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 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  تمکح 

: هدنسیون

 ( یضر دیس  یضر (  فیرش  نیسحلا  نب  دمحم 

: یپاچ رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  550تمکح 

باتک 550تاصخشم 

550همدقم

555هراشا

نایوج هنتف  اب  راتفر  هرابرد  : 1 1019تمکح

1019هراشا

اه 1019همجرت 

1019يدنوار

1019يدیهش

1019یلیبدرا

1019یتیآ

1019نایراصنا

اه 1020حرش 

1020يدنوار

1020يردیک

مثیم 1020نبا 

دیدحلا 1021یبا 

1021یناشاک

1021یلمآ

1021ینیوزق

1021یجیهال

1022ییوخ

1022يرتشوش
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1022هینغم

1023هدبع

1023يرفعج

مالسالا 1023ضیف 

1023ینامز

يزاریش دمحم  1024دیس 

1024يوسوم

1024یناقلاط

1024مراکم

1027یسیلگنا

نتفگ نخس  هشیدنا  یب  یتسدگنت و  يراتفرگ و  راهظا  زآ و  عمط و  شهوکن  رد  : 2 1027تمکح

1027هراشا

اه 1028همجرت 

1028یتشد

1028يدیهش

1028یلیبدرا

1028یتیآ

1028نایراصنا

اه 1028حرش 

1028يدنوار

1029يردیک

مثیم 1029نبا 

دیدحلا 1029یبا 

1031یناشاک

1031یلمآ

1031ینیوزق
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1031یجیهال

1032ییوخ

1032يرتشوش

1033هینغم

1033هدبع

1034يرفعج

مالسالا 1034ضیف 

1034ینامز

يزاریش دمحم  1034دیس 

1035يوسوم

1035یناقلاط

1035مراکم

1038یسیلگنا

یئاونیب یتسدگنت و  سرت و  لخب و  شهوکن  رد  : 3 1038تمکح

1038هراشا

اه 1038همجرت 

1038یتشد

1038يدیهش

1038یلیبدرا

1038یتیآ

1038نایراصنا

اه 1039حرش 

1039يدنوار

1039يردیک

مثیم 1039نبا 

دیدحلا 1039یبا 
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1040یناشاک

1041یلمآ

1041ینیوزق

1041یجیهال

1041ییوخ

1042يرتشوش

1044هینغم

1045هدبع

1045يرفعج

مالسالا 1045ضیف 

1045ینامز

يزاریش دمحم  1045دیس 

1046يوسوم

1046یناقلاط

1047مراکم

1050یسیلگنا

ءاضق هب  ندوب  دونشخ  ناهانگ و  زا  يرود  یئاسراپ و  یئابیکش و  شیاتس  یگدناماو و  شهوکن  رد  : 4 1050تمکح

1050هراشا

اه 1050همجرت 

1050یتشد

1050يدیهش

1051یلیبدرا

1051یتیآ

1051نایراصنا

اه 1051حرش 

1051يدنوار
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1051يردیک

مثیم 1052نبا 

دیدحلا 1052یبا 

1054یناشاک

1054یلمآ

1054ینیوزق

1055یجیهال

1055ییوخ

1056يرتشوش

1056هینغم

1057هدبع

1057يرفعج

مالسالا 1057ضیف 

1058ینامز

يزاریش دمحم  1058دیس 

1058يوسوم

1059یناقلاط

1059مراکم

1063یسیلگنا

هشیدنا هدیدنسپ و  ياهوخ  یئاناد و  ندوتس  رد  : 5 1063تمکح

1063هراشا

اه 1063همجرت 

1063یتشد

1063يدیهش

1063یلیبدرا

1063یتیآ
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1064نایراصنا

اه 1064حرش 

1064يدنوار

1064يردیک

مثیم 1064نبا 

دیدحلا 1065یبا 

1067یناشاک

1067یلمآ

1067ینیوزق

1067یجیهال

1068ییوخ

1069يرتشوش

1072هینغم

1073هدبع

1073يرفعج

مالسالا 1073ضیف 

1073ینامز

يزاریش دمحم  1073دیس 

1073يوسوم

1074یناقلاط

1074مراکم

1077یسیلگنا

ینیبدوخ شهوکن  رد  اهیتخس و  زا  يرابدرب  یئور و  هداشگ  يرادزار و  شیاتس  رد  : 6 1077تمکح

1077هراشا

اه 1077همجرت 

1078یتشد
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1078يدیهش

1078یلیبدرا

1078یتیآ

1078نایراصنا

اه 1078حرش 

1078يدنوار

1078يردیک

مثیم 1079نبا 

دیدحلا 1079یبا 

1081یناشاک

1081یلمآ

1081ینیوزق

1082یجیهال

1082ییوخ

1083يرتشوش

1084هینغم

1085هدبع

1085يرفعج

مالسالا 1085ضیف 

1085ینامز

يزاریش دمحم  1085دیس 

1086يوسوم

1086یناقلاط

1086مراکم

1090یسیلگنا

دسر یم  دوخ  رادرک  رفیک  شاداپ و  هب  سک  ره  هکنیا  رد  نایاونیب و  هب  ششخب  هقدص و  دوس  رد  : 7 1091تمکح
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1091هراشا

اه 1091همجرت 

1091یتشد

1091يدیهش

1091یلیبدرا

1091یتیآ

1091نایراصنا

اه 1091حرش 

1091يدنوار

1092يردیک

مثیم 1092نبا 

دیدحلا 1092یبا 

1093یناشاک

1094یلمآ

1094ینیوزق

1094یجیهال

1094ییوخ

1095يرتشوش

1096هینغم

1096هدبع

1096يرفعج

مالسالا 1096ضیف 

1096ینامز

يزاریش دمحم  1097دیس 

1097يوسوم

1097یناقلاط
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1097مراکم

1099یسیلگنا

ناسنا شنیرفآ  یتفگش  رد  : 8 1100تمکح

1100هراشا

اه 1100همجرت 

1100یتشد

1100يدیهش

1100یلیبدرا

1100یتیآ

1101نایراصنا

اه 1101حرش 

1101يدنوار

1101يردیک

مثیم 1101نبا 

دیدحلا 1102یبا 

1103یناشاک

1103یلمآ

1103ینیوزق

1103یجیهال

1103ییوخ

1104يرتشوش

1106هینغم

1106هدبع

1106يرفعج

مالسالا 1106ضیف 

1107ینامز

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 13 

http://www.ghaemiyeh.com


يزاریش دمحم  1107دیس 

1107يوسوم

1107یناقلاط

1108مراکم

1111یسیلگنا

ایند شهوکن  رد  : 9 1112تمکح

1112هراشا

اه 1112همجرت 

1112یتشد

1112يدیهش

1112یلیبدرا

1112یتیآ

1112نایراصنا

اه 1113حرش 

1113يدنوار

1113يردیک

مثیم 1113نبا 

دیدحلا 1114یبا 

1114یناشاک

1115یلمآ

1115ینیوزق

1115یجیهال

1115ییوخ

1116يرتشوش

1118هینغم

1118هدبع
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1118يرفعج

مالسالا 1118ضیف 

1118ینامز

يزاریش دمحم  1119دیس 

1119يوسوم

1119یناقلاط

1119مراکم

1121یسیلگنا

مدرم اب  يراتفرشوخ  دوس  رد  : 10 1121تمکح

1121هراشا

اه 1122همجرت 

1122یتشد

1122يدیهش

1122یلیبدرا

1122یتیآ

1122نایراصنا

اه 1122حرش 

1122يدنوار

1122يردیک

مثیم 1122نبا 

دیدحلا 1123یبا 

1123یناشاک

1124یلمآ

1124ینیوزق

1124یجیهال

1124ییوخ
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1124يرتشوش

1128هینغم

1128هدبع

1128يرفعج

مالسالا 1128ضیف 

1128ینامز

يزاریش دمحم  1129دیس 

1129يوسوم

1129یناقلاط

1129مراکم

1131یسیلگنا

نمشد زا  تشذگ  وفع و  رد  : 11 1131تمکح

1131هراشا

اه 1131همجرت 

1131یتشد

1131يدیهش

1131یلیبدرا

1131یتیآ

1131نایراصنا

اه 1132حرش 

1132يدنوار

1132يردیک

مثیم 1132نبا 

دیدحلا 1132یبا 

1133یناشاک

1133یلمآ
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1133ینیوزق

1134یجیهال

1134ییوخ

1134يرتشوش

1136هینغم

1137هدبع

1137يرفعج

مالسالا 1137ضیف 

1137ینامز

يزاریش دمحم  1137دیس 

1137يوسوم

1137یناقلاط

1139مراکم

1141یسیلگنا

تسود نداد  تسد  زا  نتشادن و  شهوکن  رد  : 12 1142تمکح

1142هراشا

اه 1142همجرت 

1142یتشد

1142يدیهش

1142یلیبدرا

1142یتیآ

1142نایراصنا

اه 1142حرش 

1142يدنوار

1143يردیک

مثیم 1143نبا 
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دیدحلا 1143یبا 

1144یناشاک

1145یلمآ

1145ینیوزق

1145یجیهال

1145ییوخ

1146يرتشوش

1146هینغم

1147هدبع

1147يرفعج

مالسالا 1147ضیف 

1147ینامز

يزاریش دمحم  1147دیس 

1147يوسوم

1148یناقلاط

1148مراکم

1150یسیلگنا

دنوادخ ياهتمعن  زا  يرازگساپس  هب  بیغرت  رد  : 13 1150تمکح

1150هراشا

اه 1151همجرت 

1151یتشد

1151يدیهش

1151یلیبدرا

1151یتیآ

1151نایراصنا

اه 1151حرش 
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1151يدنوار

1151يردیک

مثیم 1152نبا 

دیدحلا 1152یبا 

1153یناشاک

1153یلمآ

1153ینیوزق

1153یجیهال

1153ییوخ

1154يرتشوش

1154هینغم

1155هدبع

1155يرفعج

مالسالا 1155ضیف 

1155ینامز

يزاریش دمحم  1155دیس 

1155يوسوم

1156یناقلاط

1156مراکم

1158یسیلگنا

دینک کمک  ار  نارای  یب  دنوادخ  هکنیا  رد  : 14 1158تمکح

1158هراشا

اه 1158همجرت 

1158یتشد

1158يدیهش

1159یلیبدرا
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1159یتیآ

1159نایراصنا

اه 1159حرش 

1159يدنوار

1159يردیک

مثیم 1159نبا 

دیدحلا 1159یبا 

1160یناشاک

1160یلمآ

1160ینیوزق

1160یجیهال

1160ییوخ

1160يرتشوش

1161هینغم

1161هدبع

1161يرفعج

مالسالا 1161ضیف 

1161ینامز

يزاریش دمحم  1161دیس 

1161يوسوم

1161یناقلاط

1162مراکم

1163یسیلگنا

ناراتفرگ هرابرد  : 15 1163تمکح

1163هراشا

اه 1164همجرت 
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1164یتشد

1164يدیهش

1164یلیبدرا

1164یتیآ

1164نایراصنا

اه 1164حرش 

1164يدنوار

1164يردیک

مثیم 1164نبا 

دیدحلا 1165یبا 

1165یناشاک

1165یلمآ

1165ینیوزق

1165یجیهال

1165ییوخ

1166يرتشوش

1166هینغم

1167هدبع

1167يرفعج

مالسالا 1167ضیف 

1167ینامز

يزاریش دمحم  1167دیس 

1167يوسوم

1168یناقلاط

1168مراکم

1169یسیلگنا
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ینیب نایاپ  ریبدت و  هب  نتشادن  دامتعا  رد  : 16 1169تمکح

1169هراشا

اه 1169همجرت 

1169یتشد

1170يدیهش

1170یلیبدرا

1170یتیآ

1170نایراصنا

اه 1170حرش 

1170يدنوار

1170يردیک

مثیم 1170نبا 

دیدحلا 1170یبا 

1171یناشاک

1172یلمآ

1172ینیوزق

1172یجیهال

1172ییوخ

1172يرتشوش

1174هینغم

1174هدبع

1174يرفعج

مالسالا 1174ضیف 

1174ینامز

يزاریش دمحم  1174دیس 

1175يوسوم
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1175یناقلاط

1176مراکم

1177یسیلگنا

قیرط نیا  هب  ار  ندرکن  باضخ  ببس  شتفالخ  نامز  رد  : 17 1177تمکح

1177هراشا

اه 1177همجرت 

1177یتشد

1177يدیهش

1177یلیبدرا

1178یتیآ

1178نایراصنا

اه 1178حرش 

1178يدنوار

1178يردیک

مثیم 1178نبا 

دیدحلا 1179یبا 

1181یناشاک

1181یلمآ

1182ینیوزق

1182یجیهال

1182ییوخ

1182يرتشوش

1183هینغم

1184هدبع

1184يرفعج

مالسالا 1184ضیف 
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1184ینامز

يزاریش دمحم  1184دیس 

1184يوسوم

1185یناقلاط

1186مراکم

1188یسیلگنا

دندرک يریگ  هرانک  ترضح  اب  گنج  زا  هک  یناسک  هرابرد  : 18 1189تمکح

1189هراشا

اه 1189همجرت 

1189یتشد

1189يدیهش

1189یلیبدرا

1189یتیآ

1189نایراصنا

اه 1189حرش 

1189يدنوار

1189يردیک

مثیم 1189نبا 

دیدحلا 1190یبا 

1190یناشاک

1190یلمآ

1190ینیوزق

1191یجیهال

1191ییوخ

1191يرتشوش

1194هینغم
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1194هدبع

1194يرفعج

مالسالا 1194ضیف 

1194ینامز

يزاریش دمحم  1194دیس 

1194يوسوم

1195یناقلاط

1195مراکم

1197یسیلگنا

زارد يوزرآ  شهوکن  رد  : 19 1197تمکح

1197هراشا

اه 1197همجرت 

1197یتشد

1197يدیهش

1197یلیبدرا

1197یتیآ

1198نایراصنا

اه 1198حرش 

1198يدنوار

1198يردیک

مثیم 1198نبا 

دیدحلا 1198یبا 

1198یناشاک

1199یلمآ

1199ینیوزق

1199یجیهال
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1199ییوخ

1199يرتشوش

1200هینغم

1200هدبع

1200يرفعج

مالسالا 1200ضیف 

1200ینامز

يزاریش دمحم  1200دیس 

1201يوسوم

1201یناقلاط

1201مراکم

1203یسیلگنا

نادرمناوج هرابرد  : 20 1203تمکح

1203هراشا

اه 1203همجرت 

1203یتشد

1203يدیهش

1204یلیبدرا

1204یتیآ

1204نایراصنا

اه 1204حرش 

1204يدنوار

1204يردیک

مثیم 1204نبا 

دیدحلا 1204یبا 

1206یناشاک
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1206یلمآ

1206ینیوزق

1207یجیهال

1207ییوخ

1207يرتشوش

1209هینغم

1209هدبع

1209يرفعج

مالسالا 1209ضیف 

1210ینامز

يزاریش دمحم  1210دیس 

1210يوسوم

1210یناقلاط

1211مراکم

1212یسیلگنا

تصرف نداد  تسد  زا  اجیب و  یگدنمرش  سرت و  شهوکن  رد  : 21 1213تمکح

1213هراشا

اه 1213همجرت 

1213یتشد

1213يدیهش

1213یلیبدرا

1213یتیآ

1213نایراصنا

اه 1213حرش 

1213يدنوار

1214يردیک
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مثیم 1214نبا 

دیدحلا 1214یبا 

1214یناشاک

1215یلمآ

1215ینیوزق

1215یجیهال

1215ییوخ

1216يرتشوش

1216هینغم

1217هدبع

1217يرفعج

مالسالا 1217ضیف 

1217ینامز

يزاریش دمحم  1218دیس 

1218يوسوم

1218یناقلاط

1218مراکم

1221یسیلگنا

شتفالخ بصغ  هرابرد  : 22 1222تمکح

1222هراشا

اه 1222همجرت 

1222یتشد

1222يدیهش

1222یلیبدرا

1223یتیآ

1223نایراصنا
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اه 1223حرش 

1223يدنوار

1223يردیک

مثیم 1224نبا 

دیدحلا 1224یبا 

1225یناشاک

1225یلمآ

1225ینیوزق

1225یجیهال

1226ییوخ

1226يرتشوش

1227هینغم

1228هدبع

1228يرفعج

مالسالا 1228ضیف 

1228ینامز

يزاریش دمحم  1228دیس 

1229يوسوم

1229یناقلاط

1229مراکم

1231یسیلگنا

وکین رادرکب  بیغرت  رد  : 23 1232تمکح

1232هراشا

اه 1232همجرت 

1232یتشد

1232يدیهش
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1232یلیبدرا

1232یتیآ

1232نایراصنا

اه 1232حرش 

1233يدنوار

1233يردیک

مثیم 1233نبا 

دیدحلا 1233یبا 

1233یناشاک

1233یلمآ

1233ینیوزق

1234یجیهال

1234ییوخ

1234يرتشوش

1235هینغم

1235هدبع

1235يرفعج

مالسالا 1235ضیف 

1235ینامز

يزاریش دمحم  1235دیس 

1235يوسوم

1235یناقلاط

1236مراکم

1238یسیلگنا

ناگدرسفا ناگدیدمتس و  شرافس  رد  : 24 1238تمکح

1238هراشا
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اه 1239همجرت 

1239یتشد

1239يدیهش

1239یلیبدرا

1239یتیآ

1239نایراصنا

اه 1239حرش 

1239يدنوار

1239يردیک

مثیم 1239نبا 

دیدحلا 1240یبا 

1240یناشاک

1240یلمآ

1240ینیوزق

1240یجیهال

1240ییوخ

1241يرتشوش

1241هینغم

1242هدبع

1242يرفعج

مالسالا 1242ضیف 

1242ینامز

يزاریش دمحم  1242دیس 

1242يوسوم

1242یناقلاط

1243مراکم
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1245یسیلگنا

ناساپسان هرابرد  : 25 1245تمکح

1245هراشا

اه 1245همجرت 

1245یتشد

1245يدیهش

1245یلیبدرا

1245یتیآ

1246نایراصنا

اه 1246حرش 

1246يدنوار

1246يردیک

مثیم 1246نبا 

دیدحلا 1246یبا 

1247یناشاک

1247یلمآ

1247ینیوزق

1247یجیهال

1247ییوخ

1248يرتشوش

1248هینغم

1248هدبع

1248يرفعج

مالسالا 1248ضیف 

1248ینامز

يزاریش دمحم  1249دیس 
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1249يوسوم

1249یناقلاط

1249مراکم

1251یسیلگنا

زار ندنامن  ناهنپ  هرابرد  : 26 1251تمکح

1251هراشا

اه 1251همجرت 

1251یتشد

1251يدیهش

1251یلیبدرا

1251یتیآ

1252نایراصنا

اه 1252حرش 

1252يدنوار

1252يردیک

مثیم 1252نبا 

دیدحلا 1252یبا 

1253یناشاک

1253یلمآ

1253ینیوزق

1253یجیهال

1253ییوخ

1254يرتشوش

1255هینغم

1255هدبع

1255يرفعج
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مالسالا 1255ضیف 

1255ینامز

يزاریش دمحم  1255دیس 

1255يوسوم

1256یناقلاط

1256مراکم

1258یسیلگنا

اهیرامیب زا  يراددوخ  هرابرد  : 27 1258تمکح

1258هراشا

اه 1258همجرت 

1258یتشد

1258يدیهش

1258یلیبدرا

1259یتیآ

1259نایراصنا

اه 1259حرش 

1259يدنوار

1259يردیک

مثیم 1259نبا 

دیدحلا 1259یبا 

1260یناشاک

1260یلمآ

1260ینیوزق

1260یجیهال

1260ییوخ

1261يرتشوش
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1261هینغم

1261هدبع

1261يرفعج

مالسالا 1261ضیف 

1261ینامز

يزاریش دمحم  1261دیس 

1261يوسوم

1262یناقلاط

1262مراکم

1263یسیلگنا

دهز هرابرد  : 28 1264تمکح

1264هراشا

اه 1264همجرت 

1264یتشد

1264يدیهش

1264یلیبدرا

1264یتیآ

1264نایراصنا

اه 1264حرش 

1264يدنوار

1264يردیک

مثیم 1265نبا 

دیدحلا 1265یبا 

1265یناشاک

1265یلمآ

1265ینیوزق
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1265یجیهال

1265ییوخ

1266يرتشوش

1266هینغم

1266هدبع

1266يرفعج

مالسالا 1266ضیف 

1267ینامز

يزاریش دمحم  1267دیس 

1267يوسوم

1267یناقلاط

1267مراکم

1269یسیلگنا

ندوب گرم  دای  هرابرد  : 29 1269تمکح

1269هراشا

اه 1269همجرت 

1269یتشد

1269يدیهش

1269یلیبدرا

1270یتیآ

1270نایراصنا

اه 1270حرش 

1270يدنوار

1270يردیک

مثیم 1270نبا 

دیدحلا 1270یبا 
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1270یناشاک

1270یلمآ

1271ینیوزق

1271یجیهال

1271ییوخ

1271يرتشوش

1271هینغم

1272هدبع

1272يرفعج

مالسالا 1272ضیف 

1272ینامز

يزاریش دمحم  1272دیس 

1272يوسوم

1272یناقلاط

1272مراکم

1274یسیلگنا

هانگ زا  يرود  هب  بیغرت  رد  : 30 1274تمکح

1274هراشا

اه 1275همجرت 

1275یتشد

1275يدیهش

1275یلیبدرا

1275یتیآ

1275نایراصنا

اه 1275حرش 

1275يدنوار
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1275يردیک

مثیم 1275نبا 

دیدحلا 1276یبا 

1276یناشاک

1276یلمآ

1276ینیوزق

1276یجیهال

1276ییوخ

1277يرتشوش

1277هینغم

1277هدبع

1277يرفعج

مالسالا 1277ضیف 

1277ینامز

يزاریش دمحم  1277دیس 

1278يوسوم

1278یناقلاط

1278مراکم

1279یسیلگنا

کش رفک و  نآ  دض  نامیا و  ياه  هناشن  تامالع و  هرابرد  : 31 1279تمکح

1279هراشا

اه 1280همجرت 

1280یتشد

1281يدیهش

1282یلیبدرا

1283یتیآ
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1284نایراصنا

اه 1285حرش 

1285يدنوار

1286يردیک

مثیم 1287نبا 

دیدحلا 1291یبا 

1294یناشاک

1297یلمآ

1297ینیوزق

1299یجیهال

1300ییوخ

1310يرتشوش

1313هینغم

1315هدبع

1315يرفعج

مالسالا 1315ضیف 

1316ینامز

يزاریش دمحم  1317دیس 

1318يوسوم

1320یناقلاط

1324مراکم

1333یسیلگنا

لولعم زا  تلع  يرترب  رد  : 32 1335تمکح

1335هراشا

اه 1335همجرت 

1335یتشد
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1335يدیهش

1335یلیبدرا

1335یتیآ

1335نایراصنا

اه 1335حرش 

1335يدنوار

1336يردیک

مثیم 1336نبا 

دیدحلا 1336یبا 

1336یناشاک

1336یلمآ

1336ینیوزق

1336یجیهال

1336ییوخ

1337يرتشوش

1337هینغم

1337هدبع

1337يرفعج

مالسالا 1337ضیف 

1337ینامز

يزاریش دمحم  1338دیس 

1338يوسوم

1338یناقلاط

1338مراکم

1340یسیلگنا

طیرفت طارفا و  زا  یهن  رد  : 33 1340تمکح
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1340هراشا

اه 1340همجرت 

1340یتشد

1340يدیهش

1340یلیبدرا

1340یتیآ

1340نایراصنا

اه 1340حرش 

1340يدنوار

1341يردیک

مثیم 1341نبا 

دیدحلا 1341یبا 

1341یناشاک

1341یلمآ

1341ینیوزق

1341یجیهال

1342ییوخ

1342يرتشوش

1342هینغم

1343هدبع

1343يرفعج

مالسالا 1343ضیف 

1343ینامز

يزاریش دمحم  1343دیس 

1343يوسوم

1343یناقلاط
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1343مراکم

1345یسیلگنا

اهوزرآ هب  نتسبن  لد  رد  : 34 1346تمکح

1346هراشا

اه 1346همجرت 

1346یتشد

1346يدیهش

1346یلیبدرا

1346یتیآ

1346نایراصنا

اه 1346حرش 

1346يدنوار

1346يردیک

مثیم 1346نبا 

دیدحلا 1347یبا 

1347یناشاک

1347یلمآ

1347ینیوزق

1347یجیهال

1347ییوخ

1348يرتشوش

1348هینغم

1348هدبع

1348يرفعج

مالسالا 1348ضیف 

1348ینامز
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يزاریش دمحم  1349دیس 

1349يوسوم

1349یناقلاط

1349مراکم

1350یسیلگنا

ندیناجنر نایز  رد  : 35 1350تمکح

1351هراشا

اه 1351همجرت 

1351یتشد

1351يدیهش

1351یلیبدرا

1351یتیآ

1351نایراصنا

اه 1351حرش 

1351يدنوار

1351يردیک

مثیم 1351نبا 

دیدحلا 1352یبا 

1352یناشاک

1353یلمآ

1353ینیوزق

1353یجیهال

1353ییوخ

1353يرتشوش

1354هینغم

1354هدبع
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1354يرفعج

مالسالا 1354ضیف 

1354ینامز

يزاریش دمحم  1355دیس 

1355يوسوم

1355یناقلاط

1356مراکم

1358یسیلگنا

زارد يوزرآ  نایز  رد  : 36 1358تمکح

1358هراشا

اه 1359همجرت 

1359یتشد

1359يدیهش

1359یلیبدرا

1359یتیآ

1359نایراصنا

اه 1359حرش 

1359يدنوار

1359يردیک

مثیم 1359نبا 

دیدحلا 1359یبا 

1360یناشاک

1360یلمآ

1360ینیوزق

1360یجیهال

1360ییوخ
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1360يرتشوش

1360هینغم

1361هدبع

1361يرفعج

مالسالا 1361ضیف 

1361ینامز

يزاریش دمحم  1361دیس 

1361يوسوم

1361یناقلاط

1361مراکم

1363یسیلگنا

ادخ ریغ  يارب  ینتورف  شهوکن  رد  : 37 1363تمکح

1364هراشا

اه 1364همجرت 

1364یتشد

1364يدیهش

1364یلیبدرا

1365یتیآ

1365نایراصنا

اه 1365حرش 

1365يدنوار

1365يردیک

مثیم 1365نبا 

دیدحلا 1366یبا 

1366یناشاک

1367یلمآ

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 45 

http://www.ghaemiyeh.com


1367ینیوزق

1367یجیهال

1367ییوخ

1368يرتشوش

1369هینغم

1370هدبع

1370يرفعج

مالسالا 1370ضیف 

1370ینامز

يزاریش دمحم  1370دیس 

1371يوسوم

1371یناقلاط

1371مراکم

1374یسیلگنا

مالسلا هیلع  نسح  ماما  هب  زردنا  : 38 1374تمکح

1374هراشا

اه 1375همجرت 

1375یتشد

1375يدیهش

1375یلیبدرا

1376یتیآ

1376نایراصنا

اه 1376حرش 

1376يدنوار

1376يردیک

مثیم 1377نبا 
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دیدحلا 1378یبا 

1378یناشاک

1379یلمآ

1379ینیوزق

1379یجیهال

1380ییوخ

1381يرتشوش

1384هینغم

1384هدبع

1384يرفعج

مالسالا 1384ضیف 

1385ینامز

يزاریش دمحم  1385دیس 

1385يوسوم

1386یناقلاط

1386مراکم

1393یسیلگنا

تابجاو هب  نداد  تیمها  رد  : 39 1394تمکح

1394هراشا

اه 1394همجرت 

1394یتشد

1394يدیهش

1394یلیبدرا

1394یتیآ

1394نایراصنا

اه 1394حرش 
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1395يدنوار

1395يردیک

مثیم 1395نبا 

دیدحلا 1395یبا 

1395یناشاک

1395یلمآ

1395ینیوزق

1395یجیهال

1396ییوخ

1396يرتشوش

1397هینغم

1397هدبع

1397يرفعج

مالسالا 1397ضیف 

1397ینامز

يزاریش دمحم  1397دیس 

1397يوسوم

1397یناقلاط

1398مراکم

1399یسیلگنا

قمحا شهوکن  رد  : 40 1400تمکح

1400هراشا

اه 1400همجرت 

1400یتشد

1400يدیهش

1400یلیبدرا
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1401یتیآ

1401نایراصنا

اه 1401حرش 

1401يدنوار

1401يردیک

مثیم 1401نبا 

دیدحلا 1401یبا 

1406یناشاک

1406یلمآ

1406ینیوزق

1407یجیهال

1407ییوخ

1407يرتشوش

1409هینغم

1409هدبع

1409يرفعج

مالسالا 1409ضیف 

1409ینامز

يزاریش دمحم  1409دیس 

1409يوسوم

1410یناقلاط

1412مراکم

1413یسیلگنا

قمحا شهوکن  رد  : 41 1413تمکح

1413هراشا

اه 1414همجرت 
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1414یتشد

1414يدیهش

1414یلیبدرا

1414یتیآ

1414نایراصنا

اه 1414حرش 

1414يدنوار

1414يردیک

مثیم 1414نبا 

دیدحلا 1414یبا 

1415یناشاک

1415یلمآ

1415ینیوزق

1415یجیهال

1415ییوخ

1415يرتشوش

1416هینغم

1416هدبع

1416يرفعج

مالسالا 1416ضیف 

1416ینامز

يزاریش دمحم  1416دیس 

1417يوسوم

1417یناقلاط

1417مراکم

1419یسیلگنا
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دوش یم  ناهانگ  شزرمآ  ببس  يرامیب  هک  نیا  هرابرد  : 42 1419تمکح

1419هراشا

اه 1419همجرت 

1419یتشد

1420يدیهش

1420یلیبدرا

1420یتیآ

1421نایراصنا

اه 1421حرش 

1421يدنوار

1421يردیک

مثیم 1421نبا 

دیدحلا 1422یبا 

1423یناشاک

1424یلمآ

1424ینیوزق

1424یجیهال

1425ییوخ

1426يرتشوش

1427هینغم

1428هدبع

1428يرفعج

مالسالا 1428ضیف 

1428ینامز

يزاریش دمحم  1428دیس 

1429يوسوم
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1429یناقلاط

1429مراکم

1433یسیلگنا

هدیدنسپ فاصوا  یتخبکین و  : 43 1434تمکح

1434هراشا

اه 1434همجرت 

1434یتشد

1434يدیهش

1434یلیبدرا

1434یتیآ

1434نایراصنا

اه 1435حرش 

1435يدنوار

1435يردیک

مثیم 1435نبا 

دیدحلا 1435یبا 

1436یناشاک

1436یلمآ

1436ینیوزق

1437یجیهال

1437ییوخ

1438يرتشوش

1439هینغم

1440هدبع

1441يرفعج

مالسالا 1441ضیف 
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1441ینامز

يزاریش دمحم  1441دیس 

1441يوسوم

1442یناقلاط

1443مراکم

1445یسیلگنا

قفانم نموم و  هرابرد  : 44 1446تمکح

1446هراشا

اه 1446همجرت 

1446یتشد

1446يدیهش

1446یلیبدرا

1446یتیآ

1447نایراصنا

اه 1447حرش 

1447يدنوار

1447يردیک

مثیم 1447نبا 

دیدحلا 1447یبا 

1447یناشاک

1447یلمآ

1447ینیوزق

1447یجیهال

1447ییوخ

1447يرتشوش

1447هینغم
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1447هدبع

1447يرفعج

مالسالا 1447ضیف 

1447ینامز

يزاریش دمحم  1447دیس 

1447يوسوم

1448یناقلاط

1448مراکم

1449یسیلگنا

قفانم نموم و  هرابرد  : 45 1450تمکح

1450هراشا

اه 1450همجرت 

1450یتشد

1450يدیهش

1450یلیبدرا

1450یتیآ

1451نایراصنا

اه 1451حرش 

1451يدنوار

1451يردیک

مثیم 1451نبا 

دیدحلا 1452یبا 

1452یناشاک

1452یلمآ

1452ینیوزق

1453یجیهال
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1453ییوخ

1454يرتشوش

1458هینغم

1458هدبع

1458يرفعج

مالسالا 1458ضیف 

1459ینامز

يزاریش دمحم  1459دیس 

1459يوسوم

1459یناقلاط

1460مراکم

1462یسیلگنا

ینیبدوخ شهوکن  رد  : 46 1463تمکح

1463هراشا

اه 1464همجرت 

1464یتشد

1464يدیهش

1464یلیبدرا

1464یتیآ

1464نایراصنا

اه 1464حرش 

1464يدنوار

1464يردیک

مثیم 1464نبا 

دیدحلا 1465یبا 

1465یناشاک
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1465یلمآ

1465ینیوزق

1465یجیهال

1465ییوخ

1466يرتشوش

1467هینغم

1467هدبع

1467يرفعج

مالسالا 1467ضیف 

1467ینامز

يزاریش دمحم  1468دیس 

1468يوسوم

1468یناقلاط

1468مراکم

1470یسیلگنا

وکین تافص  هرابرد  : 47 1470تمکح

1470هراشا

اه 1470همجرت 

1470یتشد

1470يدیهش

1470یلیبدرا

1471یتیآ

1471نایراصنا

اه 1471حرش 

1471يدنوار

1471يردیک
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مثیم 1471نبا 

دیدحلا 1472یبا 

1472یناشاک

1473یلمآ

1473ینیوزق

1473یجیهال

1473ییوخ

1474يرتشوش

1475هینغم

1476هدبع

1476يرفعج

مالسالا 1476ضیف 

1476ینامز

يزاریش دمحم  1476دیس 

1476يوسوم

1477یناقلاط

1477مراکم

1480یسیلگنا

يزوریف هرابرد  : 48 1480تمکح

1480هراشا

اه 1480همجرت 

1480یتشد

1480يدیهش

1480یلیبدرا

1481یتیآ

1481نایراصنا
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اه 1481حرش 

1481يدنوار

1481يردیک

مثیم 1481نبا 

دیدحلا 1481یبا 

1482یناشاک

1482یلمآ

1482ینیوزق

1482یجیهال

1483ییوخ

1483يرتشوش

1484هینغم

1485هدبع

1485يرفعج

مالسالا 1485ضیف 

1485ینامز

يزاریش دمحم  1485دیس 

1485يوسوم

1485یناقلاط

1485مراکم

1488یسیلگنا

سکان درمناوج و  هرابرد  : 49 1488تمکح

1488هراشا

اه 1488همجرت 

1488یتشد

1488يدیهش
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1488یلیبدرا

1488یتیآ

1488نایراصنا

اه 1488حرش 

1488يدنوار

1489يردیک

مثیم 1489نبا 

دیدحلا 1489یبا 

1489یناشاک

1489یلمآ

1490ینیوزق

1490یجیهال

1490ییوخ

1491يرتشوش

1492هینغم

1492هدبع

1492يرفعج

مالسالا 1492ضیف 

1492ینامز

يزاریش دمحم  1492دیس 

1493يوسوم

1493یناقلاط

1493مراکم

1494یسیلگنا

اهلد شرافس  رد  : 50 1495تمکح

1495هراشا
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اه 1495همجرت 

1495یتشد

1495يدیهش

1495یلیبدرا

1495یتیآ

1496نایراصنا

اه 1496حرش 

1496يدنوار

1496يردیک

مثیم 1496نبا 

دیدحلا 1496یبا 

1496یناشاک

1497یلمآ

1497ینیوزق

1497یجیهال

1497ییوخ

1497يرتشوش

1498هینغم

1498هدبع

1498يرفعج

مالسالا 1498ضیف 

1498ینامز

يزاریش دمحم  1498دیس 

1499يوسوم

1499یناقلاط

1499مراکم
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1500یسیلگنا

دروآ ور  وا  هب  ایند  هک  یسک  هرابرد  : 51 1500تمکح

1500هراشا

اه 1501همجرت 

1501یتشد

1501يدیهش

1501یلیبدرا

1501یتیآ

1501نایراصنا

اه 1501حرش 

1501يدنوار

1501يردیک

مثیم 1502نبا 

دیدحلا 1502یبا 

1502یناشاک

1503یلمآ

1503ینیوزق

1503یجیهال

1503ییوخ

1503يرتشوش

1504هینغم

1504هدبع

1504يرفعج

مالسالا 1504ضیف 

1505ینامز

يزاریش دمحم  1505دیس 
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1505يوسوم

1505یناقلاط

1506مراکم

1508یسیلگنا

وفع هرابرد  : 52 1508تمکح

1508هراشا

اه 1508همجرت 

1508یتشد

1508يدیهش

1508یلیبدرا

1508یتیآ

1508نایراصنا

اه 1509حرش 

1509يدنوار

1509يردیک

مثیم 1509نبا 

دیدحلا 1509یبا 

1509یناشاک

1509یلمآ

1510ینیوزق

1510یجیهال

1510ییوخ

1510يرتشوش

1510هینغم

1510هدبع

1510يرفعج
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مالسالا 1511ضیف 

1511ینامز

يزاریش دمحم  1511دیس 

1511يوسوم

1511یناقلاط

1512مراکم

1514یسیلگنا

دوج ینعم  رد  : 53 1514تمکح

1514هراشا

اه 1514همجرت 

1514یتشد

1514يدیهش

1514یلیبدرا

1514یتیآ

1514نایراصنا

اه 1515حرش 

1515يدنوار

1515يردیک

مثیم 1515نبا 

دیدحلا 1515یبا 

1515یناشاک

1515یلمآ

1515ینیوزق

1515یجیهال

1516ییوخ

1516يرتشوش
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1517هینغم

1517هدبع

1517يرفعج

مالسالا 1517ضیف 

1517ینامز

يزاریش دمحم  1517دیس 

1517يوسوم

1517یناقلاط

1518مراکم

1519یسیلگنا

تافص زا  هراپ يا  هرابرد  : 54 1519تمکح

1520هراشا

اه 1520همجرت 

1520یتشد

1520يدیهش

1520یلیبدرا

1520یتیآ

1520نایراصنا

اه 1520حرش 

1520يدنوار

1521يردیک

مثیم 1521نبا 

دیدحلا 1521یبا 

1523یناشاک

1523یلمآ

1523ینیوزق
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1523یجیهال

1523ییوخ

1524يرتشوش

1526هینغم

1527هدبع

1527يرفعج

مالسالا 1527ضیف 

1527ینامز

يزاریش دمحم  1527دیس 

1528يوسوم

1528یناقلاط

1530مراکم

1533یسیلگنا

یئابیکش هرابرد  : 55 1533تمکح

1533هراشا

اه 1533همجرت 

1533یتشد

1533يدیهش

1533یلیبدرا

1534یتیآ

1534نایراصنا

اه 1534حرش 

1534يدنوار

1534يردیک

مثیم 1534نبا 

دیدحلا 1534یبا 
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1534یناشاک

1535یلمآ

1535ینیوزق

1535یجیهال

1535ییوخ

1535يرتشوش

1536هینغم

1536هدبع

1536يرفعج

مالسالا 1536ضیف 

1537ینامز

يزاریش دمحم  1537دیس 

1537يوسوم

1537یناقلاط

1538مراکم

1539یسیلگنا

يزیچ یب  یئاراد و  هرابرد  : 56 1539تمکح

1539هراشا

اه 1539همجرت 

1539یتشد

1539يدیهش

1539یلیبدرا

1539یتیآ

1539نایراصنا

اه 1540حرش 

1540يدنوار
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1540يردیک

مثیم 1540نبا 

دیدحلا 1540یبا 

1541یناشاک

1541یلمآ

1541ینیوزق

1541یجیهال

1541ییوخ

1541يرتشوش

1542هینغم

1542هدبع

1542يرفعج

مالسالا 1542ضیف 

1542ینامز

يزاریش دمحم  1542دیس 

1542يوسوم

1543یناقلاط

1543مراکم

1544یسیلگنا

تعانق دوس  رد  : 57 1544تمکح

1544هراشا

اه 1545همجرت 

1545یتشد

1545يدیهش

1545یلیبدرا

1545یتیآ
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1545نایراصنا

اه 1545حرش 

1545يدنوار

1545يردیک

مثیم 1546نبا 

دیدحلا 1546یبا 

1546یناشاک

1546یلمآ

1546ینیوزق

1546یجیهال

1547ییوخ

1547يرتشوش

1547هینغم

1547هدبع

1547يرفعج

مالسالا 1547ضیف 

1548ینامز

يزاریش دمحم  1548دیس 

1548يوسوم

1548یناقلاط

1549مراکم

1550یسیلگنا

یئاراد نایز  رد  : 58 1551تمکح

1551هراشا

اه 1551همجرت 

1551یتشد
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1551يدیهش

1551یلیبدرا

1551یتیآ

1551نایراصنا

اه 1551حرش 

1551يدنوار

1552يردیک

مثیم 1552نبا 

دیدحلا 1552یبا 

1553یناشاک

1553یلمآ

1553ینیوزق

1553یجیهال

1553ییوخ

1553يرتشوش

1554هینغم

1554هدبع

1554يرفعج

مالسالا 1554ضیف 

1554ینامز

يزاریش دمحم  1554دیس 

1555يوسوم

1555یناقلاط

1555مراکم

1557یسیلگنا

هدنهددنپ هرابرد  : 59 1557تمکح
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1557هراشا

اه 1557همجرت 

1557یتشد

1557يدیهش

1557یلیبدرا

1558یتیآ

1558نایراصنا

اه 1558حرش 

1558يدنوار

1558يردیک

مثیم 1558نبا 

دیدحلا 1558یبا 

1559یناشاک

1559یلمآ

1559ینیوزق

1559یجیهال

1559ییوخ

1559يرتشوش

1559هینغم

1560هدبع

1560يرفعج

مالسالا 1560ضیف 

1560ینامز

يزاریش دمحم  1560دیس 

1560يوسوم

1560یناقلاط
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1561مراکم

1562یسیلگنا

هشیدنا یب  راتفگ  نایز  رد  : 60 1562تمکح

1562هراشا

اه 1562همجرت 

1562یتشد

1563يدیهش

1563یلیبدرا

1563یتیآ

1563نایراصنا

اه 1563حرش 

1563يدنوار

1563يردیک

مثیم 1563نبا 

دیدحلا 1563یبا 

1564یناشاک

1564یلمآ

1564ینیوزق

1564یجیهال

1564ییوخ

1565يرتشوش

1566هینغم

1567هدبع

1567يرفعج

مالسالا 1567ضیف 

1567ینامز
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يزاریش دمحم  1567دیس 

1567يوسوم

1567یناقلاط

1568مراکم

1569یسیلگنا

نز شهوکن  رد  : 61 1569تمکح

1569هراشا

اه 1569همجرت 

1569یتشد

1569يدیهش

1570یلیبدرا

1570یتیآ

1570نایراصنا

اه 1570حرش 

1570يدنوار

1570يردیک

مثیم 1570نبا 

دیدحلا 1570یبا 

1572یناشاک

1572یلمآ

1572ینیوزق

1572یجیهال

1573ییوخ

1573يرتشوش

1573هینغم

1574هدبع
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1574يرفعج

مالسالا 1574ضیف 

1574ینامز

يزاریش دمحم  1574دیس 

1574يوسوم

1574یناقلاط

1575مراکم

1577یسیلگنا

کین راک  هب  نداد  ضوع  رد  : 62 1577تمکح

1577هراشا

اه 1577همجرت 

1577یتشد

1577يدیهش

1578یلیبدرا

1578یتیآ

1578نایراصنا

اه 1578حرش 

1578يدنوار

1578يردیک

مثیم 1578نبا 

دیدحلا 1578یبا 

1579یناشاک

1579یلمآ

1579ینیوزق

1579یجیهال

1579ییوخ
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1579يرتشوش

1579هینغم

1579هدبع

1580يرفعج

مالسالا 1580ضیف 

1580ینامز

يزاریش دمحم  1580دیس 

1580يوسوم

1581یناقلاط

1582مراکم

1584یسیلگنا

تعافش دوس  رد  : 63 1584تمکح

1584هراشا

اه 1584همجرت 

1584یتشد

1584يدیهش

1584یلیبدرا

1585یتیآ

1585نایراصنا

اه 1585حرش 

1585يدنوار

1585يردیک

مثیم 1585نبا 

دیدحلا 1585یبا 

1587یناشاک

1587یلمآ
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1587ینیوزق

1587یجیهال

1587ییوخ

1587يرتشوش

1588هینغم

1588هدبع

1588يرفعج

مالسالا 1588ضیف 

1588ینامز

يزاریش دمحم  1589دیس 

1589يوسوم

1589یناقلاط

1591مراکم

1592یسیلگنا

تلفغ هرابرد  : 64 1592تمکح

1592هراشا

اه 1593همجرت 

1593یتشد

1593يدیهش

1593یلیبدرا

1593یتیآ

1593نایراصنا

اه 1593حرش 

1593يدنوار

1593يردیک

مثیم 1593نبا 
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دیدحلا 1593یبا 

1594یناشاک

1594یلمآ

1594ینیوزق

1594یجیهال

1594ییوخ

1594يرتشوش

1595هینغم

1595هدبع

1595يرفعج

مالسالا 1595ضیف 

1595ینامز

يزاریش دمحم  1595دیس 

1595يوسوم

1596یناقلاط

1596مراکم

1597یسیلگنا

یسک یب  نایز  رد  : 65 1597تمکح

1597هراشا

اه 1597همجرت 

1597یتشد

1597يدیهش

1597یلیبدرا

1597یتیآ

1598نایراصنا

اه 1598حرش 
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1598يدنوار

1598يردیک

مثیم 1598نبا 

دیدحلا 1598یبا 

1598یناشاک

1598یلمآ

1598ینیوزق

1598یجیهال

1599ییوخ

1599يرتشوش

1599هینغم

1599هدبع

1599يرفعج

مالسالا 1599ضیف 

1599ینامز

يزاریش دمحم  1600دیس 

1600يوسوم

1600یناقلاط

1600مراکم

1601یسیلگنا

نتفرن سکان  راب  ریز  بیغرت  رد  : 66 1601تمکح

1601هراشا

اه 1601همجرت 

1601یتشد

1602يدیهش

1602یلیبدرا
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1602یتیآ

1602نایراصنا

اه 1602حرش 

1602يدنوار

1602يردیک

مثیم 1602نبا 

دیدحلا 1602یبا 

1603یناشاک

1603یلمآ

1603ینیوزق

1603یجیهال

1603ییوخ

1603يرتشوش

1603هینغم

1604هدبع

1604يرفعج

مالسالا 1604ضیف 

1604ینامز

يزاریش دمحم  1604دیس 

1604يوسوم

1604یناقلاط

1605مراکم

1606یسیلگنا

ششخب هرابرد  : 67 1606تمکح

1606هراشا

اه 1607همجرت 
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1607یتشد

1607يدیهش

1607یلیبدرا

1607یتیآ

1607نایراصنا

اه 1607حرش 

1607يدنوار

1607يردیک

مثیم 1607نبا 

دیدحلا 1608یبا 

1608یناشاک

1608یلمآ

1608ینیوزق

1608یجیهال

1608ییوخ

1609يرتشوش

1609هینغم

1609هدبع

1609يرفعج

مالسالا 1609ضیف 

1609ینامز

يزاریش دمحم  1609دیس 

1609يوسوم

1610یناقلاط

1610مراکم

1612یسیلگنا
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يرازگساپس ینمادکاپ و  رد  : 68 1612تمکح

1612هراشا

اه 1612همجرت 

1612یتشد

1612يدیهش

1612یلیبدرا

1612یتیآ

1613نایراصنا

اه 1613حرش 

1613يدنوار

1613يردیک

مثیم 1613نبا 

دیدحلا 1613یبا 

1613یناشاک

1614یلمآ

1614ینیوزق

1614یجیهال

1614ییوخ

1614يرتشوش

1614هینغم

1615هدبع

1615يرفعج

مالسالا 1615ضیف 

1615ینامز

يزاریش دمحم  1615دیس 

1615يوسوم
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1615یناقلاط

1615مراکم

1617یسیلگنا

اهوزرآ هرابرد  : 69 1617تمکح

1617هراشا

اه 1617همجرت 

1617یتشد

1618يدیهش

1618یلیبدرا

1618یتیآ

1618نایراصنا

اه 1618حرش 

1618يدنوار

1618يردیک

مثیم 1618نبا 

دیدحلا 1619یبا 

1619یناشاک

1619یلمآ

1619ینیوزق

1619یجیهال

1620ییوخ

1620يرتشوش

1620هینغم

1620هدبع

1620يرفعج

مالسالا 1620ضیف 
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1621ینامز

يزاریش دمحم  1621دیس 

1621يوسوم

1621یناقلاط

1621مراکم

1623یسیلگنا

نادان شهوکن  رد  : 70 1623تمکح

1623هراشا

اه 1623همجرت 

1623یتشد

1623يدیهش

1623یلیبدرا

1623یتیآ

1624نایراصنا

اه 1624حرش 

1624يدنوار

1624يردیک

مثیم 1624نبا 

دیدحلا 1624یبا 

1625یناشاک

1625یلمآ

1625ینیوزق

1625یجیهال

1625ییوخ

1625يرتشوش

1626هینغم
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1626هدبع

1626يرفعج

مالسالا 1626ضیف 

1626ینامز

يزاریش دمحم  1627دیس 

1627يوسوم

1627یناقلاط

1627مراکم

1629یسیلگنا

لقع هناشن  رد  : 71 1630تمکح

1630هراشا

اه 1630همجرت 

1630یتشد

1630يدیهش

1630یلیبدرا

1630یتیآ

1630نایراصنا

اه 1630حرش 

1630يدنوار

1630يردیک

مثیم 1631نبا 

دیدحلا 1631یبا 

1631یناشاک

1631یلمآ

1631ینیوزق

1631یجیهال
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1631ییوخ

1632يرتشوش

1632هینغم

1632هدبع

1632يرفعج

مالسالا 1632ضیف 

1632ینامز

يزاریش دمحم  1632دیس 

1632يوسوم

1633یناقلاط

1633مراکم

1634یسیلگنا

راگزور هرابرد  : 72 1634تمکح

1634هراشا

اه 1635همجرت 

1635یتشد

1635يدیهش

1635یلیبدرا

1635یتیآ

1635نایراصنا

اه 1635حرش 

1635يدنوار

1635يردیک

مثیم 1636نبا 

دیدحلا 1636یبا 

1636یناشاک
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1637یلمآ

1637ینیوزق

1637یجیهال

1637ییوخ

1637يرتشوش

1638هینغم

1638هدبع

1638يرفعج

مالسالا 1638ضیف 

1639ینامز

يزاریش دمحم  1639دیس 

1639يوسوم

1639یناقلاط

1640مراکم

1643یسیلگنا

نایاوشیپ هرابرد  : 73 1643تمکح

1643هراشا

اه 1643همجرت 

1643یتشد

1644يدیهش

1644یلیبدرا

1644یتیآ

1644نایراصنا

اه 1644حرش 

1644يدنوار

1644يردیک
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مثیم 1644نبا 

دیدحلا 1645یبا 

1645یناشاک

1646یلمآ

1646ینیوزق

1646یجیهال

1646ییوخ

1647يرتشوش

1647هینغم

1648هدبع

1648يرفعج

مالسالا 1648ضیف 

1648ینامز

يزاریش دمحم  1648دیس 

1648يوسوم

1649یناقلاط

1649مراکم

1651یسیلگنا

گرم یکیدزن  رد  : 74 1651تمکح

1651هراشا

اه 1652همجرت 

1652یتشد

1652يدیهش

1652یلیبدرا

1652یتیآ

1652نایراصنا
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اه 1652حرش 

1652يدنوار

1652يردیک

مثیم 1652نبا 

دیدحلا 1652یبا 

1653یناشاک

1653یلمآ

1653ینیوزق

1653یجیهال

1653ییوخ

1653يرتشوش

1654هینغم

1654هدبع

1654يرفعج

مالسالا 1654ضیف 

1654ینامز

يزاریش دمحم  1655دیس 

1655يوسوم

1655یناقلاط

1655مراکم

1657یسیلگنا

اجیب یگدرسفا  يداش و  رد  : 75 1657تمکح

1657هراشا

اه 1657همجرت 

1657یتشد

1657يدیهش
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1658یلیبدرا

1658یتیآ

1658نایراصنا

اه 1658حرش 

1658يدنوار

1658يردیک

مثیم 1658نبا 

دیدحلا 1658یبا 

1659یناشاک

1659یلمآ

1659ینیوزق

1659یجیهال

1659ییوخ

1659يرتشوش

1660هینغم

1660هدبع

1660يرفعج

مالسالا 1660ضیف 

1660ینامز

يزاریش دمحم  1660دیس 

1660يوسوم

1661یناقلاط

1661مراکم

1662یسیلگنا

راک نایاپ  هشیدنا  رد  : 76 1662تمکح

1662هراشا
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اه 1663همجرت 

1663یتشد

1663يدیهش

1663یلیبدرا

1663یتیآ

1663نایراصنا

اه 1663حرش 

1663يدنوار

1663يردیک

مثیم 1663نبا 

دیدحلا 1664یبا 

1664یناشاک

1664یلمآ

1664ینیوزق

1664یجیهال

1664ییوخ

1665يرتشوش

1667هینغم

1667هدبع

1667يرفعج

مالسالا 1667ضیف 

1668ینامز

يزاریش دمحم  1668دیس 

1668يوسوم

1668یناقلاط

1668مراکم
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1669یسیلگنا

مالسلا هیلع  ماما  باحصا  ناکین  صاوخ و  زا  یکی  هرابرد  : 77 1670تمکح

1670هراشا

اه 1670همجرت 

1670یتشد

1670يدیهش

1671یلیبدرا

1671یتیآ

1671نایراصنا

اه 1672حرش 

1672يدنوار

1672يردیک

مثیم 1673نبا 

دیدحلا 1674یبا 

1675یناشاک

1676یلمآ

1676ینیوزق

1676یجیهال

1677ییوخ

1680يرتشوش

1684هینغم

1684هدبع

1685يرفعج

مالسالا 1685ضیف 

1685ینامز

يزاریش دمحم  1685دیس 
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1686يوسوم

1687یناقلاط

1688مراکم

1691یسیلگنا

ردق ءاضق و  هرابرد  : 78 1692تمکح

1692هراشا

اه 1693همجرت 

1693یتشد

1693يدیهش

1693یلیبدرا

1694یتیآ

1694نایراصنا

اه 1694حرش 

1694يدنوار

1695يردیک

مثیم 1696نبا 

دیدحلا 1698یبا 

1698یناشاک

1700یلمآ

1700ینیوزق

1701یجیهال

1702ییوخ

1705يرتشوش

1710هینغم

1711هدبع

1711يرفعج
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مالسالا 1711ضیف 

1712ینامز

يزاریش دمحم  1712دیس 

1713يوسوم

1714یناقلاط

1714مراکم

1719یسیلگنا

تمکح هرابرد  : 79 1720تمکح

1720هراشا

اه 1720همجرت 

1720یتشد

1720يدیهش

1721یلیبدرا

1721یتیآ

1721نایراصنا

اه 1721حرش 

1721يدنوار

1721يردیک

مثیم 1721نبا 

دیدحلا 1722یبا 

1722یناشاک

1722یلمآ

1722ینیوزق

1723یجیهال

1723ییوخ

1724يرتشوش
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1724هینغم

1725هدبع

1725يرفعج

مالسالا 1725ضیف 

1725ینامز

يزاریش دمحم  1725دیس 

1726يوسوم

1726یناقلاط

1726مراکم

1728یسیلگنا

تمکح هرابرد  زین  : 80 1728تمکح

1728هراشا

اه 1728همجرت 

1728یتشد

1728يدیهش

1729یلیبدرا

1729یتیآ

1729نایراصنا

اه 1729حرش 

1729يدنوار

1729يردیک

مثیم 1729نبا 

دیدحلا 1729یبا 

1729یناشاک

1730یلمآ

1730ینیوزق
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1730یجیهال

1730ییوخ

1730يرتشوش

1731هینغم

1731هدبع

1731يرفعج

مالسالا 1731ضیف 

1731ینامز

يزاریش دمحم  1731دیس 

1731يوسوم

1731یناقلاط

1732مراکم

1733یسیلگنا

رنه هرابرد  : 81 1733تمکح

1733هراشا

اه 1733همجرت 

1733یتشد

1733يدیهش

1734یلیبدرا

1734یتیآ

1734نایراصنا

اه 1734حرش 

1734يدنوار

1734يردیک

مثیم 1735نبا 

دیدحلا 1735یبا 
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1736یناشاک

1736یلمآ

1736ینیوزق

1736یجیهال

1736ییوخ

1737يرتشوش

1738هینغم

1739هدبع

1739يرفعج

مالسالا 1739ضیف 

1739ینامز

يزاریش دمحم  1739دیس 

1739يوسوم

1740یناقلاط

1740مراکم

1742یسیلگنا

زردنا رد  : 82 1742تمکح

1743هراشا

اه 1743همجرت 

1743یتشد

1743يدیهش

1743یلیبدرا

1743یتیآ

1744نایراصنا

اه 1744حرش 

1744يدنوار
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1744يردیک

مثیم 1745نبا 

دیدحلا 1745یبا 

1746یناشاک

1746یلمآ

1746ینیوزق

1746یجیهال

1747ییوخ

1748يرتشوش

1750هینغم

1751هدبع

1751يرفعج

مالسالا 1751ضیف 

1751ینامز

يزاریش دمحم  1751دیس 

1752يوسوم

1752یناقلاط

1753مراکم

1757یسیلگنا

ّولغ یگناگود و  : 83 1757تمکح

1757هراشا

اه 1758همجرت 

1758یتشد

1758يدیهش

1758یلیبدرا

1758یتیآ
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1758نایراصنا

اه 1758حرش 

1758يدنوار

1758يردیک

مثیم 1758نبا 

دیدحلا 1759یبا 

1759یناشاک

1759یلمآ

1759ینیوزق

1760یجیهال

1760ییوخ

1760يرتشوش

1761هینغم

1761هدبع

1761يرفعج

مالسالا 1761ضیف 

1761ینامز

يزاریش دمحم  1761دیس 

1762يوسوم

1762یناقلاط

1762مراکم

1764یسیلگنا

ناکین نادنزرف  لسن و  ياقب  رد  : 84 1764تمکح

1764هراشا

اه 1764همجرت 

1764یتشد
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1764يدیهش

1764یلیبدرا

1765یتیآ

1765نایراصنا

اه 1765حرش 

1765يدنوار

1765يردیک

مثیم 1765نبا 

دیدحلا 1765یبا 

1766یناشاک

1766یلمآ

1766ینیوزق

1766یجیهال

1766ییوخ

1766يرتشوش

1768هینغم

1768هدبع

1768يرفعج

مالسالا 1768ضیف 

1768ینامز

يزاریش دمحم  1769دیس 

1769يوسوم

1769یناقلاط

1769مراکم

1771یسیلگنا

مناد یمن  نتفگن  نایز  رد  : 85 1771تمکح
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1771هراشا

اه 1771همجرت 

1771یتشد

1771يدیهش

1771یلیبدرا

1771یتیآ

1771نایراصنا

اه 1771حرش 

1772يدنوار

1772يردیک

مثیم 1772نبا 

دیدحلا 1772یبا 

1772یناشاک

1772یلمآ

1772ینیوزق

1772یجیهال

1773ییوخ

1773يرتشوش

1773هینغم

1773هدبع

1774يرفعج

مالسالا 1774ضیف 

1774ینامز

يزاریش دمحم  1774دیس 

1774يوسوم

1774یناقلاط
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1775مراکم

1776یسیلگنا

ریپ يار  هرابرد  : 86 1776تمکح

1776هراشا

اه 1777همجرت 

1777یتشد

1777يدیهش

1777یلیبدرا

1777یتیآ

1777نایراصنا

اه 1777حرش 

1777يدنوار

1777يردیک

مثیم 1777نبا 

دیدحلا 1778یبا 

1778یناشاک

1778یلمآ

1778ینیوزق

1778یجیهال

1779ییوخ

1779يرتشوش

1780هینغم

1781هدبع

1781يرفعج

مالسالا 1781ضیف 

1781ینامز
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يزاریش دمحم  1781دیس 

1781يوسوم

1781یناقلاط

1782مراکم

1783یسیلگنا

رافغتسا هرابرد  : 87 1783تمکح

1783هراشا

اه 1784همجرت 

1784یتشد

1784يدیهش

1784یلیبدرا

1784یتیآ

1784نایراصنا

اه 1784حرش 

1784يدنوار

1784يردیک

مثیم 1784نبا 

دیدحلا 1785یبا 

1785یناشاک

1785یلمآ

1785ینیوزق

1785یجیهال

1786ییوخ

1786يرتشوش

1786هینغم

1786هدبع
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1786يرفعج

مالسالا 1786ضیف 

1786ینامز

يزاریش دمحم  1787دیس 

1787يوسوم

1787یناقلاط

1787مراکم

1789یسیلگنا

نیملسم ینمیا  لماع  ود  : 88 1789تمکح

1789هراشا

اه 1789همجرت 

1789یتشد

1790يدیهش

1790یلیبدرا

1790یتیآ

1790نایراصنا

اه 1790حرش 

1790يدنوار

1791يردیک

مثیم 1791نبا 

دیدحلا 1791یبا 

1792یناشاک

1792یلمآ

1792ینیوزق

1792یجیهال

1793ییوخ
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1793يرتشوش

1795هینغم

1795هدبع

1795يرفعج

مالسالا 1795ضیف 

1795ینامز

يزاریش دمحم  1796دیس 

1796يوسوم

1796یناقلاط

1796مراکم

1799یسیلگنا

تداعس هب  ندیسر  هرابرد  : 89 1799تمکح

1799هراشا

اه 1800همجرت 

1800یتشد

1800يدیهش

1800یلیبدرا

1800یتیآ

1800نایراصنا

اه 1800حرش 

1800يدنوار

1800يردیک

مثیم 1800نبا 

دیدحلا 1801یبا 

1801یناشاک

1802یلمآ
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1802ینیوزق

1802یجیهال

1802ییوخ

1803يرتشوش

1804هینغم

1804هدبع

1804يرفعج

مالسالا 1805ضیف 

1805ینامز

يزاریش دمحم  1805دیس 

1805يوسوم

1805یناقلاط

1806مراکم

1808یسیلگنا

غیلبت شور  هرابرد  : 90 1808تمکح

1808هراشا

اه 1808همجرت 

1808یتشد

1808يدیهش

1808یلیبدرا

1808یتیآ

1809نایراصنا

اه 1809حرش 

1809يدنوار

1809يردیک

مثیم 1809نبا 
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دیدحلا 1809یبا 

1810یناشاک

1810یلمآ

1810ینیوزق

1810یجیهال

1810ییوخ

1811يرتشوش

1811هینغم

1812هدبع

1812يرفعج

مالسالا 1812ضیف 

1812ینامز

يزاریش دمحم  1812دیس 

1812يوسوم

1813یناقلاط

1813مراکم

1814یسیلگنا

شناد ملع و  زا  ندماین  هدوتس  هب  هرابرد  : 91 1815تمکح

1815هراشا

اه 1815همجرت 

1815یتشد

1815يدیهش

1815یلیبدرا

1815یتیآ

1815نایراصنا

اه 1815حرش 
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1815يدنوار

1816يردیک

مثیم 1816نبا 

دیدحلا 1816یبا 

1817یناشاک

1817یلمآ

1817ینیوزق

1817یجیهال

1817ییوخ

1818يرتشوش

1819هینغم

1819هدبع

1819يرفعج

مالسالا 1819ضیف 

1819ینامز

يزاریش دمحم  1819دیس 

1820يوسوم

1820یناقلاط

1820مراکم

1822یسیلگنا

لمع یب  ملع  شهوکن  رد  : 92 1822تمکح

1822هراشا

اه 1822همجرت 

1822یتشد

1822يدیهش

1822یلیبدرا
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1822یتیآ

1823نایراصنا

اه 1823حرش 

1823يدنوار

1823يردیک

مثیم 1823نبا 

دیدحلا 1823یبا 

1824یناشاک

1824یلمآ

1824ینیوزق

1824یجیهال

1824ییوخ

1825يرتشوش

1826هینغم

1826هدبع

1826يرفعج

مالسالا 1826ضیف 

1826ینامز

يزاریش دمحم  1826دیس 

1826يوسوم

1827یناقلاط

1827مراکم

1829یسیلگنا

ادخ هب  هنتف  زا  ندرب  هانپ  هرابرد  : 93 1829تمکح

1829هراشا

اه 1829همجرت 
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1829یتشد

1830يدیهش

1830یلیبدرا

1830یتیآ

1831نایراصنا

اه 1831حرش 

1831يدنوار

1831يردیک

مثیم 1831نبا 

دیدحلا 1832یبا 

1832یناشاک

1833یلمآ

1833ینیوزق

1833یجیهال

1834ییوخ

1835يرتشوش

1838هینغم

1839هدبع

1839يرفعج

مالسالا 1839ضیف 

1839ینامز

يزاریش دمحم  1839دیس 

1840يوسوم

1840یناقلاط

1841مراکم

1845یسیلگنا
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یکین ریخ و  ریسفت  رد  : 94 1846تمکح

1846هراشا

اه 1846همجرت 

1846یتشد

1846يدیهش

1846یلیبدرا

1847یتیآ

1847نایراصنا

اه 1847حرش 

1847يدنوار

1847يردیک

مثیم 1848نبا 

دیدحلا 1848یبا 

1849یناشاک

1849یلمآ

1849ینیوزق

1850یجیهال

1850ییوخ

1851يرتشوش

1852هینغم

1852هدبع

1852يرفعج

مالسالا 1852ضیف 

1852ینامز

يزاریش دمحم  1853دیس 

1853يوسوم
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1853یناقلاط

1854مراکم

1856یسیلگنا

يوقت شزرا  : 95 1856تمکح

1856هراشا

اه 1856همجرت 

1856یتشد

1857يدیهش

1857یلیبدرا

1857یتیآ

1857نایراصنا

اه 1857حرش 

1857يدنوار

1857يردیک

مثیم 1857نبا 

دیدحلا 1857یبا 

1857یناشاک

1857یلمآ

1857ینیوزق

1857یجیهال

1857ییوخ

1857يرتشوش

1857هینغم

1857هدبع

1857يرفعج

مالسالا 1857ضیف 
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1858ینامز

يزاریش دمحم  1858دیس 

1858يوسوم

1858یناقلاط

1858مراکم

1859یسیلگنا

یگدنب تعاط و  تلیضف  رد  : 96 1859تمکح

1859هراشا

اه 1860همجرت 

1860یتشد

1860يدیهش

1860یلیبدرا

1860یتیآ

1861نایراصنا

اه 1861حرش 

1861يدنوار

1861يردیک

مثیم 1861نبا 

دیدحلا 1862یبا 

1862یناشاک

1863یلمآ

1863ینیوزق

1863یجیهال

1863ییوخ

1864يرتشوش

1866هینغم
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1866هدبع

1866يرفعج

مالسالا 1866ضیف 

1867ینامز

يزاریش دمحم  1867دیس 

1867يوسوم

1867یناقلاط

1868مراکم

1870یسیلگنا

شزرا یب  لمع  : 97 1871تمکح

1871هراشا

اه 1871همجرت 

1871یتشد

1871يدیهش

1871یلیبدرا

1871یتیآ

1871نایراصنا

اه 1871حرش 

1872يدنوار

1872يردیک

مثیم 1872نبا 

دیدحلا 1872یبا 

1872یناشاک

1873یلمآ

1873ینیوزق

1873یجیهال
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1873ییوخ

1874يرتشوش

1875هینغم

1875هدبع

1875يرفعج

مالسالا 1875ضیف 

1876ینامز

يزاریش دمحم  1876دیس 

1876يوسوم

1876یناقلاط

1877مراکم

1881یسیلگنا

رابخا رد  هشیدنا  هرابرد  : 98 1881تمکح

1881هراشا

اه 1881همجرت 

1881یتشد

1881يدیهش

1881یلیبدرا

1882یتیآ

1882نایراصنا

اه 1882حرش 

1882يدنوار

1882يردیک

مثیم 1882نبا 

دیدحلا 1882یبا 

1883یناشاک
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1883یلمآ

1883ینیوزق

1883یجیهال

1883ییوخ

1884يرتشوش

1884هینغم

1885هدبع

1885يرفعج

مالسالا 1885ضیف 

1885ینامز

يزاریش دمحم  1885دیس 

1885يوسوم

1885یناقلاط

1886مراکم

1887یسیلگنا

...و ِهِّلل  اِّنإ  ریذپلد  ریسفت  : 99 1887تمکح

1887هراشا

اه 1888همجرت 

1888یتشد

1888يدیهش

1888یلیبدرا

1888یتیآ

1888نایراصنا

اه 1888حرش 

1888يدنوار

1888يردیک
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مثیم 1889نبا 

دیدحلا 1889یبا 

1889یناشاک

1889یلمآ

1889ینیوزق

1890یجیهال

1890ییوخ

1890يرتشوش

1891هینغم

1891هدبع

1891يرفعج

مالسالا 1891ضیف 

1891ینامز

يزاریش دمحم  1892دیس 

1892يوسوم

1892یناقلاط

1892مراکم

1893یسیلگنا

ناحادم ربارب  رد  : 100 1894تمکح

1894هراشا

اه 1894همجرت 

1894یتشد

1894يدیهش

1894یلیبدرا

1894یتیآ

1894نایراصنا
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اه 1895حرش 

1895يدنوار

1895يردیک

مثیم 1895نبا 

دیدحلا 1895یبا 

1896یناشاک

1896یلمآ

1896ینیوزق

1896یجیهال

1896ییوخ

1897يرتشوش

1897هینغم

1897هدبع

1897يرفعج

مالسالا 1897ضیف 

1897ینامز

يزاریش دمحم  1898دیس 

1898يوسوم

1898یناقلاط

1899مراکم

1901یسیلگنا

اهزاین نتخاس  اور  هرابرد  : 101 1901تمکح

1901هراشا

اه 1901همجرت 

1901یتشد

1901يدیهش
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1902یلیبدرا

1902یتیآ

1902نایراصنا

اه 1902حرش 

1902يدنوار

1902يردیک

مثیم 1902نبا 

دیدحلا 1903یبا 

1903یناشاک

1904یلمآ

1904ینیوزق

1904یجیهال

1904ییوخ

1905يرتشوش

1907هینغم

1907هدبع

1907يرفعج

مالسالا 1907ضیف 

1907ینامز

يزاریش دمحم  1908دیس 

1908يوسوم

1908یناقلاط

1909مراکم

1911یسیلگنا

اهدمآ شیپ  ضعب  هرابرد  : 102 1911تمکح

1911هراشا
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اه 1911همجرت 

1911یتشد

1911يدیهش

1911یلیبدرا

1912یتیآ

1912نایراصنا

اه 1912حرش 

1912يدنوار

1912يردیک

مثیم 1912نبا 

دیدحلا 1913یبا 

1914یناشاک

1914یلمآ

1914ینیوزق

1914یجیهال

1915ییوخ

1915يرتشوش

1918هینغم

1919هدبع

1919يرفعج

مالسالا 1919ضیف 

1919ینامز

يزاریش دمحم  1919دیس 

1920يوسوم

1920یناقلاط

1921مراکم
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1924یسیلگنا

ایند اب  دروخرب  شور  : 103 1924تمکح

1925هراشا

اه 1925همجرت 

1925یتشد

1925يدیهش

1925یلیبدرا

1926یتیآ

1926نایراصنا

اه 1926حرش 

1926يدنوار

1926يردیک

مثیم 1926نبا 

دیدحلا 1927یبا 

1928یناشاک

1928یلمآ

1929ینیوزق

1929یجیهال

1929ییوخ

1930يرتشوش

1931هینغم

1932هدبع

1932يرفعج

مالسالا 1932ضیف 

1932ینامز

يزاریش دمحم  1933دیس 
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1933يوسوم

1934یناقلاط

1935مراکم

1938یسیلگنا

نادهاز فصو  : 104 1938تمکح

1938هراشا

اه 1939همجرت 

1939یتشد

1939يدیهش

1940یلیبدرا

1940یتیآ

1940نایراصنا

اه 1940حرش 

1940يدنوار

1941يردیک

مثیم 1941نبا 

دیدحلا 1942یبا 

1943یناشاک

1943یلمآ

1944ینیوزق

1944یجیهال

1945ییوخ

1946يرتشوش

1949هینغم

1950هدبع

1950يرفعج
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مالسالا 1950ضیف 

1950ینامز

يزاریش دمحم  1951دیس 

1951يوسوم

1952یناقلاط

1952مراکم

1958یسیلگنا

ادخ روتسد  زا  يوریپ  رد  : 105 1958تمکح

1959هراشا

اه 1959همجرت 

1959یتشد

1959يدیهش

1959یلیبدرا

1959یتیآ

1959نایراصنا

اه 1960حرش 

1960يدنوار

1960يردیک

مثیم 1960نبا 

دیدحلا 1960یبا 

1961یناشاک

1961یلمآ

1961ینیوزق

1961یجیهال

1962ییوخ

1962يرتشوش
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1963هینغم

1963هدبع

1964يرفعج

مالسالا 1964ضیف 

1964ینامز

يزاریش دمحم  1964دیس 

1964يوسوم

1965یناقلاط

1965مراکم

1968یسیلگنا

نیدب یئانتعا  یب  هرابرد  : 106 1968تمکح

1968هراشا

اه 1968همجرت 

1968یتشد

1968يدیهش

1968یلیبدرا

1968یتیآ

1969نایراصنا

اه 1969حرش 

1969يدنوار

1969يردیک

مثیم 1969نبا 

دیدحلا 1969یبا 

1969یناشاک

1970یلمآ

1970ینیوزق

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 122 

http://www.ghaemiyeh.com


1970یجیهال

1970ییوخ

1970يرتشوش

1971هینغم

1971هدبع

1971يرفعج

مالسالا 1971ضیف 

1971ینامز

يزاریش دمحم  1971دیس 

1971يوسوم

1972یناقلاط

1972مراکم

1974یسیلگنا

شنم لهاج  ملاع  : 107 1974تمکح

1974هراشا

اه 1974همجرت 

1974یتشد

1974يدیهش

1975یلیبدرا

1975یتیآ

1975نایراصنا

اه 1975حرش 

1975يدنوار

1975يردیک

مثیم 1975نبا 

دیدحلا 1975یبا 
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1976یناشاک

1976یلمآ

1976ینیوزق

1977یجیهال

1977ییوخ

1977يرتشوش

1978هینغم

1978هدبع

1978يرفعج

مالسالا 1978ضیف 

1979ینامز

يزاریش دمحم  1979دیس 

1979يوسوم

1979یناقلاط

1981مراکم

1982یسیلگنا

یمدآ حور  ياه  یتفگش  : 108 1982تمکح

1982هراشا

اه 1983همجرت 

1983یتشد

1983يدیهش

1983یلیبدرا

1984یتیآ

1984نایراصنا

اه 1984حرش 

1985يدنوار
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1985يردیک

مثیم 1986نبا 

دیدحلا 1987یبا 

1988یناشاک

1989یلمآ

1989ینیوزق

1990یجیهال

1990ییوخ

1992يرتشوش

1996هینغم

1997هدبع

1998يرفعج

مالسالا 1998ضیف 

1998ینامز

يزاریش دمحم  1998دیس 

1999يوسوم

2000یناقلاط

2000مراکم

2006یسیلگنا

مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  تیب  لها  يالاو  شزرا  : 109 2006تمکح

2006هراشا

اه 2006همجرت 

2006یتشد

2006يدیهش

2007یلیبدرا

2007یتیآ
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2007نایراصنا

اه 2007حرش 

2007يدنوار

2007يردیک

مثیم 2007نبا 

دیدحلا 2008یبا 

2008یناشاک

2008یلمآ

2008ینیوزق

2009یجیهال

2009ییوخ

2009يرتشوش

2011هینغم

2011هدبع

2011يرفعج

مالسالا 2011ضیف 

2012ینامز

يزاریش دمحم  2012دیس 

2012يوسوم

2012یناقلاط

2013مراکم

2015یسیلگنا

یهلا رماوا  قّقحت  طئارش  : 110 2015تمکح

2015هراشا

اه 2015همجرت 

2015یتشد
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2015يدیهش

2015یلیبدرا

2016یتیآ

2016نایراصنا

اه 2016حرش 

2016يدنوار

2016يردیک

مثیم 2016نبا 

دیدحلا 2016یبا 

2017یناشاک

2017یلمآ

2017ینیوزق

2017یجیهال

2017ییوخ

2018يرتشوش

2019هینغم

2019هدبع

2019يرفعج

مالسالا 2019ضیف 

2020ینامز

يزاریش دمحم  2020دیس 

2020يوسوم

2020یناقلاط

2020مراکم

2022یسیلگنا

دراد تسود  ار  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هک  یسک  ءالتبا  رد  111 و 112 : 2022تمکح
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2022هراشا

اه 2023همجرت 

2023یتشد

2023يدیهش

2023یلیبدرا

2024یتیآ

2024نایراصنا

اه 2024حرش 

2024يدنوار

2025يردیک

مثیم 2025نبا 

دیدحلا 2026یبا 

2027یناشاک

2028یلمآ

2028ینیوزق

2028یجیهال

2028ییوخ

2029يرتشوش

2032هینغم

2032هدبع

2032يرفعج

مالسالا 2032ضیف 

2033ینامز

يزاریش دمحم  2033دیس 

2033يوسوم

2033یناقلاط
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2034مراکم

2037یسیلگنا

مهم زردنا  هدجیه  : 113 2037تمکح

2037هراشا

اه 2038همجرت 

2038یتشد

2038يدیهش

2038یلیبدرا

2038یتیآ

2039نایراصنا

اه 2039حرش 

2039يدنوار

2039يردیک

مثیم 2039نبا 

دیدحلا 2041یبا 

2042یناشاک

2043یلمآ

2043ینیوزق

2043یجیهال

2044ییوخ

2045يرتشوش

2047هینغم

2048هدبع

2048يرفعج

مالسالا 2048ضیف 

2049ینامز
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يزاریش دمحم  2049دیس 

2049يوسوم

2050یناقلاط

2050مراکم

2060یسیلگنا

هعماج رد  ینیب  دب  ینیبشوخ و  هاگیاج  : 114 2060تمکح

2060هراشا

اه 2061همجرت 

2061یتشد

2061يدیهش

2061یلیبدرا

2061یتیآ

2061نایراصنا

اه 2061حرش 

2062يدنوار

2062يردیک

مثیم 2062نبا 

دیدحلا 2062یبا 

2063یناشاک

2063یلمآ

2063ینیوزق

2064یجیهال

2064ییوخ

2064يرتشوش

2064هینغم

2065هدبع
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2065يرفعج

مالسالا 2065ضیف 

2065ینامز

يزاریش دمحم  2065دیس 

2066يوسوم

2066یناقلاط

2067مراکم

2068یسیلگنا

ایند يریذپ  نایاپ  هب  هّجوت  : 115 2069تمکح

2069هراشا

اه 2069همجرت 

2069یتشد

2069يدیهش

2069یلیبدرا

2069یتیآ

2069نایراصنا

اه 2070حرش 

2070يدنوار

2070يردیک

مثیم 2070نبا 

دیدحلا 2070یبا 

2070یناشاک

2071یلمآ

2071ینیوزق

2071یجیهال

2071ییوخ

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 131 

http://www.ghaemiyeh.com


2072يرتشوش

2072هینغم

2073هدبع

2073يرفعج

مالسالا 2073ضیف 

2073ینامز

يزاریش دمحم  2073دیس 

2073يوسوم

2073یناقلاط

2073مراکم

2075یسیلگنا

اه شیامزآ  عاونا  ناسنا و  : 116 2075تمکح

2075هراشا

اه 2076همجرت 

2076یتشد

2076يدیهش

2076یلیبدرا

2076یتیآ

2076نایراصنا

اه 2076حرش 

2076يدنوار

2077يردیک

مثیم 2077نبا 

دیدحلا 2077یبا 

2078یناشاک

2078یلمآ
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2078ینیوزق

2078یجیهال

2079ییوخ

2079يرتشوش

2080هینغم

2080هدبع

2080يرفعج

مالسالا 2080ضیف 

2080ینامز

يزاریش دمحم  2081دیس 

2081يوسوم

2081یناقلاط

2081مراکم

2083یسیلگنا

مالّسلا هیلع  ماما  اب  یتسود  رد  طیرفت  طارفا و  زا  زیهرپ  : 117 2083تمکح

2083هراشا

اه 2084همجرت 

2084یتشد

2084يدیهش

2084یلیبدرا

2084یتیآ

2084نایراصنا

اه 2084حرش 

2084يدنوار

2084يردیک

مثیم 2084نبا 
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دیدحلا 2085یبا 

2085یناشاک

2085یلمآ

2085ینیوزق

2086یجیهال

2086ییوخ

2086يرتشوش

2088هینغم

2088هدبع

2088يرفعج

مالسالا 2088ضیف 

2088ینامز

يزاریش دمحم  2089دیس 

2089يوسوم

2089یناقلاط

2089مراکم

2091یسیلگنا

اه تصرف  زا  هدافتسا  : 118 2091تمکح

2091هراشا

اه 2091همجرت 

2091یتشد

2091يدیهش

2092یلیبدرا

2092یتیآ

2092نایراصنا

اه 2092حرش 
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2092يدنوار

2092يردیک

مثیم 2092نبا 

دیدحلا 2092یبا 

2092یناشاک

2092یلمآ

2092ینیوزق

2093یجیهال

2093ییوخ

2093يرتشوش

2093هینغم

2093هدبع

2093يرفعج

مالسالا 2094ضیف 

2094ینامز

يزاریش دمحم  2094دیس 

2094يوسوم

2094یناقلاط

2094مراکم

2096یسیلگنا

! لاخ طخ و  شوخ  رام  ایند  : 119 2096تمکح

2096هراشا

اه 2096همجرت 

2096یتشد

2096يدیهش

2096یلیبدرا
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2097یتیآ

2097نایراصنا

اه 2097حرش 

2097يدنوار

2097يردیک

مثیم 2097نبا 

دیدحلا 2097یبا 

2097یناشاک

2098یلمآ

2098ینیوزق

2098یجیهال

2098ییوخ

2099يرتشوش

2101هینغم

2101هدبع

2101يرفعج

مالسالا 2101ضیف 

2101ینامز

يزاریش دمحم  2101دیس 

2101يوسوم

2101یناقلاط

2101مراکم

2103یسیلگنا

شیرق لیابق  ياه  یگژیو  : 120 2104تمکح

2104هراشا

اه 2104همجرت 
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2104یتشد

2104يدیهش

2104یلیبدرا

2105یتیآ

2105نایراصنا

اه 2105حرش 

2105يدنوار

2106يردیک

مثیم 2106نبا 

دیدحلا 2106یبا 

2117یناشاک

2117یلمآ

2117ینیوزق

2117یجیهال

2118ییوخ

2119يرتشوش

2126هینغم

2126هدبع

2127يرفعج

مالسالا 2127ضیف 

2127ینامز

يزاریش دمحم  2127دیس 

2127يوسوم

2127یناقلاط

2136مراکم

2139یسیلگنا
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اه ینارسوه  تاذل و  تسادخ و  ياضر  دروم  هک  يریخ  لامعا  توافت  : 121 2139تمکح

2139هراشا

اه 2140همجرت 

2140یتشد

2140يدیهش

2140یلیبدرا

2140یتیآ

2140نایراصنا

اه 2140حرش 

2140يدنوار

2140يردیک

مثیم 2141نبا 

دیدحلا 2141یبا 

2141یناشاک

2141یلمآ

2141ینیوزق

2141یجیهال

2141ییوخ

2142يرتشوش

2142هینغم

2142هدبع

2142يرفعج

مالسالا 2142ضیف 

2142ینامز

يزاریش دمحم  2143دیس 

2143يوسوم
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2143یناقلاط

2143مراکم

2144یسیلگنا

نارای گرم  زا  تربع  : 122 2144تمکح

2144هراشا

اه 2145همجرت 

2145یتشد

2145يدیهش

2145یلیبدرا

2145یتیآ

2146نایراصنا

اه 2146حرش 

2146يدنوار

2146يردیک

مثیم 2146نبا 

دیدحلا 2147یبا 

2148یناشاک

2148یلمآ

2149ینیوزق

2149یجیهال

2149ییوخ

2151يرتشوش

2153هینغم

2153هدبع

2154يرفعج

مالسالا 2154ضیف 
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2154ینامز

يزاریش دمحم  2154دیس 

2155يوسوم

2155یناقلاط

2155مراکم

2158یسیلگنا

تّیناسنا لماک  ياهوگلا  : 123 2158تمکح

2158هراشا

اه 2159همجرت 

2159یتشد

2159يدیهش

2159یلیبدرا

2159یتیآ

2159نایراصنا

اه 2159حرش 

2159يدنوار

2160يردیک

مثیم 2160نبا 

دیدحلا 2160یبا 

2160یناشاک

2160یلمآ

2160ینیوزق

2160یجیهال

2160ییوخ

2160يرتشوش

2160هینغم
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2160هدبع

2160يرفعج

مالسالا 2160ضیف 

2160ینامز

يزاریش دمحم  2160دیس 

2160يوسوم

2160یناقلاط

2160مراکم

2165یسیلگنا

درم نز و  یسانشناور  : 124 2165تمکح

2165هراشا

اه 2165همجرت 

2165یتشد

2166يدیهش

2166یلیبدرا

2166یتیآ

2166نایراصنا

اه 2166حرش 

2166يدنوار

2166يردیک

مثیم 2167نبا 

دیدحلا 2167یبا 

2167یناشاک

2167یلمآ

2167ینیوزق

2168یجیهال
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2168ییوخ

2168يرتشوش

2173هینغم

2173هدبع

2173يرفعج

مالسالا 2173ضیف 

2173ینامز

يزاریش دمحم  2173دیس 

2174يوسوم

2174یناقلاط

2174مراکم

2176یسیلگنا

مالسا قیقد  ریسفت  : 125 2176تمکح

2176هراشا

اه 2176همجرت 

2176یتشد

2176يدیهش

2177یلیبدرا

2177یتیآ

2177نایراصنا

اه 2177حرش 

2177يدنوار

2177يردیک

مثیم 2178نبا 

دیدحلا 2178یبا 

2179یناشاک
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2179یلمآ

2179ینیوزق

2180یجیهال

2180ییوخ

2181يرتشوش

2182هینغم

2182هدبع

2182يرفعج

مالسالا 2182ضیف 

2183ینامز

يزاریش دمحم  2183دیس 

2183يوسوم

2183یناقلاط

2184مراکم

2186یسیلگنا

اه شزرا  ّدض  یتفگش  : 126 2187تمکح

2187هراشا

اه 2187همجرت 

2187یتشد

2187يدیهش

2188یلیبدرا

2188یتیآ

2188نایراصنا

اه 2189حرش 

2189يدنوار

2189يردیک
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مثیم 2189نبا 

دیدحلا 2190یبا 

2190یناشاک

2191یلمآ

2191ینیوزق

2191یجیهال

2192ییوخ

2193يرتشوش

2194هینغم

2194هدبع

2194يرفعج

مالسالا 2195ضیف 

2195ینامز

يزاریش دمحم  2195دیس 

2196يوسوم

2196یناقلاط

2196مراکم

2202یسیلگنا

لمع رد  یتسس  زا  شهوکن  : 127 2202تمکح

2202هراشا

اه 2203همجرت 

2203یتشد

2203يدیهش

2203یلیبدرا

2203یتیآ

2203نایراصنا
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اه 2203حرش 

2203يدنوار

2203يردیک

مثیم 2204نبا 

دیدحلا 2204یبا 

2204یناشاک

2205یلمآ

2205ینیوزق

2205یجیهال

2205ییوخ

2206يرتشوش

2206هینغم

2207هدبع

2207يرفعج

مالسالا 2207ضیف 

2207ینامز

يزاریش دمحم  2208دیس 

2208يوسوم

2208یناقلاط

2208مراکم

2210یسیلگنا

تمالس رد  یطیحم  تسیز  لماوع  ریثأت  : 128 2210تمکح

2210هراشا

اه 2210همجرت 

2210یتشد

2210يدیهش
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2211یلیبدرا

2211یتیآ

2211نایراصنا

اه 2211حرش 

2211يدنوار

2211يردیک

مثیم 2212نبا 

دیدحلا 2212یبا 

2212یناشاک

2213یلمآ

2213ینیوزق

2213یجیهال

2213ییوخ

2214يرتشوش

2214هینغم

2214هدبع

2214يرفعج

مالسالا 2214ضیف 

2215ینامز

يزاریش دمحم  2215دیس 

2215يوسوم

2215یناقلاط

2215مراکم

2218یسیلگنا

راگدرورپ تمظع  تخانش  : 129 2219تمکح

2219هراشا
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اه 2219همجرت 

2219یتشد

2219يدیهش

2219یلیبدرا

2219یتیآ

2219نایراصنا

اه 2219حرش 

2220يدنوار

2220يردیک

مثیم 2220نبا 

دیدحلا 2220یبا 

2220یناشاک

2221یلمآ

2221ینیوزق

2221یجیهال

2221ییوخ

2221يرتشوش

2222هینغم

2222هدبع

2222يرفعج

مالسالا 2222ضیف 

2222ینامز

يزاریش دمحم  2223دیس 

2223يوسوم

2223یناقلاط

2223مراکم
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2224یسیلگنا

ناگدرم حاورا  اب  مالسلا  هیلع  ماما  يوگو  تفگ  : 130 2224تمکح

2224هراشا

اه 2225همجرت 

2225یتشد

2225يدیهش

2225یلیبدرا

2225یتیآ

2226نایراصنا

اه 2226حرش 

2226يدنوار

2226يردیک

مثیم 2226نبا 

دیدحلا 2227یبا 

2228یناشاک

2228یلمآ

2228ینیوزق

2229یجیهال

2229ییوخ

2230يرتشوش

2233هینغم

2234هدبع

2234يرفعج

مالسالا 2234ضیف 

2234ینامز

يزاریش دمحم  2234دیس 
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2235يوسوم

2235یناقلاط

2235مراکم

2240یسیلگنا

ایند ندوتس  رد  : 131 2241تمکح

2241هراشا

اه 2241همجرت 

2241یتشد

2242يدیهش

2242یلیبدرا

2243یتیآ

2244نایراصنا

اه 2244حرش 

2244يدنوار

2245يردیک

مثیم 2245نبا 

دیدحلا 2247یبا 

2248یناشاک

2249یلمآ

2249ینیوزق

2251یجیهال

2252ییوخ

2255يرتشوش

2261هینغم

2262هدبع

2262يرفعج
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مالسالا 2262ضیف 

2263ینامز

يزاریش دمحم  2263دیس 

2264يوسوم

2264یناقلاط

2265مراکم

2271یسیلگنا

گرم دای  ترورض  : 132 2272تمکح

2273هراشا

اه 2273همجرت 

2273یتشد

2273يدیهش

2273یلیبدرا

2273یتیآ

2273نایراصنا

اه 2273حرش 

2273يدنوار

2274يردیک

مثیم 2274نبا 

دیدحلا 2274یبا 

2274یناشاک

2274یلمآ

2274ینیوزق

2275یجیهال

2275ییوخ

2275يرتشوش
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2276هینغم

2276هدبع

2276يرفعج

مالسالا 2276ضیف 

2276ینامز

يزاریش دمحم  2276دیس 

2276يوسوم

2276یناقلاط

2277مراکم

2279یسیلگنا

ایند مدرم و  ماسقا  : 133 2279تمکح

2279هراشا

اه 2279همجرت 

2279یتشد

2279يدیهش

2279یلیبدرا

2280یتیآ

2280نایراصنا

اه 2280حرش 

2280يدنوار

2280يردیک

مثیم 2280نبا 

دیدحلا 2280یبا 

2281یناشاک

2281یلمآ

2281ینیوزق
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2281یجیهال

2281ییوخ

2282يرتشوش

2282هینغم

2282هدبع

2282يرفعج

مالسالا 2282ضیف 

2282ینامز

يزاریش دمحم  2283دیس 

2283يوسوم

2283یناقلاط

2283مراکم

2285یسیلگنا

یعقاو تسود  : 134 2285تمکح

2285هراشا

اه 2285همجرت 

2285یتشد

2286يدیهش

2286یلیبدرا

2286یتیآ

2286نایراصنا

اه 2286حرش 

2286يدنوار

2286يردیک

مثیم 2286نبا 

دیدحلا 2286یبا 
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2287یناشاک

2287یلمآ

2287ینیوزق

2287یجیهال

2288ییوخ

2288يرتشوش

2290هینغم

2290هدبع

2290يرفعج

مالسالا 2291ضیف 

2291ینامز

يزاریش دمحم  2291دیس 

2291يوسوم

2291یناقلاط

2291مراکم

2293یسیلگنا

ناتسود قوقح  : 135 2293تمکح

2293هراشا

اه 2294همجرت 

2294یتشد

2294يدیهش

2295یلیبدرا

2295یتیآ

2295نایراصنا

اه 2295حرش 

2295يدنوار
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2296يردیک

مثیم 2296نبا 

دیدحلا 2296یبا 

2296یناشاک

2297یلمآ

2297ینیوزق

2298یجیهال

2298ییوخ

2299يرتشوش

2300هینغم

2300هدبع

2300يرفعج

مالسالا 2300ضیف 

2301ینامز

يزاریش دمحم  2301دیس 

2301يوسوم

2301یناقلاط

2302مراکم

2305یسیلگنا

ادخ هب  برق  هلیسو  نیرتهب  : 136 2306تمکح

2306هراشا

اه 2306همجرت 

2306یتشد

2306يدیهش

2306یلیبدرا

2306یتیآ
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2306نایراصنا

اه 2307حرش 

2307يدنوار

2307يردیک

مثیم 2307نبا 

دیدحلا 2308یبا 

2309یناشاک

2310یلمآ

2310ینیوزق

2310یجیهال

2310ییوخ

2311يرتشوش

2312هینغم

2313هدبع

2313يرفعج

مالسالا 2313ضیف 

2313ینامز

يزاریش دمحم  2313دیس 

2314يوسوم

2314یناقلاط

2314مراکم

2317یسیلگنا

يزور لوزن  هار  هقدص  : 137 2317تمکح

2317هراشا

اه 2318همجرت 

2318یتشد
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2318يدیهش

2318یلیبدرا

2318یتیآ

2318نایراصنا

اه 2318حرش 

2318يدنوار

2318يردیک

مثیم 2318نبا 

دیدحلا 2319یبا 

2319یناشاک

2319یلمآ

2319ینیوزق

2319یجیهال

2319ییوخ

2320يرتشوش

2321هینغم

2321هدبع

2321يرفعج

مالسالا 2321ضیف 

2321ینامز

يزاریش دمحم  2322دیس 

2322يوسوم

2322یناقلاط

2322مراکم

2324یسیلگنا

يزور هرابرد  : 138 2324تمکح
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2324هراشا

اه 2325همجرت 

2325یتشد

2325يدیهش

2325یلیبدرا

2325یتیآ

2325نایراصنا

اه 2325حرش 

2325يدنوار

2325يردیک

مثیم 2325نبا 

دیدحلا 2325یبا 

2326یناشاک

2326یلمآ

2326ینیوزق

2326یجیهال

2326ییوخ

2326يرتشوش

2326هینغم

2326هدبع

2326يرفعج

مالسالا 2326ضیف 

2326ینامز

يزاریش دمحم  2327دیس 

2327يوسوم

2327یناقلاط
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2327مراکم

2329یسیلگنا

اهزاین اب  یهلا  دادما  بسانت  : 139 2329تمکح

2329هراشا

اه 2329همجرت 

2329یتشد

2329يدیهش

2329یلیبدرا

2329یتیآ

2329نایراصنا

اه 2330حرش 

2330يدنوار

2330يردیک

مثیم 2330نبا 

دیدحلا 2330یبا 

2330یناشاک

2331یلمآ

2331ینیوزق

2331یجیهال

2331ییوخ

2331يرتشوش

2332هینغم

2332هدبع

2332يرفعج

مالسالا 2332ضیف 

2332ینامز
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يزاریش دمحم  2332دیس 

2332يوسوم

2332یناقلاط

2333مراکم

2334یسیلگنا

يزاین یب  تعانق و  : 140 2334تمکح

2334هراشا

اه 2335همجرت 

2335یتشد

2335يدیهش

2335یلیبدرا

2335یتیآ

2335نایراصنا

اه 2335حرش 

2335يدنوار

2335يردیک

مثیم 2335نبا 

دیدحلا 2336یبا 

2336یناشاک

2336یلمآ

2336ینیوزق

2336یجیهال

2337ییوخ

2337يرتشوش

2337هینغم

2337هدبع
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2337يرفعج

مالسالا 2337ضیف 

2337ینامز

يزاریش دمحم  2338دیس 

2338يوسوم

2338یناقلاط

2338مراکم

2339یسیلگنا

شیاسآ هار  : 141 2339تمکح

2339هراشا

اه 2340همجرت 

2340یتشد

2340يدیهش

2340یلیبدرا

2340یتیآ

2340نایراصنا

اه 2340حرش 

2340يدنوار

2340يردیک

مثیم 2340نبا 

دیدحلا 2341یبا 

2341یناشاک

2341یلمآ

2341ینیوزق

2342یجیهال

2342ییوخ
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2342يرتشوش

2343هینغم

2343هدبع

2343يرفعج

مالسالا 2344ضیف 

2344ینامز

يزاریش دمحم  2344دیس 

2344يوسوم

2344یناقلاط

2345مراکم

2347یسیلگنا

يدنمدرخ اه و  یتسود  : 142 2347تمکح

2347هراشا

اه 2347همجرت 

2347یتشد

2347يدیهش

2347یلیبدرا

2347یتیآ

2347نایراصنا

اه 2348حرش 

2348يدنوار

2348يردیک

مثیم 2348نبا 

دیدحلا 2348یبا 

2348یناشاک

2349یلمآ
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2349ینیوزق

2349یجیهال

2349ییوخ

2349يرتشوش

2349هینغم

2349هدبع

2349يرفعج

مالسالا 2349ضیف 

2349ینامز

يزاریش دمحم  2349دیس 

2349يوسوم

2349یناقلاط

2349مراکم

2351یسیلگنا

سردوز يریپ  اهمغ و  : 143 2351تمکح

2351هراشا

اه 2352همجرت 

2352یتشد

2352يدیهش

2352یلیبدرا

2352یتیآ

2352نایراصنا

اه 2352حرش 

2352يدنوار

2352يردیک

مثیم 2352نبا 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 162 

http://www.ghaemiyeh.com


دیدحلا 2352یبا 

2353یناشاک

2353یلمآ

2353ینیوزق

2353یجیهال

2353ییوخ

2353يرتشوش

2353هینغم

2353هدبع

2353يرفعج

مالسالا 2353ضیف 

2353ینامز

يزاریش دمحم  2353دیس 

2354يوسوم

2354یناقلاط

2354مراکم

2356یسیلگنا

اه تبیصم  اب  يرابدرب  بسانت  : 144 2356تمکح

2356هراشا

اه 2356همجرت 

2356یتشد

2356يدیهش

2356یلیبدرا

2356یتیآ

2357نایراصنا

اه 2357حرش 
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2357يدنوار

2357يردیک

مثیم 2357نبا 

دیدحلا 2357یبا 

2358یناشاک

2358یلمآ

2358ینیوزق

2359یجیهال

2359ییوخ

2359يرتشوش

2360هینغم

2360هدبع

2360يرفعج

مالسالا 2360ضیف 

2360ینامز

يزاریش دمحم  2360دیس 

2360يوسوم

2361یناقلاط

2361مراکم

2363یسیلگنا

لصاح یب  ياهتدابع  : 145 2363تمکح

2363هراشا

اه 2363همجرت 

2363یتشد

2363يدیهش

2363یلیبدرا
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2364یتیآ

2364نایراصنا

اه 2364حرش 

2364يدنوار

2364يردیک

مثیم 2364نبا 

دیدحلا 2365یبا 

2365یناشاک

2365یلمآ

2365ینیوزق

2366یجیهال

2366ییوخ

2366يرتشوش

2367هینغم

2367هدبع

2367يرفعج

مالسالا 2367ضیف 

2367ینامز

يزاریش دمحم  2367دیس 

2368يوسوم

2368یناقلاط

2368مراکم

2371یسیلگنا

نداد تاکز  هقدص و  اعد ، شزرا  : 146 2371تمکح

2371هراشا

اه 2371همجرت 
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2371یتشد

2371يدیهش

2372یلیبدرا

2372یتیآ

2372نایراصنا

اه 2372حرش 

2372يدنوار

2372يردیک

مثیم 2372نبا 

دیدحلا 2373یبا 

2373یناشاک

2373یلمآ

2373ینیوزق

2373یجیهال

2374ییوخ

2374يرتشوش

2374هینغم

2375هدبع

2375يرفعج

مالسالا 2375ضیف 

2375ینامز

يزاریش دمحم  2375دیس 

2375يوسوم

2376یناقلاط

2376مراکم

2377یسیلگنا
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دنهورگ دنچ  ملع  نالماح  - تورث رب  ملع  يرترب  : 147 2378تمکح

2378هراشا

اه 2379همجرت 

2379یتشد

2380يدیهش

2381یلیبدرا

2382یتیآ

2383نایراصنا

اه 2384حرش 

2384يدنوار

2385يردیک

مثیم 2386نبا 

دیدحلا 2389یبا 

2393یناشاک

2395یلمآ

2395ینیوزق

2398یجیهال

2400ییوخ

2405يرتشوش

2420هینغم

2422هدبع

2423يرفعج

مالسالا 2423ضیف 

2424ینامز

يزاریش دمحم  2425دیس 

2427يوسوم
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2431یناقلاط

2434مراکم

2452یسیلگنا

ناسنا تخانش  رد  نخس  شقن  : 148 2453تمکح

2453هراشا

اه 2454همجرت 

2454یتشد

2454يدیهش

2454یلیبدرا

2454یتیآ

2454نایراصنا

اه 2454حرش 

2454يدنوار

2455يردیک

مثیم 2455نبا 

دیدحلا 2455یبا 

2455یناشاک

2456یلمآ

2456ینیوزق

2456یجیهال

2456ییوخ

2456يرتشوش

2457هینغم

2457هدبع

2457يرفعج

مالسالا 2457ضیف 
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2458ینامز

يزاریش دمحم  2458دیس 

2458يوسوم

2458یناقلاط

2458مراکم

2460یسیلگنا

یسانشدوخ ترورض  : 149 2460تمکح

2460هراشا

اه 2461همجرت 

2461یتشد

2461يدیهش

2461یلیبدرا

2461یتیآ

2461نایراصنا

اه 2461حرش 

2461يدنوار

2461يردیک

مثیم 2462نبا 

دیدحلا 2462یبا 

2462یناشاک

2462یلمآ

2463ینیوزق

2463یجیهال

2463ییوخ

2463يرتشوش

2468هینغم
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2468هدبع

2469يرفعج

مالسالا 2469ضیف 

2469ینامز

يزاریش دمحم  2469دیس 

2469يوسوم

2470یناقلاط

2470مراکم

2472یسیلگنا

! عماج زردنا  کی  : 150 2472تمکح

2472هراشا

اه 2474همجرت 

2474یتشد

2475يدیهش

2475یلیبدرا

2476یتیآ

2477نایراصنا

اه 2478حرش 

2478يدنوار

2479يردیک

مثیم 2480نبا 

دیدحلا 2483یبا 

2485یناشاک

2487یلمآ

2487ینیوزق

2488یجیهال
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2489ییوخ

2493يرتشوش

2493هینغم

2494هدبع

2494يرفعج

مالسالا 2494ضیف 

2495ینامز

يزاریش دمحم  2496دیس 

2497يوسوم

2499یناقلاط

2501مراکم

2516یسیلگنا

يرگن هدنیآ  ترورض  : 151 2517تمکح

2517هراشا

اه 2518همجرت 

2518یتشد

2518يدیهش

2518یلیبدرا

2518یتیآ

2518نایراصنا

اه 2518حرش 

2518يدنوار

2518يردیک

مثیم 2518نبا 

دیدحلا 2519یبا 

2519یناشاک
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2519یلمآ

2519ینیوزق

2519یجیهال

2519ییوخ

2520يرتشوش

2521هینغم

2521هدبع

2521يرفعج

مالسالا 2521ضیف 

2521ینامز

يزاریش دمحم  2521دیس 

2521يوسوم

2521یناقلاط

2522مراکم

2525یسیلگنا

يریذپ انف  هب  هجوت  : 152 2525تمکح

2525هراشا

اه 2525همجرت 

2525یتشد

2525يدیهش

2525یلیبدرا

2526یتیآ

2526نایراصنا

اه 2526حرش 

2526يدنوار

2526يردیک
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مثیم 2526نبا 

دیدحلا 2526یبا 

2526یناشاک

2526یلمآ

2526ینیوزق

2527یجیهال

2527ییوخ

2527يرتشوش

2527هینغم

2527هدبع

2527يرفعج

مالسالا 2527ضیف 

2527ینامز

يزاریش دمحم  2528دیس 

2528يوسوم

2528یناقلاط

2530مراکم

2531یسیلگنا

يزوریپ ربص و  : 153 2531تمکح

2531هراشا

اه 2532همجرت 

2532یتشد

2532يدیهش

2532یلیبدرا

2532یتیآ

2532نایراصنا
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اه 2532حرش 

2532يدنوار

2532يردیک

مثیم 2532نبا 

دیدحلا 2532یبا 

2533یناشاک

2533یلمآ

2533ینیوزق

2533یجیهال

2533ییوخ

2534يرتشوش

2534هینغم

2534هدبع

2534يرفعج

مالسالا 2534ضیف 

2534ینامز

يزاریش دمحم  2535دیس 

2535يوسوم

2535یناقلاط

2535مراکم

2537یسیلگنا

اه تّین  تّیمها  : 154 2537تمکح

2537هراشا

اه 2537همجرت 

2537یتشد

2537يدیهش
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2537یلیبدرا

2537یتیآ

2537نایراصنا

اه 2538حرش 

2538يدنوار

2538يردیک

مثیم 2538نبا 

دیدحلا 2538یبا 

2539یناشاک

2539یلمآ

2539ینیوزق

2539یجیهال

2539ییوخ

2540يرتشوش

2540هینغم

2540هدبع

2540يرفعج

مالسالا 2540ضیف 

2541ینامز

يزاریش دمحم  2541دیس 

2541يوسوم

2541یناقلاط

2542مراکم

2545یسیلگنا

نامیپ دهع و  هب  يدنبیاپ  ترورض  : 155 2545تمکح

2545هراشا
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اه 2545همجرت 

2545یتشد

2545يدیهش

2545یلیبدرا

2545یتیآ

2545نایراصنا

اه 2546حرش 

2546يدنوار

2546يردیک

مثیم 2546نبا 

دیدحلا 2546یبا 

2547یناشاک

2547یلمآ

2547ینیوزق

2547یجیهال

2547ییوخ

2547يرتشوش

2548هینغم

2548هدبع

2548يرفعج

مالسالا 2548ضیف 

2548ینامز

يزاریش دمحم  2548دیس 

2549يوسوم

2549یناقلاط

2549مراکم
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2552یسیلگنا

تعاطا یسانش و  ادخ  ترورض  : 156 2552تمکح

2552هراشا

اه 2553همجرت 

2553یتشد

2553يدیهش

2553یلیبدرا

2553یتیآ

2553نایراصنا

اه 2553حرش 

2553يدنوار

2553يردیک

مثیم 2553نبا 

دیدحلا 2554یبا 

2554یناشاک

2554یلمآ

2554ینیوزق

2554یجیهال

2554ییوخ

2555يرتشوش

2555هینغم

2555هدبع

2556يرفعج

مالسالا 2556ضیف 

2556ینامز

يزاریش دمحم  2556دیس 
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2556يوسوم

2557یناقلاط

2557مراکم

2559یسیلگنا

تیاده ياه  هار  ندوب  مهارف  : 157 2559تمکح

2559هراشا

اه 2559همجرت 

2560یتشد

2560يدیهش

2560یلیبدرا

2560یتیآ

2560نایراصنا

اه 2560حرش 

2560يدنوار

2560يردیک

مثیم 2560نبا 

دیدحلا 2560یبا 

2561یناشاک

2561یلمآ

2561ینیوزق

2561یجیهال

2562ییوخ

2562يرتشوش

2562هینغم

2562هدبع

2562يرفعج
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مالسالا 2562ضیف 

2563ینامز

يزاریش دمحم  2563دیس 

2563يوسوم

2563یناقلاط

2564مراکم

2566یسیلگنا

دب ناتسود  اب  دروخرب  شور  : 158 2566تمکح

2566هراشا

اه 2566همجرت 

2566یتشد

2566يدیهش

2566یلیبدرا

2567یتیآ

2567نایراصنا

اه 2567حرش 

2567يدنوار

2567يردیک

مثیم 2567نبا 

دیدحلا 2567یبا 

2568یناشاک

2568یلمآ

2568ینیوزق

2568یجیهال

2568ییوخ

2568يرتشوش
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2570هینغم

2570هدبع

2570يرفعج

مالسالا 2570ضیف 

2570ینامز

يزاریش دمحم  2570دیس 

2571يوسوم

2571یناقلاط

2571مراکم

2574یسیلگنا

ماهّتا عضاوم  زا  زیهرپ  : 159 2574تمکح

2574هراشا

اه 2574همجرت 

2574یتشد

2574يدیهش

2574یلیبدرا

2575یتیآ

2575نایراصنا

اه 2575حرش 

2575يدنوار

2575يردیک

مثیم 2575نبا 

دیدحلا 2575یبا 

2575یناشاک

2575یلمآ

2576ینیوزق
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2576یجیهال

2576ییوخ

2576يرتشوش

2577هینغم

2577هدبع

2577يرفعج

مالسالا 2577ضیف 

2577ینامز

يزاریش دمحم  2577دیس 

2577يوسوم

2578یناقلاط

2578مراکم

2580یسیلگنا

ییوگروز تردق و  : 160 2580تمکح

2580هراشا

اه 2580همجرت 

2580یتشد

2580يدیهش

2581یلیبدرا

2581یتیآ

2581نایراصنا

اه 2581حرش 

2581يدنوار

2581يردیک

مثیم 2581نبا 

دیدحلا 2581یبا 
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2581یناشاک

2581یلمآ

2581ینیوزق

2582یجیهال

2582ییوخ

2582يرتشوش

2582هینغم

2582هدبع

2582يرفعج

مالسالا 2582ضیف 

2582ینامز

يزاریش دمحم  2583دیس 

2583يوسوم

2583یناقلاط

2583مراکم

2585یسیلگنا

يروحمدوخ زا  زیهرپ  تروشم و  شزرا  : 161 2585تمکح

2585هراشا

اه 2585همجرت 

2585یتشد

2586يدیهش

2586یلیبدرا

2586یتیآ

2586نایراصنا

اه 2586حرش 

2586يدنوار
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2586يردیک

مثیم 2586نبا 

دیدحلا 2587یبا 

2587یناشاک

2588یلمآ

2588ینیوزق

2588یجیهال

2588ییوخ

2589يرتشوش

2590هینغم

2591هدبع

2591يرفعج

مالسالا 2591ضیف 

2591ینامز

يزاریش دمحم  2591دیس 

2591يوسوم

2591یناقلاط

2592مراکم

2594یسیلگنا

يراد زار  ترورض  : 162 2594تمکح

2594هراشا

اه 2594همجرت 

2594یتشد

2594يدیهش

2594یلیبدرا

2595یتیآ
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2595نایراصنا

اه 2595حرش 

2595يدنوار

2595يردیک

مثیم 2595نبا 

دیدحلا 2595یبا 

2596یناشاک

2596یلمآ

2596ینیوزق

2596یجیهال

2596ییوخ

2597يرتشوش

2597هینغم

2597هدبع

2597يرفعج

مالسالا 2597ضیف 

2597ینامز

يزاریش دمحم  2597دیس 

2597يوسوم

2598یناقلاط

2598مراکم

2601یسیلگنا

يدوبان رقف و  : 163 2602تمکح

2602هراشا

اه 2602همجرت 

2602یتشد
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2602يدیهش

2602یلیبدرا

2602یتیآ

2602نایراصنا

اه 2602حرش 

2602يدنوار

2602يردیک

مثیم 2603نبا 

دیدحلا 2603یبا 

2603یناشاک

2603یلمآ

2604ینیوزق

2604یجیهال

2604ییوخ

2604يرتشوش

2604هینغم

2605هدبع

2605يرفعج

مالسالا 2605ضیف 

2605ینامز

يزاریش دمحم  2605دیس 

2605يوسوم

2606یناقلاط

2606مراکم

2609یسیلگنا

نازواجتم اب  دروخ  رب  شور  : 164 2609تمکح
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2609هراشا

اه 2609همجرت 

2609یتشد

2610يدیهش

2610یلیبدرا

2610یتیآ

2610نایراصنا

اه 2610حرش 

2610يدنوار

2610يردیک

مثیم 2610نبا 

دیدحلا 2610یبا 

2611یناشاک

2611یلمآ

2611ینیوزق

2611یجیهال

2611ییوخ

2611يرتشوش

2612هینغم

2612هدبع

2612يرفعج

مالسالا 2612ضیف 

2612ینامز

يزاریش دمحم  2613دیس 

2613يوسوم

2613یناقلاط
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2613مراکم

2615یسیلگنا

ادخ ینامرف  ان  زا  زیهرپ  : 165 2615تمکح

2615هراشا

اه 2615همجرت 

2615یتشد

2615يدیهش

2615یلیبدرا

2616یتیآ

2616نایراصنا

اه 2616حرش 

2616يدنوار

2616يردیک

مثیم 2616نبا 

دیدحلا 2616یبا 

2616یناشاک

2617یلمآ

2617ینیوزق

2617یجیهال

2617ییوخ

2617يرتشوش

2619هینغم

2619هدبع

2619يرفعج

مالسالا 2619ضیف 

2619ینامز
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يزاریش دمحم  2619دیس 

2619يوسوم

2620یناقلاط

2620مراکم

2622یسیلگنا

نارگید قوقح  هب  زواجت  زا  زیهرپ  : 166 2622تمکح

2622هراشا

اه 2622همجرت 

2622یتشد

2622يدیهش

2623یلیبدرا

2623یتیآ

2623نایراصنا

اه 2623حرش 

2623يدنوار

2623يردیک

مثیم 2623نبا 

دیدحلا 2623یبا 

2624یناشاک

2624یلمآ

2624ینیوزق

2624یجیهال

2624ییوخ

2624يرتشوش

2625هینغم

2626هدبع
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2626يرفعج

مالسالا 2626ضیف 

2626ینامز

يزاریش دمحم  2626دیس 

2626يوسوم

2626یناقلاط

2627مراکم

2629یسیلگنا

یقرت گرزب  عنام  : 167 2629تمکح

2629هراشا

اه 2629همجرت 

2629یتشد

2629يدیهش

2629یلیبدرا

2629یتیآ

2629نایراصنا

اه 2630حرش 

2630يدنوار

2630يردیک

مثیم 2630نبا 

دیدحلا 2630یبا 

2631یناشاک

2631یلمآ

2631ینیوزق

2631یجیهال

2632ییوخ

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 189 

http://www.ghaemiyeh.com


2632يرتشوش

2632هینغم

2632هدبع

2632يرفعج

مالسالا 2632ضیف 

2632ینامز

يزاریش دمحم  2633دیس 

2633يوسوم

2633یناقلاط

2634مراکم

2636یسیلگنا

ایند يریذپ  انف  هب  هّجوت  : 168 2636تمکح

2637هراشا

اه 2637همجرت 

2637یتشد

2637يدیهش

2637یلیبدرا

2637یتیآ

2637نایراصنا

اه 2637حرش 

2637يدنوار

2637يردیک

مثیم 2637نبا 

دیدحلا 2638یبا 

2638یناشاک

2638یلمآ
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2638ینیوزق

2638یجیهال

2638ییوخ

2638يرتشوش

2639هینغم

2639هدبع

2639يرفعج

مالسالا 2639ضیف 

2639ینامز

يزاریش دمحم  2639دیس 

2639يوسوم

2640یناقلاط

2640مراکم

2642یسیلگنا

تسا راکشآ  قح  ياه  هناشن  : 169 2642تمکح

2642هراشا

اه 2642همجرت 

2642یتشد

2642يدیهش

2642یلیبدرا

2642یتیآ

2642نایراصنا

اه 2642حرش 

2642يدنوار

2643يردیک

مثیم 2643نبا 
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دیدحلا 2643یبا 

2643یناشاک

2643یلمآ

2643ینیوزق

2643یجیهال

2644ییوخ

2644يرتشوش

2644هینغم

2644هدبع

2644يرفعج

مالسالا 2644ضیف 

2645ینامز

يزاریش دمحم  2645دیس 

2645يوسوم

2645یناقلاط

2645مراکم

2646یسیلگنا

هانگ كرت  ترورض  : 170 2647تمکح

2647هراشا

اه 2647همجرت 

2647یتشد

2647يدیهش

2647یلیبدرا

2647یتیآ

2647نایراصنا

اه 2647حرش 
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2647يدنوار

2647يردیک

مثیم 2648نبا 

دیدحلا 2648یبا 

2648یناشاک

2648یلمآ

2648ینیوزق

2649یجیهال

2649ییوخ

2649يرتشوش

2650هینغم

2650هدبع

2650يرفعج

مالسالا 2650ضیف 

2650ینامز

يزاریش دمحم  2650دیس 

2650يوسوم

2651یناقلاط

2651مراکم

2653یسیلگنا

يراوخ مارح  موش  دروآ  هر  : 171 2653تمکح

2653هراشا

اه 2654همجرت 

2654یتشد

2654يدیهش

2654یلیبدرا
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2654یتیآ

2654نایراصنا

اه 2654حرش 

2654يدنوار

2654يردیک

مثیم 2654نبا 

دیدحلا 2655یبا 

2657یناشاک

2657یلمآ

2657ینیوزق

2658یجیهال

2658ییوخ

2658يرتشوش

2659هینغم

2659هدبع

2659يرفعج

مالسالا 2659ضیف 

2659ینامز

يزاریش دمحم  2659دیس 

2659يوسوم

2659یناقلاط

2663مراکم

2664یسیلگنا

اه ینمشد  ینادان و  : 172 2664تمکح

2664هراشا

اه 2665همجرت 
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2665یتشد

2665يدیهش

2665یلیبدرا

2665یتیآ

2665نایراصنا

اه 2665حرش 

2665يدنوار

2665يردیک

مثیم 2665نبا 

دیدحلا 2665یبا 

2666یناشاک

2666یلمآ

2666ینیوزق

2666یجیهال

2666ییوخ

2666يرتشوش

2667هینغم

2667هدبع

2667يرفعج

مالسالا 2667ضیف 

2667ینامز

يزاریش دمحم  2667دیس 

2668يوسوم

2668یناقلاط

2668مراکم

2669یسیلگنا
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قح تخانش  هار  : 173 2670تمکح

2670هراشا

اه 2670همجرت 

2670یتشد

2670يدیهش

2670یلیبدرا

2670یتیآ

2670نایراصنا

اه 2670حرش 

2670يدنوار

2670يردیک

مثیم 2671نبا 

دیدحلا 2671یبا 

2671یناشاک

2671یلمآ

2671ینیوزق

2672یجیهال

2672ییوخ

2672يرتشوش

2672هینغم

2672هدبع

2672يرفعج

مالسالا 2673ضیف 

2673ینامز

يزاریش دمحم  2673دیس 

2673يوسوم
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2673یناقلاط

2674مراکم

2675یسیلگنا

ادخ هار  رد  مشخ  شزرا  : 174 2675تمکح

2675هراشا

اه 2676همجرت 

2676یتشد

2676يدیهش

2676یلیبدرا

2676یتیآ

2676نایراصنا

اه 2676حرش 

2676يدنوار

2676يردیک

مثیم 2676نبا 

دیدحلا 2677یبا 

2677یناشاک

2677یلمآ

2677ینیوزق

2677یجیهال

2677ییوخ

2678يرتشوش

2679هینغم

2680هدبع

2680يرفعج

مالسالا 2680ضیف 
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2680ینامز

يزاریش دمحم  2680دیس 

2680يوسوم

2681یناقلاط

2681مراکم

2683یسیلگنا

تشحو سرت و  ندودز  هار  : 175 2683تمکح

2683هراشا

اه 2684همجرت 

2684یتشد

2684يدیهش

2684یلیبدرا

2684یتیآ

2684نایراصنا

اه 2684حرش 

2684يدنوار

2685يردیک

مثیم 2685نبا 

دیدحلا 2685یبا 

2685یناشاک

2686یلمآ

2686ینیوزق

2686یجیهال

2686ییوخ

2686يرتشوش

2687هینغم
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2687هدبع

2687يرفعج

مالسالا 2687ضیف 

2687ینامز

يزاریش دمحم  2688دیس 

2688يوسوم

2688یناقلاط

2688مراکم

2691یسیلگنا

تسایر رازبا  : 176 2691تمکح

2691هراشا

اه 2691همجرت 

2691یتشد

2691يدیهش

2691یلیبدرا

2691یتیآ

2691نایراصنا

اه 2691حرش 

2691يدنوار

2692يردیک

مثیم 2692نبا 

دیدحلا 2692یبا 

2693یناشاک

2693یلمآ

2693ینیوزق

2693یجیهال
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2693ییوخ

2694يرتشوش

2694هینغم

2695هدبع

2695يرفعج

مالسالا 2695ضیف 

2695ینامز

يزاریش دمحم  2695دیس 

2695يوسوم

2696یناقلاط

2697مراکم

2699یسیلگنا

نادب اب  دروخرب  شور  : 177 2699تمکح

2699هراشا

اه 2699همجرت 

2699یتشد

2699يدیهش

2700یلیبدرا

2700یتیآ

2700نایراصنا

اه 2700حرش 

2700يدنوار

2700يردیک

مثیم 2700نبا 

دیدحلا 2700یبا 

2700یناشاک
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2700یلمآ

2701ینیوزق

2701یجیهال

2701ییوخ

2701يرتشوش

2702هینغم

2702هدبع

2702يرفعج

مالسالا 2702ضیف 

2702ینامز

يزاریش دمحم  2702دیس 

2702يوسوم

2703یناقلاط

2703مراکم

2705یسیلگنا

اه يدب  ندرک  دوبان  شور  : 178 2705تمکح

2705هراشا

اه 2705همجرت 

2705یتشد

2705يدیهش

2705یلیبدرا

2705یتیآ

2705نایراصنا

اه 2705حرش 

2706يدنوار

2706يردیک
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مثیم 2706نبا 

دیدحلا 2706یبا 

2706یناشاک

2706یلمآ

2706ینیوزق

2707یجیهال

2707ییوخ

2707يرتشوش

2707هینغم

2708هدبع

2708يرفعج

مالسالا 2708ضیف 

2708ینامز

يزاریش دمحم  2708دیس 

2708يوسوم

2708یناقلاط

2709مراکم

2711یسیلگنا

هدارا یتسس  تجاجل و  : 179 2711تمکح

2711هراشا

اه 2711همجرت 

2711یتشد

2711يدیهش

2711یلیبدرا

2711یتیآ

2712نایراصنا
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اه 2712حرش 

2712يدنوار

2712يردیک

مثیم 2712نبا 

دیدحلا 2712یبا 

2712یناشاک

2713یلمآ

2713ینیوزق

2713یجیهال

2713ییوخ

2713يرتشوش

2714هینغم

2714هدبع

2714يرفعج

مالسالا 2714ضیف 

2714ینامز

يزاریش دمحم  2714دیس 

2714يوسوم

2714یناقلاط

2715مراکم

2718یسیلگنا

یگدرب يزرو و  عمط  : 180 2718تمکح

2718هراشا

اه 2718همجرت 

2718یتشد

2718يدیهش
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2718یلیبدرا

2718یتیآ

2718نایراصنا

اه 2719حرش 

2719يدنوار

2719يردیک

مثیم 2719نبا 

دیدحلا 2719یبا 

2719یناشاک

2719یلمآ

2719ینیوزق

2720یجیهال

2720ییوخ

2720يرتشوش

2720هینغم

2720هدبع

2720يرفعج

مالسالا 2720ضیف 

2720ینامز

يزاریش دمحم  2721دیس 

2721يوسوم

2721یناقلاط

2721مراکم

2724یسیلگنا

یهاتوک زا  زیهرپ  یشیدنارود و  شزرا  : 181 2724تمکح

2724هراشا
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اه 2724همجرت 

2724یتشد

2724يدیهش

2725یلیبدرا

2725یتیآ

2725نایراصنا

اه 2725حرش 

2725يدنوار

2725يردیک

مثیم 2725نبا 

دیدحلا 2725یبا 

2726یناشاک

2726یلمآ

2726ینیوزق

2726یجیهال

2726ییوخ

2726يرتشوش

2727هینغم

2727هدبع

2727يرفعج

مالسالا 2727ضیف 

2727ینامز

يزاریش دمحم  2727دیس 

2727يوسوم

2727یناقلاط

2728مراکم
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2730یسیلگنا

توکس نخس و  هاگیاج  تخانش  : 182 2730تمکح

2730هراشا

اه 2731همجرت 

2731یتشد

2731يدیهش

2731یلیبدرا

2731یتیآ

2731نایراصنا

اه 2731حرش 

2731يدنوار

2731يردیک

مثیم 2731نبا 

دیدحلا 2732یبا 

2732یناشاک

2732یلمآ

2732ینیوزق

2732یجیهال

2733ییوخ

2733يرتشوش

2734هینغم

2734هدبع

2734يرفعج

مالسالا 2734ضیف 

2734ینامز

يزاریش دمحم  2734دیس 
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2735يوسوم

2735یناقلاط

2735مراکم

2737یسیلگنا

فالتخا ییارگ و  لطاب  : 183 2737تمکح

2737هراشا

اه 2737همجرت 

2738یتشد

2738يدیهش

2738یلیبدرا

2738یتیآ

2738نایراصنا

اه 2738حرش 

2738يدنوار

2738يردیک

مثیم 2738نبا 

دیدحلا 2738یبا 

2738یناشاک

2739یلمآ

2739ینیوزق

2739یجیهال

2739ییوخ

2739يرتشوش

2744هینغم

2744هدبع

2744يرفعج
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مالسالا 2744ضیف 

2745ینامز

يزاریش دمحم  2745دیس 

2745يوسوم

2745یناقلاط

2746مراکم

2748یسیلگنا

مالّسلا هیلع  ماما  يداقتعا  ياه  یگژیو  : 184 2748تمکح

2748هراشا

اه 2748همجرت 

2748یتشد

2748يدیهش

2748یلیبدرا

2748یتیآ

2748نایراصنا

اه 2748حرش 

2748يدنوار

2749يردیک

مثیم 2749نبا 

دیدحلا 2749یبا 

2749یناشاک

2749یلمآ

2749ینیوزق

2749یجیهال

2749ییوخ

2750يرتشوش
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2750هینغم

2750هدبع

2750يرفعج

مالسالا 2750ضیف 

2750ینامز

يزاریش دمحم  2750دیس 

2750يوسوم

2750یناقلاط

2751مراکم

2753یسیلگنا

مالّسلا هیلع  یلع  ماما  يداقتعا  ياه  یگژیو  : 185 2753تمکح

2753هراشا

اه 2753همجرت 

2753یتشد

2753يدیهش

2754یلیبدرا

2754یتیآ

2754نایراصنا

اه 2754حرش 

2754يدنوار

2754يردیک

مثیم 2754نبا 

دیدحلا 2754یبا 

2754یناشاک

2754یلمآ

2754ینیوزق
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2755یجیهال

2755ییوخ

2755يرتشوش

2757هینغم

2757هدبع

2757يرفعج

مالسالا 2757ضیف 

2757ینامز

يزاریش دمحم  2757دیس 

2757يوسوم

2757یناقلاط

2758مراکم

2760یسیلگنا

رگزاغآ ملاظ  تشونرس  : 186 2760تمکح

2760هراشا

اه 2760همجرت 

2760یتشد

2760يدیهش

2760یلیبدرا

2760یتیآ

2760نایراصنا

اه 2760حرش 

2760يدنوار

2761يردیک

مثیم 2761نبا 

دیدحلا 2761یبا 
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2761یناشاک

2761یلمآ

2761ینیوزق

2761یجیهال

2761ییوخ

2761يرتشوش

2762هینغم

2762هدبع

2762يرفعج

مالسالا 2762ضیف 

2762ینامز

يزاریش دمحم  2762دیس 

2763يوسوم

2763یناقلاط

2763مراکم

2765یسیلگنا

تمایق دای  ترورض  : 187 2765تمکح

2765هراشا

اه 2765همجرت 

2765یتشد

2766يدیهش

2766یلیبدرا

2766یتیآ

2766نایراصنا

اه 2766حرش 

2766يدنوار
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2766يردیک

مثیم 2766نبا 

دیدحلا 2766یبا 

2766یناشاک

2766یلمآ

2766ینیوزق

2767یجیهال

2767ییوخ

2767يرتشوش

2767هینغم

2767هدبع

2767يرفعج

مالسالا 2767ضیف 

2767ینامز

يزاریش دمحم  2768دیس 

2768يوسوم

2768یناقلاط

2768مراکم

2770یسیلگنا

ییارگ قح  ترورض  : 188 2770تمکح

2770هراشا

اه 2771همجرت 

2771یتشد

2771يدیهش

2771یلیبدرا

2771یتیآ
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2771نایراصنا

اه 2771حرش 

2771يدنوار

2771يردیک

مثیم 2772نبا 

دیدحلا 2772یبا 

2772یناشاک

2772یلمآ

2772ینیوزق

2772یجیهال

2772ییوخ

2773يرتشوش

2773هینغم

2773هدبع

2773يرفعج

مالسالا 2773ضیف 

2773ینامز

يزاریش دمحم  2773دیس 

2773يوسوم

2774یناقلاط

2774مراکم

2776یسیلگنا

یبات یب  رطخ  ربص و  شزرا  : 189 2776تمکح

2776هراشا

اه 2776همجرت 

2776یتشد

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 213 

http://www.ghaemiyeh.com


2776يدیهش

2776یلیبدرا

2776یتیآ

2776نایراصنا

اه 2776حرش 

2776يدنوار

2776يردیک

مثیم 2776نبا 

دیدحلا 2777یبا 

2777یناشاک

2777یلمآ

2777ینیوزق

2777یجیهال

2777ییوخ

2777يرتشوش

2778هینغم

2778هدبع

2778يرفعج

مالسالا 2778ضیف 

2778ینامز

يزاریش دمحم  2779دیس 

2779يوسوم

2779یناقلاط

2779مراکم

2782یسیلگنا

؟ تماما رایعم  : 190 2782تمکح
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2782هراشا

اه 2782همجرت 

2782یتشد

2782يدیهش

2783یلیبدرا

2783یتیآ

2783نایراصنا

اه 2783حرش 

2783يدنوار

2784يردیک

مثیم 2784نبا 

دیدحلا 2784یبا 

2785یناشاک

2786یلمآ

2786ینیوزق

2786یجیهال

2787ییوخ

2788يرتشوش

2788هینغم

2788هدبع

2788يرفعج

مالسالا 2788ضیف 

2788ینامز

يزاریش دمحم  2789دیس 

2789يوسوم

2789یناقلاط
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2790مراکم

2793یسیلگنا

ایند تالکشم  : 191 2793تمکح

2793هراشا

اه 2793همجرت 

2793یتشد

2794يدیهش

2794یلیبدرا

2794یتیآ

2794نایراصنا

اه 2795حرش 

2795يدنوار

2795يردیک

مثیم 2795نبا 

دیدحلا 2796یبا 

2796یناشاک

2797یلمآ

2797ینیوزق

2797یجیهال

2798ییوخ

2798يرتشوش

2800هینغم

2800هدبع

2801يرفعج

مالسالا 2801ضیف 

2801ینامز
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يزاریش دمحم  2801دیس 

2802يوسوم

2802یناقلاط

2803مراکم

2806یسیلگنا

يزودنارز زا  زیهرپ  : 192 2807تمکح

2807هراشا

اه 2807همجرت 

2807یتشد

2807يدیهش

2807یلیبدرا

2807یتیآ

2807نایراصنا

اه 2807حرش 

2807يدنوار

2807يردیک

مثیم 2808نبا 

دیدحلا 2808یبا 

2808یناشاک

2808یلمآ

2808ینیوزق

2808یجیهال

2809ییوخ

2809يرتشوش

2809هینغم

2809هدبع
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2809يرفعج

مالسالا 2810ضیف 

2810ینامز

يزاریش دمحم  2810دیس 

2810يوسوم

2810یناقلاط

2811مراکم

2813یسیلگنا

بلق نتفرگ  راک  هب  هار  : 193 2813تمکح

2813هراشا

اه 2814همجرت 

2814یتشد

2814يدیهش

2814یلیبدرا

2814یتیآ

2814نایراصنا

اه 2814حرش 

2814يدنوار

2814يردیک

مثیم 2815نبا 

دیدحلا 2815یبا 

2815یناشاک

2816یلمآ

2816ینیوزق

2816یجیهال

2816ییوخ

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 218 

http://www.ghaemiyeh.com


2817يرتشوش

2817هینغم

2817هدبع

2817يرفعج

مالسالا 2817ضیف 

2817ینامز

يزاریش دمحم  2818دیس 

2818يوسوم

2818یناقلاط

2818مراکم

2820یسیلگنا

ماقتنا مشخ و  زا  زیهرپ  ترورض  : 194 2821تمکح

2821هراشا

اه 2821همجرت 

2821یتشد

2821يدیهش

2821یلیبدرا

2821یتیآ

2822نایراصنا

اه 2822حرش 

2822يدنوار

2822يردیک

مثیم 2822نبا 

دیدحلا 2822یبا 

2823یناشاک

2823یلمآ
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2823ینیوزق

2823یجیهال

2823ییوخ

2823يرتشوش

2824هینغم

2824هدبع

2825يرفعج

مالسالا 2825ضیف 

2825ینامز

يزاریش دمحم  2825دیس 

2825يوسوم

2825یناقلاط

2826مراکم

2828یسیلگنا

يزرو لخب  زا  زیهرپ  : 195 2828تمکح

2828هراشا

اه 2829همجرت 

2829یتشد

2829يدیهش

2829یلیبدرا

2829یتیآ

2829نایراصنا

اه 2829حرش 

2829يدنوار

2829يردیک

مثیم 2830نبا 
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دیدحلا 2830یبا 

2831یناشاک

2831یلمآ

2831ینیوزق

2831یجیهال

2831ییوخ

2831يرتشوش

2832هینغم

2833هدبع

2833يرفعج

مالسالا 2833ضیف 

2833ینامز

يزاریش دمحم  2833دیس 

2833يوسوم

2834یناقلاط

2834مراکم

2836یسیلگنا

تسا تعفنم  زومآ  تربع  ياهررض  : 196 2837تمکح

2837هراشا

اه 2837همجرت 

2837یتشد

2837يدیهش

2837یلیبدرا

2837یتیآ

2837نایراصنا

اه 2837حرش 
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2837يدنوار

2838يردیک

مثیم 2838نبا 

دیدحلا 2838یبا 

2838یناشاک

2838یلمآ

2838ینیوزق

2838یجیهال

2838ییوخ

2839يرتشوش

2839هینغم

2839هدبع

2839يرفعج

مالسالا 2839ضیف 

2839ینامز

يزاریش دمحم  2840دیس 

2840يوسوم

2840یناقلاط

2840مراکم

2842یسیلگنا

طاشن لیصحت  هار  : 197 2842تمکح

2842هراشا

اه 2842همجرت 

2842یتشد

2842يدیهش

2843یلیبدرا
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2843یتیآ

2843نایراصنا

اه 2843حرش 

2843يدنوار

2843يردیک

مثیم 2843نبا 

دیدحلا 2843یبا 

2843یناشاک

2844یلمآ

2844ینیوزق

2844یجیهال

2844ییوخ

2844يرتشوش

2844هینغم

2844هدبع

2844يرفعج

مالسالا 2844ضیف 

2844ینامز

يزاریش دمحم  2844دیس 

2845يوسوم

2845یناقلاط

2845مراکم

2847یسیلگنا

تموکح ترورض  : 198 2847تمکح

2847هراشا

اه 2848همجرت 
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2848یتشد

2848يدیهش

2848یلیبدرا

2848یتیآ

2848نایراصنا

اه 2848حرش 

2848يدنوار

2848يردیک

مثیم 2848نبا 

دیدحلا 2848یبا 

2849یناشاک

2849یلمآ

2849ینیوزق

2849یجیهال

2850ییوخ

2850يرتشوش

2851هینغم

2851هدبع

2851يرفعج

مالسالا 2851ضیف 

2851ینامز

يزاریش دمحم  2852دیس 

2852يوسوم

2852یناقلاط

2853مراکم

2856یسیلگنا
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رورش ياه  ناسنا  شابوا  شهوکن  : 199 2856تمکح

2856هراشا

اه 2856همجرت 

2856یتشد

2857يدیهش

2857یلیبدرا

2857یتیآ

2857نایراصنا

اه 2858حرش 

2858يدنوار

2858يردیک

مثیم 2858نبا 

دیدحلا 2858یبا 

2859یناشاک

2859یلمآ

2859ینیوزق

2859یجیهال

2860ییوخ

2860يرتشوش

2861هینغم

2861هدبع

2861يرفعج

مالسالا 2861ضیف 

2861ینامز

يزاریش دمحم  2862دیس 

2862يوسوم
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2862یناقلاط

2862مراکم

2865یسیلگنا

رورش ياه  ناسنا  شهوکن  : 200 2865تمکح

2865هراشا

اه 2866همجرت 

2866یتشد

2866يدیهش

2866یلیبدرا

2866یتیآ

2866نایراصنا

اه 2866حرش 

2866يدنوار

2866يردیک

مثیم 2866نبا 

دیدحلا 2867یبا 

2867یناشاک

2867یلمآ

2867ینیوزق

2867یجیهال

2867ییوخ

2868يرتشوش

2869هینغم

2869هدبع

2869يرفعج

مالسالا 2869ضیف 
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2869ینامز

يزاریش دمحم  2869دیس 

2870يوسوم

2870یناقلاط

2870مراکم

2872یسیلگنا

ناسنا ظفح  یهلا و  ياهدادما  : 201 2872تمکح

2872هراشا

اه 2872همجرت 

2872یتشد

2872يدیهش

2872یلیبدرا

2873یتیآ

2873نایراصنا

اه 2873حرش 

2873يدنوار

2873يردیک

مثیم 2873نبا 

دیدحلا 2873یبا 

2874یناشاک

2874یلمآ

2874ینیوزق

2874یجیهال

2874ییوخ

2875يرتشوش

2876هینغم
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2876هدبع

2876يرفعج

مالسالا 2876ضیف 

2876ینامز

يزاریش دمحم  2877دیس 

2877يوسوم

2877یناقلاط

2877مراکم

2880یسیلگنا

یسایس لئاسم  رد  يرگن  عقاو  : 202 2880تمکح

2880هراشا

اه 2881همجرت 

2881یتشد

2881يدیهش

2881یلیبدرا

2881یتیآ

2881نایراصنا

اه 2881حرش 

2881يدنوار

2882يردیک

مثیم 2882نبا 

دیدحلا 2882یبا 

2882یناشاک

2883یلمآ

2883ینیوزق

2883یجیهال
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2883ییوخ

2883يرتشوش

2885هینغم

2885هدبع

2885يرفعج

مالسالا 2885ضیف 

2885ینامز

يزاریش دمحم  2885دیس 

2886يوسوم

2886یناقلاط

2886مراکم

2888یسیلگنا

يراکزیهرپ گرم و  دای  : 203 2888تمکح

2888هراشا

اه 2889همجرت 

2889یتشد

2889يدیهش

2889یلیبدرا

2889یتیآ

2889نایراصنا

اه 2889حرش 

2889يدنوار

2890يردیک

مثیم 2890نبا 

دیدحلا 2890یبا 

2890یناشاک
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2891یلمآ

2891ینیوزق

2891یجیهال

2891ییوخ

2891يرتشوش

2892هینغم

2892هدبع

2892يرفعج

مالسالا 2892ضیف 

2892ینامز

يزاریش دمحم  2893دیس 

2893يوسوم

2893یناقلاط

2894مراکم

2896یسیلگنا

مدرم يراذگساپس  هب  یهّجوت  یب  : 204 2896تمکح

2896هراشا

اه 2896همجرت 

2896یتشد

2896يدیهش

2896یلیبدرا

2897یتیآ

2897نایراصنا

اه 2897حرش 

2897يدنوار

2897يردیک
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مثیم 2897نبا 

دیدحلا 2898یبا 

2898یناشاک

2898یلمآ

2898ینیوزق

2899یجیهال

2899ییوخ

2900يرتشوش

2900هینغم

2900هدبع

2900يرفعج

مالسالا 2900ضیف 

2900ینامز

يزاریش دمحم  2901دیس 

2901يوسوم

2901یناقلاط

2902مراکم

2905یسیلگنا

ملع فرظ  دودحمان  شیاجنگ  : 205 2905تمکح

2905هراشا

اه 2905همجرت 

2905یتشد

2905يدیهش

2905یلیبدرا

2906یتیآ

2906نایراصنا
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اه 2906حرش 

2906يدنوار

2906يردیک

مثیم 2906نبا 

دیدحلا 2906یبا 

2907یناشاک

2907یلمآ

2907ینیوزق

2907یجیهال

2907ییوخ

2907يرتشوش

2908هینغم

2908هدبع

2908يرفعج

مالسالا 2908ضیف 

2908ینامز

يزاریش دمحم  2909دیس 

2909يوسوم

2909یناقلاط

2909مراکم

2911یسیلگنا

يرابدرب ملح و  دروآ  هر  : 206 2912تمکح

2912هراشا

اه 2912همجرت 

2912یتشد

2912يدیهش

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 232 

http://www.ghaemiyeh.com


2912یلیبدرا

2912یتیآ

2912نایراصنا

اه 2912حرش 

2912يدنوار

2912يردیک

مثیم 2913نبا 

دیدحلا 2913یبا 

2913یناشاک

2913یلمآ

2913ینیوزق

2913یجیهال

2914ییوخ

2914يرتشوش

2914هینغم

2914هدبع

2914يرفعج

مالسالا 2914ضیف 

2914ینامز

يزاریش دمحم  2915دیس 

2915يوسوم

2915یناقلاط

2915مراکم

2918یسیلگنا

نابوخ اب  ندش  دننامه  شزرا  : 207 2918تمکح

2918هراشا
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اه 2918همجرت 

2918یتشد

2918يدیهش

2918یلیبدرا

2918یتیآ

2919نایراصنا

اه 2919حرش 

2919يدنوار

2919يردیک

مثیم 2919نبا 

دیدحلا 2919یبا 

2920یناشاک

2920یلمآ

2920ینیوزق

2920یجیهال

2920ییوخ

2921يرتشوش

2921هینغم

2921هدبع

2921يرفعج

مالسالا 2921ضیف 

2921ینامز

يزاریش دمحم  2921دیس 

2922يوسوم

2922یناقلاط

2922مراکم
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2925یسیلگنا

يزاسدوخ لحارم  : 208 2925تمکح

2925هراشا

اه 2925همجرت 

2925یتشد

2925يدیهش

2925یلیبدرا

2925یتیآ

2925نایراصنا

اه 2926حرش 

2926يدنوار

2926يردیک

مثیم 2926نبا 

دیدحلا 2926یبا 

2927یناشاک

2927یلمآ

2927ینیوزق

2927یجیهال

2928ییوخ

2928يرتشوش

2928هینغم

2929هدبع

2929يرفعج

مالسالا 2929ضیف 

2929ینامز

يزاریش دمحم  2929دیس 
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2930يوسوم

2930یناقلاط

2930مراکم

2934یسیلگنا

مالّسلا هیلع  يدهم  ترضح  روهظ  زا  ربخ  : 209 2934تمکح

2934هراشا

اه 2934همجرت 

2934یتشد

2934يدیهش

2934یلیبدرا

2935یتیآ

2935نایراصنا

اه 2935حرش 

2935يدنوار

2935يردیک

مثیم 2935نبا 

دیدحلا 2936یبا 

2936یناشاک

2936یلمآ

2936ینیوزق

2937یجیهال

2937ییوخ

2937يرتشوش

2938هینغم

2939هدبع

2939يرفعج
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مالسالا 2939ضیف 

2939ینامز

يزاریش دمحم  2939دیس 

2939يوسوم

2940یناقلاط

2940مراکم

2942یسیلگنا

يراکزیهرپ ياهوگلا  : 210 2943تمکح

2943هراشا

اه 2943همجرت 

2943یتشد

2943يدیهش

2943یلیبدرا

2943یتیآ

2943نایراصنا

اه 2944حرش 

2944يدنوار

2944يردیک

مثیم 2944نبا 

دیدحلا 2944یبا 

2945یناشاک

2945یلمآ

2945ینیوزق

2945یجیهال

2946ییوخ

2946يرتشوش
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2946هینغم

2947هدبع

2947يرفعج

مالسالا 2947ضیف 

2947ینامز

يزاریش دمحم  2947دیس 

2948يوسوم

2948یناقلاط

2948مراکم

2950یسیلگنا

یقالخا ياه  شزرا  : 211 2950تمکح

2950هراشا

اه 2950همجرت 

2950یتشد

2951يدیهش

2951یلیبدرا

2951یتیآ

2952نایراصنا

اه 2952حرش 

2952يدنوار

2952يردیک

مثیم 2952نبا 

دیدحلا 2954یبا 

2955یناشاک

2955یلمآ

2955ینیوزق
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2956یجیهال

2956ییوخ

2958يرتشوش

2959هینغم

2959هدبع

2960يرفعج

مالسالا 2960ضیف 

2960ینامز

يزاریش دمحم  2960دیس 

2961يوسوم

2962یناقلاط

2962مراکم

2971یسیلگنا

لقع تفآ  يدنسپدوخ  : 212 2972تمکح

2972هراشا

اه 2972همجرت 

2972یتشد

2972يدیهش

2972یلیبدرا

2972یتیآ

2973نایراصنا

اه 2973حرش 

2973يدنوار

2973يردیک

مثیم 2973نبا 

دیدحلا 2973یبا 
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2973یناشاک

2973یلمآ

2973ینیوزق

2974یجیهال

2974ییوخ

2974يرتشوش

2975هینغم

2975هدبع

2975يرفعج

مالسالا 2975ضیف 

2975ینامز

يزاریش دمحم  2975دیس 

2976يوسوم

2976یناقلاط

2976مراکم

2978یسیلگنا

يدونشخ تالکشم و  لّمحت  : 213 2978تمکح

2978هراشا

اه 2978همجرت 

2978یتشد

2979يدیهش

2979یلیبدرا

2979یتیآ

2979نایراصنا

اه 2979حرش 

2979يدنوار
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2979يردیک

مثیم 2979نبا 

دیدحلا 2979یبا 

2980یناشاک

2980یلمآ

2980ینیوزق

2980یجیهال

2980ییوخ

2980يرتشوش

2981هینغم

2981هدبع

2981يرفعج

مالسالا 2981ضیف 

2981ینامز

يزاریش دمحم  2981دیس 

2982يوسوم

2982یناقلاط

2982مراکم

2984یسیلگنا

یبایماک ییوخمرن و  : 214 2984تمکح

2984هراشا

اه 2984همجرت 

2984یتشد

2984يدیهش

2984یلیبدرا

2985یتیآ
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2985نایراصنا

اه 2985حرش 

2985يدنوار

2985يردیک

مثیم 2985نبا 

دیدحلا 2985یبا 

2986یناشاک

2986یلمآ

2986ینیوزق

2986یجیهال

2986ییوخ

2986يرتشوش

2987هینغم

2987هدبع

2987يرفعج

مالسالا 2987ضیف 

2987ینامز

يزاریش دمحم  2987دیس 

2987يوسوم

2987یناقلاط

2988مراکم

2990یسیلگنا

هشیدنا تفآ  فالتخا  : 215 2990تمکح

2990هراشا

اه 2990همجرت 

2990یتشد
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2990يدیهش

2990یلیبدرا

2990یتیآ

2990نایراصنا

اه 2990حرش 

2990يدنوار

2991يردیک

مثیم 2991نبا 

دیدحلا 2991یبا 

2991یناشاک

2992یلمآ

2992ینیوزق

2992یجیهال

2992ییوخ

2992يرتشوش

2992هینغم

2992هدبع

2992يرفعج

مالسالا 2992ضیف 

2993ینامز

يزاریش دمحم  2993دیس 

2993يوسوم

2993یناقلاط

2993مراکم

2995یسیلگنا

يراکزواجت تردق و  : 216 2995تمکح
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2995هراشا

اه 2995همجرت 

2995یتشد

2995يدیهش

2995یلیبدرا

2996یتیآ

2996نایراصنا

اه 2996حرش 

2996يدنوار

2996يردیک

مثیم 2996نبا 

دیدحلا 2996یبا 

2996یناشاک

2997یلمآ

2997ینیوزق

2997یجیهال

2997ییوخ

2997يرتشوش

2998هینغم

2998هدبع

2998يرفعج

مالسالا 2998ضیف 

2999ینامز

يزاریش دمحم  2999دیس 

2999يوسوم

2999یناقلاط
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2999مراکم

3002یسیلگنا

اه ناسنا  تخانش  راگزور و  ینوگرگد  : 217 3002تمکح

3002هراشا

اه 3002همجرت 

3002یتشد

3002يدیهش

3002یلیبدرا

3002یتیآ

3002نایراصنا

اه 3003حرش 

3003يدنوار

3003يردیک

مثیم 3003نبا 

دیدحلا 3003یبا 

3003یناشاک

3004یلمآ

3004ینیوزق

3004یجیهال

3004ییوخ

3004يرتشوش

3005هینغم

3005هدبع

3005يرفعج

مالسالا 3005ضیف 

3006ینامز

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 245 

http://www.ghaemiyeh.com


يزاریش دمحم  3006دیس 

3006يوسوم

3006یناقلاط

3006مراکم

3009یسیلگنا

یتسود تفآ  تداسح  : 218 3009تمکح

3009هراشا

اه 3009همجرت 

3009یتشد

3009يدیهش

3009یلیبدرا

3010یتیآ

3010نایراصنا

اه 3010حرش 

3010يدنوار

3010يردیک

مثیم 3010نبا 

دیدحلا 3010یبا 

3011یناشاک

3011یلمآ

3011ینیوزق

3011یجیهال

3011ییوخ

3011يرتشوش

3011هینغم

3012هدبع
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3012يرفعج

مالسالا 3012ضیف 

3012ینامز

يزاریش دمحم  3012دیس 

3012يوسوم

3013یناقلاط

3013مراکم

3014یسیلگنا

هشیدنا تفآ  اهوزرآ  : 219 3014تمکح

3014هراشا

اه 3014همجرت 

3015یتشد

3015يدیهش

3015یلیبدرا

3015یتیآ

3015نایراصنا

اه 3015حرش 

3015يدنوار

3015يردیک

مثیم 3015نبا 

دیدحلا 3016یبا 

3016یناشاک

3016یلمآ

3016ینیوزق

3016یجیهال

3016ییوخ
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3017يرتشوش

3017هینغم

3017هدبع

3017يرفعج

مالسالا 3017ضیف 

3017ینامز

يزاریش دمحم  3018دیس 

3018يوسوم

3018یناقلاط

3018مراکم

3020یسیلگنا

تواضق رد  تلادع  : 220 3020تمکح

3020هراشا

اه 3021همجرت 

3021یتشد

3021يدیهش

3021یلیبدرا

3021یتیآ

3021نایراصنا

اه 3021حرش 

3021يدنوار

3021يردیک

مثیم 3021نبا 

دیدحلا 3022یبا 

3022یناشاک

3022یلمآ
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3022ینیوزق

3022یجیهال

3022ییوخ

3023يرتشوش

3023هینغم

3023هدبع

3023يرفعج

مالسالا 3023ضیف 

3024ینامز

يزاریش دمحم  3024دیس 

3024يوسوم

3024یناقلاط

3024مراکم

3026یسیلگنا

ترخآ هار  هشوت  نیرتدب  : 221 3026تمکح

3026هراشا

اه 3026همجرت 

3026یتشد

3026يدیهش

3026یلیبدرا

3027یتیآ

3027نایراصنا

اه 3027حرش 

3027يدنوار

3027يردیک

مثیم 3027نبا 
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دیدحلا 3027یبا 

3027یناشاک

3027یلمآ

3027ینیوزق

3028یجیهال

3028ییوخ

3028يرتشوش

3028هینغم

3028هدبع

3028يرفعج

مالسالا 3028ضیف 

3029ینامز

يزاریش دمحم  3029دیس 

3029يوسوم

3029یناقلاط

3029مراکم

3031یسیلگنا

ناراکدب يدب  هب  یهّجوت  یب  : 222 3031تمکح

3031هراشا

اه 3031همجرت 

3032یتشد

3032يدیهش

3032یلیبدرا

3032یتیآ

3032نایراصنا

اه 3032حرش 
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3032يدنوار

3032يردیک

مثیم 3032نبا 

دیدحلا 3032یبا 

3033یناشاک

3033یلمآ

3033ینیوزق

3033یجیهال

3033ییوخ

3033يرتشوش

3034هینغم

3035هدبع

3035يرفعج

مالسالا 3035ضیف 

3035ینامز

يزاریش دمحم  3035دیس 

3035يوسوم

3035یناقلاط

3035مراکم

3038یسیلگنا

یشوپ بیع  ءایح و  : 223 3038تمکح

3038هراشا

اه 3038همجرت 

3038یتشد

3038يدیهش

3038یلیبدرا
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3038یتیآ

3038نایراصنا

اه 3039حرش 

3039يدنوار

3039يردیک

مثیم 3039نبا 

دیدحلا 3039یبا 

3040یناشاک

3041یلمآ

3041ینیوزق

3041یجیهال

3041ییوخ

3041يرتشوش

3041هینغم

3041هدبع

3042يرفعج

مالسالا 3042ضیف 

3042ینامز

يزاریش دمحم  3042دیس 

3042يوسوم

3042یناقلاط

3043مراکم

3046یسیلگنا

یقالخا ياه  شزرا  زا  یخرب  : 224 3046تمکح

3046هراشا

اه 3046همجرت 
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3047یتشد

3047يدیهش

3047یلیبدرا

3047یتیآ

3047نایراصنا

اه 3048حرش 

3048يدنوار

3048يردیک

مثیم 3048نبا 

دیدحلا 3049یبا 

3049یناشاک

3049یلمآ

3050ینیوزق

3050یجیهال

3050ییوخ

3051يرتشوش

3052هینغم

3053هدبع

3053يرفعج

مالسالا 3053ضیف 

3053ینامز

يزاریش دمحم  3054دیس 

3055يوسوم

3055یناقلاط

3055مراکم

3064یسیلگنا
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یتمالس نمشد  دسح  : 225 3065تمکح

3065هراشا

اه 3065همجرت 

3065یتشد

3065يدیهش

3065یلیبدرا

3065یتیآ

3065نایراصنا

اه 3065حرش 

3066يدنوار

3066يردیک

مثیم 3066نبا 

دیدحلا 3066یبا 

3066یناشاک

3067یلمآ

3067ینیوزق

3067یجیهال

3067ییوخ

3068يرتشوش

3068هینغم

3068هدبع

3069يرفعج

مالسالا 3069ضیف 

3069ینامز

يزاریش دمحم  3069دیس 

3069يوسوم

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 254 

http://www.ghaemiyeh.com


3069یناقلاط

3070مراکم

3071یسیلگنا

يراوخ يزرو و  عمط  : 226 3072تمکح

3072هراشا

اه 3072همجرت 

3072یتشد

3072يدیهش

3072یلیبدرا

3072یتیآ

3072نایراصنا

اه 3072حرش 

3072يدنوار

3072يردیک

مثیم 3073نبا 

دیدحلا 3073یبا 

3073یناشاک

3073یلمآ

3073ینیوزق

3073یجیهال

3073ییوخ

3074يرتشوش

3074هینغم

3074هدبع

3074يرفعج

مالسالا 3074ضیف 
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3074ینامز

يزاریش دمحم  3074دیس 

3074يوسوم

3075یناقلاط

3075مراکم

3076یسیلگنا

نامیا تقیقح  : 227 3077تمکح

3077هراشا

اه 3077همجرت 

3077یتشد

3077يدیهش

3077یلیبدرا

3077یتیآ

3077نایراصنا

اه 3077حرش 

3077يدنوار

3078يردیک

مثیم 3078نبا 

دیدحلا 3078یبا 

3078یناشاک

3078یلمآ

3078ینیوزق

3079یجیهال

3079ییوخ

3079يرتشوش

3081هینغم
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3082هدبع

3082يرفعج

مالسالا 3082ضیف 

3082ینامز

يزاریش دمحم  3082دیس 

3082يوسوم

3082یناقلاط

3083مراکم

3085یسیلگنا

اه شزرا  ّدض  اه و  شزرا  : 228 3085تمکح

3085هراشا

اه 3085همجرت 

3085یتشد

3086يدیهش

3086یلیبدرا

3086یتیآ

3086نایراصنا

اه 3087حرش 

3087يدنوار

3087يردیک

مثیم 3087نبا 

دیدحلا 3088یبا 

3089یناشاک

3090یلمآ

3090ینیوزق

3091یجیهال
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3092ییوخ

3093يرتشوش

3093هینغم

3094هدبع

3094يرفعج

مالسالا 3094ضیف 

3094ینامز

يزاریش دمحم  3095دیس 

3095يوسوم

3096یناقلاط

3096مراکم

3103یسیلگنا

یقلخ شوخ  تعانق و  شزرا  : 229 3103تمکح

3103هراشا

اه 3103همجرت 

3104یتشد

3104يدیهش

3104یلیبدرا

3104یتیآ

3104نایراصنا

اه 3104حرش 

3104يدنوار

3104يردیک

مثیم 3104نبا 

دیدحلا 3105یبا 

3106یناشاک
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3106یلمآ

3106ینیوزق

3107یجیهال

3107ییوخ

3107يرتشوش

3108هینغم

3108هدبع

3108يرفعج

مالسالا 3108ضیف 

3109ینامز

يزاریش دمحم  3109دیس 

3109يوسوم

3109یناقلاط

3110مراکم

3113یسیلگنا

يزور ندروآ  تسد  هب  هار  : 230 3113تمکح

3113هراشا

اه 3113همجرت 

3113یتشد

3113يدیهش

3113یلیبدرا

3113یتیآ

3114نایراصنا

اه 3114حرش 

3114يدنوار

3114يردیک
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مثیم 3114نبا 

دیدحلا 3114یبا 

3115یناشاک

3115یلمآ

3115ینیوزق

3115یجیهال

3115ییوخ

3116يرتشوش

3116هینغم

3116هدبع

3117يرفعج

مالسالا 3117ضیف 

3117ینامز

يزاریش دمحم  3117دیس 

3117يوسوم

3117یناقلاط

3118مراکم

3119یسیلگنا

ناسحإ لدع و  فیرعت  : 231 3119تمکح

3120هراشا

اه 3120همجرت 

3120یتشد

3120يدیهش

3120یلیبدرا

3120یتیآ

3120نایراصنا
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اه 3120حرش 

3120يدنوار

3121يردیک

مثیم 3121نبا 

دیدحلا 3121یبا 

3121یناشاک

3122یلمآ

3122ینیوزق

3122یجیهال

3122ییوخ

3122يرتشوش

3123هینغم

3123هدبع

3123يرفعج

مالسالا 3123ضیف 

3123ینامز

يزاریش دمحم  3123دیس 

3124يوسوم

3124یناقلاط

3124مراکم

3126یسیلگنا

قافنإ دروآ  هر  : 232 3126تمکح

3126هراشا

اه 3126همجرت 

3126یتشد

3127يدیهش
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3127یلیبدرا

3127یتیآ

3127نایراصنا

اه 3128حرش 

3128يدنوار

3128يردیک

مثیم 3128نبا 

دیدحلا 3128یبا 

3128یناشاک

3129یلمآ

3129ینیوزق

3129یجیهال

3129ییوخ

3130يرتشوش

3131هینغم

3131هدبع

3131يرفعج

مالسالا 3131ضیف 

3132ینامز

يزاریش دمحم  3132دیس 

3132يوسوم

3132یناقلاط

3132مراکم

3136یسیلگنا

هزرابم رد  يرگزاغآ  زا  زیهرپ  : 233 3136تمکح

3136هراشا
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اه 3136همجرت 

3136یتشد

3137يدیهش

3137یلیبدرا

3137یتیآ

3137نایراصنا

اه 3137حرش 

3137يدنوار

3137يردیک

مثیم 3137نبا 

دیدحلا 3138یبا 

3140یناشاک

3140یلمآ

3140ینیوزق

3140یجیهال

3140ییوخ

3141يرتشوش

3143هینغم

3143هدبع

3143يرفعج

مالسالا 3143ضیف 

3144ینامز

يزاریش دمحم  3144دیس 

3144يوسوم

3145یناقلاط

3148مراکم
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3150یسیلگنا

نانز نادرم و  یقالخا  توافت  : 234 3150تمکح

3150هراشا

اه 3151همجرت 

3151یتشد

3151يدیهش

3151یلیبدرا

3151یتیآ

3151نایراصنا

اه 3152حرش 

3152يدنوار

3152يردیک

مثیم 3152نبا 

دیدحلا 3152یبا 

3153یناشاک

3153یلمآ

3153ینیوزق

3153یجیهال

3153ییوخ

3154يرتشوش

3157هینغم

3157هدبع

3157يرفعج

مالسالا 3157ضیف 

3158ینامز

يزاریش دمحم  3158دیس 
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3158يوسوم

3158یناقلاط

3159مراکم

3161یسیلگنا

يدنمدرخ هناشن  : 235 3161تمکح

3161هراشا

اه 3161همجرت 

3161یتشد

3161يدیهش

3162یلیبدرا

3162یتیآ

3162نایراصنا

اه 3162حرش 

3162يدنوار

3162يردیک

مثیم 3162نبا 

دیدحلا 3163یبا 

3163یناشاک

3163یلمآ

3163ینیوزق

3163یجیهال

3164ییوخ

3164يرتشوش

3165هینغم

3165هدبع

3165يرفعج
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مالسالا 3165ضیف 

3165ینامز

يزاریش دمحم  3166دیس 

3166يوسوم

3166یناقلاط

3166مراکم

3169یسیلگنا

مارح يایند  یتشز  : 236 3169تمکح

3169هراشا

اه 3169همجرت 

3169یتشد

3169يدیهش

3169یلیبدرا

3169یتیآ

3170نایراصنا

اه 3170حرش 

3170يدنوار

3170يردیک

مثیم 3170نبا 

دیدحلا 3170یبا 

3171یناشاک

3171یلمآ

3171ینیوزق

3171یجیهال

3171ییوخ

3172يرتشوش
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3172هینغم

3172هدبع

3172يرفعج

مالسالا 3172ضیف 

3173ینامز

يزاریش دمحم  3173دیس 

3173يوسوم

3173یناقلاط

3174مراکم

3175یسیلگنا

تدابع ماسقا  : 237 3176تمکح

3176هراشا

اه 3176همجرت 

3176یتشد

3176يدیهش

3176یلیبدرا

3176یتیآ

3176نایراصنا

اه 3177حرش 

3177يدنوار

3177يردیک

مثیم 3177نبا 

دیدحلا 3177یبا 

3178یناشاک

3178یلمآ

3178ینیوزق
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3178یجیهال

3178ییوخ

3179يرتشوش

3180هینغم

3180هدبع

3180يرفعج

مالسالا 3180ضیف 

3180ینامز

يزاریش دمحم  3181دیس 

3181يوسوم

3181یناقلاط

3181مراکم

3184یسیلگنا

هداوناخ لیکشت  تالکشم  : 238 3184تمکح

3184هراشا

اه 3185همجرت 

3185یتشد

3185يدیهش

3185یلیبدرا

3185یتیآ

3185نایراصنا

اه 3185حرش 

3185يدنوار

3185يردیک

مثیم 3185نبا 

دیدحلا 3185یبا 
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3186یناشاک

3186یلمآ

3186ینیوزق

3186یجیهال

3186ییوخ

3186يرتشوش

3188هینغم

3189هدبع

3189يرفعج

مالسالا 3189ضیف 

3189ینامز

يزاریش دمحم  3189دیس 

3189يوسوم

3190یناقلاط

3190مراکم

3192یسیلگنا

ینیچ نخس  یتسس و  یتشز  : 239 3192تمکح

3193هراشا

اه 3193همجرت 

3193یتشد

3193يدیهش

3193یلیبدرا

3193یتیآ

3193نایراصنا

اه 3193حرش 

3193يدنوار
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3194يردیک

مثیم 3194نبا 

دیدحلا 3194یبا 

3195یناشاک

3195یلمآ

3195ینیوزق

3195یجیهال

3195ییوخ

3195يرتشوش

3196هینغم

3196هدبع

3196يرفعج

مالسالا 3196ضیف 

3196ینامز

يزاریش دمحم  3197دیس 

3197يوسوم

3197یناقلاط

3197مراکم

3200یسیلگنا

یناریو بصغ و  : 240 3200تمکح

3200هراشا

اه 3201همجرت 

3201یتشد

3201يدیهش

3201یلیبدرا

3201یتیآ
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3201نایراصنا

اه 3201حرش 

3201يدنوار

3201يردیک

مثیم 3202نبا 

دیدحلا 3202یبا 

3202یناشاک

3203یلمآ

3203ینیوزق

3203یجیهال

3203ییوخ

3203يرتشوش

3204هینغم

3204هدبع

3204يرفعج

مالسالا 3204ضیف 

3204ینامز

يزاریش دمحم  3205دیس 

3205يوسوم

3205یناقلاط

3206مراکم

3208یسیلگنا

ناراکمتس كاندرد  هدنیآ  : 241 3208تمکح

3208هراشا

اه 3208همجرت 

3208یتشد
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3208يدیهش

3208یلیبدرا

3209یتیآ

3209نایراصنا

اه 3209حرش 

3209يدنوار

3209يردیک

مثیم 3209نبا 

دیدحلا 3209یبا 

3209یناشاک

3210یلمآ

3210ینیوزق

3210یجیهال

3210ییوخ

3210يرتشوش

3211هینغم

3211هدبع

3211يرفعج

مالسالا 3211ضیف 

3211ینامز

يزاریش دمحم  3211دیس 

3211يوسوم

3211یناقلاط

3212مراکم

3215یسیلگنا

دنوادخ زا  سرت  شزرا  : 242 3215تمکح
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3215هراشا

اه 3216همجرت 

3216یتشد

3216يدیهش

3216یلیبدرا

3216یتیآ

3216نایراصنا

اه 3216حرش 

3216يدنوار

3216يردیک

مثیم 3216نبا 

دیدحلا 3217یبا 

3217یناشاک

3217یلمآ

3217ینیوزق

3217یجیهال

3218ییوخ

3218يرتشوش

3219هینغم

3219هدبع

3219يرفعج

مالسالا 3219ضیف 

3219ینامز

يزاریش دمحم  3219دیس 

3219يوسوم

3220یناقلاط
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3220مراکم

3222یسیلگنا

ییوگخساپ حیحص  شور  : 243 3222تمکح

3222هراشا

اه 3222همجرت 

3222یتشد

3222يدیهش

3223یلیبدرا

3223یتیآ

3223نایراصنا

اه 3223حرش 

3223يدنوار

3223يردیک

مثیم 3223نبا 

دیدحلا 3223یبا 

3224یناشاک

3224یلمآ

3224ینیوزق

3224یجیهال

3224ییوخ

3225يرتشوش

3225هینغم

3225هدبع

3225يرفعج

مالسالا 3225ضیف 

3225ینامز
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يزاریش دمحم  3225دیس 

3226يوسوم

3226یناقلاط

3226مراکم

3228یسیلگنا

یهلا ياه  تمعن  تّیلوؤسم  : 244 3228تمکح

3228هراشا

اه 3228همجرت 

3228یتشد

3228يدیهش

3228یلیبدرا

3229یتیآ

3229نایراصنا

اه 3229حرش 

3229يدنوار

3229يردیک

مثیم 3229نبا 

دیدحلا 3229یبا 

3229یناشاک

3230یلمآ

3230ینیوزق

3230یجیهال

3230ییوخ

3231يرتشوش

3231هینغم

3231هدبع
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3231يرفعج

مالسالا 3231ضیف 

3231ینامز

يزاریش دمحم  3232دیس 

3232يوسوم

3232یناقلاط

3232مراکم

3235یسیلگنا

توهش لرتنک  تردق و  یتساک  : 245 3235تمکح

3235هراشا

اه 3236همجرت 

3236یتشد

3236يدیهش

3236یلیبدرا

3236یتیآ

3236نایراصنا

اه 3236حرش 

3236يدنوار

3236يردیک

مثیم 3236نبا 

دیدحلا 3237یبا 

3237یناشاک

3237یلمآ

3238ینیوزق

3238یجیهال

3238ییوخ
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3238يرتشوش

3238هینغم

3238هدبع

3238يرفعج

مالسالا 3239ضیف 

3239ینامز

يزاریش دمحم  3239دیس 

3239يوسوم

3239یناقلاط

3239مراکم

3241یسیلگنا

اه تمعن  ندرک  تشپ  زا  رادشه  : 246 3241تمکح

3241هراشا

اه 3241همجرت 

3241یتشد

3241يدیهش

3241یلیبدرا

3241یتیآ

3241نایراصنا

اه 3241حرش 

3242يدنوار

3242يردیک

مثیم 3242نبا 

دیدحلا 3242یبا 

3242یناشاک

3243یلمآ
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3243ینیوزق

3243یجیهال

3243ییوخ

3243يرتشوش

3243هینغم

3244هدبع

3244يرفعج

مالسالا 3244ضیف 

3244ینامز

يزاریش دمحم  3244دیس 

3244يوسوم

3244یناقلاط

3245مراکم

3246یسیلگنا

تواخس دروآ  هر  : 247 3246تمکح

3247هراشا

اه 3247همجرت 

3247یتشد

3247يدیهش

3247یلیبدرا

3247یتیآ

3247نایراصنا

اه 3247حرش 

3247يدنوار

3247يردیک

مثیم 3247نبا 
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دیدحلا 3248یبا 

3248یناشاک

3248یلمآ

3248ینیوزق

3248یجیهال

3248ییوخ

3249يرتشوش

3249هینغم

3249هدبع

3249يرفعج

مالسالا 3249ضیف 

3249ینامز

يزاریش دمحم  3250دیس 

3250يوسوم

3250یناقلاط

3250مراکم

3252یسیلگنا

اه ینیبشوخ  تیوقت  : 248 3252تمکح

3252هراشا

اه 3252همجرت 

3252یتشد

3252يدیهش

3252یلیبدرا

3253یتیآ

3253نایراصنا

اه 3253حرش 
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3253يدنوار

3253يردیک

مثیم 3253نبا 

دیدحلا 3253یبا 

3253یناشاک

3253یلمآ

3253ینیوزق

3254یجیهال

3254ییوخ

3254يرتشوش

3254هینغم

3254هدبع

3254يرفعج

مالسالا 3254ضیف 

3254ینامز

يزاریش دمحم  3255دیس 

3255يوسوم

3255یناقلاط

3255مراکم

3257یسیلگنا

اه لمع  نیرتهب  : 249 3257تمکح

3257هراشا

اه 3257همجرت 

3257یتشد

3257يدیهش

3258یلیبدرا
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3258یتیآ

3258نایراصنا

اه 3258حرش 

3258يدنوار

3258يردیک

مثیم 3258نبا 

دیدحلا 3258یبا 

3259یناشاک

3259یلمآ

3259ینیوزق

3259یجیهال

3259ییوخ

3259يرتشوش

3260هینغم

3260هدبع

3260يرفعج

مالسالا 3260ضیف 

3260ینامز

يزاریش دمحم  3260دیس 

3261يوسوم

3261یناقلاط

3261مراکم

3262یسیلگنا

راگزور ثداوح  رد  یسانشادخ  : 250 3263تمکح

3263هراشا

اه 3263همجرت 
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3263یتشد

3263يدیهش

3263یلیبدرا

3263یتیآ

3263نایراصنا

اه 3263حرش 

3263يدنوار

3264يردیک

مثیم 3264نبا 

دیدحلا 3264یبا 

3265یناشاک

3265یلمآ

3265ینیوزق

3266یجیهال

3266ییوخ

3267يرتشوش

3268هینغم

3268هدبع

3268يرفعج

مالسالا 3268ضیف 

3268ینامز

يزاریش دمحم  3269دیس 

3269يوسوم

3269یناقلاط

3269مراکم

3272یسیلگنا
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ترخآ ایند و  ياه  ینیریش  ياه و  یخلت  : 251 3272تمکح

3272هراشا

اه 3272همجرت 

3272یتشد

3272يدیهش

3273یلیبدرا

3273یتیآ

3273نایراصنا

اه 3273حرش 

3273يدنوار

3273يردیک

مثیم 3273نبا 

دیدحلا 3273یبا 

3273یناشاک

3274یلمآ

3274ینیوزق

3274یجیهال

3274ییوخ

3274يرتشوش

3274هینغم

3275هدبع

3275يرفعج

مالسالا 3275ضیف 

3275ینامز

يزاریش دمحم  3275دیس 

3275يوسوم
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3276یناقلاط

3276مراکم

3277یسیلگنا

یهلا ماکحا  هفسلف  : 252 3277تمکح

3277هراشا

اه 3278همجرت 

3278یتشد

3278يدیهش

3278یلیبدرا

3279یتیآ

3280نایراصنا

اه 3280حرش 

3280يدنوار

3280يردیک

مثیم 3280نبا 

دیدحلا 3282یبا 

3285یناشاک

3285یلمآ

3285ینیوزق

3286یجیهال

3287ییوخ

3289يرتشوش

3294هینغم

3295هدبع

3295يرفعج

مالسالا 3295ضیف 
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3296ینامز

يزاریش دمحم  3298دیس 

3299يوسوم

3300یناقلاط

3300مراکم

3315یسیلگنا

راکمتس نداد  دنگوس  شور  : 253 3320تمکح

3320هراشا

اه 3320همجرت 

3320یتشد

3320يدیهش

3320یلیبدرا

3321یتیآ

3321نایراصنا

اه 3321حرش 

3321يدنوار

3321يردیک

مثیم 3321نبا 

دیدحلا 3321یبا 

3323یناشاک

3323یلمآ

3323ینیوزق

3324یجیهال

3324ییوخ

3324يرتشوش

3328هینغم
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3329هدبع

3329يرفعج

مالسالا 3329ضیف 

3329ینامز

يزاریش دمحم  3330دیس 

3330يوسوم

3330یناقلاط

3332مراکم

3335یسیلگنا

يداصتقا ياهقافنا  رد  شالت  : 254 3336تمکح

3336هراشا

اه 3337همجرت 

3337یتشد

3337يدیهش

3337یلیبدرا

3337یتیآ

3337نایراصنا

اه 3337حرش 

3337يدنوار

3337يردیک

مثیم 3337نبا 

دیدحلا 3338یبا 

3338یناشاک

3338یلمآ

3338ینیوزق

3338یجیهال
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3339ییوخ

3339يرتشوش

3340هینغم

3340هدبع

3340يرفعج

مالسالا 3340ضیف 

3340ینامز

يزاریش دمحم  3340دیس 

3340يوسوم

3341یناقلاط

3341مراکم

3343یسیلگنا

نونج ییوخدنت و  : 255 3343تمکح

3343هراشا

اه 3343همجرت 

3343یتشد

3343يدیهش

3344یلیبدرا

3344یتیآ

3344نایراصنا

اه 3344حرش 

3344يدنوار

3344يردیک

مثیم 3344نبا 

دیدحلا 3344یبا 

3345یناشاک
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3345یلمآ

3345ینیوزق

3345یجیهال

3345ییوخ

3345يرتشوش

3346هینغم

3346هدبع

3346يرفعج

مالسالا 3346ضیف 

3346ینامز

يزاریش دمحم  3347دیس 

3347يوسوم

3347یناقلاط

3347مراکم

3349یسیلگنا

يرامیب تداسح و  : 256 3350تمکح

3350هراشا

اه 3350همجرت 

3350یتشد

3350يدیهش

3350یلیبدرا

3350یتیآ

3350نایراصنا

اه 3350حرش 

3350يدنوار

3350يردیک
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مثیم 3350نبا 

دیدحلا 3351یبا 

3351یناشاک

3351یلمآ

3351ینیوزق

3351یجیهال

3352ییوخ

3352يرتشوش

3352هینغم

3352هدبع

3353يرفعج

مالسالا 3353ضیف 

3353ینامز

يزاریش دمحم  3353دیس 

3353يوسوم

3353یناقلاط

3354مراکم

3356یسیلگنا

هداوناخ قالخا  نارگید  ندرک  داش  هار  : 257 3356تمکح

3356هراشا

اه 3356همجرت 

3356یتشد

3356يدیهش

3356یلیبدرا

3357یتیآ

3357نایراصنا
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اه 3357حرش 

3357يدنوار

3357يردیک

مثیم 3357نبا 

دیدحلا 3358یبا 

3358یناشاک

3359یلمآ

3359ینیوزق

3359یجیهال

3359ییوخ

3360يرتشوش

3365هینغم

3365هدبع

3365يرفعج

مالسالا 3365ضیف 

3366ینامز

يزاریش دمحم  3366دیس 

3366يوسوم

3367یناقلاط

3367مراکم

3370یسیلگنا

يرگناوت هقدص و  : 258 3371تمکح

3371هراشا

اه 3371همجرت 

3371یتشد

3371يدیهش
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3371یلیبدرا

3371یتیآ

3371نایراصنا

اه 3371حرش 

3372يدنوار

3372يردیک

مثیم 3372نبا 

دیدحلا 3372یبا 

3372یناشاک

3372یلمآ

3372ینیوزق

3373یجیهال

3373ییوخ

3373يرتشوش

3373هینغم

3374هدبع

3374يرفعج

مالسالا 3374ضیف 

3374ینامز

يزاریش دمحم  3374دیس 

3374يوسوم

3374یناقلاط

3375مراکم

3377یسیلگنا

يرادافو هاگیاج  تخانش  : 259 3377تمکح

3377هراشا
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اه 3377همجرت 

3377یتشد

3377يدیهش

3377یلیبدرا

3377یتیآ

3377نایراصنا

اه 3378حرش 

3378يدنوار

3378يردیک

مثیم 3378نبا 

دیدحلا 3378یبا 

3378یناشاک

3379یلمآ

3379ینیوزق

3379یجیهال

3379ییوخ

3379يرتشوش

3380هینغم

3380هدبع

3380يرفعج

مالسالا 3380ضیف 

3380ینامز

يزاریش دمحم  3380دیس 

3380يوسوم

3380یناقلاط

3381مراکم
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3383یسیلگنا

ادخ ياه  نداد  تلهم  زا  زیهرپ  : 260 3383تمکح

3383هراشا

اه 3383همجرت 

3383یتشد

3384يدیهش

3384یلیبدرا

3384یتیآ

3384نایراصنا

اه 3384حرش 

3384يدنوار

3384يردیک

مثیم 3384نبا 

دیدحلا 3384یبا 

3385یناشاک

3385یلمآ

3385ینیوزق

3385یجیهال

3385ییوخ

3385يرتشوش

3385هینغم

3385هدبع

3386يرفعج

مالسالا 3386ضیف 

3386ینامز

يزاریش دمحم  3386دیس 
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3386يوسوم

3386یناقلاط

3387مراکم

3388یسیلگنا

ریسفتلا یلإ  جاتحملا  همالک  بیرغ  نم  ائیش  هیف  رکذن  3390لصف 

3390هراشا

مالّسلا هیلع  نامز  ماما  روهظ  هب  هراشا  مالسلا  هیلع  هثیدح  یف  و  - 13392

3392هراشا

اه 3392همجرت 

3392یتشد

3392يدیهش

3392یلیبدرا

3392یتیآ

3393نایراصنا

اه 3393حرش 

3393يدنوار

3393يردیک

مثیم 3394نبا 

دیدحلا 3394یبا 

3395یناشاک

3395یلمآ

3396ینیوزق

3396یجیهال

3396ییوخ

3397يرتشوش

3398هینغم
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3399هدبع

3399يرفعج

مالسالا 3399ضیف 

3399ینامز

يزاریش دمحم  3399دیس 

3400يوسوم

3400یناقلاط

3400مراکم

3402یسیلگنا

يرونخسمالسلا هیلع  هثیدح  یف  و  - 23402

3402هراشا

اه 3403همجرت 

3403یتشد

3403يدیهش

3403یلیبدرا

3403یتیآ

3403نایراصنا

اه 3404حرش 

3404يدنوار

3404يردیک

مثیم 3404نبا 

دیدحلا 3404یبا 

3405یناشاک

3405یلمآ

3405ینیوزق

3405یجیهال
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3406ییوخ

3406يرتشوش

3408هینغم

3409هدبع

3409يرفعج

مالسالا 3409ضیف 

3409ینامز

يزاریش دمحم  3409دیس 

3409يوسوم

3409یناقلاط

3410مراکم

3412یسیلگنا

حور رد  نامیا  ریثأت  مالسلا  هیلع  هثیدح  یف  و  - 33412

3412هراشا

اه 3413همجرت 

3413یتشد

3413يدیهش

3413یلیبدرا

3413یتیآ

3413نایراصنا

اه 3414حرش 

3414يدنوار

3414يردیک

مثیم 3414نبا 

دیدحلا 3414یبا 

3415یناشاک
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3415یلمآ

3415ینیوزق

3416یجیهال

3416ییوخ

3416يرتشوش

3417هینغم

3417هدبع

3417يرفعج

مالسالا 3417ضیف 

3418ینامز

يزاریش دمحم  3418دیس 

3418يوسوم

3418یناقلاط

3419مراکم

3422یسیلگنا

نانز یتسرپرس  مالسلا  هیلع  هثیدح  یف  و  - 43423

3423هراشا

اه 3423همجرت 

3423یتشد

3424يدیهش

3424یلیبدرا

3425یتیآ

3425نایراصنا

اه 3426حرش 

3426يدنوار

3427يردیک
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مثیم 3427نبا 

دیدحلا 3428یبا 

3429یناشاک

3430یلمآ

3430ینیوزق

3431یجیهال

3432ییوخ

3432يرتشوش

3435هینغم

3436هدبع

3436يرفعج

مالسالا 3436ضیف 

3436ینامز

يزاریش دمحم  3437دیس 

3437يوسوم

3438یناقلاط

3438مراکم

3442یسیلگنا

حور رد  نامیا  ریثأت  مالسلا  هیلع  هثیدح  یف  و  - 53442

3442هراشا

اه 3442همجرت 

3442یتشد

3442يدیهش

3442یلیبدرا

3442یتیآ

3442نایراصنا
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اه 3443حرش 

3443يدنوار

3443يردیک

مثیم 3443نبا 

دیدحلا 3443یبا 

3444یناشاک

3444یلمآ

3444ینیوزق

3445یجیهال

3445ییوخ

3445يرتشوش

3447هینغم

3447هدبع

3447يرفعج

مالسالا 3447ضیف 

3448ینامز

يزاریش دمحم  3448دیس 

3448يوسوم

3448یناقلاط

3449مراکم

3451یسیلگنا

تاکز تخادرپ  ترورض  مالسلا  هیلع  هثیدح  یف  و  - 63452

3452هراشا

اه 3452همجرت 

3452یتشد

3452يدیهش
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3453یلیبدرا

3453یتیآ

3453نایراصنا

اه 3454حرش 

3454يدنوار

3454يردیک

مثیم 3455نبا 

دیدحلا 3455یبا 

3456یناشاک

3456یلمآ

3456ینیوزق

3457یجیهال

3457ییوخ

3458يرتشوش

3459هینغم

3459هدبع

3460يرفعج

مالسالا 3460ضیف 

3460ینامز

يزاریش دمحم  3460دیس 

3461يوسوم

3461یناقلاط

3461مراکم

3464یسیلگنا

یماظن قالخا  مالسلا  هیلع  هثیدح  یف  و  - 73464

3464هراشا
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اه 3465همجرت 

3465یتشد

3465يدیهش

3465یلیبدرا

3465یتیآ

3466نایراصنا

اه 3466حرش 

3466يدنوار

3466يردیک

مثیم 3466نبا 

دیدحلا 3466یبا 

3467یناشاک

3467یلمآ

3467ینیوزق

3468یجیهال

3468ییوخ

3469يرتشوش

3470هینغم

3470هدبع

3470يرفعج

مالسالا 3470ضیف 

3470ینامز

يزاریش دمحم  3471دیس 

3471يوسوم

3471یناقلاط

3471مراکم
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3473یسیلگنا

يزوریپ هب  دیما  مالسلا  هیلع  هثیدح  یف  و  - 83473

3473هراشا

اه 3474همجرت 

3474یتشد

3474يدیهش

3474یلیبدرا

3474یتیآ

3474نایراصنا

اه 3475حرش 

3475يدنوار

3475يردیک

مثیم 3475نبا 

دیدحلا 3475یبا 

3476یناشاک

3476یلمآ

3476ینیوزق

3476یجیهال

3477ییوخ

3477يرتشوش

3477هینغم

3478هدبع

3478يرفعج

مالسالا 3478ضیف 

3478ینامز

يزاریش دمحم  3478دیس 
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3478يوسوم

3478یناقلاط

3479مراکم

3481یسیلگنا

مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  داهج  مالسلا  هیلع  هثیدح  یف  و  - 93481

3481هراشا

اه 3481همجرت 

3481یتشد

3482يدیهش

3482یلیبدرا

3482یتیآ

3483نایراصنا

اه 3483حرش 

3484يدنوار

3484يردیک

مثیم 3484نبا 

دیدحلا 3484یبا 

3498یناشاک

3499یلمآ

3499ینیوزق

3500یجیهال

3500ییوخ

3501يرتشوش

3503هینغم

3503هدبع

3503يرفعج

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 303 

http://www.ghaemiyeh.com


مالسالا 3503ضیف 

3504ینامز

يزاریش دمحم  3504دیس 

3505يوسوم

3505یناقلاط

3507مراکم

3510یسیلگنا

مالّسلا هیلع  یلع  ماما  تّیمولظم  : 261 3510تمکح

3510هراشا

اه 3511همجرت 

3511یتشد

3511يدیهش

3511یلیبدرا

3512یتیآ

3512نایراصنا

اه 3513حرش 

3513يدنوار

3513يردیک

مثیم 3513نبا 

دیدحلا 3513یبا 

3514یناشاک

3515یلمآ

3515ینیوزق

3515یجیهال

3516ییوخ

3516يرتشوش
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3519هینغم

3520هدبع

3520يرفعج

مالسالا 3520ضیف 

3520ینامز

يزاریش دمحم  3521دیس 

3521يوسوم

3522یناقلاط

3522مراکم

3525یسیلگنا

یسانشان ّقح  لکشم  : 262 3525تمکح

3525هراشا

اه 3526همجرت 

3526یتشد

3526يدیهش

3526یلیبدرا

3527یتیآ

3527نایراصنا

اه 3527حرش 

3527يدنوار

3527يردیک

مثیم 3527نبا 

دیدحلا 3528یبا 

3529یناشاک

3530یلمآ

3530ینیوزق
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3530یجیهال

3531ییوخ

3532يرتشوش

3534هینغم

3534هدبع

3534يرفعج

مالسالا 3534ضیف 

3535ینامز

يزاریش دمحم  3535دیس 

3536يوسوم

3536یناقلاط

3537مراکم

3541یسیلگنا

نادنمتردق اب  ینیشن  مه  لکشم  : 263 3542تمکح

3542هراشا

اه 3542همجرت 

3542یتشد

3542يدیهش

3543یلیبدرا

3543یتیآ

3543نایراصنا

اه 3543حرش 

3543يدنوار

3543يردیک

مثیم 3543نبا 

دیدحلا 3543یبا 
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3545یناشاک

3545یلمآ

3545ینیوزق

3545یجیهال

3545ییوخ

3546يرتشوش

3548هینغم

3548هدبع

3548يرفعج

مالسالا 3548ضیف 

3548ینامز

يزاریش دمحم  3549دیس 

3549يوسوم

3549یناقلاط

3550مراکم

3552یسیلگنا

نارگید ناگدنامزاب  هب  یکین  : 264 3552تمکح

3552هراشا

اه 3552همجرت 

3552یتشد

3552يدیهش

3552یلیبدرا

3553یتیآ

3553نایراصنا

اه 3553حرش 

3553يدنوار
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3553يردیک

مثیم 3553نبا 

دیدحلا 3553یبا 

3553یناشاک

3554یلمآ

3554ینیوزق

3554یجیهال

3554ییوخ

3554يرتشوش

3555هینغم

3555هدبع

3555يرفعج

مالسالا 3555ضیف 

3555ینامز

يزاریش دمحم  3556دیس 

3556يوسوم

3556یناقلاط

3556مراکم

3558یسیلگنا

نامرد نامیکح و  راتفگ  : 265 3558تمکح

3558هراشا

اه 3559همجرت 

3559یتشد

3559يدیهش

3559یلیبدرا

3559یتیآ
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3559نایراصنا

اه 3559حرش 

3559يدنوار

3559يردیک

مثیم 3559نبا 

دیدحلا 3559یبا 

3560یناشاک

3560یلمآ

3560ینیوزق

3560یجیهال

3560ییوخ

3561يرتشوش

3561هینغم

3561هدبع

3561يرفعج

مالسالا 3561ضیف 

3562ینامز

يزاریش دمحم  3562دیس 

3562يوسوم

3562یناقلاط

3562مراکم

3564یسیلگنا

نداد خساپ  حیحص  شور  : 266 3564تمکح

3564هراشا

اه 3564همجرت 

3564یتشد
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3565يدیهش

3565یلیبدرا

3565یتیآ

3565نایراصنا

اه 3565حرش 

3565يدنوار

3565يردیک

مثیم 3566نبا 

دیدحلا 3566یبا 

3566یناشاک

3567یلمآ

3567ینیوزق

3567یجیهال

3567ییوخ

3568يرتشوش

3568هینغم

3568هدبع

3568يرفعج

مالسالا 3568ضیف 

3569ینامز

يزاریش دمحم  3569دیس 

3569يوسوم

3569یناقلاط

3569مراکم

3573یسیلگنا

يزور بسک  رد  يزرو  صرح  زا  زیهرپ  : 267 3573تمکح
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3573هراشا

اه 3573همجرت 

3573یتشد

3573يدیهش

3573یلیبدرا

3574یتیآ

3574نایراصنا

اه 3574حرش 

3574يدنوار

3574يردیک

مثیم 3574نبا 

دیدحلا 3574یبا 

3575یناشاک

3575یلمآ

3575ینیوزق

3575یجیهال

3575ییوخ

3576يرتشوش

3576هینغم

3576هدبع

3576يرفعج

مالسالا 3576ضیف 

3576ینامز

يزاریش دمحم  3576دیس 

3577يوسوم

3577یناقلاط
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3577مراکم

3579یسیلگنا

اه ینمشد  اه و  یتسود  رد  لادتعا  : 268 3580تمکح

3580هراشا

اه 3580همجرت 

3580یتشد

3580يدیهش

3580یلیبدرا

3580یتیآ

3580نایراصنا

اه 3580حرش 

3581يدنوار

3581يردیک

مثیم 3581نبا 

دیدحلا 3581یبا 

3582یناشاک

3582یلمآ

3582ینیوزق

3582یجیهال

3582ییوخ

3583يرتشوش

3584هینغم

3584هدبع

3584يرفعج

مالسالا 3584ضیف 

3584ینامز
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يزاریش دمحم  3584دیس 

3584يوسوم

3585یناقلاط

3585مراکم

3587یسیلگنا

ایند اب  دروخرب  شور  : 269 3587تمکح

3587هراشا

اه 3587همجرت 

3587یتشد

3588يدیهش

3588یلیبدرا

3588یتیآ

3588نایراصنا

اه 3589حرش 

3589يدنوار

3589يردیک

مثیم 3589نبا 

دیدحلا 3589یبا 

3590یناشاک

3590یلمآ

3590ینیوزق

3591یجیهال

3591ییوخ

3592يرتشوش

3592هینغم

3593هدبع
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3593يرفعج

مالسالا 3593ضیف 

3593ینامز

يزاریش دمحم  3594دیس 

3594يوسوم

3594یناقلاط

3594مراکم

3598یسیلگنا

هبعک لاوما  ظفح  ترورض  : 270 3598تمکح

3598هراشا

اه 3598همجرت 

3599یتشد

3599يدیهش

3599یلیبدرا

3600یتیآ

3600نایراصنا

اه 3600حرش 

3600يدنوار

3601يردیک

مثیم 3601نبا 

دیدحلا 3601یبا 

3602یناشاک

3603یلمآ

3603ینیوزق

3603یجیهال

3604ییوخ
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3605يرتشوش

3614هینغم

3615هدبع

3615يرفعج

مالسالا 3615ضیف 

3615ینامز

يزاریش دمحم  3616دیس 

3616يوسوم

3616یناقلاط

3617مراکم

3621یسیلگنا

تواضق حیحص  شور  : 271 3625تمکح

3625هراشا

اه 3625همجرت 

3625یتشد

3625يدیهش

3625یلیبدرا

3625یتیآ

3626نایراصنا

اه 3626حرش 

3626يدنوار

3626يردیک

مثیم 3626نبا 

دیدحلا 3626یبا 

3627یناشاک

3627یلمآ
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3627ینیوزق

3627یجیهال

3628ییوخ

3628يرتشوش

3637هینغم

3638هدبع

3638يرفعج

مالسالا 3638ضیف 

3638ینامز

يزاریش دمحم  3638دیس 

3638يوسوم

3639یناقلاط

3639مراکم

3641یسیلگنا

اه یجک  نتشادرب  رد  تماقتسا  ترورض  : 272 3641تمکح

3642هراشا

اه 3642همجرت 

3642یتشد

3642يدیهش

3642یلیبدرا

3642یتیآ

3642نایراصنا

اه 3642حرش 

3642يدنوار

3642يردیک

مثیم 3642نبا 
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دیدحلا 3643یبا 

3643یناشاک

3643یلمآ

3643ینیوزق

3644یجیهال

3644ییوخ

3644يرتشوش

3647هینغم

3647هدبع

3647يرفعج

مالسالا 3647ضیف 

3647ینامز

يزاریش دمحم  3648دیس 

3648يوسوم

3648یناقلاط

3648مراکم

3650یسیلگنا

دنوادخ هب  لّکوت  ترورض  : 273 3651تمکح

3651هراشا

اه 3652همجرت 

3652یتشد

3652يدیهش

3652یلیبدرا

3653یتیآ

3653نایراصنا

اه 3653حرش 
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3653يدنوار

3654يردیک

مثیم 3654نبا 

دیدحلا 3655یبا 

3656یناشاک

3656یلمآ

3656ینیوزق

3657یجیهال

3657ییوخ

3658يرتشوش

3659هینغم

3660هدبع

3660يرفعج

مالسالا 3660ضیف 

3660ینامز

يزاریش دمحم  3661دیس 

3661يوسوم

3662یناقلاط

3662مراکم

3666یسیلگنا

ییارگ لمع  ترورض  : 274 3666تمکح

3666هراشا

اه 3667همجرت 

3667یتشد

3667يدیهش

3667یلیبدرا
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3667یتیآ

3667نایراصنا

اه 3667حرش 

3667يدنوار

3667يردیک

مثیم 3668نبا 

دیدحلا 3668یبا 

3668یناشاک

3668یلمآ

3668ینیوزق

3668یجیهال

3669ییوخ

3669يرتشوش

3670هینغم

3670هدبع

3670يرفعج

مالسالا 3670ضیف 

3670ینامز

يزاریش دمحم  3671دیس 

3671يوسوم

3671یناقلاط

3671مراکم

3673یسیلگنا

یقالخا ياه  شزرا  ّدض  : 275 3673تمکح

3673هراشا

اه 3674همجرت 
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3674یتشد

3674يدیهش

3674یلیبدرا

3674یتیآ

3674نایراصنا

اه 3675حرش 

3675يدنوار

3675يردیک

مثیم 3675نبا 

دیدحلا 3676یبا 

3676یناشاک

3677یلمآ

3677ینیوزق

3677یجیهال

3677ییوخ

3678يرتشوش

3679هینغم

3679هدبع

3679يرفعج

مالسالا 3679ضیف 

3679ینامز

يزاریش دمحم  3680دیس 

3680يوسوم

3680یناقلاط

3681مراکم

3683یسیلگنا
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اه ییورود  زا  زیهرپ  : 276 3684تمکح

3684هراشا

اه 3684همجرت 

3684یتشد

3684يدیهش

3684یلیبدرا

3684یتیآ

3685نایراصنا

اه 3685حرش 

3685يدنوار

3685يردیک

مثیم 3685نبا 

دیدحلا 3686یبا 

3686یناشاک

3686یلمآ

3686ینیوزق

3687یجیهال

3687ییوخ

3687يرتشوش

3688هینغم

3688هدبع

3688يرفعج

مالسالا 3688ضیف 

3689ینامز

يزاریش دمحم  3689دیس 

3689يوسوم
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3689یناقلاط

3690مراکم

3692یسیلگنا

مالّسلا هیلع  ماما  دنگوس  : 277 3692تمکح

3693هراشا

اه 3693همجرت 

3693یتشد

3693يدیهش

3693یلیبدرا

3693یتیآ

3693نایراصنا

اه 3693حرش 

3693يدنوار

3694يردیک

مثیم 3694نبا 

دیدحلا 3694یبا 

3694یناشاک

3694یلمآ

3694ینیوزق

3695یجیهال

3695ییوخ

3695يرتشوش

3696هینغم

3697هدبع

3697يرفعج

مالسالا 3697ضیف 
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3697ینامز

يزاریش دمحم  3697دیس 

3697يوسوم

3698یناقلاط

3698مراکم

3699یسیلگنا

لمع موادت  شزرا  : 278 3699تمکح

3699هراشا

اه 3699همجرت 

3699یتشد

3700يدیهش

3700یلیبدرا

3700یتیآ

3700نایراصنا

اه 3700حرش 

3700يدنوار

3700يردیک

مثیم 3700نبا 

دیدحلا 3700یبا 

3701یناشاک

3701یلمآ

3701ینیوزق

3701یجیهال

3701ییوخ

3701يرتشوش

3702هینغم
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3702هدبع

3702يرفعج

مالسالا 3702ضیف 

3702ینامز

يزاریش دمحم  3702دیس 

3702يوسوم

3703یناقلاط

3703مراکم

3705یسیلگنا

تاّبحتسم تابجاو و  هاگیاج  تخانش  : 279 3705تمکح

3705هراشا

اه 3705همجرت 

3705یتشد

3705يدیهش

3706یلیبدرا

3706یتیآ

3706نایراصنا

اه 3706حرش 

3706يدنوار

3706يردیک

مثیم 3706نبا 

دیدحلا 3706یبا 

3707یناشاک

3707یلمآ

3707ینیوزق

3707یجیهال
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3707ییوخ

3707يرتشوش

3708هینغم

3708هدبع

3708يرفعج

مالسالا 3708ضیف 

3708ینامز

يزاریش دمحم  3708دیس 

3708يوسوم

3709یناقلاط

3709مراکم

3710یسیلگنا

یگدامآ تمایق و  دای  : 280 3710تمکح

3710هراشا

اه 3711همجرت 

3711یتشد

3711يدیهش

3711یلیبدرا

3711یتیآ

3711نایراصنا

اه 3711حرش 

3711يدنوار

3711يردیک

مثیم 3711نبا 

دیدحلا 3711یبا 

3712یناشاک
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3712یلمآ

3712ینیوزق

3712یجیهال

3712ییوخ

3713يرتشوش

3713هینغم

3713هدبع

3713يرفعج

مالسالا 3713ضیف 

3713ینامز

يزاریش دمحم  3714دیس 

3714يوسوم

3714یناقلاط

3714مراکم

3716یسیلگنا

مشچ هدهاشم  زا  لقع  يرترب  : 281 3716تمکح

3716هراشا

اه 3716همجرت 

3716یتشد

3717يدیهش

3717یلیبدرا

3717یتیآ

3717نایراصنا

اه 3717حرش 

3717يدنوار

3717يردیک
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مثیم 3717نبا 

دیدحلا 3718یبا 

3718یناشاک

3718یلمآ

3718ینیوزق

3719یجیهال

3719ییوخ

3720يرتشوش

3720هینغم

3720هدبع

3721يرفعج

مالسالا 3721ضیف 

3721ینامز

يزاریش دمحم  3721دیس 

3721يوسوم

3721یناقلاط

3722مراکم

3724یسیلگنا

يریذپدنپ تفآ  رورغ ، : 282 3724تمکح

3724هراشا

اه 3724همجرت 

3724یتشد

3724يدیهش

3724یلیبدرا

3725یتیآ

3725نایراصنا
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اه 3725حرش 

3725يدنوار

3725يردیک

مثیم 3725نبا 

دیدحلا 3725یبا 

3725یناشاک

3725یلمآ

3725ینیوزق

3725یجیهال

3726ییوخ

3726يرتشوش

3726هینغم

3726هدبع

3726يرفعج

مالسالا 3726ضیف 

3727ینامز

يزاریش دمحم  3727دیس 

3727يوسوم

3727یناقلاط

3727مراکم

3731یسیلگنا

هعماج طوقس  للع  : 283 3731تمکح

3731هراشا

اه 3731همجرت 

3731یتشد

3731يدیهش
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3731یلیبدرا

3732یتیآ

3732نایراصنا

اه 3732حرش 

3732يدنوار

3732يردیک

مثیم 3732نبا 

دیدحلا 3732یبا 

3732یناشاک

3732یلمآ

3732ینیوزق

3733یجیهال

3733ییوخ

3733يرتشوش

3733هینغم

3733هدبع

3733يرفعج

مالسالا 3733ضیف 

3734ینامز

يزاریش دمحم  3734دیس 

3734يوسوم

3734یناقلاط

3734مراکم

3737یسیلگنا

اهرذع هدننک  دوبان  شناد  : 284 3737تمکح

3737هراشا
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اه 3737همجرت 

3737یتشد

3737يدیهش

3737یلیبدرا

3737یتیآ

3737نایراصنا

اه 3738حرش 

3738يدنوار

3738يردیک

مثیم 3738نبا 

دیدحلا 3738یبا 

3738یناشاک

3738یلمآ

3738ینیوزق

3739یجیهال

3739ییوخ

3739يرتشوش

3740هینغم

3740هدبع

3740يرفعج

مالسالا 3740ضیف 

3740ینامز

يزاریش دمحم  3740دیس 

3740يوسوم

3741یناقلاط

3741مراکم
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3743یسیلگنا

اه تصرف  زا  هدافتسا  ترورض  : 285 3743تمکح

3743هراشا

اه 3743همجرت 

3743یتشد

3743يدیهش

3743یلیبدرا

3743یتیآ

3743نایراصنا

اه 3744حرش 

3744يدنوار

3744يردیک

مثیم 3744نبا 

دیدحلا 3744یبا 

3744یناشاک

3744یلمآ

3744ینیوزق

3744یجیهال

3745ییوخ

3745يرتشوش

3745هینغم

3745هدبع

3745يرفعج

مالسالا 3745ضیف 

3745ینامز

يزاریش دمحم  3746دیس 
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3746يوسوم

3746یناقلاط

3746مراکم

3748یسیلگنا

اه یشوخ  ماجنارس  : 286 3748تمکح

3748هراشا

اه 3749همجرت 

3749یتشد

3749يدیهش

3749یلیبدرا

3749یتیآ

3749نایراصنا

اه 3749حرش 

3749يدنوار

3749يردیک

مثیم 3749نبا 

دیدحلا 3749یبا 

3750یناشاک

3751یلمآ

3751ینیوزق

3751یجیهال

3751ییوخ

3751يرتشوش

3753هینغم

3753هدبع

3753يرفعج
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مالسالا 3753ضیف 

3753ینامز

يزاریش دمحم  3753دیس 

3753يوسوم

3754یناقلاط

3754مراکم

3757یسیلگنا

ردق اضق و  كرد  لکشم  : 287 3757تمکح

3757هراشا

اه 3757همجرت 

3757یتشد

3757يدیهش

3757یلیبدرا

3757یتیآ

3758نایراصنا

اه 3758حرش 

3758يدنوار

3758يردیک

مثیم 3758نبا 

دیدحلا 3759یبا 

3760یناشاک

3760یلمآ

3760ینیوزق

3760یجیهال

3760ییوخ

3761يرتشوش
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3762هینغم

3762هدبع

3762يرفعج

مالسالا 3762ضیف 

3762ینامز

يزاریش دمحم  3763دیس 

3763يوسوم

3763یناقلاط

3763مراکم

3767یسیلگنا

يراوخ لهج و  : 288 3767تمکح

3767هراشا

اه 3767همجرت 

3767یتشد

3767يدیهش

3767یلیبدرا

3767یتیآ

3767نایراصنا

اه 3768حرش 

3768يدنوار

3768يردیک

مثیم 3768نبا 

دیدحلا 3768یبا 

3768یناشاک

3769یلمآ

3769ینیوزق
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3769یجیهال

3769ییوخ

3769يرتشوش

3769هینغم

3770هدبع

3770يرفعج

مالسالا 3770ضیف 

3770ینامز

يزاریش دمحم  3770دیس 

3770يوسوم

3771یناقلاط

3771مراکم

3773یسیلگنا

تّیناسنا لماک  يوگلا  : 289 3773تمکح

3773هراشا

اه 3774همجرت 

3774یتشد

3774يدیهش

3775یلیبدرا

3775یتیآ

3776نایراصنا

اه 3776حرش 

3776يدنوار

3777يردیک

مثیم 3777نبا 

دیدحلا 3778یبا 
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3783یناشاک

3784یلمآ

3784ینیوزق

3785یجیهال

3786ییوخ

3787يرتشوش

3792هینغم

3793هدبع

3793يرفعج

مالسالا 3793ضیف 

3794ینامز

يزاریش دمحم  3794دیس 

3795يوسوم

3796یناقلاط

3797مراکم

3806یسیلگنا

اه تمعن  تّیلوؤسم  : 290 3807تمکح

3807هراشا

اه 3807همجرت 

3807یتشد

3807يدیهش

3807یلیبدرا

3807یتیآ

3808نایراصنا

اه 3808حرش 

3808يدنوار
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3808يردیک

مثیم 3808نبا 

دیدحلا 3808یبا 

3809یناشاک

3809یلمآ

3809ینیوزق

3809یجیهال

3809ییوخ

3809يرتشوش

3810هینغم

3810هدبع

3810يرفعج

مالسالا 3810ضیف 

3811ینامز

يزاریش دمحم  3811دیس 

3811يوسوم

3811یناقلاط

3811مراکم

3813یسیلگنا

نتفگ تیلست  شور  : 291 3814تمکح

3814هراشا

اه 3814همجرت 

3814یتشد

3814يدیهش

3814یلیبدرا

3815یتیآ

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 337 

http://www.ghaemiyeh.com


3815نایراصنا

اه 3815حرش 

3815يدنوار

3815يردیک

مثیم 3816نبا 

دیدحلا 3817یبا 

3818یناشاک

3818یلمآ

3818ینیوزق

3818یجیهال

3819ییوخ

3820يرتشوش

3822هینغم

3822هدبع

3822يرفعج

مالسالا 3822ضیف 

3822ینامز

يزاریش دمحم  3823دیس 

3823يوسوم

3824یناقلاط

3824مراکم

3829یسیلگنا

اه یبات  یب  مالّسلا و  هیلع  ربمایپ  يازع  : 292 3829تمکح

3829هراشا

اه 3829همجرت 

3829یتشد
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3829يدیهش

3830یلیبدرا

3830یتیآ

3830نایراصنا

اه 3830حرش 

3830يدنوار

3830يردیک

مثیم 3830نبا 

دیدحلا 3831یبا 

3832یناشاک

3832یلمآ

3832ینیوزق

3832یجیهال

3832ییوخ

3833يرتشوش

3834هینغم

3834هدبع

3834يرفعج

مالسالا 3834ضیف 

3835ینامز

يزاریش دمحم  3835دیس 

3835يوسوم

3835یناقلاط

3836مراکم

3838یسیلگنا

!! زگره قمحا  اب  یتسود  : 293 3838تمکح
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3838هراشا

اه 3839همجرت 

3839یتشد

3839يدیهش

3839یلیبدرا

3839یتیآ

3839نایراصنا

اه 3839حرش 

3839يدنوار

3839يردیک

مثیم 3840نبا 

دیدحلا 3840یبا 

3840یناشاک

3840یلمآ

3840ینیوزق

3841یجیهال

3841ییوخ

3841يرتشوش

3841هینغم

3842هدبع

3842يرفعج

مالسالا 3842ضیف 

3842ینامز

يزاریش دمحم  3842دیس 

3843يوسوم

3843یناقلاط
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3843مراکم

3845یسیلگنا

برغ قرش و  نایم  هلصاف  : 294 3845تمکح

3845هراشا

اه 3845همجرت 

3846یتشد

3846يدیهش

3846یلیبدرا

3846یتیآ

3846نایراصنا

اه 3846حرش 

3846يدنوار

3846يردیک

مثیم 3846نبا 

دیدحلا 3847یبا 

3847یناشاک

3847یلمآ

3847ینیوزق

3848یجیهال

3848ییوخ

3848يرتشوش

3849هینغم

3849هدبع

3849يرفعج

مالسالا 3849ضیف 

3849ینامز
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يزاریش دمحم  3849دیس 

3850يوسوم

3850یناقلاط

3850مراکم

3852یسیلگنا

نانمشد ناتسود و  تخانش  : 295 3852تمکح

3852هراشا

اه 3852همجرت 

3852یتشد

3853يدیهش

3853یلیبدرا

3853یتیآ

3853نایراصنا

اه 3853حرش 

3853يدنوار

3853يردیک

مثیم 3853نبا 

دیدحلا 3854یبا 

3854یناشاک

3854یلمآ

3854ینیوزق

3855یجیهال

3855ییوخ

3855يرتشوش

3856هینغم

3856هدبع
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3856يرفعج

مالسالا 3856ضیف 

3856ینامز

يزاریش دمحم  3857دیس 

3857يوسوم

3857یناقلاط

3857مراکم

3859یسیلگنا

اه ینمشد  زا  زیهرپ  : 296 3860تمکح

3860هراشا

اه 3860همجرت 

3860یتشد

3860يدیهش

3860یلیبدرا

3860یتیآ

3860نایراصنا

اه 3861حرش 

3861يدنوار

3861يردیک

مثیم 3861نبا 

دیدحلا 3861یبا 

3861یناشاک

3861یلمآ

3861ینیوزق

3862یجیهال

3862ییوخ
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3862يرتشوش

3863هینغم

3863هدبع

3863يرفعج

مالسالا 3863ضیف 

3863ینامز

يزاریش دمحم  3864دیس 

3864يوسوم

3864یناقلاط

3864مراکم

3866یسیلگنا

نتفرگ تربع  ترورض  : 297 3866تمکح

3866هراشا

اه 3866همجرت 

3866یتشد

3866يدیهش

3867یلیبدرا

3867یتیآ

3867نایراصنا

اه 3867حرش 

3867يدنوار

3867يردیک

مثیم 3867نبا 

دیدحلا 3867یبا 

3867یناشاک

3867یلمآ
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3867ینیوزق

3868یجیهال

3868ییوخ

3868يرتشوش

3868هینغم

3868هدبع

3868يرفعج

مالسالا 3868ضیف 

3868ینامز

يزاریش دمحم  3869دیس 

3869يوسوم

3869یناقلاط

3869مراکم

3872یسیلگنا

اه ینمشد  رد  لادتعا  : 298 3872تمکح

3872هراشا

اه 3872همجرت 

3872یتشد

3872يدیهش

3872یلیبدرا

3873یتیآ

3873نایراصنا

اه 3873حرش 

3873يدنوار

3873يردیک

مثیم 3873نبا 
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دیدحلا 3873یبا 

3874یناشاک

3874یلمآ

3874ینیوزق

3874یجیهال

3874ییوخ

3875يرتشوش

3875هینغم

3875هدبع

3875يرفعج

مالسالا 3876ضیف 

3876ینامز

يزاریش دمحم  3876دیس 

3876يوسوم

3876یناقلاط

3877مراکم

3878یسیلگنا

اه ینارگن  رد  زامن  : 299 3879تمکح

3879هراشا

اه 3879همجرت 

3879یتشد

3879يدیهش

3879یلیبدرا

3879یتیآ

3879نایراصنا

اه 3879حرش 
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3879يدنوار

3880يردیک

مثیم 3880نبا 

دیدحلا 3880یبا 

3880یناشاک

3880یلمآ

3880ینیوزق

3880یجیهال

3881ییوخ

3881يرتشوش

3881هینغم

3881هدبع

3881يرفعج

مالسالا 3882ضیف 

3882ینامز

يزاریش دمحم  3882دیس 

3882يوسوم

3882یناقلاط

3883مراکم

3885یسیلگنا

ناگدنب يزور  یتفگش  : 300 3885تمکح

3885هراشا

اه 3885همجرت 

3885یتشد

3885يدیهش

3885یلیبدرا
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3885یتیآ

3886نایراصنا

اه 3886حرش 

3886يدنوار

3886يردیک

مثیم 3886نبا 

دیدحلا 3886یبا 

3887یناشاک

3887یلمآ

3887ینیوزق

3887یجیهال

3887ییوخ

3888يرتشوش

3889هینغم

3889هدبع

3889يرفعج

مالسالا 3889ضیف 

3890ینامز

يزاریش دمحم  3890دیس 

3890يوسوم

3890یناقلاط

3891مراکم

3893یسیلگنا

اه همان  اه و  کیپ  نداتسرف  رد  طایتحا  : 301 3893تمکح

3893هراشا

اه 3894همجرت 
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3894یتشد

3894يدیهش

3894یلیبدرا

3894یتیآ

3894نایراصنا

اه 3894حرش 

3894يدنوار

3894يردیک

مثیم 3894نبا 

دیدحلا 3895یبا 

3895یناشاک

3895یلمآ

3895ینیوزق

3895یجیهال

3895ییوخ

3896يرتشوش

3897هینغم

3897هدبع

3897يرفعج

مالسالا 3897ضیف 

3897ینامز

يزاریش دمحم  3898دیس 

3898يوسوم

3898یناقلاط

3898مراکم

3901یسیلگنا
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اعد هب  ناسنا  زاین  : 302 3901تمکح

3901هراشا

اه 3901همجرت 

3901یتشد

3901يدیهش

3901یلیبدرا

3901یتیآ

3902نایراصنا

اه 3902حرش 

3902يدنوار

3902يردیک

مثیم 3902نبا 

دیدحلا 3902یبا 

3902یناشاک

3902یلمآ

3902ینیوزق

3903یجیهال

3903ییوخ

3903يرتشوش

3903هینغم

3904هدبع

3904يرفعج

مالسالا 3904ضیف 

3904ینامز

يزاریش دمحم  3904دیس 

3904يوسوم
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3904یناقلاط

3905مراکم

3906یسیلگنا

یتسود ایند  شزرا  : 303 3907تمکح

3907هراشا

اه 3907همجرت 

3907یتشد

3907يدیهش

3907یلیبدرا

3907یتیآ

3907نایراصنا

اه 3908حرش 

3908يدنوار

3908يردیک

مثیم 3908نبا 

دیدحلا 3908یبا 

3908یناشاک

3908یلمآ

3908ینیوزق

3909یجیهال

3909ییوخ

3909يرتشوش

3910هینغم

3910هدبع

3910يرفعج

مالسالا 3910ضیف 
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3910ینامز

يزاریش دمحم  3910دیس 

3911يوسوم

3911یناقلاط

3911مراکم

3913یسیلگنا

اهتساوخرد هب  نداد  خساپ  ترورض  : 304 3913تمکح

3913هراشا

اه 3913همجرت 

3913یتشد

3913يدیهش

3913یلیبدرا

3914یتیآ

3914نایراصنا

اه 3914حرش 

3914يدنوار

3914يردیک

مثیم 3914نبا 

دیدحلا 3914یبا 

3915یناشاک

3915یلمآ

3915ینیوزق

3915یجیهال

3915ییوخ

3916يرتشوش

3916هینغم
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3916هدبع

3916يرفعج

مالسالا 3916ضیف 

3916ینامز

يزاریش دمحم  3916دیس 

3917يوسوم

3917یناقلاط

3917مراکم

3919یسیلگنا

انز كرت  يدنمتریغ و  : 305 3920تمکح

3920هراشا

اه 3920همجرت 

3920یتشد

3920يدیهش

3920یلیبدرا

3920یتیآ

3920نایراصنا

اه 3920حرش 

3920يدنوار

3920يردیک

مثیم 3921نبا 

دیدحلا 3921یبا 

3921یناشاک

3921یلمآ

3921ینیوزق

3921یجیهال
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3921ییوخ

3922يرتشوش

3922هینغم

3922هدبع

3922يرفعج

مالسالا 3922ضیف 

3922ینامز

يزاریش دمحم  3923دیس 

3923يوسوم

3923یناقلاط

3923مراکم

3925یسیلگنا

لجأ یگدنرادهگن  : 306 3925تمکح

3925هراشا

اه 3925همجرت 

3925یتشد

3926يدیهش

3926یلیبدرا

3926یتیآ

3926نایراصنا

اه 3926حرش 

3926يدنوار

3926يردیک

مثیم 3926نبا 

دیدحلا 3926یبا 

3926یناشاک
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3927یلمآ

3927ینیوزق

3927یجیهال

3927ییوخ

3927يرتشوش

3927هینغم

3928هدبع

3928يرفعج

مالسالا 3928ضیف 

3928ینامز

يزاریش دمحم  3928دیس 

3928يوسوم

3928یناقلاط

3929مراکم

3930یسیلگنا

تادابع یسانشناور  : 307 3931تمکح

3931هراشا

اه 3931همجرت 

3931یتشد

3931يدیهش

3931یلیبدرا

3931یتیآ

3932نایراصنا

اه 3932حرش 

3932يدنوار

3932يردیک
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مثیم 3932نبا 

دیدحلا 3932یبا 

3932یناشاک

3933یلمآ

3933ینیوزق

3933یجیهال

3933ییوخ

3933يرتشوش

3934هینغم

3934هدبع

3934يرفعج

مالسالا 3934ضیف 

3934ینامز

يزاریش دمحم  3934دیس 

3935يوسوم

3935یناقلاط

3935مراکم

3937یسیلگنا

ناردپ یتسود  دروآ  هر  : 308 3937تمکح

3937هراشا

اه 3937همجرت 

3937یتشد

3937يدیهش

3937یلیبدرا

3937یتیآ

3938نایراصنا
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اه 3938حرش 

3938يدنوار

3938يردیک

مثیم 3938نبا 

دیدحلا 3938یبا 

3938یناشاک

3939یلمآ

3939ینیوزق

3939یجیهال

3939ییوخ

3939يرتشوش

3940هینغم

3940هدبع

3940يرفعج

مالسالا 3940ضیف 

3940ینامز

يزاریش دمحم  3941دیس 

3941يوسوم

3941یناقلاط

3941مراکم

3943یسیلگنا

نمؤم نامگ  شزرا  : 309 3943تمکح

3943هراشا

اه 3944همجرت 

3944یتشد

3944يدیهش
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3944یلیبدرا

3944یتیآ

3944نایراصنا

اه 3944حرش 

3944يدنوار

3944يردیک

مثیم 3944نبا 

دیدحلا 3945یبا 

3945یناشاک

3945یلمآ

3945ینیوزق

3945یجیهال

3945ییوخ

3946يرتشوش

3947هینغم

3947هدبع

3947يرفعج

مالسالا 3947ضیف 

3947ینامز

يزاریش دمحم  3948دیس 

3948يوسوم

3948یناقلاط

3948مراکم

3950یسیلگنا

یهلا ياه  هدعو  هب  نانیمطا  ترورض  : 310 3950تمکح

3950هراشا
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اه 3950همجرت 

3951یتشد

3951يدیهش

3951یلیبدرا

3951یتیآ

3951نایراصنا

اه 3951حرش 

3951يدنوار

3951يردیک

مثیم 3951نبا 

دیدحلا 3952یبا 

3952یناشاک

3952یلمآ

3952ینیوزق

3952یجیهال

3953ییوخ

3953يرتشوش

3954هینغم

3954هدبع

3954يرفعج

مالسالا 3954ضیف 

3954ینامز

يزاریش دمحم  3954دیس 

3955يوسوم

3955یناقلاط

3955مراکم
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3957یسیلگنا

مالّسلا هیلع  ماما  نیرفن  : 311 3957تمکح

3957هراشا

اه 3958همجرت 

3958یتشد

3958يدیهش

3958یلیبدرا

3959یتیآ

3959نایراصنا

اه 3959حرش 

3959يدنوار

3959يردیک

مثیم 3959نبا 

دیدحلا 3960یبا 

3960یناشاک

3961یلمآ

3961ینیوزق

3962یجیهال

3962ییوخ

3963يرتشوش

3970هینغم

3970هدبع

3970يرفعج

مالسالا 3970ضیف 

3971ینامز

يزاریش دمحم  3971دیس 
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3971يوسوم

3972یناقلاط

3973مراکم

3976یسیلگنا

تادابع یسانشناور  : 312 3977تمکح

3977هراشا

اه 3977همجرت 

3977یتشد

3978يدیهش

3978یلیبدرا

3978یتیآ

3978نایراصنا

اه 3978حرش 

3978يدنوار

3978يردیک

مثیم 3978نبا 

دیدحلا 3979یبا 

3979یناشاک

3979یلمآ

3979ینیوزق

3979یجیهال

3979ییوخ

3980يرتشوش

3980هینغم

3980هدبع

3980يرفعج
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مالسالا 3980ضیف 

3981ینامز

يزاریش دمحم  3981دیس 

3981يوسوم

3981یناقلاط

3982مراکم

3984یسیلگنا

نآرق تّیعماج  : 313 3984تمکح

3984هراشا

اه 3984همجرت 

3984یتشد

3984يدیهش

3984یلیبدرا

3984یتیآ

3984نایراصنا

اه 3985حرش 

3985يدنوار

3985يردیک

مثیم 3985نبا 

دیدحلا 3985یبا 

3985یناشاک

3985یلمآ

3985ینیوزق

3985یجیهال

3986ییوخ

3986يرتشوش
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3988هینغم

3988هدبع

3988يرفعج

مالسالا 3988ضیف 

3988ینامز

يزاریش دمحم  3989دیس 

3989يوسوم

3989یناقلاط

3989مراکم

3991یسیلگنا

زواجتم اب  دروخرب  شور  : 314 3991تمکح

3991هراشا

اه 3991همجرت 

3991یتشد

3992يدیهش

3992یلیبدرا

3992یتیآ

3992نایراصنا

اه 3992حرش 

3992يدنوار

3992يردیک

مثیم 3992نبا 

دیدحلا 3993یبا 

3993یناشاک

3993یلمآ

3993ینیوزق
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3993یجیهال

3993ییوخ

3994يرتشوش

3996هینغم

3996هدبع

3996يرفعج

مالسالا 3996ضیف 

3996ینامز

يزاریش دمحم  3997دیس 

3997يوسوم

3997یناقلاط

3997مراکم

3999یسیلگنا

یگدنسیون شور  : 315 3999تمکح

3999هراشا

اه 3999همجرت 

3999یتشد

3999يدیهش

3999یلیبدرا

4000یتیآ

4000نایراصنا

اه 4000حرش 

4000يدنوار

4000يردیک

مثیم 4000نبا 

دیدحلا 4001یبا 
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4001یناشاک

4001یلمآ

4001ینیوزق

4001یجیهال

4002ییوخ

4002يرتشوش

4003هینغم

4004هدبع

4004يرفعج

مالسالا 4004ضیف 

4004ینامز

يزاریش دمحم  4004دیس 

4005يوسوم

4005یناقلاط

4005مراکم

4007یسیلگنا

ناراکهبت نانمؤم و  ییاوشیپ  : 316 4008تمکح

4008هراشا

اه 4008همجرت 

4008یتشد

4008يدیهش

4008یلیبدرا

4008یتیآ

4009نایراصنا

اه 4009حرش 

4009يدنوار
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4009يردیک

مثیم 4009نبا 

دیدحلا 4009یبا 

4010یناشاک

4010یلمآ

4010ینیوزق

4010یجیهال

4010ییوخ

4011يرتشوش

4011هینغم

4011هدبع

4011يرفعج

مالسالا 4011ضیف 

4012ینامز

يزاریش دمحم  4012دیس 

4012يوسوم

4012یناقلاط

4013مراکم

4014یسیلگنا

نایدوهی فارحنا  نیملسم و  فالتخا  : 317 4015تمکح

4015هراشا

اه 4015همجرت 

4015یتشد

4016يدیهش

4016یلیبدرا

4016یتیآ
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4016نایراصنا

اه 4016حرش 

4016يدنوار

4017يردیک

مثیم 4017نبا 

دیدحلا 4017یبا 

4017یناشاک

4018یلمآ

4018ینیوزق

4018یجیهال

4018ییوخ

4019يرتشوش

4022هینغم

4022هدبع

4022يرفعج

مالسالا 4022ضیف 

4023ینامز

يزاریش دمحم  4023دیس 

4023يوسوم

4023یناقلاط

4024مراکم

4026یسیلگنا

تازرابم رد  تّیعطاق  : 318 4027تمکح

4027هراشا

اه 4027همجرت 

4027یتشد
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4027يدیهش

4027یلیبدرا

4027یتیآ

4027نایراصنا

اه 4028حرش 

4028يدنوار

4028يردیک

مثیم 4028نبا 

دیدحلا 4028یبا 

4029یناشاک

4029یلمآ

4029ینیوزق

4029یجیهال

4029ییوخ

4030يرتشوش

4032هینغم

4032هدبع

4032يرفعج

مالسالا 4033ضیف 

4033ینامز

يزاریش دمحم  4033دیس 

4033يوسوم

4033یناقلاط

4034مراکم

4036یسیلگنا

یتسدیهت موش  دروآ  هر  : 319 4037تمکح
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4037هراشا

اه 4037همجرت 

4037یتشد

4037يدیهش

4037یلیبدرا

4037یتیآ

4037نایراصنا

اه 4038حرش 

4038يدنوار

4038يردیک

مثیم 4038نبا 

دیدحلا 4038یبا 

4040یناشاک

4040یلمآ

4040ینیوزق

4041یجیهال

4041ییوخ

4042يرتشوش

4042هینغم

4043هدبع

4043يرفعج

مالسالا 4043ضیف 

4043ینامز

يزاریش دمحم  4043دیس 

4044يوسوم

4044یناقلاط
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4045مراکم

4048یسیلگنا

ندیسرپ حیحص  شور  : 320 4048تمکح

4048هراشا

اه 4048همجرت 

4048یتشد

4048يدیهش

4049یلیبدرا

4049یتیآ

4049نایراصنا

اه 4049حرش 

4049يدنوار

4049يردیک

مثیم 4049نبا 

دیدحلا 4050یبا 

4050یناشاک

4050یلمآ

4050ینیوزق

4051یجیهال

4051ییوخ

4051يرتشوش

4052هینغم

4052هدبع

4052يرفعج

مالسالا 4052ضیف 

4053ینامز
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يزاریش دمحم  4053دیس 

4053يوسوم

4053یناقلاط

4053مراکم

4055یسیلگنا

تروشم رد  يربهر  تّیعطاق  : 321 4056تمکح

4056هراشا

اه 4056همجرت 

4056یتشد

4056يدیهش

4056یلیبدرا

4057یتیآ

4057نایراصنا

اه 4057حرش 

4057يدنوار

4057يردیک

مثیم 4057نبا 

دیدحلا 4057یبا 

4058یناشاک

4058یلمآ

4058ینیوزق

4059یجیهال

4059ییوخ

4059يرتشوش

4061هینغم

4061هدبع
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4061يرفعج

مالسالا 4061ضیف 

4061ینامز

يزاریش دمحم  4062دیس 

4062يوسوم

4062یناقلاط

4062مراکم

4065یسیلگنا

گنج زا  سپ  مدرم  هّیحور  تیوقت  ترورض  : 322 4065تمکح

4065هراشا

اه 4066همجرت 

4066یتشد

4066يدیهش

4066یلیبدرا

4066یتیآ

4067نایراصنا

اه 4067حرش 

4067يدنوار

4067يردیک

مثیم 4067نبا 

دیدحلا 4068یبا 

4068یناشاک

4068یلمآ

4068ینیوزق

4069یجیهال

4069ییوخ
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4070يرتشوش

4071هینغم

4071هدبع

4071يرفعج

مالسالا 4071ضیف 

4072ینامز

يزاریش دمحم  4072دیس 

4072يوسوم

4072یناقلاط

4073مراکم

4075یسیلگنا

جراوخ فارحنا  للع  : 323 4075تمکح

4075هراشا

اه 4075همجرت 

4075یتشد

4076يدیهش

4076یلیبدرا

4076یتیآ

4076نایراصنا

اه 4076حرش 

4076يدنوار

4076يردیک

مثیم 4077نبا 

دیدحلا 4077یبا 

4077یناشاک

4078یلمآ
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4078ینیوزق

4078یجیهال

4078ییوخ

4079يرتشوش

4080هینغم

4080هدبع

4080يرفعج

مالسالا 4080ضیف 

4080ینامز

يزاریش دمحم  4080دیس 

4081يوسوم

4081یناقلاط

4081مراکم

4083یسیلگنا

اههاگتولخ رد  سرتادخ  : 324 4084تمکح

4084هراشا

اه 4084همجرت 

4084یتشد

4084يدیهش

4084یلیبدرا

4084یتیآ

4084نایراصنا

اه 4084حرش 

4085يدنوار

4085يردیک

مثیم 4085نبا 
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دیدحلا 4085یبا 

4085یناشاک

4085یلمآ

4085ینیوزق

4085یجیهال

4085ییوخ

4086يرتشوش

4087هینغم

4087هدبع

4087يرفعج

مالسالا 4087ضیف 

4087ینامز

يزاریش دمحم  4087دیس 

4087يوسوم

4087یناقلاط

4088مراکم

4089یسیلگنا

رکب یبا  نب  دمحم  يازع  هودنا  : 325 4089تمکح

4089هراشا

اه 4090همجرت 

4090یتشد

4090يدیهش

4090یلیبدرا

4090یتیآ

4090نایراصنا

اه 4090حرش 
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4090يدنوار

4091يردیک

مثیم 4091نبا 

دیدحلا 4091یبا 

4091یناشاک

4092یلمآ

4092ینیوزق

4092یجیهال

4092ییوخ

4092يرتشوش

4093هینغم

4093هدبع

4093يرفعج

مالسالا 4094ضیف 

4094ینامز

يزاریش دمحم  4094دیس 

4094يوسوم

4094یناقلاط

4095مراکم

4096یسیلگنا

هبوت شریذپ  تلهم  : 326 4097تمکح

4097هراشا

اه 4098همجرت 

4098یتشد

4098يدیهش

4098یلیبدرا
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4098یتیآ

4098نایراصنا

اه 4098حرش 

4098يدنوار

4098يردیک

مثیم 4098نبا 

دیدحلا 4099یبا 

4099یناشاک

4099یلمآ

4099ینیوزق

4099یجیهال

4099ییوخ

4100يرتشوش

4100هینغم

4100هدبع

4101يرفعج

مالسالا 4101ضیف 

4101ینامز

يزاریش دمحم  4101دیس 

4101يوسوم

4102یناقلاط

4102مراکم

4104یسیلگنا

نیغورد ياهیزوریپ  : 327 4104تمکح

4104هراشا

اه 4104همجرت 
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4105یتشد

4105يدیهش

4105یلیبدرا

4105یتیآ

4105نایراصنا

اه 4105حرش 

4105يدنوار

4105يردیک

مثیم 4105نبا 

دیدحلا 4106یبا 

4106یناشاک

4106یلمآ

4106ینیوزق

4107یجیهال

4107ییوخ

4107يرتشوش

4107هینغم

4108هدبع

4108يرفعج

مالسالا 4108ضیف 

4108ینامز

يزاریش دمحم  4108دیس 

4108يوسوم

4109یناقلاط

4109مراکم

4110یسیلگنا
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ناراد هیامرس  هفیظو  : 328 4111تمکح

4111هراشا

اه 4111همجرت 

4111یتشد

4111يدیهش

4111یلیبدرا

4111یتیآ

4111نایراصنا

اه 4111حرش 

4112يدنوار

4112يردیک

مثیم 4112نبا 

دیدحلا 4112یبا 

4112یناشاک

4112یلمآ

4112ینیوزق

4113یجیهال

4113ییوخ

4113يرتشوش

4114هینغم

4114هدبع

4114يرفعج

مالسالا 4114ضیف 

4114ینامز

يزاریش دمحم  4115دیس 

4115يوسوم
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4115یناقلاط

4115مراکم

4117یسیلگنا

یهاوخ رذع  زا  يزاین  یب  : 329 4117تمکح

4117هراشا

اه 4117همجرت 

4118یتشد

4118يدیهش

4118یلیبدرا

4118یتیآ

4118نایراصنا

اه 4118حرش 

4118يدنوار

4118يردیک

مثیم 4118نبا 

دیدحلا 4118یبا 

4119یناشاک

4119یلمآ

4119ینیوزق

4119یجیهال

4120ییوخ

4120يرتشوش

4120هینغم

4120هدبع

4120يرفعج

مالسالا 4120ضیف 
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4120ینامز

يزاریش دمحم  4121دیس 

4121يوسوم

4121یناقلاط

4121مراکم

4123یسیلگنا

اه تمعن  تیلوؤسم  : 330 4123تمکح

4123هراشا

اه 4123همجرت 

4123یتشد

4123يدیهش

4123یلیبدرا

4124یتیآ

4124نایراصنا

اه 4124حرش 

4124يدنوار

4124يردیک

مثیم 4124نبا 

دیدحلا 4124یبا 

4124یناشاک

4125یلمآ

4125ینیوزق

4125یجیهال

4125ییوخ

4125يرتشوش

4126هینغم
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4126هدبع

4126يرفعج

مالسالا 4126ضیف 

4126ینامز

يزاریش دمحم  4126دیس 

4126يوسوم

4127یناقلاط

4127مراکم

4129یسیلگنا

یگدنب تعاطا و  شزرا  : 331 4129تمکح

4129هراشا

اه 4130همجرت 

4130یتشد

4130يدیهش

4130یلیبدرا

4130یتیآ

4130نایراصنا

اه 4130حرش 

4130يدنوار

4130يردیک

مثیم 4130نبا 

دیدحلا 4130یبا 

4131یناشاک

4131یلمآ

4131ینیوزق

4131یجیهال
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4131ییوخ

4131يرتشوش

4132هینغم

4132هدبع

4132يرفعج

مالسالا 4132ضیف 

4132ینامز

يزاریش دمحم  4132دیس 

4133يوسوم

4133یناقلاط

4133مراکم

4135یسیلگنا

يربهر تّیلوؤسم  : 332 4136تمکح

4136هراشا

اه 4136همجرت 

4136یتشد

4136يدیهش

4136یلیبدرا

4136یتیآ

4136نایراصنا

اه 4136حرش 

4136يدنوار

4136يردیک

مثیم 4137نبا 

دیدحلا 4137یبا 

4137یناشاک
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4137یلمآ

4137ینیوزق

4138یجیهال

4138ییوخ

4138يرتشوش

4139هینغم

4139هدبع

4139يرفعج

مالسالا 4139ضیف 

4139ینامز

يزاریش دمحم  4139دیس 

4140يوسوم

4140یناقلاط

4140مراکم

4142یسیلگنا

نمؤم یسانشناور  : 333 4142تمکح

4142هراشا

اه 4142همجرت 

4143یتشد

4143يدیهش

4143یلیبدرا

4143یتیآ

4143نایراصنا

اه 4144حرش 

4144يدنوار

4144يردیک
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مثیم 4144نبا 

دیدحلا 4145یبا 

4145یناشاک

4146یلمآ

4146ینیوزق

4147یجیهال

4147ییوخ

4148يرتشوش

4150هینغم

4150هدبع

4151يرفعج

مالسالا 4151ضیف 

4151ینامز

يزاریش دمحم  4152دیس 

4153يوسوم

4153یناقلاط

4154مراکم

4163یسیلگنا

اهوزرآ گرم و  دای  : 334 4163تمکح

4163هراشا

اه 4164همجرت 

4164یتشد

4164يدیهش

4164یلیبدرا

4164یتیآ

4164نایراصنا
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اه 4164حرش 

4164يدنوار

4164يردیک

مثیم 4164نبا 

دیدحلا 4164یبا 

4165یناشاک

4165یلمآ

4165ینیوزق

4165یجیهال

4165ییوخ

4165يرتشوش

4166هینغم

4166هدبع

4166يرفعج

مالسالا 4166ضیف 

4166ینامز

يزاریش دمحم  4166دیس 

4166يوسوم

4167یناقلاط

4167مراکم

4168یسیلگنا

لاوما تافآ  : 335 4168تمکح

4168هراشا

اه 4169همجرت 

4169یتشد

4169يدیهش
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4169یلیبدرا

4169یتیآ

4169نایراصنا

اه 4169حرش 

4169يدنوار

4169يردیک

مثیم 4169نبا 

دیدحلا 4170یبا 

4170یناشاک

4170یلمآ

4170ینیوزق

4170یجیهال

4170ییوخ

4170يرتشوش

4170هینغم

4171هدبع

4171يرفعج

مالسالا 4171ضیف 

4171ینامز

يزاریش دمحم  4171دیس 

4171يوسوم

4171یناقلاط

4172مراکم

4173یسیلگنا

نداد هدعو  تّیلوؤسم  : 336 4173تمکح

4173هراشا
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اه 4173همجرت 

4173یتشد

4174يدیهش

4174یلیبدرا

4174یتیآ

4174نایراصنا

اه 4174حرش 

4174يدنوار

4174يردیک

مثیم 4174نبا 

دیدحلا 4174یبا 

4175یناشاک

4175یلمآ

4175ینیوزق

4175یجیهال

4175ییوخ

4175يرتشوش

4175هینغم

4175هدبع

4175يرفعج

مالسالا 4175ضیف 

4175ینامز

يزاریش دمحم  4176دیس 

4176يوسوم

4176یناقلاط

4176مراکم
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4178یسیلگنا

ییارگ لمع  ترورض  : 337 4179تمکح

4179هراشا

اه 4179همجرت 

4179یتشد

4179يدیهش

4179یلیبدرا

4179یتیآ

4179نایراصنا

اه 4179حرش 

4179يدنوار

4179يردیک

مثیم 4180نبا 

دیدحلا 4180یبا 

4180یناشاک

4180یلمآ

4180ینیوزق

4180یجیهال

4180ییوخ

4181يرتشوش

4181هینغم

4181هدبع

4181يرفعج

مالسالا 4181ضیف 

4181ینامز

يزاریش دمحم  4181دیس 
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4182يوسوم

4182یناقلاط

4182مراکم

4184یسیلگنا

ملع ماسقا  : 338 4185تمکح

4185هراشا

اه 4185همجرت 

4185یتشد

4185يدیهش

4185یلیبدرا

4185یتیآ

4185نایراصنا

اه 4186حرش 

4186يدنوار

4186يردیک

مثیم 4186نبا 

دیدحلا 4186یبا 

4187یناشاک

4187یلمآ

4187ینیوزق

4187یجیهال

4187ییوخ

4188يرتشوش

4188هینغم

4188هدبع

4189يرفعج
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مالسالا 4189ضیف 

4189ینامز

يزاریش دمحم  4189دیس 

4189يوسوم

4189یناقلاط

4190مراکم

4192یسیلگنا

هشیدنا تّیمکاح  تردق و  : 339 4192تمکح

4192هراشا

اه 4192همجرت 

4192یتشد

4192يدیهش

4192یلیبدرا

4192یتیآ

4193نایراصنا

اه 4193حرش 

4193يدنوار

4193يردیک

مثیم 4193نبا 

دیدحلا 4193یبا 

4193یناشاک

4194یلمآ

4194ینیوزق

4194یجیهال

4194ییوخ

4195يرتشوش
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4195هینغم

4195هدبع

4195يرفعج

مالسالا 4196ضیف 

4196ینامز

يزاریش دمحم  4196دیس 

4196يوسوم

4196یناقلاط

4197مراکم

4198یسیلگنا

يرازگرکش ینمادکاپ و  شزرا  : 340 4199تمکح

4199هراشا

اه 4199همجرت 

4199یتشد

4199يدیهش

4199یلیبدرا

4199یتیآ

4199نایراصنا

اه 4200حرش 

4200يدنوار

4200يردیک

مثیم 4200نبا 

دیدحلا 4200یبا 

4200یناشاک

4200یلمآ

4200ینیوزق
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4201یجیهال

4201ییوخ

4201يرتشوش

4201هینغم

4201هدبع

4201يرفعج

مالسالا 4201ضیف 

4201ینامز

يزاریش دمحم  4202دیس 

4202يوسوم

4202یناقلاط

4202مراکم

4204یسیلگنا

ملاظ كاندرد  زور  : 341 4204تمکح

4204هراشا

اه 4204همجرت 

4204یتشد

4204يدیهش

4205یلیبدرا

4205یتیآ

4205نایراصنا

اه 4205حرش 

4205يدنوار

4205يردیک

مثیم 4205نبا 

دیدحلا 4205یبا 
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4205یناشاک

4205یلمآ

4205ینیوزق

4206یجیهال

4206ییوخ

4206يرتشوش

4206هینغم

4207هدبع

4207يرفعج

مالسالا 4207ضیف 

4207ینامز

يزاریش دمحم  4207دیس 

4207يوسوم

4207یناقلاط

4207مراکم

4210یسیلگنا

يزاین یب  هار  : 342 4210تمکح

4210هراشا

اه 4210همجرت 

4210یتشد

4210يدیهش

4210یلیبدرا

4211یتیآ

4211نایراصنا

اه 4211حرش 

4211يدنوار
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4211يردیک

مثیم 4211نبا 

دیدحلا 4211یبا 

4211یناشاک

4211یلمآ

4211ینیوزق

4211یجیهال

4211ییوخ

4211يرتشوش

4211هینغم

4211هدبع

4211يرفعج

مالسالا 4211ضیف 

4211ینامز

يزاریش دمحم  4211دیس 

4211يوسوم

4212یناقلاط

4212مراکم

4214یسیلگنا

اهشزرا ّدض  مدرم و  تخانش  : 343 4214تمکح

4214هراشا

اه 4214همجرت 

4214یتشد

4215يدیهش

4215یلیبدرا

4215یتیآ
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4215نایراصنا

اه 4215حرش 

4216يدنوار

4216يردیک

مثیم 4216نبا 

دیدحلا 4217یبا 

4217یناشاک

4218یلمآ

4218ینیوزق

4219یجیهال

4219ییوخ

4220يرتشوش

4222هینغم

4222هدبع

4223يرفعج

مالسالا 4223ضیف 

4223ینامز

يزاریش دمحم  4223دیس 

4224يوسوم

4224یناقلاط

4224مراکم

4228یسیلگنا

ایند يریذپ  انف  هب  هّجوت  ترورض  : 344 4229تمکح

4229هراشا

اه 4229همجرت 

4229یتشد

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 396 

http://www.ghaemiyeh.com


4229يدیهش

4230یلیبدرا

4230یتیآ

4230نایراصنا

اه 4230حرش 

4230يدنوار

4230يردیک

مثیم 4230نبا 

دیدحلا 4231یبا 

4231یناشاک

4231یلمآ

4231ینیوزق

4232یجیهال

4232ییوخ

4233يرتشوش

4234هینغم

4234هدبع

4234يرفعج

مالسالا 4234ضیف 

4234ینامز

يزاریش دمحم  4234دیس 

4235يوسوم

4235یناقلاط

4235مراکم

4238یسیلگنا

ندنام كاپ  ياههار  زا  یکی  : 345 4238تمکح
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4238هراشا

اه 4238همجرت 

4239یتشد

4239يدیهش

4239یلیبدرا

4239یتیآ

4239نایراصنا

اه 4239حرش 

4239يدنوار

4239يردیک

مثیم 4239نبا 

دیدحلا 4239یبا 

4240یناشاک

4240یلمآ

4240ینیوزق

4240یجیهال

4240ییوخ

4240يرتشوش

4240هینغم

4241هدبع

4241يرفعج

مالسالا 4241ضیف 

4241ینامز

يزاریش دمحم  4241دیس 

4241يوسوم

4241یناقلاط
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4242مراکم

4244یسیلگنا

ندرک تساوخرد  تالکشم  : 346 4244تمکح

4244هراشا

اه 4244همجرت 

4244یتشد

4244يدیهش

4244یلیبدرا

4245یتیآ

4245نایراصنا

اه 4245حرش 

4245يدنوار

4245يردیک

مثیم 4245نبا 

دیدحلا 4245یبا 

4245یناشاک

4246یلمآ

4246ینیوزق

4246یجیهال

4246ییوخ

4246يرتشوش

4247هینغم

4247هدبع

4247يرفعج

مالسالا 4248ضیف 

4248ینامز
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يزاریش دمحم  4248دیس 

4248يوسوم

4248یناقلاط

4249مراکم

4251یسیلگنا

شیاتس هاگیاج  : 347 4252تمکح

4252هراشا

اه 4252همجرت 

4252یتشد

4252يدیهش

4252یلیبدرا

4252یتیآ

4252نایراصنا

اه 4252حرش 

4252يدنوار

4253يردیک

مثیم 4253نبا 

دیدحلا 4253یبا 

4253یناشاک

4253یلمآ

4253ینیوزق

4253یجیهال

4254ییوخ

4254يرتشوش

4254هینغم

4254هدبع
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4254يرفعج

مالسالا 4254ضیف 

4255ینامز

يزاریش دمحم  4255دیس 

4255يوسوم

4255یناقلاط

4256مراکم

4258یسیلگنا

هانگ نیرت  تخس  : 348 4258تمکح

4258هراشا

اه 4258همجرت 

4258یتشد

4258يدیهش

4258یلیبدرا

4258یتیآ

4258نایراصنا

اه 4259حرش 

4259يدنوار

4259يردیک

مثیم 4259نبا 

دیدحلا 4259یبا 

4259یناشاک

4259یلمآ

4259ینیوزق

4260یجیهال

4260ییوخ
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4260يرتشوش

4260هینغم

4260هدبع

4261يرفعج

مالسالا 4261ضیف 

4261ینامز

يزاریش دمحم  4261دیس 

4261يوسوم

4261یناقلاط

4262مراکم

4264یسیلگنا

لماک ناسنا  يوگلا  : 349 4264تمکح

4264هراشا

اه 4265همجرت 

4265یتشد

4265يدیهش

4266یلیبدرا

4266یتیآ

4266نایراصنا

اه 4267حرش 

4267يدنوار

4267يردیک

مثیم 4267نبا 

دیدحلا 4268یبا 

4269یناشاک

4271یلمآ
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4271ینیوزق

4271یجیهال

4272ییوخ

4273يرتشوش

4275هینغم

4276هدبع

4276يرفعج

مالسالا 4276ضیف 

4276ینامز

يزاریش دمحم  4278دیس 

4278يوسوم

4279یناقلاط

4279مراکم

4289یسیلگنا

راکمتس نادرم  یسانشناور  : 350 4290تمکح

4290هراشا

اه 4290همجرت 

4290یتشد

4290يدیهش

4290یلیبدرا

4290یتیآ

4290نایراصنا

اه 4291حرش 

4291يدنوار

4291يردیک

مثیم 4291نبا 
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دیدحلا 4291یبا 

4291یناشاک

4291یلمآ

4291ینیوزق

4292یجیهال

4292ییوخ

4292يرتشوش

4292هینغم

4292هدبع

4292يرفعج

مالسالا 4292ضیف 

4293ینامز

يزاریش دمحم  4293دیس 

4293يوسوم

4293یناقلاط

4293مراکم

4295یسیلگنا

اه یتخس  رد  يراودیما  : 351 4296تمکح

4296هراشا

اه 4296همجرت 

4296یتشد

4296يدیهش

4296یلیبدرا

4296یتیآ

4296نایراصنا

اه 4296حرش 
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4297يدنوار

4297يردیک

مثیم 4297نبا 

دیدحلا 4297یبا 

4297یناشاک

4297یلمآ

4297ینیوزق

4298یجیهال

4298ییوخ

4298يرتشوش

4299هینغم

4299هدبع

4299يرفعج

مالسالا 4299ضیف 

4299ینامز

يزاریش دمحم  4299دیس 

4300يوسوم

4300یناقلاط

4300مراکم

4302یسیلگنا

هداوناخ روما  هب  تخادرپ  رد  لادتعا  : 352 4302تمکح

4302هراشا

اه 4302همجرت 

4302یتشد

4303يدیهش

4303یلیبدرا
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4303یتیآ

4303نایراصنا

اه 4303حرش 

4303يدنوار

4303يردیک

مثیم 4303نبا 

دیدحلا 4304یبا 

4304یناشاک

4304یلمآ

4304ینیوزق

4304یجیهال

4305ییوخ

4305يرتشوش

4306هینغم

4306هدبع

4306يرفعج

مالسالا 4306ضیف 

4306ینامز

يزاریش دمحم  4306دیس 

4307يوسوم

4307یناقلاط

4307مراکم

4309یسیلگنا

بیع نیرتگرزب  : 353 4310تمکح

4310هراشا

اه 4310همجرت 
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4310یتشد

4310يدیهش

4310یلیبدرا

4310یتیآ

4310نایراصنا

اه 4310حرش 

4311يدنوار

4311يردیک

مثیم 4311نبا 

دیدحلا 4311یبا 

4311یناشاک

4311یلمآ

4311ینیوزق

4311یجیهال

4311ییوخ

4311يرتشوش

4312هینغم

4312هدبع

4312يرفعج

مالسالا 4312ضیف 

4312ینامز

يزاریش دمحم  4312دیس 

4312يوسوم

4312یناقلاط

4313مراکم

4315یسیلگنا
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دنزرف دّلوت  رد  نتفگ  کیربت  شور  : 354 4315تمکح

4315هراشا

اه 4315همجرت 

4315یتشد

4315يدیهش

4316یلیبدرا

4316یتیآ

4316نایراصنا

اه 4316حرش 

4316يدنوار

4316يردیک

مثیم 4316نبا 

دیدحلا 4317یبا 

4317یناشاک

4318یلمآ

4318ینیوزق

4318یجیهال

4318ییوخ

4319يرتشوش

4319هینغم

4320هدبع

4320يرفعج

مالسالا 4320ضیف 

4320ینامز

يزاریش دمحم  4320دیس 

4320يوسوم
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4320یناقلاط

4321مراکم

4324یسیلگنا

ییارگ لّمجت  زا  زیهرپ  : 355 4324تمکح

4324هراشا

اه 4324همجرت 

4324یتشد

4324يدیهش

4324یلیبدرا

4324یتیآ

4325نایراصنا

اه 4325حرش 

4325يدنوار

4325يردیک

مثیم 4325نبا 

دیدحلا 4325یبا 

4326یناشاک

4326یلمآ

4326ینیوزق

4326یجیهال

4326ییوخ

4326يرتشوش

4327هینغم

4327هدبع

4327يرفعج

مالسالا 4327ضیف 
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4327ینامز

يزاریش دمحم  4328دیس 

4328يوسوم

4328یناقلاط

4328مراکم

4331یسیلگنا

نتفگ تیلست  شور  : 357 4331تمکح

4331هراشا

اه 4331همجرت 

4331یتشد

4331يدیهش

4331یلیبدرا

4332یتیآ

4332نایراصنا

اه 4332حرش 

4332يدنوار

4332يردیک

مثیم 4332نبا 

دیدحلا 4332یبا 

4333یناشاک

4333یلمآ

4333ینیوزق

4333یجیهال

4333ییوخ

4334يرتشوش

4335هینغم
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4335هدبع

4335يرفعج

مالسالا 4335ضیف 

4336ینامز

يزاریش دمحم  4336دیس 

4336يوسوم

4336یناقلاط

4336مراکم

4339یسیلگنا

یناسر يزور  رد  دنوادخ  تردق  : 356 4339تمکح

4339هراشا

اه 4339همجرت 

4339یتشد

4339يدیهش

4339یلیبدرا

4339یتیآ

4340نایراصنا

اه 4340حرش 

4340يدنوار

4340يردیک

مثیم 4340نبا 

دیدحلا 4340یبا 

4340یناشاک

4341یلمآ

4341ینیوزق

4341یجیهال
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4341ییوخ

4342يرتشوش

4343هینغم

4343هدبع

4343يرفعج

مالسالا 4343ضیف 

4343ینامز

يزاریش دمحم  4343دیس 

4343يوسوم

4343یناقلاط

4344مراکم

4346یسیلگنا

اه تمعن  تّیلوؤسم  : 358 4347تمکح

4347هراشا

اه 4347همجرت 

4347یتشد

4347يدیهش

4347یلیبدرا

4347یتیآ

4348نایراصنا

اه 4348حرش 

4348يدنوار

4348يردیک

مثیم 4348نبا 

دیدحلا 4348یبا 

4349یناشاک
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4349یلمآ

4349ینیوزق

4349یجیهال

4350ییوخ

4350يرتشوش

4351هینغم

4351هدبع

4351يرفعج

مالسالا 4351ضیف 

4352ینامز

يزاریش دمحم  4352دیس 

4352يوسوم

4352یناقلاط

4353مراکم

4355یسیلگنا

يزاسدوخ هار  : 359 4355تمکح

4355هراشا

اه 4355همجرت 

4355یتشد

4355يدیهش

4356یلیبدرا

4356یتیآ

4356نایراصنا

اه 4356حرش 

4356يدنوار

4356يردیک
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مثیم 4356نبا 

دیدحلا 4357یبا 

4357یناشاک

4357یلمآ

4358ینیوزق

4358یجیهال

4358ییوخ

4359يرتشوش

4359هینغم

4359هدبع

4360يرفعج

مالسالا 4360ضیف 

4360ینامز

يزاریش دمحم  4360دیس 

4360يوسوم

4361یناقلاط

4361مراکم

4363یسیلگنا

ینامگدب زا  زیهرپ  ترورض  : 360 4363تمکح

4364هراشا

اه 4364همجرت 

4364یتشد

4364يدیهش

4364یلیبدرا

4364یتیآ

4364نایراصنا
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اه 4364حرش 

4364يدنوار

4364يردیک

مثیم 4364نبا 

دیدحلا 4365یبا 

4365یناشاک

4365یلمآ

4365ینیوزق

4366یجیهال

4366ییوخ

4366يرتشوش

4366هینغم

4366هدبع

4367يرفعج

مالسالا 4367ضیف 

4367ینامز

يزاریش دمحم  4367دیس 

4367يوسوم

4367یناقلاط

4368مراکم

4370یسیلگنا

ادخ زا  نتساوخ  شور  : 361 4370تمکح

4370هراشا

اه 4370همجرت 

4370یتشد

4371يدیهش
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4371یلیبدرا

4371یتیآ

4371نایراصنا

اه 4371حرش 

4371يدنوار

4371يردیک

مثیم 4371نبا 

دیدحلا 4372یبا 

4372یناشاک

4372یلمآ

4372ینیوزق

4373یجیهال

4373ییوخ

4373يرتشوش

4377هینغم

4377هدبع

4378يرفعج

مالسالا 4378ضیف 

4378ینامز

يزاریش دمحم  4378دیس 

4378يوسوم

4378یناقلاط

4378مراکم

4382یسیلگنا

يریگرد لادج و  زا  زیهرپ  ترورض  : 362 4382تمکح

4382هراشا
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اه 4382همجرت 

4382یتشد

4382يدیهش

4382یلیبدرا

4382یتیآ

4382نایراصنا

اه 4383حرش 

4383يدنوار

4383يردیک

مثیم 4383نبا 

دیدحلا 4383یبا 

4383یناشاک

4383یلمآ

4383ینیوزق

4384یجیهال

4384ییوخ

4384يرتشوش

4384هینغم

4384هدبع

4384يرفعج

مالسالا 4384ضیف 

4384ینامز

يزاریش دمحم  4385دیس 

4385يوسوم

4385یناقلاط

4385مراکم
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4387یسیلگنا

يدرخ یب  هناشن  : 363 4387تمکح

4387هراشا

اه 4387همجرت 

4387یتشد

4387يدیهش

4388یلیبدرا

4388یتیآ

4388نایراصنا

اه 4388حرش 

4388يدنوار

4388يردیک

مثیم 4388نبا 

دیدحلا 4388یبا 

4389یناشاک

4389یلمآ

4389ینیوزق

4389یجیهال

4389ییوخ

4389يرتشوش

4390هینغم

4390هدبع

4390يرفعج

مالسالا 4390ضیف 

4390ینامز

يزاریش دمحم  4390دیس 
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4391يوسوم

4391یناقلاط

4391مراکم

4393یسیلگنا

ندیسرپ هاگیاج  : 364 4393تمکح

4393هراشا

اه 4394همجرت 

4394یتشد

4394يدیهش

4394یلیبدرا

4394یتیآ

4394نایراصنا

اه 4394حرش 

4394يدنوار

4394يردیک

مثیم 4394نبا 

دیدحلا 4395یبا 

4395یناشاک

4395یلمآ

4395ینیوزق

4395یجیهال

4395ییوخ

4396يرتشوش

4396هینغم

4396هدبع

4396يرفعج
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مالسالا 4396ضیف 

4396ینامز

يزاریش دمحم  4397دیس 

4397يوسوم

4397یناقلاط

4397مراکم

4399یسیلگنا

یقالخا ياه  شزرا  : 365 4399تمکح

4400هراشا

اه 4400همجرت 

4400یتشد

4400يدیهش

4400یلیبدرا

4400یتیآ

4400نایراصنا

اه 4400حرش 

4400يدنوار

4400يردیک

مثیم 4401نبا 

دیدحلا 4401یبا 

4401یناشاک

4401یلمآ

4401ینیوزق

4402یجیهال

4402ییوخ

4402يرتشوش
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4403هینغم

4403هدبع

4403يرفعج

مالسالا 4403ضیف 

4403ینامز

يزاریش دمحم  4403دیس 

4403يوسوم

4404یناقلاط

4404مراکم

4407یسیلگنا

لمع ملع و  یگنهامه  : 366 4408تمکح

4408هراشا

اه 4408همجرت 

4408یتشد

4408يدیهش

4408یلیبدرا

4408یتیآ

4408نایراصنا

اه 4409حرش 

4409يدنوار

4409يردیک

مثیم 4409نبا 

دیدحلا 4409یبا 

4410یناشاک

4410یلمآ

4410ینیوزق
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4410یجیهال

4411ییوخ

4411يرتشوش

4412هینغم

4412هدبع

4412يرفعج

مالسالا 4412ضیف 

4413ینامز

يزاریش دمحم  4413دیس 

4413يوسوم

4413یناقلاط

4413مراکم

4416یسیلگنا

ایند اب  دروخرب  شور  : 367 4416تمکح

4416هراشا

اه 4417همجرت 

4417یتشد

4417يدیهش

4417یلیبدرا

4418یتیآ

4418نایراصنا

اه 4419حرش 

4419يدنوار

4419يردیک

مثیم 4419نبا 

دیدحلا 4420یبا 
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4427یناشاک

4428یلمآ

4428ینیوزق

4429یجیهال

4429ییوخ

4431يرتشوش

4433هینغم

4433هدبع

4434يرفعج

مالسالا 4434ضیف 

4434ینامز

يزاریش دمحم  4435دیس 

4435يوسوم

4436یناقلاط

4438مراکم

4446یسیلگنا

شاداپ رفیک و  هفسلف  : 368 4446تمکح

4446هراشا

اه 4446همجرت 

4447یتشد

4447يدیهش

4447یلیبدرا

4447یتیآ

4447نایراصنا

اه 4447حرش 

4447يدنوار
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4447يردیک

مثیم 4447نبا 

دیدحلا 4448یبا 

4448یناشاک

4448یلمآ

4448ینیوزق

4448یجیهال

4448ییوخ

4449يرتشوش

4449هینغم

4449هدبع

4449يرفعج

مالسالا 4449ضیف 

4450ینامز

يزاریش دمحم  4450دیس 

4450يوسوم

4450یناقلاط

4450مراکم

4453یسیلگنا

اه شزرا  خسم  زا  ربخ  : 369 4453تمکح

4453هراشا

اه 4454همجرت 

4454یتشد

4454يدیهش

4454یلیبدرا

4455یتیآ
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4455نایراصنا

اه 4455حرش 

4455يدنوار

4455يردیک

مثیم 4455نبا 

دیدحلا 4456یبا 

4456یناشاک

4457یلمآ

4457ینیوزق

4457یجیهال

4458ییوخ

4459يرتشوش

4461هینغم

4461هدبع

4461يرفعج

مالسالا 4461ضیف 

4462ینامز

يزاریش دمحم  4462دیس 

4462يوسوم

4463یناقلاط

4464مراکم

4467یسیلگنا

اوقت ترورض  ناسنا و  يرادفده  : 370 4468تمکح

4468هراشا

اه 4468همجرت 

4468یتشد
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4468يدیهش

4468یلیبدرا

4469یتیآ

4469نایراصنا

اه 4469حرش 

4469يدنوار

4469يردیک

مثیم 4469نبا 

دیدحلا 4470یبا 

4470یناشاک

4471یلمآ

4471ینیوزق

4471یجیهال

4472ییوخ

4472يرتشوش

4474هینغم

4474هدبع

4474يرفعج

مالسالا 4474ضیف 

4474ینامز

يزاریش دمحم  4474دیس 

4475يوسوم

4475یناقلاط

4475مراکم

4478یسیلگنا

یقالخا يالاو  ياه  شزرا  : 371 4478تمکح
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4478هراشا

اه 4479همجرت 

4479یتشد

4479يدیهش

4479یلیبدرا

4480یتیآ

4480نایراصنا

اه 4480حرش 

4480يدنوار

4480يردیک

مثیم 4480نبا 

دیدحلا 4481یبا 

4482یناشاک

4483یلمآ

4483ینیوزق

4484یجیهال

4484ییوخ

4485يرتشوش

4486هینغم

4486هدبع

4486يرفعج

مالسالا 4486ضیف 

4487ینامز

يزاریش دمحم  4487دیس 

4488يوسوم

4488یناقلاط
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4489مراکم

4493یسیلگنا

ایند نید و  ماکحتسا  لماوع  : 372 4493تمکح

4493هراشا

اه 4494همجرت 

4494یتشد

4494يدیهش

4494یلیبدرا

4495یتیآ

4495نایراصنا

اه 4495حرش 

4495يدنوار

4495يردیک

مثیم 4496نبا 

دیدحلا 4496یبا 

4497یناشاک

4498یلمآ

4498ینیوزق

4498یجیهال

4499ییوخ

4500يرتشوش

4502هینغم

4502هدبع

4502يرفعج

مالسالا 4502ضیف 

4503ینامز
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يزاریش دمحم  4503دیس 

4504يوسوم

4505یناقلاط

4505مراکم

4510یسیلگنا

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  لحارم  : 373 4510تمکح

4510هراشا

اه 4511همجرت 

4511یتشد

4511يدیهش

4511یلیبدرا

4512یتیآ

4512نایراصنا

اه 4512حرش 

4512يدنوار

4513يردیک

مثیم 4513نبا 

دیدحلا 4513یبا 

4514یناشاک

4514یلمآ

4514ینیوزق

4515یجیهال

4516ییوخ

4517يرتشوش

4518هینغم

4519هدبع
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4519يرفعج

مالسالا 4519ضیف 

4519ینامز

يزاریش دمحم  4519دیس 

4520يوسوم

4520یناقلاط

4521مراکم

4524یسیلگنا

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  لحارم  : 374 4525تمکح

4525هراشا

اه 4525همجرت 

4525یتشد

4526يدیهش

4526یلیبدرا

4526یتیآ

4527نایراصنا

اه 4527حرش 

4527يدنوار

4527يردیک

مثیم 4528نبا 

دیدحلا 4528یبا 

4532یناشاک

4532یلمآ

4532ینیوزق

4533یجیهال

4534ییوخ
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4535يرتشوش

4537هینغم

4538هدبع

4539يرفعج

مالسالا 4539ضیف 

4539ینامز

يزاریش دمحم  4539دیس 

4540يوسوم

4540یناقلاط

4541مراکم

4548یسیلگنا

هزرابم رد  تسکش  لحارم  : 375 4548تمکح

4548هراشا

اه 4549همجرت 

4549یتشد

4549يدیهش

4549یلیبدرا

4549یتیآ

4549نایراصنا

اه 4550حرش 

4550يدنوار

4550يردیک

مثیم 4550نبا 

دیدحلا 4550یبا 

4551یناشاک

4551یلمآ
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4551ینیوزق

4552یجیهال

4552ییوخ

4553يرتشوش

4555هینغم

4555هدبع

4555يرفعج

مالسالا 4555ضیف 

4556ینامز

يزاریش دمحم  4556دیس 

4556يوسوم

4556یناقلاط

4557مراکم

4559یسیلگنا

لطاب قح و  ماجنا  رس  : 376 4559تمکح

4559هراشا

اه 4560همجرت 

4560یتشد

4560يدیهش

4560یلیبدرا

4560یتیآ

4560نایراصنا

اه 4560حرش 

4560يدنوار

4560يردیک

مثیم 4560نبا 
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دیدحلا 4560یبا 

4561یناشاک

4561یلمآ

4561ینیوزق

4561یجیهال

4561ییوخ

4561يرتشوش

4562هینغم

4562هدبع

4562يرفعج

مالسالا 4562ضیف 

4562ینامز

يزاریش دمحم  4563دیس 

4563يوسوم

4563یناقلاط

4563مراکم

4565یسیلگنا

یهلا باذع  زا  ندیسرت  ترورض  : 377 4565تمکح

4565هراشا

اه 4566همجرت 

4566یتشد

4566يدیهش

4566یلیبدرا

4566یتیآ

4566نایراصنا

اه 4567حرش 
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4567يدنوار

4567يردیک

مثیم 4567نبا 

دیدحلا 4567یبا 

4568یناشاک

4568یلمآ

4568ینیوزق

4568یجیهال

4568ییوخ

4569يرتشوش

4570هینغم

4570هدبع

4570يرفعج

مالسالا 4570ضیف 

4570ینامز

يزاریش دمحم  4571دیس 

4571يوسوم

4571یناقلاط

4571مراکم

4574یسیلگنا

يزرو لخب  موش  راثآ  : 378 4574تمکح

4574هراشا

اه 4574همجرت 

4574یتشد

4574يدیهش

4575یلیبدرا

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 434 

http://www.ghaemiyeh.com


4575یتیآ

4575نایراصنا

اه 4575حرش 

4575يدنوار

4575يردیک

مثیم 4575نبا 

دیدحلا 4575یبا 

4577یناشاک

4577یلمآ

4578ینیوزق

4578یجیهال

4578ییوخ

4578يرتشوش

4579هینغم

4579هدبع

4579يرفعج

مالسالا 4579ضیف 

4579ینامز

يزاریش دمحم  4579دیس 

4580يوسوم

4580یناقلاط

4580مراکم

4583یسیلگنا

ندز صرح  زا  زیهرپ  يزور و  ماسقا  : 379 4583تمکح

4583هراشا

اه 4583همجرت 
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4583یتشد

4584يدیهش

4584یلیبدرا

4584یتیآ

4585نایراصنا

اه 4585حرش 

4585يدنوار

4585يردیک

مثیم 4585نبا 

دیدحلا 4586یبا 

4587یناشاک

4587یلمآ

4587ینیوزق

4588یجیهال

4588ییوخ

4589يرتشوش

4590هینغم

4591هدبع

4591يرفعج

مالسالا 4591ضیف 

4591ینامز

يزاریش دمحم  4591دیس 

4591يوسوم

4592یناقلاط

4593مراکم

4595یسیلگنا
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گرم دای  ترورض  : 380 4596تمکح

4596هراشا

اه 4596همجرت 

4596یتشد

4596يدیهش

4596یلیبدرا

4596یتیآ

4596نایراصنا

اه 4597حرش 

4597يدنوار

4597يردیک

مثیم 4597نبا 

دیدحلا 4597یبا 

4597یناشاک

4597یلمآ

4597ینیوزق

4598یجیهال

4598ییوخ

4598يرتشوش

4598هینغم

4598هدبع

4598يرفعج

مالسالا 4599ضیف 

4599ینامز

يزاریش دمحم  4599دیس 

4599يوسوم
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4599یناقلاط

4599مراکم

4602یسیلگنا

نابز لرتنک  يراد و  زار  ترورض  : 381 4602تمکح

4602هراشا

اه 4602همجرت 

4602یتشد

4602يدیهش

4603یلیبدرا

4603یتیآ

4603نایراصنا

اه 4603حرش 

4603يدنوار

4603يردیک

مثیم 4603نبا 

دیدحلا 4604یبا 

4604یناشاک

4604یلمآ

4605ینیوزق

4605یجیهال

4605ییوخ

4605يرتشوش

4606هینغم

4606هدبع

4606يرفعج

مالسالا 4606ضیف 
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4606ینامز

يزاریش دمحم  4607دیس 

4607يوسوم

4607یناقلاط

4607مراکم

4609یسیلگنا

توکس شزرا  : 382 4609تمکح

4609هراشا

اه 4609همجرت 

4609یتشد

4609يدیهش

4609یلیبدرا

4610یتیآ

4610نایراصنا

اه 4610حرش 

4610يدنوار

4610يردیک

مثیم 4610نبا 

دیدحلا 4610یبا 

4611یناشاک

4611یلمآ

4611ینیوزق

4612یجیهال

4612ییوخ

4612يرتشوش

4613هینغم
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4613هدبع

4613يرفعج

مالسالا 4613ضیف 

4613ینامز

يزاریش دمحم  4613دیس 

4614يوسوم

4614یناقلاط

4614مراکم

4616یسیلگنا

یگدنب تعاطا و  رد  شالت  : 383 4616تمکح

4616هراشا

اه 4617همجرت 

4617یتشد

4617يدیهش

4617یلیبدرا

4617یتیآ

4617نایراصنا

اه 4617حرش 

4617يدنوار

4618يردیک

مثیم 4618نبا 

دیدحلا 4618یبا 

4618یناشاک

4618یلمآ

4618ینیوزق

4619یجیهال
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4619ییوخ

4619يرتشوش

4620هینغم

4620هدبع

4620يرفعج

مالسالا 4620ضیف 

4621ینامز

يزاریش دمحم  4621دیس 

4621يوسوم

4621یناقلاط

4621مراکم

4624یسیلگنا

نتسیز هنوگچ  هار  : 384 4624تمکح

4624هراشا

اه 4624همجرت 

4624یتشد

4624يدیهش

4624یلیبدرا

4625یتیآ

4625نایراصنا

اه 4625حرش 

4625يدنوار

4625يردیک

مثیم 4625نبا 

دیدحلا 4625یبا 

4626یناشاک
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4626یلمآ

4626ینیوزق

4626یجیهال

4626ییوخ

4627يرتشوش

4627هینغم

4628هدبع

4628يرفعج

مالسالا 4628ضیف 

4628ینامز

يزاریش دمحم  4628دیس 

4628يوسوم

4629یناقلاط

4629مراکم

4632یسیلگنا

یسانش ایند  : 385 4632تمکح

4632هراشا

اه 4632همجرت 

4633یتشد

4633يدیهش

4633یلیبدرا

4633یتیآ

4633نایراصنا

اه 4633حرش 

4633يدنوار

4633يردیک
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مثیم 4633نبا 

دیدحلا 4633یبا 

4636یناشاک

4636یلمآ

4636ینیوزق

4637یجیهال

4637ییوخ

4637يرتشوش

4638هینغم

4638هدبع

4638يرفعج

مالسالا 4638ضیف 

4638ینامز

يزاریش دمحم  4638دیس 

4639يوسوم

4639یناقلاط

4640مراکم

4642یسیلگنا

تماقتسا ترورض  : 386 4642تمکح

4642هراشا

اه 4642همجرت 

4642یتشد

4642يدیهش

4642یلیبدرا

4642یتیآ

4643نایراصنا
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اه 4643حرش 

4643يدنوار

4643يردیک

مثیم 4643نبا 

دیدحلا 4643یبا 

4643یناشاک

4643یلمآ

4643ینیوزق

4644یجیهال

4644ییوخ

4644يرتشوش

4644هینغم

4644هدبع

4644يرفعج

مالسالا 4644ضیف 

4644ینامز

يزاریش دمحم  4645دیس 

4645يوسوم

4645یناقلاط

4645مراکم

4647یسیلگنا

اه يدب  اه و  یبوخ  تخانش  : 387 4647تمکح

4647هراشا

اه 4647همجرت 

4647یتشد

4647يدیهش
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4647یلیبدرا

4647یتیآ

4648نایراصنا

اه 4648حرش 

4648يدنوار

4648يردیک

مثیم 4648نبا 

دیدحلا 4648یبا 

4649یناشاک

4649یلمآ

4649ینیوزق

4649یجیهال

4649ییوخ

4650يرتشوش

4650هینغم

4651هدبع

4651يرفعج

مالسالا 4651ضیف 

4651ینامز

يزاریش دمحم  4651دیس 

4651يوسوم

4652یناقلاط

4652مراکم

4654یسیلگنا

تمالس ییادز و  رقف  : 388 4654تمکح

4654هراشا
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اه 4654همجرت 

4654یتشد

4654يدیهش

4654یلیبدرا

4655یتیآ

4655نایراصنا

اه 4655حرش 

4655يدنوار

4655يردیک

مثیم 4655نبا 

دیدحلا 4655یبا 

4656یناشاک

4656یلمآ

4656ینیوزق

4656یجیهال

4657ییوخ

4657يرتشوش

4658هینغم

4658هدبع

4658يرفعج

مالسالا 4658ضیف 

4658ینامز

يزاریش دمحم  4659دیس 

4659يوسوم

4659یناقلاط

4659مراکم
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4662یسیلگنا

ییارگ لمع  ترورض  : 389 4662تمکح

4662هراشا

اه 4662همجرت 

4662یتشد

4663يدیهش

4663یلیبدرا

4663یتیآ

4663نایراصنا

اه 4663حرش 

4663يدنوار

4663يردیک

مثیم 4663نبا 

دیدحلا 4663یبا 

4664یناشاک

4664یلمآ

4664ینیوزق

4664یجیهال

4664ییوخ

4664يرتشوش

4664هینغم

4665هدبع

4665يرفعج

مالسالا 4665ضیف 

4665ینامز

يزاریش دمحم  4665دیس 
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4665يوسوم

4665یناقلاط

4666مراکم

4669یسیلگنا

یگدنز رد  حیحص  يزیر  همانرب  : 390 4669تمکح

4669هراشا

اه 4669همجرت 

4669یتشد

4669يدیهش

4669یلیبدرا

4670یتیآ

4670نایراصنا

اه 4670حرش 

4670يدنوار

4670يردیک

مثیم 4670نبا 

دیدحلا 4671یبا 

4671یناشاک

4671یلمآ

4671ینیوزق

4672یجیهال

4672ییوخ

4672يرتشوش

4674هینغم

4674هدبع

4674يرفعج
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مالسالا 4674ضیف 

4674ینامز

يزاریش دمحم  4675دیس 

4675يوسوم

4675یناقلاط

4676مراکم

4678یسیلگنا

یگدز تلفغ  مارح و  كرت  ترورض  : 391 4678تمکح

4678هراشا

اه 4679همجرت 

4679یتشد

4679يدیهش

4679یلیبدرا

4679یتیآ

4679نایراصنا

اه 4679حرش 

4679يدنوار

4679يردیک

مثیم 4679نبا 

دیدحلا 4680یبا 

4680یناشاک

4680یلمآ

4680ینیوزق

4681یجیهال

4681ییوخ

4681يرتشوش
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4682هینغم

4682هدبع

4682يرفعج

مالسالا 4682ضیف 

4682ینامز

يزاریش دمحم  4682دیس 

4683يوسوم

4683یناقلاط

4683مراکم

4686یسیلگنا

نتفگ نخس  اه  ناسنا  تخانش  هار  : 392 4686تمکح

4686هراشا

اه 4686همجرت 

4686یتشد

4686يدیهش

4686یلیبدرا

4686یتیآ

4686نایراصنا

اه 4687حرش 

4687يدنوار

4687يردیک

مثیم 4687نبا 

دیدحلا 4687یبا 

4687یناشاک

4687یلمآ

4687ینیوزق
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4687یجیهال

4688ییوخ

4688يرتشوش

4690هینغم

4690هدبع

4690يرفعج

مالسالا 4690ضیف 

4690ینامز

يزاریش دمحم  4690دیس 

4691يوسوم

4691یناقلاط

4691مراکم

4693یسیلگنا

ایند اب  دروخرب  شور  : 393 4693تمکح

4693هراشا

اه 4693همجرت 

4693یتشد

4694يدیهش

4694یلیبدرا

4694یتیآ

4694نایراصنا

اه 4694حرش 

4694يدنوار

4694يردیک

مثیم 4694نبا 

دیدحلا 4694یبا 
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4695یناشاک

4695یلمآ

4695ینیوزق

4695یجیهال

4695ییوخ

4695يرتشوش

4696هینغم

4696هدبع

4696يرفعج

مالسالا 4696ضیف 

4696ینامز

يزاریش دمحم  4696دیس 

4696يوسوم

4696یناقلاط

4697مراکم

4699یسیلگنا

نخس شزرا  : 394 4699تمکح

4699هراشا

اه 4699همجرت 

4699یتشد

4699يدیهش

4699یلیبدرا

4700یتیآ

4700نایراصنا

اه 4700حرش 

4700يدنوار
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4700يردیک

مثیم 4700نبا 

دیدحلا 4700یبا 

4701یناشاک

4701یلمآ

4701ینیوزق

4701یجیهال

4701ییوخ

4701يرتشوش

4703هینغم

4703هدبع

4703يرفعج

مالسالا 4703ضیف 

4703ینامز

يزاریش دمحم  4703دیس 

4704يوسوم

4704یناقلاط

4704مراکم

4706یسیلگنا

تعانق شزرا  : 395 4706تمکح

4706هراشا

اه 4706همجرت 

4706یتشد

4707يدیهش

4707یلیبدرا

4707یتیآ
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4707نایراصنا

اه 4707حرش 

4707يدنوار

4707يردیک

مثیم 4707نبا 

دیدحلا 4707یبا 

4707یناشاک

4708یلمآ

4708ینیوزق

4708یجیهال

4708ییوخ

4708يرتشوش

4709هینغم

4709هدبع

4709يرفعج

مالسالا 4709ضیف 

4709ینامز

يزاریش دمحم  4709دیس 

4709يوسوم

4709یناقلاط

4710مراکم

4711یسیلگنا

نتسیز بوخ  هار  : 396 4712تمکح

4712هراشا

اه 4712همجرت 

4712یتشد
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4712يدیهش

4712یلیبدرا

4712یتیآ

4713نایراصنا

اه 4713حرش 

4713يدنوار

4713يردیک

مثیم 4713نبا 

دیدحلا 4714یبا 

4714یناشاک

4714یلمآ

4714ینیوزق

4715یجیهال

4715ییوخ

4716يرتشوش

4717هینغم

4717هدبع

4717يرفعج

مالسالا 4717ضیف 

4718ینامز

يزاریش دمحم  4718دیس 

4718يوسوم

4719یناقلاط

4719مراکم

4723یسیلگنا

بوخ رطع  : 397 4724تمکح
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4724هراشا

اه 4724همجرت 

4724یتشد

4724يدیهش

4724یلیبدرا

4724یتیآ

4724نایراصنا

اه 4724حرش 

4724يدنوار

4724يردیک

مثیم 4725نبا 

دیدحلا 4725یبا 

4730یناشاک

4730یلمآ

4730ینیوزق

4730یجیهال

4730ییوخ

4730يرتشوش

4730هینغم

4730هدبع

4730يرفعج

مالسالا 4730ضیف 

4731ینامز

يزاریش دمحم  4731دیس 

4731يوسوم

4731یناقلاط
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4732مراکم

4735یسیلگنا

گرم دای  رورغ و  كرت  : 398 4735تمکح

4735هراشا

اه 4735همجرت 

4735یتشد

4735يدیهش

4735یلیبدرا

4735یتیآ

4735نایراصنا

اه 4736حرش 

4736يدنوار

4736يردیک

مثیم 4736نبا 

دیدحلا 4736یبا 

4738یناشاک

4738یلمآ

4738ینیوزق

4738یجیهال

4738ییوخ

4738يرتشوش

4738هینغم

4738هدبع

4738يرفعج

مالسالا 4738ضیف 

4738ینامز
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يزاریش دمحم  4739دیس 

4739يوسوم

4739یناقلاط

4740مراکم

4743یسیلگنا

دنزرف ردپ و  لباقتم  قوقح  : 399 4743تمکح

4743هراشا

اه 4744همجرت 

4744یتشد

4744يدیهش

4744یلیبدرا

4744یتیآ

4744نایراصنا

اه 4744حرش 

4744يدنوار

4745يردیک

مثیم 4745نبا 

دیدحلا 4745یبا 

4748یناشاک

4748یلمآ

4748ینیوزق

4748یجیهال

4748ییوخ

4748يرتشوش

4748هینغم

4748هدبع
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4748يرفعج

مالسالا 4748ضیف 

4749ینامز

يزاریش دمحم  4749دیس 

4749يوسوم

4749یناقلاط

4751مراکم

4758یسیلگنا

تافارخ اه و  تّیعقاو  تخانش  : 400 4758تمکح

4758هراشا

اه 4758همجرت 

4758یتشد

4759يدیهش

4759یلیبدرا

4759یتیآ

4759نایراصنا

اه 4759حرش 

4759يدنوار

4759يردیک

مثیم 4759نبا 

دیدحلا 4759یبا 

4784یناشاک

4784یلمآ

4784ینیوزق

4784یجیهال

4784ییوخ
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4784يرتشوش

4800هینغم

4800هدبع

4800يرفعج

مالسالا 4800ضیف 

4800ینامز

يزاریش دمحم  4801دیس 

4801يوسوم

4801یناقلاط

4814مراکم

4822یسیلگنا

مدرم اب  یگنهامه  ترورض  : 401 4823تمکح

4823هراشا

اه 4823همجرت 

4823یتشد

4823يدیهش

4823یلیبدرا

4823یتیآ

4823نایراصنا

اه 4824حرش 

4824يدنوار

4824يردیک

مثیم 4824نبا 

دیدحلا 4824یبا 

4824یناشاک

4824یلمآ
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4824ینیوزق

4825یجیهال

4825ییوخ

4825يرتشوش

4827هینغم

4827هدبع

4827يرفعج

مالسالا 4827ضیف 

4827ینامز

يزاریش دمحم  4828دیس 

4828يوسوم

4828یناقلاط

4828مراکم

4830یسیلگنا

یسانش تّیعقوم  ترورض  : 402 4830تمکح

4830هراشا

اه 4830همجرت 

4830یتشد

4831يدیهش

4831یلیبدرا

4831یتیآ

4831نایراصنا

اه 4831حرش 

4831يدنوار

4831يردیک

مثیم 4832نبا 
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دیدحلا 4832یبا 

4832یناشاک

4832یلمآ

4832ینیوزق

4833یجیهال

4833ییوخ

4833يرتشوش

4833هینغم

4833هدبع

4833يرفعج

مالسالا 4833ضیف 

4834ینامز

يزاریش دمحم  4834دیس 

4834يوسوم

4834یناقلاط

4834مراکم

4837یسیلگنا

نوگانوگ ياهراک  زا  زیهرپ  : 403 4837تمکح

4837هراشا

اه 4837همجرت 

4837یتشد

4838يدیهش

4838یلیبدرا

4838یتیآ

4838نایراصنا

اه 4838حرش 
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4838يدنوار

4838يردیک

مثیم 4838نبا 

دیدحلا 4838یبا 

4839یناشاک

4839یلمآ

4839ینیوزق

4839یجیهال

4839ییوخ

4839يرتشوش

4840هینغم

4840هدبع

4840يرفعج

مالسالا 4840ضیف 

4840ینامز

يزاریش دمحم  4840دیس 

4841يوسوم

4841یناقلاط

4841مراکم

4843یسیلگنا

هَّللاب اّلا  هوق  لوح و ال  ریسفت ال  : 404 4843تمکح

4843هراشا

اه 4843همجرت 

4843یتشد

4843يدیهش

4844یلیبدرا
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4844یتیآ

4844نایراصنا

اه 4844حرش 

4844يدنوار

4844يردیک

مثیم 4844نبا 

دیدحلا 4845یبا 

4846یناشاک

4846یلمآ

4846ینیوزق

4847یجیهال

4847ییوخ

4847يرتشوش

4848هینغم

4849هدبع

4849يرفعج

مالسالا 4849ضیف 

4849ینامز

يزاریش دمحم  4849دیس 

4850يوسوم

4850یناقلاط

4850مراکم

4853یسیلگنا

نید هب  رهاظتم  نالهاج  : 405 4854تمکح

4854هراشا

اه 4854همجرت 
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4854یتشد

4854يدیهش

4855یلیبدرا

4855یتیآ

4855نایراصنا

اه 4855حرش 

4855يدنوار

4855يردیک

مثیم 4855نبا 

دیدحلا 4855یبا 

4871یناشاک

4871یلمآ

4871ینیوزق

4871یجیهال

4872ییوخ

4872يرتشوش

4877هینغم

4877هدبع

4877يرفعج

مالسالا 4877ضیف 

4878ینامز

يزاریش دمحم  4878دیس 

4878يوسوم

4879یناقلاط

4896مراکم

4901یسیلگنا
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نارگناوت ناتسدیهت و  قالخا  : 406 4901تمکح

4901هراشا

اه 4901همجرت 

4901یتشد

4901يدیهش

4902یلیبدرا

4902یتیآ

4902نایراصنا

اه 4902حرش 

4902يدنوار

4902يردیک

مثیم 4902نبا 

دیدحلا 4902یبا 

4903یناشاک

4903یلمآ

4903ینیوزق

4903یجیهال

4903ییوخ

4903يرتشوش

4904هینغم

4905هدبع

4905يرفعج

مالسالا 4905ضیف 

4905ینامز

يزاریش دمحم  4905دیس 

4905يوسوم
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4906یناقلاط

4906مراکم

4909یسیلگنا

لقع شزرا  : 407 4909تمکح

4909هراشا

اه 4909همجرت 

4909یتشد

4909يدیهش

4909یلیبدرا

4910یتیآ

4910نایراصنا

اه 4910حرش 

4910يدنوار

4910يردیک

مثیم 4910نبا 

دیدحلا 4910یبا 

4912یناشاک

4913یلمآ

4913ینیوزق

4913یجیهال

4913ییوخ

4913يرتشوش

4914هینغم

4914هدبع

4914يرفعج

مالسالا 4914ضیف 
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4914ینامز

يزاریش دمحم  4914دیس 

4914يوسوم

4915یناقلاط

4916مراکم

4917یسیلگنا

يزیتس قح  ماجنا  رس  : 408 4917تمکح

4917هراشا

اه 4918همجرت 

4918یتشد

4918يدیهش

4918یلیبدرا

4918یتیآ

4918نایراصنا

اه 4918حرش 

4918يدنوار

4918يردیک

مثیم 4918نبا 

دیدحلا 4918یبا 

4919یناشاک

4919یلمآ

4919ینیوزق

4919یجیهال

4919ییوخ

4919يرتشوش

4920هینغم
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4920هدبع

4920يرفعج

مالسالا 4920ضیف 

4920ینامز

يزاریش دمحم  4921دیس 

4921يوسوم

4921یناقلاط

4921مراکم

4924یسیلگنا

مشچ بلق و  یگنهامه  : 409 4924تمکح

4924هراشا

اه 4924همجرت 

4924یتشد

4924يدیهش

4924یلیبدرا

4924یتیآ

4925نایراصنا

اه 4925حرش 

4925يدنوار

4925يردیک

مثیم 4925نبا 

دیدحلا 4925یبا 

4925یناشاک

4925یلمآ

4925ینیوزق

4926یجیهال
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4926ییوخ

4926يرتشوش

4927هینغم

4927هدبع

4927يرفعج

مالسالا 4927ضیف 

4927ینامز

يزاریش دمحم  4927دیس 

4927يوسوم

4928یناقلاط

4928مراکم

4930یسیلگنا

يراگزیهرپ شزرا  : 410 4930تمکح

4930هراشا

اه 4930همجرت 

4930یتشد

4931يدیهش

4931یلیبدرا

4931یتیآ

4931نایراصنا

اه 4931حرش 

4931يدنوار

4931يردیک

مثیم 4931نبا 

دیدحلا 4931یبا 

4932یناشاک
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4932یلمآ

4932ینیوزق

4932یجیهال

4932ییوخ

4932يرتشوش

4932هینغم

4932هدبع

4932يرفعج

مالسالا 4933ضیف 

4933ینامز

يزاریش دمحم  4933دیس 

4933يوسوم

4933یناقلاط

4933مراکم

4936یسیلگنا

داتسا هب  مارتحا  : 411 4936تمکح

4936هراشا

اه 4936همجرت 

4936یتشد

4936يدیهش

4936یلیبدرا

4936یتیآ

4936نایراصنا

اه 4937حرش 

4937يدنوار

4937يردیک
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مثیم 4937نبا 

دیدحلا 4937یبا 

4937یناشاک

4938یلمآ

4938ینیوزق

4938یجیهال

4938ییوخ

4938يرتشوش

4938هینغم

4939هدبع

4939يرفعج

مالسالا 4939ضیف 

4939ینامز

يزاریش دمحم  4939دیس 

4939يوسوم

4939یناقلاط

4940مراکم

4942یسیلگنا

يزاس دوخ  هار  : 412 4942تمکح

4942هراشا

اه 4942همجرت 

4942یتشد

4942يدیهش

4943یلیبدرا

4943یتیآ

4943نایراصنا
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اه 4943حرش 

4943يدنوار

4943يردیک

مثیم 4943نبا 

دیدحلا 4943یبا 

4944یناشاک

4944یلمآ

4944ینیوزق

4944یجیهال

4944ییوخ

4944يرتشوش

4944هینغم

4944هدبع

4944يرفعج

مالسالا 4944ضیف 

4945ینامز

يزاریش دمحم  4945دیس 

4945يوسوم

4945یناقلاط

4945مراکم

4948یسیلگنا

اه تبیصم  لّمحت  هار  : 413 4948تمکح

4948هراشا

اه 4948همجرت 

4948یتشد

4949يدیهش
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4949یلیبدرا

4949یتیآ

4949نایراصنا

اه 4949حرش 

4949يدنوار

4949يردیک

مثیم 4949نبا 

دیدحلا 4949یبا 

4950یناشاک

4950یلمآ

4950ینیوزق

4950یجیهال

4950ییوخ

4950يرتشوش

4951هینغم

4951هدبع

4951يرفعج

مالسالا 4951ضیف 

4951ینامز

يزاریش دمحم  4951دیس 

4952يوسوم

4952یناقلاط

4952مراکم

4952یسیلگنا

اه تبیصم  لّمحت  هار  : 414 4952تمکح

4952هراشا
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اه 4953همجرت 

4953یتشد

4953يدیهش

4953یلیبدرا

4953یتیآ

4953نایراصنا

اه 4953حرش 

4953يدنوار

4953يردیک

مثیم 4954نبا 

دیدحلا 4954یبا 

4954یناشاک

4954یلمآ

4954ینیوزق

4954یجیهال

4955ییوخ

4955يرتشوش

4955هینغم

4955هدبع

4955يرفعج

مالسالا 4955ضیف 

4956ینامز

يزاریش دمحم  4956دیس 

4956يوسوم

4956یناقلاط

4956مراکم
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4959یسیلگنا

یسانش ایند  : 415 4959تمکح

4959هراشا

اه 4959همجرت 

4959یتشد

4960يدیهش

4960یلیبدرا

4960یتیآ

4960نایراصنا

اه 4960حرش 

4960يدنوار

4960يردیک

مثیم 4961نبا 

دیدحلا 4961یبا 

4962یناشاک

4962یلمآ

4962ینیوزق

4962یجیهال

4963ییوخ

4963يرتشوش

4964هینغم

4965هدبع

4965يرفعج

مالسالا 4965ضیف 

4965ینامز

يزاریش دمحم  4965دیس 
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4965يوسوم

4966یناقلاط

4966مراکم

4969یسیلگنا

ایند اب  دروخرب  شور  : 416 4970تمکح

4970هراشا

اه 4970همجرت 

4970یتشد

4971يدیهش

4971یلیبدرا

4971یتیآ

4972نایراصنا

اه 4972حرش 

4972يدنوار

4972يردیک

مثیم 4972نبا 

دیدحلا 4973یبا 

4974یناشاک

4975یلمآ

4975ینیوزق

4975یجیهال

4976ییوخ

4976يرتشوش

4977هینغم

4977هدبع

4978يرفعج
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مالسالا 4978ضیف 

4978ینامز

يزاریش دمحم  4978دیس 

4979يوسوم

4979یناقلاط

4980مراکم

4984یسیلگنا

رافغتسا هبوت و  طئارش  : 417 4984تمکح

4984هراشا

اه 4985همجرت 

4985یتشد

4985يدیهش

4985یلیبدرا

4986یتیآ

4986نایراصنا

اه 4986حرش 

4986يدنوار

4986يردیک

مثیم 4987نبا 

دیدحلا 4987یبا 

4989یناشاک

4990یلمآ

4990ینیوزق

4991یجیهال

4991ییوخ

4992يرتشوش
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4994هینغم

4994هدبع

4994يرفعج

مالسالا 4994ضیف 

4995ینامز

يزاریش دمحم  4995دیس 

4995يوسوم

4996یناقلاط

4996مراکم

5003یسیلگنا

ملح دروآ  هر  : 418 5004تمکح

5004هراشا

اه 5004همجرت 

5004یتشد

5004يدیهش

5004یلیبدرا

5004یتیآ

5004نایراصنا

اه 5004حرش 

5004يدنوار

5004يردیک

مثیم 5005نبا 

دیدحلا 5005یبا 

5005یناشاک

5005یلمآ

5005ینیوزق
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5005یجیهال

5005ییوخ

5006يرتشوش

5006هینغم

5006هدبع

5006يرفعج

مالسالا 5006ضیف 

5006ینامز

يزاریش دمحم  5007دیس 

5007يوسوم

5007یناقلاط

5007مراکم

5010یسیلگنا

ناسنا تالکشم  : 419 5010تمکح

5010هراشا

اه 5010همجرت 

5010یتشد

5011يدیهش

5011یلیبدرا

5011یتیآ

5011نایراصنا

اه 5011حرش 

5011يدنوار

5011يردیک

مثیم 5011نبا 

دیدحلا 5012یبا 
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5012یناشاک

5012یلمآ

5012ینیوزق

5012یجیهال

5013ییوخ

5013يرتشوش

5014هینغم

5015هدبع

5015يرفعج

مالسالا 5015ضیف 

5015ینامز

يزاریش دمحم  5015دیس 

5015يوسوم

5015یناقلاط

5016مراکم

5021یسیلگنا

هدننک تناها  وفع  و  توهش ، نامرد  هار  : 420 5021تمکح

5021هراشا

اه 5021همجرت 

5021یتشد

5021يدیهش

5022یلیبدرا

5022یتیآ

5022نایراصنا

اه 5022حرش 

5023يدنوار
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5023يردیک

مثیم 5023نبا 

دیدحلا 5023یبا 

5024یناشاک

5025یلمآ

5025ینیوزق

5025یجیهال

5025ییوخ

5026يرتشوش

5029هینغم

5030هدبع

5030يرفعج

مالسالا 5030ضیف 

5030ینامز

يزاریش دمحم  5030دیس 

5031يوسوم

5031یناقلاط

5032مراکم

5036یسیلگنا

لقع دروآ  هر  : 421 5037تمکح

5037هراشا

اه 5037همجرت 

5037یتشد

5037يدیهش

5037یلیبدرا

5037یتیآ
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5038نایراصنا

اه 5038حرش 

5038يدنوار

5038يردیک

مثیم 5038نبا 

دیدحلا 5038یبا 

5038یناشاک

5038یلمآ

5038ینیوزق

5039یجیهال

5039ییوخ

5039يرتشوش

5039هینغم

5040هدبع

5040يرفعج

مالسالا 5040ضیف 

5040ینامز

يزاریش دمحم  5040دیس 

5040يوسوم

5040یناقلاط

5041مراکم

5043یسیلگنا

يراکوکین شزرا  : 422 5043تمکح

5043هراشا

اه 5043همجرت 

5043یتشد
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5044يدیهش

5044یلیبدرا

5044یتیآ

5044نایراصنا

اه 5044حرش 

5044يدنوار

5045يردیک

مثیم 5045نبا 

دیدحلا 5045یبا 

5046یناشاک

5046یلمآ

5046ینیوزق

5047یجیهال

5047ییوخ

5047يرتشوش

5048هینغم

5049هدبع

5049يرفعج

مالسالا 5049ضیف 

5049ینامز

يزاریش دمحم  5049دیس 

5049يوسوم

5049یناقلاط

5050مراکم

5053یسیلگنا

يزاسدوخ دروآ  هر  : 423 5053تمکح
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5053هراشا

اه 5053همجرت 

5053یتشد

5053يدیهش

5053یلیبدرا

5054یتیآ

5054نایراصنا

اه 5054حرش 

5054يدنوار

5054يردیک

مثیم 5054نبا 

دیدحلا 5054یبا 

5055یناشاک

5055یلمآ

5055ینیوزق

5055یجیهال

5055ییوخ

5055يرتشوش

5057هینغم

5057هدبع

5057يرفعج

مالسالا 5057ضیف 

5057ینامز

يزاریش دمحم  5057دیس 

5058يوسوم

5058یناقلاط
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5059مراکم

5061یسیلگنا

يرابدرب لقع و  شزرا  : 424 5062تمکح

5062هراشا

اه 5062همجرت 

5062یتشد

5062يدیهش

5062یلیبدرا

5062یتیآ

5062نایراصنا

اه 5063حرش 

5063يدنوار

5063يردیک

مثیم 5063نبا 

دیدحلا 5063یبا 

5063یناشاک

5063یلمآ

5063ینیوزق

5063یجیهال

5064ییوخ

5064يرتشوش

5064هینغم

5064هدبع

5065يرفعج

مالسالا 5065ضیف 

5065ینامز
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يزاریش دمحم  5065دیس 

5065يوسوم

5065یناقلاط

5066مراکم

5068یسیلگنا

نارگناوت تّیلوؤسم  : 425 5068تمکح

5068هراشا

اه 5068همجرت 

5068یتشد

5069يدیهش

5069یلیبدرا

5069یتیآ

5069نایراصنا

اه 5069حرش 

5069يدنوار

5069يردیک

مثیم 5069نبا 

دیدحلا 5070یبا 

5070یناشاک

5070یلمآ

5070ینیوزق

5070یجیهال

5071ییوخ

5071يرتشوش

5073هینغم

5074هدبع
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5074يرفعج

مالسالا 5074ضیف 

5074ینامز

يزاریش دمحم  5074دیس 

5074يوسوم

5074یناقلاط

5075مراکم

5077یسیلگنا

رادیاپان زیچ  ود  : 426 5077تمکح

5077هراشا

اه 5077همجرت 

5077یتشد

5078يدیهش

5078یلیبدرا

5078یتیآ

5078نایراصنا

اه 5078حرش 

5078يدنوار

5078يردیک

مثیم 5078نبا 

دیدحلا 5078یبا 

5079یناشاک

5079یلمآ

5079ینیوزق

5079یجیهال

5079ییوخ
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5080يرتشوش

5080هینغم

5080هدبع

5080يرفعج

مالسالا 5080ضیف 

5080ینامز

يزاریش دمحم  5080دیس 

5081يوسوم

5081یناقلاط

5081مراکم

5084یسیلگنا

ندرک هوکش  هاگیاج  : 427 5084تمکح

5084هراشا

اه 5084همجرت 

5084یتشد

5084يدیهش

5084یلیبدرا

5084یتیآ

5084نایراصنا

اه 5085حرش 

5085يدنوار

5085يردیک

مثیم 5085نبا 

دیدحلا 5085یبا 

5085یناشاک

5086یلمآ
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5086ینیوزق

5086یجیهال

5086ییوخ

5086يرتشوش

5087هینغم

5087هدبع

5087يرفعج

مالسالا 5087ضیف 

5087ینامز

يزاریش دمحم  5087دیس 

5088يوسوم

5088یناقلاط

5088مراکم

5090یسیلگنا

دیع زور  تخانش  : 428 5090تمکح

5090هراشا

اه 5090همجرت 

5090یتشد

5090يدیهش

5091یلیبدرا

5091یتیآ

5091نایراصنا

اه 5091حرش 

5091يدنوار

5091يردیک

مثیم 5091نبا 
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دیدحلا 5092یبا 

5092یناشاک

5092یلمآ

5092ینیوزق

5092یجیهال

5093ییوخ

5093يرتشوش

5094هینغم

5094هدبع

5094يرفعج

مالسالا 5094ضیف 

5094ینامز

يزاریش دمحم  5094دیس 

5094يوسوم

5094یناقلاط

5095مراکم

5097یسیلگنا

ناراد هیامرس  هودنا  : 429 5098تمکح

5098هراشا

اه 5098همجرت 

5098یتشد

5098يدیهش

5098یلیبدرا

5099یتیآ

5099نایراصنا

اه 5099حرش 
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5099يدنوار

5099يردیک

مثیم 5099نبا 

دیدحلا 5099یبا 

5099یناشاک

5100یلمآ

5100ینیوزق

5100یجیهال

5100ییوخ

5101يرتشوش

5101هینغم

5101هدبع

5101يرفعج

مالسالا 5101ضیف 

5101ینامز

يزاریش دمحم  5101دیس 

5102يوسوم

5102یناقلاط

5102مراکم

5104یسیلگنا

يزودنا رز  هودنا  : 430 5105تمکح

5105هراشا

اه 5105همجرت 

5105یتشد

5105يدیهش

5105یلیبدرا

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 492 

http://www.ghaemiyeh.com


5105یتیآ

5106نایراصنا

اه 5106حرش 

5106يدنوار

5106يردیک

مثیم 5106نبا 

دیدحلا 5106یبا 

5107یناشاک

5107یلمآ

5107ینیوزق

5107یجیهال

5107ییوخ

5108يرتشوش

5109هینغم

5109هدبع

5109يرفعج

مالسالا 5109ضیف 

5109ینامز

يزاریش دمحم  5110دیس 

5110يوسوم

5110یناقلاط

5110مراکم

5113یسیلگنا

يزور ماسقا  : 431 5114تمکح

5114هراشا

اه 5114همجرت 
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5114یتشد

5114يدیهش

5114یلیبدرا

5114یتیآ

5114نایراصنا

اه 5115حرش 

5115يدنوار

5115يردیک

مثیم 5115نبا 

دیدحلا 5115یبا 

5115یناشاک

5116یلمآ

5116ینیوزق

5116یجیهال

5116ییوخ

5116يرتشوش

5117هینغم

5117هدبع

5117يرفعج

مالسالا 5117ضیف 

5117ینامز

يزاریش دمحم  5117دیس 

5117يوسوم

5118یناقلاط

5118مراکم

5119یسیلگنا

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 494 

http://www.ghaemiyeh.com


ادخ ناتسود  ياه  یگژیو  : 432 5120تمکح

5120هراشا

اه 5120همجرت 

5120یتشد

5120يدیهش

5121یلیبدرا

5121یتیآ

5121نایراصنا

اه 5122حرش 

5122يدنوار

5122يردیک

مثیم 5122نبا 

دیدحلا 5123یبا 

5124یناشاک

5124یلمآ

5124ینیوزق

5125یجیهال

5125ییوخ

5126يرتشوش

5129هینغم

5130هدبع

5130يرفعج

مالسالا 5130ضیف 

5130ینامز

يزاریش دمحم  5130دیس 

5131يوسوم
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5132یناقلاط

5132مراکم

5137یسیلگنا

اه تّذل  يریذپ  انف  هب  هّجوت  ترورض  : 433 5137تمکح

5137هراشا

اه 5137همجرت 

5138یتشد

5138يدیهش

5138یلیبدرا

5138یتیآ

5138نایراصنا

اه 5138حرش 

5138يدنوار

5138يردیک

مثیم 5138نبا 

دیدحلا 5138یبا 

5139یناشاک

5139یلمآ

5139ینیوزق

5139یجیهال

5139ییوخ

5139يرتشوش

5139هینغم

5139هدبع

5139يرفعج

مالسالا 5139ضیف 
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5139ینامز

يزاریش دمحم  5140دیس 

5140يوسوم

5140یناقلاط

5140مراکم

5142یسیلگنا

اه ناسنا  ندومزآ  : 434 5142تمکح

5142هراشا

اه 5143همجرت 

5143یتشد

5143يدیهش

5143یلیبدرا

5143یتیآ

5144نایراصنا

اه 5144حرش 

5144يدنوار

5144يردیک

مثیم 5144نبا 

دیدحلا 5145یبا 

5145یناشاک

5146یلمآ

5146ینیوزق

5146یجیهال

5146ییوخ

5147يرتشوش

5149هینغم
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5150هدبع

5150يرفعج

مالسالا 5150ضیف 

5150ینامز

يزاریش دمحم  5150دیس 

5151يوسوم

5151یناقلاط

5151مراکم

5154یسیلگنا

یقالخا يالاو  ياه  شزرا  : 435 5154تمکح

5155هراشا

اه 5155همجرت 

5155یتشد

5155يدیهش

5155یلیبدرا

5155یتیآ

5155نایراصنا

اه 5155حرش 

5156يدنوار

5156يردیک

مثیم 5156نبا 

دیدحلا 5156یبا 

5156یناشاک

5156یلمآ

5157ینیوزق

5157یجیهال
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5157ییوخ

5157يرتشوش

5158هینغم

5158هدبع

5158يرفعج

مالسالا 5158ضیف 

5159ینامز

يزاریش دمحم  5159دیس 

5159يوسوم

5159یناقلاط

5159مراکم

5162یسیلگنا

ناراوگرزب تخانش  هار  : 436 5162تمکح

5162هراشا

اه 5163همجرت 

5163یتشد

5163يدیهش

5163یلیبدرا

5163یتیآ

5163نایراصنا

اه 5163حرش 

5163يدنوار

5163يردیک

مثیم 5163نبا 

دیدحلا 5163یبا 

5164یناشاک
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5164یلمآ

5164ینیوزق

5164یجیهال

5164ییوخ

5164يرتشوش

5164هینغم

5164هدبع

5164يرفعج

مالسالا 5164ضیف 

5164ینامز

يزاریش دمحم  5165دیس 

5165يوسوم

5165یناقلاط

5165مراکم

5167یسیلگنا

ششخب لدع و  تخانش  : 437 5168تمکح

5168هراشا

اه 5168همجرت 

5168یتشد

5168يدیهش

5168یلیبدرا

5168یتیآ

5169نایراصنا

اه 5169حرش 

5169يدنوار

5169يردیک
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مثیم 5169نبا 

دیدحلا 5169یبا 

5170یناشاک

5170یلمآ

5170ینیوزق

5170یجیهال

5170ییوخ

5171يرتشوش

5171هینغم

5172هدبع

5172يرفعج

مالسالا 5172ضیف 

5172ینامز

يزاریش دمحم  5172دیس 

5172يوسوم

5172یناقلاط

5173مراکم

5176یسیلگنا

ینمشد لهج و  : 438 5176تمکح

5176هراشا

اه 5176همجرت 

5176یتشد

5176يدیهش

5176یلیبدرا

5176یتیآ

5176نایراصنا
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اه 5177حرش 

5177يدنوار

5177يردیک

مثیم 5177نبا 

دیدحلا 5177یبا 

5177یناشاک

5177یلمآ

5177ینیوزق

5177یجیهال

5177ییوخ

5178يرتشوش

5178هینغم

5178هدبع

5178يرفعج

مالسالا 5178ضیف 

5178ینامز

يزاریش دمحم  5178دیس 

5178يوسوم

5178یناقلاط

5179مراکم

5181یسیلگنا

ییاسراپ دهز و  فیرعت  : 439 5181تمکح

5181هراشا

اه 5181همجرت 

5181یتشد

5181يدیهش
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5181یلیبدرا

5182یتیآ

5182نایراصنا

اه 5182حرش 

5182يدنوار

5182يردیک

مثیم 5182نبا 

دیدحلا 5182یبا 

5183یناشاک

5183یلمآ

5183ینیوزق

5183یجیهال

5183ییوخ

5183يرتشوش

5184هینغم

5184هدبع

5184يرفعج

مالسالا 5184ضیف 

5185ینامز

يزاریش دمحم  5185دیس 

5185يوسوم

5185یناقلاط

5185مراکم

5188یسیلگنا

یگدنز رد  اه  ندیدباوخ  شقن  : 440 5188تمکح

5188هراشا
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اه 5188همجرت 

5188یتشد

5188يدیهش

5188یلیبدرا

5188یتیآ

5189نایراصنا

اه 5189حرش 

5189يدنوار

5189يردیک

مثیم 5189نبا 

دیدحلا 5189یبا 

5189یناشاک

5189یلمآ

5189ینیوزق

5190یجیهال

5190ییوخ

5190يرتشوش

5190هینغم

5190هدبع

5191يرفعج

مالسالا 5191ضیف 

5191ینامز

يزاریش دمحم  5191دیس 

5191يوسوم

5191یناقلاط

5191مراکم
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5193یسیلگنا

ناریدم تخانش  يراک و  هبرجت  : 441 5193تمکح

5193هراشا

اه 5193همجرت 

5193یتشد

5194يدیهش

5194یلیبدرا

5194یتیآ

5194نایراصنا

اه 5194حرش 

5194يدنوار

5194يردیک

مثیم 5194نبا 

دیدحلا 5194یبا 

5195یناشاک

5195یلمآ

5195ینیوزق

5195یجیهال

5195ییوخ

5195يرتشوش

5196هینغم

5196هدبع

5196يرفعج

مالسالا 5196ضیف 

5196ینامز

يزاریش دمحم  5196دیس 
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5196يوسوم

5197یناقلاط

5197مراکم

5199یسیلگنا

یگدنز يارب  اهرهش  باختنا  هار  : 442 5199تمکح

5199هراشا

اه 5199همجرت 

5199یتشد

5200يدیهش

5200یلیبدرا

5200یتیآ

5200نایراصنا

اه 5200حرش 

5200يدنوار

5200يردیک

مثیم 5200نبا 

دیدحلا 5200یبا 

5202یناشاک

5202یلمآ

5202ینیوزق

5202یجیهال

5202ییوخ

5202يرتشوش

5203هینغم

5203هدبع

5203يرفعج
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مالسالا 5203ضیف 

5203ینامز

يزاریش دمحم  5203دیس 

5203يوسوم

5204یناقلاط

5204مراکم

5207یسیلگنا

رتشا کلام  ياه  یگژیو  : 443 5207تمکح

5207هراشا

اه 5207همجرت 

5207یتشد

5208يدیهش

5208یلیبدرا

5208یتیآ

5208نایراصنا

اه 5208حرش 

5208يدنوار

5208يردیک

مثیم 5209نبا 

دیدحلا 5209یبا 

5209یناشاک

5209یلمآ

5210ینیوزق

5210یجیهال

5210ییوخ

5210يرتشوش
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5212هینغم

5212هدبع

5212يرفعج

مالسالا 5212ضیف 

5212ینامز

يزاریش دمحم  5212دیس 

5213يوسوم

5213یناقلاط

5213مراکم

5217یسیلگنا

راک موادت  شزرا  : 444 5217تمکح

5217هراشا

اه 5217همجرت 

5217یتشد

5217يدیهش

5218یلیبدرا

5218یتیآ

5218نایراصنا

اه 5218حرش 

5218يدنوار

5218يردیک

مثیم 5218نبا 

دیدحلا 5218یبا 

5219یناشاک

5219یلمآ

5219ینیوزق
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5219یجیهال

5219ییوخ

5219يرتشوش

5220هینغم

5220هدبع

5220يرفعج

مالسالا 5220ضیف 

5220ینامز

يزاریش دمحم  5220دیس 

5220يوسوم

5221یناقلاط

5221مراکم

5223یسیلگنا

یسانش ناسنا  : 445 5223تمکح

5223هراشا

اه 5223همجرت 

5223یتشد

5224يدیهش

5224یلیبدرا

5224یتیآ

5224نایراصنا

اه 5224حرش 

5224يدنوار

5224يردیک

مثیم 5224نبا 

دیدحلا 5224یبا 
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5225یناشاک

5225یلمآ

5225ینیوزق

5225یجیهال

5225ییوخ

5226يرتشوش

5226هینغم

5226هدبع

5226يرفعج

مالسالا 5226ضیف 

5227ینامز

يزاریش دمحم  5227دیس 

5227يوسوم

5227یناقلاط

5228مراکم

5231یسیلگنا

مدرم نوید  تخادرپ  ترورض  : 446 5231تمکح

5231هراشا

اه 5231همجرت 

5231یتشد

5232يدیهش

5232یلیبدرا

5232یتیآ

5232نایراصنا

اه 5232حرش 

5232يدنوار
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5233يردیک

مثیم 5233نبا 

دیدحلا 5233یبا 

5234یناشاک

5234یلمآ

5234ینیوزق

5234یجیهال

5234ییوخ

5235يرتشوش

5238هینغم

5238هدبع

5238يرفعج

مالسالا 5238ضیف 

5239ینامز

يزاریش دمحم  5239دیس 

5239يوسوم

5239یناقلاط

5240مراکم

5243یسیلگنا

تراجت رد  هقف  ترورض  : 447 5244تمکح

5244هراشا

اه 5244همجرت 

5244یتشد

5244يدیهش

5244یلیبدرا

5244یتیآ
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5244نایراصنا

اه 5244حرش 

5244يدنوار

5245يردیک

مثیم 5245نبا 

دیدحلا 5245یبا 

5245یناشاک

5245یلمآ

5245ینیوزق

5245یجیهال

5246ییوخ

5246يرتشوش

5246هینغم

5246هدبع

5246يرفعج

مالسالا 5247ضیف 

5247ینامز

يزاریش دمحم  5247دیس 

5247يوسوم

5247یناقلاط

5248مراکم

5251یسیلگنا

اه تبیصم  اب  دروخرب  هار  : 448 5251تمکح

5251هراشا

اه 5251همجرت 

5251یتشد
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5251يدیهش

5251یلیبدرا

5251یتیآ

5251نایراصنا

اه 5252حرش 

5252يدنوار

5252يردیک

مثیم 5252نبا 

دیدحلا 5252یبا 

5252یناشاک

5252یلمآ

5252ینیوزق

5252یجیهال

5253ییوخ

5253يرتشوش

5253هینغم

5253هدبع

5253يرفعج

مالسالا 5253ضیف 

5254ینامز

يزاریش دمحم  5254دیس 

5254يوسوم

5254یناقلاط

5254مراکم

5257یسیلگنا

یتسرپ اوه  اب  هزرابم  هار  : 449 5257تمکح
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5257هراشا

اه 5257همجرت 

5257یتشد

5257يدیهش

5257یلیبدرا

5257یتیآ

5257نایراصنا

اه 5257حرش 

5258يدنوار

5258يردیک

مثیم 5258نبا 

دیدحلا 5258یبا 

5258یناشاک

5258یلمآ

5258ینیوزق

5258یجیهال

5258ییوخ

5259يرتشوش

5260هینغم

5260هدبع

5260يرفعج

مالسالا 5260ضیف 

5260ینامز

يزاریش دمحم  5260دیس 

5261يوسوم

5261یناقلاط
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5261مراکم

5263یسیلگنا

ندرک یخوش  زا  زیهرپ  : 450 5263تمکح

5263هراشا

اه 5264همجرت 

5264یتشد

5264يدیهش

5264یلیبدرا

5264یتیآ

5264نایراصنا

اه 5264حرش 

5264يدنوار

5264يردیک

مثیم 5264نبا 

دیدحلا 5265یبا 

5265یناشاک

5265یلمآ

5265ینیوزق

5265یجیهال

5265ییوخ

5266يرتشوش

5266هینغم

5266هدبع

5266يرفعج

مالسالا 5266ضیف 

5266ینامز

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 515 

http://www.ghaemiyeh.com


يزاریش دمحم  5267دیس 

5267يوسوم

5267یناقلاط

5267مراکم

5269یسیلگنا

مدرم اب  دروخرب  شور  : 451 5269تمکح

5269هراشا

اه 5270همجرت 

5270یتشد

5270يدیهش

5270یلیبدرا

5270یتیآ

5270نایراصنا

اه 5270حرش 

5270يدنوار

5270يردیک

مثیم 5270نبا 

دیدحلا 5271یبا 

5271یناشاک

5271یلمآ

5271ینیوزق

5271یجیهال

5272ییوخ

5272يرتشوش

5273هینغم

5273هدبع
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5273يرفعج

مالسالا 5273ضیف 

5273ینامز

يزاریش دمحم  5273دیس 

5274يوسوم

5274یناقلاط

5274مراکم

5277یسیلگنا

انغ رقف و  تخانش  رایعم  : 452 5277تمکح

5277هراشا

اه 5277همجرت 

5277یتشد

5277يدیهش

5277یلیبدرا

5277یتیآ

5277نایراصنا

اه 5277حرش 

5277يدنوار

5278يردیک

مثیم 5278نبا 

دیدحلا 5278یبا 

5278یناشاک

5278یلمآ

5279ینیوزق

5279یجیهال

5279ییوخ
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5279يرتشوش

5279هینغم

5280هدبع

5280يرفعج

مالسالا 5280ضیف 

5280ینامز

يزاریش دمحم  5280دیس 

5280يوسوم

5280یناقلاط

5281مراکم

5283یسیلگنا

ریبز فارحنا  للع  : 453 5283تمکح

5283هراشا

اه 5283همجرت 

5283یتشد

5284يدیهش

5284یلیبدرا

5284یتیآ

5284نایراصنا

اه 5284حرش 

5284يدنوار

5284يردیک

مثیم 5284نبا 

دیدحلا 5284یبا 

5305یناشاک

5305یلمآ
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5305ینیوزق

5305یجیهال

5305ییوخ

5305يرتشوش

5306هینغم

5306هدبع

5306يرفعج

مالسالا 5306ضیف 

5307ینامز

يزاریش دمحم  5307دیس 

5307يوسوم

5308یناقلاط

5329مراکم

5332یسیلگنا

ییادز رورغ  هار  : 454 5335تمکح

5335هراشا

اه 5335همجرت 

5335یتشد

5335يدیهش

5335یلیبدرا

5335یتیآ

5335نایراصنا

اه 5336حرش 

5336يدنوار

5336يردیک

مثیم 5336نبا 
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دیدحلا 5336یبا 

5337یناشاک

5337یلمآ

5337ینیوزق

5337یجیهال

5337ییوخ

5337يرتشوش

5339هینغم

5339هدبع

5339يرفعج

مالسالا 5339ضیف 

5339ینامز

يزاریش دمحم  5339دیس 

5339يوسوم

5340یناقلاط

5340مراکم

5343یسیلگنا

رعاش نیرتگرزب  تخانش  هار  : 455 5344تمکح

5344هراشا

اه 5344همجرت 

5344یتشد

5344يدیهش

5344یلیبدرا

5345یتیآ

5345نایراصنا

اه 5345حرش 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 520 

http://www.ghaemiyeh.com


5345يدنوار

5345يردیک

مثیم 5345نبا 

دیدحلا 5346یبا 

5354یناشاک

5355یلمآ

5355ینیوزق

5355یجیهال

5355ییوخ

5356يرتشوش

5365هینغم

5365هدبع

5365يرفعج

مالسالا 5365ضیف 

5365ینامز

يزاریش دمحم  5366دیس 

5366يوسوم

5366یناقلاط

5367مراکم

5373یسیلگنا

یمدآ ناج  ياهب  : 456 5374تمکح

5374هراشا

اه 5374همجرت 

5374یتشد

5375يدیهش

5375یلیبدرا
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5375یتیآ

5375نایراصنا

اه 5375حرش 

5375يدنوار

5375يردیک

مثیم 5375نبا 

دیدحلا 5376یبا 

5376یناشاک

5376یلمآ

5376ینیوزق

5377یجیهال

5377ییوخ

5377يرتشوش

5378هینغم

5378هدبع

5378يرفعج

مالسالا 5378ضیف 

5378ینامز

يزاریش دمحم  5378دیس 

5378يوسوم

5379یناقلاط

5379مراکم

5382یسیلگنا

ملع لام و  ناگنشت  : 457 5382تمکح

5382هراشا

اه 5382همجرت 
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5382یتشد

5382يدیهش

5382یلیبدرا

5382یتیآ

5382نایراصنا

اه 5382حرش 

5383يدنوار

5383يردیک

مثیم 5383نبا 

دیدحلا 5383یبا 

5383یناشاک

5383یلمآ

5383ینیوزق

5384یجیهال

5384ییوخ

5384يرتشوش

5385هینغم

5385هدبع

5385يرفعج

مالسالا 5385ضیف 

5385ینامز

يزاریش دمحم  5385دیس 

5386يوسوم

5386یناقلاط

5386مراکم

5388یسیلگنا
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نامیا ياه  هناشن  : 458 5388تمکح

5388هراشا

اه 5389همجرت 

5389یتشد

5389يدیهش

5389یلیبدرا

5389یتیآ

5389نایراصنا

اه 5389حرش 

5389يدنوار

5389يردیک

مثیم 5390نبا 

دیدحلا 5390یبا 

5390یناشاک

5391یلمآ

5391ینیوزق

5391یجیهال

5391ییوخ

5391يرتشوش

5393هینغم

5393هدبع

5393يرفعج

مالسالا 5393ضیف 

5393ینامز

يزاریش دمحم  5394دیس 

5394يوسوم
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5394یناقلاط

5394مراکم

5397یسیلگنا

رایتخا ربج و  هاگیاج  تخانش  : 459 5397تمکح

5397هراشا

اه 5397همجرت 

5397یتشد

5397يدیهش

5398یلیبدرا

5398یتیآ

5398نایراصنا

اه 5398حرش 

5398يدنوار

5398يردیک

مثیم 5398نبا 

دیدحلا 5398یبا 

5399یناشاک

5399یلمآ

5399ینیوزق

5399یجیهال

5399ییوخ

5399يرتشوش

5401هینغم

5401هدبع

5401يرفعج

مالسالا 5401ضیف 
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5401ینامز

يزاریش دمحم  5402دیس 

5402يوسوم

5402یناقلاط

5402مراکم

5405یسیلگنا

لّمحت ربص و  شزرا  : 460 5405تمکح

5405هراشا

اه 5405همجرت 

5405یتشد

5405يدیهش

5405یلیبدرا

5406یتیآ

5406نایراصنا

اه 5406حرش 

5406يدنوار

5406يردیک

مثیم 5406نبا 

دیدحلا 5406یبا 

5407یناشاک

5407یلمآ

5407ینیوزق

5407یجیهال

5407ییوخ

5407يرتشوش

5408هینغم
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5408هدبع

5408يرفعج

مالسالا 5408ضیف 

5408ینامز

يزاریش دمحم  5409دیس 

5409يوسوم

5409یناقلاط

5409مراکم

5411یسیلگنا

یناوتان هناشن  تبیغ  : 461 5411تمکح

5411هراشا

اه 5412همجرت 

5412یتشد

5412يدیهش

5412یلیبدرا

5412یتیآ

5412نایراصنا

اه 5412حرش 

5412يدنوار

5412يردیک

مثیم 5412نبا 

دیدحلا 5412یبا 

5413یناشاک

5413یلمآ

5413ینیوزق

5413یجیهال
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5413ییوخ

5413يرتشوش

5413هینغم

5414هدبع

5414يرفعج

مالسالا 5414ضیف 

5414ینامز

يزاریش دمحم  5414دیس 

5414يوسوم

5415یناقلاط

5415مراکم

5417یسیلگنا

شیاتس رد  یگدز  رورغ  زا  زیهرپ  : 462 5417تمکح

5418هراشا

اه 5418همجرت 

5418یتشد

5418يدیهش

5418یلیبدرا

5418یتیآ

5418نایراصنا

اه 5418حرش 

5418يدنوار

5418يردیک

مثیم 5418نبا 

دیدحلا 5419یبا 

5419یناشاک
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5420یلمآ

5420ینیوزق

5420یجیهال

5420ییوخ

5420يرتشوش

5420هینغم

5421هدبع

5421يرفعج

مالسالا 5421ضیف 

5421ینامز

يزاریش دمحم  5421دیس 

5421يوسوم

5421یناقلاط

5422مراکم

5425یسیلگنا

تسا ترخآ  يارب  ایند  : 463 5425تمکح

5425هراشا

اه 5426همجرت 

5426یتشد

5426يدیهش

5426یلیبدرا

5426یتیآ

5426نایراصنا

اه 5426حرش 

5426يدنوار

5426يردیک
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مثیم 5427نبا 

دیدحلا 5427یبا 

5427یناشاک

5427یلمآ

5427ینیوزق

5427یجیهال

5427ییوخ

5428يرتشوش

5428هینغم

5428هدبع

5428يرفعج

مالسالا 5428ضیف 

5428ینامز

يزاریش دمحم  5428دیس 

5428يوسوم

5429یناقلاط

5429مراکم

5431یسیلگنا

هّیما ینب  كاندرد  ماجنارس  : 464 5431تمکح

5431هراشا

اه 5431همجرت 

5431یتشد

5432يدیهش

5432یلیبدرا

5432یتیآ

5432نایراصنا
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اه 5433حرش 

5433يدنوار

5433يردیک

مثیم 5433نبا 

دیدحلا 5434یبا 

5434یناشاک

5434یلمآ

5435ینیوزق

5435یجیهال

5435ییوخ

5435يرتشوش

5438هینغم

5438هدبع

5438يرفعج

مالسالا 5438ضیف 

5438ینامز

يزاریش دمحم  5439دیس 

5439يوسوم

5439یناقلاط

5440مراکم

5442یسیلگنا

راصنا يالاو  ياه  شزرا  : 465 5443تمکح

5444هراشا

اه 5444همجرت 

5444یتشد

5444يدیهش
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5444یلیبدرا

5444یتیآ

5444نایراصنا

اه 5444حرش 

5444يدنوار

5445يردیک

مثیم 5445نبا 

دیدحلا 5445یبا 

5446یناشاک

5446یلمآ

5446ینیوزق

5446یجیهال

5447ییوخ

5447يرتشوش

5450هینغم

5450هدبع

5450يرفعج

مالسالا 5450ضیف 

5450ینامز

يزاریش دمحم  5451دیس 

5451يوسوم

5451یناقلاط

5452مراکم

5455یسیلگنا

تادهاشم رد  تّقد  : 466 5455تمکح

5455هراشا
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اه 5456همجرت 

5456یتشد

5456يدیهش

5456یلیبدرا

5456یتیآ

5457نایراصنا

اه 5457حرش 

5457يدنوار

5457يردیک

مثیم 5458نبا 

دیدحلا 5458یبا 

5474یناشاک

5474یلمآ

5475ینیوزق

5475یجیهال

5475ییوخ

5475يرتشوش

5477هینغم

5477هدبع

5477يرفعج

مالسالا 5477ضیف 

5478ینامز

يزاریش دمحم  5478دیس 

5478يوسوم

5478یناقلاط

5479مراکم
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5481یسیلگنا

یهلا ناربهر  زا  یکی  فصو  : 467 5482تمکح

5482هراشا

اه 5482همجرت 

5482یتشد

5482يدیهش

5482یلیبدرا

5482یتیآ

5482نایراصنا

اه 5482حرش 

5482يدنوار

5483يردیک

مثیم 5483نبا 

دیدحلا 5483یبا 

5484یناشاک

5484یلمآ

5484ینیوزق

5485یجیهال

5485ییوخ

5486يرتشوش

5486هینغم

5486هدبع

5486يرفعج

مالسالا 5486ضیف 

5486ینامز

يزاریش دمحم  5487دیس 
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5487يوسوم

5487یناقلاط

5488مراکم

5490یسیلگنا

يراد هیامرس  تّیلوؤسم  : 468 5490تمکح

5491هراشا

اه 5491همجرت 

5491یتشد

5491يدیهش

5491یلیبدرا

5491یتیآ

5492نایراصنا

اه 5492حرش 

5492يدنوار

5492يردیک

مثیم 5493نبا 

دیدحلا 5493یبا 

5493یناشاک

5494یلمآ

5494ینیوزق

5494یجیهال

5494ییوخ

5495يرتشوش

5497هینغم

5497هدبع

5497يرفعج
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مالسالا 5497ضیف 

5497ینامز

يزاریش دمحم  5498دیس 

5498يوسوم

5498یناقلاط

5498مراکم

5503یسیلگنا

مالّسلا هیلع  ماما  هب  تبسن  طیرفت  طارفا و  زا  زیهرپ  : 469 5503تمکح

5503هراشا

اه 5504همجرت 

5504یتشد

5504يدیهش

5504یلیبدرا

5504یتیآ

5504نایراصنا

اه 5505حرش 

5505يدنوار

5505يردیک

مثیم 5505نبا 

دیدحلا 5505یبا 

5508یناشاک

5508یلمآ

5508ینیوزق

5509یجیهال

5509ییوخ

5509يرتشوش
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5515هینغم

5515هدبع

5515يرفعج

مالسالا 5515ضیف 

5515ینامز

يزاریش دمحم  5515دیس 

5516يوسوم

5516یناقلاط

5520مراکم

5526یسیلگنا

لدع دیحوت و  فیرعت  : 470 5529تمکح

5529هراشا

اه 5529همجرت 

5529یتشد

5530يدیهش

5530یلیبدرا

5530یتیآ

5530نایراصنا

اه 5530حرش 

5530يدنوار

5530يردیک

مثیم 5530نبا 

دیدحلا 5531یبا 

5532یناشاک

5532یلمآ

5532ینیوزق
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5533یجیهال

5533ییوخ

5534يرتشوش

5534هینغم

5535هدبع

5535يرفعج

مالسالا 5535ضیف 

5535ینامز

يزاریش دمحم  5535دیس 

5535يوسوم

5535یناقلاط

5536مراکم

5540یسیلگنا

توکس نخس و  هاگیاج  تخانش  : 471 5541تمکح

5541هراشا

اه 5541همجرت 

5541یتشد

5541يدیهش

5541یلیبدرا

5541یتیآ

5541نایراصنا

اه 5541حرش 

5542يدنوار

5542يردیک

مثیم 5542نبا 

دیدحلا 5542یبا 
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5542یناشاک

5542یلمآ

5542ینیوزق

5542یجیهال

5542ییوخ

5542يرتشوش

5542هینغم

5542هدبع

5542يرفعج

مالسالا 5542ضیف 

5543ینامز

يزاریش دمحم  5543دیس 

5543يوسوم

5543یناقلاط

5543مراکم

5545یسیلگنا

ناراب ياعد  : 472 5545تمکح

5545هراشا

اه 5545همجرت 

5545یتشد

5546يدیهش

5546یلیبدرا

5546یتیآ

5546نایراصنا

اه 5546حرش 

5546يدنوار

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 539 

http://www.ghaemiyeh.com


5547يردیک

مثیم 5547نبا 

دیدحلا 5547یبا 

5547یناشاک

5548یلمآ

5548ینیوزق

5548یجیهال

5548ییوخ

5549يرتشوش

5551هینغم

5551هدبع

5551يرفعج

مالسالا 5551ضیف 

5551ینامز

يزاریش دمحم  5551دیس 

5552يوسوم

5552یناقلاط

5552مراکم

5556یسیلگنا

شیارآ ندرک و  گنر  شزرا  : 473 5557تمکح

5557هراشا

اه 5557همجرت 

5557یتشد

5557يدیهش

5557یلیبدرا

5557یتیآ
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5557نایراصنا

اه 5558حرش 

5558يدنوار

5558يردیک

مثیم 5558نبا 

دیدحلا 5558یبا 

5559یناشاک

5559یلمآ

5559ینیوزق

5559یجیهال

5560ییوخ

5560يرتشوش

5560هینغم

5561هدبع

5561يرفعج

مالسالا 5561ضیف 

5561ینامز

يزاریش دمحم  5561دیس 

5561يوسوم

5561یناقلاط

5562مراکم

5566یسیلگنا

ینمادکاپ تّفع و  شزرا  : 474 5566تمکح

5566هراشا

اه 5566همجرت 

5566یتشد
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5566يدیهش

5566یلیبدرا

5566یتیآ

5567نایراصنا

اه 5567حرش 

5567يدنوار

5567يردیک

مثیم 5567نبا 

دیدحلا 5567یبا 

5572یناشاک

5572یلمآ

5572ینیوزق

5572یجیهال

5572ییوخ

5572يرتشوش

5572هینغم

5572هدبع

5572يرفعج

مالسالا 5572ضیف 

5572ینامز

يزاریش دمحم  5573دیس 

5573يوسوم

5573یناقلاط

5574مراکم

5576یسیلگنا

تعانق شزرا  : 475 5576تمکح
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5576هراشا

اه 5576همجرت 

5576یتشد

5577يدیهش

5577یلیبدرا

5577یتیآ

5577نایراصنا

اه 5577حرش 

5577يدنوار

5577يردیک

مثیم 5577نبا 

دیدحلا 5577یبا 

5578یناشاک

5578یلمآ

5578ینیوزق

5578یجیهال

5578ییوخ

5578يرتشوش

5579هینغم

5579هدبع

5579يرفعج

مالسالا 5579ضیف 

5579ینامز

يزاریش دمحم  5579دیس 

5580يوسوم

5580یناقلاط
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5580مراکم

5582یسیلگنا

يراد روشک  هار  : 476 5582تمکح

5582هراشا

اه 5583همجرت 

5583یتشد

5583يدیهش

5583یلیبدرا

5583یتیآ

5583نایراصنا

اه 5583حرش 

5584يدنوار

5584يردیک

مثیم 5584نبا 

دیدحلا 5584یبا 

5585یناشاک

5585یلمآ

5585ینیوزق

5585یجیهال

5585ییوخ

5586يرتشوش

5590هینغم

5590هدبع

5590يرفعج

مالسالا 5590ضیف 

5591ینامز
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يزاریش دمحم  5591دیس 

5591يوسوم

5591یناقلاط

5592مراکم

5595یسیلگنا

هانگ نیرت  گرزب  : 477 5596تمکح

5596هراشا

اه 5596همجرت 

5596یتشد

5596يدیهش

5596یلیبدرا

5596یتیآ

5596نایراصنا

اه 5596حرش 

5597يدنوار

5597يردیک

مثیم 5597نبا 

دیدحلا 5597یبا 

5597یناشاک

5597یلمآ

5597ینیوزق

5598یجیهال

5598ییوخ

5598يرتشوش

5598هینغم

5599هدبع
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5599يرفعج

مالسالا 5599ضیف 

5599ینامز

يزاریش دمحم  5599دیس 

5599يوسوم

5599یناقلاط

5600مراکم

5602یسیلگنا

ناهاگآ تّیلوؤسم  : 478 5602تمکح

5602هراشا

اه 5602همجرت 

5602یتشد

5602يدیهش

5602یلیبدرا

5602یتیآ

5602نایراصنا

اه 5603حرش 

5603يدنوار

5603يردیک

مثیم 5604نبا 

دیدحلا 5604یبا 

5605یناشاک

5605یلمآ

5605ینیوزق

5605یجیهال

5605ییوخ
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5606يرتشوش

5607هینغم

5607هدبع

5607يرفعج

مالسالا 5607ضیف 

5607ینامز

يزاریش دمحم  5608دیس 

5608يوسوم

5608یناقلاط

5609مراکم

5611یسیلگنا

تسود نیرتدب  : 479 5611تمکح

5611هراشا

اه 5612همجرت 

5612یتشد

5612يدیهش

5612یلیبدرا

5612یتیآ

5612نایراصنا

اه 5612حرش 

5612يدنوار

5612يردیک

مثیم 5613نبا 

دیدحلا 5613یبا 

5613یناشاک

5614یلمآ
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5614ینیوزق

5614یجیهال

5614ییوخ

5614يرتشوش

5614هینغم

5614هدبع

5614يرفعج

مالسالا 5614ضیف 

5615ینامز

يزاریش دمحم  5615دیس 

5615يوسوم

5615یناقلاط

5616مراکم

5619یسیلگنا

یتسود تفآ  : 480 5619تمکح

5619هراشا

اه 5620همجرت 

5620یتشد

5620يدیهش

5620یلیبدرا

5621یتیآ

5621نایراصنا

اه 5622حرش 

5622يدنوار

5622يردیک

مثیم 5622نبا 
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دیدحلا 5623یبا 

5623یناشاک

5624یلمآ

5624ینیوزق

5624یجیهال

5625ییوخ

5625يرتشوش

5626هینغم

5627هدبع

5627يرفعج

مالسالا 5627ضیف 

5627ینامز

يزاریش دمحم  5627دیس 

5628يوسوم

5628یناقلاط

5630مراکم

5634یسیلگنا

زکرم 5635هرابرد 
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 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  تمکح 

باتک تاصخشم 

 - 1387 ناهفصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  هسانشرس : 

حرش .هدیزگرب   . هغالبلا جهن  يدادرارق :  ناونع 

 ( یضر دیس  یضر (  فیرش  نیسحلا  نب  دمحم  حرش / )  همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  تمکح  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
.ناگدنسیون زا  یعمج  و 

حلاص یحبص  رتکد  هغالبلا  جهن  يدنب  هحفص  هغالبلا  جهن  ياه  تمکح 

-1398 � ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  ناهفصا : رشن :  تاصخشم 

.ص 98 يرهاظ :  تاصخشم 

.تسا مالسلا " هیلع  یلع  نینموملا  ریما   " رثا هغالبلا "  جهن  زا " يا  هدیزگرب  حرش  رضاح  رثا  تشاددای : 

(. اه تمکح   ) هغالبلا جهن  ناور  حرش  دلج : يور  ناونع  تشاددای : 

ریسفت دقن و  هغالبلا --  جهن  40ق .  ترجه -  زا  لبق   23 لوا ، ماما  ع ،)  ) بلاط یبا  نب  یلع  عوضوم : 

Ali ibn Abi-talib, Imam I. Nahjol - Balaghah -- Criticism and interpretation عوضوم : 

حرش .هدیزگرب  .هغالبلا  جهن  40ق .  ترجه -  زا  لبق   23 لوا ، ماما  ع ،)  ) بلاط یبا  نب  یلع  هدوزفا :  هسانش 

Ali ibn Abi-talib, Imam I. Nahjol - Balaghah هدوزفا :  هسانش 

BP38/0423/ص16 1396 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/9515 ییوید :  يدنب  هدر 

1 ص :

همدقم

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 550 

http://www.ghaemiyeh.com


دیس موحرم  طسوت  هک  ینامز  زا  .مالسلا  هیلع  نینموملاریما  ترـضح  زیمآ  تمکح  نانخـس  زا  ولمم  تسا  یباتک  هغالبلا  جهن  باتک 
نونک ات  .دنا  هتـشون  اه  همجرت  اه و  حرـش  نآ  يارب  املع  رـضاح  نامز  ات  تسا  هدش  نیودـت  يرجه  لاس 400  رد  هللا  همحر  یـضر 

.تسا هدش  شراگن  هغالبلا  جهن  يارب  حرش  همجرت و  باتک  زا 80  شیب 

جهن ياه  تمکح  شخب  هب  صاصتخا  تسا ، هدـش  میظنت  ناهفـصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسؤم  طسوت  هک  یلاتیجید  رثا  نیا 
هللا ءاش  نا  هک  تسا  نیا  هسسؤم  نیا  ششوک  .تسا  هدش  هدروآ  تمکح  ره  لیذ  رد  حورـش  اه و  همجرت  زا  یبختنم  دراد و  هغالبلا 

رـضاح هخـسن ي  بیترت  نیمه  رب  زین  هغالبلا  جهن  ياه  همان  اه و  هبطخ  شخب  دـنک و  هفاضا  ار  حورـش  اه و  همجرت  ریاس  هدـنیآ  رد 
.دیدرگ دهاوخ  میظنت 

: دشاب یم  لیذ  رارق  هب  تسا  هدش  جرد  رثا  نیا  رد  هک  یحورش  اه و  همجرت 

اه همجرت 

( یتشد  ) یتشد دمحم  . 1

( يدیهش  ) يدیهش رفعج  دیس  . 2

( یلیبدرا  ) یلیبدرا نیدلا  فرش  نب  نیسح  . 3

( یتیآ  ) یتیآ دمحملادبع  . 4

( نایراصنا  ) نایراصنا نیسح  . 5

(Yasin T. Al-Jibouri (English یسیلگنا ؛ همجرت  . 6

2 ص :
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حورش * 

( يدنوار  ) يدنوار نیدلا  بطق  هغالبلا / جهن  حرش  یف  هعاربلا  جاهنم  . 7

( يردیک  ) یقهیب يردیک  نیدلا  بطق  هغالبلا / جهن  حرش  یف  قیاقحلا  قیادح  . 8

( مثیم نبا   ) ینارحب مثیم  نبا  هغالبلا / جهن  حرش  ای  نیکلاسلا  حابصم  . 9

( دیدحلا یبا  نبا  ) دیدحلا یبا  نب  دیمحلادبع  دماحوبا  هغالبلا / جهن  حرش  . 10

( یناشاک  ) یناشاک هللا  حتفالم  نیفراعلا / هرکذت  نیلفاغلا و  هیبنت  . 11

( یلمآ  ) یلمآ نیدلا  سمش  نب  رفعج  نیدلازع  یلمآ / هغالبلا  جهن  حرش  همجرت و  . 12

( ینیوزق  ) ینیوزق ینغور  حلاص  دمحم  یلوم  ینیوزق / ینغور  حرش  . 13

( یجیهال  ) یجیهال رقابدمحم  ازریم  یجیهال / باون  هغالبلا  جهن  حرش  . 14

( ییوخ  ) ییوخ مشاه  هللا  بیبح  ازریم  هغالبلا / جهن  حرش  یف  هعاربلا  جاهنم  . 15

( يرتشوش  ) يرتشوش یقتدمحم  خیش  هغالبلا / جهن  حرش  یف  هغابصلا  جهب  . 16

( هینغم  ) هینغم داوجدمحم  هغالبلا / جهن  لالظ  یف  . 17

( هدبع  ) هدبع دمحم  هغالبلا / جهن  حرش  . 18

( يرفعج  ) يرفعج همالع  هغالبلا / جهن  ریسفت  همجرت و  . 19

( مالسالا ضیف   ) مالسالا ضیف  یقن  یلع  دیس  هغالبلا / جهن  حرش  همجرت و  . 20

( ینامز  ) ینامز یفطصم  هغالبلا / جهن  حرش  همجرت و  . 21

( يزاریش دمحمدیس   ) يزاریش ینیسحدمحم  دیس  هغالبلا / جهن  حیضوت  . 22

( يوسوم  ) يوسوم یلع  سابع  دیس  هغالبلا / جهن  حرش  . 23

( یناغماد  ) یناغماد يودهم  دومحم  / دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرشرد  خیرات  هولج  . 24

( يزاریش مراکم   ) يزاریش مراکم  هللا  تیآ  مالسلا / هیلع  نینمؤملاریما  ماما  مایپ  . 25
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: هجوت لباق  تاکن  * 

.تسا هتفرگ  رارق  فیلات  نامز  بیترت  هب  هناگادج ، مادکره  اه  همجرت  حورش و  .1

جهن نتم  دوبن  هخـسن و  فالتخا  لیلد  هب  هکنیا  اـی  درادـن و  یحرـش  فلوم  اـی  ینعی  .درادـن  دوجو  اـه  همجرت  حورـش و  زا  یخرب  .2
.هدرکن شراگن  يزیچ  نآ  ندوب  حضاو  لیلد  هب  حراش  هکنیا  ای  هتشونن و  يزیچ  حراش  هخسن  نآ  رد  هغالبلا 

.تسا هتفرگ  رارق  زتنارپ  لخاد  رکذلا  قوف  تسیل  رد  دشاب  یم  همجرت  حرش و  ره  هدننک ي  صخشم  هک  يا  هملک  .3

.تسا هدش  هتفرگ  رظن  رد  رثا  نتم  ناونع  هب  حلاص  یحبص  هخسن ي  هغالبلا ، جهن  خسن  ددعت  هب  هجوتاب  . 4

.دنا هدش  هداد  رارق  زتنارپ  لخاد  اه  همجرت  حورش و  ياه  یقرواپ  .5

.دییامن مالعا  ار  بتارم  هیمئاق  هسسؤم  هب  يراتشون  تاهابتشا  ای  یلصا و  بتک  اب  فالتخا  هنوگره  هدهاشم ي  تروص  رد  .6

4 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 554 

http://www.ghaemiyeh.com


هراشا

5 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 555 

http://www.ghaemiyeh.com


دـشاب هتـشاد  قیبطت  رظن  دروم  هخـسن  اب  ات  هدـش  هداد  رارق  یلاخ  تاحفـص  نیا  هدـش  هدروآ  اه  تمکح  شخب  طـقف  هکنیا  لـیلد  هب 
باتک يدنب  هحفص 

6 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 556 

http://www.ghaemiyeh.com


7 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 557 

http://www.ghaemiyeh.com


8 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 558 

http://www.ghaemiyeh.com


9 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 559 

http://www.ghaemiyeh.com


10 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 560 

http://www.ghaemiyeh.com


11 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 561 

http://www.ghaemiyeh.com


12 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 562 

http://www.ghaemiyeh.com


13 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 563 

http://www.ghaemiyeh.com


14 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 564 

http://www.ghaemiyeh.com


15 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 565 

http://www.ghaemiyeh.com


16 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 566 

http://www.ghaemiyeh.com


17 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 567 

http://www.ghaemiyeh.com


18 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 568 

http://www.ghaemiyeh.com


19 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 569 

http://www.ghaemiyeh.com


20 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 570 

http://www.ghaemiyeh.com


21 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 571 

http://www.ghaemiyeh.com


22 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 572 

http://www.ghaemiyeh.com


23 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 573 

http://www.ghaemiyeh.com


24 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 574 

http://www.ghaemiyeh.com


25 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 575 

http://www.ghaemiyeh.com


26 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 576 

http://www.ghaemiyeh.com


27 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 577 

http://www.ghaemiyeh.com


28 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 578 

http://www.ghaemiyeh.com


29 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 579 

http://www.ghaemiyeh.com


30 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 580 

http://www.ghaemiyeh.com


31 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 581 

http://www.ghaemiyeh.com


32 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 582 

http://www.ghaemiyeh.com


33 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 583 

http://www.ghaemiyeh.com


34 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 584 

http://www.ghaemiyeh.com


35 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 585 

http://www.ghaemiyeh.com


36 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 586 

http://www.ghaemiyeh.com


37 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 587 

http://www.ghaemiyeh.com


38 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 588 

http://www.ghaemiyeh.com


39 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 589 

http://www.ghaemiyeh.com


40 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 590 

http://www.ghaemiyeh.com


41 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 591 

http://www.ghaemiyeh.com


42 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 592 

http://www.ghaemiyeh.com


43 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 593 

http://www.ghaemiyeh.com


44 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 594 

http://www.ghaemiyeh.com


45 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 595 

http://www.ghaemiyeh.com


46 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 596 

http://www.ghaemiyeh.com


47 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 597 

http://www.ghaemiyeh.com


48 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 598 

http://www.ghaemiyeh.com


49 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 599 

http://www.ghaemiyeh.com


50 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 600 

http://www.ghaemiyeh.com


51 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 601 

http://www.ghaemiyeh.com


52 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 602 

http://www.ghaemiyeh.com


53 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 603 

http://www.ghaemiyeh.com


54 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 604 

http://www.ghaemiyeh.com


55 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 605 

http://www.ghaemiyeh.com


56 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 606 

http://www.ghaemiyeh.com


57 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 607 

http://www.ghaemiyeh.com


58 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 608 

http://www.ghaemiyeh.com


59 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 609 

http://www.ghaemiyeh.com


60 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 610 

http://www.ghaemiyeh.com


61 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 611 

http://www.ghaemiyeh.com


62 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 612 

http://www.ghaemiyeh.com


63 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 613 

http://www.ghaemiyeh.com


64 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 614 

http://www.ghaemiyeh.com


65 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 615 

http://www.ghaemiyeh.com


66 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 616 

http://www.ghaemiyeh.com


67 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 617 

http://www.ghaemiyeh.com


68 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 618 

http://www.ghaemiyeh.com


69 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 619 

http://www.ghaemiyeh.com


70 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 620 

http://www.ghaemiyeh.com


71 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 621 

http://www.ghaemiyeh.com


72 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 622 

http://www.ghaemiyeh.com


73 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 623 

http://www.ghaemiyeh.com


74 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 624 

http://www.ghaemiyeh.com


75 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 625 

http://www.ghaemiyeh.com


76 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 626 

http://www.ghaemiyeh.com


77 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 627 

http://www.ghaemiyeh.com


78 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 628 

http://www.ghaemiyeh.com


79 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 629 

http://www.ghaemiyeh.com


80 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 630 

http://www.ghaemiyeh.com


81 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 631 

http://www.ghaemiyeh.com


82 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 632 

http://www.ghaemiyeh.com


83 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 633 

http://www.ghaemiyeh.com


84 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 634 

http://www.ghaemiyeh.com


85 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 635 

http://www.ghaemiyeh.com


86 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 636 

http://www.ghaemiyeh.com


87 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 637 

http://www.ghaemiyeh.com


88 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 638 

http://www.ghaemiyeh.com


89 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 639 

http://www.ghaemiyeh.com


90 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 640 

http://www.ghaemiyeh.com


91 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 641 

http://www.ghaemiyeh.com


92 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 642 

http://www.ghaemiyeh.com


93 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 643 

http://www.ghaemiyeh.com


94 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 644 

http://www.ghaemiyeh.com


95 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 645 

http://www.ghaemiyeh.com


96 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 646 

http://www.ghaemiyeh.com


97 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 647 

http://www.ghaemiyeh.com


98 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 648 

http://www.ghaemiyeh.com


99 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 649 

http://www.ghaemiyeh.com


100 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 650 

http://www.ghaemiyeh.com


101 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 651 

http://www.ghaemiyeh.com


102 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 652 

http://www.ghaemiyeh.com


103 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 653 

http://www.ghaemiyeh.com


104 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 654 

http://www.ghaemiyeh.com


105 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 655 

http://www.ghaemiyeh.com


106 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 656 

http://www.ghaemiyeh.com


107 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 657 

http://www.ghaemiyeh.com


108 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 658 

http://www.ghaemiyeh.com


109 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 659 

http://www.ghaemiyeh.com


110 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 660 

http://www.ghaemiyeh.com


111 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 661 

http://www.ghaemiyeh.com


112 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 662 

http://www.ghaemiyeh.com


113 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 663 

http://www.ghaemiyeh.com


114 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 664 

http://www.ghaemiyeh.com


115 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 665 

http://www.ghaemiyeh.com


116 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 666 

http://www.ghaemiyeh.com


117 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 667 

http://www.ghaemiyeh.com


118 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 668 

http://www.ghaemiyeh.com


119 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 669 

http://www.ghaemiyeh.com


120 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 670 

http://www.ghaemiyeh.com


121 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 671 

http://www.ghaemiyeh.com


122 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 672 

http://www.ghaemiyeh.com


123 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 673 

http://www.ghaemiyeh.com


124 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 674 

http://www.ghaemiyeh.com


125 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 675 

http://www.ghaemiyeh.com


126 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 676 

http://www.ghaemiyeh.com


127 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 677 

http://www.ghaemiyeh.com


128 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 678 

http://www.ghaemiyeh.com


129 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 679 

http://www.ghaemiyeh.com


130 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 680 

http://www.ghaemiyeh.com


131 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 681 

http://www.ghaemiyeh.com


132 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 682 

http://www.ghaemiyeh.com


133 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 683 

http://www.ghaemiyeh.com


134 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 684 

http://www.ghaemiyeh.com


135 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 685 

http://www.ghaemiyeh.com


136 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 686 

http://www.ghaemiyeh.com


137 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 687 

http://www.ghaemiyeh.com


138 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 688 

http://www.ghaemiyeh.com


139 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 689 

http://www.ghaemiyeh.com


140 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 690 

http://www.ghaemiyeh.com


141 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 691 

http://www.ghaemiyeh.com


142 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 692 

http://www.ghaemiyeh.com


143 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 693 

http://www.ghaemiyeh.com


144 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 694 

http://www.ghaemiyeh.com


145 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 695 

http://www.ghaemiyeh.com


146 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 696 

http://www.ghaemiyeh.com


147 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 697 

http://www.ghaemiyeh.com


148 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 698 

http://www.ghaemiyeh.com


149 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 699 

http://www.ghaemiyeh.com


150 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 700 

http://www.ghaemiyeh.com


151 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 701 

http://www.ghaemiyeh.com


152 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 702 

http://www.ghaemiyeh.com


153 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 703 

http://www.ghaemiyeh.com


154 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 704 

http://www.ghaemiyeh.com


155 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 705 

http://www.ghaemiyeh.com


156 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 706 

http://www.ghaemiyeh.com


157 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 707 

http://www.ghaemiyeh.com


158 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 708 

http://www.ghaemiyeh.com


159 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 709 

http://www.ghaemiyeh.com


160 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 710 

http://www.ghaemiyeh.com


161 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 711 

http://www.ghaemiyeh.com


162 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 712 

http://www.ghaemiyeh.com


163 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 713 

http://www.ghaemiyeh.com


164 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 714 

http://www.ghaemiyeh.com


165 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 715 

http://www.ghaemiyeh.com


166 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 716 

http://www.ghaemiyeh.com


167 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 717 

http://www.ghaemiyeh.com


168 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 718 

http://www.ghaemiyeh.com


169 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 719 

http://www.ghaemiyeh.com


170 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 720 

http://www.ghaemiyeh.com


171 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 721 

http://www.ghaemiyeh.com


172 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 722 

http://www.ghaemiyeh.com


173 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 723 

http://www.ghaemiyeh.com


174 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 724 

http://www.ghaemiyeh.com


175 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 725 

http://www.ghaemiyeh.com


176 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 726 

http://www.ghaemiyeh.com


177 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 727 

http://www.ghaemiyeh.com


178 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 728 

http://www.ghaemiyeh.com


179 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 729 

http://www.ghaemiyeh.com


180 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 730 

http://www.ghaemiyeh.com


181 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 731 

http://www.ghaemiyeh.com


182 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 732 

http://www.ghaemiyeh.com


183 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 733 

http://www.ghaemiyeh.com


184 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 734 

http://www.ghaemiyeh.com


185 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 735 

http://www.ghaemiyeh.com


186 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 736 

http://www.ghaemiyeh.com


187 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 737 

http://www.ghaemiyeh.com


188 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 738 

http://www.ghaemiyeh.com


189 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 739 

http://www.ghaemiyeh.com


190 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 740 

http://www.ghaemiyeh.com


191 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 741 

http://www.ghaemiyeh.com


192 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 742 

http://www.ghaemiyeh.com


193 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 743 

http://www.ghaemiyeh.com


194 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 744 

http://www.ghaemiyeh.com


195 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 745 

http://www.ghaemiyeh.com


196 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 746 

http://www.ghaemiyeh.com


197 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 747 

http://www.ghaemiyeh.com


198 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 748 

http://www.ghaemiyeh.com


199 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 749 

http://www.ghaemiyeh.com


200 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 750 

http://www.ghaemiyeh.com


201 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 751 

http://www.ghaemiyeh.com


202 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 752 

http://www.ghaemiyeh.com


203 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 753 

http://www.ghaemiyeh.com


204 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 754 

http://www.ghaemiyeh.com


205 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 755 

http://www.ghaemiyeh.com


206 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 756 

http://www.ghaemiyeh.com


207 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 757 

http://www.ghaemiyeh.com


208 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 758 

http://www.ghaemiyeh.com


209 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 759 

http://www.ghaemiyeh.com


210 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 760 

http://www.ghaemiyeh.com


211 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 761 

http://www.ghaemiyeh.com


212 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 762 

http://www.ghaemiyeh.com


213 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 763 

http://www.ghaemiyeh.com


214 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 764 

http://www.ghaemiyeh.com


215 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 765 

http://www.ghaemiyeh.com


216 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 766 

http://www.ghaemiyeh.com


217 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 767 

http://www.ghaemiyeh.com


218 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 768 

http://www.ghaemiyeh.com


219 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 769 

http://www.ghaemiyeh.com


220 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 770 

http://www.ghaemiyeh.com


221 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 771 

http://www.ghaemiyeh.com


222 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 772 

http://www.ghaemiyeh.com


223 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 773 

http://www.ghaemiyeh.com


224 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 774 

http://www.ghaemiyeh.com


225 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 775 

http://www.ghaemiyeh.com


226 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 776 

http://www.ghaemiyeh.com


227 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 777 

http://www.ghaemiyeh.com


228 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 778 

http://www.ghaemiyeh.com


229 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 779 

http://www.ghaemiyeh.com


230 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 780 

http://www.ghaemiyeh.com


231 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 781 

http://www.ghaemiyeh.com


232 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 782 

http://www.ghaemiyeh.com


233 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 783 

http://www.ghaemiyeh.com


234 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 784 

http://www.ghaemiyeh.com


235 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 785 

http://www.ghaemiyeh.com


236 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 786 

http://www.ghaemiyeh.com


237 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 787 

http://www.ghaemiyeh.com


238 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 788 

http://www.ghaemiyeh.com


239 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 789 

http://www.ghaemiyeh.com


240 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 790 

http://www.ghaemiyeh.com


241 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 791 

http://www.ghaemiyeh.com


242 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 792 

http://www.ghaemiyeh.com


243 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 793 

http://www.ghaemiyeh.com


244 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 794 

http://www.ghaemiyeh.com


245 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 795 

http://www.ghaemiyeh.com


246 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 796 

http://www.ghaemiyeh.com


247 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 797 

http://www.ghaemiyeh.com


248 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 798 

http://www.ghaemiyeh.com


249 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 799 

http://www.ghaemiyeh.com


250 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 800 

http://www.ghaemiyeh.com


251 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 801 

http://www.ghaemiyeh.com


252 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 802 

http://www.ghaemiyeh.com


253 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 803 

http://www.ghaemiyeh.com


254 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 804 

http://www.ghaemiyeh.com


255 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 805 

http://www.ghaemiyeh.com


256 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 806 

http://www.ghaemiyeh.com


257 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 807 

http://www.ghaemiyeh.com


258 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 808 

http://www.ghaemiyeh.com


259 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 809 

http://www.ghaemiyeh.com


260 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 810 

http://www.ghaemiyeh.com


261 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 811 

http://www.ghaemiyeh.com


262 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 812 

http://www.ghaemiyeh.com


263 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 813 

http://www.ghaemiyeh.com


264 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 814 

http://www.ghaemiyeh.com


265 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 815 

http://www.ghaemiyeh.com


266 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 816 

http://www.ghaemiyeh.com


267 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 817 

http://www.ghaemiyeh.com


268 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 818 

http://www.ghaemiyeh.com


269 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 819 

http://www.ghaemiyeh.com


270 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 820 

http://www.ghaemiyeh.com


271 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 821 

http://www.ghaemiyeh.com


272 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 822 

http://www.ghaemiyeh.com


273 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 823 

http://www.ghaemiyeh.com


274 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 824 

http://www.ghaemiyeh.com


275 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 825 

http://www.ghaemiyeh.com


276 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 826 

http://www.ghaemiyeh.com


277 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 827 

http://www.ghaemiyeh.com


278 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 828 

http://www.ghaemiyeh.com


279 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 829 

http://www.ghaemiyeh.com


280 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 830 

http://www.ghaemiyeh.com


281 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 831 

http://www.ghaemiyeh.com


282 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 832 

http://www.ghaemiyeh.com


283 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 833 

http://www.ghaemiyeh.com


284 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 834 

http://www.ghaemiyeh.com


285 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 835 

http://www.ghaemiyeh.com


286 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 836 

http://www.ghaemiyeh.com


287 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 837 

http://www.ghaemiyeh.com


288 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 838 

http://www.ghaemiyeh.com


289 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 839 

http://www.ghaemiyeh.com


290 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 840 

http://www.ghaemiyeh.com


291 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 841 

http://www.ghaemiyeh.com


292 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 842 

http://www.ghaemiyeh.com


293 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 843 

http://www.ghaemiyeh.com


294 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 844 

http://www.ghaemiyeh.com


295 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 845 

http://www.ghaemiyeh.com


296 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 846 

http://www.ghaemiyeh.com


297 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 847 

http://www.ghaemiyeh.com


298 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 848 

http://www.ghaemiyeh.com


299 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 849 

http://www.ghaemiyeh.com


300 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 850 

http://www.ghaemiyeh.com


301 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 851 

http://www.ghaemiyeh.com


302 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 852 

http://www.ghaemiyeh.com


303 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 853 

http://www.ghaemiyeh.com


304 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 854 

http://www.ghaemiyeh.com


305 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 855 

http://www.ghaemiyeh.com


306 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 856 

http://www.ghaemiyeh.com


307 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 857 

http://www.ghaemiyeh.com


308 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 858 

http://www.ghaemiyeh.com


309 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 859 

http://www.ghaemiyeh.com


310 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 860 

http://www.ghaemiyeh.com


311 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 861 

http://www.ghaemiyeh.com


312 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 862 

http://www.ghaemiyeh.com


313 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 863 

http://www.ghaemiyeh.com


314 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 864 

http://www.ghaemiyeh.com


315 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 865 

http://www.ghaemiyeh.com


316 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 866 

http://www.ghaemiyeh.com


317 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 867 

http://www.ghaemiyeh.com


318 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 868 

http://www.ghaemiyeh.com


319 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 869 

http://www.ghaemiyeh.com


320 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 870 

http://www.ghaemiyeh.com


321 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 871 

http://www.ghaemiyeh.com


322 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 872 

http://www.ghaemiyeh.com


323 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 873 

http://www.ghaemiyeh.com


324 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 874 

http://www.ghaemiyeh.com


325 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 875 

http://www.ghaemiyeh.com


326 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 876 

http://www.ghaemiyeh.com


327 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 877 

http://www.ghaemiyeh.com


328 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 878 

http://www.ghaemiyeh.com


329 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 879 

http://www.ghaemiyeh.com


330 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 880 

http://www.ghaemiyeh.com


331 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 881 

http://www.ghaemiyeh.com


332 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 882 

http://www.ghaemiyeh.com


333 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 883 

http://www.ghaemiyeh.com


334 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 884 

http://www.ghaemiyeh.com


335 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 885 

http://www.ghaemiyeh.com


336 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 886 

http://www.ghaemiyeh.com


337 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 887 

http://www.ghaemiyeh.com


338 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 888 

http://www.ghaemiyeh.com


339 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 889 

http://www.ghaemiyeh.com


340 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 890 

http://www.ghaemiyeh.com


341 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 891 

http://www.ghaemiyeh.com


342 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 892 

http://www.ghaemiyeh.com


343 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 893 

http://www.ghaemiyeh.com


344 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 894 

http://www.ghaemiyeh.com


345 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 895 

http://www.ghaemiyeh.com


346 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 896 

http://www.ghaemiyeh.com


347 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 897 

http://www.ghaemiyeh.com


348 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 898 

http://www.ghaemiyeh.com


349 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 899 

http://www.ghaemiyeh.com


350 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 900 

http://www.ghaemiyeh.com


351 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 901 

http://www.ghaemiyeh.com


352 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 902 

http://www.ghaemiyeh.com


353 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 903 

http://www.ghaemiyeh.com


354 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 904 

http://www.ghaemiyeh.com


355 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 905 

http://www.ghaemiyeh.com


356 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 906 

http://www.ghaemiyeh.com


357 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 907 

http://www.ghaemiyeh.com


358 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 908 

http://www.ghaemiyeh.com


359 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 909 

http://www.ghaemiyeh.com


360 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 910 

http://www.ghaemiyeh.com


361 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 911 

http://www.ghaemiyeh.com


362 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 912 

http://www.ghaemiyeh.com


363 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 913 

http://www.ghaemiyeh.com


364 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 914 

http://www.ghaemiyeh.com


365 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 915 

http://www.ghaemiyeh.com


366 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 916 

http://www.ghaemiyeh.com


367 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 917 

http://www.ghaemiyeh.com


368 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 918 

http://www.ghaemiyeh.com


369 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 919 

http://www.ghaemiyeh.com


370 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 920 

http://www.ghaemiyeh.com


371 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 921 

http://www.ghaemiyeh.com


372 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 922 

http://www.ghaemiyeh.com


373 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 923 

http://www.ghaemiyeh.com


374 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 924 

http://www.ghaemiyeh.com


375 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 925 

http://www.ghaemiyeh.com


376 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 926 

http://www.ghaemiyeh.com


377 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 927 

http://www.ghaemiyeh.com


378 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 928 

http://www.ghaemiyeh.com


379 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 929 

http://www.ghaemiyeh.com


380 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 930 

http://www.ghaemiyeh.com


381 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 931 

http://www.ghaemiyeh.com


382 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 932 

http://www.ghaemiyeh.com


383 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 933 

http://www.ghaemiyeh.com


384 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 934 

http://www.ghaemiyeh.com


385 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 935 

http://www.ghaemiyeh.com


386 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 936 

http://www.ghaemiyeh.com


387 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 937 

http://www.ghaemiyeh.com


388 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 938 

http://www.ghaemiyeh.com


389 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 939 

http://www.ghaemiyeh.com


390 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 940 

http://www.ghaemiyeh.com


391 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 941 

http://www.ghaemiyeh.com


392 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 942 

http://www.ghaemiyeh.com


393 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 943 

http://www.ghaemiyeh.com


394 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 944 

http://www.ghaemiyeh.com


395 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 945 

http://www.ghaemiyeh.com


396 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 946 

http://www.ghaemiyeh.com


397 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 947 

http://www.ghaemiyeh.com


398 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 948 

http://www.ghaemiyeh.com


399 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 949 

http://www.ghaemiyeh.com


400 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 950 

http://www.ghaemiyeh.com


401 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 951 

http://www.ghaemiyeh.com


402 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 952 

http://www.ghaemiyeh.com


403 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 953 

http://www.ghaemiyeh.com


404 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 954 

http://www.ghaemiyeh.com


405 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 955 

http://www.ghaemiyeh.com


406 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 956 

http://www.ghaemiyeh.com


407 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 957 

http://www.ghaemiyeh.com


408 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 958 

http://www.ghaemiyeh.com


409 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 959 

http://www.ghaemiyeh.com


410 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 960 

http://www.ghaemiyeh.com


411 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 961 

http://www.ghaemiyeh.com


412 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 962 

http://www.ghaemiyeh.com


413 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 963 

http://www.ghaemiyeh.com


414 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 964 

http://www.ghaemiyeh.com


415 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 965 

http://www.ghaemiyeh.com


416 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 966 

http://www.ghaemiyeh.com


417 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 967 

http://www.ghaemiyeh.com


418 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 968 

http://www.ghaemiyeh.com


419 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 969 

http://www.ghaemiyeh.com


420 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 970 

http://www.ghaemiyeh.com


421 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 971 

http://www.ghaemiyeh.com


422 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 972 

http://www.ghaemiyeh.com


423 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 973 

http://www.ghaemiyeh.com


424 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 974 

http://www.ghaemiyeh.com


425 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 975 

http://www.ghaemiyeh.com


426 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 976 

http://www.ghaemiyeh.com


427 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 977 

http://www.ghaemiyeh.com


428 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 978 

http://www.ghaemiyeh.com


429 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 979 

http://www.ghaemiyeh.com


430 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 980 

http://www.ghaemiyeh.com


431 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 981 

http://www.ghaemiyeh.com


432 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 982 

http://www.ghaemiyeh.com


433 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 983 

http://www.ghaemiyeh.com


434 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 984 

http://www.ghaemiyeh.com


435 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 985 

http://www.ghaemiyeh.com


436 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 986 

http://www.ghaemiyeh.com


437 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 987 

http://www.ghaemiyeh.com


438 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 988 

http://www.ghaemiyeh.com


439 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 989 

http://www.ghaemiyeh.com


440 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 990 

http://www.ghaemiyeh.com


441 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 991 

http://www.ghaemiyeh.com


442 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 992 

http://www.ghaemiyeh.com


443 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 993 

http://www.ghaemiyeh.com


444 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 994 

http://www.ghaemiyeh.com


445 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 995 

http://www.ghaemiyeh.com


446 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 996 

http://www.ghaemiyeh.com


447 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 997 

http://www.ghaemiyeh.com


448 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 998 

http://www.ghaemiyeh.com


449 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 999 

http://www.ghaemiyeh.com


450 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 1000 

http://www.ghaemiyeh.com


451 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 1001 

http://www.ghaemiyeh.com


452 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 1002 

http://www.ghaemiyeh.com


453 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 1003 

http://www.ghaemiyeh.com


454 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 1004 

http://www.ghaemiyeh.com


455 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 1005 

http://www.ghaemiyeh.com


456 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 1006 

http://www.ghaemiyeh.com


457 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 1007 

http://www.ghaemiyeh.com


458 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 1008 

http://www.ghaemiyeh.com


459 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 1009 

http://www.ghaemiyeh.com


460 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 1010 

http://www.ghaemiyeh.com


461 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 1011 

http://www.ghaemiyeh.com


462 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 1012 

http://www.ghaemiyeh.com


463 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 1013 

http://www.ghaemiyeh.com


464 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 1014 

http://www.ghaemiyeh.com


465 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 1015 

http://www.ghaemiyeh.com


466 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 1016 

http://www.ghaemiyeh.com


467 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 1017 

http://www.ghaemiyeh.com


468 ص :

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 1018 

http://www.ghaemiyeh.com


رئاس یف  جراخلا  ریـصقلا  مالکلاو  هلئاسم  هبوجأ  نم  راتخملا  کلذ  یف  لخدـیو  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  مکح  نم  راتخملا  باـب 
هضارغأ

نایوج هنتف  اب  راتفر  هرابرد  : 1 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

َبَلُحیَف ٌعرَض  َال  َبَکُریَف َو  ٌرهَظ  َال  ِنُوبّللا  ِنباَک  ِهَنتِفلا  ِیف  نُک  مالسلا  هیلع  َلاَق 

اه همجرت 

يدنوار

 . دنشودب ار  وا  ات  یناتسپ  هن  و  دهد ، يراوس  هک  دراد  یتشپ  هن  شاب ، هلاس  ود  رتش  نانوچ  اه ، هنتف  رد  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد 

يدیهش

-. دندنبن عمط  وت  رد  هک  يز  نانچ  دنشود - شریش  ات  یناتسپ  هن  دنوش و  شراوس  ات  یتشپ  هن  شاب  هلاس  ود  رتش  نوچ  هنتف  ماگنه 

یلیبدرا

ریش وزا  هک  یناتسپ  هن  دنوش و  راوس  ات  ار  وا  تسین  یتشپ  چیه  یگلاس  هس  رد  دشاب  هدمآ  رد  هک  رتش  هچب  وچمه  نامز  هنتف  رد  شاب 
دنشود

یتیآ

نآ زا  هک  ییاهـشسرپ  خـساپ  تسا  هدـیزگ  نیا  رد  مالـسلا و  هیلع  نینمؤـملا  ریما  ياهزردـنا  زیمآ و  تـمکح  نانخـس  هدـیزگ  باـب 
.تسا هدوب  شرظن  روظنم  هک  یبلاطم  هراب  رد  وا  هاتوک  نانخس  زین  هدش و  ترضح 

هن دـش و  ناوت  راوس  نآ  رب  هک  دراد  راوتـسا  یتشپ  هن  هک  شاـب  هلاـس  ود  رتـشا  نوچ  هنتف  زورب  ماـگنه  هب  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) یلع
.دیشود ناوت  ریش  نآ  زا  هک  هدریش ، یناتسپ 

نایراصنا

 . دنشود شریش  هک  یناتسپ  هن  و  دنوش ، شراوس  هک  تسا  یتشپ  هن  ار  وا  ، شاب هچب  رتش  نوچمه  هنتف  رد  : دومرف ترضح  نآ 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 1019 

http://www.ghaemiyeh.com


اه حرش 

يدنوار

رمـالا دوعی  نا  يا  کلذـک  یه  و  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دـعب  تلخد  هنتفلا  ماـیا  نا  ملعا  هنتفلا  یف  نک  مالـسلا  هیلع  هلوـق 
هما نال  نوبل ، هنبا  یثنالا  و  هثلاـثلا ، یف  لـخد  نیتنـسلا و  لمکتـسا  اذا  هقاـنلا  دـلو  نوبللا : نبا  .مالـسلا و  مهیلع  هتیب  لـها  یلا  هرمب ) )
فخ تاذ  لکل  لاقی  امنا  عرـضلا : .ماللا و  فلالاب و  فرعی  هرکن  وه  .نبلاهل و  راصف  بلغالا  یلع  هریغ  ادلو  تعـضو  يا ) تدـلو  )
مایا یف  نوکی  لـب  هملظلا ، ناوعا  نم  هسفن  لـعجی  ـال  نا  هتعیـش  نم  دـحاو  لـک  مالـسلا  هیلع  یـصو  .ءاـسنلل  يدـثلا  هلزنمب  فلظ  وا 

، کلام یف  نوعمطی  کتوقب و ال  نووقتی  الف  رش ، لک  مهلبق  نم  ایفکم  نوکت  یتح  ریثکلا  لاملل  عماج  ریغ  اعـضتسم  افیعـض  مهتلود 
یف بغریف  عرـض  هل  هبوکر و ال  یف  عمطیف  رهظ  هل  الف  ناتنـس ، هیلع  یتا  يذـلا  .راوحلا  هلزنمب  مایالا  هذـه  یف  کسفن  لـعجا  لاـقف :

، رمالا باوج  هنال  بوصنم  بکریف  هلوق  .عرـض و  ریدقت و ال  اذک  و  رهظ ، هل  يا ال  فوذحم ، هربخ  ادـتبم و  رهظال  هلوق  .هنبل و  بلط 
امنا و  یفنلا ، باوج  ءافلا  لیق : ءافلا و  عم  هرمـضملا  ناب  لعفلا  بصن  ءازجلل  یتلا  ءافلا  لخد  املف  بکرت ، کلذک  تنک  نا  ریدـقتلا 

.کلذل بصن 

يردیک

فلالاب و فرعی  هرکن و  وه  نبا و  اهلف  هریغ ، تعـضو  هما  نال  هثلاثلا ، یف  لـخد  و  هیناـثلا ، هنـسلا  لمکتـسا  اذا  هقاـنلا  دـلو  نوبللا  نبا 
نم دحال  کیف  عمطم  ثیحب ال  هنتفلا ، یف  نک  ینعی  سیعانقلا  لزبلا  هلوص  عطتـسی  مل  نرق  یف  زل  ام  اذا  نوبللا  نبا  رعاشلا : لاق  ماللا 

ینعی ال لیق  و  نبللاب ، لاملا  نع  رهظلاب و  هوقلا  نع  ربع  .کل  اـم  کـسفنب و  هنتفلا  جـیهت  ـال  ینعی  لاـملا ، قیرط ) نم  و   ) هوقلا قیرط 
نیلوقلاب دارملا  .نبللا و  نم  بلاحلا  دمتسی  امک  کنم  دمتسی  و  هرزو ، کلمحی  يا  کبکری  ثیحب  اهبحاصل ، اداقنم  هنتفلا  یف  نکت 

الیک هنتفلا  نمز  یف  سفنلا  نم  هوقلا  راـهظا  لاـملا و  عمج  نع  یهن  هقیقحلا  یف  هنا  لـیق  و  رـشلا ، هنتفلا و  یف  داـیقلا  سلـس  نکت  ـال 
ادـتبم رهظ  اهب و ال  هقلع  هنتفلا و ال  یف  ریثات  کل  ننوکی  دارملاف ال  هلمجلاب  و  هب ، اووقتی  ـال  هتوق و  هلاـم و  یف  نتفلا  باحـصا  عمطی 

.هرمضم ناب  هباصتنا  یفنلا و  باوج  بکریف  هلوق  .هل  رهظ  يا ال  ربخلا  فوذحم 

مثیم نبا 

وا رب  ات  دراد  یتشپ  هن  هک  شاب ، دهد  یم  ریش  ار  يرگید  هرک ي  شردام  هک  هلاسود  رن  رتش  هرک  نوچ  مه  بوشآ  هنتف و  ماگنه  رد  )
ردام تسا ، هدش  موس  لاس  دراو  مامت و  شلاس  ود  هک  تسا  يرتش  هرک  نوبللا ، نبا  دنشودب .) ریش  وا  زا  ات  یناتسپ  هن  و  دنوش ، راوس 
ماگنه رد  ات  تسا  هدرک  رما  ار  دوخ  نارای  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما .تسا  هراوخریـش  هک  دـیاز  یم  يرگید  هرک  اـبلاغ  يرتش  هرک  نینچ 

، هنتف نامز  رد  هک  تسا  نآ  دوصقم  و  هدرک ، هراشا  هبـش  هجو  هب  رهظ …  ال  تراـبع : اـب  دنـشاب و  نوبللا  نبا  نوچمه ، بوشآ  هنتف و 
بوشآ هتف و  رد  نانآ  زا  دنشاب و  هتشادن  یگتسیاش  لام  هب  ناج و  هب  نارگمتس  هب  کمک  يارب  ات  دنشاب  تورث  مک  ناوتان و  مانمگ ،

نآ ربخ  تسا و  ادتبم  رهظ  هملک ي : .شریش  اب  هن  دناسر و  یم  هدیاف  شا  هدرگ  اب  هن  هلاسود  رتش  هچب  هک  يروطنامه  دنکن ، هدافتسا 
و دـنا ، هدرک  تیاور  بصن  هب  بکری )  ) یـضعب و  تسا ، لـبق  هلمج  رب  فطع  بکری ، هلمج ي  و  دـشاب ، یم  هل  ریدـقت ، فوذـحم و 

.دنشاب یم  یفن  باوج  رد  ردقم  نا  هب  بوصنم  هک  بلحیف ، هلمج ي  نینچمه 
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دیدحلا یبا 

بلغألا یف  امهمأ  نأل  کلذ  نوبللا و  هنبا  یثنألل  لاقی  هثلاثلا و  یف  لخد  هیناـثلا و  هنـسلا  لمکتـسا  اذإ  رکذـلا  هقاـنلا  دـلو  نوبللا  نبا 
هریزغلا اودارأ  اذإف  .نبللا ) هلیلق  : هئیکبلا  ) هئیکب وأ  تناک  هریزغ  نبللا  تاذ  هاشلا  لبإلا و  نم  نوبللا  نبل و  تاذ  نوکتف  اـمهریغ  عضرت 

 ) سیعانقلا لزبلا  هلوص  عطتـسی  مل  نرق  یف  زل  ام  اذإ  نوبللا  نبا  رعاشلا و  لاق  افرعم  وأ  ارکنم  نوبللا  نبا  نوبل و  نبا  لاقی  هنبل و  اولاق 
 ( . .دادشلا : سیعانقلا و.لبحلا  : نرقلا هناوید 323. ، ریرجل

.هب عفتنی  حرطم ال  وه  بلحیف و  عرض  تاذ  یثنأب  سیل  بکری و  نأ  یلع  هرهظ  يوق  لمک و  دق  نوکی  نوبللا ال  نبا  و 

هنتف ریبزلا و  نبا  کلملا و  دـبع  هنتفک  هلالـض  یلإ  امهالک  ناوعدـی  نیلاض  نیـسیئر  نیب  برحلا  هموصخلا و  ماـیأ  یه  هنتفلا  ماـیأ  و 
لمجلاک و هنتف  مایأ  تسیلف  قح  بحاـص  امهدـحأ  ناـک  اذإ  اـمأف  کـلذ  وحن  ثعـشألا و  نبا  جاـجحلا و  هنتف  كاحـضلا و  ناورم و 

راهظإ نیدـلا و  زازعإ  یف  سفنلا  لذـب  رکنملا و  نع  یهنلا  فیـسلا و  لس  قحلا و  بحاـص  عم  داـهجلا  بجی  لـب  اـمهوحن  نیفص و 
.قحلا

ءالؤه و رـصنت  کلامب و ال  کسفنب و ال  مهل  حلـصت  سانلا ال  نیب  ارومغم  افیعـض  نک  هنتفلا و  مایأ  کسفن  لمخأ  مالـسلا  هیلع  لاق 
.ءالؤه

لثم إدـتبملا  ربخ  هنأل  عفرلا  قحتـسی  وه  هل و  هریدـقت  فوذـحم  مـالکلا  یف  یفنلا و  باوج  اـمهنأل  ناـبوصنم  بلحیف  بکریف  هلوق  و 
دوجولا یف  وأ  انل  هریدقت  هللا  الإ  هلإ  کلوق ال 

یناشاک

یتشپ هن  بکریف ) رهظ  ال   ) یگلاـس هس  رد  دـشاب  هدـمآرد  هک  يا  هچب  رتش  وچمه  هنتف  ناـمز  رد  شاـب  نوبللا ) نباـک  هنتفلا  یف  نک  )
ناملاظ عافتنا  مدع  هبش  هجو  دنـشود  ریـش  نآ  زا  هک  یناتـسپ  هن  و  بلحیف ) عرـض  و ال   ) دنـشوک نآ  يراوس  هب  هک  ار  وا  تسا  تسا 

زا هک  نوبل  نبا  وچمه  لام  رذگهر  زا  هن  توق و  قیرط  زا  هن  وت ، رد  دـنکن  عمط  یـسک  هک  نامز  نآ  رد  شاب  یتیثیح  هب  ینعی  .تسا 
عمط نتف  باحـصا  اـت  هنتف ، ناـمز  رد  سفن  توق  راـهظا  زا  لاـم و  عمج  زا  تسا  یهن  نیا  دـش ، ناوت  یمن  عفتنم  نآ  عرـض  بکر و 

.وت توق  لام و  رد  دننکن 

یلمآ

ینیوزق

هک دیامرفیم  تیـصو  دنـشودب  هک  یناتـسپ  هن  دننیـشنرب و  هک  ار  وا  تسا  یتشپ  هن  رن ) هچب  رتش   ) وچمه هنامز  بوشآ  هنتف و  رد  شاب 
، دنام نمیا  راجف  زادنا  تسد  رارـشا و  رـش  زا  ات  دیآرد  نیکاسم  نامان و  مگ  نیدرجم و  ءارقف و  يزرد  جرم  جره و  هنتف و  نامز  رد 

دشابن وا  تامرح  لاوحا و  لام و  رد  عمط  ار  سک  و 

یجیهال
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شاب هک  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  تفگ  ینعی و  .بلحیف » عرض  بکریف و ال  رهظال  نوبللا ، نباک  هنتفلا  یف  نک  : » مالسلا هیلع  لاق  و 
راوس هکنیا  ات  یتوق  یتشپ و  وا  يارب  زا  تسین  هک  هسئای  هلاـس ي  ود  رتش  هچب ي  دـننام  روج ، ياـفلخ  ناـمز  رد  ینعی  هنتف  ناـمز  رد 

.نکم متس  روج و  بابرا  تناعا  تیوقت و  لام  سفن و  بسح  هب  ینعی  .دوش  هدیشود  هکنیا  ات  یناتسپ  هن  دوش و  هدرک 

ییوخ

فـصو نوبللا ) نبا   ) .قارحالا نتفلا  لیلخلا : لاق  و  لاق - نا  یلا  رابتخالا - ناـحتمالا و  هنتفلا ) : ) يرهوجلا حاحـص  نم  هلوقنم  هغللا :
تعضو هما  نال  نوبل  تنب  یثنالا  و  هثلاثلا ، یف  لخد  هیناثلا و  هتنسلا  لمکتسا  اذا  هقانلا  دلو  نوبللا  نبا  و  حاحصلا : یف  و  ریعبلل - ینس 

یف بارعالا : .فخ  وا  فلظ  تاذ  لکل  عرـضلا )  ) نطبلا و فالخ  رهظلا )  ) ماللا فلـالاب و  فرعی  هرکن و  وه  نبل و  اـهل  راـصف  هریغ 
ههبشم ال )  ) هملک و  نک ، رمال  ربخ  اضیا ، رقتـسم  فرظ  نوبللا  نباک  و  نک ، هملک  یف  رتتـسملا  ریمـضلا  نع  لاح  رقتـسم  فرظ  هنتفلا 

یلع عوفرم  لوعفملل  ینبملا  هغیص  یلع  بکری  و  عیرفتلل ، ءافلا  و  ادوجوم ، لیق : و  هل )  ) وه فوذحم و  اهربخ  اهمسا و  رهظ  و  سیلب ،
هیلاح هلمجلا  هنیعب و  بلحیف ، عرض  و ال  یف : مالکلا  اذک  فیعـض و  وه  یفنلا و  باوج  یف  بوصنم  دیدحلا : یبا  نبا  لاق  و  لصالا ،

وه و  یفرعلااـهموهفم ، یلع  هنتفلا  هملک  حارـشلا  رـسف  ینعملا : .هب  اـهطبریل  هـل )  ) فوذـخملا ربـخلا  نوـکی  نا  نـیعتیف  نوـبللا ، نبـال 
اورسف و  همامالا ، ماقم  هزایح  هوقلا و  هرمالا و  بسکل  هلیسو  وا  هسایس  نوکی  نارثکالا  و  ضرغل ، هما  وا  هعامج  نیب  عقاولا  بارطضالا 

نیلاض نیسیئر  نیب  هموصخلاب  دیدحلا  یبا  نبا  اهـصصخ  و  رومالا ، یف  لخدتلا  مدع  لومخلا و  هلزعلا و  ءاوزنالا و  فلکتب  روتـسدلا 
، کلذ وحن  ثعشالا و  نبا  جاجحلا و  هنتف  و  كاحـضلا ، ناورم و  هنتف  و  ریبزلا ، نبا  کلملادبع و  هنتفک  هلالـض  یلا  امهالک  ناوعدی 
: لوقا .قحلا  بحاص  عم  داهجلا  بجی  لب  امهوحن ، نیفـص و  لمجلاک و  هنتف ، مایا  تسیلف  قح  بحاص  امهدـحا  ناک  اذا  اما  و  لاـق :

لومخلا یلا  هحارتسالا  هلزعلا و  ءاوزنالاب و  رمالا  مالسلا ) هیلع   ) هضرغ سیل  و  متا ، رما  روتسدلا  نم  دارملا  معا و  هنتفلا  نم  دوصقملا 
ناک ءاوس  قحلا ، قحم  هدـسافلا و  مهدـصاقم  یف  مهرزا  دـش  هنتفلا و  هاعد  عم  نواعتلا  نع  رذـحلا  دوصقملا  لـب  هلفغلا  لـفاقتلا و  و 

وا رکذ ، امک  نیلاض  نیب  مصاختل  تناک  ءاوس  و  نوماملا ، مایا  یف  نآرقلا  قلخ  هنتف  یف  امک  هریغل  وا  لثم ، امک  یسایس  ضرغل  هنتفلا 
رما نیلطبملا و  ضارغا  دـییات  و  نینتفملا ، هناعا  نم  رذـحلا  دوصقملاف  .نیفـصلا  لمجلا و  هفیقـسلا و  هنتفک  لـطابلا  قحلا و  مصاـخت 
امک مایقلا ، هیلع  بجی  لب  ملسملل ، لومخ  مالسالا و ال  یف  هلزع  و ال  نیملسملا ، یلع  نیح  لک  یف  قحلاب  کسمتلاب  مالـسلا ) هیلع  )
نع یهنلا  فورعملاب و  رمالا  نع  هحودـنم  و ال  يدارف ، ینثم و  اوموقت هللا  نا  هدـحاوب  مکظعا  امنا  لق  ءابـسلا ) : 46  ) لئاق نم  زع  لاق 

.ناکم نامز و  لک  یف  رسیت  امب  قحلا  نع  حافکلا  بجی  لب  رکنملا ،

.دهد ریش  هن  و  دشک ، راب  هن  هک  شااب  هلاس  ود  رتش  نوچ  بوشآ  هنتف و  ماگنه  رد  همجرتلا :

دنربن تناعتسا  تنابز  تسد و  زو  دنهنن *** تراب  هک  شاب  نانچ  هنتف  رد 

دنرخن تناج  دنر  نایعدم  ات  *** شوهب شاب و  رذح  رد  دنت  شتآ  نیز 

يرتشوش

هینغم
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اهعرـض حلـصی  وا  بوکرلل ، هرهظ  يوقی  نا  لـبق  هقاـنلا  لیـصف  نوـبللا  نبا  .رثـک و  وا  لـق  نبللا  تاذ  یه  ءاـشلا  لـبالا و  نم  نوـبللا 
، بوکرلل احلاص  رهظ  ریدقتلا ال  و  فوذـحم ، اهربخ  و  نییزاجحلا ، بهذـم  یلع  سیل  لمع  هلماعلا  ال )  ) مسا عفرلاب  رهظ  و  بیلحلل ،

كراد فرعا  ام  لثم  ضحملا  یفنلاب  دعب  اهعوقول  ءافلا  دعب  هرمضم  ناب  بوصنم  انه  عراضملا  لعفلا  و  بیلحلل ، احلاص  عرـض  و ال 
كوعدـخی و نا  هلها  نم  رذـحا  و  هیف ، لخدـت  الف  الطاب  تیار  اذا  ینعملا  و  لطابلا ، انه  هنتفلاب  دارملا  .كروزا و  یک  يا  كروزاف 

یهنی هنا  مهنع  هنع و  هتوکـس  ینعم  سیل  و  هلها ، قحلا و  نع  هذه  هتمکح  یف  مامالا  تکـس  ..مهبرام و  مهـضارغا و  یف  كولغتـسی 
هیف رصتقی  مالکلا  اذه  لثم  نال  الک ، فلا  و  الک ، ..نیلطبملا  نیب  مهنیب و  يواسی  هنا  و  مهترـصانم ، نیقحملا و  ناش  یف  لوخدلا  نع 

کلذ نم  ءاصحالا ، دـح  تزواجت  هلها  قحلا و  هرـصنب  هایاصو  ماـمالا و  تاـملک  نا  یلا  اذـه ، ..موهفملا  نود  قوطنملا  هلـالد  یلع 
هعم اوبراـحی  مل  نیذـلل  همذ  و  هلاسرلا 46 ، یف  ءاج  امک  اـنوع .) مولظملل  و  امـصخ ، ملاـظلل  اـنوک  : ) نیـسحلا نسحلا و  هیدـلول  هلوق 

اوطبخ و  نیحراشلا ، نم  ریثک  یلع  همکحلا  هذـه  نم  دارملا  ینعملا  یفخ  .لطابلا و  اولذـخی  مل  و  قحلا ، اورـصنی  مل  مهناـب  نیثکاـنلا 
ضعب نا  یتـح  نورخآ ، هضراـعی  موـق و  هعبتی  ـالطاب  اـنیار  اذا  لزتـعن  و  هنتفلا ، ماـیا  تکـسن  ناـب  اـنرما  ماـمالا  نا  هنم  اوـمهف  و  هـیف ،
لاملا رـشحل  بجوملا  ببـسلا  فرعا  و ال  لاملا .!) نم  رثکتـسم  ریغ  افیعـض  هنتفلا  مایا  ناسنالا  نوکی  نا  مامالا  دارا  : ) لاق نیحراشلا 
انلکف دـعب ، .داسفلا و  لطابلا و  داهج  نم  رارفلاب  رمای  نا  هلیبس  یف  اهب  یحـض  و  قحلل ، هسفن  فقوا  يذـلا  ماـمالل  اـشاح هللا و  و  اـنه !

و اهب ، یـصون  اهیورن و  و  صالخالا ، هروس  ظفحن  امک  امامت  بلق  رهظ  نع  همکحلا  هذـه  ظفحن  هینیدـلا - هیملعلا  هئیهلا  هاـنبا  نحن -
همومسم هضیرع  قوی  كاذ  و  شیعا ، نا  دیرا  لوقی : هیغاط و  امیعز  دیوی  اذهف  ..بیصن  نم  انمظعم  لامعا  وا  انلامعا  یف  اهل  ام  نکل 

لکل بیجتسی  هعما  عبار  و  تارابختسالا ، بتاکم  تاکرشلا و  یحوب  فرحی  فیزی و  رخآ  و  معزتم ، وا  سیئر  هوهشل  هاضرا  هموغلم 
.لجدلا لهجلا و  لها  انیف  رثکی  و  فعض ، یلا  فعض  نم  ریسن  اننا  یف  رسلا  نمکی  انه  ..قهاش و  قعان و 

هدبع

عرـض هل  ـال  هنوبکریف و  يوق  رهظ  هل  ـال  نیتنـس  لمکتـسا  اذا  هقاـنلا  نبا  ءاـبلا  مض  مـاللا و  حـتفب  نوبللا  نبا  نوـبللا : نباـک  هنتفلا  یف 
کب اوعفتنی  هنتفلا ال  یف  نیملاظلا  بنجت  دیری  هنوبلحیف 

يرفعج

مالسالا ضیف 

شلاس ود  هک  رن  رتش  هچب   ) نوبللا نبا  دننام  يراکهابت  هنتف و  نامز  رد  تسا : هدومرف  نایوج ) هنتف  اب  راتفر  هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
هن و  دنوش ، راوس  نآ  رب  ات  دراد  یئاناوت )  ) تشپ هن  هک  شاب  دـهد ) یم  ریـش  هدـیئاز  نآ  زا  سپ  هک  ار  يا  هچب  شردام  هدـش و  مامت 

نیا یلو  دـننکن  عمط  وت  لام  ناج و  رد  نایوج  هنتف  هک  نک  راتفر  يروط  يراکهابت  هنتف و  ماـگنه   ) دنـشود ریـش  نآ  زا  هک  یناتـسپ 
هنتف ریبز و  نبا  کلملادبع و  هنتف  دـننام  دـشاب  هدـننک  هارمگ  هارمگ و  ياوشیپ  سیئر و  ود  نیب  دروخ  دز و  گنج و  هک  تسا  یتقو 

بجاو هک  نیفص  لمج و  گنج  دننام  تسین  هنتف  دوب  لطاب  رب  يرگید  قح و  رب  اهنآ  زا  یکی  هک  یماگنه  اما  و  ثعـشا ، نبا  جاجح 
(. وا هار  رد  لام  ناج و  لذب  قح و  بحاص  یهارمه  تسا 

ینامز
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دنا هارمگ  ود  ره  دوش ، عقاو  رادمتـسایر  ود  ناـیم  هک  تسا  یگنج  بوـشآ ، : ) دـسیون یم  ـالاب  بلطم  حیـضوت  رد  دـیدحلا  یبا  نبا 
جاجح ثعـشا و  نبا  بوشآ  كاحـض ، ناورم و  بوشآ  ریبز  نبا  کلملادبع و  بوشآ  دننام  دنناشک  یم  یهارمگ  يوسب  ار  مدرمو 

یلع ماما  فرط  کی  هک   ) نیفـص لمج و  گنج  دـننام  دریگ ، الاب  ناشفالتخا  دـشاب و  قحیذ  رادمتـسایر  ود  زا  یکی  هک  هاگنآ  اـما 
قح و يزوریپ  يارب  داتـسیا و  قح  رادـفرط  راـنک  رد  تسا  بجاو  هکلب  تسین ، بوـشآ  هیواـعم ) رگید  فرط  دوـب و  مالـسلا ) هیلع  )

مزال دـناوت  یم  ناسنا  هک  اجنآ  ات  هک  درک  هفاـضا  ار  عوضوم  نیا  دـیاب  دـیدحلا  یبا  نبا  بلطم  هب  .درک ) یناـشفناج  نید  يدـنلبرس 
.دیامن يرادفرط  قح  زا  دیاب  دنادرگ  فرط  رب  ار  فالتخا  تسناوتن  هک  هاگنآ  یلو  دنک  لح  ار  سیئر  ود  فالتخا  تسا 

يزاریش دمحم  دیس 

لمحتی يوق  هل  رهظ ) ال   ) همال فصو  لوعفک  نوبل  و  نیتنس ، لمکتـسا  ذا  هقانلا  نبا  وه  نوبللا ) نبا  هنتفلا  نم  نک  : ) مالـسلا هیلع  لاق 
عفتنی ـال  یتح  هنتفلا ، بنجت  دارملا  و  ساـنلا ، هنوبلحی  يا  بلحیف )  ) نبل و  عرـض )  ) هل ـال ) و   ) ساـنلا بوکرل  ـالباق  نوکیف  بکریف ) )

.هب قلعتی  ام  هلامب و  و ال  هسفنب ، ال  هب ، هنتفلا  لها 

يوسوم

هنسا لمکتـسا  اذا  هقانلا  دلو  نوبللا : نبا  .قحلا  هجو  فرعی  ثیحب ال  لاتقلا  نم  مهنیب  عقی  ام  ءارالا و  یف  سانلا  فالتخا  هنتفلا : هغللا :
وا فلظ  تاذ  لکل  وه  ناسنالل و  يدـثلاک  عرـضلا : .لاقثالا  لمحت  یتلا  باـکرلا  نطبلا ، فـالخ  رهظلا : .هثلاـثلا  یف  لـخد  هیناـثلا و 
الک بنتجی  کلذ  لثم  یف  ناسنالاف  هرقتـسم  نیا  فرعی  مل  اـمهنیب و  قحلا  لـض  نتیئف  نیب  لاـتقلا  عازنلا و  یه  هنتفلا  حرـشلا : .فخ 

نم ال هلامب  وا  هفقومب  وا  هسفنب  دعاس  امبرف  امهیا  عم  فرعی  مل  قحلا  قیرط  نال  امهنم  هدحاو  عم  ضوخی  نیتعزانتملا و ال  نیتفئاطلا 
يذلا هقانلا  دلو  وه  نوبللا و  نباک  ملسملا  لعج  رذح و  مامالا و  هبن  انه  نم  هتانسح و  یلع  یتات  هیـصعم  یف  عقیف  هدعاسملا  قحتـسی 

ملاعملا حضاو  قحلا  ناک  اذا  اما  .هبیلح  نم  دافتـسی  یک  نبل  تاذب  سیل  هنا  امک  لمحلل  حلـصی  بکری و ال  الف  هرهظ  نم  دافتـسی  ال 
.مالسالا تایرورض  نامیالا و  یضتقم  نم  کلذ  ناف  لطابلا  دض  هعم  لاتقلا  هبناج و  یلا  فوقولا  نم  دبالف 

یناقلاط

مراکم

شراوس هک  هدش  يوق  وا  تشپ  هن  ؛ شاب لاس  نس و  مک  رتش  نوچمه  اه  هنتف  رد  :» دیامرف یم  انعمرپ  تمکح  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
( . َبَلُْحیَف ٌعْرَض  َال  ،َو  َبَکُْریَف ٌرْهَظ  َال  ، ِنُوبَّللا ِْنباَک  ِهَْنتِْفلا  ِیف  ْنُک  : مالسلا هیلع  َلاَق  ( ؛» دنشودب هک  دراد  یناتسپ  هن  دنوش 

: دوش ریسفت  « نوبل نبا  »و« هنتف  » هژاو ود  ًالبق  تسا  مزال  انعمرپ  رایسب  مالک  نیا  ياوتحم  ندش  نشور  يارب 

يانعم هب  سپـس  دوش  ادـج  صلاخان  زا  صلاخ  ات  تسا  هروک  رد  الط  نداد  رارق  يانعم  هب  لـصا  رد  نتم ) نزو  رب  «) نتف » هداـم زا  ، هنتف
روظنم اجنیا  رد  تسا و  هدـمآ  یعامتجا  ياـه  بوشآ  یتسرپ و  تب  كرـش و  یتح  باذـع و  ـالب و  ناـحتما و  شیاـمزآ و  هنوگره 

.تسا یعامتجا  ياه  بوشآ  نامه 
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( نبل هدام  زا  تسا  راد  ریش  يانعم  هب  نوبل   ) تسا ریش  شناتـسپ  رد  هتـسویپ  ررکم  ندیئاز  تهج  هب  هک  دوش  یم  هتفگ  يرتش  هب  ، نوبل
ینادـنچ تردـق  توق و  هن  ؛ تسا هدـش  موس  لاس  دراو  هدـش و  مامت  نآ  لاس  ود  هک  دوش  یم  هتفگ  يرتش  نینچ  هچب  هب  نوبل  نبا  و 

هنوـگ چـیه  بیترت  نیا  هب  و  رن ) مه  تسا و  لاـس  نس و  مک  مه  اریز   ) يریـش رپ  ناتـسپ  هن  دـش و  راوـس  وا  تشپ  رب  ناوـتب  هک  دراد 
.درک ناوت  یمن  لاس  نس و  نآ  رد  نآ  زا  يا  هدافتسا 

اب اهنآ  تموصخ  زا  یشان  ياه  هنتف  لطاب و  لها  ياه  شروش  ماگنه  هب  ناسنا  هک  تسا  نیا  ماما  فده  هک  دوش  یم  نشور  اجنیا  زا 
کمک دنا  لطاب  لها  ود  ره  هک  فرط  ود  زا  کی  چیه  هب  دراد و  هگن  رود  ار  دوخ  دیاب  ؛ دوش نآ  نیا و  تسد  تلآ  دـیابن  رگیدـکی 

.دنکن

ندیبوک يارب  اهنآ  تردق  ذوفن و  زا  ات  دنیآ  یم  تیـصخشاب  ذوفناب و  دارفا  غارـس  هب  نیفرط  زا  مادک  ره  ًالومعم  دراوم  هنوگ  نیا  رد 
.دننک هدافتسا  فیرح 

نارگ و هنتف  ماد  رد  هک  دنهد  جرخ  هب  ار  تبقارم  تیاهن  يوق  ای  دنـشاب  فیعـض  هاوخ  ، دارفا مامت  هکلب  دارفا  نیا  دـیاب  ماگنه  نیا  رد 
هلمج تایاور  زا  یضعب  رد  دمآ  الاب  رد  هک  هنوگ  نامه  دنیبب و  بیسآ  اهنآ  يایند  ای  نید و  ادابم  دنتفین  نارالاساغوغ 

.دننک هدافتسا  نآ  زا  دننیچب و  ار  نآ  هک  درادن  مه  یمشپ  هلاس  ود  رتش  ینعی  تسا  هدش  هدوزفا  نآ  هب  زین  بَلُْسیَف » َربَو  «و ال 

یم يریگ  هراـنک  نآ  زا  هراومه  ناـشنارای  تیب و  لـها  ناـماما  هک  دوب  ناوارف  نیتـسخن  نورق  مالـسا و  ردـص  رد  اـه  هنتف  نیا  هنومن 
هب یلطاب  لیدبت  يارب  نطاب  رد  یلو  دوب  یلطاب  ندیبوک  يارب  رهاظ  رد  هچرگ  هیما  ینب  دـض  رب  ملـسم  وبا  مایق  ناتـساد  یتح  دـندرک 

تموکح و داهنشیپ  يا  همان  هلیسو  هب  ملـسم  وبا  هک  یماگنه  لیلد  نیمه  هب.دوب  هیما  ینب  ياج  هب  سابع  ینب  تموکح  رگید و  لطاب 
هدرک نیمک  یصاخشا  هچ  مایق  نیا  هدرپ  تشپ  رد  تسناد  یم  اریز  تفریذپن  ار  نآ  ماما  درک  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  ار  تفالخ 

.داد يزایتما  مادک  چیه  هب  دیابن  دنا و  هداتفا  مه  ناج  هب  لطاب  هورگ  ود  هک  تسا  هنتف  کی  نیا  تسناد  یم  ماما  رگید  ریبعت  هب  دنا و 

طیارـش هنوگ  نیا  هب  رظان  ًابلاغ  تسا  هدیـسر  ام  هب  يریگ  هشوگ  تلزع و  تلیـضف  هرابرد  مالـسلا  مهیلع  يدـه  همئا  زا  هک  یتاـیاور 
.تسا

: دیامرف یم  هدمآ  مکحلاررغ  رد  هچنآ  قبط  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  هلمج  زا 

رد و  .( ،ص 318،ح 7350 مکحلاررغ «. ) . تسا كریز  شوهاب و  دارفا  تلـصخ  نیرترب  يریگ  هشوگ  ِساَیْکَْألا ؛ ِمَیِـش  ُلَْـضفَأ  َُهلْزُْعلا  »
: میناوخ یم  ترضح  نآ  زا  يرگید  ثیدح 

.( ،ص 319،ح 7365 نامه «. ) . تسا مدرم  زا  يریگ  هرانکرد  ناسنا  نید  تمالس  ِساَنلا ؛ ِلاَِزتْعإ  ِیف  ِنیِّدلا  ُهَماَلَس  »

ار يریگ  هشوگ  ارچ  : دـندرک لاؤس  ترـضح  نآ  زا  یماـگنه  میناوخ  یم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  ینـشور  اـیوگ و  ثیدـح  رد 
: دومرف دیا ؟ هدرک  باختنا 
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شمارآ ، لیلد نیمه  هب  دنا  هداد  شور  رییغت  ناردارب  هدش و  دـساف  هنامز  داَؤُْفِلل ؛ َنَکْـسَأ  َداَرِْفنِالا  ُْتیَأَرَف  ُناَوْخِْإلا  َرَّیَغَتَو  ُناَمَّزلا  َدَـسَف  »
.( ،ح 12911 تلزع هدام  ،ج 8، همکحلا نازیم  «. ) . متفای ییاهنت  رد  ار  لد 

داد رارق  بطاخم  ار  ناتسرپ  تب  هورگ  وا  هک  میناوخ  یم  میهاربا  ترـضح  هرابرد  هلمج  زا  دراد  انعم  نیا  هب  یتاراشا  زین  دیجم  نآرق 
يریگ هرانک  دیتسرپ  یم  دـیناوخ و  یم  ادـخ  زا  ریغ  هچنآ  امـش و  زا  یِّبَر ؛» اوُعْدَأ  ِهّللا َو  ِنوُد  ْنِم  َنوُعْدَـت  ام  ْمُُکلِزَتْعَأ َو  َو  : » تفگ و 

.( هیآ 48 ، میرم «. ) . مناوخ یم  ار  مراگدرورپ  اهنت )  ) منک و یم 

.تسا هدش  دسفم  دساف و  هورگ  زا  اهنآ  يریگ  هشوگ  هب  هراشا  « فهک » هروس هیآ 16  رد  زین  فهک  باحصا  ناتساد  رد 

دـض رب  لـطاب  یهورگ  رگا  هک  تسا  هدوـبن  نیا  مالـسلا  هیلع  ماـما  روـظنم  زگره  هک  دوـش  یم  نشور  یبوـخ  هب  دـش  هتفگ  هچنآ  زا 
یم هک  تسا  نآرق  حیرـص  فـالخ  رب  نخـس  نیا  ؛ تساـخرب وج  قح  ناـنمؤم  تیاـمح  هب  دـیابن  دـنزیخرب  قح  نارادـفرط  ناـنمؤم و 

يرگید هورگ  رب  ناناملـسم  زا  یهورگ  رگا  ِهّللا ؛» ِْرمَأ  یلِإ  َءیِفَت  یّتَح  یِْغبَت  ِیتَّلا  اُوِلتاقَف  يرْخُْألا  یَلَع  امُهادْـحِإ  ْتََغب  ْنِإَف  : »» دـیامرف
هب ات  دینک  راکیپ  رگمتـس  تیعمج  اب  دشن ) ریذپ  ناکما  زیمآ  تملاسم  قیرط  زا  ود  نآ  نایم  رد  حالـصا  و   ) دنتـشاد اور  متـس  ملظ و 

.( هیآ 9 ، تارجح «. ) . دندرگ زاب  قح  يوس 

نایوج هنتف  هب  میقتسم  ياه  کمک  هن  هک  دشاب  نیا  رد  ُبَلُْحیَف » ٌعْرَض  َو ال   » هلمج و  ُبَکُْریَف » ٌرْهَظ  ال   » هلمج نیب  توافت  تسا  نکمم 
هورگ نیا  هب  يدام  ياه  کمک  دننام  میقتسم  ریغ  ياه  کمک  هن  دوش و  هکرعم  دراو  شدوخ  هک  بکرم ) نداد  يراوس  دننام   ) نک

.دارفا هیذغت  يارب  نداد  ریش  هیبش  تساور  ندرک  اه 

ریما ماما  هک  تسا  ینالوط  تیصو  زا  یشخب  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  مالک  نیا  دش  هراشا  تمکح  نیا  دنس  رد  هک  هنوگ  نامه 
دیزم يارب  ار  نآ  زاغآ  زا  یتمـسق  هک  تسا  هدومرف  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  شا  یمارگ  دـنزرف  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤم 

: دومرف.میروآ یم  اجنیا  رد  هدیاف 

ْمُهُِملاَع ٍرَْکنُم َو  ْنَع  یَْهنَی  َال  ٍفوُْرعَِمب َو  ُُرمْأَی  َال  ْمُهُْخیَـش  ٌِکتاَف َو  ْمُهُّباَش  ٍواَغ َو  ْمُهُِّیبَص  ٍمْوَق  ِیف  َتْرِـص  اَذِإ  َّیَُنب  اَی  َکـِب  یِّنَأ  َْفیَک َو  »
اَْینُّدلا ُُبلْطَی  یِّنَمَّتلِاب َو  َهَلیِْحلا  ُُبلْطَی  ِِلئاَوَْغلِاب َو  َكُدُصْرَی  ًالاَْبقِإ  َْکیَلَع  ْمُهُّدَـشَأ  ُهاَْینُد  ِلِجاَِعب  ٌکِّسَمَتُم  ُهاَوَه  ِْهیَلَع  ٌذِوْحَتْـسُم  ٌهاَّوَم  ٌّبَخ 

ٍّقَح ُّلُک  َابِّرلا  ُمُُهنیِد  َُهلاََون  َنوُجْرَی  ْنَم  اَّلِإ  َنُومِرُْکی  َال  ُهَناَِسل َو  َنُوفاَخَی  ْنَم  اَّلِإ  َنُوباَـهَی  اـَل  ٌلِـجاَع  ْمُهُؤاَـجَر  ٌلِـجآ َو  ْمُُهفْوَخ  ِداَِـهتْجِْالِاب 
ُهَرْکَس ْمِْهیَلَع  َْتلْوَتْـسا  ِدَق  ًِالئاَس  َنُوبیُِجی  َال  ًءاَعُد َو  َنوُعَمْـسَی  َال  ٌهَیِواَخ  ْمُُهبُوُلق  ْمُهَنَهاَد  ْنَم  َنوُّلَمَی  ْمُهَّشَغ َو  ْنَم  َنوُّبُِحی  ٌروُجْهَم  ْمُهَْدنِع 

َّمَذ اُوقَرَْتفا  اَذِإَـف  يَْوقَت  ِْریَغ  یَلَع  َنُوبَحاَـصَتَی  ِِرئاَرَّسلا  ُءاَدـْعَأ  ِرِهاَّظلا َو  ُناَوْخِإ  َكُولاَـتْغا  ْمُهَتَْعباَـت  ْنِإ  َكوُکُْرتَـی َو  َْمل  ْمُهَتْکَرَت  ْنِإ  ِهَْلفَْغلا 
َّیَُنب اَی  َِکلَذ  َدـْنِع  ْنُکَف  ْمِِهتَْرثَِکب  َّرُـس  ْوَأ  ْمِهِدـْقَف  یَلَع  َفِسَأ  ْنَم  ِساَّنلا  ُقَمْحَأَف  ُعَدـِْبلا  ُمِهِیف  اَیْحَت  ُنَنُّسلا َو  ُمِهِیف  ُتوُمَت  ًاضَْعب  ْمُهُـضَْعب 

راتفرگ یموق  نایم  رد  هک  یماگنه  دوب  یهاوخ  هنوگچ  مدـنزرف  بَلُْحیَف ؛ ٌعْرَـض  اـَل  َبَلُْـسیَف َو  ٌَربَو  اـَل  َبَکُْریَف َو  ٌرْهَظ  اـَل  ِنُوبَّللا  ِْنباَـک 
رگ هلیح  اـهنآ  ملاـع  ، دـننک یمن  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ناـشناریپ  تسرپاوـه و  ناـشناوج  هارمگ و  اـهنآ  كدوـک  هک  يوـش 
رد دروآ و  یم  يور  وت  هب  ارهاظ )  ) رتشیب همه  زا  هدـیبسچ و  رذـگدوز  يایند  هب  هدـش و  هریچ  وا  رب  سفن  ياوه  هک  تسا  يراکبیرف 

.دبلط یم  تردق  مامت  اب  ار  ایند  دنک و  یم  ییوج  هراچ  اهوزرآ  اب  تسوت و  يارب  یکاندرد  ثداوح  راظتنا 
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دنم هقالع  ًادیدش  ایند  بهاوم  هب  انتعا و  یب  ترخآ  ياه  باذع  هب   ) تسا کیدزن  ناشدیما  رود و  رظن  زا  ناشسرت  نامز ) نآ  مدرم  )
وا زا  یـششخب  دـیما  هـک  ار  یـسک  رگم  دـننک  یمن  مارکا  دنـسرت و  یم  شناـبز  زا  هـک  دـنرب  یم  باـسح  یــسک  زا  اـهنت  دنتــسه )

همه زا  هک  دنور  یم  یناسک  غارس  دنراد و  تسود  ار  راکبیرف  دارفا  ، هدش هدرپس  یـشومارف  هب  اهنآ  دزن  یقح  ره  ابر و  ناشنید.دنراد 
.دننک یسولپاچ  رتشیب 

اهنآ رب  تلفغ  یتسم  ، دنیوگ یمن  خساپ  یلئاس  تساوخرد  هب  دنونـش و  یمن  ار  یقح  نخـس  ، تسا ادخ ) دای  زا   ) یلاخ اهنآ  ياه  لد 
رد دـنردارب و  رهاظ  رد  ، دـنهد یم  تبیرف  ینک  يوریپ  اهنآ  زا  رگا  دـنراد و  یمن  رب  وت  زا  تسد  ینک  اهر  ار  اـهنآ  رگا  ، هدـش بلاـغ 
یم شهوـکن  ار  رگیدـکی  دـنوش  ادـج  مه  زا  هک  یماـگنه  تسا و  ییاوـقت  یب  ساـسا  رب  رگیدـکی  اـب  اـهنآ  تقاـفر  ، نمـشد نطاـب 

رثاتم اهنآ  نادـقف  زا  هک  تسا  یـسک  نادرم  نیرت  نادان  دوش  یم  هدـنز  اه  تعدـب  دریم و  یم  اهنآ  نایم  رد  یهلا  ياه  تنـس  ، دـننک
هن شاب  لاس  نس و  مک  رتش  نوچمه  تسا ) رو  هلعش  اه  هنتف  شتآ   ) هک یطیارـش  نینچ  رد  مدنزرف.لاحـشوخ  اهنآ  ترثک  زا  ای  دوش 

.( ،ج 74،ص 234،ح 3 راونالا راحب   ). ....دنشودب هک  یناتسپ  هن  دننیچب و  هک  یمشپ  هن  دنوش و  راوس  هک  دراد  یتشپ 

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abū Tālib said the following: “During sedition (civil disturbance), be like an
.” adolescent camel that has neither a back strong enough to ride nor udders to milk

Labūn” [which exists in the original Arabic text] means a “milch camel” and "ibnul-“
labūn” means its two-year old young. In this age, the young is neither suitable for
riding nor does it have udders which can be milked. It is called “ibnullabūn” because
during this two years period, its mother bears other young ones, and it begins yielding

.milk again

The idea is that during a civil disturbance or trouble, a man should behave in such a
manner that he may be regarded of no consequence and is thus ignored. No need
should be felt for his participation in either contending party. This is so because during
mischief making, only dissociation can save one from being targeted. Of course, when
the clash is between right and wrong, it is not permissible to keep aloof, nor can it be
called civil disturbance. But on such occasions, it is obligatory to rise up to support
what is right and suppress what is wrong. For example, during the battles of Jamal

.and Siffin, it was obligatory to support what is right and to fight against wrongdoing

نتفگ نخس  هشیدنا  یب  یتسدگنت و  يراتفرگ و  راهظا  زآ و  عمط و  شهوکن  رد  : 2 تمکح

هراشا
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توص

.Your browser does not support the audio tag

.ُهَناَِسل اَهیَلَع  َرّمَأ  نَم  ُهُسفَن  ِهیَلَع  َتناَه  ِهّرُض َو  نَع  َفَشَک  نَم  ّلّذلِاب    َ ِیَضر َعَمّطلا َو  َرَعشَتسا  ِنَم  ِهِسفَِنب  يَرزَأ  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

راکـشآ ار  دوخ  ياه  یتخـس  زار  هک  نآ  و  هدرک ،  تسپ  ار  دوخ  دناشوپب  يزرو  عمط  اب  ار  ناج  هک  نآ  دومرف : وا ، رب  ادـخ  دورد  و 
 . تسا هدرک  شزرا  یب  ار  دوخ  دنک  مکاح  دوخ  رب  ار  نابز  هک  نآ  و  هدرک ،  راوخ  ار  دوخ  دزاس 

يدیهش

.دومن راوخ  ار  نتشیوخ  دوشگ ، سک  ره  رب  شیوخ  یتخس  زار  هک  نآ  و  دنایامن ،  درخ  ار  دوخ  دنادرگ  دوخ  راعش  ار  عمط  هک  نآ 
.تخادنیب اهب  زا  ار  دوخ  تخاس  اورنامرف  دوخ  رب  ار  شنابز  هک  نآ  و 

یلیبدرا

دوخ لاح  يدب  زا  تشادرب  هدرپ  هک  یسک  يراوخ  هب  دش  یضار  ار و  عمط  تخاس  دوخ  راعش  هک  یسک  ار  دوخ  سفن  تشاد  ریقح 
نابز نابز  هچ  ار  دوخ  نابز  دوخ  رب  تخاس  ریما  هک  یـسک  وا  سفن  ورب  دـش  راوخ  تخاس و  رهاظ  نامدرمب  ار  دوخ  یناـشیرپ  ینعی 

.تسا درم 

یتیآ

، دهن نایم  رد  نارگید  اب  شیوخ  یلاحناشیرپ  هک  ره  هتخاس و  راوخ  ار  دوخ  دزاس ، دوخ  راعش  ار  عمط  هکنآ  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 
.دوش جرا  یب  دنار ، نامرف  وا  رب  شنابز  هک  یسک  تسا و  هداد  تلذ  هب  نت 

نایراصنا

هب یضار  درک  شاف  ار  دوخ  یتخـس  هک  یـسک  و  تخاس ،  راوخ  ار  شـسفن  دومن  دوخ  راعـش  ار  عمط  هک  نآ  : دومرف ترـضح  نآ  و 
 . تشگ رادقم  یب  داد  تراما  دوخ  رب  ار  شنابز  هک  یمدآ  و   ، دش یتسپ 

اه حرش 

يدنوار

، دسجلاب بایثلا  نم  راعـشلا  ناکمب  هردـص  هبلقل و  الماش  هلعج  يا  عمطلا : رعـشتسا  .هسفنب و  نواهت  اعماط  هنوک  یف  غلاب  نم  لاق : مث 
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لازهلا و لاحلا و  ءوس  رضلا : .ء و  یشلاب  نواهتلا  ءارزالا : .هب و  ترـصق  اذا  هب  تیرزا  لاقی : و  هرمـضا ، يا  افوخ  نالف  رعـشتسا  لاقی :
.عفنلا دض  رضلا 

يردیک

نم لذـلاب  یـضر  .عمط و  ام  دـبع  رحلا  و  عنق ، ام  رح  دـبعلا  لیق  دـق  هسفن و  رقح  دـقف  راعـشلا ، هلزنمب  هل  الماش  عمطلا  لـعج  نم  يا 
، کلذ .هناسل  اهیلع  رما  نم  هسفن  هیلع  تناه  هلوق و  .ایندلا  ءانبا  نیعا  یف  ریقح  ریقفلا  و  رقفلا ، و  لاحلا ، ءوس  رضلا  .هرـض  نع  فشک 

نا مث  هریغ ، ههافس  ههافـسب  هسفن  یلع  قرطی  هنال  هناوهل  ضرعت  دق  هناسلل  داقنا  نمف  سانلا  هب  يذاتی  امب  ملکتلا  یلا  لیمی  عبطلا  نال 
: رعاشلا لاق  دـق  هلعاـف و  لـیلق  مکح و  تمـصلا  یف  و  هطقـس ، رثک  همـالک  رثک  نم  ربخلا  یف  و  ءرملا ، هباـهمب  بهذـی  مـالکلا  هرثک 

مث ارارم  مالکلا  یلع  تمدـن  دـقل  هرم و  توکـس  یلع  تمدـن  نا  ام  اراثکم  نکت  الف  تقطن  اذاـف  همالـس  توکـسلا  نیز و  تمـصلا 
لقاعلاب يرحف  توکسلا  بجی  ثیح  مالکلاک  مالکلا ، بجی  ثیح  توکـسلا ) و  هعـضوم ،  ) نسحی هناف  ادومحم  ناک  نا  تمـصلا و 

.ءاود ءاد  لکل  الاقم و  ماقم  لکل  دعیف  ناسلل  اداقنم  وه  نوکی  و ال  هل ، اداقنم  هناسل  نوکی  نا 

مثیم نبا 

هـشیپ ار  عمط  هک  نآ  درک  راوخ  ار  دوخ  : ) ریز حرـش  هب  قالخا  مراکم  رب  بیغرت  بدا و  هب  طوبرم  نانخـس  زا  نخـس  کی  تسیب و 
هتخاس دوخ  ياورنامرف  ار  شنابز  هک  نآ  تسا  شزرا  یب  دوخ  دزن  رد  .درک  زاربا  ار  دوخ  يراتفرگ  هک  ره  داد ، تلذ  هب  نت  .تخاس 

تلیـضف فلاخم  هک  تسا  عمط  زا  نتخاس  رذـحرب  تهج  نخـس  نیا  .تخاس  هشیپ  ار  عمط  هک  نآ  درک ، راوخ  ار  دوخ  لوا - .تسا 
لام هب  نتشاد  عمط  مشچ  هک  نآ  حیـضوت  .دوخ  ندرک  تسپ  نتخاس و  راوخ  لیبق  زا  عمط ، ياهدمایپ  يروآدای  اب  دشاب ، یم  تعانق 

مــشچ زا  نداـتفا  و  ناـنآ ، رظن  رد  یتـسپ  هزیگنا ي  دوـخ  نـیا  و  تساـهنآ ، ربارب  رد  شنرک  ناشیدـب و  يدــنمزاین  ثعاـب  نارگید ،
هب هتسویپ  رشابم و  هک  ریز  سابل  دننامه  یمدآ  بلق  هب  تبسن  عمط ، ترشابم  یگتسویپ و  يارب  هراعتسا  ار  راعشتسا  تفص  .تساهنآ 

تیاکش زا  ناسنا  نتشاد  رذحرب  روظنم  هب  زین ، نخس  نیا  .درک و  زاربا  ار  دوخ  يراتفرگ  هک  نآ  داد ، تلذ  هب  نت  مود - .تسا  مسج 
.دراد یپ  رد  هک  يراوـخ  تلذ و  هب  نداد  رد  نت  يروآداـی  هلیـسو ي  هب  تـسا ، مدرم  دزن  هـب  شا  يراـتفرگ  یتـسد و  یهت  زا  ندرب 

یفرحرپ زا  ناـسنا  هدـننکرود ي  نخـس  نیا  .تسا  هتخاـس  دوخ  ياورناـمرف  ار  شناـبز  هک  نآ  تسا ، شزرا  یب  دوخ  دزن  رد  موس -
یفرحرپ ایند  رد  اما  تسا ، نتـشیوخ  دزن  رد  ناسنا  یـشزرا  یب  یتسپ و  رب  لیلد  لمع  نیا  نوچ  تسا ، لقع  هب  هعجارم  رکف و  نودـب 

نابعث هنا  کنغدلی  ناسنالا ال  اهیا  کناسل  ظفحا  دیوگ : یم  هک  رعاش  نخـس  دراد  هراشا  نیمه  هب  و  دوش ، یم  يدوبان  ثعاب  یهاگ 
نابز لوصحم  زج  يزیچ  ایآ  : ) يوبن ثیدـح  لیلد  هب  ترخآ ، رد  اما  نارقالا و  هءاقل  باـهت  تناـک  هناـسل  لـیتق  نم  ریاـقملا  یف  مک 

ریماـت هژاو ي  .تسین  يو  تکـاله  زا  رتـالاب  ناـسنا  يارب  یتلذ  چـیه  و  تسا .) خزود  شتآ  رد  ناـنآ  نداـتفارد  ور  هب  ثعاـب  مدرم ،
، اهنآ هب  هجوت  نودـب  تسا ، حور  رازآ  ثعاب  هچنآ  رب  یمدآ ، نابز  ندرک  طلـسم  يارب  تسا  هدروآ  هراعتـسا  ار  نتخاس ،) اورناـمرف  )

.تسا هدش  اهنآ  نتفگ  هب  روبجم  ییوگ  هک  نانچ 

دیدحلا یبا 

 . ُهَناَِسل اَْهیَلَع  َرَّمَأ  ْنَم  ُهُسْفَن  ِْهیَلَع  َْتناَه  ِهِّرُض َو  ْنَع  َفَشَک  ْنَم  ِّلُّذلِاب  َیِضَر  َعَمَّطلا َو  َرَعْشَتْسا  ِنَم  ِهِسْفَِنب  يَرْزَأ  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 
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.همزال يأ  هراعش  هلعج  يأ  عمطلا  رعشتسا  نم  اهب  رصق  يأ  هسفنب  يرزأ  مالسلا  هیلع  هلوق  عمطلا  یف  لوألا  لصفلا  لوصف  هثالث  هذه 

.عمطلا ءاملعلا  مادقأ  هیلع  تبثت  يذلا ال  لازلزلا  افصلا  نأ  عوفرملا  ثیدحلا  یف  و 

.قزرلا عمط  دنع  يأ  .عمطلا  دنع  نولقت  عزفلا و  دنع  نورثکتل  مکنإ  راصنألل  لاق  هنأ  ثیدحلا  یف  و 

.عمطلا لالظ  تحت  بابلألا  عراصم  رثکأ  لاقی  ناک  و 

.عمط دبع  هوهش و  دبع  قر و  دبع  هثالث  دیبعلا  مهضعب  لاق  و 

 . ادیور شمیلف  ایندلا  عمط  یلإ  مکنم  یشم  نم  سانلا و  يدیأ  یف  امع  سأیلا  لاقف  ینغلا  نع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لئس  و 

هعد یف  قفر و  یف  كودع  سبلا  دوسألا  وبأ  لاق  و 

عمطلا نم  لاجرلا  لوقعل  بهذأب  افرص  رمخلا  ام  رمع  لاق 

.رضاحلا رقفلا  عمطلا  عوفرملا  ثیدحلا  یف  و 

 . باقرلل هلذملا  عمطلا  یف  اهیف و  تعمطف  هلیخم  تیأر  رعاشلا  لاق 

 . لذلاب یضر  دقف  هرقف  هسؤب و  مهیلإ  اکش  يأ  هرض  سانلل  فشک  نم  مالسلا  هیلع  لاق  يوکشلا  یف  یناثلا  لصفلا 

.هدومحمب قیدصلا  هءاسم  ودعلا و ال  هرسم  تسیل  هءاس و  اقیدص  ناک  نإ  هرس و  اودع  ناک  نإ  هنإف  دحأ  یلإ  نوکشت  لاقی ال  ناک 

هنـس نیثالث  ذنم  ینیع  تبهذ  دقل  هللا  وف  رثکت  مل  اذـه  ای  لاقف  رثکی  لعجف  یـسرض  عجو  نم  هلیللا  منأ  مل  لوقی  الجر  فنحألا  عمس 
 . ادحأ اهب  تملعأ  دحأ و ال  یلإ  کلذ  توکش  امف 

هملک بر  لاقی  ناک  ناسنإلا و  هحار  ناسللا  ظفح  لاقی  ناک  کلذ و  یف  فاش  لوق  انل  مدـقت  دـق  ناسللا  ظـفح  یف  ثلاـثلا  لـصفلا 
.امدن تثروأ  امد و  تکفس 

.ینتکرت ول  ریخب  لاق  تنأ  فیک  سأرلل  ناسللا  لاق  هیماعلا  لاثمألا  یف  و 

یف دـیزی  لجألا و  یف  أسنی  ربلا  نإ  تالعلا  ینبب  فیکف  نوفلتخی  نایعألا  ینب  نإف  اوباحت  اولذابت  ینب  اـی  هدـلول  بلهملا  هیـصو  یف  و 
کلهیف و هناـسل  لزی  شعتنیف و  هلجر  لزت  لـجرلا  نإـف  ناـسللا  هلز  اوقتا  هلذـلا  دـعب  راـنلا  بقعت  هلقلا و  ثروت  هعیطقلا  نإ  ددـعلا و 

نإ دعـس و  مزحلا  دـیکلا و  وذ  لجرلا  رفظ  نإف  ءاضقلا  عقو  عقو  اذإ  لاتقلا  نإ  هدـجنلا و  نم  غلبأ  اـهنإف  هدـیکملاب  برحلا  یف  مکیلع 
.طرف اولوقی  مل  هب  رفظ 

لجرلا هرثع  نم  ءرملا  تومی  سیل  هناسلب و  هرثع  نم  یتفلا  تومی  ینعملا  اذه  یف  رعاشلا  لاق  و 
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یناشاک

يرزا : ) هک تسا  نیا  یلوا  هملک  .قالخا  مراکم  رب  مدرم  بادآ  نایب  رد  ار  هملک  کـی  تسیب و  ترـضح  یلاـع  نآ  تسا  هدومرف  و 
قصالم و ار  نآ  ینعی  ار  عمط  تخاس  دوخ  راعش  هک  یـسک  ار  دوخ  سفن  دینادرگ  تسپ  تشاد و  ریقح  عمطلا ) رعـشتسا  نم  هسفنب 

عماطلا هک : دیامرف  یم  رگید  ياج  .تسا و  ندـب  سامم  قصالم و  هک  تسا  يا  هعماج  هک  راعـش  وچمه  دـینادرگ  دوخ  سفن  مزالم 
تلذم دزیخ  عمط  زا  ماقم  يراوخ  هناخ  ردنا  دراد  عماط  درم  رعـش : عمط  ام  دبع  رحلا  عنم و  ام  رح  دبعلا  لیق  ام  معن  لذلا و  قاثو  یف 

زا ار  هدرپ  تشادرب  هک  یسک  يراوخ  تلذم و  هب  دش  یضار  هرـض ) نع  فشک  نم  لذلاب  یـضر  و  : ) مود هملک  مارتحا  تعانق  زا  و 
، نامدرم رظن  رد  ار  دوخ  دیامنن  ریقف ، هک  دیاب  سپ  ار  دوخ  تشیعم  یگنت  یناشیرپ و  نامدرم  هب  تخاس  رهاظ  ینعی  دوخ  لاح  يدـب 

نابز دوخ  سفن  رب  تخاس  ریما  هک  یسک  وا  سفن  وا  رب  دش  راوخ  لیلذ و  هناسل ) اهیلع  رما  نم  هسفن  هیلع  تناه  و  : ) موس هملک  ریقح 
عبط یهتشم  هچنآ  رکفت  لمات و  یب  هک  يا  هبترم  هب  نآ  طبـض  رب  دشن  رداق  دومنن و  تظفاحم  ار  دوخ  نابز  هک  یـسک  ینعی  ار  دوخ 

وا بناج  زا  هکنانچمه  دسرب  وا  هب  ءاذـیا  ناشیا  بناج  زا  هک  اسب  دـنامن و  یقاب  نامدرم  دزن  وا  تلزنم  ردـق و  دـنار و  نابز  رب  دوب  وا 
یم وا  لتق  بجوم  هک  تسا  هاگ  ناهج و  ود  ره  رد  تسا  درم  نایز  نابز  نامز ، رثکا  رد  هک  دـش  مولعم  سپ  .دیـسر  ناشیا  هب  ءاذـیا 

( ناسللا ظفح  یف  ناسنالا  هحار   ) هملک ینکن و  نابز  رس  رد  رس  هک  شاب  شومخ  داب  رب  دهد  یم  زبس  رـس  خرـس  نابز  نامز  رد  دوش 
.دوب نایز  یئازف  وچ  نابز  رب  هطقن  یکی  دوب  نابز  زا  یگمه  وت  نایز  رصان  لاق : ام  نسحا  ام  .تسا و  ینعم  نیدب  هراشا 

یلمآ

ینیوزق

یمدآ نت  قصالم  هک  تسیا  هماـج  راعـش  درک و  شیوخ  راعـش  ار  عمط  هک  ره  دومن  بویعم  ار و  دوخ  سفن  تخاـس  ریقح  راوخ و 
هنامز زا  ارت  رگ  رعشلا ) همکح  یف  لیق  و   ) شیوخ یتخس  ررض و  يور  زا  تشادرب  هدرپ  هک  ره  ناوه  تلذم و  هب  دش  یضار  تسا و 
رادقم یب  راوخ و  داش و  نمـشد  ینک و  نیگمغ  تسود  تسد  دریگن  ارت  تیاکـش  ناک  دای  سک  ره  شیپ  جنر  نآ  نکم  دسر  جنر 

دنب و  دـنادرگ ، ریما  دوخ  رب  ار  ناـبز  یـسک  نوچ  ینعی  .ار  دوخ  ناـبز  دوـخ  سفن  رب  تخاـس  ریما  هک  سکنآ  وا  سفن  وا  رب  تشگ 
يادف نابز  راک  رد  ار  وا  هک  شبحاص  شیپ  سفن  نآ  دـشاب  راوخ  هچ  سپ  دـنادرگ  كاله  ایند  نید و  رد  ار  وا  درادرب  وا  زا  ظفحت 

داب رب  دـهد  یم  زبس  رـس  خرـس  نابز  ینکن  نایز  ات  تسود  يا  نک  هفرـصب  نخـس  ینک  هنایزات  ریرقت  بکرم  هک  یهگ  .دـنک  نخس 
و دـشاب ، رتشیب  اضعا  همه  زا  نابز  نایز  دـنا  هتفگ  ناسللا ) ظفح  یف  ناسنالا  هحار  لیق : و   ) ینکن ناـبز  رـس  رد  رـش  هک  شاـب  شوهب 

.ددرگ رفاک  دترم و  صخش  هملک  کی  هب  هک  یعدم  نیا  تابثا  رد  تسا  سب  نیمه 

یجیهال

یسک ار  دوخ  سفن  تخاس  راوخ  هک  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  تفگ  ینعی و  عمطلا » رعـشتسا  نم  هسفنب  يرزا  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
.ار ندرک  عمط  تخاس  دوخ  مزال  راعش و  هک 

رقف جایتحا و  یسک  دزن  رد  درک  راکشآ  هک  یـسک  يراوخ ، تلذم و  هب  دش  یـضار  ینعی و  هرـض » نع  فشک  نم  لذلاب  یـضر  «و 
.ار دوخ 
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نابز دوخ  سفن  رب  تخاس  طلـسم  دـنادرگ و  ریما  هک  یـسک  وا  سفن  وا  رب  داد  تفخ  ینعی  هناسل » اهیلع  رما  نم  هسفن  هیلع  تناه  «و 
.ار دوخ 

ییوخ

هیعامط اعمط و  هیف  عمط )  ) هرمضا يا  افوخ  نالف  رعشتسا )  ) هترقح و يا  هتیرزا  هب و  ترصق  اذا  هب ) تیزرا   ) لاقی حاحصلا  یف  هغللا :
یف هرسف  امک  رصق  ینعم  يرزا  نیمضتی  هیدعتلل  ءابلا  هسفنب  يرزا  بارعالا : لاحلا و  ءوس  لازهلا و  مضلاب  رـضلا )  ) عمط وهف  ففخم 
دق و  اینغالا ، نم  هبهلا  ءارمالا و  نم  هزئاجلا  عمطک  احابم  نوکی  دـقف  قحب  سیل  ام  وا  قحتـسی  ام ال  عقوت  عمطلا ) : ) ینعملا .حاحـصلا 
هنع ولخی  املق  هماعلا  تافـصلا  نم  وه  اقالخا و  عونمم  مومذـم و  وه  و  لامج ، وا  لام  نم  هل  لحی  امیف ال  عمطلاک  اـمرحم  ارما  نوکی 
دق .هیناسنالا و  عئابطلا  یف  هنماکلا  هوهـشلا  تابهل  نم  هناف  هسفن ، نع  همیمذـلا  هفـصلا  هذـه  لصا  لازا  هسفن و  ضاترا  نم  الا  ناـسنا 

هنوذوی نایبصلا  هیلع  عمتجا  هنا  اهنمف : .هفسلا  فخسلا و  دح  یلا  هبیجع  عماطم  هیلا  بسن  هفـصلا و  هذهب  نیعباتلا  دحا  بعـشا  رهتـشا 
کلذ یف  هل  لـیقف  مهعم  ضکر  و  هوحن ، نوضکری  اوعرـشف  يوـلحلا ، هیف  مسقی  هنا  تیب  یلا  مهیلا  راـشاف  مهدرط ، مهقیرفت و  داراـف 

رئاط ضیبی  نا  یـسع  لاقف : کلذ  نع  لئـسف  هئادر ، فرط  طسبی  ءامـسلا  تحت  یـشم  اذا  هنا  اهنم : .اقداص و  نوکی  امبر  هنا  باـجاف 
و هللا ، دنع  مهدنع و  هلزنملا  طوقس  ناوهلا و  رجی  مهل و  عوضخلا  مزلتـسی  سانلا  يدیا  یف  امب  عمطلاف  .یفرط  یف  هتـضیب  عقیف  ءاوهلا 

تبثت يذـلا ال  لازلزلا  افـصلا  نا  عوفرملا  ثیدـحلا  یف  و  : ) یلزتعملا حرـشلا  یف  درو  .هریثک  ثیداحا  رابخا و  عمطلا  مذ  یف  درو  دـق 
عمط هل  دبع  دبعلا  سئب  مالسلا :) هیلع   ) رفعج یبا  نع  یفاکلا  یف  عمط و  نم  لذ  عنق و  زع  هنا  رهتـشا  دق  و  عمطلا ) ءاملعلا  مادقا  هیلع 

رتس کته  هیدوبعلا و  مسر  فالخ  وه  هدابع و  یلا  هللا  نم  يوکـش  ساـنلل  رـضلا ) فشک   ) هلذـت هبغر  هل  دـبع  دـبعلا  سئب  و  هدوقی ،
هللا وف  رثکت  مل  اذه  ای  لاقف : رثکی  لعجف  یـسرض ، عجو  نم  هلیللا  منا  مل  لوقی : الجر  فنحالا  عمـس  .ریثک  مذ  هیف  درو  دق  و  هیبوبرلا ،

.مهدنع هلذم  سانلا و  ریفنت  بجوی  کلذ  عم  وه  و  ادحا ، اهب  تملعا  دحا و ال  یلا  کلذ  توکش  امف  نینـس  ثالث  ذنم  ینیع  تبهذ 
و امدـن ، تثروا  امد و  تکفـس  هملک  بر  لاقی : ناک  رابخالا و  نم  دـحاو  ریغ  یف  هیلع  ثح  اممف  هیلع  طلـستلا  ناسللا و  ظفح  اما  و 

نبا حرش  یف  انتکرت و  نا  ریخب  اولاقف : متنا ؟ فیک  مهل : لوقی  هئاضعا و  یلع  موی  لک  هحیبص  فرشی  مدآ  نبا  ناسل  نا  ثیدحلا  یف 
: مثیم

نابعث هنا  کنغ  دلی  ال   *** ناسنالا اهیا  کناسل  ظفحا 

.نارقالا هءاقل  باهت  تناک   *** هناسل لیتق  نم  رباقملا  یف  مک 

يراوـخب ار  دوـخ  دریگرب  شیوـخ  یتسدـگنت  یتخـس و  زا  هدرپ  هک  ره  و  دراد - تسپ  ار  دوـخ  درآ  لد  رد  عـمط  هـک  ره  همجرتـلا :
- دهد ینوبزب  ار  شیوخ  دهن  رس  دوخ  نابز  یخاتسگب  هک  ره  و  دراپسب -

يرتشوش

لوقعلا فحت   ) یفف .رتشالل  تادایز ، عم  مالکلا  اذـه  مالـسلا ) هیلع   ) لاق لوقا : قالخالا ) مراکم  یف  نوعبرـالا - ثلاـثلا و  لـصفلا  )
و هنیقی ، فعض  نم  هتورم  سخب  کلام  ای  هعو ، مالکلا  اذه  ینع  ظفحا  کلام  ای  رتشالل : مالسلا ) هیلع   ) لاق یبلحلا ) هبعش  یبا  نبال 

.هناسل هیلع  رما  نم  اهکلها  و  هرس ، یلع  علطا  نم  هسفن  هیلع  تناه  و  هرض ، فشک  نم  لذلا  یضر  .عمطلا و  رعشتسا  نم  هسفنب  يرزا 
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یف قـالخالا ) مراـکم  یف  نوعبرـالا - ثلاـثلا و  لـصفلا   ) .هل اراعـش  هلعج  يا : عمطلا ) رعـشتسا  نم   ) .اـهب نواـهت  يا : هسفنب ) يرزا  )
هیلع  ) داجـسلا نع  .هلذـت و  هبغر  هل  دـبع  دـبعلا  سئب  و  هدوـقی ، عـمط  هل  دـبع  دـبعلا  سئب  مالـسلا :) هـیلع   ) رفعج یبا  نـع  یفاـکلا ) )

یحاـیرلا باـتع  نب  دـلاخ  یل  اـمل و  یناـغالا :)  ) یف .ساـنلا و  يدـیا  یف  اـمع  عمطلا  عطق  یف  عـمتجا  دـق  هلک  ریخلا  تیار  مالـسلا :)
هصاصخ هتاجلا  نمم  تنک  ام  و  هوجهی : لاقف  بحی ، ام  هدنع  دجی  ملف  هفوکلاب - هقیدص  ناک  و  نادمه - یـشعا  هیلا  جرخ  ناهبـصا 
نییبصب یلـصوملا  حتف  رم  هیلحلا :)  ) یف دـعابتملا  حزانلا  تنا  یب و  تند  هلذـم  یه  عامطالا و  اهنکل  دـعاوملا و  رغت  نمم  کیلا و ال 

ابلک تنک  نا  لاق : .كزبخ  نم  ینمعطا  لسعلا : هزبخ  یلع  يذلل  لاقف  خماک ، اهیلع  هرسک  رخالا  عم  لسع و  اهیلع  هرسک  امهدحا  عم 
ینفلک رعاشلا : لاق  اذـهل  .ابلک  تنک  ام  كزبخب  تیـضر  ول  حـتف : لاقف  هدوقی ، لعج  اطیخ و  همف  یف  لعج  همعطاـف و  .معن  لاـق : .یل 

نکل نادسفی و  امهفالتخا ال  لوط  یف  نیدیدجلا  نا  مهضعبل : مداخب و  هل  تسل  نم  همدخ  مراغملا  یلع  يوقبلا  هلق  مهاردلل و  یبح 
لاملا لها  سراحت  اذا  امهل  ام  نالام  یل  لام و  سانلل  سایلا  ینغلا  رقف و  عماطملا  نا  عبط  یلا  یندـی  اـعمط  اـعمطی  ـال  ساـنلا  دـسفی 

و ( ) قالخالا مراکم  یف  نوعبرالا - ثلاثلا و  لصفلا   ) سانلا کلمی  امم  ساـیلا  یلاـم  هکلما و  تحبـصا  يذـلاب  اـضرلا  یلاـم  سارح 
- رثکی لعج  و  یسرض - عجو  نم  هلیللا  منا  مل  لوقی : الجر  فنحالا  عمس  دیدحلا : یبا  نبا  لاق  هرـض ) نع  فشک  نم  لذلاب  یـضر 

هیلع تناه  و   ) .ادحا اهب  تملعا  دـحا و ال  یلا  کلذ  توکـش  امف  هنـس  نیثالث  ذـنم  ینیع  تبهذ  دـقل  هللا  وف  رثکت ؟ مل  اذـه  ای  لاقف :
: ناورم هل  لاقف  ینجلاـب ، فرعی  هبلعث  نب  تـاللا  میت  نم  لـجرب  هصفح  یبا  نب  ناورم  رم  یناـغالا :)  ) یف هناـسل ) اـهیلع  رما  نم  هسفن 
کبهذم و کقیرط و ال  نم  يرا  ام  رعـشلا !؟ تنا و  ام  ناورم : هل  لاقف  .کلذ  کتفرع  تئـش  نا  هل : لاقف  .رعـشلا  لوقت  کنا  اومعز 

يوث ناورم  راد  یف  هلیل و  اموی و  نالجعلا  یف  موللا  يوث  هوجهی : ینجلا  هل  لاقف  سلجف ، .عمـسا  سلجا و  ینجلا : هل  لاـقف  .هلوقت  ـال 
رشحلا یلا  ماقملاب  انیـضر  لاق  هدنع و  میخ  ناورم  یتا  املف  رحبلا  یف  دالبلا و  رب  یف  بقنف  هلاحرل  احرطم  یغبی  موللا  ادغ  رهدلا  رخآ 
فلحف .سانلا  رعـشا  تناف  تففک ، الا  هللا  کتدشان  ناورم : هل  لاقف  ردـقلا  یلع  راغی  اناورم  نکل  هریغ و  سرعلا  یلع  ناورمل  سیل  و 
مهبلجف هضیب ،) یتسا  یف  قاق  : ) مهترـضحب لوقی  مث  همامیلا  لها  ءاسور  نم  رفنب  هیلا  ریـصی  یتح  فکی  هنا ال  اـثالث  قـالطلاب  ینجلا 

.ناسنالا حراوج  حرجا  ناسللا  مهضعب : لاق  .هلعف و  نم  نوکحضی  مه  اوفرصناف و  مهترضحب ، کلذ  لعف  ناورم و  هیلا 

هینغم

اریخ نا  هجئاتن ، هراثآب و  ساقیف  همکح  اـما  هیف ، هقیقح  راـص  یتح  عرولا  هئورملا و  دـض  هلامعتـسا  رثک  نکل  و  هعاـنقلا ، دـض  عمطلا 
هتعفنم ساسا  یلع  الا  یـشب ء  مزتلی  ثحب ال  اندید  هل و  ایند  هذختا  نم  هانعم  عمطلا  رـشعتسا  نم  مامالا  لوق  .رـشف و  ارـش  نا  و  ریخف ،

ام هتمیق  تناک  هنطب  هتمه  تناک  نم  .هیناما و  هفادـهاب و  ساقی  ناـسنالا  نـال  هسفنب ، هسفن  رقح  دـقف  کلاذـک  ناـک  نم  .هصاـخلا و 
، هبیصم رقفلا  و  ءالب ، ضرملا  نا  کش  نم  ام  .تافالا و  نم  امهریغ  وا  رقف  وا  ضرمب  ناسنالا  یلتبی  دق  .مامالا و  لاق  امک  اهنم  جرخی 

سانلا یلا  يوکشلا  نم  يودج  هیا  ..لذ و  هللا  ریغل  يوکشلا  لیق : امیدق  .هحیـضف و  هفآ  هیآ  نع  امهنع و  نالعالا  فشکلا و  نکل  و 
ربصلا و یلع  هثحو  یلتبملا  رما  نم  يودـج  اضیا ال  و  ضغبملا ؟ رـست  و  بحملا ، ءوست  و  اعفن ، بلجت  و ال  ارـض ، عفدـت  تماد ال  اـم 

مامالا اهبقع  اذـل  و  هتافـص ، مالکلا و  هلوقم  نم  يوکـشلا  .لـقعلا و  ردـق  یلع  ربصلا  نـال  نیزر ، لـقع  اذ  ناـک  ذا  ـالا  هلعلا  ناـمتک 
کلقع کناسل  عزانتی  میکح : برجم  لاق  .اهریغ و  و  توکسلا )  ) هرقف هبطخلا 94  حرش  یف  هنع  ثیدحلا  رم  و  ناسللا ، یلا  هراشالاب 

کیلع کل ال  همالک  نا  ملعت  یتح  کناسل  قلطت  الف  کیلع ، وهف  یناثلا  بلغ  نا  و  کل ، وهف  لوالا  بلغ  ناف  كاوه ، و 

هدبع
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رما لذلاب و  یضر  دقف  هب  نواهتلل  مهاعد  سانلل  هرض  فشک  نم  هب و  قلخت  هنطبت و  هرعشتسا  اهرقح و  اهب  يرزا  عمطلا : رعشتسا  نم 
اریما هلعج  هناسل 

يرفعج

مالسالا ضیف 

کچوـک تسا : هدوـمرف  نتفگ ) نخـس  هشیدـنا  یب  یتسدـگنت و  يراـتفرگ و  راـهظا  زآ و  عـمط و  شهوـکن  رد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
يدـنمزاین و عمط  همزـال  اریز   ) داد رارق  شیوـخ  شور  ار  تسا ) مدرم  تسد  رد  هچنآ  هب   ) زآ عـمط و  هک  یـسک  ار  دوـخ  دـینادرگ 
ار دوخ  یناشیرپ  يراتفرگ و  هک  یـسک  هداد  نت  يراوخ  تلذ و  هب  و  یکچوک ) یتسپ و  ینتورف  يدنمزاین و  همزال  و  تسا ، ینتورف 

یـسک تسا  راوخ  شیوخ  دزن  و  تسا ) یتسدریز  تراقح و  یناشیرپ  يراتفرگ و  راهظا  همزـال  اریز   ) دـیامن راکـشآ  يرگید ) دزن  )
و ددرگ ، وا  یهابت  كاله و  بجوم  اسب  هک  دیوگب  دیآ  شنابز  هب  هچ  ره  هشیدنا  لمات و  یب   ) دـنادرگ دوخ  نارمکح  ار  شنابز  هک 

(. تسا هتفرگن  رظن  رد  دوخ  يارب  یتلزنم  ماقم و  سک  نینچ 

ینامز

تمدخ وربآ و  يارب  لام  نتساوخ  هک  تسا  نشور  بلطم  نیا  .ددرگ  یم  یهتنم  نآ  شزرا  ایند و  لام  زا  تمذم  هب  الاب  هملک  راهچ 
ار لاـم  دـیوگب : سک  ره  دومرف : هک  دوش  یم  هدـنز  مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماـما  شیاـمرف  اـجنیا  تسا و  مزـال  هکلب  بوخ  هعماـج  هب 

يرادهاگن يارب  طقف  ایند  لام  هب  هقالع  هاگره  اما  .تسا  قمحا  دیوگ  یم  تسار  هک  منک  نیقی  رگا  دیوگ  یم  غورد  مرادـن  تسود 
دیدحلا یبا  نبا  .هداد  هدعو  نانآ  هب  كاندرد  باذع  ادخ  تسا و  هابتـشا  دشاب  هتـشادن  يورخا  هجیتن  چیه  هک  يویند  فده  دشاب و 
بهاتلا كرت  طرفملا  زجعلا  هدش : هتفگ  .تسا  دیدش  زجع  رب  لیلد  تمایق  يارب  ندوبن  هدامآ  دسیون : یم  الاب  ياه  هلمج  حیضوت  رد 

ربارب رد  تماقتـسا  ربص و  رحالا ) هعرجتی  رم ال  ربصلا  : ) هدـش هتفگ  .تسا و  تماـیق  يارب  ندوبن  هداـمآ  دـیدش ، یگدـناماو  داـعملل :
راگزور هدـش  هتفگ  .دنـشون  یم  هعرج  هعرج  ار  یخلت  نیا  ناـگدازآ  طـقف  هک  تسا  یخلت  راـک  فدـه ، هب  ندیـسر  تاـمیالمان و 

شتدم ات  دینک  ربص  دراد  دوجو  یتحاران  هک  يراگزور  رد  مدرم ، رمع  راگزور و  دننامه  دنراد  ینیعم  تشونرـس  دنـسپان  شوخ و 
، ملاع یتقو  هدـش  هتفگ  .میراذـگب  رانک  دراد  یم  زاب  ادـخب  هجوت  زا  ار  ناسنا  هچنآ  هک  تسا  نیا  یئاـسراپ  دـهز و  .دـسرب  ناـیاپ  هب 

اذـل دوب  یم  يراکزیهرپ  دوب  هدرک  دـییات  ار  دـهز  وا  ملع  رگا  دـنیوگ  یم  مدرم  هک  اریز  دوب  دـهاوخ  دوخ  نامز  يالب  دـشابن  اسراپ 
زا زیهرپ  اریز  تسا  هاـگهانپ  نیرتمهم  هاـنگ  زا  زیهرپ  يریگ ! فارـشا  رد  نینچ  مه  دـننک و  یم  يوریپ  وا  زا  يراـکزیهرپان  رد  مدرم 

دوخ هشیپ  ار  يراکزیهرپ  هک  یـسک  .ندـش  نمـشد  راتفرگ  زا  ادـخ  تدابع  دـشخب و  یم  تاجن  هانگ  هب  یگدولآ  زا  ار  ناسنا  هاـنگ 
.دروآ یم  دوجوب  وا  يارب  رارف  هار  ادخ  دزاس 

يزاریش دمحم  دیس 

و  ) عماطلا نولذـی  سانلا  ذا  هب  نلخت  هنطاب و  یف  عمطلا  یفخا  يا  عمطلا ) رعـشتسا  نم   ) اهرقح يا  هسفنب ) يرزا  : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
( اهیلع رما  نم  هسفن  هیلع  تناه  و   ) هتقافو هرض  سانلل  نیب  ناب  هرـض ) نع  فشک  نم   ) سانلا يدل  هناهملا  هلذلاب و  يا  لذلاب ) یـضر 

امم صالخلا  دـعو و  ام  ذـیفنتل  هدـسج  باعتا  بجوی  امم  هلکـشملا  یف  عقیف  هیور ، الب  لوقی  اریما ، هلعج  ناب  هناسل )  ) هسفن یلع  يا 
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.هکشملا یف  ناسنالا  عقوی  امب  ملکتی  یتح ال  ناسللا  نجس  موزل  نع  هیانک  اذه  و  ملکت ،

يوسوم

دض لذلا : .هعانقلا  دض  عمطلا : .بایثلا  نم  ندبلا  یلی  ام  وه  راعـشلا و  نم  هب  قلخت  یـشلا ء : رعـشتسا  .هرقح  هب و  رـصق  يرزا : هغللا :
هذه حرشلا : .اریما  هلعج  هناسل : رما  .رغص  لذ و  ناه : .هندب  یف  هدش  وا  رقف  لاح و  ءوس  نم  ناک  ام  لک  رضلا : .هعـضلا  ناوهلا و  زعلا ،

نم هسفنب  يرزا   ) .همارکلا هزعلا و  ءابالا و  اوشیعی  اهنع و  اوعفرتی  نا  مهنم  دیری  مههوجو و  یف  سانلا و  سوفن  یف  مامالا  اهارقی  روما 
شیعی رومالا  نم  ریثک  یف  مهریاـسی  هسفن و  نم  مهیطعی  مهل و  عضخی  ساـنلا و  يدـیا  یف  اـمب  عمطلا  شیعی  يذـلا  عمطلا ) رعـشتسا 

یلع همواسملاب  هقمعب  رعـشی  هنالف  هسفن  دـنع  اما  هنع و  لزانتی  امب  هلاحب و  مهملعلف  مهدـنع  ما  .مهدـنع  راقتحالا  هسفن و  یف  هناـهالا 
دبعلا سئب  هدوقی و  عمط  هل  دـبع  دـبعلا  سئب  مالـسلا :) هیلع   ) رفعج یبا  نع  ثیدـحلا  یف  هسفن و  هیلع  نوهتف  همیق  هئدابم و  نم  ریثک 

ناه مهماما و  يرعت  دقف  لاح  ءوس  سوب و  نم  هب  ام  سانلل  فشک  نم  هرـض ) نع  فشک  نم  لذلاب  یـضر  و   … ) هلذت هبغر  هل  دبع 
کلذـک اوسیل  مهنا  مهتقیقح و  اوفرع  یتم  مهنع و  نوعمـسی  ام  مهتافـصب و  صاخـشالا  نومرتحی  مهنا  هیراج  سانلا  هداـع  مهیلع و 

فحف ءارقفلا  يردزت  ءاینغالا و  مرتحت  سانلا  نال  رقفلا  تیص  ینغلا و ال  تیص  لثملا  یف  مهنیعا و  نم  اوطقس 

نال اهرقح  اهرغـص و  دـقف  هسفن  ریما  هناسل  لعج  نم  هناـسل ) اـهیلع  رما  نم  هسفن  هیلع  تناـه  و   … ) ینغلا تیـص  ظـفحب  ماـقملا  ظ 
لقعلا همدخ  یف  ناسللا  لعجاف  لاقت  دق ال  هتارثع  دادزت و  هطالغا  رثکت و  هتاطقـس  ناف  ءاشی  امک  ملکتی  ذخا  رمالا و  یلوت  اذا  ناسللا 

نم هعرزت  وا  لکاشملا  ثادـحالا و  نم  هفلخت  اـم  اـهراثآ و  فرعت  کـمف و  نم  جرخت  هملک  لـک  یف  رکفت  نا  دـعب  ـالا  قطنت  ـال  و 
 … ناسنالا همارک  ظفحی  يذلا  ناسللا  طبض  یلا  هوعد  همکحلا  هذه  هیادهلا و  تاریخلا و 

یناقلاط

هک تسا  هدمآ  عوفرم  ثیدح  رد  .دوش  یم  تعانق  اهنآ  زا  یخرب  همجرت  هب  هنومن  يارب  هک  تسا  هدمآ  یثیداحا  نخس  نیا  حرش  رد 
اهدرخ ندش  هتـشک  نیرتشیب  تسا : هدش  هتفگ  و  .تسا ،» زآ  تسین  رادیاپ  نآ  رب  مه  نادنمـشناد  ماگ  هک  يا  هدنزغل  فاص  گنـس  »
تـسد رد  هچنآ  زا  يدـیما  ان  : » دومرف دندیـسرپ ، يرگناوت  هراب  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  زا  .تسا  عمط  ياه  هیاس  ریز 

« .دنک یم  تکرح  هتسهآ  دراد ، یم  ایند  عمط  گنهآ  امش  زا  کی  ره  و  تسا ، مدرم 

مراکم

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

تلذ هب  دنک  شاف  هدیاف ) چیه  نودب  نآ  نیا و  دزن   ) ار شیاه  یتحاران  هک  یـسک  هدرک و  ریقح  ار  دوخ  دنک  هشیپ  ار  عمط  سک  ره 
هلمج نیا  هنامیکح : راتفگ  دنـس  .دش . (  دهاوخ  ریقح  شتیـصخش  دنک  ریما  دوخ  رب  ار  شنابز  هک  سک  نآ  هدش و  یـضار  شیوخ 

دوش و یم  هدید  هدومرف  رتشا  کلام  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  یتیـصو  رد  یگمه  دـمآ  دـهاوخ  هک  نآ  زا  دـعب  هلمج  راهچ  هفاضا  هب 
اب ار  نآ  مامت  مالـسلا  هیلع  یلع  راصق  تاـملک  حرـش  رد  هتـسیز  یم  یـضر  دّیـس  زا  لـبق  هک  لوقعلا  فحت  باـتک  بحاـص  موحرم 

جهن راصق  تاملک  ثحب  رد  هچنآ  زا  یـشخب  هک  دهد  یم  ناشن  نیا  و  ،ج 4،ص 9 ) هغالبلا جهن  رداصم  ) .تسا هدروآ  ییاه  توافت 
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مه زا  ار  اهنآ  دنا  هتشاد  هک  یلقتسم  یناعم  ببـس  هب  یـضر  دّیـس  موحرم  هک  تسا  هدوب  يا  هتـسویپ  مه  هب  ياه  هلمج  هدمآ  هغالبلا 
 ( .تسا هدرک  ادج 

هدومرف هراشا  هدرـشف  هاتوک و  یتاراـبع  رد  یقـالخا  هلیذر  هس  ءوس  راـثآ  اهدـمایپ و  هب  شا  ینارون  مـالک  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
.تسا

«. تسا هتخاس  ریقح  ار  دوخ  دنک  هشیپ  ار  عمط  سک  ره  :» دیامرف یم  تسخن 

( . َعَمَّطلا َرَعْشَتْسا  ِنَم  ِهِسْفَِنب  يَرْزَأ  )

هب هک  « رعـشتسا » هب ریبـعت  تسا و  نارگید  تسد  زا  یگدـنز  بهاوم  نتفرگ  ندوب و  بلاـط  دوـخ  قـح  زا  شیب  ياـنعم  هب  « عـمط » هژاو
دارفا هک  تسا  یهیدب  ؛ دوش یمن  ادـج  نآ  زا  هدنابـسچ و  دوخ  هب  ار  عمط  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  تسا  نیریز  سابل  ندیـشوپ  يانعم 

ار دوخ  تیـصخش  دـننک و  زارد  سکره  يوس  هب  لاؤس  تسد  دـنهدب و  یتلذ  ره  هب  نت  دـیاب  دوخ  دوصقم  هب  ندیـسر  يارب  عاـمط 
.دننکشب دوخ  هناراکعمط  فادها  هب  لین  يارب 

: میناوخ یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نانخس  رد 

مومذم تفـص  نیا  رطخ  هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  يرگید  ثیدـح  رد  ٍعَبَط ؛ َیلِإ  ُهُدوُقَی  ٌعَمَط  َُهل  ٌدـْبَع  ُدـْبَْعلا  َْسِئب  »
: دومرف هک  تسا  هدش  دراو  املع  يارب  ًاصوصخم 

هک دـنز  یم  رـس  ناسنا  زا  ییاهراک  دـبای  ینوزف  عمط  هک  یماگنه  هک  نیا  بیجع  ُمادـْقأ و  ِْهیَلَع  ُُتْبثَت  يذـلا ال  لـالّزلا  هافّـصلا  نإ  »
تفر یم  هار  هک  یماگنه  تاقوا  زا  يرایسب  هک  هدش  لقن  « بعشا » مان هب  برع  فورعم  عامط  هرابرد  هچنآ  هیبش  ؛ تسا هناقمحا  ًالماک 

لاح رد  ناگدنرپ  زا  یـضعب  ما  هدینـش  : تفگ یم  تشاد و  یم  هگن  زاب  نامـسآ  ربارب  رد  ار  نآ  تفرگ و  یم  تسد  هب  ار  دوخ  نماد 
رد ار  وا  ناکدوک  زا  یهورگ  هک  یماـگنه  دـننک  یم  لـقن  اـی  و.دـتفیب  نم  نماد  رد  هدـنرپ  نآ  مخت  دـیاش  دـنراذگ  یم  مخت  زاورپ 
نآ يوس  هب  اه  هچب  دننک  یم  شخپ  اولح  هناخ  نالف  رد  ما  هدینـش  : تفگ اهنآ  نتخاس  هدنکارپ  يارب  دـنداد  یم  رازآ  رازاب  هچوک و 

.دشاب تسرد  نم  فرح  دیاش  : تفگ ارچ ؟ وت  : دنتفگ دود  یم  هناخ  نآ  يوس  هب  زین  بعشا  دوخ  دندید  ناهگان  دندیود  هناخ 

.دهد یم  ماجنا  عمط  تهج  هب  ناسنا  هک  تسا  يروآ  گنن  ياهراک  هب  هراشا  هن  ای  دشاب  هتشاد  تیعقاو  هاوخ  اه  ناتساد  نیا 

: دومرف نانمؤمریما  هک  هنوگ  نامه  دوش  یم  یمدآ  تزع  ببس  هک  تسا  تعانق  عمط  لباقم  هطقن 

هب هلمج  نیا  تارابع  زا  یضعب  رد  ،ص 392،ح 9018. مکحلاررغ «. ) . دوب دهاوخ  زیزع  دنک  هشیپ  تعانق  هک  سک  نآ  َعَنَق ؛ ْنَم  َّزَع  »
(.( ،ج 19،ص 50 دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  «) َعَمَط ْنَم  َّلَذ  َعَنَق َو  ْنَم  َّزَع  :» تسا هدش  لقن  تروص  نیا 

! دوب دنلب  عمط  یب  ندرگ  نک  یهاشداپ  راذگب و  زآ  رعاش : هتفگ  هب  و 
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شاف ار  دوخ  تالکـشم  و   ) دنک زاب  هدیاف ) چیه  نودـب  نآ  نیا و  دزن   ) ار شیوخ  لد  هرفـس  هک  یـسک  :» دـیامرف یم  هتکن  نیمود  رد 
( . ِهِّرُض ْنَع  َفَشَک  ْنَم  ِّلُّذلِاب  َیِضَر  َو  ( ؛» تسا هداد  دوخ  تلذ  هب  تیاضر  دزاس )

نایب هتفر  وا  رب  هک  ار  یملظ  یـضاق  شیپ  ای  دـبلطب  ناـمرد  هار  يو  زا  دـیوگب و  ار  دوخ  درد  بیبط  دزن  ناـسنا  هاـگ  ره  تسا  نشور 
لابند هب  هدرکن و  یفالخ  راک  دـیوگب  نخـس  ماو  نتفرگ  يارب  دوخ  يراتفرگ  زا  شتـسود  دزن  ای  دـهاوخب  قح  قاقحا  وا  زا  دزاـس و 
ناسنا یگدنکفارس  تلذ و  زج  يرثا  دنرادن  نآ  لح  رب  ییاناوت  هنوگ  چیه  هک  یناسک  دزن  تالکشم  حرط  اما  ؛ هدوب ییاشگ  لکـشم 

.دوشگن تیاکش  هب  بل  دوب و  راد  نتشیوخ  دیاب  دراوم  هنوگ  نیا  رد.تشاد  دهاوخن 

َْتناَه َو  ( ؛» دوش یم  ریقحت  وا  تیصخش  دزاس  ریما  دوخ  رب  ار  شنابز  هک  یسک  :» دیامرف یم  موس  هلمج  رد  مالسلا  هیلع  ماما  هاگ  نآ 
( . ُهَناَِسل اَْهیَلَع  َرَّمَأ  ْنَم  ُهُسْفَن  ِْهیَلَع 

تـسا یهیدـب.دیوگب  دـمآ  شناـبز  رب  هچره  دوـش و  جراـخ  رکف  لـقع و  لرتـنک  تحت  زا  هک  تسا  نآ  ناـبز  ندـش  ریما  زا  روـظنم 
نآ ناربج  رب  رداق  ناسنا  هک  دنک  یم  داجیا  ییاهرطخ  دراوم  زا  يرایسب  رد  دریگ  یمن  همـشچرس  اوقت  لقع و  رکف و  زا  هک  ینانخس 
یم نارگید  هدنیوگ و  هب  تبسن  ینمشد  هنیک و  مدرم و  نایم  رد  فالتخا  داجیا  ببس  دنموربآ و  دارفا  شجنر  بابـسا  هاگ  تسین و 

: برع رعاش  دیوگ  یم  ابیز  هچ  دوش و 

ٌنابُْعث ُهَّنإ  َکَّنَغَْدلَی  ُناْسنْإلا ال  اَهُّیا  َکَناِسل  ْظَفِْحا 

ُناْرقْالا ُهُءاِقل  ُباُهت  َْتناک  ِِهناِسل  ِلیتَق  ْنِم  ِِرباقَْملا  ِیف  ْمَک 

.تسا ییاهدژا  هک  دزگن  ار  وت  شاب  بقارم  - نک ظفح  ار  دوخ  نابز  ناسنا  يا 

اهنآ اب  تاقالم  زا  اهنآ  نازارطمه  هک  یناسک  نامه  - دنـشیوخ ناـبز  هتـشک  دـنا و  هتفخ  اـه  ناتـسروگ  رد  هک  یناـسک  دنرایـسب  هچ 
.دنتشاد تشحو 

: میناوخ یم  راصق  تاملک  نیمه  هلسلس  رد  يرگید  ثیدح  رد 

ياطخ نیا  و  .( تمکح 349 ، هغالبلا جهن  «. ) . درک دهاوخ  يدایز  تاهابتشا  دیوگ  نخس  دایز  هک  یسک  ُهُؤَطَخ ؛ َُرثَک  ُهُماَلَک  َُرثَک  ْنَم  »
.دوش یم  اهرظن  رد  وا  ندش  شزرا  یب  ریقحت و  تعاب  رایسب 

هیام یلوا  هک  نابز  رایتخا  رد  ار  شلقع  هک  نیا  هن  دـهد  رارق  شلقع  رایتخا  رد  ار  شناـبز  دـیاب  لـقاع  ناـسنا  هک  نیا  نخـس  هاـتوک 
.تراقح بابسا  یمود  تسا و  تداعس 

دزن اه  یتحاراـن  ندرک  شاـف  ، عمط  ) هدرک رکذ  هاـتوک  ناـیب  نیا  رد  ماـما  هک  ار  يا  هدـیهوکن  هناـگ  هس  تافـص  تسا  هجوت  ناـیاش 
رثا رد  یگنهامه  نیا  دـنوش و  یم  يراوخ  تلذ و  ببـس  هک  دـنکرتشم  تهج  نیا  رد  هسره  دوخ ) رب  ناـبز  نتخاـس  ریما  سکره و 

.دهد رارق  مه  رانک  ار  هس  ره  مالسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  هدش  ببس 
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یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said the following: "Whoever adopts greed as a habit demeans
himself; whoever discloses his hardship agrees to be humiliated, and whoever allows

.” his tongue to overpower his soul delittles the soul

یئاونیب یتسدگنت و  سرت و  لخب و  شهوکن  رد  : 3 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ِِهتَدَلب ِیف  ٌبیِرَغ  ّلِقُملا  ِِهتّجُح َو  نَع  َنِطَفلا  ُسِرُخی  ُرقَفلا  ٌهَصَقنَم َو  ُنبُجلا  ٌراَع َو  ُلُخبلا  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

.ناگمه رب  دوخ  راید  رد  هناگیب  تسدگنت  و  ناهرب ،  رد  كریز  نابز - هدننک  دنک  یشیورد  و  ناصقن ،  سرت  تسا و  گنن  لخب 

يدیهش

ناـسنا و  دزاـس ،  یم  دـنک  ناـهرب  رد  ار  كریز  درم  یتسدـیهت  و  تـسا .  ناـصقن  سرت  گـنن و  لـخب  دوـمرف : وا ، رب  ادــخ  دورد  و 
 . تسا هناگیب  زین  شیوخ  رهش  رد  تسدیهت 

یلیبدرا

وا و تجح  زا  ار  یکریز  دزاس  یم  گنگ  یـشیورد  یتسه و  مک  تسناصقن و  لحم  یلد  دـب  تسا و  درم  شنزرـس  یلیخب  دومرف  و 
دوخ رهش  رد  تسا  بیرغ  لام  كدنا 

یتیآ

رهش رد  اونیب  ددنب و  رب  شتجح  نایب  زا  ار  كریز  نابز  یتسدگنت ، تسا و  صقن  سرت ، تسا و  گنن  لخب ، مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 
.تسا بیرغ  دوخ 

نایراصنا

بیرغ شراید  رد  تسدیهت  ناسنا   ، دنک لال  شناهرب  زا  ار  كریز  یتسدگنت   ، ناصقن سرت  و   ، تسا راع  لخب  : دومرف ترضح  نآ  و 
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 . تسا

اه حرش 

يدنوار

.ریقفلا لقملا : و 

يردیک

.ریقفلا لقملا : .توکسلا  رثویف  هب  فختسی  هیلع و  دری  نا  سانلا  دنع  هردق  هعض  نم  فاخی  هنال  هتجح : نع  نطفلا  سرخی  رقفلا  و 

مثیم نبا 

رد تسد  یهت  .دـنک  یم  لال  شناهرب  لیلد و  نایب  زا  ار  كریز  صخـش  یتسدـگنت  .تسا  یتساک  ندوب  وسرت  و  گنن ، يرظن  گنت 
.تسا رپـس  هلزنم ي  هب  يراـکزیهرپ  .تسا  ییاراد  هیامرـس و  ییاـسراپ  يروـالد و  تماقتـسا ، يراـبدرب و  .تسا  بیرغ  دوـخ  راـید 

ره هب  تسا ، یگدنشخب  يراوگرزب و  تلیضف  زا  ندیزگ  يرود  تسپ ، تفص  نیا  هک  نآ  حیـضوت  تسا  گنن  يرظن  گنت  مراهچ -
راوازـس يرظن  گنت  تسپ  يوخ  رطاـخ  هب  هزادـنا  ناـمه  هب  تسا ، شیاتـس  لـباق  يراوگرزب  یگدنـشخب و  يارب  ناـسنا  هک  هزادـنا 
تالامک هشیر ي  هک  تسا  يروالد  تلیـضف  زا  طیرفت  هلحرم  نامه  سرت ، اریز  تسا ، یتساـک  ندوب ، وسرت  مجنپ - .تسا  شهوکن 

زا .دزاس  یم  لال  شناهرب  نایب  زا  ار  كریز  صخش  یتسدگنت  مشش - .تسا  یگیامورف  یتساک و  یعون  نیاربانب  دشاب ، یم  یناسفن 
مامت هشیر ي  .دوش و  یم  یناسنا  سفن  رد  نارگید  زا  تلجخ  یتسس و  یگتفرگ ، تلذ ، دیدش  ساسحا  ثعاب  یتسدگنت  هک  ور  نآ 

، تسدـگنت هک  دـنچ  ره  هجیتـن - رد  تسا  نانمـشد  ربارب  رد  تورث - نتـشادن  لـیلد  هب  دوبمک - هشیدـنا ي  یناوتاـن و  روصت  اـهنیا ،
گنگ و اب  یسک  نینچ  تهابش  هظحالم ي  اب  .دیآ  یم  دوجو  هب  وا  رد  نتفگ  نخس  زا  زجع  سرت و  تلاح  دشاب - رایشوه  كریز و 

یب رظن  زا  ار  بیرغ  هملک ي : .تسا  بیرغ  دوـخ  رهـش  رد  تسدـیهت  متفه - .تسا  هدروآ  وا  يارب  هراعتـسا  ار  یگنگ  تفـص  لـال ،
هک تسا  یبیرغ  ناسب  تسدـیهت  هچ  تسا ، هدروآ  هراعتـسا  شا - یتسدـیهت  لیلد  هب  ناتـسود - ناراـی و  یمک  وا و  هب  مدرم  یهجوت 

.دسانش یمن  ار  وا  یسک 

دیدحلا یبا 

 . ِِهتَْدَلب ِیف  ٌبیِرَغ  ُّلِقُْملا  ِِهتَّجُح َو  ِِهتَجاَح ]  ] ْنَع َنِطَْفلا  ُسِرُْخی  ُْرقَْفلا  ٌهَصَْقنَم َو  ُْنبُْجلا  ٌراَع َو  ُلُْخْبلا  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

.کلذ یف  عنقم  مالک  انل  مدقت  دق  لخبلا و  یف  لوألا  لصفلا  لوصف  هثالث  هذه 

اروزن مرکلا  مأ  تلاز  ام  لئاسلا و  هنع  یضری  رئاشعلا و  هب  لقتست  بلاطلا و  هدمحی  نم  لقأ  ام  کلذ  یف  ءامکحلا  ضعب  مالک  نم  و 
.دجی نم ال  داوجألا  رثکأ  دوجی و  نم ال  نیدجاولا  رثکأ  الولذ و  مؤللا  مأ  و 

.لیخب دنع  فورعم  هیلع و ال  رتقم  داوجلا  نأ  انزح  یفک  لئاقلا  لوق  نسحأ  ام  و 
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.هباهم دوجلا  هناهم و  لخبلا  لاقی  ناک  و 

هلیلج هکرت  فلخ  نیتئام و  هرـشع و  عبـس  هنـس  یف  تام  هبتاک  هدعـسم  نب  رمع  نأ  نومأملا  هللا  دـبع  دوج  نم  لـقن  اـم  نسحأ  نم  و 
هعم هفالخلا و  سلجم  یف  وه  هیلإ و  مصتعملا  ءاجف  اـهغلبم  اورـصحیل  باـتکلا  نم  هعم  هعاـمج  مصتعملا و  قاحـسإ  اـبأ  هاـخأ  ثعبف 

دم رانید و  فلأ  فالآ  هینامث  عمجأ  کلذ  همیق  اعایـض  اتماص و  انیع و  اندـجو  هآر  امل  امظعم  مصتعملا  لاقف  متیأر  ام  لاقف  باتکلا 
هلجخ رهظ  یتـح  مصتعملا  لـجخف  هیفلخم  یلع  اذـه  رفوـیل  هعاـبتأ  نم  عباـتل  اـهاضرأ  تـنک  اـم  هللا  اـنإ هللا و  نومأـملا  لاـقف  هتوـص 

.هعاجشلا لضف  یف  انلوق  مدقت  دق  نبجلا و  یف  یناثلا  لصفلا  نیرضاحلل 

هبنی رعذ  نع  کلذ  یف  تملس  ام  لاق  اهتدهش  طق  برح  یف  رعذ  کلخد  له  دیعس  ابأ  ای  هیخأ  هملسمل  کلملا  دبع  نب  ماشه  لاق  و 
ینمدقی نأ  حورب  ذوعأ  ینإ  انابج  ناک  همالد و  وبأ  لاق  هلاسبلا  هللا  هذه و  ماشه  هل  لاقف  ییأر  ینبلس  رعذ  ینیشغ  هلیح و ال  یلع 

اهلک رکاسع  هعبرأ  دـمحم  نب  ناورم  عم  تدهـش  نینمؤملا  ریمأ  ای  لاـق  کـلیو  مدـقت  میهاربإ  برح  یف  همـالد  یبـأل  روصنملا  لاـق 
 . سماخلا كرکسع  نوکی  نأ  هللااب  كذیعأ  ینإ  ترسک و  تمزهنا و 

.اضیأ هیف  لوقلا  مدقت  دق  رقفلا و  یف  ثلاثلا  لصفلا 

ینفکی یتح  سیعلا  صن  لمعأس  رعاشلا  لوق  هتجاح  نع  نطفلا  سرخی  رقفلا  هلوق  لثم  و 

.لقملا بیرغلا  امنکل  یئانلا و  وه  بیرغلا  نأ  ینظت  رمحألا ال  فلخ  لوق  هتدلب  یف  بیرغ  لقملا  مالسلا و  هیلع  هلوق  لثم  و 

.هفلتأ هقرفف و  فسکنت  نأ  تدرأ  نإف  كرون  کلام  لاقی  ناک  و 

.هنوقحتسی اماقم ال  اوموقی  نأ  یلإ  ایندلا  مهجوحت  الئل  لاق  ایندلاب  اهتفرعم  اهتمکح و  عم  لاملا  هفسالفلا  تظفح  مل  ردنکسإلل  لیق 

.دبعت مث  امهزرحاف  کیفیغرب  أدبا  داهزلا  ضعب  لاق  و 

یناشاک

ياج رد  هکنانچ  .ران  رد  تسا  ندـمآرد  ببـس  هکلب  راگزور  رد  تسا  نامدرم  شنزرـس  ندومن ، یلیخب  راع ) لخبلا  : ) مراهچ هملک 
يوب دـسر  مک  وا  اـب  هکلب  تشهب  يور  درگنن  کـسمم  چـیه  راـنلا  لخدـی  راـعلا و  بسکی  لـیخبلا  هک : هدومرف  نیا  هب  هراـشا  رگید 

ناصقن لحم  یلددب  یکانـسرت و  و  هصقنم ) نبجلا  و  : ) مجنپ هملک  رقـس  ران  ار  وت  رم  دزوسن  ات  رذحرب  یلیخب  لخب و  زا  شاب  تشهب 
، تنایخ هب  هن  تعاجـش  رب  تسا  عرفتم  یبقع ، رد  یمظع  هبترم  ایلع و  هجرد  لوصح  اـیند و  رد  میاـنغ  بسک  هک  اریز  یمک  تسا و 

نطفلا سرخی  رقفلا  : ) مشـش هملک  ناشیا  رد  تسا  ناصقن  لصا  تنابج  ناسنا ، رد  تسا  تالامک  لـصا  تعاجـش ، هکناـنچمه  سپ 
زا ار  وا  نابز  دنادرگ  یم  تسس  ار و  وا  سفن  دزاس  یم  ضبقنم  ینعی  وا  تجح  زا  ار  كریز  دزاس  یم  گنگ  یـشیورد  هتجح ) نع 

سپ نانخـس ، هب  وا  رب  دـننکن  ور  نامدرم  دزن  وا  يرابتعا  یب  هطـساو  هب  هک  دـسرت  یم  ریقف  هچ  .ندومن  ناهرب  هماقا  ندروآ و  تجح 
بیرغ لام ، كدنا  هتدلب ) یف  بیرغ  لقملا  : ) تسا نیا  متفه  هملک  نامصخ  تمواقم  هب  دیامن  یمن  مادقا  دنک و  یم  رایتخا  توکس 
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وا هب  نامدرم  تافتلا  مدع  تهج  هب  دوخ  رهش  رد  تسا 

یلمآ

ینیوزق

تـسا هدروآ  ار  هملک  نیا  ترـضح  تاملک  زا  مکحلاررغ )  ) بحاص رانلا ) لخدـی  راـعلا و  بسکی  لـخبلا  : ) هدومرف رگید  یئاـج  و 
و ار ، وا  تسا  میظع  لامک  تعاجش  هچنانچ  ار  یمدآ  تسا  گرزب  ناصقن  یلد  دب  حیحش ) ملسم  نم  هنجلا  یلا  یجرا  یخـس  رفاک  )

لام یب  درم  تجحب ، ار  یبغ  مکبا  دنادرگیم  ایوگ  يرگناوت  هچنانچ  دوخ ، تجح  زا  ار  كریز  دنادرگ  یم  لال  گنگ و  یتسدـگنت 
شیوخ رهش  رد  تسا  بیرغ  شیورد  و 

یجیهال

.تسا صقن  ندوب  كانسرت  تسا و  بیع  ندرک  لخب  ینعی  هصقنم » نبجلا  راع و  لخبلا  : » مالسلا هیلع  لاق  و 

.بلاطم رد  دوخ  لیلد  تجح و  ندرک  راهظا  زا  ار  كریز  درم  دنادرگ  یم  گنگ  جایتحا  ینعی  هتجح » نع  نطفلا  سرخی  رقفلا  «و 

.دریگ یمن  سنا  وا  اب  وا  رهش  لها  زا  یسک  نابیرغ  دننام  ینعی  دوخ ، رهش  رد  تسا  بیرغ  ریقف  ینعی  هتدلب » یف  بیرغ  لقملا  «و 

ییوخ

یلع ردـقی  ام  سبح  لخبلا ) و   ) هل لام  يذـلا ال  ریقفلا  لقملا )  ) هللا و هسرخا  سرخ و  دـق  سرخـالا و  ردـصم  کـیرحتلاب  سرخلا ) )
، هقفنلا هبجاولا  ءابرقالا  لهالا و  یلع  هقفنلا  عنمک  هبجاولا  قوقحلا  ءادا  عنم  دح  یلا  لصی  دقف  ناسل ، دـیب و  هنواعم  وا  لام  نم  هقافنا 

قوقحلا يوذ  عنمل  اببـس  نوکی  دق  و  هذـخاوملا ، باقعلا و  بجویف  هبابرا  نع  سمخلا  وا  هفراصم ، رئاس  ءارقفلل و  هاکزلا  قح  عنم  وا 
هیلع  ) لاق اذـلف  عئاج ، هراج  اناعبـش و  تاب  نم  رخالا  مویلا  هللااب و  نموی  هنا ال  ثیدـحلا  یف  و  لاکنلا ، لاـبولا و  دـح  یلا  غلبیف  هماـعلا 

نونجلاف ال ناسنالا ، سفنل  هلیح  نامیالا و  ناکرا  نم  نکر  یه  یتلا  هعاجـشلا  عم  هتداـضمل  هصقنم ) نبجلا  و  (. ) راـع  ) هنا مالـسلا :)
حدـملاب رایخالا  تاملک  رابخالا و  هیف  درو  دـق  رقفلا ) اـما  و   ) .هسفن یلع  نطوم  لـک  یف  فاـخی  و  هنید ، هضرع و  نع  عافدـلاب  موقی 

حرـشلا و عم  عوـبطملا  نم  هلآ 452 ) هـیلع و  هللا  یلـص  ج 3   ) ناـمیالا رفکلا و  باـب  یف  تاـملک  یف  درو  دـقف  يرخا ، مذـلا  هراـت و 
هللا لوـسر  لاـق  لاـق : مالـسلا ) هیلع   ) هللادـبع یبا  نع  ینوکـسلا  نع  یلفوـنلا  نع  هیبا  نع  میهاربا  نب  نع  نارهطب  هیـسرافلا  همجرتـلا 

هذـه یف  رقفلا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع فصو  دـق  .ردـقلا و  بلغی  نا  دـسحلا  داک  و  ارفک ، نوکی  نا  رقفلا  داک  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص  )
نوهجوتی راقتحالا و ال  نیعب  الا  ریقفلا  یلا  نورظنی  رانیدـلا و ال  دـیبع  سانلا  ناف  عامتجالا  یلا  رظنلاب  ریقفلا  یف  رثوملا  هعبطب  هرابعلا 

و سرخا ، هناک  یتح  همـصاخملا  دـنع  هتجح  راهظا  یف  هل  طاشن  الف  ریقفلا  یف  رمالا  اذـه  رثوی  اقح و  ناک  نا  هتجح و  همـالک و  یلا 
: لیق ام  معن 

مهدا نبا  دهز  نامقل و  همکح  و   *** هلقم نبا  طخ  نابحس و  هحاصف 

مهرد رادقمب  ردق  هل  سیلف  سلفم *** ءرملا  ءرملا و  یف  تعمتجا  ول 
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نکمی نا  و  هتدلب ) یف  بیرغ  لقملا  و  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق یه  هیلاتلا و  هرقفلا  یف  نایب  غلباب  رقفلا  رثا  وس  مالـسلا ) هیلع   ) نیب دـق  و 
نوقرفی سانلا ال  نکل  ءانغتـسالا و  ءانغلا و  رهظی  امبر  لقملا  و  سانلل ، هتجاـح  رهظا  نم  ریقفلا  نا  ثیح  لـقملا  ریقفلا و  نیب  قیرفتلا 

هنع و ال نوضرعی  لاملا  لذـبب  مهبلج  یلع  ردـقی  القم ال  ناسنالا  ناک  اذاف  يولحلا ، لوح  نورودـی  بابذـلاک  اـبلاغ  مهناـف  اـمهنیب ،
نم بیرغلا  ناف  هتریـشع ، نیب  هتدلب و  یف  ناک  نا  ابیرغ و  ریـصی  رظنلا  اذهب  و  هیلا ، نوهجوتی  هلاح و ال  نع  نولاسی  هیلا و ال  نوبرقتی 

: لاق ام  معن  هلاح و  نع  لاسی  هیلا و و ال  هجوتی  ال 

لقملا بیرغلا  نکل  و  یئانلا *** وه  بیرغلا  نا  نظت  ال 

شنطو رد  هیامرس  گنت  دزاس - گنگ  دوخ  قح  لیلد  زا  ار  دنمـشوه  یئاونیب  تسا  درم  یتساک  سرت  و  تسا - گنن  لخب  همجرتلا :
- تسا هراوآ 

يرتشوش

یبا نبا  نا  مث  هورث .) رکـشلا  و  (: ) هورث دـهزلا  و   ) هلوق لدـب  هیف  و  تاداـیز ، عم  رتشـالل  هتیـصو  ءزج  لوـالاک  فـحتلا )  ) هلقن لوـقا :
اناونع عباسلا  یلا  یناثلا  نم  نتملا  نیوانع  نم  هتس  مثیم  نبا  لعج  سکعلاب  و  هتدلب ) یف   ) هلوق یلا  لوالا  نیناونع ، اذه  لعج  دیدحلا 

(. فحتلا  ) نم مهفی  امک  رتشالل  مالسلا ) هیلع   ) هتیصو عیمجلا  نال  و  فنـصملا ، طخب  مثیم  نبا  هخـسن  نا  ثیح  حصالا  وه  و  ادحاو ،
الیخب یکمربلا  ییحی  نب  دـمحم  ناک  .رانلا  نم  بیرق  هنجلا  نم  دـیعب  هللا  نم  دـیعب  لیخبلا  مالـسلا :) هیلع   ) اضرلا لاق  راـع ) لـخبلا  )

ثلاثلا و لصفلا   ) هربا یلع  ردقا  ام  هللا  و  لاق : قرخم ؟ کبوث  هب و  صاخ  تنا  هل : هءوس  هصاوخ  دـحال  هوبا  لاق  و  هتیب ، یقاب  فالخب 
امهعم لیئاکیم و  لیئربج و  هءاج  مثاربا  اولمم  هبونلا  یلا  دادغب  نم  اتیب  دمحم  کلم  ول  و  اهب ، هطیخا  قالخالا ) مراکم  یف  نوعبرالا -
.هتدئام فصف  لاق : .لعف  ام  هربد ، نم  دـق  يذـلا  فسوی  صیمق  اهب  طیخیل  اهایا  هتراعا  هنالاسی  هربا و  هنع  هل  نانمـضی  یبنلا  بوقعی 
مارکلا لاق : هرضحی ؟ نمف  لاق : .هزوج  هدقن  فیغرلا  نیب  همیدن و  نیب  شاخشخلا و  بح  نم  هروقنم  هفاحص  و  رتف ، یف  رتف  یه  لاق :
هنقحف جنلوق  هباصاف  جاجحلا  هطرـش  یلع  يدسالا  دیزی  نب  رمع  ناک  نویعلا :)  ) یف .بابذـلا و  لاق : هعم ؟ لکای  نمف  لاق : .نوبتاکلا 

.هب و حبصتسا  و  نهدلا ، هنم  زیم  نکل  و  ال ، لاق : .هبـصا  لاق : هب ؟ عنـصت  ام  مالغلا : لاقف  تسطلا ، یف  هنطب  لحناف  ریثک  نهدب  بیبطلا 
نوقوطیس مهل  رش  وه  لب  مهلا  ریخ  وه  هلـضف  نم  هللا  مهاتآ  امب  نولخبی  نیذلا  نبـسحی  و ال  : ) یلاعت هلوقالا  همذ  یف  نکی  مل  ول  لیق :

: ثالثل كوخا  دوسی  ال  بعصمل : کلملادبع  لاق  .هضرعب و  مهدوجا  هلامب  سانلا  لخبا  اولاق : .یفکل و  همایقلا ) …  موی  هب  اولخب  ام 
بح رکذ  دعب  طحاجلا ) ءالخب   ) یف ءامـسلا و  نانع  هخوفایب  سم  ول  لیخب و  ورما  دوسی  ال  رعاشلا : لاق  .هدادبتـسا و  هبجع و  هلخبل و 

لـصفلا  ) اذـه فالخ  یلع  هفـصلا و  هذـه  دـض  یلع  لیخبلل  مهتاعناب  ءالوه  اندـجو  مث  هیف : مهطارفا  هل و  مهحدـم  داوجلل و  ساـنلا 
و هدـلو ، هضغب  لـضفب  نوضغبی  و  هرم ، هنورقحی  و  هرم ، هنوضغبی  مهاندـجو  بهذـملا ، قـالخالا ) مراـکم  یف  نوعبرـالا - ثلاـثلا و 

اوفعاض یتح  و  هلعفی ، ملاـم  لـخبلا  بئارغ  نم  و  هغلبی ، مل  اـم  موللا  رداون  نم  هیلا  نوفیـضی  هطهر و  هل  مهراـقتحا  لـضفب  نورقتحی 
اموی دیـشرلا  یلع  تلخد  یلـصوملا : قاحـسا  نع  دادغب ) خیرات   ) یف .ءانثلا و  نسح  نم  داوجلل  اوفعاض  ام  ردـقب  ءانثلا  ءوس  نم  هیلع 
يرا داوجلا و ال  نالخ  سانلا  يرا  لیبس  هیلا  ام  یش ء  کلذف  يرصقا  اهل  تلق  لخبلاب  هرمآ  و  هتدشناف : كرعـش ، نم  یندشنا  لاقف :

امک یلام  امرکت و  نیرثکملا  ءاطع  یئاطع  لینی  نوکی  نا  اریخ  لان  اذا  هتملع  ول  یتفلا  تالاح  ریخ  نم  لیلخ و  نیملاعلا  یف  هل  الیخب 
فلا هئام  هطعا  لضف ، ای  دیـشرلا : لاقف  لاق : نا  یلا  لـیخب  لاـقی  نا  اـموی  رقحی  هلهاـب و  يرزی  لـخبلا  تیار  ینا  لـیلق و  نیملعت  دـق 
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هئام هطعا  لضف ، ای  تنـسحا  لاق : .يرعـش  نم  دوجا  کمالک  تلقف : اهلوصا ! تبثا  اهلوصف و  نسحا  ام  اهب ، انیتان  تایبا  رد  مهرد هللا 
یناجه هل : لاق  اموی و  هءاجف  هتنبا ، هیلا  بطخی  نا  دارا  ناک  و  هدنع ، انیکم  دیشرلا  یبا  مع  دمحم  نب  سابع  ناک  و  اذه ، .يرخا  فلا 

تیار ناف  ءافلخلا ، نم  دحا  یف  اهلثم  لیق  ام  هدیـصقب  هتحدم  دـق  لاقف : یمع ؟ وجهتا  هل : لاق  هراضحاب و  رما  بضغف و  یقرلا ، هعیبر 
؟ هتبثا مب  سابعلل : لاق  مث  .هعیبر  قدص  لاقف : اهیف  دیشرلا  رظنف  ترـضحاف  اطخا ، هنا  ملعف  هیلع  مزعف  اکلتف  هرماف  اهراضحاب ، هرمات  نا 

.نیرانیدب کتایح  و  لاق : کباثا ؟ مک  یتایحب  هل : لاق  .هدجوم  کلذ  لاق  هنا  دیشرلا  نظف  .نیرانیدب  هعیبر : لاق  .هنول  ریغت  تکسف و 
سکنف .کسفن  ینتحـضف و  كءابآ و  تحـضف  سابعلل : لاق  و  قالخالا ) مراکم  یف  نوعبرـالا - ثلاـثلا و  لـصفلا   ) دیـشرلا بضغف 
.احیولت وا  احیرصت  كرعش  یف  هرکذت  یتایحب ال  هل : لاق  و  هلغب ، یلع  هلمح  هعلخو و  مهرد  فلا  نیثالث  هئاطعاب  دیـشرلا  رماف  هسار ،
دیشرلا یلا  اموی  سابعلا  ءاجف  دیشرلا ، هرـضح  یف  هب  ثبعی  هدعب  هعیبر  لازی  .دعب و ال  هحرطا  هیلا و  جوزتلا  نم  هب  مه  ناک  امع  رتف  و 

، هماهت رغث  نم  اهناب  تبتلا و  زوافم  نم  اهکـسم  نامع و  رحب  نم  اـهربنع  ریتخا  يدـیب  کـل  اهتعنـص  هیلاـغ  هذـه  لاـق : هیلاـغ و  هینربب 
یبجت نم  دـنع  اذـه  کمیظعت  نا  کنم ، بجعا  تیار  ام  لاقف : هعیبر  هضرتعاف  .اهنع  رـصقی  تعنلا  و  اهیف ، هعومجم  اهلک  لئاضفلاف 

ال هفرعی ، ام ال  هل  تعدبا  وا  هدنع ، ام  هب  تقف  دق  کناک  یتح  اهکلامم  عئادبب  هفحتتو  كولملا  هربابج  هل  لذـت  ضرالا و  نئازخ  هیلا 
.اهقح اهیفوا  یتح  هیلاغلا  هذه  یتنـس  هزئاج  لک  نم  یظح  تلعجالا  هفیلخلا  اهیا  کتدشنا  همه ، رـصق  وا  لقع  فعـض  نم  هیف  ولخت 
یلطف يرخا  هنفح  ذخا  هتـسا و  اهب  خطلف  هدی  لخدا  هلیوارـس و  لح  اهئلم و  جرخا  اهیف و  هدی  لخداف  هیلا  تعفدف  .هیلا  اهوعفدا  لاقف :

هموتخم و ریغ  هینربلا  هیلا  عفدـف  لخداف  یلا ؟ لخدـی  یمالغ  رمات  دیـشرلل : لاق  مث  هیطبا ، اهب  یلطف  نیتنفح  جرخا  هیبثنا و  هرکذ و  اهب 
، یـضم مالغلا و  اهذـخاف  ککینا ، هعاسلا و  یجا ء  یتح  کتـسا  كرح و  اهب  یبیط  اهل : لق  هنالف و  یتیراج  یلا  اهب  بهذا  هل : لاـق 

، هیلع یشغ  یتح  دیشرلا  کحضف 

، هللا یلا  یتح  ضغبم  نابجلا  و  هودع ، یلا  یتح  ببحم  عاجشلا  لاقی : فئارظلا :)  ) یف هصقنم ) نبجلا  و   ) .اظیغ تومی  سابعلا  داک  و 
امل هبسانی و  نم ال  موقلا  عاجـش  یمحی  هما و  هیبا و  نم  نابجلا  رفی  قالخالا ) مراکم  یف  نوعبرالا - ثلاثلا و  لصفلا  : ) رعاشلا لاق  و 

میکحلا یف  هعاجـشلا  لثم  ینغت و ال  ءرملا  یف  هعاجـش  لک  میئللا و  عبطلا  هعیدـخ  کلت  لقع و  نبجلا  ناءاـنبجلا  يری  یبنتملا : لاـق 
نطفلا سرخی  رقفلا  و   ) .میکح عاجش و  بلاط  یبا  نبا  یلع  اذه  لاق : ضیقنلا ؟ یفرط  یلع  امه  امیکح و  عاجـشلا  نوکی  ینا  هل  لیق 

تومللف ناثدـحلا  ینغ  وا  اموی  لاملا  ینغ  ینفکی  یتح  صیعلا  صن  لمعاس  هلهاب : نم  یبارعا  لاـق  دربملا ) لـماک   ) یف هتجح .) نع 
هلها نع  ینغلا  ناک  نایب  میدع  اولاق  لقی  مل  نا  همالک و  مکح  غلی  ملکتی  یتم  ناوه  مس  لالقالاب و  رحلا  یلع  اهل  يری  هایح  نم  ریخ 

ناک نا  يردـی و  حبـصا ال  هوامـس و  هضرا و  هیلع  تقاض  هوایح و  لق  ءرملا  لام  لق  اذا  لیق : ناسلب و  قطان  ناـسل  ریغب  اـنغلا  كروب 
سانلا روما  تولب  قالخالا ) مراکم  یف  نوعبرالا - ثلاثلا و  لصفلا  : ) سودـقلادبع نب  حـلاص  لاق  هوار و  ما و  هل  ریخ  همادـقا  امزاح 

یف رقفلا و  نم  ارـش  رفکلا  دـعب  را  مل  ینغلا و  نم  اریخ  نیدـلا  دـعب  را  ملف  رـسیلا  رـسعلا و  یف  رهدـلا  فرـص  تبرج  هجح و  نـیعبس 
هراما تیل  دق و  ردب  نب  راحا  سینا : یبا  نب  سنا  هل  لاق  قرـس ، و  زمرهمار ، ردب  نب  هثراح  دایز  نب  هللادـیبع  یلو  امل  دربملا :) لماک  )
اناسل ینغلل  نا  ینغلاب  امیمت  هاب  قرـس و  نیقارعلا  کلم  نم  کطحف  هتدجو  ائیـش  راح  ای  نرقحت  قرـست و ال  نوختاهیف و  ازرج  نکف 

مهنوها و ریقفلا و  مهرـش  سانلا  تیار  یناف  یعـسا  ینغلل  ینیرذ  درولا : نب  هورع  لاـق  ظـحاجلا :) ناـیب   ) یف قطنی و  هبویهلا  ءرملا  هب 
داکی لالج  هل  ینغلاوذ و  یفلی  ریغـصلا و  هرهنی  هتلیلح و  هیردزی  وا  يدنلا  یف  یـصقی  ریخ و  بسن و  هل  یـسما  نا  مهیدـل و  مهرقحا 

هلجت و هیف  لاـملاف  بلوت : نب  رمنلا  لاـق  یبـیتقلا :) نویع   ) یف روفغ و  بر  ینغلل  نکل  مج و  بنذـلا  هبنذ و  لـیلق  ریطی  هبحاـص  داوف 
هونی امع  یندـعقی  هاماسم  تدرا  اذا  لاملا  هرثک  الا  هورملا  ام  هتورم و  قزرا  مل  ابل و  تقزر  رخـال : حوبق و  هلذـم و  هیف  رقفلا  هباـهم و 
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وه لاقا و  میف  قدـصی  هلام  هرثک  ءرملا  بویع  یطغی  رخال : و  قالخالا ) مراکم  یف  نوعبرالا - ثلاثلا و  لـصفلا   ) لاـحلا هقر  یمـساب 
میعنلا هیلع  یطغ  لهج  لاملا و  مدـع  هعاضا  ملح  بر  ناسح : لاق  بیبل و  وه  ماوقالا و  هقمحی  هلام  هلق  ءرملا  لقعب  يرزی  بوذـک و 

ال رمحالا : فلخ  لاق  .هفلتا و  هقرفف و  فسکنت  نا  تدرا  ناف  كرون ، کلام  لاقی : دیدحلا : یبا  نبا  لاق  هتدلب ) یف  بیرغ  لقملا  (و 
رازی و هل و  يدـهی  ینغلا  تیب  هلها و  رجهی  رقفلا  تیبرت  ملا  رعاشلا : لاق  و  تلق : .لقملا  بیرغلا  امنکل  و  یئانلا ، وه  بیرغلا  نا  ینظت 

رـض شیع  شعی  رقتفی  نم  ببحی و  بشن  هل  نکی  نم  و  اضیا : لاق  لقملا و  راوز  سانلا  يا  ادرف و  تنک  کلام  لق  ام  اذا  اضیا : لاـق 
لثم را  مل  و  قالخالا ) مراکم  یف  نوعبرالا - ثلاثلا و  لصفلا  : ) اضیا لاق  رـس و  لک  رـضحم  لاـملا  اـخا  نکل  یجنلا و  رـس  بنجی  و 

يرما لوق  تلقف  هیرغـصاب  الا  ءرعملا  ام  میکح  یـضم  امیف  لاق  دـق  .سراف  نبال  لذرلل و  عفرا  لاـملا  لـثم  را  مل  یتفلل و  عضوا  رقفلا 
تنک ولف  رخال : هیلع و  هرونـس  لوبت  اریقح  هلذ  نم  ناک  هیلا و  هسرع  تفنلت  مل  هامهرد  هعم  نکی  مل  نم  هیمه  ردـب  الا  ءرملا  ام  بیبل 
تلق نا  دوسی و  تامرکملاب  یتفلا  ناک  اددوس و  سانلا  یف  راص  دق  ینغلا  تیار  دیشر  تنا  تاطخا  اذا  لیق  یسلجم و  برقل  لام  اذ 

دیعم مهنیب و  قح  يدبمل  یننا  یلاقم و  عمسی  مل 

هینغم

ریخلا و یلع  نواعتلا  هعبطب  ضفری  جـهنملا  اذـه  و  لاحب ، دـیحی  و ال  هکولـس ، هریکفت و  یف  هیلع  ریـسی  اجهنم  هبحاصل  ططخی  لخبلا 
مهنم و ال سیلف  سانلا  مومهب  متهی  نم ال  ..مهلکاشم و  سانلاب و  تارثکالا  مدـع  هوسقلا و  یلا  يدـهی  و  هعامجلا ، درفلا و  هحلـصم 

هرخالا یف  بساحی  و  ءارقفلا ، شیع  ایندـلا  یف  شیعی  لیخبلا  نا  نم  راثالا  یف  ءاج  ام  کلذ  یلع  فطعن  .ء و  یـش  یف  هیناـسنالا  نم 
هیور نع  هبحاص  عنمی  و  يارلا ، دـسفی  لخبلا  نا  و  بالکلا ، هشهنت  ثیح  هتوم  دـعب  الا  هب  عفتین  ریزنخلاک ال  هنا  و  ءاـینغالا ، باـسح 

نامز و لک  یف  هلیضف  هیحضتلا  لذبلاف و  هلیذر  كاسمالا  نا  اذا  .هبحاشلا و  هحیحشلا  هتاذ  لالخ  نم  ءایـشالا  یلا  رظنی  هنال  هقیقحلا ،
نم ایـسیئر  اببـس  هوربتعا  نیذـلا  برعلا  هصاخی  و  یمادـقلا ، دـنع  سیدـقتلا  نم  هیاهنلا  هیاغلا و  غلب  دـق  ماعطلا  ماعطا  نکل  و  ناـکم ،

دامرلا ریثک  بلکلا و  نابجب  هنع  اونک  و  ناوخلا ، بحاص  یلع  ارثن  امظن و  ءانثلا  حیدملا و  یف  ایندلا  اوالم  و  هدایقلا ، هدایسلا و  بابسا 
دوجلا حدم  و  ءالخبلا ، لخبلا و  مذـل  مهبتک  یف  الیوط  اباب  نیفلوملا  نم  ریثکلا  درفا  و  ءالخبلا ، یف  اباتک  ظحاجلا  عضو  ..نارینلا و  و 

نا یلا  اذـه ، ..تاـئملاب  وا  فـالالاب  دـلب  لـک  نم  نوعئاـجلا  ثیح  رـصعلا  كاذ  یف  یکنـضلا  هـشیعملا  رـسعلا و  رـسلا  .دوجـالا و  و 
هناش و ماعطلا  ماعطال  ناک  اذا  عدب  الف  قدانف ، معاطم و  و ال  ناویحلا ، یلع  وا  مادـقالا  یلع  ارهـشا  وا  امایا  نوریـسی  اوناک  نیرفاسملا 
(. ماعطلا ماعطا  و  مالسلا ، ءاشفا  لامعالا  لضفا  : ) هلوق یف  مالـسلا  نیب  هنیب و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  يواس  انه  نم  و  هنزو ،
ریغ دق  و  نالا ، اما  ..هردصم  ءاملا و  يرجم  یلا  لوصولا  رذعتل  هتفهل ، نامظلا و  شطع  ردق  یلع  لضف  رجا و  هلذابل  ناک  ءاملا  یتح 
ملف نالا  اما  اهبلاطم ، نم  ریثکلا  تققح  و  دیعبلا ، اهل  تبرق  و  ریسعلا ، اهل  ترـسی  تاوطخ  هیرـشبلاب  اطخ  اهیلع و  نم  ضرالا و  ملعلا 
نع لزن  هتعیبط و  نع  لوحت  دـق  مرکلا  نا  اذـه  ینعم  سیل  ..لبق و  نم  هل  ناک  يذـلا  رثالا  نزولا  كاذ  هوحن  ماعطلا و  ماـعطال  دـعی 
ءانب یلا  فیغرلا  ماعطا  نم  یعامتجالا ، نواـعتلا  یلا  يدرفلا  نواـعتلا  نم  تلقتنا  تریغت و  دـق  مرکلا  رهاـظم  نا  ینعی  اـمنا  و  هتبترم ،
یلا ءادرجلا  ءارحـصلا  لیوحت  و  یـضارالا ، ير  یلا  نامظلا  یقـس  نم  و  نیملعتملل ، سرادـم  و  نیزوعملل ، یفـشتسم  و  ماـتیالل ، راد 
مـسا یلا  روطت  دـق  میرکلا  مسا  نا  و  ادودـحم ، اقیـض و  ناـک  نا  دـعب  عستا  مع و  دـق  مرکلا  ینعم  نا  اذـه  ینعم  و  نویع ، تاـنج و 

، هنع یماعتیف  رکنملا  يری  نابجلا  نال  هصقنم ) نبجلا  و   ) .ذقنملا حلصملا و 

..دقنلا و نم  فاخ  ملکتی  نا  دارا  اذا  و  هرهظ ، هل  رادا  مولظم  هیلا  اکـش  اذا  و  اهنع ، دصیف  قحلا  هللا و  لیبس  یف  داهجلا  هوعد  عمـسی  و 
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هرمث وا  هرهز  و ال  هدارا ، هیصخش و  الب  ماهوالا  سجاوهلا و  ناردج  نیب  اسیبح  شیعی  و  تاقاط ، نم  کلمی  ام  فوخلا  هبلسی  اذکه 
یلع طغـضی  رقفلا  نال  هتجح ) نع  نطفلا  سرخی  رقفلا  و  ( .؟ اخیرات وا  اناش  نابجلل  نا  تعمـس  وا  تملع  له  ..هرثرثلا و  ریدهلا و  الا 

بلطک هسوب ، هسفن و  هعم  یـسنی  و  هلجا ، نم  هتیحب  یحـضی  یلعا  فده  ریقفلل  ناک  اذا  الا  مهللا  ..هیورلا  لفنم  هماما  دـسی  و  لقعلا ،
لقملا و   ) .اضیا یتای  تارم و  رقفلا  نع  مـالکلا  مدـقت  .رارحـالا و  نیلـضانملا  ءارفقلا  نم  ریثکل  ثدـح  اـمک  هنطول ، هیرحلا  وا  ملعلا 

و ریـسعلا ، کل  لهـسی  نا  نطولا  ناش  نم  نال  هبرغ ) نطولا  یف  رقفلا  و  نطو ، هبرغلا  یف  ینغلا  : ) مامالا لوق  هلثم  و  هتدلب ) یف  بیرغ 
انطو ینغلا  و  نطولا ، یف  هبرغ  رقفلا  ناک  انه  نم  و  تالیولا ، لصا  رقفلا  و  تاجاحلا ، یضاق  لاملا  و  کتینما ، کتجاحل و  بیجتسی 

.هبرغلا یف 

هدبع

هیاقولا مضلاب  هنجلا  ریقفلا و  رسکف  مضب  لقملا  هتدلب : یف  بیرغ  لقملا 

يرفعج

مالسالا ضیف 

( ناهانگ زا  يرود  یئاسراپ و  یئابیکش و  شیاتس  یگدناماو و  یئاونیب و  یتسدگنت و  سرت و  لخب و  شهوکن  رد   ) مالسلا هیلع  ماما 
وسرت و  دنیامن ) یم  شنزرس  ایند  يالاک  هب  وا  یگتسبلد  رثا  رب  ار  لیخب  مدرم  نوچ   ) تسا گنن  یمشچ  گنت  لخب و  تسا : هدومرف 

تجح و ناـیب )  ) زا ار  كریز  یتسدـگنت  و  تسا ) يروـالد  تعاجـش و  رب  عرف  ماـقم  هب  ندیـسر  اریز   ) تسا یتساـک  صقن و  ندوـب 
دوخ رهـش  رد  زیچ  یب  اونیب و  و  دزاـس ) یم  اـیوگ  ار  یناداـن  تسپ و  يرگناوـت  هک  يروطناـمه   ) دـنادرگ یم  لـال  گـنگ و  شلیلد 

و دروآ ) یم  رد  اپ  زا  ار  صخـش  هک   ) تسا یگراچیب  تفآ و  یگدناماو  زجع و  و  دنک ) یمن  دش  دـمآ و  وا  اب  یـسک   ) تسا بیرغ 
دنمزاین نآ  يالاک  ایند و  هب  تسین  دنمزاین  یـسک  هب  هک  رادلام  دـننام  اسراپ  اریز   ) تسا یئاراد  یئاسراپ  و  تسا ، يروالد  یئابیکش 

يراکزیهرپ دیامن  یم  تظفاحم  ریشمش  زا  ار  صخـش  رپس  هک  روطنامه  یهلا ، باذع  زا   ) تسا رپس  ناهانگ  زا  يرود  و  دشاب ) یمن 
(. دهد یم  یئاهر  ترخآ  ایند و  ياهیتخس  زا  ار  وا 

ینامز

تمدخ وربآ و  يارب  لام  نتساوخ  هک  تسا  نشور  بلطم  نیا  .ددرگ  یم  یهتنم  نآ  شزرا  ایند و  لام  زا  تمذم  هب  الاب  هملک  راهچ 
ار لاـم  دـیوگب : سک  ره  دومرف : هک  دوش  یم  هدـنز  مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماـما  شیاـمرف  اـجنیا  تسا و  مزـال  هکلب  بوخ  هعماـج  هب 

يرادهاگن يارب  طقف  ایند  لام  هب  هقالع  هاگره  اما  .تسا  قمحا  دیوگ  یم  تسار  هک  منک  نیقی  رگا  دیوگ  یم  غورد  مرادـن  تسود 
دیدحلا یبا  نبا  .هداد  هدعو  نانآ  هب  كاندرد  باذع  ادخ  تسا و  هابتـشا  دشاب  هتـشادن  يورخا  هجیتن  چیه  هک  يویند  فده  دشاب و 

.تسا دیدش  زجع  رب  لیلد  تمایق  يارب  ندوبن  هدامآ  دسیون : یم  الاب  ياه  هلمج  حیضوت  رد 

يزاریش دمحم  دیس 

الف هتجح ) نع  نطفلا  سرخی  رقفلا  و   ) هلوجرلا یف  صقن  يا  هصقنم ) نجلا  و   ) هب ریعی  ناسنالا  یلع  راع ) لخبلا  : ) مالسلا هیلع  لاق  و 
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، ءابرغلا هلماعم  هعم  لماعی  ذا  هتدلب ) یف  بیرغ   ) لاملا لیلق  يا  لقملا ) و   ) همالک یلا  نوغـصی  سانلا ال  نا  ملعی  هنال  ملکتی ، نا  ردقی 
هدلب ریغ  یف  بیرغلا  ناسنالاک  هایحلا ، ذئاذلب  عتمتی  مالک و ال  هل  عمسی  سانلا و ال  فرعی  سانلا و ال  هفرعی  الف 

يوسوم

.رما يال  ههجاوملا  یلع  ردـقی  الف  بلقلا  بیـصی  فوخلا  نبجلا : .هنم  لجخی  ناسنالا و  هیلع  باـعی  اـم  راـعلا : .حـشلا  لـخبلا : هغللا :
بحاـص بیبـللا ، نطفلا : .مـالکلا  نم  هعنمی  ناـسللا  بیـصی  ضرم  سرخلا  مجلی و  تکـسی و  سرخی : .بیعلا  همذـملا و  هـصقنملا :

هرثک هورثلا : .دسفی  ام  ههاعلا ، تافآ  عمج  هفآ : .هردقلا  مدع  زجعلا : .هل  لام  يذـلا ال  ریقفلا  لقملا : .لیلدـلا  ناهربلا ، هجحلا : .هجحلا 
ءالخبلا و لخبلا و  مذـی  مارکلا  مرکلا و  حدـمی  ام  رادـقمب  مرکلا و  دـض  لخبلا  راع ) لخبلا  : ) حرـشلا .هیاقولا  مضلاـب  هنجلا : .لاـملا 

لذبلا ءاطعلا و  مدع  حشلا و  وه  لخبلا  .ناسل و  نسحا  نایب و  غلباب  مهمذی  مهلاعفا و  مهلاوقا و  رکذی  ءالخبلا )  ) هامس باتک  ظحاجلل 
یف ریست  هلجختف و  هتایح  یف  لیخبلا  قحلت  راع  یه  اذل  هیف و  نوکت  نا  هیلع  باعی  اهنم و  ناسنالا  لجخی  هحیبق  همیمذ و  هفـص  وه  و 
دـض وه  علهلا و  عزفلا و  فوخلا و  وه  نبجلا  و  هصقنم ) نبجلا  و   ) .اهرکذ نم  نوحتـسی  اهنم و  نولجخی  راع  همـص  نوکتف و  هباقعا 

یلاعم یف  ظح  ءانبجلل  سیل  املاظ و  عمقی  امولظم و ال  رـصنی  افیح و ال  عفری  ـال  امیـض و  عفدـی  ـال  ناـبجلا  و  هحودـمملا ، هعاجـشلا 
وه صخـشلا و  دنع  لاملا  مدـع  دـیلا و  تاذ  هلق  رقفلا  هتجح ) نع  نطفلا  سرخی  رقفلا  و   ) .هصقنم کلذـب  یفک  اهمئارک و  رومالا و 

هابتنالا یلع  ءاکذلا و  یلع  فقوتت  ناسنالا  اهب  رـصتنی  یتلا  همیلـسلا  هجحلا  ناف  حیحـصلا  هجوتلاب  بهذی  رکفلا و  لغـشی  بلاغلا  یف 
هجوتی هیلوالا ال  تاجاحلا  دـس  توقلا و  لیـصحت  هیفیک  یف  رکفلا  لغتـشا  اذا  اما  رخآ و  رما  یف  رکفلا  لغـش  مدـع  هجوتلا و  ماـتلا و 

وه لقملا  و  هتدلب ) یف  بیرغ  لقملا  و   … ) هیفاش نیهارب  هذفان و  جـجح  نم  هیدـل  امع  لفغی  راصتنالا و  راوحلا و  یلا  دـیج  لکـشب 
نوددرتی مهیلا و  نوهجوتی  مهدنع ، مهتجاح  ءاینغالا و  عم  لماعتت  سانلا  نال  هتدلب  یف  بیرغ  هنوک  هدـنع و  هورث  هل و ال  لام  نم ال 

مهعم لماعتلا  مدعل  مهدلب  یف  اوناک  نا  ءابرغ و  اوحبصیف  مهیلا  هبتنی  دحا  الف  ءارقفلا  اما  مهنم  مهتویب  ولخت  مهنودصقی و ال  مهیلع و 
.انتایح مایا  اننامز و  یف  هارن  هدهاشن و  ام  اذه  مهترایز و  مهیلع و  ددرتلا  مهب و  طالتخالا  و 

یناقلاط

نب رمع  وا  ریبد  هک  تسا  نیا  هدـش  لقن  نومأـم  هللا  دـبع  دوج  زا  هک  يدراوم  نیرتهب  زا  تسا : هدـمآ  نینچ  نخـس  نیا  حرـش  نمض 
زا یهورگ  مصتعم و  قاحـسا  وبا  دوخ  ردارب  نومأم ، .تشاذگ  ياج  رب  نارگ  یثاریم  تشذگرد و  هدفه  تسیود و  لاس  هب  هدعـسم 

.تشگزاب ناریبد  هارمه  دوب ، هتسشن  تفالخ  سلجم  رد  نومأم  هک  یلاح  رد  مصتعم  .تشاد  لیسگ  وا  ثاریم  میوقت  يارب  ار  ناریبد 
اپ و راهچ  هنیرز و  يرایسب  تفگ : داد ، یم  ناشن  عقاو  زا  رتگرزب  دوب  هدید  ار  هچنآ  هک  یلاح  رد  مصتعم  دیدید ؟ هچ  دیـسرپ  نومأم 

.درک رت  هدیـشک  رتدـنلب و  ار  دوخ  يادـص  ماگنه  نیا  رد  دـسر و  یم  راـنید  نویلیم  تشه  هب  اـهنآ  شزرا  هک  میتفاـی  کـلم  نیمز و 
ناوریپ ناوریپ  زا  یکی  يارب  ار  ثاریم  هتخودنا و  رادقم  نیا  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ : دروآ و  نابز  رب  نوعجار  هیلا  انا  انا هللا و  نومأم 

.دیدرگ راکشآ  نارضاح  يارب  وا  یگدنمرش  ناشن  هک  دش  راسمرش  نادنچ  مصتعم  .مناد  یمن  رایسب  وا 

وترپ و وت  لام  تسا  هدش  هتفگ  دیوگ : یم  تسا و  هدرک  لقن  وربآ  ظفح  يارب  لام  تیمها  هراب  رد  ینانخـس  سپـس  دیدحلا  یبا  نبا 
اب هفسالف  ببس  هچ  هب  دش : هتفگ  ردنکسا  هب  .زاس  هابت  هدنکارپ و  ار  نآ  همه  يوش  کیرات  فسکنم و  یهاوخ  یم  رگا  تسوت ، رون 
هک دـنکن  دـنمزاین  ار  ناشیا  ایند  هکنیا  يارب  تفگ : دـننک  یم  ظـفح  ار  دوخ  لاـم  دـنراد  اـیند  زا  هک  یتخانـش  دوخ و  تمکح  همه 
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هب سپـس  زاس و  مهارف  ار  دوخ  نان  هدرگ  ود  تسخن  تسا : هتفگ  نایاسراپ  زا  یکی  .دنهد  ماجنا  تسین ، ناشیا  راوازـس  هک  ار  يراک 
.زادرپ تدابع 

رگا تسوگغورد و  نم  رظن  رد  درادن ، تسود  ار  لام  هک  درب  نامگ  دوش و  یعدـم  سک  ره  تسا : هدومرف  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما 
.تسا قمحا  مرظن  رد  دیوگ ، یم  تسار  منادب 

مراکم

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

تـسا تسدگنت  ریقف و  هک  سک  نآ  دزاس و  یم  گنگ  شلیلد  نایب  زا  ار  كریز  صخـش  رقف  ، ناصقن هیام  سرت  تسا و  گنن  لخب 
 ( .تشذگ مود  تمکح  لیذ  رد  تمکح  نیا  دنس   ) . .تسا بیرغ  دوخ  رهش  رد  یتح 

ریسفت حرش و 

فعض هطقن  راهچ 

یم رب  ار  کی  ره  ءوس  راثآ  دنک و  یم  هراشا  ناسنا  یعامتجا  یقالخا و  فعض  هطقن  راهچ  هب  الاو  تمکح  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
.دنریگب هلصاف  اهنآ  زا  ناگمه  ات  درمش 

( . ٌراَع ُلُْخْبلا  ( ؛» تسا گنن  لخب  :» دیامرف یم  تسخن 

زا شیب  رایـسب  وا  تاناکما  دنچره  ، دراذگب نارگید  رایتخا  رد  ار  دادادـخ  بهاوم  زا  يزیچ  دـشابن  رـضاح  ناسنا  هک  تسا  نآ  لخب 
نارگید هب  ار  دوخ  زاین  دروم  لئاسو  یتح  ناسنا  دوش  یم  ببـس  هاگ  هک  تسا  مرک  تواخـس و  نآ  لباقم  هطقن  دـشاب و  وا  ياهزاین 

.دنک تعانق  تایح  بهاوم  نیرتمک  هب  دوخ  دشخبب و 

دارفا دوش و  یم  لیخب  زا  مدرم  ترفن  ببس  لخب  ًالوا  اریز  ، تسین هدیـشوپ  یـسک  رب  تواخـس  مرک و  ندوب  راختفا  لخب و  ندوب  راع 
هرهچ دونش و  یم  ار  نادنمتسم  هلان  لیخب  اریز  ، تسا تواسق  یلدگنـس و  ببـس  لخب  ایناث  دنریگ و  یم  هلـصاف  وا  زا  رود  کیدزن و 

زا يرایسب  هک  دوش  یم  ببس  لخب  اثلاث.تسا  تواسق  هیام  نیا  دنک و  یمن  یکمک  اهنآ  هب  لاح  نیع  رد  دنیب و  یم  ار  اهنآ  راب  تقر 
هعماج رد  ییاـه  هورگ  هک  یلاـح  رد  دـیآ  رد  هتخودـنا  زنک و  تروص  هب  دوش و  جراـخ  ملاـس  يراـجت  شدرگ  زا  يداـصتقا  عباـنم 
گرم هک  يا  هزادنا  هب  دنریگ  یم  تخس  گنت و  زین  دوخ  دنزرف  نز و  هب  هاگ  لیخب  دارفا  ًاعبار.دنشاب  هتشاد  زاین  نآ  هب  تسا  نکمم 

لاـم و هب  یقطنم  ریغ  هداـعلا  قوـف  یگتـسبلد  ببـس  هب  لـیخب  دارفا  اـسماخ.تسا  يرگید  گـنن  راـع و  نـیا  دـننک و  یم  وزرآ  ار  وا 
هماندـهع رد  مالـسلا  هیلع  ماما  اذـل  ، تسا يرگید  راع  گنن و  مه  نیا  دـنناوتان و  فیعـض و  رایـسب  یعامتجا  رکفت  رظن  زا  ناـشتورث 

یم توعد  قح  كرت  هب  ار  وا  هک  دـهدن  تلاخد  دوخ  تروشم  رد  ار  لـیخب  زگره  هک  دـنک  یم  هیـصوت  وا  هب  رتشا  کـلام  فورعم 
؛ دناسرت یم  رقف  یتسد و  هت  زا  دنک و 
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( . ْرقَْفلا َكُدِعَی  ِلْضَْفلا َو  ِنَع  َِکب  ُلِدْعَی  ًالیَِخب  َِکتَروُشَم  ِیف  َّنَلِخُْدت  َال  )

نیا یهاگ  دـنچره  ، تسا مالـسلا  هیلع  ماما  راتفگ  رب  ینـشور  لیلد  هدـنام  خـیرات  رد  نادنمتواخـس  نـالیخب و  زا  هک  ییاـه  ناتـساد 
هک دـنا  هتـشون  دوب  لیخب  هداعلا  قوف  هکمارب  یقاـب  فـالخ  رب  هک  « ییحی نب  دـمحم   » هراـبرد هلمج  زا  ؛ تسا زیمآ  هغلاـبم  اـه  ناتـساد 

؟ هدـش هراـپ  تساـبل  هک  یلاـح  رد  یتـسه  « ییحی نب  دـمحم  » کـیدزن ناتـسود  زا  هنوـگچ  وـت  : تفگ وا  صاوـخ  زا  یکی  هب  شردـپ 
دادغب و نایم  هلصاف  تعـسو  هب  دشاب  هتـشاد  يا  هناخ  « ییحی نب  دمحم  » رگا مرادن و  مزودب  نآ  اب  ار  سابل  یگراپ  هک  ینزوس  : تفگ
هب ار  یبن  بوقعی  دنیآ و  وا  دزن  لیئاکیم  لیئربج و  سپس  نزوس  زا  ولمم  .هشبح )  کیدزن  رـصم و  بونج  رد  تسا  يا  هقطنم   ). هبون

نینچ زگره  وا  دنزودب  ار  فسوی  هدـش  هراپ  نهاریپ  ات  دـهد  تیراع  ناونع  هب  ینزوس  دـنهاوخب  وا  زا  دـننک و  رـضاح  نماض  ناونع 
.( ،ج 13،ص 307 يرتشوش هماّلع  هغالبلا  جهن  حرش   ). .درک دهاوخن  يراک 

: دیامرف یم  هک  اجنآ  دومرف  لخب  هرابرد  یعماج  رایسب  نخس  تمکح 378 )  ) راصق تاملک  نیا  زا  رگید  یکی  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

يدـب و ره  يوس  هب  ار  ناسنا  دراد و  رب  رد  ار  بویع  مامت  لخب  ٍءوُس ؛ ِّلُـک  َیلِإ  ِِهب  ُداَُـقی  ٌماَـمِز  َوُهَو  ِبُویُْعلا  ِئِواَـسَِمل  ٌعِماَـج  ُلُْـخْبلا  »
«. دناشک یم  یتشز 

: میناوخ یم  مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ماما  زا  يرگید  ثیدح  رد 

. ( ،ج 75،ص 357 راونالاراحب «. ) . دهد یم  داب  رب  ار  ناسنا  يوربآ  لخب  ضْرِْعلا ؛ ُقِّزَُمی  ُلُْخْبلا  »

: تسا هدمآ  ناگرزب  زا  یضعب  مالک  رد  لیلد  نیمه  هب 

«. ) تسا شیوخ  يوربآ  دروم  رد  اهنآ  نیرتدنمتواخـس  دوخ  لام  دروم  رد  مدرم  نیرت  لیخب  ِهِضْرِِعب ؛ ْمُهُدَوْجأ  ِِهلاِمب  ِساـّنلا  ُلَْـخبأ  »
.( ،ج 13،ص 308 يرتشوش همالع  هغالبلا  جهن  حرش  .

( . ٌهَصَْقنَم ُْنبُْجلا  َو  ( ؛» دوش یم  ناصقن  هیام  سرت  :» دیامرف یم  هدرک  هراشا  یقالخا  مود  هلیذر  هب  ماما  هاگنآ 

یگدنز رد  یگدنام  بقع  نآ  هجیتن  دننک و  هدافتسا  دوخ  ياهدادعتـسا  اه و  یگتـسیاش  ، اه تیلباق  زا  دنناوت  یمن  زگره  وسرت  دارفا 
فـص رد  هک  نیا  ياج  هب  دـنراد و  اـبا  داـهج  زا  دـتفیب  رطخ  هب  اـهنآ  روشک  سوماـن و  ناـج و  نید و  هک  یماـگنه  هوـالع  هب.تسا 
یماقم هب  ییوسرت  مدآ  چـیه  زگره.دـنریگ  یم  رارق  ناکدوک  ناـگداتفا و  راـک  زا  ناراـمیب و  نادـعاق و  فص  رد  دنـشاب  نادـهاجم 

.تسا هدیسر  لامک  ياه  هلق  هب  هن  هدروآ و  تسد  هب  يریگمشچ  يزوریپ  هن  هدرک  یمهم  فشک  هن  ؛ هدیسرن

: میناوخ یم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یثیدح  رد  ور  نیا  زا 

لخب ياراد  هک  یناسک  زا  کی  چیه  ًاحیِحَـش ؛ َال  ًاصیِرَح َو  َال  ًاناَبَج َو  ُنِمْؤُْملا  ُنوُکَی  َال  ُْنبُْجلا َو  ُدَـسَْحلا َو  ُّحُّشلا َو  ِهِیف  ٌلُجَر  ُنَمُْؤی  َال  »
،ج 64،ص راونـالاراحب «. ) . دوـب دـهاوخن  صیرح  لـیخب و  وـسرت و  نمؤـم  دنـسر و  یمن  ناـمیا  تقیقح  هب  دنـشاب  نبج  دـسح و  و 

هار دوخ  نارواشم  هزوح  هب  ار  وسرت  دارفا  زگره  هک  » دنک یم  هیصوت  رتشا  کلام  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  یتح  .( 364،ح 68
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؛» هدم

نبج همشچرس  هدومرف  هراشا  رتشا  کلام  همان  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  هنوگ  نامه  و  ًاناَبَج ) َال  َو...ًالیَِخب  َِکتَرَوشَم  ِیف  َّنَلِخُْدت  َال  (َو 
یمن اـهنت  ار  امـش  نم  هک  هداد  هدـعو  ناـمیا  اـب  دارفا  هب  دـنوادخ  میناد  یم  اریز  تسا ، راـگدرورپ  كاـپ  تاذ  هب  نـظ  ءوـس  سرت  و 

یم اه  ناسنا  یگدنز  رد  رقف  راثآ  هب  هراشا  هلمج  نیموس  رد  ماما  هاگ  نآ  .دیبلطب  يرای  نم  زا  دیورب و  تالکـشم  گنج  هب  مراذـگ 
( . ِِهتَّجُح ْنَع  َنِطَْفلا  ُسِرُْخی  ُْرقَْفلا  َو  ( ؛» دزاس یم  گنگ  شلیلد  نایب  زا  ار  كریز  صخش  رقف  :» دیامرف یم  دنک و 

ساسحا نیا  رثا  رب  دنـشاب  شوهاب  نِطَف و  هزادـنا  ره  دـننک و  یم  تراقح  ساسحا  دوخ  رد  ریقف  دارفا  وس  کـی  زا  هک  نیا  هب  هراـشا 
مدرم زا  يرایـسب  دـنناد  یم  نوچ  رگید  يوس  زا  دـننام و  یم  زاب  نتـشیوخ  قوقح  زا  عافد  دوخ و  باسح  فرح  نتفگ  زا  تراـقح 

یم ببـس  ساسحا  نیمه  دنلئاق  تیـصخش  دـنمتورث  دارفا  يارب  دنتـسرپایند و  ًابلاغ  نوچ  دـنوش  یمن  لئاق  ییاهب  اهنآ  نانخـس  يارب 
.دننک نایب  ار  دوخ  قح  فرح  دنناوتن  ناریقف  هک  دوش 

یفرعم رفک  دحرـس  رد  ار  رقف  یتح  هک  هدـش  دراو  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  زا  يدایز  تاـیاور  یتسدـگنت  رقف و  ءوس  راـثآ  هراـبرد 
نیا میظع  يا  هسایقم  رد  زین  زورما  يایند  رد.دننک  عیجشت  رقف  اب  هزرابم  يارب  ار  دوخ  ناوریپ  هک  تسا  نآ  ببـس  هب  نیا  دنا و  هدرک 
یلاح رد  دننک  یم  حرطم  اج  همه  ار  دوخ  لطاب  نانخس  تعاجـش  اب  وگروز  دنمتورث و  ياه  تلود  هک  دروخ  یم  مشچ  هب  تقیقح 

.دنزجاع نایناهج  شوگ  هب  دوخ  باسح  فرح  ندناسر  زا  ریقف  ياه  تلود  هک 

دنتساخرب نامز  ياه  توغاط  اب  هزرابم  هب  هناعاجش  رذوبا  نوچمه  هک  میسانش  یم  ار  يریقف  دارفا  ؛ دراد زین  یتائانثتسا  لصا  نیا  هتبلا 
دوخ يارب  خیرات  رد  ار  راختفا  نیا  یلو  ؛ دش مامت  اهنآ  ناج  تمیق  هب  هاگ  اه  مایق  نیا  دـنچره  دـندرک  مامت  اهنآ  رب  ار  دوخ  تجح  و 

.دندوب قح  هار  نازرابم  فوفص  زا  لوا  فص  رد  هک  دندرک  تبث 

هللا یلا  رقف  هب  هراشا  ای  هدرمش  شیوخ  رخف  ار  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  هدش و  رقف  زا  یحدم  تایاور  زا  یـضعب  رد  رگا 
تعانق یتسیز و  هداس  هب  هراشا  ای  1 و  ُدیِمَْحلا » ُِّینَْغلا  َوُه  ُهّللا  ِهّللا َو  َیلِإ  ُءارَقُْفلا  ُُمْتنَأ  ُساّنلا  اَهُّیَأ  ای  : » هدرک نایب  دیجم  نآرق  هک  تسا 

.دراد رقف  اب  تهابش  رهاظ  رد  هک  تسا 

تـسا تسدگنت  ریقف و  هک  سک  نآ  :» دیازفا یم  تسا  موس  هلمج  هدننک  لیمکت  عقاو  رد  هک  هلمج  نیرخآ  نیمراهچ و  رد  ترـضح 
( . ِِهتَْدَلب ِیف  ٌبیِرَغ  ُّلِقُْملا  َو  ( ؛» تسا بیرغ  دوخ  رهش  رد  یتح 

تـسدگنت ریقف و  دارفا  زا  ناتـسرپایند  میناد  یم  دنک و  یم  ییاهنت  ساسحا  درادن و  ییانـشآ  تسود و  هک  تسا  یـسک  بیرغ  اریز 
بیرغ ناشنطو  زا  تسدرود  دالب  رد  یتح  نادـنمتورث  سکع  هب  دـنراذگ و  یم  بیرغ  دوخ  رهـش  رد  ار  اـهنآ  دـنریگ و  یم  هلـصاف 

: دیوگ یم  رعاش  هک  هنوگ  نامه  دنتسین 

تخاس هاگراب  دز و  همیخ  تفر  هک  اج  ره  تسین  بیرغ  نابایب  تشد و  هوک و  هب  معنم 

: دیوگ یم  يرگید 
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سانشان تسا و  بیرغ  شیوخ  موب  داز و  رد  سرتسد  تسین  ناهج  دارم  رب  هک  ار  نآ 

لقم دنک و  یم  راهظا  زین  ار  شیوخ  رقف  ، رقف نیع  رد  هک  دنیوگ  یم  یسک  هب  ریقف  هک  دنتشاذگ  ار  قرف  نیا  ّلِقُم  ریقف و  نایم  یضعب 
.راد نتشیوخ  تسا و  ریقف  هک  تسا  یسک 

قداص ماما  زا  یثیدح  رد  اریز  ، دنـشاب هتفرگ  تسا  هدش  لقن  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  زا  هک  یثیدـح  زا  ار  توافت  نیا  تسا  نکمم 
: دومرف تسا  لضفا  هقدص  مادک  هک  لاؤس  نیا  خساپ  رد  هک  میناوخ  یم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  ای  مالسلا  هیلع 

: دومرف کسمت  هیآ  نیا  هب  سپس  (« دنک قافنا  یتسدگنت  نیع  رد  و   ) دشاب دمآرد  مک  هک  یسک  هقدص  ِّلِقُْملا ؛ ُدْهُج  »

،ج یفاک «. ). دنـشاب یتسدگنت  رد  دـنچره  دـنراد  یم  مدـقم  دوخ  رب  ار  نارگید  ٌهَصاصَخ ؛» ْمِِهب  َناک  َْول  ْمِهِـسُْفنَأ َو  یلَع  َنوُِرثُْؤی  َو  »»
.( 4،ص 18،ح 3

.تسا توافتم  ریقف  اب  هک  دهد  یم  ناشن  ، هدش هتفرگ  « ّتِلق » هدام زا  هک  « ّلِقُم » هشیر

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abū Tālib said the following: "Miserliness is a shame; cowardice is a
defect; poverty disables an intelligent man from arguing his case, and a destitute

.' person is a stranger in his own home town

ءاضق هب  ندوب  دونشخ  ناهانگ و  زا  يرود  یئاسراپ و  یئابیکش و  شیاتس  یگدناماو و  شهوکن  رد  : 4 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

یَضّرلا ُنیِرَقلا  َمِعن  ٌهّنُج َو  ُعَرَولا  ٌهَوَرث َو  ُدهّزلا  ٌهَعاَجَش َو  ُربّصلا  ٌهَفآ َو  ُزجَعلا  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

نیشنمه هچ  و  تسا :  هدنراد  هگن  رپس  يراکزیهرپ  تورث و  دهز  تعاجش و  ییابیکـش ، تفآ و  یناوتان ، دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 
 . يدنسرخ ندوب و  یضار  تسا  یبوخ 

يدیهش
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و نیـشنمه - وکین  اضر  و  راد - هگن  يرپس - يراگزیهرپ  تورث و  اـیند - نتـساوخان - تعاجـش و  ییابیکـش  و  تسا ،  تفآ  یناوتاـن 
-. رای

یلیبدرا

تامّرحم زا  رایتخا  تسیرگناوت و  ایند  زا  دهز  تسا و  يریلد  تیصعم  زا  تعاط و  رد  ندرک  ربص  تستفآ و  بسک  زا  ندوب  زجاع  و 
يدنسروخ يدونشوخ و  تسا  ینیشنمه  وکین  باذع و  زا  تسیرپس 

یتیآ

.تسا رپـس  ناـنوچ  ییاـسراپ ، تسا و  يرگناوت  دـهز ، تسا و  يریلد  ییابیکـش ، تسا و  تفآ  یناوتاـن ، و  مالـسلا :) هیلع   ) دوـمرف و 
.دنوادخ تساوخ  زا  تسا  يدونشخ  نیشنمه  نیرتهب 

نایراصنا

 . تسوکین ینیشنمه  اضق  هب  اضر  و   . تسالب زا  رپس  ینمادکاپ  ،و  تورث ایند  رد  دهز   ، تعاجش يرادیاپ   ، تفآ یناوتان 

اه حرش 

يدنوار

.هب رتتسی  هنال  سرتلا  لصالا : یف  هنجلا  .ینغلا و  هورثلا : و 

يردیک

ناک مومعلا  یلع  لمح  نا  و  هفالا ، هتکردا  دقف  تاوهـشلا ، ماحتقا  دنع  هسفن  كاسما  هقالخا و  بیذهت  نع  زجع  نم  يا  هفآ : زجعلا :
و ینافلا ، یلع  یقابلا  ءرملا  راتخی  نا  دهزلا  و  دفنی ، لام ال  هعانقلا  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  لوق  نم  ینغ  يا  هورث ، دهزلا  .اهجو و 

یف هرمع  عیـضی  يذلا ال  وه  قلطملا  دهازلا  و  ایندـلا ، رخدـی  و ال  اهیلع ، هردـقلا  عم  تاحابملا  رثکا  نع  هزنتی  هنیع و  یف  ایندـلا  رقحی 
: یلاعت هللا  لاق  امیظع ، احبر  بقعتـسی  عیب  اذه  یبقعلا و  یف  .هدوعوملا  تاذـللا  باستکا  یلع  لبقی  هیندـلا و  ایندـلا  تاذـللا  باستکا 

ایندـلا عیب  نا  نیفراعلا : ضعب  لاق  .هورثلا  وه  کلذ  یقاـبلا و  يرتشا  یناـفلا و  عاـب  نم  دـهازلا  هب و  متعیاـب  يذـلا  مکعیبب  اورـشبتساف 
یقیقحلا فراعلا  و  ربکالا ، ناوضرلا  وه  و  دوبعملا ، دبعلا و  نیب  یتلا  هفیرـشلا  هبـسنلا  وه  فراعلا  بلطم  نال  فیعـض ، دهز  هرخالاب 

یف ایندلا  لاوما  عم  فراعلا  ناک  و  مالسلا ، هیلع  یلع  نینموملاریما  لعف  امک  اهعضاوم  یف  اهعضی  اهیف و  فرـصتی  لاومالا و  ذخای  نا 
ریغ ایندـلا  نع  عطقنم  فراعلا  و  ایندـلاب ، قلعم  هبلق  نال  دـهاز  ریغ  دـحاو  مهرد  یلع  ردـقی  يذـلا ال  ریقفلا  ناک  امبر  ادـهاز و  هدـی 
نیب و  هنیب ، اهنع و  برهلا  و  عاطقنالا ، قیرط  نم  بلطلا و  قیرط  نم  ایندلا  هلغشت  .اهکرتی ال  ایندلا و ال  بلطب  لغتشی  اهیلا و ال  تفتلم 

اـضیا هوادعلا  نال  هوادع  و ال  هنیب ، و  کنیب ، هقادص  رفـس و ال  وا  هنیدم  یف  اناسنا  يرت  کنا  کلذ  لاثم  .عاطقنا  لاصو و ال  ایندلا ال 
نب رمع  وه  دهازلا  لاقف : دهاز ، ای  كرابملا  نب  هللا  دبعل  لیق  و  نامز ، لک  یف  ردانلا  لب  دحا  لکل  رسیتی  اذه ال  و  لاغتـشالا ، نم  عون 
نم لیق  و  ادهاز ، نوکا  فیکف  مهرد ، یلع  ردـقا  الف  انا  اماف  .اهیف  دـهاز  کلذ  عم  وه  و  ایندـلا ، لاوما  یف  فرـصتم  هناف  زیزعلادـبع ،
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کلذ هرخالا ، ایندلا و  رسخ  نمم  وه  لب  دهازب ، سیلف  .هینالع  ارـس و  اهبلطی  ایندلا و  یلع  ردقی  نم ال  نال  اضیا ، بلطلا  كرت  دهزلا 
.یصاعملا نع  هزنتی  يذلا  عرولا : .نیبملا و  نارسخلا  وه 

مثیم نبا 

لخد و رب  یناوتان  ینعی  دـشاب  یمـسج  یناوتان  روظنم  دراد  لامتحا  هک  تسا  یلمهم  ظفل  زجعلا  هملک ي  .تسا  الب  یناوتاـن  متـشه :
ربارب رد  یناوتان  ینعی  یحور ، یناوتان  دوصقم  تسا  نکمم  و  دشاب ، هتـشاد  ار  اهنآ  ماجنا  ناوت  دیاب  هک  ییاهراک  زا  یندب  تافرـصت 
شوه لـقع و  رد  یـصقن  ـالب و  یمود ، و  تسا ، نآ  رد  دوبمک  ینامـسج و  يـالب  لوا ، عون  .دـشاب  نآ  زا  يریگولج  سفن و  ياوه 
ياوه ربارب  رد  یگداتسیا  تسا  نینچ  نآ  فیرعت  ینمادکاپ و  ياه  هخاش  زا  یتلیـضف  يرابدرب  تسا ، يروالد  يرابدرب  مهن - .تسا 

زا تسا ، تعاجـش  تلیـضف  نتـشاد  شا  همزال  هک  هراما  سفن  اب  هزرابم  ینعی  .دهدن  قوس  اوران  ياهتذل  تمـس  هب  ار  ناسنا  ات  سفن 
، تسا ییاراد  هیامرـس و  ییاسراپ  مهد - .دیآ  یم  رامـش  هب  موزلم  رب  مزال  لمح  ربصلا  هملک ي  رب  هعاجـشلا  هملک ي : لمح  ور  نیا 

نوچ تساـیند و  ياهیـشوخ  عاـتم و  زا  سفن  يراددوـخ  دـنا : هتفگ  نآ  فـیرعت  رد  .تسا  ینمادـکاپ  هب  هتـسباو  یتلیـضف  ییاـسراپ 
هملک تورث ، زا  لصاح  يزاین  یب  هب  ییاسراپ  تهابش  رطاخ  هب  تورث ، ینوزف  يزاین و  یب  زا  تسا  ترابع  مدرم  فرع  رد  يرادلام 

، تسا رپس  يراکزیهرپ  مهدزای - .دنـشاب  یم  يزاین  یب  ثعاب  ود  ره  هک  ور  نآ  زا  تسا  هدروآ  ییاسراپ  يارب  هراعتـسا  ار  تورث  ي 
زین ییاسراپ  هک  تسا  هدروآ  هراعتـسا  ار  هنجلا  ظفل  ور  نیا  زا  بوخ و  ياـهراک  هب  يدـنبیاپ  زا  تسا  تراـبع  يراـکزیهرپ  تقیقح 

اهحالـس رگید  رپس و  اب  هک  نانچ  دراد ، یم  هگن  ایند  رد  اهیراتفرگ  نیرتگرزب  زا  ترخآ و  رد  ادخ  باذـع  زا  ار  ناسنا  رپس  دـننامه 
و یهلا ، ياضق  هب  يدونـشوخ  هک  دـش  نشور  ـالبق  .تسوکین  یمدـمه  یهلا  ياـضق  هب  يدونـشوخ  مهدزاود.دوش - یم  يرادـهگن 
رد يزیچ  نینچ  هک  تسا  یهیدب  .تسا  هدیدنـسپ  تافـص  جیاتن  هلمج  زا  و  تشهب ، ياهرد  زا  گرزب  يرد  دوخ  دشاب ، ردقم  هچنآ 

.تسوکین یمدمه  یهلا ، ياضق  هب  يدونشوخ.تسوکین  یمدمه  ترخآ  ایند و 

دیدحلا یبا 

 . یَضِّرلَا اَضِّرلَا ]  ] ُنیِرَْقلا َمِْعن  ٌهَّنُج َو  ُعَرَْولا  ٌهَوَْرث َو  ُدْهُّزلا  ٌهَعاَجَش َو  ُْربَّصلا  ٌهَفآ َو  ُزْجَْعلا  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

زجعلا صقنلا و  بجوأ  اـم  وأ  صقنلا  یه  هفـآلا  نـأل  قـح  اذـه  هفآ و  زجعلا  مالـسلا  هیلع  هلوـق  لوـألا  لـصفلا  هسمخ  لوـصف  هذـهف 
.کلذک

.داعملل بهأتلا  كرت  طرفملا  زجعلا  لاقی  ناک  و 

.تاف دق  هبلط و  یف  دجلا  یناثلا  رمألا و  نکمأ  دق  ریصقتلا و  زجع  امهدحأ  نازجع  زجعلا  اولاق  و 

 . ناظقی مزحلا  مئان و  زجعلا  اولاق  و 

.ربصلا یف  انلوق  مدقت  دق  هعاجشلا  ربصلا و  یف  یناثلا  لصفلا 

.رح الإ  هعرجتی  رم ال  ربصلا  لاقی  ناک  و 
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هرمع و ینفی  یتح  ءوسلا  نامزل  اوربصاف  مهلاجآ  سانلا و  رامعأک  الاجآ  ارامعأ و  همومذـملا  هدومحملا و  نامزألل  نإ  لاـقی  ناـک  و 
.هلجأ یتأی 

کیلع تقبأ  دـق  کنع و  لحرتل  باستحالا  لکوتلاب و  کیدـل  اهاوثم  مرکأ  اهیلع و  ربصلا  اهرقاف  هلزان  کتفیـضت  اذإ  لاـقی  ناـک  و 
کبلق و نع  هواسقلا  یفنی  کلعف و  نع  ءوسلا  دعبی  ءاخرلا  تاقوأ  اهل  كرکذت  نإف  کئاخر  دنع  اهسنت  کنم و ال  تبلـس  امم  رثکأ 

 . هاوقت هللا و  دمح  کعزوی 

دهزلاف مهایند  یف  دهزلاک  مهنع  ءانغ  سانلا و ال  نع  ناسنإلا  هب  ینغتـسا  ام  هورثلا  نأل  قح  اذـه  هورث و  دـهزلا  هلوق و  ثلاثلا  لصفلا 
.ربکألا ینغلا  وه  هقیقحلا  یلع 

نود لک  لمألا و  رـصقف  کیبحاصب  قحلت  نأ  كرـس  نإ  هفالخلا  یلو  اـم  لوأ  باـطخلا  نب  رمعل  لاـق  مالـسلا  هیلع  اـیلع  نأ  يور  و 
.امهب قحلت  كرقفب  سانلا  نع  نغتسا  لعنلا و  فصخا  صیمقلا و  عقرا  عبشلا و 

یحنتت نأ  یتجاح  لاقف  کتجاح  لس  هل  لاقف  هیلإ  يوأی  ناک  بج  یلإ  هرهظ  دنسأ  دق  هفرـشملا  یف  وه  طارقـس و  یلع  کلم  فقو 
.ناکملا رسکنی  مل  بجلا  رسکنا  نإف  لاق  هیلإ  يوآ  لاق  بجلا  نع  هلأسف  سمشلاب  قفرملا  کلظ  ینعنم  دقف  ینع 

ءیـش لک  كرت  دهزلا  نیفراعلا  دـنع  برـشملا و  معطملا و  یف  هسائرلا ال  هدـمحملا و  یف  دـهزلا  وه  ایندـلا  یف  دـهزلا  لاقی  ناک  و 
.هللا نع  کلغشی 

مهف دـهزل  دـهزلا  هدـنع  بوصی  مل  هملع  نأ  ول ال  نولوقی  مهنأل  هنامز  لـهأل  هبوقع  ناـکل  ادـهاز  نکی  مل  اذإ  ملاـعلا  لاـقی  ناـک  و 
 . دهزلا یف  هدهزب  نودتقی 

هدابعلا امأ  یـصاعملا و  نم  کمـصعیف  عرولا  اـمأ  هداـبعلا  عرولا و  همـصعک  همـصع  ـال  لاـقی  ناـک  هنج  عرولا  هلوق و  عبارلا  لـصفلا 
.کباه کنع و  دصل  کلتقیل  لخد  دق  یلصت و  امئاق  كآر  ول  كودع  نإف  کمصخ  نم  کمصعتف 

نإ فارـسإلا و  بحی  دصتقم ال  اولاق  الخب  مکنم  دحأ  نم  اوأر  نإ  سانلا  نإف  کسنلا  اورهظأ  ینب  ای  هینبل  لاله  ینب  نم  لجر  لاق  و 
 . تاهبشلا یلع  مادقإلا  هرکی  جرحتم  اولاق  انبج  اوأر  نإ  مالکلا و  هرکی  قوتم  اولاق  ایع  اوأر 

.اضرلا یف  عنقم  لوق  انم  قبس  دق  اضرلا  نیرقلا  معن  هلوق و  سماخلا  لصفلا 

عرز و ال يرت ال  امک  لاق  هذه  مکـضرأ  ام  مهـضعبل  تلقف  بارعألا  نم  رفن  اهب  هبدجم  ضرأ  یلإ  تعفد  ءالعلا  نب  ورمع  وبأ  لاق  و 
هرحج افق  یتأ  : هبرع رحت  شرحت و  هشرتحا و  ،و  اـشرح هشرحی  بضلا  شرح  :» ناـسللا یف  شرتحن (  اولاـق  نوشیعت  فیکف  تلق  عرض 
هزجع هیلجر و  یلع  لحزی  ءاجف  هیلع  لخدـت  نأ  دـیرت  هباد  هبـسح  توصلا  عمـس  اذإـف  هرحج  یف  اـهفرط  جـلتأ  هیلع و  هاـصعب  عقعقف 

بابـضلا و هنم ) .» تلفی  يأ   - هصیفی نأ  ردقی  ملف  - ضبقلا دش  يأ  - هیلع ببـضف  هبنذب  ذـخأف  لجرلا  هزهانف  هبنذـب  برـضی  التاقم و 
.تیضر لب  لاقف  تیوس  له  قلخلا  قلاخ  لس  اذه  ای  اولاق  کلذ  یلع  مکربص  فیکف  تلق  باودلا  دیصن 
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.حارتسا هب  یضر  نم  حاط و  ءاضقلا  طخس  نم  لاقی  ناک  و 

.اضغلا رمج  یلع  تبلق  ول  اضرلاب و  کیلع  لاقی  ناک  و 

.یئاوس ابر  ذختیلف  یئاضقب  ضری  مل  نم  یلاعت  هللا  نع  لاق  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هنأ  عوفرملا  ربخلا  یف  و 

یناشاک

زا زجع  هکنآ  ای  ناـیملاع  دزن  تسا  وا  تبترم  صقن  ینعی  تسا  وا  تفآ  لاـم ، بسک  زا  درم  ندوب  زجاـع  هفآ ) زجعلا  : ) متـشه هملک 
ییابیکش و  هعاجش ) ربصلا  و  : ) مهن هملک  .ناهج  نآ  رد  تسا  تفآ  بجوم  ایند  تاذل  تاوهـش و  عابتا  زا  نآ  عنم  سفن و  تظفاحم 

نآ تاذـل و  حـیابق  هب  دوشن  داقنم  ات  هراما  سفن  اب  تسا  ندومن  تمواقم  ربص ، هکنآ  راـبتعا  هب  تسا  يریلد  تیـصعم ، تعاـط و  رد 
تسا سفن  عانق  نآ  ایند و  عاتم  زا  تسا  ضارعا  نآ  هک  اریز  .تسا  يرگناوت  دهز  هورث ) دهزلا  : ) مهد هملک  تسا  تعاجش  مزلتـسم 
عرولا : ) مهدزای هملک  ار  درگناهج  صیرح  هد  ربخ  ار  درم  دـنک  رگناوت  تعانق  رعـش : تسا  نیا  دـیوم  ینفی ) زنک ال  هعانقلا   ) هملک و 

هملک باسح  زور  رد  باذـع  نتـشادزاب  يارب  تسا  يرپس  تانـسح - رب  سفن  تمزـالم  تائیـس و  زا  تسا  باـنتجا  هک  عرو - هنج )
يادـخ زا  ندـش  دونـشخ  لاوحا  عیمج  رد  اـضق و  هب  نداد  اـضر  تسا  ینیـشنمه  وکین  اـضرلا ) نیرقلا  معن  : ) هک تسا  نیا  مهدزاود 

رقف و ینغ و  ضرم و  تحص و  لثم  هفلتخم  لاوحا  هک  دشاب  خسار  نانچ  تعیبط  رد  یهلا  تبحم  هک  دوش  ققحتم  یتقو  نآ  یلاعت و 
( مظعالا هللا  باب  اضقلاب  اضرلا   ) هدومرف هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یهانپ تلاسر  ترـضح  هدـنب و  دزن  دـشاب  ناسکی  تاـمم ، تاـیح و 

بلطم ناویح  همشچرس  ضیف  بلطم  ناوضر  هضور  اضر  یب  تسا  اضر  تامارک  جنگ  حتاف  تسا  افص  تانج  هب  درم  دئاق  رعش :

یلمآ

ینیوزق

ینعی دـهز  و  فـالخ ، یب  تسا  تعاجـش  ییابیکـش  ربص و  و  ساـبتلا ، یب  اـیند  نید و  رد  ار  یمدآ  تسا  تفآ  یتقاـط  یب  زجع و  و 
شیپ تسا  رپس  یهانم  زا  بانتجا  يراـکزیهرپ و  ینعی  عرو  و  تسا ، يرگناوت  تورث و  تسا  یناـف  لـئاز و  هک  اـیند  میعن  زا  ضارعا 

صخش هک  دشاب  نآ  نآ  يرهاظ و  دهز  تسا : هجو  ود  رب  ایند  زا  دهز  هکنادب  .ناهج و  ود  هراکم  زا  دنک  تیامح  ار  وا  یمدآ  يور 
هب ابلاغ  نامدرم  زا  تورم  فرـش و  بابرا  ناهج و  يالقع  و  دشاب ، وا  سفن  رد  دنچ  ره  دـنادرگن  رهاظ  دوخ  زا  چـیه  ایند  هب  تبغر 

دهز هانپ  رد  دیاشگن ، ناشیا  يور  رب  تاجاح  باوبا  و  دـیامنن ، تدـعاسم  ناشیا  اب  هنامز  نوچ  دـننادرگ ، فصتم  ار  دوخ  دـهز  نیا 
یهاگآ و روفو  زا  صخش  هک  دوب  نآ  وا  ینطاب و  دهز  .دننیب و  هن  تناها  تلذم و  دندرگن و  رابتعا  یب  راوخ و  اهرظن  رد  ات  دنزیرگ 

یلاعت قح  ترضح  ضوغبم  هک  يور  نآ  زا  ضغبم  طخاس و  ار  وا  دوب و  زرتحم  ضرعم و  ایند  زا  لدب  تمه  سفن و  ولع  تریصب و 
انف لاوز و  ضرعم  رد  هکنآ  تهج  زا  اـی  تسا ، یلوم  ترـضح  ناوضر  یبـقع و  راد  بیاـغ  رب  لوـصو  عناـم  نآ  رد  تبغر  و  تسا ،

تنحم دـص  هب  نورقم  یتـحار  ره  تسا و  هودـنا  ماـسقا  هورکم و  عاوـنا  نمـضتم  ناـهج  رد  یبوـبحم  ره  هـکنآ  تـهج  زا  اـی  تـسا 
نیدب یموق  هک  دـشاب  و  دراد ، نمـشد  ار  ایند  تاهج  نیا  همه  تهج  زا  دـشاب  هدرک  لمات  ایند  رما  رد  نید  هار  زا  هک  ره  و  تبیـصم ،
ناشن تریـصب و  روفو  تمه و  ولع  لیلد  دـهز  ریدـقت  ره  هب  و  دـنراد ، نمـشد  میـس  میود و  تهج  رابتعا  هب  ار  ایند  دنـشابن ، نیدـتم 

هانپ تلاسر  ترضح  زا  .هللا و  یضق  امب  میلـست  هللا و  مسق  ام  هب  اضر  تسا  ینیـشنمه  بوخ  .دشاب  یمدآ  تورث  بابـسا  زا  تورم و 
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( مظعالا هللا  باب  ءاضقلاب  ءاضرلا   ) تسا يورم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

یجیهال

زا زجع  تکـاله ، هب  دوـش  یم  رجنم  ضرم  هکناـنچ  ینعی  .تسا  ضرم  دـننام  بـسکت ، لیـصحت و  زا  ندـناماو  ینعی  هـفآ » زجعلاو  »
.تکاله هب  دوش  رجنم  زین  لیصحت 

تـسا رهاق  بلاغ و  ریلد  هکنانچ  ینعی  تسا ، ندرک  يریلد  اـیالب ، بئاـصم و  رد  ندرک  ییابیکـش  ربص و  ینعی و  هعاجـش » ربصلا  «و 
.بئاصم زا  دشک  یمن  تیذا  بئاصم و  رب  تسا  بلاغ  زین  ابیکش  رباص و 

زین دهاز  درادن ، یـسک  هب  جایتحا  تسا و  ینغتـسم  رادـلام  هکنانچ  تسا ، نتـشاد  لام  ایند  هب  ندوب  تبغر  یب  ینعی  هورث » دـهزلا  «و 
.درادن ایند  هب  یجایتحا  تسا و  ینغتسم 

تظفاحم زین  يراگزیهرپ  مصخ ، غیت  زا  ار  صخش  دنک  یم  تظفاحم  رپس  هکنانچ  ینعی  تسا ، رپس  يراگزیهرپ  ینعی  هنج » عرولا  «و 
.منهج باذع  زا  ار  عروتم  دنک  یم 

یم نید  لقع و  بوخ  نیـشنمه  زا  هکنانچ  ینعی  ادـخ ، ياضق  هب  ندوب  یـضار  تسا  ینیـشن  مه  بوخ  ینعی  اـضرلا » نیرقلا  معن  «و 
.دیازفا یم  نید  لقع و  زین  ادخ  ياضق  هب  ندوب  یضار  زا  دیازفا ،

ییوخ

، هینیدـلا وا  هیویندـلا  رومالا  دافنا  لمعلا و  یف  هیلا  جاتحی  ام  زوع  هنال  لـالقالا  رقفلا و  نم  عون  ناـسنالا  یف  زجعلا  ناـف  ( هفآ زجعلا  (و 
نع زجاع  وهف  لاملا ، لذـب  یلا  هجاتحملا  رمالا  دافنا  یلع  ردـقی  ریقفلا ال  نا  ثیح  زجعلا  نم  لاملا  عون  لاملا  مدـع  رقفلا و  نا  امکف 

ردقی نالسکلا ال  هیفـسلاک و  یناسفنلا  زجاعلا  و  لشالا ، ینمزلا و  یمعالا و  لثم  یمـسجلا  زجاعلا  اذکف  زجاع ، يا  لامعالا  نم  ریثک 
هموجه عفد  مجاهملا و  ودعلا  هاجت  همواقملا  یه  هعاجشلا )  ) .لمعلا نع  هتعنم  ههاع  وا  ضرم  هارع  نمک  وهف  لامعالا ، نم  ریثک  یلع 

امب عتمتلا  كرت  ءابرقالا و  هقرافم  ءاقدصالا و  نارجه  ءالبلاک و  ودع  مئالی  املک ال  و  هعفدل ، دودللا  ودعلا  یلع  موجهلا  وا  رسیت ، امب 
یتلا هحودمملا  تافصلا  نم  وه  و  ربصلا ، وه  هعاجـشلا  هقیقحف  ایالبلا ، هراکملا و  ودع  هاجت  همواقملا  وه  ربصلا ) و   ) ناسنالا هاهتـشا 

و جـئاوحلا ، زاجنا  یف  نافورـصملا  عاتملا و  لاملا و  هورثلا ) و   ) .باسح ریغب  هنـسلا  ضیفتـسم  باتکلا و  تایآ  اـهیلع  ثحلا  یف  درو 
نا یلا  افاضم  هورثلا  فرصب  هریغ  هلـصحی  ام  دهازلل  دهزلاب  لصحتیف  اههرک ، اهنع و  بغر  هیداعلا و  جئاوحلا  كرت  يذلا  وه  دهازلا 

لمحت هلیصحتب و  هسفن  بعت  ذیذل  ءاذغ  لیصحت  یف  مهردلا  رانیدلا و  فرص  نمف  اهبقاوع ، هجاحلا و  لیصحت  نع  هحار  یف  دهازلا 
و  ) .بعت الب  هورث  دهزلاف  هلک ، کلذ  نع  هحار  یف  دهازلا  نکل  و  ضارمالا ، ضعب  امبر  و  عفدـلا ، لسکلا و  هنطبلا و  نم  هبقعی  ام  ملا 

.هرخالا یف  هبوقع  باذع و  يا  نود  ایندلا و  یف  ههاع  هیلب و  يا  نود  هنج )  ) وهف الجآ  وا  الجاع  رضی  امع  زرحتلا  وه  عرولا )

ام هاجت  اضرلاب  سبلت  نمف  هریبدتب ، هرییغت  یلع  ردـقی  ثیح ال  نم  لاح  لک  یف  ناسنالل  ضرعی  امع  لابقتـسالا  نسح  وه  اضرلا ) (و 
.هبلق یف  رورسلا  ضیفی  اقیفر  هسفن  نم  هسفنل  لعج  و  نیح ، لک  یف  هلاح  نسح  امب  نرق  دقف  یضق  ردق و 
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- مکحم تسیرپس  یئاسراپ  و  يرگناوت - دهز  و  تسیریلد - یئابیکش  و  یناج - تسا  یتفآ  دوخ  یناوتان  و 

يرتشوش

مث ائیط  اشارف و  ارهم  اهجوز  نیح  اهیلا  قاس  هتنب و  زجعلا  حـکنا  یناوتلا  نا  و  یفاعملاوبا : لاـق  یبیتقلا ) نویع   ) یف هفآ ) زجعلا  یف  (و 
ینتثدـح نا  لاقف : هردـب ، هیدـی  نیب  دیـشرلا و  نوراه  یلع  تلخد  یعمـصالا : لاق  ارقفلا و  ادـلی  نا  دـب  امه ال  اراصق  یکتا  اهل  لاـق 

اذا حیرلا و  دربلا و  دیدش  موی  یف  بارعالا  يراحـص  یف  انا  انیب  معن ، تلقف : .هردبلا  هذـه  کتبه  و  ینتکحـضاف ، زجعلا  یف  ثیدـحب 
- نوعبرالا ثلاثلا و  لصفلا   ) ام یبارعا  ای  تلقف : همجالا ، یلع  هتقلاف  هءاسک  حیرلا  تلمتحا  دق  نایرع  وه  همجا و  یلع  دعاق  یبارعاب 

نم کعنمی  ام  و  تلقف : .اهل  رظتنم  انا  یملـس  اهل  لاقی  اهتدـعو  هیراج  لاقف : هلاحلا ؟ هذـه  یلع  انهه  کسلجا  قالخالا ) مراـکم  یف 
ال لاقف : كوبا - هللا  ینعمسا - تلقف : .معن  لاقف : ائیش ؟ یملس  یف  تلق  لهف  هل : تلقف  .هذخا  نع  ینفقوی  زجعلا  لاقف : کئاسک ؟ ذخا 

یتای اهیلع و  ینیقلی  اهحطبیف و  یملسب  یتای  نا  هللا  لعل  لوقی : اشناف  هیلع  هتیقلا  هتذخاف و  .یلع  هیقلت  یئاسک و  ذخات  یتح  کعمـسا 
یناعم ناوید   ) یف .هردبلا و  هوطعا  لاق : هرهظ و  یلع  یقلتسا  یتح  دیشرلا  کحضف  اهیلا  یعـسن  انرهطت و ال  نزم  باحـس  كاذ  دعب 

اهذخایف ءاشی  ام  لعفی  هللا  ناک  یملسب و  یتای  نا  هللا  تلاس  مهضعبل : يومالا  دیعس  نب  ییحی  نع  هانعمس  تیب  لسکا  و  يرکـسعلا :)
انیلع ابحـس  همید  لسری  ءاضقلا و  یـضق  دق  اهدقری و  اهیلع و  ینحرطی  ینذخای و  ءاطغلا و  فشک  دق  اهدـقری و  یبنجب و  اهحرطی  و 

مـسجلا یف  تعطق  ول  يدعلل و  عضعـضتلا  دبت  ربصت و ال  رعاشلا : لاق  بلقلا ، هوق  نم  هنال  هعاجـش ) ربصلا  و   ) ءانع یقلی  انلـسغیف و ال 
باحـصا نم  دادش - نب  ورمع  ذخا  نییبلاطلا :) لتاقم   ) یف رباص و  تنا  ذا  متغت  اهنکل  هلذب و  كارت  نا  يداعالا  رورـس  رتاوبلا  کنم 

يرـسیلا دم  مث  تعطقف ، اهدـمف  هدـی ، عطقب  رماف  روصنملا - لبق  نم  حـلعد - نبا  هب  یتاف  هلتق ، دـعب  نسحلا - نبا  هللادـبع  نب  میهاربا 
دـحا و ال هبرقی  ام  تعطقف و  يرـسیلا  دـم  قالخالا ) مراکم  یف  نوعبرالا - ثلاثلا و  لـصفلا   ) مث تعطقف ، ینمیلا  هلجر  مث  تعطقف ،

ملف ابنف  براضلا  لجعف  .امراص  افیس  اوبلطا  لاقف : ائیش ، عنصی  ملف  لیلک  فیـسب  براض  هبرـضف  اهدمف  .کقنع  دم  هل : لاق  مث  .هسمی 
نب ورمعل  جلعد  نبا  لاق  و  هبرضف ، لجر  یلا  هعفدف  هیلع  ناک  افیس  جلعد  نبا  لسف  .اذه  نم  عرـصا  فیـس  و  رمع : لاقف  ائیـش  عنـصی 
نب دـیرد  نیملـسملا  نم  لجر  كردا  نینح  یف  نوکرـشملا  مزهنا  امل  قاحـسا : نبا  لاـق  يربطلا :)  ) یف .مراـصلا و  هللاو  تنا  دادـش :

؟ یب دیرت  اذام  هل : لاقف  ریبک  خیـش  وه  اذا  هب و  خاناف  هل ، راجـش  یف  ناک  هنا  کلذ  هارما و  هنا  نظی  وه  هلمج و  ماطخب  ذـخاف  همـصلا 
یفیس ذخ  کما ، کتحلس  امسئب  لاقف : .ائیـش  نغی  ملف  هفیـسب  هبرـض  مث  .یملـسلا  عیفر  نب  هعیبر  لاق : تنا ؟ نم  و  لاق : .کلتقا  لاق :

اذا مث  لاجرلا ، لتقا  تنک  کلذـک  یناف  غامدـلا  نع  ضفخا  ماظعلا و  نع  عفرا  هب و  برـضا  مث  راجـشلا  یف  لـحرلا  رخوم  نم  اذـه 
فـشکت عقوف  هتبرـض  امل  لاق : هعیبر  نا  میلـس  ونب  تمعزف  .كءاسن  تعنم  دق  هللا  موی و  برف  ادیرد  تلتق  کنا  اهربخاف  کما  تیتا 

قتعا دقل  هللا  و  تلاقف : هلتقب  اهربخا  هما  یلا  عجر  املف  ءارعا ، لیخلا  بوکر  نع  ساطرقلا  لثم  هیذخف  نوطب  هناجع و  اذاف  هنع  بوثلا 
نیتاه یف  یلاعت  عمج  اولاق : مکاتآ ) …  امب  اوحرفت  مکتاف و ال  ام  یلع  اوسات  الیکل  : ) یلاعت لاق  هورث ) دـهزلا  و   ) .اثالث کل  تاهما 

ثلاثلا و لصفلا   ) ایندـلا یلع  فسات  دـقحت و ال  دـسحت و ال  الف  ایحملا  هولح  هایح  اـیحت  نا  تئـش  اـم  اذا  رعاـشلا : لاـق  و  نیتملکلا ،
رذـن اوقتا و  نیذـلا  یجنن  مث  ایـضقم  امتح  کبر  یلع  ناک  اهدراو  الا  مکنم  نا  و  (: ) هنج عرولا  و  ( ) قالخالا مراکم  یف  نوعبرـالا -
مکیلع بتک  یلاـعت … ( : لاـق  يوقتلا  عرولل و  هلع  موـصلا  نا  ههجو  و  راـنلا ) نم  هنج  موـصلا  : ) ربـخلا یف  و  اـیثج .) اـهیف  نیملاـظلا 

.ببس ببسلا  ببس  هنج و  عرولا  .نوقتت و  مکلعل  مهلبق  نم  نیذلا  یلع  بتک  امک  مایصلا 

هینغم
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عبنت اهنم  و  اهلماکب ، هیناسنالا  هفآ  هثالثلا  ءابوالا  هذـه  و  لهجلا ، ضرملا و  رقفلا و  ءاـب  لمـشت و  معت و  زجعلا  هملک  و  هفآ ) زجعلا  (و 
تافالا رثکال  دیعبلا  بیرقلا و  ببسلا  هناف  رقفلا  هصاخب  و  لئاذرلا ، حئابقلا و 

يار و دقلف  هبرجت ، ملع و  نع  ثدـحتی  هناف  هدـئاوف  ربصلا و  نع  مامالا  ثدـحتی  نیح  .داهج و  و  هعاجـش ) ربصلا  و   ) .تالکـشملا و 
یش لکب  نینیهتسم  هیلع  مهتابث  و  مالسالا ، لیبس  یف  لیکنتلا  يذالا و  یلع  هباحصلا  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  ربص  دهاش 

تابثلا ربصلا و  اذه  الول  و  كرـشلا ، رفکلا و  مطخت  هترخـص  یلع  و  هراشتنا ، مالـسالا و  هایحل  ساسالا  لصالا و  وه  ربصلا  اذه  و  ء ،
دهزلاب دارملا  هنج ) عرولا  و  هورث ، دهزلا  و   ) .رثا نیع و ال  مالـسالل  ناک  ام  یلاتلاب  و  بازحالا ، دـحا و  ردـب و  هرجهلا و ال  تناک  ام 

و سانلا ، نع  ینغ  یف  هیزنلا  فیفعلا  نا  ینعملا  و  ریـسفتلا ، ناـیبلل و  فطعلا  نوکی  هیلع  و  هنع ، فکلا  عرولاـب  و  مارحلا ، نع  عروتلا 
نصح و يذالا  فک  و  زنک ، هعاـنقلا  و  نیرخـالا ، نع  هاذا  فکی  و  روسیملاـب ، عنقی  یـضری و  هتهازن  هتفعب و  هنـال  مهرـش ، نم  ناـما 

(. يوقتلا  ) هرقف و هبطخلا 189  حرش  رظنا  .المجم  الصفم و  ارارکت  ارارم و  کلذ  نع  مالکلا  مدقت  .هنایص و 

ضراف تلما  ام  نود  لالحلا  نم  تلن  تیعس و  اذا  و  ردقلا ، یلع  لکتت  و ال  قزرلل ، كدهج  یعست  نا  کیلع  یـضرلا ) نیرقلا  معن  )
؟ ضعب نم  نوها  رشلا  ضعب  و  هنم ، لقا  نامرحلا  فیک و  روسعملاب ، روسیملا  كرتی  لیق ال  امیدق  .هب و  مربتت  هضفرت و  رسیت و ال  امب 

ققح اقولخم  نظا  ..اهتاقواب و ال  هنوهرم  رومالا  ناف  هناوا ، لبق  یـشلا ء  لجعتت  و ال  لضفا ، وه  ام  یلا  هصرفلا  رظتنا  و  رـسیت ، اـم  ذـخ 
امل وا  ناک ، هتیل  نکی : مل  یشل ء  لوقی  و ال  هاوس ، یلا  لیبس  امب ال  اضرلا  میلستلا و  یلع  هسفن  ضور  نم  الا  هداعس  نم  دشنی  ام  لک 

هریحلا نم  هبحاص  ررحی  هنال  اضرلا ) نیرقلا  معن  : ) هلوقب هیلع  ینثا  و  مامالا ، هانع  يذـلا  وه  عقاولا  قطنمب  اضرلا  .نکی و  مل  هتیل  ناک :
نم هدـی ال  عنـص  نم  و  هجراخ ، نم  هلخاد ال  نم  یتات  دـق  ناسنالا  هساعت  نا  راصتخالاب  .يودـج و  ـالب  طخـسلا  مربتلا و  و  قلقلا ، و 
الا اهتدناعم  نم  ینجی  و ال  هنووش ، یلع  هیلع و  رثوت  و  میمصلا ، یف  هسمت  یتلا  هصاخلا  هفورظ  عم  ماجسنالا  ضفری  هنال  ردقلا ، عنص 

حمطی و  هتمارکب ، سمی  بیع  همعزب - اهنال - لامعالا ، ضعب  رقتحی  فنای و  نم  یعماجلا  بابشلا  نم  تیار  ..تارسحلا و  تاهالا و 
هبلط و  لبق ، نم  هنع  فکنتـسا  ام  یلا  داـع  سئی  اذا  یتح  معزتم  لـک  ءارو  ثهلی  ثحبیف و  تاوذـلا ، ءاـنبا  تاوغـالا و  فئاـظو  یلا 

اذکه .هتالضع و  عیطتـست  امم  رثکا  زفقلا  دارا  هنال  ارـساخ ، احیـسک  دعقف  ..اهدرم  یلا  لیبس  یتلا ال  هصرفلا  تاوف  دب  نکل  ..هفهلب و 
یعماجلا بابـشلا  نم  اریثک  تایر  اضیا  .بوتکملا و  هقزر  نع  فکنتـسا  نم  نامرحلاب  بقاعی  نا  ـالع  ـالج و  قلاـخلا  همکح  تضق 
مهدـحا راص  مایالا  ربصلا و  عم  و  هاروتکدـلا ، هلمح  نم  مهـضعب  و  طیـسب ، بتاک  هفیظو  نم  نوفنای  و ال  عقاولا ، قطنمل  نوملـستسی 

رهاظم نم  وه  يذلا  ربصلا  اضرلا و  الا  دقتعا - امیف  رس - ..اقومرم و ال  ایضاق  وا  هحلصمل ، اسیئر  وا  ایعماج ، اذاتسا  رخآ  و  اماع ، اریدم 
.ارکش ادمح هللا و  میهاربا .)  7 مکندیزال - مترکش  نئل  : ) هدعو هلوق و  هناحبس  مهل  زجناف  رکشلا ، دمحلا و 

هدبع

هیاقولا مضلاب  هنجلا  و 

يرفعج

مالسالا ضیف 

تسا یئاراد  یئاسراپ  و  تسا ، يروالد  یئابیکش  و  دروآ ) یم  رد  اپ  زا  ار  صخـش  هک   ) تسا یگراچیب  تفآ و  یگدناماو  زجع و  و 
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زا  ) تسا رپس  ناهانگ  زا  يرود  و  دـشاب ) یمن  دـنمزاین  نآ  يالاک  ایند و  هب  تسین  دـنمزاین  یـسک  هب  هک  رادـلام  دـننام  اـسراپ  اریز  )
یم یئاهر  ترخآ  ایند و  ياهیتخـس  زا  ار  وا  يراکزیهرپ  دیامن  یم  تظفاحم  ریـشمش  زا  ار  صخـش  رپس  هک  روطنامه  یهلا ، باذـع 

هب دونشخ  دراد ، شیاسآ  هافر و  رد  ار  صخش  نیشنمه  هک  روطنامه   ) تسا ینیشنمه  وکین  ءاضق  هب  ندوب  يدونشخ  ءاضر و  دهد .)
( دشابیم شیاسآ  هافر و  رد  هتساوخ  دنوادخ  هچ  نآ 

ینامز

رم ال ربصلا  : ) هدـش هتفگ  .تسا و  تمایق  يارب  ندوبن  هداـمآ  دـیدش ، یگدـناماو  داـعملل : بهاـتلا  كرت  طرفملا  زجعلا  هدـش : هتفگ 
هعرج ار  یخلت  نیا  ناگدازآ  طقف  هک  تسا  یخلت  راک  فدـه ، هب  ندیـسر  تاـمیالمان و  ربارب  رد  تماقتـسا  ربص و  رحـالا ) هعرجتی 

هک يراگزور  رد  مدرم ، رمع  راگزور و  دـننامه  دـنراد  ینیعم  تشونرـس  دنـسپان  شوخ و  راـگزور  هدـش  هتفگ  .دنـشون  یم  هعرج 
دراد یم  زاب  ادخب  هجوت  زا  ار  ناسنا  هچنآ  هک  تسا  نیا  یئاسراپ  دهز و  .دسرب  نایاپ  هب  شتدـم  ات  دـینک  ربص  دراد  دوجو  یتحاران 
دییات ار  دهز  وا  ملع  رگا  دنیوگ  یم  مدرم  هک  اریز  دوب  دهاوخ  دوخ  نامز  يالب  دشابن  اسراپ  ملاع ، یتقو  هدش  هتفگ  .میراذگب  رانک 

هاـنگ زا  زیهرپ  يریگ ! فارـشا  رد  نینچ  مـه  دـننک و  یم  يوریپ  وا  زا  يراـکزیهرپان  رد  مدرم  اذـل  دوـب  یم  يراـکزیهرپ  دوـب  هدرک 
.ندـش نمـشد  راتفرگ  زا  ادـخ  تدابع  دـشخب و  یم  تاجن  هانگ  هب  یگدولآ  زا  ار  ناسنا  هانگ  زا  زیهرپ  اریز  تسا  هاگهانپ  نیرتمهم 

.دروآ یم  دوجوب  وا  يارب  رارف  هار  ادخ  دزاس  دوخ  هشیپ  ار  يراکزیهرپ  هک  یسک 

يزاریش دمحم  دیس 

نیذلا ناعجـشلاک  هراکملا  لمحتت  ذا  سفنلل  هعاجـش ) ربصلا  و   ) ناسنالا یلع  ءالب  يا  هفآ )  ) قوقحلا ءادا  نع  زجاعتلا  يا  زجعلا ) (و 
( عرولا و   ) اهیلا جاتحی  الف  ایندلا  نع  هترفنل  دحا ، یلا  جاتحی  يرثملاک ال  دهازلا  ذا  هورث ) دهزلا  و   ) اهوحن برحلا و  دئادش  نولمحتی 

یـضارلا ناسنالا  ناف  اضرلا )  ) ناسنالل نراقملا  يا  نیرقلا ) معن  ) .هرخالا ایندـلا و  هراکم  نع  ناسنالل  هیاقو  يا  هنج )  ) هللا مراحم  نع 
مئاد حرف  یف  هتمسقب 

يوسوم

املاع نکی  مل  نمف  هنم ، بلطی  امع  زجعلا  وا  ناسنالا  هیلا  حمطی  امب  مایقلا  نم  نکمتلا  مدع  وا  هردقلا  مدـع  ینعی  زجعلا  هفآ ) زجعلا  )
هدارم لین  نع  ناسنالا  دعقی  ضرم  ههاع و  اذا  زجعلاف  ءاطعلا  لذـبلا و  عیطتـسی  مل  اینغ  نکی  مل  نم  هثب و  ملعلا و  رـشن  نم  نکمتی  مل 
هعاجش وذ  وهف  ناسنالا  اذهب  فصعت  امنیح  همیظعلا  ثادحالا  دنع  اهبارطـضا  مدع  سفنلا و  طبـض  ینعی  ربصلا  هعاجـش ) ربصلا  … )

مادقا نانئمطا و  شاج و  هطابر  دومص و  هعاجشلا  اهتابرض و  تحت  قحسنی  وا  اهماما  مزهنی  الف  اهلکاشم  هایحلا و  بعاصم  اهب  هجاوی 
هیـصعتسم لکاشم  هدقعم و  ایاضق  نم  هلیبس  ضرتعی  ام  لح  هیرارمتـسا  هرکف و  همالـس  یلع  ظفاحی  نزتم  ناسنا  رباصلا  بلق و  هوق  و 

نع ناسنالا  هب  ینغتـسی  لام  هورث  وهف  مهیدیا  یف  یه  نمع  اهیف و  امع  ءانغتـسالا  ایندلا و  نع  ففعتلا  وه  دهزلا  هورث ) دـهزلا  و  … )
قراف عم  اهب  هتجاح  یضقی  لاملا و  هورثلا و  کلمی  نمم  ینغا  وهف  هل  هجاح  لب ال  هیـضقم  هتجاح  دهزلا  .مهیدیا و  یف  امع  سانلا و 
عرولا هنج ) عرولا  و   … ) هتجاح اهب  یـضقیل  اهیلا  جاتحی  یناثلا  امنیب  هجاحلا  مدـعل  هتجاـح  یـضقیل  هروثلا  یلا  جـتحی  مل  دـهازلا  نا 
باذـع اهنع  عفدـی  رانلا و  نم  هسفن  یقی  کلذـب  تاهبتـشملا و  نع  لب  تامرحملا  نع  دـعتبی  نا  ناسنالا  نم  یعدتـست  هیـسفن  هلاـح 
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( یضرلا نیرقلا  معن  و   … رانلا نم  ناسنالا  یمحی  عرولا  کلذک  ءادعالا  فویـس  تابرـض  نم  یمحی  سرتلا  نا  امکف  رابجلا  کلملا 
ضرت و مل  اذا  اما  اهلـضفا  رومالا و  نسحا  نم  اذـهف  هیلا  ریـصت  نا  بحت  اـمب  ءودـهب  رکفت  هیلع و  تنا  اـم  هیف و  تنا  اـمب  یـضرت  نا 

.رارمتساب هقلق  هایح  شیعت  کجازم و  رکعت  کباصعا و  اهیف  دقفت  هداح  همزاب  یلتبتس  کناف  تطخس 

یناقلاط

رالاس ود  ماقم  هب  یهاوخ  یم  رگا  تفگ : وا  هب  دیـسر ، تفالخ  هب  باـطخ  نب  رمع  هک  یماـگنه  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  تسا  تیاور 
دح زا  رتمک  ینک و  هاـتوک  ار  تیوزرآ  هک  داـب  وت  رب  يوش ، داـش  یـسرب و  رکب - وبا  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  دوخ - 
رد يوش ، زاین  یب  مدرم  زا  نآ - هب  تعاـنق  و  رقف -  اـب  يزود و  هراـپ  ار  دوخ  شفک  ینز و  هعقر  ار  شیوخ  نهاریپ  يروخب و  يریس 

.دش یهاوخ  قحلم  ود  نآ  هب  تروص  نآ 

دوخ زاین  تفگ : داتـسیا و  وا  رانک  یهاشداپ  .دوب  هداد  دـیمرآ ، یم  نآ  رد  هک  یهاچ  ياهکاخ  هب  تشپ  هتـسشن و  باتفآ  رد  طارقس 
.تسا هدش  باتفآ  زا  نم  هدافتسا  عنام  تا  هیاس  هک  يوش  رود  نم  رانک  زا  هک  تسا  نیا  نم  زاین  تفگ : .هاوخب  ار 

رد و  یندیماشآ ، كاروخ و  رد  هن  تسا  شیاتـس  نتـشاد  تسود  رد  تسایر و  رد  دهز  زا  ترابع  ایند  رد  دـهز  تسا  هدـش  هتفگ  و 
.دراد زاب  دنوادخ  زا  ار  وت  هک  تسا  يزیچ  ره  كرت  دهز ، نافراع  رظن 

ره  » دـیامرف یم  لاعتم  دـنوادخ  تسا : هدومرف  هک  تسا  هدروآ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  زا  عوفرم  يربخ  اـضر  دروم  رد 
« .دنیزگرب دوخ  يارب  نم  زج  يرگید  راگدرورپ  تسین ، یضار  نم  ياضق  هب  سک 

مراکم

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

ناطیـش و تارطخ  ناهانگ و  ربارب  رد   ) تسا يرپس  يراگزیهرپ  اوقت و  تورث و  ، دهز تعاجـش و  ، ربص تسا و  تفآ  یناوتان  زجع و 
.تشذگ مود  تمکح  لیذ  رد  تمکح  نیا  دنس   ) . .تسا نیشنمه  نیرتهب  یهلا ) تاریدقت  زا   ) يدونشخ تیاضر و  و  سفن ) ياوه 

(

ریسفت حرش و 

شاب روبص  ّيوق و 

نآ زا  فصو  راهچ  یفنم و  یکی  هک  دنک  یم  هراشا  یناسنا  فاصوا  زا  فصو  جـنپ  هب  شراصق  تاملک  زا  هملک  نیمراهچ  رد  ماما 
.درامش یم  رب  یهاتوک  رایسب  هلمج  رد  ار  مادک  ره  راثآ  تسا و  تبثم 

( . ٌهَفآ ُزْجَْعلا  ( ؛» تسا تفآ  یناوتان  زجع و  :» دیامرف یم  تسخن 
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نیرت گرزب  اـهنیا  نیقی  هب  دوش و  یم  لـماش  ار  يرکف  يداـصتقا و  ، یمـسج ، یملع یناوتاـن  هنوگره  هک  دراد  یعیـسو  موـهفم  زجع 
لیلد نیمه  هب  تسا  رادقم  یب  شزرا و  یب  هدروخ و  تسکـش  هدنام و  بقع  راوخ  لیلذ و  ، زجاع ناسنا  تسا ؛ ناسنا  یگدنز  تافآ 

هاگ هتبلا.دیسرب  دوخ  يونعم  یلام و  فادها  هب  توق  تردق و  اب  دیزاس و  رود  دوخ  زا  ار  زجع  هنوگره  دیشوکب و  : دیوگ یم  مالسا 
یگمانرب یب  اه و  یهاتوک  هجیتن  هکلب  تسین ، نینچ  ًابلاغ  یلو  ، دریگ یم  ار  ناسنا  ناماد  راـیتخا  نودـب  یناوتاـن  زجع و  هک  دوش  یم 

: میناوخ یم  درک  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  زا  یفاک  رد  ینیلک  هک  یبلاج  ثیدح  رد  هک  هنوگ  نامه.تساه 

یناوتان یلبنت و  دـندرک  جاودزا  رگیدـکی  اب  ءایـشا  هک  یماگنه  َْرقَْفلا ؛ اَمُهَْنَیب  اَِجُتنَف  ُزْجَْعلاَو  ُلَسَْکلا  َجَوَدْزا  ْتَجَوَدْزا  اََّمل  َءاَیْـشَْألا  َّنِإ  »
. ( ،ج 5،ص 86،ح 8 یفاک «. ). دوب رقف  اهنآ  دنزرف  دنتسویپ و  مه  هب  زین 

: دیامرف یم  هدرک  ییابیکش  ربص و  تبثم  راثآ  هب  هراشا  هتکن  نیمود  رد  سپس 

( . ٌهَعاَجَش ُْربَّصلا  َو  ( ؛» تسا تعاجش  ربص  »

ماـجنا راـگزور  بئاـصم  ربارب  رد  هچ  راـگدرورپ  تعاـطا  ریـسم  رد  هچ  ، دـشاب تیـصعم  لـماوع  لـباقم  رد  هچ  ربـص  تـسا  یهیدـب 
.دنیآ یم  رب  هناگ  هس  لحارم  نیا  رد  ییابیکش  هدهع  زا  هک  دنناعاجش  اهنت  دوش و  یم  بوسحم  تعاجش  یعون  ، دریگ

هدرک هبرجت  شیافواب  نارای  ربمغیپ و  زا  مالسا  ردص  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  هک  تسا  يزیچ  نامه  نخس  نیا  لماک  هنومن 
اب دندوب و  هدرک  تماقتـسا  ربص و  دـش  یم  ماجنا  یلکـش  هب  زور  ره  مالـسا  نانمـشد  يوس  زا  هک  یتالکـشم  عاونا  ربارب  رد  هک  دوب 

بلاط و یبا  بعش  هرصاحم  نارود  رد  لوا  ردص  ناناملسم  هناعاجش  ییابیکش  نیا  رگا  دنتشاذگ و  رس  تشپ  ار  اهنآ  مامت  تعاجش 
زورما دوبن  نینح  قدنخ و  ، ربیخ ردب ، گنج  ياه  نادیم  رد  روضح  نآ  زا  دـعب  هنیدـم و  يوس  هب  ترجه  سپـس  هشبح و  هب  ترجه 

.دوب هدنکفین  هیاس  ناهج  زا  یمیظع  شخب  رب  مالسا  مان  هب  ینییآ 

لباقم رد  مه  راگدرورپ و  تعاطا  ریـسم  رد  مه  دـنداد ، ناـشن  ربص  تماقتـسا و  لد  ياـه  هتـساوخ  ربارب  رد  مه  ناناملـسم  عقاو  رد 
.یپ رد  یپ  تالکشم  بئاصم و 

: دیامرف یم  هک  تسا  هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  یفاک  مود  دلج  رد  یثیدح  رد  هک  هنوگ  نامه 

. ( ،ج 2،ص 91،ح 15 یفاک « . ). هَیِصْعَْملا ِنَع  ٌْربَص  ِهَعاَّطلا َو  یَلَع  ٌْربَص  ِهَبیِصُْملا َو  َْدنِع  ٌْربَص  ٌهَثاََلث  ُْربَّصلا  »

: دنا هتفگ  هک  نیا  هلمج  زا  تسا  هدمآ  ربص  هرابرد  یبلاج  تاریبعت  زین  ناگرزب  تاملک  رد 

«. دنشون یمن  ار  راوگان  تبرش  نیا  ناگدازآ  زج  یلو  تسا  خلت  ربص  ٌّرُح ؛ ّالإ  ُهُعَّرَجَتَی  ٌُّرم ال  ُْربَّصلا  »

دنا هتفگ  زین 

؛ ُُهلَجأ یتأَی  ُهُرْمُع َو  ینْفَی  یّتَح  ِءوُّسلا  ِنامَِزل  اوُِربْصاَف  ْمِِهلاجآ  ِساّنلا َو  ِرامْعَأَک  ًالاجآ  ًاراـمْعأ َو  ِهَمُومْذَْـملا  ِهَدوُمْحَْملا َو  ِناـمْزْأِلل  َّنإ  »
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بوخ ياه  نارود 

دریگ و نایاپ  شرمع  ات  دـینک  ربص  دـیآ  شیپ  یتخـس  نارود  هک  یماگنه  هب  ؛ اه ناسنا  لجا  رمع و  دـننام  دـنراد  یلجا  رمع و  دـب  و 
«. دسر ارف  شلجا 

: دنا هتفگ  زین 

اّمِم َرَثْکأ  َْکیَلَع  ْتَْقبأ  ْدَـق  َْکنَع َو  َلِّحُِرِتل  ِباِستْحْإلا  ِلُّکَوَّتلاـِب َو  َْکیَدـَل  اـهاْوثَم  ْمِرْکأ  اـْهیَلَع َو  ُْربَّصلا  اَـهِْرقأَف  ٌَهلِزاـن  َْکتَفَّیَـضَت  اذإ  »
رب لکوت  اب  ار  نآ  هاگیاج  نک و  ییاریذـپ  نآ  زا  ییابیکـش  ربص و  اب  دـمآ  وت  ینامهیم  هب  یتخـس  هثداح  هک  یماگنه  َکـْنِم ؛ ْتَبَلَس 
وت يارب  تسا  هتفرگ  وت  زا  هچنآ  زا  شیب  هک  یلاح  رد  دورب  وت  دزن  زا  نامهیم  نیا  هک  ینامز  ات  رادب  یمارگ  هللا  دـنع  باسح  ادـخ و 

.( ،ج 18،ص 90 دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  «. ). دراذگ دهاوخ  یقاب 

( . ٌهَوَْرث ُدْهُّزلا  َو  ( ؛» تسا تورث  دهز  :» دیامرف یم  هلمج  نیموس  رد  هاگ  نآ 

اـسب هچ  تـسا و  زاـین  یب  قـلخ  هـمه  زا  ، عناـق ِدـهاز  مدآ  دـهاوخ و  یم  يزاـین  یب  زج  يزیچ  اـیآ  تورث  زا  ناـسنا  هـکنیا  هـب  هراـشا 
.دنتسه نادنمزاین  ءزج  هک  ینادنمتورث 

.تسا هزاوآ  ترهش و  لانم و  لام و  ایند و  قرب  قرز و  هب  ییانتعا  یب  نامه  دهز 

ای دشاب  هتشاد  ار  نآ  هاوخ  ؛ دشابن روما  نیا  هب  هتسباو  هتسبلد و  هک  تسا  یسک  دهاز  هکلب  دشاب  روما  نیا  دقاف  هک  تسین  یسک  دهاز 
: تفگ ناوت  یم  هکلب  هن !

رگید يوس  زا  دننک و  باتک  باسح و  ار  دوخ  تورث  هتـسویپ  دیاب  وس  کی  زا  نادنمتورث  هک  ارچ  ، دنرت ینغ  نادنمتورث  زا  نادـهاز 
ادخ لوسر  زا  یثیدح  رد.دـنزاین  یب  اهنیا  همه  زا  نادـهاز  هک  یلاح  رد  دریگن  اهنآ  تسد  زا  ار  نآ  ینمـشد  قراس و  دنـشاب  بقارم 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  هب  باطخ  هک  میناوخ  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

یتنیز هب  ار  وت  دنوادخ  یلع  يا  اَْینُّدـلا ؛ ِیف  ِدـْهُّزلِاب  َکَنَّیَز  ؛ اَْهنِم ِهَّللا  َیلِإ  َّبَحَأ  ٍهَنیِِزب  َداَبِْعلا  ِنِّیَُزی  َْمل  ٍهَنیِِزب  َکَنَّیَز  ْدَـق  َهَّللا  َّنِإ  ُِّیلَع  اَی  »
،ج راونالاراحب «. ) . تسا هتسارآ  ایند  رد  دهز  هب  ار  وت  تسا  هدشن  هتسارآ  دنوادخ  دزن  نآ  زا  رتهب  یتنیز  هب  يا  هدنب  چیه  هک  هتسارآ 

یقالخا لیاضف  زا  رگید  تافـص  زا  يرایـسب  هب  ار  ناسنا  دهز  هب  یگتـسارآ  نوچ  تسا  نینچ  تقیقح  رد  و  . ( 39،ص 297،ح 103
.دیارآ یم 

: میناوخ یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  قداص  ماما  زا  يرگید  ثیدح  رد  لیلد  نیمه  هب 

مامت اَْینُّدلا ؛ ِیف  َدَهْزَت  یَّتَح  ِناَمیِْإلا  َهَواَلَح  َفِْرعَت  ْنَأ  ْمُِکبُوُلق  یَلَع  ٌماَرَح...اَْینُّدـلا  ِیف  َدـْهُّزلا  ُهُحاَتْفِم  َلِعُج  ٍْتَیب َو  ِیف  ُهُّلُک  ُْریَْخلا  َلِعُج  »
ات تسا  مارح  امـش  ناج  لد و  رب  نامیا  توالح  : دومرف سپـس...تسایند  رد  دـهز  نآ  دـیلک  هدـش و  هداد  رارق  يا  هناخ  رد  اه  یکین 

. ( ،ج 2،ص 128،ح 2 یفاک «. ) . دنک هشیپ  ایند  رد  دهز  ناتیاه  لد  هک  ینامز 
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َو ( ؛») سفن ياوه  ناطیـش و  تارطخ  ناهانگ و  ربارب  رد   ) تسا يرپس  يراگزیهرپ  اوقت و  :» دـیامرف یم  هلمج  نیمراـهچ  رد  هاـگ  نآ 
( . ٌهَّنُج ُعَرَْولا 

تلاـح زا  یناـسنا  تلیـضف  نیا.دـنک  زیهرپ  تاهبـش  زا  یتـح  ناـسنا  هک  يا  هنوگ  هب  تساوـقت  يـالعا  دـح  اـی  اوـقت  ياـنعم  هب  عرو 
.دنک داجیا  هانگ  وا و  نایم  رد  يدس  دوش  رهاظ  یهانگ  وا  ربارب  رد  نوچ  هک  دریگ  یم  همشچرس  ینطاب  یسرتادخ 

ياوه ایوگ  تساه  هزین  اهریـشمش و  ای  نمـشد  ياهریت  جامآ  لباقم  رد  یعاـفد  يا  هلیـسو  رپس  اریز  ، تسا یبلاـج  ریبعت  « هنج » هب ریبعت 
رد اهنآ  رازآ  زا  دناوت  یم  رپس  نیا  هلیسو  هب  عرو  اب  ناسنا  دهد و  یم  رارق  دوخ  ياهریت  فده  ار  ناسنا  بلق  هتسویپ  ناطیش  سفن و 

.دنامب ناما 

: میناوخ یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  یثیدح  رد 

. ( ،ح 7284 لامعلازنک «. ). تسا عرو  نامیا  هدولاش  دراد و  يا  هدولاش  ساسا و  زیچ  ره  ُعَرَْولا ؛ ِنامیْإلا  ُّسُأ  ٌّسُأ َو  ٍءْیَش  ِّلُِکل  »

: میناوخ یم  هدش  لقن  مکحلا  ررغ  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  زا  هک  یثیدح  رد 

ناـصلخم شور  نید و  رواـی  نیرتهب )  ) اریز عرو ، ندرک  هشیپ  هب  داـب  وت  رب  َنیـِصلْخُْملا ؛ ُهَْمیَـش  ِنیّدـلا َو  ُنْوَع  ُهَّنإَـف  ِعَرَْولاـِب  َکـْیَلَع  »
.( ،ح 5915 مکحلاررغ «. ) . تسا

ُنیِرَْقلا َمِْعن  َو  ( ؛» تسا نیـشنمه  نیرتـهب  یهلا ) تاریدـقت  زا   ) يدونـشخ تیاـضر و  :» دـیامرف یم  هلمج  نیرخآ  نیمجنپ و  رد  سپس 
( . یَضِّرلا

دمدب و دیما  حور  وا  رد  دراد و  زاب  تالکـشم  ربارب  رد  یبات  یب  زا  ار  وا  دشخب و  شمارآ  ناسنا  هب  هک  تسا  یـسک  بوخ  نیـشنمه 
.تسا یهلا  ياضق  هب  ندوب  یضار  رد  راثآ  نیا  مامت 

دـهد و یم  يور  اـیند  رد  لاـح  ره  هب  هک  یبئاـصم  زا  زگره  دـناد  یم  ناـبرهم  میکح و  دـنوادخ  يوـس  زا  ار  تاردـقم  هک  سکنآ 
.دبوک یمن  مه  رد  ار  دوخ  باصعا  دنک و  یمن  یبات  یب  دوش و  یمن  تحاران  دریگ  یم  هتساوخان  ار  ناسنا  نابیرگ  هک  یتالکشم 

يزوریپ يارب  ار  دوخ  ششوک  مامت  هک  تسانعم  نیا  هب  هکلب  ، دوش میلست  يا  هثداح  ره  ربارب  رد  ناسنا  هک  تسین  انعم  نادب  نیا  هتبلا 
يرکـشان هب  ناـبز  دـشاب و  یـضار  نآ  ربارب  رد  دـهد  خر  وا  تردـق  هطیح  زا  جراـخ  یثداوح  رگا  یلو  ؛ دریگ راـک  هب  تالکـشم  رب 

.دنکن یبات  یب  عزج و  دیاشگن و 

نآ رگا  هک  نک  ییامنهار  یلمع  هب  ارم  : تشاد هضرع  دنوادخ  هاگشیپ  هب  مالـسلا  هیلع  نارمع  نب  یـسوم  هک  تسا  هدمآ  یتیاور  رد 
تقاط تسوت و  يدونشوخان  رد  هاگ )  ) نم ياضر  هک  داتـسرف  یحو  وا  هب  دنوادخ.مشاب  هدروآ  تسد  هب  ار  وت  ياضر  مهد  ماجنا  ار 

نم زا  شیپ  يا و  هدیشخب  نم  هب  ار  نم  اب  تنتفگ  نخس  راختفا  ادنوادخ  درک  ضرع  داتفا  هدجس  هب  نیمز  رب  یـسوم...يرادن  ار  نآ 
مروآ تسد  هب  ار  تا  يدونشوخ  اضر و  نآ  اب  هک  يا  هدرکن  ییامنهار  یلمع  هب  ارم  زونه  يا و  هدادن  يرگید  سک  هب 
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ياضق هب  یـضار  وت  هک  تسا  نیا  رد  نم  ياضر  هک  داتـسرف  یحو  وا  هب  دـنوادخ  ِیئاَضَِقب ؛ َكاَضِر  ِیف  َياَضِر  َّنَأ  ِْهَیلِإ  ُهَّللا  یَحْوَأَف  »
.( ،ج 79،ص 134 راونالاراحب «. ) . یشاب نم 

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said the following: “Incapability is a catastrophe; endurance is
bravery; abstinence is wealth; self-restraint is a shield (against sinning), and the best

(.” company is submission (to Allāh's will
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اه همجرت 

یتشد

 . تسا فاّفش  يا  هنییآ  هشیدنا ، و  هزات ،  هشیمه  ياهرویز  بادآ ، و  اهبنارگ ،  یثاریم  شناد ، دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 

يدیهش

.نشور هنیآ  هشیدنا  و  نت - ناج و  نیون - ياهرویز  بادآ ، نیزگ و  تسا  یثاریم  شناد 

یلیبدرا

هداشگ تسوا و  ّرس  قودنص  لقاع  هنیـس  تسیفاص و  هنییآ  رکف  هزات و  تسیئاه  هّلح  اهبدا  دنمدوس و  سب  تسا  ینتفای  ثاریم  ملع  و 
ناـیب رد  دومرف  ترـضح  نآ  هک  دـنا  هدرک  تیاور  تساـهراع و  هدـنناشوپ  اـهبیع و  روگ  اهیتخـس  نتـشادرب  تسیتسود و  ماد  یئور 

لامک و داقتعا  ههجب  دوخ  سفن  زا  دنـشاب  دونـشوخ  هک  ره  تساـهبیع و  ندرک  ناـهن  ندرک  هحلاـصم  هک  زین  ینعم  نیمه  زا  ندرک 
ناشدوخ يایند  رد  نامدرم  ياهلمع  هدنرآرب و  تجاح  تسیئاود  نداد و  هقدص  وا و  رب  هدش  دونشخان  دشاب  رایـسب  دوخ  ردق  تعفر 

دوخ ترخآ  رد  تساهنآ  ياهمشچ  شیپ  رد 

یتیآ
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.تسا یفاص  يا  هنیآ  هشیدنا ، ون و  هب  ون  ییاهرویز  بادآ ، هیامنارگ و  تسا  یثاریم  شناد ، و  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . تسا فاص  يا  هنییآ  هشیدنا  و   ، هزات ياهرویز  هدیدنسپ  بادآ   ، اهبنارگ یثاریم  شناد  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

یه یتلا  عرـشلا  بادآ  انه  بادالاب  ینع  هدج و  تقو  لک  هسرامملا  براجتلا و  هرثکب  دادزی  لب  یلبی  يا ال  هددجم : للح  بادالا  و 
هبلط نکمی  هبلط و ال  نم  دـبال  ههیدـب  ملعی  ام ال  لقعلا و  یف  تامولعملا  روص  شقتنی  رکفلاب  هیفاص .) هارم  رکفلا   ) .قالخالا مراکم 

، حـبرلل هراجتلاب  ملعلا  لاملا و  سار  هلزنمب  هل  نیلـصاک  امه  و  لوهجملا ، بولطملا  اـمهفلات  نم  فرعتف  اـمهنیب  فلوی  نیفورعمب  ـالا 
دقف نیرمالا ، یلک  زاج  نم  هدـئاف و  الف  لام  الف  هراجتلا ، فرع  نم  و  هلام ، سار  عیـض  هراجتلا  فرعی  مل  و  لاملا ، سار  دـج  نمف و 

نم ریخ  یقابلا  نا  امهدحا : .نیلـصا  هفرعمب  الا  کلذ  هنکمی  ایندـلا ال  نم  ریخ  یبقعلا  نا  فرعی  نا  دارا  نم  هلاثم  .میظعلا  حـبرلاب  زاف 
بولطملا ملعلا  و  سباقلا ، دی  هکرحک  رکفتلا ، هحدقملا و  دنزلاک و  ناملعلا  ناذـه  هیناف و  ایندـلا  و  هیقاب ، یبقعلا  نا  هرخالا  ینافلا و 

هلیاذر ههورکملا و  هلامعا  و  هسفن ، یف  رکفتی  نا  امهالوا  ناتجرد  هکرحلا  رکفلا و  هحدقملا و  دنزلا و  ببسب  هللا  اهقلخی  یتلا  رانلاک 
یف رکفتلا  امهیناث : .اهوحن و  لخبلا و  دـسحلا و  صرحلاک و  هنطاـبلا  و  یـصاعملاک ، هرهاـظلا  لـیاذرلا  اـهنم و  هسفن  صلخیل  هثیبخلا 

.قلاخلا یف  اورکفت  قولخملا و ال  یف  اورکفت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  لاق  کلذل  و  یلاعت ، هللا  لاعفا 

مثیم نبا 

.تسا فاـص  يا  هـنییآ  یمدآ ، هشیدـنا ي  .دـنریذپان  یگنهک  هزاـت و  ییاـهرویز  هدیدنـسپ ، بادآ  .تـسا  دنمـشزرا  یثاریم  شناد 
دوخ دشاب ، ردقم  هچنآ  و  یهلا ، ياضق  هب  يدونشوخ  هک  دش  نشور  البق  .تسوکین  یمدمه  یهلا  ياضق  هب  يدونـشوخ  مهدزاود -

یمدمه ترخآ  ایند و  رد  يزیچ  نینچ  هک  تسا  یهیدـب  .تسا  هدیدنـسپ  تافـص  جـیاتن  هلمج  زا  و  تشهب ، ياهرد  زا  گرزب  يرد 
هجوت دروم  هک  تسا  یلامک  نیرتـالاب  هلقاـع و  سفن  تلیـضف  یهاـگآ  ملع و  تسا ، دنمـشزرا  یثاریم  شناد  مهدزیـس - .تسوکین 

( مالـسلا هیلع   ) ماـما دوـصقم  .تسا  درواتـسد  ثاریم و  نیرتدنمـشزرا  هکلب  نادنمـشناد  دنمـشزرا  ثاریم  تهج  نیمه  هـب  و  تـسا ،
شناد و ینعی  بوـقعی ، لآ  نم  ثری  ینثری و  اـیلو  کندـل  نـم  یل  بـهف  تـسا : هدـمآ  نآرق  رد  هـک  ناـنچ  تـسا  يوـنعم  تـثارو 

یقالخا یعرـش و  بادآ  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما دوصقم  .دـنریذپان  یگنهک  هزاـت و  ياـهرویز  هدیدنـسپ ، بادآ  مهدراـهچ - .تمکح 
یگزاـت و  بادآ ، هلیـسو ي  هب  ناـسنا  یمئاد  تنیز  راـبتعا  هب  تسا  هدروآ  هراعتـسا  ار  هددـجملا  لـلحلا و  هملک ي  تسا ، هدیدنـسپ 
هتـسویپ هک  ییاهرویز  دـننام  کین ، بادآ  کین ، راـثآ  زورب  اـهنآ و  تیاـعر  اـب  ناـمز ، لوط  رد  شحور  ياـضر  ییاـبیز  تکوش و 

- مهدزناپ .دهد  یم  ناشن  تاوارطاب  هزات و  ار  رویز  بحاص 

، يرکف يورین  تکرح  قلطم - روطب  یهاگ - هشیدنا و  يورین  نامه  رکف ، زا  دوصقم  یهاگ  تسا ، فاص  يا  هنیآ  یمدآ  هشیدـنا ي 
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هملک ي: .تسا  يرکف  يورین  نامه  روظنم  اـج  نیا  رد  اـما  .تسا  رظن  دروم  يرگید  ياـنعم  مه  یهاـگ  و  دـشاب ، هک  یتروص  ره  هب 
یمرب یقیدـصت  اـی  يروصت و  بلاـطم  یپ  رد  هک  یتقو  هشیدـنا  يورین  هک  تهج  نآ  زا  تسا  هدروآ  هراعتـسا  ار  هنیآ ، ینعی  هآرملا 

یم دریگ ، یم  رارق  اهنآ  ربارب  هک  ییایـشا  تروص  هنیآ  رد  هک  تسا  ناـنچ  دـنک ، یم  يرادرب  سکع  دـبای و  یمرد  ار  اـهنآ  دـیآ و 
.دتفا

دیدحلا یبا 

 . ٌهَِیفاَص ٌهآِْرم  ُرْکِْفلا  ٌهَدَّدَُجم َو  ٌلَلُح  ُباَدْآلا  ٌهَمیِرَک َو  ٌهَثاَرِو  ُْملِْعلا  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

ثری امک  هنع  ملعلا  ثرو  هنأکف  هملعی  فقوم  هبذـهی و  ذاتـسأ  نم  هملع  بستکی  امنإ  رـشبلا  نم  ملاع  لک  نأل  هثارو  ملعلا  لاق  اـمنإ 
.بدألا ملعلا و  یف  فاش  مالک  انم  قبس  دق  هیبأ و  نع  لاملا  نبالا 

.اهدیفم دنع  اهلامکب  یقبت  اهب و  دوجلا  دنع  دفنت  اهنأل ال  لج  زع و  هللا  بهاومب  ههیبش  ملاعلا  هیطع  لاقی  ناک  و 

.داسفلا دیعب  هرمثلا  ءیطب  لخنلا  هبشت  هیملعلا  لئاضفلا  لاقی  ناک  و 

هریحلا نم  نیقیلا و  یلإ  کشلا  نم  هلقنی  هیلع و  هللا  هعفر  ام  رادقمب  هل  نماطتی  نأ  لهاجلا و  یلع  عفرتی  الأ  ملاعلل  یغبنی  لاقی  ناک  و 
.هسایس هداشرإ  هیلع و  ربصلا  هوسق و  هتحفاکم  نأل  نییبتلا  یلإ 

امیف هصقنب  هرذعی  هظلغلاب و  هنم  قحأ  همحرلاب  وه  يذلا  لفطلا  هلزنمب  لهاجلا  يری  نم  ءاملعلا  نم  ریخلا  ءامکحلا  ضعب  لوق  هلاثم  و 
.هتیاده نع  رخأتلا  یف  هسفن  رذعی  هنم و ال  طرف 

 . ضرألا لهأ  ملظأل  ملعلا  ول ال  وجلا و  ملظأل  سمشلا  ول ال  کلفلا  یف  سمشلا  هلزنمب  ضرألا  یف  ملعلا  لاقی  ناک  و 

اهقرـسی بصاغلا و  اهبـصتغی  دق  بایثلا  للح  یقبت و  بدألا  للح  یلبت و  بایثلا  للح  نأل  بدألا  هلح  نم  لمجأ  هلح  لاقی ال  ناک  و 
 . سفنلا رهوج  عم  هیقاب  بادآلا  للح  قراسلا و 

.یناحور بالرطصأ  هحیحصلا  هرکفلا  لاقی  ناک  و 

هدجنلا هحامسلا و  عمج  يذلا  نإ  یثری  رجح  نب  سوأ  لاق  و 

دقف نکل  سابتقالا و  هینفی  ملعلا ال  کلذـک  ابطح و  دـجت  الأ  اهدـمخی  نکل  اهنم و  ذـخأ  ام  اهـصقنی  راـنلا ال  ءاـمکحلا  مـالک  نم  و 
.همدع ببس  هل  نیلماحلا 

.دهزأ هیف  هماعلا  ام  لاق  لضفأ  مولعلا  يأ  مهضعبل  لیق 

.نیتحیضف هسفن  یلع  عمج  هنع  لأسی  مل  ءیشلا و  لهج  نم  نوطالفأ  لاق  و 
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.يذألا فک  هبیرلا و  هبناجم  نیزی و  بدأ  نهعم  هبرجت  هثالث ال  لاقی  ناک  و 

.هجاحلا بلط  یلإ  ببس  لفحملا و  یف  لامج  هدحولا و  یف  سنؤم  رفسلا و  یف  بحاص  هنإف  بدألاب  مکیلع  لاقی  ناک  و 

.ابیدأ الإ  سلاجی  الضاف و ال  ابیدأ  کلملا  دبع  ناک  و 

یلدجلا دلاخ  نب  دیعس  ینثدح  لاق  مادک  نب  رعسم  نع  يدع  نب  مثیهلا  يور  و 

هلیدج انلق  موقلا  نم  لاقف  هیدی  نیب  انرـضحف  مهـضئارف  یلع  مهـضرعی  سانلا  اعد  بعـصم  لتق  دعب  هفوکلا  کلملا  دبع  مدق  امل  لاق 
ناودع نم  یحلا  ریذع  هدشنأف  معن  انلق  ناودع  هلیدج  لاقف 

عبـصإلا وذ  هلوقی  هفلخ  نم  انأ  تلقف  يردأ  لاق ال  رعـشلا  اذـه  لوقی  مکیأ  لاقف  انمامأ  هانمدـق  میـسج  میـسو  انم  لجر  یلع  لبقأ  مث 
ینکرتف و ناثرح  همـسا  هفلخ  نم  انأ  تلقف  يردأ  لاق ال  عبـصإلا  يذ  مسا  ناک  ام  لاقف  میـسجلا  لجرلا  کـلذ  یلع  لـبقأ  ینکرتف و 

مکیأ نم  لاقف  ینکرت  هیلع و  لبقأف  هعبصإ  یف  هیح  هتشهن  هفلخ  نم  انأ  تلقف  يردأ  لاق ال  عبـصإلا  اذ  یمـس  مل  هل و  لاقف  هیلع  لبقأ 
ناک نم  كانیع  نعبتت  مهنرکذـت و ال  الف  جات  ونب  امأف  مهیف  رعاشلا  لوقی  نیذـلا  جات  ینب  نم  هفلخ  نم  انأ  تلقف  يردأ  لاقف ال  ناک 

.اکلاه

هعزیعزلا ابأ  ای  لاقف  هئامعبرأ  تلق  تنأ  كؤاطع  مک  لاق و  یلع و  لبقأف  مهرد  هئامعبـس  لاق  كؤاطع  مک  لاقف  میـسجلا  یلع  لبقأف 
هیح : عینملا بعـصلا  لجرلل  لاقی  هئامعبرأ (  هؤاطع  هئامعبـس و  یئاطع  تحرف و  اذـه  ءاطع  یف  اهدز  هئامثالث و  اذـه  ءاـطع  نم  طـح 

 ( . .ضرألا

مصتعملا نب  نوراه  قثاولا  هرضحب  دشنم  دشنأ  و 

الجر مکباصم  نإ  مولظ  أ 

یلإ هنازخلا 1:317  یف  ّيدادغبلا  هبـسن  ،و  یجرعلا یلإ  صاوغلا 43  هرد  یف  يریرحلا  ناکّلخ و  نبا  هبـسن  ملظ (  هیحت  مالـسلا  يدهأ 
 ( . .یموزخملا دلاخ  نب  ثراحلا 

نامثع وبأ  اولاق  نییوحنلا  ءاملع  نم  یقب  نم  قثاولا  لاقف  نورخآ  هفلاخ  موق و  کـلذ  یلع  هقفاو  نإ و  ربخ  وه  لـجر  صخـش  لاـقف 
تلق لجرلا  نمم  لاق  هیلع  تلخدأ  املف  تصخشأف  نامثع  وبأ  لاق  هتلع  هحازإ  دعب  يأر  نم  رس  یلإ  هصاخشإب  رمأف  هرـصبلاب  ینزاملا 

ام دـیری  ءابلاب  کمـساب  لاق  هعیبر  نزام  نم  تلق  نیمیلا  نزاـم  مأ  سیق  نزاـم  مأ  هعیبر  نزاـم  نم  مأ  میمت  نزاـم  نم  لاـق  نزاـم  نم 
تـسلجف نئمطا  سلجا و  لاق  کحـضف و  رکب  يأ  رکم  تلقف  امیم  ءاـبلا  ءاـب و  میملا  نولدـبی  اذـکه  هعیبر  نزاـم  هغل  نـأل  کمـسا 

مل نإ  تیبلا  نأ  يرت  الأ  نینمؤملا  ریمأ  اـی  تلق  اذـه  فیک  لاـق  ملظ  تلقف  نإ  ربخ  نیأـف  لاـقف  اـبوصنم  هتدـشنأف  تیبلا  نع  ینلأـسف 
کل لاق أ  مث  هل  بدأ  نم ال  هللا  حـبق  لاق  مهف و  هیلع  لوقلا  تررک  اـملف  هدـئافلا  مودـعم  ینعملا  عوطقم  نوکی  نإ  ربخ  ملظ  لـعجی 

لیحرلا دج  نیح  یتنبا  لوقت  یشعألا  تنب  تلاق  ام  تلق  اهتعدو  نیح  کل  تلاق  امف  لاق  هینب  تلق  دلو 
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. (. هناوید 33 حاجنلاب (  هفیلخلا  دنع  نم  کیرش و  هل  سیل  هللااب  یقث  ریرج  تیب  اهتدشنأ  تلق  لاق  اهل  تلق  امف  لاق 

. ( هناوید 36  ) هرصبلا یلإ  یندر  هوسک و  رانید و  فلأب  یل  رمأ  مث  یلاعت  هللا  ءاش  نإ  حاجنلاب  قث  لاقف 

یناشاک

ینعی یمارگ  دنمدوس و  تسا  ینتفای  ثاریم  يوبن  تعیرـش  ماکحا  هب  ندـش  اناد  همیرک ) هثارو  ملعلا  : ) هک تسا  نیا  مهدزیـس  هملک 
هب عفن ، رایـسب  یمارگ و  سب  تسا  یثاریم  نآ  سپ  دشاب  ملع  زین  دناسر  رـسپ  هب  هک  یثاریم  دشاب و  ملع  ردپ  بناج  زا  وا  ثاریم  هک 

قوف یکی  دش  لام  رز و  نوراق  هب  سیردا و  هب  دنداد  ملع  رعش : لاوزلا  عیرس  عاتم  هب  نتشاذگ  ثاریم  لام و  هب  نتفای  ثاریم  فالخ 
یلص لاق  و  اریثک ) اریخ  یتوا  دقف  همکحلا  توی  نم  و  ( ) تاجرد ملعلا  اوتوا  نیذلا  و  : ) همسا زع  لاق  کمس و  تحت  يرگید  امس و 

دهدهر ملع  ار  درم  تسا  هاتوک  يارـس  ناز  وا  تسد  تسا  هارمگ  تسین  ملع  ار  هک  ره  رعـش : ءایبنالا .) هثرو  ءاملعلا   ) هلآ هیلع و  هللا 
قالخا مراکم  هیوفطـصم و  تعیرـش  بادآ  و  هددـجم ) للح  بادـالا  و  : ) مهدراـهچ هملک  میحج  هب  دـشکرد  لـهج  ار  درم  میعن  هب 

بادآ يارب  زا  ار  هددجم ) للح   ) ظفل هدومرف  هراعتـسا  ددرگ  یمن  سردنم  دوشن و  هنهک  زگره  هک  ون  هزات و  تسا  ییاهلح  هدـیمح 
.ددرگ یم  ددـجتم  دوش و  یم  هدایز  بادآ  نآ  رب  تموادـم  تسرامم و  هطـساو  هب  هچ  .نآ  هب  تسا  سبلتم  هک  ینید  ماود  رابتعا  هب 

نیقی هب  ندیسر  يارب  یفاص  تسا  هنیآ  لقع  رد  تسا  تامولعم  روص  ماسترا  تلآ  هک - رکف  هیفاص ) تارم  رکفلا  و  : ) مهدزناپ هملک 
دوش یم  سوسحم  روص ، وا  رد  هک  تارم  هکنانچمه  ءایشا  روص  هب  تسا  نآ  شاقتنا  رابتعا  هب  هرکفم  هوق  يارب  زا  تارم )  ) ظفل

یلمآ

ینیوزق

ره ءایبنالا ) هثرو  املعلا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  لاق   ) تسا ادخ  يایلوا  ءایبنا و  ثاریم  ملع  يرآ  تسا  میرک  یتثارو  ملع  و 
اریخ یتوا  دـقف  همکحلا  توـی  نم  و  یلاـعت ..، لاـق  و   ) دـمآرد وا  گـنچ  رد  تمارک  نیازخ  تداعـس و  دـیلک  تفاـی  ثاریم  نیا  هک 

هنهک و زگره  هزات  ون و  هشیمه  تسا  اهلح  هدـیمح  قالخا  هدیدنـسپ و  بادآ  و  .تاجرد ) ملعلا  اوتوا  نیذـلا  و  یلاعت : لاق  ..اریثک و 
بابـسا و  ءایـشا ، قیاقح  تسا  هیفاـص  هنیآ  باوص  لـمات  رکف و  دـشاب و  فرـش  تنیز و  نآ  هب  ار  یمدآ  هتـسویپ  ددرگن و  سردـنم 

.دشاب ادیپ  اجنآ  ایند  نید و  تاداعس 

یجیهال

سیفن لام  یضعب  زا  یـضعب  هسیفن  لاوما  نابحاص  هکنانچ  ینعی  تسا ، یـسیفن  ثوروم  لام  املع ، ملع  ینعی  همیرک » هثارو  ملعلا  «و 
.دنرب یم  سیفن  ملع  یضعب  زا  یضعب  زین  املع  دنرب ، یم  ثرا 

.هزات تزع  ياهرویز  هب  تسا  هتسارآ  هشیمه  نداد  بادآ  ینعی  .تسا  هدش  ادیپ  ون  ياهرویز  اهبدا  ینعی  هددجم » للح  بادالا  «و 

، دـیامن یم  بوخ  ار  تروص  فاص  هنیئآ ي  هکنانچ  ینعی  .تسا  فاص  هنیئآ ي  اهراک  رد  ندرک  رکف  ینعی  هیفاـص » هآرم  رکفلا  «و 
.ددنب یم  تروص  هاوخلد  قفو  رب  اهراک  ندرک  رکف  هب 
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ییوخ

و هیلا ، هیـضفملا  هتامدـقم  لیـصحت  دـعب  هیلا  یحوا  یباستکا  وا  هللا ، هیاـنعب  ملاـعلا  بلق  یلع  مهلا  هیهلا  هبهوم  وه  يرطف و  ملعلا ) (و 
نا هللا و  نم  هبهوم  هیدل ، هلوهجملا  ءایشالا  هب  فشکنی  ملاعلا  نطاب  نم  عطاسلا  رونلا  وه  ملعلا و  نا  یلا  ریشت  هثارو )  ) هناب هنع  ریبعتلا 
نم ناک  ام  الا  هریغ ، وا  ناک  انموم  هقحتـسی  نم  لکل  هللا  هلذب  نادبالل  قزرلاک  وهف  هیباستکالا ، مولعلا  یف  هتامدـقم  لیـصحت  فلکت 

اذـهب و  ضوع ، الب  ثراولل  لصحتی  ام  ثرالا  .هیدـهی و  نا  هللا  دری  نم  نموملاب و  صتخت  یتلا  هیـسدقلا  فراـعملا  هیهلـالا و  مولعلا 
، دـیدحلا یبا  نبا  مثیم و  نبال  نیحرـشلا  یف  امک  هذـتاسالا ، ءاملعلا و  نم  ثاریم  ملعلا  نا  دوصقملا  سیل  هثارولاب و  هنع  ربع  رابتعالا 

یعاری هنال  ءاذغلا ، هرفسل  هبدام  هنم  و  تیبرتلا ، مظنلاب و  رعشی  هظفل  بدالا  هددجم ) للح  بادالا  و   ) .متا دوصقملا  و  معا ، ملعلا  ناف 
هلماعملا هرـشاعملا و  یف  هررقملا  نیناوقلا  هیاعر  هینیدـلا و  فئاظولا  میظنت  عرـشلا و  یف  هررقملا  نیناوقلا  هیعاعر  بدالا  مظنلا و  هیف 

قلاخلا ماما  هلوق  هلعف و  نم  لوئـسم  امئاد  ناسنالا  نا  ثیح  .قلخلا و  وا  قلاخلا  هاجت  لاوقا  لامعاب و  یلحتلا  بدالا  هیاعرف  سانلا  عم 
اهلدـبی اللح و  سبلی  و  يونعملا ، هلامج  هیلح  ددـجی  بادالا  هیاعرب  هناکف  نیح  دـعب  اـنیح  هفئاـظو  هیاـعر  نم  هل  دـبال  قولخملا و  و 

قیلعت هتکن و  اهیلع  انل  هصق  هلمجلا  هذـه  لیذ  یف  حرـشلا  بحاص  رکذ  دـق  .تارامعتـسالا و  تاریبعتلا و  نسحا  نم  اذـه  و  يرخاـب ،
دشنا و  یبلحلا ) یبابلا  یـسیع  رـصم  هلآ 96 ج 18 ط  هیلع و  هللا  یلـص  یف   ) اهـصن اذه  اهیلع و  قلعن  هتکنلا و  هذهب  اهـصنب  اهرکذـن 

و نا )  ) ربخ وه  لجر  صخـش : لاقف  ملظ  هیحت  مالـسلا  يدـها  الجر  مکباصم  نا  موللظا  مصتعملا : نب  نوراه  قثاولا  هرـضحب  دـشنم 
هـصاخشاب رماف  هرـصبلاب  ینزاملا  نامثعوبا  اولاق : نییوحنلا ؟ ءاملع  نم  یقب  نم  قثاولا : لاقف  نورخآ  هفلاـخ  موق و  کـلذ  یلع  هقفاو 

نزام نم  لاق : نزام ، نم  تلق : لجرلا ؟ نمم  لاـق : هیلع  تلخدا  اـملف  تصخـشاف ، ناـمثعوبا  لاـق  هتلع ، هحازا  دـعب  يار  نم  رـس  یلا 
نال کمسا )؟ ام   ) دیری ءابلاب - کمـساب -؟ لاق : هعیبر ، نزام  نم  تلق : نمیلا ؟ نزام  ما  سیق ، نزام  نم  ما  هعیبر ، نزام  نم  ما  میمت ،
نع ینلاسف  تسلجف  نئمطاو ، سلجا  لاق : کحـضف و  رکب )  ) يا رکم  تلقف : امیم ، ءابلا  ءاب و  میملا  نولدـبی  اذـکه  هعیبر  نزاـم  هغل 

لعجی مل  نا  تیبلا  نا  يرت  الا  نینموملاریما  ای  تلق : اذـه ؟ فیک  لاق : ملظ )  ) تلقف نا ؟)  ) ربخ نیاف  لاـقف : اـبوصنم ، هتدـشناف  تیبلا 
کلا لاق : مث  هل  بدا  ـال  نم  هللا  حـبق  لاـق : و  مهف ، هیلع  لوقلا  تررک  اـملف  هدـئافلا ، مودـعم  ینعملا  عوطقم  نوکی  نا )  ) ربخ ملظ ) )

انابا متیدق  نم  ءاوس و  انارا  لیحرلا  نیح  یتنبا  لوقت  یشعالا : تنب  تلاق  ام  تلق : اهتعدو ؟ نیح  کل  تلاق  امف  لاق : هینب ، تلق : دلو ؟
اهتدـشنا تلق : لاق : اهل ؟ تلق  امف  لاق : محرلا  انم  عطقت  یفخن و  دالبلا  کترمـضا  اذا  اـنابا  مرت  مل  اذا  ریخب  اـناف  اندـنع  نم  تمر  ـالف 

، هوسک رانید و  فلاب  یل  رما  مث  یلاعت  هللا  ءاش  نا  حاجنلاب  قث  لاقف : حاجنلاب  هفیلخلا  دنع  نم  کیرش و  هل  سیل  هللااب  یقث  ریرج : تیب 
: ناتتکن اهیف  لوقا : .یهتنا  هرصبلا  یلا  یندر  و 

هیبرعلا ملع  وه  و  ثدحملا ، یحالطصالا  ینعملا  یلع  مالسلا ) هیلع   ) انالوم مالک  یف  هدراولا  بادالا  هظفل  لمح  حرـشلا  بحاص  - 1
مولعلا یه  اـم  لوـالا : نیهجو : نم  حـضاوب  سیل  هیبدـالا  مولعلا  موهفم  و  تاـیبدالا ، و  بدـالا ، مولعب  هنومـسی  اـم  اـهب و  قحلی  اـم  و 

فرصلا هغللا و  ملع  نا  ثبح  نم  ررحمب  سیلف  لوالا  لاوس  باوج  اما  تایبدا ؟ هیبدالاب و  مولعلا  کلت  تیمـس  اذامل  یناثلا : هیبدالا ؟
نا لوقتف : یناثلا  لاوس  باوج  الوا  حـضون  و  قطنملا ؟ خـیراتلا و  ملع  هظفللا  لمتـشت  له  نکل  تایبدا و  رعـشلا  هغـالبلا و  وحنلا و  و 

یبرعلا بدالا  وا  بدالا  مولع  اهل : لاقیف  مالکلا  مظنی  وحنلا  فرـصلا و  هغللا و  مولع  و  بیترتلا ، مظنلاب و  رعـشی  رکذ  امک  بدا  هظفل 
: لاق نا  یلا  حیحـصلا - یعامتجالا  مظنلا  رارقتـسا  وه  لدعلا  و  الدع - اطـسق و  اهالم  دالبلا  ناطلـسلا  ابادیا  بدآ  دـجنملا )  ) یف لاق 

بادآ لاقیف : صخشلا  وا  یشلاب  قیلی  ام  یلع  اهنوقلطی  طقف و  اهنم  فرظتسملا  یلع  وا  امومع ، فراعملا  مولعلا و  یلع  قلطت  بادالا 
لاح لک  یلع  .یهتنا و  هباتک  اظفل و  برعلا  مالک  یف  لـلخلا  نع  هب  زرتحی  ملع  وه  بدـالا  ملع  و  خـلا ، یـضاقلا - بادآ  سردـلا و 
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اذه ناف  ادج ، دـیعب  یلزتعملا  حراشلا  مالک  هب  رعـشی  امک  حالطـصالا ، اذـه  یلع  مالـسلا ) هیلع   ) انالوم مالک  یف  بادالا  هظفل  لمح 
.هانحضوا امک  ماقملا ، یف  دوصقمب  سیل  رصعلا و  اذه  یف  دوجوم  ریغ  حالطصالا 

یتح حیرـصلا  یبرعلا  تیبلا  اذـه  مصتعملا  مهفی  ثیح ال  یلا  بدالا  ملعلا و  یف  هقـالخلا  طـالب  طاـطحنا  هصقلا  هذـه  نم  رهظی  - 2
هذـه یلع  انقیلعت  اما  .هلها و  یلا  هجوتلا  لضفلاب و  ریهـشلا  یـسابعلا  نوماملاب  رـصعلا  بیرق  هنا  عم  دارملا  هل  حـضوا  ینزاملا و  همهف 

ملع حضاو  هیبدالا و  مولعلا  نایعا  دحا  ینزاملا  نامثعوبا  وه  هذـفلا و  هیـصخشلا  هذـه  عضو  یلا  مارکلا  ءارقلا  رظن  تلفن  دـقف  هصقلا 
دمحم نب  رکب  هلآ 180 : هیلع و  هللا  یلص  لاقملا ج 1  حیقنت  یف  لاق  .بیهرلا  هرصع  یف  هیمامالا  هیعشلا  نایعا  نم  ناک  دق  فرصلا و 

نابیش ینب  نزام  نزاملا  نامثعوبا  هیقب  نب  بیبح  نب  دمحم  نب  رکب  یشاجنلا : لاق  لاق : نا  یلا  ینزاملا - نامثعوبا  هیقب  نب  بیبح  نب 
و ایماما ، لجرلا  نوک  یف  لاکشا  و ال  لاق : نا  یلا  کلذب - هروهشم  هتمدقم  هرصبلاب و  هغللا  بیرغلا و  وحنلاب و  ملعلا  لها  دیـس  ناک 

یلا هتوعد  نا  ثیح  هیمامالا  نم  هنا  هلوقنملا  هصقلا  نیماضم  ضعب  رعـشی  و  لوقا : .خلا  هیمامالا  ءاملع  نم  هنا  یـشاجنلا  نم  عمـس  دق 
هرفـس و نیح  هتنبا  هل  تلاق  امع  هدالوا و  نع  مصتعملا  هلاس  هبـسانملا  هذهب  و  رطخ ، ضرعم  هبیهر و  تناک  هفیلخلا  رماب  يار  نم  رس 

هاطعا یمذ و  هیف  عمطف  شاعملا ، قیض  طغضلاب و  یلتبم  عیـشتلاب و  افورعم  ناک  هنا  اهنم  رهظیف  نئمطا ، و  سلجا ، هلوقب : نامالا  هاطعا 
زع هللا  باتک  نم  هیآ  اذک  اذک  هئامثالث و  باتکلا  یف  ناب  کلذ  نع  عنتما  دربملا  نع  لقن  امک  و  هیوبیـس ، باتک  هملعیل  رانید  یتئام 

دحوالا همالعلا  رکذ  .هاوقت و  هعرو و  هیاغ  نع  کـلذ  فشکی  و  مالـسالل ، هیمح  هریغ و  اـهنم ، اـیمذ  نکما  نا  يرا  تسل  و  لـج ، و 
هرـضحب هشقانملا  ثودـحل  اببـس  راص  هللا  باتک  همرح  ظفح  نا  یتزاجا  خیـش  يدـیتاسا و  دـحا  هرـس  سدـق  یناهبـصالا  اضر  اـقالا 

، هرصع یف  هغللا  بدالل و  ارـصحنم  اذاتـسا  هفیلخلا  هرـضحب  هفیرعت  هوسکلا و  لاملا و  لذب  همارکا و  هراضحا و  یلا  يدا  مصتعملا و 
له لاوئسلا : اذه  هجوتی  انه  نم  و  فیرـشلا ، نآرقلا  همرح  هکربب  هنع  قیـضلا  عفر  هترهـشل و  اببـس  راص  یلاعت و  هنمب  هنم  ادییات  لانف 

، زاوجلا مدع  هعقاولا ) هروس  نورهطملا 79 - الا  هسمی  ال   ) هفیرشلا هیالا  رهاظ  نم  دافتسی  امبر  ما ال ؟ ملسملا  ریغب  نآرقلا  میلعت  زوجی 
رفاکلا و  رهطملا ، ریغ  سم  نع  یهنلا  هیالا  هذه  نم  دافنسی  و  بلقلا ، یف  هظفح  هیملعلا و  هتروص  كرد  نآرقلا  سم  دارفا  رهظا  نال 

هئرقیل و رمع  هبلط  نیح  هملـسملا  رمع  تخا  همطاف  هملعی  ناـک  نآرقلا  نم  زج  میلـست  نع  عنتما  ترا  نب  باـبخ  نا  اـمک  .رهطم  ریغ 
نآرقلا تایال  نمضتملا  هیوبیس  باتک  میلعت  نع  هیمامالا  خویـش  دحا  ینزاملا  عانتما  رعـشی  و  نورهطملا .) الا  همـسی  ال   ) تلاق وا  لاق 

بـساکملا لئاسم  یف  ءاهقفلا  هرکذ  امک  ملـسملا  ریغب  فحـصملا  عیب  همرح  کـلذ  یلع  عرفتی  هلعل  و  کلذـب ، ملـسملا  ریغلا  یمذـلا 
هنومهفیف و نیکرشملا  یلع  اهارقیل  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا یلا  یحوا  فیرشلا  نآرقلا  نا  هلک  کلذ  فعـضی  نکل  .همرحملا و 

عاعشا رکفلا  هیفاص ) هارم  رکفلا  و  (. ) هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلل هتباث  هریس  ملسملا  ریغل  نآرقلا  میلعت  ناک  و  مهمالسال ، اببـس  ریـصی 
خیـشلا هفرع  يدابملا و  یلا  دصاقملا  نم  دـصاقملا و  یلا  يدابملا  نم  هیحور  هکرح  یه  قئاقحلا و  هب  فشکنی  بلقلا و  رونی  یلقع 

هیفاص هآرم  اهناب  مالسلا ) هیلع   ) اهفصو .لوهجم و  بسکل  لوقعم  لمات  هناب  لوصالا  هدبزل  هیقطنملا  يدابملا  یف  هرـس  سدق  یئاهبلا 
.یه و امک  اهیف  ءایشالا  يریل  لیختلا  مهولا و  بوش  نم  اهصلخی  هروما و  یتش  یف  اهلامعتـسا  لک  یلع  بجیف  قئاقحلا  اهیف  سکعنی 

هـشیدنا و  هزات - ابیز و  تسیا  هماج  بادآ  تیاعر  دنمجرا - تسیا  هرهب  شناد  و  دماشوخ - تسا  یقیفر  بوخ  هچ  دـماشیپ  هب  اضر 
- لالز تسیا  هنیئآ 

يرتشوش

و ردبلا ، هلیل  موجنلا  رئاس  یلع  رمقلا  لضفک  دباعلا  یلع  ملاعلا  لضف  مالـسلا :) هیلع   ) قداصلا نع  یفاکلا )  ) یف همیرک  هثارو  ملعلا  و 
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( مجعملا  ) یف .رفاو و  ظحب  ذخا  هنم  ذـخا  نمف  ملعلا ، اوثرو  نکل  و  امهرد ، ارانید و ال  اوثروی  مل  ءایبنالا  نا  ءایبنالا ، هثرو  ءاملعلا  نا 
همیرک هثارو  ملعلا  یفکی  .نسح و  بدا  نم  لضفا  هدلو  دلاو  لحن  ام  هلآ :) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا لاق  صاعلا  نب  دیعس  ثیدح  یف 

لـصفلا  ) .هتکئالمب یلاعت و  هتاذب  ملعلا  بحاص  نرقف  طسقلاب ) امئاق  ملعلا  ولوا  هکئالملا و  وه و  الا  هلا  هنا ال  هللا  دهـش  : ) یلاعت هلوق 
نم ال هیعدی  هنا  افرش  ملعلاب  یفک  مالسلا :) هیلع   ) یلع لاق  یسدقملا ) فئارط   ) یف و  اهحودمم ) اهمومذم و  مولعلا  یف  رشع - نماثلا 

ضعب لاق  .مئاهبلاک و  سانلا  ناکل  ملعلا  ول ال  و  ءامـسلا ، یف  موجنلاـک  ضرـالا  یف  ءاـملعلا  لاـقی : .هیلا و  بسن  اذا  حرفی  و  هنـسحی ،
یعدتساف هفاصرلا ، عماج  یف  مکحلل  اموی  فورعم  نبا  سلج  دادغب :) خیرات   ) یف .راصبالا و  حابـصم  بولقلا و  هایح  ملعلا  ءامکحلا :

بلقف هلـصا ، طوقـس  هتعاضو و  حـیبقلاب و  هل  رکذ  اهیف  اذاف  اهـضعب ، یف  رظن  مث  اهرثکا ، یلع  عقو  اهعبتتف و  هیلا ، صـصقلا  باحـصا 
لـضفب ءرملا  امناف  اسیک  نک  تئـش و  نم  نبا  نک  هسنج  نع  هملع  سنج  هانغا  هسفن  نبا  لـقاعلا  ملاـعلا  اـهرهظ : یلع  بتک  هعقرلا و 

نیز و ملعلا  دوسالا : یبا  نع  هسما و  نم  هب  یلوا  همویف  هریغل  هتاـیح  اـمنا  نم  هسفنل  همرکت  نم  نیب  هریغل و  همرکت  نم  نیب  مک  هسیک 
يذ ءابالا  لماخ  فرقم  ابنذ و  مهدعب  یحضاف  اوناک  بجن  هوابآ  لطب  دیـس  مک  ابدالا  ملعلا و  نونف  تیده  بلطاف  هبحاصل  فیرـشت 

شاع اعاضرا  لح  نا  بیـسحب و  هموق  یف  نکی  مل  نا  املاع و  ناک  نم  موقلا  عیفر  دـعی  رخال : ابترلا و  بادالاب و  یلاـعملا  لاـن  بدا 
مولعلا یف  رـشع - نماثلا  لصفلا   ) یبسن يرولا  یف  یملعف  بسن  الب  حبـصا  ناف  ینج : نبال  بیرغب و  هدـلب  یف  ملاـع  اـم  هملعب و  اـهیف 
هتعدوا فورعم  لاقف : اهیلا ؟ جایتحالا  دنع  اهعفنا  و  اردق ، زونکلا  مظعا  ام  ناوریـشونا  لئـس  جورملا :)  ) یف و  اهحودمم ) اهمومذـم و 
هددـجم للح  بادالا  .هدـعب و  نم  هب  بداتف  هملع  رثک  نم  لاقق : ارمع ؟ سانلا  لوطا  نم  هل : لبق  .باـقعالا و  هثروت  ملع  و  رارحـالا ،

( مجعملا  ) یف .صوصخ و  مومع و  بدالا  ملعلا و  نیب  و  هددجم ، للح  بادالا  ایناث و  و  همیرک ، هثارو  ملعلا  الوا : مالـسلا ) هیلع   ) لاق
اذل و  هملعتیف ، ملعلا  نم  نفب  دصقی  نم  ملاعلا  و  هفلویف ، هنسحا  یش ء  لک  نم  ذخای  نم  بیدالا  نا  ملاعلا  بیدالا و  نیب  قرفلا  اولاق :

ارهش و ملعلا  اوملعت  كرابملا : نب  هللادبع  لاق  و  هنـسحا ، یـش ء  لک  نم  اوذخف  یـصحی ، نا  نم  رثکا  ملعلا  مالـسلا :) هیلع   ) یلع لاق 
نع راکب  نب  ریبزلا  يور  دلاولا و  ماقم  هانمقا  بدا  اننیب  فلوی  بسن  قرتفی  وا  هنع : مامت  یبا  یف  دادـغب  خـیرات  یف  .نیرهـش و  بدالا 
ورم رح  نا  تلق : بایثلا ، هذـه  لثم  یف  یلع  لخدـت  رـضن  ای  لاقف : رامطا ، یلع  ورمب و  نوماملا  یلع  تلخد  لاـق : لیمـش  نب  رـضنلا 

مبـشه ینثدح  لاقف : ءاسنلا ، رکذ  يرجاف  ثیدحلا ، انیراجت  مث  .فشقتم  لجر  تنا  لب  لاق : .قالخالا  هذه  لثمب  الا  عفدـی  دـیدش ال 
و دادس - هیف  ناک  اهلامج  اهنیدل و  هارملا  لجرلا  جوزت  اذا  لاق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا نا  سابع  نبا  نع  یبعشلا  نع  دلاجم  نع 

هارملا جوزت  اذا  یبنلا  نع  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نع  نسحلا  نع  یبارعـالا  فوع  ینثدـح  و  كوقدـص ، تلقف : زوع  نم  نیـسلا - حـتف 
: تلق كدنع ؟ نحل  دادس  لاق : اسلاج و  يوتساف  ائکتم ، نوماملا  ناک  و  زوع ، نم  نیسلا - ترسک  -و  دادس هیف  ناک  اهلامج  اهنیدل و 
ام لاقف : .هظفل  تعبت  و  میـشه ، نحل  امنا  تلق : اهحودمم ) اهمومذـم و  مولعلا  یف  رـشع - نماثلا  لصفلا  ( ؟ یننحلت وا  لاق : .انهاه  معن 
هب تددس  ام  لک  و  هغلبلا ، رـسکلاب - يا : دادسلا - و  رمالا ، هقیرطلا و  نیدلا و  یف  دصقلا  حتفلاب - يا : دادـسلا - تلق : امهنیب ؟ قرفلا 
مث هل ، بدا  نم ال  هللا  حـبق  لاق : مث  ایلم ، قرطاف  رغث  دادـس  ههیرک و  مویل  اوعاضا  یتف  يا  ینوعاضا و  یجرعلا : لاق  دادـس ، وهف  ائیش 

؟ اذام وهف  لاق : .هبرتا  تلق : .باتکلا  برتی  نم  ترما  اذا  لوقت  فیک  لاق : مث  ائیش ، هیف  بتک  و  بتکی ، ام  يردا  انا ال  و  اساطرق ، ذخا 
هبرتا مالغ  ای  لاق : مث  .یلوالا  نم  نسحا  هذـه  لاق : .نیطم  وهف  تلق : اذاـم ؟ وهف  لاـق : .هنط  تلق : نیطلا ؟ نمف  لاـق : .برتم  وهف  تلق :

: لاقف هتربخاف  ببـسلا ، ناک  امف  مهرد ، فلا  نیـسمخب  کل  رما  لاق : باتکلا  لضفلا  ارق  املف  لهـس ، نب  لضفلا  یلا  هعم  غلبا  هنطو و 
مهرد فلا  نینامث  تذـخاف  مهرد ، فلا  نیثالثب  لـضفلا  یل  رماـف  هظفل ، عبتف  اـناحل - ناـک  و  میـشه - نحل  اـمنا  ـالک ، تلق : هتنحل ؟

دیشرلا دنع  تنک  یعمصالا : لاق  .محشلا و  ءاسنلا  یلح  هیبرعلا و  لاجرلا  یلح  لاق : یبعشلا  نع  مجعملا )  ) یف .ینم و  دیفتسا  فرحب 
قلطناف .اهتیرتش  اهفنا ال  یف  سنخ  و  اههجو ، یف  فلک  ولف ال  کتیراج ، ذـخ  هل : لاق  مث  اهلماتف ، عیبلل ، هیراج  هعم  لـجر و  لـخد  ذا 
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الک و هنسح  یلع  یبظلا  ملـس  ام  لوقت : تاشناف  اهدرف ، ینارـضح ، نیتیب  كدشنا  کیلا  ینددرا  نوراهل : تلاق  رتسلا  تغلب  املف  اهب ،
فرعی فلک  هیف  ردـبلا  نیب و  سنخ  هیف  یبـظلا  اهحودـمم ) اهمومذـم و  مولعلا  یف  رـشع - نماـثلا  لـصفلا   ) فصوی يذـلا  ردـبلا  ـال 

ای هللا  و  لاق : يدـهملا  یلع  نارزیخلا  تضرع  امل  لـیق  هیف : .هیراوج و  یظحا  تناـک  و  اـهتلزنم ، برق  اـهارتشاف و  اـهتغالب ، هتبجعاـف 
تیظحف اهورتشا ، لاقف : .امهارت  امهیلا ال  نوکت  ام  جوحا  کنا  تلاقف : .نیقاـسلا  هشمح  کـنا  ریغ  ینملا ، هیاـغ  یلعل  کـنا  هیراـج ،
هثادـحلا ماـیا  ضعب  یف  یبلهملا  ریزولا  سلجم  یف  تنک  یباـصلا : میهاربا  لاـق  مجعملا :)  ) یف .نوراـه و  یـسوم و  اهدـلواف  هدـنع ،

، ماشه یبا  نب  جرفلاوباو  يرابنالا ، یلعوباو  نمحرلادبع ، نب  دمحاوبا  و  نیـسحلا ، نب  لضفلاوبا  هیدی  نیب  و  هسنا ، سلجم  یف  اسلاج 
لاقف امهم ، ارما  هعم  نا  رکذی  هلودلازعم  لوسر  رـضح  ذا  هوشنلا ، دح  یلع  مهب  داز  و  مهنم ، بارـشلا  ذخا  دـق  و  هباتک ، نم  مهریغ  و 
لاقف .رایتخبل  هتنبا  هیف  بطخت  نامرک  بحاص  سایلا  نب  دـمحم  یلا  هعاسلا  ینع  بتکت  لوقی  ریمالا  لاق : لخدـف و  لخدـیلف ، ریزولا 

نکمتت هل : لاق  يرابنالا و  یلع  یبا  یلا  تفتلا  اعث  لضف ، هیف  نم  رکسلا  عم  باتکلا  یف  ام  و  تبثت ، یلا  هیف  جاتحی  باتک  اذه  ریزولا :
: تلق میهاربا ؟ ای  هبتکت  لاقف : ایغصم  ریزولا  ینآرو  الف ، هلیللا  اما  لاق : هتباتک ؟ نم 

ریزولا و و  هخـسن ، ـال  و  هیور ، ریغب  هتبـضتقا  اـباتک  تبتک  و  یتاود ، تیعدتـسا  و  اـهیف ، یندـهاشی  هفـص  یلا  تمقف  لـعفا  لاـق : .معن 
مث للهتم ، ههجو  هیلع و  فقو  هیلا ، هتلمح  هنم و  تغرف  املف  یتلاطا ، یباضتقا و  مث  یمادـقا ، نم  نوبجعی  و  یننوظحالی ، نورـضاحلا 

ای مق  ایضتقم ، ایشتنم  هبتکی  ذا  فیکف  ابجع ، ناکل  ایورم  ایحاص  هبتک  ول  و  هزربملا ، هیافکلا  یلع  لاد  نسح  باتک  اذه  هعامجلل : لاق 
موی تاذ  یباتعلا  ناک  نافه : یبا  نع  یناغالا )  ) یف .مئانغلا و  یبا  هنبا  بناج  یلا  ام  وا  هیافکلا - کتسلجا  ثیح  سلجا  قاحـساابا و 

بدالا ملعلا و  عفنی  شیا  لاقف : هناریج  ضعب  هب  رمف  باتک ، اهحودمم ) اهمومذم و  مولعلا  یف  رـشع - نماثلا  لصفلا   ) یف رظنی  اسلاج 
نم اذ  عفانا  هتـسافن  الا  مهب  سیل  اولاق و  مکحلا  بدالا و  یف  رظنی  بللا  اذ  اومقن  اذا  اماوقا  هللا  لتاق  ای  یباـتعلا : لاـقف  .هل  لاـم  ـال  نم 

دیعـس نع  مثیهلا  يور  دـیدحلا : یبا  نبا  لاق  مهف و  نم  ملع و  نم  هللا  مهاـحل  اومرح  اـم  ظـحلا  نا  نوردـی  سیل  مدـعلا و  راـتقالا و 
؟ موقلا نم  لاقف : هیدی  نیب  انرضحف  مهضئارف ، یلع  مهضرحی  سانلا  اعد  بعـصم ، لتق  دعب  هفوکلا  کلملادبع  مدق  امل  لاق : یلدجلا 

یلع اوعری  ملف  اضعب  مهـضعب  یغب  ضرالا  هیح  اوناک  اودع ن  نم  یحلا  ریذع  دشناف : معن ، انلق : ناودـع ؟ هلیدـج  لاقف : .هلیدـج  انلق :
هنـسلاب و انلا س  زیجی  نم  مهنم  یـضقی و  ام  ضقنی  ـالف  یـضقی  مکح  مهنم  ضرقلاـب و  نوفوملا  اداـسلا ت و  تناـک  مهنم  ضعب و 

لوقی هفلخ : نم  انا  تلقف  .يردا  ال  لاق : رعـشلا ؟ اذه  لوقی  مکیا  لاقف : انماما ، هانم  دق  میـسج  میـس  انم و  لجر  یلع  لبقا  مث  ضرفلا 
همـسا هفلخ  نم  تلقف  .يردا  ال  لاـق : .عبـصالا  يذ  مسا  ناـک  اـم  لاـقف : میـسجلا ، لـجرلا  کـلذ  یلع  لـبقا  ینکرتف و  عبـصالا - وذ 

هیلع و لبقاف  هعبصا - یف  هیح  هتشهن  هفلخ  نم  انا  تلقف  يرداال ، لاق : عبصالا ؟ اذ  یمـس  مل  و  هل : لاقف  هیلع ، لبقا  ینکرتف و  ناثرح -
مهنرکذت و الف  جانونب  اماف  مهیف : لیق  نیذلا  جان  ینب  نم  هفلخ  نم  انا  تلقف  يرداال ، لاق : عبـصالا ؟ وذ  ناک  مکیا  نم  لاقف : ینکرت ،
- رـشع نماثلا  لصفلا   ) یلع لبقا  مث  .مهرد  هئامعبـس  لاق : كواطع ؟ مک  لاقف : میـسجلا  یلع  لبقاف  اکلاه  ناک  نم  كانیع  نعبتت  ـال 

یف اهدز  و  هئامثالث ، اذه  ءاطع  نم  طح  هعزیعزلاابا ، ای  لاقف ، .هئامعبرا  تلق : كواطع ؟ مک  لاق : و  اهحودمم ) اهمومذم و  مولعلا  یف 
هیحت مالـسلا  يدها  الجر  مکباصم  نا  مولظا  قثاولا : هرـضحب  دشنم  دشنا  .هئامعبرا و  هواطع  هئامعبـس و  یئاطع  تحرف و  اذه ، ءاطع 

موق و کلذ  یلع  هقفاو  نا و  ربخ  وه  لجر  لاقف  ملظ 

نم لاق : لجرلا ؟ نمم  لاق : هیلع  لخد  املف  هصاخـشاب ، رماف  ینزاملا ، اولاـق : نییوحنلا ؟ ءاـملع  نم  یقب  نم  قثاولا  لاـقف  موق ، هفلاـخ 
ءابلا ءاب و  میملا  نولدبی  هعیبر  نزام  نال  کمسا ، ام  دیری  کمـسا - اب  لاق : .هعیبر  لب  لاق : نمیلا ؟ وا  سیق  وا  هعیبر  نزام  لاق : .نزام 
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: لاق .ملظ  لاقف  نا ؟ ربخ  نیا  لاقف : ابوصنم ، هدـشناف  تیبلا  نع  هلاسف  سلجا ، لاـق : قثاولا و  کحـضف  رکب - يا : رکم - لاـقف  اـمیم ،
: لاق دـلو ؟ کلا  لاق : مث  .هل  بدا  نم ال  هللا  حـبق  لاقف : .هدـئافلا  مودـعم  مالکلا  نوکی  ربخلا  ملظ  لعجی  مل  نا  يرت  الا  لاـق : فیک ؟

: لوقی ثیح  یشعالا  تنب  تلاق  ام  لاق : اهتعدو ؟ نیح  تلق  امف  لاق : .هینب 

متیدق نم  ءاوس و  انارا  لیحرلا *** دج  نیح  یتنبا  لوقت 

مرت مل  اذا  ریخب  اناف  اندنع *** نم  تمر  الف  انابا 

محرلا انم  عطقت  یفجن و   *** البلا د کترمضا  اذا  انابا 

: ریرج تیب  اهتدشنا  لاق : اهل ؟ تلق  امف  لاق :

حاجنلاب هفیلخلا  دنع  نم  و   *** کیرش هل  سیل  هللااب  یقث 

(: مالسلا هیلع   ) قداصلا نع  یفاکلا )  ) یف هیفاص  هآرم  رکفلا  .هرـصبلا و  یلا  هدرو  هوسک ، رانید و  فلاب  هل  رما  مث  حاجنلاب ، قث  لاقف :
یف رـشع - نماثلا  لصفلا   ) .کبر هللا  قتا  و  کبنج ، لیللا  نع  فاج  و  کـبلق ، رکفتلاـب  هبن  لوقی : مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما ناـک 
رمی لاقف : رکفتی ؟ فیک  هلیل  مایق  نم  ریخ  هعاس  رکفت  نا  سانلا  يوری  امع  لئس  مالـسلا :) هیلع   ) هنع و  اهحودمم ) اهمومذم و  مولعلا 

هالـصلا و هرثک  هدابعلا  سیل  مالـسلا :) هیلع   ) اضرلا نع  .نیملکتت و  کلام ال  كوناب ، نیا  كونکاـس ، نیا  لاـقق : رادـلاب  وا  هبرخلاـب 
سوا لاق  .یناحور و  بالرطـسا  هحیحـصلا  هرکفلا  لاقی ، ناک  دـیدحلا : یبا  نبا  لاق  .یلاعت و  هللا  رما  یف  رکفتلا  هدابعلا  امنا  موصلا ،

اعمس دق  يار و  دق  ناک  نظ  لا  کب  نظی  يذلا  یعمل  الا  اعمج  یهنلا  مزحلا و  دج و  نلا  هحامسلا و  عمج  يذلا  نا  رجح : نب 

هینغم

اذه یف  مثیم  هعبت  و  هنع ) ملعلا  ثرو  هناکف  هذاتسا  نم  ملعلا  ذخای  ملاع  لک  : ) هحرش یف  دیدحلا  یبا  نبا  لاق  همیرک ) هثارو  ملعلا  (و 
امامت ضرع  الب  ذـخوی  ملعلا  نا  ریـسفتلا  یف  قحلا  و  نانثالا ، اطخا  : ) ثلاـث حراـش  لاـق  و  ءاـملعلا ) نع  هثارو  ملعلا  : ) لاـق ریـسفتلا و 

لاـق .فسعتلا  فیلکتلا و  اذـه  نم  اوحارتسا  اوحارـال و  مقر 147  همکحلا  یف  ماـمالا  لوقل  نوحراـشلا  ءـالوه  هبنت  ول  و  ثرـالاک ..)
و : ) هلوقب مامالا  دارم  وه  تاذلاب  اذه  و  هتافو ) دعب  هثودحالا  لیمج  ناسنالا  بسکی  ملعلا  : ) لاق ام  هلمج  نم  همکحلا  هذه  یف  مامالا 

هتافو دـعب  ناسنالا  نورکذـی  سانلا  نا  ملعی  انلک  ..دـحاو و  هردـصم  نال  اضعب ، هضعب  رـسفی  ماـمالا  مـالک  ناـف  همیرک ) هثارو  ملعلا 
و همئادـلا ، هنیزلا  هجهبلا و  نع  هیانک  هددـجملا  للحلا  هددـجم .) للح  بادالا  و   ) .یلجلا تافـصلا  نم  ملعلا  نا  و  هتافـص ، هلاـعفاب و 

لئاضفلا نم  کلذ  یلا  ام  و  كولـسلا ، نسح  ءاکذـلا و  هغـالبلاک و  ءـالقعلا ، لـقعلا و  دـنع  دـیمحلا  تافـصلا  اـنه  بادـالاب  دارملا 
ام اذـه  نکل  ..اهبعـصا و  ءایـشالا و  قدا  نم  ظافلالا  یناعم  میهافملا و  تدـیدحت  نا  ملعلا  عم  اذـه  لوقن  ..هیعاـمتجالا  هیـصخشلا و 

يذلا ینعملا  ضفری  مامالا ال  ناف  الا  و  كاذف ، انه  همالک  نم  مامالا  هدارا  ام  اذه  ناک  ناف  عقاولا ، قطنم  وا  مالکلا ، قایس  نم  هانمهف 
ناسنالا اهلمعا  اذا  یتلا  هلقاعلا  هکردـملا  هوقلا  انه  رکفلاـب  دارملا  هیفاـص ) هآرم  رکفلا  و   ) .وه ثیح  نم  هسفن و  یف  قح  هنـال  هاـنمهف 

یشلا سکعت  یتلا  هیفاصلا  هآرملاب  هقداصلا  هلالدلا  هذه  نع  مامالا  ینک  و  باوصلا ، قحلا و  یلع  تلد  هاکاحملا  يوهلا و  نع  ادیعب 
مل ـال   ) هـمکحلا 113 یف  هلوـق  و  رـصبا ) رکفت  نـم  : ) هلاـسرلا 30 یف  ماـمالا  لوـق  نم  ریـسفتلا  اذـه  انذـخا  .هعقاو و  یف  وـه  اـمک  ء 
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.سویشوفنوک لاق  امک  ملع ، همعدی  يذلا ال  ریکفتلا  نم  هروطخ  رثکا  ریکفت  الب  ملعلا  نا  يا  ریکفتلاک )

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

هدیدنسپ ياهوخ  و  هتفایرد ) ار  یتخبکین  تداعـس و  دیلک  دسرب  یثرا  نینچ  هک  ره  هب  هک   ) یمارگ فیرـش و  تسا  یثاریم  یئاناد  و 
هب هدـننک  هشیدـنا  هک   ) تسا كاپ  فاص و  هنییآ  دـننام ) يراک  ره  رد   ) هشیدـنا و  دوش ) یمن  هنهک  هک   ) ون هزاـت و  تسا  یئاـهرویز 

(. دروخ یم  رب  راک  نایز  دوس و 

ینامز

دنناـمه دریگ ، یم  رارق  راـکزیهرپ  يدنمـشناد  رظن  تحت  دزوـمآ  یم  ملع  هک  یناـسنا  هک  رظن  نیا  زا  دـسیون : یم  دـیدحلا  یبا  نـبا 
زا یکی  .دـنزومایب  ملع  هک  تسا  مدرم  هفیظو  نیا  درب  یم  ثرا  هـب  ار  مـلع  قـالخا و  مـه  وا  درب ، یم  ثرا  هـب  ار  تورث  هـک  دـنزرف 
هک دوش  یم  شوماخ  یتقو  هکلب  دوش  یمن  شوماخ  ددرگ و  یمن  مک  نآ  زا  هدافتـسا  اب  دـش  نشور  هک  یـشتآ  تسا : هتفگ  ءامکح 

ماـقم ادـخ  تهج  نیمه  هب  .دور  یم  نیب  زا  دـشابن  درگاـش  یتـقو  هکلب  دوـش  یمن  دوباـن  ملاـع  زا  هدافتـسا  اـب  مه  ملع  .دـشابن  مزیه 
.دنک كرد  ار  يو  مولع  هک  دهاوخ  یم  يدنزرف  ادخ  زا  ایرکز  هداد و  رارق  شناگتشرف  فیدر  رد  هک  هدرب  الاب  اجنآ  ات  ار  دنمشناد 

يزاریش دمحم  دیس 

دقف اـملع  ثرو  نم  نا  دارملا  وا  ناـسنالا ، ینغ  بجوی  ملعلا  کلذـک  هثرولا ، ینغ  بجوی  ثرـالا  نا  اـمکف  همیرک ) هثارو  ملعلا  (و 
نم نا  امکف  دـیدجلا  بوثلا  یه : و  هلح ، عمج  للح  هددـجم ) للح  بادالا  و   ) هل سانلا  ءاـنث  نسح  بجوی  هنـال  اـمیرک ، ائیـش  ثرو 
هارم  ) رومالا یف  رکفلا ) و   ) هدـیدج هلح  سبالک  ناک  ناسنالا ، بدات  املک  و  بدـالا ، وذ  کلذـک  ساـنلا ، دـنع  مظعی  لـلحلا  سبل 
يری رکفلا ، کلذـک  هدـسج  رئاـس  نم  هنیع ، اـهیلا  لـصت  ـال  یتلا  عضاوملا  ناـسنالا و  هجو  تارملا  يرت  اـمکف  هردـک ، ریغ  هیفاـص )

.ءادتبا هیلع  یفخ  ام  ناسنالا 

يوسوم

ءاملعلا و نیب  هب  رکذـی  هناف  هسفنل  ناـسنالا  هفلخی  اـم  معن  وه  اـیاضقلا و  حـضتت  هب  رومـالا و  فشکی  رون  ملعلا  همیرک ) هثارو  ملعلا  )
مهرکذی اهیلع و  نوحدمی  اهب و  نورکذی  تایرظن  ءارآ و  نم  مهئارو  ءاملعلا  هفلخ  امب  کلذ  قادصم  دجن  بدالا و  رکفلا و  بابرا 
طالتخالا ینـسحلاب و  سانلا  هرـشاعم  نم  هیعامتجالا  هیکولـسلا و  هیعرـشلا و  بادالا  هددجم ) للح  بادالا   ) .ریخ لکب  هفرعملا  لها 

یه و امک  یقبت  الف  تقو  لک  یف  ددجتت  ناسنالا و  اهب  نیزتی  للح  کلذ  لک  نیدـلا  یف  ضرتفم  وه  ام  مارتحالا و  بدالاب و  مهعم 
ءابالا نیب  بادالا  لوالا و  عم  فلتخی  قیرط  بولسا و  اهل  ءاملعلا  بادآ  رخآ و  تقو  نم  ددجتت  بایثلا و  للحلا و  یلبت  امک  یلبت  ال 

لویملا و يوهلا و  نم  یلاخلا  یفاصلا  رکفلا  هیفاص ) هارم  رکفلا   … ) اذـکه عبار و  طمن  اهل  سانلا  بادآ  ثلاث و  طمن  اـهل  ءاـنبالا  و 
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امک یه  امک  ءایشالا  سکعی  وهف  یه  امک  اهعقاو و  كردی  اهتقیقح و  یلا  رومالا  نم  لصی  عفانملا  حلاصملا و  هیثارولا و  تارثوملا 
طوغـضلا نم  لقعلا  ریرحت  یلقعلا و  درجتلا  یلا  هوعد  هنم  هذـه  .همیلـس و  هحیحـص  اهلقنت  یه و  امک  هروصلا  هیفاصلا  هارملا  سکعت 

.تایرظنلا ینبتی  ایاضقلا و  للحی  نا  دیری  وا  رومالا  یلع  مکحلل  هجوتی  امدنع  هیلع 

یناقلاط

ینیشنمه نابیدا  اب  زج  دوب و  لضاف  یبیدا  ناورم ، کلملا  دبع  تسا : هدروآ  ار  ریز  ناتساد  نخس  نیا  حرـش  نمـض  دیدحلا  یبا  نبا 
هتشک زا  سپ  کلملا  دبع  تسا : هتفگ  یم  هک  دنک  یم  لقن  یلدج  دلاخ  نب  دیعس  زا  مادک ، نب  رعـسم  زا  يدع ، نب  مثیه  .درک  یمن 

: دیـسرپ میتفر ، شروضح  هب  مه  ام  .تشاد  یم  ررقم  ار  نانآ  يررقم  دناوخ و  ارف  روضح  هب  ار  مدرم  دمآ و  هفوک  هب  بعـصم  ندـش 
هلیبق يوس  زا  یـسک  هچ  : » دـناوخ ار  تاـیبا  نیا  يرآ ، میتفگ : ناودـع ؟ هلیدـج  ینعی  تفگ : .هلیدـج  زا  میتفگ : دـیا  هلیبق  مادـک  زا 

تیاعر دنتـشاد و  اور  متـس  رگیدکی  رب  هک  یهورگ  نامه  تسا ، نم  هاوخ  شزوپ  دنا ، نیمز  رام  نوچمه  ریلد و  تخـس  هک  ناودع 
: تفگ درک و  ور  میدوب ، هتـشاد  مدقم  دوخ  رب  ار  وا  دوب و  ورابیز  دنمونت و  هک  ام  زا  يدرم  هب  هاگ  نآ  ...دـندرکن » ار  رگیدـکی  لاح 

.تسا هدورس  عبصالا  وذ  ار  رعش  نیا  مناد ، یم  متفگ : نم  .مناد  یمن  تفگ : تسا  هدورس  امش  زا  کی  مادک  مدناوخ  هک  ار  رعش  نیا 
نم مناد ، یمن  تفگ : تسا  هدوب  هچ  عبـصالا  وذ  مان  یناد  یم  دیـسرپ : درک و  درم  نامه  هب  يور  هرابود  درک و  اهر  ارم  کلملا  دبع 
هدش عبصالا  وذ  هب  فورعم  ارچ  دیسرپ : درم  نامه  زا  درک و  اهر  ارم  نانچمه  کلملا  دبع  .تسا  هدوب  ناثرح  وا  مان  مناد  یم  متفگ :

کلملا دـبع  .دـش  فورعم  عبـصالا  وذ  هب  ببـس  نآ  زا  دـیزگ و  راـم  ار  وا  تشگنا  مناد ، یم  مـتفگ : نـم  .مـناد  یمن  تـفگ : تـسا 
ینب نادناخ  زا  مناد ، یم  متفگ : .مناد  یمن  تفگ : تسا  هدوب  امش  نادناخ  مادک  زا  عبصالا  وذ  دیسرپ : وا  زا  درک و  اهر  ارم  نانچمه 
دبع .رادـم » تسا ، دوبان  هک  یـسک  یپ  زا  مشچ  روایم و  دایارف  ار  جات  ینب  : » تسا هدورـس  نینچ  ناشیا  هراب  رد  رعاش  هک  تسا  جاـت 

يررقم دیـسرپ : درک و  نم  هب  يور  .مهرد  دصتفه  تفگ : تسا  ردق  هچ  وت  يررقم  دیـسرپ  درک و  يور  دـنمونت  درم  نآ  هب  کلملا 
يررقم زا  مهرد  دصیس  تسا - هدوب  وا  روجنگ  ریبد و  هعزیعزلا -  ابا  يا  تفگ : کلملا  دبع  .مهرد  دص  راهچ  متفگ : تسا  دنچ  وت 

دـص راهچ  هب  وا  يررقم  دش و  مهرد  دصتفه  نم  يررقم  هک  مدـش  داش  تخـس  .يازفیب  درم  نیا  يررقم  رب  هاکب و  دـنمونت  درم  نیا 
قثاو هاـگراب  رد  هک  تسا  هدروآ  دراد  ار  یبرع  وحن  فرـص و  رب  طلـست  هبنج  رتـشیب  هک  رگید  یناتـساد  سپـس  .دـش  هتـساک  مهرد 

.تسا یخیرات  ثحب  زا  نوریب  تسا و  هتفرگ  تروص  یسابع 

مراکم

 . ٌهَِیفاَص ٌهآِْرم  ُرْکِْفلا  ،َو  ٌهَدَّدَُجم ٌلَلُح  ُباَدْآلا  ،َو  ٌهَمیِرَک ٌهَثاَرِو  ُْملِْعلا  مالسلا  هیلع  لاق  و 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

نیا دنـس   ) . .تسا یفاـص  هنیئآ  رکف  تسا و  ریذـپان  یگنهک  اـبیز و  ساـبل  یناـسنا )  ) بادآ ، تـسا ییاـهبنارگ  ثاریم  شناد  مـلع و 
 ( .تشذگ مود  تمکح  لیذ  رد  تمکح 

ریسفت حرش و 
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رکفت بدا و  ملع و 

؛» تسا ییاهبنارگ  ثاریم  شناد  ملع و  :» دـیامرف یم  تسخن  دـنک  یم  مهم  هتکن  هس  هب  هراـشا  راـصق  تاـملک  زا  شخب  نیا  رد  ماـما 
( . ٌهَمیِرَک ٌهَثاَرِو  ُْملِْعلا  )

يدام بهاوم  نتـشاذگ  ثرا  هب  تسا و  شناد  ملع و  دراذگ  یم  راگدای  هب  دوخ  زا  ناسنا  هک  یثاریم  نیرتاهبنارگ  هک  نیا  هب  هراشا 
: دیامرف یم  هک  هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  هک  تسا  یتیاور  هیبش  نخس  نیا.تسا  يراختفا 

ناثراو نادنمـشناد  ٍِرفاَو ؛ ٍّظَِحب  َذَخَأ  ُْهنِم  َذَخَأ  ْنَمَف  َْملِْعلا  اُوثَّرَو  ْنَِکل  ًامَهْرِد َو  َالَو  ًاراَنیِد  اُوثِّرَُوی  َْمل  َءاَِیْبنَْألا  َّنِإ  ِءاَِیْبنَْألا  ُهَثَرَو  َءاَمَلُْعلا  َّنِإ  »
نآ زا  سک  ره  سپ  دنتـشاذگ  ثرا  هب  شناد  ملع و  هکلب  ، دنتـشاذگن راگدای  هب  دوخ  زا  یمهرد  راـنید و  اـیبنا  هک  ارچ  دنتـسه  اـیبنا 

. ( ،ج 1،ص 34،ح 1 یفاک «. ) . تسا هدرب  یناوارف  هرهب  دریگب  يا  هرهب 

.دمآ دهاوخ  تمکح 147  رد  هک  تسا  يزیچ  نآ  هیبش  زین 

: دنا هتفگ  دنا و  هدرک  ریسفت  يرگید  روط  اجنیا  رد  ار  ثرا  ناحراش  زا  یضعب 

لوا ریسفت  یلو  ؛ تسا ثرا  هیبش  دریگ  یم  ارف  داتسا  زا  ناسنا  هک  زین  ار  یـشناد  دیآ  یم  لصاح  تمحز  یب  هک  تسا  يدمآرد  ثرا 
.دسر یم  رظن  هب  رت  بسانم 

( . ٌهَدَّدَُجم ٌلَلُح  ُباَدْآلا  َو  ( ؛» تسا ریذپان  یگنهک  ابیز و  سابل  (، یناسنا  ) بادآ :» دیامرف یم  هلمج  نیمود  رد 

تــــسا یعاــــمتجا  طــــباور  هــــب  طوــــبرم  هــــک  تــــسا  ییاــــهزیچ  ًاــــصوصخم  یقــــالخا  لــــیاضف  « بادآ » زا روــــظنم 
.نایب رد  تغالب  تحاصف و  يراتفرشوخ ، ، تبحم ، تقادص ، تناما ، عضاوت : دننام

.تسا یتنیز  سابل  يانعم  هب  هَّلُح » » عمج لَلُح » »

.دش دهاوخن  هنهک  زگره  دوش و  یم  ون  دیدجت و  هتسویپ  هک  تسا  يزیچ  يانعم  هب  هَدَّدَُجم » »

رد یمدآ  هک  تسا  ییابیز  ياه  سابل  نوچمه  یناسنا  هتسجرب  تافص  نیا  هک  تسا  نینچ  مالسلا  هیلع  ماما  مالک  موهفم  ، هیاپ نیا  رب 
هب ناقراس  تسد  تسا  نکمم  مه  دوش و  یم  هنهک  مه  هک  يرهاظ  ياـه  ساـبل  فـالخ  رب  دوش  یمن  هدوسرف  زگره  دـنک و  یم  نت 

.تسا راذگ  ریثأت  ناسنا  دوجو  قامعا  رد  دراد و  يرهاظ  هبنج  مه  دوش و  زارد  نآ 

: تسا نآ  زا  یقادصم  هب  هراشا  مادک  ره  عقاو  رد  هک  هدش  رکذ  ینوگانوگ  ياهریسفت  « بدأ » يارب یمالسا  تایاور  رد 

: میناوخ یم  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  ماما  زا  یثیدح  رد 

یمن نارگید  يارب  هچنآ  زا  هک  سب  نیمه  یـشاب  هتـشاد  بدا  هک  نیا  يارب  كِْریَغ ؛ ْنِم  ُهُهَرْکَت  اـم  ُباـِنتْجا  َکِـسْفَِنل  ًاـبَدأ  َكاـفَک  »
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.( تمکح 412 ، هغالبلا جهن  «. ). ینک يرود  يدنسپ 

: دومرف هک  میناوخ  یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يرگید  ثیدح  رد 

: دومرف « درک بدا  زیچ  هس  هب  ار  نم  مردپ  ...ٍثالَِثب ؛ مالسلا  هیلع  یبأ  یْنبّدأ  »

دب قیفر  اب  هک  یـسک  مدـنزرف  مَهَُّتی ؛ ءوُّسلا  لخادَـم  لُخْدَـی  نَمو  ، مَدـْنَی هَظافلا  دَّیَُقی  ـال  نَمو  مَلْـسَی  ـال  ءوُسلا  َبِحاـص  بَحْـصَی  ْنَم  »
ياه لحم  رد  هک  یـسک  دوش و  یم  نامیـشپ  دنکن  راهم  ار  دوخ  نانخـس  هک  یـسک  دوب و  دهاوخن  ناما  رد  تافآ  زا  دوش  نیـشنمه 

. ( ،ج 75،ص 261 راونالاراحب «. ). دش دهاوخ  ماندب  مهتم و  ددرگ  دراو  هدولآ 

نم : دومرف دناسرب و  شنادنم  هقالع  نایعیش و  همه  هب  ار  وا  مایپ  هک  درک  شرافـس  دوخ  ناتـسود  زا  یکی  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
منک و یم  توعد  ناناملـسم  ریاس  اب  يراتفرـشوخ  و...تناما  يادا  ییوگتـسار و  ادخ و  يارب  شالت  عرو و  یهلا و  ياوقت  هب  ار  امش 

: دنیوگ یم  دشاب  قالخا  شوخ  مدرم  اب  دنک و  تناما  يادا  دیوگب ، تسار  ، دشاب هتشاد  عرو  شنید  رد  امش  زا  یسک  هاگره 

: دنیوگ یم  زین  و  ...ینُّرُسَیَف » ٌّيرَفْعَج  اذه  »

«. ) تسا دـمحم  نب  رفعج  بدا  اـهنیا  راـک  دوـش  یم  نـم  یلاحـشوخ  رورـس و  ببـس  نـیا  تـسا و  يرفعج  نـیا  ٍرَفْعَج ؛ ُبَدَأ  اذـه  »
. ( ح 5 (، صیخلت اب   ) ،ج 2،ص 636 یفاک .

: میناوخ یم  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  زا  يرگید  هاتوک  ثیدح  رد 

.( ،ج 72،ص 68،ح 8 راونالاراحب «. ) . دنک یم  زاین  یب  یلیماف  یگداوناخ و  تفارش  زا  ار  ناسنا  بدا  ِبَسَْحلا ؛ ِنَع  ینُْغی  ُبَدْألا  »

قالخا هب  طوبرم  ار  هچنآ  اـصوصخم  یقـالخا  لـیاضف  همه  هک  دراد  یعیـسو  موهفم  بادآ  بدا و  ، میتفگ ـالاب  رد  هک  هنوگ  ناـمه 
.تسا عامتجا  رد  وا  يدنموربآ  هیام  یمدآ و  راختفا  نیرتگرزب  هک  دریگ  یم  رب  رد  تسا  یعامتجا 

( . ٌهَِیفاَص ٌهآِْرم  ُرْکِْفلا  َو  ( ؛» تسا یفاص  هنیئآ  رکف  :» دیامرف یم  هلمج  نیموس  رد  ماما  سپس 

هب تسا  ینهذ  یتکرح  هفـسالف  ریبعت  هب  دوش و  یم  دراو  ناسنا  رب  هک  تسا  یفلتخم  لئاسم  نوماریپ  ندیـشیدنا  نامه  رکف  زا  روظنم 
یفافـش هنیئآ  ، دنامب رود  تفرعم  ياه  باجح  سوه و  اوه و  زا  هشیدنا  نیا  هاگره.اه  هجیتن  يوس  هب  تامدـقم  زا  تامدـقم و  يوس 

زا ار  باوص  نمـشد و  زا  ار  تسود  ، دبای یم  نآ  وترپ  رد  ار  حیحـص  هار  دهد و  یم  ناشن  ناسنا  هب  ار  قیاقح  هرهچ  هک  دوب  دـهاوخ 
.تخانش دهاوخ  لطاب  زا  ار  قح  اطخ و 

: تسا هدش  هدرمش  رکفت  یمالسا  تایاور  رد  تدابع  نیرترب  لیلد  نیمه  هب 

: میناوخ یم  تسا  هدمآ  یسوط  خیش  یلاما  رد  هک  یثیدح  رد 
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یلاـما «. ) . تـسین لاـعتم  دـنوادخ  تاـقولخم  رد  ندیــشیدنا  زا  رترب  یتداـبع  چـیه  لَـج ؛ َّزَع َو  ِهَّللا  ِهَْعنـَـص  ِیف  ِرُّکَفَّتلاَـک  َهَداَـبِع  اـَل  »
. ( ،ص 146 قودص

: تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد 

.( ،ج 68،ص 327،ح 22 راونالاراحب «. ) . لاس کی  تدابع  زا  تسا  رتهب  ندیشیدنا  تعاس  کی  هَنَس ؛ ِهَداَبِع  ْنِم  ٌْریَخ  ٍهَعاَس  ُرُّکَفَت  »

: میناوخ یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد 

،ص نامه «. ) . دوب نتفرگ  تربع  ندیـشیدنا و  رذوبا  تداـبع  نیرتشیب  َراَِـبتْعِْالا ؛ َرُّکَفَّتلا َو  ِْهیَلَع  ِهَّللا  ُهَمْحَر  ٍّرَذ  ِیبَأ  ِهَداَـبِع  ُرَثْکَأ  َناَـک  »
.( 323،ح 6

َُّمث يداُرف  یْنثَم َو  ِهِّلل  اوـُموُقَت  ْنَأ  ٍهَدِـحاِوب  ْمُـکُظِعَأ  اـمَّنِإ  ْلـُق  : »» دـیامرف یم  هـک  تـسا  دـیجم  نآرق  زا  هـتفرگرب  اـهنیا  هـمه  عـقاو  رد 
ادخ يارب  يدرف  تروص  هب  ای  یعمج  هتسد  هک  نیا  نآ  منک و  یم  توعد  مهد و  یم  زردنا  زیچ  کی  هب  ار  امـش  طقف  نم  اوُرَّکَفَتَت ؛»

.( هیآ 46 ، أبس «. ) . دیریگ راک  هب  ار  دوخ  رکف  دیزیخرب و 

.تسا حیحص  هشیدنا  رکفت و  رد  اه  تیقفوم  اه و  تفرشیپ  اه و  یکین  مامت  هشیر  اریز  ، تسا نشور  مه  نآ  لیلد 

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said the following: “Knowledge is a venerable inheritance; good
.” manners are ever-new outfits, and an intellect is a clear mirror

ینیبدوخ شهوکن  رد  اهیتخس و  زا  يرابدرب  یئور و  هداشگ  يرادزار و  شیاتس  رد  : 6 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ِبُویُعلا ُربَق  ُلاَِمتحِالا  ِهّدَوَملا َو  َُهلاَبِح  ُهَشاَشَبلا  ِهّرِس َو  ُقوُدنُص  ِِلقاَعلا  ُردَص  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

469 ص :

ِهیَلَع ُطِخاّسلا  َُرثَک  ِهِسفَن  نَع    َ ِیَضر نَم  ِبُویُعلا َو  ُءاَبِخ  َُهلَأسَملا  ًاضیَأ  یَنعَملا  اَذَه  نَع  ِهَراَبِعلا  ِیف  َلاَق  ُّهنَأ    َ ِيُور َو 

اه همجرت 
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یتشد

هدنناشوپ ناتسروگ  ییابیکش ، و  یبای ،  تسود  هلیسو  ییورشوخ  و  تسوا ،  زار  قودنـص  دنمدرخ  هنیـس  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 
 . دنناوارف وا  نانمشد  یضار ، دوخ  زا  ناسنا  و  تساه ،  بیع  ندناشوپ  هلیسو  ندرک  شسرپ  دومرف :  ای  .تساه و  بیع 

يدیهش

ناـهن ندرک ، یتشآ  دومرف ]: هک  اـی   ] .تساـهیتشز روگ  يراـبدرب  یتسود و  ماد  ییور  هداـشگ  تسوا و  زار  قودنـص  دـنمدرخ  هنیس 
.دوش رایسب  وا  نادونشخان  دوب  دونشخ  دوخ  زا  هک  نآ  تساهیتشز و  ياج 

یلیبدرا

هدرک تیاور  تساهراع و  هدنناشوپ  اهبیع و  روگ  اهیتخس  نتشادرب  تسیتسود و  ماد  یئور  هداشگ  تسوا و  ّرس  قودنـص  لقاع  هنیس 
زا دنشاب  دونـشوخ  هک  ره  تساهبیع و  ندرک  ناهن  ندرک  هحلاصم  هک  زین  ینعم  نیمه  زا  ندرک  نایب  رد  دومرف  ترـضح  نآ  هک  دنا 

وا رب  هدش  دونشخان  دشاب  رایسب  دوخ  ردق  تعفر  لامک و  داقتعا  ههجب  دوخ  سفن 

یتیآ

تیاور زین  .اهیتشز و  هاگروگ  يراب ، درب  تسا و  یتسود  ماد  ییورشوخ  تسوا و  زار  هچقودنص  لقاع  هنیس  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 
مـشخ دوب ، دونـشخ  دوخ  زا  هک  ره  .تساـهبیع  شوپرـس  ییوج ، یتشآ  هک  تسا  هدومرف  ینعم  نیا  ناـیب  رد  ترـضح  نآ  هک  هدـش 

.دنرایسب شناگدنریگ 

نایراصنا

.تسا ناسنا  بویع  هدنناشوپ  نارگید  رازآ  لمحت  و   ، تبحم ماد  ییور  هداشگ   ، تسوا زار  نزخم  لقاع  هنیس  : دومرف ترضح  نآ  و 

 : هدومرف نینچ  ریخا  هرقف  هنیمز  رد  هک  ترضح  نآ  زا  هدش  تیاور  و 

 . تسا رایسب  یضار  دوخ  زا  مدآ  رب  نیگمشخ  و   . تساهبیع ششوپ  تملاسم  حلص و 

اه حرش 

يدنوار

يا ءابخ  یـشلا ء  تثبخ  .هقـشم و  یلع  یـشلا ء  فلکتی  نا  وه  لامتحالا : .اهب و  داصی  یتلا  هلالا  هلابحلا : .هجولا و  هقالط  هشاـشبلا : و 
.مهنم دحاو  لک  بیع  یلع  رتس  سانلا  نیب  حلصلا  يا  هحلاصملا ، هملاسملا : .هترتس و 

يردیک
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ینعملا اذـه  یف  ناتیب  مالـسلا  هیلع  هل  يور  هنامالا و  باـب  نم  وه  و  لـئاضفلا ، نم  دومحم  قلخ  رـسلا  ناـمتک  هرـس و  یـشفی  ـال  يا 
دق قلغ  هل  تیب  یف  يدنع  رـسلا  موتکم و  سانلا  مارک  دنع  رـسلا  مرک و  يذ  دنع  الا  رـسلا  عدوت  .امه ال  لوقعلا و  راونا  یف  امهتدروا 

رـشبلاب و لصحی  و  هبحتف ، اهب  بولقلا  داطـصی  هجولا  هقالط  بحاص  يا  هدوملا .) هلاـبح  هشاـشبلا  و   ) موتخم باـبلا  هحاـتفم و  عاـض 
دنع هانالا  راتخا  بضغی و  مل  نم  يا  بویعلا .) ربق  لامتحالا   ) .هاجلا لاملاب و  لصحی  ام ال  فراعملا  ءاقدصالا و  نم  هرشاعملا  نسح 
یف هرقحیل  همصخ  بئاعم  راهظا  یلا  رطضم  مصخلا  ناف  بویعلا ، عقن  ریثت  همصاخملا  و  رکذی ، يا ال  هبویع  ترتتسا  ءاهفـسلا  ههافس 

یـضری امنا  هنال  هیلع : طخاسلا  رثک  هسفن  نع  یـضر  نم  .رتسلا و  بخلا  هحلاصملا و  هملاسملا ، .هنم و  ماـقتنالاب  زوفی  ساـنلا و  نیعا 
طخاسلا رثکف  ریقحتلا ، ءاردزالا و  نیعب  هریغ  یلا  رظنف  هریغل ، ناصقنلا  دـقتعا  هل  لامکلا  دـقتعا  اذا  و  هل ، لامکلا  دـقتعا  اذا  هسفن  نع 

هیلع و طخاسلا  رثکف  اهردق  یلا  سانلا  اهدر  دق  اهردق  قوف  هسفن  عفر  نم  و  اهردق ، قوف  اهعفر  هسفن  نع  یضر  اذا  هناف  اضیا  هیلع و 
نوروصتی ءـالقعلا  لاـمک و  هناـصقن  روصت  ناـصقنلا و  يواـهم  یف  یقب  و  هلاـمک ، بلط  یف  دـهتجی  مل  هسفن  نع  یـضر  نمف  اـضیا 

.هیلع طخاسلا  رثکف  اناصقن  هناصقن 

مثیم نبا 

، شزاس حلـص و   ) تساهبیع هدنـشوپ ي  تاـمیالمان  لـمحت  .تسا  یتسود  ماد  ییور  هداـشگ  .تسوا  زار  هنیجنگ ي  لـقاع  هنیس ي 
هدروآ هنیـس  زا  هراعتـسا  ار  رـسلا ، قودنـص  ترابع  .تسوا  زار  هنیجنگ ي  لقاع  هنیـس ي  مهدزناش - تساهبیع ) نتخاس  ناهن  ثعاب 
ناسنا يارب  يروتسد  تقیقح ، رد  ترابع  نیا  .دنک و  یم  يرادهگن  ار  دوخ  ياوتحم  قودنص ، نوچ  مه  هنیـس  هک  ور  نآ  زا  تسا ،
یـسک دـنمدرخ  تسا : هدومرف  ایوگ  .تسا  هدرک  قیوشت  راداو و  ار  وا  لقاع  هملک ي  ندروآ  اب  و  دراد ، ناهنپ  ار  دوخ  زار  اـت  تسا ،

ماد ینعی  هلابحلا  هملک  .تسا  یتسود  ماد  ییور  هداشگ  مهدفه - .دهد  رارق  نآ  نابهگن  زار و  هنیجنگ ي  ار  دوخ  هنیـس ي  هک  تسا 
تبحم یتسود و  يارب  ار  ناشلد  هدرک و  بلج  ار  مدرم  هلیـسو  نادـب  ناسنا  هک  ور  نآ  زا  تسا  هدروآ  ییور  هداـشگ  زا  هراعتـسا  ار 

هدنـشوپ ي تاـمیالمان ، لـمحت  مهدـجیه - .دـنک  یم  دیـص  نآ  اـب  ار  هدـنرپ  هک  یچراکـش  ماد  دـننام ، دروآ ، یم  تسد  هـب  دوـخ 
زا یگرزب  تلیـضف  دوخ  هک  تسا  مدرم  ریاـس  ناتـسود و  فرط  زا  تیذا  یتخـس و  لـمحت  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما دوصقم  تساـهبیع ،

هراعتـسا دـناشوپ ، یم  مدرم  دزن  رد  ار  یـصخش  ياهبیع  هک  نیا  راـبتعا  هب  ار  بویعلا  ربق  تراـبع : .دـشاب  یم  تعاجـش  ياـه  هخاـش 
هدومرف داب - وا  رب  ادـخ  تمحر  دیـس - .دـناشوپ  یم  دریگ ، رارق  نآ  لخاد  رد  هک  ار  هدرم  هشال ي  ربق  هک  يروطنامه  تسا ، هدروآ 

حلص و ینعی  بویعلا ، ءابخ  هملاسملا  تسا : هدومرف  زین  نینچ  نیا  بلطم  نیا  زا  ریبعت  رد  مالسلا ) هیلع   ) ماما دنا ، هتفگ  یضعب  تسا :
وم زا  هن  مشپ  ای  كرک و  زا  تسا  يا  هناخ  هیبخا  نآ  عمج  تسا و  درفم  ءابخ  دـیوگ : یم  يرهوج  .تساهبیع  نتخاـس  ناـهنپ  یتشآ 
زا هراعتـسا  ار  ءابخ  تسا ، ینمادـکاپ  ياه  هخاش  زا  یتلیـضف  تملاسم  حلـص و  .دـشاب  یم  راوتـسا  رتشیب  ای  دومع و  هس  ای  ود ، رب  هک 

تسا نآ  مزلتـسم  و  تساهبیع ، يارب  یـششوپ  هناخ  نوچمه  تبحم و  بلج  ثعاب  تلیـضف  نیا  هک  ور  نآ  زا  تسا  هدروآ  تملاسم 
تباث یتروص  رد  تسا ، یشوپ  بیع  شا  همزال  تملاسم  حلـص و  هک  بلطم  نیا  .دشاب  شوماخ  هتـسب و  ییوجبیع  زا  مدرم  نابز  هک 

هب بیاـعم ، راـهظا  و  ییوجبیع ، رب  دارفا  تعیبط  ناـیغط  اـب  ندرکن - شزاـس  ییوج و  هزیتس  ینعی ، نآ  ضیقن  مینیب ، یم  هک  دوش  یم 
.تسا هارمه  شنزرس  نیهوت و  روظنم 

دیدحلا یبا 
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اَذَه ْنَع  ِهَراَبِْعلا  ِیف  َلاَق  ُهَّنَأ  َيِوُر  ِبُویُْعلا َو  ُْربَق  ُلاَِمتْحِالا  ِهَّدَوَْملا َو  َُهلاَبِح  ُهَشاَشَْبلا  ِهِّرِس َو  ُقوُْدنُص  ِِلقاَْعلا  ُرْدَص  َو ]  ] مالسلا هیلع  َلاَق  َو 
[ ِبُویُْعلا ُءْبَخ  ُهََملاَسُْملَا   ] ًاْضیَأ یَنْعَْملا 

 . ِْهیَلَع ُطِخاَّسلا  َُرثَک  ِهِسْفَن  ْنَع  َیِضَر  ْنَم  ِبُویُْعلا َو  ُءاَبِخ  َُهلَأْسَْملَا 

.رسلا نامتک  یف  احلاص  افرط  مدقت  امیف  انرکذ  دق  هرس  قودنص  لقاعلا  ردص  هلوق  لوألا  لصفلا  هثالث  لوصف  هذه 

.كرس بطاخ  حکنت  لاقی ال  ناک  و 

نإف اموتک  هلعجأ  کیلإ و  هنم  هیلإ و  کنم  حـیرتسأ  معن  لاق  نینمؤملا  ریمأ  ای  یعم  لاق  اثدـحم  یل  غبا  يرذـعلا  راـجنلل  هیواـعم  لاـق 
.هرجب هرجع و  هیلإ  یقلأ  اسیلج  ذختا  اذإ  لجرلا 

.كدنع هل  رس  نم ال  دنع  كرس  عضت  بارعألا ال  ضعب  لاق  و 

بقاع هعایـش  دنع  امهبقاع  نإف  ریذاعملا  نیلجرلا  یلع  تعـستا  ههبـشلا و  کلملا  یلع  تلخد  نینثا  دنع  کلملا  رـس  ناک  اذإ  اولاق  و 
ائیرب مهتا  امهمهتا  نإ  دحاو و  بنذب  نینثا 

 . هیلع هجح  رخآلا و ال  نع  هل و  بنذ  امهدحأ و ال  نع  وفعلا  ناک  امهنع  افع  نإ  مرجم و  هیانجب 

.اعنقم الوق  قبس  امیف  هشاشبلا  رشبلا و  یف  انلق  دق  هدوملا  هلابح  هشاشبلا  هلوق  یناثلا  لصفلا 

یلع رونلا  هلـالد  :» یف د رمثلا (  یلع  روـنلا  هلـالد  کقیدـص  نم  دوـلا  یلع  کحودـمم و  نم  ءاخـسلا  یلع  لاد  رـشبلا  لاـقی  ناـک  و 
«: (. رمقلا

.سلجملا یف  هل  عسوت  مالسلاب و  هؤدبت  كرشبب و  هاقلت  کیخأ  ردص  یف  دولا  کل  نیبت  ثالث  لاقی  ناک  و 

لئاس نم  هرجض  کنلخدت  رعاشلا ال  لاق  و 

لمؤمل دجت  مل  کفک  نأ  ول  يرتحبلا  لاق  و 

تملح کبحاص و  تلمتحا  اذإ  يأ  بویعلا  ربق  لامتحالا  هلوق  ثلاثلا  لصفلا 

 . هیطغی مرکلاف  بیع  لک  دوجلا  یف  مهلوق  لثم  اذه  تیملا و  ربقلا  رتسی  امک  کبویع  کنم  نسحلا  قلخلا  اذه  رتس  هنع 

.هحلاص ءایشأ  مدقت  امیف  هملاسملا  لامتحالا و  لضف  یف  انرکذ  دق  دحاو و  نیتیاورلا  یف  ینعملا  هؤبخأ و  هتأبخ  ردصمف  ءبخلا  امأف 

.لاجرلا نم  یل  رصنأ  لامتحالا  تدجو  مالسلا  هیلع  همالک  نم  و 
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.رثاکلل هرثعلا  نإف  هوبراح  سانلا  براح  نم  مهنم و  ملس  سانلا  ملاس  نم  همالک  نم  و 

هلامتحا و نم  دجی  مل  هنود  ناک  نإ  ادـب و  هیلإ  برقتلا  هتارادـم و  نم  دـجی  مل  هقوف  ناک  نإ  ادـبأ  قمحألا  مداخ  لقاعلا  لاقی  ناک  و 
.ادب هرش  فافکتسا 

.ضرعأ کنع  لاق و  ینعأ  كایإ  لجرلا  لاقف  هنع  ضرعأف  هریبه  نب  رمع  نب  دیزی  لجر  عمسأ  و 

هبجت الف  هیفسلا  قطن  اذإ  رعاشلا  لاق  و 

یناشاک

زا دراد  یم  هگن  هک  تسا  وا  هدیشوپ  نخس  نزخم  وا و  رس  قودنص  دنمدرخ ، هنیس  هرـس ) قودنـص  لقاعلا  ردص  و  : ) مهدزناش هملک 
تـسا یتسود  ماد  ناشیا ، اب  ییوخـشوخ  نامدرم و  يور  رد  ییور  هداشگ  هدوملا ) هلاـبح  هشاـشبلا  : ) تسا نیا  مهدـفه  هملک  راـیغا 
فطل ینابز و  نیریش  هب  رعش : تدوم  ماد  رد  تسا  نامدرم  لاخدا  تلع  زین  تشاشب  تسا  دیـص  ذخا  ببـس  لابح  هک  نانچمه  ینعی 

اهبیع و روگ  هراکم ، دیادش و  نتشادرب  بویعلا ) ربق  لامتحالا  : ) هک تسا  نیا  مهدجه  هملک  یشک  ییوم  هب  یلیپ  هک  یناوت  یـشوخ 
ار بویع  هراکم ، رد  ندیزرو  تابث  ندش و  دیادش  لمتحم  نینچمه  دنک  یم  هفیج  رتس  ربق ، هکنانچمه  ینعی  تسا  اهراع  هدـنناشوپ 

یم بل  وا  حدـم  هب  میاد  هکلب  دـنزاس  یمن  روکذـم  ار  وا  بیع  هدیدنـسپ ، تفـص  نآ  هطـساو  هب  نامدرم  هک  اریز  .دزاس  یم  روتـسم 
دـشاب هدیـسر  ناشیا  هب  ریغ  رمم  زا  هک  دنوش  هراکم  دیادش و  لمحتم  هتخاس  دوخ  راعـش  ار  ظیغ  مظک  نامدرم ، هاگره  زین  دیاشگ و 

( لاق مالسلا  هیلع  هنا  هنع  يور  و  : ) دیسلا لاق  امک  .دنوشن  لوغشم  رگیدکی  بیع  هب  مادکچیه  دوش و  ادیپ  مه  نایم  رد  افـص  حلص و 
.ینعم نیمه  زا  ندرک  ناـیب  رد  اـضیا ) ینعملا  اذـه  نع  هراـبعلا  یف   ) هدومرف هیلع  هللا  تاولـص  نینموـملاریما  هک  دـنا  هدرک  تیاور  و 

نایم هحلاصم  دوش  عقاو  هک  هاگره  ینعی  .تسا  اهبیع  ندرک  ناهن  ندرک ، هحلاـصم  بویعلا ) ثبخ  هملاـسملا   ) هک ار  هملک  نیا  ینعی 
رثـک هسفن  نع  یـضر  نم  : ) مهدزوـن هملک.دزادرپ  یمن  ناـشیا  بیع  هب  سک  چـیه  دـنام و  یم  روتـسم  ناـشیا  ياـه  بیع  ناـمدرم ،

دونـشخان هدننک و  مشخ  دشاب  رایـسب  رادـقم ، تعفر  لامک و  داقتعا  تهج  هب  دوخ  سفن  زا  دـشاب  دونـشخ  هک  یـسک  هیلع ) طقاسلا 
نآ زا  رتمک  نامدرم ، دزن  هکنآ  لاح  ار و  دوخ  لامک  دیامن  داقتعا  نآ و  ردق  رب  هدایز  ار  دوخ  سفن  درادرب  هک  ره  ینعی  وا  رب  هدـش 

هلیذر تفص  نیا  هطساو  هب  وا  رب  دنوش  نمشد  دونشخان و  وا و  قح  رد  ناشیا  راکنا  دوش  رایسب  دشاب 

یلمآ

ینیوزق

دراذگیم و نآ  رس  رب  نابز  رهم  دراپس و  یم  هنیس  نزخم  هب  شیوخ  نخس  عاتم  تسا ، وا  زار  نزخم  وا و  رس  قودنـص  دنمدرخ  هنیس 
افج لمحت  و  دننک ، یم  دـیق  ناشیا  تادوم  دیـص و  نامدرم  ياهلد  ماد  نآ  هب  القع  تسا ، یتسود  ماد  یئوخ  شوخ  یئور و  هداشگ 

زا مشچ  سپ  دنـشاب ، دونـشخ  وا  زا  مدرم  دـشاب ، لومح  رابدرب و  صخـش  نوچ  يرآ  یمدآ ، زا  تسا  اهبیع  ربق  مدرم  زا  يراـبدرب  و 
نوچ میئوگ  ای  دنیاشگ ، بل  وا  يانث  حدم و  هب  و  دنیاتس ، تقو  همه  ار  وا  هکلب  دنشوکب ، وا  ضیاقن  يافخا  رد  و  دنـشوپب ، وا  بویع 

هدندرک تیاور  .دوشن و  شاف  وا  لقع  صیاقن  و  ددرگن ، رهاظ  وا  بویع  دیامن  ضارعا  يزیت  تهافـس  زا  و  دـیامن ، يرابدرب  صخش 
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نایم نوچ  اهبیع ، رس  رب  تسیا  همیخ  ای  تسا  اهبیع  ندرک  ناهن  قافتا  هحلاصم و  دومرف : بلطم  نیا  زا  ریبعت  رد  ترـضح  نآ  هک  دنا 
هکلب .دنیاشگن  مه  بیع  هب  بل  دنیامن ، قافتا  حلـص و  نوچ  و  دـنیآرد ، مه  بویع  ياشفا  ددـصرد  دـشاب  تفلاخم  عازن و  سک  ود 
خـسن یـضعب  رد  .دیآ و  نایعب  اهبیع  دیآ  نایم  رد  توادع  تموصخ و  نوچ  و  دـنامب ، ناهنپ  دوخ  هب  سوفن  ياهبیع  حلـص  تقو  رد 

، وا رب  هتفرگ  مشخ  ددرگ  رایسب  ددرگ  دونشخ  دوخ  زا  هک  ره  و  همیخ ، ینعی  ءاسک  وچمه  دودمم  ءابخ 

یجیهال

رد دنک  یم  ناهنپ  ار  رهاوج  يرهوج  هکنانچ  تسوا ، زار  قودنص  لقاع  لد  ینعی  هرـس » قودنـص  لقاعلا  ردص  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
.دوخ لد  رد  دزاس  یم  ناهنپ  ار  دوخ  ياهزار  رهاوج  زین  اناد  درم  قودنص ،

تشاشب و اب  دوش ، ناغرم  راکـش  ماد  اب  هکناـنچ  ینعی  تسا ، یتسود  ماد  ندوب  ور  شوخ  شاـشب و  ینعی  هدوملا » هلاـبح  هشاـشبلا  «و 
.دوش ناتسود  لد  راکش  ییورشوخ 

هدرم دـب  يوب  هدـننک ي  ناهنپ  ربق  هکنانچ  ینعی  تسا ، اهبیع  ربق  مدرم ، ياه  تقـشم  ندـش  لمحتم  ینعی  بویعلا » ربق  لاـمتحالا  «و 
.ار صخش  نآ  بیع  داد  دنهاوخن  زورب  مدرم  تسا و  اهبیع  دب  يوب  هدننک ي  ناهنپ  مدرم  ياهتقشم  ندش  لمحتم  تسا ،

هیلع ترضح  نآ  هک  تسا  هدش  تیاور  ینعی  بویعلا » ءابخ  هملاسملا  اضیا : ینعملا  اذه  نع  هرابعلا  یف  لاق  مالـسلا  هیلع  هنا  يور  «و 
زا تسا  عنام  همیخ  هکناـنچ  ینعی  .تساـهبیع  همیخ ي  مدرم  اـب  ندرک  هحلاـصم  هک : زین  ینعم  نیا  زا  ندرک  ناـیب  رد  تفگ  مالـسلا 

.سک نآ  ياهبیع  ندیدرگ  راکشآ  زا  تسا  عنام  زین  مدرم  اب  شزاس  حلص و  صخش ، ندش  راکشآ 

ناگدنراد مشخ  تسا  رایسب  دوخ  سفن  زا  دش  یضار  هک  یسک  ینعی  هیلع » طخاسلا  رثک  هسفن  نع  یضر  نم  و  : » مالسلا هیلع  لاق  و 
مدرم يرایـسب  مشخ  بضغ و  ثعاب  نیا  نارگید و  لیاضف  رب  دهد  حیجرت  ار  دوخ  حیابق  دش  یـضار  دوخ  زا  هک  یـسک  هک  اریز  وا ،

.وا هب  تبسن  دوش 

ییوخ

.اهبداصی یتلا  هلابحلا ) : ) هغللا

: ینعملا

ردـص و  رـسلا ، نامتکب  رابخالا  نم  دـحاو  ریغ  یف  رما  دـق  و  رایخالا ، القعلا  باد  رارـسالا  ناـمتک  هرـس ) قودنـص  لـقاعلا  ردـص  (و 
یف هعیشلا  رس  ناک  دق  .هریغ و  نم  هدنع  عدوملا  رسلا  وا  هسفن  رـس  ناک  ءاوس  هریـصبلا  يوذ  امکحلا و  نم  دحاو  ریغ  نع  هب  هیاصولا 

تدرو و  ءادـعالا ، نع  هتنایـص  هظفحب و  مهورما  هصاخلا و  بادالا  ماـکحالا و  نم  قحلا  همئا  مهیلا  هداـفا  اـم  هرئاـجلا  ءاـفلخلا  هلود 
هدوم ظفحی  هب و  بلجی  امم  قلخلا  نسح  رـشبلا و  هدوملا ) هلابح  هشاشبلا  و   ) .راـیغالا دـنع  رارـسالا  هذـه  عیذـی  مذ  یف  هریثک  راـبخا 

نسحلا هنبا  مالـسلا ) هیلع   ) یـصو دق  و  هیـشحولا ، بولقلا  قلخلا  نسح  هشاشبلاب و  داصی  هرفانلا  رویطلا  هلابحلاب  داصی  امک  و  سانلا ،
نم عون  لامتحالا  بویعلا ) ربق  لامتحالا  و   ) .سانلا لک  عم  بدا  قلخلا  نسح  نا  ینعی  هماعلل  كرشب  و  هلوقب : هرـشاعملا  ثیدح  یف 
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نفدل اببس  ریصی  رجضلا  رهظی  مل  ناسنالا و  هلمحت  اذاف  ودع ، وا  قیدص  نم  رـشاعملا  نع  ردصی  لعف  وا  لوق  نم  هرکی  ام  هاجت  ملحلا 
: نیهجو نم  بویعلا 

مئارجلا بکتراف  مئالم  ریغ  لعف  وا  هورکم  لوق  نم  ظاغ  صخـش  نم  مکف  هسفن ، لامتحالا  مدع  نم  دـلوتی  بویعلا  نم  اریثک  نا  - 1
.مثاملا مئامذلا و  یصاعملا و  و 

نم نوملعی  امب  هنوحـضفی  هنونکملا و  هبئاعم  نودـبی  هفـسلا  ماقتنالاب و  بکترملا  هجو  یف  ماق  هراکملا و  کلت  لمحتی  مل  اذا  هنا  - 2
اذـه نع  هرابعلا  یف  لاق  مالـسلا ) هیلع   ) هنا يور  و  مثیملا : نبا  حرـش  یف  لاق  .بویعلا و  رتسل  بجوم  هراـکملا  لـمحتف  هلاـح ، رئارس 

نوکی رعـش و  نم  نوکی  فوص و ال  وا  ربو  نم  تیب  هیبخالا  دـحاو  ءابخلا : يرهوجلا : لاـق  بویعلا ) ءاـبخ  هملاـسملا  : ) اـضیا ینعملا 
عورف نم  هملاـسملا  لـعجی  نا  بسنـالا  .یهتنا و  هفعلا  تحت  هلیـضف  هملاـسملا  تیب و  وهف  کـلذ  قوف  اـم  و  هثـالث ، وا  نیدومع  یلع 

: حرشلا یف  .زازفتسالا و  عفوم  یف  هنینامطلا  بضغلا و  موجه  لابق  یف  همواقملا  یلا  اهعجرم  ناف  هیبدالا  هعاجشلا 

توکسلا هتباجا  نم  ریخف  هبجت *** الف  هیفسلا  قطن  اذا 

تبیع ام  باوجلا و  نع  تبیع  *** ینا نظف  هیفسلا  نع  تکس 

رـس شزاـس  - ) تسا اـهبیع  ناتـسروگ  يزرو  ملح  تسا و  یتسود  رهم و  ماد  یئوخـشوخ  تسیزار - ره  قودنـص  دـنمدرخ  هنیس ي 
رابخالا نم  دحاو  ریغ  یف  دع  يذلا  بجعلا  بعش  نم  سفنلا  نع  اضرلا  هیلع ) طخاسلا  رثک  هسفن  نع  یضر  نم  (-) تسا اهبیع  شوپ 

عقوت هلـصخلا  هذـه  رثاو  .هسفنب  ءرملا  باـجعا  و  عبتم ، يوه  و  عاـطم ، حـش  تاـکلهملا : نم  ثـالث  ثیدـحلا : یفف  تاـکلهملا ، نم 
یلع دورولا  یف  و  هیحتلا ، مالـسلاب و  ءادـتبالا  مهنم  عقوتی  ءاقللا  دـنعف  مهیلع ، هب  هطوبرملا  فئاـظولا  لـیمحت  ساـنلا و  نع  مارتحـالا 

تاعقوتلا هذـه  و  اذـکه ، هلوق و  لوبق  مهنم  عقوتی  يارلا  ءادـبا  ثحبلا و  دـنع  و  ماـیقلا ، میظعتلا و  مهنم  عقوتی  سلاـجملا  لـفاحملا و 
.دقتنملا طخاسلا و  هیلع و  مقانلا  لصحیف  سانلا  یلع  هلیقث 

يرتشوش

رمات هبتک و  قرخت  تناکف  اهبتاکی ، هینغم و  يوهی  باتکلا  نم  لجر  ناـک  یلوصلا :) بتاـک  بدا   ) یف هرـس  قودنـص  لـقاعلا  ردـص 
رم مک  ساطرق  قیرخت  یف  مال  يذـلا  اذ  ای  هیلا : تبتکف  اهنیقرختف ، یبتکب  نینواهتت  کبتکب و  ظفتحا  ینا  اهیلا : بتکف  اهبتک ، قیرختب 

لعجاـف هتناـما  يدا  دـق  كاـتا و  اذا  ساـنلاب  نظلا  ءوس  مزحلا  اـمنا  رظن و  اذ  تنک  نا  هقیرخت  مزحلا  یـسار  یلع  ایندـلا  یف  کـلحم 
قرخ و  کیار ، باوصلا  اهیلا : بتکف  ساطرق  ظفح  نم  هعیض  يذ  بر  ای  ارذح  نک  يوهت و  نم  ساطرق  قشو  سامراب  انفد  هتمارک 
لئاق هل و  وه  لوقی  لئاقف  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  یلا  يزعی  ام  رسلا  هنایص  یف  عمـس  ام  نسحا  دربملا :) لماک   ) یف .اهعاقر و 
اجرلا هاوغ  تیار  ینا  احیصن و  حیـصن  لکل  ناف  کیلا  الا  كرـس  شفت  الف  هداشنا : رثکی  ناک  هنا  یف  فلتخی  مل  الثمتم و  هلاق  لوقی 

لـصفلا : ) رخآ لاق  نزاخب و  هاوس  یـش ء  یلع  سیلف  هناسل  هیلع  نزخی  مل  ءرملا  اذا  سیقلا : ورما  لاق  احیحـص و  اـمیدا  نوکرتیـال  ل 
سانلا ام  هعیضی و  لوهج  وا  یسنیف  میلح  میرک  هیلع  ینا  ینرغ  ام  هرـس و  ظفحا  يرـس و  همتکاس  هفلتخم ) تاعوضوم  یف  نوتـسلا -
مالسلا هیلع  هنع  هدوملا  هلابح  هشاشبلا  قیضا و  رسلا  عدوتسی  يذلا  ردصف  هسفن  رس  نع  ءرملا  ردص  قاض  اذا  اضیا : میلح  لهاج و  الا 

هب بوطق  هجوب ال  ودعلا  قلا  یخونتلا : دمحم  نب  یلع  نع  .ءاقللا و  نسح  هجولا و  هقالطب  مهوعـسف  مکلاوماب  سانلا  اوعـست  نل  مکنا 
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نم ضابقنالا  یفیـص : نب  مثکا  نع  تادوم و  نم  بوثو  دقح  مسج  یف  هیداعا  یقلی  نم  سانلا  مزحاف  تاشاشبلا  ءام  نم  رطقی  داکی 
مالـسلا هیلع  همالک  نم  دیدحلا و  یبا  نبا  لاق  بویعلا  ربق  لامتحالا  .ءوسلا و  ءانرقل  هبـسکم  سنالا  طارفا  و  هوادعلل ، هبـسکم  سانلا 

هرثعلا ناف  هوبراح ، مهبراح  نم  و  مهنم ، ملـس  سانلا  ملاس  نم  مالـسلا : هیلع  همالک  نم  .لاـجرلا و  نم  یل  رـصنا  لاـمتحالا  تدـجو 
هلامتحا و نم  دـجی  مل  هنود  ناـک  نا  هتارادـم و  نم  ادـب  دـجیال  هقوف  ناـک  نا  ادـبا ، قمحـالا  مداـخ  لـقاعلا  لاـقی : ناـک  .رثاـکلل و 

یف نکلو  هیرصملا ،) هعبطلا   ) یف اذکه  بویعلا  ءابخ  هملاسملا  و  وا - هفلتخم ) تاعوضوم  یف  نوتسلا - لصفلا   ) .ادب هرش  فافکتـسا 
یناثلا حرص  .بویعلا و  ءابخ  هملاسملا  اضیا : ینعملا  اذه  نع  هرابعلا  یف  لاق  مالـسلا  هیلع  هنا  يور   ) و مثیم :) نبا  دیدحلا و  یبا  نبا  )

وا بویعلا  ربق  هملاسملا - وا  لامتحالا - اذه  هلوق  ینعم  یف  .اهراتتسا و  اهوافخ و  بویعلا  ءابخ  و  حیحصلا ، وه  و  یـضرلا ) مالک  هناب 
، مهنع ءانغتـسالا  سانلا و  یلا  راقتفالا  کبلق  یف  عمتجیل  مالـسلا  هیلع  هلوق  هدوملا و  هلابح  هشاشبلا  مالـسلا  هیلع  هلوق  بویعلا و  ءابخ 

یـضر نم  .كزع و  ءاقب  کضرع و  ههازن  یف  مهنع  كوانغتـسا  نوکی  و  كریـس ، نسح  کمالک و  نیل  یف  مهیلا  كراـقتفا  نوکی 
دیدـحلا یبا  نبا  لاق  .هیلع و  طخـسلا  نورثکی  هنع و  سانلا  رفنتی  هسفنب  بجعا  نم  و  هسفنب ، بجعی  هنال  هیلع  طخاسلا  رثک  هسفن  نع 

يذـلا اذ  نمف  هلک  كردـص  ملعلا  ضیفم  نا  لهاج و  كریغ  ءاوح  ینب  نا  لـماک و  کـلقع  نا  یـضقت  تنک  اذا  رعاـشلا : لوق  هلثم 
.رخآ ینعم  يرت  امک  هنکل  لقاع …  کناب  يردی 

هینغم

ناک ..اهتعاذا و  اهواشفا و  قمحلا  لهجلا و  نم  و  مامتکلاب ، الا  اهواضق  میقتـسی  ـال  تاـجاحلا  ضعب  هرـس ) قودنـص  لـقاعلا  ردـص  )
نا ناسنا  لک  یلع  و  هبحاصب ، صاخ  قحلا  .هاشفا و  نم  نمولی  الف  هرسب  قاض  نم  .يرو و  اوزع  دارا  اذا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا

تویبلا بوعشلا و  یلع  سسجتلل  عرتخا  و  قحلا ، اذه  کهتنا  دق  برغلا  نکل  ..هیلع و  سسجتلا  مرحی  و  هسدقی ، قحلا و  اذه  مرتحی 
و تالالا ، هذه  نوکلمی  نیذلل  اعاشم  هرارـسا  هتایح و  تحبـصا  ناسنالا و  هیرح  تدده  دق  و  هقدلا ، هدیدش  هلهذـم  تالآ  دارفالا  و 
.تایرحلا و نمالا  نوصت  یتلا  هطلـسلا  نم  ملع  یلع  هینالع و  اهعیبل  تیناوح  اـکونب و  اوحتف  و  نمثلا ، عفدـی  نمل  هعلـسلاک  اـهنوعیبی 

انول هیلع  اوضرف  و  هتیرح ، یلع  ءاضقلا  هیلع و  ءادـتعالا  هب و  رارـضالا  یلا  هتمدـخ  ناـسنالا و  حـلاصل  لـمعلا  نم  ملعلا  اولوح  اذـکه 
تلخد بلقلا  نم  هماستبالا  تجرخ  اذا  هدوملا ) هلابح  هشاشبلا  و   ) .فلختلا لهجلا و  روصع  یف  یتح  هل  ریظن  طغـضلا ال  نم  ادـیدج 
.ناذالا زواجتت  رجانحلا و ال  نم  جرخت  ءاوس ، قافنلا  هملک  یهف و  رکملا  هماستبا  اما  صـالخالا ، قدـصلا و  هملکک  اـمامت  بلقلا  یف 

و هیفـس ، يا  وا  راـج  وا  دـلو  وا  هجوز  نم  هیباـن  هکرح  وا  ههفاـت  هملک  یلع  ربصلا  اـنه  لاـمتحالاب ، دارملا  بویعلا ) ربق  لاـمتحالا  (و 
بضغلا ظیغلا و  راهظا  نم  يودج  هیا  و  لقالا - یلع  اهرتست - وا  بویعلا ، ضعب  یف  عفـشت  هلیـضف  ربصلا  اذه  نا  بویعلا  ربقب  دارملا 

.ءانحشلا ءاضغبلا و  الا 

هیعدی روزب  وا  هیف  امب  سانلا  یلع  لاطتـسا  نم  و  بویعلا ، هرثک  یلع  لدـت  ءاعدالا  هرثک  هیلع .) طخاسلا  رثک  هسفن  نع  یـضر  نم  (و 
و هسفن ، نم  اطخلا  عقوتی  عضاوتی و  اقح  ملاعلا  ..هیهارکلا و  تقملا و  ءازهتـسالا و  هیرخـسلا و  نعطلا و  مذلا و  باوبا  هیلع  حـتف  دـقف 

ضرعی قحب  ملاعلا  نا  مهئارآ  ءاملعلا و  لاوقال  یعبتت  نم  تظح  ..باوصلا و ال  قحلا و  ردصم  هسفن  يری  ملعلا  لهاب  قیصللا  یعدلا 
يوقلا نا  رـسلا  .ءابه و  ءاره و  اهریغ  نا  و  هیف ، بیر  يذـلا ال  قحلا  اهناب  امزاج  هلاوقا  دـکویف  هتفرعم  یف  فیعـضلا  اـما  رذـحب ، هیار 
لهجلا وه  اذه  و  نادجولا ، لقعلا و  ءالماب  لوقی  هنا  نظی  و  اهنم ، یحوی  لوقی  و  هتفطاعب ، قثی  فیعـضلا  و  لقعلا ، یلع  دـمتعی  هملعب 

.بکرملا
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هدبع

بولقلا و تادوم  دیصی  شوشبلا  دیصلا و  هکبش  مضلاب  هلابحلا  هیف و  ام  یلع  ریغلا  علطیف  قودنصلا  حتفی  ال  هرس : قودنص  لقاعلا  … 
ربق یف  تنفد  امناک  هبویع  تیفخ  يذالا  لمحت  نم  يذالا و  لمحت  لامتحالا 

يرفعج

مالسالا ضیف 

تـسا وا  زار  نزخم  دـنمدرخ  هنیـس  تسا : هدومرف  اهیتخـس ) زا  يرابدرب  یئور و  هداـشگ  يرادزار و  شیاتـس  رد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
یئور هداشگ  یئوخـشوخ و  اب   ) تسا یتسود  ماد  یئوخ  شوخ  یئور و  هداشگ  و  دزاس ) یمن  هاگآ  دوخ  زار  زا  ار  هناگیب  دـنمدرخ  )
رابدرب اهیتخس  ربارب  رد  صخش  نوچ   ) تسا اهیدب  هدنشوپ  اهیتخـس  زا  يرابدرب  لمحت و  و  دروآ ) تسد  هب  ار  مدرم  ياهلد  ناوت  یم 
هتـشگن راکـشآ  وا  بویع  يراددوخ  هطـساو  هب  هکنآ  ای  دنـشوپ ، یم  مشچ  شیاهیدـب  بویع و  زا  هدوب  دونـشخ  وا  زا  مدرم  دوب  دوب 

بلطم نیا  ریبعت  رد  مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  هک  تسا  هدش  تیاور  و  دیامرف ): یم  همحرلا  هیلع  یـضردیس  .دوشن  شاف  شیاهینادان 
مدرم ددرگ  رارقرب  یتشآ  حلص و  سک  ود  نیب  دروخ  دز و  ياج  هب  رگا   ) تسا اهبیع  ندرک  ناهنپ  یتشآ  حلـص و  تسا : هدومرف  زین 
یتشآ حلـص و  ینعی  بویعلا  ءابخ  هملاسملا  هدـش : طبـض  نینچ  هغالبلا  جـهن  خـسن  زا  یـضعب  رد  .دـنوشن و  هاگآ  ناـنآ  ياهیدـب  هب 

بل دندومن  یتشآ  حلص و  رگا  دنزاس و  یم  راکشآ  ار  رگیدکی  بویع  دروخ  دز و  رد  سک  ود  اریز  تسا ، اهبیع  شوپور  هاگرخ و 
همه تهج  نیا  هب  درادنپ و  راوخ  ار  مدرم  نیبدوخ  اریز   ) دوش رایـسب  وا  رب  هدننک  مشخ  دشاب  نیبدوخ  هک  ره  (. دنیاشگن مه  بیع  هب 

( دندرگ نیگمشخ  وا  رب 

ینامز

! راذـگن دـیوگ  یم  وـت  يارب  دراد  هچ  ره  هک  یـسک  شیپ  ار  دوـخ  رارـسا  تسا : هتفگ  بارعا  زا  یکی  دـسیون : یم  دـیدحلا  یبا  نبا 
رب لمح  نارگید و  ياهفرح  لمحت  نم  لاـجرلا  نم  یب  رـصنا  لاـمتحالا  تدـجو  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) دـسیون یم  لـمحت  هراـبرد 

یمن وجتـسج  نارگید  ياهراک  زا  نموم  تسا  زاب  لامتحا  هار  هک  یتروص  رد  .متفای  نادرم  ناـیم  زا  رواـی  نیرتهب  ار  ندرک  حـیحص 
.دیامن یمن  يواکجنک  دنک و 

يزاریش دمحم  دیس 

، هلام قودنـص  ینغلا  حتفی  امک ال  هیف ، ام  یلع  سانلا  علطیل  قودنـصلا  حـتفی  الف  هرـس ) قودنـص  لقاعلا  ردـص  : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
یتات امک  شوشبلل ، سانلا  بح  بجوت  امم  يا  هدوملا ) هلابح   ) قلط هجوب  سانلا  تاـقالم  يا  هشاـشبلا ) و   ) ساـنلا عـالطا  نم  ارذـح 

هبیع یفخ  هیلا ، لصو  يذلا  هورکملا  رهظی  مل  اذا  ناسنالا  ناف  بویعلا ) ربق   ) هراکملل لامتحالا ) و   ) دیصلاب هکبـشلا - یه  و  هلابحلا -
هرقف هنا  سانلل  رهظ  هرهـضا ، رقفلا و  لمحتی  مل  ول  الثم  هبیع  سانلا  فرع  هورکملا  رهظ  اذا  اما  ندبلا ، رتسی  يذلا  ربقلاک  سانلا ، دنع 

نم بیع  رهظی  صخـشلا ال  ناف  بویعلا ) ءابخ   ) لـمع وا  لوقب  مهباـضغا  مدـعب  ساـنلا  عم  هملاـسملا ) و   … ) اذـکه و  بیع ، رقفلا  و 
سانلل رهظاف  هسفن ) نع  یـضر  نم  و   ) هملاسملا نم  ءاـطغ  ءاـبخ و  هیلع  نکل  دوجوم  بیعلاـف  هاداـع ، نم  بیع  رهظی  اـمنا  و  هملاـس ،

.هسفن عیفرت  هئایر و  هربک و  نوری  نیح  هنوطخسی  اذل  و  وه ، نظی  امک  الها  هنوری  مهنال ال  هیلع ) طخاسلا  رثک   ) اذل و  هلضف ،
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يوسوم

.هحارـشنا هجولا و  هقالط  هشاشبلا : .هسفن  یف  ناسنالا  همتکی  اـم  رـسلا : .هنیمثلا  ءایـشالا  باـیثلا و  هیف  ظـفحت  ءاـع  و  قودنـصلا : هغللا :
كرـس یقبی  نا  تدرا  اذا  هرـس ) قودنـص  لقاعلا  ردـص  : ) حرـشلا .يذالا  لمحت  لامتحالا : .هبحملا  هدوملا : .دایـصلا  هکبـش  هلابحلا :

کلذ فرعی  هیف و ال  مک  هیف و  ام  فشکت  و ال  کتنزخ )  ) کقودنـص یف  کلاوما  ظفحت  امک  دـحا و  ماما  هب  ثدـحتت  الف  اظوفحم 
یف هحارـشنا  هجولا و  هقالط  هبـش  هدوملا ) هلابح  هشاشبلا   ) .دحا یلا  هفـشکت  كردـص و ال  یف  كرـس  کلذـک  لعجا  كریغ  دـحا 
یف هبحملا  سرغت  هجولا  هشاـشب  ناـف  بولقلل  کـلت  رویطلل و  هذـهف  رویطلا  داطـصی  اـهب  یتلا  دایـصلا  هکبـشب  هدوملا  هبحملا و  بلج 

( بویعلا ربق  لامتحالا   ) .يرقلا نسحا  ءاقللا  نسح  ناک  اذل  اهعم و  ءاقللا  بحت  اهبحت و  اهعم و  قلطنت  اهیلا و  لیمت  اهلعجت  بولقلا و 
يذا یلع  ربصلا  .هیلع  طخاسلا  رثک  هسفن  نع  یـضر  نم  بویعلا و  ءابخ  هملاسملا  اضیا : ینعملا  اذـه  نع  هرابعلا  یف  لاـق  هنا  يور  و 

هرهظی مل  يذالا و  لمحت  اذاف  هسفنب  بیع  لثملاب  ههجاوملا  نا  ههج  نم  ناـسنالا  بویع  رتسی  مهنم  ردـصی  اـمع  ظـیغلا  مظک  ریغلا و 
.تومت و ا کلذب  بویع و  نم  هنع  نوفرعی  ام  اوفشکی  نا ال  سانلا  نم  یعدتسی  يذالا  یلع  ربصلا  نا  يرخا  ههج  نم  هرتس و  دقف 

فقی هسفن ال  نع  هاضرب  هنال  هیلع ) طخاسلا  رثک  هسفن  نع  یـضر  نم  و   ) .هنع فتلخی  هسفن ال  ینعملاـف  ءاـبخ  هراـبعلا  تناـک  اذا  اـم 
هیلع و اطخاس  قلخت  اودـع و  هل  یبرت  هئاسا  لک  اهیلا و  تفتلی  تائاسا ال  ءاطخا و  نم  سانلا  عم  هسرامی  اـم  لـک  حبـصیف  هبویع  یلع 

.هتافرصت یلع  ابضاغ 

یناقلاط

نیمه رد  هک  تسا  هدش  تیاور  و  .تساهبیع » روگ  يرابدرب  تسا و  یتسود  ماد  ییور  هداشگ  تسوا و  زار  هنیجنگ  دنمدرخ  هنیـس  »
.تساهیتشز ندنام  هدیشوپ  هیام  ندرک  یتشآ  رگیدکی  اب  تسا : هدومرف  مه  نینچ  نیا  هراب 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

، ِهَّدَوَْملا َُهلاَبِح  ُهَشاَشَْبلا  ،َو  ِهِّرِس ُقوُْدنُص  ِِلقاَْعلا  ُرْدَص 

 . ِبُویُْعلا ُْربَق  ُلاَِمتْحِْالا  َو 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

تمکح نیا  دنس   ). .تساه بیع  روگ  اه  یتحاران  لمحت  تسا و  تبحم  ماد  ، تشاشب ییورشوخ و  ، تسوا رارسا  هنیجنگ  لقاع  هنیس 
( .تشذگ مود  تمکح  لیذ  رد 

هراب نیا  رد  يرگید  ریبعت  ماما  زا  يرگید  تیاور  رد  هک  دـنک  یم  هفاـضا  زیمآ  تمکح  هلمج  هس  نیا  لاـبند  هب  یـضر  دّیـس  موحرم 
: دومرف هک  دوش  یم  هدید 
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َو ( ؛» دوب دنهاوخ  رایـسب  وا  رب  نیگمـشخ  دارفا  دشاب  یـضار  دوخ  زا  هک  سک  نآ  تساه و  بیع  ندـناشوپ  هلیـسو  ییوج  تملاسم  »
( . ِْهیَلَع ُطِخاَّسلا  َُرثَک  ِهِسْفَن  ْنَع  َیِضَر  ْنَم  ،َو  ِبُویُْعلا ُءاَبِخ  َُهلَأْسَْملا  : ًاْضیَأ یَنْعَْملا  اَذَه  ْنَع  ِهَراَبِْعلا  ِیف  َلاَق  ُهَّنَأ  َيِوُر 

راتفر نسُح  رارسا و  ظفح 

لقاع هنیـس  :» دیامرف یم  تسخن  : دنک یم  دیکأت  بلطم  راهچ  رب  هدـمآ  نآ  لیذ  رد  هچنآ  ینارون و  تارابع  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
( . ِهِّرِس ُقوُْدنُص  ِِلقاَْعلا  ُرْدَص  ( ؛» تسوا رارسا  هنیجنگ 

ار شرارسا  دیاب  زین  لقاع  ناسنا  ، دننک یم  يراد  هاگن  مکحم  ياه  قودنص  رد  ار  یتمیق  ءایشا  تورث  نابحاص  هک  هنوگ  نامه  ینعی 
نکمم دتفیب  نمشد  تسد  هب  رگا  تسوا و  یتحاران  ببس  هاگ  دتفیب  تسود  تسد  هب  رگا  وا  رارسا  هک  ارچ  ، دراد ناهنپ  دوخ  لد  رد 

شاف عقوم  یب  رگا  هک  دشاب  هتشاد  طابترا  یتلم  تشونرس  اب  تسا  نکمم  رارـسا  زا  یـضعب  هوالع  هب.دوش  وا  يزیروربآ  ببـس  تسا 
یماگنه : تسا هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  تالاح  رد  لیلد  نیمه  هب.ددرگ  هعماج  يارب  یمیظع  تراسخ  ببس  دوش 

لوسر هک  دوب  هکم  حـتف  هلئـسم  هنومن  ناونع  هب.تشاد  یم  ناهنپ  ار  نآ  ًالماک  تفرگ  یم  نمـشد  اب  يراکیپ  هوزغ و  رب  میمـصت  هک 
دیـسر یم  هکم  لها  هب  ربخ  درک و  یمن  ار  راک  نیا  رگا  هک  داد  جرخ  هب  نآ  رد  ار  يراک  ناهنپ  رثکا  دح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ 

ّرس نیا  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  یـشوپ  هدرپ  یلو  ؛ دش یم  هتخیر  ادخ  نما  مرح  رد  يدایز  ياه  نوخ  دندش و  یم  جیـسب  اهنآ 
هب نافلاخم  تشگزاب  مالسا و  تفرشیپ  رد  يا  هزات  لصف  دوش و  ریخست  يزیر  نوخ  تمواقم و  هنوگ  چیه  نودب  هکم  هک  دش  ببس 

.ددرگ هدوشگ  قح  يوس 

بابـسا و عاونا  هک  دنک  یم  زورما  يایند  عضو  زا  يدیدش  شهوکن  دسر  یم  هک  اجنیا  هب  دوخ  هغالبلا  جهن  حرـش  رد  هینغم  موحرم 
.ددرگ یم  شاف  ناگمه  رارسا  یکانتشحو  زرط  هب  هدش و  عارتخا  دارفا  رارسا  فشک  سسجت و  يارب  لیاسو 

قیرط زا  هک  تسا  ناـنچ  زورما  طیارـش.دوب  هدـشن  عارتـخا  يزورما  لـئاسم  زوـنه  هک  تفگ  ار  ینخـس  نینچ  هـینغم  موـحرم  یناـمز 
یم ار  مدرم  رارـسا  همه  ابیرقت  دوش  هتـشاذگ  راک  هب  تسا  نکمم  اج  همه  رد  هنایفخم  هک  یلیاسو  اه و  نیبرود  ، اه هراوهام  ، اهدونش

تخـس ار  اـه  ناـسنا  يدازآ  دوش  یم  هداد  راعـش  هچنآ  فـالخرب  زورما و  ياـیند  يارب  تسا  یبیجع  ینمااـن  نیا  درک و  شاـف  ناوت 
.دنک یم  دیدهت 

: میناوخ یم  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  ماما  زا  مکحلا  ررغ  رد  هک  یثیدح  رد 

«. دـش یهاوـخ  نآ  ریـسا  وـت  ینک  اـشفا  ار  نآ  هک  یماـگنه  تسوـت و  ریـسا  وـت  ّرـس  ُهَریـسأ ؛ َتْرِـص  ُهَْتیَْـشفأ  ْنإ  َكُریـسأ َو  َكُّرِـس  »
.( ،ص 320،ح 7415 مکحلاررغ ).

: میناوخ یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يرگید  ثیدح  رد 

«. ) ددرگ یم  نآ  یهاـبت  ببــس  نآ  ندـش  راوتــسا  زا  شیپ  يزیچ  ندرک  راکــشآ  ُهـَل ؛ ٌهَدَـسْفَم  َمَکْحَتـُْـسی  ْنَأ  َلـْبَق  ِءْیَّشلا  ُراَـهْظِإ  »
.( ،ج 88،ص 254 راونالاراحب .
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زین یمیمص  ناتـسود  نآ  هک  نیا  زا  لفاغ  مییوگ  یم  یمیمـص  ناتـسود  هب  طقف  ار  دوخ  ّرـس  ام  دنیوگ  یم  هک  دنتـسه  دارفا  یـضعب 
رم هک  دشاب  صلخم  تسود  هچرگ  ؛ هنم نایم  رد  سک  اب  یهاوخ  ناهن  هک  يزار  : يدعس هتفگ  هب  دنراد و  يرگید  یمیمـص  ناتـسود 

شیوخ لد  ریمض  هک  هب  یشماخ  لسلسم : نینچمه  دنشاب  صلخم  ناتسود  زین  ار  تسود  نآ 

( . ِهَّدَوَْملا َُهلاَبِح  ُهَشاَشَْبلا  َو  ( ؛» تسا تبحم  ماد  ، تشاشب ییورشوخ و  :» دیامرف یم  هلمج  نیمود  رد  ماما  سپس 

يدایز ناتـسود  ، دـننک یم  دروخرب  نارگید  اب  مسبترپ  ياه  بل  هداشگ و  هرهچ  اب  هک  دروخرب  شوخ  ورـشوخ و  دارفا  کـش  نودـب 
اهنآ زا  مدرم  دـنوش  یم  ور  هبور  نارگید  اب  دولآ  مشخ  سوبع و  هدیـشک و  مه  رد  هفایق  اـب  هک  يدارفا  سکع ، هب  تشاد و  دـنهاوخ 

.دندرگ یم  رفنتم 

ییورشوخ و يارب  يدایز  ياه  باوث  یمالـسا  تایاور  رد  ، دوش یم  هملک  تدحو  فوفـص و  داحتا  ثعاب  تبحم  بلج  هک  اجنآ  زا 
: دومرف هک  میناوخ  یم  راونالاراحب  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  زا  یثیدح  رد  هلمج  زا  ؛ تسا هدش  لقن  تشاشب 

ینید ناردارب  هک  یماگنه  َبَهَذ ؛ ْدَـق  ِراَزْوَْألا  َنِم  ْمُْکیَلَع  اَم  اُوقَّرَفَت َو  َرِْـشْبلا  َهَشاَـشَْبلا َو  ُمَُهل  اوُرِهْظَأ  اوُحَفاَـصَتَف َو  ْمُکَناَوْخِإ  ُْمتیَِقل  اَذِإ  »
ادج مه  زا  هک  یماگنه  هجیتن  رد  دینک و  راهظا  اهنآ  ربارب  رد  ار  ترسم  تشاشب و  دینک و  هحفاصم  مه  اب  دینک  یم  تاقالم  ار  دوخ 

.( ،ج 73،ص 20،ح 3 راونالاراحب «. ) . دش دهاوخ  هدوشخب  امش  ناهانگ  دیوش  یم 

: دومرف هک  تسا  هدمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  یفورعم  تیاور  رد 

لاوما اب  ار  مدرم  همه  دـیناوت  یمن  امـش  ِرِْـشْبلا ؛ ِنْسُح  ِهْجَْولا َو  ِهَقاَلَِطب  ْمُهْوَْقلاَف  ْمُِکلاَْومَِأب  َساَّنلا  اوُعَـسَت  َْنل  ْمُکَّنِإ  ِِبلَّطُْملاِدـْبَع  ِیَنب  اَی  »
هک  ) دینک تاقالم  ییورـشوخ  هداشگ و  هرهچ  اب  ار  اهنآ  نیاربانب  تسا ) مک  لاوما  دایز و  رایـسب  اهزاین  هک  ارچ   ) دـینک یـضار  دوخ 

. ( ،ج 2،ص 103،ح 1 یفاک («. ) . تسا مدرم  يدونشوخ  هیام  ریذپان و  انف  يا  هیامرس 

دنیآ یم  يو  يوس  هب  ییورـشوخ  تبحم و  راهظا  اب  دننازیرگ  ناسنا  زا  هک  يدارفا  یتح  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  ماد ) «) هلابح » هب ریبعت 
.دوش یم  هتسش  اه  هنیس  زا  اه  هنیک  و 

اب هداشگ  هرهچ  اب  : دزاس یم  راکـشآ  ینید  ناردارب  لد  رد  ار  تبحم  هک  تسا  زیچ  هس  هک  تسا  هدـمآ  امکح  تاملک  زا  یـضعب  رد 
یبا نبا  هغالبلا  جـهن  حرـش   ) . .نتخاس ایهم  اهنآ  يارب  سلاجم  رد  ار  بسانم  ياـج  مالـس و  رد  یتسد  شیپ  ندـش و  ور  هبور  اـهنآ 

. ( هلآ 98 هیلع و  هللا  یلص  ،ج 18  دیدحلا

( . ِبُویُْعلا ُْربَق  ُلاَِمتْحِْالا  َو  ( ؛» تساه بیع  روگ  اه  یتحاران  لمحت  :» دیامرف یم  هلمج  نیموس  رد 

ای ددرگ و  یم  تحاراـن  يداـع  دارفا  یتـح  اـی  نایانـشآ و  ناتـسود و  زا  یـضعب  راـتفر  زا  ناـسنا  دوـش  یم  رایـسب  هک  نیا  هـب  هراـشا 
هب دـننک  لمحت  ار  تامیالمان  هنوگ  نیا  هک  یناسک.دزاس  یم  نارگن  ار  ناسنا  هک  دـیآ  یم  شیپ  یگدـنز  رد  یلئاـسم  تالکـشم و 

دنروآ و یم  رب  دایرف  داد و  هلصوح  یب  روبصان و  دارفا  ، سکع هب  دناشوپ و  یم  ار  ناسنا  بویع  هک  دنا  هتفای  تسد  یگرزب  تلیـضف 
.تسا بیع  اپ  ات  رس  هک  دنوش  یم  هدولآ  ییاهراک  ای  نانخس  هب 
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وا يارب  یگدـنز  رد  هک  تسا  ییاه  تسکـش  رثا  رب  ناسنا  ياه  یبات  یب  زا  يرایـسب  هک  تسه  زین  هلمج  نیا  ریـسفت  رد  لامتحا  نیا 
نیا هب  دنوش و  یمن  ربخاب  هدمآ  دوجو  هب  اه  يراک  منادن  رثا  رب  هک  اه  تسکـش  نیا  زا  نارگید  دـنکن  یبات  یب  رگا  هک  هدـمآ  شیپ 

.دندرگ یم  ربخاب  وا  فعض  ياه  هطقن  زا  همه  تروص  نیا  ریغ  رد.دش  دهاوخ  هدیناشوپ  وا  بویع  بیترت 

نیا رد  يرگید  ریبعت  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  یتیاور  رد  هک  دـنک  یم  هفاـضا  زیمآ  تمکح  هلمج  هس  نیا  لاـبند  هب  یـضر  دّیـس  موحرم 
: دومرف هک  دوش  یم  هدید  هراب 

رد «) . ِبُویُْعلا ُءاَبِخ  ُهَِملاسُْملا  :» ًاْضیَأ یَنْعَْملا  اَذَـه  ْنَع  ِهَراَبِْعلا  ِیف  َلاَق  ُهَّنَأ  َيِوُر  َو  ( ؛» تساـه بیع  ندـناشوپ  هلیـسو  ییوج  تملاـسم  »
ياطخ دسر  یم  رظن  هب  هک  هدش  رکذ  « هلئسملا » حلاص یحبـص  هخـسن  رد  دنچره  تسا  هدمآ  « هملاسملا » هغالبلا جهن  ياه  هخـسن  رثکا 

( .درادن یبسانم  يانعم  اریز  ، دشاب یپاچ 

.درک ادیپ  ناوت  یم  نآ  رد  ار  يزیچ  هک  یلحم  تسا و  همیخ  يانعم  هب  « ءابخ »

يراتفر شوخ  هب  هراشا  « تملاسم يراد و« نتشیوخ  هب  هراشا  لامتحا » » یلو درادن  يدایز  توافت  « لامتحا » اب « تملاسم » هب ریبعت  هچ  رگ 
.نارگید اب  هطبار  رد  « تملاسم دراد و« نتشیوخ  اب  هطبار  رد  یموهفم  « لامتحا » عقاو رد.تسا  مدرم  اب 

رایـسب وا  رب  نیگمـشخ  دارفا  دـشاب  یـضار  دوخ  زا  هک  سک  نآ  :» دـیامرف یم  هتکن  نیرخآ  نیمراهچ و  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  سپس 
( . ِْهیَلَع ُطِخاَّسلا  َُرثَک  ِهِسْفَن  ْنَع  َیِضَر  ْنَم  َو  ( ؛» دوب دنهاوخ 

رد ، دـننک مالـس  وا  هب  همه  ، دـنوش لـئاق  ناوارف  مارتحا  وا  يارب  نارگید  دراد  راـظتنا  یـضار  دوخ  زا  درف  اریز  ، تسا نشور  نآ  لـیلد 
یماگنه.دنیاشگب شیانث  حدم و  هب  نابز  هتـسویپ  دنیوگن و  ینخـس  وا  فرح  يور  ، دنهد صاصتخا  وا  هب  ار  سلجم  ردـص  ، سلاجم

مدرم هب  تبـسن  دراد  اعدا  شدوخ  هچنآ  هن  دنـسانش  یم  شا  یلـصا  هاـگیاج  رد  ار  وا  مدرم  دـنیب و  یمن  ار  تاـمارتحا  هنوگ  نیا  هک 
رگید هب.دزاس  یم  نیگمـشخ  وا  هب  ار  مدرم  رما  نیمه  دنک و  یم  هشیپ  ییانتعا  یب  دیاشگ و  یم  ییوگدب  هب  نابز  دوش و  یم  نیبدب 
یمن ار  وا  ردـق  دـننک و  یمن  ادا  ار  وا  قـح  شناـمگ  هب  هک  دزاـس  یم  نیگمـشخ  مدرم  هب  تبـسن  ار  وا  مه  تشز  تفـص  نیا  ، نخس

.وا هب  تبسن  ار  مدرم  مه  دنسانش و 

راکبلط ار  دوخ  زگره  ، دـننک یم  دروخرب  مدرم  اب  هناعـضاوتم  دـنهد  یم  رارق  داقتنا  دـقن و  هاگیاج  رد  ار  دوخ  هک  یناسک  ، سکع هب 
.دنک یم  بلج  اهنآ  يارب  یناوارف  ناتسود  رما  نیا  دنلئاق و  مارتحا  نارگید  يارب  هتسویپ  دنناد و  یمن 

: دومرف هک  میدناوخ  رتشا  کلام  همان  رد 

هب « قحمی  ) .» َقَحْمَِیل ِهِسْفَن  ِیف  ِناَْطیَّشلا  ِصَُرف  َِقثْوَأ  ْنِم  َِکلَذ  َّنِإَف  ِءاَرْطِْإلا  َّبُحَو  اَْهنِم  َُکبِْجُعی  اَِمب  َهَقِّثلاَو  َکِسْفَِنب  َباَجْعِْإلاَو  َكاَّیِإ  »
طاقن رب  هیکت  يدنسپدوخ و  زا  َنِینِـسْحُْملا ؛ ِناَسْحِإ  ْنِم  ُنوُکَی  اَم  ( .تسا ندش  دوبان  ماجنارـس  یجیردت و  ندش  مک  ناصقن و  يانعم 
ناطیـش ياه  تصرف  نیرت  نئمطم  زا  تافـص  نیا  اریز  ، زیهرپب ًادیدش  نایوگ ) شیاتـس   ) شیاتـس رد  هغلابم  هب  هقالع  شیوخ و  توق 

«. دنک دوبان  وحم و  ار  ناراکوکین  کین  ياهراک  ات  تسا 
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: دومرف هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  زین  مکحلا  ررغ  رد 

. ( ،ح 7106 مکحلاررغ «. ) . تسا ینمشد  توادع و  يدنسپدوخ  تخرد  هویم  ُءاضْغَْبلا ؛ ِبْجُْعلا  ُهَرَمَث  »

هب ملاع  نآ.دوب  یضار  رایسب  دوب  هتشون  هک  یباتک  زا  دمآ و  وا  دزن  یسک  هک  دنک  یم  لقن  نادنمشناد  زا  یـضعب  زا  دیدحلا  یبا  نبا 
؟ یتسه اهنآ  دـض  رب  وت  ایآ  : تفگ خـساپ  رد  وا.دـنلهاج  مه  مدرم  : تفگ.دنتـسین لئاق  وت  باـتک  يارب  یـشزرا  نینچ  مدرم  : تفگ وا 

حرـش (. ) . تسا باوص  هب  برقا  کی  مادـک   ) دـنلهاج وت  لوق  هب  اهنت  مدرم  یلهاج و  مدرم  عامجا  هب  وت  نیاربانب  : تفگ.يرآ : تفگ
. ( ،ج 18،ص 100 دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جهن 

هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  یثیدح  اب  ار  نخس  نیا  دجنگ و  یمن  رصتخم  نیا  رد  نآ  حرش  هک  تسا  رایسب  يدنـسپدوخ  ياه  نایز 
رب یگنراگنر  يابیز  هّبج  هک  یلاح  رد  دمآ  وا  دزن  ناطیش  دوب  هتسشن  مالـسلا  هیلع  یـسوم  هک  یماگنه  : دومرف میهد  یم  نایاپ  هلآ  و 

: تفگ یسوم.میابرب  ار  مدآ  ینب  بولق  هک  نیا  يارب  : تفگ يا ؟ هدیشوپ  هچ  يارب  ار  سابل  نیا  : دیسرپ وا  زا.دوب  هدرک  نت 

رب نیقی  هب  دوشب  نآ  بکترم  ناسنا  رگا  هک  تسا  هانگ  مادگ  وگب  نم  هب  ِْهیَلَع ؛ َتْذَوْحَتْسا  َمَدآ  ُْنبا  ُهَبَنْذَأ  اَذِإ  يِذَّلا  ِْبنَّذلِاب  ِینِْربْخَأَف  »
: تفگ ناطیش  دش ؟ یهاوخ  طلسم  وا 

درمشب و رایـسب  ار  شیوخ  کین  لمع  دشاب و  یـضار  دوخ  زا  هک  یماگنه  ُُهْبنَذ ؛ ِِهْنیَع  ِیف  َرُغَـص  ُهَلَمَع َو  َرَثْکَتْـسا  ُهُسْفَن َو  ُْهتَبَجْعَأ  اَذِإ  »
.( ،ج 2،ص 314،ح 8 یفاک «. ) . دوش کچوک  شرظن  رد  شهانگ 

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abu Talib said the following : “ The wise man ' s bosom is his secrets'
safe; cheerfulness is the bond of friendship, and forbearance is the graveyard of

.” shortcomings

It is narrated that Imām Ali ibn Abū Tālib said the following in order to explain the
same thought: “A plea is the hiding place of shortcomings; whoever admires his own
self increases the numer of those who condemn him.”{In the last phrase, Imām Ali ibn
Abū Tālidescribes the consequences and effects that result from self-admiration,
conceit, arrogance, etc.: It brings about others' hatred and contempt. Thus, the man
who demonstrates his "greatness” through every pretext, in order to make himself
conspicuous, is never regarded with esteem. People despise him because of his
seeking self-elevation. They are not prepared to accord him the esteem which he

.{ claims to have. They regard him much less than what he regards himself
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دسر یم  دوخ  رادرک  رفیک  شاداپ و  هب  سک  ره  هکنیا  رد  نایاونیب و  هب  ششخب  هقدص و  دوس  رد  : 7 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

مِِهلاَجآ ِیف  مِِهُنیعَأ  ُبُصن  مِِهلِجاَع  ِیف  ِداَبِعلا  ُلاَمعَأ  ٌحِجنُم َو  ٌءاَوَد  ُهَقَدّصلا  َو 

اه همجرت 

یتشد

رگ هولج  ناـنآ  يور  شیپ  رد  ادرف  اـیند ، رد  ناگدـنب  رادرک  و  تسا ،  شخب  رمث  ییوراد  نداد  هقدـص  دوـمرف : وا ، رب  ادـخ  دورد  و 
 . تسا

يدیهش

ناهج نیا  رد  ار  هچره  ناشیا - ترخآ  رد  دوب  ناشاه  هدید  شیپ  نانآ  يایند  رد  ناگدنب  رادرک  شخبنامرد و  تسا  ییوراد  هقدص 
-. دننیب ناهج  نآ  رد  دننک ،

یلیبدرا

دوخ ترخآ  رد  تساهنآ  ياهمشچ  شیپ  رد  ناشدوخ  يایند  رد  نامدرم  ياهلمع  هدنرآرب و  تجاح  تسیئاود  نداد و  هقدص  و 

یتیآ

.ناهج نآ  رد  تساهنآ  مشچ  لباقم  ناهج ، نیا  رد  ناگدنب  لامعا  شخب و  افش  تسا  ییوراد  هقدص  و  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . تسا ناهج  نآ  رد  نانآ  مشچ  يور  شیپ  ناهج  نیا  رد  ناگدنب  رادرک  و   ، دنمدوس تسا  ییوراد  هقدص  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

هوعفر مهنال  بصن  نثولل : لیق  کلذل  و  هتمقا ، اذا  یـشلا ء  تبـصن  ردصم  بصنلا  .حجنم و  وهف  رفظ  يا  حجن ، اذ  راص  يا  حـجنا : و 
.هدابعلل
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يردیک

لاق هقدـصلاب و  مکاضرم  اوواد  هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  لاق  مارملاـب  رفظلا  وه  حـجنلا و  یلا  لـصوی  يا  حـجنم .) ءاود  هقدـصلا  )
، یلوا تاقدصلاب  هنم  ءافـشلا  بلطف  هللا  وه  هقیقحلا  یف  یفاشلا  ناک  اذا  و  تاقدصلا ، نیبارقلا و  هجالع  ضارما  ضارمالا  نم  طارقب :

بـصن مهلجاع ، یف  دابعلا  لامعا   ) .رـضی امبر  لب  عفنی  امبر ال  عفنی و  امبر  بیبطلا  ءاود  عفنی و  هنا  کش  یهلالا ال  بطلا  ءاودلا و  و 
انه هباصتنا  هتمقا و  يا  ابـصن  یـشلا ء  تبـصن  مهلوق  یف  بصنلا  و  هرخالا ، یف  هونیاع  ایندـلا  یف  هولمع  اـم  يا  مهلاـجآ .) یف  مهنیعا 

هردصم دس  لعفلا  فذح  املف  لامعا  وه  يذلا  ادتبملا  ربخ  ردقملا  لعفلا  و  مهنیعال ، ابـصن  بصنت  يا  ردقم  لعفلا  و  ردصملا ، یلع 
.ربخلا دسم  بوصنملا 

مثیم نبا 

رد ادخ ، ناگدنب  رادرک  .تسا  شخبافـش  دیفم و  ییوراد  هقدص  .تسا  رایـسب  وا  رب  هدنریگ ي  مشخ  دـشاب ، یـضار  دوخ  زا  هک  ره 
هب بلطم  نیا  تسا و  رایـسب  وا  رب  هدنریگ  مشخ  دشاب ، یـضار  دوخ  زا  هک  ره  مهدزون - دریگ .) یم  رارق  ناشنامـشچ  لباقم  ترخآ 
یم یتساـک  مشچ  اـب  نارگید  هب  تسا و  رتلماـک  نارگید  زا  هک  تسا  دـقتعم  یـضاردوخ ، زا  صخـش  هک  نآ  یکی  تسا : تهج  ود 
دوخ يرترب  رب  داقتعا  اب  هک : نیا  مود  .دنریگ  یم  مشخ  وا  هب  تبسن  يدایز  دارفا  هجیتن  رد  دنک ، یمن  ادا  ار  نارگید  قوقح  و  درگن ،
نیا هب  دننیب ، یم  شدوخ  رادقم  دـح و  رد  ار  وا  نارگید  هک  یتروص  رد  دـنک  یم  روصت  هزادـنا  زا  شیب  ار  دوخ  نارگید  هب  تبـسن 
دیفم يوراد  ناونع  .تسا  شخبافش  دیفم و  ییوراد  هقدص  متـسیب : .دندرگ  یم  نوزفازور  وا ، رب  نانیگمـشخ  ناریگ و  هدرخ  بیترت 

یلص  ) يوبن ثیدح  لیلد  هب  ایند  رد  اما  تسا ، وراد  دننامه  هقدص  هک  ور  نآ  زا  تسا ، هدروآ  هقدص  يارب  هراعتـسا  ار  شخبافـش  و 
رب اهلد  ییوسمه  اهتمه و  بلج  ثعاب  هقدص  هک  تسا  نآ  بلطم  زار  و  دیناسرب ) نامرد  هب  هقدـص  اب  ار  ناتنارامیب  (: ) هلآ هیلع و  هللا 

نیا رد  هقدص  نیاربانب  تسوا ، ياقب  روظنم  هب  يو  زا  اهیتحاران  نتخاس  فرطرب  رد  كاپ  دنوادخ  هب  شیارگ  هدنهد و  هقدص  تبحم 
، تسا يورخا  ياـهیراتفرگ  عـفر  يارب  يا ، هلیـسو  هقدـص  هک  ور  نآ  زا  ترخآ  رد  اـما  .تسا و  شخبافـش  ییوراد  نوـچمه  تهج 

اراکشآ ینعی  دریگ  یم  رارق  ناشنامشچ  ولج  ترخآ  رد  ادخ  ناگدنب  لامعا  مکی - تسیب و  .دش  هداد  حیـضوت  البق  هک  يروطنامه 
ضقن مه  تسایند ، رد  هک  یتقو  ات  مدرم  سوفن  دـش ، نشور  البق  هک  تسا  ناـمه  بلطم  زار  و  دریگ ، یم  رارق  ناشنامـشچ  ربارب  رد 

نیا هک  یتـقو  اـما  دراد ، دوجو  اـهتیعقاو  كرد  زا  هک  یعناوم  ینامـسج و  لاکـشا  زا  ییاهـششوپ  رد  نکل  دراد ، يدـب  مه  یبوخ و 
هیمز ي هداد و  ماجنا  هک  ار  یبوخ  راک  ره  هجیتن ، رد  و  دوش ، یم  نشور  روما  مامت  دنور ، فرط  کی  هب  ایند  زا  ییادـج  اب  اهـششوپ 

مویلا كرـصبف  كءاطع  کنع  انفـشکف  تسا : هدومرف  لاعتم  دنوادخ  هک  يروطنامه  دبای ، یمرد  تسا ، هتـشاد  هک  ار  يدـب  راک  ره 
ارضحم ریخ  نم  تلمع  ام  سفن  لک  دجت  موی  هیآ ي  روطنیمه  دیدح و 

دیدحلا یبا 

[ ْمِِهلِجآ  ] ِیف ْمِِهُنیْعَأ  ُبُْصن  ْمِِهلِجاَع  ِیف  ِداَبِْعلا  ُلاَمْعَأ  ٌحِْجنُم َو  ٌءاَوَد  ُهَقَدَّصلا  ِْهیَلَع َو  ُطِخاَّسلا  َُرثَک  ِهِسْفَن  ْنَع  َیِضَر  ْنَم 

 . ْمِِهلاَجآ

هسفن و نع  یـضری  ناک  لجرل  ءالـضفلا  ضعب  لاق  هیلع  طـخاسلا  رثک  هسفن  نع  یـضر  نم  هلوق  لوـألا  لـصفلا  هثـالث  لوصف  هذـه 
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غلبی ارمغ ال  دـقفت  ازع و ال  مدـعت  کنإف ال  کـفرخزب  مهعورت  کـجربزب و  مهقورت  موقب  کـیلع  ملعلاـب  ساـنلا  یلع  زیمتلا  یعدـی 
.كروط امهرادقأ  قرغتست  كروغ و ال  امهرابسم 

هریغ بیع  يری  ناسنإ  لک  يرأ  رعاشلا  لاق  و 

سانلا نإ  تلقف  هیروتلا  یلإ  الخدم  هتلمع  باتک  لاق  اذه  ام  تلقف  هفنص  دق  باتک  هیدی  نیب  هرانم و  نبا  یلع  تلخد  مهـضعب  لاق  و 
نوـکی نأ  یغبنیف  تلق  معن  لاـق  مهدـض  تنأ  تلق و  لاـهج  ساـنلا  لاـق  اذـه )» ریغب  :» یف د هریغب (  تقوـلا  تعطق  وـلف  اذـه  نورکنی 

اذـه لثم  كدـحو و  کلوقب  لاهج  سانلا  سانلا و  عامجإب  ـالهاج  تنأ  تیقب  دـقف  تلق  وه  كاذـک  لاـق  مهدـنع  ـالهاج  مهدـض 
لماک کلقع  نأ  یضقت  تنک  اذإ  رعاشلا  لوق  ینعملا 

مدقت امیف  کلذ  ضعب  انرکذ  ریثک و  لضف  هقدصلا  یف  ءاج  دق  حجنم  ءاود  هقدصلا  یناثلا  لصفلا 

.اوحبرت هقدصلاب  هللا  اورجات  عوفرملا  ثیدحلا  یف  و 

 . هنجلا قادص  هقدصلا  لیق  و 

.لکلاف صالخإلا  ههج  نم  امأ  مهارد و  هسمخف  عرشلا  ههج  نم  امأ  لاقف  مهرد  یتئام  یف  بجی  ام  یلبشلل  لیق  و 

لمأت حیحش  حیحص  تنأ  یطعت و  نأ  لاقف  لضفأ  هقدصلا  يأ  لیقف  لئـس  هنأ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  نع  هریره  وبأ  يور  و  - 14
 . اذک نالفل  اذک و  نالفل  تلق  َموُْقلُْحلا  ِتَغََلب  اذِإ  یتح  لهمت  رقفلا و ال  یشخت  ءاقبلا و 

حجنم ءاود  هقدصلا  مالسلا  هیلع  هلوق  لثم  و 

 . هقدصلاب مکاضرم  اوواد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  لوق 

ٍْریَخ ْنِم  ْتَلِمَع  ام  ٍسْفَن  ُّلُک  ُدِـجَت  َمْوَی  یلاعت  هلوق  نم  اذـه  مهلجآ  یف  مهنیعأ  بصن  مهلجاع  یف  دابعلا  لامعأ  هلوق  ثلاـثلا  لـصفلا 
ُّدَوَت ٍءوُس  ْنِم  ْتَلِمَع  ام  ًارَضُْحم َو 

 ) ُهَرَی ارَش  ٍهَّرَذ  َلاْقثِم  ْلَمْعَی  ْنَم  ُهَرَی َو  ًاْریَخ  ٍهَّرَذ  َلاْقثِم  ْلَمْعَی  ْنَمَف  یلاعت  لاق  و  نارمع 30 ) . لآ  هروس  ًادیَِعب (  ًادَمَأ  ُهَْنَیب  اهَْنَیب َو  َّنَأ  َْول 
. ( . هلزلزلا 7،8 هروس 

.ادبأ هارت  ام ال  یلع  ادغ  هاقلت  ام  رثآف  تکرت  ام  یلع  مدقت  تسل  تمدق و  ام  یلع  مدقت  امنإ  مهضعب  مالک  نم  و 

هیلع يزاجتف  هقمرت  انیعأ  ءامسلا  توکلم  هدیب  نمم  هل  نإف  رشبلا  نیعأ  نع  کعینص  نسح  متکا  نوطالفأ  همکح  نم  و 

یناشاک

ینامسج ياه  ملا  یناسفن و  ضارما  هدنرادرب  ینعی  هدنروآرب  تجاح  تسا  ییاود  نداد  هقدص  حجنم ) ءاود  هقدصلا  : ) متـسیب هملک 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 1093 

http://www.ghaemiyeh.com


رگید .تسا و  یناسفن  ءاد  هک  ار  هئیس  درب  یم  هک  تسا  يا  هنسح  هقدص ، هک  تسا  نآ  رابتعا  هب  هقدص  يارب  زا  ءاود )  ) ظفل هراعتسا 
هیلع و هللا  یلـص   ) هانپ تلاسر  ترـضح  هکنانچمه  هیندـب  ضارما  عفد  يوس  هب  تسا  هحلاـص  هیعدا  ممه و  بلجتـسم  هقدـص ، هکنآ 

ياـهلمع و  مهلجا ) یف  مهنیعا  بصن  مهلجاـع  یف  داـبعلا  لاـمعا  : ) مکی تسیب و  هملک  هقدـصلاب ) مکـضارما  وواد   ) هک هدومرف  هلآ )
ناشیا لجآ  رد  ناشیا  ياه  مشچ  شیپ  رد  ینداتسیا  دتـسیا  یم  رد  تسا  ناهج  نیا  هک  ناشیا ، لجاع  در  دوش  یم  عقاو  هک  نامدرم 

ناهج نیا  رد  هک  هچنآ  ناشیا  هک  تسا  نینچ  ینعم  لوعفم و  ینعم  هب  تسا  ردصم  بصن )  ) عفر ریدقت  رب  .تسا و  ناهج  نآ  رد  هک 
اراکـشآ رئارـسلا ) یلبت  موی   ) رد هک  تسا  ررقم  هچ  ناهج ، نآ  رد  ناـشیا  ياـه  مشچ  شیپ  رد  تسا  هدـش  هدرک  ياـپ  رب  دـننک  یم 

رد هکنوچ  نکل  رـش  ریخ و  تاکلم  هب  ایند  رد  دـنوش  یم  شقتنم  سوفن ، هک  تسا  نآ  هطـساو  هب  نیا  یناهن و  اراکـشآ و  ره  ددرگ 
نیعلا بصن  هب  دـننک و  هدـهاشم  توم ، هطـساو  هب  بجح  نآ  دوش  لـیاز  هک  یتقو  رد  سپ  دـنبوجحم  نآ  كاردا  زا  دـننادبا  هیطغا 

دوش رهاظ  زور ، نآ  رد  هک  دش  مولعم  سپ  دیدح ) مویلا  كرصبف  کئاطغ  کنع  انفشکف   ) هناحبس هللا  لاق  امک  .دندرک  هچنآ  دننیبب 
رب ام  راک  يور  هدرپ ز  رگ  رعش : دوش  بترتم  هحیبق  لاعفا  رب  هک  ییاوسر  یـسب  درگ و  زیمم  ثیبخ  زا  نآ  بیط  ات  دابع  لامعا  عیمج 

دوشن ملاع  ود  ياوسر  هک  تسیک  نآ  دنراد 

یلمآ

ینیوزق

سپ درادـن ، ساپ  ناـشیا  تمرح  دراـگنا و  راوخ  ار  مدرم  سپ  دوب ، بجعم  نیبدوخ و  دـشاب  دونـشخ  دوخ  زا  نوچ  هک  يور  نیا  زا 
دوخ يازج  ای  دتفیب ، اهرظن  زا  سپ  دراین ، زاب  حالص  هب  دساف  قالخا  دنکن و  دوخ  بویع  حالصا  اضیا  .دندرگ و  طخاس  ار  وا  مدرم 
ررـض ره  هتفای ، ای  هدنرآرب  تجاح  تسا  یئاود  هقدص  .رابتعا  یب  اهلد  رد  دزاس و  راوخ  اهرظن  رد  ار  وا  یلاعت  قح  هک  تسا  نآ  نیب 
وواد  ) تسا يورم  هاـنپ  تلاـسر  ترـضح  زا  .دزیخرب  ررـض  نآ  و  ددرگب ، ـالب  نآ  دـهد  هقدـص  نوـچ  دـسر  ار  یمدآ  هک  هورکم  و 
دننک یم  هچنآ  يازج  ینعی  .ناهج  نآ  رد  ناشیا  مشچ  شیپ  دوش  هدرک  بصن  ناهج  نیا  رد  ناگدنب  لامعا  و  هقدـصلاب ) مکاضرما 

.دتسیا یم  ناشیا  مشچ  شیپ  دننیب و  یم  ناهج  نآ  رد  توافت  یب  دب و  کین و  زا 

یجیهال

.ار ترخآ  تابوقع  ار و  ایند  ضارما  تایلب و  دنک  یم  عفد  هک  اریز  عفان ، تسا  ییاود  نداد  هقدص  ینعی  حجنم » ءاود  هقدصلا  «و 

شیپ رد  تسا  رهاظ  رـضاح و  ناشیا  يایند  زورما  رد  ناگدنب  ياهلمع  ینعی  مهلاجآ » یف  مهنیعا  بصن  مهلجاع  یف  دابعلا  لامعا  «و 
.تلفغ هن  تسا  دوهش  يارس  ترخآ  هک  اریز  ناشیا ، ترخآ  يادرف  رد  ناشیا  ياهمشچ 

ییوخ

و عرـشلا ، یف  ررقملا  ررقملا  هاکزلاک  هبجاو  یه  یلاعت و  هللا  یلا  هبرق  اناجم  قحتـسملل  لام  کیلمت  هقدصلا  حجنم ) ءاود  هقدصلا  (و 
ءادا هبجاولا  هاکزلا  فراصم  نم  ناف  .هیدرفلا  هیعامتجالا و  مالالل  حجنم  ءاود  امهنم  لک  هئاخـس و  قدصتملا و  هردقم  یه  هبودنم و 

داجیا هحـصلا و  نیماـت  لبـسلا و  لـیبست  نم  هماـعلا  رومـالا  یف  فرـصلا  نیکاـسملا و  ءارقفلل و  هناـعالا  باـقرلا و  ریرحت  نویدـلا و 
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و درفلا ، عمجلل و  هعجوم  هسوسحم و  مالال  هعفان  هتاب  هجلاعم  رومالا  هذـه  لک  داـهجلا و  یلع  هناـعالا  دـجاسملا و  تاناتـسرامیبلا و 
هجاـحلا عوجلا و  ملا  هجلاـعم  یف  حـجنم  ءاود  هبودـنملا  هقدـصلا  نا  اـمک  .هریغک  هب  عـفتنی  قدـصتملا و  مـالآ  عـفر  یف  کـلذ  رثوـی 
مکاـضرم اوواد  مالـسلا :) هیلع   ) لاـق هللا و  نذاـب  هجئاوح  یـضقی  همـالآ و  عفدـیف  قـفنملا  قدـصتملا و  یلع  هبلقب  هجوـتف  قحتـسملل 

هلیـصف لجرلا  یبری  امک  اهبحاصل  اهیبری  هللا  نا  نم  اهل  هلماشلا  هقدصلا  لضف  یف  درو  امیف  کیفکی  و  رهاوجلا : هاکز  یف  .هقدصلاب و 
هقدص اهنم و  ناطیـشلا  یلع  لقثا  یـش ء  و ال  ناطیـش ، هئامعبـس  نم  کفت  ءوسلا و  هتیم  عفدت  اهنا  و  دـحا ، لثم  همایقلا  موی  اهب  یتایف 
دابعلا لامعا  و   ) .رمعلا یف  دیزت  لاملا و  یمنت  لاملا  هقدـص  و  باسحلا ، نوهت  میظعلا و  بنذـلا  قحمت  برلا و  بضغ  یفطت ء  لیللا 

نم اهبسانی  هروصب  مسجتی  لمع  لک  نا  اهنم  دافتسی  لامعالا و  مسجت  یلع  لدت  هلمجلا  هذه  مهلجآ ) یف  مهنیعا  بصن  مهلجاع  یف 
ربقلا یلا  ءاطغلا  فشکی  باجحلا و  عفری  يذلا  توملا  لولح  نیح  وه  هلجآ و  یف  هنیعب  لماعلا  اهاری  و  حبق ، وا  نسح  و  رـش ، وا  ریخ 

هیورلا رهاظ  ناف  هری ) ارـش  هرذ  لاقثم  لمعی  نم  هری و  اریخ  هرذ  لاقثم  لمعی  نمف   ) یلاـعت هلوق  رهاـظ  اهدـیوی  .هماـیقلا و  خزربلا و  و 
ياهراک و  رثوم - تسا  ینامرد  هقدص  تسناوارف - شنمشد  تسا  یضاردوخ  زا  هک  ره  همجرتلا : .رـصبلاب  هیورلا  یه  دحاو  لوعفمب 

.تسااهنآ نامشچ  ربارب  ارس  رگید  رد  ادخ  ناگدنب 

درک زاغآ  یتسپ  يراوخ و  دوخب  درک *** زاب  عمط  مشچ  هک  سکنآ  ره 

یسک اب  دنک  یتخس  تیاکش ز  یسک *** ره  دوخب  ددنسپ  ینوبز 

درک شیر  ار  شیوخ  لد  يراوخ  ز   *** درک شیوخ  هدنامرف  هک  ره  نابز 

صقرم دوخ  تجح  زا  یشیورد  هچ  صقن *** سرت  دوب  گنن و ، لخب  دوب 

نتشیوخ تفآ  ار  زجع  نادب  نطو *** ردنا  دنبیرغ  نارادن 

ینف رپ  ژد  یئاسراپ  دوب  ینغ *** دهاز  تسا و ، ریلد  ابیکش 

هنب شجرا  ثرا  يرب  شناد  هچ  هدم *** فک  زا  تسا  نیرق  شوخ  اضر 

ورد نک  هنیآ  كاپ  هشیدنا  ز   *** ون هب  ون  يرخاف  هماج ي  بدا 

زاسب يرهم  ماد  تیئوخشوخ  ز   *** زار قودنص  هنیس  ار  دنمدرخ 

نک كاپ  ار  بیع  دوخ  شزاسب ز  نک *** كاخ  ار  بیع  نک و  لمحت 

یسر تدرد  نامردب  هقدص  ز  یسب *** نمشد  تسار  نایضاردوخ  ز 

ياتود مشچ  شیپ  رد  راک  همه   *** يارس رگیدب  ارناگدنب  دوب 

يرتشوش
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لثم وه  دیدحلا  یبا  نبا  لاق  حـجنم ) ءاود  هقدـصلا   ) .دـیدحلا یبا  نبا  هابای  یناثلا و ال  ناونعلا  ءزج  هیطخلا  مثیم و  نبا  هلعج  و  لوقا :
 … تادابعلا و نم  مالسلا ) هیلع   ) هنیب ام  یف  نوعبرالا - یناثلا و  لصفلا   ) .هقدصلاب مکاضرم  اوواد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لوق 

ارـضحم و ریخ  نم  تلمعام  سفن  لک  دـجت  موی   ) یلاعت هلوق  نم  وه  لاق : مهلجآ ) یف  مهنیعا  بصن  مهلجاع  یف  دابعلا  لاـمعا  و  ( )
و تمدق ، ام  یلع  مدقت  امنا  مهضعب  نم  و  هری -) ارش  هرذ  لاقثم  لمعی  نم  هری و  اریخ  هرذ  لاقثم  لمعی  نمف   … ( ) ءوس نم  تلمعام 

.ادبا هارت  ام ال  یلع  ادغ  هاقلت  ام  رثاف  تکرت  .ام  یلع  مدقت  تسل 

هینغم

، نیدرـشملا يوای  مثیم  ءانبک  هماع  ما  فوهلملا ، هثاغاک  تناک  هصاخ  هایحلا  تاجاح  نم  هجاح  دست  هنوعم  لک  انه  هقدـصلاب  دارملا 
هقدصلا هذه  تسیل  و  هتاجاح ؟ دس  ناسنالا و  همدخ  نم  اعفن  رثکا  ءاود  يا  .نیجاتحملل و  ءاودلا  ءاسکلا و  ءاذغلا و  جـتنی  اعنـصم  ما 
.ءازجلا باسحلا و  موی  ناعا  یحض و  نمل  قیرحلا  باذع  نم  صالخ  ءاود و  اضیا  یه  لب  یفک ، رطضملا و  هوعد  بیجت  هنوعملا  وا 

بورکملا فوهلملا و  ناک  اذا  اذه  بورکملا .) نع  سیفنتلا  و  فوهلملا ، هثاغا  ماظعلا  بونذلا  هرافک  نم  : ) مامالا لوق  ابیرق  یتای  و 
هلمع باوث  دجی  نیرخالا - هعفنمل  هایند  یف  لمع  نم  خلا ..) مهلجاع  یف  دابعلا  هلامعا  و  ( ؟ فولالا لایجالا و  هثاغاب  فیکف  ادـحاو ،

.هترخآ یف  هینیع  بصن  امسجم 

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

ار درد  یلاعتیادخ  هک  دوش  ببس  نآ  دیامن و  یم  نآ  هدنهد  هجوتم  ار  لد  هقدص  اریز   ) هدنهدءافـش دنمدوس و  تسا  یئوراد  هقدص 
هقدص هب  ار  ناتنارامیب  ینعی  هقدصلاب  مکاضرما  وواد  تسا : هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  ور  نیا  زا  و  دیامرف ، عفر  وا  زا 

هک تسا  دوهش  يارس  ترخآ  اریز   ) تسا ناشاهمـشچ  ولج  ترخآ  رد  ناشایند  رد  ناگدنب  رادرک  و  دیئامن ) نامرد  هجلاعم و  نداد 
نم تلمع  ام  سفن  لک  دجت  موی  دـیامرف : یم  میرک س 3 ي 30  نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ  هکنانچ  دوش ، هدـید  راکـشآ و  یناهن  ره 

شیوخ يور  شیپ  هدرک  یئوکین  راک  یـسک  ره  هک  يزور  ینعی  ادیعب  ادما  هنیب  اهنیب و  نا  ول  دوت  ءوس  نم  تلمع  ام  ارـضحم و  ریخ 
هدرواین اج  هب  ار  راک  نآ  شاک  يا   ( دوب یئادج  یتفاسم  شدب  راک  وا و  نیب  شاکیا  هک  دیامن  وزرآ  هدرک  هک  يدب  و  دنیب ، راکـشآ 

). دوب

ینامز

مه کشزپ  هب  دیاب  رگید  يوس  زا  دهد و  افـش  ار  ضرم  ادخ  دنک و  اعد  هدنریگ  هقدص  هک  دوش  یم  ببـس  نداد  هقدص  ادخ  هار  رد 
تمایق زور  .دوب  دهاوخ  حیحـص  ادخ  فطل  زا  ضرم  صیخـشت  اریز  .دهد  رارق  دهد  یم  هک  یئواد  رد  ار  افـش  ادـخ  ات  درک  هعجارم 

شاک يا  دیوگ : یم  دنیب و  یم  دوخ  مشچ  لباقم  رد  هداد  ماجنا  ایند  رد  یلمع  ره  يدرف  ره  دـننک و  یم  یئامندوخ  لامعا  ناهاوگ 
.دوب هلصاف  اهگنسرف  نم  لامعا  نم و  نایم 
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يزاریش دمحم  دیس 

یه یتلا  ایندلا  یف  يا  مهلجاع ) یف  دابعلا  لامعا  و   ) هماهم یف  ناسنالا  حاجن  بجوی  يا  حـجنم ) ءاود  هقدـصلا  : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
.هآر ارش  لمع  نم  و  هآر ، اریخ  لمع  نمف  هرخالا ، یف  يا  مهلجا ) یف   ) مهنیع ماما  يا  مهنیعا ) بصن   ) هلجاع

يوسوم

، بورـضملا تقولا  وه  لجا و  عمج  مهلاجآ : .اهماما  مهنیعا : بصن  .ایندلا  یه  هلجاعلا  و  لجالا ، دض  لجاعلا : .جالعلا  ءاودلا : هغللا :
نم یفشی  احجان  اجالع  اهلعج  دق  هللا و  هجو  هب  دصقی  یناجملا  ءاطعلا  نع  هرابع  هقدصلا  حجنم ) ءاود  هقدصلا  : ) حرشلا .همایقلا  موی 
وه ضرمی و  يذلا  هللا و  یلا  هجوت  هنال  حجانلا  ءاودـلا  وه  ءاعدـلا و  اذـه  یطعملل و  وعدـی  اهذـخای و  ریقفلا  نال  کلذ  ضارمالا و 
ام لک  مهلاجآ ) یف  مهنیعا  بصن  مهلجاع  یف  داـبعلا  لاـمعا  و   ) .هقدـصلاب مکاـضرم  اوواد  هلوق : یبنلا  نع  درو  دـق  یفـشی و  يذـلا 

: یلاعت لاق  و  هری ) ارـش  هرذ  لاقثم  لمعی  نم  هری و  اریخ  هرذ  لاقثم  لمعی  نم  : ) یلاعت لاق  هترخآ  یف  هدـجی  هایند  یف  ناـسنالا  هلمعی 
اههبشا ام  تایالا و  هذه  نم  و  ادیعب ) ادما  هنیب  اهنیب و  نا  ول  دوت  ءوس  نم  تلمع  ام  ارضحم و  ریخ  نم  تلمع  ام  سفن  لک  دجت  موی  )

 … هرخالا یف  لامعالا  میسجتب  مهضعب  دافتسا  هملکلا  هذه  لثم  ناک  ام  و 

یناقلاط

ياـیند رد  ناگدـنب  ياـهرادرک  تسا ، شخب  ناـمرد  ییوراد  هقدـص  دوش ، رایـسب  وا  رب  نادونـشخان  دوب  دونـشخ  دوـخ  زا  سک  ره  »
« .تسا نانآ  ناگدید  ربارب  ناشزیخاتسر  رد  ناشیا ،

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

، ْمِِهلِجاَع ِیف  ِداَبِْعلا  ُلاَمْعَأ  ،َو  ٌحِْجنُم ٌءاَوَد  ُهَقَدَّصلا 

 . ْمِِهلاَجآ ِیف  ْمِِهُنیْعَأ  ُبُْصن 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

ناهج نآ  رد  اهنآ  نامشچ  ربارب  رد  رذگدوز  ِناهج  نیا  رد  ناگدنب  لامعا  تسا و  یـشخبافش  يوراد  نادنمزاین ) هب  کمک   ) هقدص
 ( .تشذگ مود  تمکح  لیذ  رد  تمکح  نیا  دنس   ) . .تسا رادیاپ ) )

هدرک هراشا  دراد  ناوارف  ریثأت  وا  يونعم  يداـم و  یگدـنز  رد  هک  عوضوم  ود  هب  متفه ) تمکح   ) تمکح نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
( . ٌحِْجنُم ٌءاَوَد  ُهَقَدَّصلا  ( ؛» تسا یشخبافش  يوراد  نادنمزاین ) هب  کمک   ) هقدص :» دیامرف یم  تسخن 

تسا و هدش  دراو  هدرتسگ  روط  هب  نادـنمزاین  رب  هقدـص  ادـخ و  هار  رد  قافنا  ریثأت  ّتیّمها و  یمالـسا  تایاور  رد  دـیجم و  نآرق  رد 
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.تسا هدش  هدرمش  تانسح  نیرترثؤم  نیرت و  مهم  زا  یکی 

يدرف و ياه  يرامیب  هدننک  نامرد  مه  راک  نیا  هک  دهد  یم  ناشن  قلطم  روط  هب  شخبافـش ) رثؤم و  «) حجنم و« وراد ) «) ءاود » هب ریبعت 
.تسا یعامتجا  ياه  يرامیب  مه 

تاکز دننام  دنشاب  بجاو  هاوخ  ؛ دشاب نآ  رد  تبرق  دصق  هک  تسا  ییاه  شـشخب  هکلب  ، دوش یمن  هتفگ  شـشخب  هنوگره  هب  هقدص 
هتشاد ماع  هبنج  ای  يرامیب  ای  مورحم  ای  میتی  هب  کمک  دننام  دشاب  هتشاد  یصخش  هبنج  هاوخ  هللا و  لیبس  یف  قافنا  دننام  بحتـسم  ای 

.دوش یم  زین  هیراج  تاقدص  هب  ریبعت  نآ  زا  هک  ماتیالاراد  ناتسرامیب و  يانب  دننام  دشاب 

نیا زا  مورحم  نارامیب  ؛ مینیب یم  دوخ  مشچ  اب  هک  دراد  یسح  هبنج  نآ  زا  یـشخب  ، تسا یـشخبافش  يوراد  تاقدص  نیا  هنوگچ  اما 
ماتیا ، دنوش یم  نامرد  قیرط 

ثیدـح رد  هک  هنوگ  ناـمه  دراد  يونعم  هبنج  نآ  زا  یـشخب  دوش و  یم  هداـهن  مهرم  نادنمتـسم  مـالآ  رب  دـندرگ و  یم  یتـسرپرس 
: تسا هدمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  يوبن  فورعم 

«. ) دـیدنبب اعد  اب  ار  الب  ياهرد  دـینک و  نامرد  هقدـص  اب  ار  دوخ  نارامیب  ِءاَعُّدـلِاب ؛ ِءاَـلَْبلا  َباَْوبَأ  اوُّدُر  ِهَقَدَّصلاـِب َو  ْمُکاَـضْرَم  اوُواَد  »
.( ،ج 7،ص 7،ح 1 لئاسولا كردتسم  .

.تسا رثؤم  رایسب  نارامیب  نامرد  يارب  هقدص  نتخادرپ  هک  تسا  هداد  ناشن  زین  هبرجت 

نادـنزرف و : درک ضرع  دـمآ و  ترـضح  نآ  تمدـخ  یـصخش  : میهد یم  نایاپ  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا  یثیدـح  اب  ار  نخـس  نیا 
: دومرف.دنرامیب همه  هک  دنرفن  هد  نم  رسمه 

ناـمرد هقدـص  اـب  ار  اـهنآ  هَقَدَّصلا ؛ َنِم  ِضیِرَْملا  یَلَع  ًهَعَْفنَم  يَدْـجَأ  اـَل  ِهَقَدَّصلا َو  َنِم  ًَهباَـجِإ  َعَرْـسَأ  ٌءْیَـش  َْسیَلَف  ِهَقَدَّصلاـِب  ْمِـهِواد  »
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ،ج 2  هعیشلا لئاسو  «. ) . تسین هقدص  زا  نارامیب  نامرد  يارب  رتدیفم  يزیچ  رت و  هباجالا  عیرـس  يزیچ  اریز  ، نک

.( 648،ح 4

َو ( ؛» تسا رادیاپ )  ) ناهج نآ  رد  اهنآ  نامـشچ  ربارب  رد  رذگدوز  ِناهج  نیا  رد  ناگدـنب  لامعا  :» دـیامرف یم  هتکن  نیمود  رد  سپس 
( . ْمِِهلاَجآ ِیف  ْمِِهُنیْعَأ  ُبُْصن  ، ْمِِهلِجاَع ِیف  ِداَبِْعلا  ُلاَمْعَأ 

.دراد تمایق  رد  لامعا  مسجت  هب  ینشور  هراشا  ماما  مالک  نیا  ، دنا هدرک  حیرصت  هغالبلا  جهن  ناحراش  زا  یضعب  هک  هنوگ  نامه 

رد زامن  الثم.دـیآ  یمرد  یـسح  بسانم  تروص  هب  تمایق  زور  رد  کی  ره  دـب  کین و  لامعا  هک  تسا  نیا  لامعا  مسجت  زا  روظنم 
لامعا رانک  رد  اه  ناسنا  دوش و  یم  مسجم  روآ  ناـقفخ  هایـس و  يدود  تروص  هب  متـس  ملظ و  حـلاص و  اـبیز و  ناـسنا  کـی  هفاـیق 

.دریگ یم  تروص  قیرط  نیا  زا  اهنآ  رفیک  شاداپ و  زا  یشخب  دوب و  دنهاوخ  دوخ  مسجم 
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ْنَمَف : »» تسا هدمآ  « لازلز » هروس رخآ  رد  هچنآ  دننام  تسا  لامعا  مسجت  نآ  رهاظ  هک  دراد  دوجو  یناوارف  تایآ  زین  دیجم  نآرق  رد 
دنیب و یم  ار  نآ  دنک  کین  راک  يا  هرذ  ینیگنـس  هزادنا  هب  سک  ره  ُهَرَی ؛» ارَـش  ٍهَّرَذ  َلاْقثِم  ْلَمْعَی  ْنَم  َو  ُهَرَی *  ًاْریَخ  ٍهَّرَذ  َلاْقثِم  ْلَمْعَی 

.( هیآ 7 و 8 ، لازلز «. ) . دید دهاوخ  ار  نآ  زین  دنک  دب  راک  يا  هرذ  ردق  هب  سکره 

دلج « نآرق مایپ  » باتک هب  هدـش  دراو  اهنآ  ریـسفت  لاـمعا و  مسجت  دروم  رد  نآرق  رد  هک  یناوارف  تاـیآ  دروم  رد  رتشیب  هطاـحا  يارب 
.دییامرف هعجارم  لامعا  مسجت  ثحب  ، مشش

( مهلجآ  ) نآ حیحـص  تسا و  یتسردان  ریبعت  ارهاظ  هدمآ  حـلاص  یحبـص  هخـسن  رد  هک  مهلاجآ )  ) هب ریبعت  هک  نیا  هجوت  لباق  هتکن 
نیا رب  ینـشور  لیلد  مهلجاع )  ) اـب هلباـقم  هنیرق  هدـش و  هتـشون  مهلجآ )  ) تروص نیمه  هب  هغـالبلا  جـهن  خـسن  ماـمت  اـبیرقت  تسا و 

تسا و ترخآ ) دارم  اجنیا  رد   ) راد تدـم  ءیـش  يانعم  هب  لجآ )  ) تسا و اـیند )  ) دوجوم ءیـش  ياـنعم  هب  لـجاع )  ) اریز ، تساـنعم
.درادن یموهفم  اجنیا  رد  تسا  رمع  دیسررس  يانعم  هب  لجا  عمج  هک  لاجآ ) )

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said the following: “Charity is an effective cure; people's actions
.” in their present life will stand before their eyes in the next

:This saying incorporates two phrases

The first sentence relates to charity. Imām Ali ibn Abū Tālib describes it as an effective
cure, medicine, balsam. This is so because when a man helps the poor and the
destitute with his wealth by way of charity, they pray for his health from the depths of
their hearts; therefore, their prayer is granted by the Almighty, so it brings him a cure
from whatever ails him. In this regard, there is this saying of the Holy Prophet : "Cure

." your sick with charity

The second sentence relates to the disclosure of actions on the Day of Judgment:
Good and bad actions which a person performs in this world cannot be perceived by
human senses because of the veil of material elements. But on the Day of Judgment,
when the curtains will be lifted, they will appear before one's eyes, in forms, in
shapes, in sizes, etc., so much so that there will be no possibility of any denial. Allāh

:has said the following

ْمَُهلاَمْعَأ اْوَُرِیل  اًتاَتْشَأ  ُساَّنلا  ُرُدْصَی  ٍِذئَمْوَی  »
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ُهَرَی اًْریَخ  ٍهَّرَذ  َلاَْقثِم  ْلَمْعَی  ْنَمَف  »

ُهَرَی ارَش  ٍهَّرَذ  َلاَْقثِم  ْلَمْعَی  ْنَمَو  »

On that Day, people shall come out (of their graves) in (scattered) groups in order to
be shown their own actions: Whoever has done an atom's weight of goodness shall

(. see it, and whoever has done an atom's weight of evil shall see it (too) (Qur'ān, 99:6-8

ناسنا شنیرفآ  یتفگش  رد  : 8 تمکح

هراشا

توص
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ٍمرَخ نِم  ُسّفَنَتَی  ٍمظَِعب َو  ُعَمسَی  ٍمحَِلب َو  ُمّلَکَتَی  ٍمحَِشب َو  ُرُظنَی  ِناَسنِإلا  اَذَِهل  اُوبَجعا  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

، دیوگ یم  نخس  تشوگ »  » اب و  درگن ، یم  یپ »  » يا هراپ  اب  هک : دینام ، یتفگش  رد  ناسنا  ياه  یگژیو  زا  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 
 !! دشک یم  سفن  یفاکش »  » زا و  دونش ، یم  ناوختسا »  » اب و 

يدیهش

.دروآ یم  رب  مد  یفاکش  زا  و  دونش ، یم  ناوختسا  اب  و  دیوگ : یم  نخس  تشوگ  اب  درگن و  یم  هیپ  اب  دیریگ : یتفگش  یمدآ  نیا  زا 

یلیبدرا

یم سفن  دونش و  یم  شوگ  ناوختساب  نابز و  هراپ  تشوگب  دنکیم  نخس  مشچ و  هیپ  رب  دنکیم  رظن  هک  اریمدآ  نیا  رم  دینک  بجعت 
ینیب فاکش  زا  دنز 

یتیآ

هکت هب  دـیوگ و  یم  نخـس  یتـشوگ  هراـپ  هب  دـنیب و  یم  هیپ  يا  هعطق  هب  دـیوش ، تفگـش  رد  ناـسنا  نیا  زا  مالـسلا :) هیلع   ) دومرف و 
.دشک یم  سفن  یفاکش  زا  دونش و  یم  یناوختسا 
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نایراصنا

هرفح زا  ،و  دونش یم  یناوختسا  اب  ، دیوگ یم  یتشوگ  اب  ، دنیب یم  یهیپ  اب  هک  دیوش  هدز  تفگـش  ناسنا  نیا  زا  : دومرف ترـضح  نآ  و 
 . دنک یم  سفنت  يا 

اه حرش 

يدنوار

ناسنالا قلخ  یلاعت و  هلوق  مالـسلا  هیلع  قداصلا  ارق  .لـبجلا و  فنا  عطقنم  مرخملا : و  عطقلا : مرخلا : لـصا  و  فنـالا ، بقث  مرخلا : و 
.؟ محلب قطنی  مظعب و  عمسی  محشب و  رظنی  نم  افیعض  نوکی  فیک ال  و  لاقف : افیعض 

يردیک

.لبجلا فنا  عطقنم  مرخملا  عطقلا و  مرخلا : لصا  فنالا و  بقث  مرخلا  و  مرخ : نم  سفنتی  و 

مثیم نبا 

هلیسو ي هب  و  دیوگ ، یم  نخس  نابز )  ) یتشوگ اب  دنیب و  یم  مشچ )  ) یهیپ هلیسو ي  هب  هک  دیـشاب  تفگـش  رد  ناسنا  نیا  دروم  رد  )
زا یخرب  هب  تبـسن  ناـسنا ، شنیرفآ  تفارظ  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما دـشک .) یم  سفن  یفاکـش  زا  و  دونـش ، یم  شوگ )  ) یناوختـسا

شخب یتسه  راگدیرفآ و  تمکح  رد  لالدتـسا  ترـضح  نآ  ییاهن  فده  و  تسا ، هداد  هجوت  نآ  هرابرد ي  ادخ  تمکح  ياهزار 
، ندینش نتفگ ، نخـس  ندید ، رازبا  زا  دنترابع  هک  تسا  هدرک  يروآدای  ار  يرادیب  هجوت و  دراوم  زا  دروم  راهچ  تسا و  هدوب  ناسنا 
اب ناسنا  یتسه  رد  ناـشیزیچان  همه ي  اـب  اـهنیا  هک  ور  نآ  زا  تسا ، هدرک  يروآداـی  صوصخ  هب  ار  دراوم  نیا  و  ندیـشک ، سفن  و 

ياج هک  نیا  ات  تساهنآ ، هب  هتـسباو  ناـسنا  یتسه  و  دـنراد ، ترورـض  دراد ، تاـقولخم  ناـیم  رد  هک  يدـنلب  ماـقم  یگرزب و  ماـمت 
ماجنا ندید  نآ  هلیـسو  هب  هک  تسا  يزیچ  نامه  مالـسلا ) هیلع   ) ماما دوصقم  و  دشاب ، اناد  راگدیرفآ  هب  تبـسن  يرایـشوه  بجعت و 

تفه زا  مشچ  اریز  تسا ، مشچ  هیجاجز  نامه  ای  و  دوش ، یم  هدیمان  مخت ، ناکشزپ  حالطصا  رد  هک  یمرن  هدام ي  نامه  دریگ ، یم 
تـسا نابز  تشوگ ، زا  مالـسلا ) هیلع   ) ماما دوصقم  .دنراد و  یـصوصخم  مان  مادک  ره  هدـش و  لیکـشت  مرن  هدام ي  عون  هس  هدرپ و 

رد نوخ  هک  تسا  یناوارف  کچوک  ياهگریوم  هب  هتخیمآ  یمرن  دیفس  تشوگ  نابز  اریز 

هناهد ود  ریز  رد  تسا و  دوجوم  يدایز  ياهبـصع  اهگریوم و  نابز  ریز  دـیامن و  یم  خرـس  گنر  هب  ور  نیا  زا  دراد و  نایرج  اـهنآ 
هب هتفرگ  رارق  نآ  نب  رد  هک  دسر  یم  یمرن  يا  هدغ  تشوگ  هب  هناهد  ود  نیا  هک  دوش  یم  يراج  اهنآ  زا  ناهد  بآ  هک  دراد  دوجو 

هیلع  ) ماـما دوصقم  .تسا و  هزاـت  رت و  یعیبـط  روطب  نآ  نوماریپ  ناـبز و  هک  تسا  هناـهد  ود  نیمه  هلیـسو ي  هب  باـعل و  دـلوم  ماـن 
یناوختـسا دنیوگ ، یم  يرجح  نآ ، هب  هک  تسا  یناوختـسا  نامه  دونـش ، یم  ار  اهادص  نآ  هلیـسو ي  هب  هک  یناوختـسا  زا  مالـسلا )

غامد زا  هک  یبصع  هب  دـسر  یم  اـت  دـبای  یم  همادا  روطناـمه  هتفرگ و  رارق  يداـیز  ياـهمخ  چـیپ و  اـب  شوگ  يارجم  رد  هک  تخس 
( فاکـش  ) مرخ زا  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما دوصقم  و  تسا ، ییاونـش  هوق ي  لـماح  یحور  ناـیرج  زکرم  هک  ییاـج  دوـش و  یم  جراـخ 
هک یـسک  يارب  تسا  یتربـع  تاـناویح ، ریاـس  رد  هچ  ناـسنا و  ندـب  رد  هچ  اـهنیا  ریاـظن  دراوم و  نیا  ماـمت  رد  .تسا  ینیب  خاروـس 
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تقد ناسنا  ندـب  يازجا  رد  هک  یـسک  ره  .تساـهنآ و  میکح  راگدـیرفآ  دوجو  هب  یهاوگ  لاـمک  و  تسا ، نتفرگ  تربع  ددـصرد 
.دوش یم  نادرگرـس  ناریح و  لقع  و  توهبم ، تام و  ناسنا  هشیدنا ي  هک  دنک  یم  هدهاشم  ار  يدنوادخ  تمکح  زا  یلیالد  دـنک ،

هک دشابن  فیعض  ناوتان و  هنوگچ  تفگ : هاگنآ  دومرف ، تئارق  ار  افیعض  ناسنالا  قلخ  و  هکرابم : هیآ ي  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما 
( مالـسلا هیلع   ) ماما دروم  راهچ  رد  دـیوگ ؟ یم  نخـس  یتشوگ  طسوت  دونـش و  یم  یناوختـسا  اب  و  دـنیب ، یم  هیپ  کـی  هلیـسو ي  هب 

.تسا هدرک  زین  ار  يزاوتم  عجس  تیاعر 

دیدحلا یبا 

 . ٍمْرَخ ْنِم  ُسَّفَنَتَی  ٍمْظَِعب َو  ُعَمْسَی  ٍمْحَِلب َو  ُمَّلَکَتَی  ٍمْحَِشب َو  ُرُْظنَی  ِناَْسنِْإلا  اَذَِهل  اُوبَجْعا  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

مهلوقع و ال هلبقت  امع ال  لودـعلا  هنومهفی و  امب  هماعلا  هبطاخم  نم  هرورـضلا  هیلإ  وعدـت  امل  هرهاظ  یلع  هضعب  لومحم  مـالک  اذـه 
.مهبولق هیعت 

اهتاذـب یقالت  نیعلا  یف  یتلا  هرـصبملا  هوقلا  نإ  لیق  یئرملاب و  لصتی  نیعلا  نم  عاعـش  جورخب  هنإ  لیقف  هیف  فلتخا  دـقف  راصبإلا  امأ 
یف نیعلا  هلآ  هب  عاعشلاب  هفیکت  رابتعاب  ءاوهلا  ریصیف  جورخ  ریغ  نم  يرصبلا  عاعشلاب  ءاوهلا  فیکتب  لب  موق  لاق  اهرصبتف و  تایئرملا 

.كاردإلا

ءاوهلا طسوت  دـنع  نیعلا  نم  هیدـلجلا  هبوطرلا  یف  تایئرملا  حابـشأ  عابطناب  وه  يرـصبلا  كاردإلا  نإ  ءامکحلا  نم  نوققحملا  لاق  و 
یلع اهیف و  هعبطنملا  روصلا  تکردـأل  هرـصبم  هوق  تاذ  هآرملا  تناـک  ول  اولاـق و  هآرملا  یف  هروصلا  عبطنت  اـمک  ءیـضملا  فافـشلا 
رظنی هلوقب  مالـسلا  هیلع  هتراشإ  تعقو  هیدـلجلا  هبوطرلا  یلإ  هیدـلجلا و  هبوطرلا  یف  هرـصبملا  هوقلا  تابثإ  نم  دـب  الف  لاوقألا  عیمج 

 . محشب

اذإ امأ  ملکتی و  هلـصأ  نم  هناسل  عطقی  نم  نأل  مالکلا  یف  هیرورـض  هلآ  ناسللا  سیل  موق  لاق  موق و  دـنع  ناسللا  هلحمف  مالکلا  امأ  و 
ریمأ هراشإ  تعقو  هیلإ  امحل و  مالکلا  هلآ  نوکت  نأ  دـب  الف  نیلوقلا  الک  یلع  تاوهللاـب و  مـالکلا  اـمنإ  اولاـق و  ملکتی  مل  هسأر  عطق 
دنع داـمجلا  رجـشلا و  یف  هدوـجو  زاوـجل  قـالطإلا  یلع  مـالکلا  یف  اطرـش  هصوـصخملا  هینبلا  هذـه  سیل  مالـسلا و  هیلع  نینمؤـملا 

 . ناسنإلا اذهل  اوبجعا  نینمؤملا  ریمأ  لاق  اذل  ناسنإلا و  مالک  یف  طرش  یه  امنإ  انباحصأ و 

لمح اذإـف  ءاـشغلاک  خامـصلا  یف  شورفملا  بصعلا  یف  هعدوملا  هوقلاـب  وه  اـمنإ  قیقحتلا و  دـنع  مظعب  سیلف  توصلل  عمـسلا  اـمأف 
یـضفأ هتوصملا و  هعاریلا  يرجم  يرجتل  تلعج  هیف  تاـجیوعت  دـعب  خامـصلا  یلإ  یهتنملا  نذـألا  بقث  یف  لـخد  توصلا و  ءاوـهلا 

بـصعلا محللا و  لماحلا  نأل  مظع  نم  دـب  الف  هلمجلاب  كاردإلا و  لصح  هعماسلا  هوقلل  لماحلا  بصعلا  کـلذ  یلإ  توصلا  کـلذ 
.مظعلا وه  امنإ 

اـضیأ مرخ  وه  مفلا و  نم  ناسنإلا  سفنتی  نأ  فنألا  دس  ول  نکمی  دق  ناک  نإ  فنألا و  نم  هنأل  مرخ  نم  هنأ  بیر  الف  سفنتلا  امأ  و 
لخدـیف ضبقنت  طسبنت و  هحورملاک  هئرلا  تلعجف  هیلإ  درابلا  میـسنلا  لاخدإ  بلقلا و  نع  راحلا  ءاوهلا  جارخإ  سفنتلا  یلإ  هجاحلا  و 

نیرخنملا یلإ  هذفانلا  اهتبصق  نم  جرخی  اهب و  ءاوهلا 
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یناشاک

هب ات  نآ  رد  دییامن  رکفت  ار و  ناسنا  نیا  رم  دینک  بجعت  ناسنالا ) اذهل  اوبجعا   ) راربا هودق  نآ  تسا  هدومرف  و  مالـسلا ) هیلع  لاق  (و 
و  ) نابز هراپ  تشوگ  هب  دیوگ  یم  و  محلب ) ملکتی  و   ) مشچ هیپ  هب  دنیب  یم  هک  محـشب ) رظنی   ) نایملاع عناص  هب  دیرب  هار  نآ  هطـساو 

رفعج ماـما  زا  تسا  تیاور  ینیب  فاکـش  زا  دـنز  یم  سفن  و  مرخ ) نم  سفنتی  و   ) شوـگ ناوختـسا  هـب  دونـش  یم  و  مـظعب ) عمـست 
لاح دـشابن و  فیعـض  ناسنا  هنوگچ  هک : دومرف  افیعـض ) ناـسنالا  قلخ   ) هک ار  هیآ  نیا  دومن  تئارق  يزور  هک  مالـسلا  هیلع  قداـص 

رد دوب و  هتفخ  یتـخرد  ریز  رد  يدرم  هک  دـنا  هدروآ  .محل  هب  دوـش  یم  اـیوگ  مظع و  هب  دونـش  یم  محـش و  هب  دـنک  یم  رظن  هکنآ 
( رجـشلا یلع  قرولا  تبنا  يذلا  اذ  نم   ) هک دش  يراج  شنابز  رب  هتـشادرب  ار  نآ  داتفا  تخرد  زا  یگرب  هاگان  .تسیرگن  یم  تخرد 

رجـشلا یلع  قروـلا  تبنا  يذـلا   ) هتـشون يو  رب  داـتفیب  وا  زا  یگرب  تلاـح  نیا  رد  .تخرد  رب  ار  گرب  دـینایور  هکنآ  تـسیک  ینعی 
مـشچ هک  دینایور  تخرد  گرب  سک  نآ  ینعی  کمف ) یف  امحل  قطنا  کسار و  یف  امظع  عمـسا  رـصبلا و  هجولا  یلع  قش  يذلاوه 

.هدرک ایوگ  وت  ناهد  رد  ار  هراپ  تشوگ  هتخاس و  اونش  وت  رس  رد  ناوختسا  هتفاکش و  ور  هحفص  رب  ار 

یلمآ

ینیوزق

تسا و وا  نابز  هک  یتشوگ  هراپ  هب  دـیوگ  یم  نخـس  تسا و  وا  مشچ  هک  هیپ  زا  يا  هعطق  هب  دـنک  یم  هاـگن  ار  یمدآ  دـینک  بجعت 
.ینیب ینعی  یفاکش  زا  دشک  یم  سفن  و  وا ، شوگ  فورضغ  ینعی  یناوختسا  هب  دونش  یم 

یجیهال

نینموملاریما تفگ  ینعی و  .مرخ » نم  سفنتی  مظعب و  عمسی  محلب و  ملکتی  محشب و  رظنی  ناسنالا ! اذهل  اوبجعا  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
هب دونـش  یم  نابز و  تشوگ  هب  دیوگ  یم  نخـس  مشچ و  هیپ  هب  دنک  یم  هاگن  هک  ناسنا  نیا  يارب  زا  دـینک  بجعت  هک  مالـسلا  هیلع 

! ینیب خاروس  زا  دشک  یم  سفن  شوگ و  ناوختسا 

ییوخ

وا هماظعتـسا  دـنع  ناسنالا  يرتعی  یناسفن  لاعفنا  باجعا  عمج  بجعلا  لاق : نا  یلا  هنم  بجعلا  هذـخا  رمالا  نم  ابجع  بجع ) : ) هغللا
یشغی يذلاک  ناویحلا  محل  نم  فخ  ضیبا و  ام  موحش  عمج  همحـش  هنم  هعطقلا  مشحلا )  ) .دجنملا هیلع - دری  ام  هراکنا  وا  هارظتـسا 

رـشبلل و هماهلا  مولعلا  نم  ینعملا : .حاحـصلا  دـجنملا و  لـبجلا - فنا  مورخ  عمج  مرخلا )  ) .دـجنملا اـمهوحن - ءاـعمالا و  شرکلا و 
مولعلا کلت  نکی  مل  و  صاوخ ، نم  اهلام  ساوحلا و  قئاقح  نع  ثحبلا  و  ءاضعالا ، دئاوف  ملع  هرـصاعملا  نورقلا  هذـه  یف  اصوصخ 

زازفتساب نیملعلا  نیذه  یلا  مالسالا  ءانبا  رظن  مالسلا ) هیلع   ) تفلتـسا دق  و  ماوعلا ، برعلل  امیـس  و  مالـسلا ) هیلع   ) هرـصع یف  هفورعم 
همیظع هیناسنالا  صئاصخلا  ساوحلا و  هذه  .هفارظتسا و  وا  رمالا  ماظعتـسا  نع  سفنلا  لاعفنا  دجنملا : رکذ  امک  هاشنم ، يذلا  بجعلا 

یف عدوا  ام  كردل  نودعتسی  و ال  رصعلا ، اذه  یف  بارعالا  کئلوا  راکفا  اهقئاقد  یلا  هجوتی  نکل ال  هیاهنلا و  ریغ  یلا  ادج  هفیرظ  و 
هیـضاملا و نورقلا  هلیط  اهنع  نوثحبی  اهنوسرادتی و  هثاحبلا  ءاملعلا و  تلاز  ام  یتلا  هقلخلا  فئاطل  عنـصلا و  قئاقد  نم  ساوحلا  هذـه 

ءاملعلا هجوت  و  نانوی ، هفسالف  دهع  نم  هعیبطلا  همکحلا  لئاسم  نم  راصبالا  هلئـسمف  .اهروغ  یلا  لوصولا  مدعب  نوفرتعی  هرـضاحلا و 
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هیفیک یف  نوریحتی  نکل  و  دولجلا ، هدروـالا و  جوسنلا و  داوملا و  نم  اـهیف  اـم  نیعلل و  هعبـسلا  تاـقبطلا  اوفـشتکا  و  نـالا ، یلا  اـهیلا 
هیلا هجوتی  ـال  نارم  هلوهـسب و  ملکتملا  هدارا  نم  ناـسللا  تـالظع  رثاـت  نا  اـمک  .نیعلا  هسدـع  یف  هقبطنملا  هروـصلل  سفنلا  كاردا 

لوهجم رما  هیناسنالا  سفنلا  یف  خامـصلا  یلع  هعراقلا  تاـجاجترالا  رثا  لـقن  اذـکه  .نیثحاـبلا و  ءاـملعلل  فشکنی  مل  رـس  ملکتملا 
هیلع  ) یلع تفلتـسا  دقو  .هللا  عنـص  بئاجع  نم  هیرلا  یلا  امئاد  اوهلا  لوخدل  هلیـسو  يذلا  یموشیخلا  بقثلا  اذـه  .نیثحابلا و  ءاملعلل 

نم ثعبنی  هرهاظب  رظنلاف  اهیف ، هعدوملا  اـهتالآ  اـهیحانم و  فـالتخا  صاوخلا و  ساوحلا و  هذـه  هرهاـظ  یلا  هیعمتـسم  رظن  مالـسلا )
نم ققحتی  شفنتلا  نا  امک  نیخامـصلا  یمظع  نم  عقی  عمـسلا  و  نیتفـشلا ، ناـسللا و  نم  جرخی  ملکتلا  و  نیعلا ، یف  عدوملا  محـشلا 

و هتانه ، هرورغ و  بکرم  نم  هلزنیل  هتایح  لوصا  یف  هفعـض  یلع  ناـسنالا  هبنی  يرخا  هیحاـن  نم  .مرخلا و  لـخاد  وه  يذـلا  بقث … 
ول يذلا  هروجید  ءایـض  هدوجو و  رون  وه  يذلا  هرظن  ادبمف  .هفیعـض  نابم  هفیفخ و  روما  یلع  مئاق  هدوجو  ناکرا  مظعا  نا  یلا  ریـشی 

ماوق وه  يذلا  همالک  سلفب و  هیرتشی  دحا ال  یلع  ضرع  ول  يذـلا  مشحلا  نم  هریغـص  هعطق  اهیف ، ام  ایندـلا و  هیلع  تملظا  هنع  بلس 
هنع رفنتی  و  دسف ، نفعتل و  اموی  یقب  ول  يذلا  محللا  نم  هریغـص  هعطق  یلع  مئاق  هیناویحلا  هتدلج  ءانبا  رئاس  یلع  هرخف  ادـبم  هتیناسنا و 

قورـش دنع  دئابلا  همیقلل و  دقافلا  مظعلا  نم  هعطق  یلع  مئاق  منرتی  ءاش و  امب  هل  دشنی  ملاعلا و  لکب  هطبری  يذـلا  هعمـس  .دـحا و  لک 
نیا زا  دیـشاب  تفگـش  رد  همجرتلا : .ناینب  الب  مرخ  نم  جرخی  نا  لک  ییحی  هب  يذلا  هسفتت  .سما و  دـعب  اموی  دربلا  ذوفن  سمـشلا و 

.درآرب مد  ینیب  خاروس  زا  و  اونش ، یناوختسا  هکیتب  رونخس و  یتشوگ  هراپب  و  تسا ، انیب  یهیپ  هعطقب ي  هک  رشب 

ایند همغن ي  یناوختسا  اب  دونشب  یمحلب ، دیوگ  نخس   *** انیب دوب  یهیپ  زا  هک  ناسنا  رب  دیرآ  تفگش 

اپ ات  رس  شنیریش ز  ناج  دیآرب  ددنب  رگ  هک   *** ینیب رس  رب  مهبم  خاروس  کی  مد ز  درآرب 

يرتشوش

هذـه یلا  لـضفم  اـی  نـالا  رظنا  لـضفملا :) دـیحوت   ) یفف لوـالا ، اـما  اـهیف : موعط  نم  و  اـهلاحم ، نم  بجعتی  نا  بجی  اذـک  و  لوقا :
نکمتیل هرانملا ، قوف  حیباصملاک  سارلا  یف  نانیعلا  تلعج  فیک  هریغ ، یلع  اهب  فرش  و  هقلخ ، یف  ناسنالا  اهب  صخ  یتلا  ساوحلا 

لـمعلا و هرـشابم  نم  اهبیـصی  تاـفالا و  اهـضرتعتف  نیلجرلا  نیدـیلاک و  نهتحت  یتلا  ءاـضعالا  یف  لـعجت  مل  و  ءایـشالا ، هعلاـطم  نم 
وحن اهعالطا  اـهبلقت و  رـسعیف  رهظلا  نطبلاـک و  ندـبلا  طـسو  یتلا  ءاـضعالا  یف  ـال  و  اـهنم ، صقنی  اـهیف و  رثوی  اـهللعی و  اـم  هکرحلا 

لعجف اهل ، هعموصلا  هلزنمب  وه  و  ساوحلل ، عضاوملا  ینسا  سارلا  ناک  عضوم  ءاضعالا  هذه  نم  یش ء  یف  اهل  نکی  مل  املف  ءایـشالا ،
رصب نکی  مل  نولالا و  تناک  ولف  ناولالا ، كردیل  رـصبلا  قلخف  تاسوسحملا ، نم  یـش ء  اهتوفی  الیکل  اسمخ ، یقلت  اسمخ  ساوحلا 

و برا ، اهیف  نکی  مل  اهکردی  عمـس  نکی  مل  تاوصالا و  تناک  ولف  تاوصالا ، كردیل  عمـسلا  قلخ  و  هعفنم ، اهیف  نکت  مل  اهکردـی 
یلع دـیحوتلا ) یف  لوالا - لصفلا   ) تلخد لاق : عیمج  نب  ورمع  نع  هتیلح )  ) یف میعنوبا  يورف  یناثلا  اـما  .ساوحلا و  رئاـس  کلذـک 

.نیدلا رما  یف  ذافن  رصب و  هل  لجر  اذه  لاق : کعم ؟ اذه  نم  یلیل : یبا  نبال  لاقف  .هفینحوبا  یلیل و  یبا  نبا  انا و  دمحم  نب  رفعج 

: لاق دعب ؟ کسار  تسق  له  نامعن ! ای  لاق : .نامعن  لاق : کمسا ؟ ام  هفینح : یبال  رفعج  لاقف  .معن  لاق : .هیارب  نیدلا  سیقی  هلعل  لاق :
، نیرخنملا یف  هرارحلا  و  نینذالا ، یف  هرارملا  و  نینیعلا ، یف  هحولملا  ام  تملع  له  ائیـش ، نسحت  كارا  ام  لاق : یـسار ؟ سیقا  فیک 
: یلیل یبا  نبا  لاقف  نامیا ؟ اهرخآ  رفک و  اهلوا  هملک  تملع  لهف  لاق : ائیـش ، نسحت  كارا  ام  لاق : .ال  لاق : نیتفـشلا ؟ یف  هبوذـعلا  و 

یلاعت هللا  نا  لاق : هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا نا  يدج  نع  یبا  ینربخا  لاقف : .اهنع  هتلاس  یتلا  ءایـشالا  هذهب  انربخا  هللا ! لوسر  نبای 
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یلع هتمحر  هلـضف و  هنمب و  یلاعت  هللا  نا  و  اتباذـل ، کلذ  الول  و  ناتمحـش ، امهنال  نینیعلا  یف  هحولملا  مدآ  نبال  لعج  هلـضف  هنمب و 
تـسمتلا هرارملا  تقاذ  اذاف  غامدـلا  یلا  تسمتلا  هباد و  سارلا  تلخد  ناـف  باودـلا ، نم  اـباجح  نینذـالا  یف  هرارملا  لـعج  مدآ  نبا 

نتنال کلذ  الول  و  حـیرلا ، امهب  قشنتـسی  نیرخنملا  یف  هرارحلا  لعج  مدآ  نبا  یلع  هتمحر  هلـضف و  هنمب و  یلاـعت  هللا  نا  و  جورخلا ،
اذـهل اوبجعا   ) .ء یـش  لک  ماعطتـسا  اهب  دـجی  نیتفـشلا  یف  هبوذـعلا  لعج  مدآ  نبـال  هتمحر  همرک و  هنمب و  یلاـعت  هللا  نا  و  غامدـلا ،

لالدتـسالا کلذ  نم  هتیاغ  هیف و  یلاعت  هللا  همکح  رارـسا  ضعبب  ناسنالا  قلخ  فطل  یلع  مالـسلا ) هیلع   ) هبن مثیم : نبا  لاق  ناـسنالا )
مالکلا و و  دـیحوتلا ) یف  لوالا - لصفلا   ) رـصبلا هلآ  یه : و  رابتعالا ، رظنلا و  لاحم  نم  هعبرا  رکذ  و  هعدـبم ، هعناـص و  همکح  یلع 

موقی و ال  تاقولخملا ، یف  هتبتر  ولع  هفرش و  یلع  ناسنالا  دوجو  یف  هیرورض  اهفعض  عم  اهنوکل  رکذلاب  اهصخ  و  سفنتلا ، عمـسلا و 
هبوطرلا هب  رظنی  يذـلا  محـشلاب  دارا  مثیم : نبا  لاق  محـشب ) رظنی   ) .میکحلا عناصلا  فطل  رابتعا  بجعتلا و  لحم  کلذ  نوکیل  اهب  الا 

یف صتخی  اهنم  لک  تابوطر ، ثالث  تاقبط و  عبـس  نم  هبکرم  نیعلا  ناف  هیدـیلجلا ، هبوطرلا  وا  هضیبلاـب  ءاـبطالا  فرع  یف  هامـسملا 
نا لیق : و  یئرملاب ، لصتی  نیعلا  نم  عاعـش  جورخب  هنا  لیقف : هیف ، فلتخا  دقف  راصبالا  اما  لیق : دیدحلا : یبا  نبا  لاق  .مساب و  مهفرع 

ریصیف جورخ ، ریغ  نم  يرصبلا  عاعشلاب  ءاوهلا  فیکتی  لب  موق : لاق  و  اهرصبتف ، تایئرملا  اهتاذب  یقالت  نیعلا  یف  یتلا  هرصبملا  هوقلا 
حابـشا عابطناب  وه  يرـصبلا  كاردالا  نا  ءامکحلا : نم  نوققحملا  لاـق  و  كاردـالا ، یف  نیعلل  هلآ  هب  عاعـشلاب  هفیکت  راـبتعاب  ءاوهلا 
ریخالا قدصی  و  تلق : .هآرملا  یف  هروصلا  عبطنت  امک  یضملا ء  فافـشلا  ءاوهلا  طسوت  دنع  نیعلا  نم  هیدیلجلا  هبوطرلا  یف  تایئرملا 

، هضیبلا یف  اهلک  ایندلا  لخدی  نا  ارداق - ناک  اذا  کبر - ردـقیا  مکحلا : نب  ماشهل  لاق  یناصیدـلا  نا  دروف  مالـسلا ،) هیلع   ) مهرابخا
: لاق کساوح ؟ مک  هل : مالـسلا ) هیلع   ) لاـقف مالـسلا ،) هیلع   ) قداـصلا کـلذ  یف  ماـشه  عجارف  ایندـلا ؟ رغـصی  ـال  هضیبلا و  ربکی  ـال 

امب ینربخا  کقوف و  کماما و  رظنا  هل : لاقف  .لقا  وا  هسدعلا  لثم  لاق : رظانلا ؟ ردق  مک  و  لاق : .رظانلا  لاق : رغـصا ؟ اهیا  لاق : .سمخ 
( دیحوتلا یف  لوالا - لصفلا   ) نا ردق  يذلا  نا  مالسلا :) هیلع   ) لاقف .اراهنا  الابج و  اروصق و  ارود و  اضرا و  ءامس و  يرا  لاقف : .يرت 

لاق محلب ) ملکتی  و   ) .هضیبلا ربکی  ایندلا و ال  رغـصی  ال  هضیبلا ، یف  اهلک  ایندلا  لخدی  نا  یلع  رداق  لقا  وا  سدعلا  هارت  يذـلا  لخدـی 
رمحا و نیبتی  کلذـل  و  مد ، اهیف  هریثک  راغـص  قورع  هب  فتلت  وخر  ضیبا  محل  هناف  ناسللا ، محللاـب  مالـسلا ) هیلع   ) ینع و  مثیم : نبا 

یمسی هلصا  یف  عوضوم  وخر  يددغ  محل  یلا  نایهتنی  باعللا  امهنم  لیسی  ناتهوف  هتحت  و  هریثک ، باصعا  تانایرش و  قورع و  هتحت 
یف لضفم  ای  رکفلا  لطا  لضفملا :) دـیحوت   ) یف و  تلق : .هیعیبطلا  هوادـنلا  هلوح  ام  ناسلل و  یقبی  نیتهوفلا  نیتاـهب  و  باـعللا ، دـلوم 

فورحلا و هغایصل  نانسالا  ناتفشلا و  ناسللا و  و  توصلا ، جورخل  هبوبنالاک  هرجنحلاف  ناسنالا ، یف  هتالآ  هئیهت  مالکلا و  توصلا و 
و ءارلا ، حصفی  مل  هناسل  لقث  نم  و  ءافلا ، ححصی  مل  هتفش  تطقس  نم  و  نیسلا ، مقی  مل  هنانسا  تطقس  نم  نا  يرت  الا  مغنلا ،

یتلا تالضعلا  و  حیرلا ، لخدتل  هیف  خفنی  يذلا  قزلا  هبشت  هئرلا  و  رامزملا ، هبصق  هبشت  هرجنحلاف  مظعالا ، رامزملا  کلذب  یش ء  هبشا 
غوصت یتلا  نانسالا  ناتفـشلا و  و  ریمازملا ، یف  حیرلا  يرجت  یتح  قزلا  یلع  ضبقت  یتلا  عباصالاک  توصلا  جرخیل  هئرلا  یلع  ضبقت 
رامزملا هبشی  توصلا  جرخم  ناک  نا  هنا و  ریغ  اناحلا ، هریفـص  غوصتف  رامزملا ، مف  یف  فلتخت  یتلا  عباصالاک  امغن  افورح و  توصلا 

نم ناسنالا  یلع  هب  هللا  معنا  ام  لضفم  ای  لمات  لاق - نا  یلا  توصلا - جرخمب  هبـشملا  وه  هقیقحلا  یف  رامزلا  ناـف  فیرعتلا ، هلـالاب و 
یف ام  هریغ  نع  مهفی  دیحوتلا ) یف  لوالا - لصفلا   ) هب و  هرکف ، هجتنی  هبلقب و  رطخی  ام  هریمـض و  یف  امع  هب  ربعی  يذـلا  قطنملا  اذـه 

همعن نوکل  و  تلق : .ائیـش  ربخم  نع  مهفت  ـال  و  یـشب ء ، اهـسفن  نع  ربخت  ـال  یتلا  هلمهملا  مئاـهبلا  هلزنمب  ناـک  کـلذ  ـالول  و  هسفن ،
و (. ) نایبلا هملع  ناسنالا  قلخ  : ) نانتمالا ماقم  یف  الع - لج و  نمحرلا - لاـق  ناویحلا ، نم  ناـسنالا  زییمت  یف  هباـثملا  کـلتب  ناـسللا 

ریثـک نذـالا ، يرجم  هیف  بلـص  مظع  وـه  و  يرجحلا ، یمـسملا  مظعلا  هب  عمـسی  يذـلا  مظعلاـب  دارا  و  مثیم : نبا  لاـق  مـظعب ) عمـسی 
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هوقلل لماحلا  حورلا  يرجم  یه  یتلا  غامدلا ، نم  هتبانلا  هبصعلا  یقلی  نا  یلا  کلذک  رمی  تافطعلا ، جیراعتلا و 

، هرواحملا هبطاخملا و  حور  دقفی  هناف  هریثک ، روما  یف  لتخی  عمـسلا  مدع  نم  کلذک  و  لضفملا :) دـیحوت   ) یف و  تلق : هعماسلا … 
نم ائیـش  عمـسی  و ال  هب ، اومربتی  یتح  هترواحم  یف  سانلا  یلع  هنووملا  مظعت  و  هبرطملا ، هیجـشملا  نوحللا  تاوصالا و  هذـل  مدـعی  و 
هقلخ يذلل  یهجو  دجس   ) نیتدجسلا راکذا  یف  .یح و  وه  تیملاک و  و  دهاش ، وه  بئاغلاک و  نوکی  یتح  مهثیداحا  سانلا و  رابخا 
رئاس ناسنالا و  ندـب  نم  اهلاثما  هذـه و  یف  و  مثیم : نبا  لاق  فنالا ، بقث  وه  و  مضلاـب ، مرخ ) یف  سفنتی  و  ( ) هرـصب هعمـس و  قش  و 

ندـب حیرـشت  یف  رظن  نم  و  اـهل ، میکحلا  عناـصلا  دوجوب  دـیحوتلا ) یف  لوـالا - لـصفلا   ) هداهـش لاـمک  و  ربتعا ، نمل  هربع  ناویحلا 
قلخ و  یلاعت … ( : هلوق  مالـسلا ) هیلع   ) قداصلا ارق  .هلقع و  اهیف  شهدی  هبل و  اهیف  راحی  هیهلالا  مکحلا  نم  دهاوش  هترـضح  ناسنالا 

.محلب قطنی  و  مظعب ، عمسی  و  محشب ، رظنی  وه  افیعض و  نوکی  فیک ال  لاق : مث  افیعض ) ناسنالا 

هینغم

.يرط مظع  وه  و  بورضغلا ، هب  دارملاف  مظعلا  اما  هوحن ، نیعلا و  هکبش  یطغی  يذلا  فافـشلا  دلجلاک  محللا  ریغ  انه  محـشلاب  دارملا 
ام اهنم  هیلا  برـستت  بلقلا  یلا  هذـفان  اهنا  یلوالا  ناتمهم  نیعلل  .فنالا و  عمـسلا و  ناسللا و  رـصبلا و  ءاضعا : هعبرا  یلا  مامالا  راـشا 

و هدالب ، هنطف و  و  ضغب ، بح و  نم  بلقلا  یف  عدوم  وه  ام  نایحالا  نم  ریثک  یف  سکعت  هآرم  اـهنا  هیناـثلا  همهملا  .جراـخلا  یف  هارت 
نا دـبال  نیعلا  یف  ام  لک  نا  اذـه  ینعم  اضیا  .اـهیف و  رثوی  و  هیف ، رثوت  هنم ، ذـخات  بلقلا و  یطعت  نیعلا  نا  اذـه  ینعم  و  رـش ، ریخ و 
نا و  هفاثک ، هظلغ و  محللا  یف  نا  ههادـبلا  نم  و  نیعلا ، هیلع  عقت  ام  هیف  سکعنی  ایفاص  اـیقن  و  هئارو ، اـمع  یکحی  افافـش  اـقیقر  نوکی 

هکرح و ءاضعالا  رثکا  وهف  ناسللا  ما  نولینلا .)  ) هبـشا ب وه  و  محللا ، نم  قرا  فخا و  محـشلا  و  مظعلا ، نم  هفاثک  لـقا  محللا  ناـک 
دنع كرحتی  لب  هفذق ، وا  قیرلا  عالتبا  دنع  و  ماعطلا ، بارشلا و  مالکلا و  دنع  لالک  بعت و  الب  هعرسب  هتکرح  يرجت  ..اطسب  اضبق و 

ردـصلا هلزنمب  مفلا  یف  نوکی  نا  و  بصع ، مظع و  الب  ابطر  امحل  نوکی  نا  کلذ  یعدتـساف  ..بارـشلا  ماعطلا و  كرت  توکـسلا و 
الا نذالا  یلا  لخدـی  و ال  ءاوهلا ، هلمحی  توصلا  و  توصلل ، هطقاللا  هادالا  یهف  نذالا  اما  .هیجراخلا و  ضراوعلا  نم  هل  انوص  بلقلل 

ناسنالا یف  سفنتلا  اما  .اکـسامتم  ایرط  امظع  لب  ابلـص  امظع  و ال  ایخرتسم ، امحل  انیل ال  اوضع  هناحبـس  اهلعجف  هتدـح ، راسکنا  دـعب 
هفیوجت هناحبس  لعج  دق  و  ءاوهلا ، قاشنتسال  مفلا  نع  ینغتـسی  هب  و  فنالا ، اهمها  و  هریثک ، تالـضع  هل  نا  صاصتخالا  لها  لوقیف 

اضیا و  مزاللا ، ردقلا  نود  لخدل  قیضا  وا  بولطملا ، نم  رثکا  ءاوهلا  نم  فوجلا  یلا  لخدل  هیلع  امم  عسوا  ناک  ول  و  هجاحلا ، ردقب 
.هکرحلا نع  هفقوا  هتوقب و  همدـص  الا  و  غامدـلا ، یلا  لـصی  نا  لـبق  هتدـح  رـسکنت  ءاوهلا و  هیف  رـصحنیل  الیطتـسم  فیوجتلا  لـعج 

.يدهف ردق  و  يوسف ، قلخ  يذلا  ناحبسف 

هدبع

خامـصلا بصع  عرقتف  ءاوهلا  اهبرـضی  نذـالا  یف  ماـظع  مظعلا  ناـسللا و  محللا  هقدـحلا و  محـش  محـشلا  محلب : ملکتی  محـشب و  … 
عامسلا نوکیف 

يرفعج

مالسالا ضیف 
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هب ات  دـیئامن  هشیدـنا   ) دـیئآ تفگـش  هب  ناـسنا  نیا  شنیرفآ )  ) يارب تسا : هدومرف  ناـسنا ) شنیرفآ  یتفگـش  رد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
یم نخـس  نابز )  ) یتشوگ اب  و  دـنیب ، یم  مشچ )  ) یهیپ اـب  هک  هدـیرفآ ) يروط  ار  وا  هک  دـیرب  یپ  شراگدـیرفآ  یئاـناوت  تردـق و 

!! دشک یم  سفن  ینیب )  ) یفاکش زا  و  دونش ، یم  شوگ )  ) یناوختسا اب  و  دیوگ ،

ینامز

یم مسج  هب  دوش و  یم  جراخ  مشچ  زا  یعاعـش  - 1 دنیوگ : یم  یـضعب  دوش ؟ یم  عقاو  هنوگچ  هک  تسا  فالتخا  ندـید  دروم  رد 
دنیب یم  ناسنا  دنک و  یم  ادیپ  طابترا  مسج  اب  امیقتسم  یئانیب  يورین  - 2 دنیوگ : یم  یضعب  ددرگ و  یم  مهارف  ندید  هنیمز  دسر و 

هداـمآ ار  نآ  دـهد و  یم  رارق  ریثاـت  تحت  ار  مشچ  دریگ و  یم  رارق  ریثاـت  تحت  مشچ  رواـجم  ياوـه  - 3 دندقتعم : رگید  یـضعب  و 
یلع ماما  .دـنیبب  ار  نآ  دـناوت  یم  مشچ  هک  دوش  یم  پاـچ  مشچ  رد  ماـسجا  سکع  - 4 دنیوگ : یم  رگید  یـضعب  .دنک  یم  ندـید 

تسا راد  ار  يراج  هب  هک  شوگ  هلال  یئاونش ، دروم  رد  دنیب ! یم  هیپ  دوخ  دیامرف  یم  احیرص  اهرظن  هنوگنیا  ربارب  رد  مالـسلا ) هیلع  )
ادص دبوک و  یم  یناوختـسا  يور  هدنبوک  هدرپ  تشپ  دسر ، یم  شوگ  هدرپ  هب  ادص  دتـسرف ، یم  شوگ  لخاد  دریگ و  یم  ار  ادـص 

يراک هزیر  ردقنآ  لاح  نیع  رد  تسا و  هدرک  قلخ  فیعـض  ار  رـشب  ادخ  لاح  ره  رد  دـهد ! یم  ربخ  زغم  هب  دزاس و  یم  سکعنم  ار 
.تسا لکشم  زونه  بط  نادنمشناد  يارب  نآ  كرد  هک  دراد  دوجو  رشب  داهن  رد 

يزاریش دمحم  دیس 

( محلب مکلتی  و   ) محشلا نم  تقلخ  نیعلا  ناف  محشب ) رظنی   ) رشبلا عون  دارملا  ناسنالا ) ذهل   ) اوبجعت يا  اوبجعا ) : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
و  ) کلذ نم  عامـسلا  نوکی  و  خامـصلا ، بصع  عرقیف  ءاوهلا  جوم  هبرـضی  نذالا  مظع  يا  مظعب ) عمـسی  و   ) ناسللا محل  هطـساوب  يا 

.مفلا فنالا و  قش  نم  يا  مرخ ) نم  سفنتی 

يوسوم

.طیخلا هنم  لخدـی  یتلا  اهبقث  هربالا  مرخ  بقثلا و  مرخلا : .اـهتلقم  نیعلا  همحـش  ناویحلا و  محل  نم  فخ  ضیبا و  اـم  محـشلا : هغللا :
مامالا ریدـقلا و  عدـبملا  همظع  قلاخلا و  همکح  عنـصلا و  هقد  یکحت  هیهلا  هزجعم  هیف  وضع  لک  نیوکتلا و  بیجع  ناسنالا  حرـشلا :

يارتت ء و نیعلا  هذهف  هیلا  هجوتی  هدبعیف و  هللا  یلا  تفتلی  ظعتی و  ربتعیل و  ناسنالا  هبنیف  هعبرالا  ءاضعالا  هذه  یف  يرابلا  همظع  رکذـی 
هفعاضم فاعـضا  ندبلا  یف  ناسللا و  وه  محلب و  ملکتی  کلذـک  اهلاثما و  دـجوی  ندـبلا  یف  نا  عم  ناسنالا  يری  اهب  همحـش و  اهناک 

یه نذالا و  هطـساوب  متی  عمـسلا  کلذـک  ناسنالا و  ندـب  یف  رخآ  یـش ء  هتفیظ  يدوی و  ـال  هب و  ـالا  مـالکلا  نوکی  ـال  اذاـملف  هلثم 
نم کلذک  بلصا و  اهنم و  ربکا  ماظع  ندبلا  یف  نا  عم  عامتسالا  تاوصالا و  لقن  اهتطـساوب  متت  لکـشب  هفلوم  هعمتجم و  تامیظع 
نا ناسنالا  یلع  عدباف و  قلخ  نم  ناحبـس  هنم  سفنتلا  نوکی  اذاملف  هریغ  ندـبلا  یف  نا  عم  مفلا  بقث  نم  وا  سفنتلا  متی  فنالا  بقث 

 … ریبخلا میلعلا  هللا  یلا  عجری  ظعتی و  رکفی و  ربتعی و  رظنی و 

یناقلاط

یم سفن  یفاکش  زا  دونش و  یم  یناوختـسا  اب  دیوگ و  یم  نخـس  یتشوگ  هراپ  اب  درگن و  یم  هیپ  اب  دیریگ ، یتفگـش  یمدآ  نیا  زا  »
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« .دشک

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

.ٍمْرَخ ْنِم  ُسَّفَنَتَی  ،َو  ٍمْظَِعب ُعَمْسَی  َو  ٍمْحَِلب ، ُمَّلَکَتَی  ،َو  ٍمْحَِشب ُرُْظنَی  ِناَْسنِْإلا  اَذَِهل  اُوبَجْعا 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

سفنت یفاکش  زا  دونش و  یم  یناوختسا  اب  دیوگ  یم  نخس  یتشوگ  هعطق  اب  ، دنیب یم  هیپ  هعطق  کی  اب  هک  دینک  بجعت  ناسنا  نیا  زا 
و دوب ) هنس 387  وا  تافو   ) دوب یفورعم  ظعاو  هک  نوعمـس  نبا  زا  هغالبلا  جهن  رداصم  هدنـسیون  هنامیکح : راتفگ  دنـس  دنک . ( ! یم 

مِْحَّللِاب َقَْطنأ  ْنَم  َناْحبُس  :» دیوگ یم  دوخ  نانخـس  زا  یکی  رد  دنک  یم  لقن  ، دیـشوپ ایند  زا  مشچ  هغالبلا  جهن  فیلأت  زا  لبق  لاس   13
ییانیب و هیپ  هعطق  کی  اب  دروآرد و  قطن  هب  ار  ناسنا  تشوگ  هعطق  کی  اب  هک  ییادخ  نآ  تسا  هزنم  ؛ ِمْرَْخلِاب َرَْـصبأَو  ِمْحَّشلِاب  َرََّصبَو 

مالک زا  ار  نخـس  نیا  « نوعمـس نبا  » هک دنک  یم  يریگ  هجیتن  نینچ  رداصم  هدنـسیون.دیشخب  وا  هب  « ار ییاونـش  ناوختـسا  يا  هعطق  اب 
هک دوبن  « يدادغب نوعمـس  نبا  » اهنت : دیازفا یم  سپـس  تسا  هتفرگ  هغالبلا  جـهن  زا  ریغ  يرگید  عبنم  زا  نیاربانب  هدرک و  سابتقا  یلوم 
ریغ »و  عفقم هّللادـبع  »و« بتاک نب  دـیمحلا  دـبع  «،» يرـصب نسح  » وا زا  شیپ  درک  یم  سابتقا  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤمریما  ياـه  هبطخ  زا 

(.( ،ج 4،ص 11 هغالبلا جهن  رداصم  ) .دندش باریس  ترضح  نآ  مالک  همشچرس  زا  ییاناوت  بیطخ  ره  هکلب  ، اهنآ

ناسنا ياه  یتفگش 

یم رشب  قلاخ  میظع  ریبدت  ناسنا و  شنیرفآ  تمظع  هب  یفیطل  تاراشا  دوخ  زیمآ  تمکح  نانخس  زا  شخب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
لئاسم یکچوک  لیاسو  اب  هک  هدوب  نیا  اناوت  رداق  دنوادخ  تقلخ  ياه  یگژیو  زا  یکی  هک  دراد  هیکت  انعم  نیا  رب  ًاصوصخم  دنک و 

.دنک یم  هدرک و  داجیا  ار  یمهم 

کی اب  هک  دـینک  بجعت  ناسنا  نیا  زا  :» دـیامرف یم  تسخن  ، دـنک یم  هراشا  شنیرفآ  ياه  یتفگـش  نیا  زا  تمـسق  راهچ  هب  اجنیا  رد 
( . ٍمْحَِشب ُرُْظنَی  ِناَْسنِْإلا  اَذَِهل  اُوبَجْعا  ( ؛» دنیب یم  هیپ  هعطق 

عقاو رد  مشچ  یلو  ؛ دراد یم  اپرب  ار  نآ  اه  ناوختـسا  هک  یتشوگ  ؛ هدش لیکـشت  تشوگ  زا  اتدـمع  ناسنا  ندـب  ياه  تفاب  میناد  یم 
لایس و هدام  هس  دنا و  هتفرگ  رارق  مه  يور  هک  هقبط  تفه  زا  ؛ دراد یقیقد  بیجع و  رایسب  نامتخاس  هک  تسا  فافش  هیپ  هعطق  کی 

يرادرب ملیف  لیاسو  نیرت  قیقد.تسا  مکاح  نآ  رب  باسح  مظن و  ایند  کـی  هدـش و  لیکـشت  دـنراد  رارق  اـهنآ  ناـیم  رد  هک  فاّـفش 
ملیف راک  لاس  داتـشه  ای  داتفه  هاگ  دنهنب  نآ  رد  یملیف  هک  دشاب  هتـشاد  نیا  هب  زاین  هک  نیا  نودب  اریز  ، درادن ار  مشچ  تردـق  زگره 

دنک قبطنم  کیدزن  رود و  رب  ار  دوخ  دناوت  یم  دحاو  نآ  رد  تسا و  يدعب  هس  وا  ياه  ملیف  مامت  دـهد و  یم  ماجنا  ار  دوخ  يرادرب 
.دشاب هتشاد  ندرک  میظنت  هب  زاین  هکنآ  یب  دنک  یم  تکرح  تعرس  اب  هناگراهچ  تاهج  رد  و 

رون هک  ییاج  رد  ؛ دـنک یم  هدامآ  فلتخم  ياـه  هنحـص  زا  يرادرب  سکع  يارب  ار  دوخ  راـکدوخ  روط  هب  هک  نیا  مشچ  بیاـجع  زا 
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دوش بارخ  يرادرب  سکع  هن  دنیبب و  بیسآ  مشچ  هن  دوش  دراو  يرتمک  رون  ات  دوش  یم  گنت  تعرس  هب  مشچ  کمدرم  دشاب  دایز 
.دنک مشچ  دراو  ار  يرتشیب  رون  ات  دوش  یم  خارف  رایسب  مشچ  کمدرم  دشاب  مک  هک  ییاج  رد  و 

دراد رارق  نآ  فارطا  رد  هک  یفیرظ  رایسب  تالضع  هلیسو  هب  مشچ  یسدع  کیدزن  رود و  ياه  هنحـص  زا  يرادرب  سکع  ماگنه  هب 
ياه هنحص  يارب  هتشگ  روطق  یسدع  ات  دوش  یم  اهر  هاگ  دنک و  يرادربریوصت  ًالماک  ار  رود  ياه  هنحـص  ات  دوش  یم  هدیـشک  هاگ 

.دشاب هدامآ  کیدزن 

یمن ار  زیچ  چـیه  مینک  یم  هاـگن  فارطا  هب  یتـقو  ، دوـش یم  شوماـخ  اـه  غارچ  کـیرات  بـش  رد  ناـهگان  هـک  تـسا  هدـش  رایـسب 
دوخ دمآ  تفر و  هار  مینیب و  یم  ار  دوخ  فارطا  يایشا  مک  مک  دنک و  یم  قیبطت  نآ  رب  ار  دوخ  مشچ  هظحل  دنچ  زا  سپ  یلو  ؛ مینیب

.مینک یم  ادیپ  ار 

یم تروص  نوخ  قیرط  زا  هیذغت  دنوش و  هیذـغت  دـیاب  دنتـسه و  يا  هدـنز  دوجوم  مشچ  تارذ  همه  هک  نیا  رگید  ياه  یتفگـش  زا 
راگدـیرفآ یلو  ددرگ  یم  کیرات  ام  رظن  رد  اج  همه  دوشب  مشچ  دراو  دوش  یم  اضعا  دراو  هک  یلکـش  ناـمه  هب  نوخ  رگا  دریگ و 

یمن ناشن  دوخ  زا  یگنر  نیرتمک  هک  دزاس  یم  لالز  هیفـصت و  نانچ  ار  نآ  دوش  مشچ  ياه  هتخای  دراو  نوخ  هکنآ  زا  شیپ  ناهج 
.دهد

يرادهگن بوطرم  مرن و  اه  کلپ  تکرح  کشا و  کچوک  رایسب  ياه  همشچ  هلیسو  هب  ًامئاد  هک  تسا  نیا  مشچ  بیاجع  رگید  زا 
يور ًاجیردت  ار  لالز  بآ  نیا  کشا  ياه  همـشچ  دهد  یم  تسد  زا  ار  دوخ  ییآراک  دکـشخ و  یم  مشچ  دشابن  رگا  هک  دوش  یم 

تیلاعف هیرگ  ماگنه  هب  دزیر و  یم  قلح  لخاد  هب  دنک و  یم  روبع  تسا  بالضاف  هلزنم  هب  هک  يرگید  يارجم  زا  دتسرف و  یم  مشچ 
تـسش مشچ و  هیذغت  يارب  هک  هدش  بیکرت  هدام  تسیب  زا  شیب  زا  مشچ  کشا.دبای  یم  ینوزف  راکدوخ  تروص  هب  اه  همـشچ  نیا 

ياذغ کی  یـضعب  هتفگ  هب  دزاسب  مشچ  کشا  دـننام  يا  هدام  دـناوتب  رـشب  رگا  تسا و  رثؤم  ًالماک  نآ  ندرک  ینوفع  دـض  وش و  و 
.دنسر یمن  مشچ  کشا  ياپ  هب  مادک  چیه  دنا  هتخاس  زورما  هک  یعونصم  ياه  کشا  دوب و  دهاوخ  يوقم  لماک 

هک درب  یپ  ناوت  یم  یلوم  مالک  تمظع  هب  اجنیا  زا  دـجنگب و  باتک  کـی  رد  هک  تسا  نآ  زا  شیب  مشچ  ناـمتخاس  ياـه  یتفگش 
«. دنیبب ار  اه  هنحص  همه  نیا  دناوت  یم  کچوک  یبرچ  هعطق  کی  اب  ناسنا  :» دیامرف یم 

ود ناسنا  يارب  ایآ  ِْنیَْنیَع ؛» َُهل  ْلَعَْجن  َْمل  َأ  : »» دـیامرف یم  هدرک و  هراشا  یـسانشادخ  هلئـسم  رد  اـه  مشچ  شنیرفآ  هب  زین  دـیجم  نآرق 
.( هیآ 8 ، دلب . ( .»؟ میدیرفاین مشچ 

نوریب ناسنا  مشچ  نورد  زا  یعاعـش  هک  دندوب  دقتعم  میدـق  هفـسالف  ییانیب  یگنوگچ  دروم  رد  هک  تسا  هجوت  نایاش  زین  هتکن  نیا 
رون هک  هنوگ  نامه  تسرد  تسا  ملسم  نآ  سکع  زورما  هک  یلاح  رد  دنیب  یم  ار  نآ  ناسنا  دنک و  یم  دروخرب  مسج  اب  دیآ و  یم 

يرادرب سکع  يارب  ینوریب  رون  زا  زین  ناسنا  مشچ  دنک  لقتنم  ار  ءایشا  سکع  ات  دبات  یم  يرادرب  سکع  ياه  هاگتسد  هب  نوریب  زا 
.دریگ یم  هرهب 

نایاپ مشچ  هرابرد  ار  نخس  نآ  رکذ  اب  هک  هدرک  هراشا  اجنیا  رد  يا  هظحالم  لباق  هتکن  هب  دوخ  هغالبلا  جهن  حرـش  رد  هینغم  موحرم 
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ار ناسنا  دزاس و  یم  لقتنم  لد  نورد  هب  ار  جراخ  ياه  هنحـص  هک  نیا  تسخن  دـنک  یم  مهم  راک  ود  مشچ  : دـیوگ یم  وا  میهد  یم 
يرایـشوه و توادـع و  تبحم و  زا  تسا  بلق  نورد  رد  هـچنآ  هـک  نـیا  رگید  دـنک و  یم  هاـگآ  درذـگ  یم  شفارطا  رد  هـچنآ  زا 

.دشاب ناسنا  نورد  رارسا  هنییآ  دناوت  یم  مشچ  دزاس و  یم  لقتنم  مشچ  هب  رش  ریخ و  تهالب و 

َو ( ؛» دیوگ یم  نخـس  یتشوگ  هعطق  اب  ناسنا ) هکدینک  بجعت   ) و :» هک دیامرف  یم  نایب  ار  ناسنا  دوجو  یتفگـش  نیمود  ماما  هاگ  نآ 
( . ٍمْحَِلب ُمَّلَکَتَی 

تـسرد رگا  یلو  میا  هدوب  انـشآ  نآ  اب  یکدوک  زا  یتح  هک  دـسر  یم  رظن  هب  يا  هداس  رایـسب  راک  اـم  يارب  نتفگ  نخـس  هک  نیا  اـب 
جرخم دخرچب و  فورح  ددعتم  جراخم  يور  تعرس  اب  دیاب  نابز  هلمج  کی  يادا  ماگنه  هب.تسا  يا  هدیچیپ  رایسب  راک  میـشیدنیب 

زا « فلا » فرح دـهد  هزاجا  دریگب و  مارآ  هاگنآ  دورب و  «ب » فرح غارـس  هب  هلـصافالب  دـنک و  باختنا  «ز» فرح يارب  ـالثم  ار  مزـال 
ای هلاقم  کی  ندناوخ  يارو  دینک  رکف  لاح.دوش  ظفلت  نابز  هژاو  ات  دریگ  رارق  « نون » جرخم يور  هلـصافالب  دوش  شخپ  ناهد  ياضف 

دبنجب رید  رگا  هک  دهد  رییغت  ار  دوخ  ياج  راو  لسلـسم  هک  دشاب  هتـشاد  ناهد  نورد  رد  دیاب  ینالاوج  هچ  نابز  نیا  ینارنخـس  نایب 
تروص هب  ییوـگ  هک  دوـش  یم  ناـسنا  تداـع  ییاـجباج  نیا  ناـنچ  هک  تسا  نیا  بلاـج  دوـش و  یم  يراـج  ناـبز  رب  یطلغ  هملک 

زین هتکن  نیا  دنک و  ادا  هداس  رایـسب  تشوگ  هعطق  نیمه  اب  ار  یتسه  ملاع  ثداوح  همه  دـناوت  یم  ناسنا  تسا و  هدـمآ  رد  راکدوخ 
ار دوخ  دصاقم  دنناوت  یم  ناشنابز  تاکرح  اب  یگمه  دراد و  دوجو  ایند  رد  ملکت  يارب  نابز  نارازه  ای  اهدـص  هک  تسا  هجوت  لباق 

.دننک نایب 

ییاه همـشچ  دـنوادخ  دـهدب  ناشن  دوخ  زا  یعیرـس  تاـکرح  نینچ  دـناوت  یمن  دـشابن  هزاـت  رت و  ًاـمئاد  ناـبز  نیا  رگا  هک  اـجنآ  زا 
دراد و یم  هگن  لاعف  مرن و  ار  نابز  دـنک و  یم  شوارت  نآ  زا  قازب  ًاـبترم  هک  تسا  هداد  رارق  ناـسنا  ناـهد  ناـبز و  ریز  رد  ناـشوج 

.دیوگ یم  نخس  تمحز  هب  رایسب  ناسنا  ناهد  بآ  ندش  مک  دیدش و  یگنشت  ماگنه  هب  میا  هدید 

رد یلک  تروص  هب  تسخن  دنک  نایب  نارگید  يارب  دهاوخ  یم  ناسنا  هک  ار  یبلاطم  هک  تسا  نیا  نتفگ  نخس  هلئـسم  رد  مهم  هتکن 
زا هدافتـسا  اب  هک  دهد  یم  نامرف  نابز  هب  سپـس  دـنک  یم  باختنا  نآ  يادا  يارب  ار  تاملک  دـعب  دوش و  یم  رـضاح  شزغم  حور و 

دینک رکف  لاح.دنوش  هاگآ  وا  ینرود  دصاقم  زا  نارگید  ات  دزاس  هدامآ  ار  اه  هلمج  سپـس  دنک و  میظنت  ار  تاملک  ، فورح جراخم 
دنک یم  یط  ار  ساسح  رایسب  هدیچیپ و  لحارم  نیا  مامت  دیوگب  نخس  دهاوخ  یم  هک  یماگنه  نابز  نیریش  هلاس  جنپ  كدوک  کی 

رد هداس  تشوگ  هعطق  کی  هب  ًاصوصخم  ناسنا و  هب  یتردـق  نینچ  هک  ییادـخ  تسا  گرزب.دـناسرب  نارگید  هب  ار  دوخ  دوصقم  ات 
.تسا هداد  وا  ناهد 

: دیامرف یم  دیوگ و  یم  نخس  ناسنا  ییاونش  سح  زا  هلمج  نیموس  رد  ماما  هاگ  نآ 

( . ٍمْظَِعب ُعَمْسَی  َو  ( ؛» دونش یم  یناوختسا  اب  ناسنا  هک ) تسا  بجعت  هیام  نیا  »)

نیا تفرشیپ  مدع  ای  ناسنا و  ندب  حیرشت  اب  ییانـشآ  مدع  هطـساو  هب  هغالبلا  جهن  ناحراش  زا  يرایـسب  ناوختـسا ) «) مظع » ریـسفت رد 
هک میمهف  یم  یبوخ  هب  ام  تسا  هتفرـشیپ  ملع  نیا  هک  زورما  هک  یلاح  رد  دـنا  هدـش  يدایز  تالکـشم  راـتفرگ  اـهنآ  ناـمز  رد  ملع 
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هدرپ هب  سپـس  دبای  یم  لیدعت  مخ  چـیپ و  نآ  رد  دوش و  یم  دراو  شوگ  يراجم  زا  یتوص  جاوما.تسیچ  مالـسلا  هیلع  ماما  روظنم 
هب تهابـش  یب  هک  دراد  دوجو  ینادنـس  یـشکچ و  ياه  ناوختـسا  ماـن  هب  فیرظ  ناوختـسا  ود  هدرپ  نیا  تشپ  رد.دـسر  یم  شوگ 

نادنمشناد ) .دیآ یم  رد  تکرح  هب  نآ  شاعترا  زا  تسا و  یکتم  خامص  هدرپ  هب  یـشکچ  ناوختـسا  هتـسد.تسین  نادنـس  شکچ و 
يرثؤم شقن  زین  نآ  هک  تسه  زین  یباکر  ناوختسا  مان  هب  يرگید  ناوختـسا  ، ینادنـس یـشکچ و  ناوختـسا  ود  رب  هوالع  : دنیوگ یم 

زغم هب  ار  مایپ  هدش  رثأتم  تکرح  نیا  زا  تساهنآ  تشپ  رد  هک  یبصع  دنیآ و  یمرد  تکرح  هب  ناوختسا  ود  نیا  .دراد ) ییاونش  رد 
دبای یمرد  ار  نانخس  میهافم  دهد و  یم  قیبطت  تسا  هتخومآ  ًالبق  هچنآ  اب  هتفایرد  هک  ار  یفورح  تاملک و  ناسنا  دنک و  یم  لقتنم 
ًالثم دـنک  یم  كرد  زین  ار  نآ  هک  دراد  هارمه  دوخ  اب  یـصاخ  ياـه  ماـیپ  نآ  فعـض  تدـش و  یتوص و  شاـعترا  مب  ریز و  هاـگ  و 

ناوختسا نیا  ارجم و  نیا  قیرط  زا  همه  دراد  دوخ  اب  یپ  رد  یپ  عیرـس و  ياه  سفن  ای  دنلب  دایرف  کی  ای  دتمم و  هلان  کی  هک  یمایپ 
.دوش یم  لقتنم  ناسنا  ناج  حور و  نورد  هب 

اذـل ، دوش یم  نیمأت  شوگ  هلیـسو  هب  نتفر  هار  نداتـسیا و  ماگنه  هب  ندـب  لداعت  زا  یمهم  شخب  هک  تسا  ّتیّمها  زئاح  زین  هتکن  نیا 
هتـشادن شیوخ  لداعت  ظفح  رب  تردـق  دریگب و  دوخ  هب  هجیگرـس  تلاح  ناسنا  هک  دوش  یم  ببـس  شوگ  ياه  يراـمیب  زا  یـضعب 

.دشاب

یم ناشن  ار  راگدیرفآ  تردق  تسا و  ناسنا  شنیرفآ  تمظع  هب  رظان  هک  زیمآ  تمکح  راتفگ  نیا  نایاپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  سپس 
ْنِم ُسَّفَنَتَی  َو  ( ؛» دنک یم  سفنت  یفاکـش  زا  ناسنا  هک ) نیا  بیجع   ) و :» دیامرف یم  ، هدـیرفآ ار  یمهم  راثآ  يا  هداس  رازبا  اب  هک  دـهد 

( . ٍمْرَخ

یم ماجنا  نآ  هلیـسو  هب  باوخ  يرادـیب و  رد  ًاـبلاغ  ناـسنا  ندیـشک  سفن  هک  تسا  ینیب  هناـگود  فاکـش  ناـمه  فاکـش  زا  روظنم 
راـثآ هاـگ  نآ  قـیرط  زا  سفنت  تسین و  یلـصا  يارجم  ًاملـسم  ناـهد  یلو  ؛ دـنک یم  سفنت  زین  ناـهد  هلیـسو  هب  هاـگ  دـنچره  ، دوـش

مرگ ًاجیردت  درس  ياوه  ینیب  قیرط  زا  هک  یلاح  رد  دناسرب  بیسآ  اه  هیر  هب  تسا  نکمم  درس  ياوه  رد  ًاصوصخم  ؛ دراد یبولطمان 
.دسر یم  اه  هیر  لخاد  هب  دوش و  یم 

هب ، دوش یم  حـشرت  الاب  زا  هک  یجزل  هیام  رد  دریگ و  یم  ار  رابغ  درگ و  هک  تسا  ییاهوم  ياراد  فاکـش  نیا  هک  نیا  هجوت  ناـیاش 
.دنک لقتنم  جراخ  هب  ار  نآ  دناوتب  ناسنا  ات  هدروآ  رد  ینیب  بآ  تروص 

زا ار  دوخ  دناوت  یم  نآ  هلیـسو  هب  هک  هدیرفآ  ار  ییایوب  سح  ینعی  ناسنا  ساوح  نیرت  مهم  زا  یکی  هداس  فاکـش  نیا  رد  دنوادخ 
سرزاب و هک  هداد  رارق  ار  ندیـشچ  هقئاذ و  سح  نابز  رد  هک  هنوگ  ناـمه  دروآ  تسد  هب  ار  دوخ  بولطم  اـی  دـنک  ظـفح  یتارطخ 

.تسا ملاسان  زا  ملاس  ياهاذغ  صیخشت  تهج  یبوخ  رایسب  بقارم 

راچد سفن  یگنت  هب  ناسنا  دوب  رت  گنت  رگا  ؛ تسا هداد  رارق  سفنت  يارب  زاین  هزادـنا  هب  ًاقیقد  ار  فاکـش  نیا  تعـسو  لاعتم  يادـخ 
«. َنیِِقلاْخلا ُنَسْحَأ  ُهّللا  َكَرابَتَف   » دناسرب بیسآ  هیر  هب  اوه  ینوزف  دوب  نکمم  دوب  رتداشگ  رگا  دش و  یم 

یسیلگنا
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Imām Ali ibn Abū Tālib said the following: “I wonder about this human being: He
speaks with a piece of) fat, talks with a piece of flesh, hears with a bone and breathes

!” through a hole

ایند شهوکن  رد  : 9 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ِهِسفَن َنِساَحَم  ُهتَبَلَس  ُهنَع  تََربدَأ  اَذِإ  ِهِریَغ َو  َنِساَحَم  ُهتَراَعَأ  ٍدَحَأ  یَلَع  اَینّدلا  ِتَلَبقَأ  اَذِإ  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

دنادرگرب يور  وا  زا  نوچ  و  دهد ، تیراع  وا  هب  ار  نارگید  ياه  یکین  دروآ ، يور  یـسک  هب  ایند  نوچ  دومرف : وا ، رب  ادـخ  دورد  و 
 . دیابرب زین  ار  وا  ياه  یبوخ 

يدیهش

.دیابرب ار  وا  ياهیبوخ  دیامن ، تشپ  ودب  نوچ  و  دراپس ، تیراع  هب  ودب  ار  نارگید  ياهییوکین  درآ ، يور  یسک  هب  ایند  نوچ 

یلیبدرا

ياهیئوکین دیابرب  ناشیا  زا  دـنک  تشپ  هاگ  ره  ار و  ناشیا  ریغ  ياهیئوکین  ار  ناشیا  دـهدب  تیراعب  یهورگ  رب  ایند  دروآ  ور  هاگ  ره 
ار ناشیا  ياهسفن 

یتیآ

، دـنک تشپ  نوـچ  دـهد و  تیراـع  اـهنآ  هب  ار  نارگید  ياـهیبوخ  دروآ ، يور  یموـق  هـب  اـیند  هـک  یتـقو  مالـسلا :) هـیلع   ) دوـمرف و 
.دناتسب ناشیا  زا  ار  ناشیاهیبوخ 

نایراصنا

زا ار  ناشیاهیبوخ  دنک  تشپ  نوچ  ،و  دهد تیراع  نانآ  هب  ار  نارگید  ياهیبوخ  دـنک  يور  یتّلم  هب  ایند  نوچ  : دومرف ترـضح  نآ  و 
 . دیامن بلس  نانآ 
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اه حرش 

يدنوار

سکع یلع  کلذک  و  هب ، نوحدـمی  مهریغ  نم  لصحی  نسح  لعف  لک  ینغ و  یف  موق  ناک  اذا  يا  موق  یلع  ایندـلا  تلبقا  اذا  هلوق  و 
.هب نوحدمی  مهراوج  یف  ءاینغالا  نم  مهریغف  هنسح  لاعفا  مراکم و  مهل  نوکت  ءارقف و  اوناک  اذا  کلذ 

يردیک

هنع هلودـلا  تربدا  اذا  و  هیلا ، هریغ  نساـحم  نوبـسنیف  لـئاضفلا  و  نساـحملا ، و  لاـمکلا ، هیف  ساـنلا  دـقتعا  هلودـلا  هتقفاو  نـم  ینعی 
ریثک مالـسلا : هیلع  نینموملاریمال  .لوقعلا  راونا  یف  رابدالا  الا  هب  نظیال  هریغ و  یلا  بسنی  هدـمحمب  یتا  اـمبرف  بلاـثملا  هیف  اودـقتعا 

يرزی رارحالاب  رقفلا  کلاذـک  راغـصلا  هلذـملا و  رقفلا  یف  بیع و  لک  رتسی  لاملا  نال  راع  هیتای  ام  لک  یف  راوع و ال  هل  سیل  لاملا 
هتراعا هلوق  یف  لیق  رباقملا و  نیب  لذـلا  بارت  هیلع  مهروبق  یتح  رقفلا  لها  نکاسم  هیف : هیلا  بسنی  امم  راقعلا و  هبراـشب  ترزا  اـمک 

نـساحم هتراعا  هلودـلا  ناکف  لامعالا  نساحم  و  مالکلا ، لئاقع  یلع  ههیبنتب  هیلا  نوبرقتی  ءاملعلا  و  ءـالقعلا ، نا  ینعی  هریغ ، نساـحم 
.هریغ

مثیم نبا 

زا زین  ار  شدوخ  ياهیکین  دنادرگرب  يور  يو  زا  هاگره  دهد و  یم  هیراع  وا  هب  ار  نارگید  ياهیکین  دروآ  ور  یـسک  هب  ایند  هاگره  )
رب لام  هاج و  اب  يویند ، یتخبـشوخ  لیاسو  ندروآ  مهارف  يارب  ایند  هاگره  هک  تسا  نآ  مالـسلا ) هیلع   ) ماما دوصقم  دناتـس .) یم  وا 

ناشیا هب  نکمم  هلیـسو ي  ره  اب  اـیند ، هب  یگتـسبلد  هقـالع و  رطاـخ  هب  دـننک و  یم  ادـیپ  هجوت  اـهنآ  هب  مدرم  دوش ، روآور  یهورگ 
رد هک  دنچ  ره  تسا - نارگید  رد  هک  ار  یبوخ  فاصوا  هجیتن  رد  دـننک ، یم  هولج  بوخ  مدرم  رظن  رد  نانیا  و  دـنوش ، یم  کیدزن 
یب و  تواخس ، نتشاد  هب  ار  راکفارسا  و  ملع ، نتشاد  هب  ار  نادان  هک  يروطب  دنریگ ، یم  هیراع  هب  اهنآ  يارب  دنتسین - روطنآ  تقیقح 

هک اسب  هچ  .دننک و  یم  یفرعم  ییوخشوخ  تیفرظ و  نتشاد  هب  ار  ایح  یب  وررپ و  مدآ  نینچمه ، و  دنیاتـس ، یم  يروالد ، هب  ار  كاب 
هک دـنچ  ره  هک - ددرگ  یم  يا  هتـسجرب  تاکلم  یناسفن و  تالامک  بسک  يارب  اهنآ  یگدامآ  ثعاـب  زین  ناـشیا  هب  اـیند  ندروآور 

لامتحا .تسا و  هدوب  اهنآ  زا  شیپ  دارفا  يارب  یبوخ  تافص  تالامک  نیا  دنتشادن - ار  اهنیا  زا  کی  چیه  يارب  یگتـسیاش  البق  نانآ 
نیا و  دـشاب ، ریبدـت  تسایـس و  نسح  هوکـش و  سابل ، يراوس ، بکرم  لیبق  زا  يویند  ياـهیبوخ  اـهییوکین ، نیا  زا  دوصقم  هک  دراد 

لیاسو ندـمآ  مهارف  بسحرب  ایند - هک  یتقو  نینچمه  .تساهنیا و  يرادـپان  راـبتعا  هب  زین  اـهنیا  ندوب  هیراـع  .تسا  ینـشور  بلطم 
مدرم دشاب ، مه  یتلیضف  ياراد  اهنآ  زا  يدرف  رگا  هک  يروطب  دننک ، هولج  دب  مدرم  مشچ  ربارب  رد  دنک ، تشپ  یهورگ  رب  یتخبدب -

رگا و  دـنهد ، تبـسن  هعمــس  اـیر و  هـب  ار  وا  دـشاب ، اـسراپ  اـیند  رد  رگا  دـننک ، یفرعم  نآ  فـالخرب  ار  وا  راـکنا و  ار  تلیــضف  نآ 
نیا .دنهد و  تبـسن  یگناوید  یکاب و  یب  هب  ار  وا  دشاب  ریلد  عاجـش و  رگا  و  دننک ، یفرعم  ییایح  یب  یکبـس و  هب  دشاب  يوخـشوخ 

یتلیـضف ياراد  صخـش  هلیـسو  نیدـب  هک  اسب  هچ  تسا ، هدرک  بلـس  ناـنآ  زا  ار  دوخ  ياـهیبوخ  تقیقح  رد  هک  تساـیند  تشگرب 
وا زا  تلیـضف  یلک  روطب  هک  يدـح  هب  ددرگ ، نآ  فلاخم  یبوخ  هب  قلختم  دوش و  تلیـضف  نداهن  وس  کی  ندرک و  اـهر  هداـمآ ي 

.ددنبرب تخر 
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دیدحلا یبا 

[ ْمِهِسُْفنَأ َنِساَحَم  ْمُْهتَبَلَس  ْمُْهنَع  ْتََربْدَأ  اَذِإ  ْمِهِْریَغ َو  َنِساَحَم  ْمُْهتَراَعَأ  ٍمْوَق   ] یَلَع اَْینُّدلا  ِتَلَْبقَأ  اَذِإ  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

 . ِهِسْفَن َنِساَحَم  ُْهتَبَلَس  ُْهنَع  ْتََربْدَأ  اَذِإ  ِهِْریَغ َو  َنِساَحَم  ُْهتَراَعَأ  ٍدَحَأ 

نب رماـع  نم  عجـشأ  هدـعاس و  نب  سق  نم  حـصفأ  ارفعج  نأ  هللااـب  فلحی  ییحی  نب  رفعج  یف  يأرلا  نسح  ناـک  ماـیأ  دیـشرلا  ناـک 
نسحب سیل  رفعج  ناک  ریبزلا و  نب  بعـصم  نم  نسحأ  باطخلا و  نب  رمع  نم  سوسأ  ییحی و  نب  دیمحلا  دبع  نم  بتکأ  لیفطلا و 

نب فسوی  نم  فعأ  رفعج و  نب  هللا  دـبع  نم  حمـسأ  کـلملا و  دـبعل  جاـجحلا  نم  هل  حـصنأ  ادـج و  هجولا  لـیوط  ناـک  هروصلا و 
دری نأ  رسجی  دحأ  نکی  مل  هتحامس و  هتسایک و  وحن  هیف  اهنأ  نانثا  فلتخی  یتلا ال  هیقیقحلا  هنساحم  رکنأ  هیف  هیأر  ریغت  املف  بوقعی 
رجت مل  لضفلا و  هیلع  هدرف  ءیـشب  عیبرلا  نب  لضفلا  ملک  هنأ  هل  دیـشرلا  ریغت  نم  رهظ  اـم  لوأ  نإ  لاـقیف  اـیأر  ـال  ـالوق و  رفعج  یلع 

ام لاق  نامیلـس و  راکنإل  دیـشرلا  بضغف  لضفلا  یلع  کـلذ  رفعج  یبأ  نب  نامیلـس  رکنأـف  ههجو  یف  هاـف  حـتفی  نأ  لـبق  نم  هتداـع 
ریمأ ای  هیلع  دهـشا  لضفلا  لاقف  لضفلل  هلاـق  ءیـشب  رفعج  ملکت  مث  لـضفلا  نم  ناـک  اـمب  یـضارلاک  يـالوم  یخأ و  نیب  کـلوخد 

ای لاق  دیـشرلا و  کحـضف  هدنع  دوهـشملا  مکاحلا  نمف  دهاشلا  نینمؤملا  ریمأ  ناک  اذإ  لهاج  ای  كاف  هللا  ضف  رفعج  لاقف  نینمؤملا 
.اعقوم هنم  عقت  کنإف ال  ارفعج  رامت  لضف ال 

هسائرلا ناطلسلا و  ایندلا و  ثیدح  عد  هیناسفنلا  صئاصخلا  لئاضفلا و  مولعلا و  یف  مالـسلا  هیلع  هلاق  ام  قیدصت  اندجو  دق  انأ  ملعا  و 
نم مالـسلا  هیلع  یلع  ظـح  هلاـثم  نفلا  کـلذ  دراوش  هلیـضفلا و  کـلت  دراوـش  هیلإ  فاـضت  هلیـضف  نم  وأ  ملع  نم  ظوـظحملا  نإـف 
نم هل  هماعلا  یعدی  ام  کلذک  هیلإ و  سانلا  اهفیـضت  الإ و  هیمکح  هملک  وأ  ادراش  الثم  يرت  نأ  لق  هیمکحلا  لاثمألا  نم  هعاجـشلا و 
نب دلاخ  قنع  یف  دـیدحلا  قوطلا  لتف  رئبلا و  یف  نجلا  لتق  مهمزهف و  افلأ  نیعبـس  یلع  لمح  هنإ  لاقی  یتح  لاطبألا  لتق  هعاجـشلا و 

فـصو یف  ساون  وبأ  هب  رهتـشا  ام  کلذک  نکی و  مل  ام  رابخألا  نم  هل  رکذـی  هعاجـشلا  یف  دادـش  نب  هرتنع  ظح  کلذـک  دـیلولا و 
نم ال سکعلاب  کلذ و  وحن  رفعج و  نب  هللا  دبع  متاح و  دوج  کلذک  هلاق و  نکی  مل  ام  نفلا  اذه  یف  رعـشلا  نم  هیلإ  فاضی  رمخلا 

هریغ یلإ  بسنی  رکذلا و  لماخ  هنأل  هل  اراقحتـسا  هلئاق  نع  یفنی  دیجلا  رعـشلا  نم  اریثک  انیأر  دـقف  هل  هقیقح  وه  ام  هنع  یفنی  هل  ظح 
بوسنم کلذ  لک  تیصلا و  ههابنلا و  يوذ  نم  مهریغ  یلإ  تبـسن  اهیفنـصم و  رکذ  لمخ  مولعلا  نم  نونف  یف  هفنـصم  ابتک  انیأر  لب 

لابقإلا دجلا و  یلإ 

یناشاک

نساحم مهتراعا   ) .دومن اطعا  ناشیا  هب  ار  دوخ  عاتم  یهورگ و  رب  ایند  داهن  ور  نوچ  موق ) یلع  ایندلا  تلبقا  اذا  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
اذا و   ) تسا ماود  مدـع  رابتعا  هب  تالامک  نیا  يارب  زا  هیراع  ظفل  هراعتـسا  ار  نآ  رگید  ياه  ییوکین  ناـشیا  هب  داد  تیراـع  مهریغ )

یسک ینعی  ار  ناشیا  ياهـسفن  ياهییوکین  ناشیا  زا  دوبر  مهـسفنا ) نساحم  مهتبلـس   ) ناشیا زا  دینادرگ  تشپ  نوچ  و  مهنع ) تربدا 
لیاـضف عمجم  وا  هک  دوش  یم  ناـنچ  وا  ناـش  رد  ناـمدرم  داـقتعا  ریخ و  بابـسا  عیمج  دـش  وا  قفاوم  تلود ، ار  وا  درک  تقفاوم  هک 

دننک یم  داقتعا  تبکن ، نامز  دیـسر  تلود و  درک  تشپ  نوچ  .ار و  وا  ریغ  نساحم  يو  هب  دنهد  یم  تبـسن  هک  تسه  اسب  .تسا و 
: رعـش دنا : هتفگ  ابیز  هچ  .نارگید و  هب  ار  نآ  دنهد  یم  تبـسن  ار و  نساحم  وا ، زا  دنیابر  یم  هک  تسه  رایـسب  ناصقن و  وا  ناش  رد 
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دنکف هنامز  ار  هکنآ  دننمشد  تخاون  هنامز  ار  هکنآ  دنتسود 

یلمآ

ینیوزق

زا دـنک  یم  رب  ناشیا  زا  دـینادرگ  تشپ  نوچ  و  ار ، نآ  رگید  ياهیئوکین  ار  ناشیا  دـهدیم  تیراع  یموق  رب  اـیند  دروآ  يور  هاـگره 
رگناوت و  دـشاب ، میظع  يردـق  ار  تمعن  لام و  یهن  ملع و  بابرا  هکلب  ایند  ءانبا  رظن  رد  هکنآ  ضرغ  .ار  ناشدوخ  ياهیئوکین  ناشیا 

ریقف و نوچ  و  دـندنب ، وا  رب  تسا  ار  نارگید  هک  هنـسح  ياهفـصو  تفاـی  یتـمعن  یـسک  نوچ  میئل  راوـخ و  هن  دـیامن ، میرک  زیزع و 
وا دنروآ و  يور  وا  هب  ایند  يانبا  دروآ  يور  وا  هب  ایند  هک  ره  دننک و  بلـس  وا  زا  مه  دـشاب  ار  وا  هک  تالامک  نآ  ددرگ  تسدـگنت 

، دنراد نمـشد  ار  وا  دننادرگب و  تشپ  وا  رب  درک  تشپ  هک  ره  رب  دننک و  ءارتفا  وا  هرابرد  نساحم  تالامک و  و  دندرگ ، رادتـسود  ار 
بیع تسود  دنکف و  هنامز  ار  هکنآ  دننمـشد  تخاون  هنامز  ار  هکنآ  دنتـسود  لیق ) دق  و   ) دـننک راکنا  و  دـنزاس ، ناهنپ  شتالامک  و 

.دنیبب مودعم  بیع  نمشد  و  دنیبن ، دوجوم 

یجیهال

ینعی ار ، وا  ریغ  ياهیئوکین  وا  هب  ایند  دـهد  تیراع  هب  یـسک  رب  ایند  دروآور  هک  یتقو  ره  رد  هک  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  تفگ  و 
دننام ملاع  اهرظن  رد  ار  وا  دـشاب  لهاج  رگا  الثم  دـیامن ، یم  وا  رد  تسه  وا  ریغ  رد  تسین و  وا  رد  هک  ییاـه  یئوکین  مدرم  رظن  رد 

یم بلس  یسک ، زا  ایند  دینادرگور  هک  یتقو  ره  رد  اذکه و  دیامن و  یم  ءایخسا  دننام  یخس  دشاب  لیخب  هچنانچ  دیامن و  یم  ءاملع 
هولج لیخب  دشاب  یخـس  هچنانچ  دیامن و  یم  لهاج  اهرظن  رد  دشاب  ملاع  رگا  ینعی  ار ، وا  سفن  ياه  یئوکین  سک  نآ  زا  ایند  دـنک 

.نینچ مه  دهد و  یم 

ییوخ

عفنا امهیا  لقعلا  ظحلا و  هضراعم  یف  هصق  هیونثم  یف  دنهلا  یف  ناریا  یلاها  نم  رعـشلا  همکحلا و  لاطبا  دـحا  یلاع  ناخ  تمعن  مظن 
هرم هقرافا  هدـیوت و  هنراقت و  و  هرم ، هقرافت  هدـیوا و  هنراقاف و  الاح  سانلا  ءوسا  راـتخن  کـلذ  برجن  لـقعلل : ظـحلا  لاـقف  ناـسنالل ،

هل انا  ظحلا : لاقف  ناریثلا  عم  ضرالا  سرحب  لوغـشم  نیعرازلا  دحال  لمعی  يوام  لامالب و ال  ایراع  امیتی  ادـجوف  .قحلا  نیبتیل  يرخا 
یقلاف اهعم ، لمعی  ام  لقعی  اهجرختـساف و ال  همیرکلا  تارهاوجلا  نم  ءولمم  زنک  هبقث  هسارحم  فداص  هیلع و  لبقاف  هبرقت ، الف  نـالا 
بکوک اهناک  ءارحصلا  یف  الالتت  تعرشف  اهنورق ، اهبانذا و  اهقنع و  یلع  اهقلع  دئالق و  اهنم  عنـص  و  ناریثلا ، فلعم  یف  اهنم  ارادقم 

میتیلا يارف  اهوحن  هنانع  فکعف  اهولالت ، رهاوجلا و  هذـه  ءاهب  هبلجتـساف  هیحانلا  هذـه  یلع  رم  دیـصلل و  دالبلا  کـلم  جرخ  و  يرد ،
یلا رهاوجلا  هذـه  عم  هولمحاف  طق ، هنم  سیکا  نسحا و ال  امالغ  تیار  ام  هباحـصال : لاق  هساـیک و  انـسح و  هب  بجعا  ناریثلا و  ءارو 

هدـحاو تنب  هل  امنا  هظفحی و  هکلم و  ثری  هل  دـلو  هنا ال  هعور  یف  عقوف  هیف  ـالا  رکفی  ـال  کـلملا  راـص  هولمحف و  یکولملا ، رـصقلا 
ودـعاب الا  دـنع  هب  رحتفی  راص  بداملا و  تالفحلا و  ماقا  هتنب و  هجوزف  هنم ، قیلا  دـجا  ـالف  یکلم  ثراو  هلعجا  یتنب و  هجوزا  لاـقف :

شارف یلا  روثلا  ءارو  نم  ایراع  امیتی  تعفر  یلمع  اذه  لقعلل : ظحلا  لاقف  .اهشارف  یف  اهعم  مان  کلملا و  تنب  عم  فز  یتح  براقالا 
هسار و نم  مونلا  بهذ  هلقع  هیلا  عجر  هظح و  قراف  املف  .راهدزالا  ریبدـتلا و  نم  کل  امب  کیلا  هملـسا  هقرافا و  نالا  کـلملا و  تنب 
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مولب ملع  ول  و  هل ، لوقت  ام  کترـسا  کیبا و  نع  هحرابلاب  کلملا  کلاس  ولف  ملعت  اـم  تنا  هسفنل : لاـقف  هرما  هبقاـع  یف  رکفی  لـعج 
هملظ یف  ایراع  برهلا  یف  جالعلا  ربد  کلهملا و  ررـضلا  اذـه  نم  برهلا  لقعلا  مکح  نمف  هعاسلا ، یف  کـلتقل  کبـسح  کبـسن و 

اذه لاق : لقعلا و  یلا  ظحلا  هجوتف  ابراه ، هیدابلا  یف  لورهی  حار  رـصقلا و  رادج  نم  هسفنب  یقلا  یکولملا و  هسابل  علخف  هلیللا ، هذـه 
ینقزرت و ال  لوقعلا ، ووذ  هب  ینمدخی  اظح  ینقزرا  مهللا  ءاعدلا : اذهب  وعدـی  مالـسلا ) هیلع   ) هنا ثیدـح  یف  عمـس  دـق  .کلمع و  نم 

دهد تشپ  یـسکب  نوچ  و  دـشخب ، يوب  ار  نارگید  ياـهیبوخ  درآ  ور  یـسکب  اـیند  نوچ  همجرتـلا : .ظوظحلا  يوذ  هب  مدـخا  ـالقع 
.درب تراغب  ار  وا  ياهیئابیز 

سخ نوچ  ار  دزاس و  یئابیز و  درب  ددرگرب  هچ  سک *** رهزا  شیبوخ  دهد  سک  اب  دنک  ور  ایند  نوچ 

يرتشوش

نب رارـض  لقن  يدوعـسملا :) جورم   ) یف امک  هیف  لصالا  لوقا : مالـسلا : هیلع  لاق  رابدالا ) لابقالا و  یف  نوسمخلا -  یناثلا و  لصفلا  )
( هترکذـت  ) یف يزوجلا  نبا  طبـس  يور  .هیواعمل و  مالـسلا  هیلع  هنع  يرخا  تاملک  هلمج  یف  مالـسلا  هیلع  هنع  مالکلا  کـلذ  هرمض 

اهلوح هرجـشلاک و  لاـبقالا  نمز  یف  ءرملا  یه : و  ناونعلا ، نم  هبیرق  مالـسلا  هیلع  هل  اـتایبا  یلازغلل ) نیملاـعلا  رـس  باـتک )  ) نم ـالقن 
اوقفـش ام  دـعب  نم  اهعطق  اولواح  هررب و  اهل  اوناک  دـق  اقوقع و  اهنع  اوفرـصنا  اهلمح  نم  ترع  ام  ذا  یتح  هرمثلا  اهل  تماد  ام  ساـنلا 
سیلف لقالا  الا  مهلک  ضرالا  لها  تاورم  تلق  رابدالا ) لابقالا و  یف  نوسمخلا -  یناثلا و  لصفلا   ) هربغلا حاـیرالا و  نم  اـهیلع  ارهد 

( يرایـشهجلا ءارزو   ) یف ام  مالـسلا  هیلع  همالک  دهاوش  نم  هربخ و  هربخ  یفاویال  امبرف  هبرجت  یتح  ارما  ندمحتال  هرـشع  نم  رـشعلا 
یف ناسارخ  باب  هعرشم  یلع  طاسب  یلع  سلاج  وه  اموی و  دیـشرلا  یلع  تلخد  لاق : هکماربلا - عینـص  ناک  و  بیبطلا - لیئربج  نع 

کلذ یف  رظنا  انا  انیبف  لاق : .هب  لمعت  امب  اهیلع  رشاف  ائیش  تدجو  دق  دیـشرلا : لاقف  رتس ، ءارو  نم  رفعج  ما  تارفلا و  دلخلا و  نیب  ام 
دقف هءازج  نسحا  هیلع و  هللا  كراب  لاـقف : .نیملظتملا  روما  یف  رظنی  دـلاخ  نب  ییحی  هل : لـیقف  اـهنع  لاـسف  همیظع ، هحیـص  تعفترا 

: لاق .هب  هترکذ  الا  لیمج  نم  دـحا  هرکذـی  ائیـش  عدـت  مل  کلذ و  لثم  رفعج  ما  تلعفف  .لیمجب  هرکذ  و  لقثلا - لـمح  ینع و  ففخ 
ینءاج مث  هدـم  تضم  .هب و  رـسف  کلذـب  هتربخف  ییحی  یلا  اردابم  تجرخ  یننکما و  امب  کلذ  یف  تلق  ارورـس و  کلذـب  تالتماف 

نیب عیبرلا  نب  لضفلا  اضیا و  رتسلا  ءارو  نم  رفعج  ما  هنیعب و  سلجملا  کـلذ  یف  اـسلاج  هتدـجوف  هیلا  ترـصف  دیـشرلا ، لوسر  اـموی 
: لیقف اذه ؟ ام  دیـشرلا : لاقف  هدیدش ، هحبـض  تعفترا  ذا  کلذ  یفل  ینا  و  اهتلع ، لماتب  ینرماف  ائیـش  رفعج  ما  تدـجو  دـق  و  هیدـی ،

ییار ریغ  یلع  اهاضما  ینود و  رومالاب  دبتسا  لاق : و  هبسی - همذی و  لبقا  و  لعف - هب و  هللا  لعف  لاقف : .نیملظتملا  روما  یف  رظنی  ییحی 
ماقا و ام  کـلذ  نم  یلع  دروف  دـحا ، هب  بلثی  اـمم  رثکا  هتبلث  همـالک و  نم  وحنب  رفعج  ما  تملکت  و  یتبحم ، نود  هبحا  اـمب  لـمع  و 
ینع و ائیش  یکحی  نمم  لضفلا  سیل  و  لضفلا ، ریغ  كریغ و  یمالک  عمـسی  مل  هنا  لیئربج  ای  یل : لاقف  دیـشرلا  یلع  لبقا  مث  دعقا ،

یناثلا لصفلا  ، ) تفرصنا هنم و  یش ء  هیاکح  یلع  مادقالا  تربکا  هرکذ و  نم  هدنع  تاربتف  لاق : .کسفن  نفلتال  كزواجت  نئل  یلع 
یسفن تفلت  نا  هللا  و  تلق : ربصا و  ملف  رابدالا ) لابقالا و  یف  نوسمخلا -  و 

اذـه یف  انا  اذـک و  رهـش  نم  اذـک  موی  یف  ینتئج  دـق  رکذـتا و  یل : لاـقف  يرج ، اـم  هتفرعف  ییحی  یلا  ترـص  .لاـبا و  مل  ءاـفولا  یف 
مل هنا  لاقف : تقولا - هظفح  نم  تبجع  و  معن - تلقف : کلذ ؟ لـثم  رفعج  ما  نع  ءاـنثلا و  داـمح و  ـالا  دیـشرلا  نع  تیکحف  عضوملا 

ءاضقنالاب تنذآ  اذا  هدملا  نکلو  هیف ، یندمحا  يذلا  تقولا  کلذ  یف  ینم  نکی  مل  یـش ء  اهیف  ینمذ  یتلا  لاحلا  هذه  یف  ینم  نکی 
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.کتداعـس مایا  یف  تیار  ام  نسحاب  انربخا  یکم : ربلا  ییحیل  لیق  ریـسلا : یف  .ردـق و  ینجتی  نا  دارا  نم  يواسم و  نساـحملا  تلعج 
نم هصف  راطف  متاخ ، یعبـصاب  ناک  اهحاولا و  نم  حول  یلع  تاکتا  جورخلا  تدرا  اـملف  هزنتلا ، دـیرا  هنیفـس  یف  اـموی  تبکر  لاـقف :

صفلا کلذب  یتا  دق  خابطلاب  اذا  یلزنم و  یلا  تدع  مث  کلذ  نم  تریطتف  بهذـلا ، نم  لاقثم  فلا  هتمیق  رمحا  اتوقای  ناک  يدـی و 
دمحلا تلقف : .ریزولل  الا  حلـصیال  اذه  تلقف : .خبطملل  اهتیرتشا  ناتیح  نم  توح  نطب  یف  صفلا  اذـه  تیقل  ریزولا  اهیا  لاق : هنیعب و 

یف رانید  فلا  تمرغف  نجسلا ، یف  انا  ردق و  یف  امحل  تیهتشا  لاق : .نحملا  نم  تیقل  ام  ضعبب  انربخا  هل : لیق  .هیاغلا و  غولب  اذه  هللا 
یحور تداـک  یتـح  ضرـالا  یف  یتـیحل  و  تخفن - ردـقلا و  تحت  تدـقواف  راـنب  تیتا  عطقم و  محل  ردـقب و  تیتا  یتـح  یتوـهش 
تیقبف ضرالا  یلع  ردـقلا  رـسکنا  يدـی و  نم  تتلفناف  اهلزنال ، تدـمع  زبخلا و  تتتف  یلغت و  روفت و  اهتکرت  تجـضن  املف  جرخت -

نب لضفلا  نا  ینامرکلا  رکذ  يرایشهجلا :) ءارزو   ) یف .هیهتشا و  تنک  يذلا  قرملا  بهذ  هلکآ و  بارتلا و  هنم  حسما  محللا و  طقتلا 
یف نوسمخلا -  یناثلا و  لـصفلا   ) برطـضاف هیلع ، اعدـف  هماـعلا  ضعب  هل  فقوف  رخآ ، سبحم  یلا  هیف  ناـک  سبحم  نم  لـقن  ییحی 
نا بحا  هعم : ناک  نم  ضعبل  لاقف  هبکنلا ، ثداوح  نم  یـش ء  یف  هلبق  لثم  هنم  ری  مل  ابارطـضا  کلذ  نم  لضفلا  راـبدالا ) لاـبقالا و 

هلاسف هیلا  لوسرلا  راصف  هیف ، التنف  ملظ  انم  ملع  ریغ  یلع  انبابـسا  ضعب  نم  هقحل  له  ناک  ام  یلا  هاعد  امع  هلاست  لجرلا و  اذـه  یقلت 
تیرـس هللا  و  لاق : کلذـب  هیلا  لوسرلا  داع  املف  .هقدانز  مهلک  ءالوه  نا  یل  لیق  نکلو  هللا  ال و  لاق : کلذ ؟ بجوی  ام  هنم  هقحل  لـه 

ناک مایا  دیـشرلا  ناک  دـیدحلا : یبا  نبا  لاق  اولامف و  سانا  یلع  رهد  لام  نکلو  الحذ  نیبلاط  اـم  ریغ  دـشنا : مث  .ینع  تجرف  ینع و 
نم بتکا  لـیفطلا و  نـب  رماـع  نـم  عجـشا  هدـعاس و  نـب  سق  نـم  حـصفا  ارفعج  نا  هللااـب  فـلحی  یکم  ربـلا  رفعج  یف  يارلا  نـسح 

هجولا لیوط  ناک  هروصلا  نسح  رفعج  نکی  مل  و  ریبزلا - نب  بعـصم  نم  نسحا  باطخلا و  نبا  نم  سوسا  ییحی و  نب  دـیمحلادبع 
رکنا هیف  هیار  ریغت  املف  .بوقعی  نب  فسوی  نم  فعا  رفعج و  نب  هللادـبع  نم  حمـسا  کلملا و  دـبعل  جاجحلا  نم  هل  حـصنا  و  ادـج -

: لاقیف ایار ، الوق و ال  هیلع  دری  نا  دحا  رسجی  مل  رفعج  ناک  و  هتحامس ، هتسایک و  وحن  هیف  اهنا  نانثا  فلتخیال  یتلا  هیقیقحلا  هنساحم 
یف هاـف  حـتفی  نا  لـبق  نم  هتداـع  رجت  مل  لـضفلا و  هیلع  هدرف  یـشب ء  عیبرلا  نب  لـضفلا  ملک  هنا  هل  دیـشرلا  ریغت  نم  رهظ  اـم  لوا  نا 

- يالوم یخا و  نیب  کلوخد  ام  هل : لاق  نامیلـس و  راکنال  دیـشرلا  بضغف  لضفلا ، یلع  کلذ  رفعج  یبا  نب  نامیلـس  رکناـف  .ههجو 
ای كاف  هللا  ضف  رفعج : هل  لاقف  .هیلع  دهشا  دیشرلل : لضفلا  لاقف  لضفلل  هلاق  یشبرفعج ء  ملکت  مث  لضفلا - نم  ناک  امب  یـضارلاک 

دیشرلا و رابدالا ) لابقالا و  یف  نوسمخلا -  یناثلا و  لصفلا   ) کحـضف .هدنع  دوهـشملا  مکاحلا  نمف  دهاشلا  هفیلخلا  ناک  اذا  لهاج 
یلع هریزو  یلع  ( 299  ) هنـس یف  ردـتقملا  بضغ  يربطلا :) خـیرات   ) هلـص یف  .اعقوم و  هنع  عقتال  کناف  ارفعج  رامت  لضف ال  ای  لاق :
لماک  ) یف .هراثآ و  نسح  عم  هوجه  هصاقتنا و  نع  سانلا  کسمی  ملف  هریثک ، لئاضف  هلیلج و  داـیا  هل  تناـک  تارف و  نب  دـمحم  نبا 
الجر هللا  حـبق  لاق : هآر  املف  امیمد ، دـیزی  ناک  کلملادـبع و  نب  نامیلـس  یلع  جاجحلا  بتاـک  ملـسم  یبا  نب  دـیزی  لـخد  دربملا :)

: دیزی هل  لاقف  .هتناما  یف  ککرشا  هنس و  كرجا 

.ترقحتسا ام  ینم  تمظعتسا  ترغـصتسا و  ام  ینم  تربکتـسال  لبقم  یلع  رمالا  ینتیار و  ول  و  ربدم ، ینع  وه  کل و  رمالا  ینتیار و 
وه ربابجلا و  مکل  لذا  ربانملا و  مکلاط  جاجحلا و  ناف  کلذ ، لقت  ال  لاقف : .دعب  منهج  رعق  یف  رقتسا  جاجحلا  يرتا  نامیلس : هل  لاقف 

رـصمب يولعلا  هللا  نیدـل  زعملا  یفوت  ریثالا :) نبا  لماک   ) یف .ناک و  اناک  ثیحف  کیخا  راسی  کـیبا و  نیمی  نع  هماـیقلا  موی  یجی ء 
هل لاقف  مایالا  ضعب  هب  الخف  هیقیرفاب ، هیلا  ددرتی  ناک  الوسر  هیلا  لسرا  هینطنطـسقلاب  مورلا  کلم  نا  هتوم  ببـس  ناـک  و  ( 365  ) هنس

نلخدتل کل  لوقا  انا  و  لاق : .معن  لاق : اهل ؟ اکلام  رـصمب  انا  یلع و  نلخدتل  کل  تلقف  هیدهملاب  انا  الوسر و  ینتیتا  ذا  رکذـتا  زعملا :
لاق .نمآ  تنا  لق و  زعملا : هل  لاقف  .يدنع  ام  کل  تلق  بضغت  مل  یسفن و  یلع  ینتنمآ  نا  لوسرلا : هل  لاقف  .هفیلخ  انا  دادغب و  یلع 
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یلا تلـصو  و  هنم ، توما  تدـک  اـم  کباحـصا  هرثک  ینیع و  یف  کـتمظع  نم  تیارف  ماـعلا  کـلذ  کـلملا  کـیلا  ینثعب  لوسرلا :
یلع کتیارف  کیلع  تلخد  رابدالا ) لابقالا و  یف  نوسمخلا -  یناثلا و  لصفلا   ) مث يرـصب ، یطغ  اـمیظع  ارون  هیلع  تیارف  كرـصق 

تفرشا ائیش  کلذ  نم  تیار  امف  نالا  کیلا  تئج  مث  کلذ ، تققحتل  ءامسلا  یلا  جرعتل  کنا  یل  تلق  ولف  اقلاخ ، کتننظف  كریرس 
نا تلقف : ماعلا ، کلذ  هتدـجو  ام  هباهملا  نم  کل  تدـجو  اـمف  کـیلع  تلخد  مث  هملظم ، ءادوس  ینیع  یف  تناـکف  کتنیدـم  یلع 

دجو ام  هدـشل  یمحلا  زعملا  تذـخا  هدـنع و  نم  لوسرلا  جرخ  زعملا و  قرطاف  .هیلع  ناک  ام  دـضب  نالا  هنا  البقم و  ارما  ناک  کـلذ 
.تام یتح 

هینغم

، داس نمک  هتلزنم ، قوف  عفری  نا  هریغ  نساحم  هتراعاب  دارملا  و  دسحی ، وا  هیلع  طبغی  ام  اهنم  لانی  نا  ناسنالا  یلع  ایندلا  لابقاب  دارملا 
دـق ال و  کلذ ، نوکی  دـق  لب  نوحراشلا ، مهوت  امک  نیرخالا ، لئاضف  هیلا  بسنت  نا  يرورـضلا  نم  سیل  .هدایـسلل و  لهاب  وه  اـم  و 

یلع هلثمالا  .هماقم و  هقح و  ظـهبی  و  هوایـشا ، سخبت  نا  هسفن  نساـحم  هتبلـسب  دارملا  .هنمث و  نم  رثکاـب  ردـقی  نا  راـیعملا  و  نوکی ،
و باسح ، الب  حـیدملا  هل  اولیکی  و  نامثالا ، یلغاب  هورتشی  سانلا و  هیلع  لبقیف  اباتک ، ریهـش  فلوی  نا  اهنم  هرثک ، یـصحت  ـال  کـلذ 

یف .هنم و  اورخس  امبر  ..هنع و  اوضرعال  لوهجم  رومغم  یلا  تاذلاب  باتکلا  اذه  بسن  ول  و  قحلا .! یلع  لیلدک  هتاملکب  اودهـشتسی 
، اهیلا لاز  تلاز  امثیح  اهنم  یش ء  هدی  یف  نمل  و  ایندلا - يا  اهل - دبع  وهف  : ) هلوقب هنیب  بجوملا و  ببسلا  مامالا  حضوا  هبطخلا 107 

.لدعلا قحلا و  ءالماب  الا  كرت  ام  لعف و  ام  هنا  نظی  وه  و  هتحلصم ، هایند و  نم  یحوب  ربدی  لبقی و  هنا  اهیلع .) لبقا  تلبقا  امثیح  و 

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

هیراـع هب  ناـشیا  هب  ار  نارگید  ياـهیئوکین  دروآ  ور  یهورگ  هب  اـیند  هاـگ  ره  تسا : هدومرف  اـیند ) شهوـکن  رد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
دـسرب یئاـج  هب  دوش و  رگناوت  یـسک  نوچ   ) دریگ یم  ناـنآ  زا  ار  ناـشاهیئوکین  دـنادرگ  تشپ  اـهنآ  زا  هاـگ  ره  و  دـهد ، تبـسن ) )

(. دنرب یم  دای  زا  مه  ار  شتالامک  ددرگ  اونیب  ناوتان و  رگا  و  دندنب ، وا  هب  اهیئوکین  ناتسرپایند 

ینامز

نب سق  زا  رفعج  هک  دروـخ  دـنگوس  تشاد  هقـالع  یکمرب )  ) ییحی نبا  رفعج  هب  هـک  یعقوـم  دیـشر  دـسیون : یم  دـیدحلا  یبا  نـبا 
نب رمع  زا  شتـسایس  دـسیون ، یم  طخ  رتهب  ییحی  نبا  دـیمحلادبع  زا  تسا ، رت  عاجـش  لـیفط  نب  رماـع  زا  تسا ، رت  حیـصف  هدـعاس 

تبـسن جاجح  زا  رتوگ  زردنا  نم  يارب  دوب .) هفایق  دـب  رفعج  هکنیا  اب   ) تسا رت  هفایق  شوخ  ریبز  نب  بعـصم  زا  تسا  رتدایز  باطخ 
تـشگرب رفعج  هرابرد  شرظن  هک  هاـگنآ  اـما  تسا  رت  فیفع  فسوی  زا  تسا ، رت  یخـس  رفعج  نب  هللادـبع  زا  .تسا  کلملادـبع  هب 

هداد باذع  هدعو  نآ  يارب  ناهج  راگدیرفآ  هک  دوب  ادخ  تمعن  نارفک  رطاخ  هب  نیا  و  دش !! رکنم  مه  ار  شتواخس  یکریز و  یتح 
.تسا
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يزاریش دمحم  دیس 

( هریغ نساحم   ) هیراعلاب هتطعا  يا  هتراعا )  ) هلزنملا ولعلا و  هل  ردق  و  هظح ، عفترا  ناب  دحا ) یلع  ایندلا  تلبقا  اذا  : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
هل ردق  و  هنع )  ) ایندلا تربدا ) اذا  و   ) هل یطعت  ریغلا ، هلجال  حفاک  يذلا  هاجلا  .ریغلا و  اهرخدا  یتلا  لاومالا  و  ریغلا ، اهانب  یتلا  رایدلاف 

.اذکه و  هلجال ، بعت  دک و  يذلا  بصنملا  هنم  ذخوی  و  هعمج ، يذلا  هلام  بلسی  هنا  یتح  هسفن ) نساحم  هتبلس   ) طاطحن الا 

يوسوم

وه نسح و  عمج  نساحملا : .هلثم  وا  هدری  نا  یلع  هب  عافتنالل  یـشلل ء  هیطعلا  هیراـعلا : .اـهیف  اـم  اـهتاریخب و  تتا  ایندـلا : تلبقا  هغللا :
ایندلا و لاح  وه  اذه  حرـشلا : .هعزتنا  یـشلا ء : بلـس  .ابهاذ  ربد  هاطعا  هنع و  یلوت  هنع : ربدا  .ءایـشالا  لضفا  انه  نساحملا  لامجلا و 

ناسنا حبـصا  اذا  اهایا …  مهتطعاف  مهریغ  نساحم  تذـخا  مهوحن  تهجوت  مهیلع و  تلبقا  اذا  اهنا  ساـنلا ، ضعب  عم  اـهتقیرط  هذـه 
نم ضعبل  انارق  دـق  نحن  نابکرلا و  هلقنت  سانلا و  هب  ثدـحتت  ریثک  ءاطع  یلا  لیلقلا  ءاطعلا  اذـه  ایندـلا  تلوح  اـمهرد  یطعا  اـینغ و 

اهفلوم و یلع  ینثت  اهتالاجر  هفاحـصلا و  يرت  اهنع و  ثدـحتت  اهیف و  یکحت  مالعالا  لئاس  يرت و  کلذ  عم  هفیعـض و  ابتک  انرـصاع 
ام دجت  کناف  سانلا  ضعب  تبراح  ایندلا و  تربدا  اذا  اما  هیسایسلا و  هحاسلا  یلع  اهنز  اهل و  هقومرم و  هیعامتجا  هیصخش  هنال  کلذ 

 … هنم بلست  هنع و  لقنت  تالامک  نساحم و  نم  هیف 

یناقلاط

رظن شوخ  یکمرب  ییحی  نب  رفعج  هب  تبـسن  دیـشر  هک  يراگزور  هب  تسا : هدروآ  نینچ  نخـس  نیا  حرـش  نمـض  دیدحلا  یبا  نبا 
شوخ ییحی  نب  دیمحلا  دبع  زا  رتریلد و  لیفط  نب  رماع  زا  رترونخـس و  هدعاس  نب  سق  زا  رفعج  هک  دروخ  یم  ادخ  هب  دنگوس  دوب ،
یتروص دوبن و  ابیز  يور  چـیه  هب  رفعج  هکنآ  لاح  و  تسا - رتابیز  ریبز  نب  بعـصم  زا  رترادمتـسایس و  باطخ  نب  رمع  زا  رت و  ملق 

زا تسا و  کلملا  دبع  يارب  جاجح  زا  رت  هاوخ  ریخ  وا  يارب  رفعج  تفگ : یم  نانچمه  دیشر  .تشاد  بیکرت  دب  هدیشک و  یتسار  هب 
تافـص دـش ، نوـگرگد  رفعج  هراـب  رد  شرظن  نوـچ  .تسا  رت  نمادـکاپ  مالّـسلا  هیلع  فـسوی  زا  رت و  هدنـشخب  رفعج  نـب  هللا  دـبع 

چیه نآ  زا  شیپ  هکنآ  لاح  و  دش ، رکنم  یگدنـشخب  یکریز و  ریظن  تشادن  کش  نآ  رد  سک  چیه  هک  مه  ار  وا  یعقاو  هدیدنـسپ 
بجوم هک  يدروم  نیتسخن  دوش : یم  هتفگ  .دیوگب  يزیچ  وا  هشیدنا  فالخ  دنک و  در  ار  رفعج  نخـس  هک  دوبن  نآ  يارای  ار  سک 

زا شیپ  درک و  در  داد و  خساپ  ار  نآ  لضف  تفگ و  يزیچ  عیبر  نب  لضف  هب  رفعج  هک  دوب  نیا  دش ، رفعج  هب  دیـشر  رظن  ینوگرگد 
دیـشر .تفرگ  هدرخ  لضف  رب  ار  راک  نیا  رفعج  یبا  نب  نامیلـس  .تفگ  یمن  يزیچ  دوشگ و  یمن  ناهد  رفعج  روضح  رد  زگره  نآ 

زا ار  دوخ  تیاضر  راک  نیا  اب  متـسود و  مردارب و  نایم  تلاخد  هب  راک  هچ  ار  وت  تفگ : دـش و  نیگمـشخ  نامیلـس  نتفرگ  هدرخ  زا 
نادان يا  تفگ : رفعج  .شاب  هاوگ  نینمؤملا  ریما  يا  تفگ : لضف  .تفگ  لضف  هب  ینخس  رفعج  سپـس  .تشاد  راهظا  لضف  ضارتعا 

اب تفگ : لضف  هب  دیدنخ و  دیـشر  .دنک  مکح  دشاب و  مکاح  دیاب  یـسک  هچ  دشاب ، هاوگ  نینمؤملا  ریما  رگا  دنکـشب  ار  تناهد  ادخ 
.یتفا رد  وا  اب  یناوت  یمن  هک  نکم  زیتس  رفعج 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 
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، ِهِْریَغ َنِساَحَم  ُْهتَراَعَأ  ٍدَحَأ  یَلَع  اَْینُّدلا  ِتَلَْبقَأ  اَذِإ 

.ِهِسْفَن َنِساَحَم  ُْهتَبَلَس  ُْهنَع  ْتََربْدَأ  اَذِإ  َو 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

یکین دـنک  تشپ  یـسک  هب  ایند  هک  یماگنه  دـهد و  یم  تیراع  وا  هب  ار  نارگید  ياه  یکین  دروآ  يور  یـسک  هب  ایند  هک  یماگنه 
دنک یم  لـقن  « يدوعـسم » زا هغـالبلا  جـهن  رداـصم  باـتک  بحاـص  هناـمیکح : راـتفگ  دنــس  .دریگ .(  یم  وا  زا  زین  ار  شدوـخ  ياـه 
یلع فاصوا  ات  تساوخ  وا  زا  هیواعم.دـش  دراو  هیواعم  رب  يزور  دوب  مالـسلا  هیلع  یلع  کیدزن  ناراـی  زا  هک  « هرمـض نب  رارـض  » هک

هاگ نآ  دمآ ) دهاوخ  تمکح 77  رد  هک  يزیچ  نامه   ) درمش رب  ار  ترضح  نآ  زا  یفاصوا  زین  وا  دهد  حرش  شیارب  ار  مالسلا  هیلع 
ِهِذـه َّنإ  ٍمْوَی  َتاذ  ُلوُقَی  ُُهتْعِمَـسَو  :» تفگ هلمج  زا  درک  لقن  ترـضح  نآ  هرابرد  يرگید  ياه  هلمج  زین  وا.وگب  رتشیب  : تفگ هیواـعم 
ملاعم روتسد  باتک  رد  یعاضق  یـضاق  زین  یـضر  دّیـس  زا  دعب  تسا ) هتـسیز  یم  یـضر  دّیـس  زا  لبق  يدوعـسم  «) ...ْتَلَْبقأ اذإ  اْینُّدلا 

زا دهد  یم  ناشن  هک   ) دنا هدرک  لقن  ییاه  توافت  اب  ار  هلمج  نیا  دوخ  باتک  رد  بادآلا  هدنسیون  مکحلاررغ و  رد  يدُمآ  مکحلا و 
هغـالبلا جـهن  زا  لـبق  هک  لوقعلا  فحت  رد  یناروـن  هلمج  نیا  (. و 12 ،ج 4،ص 11  هغالبلا جـهن  رداـصم  (.) دـنا هتفرگ  يرگید  عبنم 

(.( ،ص 382 لوقعلا فحت   ) تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  یلع  راصق  تاملک  نمض  رد  یتوافت  اب  زین  تسا  هدش  فیلأت 

ایند رابدا  لابقا و 

هراشا دـیامن  یم  تشپ  ای  دـنک  یم  يور  اهنآ  هب  ایند  هک  یناسک  ربارب  رد  مدرم  لاـح  ینوگرگد  هب  زومآ  تربع  مـالک  نیا  رد  ماـما 
یـسک هب  ایند  هک  یماگنه  دهد و  یم  تیراع  وا  هب  ار  نارگید  ياه  یکین  دروآ  يور  یـسک  هب  ایند  هک  یماگنه  :» دـیامرف یم  هدرک 

ُْهنَع ْتََربْدَأ  اَذِإ  ،َو  ِهِْریَغ َنِساَحَم  ُْهتَراَـعَأ  ٍدَـحَأ  یَلَع  اَْینُّدـلا  ِتَلَْبقَأ  اَذِإ  ( ؛» دـیامن یم  بلـس  وا  زا  زین  ار  شدوخ  ياـه  یکین  دـنک  تشپ 
( . ِهِسْفَن َنِساَحَم  ُْهتَبَلَس 

روما رد  هچ  تسایـس و  تموکح و  رما  رد  هچ  ییاه  ناـسنا  هک  یماـگنه  ؛ دراد یخیراـت  ناوارف  دـهاوش  هک  تسا  تیعقاو  کـی  نیا 
هداد ماجنا  نارگید  هک  ار  یبوخ  ياهراک  زا  يرایسب  دندش  یم  فورعم  روهـشم و  اه  شناد  مولع و  رد  هچ  يداصتقا و  یعامتجا و 

.دنداد یم  تبسن  اهنآ  هب  دندوب 

وا زا  دوب  هتخانشان  شا  هدنیوگ  نوچ  هک  میا  هدید  ار  بوخ  راعشا  زا  يرایسب  : دیوگ یم  دوخ  هغالبلا  جهن  حرش  رد  دیدحلا  یبا  نبا 
هتشاد دوجو  روهشم  ریغ  صاخشا  زا  مولع  نونف و  رد  ییاه  باتک  هکلب  ، دنداد یم  تبسن  رعش  رد  روهشم  دارفا  هب  دندرک و  یم  یفن 

.دنا هداد  تبسن  ترهش  غوبن و  نابحاص  هب  ار  نآ  هک 

اج همه  رد  شترهـش  مسا و  دوب و  « دیـشرلا نوراـه   » لوبق دروـم  هک  ناـمز  نآ  رد  هک  دـنک  یم  « یکمرب رفعج  » ناتـساد هب  هراـشا  زین 
نب ّسُق  » زا رترب  تحاصف  رد  ؛ درمـش یم  راگزور  ياه  نیرترب  زا  نآ  دـننام  تحاصف و  ، تواخـس تساـیک ، رد  ار  وا  نوراـه  ، دـیچیپ

رد ) ...و فسوی  زا  رت  نمادـکاپ  تفع  رد  »و  ریبز نب  بعـصم   » زا رتابیز  ییابیز  رد  »و  باطخ نب  رمع  » زا رتـالاب  تسایـس  رد  «، هدـعاس
 ) .داد رارق  راکنا  دروم  تشاد  هک  مه  ار  یتافـص  درک  رییغت  وا  هراـبرد  نوراـه  رظن  هک  یماـگنه  یلو  .دوبن ) نینچ  ًاـعقاو  هک  یلاـح 
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. ( ،ج 18،ص 18 دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  .

: تسا زیچ  دنچ  نآ  لیلد  تسا ؟ نینچ  ارچ 

دنهد و یم  تبـسن  اهنآ  هب  دنفاب و  یم  مه  هب  يدایز  ياه  غورد  دارفا  نیا  هب  ندش  کیدزن  يارب  ناحادم  ناقلمتم و  هک  نیا  تسخن 
يدارفا هب  تبـسن  هک  یناسک  ، سکع هب  تسا و  راک  رد  یتیعقاو  هک  دـننک  یم  رواـب  صاخـشا  مک  مک  ، دوش یم  لـقن  ناـبز  هب  ناـبز 

ار ییاوران  تبـسن  ره  تفر  تسد  زا  ناشتردق  یتقو  دنیوگب  اهنآ  هرابرد  يزیچ  دنناوت  یمن  اهنآ  تردق  ماگنه  هب  دـنراد و  تداسح 
.دنرب یم  لاؤس  ریز  زین  ار  ناش  لیاضف  مامت  دنهد و  یم  نانآ  هب 

دنراد یعـس  ؛ تسا يزاس  ناـمرهق  دوش  یم  هدـید  یعیبط  روط  هب  دارفا  زا  يرایـسب  رد  هک  یتافـص  زا  یکی  هک  تسا  نیا  رگید  تلع 
نـساحم هک  دوش  یم  ببـس  رما  نیمه  دـننک و  هضرع  ناـهج  هب  فـلتخم  لـئاسم  موـلع و  نوـنف و  رد  ناـمرهق  ناوـنع  هب  ار  یناـسک 

فیعض و هعماج  رد  یسک  رگا  هک  دنراد  یشک  فیعض  سح  حالطصا  هب  يا  هدع  ، لباقم رد  دنراذگب و  نانآ  باسح  هب  ار  نارگید 
.دنروآ یم  شرس  هب  دنناوتب  ییالب  ره  ، دش ناوتان 

تسین راذگریثأت  اهنآ  رظن  رد  دارفا  هب  تبسن  ایند  رابدا  لابقا.دنرانکرب و  رما  نیا  زا  فاصنا  اب  ملاس و  نمؤم و  تیعمج  کی  نیقی  هب 
.دننک یم  يرادفرط  قح  زا  دنیوگ و  یم  ار  قح  هشیمه 

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said the following: “When this world advances towards anyone
(with its riches), it attributes to him the good of others, and when it turns away from
him, it deprives him of his own good.”{'The meaning is that when a man's fortune
helps him and the world is favorable to him, people will describe his performances
with exaggeration and give credit to him for others' actions. But if a man loses the
favor of the world and the clouds of ill-luck and misfortune engulf him, people ignore

. { his virtues and do not at all tolerate even to recall his name

They are friends of him whom the world favors, and they are foes of him whom the
.world hits

مدرم اب  يراتفرشوخ  دوس  رد  : 10 تمکح

هراشا

توص
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مُکَیلِإ اّونَح  ُمتشِع  نِإ  مُکیَلَع َو  اوََکب  اَهَعَم  مّتِم  نِإ  ًهََطلاَُخم  َساّنلا  اوُِطلاَخ  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

قایتشا اب  دیدنام ، هدـنز  رگا  و  دـنزیر ، کشا  امـش  رب  دـیدرم  رگا  هک  دـینک ، ترـشاعم  هنوگنآ  مدرم  اب  دومرف : وا ، رب  ادـخ  دورد  و 
 . دنیآ امش  يوس 

يدیهش

.دنزرو ینابرهم  امش  هب  دیدنام  هدنز  رگا  و  دنیرگب ، امش  رب  دیدرم  رگا  هک  دیزیمایب  نانچ  مدرم  اب 

یلیبدرا

امش يوسب  هدننک  لیم  دیشاب  هدنز  رگا  امش و  رب  دننک  هیرگ  هطلاخم  نآ  اب  دیریمب  رگا  هک  یطالتخا  نامدرم  اب  دینک  طالتخا 

یتیآ

.دننک یتسود  امش  اب  دینامب  رگا  دنیرگب و  امش  رب  دیریمب ، رگا  هک  دیزیمایب ، يا  هنوگ  هب  مدرم  اب  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . دنیامن لیم  امش  هب  دیدنام  هدنز  رگا  ،و  دنیرگب امش  رب  دیتفر  ایند  زا  نوچ  هک  دینک  ترشاعم  نانچنآ  مدرم  اب  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

مثیم نبا 

(. دنـشاب امـش  اب  ترـشاعم  هب  دنمقالع  دیدنام ، هدنز  رگا  و  دنیرگب ، امـش  رب  دیدرم ، لاح  نآ  رد  رگا  هک  دینک  راتفر  نانچ  مدرم  اب  )
 … متم نا  ترابع : و  تسا ، هدرک  شرافس  مدرم  اب  هدیدنسپ  قالخا  اب  ترشاعم  يراتفرـشوخ و  رب  هلیـسو  نیدب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما

وا و يدنمزاین  ماگنه  هب  یگدـنز و  رد  وا  هب  نارگید  يزوسلد  ترـشاعم  لها  مدآ  يراتفرـشوخ  مزاول  زا  اریز  تسا ، نامه  زا  هیانک 
.تسا هطلاخم  تفص  بصن  لحم  رد  هیطرش  هلمج ي  .تسوا  گرم  زا  سپ  نانآ  هیرگ 
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دیدحلا یبا 

 . ْمُْکَیلِإ اوُّنَح  ُْمتْشِع  ْنِإ  ْمُْکیَلَع َو  اْوََکب  اَهَعَم  ْمُّتِم  ْنِإ  ًهََطلاَُخم  َساَّنلا  اوُِطلاَخ  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

.مکیلإ اقوش  اونح  يأ  فوذحمب  قلعتت  یلإ  ءاکبلا و  دنع  فنألا  نم  جرخی  توص  وه  نینخلا و  نم  همجعملا  ءاخلاب  اونخ  يور  دق  و 

.مدقت امیف  کلذ  نم  افرط  انرکذ  دق  عساولا و  ریثکلا  سانلا  عم  هرشعلا  ناسحإب  رمألا  یف  درو  دق  و 

.لاملاب مهومتعسو  امنأکف  راوجلا  نسح  قلخلا و  نسح  هوجولا و  طسبب  سانلا  متعسو  اذإ  عوفرملا  ربخلا  یفو 

.مهیلقتل انبولق  نإ  ماوقأ و  هوجو  یف  شهنل  انإ  ءادردلا  وبأ  لاق  و 

.دو نع  حدقأ  اران و  ئبخأ  لاق  هتوادع  تفرع  دق  نالف و  یلإ  سلجت  مل  هیبأل  یمشاهلا  لضفلا  نب  دمحم  لاق  و 

هضغب ریغ  نم  ءرملا  یصقأل  ینإ  هللا و  دبع  نب  رجاهملا  لاق  و 

هلغب یلع  یفطخلا  نب  ریرج  هیقلف  یبأ  فدر  تنک  یمیمتلا  هبش  نب  لاقع  لاق  و 

.یحرج عسوأف  ینب أ  ای  لاق  لاق  ام  انل  لاق  نأ  دعب  هل أ  تلق  یضم  املف  هفطلأ  یبأ و  هایحف 

هنم مظعأ  وه  ام  هورکملا  لامتحاب  عفدی  دق  مالسلا  هیلع  هیفنحلا  نب  دمحم  لاق  و 

.هنوئملا فصن  هشیعملا  یف  دصقلا  لقعلا و  فصن  سانلا  هارادم  ملعلا و  فصن  لاؤسلا  نسح  مالسلا  هیلع  نسحلا  لاق  و 

.رشلا ءاقتا  ریخلا  ءاغتبا  نم  نإ  لاق  هاطعأف و  ارعاش  باهش  نبا  حدم  و 

هبرغ راد  يونلا  لوط  ینلزنأ  رعاشلا و  لاق  و 

ضرم و اذإ  هدوعی  سطع و  اذإ  هتمـشی  هاـعد و  اذإ  هبیجی  هیقل و  اذإ  هیلع  ملـسی  تس  ملـسملا  یلع  ملـسملل  عوـفرملا  ثیدـحلا  یف  و 
.تام اذإ  هتزانج  عیشی  هسفنل و  بحی  ام  هل  بحی 

 . هجیدخ مایأ  انیتأت  تناک  اهنإ  نامیإلا  نم  دهعلا  نسح  نإ  لاق  اهافحتی و  اهلأسی و  لعجف  زوجع  یلع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  فقو  و 

یناشاک

( اهعم متم  نا   ) هک یتیثیح  هب  نسحا ، هجو  رب  یندرک  طالتخا  نامدرم  اب  دـینک  طالتخا  هطلاخم ) سانلا  اوطلاخ  مالـسلا : هیلع  لاـق  (و 
رگا و  متـشع ) نا  و   ) امـش اب  طابترا  نسح  قالخا و  مراکم  تهج  هب  امـش  رب  دـنیرگب  مکیلع ) اوکب   ) هطلاخم نآ  هب  دـیریمب  رگا  هک 

طاسبنا حرف و  هب  امش  يوس  هب  دننک  لیم  دنوش و  دنموزرآ  مکیلا ) اونح   ) دیشاب هدنز 
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یلمآ

ینیوزق

دننک هلان  دیشاب  هدنز  رگا  ترسح و  تیاغ  زا  امش  رب  دنیرگب  تلاح  نآ  اب  دیریمب  رگا  هک  نانچ  یتطلاخم  نامدرم  اب  دیئامن  طالتخا 
.تبحم بیاغ  زا  امش  يوسب 

یجیهال

دننک هیرگ  ترشاعم ، لاح  نآ  اب  دیدرم  رگا  هک  یندرک  ترشاعم  نامدرم  اب  دینک  ترشاعم  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  تفگ  ینعی و 
.امش ترشاعم  يوس  هب  دننک  قوش  دیدرک ، یگدنز  شیعت و  رگا  امش و  تقرافم  رب  نامدرم 

ییوخ

عم هطلخلا  هرـشاعملا و  بدال  عماج  نایب  اذـه  ینعملا : .دـجنملا  قاتـشا - هیلا : انینح  نح )  ) هرـشاع اطالخ : هطلاخم و  هطلاـخ ) : ) هغللا
نم اوسحی  ثیحب  مهحلاصم  یف  ینافتلا  مهبولق و  بلج  سانلل و  هناعالا  دـصق  یلع  هیدو و  هطلاـخملا  نوکت  نا  دوصقملا  و  ساـنلا ،
دینک ترشاعم  هناتـسود  نانچ  مدرم  اب  همجرتلا : .هئاقل  یلا  نوقاتـشی  ایح  ناک  اذا  و  هقارف ، هدقف و  نم  اوکبیف  نیعم  بحم و  دقف  هدقف 

.دنشاب قاتشم  ناتتاقالمب  دیشاب  هدنز  رگا  و  دنیرگب ، امش  رب  دیدرم  رگا  هک 

يراز دنرآ و  هیرگ  تا  هدرم  رب  هک   *** يرای رهم و  اب  زیمآرد  مدرمب 

يراسمرش زا  دنزوس  دنیآرب و  تدرگ *** هناورپ  هچ  ینام  هدنز  رگ  و 

يرتشوش

نب میهاربا  انثدح  یلامثلا : هزمحوبا  لاق  يزوجلا :) نب  طبـس  هرکذـت   ) یف لوقا : هرـشاعملا ) بادآ  یف  نوعبرالا - سماخلا و  لصفلا  )
هرشاعم فورعملاب  سانلا  اورشاع  ینب  ای  لاقف : هینب  مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما یصوا  لاق : هرمـض  نب  رارـض  نع  یبعـشلا  نع  دیعس 

نا يربـق و  یلع  ءاعدـلا  يدـعب  اورثـکی  نا  یتعاـطل و  اوشهی  نا  مکاذـب  دـیری  لاـق : مث  مکیلع  اوکب  متم  نا  مکیلا و  اونح  متـشع  نا 
نع هلثمو  هرـشاعملا ) بادآ  یف  نوعبرالا - سماخلا و  لصفلا   ) يرکذ اونـسحا  ابئاغ  مهنع  تنک  نا  مهدو و  سلاجملا  یف  ینوحنمی 

( مالسلا هیلع   ) نینموملاریما رضتحا  امل  مالسلا :) هیلع   ) رقابلا نع  ادنسم  لضفملا  یبا  نع  خیشلا ) یلاما   ) یف و  يزوجلا .) نبا  بقانم  )
اونح متبغ  نا  هرـشع  سانلا  اورـشاع   ) هتیـصو رخآ  یف  ناک  مهاصوف و  هدلو ، نم  رغاصالا  هیفنحلا و  نبا  انیـسح و  انـسح و  هینب  عمج 
اذاف ضغبلا ، یف  یه  کلذـک  اـهب و  یجاـنتت  هدوملاـب و  ظـحالتت  هدـنجم  دونج  بولقلا  نا  ینب  اـی  مکیلع ، اوکب  متدـقف  نا  مکیلا و 

سانلا اوطلاخ  (. ) هورذـحاف مکیلا  هنم  قبـس  ءوس  ریغ  نم  لجرلا  متـضغبا  اذا  و  هوجراـف ، مکیلا  هنم  قبـس  ریخ  ریغ  نم  لـجرلا  متببحا 
ایلع نا  مالسلا ) هیلع   ) قداصلا نع  دانسالا :) برق   ) یف هرشاعم .) فورعملاب  سانلا  اورـشاع  : ) يرخا هیاور  یف  نا  تفرع  دق  هطلاخم )
هیلع  ) یلع هعم  لدع  یمذلاب  قیرطلا  لدع  املف  .هفوکلا  مالـسلا :) هیلع   ) لاق دـیرت ؟ نیا  یمذـلا : هل  لاقف  ایمذ  بحاص  مالـسلا ) هیلع  )
لاق یعم ؟ تلدـع  مل  و  لاقف : .تملع  دـق  هل : لاقف  .قیرطلا  تکرت  دـقف  هفوکلا  دـیرت  کنا  تمعز  تسلا  یمذـلا : هل  لاقف  مالـسلا ،)
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هلاعفال هعبت  نم  هعبت  امنا  مرج  ال  لاـقف : .اـنیبن  اـنرما  کلذـک  هقراـف ، اذا  هبحاـص  لـجرلا  عیـشی  نا  هبحـصلا  ماـمت  نم  مالـسلا ) هیلع  )
ناف ثیداحا ، سانلا  امنا  مهـضعب : لاـق  .ملـسا و  هفرع  اـملف  مالـسلا ،) هیلع   ) هعم یمذـلا  عجرف  .کـنید  یلع  ینا  كدهـشا  همیرکلا ،

لـصفلا  ) لهال افلوم  داود  یبا  نبا  ناک  دادغب :) خـیرات   ) یف مکیلع ) اوکب  اهعم  متم  نا   ) .لعفاف اثیدـح  مهنـسحا  نوکت  نا  تعطتـسا 
عمتجا تام  املف  مهنومی ، مهلوعی و  هعامج  هیلا  مض  ناک  دق  و  اوناک ، دلب  يا  نم  بدالا  هرشاعملا ) بادآ  یف  نوعبرالا - سماخلا و 
هریرـس علط  املف  .ریـصقت  نهول و  اذه  نا  هیف  ملکتی  بدالا و ال  خـیرات  مرکلا و  هقاس  یلع  ناک  نم  نفدـیا  اولاقف : مهنم  هعامج  هبابب 
تبجح ذا  بادالا  لبس  تملظا  نمزلا و  یلع  یعدتسی  ناک  نم  تام  نسللا و  مهفلا و  ماطن  تام  مویلا  مهدحا : لاقف  مهنم  هثالث  ماق 
یبجی هریغل  ریرـس و  اشی و  ول  ربانم  هل  اعـضاوت و  ریرـسلا  ربانملا و  كرت  لاـقف : یناـثلا  مدـقت  نفکلا و  نم  میغ  یف  فراـعملا  سمش 

سیل فلخملا و  ءانثلا  كاذ  هنکل  هطونح و  حیر  کسملا  میـسن  سیل  و  لاقف : ثلاثلا  ماق  روجا و  دـماحم و  هیلا  یبجی  امنا  جارخلا و 
تلخد رفعج  لتقب  ینرما  امل  دیـشرلا : مداخ  رورـسم  نع  یناغالا :)  ) یف فصقت و  موق  بالـصا  اهنکل  هنوعمـسی و  اـم  شعنلا  ریرص 

لک يداغی و  وا  قرطی  توملا  هیلع  یتایـس  یتف  لکف  دـعبت  ـالف  هلثمب : عمـسا  مل  توصب  هینغی  وه  یمعـالا و  راـکز  وبا  هدـنع  هیلع و 
هللا اذـه و  یف  هل : تلقف  دالتلاب  فیرطلاـب و  کتیدـف  یـش ء  ناثدـحلا  نم  يدـفی  ول  داـفن و  یلاریـصت  تیقب  نا  اـموی و  دـبال  هریخذ 
یف کتبغر  ام  و  هل : تلقف  .هب  ینتقحلا  ـالا  هللا  کتدـشن  راـکز : وبا  یل  لاـقف  .هقنع  برـضب  ترما  هتمقاـف و  هدـیب  تذـخاف  کـتیتا ،

: هیف و  هرـشاعملا ) بادآ  یف  نوعبرالا - سماخلا و  لصفلا   … ) هدـعب یقبا  نا  بحا  امف  هناسحاب  هاوس  نمع  ینانغا  هنا  لاـق : کـلذ ؟
هرعش و مهدالوا  نووری  ءارعـشلا و  یلع  هب  نولوصی  اوناک  مهاوس و  نمع  مهب  اینغتـسم  کمرب  لآ  یلا  اعطقنم  یـشاقرلا  لضفلا  ناک 

مهیلا راص  اوبکن  املف  مهل ، کلذ  ظفحف  هطاشنل ، اکیرحت  همساب و  اهیونت  هتمدخل و  اظفح  هل و  ابـصعت  ریثکلا  اهنم و  لیلقلا  اهنونودی 
نمف هیلع ، فیخ  یتح  مهبح  یف  ینف  ناک  و  مهئاثر ، نم  رثکاف  مهاثر  مث  اوتام ، یتح  مهدـشنی  مهمایا  هدـم  مهعم  ماقاف  مهـسبح  یف 

ریناندلا ال عمل  هقراب  نزملا  تنک  رطقلا  مدعی  نا  راجلل  یعدت و  ذا  فیضلل  بیطای  هیکاب  كاب و  نم  کب  فتاه  مک  رفعج : یف  هلوق 
ننف یلع  تعد  ام  کیکبا  کفنا  تیلاف ال  رئاودلا  یلع  تراد  ول  یحورب و  ارفعج  ینع  هللا  کندعبی  الف  هلوق : هنم  يراسلا و  لیخ  ام 

فقوف یشاقرلا ، هب  زاتجا  بلص  ییحی و  نب  رفعج  لتقب  رما  کمرب و  لآ  یلع  رئاودلا  تراد  امل  ینئادملا : لاق  رئاط و  راط  وا  ءاقر  و 
رجحلاب سانللامک  انملتـسا  کعذـج و  لوحانفطل  مانت  هفیلخلل ال  نیع  شا و  فوخ و  ول ال  هللا  اما و  لوقی : اشنا  مث  ءاـکب  رحا  یکبی 

بتکف مالـسلا  کمرب  لآ  هلود  اعیمج و  ایندـلا  تاذـللا و  یلع  ماسحلا  فیـسلا  هفتح  اماسح  ییحی  نبای  کلبق  ترـصبا  امف  مالتـسا 
یتلا لاحلا  یلع  هتیار  املف  انسحم  یلا  ناک  لاقف : تلق ؟ ام  یلع  کلمح  ام  هل : لاقف  هرـضحاف ، دیـشرلا  یلا  کلذب  رابخالا  باحـصا 

مک و  لاق : .هتلق  يذـلا  تلق  یتح  یـسفن  تکلم  امف  هناسحا  ینکرح  هرـشاعملا ) بادآ  یف  نوعبرالا - سماخلا و  لـصفلا   ) اـهیلع وه 
: لاق نوماملا  مداخ  نع  سابعلا ) ینب  رابخا   ) باتک یف  .کل و  اهانفعضا  دق  لاق : .هنـس  لک  یف  رانید  فلا  لاق : کیلع ؟ يرجی  ناک 

دشنی هکماربلا و  رود  راثآ  یلا  الیل  رضحی  اخیش  نا  ینغلب  لاقف : هثلث - لیللا  نم  یضم  دق  و  الیل - هفیلخلا  ینبلط 

ءاج دق  خیشلا  تیار  اذاف  ردجلا ، ضعب  فلخ  رتتسا  عضوملا و  كاذ  یلا  اعرـسم  بهذاف  مهیلع ، یکبی  مهبدنی و  مهرکذی و  ارعش و 
هیلع لامج و  هل  ءاج و  دق  خیـش  اذا  دیدح و  یـسرک  طاسب و  هعم  یتا و  دـق  مالغب  اذاف  هتیتاف  .هب  ینتئاف  اتایبا  دـشنا  هبدـن و  یکب و  و 

ییحی یف  هفیلخلل  داـنم  يداـن  ارفعج و  لدـنج  فیـسلا  تیار  اـمل  و  لوقی : بحتنی و  یکبی و  لـعج  یـسرکلا و  یلع  سلجف  هباـهم ،
: لاق عزفف و  هفیلخلا ، بجا  انلق  هیلع و  انـضبق  غرف  املف  .تایبا  عم  ایندـلا  عفنت  نـالا ال  تلق  مهیلع و  یفـسات  داز  ایندـلا و  یلع  تیکب 

بجوتـسا امب  هل : لاقف  هفیلخلا  یلع  هتلخداـف  همـالغ  یلا  اهملـس  هتیـصو و  بتک  هقرو و  نیکاکدـلا  ضعب  نم  ذـخاف  .یـصوا  ینعد 
نیدـلا ینبکر  ینع و  هلودـلا  تلازف  قشمد  یف  تنک  كولملا و  دالوا  نم  تنک  لاـق : .مهرود  بئارخ  یف  هلعفت  اـم  کـعم  هکماربلا 
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دادـغب انلخد  یتح  هیبص  ایبص و  هارما و  نیثالث  فین و  عم  تجرخف  هکماربلا ، یلا  جورخلاب  یلع  اوراشاف  یتیب ، عیب  یلا  تجتحا  یتح 
یف فرخزم و  دجـسمب  انا  اذاف  اعایج ، مهتکرت  تجرخ و  اهتـسبلف و  اهتددعا  تنک  بایث  ضعبب  توعدف  دـجاسملا  ضعب  یف  انلزن  و 

رخوا الجر و  مدـقا  انا  تلخد و  موقلا و  یف  تعمطف  سولج ، هعامج  عماجلا  یف  ناـمداخ و  باـبلا  یلع  يز و  نسحاـب  خیـش  هبناـج 
راد اولخدـف  اوماقف  مهاعد  و  هرـشاعملا ) بادآ  یف  نوعبرالا - سماخلا و  لصفلا   ) لبقا دـق  مداـخب  اذا  و  ینم ، لیـسی  قرعلا  يرخا و 
نم هرشع  هیدی  نیب  ادحاو و  هئام و  اندعی  وه  انملـسف و  ناتـسب ، طسو  هل  هکد  یلع  سلاج  ییحی  اذا  مهعم و  تلخدف  دلاخ  نب  ییحی 
نم هقطنم  مهنم  لک  طسو  یف  نوقطنمتم  مداخ  هئام  هیدی  نیب  ریصاقملا و  ضعب  نم  لبقا  دق  هیدخ  یف  راذعلا  تبن  درماب  اذا  و  هدلو ،

هوعـضوف یناطلـسلا ، ربنعلا  دوعلا و  نم  هعطق  هرمجم  لک  یف  بهذ  نم  هرمجم  مهنم  لک  عم  و  لاـقثم ، فلا  نم  اـهنز  برقی و  بهذ 
حاکنلا و هبطخ  بطخف  .اذه  یخا  نبا  نم  هنالف  یتنبا  جوز  ملکت و  یـضاقلل : ییحی  لاقف  ییحی ، بنج  یلا  سلج  مالغلا و  يدی  نیب 
ییحی و نیب  نحن  اذاف  ترظن  یمک و  لم ء  تطقتلاف  ربنعلا  کسملا و  قداـنبب  راـثنلاب  اـنیلع  اولبقا  هعاـمجلا و  کـئلوا  دهـش  هجوز و 
، رانید فلا  هینیص  لک  یلع  هضف  نم  هینیص  مداخ  لک  عم  اولبقا و  دق  امداخ  رشع  انثا  هئامب و  اذا  ارفن و  رشع  انثا  هئام و  مالغلا  هدلو و 

مهطابآ تحت  یناوصلا  نولعجی  مهمامکا و  یف  ریناندلا  نوعضی  خئاشملا  یضاقلا و  تیارف  هینیـص ، انم  لجر  لک  يدی  نیب  اوعـضوف 
ییحی باهذلا و  نم  عنما  نا  هفاخم  یئار  یلا و  تفلتا  تلعج  اهتذخاف و  مداخلا  ینزمغف  هینیصلا ، ذخا  یلع  رسجا  تیقب ال  اوماق و  و 

اذه ینب  ای  هل : لاق  .یـسوم و  يدلوب  ینتیا  مداخلل : لاقف  یتصق  هیلع  تصـصقف  الامـش ؟ انیمی و  تقلتت  كارا  یل  ام  لاقف : ینظحالی 
اعد حبـصا  املف  شیع ، ذلا  یف  یتلیل  یموی و  هدنع  تمقا  هراد و  ینلخدا  يدی و  ذخاف  .کتمعنب  هظفحا  کیلا و  هذـخف  بیرغ  لجر 

لعفف .همرکا  کیلا و  هضبقاف  هفیلخلا  تیب  یف  یلاغتـشا  تملع  دـق  یتفلا و  اذـه  یلع  فطعلاب  ریزولا  ینرما  هل : لاق  سابعلا و  هیخاـب 
رـشع يداحلا  مویلا  ناک  املف  .ینایبص  یلاـیع و  ربخ  فرعا  ـال  ماـیا و  هرـشع  یف  یب  اولوادـت  مث  دـمحا ، هوخا  دـغلا  یف  ینملـست  مث 

نوعجار هیلا  انا  انا هللا و  تلقف : .مالـسب  هرـشاعملا ) بادآ  یف  نوعبرالا - سماخلا و  لصفلا   ) کلایع یلا  جرخا  لاق : مداخ و  ینءاـج 
ارون و انـسح و  سمـشلاک  هرجح  تیار  ریخالا  عفر  اـملف  هسمخ ، یلا  رخآ  مث  رخآ  مث  ارتس  مداـخلا  عفرف  ریناندـلا ، هینیـصلا و  تبلس 
مهرد و فلا  هئام  یلا  لمح  و  جابیدلا ، ریرحلا و  یف  نوبلقتی  ینایبص  یلایعب و  اذا  و  کسملا ، تاحفن  دوعلا و  هحئار  اهنم  ینلبقتـسا 

یف هکماربلا  عم  تمقا  و  قدانبلا ، ریناندـلا و  نم  اهیف  امب  اهتذـخا  تنک  یتلا  هینیـصلا  کلت  نیتعیـضل و  روشنم  رانید و  فـالآ  هرـشع 
نیتاه یف  ینمزلا  هدعسم و  نب  ورمع  ینفحجا  هیلبلا  مهتءاج  املف  بیرغ ، ما  هکماربلا  نم  انا  سانلا  ملعی  هنس ال  هرشع  ثالث  مهرود 

رکذا مهبدـناف و  مهرود  تابارخ  لیللا  رخآ  یف  دـصقا  تنک  رهدـلا  یلع  لماحت  املف  هب ، اـمهلخد  یفی  ـال  اـم  جارخلا  نم  نیتعیـضلا 
: لاق .هکماربلا  عئانص  ضعب  لاق : اذه ؟ فرعت  هل : لاقف  هب  یتاف  هدعسم ، نب  ورمعب  یلع  هفیلخلا : لاقف  .مهیلع  یکبا  مهعینـص و  نسح 

بیحن العف  .هدـعب  نم  هبقعل  هل و  انوکیل  هل  امهغرفا  هنم و  هتذـخا  ام  لک  هیلا  در  هل : لاقف  .اذـک  اذـک و  لاـق : هتعیـض ؟ یف  هتمزلا  مک 
تآ مل  ول  هکماربلا  عینـص  نم  اضیا  اذـه  و  لاق : کیکبی ؟ امف  کیلا  انـسحا  دـق  اذـه  ای  هل : لاق  هئاکب  هرثک  هفیلخلا  يار  املف  لجرلا ،
اذـه يرمعل  لاق : هفیلخلا و  انیع  تعمدـف  هفیلخلا ، یلا  لصا  تنک  نیا  نم  هفیلخلاب  يربخ  لصتا  یتح  مهبدـنا  مهیکباف و  مهتاـبارخ 
نبا رمع  سبح  اـملف  بـلهملا ، نـب  دـیزیل  اـیخاوم  ورمع  نـب  دیعـس  ناـک  نوـیعلا :)  ) یف .مهرکـشا و  مهکباـف و  هکماربـلا  نـم  اـضیا 

نا تیار  ناف  هنیب  ینیب و  تلح  دق  مهرد و  فلا  نوسمخ  دیزی  یلع  یل  هل : لاقف  دیعس  هاتا  هیلع ، لوخدلا  نم  عنم  دیزی و  زیزعلادبع ،
- نوعبرالا سماخلا و  لصفلا   ) .ریبدتلا اذهب  لاقف : .یلا  تلص  فیک و  هل : لاق  دیزی و  هب  رسف  هیلع  لخدف  یل  نذاف  .هیضتقاف  یل  نذات 

اسوبحم را  مل  عاقرلا : نبا  لاقف  .اهضبقیل  دیزی  فلحف  دیعـس  عنتماف  .کعم  یه  الا و  جرخت  هللا ال  و  دیزی : لاقف  هرـشاعملا ) بادآ  یف 
( مکیلا اونح  متشع  نا  و   ) دیعسل تلجع  فلا  نیسمخب  هزاجا  هاتا  ذا  ورمع  نب  دیعس  دیزی  ریغ  نجـسلا  یف  ارئاز  ابح  ادحاو  سانلا  نم 
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کل امم  نویحتسی  مهنا  لیقف : هناوخا  اطبتـساف  هدابع  نب  دعـس  نب  سیق  ضرم  یخونتلا :) داجتـسم   ) یف .لام  فطع و  يا : انح )  ) نم
.لح یف  هنم  وهف  قح  هیلع  سیقل  ناک  نم  يدانف : ایدانم  رما  مث  .هراـیزلا  نم  ناوخـالا  عنمی  ـالام  هللا  يزخا  لاـقف : .نیدـلا  نم  مهیلع 

صخـشف دایز ، نب  روصنمل  بتکا  تنک  لاـق : ناـبا  نب  دـلخم  رکذ  يرایـشهجلا :)  ) یف .هداـع و  نم  هرثکل  یـشعلاب  هتجرد  ترـسکف 
لاومالا ظفحب  ینرماف  رکسعلا - ینف  هیمسی  دیشرلا  ناک  ایرس و  ایخس  روصنم  نب  دمحم  هنبا  ناک  و  ناسارخ - یلا  دیشرلا  عم  روصنم 

نب دـمحم  نب  دایز  هنبا  جـیوزت  یلع  لمع  روصنم و  نب  دـمحم  عم  تنکف  دادـغبب ، نیمالا  دـمحم  هرـضحب  داوسلا  یلع  هعم  ماقملا  و 
یناعد مث  نیمالا  هباجاف  یلا ، ـالوق  اذـه  یف  مدـقی  نا  ریغ  نم  هباـتک  هداوق و  هباحـصا و  یف  هروزی  نا  نیمـالا  دـمحم  لاـسف  روصنم ،

هباب عضوم  ناک  و  هلاطبا - یف  هلیح  اذه و ال  عقو  دـق  لاقف : .لیلج  لام  یلا  جاتحن  هظلغ و  هیف  انیلع  رما  اذـه  هل : تلقف  ربخلا  ینربخف 
يردا ام  هللا  ال و  لاقف : .سانلا  باود  اهیف  موقت  هبحر  انل  نیا  نمف  هقفنلا  لاملا و  یف  رظنت  مل  ناف  هل : تلقف  باود - رـشع  نع  قیـضی 

- نوعبرالا سماخلا و  لصفلا   ) مهتعمجف هباب  یلع  دجـسم  یلا  تجرخف  مهناریج ، یلا  مهناسحا  یف  ترکفف  .کیلا  رمالا  ریبدتلا و  و 
غیرفت مهتلاـس  و  هل ، هبحر  ـال  هنا  نیمـالا و  هترازتـسا  هنبا و  رما  نم  روصنم  نبا  دـمحم  هیلع  مزع  اـم  مهتملعا  و  هرـشاعملا ) بادآ  یف 

الا فئاخ  انا  لوقلا و  اذه  مهل  تلق  .ءانب  نسحا  اهنع  انینغتـسا  اذا  اهینبن  مث  اهمدـهن  یتح  مایا  هرـشع  وا  هعمج  اهایا  انتراعا  مهلزانم و 
یف اوذـخا  یترـضح و  نم  اوماـق  مهل و  کـلذ  ترکـشف  .اـهغرفن  ادـغ  هرـسم ، همارک و  معن  دـحاو : ناـسلب  اـعیمج  اولاـقف  .ینوبیجی 

یلاوغلا تناک  و  هلیلج ، الاوما  انقفنا  نیمالا و  اناتا  هبحر و  اهناکم  انلعج  اهانمدـهف و  صاصخالا - نبللاب و  اـهرثکا  ناـک  و  اـهغیرفت -
لماک  ) یف .رجالا و  صجلاب و  مهلزانم  ناریجلل  تینبف  سرعلا  یضقنا  مث  بهذ ، ساسط  یف  ربنع  نم  عمشلا  رثکا  هضف و  تاراغت  یف 

هیلا ادغ  هتجاح و  یف  هل  هودع  یلع  هناعا  هلام و  یف  ابیـصن  هل  لعج  هیلا  دصقلاب  هفر  دـحا و  هسلاج  اذا  روش  نب  عاقعقلا  ناک  دربملا :)
كوحـض سیلج  عاقعقب  یقـشی  روش و ال  نب  عاقعق  سیلج  تنک  و  لئاقلا : لوقی  هیف  و  کلذب ، رهـش  یتح  هل  ارکاش  هسلاجملا  دـعب 

: لاـقف هیواـعم ، یلا  هب  اوعـس  هترـشع و  اوواـساف  موزخم ، نم  اـموق  لـجر  سلاـج  سوبع و  قارطم  ءوسلا  دـنع  ریخب و  اورما  نا  نسلا 
خیراـت  ) یف روت و  هرمجمب و  اردـب  ازغ  مکوخا  لـهجوبا  لـهج  نم  روث و  نب  عاـقعق  سیلج  تسلف  اـسیلج  مکل  تنک  مکب و  تیقش 

عقو مث  هناکم ، یف  لتقل  ملـسم  داود  یبا  نبا  لاق  ول  الجر  نا  دادـغبب و  خرکلاب  يدـهعل  لاـق : يدـنکلا  دـمحم  نب  نوع  نع  دادـغب )
یف نوعبرالا - سماخلا و  لصفلا   ) خرکلا عراـش  هینیـص  یف  موقی  لـجرلا  ناـک  طـق ، هلثم  ناـک  اـم  يذـلا  وه  و  خرکلا - یف  قیرحلا 

مهکلم راد  کئابآ و  دـلب  یف  کتیعر  هل : لاـق  ساـنلا و  یف  مصتعملا  داود  یبا  نبا  ملکف  هلجد - یف  نفـسلا  يریف  هرـشاعملا ) بادآ 
لزی ملف  .مهلاوحا  هب  نوحلـصی  مهیلع و  مدهنا  ام  هب  نونبی  مهقامرا و  کسمی  مهیف  قرفی  یـشب ء  مهیلع  فطعاف  رمالا  اذه  مهب  لزن 
یلوت یف  یل  نذـئاف  هیوسلاب  مهنیب  مسقی  الا  تفخ  يریغ  مهیلع  اهقرف  نا  هل : لاقف  .مهرد  فلا  فـالآ  هسمخ  مهل  قلطا  یتح  هلزاـنی 

نم هیلع  ردـقی  ام  هیاهنب  مهنم  بهذ  اـم  ساـنلا و  ریداـقم  یلع  اهمـسقف  .کـیلا  کـلذ  لاـق : .رثکا  ءاـنثلا  رفوا و  رجـالا  نوکیل  اـهرما 
نکی مل  یتلا  هلئاضف  نم  هذـه  تناکف  .اریثک  امرغ  کلذ  یف  هلاـم  نم  مرغ  مصتعملا و  نم  اـهدادزاف  هداـیز ، یلا  جاـتحا  طاـیتحالا و 

: هل لاق  مصتعملا و  هداعف  داود  یبا  نبا  لتعا  اضیا : هیف  .لتقل  خس ) داود و  یبا  نبا  رز   ) لاق اناسنا  نا  ول  خرکلاب  يدهعلف  .اهلثم  دحال 
: لاقف .افنع  راعـسالا  ءالغ  نم  اوقل  دـقف  نیمرحلا  لهال  اهلعجا  هل : لاقف  .رانید  فالآ  هرـشعب  قدـصتا  نا  هللا  كاـفاع  نا  ترذـن  ینا 
- هلها ءالجا  هتوخا و  دوعی  سیل  هداع و  هنال  کلذ - یف  مصتعملل  لیقف  .اهلثم  نیمرحلا  لهال  قلطا  انا  اـنهه و  اـهب  قدـصتا  نا  تیون 
، ینید يایند و  یف  ینعفنت  هدئاف  یندافا  وا  ارکش  یل  بحا  وا  ارجا  یلا  قاس  الا  طق  هیلع  ینیع  تعقو  ام  الجر  دوعا  فیک ال  و  لاقف :

تام امل  اولاق : هتافو ، دعب  هتومب  نوتمشی  هتایح و  یف  سانلا  هبنتجی  سانلا  هرـشاعم  ءاسا  نم  سکعلاب  .طق و  هسفنل  هجاح  ینلاس  ام  و 
رـضحی مل  هدـنع - ناـک  مالـسالا  هیلهاـجلا و  ملع  نا  هیف  لـیق  یتح  هفلتخملا  نونفلا  یف  هفیلاـت  هرثک  عم  ینثملا - نب  رمعم  هدـیبعوبا 
لـصفلا - ) دیـشرلا نم  هلزنم  هل  ناک  و  ذاعم - نب  ذاعم  یل  و  دادغب :) خـیرات   ) یف .هریغ و  فیرـش و ال  هنم  ملـسی  هنال ال  دـحا  هتزانج 
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نع فرـص  املف  هیلع ، عئاقرلا  هل و  نوهراکلا  رثک  هرما و  اودـمحی  ملف  هرـصبلا ، ءاـضق  هرـشاعملا ) بادآ  یف  نوعبرـالا - سماـخلا و 
.ایفتخم و صخـش  مث  هیلع  بوثولا  فوخ  هتیب  یف  رتتـسا  اهمحلب و  اوقدـصت  روزجلا و  اورحن  هب و  رورـسلا  هرـصبلا  لها  رهظا  ءاضقلا 

هـسفن ناورم  نب  لضفلا  یلع  کبتل  هیف : لیقف  هقالخا ، هلاعفا و  هءادرل  ساـنلا  هب  تمـش  ناورم  نب  لـضفلا  مصتعملا  بکن  اـمل  اولاـق :
هلثم ناک  نم  بهذـیلف و  رانلا  یلا  فنعملا  مولظلا  وه  اهقراف و  اهریخب و  اعونم  ایندـلا  بحـص  دـقل  فرعی  سانلا  نم  كاـب  هل  سیلف 

تایزلا و کلملادبع  نب  دمحم  یلع  هتفالخ  نم  اموی  نیعبرا  دـعب  لکوتملا  طخـس  یبوقعیلا :)  ) یف فسان و  هنمانتاف  یـش ء  يا  یلع 
دـحا و ال یلا  ناـسحا  هل  فرعی  ـال  مهب  فافختـسالا  ریثک  همحرلا  لـیلق  هوسقلا  دـیدش  ناـک  تاـم ، یتـح  هبذـع  هلاوما و  یفـصتسا 
(: يربطلا  ) یف .هتبکنب و  حرف  هب و  تماش  الا  ری  مل  بکن  املف  .قمح  ءاخسلا  و  فعـض ، همحرلا  ءایحلا و  لوقی : ناک  هدنع و  فورعم 
ءام یلع  کنم  اصرح  اهتاقوا  یف  سمخلا  كرتل  بعللا و  حـیورت  یـسومابا و  ای  برطلل  اذامل  کیکبن  مل  هلتق : دـعب  نیمـالا  یف  لـیق 

باسنا  ) یف بضغلا و  دـح  ام  اضرلا ال و ال  دـح  ام  فرعت  نکت  مل  بطعلا  یـشخا  ـال  رثوک  یلع  هل و  یکبا  ـال  اـنا  فینـش  بنعلا و 
ورمع : ) لاقی هل  و  هرـشاعملا ) بادآ  یف  نوعبرالا - سماخلا و  لصفلا  ، ) بجعلا دـیدش  ربکلا  میظع  ریبزلا  نب  ورمع  ناک  يرذالبلا :)

(. مدنی هملکی  نم  ملکی ، ال 

هینغم

و یست ء ، نسحت و ال  نا  یهف  هرشاعملا  نسح  اما  بحلا ، رهظت  ضغبلا و  رمضت  نا  قافنلاف  هرـشاعملا ، نسح  قافنلا و  نیب  دیعب  قرف 
لاق .تبغ  نا  کـیلع  نونحی  و  تم ، نا  کـیلع  نوکبی  ساـنلا  دـنع  اـبوبحم  نوکت  اذـهب  ..لذـخت و  ـال  نیعت و  و  هرکت ، ـال  بحت و 

و فلوی ، فلای و ال  نمیف ال  ریخ  ..کسفنل و ال  بحت  ام  كریغل  ببحا  لـیق : امیدـق  و  هرقبلا .)  83 انسح - سانلل  اولوق  و  : ) هناحبس
و قالخالا ، هتبرق  نم  بیرقلا  لاـق : .هلعف و  ءوسل  دـحا  هب  قثی  مل  و  هنظ ، ءوسل  دـحاب  قثی  مل  نم  ـالاح  ساـنلا  اوسا  ماـمالا : لاوقا  نم 

هلاسرلا 30. یف  کلذ  مدقت  .بیبح و  هل  نکی  مل  نم  بیرغلا 

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

دیدرم لاح  نآ  رد  رگا  هک  دـیئامن  راتفر  شزیمآ و  نانچ  مدرم  اب  تسا : هدومرف  مدرم ) اـب  يراتفرـشوخ  دوس  رد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
.دنشاب امش  اب  ترشاعم  ناهاوخ  دیدنام  هدنز  رگا  و  دنیرگب ، امش  رب  یئادج ) تقرافم و  رد  )

ینامز

نآ اریز  دندوب ، لئاق  مارتحا  ترضح  نآ  يارب  نمشد  تسود و  .تسا  شیامرف  نیا  هنومن  نیرتهب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر 
رانک هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  دندید  : ) دسیون یم  دیدحلا  یبا  نبا  هک  اجنآ  ات  تشاد  يراتفرـشوخ  مدرم  همه  اب  ترـضح 

زا یتسود  هقباس  تیاعر  دومرف : ترضح  سپس  دنتفگ : نخس  مه  اب  دنلب  يادص  اب  درک ، یسرپ  لاوحا  وا  زا  داتـسیا ، هار  رد  ینز  ریپ 
نآ هب  لد و  محر  هک  دوب  ترضح  نآ  تازایتما  زا  یکی  نیا  .دمآ  یم  ام  ندید  هب  هجیدخ  نامز  رد  نز  ریپ  نیا  تسا  نامیا  تمالع 

( .دوب رومام 
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يزاریش دمحم  دیس 

اوکب  ) هطلاخملا کلت  عم  يا  اهعم ) متم  نا   ) هرـشاعملا نم  وحنب  يا  هطلاـخم )  ) مهورـشاع يا  ساـنلا ) اوطلاـخ  : ) مالـسلا هیلع  لاـق  و 
.هنسح هرشاعم  مهومترشاع  مکنال  مکیلا )  ) اوفطع اولام و  يا  اونح )  ) هایحلا یف  متیقب  و  متیشع ) نا  و   ) مکل مهبحل  مکیلع )

يوسوم

ناب هبیط  سانلا  عم  ناسنالا  ریسی  نا  هرشعلا و  نسح  یلا  مالسالا  اعد  حرشلا : .مکیلا  اوقاتـشا  مکیلا : اونح  .هرـشاعملا  هطلاخملا : هغللا :
هعیبطب اذه  ءانع و  هدش و  نم  مهبیصی  ام  مهئارض و  مهئارس و  یف  مهعم  هنا  مهرعشی  فطعلا و  هقرلاب و  مهعم  ملکتی  رشبلاب و  مهاقلی 

تام اذا  اما  هتیور و  یلا  اوقاتـشا  هیلا و  اونح  هنع و  اوثحب  هودـقتفا و  مهنع  باغ  اذا  هنا  هجئاتن  هراـثآ و  نم  راـثآ و  جـئاتن و  هل  لاـحلا 
اوکب تام  نا  هیلا و  اوقاتشا  باغ  نا  ملسملا  نوکی  نا  یغبنی  اذکه  هدقفل و  مهتراسخب  نورعـشی  مهنال  نونزحی  هیلع و  نوکبی  مهناف 

.هیلع

یناقلاط

قح شـش  ناملـسم  رب  ار  ناملـسم  تسا : نینچ  نآ  نومـضم  هک  تسا  هدرک  لقن  یثیدـح  مالک  نیا  حرـش  نمـض  دـیدحلا  یبا  نبا 
هاگ ره  شدیوگ و  داب  تمالـس  دنک  هسطع  نوچ  دهد و  شخـساپ  دناوخ  ارف  ار  وا  نوچ  دهد و  مالـس  وا  رب  دنیبب  ار  وا  نوچ  تسا ،

.دورب شرکیپ  عییشت  هب  دریمب  رگا  دراد و  تسود  وا  يارب  دراد  یم  تسود  دوخ  يارب  ار  هچنآ  دور و  شرادید  هب  دوش  رامیب 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

 . ْمُْکَیلِإ اوُّنَح  ُْمتْشِع  ْنِإ  ،َو  ْمُْکیَلَع اْوََکب  اَهَعَم  ْمُّتِم  ْنِإ  ًهََطلاَُخم  َساَّنلا  اوُِطلاَخ 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

راتفگ دنس  .دنزرو . (  قشع  امش  هب  دینامب  هدنز  رگا  دنزیرب و  کشا  امش  گرم  رب  دیریمب  رگا  هک  دینک  ترشاعم  مدرم  اب  هنوگ  نآ 
هب مالـسلا  هـیلع  یلع  نینمؤـملاریما  ماـما  هـک  یتیــصو  نمــض  ار  تـمکح  نـیا  یــضر  دّیــس  زا  شیپ  قودـص  موـحرم  هناـمیکح :
اب دوخ  هرکذت  باتک  رد  ار  نآ  هتسیز  یم  یـضر  دّیـس  زا  دعب  هک  « يزوج نب  طبـس  هدروآ و« تسا  هدرک  « هیفنح نب  دمحم  » شدنزرف

نیا دنـس  هب  يا  هراشا  یـضر  دّیـس  اریز  ، هتفرگ رگید  ياج  زا  ار  نآ  دهد  یم  ناشن  هک  هدرک  رکذ  « یلامث هزمح  وبا  » هب یلـصتم  دـنس 
ماما هک  یماگنه  دسیون  یم  هدومن و  لقن  ار  نآ  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یلاما  باتک  رد  یسوط  خیش  نینچمه  تسا  هدومنن  ثیدح 

توعد زین  ار  دوخ  لاسدرخ  نادنزرف  هیفنح و  نب  دمحم  نیسح و  نسح و  شنادنزرف  دوب  راضتحا  لاح  رد  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما 
یم هدافتـسا  زین  نآ  زا  دراد و  ثحب  دروم  تمکح  اب  تهابـش  هک  دومرف  يا  هلمج  شرخآ  رد  درک و  اهنآ  هب  ییاـه  تیـصو  درک و 

(. ( ،ج 4،ص 12 هغالبلا جهن  رداصم  ) .تسا هدروآ  تسد  هب  يرگید  عبنم  زا  ار  نآ  یسوط  خیش  هک  دوش 

مدرم اب  ترشاعم  شور 
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هتفگ نخـس  مدرم  اب  بوخ  ترـشاعم  زا  هدرتسگ  روط  هب  یمالـسا  تایاور  نآرق و  تاـیآ  تسا و  یعاـمتجا  ینید  مالـسا  میناد  یم 
یم تسانعم  نیمه  هب  رظان  زین  اجنیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  مالک.هدـش  دراو  ثیدـح  عبانم  رد  هراـب  نیا  رد  يرتاوتم  تاـیاور  تسا و 

؛» دـنزرو قشع  امـش  هب  دـینام  هدـنز  رگا  دـنزیر و  کشا  امـش  گرم  رب  دـیریمب  رگا  هک  دـینک  ترـشاعم  مدرم  اب  هنوگ  نآ  :» دـیامرف
( . ْمُْکَیلِإ اوُّنَح  ُْمتْشِع  ْنِإ  ،َو  ْمُْکیَلَع اْوََکب  اَهَعَم  ْمُّتِم  ْنِإ  ًهََطلاَُخم  َساَّنلا  اوُِطلاَخ  )

امـش هک  دینک  مکحم  نانچنآ  مدرم  هب  ندرک  تمدخ  یکین و  بوخ و  دروخرب  قیرط  زا  ار  یتسود  تبحم و  دنویپ  هک  نیا  هب  هراشا 
زا هراومه  لد  رد  یلو  دـشاب ؛ یلاخ  اهنآ  نایم  رد  امـش  ياج  دـیورب  تسد  زا  هاگره  ؛ دـننادب دوخ  نازیزع  نیرت  کیدزن  هلزنم  هب  ار 

دندرگب و امش  درگ  راو  هناورپ  تایح  لاح  رد  دنزیرب و  کشا  دیتشاد  اهنآ  هب  تبسن  هک  ییاه  تبحم  فطاوع و  رب  دننک و  دای  امش 
.دنربب تذل  امش  اب  ترشاعم  زا 

اریز ، تسا هدومرف  نایب  مزاول  رکذ  یمازتلا و  تلالد  اب  ار  مدرم  هب  ندرک  یکین  تبحم و  هلئـسم  اـجنیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  عقاو  رد 
.تسا مدرم  اب  تبحم  یعطق  مزاول  زا  تایح  لاح  رد  ندیزرو  قشع  گرم و  زا  دعب  نتخیر  کشا 

: دیامرف یم  هدش  هدرمش  مالسا  هناشن  ، مدرم اب  ترشاعم  نسح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  یثیدح  رد 

،ج راونالاراحب «. ) . یشاب ناملـسم  ات  نک  يراتفر  شوخ  تسوت  نیـشنمه  هک  یـسک  اب  ًاِملْـسُم ؛ ْنُکَت  َکَبَحاَص  ْنَم  َهَبَحاَصُم  ْنِسْحَأ  »
. ( 66،ص 368،ح 4

: میناوخ یم  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  ماما  زا  يرگید  ثیدح  رد 

،ص 415،ح مکحلاررغ «. ) . شخبب ار  ناـشناهانگ  نک و  یکین  ناردارب  اـب  ِناْرفُْغلاـِب ؛ ْمَُهبُونُذ  ْدَّمَغَت  ِناـسْحْإلِاب َو  َناوْخإـْلا  ِبِحاـص  »
.( 9486

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

تقافر شقیفر  اب  دنکن و  يراتفرشوخ  شناتسود  اب  هک  سک  نآ  هَقَفاَر ؛ ْنَم  َهَقَفاَُرم  ُهَبِحَـص َو  ْنَم  َهَبْحُـص  ْنِسُْحی  َْمل  ْنَم  اَّنِم  َْسَیل  ُهَّنِإ  »
.( ،ج 71،ص 161،ح 21 راونالاراحب «. ) . تسین ام  زا  دشاب  هتشادن 

هن ؛ تسا لومعم  زورما  يدام  يایند  رد  هک  تسا  يزیچ  فالخ  رب  دراد  تایاور  رد  زین  يرگید  ناوارف  ياه  هنومن  هک  تاروتسد  نیا 
كرد ار  فطاوع  يدام  يایند  رد  اریز  ، دنزیر یم  کشا  اهنآ  رب  ناشگرم  زا  دعب  هن  دنزرو و  یم  قشع  دوخ  ناتـسود  اب  یگدنز  رد 

.دنشیوخ يدام  عفانم  لابند  هراومه  دننک و  یمن 

ازع هچراپکی  اهنآ  رهـش  راکوکین  دارفا  گرم  زا  دعب  هک  دوش  یم  هدید  دمآ  الاب  رد  هچنآ  يارب  يدایز  ياه  هنومن  مالـسا  خیرات  رد 
اجنیا رد  ار  ییاـه  هنومن  دـیدحلا  یبا  نبا  يرتـشوش و  همـالع  موحرم   ) . .دـندوب اـهنآ  درگ  راو  هناورپ  ناتـسود  ناـشتایح  رد  دـش و 

( .دش يراددوخ  اهنآ  رکذ  زا  ثحب  ندش  ینالوط  زا  زیهرپ  يارب  هک  دنا  هدروآ 
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یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said the following: “Deal with people in such a manner that if
you die, they weep over you, and if you live they long for (miss) you."{To the person
who behaves with others with benignity and good manners, people extend their hand
of cooperation. They honor and respect him and shed tears when he dies. Therefore,
a person should lead such an agreeable life that no one should have any complaint
against him, nor should he cause anyone harm so that during his life-time, he will

.{ attract others, and after his death, too, he will be well remembered

نمشد زا  تشذگ  وفع و  رد  : 11 تمکح

هراشا

توص
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ِهیَلَع ِهَردُقِلل  ًارکُش  ُهنَع  َوفَعلا  ِلَعجاَف  َكّوُدَع  یَلَع  َترَدَق  اَذِإ  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

 . هد رارق  يزوریپ  هنارکش  ار  وا  ندیشخب  یتفای ، تسد  تنمشد  رب  رگا  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 

يدیهش

.زاس يو  رب  نتفای  تسد  ساپس  ار  وا  ندیشخب  یتفای  تسد  تنمشد  رب  رگا 

یلیبدرا

وا رب  وت  نتفای  تردق  رم  هنارکش  نتشذگرد  وا و  زا  ار  دوخ  وفع  نادرگب  سپ  دوخ  نمشدب  ندیناسر  ررض  رب  يدش  رداق  هک  یماگ 

یتیآ

.هد رارق  تیزوریپ  هنارکش  ار  تشذگ  وفع و  یتفای ، رفظ  نمشد  رب  نوچ  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا
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 . هد رارق  يو  رب  يزوریپ  هنارکش  ار  وا  زا  تشذگ  ، يدرک هبلغ  نمشد  رب  یتقو  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

مثیم نبا 

ترابع نیا  يا .) هتفای  وا  هب  تبسن  هک  نادب  یتردق  تمعن  ساپس  رکش و  ار ، وا  زا  تشذگ  وفع و  يدش ، طلسم  تنمشد  رب  هاگره  )
.دشاب یم  يدـنمناوت  رطاخ  هب  يرازگـساپس  تشذـگ ، هک  نایب  نیا  اب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما و  تسا ، تشذـگ  تلیـضف  هب  نداد  هجوت 

رب نتفای  تسد  هک  نآ  حیـضوت  تسا ، هدرک  توعد  تلیـضف  نیا  رب  تسا ، شـشخب  تشذگ و  تردـق ، تمعن  رکـش  همزال ي  ینعی 
مرن نامیا  ساپـس و  همزال ي  .دبلط و  یم  ار  ادـخ  ربارب  رد  عوضخ  نامیا و  و  نآ ، رب  ساپـس  هک  تسادـخ  فرط  زا  یتمعن  نمـشد ،
اجنآ زا  تسا  هداد  رارق  ساپـس  ياج  ار  تشذگ  بیترت  نیا  هب  .تشذگ  وفع و  نآ  لابند  هب  تسا و  مشخ  شتآ  ندـناشنورف  یلد و 

.تسا مزال  زین  تشذگ  وفع و  تسا ، بجاو  رکش  نوچ  .دنموزلم و  مزال و  ود  نیا  هک 

دیدحلا یبا 

 . ِْهیَلَع ِهَرْدُْقِلل  ًارْکُش  ُْهنَع  َْوفَْعلا  ِلَعْجاَف  َكِّوُدَع  یَلَع  َتْرَدَق  اَذِإ  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

الف لوهجلا  باسکأ  ینامألا  نإ  یل  هعطق  یف  تلقف  ینعملا  اذه  انأ  تذخأ  دق 

.وفعلا حفصلا و  ملحلا و  یف  لیوط  مالک  انل  مدقت  دق  و 

لوقلا یف  هل  ظلغأ  هیلع و  ورم  بحاص  هیف  یبرأ  مالک  ورم  بحاص  نیب  ملسم و  یبأ  نیب  رجـش  کلذ  یلع  هدایز  انهاه  رکذن  نحن  و 
هم ملـسم  وبأ  لاقف  طیقل  ای  لاق  ام  هلمج  یف  هل  لاق  ناک  ارذتعم و  ملـسم  یبأ  يدی  نیب  ماق  ورم و  بحاص  مدـن  ملـسم و  وبأ  هلمتحاف 
نإ هیف و  کتکراش  دقف  ارذتعم  بنذـلل  تنک  نإف  امیدـق  کلامتحاب  یلع  کتأرج  انأ  ناطیـش و  بضغلا  أطخأ و  مهو  قبـس و  ناسل 

ناسحإب کلباقأ  ابجع  ای  ملسم  وبأ  لاقف  ءودهلا  نم  ینعنمی  یبنذ  مظع  نإ  ریمألا  اهیأ  ورم  بحاص  لاقف  کعـسی  وفعلاف  ابولغم  تنک 
.كوفعب تقثو  نآلا  لاقف  نسحم  تنأ  هءاسإب و  کلباقأ  مث  ءیسم  تنأ  و 

کل و امهتبهو  دقف  نیمی  وأ  رذع  وه  امنإف  کناکم  فق  اذـه  ای  لاقف  هسفنل  جـتحیل  هیلإ  مدـقت  ابنذ و  نومأملا  باتک  ضعب  بنذأ  و 
.کحلصی يذلا  وه  وفعلا  نوکی  یتح  رفغن  بنذت و  نسحن و  ءیست و  لازت  الف  کلذ  کنم  ررکت  دق 

.ماقتنالا اهحبقأ  وفعلا و  رداقلا  لاعفأ  نسحأ  لاقی  ناک  و 

.هبوقع میئللا  رفظ ) .» و  :» نم د وفع (  وفع و  میرکلا  رفظ  لاقی  ناک  و 
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.عاقیإلا یلإ  عافترالا  دح  هب  زواجی  هب و ال  بنذملا  مالعإ  هیلع  هبوقعلا  رادقم  بنذ  بر  لاقی  ناک  و 

.هب عرق  نم  بنذلا  نع  افع  ام  لاقی  ناک  و 

يدانف مهقازرأ  مهیلإ  عفدـیل  سانلا  ضرع  قارعلا  یلو  امل  ریبزلا  نب  بعـصم  نأ  يور  ام  انـسحتسم  اربک  نمـضتی  يذـلا  ملحلا  نم  و 
رهظیلف هل  اولوق  هللا  دـبع  یبأب  هلتقأ  ینأ  قمحألا  نظ  لاق أ و  ضرألا  یف  دـعبأ  هنإ  ریمـألا  اـهیأ  هل  لـیقف  زومرج  نب  ورمع  نیأ  هیداـنم 

.املسم هءاطع  ذخأیل  انمآ و 

.هدنع یناوه  الإ  یباوج  نم  هعنم  ام  هللا  هیلع و  یلیو  لجرلا  لاقف  هبیجی  وه ال  فنحألا و  بس  نم  لجر  رثکأ  و 

كرمأ یف  ترواش  دق  ینإ  هب  رفظ  امل  يدـهملا  نب  میهاربإل  نومأملا  لاق  مکل و  ام  یل و  ام  دعـس و  ینبل  لقف  هرارز  نب  طیقل  لاق  و 
ریـشملا نإ  نینمؤملا  ریمأ  ای  میهاربإ  لاقف  کتمرح  مزالل  کلتق  تهرکف  کبنذ  قوف  كردـق  تدـجو  ینأ  الإ  کـلتقب  یلع  ریـشأف 

نإ ءارظن و  کلف  تلتق  نإف  وفعلا  نم  هتدوع  ثیح  نم  الإ  رصنلا  بلطت  نأ  تیبأ  کنأ  الإ  هداعلا  هیجوت  هسایـسلا و  هیـضتقت  امب  راشأ 
.انمآ بهذاف  توفع  دق  لاق  کل  ریظن  الف  توفع 

هللا هذه و  ریصب  ابأ  ای  هاحابص  ءوس  او  مدألا  بابق  یلإ  رظن  دق  هدئاق و  لاقف  هثالع  نب  همقلع  تایبأب  حبـصأف  هقیرط  یف  یـشعألا  لض 
همذ ریغ  نم  کب  ینرفظأ  يذلا  دمحلا هللا  لاقف  هیدی  نیب  لثمف  همقلع  هب  اوتأف  یـشعألا  یلع  اوضبقف  یحلا  نایتف  جرخف  همقلع  تایبأ 

لاق ال کیلإ  یناسحإ  عم  لطابلا  یلع  کلاوقتب  کنم  مویلا  مقتنال  معن  لاق  كادف  تلعج  کلذ  مل  يردت  یشعألا أ و  لاق  دقع  و ال 
رومألا ینتریص  دق  مقلع  لاقف أ  یشعألا  عفدناف  همقلع  قرطأف  یف  کملح  ردق  ولبیل  یب  هللا  كرفظأ  نکل  هللا و  و 

ام یف  هتلق  ام  ضعب  رماع  یف  تلق  ول  کتایح و  لوط  کتینغأل  رمع  نب  رماع  یف  هتلق  ام  ضعب  یف  تلق  ول  هللا  اـمأ و  تلعف  دـق  لاـقف 
.هایحلا درب  کقاذأ 

دعو اذإ  هؤافو  لاق و  اذإ  هقدص  بضغ و  اذإ  هملح  ثالث  یلع  لاق  ایلع  تببحأ  اذ  ام  یلع  یسودسلا  رمعم  نب  دلاخل  هیواعم  لاق 

یناشاک

دوخ وفع  نادرگب  سپ  هنع ) وفعلا  لعجاف   ) ندیناسر ررض  هب  ودع  رب  يوش  رداق  نوچ  كودع ) یلع  تردق  اذا  مالـسا : هیلع  لاق  (و 
زاجم لیبس  رب  وفع ، رب  رکـش )  ) ظفل قالطا  وا و  ذخا  رب  نتفای  تردق  هنارکـشب  هیلع ) هردقلل  ارکـش   ) وا هانگ  زا  نتـشذگ  رد  وا  زا  ار 

فارتعا تردق و  تمعن  هب  تسا  فارتعا  مزلتسم  نمشد ، ماقتنا  زا  نتـشذگ  رد  هچ  .موزلم  رب  تسا  مزال  مسا  قالطا  لیبق  زا  تسا و 
مرجلا مزع  نا  مومذم و  وفعلا  امف  هلز  لک  نع  وفعلا  نکرتت  الف  رعش : .دشاب  رکش  مزلتسم  وفع ، سپ  .تسا  رکش  تردق ، تمعن  هب 

یلمآ

ینیوزق

رکش رد  بجاو  لوا  يرآ  نآ ، رب  تردق  رکش  ار  وا  زا  وفع  نادرگب  سپ  ماقتنا  رب  يدرگ  رداق  دوخ و  نمـشد  رب  یبای  تسد  هاگره 
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.دشاب نمشد  هانگ  زا  وفع  تمعن  نیا 

یجیهال

رکـش وا  زا  ار  وت  تشذگ  نادرگب  سپ  وت ، نمـشد  ماقتنا  رب  وت  يدش  اناوت  هک  یتقو  ره  هک  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  تفگ  ینعی و 
.وا ماقتنا  رب  یئاناوت  تمعن  يارب  زا 

ییوخ

معنلا لضفا  نم  هردقلا  ینعملا : .ءادعالا  عمج  ودعلا  هدعابملا و  هموصخلا و  هوادعلا )  ) هیلع يوق  یشلا ء : یلع  اردق …  ردق ) : ) هغللا
یلع دعـصی  هریـس و  دوجوم  لک  لمکتـسی  اهب  یتلا  هکرحلا  طاشنلا و  یه  هردـقلاف  تانئاکلا ، یلع  هب  هللا  نم  يذـلا  مرکلا  دـجما  و 

نع قئاع  لک  اهتاداضم و  نع  عاـفد  اـهتاذ و  یف  هکرح  هردـقلاف  تاـنئاکلا ، یتش  عاونا  یلع  هداـملا  روصتت  اـهب  لاـمکلا و  تاـجرد 
دعاسم قیفر  یلا  هلیوحت  هریخست و  ودعلا  نع  عافدلا  لضفا  .لامکلا و  یقرلا و  لیبس  یف  یضملا  هعفد و  نم  دبال  دودل  ودع  هکرحلا 
هداضی ودع  ناسنالا  هاجت  رهظ  اذاف  اهتادعم  اهتالآ و  اهنم  لعجت  اهتاداضم و  یف  لمعت  اهناف  هیویحلا  يوقلا  لامکتسا  یف  دهاشی  امک 

نم هنمب  هلعجی  و  همعنلا ، هذه  یلع  ارکش  هنع  وفعی  لب  ماقتنالا ، فیس  لس  رذحیلف  هودع  یلع  هردقلاب  هدبع  یلع  هللا  معنا  هدناعی و  و 
و اقیدـص ، ودـعلا  لوحتب  کلذ  بجوی  یـسملا ء  نع  وفعلا  و  مرکلا ، روفو  معنلا و  دـیزم  تابجوم  نم  رکـشلاف  هینواعم ، هئاقدـصا و 

رهاقلا و  نیرداقلا ، ردقا  یلاعت  هللا  تافص  نم  وفعلا  و  فیک ؟ هردقلا  دنع  وفعلاب  یلم ء  رباکالا  ءایبنالا و  ریـس  .اقیفر و  ابحم  طخاسلا 
مهـسب هیمریل  هقیرط  یف  هرجـش  یلع  بترا  هل  نمک  لباب  دبعم  ربکالا  شروک  لخد  امل  هناریـسلا  یف  لقن  .نیح و  لک  نیبنذملا  قوف 

هنا دحا  نظی  شروک و ال  يدی  نیب  لثم  بترا و  ذخاف  مهسلا  اطخاف  ضرالا  یلا  طبه  شروک و  سرف  ابک  همهـسب  یمر  امل  و  لتاق ،
هفاک هعم  رـضح  و  هدـنج ، همدـخ و  یفوا  هئاقدـصا و  صلخا  نم  راـصف  هنع  اـفع  شروک  نکل  و  هیف ، وه  عمط  ـال  لـتقلا و  نم  وجنی 
راثآ برغا  نم  اذـه  هدـعب و  هنود  هایحلا  بحی  مل  و  هتزانج ، قوف  هسفن  بترا  لتق  تام  حرجب و  شروک  بیـصا  اذا  یتح  كراعملا 

.نک ادا  تمعن  نیا  رکش  وا  زا  تشذگ  اب  دتفا ، ربنچ  رد  تنمشد  نوچ  همجرتلا : .هیلع  هردقلا  دعب  بنذملا  ودعلا  نع  وفعلا 

.دش هدامآ  شرکش  ار  وت  ششخب  هب  دش *** هداد  ار  وت  نمشدب  تردق  هچ 

يرتشوش

رما نویعلا :)  ) یف هبرل )) دـبعلا  یلع  بجی  ام  یف  مالـسلا ) هیلع   ) هلاق اـم  یف  نوثـالثلا - عساـتلا و  لـصفلا  هحفص 289 ، دلجم 12 ، ))
.هلیبس یلخف  دوعت ، هیلا  ناعت و  هب  کناف  هل  فعاف  هللا  یلا  نوکت  ام  جوحا  نوکت  ام  زعا  کنا  لجرلا : هل  لاقف  لجر  لتقب  کلملادبع 

نم بحت  ام  هللا  لعف  دق  هایح : نب  ءاجر  هل  لاقف  نلعفیلو  هب  نلعفیل  هللا  هنکما  نا  رذن  ناک  دـق  لجر  هبوقعب  زیزعلادـبع  نب  رمع  رما  و 
هللا و  هقنع : برـض  اودارا  امل  مهنم  لجر  هل  لاقف  مهقانعا  برـضب  رماف  يراساب  جاـجحلا  یتا  .وفعلا و  نم  هللا  بحی  اـم  لـعفاف  رفظلا 
هیلع  ) هلاق ام  یف  نوثـالثلا - عساـتلا و  لـصفلا  هحفص 290 ، دـلجم 12 ،  )) لاقف هافاکملا  یف  تنـسحا  امف  بنذـلا  یف  اـناسا  اـنک  نئل 
یتا .لتقلا و  نع  فک  .اذـه و  لثم  نسحی  دـحا  مهیف  ناک  اـم  فیجلا  اذـهل  فا  جاـجحلا : هبرل )) دـبعلا  یلع  بجی  اـم  یف  مالـسلا )
یلع هدـتعت  امب  يرارقا  و  کیلع ، در  هب  ینع  رقت  امم  يراذـتعا  لـجرلا  لاـقف  هبونذـب ، هعرقی  لـعجف  هسبح  یف  ناـک  لـجرب  يداـهلا 

كرابم لاق  دـقعلا :)  ) یف رجالا و  یف  هافاعملا  دـنع  ندـهزت  الف  هحار  هبوقعلا  یف  وجرت  تنک  ناف  لوقا : ینکلو  هنجا  مل  اـبنذ  ینمزلی 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 1134 

http://www.ghaemiyeh.com


نیب دانم  يدان  همایقلا  موی  ناک  اذا  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاق  هل : تلقف  لتقی  نا  لجرب  رما  ذا  روصنملا  دـنع  تنک  هلاـضف  نب 
هقیرط یف  یـشعالا  لض  دق  لاق : .هقالطاب و  رماف  بنذم ، نع  یفع  نم  الا  مدقتی  الف  مدقتیلف ، دـی  هللا  دـنع  هل  تناک  نم  الا  هللا  يدـی 
جرخف همقلع  تایبا  هللا  هذه و  ریـصبابا ، ای  هاحابـص ! ءوسا  و  مدالا ، بابق  یلا  رظن  دـق  هدـئاق و  لاقف : هثالع  نب  همقلع  تایباب  حبـصاف 

لاق دـقعال ، همذ و  ریغ  نم  کب  ینرفظا  يذـلا  دـمحلا هللا  لاقف : .هیدـی  نیب  لـثمف  همقلع  هب  اوتاـف  یـشعالا  یلع  اوضبقف  یحلا  ناـیتف 
هللا كرفظا  نکلو  هللا  ال و  لاق : کیلا ، یناسحا  عم  یلع  لطابلا  کلاوقتب  کنم  مویلا  مقتنال  معن  لاق : کـلذ ؟ مل  يردـتفا  یـشعالا :

مکاسک صکنم  یب  ناک  ام  کیلا و  رومالا  ینتریـص  دـق  مقلعا  لاقف : یـشعالا  عفدـناف  همقلع  قرطاف  یف …  کـملح  ردـق  ولبیل  یب 
تلق ول  هللا  اما و  تلعف  دـق  لاقف : صقنتال  یمنت و  تلزالف  سوفنلا  کتدـف  یبونذ  یل  بهف  صوح  الا  هدـجم  مکثروو  هباوثا  هثالع 

- نوعبرالا ثلاثلا و  لصفلا   ) .هایحلا درب  کقاذا  ام  یف  تلق  ام  ضعب  رماع  یف  تلق  ول  کتایح و  لوط  کتینغال  رماع  یف  تلق  ام  یف 
یلا رظن  و  هدـئاق - لاقف  هثالع  نب  همقلع  تایباب  حبـصاف  هقیرط  یف  یـشعالا  لض  دـیدحلا  یبا  نبا  لاق  لوقا : قـالخالا ) مراـکم  یف 
نیب لثمف  همقلع  هب  اوتاف  یـشعالا  یلع  اوضبقف  یحلا  نایتف  حرخف  همقلع  تایبا  هللا  هذـه و  ریـصبابا  ای  هاحابـص  ءوسا  و  مدالا - باـبق 
مویلا کنم  مقتنال  معن  لاق  کلذ ؟ مل  يردت  وا  یشعالا  لاق  کیلع  دقع  همذ و ال  ریغ  نم  کب  ینرفظا  يذلا  دمحلا هللا  لاقف : هیدی ،

: لاقف یشعالا  عفدناف  همقلع ، قرطاف  یف ) کملح  ردق  ولبیل  یب  هللا  كرفظا  نکل  هللا و  ال و  : ) لاق یناسحا  عم  لطابلا  یلع  کل  اوقتب 
کتدـف یـسفن  یل  بهف  صوحالا  هملح  مکثرو  هباوثا و  هثـالع  مکاـسک  صکنم  یب  ناـک  اـم  کـیلا و  رومـالا  ینتریـص  دـق  مقلعا 

تنک ول  کتایح و  لوط  کتینغ  ال  رماع )  ) یف هتلق  ام  ضعب  یف  تلق  ول  هللا  اما و  تلعف ، دق  لاقف  صقنت  یمنت و ال  لازت  الف  سوفنلا 
كرما یف  ترواش  دـق  ینا  هب  رفظ  امل  يدـهملا  نب  میهاربال  نوماملا  لاق  و  هایحلا ، درب  کقاذا  ام  یف  هتلق  ام  ضعب  رماـع )  ) یف تلق 

یف نوعبرالا - ثلاثلا و  لصفلا   ) میهاربا لاقف  کتمرح  مزالل  کلتق  تهرکف  کبنذ  قوف  كردق  تدجو  ینا  الا  کلتقب  یلع  ریشاف 
وفعلا نم  هتدوع  ثیح  نم  الا  رـصنلا  بلطت  نا  تیبا  کنا  الا  هداعلا  هبجوت  هسایـسلا و  هیـضتقت  امب  راشا  ریـشملا  نا  قالخالا ) مراکم 
عفدیل سانلا  ضرع  قارعلا  یلو  امل  ابعصم  نا  يور  .انمآ و  بهذاف  توفع  دق  لاق  کل ، ریظن  الف  توفع  نا  ءارظن و  کلف  تلتق  ناف 

قمحالا نظوا  لاق  ضرالا ، یف  دعبا  هنا  هل : لیقف  زومرج ؟ نب  ورمع  نیا  هیدانم  يدانف  مهقازرا ، مهیلا 

ینب یلا  هفالخلا  تضفا  امل  هنیوانع  نم  یف 21  یخونتلا  داجتـسم  یف  تلق  املـسم  هءاطع  ذخایل  انمآ و  رهظیلف  هل  اولوق  یباب  هلتقا  ینا 
میهاربا ناک  و  اناما - سابعلا  نب  دواد  هل  ذخا  یتح  کلملادـبع  نب  نامیلـس  نب  میهاربا  مهنم  هیما و  ینب  نم  لاجر  یفختـسا  سابعلا 

ءارحـصلا یلع  فراش  لزنم  یف  هریحلاب  ایفتخم  تنک  لاق : کئافتخا  یف  کب  رم  امب  ینثدـح  هل  لاـقف  حافـسلاب  صخف  اثدـح  اـملاع 
رادلا نم  تجرخف  یندیرت  اهنا  یعور  یف  عقوف  هریحلا  دیرت  هفوکلا  نم  تجرخ  دـق  دوس  مالعا  یلا  ترظن  ذا  تیب  رهظ  یلع  انا  انیبف 
لجر اذا  اهیف و  تلخدف  هعـساو  هبحر  ریبک و  بابب  انا  اذاف  اددلتم  تیقبف  هدنع  یفتخا  ادحا  اهب  فرعا  هفوکلا و ال  تیتا  یتح  ارکنتم 
لجر تلق : کتجاح ؟ ام  و  تنا ؟ نم  یل  لاقف  .هعابتا  هناـملغ و  نم  هعاـمج  هعم  هبحرلا و  لـخد  دـق  سرف  یلع  هئیهلا  نسح  میـس  و 
معطم نم  بحا  ام  لک  یف  هدنع  تنکف  همرح  یلت  هرجح  یف  ینریص  مث  .هلزنم  ینلخداف  کلزنمب  راجتسا  همد  یلع  فاخی  فختسم 

میفف بوکرلا  نمدـت  كارا  اـموی  هل  تلقف  هبکر  موی  لـک  یف  بکری  هنا  ـالا  یلاـح  نم  یـش ء  نع  ینلاـسی  ـال  سبلم و  برـشم و  و 
نم یبجعت  هللا  رثکف و  يراث  هنم  كردـال  هبلطا  اـنا  فختـسم و  هنا  ینغلب  دـق  واربص  یبا  لـتق  نامیلـس  نب  میهاربا  نا  لاـقف : کـلذ ؟

هایحلا تهرک  یمد و  بلطی  نم  لزنم  یف  قـالخالا ) مراـکم  یف  نوعبرـالا - ثلاـثلا و  لـصفلا   ) یفتح یلا  ردـقلا  ینقاـس  ذا  اـنرابدا 
کقح یلع  بجو  دق  اذه  ای  تلقف  .اربص  هابا  تلتق  تنک  انا  حیحص و  ربخلا  نا  تفرعف  ینربخاف  هیبا  مسا  همسا و  نع  لجرلا  تلاسف 

ذخف کیبا  لتاق  نامیلـس  نب  میهاربا  انا  تلق  كاذ  اـم  لاـق و  هوطخلا  کـیلع  برقا  کمـصخ و  یلع  کـلدا  نا  یلع  کـقح  نم  و 
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ببـسب اذک  اذـک و  موی  هتلتق  انا  کل  تلق  ام  قحلا  لب  تلق  توملا  تببحاف  ءافتخالا  کضما  دـق  الجر  کبـسحال  ینا  لاقف  كراثب 
ریغف انا  اما  کنم و  هراثب  ذخایف  یبا  یقلتـسف  تنا  اما  لاق  مث  ایلم  قرطا  هانیع و  ترمحاو  ههجو  دبرا  یقدص  فرع  املف  .اذک  اذـک و 
دعب هتیار  لجر  مرکا  اذهف  هدنع  نم  تجرخ  اهذخآ و  ملف  رانید  فلا  یناطعا  کیلع و  یـسفن  نمآ  تسلف  ینع  جرخاف  یتمذ  رفخم 
هلتقب رخفی  هلها و  هیبا و  رثاـمب  اـهیف  رخفی  یتـلا  هتدیـصق  رهاـط  نب  هللادـبع  لاـق  اـمل  یناـغالا )  ) یف و  مالـسلا .) هـیلع   ) نینموـملاریما
دحلا زواجت  بسلا و  یف  طرفاف  کلملادبع - نب  هملـسم  دلو  نم  الجر  ناک  و  ینـصحلا -  يومالا  دیزی  نب  دـمحم  هضراع  عولخملا 

مکتلاغ بعصم  نم  كوبا  نم  نیـسح  نم   ) هیف هلاق  ام  یف  ناکف  طسوتلا  یف  یبراف  مشاه  ینب  نیب  موقلا و  نیب  طسوت  درلا و  حبق  یف 
هلاوما و كرت  همرح و  زرحا  هعـضوم و  یف  تبثف  بره ، نا  هنم  تلفیـال  هنا  ینـصحلا  ملع  ماـشلا  رهاـط  نب  هللادـبع  یلو  اـملف  لوغ )

داوق هوجو  نم  وه  و  یناسارخلا - لضفلا  نب  دـمحم  لاق  هیلع ، سلج  هنـصح و  باب  حـتف  هعـضوم و  یف  هکلمی  ناک  ام  لـک  هباود و 
تب یل  لاقف  .لیللا  یف  رهاط  نب  هللادبع  یناعد  هحبـصن  نا  یلع  انک  هدلب و  انفراش  املف  هب  عقوی  نا  هللادبع  نم  عقوتن  نحن  و  هللادـبع -
حبـص رحـسلا  قالخالا ) مراکم  یف  نوعبرالا - ثلاثلا و  لصفلا   ) یف ناک  املف  تلعفف  كدـنع ، ادـعم  کـسرف  نکیل  هلیللا و  يدـنع 

نا یلع  کلمح  و  انهه ؟ کسلجا  ام  هل  لاق  هدـنع و  لزن  هیلع و  ملـس  هدـصقف و  الـسرتسم  اسلاج  هآرو  احوتفم  هباـب  يارف  ینـصحلا 
لاقف کنع ؟ هغلب  ام  کیلع و  هسفن  یف  ام  عم  رهاط  نب  هللادـبع  نع  حـنتت  مل  لـبقملا و  شیجلا  اذـه  نم  نصحتت  مل  کـباب و  تحتف 

نا ینا  و  هثادـحلا ، هرغ  بابـشلا و  قزن  اهیلع  ینلمح  هئیطخ  تاطخا  ینا  تملع  يرما و  تلمات  ینکل  یلع و  بهذـی  مل  تلق  ام  نا  )
یـضم نمب  یلو  انیف  لتقلا  عرـسا  دق  تیب  لها  اناف  کلما  ام  لک  یـسفنب و  تملـستسا  مرحلا و  تانبلا و  تدـعابف  هتفا  مل  هنم  تبره 

یمرج بجوی  برا و ال  نهیف  هل  مرحلا و ال  یلا  کلذ  زواجتی  مل  هظیغ و  یفـش  یلاـم  ذـخا  ینلتق و  اذا  لـجرلا  ناـب  قثا  یناـف  هوسا 
لاق مث  .هتیحل  یلع  يرجت  هعومدب  الا  هللادبع  هاقل  ام  هللا  وف  هتلذب .) امم  رثکا 

افع و  کتمعن ، سرح  کمرح و  ناص  کمد و  نقح  کتعور و  هللا  نما  دـق  رهاط و  نب  هللادـبع  انا   ) لاق هللا ، ـال و  لاـق  ینفرعتا ؟ هل 
ماق ینـصحلا و  یکبف  کقحلت ) هعور  يوفع  طلاخی  الئل  و  شیجلا ، موجه  لبق  نم  نماتل  الا  يدح  کیلا و  تلجعت  ام  کبنذ و  نع 
مل مهب و  رخفا  یموق  یفارعش  تلق  كادف  هللا  ینلعج  باتع  نم  یخا  ای  دب  الف  اما  لاق  مث  .هانداو  رهاط  نب  هللادبع  همضف  هسار ، لبقف 

كراث نیذـلا  موقلا  نم  هنا  الا  کموق  نم  ناک  نا  وه و  لـجر  لـتقب  ترخف  و  کـیلع ، الـضف  تیعدا  ـال  کبـسح و  یلع  هیف  نعطا 
هطلاخی يذلا ال  وفعلا  هلعجاف  توفع  دـق  ریمالا  اهیا   ) لاقف فرـست  قرعت و ال  تکـست ال  مل  نا  وا  توکـسلا  کعـسی  ناکف  مهدـنع 

انب قحلاف  انل  تطشن  نا  هل  لاق  نینس و  ثالث  هجارخ  هغیوستب  هل  بتکف  هاودب  اعد  مث  تلعف ، دق  لاق  بینات ) هوفص  ردکی  بیرثت و ال 
هعدوف و قارعلا  یلا  هللادـبع  لحر  یتح  هعم  لزی  مل  رـصمب و  هب  قحل  لعفف و  ریمالاب ، قحلا  زهجتا و  اناف  لاقف  کناکمب ، مقاـف  ـالا  و 

توقای یلع  هیوباب  نب  یلع  هلودلا  دامع  رفظ  امل  يرزجلا  لماک  یف  و  قالخالا ) مراکم  یف  نوعبرالا - ثلاثلا و  لصفلا  (. ) هدـلبب ماق 
هذه نا  اولاقف  اهنع  توقای  باحصا  لاسف  الالغا  ادویق و  اودجو  و  بلاعثلا ، بانذا  اهیلع  دوبل  سنارب  منغ  ام  یف  دجو  زاریش  کلم  و 

مول و یغب و  هنا  لاق  یباف و  کلذ  لثم  مهب  لعفی  نا  هیوب  نبا  باحـصا  راشاف  دـالبلا  یف  مکب  فاـطی  مکیلع و  لـعجتل  مکل  تدـعا 
ریخ دـیزملا و  یـضتقی  بجاو  اهیلع  رکـشلا  همعن و  هذـه  لاق  مهقلطا و  يراـسالا و  یلا  نسحا  مث  هیغب - توقاـی  یقل  دـقل  ترفظ و 

مدـق مث  يرـسا  قانعا  حاجحلا  برـض  ریـسلا  یف  .مهیلع و  علخف  هدـنع  ماقملا  اوراتخاف  توقایب  قوحللا  هدـنع و  ماقملا  نیب  يراسالا 
نسحی اهیف  ناک  اما  فیجلا  هذهل  فا  جاجحلا  لاقف  وفعلا  یف  تنـسحا  امف  بنذلا  یف  اناسا  انک  نئل  هللا  لاقق و  هقنع ، برـضیل  الجر 

مکاح فیسلا  یف  وه  هنم و  وفعلا  ادغ  امکاح  ماهلا  یلع  یحضا  هفیساذا  مامتوبا : لاق  لتقلا و  نع  کسما  اذه و  لثم 

هینغم
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نم لیلقلا  رکـش  نم  نا  اهنم  و  هتیانعب ، هلمـش  هثاغا و  اـصلخم  هباـب  عرق  هللا و  یلا  رف  نم  نا  اـهنم  ءایـشا ، اـهرارکت  هبرجتلا و  ینتملع 
هکرت هیلا  ءاسا  نمم  هدـیب  صاصقلا  الا  یبا  نم  نا  و  نامرحلاب ، هبقاـع  ریثکلل  اـبلط  هب  مربت  هضفر و  نم  و  افاعـضا ، هداز  یلاـعت  هلـضف 

افاعـضا هیلع  ضوع  و  ارـصان ، هل  ناک  هللا  هجول  صاخلا  هقح  نع  افع  نم  نا  و  عاطتـسا ، نا  هودـع  نم  هظیغ  یفـشی  هناـش  هناـحبس و 
یلع هراصنا  سانلا  نا  هملح  نم  میلحلا  ضوع  لوا  هلوق : .هبوقعلا و  یلع  مهردـقا  وفعلاب  سانلا  یلوا  ماـمالا : لوق  یتاـی  .هفعاـضم و 

.لهاجلا

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

ار وا  زا  تشذـگ  شـشخب و  سپ  یتفای  تسد  تنمـشد  رب  هاگ  ره  تسا : هدومرف  نمـشد ) زا  تشذـگ  وفع و  رد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
یم دایرف  يا  هدننکءادن  تمایق  زور  هدش : تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا   ) هد رارق  وا  رب  یئاناوت  تمعن )  ) ساپس رکش و 
نمف ار  یلاعتیادخ  شیامرف  دیدینشن  ایآ  ناگدننک ، تشذگ  رگم  دنتسیا  یمن  و  دتسیاب ، تسا  یـشاداپ  رجا و  ادخ  رب  ار  هک  ره  دنک 

هک تسا  ادخ  رب  دیامن  حالـصا  وا  دوخ و  نیب  درذگب و  نمـشد  زا  هک  یـسک  سپ  ینعی  هللا س 42 ي 40  یلع  هرجاف  حلـصا  افع و 
(. دیامرف اطع  ار  وا  شاداپ  رجا و 

ینامز

هللا یلـص   ) مالـسا ربمایپ  هک  یهار  نامه  دشاب  هعماج  حالـص  هب  شا  يدازآ  هک  تسا  دـنمدوس  یتقو  نمـشد ، زا  ندومن  رظن  فرص 
(. هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم هب  تبسن  مه  ادخ  درک  بیقعت  مدرم  هب  تبسن  نوگانوگ  ياهگنج  رد  هلآ ) هیلع و 

يزاریش دمحم  دیس 

هللا معن  نم  هردقلا  ناف  هیلع ) هردقلل  ارکـش  هنع  وفعلا  لعجاف   ) كاذا كاداع و  يذلا  مکودع ) یلع  تردق  اذا  : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
.هل هعاطا  وهف  هناحبس ، هیلا  بدن  امم  هنال  رکش ، ودعلا  نع  وفعلا  و  رکشلا ، یلا  جاتحت  همعن  لک  و  هناحبس ،

يوسوم

، رکشلا قحتست  يربک  همعن  ودعلا  یلع  هردقلا  و  اهل ، بسانملا  اهرکش  همعن  لکل  حرشلا : .حفصلا  وفعلا : .هیلع  يوق  هیلع : ردق  هغللا :
ودعلا یلع  هردقلا  رصنلا و  اذه  رکش  لعجاف  كودع  یلع  کلذب  ترصتنا  هیلقعلا و  وا  هیرکـسعلا  وا  هیندبلا  هردقلا  هللا  كاطعا  اذاف 

ءاقدصا یلا  ءادعالا  دلا  لماعتلا  نم  بولسالا  اذه  لوح  مک  حفصلا و  وفعلا و  یف  همیظع  هلثما  خیراتلا  یف  .حفـصت و  هنع و  وفعت  نا 
 … لاجرلا سوور  یف  زعلا  تبانم  فرعی  امهش  امیرک  هنع  وفعملا  ناک  اذا  اذه  ءایف  وا 

یناقلاط
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رب رگا   » هک ما  هدورـس  نینچ  هدرک و  نیمـضت  يا  هعطق  رد  ار  نخـس  نیا  نم  دـیوگ : یم  نخـس  نیا  حرـش  نمـض  دـیدحلا  یبا  نـبا 
هکنآ اب  دـیوگ : یم  سپـس  .روآ » ياج  هب  ار  يزوریپ  ساپـس  تنانمـشد  ندیـشخب  اب  يریگب ، ماقتنا  یتساوخ  يدـش و  هریچ  نمـشد 

یناسارخ و ملسم  وبا  نایم  .میروآ  یم  يرگید  بلاطم  اج  نیا  میا ، هدروآ  ندیـشخب  تشذگ و  يرابدرب و  هراب  رد  يرایـسب  نانخس 
شزوپ يارب  دش و  نامیشپ  ورم  رالاس  درک ، لمحت  ار  وا  ملسم  وبا  .درک  يدنت  نخـس  رد  ورم  رالاس  دش و  ییوگم  وگب و  ورم  رالاس 

، شاب مارآ  تفگ : وا  هب  ملسم  وبا  .یهار  رس  هچب  يا  دوب : هتفگ  ملسم  وبا  هب  دوخ  نانخس  نمض  وا  .داتسیا  ملسم  وبا  ربارب  رد  یهاوخ 
.ما هدرک  خاتـسگ  دوخ  هب  تبـسن  ار  وت  وت ، لمحت  اب  میدق  زا  نم  تسا و  وید  دوخ  مشخ  تفر و  اطخ  هب  ینامگ  دش و  هتفگ  ینخس 
ورم رـالاس  .دریگ  یم  ارف  ار  وت  نم  وفع  یتـسه  بولغم  رگا  ما و  کیرـش  نآ  رد  وت  اـب  مه  نم  یهاوخ ، شزوپ  هاـنگ  زا  رگا  کـنیا 

نم هانگ  یگرزب  ریما ، يا  تفگ :

یلاح رد  نآ  زا  سپ  مدرک و  هلباقم  یکین  اب  يدرک  يدب  هک  یلاح  رد  اتفگـش ، تفگ : ملـسم  وبا  .تسا  هتفرگ  زاب  نم  زا  ار  شمارآ 
.مدرک دامتعا  وت  وفع  هب  کنیا  تفگ : ورم  رالاس  .مدرک  هلباقم  يدب  اب  يدوب  راکوکین  هک 

ای هک  شاب  ياج  رب  نالف  يا  تفگ : نومأم  .دروآ  شیوخ  هانگ  يارب  یتجح  ات  تفر  وا  شیپ  درک و  یهاـنگ  نومأـم  ناریبد  زا  یکی 
هک تسا  هدش  ررکم  وت  يوس  زا  راک  نیا  .مدیـشخب و  تدوخ  هب  ار  ود  ره  نم  هک  يروخ  يدـنگوس  ای  يروآ  یـشزوپ  یهاوخ  یم 

.دنک حالصا  ار  وت  هک  دشاب  يزیچ  وفع  دیاش  میشخب ، یم  ام  ینک و  یم  هانگ  مینک و  یم  یبوخ  ام  ینک و  یم  يدب  هراومه 

.تسا ندیشک  ماقتنا  وا ، راک  نیرت  تشز  تسا و  وفع  تسا ، هتفای  تردق  هک  یسک  راک  نیرتهب  تسا  هدش  هتفگ  و 

ماجنا ریبز  نب  بعـصم  هک  تسا  يراک  .تسا  هدیدنـسپ  دـشاب ، ربک  راختفا و  اب  هارمه  هکنآ  اـب  هک  یتشذـگ  اـهیرابدرب و  هلمج  زا  و 
داد ادن  وا  يدانم  .دـنک  تخادرپ  ار  ناشیا  يررقم  ات  تفریذـپ  روضح  هب  ار  مدرم  دـش ، قارع  یلاو  نوچ  هک  دوب  نانچ  تسا و  هداد 

قمحا نآ  تفگ : .تسا  هتفر  يرود  رایـسب  هاگیاج  هب  هتخیرگ و  وا  دـش : هتفگ  بعـصم  هب  تساجک ؟ ریبز - لتاق   - زومرج نب  ورمع 
ار دوخ  يررقم  تمالـس  ناما و  لامک  رد  دوش و  رهاظ  دییوگب  وا  هب  تشک ، مهاوخ  ریبز  نوخ  لابق  رد  ار  وا  نم  هک  تسا  هتـشادنپ 

.دریگب

، دراد یمن  زاب  نم  هب  نداد  خساپ  زا  ار  وا  يزیچ  ياو  يا  تفگ : درم  نآ  .دادن  یخـساپ  فنحا  داد و  مانـشد  ناوارف  فنحا  هب  يدرم 
.متسه راوخ  شرظن  رد  هکنآ  زج 

تلزنم نم  یلو  دش  هراشا  وت  نتـشک  هب  نم  هب  مدرک و  ینزیار  وت  راک  رد  تفگ : وا  هب  دش  زوریپ  يدـهم  نب  میهاربا  رب  نوچ  نومأم 
هک سک  نآ  نینمؤملا  ریما  يا  تفگ : میهاربا  .مراد  یمن  شوخ  ار  تنتشک  وت ، تمرح  موزل  ببـس  هب  مدید و  وت  هانگ  زا  رتارف  ار  وت 

تداع نآ  هب  هک  يوفع  هانپ  رد  ار  يزوریپ  یهاوخ  یم  وت  یلو  تسا  هداد  رظن  تداع  تسایس و  ياضتقم  هب  يا  هدرک  تروشم  وا  اب 
رد مدیـشخب ، ار  وت  تفگ : .تشاد  یهاوخن  يریظن  ینک  وفع  رگا  تسا و  رایـسب  ریظن  ار  وت  یـشکب  رگا  يروآ ، تسد  هب  يا ، هدرک 

.شاب دوخ  لاح  هب  ورب و  ناما  لامک 

شک اصع  .دوب  وا  تخسرس  نمشد  هک  دوب - هثالع  نب  همقلع  ياه  همیخ  رانک  دیسر  ارف  حبـص  نوچ  دش و  مگ  دوخ  هار  رد  یـشعا 
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نیا رد  .تسا  همقلع  ياه  هناخ  یمرچ  ياهرداچ  نیا  هک  دنگوس  ادخ  هب  هدنخرفان و  دادماب  نیا  زا  ياو  ریصب ، وبا  يا  تفگ : یشعا 
ماگنه

ص236 ج 7 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرشرد  خیرات  هولج 

: تفگ همقلع  تفرگ ، رارق  وا  لـباقم  یـشعا  هک  نیمه  .دـندرب  همقلع  شیپ  ار  وا  دـنتفرگ و  ار  یـشعا  دـندمآ و  نوریب  هلیبق  ناـناوج 
روظنم هچ  هب  راک  نیا  یناد  یم  مدرگ ، تیادف  تفگ : یـشعا  .داد  يزوریپ  وت  رب  ینامیپ  دهع و  چیه  نودب  ارم  هک  ساپـس  ار  يادخ 

، وت هب  تبسن  نم  ياهیکین  اب  مه  نآ  يا  هتفگ  نم  قح  رد  هک  يا  هوای  نانخس  لابق  رد  هکنیا  يارب  يرآ  تفگ : تسا  هتفرگ  تروص 
هزادـنا اـت  داد  يزوریپ  نم  رب  ار  وـت  دـنوادخ  هکلب  تسین ، نینچ  نیا  دـنگوس  ادـخ  هب  هن  تفگ : یـشعا  .مریگب  ماـقتنا  وـت  زا  کـنیا 

دروآ و وت  يوس  هب  ارم  اهراک  همقلع  يا  : » دناوخ ار  تایبا  نیا  یـشعا  دـش و  شوماخ  همقلع  .دـیامزایب  نم  دروم  رد  ار  وت  يرابدرب 
کنیا داد ، رارق  امش  ثاریم  ار  دوخ  هدیشوپ  يرابدرب  هدناشوپ و  امـش  رب  ار  دوخ  فرـش  ياه  هماج  هثالع  متـسین ، هدوبن و  نامگ  دب 

هب هکنآ  لاح  مدرک و  نینچ  تفگ : همقلع  .ینکن » ادیپ  یتساک  یبای و  ینوزف  هراومه  هک  شخبب  نم  هب  ارم  ناج  داب ، وت  يادف  اهناج 
یب یناگدنز  تدم  مامت  يارب  ار  وت  يدورس  یم  نم  هراب  رد  يا  هدورس  رمع  نب  رماع  شیاتـس  رد  هچنآ  زا  یکدنا  رگا  دنگوس  ادخ 

.تشاذگ یمن  هدنز  ار  وت  يدوب ، هتفگ  رماع  يارب  يا  هدورس  ارم  هک  ییاهشهوکن  زا  یکدنا  رگا  مدرک و  یم  زاین 

نوچ شیرابدرب  زیچ ، هس  يارب  تفگ : یتشاد ؟ یم  تسود  همه  نیا  ار  یلع  ببس  هچ  هب  تفگ : یـسودس  رمعم  نب  دلاخ  هب  هیواعم 
.داد یم  هک  يا  هدعو  ره  هب  وا  يافو  تفگ و  یم  نخس  هک  هاگ  ره  وا  یتسار  تفرگ و  یم  مشخ 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

 . ِْهیَلَع ِهَرْدُْقِلل  ًارْکُش  ُْهنَع  َْوفَْعلا  ِلَعْجاَف  َكِّوُدَع  یَلَع  َتْرَدَق  اَذِإ 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

دّیـس زا  شیپ  هک  یناسک  زا  هناـمیکح : راـتفگ  دنـس  .هد .(  رارق  يزوریپ  نیا  هنارکـش  ار  وفع  يدـش  زوریپ  تنمـشد  رب  هک  یماـگنه 
نیا هدرک و  يروآدرگ  ماما  تاملک  زا  هلمج  دـصکی  هک  تسا  ظحاج  نامثعوبا  دـنا  هدرک  لـقن  ار  زیمآ  تمکح  نخـس  نیا  یـضر 

يرگید عبنم  زا  دهد  یم  ناشن  هک  یتوافت  اب  ار  نآ  تارـضاحم  باتک  رد  یناهفـصا  بغار  تسا و  هداد  رارق  اهنآ  زا  یکی  ار  نخس 
لیلد هک  ییاه  توافت  اب  هاگ  ، دنا هدروآ  دوخ  ياه  باتک  رد  ار  نآ  یـضر  دّیـس  زا  دعب  زین  يرگید  هورگ  تسا و  هدروآ  هدرک  ذخا 

یم هدافتـسا  نینچ  هدمآ  هغالبلا  جـهن  مامت  باتک  رد  هچنآ  زا  و  صیخلت ) اب  ،ج 4،ص 13  هغالبلا جهن  رداصم  ) .تسا عبنم  ددـعت  رب 
تشون مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  شدنزرف  يارب  مالسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  يا  همان  زا  یـشخب  زیمآ  تمکح  هلمج  نیا  هک  دوش 

ار رگید  ياه  هلمج  زا  یضعب  هلمج و  نیا  یـضر  دّیـس  موحرم  دنچره  ، تسا هدمآ  هغالبلا  جهن  رد  همان 31  رد  اه  هماـن  شخب  رد  و 
(. ( ،ص 976 هغالبلا جهن  مامت  ) .تسا هرواین  همان  نآ  رد 
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تردق رکش 

هرطاخم هب  تمعن  دریگن  ماجنا  رگا  تسا و  نآ  شیازفا  تمعن و  ياقب  بجوم  دریگ  ماجنا  رگا  هک  دراد  يرکش  یتمعن  ره  میناد  یم 
.دوش دوبان  ای  مک  تسا  نکمم  ؛ داتفا دهاوخ 

تورث لاوما و  ادخ  هک  سک  نآ  ؛ تفگ رکش  ار  تمعن  یبسانم  لمع  اب  دیاب  هکلب  ، تسین ینابز  رکش  اهنت  رکـش  هک  تسا  نشور  زین 
نآ شرکـش  هدیـشخب  وا  هب  یماقم  ادخ  هک  سک  نآ  دزاس و  میهـس  نآ  رد  زین  ار  نارگید  هک  تسا  نآ  شرکـش  هداد  وا  هب  یناوارف 

.دنک لح  ار  نادنمزاین  تالکشم  نآ  هلیسو  هب  هک  تسا 

رب هک  یماـگنه  :» دـیامرف یم  اـجنیا  رد  ماـما  هک  هنوگ  ناـمه  تسا  تشذـگ  وفع و  نآ  رکـش  نیرتـهب  ، نمـشد رب  يزوریپ  دروـم  رد 
( . ِْهیَلَع ِهَرْدُْقِلل  ًارْکُش  ُْهنَع  َْوفَْعلا  ِلَعْجاَف  َكِّوُدَع  یَلَع  َتْرَدَق  اَذِإ  ( ؛» هد رارق  يزوریپ  نیا  هنارکش  ار  وفع  يدش  زوریپ  تنمشد 

.نامیئل شور  ماقتنا  تسا و  نامیرک  هریس  تشذگ  وفع و  يرآ 

یم هدید  بلطم  نیا  زا  یناوارف  ياه  هولج  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ناماما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمغیپ  یگدـنز  خـیرات  رد 
دـندوب و هدرک  وا  لد  هب  نوخ  رمع  کی  هک  ینانمـشد  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هک  یماـگنه  هکم  حـتف  ناـیرج  رد.دوش 

یخیرات هلمج  دش  زوریپ  دندوب  هدرک  هلثم  هتشک و  ار  شنارای 

راعش داد و  رارق  وفع  دروم  ار  ناراکتیانج  همه  دومرف و  ار  . ( ،ج 3،ص 512،ح 2 یفاک « ) . ُءاَقَلُّطلا ُُمْتنَأَف  اُوبَهْذا  »

.دش زادنا  نینط  هکم  رد  « تسا ششخب  زور  زورما  ِهَمَحْرَْملا ؛ ُمْوَی  ُمْوَْیلا  »

ترـضح نآ  هنامیرک  تشذگ  زا  یناشن  « يدارم مجلم  نب  نامحرلا  دـبع  » شلتاق هرابرد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  ياه  هیـصوت 
هب ار  بآ  ماقتنا  ناونع  هب  دادن  هزاجا  دندش  طلسم  تارف  هعیرش  رب  شنارای  هک  نآ  زا  دعب  نیفـص  گنج  نایرج  رد  نینچمه  تسا و 

.موصعم ناماما  ترضح و  نآ  نادنزرف  دروم  رد  نینچمه.تخاس  دازآ  همه  يارب  ار  بآ  هکلب  ، دندنبب اهنآ  يور 

لتق امئاد  دور و  یم  شیپ  يدعاصت  تروص  هب  ماقتنا  هک  تسا  نیا  نآ  دراد و  یعامتجا  مهم  رثا  وفع  هب  ماقتنا  لیدـبت  ، نیا رب  هفاضا 
هب تشذگ  وفع و  هک  یلاح  رد  دیآ  دیدپ  هعماج  رد  یشمارآ  افص و  حلص و  دهد  یمن  هزاجا  زگره  دنیرفآ و  یم  ینماان  راتشک و  و 
رپ ریبدـت  ، تسا مهم  یقالخا و  یتلیـضف  وفع  هک  نیا  رب  نوزفا  نیارباـنب.تسا  هعماـج  شمارآ  ببـس  دـهد و  یم  ناـیاپ  اـه  تنوشخ 

.تسا یعامتجا  شزرا 

: دومرف هک  هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  یثیدح  رد  اذل 

ْنَم ُءاَطْعِإ  َْکَیلِإ َو  َءاَسَأ  ْنَم  َیلِإ  ُناَـسْحِْإلا  َکَـعَطَق َو  ْنَم  ُلِـصَت  َکَـمَلَظ َو  ْنَّمَع  ُْوفَْعلا  ِهَرِخآـْلا ؟ اَْینُّدـلا َو  ِِقئاَـلَخ  ِْریَِخب  ْمُکُِربْخُأ  اـَلَأ  »
اب تبحم  دـنویپ  هدرک و  متـس  وت  هب  هک  یـسک  زا  تشذـگ  وفع و  ؛ مهدـن ربخ  ترخآ  ایند و  قالخا  نیرتهب  زا  ار  امـش  ایآ  َکَـمَرَح ؛

نیرت شزرااب  اهنیا   ) تسا هدرک  مورحم  ار  وت  هک  یـسک  ندیـشخب  هدرک و  يدـب  وت  اب  هک  یـسک  هب  یکین  هدـیرب و  وت  زا  هک  یـسک 
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. ( ،ج 2،ص 107،ح 1 یفاک («. ) . تسا قالخا 

: تسا هدمآ  مکحلاررغ  رد  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  ماما  زا  یثیدح  رد  و 

.( ،ص 245،ح 5001 مکحلاررغ «. ) . تسا یناسنا  يالاو  قالخا  جات  وفع  ِمِراکَْملا ؛ ُجات  ُْوفَْعلا  »

: میناوخ یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  يرگید  ثیدح  رد 

. ( ،ج 3،ص 373،ح 7004 لامعلا زنک  «.) . دوش هدیچرب  اه  هنیک  ات  دینک  وفع  ار  رگیدکی  ْمُکَْنَیب ؛ ُِنئاغَّضلا  ُطُقْسَت  اُوفاعَت  »

2 ٌمیِحَر .» ٌروُفَغ  ُهّللا  ْمَُکل َو  ُهّللا  َرِفْغَی  ْنَأ  َنوُّبُِحت  اوُحَفْصَْیل َأ ال  اوُفْعَْیل َو  َو  : » دیامرف یم  نانمؤم  هب  باطخ  زین  دیجم  نآرق 

اهنآ توادـع  دـنوش و  یم  بلقنم  ناهگان  دراوم  زا  يرایـسب  رد  هک  تسا  نآ  ناراکاطخ  نانمـشد و  زا  وفع  مهم  تاکرب  راـثآ و  زا 
.دراد دای  هب  نآ  زا  یناوارف  ياه  هنومن  خیرات  هک  دوش  یم  يا  هنامیمص  یتسود  هب  لیدبت 

همادا تراـسج و  ببـس  اـی  دـنیبب  فعـض  هناـشن  ار  وفع  نمـشد  هک  اـجنآ  رد  هکنیا  نآ  دراد و  مهم  يانثتـسا  کـی  روتـسد  نیا  هتبلا 
یمن تلیـضف  ار  وفع  سک  چـیه  دراوم  هنوگ  نیا  رد.تسا  نادـندزیت  گـنلپ  رب  محرت  هیبـش  طـلغ و  ندرک  وفع  ، دوـش وا  تموـصخ 

.دوش یم  بوسحم  تنوشخ  همادا  هب  تیاضر  يریبدت و  یب  یعون  هکلب  ، درمش

یناج صخـش  رد  حالـص  هبوت و  راثآ  هک  تسا  هدش  هداد  وفع  هزاجا  یـضاق  هب  ییاج  رد  یمالـسا  دودح  يارجا  رد  لیلد  نیمه  هب 
.ددرگ راکشآ 

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Talib said the following: “When you gain the upper hand over your
adversary, pardon him as your way of expressing thanks (to Allāh] for being able to
overpower him.”{The occasion for pardoning and forgiving is when there is the ability
to avenge. But when there is no such ability, pardon is just the result of helplessness
for which there is no credit. However, to practice pardon despite having power and
ability to avenge is the essence of human distinction and an expression of thanks to
Allāh for bestowing such power. The feeling of gratefulness necessitates it. It is then
that man should bow down to Allāh in humbleness and humility by which the delicate
feeling of pity and kindness will rise in his heart. The rising flames of rage and anger
will cool down. Thereafter, there will be no urge to take revenge under the effect of
which one will use his strength and ability to satisfy his anger instead of using it

.{ properly
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تسود نداد  تسد  زا  نتشادن و  شهوکن  رد  : 12 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

مُهنِم ِِهب  َرِفَظ  نَم  َعّیَض  نَم  ُهنِم  ُزَجعَأ  ِناَوخِإلا َو  ِباَِستکا  ِنَع  َزَجَع  نَم  ِساّنلا  ُزَجعَأ  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

دوخ ناتـسود  هک  نآ  رت  ناوتان  وا  زا  و  تسا ، ناوتان  یبای  تسود  رد  هک  تسا  یـسک  مدرم  نیرت  ناوتان  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 
 . دهدب تسد  زا  ار 

يدیهش

ار وا  درآ و  تسد  هب  یتسود  هک  دوب  یسک  وا  زا  رتناوتان  و  درادن ، ناتسود  ندروآ  تسد  هب  يورین  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرتناوتان 
.دراذگ عیاض 

یلیبدرا

تـشاذگ ورف  درک و  عیاض  هک  تسیـسک  وزا  رتزجاع  ناردارب و  ندروآ  تسدب  لد  زا  دشاب  زجاع  هک  تسیـسک  نامدرم  نیرتزجاع 
ناردارب زا  واب  تفای  يزوریف  هک  ار  یسک 

یتیآ

ارف یتسود  هک  تسا  یسک  وا ، زا  رتناوتان  دشاب و  ناوتان  تسود  نتفای  رد  هک  تسا  یـسک  مدرم ، نیرتناوتان  مالـسلا :) هیلع   ) دومرف و 
.دراذگ شعیاض  درآ و  گنچ 

نایراصنا

ناتسود هک  تسا  یسک  وا  زا  رت  ناوتان  و  تسا ، ناوتان  ناتسود  نتفای  زا  هک  تسا  یـسک  مدرم  نیرت  فیعـض  : دومرف ترـضح  نآ  و 
 . دهدب تسد  زا  ار  هدروآ  تسد  هب 

اه حرش 

يدنوار
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يردیک

مثیم نبا 

تسد زا  ار  هدروآ  تسد  هب  نارای  هک  تسا  یسک  وا  زا  رتناوتان  و  دشاب ، ناوتان  ناتـسود ، نتفای  زا  هک  تسا  یـسک  مدرم  نیرتناوتان  )
قالخا رب  یبیغرت  ترابع  رد  .تسا و  یمیمص  ناتـسود  دوصقم  تسا ، برخ  عمج  هک  نابرخ  دننام  تسا  وخا  عمج  ناوخا ، دهدب .)

نیرتناوتان ور  نآ  زا  ار  یبایتسود  زا  ناوتان  درف  مالسلا ) هیلع   ) ماما .دنیاین و  مهارف  همیرک  قالخا  اب  زج  ناتسود  اریز  تساهدیدنسپ ،
بوخ و قالخا  هب  اهنت  هکلب  یلقع ، يورین  لاـمعا  هب  هن  دراد و  زاـین  یندـب  يورین  فرـص  هب  هن  یباـیتسود ، هک  تسا  هتـسناد  مدرم ،

يارب راک  نیرتناسآ  یعیبط و  مدرم ، رتشیب  رد  مه  روما  نیا  .تسا و  دـنمزاین  زاب ، هرهچ ي  ییور و  هداشگ  اب  دروخرب  راـتفر و  نسح 
هک ار  یـسک  نآ  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هکنیا  .تساهراک و  ماجنا  رب  درف  نیرتناوتان  دشاب ، ناوتان  اهنیا  زا  هک  یـسک  نیاربانب  تساهنآ ،

صخـش يارب  یتمحز  ریزگاـن  یباـیتسود  هک  تسور  نآ  زا  تسا  هدرمـش  صخـش  نیرتناوتاـن  هداد ، تسد  زا  دـعب  هتـشاد و  یتسود 
رتناسآ ناتـسود  يرادهگن  نیاربانب ، درادن ، زین  تمحز  رادقم  نیا  هب  يزاین  رگید  تسا ، هدروآ  مهارف  یتسود ، هک  یـسک  اما  دراد ،

، تساهراک نیرتناسآ  هک  يزیچ  زا  يرادهگن  رد  یناوتان  رطاخ  هب  دهد ، یم  تسد  زا  ار  ناتسود  هک  یسک  سپ  یبایتسود ، زا  تسا 
تسد زا  ار  ناتـسود  هک  یـسک  دومرف : ماما  هک  دنک  لاکـشا  یـسک  رگا  .دشاب  یم  رتناوتان  تسا ، ناوتان  یبایتسود  رد  هک  یـسک  زا 
فلخ نیا  دوش ، یمن  مدرم  نیرتناوتان  دوخ ) زا  رت  ناوتان  دوجو  لـیلد  هب   ) مدرم نیارباـنب  تسا ، مدرم  نیرتناوتاـن  زا  رتناوتاـن  دـهدب ،

.درک یم  مومع  هدافا ي  هک  دمآ  یم  مزال  فلخ  یتروص  رد  تسا ، قلطم  سانلا  ظفل  مییوگ : یم  خساپ  رد  تسا 

دیدحلا یبا 

 . ْمُْهنِم ِِهب  َرِفَظ  ْنَم  َعَّیَض  ْنَم  ُْهنِم  ُزَجْعَأ  ِناَوْخِْإلا َو  ِباَِستْکا  ِنَع  َزَجَع  ْنَم  ِساَّنلا  ُزَجْعَأ  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

مدقت امیف  تایناوخإلا  نم  هحلاص  هعطق  انرکذ  دق 

 . هیخأب ریثک  ءرملا  لاق  هتؤمب و  رفعج  لتق  امل  یکب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نأ  عوفرملا  ثیدحلا  یف  و 

.هؤادوأ لجرلا  هیلح  هیلح و  ءیش  لکل  مالسلا  هیلع  دمحم  نب  رفعج  لاق  و 

.رئاخذلا ءافصلا  ناوخإ  نکل  هریخذب و  یتفلا  لام  ام  كرمعل  یبارعألا  نبا  دشنأ  و 

وـضع طقـس  امنأکف  یل  ناک  خأ  توم  ینغلب  اذإ  لوقی  .ا )  نم  هتبثأ  ام  باوصلا  و  «، ّیناتـسجسلا :» ب ینایتخـسلا (  بویأ  وبأ  ناـک  و 
.ینم

جاتحی ءادلاک ال  هقبط  ضرملا و  دنع  هیلإ  جاتحی  ءاودلاک  هقبط  هنع و  ینغتـسی  ءاذـغلاک ال  هقبط  تاقبط  ثالث  ناوخإلا  لاقی  ناک  و 
.ادبأ هیلإ 

.کصیمق عقرت  امب  رظناف  کصیمق  یف  هعقرک  کبحاص  لاقی  ناک  و 
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.هللا یف  هیلإ  نکسی  خأ  قح و  یف  عضوی  مهرد  هلق  الإ  نادادزی  امهنم و ال  لقأ  ضرألا  یف  ام  نانثا  لوقی  دیبع  نب  سنوی  ناک  و 

هل اخأ  نم ال  نإ  كاخأ  كاخأ  رعاشلا  لاق  و 

يداعت وأ  دسحت  کفنت  نل  رخآ و  لاق  و 

کناص و هتمدخ  اذإ  کناز و  هتبحص  اذإ  نم  بحصاف  لاجرلا  هبحاصم  یلإ  کسفن  کتعزان  اذإ  ینب  ای  لاقف  هنبا  مهضعب  یـصوأ  و 
 ) کل تدب  نإ  اهدم و  رمأل  كدی  تددم  نإ  کلوص و  دـش  تلـص  نإ  کلوق و  قدـص  تلق  نإ  کناعأ و  هنؤم  کل  تضرع  اذإ 
نإ كأدتبا و  تکـس  نإ  كاطعأ و  هتلأس  نإ  اهدع و  هنـسح  کنم  يأر  نإ  اهدـس و  هروع  .اضیأ )  هجو  وه  »و  یقتلا ءاضغب  یف د«و 

.قئاقحلا دنع  کلذخی  قئارطلا و ال  هنم  کیلع  کنع ) .» :» ا راتحت (  قئاوبلا و ال  هنم  کیتأت  نم ال  كاساو  هملم  کب  تلزن 

مالسلا هیلع  یلع  یلإ  بوسنملا  رعشلا  نم 

کعم ناک  نم  قحلا  كاخأ  نإ 

اضیأ مالسلا  هیلع  هیلإ  بوسنملا  رعشلا  نم  و 

هملم کتضرجأ  نإ  يذلا  كوخأ 

هلقع اـمه  هئارو و  نم  هؤـلکی  رخـآلا  هماـمأ و  نم  هؤـلکی  امهدـحأ  نیئلاـک  هسفنب  لـکوی  نأ  ناـسنإلل  یغبنی  ءاـمکحلا  ضعب  لاـق  و 
ام هیلع  یفخی  هآرملا و  یف  ههجو  نم  لجرلا  يری  ام  رادقمب  الإ  هبیع  نم  هرصبی  نلف  حص  نإ  هلقع و  نإف  حیـصنلا  هوخأ  حیحـصلا و 

.اضیأ همامأ  ام  هفلخ و  ام  هرصبیف  حیصنلا  هوخأ  امأ  هفلخ و 

.اضعب اهضعب  عبتی  سفنلا  یسفن و  رهوج  نم  کتقداص  ینأل  کیلإ  دایقنالا  یلع  دومحم  ریغ  ینأ  هل  قیدص  یلإ  فیرظ  بتک  و 

.هملعیلف هاخأ  مکدحأ  بحأ  اذإ  عوفرملا  ثیدحلا  یفو 

.کصقنی مل  هیلإ  تجتحا  نإ  ادو و  كدزی  مل  هنع  تینغتسا  اذإ  نم  ناوخإلا  ریخ  فنحألا  لاق  و 

اهکلاس تنک  الیبس  تکلس  امإ  بهو  نب  رشتنملا  یثری  هلهاب  یشعأ  لاق  و 

هرکذ ینرس  املاط  خأ  هل  اقیدص  یثری  رخآ  لاق  و 

اریقف رخآلا  اینغ و  امهدحأ  لاب  امف  لاق  ناقیدص  لیقف  امهنع  لأسف  ناقرتفی  نیبحطصم ال  ءامکحلا  ضعب  يأر 

یناشاک

تـسدب لد  زا  دـشاب  زجاع  هک  تسا  یـسک  نامدرم ، نیرتزجاع  ناوخالا ) باـستکا  نع  زجع  نم  ساـنلازجعا  مالـسلا : هیلع  لاـق  (و 
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باستکا هک  اریز  ناـگناگیب ، ناـشیوخ و  اـب  ندومرف  راـک  تاـساوم  ندومن و  ارادـم  ناـشیا و  اـب  ترـشاعم  نسح  ناردارب و  ندروآ 
نآ زا  زجاع  سپ  ناشیا ، رب  تسا  ناسآ  هک  تسا  هیعیبط  روما  زا  نآ  ناشیا و  اب  تریـس  نسح  قـالخا و  مرک  هب  تسا  رقتفم  ناوخا ،
ورف درک و  عیاض  هک  تسا  یصخش  مهنم ) هب  رفظ  نم  عیـض  نم   ) سک نیا  زا  رتزجاع  و  هنم ) زجعا  و   ) دشاب نامدرم  زجعا  باستکا ،

زا تسا  رت  ناسآ  نارای ، نتـشاد  هگن  هک  اریز  ناردارب  زا  تفرگ  دوخ  بحاـصم  ار  وا  وا و  هب  تفاـی  يزوریف  هک  ار  یـسک  تشاذـگ 
زجعا ناشیا  عیضم  و  دشاب ، لهسا  ناشیا  هب  تسا  رفظ  نآ  هک  ناشیا  ظفح  ببس  سپ  .ناشیا  لیصحت  تفلک 

یلمآ

ینیوزق

دزاس عیاض  هک  دـشاب  سکنآ  سکنآ  زا  رتزجاع  افواب و  ناتـسود  باـستکا  زا  دـشاب  زجاـع  هک  تسا  سک  نآ  ناـمدرم  نیرتزجاـع 
نآ زا  دراذگب و  تشاد  هکنآ  رتب  وز  دراد  مک  تسود  هک  ناد  یـسک  دب  دیوگ : یئانـس )  ) ار وا  تسا  هدروآ  تسد  هب  هک  ار  یتسود 
نا بحاص و  لخ و  فلا  ریثکب  امف  روهظ  مهتدجنتـسا و  اذا  دامع  مهناف  ءافـصلا  ناوخاب  کـیلع  تسا : لوقنم  ناوید )  ) رد ترـضح 
دوب یکی  اب  ینمـشد  تسا  مک  صخـش  رازه  اب  یتسود  دنا : هتفگ  وکین  یـسراف  رد  ار  يرخآ  رعـش  نیا  نومـضم  ریثکل  ادحاو  اودع 

رایسب

یجیهال

نینموملاریما تفگ  ینعی و  .مهنم » هب  رفظ  نم  عیض  نم  هنم  زجعا  ناوخالا و  باستکا  نع  زجع  نم  سانلا  زجعا  : » مالسلا هیلع  لاق  و 
یـسک وا  زا  رتزجاع  نید و  رد  ناتـسود  ینعی  ناردارب  لیـصحت  زا  دـشاب  زجاع  هک  تسا  یـسک  نامدرم  نیرتزجاع  هک  مالـسلا  هیلع 

يردارب دـنادرگ  عیاض  ینعی  .دـشاب  ناردارب  هلمج ي  زا  هک  یتلاح  رد  سک  نآ  هب  تفای  رفظ  هک  ار  یـسک  دـنادرگ  عیاض  هک  تسا 
.يردارب لیصحت  زا  تسا  يردارب  ظفح  ندوب  رت  ناسآ  ببس  هب  نآ  ندوب  رتزجاع  تسا و  هتفای  وا  يردارب  رب  رفظ  هک  ار  یسک 

ییوخ

و لاق : نا  یلا  نطب - وا  بلـص  هایا  کعمج و  نم  وخالا …  وخالا و  خالا و  خالا و  و  دجنملا :)  ) یف لاق  خالا  عمج  ناوخالا ) : ) هغللا
كراشم لکل  راعتسی  افـصلا ، ناوخا  ءالوه  لاقی : هقادصلا  نم  خا  عمج  ناوخالا  لیق : قیدصلا و  بحاصلا و  نالف ، هوخا  الوه  لاقی :
راـبخالا نآرقلا و  ناـسل  یف  تابـسانملا  قیلا  و  لوقا : .تابـسانملا  نم  کـلذ  ریغ  یف  وا  هعنـصلا  یف  وا  ایندـلا  یف  وا  هلیبقلا  یف  هریغل 
مکبوـلق نیب  فلاـف  ائادـعا  مـتنک  ذا  مـکیلع  هللا  هـمعن  اورکذا  و  نارمع - لآ  - 103 : ) لئاق نم  زع  لاـق  اـمک  مالـسالا  یف  هکراـشملا 

نم دافتـسملا  مومعلا  طـبارلا  و  هربـخ ، هلوـصوم  خـلا - زجع - نم  هلمج  و  ادـبتم ، اـفاضم  زجعا  بارعـالا : اـناوخا .) هتمعنب  متحبـصاف 
رخآ رما  یلا  ههجوت  نم  دبالف  هلیصحت  یف  هرمع  فرصی  لاملا و  یلا  هجوتی  امک  ناسنالا  نا  یلا  ثیدحلا  ریـشی  ینعملا : .لوصوملا 

رایتخالا و ال هفدصلا و  هجو  یلع  نوکی  هداع ال  لاومالا  یلا  لوصولا  نا  امک  اقدصالا و  ناوخالا و  لیصحت  یف  تقولا  فرص  وه  و 
نم دـبالف  فداصتلا ، ههجو  یلع  ناسنالا  لوح  نوعمتجی  ناوخالا ال  ءاقدـصالا و  کلذـک  اهیلع ، لاملا  لیـصحت  یف  ساـنلا  دـمتعی 

هب بستکی  امم  هنواعملا  لذب  هرـشاعملا و  نسح  نا  ثیح  لاومالا ، لیـصحت  نم  نوها  هناف  مهلیـصحت  یف  هورثلا  لذب  همهلا و  فرص 
هیعامتجالا هنـسحلا  طباورلا  رئاس  هدایعلا و  هایزلاب و  هیحتلا و  مالـسلا و  هقباـسمب  قیدـصلا  لـصحی  اـمبر  و  هیف ، هنوم  ـال  ءاقدـصالا و 
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دعب لاملا  نا  اـمک  و  ساـنلا ، رجعا  نم  وهف  ناوخـالا  ءاقدـصالا و  لیـصحت  لـیبس  یف  کـلذ  لـک  كرت  نمف  ساـنلا ، نیب  هلومعملا 
نمف یقبت ، یتح  طباورلا  ظفح  ددوتلا و  یلا  جاتحت  هوخـالا  هقادـصلا و  کلذـک  یقبی ، یتح  هیمنتلا  ظـفحلا و  یلا  جاـتحم  هلیـصحت 
هکنآ يو  زا  رتناوتان  و  دراین ، تسدب  یناردارب  هکنآ  مدرم  رتناوتان  همجرتلا : .زجعالا  نم  زجعا  ناک  هعیضو  هکرت  مث  اقیدص  بستکا 

.دنارب دوخ  زا  ار  ناردارب 

دناوتن تسود  لیصحت  هکنآ   *** مدرم هلمج ي  رتناوتان ز 

دناربب یتسود  هتشر ي  تسود *** هک ز  یسک  وا  زا  رتناوتان 

يرتشوش

ناک غبـصالا : لاق  للعلا ،)  ) یف ام  هریظن  ناوخالا ) باستکا  نع  زجع  نم  سانلا  زجعا  ( ) ءاقدصالا یف  نوعبرالا - سداسلا و  لصفلا  )
مه یف  لازی  هناف ال  هعمجلا ، موی  لسغلا  كرات  نم  زجعا  تنال  هللا  و  : ) هل لوقی  لجرلا  خـبوی  نا  دارا  اذا  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما
یف .هلعف و  ءوسل  دحا  هب  قثی  مل  هنظ و  ءوسل  دـحاب  قثی  مل  نم  الاح  سانلا  اوسا  مالـسلا :) هیلع   ) هنع ام  اذـک  و  يرخالا .) هعمجلا  یلا 

مهتدجنتـسا و ام  اذا  دامع  مهنا  تعطتـسا  ام  ناوخالا  نم  رثکت  ءاقدصالا ) یف  نوعبرالا - سداسلا و  لصفلا  (: ) فئاطللا فئارظلا و  )
و هترهز ، هعیبر و  و  هتدقع ، هترصن و  و  هتدعو ، قیدصلا  هدمع  قیدصلا  ریثکل  ادحاو  اودع  نا  بحاص و  لخ و  فلا  رثکی  ام  ریهظ و 

لاق .نیعملا و  ءاملا  یلا  هجاحلاک  نیعملا  خالا  یلا  هجاحلا  و  تاـمملا ، مسا  هقارف  و  هاـیحلا ، حور  قیدـصلا  ءاـقل  و  هترهز ، هیرتشم و 
له هحانج و  ملعاف - ءرملا - مع  نبا  نا  حالـس و  ریغب  اجیهلا  یلا  عاسک  هل  اخا  نم ال  نا  كاخا  كاخا  رعاشلا : لاق  دیدحلا  یبا  نبا 

هل خا  توم  هغلب  اذا  ینایتخـسلا  بویا  ناک  رئاخذلا و  ءافـصلا  ناوخا  نکل  هریخذب و  یتفلا  لام  ام  كرمعل  حانج  ریغب  يزابلا  ضهنی 
یش ء لکل  مالسلاامهیلع : دمحم  نب  رفعج  لاق  .ینم و  وضع  طقس  امناک  لوقی :

زجعا و   ) .هیخاب ریثک  ءرملا  لاق : و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا یکب  رفعج  هتومب  لتق  اـمل  ربخلا : یف  .هواد و  وا  لـجرلا  هیلح  هیلح و 
.قلخلا ییـس ء  ینا  اهل : لاقف  هارماب  جوزتی  نا  دارا  برح  نب  بیعـش  نا  دادغب ) خـیرات   ) یف ام  هریظن  مهنم ) هب  رفط  نم  عیـض  نم  هنم 

نذا ءاقدـصالا ) یف  نوعبرالا - سداسلا و  لصفلا   ) تنا لاقف : .قلخلا  ییـس ء  نوکت  نا  یلا  کجوحا  نم  کنم  اـقلخ  اوسا  و  تلاـق :
.یتارما

هینغم

ضفری اـعقاو  اـقح و  قیدـصلا  نا  وه  اـهل  مزـاللا  وا  هتیهاـم  یف  لخادـلا  فـصولا  .اورثـکا و  هتافـص و  قدـصلا و  فـیرعت  یف  اولاـق 
نع هیاکح  یلاعت  لاق  ایندلا ، نیدلا و  یف  هدعو  هورث  قیدـصلا  اذـه  .اهردـصمب و  لهج  یلع  ناک  ول  یتح و  هقیدـص  نع  تاعئاشلا 

قیدصلا : ) لاقف ناسنالا ؟ هینتقی  ام  لضفا  ام  میدق : میکحل  لیق  و  ءارعـشلا .)  101 میمح - قیدـص  نیعفاش و ال  نم  انل  امف  : ) رانلا لها 
دعب مهنم  ادـحاو  تعیـض  نا  و  ءاقدـصا ، الب  شیعی  نا  زجعلا  نمف  ناسنالا  اهینتقی  هورث  هوق و  لضفا  ناوخـالا  ناـک  اذا  و  صلخملا .)

رـشبلاب و هاقالملا   ) اهنم دـعو  بابـسا ، قرط و  هقدـصلل  نیحراشلا : ضعب  لاـق  .ماـمالا و  لاـق  اـمک  نیلـشافلا ، رـسخا  تناـف  هب  رفظلا 
یلص  ) همحرلا یبن  نع  رهتـشا  .عقت و  اهلاکـشا  یلع  رویطلا  یتح  عابطلا  یف  قفاوتلا  وه  هقادصلل  دیحولا  ببـسلا  نا  قحلا  و  هقالطلا .)

هلاسرلا 30 و یف  هقادصلا  نع  مالکلا  مدقت  .فلتخا و  اهنم  رکانت  ام  و  فلتئا ، اهنم  فراعت  ام  هدـنجم  دونج  حاورالا  هلآ :) هیلع و  هللا 
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نع هب  ضفنت  ثیدـح  نم  بیطا  بذـعا و  هعتم  الف  دـعب ، .هنیب و  کنیب و  ام  یلع  الاکتا  کیخا  قح  نعیـضت  و ال  مامالا : لوقی  اـهیف 
هعتم دـقف  نم  ..اهیلا و  اـجلت  هئفاد  هفطاـع  و  اـهیلا ، نئمطت  هیکاز  حورب  کـیلا  یغـصی  قیدـص  ماـما  ناجـشالا  ماـمالا و  راـبغ  کـبلق 

.افرخزم افرتم و  هتیب  ناک  نا  و  هایحلا ، یف  ام  لمجا  هللا  همرح  دقف  هقادصلاب  ساسحالا 

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

ناوتان یبایتسود  زا  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرتناوتان  تسا : هدومرف  تسود ) نداد  تسد  زا  نتشادن و  شهوکن  رد   ) مالسلا هیلع  ماما 
زا تسا  رت  ناسآ  نتفای  تسود  اریز   ) هدروآ تسد  هب  هک  ار  ناراـی  زا  یتسود  دـهدب  تسد  زا  هک  تسا  یـسک  وا  رتناوتاـن  و  دـشاب ،

(. وا نتشادهاگن 

ینامز

يا هتسد  تسا و  جاتحم  اهنآ  هب  ناسنا  هک  دنتـسه  اذغ  دننام  ناتـسود  زا  يا  هتـسد  دنا  هتفگ  .تسا  تسود  دنمزاین  هعماج  رد  ناسنا 
هدش هتفگ  زاب  .درک و  زیهرپ  اهنآ  زا  دیاب  هک  دـنا  ضرم  موس  هتـسد  تسا و  دـنمزاین  نآ  هب  هاگیب  هاگ و  هک  دنتـسه  اود  دـننام  رگید 

: دومرف مالـسلا ) هیلع   ) مشـش ماما  .دروآ  تسد  هب  ار  نآ  شزرا  تبـسانم و  دیاب  دننز  یم  نهاریپ  هب  هک  تسا  يا  هلـصو  دـننام  قیفر 
كاخا كاخا  دیوگ : یم  رعاش  .دنشاب  یم  شناتـسود  درم  رویز  دراد و  يرویز  يزیچ  ره  هواد  وا  لاجرلا  هیلح  هیلح و  یـش ء  لکل 

! تتـسود تتـسود ، حانج  ریغب  يزابلا  ضهنی  له  هحانج و  ملعاف  ءرملا  مع  نبا  نا  حالـس و  ریغب  اجیهلا  یلا  عاسک  هلاـخا  ـال  نم  نا 
ناسنا لاب  ناسنا  يومع  رـسپ  هکنادب  .دور  یم  گنج  هب  هحلـسا  نودب  هک  تسا  یئوجگنج  دـننام  دـشاب  هتـشادن  تسود  هک  یـسک 
ردارب نینموم  : ) دـیوگ یم  احیرـص  هدـناوخ و  ردارب  ار  ناشیک  مه  همه  مالـسا  دـنک ؟ یم  زاورپ  رپ ، نودـب  يراکـش  زاـب  اـیآ  .تسا 

( دنرگیدکی

يزاریش دمحم  دیس 

و هنـسح ، هرـشاعم  نم  دـیزا  یلا  جاتحی  ءاقدـصالا ال  باستکا  نال  ناوخالا ) باستکا  نع  زجع  نم  سانلا  زجعا   ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
( مهف هب  رفظ  نم  عیـض  نم   ) زجعالا اذـه  نم  يا  هنم ) زجعا  و   ) سانلا زجعا  وهف  ءرملا  اهنع  زجع  اذاف  بعت  اهیف  لاـمب و ال  تسیل  یه 

.هقیدص هنم  رفنت  اکولس  کلسن  ناب 

يوسوم

ءاقدصا مه  نم  ریجهت  ریفنت و  مدع  ناوخالا و  باستکا  یلا  هوعد  حرشلا : .هب  زاف  هب : رفظ  .هدقف  یـشلا ء : عیـض  .حبر  بستکا : هغللا :
جاتحی مهباستکا ال  نال  ءاقدصالا  باستکا  نع  زجع  نم  سانلا  زجعا  .مهریغ  بستکی  نا  لواحی  هئاقدـصا و  یلع  ظفاحی  لب  لعفلاب 

یلع ردقی  مل  نم  هقاطلا و  ردـق  مهیلا  نوعلا  دـی  دـم  مهنع و  لاوسلا  هبیطلا و  هملکلا  ءاقللا و  نسح  قدـصلا و  هقایللا و  ضعب  یلا  الا 
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هب رفظ  نم  عیـض  نم  اذـه  نم  زجعا  نکل  و  هیلاع …  هقـشم  هفلک و  دـهج و  یلا  جاتحی  ام  باستکا  نع  سانلا  زجعا  نم  وهف  کـلذ 
نال مهباستکا  لصا  نم  ازجع  دشا  اذهف  کتقادص  نع  نولختی  مهلعجت  کنع و  مهدعبت  لامعاب  یتاتف  ءاقدـصا  کل  نوکی  نا  مهنم 
یف امب  ظافتحالا  نع  زجع  نم  و  كدی …  تحت  عقی  مل  دیعب  روفصع  لیصحت  نم  املا  رثکا  هرسح و  دشا  دیلا  نم  روفصعلا  بوره 

.هدی یف  عقی  مل  ام  بستکی  نا  نم  زجعا  ناک  هدی 

یناقلاط

دروم ود  یکی  همجرت  هب  هنومن  يارب  هک  تسا  هدروآ  راعشا  رابخا و  تایاور و  زا  يدهاوش  نخس  نیا  حرش  نمـض  دیدحلا  یبا  نبا 
: دوش یم  هدنسب 

: دومرف تسیرگ و  هتوم  گنج  رد  رفعج  ندش  هتـشک  زا  سپ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  تسا  هدمآ  عوفرم  ثیدـح  رد 
.تسا نوزف  شردارب  اب  درم 

.دنیوا یمیمص  ناتسود  درم  رویز  تسا و  يرویز  ار  زیچ  ره  تسا : هدومرف  مالّسلا  هیلع  دمحم  نب  رفعج 

، افـصاب ناردارب  هکلب  تسین ، هدیدنـسپ  هتخودـنا  درمناوج ، تورث  هک  تدوـخ  ناـج  هب  دـنگوس   » تسا هدورـس  نینچ  یبارعـالا  نبا 
« .دنرت هدیدنسپ  ياه  هتخودنا 

ییوـگ هک  تسا  ناـنچ  دـسر ، یم  نم  هب  مناردارب - مناتـسود -  زا  یکی  گرم  ربـخ  هاـگ  ره  تسا : هـتفگ  یم  ینایتخـس  بوـیا  وـبا 
.دتفا یم  ورف  نم  ياهمادنا  زا  یمادنا 

.ینز یم  هلصو  يزیچ  هچ  اب  ار  دوخ  نهاریپ  رگنب  تسوت ، نهاریپ  هعقر  نوچمه  وت  تسود  تسا ، هدش  هتفگ 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

 . ْمُْهنِم ِِهب  َرِفَظ  ْنَم  َعَّیَض  ْنَم  ُْهنِم  ُزَجْعَأ  ،َو  ِناَوْخِْإلا ِباَِستْکا  ِنَع  َزَجَع  ْنَم  ِساَّنلا  ُزَجْعَأ 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

تسد هب  هک  ار  یناتسود  هک  تسا  یـسک  رتزجاع  وا  زا  دشاب و  زجاع  ناتـسود  ندروآ  تسد  هب  زا  هک  تسا  یـسک  مدرم  نیرتزجاع 
زا ار  زیمآ  تمکح  هملک  نیا  هللا  همحر  یـضر  دّیـس  زا  شیپ  هک  یناسک  هلمج  زا  هنامیکح : راتفگ  دنـس  .دـهدب . (  تسد  زا  هدروآ 

لقن ترـضح  نآ  زا  يرییغت  هنوگ  چیه  نودـب  ار  الاب  هلمج  هک  تسا  یلامالا  لیذ  رد  یلاق  یلعوبا  ، دـنا هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  یلع 
.تسا هتفرگ  يرگید  عبنم  زا  دـهد  یم  ناشن  هک  دـنک  یم  لقن  هروثنملا  مکحلا  رد  یتوافت  اـب  ار  نآ  دـیدحلا  یبا  نبا  تسا و  هدرک 

ماـما هک  هماـن 31  يـال  هبـال  رد  ار  زیمآ  تـمکح  هـلمج  نـیا  هغـالبلا  جـهن  ماـمت  باـتک  رد  ص 14 .) ،ج 4، هغالبلا جـهن  رداـصم  )
(. ( ،ص 956 هغالبلا جهن  مامت  ) .تسا هدرک  لقن  هتشون  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  شدنزرف  يارب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
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مدرم نیرت  ناوتان 

ناسنا ندرک  يرای  يارب  اهنت  هن  هیامرـس  نیا  ؛ تسا یمیمـص  ناتـسود  یگدنز  رد  ناسنا  هیامرـس  نیرت  مهم  زا  یکی  هک  تسین  کش 
تسد هب  هک  نیا  بلاج  تسا و  يرورض  ندرک  يریگ  هرهب  اهنآ  تارظن  اه و  هبرجت  زا  نتفرگ و  سنا  يارب  هکلب  ، تالکشم ربارب  رد 

هب زاین  هاگ  نوارف و  ششوک  شالت و  هب  جایتحا  هک  تسا  لام  ندروآ  تسد  هب  نوچمه  هن  ؛ تسا یناسآ  راک  بوخ  ناتسود  ندروآ 
هیامرـس اب  هکلب  ، دراد يوق  یعامتجا  طباور  هب  زاین  شندروآ  تسد  هب  هک  تسا  ماقم  نوچمه  هن  دراد و  نالک  ياه  يراذگ  هیامرس 

ماما ساسا  نیمه  رب.تسا  ترـشاعم  نسح  بدا و  ، ییور هداشگ  هیامرـس  نآ  دـیآ و  یم  تسد  هب  تسه  سک  ره  رایتخا  رد  هک  يا 
ِنَع َزَجَع  ْنَم  ِساَّنلا  ُزَجْعَأ  ( ؛» دـشاب زجاـع  تسود  ندروآ  تسد  هب  زا  هک  تـسا  یـسک  مدرم  نیرتزجاـع  :» دـیامرف یم  مالـسلا  هـیلع 

( . ِناَوْخِْإلا ِباَِستْکا 

: دومرف مدرم  هب  باطخ  هک  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  زا  تسا  یفورعم  ثیدح 

َْنل ْمُکَّنِإ  ُلوُقَی  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  َلوُسَر  ُْتعِمَس  یِّنِإَف  ِءاَقِّللا  ِنْسُح  ِهْجَْولا َو  ِهَقاَلَِطب  ْمُهوُعَـسَف  ْمُِکلاَْومَِأب  َساَّنلا  اوُعَـسَت  َْنل  ْمُکَّنِإ  »
ار ناشیا  ور  نیا  زا  ، دیراد هگن  یضار  دوخ  لاوما  اب  ار  مدرم  دیناوت  یمن  امش  مدرم ) يا  ( ؛ ْمُِکقاَلْخَِأب ْمُهوُعَسَف  ْمُِکلاَْومَِأب  َساَّنلا  اوُعَسَت 

دیناوت یمن  امش  : دومرف یم  هک  مدینـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  نم  اریز  ، دیراد هگن  یـضار  بوخ  راتفر  ییورـشوخ و  اب 
«. ) دـیروآ تسد  هـب  ار  اـهنآ  يدونـشخ  ناـتکین  قـالخا  اـب  نیارباـنب  دـیروآ  تـسد  هـب  ناتدودـحم )  ) لاوـما اـب  ار  مدرم  يدونـشخ 

.( ،ج 68،ص 384،ح 22 راونالاراحب .

ْنَم َعَّیَض  ْنَم  ُْهنِم  ُزَجْعَأ  َو  ( ؛» دهدب تسد  زا  هدروآ  تسد  هب  هک  ار  یناتـسود  هک  تسا  یـسک  رتزجاع  وا  زا  و  :» دیازفا یم  ماما  هاگنآ 
( . ْمُْهنِم ِِهب  َرِفَظ 

هک یـسک  نیارباـنب  ، تسا رت  ناـسآ  نآ  نتـشاد  هگن  یلو  ؛ دـشاب هتـشاد  تمحز  يرادـقم  يزیچ  ندروآ  تسد  هب  تسا  نـکمم  اریز 
.دروآ تسد  هب  یتسود  هتسناوتن  هک  تسا  یسک  زا  رتزجاع  دهد  تسد  زا  ییانتعا  یب  ای  يرهم  یب  اب  ار  دوخ  ناتسود 

یم نآ  زا  دعب  هنوگچ  « ...هک تسا  یـسک  رتزجاع  مدرم  همه  زا  :» دیامرف یم  لوا  هلمج  رد  ماما  رگا  هک  تسا  حرطم  یلاؤس  اجنیا  رد 
.تسین راگزاس  مود  هلمج  اب  ، دراد ّتیمومع  لوا  هلمج  رگا  « دهد تسد  زا  ار  شناتسود  هک  تسا  یسک  رتزجاع  وا  زا  و  :» دیامرف

تافانم اهانثتسا  زا  یـضعب  دوجو  اب  یبسن  ّتیمومع  دراد و  یبسن  ّتیمومع  لوا  هلمج  هکنیا  نآ  تسا و  نشور  لاؤس  نیا  خساپ  یلو 
يوربآ هک  تسا  یـسک  مدرم  نیرت  تخبدـب  : دـنیوگ یم  مدرم  الثم  ؛ تسا دایز  زین  مدرم  هنازور  تاـملک  رد  ریبعت  نیا  هیبش  درادـن و 

نایم رد  یـضقانت  مدرم  فرع  رد  هاگ  چیه  دهد و  تسد  زا  ار  دوخ  نامیا  هک  تسا  یـسک  رت  تخبدب  وا  زا  دهد و  تسد  زا  ار  دوخ 
.دوش یمن  هدید  ود  نیا 

: میناوخ یم  مکحلاررغ  رد  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  ماما  زا  یثیدح  رد 

. ( ،ح 9460 مکحلاررغ «. ). درادن يا  هریخذ  درادن  تسود  هک  یسک  َُهل ؛ َرْخُذ  َُهل ال  َقیدَص  ْنَم ال  »
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: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

اَنل امَف   ) ْمُْهنَع ًاِربُْخم  ُهَّللا  َلاَق  ِمیِمَْحلا  ِبیِرَْقلا  َْلبَق  ِراَّنلا  ِیف  ِِهب  َنوُعْدَـی  ِِهب َو  َنُوثیِغَتْـسَی  ِراَّنلا  َلْهَأ  َّنِإ  یَّتَح  ِقیِدَّصلا  َُهلِْزنَم  ْتَمُظَع  ْدََـقل  »
هک اجنآ  ات  تسا  هتسجرب  رایسب  تسود  ماقم  ٍمیِمَح ؛) ٍقیِدَص  َال  َنیِِعفاش َو  ْنِم 

زا نآرق  رد  دنوادخ  هک  هنوگ  نامه  دنیوگ  یم  نخـس  - دهاوخب کمک  ناکیدزن  زا  هکنآ  زا  شیپ  - وا زا  دوخ  دایرف  اب  زین  نایخزود 
: دنیوگ یم  هک  هداد  ربخ  نینچ  اهنآ 

. ( ،ج 71،ص 176،ح 11 راونالاراحب «. ) . یتبحم رپ  مرگ و  تسود  هن  میراد  يا  هدننک  تعافش  هن  زورما 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  روط  نامه  دنناسنا  تنیز  نیرتهب  بوخ  ناتسود  ًالوصا 

یبا نبا  هغـالبلا  جـهن  حرـش  «. ) . تسوا ناتـسود  ناـسنا  تنیز  دراد و  یتـنیز  يزیچره  ُهـُئاّدِوأ ؛ ِلُـجَّرلا  ُهَْـیلِح  ٌهَْـیلِح َو  ٍءْیَـش  ِّلُِـکل  »
.( ،ج 18،ص 112 دیدحلا

تسا بوخ  يردارب  : تفگ.بوخ تسود  ای  تسا  رتهب  ردارب  ایآ  : دش لاؤس  ناگرزب  زا  یضعب  زا  هک  سب  نیمه  ناتـسود  ّتیّمها  رد 
.دشاب ناسنا  تسود  هک 

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said: “The most helpless of all men is one who cannot find a few
brothers during his lifetime, but still more helpless is whoever finds such a brother but
loses him.”{It is not difficult to attract others with good manners and cheerfulness and
to befriend them by sweet talk because no physical exertion or mental worry is
required for this. Having made friends, it is still easier to maintain the friendship and
good relationship. For making real friends, some effort is needed, while for
maintaining friendship, no difficulty is unsurmountable. Therefore, no one can be
more wretched than one who cannot even retain a thing which could be retained just
by keeping away from frowning. The idea here is that a man should meet everyone
with good manners and cheerfulness so that people may like to associate with him

.{ and extend a hand of friendship to him

دنوادخ ياهتمعن  زا  يرازگساپس  هب  بیغرت  رد  : 13 تمکح

هراشا
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توص

.Your browser does not support the audio tag

ِرکّشلا ِهّلِِقب  اَهاَصقَأ  اوُرّفَُنت  اَلَف  ِمَعّنلا  ُفاَرطَأ  مُکَیلِإ  تَلَصَو  اَذِإ  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

 . دیزاسن رود  دوخ  زا  ار  اه  تمعن  یساپسان  اب  دش ، راکشآ  راگدرورپ  تمعن  ياه  هناشن  نوچ  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 

يدیهش

.دیربم ار  نآ  هلابند  یساپسان  اب  دیسر ، امش  هب  اهتمعن  هعیلط  نوچ 

یلیبدرا

يرازگرکش یمکب  ارنآ  نایاپ  دینابرم  سپ  اهتمعن  بناوج  امشب  دسرب  هاگ  ره 

یتیآ

.دیربن ار  نآ  هلابند  یساپس  مک  اب  دسر  امش  هب  تمعن  زاغآرس  نوچ  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . دینارم دوخ  زا  رکش  یمک  اب  ار  نآ  تیاهن  دیسر ، امش  هب  اهتمعن  تامدقم  هک  ینامز  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

هریغـص تناک  نا  هدنع و  یتلا  هللا  معن  رکـش  نم  نا  یلا  ءامیا  اذه  .اهدعبا و  يا  اهاصقا ، اهاندا و  یه  یتلا  اهـضاعبا  معنلا : فارطا  و 
.اهل زجا  یطعی  یلاعت  وهف 

يردیک

ببـس اهرکـش  نا  اـمک  اـهعاطقنا  و  اـهلاوزل ، ببـسلاک  معنلا  نارفک  رکـشلا  هلقب  اـهاصقا  اورفنت  ـالف  معنلا  فارطا  مکیلا  تلـصو  اذا 
(. دیدشل یباذع  نا  مترفک  نئل  مکندیزال و  مترکش  نال   ) یلاعت لاق  اهتدایز  اهماودل و 
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مثیم نبا 

نیا رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماما دـیزاسن .) رود  دوخ  زا  یـساپس  مک  اب  ار  اهتمعن  نآ  يدایز  دـش ، امـش  بیـصن  يا  هزات  ياهتمعن  هاگره  )
لیلد هب  یـساپس - مک  زا  و  دروآ ، ياـج  هب  ار  تمعن  رکـش  دـیاب  تمعن  ياـقب  ماود و  روظنم  هب  هک  نیا  رب  تسا ، هداد  هجوـت  راـتفگ 

هظحالم ي هب  ار  نتشاد ) رذح   ) ریفنت ظفل  .تسا  یـساپس  مک  دمایپ  رطاخ  هب  راهنز  نیاربانب ، تسا  هتـشاد  رذحرب  نآ - راوگان  دمایپ 
زین نآ  رخآ  دیآ ، دورف  هورگ  نآ  لوا  رگا  هک  هتـسویپ  مه  هب  ناگدـنرپ  تسا ، هدروآ  هراعتـسا  هدـنرپ  هورگ  کی  هب  تمعن ، تهابش 

هک يروطنامه  تسا ، تمعن  تدایز  ماود و  ثعاب  ساپس  رکش و  ماود  هک  نیا  رب  تسا  یتراشا  ترابع  نیا  رد  .دمآ و  دهاوخ  دورف 
مکندیز مترکش ال  نئل  و  تسا : هدومرف  لاعتم  دنوادخ 

دیدحلا یبا 

 . ِرْکُّشلا ِهَّلِِقب  اَهاَْصقَأ  اوُرِّفَُنت  َالَف  ِمَعِّنلا  ُفاَرْطَأ  ْمُْکَیلِإ  ْتَلَصَو  اَذِإ  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

.کلذ یلع  هدایز  انهاه  رکذن  نحن  رکشلا و  یف  لوقلا  قبس  دق 

.هرکشأ نأ  جاتحأ  نم  يرکش  لب  نونسلا  ینتبیش  ام  مهضعب  لاق 

.ینغلا هنیز  رکشلا  رقفلا و  هنیز  فافعلا  اولاق  و 

.هرکشی نم  دنع  هفورعم  عضی  نأ  ءرملا  هداعس  نم  اولاق  و 

ارذتعم سابعلل  تلق  دق  ساون  یبأ  لوق  رکشلا  یف  لیق  ام  دیج  نم  و 

. ( . هناوید 71 ارکشلا (  بجوت  اهدعب  یمعن  تلن  الف  ادهاج  كامعنل  رکشأ  مل  انأ  نإف  يرتحبلا  لاق  و 

.رفکلا نم  ابرض  ءامعنلل  رفکلا  يرأ  یننإ  كامعنل  يرکش  یف  دهجأس  اضیأ  لاق  و 

هءالب هرب و  ایلع  ترکش  رهاط  یبأ  نبا  لاق  و 

یح كرب  یب و  ننظت  یتسبلا ال  حتفلا  وبأ  لاق  و 

.رکشلا هدبعی  تیلوأ  يذلا  لثم  ادجاس و  يرکش  تیلوأ  امل  رخ  اضیأ و  لاق  و 

يرتحبلا

ینغلا قرو  یستکملا  نیعب  كارأ 

اضرلاب تینث  فورعمب و  تأدب  رخآ 
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یناشاک

زا دـنتفرگ  هشوگ  هک  یناسک  ناش  رد  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  تسا  هدومرف  هعم ): لاـتقلا  اولزتعا  نیذـلا  یف  مالـسلا  هیلع  لاـق  (و 
( لطابلا اورصنی  مل  و   ) نآ رد  دندیزرو  لساکت  ار و  قح  هار  دنتـشاذگ  ورف  قحلا ) اولذخ   ) وا تقفاوم  تبحاصم و  هب  ندومن  رازراک 

یـسوموبا رمع و  نب  هللادبع  صاقو و  یبا  نب  دعـس  دـیز و  نب  هماسا  هملـس و  نب  دـمحم  نوچ  ار  قحان  لطاب و  راک  دـندادن  يرای  و 
ررقم دنوشن و  لوغـشم  رازراک  هب  ترـضح  نآ  اب  هک  صاخـشا  هدبز  نآ  زا  دـندرک  لصاح  تصخر  هک  سیق  نب  فنحا  يرعـشا و 

هب تسا  تراشا  مالک  نیا  .ناـهج  ود  ره  رد  دـندوب  یم  زوریف  نارگید ، رتشا و  کـلام  نوچ  دـندرک  یم  قح  ترـصن  رگا  هک  تسا 
نآ رد  دندادن  ام  ددم  ار و  قح  دنتشاذگ  ورف  هچرگا  ناشیا  هک  هدومرف  ناشیا  قح  رد  ترضح  نآ  اییوگ  تلالض ، رد  ناشیا  طسوت 

نآ رد  دندادن  ام  نامصخ  ددم  ار و  لطاب  رما  دندادن  يرای  اما 

یلمآ

ینیوزق

رکـش نوچ  رکـش ، یمک  هب  ار  نآ  رخآ  دینامرم  دـیهدم و  ترفن  دـنک  ندـمآرد  عورـش  اهتمعن و  لئاوا  امـش  يوس  هب  دـسرب  هاگره 
دـنکن و نآ  رکـش  وا  و  دـنوش ، لخاد  وا  رب  تمعن  زا  یجوف  نوچ  سپ  عاـطقنا ، بجوم  نآ  كرت  ددرگ و  یم  تمعن  دـیزم  بجوم 

.دندرگ زاب  دنمرب و  دنوش  یم  دراو  بقع  زا  دنهار و  رد  هک  دیص  نآ  زا  نیرخآ  ياهجوف  نآ  درادن ، نآ  ساپ 

یجیهال

یمک ببس  هب  ار  نآ  ياهتنم  دیهدم  مر  سپ  اهتمعن ، لیاوا  اه و  هرانک  امش  هب  دیسر  هک  یتقو  رد  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  تفگ  و 
.دنک نوزفا  تمعن  رکش ، هک  اریز  تمعن ، ياهتنم  هب  دیسرب  ات  دینک  رکش  رایسب  دیدیسر  هک  یتمعن  كدنا  هب  ینعی  .ندرک  رکش 

ییوخ

یش ء لک  یهتنم  یشلا ء و  وه  فرط و  عمج  وا  دجنملا - یف - امک  اثیدح  لاملا  نم  بستکملا  وه  فیرط و  عمج  فارطالا ) : ) هغللا
ریثک يا  همعنلا  عساو  نالف  و  ناسنالا ، اهذلتـسی  یتلا  هلاـحلا  معنا  معن و  عمج  همعنلا )  ) .ماـقملاب بسنا  لوـالا  و  دـجنملا - یف - اـمک 
یف نوملـسملا  لان  ینعملا : دجنملا .- دعبا - درـش و  یبظلا : رفنی  رفن  و  تدعابت ، تعزج و  هبادلا : اروفن  رفنی  رفن ) -. ) دجنملا لاملا -

حجانلا و عیرـسلا  داهجلا  مئانغ  اهتدام  یتلا  هریثکلا  لاومالا  هزعلا و  هدایـسلا و  نم  اهیف  اوعمطی  اونوکی  مل  اهوقبـسی و  مل  امعن  هرـصع 
یلا ریقفلا  سئابلا و  لصی  املق  مورلا و  سرافلا و  هیحان  نم  مئانغلا  فئارط  نم  الیـس  هنیدـملا  یلا  تلـسرا  یتلا  هعـساولا  تاـحوتفلا 

نیملسملا هیحور  یف  هیعضولا  هذه  رثا  فیک  مالسلا ) هیلع   ) دهاش دق  و  همعنلا ، نارفک  نایغطلا  رطبلا و  و  یغط ، رطب و  الا  هرفاو  همعن 
نایغطلا هرغلا و  هذه  بقاوع  مهیلع  فاخف  صاعلا ، نب  ورمع  ریبز و  هحلط و  لاثما  هباحصلا  رابک  یتح  مهررغت  مهدسفت و  تعرش  و 
عـضخت اـهلعجی  اـهعمجاب و  هیرـشبلا  لمـشی  اـماع  اذوفن  مالـسالل  عقوتی  مالـسلا ) هیلع   ) ناـک دـقف  معنلا ، لاوز  نارفکلل و  بجوـملا 

هنیعب اهیلا  رظنی  یتلا  يوصقلا  همعنلا  یه  و  مالـسالا ، مالـسلا و  لدعلا و  دیحوتلا و  هلـضافلا و  قالخالا  اهولم  هلداع  هدحاو  هموکحل 
یلا اهتدعبا  معنلا و  هذه  ترفن  یتلا  تافالخلا  هذه  نم  افسا  افسا  ای  تاهیه و  تاهیه  نکل  اهریفنت و  نم  نوملـسملا  رذح  و  هذفانلا ،

.دنمرب ناشیاهلابند  ات  دینکن  یساپس  مک  دنسر ، رد  ناتسرون  ياهتمعن  نوچ  همجرتلا : .هجرف  هللا  لجع  هجحلا  روهظ 
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ترتشیب نآ  سپ  زا  دسریم   *** ترد دیآرد ز  هچ  تمعن  رس 

ترتشین نزم  شیوخ  گر  رب   *** شهدن مر  نکم  یساپسان 

يرتشوش

نکلو ( 17  ) دعب دـیدحلا ) یبا  نبا   ) هرکذ لوقا : هبرل ) دـبعلا  یلع  بجی  ام  یف  مالـسلا ) هیلع   ) هلاق ام  یف  نوثالثلا - عساتلا و  لصفلا  )
.وهف ورغال  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا نع  هنم  ابیرق  هیوبنلا ) هتازاجم   ) یف فنـصملا  يورف  ناک  فیک  .انه و  امک  مثیم ) نبا   ) یف
اهناف هللا  معن  راوج  ینسحا  هجاوزا  ضعبل  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هلوق کلذ  نم  و  لاقف : دضعلا  نم  عارذلا  ونصلا و  نم  ونـصلاک  هنم 

ناسنالا یلع  هلـضافتملا  معنلا  لعج  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هنال هراعتـسا  هذـه  و  لاـق : مث  مهیلا ، عجرت  تداـکف  موق  نع  ترفن  اـملق 
هبرـس فیخا  ناف  هبراسم  نموت  هبراشم و  یفـصت  هاوثم و  مرکی  هارق و  دـعی  نا  بجی  يذـلا  رواجملا  راجلا  لزاـنلا و  فیـضلا  هلزنمب 
يرق رکشلا  لعجی  مل  اذا  معنلا  کلذکف  لدبتسی  ناب  اریدج  لقتنی و  ناب  اقیلخ  ناک  هبراقم  تیمتعا  هیصاوق و  تعیـض  هبرـش و  قنرو 

و هیـشح ) اهناف و  ایندلا  معن  راوج  اونـسحا   ) يرخا هیاور  یف  .لایزلاب و  هقیلخ  لاقتنالاب و  هکیـش  تناک و  اهلزنم  داهم  دمحلا  اهلزان و 
عم رفنت  ساـنیالا و  عم  میقت  یتلا  شحولا  دـباواب  معنلا  هبـش  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هناـک هیاورلا  هذـه  یلعف  هظفل ، یلع  ربـخلا  یقاـب 

امکف اضیا  یلوالا  هیاورلا  یلع  ریخالا  ینعملا  هدارا  رهاظلا  لب  تلق : .دعب  اذا  اهرفان  وندو  درش  اذا  اهدراش  عوجر  بعـصی  شاحیالا و 
- نوثالثلا عساتلا و  لصفلا   ) نا

یلاعت لاق  اورفنتـال .)  ) هلوق کلذـک  دـیاوالاب  معنلا  هیبشتل  هنیرق  هیـشحولا  هبرل ) دـبعلا  یلع  بجی  اـم  یف  مالـسلا ) هیلع   ) هلاـق اـم  یف 
بزا لک  لثملا : یف  برغل و  ندمع  هرمحارثا  یف  رفنتسم  هنا  كرامح  رجزا  رعاشلا : لاق  و  هروسق .) نم  ترف  هرفنتـسم  رمح  مهناک  )
دهشی امم  و  اروفنلا .) بزالا  یسانتی  وا   ) تیمکلا لاق  .رفن  حیرلا  هتبرض  اذاف  تاریعـش  ریعبلا  بجاح  یلع  تبنی  يرهوجلا : لاق  .روفن 
اهنطع یف  هلقتعملا  لبالاک  معنلا  نا  هفرع  نب  دمحمل  لاق  هنا  مالـسلا ) هیلع   ) اضرلا نع  بوقعی  نب  دـمحم  هاور  ام  هیبشتلا  نم  انلق  امل 
اوریغی یتح  موقب  ام  ریغیال  هللا  نا   ) یلاعت لاقف  ناک ، فیک  .مهنع و  ترفن  اهتلابا  اهتلماعم و  اواسا  اذاف  اهراوج  اونـسحا  ام  موقلا  یلع 
رکشا : ) هاروتلا یف  بوتکم  مالسلا ) هیلع   ) هللادبع یبا  نع  و  دیدشل .) یباذع  نا  مترفک  نئل  مکندیزال و  مترکش  نئل  (، ) مهـسفناب ام 

نم ناما  معنلل و  هدایز  رکـشلا  ترفک  اذا  اهل  ءاقب  ترکـش و ال  اذا  ءاـمعنلل  لاوز  ـال  هناـف  كرکـش  نم  یلع  معنا  کـیلع و  معنا  نم 
هلاق ام  یف  نوثالثلا - عساتلا و  لصفلا   ) نیمی نع  ناتنج  هیآ  مهنکاسم  یف  ابسل  ناک  دقل   ) یلاعت هلوق  یف  مالـسلا ) هیلع   ) هنع و  ریغلا .)

انلـسراف اوضرعاف  روفغ  بر  هبیط و  هدـلب  هل  اورکـشا  مکبر و  قزر  نم  اولک  لامـش  و  هبرل ) دـبعلا  یلع  بجی  اـم  یف  مالـسلا ) هیلع  )
له اورفک و  امب  مهاـنیزج  کـلذ  لـیلق  ردـس  نم  یـش ء  لـثا و  طـمخ و  لـکا  یتاوذ  نیتنج  مهیتنجب  مهانلدـب  مرعلا و  لیـس  مهیلع 

اولاقف نینمآ  امایا  یلایل و  اهیف  اوریـس  ریـسلا  اهیف  انردـق  هرهاظ و  يرق  اهیف  انکراب  یتلا  يرقلا  نیب  مهنیب و  انلعج  روفکلا و  الا  يزاجن 
موق ءالوه  روکش :) رابص  لکل  تلایال  کلذ  یف  نا  قزمم  لک  مهانقزم  ثیداحا و  مهانلعجف  مهسفنا  اوملظ  انرافسا و  نیب  دعاب  انبر 
ریغف هللا  هیفاع  نم  مهسفناب  ام  اوریغ  هللا و  معن  اورفکف  هرهاظ  لاوما  هیراج و  راهنا  ضعب و  یلا  مهـضعب  رظنی  هلـصتم  يرق  مهل  تناک 

یتاوذ نیتنج  مهتانج  ناکم  مهلدـبا  مهلاوماب و  بهذ  مهراید و  برخ  مهارق و  قرفف  مرعلا  لیـس  مهیلع  لسراف  همعن  نم  مهب  ام  هللا 
.لیلق ردس  نم  یش ء  لثا و  طمخ و  لکا 

هینغم
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اهظفحاف و همعن  کل  ثدـحا  اذا  هناحبـس  هللا  نا  ینعملا  و  اهتدایز ، اهومن و  اهاصقاب  و  اهنم ، لـیلقلا  وا  اـهلئاوا  معنلا  فارطاـب  دارملا 
نم کمرح  و  کنم ، هللا  اهبلس  اهرکـش  اهظفح و  یف  ترـصق  اهترقح و  نا  و  نوکت ، تناک و  عون  يا  نم  ریبدتلا ، رکـشلاب و  اهمظع 
نم دق  و  كدنع .) هللا  معن  نم  همعن  نعیضت  و ال  کیلع ، هللا  اهمعنا  همعن  لک  حلصتسا  و  : ) مامالا لوق  هلاسرلا 68  یف  مدقت  و  اهریغ ،

فسخلا اومیسف  تاوهشلا ، عابتا  تافالخلاب و  اهوعاضا  صالخالا و  داهجلاب و  اهورکـشی  ملف  همیرک  هلودب  نیملـسملا  یلع  هناحبس 
.اقافو ءازج 

هدبع

اهرخاوا يا  اهیـصاقا  مکنع  ترفن  اـهنم  قوـقحلا  ءاداـب  اهورکـشت  مل  مـترطب و  اذاـف  اـهلئاوا  مـعنلا  فارطا  رکـشلا : هـلقب  اـهاصقا  … 
اهومتمرحف

يرفعج

مالسالا ضیف 

سپ دیـسر  رامـش  هب  اهتمعن  ياه  هنومن  هاگ  ره  تسا : هدومرف  دـنوادخ ) ياهتمعن  زا  يرازگـساپس  هب  بیغرت  رد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
، دیسرب نآ  زا  يرایـسب  هب  ات  دینک  يرازگـساپس  دیدیـسر  هک  یتمعن  كدنا  هب   ) دیزاسن رود  ساپـس  رکـش و  یمک  اب  ار  نآ  هدنامزاب 
هب تمعن  رکش  رگا  ینعی  دیدشل  یباذع  نا  مترفک  نئل  و  مکتدیزال ، مترکـش  نئل  دیامرف : یم  میرک س 14 ي 7  نآرق  رد  دنوادخ 

). دش دیهاوخ  نآ  راتفرگ  هک   ( تسا تخس  نم  باذع  هنیآ  ره  دینک  یساپسان  رگا  و  میازفا ، یم  امش  يارب  ار  تمعن  دیروآ  اج 

ینامز

ناسنا زا  تمعن  هک  دوش  یم  ببس  تمعن ، نارفک  .دبای  شیازفا  دنامب و  تمعن  ات  درک  يرازگرکش  ینادردق و  دیاب  تمعن  ماگنه  هب 
ام : ) دیامرف یم  دیجم  نآرق  رد  زیزع  يادخ  .دهد  یمن  سک  همه  هب  ادخ  هک  تسا  یقالخا  یهلا  ياهتمعن  رکـش  .دوش  نادرگ  يور 

ردق هک  دنتـسه  ءامکح  نالقاع و  دوش  یم  مولعم  دهد  ماجنا  ار  يادـخ  رکـش  هک  دوب  نیا  تمکح  .میداد  تمکح  میکح  نامقل  هب 
.دنراد ار  ادخ  ياهتمعن 

يزاریش دمحم  دیس 

، اهفارطا الوا  ناسنالا  یلا  لصی  هلیوط ، هدـتمم  ءایـشا  معنلا  ناـکف  اـهلئاوا  يا  معنلا ) فارطا  مکیلا  تلـصو  اذا  : ) مالـسلا هیلع  لاـق  و 
نمف رکـشلا ) هلقب   ) معنلا رخاوا  يا  اهاصقا )  ) اودرـشت اودـعبت و  يا ال  اورفنت ) الف   ) هبـشا ام  هاجلا و  لوا  لاـملا و  لوا  ملعلا و  لواـک 

(. دیدشل یباذع  نا  مترفک  نئل  و  مکندیزال ، مترکش  نئل  : ) هناحبس لاق  امک  هدی ، نم  تتلفا  رفک  نم  و  اهیفدیز )  ) همعنلا رکش 

يوسوم

، اهفارطا الوا  ناسنالا  یلا  لصی  هلیوط ، هدـتمم  ءایـشا  معنلا  ناـکف  اـهلئاوا  يا  معنلا ) فارطا  مکیلا  تلـصو  اذا  : ) مالـسلا هیلع  لاـق  و 
نمف رکـشلا ) هلقب   ) معنلا رخاوا  يا  اهاصقا )  ) اودرـشت اودـعبت و  يا ال  اورفنت ) الف   ) هبـشا ام  هاجلا و  لوا  لاـملا و  لوا  ملعلا و  لواـک 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 1155 

http://www.ghaemiyeh.com


(. دیدشل یباذع  نا  مترفک  نئل  و  مکندیزال ، مترکش  نئل  : ) هناحبس لاق  امک  هدی ، نم  تتلفا  رفک  نم  و  اهیفدیز )  ) همعنلا رکش 

یناقلاط

« .دینارم ساپس  یمک  اب  ار  نآ  هلابند  دیسر ، امش  هب  اهتمعن  هعیلط  هاگ  ره  »

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

 . ِرْکُّشلا ِهَّلِِقب  اَهاَْصقَأ  اوُرِّفَُنت  اَلَف  ِمَعِّنلا  ُفاَرْطَأ  ْمُْکَیلِإ  ْتَلَصَو  اَذِإ 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

راتفگ دنس  .دیزاسن . (  رود  دوخ  زا  يراذگرکـش  یمک  هطـساو  هب  ار  نآ  همادا  دروآ  يور  امـش  هب  اه  تمعن  تامدقم  هک  یماگنه 
یضر دّیس  هک  تسین  دیعب  هدروآ و  دوخ  تاملک  رد  ار  ترابع  نیمه  نیع  ظحاج  نامثعوبا  یـضر  دّیـس  موحرم  زا  شیپ  هنامیکح :

زا دـنا  هدروآ  دوخ  ياه  باتک  رد  ار  نآ  یتعامج  دـنا  هدوب  یـضر  دّیـس  موحرم  زا  دـعب  هک  یناـسک  زا  دـشاب و  هدرک  تیاور  وا  زا 
،ج 4،ص هغالبلا جهن  رداصم  ) .راربالا عیبر  رد  يرـشخمز  مکحلاررغ و  رد  يدمآ  مکحلا و  ملاعم  روتـسد  رد  یعاضق  یـضاق  هلمج 

نید بادآ  هرابرد  شنارای  هب  مالسلا  هیلع  ماما  هک  يروتسد  يال  هب  رد ال  زیمآ  تمکح  نخس  نیا  هغالبلا  جهن  مامت  باتک  رد  (. 15
(. ( ،ص 719 هغالبلا جهن  مامت  ) .تسا هدمآ  هداد  میلعت  ایند  و 

اه تمعن  موادت  هار 

یم دـنک و  یم  ناـیب  نارفک  راـثآ  تـمعن و  رکـش  راـثآ  هراـبرد  يرگید  هـتکن  هـب  زیمآ  تـمکح  نخـس  نـیا  رد  مالـسلا  هـیلع  ماـما 
؛» دیزاسن رود  دوخ  زا  يرازگرکـش  یمک  هطـساو  هب  ار  نآ  هلابند  دروآ  یم  يور  امـش  هب  اه  تمعن  تامدـقم  هک  یماگنه  :» دـیامرف

دعب هلمج  رد  هک  « اـهاْصقا » هنیرق هب  تسا  يزیچ  ره  زاـغآ  ياـنعم  هـب  اـجنیا  رد  « فَرَط » عـمج « فارطأ  ) .» ُفاَرْطَأ ْمُْـکَیلِإ  ْتَلَـصَو  اَذِإ  )
( . ِرْکُّشلا ِهَّلِِقب  اَهاَْصقَأ  اوُرِّفَُنت  اَلَف  ِمَعِّنلا   ( .تسا يزیچ  ياهتنا  يانعم  هب  ،و  هدمآ

لابقتسا دورب و  تمعن  لابقتـسا  هب  هک  تسا  نیا  رایـشوه  ناسنا  هفیظو  دوش و  یم  دراو  ناسنا  رب  یجیردت  تروص  هب  ًابلاغ  اه  تمعن 
تفای دهاوخ  همادا  دزادرپب  یلمع  ینابز و  یبلق و  رکـش  هب  تمعن  ندروآ  يور  زاغآ  اب  هاگ  ره.درادن  يرازگرکـش  زج  یهار  نآ  زا 

ناگدنرپ ياه  هورگ  دننام  اه  تمعن  ، هغالبلا جهن  ناحراش  زا  یـضعب  هتفگ  هب  رگید  ریبعت  هب  دوش و  یم  ناسنا  بیـصن  نآ  نایاپ  ات  و 
رگا یلو  ؛ دننک یم  رپ  ار  اه  هخاش  دنیآ و  یم  اهنآ  لابند  هب  اجیردـت  هیقب  دنتـسشن  یتخرد  هخاش  رب  اهنآ  زا  يدادـعت  یتقو  هک  تسا 

زا هنحـص  دـنور و  یم  اهنآ  لاـبند  هب  مه  هیقب  دـننک و  یم  رارف  دـننیبب  اـی  دنونـشب  ینوزوماـن  تکرح  راـجنهان و  يادـص  لوا  هورگ 
.دوش یم  یلاخ  ناشدوجو 

یبلق و رکش  هب  دشاب و  رایشوه  شلاوز  زاغآ  رد  ناسنا  هاگ  ره  ؛ دنریذپ یم  لاوز  یجیردت  تروص  هب  اه  تمعن  زا  يرایسب  نینچمه 
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.دوش یم  نآ  یجیردت  لاوز  تشگزاب و  عنام  دزادرپب  یلمع  ینابز و 

ِیباذَع َّنِإ  ُْمتْرَفَک  ِْنَئل  ْمُکَّنَدیِزََأل َو  ُْمتْرَکَش  ِْنَئل  ْمُکُّبَر  َنَّذَأَت  ْذِإ  َو  : »» دیامرف یم  هک  تسا  دیجم  نآرق  زا  هتفرگرب  لصا  رد  نخـس  نیا 
دوزفا و مهاوخ  امش  رب  ار ) شیوخ  تمعن   ) دینک يرازگرکـش  رگا  تشاد  مالعا  ناتراگدرورپ  هک  ینامز  دیروایب  رطاخ  هب  ٌدیِدََشل ؛»

.( هیآ 7 ، میهاربا «. ) . تسا دیدش  متازاجم  یساپسان  رگا 

اُولُک : »» دومرف داد و  اهنآ  هب  يرفاو  رایسب  تمعن  دنوادخ  هک  دنک  یم  لقن  أبس  موق  زا  يزومآ  تربع  رایـسب  تشذگرـس  دیجم  نآرق 
كاپ و يرهـش  دیروآ ؛ اج  هب  ار  وا  رکـش  دـیروخب و  ناتراگدرورپ  يزورزا  ٌروُفَغ ؛» ٌّبَر  ٌهَبِّیَط َو  ٌهَدـَْلب  َُهل  اوُرُکْـشا  ْمُکِّبَر َو  ِقْزِر  ْنِم 

يدابآ ببـس  هک  یمیظع  دس  دنتخادرپ و  نارفک  هب  اهنآ  یلو  .( هیآ 15 ، أبس «. ) . هدنزرمآ يراگدرورپ  تسامـش و  رایتخا  رد  هزیکاپ 
هک يا  هنوگ  هب  دـش  ناریو  عرازم  اه و  غاب  يدابآ و  ماـمت  تسکـش و  مه  رد  رگید  لـماوع  بالیـس و  رثا  رب  دوب  هدـش  اـهنآ  روشک 

.دندش قرفتم  فارطا  رد  راچان  دننامب و  اجنآ  رد  دنتسناوتن 

ایآ میداد و  اهنآ  هب  ناشنارفک  رثا  رب  ار  رفیک  نیا  َروُفَْکلا ؛» َّالِإ  يِزاُجن  ْلَه  اوُرَفَک َو  اِمب  ْمُهاْنیَزَج  َِکلذ  : »» دـیازفا یم  اجنیا  رد  نآرق 
.( هیآ 17 ، أبس «. ) . میهد یم  رفیک  ار  هدننک  نارفک  زج 

هک هدیـسر  ام  تسد  هب  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  رکـش  تیمها  هراـبرد  یناوارف  تاـیاور 
.دزاس یم  راکشآ  ار  یناسنا  تلیضف  نیا  تیمها 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

؛ ًهَمِْعن ْمِْهیَلَع  ْتَراَصَف  اوُرَبَصَف  ِِبئاَصَْملِاب  ًامْوَق  یَلَْتبا  ًالَابَو َو  ْمِْهیَلَع  ْتَراَصَف  اوُرُکْـشَی  ْمَلَف  ِبِهاَوَْملاـِب  ٍمْوَق  یَلَع  َمَْعنَأ  َّلَـجَو  َّزَع  َهَّللا  َّنِإ  »
زا یهورگ  دش و  ناشلابو  هیام  عاتم  نآ  هجیتن  رد  دندرواین  اج  هب  ار  شرکـش  اهنآ  اما  ، داد تمعن  مدرم  زا  یهورگ  هب  لاعتم  دنوادخ 
«. ) دـش لیدـبت  اه  تمعن  هب  اه  تبیـصم  هجیتن  رد  دـندوب ) رازگرکـش   ) دـندرک و ربص  اـهنآ  نکل  درک  راـتفرگ  یبئاـصم  هب  ار  مدرم 

.( ،ج 68،ص 41،ح 31 راونالاراحب .

: دنام یم  یقاب  لاؤس  ود  اجنیا  رد 

؟ تسیچ رکش  تقیقح  هک  نیا  تسخن 

ار هچنآ  هک  ینابز  هلحرم  دـشاب و  رازگـساپس  یـضار و  دونـشخ و  ادـخ  ياه  تمعن  زا  ناـسنا  هک  یبلق  هلحرم  : دراد هلحرم  هس  رکش 
تمعن زا  هک  تسا  نیا  فافـش  روط  هب  نآ  تسا و  رکـش  یلمع  هلحرم  رت  مهم  همه  زا  یلو  ؛ دزاس يراج  ناـبز  رب  تسوا  بلق  نورد 

یلقع ادـخ  رگا  ؛ دـنک تکرح  فادـها  نآ  يوس  هب  دریگ و  رظن  رد  ار  بهاوم  نیا  فادـها  دـنک و  يرادرب  هرهب  تسرد  یهلا  ياـه 
نیا زا  هدرک  يدازآ  تبهوم  لومـشم  ار  وا  رگا  دـنکن و  هدافتـسا  تنطیـش  ریـسم  رد  لقع  نیا  زا  هداد  وا  هب  دـب  کـین و  كرد  يارب 
مادک ره  هک  ندب  ياضعا  دروم  رد  نینچمه  داسف  هانگ و  يراب و  دـنب و  یب  ریـسم  رد  هن  دریگ  هرهب  لماکت  تفرـشیپ و  يارب  يدازآ 
رکش هلحرم  رد  یلو  ؛ دنراد ینابز  یبلق و  رکـش  هک  یناسک  دنرایـسب.رسمه  دنزرف و  تورث و  لام و  دروم  رد  تسا و  میظع  یتبهوم 
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.دنرصقم یلمع 

زا تسین  ام  لام  بهاوم  نیا  اریز  ، دوش یم  نشور  زین  نآ  هفـسلف  مینک  تقد  دـش  هتفگ  الاب  رد  هک  هنوگ  نآ  هب  رکـش  موهفم  رد  رگا 
.تسا تمعن  نآ  رد  تنایخ  دوش  هتفرگ  راک  هب  فادها  نآ  ریغ  رد  رگا  هدیرفآ و  یصاخ  فادها  يارب  ار  نآ  تسا و  يرگید  يوس 

اب اه  ناـسنا  تسا  نکمم.دراد  اـم  يرازگـساپس  رکـشت و  هب  يزاـین  هچ  ادـخ  هک  دوش  یم  نشور  زین  يرگید  لاؤس  خـساپ  اـجنیا  زا 
.درادن اهنیا  هب  يزاین  هک  ادخ.دننک  ادیپ  یحور  شمارآ  دنوش و  قیوشت  يرازگساپس 

بهاوم اه و  تمعن  رگا  هک  تسا  نم  زاین  زا  نخـس  تسین ؛ نایم  رد  ادخ  زاین  زا  نخـس  هک  میدیمهف  دش  هتفگ  الاب  رد  هچنآ  زا  یلو 
میکح دـنوادخ  اریز  ، دـش مهاوخ  مورحم  نآ  زا  هک  تسا  یعیبـط  مریگ  راـک  هب  نآ  ریغ  رد  تسا  یـصاخ  فادـها  يارب  هک  ار  یهلا 

.دهد یم  سانش  هفیظو  قیال و  دارفا  هب  ار  بهاوم  نیا  میکح  تسا و 

تحاس هب  یتناها  عقاو  رد  دـنیامن  یم  فرـصم  نآ  فادـها  ریغ  رد  دـننک و  یم  عیاض  ار  یهلا  ياه  تمعن  هک  یناسک  نیا  رب  هفاضا 
.دنتسه یتبوقع  روخرد  تهج  نیا  زا  دنا و  هدرک  راگدرورپ  سدق 

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said the following: “When you get (only) small blessings, do not
.” push their greatest away by being ungrateful

470 ص :

دینک کمک  ار  نارای  یب  دنوادخ  هکنیا  رد  : 14 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ُدَعبَألا َُهل  َحِیتُأ  ُبَرقَألا  ُهَعّیَض  نَم  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

 . ددرگ یم  اریذپ  ار  وا  هناگیب  دنراذگاو ، شناکیدزن  هک  ار  یسک  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 

يدیهش
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.درآ تسد  هب  ار  رود  يرای  دراذگاو ، کیدزن  هک  ار  نآ 

یلیبدرا

وا تنوعم  يارب  دوش  یم  هدرک  ریدقت  ماوقا  لها و  زا  رتکیدزن  ار  وا  دزاس  عیاض  هک  یسک 

یتیآ

.دنریگ تسد  شناگناگیب  دنراذگاو ، شناکیدزن  هک  ار  یسک  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . دبایرد ار  رود  رایسب  هناگیب  يرای  ، دراذگاو کیدزن  هک  ار  نآ  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

.ردق يا  حیبا : و 

يردیک

(. ردق يا  حیتا : )

مثیم نبا 

رب شا  هدارا  هدرک و  ررقم  دنوادخ  ینعی ، .دیـسر  دنهاوخ  وا  هب  رود ، رایـسب  ناسک  دننک ، شکرت  کیدزن  نادـنواشیوخ  هک  یـسک  )
.دنک ادیپ  ترورض  زیچ  نآ  ببس ، نآ  دوجو  اب  هلیـسو و  نادب  ات  دهد  رارق  یببـس  تلع و  يزیچ  ره  يارب  هک  تسا  هتفرگ  قلعت  نیا 

يدـنوادخ تمکح  رد  دـننک ، یم  مادـقا  وا  مزال  ياهراک  عفانم و  يارب  ناـسنا  لـیماف  نادـناخ و  دارفا  نیرتکیدزن  اـهتقو  رثکا  نوچ 
دنوادخ دـیاب  دـنزاس ، اهر  دـنیوگ و  كرت  ار  يو  اهنآ  رگا  راچانب  دوش ، ناسنا  دـیاع  يدوس  نآ  قیرط  زا  زج  هک  تسا  هدـشن  ررقم 

.دنوش راد  هدهع  ار  وا  يرای  کمک و  حلاصم و  ات  دنک  نیعم  ردقم و  هناگیب  رود و  رایسب  دارفا  زا  ار  یناسک 

دیدحلا یبا 

قح یف  کلذ  اندجو  دق  سانلا و  نم  بناجألا  هب  موقت  دقف  هولذـخ  هوبرقأ و  هلمهأ  نإ  هرـصن و  وجری  نم ال  هرـصنی  دـق  ناسنإلا  نإ 
دعبأ مه  جرزخلا و  سوـألا و  هرـصنب  ماـقف  هیلع  اوئلاـمت  هولذـخ و  شیرق و  نم  هطهر  هلهأ و  هعیـض  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر 
هعیبر تماق  مدـلا و  ضرألا  بحت  یتح  رخآلا  بحی  نیقیرفلا ال  نم  دـحاو  لک  ناطحق و  نم  مه  ناندـع و  نم  هنأل  هنم  ابـسن  سانلا 
ءادعأ مه  نیفـص و  یف  هیواعم  رـصنب  نمیلا  تماق  هطهر و  هلهأ و  مه  نیذلا  رـضم  ءادعأ  مه  نیفـص و  یف  مالـسلا  هیلع  یلع  رـصنب 

اعئاش اریثک  اذه  تدجو  ریسلا  تلمأت  اذإ  و   - برعلا هلود  یه  هیسابعلا و  هلودلا  رصنب  مجع  مه  هیناسارخلا و  تماق  رضم و 
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یناشاک

( دعبالا هل  حیتا   ) وا هب  دناسرن  تنووم  تعفنم و  ار و  دوخ  نیرتکیدزن  دزاس  عیاض  هک  یسک  برقالا ) عیـض  نم  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
مالع کلم  تیانع  تهج  هب  رترود ، وا ، تعفنم  تنوعم و  يارب  دوش  هدرک  ریدقت 

یلمآ

ینیوزق

وا تناعا  داعـسا و  ات  ار  يرترود  وا  يارب  يادخ  دنادرگ  ردقم  انـشآ ، شیوخ و  بیرق و  زا  وا  هب  رتکیدزن  ار  وا  دراذگ  عیاض  هک  ره 
میا هدومن  هدهاشم  رایسب  نامز  براجت  رد  ار  ملع  نیا  و  هللا ) یلو  قدص   ) دیامن

یجیهال

ار وا  تخاس  عیاض  هک  یـسک  هک  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  تفگ  ینعی و  .دـعبالا » هل  حـیتا  برقالا  هعیـض  نم  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
دنرترود هک  یناسک  وا  تناعا  يارب  زا  دوش  یم  ردقم  دنرت  کیدزن  هک  یناسک 

ییوخ

و حیتی ، حاتا  نم  لوعفملل  ینبم  حیتا  بارعالا : دـجنملا .- ایهت - یـشلا ء : هل  احوت  حات ) ، ) هدـقف هکلها  هلمها  یـشلا ء : عیـض ) : ) هغللا
هللا و تاملک  اهلک  تادوجوملاـف  نیوکتلا ، ماـظن  یف  ضرغ  هیلع  بترتی  رثا و  هل  دوجوم  لـک  ینعملا : .عوفرم  لـعافلا  بئاـن  دـعبالا 

يرـشبلا عامتجالا  یف  رثوم  ءزج  نوکلا و  ملاع  یف  وضع  ناسنالا  دارفا  نم  درف  لک  و  هردـلا ، یلا  هرذـلا  نم  هلمهم  هتاملک  یف  سیل 
، رمثلا دادعتسالا و  نم  هل  امب  رثالا  نم  هلام  روهظ  یضتقی  هقلخلا  ماظنف  یبن ، یصو و  ملاع و  رجات و  عراز و  لماع و  نم  ناک  نم  ایا 

کلذل البقتـسم  طیحملا  نوکی  نا  طرتشی  نکل  و  هئابرقا ، هریـشع و  یف  ناسنا  لک  هدوجو و  طیحم  یف  دوجوم  لک  رمثی  نا  یغبنی  و 
هراشا و هلمجلا  هذـه  یف  .هرثا و  رثوی  هیف و  رمثی  اخانم  هل  ایهی  هودرط  هوضفر و  ناف  درفلا ، اذـه  نم  هدافتـسالل  نودعتـسم  ءاـبرقالا  و 

ثب یف  هورـصنی  مل  هتوبن و  ماـقم  نم  اودیفتـسی  مل  هودرط و  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا اوعیـض  نیح  هکم  یف  شیرق  یلا  باـتع 
مهعابتا شیرق و  یلا  .هتلاسر و  لمکتسا  هتوعد و  ثب  یتح  هورزای  هورصنی و  نا  ءادعبالا  جرزخلا  سوا و  لئابق  نم  هل  حیتاف  هتوعد ،

برعلا رئاس  یلاوملا و  نم  راصنا  هل  حـیتاف  هوکرت  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  هاـفو  دـعب  هتماـما  هتیـالو و  اوضفر  ثیح  هنیدـملا  یف 
ار هکره  همجرتـلا : .لـلملا  رئاـس  رهظا  نیب  هفوکلا  یف  هیلاـعلا  همیلاـعت  ثب  و  نیفـص ، لـمجلا و  یف  هتماـما  رهظا  هتوـعد و  ثب  یتـح 

.دنزاونب دنسر و  رس  شناگناگیب  دنزادنا ، رودب  شناکیدزن 

دنربب نارگید  تسد ، رس  رب   *** دنهد تسد  ار ز  ناشیوخ  هک  ره 

يرتشوش

نا يرن  و  کلهل ، دـعبالا  هل  ردـقی  مل  ول  برقالا  هعیـض  نمف  یلاعت ، هللا  تایآ  يدـحا  اضیا  وه  لوقا : دـیحوتلا ) یف  لوالا - لصفلا  )
امل مالـسلا ) هیلع   ) یـسوم نا  امک  دعابالا ، نم  مهمدخی  نم  مهل  هللا  ردقی  مهنوعدی  و  مهبراقا ، مهنم  اربتی  نیذلا  نینموملا  نم  اریثک 
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.هابر هودع و  هذخا  میلا  یف  هما  هتقلا 

هینغم

حتف اهنم  باب  کنود  قلغا  ناف  ءاصحالا ، اهغلبی  هللا ال  دـنع  حاجنلا  ریخلا و  باوباف  ماحرالا  براقالا و  نم  رـش  کباصا  اذا  سایت  ال 
.نهنیب نم  ضرالا و  تاومسلا و  لها  هل  داک  ول  یتح و  هافک  هیلع  لکوت  نم  ..يدجا و  ریخ و  وه  ام  کیلع  هللا 

هدبع

هدعاسی هظفحی و  نم  دعابالا  نم  هل  هللا  ردقف  هبراقا  هعاضا  صخش  نم  مک  هل و  ردق  هل  حیتا  دعبالا : هل  حیتا  برقالا  … 

يرفعج

مالسالا ضیف 

ردارب و دننام   ) کیدزن رایـسب  ناشیوخ  هک  ار  یـسک  تسا : هدومرف  دینک ) کمک  ار  نارای  یب  دـنوادخ  هکنیا  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
اهنت ار  وا  هک  درامگ  یم  ار  یناسک  دـنوادخ   ) دیـسر دـهاوخ  وا  کمک ) يرای و   ) يارب رود  رایـسب  هناگیب  دـننک  اـهر  یئاد ) ومع و 

(. دنراذگن

ینامز

نآ دنواشیوخ  نانآ  زا  يا  هدع  هک  هکم  مدرم  .تسا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم تلاسر  زاغآ  شیامرف  نیا  يارب  یلاع  ياه  هنومن 
زا رظن  فرص  .دندرک  يرای  ار  وا  هتشادن  شترضح  اب  یطابترا  چیه  هک  هنیدم  مدرم  اما  دندیشک  يو  يرای  زا  تسد  دندوب  ترـضح 

.دوب يوریپ  نیا  لوا  طرش  مه  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ تماقتسا  ادخ  فطل 

يزاریش دمحم  دیس 

یتاـیف دـعبالا ) هل   ) ردـق يا  حـیتا )  ) هب هباـی  مل  هکرت و  ناـب  ببـس ، بسن و  هبارق  نم  هیلا  برقـالا ) هعیـض  نم  : ) مالـسلا هـیلع  لاـق  و 
.هودعاسی هوظفحی و  هرما و  اولوتیل  نودعبالا 

يوسوم

یلا اوفقی  هنووشب و  اومتهی  مل  براقالا و  لهالا و  هل  هبنتی  مل  نم  حرـشلا : .هل  ییه ء  هل و  ردـق  هل : حـیتا  .هدـقف  یـشلا ء : عیـض  هغللا :
مظعا هتوعد  هللا و  لوسر  هریـس  یف  ناک  دق  لمکا و  متا و  نوکی  دق  مهرود و  سفنب  نوموقی  هیلا  مهنم  دـعبا  وه  نم  هل  هللا  ایه  هبنج 

یلا هرجهلا  تناـکف  هتوـعد  یف  هعم  نواـعتت  مل  دـتهت و  مل  هتبراـح و  لـب  هتدـناسم  نع  هنع و  تلخت  هکم  یف  اـشیرق  نا  ثیح  ربـعلا 
.هیلا سانلا  برقا  هتریشع و  ماقم  اوماق  رصنلا و  حتفلا و  هب  ناک  ام  جرزخلا  سوالا و  نم  هل  هللا  ایه  هنیدملا و 

یناقلاط
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دنهدن و يرای  ار  وا  شکیدزن  نادـنواشیوخ  رگا  و  درادـن ، نانآ  نداد  يرای  هب  يدـیما  هک  دـنهد  یم  يرای  یناسک  ار  یمدآ  یهاگ 
هلآ و هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دروم  رد  ار  عوضوم  نیا  .دـننک  یم  مایق  وا  راک  دروم  رد  هناگیب  مدرم  زا  یهورگ  دـنزاس ، اـهر 

یلو دـنداد  تسد  هب  تسد  وا  دـض  رب  هکلب  دـندادن  يرای  ار  وا  شیرق ، زا  شنادـنواشیوخ  ناـکیدزن و  هک  مینیب  یم  حوضو  هب  مّلس 
یناندع مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هک  دندوب  رترود  وا  زا  مدرم  همه  زا  تبـسن  ظاحل  زا  هک  جرزخ  سوا و  لیابق  دارفا 

ات دنتـشاد  یمن  تسود  ار  رگیدکی  شیرق  راصنا و  ینعی  هورگ  ود  نآ  زا  کی  چیه  .دندرک  مایق  وا  يرای  هب  یناطحق ، ناشیا  تسا و 
رـضم نانمـشد  هکنآ  لاح  درک و  مایق  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـصن  هب  نیفـص  گنج  رد  مه  هعیبر  هلیبق  .دـش  هتخیر  اـهنوخ  ماـجنا  رس 

.دندوب رـضم  نانمـشد  مه  نانآ  دنتـساخرب و  هیواعم  ترـصن  هب  نیفـص  رد  زین  اهینامی  .دندوب  یلع  هریـشع  نادنواشیوخ و  هک  دندوب 
نیا ریظن  ینک  لـمأت  خـیرات  هریـس و  هب  رگا  دـندرک و  ماـیق  دوب ، برع  یتـلود  هک  ساـبع  ینب  يراـی  هب  دـندوب  مجع  هک  اـهیناسارخ 

.دید یهاوخ  عیاش  یتروص  هب  ناوارف و  ار  عوضوم 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

 . ُدَْعبَْألا َُهل  َحِیتُأ  ُبَْرقَْألا  ُهَعَّیَض  ْنَم 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

: هنامیکح راتفگ  دنـس  .دنوش .(  یم  هدامآ  شا ) يرای  وا و  زا  تیامح   ) يارب دنرود  هک  اهنآ  دنزاس  اهر  ار  وا  شناکیدزن  هک  یـسک 
یم ناشن  هک  تسا  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  مالک  ناونع  هب  رگید  هلمج  دنچ  نمـض  رد  ار  هلمج  نیا  برالا  هیاهن  باتک  بحاص 

هدروآ دوخ  باـتک  رد  ار  نآ  لاـثمالا  عمجم  رد  زین  ینادـیم.تسا  هتفرگ  هغـالبلا  جـهن  زا  ریغ  یعبنم  زا  یعومجم  تروـص  هب  دـهد 
یعبنم دهد  یم  ناشن  رگید  ياه  هلمج  اب  نآ  لقن  یلو  هتسیز  یم  یـضر  دّیـس  زا  دعب  برالا  هیاهن  هدنـسیون  هک  تسا  تسرد.تسا 
باتک عبانم  دوخ  باتک  زاغآ  رد  یلو  هدوب  یـضر  فیرـش  موحرم  زا  دعب  دنچ  ره  ینادیم  نینچمه  تسا  هتـشاد  هغالبلا  جهن  زا  ریغ 

هلمج نیا  زین  هغالبلا  جـهن  مامت  باـتک  رد  ،ج 4،ص 15 .) هغالبلا جـهن  رداصم  ) .تسین نآ  عبانم  ءزج  هغـالبلا  جـهن  هدرک و  رکذ  ار 
رد هدماین و  هغالبلا  جهن  رد  حورشم  نایب  نیا  هدمآ و  تسا  هدرک  نایب  رتشا  کلام  يارب  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  یحورـشم  نایب  نمض 

(. ( ،ص 740 هغالبلا جهن  مامت  ) .تسا هدش  رکذ  نآ  يارب  يرگید  عبانم  باتک  نآ 

ناگتسب يرهِم  یب  هجیتن 

يرادلد و دـنزاس  یم  شیاهر  دـننک و  یم  يرهم  یب  وا  هب  تبـسن  شکیدزن  ناگتـسب  هک  یناسک  هب  هلمج  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
هک یـسک  :» دیامرف یم  دـیاشگ و  یم  وا  يور  هب  يرگید  هار  دـنوادخ  ؛ دـندرگ سویام  نایرج  نیا  زا  دـیابن  هک  دـهد  یم  يراودـیما 

( ُدَْعبَْألا َُهل  َحِیتُأ  ُبَْرقَْألا  ُهَعَّیَـض  ْنَم  ( ؛» دنوش یم  هدامآ  شا ) يرای  وا و  زا  تیامح   ) يارب دنرود  هک  اهنآ  دنزاس  اهر  ار  وا  شناکیدزن 
.

هفیظو هب  اهنآ  رگا  یلو  ؛ دنوش تیامح  کیدزن  ناتسود  ناگتسب و  هلیسو  هب  اه  ناسنا  هک  تسا  یهلا  تمحر  تمکح و  نیا  عقاو  رد 
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هدنب ات  دراذگ  یم  نارگید  هدهع  رب  ار  تیلوئـسم  نیا  دـندز  اپ  تشپ  یتسود  ياه  تیلوئـسم  محر و  هلـص  هب  دـندرکن و  لمع  دوخ 
.دنامن اهنت  ثداوح  نافوت  نایم  رد  شا 

وا ینمشد  هب  هکلب  دندرکن  شتیامح  اهنت  هن  دندوب  وا  ناکیدزن  نیرت  کیدزن  هک  شیرق  هفئاط  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  الثم 
وا لد  ناج و  زا  هک  تخیگنارب  وا  تیامح  هب  ار  جرزخ  سوا و  ینعی  شیرق  هلیبق  زا  ار  لئابق  نیرت  هداتفارود  دـنوادخ  اما  ؛ دنتـساخرب
رد یلو  دنتـشاد  يا  هنیرید  ینمـشد  توادـع و  مه  اب  جرزخ  سوا و  هک  نیا  بلاج  دـندرب و  شیپ  ار  وا  نیئآ  دـندرک و  تیاـمح  ار 

.تسا هدش  هدید  رایسب  خیرات  لوط  رد  عوضوم  نیا  لاثما  دندوب و  قفتم  دحتم و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  تیامح 

: دیامرف یم  رطاخ  یلست  يرادلد و  يارب  هک  میناوخ  یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ییانعمرپ  ثیدح  رد 

بلاج »و  شاب رتراودیما  يراد  نآ  هب  دـیما  هچنآ  زا  يرادـن  نآ  هب  يدـیما  هچنآ  هب  تبـسن  وُجْرَت ؛ اَِمل  َْکنِم  یَجْرَأ  وُجْرَت  َال  اَِمل  ْنُک  »
هب یشتآ  هلعش  ندروآ  تسد  هب  يارب  یـسوم  :» دیامرف یم  هدش و  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ناتـساد  هب  هراشا  ثیدح  نیا  لیذ  رد  هک  نیا 

.( ،ج 5،ص 83،ح 2 یفاک «. ) . تشاد تفایرد  ار  توبن  مایپ  اجنآ  رد  یلو  دش  ناور  تساوخ  یمرب  تخرد  زا  هک  يرون  لابند 

ناکیدزن هک  یتروص  رد  : دیامرفب دـهاوخ  یم  ماما  هک  تسا  نیا  دراد  دوجو  زیمآ  تمکح  هملک  نیا  ریـسفت  رد  هک  يرگید  لامتحا 
دوجو زا  دنیابر و  یم  ار  اهنآ  ناگداتفارود  اسب  يا  دنـشاب  انتعا  یب  مه  هب  تبـسن  دننکن و  هدافتـسا  رگیدـکی  ياهورین  زا  ناگتـسب  و 

.دنریگ یم  هرهب  نانآ 

فورعم اهزغم  رارف  مان  هب  هک  دنتسه  وربور  نآ  اب  اهروشک  زا  يرایسب  ام و  روشک  مایا  نیا  رد  هک  تسا  يا  هلئـسم  بلطم  نیا  هنومن 
رارف ام  نایم  زا  اهنآ  مینکن  هدافتـسا  نامناناوج  راشرـس  ياهدادعتـسا  دـنلب و  راکفا  هدامآ و  قیال و  ياهزغم  زا  ام  هک  یماـگنه  ؛ تسا

.ناربج لباق  ریغ  گرزب و  تسا  يا  هعیاض  نیا  هک  دننک  یم  هدافتسا  اهنآ  ياهورین  زا  ناگداتفارود  هدرک و 

.ناگدننک عییضت  هب  تبسن  تسا  یشنزرس  مود  ریسفت  ناگدش و  عییضت  هب  تسا  يرطاخ  یلست  يرادلد و  لوا  ریسفت  عقاو  رد 

.تسا ریذپ  ناکما  زین  ریسفت  ود  نایم  عمج  دنچره  ، دسر یم  رظن  هب  رت  بسانم  لوا  ریسفت  هتبلا 

يانعم هب  دور  یم  لاعفا  باب  هب  هک  یماگنه  تسا و  يراک  ماجنا  يارب  ندش  ایهم  يارب  لصا  رد  ءیَـش ) نزو  رب  «) حیَت » هدام زا  « َحیتُأ »
.تسا ندرک  ایهم  یعون  مه  نآ  هک  هدمآ  زین  نتخاس  ردقم  يانعم  هب  هاگ  تسا و  ندرک  ایهم 

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said the following: “Whoever is abandoned by near ones is dear
.” to distant ones

ناراتفرگ هرابرد  : 15 تمکح

هراشا
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توص
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ُبَتاَُعی ٍنُوتفَم  ّلُک  اَم  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

 . درک شنزرس  دوش  یمن  ار  يا  هدروخ  بیرف  ره  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 

يدیهش

 . درک ناوتن  شنزرس  ار  هدروخ  بیرف  ره 

یلیبدرا

هدئاف هک  تیصعمب  هدش  هدنکفا  هنتف  ره  تسین 

یتیآ

.تسین باتع  روخرد  يا  هدروخ  بیرف  ره  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . دریگ رارق  شنزرس  ضرعم  رد  دیاب  يراتفرگ  ره  هن  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

، هیـصعم وا  هوهـش  نم  هیلا  عجار  ببـسب  وا  هرایتخا  ءوسب  ناک  ناف  هیف  رظن  ایندلا  دـئادش  نم  هدـش  یف  عقو  نم  بتاعی : نوتفم  لک  ام 
.نوتفم نیلاحلا ، الک  یف  وه  هیلع و  مالی  هناف  هریغ  لعف  نم  وا  لعف هللا  نم  ناک  نا  و  بتاعی ، هیلع و  مالی  هناف 

مثیم نبا 

، ریدـقت ره  هب  و  تسا ، دروم  ود  ره  رد  یهاگ  يویند و  یهاگ  ینید و  یهاـگ  يراـتفرگ  درک .) شنزرـس  دـیابن  ار  ـالب  راـتفرگ  ره  )
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ردـقم هک  تسا  يرگید  ببـس  هب  یهاگ  بکرم و  لهج  ای  طیـسب و  لهج  دـننام  تسا  ناسنا  دوخ  بناج  زا  يراتفرگ  ببـس  یهاگ 
بناج زا  نآ ، زا  يرادقم  ای  يراتفرگ  لیاسو  هک  دنـشنزرس  لباق  ناشیراتفرگ  رطاخ  هب  يدارفا  .دشاب  یم  مولعمان  ای  مولعم و  هدش و 
يانعم نامه  هب  ار  ظـفل  اـم  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  .نآ  ریاـظن  ناراکدـب و  اـب  یتسود  تلع  هب  يراـتفرگ  دـننام  دـشاب ، ناـشدوخ 

.تسین دنمدوس  يراتفرگ ، ره  اب  شنزرس  دشاب : نیا  مالسلا ) هیلع   ) ماما دوصقم  دراد  لامتحا  و  مینک ، لمح  شا  يرهاظ 

دیدحلا یبا 

 . ُبَتاَُعی ٍنُوتْفَم  ُّلُک  اَم  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

برحل هعم  جورخلا  نم  اوعنتما  امل  رمع  نب  هللا  دبع  هملـسم و  نب  دمحم  صاقو و  یبأ  نب  دعـسل  مالـسلا  هیلع  یلع  اهلاق  هملکلا  هذه 
هلعفب يزاجی  لاعف  لک  امف  بیطلا  یبأ  لوق  اهنم  بیرق  وأ  اهریظن  لمجلا و  باحصأ 

یناشاک

، نامدرم باتع  هک  تسه  اسب  هکلب  راگزور  مدرم  شنزرـس  باتع و  ار  وا  دهد  هدیاف  هک  تیـصعم  هب  هدش  هدنکفا  يا  هنتف  ره  تسین 
نایغط رد  وا  بجوجل  ببس  نایصع و  رد  دوش  یم  وا  رارصا  بجوم 

یلمآ

ینیوزق

نـالقاع زج  و  دـشاب ، اهرذـع  ار  وا  هک  دـشاب  اـطخ  ضحم  وا  ندرک  باـتع  هک  نوتفم  اـسب  هکلب  دومن  ناوت  باـتع  ار  ینوتفم  ره  هن 
وا رذـع  چـیه  فاستعا  یفاصنا و  یب  هار  نآ  شیدـنا  هتوک  دردـیب و  لهاج  و  دـنباینرد ، نآ  فاصنا  درد و  باحـصا  شیدـنارود و 

رایـسب و  دـشاپب ، وا  لد  شیر  رب  شنزرـس  تمالم و  کمن  و  دـشارخب ، راکنا  باتع و  راخ  هب  ار  ـالتبم  نآ  رگج  مخز  سپ  دریذـپن ،
هب ای  يرجاف  ترشاعم  ای  يدهاش  قشع  هب  الثم  دناوت  یصالخ  هک  دشاب  راتفرگ  نانچ  هن  صخش  هک  دهدن  دوس  چیه  باتع  هک  دشاب 

یسک نوچ  هک  دشاب  نآ  رصبتسم  لقاع  هویش  نیدتم و  نموم و  هقیرط  هلمجلا  یف  تسا و  هدش  التبم  شیوخ  موق  زا  یـضعب  ترفانم 
وچمه هکنآ  هن  درب ، هاـنپ  يادـخ  هب  نآ  لـثم  زا  و  دـنک ، اـعد  وا  يارب  زا  درآ و  تـمحر  وا  رب  دـنیب ، هداـتفا  یتـنتف  یتیـصعم و  رد  ار 

يور زا  و  دـنادرگ ، رتروسان  ار  وا  شیر  شیر و  ار  وا  مخز  و  دـنک ، دـنلب  وا  خـیبوت  تمالم و  هب  نابز  غیت  نادان  هدومزآان  نادردـیب 
دشابن نمیا  لاح  نآ  لثم  رد  عوقو  زا  صخش  نینچ  هک  دیامن  هیفست  ریقحت و  ار  وا  ینیبدوخ 

یجیهال

.يرجا دیزم  بیرقت  هب  دشاب  دیاش  هکلب  یهانگ ، تبوقع  دشاب  هک  يا  هیلب  ره  تسین  ینعی  بقاعم ، یئالب  هب  يالتبم  ره  تسین 

ییوخ

یلع هبتاعم  اباتع و  بتاع )  ) .دجنملا هنع - لام  هنید : یف  نتف  هدص ، هیار : نع  انالف  انتف  و  هلضا ، انالف : انوتفم  هنتف و  نتفی  نتف ) : ) هغللا
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هللادبع هملسم و  نب  دمحم  صاقو و  یبا  نب  دعسل  مالسلا ) هیلع   ) یلع اهلاق  هملکلا  هذه  حرشلا : یف  لاق  ینعملا : .دجنملا  همال - اذک :
يذلا وه  نامزلا  اذه  حلطـصم  نآرقلا و  ناسل  یف  نوتفملا  لوقا : .خلا  لمجلا - باحـصا  برحل  هعم  جورخلا  نم  اوعنتما  امل  رمع  نب 

بات ناف  باتتـسی  بتاعی و  نا  همکح  یلملا و  دترملا  هل : لاقی  همالـسا و  هنامیا و  دعب  رفکلا  هلالـضلا و  یلا  عجر  هتدیقع و  نع  لام 
اوعجر نیذـلا  رباکالا  ءالوه  لاثما  نکل  و  هیغ ، نع  عجری  باتعلا و  هیف  رثوی  نا  لمتحی  نم  یلا  هجوی  همالملا  باتعلا و  و  هتبوت ، لـبق 

یلع هللا  متخ  نمم  مهلعج  و  مهنم ، سیآ  مالـسلا ) هیلع   ) وهف باطخ ، ـال  باـتع و  مهیف  رثوی  ـال  نمم  هترـصن  نع  اونتف  هتیـالو و  نع 
.درواین هارب  شنزرس  ار ، یهارمگ  ره  همجرتلا : .هرصب  هعمس و 

يرتشوش

هماسا رمع و  نبا  دعسل و  لاق - مالسلا ) هیلع   ) هنا دیفملا :) لمج   ) اهلقن یتلا  فنخم  یبا  هیاور  نم  عساتلا  ناونعلا  یف  تفرع  دق  لوقا :
هللا ینغیسف  اوفرصناف  : ) لاق .یلب  اولاق : یتعیب )؟ یلع  متسلا  بتاعی  نوتفم  لک  ام  -: ) هنع مهفلخت  نع  اورذتعا  امل  هملسم  نب  دمحم  و 
نم متلتاق ،) دـقف  متعیاب  اذاف  : ) هلوقب مکنع ) هللا  ینغیـسف  اوفرـصناف  : ) ربخلا لیذ  یلزتعملا  نیـسحلا  یبا  لیدـبت  نا  همث  انلق  و  مکنع .)
دبال هحرطن  مل  ول  ذاش و  ربخلا  نا  و  هرتاوتم ، مهتعیب  مدع  نا  تفرع  دق  کنا  عم  رمع ، نبا  دعس و  نع  نعطلل  اعفد  ربخلا  یف  هتافرصت 

(: مالـسلا هیلع   ) هلوقب دارملا  نا  مث  مالـسلا .) هیلع   ) هتفالخب مهلالخا  مدـع  مالـسلا ) هیلع   ) هتعیب یلع  مهنوکب  دارملا  نوکب  هلیوات  نم 
، هیلع رمالا  سابتلا  نع  هنتفلا  تناک  اذا  مالـسلا )) هیلع   ) هتعیب یف  نوثالثلا - لصفلا   ) بتاعی امنا  نوتفملا  نا  بتاعی ،) نوتفم  لک  اـم  )

باتعلا نال  بتاعی  الف  هبلق ، یف  ضرمل  هسفن  یلع  سیبلت  نع  تناک  اذا  اما  و  اذک ، اذـک و  هتقیقح  رمالا  کحی  و  هل : لاقی  بتاعیف و 
هنا رم  و  هتاطقـسل .) ارذاع  تاهبـشلا  لعجیل  هسفن  یلع  سبل  ادـمع  هریغملا  : ) لاق مالـسلا ) هیلع   ) هنا یتایف  هریغملا  مهلثم  هدـیفی و  ـال 
عد مالـسلا :-) هیلع   ) هیلا فرـصنا  مهمحفا و  مهجاح و  دعـس و  هملـسم و  نبا  رمع و  نبا  یلا  بهذ  امل  راـمعل - لاـق  مالـسلا ) هیلع  )

ما طهرلا ، ءالوه 

امل ادعس  نا  رشع : يداحلا  یف  رم  .ربیح و  موی  هاخا  تلتق  ینا  هملسم  نب  دمحم  یلا  یبنذ  و  دوسحف ، دعس  اما  و  فیعـضف ، رمع  نبا  ا 
هبحی هلوسر و  هللا و  بحی  الجر  ادـغ  هیارلا  نیطعال  : ) ربیخ موی  مالـسلا ) هیلع   ) هیف لاق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نا  هیواعمل  رکذ 
کنم مالا  يدنع  طق  تنک  ام  هیواعم : هل  لاق  يدعب ) یبن  هنا ال  الا  یـسوم  نم  نوراه  هلزنمب  ینم  تنا  : ) كوبت موی  و  هلوسر .) هللا و 

امه ریبزلا و  هحلط و  نامثع  رـصن  دـق  : ) دعـس یلا  بتک  امل  هیواـعم  نا  هبیتق :) نبا  ءاـفلخ   ) یف .کـلذ و  عم  هعم  کـتعیب  مدـعل  نـالا 
نم هل  ناک  اـیلع  نا  ریغ  هبحاـص ، نم  اـهب  قحا  دـحا  مهنم  سیل  يروشلا  لـها  نا  دعـس : هیلا  بتک  يروشلا ) رمـالا و  یف  كاـکیرش 

اهتفرص یتلا  هللا  ریداقم  نکلو  هفالخلاب ، انلک  انقحا  ناک  و  هنـساحم ، یف  هکراشن  ملو  اننـساحم  یف  انکراش  و  انیف ، نکی  مل  ام  هقباسلا 
یف دعس  لوقی  اذکه  رجاشتلا …  کلذ و  یف  مالکلا  نم  دب  نکی  مل  نکلو  انم  اهب  قحا  هنا  انملع  دق  و  هردق ، هملعل و  ءاش  ثیح  هنع 

( هنع اهتفرـص  یتلا  هللا  ریداقم  نکلو  : ) هلوق اما  و  مالـسلا )) هیلع   ) هتعیب یف  نوثالثلا - لصفلا   ) .هدـیفی باـتع  ياـف  هعیاـبی ، ـال  هقح و 
.هللا ریداقم  نیقفانملا ال  ریبادت  مالسلا ) هیلع   ) هنع اهتفرص  يذلا  نکلو  هللا ، ریداقمب  ایندلا  یف  عقی  یش ء  لک  هل : لاقیف 

هینغم

ببسلا فرعت  نا  لبق  هباتع  همول و  یلا  ردابت  الف  ناسنا  نم  اذوذش  تیار  اذا  ینعملا  و  هلعف ، یغبنی  ام ال  لعف  نم  انه  نوتفملاب  دارملا 
ببس رـصحنا  اذا  روذعم  وهف  هعوجلا  دسل  افیغر  قرـس  وا  هتیملا  نم  لکا  نمک  اعورـشم  ببـسلا  ناک  ناف  رظنا ، ثحباف و  بجوملا ،
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هدـشرت نا  کیلع  و  روزام ، وهف  میقلا  نیدـلاب و  هـالابماللا  يوهلا و  درجمل  ناـک  نا  و  رـصقت ، ـالب  ـالهاج  ناـک  وا  کلذـب ، هاـیحلا 
مل و  مامالا ، هعیب  نع  اومجحا  ثیح  هملیـسم  نبا  صاقو و  نبا  رمع و  نباک  هحالـصا  هحالـص و  نم  سایلا  عم  ـالا  مهللا  ..ینـسحلاب 

.الطاب اولذخی  و  اقح ، اورصنی 

هدبع

الف هرطـضا  رمال  اهنع  هل  صیحم  نم ال  اهیف  لخدی  دـقف  هنتف  یف  لخاد  لک  یلع  موللا  باتعلا و  هجوتی  يا ال  بتاعی : نوتفم  لک  … 
هیلع مول 

يرفعج

مالسالا ضیف 

يور زا  صخـش  اـسب  اریز   ) دومن شنزرـس  دـیابن  ار  یئـالب  هنتف و  راـتفرگ  ره  تسا : هدوـمرف  ناراـتفرگ ) هراـبرد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
ای دومن  يرای  کمک و  ار  وا  یتسیاب  هکلب  درادـن ، يدوس  نوچ  دوبن  اور  وا  ندومن  شنزرـس  سپ  هدـش  راتفرگ  يراـچان  رارطـضا و 

(. دبای یئاهر  نآ  زا  ات  درک  اعد  شا  هرابرد 

ینامز

نب دعس  رمع  نب  هللادبع  دنک ، گنج  لمج  باحـصا  اب  تشاد  دصق  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  هک  هاگنآ  دسیون : یم  دیدحلا  یبا  نبا 
زا هیانک  دومرف ، ار  الاب  هلمج  ترـضح  .دـندرک  رظن  فرـص  يو  اب  تکرح  زا  دـندرکن و  يراـی  ار  ترـضح  نآ  ناـشلاثما  صاـقو و 
نم دیورب  دش  دیهاوخن  شنزرس  دیا  هدش  هدولآ  تسالب ) تقیقح  رد  هک   ) ینارذگ شوخ  يرورپ و  نت  یتمالس ، هب  هک  امـش  هکنیا 

دهاوخ راوتـسا  الب  رد  نموم  اما  درادن ، شزرا  اجک  چیه  داد  تسد  زا  ار  دوخ  لرتنک  هک  يا  هدـید  الب  ناسنا  مرادـن ! امـش  هب  يزاین 
.دوب

يزاریش دمحم  دیس 

ارارطـضا ال نتفلا  یف  ناسنالا  لخدـی  دـق  هنال  موللا ، هیلا  هجوی  يا  بتاعی )  ) هنتفلا یف  لخاد  يا  نوتفم ) لک  ام   ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
.رایتخاب

يوسوم

عورشم ریغ  ارما  سرامی  هدجت  نا  درجمل  ناسنالل  موللا  نع  مالسلا  هیلع  یهن  حرشلا : .موللا  باتعلا : .هنتفلا  یف  عقاولا  نوتفملا : هغللا :
یف هدوجول  ناک  امبر  ذا  همول  یف  عراست  الف  هب  قیلی  ناکم ال  یف  هتدـجو  نمف  لمعلا  کـلذ  یلع  همادـقا  یف  رذـع  هل  ناـک  اـمبر  ذا 

مالکلا اذه  نا  اولاق : مهنا  کلذ  دـیوی  عفنت و  وا ال  هیف  همالملا  رثوت  نم ال  ملت  ال  مالـسلا : هیلع  دارا  امبر  .هغوسی و  ام  ناکملا  کلذ 
لمجلا باحصا  برحل  هعم  جورخلا  نم  اوعنتما  امل  رمع  نب  هللادبع  هملسم و  نب  دمحم  صاق و  یبا و  نب  دعسل  ناک  مالسلا  هیلع  هنم 

 … موللا مهعفنی  الف  اهنع  نوفرحنی  هقیقحلا و  نوفرعی  مهنال  موللا  باتعلا و  مهیف  رثوی  ءالوه ال  ناف 
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یناقلاط

هدوب یماگنه  هب  نیا  تسا و  هدومرف  رمع  نب  هللا  دبع  هملـسم و  نب  دمحم  صاقو و  یبا  نب  دعـس  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  ار  نخـس  نیا 
دراد و ینعم  نیا  هب  کیدزن  ریظن و  يرعـش  مه  یبنتم  بیطلا  وبا  دـندرک ، يراد  دوخ  لمج  گنج  هب  وا  اـب  نتفر  نوریب  زا  ناـنآ  هک 

نانخـس هچ  داد  خـساپ  دـیابن  ار  هدـنیوگ  ره  نم  رظن  هب  دـننک و  یمن  تافاکم  تسا ، هدرک  هک  يراـک  هب  ار  یـسک  ره  : » تسا هتفگ 
« .دنک یم  زوزو  زورمین  رد  سگم  هک  نانچمه  درذگ ، یم  نم  شوگ  رانک  زا  هک  رایسب 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

 . ُبَتاَُعی ٍنُوتْفَم  ُّلُک  اَم 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

جهن حرش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  هنامیکح : راتفگ  دنس  دشاب . ( .) ریصقت  یب  اسب  هچ   ) درک شنزرس  ناوت  یمن  ار  يراتفرگ  صخش  ره 
رد دومرف  « رمع نب  هّللادبع  »و« دیز نب  هماسا  «،» هملـسم نب  دمحم  «،» صاقو یبا  نب  دعـس  » هب ار  نخـس  نیا  ماما  : دیوگ یم  دوخ  هغالبلا 
زا ار  نآ  دیدحلا  یبا  نبا  هک  دهد  یم  ناشن  نیا  (و  .دندرک عانتما  لمج  نایشروش  اب  گنج  يارب  ماما  یهارمه  زا  اهنآ  هک  نامز  نآ 

يافوتم 175)  ) فنخم یبا  لمج  باتک  زا  لمَجلا  مان  هب  دوخ  باتک  رد  دیفم  خیش  موحرم  نیا  رب  هفاضا  (. تسا هتفرگ  يرگید  ياج 
ریبز هحلط و  هنتف  شتآ  ندرک  شوماخ  يارب  هرصب  يوس  هب  تساوخ  یم  مالـسلا  هیلع  یلع  نوچ  هک  دنک  یم  لقن  یلـصفم  ناتـساد 

رد یلو  ) .دندشن ریـسم  نیا  رد  ماما  یهارمه  هب  رـضاح  دندوب  هدرک  تعیب  ماما  اب  هک  نیا  اب  قوف  رفن  هس  هک  دش  ربخاب  دـنک  تکرح 
یمن روبجم  ار  امـش  نم  : دومرف مالـسلا  هیلع  ماما  دندرکن ) تعیب  ماما  اب  رفن  هس  نیا  زا  کی  چـیه  هک  تسا  هدـمآ  تایاور  زا  یـضعب 

زا مادک  ره  دییآ ؟ یمن  نم  هارمه  ارچ  سپ  : دومرف.میا هدرک  تعیب  : دـنتفگ دـیا ؟ هدرکن  تعیب  نم  اب  رگم  یلو  دـییایب  نم  اب  هک  منک 
دیابن ار  يراتفرگ  صخـش  ره  ؛ ُبَتاُعی ٍنُوتْفَم  ُّلُک  َْسَیل  :» دومرف اجنیا  رد  ماما  هجومان ) ییاهرذع   ) دندرک نایب  دوخ  يارب  يرذع  اهنآ 

رد ار  زیمآ  تمکح  هلمج  نیا  زین  يرگید  عمج.تخاس  دهاوخ  زاین  یب  امـش  زا  ارم  دنوادخ  دـیدرگرب  : دومرف سپـس  «. درک شنزرس 
(.( صیخلت اب  ،ج 4،ص 16  هغالبلا جهن  رداصم  ) .دنا هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  ماما  زا  دوخ  ياه  باتک 

؟ ارچ ناراتفرگ  شنزرس 

؛») دشاب ریصقت  یب  اسب  هچ   ) درک شنزرس  ناوت  یمن  ار  يراتفرگ  صخش  ره  :» دیامرف یم  شا  ینارون  مالک  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
( . ُبَتاَُعی ٍنُوتْفَم  ُّلُک  اَم  )

ناسنا لامعا  میقتـسم  هجیتن  هاگ  ؛ تسا فلتخم  ًالماک  دوش  یم  ناسنا  ریگ  نماد  هک  یبئاصم  تالکـشم و  اه و  يراـتفرگ  همـشچرس 
.تسا هتفرگ  ار  وا  ناماد  اه  تصرف  زا  عقوم  هب  ندرکن  هدافتسا  اه و  یلبنت  ، اه یتسس  اه ، يراک  منادن  رثا  رب  هک  تسا 

یم دـنوادخ  تسا و  ناـسنا  ناـهانگ  هراـفک  تالکـشم  نیا  هک  دوش  یم  هاـگ  یلو  ؛ تسا شنزرـس  روخرد  یـصخش  نینچ  نیقی  هب 
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.دنک كاپ  ایند  رد  هلیسو  نیا  هب  ار  وا  دهاوخ 

هاـگ تسین و  تمـالم  راوازـس  هدـش  یهلا  فطل  لومـشم  نوچ  یلو  تسا  شنزرـس  روخرد  شهاـنگ  ببـس  هب  هچرگ  یـسک  نینچ 
دالوف نوچمه  هک  دهد  شرورپ  ار  دوخ  هدنب  يراتفرگ  لکشم و  نآ  اب  دهاوخ  یم  ادخ  هک  تسا  یهلا  ياه  شیامزآ  نآ  همشچرس 

دزاس صلاخ  ار  وا  ددرگ  صلاخ  ات  دـنرب  یم  هروک  هب  هک  ار  یـصلاخان  يالط  نوچمه  ای  دزاس و  مواقم  ثداوح  هروک  رد  هدـیدبآ 
ناسنا هک  ییاجنآ  رد  یتح  درک و  شنزرـس  ناوت  یمن  ار  ناگدـید  الب  ناراتفرگ و  همه  نیاربانب  ، تسین شنزرـس  ياج  زین  اجنیا  رد 

.تسا شنزرس  روخ  رد  دشاب  رصقم  رگا  اهنت  ؛ رصقم هاگ  تسا و  رصاق  لهاج  یهاگ  زاب  دشاب  يراتفرگ  نآ  همشچرس  دوخ 

یماگنه الثم  ؛ تسا ندرک  شیامزآ  يانعم  هب  لصا  رد  هنتف » »و« نتف » هدام زا  « نوتفم » هک نیا  نآ  دراد و  زین  يرگید  ریـسفت  نخـس  نیا 
يراتفرگ راشف و  عون  ره  تهج  نیمه  هب  دوش و  نشور  نآ  عضو  ات  دنرب  یم  هروک  هب  ار  نآ  دننک  شیامزآ  ار  الط  دـنهاوخ  یم  هک 

هک هنوگ  نامه  ؛ دـشاب هدروخ  بیرف  ياـنعم  هب  ـالاب  تراـبع  رد  نوتفم  دوش و  یم  داـی  نآ  زا  هنتف  ناونع  هب  یهارمگ  تالکـشم و  و 
هب دریگ  یم  ار  ناسنا  ناماد  رایتخا  نودب  هاگ  روصق و  رثا  رب  هاگ  ریصقت و  رثا  رب  یهاگ  تلاح  نیا  دش  هراشا  راتفرگ  صخش  هرابرد 

.دنتسین شنزرس  راوازس  دنتسه  نوتفم  هک  یناسک  مامت  : دیامرف یم  ماما  روظنم  نیمه 

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said the following: “Not everyone who suffers from sedition is
to be reproved.”{Imām Ali ibn Abū Tālib u uttered this sentence when Sa'd ibn Abū
Waqqās, Muhammed ibn Maslamah and Abdullāh ibn 'Omar refused to support him
against the people of the Jamal. He means to say that these people are so much
against him that neither his words nor any evidence suffices to reproof, rebuke or

.{ correct them

ینیب نایاپ  ریبدت و  هب  نتشادن  دامتعا  رد  : 16 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ِرِیبدّتلا ِیف  ُفتَحلا  َنوُکَی  یّتَح  ِریِداَقَمِلل  ُرُومُألا  ّلِذَت  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 1169 

http://www.ghaemiyeh.com


 . دماجنا یم  گرم  هب  یشیدنا  هراچ  هک  تسا  ریدقت  هرطیس  رد  نانچ  اهراک  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 

يدیهش

 . تسا ریبدت  رد  گرم  هاگ  هک  تسا  ریدقت  مار  نانچ  اهراک 

یلیبدرا

حالـص ریبدت  یمدآ  درب  یم  نامگ  هچنآ  رد  گرم  دشابیم  هکنآ  ات  دنردق  اضق و  عبات  روما  هچ  اهرادـقم  يارب  اهراک  دـنمار  لیلذ و 
اود زا  رامیب 

یتیآ

.دوش گرم  ببس  ریبدت  هاگ  هک  ناسنآ ، دنریدقت ، شوختسد  اهراک  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . تسوا دوخ  ریبدت  هب  یمدآ  گرم  یهاگ  هک  اج  نادب  ات  ، تسا تارّدقم  مار  روما  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

.كالهلا فتحلا : و 

يردیک

عـستا دقف  نالا  اماف  لق ، نیدلا  کلذ و  لاق  امنا  باضخلا  ثیدح  یف  مالـسلا : هیلع  هلوق  هریمدـت ، هریبدـت  هکاله ، هللا  ردـق  نم  ینعی 
(. راتخا ام  ورماف و  هنارجب ، برض   ) .هفاطن

مثیم نبا 

ریدـقت زا  اهراک  يوریپ  رطاخ  هب  ددرگ .) یم  تکاله  يدوبان و  ثعاب  یـشیدنا  لام  ریبدـت و  هک  يدـح  هب  دـنتاردقم ، عبات  اـهراک  )
هاگآان ردـق  زا  ناـسنا  هک  ور  نآ  زا  تسا ، هدروآ  هراعتـسا  ار  يراوخ ، ینعی  لذ  هملک ي  یهلا ، ياـضق  قبط  رب  روما  ناـیرج  یهلا و 

نتشاد دوس  روصت  هب  هتشادنپ و  تحلصم  هاگآان  صخش  ار  هچنآ  هک  دشاب  نیا  تاردقم  زا  روما  يوریپ  جیاتن  زا  دراد  ناکما  .تسا 
هیکت ادـخ و  هب  اهراک  دانتـسا  ترورـض  رب  تسا  یتراشا  ترابع  نیا  رد  .ددرگ  يو  يدوبان  تکاله و  ثعاب  نامه  دـهد  یم  ماجنا 

.وا هب  اهنت  هجوت  اوسام و  زا  ندیرب  و  یشیدنارود ، ریبدت و  رب  نتشادن 

دیدحلا یبا 
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 . ِرِیبْدَّتلا ِیف  ُْفتَْحلا  َنوُکَی  یَّتَح  ِریِداَقَْمِلل  ُرُومُْألا  ُّلِذَت  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

هباتکلاب هدییقت  یف  جاتحی  ام  انرکذل  کلذ  نم  ریثکلا  رکذن  نأ  انئـش  ول  ارهاظ و  هملکلا  هذه  قدص  تدجو  ملاعلا  لاوحأ  تلمأت  اذإ 
.لوقلا نم  اررد  افارطأ و  اتکن و  احمل و  رکذن  انکل  اذه و  انباتک  مجح  لثم  یلإ 

هظفحلا تزجعف  مهرد  هئام  هلف  سأرب  ینءاج  نم  لاق  لاملا و  اهیلع  طسب  اعاطنأ و  یلع  نب  هللا  دبع  یقل  دق  دمحم و  نب  ناورم  شرف 
مهنم لتقف  هرکاسعب  یلع  نب  هللا  دبع  مهیشغف  هوبهتنیل  هیلع  شیجلا  تفاهت  هبهنب و  دنجلا  نم  هفئاط  تلغتشا  هتیامح و  نع  سارحلا  و 

.نوقابلا مزه  یصحی و  ام ال 

نیب مهنیب و  لاحف  مهعابتاب  هباحـصأ  رمأ  يرمخاـبب و  روصنملا  رفعج  یبأ  شیج  نسحلا  نب  نسحلا  نب  هللا  دـبع  نب  میهاربإ  رـسک  و 
یلع ءاوللاب  جرعتی  نأ  هئاول  بحاص  رمأف  اعساو  ناک  ءاملا و  کلذ  ضوخ  هشیج  میهاربإ و  هرکف  حاضحض  ءام  رفعج  یبأ  باحـصأ 

جارعناب و یـضفت  یه  ءاوللا و  بحاص  اهکلـسف  هسبای  ءاـملا  کـلذ  یلع  تناـک  .ءاـملا )  درتل  لیـسلل  ینبت  هریفـض  : هانـسملا هانـسم ( 
اولتقف مهیلع  اوفطعف  نیمزهنم  مهونظ  يرقهقلا  عجارت  دـق  موـقلا  ءاوـل  نأ  رفعج  یبأ  رکـسع  يأر  اـملف  سبیلا  ضرـألا  یلإ  ساـکعنا 

.هلتقف میهاربإ  باصأف   ( .هیمار يردی  :ال  برغ مهس  برغ (  مهس  ءاج  همیظع و  هلتقم  مهنم 

 ) همیطللا نع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  عفدـتل  لولذـلا  بعـصلا و  یلع  ترفن  نأب  ریعلا  هیامح  یف  شیرق  لبق  نم  تربد  دـق  و 
.اهریبدت یف  اهکاله  ناکف   ( - .روطعلا لمحت  هلفاق  : همیطللا

ناک کلذب و  تناک  هرـصنلا  رفظلا و  نأ  اهنم  انظ  هنیدملا  نع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  تجرخأ  نأب  دـحأ  موی  راصنألا  ترـسک  و 
.ءیشب اهنم  شیرق  رفظت  مل  هنیدملا  ناردج  نیب  تماقأ  ول  اهب و  شیرق  رفظ  اهبطع و  ببس 

.هریبدت یف  هفتح  ناک  یتح  اهب  ماق  هیمشاهلا و  هلودلا  ملسم  وبأ  ربد  و 

 . برغملاب يدهملا  هللا  دبع  عم  بستحملا  هللا  دبع  یبأل  يرج  کلذک  و 

سکعنا اضیأ  کلذک  هدی و  یلع  هکاله  ناک  یتح  قارعلا  نع  يریساسبلا  جارخإ  یف  ءاسؤرلا  سیئر  هملـسملا  نب  مساقلا  وبأ  ربد  و 
.هنم رش  وه  امب  رشلا  عفدف  رشلا  ریغب  رشلا  عفدی  هنأ  هنم  انظ  هیقوجلسلا  هلودلا  نم  هیهیوبلا  هلودلا  هلازإ  یف  هریبدت  هیلع 

یصحت نأ  نم  رثکأ  هرئاظن  اذه و  لاثمأ  و 

یناشاک

بـسح هب  هن  ردـق ، رادربنامرف  دـنعواطم و  ینعی  اهرادـقم  يارب  اهراک  دـنا  مار  لیلذ و  ریداقملل ) رومـالا  لذـت  مالـسلا : هیلع  لاـق  (و 
هچنآ رد  ردقم  یـضتقم  كاله ، توم و  دشاب  یم  هکنآ  ات  ریبدـتلا ) یف  فتحلا  نوکی  یتح   ) ردـق اضق و  قلاخ  راگدـیرفآ و  ياضق 
اضق زا  رعش : لیق : ام  معنف  .دشاب  وا  ریمدت  ضحم  وا  ریبدت  سپ  ردق  رس  هب  وا  لهج  ببس  هب  حلاص  ریبدت  یمدآ  ار  نآ  درب  یم  نامگ 

دومن یم  یکشخ  ماداب  نغور  دوزف  ارفص  نیبگنکرس 
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یلمآ

ینیوزق

یجیهال

تکاله دوش  یم  لصاح  هکنیا  ات  ردق  اضق و  ماکحا  يارب  زا  اهراک  دنـشاب  مار  داقنم و  هک  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  تفگ  ینعی و 
.ندنام یقاب  تهج  هب  ریبدت  رد  گرم  و 

ییوخ

راتخم ناسنالا  ینعملا : .دجنملا  توملا - فوتح : عمج  فتحلا )  ) ریداقم عمج  رادـقملا )  ) هدایقنا لهـس  ریعبلا : الذ  الذ و  لذ ) : ) هغللا
اهرییغت و ال یلع  ردقی  هریثک ال  روما  هب  طاحا  نکل  و  بتاعی ، نسحتـسی و  افظوم  و  بقاعی ، باثی و  افلکم  راصف  هلاعفا ، هلامعا و  یف 
، جـئاوحلا لک  ریبدـت  هل  رـسیتی  .جـئاتن ال  نم  هلامعا  یلع  بترتی  امب  اربخ  املع و  طیحی  ـال  کـلذ  عم  وه  و  اهریـسم ، ریغت  نم  نکمی 
ریداقملا و دی  یف  هبوعلاک  هعنملا  هردقلا و  نم  هل  امب  وهف  ءاد  هدیزیف  ءاودب  يوادـتی  امبر  و  هلابحلا ، یف  عقی  ودـع و  نم  برهی  امبرف 

ثعاب ناسنا  دوخ  ریبدت  هک  تسا ، داقنم  نانچ  ردـق  اضق و  ربارب  رد  رـشب  همجرتلا : .ریبدـتلا  یف  اقذاح  ناک  نا  هفلظب و  هفتح  ثحابک 
.دوش یم  وا  گرم 

مزالم ددرگ  گرم  اب  ریبدت  هک  مکاح *** دنروما  رب  ردق  اضق و 

يرتشوش

یف يرایشهجلا  هاکح  و  لوقا : .ظافلالا  هذه  ضعب  فلاخت  هیاورب  مدقت  ام  یف  ینعملا  اذه  یضم  دق  و  دیحوتلا ) یف  لوالا - لصفلا  )
ضعبل لاقف  .هربخ  فرعف  عجرف  لاخ  وه  داسفلا و  یف  هلاح  تادتبا  امل  دیـشرلا  یلع  یکمربلا  ییحی  لخد  لاقف : رخآ  ظفلب  هئارزو ) )

هللا .هلیحلا و  یف  فتحلا  ناک  هدـملا  تضقنا  اذا  دیـشرلل : لق  هل : لاقف  لوسرلا  هغلباف  ینتمهتاف ، ینتنخ  هل : لق  ییحی و  قحلا  مدـخلا :
یف كالهلا  ناک  هدملا  تضقنا  اذا  : ) هاوثم هللا  مرک  بلاط  یبا  نب  یلعل  مالک  اذه  لاق و  .کنع  افیفخت  الا  کتولخ  نع  تفرـصنا  ام 

نوحلی ساـنلا  رادـصالا و  نع  هتلاـحم  تزجع  دروم  هطلغ  یلع  بیبطلا  طـلغ  لاـقف : یمورلا  نبا  ینعملا  اذـه  قرـس  و  لاـق : هدـعلا )
، سراف كولم  رخآ  درجدزیل  ینعملا  لصا  نا  و  هیف ، لصالا  عم  دـیفملا ) داشرا   ) هاور رادـقملا و  هباصا  بیبطلا  طـلغ  اـمنا  بیبطلا و 

هنع تظفح  تلاق : لیفلا ؟ هعقو  دعب  کیبا  نع  تظفح  ام  ترسا : نیح  يرسک  تنب  نانزهاش  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما لاس  لاقف :
ام مالـسلا :) هیلع   ) لاـقف هلیحلا .) یف  فـتحلا  ناـک  هدـملا  تضقنا  اذا  و  هنود ، عماـطملا  تلذ  رما  یلع  هللا  بلغ  اذا  : ) لوـقی ناـک  هنا 
یف ام  ینعملل  دهـشی  امم  و  دیحوتلا ) یف  لوالا - لصفلا   ) .ریبدتلا یف  فتحلا  نوکی  یتح  ریداقملل  رومالا  لذت  كوبا ! لاق  ام  نسحا 

امالک هیـسرافلاب  لوقی  هنوذرب و  هفرعم  طوسلاب  برـضی  لعج  هیف  لتق  يذلا  مویلا  یف  نئادملا  مدـق  امل  ملـسمابا  نا  یبیتقلا :) نویع  )
انرـص دق  هعاس  دعب  اناک  اهلوح ، وا  هلجدب  اهلیو  ای  وعدت  اهلیذ  هراج  : ) لاق مث  .موتحملا  عفد  یلع  ردقت  مل  اذا  هفرعملا  ینغت  ام  هانعم :
دقف روصنملا ، ینایتا  یف  يرت  امف  کنم ، لقعا  الیوط  تیار  ام  هللا  ینا و  كزینل : ملـسموبا  لاق  يربطلا :) خیرات   ) یف ام  و  هلجد .) یف 
يرلا ناسارخ و  نیب  ام  ریـصیف  اهب ، میقتف  يرلا  یتات  نا  يرا  و  هیتات ، نا  يرا  ال  لاق : اولاق ؟ ام  موقلا  لاـق  دـق  و  بتکلا ، هذـه  تءاـج 
نمم هناف  هیارب  ینیتایف  روصنملا ، یلا  قاحساابا  هجوا  نا  تیار  ملـسم - یبا  لوق  لقن  نا  یلا  دحا - کفلاخی  ام  كدنج ، مه  و  کل ،
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عجرف هزاجا  و  ناسارخ ، هیالو  کل  ههجو و  نع  هفرـصا  روصنملا : هل  لاق  و  بحی ، ام  لکب  مشاه  ونب  هاقلت  مدـق  املف  ههجوف ، هب ، قثا 
؟ عوجرلا یلع  تعمجا  دق  كزین : هل : لاقف  لاق - نا  یلا  کقحل - نیمظعم  مهتیار  ائیش  ترکنا  ام  هل : لاقف  ملسم ، یبا  یلا  قاحساوبا 
یبتعلا و ینئادـملا و  رکذ  جورملا :)  ) یف ام  هل  دهـشی  ماوقالا و  هلیحب  ءاضقلا  بهذ  هلاحم  ءاضقلا  عم  لاجرلل  ام  لـثمت : و  معن ، لاـق :

فلا هئاـم  مهریغ  هریزجلا و  ماـشلا و  لـها  نم  هشیج  رئاـس  نم  هراـتخا  نم  هلاـجر  نم  درج  بازلا  یلع  لزن  نـیح  ناورم  نا  اـمهریغ 
لاجرلا اهلمحی  دوسلا  دونبلا  مهلئاوا  یف  و  هدوسملا ، یف  یلع  نب  هللادـبع  فرـشا  هعقولا و  موی  ناک  املف  حراق ، فلا  هئام  یلع  سراف 

لخنلا مهناک  مهحامر  نورت  اما  هنم : برق  نمل  ناورم  لاق  برغلا ، فاصفصلا و  بشخ  نم  اهباتقا  تلعج  دق  و  تخبلا ، لامجلا  یلع 
نم راط  ذا  کلذـک  وه  انیبف  دوس ، مامغلا  نم  عطق  اهناک  لبالا  هذـه  قوف  مهمالعا  دـیحوتلا ) یف  لوالا - لصفلا   ) یلا نورت  اما  اظلغ ،

و دونبلا ، تایارلا و  کلت  داوسب  اهداوس  لصتا  یلع و  نب  هللادـبع  تایار  لوا  یلع  تعمتجاف  دوس  بیبارغلا  نم  هعطق  کـلانه  هجرفا 
هباحـصا یلا  رظن  مث  اداوس ، بحـسلاک  بیبارغلا  ناـک  و  داوسلاـب ، لـصتا  دـق  داوسلا  نورت  اـما  لاـقف : کـلذ ، نم  ریطتف  رظنی  ناورم 

(: يربطلا خـیرات   ) یف ام  .هدـملا و  تضقنا  اذا  هدـعلا  عفنت  ام  هدـعل و  اهنا  لاقف : لشفلا  عزفلا و  عزجلا و  اورعـشتسا  دـق  و  نیبراحملا ،
لاومالاب رما  ذا  نولتتقی  سانلا  افقاو و  مزهنا  موی  ناک  داسفلا ، للخلا و  هیف  ناک  الا  ائیـش  ربدـی  ناسارخ ال  لـها  هیقل  اـمل  ناورم  ناـک 

یلع اولام  دق  سانلا  نا  هیلا  اولسراف  لاملا ، کلذ  نم  نوبیصی  سان  لعجف  مکل ، لاومالا  هذهف  اولتاق  اوربصا و  سانلل : لاقف  تجرخاف 
هنبا یلا  لسراف  هب ، اوبهذی  نا  مهنمان  لاملا و ال  اذه 

لاقف هباحـصا  هتیارب و  هللادبع  لامف  مهعنما ، لاملا و  کلذ  نم  ذـخا  نم  لتقاف  كرکـسع ، رخوم  یلا  کباحـصا  یف  رـس  نا  هللادـبع 
نب یلع  نع  اهنم : و  اروما ، لقن  و  هدوصقم - هیلع  سکعناف  لاتحا  نم  یف  باب  يزوجلا -) نبا  ءایکذا   ) یف .اومزهناف و  همیزهلا  سانلا 

فین و هنـس  یف  مهدـنع  ناک  هنا  کلذ - ریغ  راجت و  باتک و  مهیف  و  روباس - دـنج  لـها  نم  هعاـمج  انثدـح  لاـق : هیبا  نع  نسحملا 
دارکالا و هتذخاف  قاتـسرلا ، یف  هناش  ضعب  یلا  جرخف  یـسنالقلا ، بیطلا  یبا  نبا  وه  يراصنلا و  باتک  نم  باش  هئامثالث  نیعبرا و 

الف هتکـس ، ینقحلتف  اهبرـشا  ینا  اوملعا  نوـیفا و  مهارد  هعبرا  یلا  اوذـفنا  هلها  یلا  بتک  و  مهنم ، هسفن  يرتـشی  نا  هوبلاـط  هوبذـع و 
یمحیل ینوبرـضا  مامحلا و  ینولخداف  مکدنع  تلـصح  دیحوتلا ) یف  لوالا - لصفلا   ) اذاف مکیلا ، ینولمحیف  تم  ینا  دارکالا  کشت 

، ارب جرایالاب  كوس  برض و  مامحلا و  لخدا  اذاف  تکـسا ، انویفا  برـش  نم  نا  عمـس  ناک  و  قیفا ، یناف  جرایالاب ، ینوکوس  یندب و 
مهدنع لصح  املف  هلها ، یلا  هوذفنا  یـش ء و  یف  هوفلف  هتوم ، یف  دارکالا  کشی  ملف  مهارد ، هعبرا  برـشف  هبرـشل ، ارادـقم  ملعی  ملف 

هعبرا اولاق : برـش ؟ مک  فلت  دـق  اولاقف : بطلا  لها  هآر  و  امایا ، مامحلا  یف  ماقا  كرحت و  امف  هوکوس ، هوبرـض و  ماـمحلا و  هولخدا 
.مهارد

دقف اذـه  اماف  .هیلاوح  وا  مهرد  نزو  وا  قیناود  هعبرا  برـش  نمب  اذـه  لعفی  نا  زوجی  امنا  .شاع  اـم  منهج  یف  يوشولا  اذـه  اولاـقف :
هدرب یبا  نب  لالب  نا  يور  اهنم : .هیلع و  هلیحلا  تسکعنا  و  هونفدف ، ریغت  حارا و  یتح  مامحلا  یف  هوکرتف  کلذ ، هلها  لبقی  ملف  .تام 
رمایف حاجحلا ، یلا  هربخ  عفر  سبحلا  یف  تاـم  نم  لـک  ناـک  و  هبذـعی ، ناـک  جاـجحلا و  سبح  یف  ناـک  يرعـشالا  یـسوم  یبا  نب 

كرما اذاف  یتوملا ، یف  جاجحلا  یلا  یمسا  جرخا  مهرد و  فالآ  هرـشع  ینم  ذخ  ناجـسلل : لالب  لاقف  .هلها  یلا  همیلـست  هجارخاب و 
ذخاـف .ادـبا  كاـنغ  یلع  تلعف و  یعم  برهت  نا  تئـش  نا  و  يربـخ ، جاـجحلا  فرعی  مـلف  ضرـالا ، یف  تـبره  یلها  یلا  یمیلـستب 

: لاقف لالب ، یلا  داعف  .هتاه  هارا ، یتح  هلها  یلا  جرخی  نا  زوجی  اذـه ال  لثم  جاجحلا  لاقف  یتوملا ، یف  همـسا  عفر  لاـملا و  ناجـسلا 
نا دبال  و  هیلع ، هلیحلا  تدرا  ینا  ملع  ینلتق و  اتیم  هیلا  كرضحا  مل  ناف  تیک ، تیک و  لاق  جاجحلا  نا  لاق : ربخلا ؟ ام  و  لاق : .دهعا 
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، جاجحلا یلا  هجرخا  هقنخ و  ناجـسلا و  هذـخاف  یـصواف ، قیرط ، کلذ  یلا  نکی  ملف  لعفی ، نا ال  هلاس  لالب و  یکبف  اقنخ ، کـلتقا 
یف لوالا - لصفلا   ) .هیلع هلیحلا  تلعج  مهرد و  فالآ  هرـشعب  هسفنل  لتقلا  يرتشا  دق  و  هوذخاف ، هلها ، یلا  هملـس  لاق : اتیم  هآر  املف 

( دیحوتلا

یف فالتخاب  لوالا  یف  هرکذ  یلا  هراشا  ینعملا ) اذه  یـضم  دـق  و   ) یناثلا یف  فنـصملا  لوق  نا  نیناونعلا  نیب  انعمج  دـعب  مولعم  مث 
.هظافلا ضعب 

هینغم

نم ناسنا  لک  رذحی  دیعب ، وا  بیرق  نم  نئارقلا  اهیلا  یموت ء  و ال  نویعلا ، اهارت  یتلا ال  تاجافملا  تابخملا و  نم  اذهب  مامالا  رذحی 
ءاودـلا نم  اعون  فصی  بیبطلاک  هل ، بجوملا  ببـسلا  یه  نوکت  دـق  كـالهلا  نم  هیاـقولا  نا  یلع  ..سرتحی  طاـتحی و  یک  کـلذ 

وه امیف  عقیف  همالـسلل  ابلط  داهجلا  نم  رفی  وا  موغلم ، ناکم  یف  هودع  نم  شیجلا  نصحتی  وا  هیلع ، یـضقیف  ءافـشلا ، دـصقب  هضیرمل 
.رما یهدا و 

هدبع

كالهلا نوکسف  حتفب  فتحلا  ریبدتلا : یف  فتحلا  … 

يرفعج

مالسالا ضیف 

هک يروط  هب  تسا  ردق  ءاضق و  ماکحا  وریپ  مار و  اهراک  تسا : هدومرف  ینیب ) نایاپ  ریبدت و  هب  نتشادن  دامتعا  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
تـسین هاگآ  ردـق  ءاضق و  ياهزار  رارـسا و  دـسافم و  حـلاصم و  هب  ناسنا  نوچ   ) دـشاب یم  ینیب  نایاپ  ریبدـت و  رد  یهاـبت  یهاـگ ) )

(. ددرگ یم  یهابت  ببس  هشیدنا  ریبدت و  اسب  هچ  دشاب  هتشاد  یگتسبلد  دوخ  هشیدنا  ریبدت و  هب  یتسیابن 

ینامز

دوش یم  يا  هلیسو  ندیشک ، هشقن  اسب  هچ  هکلب  ددرگ ، زوریپ  يراک  چیه  رد  دوخ  تسایس  رکف و  هب  دامتعا  اب  دناوت  یمن  سک  چیه 
ياه هشقن  حرط و  قبط  ات  دندمآ  نوریب  هنیدم  زا  قدنخ ) گنج  فالخ  رب   ) دـحا گنج  رد  ناناملـسم  .دریگ  رارق  ماد  رد  ناسنا  هک 

هب تساوخ و  کمک  ادخ  زا  دیـشک و  هشقن  دیاب  .دندرک  راک  دوخ  هشقن  ياکتا  هب  نوچ  دندروخ  تسکـش  اما  دننک ، گنج  یگنج 
.تسا هاگ  هیکت  نیرتهب  هک  دومن  لکوت  وا 

يزاریش دمحم  دیس 

کلتب ناسنالا  جورتی  الثمف  ریدقتلل ، هعیطم  یه  امنا  ناسنالا ، اهب  یتای  یتلا  رومالا  نا  يا  ریداقملل ) رومالا  لذت  : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
هلع هملع  نا  وا  ناسنالا ، ربجی  ردـقلا  نا  ال  نوکلا ، یف  نوکی  امب  هناحبـس  هللا  ملع  هاـنعم  ریدـقتلا  و  اـهب ، جوزتی  نا  ردـق  هنـال  هئرملا 
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ناک هکاله ، ببس  هناب  الهاج  هعفنملا  نظب  هربدی  يذلا  رمالا  یف  يا  ریبدتلا ) یف   ) ناسنالا كاله  يا  فتحلا ) نوکی  یتح   ) مولعملل
.هکاله ءاودلا  یف  و  هل ، دیفم  هنا  نظب  ءاودلا  برشی 

يوسوم

فیک اهفرصت  کیدی  نیب  رومالا  حبصت  دق  حرشلا : .توملا  فتحلا : .هردقلا  رادقملا ، عمج  ریداقملا : .هدایقنا  لهس  ریعبلا : لذ  هغللا :
ءاضقلا کتوم و  کلذ  تایط  یف  نوکی  دـق  نکل  ازهاـج و  یـش ء  لـک  كدـی  هضبق  یف  يرتف  باعـصلا  لیلذـت  یف  حـجنت  ءاـشت و 

یناسارخلا ملسم  یبال  کلذ  عقو  امک  کتایح  نوهنی  کسفن و  یلع  اهبابرا  یتای  مث  اهزیزعت  هلود و  هیوقت  یف  یعـست  امبرف  کیلع ،
 … نیعم ریخ  وه  هیلا  رمالا  ضیوفت  هللا و  یلع  لکوتلاف 

یناقلاط

، میهد هئارا  دروم  نیا  رد  يرایسب  دهاوش  میهاوخب  رگا  ینیب و  یم  راکـشآ  ار  هملک  نیا  یتسرد  ینک ، لمأت  ملاع  لاوحا  رد  هاگ  ره 
یم هدنسب  یتاراشا  هدیزگ و  نانخس  زا  يا  هراپ  فیاطل و  اه و  هتکن  هب  طقف  ام  یلو  میروایب  دهاش  باتک  نیا  همه  لداعم  میناوت  یم 

هک دوب  نئمطم  شیوخ  يزوریپ  هب  نانچ  دش  يورایور  سابع - ینب  رالاس  یلع -  نب  هللا  دبع  نب  دمحم  اب  ناورم  هک  یماگنه  .مینک 
دهاوخ شا  هزیاج  مهرد  دص  دروایب ، نمـشد  رـس  کی  نم  يارب  سک  ره  تفگ  تخیر و  اهنآ  رب  ار  اه  هکـس  درتسگ و  ییاه  هرفس 

مه رکشل  هیقب  دندش و  اهلوپ  نآ  تراغ  مرگرـس  نایهاپـس  زا  یهورگ  دندش و  ناوتان  وا  تیامح  زا  نانابهگن  نارادساپ و  یلو  دوب ،
رامش دح  زا  شیب  تفرگ و  ورف  ار  نانآ  دوخ  ياهرکشل  همه  اب  یلع  نب  هللا  دبع  هجیتن  رد  دندروآ ، موجه  اه  هرفـس  نآ  جارات  يارب 

.دنتخیرگ دندنام ، یقاب  هک  مه  یناسک  تشک و  ناشیا  زا 

بیقعت روتسد  دوخ  نارای  هب  داد و  تسکـش  ار  روصنم  رفعج  وبا  رکـشل  يرمخ ، اب  هقطنم  رد  نسح  نب  نسح  نب  هللا  دبع  نب  میهاربا 
روبع نآ  زا  دنتشادن  شوخ  شنارای  میهاربا و  هک  تشاد  رارق  روصنم  رکشل  نانآ و  نایم  يا  هدرتسگ  بالیـس  .درک  رداص  ار  ناشیا 

درک و نانچ  وا  دـنرذگب و  اـجنآ  زا  اـت  دربب  یکـشخ  زا  يا  هکیراـب  يوس  هب  ار  مچرپ  داد  روتـسد  دوخ  رادـمچرپ  هب  میهاربا  دـننک ،
نانآ رب  دنا ، هداهن  زیرگ  هب  يور  ناشیا  هک  دنتـشادنپ  دندید ، نانچ  هک  روصنم  رفعج  وبا  رکـشل  .درب  یکـشخ  نآ  يوس  هب  ار  مچرپ 

.تشک ار  وا  درک و  تباصا  میهاربا  هب  يا  هتخانشان  ریت  لاح  نیمه  رد  دنداد و  ماجنا  گرزب  يراتشک  دندروآ و  هلمح 

رادـنپ هب  هک  دـندرک  باتـش  دـندش و  شکرـس  مار و  ياهبوکرم  رب  راوس  دوخ  ناوراک  زا  تیامح  يارب  ردـب  گـنج  رد  مه  شیرق 
.دندش دوبان  یگمه  ریبدت  نیا  اب  هکنآ  لاح  و  دنراد ، زاب  ناوراک  فرصت  زا  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  شیوخ 

زوریپ بجوم  راک  نیمه  دنربب و  نوریب  هنیدم  زا  گنج  يارب  ار  ربمایپ  دیاب  حتف  يزوریپ و  يارب  دنتشادنپ  یم  راصنا  دحا ، گنج  رد 
.دش یمن  زوریپ  ناشیا  رب  شیرق  دندنام ، یم  یقاب  هنیدم  رد  رگا  هکنآ  لاح  دش و  ناشیا  رب  شیرق  ندش 

.تخاس مهارف  ار  دوخ  گرم  هنیمز  ریبدت  نیا  اب  تخاس و  اپ  رب  ار  سابع - ینب  یمـشاه -  تلود  رایـسب  ریبدت  اب  یناسارخ  ملـسم  وبا 
.تفرگ تروص  راک  نیمه  يدهم  هللا  دبع  بستحم و  هللا  دبع  وبا  دروم  رد  مه  برغم  رد 
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يدوبان یلو  درک  یـشیدنا  هراچ  قارع  زا  يریـس  اسب  ندـنار  نوریب  يارب  تسا  ءاسورلا  سیئر  هب  فورعم  هک  هملـسم  نب  مساـقلا  وبا 
رادنپ نیا  اب  نایقوجلس  زا  یهیوب  تلود  يدوبان  دروم  رد  وا  یشیدنا  هراچ  هک  نانچمه  تفرگ ، تروص  يریـساسب  تسد  هب  وا  دوخ 

.تسا رامش  دح  زا  نورب  روما  نیا  ریاظن  و  دش ، يرتگرزب  رش  راتفرگ  دروآ و  راب  سوکعم  هجیتن  درادرب ، نایم  زا  ار  رش  هک 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

 . ِرِیبْدَّتلا ِیف  ُْفتَْحلا  َنوُکَی  یَّتَح  ، ِریِداَقَْمِلل ُرُومُْألا  ُّلِذَت 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

زا هنامیکح : راتفگ  دنـس  .تسا . (  وا ) يرایـشوه  و   ) ریبدـت رد  ناسنا  گرم  هاگ  هک  اـجنآ  اـت  تساهریدـقت  میلـست  ، روما ثداوح و 
داشرا رد  دیفم  خیش  موحرم  دنا  هدرک  لقن  دوخ  ياه  باتک  رد  یضر  دّیـس  موحرم  زا  شیپ  ار  زیمآ  تمکح  نخـس  نیا  هک  یناسک 

هدرک لقن  ار  نآ  یتوافت  اب  هک  تسا  هئاملا  باـتک  رد  يافوتم 255 )  ) ظحاج لوقعلا و  فحت  باـتک  رد  يافوتم 332 )  ) هبعش نبا  و 
نآ هیبش  ای  ترابع  نیمه  هب  ار  نآ  هک  دنرایسب  مه  یضر  دّیـس  زا  دعب  دمآ و  دهاوخ  نآ  هب  کیدزن  یترابع  تمکح 459  رد  و.دنا 

(. ( ،ج 4،ص 17 هغالبلا جهن  رداصم  ) .دنا هدرک  لقن 

ریبدت ریدقت و  نتفرگ  یشیپ 

زوریپ ربدـم  ریدـم و  ياه  ناسنا  هشیمه  هک  تسین  نانچ  هک  نیا  نآ  دـیامرف و  یم  هراشا  یمهم  هتکن  هب  اـجنیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
گرم هاگ  هک  اجنآ  ات  تساهریدقت  میلـست  ، روما ثداوح و  :» دیامرف یم.دنز  یم  مهرب  ار  اهنآ  تاریبدت  همه  تاریدـقت  هاگ  ؛ دـندرگ

( . ِرِیبْدَّتلا ِیف  ُْفتَْحلا  َنوُکَی  یَّتَح  ، ِریِداَقَْمِلل ُرُومُْألا  ُّلِذَت  ( ؛» تسا وا ) يرایشوه  و   ) ریبدت رد  ناسنا 

فطل زا  هک  تسین  نینچ  اما  ؛ دنک لمع  هناربدم  هنارایـشوه و  روما  همه  رد  دـیاب  ناسنا  هچرگ  هک  تسا  نآ  هتکن  نیا  نایب  زا  فدـه 
مامت فالخ  رب  هک  دنک  یم  ردقم  يروما  هاگهگ  وا  تلفغ  رورغ و  نتـسکش  ناسنا و  نتخاس  رادیب  يارب  دنوادخ.دشاب  زاین  یب  ادخ 

چیه هک  تسا  يدـنمورین  تسد  ، هاگتـسد نیا  تشپ  رد  دـنامهفب  وا  هب  ات  تسا  ناسنا  ياه  ینیچ  همدـقم  اـه و  ینیب  شیپ  اهریبدـت و 
.تسین وا  تبحم  فطل و  زا  زاین  یب  سک 

بحاص يوق و  رایـشوه و  رایـسب  دارفا  هاگ  هک  میا  هدید  ار  اه  هنحـص  نیا  زا  يرایـسب  دوخ  یگدـنز  رد  هتـشذگ و  خـیرات  لوط  رد 
هتخاس مهارف  ناشیارب  دنتساوخ  یم  اهنآ  هچنآ  زج  يریسم  ریدقت  تسد  دنا و  هدروخ  دوخ  يرایـشوه  ریبدت و  زا  ییاه  هبرـض  ریبدت 

.تسا

تقد و ریبدـت و  زا  تسد  ناسنا  هک  تسین  نآ  نخـس  نیا  موهفم  زگره  هک  تسا  نیا  تسا  مزال  نآ  رکذـت  اجنیا  رد  هک  یبلطم  اهنت 
؛» یعَس ام  ّالِإ  ِناْسنِْإِلل  َْسَیل  ْنَأ  َو   »» راعـش هکلب  ، دراپـسب ریدقت  تسد  هب  دوخ  نامگ  هب  ار  زیچ  همه  درادرب و  اهراک  رد  مزال  یـسررب 

هدارا زا  دیابن  ناسنا  رگید  ریبعت  هب  دنک و  شومارف  زگره  دیابن  ار  .( هیآ 39 ، مجن « ) . دراد طابترا  وا  شالت  یعس و  اب  اهنت  ناسنا  هرهب 
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.درادرب ششوک  شالت و  زا  تسد  دیابن  زین  دوش و  لفاغ  تسوا  تسد  هب  زیچ  همه  هک  نیا  یهلا و  تاریدقت  و 

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said the following: “All matters are subject to destiny, so much
." so that sometimes death results from effort

قیرط نیا  هب  ار  ندرکن  باضخ  ببس  شتفالخ  نامز  رد  : 17 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

هیلع هللا  یلص  َلاَق  اَّمنِإ  مالسلا  هیلع  َلاَقَف  ِدوُهَیلِاب  اوُهّبَشَت  َال  َبیّشلا َو  اوُّریَغ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِلوُسّرلا  ِلوَق  نَع  مالسلا  هیلع  َِلئُـس  َو 
َراَتخا اَم  ٌؤُرماَف َو  ِِهناَرِِجب  َبَرَض  ُُهقاَِطن َو  َعَسّتا  ِدَق  َنآلا َو  اّمَأَف  ُّلق  ُنیّدلا  َِکلَذ َو  هلآ  و 

اه همجرت 

یتشد

ار دوخ  و  دـینک ، گنر  ار  اهوم  دومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هک  دندیـسرپ  ماما  زا  : ) دومرف وا ، رب  ادـخ  دورد  و 
؟ هچ ینعی  دیزاسن  دوهی  هیبش 

مالسا هک  زورما  اّما  دندوب ، كدنا  مالـسا  ناوریپ  هک  دومرف  يراگزور  رد  ار  نخـس  نیا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  دومرف )
 . دهد ماجنا  دراد  تسود  ار  هچنآ  سک  ره  هدش ، راوتسا  یمالسا  ماظن  و  هتفای ، شرتسگ 

يدیهش

« دینادرگم دوهی  دننامه  ار  دوخ  دیناشوپب و  باضخ  اب  ار  يریپ   » دندیسرپ هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) لوسر هدومرف  زا  ار  ترضح  نآ  [و 
هدـیدرگ و خارف  مالـسا  نادـیم  هک  نونکا  اما  .دوب  كدـنا  نید  درم - رامـش  و  دومرف -: نینچ  داـب  يو  رب  ادـخ  دورد  هک  وا  تفگ ]:

.دهاوخ هک  دنک  نآ  سک  ره  هدیسر ، اج  همه  هب  نآ  توعد 

یلیبدرا

سپ باضخ  كرت  رد  نادوهجب  دـیوشم  دـننام  باـضخب و  ار  يریپ  دـیهد  رییغت  ادـخ  ربمغیپ  راـتفگ  زا  ترـضح  نآ  زا  دندیـسرپ  و 
رب ار  دوخ  هنیـس  تسا  هدز  نید و  سابل  تسعیـسو  هک  نونکا  اما  سپ  دندوب  كدنا  نید  باحـصا  هک  یتقو  رد  ار  نیا  ربمغیپ  دومرف 

دنکن دهاوخ  رگا  دنکب و  دنکب  دهاوخ  رگا  دیامن  رایتخا  هک  يزیچ  اب  تسا  نورقم  درم  سپ  نیمز 
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یتیآ

ار دوخ  دیهد و  رییغت  ار  يوم  دیفس  گنر  دوب : هدومرف  هک  دندیسرپ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ نخس  نیا  هراب  رد  ترـضح  نآ  زا 
: دومرف وا  دیزاسم و  نادوهی  دننامه 

هدیدرگ و خارف  مالسا  هریاد  هک  نونکا  اما  دندوب ، كدنا  ناناملسم  هک  دومرف  ینامز  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هّللا لوسر  ار  نخس  نیا 
.تسا دوخ  رایتخا  هب  سکره  هتفای ، رارقتسا  نید 

نایراصنا

: مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هتفگ  موهفم  زا  ترضح  نآ  زا  دندرک  لاؤس  و 

 : دومرف ترضح  نآ  ، دندیسرپ « دییامنن دوهی  هیبش  ار  دوخ  دیهد و  رییغت  ار  دیپس  يوم  »

اجرباـپ راوتـسا و  ،و  هدـش هدرتـسگ  مالـسا  هرفـس  هک  زورما  اـما  دوب ، كدـنا  نید  لـها  رامـش  هک  دومرف  یتـقو  ار  نخـس  نیا  ربماـیپ 
 . شرایتخا تسا و  درم  ، هتشگ

اه حرش 

يدنوار

لوا یف  باضخلا  ناک  امنا  .باضخلاب و  بیشلا  اوریغ  هقیقحت  و  مکنـساحم ، مکـسوور و  روعـش  اوبـضخا  يا  بیـشلا  اوریغ  ینعم  و 
هدوسم نینموملا  نم  هلتاقملا  نوری  رافکلا  ناک  اذا  و  الوا ، لاتقلا  وزغلاب و  نیلغتـشم  اوناـک  نیملـسملا  نـال  ابدـن  ابحتـسم و  مالـسالا 

.باضخلا و یف  بابحتسا  الف  نوملسملا  رثک  دق  برح و  نیکرشملا  نیب  اننیب و  نوکی  الف  نالا  اماف  مهنوفاخیف ، انابش  مهنوری  روعشلا 
یلع هردـصب  برـض  خـینا و  اذا  ریعبلا  كورب  نم  هراعتـسا  اذـه  .ضرالا و  یلع  رجنی  هضیرع  هلیوط  هقـش  قاطنلا : .لیلقلا و  و  لـقلا :

.هللا دیب  هدیوالا  يور  .هتعیض و  لجر و  لک  مهلوقک  راتخا  ام  ورماف و  هلوق  .ضرالا و 

يردیک

خویـشلا ناکف  هخوخیـشلا ، ببـسب  ءاردزالا  نیعب  نارقالا  مهیلا  رظنی  ـالئل  باـضخلا  یلا  اوبدـن  مالـسالا  ودـب  یف  نودـهاجملا  ناـک 
نارج تسبلا و  اذا  ضرالا  یلع  رجنی  هضیرع  هلیوط  هقش  قاطنلا : .ءانحلاب و  نوبضخی  اوناک  لیق : و  نابشلاب ، اهبشت  داوسلاب  نوبضخی 

نا هاورلا  ضعب  رکذ  و  هرارقتـسا ، هتماقتـسا و  هلاـمک و  و  نیدـلا ، روما  ماـظتنا  نع  ناـتیانک  اـمه  و  قـنعلا ، نم  ردـصلا  یلی  اـم  ریعبلا 
فطع راتخا : ام  و  ادـتبم ، ءرماف : هلوق  .لادـتعالا و  نع  جراخ  رما  هللا  رون  رتسف  هللا ، رون  بیـشلا  ناک  اذا  و  ءاـیرلا ، نم  عون  باـضخلا 

.هتعیضو لجر و  لک  هلوقک  نانورقم  هراتخا  ام  يرماف و  يا  فوذحم  ربخلا  هیلع و 

مثیم نبا 

ربمایپ ار  نخس  نیا   ) .رتش هنیـس  ریعبلا : نارج  .دوش  یم  هدیـشک  نیمز  يور  انهپ  يزارد و  لیلد  هب  ندیـشوپ  ماگنه  هک  یـسابل  قاطن :
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يدرم ره  هدـش ، اجرباپ  هتفای و  شرتسگ  مالـسا  هک  نونکا  اما  دـندوب ، كدـنا  ناناملـسم  هک  دومرف  یماگنه  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )
درک یم  راداو  ار  نانآ  داد و  یم  روتسد  ناملسم  نادرمریپ  هب  مالسا ، زاغآ  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ دراد .) ار  شدوخ  رایتخا 
راک نیا  اهیدوهی  اریز  دراد ، دوهی  هب  تهابش  يریپ  هک  نیا  لیلد  هب  تشاد ، یم  رذحرب  نآ  كرت  زا  و  دنهد ، رییغت  ار  دوخ  يریپ  هک 

هک دوب  نیا  فده  .دندرک  یم  باضخ  انح  اب  دنا : هتفگ  یـضعب  و  دـندرک ، یم  باضخ  هایـس  گنر  هب  هک  دوب  نیا  دـندرک ، یمن  ار 
شتفالخ نامز  رد  مالسلا ) هیلع   ) ماما زا  .دننکن  اهنآ  رب  عمط  دنـسرتب و  اهنآ  زا  و  دنرگنب ، یناوج  يدنمناوت و  مشچ  اب  ار  اهنآ  رافک 

نآ هک  دومرف  هراشا  بلطم  نیا  رب  و  بحتـسم ، هن  داد  رارق  حابم  ار  نآ  مالـسلا ) هیلع   ) ماما دندیـسرپ ، ندرک ) باضخ   ) نآ هب  عجار 
و تسا ، حابم  ندرک  باضخ  دنا ، هدش  ناوتان  نارفاک  دندایز و  هک  نونکا  اما  دندوب ، كدنا  ناناملـسم  هک  دش  ررقم  یماگنه  تنس 
تسا و هدروآ  هراعتـسا  مالـسا ، یگدرتسگ  تمظع و  يارب  ار  قاطنلا  ظفل : .تسا و  نیمه  زا  هیانک  دراد  راـیتخا  يدرم  ره  تراـبع :

هتـسشن شیوناز  يور  هک  تسا  يرتش  هب  نآ  تهابـش  ظاحل  هب  نید  يرادـیاپ  ییاجرباپ و  يارب  هراعتـسا  نارجلاب ) برـض   ) هملک ي
نیا دـننام  تسا  نانورقم  ریدـقت  رد  و  فوذـحم ، ادـتبم  ربخ  و  هیردـصم ، ام  تسوا  رب  فطع  راتخا  ام  ادـتبم و  ورما  هملک ي  .تسا 

.تسادخ زا  قیفوت  هتعیض ) ءرما و  لک   ) اهبرع نخس 

دیدحلا یبا 

هیلع هللا  یلص  َلاَق  اَمَّنِإ  مالسلا  هیلع  َلاَقَف  ِدوُهَْیلِاب  اوُهَّبَشَت  َْبیَّشلا َو َال  اوُرِّیَغ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِلوُسَّرلَا  ِلْوَق  ْنَع  مالسلا  هیلع  َِلئُـس  َو 
 . َراَتْخا اَم  ٌؤُْرماَف َو  ِِهناَرِِجب  َبَرَض  ُُهقاَِطن َو  َعَسَّتا  ِدَق  َنْآلا َو  اَّمَأَف  ٌُّلق  ُنیِّدلا  َِکلَذ َو  هلآ  و 

مهنع نوکرـشملا  نبجیف  ابابـش  نیعلا  يأرم  یف  اونوکیل  باضخلاب  هباحـصأ  رمأ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  ناک  بضخت و  دوهیلا ال 
.فعضلا هنظم  خیشلا  نإف  برحلا  لاح 

راص رمألا و  کلذ  طقس  دقف  هنارجب  برـض  هقاطن و  عستا  دق  نآلا و  امأ  لیلق و  يأ  لق  مالـسإلا  کلذ و  ناک  مالـسلا  هیلع  یلع  لاق 
.بودنم ریغ  احابم  باضخلا 

لیوارس هردصب و ال  سیل  هصوصخم  هسبل  هأرملا  هسبلت  بوث  قاطنلا  و 

جرخ نیح  هعم  رکب  وبأ  اهلمح  اهل  هرفس  اهب  تدش  هعطق  کلذ  اهبوث  نم  تعطق  اهنأل  نیقاطنلا  تاذ  رکب  یبأ  تنب  ءامـسأ  تیمـس  و 
 . هنجلا یف  نیقاطن  اهب  هللا  اهلدبأ  دقل  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  لاقف  هرجهلا  موی  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  عم  هکم  نم 

مهنم هللا  دبع  کحضیف  نیقاطنلا  تاذ  نبا  ای  اومعز  امک  هنومتـشی  هکمب  جاجحلا  هرـصح  نیح  اهنبا  هللا  دبع  نودانی  ماشلا  رفن  ناک  و 
لوقی مث  امذ  هنونظی  عمست  قیتع أ ال  یبأ  نبال  لاق  و 

*. (. اهّبحأ ّینأ  نوشاولا  اهّریع  و  : * هردص ،و  یلذهلا بیؤذ  یبأل  اهراع (  کنع  رهاظ  هاکش  کلت  و 

کلذ تبث و  ماقأ و  يأ  هنارجب  برض  هلوق و  راعتسا  کلذک  مالسإلا و  هعقر  هعسل  هظفللا  هذه  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  راعتـسا  و 
.كرب خانتسا و  دقف  هقنع  مدقم  هنارج  ضرألا و  هنارجب  برض  اذإ  ریعبلا  نأل 
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ام یه و  عم و  ینعمب  واوـلا  هدـئافلا و  لوـصحل  نییلذـهلا 1:21 ) . ناوید  باـن (  اذ  رهأ  رـش  مهلوقک  هرکن  ناـک  نإ  أدـتبم و  ؤرما  و 
هرایتخا عم  ؤرما  يأ  هیردصم  ام  ربخلا و  اهدعب 

دقف باضخلا  یف  لوقلا  امأف 

 . متکلا ءانحلاب و  بضخ  باضخلاب  هریغف  هتیحل  یف  ریسی  بیش  ادب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  نأ  موق  يور 

.الصأ بشی  مل  موق  لاق  و 

.ههرکی مکلک  تلاق  نینمؤملا  مأ  ای  وه  نیش  لیقف أ و  بیشلاب  هنیشیل  هللا  ناک  ام  تلاق  هشئاع  نأ  يور  و 

وه فطلا و  موی  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  لتق  بضخی و  مل  هنإ  لیق  نینمؤملا و  ریمأ  کلذک  کلذـب و  هنع  ربخلا  حـصف  رکب  وبأ  امأ  و 
بوضخم

هابلا یف  دیزی  عادصلاب و  بهذی  رصبلا و  یفصی  هنإ  مالـسإلا  باضخ  هنإف  ءانحلاب  مکیلع  رماع  نب  هبقع  هاور  عوفرملا  ثیدحلا  یف  و 
 . همایقلا موی  ههجو  هللا  دوس  دوس  نم  هنإف  داوسلا  مکایإ و  و 

.مکئاسن یلإ  بجعأ  مکودعل و  بیهأ  هنإف  باضخلاب  مکیلع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هنع  و 

. ( رطاف 35 هروس   ) ُریِذَّنلا ُمُکَءاج  یلاعت َو  هلوق  یف  لیق  بیشلا  ریذنلا  نأل  ریذنلا  هجو  دوسی  وه  بضتخملل  هیانکلا  باوبأ  یف  لاقی  و 
.بیشلا هنإ 

اهتیراج هحرابلا  یلإ  تلسرأ  هشئاع  نإ  لاق  امهرمح و  دق  موی و  تاذ  حبصأف  هیحللا  سأرلا و  ضیبأ  دوسألا  نب  نمحرلا  دبع  ناک  و 
.غبصی ناک  رکب  ابأ  نإ  تلاق  نریغأل و  یلع  تمسقأف 

.جفرع مارض  هتیحل  ناک  انیلإ و  جرخی  رکب  وبأ  ناک  لاق  مزاح  یبأ  نب  سیق  يور  و 

یلص هللا  لوسر  تعمس  ینإ  لاق  هبیش و  نم  ائیش  ریغی  رمع ال  تیأر  متکلا و  ءانحلاب و  ریغی  رکب  ابأ  تیأر  يراصنألا  رماع  یبأ  نع  و 
.يرون ریغأ  نأ  بحأ  همایقلا و ال  موی  ارون  هل  تناک  مالسإلا  یف  هبیش  باش  نم  لوقی  هلآ  هیلع و  هللا 

.لیبس بابشلا  در  یلإ  سیل  اهلوصأ و  یبأت  اهالعأ و  دوسن  دشنی  بضخی و  کلام  نب  سنأ  ناک  و 

سابعلا مأ  هلیثن  هتأرما  هل  تلاقف  بضخ  هکم  یلإ  داع  املف  تبضخ  ول  هل  لاقف  نزی  يذ  نب  فیـس  یلع  دفو  بلطملا  دبع  نأ  يور  و 
هتدمح باضخلا  اذه  یل  ماد  ولف  لاقف  ماد  ول  باضخلا  اذه  نسحأ  ام  رارض  و 

.امکح هنسل  نالف  یحضأ  هل  لاقی  نأ  ءرملا  طبغت  هلوق ال  نم  سانلا  نیب  امکح  راصف  اخیش  راص  هنإ  ینعی  لاق 

دعی مل  ادـیدج  تیأر  له  هتدـج و  تیلبأ  اقلخ  ینتریع  لاقف  کعقرأ  یتم  یتح  تلاقف  ینیبضخا  هتیراجل  هجراـخ  نب  ءامـسأ  لاـق  و 
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.اقلخ

.بضخ ام  مالسلا  هیلع  ایلع  نأ  يوری  نم  امأ  و 

هیلع هللا  یلص  هللا  لوسرب  ینعی  هبیـصم .  یف  نحن  هنیز و  باضخلا  لاقف  نینمؤملا  ریمأ  ای  کبیـش  تریغ  ول  هل  لیق  دق  هلوقب و  جتحیف 
 . هلآ و 

 . حیبق عزج  وه  لاقف  باضخلا  نع  مالسلا  هیلع  نسحلا  لئس  و 

متلبقتسا ول  لاق  هنأ  باضخلا و  هیهارک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نع  موق  يور  دق  يذلا و  بیـشلا  بضاخ  ای  قارولا  دومحم  لاق  و 
.مکل اریخ  ناکل  عضاوتلاب  بیشلا 

.مایألا هغبص  تماد  یغبص و  مدی  ملف  نامزلا  غبص  ام  تغبص  رعاشلا و  لاق 

هبیش ریغملا  لجرلا  اهیأ  ای  رخآ  لاق  و 

يرتحبلا لوق  نسحتـسأ  اـنأ  هفیطل و  هیاـنک  یه  راعتـسم و  هتیلح  اورکذ  اذإ  بضخی  نمل  دادـغبب  شیجلا  ضرع  ناوید  یف  نولوقی  و 
ضان و مأ  هبیبش  نم  سبال  هذه  تایبألا  غبصلا و  نع  اضوع  هباضخ  کلذ  لعجف  ضیبألا  رعـشلا  صق  نع  هیانک  ضارقملاب  تبـضخ 

 ( .ضایفلا نبا  اهیف  حدمی  دیصق  نم  هناوید 2:72، ضار (  مأ  هبیش  نم  حیلم 

بیشلا علو  نم  تضعتما  ام  اذإ  و 

یناشاک

اوریغ  ) هک هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  لوق  زا  ترـضح  نآ  دش  هدیـسرپ  و  هلاو ) هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  لوق  نع  مالـسا  هیلع  لئـس  (و 
نادـیم رد  نارفاک  ات  باضخ  كرت  رد  نادوهج  هب  دـیوشم  دـننام  باـضخ و  هب  ار  يریپ  دـیهد  رییغت  دوهیلاـب ) اوهبـشت  ـال  بیـشلا و 
قیقحت هب  باوج  رد  دومرف  ترضح  نآ  سپ  کلذ ) هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لاق  امنا  لاقف   ) بابش توق و  نس  رد  ار  امش  دننیبب  هبراحم 

توق الـصا  ددع و  يور  زا  دندوب  كدـنا  نید  باحـصا  هک  لق ) نیدـلاو   ) ار هبیط  هملک  نیا  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک 
تسا هدز  و  هنارجب ) برض  و   ) نید سابل  طسبنم  تسا و  عیسو  هک  نامز  نیا  رد  اما  سپ  هقاطن ) عستا  دق  نالا و  اماف   ) مالسا رد  دوبن 
هغلابم زا  دـعب  ار  نآ  دـیامن  رایتخا  هک  يزیچ  اب  تسا  نورقم  درم  سپ  راتخا ) ام  ءرماـف و   ) نیکمت تاـبث و  رد  نیمز  هب  ار  دوخ  هنیس 

اما زین  ناـمز  نیا  رد  تسا  بودـنم  هچرگا  .دـیارگ و  نآ  كرت  هب  دـهاوخ  رگا  دـنک و  باـضخ  دـهاوخ  رگا  ینعی  نآ ، تیبدـن  رد 
زا سبل  نیح  رد  نیمز  رب  دوش  هدیشک  هک  تسا  لیوط  هقـش  نآ  هک  ار  قاطن )  ) ظفل هدومرف  هراعتـسا  .تسین  لوا  هبترم  هب  نآ  دیکات 

رارقتـسا و تابث و  نکمت و  رابتعا  هب  نید ، يارب  زا  تسا  ریعب  ردـص  نآ  هک  ار  نارج )  ) نآ و طاسبنا  مومع و  راـبتعا  هب  مالـسا  يارب 
نآ تماقتسا 

یلمآ
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ینیوزق

یجیهال

هللا یلص  لاق ، امنا  : » مالسلا هیلع  لاقف  دوهیلاب » اوهبشت  بیـشلا و ال  اوریغ  : » هلآ هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  لوق  نع  مالـسلا  هیلع  لئـس  و 
« .راتخا ام  ورماف و  هنارجب ، برض  هقاطن و  عستا  دق  نالا و  اماف  لق ، نیدلا  کلذ و  هلآ ، هیلع و 

شیر يدیفس  هک  ار  يریپ  تمالع  دیهد  رییغت   » هک هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  لوق  ینعم  زا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  زا  دش  لاوس  و 
نآ هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ ، تفگن  هک  مالـسلا  هیلع  ترـضح  تفگ  سپ  دوهی ،» دننام  دیوشم  ندرک و  باضخ  هب  ینعی  دشاب ،

مالـسا و نید  دنبرمک  تسا  هدش  عیـسو  هکنآ  لاح  تقو و  نیا  رد  اما  دـندوب و  كدـنا  مالـسا  نید  لها  هک  یتلاح  رد  رگم  ار  لوق 
يادتبا رد  نوچ  ینعی  .دوخ  هدارا ي  رایتخا و  اب  يدرم  ره  دشاب  سپ  تسا ، هدش  تباث  مئاق و  نیمز و  هب  ار  دوخ  هنیـس ي  تسا  هدز 

زا ناریپ  ندرک  باضخ  هب  دـش  رما  رافک ، ناناوج  اب  ندرک  داهج  رد  دوبن  یتبغر  ار  ناریپ  دـندوب و  كدـنا  مالـسا  لـها  مالـسا  نید 
تسین بجاو  دنا ، هدش  رایسب  ناناملسم  ناناوج  تسا و  هتفرگ  توق  مالـسا  هک  نامز  نیا  رد  اما  رافک و  اب  داهج  ندیـشخب  عفن  يارب 

.ندرکن باضخ  ندرک و  باضخ  هب  دنراتخم  هکلب  ندرک ، باضخ  هب  شیر  يدیفس  رییغت 

ییوخ

یلعالا لسرت  مث  اهطسو  دشت  هارملا و  اهسبلت  هقش  قاطنلا )  ) .حاحص هلذلا - لذلا و  لثم  هلقلا  و  لقلا ) ، ) رعشلا ضایب  بیشلا ) : ) هغللا
بیشلا بارعالا : .حاحـص  هرحنم - یلا  هحبذم  نم  هقنع  مدقم  ریعبلا  نارج )  ) ضرالا و یلا  رجنی  لفـسالا  هبکرلا و  یلا  لفـسالا  یلع 

هلمج و و  راتخاب ، قلعتم  نالا  و  لاحلا ، لحم  یف  ربخ  ءادتبم و  هلمج  لق  نیدلا  و  لعفتلا ، باب  نم  هبشتلا  نم  رما  اوهبشت  و ال  لوعفم ،
دئاعلا هلـصلا و  هلمج  راتخا  هلوصوم  ام ، هظفل  ءرما و  لک  يا  همومعل  هرکن  ءادتبم  ورما ، نیدـلا ، نم  لاحلا  لحم  یف  هقاطن ، عستا  دـق 

هللا یلـص  هرما  ینعملا : .هتعیـضو  رما  لک  مهلوقک : هفداری  ام  وا  ناـنورقم  وه  فوذـحم و  ربخلا  .ءرما و  یلع  فطع  یه  فوذـحم و 
مالعا راتخا ، ام  ورماـف و  هلوقف : مالـسلا ) هیلع   ) هرکذ همکحل  بوجولا  هرهاـظ  ءاـنحلا ، وا  داوسلاـب  بیـشلا  رییغتب  ملـس : هلآ و  هیلع و 

ناف هکرتل  صیخرت  راتخا ، ام  ءرماـف و  هلوقف : باجتـسالا  هجو  یلع  هنا  رهاـظلا  و  نآرقلا ، خـسنی  اـمک  هنـسلا  خـسنی  دـق  هناـف  هخـسنل 
وا بوجو  یف  اـمک  هیعیرـشتلا  همکحلا  لاوز  یبابحتـسالا  مکحلا  ءاـقب  یفاـنی  ـال  كرتـلا و  صیخرت  رمـالا و  نم  بکرم  باجتـسالا 

هیلع  ) هنا حرـشلا : یف  مثیم  نبا  لوقف  اهنم ، نوئیربلا  لمـشی  و  بارعـالا ، نم  طـبالا  هنوفع  هلازـال  هعرـشملا  هعمجلا  لـسغ  بابحتـسا 
زا همجرتلا : .راکنالا  درلل و  هلباق  ریغ  اقلطم  هبابحتسا  باظخلا و  لضف  یف  هدراولا  رابخالا  ناف  لمات  دروم  حابملا ، نم  هلعج  مالـسلا )

ار دوخ  دینادرگب و  ار  يریپ  يوم  يدیپس   ) هدومرف هک  دندیـسرپ  ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  لوق  زا  دوصقم  ترـضح  نآ 
هرئاد هک  نونکا  یلو  دندوب  رامش  تشگنا  كدنا و  ناناملسم  هک  یلاح  رد  دومرف  ار  روتـسد  نیا  ربمغیپ  دومرف : دیزاسن ) دوهی  دننام 

.دراد ار  دوخ  رایتجا  یسک  ره  تسا  هدش  اجرباپ  نید  هتفای و  تعسو  مالسا  ي 

يرتشوش

و هیرـصملا ،)  ) یف اذـکه  هلآ )) هیلع و  هللا  یلـص   ) لوسرلا لوق  نع  لئـس  و   ) فنـصملا لوق  هصاخلا ) هوبنلا  یف  سداـسلا - لـصفلا  )
اوهبشت بیشلا و ال  اوریغ  (. ) هیطخلا مثیم و  نبا  دیدحلا و  یبا  نبا   ) یف امک  هلآ )) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا لوق  نع  لئس  و  : ) باوصلا
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، ریبک خیـش  وه  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا یلا  هکم  حـتف  موی  رکب ) یبا  یبا   ) هفاحق یباب  اوواج  هبیتق :) نبا  فراعم   ) یف دوهیلاب )
هرجـش یه  و  هماغث ، هسار  ناک  ساسالا :)  ) یف .هتبیـش و  اوریغ  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاـقف  ملـساف ، ءاـضیبلا ، هماـغثلاک  هسار 

: لاقی هلقلا ، رـسکلا  مضلاب و  لق  لق ) نیدـلا  کلذ و  لاق  امنا  مالـسلا :) هیلع   ) لاقف  ) .خیـش هماه  اهتعامج  ناـک  رمثلا  رهزلا و  ءاـضیب 
دـجنا و عالط  لقلا  ول ال  ناک  دـق  همه و  نود  یتفلا  لقلا  رـصقی  دـق  و  رعاشلا : لاق  و  رثکلا ، لقلا و  .رثکلا و  لقلا و  یلع  دـمحلا هللا 

کلذ لعف  هنا  الاقف : فاوطلا ، یف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا لمر  نع  الئس  مالـسلا :) هیلع   ) قداصلا رقابلا و  نع  ربخلا  یف  ام  هریظن 
هلفغ هماعلا - يا  سانلا - لمری  کلذ  لجا  نم  و  مالـسلا :) هیلع   ) رقابلا لاق  .هباحـصا  دلجت  و  هدلجت ، شیرق  يریل  هیبیدحلا  هوزغ  یف 

( هضورلا  ) یف اذک  .ایشم و  یشمی  یبا  ناک  و  ایشم ، یشمال  ینا  و  مالـسلا :) هیلع   ) لاق .اتقوم  ناک  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هلعف نا  نع 
امنا مئامعلاب ، یحلتلا  هصاخلا ) هوبنلا  یف  سداسلا - لصفلا   ) نیکرـشملا نیملـسملا و  نیب  قرفلا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نع  اـم 

هیلع و هللا  یلص   ) یبنلا یهن  امنا  لاقف : هیلهالا ، رمحلا  محل  لکا  نع  لئس  مالسلا ) هیلع   ) رقابلا نا  يور  .مالسالا و  لوا  یف  کلذ  لاق 
یف هللا  مرح  ام  مارحلا  امنا  و  سانلا ، هلومح  تناک  اـهنال  تقولا  کـلذ  یف  اـهلکا  نع  یهن  اـمنا  و  ربیخ ، موی  اـهلکا  نع  اـهنع و  هلآ )
نم هقنع  مدـقم  ریعبلا : نارج  يرهوجلا : لاق  هنارجب ) برـض  و   ) .طسولا یلع  دـشی  ام  قاطنلا : هقاطن ) عستا  دـق  نـالا و  اـماف   ) .نآرقلا

ورماف و  ) .هلزلزت مدع  هرارقتسا و  نع  هیانک  نارجلا : برض  .هتحـسف و  نع  هیانک  مالـسالا  نیدلا و  قاطن  عاستا  .هرحنم و  یلا  هحبذم 
هیلع  ) همالک هیلع  لدی  ام  هیاغ  تلق : .بودـنم  ریغ  احابم  باضخلا  راصف  دـیدحلا : یبا  نبا  لاق  همدـع ، بیـشلا و  رییغت  نم  راتخا ) ام 
یف مهرد  هقفن  نم  لضفا  باضخلا  یف  مهرد  هقفن  مالسلا :) هیلع   ) قداصلا نع  .الف و  بابحتسالا  مدع  اما  و  باجیالا ، عفر  مالسلا :)
دشی و  ههکنلا ، بیطی  و  میـشایخلا ، نیلی  و  رـصبلا ، نم  ءاشغلا  ولجی  و  نینذالا ، نم  حیرلا  درطی  هلـصخ : هرـشع  عبرا  هیف  نا  .هللا  لیبس 

یف سداسلا - لصفلا   ) هب ظـیغی  و  نموملا ، هب  رـشبتسی  و  هکئـالملا ، هب  حرفت  و  ناطیـشلا ، هسوسو  لـقی  و  نایـشغلاب ، بهذـی  و  هثللا ،
امب هبابحتسا  ءاقبل  لالدتسالا  نکمی  .ریکن و  رکنم و  هنم  ییحتـسی  و  هربق ، یف  هءارب  و  بیط ، وه  و  هنیز ، وه  و  رفاکلا ، هصاخلا ) هوبنلا 

یبنلا رما  لاق : مث  هتیحل  یلا  هدـی  دـمف  کلذ ، نع  هولاسف  داوسلاب ، ابـضتخم  هوارق  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسحلا یلع  اولخد  اـموق  نا  يور 
نم داوسلاب  بضتخا  نم  لوا  اولاق : و  اذـه ، .نیکرـشملا  یلع  هب  اووقیل  داوسلاب ، اوبـضتخی  نا  اـهازغ  هازغ  یف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )

.همسولاب هدوز  نمیلا و  نم  کلذب  هصخ  ریمح  نم  لجر  ناک  مشاه ، نب  بلطملادبع  هکم  لها 

هینغم

یبنلا ناک  و  حارتسا ، اذا  ضرالا  هب  برضی  ریعبلا  مدقم  نارجلا  .مازحلا و  قاطنلا : .هعابتا و  رثکی  سانلا و  نیب  رشتنی  مل  يا  لق  نیدلا 
لاقف .ءایوقالا  هئیه  یف  هماـما  اورهظیل  باـصخلاب  ودـعلا  نع  بیـشلا  اورتسی  نا  هباحـصا  نم  خویـشلا  رما  دـق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )

ءاش نمف  عوضوم ، نم  مکحلا  اذهل  قبی  ملف  هلک  نیدلا  یلع  رهظ  دق  مویلا و  اما  هعابتا ، هلقب  افیعض  مالـسالا  ناک  ثیح  كاذ  مامالا :
ثیدـحلا عم  اذـه  یفاـنتی  ـالا  لاـست : .مهبولق و  هفلوملا  مهـس  رمع  یغلا  دـصقلا  اذـهب  و  بضخیلف ، ءاـش  نم  و  باـضخلا ، كرتـیلف 

نا باوجلا : همایقلا .؟ موی  یلا  مارح  همارح  و  همایقلا ، موی  یلا  لالح  دـمحم  لـالح  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  نع  روهـشملا 
ماکحالا نم  عونلا  اذه  و  ناسنا ، وه  ثیح  نم  هترطف  ناسنالا و  هعیبطب  طبتری  امهنم  لوالا  نیعون : یلع  هیمالـسالا  هیعرـشلا  ماکحالا 

وه عونلا  اذه  .هیف و  امب  نوکلا  راهنال  هنم  یـش ء  لتخا  ول  و  هبئادلا ، اهتاکرح  یف  كالفالا  نوکلا و  ماظنک  امامت  لدبتی  ریغتی و ال  ال 
لاح یلا  لاح  نم  عمتجملا  ریغتل  اعبت  هماکحا  ریغتت  اذـه  و  هیعامتجالا ، هایحلاب  طبتری  یناـثلا  عونلا  .روهـشملا و  ثیدـحلاب  دوصقملا 

حرـش یف  کلذ  نع  مالکلا  مدقت  عونلا و  اذه  نم  هباضخ  مدـع  وا  بیـشلا  باضخ  و  بجوملا ، هببـس  مکحلا و  عوضوم  ریغتی  ثیح 
(. هیحیسملا مالسالا و  نیب  میرحتلا  للحتلا و   ) هرقف هبطخلا 174 
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هدبع

قاطنلا هلها و  لیلق  يا  فاقلا  مضب  لـق  نیدـلا  کـلذ و  ءاـیوقا  ـالوهک  ءادـعالا  مکاریل  باـضخلاب  بیـشلا  اوریغ  بیـشلا : اوریغ  … 
ضرالا یلع  هب  برـضی  ریعبلا  قنع  مدـقم  قاطنلا  نزو  یلع  نارجلا  راشتنالا و  مظعلا و  نع  هیانک  هعاستا  ضیرعلا و  مازحلا  باـتکک 

كرت ءاش  نا  بضخ و  ءاش  نا  هرایتخا  عم  ناسنالا  مالسالا  هوق  دعب  يا  نکمت  حارتسا و  اذا 

يرفعج

مالسالا ضیف 

هللا یلـص  ادـخ  لوسر  شیامرف  ینعم  هک  دندیـسرپ  قیرط ) نیا  هب  ار  ندرکن  باضخ  ببـس  شتفالخ  نامز  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما  زا 
: دومرف راوگرزب  نآ  تسیچ ؟ دیزاسن ، دننام  دوهیب  ار  دوخ  و  دـیئامن ) نیگنر  ار  شیر   ) ار يریپ  دـیهد  رییغت  هدومرف  هک  هلآ - هیلع و 
هب دنیامن و  باضخ  دومن  رما  ار  ناناملسم   ) سپ دوب  كدنا  نید  لها )  ) هک یماگنه  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  ار  نخس  نیا 

( هدیدرگ رـشتنم  اج  همه  رد  مالـسا   ) هدش هداشگ  نید  دنبرمک  هک  نامز  نیا  رد  یلو ) دندرک ، یمن  باضخ  اهنآ  نوچ  دننامن  دوهی 
یم دیامن و  باضخ  دهاوخ  یم   ) دشاب یم  دوخ  هدارا  رایتخا و  هب  يدرم  ره  هتشگ ) اجرب  اپ  رقتسم و   ) هداهن نیمز  رب  ار  دوخ  هنیس  و 

، تسا یـشیارآ  تنیز و  عون  کی  باضخ  هلب  بحتـسم ، بجاو و  هن  اور ، زئاج و  ینعی  حاـبم  تسا  يرما  هصـالخ  دـیامنن ، دـهاوخ 
(. تسا هدومرف  هراشا  هتکن  نیا  هب  هک  دیایب  جنپ  تصش و  دصراهچ و  شیامرف  رد  هکنانچ 

ینامز

رتشیب مالـسا  ردـص  يارب  دراد  دوجو  ندومن  باضخ  انح و  زا  هدافتـسا  هراـبرد  هک  یتاـیاور  دوش  یم  نشور  قوف  هتکن  هب  هجوت  اـب 
یم ادـخ  .دور  یم  یتاذ  هقالع  لابند  دوخ  لامعا  رد  سک  ره  تسا و  يدازآ  اـم  رـصع  رد  تسا و  هدـش  رداـص  هدوب و  هجوت  دروم 

( .دهد یم  كاشاخ  راخ و  طقف  كاپان  نیمزرس  یلو  دیور  یم  شهایگ  شراگدرورپ  نذا  هب  كاپ  نیمزرس  : ) دیامرف

يزاریش دمحم  دیس 

هوحن ءانحلاب و  هریغت  و  هیحللا ، یف  ضیبالا  رعشلا  يا  بیـشلا ) اوریغ  (: ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) لوسرلا لوق  نع  مالـسلا : هیلع  لئـس  و 
هیلع و هللا  یلص   ) لاق امنا  : ) باوجلا یف  مالسلا  هیلع  لاقف  مالکلا ،؟ اذه  ینعم  ام  اضیب ، مهاحل  نوکرتی  نیذلا  دوهیلاب ) اوهبـشت  (و ال 
هراشتنا و نع  هیانک  هعاستا  و  ضیرعلا ، مازحلا  قاطنلا  هقاطن ) عستا  دـق  نالا و  اماف   ) هراـصنا هلقب  لـیلق  يا  لـق ) نیدـلاو  کـلذ  هلآ )
مان و اذا  ضرالا  یلع  هب  برضی  هقنع ، مدقم  ریعبلا  نارج  هنارجب ) برـض  و   ) نمـس اذا  هقاطن  عستی  ناسنالا  نا  امک  نیملـسملا ، هرثک 
وا باضخلا  هراتخا ) ام  ءرما و   ) لک ف )  ) ءادـعالا نم  هلها  فوخ  مدـع  هنانیمطال و  هثعاـبلا  مالـسالا  هوق  نع  هیاـنک  اذـه  و  حارتسا ،

.ثیداحالا یف  امک  باضخلا ، لضفالا  نوک  یفانی  اذه ال  و  كرتلا ،

يوسوم

قنع مدقم  نارجلا : .مازحلا  قاطنلا : .هلها  لیلق  یلا  فاقلا  مضب  لق : .هاکاح  هدلق و  هب : هبشت  .رعشلا  ضایب  بیشلا : .اولدب  اوریغ : هغللا :
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غابـصالا و ال نم  اـهریغ  وا  داوسلا  ءاـنحلاب و  باـضخلاب  مهبیـش  اوریغی  نا  بیـشلا  لـها  نم  هباحـصا  هللا  لوسر  اـعد  حرـشلا : .ریعبلا 
لاق امنا  ءادعالا و  مهب  اهیف  بابش  هوتف و  یف  اورهظی  نا  لجال  ناک  امنا  مالسلا  هیلع  هرما  مهبیش و  نوغبصی  نیذلا ال  دوهیلاب  اوهبشتی 

راتخا ام  ملسم و  لکف  همئاعد  تتبث  هناکرا و  تدطوت  مالسالا و  رشتنا  نوملسملا و  رثکا  نا  دعب  اما  هلق و  نوملسملا  ناک  موی  کلذ 
 … هلماکلا هیرحلا  هلف  هکرت  دارا  نم  هل و  حابم  وهف  بضخی  نا  بحا  نمف 

یناقلاط

هّللا یّلص  لاق  اّمنا  مالّسلا : هیلع  لاقف  دوهیلاب ، اوهّبشت  و ال  بیشلا ، اوّریغ  هلآ : هیلع و  هّللا  یّلص  لوسرلا  لوق  نع  مالّـسلا  هیلع  لئـس  و 
نخس نیا  هراب  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  زا   » .راتخا ام  ؤرماف و  هنارجب ، برض  و  هقاطن ، عسّتا  دق  نآلا و  اّماف  لق ، نیدلا  کلذ و  هلآ  هیلع و 

، دندیـسرپ دـینادرگم  دوهی  دـننامه  ار  دوخ  دـینک و  باضخ  ار  دـیپس  ياهوم  تسا : هدومرف  هک  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ 
هک کنیا  یلو  تسا  هدوب  كدنا  نانیدتم  رامش  هک  تسا  هدومرف  یماگنه  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  ار  نخـس  نیا  تفگ :

« .دنک راتفر  دهاوخ  یم  هک  هنوگ  ره  سک  ره  تسا  هدش  هدیشک  اج  همه  هدرتسگ و  شا  هنماد 

نارای هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  دنتـسب و  یمن  باضخ  نایدوهی  تسا : هتفگ  نینچ  نخـس  نیا  حرـش  رد  دیدحلا  یبا  نبا 
نتـشاد اریز  دنـسرتب  ناشیا  زا  گنج  لاح  رد  ناکرـشم  دـنوش و  هدـید  ناوج  مدرم  رظن  رد  ات  دـندنبب  باضخ  دوب  هداد  ناـمرف  دوخ 

رد ار  ینانخس  نآ  زا  سپ  تسا و  هداد  حیضوت  نآ  تایانک  تاغل و  هراب  رد  سپس  حراش  .تسا  یناوتان  نامگ  بجوم  دیپس  ياهوم 
.دوش یم  هدنسب  دروم  ود  یکی  همجرت  هب  هک  تسا  هدروآ  ندرک  باضخ  دیپس و  يوم  دروم 

اب ار  نآ  ترـضح  نآ  دش و  رهاظ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  شیر  رد  دیپس  يوم  رات  دـنچ  هک  دـنا  هدرک  تیاور  یهورگ 
.درک گنر  یگنر - ياه  هناد  متک -  انح و  اب  داد و  رییغت  باضخ 

اب ار  دوخ  ربماـیپ  دـنوادخ  تسا : هتفگ  یم  هشیاـع  هک  تسا  هدـش  تیاور  و  تسا ، هتـسبن  باـضخ  زگره  هک  دـنا  هتفگ  مه  یهورگ 
.دیراد یمن  شوخ  ار  نآ  نات  همه  هک  يرآ  تفگ : تسا  بیع  دیپس  يوم  رگم  نینمؤملا  ما  يا  دنتفگ : .دومرفن  بویعم  دـیپس  يوم 

دنچ ره  مالّسلا ، هیلع  نینمؤملا  ریما  دروم  رد  نینچمه  .تسا  هدرک  یم  باضخ  هک  تسا  هدیسر  حیحـص  رابخا  رکب  وبا  دروم  رد  اما 
.تسا هتسبن  باضخ  هک  تسا  هدش  هتفگ  ناشیا  هراب  رد  هک 

ار نآ  هک  یعوفرم  ثیدـح  رد  .دـش و  هتـشک  دوب ، هدومرف  باضخ  ار  شیاهوم  هک  یلاح  رد  اروشاع  زور  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
زا ار  رس  درد  دنک ، یم  رون  رپ  ار  مشچ  تسا ، مالـسا  باضخ  هک  انح  هب  داب  امـش  رب  : » تسا هدمآ  نینچ  هدرک  تیاور  رماع  نب  هبقع 

شا هرهچ  دنوادخ  دنک  هایس  ار  دوخ  ياهوم  سک  ره  هک  دیشاب  رذح  رب  هایس  گنر  زا  دیازفا و  یم  یـسنج  يورین  رب  درب ، یم  نایم 
« .دنک یم  هایس  زیخاتسر  زور  ار 

ینتورف اب  رگا  تسا : هدومرف  هک  دننک  یم  تیاور  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  زا  نتسب  باضخ  تهارک  دروم  رد  مه  یهورگ 
.تسا رتهب  امش  يارب  دیشاب ، دیپس  ياهوم  ياریذپ 

.تسا یتشز  یبات  یب  دومرف : دندیسرپ ، باضخ  دروم  رد  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  زا  و 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 1185 

http://www.ghaemiyeh.com


هک دوش  یم  هچ  دش  هتفگ  ترـضح  نآ  هب  هک  دننک  یم  دانتـسا  نینچ  تسا ، هتـسبن  باضخ  مالّـسلا  هیلع  یلع  دـندقتعم  هک  یناسک 
هیلع هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  تلحر  راوگوس  ینعی  میراوگوس  ام  تسا و  تنیز  باضخ  دومرف : يدنبب ، باضخ  ار  دوخ  دیپس  ياهوم 

.مّلس هلآ و  و 

مراکم

« ِدوُهَْیلِاب اوُهَّبَشَت  َال  َْبیَّشلا َو  اوُرِّیَغ  :» هلآ هیلع و  هللا  یلص  ِلوُسَّرلا  ِلْوَق  ْنَع  مالسلا  هیلع  َِلئُس  َو 

مالسلا هیلع  لاقف 

، ُُهقاَِطن َعَسَّتا  ِدَق  َنْآلا َو  اَّمَأَف  ، ٌُّلق ُنیِّدلا  َِکلَذ َو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  َلاَق  اَمَّنِإ 

 . َراَتْخا اَمَو  ٌؤُْرماَف  ، ِِهناَرِِجب َبَرَض  َو 

و  ) دیهد رییغت  ار  دوخ  دیفـس  ياهوم  :» تسا هدومرف  هک  دش  لاؤس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  راتفگ  نیا  هرابرد  مالـسلا  هیلع  ماما  زا 
«. دیزاسن دوهی  هیبش  ار  دوخ  و  دینک ) باضخ  گنر و  ار  نآ 

: دومرف خساپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

شمارآ و هتفای و  شرتسگ  مالسا  هک  زورما  اما  دندوب  مک  مالـسا  ناوریپ  هک  دومرف  ینامز  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ار  نخـس  نیا 
: هنامیکح راتفگ  دنس  هن . ( .) ای  دنکب  باضخ  گنر و  هک   ) تسا راتخم  یسک  ره  تسا ) هتفای  رارقتـسا  نید  و   ) هتـشگ رارقرب  تینما 

یم یضر  دّیس  موحرم  زا  لبق  هک  يافوتم 372 )  ) ینالقاب رکبوبا  ار  زیمآ  تمکح  هلمج  نیا  هک  تسا  هدمآ  هغالبلا  جـهن  رداصم  رد 
دّیـس زا  دعب  هدرک و  رکذ  ار  نآ  عیدـب  باتک  رد  زین  ّزتعم  نب  هّللادـبع  نینچمه  تسا و  هدروآ  نآرقلا  زاجعا  باتک  رد  تسا  هتـسیز 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ثیداحا  رد  ار  نآ  ردص  دیناسم  باتک  ناگدنسیون  زا  يرایسب  راربالا و  عیبر  رد  يرـشخمز  ، یـضر
(. ( ،ج 4،ص 19 هغالبلا جهن  رداصم  ) .دنا هدروآ 

طیارش رییغت  ای  مکح  رییغت 

یلص مرکا  ربمایپ  نانخس  زا  یکی  ریسفت  هرابرد  ماما  نارای  زا  یـضعب  هک  یلاؤس  هب  تسا  یخـساپ  عقاو  رد  زیمآ  تمکح  نخـس  نیا 
ياهوم : تسا هدومرف  هک  دش  لاؤس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  راتفگ  نیا  هرابرد  ماما  زا  :» هک بیترت  نیا  هب  دنا  هدرک  هلآ  هیلع و  هللا 

هللا یلـص  ِلوُسَّرلا  ِلْوَق  ْنَع  مالـسلا  هیلع  َِلئُـس  َو  ( ؛» دیزاسن دوهی  هیبش  ار  دوخ  و  دینک ) باضخ  گنر و   ) دـیهد رییغت  ار  دوخ  دـیفس 
( . ِدوُهَْیلِاب اوُهَّبَشَت  َال  ،َو  َْبیَّشلا اوُرِّیَغ  : هلآ هیلع و 

مالـسا هک  زورما  اما  دـندوب  مک  مالـسا  ناوریپ  هک  دومرف  ینامز  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ار  نخـس  نیا  :» دومرف مالـسلا  هیلع  ماـما 
ای دنکب  باضخ  گنر و  هک   ) تسا راتخم  یسک  ره  تسا ) هتفای  رارقتـسا  مالـسا  و   ) هتـشگ رارقرب  تینما  شمارآ و  هتفای و  شرتسگ 
اَم ٌؤُْرماَف َو  ، ِِهناَرِِجب َبَرَـض  ،َو  ُُهقاَِطن َعَسَّتا  ِدَـق  َنْآلا َو  اَّمَأَف  ، ٌُّلق ُنیِّدـلا  َِکلَذ َو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  َلاَـق  اَـمَّنِإ  : مالـسلا هیلع  َلاَـقَف  ( ؛») هن
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( . َراَتْخا

هدودـحم و يانعم  هب  اجنیا  رد  یلو  ؛ دنتـسب یم  رمک  هب  نانز  هک  تسا  یـصاخ  ياهدـنبرمک  ای  دـنبرمک و  يانعم  هب  لصا  رد  « قاـطن »
.تسا هتفای  شرتسگ  مالسا  ورملق  ینعی  ُُهقاِطن » َعَسَّتا   » هلمج نیاربانب  ، تسا ورملق 

زا هیانک  « ِِهنارِِجب َبَرَـض  » هب ریبعت  دـهن و  یم  نیمز  هب  ار  نآ  تحارتسا  ماگنه  هب  هک  تسا  رتش  ندرگ  نییاپ  تمـسق  ياـنعم  هب  « نارِج »
.تسا مالسا  طیحم  رب  تینما  تیمکاح 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دنتـشاد  دوجو  زین  ناریپ  زا  یهورگ  اهنآ  ناـیم  رد  دوب و  مک  ناناملـسم  ددـع  هک  مالـسا  زاـغآ  رد 
هب دوشن  هدید  اهنآ  رد  فعض  زا  یناشن  دنوش و  نمشد  تشحو  سرت و  هیام  ات  دنریگب  دوخ  هب  ناوج  هرهچ  ناریپ  هک  تشاد  رارـصا 

ربخاب راک  نیا  هتکن  زا  ، ناکرـشم دوهی و  زا  معا  نانمـشد  هک  نیا  يارب  اهتنم.دـش  رداص  ندرک  گنر  باضخ و  روتـسد  لیلد  نیمه 
هک درک  دوهی  اب  تهابش  مدع  هب  دنتسم  ار  روتسد  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دننکن  فعـض  ساسحا  زین  ناتـسود  دنوشن و 

.دنداد یمن  هزاجا  دوخ  هب  ار  راک  نیا 

زین مکح  نآ  دـبای  رییغت  عوضوم  رگا  تسا ؛ دوخ  عوضوم  عباـت  یمکح  ره  هک  دـنک  یم  هراـشا  قیقد  هتکن  نیا  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما 
.دنک یم  ادیپ  رییغت  نآ  مکح  ددرگ  ناملسم  رفاک  ای  دوش و  هکرس  بارش  رگا  هک  هنوگ  نامه  ، دوش یم  ضوع 

هب طوبرم  نیا  هدوب و  ناریپ  ییامن  ناوج  قیرط  زا  نانمـشد  لد  رد  ندـنکفا  بعر  مکح  نیا  عوضوم  : دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  ماـما 
هتفای تیبثت  یمالسا  تموکح  دوب و  هتفرگ  ارف  ار  هقطنم  رسارس  مالسا  هک  ماما  رصع  رد  اما  دوب  مک  ناناملـسم  ددع  هک  تسا  ینامز 

درک گنر  قیرط  زا  نمشد  لد  رد  ندنکفا  بعر  يارب  یعوضوم  رگید  ، دوهی زا  یفوخ  هن  تشاد و  دوجو  ناکرشم  زا  یسرت  هن  دوب 
.دوب هدنامن  یقاب  دیفس  ياهوم 

: دیآ یم  شیپ  لاؤس  ود  اجنیا  رد 

: میدقتعم ام  هک  نیا  لوا  لاؤس 

ریذـپان رییغت  تمایق  هنماد  ات  مالـسا  مارح  لـالح و  هَماَـیِْقلا ؛ ِمْوَی  َیلِإ  ًادـَبَأ  ٌماَرَح  ُهُماَرَح  ِهَماَـیِْقلا َو  ِمْوَی  َیلِإ  ًادـَبَأ  ٌلاَـلَح  ٍدَّمَُحم  ُلاَـلَح  »
؟ تسا راگزاس  هنوگچ  هدمآ  ثیدح  نیا  رد  هچنآ  اب  لصا  نیا  و  . ( ،ج 1،ص 58،ح 19 یفاک «. ) . تسا

ود عرـش  ماکحا  : میروآ یم  ار  نآ  یحیـضوت  اب  هک  تسا  هداد  لاؤس  نیا  هب  یبوخ  خـساپ  دوخ  هغالبلا  جـهن  حرـش  رد  هینغم  موحرم 
نوچمه ، تسین ریذپرییغت  هک...و  جح  هزور و  زامن و  دننام  هدش  عیرشت  يرطف  تباث و  تاعوضوم  ساسا  رب  هک  یماکحا  : تسا هنوگ 

رییغت اـب  هـک  تـسا  هدــش  دراو  ریغتم  تاـعوضوم  ساـسا  رب  هـک  یماـکحا  تساـمرفمکح و  شنیرفآ  ناـهج  رد  هـک  یتباـث  نیناوـق 
چیه اریز  ، دوب تامرحم  ءزج  قباس  رد  ناسنا  ندـب  ياضعا  نوخ و  شورف  دـیرخ و  میناد  یم  ام  الثم  ؛ دوش یم  ضوع  مکح  ، عوضوم

شورف دیرخ و  لباق  ًالماک  دراد  شخب  تایح  راثآ  اضعا  دنویپ  ای  نامودصم  ناج  تاجن  يارب  هک  زورما  یلو  تشادن  یحابم  هدـیاف 
.تسین مک  یمالسا  ماکحا  نایم  رد  ماکحا  نیا  لاثما.تسالاب  ياه  تمیق  هب 
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رد مرکا  ربمغپ  اریز  ، هدوب لـیبق  نیمه  زا  زین  تسا  هدـش  هراـشا  نآ  هب  ینارون  مـالک  نیا  رد  هک  دیفـس  ياـهوم  يزیمآ  گـنر  هلئـسم 
ناوج نادرمریپ  هرهچ  ات  درک  رداص  ار  روتـسد  نیا  دندوب  نادیفـس  شیر  زا  یعمج  مک  هدـع  نیا  نایم  رد  مک و  شنارای  هک  ینامز 

( .دنز یم  هناوج  اهنآ  رد  یناوج  حور  دراذگ و  یم  رثا  زین  اهنآ  دوخ  هیحور  رد  هک  نیا  رب  هوالع  ) .ددرگ نمشد  سرت  ببـس  دوش و 
اهنآ نایم  رد  دیفـس  نساحم  نادرمریپ  دوجو  هک  تفای  ینوزف  هزادنا  نآ  ناناملـسم  تیعمج  دـش و  ضوع  طیارـش  هک  یماگنه  یلو 

اضعا ای  نوخ  هک  تسین  نیا  عوضوم  رییغت  زا  روظنم   ) . .دوش یم  ضوع  مه  مکح  ًاعبط  ، تشادن ناناملسم  تردق  توق و  رد  يریثأت 
مکح هفـسلف  كالم و  طیارـش و  هک  تسا  نآ  دوصقم  هکلب  ، دوش یم  يرگید  زیچ  هب  لیدـبت  باـضخ  هک  نیا  اـی  دوش و  یم  ضوع 

فعـض ناـمز  باـضخ  تسا و  عوضوم  ود  دـیفم  هدـیاف و  یب  نوخ  ًـالثم.تسا  عوضوم  دـیق  هلزنم  هب  هک  يا  هفـسلف  ؛ دـبای یم  رییغت 
 ( .دوش یم  بوسحم  عوضوم  ود  توق  نامز  باضخ  ناناملسم و 

هدـمآ تاـیاور  زا  یـضعب  رد  هک  تسا  يزیچ  عوضوم  نیا  هیبش.تسا  لوا  شخب  هب  هراـشا  « دَّمَُحم ُلـالَح  » ثیدـح هک  تسا  حـضاو 
یم تکرح  ندیود  هیبش  تعرـس و  اب  فاوط  رد  شنارای ) و   ) ربمغیپ میا  هدینـش  ام  هک  دـش  لاؤس  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  هک  تسا 

لاؤـس نـیا  هـب  یقیقد  خــساپ  راوـگرزب  نآ  مـیورب ؟ هار  یلوــمعم  روــط  هـب  اــی  مـینک و  لــمع  هنوــگ  نـیا  مـه  اــم  اــیآ  دــندرک 
( دنـسرتب و   ) دننیبب ار  شنارای  ترـضح و  نآ  یکباچ  شیرق  ات  داد  هیبیدح  يارجام  رد  ار  روتـسد  نیا  مرکا  ربمغیپ  : دـندومرف ، دـنداد
ار راـک  نیا  زونه  تسا  هدوب  یـصاخ  طیارـش  رد  تقوم و  مکح  کـی  نیا  هک  عوـضوم  نیا  زا  تلفغ  ببـس  هب  هماـع  زا  یعمج  یلو 
صیخلت و یمک  اب  .) فاوط ح 2 باوبا  زا  باب 29  ،ج 9  هعیشلا لئاسو  «. ) . میور یم  هار  فاوط  رد  مردپ  نم و  یلو  دنهد  یم  همادا 

. ( ،ج 4،ص 226 هغالبلا جهن  لالظ  یف  ؛) سابتقا

باـضخ و نیب  تسا  ریخم  سک  ره  زورما  : دـیامرف یم  ماـما  هنوگچ  تسا  تابحتـسم  زا  یکی  باـضخ  میناد  یم  هک  نیا  مود  لاؤس 
؟ نآ كرت 

مالـسلا هیلع  ماما  دـننک و  باضخ  هک  دوب  هدرک  مازلا  دوخ  نسم  نارای  هب  مرکا  ربمغیپ  ناـمز  نآ  رد  هک  تسا  نیا  لاؤس  نیا  خـساپ 
رد يرگید  راثآ  اریز  ، درادن باضخ  بابحتـسا  اب  یتافانم  رما  نیا  تسا و  دازآ  سکره  هدش و  فرط  رب  نونکا  مازلا  نآ  : دیامرف یم 

.( هلآ 483 هیلع و  هللا  یلص  ،ج 2  هغابصلا جهب   ) . .دشاب هتشاد  تسا  نکمم  وا  نایفارطا  نادنزرف و  رسمه و  ناسنا و  دوخ  هیحور 

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib was asked once to explain this saying of the Messenger of
Allāh: "Change your gray hair (with dye) and do not acquire resemblance to the Jews.”
Imām Ali ibn Abū Tālib replied: “The Prophetarung said this at a time when the religion
was confined to only a few, but now since its expanse has widened and it is firmly
settled, everyone is free to choose.”{The idea here is that since in the dawn of Islam
the number of Muslims was limited, it was necessary to keep them distinct from the
Jews in order to maintain their collective entity. The Prophet therefore, ordered the
use of hair-dye which was not in use among the Jews. Besides, it was also the aim
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.{ that when facing the enemy, people should not look old and weak

دندرک يریگ  هرانک  ترضح  اب  گنج  زا  هک  یناسک  هرابرد  : 18 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

َلِطاَبلا اوُرُصنَی  َمل  ّقَحلا َو  اُولَذَخ  ُهَعَم  َلاَتِقلا  اُولَزَتعا  َنیِّذلا  ِیف  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

 . دندرکن يرای  زین  ار  لطاب  هدرک ، راوخ  ار  قح  دنتفرگ ) هرانک  گنج  زا  هک  نانآ  هراب  رد  : ) دومرف وا ، رب  ادخ  دورد  و 

يدیهش

.دندشن رای  ار  لطاب  دندرک و  راوخ  ار  قح  دومرف ]: دنتسج ، هرانک  وا  رانک  رد  گنج  زا  هک  یناسک  هراب  رد  [و 

یلیبدرا

ار لطاب  دندادن  يرای  ار و  قح  دنتشاذگ  ورف  ترضح  نآ  تسندرک  رازراک  نیا  دیتفرگ  هشوگ  هک  یناسک  قح  رد  دومرف  و 

یتیآ

.دندرکن يرای  ار  لطاب  دنتشاذگاو و  ار  قح  دومرف : نینچ  دندوب ، هتفرگ  هرانک  وا ، رانک  رد  راکیپ  زا  هک  یناسک  هراب  رد 

نایراصنا

 . دنتساخن رب  لطاب  يرای  هب  و  دنتشاذگ ، ورف  ار  قح  : دومرف دنتسج  يرود  وا  رانک  رد  داهج  زا  هک  یناسک  هراب  رد  ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

مثیم نبا 
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و يرعـشا ، یـسوموبا  دننام  نارگید  و  نایراق ، زا  یهورگ  رمع و  نب  هللادـبع  دـندرکن ) یکمک  مه  لطاب  هب  دـندرک و  راوخ  ار  قح  )
هجرد ندوب  نیبانیب  هب  هراشا  مالسلا ) هیلع   ) ماما راتفگ  نیا  هک  تسا  نکمم  .دندوب و  هلمج  نآ  زا  نیفـص  گنج  رد  سیق  نب  فنحا 

راوخ ام  یهارمه  رد  ار  قح  هک  دنچ  ره  اهنآ  یتسارب  دشاب : هدومرف  ایوگ  .دـشاب  اهنآ  يارب  يا  هناهب  هلزنم ي  هب  نانآ و  یهارمگ  ي 
.دندرکن يرای  نانمشد  یهارمه  اب  زین  ار  لطاب  دنتشاذگ ،

دیدحلا یبا 

 . َلِطاَْبلا اوُرُْصنَی  َْمل  َّقَْحلا َو  اُولَذَخ  ُهَعَم  َلاَتِْقلا  اُولَزَتْعا  َنیِذَّلا  ِیف  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

هماسأ لیفن و  نب  ورمع  نب  دیز  نب  دیعس  صاقو و  یبأ  نب  دعس  باطخلا و  نب  رمع  نب  هللا  دبع  مه  مدقت و  امیف  ءالؤه  رکذ  قبس  دق 
.مهریغ هعامج  کلام و  نب  سنأ  هملسم و  نب  دمحم  دیز و  نب 

مهل أ لاق  هب  اورذتعا  امب  اورذتعا  هعم و  لاتقلا  یلإ  مهاعد  امل  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  نأ  ررغلا  یف  نیسحلا  وبأ  انخیـش  رکذ  دق  و 
 . مهنع یضر  مهمامإ  نأل  مذلا  نم  کلذب  اوملسف  لاق  متلتاق  دقف  متعیاب  اذإ  لاقف  لتاقن  انکل ال  اولاق ال  هعیبلا  هذه  نورکنت 

ءالؤه یف  فقوتی  نییدادغبلا  انباحصأ  ضعب  هیواعم و  یعم  اوبراحی  مل  ینولذخ و  يأ  لطابلا  اورصنی  مل  قحلا و  اولذخ  هلوق  ینعم  و 
یفاکسإلا رفعج  وبأ  انخیش  لیمی  لوقلا  اذه  یلإ  و 

یناشاک

زا دـنتفرگ  هشوگ  هک  یناسک  ناش  رد  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  تسا  هدومرف  هعم ): لاـتقلا  اولزتعا  نیذـلا  یف  مالـسلا  هیلع  لاـق  (و 
( لطابلا اورصنی  مل  و   ) نآ رد  دندیزرو  لساکت  ار و  قح  هار  دنتـشاذگ  ورف  قحلا ) اولذخ   ) وا تقفاوم  تبحاصم و  هب  ندومن  رازراک 

یـسوموبا رمع و  نب  هللادبع  صاقو و  یبا  نب  دعـس  دـیز و  نب  هماسا  هملـس و  نب  دـمحم  نوچ  ار  قحان  لطاب و  راک  دـندادن  يرای  و 
ررقم دنوشن و  لوغـشم  رازراک  هب  ترـضح  نآ  اب  هک  صاخـشا  هدبز  نآ  زا  دـندرک  لصاح  تصخر  هک  سیق  نب  فنحا  يرعـشا و 

هب تسا  تراشا  مالک  نیا  .ناـهج  ود  ره  رد  دـندوب  یم  زوریف  نارگید ، رتشا و  کـلام  نوچ  دـندرک  یم  قح  ترـصن  رگا  هک  تسا 
نآ رد  دندادن  ام  ددم  ار و  قح  دنتشاذگ  ورف  هچرگا  ناشیا  هک  هدومرف  ناشیا  قح  رد  ترضح  نآ  اییوگ  تلالض ، رد  ناشیا  طسوت 

نآ رد  دندادن  ام  نامصخ  ددم  ار و  لطاب  رما  دندادن  يرای  اما 

یلمآ

ینیوزق

ورف تفگ : ناـفلاخم  اـب  هن  دـندش و  ترـضح  نآ  اـب  هن  اـهگنج  رد  ینعی  وا  اـب  لاـتق  زا  دـندوب  هتفرگ  يراـنک  هـک  یعمج  هراـبرد  و 
ترـصن هک  رارـشا  زا  رگید  یموق  ایوگ  دیامرفیم ، ناشیا  لاح  حیبقت  رد  ار  مالک  نیا  ار ، لطاب  دـندرکن  ترـصن  ار و  قح  دنتـشاذگ 

نالذخ يارب  تسا  يرذع  عون  ار ، قح  ترصن  تسا  یعنام  هناک  لطاب  ترصن  هچ  نیلزتعم ، نیا  زا  دنرتکیدزن  رذع  هب  دندومن  لطاب 
زا لطاب  قح و  زا  يرثا  رودـص  مدـع  ناشیا و  دوجو  ندوب  وغلب  تسا  تراشا  مه  دـشابن و  رذـع  زا  يا  هبیاش  نیا  ار  نیلزتعم  و  قح ،
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لاثما زا  لطاب  نارـصان  وچمه  تواقـش  لامک  دـح  رد  هن  طسو ، رد  تسا  ناشیا  رما  نییعت  ضرغ  دـیوگ : یـشاک )  ) حراـش ناـشیا و 
ترضح نآ  نارصان  وچمه  تداعس  لامک  هن  و  مهریغ ، و  صاعلا ) نب  ورمع  )

یجیهال

ار و قح  دنتشاذگاو  هک : ار  وا  قافتا  هب  ندرک  داهج  زا  دندرک  يرود  هک  یناسک  هرابرد ي  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  تفگ  ینعی و 
.دنشاب لطاب  رب  لطاب  قح و  دزن  رد  ینعی  ار ، لطاب  دندرکن  يرای 

ییوخ

مل هلمج و  بارعالا : حاحص  لذخ - لیق : عیطقلا  نع  یبظلا  فلخت  اذا  یعمصالا : لاق  هترصن  هنوع و  كرت  اذا  انالذخ  هلذخ ) : ) هغللا
رمع نب  هللادبع  مه : و  مدقت ، امیف  ءالوه  رکذ  قبس  دق  یلزتعملا  حرشلا  یف  ینعملا : .اولذخ  لعاف  نم  لاحلا  لحم  یف  لطابلا ، اورصنی 

و کلام ، نب  سنا  و  هملـسم ، نب  دمحم  و  دیز ، نب  هماسا  لیفن و  نب  ورمع  نب  دـیز  نب  دیعـس  صاقو و  یبا  نب  دعـس  باطخلا و  نبا 
نورکنتا مهل : لاق  اورذتعا  امب  اورذتعا  هعم و  لاتقلا  یلا  مهاعد  امل  مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما نا  هخیش  نع  لقن  و  مهریغ ، هعامج 

کلذب رغ  .یهتنا و  مهنع  یضر  مهماما  نال  مذلا  نم  کلذب  اوملـسف  لاق : متلتاق  متعیاب  اذا  لاقف : لتاقن ، انکل ال  ال  اولاق : هعیبلا ؟ هذه 
هلمجلا هذه  لوقا : خـلا  مهل - رذـعلا  يرجم  يرجی  و  لالـضلا ، یف  مهتجرد  طسوت  یلا  هراشا  اذـه  نوکی  نا  هبـشی  و  لاقف : مثیم  نبا 
هدـیقع ذاختال  اوقفوی  مل  هایحلا و  یف  مهل  ادـبم  نمم ال  ءـالوه  نا  یلا  اـهعجرم  مهتجرد و  طـح  مهحیبقت و  مهرییعت و  یف  ریبعت  غلبا 

ریغ تانئاکلاب  اقحلم  المهم و  ناک  لطاب  وا  قحب  هل  هدـیقع  نمف ال  داهج - هدـیبقع و  ناسنالل - هیونعملا  هایحلا  ناف  اـهل ، نودـهاجی 
نیملسملا نیب  بورحلا  بوشن  نتفلا و  روهظف  .الـصا  هل  هدیقع  نم ال  لضفا  اطخ  ناک  نا  هنود و  دهاج  دقتعا و  نمف  روعـشلا ، تاذ 

یلع هیواعم  لاثما  ءرجتی  هغمدـیف و ال  لطابلا  یلع  بلغی  مالـسلا ) هیلع   ) ایلع اورـصن  ول  مهنا  ثیح  نیلذاخلا ، ءالوه  لازتعا  نع  شاـن 
هوهرکا یتلا  هماعزلا  يدصت  نع  یلختف  مالـسلا ) هیلع   ) یلعل ارذع  راص  امبر  لطابلا  اورـصن  ول  و  هبرحب ، ناذـیالا  ههجو و  یف  مایقلا 

نادـقف هیحور و  هصقنم  ءالوه  لازتعاف  .هماعلا  نم  دـیدش  طغـض  دـعب  الا  هماعزلل  دـصتی  مل  هناف  رمع ، رکب و  یبا  مایا  یف  امک  اـهیلع 
هلمجلا هذـه  تحت  نا  دـقتعاف  لطابلا ، قحلا و  یتئف  نیب  لاتقلا  بوشن  برحلا و  زوربل  ببـس  هقوف و  بیع  هیونعم ال  نامیا  هدـیقع و 

هرانک يواب  داـهج  زا  هک  ناـنآ  هراـبرد ي  همجرتلا : .هزجوملا  هلمجلا  هذـهب  ءـالوه  یلع  ههجو  یناـبرلا  فیطللا  هبلق  یف  اـقارح  اـبیهل 
.دندادن يرای  مه  لطابب  دندرازگ و  او  ار  قح  دومرف : دنتفرگ 

لگ زا  یتسه  يرکیپ  يا ، هن  ناسنا  وت  لطاب *** يایوج  هن  قح و ، لابند  هن 

يرتشوش

صاق و یبا و  نب  دعـس  رمع و  نبا  مه  دـیدحلا : یبا  نبا  لاـق  هعم ) لاـنقلا  اولزتعا  نیذـلا  یف  مالـسلا ) هیلع   ) لاـق و  : ) فنـصملا لوق 
باتک یف  هلزتعملا  خویـش  نم  نیـسحلاوبا  لاق  و  رخآ ، عمج  کلام و  نب  سنا  هملـسم و  نب  دمحم  دیز و  نب  هماسا  دیز و  نب  دیعس 

انکل ال ال ، اولاق : هعیبلا ؟ هذـه  نورکنتا  مهل : لاق  هب  اورذـتعا  امب  اورذـتعا  و  هعم ، لاـتقلا  یلا  مهاـعد  اـمل  مالـسلا ) هیلع   ) هنا هررغ :) )
هتیاور هفلتخم ، اهیف  تایاورلا  همولعم و  ریغ  مهتعیب  لصا  نا  عم  تلق : .مذـلا  نماوملـسف  لاـق : متلتاـق ) دـقف  متعیاـب  اذا  : ) لاـقف لـتاقن 
نودـب متلتاق ؟) دـقف  متعیاب  اذا  : ) مهل مالـسلا ) هیلع   ) لوقی نا  لقعی  فیکف  هلطاب  هیاور  مالـسلا )) هیلع   ) هتعیب یف  نوثالثلا - لـصفلا  )
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نیذلا ال یلع  یـضرملا و ال  یلع  ءافعـضلا و ال  یلع  سیل  : ) هلوق یف  داهجلا  یف  مهرذع  یلاعت  هللا  رکذ  نیذـلا  مه  حیحـص و  رذـع 
كوتا اـم  اذا  نیذـلا  یلع  ـال  میحر و  روفغ  هللا  لـیبس و  نم  نینـسحملا  یلع  اـم  هلوـسر  اوحـصن هللا و  اذا  جرح  نوـقفنی  اـم  نودـجی 
ریذاعم مهل  ناک  کئلوا  و  نوقفنی ،) اـم  اودـجی  ـالا  اـنزح  عمدـلا  نم  ضیفت  مهنیعا  اولوت و  هیلع  مکلمحا  اـم  دـجا  ـال  تلق  مهلمحتل 

اورفک نیذلا  بیـصیس  هلوسر  هللا و  اوبذک  نیذلا  دعق  مهل و  نذویل  بارعالا  نم  نورذـعملا  ءاج  و  : ) یلاعت هلوق  قیداصم  مهف  هبذاک 
هروما و عیمج  یف  هماعلا  دنع  یتح  هتعاطا ، هیلع  بجاولا  ناک  مالـسلا ) هیلع   ) هعیاب نم  و  يور ؟ ام  حصی  فیک  و  میلا .) باذع  مهنم 

حـصالا و  هفلتخم ، مهتعیب  لصا  یف  تایاورلا  نا  انلق : .ایزخ و  کلذ  مهیفکی  و  قحلا ؟ اولذخ  دـق  مذـلا و  نم  اوملـس  فیک  و  هرماوا ،
هیلع  ) یلع لاقف  دعـسب  اوواج  مهنا  يربطلا : يورف  .لیواتلل  لباق  دـحاو  ربخ  الا  هعیبلاب  سیل  لب  اهترهـش ، اـهترثکل و  مدـعلا  تاـیاور 
عیابا ال  لاق : عیاب ، لاقف : رمع  نباب  اوواج  و  هلیبس ، اولخ  لاق : ساب ، ینم  کیلع  ام  هللا  سانلا و  عیابی  یتح  عیابا  ال  لاق : عیاب ، مالسلا :)

انا هوعد  مالـسلا :) هیلع   ) یلع لاق  .هقنع  برـضا  ینع  لخ  رتشالا : لاق  ـالیمح ، يرا  ـال  لاـق : .لـیمحب  یننا  لاـق : ساـنلا ، عیاـبی  یتح 
الا مالـسلا ) هیلع   ) ایلع اوعیاب  نیملـسملا  نا  ربخ : یف  هلمج )  ) یف فنخموبا  يور  .اریبک و  اریغـص و  قلخلا  ییـسل  تملع  ام  هنا  هلیمح 

ناسح و  مالسلا )) هیلع   ) هتعیب یف  نوثالثلا - لصفلا   ) کلام نب  بعک  دعس و  دیز و  نب  هماسا  رمع و  نب  هللادبع  هملـسم و  نب  دمحم 
فرصنا املف  لاق :- نا  یلا  سانلا - عیمج  عیابی  یتح  عیابا  ال  لاقف : عیاب ، هل : لاقف  رمع  نبا  راضحاب  رماف  مالس ، نب  هللادبع  تباث و  نب 

مل اذاف  ینلخ  هل : لاقف  عیاب ، هل : لاقف  دعسب  یتا  مث  اقلخ ، اوسا  هربک  یف  وه  قلخلا و  ییس  وه  اریغـص و  ناک  دقل  مالـسلا :) هیلع   ) لاق
لاق هاتا  املف  هملـسم  نب  دمحم  یلا  ثعب  مث  .هلیبس  اولخ  قدص  لاقف : ادـبا ، ههرکت  رما  یلبق  نم  کیتای  هللا ال  وف  کتعیاب ، يریغ  قبی 

( دحا  ) ضرع هب  برضاف  یفیـسب  برـضا  نا  هعباصا - نیب  کبـش  و  اذکه - اوراص  سانلا و  فلتخا  اذا  ینرما  یبنلا  نا  لاق : عیاب ، هل :
، عیاب هل : لاق  ءاج  املف  هماـسا  یلا  ثعب  مث  .ترما  اـمک  نکف  نذا  قلطناـف  هل : مالـسلا ) هیلع   ) لاـقف .هحربا  ـال  یلزنم  تیتا  عطقنا  اذاـف 

دحا یلا  ثعبی  مل  فارصنالاب و  مالسلا ) هیلع   ) هرماف .سانلا  نکـس  اذا  یتعیب  کیتاتـس  کیلع و  ینم  فالخ  كالوم و ال  ینا  لاقف :
نم ال یف  انل  هجاح  ال  مالـسلا :) هیلع   ) لاقف مالـس  نب  هللادـبع  کلام و  نب  بعک  تباـث و  نب  ناـسح  یلا  ثعبت  ـالا  هل  لـیقف  مهریغ ،

حـصان کل  ینا  هل : لاقف  یناثلا  مویلا  یف  هاتا  هیلع ، عنتماف  هعیبلا  یف  رمع  نبا  ملکت  امل  مالـسلا ) هیلع   ) هنا اضیا  يور  .انیف و  هل  هجاـح 
ام ناک  له  کحی و  و  مالسلا :) هیلع   ) لاقف .نیملـسملا  نیب  يروش  رمالا  تددر  کنیدل و  ترظن  ولف  مهلک  اهب  ضری  مل  کتعیب  نا 

امل لاق : یبعـشلا  نع  داشرالا )  ) يور و  مالکلا …  اذـه  تنا و  ام  قمحا  اـی  ینع  مق  یب ، مهعینـص  کـغلبی  ملا  ینم ، بلط  نع  ناـک 
اهنع بغر  نم  هماـع  هعیب  هذـه  و  : ) هل مـالک  هلمج  یف  مالـسلا ) هیلع   ) لاـق مالـسلا ) هیلع   ) هتعیب نع  اوفقوت  هعم و  نم  دعـس و  لزتعا 
روما ناسح  هللادـبع و  هماسا و  هملـسم و  نبا  دعـس و  نع  ینغلب  دـق  و  لاق :- نا  یلا  هلها - لیبس  ریغ  عبتا  و  مالـسالا ، نید  نع  بغر 

نبا هماسا و  ادعس و  نا  هجورم :)  ) یف يدوعسملا  يور  و  مهنیب .) ینیب و  قحلا  اهتهرک و  مالسلا )) هیلع   ) هتعیب یف  نوثالثلا - لصفلا  )
کلذ هتعیب و  نع  داعقلا  نم  انرکذ  نمم  مهریغ  مه و  هوعیابی  نا  اوبا  و  مالـسلا ،) هیلع   ) یلع نع  دعق  نمم  هملـسم  نب  دـمحم  رمع و 

تبن مهیف و  لمعت  مل  نینموملا  اهب  انبرض  اذاف  کعم  اهب  لتاقن  افویس  انطعا  مالـسلا :) هیلع   ) یلعل لاق  نم  مهنم  و  هنتف ، اهنا  اولاق : مهنا 
اریخ مهیف  هللا  ملع  وـل  و  : ) لاـق و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع مهنع  ضرعاـف  .مهنادـبا  یف  ترـس  نیرفاـکلا  اـهب  انبرـض  اذاـف  مهماـسجا ، نع 

انل نذیا  لاقف : مالسلا ) هیلع   ) یلع یلا  ماقا  رامع  نا  اورکذ  هییتق :) نبا  ءافلخ   ) یف و  وضرعم ن .) مه  اولوتل و  مهعمسا  ول  مهعمـسال و 
نا نم  راصنالا و  نورجاهملا و  ایلع  عیاب  دـق  هل : لاق  هاتاف و  .معن  مالـسلا :) هیلع   ) لاقف .رمـالا  اذـه  یف  اـنعم  فخی  هلعل  رمع  نبا  تآ 

لتاقلا یلع  نا  تملع  دق  و  هالـصلا ، لها  یف  فیـسلا  ترکنا  دـق  و  کضری ، مل  هیلع  كانلـضف  نا  و  کطخـسی ، مل  کیلع  هانلـضف 
فیـسلا و ال هیف  رما  ءاج  هنا  ریغ  یلع ، اهب  مهقحا  ناکف  يروشلا  لها  عمج  یبا  نا  رمع : نبا  هل  لاـقف  .مجرلا  نصحملا  یلع  لـتقلا و 

ول هل : لاقف  هلوقب ، مالسلا ) هیلع   ) ایلع ربخا  هنع و  فرصناف  .یلع  هوادع  ترمـضا  ینا  اهیلع و  ام  ایندلا و  یل  نا  بحا  ام  نکل  هفرعا ،

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 1192 

http://www.ghaemiyeh.com


يارلا هیف  بهذ  رما  هنم  ناک  نکلو  ایلع ، تعیابل  یبنلا  نم  يدی  یف  ام  ول ال  هملسم : نب  دمحم  هل  لاقف  هاتاف  .هملـسم  نب  دمحم  تیتا 
اذا  ) کل لاق  ناک  ناف  رامع : لاقف  هالـصلا - لها  تیار  اذا  وا  نولتتقی - نیملـسملا  تیار  اذا  یبنلا  لاـق  لاـق : فیک ؟ راـمع : هل  لاـقف 

دحا تنا  امنا  کعم  اذه  عمـس  نمف  هالـصلا ،) لها   ) لاق ناک  نا  و  ادبا ، امهفیـسب  نالتتقی  نیملـسم  يرت  هللا ال  وف  نیملـسملا ) تیار 
مکوامد : ) عادولا هجح  موی  دعب  الوق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا نم  دیرتفا  مالـسلا )) هیلع   ) هتعیب یف  نوثالثلا - لصفلا  ، ) نیدهاشلا

هملکف ادعـس  یتا  مث  .کبـسح  هل : لاقف  .نیثدحملا  لتاقت  هملـسم ال  نب  دـمحم  ای  تنا  لوقنف  ثدـحب ؟) الا  مارح  مکیلع  مکلاوما  و 
دعس اما  و  فیعـضف ، رمع  نبا  اما  طهرلا ، ءالوه  عد  مالـسلا :) هیلع   ) یلع هل  لاقف  مالـسلا ) هیلع   ) هیلا فرـصناف  .حیبقلا  مالکلا  رهظاف 

مث هل :- سانلا  هعیب  رکذ  دعب  يرونیدلل - لاوطلا ) رابخا   ) یف .ربیخ و  موی  هاخا  تلتق  ینا  هیلا  یبنذف  هملـسم  نب  دـمحم  اما  و  دوسحف ،
دق مهل : لاقف  هملـسم  نب  دمحم  رمع و  نبا  دعـس و  هیلع  لخدف  قارعلا ، یلا  ریـسملل  بهاتلاب  سانلا  یف  يدان  مالـسلا ) هیلع   ) ایلع نا 
هل رتشالا  لاقف  لاق :- نا  یلا  رفاکلا - نم  ملسملا  فرعی  افیس  ینطعاف  کغلب  ام  ناک  دق  دعس : لاقف  .مکل  اهتهرک  تانه  مکنع  ینغلب 
هیلا انوقبـس  امب  یلوا  اوناک  نا  موقلا و  نا  و  ناـسحاب ، نیعباـتلا  نم  اـناف  راـصنالا  نیرجاـهملا و  نم  نکن  مل  نا  اـنا و  مالـسلا :) هیلع  )

ناسللاب کنع  فلختلا  نودیری  نیذـلا  ءالوه  طعف  بتعتـسم ، نعاط  اهنم  جراخلا  هماع ، هعیب  هذـه  هیف و  مهانکرـش  امم  یلواب  اوسیلف 
رمع نبا  لاب  ام  عفانل : لیق  باعیتسالا :)  ) یف .هیلع و  مه  يذلا  مهیار  مهعدا و  لب  مالسلا :) هیلع   ) یلع لاقف  .سبحلاب  مهبداف  اوبا  ناف 
.هیلع اوعمتجا  یتح  هیواعم  عیابی  ملو  هعامج ، نم  اهعنمی  هقرف و ال  یف  ادـی  یطعی  رمع ال  نبا  ناک  لاقف : ایلع ؟ عیابی  ملو  هیواعم  عیاب 

یلو مالسلا )) هیلع   ) هتعیب یف  نوثالثلا - لصفلا   ) نم هیالولاب  یلوا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا ودع  نوک  مزلتـسی  انید  هللا  حبق  تلق :
نم عنتما  هناف  یغلا ، ماما  دشرلا و  ماما  نیب  رمع  نبا  زیمی  مل  یفاکسالا : هینامثع ) ضقن   ) یف .هسفن و  لب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا

یبنلا نع  يور  هنال  معز  ماما ، الب  هلیللا  کلت  تیبی  الیک  کلملا  دبعل  عیابیل  الیل  هباب  جاجحلا  یلع  قرط  و  مالـسلا ،) هیلع   ) یلع هعیب 
جرخا نا  هلاح  هلاذرتسا  هل و  جاجحلا  راقتحا  نم  غلب  یتح  و  هیلهاج ) هتیم  تام  هل  ماما  تام و ال  نم  : ) لاق هنا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  )

لمج  ) یف امک  فنخموبا  يور  .مهتعیب و  مدع  یلع  هحیرـص  هلاد  عست  تایاور  هذهف  .اهیلع  كدـیب  قفـصا  لاق : شارفلا و  نم  هلجر 
املف مهیلا  ثعبف  هنع ، مهلقاثت  رمع  نبا  هماسا و  هملسم و  نبا  دعس و  نع  هغلب  هرصبلا ، یلاریسملاب  مه  امل  مالـسلا ) هیلع   ) هنا دیفملا -)

امف لاق : یلب ، اولاق : یتعیب ؟ یلع  متـسلا  .یعم  ریـسملا  یلع  مکمرکا  انا ال  و  مکل ، اهتهرک  تانه  مکنع  ینغلب  دـق  مهل : لاـق  اورـضح 
نم نموملا  فرعی  افیس  ینتیطعا  ناف  انموم ، بیصاف  برحلا  هذه  یف  جورخلا  هرکا  ینا  دعـس : هل  لاقف  یتبحـص ؟ نع  مکدعقی  يذلا 

الجر هلتق  یف  رکذ  و  هللا ) الا  هلا  ال   ) لها لتاقا  الا  هللا  تدـهاع  ینکل  یلع و  قلخلا  زعا  تنا  هماـسا : هل  لاـق  .کـعم و  تلتاـق  رفاـکلا 
لاق و  کلذ - هیلع  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا راکنا  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا دهع  یف  اذوعت  اهلاق  هنا  نظو  هینادحولاب  دـهش 
لک سیل  مهل : مالـسلا ) هیلع   ) لاقف .فرعا  ـال  اـم  یلع  ینلمحتـالا  کـلاسا  یـشب ء  برحلا  هذـه  یف  فرعا  تسل  رمع : نب  هللادـبع 

فنخمابا نا  عم  ربخلا ، اذه  ریغ  یلع  مهتعیب  یف  فقن  ملو  .هللا  ینغیسف  اوفرـصناف  لاق : یلب ، اولاق : یتعیب ؟ یلع  متـسلا  .بتاعی  نوتفم 
هیلع  ) هتعیب یف  نوثـالثلا - لـصفلا   ) مدـع دارملا  نا  یلع  یتـعیب ،) یلع  متـسلا  : ) هلوـق لـمح  نکمی  هنا  .عـم  هدـض ، يور  هاور  يذـلا 

نب دیعـس  ناورم و  ریبزلا و  هحلطک و  هتفالخ  یف  اولخی  مل  مهنا  ـالا  هدـهاشم ، نع  اودـعق  نا  مهناـف و  یتعیب ، یف  لـالخالا  مالـسلا ))
دیدـحلا یبا  نبا  نا  لیلدـب  ربخلا  اذـه  نیع  یهف  هعوفرملا ، هررغ )  ) یف یلزتعملا  نسحلا  یبا  هیاور  اـما  .هبقع و  نب  دـیلولا  صاـعلا و 

یف کش  مکدنعا  بتاعی ، نوتفم  لک  ام  مهل : مالسلا ) هیلع   ) یلع لاق  اذکه  یلع ،) اوکادتف  (: ) مالسلا هیلع   ) هلوق حرش  یف  هنع  اهلقن 
، مهقوراف نبا  مهاروش و  هتـس  دحاو  هرـشبملا ، مهترـشع  دحا  دعـس  هیزنت  دارا  امل  هنا  الا  .متلتاق  دـقف  متعیاب  ذاف  لاق  ال ، اولاق : یتعیب ؟
(، متلتاق دقف  متعیاب  اذاف  : ) هلوقب مکنع ) هللا  ینغیسف  اوفرصنا  (: ) مالسلا هیلع   ) هلوق لدبف  ینعملاب  هسفن  دنع  مالـسلا ) هیلع   ) همالک لقن 

دبع لاق  يربطلا :)  ) یف لطابلا ) اورـصنی  ملو  قحلا  اولذخ  ( ) مالـسلا هیلع   ) هلوق رهدلا !؟ دسفا  ام  راظعلا  حلـصی  له  يرت و  امک  هنکل 
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هب لحی  اثدح  ثدحا  له  لاق : معن ، لاق : ایلع ؟ عیاب  نمم  ریبزلا - هحلط و  ینعی  نالجرلا - اذـه  ناک  له  یـسوم : یبال  یناویخلا  ریخ 
اهنا معزت  یتلا  هذـه  نم  اجراخ  ادـحا  یـسومابا  ای  ملعت  له  يردـت ، یتح  كوکرات  اناف  تیرد  ال  لاق : يردا ، ـال  لاـق : هتعیب ؟ ضقن 

ال زاـجحلاب ، يرخا  هقرف  ماـشلاب و  هیواـعم  و  هرـصبلاب ، ریبزلا  هحلط و  و  هفوکلا ، رهطب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نورق  عبرا  یقب  اـمنا  هنتف ؟
کیلع بلغ  یـسومابا  ای  ریخ : دـبع  هل  لاقف  هنتف ، یه  سانلا و  ریخ  کئلوا  یـسوموبا : هل  لاقف  .ودـع  اهب  لتاقی  یف ء و ال  اـهب  یبجی 

.کشغ

هینغم

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

دیز و نبا  هماسا  لیفن و  نبا  ورمع  نبا  دیعس  صاقو و  یبا  نبا  دعس  باطخ و  نبا  رمع  نبا  هللادبع   ) یناسک هرابرد  مالـسلا  هیلع  ماما 
نآ یهارمه  هب  ندـیگنج  زا  هک  ناـشیا ) نا  دـننام  سیق و  نبا  فنحا  يرعـشا و  یـسوموبا  کـلام و  نبا  سنا  هملـسم و  نبا  دـمحم 

کمک ار  هیواعم )  ) لطاب دـندومنن و  یهارمه  مالـسلا ) هیلع  ماما   ) قح اب  تسا : هدومرف  دـندرک  يریگ  هرانک  نانمـشد ) اب   ) ترـضح
ای و  دنرادن ، يرذـع  دـندومن  رایتخا  یفرط  یب  هک  نانآ  دـنراد و  يا  هناهب  دـندومن  يرای  ار  لطاب  هک  نانآ  هکنیا  هب  هراشا   ) دـندرکن
رد ناشیا  هک  تسنآ  هب  هراشا  ای  و  تسین ، اهنآ  رد  لطاب  زا  يا  هناـشن  قح و  زا  يرثا  هک  یناـسک  دوجو  ندوب  هدوهیب  هب  تسا  هراـشا 

(. دندوب هدیسرن  دندومن  يرای  ار  لطاب  هک  نارگید  صاع و  نبا  ورمع  هب  یهارمگ  تواقش و 

ینامز

نب دعس  رمع  نب  هللادبع  دنک ، گنج  لمج  باحـصا  اب  تشاد  دصق  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  هک  هاگنآ  دسیون : یم  دیدحلا  یبا  نبا 
زا هیانک  دومرف ، ار  الاب  هلمج  ترـضح  .دـندرک  رظن  فرـص  يو  اب  تکرح  زا  دـندرکن و  يراـی  ار  ترـضح  نآ  ناـشلاثما  صاـقو و 
نم دیورب  دش  دیهاوخن  شنزرس  دیا  هدش  هدولآ  تسالب ) تقیقح  رد  هک   ) ینارذگ شوخ  يرورپ و  نت  یتمالس ، هب  هک  امـش  هکنیا 

دهاوخ راوتـسا  الب  رد  نموم  اما  درادن ، شزرا  اجک  چیه  داد  تسد  زا  ار  دوخ  لرتنک  هک  يا  هدـید  الب  ناسنا  مرادـن ! امـش  هب  يزاین 
.دوب

يزاریش دمحم  دیس 

اودعتبا لب  هلوح ، اوفتلی  مل  ذا  لطابلا ) اورصنی  مل  و   ) هورـصنی ملف  قحلا ) اولذخ  -: ) هعم لاتقلا  اولزتعا  نیذلا  یف  مالـسلا - هیلع  لاق  و 
.نیفرطلا نع 

يوسوم

لاتقلا اولزتعا  مامالا  دهع  یف  سانلا  ضعب  حرشلا : .هبابرا  هنوعم  هترصن و  كرت  قحلا : لذخ  .هکرت  هنع و  یحنت  یشلا ء : لزتعا  هغللا :
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اولذخ مهنا  مامالا : مهل  لاقف  مهریغ  يرعـشالا و  یـسوم  یبا  صاق و  یبا و  دعـس  رمع و  نب  هللادبع  مهنم  هدـض  هعم و ال  اولتاقی  ملف 
مهل هنم  هملکلا  هذـه  قحلا و  اولذـخ  مهنکل  لطابلا  اورـصنی  مل  مهف  هعم ، لاتقلاب  لطابلا  اورـصنی  مل  هنود و  لاتقلا  نع  دوعقلاب  قحلا 

.هل التاقم  لطابلل  الذاخ  هنع  اعفادم  قحلل  ارصان  الا  نوکی  نموملا ال  نال  هعجوم  هباصا  مهتباصا  هغیلب  مذ  هملک 

یناقلاط

باطخ و نب  رمع  نب  هللا  دبع  هک  میدروآ  نیشیپ  ثحابم  رد  ار  هورگ  نیا  ياهمان  دیوگ : یم  نخس  نیا  حرش  نمض  دیدحلا  یبا  نبا 
رگید یتعامج  کلام و  نب  سنا  هملـسم و  نب  دـمحم  دـیز و  نب  هماسا  لیفن و  نب  ورمع  نب  دـیز  نب  دیعـس  صاـقو و  یبا  نب  دـعس 

.دندوب

گنج رد  تکرـش  يارب  ار  ناـنآ  هک  یماـگنه  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  هک  تـسا  هدروآ  ررغلا  باـتک  رد  نیـسحلا  وـبا  اـم  خـیش 
کنیا دومرف : .مینک  یمن  مه  گنج  یلو  هن ، دـنتفگ : دـیتسه ؟ تعیب  نیا  رکنم  ایآ  دومرف : نانآ  هب  دـندروآ ، هناهب  نانآ  دـناوخارف و 

ماما هک  دـندنام  تمالـس  هب  شهوکن  زا  نانآ  هنوگ  نیدـب  دـیا و  هدرک  تکرـش  مه  گنج  رد  هک  تسا  نانچ  دـیا ، هدرک  تعیب  هک 
گنج هیواعم  اب  نم  هارمه  دـندادن و  يرای  ارم  هک  تسا  نیا  مه  مالّـسلا  هیلع  یلع  نخـس  ینعم  .تسا  هدوب  دونـشخ  نانآ  زا  ناـشیا 

یفاکـسا رفعج  وبا  ام  خیـش  هلمج  زا  دننک ، یمن  رظن  راهظا  دنتـسه و  فقوتم  موق  نیا  هراب  رد  ام  يدادغب  نارای  زا  یهورگ  .دندرکن 
.تسا لیام  هدیقع  نیمه  هب  مه 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

 . َلِطاَْبلا اوُرُْصنَی  َْمل  ،َو  َّقَْحلا اُولَذَخ  ُهَعَم : َلاَتِْقلا  اُولَزَتْعا  َنیِذَّلا  ِیف 

ار لطاب  دنتـشاذگ و  اهنت  ار  قح  : دومرف دـندرک  يریگ  هرانک  ترـضح  باکر  رد  گـنج  زا  هک  یناـسک  دروم  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
اب ار  زیمآ  تمکح  هلمج  نیا  دوـخ  یلاـما  باـتک  رد  يافوتم 460 )  ) یـسوط خیـش  موحرم  هنامیکح : راتفگ  دنـس  دندرکن . ( ! يرای 

هیلع یلع  نانمؤمریما  هب  یثیل  طوح  نب  ثراح  : دیوگ یم  یلذه  رکبوبا  هک  تسا  هدروآ  يرت  حورـشم  ثیدـح  نمـض  رد  یتوافت و 
مالـسلا هیلع  ماما  اهنآ ) قباوس  هظحالم  هب   ) دندوب قح  رب  هشیاع  ریبز و  هحلط و  منک  یم  رکف  نم  نانمؤمریما  يا  : درک ضرع  مالـسلا 
هتـشذگ ثداوح  زا  یـضعب  هب  اهنت  هکنیا  هب  هراشا   ) يدـیدن ار  ترـس  يالاب  يدرک و  هاگن  ار  دوخ  ياپ  نییاپ  وت  ثراـح ! يا  : دومرف

صاخـشا هلیـسو  هب  ار  لطاب  قح و  : دوزفا ماما  سپـس  ینیب ) یمن  ار  تسا  هداد  خر  زورما  نآ و  زا  دـعب  هک  یثداوح  يدرک و  تعانق 
زیهرپ نآ  زا  هک  ار  یناـسک  هاـگ  نآ  ، یـسانشب ار  لـطاب  ار و  نآ  ناوریپ  سپـس  یـسانشب و  ار  قح  تسخن  دـیاب  ، تخانـش ناوـت  یمن 
هارمه لمج  گنج  رد  وت  اب  هن  هک   ) مشاب « کـلام نب  دعـس  »و« رمع نب  هّللادـبع  » دـننام نم  هک  دراد  یعناـم  هچ  : تفگ ثراح.دـندرک 
ِْنیَمامإ اناک  یتَم  َلِطاْبلا  ارُْـصنَی  َْمل  َّقَْحلا َو  الذَـخ  ًادْعَـس  َرَمُع َو  ِْنب  ِهّللاَدـْبَع  َّنإ  :» دومرف ناـنمؤم  ریما  دـندرک ؟) تفلاـخم  هن  دـندش و 

یک اهنآ.دندرک  يرای  زین  ار  لطاب  دنتشادرب و  قح  يرای  زا  تسد  صاقو ) یبا  نب  دعـس   ) کلام نب  دعـس  رمع و  نب  هّللادبع  ؛ ِناعبَُّتیَف
نادنمـشناد زا  یتعامج  : دیوگ یم  ناتـساد  نیا  رکذ  زا  دـعب  هغالبلا  جـهن  رداصم  هدنـسیون  «. دوش يوریپ  اهنآ  زا  هک  دـنا  هدوب  اوشیپ 

،ج 4،ص هغـالبلا جـهن  رداـصم  ) .دـندروآ دوخ  ياـه  باـتک  رد  ار  ارجاـم  نیا  زا  ییاـه  شخب  يزوج  نبا  یبوقعی و  ، ظـحاج دـننام 
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جهن مامت  ) .تسا هدـمآ  ماـما  زا  یحورـشم  مـالک  رکذ  اـب  نومـضم  نیمه  هب  بیرق  یناتـساد  زین  هغـالبلا  جـهن  ماـمت  باـتک  رد  (. 19
(. ( ،ص 426 هغالبلا

یفنم ياه  فرط  یب 

یبا نب  دعس  » دننام ناناملسم  زا  سانشرس  دارفا  یضعب  هب  طوبرم  ماما  هنامیکح  نخس  نیا  ، دمآ تمکح  نیا  دنس  رد  هک  هنوگ  نامه 
فرط یب  هکلب  دنتسویپن ، زین  وا  نانمـشد  هبو  دندرکن  یهارمه  ماما  اب  نیفـصو  لمج  گنج  رد  هک  تسا  رمع » نب  هّللادبع  »و« صاقو

: دیامرف یم  اهنآ  هرابرد  ماما.دندش  لسوتم  یهاو  ياهرذع  هبو  دندنام 

( . َلِطاَْبلا اوُرُْصنَی  َْمل  ،َو  َّقَْحلا اُولَذَخ  ( ؛» دندرکن يرای  ار  لطاب  دنتشذگ و  اهنت  ار  قح  »

مایپ هب  دنتساخنرب و  قح  يرای  هب  نوچ  یلو  ؛ دنتفرگن رارق  ام  لباقم  فص  رد  دنتفاتـشن و  لطاب  يرای  هب  اهنآ  هچرگ  هک  نیا  هب  هراشا 
( نیملـسم ماـما  و   ) قح ناوریپ  دـض  رب  هک  یملاـظ  هورگ  نآ  هب  ِهّللا ؛» ِْرمَأ  یلِإ  َءیِفَت  یّتَح  یِْغبَت  ِیتَّلا  اُوِلتاـقَف  : »» دـیوگ یم  هک  نآرق 

.دنتمالم شنزرس و  هنوگ  ره  روخرد  دندرکن  لمع  .( هیآ 9 ، تارجح « ) . دنهن ندرگ  نامرف  هب  ات  دیگنجب  هتساخرب 

هاتوک ماش  ناراکتیانج  لمج و  باحـصا  اب  هزرابم  هلئـسم  رد  یلو  دـندوب  هدرک  تعیب  مالـسلا  هیلع  یلع  اب  هورگ  نیا  ایآ  هک  نیا  رد 
ار تعیب  اهنیا  هک  هدمآ  اه  لقن  زا  یـضعب  رد.تسا  رظن  فالتخا  ناخروم  نایم  رد  ، دندوب هتفرن  تعیب  راب  ریز  ادتبا  زا  ای  دندوب  هدـمآ 
نآ اب  تعیب  راب  ریز  ادـتبا  زا  اه  لقن  زا  رگید  یخرب  قباطم  دـندرکن و  لمع  لطاب  لـها  اـب  هزراـبم  رد  ماـما  ناـمرف  هب  یلو  دـنتفریذپ 

.دندز زاب  رس  ماما  اب  تعیب  زا  نیملسم  روهمج  فالخ  رب  هک  دندوب  يزیچان  تیلقا  ءزج  دنتفرن و  ترضح 

موحرم هغالبلا  جهن  حرش   ) . .دندرکن تعیب  هورگ  نیا  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  تایاور  رثکا  هک  تسا  دقتعم  يرتشوش  همالع  موحرم 
. ( ،ج 9،ص 577 يرتست

هزرابم لطاب  اب  دـندنوپب و  وا  رکـشل  هب  هک  تشاد  راظتنا  ماما  هنوگچ  دـندرکن  تعیب  اهنآ  رگا  هک  دـیآ  یم  شیپ  لاؤس  نیا  اجنیا  رد 
.دننک

يارب تجح  نیا  دـندوب و  هدرک  تعیب  راصنا  نارجاهم و  عطاق  تیرثکا  ناناملـسم و  روهمج  ًالّوا  اریز  ، تسا نشور  لاؤس  نیا  خـساپ 
کی فیاـظو  یلو  دنـشاب  هدرکن  تعیب  اـهنآ  هک  ضرف  هب  ًاـیناث.دز  رـس  اـهنآ  زا  هک  دوب  یگرزب  هاـنگ  تعیب  كرت  دوـب و  مدرم  همه 

هیآ هب  ، دنهد ماجنا  دیاب  ار  جح  هزور و  زامن و  هک  هنوگ  نامه  ینعی  دننک  لمع  دیاب  نآرق  تایآ  هب  دـنهد و  ماجنا  دـیاب  ار  ناملـسم 
.درادن یطبر  تعیب  هب  هک  تسا  یمالسا  هفیظو  کی  نیا.دنهن  ندرگ  دیاب  زین  ِهّللا » ِْرمَأ  یلِإ  َءیِفَت  یّتَح  یِْغبَت  ِیتَّلا  اُوِلتاقَف   » هفیرش

: دومرف هک  تسا  هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  زین  یثیدح  رد  هک  نیا  صوصخ  هب 

یگنگ ناطیـش  دنک  رایتخا  توکـس  دـنامب و  توافت  یب  فرط و  یب  قح  هب  تبـسن  هک  یـسک  ٌسَرْخَأ ؛ ٌناْطیَـش  ِّقَْحلا  ِنَع  ُتِکاّسلا  »
فورعم ياه  تیصخش  ناونع  هب  هک  دارفا  هنوگ  نیا  يریگ  هرانک  هک  نیا  هژیو  هب  .( ،ج 4،ص 227 هینغم هغالبلا  جهن  حرش  «. ) . تسا

.درک یم  دراو  قح  رکیپ  رب  يرتدیدش  تابرض  دندش  یم  هتخانش  یمالسا  هعماج 
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چیه : تفگ یم  تافو  ماگنه  هب  هک  دسیون  یم  « رمع نب  هللا  دبع  » تالاح حرش  رد  باعیتسا  باتک  رد  ربلا  دبع  نبا  هک  نیا  هجوت  لباق 
راـکیپ بلاـط  یبا  نب  یلع  هارمه  رگمتـس  هورگ  نآ  اـب  نم  هک  هـک  نـیا  زج  تـسین  اـیند  رما  زا  مـلد  رد  يا  هدـننک  تحاراـن  يزیچ 

.( ،ج 4،ص 17 هغالبلا جهن  رداصم  «. ) . مدرکن

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said the following about those who avoided fighting on his side:
“They abandoned righteousness but did not support wrong."{This saying is about
those who claimed to be neutral, such as Abdullāh ibn 'Omar, Sa'd ibn Abū Waqqās,
Abū Mūsa al-Ash'ari, al-Ahnaf ibn Qays, Muhammed ibn Maslamah, Usamah ibn Zaid
and Anas ibn Mālik. Undoubtedly, these people did not openly support wrong but did
not support right, either. Such a conduct is also a kind of support for wrong.

.{ Therefore, they will be counted among the opponents of what is right

زارد يوزرآ  شهوکن  رد  : 19 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ِِهلَجَِأب َرَثَع  ِِهلَمَأ  ناَنِع  ِیف  يَرَج  نَم  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

 . دروآ رد  ياپ  زا  ار  وا  گرم  دزات ، شیوخ  يوزرآ  یپ  رد  هک  سک  نآ  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 

يدیهش

.دزادنا رد  رس  هب  شگرم  دزات ، شیوخ  يوزرآ  هارمه  هک  ره 

یلیبدرا

دوخ لجاب  دیآ  رد  رسب  ارنآ  ماجل  دریگ  تسدب  دوخ و  يوزرآ  نانع  رد  دور  هک  ره 

یتیآ
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.دنز نیمز  رب  دنازغلب و  شگرم  دباتشب  نآ  یپ  رد  دنک و  اهر  ار  وزرآ  بکرم  نانع  هک  ره  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . دیآرد رس  هب  شیوخ  لجا  هب  دباتشب  شیوزرآ  یپ  رد  هک  نآ  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

مثیم نبا 

يروآدای اب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما دـنازرل .) ار  وا  لجا  تخاس  اهر  ار  شنامرآ  بکرم  نانع  و  تفاتـش ، دوخ  يوزرآ  یپ  رد  سک  ره  )
تهابش هظحالم ي  هب  ار  نانع  هملک ي  و  هتشاد ، رذحرب  نتشاد  وزرآ  رد  يور  هدایز  زا  گرم ، هلیسو ي  هب  اهوزرآ  نتسسگ  مه  زا 
هراعتسا تعرس ، زا  يراددوخ  يارب  ار  راثع  هملک ي  و  وزرآ ، لوط  ياتسار  رد  نتفاتـش  يارب  ار  يرج  ظفل  يراوس و  بسا  هب  وزرآ 

.هریغ گنس و  نوچمه  یعنام  اب  دروخرب  رثا  رد  هدنود  شزغل  لیبق  زا  باتش  عناوم  گرم و  ندیسر  ارف  لیلد  هب  تسا ، هدروآ 

دیدحلا یبا 

 . ِِهلجَِأب َرَثَع  ِِهلَمَأ  ناَنِع  ِیف  يَرَج  ْنَم  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

.کلذ یلع  هدایز  انهاه  رکذن  لمألا و  یف  ریثک  لوق  انل  مدقت  دق 

.کحضی ءاضقلا  نوردقملا و  ردقی  هرورغ و  لمألا و  تیسنل  هریسم  لجألا و  تیأر  ول  مالسلا  هیلع  نسحلا  لاق 

نوبجعت هلآ أ ال  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاقف  رهـش  یلإ  رانید  هئامب  هدیلو  يرتشا  دیز  نب  هماسأ  نأ  يردـخلا  دیعـس  وبأ  يور  و 
.لمألا لیوطل  هماسأ  نإ  رهش  یلإ  يرتشی  هماسأ  نم 

.ناک امک  هنإف  یلمأ  الإ  صقنلا  هیف  تفرع  دق  الإ  ءیش  نم  امف  هنس  هئام  نیثالث و  نم  اوحن  تغلب  دق  يدهنلا  نامثع  وبأ 

اصرح مایألا  كدیزت  كارأ  رعاشلا  لاق 

اهیف قرغأف  ینملا  ینمت  نم  رخآ  لاق  و 

یناشاک

لما یپ  رد  ندش  ناور  سپ  دوخ  لجا  هب  دیآرد  رس  هب  هاگان  ار ، نآ  ماجل  دریگ  تسد  هب  دوخ و  يوزرآ  نانع  رد  دور  هک  ره  ینعی 
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ناهگان دزاتب  رـس  رب  لجا  تسا  هاگ  نیمک  نیک  ناهج  رکف  زا  رذگب  يدیما  دنب  رد  دنچ  رعـش : دـیابن  لجا  زا  نتـشگ  لفاغ  دـیاشن و 
.نآ زا  ندوب  لفاغ  رابتعا  هب  لجا  هاجف  يارب  زا  ار  راثع )  ) ظفل لما و  رد  ضوخ  تعرس  يارب  زا  ار  يرج )  ) ظفل هدومرف  هراعتسا 

یلمآ

ینیوزق

ایند هب  صیرح  اهوزرآ و  هتفیش  شیوخ ، لجا  هب  دیآرد  رس  هب  هاگان  شیوخ ، لما  لوط  دیما و  نانع  رد  باتش  هب  نتفر  دورب  هک  ره 
نسوت و  دزات ، یم  وا  رب  تافآ  نیمک  زا  گرم  رکـشل  هک  ددرگ  یم  رادربخ  هاگنآ  و  دزات ، یم  لما  لوط  نادیم  رد  دوخ  دیما  نسوت 

هاچ هار و  هظحالم  و  دیـشکب ، وا  نانع  دیآرد  رـس  هب  نسوت  نیا  هکنآ  زا  رتشیب  ناه  دـیآ ، یمرد  رـس  هب  ناحتما  نادـیم  رد  وا  تخس 
دیئامن

یجیهال

.دوخ گرم  رد  دتفا  رد  رس  هب  ار  دوخ  يوزرآ  بکرم  ماجل  درک  اهر  هک  یسک  هک  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  تفگ  ینعی و 

ییوخ

مذب هءولمم  رابخالا  نکل  و  ءاجرلاب ، لمالا  نویوغللا  رسف  ینعملا : .دجنملا  هاجر - الیمات : لما  الما و  لمای  لما  ءاجرلا ، لمالا ) : ) هغللا
هدیقی مل  اقلطم و  لمالا  هلمجلا  هذه  یف  مالـسلا ) هیلع   ) مذ دق  و  قالخالا ، هیحان  نم  نیب  قرف  امهنیب  هنا  رهظیف  ءاجرلا ، حدم  لمالا و 

یغبنی و ام  عقوت  هناف  ءاجرلا  فالخب  هبابسا ، ایهتی  مل  هبام و  نسحی  مل  یغبنی و  ام ال  عقوت  لمالاف  رابخالا ، ضعب  یف  امک  لمالا  لوطب 
هلسرا هنانع و  یقلا  نمف  ءاشی ، ثیح  یلا  يرجلا  نع  هدص  هنانع و  طبض  نم  دبال  سومش  سرفب  لمالا  مالسلا ) هیلع   ) هبش و  رـسیتی ،
.هبکار کلهی  رئب و  یف  عقی  وا  رثعی  نا  ثبلی  ملف  ءاش ، ثیح  ضکری  هنانع  لسراف  اسومـش  اسرف  بکر  نم  لاحک  هلاحف  هعم  يرج  و 

.دسر يدوبان  گرمب و  دور ، نانعمه  وزرآ  اب  هک  ره  همجرتلا :

شکرد نالف  يا  شدیوگ  گرم   *** شکرس دور  وزرآ  اب  هک  ره 

يرتشوش

، هب رثعیف  هنانع ، هیلختب  هیرج  یف  قرغا  اسرف و  بکر  نمب  هتاذل  یف  قرغتسی  نم  مالسلا  هیلع  هبـش  طقـسف ،) هبرثع  : ) لاقی هلزلا  هرثعلا :
لوا ناک  دیزی  يرذالبلا :) باسنا   ) یف .هیواعم و  نب  دیزی  انطاب ، ارهاظ و  مالسلا  هیلع  همالکل  لماکلا  قادصملا  .هکلهی و  هطقـسیف و 

دورقلا و نم  نوفرتملا ، هنم  کحضی  امب  هکفتلا  و  ناملغلا ، نایقلا و  ذاختا  و  دیصلا ، ءانغلاب و  راتهتـسالا  و  بارـشلا ، برـش  رهظا  نم 
مدانی ناک  هیف : .هقارحا و  تیبلا و  یمر  هرحلا و  لها  لتق  مالـسلا و  هیلع  نیـسحلا  لتق  هدی  یلع  يرج  مث  هکیدلا  بالکلاب و  هرقاعملا 

و مالـسلا ، هیلع  نیـسحلا  لتقل  هفوکلا  یلع  دایز  نب  هللادیبع  هیلوتب  هیلع  راشا  يذلا  وه  و  تلق : .هیواعم  یلوم  نوجرـس  بارـشلا  یلع 
یلع هدهعب  هللادیبع  یلا  دیزی  هلـسرا  يذـلا  وه  و  تلق : .اضیا  ملـسم  هینغی  اضیا و  هبیتقابا  یلهابلا  ورمع  نب  ملـسم  برـشلا  یلع  مدانی 

هلعجی درق  دیزیل  ناک  هیف : .میمحلا و  نم  الا  یقست  یقستسا ال  امل  لیقع  نب  ملـسمل  لاق  و  هفوکلا ، یلا  هرـصبلا  نم  هعم  ءاجو  هفوکلا 
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: تلق .خـسمف  هئیطخ  باـصا  لیئارـسا  توملا ) یف  نوثـالثلا - سداـسلا و  لـصفلا   ) ینب نم  خیـش  اذـه  لوـقی : و  هینکی ، هیدـی و  نیب 
هلمحی ناک  عنـصی و  امم  کحـضی  ذیبنلا و  هیقـسی  ناک  و  لاق : .مهئادتعاب  لیئارـسا  ینب  نم  موق  خـسمب  همکح  یف  نآرقلاب  ءازهتـسا 
تکله نا  اهیلع  سیلف  اهنانع  لضفب  سیقابا  کسمت  لوقی : لعج  اموی و  هیلع  هلمحف  اهقبسیف ، لیخلا  عم  اهلسری  هیـشحو و  ناتا  یلع 

لمح هنا  دـیزی  هافو  ببـس  نا  ماشلا  لها  نم  خیـش  یل  رکذ  و  لاق : ناتا  نینموملاریما  لیخ  اهلک و  هعامجلا  لیخ  تقبـس  دـقف  نامض 
حرخ لاق : شایع  نبا  نع  يور  .ء و  یـش  هفوج  یف  عطقنا  وا  هقنع  تقدناف  طقـسف ، اهفلخ  ضکر  مث  نارکـس  وه  ناتالا و  یلع  هدرق 

فلخابا لوقی : ناتالا و  ضکری  لعج  ادرق و  اهیلع  لمح  دق  هیـشحو  ناتا  هیدی  نیب  بکرف و  نارکـس ، وه  و  نیراوحب ، دیـصتی  دیزی 
هتینم و تقرط  دیزی : توم  یف  يدعسلا  هدارع  نبا  لاق  هیف : .هقنع و  تقدناف  طقسف  نامض  تکله  نا  اهیلع  سیلف  هلیح  کسفنل  لتحا 

لاقف نمیلا  نایتاب  مه  دیزی  ناک  هیف : موقت و  هعاس و  دعقت  جنـصلاب  هناوشن  یلع  یکبت  هنرم  موثرم و  فعار  قزو  بوک  هداس  دـنع و 
نمل ابتف  توملا ) یف  نوثالثلا - سداسلا و  لـصفلا   ) دـیزی دورقلا  ضرا  یلا  نحف  اـنراوج  لـم  درقلا  قیدـص  دـیزی  خونت : نم  لـجر 

دورق هنم  نوندالا  هتباحص  هفیلخ  انیلع  یسما 

هینغم

و نیرخالا ، محازت  و  اهماطح ، ایندـلا و  یف  کلمال  نانعلا  قلطت  نا  وه  مومذـملا  .لمعلا و  لطبل  لمالا  ول ال  و  لامالاب ، لامعالا  لـک 
هفطتخا و  هدعب ، ام  توملا و  یـسن  هناش  اذـه  ناک  نم  .هعیرـش و  نیدـب و  و ال  مارح ، وا  بجاوب  ثرتکم  ریغ  اهلجا  نم  برحلا  نلعت 

.دادعتسا داز و  الب  هقلاخ  یلا  هب  بهذ  و  هرغ ، نیح  یلع 

هدبع

غلبی نا  لبق  توملاب  هلجا  یف  طقـس  لمع  الب  هبلطم  غولب  هسفن  ینمی  لمالا  نانعب  هتداعـس  یلا  هیرج  ناک  نم  يا  هلجاب : رثع  هلما  … 
هبادلا هب  کسمت  ماجللا  ریس  باتکک  نانعلا  دیری و  امم  ائیش 

يرفعج

مالسالا ضیف 

ار وا  گرم  دـنک  اهر  ار  شراهم  دباتـشب و  دوخ  يوزرآ  لابند  هک  ره  تسا : هدومرف  زارد ) يوزرآ  شهوکن  رد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
(. دیشابن لفاغ  گرم  زا  دیورن و  زارد  ياهوزرآ  یپ  رد  سپ  دریم ، یم  هدیسرن  شیوزرآ  هب   ) دنازغل یم 

ینامز

هیلع و هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  ترفن  دروم  اجنآ  ات  زارد  يوزرآ  دنادرگ  یم  فرحنم  قح  ریـسم  زا  ار  ناسنا  زارد ، رود و  ياهوزرآ 
زینک هک  دینک  یمن  بجعت  هماسا  زا  دومرف : رانید  دصکی  هب  ههام  کی  تسا  هدـیرخ  يزینک  دـیز  نب  هماسا  دینـش  یتقو  هک  دوب  هلآ )

.دناد یم  کین  داینب  ریخ و  راک  رد  ار  حیحص  يوزرآ  نابرهم  يادخ  دراد ! ینالوط  یئوزرآ  وا  درخ  یم  ههام  کی  هب  ار 

يزاریش دمحم  دیس 
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طقـس يا  هلجاب ) رثع   ) هل لمعی  نا  نودب  قرـشملا  لبقتـسملا  نمتی  هلامآ ، یف  راس  ناب  هلما ) نانع  یف  يرج  نم  : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
.هلما ریسی  الئل  هذخای  مل  و  نانعلا ، كرت  دارملا  و  هبادلا ، هب  کسمت  ماجللا  ریس  نانع  و  دیری ، امم  ائیش  غلبی  نا  لبق  توملاب  هلجا  یف 

يوسوم

: حرـشلا .توملا  بورـضملا ، تقولا  لجالا : .عقو  طقـس و  رثع : .هبادـلا  هب  کسمت  ماجللا  ریـس  باتک  نزو  نانعلا : .راس  يرج : هغللا :
وا هفار  نود  یعـست  تیقب  اهقیقحت و  ءارو  تلـسرتسا  اذاف  اذکه …  لامآ و  تددجت  یـش ء  کلامآ  نم  ققحت  املک  هریثک و  لامالا 

عطقیف هاجف  توملا  کیتای  قرطلا  یتش  لبـسلا و  لک  اهلیبس  یف  تسراـم  عونمم و  زئاـج و  وا  مارح  وا  لـالح  یلا  رظن  نود  همحر و 
ءارو لسرتسی  نا  ناسنالا  اذـهل  هیبنت  مالـسلا  هیلع  همالکف  نایـصع …  درمت و  هلاح  یف  کبر  یلا  لقتنت  اـهیلع و  یـضقی  کـلامآ و 

 … توملل باسح  نود  هللا و  یلا  تافتلا  نود  لمالا 

یناقلاط

رگید یخرب  کنیا  میا و  هتفگ  وزرآ  دروم  رد  يرایسب  نانخس  هتشذگ  ثحابم  رد  دیوگ : یم  نخـس  نیا  حرـش  رد  دیدحلا  یبا  نبا 
، ینک یم  شومارف  ار  نآ  بیرف  وزرآ و  یشیدنیب ، نآ  ریسم  گرم و  هراب  رد  رگا  تسا : هدومرف  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  .مییوگ  یم 

.ددنخ یم  تشونرس  دنراد و  اهرادنپ  دوخ  يارب  ناگدننک  ریدقت 

یّلص ربمایپ  .دزادرپب  ار  نآ  هام  کی  زا  سپ  هک  دیرخ  رانید  دص  هب  ار  یکزینک  دیز  نب  هماسا  هک  دنک  یم  تیاور  يردخ  دیعس  وبا 
زارد هماسا  هک  انامه  دـنک  یم  يرادـیرخ  ههام  کـی  ار  يزیچ  هک  دـینک  یمن  تفگـش  هماـسا  زا  اـیآ  دومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا 

.تسوزرآ

هک میوزرآ  رگم  مشاب  هتفاین  یتساک  نآ  رد  هک  تسین  زیچ  چیه  ما ، هدیسر  یگلاس  یس  دصکی و  دودح  هب  دیوگ : يدهن  نامثع  وبا 
.تسا دوخ  لاح  رب  نانچمه 

يراد یتیاهن  دح و  ایآ  يریم ، یمن  هک  ییوگ  دیازفا ، یم  ایند  رب  ار  وت  صرح  راگزور ، هک  تمنیب  یم  : » تسا هدورس  نینچ  يرعاش 
نآ رد  دنک و  وزرآ  ار  اهوزرآ  سک  ره   » تسا هتفگ  يرگید  مدش .» دونـشخ  تسا و  سب  ارم  ییوگب  یـسرب ، نآ  رب  يزور  رگا  هک 

«. ...دریم یم  شیوزرآ  هب  ندیسر  زا  شیپ  دوش  هقرغ 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

 . ِِهلَجَِأب َرَثَع  ِِهلَمَأ  ناَنِع  ِیف  يَرَج  ْنَم 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

رد زیمآ  تمکح  هلمج  نیا  هنامیکح : راـتفگ  دنـس  داـتفا .( ! دـهاوخ  گرم  ماد )  ) رد درادرب  ماـگ  شیاـهوزرآ  ریـسم  رد  هک  یـسک 
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یخْرأ ْنَم  :» يرت حیـصف  تروص  هب  زارط  باتک  رد  تسا و  هدمآ  هتـسیز  یم  یـضر  دّیـس  زا  لبق  هک  ظحاج  نامثع  وبا  هئاملا  باتک 
رد ار  هلمج  نیا  نانمؤم  ریما  هک  دوش  یم  هدافتـسا  نیظعاولا  هضور  باتک  رد  يروباشین  لاتف  ترابع  زا  دوش و  یم  هدـید  « ِِهلمأ َنانِع 

هلمج نیا  هغالبلا  جهن  مامت  باتک  رد  و  ،ج 4،ص 20 ) هغالبلا جهن  رداصم  ) .هدومرف نایب  رگید  زیمآ  تمکح  هلمج  نیدنچ  يال  هبال 
مامت ) .تسا هدرواین  هبطخ  نیا  رد  ار  نآ  یـضر  دّیـس  موحرم  هک  یلاح  رد  هدروآ  هغالبلا  جـهن  مجنپ  یـس و  هبطخ  يـال  هبـال  رد  ار 

(. ( ،ص 476 هغالبلا جهن 

اهوزرآ ربارب  رد  میلست  هجیتن 

هراشا دریگ  یم  ار  ناسنا  ناماد  هک  یتشونرس  اهوزرآ و  لوط  هلئـسم  هب  دوخ  زیمآ  تمکح  هاتوک و  راتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
 ) ِِهلَجَِأب َرَثَع  ِِهلَمَأ  ناَـنِع  ِیف  يَرَج  ْنَم  ( ؛» داـتفا دـهاوخ  گرم  ماد )  ) رد درادرب  ماـگ  اـهوزرآ  ریـسم  رد  هک  یـسک  :» دـیامرف یم  هدرک 

تـسد هب  ار  دوخ  رایتخا  هک  یـصخش  نینچ  ینعی  ؛ تسا « یف » يانعم هب  دـنا  هتفگ  ناـققحم  زا  یعمج  هک  هنوگ  ناـمه  « ِِهلَجأـِب » رد « اـب .»
 ( . .تسا هدادن  ماجنا  یتبثم  لمع  هک  یلاح  رد  دنک  یم  طوقس  شگرم  رد  هدرپس  اهوزرآ 

صاخـشا ناـموصعم و  دروم  رد  هژاو  نیا  ور  نیا  زا  ، لوقعماـن اـی  دـشاب  لوـقعم  يوزرآ  هاوـخ  ؛ تسا وزرآ  عوـن  ره  ياـنعم  هب  لـمأ 
هطقن نیرخآ  نامه  هک  هدـش  هدرمـش  « لمألا هتنم  » ناونع هب  دـنوادخ  یتح  دـنمان و  یم  لامآ  هبعک  ار  اـهنآ  هتفر  راـک  هب  زین  هتـسجرب 

: میناوخ یم  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  هناگ  هدزناپ  تاجانم  زا  نیرقتفم  تاجانم  رد.تسا  وزرآ 

: دومرف هک  هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  زین  ثیدح  رد  و  َنیِلمْآلا » ِلَمَأ  یهَْتنُم  ای  »

رگا تسا و  نم  تما  يارب  تمحر  هیام  وزرآ  ًارَجَـش ؛ ٌسِراَغ  َسَرَغ  َال  اَهَدـَلَو َو  ٌهَدـِلاَو  ْتَعَـضَر  اَم  ُلَمَْألا  َال  َْول  ِیتَّمُِأل َو  ٌهَمْحَر  ُلَـمَْألا  »
اریز .( ،ج 74،ص 175 راونـالاراحب «. ) . تشاـک یمن  یتـخرد  یناـبغاب  چـیه  داد و  یمن  ریـش  ار  شدـنزرف  يرداـم  چـیه  دوـبن  وزرآ 

.دراد یم  او  رتالاب  رترب و  فادها  هب  ندیسر  يارب  ششوک  شالت و  هب  ار  ناسنا  هک  تساهوزرآ 

دوخ هب  نانچ  ار  ناسنا  دوش  ینتفاین  تسد  زارد و  رود و  ياهوزرآ  هب  لیدبت  دیآرد و  لوقعمان  تروص  هب  هاگ  ره  وزرآ  نیمه  یلو 
ارف شگرم  ناهگان  هک  ددرگ  یم  مرگرـس  نانچ  دوش و  یم  لفاغ  داعم  گرم و  دـنوادخ و  یتح  زیچ  همه  زا  هک  دراد  یم  لوغـشم 

.تسا هت  زیچ  همه  زا  شتسد  هک  یلاح  رد  دسر  یم 

نیمه هب  هراشا  .دـنک ) اهر  تسـس و  ار  وزرآ  ماجل  هک  یـسک  «) ِِهلَمَأ َناـنِع  یخْرَأ  ْنَم  (» اـه لـقن  یخرب  قباـطم  «) ...يرَج ْنَم  » هب ریبعت 
ار ناسنا  دنک و  یم  نایغط  دننک  اهر  ار  وا  مامز  نانع و  رگا  هک  هدش  یـشکرس  بکرم  هب  هیبشت  وزرآ  رگید ، ریبعت  هب  تساهوزرآ و 

.دنکفا یم  هاگترپ  رد 

نآ هنومن  دنچ  هب  هک  تسا  هدمآ  ناموصعم  تایاور  رد  يا  هدرتسگ  ثحب  نآ  ءوس  ياهدـمایپ  اهوزرآ و  يزارد  لما و  لوط  هرابرد 
.دوش یم  هراشا 

: میناوخ یم  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  زا  یثیدح  رد  هلمج  زا 
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«. ) دــنکفا یم  یــشومارف  هـب  ار  گرم  دــنک و  یم  هاـبت  ار  ناـسنا  لاـمعا  زارد  ياـهوزرآ  َلـَـجَْألا ؛ ِینْفَیَو  َلـَـمَْعلا  ُدـِـسُْفی  ُلـَـمَألا  »
. ( ،ح 7252 مکحلاررغ .

: میناوخ یم  ترضح  نامه  زا  يرگید  ثیدح  رد 

،ح 7206. نامه «. ) . تسا نالفاغ  ياه  لد  رب  نیطایش  هطلس  هیام  زارد  رود و  يوزرآ  َنیِلفاْغلا ؛ ِبُوُلق  یَلَع  ِنیطایَّشلا  ُناْطلُـس  ُلَمَألا  »
(

: تسا هدمآ  ترضح  نامه  زا  یثیدح  رد  زاب 

هک ار  سک  نآ  دبیرف و  یم  ار  هدننیب  تسا  بارس  نوچمه  زارد  رود و  ياهوزرآ  ُهاجَر ؛ ْنَم  ُِفلْخَی  ُهآَر َو  ْنَم  ُّرُِغی  ِبارَّسلاَک  ُلَمَألا  »
. ( ،ح 7207 نامه «.) . دزاس یم  سویأم  ددنبب  لد  نآ  رب 

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said the following: "Whoever gallops with a loose rein stumbles
." on death

نادرمناوج هرابرد  : 20 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ُهُعَفرَی ِهِدَِیب  ِهّللا  ُدَی  ّالِإ َو  ٌِرثاَع  مُهنِم  ُُرثعَی  اَمَف  مِِهتاَرَثَع  ِتاَءوُرُملا  ِيَوذ  اُولِیقَأ  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

یم هبترم  دنلب  ار  وا  ادـخ  تسد  هک  نآ  زج  دزغل  یمن  يدرمناوج  اریز  دـیرذگرد ، نادرمناوج  شزغل  زا  دومرف : وا ، رب  ادـخ  دورد  و 
 . دزاس

يدیهش

.دیزارفرب شیادخ  تسد  هک  زج  دیزغلن ، نانآ  زا  یسک  هک  دیرذگ  رد  نادرمناوج  شزغل  زا 
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یلیبدرا

تـسدب ادـخ  تیانع  قیفوتب و  زجب  هدـنزغل  ناشیا  زا  دزغل  یمن  سپ  ناشیا  ياهندـمآ  رد  رـس  زا  اه  تورم  نادـنوادخ  زا  دـیرذگرد 
دهد یم  تاجن  نآ  زا  ار  وا  دراد  یم  رب  تسوا 

یتیآ

دشاب و ادخ  تسد  رد  وا  تسد  هکنآ  رگم  دزغلن ، نانآ  زا  کیچیه  هک  دیرذگرد ، نادرمناوج  ياهشزغل  زا  مالـسلا :) هیلع   ) دومرف و 
.شدرادرب

نایراصنا

دریگ و تسد  شیادـخ  هکنآ  زج  دزغلب  هک  تسین  اـهنآ  زا  یـسک  هکنیا  هـچ  ، دـیرذگب نادرمناوـج  شزغل  زا  : دوـمرف ترـضح  نآ  و 
 . دزاس شدنلب 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

.هدیدست هقیفوت و  نع  هرابع  هللا  دی  یضری و  بحی و  ام  یلا  هروما  بقاوع  یف  هورملا  بحاص  هللا  يدهی 

مثیم نبا 

دنلب ار  وا  تسوا و  تسد  هب  ادخ  تسد  هک  نآ  رگم  دزغل  یمن  ناشیا  زا  یسک  هک  دینک ، یشوپ  مشچ  درمناوج ، دارفا  ياهـشزغل  زا  )
، دروم رد  دنک ، یم  دنلب  ار  نانآ  تسا و  نادرمناوج  تسد  هب  ادخ  تسد  هک  بلطم  نیا  يروآدای  اب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما دـنک .) یم 

نکمم هک  نانآ  دتـس  داد و  دننام  تسا  هدرک  قیوشت  دنز ، یم  رـس  اهنآ  زا  شزغل  تردـن  هب  هک  نادرمناوج ، ياهـشزغل  زا  تشذـگ 
تیانع و يارب  ار  دـی )  ) ظفل و  دنزرـس ، ناـنآ  زا  یهجوت  یب  يور  زا  هک  ییاـطخ  يارب  ار  تارثع ) : ) هملک ي .دـنوش  نامیـشپ  تسا 

نانآ ياهیگتسباو  زا  هیانک  دنک ، یم  دنلب  ار  نانآ  تساهنآ و  تسد  هب  ادخ  تسد  هکنیا  .تسا و  هدروآ  هراعتـسا  يدنوادخ ، تردق 
یبلق و لیم  مدرم و  هجوت  بلج  ثعاب  هک  تسا  یگرزب  تلیـضف  يدرمناوج ، هک  نآ  حیـضوت  تسا ، ناـشیا  لاـح  ناربج  ادـخ و  هب 
، دوخ شزغل  ناربـج  نتـساوخ و  اـپ  هب  نینچمه  و  ادـخ ، تیاـنع  يارب  درمناوـج ، راـکاطخ  بیترت ، نیدـب  ددرگ ، یم  ناـنآ  کـمک 

.دنک یم  ادیپ  یگدامآ 

دیدحلا یبا 

[ ِهَّللا ِدَِیب  ُهُدَی   ] َّالِإ َو ٌِرثاَع  ْمُْهنِم  ُُرثْعَی  اَمَف  ْمِِهتاَرَثَع  ِتاَءوُرُْملا  يِوَذ  اُولِیقَأ  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 
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 . ُهُعَفْرَی ِهِدَِیب  ِهَّللا  ُدَی 

هءورملا و كرت  هذـللا  مهلوق  هءورملا  یف  لـیق  اـم  نسحأ  راـبخألا و  نویع  یف  هبیتق  نبا  کـلذ  رکذ  هعوفرم  هملکلا  هذـه  تیور  دـق 
.هذللا كرت  هءورملا 

لقع کل  ناک  نإ  لاقف  یموق  لضفأ  تسل  هللا أ  لوسر  اـی  لاـقف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یلإ  ماـق  ـالجر  نأ  ثیدـحلا  یف  و 
 . نید کلف  یقت  کل  ناک  نإ  بسح و  کلف  لام  کل  ناک  نإ  هءورم و  کلف  قلخ  کل  ناک  نإ  لضف و  کلف 

.اهفاسفس هرکی  رومألا و  یلاعم  بحی  یلاعت  هللا  نأ  عوفرملا  ثیدحلا  یف  ءاج  لاقف  هءورملا  نع  نسحلا  لئس  و 

.هراد بابب  هسولج  لجرلا  هءورم  نم  لاقی  ناک  و 

هءورمب الإ  نید  نسحلا ال  لاق  و 

.ءانفلاب ءاشعلا  ءادغلا و  سلجملا و  یف  هنازرلا  لاملا و  حالصإ  لاقف  هءورملا  ام  هریبه  نبال  لیق  و 

.هقلخ هتءورم  هنید و  همرک  هلام و  لجرلا  بسح  عوفرملا  ثیدحلا  یف  اضیأ  ءاج  و 

.قیرطلا یف  تافتلالا  هرثک  هءورملا  نم  سیل  لاقی  ناک  و 

.لجرلا هءورمب  بهذت  یشملا  هعرس  لاقی  و 

.هءورملا طاقسإ  لاق  اوماق  املف  اوموقی  نأ  شیرق  نایتف  رم  لاق  ءایشألا  ذلأ  ام  ورمعل  هیواعم  لاق  و 

هفرحلا هفعلا و  لاق  هءورملا  ام  فنحألل  لیق  بعللا و  دـعب  الإ  نوکت  هءورملا ال  نإـف  اوبعلا  ینب  اـی  هینبل  لوقی  ریبزلا  نب  هورع  ناـک  و 
.هللا لحأ  امیف  فرتحت  هللا و  مرح  امع  فعت 

هءورملا نع  ماظنلا  لئس  هینالعلا و  یف  هنم  ییحتست  ائیش  رسلا  یف  لمعت  الأ  یه  هءورملا و  نم  دشأ  یمیتلا ال  نارمع  نب  دمحم  لاق  و 
. ( . هناوید 95 رتس (  نم  ریخلا  نود  كاقلی  تاشحافلا و ال  نود  رتسلا  ریهز  تیب  دشنأف 

.هب تلصو  دق  هلوهجم  محر  برف  بسنلا  اوملعت  هءورملا و  یف  دیزت  اهنإف  هیبرعلا  اوملعت  رمع  لاق  و 

.جئاوحلا ءاضق  ثلاثلا  سانلا و  یلإ  ددوتلا  یناثلا  هجولا و  هقالط  هءورملا  لوأ  نارهم  نب  نومیم  لاق  و 

.هحاصفلا شایرلا و  ناترهاظ  ناتءورم  کلملا  دبع  نب  هملسم  لاق  و 

.هنوید هرثکب  لجرلا  هءورم  فرعت  لاقی  ناک  و 
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.لمجألاب كرمأت  هءورملا  عفنألاب و  كرمأی  لقعلا  لاقی  ناک  و 

ناسلب معن و  لاق  هملک  یناسلب  ملکتأ  دـیزی  لاقف  کتءورم  تطقـسأ  هل  لاق  نایقلا و  بح  ءانغلا و  عامـس  یلع  هنبا  دـیزی  هیواعم  مال 
هقدصب هللا  دبع  هنبا  کلذ  یلع  دهشتسا  صاعلا و  نب  ورمع  ینثدح  دقل  هللا  لاق و  کناسل  عم  هبتع  تنب  دنه  برح و  نب  نایفـس  یبأ 

اموی هاتنغ  ناعدـج  نب  هللا  دـبع  یتیراج  نأ  ینثدـح  دـقل  هباـیث و  نم  فعاـضملا  لـضافلا و  ینغملا  یلع  علخی  ناـک  نایفـس  اـبأ  نأ 
صاعلا هیراج  المح  امبر  صاعلا  یبأ  نب  نافع  وه و  ناک  دـقل  ریعلا و  درجت  درجت  یتح  ابوث  ابوث  هباوثأ  امهیلع  علخی  لعجف  هاتبرطأف 

رکنت يذلا  امف  نافع  رهظ  یلع  هرم  کیبأ و  رهظ  یلع  هرم  امهیلإ  نورظنی  شیرق  هلج  حطبألا و  یلع  اهب  ارمف  امهقانعأ  یلع  لئاو  نب 
لیقثل تملع  ام  نایفـس  وبأ  ناک  نإ  کحـضفی و  كرغیل و  الإ  اذه  کیبأب  قحلأ  دحأ  ام  هللا  هللا و  كاحل  تکـسا  هیواعم  لاقف  ینم 

هلضفل الإ  شیرق  هتدوس  ام  رعقلا و  دیعب  هانألا  لیوط  يوهلا  بزاع  يأرلا  ناظقی  ملحلا 

یناشاک

رد ار  ناشیا  ياه  ندمآ  رس  تلز و  اهتورم  نادنوادخ  زا  دیرذگ  رد  دینک و  وفع  مهتارثع ) تاورملا  يوذ  اولیقا  مالسلا : هیلع  لاق  (و 
قیفوت دی  هک  رگم  هدیب ) هللا  دی  الا و   ) يا هدـمآ  رد  ورب  يا و  هدـنزغل  ناشیا  زا  دزغل  یمن  سپ  رثاع ) مهنم  رثعی  امف   ) اههانگ باکترا 

هیزنت تورم ، بحاص  هک  اریز  دـهد  یم  تاـجن  هطرو  نآ  زا  ار و  وا  دراد  یم  رب  هعفری )  ) تسا وا  تسد  هب  یلاـعت  يادـخ  تیاـنع  و 
یم رداص  تلز  انایحا  رگا  نآ و  رب  ار  وا  دزاس  یم  قفوم  هناحبس  وا  سپ  .دشابن  وا  لاح  هب  قیال  هک  ییایـشا  زا  دیامن  یم  دوخ  سفن 

یعون يا  هدنب  هاگره  هک  دوش  یم  دافتسم  مالک  نیا  زا  .دناسر و  یم  عیفر  هجرد  هب  عیـضو  هبترم  نیا  زا  ار  وا  یلاعت  قح  وا ، زا  دوش 
نانچ شاعم  الد  رعـش : لیق  ام  معن  .دشاب و  وا  ظفاح  وا  مدق  تلز  دزن  هناحبـس  وا  دشاب ، راگدیرفآ  ياضر  بجوم  هک  دـیامن  كولس 

دراد هگن  اعد  تسد  ود  هب  تا  هتشرف  ياپ  دزغلب  رگ  هک  نک 

یلمآ

ینیوزق

دزغل یمن  هک  ناشیا  تلالز  اطخ و  زا  اهتورم  نادنوادخ  زا  دیرذگ  رد  ینعی  هعفری ) هللا  دیب  هدی  الا و   ) تسا نینچ  خسن  یـضعب  رد  و 
نآ زا  دراد  یمرب  ار  وا  تسا  وا  تسد  هب  يادخ  تسد  رگم  يا ، هدنیآرد  رـس  هب  ناشیا  زا  دیآ  یمنرد  رـس  هب  يا و  هدنزغل  ناشیا  زا 

نداتفا هاگ  ار  شتسد  هک  تسا  هتسیاش  نآ  بحاص  تسا و  فیرش  یلزنم  تورم  يرآ  تلزنم ، نیا  بحاص  تداعـس  یهز  ندیزغل ،
فرـش سفن و  تمارک  زا  نآ  يدرمناوج  يدرم و  ینعی  تسا  ذوخام  ءرم )  ) زا تورم  دراذـگن و  هداتفا  ار  وا  دریگب  ناـهج  دـنوادخ 

قح تسا ، لمتـشم  توـتف  تحامـس و  یکین و  رب  وا  تاذ  نوـچ  دـنک  یئاـطخ  رگا  دـیمح  تفـص  نیا  بحاـص  دزیخ و  یمرب  تاذ 
درادیم تسود  ار  هدنب  يادخ  هک  تشذگ  بطخ ) باب   ) رد و  دهد ، تافام  كرادت  نآ و  حالـصا  مایق و  قیفوت  ار  وا  یلاعت  هناحبس 

يادخ تسد  رد  وا  تسد  دیزغلب  نوچ  دوب  تاورم  بابرا  زا  نوچ  مالـسلا  هیلع  انیبن و  یلع  مدآ  الثم  .دراد  یم  نمـشد  ار  شلمع  و 
، دـیزغلب نوچ  دوـب  تاورم  باـبرا  زا  هن  هک  سیبـلت  رپ  سیلبا )  ) تشارفارب ءافطـصا  باـطخ  هب  تشادرب  تلذـم  كاـخ  زا  ار  وا  دوـب 
هب و  دروآ ، شیپ  عضاوت  یتسار و  ات  تشاد  شهار  رد  غارچ  یهلا  تیادـه  دزغلب  رگا  مدآ  دـیدرگن  دـنب  هیواه  ات  اـج  چـیه  شمدـق 

يوعد سپ  دومنن ، شزغل  نآ  كرادت  یهلا  لضف  دوب  هتسیاش  ار  نالذخ  دیزغلب  سیلبا  تشگ و  فرتعم  رـصبتسم و  شیوخ  ياطخ 
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بحاـص هک  تورمیب  زا  تسا  رتـگرزب  تورم  بحاـص  شزغل  هک  یئوگن  .دومن و  رارـصا  شیوخ  هاـنگ  رب  و  تفرگ ، رد  رابکتـسا  و 
مـشچ ود  دـیزغل  سیلبا  رگا  دـشاب  رـصب  یب  روک و  لصا  زا  هک  دوشن  انیب  تورم  یب  و  دوش ، انیب  اـطخ  نآ  هب  دـیآ و  هارب  زاـب  تورم 
اهرمع هب  ار  اـنیب  دزغلب و  هتـسویپ  دـشاب  تداـع  ندـیزغل  ار  روک  دـمآ ، هار  هب  زاـب  یهارمگ  زا  و  دـش ، اـنیب  هار  هب  سپ  تشاد  نشور 
رـصبلا یمع  اضقلا  ءاج  اذا  کیل  رظن  زا  روک  یتسین  وت  امدآ  دیوگ : يولوم  رـصبلا ) یمع  ردـقلا  ءاج  اذا   ) مکح خـب  دـتفا  یندـیزغل 

رد تساوخ  عبط و  نداتفوا  ار  وا  رم  هک  تسوا  هارمه  اضق  نیا  دوخ  ار  روک  هاچب  دـتفا  اضق  زا  انیب  هک  ات  هاگ  هاگ  رد  انب  دـیاب  اهرمع 
زا هن  دـناد  دوخ  مه ز  راثن  یکـشم  دـنک  يو  رب  یـسک  رو  تسا  یگدولآ  اـی  يوب  نیا  تسا  نم  زا  تسیچ  يوب  دـنادن  دـتفا  ثدـح 

شیپ تسا  وت  داتفه  نآ  هک  لد  مشچ  هصاخ  ردـپ  دـص  تسا و  ردام  دـص  زا  رتهب  رظن  بحاص  يا  نشور  مشچ  ود  سپ  رای  ناسحا 
تسا وا  نیچ  هشوخ  هک  سح  مشچ 

یجیهال

هیلع نینموملاریما  تفگ  ینعی و  .هعفری » هدـیب  هللا  دـی  الا و  رثاع  مهنم  رثعی  اـمف  مهتارثع ، تاءورملا  يوذ  اولیقا  : » مالـسلا هیلع  لاـق  و 
رگا دـینک  وفع  ینعی  ار ، ناشیا  ياهاپ  نتفر  رد  شیپ  زا  اهندـیزغل و  تفع  تورم و  نابحاص  زا  دـیرذگرد  دـینک و  وفع  هک  مالـسلا 
دنلب .تسا  ناشیا  ییاناوتان  تسد  اب  ادـخ  ییاناوت  تسد  هکنیا  رگم  يا  هدـنزغل  ناشیا  زا  دزغل  یمن  هک  اریز  دـنوشب ، امـش  راد  ضرق 

.ار وا  دناسر  یم  ینغ  تعفر  هب  رقف  یگداتفوا  زا  ینعی  ار  وا  دنادرگ  یم 

ییوخ

.دـجنملا عیبلا - یف  هلاقالا  هنم  و  کطوقـس ، نم  کـضهنا  کـترثع : هللا  هلاـقا  لاـقا  حاحـص - هخـسف - وه  هلاـقا و  عیبلا  هتلقا ) : ) هغللا
رثعی لعاف  رثاع  اولیقال ، ناث  لوعفم  مهتارثع  بارعالا : .دجنملا  هطقـسلا - تارثع : عمج  هرثعلا ) - ) دجنملا هیلوجرلا - لامک  هءورملا ) )

سانلا هللا و  دنع  نوبوبحم  هءورملا  باحـصا  ینعملا : .هعفری  هلوق : هرـسفی  ربخ  ءادتبم و  هلمج  هدیب  هللا  دی  مومعلا و  هدـقافال  هریکنت  و 
هللا مرح  امع  فعت  هفرحلا ، هفعلا و  لاق : هءورملا ؟ ام  فنحالل : لیق  .سانلل  هناعا  همدخ و  هفع و  حامـس و  نسح و  قلخ  هءورملا  نال 

شزغل زا  همجرتلا : .هءورم  کلف  قلخ  کـل  ناـک  نا  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  نع  ثیدـح  یف  و  هللا ، لـحا  اـمیف  فرتحت  و 
.دزارفرب ارنانآ  تسد  رد  تسد  ادخ  دنزغلب  مادک  ره  دیرذگ ، رد  گرزب  نادرم 

اهس هب  ات  ار  همه  درآرب  تسد  رب  تسد   *** ادخ هک  ناشوپب  وت  نادرم  شزغل  زا  مشچ 

يرتشوش

هیلع و هللا  یلص   ) هلوق کلذ  نم  و   ) همث لاقف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نع  هنم  ابیرق  هیوبنلا  هتازاجم  یف  فنـصملا  يور  و  لوقا :
زاجم و هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هنم لوقلا  اذـه  لاق  و  اـهعفری ) هللا  دـیب  هدـی  رثعیل و  مهدـحا  ناـف  مهتارثع  تاـئیهلا  يوذ  اولیقا  ( ) هلآ

هءار نمل و  هللا  هنوعم  نا  رثعیل و  مهدـحا  نا  دارا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هناکف هترـصن  یلاعت و  هللا  هنوعم  اـنهه  هللا  دـی  رکذـب  دارملا 
نال تاداعلا  فرع  یلع  هدعب  مالکلا  جرخا  راثعلا  ظفلب  ءاج  امل  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هنا الا  هترثع ، نم  هلیقت  هتطقـس و  نم  هضهنت 

و هدـیب ، هضهنتـسی  امنا  عقاولل  میقملا  رثاعلل و  قالخالا ) مراکم  یف  نوعبرـالا - ثلاـثلا و  لـصفلا   ) ضهنملا نوکی  نا  هیراـج  هداـعلا 
نیدلا و هئیه  نال  هل  ملع  نم ال  نظی  امک  هنـسحلا ، سبالملا  ووذ و  نایدالا ال  ووذ  انه  تائیهلا  يذـب  دارملا  و  هدـلجب ، هیلع  نیعتـسی 
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عقی ریـسیلا  فالتخالا  كاذ  لثم  ادـحاو و  امهلـصا  نوک  رهاظلا  لب  سبالملا ، ضراعملا و  مخفا  رهاوظلا و  تائیهلا و  نسحا  هرهاظ 
یلا هرم  ریغ  راشا  امک  هیلا  ریـشی  یتح  کلذـل  انه  و  همث ، نطفتی  مل  فنـصملا  نا  الا  یفخیال  امک  یعطق  دـحاو  مالکل  تایاورلا  یف 
ناف مهل  اهورفغا  و  مهتارثع ، فورعملا  لهال  اولیقا   ) اذکه مالـسلا ) هیلع   ) قداصلا نع  ادنـسم  یفاکلا )  ) هاکز هاور  .انه و  همث و  هلثم 

مالسلا مهیلع  همئالا  ملع  و  ائیـش )- اهب  لظی  هناک  هدیب  مالـسلا ) هیلع   ) اموا هریمع و  نب  فیـس  لاق  اذکه - مهیلع  لج  زع و  هللا  فک 
نسحا انه  امک  تاءورملاب )  ) ریبعتلا مل  یلاعت  هللا  نم  هملع  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا نم  هملع  و  مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما نم 

ردـص امع  ضغلا  دارملا  و  عیبلا ، هلاقا  هلاقالا  یف  لصالا  مهتارثع ) تاءورملا  يوذ  اولیقا   ) .تارباخملا یف  امک  تاـئیهلاب )  ) ریبعتلا نم 
یف یتلا  اماف  رفـسلا ، یف  اـهنم  ثـالث  رـضحلا و  یف  اـهنم  ثـالث  تاءورملا  نم  تس  لاـصخلا  یف  نکی و  مل  ناـک  هءورملا  لـها  نم 

نـسح و  دازلا ، لذـبف  رفـسلا : یف  یتلا  اما  و  یلاعت ، هللا  یف  ناوخالا  ذاختا  هللا و  دـجاسم  هرامع  و  یلاعت ، هللا  باـتک  هوـالتف  رـضحلا :
تطقـسا هل  لاق  نایقلا و  بحو  ءانغلا  عامـس  یلع  دیزی  هنبا  هیواعم  مال   ) دیدحلا یبا  نبا  لاقو  .هللا  یـصاعم  ریغ  یف  حازملا  و  قلخلا ،

دقل هللا  و  لاق : کناسل ، عم  هبتع  تنب  دـنه  برح و  نب  نایفـس  یبا  ناـسلب  و  معن ، لاـق  هلک ؟ یناـسلب  ملکتا  دـیزی : لاـقف  کـتءورم ،
ینغملا یلع  علخی  ناک  نایفـسابا  نا  هقدـصف - صاعلا  نب  ورمع  نب  هللادـبع  هنبا  کـلذ  یلع  دهـشتسا - صاـعلا و  نب  ورمع  ینثدـح 

ثلاثلا و لصفلا   ) علخی لعجف  هاـتبرطاف  اـموی  هاـتنغ  ناعدـج  نب  هللادـبع  یتیراـج  نا  ینثدـح  دـقل  و  هباـیث : نم  فعاـضملا  لـضافلا 
المح امبر  صاعلا  یبا  نب  نافع  وه و  ناک  دـقل  و  ریعلا ، درجت  درجت  یتح  ابوث  ابوث  هباوثا  اـمهیلع  قـالخالا ) مراـکم  یف  نوعبرـالا -

ینم رکنت  امف  نافع ، رهظ  یلع  هرم  کیبا و  رهط  یلع  هرم  امهیلا  نورظنی  شیرق  هلج  و  حطبالا ، یلع  اهب  ارمف  لئاو  نب  صاعلا  هیراج 
مکحلا لیقثل  تملع  ام  نایفـسوبا  ناک  نا  کحـضفی و  كزفیل و  الا  اذـه ، .کیباب  قحلا  دـحا  ام  هللا  كاـحل  تکـسا  هیواـعم  لاـقف 

نب دیزی  ناک  صاعلا  نب  ورمع  لقن  یلعف  تلق  هلضفل ) الا  شیرق  هتدوس  ام  و  رعقلا ، دیعب  هءانالا ، لیوط  يوهلا ، بزاع  يارلا ، ناطقی 
ایناث نامثع و  دلاو  نافع  هیواعم و  دـلاو  نایفـس  یبا  امهیخیـشب  الوا  فورعملا  امهبرط  یف  ایدـتقا  دـیزی  نب  دـیلولا  هنبا  کلملادـبع و 
رثعی امف   ) .طبر هلام  ( 8  ) یف یتای  هنیبلا و  دـعب  عومـسم  ریغ  هنع  راعلل  اعفد  هیبا  یف  هیواعم  راکنا  امهمال و  امهدـج  هیواعم  نب  دـیزیب 

نم تفرع  دـق  و  هعفری )  ) .اهریغ یف  امک  هللا ) دـیب  هدـی  ـالا و  (: ) هیرـصملا  ) یف اذـکه  هدـیب ) هللا  دـی  ـالا و   ) .هلزلا هرثعلا  رثاـع ) مهنم 
تاذ هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا حرخ  لاق : مالسلا ) هیلع   ) داجسلا نع  ادنسم  لاصخلا )  ) یف و  کلذ ، نم  دارملا  فنصملا  تازاجم 

؟ هبعکلا بر  اوبذک و  دق  .ینولتقیل و  يزعلا  تاللاب و  اوفلح  دق  رفن  هثالث  یلا  ضهنی  مکیا  سانلا  رـشاعم  لاق : مث  رجفلا  یلـصو  موی 
لاقف هداتق  نب  رماع  هیلا  ماقف  مکیف ، بلاط  یبا  نب  یلع  نا  بسحا  ام  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا لاقف  دحا  ملکت  ام  سانلا و  مجحاف 

هربخاف یـضمف  کناش  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاقف  هربخا ، نا  یل  نذاـتف  کـعم  یلـصی  جرخی  مل  هلیللا و  هذـه  یف  کـعو  هنا 
لاقف ربخلا ؟ ام  هللا  لوسر  ای  لاقف  هتبقر  یلع  هیفرط  دـقع  دـق  رازا  هیلع  لاقع و  نم  طـشن  هناـک  و  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما حرخف 
يدح هیرس و  مهل  انا  مالـسلا :) هیلع   ) لاقف هبعکلا  بر  اوبذک و  دق  ینولتقیل و  یلا  اوضهن  دق  رفن  هثالث  نع  ینربخی  یبر  لوسر  اذه 

اذـه یبایث و  هذـه  قالخالا ) مراکم  یف  نوعبرالا - ثلاثلا و  لصفلا   ) لـب هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاـقف  یباـیث  یلع  سبلا  اذـه 
ربخب لیئربج  هیتایال  ماـیا  هثـالث  ثکمف  مالـسلا ) هیلع   ) جرخ و  هسرف ، هبکرا  هدـلق و  هممع و  هعرد و  هسبلاـف و  یفیـس  اذـه  یعرد و 
متوی نا  کشوا  لوقت  امهبحـصت و  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسحلا نسحلاب و  مالـسلاامهیلع  همطاف  تلبقاـف  ضرـالا ، نم  ربخ  ـال  ءامـسلا و 
قرتفا و  هنجلاب ، هرـشبا  یلع  ربخب  ینیتای  نم  ساـنلا  رـشاعم  لاـق  مث  یکبی  هنیع  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لبـساف  ناـمالغلا  ناذـه 

و مالسلا ) هیلع   ) لخد و  مالـسلا ،) هیلع   ) هب رـشبی  هداتق  نب  رماع  لبقا  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلاب اوار  ام  میظعل  بلطلا  یف  سانلا 
هل لاقف  .ناکامب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا ربخف  مالـسلا ) هیلع   ) لیئربج طبه  و  سارفا ، هثالث  و  هرعبا ، هثالث  سار و  ناریـسا و  هعم 

دیری هعاسلا  وه  ضاخملا و  هذخا  دق  هعاسلا  ذنم  وه  نوقفانملا  لاقف : هیف ؟ تنک  امب  كربخا  نا  بحت  مالسلا ) هیلع  )
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یف ترـص  امل  معن ، لاقف  موقلا ؟ یلع  ادیهـش  نوکتل  نسحلاابا  اـی  تنا  ثدـحت  لـب  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاـقف  هثدـحی ، نا 
نم فرعن هللا  ام  اولاقف  هللا ، لوسر  مع  نبا  بلاـط  یبا  نب  یلع  اـنا  تلقف  تنا  نم  ینوداـنف  رعاـبالا  یلع  اـنابکر  ءـالوه  تیار  يداولا 

تعمـس ءارمح و  حـیر  تبه  تابرـض و  هنیب  ینیب و  راد  لوتقملا و  اذـه  یلع  دـش  دـمحم و  یلع  وا  کیلع  انعقو  انیلع  ءاوس  لوسر ،
اهیف و کتوص  تعمـس  ءادوس  حـیر  تبه  مث  هتبرـضف  هقتاع  لبح  برـضاف  هعرد  نابرج  کل  تعطق  دـق  لوقت  تنا  اهیف و  کتوص 

ناذه یل  لاق  و  هب ، تیمر  هسار و  تعطق  هتزکو و  هتعطقف و  هتبرـضف  هذخف ) برـضاف  هذـخف  نع  عردـلا  کل  تبلق  دـق  : ) لوقت تنا 
هیلع و هللا  یلـص   ) یبنلا لاقف  سراف  فلاب  دـعی  ناک  انبحاص  انیلع و  لجعت  هیلا و ال  انلمحا  قیفـش و  قیفر  ادـمحم  نا  اـنغلب  نـالجرلا 

مدـقف نیلجرلا  دـح  یلا  مدـق  لیئاکیم  توصف  رخالا  توصلا  اما  و  لیئربج ، توصف  کعماسم  کص  يذـلا  لوالا  توصلا  اـما  هلآ )
ثلاثلا و لصفلا   ) هرخا لاقف : هملکلا ، هذـه  لوقا  نا  نم  یلا  بحا  سیبق  یبا  لیبج  لقنل  لاقف : هلوسر  ینا  هللا و  الا  هلا  ـال  لـق  لاـقف :

یبحاصب ینقحلا  لاقف  هلوسر  ینا  هللا و  الا  هلا  لق ال  لاقف ، مدقف  رخالا  مدق  لاق : مث  هقنع  برـضا  و  قالخالا ) مراکم  یف  نوعبرالا -
یل مالسلا ) هیلع   ) ماق هرخاف و  هقنع  برضا  نسحلاابا و  ای  هرخا  لاق :

یف یخس  قلخلا  نسح  هناف  هلتقت  ال  کل : لوقی  مالـسلا و  کئرقی  کبر  نا  دمحم  ای  لاقف  مالـسلا ) هیلع   ) لیئربج طبهف  هقنع  برض 
تبطق یل و ال  خا  عم  امهرد  تکلم  ام  هللا  لاقف و  معن ، لاق : كربخی ؟ کبر  لوسر  اذـه  فیـسلا - تحت  وه  و  لجرلا - لاـقف  هموق ،
هواخس هقلخ و  نسح  هرج  نمم  اذه  هلآ :) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا لاقف  هلوسر ، کنا  هللا و  الا  هلا  نا ال  دهـشا  انا  برح و  یف  یهجو 

.میعنلا تانج  یلا 

هینغم

تیار فلـسلا : ضعب  لاق  و  ناوخالا ، للز  نع  لفاغتی  و  نیـشی ، امع  هسفن  هزنی  و  حـیبقلا ، نم  فنای  نم  لک  تائورملا  يوذـب  دارملا 
ینعملا و  کبر ، مصع  نم  الا  اهنم  ولخی  یتلا ال  تاطقسلا  تاوفهلا و  ضعب  اهب  دارملاف  تارثعلا  اما  .هئورم  اهتکرتف  هلذم ، یـصاعملا 
دیـسلا لاق  و  نینموملاریما ، مامالا  لاق  امک  دح ، هیلع  ناک هللا  نم  دحلا  میقی  و ال  بذـهملا .؟ لاجرلا  يا  ..میرک و  نم  هوفه  اولهاجت 

هل یهی ء  ناب  کلذ  و  هتمحرب ، هکرادتی  یلاعت  هنا  يا  هعفری ) هدیب  هللا  دی  و   ) هینازلا دتری  .رجحب  اهمریلف  ائیرب  مکنم  ناک  نم  حیسملا :
(. دوه  114 تائیسلا - نبهذی  تانسحلا  نا  : ) لئاضفلا نع  هلیضف  هیاب  وا  هبوتلاب  هترثع  هتوفه و  نع  ریفکتلا  بابسا 

هدبع

ریخلا لعف  یلع  اهلمحت  سفنلل  هفص  میملا  مضب  هئورملا  هتطقس و  نم  هعفر  هترثع  هلاقا  هطقسلا و  هرثعلا  مهتارثع : تائورملا  يوذ  … 
هطرش دوجول  هیلا  افاضم  ناک  نا  هلالجلا و  ظفل  نم  هیلاح  هلمج  هعفری  هلوق  ریخ و  هنال 

يرفعج

مالسالا ضیف 

رگم دزغل  یمن  یـسک  نانآ  زا  هک  دـیرذگب  نادرمناوج  ياهـشزغل  ءاطخ و  زا  تسا : هدومرف  نادرمناوج ) هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
زاب یتشز  ءاطخ و  نآ  زا  اـت  دزاـس  یم  قفوم   ) دـیامن یم  دـنلب  شزغل ) نآ  زا   ) ار وا  هک  تسا  وا  تسد  هب  ادـخ  فطل )  ) تسد هکنآ 
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(. دنشوکب دوخ  ياطخ  حالصا  رب  ات  دیامرف  ءاطع  قیفوت  ار  ناراکوکین  دنوادخ  هصالخ  ددرگ ،

ینامز

رظان ار  ادـخ  ندرک و  تیاعر  ار  یهلا  قوقح  هکلب  تسین ، ندرک  تیامح  ناگدـنامرد  زا  ناگراچیب و  هب  کمک  هب  اهنت  يدرمناوج 
اب رتـس  نم  ریخلا  نود  كاـقلی  ـال  تاـشحافلا و  نودرتـسلا  دـیوگ : یم  رعاـش  تسا  يدرمناوج  لوا  لـیلد  نتـسناد  شیوـخ  لاـمعا 
ار تاصخشم  نیا  هک  ینادرمناوج  نآ  .تسا  يدرمناوج  تمالع  نتخادنین  هلصاف  ریخ  راک  نایم  نتفرگ و  هلصاف  هتـسیاشان  ياهراک 

ینامیـشپ دنک و  یم  ناربج  ار  شـشزغل  دشخب و  یم  تاجن  ار  وا  ادخ  درک و  هذـخاوم  ار  اهنآ  دـیابن  دـندیزغل  هاگره  دنـشاب  هتـشاد 
.تسا هدرک  داجیا  یتحاران  هدز و  تمهت  هدرک ، تبیغ  هک  تسا  یسک  يارب 

يزاریش دمحم  دیس 

قئال ریغ  المع  هرم  وذ  لمع  اذاف  اـهنیع ، نیعلا  ضاـمغا  اـهتلاقا  و  هطقـسلا ، هرثعلا  مهتارثع ) تارملا  يوذ  اولیقا  : ) مالـسلا هیلع  لاـق  و 
هیانک هدی ) یف  هللا  دی  الا و  - ) هفدص حیبق - رما  یف  طقاس  مهنم  طقسی  يا ال  رثاع ) مهنم  رثعی  امف   ) هوحـضفت نیعلا و ال  هنع  اوضمغاف 

.هطقسلا یف  یقبی  یتح ال  هعفری ) - ) هقباسلا هتورمل  ائازج  هعم - هناحبس  هنوک  نع 

يوسوم

نم ضغی  ام  حیبقلا و  كرت  لمجالا و  لمکالا و  لعف  هئورملا : .رتسلا  وفعلا و  ءاضغالا و  اهب  داری  انه  هخـسف و  عیبلا : یف  هلاقالا  هغللا :
فئافـسلا و نع  عفرتی  حـیبقلا و  نم  فنای  هئورم  بحاـص  ناـک  نم  حرـشلا : .هوفهلا  هطقـسلا و  هرثع  عمج  تارثعلا : .صخـشلا  همیش 
همیرکلا و میشلا  باحصا  نع  حفصلا  یلا  هوعد  اهب …  هبتاعت  وا  اهیلع  هذخاوت  هنع و ال  حفـصاف  هوفه  وا  هلز  هنم  تعقو  اذا  راغـصلا 
هلزلا و هذـه  رتست  یتلا  هبیطلا  مهلاعفا  هرثکل  کلذ  هوبکلا و  هذـه  نم  ضوهنلل  مهددـسی  اـهنم و  مهعفری  هتوقب  هللا  ناـب  کـلذ  لـلع 

.اهیطغت

یناقلاط

هدروآ ار  نآ  رابخالا  نویع  باتک  رد  هبیتق  نبا  دنا و  هدرک  تیاور  مه  عوفرم  تروص  هب  ار  نخـس  نیا  دـیوگ : یم  دـیدحلا  یبا  نبا 
.تذل كرت  رد  تورم  تسا و  تورم  كرت  رد  تذل  هک  تسا  نخس  نیا  هدش  هتفگ  تورم  هراب  رد  هک  ینخس  نیرتهب  تسا و 

موق نیرت  لضاف  نم  ایآ  ادخ  لوسر  يا  تفگ : مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هب  تساخرب و  يدرم  هک  تسا  هدمآ  ثیدح  رد  و 
یلام ار  وت  رگا  و  دوب ، دهاوخ  یتورم  دشاب  هدیدنسپ  یقالخا  رگا  و  دوب ، دهاوخ  یلضف  دشاب ، يدرخ  ار  وت  رگا  دومرف : متـسین  دوخ 

.دوب دهاوخ  ینید  ار  وت  دشاب  ییاوقت  ار  وت  رگا  و  دوب ، دهاوخ  یفرش  دشاب 

ار هدیدنسپ  رترب و  ياهراک  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  هدمآ  عوفرم  ثیدح  رد  تفگ : دش ، هدیـسرپ  تورم  دروم  رد  يرـصب  نسح  زا 
.تشاد دـهاوخن  دوجو  يدرمناوج  اب  زج  نید  تسا  هتفگ  ومه  .دراد و  یمن  شوخ  ار  هیام  ورف  تسپ و  ياهراک  دراد و  یم  تسود 

.دنیشن شیوخ  هناخ  رد  رب  هک  تسا  نیا  درم  تورم  زا  تسا  هدش  هتفگ  و 
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هب ار  دیزی  دوخ  رـسپ  هیواعم  تسین : یعامتجا  عاضوا  خیرات و  هب  طابترا  یب  هک  تسا  هدروآ  ار  ریز  ناتـساد  سپـس  دیدحلا  یبا  نبا 
.يا هداد  داب  رب  هدرک و  هابت  ار  دوخ  تورم  تفگ : وا  هب  درک و  شنزرـس  ناکزینک  نتـشاد  تسود  یقیـسوم و  هب  نداد  شوگ  ببس 
هبتع رتخد  دنه  برح و  نب  نایفـس  وبا  نابز  زا  یناوت  یم  يرآ و  تفگ : میوگب  مدوخ  نابز  زا  هملک  کی  مراد  قح  ایآ  تفگ : دیزی 
راتفگ یتسار  هب  مه  ار  هللا  دبع  شرسپ  درک و  لقن  ار  نخس  نیا  نم  يارب  صاع  نب  ورمع  دنگوس ، ادخ  هب  تفگ : دیزی  .ییوگب  مه 

زین و  تسا ، هدروآ  یم  نوریب  نت  زا  ار  شیوخ  یفاضا  ياـه  هماـج  ینغم ، شوخ  زاوآ  لاـبق  رد  نایفـس  وبا  هک  تفرگ  هاوگ  شیوخ 
هک دـندروآ  برط  هب  نانچ  ار  وا  دـندناوخ و  هنارت  وا  يارب  ناعدـج  نب  هللا  دـبع  ناوخ  هزاوآ  زینک  ود  يزور  هک  درک  لقن  نم  يارب 

هزاوآ زینک  هاگهاگ  صاعلا  یبا  نب  نافع  وا و  .دـش  هنهرب  رخروگ  نوچمه  هک  اجنآ  ات  دروآ  نوریب  یکی  یکی  ار  دوخ  ياـه  هماـج 
یم ود  نآ  رب  شیرق  ناگرزب  مامت  دندرب و  یم  حطبا  هیحان  هب  ار  وا  هنوگ  نامه  دنداهن و  یم  دوخ  شود  رب  ار  لئاو  نب  صاع  ناوخ 

هدرخ نم  رب  ار  زیچ  هچ  ردپ  يا  کنیا  .دوب  راوس  نافع  شود  رب  هاگ  و  نایفس - وبا  وت -  ردپ  شود  رب  هاگ  كزینک  نآ  دنتسیرگن و 
گرزب ردپ  هب  ار  ینخـس  نینچ  سک  چیه  دنگوس  ادـخ  هب  دانک ، يور  تشز  تیادـخ  هک  شاب  شوماخ  تفگ : هیواعم  يریگ ؟ یم 

رب نیب و  نشور  دنمدرخ و  نایفس  وبا  مناد  یم  نم  هک  اجنآ  ات  دزاس ، اوسر  دهد و  بیرف  ار  وت  هکنیا  يارب  رگم  دهد  یمن  تبـسن  وت 
.دوب هداد  تدایس  يرترب ، لضف و  ببس  هب  طقف  ار  وا  شیرق  دوب و  شیدنا  فرژ  لمحت و  رپ  سوه و  زا  رانک 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

ٌِرثاَع ْمُْهنِم  ُُرثْعَی  اَمَف  ، ْمِِهتاَرَثَع ِتاَءوُرُْملا  يِوَذ  اُولِیقَأ 

 . ُهُعَفْرَی ِهِدَِیب  ِهَّللا  ُدَی  اَّلِإ َو 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

هک نیا  رگم  دوش  یمن  شزغل  راتفرگ  اهنآ  زا  سک  چیه  هک  ارچ  ، دـینک یـشوپ  مشچ  درمناوج ) و   ) تیـصخش اب  دارفا  ياه  شزغل  زا 
تسوا تسد  هب  ادخ  تسد 

یتوافت اب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ار  ثیدح  نیا  یفاک  باتک  رد  ینیلک  موحرم  هنامیکح : راتفگ  دنـس  .دنک . (  یم  دـنلب  ار  وا  و 
هدروآ ار  نآ  رابخالا  نویع  رد  هبیتق  نبا  و  تشاد ) تفایرد  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  زا  شدادجا  زا  ًاتدعاق  هک   ) تسا هدرک  لقن 

اب ار  نآ  مکحلاررغ  رد  زین  يدـمآ  تسا و  هدرک  لقن  دوخ  دنـس  اب  ار  نآ  دوخ  هغـالبلا  جـهن  حرـش  رد  زین  دـیدحلا  یبا  نبا  تسا و 
ریما حورـشم  يایاصو  زا  یکی  نمـض  رد  هغالبلا  جهن  مامت  باتک  رد  (. ،ج 4،ص 21 هغالبلا جـهن  رداصم  ) .تسا هدرک  رکذ  یتوافت 

(.( ،ص 714 هغالبلا جهن  مامت   ) تسا هدش  رکذ  نانمؤم 

نادرمناوج شزغل  زا  یشوپ  مشچ 

ار ناگمه  دنز و  یم  رس  تیـصخش  اب  صاخـشا  زا  هاگ  هک  دراد  هراشا  ییاه  شزغل  هب  زیمآ  تمکح  هملک  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
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.دنشوپب مشچ  نآ  زا  دنک  یم  هیصوت 

دوش یمن  شزغل  راتفرگ  اهنآ  زا  سک  چیه  هک  ارچ  ، دـینک یـشوپ  مشچ  درمناوج  و )  ) تیـصخش اب  دارفا  ياه  شزغل  زا  :» دـیامرف یم 
ِهَّللا ُدَـی  اَّلِإ َو  ٌِرثاَع  ْمُْهنِم  ُُرثْعَی  اَـمَف  ، ْمِِهتاَرَثَع ِتاَءوُرُْملا  يِوَذ  اُولِیقَأ  ( ؛» دـنک یم  دـنلب  ار  وا  تسوا و  تسد  هب  ادـخ  تسد  هک  نیا  رگم 

( . ُهُعَفْرَی ِهِدَِیب 

مشچ عون  ره  هب  سپـس  ، دوش یم  نامیـشپ  ، رادیرخ هک  تسا  ییاج  رد  هلماعم  نتفرگ  سپ  زاب  يانعم  هب  لصا  رد  « هلاقا » هدام زا  « اولیقا »
.تسا هدش  قالطا  یشوپ 

.تسا يدرمناوج  تیصخش و  يانعم  هب  « هءورم » عمج « تاءورم »

.تساطخ شزغل و  يانعم  هب  « هرثع » عمج « تارثع »

اهنآ رگا.دـنوش  یم  ییاه  شزغل  ای  شزغل  راـتفرگ  دوخ  یگدـنز  رد  - مالـسلا مهیلع  ناـموصعم  زج  هب  - یناـسنا ره  هک  تسا  نشور 
نآ لقن  هنوگ  ره  ؛ درک یشوپ  مشچ  اه  شزغل  نیا  زا  ناشراتفر  لامعا و  نسح  بجوم  هب  دیاب  دنشاب  يراکوکین  تیصخش و  اب  دارفا 

دارفا هنوگ  نیا  عفادم  مه  ادـخ  اریز  ، يدرمناوج فاصنا و  فالخ  رب  اطخ و  تسا  يراک  ییامن  گرزب  ای  شنزرـس  ای  نارگید  يارب 
: دیامرف یم  ماما.تسا 

دهد یمن  هزاجا  دـنک و  یم  دـنلب  نیمز  زا  ار  يو  اروف  دـنوادخ  دـنروخب  نیمز  هب  تیـصخش  اب  راکوکین و  دارفا  نیا  زا  یکی  هاگره 
.دورب وا  يوربآ 

ناراـکوکین و ياـه  شزغل  هک  تسا  نیا  هدـمآ  هلمج  نتم  رد  هک  لوا  هجیتـن  : تفرگ ناوـت  یم  هجیتـن  ود  زیمآ  تمکح  هلمج  نیا  زا 
يزیچ نامه  نیا.درک  لدـبم  نظ  ءوس  هب  اه  شزغل  نیا  اب  دـیابن  ار  اهنآ  هب  ِنظ  نسح  تفرگ و  هدـیدان  دـیاب  ار  اوقت  اب  كاـپ و  دارفا 

: میناوخ یم  هدمآ  رد  لثملا  برض  تروص  هب  هک  فورعم  تیاور  رد  هک  تسا 

تارابع زا  یـضعب  رد  و  دوش ) یـشزغل  راتفرگ  تسا  نکمم  هاگ  دمآراک  دنمـشزرا و  بسا  « ) ُداوَْجلا ُوبْکَی  ْدَق   » ای ُوبْکَی » ْدَـق  ُداوَْجلا  »
هک هدش  هدوزفا  نآ  هب  هلمج  نیا 

«. دوش یمن  رگراک  یهاگ  زین  هدنرب  ریشمش  ُوْبنَی ؛ ْدَق  ُمِراّصلا  »

ماـگنه هب  دـنوادخ  میریگ  شیپ  ار  يدرمناوج  يراـکوکین و  اوقت و  هار  رگا  هک  تسا  نیا  میریگب  نآ  زا  میناوت  یم  هک  یمود  هجیتن 
.دیامن یم  ظفح  ار  ام  يوربآ  دنک و  یم  دنلب  نیمز  زا  دریگ و  یم  ار  ام  تسد  دراذگ و  یمن  اهنت  ار  ام  اه  شزغل 

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said the following: “Forgive the shortcomings of people of
.” esteem because when they fall into error, Allāh lifts them
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تصرف نداد  تسد  زا  اجیب و  یگدنمرش  سرت و  شهوکن  رد  : 21 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ِریَخلا َصَُرف  اوُزِهَتناَف  ِباَحّسلا  ّرَم  ّرُمَت  ُهَصرُفلا  ِناَمرِحلِاب َو  ُءاَیَحلا  ِهَبیَخلِاب َو  ُهَبیَهلا  َِتنُِرق  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

تـصرف سپ  دنرذگ ، یم  اهربا  نوچ  اه  تصرف  و  تسا ،  هارمه  ّتیمورحم  اب  مرـش  و  يدـیماان ، اب  سرت  دومرف : وا ، رب  ادـخ  دورد  و 
 . دیرامش تمینغ  ار  کین  ياه 

يدیهش

.دیرامشب تمینغ  ار  کین  ياهتصرف  سپ  .نارذگ  ربا  نوچ  تصرف  و  نانعمه ،  یگرهب  یب  اب  مرزآ  و  تسا ، هارمه  يدیمون  اب  سرت 

یلیبدرا

سپ تعرـس  رد  ربا  نتـشذگ  نوچمه  درذگ  یم  تعاط  تصرف  یمورحمب  یگدنمرـش  يدـیمون و  يراکـسرتب  تسا  هدـش  هتـسویپ 
تاریخ ياهتصرفب  دیئامن  تردابم 

یتیآ

یم اـهربا  هک  ناـنوچ  درذـگ ، یم  تصرف  تسا و  یمورحم  بجوـم  مرـش ، تـسا و  يدـیمون  نـیرق  سرت  مالـسلا :) هـیلع   ) دوـمرف و 
.دیرمش تمینغ  ار  وکین  ياهتصرف  .دنرذگ 

نایراصنا

 . تسا تیمورحم  اب  هارمه  ییور  مک  ،و  سأی نیرق  سرت  : دومرف ترضح  نآ  و 

 . دیناد تمینغ  ار  کین  ياه  تصرف  سپ  ، درذگ یم  ارذگ  ربا  دننام  هب  تصرف 

اه حرش 

يدنوار
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باه نا  هانعم : لیق  و  سوفنلا ، یف  ابیهم  نوکی  هتقیلخ و  كاذ  ناک  نم  سانلا  يدـیا  یف  امم  سانلا  نا  هییخلاـب : هبیهلا  تنرق  ینعم  و 
.اوبلتسا يا  اوزهتنا : و  هب .) رفظلا  نم  باخ  هودع 

يردیک

کلذ ناک  امبر  هباه  و  همهو ، یف  ساـنلا  ریغـص  ربک  وا  هسفن  یف  رومـالا  راغـص  مظع  نم  هبیخلاـب .) هبیهلا  تنرق  : ) مالـسلا هیلع  هلوق 
.رکذلا نسح  وا  قزرلا  یف  هل  ردق  امم  هتامرح ، ببس 

مثیم نبا 

(. دیرمش تمینغ  ار  بوخ  ياهتصرف  سپ  درذگ ، یم  ارذگ  ربا  نوچ  مه  تصرف  و  تسا ، يدیمون  هارمه  مرـش  و  نایز ، نیرق  سرت  )
هب ندیـسر  تجاح و  ندـش  هدروآرب  عنام  سرت  هک  تسا  یهیدـب  .تسا  لباقم  فرط  زا  سرت  تبیه ، زا  مالـسلا ) هیلع   ) ماما دوصقم 

يدیماان اب  مرـش  نینچمه ، تسا و  نیمه  مه  نایز  اب  سرت  یکیدزن  يانعم  و  دوش ، یمن  هتفگ  نخـس  زاب  يور  اب  نوچ  تسا ، فده 
ود ره  هـک  مرـش  سرت و  زا  نتـشاد  رذـحرب  يارب  نخـس  نـیا  نآ ، ندرکن  زاربا  هتـساوخ و  ندراذـگورف  اـب  مرـش  یهارمه  لـیلد  هـب 
هچ ره  تصرف ، ندـمآ  تسد  هب  عقوم  رد  ینعی  هداد ، نامرف  بوخ  ياهتـصرف  ندرمـش  تمینغ  هب  هاـگنآ  .دـشاب  یم  دـنا ، هدـیهوکن 

دننامه تصرف ،  ) ترابع نآ  يارغص  هک  تسا  هتشاداو  راک  نیدب  ار  ام  يرمضم  سایق  هلیـسو ي  هب  .داد و  ماجنا  دیاب  ار  راک  رتدوز 
، دشاب روطنآ  هک  يراک  ره  و  تسا : نینچ  زین  نآ  ردقم  ياربک  و  تسا ، رذگدوز  تصرف  یتسارب  ینعی : تسا  درذگ ) یم  ارذگ  ربا 

.درمش تمینغ  ار  نآ  ناکما  نامز  تفاتش و  نآ  يوس  هب  دیاب 

دیدحلا یبا 

 . ِْریَْخلا َصَُرف  اوُزِهَْتناَف  ِباحَّسلا  َّرَم  ُّرُمَت  ُهَصْرُْفلا  ِناَمْرِْحلِاب َو  ُءاَیَْحلا  ِهَْبیَْخلِاب َو  ُهَْبیَْهلا  َِتنُِرق  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

الإ تاجاحلل  سیل  رعاشلا  لاق  مدنی و  مل  مدقأ  نم  لثملا  یف 

.هرض کیلإ  لصی  مل  هعفن  كأطخأف  هتلواح  اذإ  ام  هصرفلا  لاقی  ناک  و 

کنإف هلثمب  هنع  يزاجتف  لماعت  ام  رظتنت  ریخلا و ال  عانطصاب  ناکمإلا  منتغا  رثآملا و  زارحإ  یف  هصرفلا  زهتنا  عفقملا  نبا  مالک  نم  و 
دعت نیب  کمایأ  تمرـصت  هبقنم و  ءانتقا  هدـئاف و  باستکا  نع  کب  رمعلا  رـصق  هنع  هأـفاکملا  دـصرب  تلغتـشا  هورکمب و  تلموع  نإ 

.کلذ نم  رثکأ  هایحلا  یف  هشیع  کمصخ و ال  نم  رأثلا  كاردإب  رفظلل  راظتنا  کیلع و 

هسأر دنع  تب  رمألا و  بنذ  دنع  تبت  هبیخ و ال  اهنإف  هبیهلا  كایإ و  هل  تلاق  ادفاو  تدفوأ  اذإ  برعلا  تناک 

یناشاک

ءایحلاو  ) يدیمون هب  يراکـسرت  هتـشگ ، هتـسویپ  تسا و  هدش  نورقم  هک  دیامرف  یم  زین  و  هبیخلاب ) هبیهلا  تنرق  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
و وا ، تمرکم  زا  دوب  دهاوخ  دیمون  یسک ، ناش  زا  دشاب  هتشاد  فوخ  هکره  ینعی  یمورحم  هب  یگدنمرـش  تسا  مزالم  و  نامرحلاب )
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زا ضرغ  .تسا و  نیا  دـیوم  قزرلا ) عنمی  ءایحلا   ) هقودـصم وا و  هیطع  زا  دوب  دـهاوخ  مورحم  یـصخش  زا  دـشاب  هتـشاد  ءایح  هکره 
تعاط و تصرف  و  باحـسلا ) رم  رمت  هصرفلا  و   ) ءالقع رظن  رد  تسا  مومذـم  هک  ایح  تبیه و  زا  تسا  نامدرم  ریفنت  مالک  نیا  داریا 

توف ات  تاربم  تاریخ و  ياهتـصرف  هب  دییامن  ترابم  سپ  ریخلا ) صرف  اوزهتناف   ) تعرـس رد  ربا  نتـشذگ  نوچ  درذـگ  یم  تدابع 
رگد راک  هدعو  یـسرب  ادرف  هب  هک  راهنز  يراذگن  ادرف  هب  زورما  راک  رعـش : تسا  نیا  يوقم  تافا ) ریخاتلل   ) هملک تاقوا و  نآ  دوشن 

تسا

یلمآ

ینیوزق

سکنآ ترخآ  ایند و  نادیم  رد  تداعس  يوگ  يرآ  .نارسخ  يدیمون و  ینعی  تبیخ ، اب  یکانسرت  ینعی  .تبیه  تسا  هتـشگ  نورقم 
تدهاجم یعـس و  و  دـشوکب ، هنادرم  راک  رد  سپ  دـنکفین ، هضراع  ره  شیپ  رپس  و  دـهدن ، هار  دوخب  لوه  دراد و  يوق  لد  هک  درب 

یلع صکن  هیدـی  نیب  ام  هلاه  نم  و   ) دومرف تسا و  لوه  نآ  زا  یکی  تسا  هبعـش  راهچ  رب  هک  کش  رکذ  رد  دـمآ  دـهاوخ  دـیامن و 
ءایح تسا  هتـشگ  نورقم  و  ءایحلا ) و  هلوق :  ) يرقهق دوخ  هنـشاپ  ود  رب  ددرگرب  دیآ  وا  يور  شیپ  هک  يراک  زا  دسرتب  هک  ره  هیبقع )
راب یماکان  نکیلو  تسا  دومحم  تیاغ  هب  یتفـص  دنچ  ره  ءایح  و  قزرلا ) عنمی  ءایحلا   ) تسا هدمآ  هچنانچ  يدـیمونب  ینعی  .نامرحب 

و دروآ ، راب  ایند  نامرح  انع و  افج و  زین  نآ  و  تسین ، ترخآ  اـیند و  رد  یتلـصخ  رتهب  يوقت  ناـمیا و  زا  هک  ینکن  بجعت  و  دروآ ،
نآ لقاع  ربا  نتشذگ  وچمه  درذگیم  تصرف  و  خلا ) هصرفلا  و   ) ددرگ یمورحم  بجوم  هتبلا  درذگرد و  دح  زا  ءایح  هک  دشاب  اضیا 

يدز مه  هب  مشچ  ات  يراهب  ربا  وچمه  راک  تقو  هک  دراپـسن  نواهت  تسد  هب  تمیزع  نانع  دباتـشب و  راـک  هب  مزع  يور  زا  هک  دـشاب 
هک نآ  زا  شیپ  دیبایرد  نآ  تقو  و  ریخ ، راک  ياهتصرف  هب  دیباتشب  سپ  هدنام ، لد  رد  تقو  توف  زا  ترسح  هدنا و  دشاب و  هتـشذگ 

رای سک  زا  تسین  اغیرد  يا  دیئوگب :

دوبن متسناوت  متسنادب  نوچ  دوس  هچ  متسنادن  متسناوت  ات  میراک  یب  رد  تشگ  عیاض  رمع  می 

یجیهال

تفگ ینعی و  .ریخلا » صرف  اوزهتناـف  باحـسلا ، رم  رمت  هصرفلا  ناـمرحلاب و  ءاـیحلا  هبیخلاـب و  هبیهلا  تـنرق  و  : » مالـسلا هـیلع  لاـق  و 
ضرع زا  تسا  عنام  فوخ  هک  اریز  تیعر ، نایز  نارـسخ و  اب  ناطلـس  زا  سرت  فوخ و  تسا  نورقم  هک  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما 

لثم درذـگ  یم  تصرف  لاوس و  زا  تسا  عنام  مرـش  هک  اریز  اـطع ، زا  ندـش  مورحم  اـب  جاـتحم  مرـش  اـیح و  تسا  نورقم  تجاـح و 
.ار ریخ  لمع  تصرف  تاقوا  دیریگ  یشیپ  سپ  ربا ، نتشذگ 

ییوخ

- موـللا نم  اـفوخ  هکرت  فـنلا س  ضاـبقنا  همـشحلا ، ءاـیحلا )  ) بلط اـمب  رفظی  مل  هبیخ : باـخ  سنـالا  دـض  هفاـخملا  هبیهلا ) : ) هغللا
لوعفم باحسلا  رم  اهربخ  رمت  هلمج  ءادتبم و  هصرفلا  و  تنرقب ، قلعتم  فرظ  هبیخلاب  و  لعافلا ، بانم  بئان  هبیهلا  بارعالا : .دجنملا 

هیلع  ) همالک و  اهعقوم ، ریغ  یف  ناتمومذم  امهلها و  نم  امهلحم و  یف  ناتحودمم  ناتماع  ناتفص  ءایحلا  هبیهلا و  ینعملا : .عونلل  قلطم 
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نم دـعت  روما  لوخد  نوباهی  سانلا  نم  ریثکف  بجعلا  نم  هبیهلا  دـلوتت  بلاغلا  یف  هنا  کـلذ  و  اـمهنم ، مومذـملل  ناـیب  اذـه  مالـسلا )
ءایحلا نا  امک  اقح ، تناک  ول  مهبرام و  یلا  نولصی  مهجئاوح و ال  ضقت  ملف  بجعلا  ببسب  مهل  عفانملا  باستکا  بجوت  مهفئاظو و 

روما نم  مهیلع  بجی  ام  ءادا  امبر  مهقوقح و  مهدـئاوف و  نود  مهنود و  لوحی  شامکنالا  لومخلا و  نم  عون  نع  شاـن  بابـشلا  یف 
یلا مالـسلا ) هیلع   ) هبنف اهکرادـت ، نکمی  ـال  اـمبر  یتلا  صرفلا  توفل  ناـتبجوم  نیتفـصلا  اـتلک  و  مهتاـبجاو ، نع  لاوئـسلا  نیدـلا و 

و تسا ، تبیخ  يدیمون و  نیرق  تبیه  همجرتلا : .رذـعتی  امبر  هلوهـسب و  اهکرادـت  نکمی  تتاف ال  ول  یتلا  صرفلا  ظفح  امهتجلاعم و 
.دیرامش منتغم  ار  بوخ  ياهتصرف  سپ  دوریم  تسد  زا  ربا  باتشب  تصرف  یبیصن ، یب  نامرح و  اب  ماوت  ءایح 

.اپب ار  تصرف  ربا ، نوچ  دور  تتسد  زا  تصرف  یبیصن *** یب  دیاز  مرش  درآ ، يدیمون  تبیه 

يرتشوش

: لاق مالسلا  هیلع  اضرلا  نع  ادنـسم  هیلاما )  ) یف خیـشلا  يور  و  لوقا : هفلتخم ) تاعوضوم  یف  نوتـسلا - لصفلا  : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
اهب و قحا  اونوکت  كرشملا  دنع  ول  اهوبلطاف و  نموملا  هلاض  همکحلا  هصلخ و  هصرفلا  هبیخ و  هبیهلا  مالسلا : هیلع  نینموملا  ریما  لاق 

یخال هعطاق  ناوخالا  هبیه  هلوق : یلع  یباتعلا  تدـسح  امک  رعـش  یلع  طـق  ادـحا  تدـسح  اـم  لـبعد : لاـق  یناـغالا :)  ) یف .اـهلها و 
هبیهلا بلاط : یبا  نب  یلع  لوق  نم  یباتعلا  هقرس  اذه  هیورهم : نبا  لاق  هببس  نم  تلما  ام  تام  لما  اذ  تبه  ام  اذاف  هبلط  نع  تاجاحلا 
یسیع نع  رهزالا  یبا  نب  دمحم  نع  دواد  نب  دمحم  ینثدح  .باحسلا  رم  رمت  هصرفلا  و  نامرحلاب ، نورقم  ءایحلا  و  هبیخلاب ، هنورقم 

اذا برعلا  تناک  دیدحلا :) یبا  نبا   ) لاق هبیخلاب  هبیهلا  تنرق  .کلذب  بلاط  یبا  نب  یلع  نع  هیخا  نع  يرفعجلا  دواد  نب  نسحلا  نب 
تام سانلا  بقار  نم  رعاشلا : لاق  و  هسار …  دنع  تب  رمالا و  بنذ  دنع  تبت  و ال  هبیخ ، اهناف  هبیهلا  كایا و  هل : تلاق  ادفاو  تدـفوا 

ذنم همرح  ناقاخ  نب  ییحی  نب  هللا  دـیبع  نیب  ینیب و  تناک  يرذالبلا : لاق  مجعملا )  ) یف نامرحلاب  ءایحلا  روسجلا و  هذـللاب  زاف  امغ و 
، هقاضا دـمتعملا  مایا  یف  ینتلانف  هنع ، یئانغتـسال  هفلتخم ) تاعوضوم  یف  نوتـسلا - لصفلا   ) هجاح هفلکا  تنک  ام  و  لـکوتملا ، ماـیا 

ضغ همایا و  یف  یلثم  هجاح  ریزولا  یلع  ابیع  نا  تلق : ینید و  لقث  یقزر و  رخات  هیلا  توکـشف  ملاظملل  سلاـج  وه  هیلع و  تلخدـف 
رمثی يوـلبلا  سرغ  هل : تلقف  .ءاطبتـسالا  نع  يوکـشلا  نـم  کـل  عناـملا  كءاـیح  نا  لاـق : تدرا و  اـم  ضعب  یل  عـقوف  .ینع  هـفرط 

همالمب ینترهاج  دقل  لاق  همراحم و  بودجلل  تلحا  انامز  یتیاکش  یف  یضترملا  ریزولا  یناحل  هیلا : تبتک  تفرـصنا و  .يوکـشلا و 
لاق دـیدحلا :) یبا  نبا   ) لاـق همهارد و  هیدـل  تلق  اذا  لـقی  یقتلا  نیدـلا و  يذ  ءرملا  ءاـیح  تلقف : همتاـکا  هیف  تنک  رهدـب  یل  نم  و 

رم رمت  هصرفلا  حاجنلا و  هللا  یلع  اهیف و  یعسلا  هیلعف  حاقو  هجو  هل  نم  يذمرط  ناسل  حاقو و  هجو  هل  نم  الا  تاجاحلل  سیل  رعاشلا :
ام رظتنت  و ال  ریخلا ، عانطـصاب  ناـکمالا  منتغا  و  رثاـملا ، زارحا  یف  هصرفلا  زهتنا  عفقملا : نبا  لاـق  دـیدحلا :) یبا  نبا   ) لاـق باحـسلا 

ءانتقا هدـئاف و  باستکا  نع  کب  رمعلا  رـصق  هنع  هافاکملا  دـصرت  تلغتـشا  هورکمب و  تلموع  نا  کـناف  هلثمب ، هنع  يزاـجتف  لـماعت 
.اومدنتف توفت  اهوعدتال  اهومنتغا و  يا : ریخلا  صرف  اوزهتناف  هبقنم … 

هینغم

، نیقتملا ءاملعلا و  تافص  نم  وه  و  لیمج ، نسح و  ملع  الب  لعفلا  لوقلا و  نم  فوخلا  و  نیینابرلا ، ماقم  وه  و  متح ، هللا  نم  فوخلا 
نم افوخ  تمجحا  نا  ..اولاق و  سانلا و  لاق  نا  و  کبلق ، هیلا  نئمطی  اـم  یلع  مدـقاف  .روخ  نیح و  وهف  نیذـه  ادـع  اـم  فوخ  لـک  و 

يذلا هناحبس  هللا  دمحا  ..مهنم و  اهنم و  ترذح  نا  سانلا و  هنسلا  نم  ملست  کنا ال  یلع  ..الشاف  ایبلس  کتایح  تشع  مهلاق  مهلیق و 
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ءایحلا و  (. ) هصقنم نبجلا  : ) هلوق حرـش  دـنع  مقر 2  همکحلا  یف  کلذ  نع  مالکلا  مدـقت  .لعفلا و  ءاش  ول  و  ءادـلا ، اذـه  نم  یناـفاع 
ءایبنالا و ننس  نم  هنـس  و  میمـصلا ، یف  نیدلا  نم  وه  هئورملا  همارکلا و  هابات  و  نید ، لقع و ال  هرقی  ام ال  لعف  نم  ءایحلا  نامرحلاب .)
و هناکتسا ، عونخ و  و  فوخ ، زجع و  وهف  سانلا  عفنی  ام  هصاخب  و  لالحلا ، نم  ءایحلا  اما  هارسلا ، هابالا و  قلخ  نم  قلخ  و  نیلـسرملا ،
ال : ) هماـعلا لاـثمالا  نم  و  اوفرعت ) اوملکت  : ) هلاوقا نم  و  ماـمالا ، دارم  وه  فوخلا  نم  عونلا  اذـه  .ءاـنبجلا  ءافعـضلا و  قـلخ  نم  قـلخ 
: هوبنلا مالک  نم  سانلا  كردا  امم  : ) ثیدحلا اذه  ریسفت  یف  لیق  ام  یلا  ریشن  هبسنملا  هذهب  و  هتجوز .) نم  یحتـسی  نم  ادالوا  بجنی 

لعفاف سانلا  هللا و  نم  حتست  مل  اذا  هریسفت : یف  لیق  تئش .) ام  لعفاف  حتست  مل  اذا 

هنم یحتـست  ام  لعفلا  یف  نکی  مل  اذا  هانعم  لیق : .سانلا و  نیب  فورعم  ینعملا  اذه  .حیبق و  نسح و  و  مارح ، لالح و  نم  کل  ادب  ام 
، مامالا لاق  امک  باحسلا ، نم  رمت  اهناف  ریخلا  ضرف  اما  .ثیدحلا  ظفل  هلمحتی  حیحـص  نیینعملا  نم  لک  .کیلع و  ساب  و ال  هلعفاف ،
و رکـشی ، مل  ذـخا و  اذـه  .لیمجلا  رکنم  الا  هصرفلا  عاضا  نمل  الیثم  يرا  .همادـن و ال  هرـسح و  اهتاوف  و  همارک ، هداعـس و  اهمانتغا  و 

هلاسرلا 30. یف  کلذ  نع  مالکلا  مدقت  .رصقم و  لک  و  رکشلا ، بجوتسی  ام  ضفر  كاذ 

هدبع

ءایحلا یف  طارفالا  هنم و  مرح  یـش ء  بلط  نم  لـجخلا  هب  طرفا  نم  هکاردا و  نم  باـخ  ارما  بیهت  نم  يا  هبیخلاـب : هبیهلا  تنرق  … 
طسولا دومحملا  ءایحلا و  حرطک  مومذم 

يرفعج

مالسالا ضیف 

یگدنمرـش ناـیز و  هارمه  سرت  تسا : هدومرف  تصرف ) نداد  تسد  زا  اـجیب و  یگدنمرـش  سرت و  شهوـکن  رد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
ملعلا و وه  لقعلا  ءایحف  قمح ، ءایح  لقع و  ءایح  نا  ءایح  ءاـیحلا  هدومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر   ) تسا يدـیمون  هتـسویپ 

یم یفاک  باـتک  زا  تیاور  نیا  لـقن  زا  سپ  راونـالاراحب  باـتک  مهدزناـپ  دـلجم  رد  هللا ( همحر   ( یـسلجم لـهجلا  وه  قمحلا  ءاـیح 
هک تسا  یئایح  نآ  حودـمم و  یکی  تسا  مسق  ود  رب  ءایح  هکنیا  رب  دـنک  یم  تلالد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  شیامرف  دـسیون :

دننام دنک  مکح  نآ  یتشز  هب  عرش  ای  حیحـص  لقع  هک  دشاب  هدنمرـش  يزیچ  زا  صخـش  هکنیا  هب  تسا  يدنمدرخ  لقع و  زا  یـشان 
صخـش هکنیا  هب  تسا  يدرخ  یب  قمح و  زا  یـشان  هک  تسا  یئایح  نآ  مومذم و  يرگید  و  اه ، هتـسیاشان  ناهانگ و  زا  یگدـنمرش 

دیامن یم  مکح  نآ  هب  عرـش  حیحـص و  لقع  تسین و  تشز  عقاو  رد  دنرادنپ و  تشز  ار  نآ  مدرم  ماوع  هک  يراک  زا  دوش  هدـنمرش 
، درذگ یم  هدنرذگ  ربا  دـننام  بسانم ) تقو   ) تصرف و  هیعرـش ) تادابع  ندروآ  اجب  ای  هیملع  لئاسم  شـسرپ  زا  یگدنمرـش  دـننام 

.دیهدن تسد  زا  ار  وکین  ياهتصرف  سپ 

ینامز

تسد زا  روآ  ماسرس  یتعرس  اب  تصرف  .تسادخ  هتسیاش  ناگدنب  صوصخم  یلا و  هفیظو  کی  اهتـصرف  اه و  هظحل  زا  يرادرب  هرهب 
یعیبط نایرج  يور  دـشاب  مه  یتلاجخ  وسرت و  دـشابن ، بلط  تصرف  ناسنا  هاگره  تسا و  لاحم  هب  کـیدزن  شتـشگزاب  دور و  یم 
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زا ربا  .تسا  هدرک  هیبشت  ربا  تکرح  تعرـس  هب  ار  تصرف  تکرح  تعرـس  مالـسلا ) هیلع   ) ماما .دـنام  یم  بقع  یگدـنز  رد  هشیمه 
.دراد تکرح  میرک  نآرق  رظن 

يزاریش دمحم  دیس 

مل یش ء  یف  لجخلا  نم  طرفا  نمف  نامرحلاب ) ءایحلا  و   ) هکرادا نم  باخ  ارما  بیهت  نمف  هبیخلاب ) هبیهلا  تنرق   ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
یف باحـسلا  رمی  اـمک  يا  باحـسلارم ) رمت   ) هداعـس یلا  ناـسنالا  لوـصو  بجوـت  یتـلا  بابـسالا  نیب  قـفاوتلا  يا  هصرفلا ) و   ) هلنی

.هداعسلا یلا  غولبلا  لجال  اولمعا  هصرفلا ، تنا  اذاف و  ریخلا ) صرف   ) اوکردا يا  اوزهتناف )  ) اردان الا  ییهت ء  بابسالا ال  ناف  هعرسلا ،

يوسوم

حناسلا تقولا  هصرفلا : .ء  یشلا  رفاوت  مدع  نامرحلا : .لجخلا  همشحلا و  ءایحلا : .بولطملاب  رفظلا  مدع  هبیخلا : .هفاخملا  هبیهلا : هغللا :
ورجت مل  هیلع و  مدـقت  مل  رما  نم  تفخ  اذا  هبیخلاـب ) هبیهلا  تنرق  : ) حرـشلا .هصرفلا  اولغتـسا  اوزهتنا : .مویغلا  باحـسلا : .بساـنملا  و 

كذخات هباوبا و ال  محتقاف  ارما  تدرا  اذا  لب  هحیحـص  ریغ  هقیرط  حیبق و  بولـسا  وه  بولطملا و  کیلع  توفی  اذهف  هب  بلطلا  یلع 
هدارمب بلطلا  نم  ناسنالا  عنمی  يذـلا  لجخلا  وه  ءایحلا و  اذـه  و  نامرحلاب ) ءایحلا  و   … ) کـبولطم عیـضیف  مهتوق  لاـجرلا و  هبیه 

مهقوقح و نم  سانلا  نامرح  بجوی  ناک  اذا  ءایحلا  ضفر  یلا  هوعد  هذه  یطعی و  مل  هنم و  عنم  هقح  بلطی  نا  یحتسا  لجخ و  نمف 
اهلالخ و کبولطم  ققحت  نا  عیطتـست  تقولا  نم  هحـسف  هصرفلا  ریخلا ) صرف  اوزهتناـف  باحـسلا  رم  رمت  هصرفلا  و   … ) اـهنم مهعنم 

اهلولح بقرتی  ریخلا و  صرف  نم  هدافتـسالا  یلا  ردابی  نا  ناسنالا  یلع  بجی  اذـلف  يرخا  هرم  اهارت  دـق ال  کـیلا و  دوعت  ـال  دـق  یه 
هیلع یغبنیف  جاتحم  همدخل  هصرفلا  هتتآ  نمک  ریخلا  لمعل  هصرفلا  تناک  اذا  اصوصخ  و  ینتیل )  ) اهتاوف دعب  نلوقی  اهنم و ال  دیفتـسیل 

 … باوثلا رجالا و  هراسخ  یف  عقیف  کلذ  دعب  زجع  وا  اهلحم  تاف  وا  هریغ  اهاضق  امبر  ذا  رخاتی  اهئاضق و ال  یلا  ردابی  نا 

یناقلاط

« .دیبایرد ار  هدیدنسپ  ياهتصرف  درذگ ، یم  ربا  رذگ  نوچمه  تصرف  تسا ، هارمه  یگرهب  یب  اب  مرزآ  يدیما و  ان  اب  میب  »

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

 . ِْریَْخلا َصَُرف  اوُزِهَْتناَف  ِباَحَّسلا ، َّرَم  ُّرُمَت  ُهَصْرُْفلا  ،َو  ِناَمْرِْحلِاب ، ُءاَیَْحلا ِهَْبیَْخلِاب َو  ُهَْبیَْهلا  َِتنُِرق 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

ياه تصرف  ، ور نیازا  ؛ دـنرذگ رد  ربا  نوچمه  اه  تصرف  ، هارمه تیمورحم  اـب  ییور  مک  تسا و  نورقم  يدـیماان  اـب  اـجبان )  ) سرت
دیرامشب تمینغ  ار  کین 

شیپ ار  ثیدح  نیا  یمالسا  نادنمشناد  زا  یعمج  هنامیکح : راتفگ  دنـس  دینک . ( .) هدافتـسا  نآ  زا  ، دورب تسد  زا  هکنآ  زا  شیپ  (و 
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رد يافوتم 276 )  ) هبیتق نبا  دیرفلا و  دـقع  رد  يافوتم 328 )  ) هبر دبع  نبا  هلمج  زا  دـنا  هدروآ  دوخ  ياه  باتک  رد  یـضر  دّیـس  زا 
جهن مامت  باتک  رد  ،ج 4،ص 21 .) هغالبلا جهن  رداصم  ) .یتوافت اب  هتبلا  لوقعلا  فحت  رد  يافوتم 332 )  ) هبعش نبا  رابخالا و  نویع 

نیا اب  هک  تسا  هدرک  لقن  ییاه  توافت  اـب  هلیـسولا  هبطخ  هب  فورعم  يا  هبطخ  نمـض  رد  ار  زیمآ  تمکح  ياـه  هلمج  نیا  هغـالبلا 
(. ( ،ص 154 هغالبلا جهن  مامت  «.) هَدوُجُو َلاَنَت  ْنَأ  َماَهْوَألا  َعَنَم  يذَّلا  ِهّلل  ُدْمَْحلا  » دوش یم  عورش  هلمج 

ییور مک  سرت و  هجیتن 

.دنک یم  هراشا  مهم  هتکن  هس  هب  دوخ  يانعمرپ  نخس  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

( . ِهَْبیَْخلِاب ُهَْبیَْهلا  َِتنُِرق  ( ؛» تسا نورقم  يدیماان  اب  اجبان )  ) سرت :» دیامرف یم  تسخن 

هثداح هک  یماگنه.تسا  هدیرفآ  وا  ظفح  يارب  ناسنا  رد  دنوادخ  هک  تسا  یتلاح  ، كانرطخ يایـشا  لماوع و  زا  سرت  کش  نودـب 
دوش و یم  بلاغ  وا  رب  سرت  دنیب  یمن  عافد  رب  رداق  ار  دوخ  دنک و  یم  هلمح  ناسنا  هب  یکانرطخ  دوجوم  ای  دهد  یم  خر  یکانرطخ 

هاـگ ره.تسا  تارطخ  زا  ناـسنا  ظـفح  يارب  یهلا  تبهوم  یقطنم و  سرت  هنوـگ  نیا  دزاـس  یم  رود  هنحـص  زا  تعرـس  هب  ار  دوـخ 
نیا دیوگ  یم  یسک  هچ  دشکب  رانک  ار  دوخ  تعرس  اب  دسرتب و  دنیبب و  نآ  ریـسم  رد  ار  دوخ  ناسنا  دنک و  تکرح  یمیظع  بالیس 

.ثداوح هنوگ  نیا  ربارب  رد  تسا  يرپس  اجب  سرت  تسا ؟ مومذم  تفص 

تسا و هدیهوکن  مومذم و  نیقی  هب  دشاب  تالکـشم  لباقم  رد  تمواقم  مدـع  ای  سفن  فعـض  ای  مهوت  زا  یـشان  هک  اجبان  سرت  یلو 
هب هک  دنا  ناعاجـش  : دـنا هتفگ  میدـق  زا  لیلد  نیمه  هب.دراد  یم  زاب  هیلاع  دـصاقم  هب  ندیـسر  زا  ار  ناسنا  هک  تساه  سرت  هنوگ  نیا 

.دنبای یم  تسد  گرزب  ياه  تیقفوم 

ُروُسَْجلا ِهذَّللِاب  َلان  ًاّمَه َو  َتام  َساّنلا  َبَقار  ْنَم  دیوگ : یم  رعاش 

یم اه  یبایماک  تاذل و  هب  عاجش  روسج و  دارفا  یلو  ؛ دریم یم  هصغ  زا  دسرتب ) نآ  زا  و   ) دنک نآ  نیا و  نانخس  هظحالم  هک  یسک  »
«. دنسر

الاـب هلمج  رد  تسا و  سرت  ياـنعم  هب  هاـگ  دوش و  یم  نارگید  فوخ  بجوم  هک  هدـمآ  لـالج  هوکـش و  ياـنعم  هب  هاـگ  « هبیه » هژاو
ود نیا  تسا و  تیمورحم  یماکان و  تسکـش و  نارـسخ و  ياـنعم  هب  « هبیخ » هژاو ،و  اـجیب سرت  مه  نآ  تسا  هدـش  هدارا  مود  ياـنعم 

.دنک توعد  روما  مامت  رد  تعاجش  هب  ار  دوخ  ناوریپ  دهاوخ  یم  ماما  بیترت  نیا  هب  دنا و  نیرق  مه  اب  هراومه 

( . ِناَمْرِْحلِاب ُءاَیَْحلا  َو  ( ؛» تسا هارمه  تیمورحم  اب  ییور  مک  :» دیامرف یم  مود  يانعمرپ  هاتوک و  هلمج  رد 

هچنآ هاـنگ و  تشز و  راـک  ره  زا  ناـسنا  هک  تسا  نآ  دنمـشزرا  ياـیح  ؛ دراد شزرا  دـض  شزرااـب و  ياـنعم  ود  تبیه  دـننام  ءاـیح 
زا ندرک  لاؤس  اـی  اـه و  شناد  مولع و  نتفرگارف  زا  ناـسنا  هک  تسا  نآ  شزرا  دـض  ياـیح  دزیهرپب و  تسا  عرـش  لـقع و  فلاـخم 
زا یـشان  ِییور  مک  هب  نآ  زا  ، فرع رد  هک  يزیچ  نامه  دنک ، بانتجا  وا  زج  یـضاق و  دزن  رد  قح  قاقحا  ای  دناد  یمن  هک  ییاهزیچ 

.دوش یم  ریبعت  سفن  فعض 
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.دزاس یم  اه  تیمورحم  راتفرگ  ار  ناسنا  هک  تسا  مود  يانعم  نامه  الاب  راتفگ  رد  مالسلا  هیلع  ماما  روظنم 

: میناوخ یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  یثیدح  رد 

هنالقاع و يایح  تسا  هنوگ  ود  ایح  مرـش و  ُلْهَْجلا ؛ َوُه  ِقْمُْحلا  ُءاَیَح  ُْملِْعلا َو  َوُه  ِلْقَْعلا  ُءاَیَحَف  ٍقْمُح  ُءاَیَح  ٍلْقَع َو  ُءاَیَح  ِناَءاَیَح  ُءاَیَْحلا  »
. ( ،ج 2،ص 106،ح 6 یفاک «. ) . لهج زا  هناقمحا  يایح  دریگ و  یم  همشچرس  ملع  زا  هنالقاع  يایح  ؛ هناقمحا يایح 

: دومرف هک  تسا  هدمآ  قداص  ماما  زا  زین  یثیدح  رد 

فعض نآ  زا  یمسق  تسا  هنوگ  ود  رب  ایح  ٌناَمیِإ ؛ ٌماَلْسِإ َو  ٌهَُّوق َو  ُْهنِم  ٌفْعَض َو  ُْهنِمَف  ِْنیَهْجَو  یَلَع  ُءاَیَْحلا  »

. ( ،ج 75،ص 242 راونالاراحب «. ) . تسا نامیا  مالسا و  توق و  ، رگید یمسق  یناوتان و  و 

: تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  یلع  زا  مکحلا  ررغ  رد  يرگید  ثیدح  رد 

.( ،ح 988 مکحلاررغ «. ) . تسا قمحا  دنک  مرش  قح  نتفگ  زا  یسک  ٌقَمْحَأ ؛ َوُهَف  ِّقَْحلا  ِلْوَق  ْنِم  ییحَتْسا  ِنَم  »

ياهراک ماجنا  زا  سفن  يراددوخ  ضابقنا و  ببـس  هک  تسا  یناسفن  يا  هکلم  ایح  :» دـنا هتفگ  نینچ  ایح  فیرعت  رد  املع  زا  یـضعب 
.تسا شزرااب  حودمم و  يایح  نامه  نیا  هتبلا  «. دوش یم  تمالم  زا  سرت  ببس  هب  بادآ  فالخ  لامعا  زا  راجزنا  حیبق و 

ناسنا تسا  مزال  هکلب  ، تسین حیبق  هک  تسا  ییاهراک  ماجنا  زا  يراددوخ  سفن و  ضابقنا  نامه  :» دنا هتفگ  مومذم  يایح  ریـسفت  رد 
 ( .ءایح هدام  ، راحبلا هنیفس  «. ) . دنک یم  كرت  ار  نآ  ییور  مک  رثا  رب 

: میناوخ یم  هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد 

. ( ،ج 2،ص 106،ح 3 یفاک «. ) . دنا شناد  مک  ور  مک  دارفا  ُهُْملِع ؛ َّقَر  ُهُهْجَو  َّقَر  ْنَم  »

رد ربا  نوـچمه  اـه  تصرف  :» دـیامرف یم  هتخادرپ  اـه  تصرف  زا  هدافتـسا  ّتیّمها  هـب  زیمآ  تـمکح  هـلمج  نیموـس  رد  ماـما  هاـگ  نآ 
ُّرُمَت ُهَصْرُْفلا  َو  ( ؛» دینک هدافتـسا  اهنآ  زا  دورب  تسد  زا  هک  نآ  زا  شیپ  و   ) دیرامـشب تمینغ  ار  کین  ياه  تصرف  ور  نیازا  ، دـنرذگ

.تسا « ُبتُک » نزو رب  « بُحُـس » نآ عـمجلا  عـمج  تسا و  ربا  ياـنعم  هب  « هباحـس » عـمج برعلا  ناـسل  هتفگ  هـب  « باحـسلا  ).» ِباَـحَّسلا َّرَم 
( . ِْریَْخلا َصَُرف  اوُزِهَْتناَف  (،

مهارف یـسک  يارب  ملع  لیـصحت  تهج  تامدـقم  مامت  هک  نیا  لثم  تسا  بوخ  راک  بابـسا  لـماک  ندـش  هداـمآ  ، تصرف زا  روظنم 
هک تسوا  رایتخا  رد  یبوخ  یشزومآ  ياضف  مه  وا و  سیردت  هدامآ  یقیال  داتسا  مه  ، دادعتسا شوه و  مه  ، دراد ملاس  نت  مه  ؛ ددرگ

لماوع نیا  زا  مادـک  ره  تسا و  يددـعتم  لماوع  زا  یبیکرت  اـه  تصرف  هک  ییاـجنآ  زا  دـنراذگ و  یم  تصرف  ار  نآ  ماـن  فرع  رد 
.دنرذگدوز اه  تصرف  ور  نیا  زا  دوش  لیاز  یتارییغت  رثا  رب  تسا  نکمم 
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: میناوخ یم  مالسلا  هیلع  ماما  نامه  زا  يرگید  ثیدح  رد  اذل 

،ج 75،ص راونالاراحب «. ) . دیآ یم  تسد  هب  تمحز  هب  دور و  یم  تسد  زا  تعرـس  اب  تصرف  ِدْوَْعلا ؛ ُهَئیَِطب  ِتْوَْفلا  ُهَعیِرَـس  ُهَصْرُْفلا  »
.( 113

هک ارچ  ، میرمـشب تمینغ  ار  اه  تصرف  دـنا  هداد  روتـسد  ام  هب  تسا و  هدـمآ  « تصرف مانتغا  » باب رد  یناوارف  تایاور  لـیلد  نیمه  هب 
.تسا راب  هودنا  نآ  كرت 

دنک یم  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  شدنبلد  دنزرف  هب  هک  ییایاصو  نمـض  رد  هغالبلا  جـهن  همان 31  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما 
: دیامرف یم 

«. ددرگ هودنا  هیام  دورب و ) تسد  زا  هکنآ  زا  شیپ   ) ورب تصرف  زا  هدافتسا  غارس  هب  ًهَّصُغ ؛ َنوُکَت  ْنَأ  َْلبَق  َهَصْرُْفلا  ِرِدَاب  »

حور و یگدامآ  ، تینما ، یتسردنت ، یناوج ؛ دنرذگدوز ياه  تصرف  دوش  یم  ناسنا  بیصن  ایند  رد  هک  یهلا  بهاوم  مامت  لاح  ره  هب 
هجیتن میریگن  یفاک  هرهب  میرمـشن و  تمینغ  ار  اهنآ  رگا  هک  دنتـسه  يرذگدوز  ياه  تصرف  یگمه  ناسنا  تایح  رمع و  هکلب  ، رکف

.تشاد دهاوخ  رابهودنا  يا 

ینک یمن  يراذگ  قشع  يوک  هب  لد  يا 

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said the following: “The consequence of fear is disappointment
and of bashfulness is frustration. Opportunity passes away like a cloud; therefore,
make use of good opportunities.”{However bad a thing may be regarded among
people, and however it may be looked down on, if it is not really bad, then to feel
bashful about it is quite foolish because it will often cause deprivation from things
which are the source of success and achievements in this as well as in the next world.
For example, if a man fears lest people should regard him as being ignorant, he feels
bashful in asking about an important and a necessary issue, then this misplaced
bashfulness will result in his being deprived of knowledge. Hence, no sane person
should feel bashful about making enquiries. Thus, an old man who was learning
despite his old age was asked once whether he did not feel ashamed of learning in his
old age. He replied in the following words: “I do not feel any shame for being ignorant
in my old age. How can I feel shame for learning in old age? Of course, to feel shame
in doing things which are really bad and mischievous is the essence of humanity and
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nobility. For instance, there are immoral deeds which are bad according to religion,
intelligence and ethics. In any case, the first kind of bashfulness is bad and the second
is good.” In this regard, the Holy Prophet's saying is this: “Bashfulness is of two kinds:
bashfulness of intelligence and bashfulness of foolishness. The bashfulness of

.”{ intelligence is knowledge, whereas the bashfulness of foolishness is ignorance
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يَرّسلا َلاَط  نِإ  ِِلبِإلا َو  َزاَجعَأ  اَنبِکَر  ّالِإ  ُهاَنیِطعُأ َو  نِإَف  ّقَح  اََنل  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

دبعلاک ریعبلا  زجع  بکری  فیدرلا  نأ  کلذ  ءالذأ و  انک  انقح  طعن  مل  نإ  انأ  هانعمو  هحیـصفو  مالکلا  فیطل  نم  اذه  یـضرلا و  لاق 
.امهارجم يرجی  نم  ریسألاو و 

اه همجرت 

یتشد

ره مینارب  نآ  نتفرگ  يارب  میوش و  راوس  نارتش  تشپ  رب  هن  رگ  و  دوش ، هداد  ام  هب  رگا  تسا  یّقح  ار  اـم  دومرف : وا ، رب  ادـخ  دورد  و 
 . دماجنا لوط  هب  يور  بش  دنچ 

( مینیشنب هدنب  نوچ  راوس  رتش  كرت  رب  دیاب  دش و  میهاوخ  راوخ  دندادن ، ار  ام  قح  رگا  ینعی  تسا ، حیصف  فیطل و  نانخس  زا  نیا  )

يدیهش

نانخـس زا  نیا  و   ] .دشک ازارد  هب  يوربش  دنچ  ره  مینارب  میوش و  راوس  نارتش  كرت  هنرگ  و  میناتـسب - دنداد - رگا  تسا  یقح  ار  ام 
رتش نیرـس  رب  راوس  رتش  فیدر  هکنانچ  دوب  میهاوخ  راوخ  ام  دندادن  ار  ام  قح  رگا  هک  تسا  نیا  نآ  ینعم  تسا و  حیـصف  فیطل و 

[ .نآ دننام  ریسا و  هدنب و  نوچ  دنیشن ،

یلیبدرا
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هچ رگا  نارتش و  ياهلفک  رب  میوش  یم  هراوس  دندادن  رگا  اهبف و  نآب  میدش  هداد  رگا  تستفالخ  نآ  هک  یقح  تسار  ام  هک  دومرف  و 
ینعم تسترضح و  حیـصف  فیطل و  مالک  زا  راتفگ  نیا  وزا و  ادخ  داب  دونـشوخ  هک  نیا  هک  دیامرف  یم  دیـس  نتفر  بشب  دشاب  زارد 

رب دوش  یم  راوس  یـصخش  بقع  رد  هراوس  هک  تسنآ  ههجب  نیا  رادقم و  یب  راوخ و  میـشاب  دوخ  قحب  میدشن  هداد  رگا  هک  تسنیا 
ریقح نامدرم  نوچ  ناشیا  يارجم  رد  دشاب  يراج  هچنآ  هدش و  ریسا  هدنب و  دننام  رتش  لفک 

یتیآ

، دنچ ره  میوش ، یم  راوس  رتش  كرت  رب  دندادن ، رگا  میریگب و  دنداد ، ام  هب  ار  نآ  رگا  هک  تسا  یقح  ار  ام  مالـسلا :) هیلع   ) دومرف و 
.دشک زارد  هب  دشاب و  بش  رد  ریس 

هدنب اریز  میشاب  ناگدشراوخ  هرمز  رد  ام  دنهدن ، ار  ام  قح  رگا  ینعی  .تسا  حیصف  فیطل و  ینخس  نخس ، نیا  دیوگ : یـضر  دیـس  ]
[. دنار یم  ار  رتش  هکنآ  رس  تشپ  ینعی  دنناشن  یم  رتش  نیرس  رب  ار  اهنآ  لاثما  ریسا و  و 

نایراصنا

يوربـش نیا  دـنچ  ره  میوش  راوـس  نارتـش  كرت  رب  هن  رو  (، رتـهب هچ  ) دوـش هداد  اـم  هب  رگا  تسا  یّقح  ار  اـم  : دوـمرف ترـضح  نآ  و 
 . دوش ینالوط 

و.دوب میهاوخ  هداتفا  مشچ  زا  دارفا  دننام  هب  دوشن  هداد  ام  ّقح  رگا  هک  تسا  نیا  شموهفم.تسا  ماما  حیصف  فیطل و  نانخـس  زا  نیا 
 . تسا نانیا  هبترم  رد  هک  تسا  یسک  ریسا و  هدرب و  دننام  دوش  یم  راوس  بکار  رس  تشپ  هک  نآ  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  نیا 

اه حرش 

يدنوار

کلذـل الیـصفت  هغللا  بیذـهت  یف  تیار  دـق  و  لامجالا ، لیبس  یلع  لبالا  زاجعا  انبکرالا  هانیطعا و  ناـف  قح  اـنل  هلوق  دیـسلا  رـسف  و 
بکرم انبکر  انقح  انعنم  نا  هانعم  و  لاـق : قاـش ، بکرم  وه  زجع و  عمج  اـهریخام  لـبالا  زاـجعا  یبتقلا : لاـق  يرهزـالا : لاـق  .انـسح 

هنکلو هقـشملا ، بوکر  مالـسلا  هیلع  یلع  دری  مل  يرهزالا : لاق  مث  .انقحب  نیلخم  هنم  رجـضن  مل  لاـط و  نا  هیلع و  اـنربص  هقـشملا و 
نع انرخا  اهنم و  انقح  انعنم  نا  انا  داراف : هیف ، مدـقتلا  همامالا و  نع  هایا  هریخات  هقح و  یف  هیلع  هریغ  مدـقتل  الثم  لـبالا  زاـجعا  برض 

.هصاخ لیللا  ریس  يرسلا : .مایالا و  تلاط  نا  اهیلع و  هرثالا  یلع  انربص  کلذ 

يردیک

زاجعا یبیتقلا : لاق  يرهزالا : بیذهت  یف  .هلذم و  هقحلی  مولظملا  و  ملظ ، دقف  هئافیتسا ، یلع  ردقی  مل  و  هیلا ، هتجاح  عم  هقح  عنم  نم 
رجـضن مل  لاط و  نا  و  هیلع ، انربص  هقـشملا و  بکرم  انبکر  انقح  انعنم  نا  هانعم  و  لاق : قاش ، بکرم  وه  زجع و  عمج  اهریخام  لبالا 

یف هیلع  هریغ  مدـقتل  الثم  لبالا  زاجعا  برـض  هنکل  و  هقـشملا ، بوکر  مالـسلا  هیلع  یلع  دری  مل  يرهزالا : لاق  مث  .انقحب  نیلخم  هنم 
مایالا تلاط  نا  اهیلع و  هرثالا  یلع  انربص  کلذ  نع  انبرـضا  و  اهنم ، انقح  انعنم  نا  داراف  هیف ، مدـقتلا  همامالا و  نع  هایا  هریخات  هقح و 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 1223 

http://www.ghaemiyeh.com


.لیللا ریس  يرسلا  و 

مثیم نبا 

زارد يوربش  هچ  رگا  میوش ، یم  راوس  تقـشم ، رتـش  رب  دـندادن ، رگا  و  تفرگ ، میهاوخ  دـنداد ، اـم  هب  ار  نآ  رگا  میراد ، یقح  اـم  )
قح رگا  هک  تسا ، نینچ  نآ  يانعم  و  تسا ، مالسلا ) هیلع   ) ماما حیصف  فیطل و  نانخس  زا  نخـس  نیا  دیوگ : یم  یـضردیس  دشاب .)

راوس يرگید  رس  تشپ  رب  هک  یـسک  ینعی  فیدر  هملک ي  هک  نآ  حیـضوت  دوب ، میهاوخ  راوخ  هدش و  یتخـس  راتفرگ  دنهدن ، ار  ام 
ياهرخآ لبالا : زاجعا  دـیوگ : یم  یبیتق  لوق  زا  هغللا  بیذـهت  رد  يرهزا ، .تساهنآ  دـننامه  هک  یناسک  ریـسا و  هدرب ، دـننام  دوش ،

دوخ قح  زا  ار  ام  رگا  تسا : نینچ  مالـسلا ) هیلع   ) ماما نخـس  ياـنعم  تسا : هتفگ  تخـس ، راومهاـن و  بکرم  ینعی  زجع ، عمج  رتش 
لالح ار  ام  قح  هک  یناسک  زا  و  دوب ، میهاوخ  ابیکـش  نآ  رب  دشکب ، لوط  دـنچ  ره  میوش و  یم  راوس  تقـشم  بکرم  هب  دنتـشادزاب ،

زاجعا هکلب  هدوبن ، تخـس  بکرم  رب  يراوس  مالـسلا ) هیلع   ) یلع دوصقم  دیوگ : یم  يرهزا  هاگنآ  .تشذـگ  میهاوخن  دـنا ، هدرمش 
نیا مالـسلا ) هیلع   ) ماما فدـه  نیاربانب  تسا  هدروآ  وا ، زا  نارگید  نداتفا  ولج  شتماما و  قح  زا  وا  ندـنام  بقع  يارب  لـثم  ار  رتش 

، مینک یم  يرادیاپ  یگداتسیا و  نآ  لابند  رد  میدش ، هتشادهگن  بقع  قح  نیا  زا  و  دنتـشادزاب ، نامتماما  قح  زا  ار  ام  رگا  هک  تسا 
حیحص شرظن  هدرک  لقن  ار  لامتحا  هس  ره  هک  یـسک  نآ  نم ، رظن  هب  .بش  رد  تکرح  يرـسلا : .دشاب  يزارد  راگزور  هک  دنچ  ره 

دشاب و تلزنم  ماقم و  نداتفا  بقع  یتخـس و  يراوخ ، .تسا  لمتحم  رـس ، تشپ  رب  ندـش  راوس  اریز  تسا  رتکیدزن  تقیقح  هب  رت و 
رب يراوس  اریز  تسا ، هتـشاذگن  توافت  هیانک  لثم و  نیب  يرهزا  .دـشاب  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما رظن  دروم  اـهنیا  ماـمت  دور  یم  لاـمتحا 

ياج نیا  اریز  تسا ، داـیز  تقـشم  زا  هیاـنک  بش  رد  تکرح  ندوب  ینـالوط  نینچمه  و  تسا ، هدـش  داـی  روما  زا  هیاـنک  رـس ، تشپ 
برـض کی  تروص  هب  دشاب ، هیانک  مالـسلا ،) هیلع   ) ماما ترابع  هک  دراد  لامتحا  و  تسا ، بش  رد  ینالوط  ریـس  همزال ي  روصت و 

.لثملا

دیدحلا یبا 

.يَرُّسلا َلاَط  ْنِإ  ِِلبِْإلا َو  َزاَجْعَأ  اَْنبِکَر  َّالِإ  ُهاَْنیِطْعُأ َو  ْنِإَف  ٌّقَح  اََنل  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

فیدرلا نأ  کلذ  ءالذأ و  انک  انقح  طعن  مل  نإ  انأ  هانعم  هحیـصف و  مالکلا و  فیطل  نم  لوقلا  اذـه  یلاعت و  هللا  همحر  یـضرلا  لاـق  ]
 [ امهارجم يرجی  نم  ریسألا و  دبعلاک و  ریعبلا  زجع  بکری 

لبإلا زاجعأ  بکرن  هعنمن  نإ  هذخأن و  هطعن  نإ  اقح  انل  نأ  هتروص  نیبیرغلا و  نیب  عمجلا  یف  يورهلا  دیبع  وبأ  هرکذ  دق  لصفلا  اذـه 
.يرسلا لاط  نإ  و 

هرضملا هقشملا و  یلع  انربص  انقح  انعنم  اذإ  انأ  دارأف  ررض  هقشم و  هقحلی  ریعبلا  زجع  بکار  نأ  امهدحأ  نیهجو  یلع  هورسف  دق  لاق 
هریغ ناک  اذإ  نوکی  امنإ  ریعبلا  زجع  بکار  نأ  یناثلا  هجولا  یـضرلا و  هرـسف  امم  بیرق  ریـسفتلا  اذه  ریعبلا و  زجع  بکار  ربصی  امک 
انکف انیلع  انریغ  مدقت  انرخأت و  انقح  انعنم  اذإ  انأ  دارأف  ریعبلا  زجع  بکار  یلع  مدـقتم  ریعبلا  رهظ  بکار  ریعبلا و  رهظ  یلع  بکر  دـق 
تناک يرسلا  لاط  اذإ  هنأل  يرـسلا  لاط  نإ  هلوقب و  نیریدقتلا ) .» :» یف د نیریـسفتلا (  الک  یلع  ینعملا  دکأ  هریغل و  افیدر  بکارلاک 

هقشملا
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.بعصأ دشأ و  هرهظ  یلع  بکارلا  نع  ریعبلا  زجع  بکار  رخأت  یلع  ربصلا  ناک  مظعأ و  ریعبلا  زجع  بکار  یلع 

رمع و هافو  دـعب  يروشلا  موی  هلاق  هنأ  یلإ  انباحـصأ  بهذـی  مایألا و  کلت  یف  وأ  هفیقـسلا  موی  هلاق  هنأ  هیمامإلا  معزت  مـالکلا  اذـه  و 
هجولا اذه  یلع  هنولقنی  ریسلا  بابرأ  رثکأ  هتسلا و  نم  دحاو  رایتخال  هعامجلا  عامتجا 

یناشاک

( هانیطعا ناف   ) تسا تفالخ  رما  نآ  هک  متحتم  مزال و  تسا  یقح  ار  ام  هک  ترـضح  نآ  دـیامرف  یم  قح ) اـنل  مالـسلا : هیلع  لاـق  (و 
نارتش ياه  لفک  رب  لـبالا ) زاـجعا   ) میوش یم  راوس  ار  اـم  قح  دـندادن  رگا  و  اـنبکر ) ـالا  اـهبف و   ) قح نآ  هب  میدـش  هداد  رگا  سپ 

تقـشم لـمحتم  دـسر  یمن  اـم  هب  اـم  قح  رگا  ینعی  هیلب ، رب  ربص  هدـیدش و  تقـشم  يارب  زا  تسا  راعتـسم  لـبا ) زاـجعا  رب  بوکر  )
بـش هب  دشاب  زارد  هچرگا  و  يرـسلا ) لاط  نا  و   ) دوش دیاع  ام  هب  قح  نآ  هک  یتقو  ات  تلذم  رب  مینک  یم  ربص  میوش و  یم  هدـیدش 

و  ) تسا ترـضح  یلاع  نآ  غیلب  مالک  زا  مالک  نیا  مـالکلا ) فیطل  نم  لوقلا  اذـه  و   ) هک دـیامرف  یم  هرـس - سدـق  دیـس -  نتفر و 
ام هک  یتسرد  هب  انقح ) طعن  مل  نا  انا   ) هک تسا  نآ  فیرـش  مالک  نیا  ینعم  و  هانعم ) و   ) بانج یلاع  نآ  حیـصف  نخـس  و  هحیـصف )

( ریعبلا زجع  بکری  فیدرلا  نا  کلذ  و   ) راوگوس ناـشیرپ و  رادـقم و  یب  راوخ و  میـشاب  ءـالذا ) اـنک   ) دوخ قح  هب  میوشن  هداد  رگا 
( ریـسالا دـبعلاک   ) رتش لـفک  رب  دـشاب  یم  راوس  یـصخش  بقع  رد  هراوس  هک  تسا  تهج  نآ  زا  هیهب  هملک  نآ  زا  ینعم  نیا  جورخ 

ریقف ریقح  مدرم  زا  ناشیا  هبترم  ناکم و  رد  دشاب  هدش  يراج  هک  یسک  دننام  و  امهیرجم ) يرجی  نم  و   ) هدرک ریسا  هدنب و  دننام 

یلمآ

ینیوزق

هرابکی تسد  و  میور ، یم  نارتش و  ياهلفک  رب  میوش  راوس  هن  رگا  دـنهد و  ار  ام  رگا  تماما  تفالخ و  ینعی  .مزال  تسا  یقح  ار  ام 
هب تجاح  میدرک  نایب  ام  هچنآ  زا  و  يوربش ، ریـس و  نیا  دـشاب  زارد  دـنچ  ره  میراپـس ، یمن  بصاـغ  هب  رتش  ناـنع  و  میراد ، یمنرب 

.تسین مامت  نانچ  یعدم  نیا  رد  دیس  نایب  هکلب  دنامن ، دیس  نایب  همجرت 

یجیهال

« .يرسلا لاط  نا  لبالا و  زاجعا  انبکر  الا  هانیطعا و  ناف  قح ، انل  : » مالسلا هیلع  لاق  و 

ریسالا و دبعلاک و  ریعبلا  زجع  بکری  فیدرلا  نا  کلذ  ءالذا و  انک  انقح ، طعن  مل  نا  انا  هانعم : هحیـصف و  مالکلا و  فیطل  نم  اذه  و 
.امهارجم يرجی  نم 

ام سپ  ام  هب  قح  نآ  دوش  هدرک  اطع  رگا  سپ  ناناملـسم ، لاوما  رد  تسا  یقح  اـم  يارب  زا  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  تفگ  ینعی و 
دشاب زارد  هچ  رگا  ار و  تمحز  تقشم و  ینعی  .ار  رتش  بقع  ام  میدش  راوس  سپ  ام ، زا  ار  ام  قح  دوش  هدرک  عنم  رگا  میشاب و  زیزع 

.بش رد  ندرک  ریس 

هب ام  قح  دوشن  اطع  رگا  هک  تسا  نیا  نآ  يانعم  تسا و  مالک  حیـصف  مالک و  فئاطل  زا  مـالک  نیا  هک  دـیوگ  یم  هللا ، همحر  دـیس 
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يارجم يراج  هک  یسک  ریسا و  هدنب و  لثم  ار ، رتش  بقع  دوش  یم  راوس  فیدر  هک  تسا  نیا  نآ  رس  .راوخ و  لیلذ و  ام  میـشاب  ام ،
.تسا سک  ود  نیا 

ییوخ

.دجنملا لیللا - ریس  يرسلا )  ) هقشملا لذلا و  بکر  يا  لبالا  زاجعا  بکر  لاقی : مسجلا  وا  یشلا ء  رخوم  زاجعا  عمج  زجعلا ) : ) هغللا
نا يا  هیبیکرت  الا  و  افرظ ، ربخلا  میدقت  هزوج  هرکن  ادـتبم  وه  قح و  لوقل  مدـقم  ربخ  ردـقم  لعفب  قلعتم  رورجم  راج و  انل  بارعالا :

عمجلا یف  يورهلا  دیبع  یبا  هرکذ  رق  لصفلا  اذه  حرشلا : یف  لاق  ینعملا : .هوازج  خلا - انبکر - هلمج  و  هلعف ، هنم  فذح  طرش  هاطعن 
معزت مالکلا  اذـه  و  لاق : نا  یلا  يرـسلا - لاط  نا  لبالا و  زاجعا  بکرن  هعنمن  نا  و  هذـخان ، هاطعن  نا  انل  نا  هتروص : نیبیرغلا و  نیب 
رایتخال هعامجلا  عامتجا  رمع و  هافو  دعب  يروشلا  موی  هلاق  هنا  یلا  انباحصا  بهذی  مایالا و  کلت  یف  وا  هفیقـسلا  موی  هلاق  هنا  هیمامالا 

هیلع  ) هدارم نا  یلع  لدـی  هرکذ  امک  هلمجلا  هذـه  دورو  ناش  لوقا : .هجولا  اذـه  یلع  هنولقنی  ریـسلا  بابرا  رثکا  و  هتـسلا ، نم  دـحاو 
هراشا اهیف  و  هقحملا ، هیمالسالا  هموکحلا  هقحلا و  هلودلا  روهظ  ناوا  یلا  لئاطلا  ربصلا  هقشملا و  لمحت  وه  هلمجلا  هذه  نم  مالـسلا )
ملاعلا و  ملظم ، روجلا  ماکح  هموکح  نارود  نا  یلا  هراشا  يرسلا ) لاط  نا  و   ) هلمج یف  و  هجرف ، هللا  لجع  هجحلا  روهظ  یلا  هراشب  و 

- ربمغیپ نادـناخ  ام - يارب  همجرتلا : .هلادـعلا  قحلا و  رونب  رئاصبلا  رونتی  رـشبلا و ال  مومع  اهیف  يدـتهی  لـیللاک ال  مهتطلـس  ماـیا  یف 
ات میورب  نآ  لابندب  مینک و  ربص  میشکب و  یتخـس  دیاب  هن ، رگا  و  تسا ، بوخ  رایـسب  هچ  شدنهدب  امب  رگا  تسا ) قح   ) تسا یقح 

.دشک ازارد  هب  يوربش  نیا  هچ  رگا  میرآ  تسدب  ارنآ 

تفارب دوش  ادا  هکنآ  رگ ز  تما *** رب  ام  يارب  تسا  یقح 

ناوارف ام  يارب  تسا  یجنر  نآ *** زا  دیآ  غیرد  هکنآ  رو 

میرآ تسدب  ودع  قح ز  ات  میرابدرب *** میشکب  یتخس 

يرتشوش

دـمحلا هللا : ) اذـکه هدایز  عم  يروشلا  موی  کلذـب  ملکت  مالـسلا ) هیلع   ) هنا يربطلا : يور  لوقا : هماعلا ) همامالا  یف  عباسلا - لـصفلا  )
و ضرالا ، لها  ناما  و  همکحلا ، ندـعم  و  هوبنلا ، تیب  نحنف  الوسر ، انیلا  هثعب  و  ایبن ، اـنم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـمحم ثعب  يذـلا 
هیلع و هللا  یلص   ) هللا لوسر  یلا  دهع  ول  يرـسلا ، لاط  ول  و  لبالا ، زاجعا  بکرن  هعنمن  نا  و  هذخان ، هطعن  نا  قح  انل  بلط ، نمل  هاجن 
لوح و ال و ال  محر ، هلص  قح و  هوعد  یلا  یلبق  دحا  عرسی  نل  .تومن  یتح  هیلع  انلداجل  الوق  انل  لاق  ول  و  هدهع ، انذفنال  ادهع  هلآ )
و دوهعلا .) هیف  ناخت  فویسلا و  هیف  یضتنت  عمجملا ، اذه  دعب  نم  رمالا  اذه  اورت  نا  یسع  یقطنم  اوع  و  یمالک ، اوعمسا  .هللااب  الا  هوق 

هللا رفغتـسا  .حصنلا  دهج  نیقیلا و  قدـص  یلع  فوع  نبای  کیلا  رمالا  و  : ) هدـعب و  محر .) هلـص  و  : ) هلوق یلا  هبیتق  نبا  بیرغ )  ) هاور
هلاق هنا  یلا  انباحـصا  بهذی  و  مایالا ، کلت  یف  وا  هفیقـسلا  موی  هلاق  هنا  هیمامالا  معزت  مالکلا  اذه  دـیدحلا : یبا  نبا  لاق  مکل .) یل و 
سیل يروشلا  موی  وا  هفیقـسلا  موی  مالـسلا ) هیلع   ) هلاق مالکلا  كاذ  نوک  تلق : هماـعلا ) هماـمالا  یف  عباـسلا - لـصفلا   ) .يروشلا موی 

امک يروشلا  موی  هدوروب  حرـص  هدنتـسم  یف  و  هدنتـسم ، یلا  عجری  هلثم  یف  اـمنا  و  هیماـمالا ، هباحـصا و  نیب  لـصفی  یتح  بهذـمب ،
(، هبیذهت  ) یف يرهزالا  و  هبیرغ ،)  ) یف یبیتقلا  نع  مثیم  نبا  هلقن  و  هیبیرغ ، نیب  عمجلا  یف  دیبع  یبا  نع  وه  هلقن  و  يربطلا ، نم  هتفرع 
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هیلع  ) هناب حرـص  هیمامالا  ءاملع  دحا  بوشآ  رهـش  نبا  اذه  و  هیمامالا ، یلا  هبـسنف  اسدح ، هلاق  يدـنوارلا  مالک  یف  کلذ  يار  هلعل  و 
لاق دـقف  .هفیقـسلا  موی  مالـسلا ) هیلع   ) هءاضما هل  تبثی  يروشلا ال  موی  هنوک  مث  .يروشلا  موی  فوع  نبال  مالکلا  اذـه  لاـق  مالـسلا )

لاهنملا نع  هلیذ )  ) یف يربطلا  يور  هانیطعا ) ناف  قح  انل   ) .هلحم یف  هیلع  فقت  امک  اذه ، نم  دـشا  الاوقا  مویلا  کلذ  مالـسلا ) هیلع  )
لها نم  اخیش  نا  يرا  تنک  ام  لاق : هللا ؟ کحلصا  تحبصا  فیک  تلقف : مالسلا ) هیلع   ) نیسحلا نب  یلع  یلع  تلخد  لاق : ورمع  نب 
اوناک ذا  نوعرف  لآ  یف  لیئارـسا  ینب  هلزنمب  انموق  یف  انحبـصا  كربخاسف : اردت ، مل  اذا  اماف  انحبـصا ؟ فیک  يردی  کلثم ال  رـصملا 
نئلف لاق - نا  یلا  ربانملا - یلع  هبـس  همتـشب و  انودـع  یلا  برقتی  اندیـس  انخیـش و  حبـصا  و  مهءاسن ، نویحتـسی  مهءانبا و  نوحبذـی 

اوحبـصاف دـقلف  اهنم ، ادـمحم  نال  برعلا ، یلع  لضفلا  اـهل  نا  شیرق  تقدـص  و  مجعلا ، یلع  الـضف  اـهل  نا  تقدـص  برعلا  تناـک 
هنا تننظف  لاق : انحبـصا ؟ فیک  ملعت  هماعلا ) همامالا  یف  عباسلا - لصفلا   ) مل اذا  انحبـصا  اذکهف  اقح ، انل  نوفرعی  انقحب و ال  نوذخای 
یلا رظن  املف  هدوهـشل ، نوماملا  بکرف  ناسارخب  قداصلا  رفعج  نب  دمحم  یفوت  دادغب :) خـیرات   ) یف .تیبلا و  یف  نم  عمـسی  نا  دارا 

هب غلب  یتح  هلمح  مث  هیلع ، یلصف  مدقت  و  عضو ، یتح  امهنیب  لزی  ملف  نیدومعلا  نیب  لخد  مث  هیقارت ، نع  عفر  و  لجرتف ، لزن  ریرـسلا 
ولف تبعت  دق  کنا  نسحلا : نب  هللادبع  هل  لاقف  قدی ، وه  ربقلا و  یلع  ماقف  جرخ  مث  هیلع ، ینب  یتح  هیف  لزی  ملف  هربق ، لخد  مث  ربقلا ،
اذـه یف  يور  و  يدـج … : لاق  ییحی : نب  دـمحم  نب  نسحلا  لاق  .هنـس  یتئاـم  نم  تعطق  محر  هذـه  نا  نوماـملا : هل  لاـقف  .تبکر 

نا لبالا و  زاجعا  انبکر  الا  و  (. ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا هافو  موی  نم  يا  تلق : .هنـس  یتئام  نم  عیـض  قح  اذه  لاق : هنا  ثیدـحلا 
: هل لاقف  حافسلا ، یلع  رعاشلا  هلیجبوبا  لخد  ریسلا : یف  و  اذه ، .هیلع  هللا  ناوضر  یـضرلا  نایب  نم  هنم  دارملا  تفرع  دق  يرـسلا ) لاط 
اجیهلا و سراف  ای  هفیلخ و  لک  نبای  ینا  ملسما  کلملادبع : نب  هملسم  یف  لئاقلا  تسلا  هللا  کنعل  هل : لاقف  كداشنا ؟ یف  یل  نذاتفا 

نکلو الماخ  ناک  ام  يرکذ و  یل  تییحا  یـضقی و  همعن  هتیلوا  نم  لک  ام  یقتلا و  نم  لبح  رکـشلا  نا  کترکـش  ضرـالا  لـبج  اـی 
اکاروالا زاجعالا و  بکرن  اکالملا و  بهرن  اسانا  انک  اکادـی  تکـسمتسا  انیار  امل  لوقا : يذـلا  اناف  لاق : ضعب  نم  هبنا  رکذـلا  ضعب 

هنع و یضرف  هماعلا ) همامالا  یف  عباسلا - لصفلا   ) اکاذ اذه  رفک  دق  روز و  اکاوس  یف  هتلق  ام  لک  اکارـشالا و  الخ  ام  یـش ء  لک  نم 
بلطلا یف  بکر  لاثمالا : یف  بکر و  امب  یـضریس  یـشمی  نم  نکلو  یتیطم  راـمحلا  ناـک  یـضر  نع  اـم  و  رعاـشلا : لاـق  .هزاـجا و 

رمالا لاقتنا  لوا  یف  دارملا  حضوا  و  رم ، امب  هراعتـسا  هقح  ذخا  دـعب  هلاح  نع  يروشلا  موی  مالـسلا ) هیلع   ) ربع و  اذـه ، .لبالا  زاجعا 
هیبن هللا  ضبق  امل  هناف  دـعب ، اما  لاـقف : .ذـئموی  بطخ  مالـسلا ) هیلع   ) هنا هداـنج : نب  هللادـبع  نع  ینئادـملا  يورف  مالـسلا ،) هیلع   ) هیلا

ذا عماط ، انقح  یف  عمطی  و ال  دـحا ، هناطلـس  انعزانی  ال  سانلا ، نود  هوایلوا  هترتع و  هتثرو و  هلها و  نحن  اـنلق : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )
نیعالا تکبف  لیلذلا ، انیلع  ززعتی  فیعـضلا و  انیف  عمطی  هقوس  انرـص  و  انریغل ، هرمالا  تراصف  .انیبن  ناطلـس  انوبـصغف  انموق ، انل  يربنا 

انکل نیدلا  روبی  و  رفکلا ، دوعی  نا  و  نیملسملا ، نیب  هقرفلا  هفاخم  ول ال  هللا  میا  و  سوفنلا ، تعزج  و  رودصلا ، تنـشخ  و  کلذل ، انم 
 … مهل انک  ام  ریغ  یلع 

هینغم

دحا نیب  فالخ  .دمالا و ال  لوط  انه  هب  دارملا  و  لیللا ، ریس  يرـسلا : و  بکارلا ، فلخ  بکارلا  يا  فیدرلا  وه  لبالا  زاجعا  بکارلا 
ریغ جهنلا و  یف  هلاوقا  و  ینسحلاب ، اذه  هقحل  جتحا  هنا  و  ءانثتـسا ، نود  هباحـصلا  عیمج  نم  هفالخلاب  قحا  هنا  يری  ناک  مامالا  نا  یف 
ابرح ریثی  ربص و ال  محازم  هیلع  همحاز  نا  و  كاذف ، سفن  بیط  اضر و  نع  قحلا  اذه  یطعا  نا  انه : لاق  .کلذ و  یف  هحیرص  جهنلا 
افوخ و  نیملسملا ، مالسالا و  هحلـصم  یلع  اصرح  الا  یـشل ء  ..تاونـس ال  تاونـس و  دمالا  لاط  و  اعبار ، لب و  افیدر ، ءاج  ول  یتح و 

هفالخلا یف  هقح  یلع  لصحی  مل  اذا  هنا  ماـمالا  دارم  نوکی  نا  زوجی  لـیق : .لـعفلاب و  ثدـح  اـم  اذـه  .هملکلا و  قاقـشنا  هنتفلا و  نم 
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یتلاب لادجلا  شاقنلا و  نع  ائیش  داز  ام  مامالا  نال  عقاولا ، نع  دیعب  و  ظفللا ، هلالد  نم  برق  ینعملا  اذه  .هلجا و  نم  باعـصلا  بکر 
.تیبلا لهال  هلذلا  یبای  هللاوسر  هللا و  نال  دیعب ، نم  دعباف  لذلاب  یضرلا  فیرشلا  ریسفت  اما  نسحا ، یه 

هدبع

امم لبالا  تارخوم  بوکر  هقـشلا و  تلاط  نا  هبلط و  یف  هقـشملا  انلمحت  انقح  طعن  مل  نا  ینعملا  نوکی  دـق  و  ءـالذا : اـنک  اـنقح  … 
هیلع ربصلا  هلامتحا و  قشی 

يرفعج

مالسالا ضیف 

رگا سپ  هدومن ) نییعت  مرکا  ربمغیپ  هک   ) تسا تفالخ )  ) یقح ام  يارب  تسا : هدومرف  شتفـالخ ) بصغ  هراـبرد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
ار یتخـس   ) دشاب زارد  يوربش  ریـس و  نیا  دنچ  ره  میوش  یم  راوس  اهرتش  لفک  رب  دندادن  رگا  تفرگ و  میهاوخ  دـنهدب  ام  هب  ار  نآ 
زا شیاـمرف  نیا  دـیامرف ): هللا ( همحر   ( یـضردیس .دـماجنا  لوـطب  دـنچ  ره  مـیهد  یمن  تـسد  زا  یئابیکـش  هدوـمن  راوـمه  دوـخ  رب 

هدوب یتخس  رد  دنهدن  ار  ام  قح  رگا  هک  تسا  نیا  نآ  ینعم  و  تسا ، اسر  دوش و  یم  هدیمهف  لمات  تقد و  اب  هک  تسا  یئاهـشیامرف 
ناـشیا هبترم  رد  هک  یـسک  ریـسا و  هدـنب و  دـننام  دوش  یم  راوس  رـس  تشپ  هکنآ  ینعی  فیدر  هک  تسا  نآ  يارب  نیا  و  میراوـخ ، و 

راوس اهرتش  لفک  رب  دـنهدن  ار  ام  قح  رگا  تسا  هدومرف  مالـسلا  هیلع  ماما  هکنیا  زا  دارم  هصالخ   ) دوش یم  راوس  رتش  لـفک  رب  تسا 
دومن همجرت  روط  نیا  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  شیارف  تسا  نکمم  و  مینام ، یم  یتخـس  جنر و  رد  فیدر  دننام  هک  تسا  نآ  میوش  یم 

دندادن رگا  تفرگ و  میهاوخ  دنداد  ام  هب  ار  نآ  رگا  تسا  ام  هرهب  تفالخ  دشاب : رتاسر  ای  رت  تسرد  همحرلا ( هیلع   ( دیس نایب  زا  هک 
لوط هب  دـنچ  ره  میراپـس  یمن  ناگدـننک  بصغ  تسد  هب  هرابکی  ار  رتش  راـهم  هتـشادن  رب  تسد  زگره  هدـش  راوس  اـهرتش  لـفک  رب 

). دشاب هدومرف  مایا  نآ  رد  ای  هفیقس  زور  رد  ار  نخس  نیا  مالسلا  هیلع  ماما  تسین  رود  و  دماجنا ،

ینامز

یلع تسا  گرزب  ناهانگ  زا  یکی  نتفر  ملظ  راب  ریز  هک  اـجنآ  اـت  تسا  هتـسیاش  قـالخا  زا  یکی  نتفرن  ملظ  راـب  ریز  قح و  قاـقحا 
ات منک  یم  تماقتـسا  مدیـسرن  دوخ  قحب  رگا  منک و  یم  عاـفد  دوـخ  قـح  زا  مراد  تردـق  هک  اـجنآ  اـت  دـیامرف : یم  مالـسلا ) هیلع  )

.تسوا روای  ادخ  دشابن  شروای  سک  چیه  هاگره  هک  تسا  مولظم  نیا  مروآ و  تسدب  ار  دوخ  هتساوخ 

يزاریش دمحم  دیس 

لیبس یف  قاشملا  انلمحت  يا  لبالا ) زاجعا  انبکر   ) ظفل الاو )  ) وهف هانیطعا ) ناف   ) هرامالا هفالخلا و  یف  قح ) اـنل  : ) مالـسلا هیلع  لاـق  و 
ام اذـه  هقـشملا ؟، هیرثکا  بجوی  امم  ریـسلا  يا  يرـسلا ) لاط  نا  و   ) ناسنالا یلع  بعـصی  امم  لبالا  رخوم  بوکر  ناف  هیلا  لوصولا 

طعن مل  نا  امنا  هانعم : هحیصف و  مالکلا و  فیطل  نم  اذه  و  هر :) ( ) یـضرلا لاق   ) اذکه هرـشف  فیرـشلا  نکل  همکحلا ، اذه  نم  رهظی 
.هئایلوا دارمب  ملاعلا  هللا  و  امه ) ارجم  يرجی  نم  ریسالا و  دبعلاک و  ریعبلا  زجع  بکری  فیدرلا  نا  کلذ  و  الذا ، انک  انقح 
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يوسوم

، ریعبلا زجع  بکری  فیدرلا  نا  کلذ  .ءالذا و  انک  انقح  طعن  مل  نا  اـنا  هاـنعم : و  هحیـصف ، مـالکلا و  فیطل  نم  اذـه  و  یـضرلا : لاـق 
: يرـسلا .لامجلا  رعابالا ، لبالا : .قاش  بکرم  وه  زجع و  عمج  اهریخ  ام  لبالا : زاجعا  هغللا  .امهارجم  يرجی  نم  ریـسالا و  دبعلاک و 
بولطملا و وهف  انقح  انیطعا  ناف  انل  یه  انقوقح و  نم  هفالخلا  نا  مالـسلا  هیلع  مالک …  نم  همهف  ام  یـضرلا  مهف  حرـشلا  .لیللا  ریس 

هقح یلع  لصحی  مل  نا  هنا  هدارم  نا  مهضعب : لاق  و  نونسلا …  تدتما  مایالا و  تلاط  امهم  هکرتن  مل  انبستحا و  انربص و  هنم  انعنم  نا 
 … هلجا نم  باعصلا  بکر 

یناقلاط

دیـس .دـشک » ازارد  هب  يوربـش  دـنچ  ره  میوش ، یم  راوس  نارتـش  كرت  رب  هنرگ  و  میناتـس - یم  نامدـنهدب - رگا  تسا  یقح  ار  اـم  »
هداد اـم  قح  رگا  هک  تسا  نینچ  نآ  ياـنعم  تسا و  حیـصف  فیطل و  نانخـس  زا  نیا  دـیوگ : یم  داـنک  تمحر  شیادـخ  هک  یـضر 
نانآ ریظن  ریسا و  هدرب و  نوچمه  دنیشن  یم  رتش  رب  راوس  رـس  تشپ  هک  یـسک  هک  تسا  تهج  نادب  نیا  دوب و  میهاوخ  نوبز  دوشن ،

.دوب دهاوخ 

یقح ار  اـم   » تسا هدروآ  تروص  نیا  هب  نیبیرغلا  نیب  عمجلا  باـتک  رد  يوره  دـیبع  وبا  ار  نخـس  نیا  دـیوگ : یم  دـیدحلا  یبا  نبا 
دیبع وبا  .دـشک  ازارد  هب  يوربش  دـنچ  ره  میوش ، یم  راوس  نارتش  كرت  رب  دـنهدن  رگا  میریگ و  یم  دـنهدب ، ام  هب  ار  نآ  رگا  تسا 

تسا و يرایسب  يراوشد  یتخس و  ار  رتش  كرت  رب  راوس  هک  تسا  نیا  یکی  دنا ، هدرک  ریـسفت  هنوگ  ود  هب  ار  نخـس  نیا  دیوگ : یم 
رب راوس  هک  هنوگ  نامه  دوب ، میهاوخ  ابیکش  يراوشد  یتخس و  رب  دنهدن ، ار  ام  قح  هاگ  ره  دیوگب  تسا  هتساوخ  مالّـسلا  هیلع  یلع 

.تسا هدرک  نخـس  نیا  زا  یـضر  دیـس  هک  تسا  يریـسفت  نامه  هب  کیدزن  ریـسفت  نیا  دـنک و  یم  لمحت  ار  یتخـس  نآ  رتش  كرت 
تسا و راوـس  رتـش  كرت  رب  هک  تسا  یـسک  رب  مدـقم  لاـح  ره  هب  تسا  رتـش  تشپ  رب  راوـس  هک  سک  نآ  هک  تسا  نـیا  مود  ینعم 

يرگید رس  تشپ  لاح  ره  هب  دنریگ و  یم  یـشیپ  ام  رب  نارگید  میتفا و  یم  بقع  ام  دنهدن ، ار  ام  قح  هاگ  ره  هک  تسا  نیا  دوصقم 
دوب و میهاوخ  ابیکـش  مه  زاـب  دـشک ، ازارد  هب  يوربـش  رگا  هک  دـیامرف  یم  دـیکأت  ار  دوخ  نخـس  تروص  ره  هب  و  میوش ، یم  عقاو 
زا مه  وا  ییابیکـش  تسا و  رتراوشد  رتشیب و  تسا  راوس  رتش  كرت  رب  هک  سک  نآ  رب  يوربش  تقـشم  تروص  نآ  رد  تسا  یهیدب 

.تسا رتراوشد  رتشیب و  تسا ، هتسشن  رتولج  رتش و  تشپ  رب  هک  سک  نآ 

رب ام  یلزتعم  نارای  یلو  تسا ، هدومرف  اهزور  نامه  ای  هفیقـس  زور  هب  ار  نخـس  نیا  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  دـنرادنپ  یم  نینچ  هیماـما 
زا نت  کی  باختنا  يارب  هرفن  شـش  هورگ  نآ  هک  یماگنه  يروش و  زور  هب  رمع و  گرم  زا  سپ  ار  نخـس  نیا  هک  دـنا  هدـیقع  نیا 

.دنا هدرک  لقن  هنوگ  نیمه  ار  نآ  مه  ناسیون  هریس  ناخروم و  رتشیب  .تسا و  هتفگ  دندوب ، هدرک  عامتجا  دوخ  نایم 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

 . يَرُّسلا َلاَط  ْنِإ  ،َو  ِِلبِْإلا َزاَجْعَأ  اَْنبِکَر  اَّلِإ  ،َو  ُهاَنیِطْعُأ ْنِإَف  ، ٌّقَح اََنل 
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: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

میهاوخ راوس  رتش  بقع  رد  هک ) دوب  میهاوخ  یناگدرب  ناریـسا و  نوچمه   ) ّالا و  میدازآ )  ) دوش هداد  ام  هب  رگا  هک  تسا  یقح  ار  ام 
، دش

هنس ثداوح  رد  دوخ  خیرات  رد  يافوتم 310 )  ) يربط هنامیکح : راتفگ  دنس  .درذگب . (  یکیرات  رد  ریس  نیا  ینالوط  ینامز  دنچره 
نیا دنا  هتـشون  ناخروم.تسا  هدروآ  ار  نآ  زین  هغللا  بیذهت  باتک  رد  يرهزا  تسا و  هدرک  لقن  ماما  زا  يا  هبطخ  نمـض  ار  نآ   23

تـسا هدومرف  هفیلخ  باختنا  يارب  رفن  شـش  عامتجا  رمع و  گرم  زا  دـعب  يروش  زور  رد  ماما  هک  تسا  هدوب  هبطخ 74  ءزج  نخس 
لقن باتک ) نامه  شرامش  قبط   ) هبطخ 38 نمـض  ار  هلمج  نیا  هغالبلا  جهن  مامت  باتک  رد  ،ج 18،ص 133 .) هغالبلا جهن  رداصم  )

هرابرد ار  نخـس  نیا  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤم  ریما  هک  تسا  هدـمآ  اـه  لـقن  زا  یـضعب  رد  (. ،ص 397 هغالبلا جـهن  مامت  ) .دـنک یم 
(. ( ،ج 4،ص 252 دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ) .دومرف هفیقس  يارجام 

هب ام  قح  رگا  هک  تسا  نیا  نآ  يانعم  تسا و  ماما  حیصف  فیطل و  نانخس  زا  مالک  نیا  :» دیوگ یم  نخـس  نیا  همادا  رد  یـضر  دیس 
بکرم رب  راوس  يرگید  رس  تشپ  هک  یسک  هک  تسا  ببـس  نادب  نیا  دوب و  میهاوخ  رادقم  یب  راوخ و  دارفا  نوچمه  دوشن  هداد  ام 

؛» اهنآ دننام  ریسا و  هدرب و  نوچمه  ، دوب دهاوخ  بکرم  بقع  تمسق  رد  دوش  یم 

ِْدبَْعلاَک ِریعَْبلا  َزُجَع  ُبَکْرَی  َفیدَّرلا  َّنأ  َِکلذَو  ُءّالِذأ  اّنُک  انَّقَح  َْطُعن  َْمل  ْنإ  ّانأ  ُهانْعَمَو  ِهِحیـصَفَو  ِمالَْکلا  ِفیَطل  ْنِم  اذـهَو  ُیـضَّرلا  َلاق  )
( . امُهارْجَم يرْجَی  ْنَمَو  ِریسْألاَو 

...دنریگب ار  ام  قح  رگا 

هراشا ، وا زا  سپ  هفیلخ  باختنا  يارب  رمع  هرفن  شش  ياروش  رد  ای  دشاب  هدش  هتفگ  هفیقس  مایا  نراقم  هاوخ  زیمآ  تمکح  هلمج  نیا 
هداد ام  هب  رگا  هک  تسا  یقح  ار  ام  :» دیامرف یم.دوب  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  تیب و  لها  مّلسم  قح  هک  دراد  تفالخ  هلئـسم  هب 
نیا ینالوط  ینامز  دـنچره  ، دـش میهاوخ  راوس  رتش  بقع  رد  هک ) دوب  میهاوخ  یناـگدرب  ناریـسا و  نوچمه   ) هنرگو میدازآ )  ) دوش

( . يَرُّسلا َلاَط  ْنِإ  ،َو  ِِلبِْإلا َزاَجْعَأ  اَْنبِکَر  اَّلِإ  ،َو  ُهاَنیِطْعُأ ْنِإَف  ، ٌّقَح اََنل  : مالسلا هیلع  َلاَق  َو  ( ؛» درذگب یکیرات  رد  ریس 

هیبشت نیا  زا  روظنم  هک  نیا  رد  نارـسفم  تسا  هنابـش  ریـس  يانعم  هب  « يرُـس تشپ و« يانعم  هب  « زُجَع » عمج « زاـجعا » هک نیا  هب  هجوت  اـب 
تسا نیا  نآ  يانعم  تسا و  ماما  حیـصف  فیطل و  نانخـس  زا  مالک  نیا  :» دیوگ یم  یـضر  دّیـس  موحرم  : دنا هداد  یتالامتحا  ، تسیچ

رـس تشپ  هک  یـسک  هک  تسا  ببـس  نادـب  نیا  دوب و  میهاوخ  رادـقم  یب  راوخ و  دارفا  نوـچمه  دوـشن  هداد  اـم  هب  اـم  قـح  رگا  هک 
ْنِم اذه  ُیـضَّرلا َو  َلاق  ( ؛» اهنآ دننام  ریـسا و  هدرب و  نوچمه  ، دوب دهاوخ  بکرم  بقع  تمـسق  رد  دوش  یم  بکرم  رب  راوس  يرگید 

يرْجَی ْنَم  ِریـسْألا َو  ِْدبَْعلاَک َو  ِریعَْبلا  َزُجَع  ُبَکْرَی  َفیدَّرلا  َّنأ  َِکلذ  ُءّالِذأ َو  اّنُک  انَّقَح  َْطُعن  َْمل  ْنإ  ّانأ  ُهانْعَم  ِهِحیـصَف َو  ِمالَْکلا َو  ِفیَطل 
( . امُهارْجَم

صخـش هک  هنوگ  نامه  داتفا  میهاوخ  ناوارف  تقـشم  تمحز و  هب  دـنهدن  ام  هب  ار  اـم  قح  رگا  تسا  نیا  روظنم  هکنیا  رگید  ریـسفت 
.تشاد دهاوخ  ار  یلاح  نینچ  رتش  رب  ندش  راوس  ماگنه  هب  مود  فیدر 
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هدومرف قبط  مه  ام  تخادنا و  دنهاوخ  بقع  هب  ار  ام  ینالوط  یتدـم  يارب  ام  نافلاخم  میـسرن  نامقح  هب  ام  رگا  هک  نیا  موس  ریـسفت 
.درب میهاوخن  ریشمش  هب  تسد  شیوخ  قح  نتفرگ  يارب  مینک و  یم  ربص  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ 

دنزاس مورحم  دوخ  قح  زا  ار  ام  رگا  هک  انعم  نیا  هب  دـشاب  عمج  ماما  مالک  موهفم  رد  ریـسفت  هس  ره  هک  تسین  دـیعب  زین  لامتحا  نیا 
هب دنراد و  یم  مورحم  نامقح  زا  ار  ام  ینالوط  تدم  مه  دـننکفا و  یم  تقـشم  تمحز و  هب  مه  دـنناشک و  یم  يراوخ  هب  ار  ام  مه 

.مینک ربص  میراچان  مرکا  ربمغیپ  نامرف 

هب اهنت  هک  دنتـسه  یمحر  یب  دارفا  ام  ناـفلاخم  هک  تسا  هتکن  نیا  هب  هراـشا  مینک  باـختنا  ار  هناـگ  هس  ياهریـسفت  نیا  زا  کـی  ره 
ریخأت نامقح  هب  ار  ام  ندیـسر  رتشیب  هچره  دننکفیب و  تمحز  تلذ و  هب  ار  ام  دـنراد  رارـصا  هکلب  ، دـننک یمن  تعانق  ام  قح  بصغ 

نآ مالسا  ناهج  رسارس  رد  ربانم  مامت  زارف  رب  لاس  داتفه  ماما  نانمـشد  هک  داد  ناشن  ار  تیعقاو  نیا  خیرات  هک  هنوگ  نامه  ، دنزادنیب
زا هچنآ  دـندناشک و  تراسا  هب  ار  وا  نادـناخ  دندیـشک و  نوخ  كاخ و  هب  البرک  رد  ار  شنادـنزرف  دـندرک و  یم  نعل  ار  ترـضح 

هتبلا دوش و  فرطرب  یناملظ  هایس و  کیرات و  بش  نیا  ات  ، دندرک ربص  اهنآ  یلو  دنتشاد  اور  دوب  متس  ملظ و  زا  دمآ  یم  رب  ناشتسد 
قح بحاص  هب  قح  نامز  نآ  رد  هک  دوب  دـهاوخ  دوعوم  يدـهم  روهظ  نامه  یناملظ  هایـس و  بش  نیا  نایاپ  هک  تسا  نیا  اـم  رواـب 

.تفرگ دهاوخ  ار  یناملظ  ملاع  نیا  ياج  يرگید  ملاع  دوش و  یم  نوگرگد  ناهج  دسر و  یم 

یسیلگنا

.Imām Ali ibn Abū Tālib said the following: “We have a right

If it is granted to us, that is good; otherwise, we will ride on the hind of the camel even
.” though the night journey may be long

Sayyid ar-Radi says the following: “This is a very fine and eloquent expression. It
means that if we are not allowed to enjoy our right, we will be regarded as weak. This
meaning comes out of this expression because on the rear part of the camel only
servants, prisoners or other people of this type used to ride."{The interpretation
written by Sayyid ar-Radi is that Imām Ali ibn Abū Tālib intends to say that if our right,
it lies with others in our status, as with the Imām whom it is obligatory to obey, is
acknowledged and we are given the chance of worldly rule, it is well and good;
otherwise, we will have to bear all sorts of hardships and ignominies, and we shall be
compelled to live the life of ignominy and humiliation for some come. Some
commentators have adopted a different meaning than this, namely that: “If our status
is belittled and put aside while others are awarded precedence over us, we shall bear
it patiently and agree to remain behind, and this is what is meant by riding on the hind
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part of the camel because the person who rides on the hind part is on the rear while
the person who sits on its back is in the fore.” Some people take it to mean:If we are
allowed our right, we will accept it, but if it is not given to us, we shall not behave like
the rider who gives over the rein of his animal to someone else who is free to take him
wherever he likes, but we shall stick to our right even though a long time may elapse,

.{ rather than surrender to the usurpers

وکین رادرکب  بیغرت  رد  : 23 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ُُهبَسَن ِِهب  عِرُسی  َمل  ُُهلَمَع  ِِهب  َأَطبَأ  نَم  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

 . دیناسر دهاوخن  ییاج  هب  ار  وا  شنادناخ  تاراختفا  دناسرن ، ییاج  هب  ار  وا  شرادرک  هک  یسک  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 

يدیهش

 . دنارن شیپ  ار  يو  وا  بسن  دناسرن  ییاجب  ار  وا  يو  هدرک  هک  نآ 

یلیبدرا

وا ياهیئوکین  ار  وا  دنادرگن  ورزیت  دشاب  وا  هبترم  عفر  بجوم  هک  وا  رادرک  ار  وا  دزاس  لهاک  هک  ره 

یتیآ

.دوشن شراک  رد  تعرس  ببس  بسن ، فرش  دنک ، گنرد  اهراک  رد  هک  ره  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . دهدن تعرس  ار  يو  شبسن  ، دهد تکرح  يدنک  هب  ار  وا  شرادرک  هک  نآ  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 
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يدنوار

.مارکلا هئابآ  فرش  هعفنی  الف  هنسح  لاعفا  هل  نکی  مل  نم  يا  هلمع  هب  اطبا  نم  هلوق  و 

يردیک

رختفی نمیف  تلق  دق  و  هبیاعم ، راهظا  یف  اریثات  دـشا  کلذ  ناک  لب  هفالـسا ، لامک  هعفنی  مل  لامکلا ، تافـص  نع  ایراع  ناک  نم  يا 
دق هیف  يذلا  لضفلا  کناز  ناف  لهاج  لهجا  هللا  دمحب  تنا  لضاف و  نبا  لاقی  نا  اموی  مکرغا  هیبنلا .) لضافلا  وه  سیل  هیبا و  لضفب 
نم نمزلا  اذه  بئاجع  نم  لئازب و  سیل  لضفلا  كاذف  هیلا  لئازب  کنع  لهجلااذ  نکی  مل  ناو  لئاطب  یظحت  تسل  نا  هناش  دقف  ادـب 

.هیبا قوف  لضفلا  یف  تاجردب  وه  نم  یلع  هیبا  لضفب  قوفتی 

مثیم نبا 

نادب دـشاب و  هتـشادن  بوخ  هتـسیاش ي  لمع  هک  سک  ره  ینعی : دـنادرگن .) دـنت  ار  وا  شرابت  دزاس ، دـنک  شلمع  هک  ار  سک  ره  )
دنت ار  وا  دـشاب - یتفارـش  ياراد  هک  دـنچ  ره  یگداوناـخ - تفارـش  یگرزب و  دـنامب ، بقع  يورخا  يویند و  دـنلب  بتارم  زا  تهج 
ماما .دناسرب  یکین  هب  ار  وا  هک  هزیکاپ  لامعا  زا  يزیچ  نتـشادن  لیلد  هب  تسا ، یکین  هب  وا  ندیـسرن  زا  هیانک  لمع ، يدنک  .دنادرگن 

.تسا هداد  رارق  نتخاس ) دنک   ) وطب ربارب  رد  ار  ندنادرگ ) دنت   ) عارسا مالسلا ) هیلع  )

دیدحلا یبا 

[ ُُهبَسَح  ] ِِهب ْعِرُْسی  َْمل  ُُهلَمَع  ِِهب  َأَْطبَأ  ْنَم  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

 . ُُهبَسَن

یبنلا لوق  لثم  وه  هریثک و  رئاظن  هل  یتأیـس  و  هلثم ) .» یف د« هلاثمأ (  مدـقت  دـق  هداـبعلا و  یلع  ضیرحت  ضح و  ثح و  مـالکلا  اذـه 
ائیـش هللا  نم  کنع  ینغأ  ینإ ال  بلطملا  دبع  نب  سابع  ای  ائیـش  هللا  نم  کنع  ینغأ  ینإ ال  دمحم  تنب  همطاف  ای  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

.( تارجحلا 13 هروس  ْمُکاْقتَأ (  ِهّللا  َْدنِع  ْمُکَمَرْکَأ  َّنِإ 

یناشاک

وا ياه  ییوکین  ار  وا  دنادرگن  ور  زیت  هبسح ) هب  عرـسی  مل   ) وا لمع  ار  وا  دزاس  لماک  هکره  هلمع ) هب  ءاطبا  نم  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
دنک وا  هبترم  عفر  هک  ییوکین  لمع  ار  وا  دشابن  هکره  ینعی  تسا ، وا  رخات  عارـسا ، مدع  زا  دارم  راختفا  ماقم  رد  وا  دشاب  دودـعم  هک 

یتیاور رد  .ترخافم و  عضوم  رد  ار  وا  دـیامن  یم  دادـعت  هک  يرثام  نساحم و  زا  نیا  ببـس  هب  دوش  رخاـتم  سپ  وا ، هجرد  بصن  و 
وا راوگرزب  دادجا  ابآ و  بسن  ار  وا  دازدنا  بقع  رد  هکلب  ار  وا  دزاسن  دنت  ینعی  .هدش  عقاو  هبسن ) )

یلمآ

ینیوزق
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فرش و بابرا  لخاد  راربا  رثام  راک و  هب  دباتشن  سک  ات  ینعی  .وا  بسح  وا  هب  تفاتـش  دهاوخن  وا  لمع  ار  وا  دهد  ریـس  دنک  هک  ره 
مامت دوخ  هب  دـنکن و  راک  ات  ینعی  تسا ، رهاظ  نیا  هدـش و  عقاو  هبـسن  هبـسح  ياج  هب  یتیاور  رد  و  ددرگن ، تلزنم  ردـق و  تورم و 

.دناسرن ترخآ  ایند و  زا  یماقم  هب  ار  وا  بسن  ددرگن 

یجیهال

لمع ار  وا  دنادرگ  دنک  هک  یسک  هک  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  تفگ  و  .هبسح » هب  عرـسی  مل  هلمع ، هب  اطبا  نم  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
زا دـنام  یماو  وا  یگرزب  بسح و  ینعی  وا ، یگرزب  دـنک  یمن  يدـنت  کین ، رادرک  حـلاص و  لـمع  رد  دـشاب  دـنک  ینعی  وا ، حـلاص 

.دیسر دهاوخن  یگرزب  هب  وا  وا و  هب  ندیسر 

ییوخ

هسفنب اطبا  نال  هب ، بهذ  لثم  هیدعتلل  هب  یف  ءابلا  بارعالا : .دجنملا  هبارقلا - باسنا : عمج  ردصم  بسنلا )  ) عرسا دض  اطبا )  ) و هغللا :
یلا هیناویحلا  هسیسخلا  تاکرد  لفسا  نم  و  هقیقحلا ، سدقلا و  ملاع  یلا  هعیبطلا  ملاع  نم  لحر  رفاسمک  ناسنالا  ینعملا : .يدعتی  ال 

لیـصحتک ایناسفن  ناک  ءاوس  هلمع ، الا  سیل  یحورلا  جارعملا  يولعلا و  ریـسلا  اذـه  یف  هبکرم  و  هیناسفنلا ، تالامکلا  تاـجرد  یلعا 
امهنع ربـعی  و  هیلمعلا ، همکحلاـب  هفورعملا  یه  هلـضاف و  هیقـالخا  تاـکلم  لیـصحت  وا  هیملعلا ، همکحلاـب  هفورعملا  هـقحلا  فراـعملا 

یتح هقیرط  یف  فقو  لامکلا و  یلا  هریـس  یف  اطبا  دـقف  لمعلا  نم  نیعونلا  نیذـه  یف  ناـسنالا  رـصق  ناـف  لـمعلا ، ملعلا و  یحاـنجب 
و ال لاملا ، بسحلا و  يولعلا  ریـسلا  اذـه  یف  هنواـعی  ـال  هعیبطلا و  تاـملظ  لفـسا  یف  طقـسی  هیناویحلا و  تاـکرد  یلا  يرقهق  عجری 

.درادن او  باتشب  شبسن  دراد ، زاب  راتفر  زا  ار  وا  شرادرک  هک  سک  ره  همجرتلا : .لامجلا  بسنلا و 

.دربن ناباتش  دنت و  شبسن  دوب *** دنک  لمع ، راک و  رد  هک  ره 

يرتشوش

(، هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا یلا  هتازاجم )  ) یف فنصملا  هبسن  لوقا : مالـسلا : هیلع  لاق  و  هفلتخم ) تاعوضوم  یف  نوتـسلا - لصفلا  )
یف و  داز : باـبلا و  نم  ( 389  ) یف هلقنب  درفت  دـیدحلا  یبا  نبا  نا  امک  هیاور ، فالتخا  یلا  اـنه  ـال  همث و  یموی  مل  هنا  بجعلا  نم  و 
هلاق ام  هانعم  یف  رهاظلا  مث  .طلغف  هبـسح  لدب  هبـسن  هل  هیرـصملا )  ) لقن اما  هئابآ و  بسح  هعفنی  مل  هسفن  بسح  هتاف  نم  يرخا  هیاور 

فقاوم لضفلا و  تایاغ  نع  هلمع  ءوسب  رخاـت  نم  نا  دارملا  و  هراعتـسا ، هذـه  و  هل : هحرـش  یف  لاـق  هناـف  هتازاـجم ،)  ) یف فنـصملا 
یطبملا نال  مدقتلا ، رخاتلا و  ناکم  عارسالا  ءاطبالا و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) لعجف هبسح ، میرک  هبسن و  فرشب  اهیلا  مدقتی  مل  رخفلا 

ببس اناک  امل  بسنلا  لمعلا و  نکلو  امهل ، امهبحاصل ال  هقیقحلا  یف  امه  بسنلا و  لمعلا و  یلا  امهفاضا  و  مدقتم ، عرـسملا  رخاتم و 
مالسلا هیلع  همالک  نا  نم  دیدحلا  یبا  نبا  هلاق  ام  .عاستالا ال  زاجملا و  قیرط  یلع  امهیلا  کلذ  فاضی  نا  نسح  عارـسالا ، ءاطبالا و 
لصفلا  ) سابع ای  ائیش ، هللا  نم  کنع  ینغا  ینا ال  دمحم  تنب  همطاف  ای  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا لوق  لثم  هدابعلا  یلع  ثح  كاذ 

.دیعب هنع  هناف  مکاقتا ،…  هللا  دـنع  مکمرکا  نا  ائیـش ، هللا  نم  کنع  ینغا  ینا ال  بلطملادـبع  نب  هفلتخم ) تاعوضوم  یف  نوتـسلا -
.لسکلا و لاقف : کیبا ؟ قالخا  ضعب  یف  يرجت  نا  کعنمی  ام  هل : لیق  افوعضم ، ینکی - فنحالا  ناک  هب  و  فنحالا - دلو  رحب  ناک 

هوسکلا عبـشلا و  بسحلا  بجوی  امک ال  .کلثمب و  كابا  تیتا  لوقت ، امک  تنک  ول  لوقتف  هلعاف ، ای  اهل  لاق  الا  هیراج  يری  ـال  ناـک 
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لیقف رق ، موی  یف  رازا  یف  هتیـشم  یف  لاتخی  يذلا  يدیحولاک  ناک  هبـسحب  هجرد  هسفنل  یعدا  نمف  هجردلا ، عفر  بجوی  کلذـک ال 
.یبسن یبسح و  ینئفدی  و  یلزیخلا ، یشما  دیحولا  نبا  انا  لاق : رورقم ؟ ای  تنا  نم  هل :

هینغم

ماظع یلع  دمتعی  هریصب  یمعا  و  اصع ، یلع  دمتعی  رـصب  یمعا  نیب  قرف  .لمعلا و ال  ملعلاب و  لب  باسنالا ، لاملاب و  هلیـضفلا  تسیل 
(. تارجحلا  13 مکاقتا - هللا  دنع  مکمرکا  نا  : ) میظعلا هللا  قدص  .رباقملا و 

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

وکین راک  هدرکن  یگدنب  تدابع و   ) دـنادرگ دـنک  ار  وا  شرادرک  هک  ره  تسا : هدومرف  وکین ) رادرکب  بیغرت  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
ماقم و نوچ  دـهد  یمن  وا  هب  یترخآ  ایند و  ماقم  يرهاظ  یگرزب  بسح و   ) دـنادرگ یمن  دـنت  ار  وا  شتلزنم  ماـقم و  دـهدن ) ماـجنا 

(. دور یمن  نیب  زا  تسا و  یتاذ  وکین  رادرک  رثا  تسا و  یضراع  تلزنم 

ینامز

ادـخ دزن  رد  مدرم  نیرت  یمارگ  دـیاین  راکب  نآ  لاثما  يدـنواشیوخ و  ماقم ، دریگ  یم  ار  شیوخ  لـمع  شاداـپ  سک  ره  تماـیق  رد 
.تسا مدرم  نیرتراکزیهرپ 

يزاریش دمحم  دیس 

عیفرلا ال هبـسن  ناف  هبـسن ) هب  عرـسی  مل   ) هداعـسلا ریخلا و  یلا  هلالـصوم  المع  لمعی  مل  ناب  هلمع ) هب  ءاطبا  نم  : ) مالـسلا هیلع  لاـق  و 
.نیلماعلا فوفصب  هقحلی 

يوسوم

کتایحـضت كداهج و  رادـقمب  هکولـس و  ءرملا و  لمع  وه  سانلا  نم  هللا و  نم  برقملا  حرـشلا : .هبارقلا  بسنلا : .رخات  اـطبا : هغللا :
ءامظعلا و نیحلاصلا و  نم  هبارقلا  بسنلا و  اما  حیحـصلا و  نازیملا  وه  اذه  قلخلا و  دـنع  کمهـسا  عفترت  هللا و  دـنع  کتلزنم  عفترت 

ناک لمعلا  بیط  عم  رـصنعلا  بیط  یقتلا  لمعلا و  بسحلا و  عمتجا  اذا  حـلاصلا و  لمعلاب  عفـشی  مل  نا  عفاـنب  سیلف  هاـجلا  باحـصا 
ردحتی هنا  هجحب  سانلا  قانعا  بکری  نا  دیریف  بسنلا  بسحلا و  یلع  لاکتالا  مدـع  یلا  هوعد  هذـه  و  زوفلا …  قیفوتلا و  لامکلا و 

 … قح هل  سیل  حیحص و  ریغ  اذه  داجما و  تامدخ و  باحصا  ءابآ  نم 

یناقلاط
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« .درب دهاوخن  ولج  ار  وا  وا ، بسح  بسن و  دراد ، زاب  تفرشیپ  زا  شرادرک  ار  سک  ره  »

یّلص ادخ  لوسر  راتفگ  نیا  ریظن  .تسا و  هدمآ  رایـسب  هتـشذگ  ثحابم  رد  نآ  ریظن  تسا و  یگدنب  تدابع و  رب  قیوشت  نخـس  نیا 
، تسین هتخاس  يراک  لاعتم  دنوادخ  لابق  رد  وت  يارب  نم  زا  دـمحم  رتخد  همطاف  يا  : » تسا هدومرف  هک  تسا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا 

هاگـشیپ رد  امـش  نیرت  یمارگ  انامه  «، » .تسین هتخاـس  يراـک  لاـعتم  دـنوادخ  لاـبق  رد  وت  يارب  نم  زا  بلطملا  دـبع  نب  ساـبع  يا 
« .تسامش نیرتراگزیهرپ  دنوادخ 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

 . ُُهبَسَن ِِهب  ْعِرُْسی  َْمل  ُُهلَمَع  ِِهب  َأَْطبَأ  ْنَم 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

دزاس دنُک  لامک ) جرادم  ندومیپ  زا   ) ار وا  شلمع  هک  یسک 

لقن یتوافت  اب  ار  زیمآ  تمکح  مالک  نیمه  هیاهن  باتک  رد  ریثا  نبا  هنامیکح : راتفگ  دنس  .دیشخب . (  دهاوخن  تعرـس  وا  هب  شبَـسَن 
رد يدـمآ  دـیرفلا و  دـقع  رد  ياـفوتم 328 )  ) هبر دـبع  نـبا  زین  تـسا و  هـتفرگ  يرگید  ياـج  زا  ار  نآ  دـهد  یم  ناـشن  هـک  هدرک 
زا هرقب ) هروس  هیآ 81  لیذ   ) ار نآ  دوخ  ریـسفت  رد  يزار  رخف  هک  یلاـح  رد  دـنا  هدرک  لـقن  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  ار  نآ  مکحلاررغ 

مولع تسا و  یبنلا  ملع  هنیدـم  باب  نانمؤم  ریما  اریز  ، درادـن مه  اب  یتاـفانم  ود  نیا  و   ) هدومن لـقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
تمکح 389 رد  یـضر  دّیـس  موحرم  هک  نیا  هجوت  لباق  (. ،ج 4،ص 24 هغالبلا جـهن  رداصم  (.) تسا هتفرگ  ارف  ربماـیپ  زا  ار  يداـیز 

ياه هلمج  نیا  هغالبلا  جـهن  مامت  باتک  رد  .تسا  هدرک  رکذ  نآ  يارب  تواـفت  یمک  اـب  يرگید  هخـسن  هدروآ و  ار  هلمج  نیا  نیع 
(.( ،ص 159 هغالبلا جهن  مامت  ) .تسا هدروآ  « هلیسولا هبطخ  » هب فورعم  يا  هبطخ  نمض  رد  زین  ار  زیمآ  تمکح 

! شاب لمع  درم 

ًاحیولت دراد و  هراـشا  ناـسنا  تشونرـس  رد  کـین  حـلاص و  لـمع  تیمها  هب  زیمآ  تمکح  راـبرپ و  نخـس  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
( لامک جرادـم  ندومیپ  زا   ) ار وا  شلمع  هک  یـسک  :» دـیامرف یم  درمـش و  یم  اطخ  رد  دـننک  یم  هیکت  دوخ  بسن  رب  هک  ار  یناـسک 

( . ُُهبَسَن ِِهب  ْعِرُْسی  َْمل  ُُهلَمَع  ِِهب  َأَْطبَأ  ْنَم  ( ؛» دیشخب دهاوخن  تعرس  وا  هب  شبَسَن  دزاس  دنُک 

نیا درمـش و  یم  زیچ  ره  رب  مدـقم  ار  نآ  تسا و  هدرک  هیکت  لمع  گنهرف  رب  دوخ  ياج  ياج  رد  یمالـسا  تاـیاور  دـیجم و  نآرق 
1 ْمُکاْقتَأ .» ِهّللا  َْدنِع  ْمُکَمَرْکَأ  َّنِإ  : » تسا راتفگ  نیا  دهاش  هدمآ  رد  ناناملسم  يارب  راعش  تروص  هب  هک  ینآرق  هفیرش  هیآ 

تقیقح هب  هچنآ  ؛ دراد یتافیرـشت  هبنج  عقاو  رد  یلو  دوش  یم  بوسحم  دارفا  یعامتجا  يایازم  زا  یکی  یلاع  بسن  هک  تسا  تسرد 
دهج و دج و  ببـس  هب  دـندوب  نییاپ  ياه  هداوناخ  زا  هک  يدارفا  میا  هدـید  رایـسب  تسا و  ناسنا  دوخ  لامعا  تسا  نورقم  تیعقاو  و 
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رادقم یب  راوخ و  یلبنت  یتسس و  رثا  رب  یلاع  ياه  بسن  اب  يرگید  دارفا  هک  یلاح  رد  دنا  هدیسر  یلاع  تاماقم  هب  ششوک  شالت و 
.دندش

هنوگره هکلب  تسین  تدابع  يانعم  هب  - هتـشاگن دیدحلا  یبا  نبا  هچنآ  فالخ  رب  - اجنیا رد  لمع  هک  دوش  یم  نشور  میتفگ  هچنآ  زا 
.دوش یم  لماش  ار  يدام  يونعم و  تبثم  لمع 

تـسا نینچ  ثیدـح  هصـالخ  تسا و  هدـش  لـقن  داجـس  ماـما  زا  يرگید  ساـبل  رد  تـقیقح  نـیا  یحورـشم  فورعم و  ثیدـح  رد 
مغ ابیز و  يادص  مدرک  یم  فاوط  ادخ  هناخ  فارطا  هک  یماگنه  دوب  یباتهم  یبش  هک  مدوب  هکم  رد  یبش  : دـیوگ یم  « یعمـصا » هک
وا زا  یکین  راثآ  هک  داتفا  یتماق  شوخ  ابیز و  ناوج  هب  ممـشچ  هک  متـشگ  یم  ادص  بحاص  لابند  هب.داد  شزاون  ارم  شوگ  يزیگنا 

.دنک یم  تاجانم  ادخ  اب  يا  هدنهد  ناکت  انعمرپ و  ياه  هلمج  اب  هدنکفا و  هبعک  هناخ  هدرپ  رد  تسد.دوب  نایامن 

متفر کیدزن.داتفا  نیمز  يور  هب  دش و  شوهدم  هک  تفگ  تفگ و  داد و  همادا  ردق  نآ.داد  رارق  ریثأت  تحت  تخـس  ارم  وا  تاجانم 
لاح هب  تخس.تسا  مالسلا  امهیلع  نیسحلا  نب  یلع  نیدباعلا  نیز  ماما  مدید  مدش  هریخ  شتروص  هب  متفرگ و  ناماد  هب  ار  شرـس  و 

: دومرف دمآ و  شوه  هب  داتفا و  شتروص  رب  مکشا  هرطق.متسیرگ  وا 

دیس و يا  متسه  « یعمـصا :» مدرک ضرع  هتـشاد » لوغـشم  دوخ  هب  میالوم  دای  زا  ارم  هک  تسیک  يالوم ؛ ِرْکِذ  ِنَع  ِینَلَغْـشَأ  يِذَّلا  ِنَم  »
ُهّللا ُدیُِری  امَّنِإ  : » دومرفن امـش  دروم  رد  ادخ  رگم.یتلاسر  ندـعم  توبن و  نادـناخ  زا  وت  تسا ؟ يراز  هچ  هیرگ و  هچ  نیا  نم  يالوم 

: دومرف تسشن و  تساخرب و  ماما   1 ًاریِهْطَت » ْمُکَرِّهَُطی  ِْتیَْبلا َو  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل 

تاهیه ًاّیِـشَُرق ؛ ًادـَلَو  َناَک  َْول  ُهاَصَع َو  ْنَِمل  َراَّنلا  َقَلَخ  ًاّیِـشَبَح َو  ًادـْبَع  َناَک  َْول  َنَسْحَأ َو  ُهَعاَطَأ َو  ْنَِمل  َهَّنَْجلا  ُهَّللا  َقَلَخ  َتاْهیَه  َتاـْهیَه  »
قلخ نایــصاع  يارب  ار  خزود  دــشاب و  یــشبح  مـالغ  دــنچره  ، هدــیرفآ ناراـکوکین  ناـعیطم و  يارب  ار  تـشهب  دــنوادخ  تاـهیه 

دوش و هدیمد  روص  رد  هک  یماگنه  : دـیامرف یم  هک  يا  هدینـشن  ار  ادـخ  نخـس  نیا  رگم  دـشاب  شیرق  زا  یگرزب  درف  دـنچره  ، هدرک
هقالع (. صیخلت اب   ) ،ص 44-41 یلازغ هبحملا  رحب  «.) . دنک یمن  لاؤس  نآ  زا  یسک  دروخ و  یمن  درد  هب  اه  بسن  ددرگ  اپرب  تمایق 

 ( .دننک هعجارم  « نونمؤم » هروس هیآ 101  لیذ  ،ج 14، هنومن ریسفت  هب  رتشیب  حرش  يارب  دنناوت  یم  نادنم 

.تسا هدش  لقن  ینامی  سوواط  زا  هحفص 81، دلج 46، ، راونالا راحب  رد  ناتساد  نیمه  هیبش 

يدارفا زین  ایند  رد  ، تسا یمدآ  لامعا  ورگ  رد  هکلب  درادـن  يریثأت  نآ  رد  اه  بسن  هک  تسین  همایقلا  موی  تاجن  داعم و  هلئـسم  اـهنت 
يدارفا دندربن و  ییاج  هب  هار  دندنام و  بقع  یلبنت  یتسس و  رثا  رب  اما  ؛ دندوب رادروخرب  يا  هتسجرب  ياه  بسن  زا  هک  میسانش  یم  ار 

ار اهنآ  شـشوک  شالت و  ینادراک و  تقایل و  یلو  ؛ دـندوب یعامتجا  نییاپ  رهاظ  هب  هداوناخ  کی  زا  بسن  رظن  زا  هک  میراد  غارـس  ار 
.دناسر الاب  تاماقم  هب 

: دیوگ یم  تسا و  هدورس  یبوخ  هب  دوخ  رعش  رد  ار  هورگ  ود  نیا  لاح  يدعس 

ماش رد  يا  هنتف  داتفا  یتقو 
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رد میراد و  يدایز  بلاطم  ربمایپ  نادـنزرف  تاداس و  تلیـضف  هرابرد  یمالـسا  تایاور  رد  ام  هک  دـیآ  یم  شیپ  لاؤس  نیا  اجنیا  رد 
دنیزگرب لیصا  ياه  هداوناخ  زا  ار  شرکشل  ناهدنامرف  هک  دنک  یم  هیصوت  وا  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ، رتشا کلام  همان 

لیصا ياه  هداوناخ  زا  ار  دوخ  نارسمه  هک  تسا  هدمآ  زین  رسمه  باختنا  هب  طوبرم  تاروتسد  رد  و  ِباسْحْألا )...  يِوَِذب  ْقِْصلا  َُّمث  )
.تسا رثؤم  زین  یگداوناخ  تلاصا  بسن و  هک  دهد  یم  ناشن  اهنیا  دینیزگرب و 

هک تسا  يویند  یتافیرـشت  ياـه  بسن  ، بسن زا  ماـما  روظنم  هک  نیا  نآ  دوش و  یم  نشور  هتکن  کـی  هب  هجوت  اـب  لاؤس  نیا  خـساپ 
ساسا رب  هک  يونعم  ياه  بسن  اما  ؛و  دنا هدوب  رهـش  فورعم  نادـنمتورث  گرزب و  ناکلام  زا  شناردـپ  ای  تسا  هدازهاش  سک  نالف 

رد زین  اه  بسن  هنوگ  نیا  تسا و  لمع  اب  تلاصا  مه  زاب  لاح  نیع  رد  رثؤم و  نیقی  هب  هدش  انب  یناسنا  یقالخا و  يالاو  ياه  شزرا 
.دراد رارق  دعب  تاجرد 

دنتسویپ و ایقـشا  هب  لمع  ءوس  رثا  رب  هک  باذک  رفعج  حون و  دنزرف  نوچمه  ، دنا هدوب  لیـصا  ياه  هداوناخ  زا  يدارفا  لیلد  نیمه  هب 
.دنتفرگ ياج  ادعس  فص  رد  لمع  نسح  رثا  رب  هک  دندوب  دساف  ياه  هداوناخ  زا  يدارفا  سکعرب 

نوچمه دمآ و  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  دزن  هک  تسا  هدمآ  دوب  هیما  ینب  نادناخ  زا  هک  « کلملا دـبع  نب  دعـس  » تالاح رد  یثیدـح  رد 
.درک یم  هلان  هیرگ و  هدز  تبیصم  نانز 

ناونع هب  هک  متـسه  يا  هفیاط  ناـمه  زا  نم  هک  یلاـح  رد  میرگن  هنوگچ  : درک ضرع  ینک ؟ یم  هیرگ  ارچ  : دومرف مالـسلا  هیلع  ماـما 
لها اـم  زا  یلو  ؛ يا هیما  ینب  زا  هچرگ  ؛ یتـسین اـهنآ  زا  وت  : دوـمرف مالـسلا  هیلع  ماـما  هدـش ! هدرب  ماـن  اـهنآ  زا  نآرق  رد  هنوـعلم  هرجش 

دنک يوریپ  نم  زا  هک  سک  نآ  یِّنِم ؛» ُهَّنِإَف  ِینَِعبَت  ْنَمَف  : »» هدومرف نآرق  رد  میهاربا  نابز  زا  دنوادخ  هک  يدینـشن  ار  هیآ  نیا  ایآ.یتیب 
،ج 46،ص راونالاراحب (. ) . دندیمان یم  ریخلا  دعـس  شکین  لامعا  بجوم  هب  ار  دعـس  ور  نیا  زا  «.) تسا نم ) هداوناخ  زا  و   ) نم زا  وا 

.( 337،ح 25

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said the following: “If the actions of someone accord (him) a
.” back status, he cannot be given a front status simply on account of his lineage

ناگدرسفا ناگدیدمتس و  شرافس  رد  : 24 تمکح

هراشا

توص
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ِبوُرکَملا ِنَع  ُسیِفنّتلا  ِفوُهلَملا َو  ُهَثاَغِإ  ِماَظِعلا  ِبُونّذلا  ِتاَراّفَک  نِم  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 
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اه همجرت 

یتشد

 . تسا ناگدید  تبیصم  ندرک  مارآ  و  ندیسر ، مدرم  دایرف  هب  گرزب ، ناهانگ  هراّفک  زا  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 

يدیهش

.ندیشخب شیاسآ  ار  نیگمغ  و  تسا ، ندیسر  دایرف  هب  ار  هاوخ  دایرف  گرزب ، ناهانگ  هرافک  زا 

یلیبدرا

مومغم نیگهودنا  زا  نوربا  مغ و  مولظم و  هراچیب  ندیسر  دایرفب  دشاب  گرزب  هک  تسناهانگ  تارافک  زا 

یتیآ

.نانیگمغ ندرک  داش  تسا و  ناگدیدمتس  ندیسر  دایرف  هب  گرزب ، ناهانگ  ياه  هرافک  زا  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . تسا ندرک  فرطرب  ار  نیگهودنا  هودنا  ،و  ندیسر هاوخداد  داد  هب  گرزب  ناهانگ  ياه  هراّفک  زا  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

.بورکم وهف  هیلع  دتشا  اذا  مغلا  هبرک  سفنلاب و  ذخای  يذلا  مغلا  .برکلا  .ثیغتسی و  مولظملا  فوهلملا : .هثاغا و  هتثغاف  ینثاغتسا  و 

يردیک

باـستکا هیبـضغلا و  هوقلا  رهق  یلع  سفنلا ، نیطوت  و  مولظملا ، هاـجن  و  ملاـظلا ، رجز  اـهنم  دـئاوف  هیف  و  هیدـعتم ، هعاـط  هثاـغالا  نـال 
هرهاظلا هعاطلا  هرهاظلا  هیـصعملا  هراـفک  نا  لـیق  و  همیظعلا ، هیـصعملل  هراـفک  تناـک  همیظع ، هعاـطلا  تناـک  اذا  و  بولقلا ، تادوم 

.فوهلملا هثاغا  باب  نم  هیلع  يوهلا  ءالیتسا  دنع  لقعلا  هناعا  و  فوهلملا ، هثاغا  لثم  روهظلا  یف  هعاط  و ال  هیدعتملا ،

مثیم نبا 

هدیدمتـس داد  هب  ناـهانگ ، ياـه  هراـفک  زا   ) .دوـب هتفرگارف  ار  وا  هک  یمغ  زا  ییاـهر  سیفنت : دـبلطب  رواـی  هک  يا  هدیدمتـس  وـهلم :
هک ور  نآ  زا  هداد  رارق  گرزب  ناهانگ  ياه  هرافک  زا  ار  لامعا  نیا  مالسلا ) هیلع   ) ماما تسا .) ندنادرگ  داش  ار  نیگمغ  و  ندیـسر ،

تسا یهیدب  دنراد و  یپ  رد  ار  اهنآ  ریاظن  تورم و  تواخس ، تلادع ، تقفش ، نوچمه  ییاهتلیضف  هک  دنتسه  یگرزب  تلیضف  اهنآ 
اهیدب و هب  اهنآ  زا  هک  دـندرگ  یم  يدـب  ياهتلـصخ  نتفر  نیب  زا  ناهانگ و  وحم  شـشوپ و  ثعاب  یمدآ  رد  اهتلـصخ  نیا  دوجو  هک 
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.دش هراشا  بلطم  نیا  هب  البق  هک  نانچ  دوش ، یم  ریبعت  ناهانگ 

دیدحلا یبا 

 . ِبوُرْکَْملا ِنَع  ُسیِْفنَّتلا  ِفوُْهلَْملا َو  ُهَثاَغِإ  ِماَظِْعلا  ِبُونُّذلا  ِتاَراَّفَک  ْنِم  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

یفاوف هیدـی  یلع  هللا  قزرتسی  نومأملا  بابب  فقوف  ءاجف  قلمأ  دـق  یباتعلا  ناک  هلیمج  رابخأ  هریثک و  راثآ  ینعملا  اذـه  یف  ءاـج  دـق 
دق لاق  بجاحب  تسل  لاقف  لعفاف  یناکم  نینمؤملا  ریمأ  ملعت  نأ  یـضاقلا  اهیأ  تیأر  نإ  هل  لاـقف  یباـتعلا  هل  ضرعف  مثکأ  نب  ییحی 

کیلع لبقم  وه  همعن و  هاجب و  هنم  کفحتأ  هللا  نإ  لاق  یقیرط  ریغ  یب  تکلـس  لاقف  ناوعم  لضفلا  وذ  لضف و  وذ  کنکل  تملع و 
یبأت تنأ  کتمعن و  دایدزا  هیف  ام  یلإ  كوعدأ  ینأل  کسفنل  کنم  ریخ  مویلا  کل  انأ  ترفک و  نإ  رییغتلاـب  ترکـش و  نإ  هداـیزلاب 

هلصو هفطال و  هثداح و  هرضحأف و  هب  نومأملا  ربخأف  ییحی  لخدف  نیعتسملا  دفر  هاجلا  هاکز  هاکز و  ءیش  لکل  یلع و 

یناشاک

هثاغا  ) گرزب ياـیاطخ  ياـه  هدـنناشوپ  تسا و  میظع  ناـهانگ  ياـهترافک  زا  ماـظعلا ) بونذـلا  تاراـفک  نم  مالـسلا : هیلع  لاـق  (و 
يدعتم تسا  یتعاط  تناعا  هچ  مومغم  نیگهودنا  زا  ندرب  ار  مغ  و  بورکلا ) نع  سیفنتلا  و   ) مولظم هراچیب  یـسر  دایرف  فوهلملا )

ره .هیبضغ و  توق  رهق  رب  سفن  نیطوت  مولظم و  تاجن  تسا و  ملاظ  رجز  هلمج  نآ  زا  رایـسب  دیاوف  تحت  رد  تسا  جردنم  ریغ و  هب 
.دوب دهاوخ  رثکا  وا  تیصعم  هرافک  رد  وا  تیلخدم  دشاب  میظع  یسک  تعاط  هک  دنچ 

یلمآ

ینیوزق

ترافک هب  رما  نیا  تبسانم  تسا ، نیگهودنا  صخش  زا  هودنا  نتـشادرب  نیگمغ و  مولظم و  یـسرداد  گرزب  ناهانگ  ياهترافک  زا 
مه تسا  هدرک  نیمغ  ار  یلعاالم  ناگتـشرف  هکلب  ار  ادخ  يایلوا  رطاخ  تیـصعم  باکترا  هب  صخـش  نوچ  دـشاب  هتکن  نیا  هب  دـیاش 

.دزاس دابآ  ار  بارخ  ياهلد  و  دنک ، داش  ار  نیگهودنا  ياهرطاخ  نآ  ضوع  ترافک و  رد  هک  تسا  بسانم 

یجیهال

ندینادرگ لاحـشوخ  ناگدـنامرد و  ندیـسر  دایرف  هب  تسا  گرزب  هانگ  ياه  هرافک  زا  هک  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  تفگ  ینعی و 
.ناکانمغ

ییوخ

هل بهذ  نیزحلا  فوهلملا )  ) امهریغ وا  موص  وا  هقدـص  نم  هب  رفک  ام  مثالا ، هب  یظعی  يا  هب  رفکی  ام  رافکلا : ثنوم  هرافکلا ) : ) هغللا
- خلا بونذلا - تارافک  نم  بارعالا : .دـجنملا  اهجرف - اهفطل و  هبرکلا : هنع  سفن )  ) ثیغتـسی يدانی و  مولظملا  میمحب  عجف  وا  لام 

بونذلا نا  یلع  لدت  همکحلا  هذه  ینعملا : .رخوم  ءادتبم  فوهلملا  هثاغا  و  مدـقم ، ربخ  هلمجلا  و  ردـقم ، لعفب  قلعتم  رورجم  راج و 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 1240 

http://www.ghaemiyeh.com


افوهلم ثیغی  نمک  اریخ  لمع  مث  سانلا  قحب  قلعتی  ابنذ ال  ناسنالا  بکترا  اذاف  اماظع ، ارابک و  تناک  نا  كرادتلا و  ریفکتلل و  هلباق 
راتفرگ زا  یئاشگراک  هراچیب و  زا  یسرداد  گرزب ، ناهانگ  تارافک  زا  یکی  همجرتلا : .هل  رفغی  هبنذ و  لوزی  بورکم ، نع  جرفی  وا 

.تسا الب 

ینک اود  ار  نیزح  دنمتسم و  درد  رگ  دوش *** یم  وت ، گرزب  هانگ  هرافک ي 

يرتشوش

هتلطع تلـصتا  الجر  نا  نسحملا  نب  لاله  باتک  یف  مجعملا  یف  و  ناوخالا ) جـئاوح  ءاضق  ناطلـسلا  لمع  هراـفک   ) ربخلا یف  لوقا :
هیلع و لابقالا  یف  دـیکاتلا  هب و  هیاصولا  نمـضتی  رـصم  لماع  ینارداملا  روبنز  یبا  یلا  تارفلا  نب  نسحلا  یبا  ریزولا  نع  اباتک  روزف 

امم رثکا  ءاعدـلا  نوک  هداعلا و  هب  ترج  ام  یلع  باـطخلا  ریغتل  هرما  یف  روبنزوبا  باـتراف  هب  هیقلف  رـصم  یلا  جرخ  و  هیلا ، ناـسحالا 
رکذی تارفلا  نب  نسحلا  یبا  یلا  بتک  .هب و  هدعو  دعو  یلع  هدنع  هسبتحا  و  هلیلق ، هلصب  هلـصو  هبیرق و  هاعارم  هاعارف  هلحم  هیـضتقی 

يوذ نم  هنا  لجرلا و  رکذ  هیف  دـجوف  روزملا  باـتکلا  یلع  تارفلا  نبا  فقوف  هیف ، هتبثتـسا  هیلا و  هنیعب  هذـفنا  هیلع و  دراولا  باـتکلا 
لاق لجرلا و  هیلع  مدـقا  امم  اهنم و  مهیلا  بجع  هیف و  هروصلا  مهفرع  هباتک و  یلع  باتکلا  ضرعف  هیلع  هبجاولا  قوقحلا  تامرحلا و 
عطقا رخآ  لاق  و  هسبح ، وا  هبیداتب  مهـضعب  لاقف  لجرلا ؟ رما  یف  يارلا  قـالخالا ) مراـکم  یف  نوعبرـالا - ثلاـثلا و  لـصفلا   ) اـم مهل 

ام دارفلا  نبا  لاقف  هنامرح ، هدرطب و  روبنز  یبا  یلا  بتکی  ارـضحم  مهنـسحا  لاق  هریغ و  هب  يدـتقی  الئل  اذـه و  لثم  دواعی  الئل  هماهبا 
بیذکتارضحم مکنسحا  دنع  هلاوحا  نسحا  نوکی  انهاجب و  حالصلا  لیمات  یف  رصم  یلا  هقشملا  انب  لسوت  لجر  هیرحلا  نع  مکدعبا 

کتضرتعا هرما و  ترکنا  مل  ملعا  تسل  یباتک و  اذه   ) .روزملا باتکلا  یلع  عقو  هتاود و  نم  ملقلا  ذخا  هنا  مث  ادبا ، اذه  ناک  هنظ ال 
، روبنز یبا  یلا  باتکلا  در  و  هدفر ) رفو  هدقفت و  نسحاف  یتبکن  مایا  یف  ینمدخ  لجر  اذه  هفرعت و  انمدخ  نم  لک  سیل  ههبش و  هیف 

تنا نم  تارفلا  نبا  لاقف  ضرالا  لبقی  یکبی و  هل و  وعدی  لبقا  هلوبقم و  هئیه  وذ  لجر  تارفلا  نبا  یلع  اموی  لخد  هدـم  تضم  املف 
، هلـضفت ریزولا و  مرک  هححـص  يذـلا  رـصم  لماع  یلا  روزملا  باـتکلا  بحاـص  اـنا  لاـق  هتملک - تناـک  هذـه - کـیف و  هللا  كراـب 

لاقف رانید ، فلا  نورشع  هلامع  یلع  هطـسق  طیـسقت  هلام و  نم  یلا  لصو  لاق : هنم ؟ کیلا  لصو  مک  هل  لاق  تارفلا و  نبا  کحـضف 
رقابلا نع  لاصخلا )  ) یف .خلا و  ادیدس  ابتاک  هدجوف  هربتخا  مث  کلاح  حالص  هب  دادزی  امل  کضرعن  اناف  انمزلا  دمحلا هللا  تارفلا  نبا 
ثالث .طخسلا و  اضرلا و  یف  لدعلا  هملک  و  رقفلا ، ینغلا و  یف  دصقلا  و  نلعلا ، رسلا و  یف  هللا  فوخ  تایجنم : ثالث  ( ) مالسلا هیلع  )

.ماین و سانلا  هالصلا و  و  ماعطلا ، ماعطا  و  مالسلا ، ءاشفا  تاجرد : ثالث  .هسفنب و  ءرملا  باجعا  و  عبتم ، يوه  و  عاطم ، حش  تاقبوم :
ثلاثلا و لصفلا  (. ) تاعامجلا یلع  هظفاحملا  و  تاولصلا ، یلا  راهنلا  لیللاب و  یشملا  و  تاربسلا ، یف  ءوضولا  غابسا  تارافک : ثالث 

هدـهج دـنع  نافهللا  نموملا  هاخا  ثاغا  نم  مالـسلا ) هیلع   ) قداـصلا نع  لاـمعالا ) باوث   ) یف و  ( ) قـالخالا مراـکم  یف  نوعبرـالا -
اهب حلـصت  هدـحاو  اهنم  هل  لجعی  هللا  نم  همحر  نوعبـس  نانثا و  هللا  دـنع  کلذـب  هل  تناک  هتجاـح  حاـجن  یلع  هناـعا  هتبرک و  سفنف 
هللا سفن  هبرک  نموم  نع  سفن  نم  مالـسلا ) هیلع   ) هنع و  اهلاوها ) همایقلا و  موی  عازفال  همحر  نیعبـس  يدـحا و  هل  رخدـی  و  هتـشیعم ،
نم هللا  هاقـس  هبرـش  هاقـس  نم  و  هنجلا ، راـمث  هللا  همعطا  عوج  نم  همعطا  نم  داوفلا و  جـلث  وـه  هربـق و  نم  جرخ  هرخـالا و  برک  هنع 

.موتخملا قیحرلا 

هینغم
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مامالا مالک  همکحلا 6 و  حرـش  یف  انرـشا  امک  هصاخ  هماع و  هقدصلا  .فوهلملا و  هثاغا  یلع  ریـسفت  فطع  بورکملا  نع  سیفنتلا 
، مهتقفن مهتوق و  نع  زجعی  لافطا  لایع و  وذ  و  ءاودلا ، نمث  بیبطلا و  هرجا  کلمی  ضیرم ال  فوهلملا  هلثما  نم  و  هصاخلا ، نع  انه 

هفه يرح ال  دـبک  هیلا - نم  ءالوه و  نم  دـحاو  لکل  .هللا و  الا  هملاظ  یلع  نیعملا  دـجی  مولظم ال  و  ءافولا ، یلا  هل  لیبس  ـال  نیدـم  و 
ایند و هنوع  یف  ناک  هتائیـس و  نم  تامیظعلا  یلاعت  هللا  حفـص  اهتریح  محر  و  اهتفهل ، در  نمف  هلیـسولا ؟ هلیحلا و  ام  يردـت  ههئاـت ال 

.دصحت عرزت  امک  و  نادت ، نیدت  امک  مامالا : لاق  .محری و  محری ال  نم ال  ثیدحلا : یف  .هرخآ و 

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

یسرداد گرزب  ناهانگ  شزرمآ ) ياه  ببس   ) تارافک زا  تسا : هدومرف  ناگدرسفا ) ناگدیدمتس و  شرافس  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
داش ار  هدرـسفا  ياهلد  هک  دراد  اج  هدومن  نیگهودنا  ار  اهرطاخ  هانگ  رثا  رب  راکهانگ  نوچ   ) تسا نیگمغ  ندومن  داش  هدـیدمتس و 

(. درذگرد وا  زا  ادخ  ات  دیامن 

ینامز

ناگدیدمتـس و دایرف  هب  هک  تسا  نیا  تیلوئـسم  ندرک  مک  هار  .ددرگ  یم  رتدایز  شتیلوئـسم  دورب  رتالاب  ناسنا  تیـصخش  ردق  ره 
ره اریز  دـندرک ، یم  کمک  اـهنآ  هب  دـندوب و  ناگدـنامرد  ناـگراچیب و  داـیب  هشیمه  مالـسلا ) هیلع   ) نیموصعم .میـسرب  ناـگراچیب 

.دنک کمک  ریخ  راک  رد  تسا  رومام  یناملسم 

يزاریش دمحم  دیس 

يا فوهلملا ) هثاغا   ) بونذـلا کلت  وحم  بجوت  اهرفکت و  یتلا  ءایـشالا  نم  يا  ماظعلا ) بونذـلا  تارافک  نم  : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
.همغ ناسنالا  لیزی  ناب  مغو ، برک  هیلا  لصو  يذلا  بورکملا ) نع   ) جیرفتلا يا  سیفنتلا ) و   ) هنع ملظلا  عفر  هتثاغا  و  مولظملا ،

يوسوم

، نیزحلا فوهلملا : .هناـعا  هثاـغا : .یـصاعملا  بونذـلا : .بنذـلا  یحمی  مثـالا و  اـهب  یطغی  لـمع  وا  هیدـف  هراـفک  عـمج  تاراـفکلا :
یف عیطتـسی  ناسنالا  اـهلعفی  هریبک  بونذ  كاـنه  حرـشلا : .تاقـشملا  نازحـالا و  برکلا : .هنع  جرف  هنع : سفن  .اـم  رما  یف  عوجفملا 
هذـه نع  هرفکم  سانلل  هعفانلا  لامعالا  ضعب  نوکت  امبر  کلذـک  هقداـصلا و  هبوتلاـب  کـلذ  اـهرثا و  وحمی  اـهنع و  رفکی  نا  هتاـیح 

وا املاظ  درت  وا  هتروع  اهب  رتسی  هعطق  وا  هقمر  اهب  دسی  همقل  یلا  هجاحب  ناک  نمف  فوهلملا  هثاغا  یف  لاحلا  وه  امک  ماظعلا  بونذـلا 
جرخت نا  بورکملا  نع  سیفنتلا  کلذک  تائیسلا و  رتفد  نم  اهوحمی  هریبکلا و  کئائیس  کنع  رفکی  کلذ  لک  ناف  هتجاح  یضقت 

.هریبکلا بونذلا  وحمل  هبجوم  هذهف  هب  تقاح  همزا  نم  اناسنا  ذقنت  وا  هدش  یف  عقو  اناسنا 

یناقلاط
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« .تسا نیگهودنا  زا  هودنا  ندودز  هدیسر و  هودنا  نداد  يرای  گرزب ، ناهانگ  ياه  هرافک  زا  »

رد رب  .دوب  هدش  تسدگنت  یباّتع  .تسا  هدش  هتفگ  يرایـسب  هدیدنـسپ  نانخـس  تسا و  هدیـسر  ناوارف  تایاور  رابخا و  دروم  نیا  رد 
یباتع دیسر ، مثکا  نب  ییحی  ماگنه  نیا  رد  .دیامرف  ینازرا  یـشیاشگ  ار  وا  نومأم  تسد  هب  دنوادخ  ات  داتـسیا  دمآ و  نومأم  هاگراب 

راد هدرپ  نم  تفگ : ییحی  .وـگب  متـسه ، اـج  نیا  نم  ییوـگب  نینمؤـملا  ریما  هب  هک  ینیب  یم  تحلـصم  رگا  یـضاق  يا  تفگ : وا  هـب 
ارم یهاوخ  یم  تفگ : ییحی  .تسا  هدنهد  يرای  تلیضف  اب  ناسنا  یتسه و  تلیـضف  اب  یـصخش  یلو  مناد  یم  ار  نیا  تفگ : .متـسین 
وت رب  ار  تمعن  ینک ، يرازگـساپس  رگا  تسا  هدومرف  ینازرا  تمعن  هاـج و  وت  هب  دـنوادخ  تفگ : .يربـب  مدوـخ  هار  زا  ریغ  یهار  هب 
هب ار  وت  هک  مرتدـنمدوس  رتهب و  تدوخ  زا  وت  يارب  نم  زورما  و  دزاس ، یم  نوگرگد  ار  نآ  يزرو ، نارفک  رگا  دـیامرف و  یم  نوزفا 

ار يزیچ  ره  یهگناو  يریذـپ ، یمن  ارم  داهنـشیپ  وت  یلو  دوب  دـهاوخ  وت  تمعن  ینوزفا  نآ  رد  هک  مناوخ  یم  ارف  يراک  نداد  ماـجنا 
هاگآ هناخ  رد  رب  یباتع  ندوب  زا  ار  وا  تفر و  نومأم  شیپ  ییحی  .تسا  هاوخ  يرای  ندرک  يرای  ماقم ، هاج و  تاکز  تسا و  یتاـکز 

.داد شا  هزیاج  درک و  ینابرهم  تفگ و  نخس  وا  اب  درک و  راضحا  ار  یباتع  نومأم  .درک 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

 . ِبوُرْکَْملا ِنَع  ُسیِْفنَّتلا  ،َو  ِفوُْهلَْملا ُهَثاَغِإ  ِماَظِْعلا  ِبُونُّذلا  ِتاَراَّفَک  ْنِم 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

ندیسر مولظم  هراچیب و  دایرف  هب  ، گرزب ناهانگ  ياه  هرافک  هلمج  زا 

تمکح نخـس  نیا  : دیوگ یم  هغالبلا  جـهن  رداصم  باتک  هدنـسیون  هنامیکح : راتفگ  دنـس  .تسا . (  نیگمغ  دارفا  هب  نداد  یّلـست  و 
روتسد رد  یعاضق  یضاق  ، یضر دّیس  زا  دعب  رئاخذلا و  رئاصبلا و  رد  هتسیز  یم  یـضر  دّیـس  زا  شیپ  هک  يدیحوت  نایح  وبأ  ار  زیمآ 

نیا دنک  یم  حیرـصت  دوخ  باتک  رد  يزوج  نبا  هکنیا  هب  هجوت  اب.تسا  هدروآ  صاوخلا  هرکذت  رد  يزوج  نبا  طبـس  ، مکحلا ملاعم 
.تسا هتفرگ  يرگید  عبنم  زا  ار  نآ  دـهد  یم  ناشن  ، ما هدروآ  دوخ  باتک  رد  هدـش  تباث  نم  دزن  يربتعم  ياهدنـس  اب  هک  ار  تاملک 

فورعم يا  هبطخ  نمـض  رد  زیمآ  تمکح  ياـه  هلمج  نیا  زین  هغـالبلا  جـهن  ماـمت  باـتک  رد  ،ج 4،ص 24 .) هغالبلا جـهن  رداصم  )
(. ( ،ص 158 هغالبلا جهن  مامت  ) .تسا هدمآ  « هلیسولا هبطخ  » هب

گرزب ناهانگ  هراّفک 

ار هانگ  نآ  دناوت  یم  هک  يا  هرافک  ؛ دنک یم  گرزب  ناهانگ  تارافک  زا  یضعب  هب  هراشا  شا  ینارون  نخس  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
نیگمغ دارفا  هب  نداد  یّلـست  ندیـسر و  مولظم  هراچیب و  داـیرف  هب  ، گرزب ناـهانگ  ياـه  هراـفک  هلمج  زا  :» دـیامرف یم.دـیامن  ناربج 

( . ِبوُرْکَْملا ِنَع  ُسیِْفنَّتلا  ،َو  ِفوُْهلَْملا ُهَثاَغِإ  ِماَظِْعلا  ِبُونُّذلا  ِتاَراَّفَک  ْنِم  ( ؛» تسا

رادان و ریقف  ای  راکبلط و  راتفرگ  ای  دشاب  رامیب  هاوخ  دوش ؛ یم  لماش  ار  يا  هراچیب  مولظم و  درف  ره  هک  دراد  یعیسو  يانعم  « فوهلم »
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دوخ هب  هداد  ماـجنا  هک  یناـهانگ  ربارب  رد  ار  یهلا  وفع  دـناوت  یم  دباتـشب  دارفا  هنوگ  نیا  کـمک  هب  هک  یـسک.هانگ  یب  ینادـنز  اـی 
.دزاس هجوتم 

رما رد  تسکـش  اـی  رقف  اـی  يراـمیب  مغ  اـی  دـشاب  شزیزع  تبیـصم  رد  وا  مغ  هاوخ  ؛ دوش یم  هتفگ  نیگمغ  صخـش  ره  هب  « بورکم »
.رگید مغ  ره  ای  تراجت و 

ندودز دننام  ؛ دوب دهاوخ  قیرط  نیا  زا  شندودز  دوش  فرطرب  مغ  لماع  تسا  نکمم  هک  ییاج  رد.تسا  مغ  ندودز  نامه  « سیفنت »
دومن کبس  ار  هودنا  مغ و  ، نداد یلست  قیرط  زا  ناوت  یم  درک  فرطرب  ار  نآ  لماع  ناوت  یمن  هک  اجنآ  یلام و  کمک  قیرط  زا  رقف 

ای دبای  یم  شهاک  شهودنا  مغ و  ، ناتـسود هلیـسو  هب  نداد  يرادـلد  نتفگ و  تیلـست  اب  هداد  تسد  زا  ار  شزیزع  هک  یـسک  دـننام 
.تسا سیفنت  قادصم  همه  اهنیا.دوش  یم  فرطرب 

رد تکرب  بجوـم  مه  ؛ دراد يا  هداـعلا  قوـف  تیمها  تروـص  ره  هب  لکـش و  ره  هب  مالـسا  رد  یمدرم  ياـه  کـمک  هلمج  کـی  رد 
.تسا ناهانگ  هرافک  مه  اهالب و  ندش  فرطرب  ببس  مه  یگدنز و 

.تسا هدمآ  یتافاضا  اب  زیمآ  تمکح  نخس  نیا  هغالبلا  جهن  مامت  باتک  رد 

: دیامرف یم 

ِِلئاَضَْفلا ِلَْضفَأ  ْنِم  ،َو  ِفُویُّضلا ُءاَْرقِإ  ، ِبوُرْکَْملا ِنَع  ُسیْفنَّتلا  ِمِراَکَْملا  ِلَْـضفَأ  ْنِم  ،َو  ِفوُْهلَْملا ُهَثاَـغِإ  ِماَـظِْعلا  ِبُونُّذـلا  ِتاَراّـفَک  ْنِم  »
نتخاس فرطرب  یقالخا  لیاضف  نیرترب  زا  مولظم و  هب  کمک  گرزب  ناهانگ  تارافک  هلمج  زا  ِفوُْرعَْملا ؛ َُّثب  َو  ِِعئاَنَّصلا ، ُعاَنِطْـصا 

،ص هغالبلا جـهن  مامت  «. ) . تسا هدیدنـسپ  ياهراک  رـشن  ندرک و  یکین  ، لیاضف لضفا  زا  ناـنامهم و  زا  ییاریذـپ  نیگهودـنا و  مغ 
.( 158

: دنک یم  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  هک  میناوخ  یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد 

ُْثیَح َلاَق  یَمْظُْعلا  ِِهبَرُک  َْدنِع  ًَهبْرُک  َنیِْعبَـس  ِْنیَْتِنث َو  اَْینُّدـلا َو  ِیف  ًهَدِـحاَو  ًَهبْرُک  َنیِْعبَـس  ًاثاََلث َو  ُْهنَع  َّلَجَو  َّزَع  ُهَّللا  َسَّفَن  ًانِمُْؤم  َناَعَأ  ْنَم  »
رد یکی  ؛ دنک یم  لیاز  وا  زا  ار  هودنا  هس  داتفه و  لاعتم  دـنوادخ  دـهد  يرای  ار  ینامیااب  ناسنا  هک  یـسک  ْمِهِـسُْفنَِأب ؛ ُساَّنلا  ُلَغاَشَتَی 

،ج 2،ص 199،ح یفاک «. ) . دنشیوخ هب  لوغشم  مدرم  همه  هک  اجنآ  رد  تمایق ) رد   ) گرزب هودنا  ماگنه  هب  هودنا  ود  داتفه و  ایند و 
. ( 2

.دناشوپ یم  ار  يرگید  رما  هک  تسا  يزیچ  - تسادیپ شمان  زا  هک  نانچ  - هرافک

تاراـسخ ، ملاـظ مکاـح  زا  سرت  ، يراـمیب رقف ، : هلمج زا  ؛ تسا هدـش  رکذ  هاـنگ  هراـفک  ناونع  هب  يداـیز  روـما  یمالـسا  تاـیاور  رد 
ترایز ًاصوصخم  مالسلا  مهیلع  ناموصعم  روبق  ترایز  ، هرمع جح و  ماجنا  ، ینالوط ياه  هدجـس  تشحو ، سرت و  ، هودنا مغ و  ، یلام

نازیم هب  دیناوت  یم  عوضوم  نیا  هب  طوبرم  تایاور  زا  یهاگآ  يارب   ) . .دـمحم لآ  دـمحم و  رب  تاولـص  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما 
 ( .دیئامن هعجارم  بونذلا ) تارفکم  باب   ) ،ح 6699-6661 همکحلا
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: دیامرف یم  هک  میهد  یم  نایاپ  مالسلا  امهیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ماما  زا  یمالک  اب  ار  نخس  نیا 

هرافک درادن  ییاناوت  هک  یـسک  امْدَه ؛ َبُونُّذلا  ُمِدْهَت  اَهَّنِإَف  ِِهلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِهاَلَّصلا  َنِم  ِْرثُْکْیلَف  َُهبُونُذ  ِِهب  ُرِّفَُکی  اَم  یَلَع  ْرِدـْقَی  َْمل  ْنَم  »
،ج راونالاراحب «. ) . دنک یم  دوبان  ار  ناهانگ  هک  دتـسرفب  تاولـص  دمحم  لآ  دمحم و  رب  ناوارف  دزاس  مهارف  دوخ  ناهانگ  يارب  يا 

.( 91،ص 47،ح 2

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said the following: "To render relief to the grief-stricken and to
.” provide comfort in hardship is the atonement of great sins

ناساپسان هرابرد  : 25 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ُهرَذحاَف ِهیِصعَت  َتنَأ  ُهَمَِعن َو  َکیَلَع  ُِعباَُتی  ُهَناَحبُس  َّکبَر  َتیَأَر  اَذِإ  َمَدآ  َنبا  اَی  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

هک یلاـح  رد  وت  دـناسر  یم  وت  هب  ار  اـه  تمعن  عاوـنا  هک  ینیب  یم  ار  ادـخ  هک  یناـمز  مدآ ! دـنزرف  يا  دوـمرف : وا ، رب  ادـخ  دورد  و 
 . سرتب يراک ، تیصعم 

يدیهش

.سرتب وا  زا  ینک  یم  ینامرفان  ار  وا  وت  دناسر و  یم  وت  هب  دوخ  ياه  تمعن  یپ  رد  یپ  تراگدرورپ  يدید  نوچ  مدآ ؟ رسپ 

یلیبدرا

هکنآ زا  سرتب  وت  تیـصعم  دوجو  اب  ار  دوخ  ياهتمعن  وت  رب  دتـسرف  یم  هتـسویپ  وت  راگدرورپ  هک  يدید  هک  هاگ  ره  مدآ  دـنزرف  يا 
تسا ماقتنا  بجوم  تمعن  نارفک  ینعی  تسا  جاردتسا  هنظم  نآ 

یتیآ
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شینامرفان وت  دراد و  یم  ینازرا  وت  هب  یپرد  یپ  ار  شتمعن  ناحبـس ، يادـخ  هک  يدـید  رگا  مدآ ، رـسپ  يا  مالـسلا :) هیلع   ) دومرف و 
.سرتب وا  رفیک  زا  ینک ، یم 

نایراصنا

ار وا  هک  یلاح  رد  دتسرف  یم  وت  يوس  هب  یپ  رد  یپ  ار  شیاه  تمعن  ناحبس  دنوادخ  ینیبب  نوچ  ، مدآ رسپ  يا  : دومرف ترضح  نآ  و 
 . شاب رذحرب  يو  زا  ینک  یم  ینامرفان 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

نوکیف لاوحالا ، هماقتـسا  و  دالوالا ، لاملا و  هرثک  ندبلا و  هحـص  نم  رتاوتلا  یلع  هب  کیلع  معنا  امب  هیـصاعم ، یف  عقت  نا  رذـحا  يا 
معنلاب و کیلا  ببحتا  دـعاص ، یلا  كرـش  لزان و  کیلع  يریخ  مدآ  نبای  لوقی : یلاـعت  هللا  نا  يور  و  دـکآ ، بقاـعلل  کقاقحتـسا 

.یصاعملاب یلا  تقمتت 

مثیم نبا 

یم ار  وا  ینامرفان  وت  هک  یلاح  رد  دراد  یم  ینازرا  وت  هب  مه  یپ  رد  ار  شیاهتمعن  ناحبـس  راـگدرورپ  يدـید  هاـگره  مدآ ! دـنزرف  )
هلیـسو ي هب  دـسر ، یم  وا  هب  یپایپ  یهلا  ياهتمعن  هک  یلاح  رد  ادـخ ، ینامرفان  زا  ار  یمدآ  سرتب .) وا  زا  شاب و  رذـحرب  سپ  ینک ،
و تمعن ، ربارب  رد  یـساپسان  تسا ، تمعن  ینوزف  زاس  هنیمز  یمئاد  ساپـس  نوچ  هک  نآ  حیـضوت  تسا ، هتـشاد  رذحرب  ادخ  زا  سرت 
هک نانچ  تسالب ، لوزن  تمعن و  یتساک  يارب  هنیمز  هکلب  تمعن  نتفاین  ینوزف  بجوم  تسا ، یساپسان  مزلتسم  هک  دنوادخ  ینامرفان 

هیلاح واو  تنا  و  ماما : نخـس  رد  واو ، .ادخ  زا  سرت  ياج  تسا  نیمه  دیدشل و  یباذع  نا  مترفک  نئل  و  تسا : هدومرف  یلاعت  يادخ 
.تسا

دیدحلا یبا 

 . ُهْرَذْحاَف ِهیِصْعَت  َْتنَأ  ُهَمَِعن َو  َْکیَلَع  ُِعباَُتی  ُهَناَْحبُس  َکَّبَر  َْتیَأَر  اَذِإ  َمَدآ  َْنبا  اَی  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

نأل کلذ  و  . ( فارعألا 182 هروس  َنوُمَْلعَی (  ُْثیَح ال  ْنِم  ْمُهُجِرْدَتْـسَنَس  هناحبـس  لاق  جاردتـسالا  نم  ریذحت  فیوخت و  مالکلا  اذه 
.هیلع همقن  هل و  جاردتسا  هنأ  ملعی  هنع و ال  اضرلا  باب  نم  صاع  وه  هیلع و  معنلا  هالاوم  نأ  دقتعی  هرورغب  دبعلا 

هلعف و طخاس  ریغ  هناحبس  هنأ  دبعلا  ماهیإ  جاردتسالا  ینعم  سیل  لدعلا أ  یف  مکلوصأ  یلع  جاردتسالاب  لوقلا  حصی  فیک  تلق  نإف 
.حیبقلا یلع  رارصإلا  یلإ  ببس  هدسفم و  الإ  جاردتسالا  اذه  لهف  هتیصعم 

ناـک هیـصعملا  یلع  رـصم  وه  هیلع و  یلاوتت  معنلا  يأر  مث  هحبقب  ملعلا  نم  اـنکمتم  وأ  حـیبقلا  حـبقب  اـملاع  فـلکملا  ناـک  اذإ  تلق 
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ملعی هتلود و  یف  کلملا  کلذ  نوع  وه  کلم و  همدـخ  یف  وه  نم  کلذ  لاثم  رذـحلا  بوجو  یلع  هل  هبنملاـک  معنلا  کـلت  فدارت 
عم یلاح  تسیل  لوقی  هنأل  هرذح  دتشی  نأ  طایتحالا  یضتقمب  بجی  هنإف  هیلإ  هفدارتم  کلملا  معن  يری  مث  هلاح  فرع  دق  کلملا  نأ 

رذحی نأ  هیلع  نذإ  بجیف  هلئاغ  اهتحت  هدیکم و  الإ  هذه  ام  معنلا و  هذه  قحتسی  نم  لاح  کلملا 

یناشاک

کیلع عبانی   ) تسا كاپ  هک  وت  راگدرورپ  هک  ینیبب  هاگره  هناحبس ) کبر  تیار  اذا   ) مدآ دنزرف  يا  مدآ ) نبای  مالـسلا  هیلع  لاق  (و 
رد ینک  یم  ینامرفان  وا و  اب  يزرو  یم  نایـصع  وت  و  هیـصعت ) تنا  و   ) شیوشت یب  ار  دوخ  ياـهتمعن  وت  رب  دـهد  یم  مد  اـمد  همعن )
رد يوشن  لخاد  ات  هلا  زا  تسا  جاردتـسا  تیـصعم  دوجو  اب  تمعن  عباتت  هک  هاـنگ  زا  وش  رود  وا و  زا  سرتب  سپ  هرذـحاف )  ) وا رماوا 

( نوملعی ثیح ال  نم  مهجردتسنس   ) همیرک

یلمآ

ینیوزق

تقو هک  سرتب  سپ  ینکیم  تیـصعم  ار  وا  وت  دهد و  یم  تمعن  یپرد  یپ  ار  وت  هناحبـس  يادخ  هک  يدید  هاگره  مدآ  نبا  يا  ینعی 
دنک اوسر  درذگب  دح  زا  هکنوچ  دنک  اهارادم  وت  اب  قح  فطل  .تسا  باذع  لوزن  باقع و  لولح 

یجیهال

يا هک  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  تفگ  ینعی و  .هرذحاف » همعن  کیلع  عباتی  هناحبس ، کبر ، تیار  اذا  مدآ ، نبای  : » مالسلا هیلع  لاق  و 
نارفک و هنظم ي  هک  اریز  وا  زا  سرتـب  سپ  وـت ، رب  ار  دوـخ  تمعن  داتـسرف  یپ  رد  یپ  وـت  راـگدرورپ  هک  يدـید  هاـگره  مدآ ، رـسپ 

.تسا ماقتنا  بجوم 

ییوخ

یف مداوا  تلق : اواو و  اهتلعج  اـهکیرحت  یلا  تجتحا  اذا  و  هیناـثلا ، اونیل  مهنا  ـالا  لـعفا  هنـال  نیتزمهب  هلـصا  رـشبلا و  وبا  مدآ ) : ) هغللا
ردقم لعفب  بوصنم  ردصم  هناحبس  فرصنم ، ریغ  مدآ  هظفل  و  فاضم ، يدانم  مدآ ، نبا  ای  بارعالا : .حاحص  ءالولا  عباتتلا )  ) عمجلا

امبر و  رغ ، ءرتجا و  کلذ  رخات  اذاف  هنع ، هللا  همعن  عطق  نایصعلا و  هبوقع  لیجعت  ناسنالا  عقوتی  ینعملا : .هناحبـس  هتحبـس  يا  ابوجو ،
مثالاب و نوجانتی  يوجنلا و  نع  اوهن  نیذلا  یلا  رت  ملا  هلداجملا ) هروس  - 8  ) یف قافنلا  لها  نع  کلذ  هللا  یکح  دق  و  رفک ، دحج و 

لفاغ وه  .لوقن و  امب  هللا  انبذـعی  الول  مهـسفنا  یف  نولوقی  هللا و  هب  کیحی  مل  امب  كویح  كواج  اذا  لوسرلا و  تیـصعم  ناودـعلا و 
( مالسلا هیلع   ) وه و  امثا ، انایغط و  دادزیل  همعن  یف  دیزیف  هللا  یصعی  هنا  وه  و  جاردتسالا ، يرتجملا ء  یصاعلا  یلع  هبوقع  دشا  نا  نم 

کلذ نوکی  نا  هللا  نم  رذـحاف  معنلا  عباتت  كرغی  یـصاعلا ال  اهیا  لاق : و  هکلهلا ، هطرولا و  هذـه  نم  ناسنالا  رذـح  مالکلا  اذـه  یف 
ادخ زا  دیاب  ینک ، یپایپ  هانگ  وت  دهد و  یپایپ  تمعن  هناحبـس  تراگدرورپ  يدید  نوچ  هدازیمدآ  يا  همجرتلا : .ککاله  یف  ادـیزم 

.یشاب رذح  رد 
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رذح نک  دوش  دراو  وت  رب  قح  ز   *** یپایپ تمعن  یهانگ و  ردنا  هچ 

رتشیب تمعن  دهد  یصاعب   *** تجح مامتا  رهب  زا  دنوادخ 

يرتشوش

دبعب دارا  اذا  رافغتـسالا و  هرکذی  همقنب و  هعبتا  ابنذ  بنذاف  اریخ  دبعب  دارا  اذا  یلاعت  هللا  نا  مالـسلا :) هیلع   ) قداصلا نع  یفاکلا )  ) یف
دنع معنلاب  يا  نوملعیال ) ثیح  نم  مهجردتسنس  یلاعت … (  هلوق  وه  .اهب و  يدامتی  رافغتسالا و  هیـسنیل  همعنب  هعبتا  ابنذ  بنذاف  ارش 

مه اذاف  هنغب  مهانذـخا  اوتوا  امب  اوحرف  اذا  یتح  یـش ء  لک  باوبا  مهیلع  انحتف  هب  اورکذ  اـم  اوسن  اـملف   ) لـجوزع لاـق  .یـصاعملا و 
(. نوسلبم

هینغم

و هیلع .) رتتـسلاب  رورغم  و  هیلا ، ناسحالاب  جردتـسم  نم  مک  : ) هلوق یتای  اضیا  و  یتش ، بیلاـساب  ماـمالا  مـالک  یف  ینعملا  اذـه  ررکت 
اودادزا املک  انایغط  نودادزی  ریثکلا  انیار  دقل  لاست : .اهتنیز و  ایندلا و  یلا  نوکرلا  هللا و  هیـصعم  نم  ریذحتلا  ریخالا  لوالا و  دـصقلا 

باذـع نم  ریذـحتلا  انه  دارملا  باوجلا : هبوقعلا .؟ نم  فیوختلا  عم  اذـه  قفتی  ..هذـخاوم و ال  الب  نوضمی  اذـه  عم  و  اـهاج ، ـالام و 
و میهاربا .) راصبالا 42 - هیف  صخـشت  مویل  مهرخوی  امنا  : ) هناحبـس لاـق  .اهتابرـض  ایندـلا و  مـالآ  نم  يزخا  دـشا و  یه  و  هرخـالا ،

.لمهی لهمی و ال  هللا  نا  هملکب :

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

وت هب  یپ  رد  یپ  ار  شیاهتمعن  تهزنم  راگدرورپ  يدـید  هاگ  ره  مدآ  رـسپ  يا  تسا : هدومرف  ناساپـسان ) هراـبرد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
یـساپسان نارفک و  نوچ   ) شاب رذـح  رب  وا  باذـع )  ) زا سپ  یئامن  یم  ینامرفان  تیـصعم و  ار  وا  وت  هک  یلاح  رد  دـیامرف  یم  اـطع 

(. تسا رفیک  ماقتنا و  بجوم 

ینامز

، دنک یمن  باذع  شیاهینامرفان  ربارب  رد  هاگره  تسا و  هاگآ  مه  نانآ  ياهتین  زا  هکلب  تسا  هاگآ  رشب  لامعا  زا  اهنت  هن  زیزع  يادخ 
صوصخم رفیک  هتبلا  .دنرادن  دوجو  رفیک  هک  تسین  نیا  رب  لیلد  رفیک  رد  ریخات  رگید  نایب  هب  تسا ، لفاغ  ام  زا  هک  مینک  رکف  دیابن 

هب ادـخ  دـندازآ  رهاظ  تروصب  ایند  نیا  رد  دنتـسین  حالـصا  لباق  هک  یناـسک  اـما  دـشاب  ناـنآ  حالـصا  هب  يدـیما  هک  تسا  یناـسک 
یم يدوزب  دریگب  هچیزاب  هب  ار  اهنآ  وزرآ  دـنربب ، هرهب  دـنروخب ، نک ، اهر  ار  اهنآ  دـنک  یم  شرافـس  دارفا  هنوگنیا  هرابرد  شربمایپ 

.دنمهف
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يزاریش دمحم  دیس 

تنا و   ) همعن رثا  همعنب  کیلع  لضفتی  يا  همعن ) کیلع  عباتی  هناحبـس  کبر   ) تکردا يا  تیار ) اذا  مدآ  نباـی  : ) مالـسلا هیلع  لاـق  و 
اذاف همعنلا ، عاطقنال  بجوم  رکشلا  مدع  ذا  امثا ، دیزت  نا  لجال  عباتتلا  نوکی  نا  هنم  فخ  يا  هرذحاف )  ) هیهاون هرماوا و  یف  هیـصعت )

(. امثا ادزیل و  مهل  یلمن  امنا  : ) هناحبس لاق  امک  رشلا ، هدارا  یلع  لد  عاطقنا  نکی  مل  رکشلا و  مدع  ناک 

يوسوم

یلع رمتـسم  کلذ  عم  وه  معنلا و  ءاطعلا و  هیلع  عبات  اذا  هللا  نا  نم  ناسنالا  اذـهل  ریذـحت  حرـشلا : .هاـشخا  هنم و  فخ  هرذـحا : هغللا :
لئاـس یلا و  اـیاطعلا  هذـه  لوحتت  همقن و  همعنلا  نوکتف  هبوقعلا  هیلع  فعاـضی  یک  جاردتـسالا  باـب  نم  کـلذ  نوکی  نا  هیـصعملا 

(. نورعشی لب ال  تاریخلا  یف  مهل  عراسن  نینب  لام و  نم  هب  مهدمن  امنا  نوبسحیا  : ) یلاعت هلوق  نم  ذوخام  اذه  باقعلا و  باذعلل و 

یناقلاط

وا زا  ینک  یم  ینامرفان  ار  وا  وت  دراد و  یم  ینازرا  وت  هب  یپایپ  ار  دوخ  ياهتمعن  ناحبـس ، راگدرورپ  يدـید  هاـگ  ره  مدآ  رـسپ  يا  »
« .سرتب

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

ُهَمَِعن َْکیَلَع  ُِعباَُتی  ُهَناَْحبُس  َکَّبَر  َْتیَأَر  اَذِإ  ، َمَدآ َْنب  اَی 

 . ُهْرَذْحاَف ِهیِصْعَت  َْتنَأ  َو 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

یم ار  وا  تیـصعم  وت  هک  یلاح  رد  دتـسرف  یم  وت  رب  یپرد  یپ  ار  شیاه  تمعن  تراگدرورپ  ینیب  یم  هک  یماگنه  مدآ ! دـنزرف  يا 
سرتب وا  زا  ینک 

یتوافت اب  مکحلاررغ  رد  يدمآ  ار  زیمآ  تمکح  نخس  نیا  هنامیکح : راتفگ  دنس  دشاب . ( .) وت  راظتنا  رد  شنیگنـس  تازاجم  ادابم  )
،ج 4،ص هغالبلا جـهن  رداصم  ) .صاوخلا هرکذـت  رد  يزوج  نبا  نینچمه  تسا و  هتفرگ  يرگید  عبنم  زا  دـهد  یم  ناـشن  هک  هدروآ 

صخـش هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤم  ریما  هک  یطوـسبم  مـالک  نمـض  زیمآ  تمکح  هلمج  نـیا  هغـالبلا  جـهن  ماـمت  باـتک  رد  (. 25
(. ( ،ص 556 هغالبلا جهن  مامت  ) .تسا هدمآ  دومرف  يدنمزاین 

سرتب یهلا  تلهم  زا 

هک یماگنه  مدآ ! دنزرف  يا  :» دـیامرف یم  دـهد و  یم  رادـشه  رورغم  ناراکهنگ  هب  شزیمآ  تمکح  نخـس  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
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اداـبم  ) سرتـب وا  زا  ینک  یم  ار  وا  تیـصعم  وـت  هک  یلاـح  رد  دتـسرف  یم  وـت  رب  یپ  رد  یپ  ار  شیاـه  تمعن  تراـگدرورپ  ینیب  یم 
( . ُهْرَذْحاَف ِهیِصْعَت  َْتنَأ  ُهَمَِعن َو  َْکیَلَع  ُِعباَُتی  ُهَناَْحبُس  َکَّبَر  َْتیَأَر  اَذِإ  ، َمَدآ َْنب  اَی  ( ؛») دشاب وت  راظتنا  رد  شنیگنس  تازاجم 

نیمه رد  ار  هورگ  نیا  دنوادخ.لد  يافـص  اب  مأوت  رایـسب  کین  لامعا  ای  دنراد و  یمک  یگدولآ  یهورگ  : دـنا هتـسد  هس  ناراکهنگ 
.دنورب ناهج  زا  كاپ  دنوش و  كاپ  ات  دنک  یم  ییاه  تازاجم  راتفرگ  ناهج 

ترخآ رد  دـننکن  هبوت  رگا  هداد و  هبوت  ناـمرف  اـهنآ  هب  دـنوادخ  هک  دـنراد  يرتشیب  تازاـجم  رت و  نیگنـس  ناـهانگ  يرگید  هورگ 
.دنراتفرگ

یم جاردتـسا  باذع  راتفرگ  ایند  نیمه  رد  ار  اهنآ  دنوادخ  دنا  هدناسر  یلعا  دـح  هب  ار  یـشکرس  نایغط و  هک  دنتـسه  یموس  هورگ 
نادیم ، دنک یم  بلـس  اهنآ  زا  ار  قیفوت  دریگ و  یم  اهنآ  زا  ار  دوخ  تمحر  فطل و  هک  تسا  نیا  یجاردتـسا  باذع  زا  روظنم.دـنک 

تازاجم ناهگان.ددرگ  نیگنـس  هانگ  راب  زا  اهنآ  تشپ  ات  دهد  یم  اهنآ  هب  يرتشیب  تمعن  زور  ره  هکلب  ، دراذگ یم  زاب  اهنآ  يارب  ار 
رـس هب  تمعن  زان و  رد  هک  تلاح  نیا  رد  تازاجم  نیقی  هب  دـبوک و  یم  مه  رد  ار  اهنآ  دـیآ و  یم  ناشغارـس  هب  یکاندرد  نیگنس و 

دورب و الاب  یتخرد  ياه  هخاـش  زا  تعاـس  هب  تعاـس  یـصخش  هک  دـنام  یم  نآ  هب  تسرد  نیا.تسا  رت  كاـندرد  رایـسب  دـنرب  یم 
.دنکشب مه  رد  شیاه  ناوختسا  مامت  دتفا و  ورف  دهدب و  تسد  زا  ار  دوخ  لداعت  ناهگان  دسرب  نآ  ياهتنا  هب  هک  یماگنه 

جنر و راتفرگ  ار  اهنآ  ام  : دیوگ یم  نیـشیپ  ياه  تما  زا  یهورگ  هرابرد  ؛ دیامرف یم  هراشا  یجاردتـسا  باذـع  هب  اهراب  دـیجم  نآرق 
اِمب اوُحِرَف  اذِإ  یّتَح  ٍءْیَـش  ِّلُک  َباْوبَأ  ْمِْهیَلَع  انْحَتَف  ِِهب  اوُرِّکُذ  ام  اوُسَن  اّمَلَف   »» ...دـندرگ میلـست  دـنوش و  رادـیب  دـیاش  میتخاس  یتحاران 

زا  ) زیچ همه  ياهرد  دندرپس  یـشومارف  هب  دوب  هدش  هداد  رکذت  اهنآ  هب  ار  هچنآ  هک  یماگنه  َنوُِسْلبُم ؛» ْمُه  اذِإَف  ًهَتَْغب  ْمُهانْذَـخَأ  اُوتوُأ 
تازاجم تخـس  و   ) میتفرگ ار  اهنآ  ناهگان  دنتـسب ) لد  نآ  هب  و   ) دـندش لاحـشوخ  ًالماک )  ) ات میدوشگ  اهنآ  يور  هب  ار  اه ) تمعن 

.( هیآ 44 ، ماعنا «. ) . دندش سویأم  یگمه  ماگنه  نیا  رد  و  میدرک )

َّنِإ ْمَُهل  ِیْلمُأ  َو  َنوُـمَْلعَی * ـال  ُْثیَح  ْنِم  ْمُهُجِرْدَتْـسَنَس  اـِنتایِآب  اُوبَّذَـک  َنیِذَّلا  َو  : »» میناوـخ یم  زین  و 183  هیآ 182  فارعا  هروـس  رد 
اهنآ هب  و  درک * میهاوخ  ناشتازاجم  راتفرگ  دنناد  یمن  هک  ییاج  زا  جیردت  هب  دندرک  بیذکت  ار  ام  تایآ  هک  اهنآ  و  ٌنِیتَم ؛» يِْدیَک 

«. تسا هدش ) باسح  و   ) يوق نم  ریبدت  اریز  دشاب ) رت  كاندرد  ناشتازاجم  ات   ) میهد یم  تلهم 

: هدش لقن  نینچ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یفاک  فیرش  باتک  رد 

َراَفِْغتْسِْالا َو ُهَیِْسُنِیل  ٍهَمِْعِنب  ُهَعَْبتَأ  ًاْبنَذ  ََبنْذَأَف  ًاّرَش  ٍْدبَِعب  َداَرَأ  اَذِإ  َراَفِْغتْسِْالا َو  ُهُرِّکَُذی  ٍهَمِقَِنب َو  ُهَعَْبتَأ  ًاْبنَذ  ََبنْذَأَف  ًاْریَخ  ٍْدبَِعب  َداَرَأ  اَذِإ  َهَّللا  َّنِإ  »
هب ات  دهد  یم  یلامـشوگ  ار  وا  دهد  یم  ماجنا  یهانگ  هک  یماگنه  هب  دهاوخب ، ار  یگدـنب  یکین  دـنوادخ  هک  یماگنه  اَِهب ؛ يَداَمَتَی 
ات دشخب  یم  وا  هب  یتمعن  دنک  یم  یهانگ  هک  یماگنه  دهاوخب ) شلامعا  رثا  رب   ) يا هدـنب  يارب  يدـب  هک  یماگنه  دـتفیب و  هبوت  دای 
ْنِم ْمُهُجِرْدَتْـسَنَس  : »» دـیامرف یم  لاعتم  دـنوادخ  هک  تسا  يزیچ  ناـمه  نیا  دـهد و  همادا  دوخ  راـک  هب  دـنک و  شومارف  ار  رافغتـسا 

هب تمعن  ندیـشخب  اب  میرب  یم  باذع ) يوس  هب   ) دنناد یمن  هک  اجنآ  زا  اجیردـت  ار  اهنآ  ام  ؛ یـصاعملا دـنع  معنلاب  َنوُمَْلعَی » ُْثیَح ال 
. ( ،ج 2،ص 452،ح 1 یفاک «. ) . هانگ ماگنه 
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نیا هب  خساپ  رد.ندومن  راتفرگ  ندرک و  لفاغ  هن  تسا  نتخاس  رادیب  تیادـه و  دـنوادخ  راک  هک  دـیآ  یم  شیپ  لاؤس  نیا  اجنیا  رد 
دنوش یم  شکرـس  رورغم و  تسم و  نانچ  يدارفا  هاگ  ؛ تساه تقایل  رثا  رب  یهلا  تاقیفوت  هک  تشاد  هجوت  هتکن  نیا  هب  دـیاب  لاؤس 

یتح هک  هدرک  رود  ادـخ  زا  ردـق  نآ  ار  اهنآ  هک  تساهنآ  لامعا  عقاو  رد  دـنهد و  یم  تسد  زا  ار  تیادـه  یگتـسیاش  هنوگ  ره  هک 
.دنا نیگنس  ياه  تازاجم  قحتسم  سکع  هب  هکلب  دنرادن ، رادشه  تقایل 

یسیلگنا

!Imām Ali ibn Abū Tālib said the following: “O son of Adam

When you see that your Lord, the Glorified One, bestows His favors on you while you
(are disobeying Him, you should fear Him.”(1

زار ندنامن  ناهنپ  هرابرد  : 26 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ِهِهجَو ِتاَحَفَص  ِِهناَِسل َو  ِتاَتَلَف  ِیف  َرَهَظ  ّالِإ  ًائیَش  ٌدَحَأ  َرَمضَأ  اَم  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

دهاوخ راکشآ  شراسخر ، گنر  نابز و  ياه  شزغل  رد  هک  نآ  زج  درکن  ناهنپ  لد  رد  ار  يزیچ  یـسک  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 
 . تشگ

يدیهش

.رادیدپ شراسخر  هحفص  رد  تشگ و  راکشآ  شا  هشیدنا  یب  نانخس  رد  هک  زج  درکن ، ناهن  لد  رد  ار  يزیچ  سک  چیه 

یلیبدرا

هحفـص رد  دـش و  رداص  وزا  هشیدـنا  یب  هک  وا  نابز  ياهراتفگ  رد  نآ  زا  دـش  رهاـظ  هکنآ  زجب  ار  يزیچ  سکچیه  تفرگن  لد  رد 
وا راسخر  ياه 

یتیآ
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رد اـی  درپ ، یم  شناـهد  زا  هـک  ییاـجبان  نخـس  رد  هـکنآ ، رگم  دوـمنن ، ناـهن  لد  رد  ار  يزیچ  سکچیه  مالـسلا :) هـیلع   ) دوـمرف و 
.دوش ادیوه  شا ، هرهچ  تاحفص 

نایراصنا

شراـسخر تاحفـص  زا  شلّمأـت و  یب  نانخـس  زا  هـکنیا  رگم  دـنک  یمن  ناـهنپ  شنورد  رد  ار  يزیچ  یـسک  : دوـمرف ترـضح  نآ  و 
 . ددرگ یم  راکشآ 

اه حرش 

يدنوار

.ددرت و رکفت و ال  ربدـت و ال  نع  مکی  مل  اذا  هاجف  يا  هتلف  کلذ  ناک  لاقی : رکفت ، ریغ  نم  عقی  مالکلا  هتاطقـس و  ناـسللا : تاـتلف  و 
.هبناج یش ء  لک  هحفص  و  هدلج ، هرشب  هجولا : هحفص  و  هنارشب ، هجولا : تاحفص 

يردیک

یلع راهزالا ، قاروالاب و  اهراثآ  رهظی  هنا  کش  الف  اهلوصا ، هرجـشلا و  قارعا  یف  یتلا  هبوطرلاـک  داوفلا  میمـص  یف  يذـلا  داـقتعالا 
.هدلج هرشب  هجولا  هفحص  رکفت و  ریغ  نم  هنم  عقی  ام  هتاطقس و  ناسللا  تاتلف  و  اهناصغا ،

مثیم نبا 

نانخس نیب  رد  هک  نیا  رگم  دنک  یمن  ناهنپ  لد  ار  يزیچ  یسک   ) هرهچ رهاظ  هجولا : هحفص  دنزب  رـس  هشیدنا  نودب  هک  يراک  هتلف :
ار اهنیا  ریاظن  یتسود و  ای  هنیک و  ینمشد ، لیبق  زا  یمهم  بلطم  ناسنا  نوچ  ددرگ .) یم  راکـشآ  شا  هراسخر  گنر  زا  هدیـشیدنین 

تسین نکمم  صخش  يارب  تسا ، نآ  راهظا  هلیسو ي  یناسفن و  دوجو  یعون  زا  ترابع  ینابز  ياه  هدیدپ  دراد و  یم  ناهنپ  لد  رد 
یم هک  یتحلصم  قبط  رب  ات  تسا  رسیم  لقع  يارب  اهنت  يراکناهنپ  نیا  تیاعر  اریز  دراد ، هگن  یفخم  دراد  لد  رد  هچنآ  لماک  روطب 

رد دزرو ، یم  تلفغ  نتـشاد  ناهنپ  رب  تبقارم  زا  مرگرـس و  يرگید  مهم  راک  کی  هب  یهاگ  لـقع  اـما  دراد ، ناـهنپ  ار  نآ  هک  دـنیب 
روما تاروصت و  نوچ  روطنیمه ، و  دروآ ، یم  نابز  رب  هشیدنا  یب  نانخـس  نمـض  رد  دیابر و  یم  لقع  تسد  زا  ار  نآ  لایخ ، هجیتن 

راثآ زا  دوش  یمن  ار  یناـهنپ  روما  زا  یـضعب  دنـشاب ، یم  مرـش  یخرـس  سرت و  يدرز  دـننام  ناـسنا  يرهاـظ  راـثآ  هشیر ي  یناـسفن 
.تسا هبرجت  بلطم  نیا  رب  هاوگ  درک ، ادج  تروص  مشچ و  گنر  رد  يرهاظ 

دیدحلا یبا 

 . ِهِهْجَو ِتاَحَفَص  ِِهناَِسل َو  ِتاَتَلَف  ِیف  َرَهَظ  َّالِإ  ًاْئیَش  ٌدَحَأ  َرَمْضَأ  اَم  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

. ( . 257: هناوید ملعت (  سانلا  یلع  یفخت  اهلاخ  نإ  هقیلخ و  نم  ئرما  دنع  نکت  امهم  یملس و  یبأ  نب  ریهز  لاق 

.رزشلا رظنلا  ءاضغبلاب و  نج  ام  متاک و  بلقلا  ام  نانیعلا  ینربخت  رخآ  لاق  و 
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ایارملاک بولقلا  اولاق  بلقلا و  یلع  رابخأ  باحـصأ  ناـسللا  هجولا و  نیعلا و  لاـقی  ناـک  اـهارأ و  همجرت  کـینیع  یف  رخآ و  لاـق  و 
يرخألا یف  ترهظ  هروص  نهادحإ  یف  تمسترا  اذإ  هلباقتملا 

یناشاک

رد دوش  رهاظ  هک  رگم  هناسل ) تاـتلف  یف  رهظ  ـالا   ) ار يزیچ  سک  چـیه  تفرگن  لد  رد  ائیـش ) دـحا  رمـضا  اـم  مالـسلا  هیلع  لاـق  (و 
و  ) نآ زا  ریغ  یمهم  هب  وا  لاغتـشا  نآ و  زا  تسا  وا  تفلغ  تقو  رد  نآ  دوش و  رداص  وا  زا  رکفت  هشیدـنا و  یب  هک  نابز  ياـهراتفگ 

يدابم یناـسفن ، تاروصت  سپ  تسا ، ینهذ  دوجو  رهظم  یهجو ، یناـسل و  دوجو  هچ  وا  راـسخر  ياـه  هحفـص  رد  هجو ) تاـحفص 
یسک دراد  ناهن  رگ  رعـش : لجخ  یخرـس  لجو و  يور  يدرز  دننام  هجو و  رد  تاودع  مشخ و  راثآ  روهظ  نوچ  تسا  هرهاظ  راثآ 

نابز يانثا  رد  ای  سک  نآ  يور  رانک  رد  نتفایرد  ناوت  يرس 

یلمآ

ینیوزق

زا دش  رهاظ  رگم  تلاجخ  فوخ و  رورس و  نزح و  طخس و  اضر و  تالاح  لثم  زا  ار  يزیچ  دوخ  ریمـض  رد  درکن  ناهنپ  سک  چیه 
لثم وا  راسخر  تاحفص  زا  تشگ  ادیپ  و  دهد ، ناشن  وا  ریمض  تلاح  زا  هک  دنزب  رس  لمات  یب  هملک  وا  نابز  رب  ینعی  وا ، نابز  تاتلف 

.نآ لاثما  و  دنک ، نایب  تلاجخ  زا  یخرس  و  دهد ، ناشن  فوخ  زا  هک  يور  يدرز 

یجیهال

رد هک  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  تفگ  ینعی و  .ههجو » تاحفص  هناسل و  تاتلف  یف  رهظ  الا  ائیش  دحا  رمـضا  ام  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
راکشآ ینعی  .وا  يور  ياه  هحفص  زا  وا و  نابز  ياهتلفغ  رد  دش  رهاظ  هکنیا  رگم  توادع ، تبحم و  زا  ار  يزیچ  یسک  تفرگن  لد 

.وا لاوحا  تانج  وا و  يوگتفگ  تاملاکم و  رد  تلفغ  يور  زا  دش 

ییوخ

- ههجو هبناج و  تاحفـص : عمج  یـشلا  نم  هحفـصلا )  ) ربدت ریغ  نم  هاجف  يا  هتلف  رمالا  ثدح  ورت ، ریغ  نم  عقی  رمالا  هتلفلا ) : ) هغللا
و رارـسالل ، نوزحم  قئاقحلل و  هظفحم  بلقلا  ینعملا : .عطقنملا  ءانثتـسالا  مکح  یف  هناسل ، تاـتلف  یف  رهظ  ـالا  بارعـالا : دـجنملا .-
وا مسج  لکب  هصاخلا  نازوالا  صیخـشت  قیقدلا  قیمعلا  ملعلا  اذه  تامهم  نم  و  یعیبطلا ، ملعلا  هنع  ثحبی  هبـسحب  لقث  یـش ء  لکل 

رتسا رسلا  ناک  املک  و  بولقلا ، یلع  اهئبع  عقی  لقث  قئاقحلا  رارسالل و  اهنم و  لکل  اروتسد  نیبت  هلـصفم  سراهف  اهل  نومظنی  و  زاغ ،
ثیدـحلا سفنلا  ملع  لئاسم  مها  نم  لالتخالا و  هل  ضرعی  ناسنالا و  هیحور  لتخی  یتح  طغـضی  قیـضیف و  لـقثا ، بلقلا  یلع  ناـک 

لعل و  هرـس ، نم  هبلق  یف  رمـضا  ام  لکب  ثدـحی  نا  نئمطی  ثیحب  یلتبملا  ناـنیمطا  بلج  هدـیفملا  هقرط  دـحا  و  هب ، یلتبملا  هجلاـعم 
هذـه نم  عون  تافرع  وا  هبعکلا  دـنع  امک  هسدـقم  نکاما  یف  هللا و  عم  هاجانملا  لاح  یف  یـصاعملا  ایاطخلا و  یلع  فارتعـالاب  رمـالا 

ناسللا و نم  حشرتی  رسلاب  بلقلا  قاض  اذا  و  دحا ، لک  نع  اهرتس  یلع  اومهتی  تائیـس  نم  اهیف  اورـسا  امب  بولقلا  یقئاضل  هجلاعملا 
یف هنماکلا  رارـسالا  رثا  وه  يذلا  ینطابلا  نادجولا  هجولا  هحفـص  یلع  رهظی  هنا  امک  هتلفلاب ، هنع  ربع  يذـلا  وه  و  ناسنالا ، ههرک  نا 
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.ددرگ ادیوه  شا  هراسخر  زا  و  دروآرب ، شنابز  زا  هکنآ  زج  دریگن ، نورد  رد  يزار  سکچیه  همجرتلا : .بلقلا 

هاچ درآ ز  ردب  شنابز  غیت   *** هاگ هاگ  دوب  هچ  ره  نورد  زار 

هآ دود  زا  لد  زار  دنک  شاف  هنیآ *** کی  هچ  راسخر  هحفص ي 

يرتشوش

قوشلا لوقلاب و  هتبابص  يدبی  قشاع  یف  ریخ  ال  یناهبصالا : دواد  نبا  لاق  رعشلا ، یف  ینعملا  نم  اورثکا  دق  لوقا : مالـسلا : هیلع  لاق  و 
ظحل طـقاسم  دـقفت  زتعملا : نبا  لاـق  يداـحلا و  ناـبکرلا و  سیعلا و  یلع  یتح  دـحا  یلع  یفخی  اـم  هاوه و  یفخی  يداـب  هتارفز  یف 

و هفلتخم ) تاعوضوم  یف  نوتـسلا - لصفلا   ) بویعلا رامث  ینجت  کناف  مالکلا  یف  هرداوب  علاط  بولقلا و  هوجو  نویعلا  ناف  بیرملا 
نج ام  متاک و  بلقلا  ام  نانیعلا  ینثدحت  دـیوس : لاق  یـسافنا و  نم  ءادعـصلا  عباتت  یعمدا و  يریمـض  یفام  یلع  تمن  يرتحبلا : لاق 

ناظحالتی اروبق  نجت  امل  بولقلا  العج  امهاوهب  اـمتاکت  نیبقارم  و  رخآ : لاـق  و  اـمهب ، رتسـال  ءاـفخال و  يا  رزـشلا  رظنلا  ءاـضغبلاب و 
اذا اضیا : فصت  وا  بلقلا  یف  ام  رهظت  نیعلا  مهنویع و  تمن  یلقلا  انومتاک  نا  اضیا : اروطـس  نوفجلا  نم  ناخـسانتی  اـمناکف  اـظحالت 

سییاقم و سانلا  نم  سانلل  هاقلی و  نیح  لیلد  بلقلا  یلع  بلقلل  و  هیهاـتعلا : وبا  نویعلا  اـهنع  کـتبنا  هرمـضت  اـم  ریغ  ترهظا  بولق 
عدوم و  هفلتخم ) تاعوضوم  یف  نوتسلا - لصفلا  : ) هیبارعا هاوفا  قطنت  نا  ینغ  نیعلا  یف  هاشام و  وه  ام  اذا  ءرملاب  ءرملا  ساقی  هابـشا 
مهولا تلعج  نکلو  رظاونلا  نویعلا  اناوجن  مهفتف  هرظنب  ياتلقم  اهتبطاخ  ام  و  یبارعا : ملکتی  اـم  تاربعلا  نم  قرـش  هظحلب  قارفلا  موی 
یفخت ام  و  دـیرد : بولقلا  نع  نویعلا  كربخت  قیدـص  وا  ودـع  یف  کـی  اـم  و  ریهز : رئامـضلا  نجت  اـم  يداـف  ـالوسر  اـهنیب  ینیب و 

عاش دخلا و  یلع  لیست  عمد  نم  رداوب  هب  تقطن  اذا  یتح  يوهلا  تمتک  رخآ : میقـسلا  نم  حیحـصلا  رظنلا  تناک و ال  ثیح  هنیغـضلا 
اذا ضغب  وا  هبحملا  نم  اهبحاص  سفن  یف  يذلا  يدبت  نیعلا  رخآ : يدلج  نم  حشری  بلقلا  ریمض  ناک  قطنم  ریغ  نم  ترمضا  يذلا 
نم يرت  فرعت  هریمـض و  یف  يذـلا  يدـبت  یتفلا  نیع  و  رخآ : انایبت  بلقلا  ریمـض  نم  يرت  یتح  هتماص  هاوفالا  قطنت و  نیعلا  اناک و 

تاعوضوم یف  نوتـسلا - لصفلا   ) اممغملا ثیدحلا  يوجنلاب  فرعت  هریمـض و  یف  يذـلا  يدـبت  یتفلا  نیع  رخآ : انایبت  بلقلا  ریمض 
یف فرعال  ینا  مهـضعب : نع  دـقعلا )  ) یف .ینوذـخ و  لوقی  بیرملا  داک  لثملا  یف  ناسل و  نم  حـصفا  فرط  بر  اولاـق : و  هفلتخم )

رکنت مل  فرعت و  مل  اذا  ظـحجتف و  ترکنا  اذا  صوـختف و  تفرع  اذا  اـما  .رکنت  مل  فرعت و  مل  اذا  و  ترکنا ، اذا  تـفرع و  اذا  نـیعلا 
یتراج و الا  ورغ  الف  لاقف : هانعم ، یف  رظنا  اتیب  تاه  یعمـصالل : نوماملا  لاق  ربخ :- یف  راکب -) نب  ریبزلا  تاـیقفوم   ) یف .وجـشتف و 

تیار تلق : .تملع  فیک  و  لاقف : .ارظن  دعا  یعمصالا : هل  لاقف  لوقی  نا  مه  و  هیف ، رکفی  لعجف  اکلذک  تلئس  لها  انل  لهالا  اهلاوس 
یف .تنسحا و  هللا و  تبـصا و  تلقف : باصاف ، لاق  مث  ینثنا  یتح  کحـضف  .کتباصال  حضوا  ناک  اترقتـسا  دق  نالوجی و  کیرظان 

اداوج ناـک  و  هرمع ، لاـطف  رمع  همالـسا و  نسح  ملـساف و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبـنلا یلکعلا  بلوت  نب  رمنلا  كردا  یناـغالا :) )
اورحنا اورقا  بکارلا ، اوـقبغا  بـکارلا ، اوحبـصا  هاریجه  ناـکف  رتـها  فرخ و  ربـک  اـملف  هلاـمل ، اـباهو  فایـضالا  ریثـک  يرقلا  عـساو 

یتح هذهب  يذهی  هفرخ  هدم  لزی  ملف  هتماقتـسا ، مایا  یف  کلذب  هتداعل  اذک  اذک و  هتلامح  یف  اذـهل  اولمحت  لئاسلا ، اوطعا  فیـضلل ،
، یجوز بناج  یلا  یل  اودهم  لخدـی ، یجوزل  اولوق  ینوجوز  اهریجه  ناکف  مهیف ، اهرطخ  میظع  مارک  یح  نم  هارما  تفرخ  .تام و 

.مهتبحاص هب  تجهل  امم  لمجا  هفرخ  یف  لکع  وخا  هب  جـهل  ام  لاقف : هفلتخم ) تاـعوضوم  یف  نوتـسلا - لـصفلا   ) رمع اـهربخ  غلبف 
هیمور هیراج  تلخد  .مکیلـسع و  لاقف  مکیلع  مالـسلا  لوقی  نا  داراف  لسعب ، هجرتا  لکای  رخآ  یلع  لجر  لـخد  ناـیبلا )  ) یف اذـه و 
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مهلاثما نم  و  مکرامح ؟ ریا  فیک  یتالوم  تلاق  تلاقف : رادـلا  یف  یلدا  دـق  رامحب  ترـصبف  اـهتالوم ، نع  هغلبتل  یتسبلا  دـشار  یلع 
.نیم بذک و  هفالخ  یلع  يذلا  ظفللا  نا  مهفیف  نیعلا  یف  رهظی  ضغبلا  بحلا و  رثا  ینعی  ظفل  نم  قدصا  ظحل 

هینغم

، نیعلا تارظن  اهنم  و  ناحلالا ، مسرلا و  صقرلا و  اهنم  و  هراشالا ، هباتکلا و  ظفللا و  اهنم  لئاسولا ، نم  دـیدعلا  سفنلا  یف  امع  ریبعتلل 
نم نایحالا  ضعب  اضیا  تمـصلا  لب و  سفاـنخلا  رعـش  بوج و  ینیملا  یتح  عومدـلا ، سوبعلا و  هجولا و  تاحفـص  مفلا و  ماـستبا  و 
نا و  لعفلا ، در  نوناق  هلباقی  لعفلا  نوناق  نال  هقیقحلا ، ءافخا  لیحتـسی  ریهـش : بیدا  لاق  .ناسللا و  تاتلف  یلوالاب  ..ریبعتلا و  لـئاسو 

راهظالا وه  و  هلعف ، درب  مدطـصی  ءافخالا  لعف  ناف  هیلع  و  یکیناکیملا ، لاجملا  یف  قبطی  امک  یـسفنلا  لاجملا  یف  قبطی  نوناقلا  اذه 
.هلاحم هلعف ال  در  هکته  عقاولا  یلع  اراتس  عضو  نم  یلاتلاب  و  رخاب ، وا  بولساب 

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

هشیدنا یب  نانخس  رد  هکنآ  رگم  دنک  یمن  ناهنپ  لد  رد  ار  يزیچ  یسک  تسا : هدومرف  زار ) ندنامن  ناهنپ  هرابرد   ) مالسلا هیلع  ماما 
(. تسا یگدنمرش  هناشن  هک  نآ  یخرس  سرت و  تمالع  هک  ور  يدرز  دننام   ) ددرگ یم  ادیوه  شراسخر  گنر  و 

ینامز

یم ببس  رارسا  نآ  هرابرد  رکف  هجوت و  .میئوگن  یـسک  هب  میزاسن و  راکـشآ  ار  اهنآ  دیاب  هک  تسا  يرارـسا  ياراد  ناسنا  یناگدنز 
دمآ نایم  هب  ام  رارـسا  عوضوم  زا  ثحب  هک  یماگنه  هب  ای  میروایب و  نایم  هب  يرکذ  اهنآ  زا  نامتاملک  نایم  رد  هاگیب  هاگ و  هک  دوش 
یمن ار  نتـشیوخ  دنتـسه و  دوخ  بقارم  لاح  ره  رد  هبرجت  اب  هتخپ و  دارفا  .میهد  ناشن  لمعلا  سکع  هفاـیق  رظن  زا  میزاـبب و  ار  دوخ 

.تسا هاگآ  مه  اهتین  زا  ادخ  اریز  تسا ، شزرا  یب  ادخ  ربارب  رد  هار  نیا  اما  دنزاب 

يزاریش دمحم  دیس 

الف هتجح ) نع  نطفلا  سرخی  رقفلا  و   ) هلوجرلا یف  صقن  يا  هصقنم ) نجلا  و   ) هب ریعی  ناسنالا  یلع  راع ) لخبلا  : ) مالسلا هیلع  لاق  و 
، ءابرغلا هلماعم  هعم  لماعی  ذا  هتدلب ) یف  بیرغ   ) لاملا لیلق  يا  لقملا ) و   ) همالک یلا  نوغـصی  سانلا ال  نا  ملعی  هنال  ملکتی ، نا  ردقی 

يا زجعلا ) و   ) هدـلب ریغ  یف  بیرغلا  ناسنالاک  هایحلا ، ذـئاذلب  عتمتی  ـال  مـالک و  هل  عمـسی  ـال  ساـنلا و  فرعی  ـال  ساـنلا و  هفرعی  ـالف 
نولمحتی نیذـلا  ناعجـشلاک  هراـکملا  لـمحتت  ذا  سفنلل  هعاجـش ) ربصلا  و   ) ناـسنالا یلع  ءـالب  يا  هفآ )  ) قوقحلا ءادا  نع  زجاـعتلا 

نع عرولا ) و   ) اهیلا جاتحی  الف  ایندـلا  نع  هترفنل  دـحا ، یلا  جاتحی  يرثملاـک ال  دـهازلا  ذا  هورث ) دـهزلا  و   ) اـهوحن برحلا و  دـئادش 
.هرخالا ایندلا و  هراکم  نع  ناسنالل  هیاقو  يا  هنج )  ) هللا مراحم 

يوسوم
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امهم حرشلا : .هتاهج  هترـشب ، هجولا : تاحفـص  .هیور  ریغ  نع  عقی  يذلا  رمالا  وه  هتلفلا و  عمج  تاتلفلا : .یفخا  رـسا و  رمـضا : هغللا :
رهظت هملک  کنم  دـنت  نا  دـب و  لب ال  هرثا  وحمت  وا  هیلکلاب  کلذ  یلع  یـضقت  نا  عیطتـست  نلف  کسفن  یف  ام  ءافخا  یلع  ارداق  نکت 

تنک اذاف  کهجو  یلع  کلذ  راثآ  رهظی  دق  دجلا و  يدـحتلا و  تاعاس  وا  جرملا  جرهلا و  تاعاس  وا  ءاخرتسالا  وهللا و  تاعاس  یف 
ضعب تزرب  وا  کـهجو  یلع  راشبتـسا  رهظ  وا  اوهـس  ول  نینعاـطلا و  عم  هیف  نعطلا  یلا  ترداـب  هیف  نعطلا  يرج  اصخـش و  بحت  ـال 

الف اهلوصا  هرجـشلا و  قامعا  یف  یتلا  هبوطرلاک  داوفلا  میمـص  یف  يذلا  داقتعالا  نا  اذـه : بیرقت  یف  مهـضعب  لاق  اضرلا و  تامالع 
.اهناصغا یلع  راهزالا  قاروالاب و  اهراثآ  رهظت  هنا  کش 

یناقلاط

« .دوش یم  راکشآ  شراسخر  هحفص  هشیدنا و  یب  نانخس  رد  هکنیا  رگم  دراد  یمن  ناهن  هشیدنا  رد  ار  يزیچ  یسک  »

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

 . ِهِهْجَو ِتاَحَفَص  ،َو  ِِهناَِسل ِتاَتَلَف  ِیف  َرَهَظ  اَّلِإ  ًاْئیَش  ٌدَحَأ  َرَمْضَأ  اَم 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

، شتروص هحفص  رد  دوش و  یم  رداص  وا  زا  هک  يا  هشیدنا  یب  نانخس  رد  هک  نیا  رگم  دنک  یمن  ناهنپ  لد  رد  ار  يزیچ  سک  چیه 
همالک نم  هراتخملا  هئاملا  باتک  رد  ظحاج  نامثعوبا  ار  انعم  رپ  ینارون و  مـالک  نیا  هناـمیکح : راـتفگ  دنـس  .ددرگ .(  یم  راکـشآ 

نینچمه مکحلا و  ملاعم  روتـسد  باتک  رد  یعاضق  یـضاق  زین  یـضر  دّیـس  زا  دعب  تسا و  هدروآ  یـضر  دّیـس  زا  شیپ  مالـسلا  هیلع 
زا یکی  رد  زیمآ  تمکح  هملک  نیا  زا  یـسابع ) هفیلخ   ) یقیناود روصنم.دـنا  هدروآ  ار  نآ  دوـخ  ياـه  باـتک  رد  زین  يرگید  هورگ 

َرَمْـضأ ْنَم  ُهَّنإَف  َهَِّمئْألا  َّشَغ  اوُرِمُْـضت  ِساّنلا ال  َرَـشْعَم  :» دـیوگ یم  هک  اجنآ  تسا  هدرک  يرادرب  هرهب  شیوخ  عفن  هب  دوخ  ياه  هبطخ 
ناـهنپ لد  رد  ار  ناـتنایاوشیپ  هـب  تبـسن  تناـیخ  مدرم  يا  ؛ ِهِـهْجَو ِهَنْحـَـسَو  ، ِِهلاوـْقأ ِتاـتَلَفَو  ، ِِهناـِسل ِتاطَقـَـس  یلَع  ُهـّللا  ُهَرَهْظأ  َکـِلذ 
هحفـص یظفل و  تاهابتـشا  دوش و  یم  رداـص  وا  زا  هک  ینانخـس  رد  ار  نآ  دـنوادخ  دـشاب  هتـشاد  لد  رد  یتین  سک  ره  اریز  ، دـینکن

ماما ياهزردنا  يال  هبال  ار  نآ  زین  هغالبلا  جهن  مامت  باتک  رد  (. ،ج 4،ص 25 هغالبلا جهن  رداصم  «.) تخاس دهاوخ  رهاظ  شتروص 
(.( ،ص 983 هغالبلا جهن  مامت  ) .تسا هدروآ  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  شا  یمارگ  دنزرف  هب 

دنام یمن  ناهنپ  هشیمه  يارب 

رد ار  يزیچ  سک  چیه  :» دیامرف یم  هدرک  هراشا  یـسانش  ناور  مهم  لوصا  زا  یکی  هب  شا  هنامیکح  راتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
اَم ( ؛» ددرگ یم  راکشآ  ، شتروص هحفص  رد  دوش و  یم  رداص  وا  زا  هک  يا  هشیدنا  یب  نانخـس  رد  هک  نیا  رگم  دنک  یمن  ناهنپ  لد 

( .دوش یم  رداص  ناسنا  زا  رکف  نودـب  هک  تسا  ینخـس  ای  راک  يانعم  هب  « هَْتلَف » عمج « تاـتَلَف  ) .» ِتاَـتَلَف ِیف  َرَهَظ  اَّلِإ  ًاْئیَـش  ٌدَـحَأ  َرَمْـضَأ 
( . ِهِهْجَو ِتاَحَفَص  ،َو  ِِهناَِسل
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زا یشخب  ؛ ددرگ یم  رهاظ  یعیبط  تروص  هب  هک  تسوا  يایاجس  اه و  هتـساوخ  ، تاین باتزاب  ناسنا  لامعا  هک  تسا  ملـسم  هتکن  نیا 
الثم هک  تسا  يرایتخا  ریغ  يرگید  شخب  دریگ و  یم  رارف  هب  میمـصت  يزیچ  زا  ندیـسرت  ماگنه  هب  هک  نیا  لثم  تسا  يراـیتخا  نآ 

یم شمادـنا  هاگ  ددرگ و  یم  هتخورفارب  رایتخا  یب  شتروص  بضغ  ماگنه  هب  ای  دوش  یم  ساسحا  وا  تروص  زا  گـنر  ندـیرپ  رد 
.دزاس یم  رهاظ  دوخ  لامعا  لاعفا و  رد  ییاه  لمعلا  سکع  زین  دزرل و 

نایم رد  یگناگود  دنک  یم  یعس  تروص  نیا  رد  دنک  راکشآ  ار  نآ  دهاوخ  یمن  هک  دراد  نورد  رد  يزیچ  ناسنا  دوش  یم  هاگ  اما 
رهاظ تسا  نکمم  دشاب  بقارم  رایـشه و  ناسنا  هک  اجنآ  رد  یگناگود  نیا  دنک  داجیا  دراد  نورد  رد  هچنآ  اب  دوخ  رادرک  نخس و 
هوالع هب.دـنک  یم  رهاظ  هدیـشیدنین  ياه  نخـس  ای  لمع  رد  ار  دوخ  تسا  نورد  رد  هچنآ  ، هجوت مدـع  تلفغ و  ماـگنه  هب  اـما  ، دوشن

.تسین یناسآ  راک  دوش  یم  نایامن  ناسنا  هرهچ  رد  هک  يراثآ  دننام  يرایتخا  ریغ  شخب  ندرک  ناهنپ 

رب رارصا  هک  ار  یبلاطم  دنراد و  یماو  فارتعا  هب  ار  نامرجم  زا  يرایسب  نآ  هلیـسو  هب  هک  تسا  یـسانش  ناور  رد  ینوناق  هدیدپ  نیا 
.دنزاس یم  راکشآ  دنراد  شیافخا 

.تسا هدومرف  نایب  الاب  رد  انعمرپ  رایسب  هاتوک و  یترابع  رد  ار  مهم  نوناق  نیا  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما 

ْمُهَکاْنیَرََأل ُءاشَن  َْول  َو  ْمُهَناغْـضَأ * ُهّللا  َجِرُْخی  َْنل  ْنَأ  ٌضَرَم  ْمِِهبُوُلق  ِیف  َنیِذَّلا  َبِسَح  ْمَأ  : »» میناوخ یم  ناقفانم  هرابرد  دـیجم  نآرق  رد 
نامگ تسا  قافن )  ) يراـمیب ناـشیاه  لد  رد  هک  یناـسک  اـیآ  ْمَُکلاـمْعَأ ؛» ُمَْلعَی  ُهّللا  ِلْوَْقلا َو  ِنَْحل  ِیف  ْمُهَّنَفِْرعََتل  ْمُهامیِِـسب َو  ْمُهَْتفَرَعَلَف 

ناشیاه هفایق  اب  ار  نانآ  ات  میهد  یم  ناـشن  وت  هب  ار  اـهنآ  میهاوخب  اـم  رگا  *و  دزاـس یمن  راکـشآ  ار  ناـشیاه  هنیک  دـنوادخ  دـندرک 
. ( هیآ 29 و 30 ، دمحم «. ) . دناد یم  ار  امش  لامعا  دنوادخ  ینک و  ییاسانش  ناشنانخس  زرط  زا  ار  اهنآ  یناوت  یم  دنچره  ، یسانشب

ناراکوکین و ، تخانش اهنآ  هراسخر  گنر  زا  ای  دولآ  هابتـشا  هدیجنـسان و  نانخـس  زا  ناوت  یم  ار  نامرجم  ناقفانم و  هک  هنوگ  نامه 
ْمِهِهوُجُو ِیف  ْمُهامیِس  : » دیامرف یم  ربمایپ  قیدص  نارای  هرابرد  نآرق  اذل  ، درک ییاسانش  قیرط  نیا  زا  ناوت  یم  مه  ار  نیتسار  نانمؤم 

نورب تینارون  ببس  نورد  تینارون  هکلب  ، دشاب یناشیپ  ياه  هنیپ  تروص  هب  امتح  هک  تسین  مزال  هدجس  رثا  نیا   2 ِدوُجُّسلا » َِرثَأ  ْنِم 
.دوش یم 

يا هدرتـسگ  باـتزاب  زین  ارعـش  راعـشا  رد  هکلب  هدـمآ ، ناسانـش  ناور  نادنمـشیدنا و  اـمکح و  تاـملک  رد  اـهنت  هن  یلک  لـصا  نیا 
ِبیرُْملا ِظَْحل  َِطقاسَم  ْدَّقَفَت  دیوگ : یم  برع  رعاش  « زتعم نبا  » دنا هدورس  يراعشا  هنیمز  نیا  رد  مجع  برع و  نابیدا  زا  يرایسب.دراد 

.تسا اه  لد  تروص  اه  مشچ  اریز  - سانشب ار  وا  لاح  كانرطخ  كوکشم و  ندرک  هاگن  زا  »

(«. دراذگ یم  وت  رایتخا  رد  (و  .دنیچ یم  ار  بویع  ياه  هویم  نانخس  نیا  اریز  ، نک تقد  شا  هدیجنسن  نانخس  هب  و 

: دیوگ یم  شفورعم  رعش  رد  زین  يدعس 

دور یم  مناتسآ  زا  نوخ  هک  دنام  یمن  ناهنپ  نورد  شیر  منک  ناهنپ  نوسف  گنرین و  هب  متفگ 
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ریقف کلم  نیا  رد  میبیرغ و  رهش  نیا  رد  ام  دیوگ : یم  رگید  ياج  رد 

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said the following: "Whenever a person conceals a thing in his
heart, it manifests itself through his unintentional words and (in the form of)
expressions on his face."{The things which a man wants to conceal from others do,
indeed, come out on his tongue one time or another, and his effort at concealment is
unsuccessful. This is so because although the far-sighted mind desires to keep them
concealed, sometimes it gets entangled in some more important matters and
becomes careless on this score when the concealed thing comes out in articulated
words. When the mind becomes attentive, it is not possible to undo the matter just as
an arrow cannot be recalled after being shot. Even if this is not the case and the mind
is fully cautious and attentive, the thing cannot remain concealed because the lines of
the face are indicative of mental feelings and reflect the heart's emotions;

.{ consequently, redness of the face can easily point out to the sense of shame

اهیرامیب زا  يراددوخ  هرابرد  : 27 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

َِکب یَشَم  اَم  َِکئاَِدب  ِشما  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

 . تسا راگزاس  وت  اب  هک  نادنچ  زاسب ، دوخ  درد  اب  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 

يدیهش

.دزاسب وت  اب  هک  نادنچ  زاسب  دوخ  درد  اب 

یلیبدرا
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نک دوخ  يرامیب  عفد  دوخ  يدلجب  ینعی  ار  وت  درد  درب  هک  ماد  ام  ار  دوخ  درد  ربب 

یتیآ

.نک یهارمه  وا  اب  زین  وت  تسوت  هارمه  درد  ات  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . دور یم  هار  وت  اب  هک  ییاج  ات  ورب  هار  تیرامیب  اب  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

هللا یلـص  یبنلا  لاق  امک   ) ضرملا ءافخا  یلا  عجار  کلذ  شارفلا و  یلع  کبنج  عضت  کـتلع و ال  عم  ءاحـصالا  هروص  یف  شما  يا 
یلع هعیبطلل  هنواعم  ضرملا ) ءافخا  نا  کلذ  یف  هبیطلا  هدـئافلا  هبیـصملا و  و  ضرملا ، و  هقدـصلا ، نامتک  ربلا  زونک  نم  هلآ : هیلع و 

.اهداوم هینامسجلا و  تاکرحلا  للحت  ضارما  ضارمالا  نم  اهتیوقت و  هعیبطلا و  هناعا  نوکی  دلجتلا  دلجت و  عون  هناف  ضرملا  عفد 

مثیم نبا 

زا ار  وت  يرامیب  هک  یتقو  ات  ینعی : تسا ، کلمح  ام  یتیاور ، رد  تسا .) هارمه  وت  اب  درد  هک  یتقو  ات  ربب ، رس  هب  يراد  هک  يدرد  اب  )
.شاـب تسردـنت  دارفا  تروص  هب  هکلب  وشم ، ناوتاـن  وا  تسد  زا  ریگن و  رارق  يراـمیب  ریثاـت  تحت  هتخاـسن ، ناوتاـن  هدرواـینرد و  اـپ 

: تسا هدومرف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ هک  ناـنچ  يراـمیب ، نتـشاد  هدیـشوپ  رب  تسا  یتراـشا  نخـس  نیا  رد  دـنا  هتفگ  یـضعب 
تقـشم و لمحت  یعون  نآ  هدـیاف ي  اسب  هچ  و  تسا ) يراکوکین  ياـهجنگ  هلمج  زا  تبیـصم  يراـمیب و  هقدـص ، نتـشاد  هدیـشوپ  )
زا یـضعب  و  دزاس ، یم  مواقم  يرامیب  ربارب  رد  ار  وا  تسا و  ناسنا  تعیبط  هب  کمک  یتخـس  لـمحت  تیـضایر و  و  دـشاب ، تضاـیر 

، درادن مزال  شرف  نیمز و  وا  هک  نیا  رابتعا  هب  يرامیب  يارب  ار  یـشام  تفـص  .دنور  یم  نیب  زا  ندـب  تاکرح  هلیـسو ي  هب  اهیرامیب 
.درب یم  ار  وا  هتشاد و  هارمه  ار  يرامیب  صخش  تقیقح  رد  سپ  تسا ، هدروآ  هراعتسا 

دیدحلا یبا 

 . َِکب یَشَم  اَم  َِکئاَِدب  ِشْما  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

ربصاف و ال کب  قحال  ررـض  کیلع و  هقـشم  اهیف  اهیلإ و  تعفد  دـق  یتلا  رومألا  نم  رمأ  یلع  ربصلا  یلإ  ـالیبس  تدـجو  اـمهم  لوقی 
هل ضرعی  نم  کلذ  لاثم  رادـقألا و  هیـضقألا و  هاناعم  تقولا و  همغارم  فنعلاب و  اهکلـست  نأ  هیلإ  تعفد  ام  رییغت  یلإ  اقیرط  سمتلت 

کلذ جلاعیل  شارفلا  یلع  مونلا  یلإ  دلخی  ضرألا و  یلإ  هبناج  حرطی  الأ  هیلع  بجی  هنإف  تقولا  عفادی  هلمتحی و  نأ  هنکمی  ام  ضرم 
الضعم اریبک  ریصی  نأ  یلإ  هیودألاب  ریغصلا  ضرملا  کلذ  هرهاقم  هب  یضفأ  امبرف  ارهق  هوق و  ضرملا 
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یناشاک

دیاب ینعی  دشابن  وت  ضوهب  ددـص  رد  ار و  وت  درد  درب  هک  مادام  ار  دوخ  درد  ربب  کب ) یـشم  ام  کئادـب  شما  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
تیوقت و  دروآ ، لیلحت  هب  يور  هدام  ات  یندب  تاکرح  هب  يرامیب  عفد  رد  ندومن  يدلج  رب  دنک  دوخ  تعیبط  يرای  ضیرم ، درم  هک 

وت رب  ضرم  هاگره  هک  دـشاب  جـهن  نیا  رب  ینعم  هک  دوب  دـناوت  یم  .تلع و  عفد  رد  دـیامن  تمواـقم  اـت  هیوقم  ياـهاود  هب  نآ  نداد 
ضرم و هقدـص و  نامتک  رد  تسا  رب  زونک  زا  هک : هتفاـی  دورو  ثیدـح  رد  هکناـنچ  یـشوک  نآ  ياـفخا  رد  هک  دـیاب  دـش  یلوتـسم 

ندیشوپ مدرم  رب  ندیشون و  ملا  تبرش  ندیشوک و  تبیصم 

یلمآ

ینیوزق

وا هکنادنچ  ور  رس  هب  درد  اب  رگید  یترابع  هب  .تسا و  هتخادنین  ياپ  زا  ار  وت  دربیم و  هار  هب  ار  وت  وا  هکنادنچ  ار  دوخ  درد  هار  هب  ربب 
هدایز مه  و  دوشن ، شارف  بحاص  دنکفین و  ياپ  زا  ار  دوخ  یـضرم  كدـنا  يارب  صخـش  هک  تسا  نآ  ضرغ  .دور  یم  رـس  هب  وت  اب 

زا نت  دهد و  ور  جازم  رد  رتشیب  ای  یللخ  كدنا  ار  صخش  هک  دشاب  رایـسب  هک  دیاین  رد  نت  اب  ندیواک  توادع و  هجلاعم و  ماقم  رد 
( یشاک  ) حراش لوق  .دزاس و  كاله  هکلب  دنک  رامیب  ار  دوخ  هرابکی  دیامن و  هغلابم  باوصان  هجلاعم  رد  وا  و  ددرگن ، هلماک  تحص 

( ءآدلا کندب  لمتحا  ام  ءاودلا  بنتجا   ) تسا هدش  تیاور  ینعم  نیا  قباطم  تسین و  یضرم  اجنیا 

یجیهال

یم درد  هک  یمادام  وت  درد  اب  نک  تاشامم  راتفر و  هک  مالسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .کب » یشم  ام  کئادب  شما  : » مالسلا هیلع  لاق  و 
.تسا تاشامم  لمحت و  درد  هراچ ي  ینعی  .وت  رد  دور 

ییوخ

ریـشی ینعملا : هینامز  هیمـسا  ام  هظفل  و  هیدـعتلل ، کئادـب ، یف  ءابلا  بارعـالا : دـجنملا .- هلعلا - ضرملا و  ءاودا : عمج  ءادـلا ) : ) هغللا
ضرم و هسفنب  ءابطالا  یلا  هعجارملا  نال  ءادلا ، روهظ  دنع  بیبطلا  هعجارمب  لیجعتلا  نم  رذـحلا  یلا  هلمجلا  هذـه  یف  مالـسلا ) هیلع  )

مهدنع ضیرملا  نولیلق و  قاذحلا ، ءابطالا  ادج و  هیئادتبا  بطلا  هعنـص  تناک  یتلا  هئیبلا  کلت  یف  روصعلا و  کلت  یف  اصوصخ  هلع 
ءاود هباصا  نع  هضرم  فشکب  وا  عجان  ءاود  هفداصمب  ءاربی  یتح  يرخالا  یلا  هجلاعم  نم  ءاود و  یلا  ءاود  نم  هنورجی  راـبتخا  هلاـک 
لوزت ناسنالا  مسج  یف  هروث  هرود و  ضامالا  ضعبل  نا  یلع  بیـصن ، نم  هل  ام  بیبطلا و  رابتخا  هلیط  کلهی  تومی و  اـمبر  و  ءربم ،
ساسا یلع  بطلا  هعنـص  تناک  یتلا  همیدـقلا  روصعلا  یف  اصوصخ  تاجلاعملا و  جـئاتن  نم  اریثک  لعل  و  هعم ، هاشامملا  هلوازملاـب و 

سفن هیوقت  بیبطلا  هجلاعم  رثا  ناک  و  کـلذ ، یلا  عجری  هروراـقلا ، ناولا  ضبنلا و  لاوحاـک  ضرملا  راـثآ  نم  مالعتـسالا  هبرجتلا و 
.زاسب وا  اب  دزادین ، تیاپ  زا  دزاسب و  وت  اب  تدرد  ات  همجرتلا : .ءانه  قفرب و  هروثلا  هرودلا و  هذه  یلع  هرارما  ضیرملا و 

ورب زاسب و  وا  هارمهب  وت  دزادنین *** اپ  تدرد ز  هک  ات 
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يرتشوش

یلا اناف  تامف  یشب ء  جلاعیف  همقس  یلع  هتحص  ترهظ  نم  لاق : مالسلا  هیلع  قداصلا  نع  لاصخلا )  ) يور لوقا : مالـسلا : هیلع  لاق  و 
.ء يرب  هنم  هللا 

هینغم

ناک امبرف  .کلمع  یف  ضماو  تعطتسا  ام  دلجت  ربصا و  لب  شارفلا ، یلا  دلخت  وا  بیبطلا ، یلا  عرـست  الف  ملا  ما  روتفب  تسـسحا  اذا 
دنع ـالا  بیبطلا  یلا  اـجلت  ـال  و  ماـعطلا ، ففخ  هحارلا و  یلا  دـلخاف  هکرحلا  نع  تزجع  یتـم  .لوزی و  نا  ثبلی  ـال  اـثراط  ثداـحلا 
نم دافا  نا  ءاودلا  نال  هب ، الا  ءافشلا  یلا  هلیسو  دجی  يذلا ال  رطضملل  الا  ءاودلا  لامعتساب  ریـشی  مامالا ال  نا  اذه  ینعم  ..هرورـضلا و 

يوادتی ال  لاق : هنا  مامالا  نع  .جهنلا  كردتسم  یف  و  ءاد .) ءاودلا  ناک  امبر  : ) هلاسرلا 30 یف  هلوق  مدقت  .هیناث و  ههج  نم  رضا  ههج 
مامالا یـصوا  نیحراشلا : ضعب  لاق  .ءاود و  ابیبط و ال  فرعی  ـال  مهرثکا  نا  نیرمعملا  نع  تارق  .هتحـص و  هضرم  بلغی  یتح  ءرملا 

.عسولا غارفا  داهجلا و  دعب  نکل  و  نسح ، عقاولا  قطنمب  اضرلا  و  انکمم ! ربصلا  مادام  هورکم  لک  یلع  ربصلاب  هذه  هتمکح  یف 

هدبع

هل حرتساف  كایعا  ناف  لمعاف  کنووش  یف  لمعلا  هعم  کنکمی  لامتحالا  لهس  ءادلا  مادام  يا  کب : یشم  ام  کئدب  … 

يرفعج

مالسالا ضیف 

هتخادنین اپ  زا   ) درب یم  هار  ار  وت  وا  هکنادنچ  ربب  رـس  هب  ار  دوخ  درد  تسا : هدومرف  اهیرامیب ) زا  يراددوخ  هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
(. وشم يرتسب  يرامیب  كدنا  يارب  ینعی 

ینامز

یلع ماما  .دـندرگ  یم  يرتسب  ای  دـننک و  یم  هعجارم  رتکد  هب  اروف  ضرم  مئالع  ندـید  اب  دنـسرت  یم  ضرم  زا  هک  دنتـسه  يرایـسب 
ثداوح ربارب  رد  دیناوتب  شیازفا و  تامیالمان  ربارب  رد  ناتتماقتسا  ات  دیزابن  ار  دوخ  ضرم ، ربارب  رد  دنک  یم  شرافس  مالسلا ) هیلع  )

.دیروایب ماود  یندب 

يزاریش دمحم  دیس 

ابلاغ هیودالا  نال  کلذ  و  هیذا ، یف  کعقوی  مل  و  کب ) یشم  ام   ) ائاود هل  بلطت  هریاس و ال  يا  کئادب ) یـشما  : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
.بطلا کلذ  دیا  دق  و  ائد ) جیهی  الا و  ءاود  نم  ام  : ) لاق هنا  مالسلا  هیلع  هنع  لقن  اذل  و  هدیدج ، اضارما  ببست 

يوسوم
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هنع فقوتت  کلمع و ال  عبات  لب  ضرملاب  رعشت  نا  درجمب  کشارف  یف  ددمتت  کلمع و  نع  فقوتت  ال  حرشلا : .ضرملا  ءادلا : هغللا :
ضرملا ماـما  فوقولل  كزفحی  همهلا و  دـشی  همیزعلا و  يوقی  یـسفن  جـالع  اذـه  .هلمتحت و  دـعت  مل  هکرحلا و  نع  كدـعقا  اذا  ـالا 

.تقوملا ضراعلا 

یناقلاط

« .زاسب دیآ ، یم  هار  وت  اب  هک  اجنآ  ات  دوخ  يرامیب  درد و  اب  »

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

 . َِکب یَشَم  اَم  َِکئاَِدب  ِشْما 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

تمکح مالک  نیا  هک  یناسک  هلمج  زا  هنامیکح : راتفگ  دنـس  .دـنک . (  یم  یهارمه  وت  اب  هک  یماداـم  نک  یهارمه  تا  يراـمیب  اـب 
نیدلا بطق  نینچمه  ،ج 4،ص 25 .) هغالبلا جهن  رداصم  ) .تسا مکحلاررغ  رد  يدمآ  موحرم  دنا  هدرک  لقن  دوخ  باتک  رد  ار  زیمآ 

نمـض رد  نآ  بسانم  هلمج  دـنچ  اب  هلمج  نیا  هغالبلا  جـهن  مامت  باتک  رد  تسا و  هدرک  رکذ  ار  نآ  تاوعدـلا  باتک  رد  يدـنوار 
 ( .تسا هدرکن  رکذ  نآ  يارب  یکردم  باتک  نیا  یلو  هدمآ  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  شدنزرف  هب  ماما  همانزردنا 

يرامیب اب  ندرک  ارادم 

تا يرامیب  اب  :» دیامرف یم  دنک  یم  هراشا  ینامرد  یتشادهب و  مهم  لصا  کی  هب  دوخ  زیمآ  تمکح  راتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
( . َِکب یَشَم  اَم  َِکئاَِدب  ِشْما  ( ؛» دنک یم  یهارمه  وت  اب  هک  یمادام  زاسب 

.دنک عفد  ار  نآ  وراد  نابیبط و  زاین  نودب  تندب  راذگب  هدرواین  دیدش  راشف  يرامیب  هک  ینامز  ات  هک  نیا  هب  هراشا 

تـسا یعافد  يورین  ياراد  دوخ  ندب  هک  تسا  نشور  زورما  اما  ؛ دوبن نشور  دومرف  یم  ار  نیا  ماما  هک  زور  نآ  رد  دیاش  هلئـسم  نیا 
هدرک و تیوقت  ار  ندب  مه  درادن و  ار  نامرد  وراد و  ياه  نایز  مه  دورب  نیب  زا  ندب  یعافد  تردـق  زا  هدافتـسا  اب  يرامیب  هاگره  و 
ات تفاتـش  وا  کمک  هب  وراد  بیبط و  زا  هدافتـسا  اب  دـیاب  دـنامب  زجاـع  ندـب  یعاـفد  يورین  هاـگره  هتبلا.دـنک  یم  همیب  هدـنیآ  يارب 

.دنک عفد  ار  يرامیب 

رد یتقو  ناسنا  هتـشذگ  نیا  زا.دوش  یم  عفد  دوخ  هب  دوخ  شنارود  نایاپ  اب  هک  دراد  ینارود  اـه  يراـمیب  زا  يرایـسب  نیا  رب  هفاـضا 
یبیرخت رثا  دوخ  نیقلت  ، دنک یم  يرامیب  نیقلت  شدوخ  هب  دـباوخ  یم  رتسب  رد  یتحاران  رـصتخم  اب  دوش و  یم  میلـست  يرامیب  لباقم 

.تسا رثؤم  رایسب  وا  حور  رد  هدرک و  تمالس  نیقلت  المع  دهد  همادا  ار  دوخ  هنازور  راک  دزیخرب و  رگا  سکع  هب.دراد 
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ماما زا  یثیدـح  رد.دراد  هارمه  دوخ  اب  زین  ینایز  ، دـشاب هتـشاد  ینامرد  رثا  دـنچره  وراد  ره  هک  تسا  نشور  همه  رب  زورما  هتکن  نیا 
: دومرف هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  مظاک 

نیا رگم  تسین  ییوراد  چـیه  ِْهَیلِإ ؛ ُجاَتُْحی  اَّمَع  اَّلِإ  ِدَْـیلا  ِكاَْسمِإ  ْنِم  َعَْفنَأ  ِنَدَْـبلا  ِیف  ٌءْیَـش  َْسَیل  ًءاَد َو  ُجِّیَُهی  َوُه  اَّلِإ َو  ٍءاَوَد  ْنِم  َْسَیل  »
«. ) تسین دراد  زاـین  نآ  هب  هک  يزیچ  هـب  تبـسن  زج  كاـسما  زا  رتدـنمدوس  ندـب  رد  زیچ  چـیه  دـنک و  یم  کـیرحت  ار  يدرد  هـک 

.( ،ج 59،ص 68،ح 18 راونالاراحب .

: میناوخ یم  مالسلا  هیلع  ماما  نامه  زا  يرگید  ثیدح  رد 

«. ) تسا هدرواین  راشف  امـش  هب  يرامیب  هک  ینامز  ات  دـینک  زیهرپ  نابیبط  هجلاعم  زا  ْمُْکنَع ؛ ُهاَواَدُْـملا  َعَفَدـْنا  اَم  ِءاَّبِطَْألا  َهََجلاَعُم  اوُعَفْدا  »
.( ،ص 63،ح 4 نامه .

: دیامرف یم  هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  زین  يرگید  نایب  هب  نخس  نیا 

،ج 78،ص نامه «. ) . باوخن رتسب  رد  یشاب  اپرس  يرامیب  نتشاد  اب  یناوت  یم  هک  ینامز  ات  ِهَّلِْعلا ؛ َعَم  َماَیِْقلا  َْتعَطَتْسا  اَم  ْعِجَطْـضَت  َال  »
.تسه زین  يرگید  تایاور  تیاور  نیا  ریظن  و  .( 204،ح 7

رد هک  تسا  نآ  شموهفم  هکلب  دـنکن  هجلاـعم  ار  دوخ  وراد  بیبـط و  اـب  ناـسنا  هک  تسین  نیا  نانخـس  نیا  موهفم  : مینک یم  رارکت 
.دیامنن هلجع  - دراد يراب  نایز  راثآ  ًالومعم  هک  اهوراد -  زا  هدافتسا  بیبط و  هب  هعجارم 

رد دـیاب  ناسنا  : دـنا هتفگ  دـنا و  هدرک  رکذ  یقالخا  موهفم  ینامرد  یبط و  يانعم  نیا  ياج  هب  ثیدـح  نیا  يارب  ، ناحراش زا  یـضعب 
حور اب  هک  دیاشگن  تیاکش  هب  نابز  دزاسب و  تالکشم  اب  دناوت  یم  ات  دشاب و  راد  نتشیوخ  اه  يرامیب  تالکشم و  ثداوح و  ربارب 

.تسین راگزاس  میلست  اضر و 

.تسین راگزاس  نادنچ  هدش  دراو  هنیمز  نیا  رد  هک  هباشم  تایاور  هلمج و  رهاظ  اب  انعم  نیا  یلو 

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said the following: “Keep walking in your sickness as long as it
carries you."{The idea here is that as long as sickness does not become serious, do
not give it importance because by giving it importance, the feelings get affected and
the illness intensifies. Therefore, continue your activity and regard yourself as being
well. This will dispel your sickness and also prevent the power of resistance from
getting weak. It keeps up its psychological power, while the psychological power
curbs small ailments by itself, provided it is not forced to give up resistance by

.{ surrendering the imagination to the ailment
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دهز هرابرد  : 28 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ِدهّزلا ُءاَفخِإ  ِدهّزلا  ُلَضفَأ  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

 ! تسا دهز  نتشاد  ناهنپ  دهز ، نیرترب  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 

يدیهش

.تسا ییاسراپ  نتفهن  ییاسراپ  نیرترب 

یلیبدرا

تسا دهز  ندرک  ناهنپ  ایند  زا  تسا  ضارعا  هک  دهز  نیرت  لضاف 

یتیآ

.دشاب ناهن  رد  هک  تسا  نآ  اهییاسراپ  نیرترب  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . تسا دهز  نتشاد  ناهن  دهز  نیرترب  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

هللا رهظاف  هتعاط ، ءافخا  دارا  هنا  ببـسب  هجاهتبا  نوکی  نا  الا  ءاـیرلا  باـب  عراـق  وهف  هتداـبع  و  هدـهز ، یلع  قلخلا  عـالطاب  جـهتبا  نم 
رهظی یلاعت  هللا  فطل  ناب  جـهتباف  رفاو ، لضف  و  لـماک ، فطل  اذـه  اـهابخ و  یتلا  هیـصاعم  یفخا  و  هنم ، بلط  ریغ  نم  هتعاـط  نسح 

اذاف هللا  ءاضر  یلا  امهب  برقتی  امم  یـصاعملا  كرت  و  هعاطلا ، نا  دـهزلا  راـهظا  یف  مـالکلا  لـصحم  .هتائیـس  رتسی  هوفع  .هتانـسح و 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 1264 

http://www.ghaemiyeh.com


هعاطلا و یفخی  وهف  مظعا  مرکا و  هبلق  یف  هللا  ناک  نم  و  هللا ، نم  مظعا  مرکا و  هبلق  یف  قلخلا  نوکی  نا  نم  ولخی  ـالف  ساـنلل  هرهظا 
.دهزلا

مثیم نبا 

تـسا نیمه  هک  ناهنپ  ییاسراپ  اراکـشآ و  ییاـسراپ  تسا : هنوگ  ود  ییاـسراپ  تسا .) نآ  نتـشاد  ناـهنپ  ییاـسراپ ، عون  نیرتـالاب  )
درگن و یم  امـش  رهاظ  ياههرهچ  هب  هن  دنوادخ  هک  یتسارب  تسا : هدومرف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ دنمدوس ، یعقاو و  ییاسراپ 

هیلع  ) ماما دوصقم  .تسا و  ییاسراپ  عون  نیرتالاب  نیا  هک  تسا  تهج  نیمه  زا  درگن و  یم  امـش  ياـهلد  هب  هکلب  امـش ، راـتفر  هب  هن 
، نتشاد ناهنپ  نوچ  تسا  هتشاد  مدقم  ار  نآ  هدرک و  هفاضا  فوصوم  هب  ار  تفـص  بیترت  نیا  هب  .تسا  ناهنپ  ییاسراپ  مه  مالـسلا )

.تسا شزرا  مک  نیاربانب  دشاب  كاکفنا  لباق  ریغ  هعمس  ایر و  زا  دیاش  يرهاظ  ییاسراپ  یفرط  زا  و  تسا ، ییاسراپ  دوخ  زا  رتمهم 

دیدحلا یبا 

 . ِدْهُّزلا ُءاَفْخِإ  ِدْهُّزلا  ُلَْضفَأ  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

لاوقأ ءایرلا  یف  انل  مدـقت  دـق  ءایرلا و  هطلاخم  نم  ملـسی  نأ  لق  کلذـب  نالعإلا  هداهزلا و  هدابعلاب و  رهجلا  نأل  کلذـک  ناـک  اـمنإ 
.هعنقم

.هکسلا ریغ  یلع  برض  هنأل  معن  عیبرلا  لاقف  انبابب  فقاو  تنأ  کینیع و  نیب  مهردلا  اذه  لثم  لاقف  هبابب  افقاو  الجر  روصنملا  يأر 

مهیلع هالصلا  تبثأ  رشعم  رعاش 

یناشاک

ایارب رظن  زا  تسا  نآ  نتشاد  ناهن  ایند - عاتم  زا  تسا  ضارعا  هک  دهز - نیرت  لضاف  دهزلا ) ءافخا  دهزلا  لضفا  مالسلا : هیلع  لاق  (و 
انغ هب  دوش  یم  هتسویپ  هک  يزیچ  نآ  ایر و  هبیاش  هعمس و  تطلاخم  زا  دشاب  رود  ات 

یلمآ

ینیوزق

.دشاب رترود  هدساف  ضارغا  ایر و  تطلاخم  زا  ات  تسا  شیوخ  دهز  ننتشاد  ناهنپ  يدهاز  نیرتلضاف 

یجیهال

.تسا نآ  نتشاد  ناهنپ  ایند ، هب  ياهیتبغر  یب  نیرتهب  هک  مالسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .دهزلا » ءافخا  دهزلا  لضفا  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
.تسا رتشیب  نآ  رد  لیم  هنظم ي  هک  اریز  تسا ، ایند  تلود  لوصح  اب  ینعی 

ییوخ
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وهف هدابعلل  اهنع  یلخت  يا  ایندلا  یف  دهزلا  هنم  هکرت و  هنع و  بغر  هنع : یـشلا ء و  یف  هداهز  ادـهز و  دـهز  دـهز و  و  دـهز ) : ) هغللا
رهاظتلا ءایرلا  و  ناسنالا ، هنع  ولخی  املق  هنال  ایفخ  اکرـش  یمـس  و  ءایرلا ، هیدوبعلا  هفآ  هفآ و  یـش ء  لکل  ینعملا : دـجنملا .- دـهاز -

هذختا ام  لاطف  اهتاذل ، ایندلا و  كرتب  رهاظتلا  دـهزلا و  اصوصخ  هرهاظ و  هدابع  لک  یف  لخدـی  و  سانلا ، بولقل  ابلج  یعرـش  لمعب 
هیلع  ) لاقف هیلمع  ـال  هیملع و  هضاـیر  یلا  جاـتحت  ـال  هلهـس  هلیـسو  وه  و  مهتلامتـسا ، ساـنلا و  بولق  یف  ذوفنلل  هلیـسو  ربکا  ناورملا 

.تسا دهز  نتشاد  ناهن  دهز ، ماسقا  نیرتهب  همجرتلا : .سانلا  دنع  هب  رهاظتلا  كرت  دهزلا  لضفا  مالسلا :)

مدقت نادهازب  وت  يراد   *** مدرم ینک ز  ناهن  دهز  رگ 

يرتشوش

لاق امک  ایندلاب  قلعتلا  كرت  لب  یلاعت  همعن  نم  معنتلا  كرت  سیل  دهزلاف  اهیف  هدهزال  ایندـلا  یلع  هصرح  لیلد  وهف  هعاشا  اذاف  لوقا :
و نیتملکلا ، نیتاه  یف  دهزلا  یلاعت  هللا  عمج  مالسلا  مهیلع  اولاقف   … ( )) مکاتآ امب  اوحرفت  مکتاف و ال  ام  یلع  اوسات  الیکل  : ) یلاعت
ای لاقف  .يرصبلا  ریثک  نب  دابع  وه  اذا  و  یبوث ، بدجی  لجرب  اذا  فاطملا و  یف  انا  انیب  لاق : مالـسلا ) هیلع   ) قداصلا نع  یفاکلا )  ) یف

هتیرتشا یبقرق  بوث  تلقف  یلع  نم  هیف  تنا  يذـلا  ناـکملا  عم  عضوملا  اذـه  یف  تنا  و  باـیثلا !! هذـه  لـثم  سبلت  دـمحم  نب  رفعج 
دابع لثم  ءارم  اذه  سانلا  لاقل  اننامز  یف  سابللا  کلذ  لثم  تسبل  ول  سبلام و  هل  میقتسی  نامز  یف  مالسلا ) هیلع   ) یلع ناک  رانیدب و 
لاقف کلذ  لثم  هلآ )) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا سبل  ام  هل  لاق  و  هسابل ، یف  مالـسلا ) هیلع   ) هیلع يروثلا  نایفـس  ضارتعا  اضیا  يور  و 

اهراربا اهب  اهلها  قحاف  اهیلازع  کلذ  دعب  تخرا  ایندـلا  نا  رتقم و  رتق  نامز  یف  ناک  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نا  مالـسلا :) هیلع  )
نم تابیطلا  هدابعل و  جرخا  یتلا  هللا  هنیز  مرح  نم  لق  ( ) مالـسلا هیلع   ) الت مث  قالخالا - ) مراکم  یف  نوعبرـالا - ثلاـثلا و  لـصفلا  )
هیلا نایفس  دی  بذتجا  مث  سانلل - هتسبل  بول  نم  یلع  يرت  ام  يروث  ای  ینا  ریغ  هللا  هاطعا  ام  اهنم  ذخا  نم  قحا  نحن  و  قزرلا -) … 
یلع ابوث  بذج  مث  .سانلل -  هتیار  ام  یـسفنل و  هتـسبل  اذـه  لاقف  اظیلغ - هدـلج  یلع  کلذ  تحت  ابوث  جرخا  یلعالا و  بوثلا  عفر  و 

.اهرتست کسفنل  اذه  تسبل  سانلل و  یلعالا  اذه  تنا  تسبل  لاقف  نیل - بوث  کلذ  لخاد  نشج و  ظیلغ  هالعا  نایفس 

هینغم

مسق هبطخلا 32  یف  و  مراحملا .) نع  عروتلا  و  معنلا ، دنع  رکـشلا  و  لمالا ، رـصق  هداهزلا  : ) هلوقب دـهزلا  مامالا  ددـح  هبطخلا 79  یف 
: انه هلوق  انفطع  اذا  .هداهزلا و  سابلب  نیزت  و  هعانقلا ، مساب  یلحت  سایلا  دعب  و  هنم ، ترفنف  ایندلا  بلط  نم  مهنم  فانـصا ، یلا  سانلا 

یفخا اذا  و  اهنع ، ضرعاف  ایندلا  هتدارا  يذلا  وه  اقدص  اقح و  دهازلا  نا  انعم  جتن  مدقت - ام  یلع  هانفطع  دـهزلا ، ءافخا  دـهزلا  لضفا 
و هلاثمال ، فولاملا  سانلل  سبلی  نا  وهف  ءافخالا  قیرط  اما  .رجا  یلع  ارجا  هللا  هداز  و  لضف ، یلا  الـضف  فاضا  دـقف  سانلا  نع  کلذ 

.نیدهازلا نم  هنا  اورعشی  نا  نود  نیرضاحلا  دحاک  لکا  باطو ، ذل  ام  اهیف  هدئام  رضح  نا  و  هدهز ، نع  ثدحتی  ال 

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 
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یئامندوخ ءایر و  زا  راکـشآ  دـهز  اریز   ) تسا نآ  نتـشاد  ناهنپ  یئاسراپ  نیرتوکین  تسا : هدومرف  دـهز ) هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
یلا مکروص و ال  یلا  رظنیال  هللا  نا  هدومرف : لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  اجنیا  رد  همحرلا ( هیلع   ( مثیم نبا  تسین ، ادـج 

(. درگن یم  امش  ياهلد  هب  هکلب  دنک  یمن  هاگن  امش  ياهرادرک  اهتروص و  هب  دنوادخ  ینعی  مکبولق  یلا  رظنی  نکلو  مکلامعا 

ینامز

یم تفای  رتمک  صالخا  اریز  دزادنا ، یم  یئامندوخو  ءایر  هب  ار  ناسنا  تاقوا  زا  يرایسب  مدرم  هب  تمدخ  تدابع و  نتخاس  راکـشآ 
هب روصنم  .دنک  یم  کمک  ياضاقت  هدمآ و  يو  هناخ  رد  هب  تدابع ) رثا  رد   ) هدمآ الاب  یناشیپ  اب  يدرم  دـید  یقینواد  روصنم  .دوش 

.تسین كوکـسم  لوپ )  ) یگدـمآرب نیا  تفگ : عیبر  يا ؟ هدـمآ  نم  هناـخ  رد  هب  ارچ  يراد  یناـشیپ  رب  لوپ  نیا  هک  وـت  تفگ : يو 
هداتفا روصنم  هب  شزاین  هدشن و  ادـخ  هاگرد  رد  هلماعم  لباق  یگدـمآرب  نیا  هدوبن ، هناصلاخ  شتدابع  نوچ  هک  دوب  نیا  عیبر  روظنم 

یم ماقم  نیا  هب  تمدـخ  یناشفناج و  زا  سپ  هک  تسادـخ  نادرم  ناربمایپ و  صوصخم  صـالخا  ماـقم  هک  تسادـیپ  هتفگاـن  .تسا 
.دنسر

يزاریش دمحم  دیس 

بجوی امم  اذه  و  هلمع ، نسح  یلع  سانلا  علطیل  هدـهز ، رهظی  ام  اریثک  ناسنالا  ذا  دـهزلا ) ءافخا  دـهزلا  لضفا  : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
.رثات نزح و  هدهز ، سانلا  فرع  اذا  یتح  طقف ، لمعی هللا  نم  یقیقحلا  دهازلا  امنا  ائایر و  نوکی  هنال  دهزلا  نالطب 

يوسوم

سانلا حدم  هتاعلطت و  ناسنالا و  لوضفل  اعبشم  نایحالا  ضعب  یف  نوکی  دق  روهظلا و  بح  هعمسلا و  ءایرلاب و  بوشم  دهزلا  حرشلا :
یقیقحلا دهزلا  وه  دهزلا  رهظمب  مهماما  روهظلا  مدع  سانلا و  نع  هوافخا  ناک  انه  نم  حیرملا و  ءانثلا  باوبا  نم  اباب  نوکی  دق  و  هل ،

.ناسنالا لوضف  عابشا  ءایرلا و  نع  دعبی  هنال  دهزلا  لضفا  و 

یناقلاط

« .تسا ییاسراپ  نتشاد  هدیشوپ  ییاسراپ  نیرترب  »

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

 . ِدْهُّزلا ُءاَفْخِإ  ِدْهُّزلا  ُلَْضفَأ 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

نیا هک  تسا  هدـمآ  هغالبلا  جـهن  رداصم  باتک  رد  هنامیکح : راـتفگ  دنـس  .تسا . (  ییاـسراپ  نتـشاد  یفخم  ییاـسراپ  عون  نیرترب 
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یفاـک هضور  رد  ار  نآ  اـم  هتبلا   ) تسا هدروآ  یفاـک  هضور  باـتک  رد  ینیلک  موـحرم  یـضر  دّیـس  زا  لـبق  ار  زیمآ  تـمکح  هـلمج 
دهزلا لضفا  :» تروص نیا  هب  تسا  هدرک  لقن  یتوافت  اب  ار  نآ  صاوخلا  هرکذت  باتک  رد  يافوتم 597 )  ) يزوج نب  طبس  و  میتفاین )

اب ار  نآ  ، ایندلا یف  دهزلا  بابحتـسا  باب  ،ج 12،ص 46، لئاسولا كردتـسم  باتک  رد  ،ج 4،ص 26 .) هغالبلا جهن  رداصم  «.) هئافخا
اب ، زیمآ تمکح  هلمج  نیا  نیظعاولا  هضور  زا  لقن  هب  ،ج 67،ص 316،ح 23  راونالاراحب رد  هدرک و  رکذ  يرگید  ياه  هلمج  هفاضا 
ار زیمآ  تمکح  هلمج  نیا  هغالبلا  جهن  مامت  باتک  رد  .دنا  هتفرگ  يرگید  عبنم  زا  دهد  یم  ناشن  هک  هدـش  رکذ  يرگید  ياه  هلمج 

(. ( ،ص 148 هغالبلا جهن  مامت  ) .تسا هدرک  لقن  « هلیسولا هبطخ  » هب فورعم  يا  هبطخ  نمض  رد 

دهز نیرترب 

ُلَْـضفَأ ( ؛» تسا ییاسراپ  نتـشاد  یفخم  ییاسراپ  عون  نیرترب  :» دـیامرف یم  شرابرهگ  هناـمیکح و  راـتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
( . ِدْهُّزلا ُءاَفْخِإ  ِدْهُّزلا 

سابل ؛ دندرک یم  باختنا  مدرم  بولق  بلج  يارب  رـصع  نیا  رـصع و  نآ  رد  ییایر  نادـهاز  هک  تسا  يا  همانرب  هب  هراشا  نخـس  نیا 
دننک لابقا  اهنآ  هب  مدرم  ات  دندیزگ  یمرب  دوخ  يارب  هداس  رایـسب  یماعط  رقحم و  يا  هناخ  سابرک و  زا  هاگ  سردـنم و  هداس و  ياه 

رایـسب.دندروآ یم  درگ  یناهنپ  ار  یلاوما  ای  دننک و  ادیپ  عامتجا  رد  یماقم  قیرط  نیا  زا  دنرادنپ و  هوعدـلا  باجتـسم  ار  اهنآ  هاگ  و 
یتسرپدوخ كرـش و  یعون  يراکایر  هک  نیا  هب  هجوت  اب  دوب و  توافتم  رایـسب  مه  اب  اـهنآ  ینوریب  ینورد و  یناگدـنز  هک  دـش  یم 

.دندش یم  هعماج  يارب  یتارطخ  همشچرس  هاگ  دندوب و  كرشم  نطاب  رد  یلو  دهاز  ارهاظ  هچرگ  اهنآ  تسا 

دهاز.تسا هدیشوپ  دوخ  هب  دهز  سابل  راچان  هدرواین  گنچ  هب  ار  نآ  نوچ  یلو  ، هتفر ایند  غارـس  هب  هک  تسین  سک  نآ  یعقاو  دهاز 
هنوگ نامه.تسا  هداد  حیجرت  ایند  میعن  رب  ار  هنادهاز  یگدنز  هتفریذپن و  ار  نآ  وا  هدـمآ و  شغارـس  هب  ایند  هک  تسا  یـسک  یعقاو 

: دیامرف یم  هغالبلا  جهن  بطخ  زا  هبطخ 32  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  هک 

ِلْهَأ ِساَِبِلب  َنَّیَزَت  ِهَعاَنَْقلا َو  ِمْسِاب  یَّلَحَتَف  ِِهلاَح  یَلَع  ُلاَْحلا  ُْهتَرَـصَقَف  ِِهبَبَـس  ُعاَطِْقنا  ِهِسْفَن َو  َُهلُوئُـض  ِْکلُْملا  ِبَلَط  ْنَع  ُهَدَْعبَأ  ْنَم  ْمُْهنِم  «َو 
ماقم هاج و  هب  ندیـسر  زا  ار  اهنآ  ناشا  یناوتان  هک  دنتـسه  یناسک  اهنآ  زا  یـضعب  يًدـْغَم ؛ َال  ٍحاَرَم َو  ِیف  َکـِلَذ  ْنِم  َْسَیل  ِهَداَـهَّزلا َو 
یلاح رد  دنا  هدیـشخب  تنیز  نادهاز  سابل  هب  هتـسارآ و  تعانق  رویز  هب  ار  دوخ  هاگنآ  هدش  هاتوک  اج  همه  زا  ناشتـسد  هتـشادزاب و 

«. دنا هدوبن  نیتسار  نادهاز  کلس  رد  زور  رد  هن  بش و  رد  هن  نامز  چیه  رد  هک 

.دندوب ییایر  نادهاز  نیمه  کلس  رد  زین  هلطاب  بهاذم  ناراذگ  ناینب  زا  يرایسب 

هک هنوگ  نامه.تسا  هت  زیچ  همه  زا  شتسد  هک  سک  نآ  هن  دشابن  نآ  ریسا  ایند و  هب  هتسباو  هک  تسا  یـسک  دهاز  : رگید يریبعت  هب 
تسا هدرک  هدافتسا  ْمُکاتآ » اِمب  اوُحَْرفَت  ْمُکَتاف َو ال  ام  یلَع  اْوَسْأَت  ْالیَِکل   » هفیرش هیآ  زا  دهز  ریسفت  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما 
هچنآ هب  تبسن  دیروخن و  فسأت  هتـشذگ  رب  : دیامرف یم  ناحبـس  دنوادخ  ، تسا هدمآ  نآرق  زا  هلمج  ود  رد  دهز  مامت  :» دیامرف یم  و 

.( هملک 439 ، راصق تاملک  ، هغالبلا جهن  «. ) . دیشابن داش  دنبلد و  تسا  هداد  امش  هب 

: دیامرف یم  دراد و  يرگید  بلاج  ریبعت  هدمآ  مکحلا  ررغ  رد  هک  يرگید  تیاور  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
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تساهنآ نیرتدنمشزرا  اهزیچ و  نیرت  بایمک  ییاسراپ  دهز و  ُّلُْجلا ؛ ُهُکُْرتَی  ُّلُْکلا َو  ُهُحَدْمَی  ُدَهْعَی َو  ام  ُّلَجَأ  ُدَجُوی َو  ام  ُّلَقَأ  ُدْهُّزلا  »
. ( ،ح 6054 مکحلاررغ «.). دننک یمن  لمع  نآ  هب  مدرم  رثکا  یلو  دنیاتس  یم  ار  نآ  ناگمه 

.تسا هدمآ  باتک  نیمه  زا  هبطخ 81  لیذ  یحورشم  ثحب  نآ  تاجرد  بتارم و  ییاسراپ و  دهز و  تیمها  هرابرد 

رد درک  ناهنپ  ار  دـهز  دوب و  دـهاز  ناوت  یم  هنوگچ  دوش  لاؤس  رگا  هک  نیا  تسخن  : میهد یم  نایاپ  هتکن  ود  رکذ  اـب  ار  نخـس  نیا 
نآ رد  فلتخم  ياهاذغ  هک  تسا  يا  هرفـس  رـس  رگا  ًالثم  ؛ دنک راتفر  نارگید  دننام  عماجم  رد  دیاب  دهاز  صخـش  : مییوگ یم  خـساپ 

سابل ، سابل رظن  زا  دیامن و  تعانق  يرینپ  نان و  هب  الثم  دنزب  رانک  ار  اهاذـغ  همه  هک  نیا  هن  دـنک  لوانت  مادـک  ره  زا  يرادـقم  تسا 
.یلومعم يدرف  رهاظ  رد  دشاب و  دهاز  نطاب  رد  دناوت  یم  بیترت  نیا  هب  هنادهاز و  فراعتم  ریغ  سابل  هن  دشوپب  یلومعم  هداس 

دـهز و هب  یگتـسبلد  هک  ارچ  ، تسین دـهاز  عقاو  رد  دـیامن  راهظا  ار  نآ  دـنک و  راختفا  شدـهز  هب  دـهاز  هاگ  ره  هک  نیا  رگید  هتکن 
.تسا دهز  دض  رب  ایند و  رد  تبغر  نیع  دوخ  قیرط  نیا  زا  مدرم  رظن  بلج  نآ و  هب  راختفا 

یسیلگنا

.” Imām Ali ibn Abū Tālib said the following: “The best kind of asceticism is concealing it

ندوب گرم  دای  هرابرد  : 29 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

یَقَتلُملا َعَرسَأ  اَمَف  ٍلاَبقِإ  ِیف  ُتوَملا  ٍرَابدِإ َو  ِیف  َتنُک  اَذِإ  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

هچ گرم  اب  رادید  سپ  دروآ ، یم  يور  وت  هب  گرم  يراذگ و  یم  رس  تشپ  ار  یگدنز  وت  هک  یماگنه  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 
 . دوب دهاوخ  دوز 

يدیهش

.تسا رسیم  رادید  دوز  هچ  سپ  تسا  روآ  يور  وت  هب  گرم  يا و  هدرک  تشپ  یگدنز  هب  وت  رگا 

یلیبدرا
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تسا ناباتش  کین  هچ  سپ  نداهن  يور  رد  وت  يوسب  گرم  ندیسرن و  دوصقمب  ندینادرگ و  تشپ  رد  بولطم  زا  یشاب  هاگ  ره 

یتیآ

.دیسر دیهاوخ  مه  هب  دوز  هچ  دشاب ، هتشاد  ندمآ  رد  يور  گرم  یشاب و  هداهن  تشگزاب  هب  يور  وت  رگا  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 ! تسا عیرس  هچ  گرم  وت و  ندیسر  مه  هب  هدومن ، يور  وت  هب  گرم  يا و  هدرک  تشپ  ایند  هب  هک  ینامز  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

مثیم نبا 

توعد دروم  رد  نخـس  نیا  دیوش .) یم  وربور  مه  اب  دوز  هچ  سپ  دروآ ، یم  وت  هب  ور  گرم  ینک و  یم  ایند  هب  تشپ  وت  هک  یتقو  )
تـشپ .دشاب  یم  هتـسیاش  لامعا  ماجنا  هلیـسو ي  هب  گرم ، زا  سپ  يایند  گرم و  اب  تاقالم  يارب  یگدامآ  گرم و  ندیـسر  ارف  هب 

ایند هب  ندرک  تشپ  لاـح  رد  هظحل  هب  هظحل  شرمع  تدـم  تاـظحل  راـبتعا  هب  ناـسنا  اریز  دـنا ، يراـبتعا  روما  ندروآ ، ور  ندرک و 
، تهج ود  ره  نتفرگ  رظن  رد  اب  دوش و  یم  کیدزن  وا  هب  گرم  دوش ، یم  يرپس  شرمع  هک  تبسن  نامه  هب  باسح ، نیا  اب  و  تسا ،

.تسا یمیم  ردصم  یقتلم  هملک ي : .دنسر  یم  مه  هب  دوز  و  دریگ ، یم  ماجنا  تعرس  هب  یقالت 

دیدحلا یبا 

 . یَقَْتلُْملا َعَرْسَأ  اَمَف  ٍلاَْبقِإ  ِیف  ُتْوَْملا  ٍرَابْدِإ َو  ِیف  َْتنُک  اَذِإ  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

یلإ ههجوت  وه  هرابدإ  نأل  کلذ  نایقتلی و  ام  ناعرـس  ایف  لابقإ  یفف  ءاج  املک  توملا  رابدإ و  یفف  ءاج  املک  ناک  اذإ  هنأل  رهاظ  اذه 
دعـصت اـهریغ  وأ  هلجدـب  ناتنیفـس  کـلذ  لاـثم  اعیرـس و  ءاـقتلالا  نذإ  قح  دـقف  هوحن  یلإ  توملا  هجوت  وه  توملا  لاـبقإ  توملا و 

اکیشو نوکی  ءاقتلالا  نإ  بیر  الف  اهوحن  ردحنت  يرخألا  امهادحإ و 

یناشاک

یف توملا  و   ) دوصقم هب  ندیـسرن  ندـینادرگ و  تشپ  رد  بولطم  زا  وت  یـشاب  هک  هاگره  راـبدا ) یف  تنک  اذا  مالـسلا : هیلع  لاـق  (و 
هب دوش  یم  هتـسویپ  مه  هب  هک  يزیچ  نآ  تسا  ناباتـش  کین  هچ  سپ  یقتلملا ) عرـسا  امف   ) نداهن ور  رد  وت  يوس  هب  گرم  و  لابقا )

نآ لحارم  یط  رمع و  لزانم  عطق  زا  انف 

یلمآ
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ینیوزق

تسا هدومرف  لیثمت  .تاقالم  تقو  دیسر  دهاوخ  دوز  هچ  سپ  دشاب  هدمآ  یم  وت  هب  يور  گرم  و  یـشاب ، هتفریم  سپ  زاب  وت  هاگره 
.دنسر مه  هب  دوز  هتبلا  دشاب  هدمآ  یم  وا  هب  يور  يرگید  و  ددرگ ، زاب  یهار  زا  هک  یصخش  هب 

یجیهال

رد وت  یـشاب  هاگره  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  یقتلملا »! عرـسا  امف  لابقا ، یف  توملا  رابدا و  یف  تنک  اذا  : » مالـسلا هیلع  لاـق  و 
اب وت  تاقالم  دـشاب  دوز  رایـسب  هچ  سپ  دـئادش ، مومغ و  موجه و  هب  وت ، هب  ندروآ  يور  رد  گرم  دـشاب  وت و  رمع  هب  ندرک  تشپ 

.گرم

ییوخ

لابقالا رابدالا و  و  تنک ، ربخ  هلمجلا  و  ردـقمب ، قلعتم  رورجم  راج و  رابدا ، یف  بارعالا : .حاحـص  لاـبقالا - صیقن  راـبدالا ) : ) هغللا
رمعلا و یـضم  هعرـس  یلا  مالکلا  نم  زجوملا  اذـه  یف  مالـسلا ) هیلع   ) راـشا دـق  ینعملا : .لابقتـسالا  یـضاملا و  ناـمزل  فرظ  اربتعا 

هذه نع  هرفـس  ایندلا و  هذه  یلع  هرابدا  - 1 توملا : وحن  نیتعیرـس  نیتکرح  نیب  ناسنالا  نا  دافا  و  هیراعلا ، ایندـلا  هذـه  نم  جورخلا 
، لحارم هلایل  و  لزانم ، همایا  و  ریـسملل ، عقت  مادقا  هسافنا  رادلا ، هذه  نع  الحار  زهجت  نمک  هما  نم  دـلو  موی  نم  هناف  هیداملا ، هایحلا 
.سفنت 2- لکب  هریـس  میدی  هعاس و  دیق  حیرتسی  رادلا ال  هذـه  نع  رابدالا  یف  ناسنالا  نکل  هرفـس و  یط  ام  هحارتسا  هل  رفاسم  لکف 
وا مداصتلاک  ناسنالل  ضرعی  ثداح  رثا  هایحلا  و  هحـصلا ، طئارـش  لالتخا  نع  هرابع  هناف  امئاد ، هبلطی  ناـسنالا  وحن  لـبقا  توملا  نا 

ناسنالا یف  هنماـکلا  هیزیرغلا  هوقلا  لاوزب  وا  هاـناب  وا  هاـجف  توملل  هبجوملا  ثداوحلا  نم  کـلذ  ریغ  وا  قرغلا  وا  قرحلا  وا  طوقـسلا 
نوچ همجرتلا : .ناسنالا  وحن  عیرـس  مئاد و  لابقا  یلا  توملا  ناک  نیهجولا  الکب  یعیبطلا و  توملا  لحی  دیبی و  نا  یلا  ادیور  صقنت 

.دش دهاوخ  دروخرب  دوز  هچ  وت ، هب  ور  گرم  تسا و  یگدنزب  تشپ  ار  وت 

.دشاب ایهم  وت  رهب  گرم   *** دشاب ایند  هب  تشپ  ار  وت  نوچ 

يرتشوش

بیغلا و ملاع  یلا  نودرت  مث  مکیقالم  هناف  هنم  نورفت  يذـلا  توملا  نا  لق  : ) یلاعت هلوق  یف  مالـسلا  هیلع  قداصلا  نع  یفاـکلا )  ) یف
سداـسلا و لـصفلا   ) دـعت مث  تاـعاسلا  دـعت  مث  ماـیالا  دـعت  مث  روهـشلا  دـعت  مث  نونـسلا  دـعت  نوملعت ) متنک  اـمب  مکئبنیف  هداهـشلا 

هیرصعلا تارایسلا  مالسلا  هیلع  هلاق  امل  لاثم  و  نومدقتسی .) هعاس و ال  نورخاتـسی  مهلجا ال  ءاج  اذاف   ) سفنلا توملا ) یف  نوثالثلا -
.نایقتلت هریسی  تانا  الا  یضمت  الف  احبشالا  يرخالا  نم  امهادحا  يرتال  ثیحب  امه  دعب  نوکی  دقف  نیتهجاوتم  اتناک  اذا 

هینغم

یلا عرسم  تنا  ینعملا  و  هنع ، رخاتی  و ال  هیلع ، مدقتی  هلجا ال  یف  تآ  هنا  توملا  لابقاب  و  رمعلا ، نم  مامالا  یضم  انه  رابدالاب  دارملا 
(. امیقم ناک  نا  هفاسملا و  عطقی  و  افقاو ، ناک  نا  هب و  راسی  راهنلا  لیللا و  هتیطم  تناک  نم   ) هلاسرلا 30 یف  .هل و  دعتساف  توملا 
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هدبع

هفاسملا هیلع  برقت  هیلا  ربدم  تنا  کقحلیل و  کفلخ  نم  توملا  کبلطی  لابقا : یف  توملا  و  … 

يرفعج

مالسالا ضیف 

دروآ یم  ور  وت ) هب   ) گرم ینک و  یم  اـیند ) هب   ) تشپ وت  هک  یماـگنه  تسا : هدومرف  ندوب ) گرم  داـی  هراـبرد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
.دمآ دهاوخ  شیپ  گرم ) وت و  نیب   ) ندیسر مه  هب  تاقالم و  دوز  هچ  سپ 

ینامز

یم کـیدزن  ربـق  يوسب  ماـگ  هب  ماـگ  دـیاشگ ، یم  اـیند  هب  مشچ  ناـسنا  هک  يا  هظحل  نآ  زا  .تسا  گرم  يدرف  ره  یگدـنز  ناـیاپ 
ار رگیدکی  ماجنارس  دباتش و  یم  شیوس  هب  ناسنا  یگدنز  هب  نداد  نایاپ  يارب  هدرک و  زاب  شوغآ  مه  گرم  رگید  يوس  زا  ددرگ ،

يارب هدـمآ  شیپ  همه  همه و  مالـسلا ) هیلع   ) ناماما ناربمایپ و  نادـنمورین ، يارب  تاقالم  نیا  هک  يروط  ناـمه  دـننک ، یم  تاـقالم 
 … ( دشچ یم  ار  گرم  يرادناج  ره  : ) دیامرف یم  ادخ  .دمآ  دهاوخ  شیپ  مه  ناگدنز 

يزاریش دمحم  دیس 

ناب لابقا ) یف  توملا  و   ) موی ردقب  ایندـلا  نع  ناسنالا  دـعتبی  موی  لک  یف  نال  كرمع ، نم  رابدا ) یف  تنک  اذا  : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
.توملا نیب  کنیب و  یقتلملا ) عرسا  امف   ) موی رادقمب  ناسنالا  یلا  مدقتی  موی  لک  یف  توملا  نال  کیلا ، لبقی  ذخا 

يوسوم

لباقملا یف  توملا  هرخالا و  وحن  یشمت  تناف  کتدالو - دنع  نوکت  ام  ربکا  و  ائیشف - ائیش  رصقی  رابدا  یف  كرمع  ناک  اذا  حرـشلا :
قیرطلا فصتنم  یف  فده  وحن  اعم  ناریـسی  نالباقتم و  ناصخـش  ناک  اذاف  هعم  كذخایف  هایا  یقتلت و  ام  عرـسا  امف  كوحن  یـشمی 

تقو يا  یف  لیحرلل  ابهاتم  رارمتساب  ناسنالا  نوکی  نا  اهل و  لمعلا  هرخالل و  دادعتسالا  یلا  هوعد  هذه  و  هعرسب …  نایقتلیس  امهناف 
 … لجالا هیتای 

یناقلاط

« .دوب دهاوخ  ناباتش  هچ  رادید  تسا ، ندروآ  يور  لاح  رد  گرم  ندرک و  تشپ  لاح  رد  وت  هاگ  ره  »

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

 . یَقَْتلُْملا َعَرْسَأ  اَمَف  ، ٍلاَْبقِإ ِیف  ُتْوَْملا  ،َو  ٍرَابْدِإ ِیف  َْتنُک  اَذإ 
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: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

تاقالم دروآ  یم  يور  وت  هب  گرم  ینک و  یم  تشپ  یگدنز  هب  وت  هک  یلاح  رد 

دوخ ياه  باتک  رد  نادنمشناد  زا  یعمج  ار  زیمآ  تمکح  نخس  نیا  هنامیکح : راتفگ  دنـس  .دوب .(  دهاوخ  عیرـس  هچ  رگیدکی ) اب  )
لاتف هک  نیا  هجوت  نایاش.هرکذـت  رد  يزوج  نبا  روتـسدلا و  باـتک  رد  یعاـضق  یـضاق  ، مکحلاررغ رد  يدـمآ  هلمج  زا  دـنا  هدروآ 

هدرک و رکذ  مه  اب  ام ) هتـشون  قبط  مهدزون   ) هدمآ مهدـجه  تمکح  رد  هچنآ  اب  ار  هلمج  نیا  نیظعاولا  هضور  باتک  رد  يروباشین 
زا يرایسب  دننام  ار  هلمج  نیا  ، هغالبلا جهن  مامت  باتک  رد  (. ،ج 4،ص 20 و 26 هغالبلا جهن  رداصم  ) .دناد یم  هبطخ 38  ءزج  ار  همه 

(.( ،ص 962 هغالبلا جهن  مامت  ) .تسا هدروآ  یبتجم  ماما  هب  مالسلا  هیلع  یلع  حیاصن  هعومجم  ءزج  رگید  تالمج 

! عیرس تاقالم 

دهد یم  رادشه  ناگمه  هب  گرم  تاظحل  ندیسرارف  رمع و  تشذگ  تعرس  دروم  رد  زیمآ  تمکح  هلمج  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
؛»! دوب دهاوخ  عیرس  هچ  رگیدکی ) اب   ) تاقالم دروآ  یم  يور  وت  هب  گرم  ینک و  یم  تشپ  یگدنز  هب  وت  هک  یلاح  رد  :» دیامرف یم 

( . یَقَْتلُْملا َعَرْسَأ  اَمَف  ، ٍلاَْبقِإ ِیف  ُتْوَْملا  ،َو  ٍرَابْدِإ ِیف  َْتنُک  اَذِإ  )

رمع ناـیاپ  يوـس  هب  تکرح  لاـح  رد  ار  اـه  ناـسنا  همه  تسخن  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  ماـما  ياوـتحمرپ  نخـس  نیا  رد  یمهم  هتکن 
هیامرس زا  یـشخب  درذگ  یم  وا  رب  هک  یتعاس  ره  دوش و  یم  دلوتم  ناسنا  هک  يا  هظحل  زا.تسا  تیعقاو  کی  نیا  دنک و  یم  یفرعم 

تسا و دودحم  لاح  ره  هب  ناسنا  رمع  اریز  ددرگ ، یم  کیدزن  یگدنز  نایاپ  هب  ماگ  کی  دـنز  یم  هک  یـسفن  ره  هتـساک و  وا  رمع 
دوش یم  مک  ًاجیردت  شیاز  لاعتشا  هدام  هک  یغارچ  دننام  تسرد.دریذپ  یم  نایاپ  يزور  دیاین  شیپ  وا  يارب  مه  یلکشم  چیه  رگا 
وـس نیا  زا  ، بیترت نیا  هب  دراد و  همادا  فقوت  هظحل  کی  نودب  عیرـس  تکرح  نیا.دـش  دـهاوخ  شوماخ  ماجنارـس  مامت و  يزور  و 

.دننک یم  تکرح  گرم  يوس  هب  ناباتش  اه  ناسنا  همه 

نافوط و ، اه هلزلز  ، یناهگان ثداوح  قیرط  زا  لماوع  نیا  هاوخ  دـنا  تکرح  رد  ناسنا  يوس  هب  گرم  لـماوع  هتـسویپ  ، رگید يوس  زا 
ناماد هاوخان  هاوخ  اضعا  یناوتان  فعـض و  رمع و  تشذگ  اب  هک  ییاه  يرامیب  تروص  هب  ای  دـشاب  نآ  دـننام  اه و  فداصت  ، بالیس
يوس هب  ناسنا  ، وس کی  زا  دـنماجنا  لاـح  رد  ًاـمئاد  رگیدـکی  يور  هب  ور  وس  ود  زا  تکرح  ود  بیترت  نیدـب  دریگ و  یم  ار  ناـسنا 

دهاوخ عیرـس  رگیدـکی  اب  تاقالم  یطیارـش  نینچ  رد  تسا و  تکرح  رد  ناسنا  يوس  هب  ثداوح  ، وس نآ  زا  یگدـنز و  ناـیاپ  هطقن 
.دنسر یم  مه  هب  هک  درذگ  یمن  يزیچ  دنا و  تکرح  رد  تعرس  اب  رگیدکی  يوربور  فرط  ود  زا  هک  يا  هیلقن  هلیسو  ود  دننام  ؛ دوب

ِهَداهَّشلا ِْبیَْغلا َو  ِِملاع  یلِإ  َنوُّدَُرت  َُّمث  ْمُکِیقالُم  ُهَّنِإَف  ُْهنِم  َنوُّرِفَت  يِذَّلا  َتْوَْملا  َّنِإ  ُْلق  : »» دـیامرف یم  دوهی  موق  هب  باـطخ  دـیجم  نآرق 
هب سپـس  درک  دهاوخ  تاقالم  امـش  اب  نیقی  هب  دینک  یم  رارف  نآ  زا  دوخ ) رادنپ  هب   ) هک یگرم  نآ  وگب  َنُولَمْعَت ؛» ُْمْتنُک  اِمب  ْمُُکئِّبَُنیَف 
هیآ ، هعمج «. ) . دزاس یم  ربخاب  دیداد  یم  ماجنا  هچنآ  زا  ار  امـش  تسا و  ربخاب  راکـشآ  ناهنپ و  زا  هک  دـیدرگ  یم  زاب  یـسک  يوس 

.( 8

رد  ) مالـسلا هیلع  ماما  ، راصق تاملک  نیمه  رد  هلمج  زا  تسا  هدـش  لـقن  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  زا  یناوارف  تاـیاور  هنیمز  نیا  رد 
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: تسا هدومرف  هملک 74 )

«. تسوا گرم  يوس  هب  وا  ياه  ماگ  ناسنا  ياه  سَفَن  ِِهلَجَأ ؛ َیلِإ  ُهاَطُخ  ِءْرَْملا  ُسَفَن  »

: دیامرف یم  هک  میدناوخ  مالسلا  هیلع  ماما  ياه  همان  شخب  زا  همان 27  رد 

اَْینُّدـلا ْمُکیِـصاَوَِنب َو  ٌدوُقْعَم  ُتْوَْملا  ، ْمُکِّلِظ ْنِم  ْمَُکل  ُمَْزلَأ  َوُه  ْمُکَکَرْدَأ َو  ُْهنِم  ُْمتْرَرَف  ْنِإ  ْمُکَذَـخَأ َو  َُهل  ُْمتْمَقَأ  ْنِإ  ِتْوَْـملا  ُءاَدَرُط  ُْمْتنَأ  «َو 
ریگتسد ار  امش  دیتسیاب  رگا  نآ ) هلیسو  هب  ناگدش  دیص  و   ) دیتسه گرم  ناگدش  بیقعت  ناگدش و  هدنار  امش  مُکِْفلَخ ؛ ْنِم  يَوُْطت 

هدروخ هرگ  امش  یناشیپ  يوم  اب  تسا و  رت  هارمه  امش  هب  امش  هیاس  زا  گرم  دیسر و  دهاوخ  امـش  هب  دینک  رارف  رگا  درک و  دهاوخ 
(«. تسین رود  رمع  نایاپ  و   ) دوش یم  هدیچیپ  مه  رد  تعرس  هب  امش  رس  تشپ  رد  ایند  و 

ار زیچ  همه  هاگ  دوش  مرگرـس  نآ  هب  ناسنا  هک  یماگنه  تساز و  تلفغ  اـیند  یگدـنز  هک  تسا  نیا  اهرادـشه  نیا  ماـمت  زا  فدـه 
هن رفـس و  نآ  يارب  يا  هشوت  هن  ترخآ  زا  يربخ  هن  تسا  يدـبا  ایند  یگدـنز  ییوگ  هک  دراد  یمرب  ماگ  نانچ  دـنک و  یم  شومارف 

دنک و رادیب  تلفغ  باوخ  نیا  زا  دهد و  یناکت  ار  ناسنا  هک  تسا  نیا  يارب  اهرادشه  نیا  دنک  یم  هیهت  راید  نآ  يارب  يا  هتخودنا 
.دراد او  هشوت  داز و  هیهت  هب  ار  وا  دورب  تسد  زا  اه  تصرف  هکنآ  زا  شیپ 

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said the following: “When you are running away from the world
.and death is approaching you, there is no question of delay in the encounter

Endurance, again, has four aspects: eagerness, apprehension, abstention (from the“
allurements of the world) and anticipation (of death). So, whoever is eager for
Paradise will ignore his passions; whoever fears the Fire (of Hell) will refrain from
committing prohibited actions; whoever abstains from the world takes hardships

.lightly, and whoever anticipates death will hasten towards good deeds

هانگ زا  يرود  هب  بیغرت  رد  : 30 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

َرَفَغ دَق  ُّهنَأَک  یّتَح  َرَتَس  دََقل  ِهّللاَوَف  َرَذَحلا  َرَذَحلا  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 
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اه همجرت 

یتشد

 ! تسا هدیشخب  ار  وت  يرادنپ  هک  هدرک  یشوپ  هدرپ  نانچ  دنگوس ، ادخ  هب  رادشه ! رادشه ! دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 

يدیهش

.هدیزرمآ ار  وا  ییوگ  هک  هدیرتسگ  هدنب - رب  هدرپ - نانچ  ادخ  هک  دیسرتب ! دیسرتب !

یلیبدرا

هنیآ ره  هک  دـنگوس  ادـخب  سپ  یـصاعم  زا  نک  رذـح  سرتـب و  نآ  ياـنثا  رد  ینعی  دوـب  ار  وا  رم  هکیمـالک  رد  دوـمرف  لزنم و  عـطق 
تسا هدیزرمآ  ایوگ  هکنآ  ات  تیصعم  تبوقع  وت  رظن  رد  ادخ  دیناشوپ 

یتیآ

.تسا هدیشخب  ار  نآ  يرادنپ  هک  دناشوپ  یم  ار  هانگ  نانچ  هاگ  هک  دنگوس ، ادخ  هب  دیسرتب ، دیسرتب ، مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . تسا هدیزرمآ  ایوگ  هک  ییاج  ات  ، هدیشوپ هدرپ  هانگ  رب  هنیآ  ره  مسق  ادخ  هب  ! رذح ، رذح : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

.هحیبقلا کلاعفا  هشحافلا و  کلاوقا  نم  رذحلا  مزلا  يا  رذحلا  رذحلا  هلوق : و 

يردیک

.یصاعملا نم  همزلا  يا  رذحلا : رذحلا 

مثیم نبا 

یهلا مشخ  زا  ار  ناسنا  هلیسو  نیدب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما تسا .) هدیزرمآ  ییوگ  هک  هتـشاد  ناهنپ  نانچ  نآ  دنگوس ، ادخ  هب  راهنز ، )
.تسا هدیزرمآ  ییوگ  هک  اجنادب  ات  دوخ  هانگ  نتشاد  هدیشوپ  يراگنا و  لهس  رطاخ  هب  تسا ، هتشاد  رذحرب  وا  زا  ینامرفان  ببـس  هب 

شا هدنب  هانگ  دح  نادب  ات  سک  ره  تسا : نینچ  نآ  ردقم  ياربک  هک  تسا  يرمـضم  سایق  يارب  ارغـص  همدقم ي  هللاوف …  ترابع :
فطل زا  فده  هک  دروآ  وا  تعاطا  هب  ور  دزیهرپب و  شا  ینامرفان  زا  هدوب و  رذحرب  وا  مشخ  زا  هدنب  هک  تسا  مزال  دراد ، هدیشوپ  ار 

.ددرگرب هدنب  هک  تسا  نیمه  هانگ  نتشاد  هدیشوپ  هب  تبسن  وا 
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دیدحلا یبا 

 . َرَفَغ ْدَق  ُهَّنَأَک  یَّتَح  َرَتَس  ْدََقل  ِهَّللاَوَف  َرَذَْحلا  َرَذَْحلا  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

افنآ هانرکذ  يذلا  جاردتسالا  وه  ینعملا و  اذه  مدقت  دق 

یناشاک

هللا وف   ) یهالم زا  يامن  بانتجا  یـصاعم و  زا  تسا  رذح  قح  هکنانچمه  نک  رذح  رذحلا ) رذـحلا  هل  مالک  یف  مالـسلا  هیلع  لاق  (و 
دق هناک  یتح   ) ار تیصعم  تبوقع  وت  رظن  رد  هدیناشوپ  هناحبـس و  وا  تخاس  روتـسم  هنیآ  ره  هک  يادخ  تاذ  هب  مسق  سپ  رتس ) دقل 

هاجف ار  وت  وا  نتفرگ  زا  شاب  رذحرب  سپ  هدیزرمآ  ایوگ  هکنآ  ات  رفغ )

یلمآ

ینیوزق

هتبلا تسا و  هدـیزرمآ  قیقحت  هب  ایوگ  یتح  ضامغا  وفع و  هدرپ  داـبع  ناـهانگ  رب  تسا  هدیـشوپ  هک  يادـخ  هب  سپ  دـیزیهرپب  ینعی 
.تسا هدنشخب 

یجیهال

! ادخ زا  سرتب  ادخ ، زا  سرتب  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .رفغ » هناک  یتح  رتس ، دـقل  هللا  وف  رذـحلا ! رذـحلا  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
ینعی .تبوقع  زا  تسا  هتـشذگ  رد  ایوگ  هک  يدح  نآ  هب  ات  ار ، ناهانگ  ادخ  دیـشوپ  هک  قیقحت  هب  هنیآ  ره  هک  ادخ  هب  دنگوس  سپ 

.تسا دشا  شتبوقع  تسا  دیدش  شملح  رگا  هک  رابدرب  میلح  بضغ  زا  سرتب 

ییوخ

فوذحم لعفل  قلطم  لوعفم  رذـحلا  بارعالا : .دـجنملا  هاطغ - یـشلا ء : ارتس  رتس )  ) هنم زرحت  لجرلا : ارذـح  رذـح  رذـحلا ) : ) هغللا
، یـصاعملا ایاطخلا و  باکترا  یف  هدبعل  یلاعت  هللا  لاهماب  رارتغالا  نم  عنملا  یلا  هراشا  هلمجلا  هذه  ینعملا : .رذحلا  رذحا  يا  ابوجو 

هذـهب و  هضرع ، نوصی  یـصاعم و  یظغیف  سانلا  نیب  هحـضفی  نا  نم  ءاطخلا  باکترا  دـنع  هدـبع  ظفحی  هتیاـنع  هفطلب و  یلاـعت  هناـف 
هبوتلل و هدـعی  و  يرجتلا ، نع  بکترملا  ظفحی  اروتـسم  مادام  نایـصعلا  ناف  انزلا ، نم  دـشا  هلعج  هبیغلا و  میرحت  یف  ددـش  هبـسانملا 

هایاطخ كرادتی  نا  دبعلا  یلعف  اوفع ، انارفغ و  سیل  رتسلا  اذه  نکل  و  اهنع ، افع  اهرفغ و  هناک  هیـصعملا  رتسب  هللا  متها  دـق  و  هبانالا ،
.دشاب هدیزرمآ  ایوگ  هک  اجنآ  ات  دنک  یشوپ  هدرپ  هک  دنوادخب  دنگوس  رذح ، شاب  رذح  رد  همجرتلا : .مدنلا  هبوتلاب و 

قبسا هانگ  روآ ز  هبوت  قح *** يراتس  شاب ز  رذح  رد 

قلطم تشذگ  نظ  يرب  ات  میرک *** دنوادخ  تسا  شوپ  هدرپ 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 1276 

http://www.ghaemiyeh.com


يرتشوش

اونفد امل  هرتسال  ول  ربخلا : یفف  یلاعت  هرتس  اما  هبرل ) دـبعلا  یلع  بجی  ام  یف  مالـسلا ) هیلع   ) هلاق ام  یف  نوثالثلا - عساـتلا و  لـصفلا  )
تملع دـق  هحـضاو و  نع  نیدـبتال  مالـسلا :) هیلع   ) هنعف کلذ  نم  رذـحلا  بوجو  اما  .مهلاعفا و  حـبق  مهلاـمعا و  ءوسل  ساـنلا  رثکا 

، راهنلا لیللاب و  هللا  تاوطس  نم  هللااب  اوذوعت  مالسلا ) هیلع   ) قداصلا نع  .تائیـسلا و  تلمع  دق  تایبلا و  ننماتال  هحـضافلا و  لامعالا 
يدانی ایدانم  هلیل  موی و  لک  یف  یلاعت  نا هللا  مالسلا :) هیلع   ) نسحلا یبا  نع  .یصاعملا و  یلع  ذخالا  لاق : هللا ؟ تاوطـس  ام  هل و  لیق :

.اضر هب  نوضرت  ابص  باذعلا  مکیلع  بصل  عکر ، خویش  و  عضر ، هیبص  و  عتر ، مئاهب  ولف ال  هللا  یصاعم  نع  هللا  دابع  الهم ! الهم 

هینغم

و لمهی ، لهمی و ال  یلاعت  هنا  الک ، کل ؟ روفغم  وا  کنع ، لوفغم  لمهم و  کنا  نظتا  یـصاعلا - اهیا  کیغ - یف  يداـمتت  یتم  یلا 
همکحلا 24. یف  اهرخآ  و  ارارم ، هلثم  مدقت  .کلقع و  كدشر و  یلا  بوثت  نا  یسع  کب  همحر  و  کل ، اناحتما  الا  کنع  تکس  ام 

هدبع

هرکمب مهذخای  نا  کشوی  مهل و  اهرفغ  هنا  نظ  یتح  هدابع  يزاخم  رتس  ریمضلا هللا  رفغ : دق  هناک  یتح  … 

يرفعج

مالسالا ضیف 

هنیآ ره  دـنگوس  ادـخ  هب  دـینک  يرود  دـینک  يرود  یناـمرفان ) زا  : ) تسا هدومرف  هاـنگ ) زا  يرود  هب  بیغرت  رد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
هدومن ناهنپ  ار  ناهانگ  هداد و  تلهم  هک  نونکا  سپ   ) تسا هدیشخب  هدیزرمآ و  ار ) اهنآ   ) ایوگ هک  هدومن  ناهنپ  نانچ ) ار  ناهانگ  )

ملح و هک  روط  ناـمه  اریز  دـیئامن ، هبوت  هدوب  نامیـشپ  هتـشذگ  زا  هدرکن  تیـصعم  دـیاب  و  تسا ، بجاو  وا  مشخ  زا  يرود  سرت و 
(. دشاب یم  تخس  شرفیک  باقع و  تسا  رایسب  شیرابدرب 

ینامز

رگید زورما ، هتـشرف  هک  دنتـسه  ناوارف  ردقنآ  دسیون  یم  ار  لامعا  هک  یناگتـشرف  هک  تسا  نیا  شناگدنب  هب  تبـسن  ادـخ  فطل  زا 
ار رارقا  هک  يا  هتـشرف  درک  هانگ  هب  رارقا  ناسنا  هاگره  اما  تسا ، هاگآ  زور  کی  لامعا  زا  طـقف  دـبای و  یمن  ار  لاـمعا  طبـض  تبون 

نتـشاد یفخم  نیا  اما  دنتـسه ، هاگآ  هانگ  زا  کلم  ود  ادخ و  طقف  دنکن  هانگ  هب  رارقا  ناسنا  رگا  نیدـب …  .ددرگ  یم  هاگآ  هدـینش 
هک دنک  یم  رطخ  مالعا  مالـسلا ) هیلع   ) ماما .دنک  یمن  باقع  تسا و  لفاغ  ام  لامعا  زا  هک  تسین  نیا  رب  لیلد  ادخ  فطل  ناهانگ و 

.دینکشن رگید  راب  هک  يا  هبوت  اما  دیشاب  مه  هبوت  رکفب  هکلب  دیرگنن ، تسین  يربخ  هک  ار  رهاظ  تروص 

يزاریش دمحم  دیس 

و رفغ ) دق  هناک  یتح   ) یـصاعملا هللا  رتس ) دقل  هللا  وف   ) دیکاتلل رارکتلا  و  یـصاعملا ، نم  رذحلا ) رذـحلا   ) رذـحا مالـسلا : هیلع  لاق  و 
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.نایصعلا نع  ریذحت  اذه  و  عوجر ، رفم و ال  ثیح ال  تائیسلاب  ذخاوی  بیرق  نع  رتس و  امنا  و  رفغی ، مل  هنا  لاحلا 

يوسوم

كذخای دیدش  مویل  اهرخوی  دق  هنکل  هب و  کحـضفیل  اهفـشکی  بویعلا و ال  کیلع  رتسی  هناف  هتامقن  هللا و  تاوطـس  رذـحا  حرـشلا :
.هبانالا رافغتسالاب و  یلاعت  هیلا  عجرا  هبوتلاب و  کبنذ  كرادتف  تبنذا  اذاف  .هیف 

یناقلاط

« .تسا هدیزرمآ  ییوگ  هک  هدرک  یشوپ  هدرپ  نانچ  هک  دنگوس  ادخ  هب  دینک  زیهرپ  دینک  زیهرپ  »

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

 . َرَفَغ ْدَق  ُهَّنَأَک  یّتَح  ، َرَتَس ْدََقل  ِهَّللاَوَف  َرَذَْحلا  َرَذَْحلا 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  ماما 

راتفگ دنـس  .تسا . (  هدیزرمآ  ییوگ  هک  ، هدرک یـشوپ  هدرپ  ردق  نآ  دنگوس  ادخ  هب  ، شاب رذحرب  ، شاب رذـحرب  یهلا ) تازاجم  زا  )
دنا هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤم  ریما  زا  ار  زیمآ  تمکح  نخـس  نیا  یـضر  دّیـس  موحرم  زا  شیپ  هک  یناـسک  زا  هناـمیکح :

میدروآ نیظعاولا  هضور  باتک  رد  يروباشین  لاتف  زا  هدزون  هرامـش  تمکح  لیذ  رد  البق  تسا و  هراتخملا  هئاـم  باـتک  رد  ظـحاج 
زا ریغ  یعبنم  زا  دـهد  یم  ناشن  هک  تسا  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  زا  اـجکی  ار  رگید  هلمج  دـنچ  هلمج و  نیا  وا  هک 
زا یـضعب  اب  يدـمآ  ، مکحلاررغ باتک  رد  دـش  هتفگ  هچنآ  رب  هفاضا  ،ج 4،ص 27 .) هغالبلا جـهن  رداصم  ) .تسا هتفرگ  هغالبلا  جـهن 

لقن يا  هبطخ  وزج  ار  زیمآ  تمکح  مالک  نیا  هغـالبلا  جـهن  ماـمت  باـتک  رد  .تسا  هدـش  رکذ  زین  یمزراوخ  بقاـنم  رد  تاـفاضا و 
(. ( ،ص 362 هغالبلا جهن  مامت  ) .دومرف داریا  ار  نآ  دش  هفوک  دراو  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  هک  ینامز  رد  هک  هدرک 

شابم رورغم  دنوادخ  یشوپ  هدرپ  زا 

ناش یـصاعم  لباقم  رد  یهلا  ربص  زا  هک  دـهد  یم  رادـشه  ناراک  تیـصعم  همه  هب  شا  هناـمیکح  راـتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
ییوگ هک  هدرک  یـشوپ  هدرپ  ردـق  نآ  دـنگوس  ادـخ  هب  ، شاب رذـحرب  شاب  رذـحرب  یهلا ) تازاـجم  زا  :») دـیامرف یم.دـنوشن  رورغم 

( . َرَفَغ ْدَق  ُهَّنَأَک  یّتَح  ، َرَتَس ْدََقل  ِهَّللاَوَف  َرَذَْحلا  َرَذَْحلا  ( ؛» تسا هدیزرمآ 

یمن اشفا  ار  ناگدـنب  یناهنپ  ناهانگ  شا  هعـساو  تمحر  اب.تسا  ندوب  بویعلا  راتـس  ، راـگدرورپ تافـص  زا  یکی  هک  نیا  هب  هراـشا 
دننک هبوت  شیوخ  ناهانگ  زا  دندرگ و  زاب  ادخ  يوس  هب  دنوش  رادیب  دیاش  دوشن  هتخیر  نمشد  تسود و  دزن  رد  اهنآ  يوربآ  ات  دنک 

دنا هدرکن  یهانگ  دنراد  نامگ  دننک و  یم  هدافتـسا  ءوس  یهلا  تمحر  فطل و  نیا  زا  دارفا  هک  دوش  یم  رایـسب  اما.دنرادرب  تسد  و 
.تسا هداد  رارق  دوخ  وفع  لومشم  ار  اهنآ  هبوت  نودب  دنوادخ  دنا  هدش  بکترم  یهانگ  رگا  ای 
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زا نیا  تسا  نکمم  هک  نیا  صوصخ  هب  دیوشن  رورغم  یهلا  تیانع  فطل و  نیا  زا  هک  دـهد  یم  رادـشه  اجنیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
اهر دوخ  لاح  هب  ار  اهنآ  ؛ دنیب یمن  شـشخب  وفع و  قیال  ار  ناراکهنگ  زا  یهورگ  دنوادخ  ینعی  دـشاب  یجاردتـسا  ياه  تمعن  لیبق 
.دنک یم  تازاجم  هتفرگ و  ار  اهنآ  تدش  هب  هاگنآ  دوش و  نیگنس  هانگ  راب  زا  ناشتشپ  ات  دزادنیب  ریخأت  هب  ار  ناشتازاجم  ات  دنک  یم 

هب ، یـسک یناهنپ  ناهانگ  زا  عالطا  ضحم  هب  دنـشاب و  بویعلا  راتـس  مه  اهنآ  هک  ناگدـنب  يارب  تسا  یـسرد  نخـس  نیا  نمـض  رد 
.دنهد هبوت  نتشیوخ و  حالصا  لاجم  وا  هب  دنزیرن و  ار  شیوربآ  دنزیخنرب و  يرگاشفا 

هب تبـسن  ناگمه  ، دوش هدوشگ  يرگاـشفا  باـب  رگا  دـشاب  هتـشادن  ناـهنپ  رد  ییاـطخ  بیع و  هک  تسا  یـسک  رتمک  نیا  رب  هفاـضا 
.دور یم  تسد  زا  تسا  دامتعا  هک  هعماج  یلصا  هیامرس  دنوش و  یم  دامتعا  یب  رگیدکی 

یسیلگنا

472 ص :

When a person goes on receiving favors despite his accumulated sins, he develops - 1
a misconception that Allāh is pleased with him, and that this is the result of His
pleasure because the increase in favors arises out of gratefulness. In the event of

: ) ungratefulness, the bestowal of favors stops. In this sense, Allāh says the following
Your Lord declared: 'If you are  “ دـیدشل یباذـع  نإ  مـترفک  نـئلو  مکندــیزأل ، مترکــش  نـئل  مـکبر  نذأـت  ذإو 
grateful, I will increase (My favors) on you, and if you are ungrateful, verily, My
torment is indeed severe” (Qur'ān, 14:7). Nevertheless, the continuous bestowal of
favors, despite disobedience and ungratefulness, cannot be the result of Allāh's
pleasure, nor can it be said that in this way Allāh has put him under the misconception
that he should regard this exuberance of favors as the result of Allāh's pleasure
because when he knows that he is a sinner and disobedient, fully recognizing his sins
and vices, then there are no grounds for misconception on his part when assuming
Allāh's pleasure and consent. He should rather think that this is a sort of trial and a
respite. When his sinfulness and high-handedness reaches its zenith, he will be
caught at once. Therefore, in such a case, he should keep waiting as to when Allāh's

.favors are taken away from him and he is punished with deprivation

کش رفک و  نآ  دض  نامیا و  ياه  هناشن  تامالع و  هرابرد  : 31 تمکح

هراشا
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توص
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ٍبَعُش َِعبرَأ  یَلَع  اَهنِم  ُربّصلا  ِداَهِجلا َو  ِلدَعلا َو  ِنیِقَیلا َو  ِربّصلا َو  یَلَع  َِمئاَعَد  َِعبرَأ  یَلَع  ُناَمیِإلا  َلاَقَف  ِناَمیِإلا  ِنَع  مالسلا  هیلع  َِلئُـس  َو 
َدِهَز نَم  ِتاَمّرَحُملا َو  َبَنَتجا  ِراّنلا  َنِم  َقَفشَأ  نَم  ِتاَوَهّشلا َو  ِنَع  اَلَس  ِهّنَجلا  َیلِإ  َقاَتشا  ِنَمَف  ِّبقَّرتلا  ِدهّزلا َو  ِقَفّـشلا َو  ِقوّشلا َو  یَلَع 
ِلّوَأَت ِهَنطِفلا َو  ِهَرِـصبَت  یَلَع  ٍبَعُـش  َِعبرَأ  یَلَع  اَهنِم  ُنیِقَیلا  ِتاَریَخلا َو  َیلِإ  َعَراَـس  َتوَملا  َبَقَترا  ِنَم  ِتاَبیِـصُملِاب َو  َناَهَتـسا  اَینّدـلا  ِیف 
َفَرَع نَم  َهَربِعلا َو  َفَرَع  ُهَمکِحلا  َُهل  تَنّیَبَـت  نَم  ُهَمکِحلا َو  َُهل  تَنّیَبَـت  ِهَنطِفلا  ِیف  َرّـصَبَت  نَمَف  َنِیلّوَـألا  ِهّنُـس  ِهَربـِعلا َو  ِهَظِعوَم  ِهَمکِحلا َو 

نَمَف ِملِحلا  ِهَخاَسَر  ِمکُحلا َو  ِهَرهُز  ِملِعلا َو  ِروَغ  ِمهَفلا َو  ِِصئاَغ  یَلَع  ٍبَعُـش  َِعبرَأ  یَلَع  اَهنِم  ُلدَـعلا  َنِیلّوَألا َو  ِیف  َناَـک  اَّـمنَأَکَف  َهَربِعلا 
ُداَهِجلا ًادیِمَح َو  ِساّنلا  ِیف  َشاَع  ِهِرمَأ َو  ِیف  طّرَُفی  َمل  َُملَح  نَم  ِمکُحلا َو  ِِعئاَرَـش  نَع  َرَدَـص  ِملِعلا  َروَغ  َِملَع  نَم  ِملِعلا َو  َروَغ  َِملَع  َمِهَف 

ّدَش ِفوُرعَملِاب  َرَمَأ  نَمَف  َنیِقِـساَفلا  ِنآَنَـش  ِنِطاَوَملا َو  ِیف  ِقدّصلا  ِرَکنُملا َو  ِنَع    ِ یّهنلا ِفوُرعَملِاب َو  ِرمَألا  یَلَع  ٍبَعُـش  َِعبرَأ  یَلَع  اَهنِم 
َبِضَغ َنیِقِساَفلا َو  َِئنَش  نَم  ِهیَلَع َو  اَم  یَـضَق  ِنِطاَوَملا  ِیف  َقَدَص  نَم  َنیِِرفاَکلا َو  َفُونُأ  َمَغرَأ  ِرَکنُملا  ِنَع  یَهَن  نَم  َنِینِمؤُملا َو  َروُهُظ 

ِقّمَعّتلا یَلَع  َِمئاَعَد  َِعبرَأ  یَلَع  ُرفُکلا  ِهَماَیِقلا َو  َموَی  ُهاَضرَأ  َُهل َو  ُهّللا  َبِضَغ  ِهِّلل 

473 ص :

ُهَنَسَحلا ُهَدنِع  تَءاَس  َغاَز  نَم  ّقَحلا َو  ِنَع  ُهاَمَع  َماَد  ِلهَجلِاب  ُهُعاَِزن  َُرثَک  نَم  ّقَحلا َو  َیلِإ  ِبُنی  َمل  َقّمَعَت  نَمَف  ِقاَقّشلا  ِغیّزلا َو  ِعُزاَنّتلا َو  َو 
یَلَع ّکّشلا  ُهُجَرخَم َو  ِهیَلَع  َقاَض  ُهُرمَأ َو  ِهیَلَع  َلَضعَأ  ُُهقُرُط َو  ِهیَلَع  تَرُعَو  ّقاَش  نَم  َِهلاَلّـضلا َو  َرکُـس  َرِکَـس  ُهَئّیّـسلا َو  ُهَدنِع  تَنُـسَح  َو 
یَلَع َصَکَن  ِهیَدَـی  َنَیب  اَم  َُهلاَه  نَم  ُُهلَیل َو  ِحبـُصی  َمل  ًانَدـیَد  َءاَرِملا  َلَعَج  نَمَف  ِماَلـِستسِالا  ِدّدَّرتلا َو  ِلوَهلا َو  ِيرَاّمتلا َو  یَلَع  ٍبَعُـش  َِعبرَأ 

اَمِهِیف َکَلَه  ِهَرِخآلا  اَینّدلا َو  ِهَکَلَِهل  َمَلسَتسا  ِنَم  ِنیِطاَیّشلا َو  ُِکباَنَس  ُهتَئِطَو  ِبیّرلا  ِیف  َدّدَرَت  نَم  ِهیَبِقَع َو 

باتکلااذه یف  دوصقملا  ضرغلا  نع  جورخلاو  هلاطإلا  فوخ  هرکذ  انکرت  مالکاذه  دعب  یضرلا و  لاق 

اه همجرت 

یتشد

( داد باوج  دندیسرپ ، نامیا  زا  : ) دومرف وا ، رب  ادخ  دورد  و 

نآ راظتنا .  دـهز و  ساره ، قوش ، .دراد  رارق  هیاپ  راهچ  رب  زین  ربص  داهج .  لدـع و  نیقی ، ربص ، تسا : راوتـسا  هیاپ  راـهچ  رب  ناـمیا 
، دنیزگ یم  يرود  مارح  زا  دـسرت ، یم  مّنهج  شتآ  زا  هک  سک  نآ  و  دریگ ، یتساک  شیاه  توهـش  دراد ، تشهب  قایتشا  هک  سک 

باتـش اه  یکین  رد  دشک  یم  راظتنا  ار  گرم  هک  سک  نآ  و  درادـنپ ، هداس  ار  اه  تبیـصم  دزرو ، یم  دـهز  ایند  رد  هک  سک  نآ  و 
و راگزور ، ثداوح  زا  نتفرگ  دـنپ  اه ، ّتیعقاو  هنامیکح  تفایرد  هناـکریز ، شنیب  تسا : راوتـسا  هیاـپ  راـهچ  رب  زین  نیقی  دـنک .  یم 
ار تمکح  هک  نآ  و  دنیب ، اراکشآ  ار  تمکح  تسیرگن ، اه  ّتیعقاو  هب  هنادنمشوه  هک  سک  نآ  سپ  ناینیشیپ .  تسرد  هار  ندومیپ 
و تسا .  هتسیز  یم  ناگتـشذگ  اب  هک  تسا  نانچ  ایوگ  تخانـش  يزومآ  تربع  هک  نآ  و  دسانـش ، ار  يزومآ  تربع  دید ، اراکـشآ 
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ندوب راوتـسا  ندرک و  يرواد  وکین  هدیـسر ، تقیقح  هب  قیمع و  یـشناد  شیدنا ، فرژ  يرکف  تسا : رارق  رب  هیاپ  راهچ  رب  زین  لدـع 
لـالز همـشچ  زا  دیـسر ، شناد  تقیقح  هب  هک  سک  نآ  دیـسر و  شناد  ياـفرژ  هب  دیـشیدنا  تسرد  هـک  یـسک  سپ  .ییابیکـش  رد 

زین داهج  و  درک .  دهاوخ  یگدنز  مدرم  نایم  رد  یمانکین  اب  هدرکن  يور  هدایز  شراک  رد  دش  ابیکـش  هک  یـسک  و  دیـشون ، تعیرش 
: تسا راوتسا  هیاپ  راهچ  رب 

دنمورین هناوتشپ  درک ، رما  فورعم  هب  سک  ره  سپ  ناقساف .  اب  ینمـشد  و  لاح ، ره  رد  ییوگتـسار  رکنم ، زا  یهن  و  فورعم ، هب  رما 
هناـقداص دربـن  نادـیم  رد  هک  سک  نآ  و  دـیلام ، كاـخ  هب  ار  ناـقفانم  ینیب  درک ، یهن  اـه  یتـشز  زا  هک  سک  نآ  و  تـسا ، ناـنمؤم 

مه ادخ  دریگ ، مشخ  ادخ  يارب  دنک و  ینمشد  ناقـساف  اب  هک  یـسک  و  تسا ، هدرک  ادا  هدوب  وا  ندرگ  رب  هک  ار  یّقح  دنک  يرادیاپ 
 . دزاس دونشخ  ار  وا  تمایق  زور  و  دروآ ، مشخ  وا  يارب 

نآ سپ  ندرک ،  ینمـشد  و  قح ، زا  فارحنا  لدـج ، ییوج و  هزیتـس  « 1 ، » نیغورد يواکجنک  تسا : رادـیاپ  نوتـس  راهچ  رب  رفک  و 
قح ندـید  زا  تخادرپ  عازن  ییوج و  هزیتس  هب  هک  سک  نآ  و  « 2  » .دیـسرن قح  هب  تفر  نیغورد  يواکجنک  مّهوت و  لابند  هک  سک 

اه یهارمگ  تسم  رـس  تشادـنپ و  ییوکین  ار  یتشز  و  تشز ، ار  ییوکین  دـیدرگ ، فرحنم  قح  هار  زا  هک  سک  نآ  و  دـش ، اـنیب  اـن 
و تسا .  راوشد  تالکـشم  زا  وا  تاـجن  و  تخـس ، شراـک  راوشد و  وا  رب  قح  هار  ندومیپ  دـیزرو  ینمـشد  هک  سک  نآ  و  تشگ ،
لادـج و هک  سک  نآ  سپ  ندـش .  راگزور  ثداوح  میلـست  و  ندوب ، لد  ود  ندیـسرت ، راتفگ ، رد  لادـج  دراد : شخب  راهچ  کـش 

بقع لاح  رد  هراومه  دیـسرت  يزیچ  ره  زا  هک  سک  نآ  و  دـمآ ، دـهاوخن  نوریب  تاهبـش  یکیراـت  زا  داد  رارق  دوخ  تداـع  ار  عازن 
ددرگ و ثداوح  میلست  هک  سک  نآ  و  دش ، دهاوخ  هدیبوک  ناطیش  ياپ  ریز  دشاب  یلد  ود  دیدرت و  رد  هک  سک  نآ  و  تسا ، ینیشن 

 . داد دهاوخ  فک  زا  ار  ناهج  ود  ره  و  دهن ، ندرگ  ترخآ  ایند و  یهابت  هب 

يراددوخ نخـس  هلاـبند  ندروآ  زا  منک  یم  يروآ  عمج  ار  هاـتوک  ياـه  تمکح  لـصف ، نیا  رد  نوچ  تسا  ینـالوط  ماـما  نخـس  )
( مدرک

يدیهش

راهچ ار  ییابیکـش  .داهج و  داد و  نیقی و  و  ییابیکـش ، رب  تسا ، راوتـسا  هیاـپ  راـهچ  رب  ناـمیا  دومرف ]: دندیـسرپ ، ناـمیا  زا  ار  وا  [و 
، دودز لد  زا  ار  اهتوهش  دوب ، تشهب  قاتشم  هک  نآ  سپ  .نتـشاد  دیما  مشچ  ییاسراپ و  و  ندیـسرت ، و  ندوب ، دنموزرآ  تسا : هخاش 
هک نآ  و  دومن ، ناسآ  يو  رب  اهتبیـصم  دوب ، ایند  ناهاوخان  هک  نآ  و  دـیزگ ، يرود  تسا  مارح  هچنآ  زا  دیـسرت ، خزود  زا  هک  نآ  و 

هناملاع و تفایرد  و  هناکریز ، ییانیب  رب  تسا : هبعـش  راهچ  رب  نیقی  .تشاذگ و  شیپ  ياپ  کین  ياهراک  رد  تشاد ، مشچ  ار  گرم 
هک ار  نآ  و  دـیدرگ ، راکـشآ  يو  رب  تمکح  دـید  هناـکریز  هک  نآ  سپ  .ناینیـشیپ  شور  هب  نتفر  ناـمز و  تشذـگ  زا  نتفرگ  دـنپ 
رب لدع  .دـیدرون و  رد  ار  یگدـنز  ناینیـشیپ  اب  هک  تسا  نانچ  تخومآ  تربع  هک  نآ  و  تخومآ ، تربع  دـیدرگ  راکـشآ  تمکح 

.ندوب راوتـسا  يرابدرب  رد  و  ندومرف ، يرواد  وکین  و  هدـنرب ، تقیقح  هب  یپ  یـشناد  و  هدـنرگن ، فرژ  یمهف  رب  تسا : هبعـش  راـهچ 
، دوب رابدرب  هک  نآ  و  دیدرگ ، باریس  تعیرش  روخشبآ  زا  دیسر  شناد  يافرژ  هب  هکنآ  دیسر و  شناد  يافرژ  هب  دیمهف  هک  نآ  سپ 

عنم تشز  راک  زا  و  ندومن ، راداو  کین  راک  هب  تسا : هبعـش  راهچ  رب  داهج  .دومن و  یگدـنز  یمانکین  اب  مدرم  نایم  درکن و  ریـصقت 
، تشاد راوتسا  ار  نانمؤم  تشپ  تشاداو ، کین  راک  هب  هک  نآ  سپ  .ناقساف  اب  ینمشد  و  نانمـشد ، اب  راکیپ  رد  يرادیاپ  .ندومرف و 
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ندرگ رب  هک  ار  یقح  دوب ، رادـیاپ  نانمـشد  اب  راکیپ  رد  هک  نآ  و  دوس ، كاخ  هب  ار  ناقفانم  ینیب  دومرف  عنم  تشز  راک  زا  هک  نآ  و 
ار يو  زیخاتـسر  زور  دروآ و  مشخ  وا  رطاـخ  هب  ادـخ  دـیآ ، مشخ  هب  ادـخ  يارب  دوب و  نمـشد  ناقـساف  اـب  هک  نآ  و  دوـمن ، ادا  دراد 

ینمشد ندیدرگ و  وس  رگید  هب  قح  هار  زا  ندرک و  تموصخ  نتفر و  مهو  یپ  تسا : رادیاپ  نوتـس  راهچ  رب  رفک  .دیامن و  دونـشخ 
، تشگ روک  قح  ندید  زا  دـیزرو ، تموصخ  ناوارف ، ینادان  زا  هک  نآ  و  تشگنزاب ، قح  هب  تفرگ  مهو  یپ  هک  نآ  سپ  .ندـیزرو 

ینمـشد هک  نآ  و  دـیدرگ ، یهارمگ  تسم  دـید و  ییوـکین  ار  یتـشز  تشز و  ار  ییوـکین  دـش ، وـس  رگید  هب  قـح  هار  زا  هک  نآ  و 
.رادیاپان راک  وش  نورب  تخس و  شراک  دش و  راوشد  شیارب  اههار  دیزرو 

نآ سپ  .ندیدرگ  راگزور  ياه  هثداح  میلـست  و  ندوب ، لد  ود  ندیـسرت و  ندومن و  لادج  راتفگ  رد  تسا : هبعـش  راهچ  رب  کش  و 
، دیـسرت دـمآ  شیور  شیپ  هک  زیچ  ره  زا  هک  نآ  و  درواـین ، نورب  تهبـش  یکیراـت  زا  ار  شیوـخ  درک ، دوـخ  تداـع  ار  لادـج  هک 
ار شناهج  ود  ره  داهن  ندرگ  ترخآ  ایند و  یهابت  هب  هک  نآ  و  دوسب ، ار  وا  ناطیـش  یپ  دوب  لد  ود  هک  نآ  و  دیزخ ، سپاو  هتـسویپ 

تـسا دوـصقم  باـتک  نیا  رد  هک  يراـک  شور  زا  ندـش  نورب  يزارد و  میب  زا  هک  دوـب  يراـتفگ  نخـس  نیا  زا  سپ  و   ] .داد داـب  هب 
[ .میدرواین

یلیبدرا

زا ربص  سپ  داهج  لدع و  نیقی و  ربص و  رب  تسنوتس  لصا و  راهچ  رب  نامیا  هک  دومرف  سپ  نامیا  ریسفت  زا  ارترضح  نآ  دندیسرپ  و 
تـستاذل هدننکـش  هک  گرم  مشچ  ایند و  كرت  خزود و  زا  ندیـسرت  تنجب و  يدنموزرآ  رب  تسا  هبعـش  راهچ  رب  تفـص  راهچ  نآ 

دـش تبغر  یب  هک  ره  اهمارح و  زا  دش  رود  شتآ  زا  دیـسرت  هک  ره  سفن و  ياهوزرآ  وزا  دش  لیاز  تشهبب  تسقاتـشم  هک  ره  سپ 
تفص راهچ  نآ  زا  نیقی  اهیئوکین و  رد  دومن  باتش  ار  گرم  تشاد  مشچ  هک  ره  تایلب و  نامز  رد  ات  اهتبیصم  درمـش  راوخ  ایند  رد 
هقیرط رب  نامدرم و  تربع  زا  نتفرگ  دنپ  رب  نآ و  قیاقح  جارختسا  نآرق و  ریسفت  رب  یکریز و  ندینادرگ  انیب  رب  تسا  هبعش  راهچ  رب 

وا رم  دش  ادیوه  هک  ره  یملع و  یلمع و  تمکح  ار  وا  رم  دش  نشور  دوخ  یکریز  هنتف و  رد  هدش  انیب  هک  ره  سپ  ناینیشیپ  شور  و 
رب نآ  زا  لدـع  ناینیـشیپ و  نایم  رد  دوب  ار  نتفرگ  تربع  تخانـشب  هک  ره  نارگید و  لاح  زا  نتفرگ  تربعب  دـش  اسانـش  تمکح  ار 

؟؟؟ رعق رد  هدننک  صوغ  مهف  رب  تسا  هبعش  راهچ 

هک ره  سپ  نآ  يراوتـسا  يرابدرب و  تلادع و  زا  هرداص  ياهتمکح  یگزات  توارط و  رب  هک  ره  دوخ و  شناد  رد  نتفر  ورف  تسناد 
روما رد  درکن  ریصقت  دشاب  رابدرب  هک  ره  تمکح و  مکح و  روخبآ  عضاوم  زا  دیدرگ  زاب  ار  دوخ  نتسناد  تیاهنب  تسناد  درک  مهف 

زا نتـشادزاب  یئوکینب و  ندومرف  رب  تسا  هبعـش  راهچ  رب  نآ  زا  داهج  هدش و  هدوتـس  نامدرم  رد  درک  تسیز  دوخ و  دـیدش  لهس و 
یهن هک  ره  ار و  نانمؤم  ياهتشپ  تخاس  تخس  یئوکینب  درک  رما  هک  ره  سپ  ناقساف  اب  ینمـشد  نآ و  عضاوم  رد  یتسار  دب و  راک 

نمـشد هک  ره  دوب و  وا  رب  هچنآ  دراذـگ  ياـهیاج  رد  دوب  تسار  هک  ره  ارناـقفانم و  ياـهینیب  دـیلام  تلذـم  كاـخ  رد  رکنم  زا  درک 
رتخـس زور  رد  ار  وا  دینادرگ  دونـشوخ  وا و  يادعا  رب  وا  يارب  ادخ  درک  بضغ  ادـخ  ياضر  يارب  درک  بضغ  ار و  ناقـساف  تشاد 

رب رگیدکی و  رب  ندرک  عازن  رب  قح و  بلط  رد  ندیزرو  طارفا  ندش و  رود  رب  تساپرب  نوتـس  راهچ  رب  زین  رفک  ادـخ و  دـهاوخ  رگا 
نامدرمب عازن  درک  رایـسب  هک  ره  قحب و  تشگزاب  دیزرو  قمعت  هک  ره  سپ  ندیزرو  فالخ  رب  تسا و  طیرفت  هلیذر  هک  ندش  جـک 

دـش تسم  يدب و  وا  دزن  دومن  وکین  یکین و  وا  دزن  دومن  دب  تفر  جـک  هک  ره  قح و  ره  بلطم  لصا  زا  وا  يروک  دـش  مئاد  ینادانب 
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نوریب ياج  دش  گنت  وا و  راک  وا  رب  دش  تخـس  وا و  شنیب  روما  ياههار  وا  رب  دش  راوشد  دـیزرو  فالخ  هک  ره  یهارمگ و  یتسم 
رب نتـشگ و  ددرتم  روما و  رب  ندومن  مادـقا  رب  فوخ  رب  تسقح و  هچنآ  رب  ندرک  لادـج  رب  تسا  هبعـش  راهچ  رب  کـش  وا و  ندـمآ 
رد هچنآ  ار  وا  دیناسرت  هک  ره  وا و  یناملظ  بش  درکن  حبـص  دوخ  تداع  ار  لادـج  دـینادرگ  هک  ره  سپ  یهابت  يارب  نداهن  ندرگ 

ياهمـس ار  وا  درک  لاـمیاپ  ترثکب  ندرک  کـش  رد  درک  دّدرت  هک  ره  دوخ و  ياـه  هنـشاپ  رب  تشگزاـب  هلئاـه  روما  زا  تسوا  شیپ 
سپ دیامرف و  یم  یـضر  دیـس  ترخآ  رد  مه  ایند و  رد  مه  تشگ  كاله  ار  ترخآ  ار و  ایند  تکاله  داهن  ندرگ  هک  ره  ناوید و 

رد تسا  دوصقم  هک  یضرغ  زا  نتفر  نوریب  نخـس و  ندیـشک  زارد  سرت  ههجب  ارنآ  ندرک  دای  میدرک  كرت  تسلیوط  یمالک  نیزا 
تسا ظافلا  راصتخا  نآ  باتک و  نیا 

یتیآ

.داهج لدع و  نیقی و  ییابیکش و  تسا : هیاپ  راهچ  ار  نامیا  دومرف : دندیسرپ ، ار  نامیا  ینعم  نینمؤملا  ریما  زا 

.راظتنا ییاسراپ و  سرت و  قوش و  تسا : هبعش  راهچ  زین  ار  ییابیکش 

تاـمرحم زا  هک  دـیاب  دـسرت ، خزود  شتآ  زا  هک  ره  دـیوج و  يرود  تاوهـش  زا  هک  دـیاب  دـشاب ، تشهب  قوـش  وا  رد  هـک  ره  سپ ،
ياهراک هب  دـشاب ، گرم  راظتنا  رد  هک  ره  دوش و  ناسآ  يو  رب  اهتبیـصم  لمحت  دـنیزگ ، ییاسراپ  اـیند  رد  هک  ره  و  دـنک ، باـنتجا 

.دنک باتش  کین 

شور هب  نتفر  زیمآ و  تربع  ياهزیچ  زا  نتفرگ  دـنپ  تمکح و  يور  زا  تفایرد  هنادنمـشوه و  ییانیب  تسا : هبعـش  راهچ  ار  نیقی  و 
.ناینیشیپ

هنوگچ هک  تسا  هتخومآ  دوش ، راکشآ  يو  رب  تمکح  زا  هک  ره  دوش و  راکـشآ  يو  رب  تمکح  درگن ، يدنمـشوه  يور  زا  هک  ره 
.تسا هتسیز  هتشذگ ، رد  ناگتشذگ  اب  ییوگ  دزومآ ، ار  نتفرگ  تربع  هک  ره  دریگ و  تربع  ثداوح  زا 

ندوب خسار  وکین و  یندرک  يرواد  دبایرد و  ار  قیاقح  هک  یملع  دـسر و  اهزیچ  قمع  هب  هک  یمهف  تسا : هبعـش  راهچ  ار  تلادـع  و 
دیآ و نوریب  باریس  نید  ماکحا  روخشبآ  زا  دسر ، ییاناد  قمع  هب  هک  ره  دسر و  ییاناد  قمع  هب  دنک  مهف  وکین  هکنآ  .يرابدرب  رد 

.دنک تسیز  هدوتس  مدرم ، نایم  رد  دیامنن و  ریصقت  اهراک  رد  دزاس ، دوخ  راعش  ار  يرابدرب  هک  ره 

.ناقساف اب  ینمشد  نید و  هار  رد  راکیپ  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تسا : هبعش  راهچ  زین  ار  داهج 

ره هدیلام و  كاخ  رب  ار  ناقفانم  ینیب  دیامن ، رکنم  زا  یهن  هک  ره  تسوکین و  ینابیتشپ  ار  نانمؤم  دـنک ، فورعم  هب  رما  هک  ره  سپ ،
، دوش نیگمشخ  ادخ  يارب  دنک و  ینمـشد  ناقـساف  اب  هک  ره  هدروآ و  ياج  هب  هتـشاد  هدهع  رب  ار  هچنآ  دنک ، راکیپ  ادخ  هار  رد  هک 

.تسا هتخاس  دونشخ  ازج  زور  رد  ار  ادخ 

.ندیزرو ینمشد  قح و  زا  فارحنا  ندرک و  تموصخ  هدوهیب و  يواکجنک  تسا : هیاپ  راهچ  ار  رفک 
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ندید زا  شا  هدید  هراومه  دزادرپ ، تموصخ  هب  ینادان  ببـس  هب  هک  ره  .دسرن  قح  هب  دنک ، يواکجنک  هدوهیب  اهراک  رد  هک  یـسک 
ره دوش و  تسم  یهارمگ  هداب  هب  درادنپ و  یکین  ار  يدـب  دراگنا و  يدـب  ار  یکین  ددرگ ، فرحنم  قح  زا  هک  ره  دـشاب و  انیبان  قح 

.دنام هتسب  وا  رب  ندش  نوریب  هار  دوش و  راوشد  شراک  ددرگ و  تشحو  رپ  راومهان و  شیاههار  دزرو ، ینمشد  هک 

.میلست یلدود و  ساره و  لوه و  هدوهیب و  لادج  تسا : هبعش  راهچ  زین  ار  کش 

هب دـنام و  سپاو  دـسرتب ، دراد  شیپ  رد  هک  ییاـهراک  زا  هک  ره  ددرگن و  لدـب  زور  هب  شبـش  دزاـس  دوخ  تداـع  ار  لادـج  هک  ره 
رد نت  ترخآ  ایند و  یهابت  هب  هک  ره  دوش و  نیطایـش  ياهمـس  رپس  سپ  دـیآ ، راـتفرگ  یلدود  دـیدرت و  هب  هک  ره  دـسرن و  دوصقم 

.ترخآ رد  مه  دوش و  كاله  ایند  رد  مه  دهد ،

زا شندوب  جراخ  نخس و  ندیـشکزارد  هب  میب  زا  میدرک  يراددوخ  نآ  رکذ  زا  ام  هک  تسا ، یمالک  نیا  زا  سپ  دیوگ : یـضر  دیس 
.ام عوضوم 

نایراصنا

: تسا هیاپ  راهچ  رب  راوتسا  نامیا  : داد خساپ  ، دش لاؤس  نامیا  اب  هطبار  رد  شترضح  زا 

 . داهج ، تلادع ، رواب ، ییابیکش

زا سرت  رد  هک  نآ.دـنادرگ  تاوهـش  زا  لد  تسا  تشهب  قاتـشم  هک  نآ   . راظتنا ، دـهز سرت ، ، قایتشا : تسا هبعـش  راهچ  ار  ییابیکش 
يوس هب  تسا  گرم  راظتنا  رد  هک  نآ  و.درمش  ناسآ  ار  بئاصم  تسایند  هب  تبغر  یب  هک  نآ.درک  يرود  تامرحم  زا  تسا  شتآ 

 . تفاتش تاریخ 

ییانیب یکریز  رد  هک  نآ   . ناکاپ شور  هب  ادتقا  ،و  نارگید زا  يریگدنپ  ، هنامیکح تفایرد  هناکریز ، ییانیب  : تسا هبعـش  راهچ  ار  رواب 
هک دنام  نانچ  تسناد  ار  يریگدنپ  هک  ره  و.تسناد  ار  يریگدنپ  دش  نشور  تمکح  ار  هک  ره  و.دـش  نشور  شیارب  تمکح  تفای 

 . هدوب ناگتشذگ  نایم  رد 

شناد قامعا  دیمهف  تسرد  هک  نآ.يرابدرب  رد  يراوتـسا  ، نشور يرواد  ، شناد یـصاوغ  ، تسرد مهف  : تسا هبعـش  راهچ  ار  تلادع 
.تشگزاب باریس  تعیرش  ماکحا  روخشبآ  زا  تفایرد  ار  شناد  قامعا  هک  یسک.تفایرد  ار 

 . دومن یگدنز  یکین  یگدوتس و  هب  مدرم  نایم  رد  ،و  درکن یهاتوک  شراک  رد  دیزرو  يرابدرب  هک  ره  و 

فورعم هب  رما  هب  هک  نآ   . ناراکدـب اـب  ینمـشد  ، قح عضاوم  رد  تقادـص  ، رکنم زا  یهن  فورعم ، هب  رما  : تسا هبعـش  راـهچ  ار  داـهج 
.دومن اناوت  ار  نمؤم  مدرم  تساخرب 

شا هفیظو  هب  دومن  تیاـعر  ار  قح  عضاوم  رد  قدـص  هک  نآ  و.دـناسر  تلذ  كاـخ  هب  ار  ناـقفانم  ینیب  درک  رکنم  زا  یهن  هک  ره  و 
دونشخ تمایق  رد  ار  وا  دریگ و  مشخ  وا  رطاخ  هب  دنوادخ  تفرگ  مشخ  ادخ  يارب  درک و  ینمـشد  ناراکدب  اب  سک  ره  و.درک  لمع 
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 . دزاس

باوصان يواکجنک  هک  نآ   . ینمـشد و  قح ، زا  فارحنا  ، مدرم اب  دروخ  دز و  ، باوصان يواکجنک  : تسا هیاـپ  راـهچ  رب  راوتـسا  رفک 
قح زا  هک  نآ  و.دـش  روک  قح  ندـید  زا  هتـسویپ  تساخرب  مدرم  اب  دروخ  دز و  هب  تلاـهج  یپ  زا  هک  نآ  و.تشگن  زاـب  قح  هب  درک 

.دش یهارمگ  یتسم  راچد  هدید و  یبوخ  ار  يدب  يدب و  ار  یبوخ  تشگ  فرحنم 

 . تشگ گنت  شتاجن  هار  ،و  تخس شراک  ،و  راوشد شیاههار  دومن  ینمشد  هک  نآ  و 

.دشن تیاده  حبص  شیهارمگ  بش  درک  دوخ  هویش  ار  لادج  هک  نآ   . نتخاب دوخ  و  یلد ، ود  ، سرت ، لادج : تسا هیاپ  راهچ  رب  کش 

نآ و.درک  شلامیاپ  ناطیـش  ياهماگ  تشگ  یلد  ود  مزـالم  سک  ره  و.دومن  درگ  بقع  تشاد  ور  شیپ  هچنآ  دـناسرت  ار  هک  ره  و 
داد نت  ترخآ  ایند و  تکاله  هب  هک 

 . دش دوبان  ناهج  ود  ره  رد 

تـسا باـتک  نیا  رد  اـم  دـصق  هـک  یـشور  زا  نـتفر  نوریب  ندـش و  ینـالوط  سرت  زا  ار  نآ  هـک  دوـب  يراـتفگ  نخـس  نـیا  زا  سپ 
 . میتشاذگاو

اه حرش 

يدنوار

هللا یلص  هلوسر  هب  یتا  هللا و  هبجوا  ام  عیمب  طقف  بلقلاب  قیدصت  وه  نامیالا  هقیقح  نال  لئاسلا ، نامیالا  سابل  نع  مالسلا  هیلع  هلاس 
نا مالسلا  هیلع  باجاف  .قح  اهلک  هیهاون  یلاعت و  هرماوا  نا  .هلدع و  هللا و  دیحوتب  لوقی  نمم  مالسلا ، هیلع  هججح  هاور  هلآ و  هیلع و 
نا دعب  و  هللا ، لدعب  ملعلا  دعب  الا  هطئارـش  متی  و ال  اقح ، هنوکل  نیقیلاب  الا  تبثی  و ال  هلیـصحت ، یف  ربصلاب  الا  لصحی  نامیالا ال  اذـه 

يرجی وه  يذلا  کشلا  و  هدض ، وه  يذلا  رفکلا  عفد  یف  سفنلا  هدهاجمب  الا  رقتسی  و ال  قلخلا ، قلاخلا و  نیب  هنیب و  فصنی  لدعی و 
اـصوصخم اقیدصت  نامیالا  نا  يرت و  امک  مئاعدلا  عبرالا  هذه  یلع  نامیالا  ینبمف  .ودـع  لک  ناطیـشلا و  هدـهاجم  دـضلا و  يرجم 

ضرفل نیتـبترم  یلع  اـهرکذ  و  هلـصخ ، هرـشع  تس  یه  هتنیز  ناـمیالا و  ساـبل  یه  یتـلا  لاـصخلا  عورف  نا  لاـق : مث  .هانمدـق  اـمک 
.هلصخ نورشع  اهعیمج  هعبرا و  لوصالاف  بعش ، عبرا  اهنم  هدحاو  لکل  نا  هلمجلا  هذه  لیصفت  رکذ  مث  .عبرا  همئاعد  لاقف : حیحص ،
هدحاو مضلاب  هبعـشلا  .مئاعد و  عمجلا  و  هرکبلا ، اتبـشخ  ناتماعدـلا : و  اهیلع ، دـمتعت  مایخلا  یه  یتلا  برعلا  تویب  دامع  مئاعدـلا : و 
کلذک .هیف و  طرـشب  سیل  حابملا  نع  ربصلا  نال  نامیالا ، نم  ربص  لک  سیل  .هراعتـسا و  انهه  امهالک  و  ناصغالا ، یه  و  بعـشلا ،
داهجلا لدعلا و  نیقیلا و  ربصلا و  ماسقا  نم  رکذ  کلذل  و  نامیالا ، نم  نوکی  ءایـشالا ال  نم  ریثکب  نیقیلا  ملع  نال  نیقیلا ، یف  لوقلا 
.هیهتشی ام  عیمج  نع  هسفن  بیط  يا  تاوهشلا : نع  السو  .راظتنالا  بقرتلا : .فاخ و  قفشا : و  فوخلا ، قفـشلا : .نامیالا و  نم  وه  ام 

عفدت يذـلا  ملعلا  همکحلا : .فرعتلا و  لماتلا و  رـصبتلا : .هنطف و  رـسکلاب  نطف  دـق  حـتفلاب و  یـشلا ء  تنطف  لوقی : مهفلاک ، هنطفلا  و 
لیواتلا و .اهدارم و  یلع  جورخلا  نم  اهعنمی  هبادـلا  کنحب  طاـحا  اـم  یه  و  ماـجللا ، همکح  نم  راعتـسم  حـیبقلا ، لـعف  نع  ناـسنالا 
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یف رـصبت  نمف  هلوقف  رابتعالا ، نم  مسالا  هربعلا : .هترـسف و  يا  هتلوات  هتلوا  لاـقی : یـشلا ء ، هیلا  لوی  اـم  ریـسفت  وه  و  ینعمب ، لـیواتلا 
لاوـحا ارق  نم  و  کلذـب ، ربـتعا  کلذـک  ناـک  اذا  و  هلبق ، نیدـلا  همکح  هل  ترهظ  تققحت و  موـلعلا  یف  رکفت  رظن و  نم  يا  هنطفلا 

وه يذـلا  صوغلا  نم  راعتـسم  دـیکاتلل ، فوصوملا  یلا  هفـصلا  هفاضا  مهفلا  صیاغ  .مهعم و  ناک  هناک  اربع و  هل  تناک  نیـضاملا و 
یلع صوغی  يذـلاک  هیلع  وه  ام  یلع  علطیف  یـشلا ء  یلع  مجهی  يذـلا  صئاغلا : مهفلا  .ءاملا و  یف  صاغ  دـق  و  ءاـملا ، تحت  لوزنلا 

: هخاـسرلا .اـهتراضغ و  همکحلا و  نسح  مکحلا : هرهز  .رونلا و  هرهزلا : .روغلا و  دـیعب  نـالف  لاـقی  هرعق ، یـش ء : لـک  روغ  .ولوللا و 
.هضغبا يا  انالف  نالف  ینش ء  لاقی  ضغبلا ، نانشلا : .توبثلا و 

دعابتلا رعقتلا و  مالکلا : یف  قمعتلا  .ءایـشالا و  نیبتت  اهدـضب  هل و  نادـض  امهنال  نامیالا  نع  لئـس  دـق  کشلا و  رفکلا و  رکذ  امنا  و 
.لیملا غیزلا : .مصاختلا و  عزانتلا : و  انسح .)  ) لقعلا لیلد  قفاوی  يذلا  دومحملا )  ) هرهاظ كرتی  کلذ و  یف  ناسنالا  فسعتی  ناب  هیف ،

.لک رصبلا : غاز  .هنع و  لام  قیرطلا : نع  لاز  .عجری و  مل  يا  بنی : مل  .هدیدشلا و  همـصاخملا  هاداعملا و  یه  و  هقاشملا ، قاقـشلا : و 
دعابتل بناج  يا  قش  یف  كاذ  قش و  یف  اذـه  ناک  يا  انالف : نالف  قاش  لاـقی : .هموصخلا و  یف  هتبذاـج  اذا  هتعزاـن  ردـصم  عازنلا  و 
کـشلا .دتـشا و  يا  هرما : لضعا  .هبعـص و  يا  هرعو : تراص  هقرط  نم  ترعو  و  بعـص ، يا  قیرطلا : رعو  .هوادع و  اضغب و  امهبولق 

: الوه یـشلا ء  هلاه  .کشلا و  مظعا  يرامتلا  و  هیف ، کش  اذـک  یف  يرامت  و  مصاختلا ، يرامتلا : .رفکلا و  نم  عون  نیدـلا  لوصا  یف 
: هیبقع یلع  صکن  .هداعلا و  ندـیدلا : .هتلداج و  اذا  لجرلا  تیرام  ردـصم  ءارملا  .دایقنالا و  مالـستسالا : .فوخلا و  لوهلا : و  هعزفا ،

هیلع بلغ  کـشلا  یف  ددرتـی  اـکاش و  ناـک  نم  يا  برعم ، وـه  و  کبنـس ، عـمج  کبانـسلا : .کـشلا و  بیرلا : .دـترا و  عـجر و  يا 
مولعلل رمثم  هیف  رکفتلا  راثکا  و  ریبدت ، ناحتما و  لقا  اهجرختـسی  هبیجع  لصفلا  اذـه  یناعم  .سیلبا و  دونج  هیلع  یلوتـسا  ناطیـشلا و 

.همجلا

يردیک

و هتیلح ، هعورف و  هعباوت و  نامیالا و  ملاعم  ینعی  نامیالا ، باتکلا و ال  ام  يردـت  تنک  ام  هلوق : یف  یلاعت  هللا  دارا  اـم  ناـمیالاب  ینع 
یبلقلا قیدـصتلا  وه  نامیالا  نا  هناظم  یف  لیلدـلا  نم  تبث  اـمل  لاـمعالا  لاوحـالا و  لاوقـالا و  نم  هیلع  نموملا  نوکی  نا  یغبنی  اـم 
نموملا نال  هنع  نموملا  ینغتـسی  و ال  لامعالا ، دشا  هنال  ربصلا  نامیالا  ملاعم  نم  هدع  امیف  هیلع  مدق  و  هب ، قیدصتلا  بجی  ام  عیمجب 

الک : ) یلاعت لاق  امک  نایغطلا  رطبلا و  هل  لصح  هسفن  کلمی  مل  ربصی و  مل  ولف  همعنلا ، یف  ناک  اذاف  .هنحملا  یف  اما  و  همعنلا ، یف  اـما 
ربصی مل  نیح  هبلعث  قح  یف  یلاعت  لاق  و  نیقیدـصلا ، تاـمالع  نم  همعنلا  هیفاـعلا و  یف  ربصلا  و  ینغتـسا ) هار  نا  یغطیل  ناـسنالا  نا 

اهب و نئمطی  اهیلا و ال  نکسی  نا ال  همعنلا  یلع  ربصلا  و  نوضرعم ، مه  اولوت و  هب و  اولخب  هلضف  نم  مهاتا  املف  هیفاعلا ، همعنلا و  یلع 
نع بانتجالا  تاعاطلاب و  ماـیقلا  نم  ناـسنالا  مئـالی  ـال  یتلا  لاوحـالا  یف  ربصلا  نع  ینغ  ـالف  هنحملا  یف  اـما  و  هیراـع ، اـهنا  فرعی 

لصاب قلعتی  ام  نیقیلاب  دری  مل ، اننیعاب و  کناف  کبر  مکحل  ربصاف  یلاعت : لاق  .ضارمالا  لاومالا و  صقن  هزعالا و  توم  یصاعملا و 
زازتحالا کیلا  لدـعلاف  كریغ  یلا  اما  کیلا و  لدـع  ام  لدـعلا  دـعب و  هرـسف  ام  یلع  هیلع  عرف  وه  امب  ملعلا  لوصح  دارا  لب  نامیالا 

وه اذه  هیبضغلاب و  هیناوهشلا  هیناوهشلاب و  هیبضغلا  نکیف  امهطلست  هیبضغلا و  و  هیناوهـشلا ، هوقلا  فعـض  یف  نایغطلا  نارـسخلا و  نم 
و دعب ، هرسف  امک  هللا  باوث  یلا  قایتشالا  قوشلاب  ینع  و  نازیملا ، اورـسخت  طسقلاب و ال  نزولا  اومیقا  و  یلاعت : لاق  .یقیقحلا  نازیملا 

بولقلا تلبج  هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  لاق  امک  هبوبحم  وهف  دـحاو  نسحا  نم  یلاعت و  هللا  ءاقل  هبحم  موق  دـنع  قوشلا  نوکی  دـق 
کلذـکف هسفن  لامک  بحی  و  هسفن ، ءاقب  بحی  هسفن و  بحی  لقاعلا  ناک  اذا  و  اهیلا ، ءاـسا  نم  ضغب  و  اـهیلا ، نسحا  نم  بح  یلع 
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قوشلا و  کئاقل ، یلا  قوشلا  کلاسا  ءاعدلا : یف  لاق  هنا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نع  يور  .هلمکا  هاقبا و  هسفن و  دجوا  نم  بحی 
قوشلا لایخلا و  یف  رـضاح  هصخـش  ههج  نم  بئاغ  هناف  قوشعملاک ، هجو  نم  بئاغ  هجو  نم  دـهاش ، وه  ام  یلا  نوکی  دـهاشلا  یف 
انربتعا اذا  و  سنالا ، وه  کلذـف  هللا  هفرعم  نم  هیف  مسترا  ام  بلقلا و  لاح  انربتعا  اذاـف  ادـهاشم  اـسوسحم  نوکی  یتح  عبطلا  یـضاقت 

مامت اذـه  و  قوشلا ، وه  اذـهف  هلیـصحت  ءرملا  بلط  کلذ و  یلاـعت ، هللا  هفرعم  لیـضافت  نم  ناـسنالل  لـصحی  مل  اـم  و  بلقلا ، لاـح 
لوق ینعم  هبقارملا  بقرتلا و  و  اذه ، لبق  هرکذ  یـضم  دقف  دهزلا  اما  .انرون  انل  ممتا  انبر  کلذ : یف  یلاعت  لاق  يذـلا  وه  و  بولطملا ،

یف اقرغتـسم  هبلق  نوکی  نا  قیدصلا  هبقارم  و  اوبـساحت ، نا  لبق  مکـسفنا  اوبـساح  ربخلا  یف  و  دغل ، تمدق  ام  سفن  رظنتل  و  یلاعت : هللا 
هرخالا و ایندـلا و  مه  هللا  هاـفک  دـحاو  مه  همه  حبـصا و  نم  هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  لاـق  اـمک  هللا  ریغ  یلا  تفتلی  ـال  هللا و  رکذ 

یلا تافتلا  مهل  لب  .هللا  لیبس  یف  قارغتـسالا  مهدـعاسی  مل  مهیلع و  علطم  یلاعت  هللا  ناب  مهتفرعم  نیمیلا  باحـصا  ءاحلـصلا و  هبقارم 
اهنم ناک  ام  مامتالاب و  هیلع  لبقا  هللا  یـضرل  اقفاوم  اهنم  ناک  امم  هرطاوخ  هراکفا و  یلا  رظنی  نا  بقرتلا  هقیقح  مهلاوحا و  مهـسفنا و 

مل اذا  یلوالا  ملعلا  لقعلا و  ناف  مولعلا  باستکا  وه  هترـصبت  لقعلا و  ءاکذف  هنطفلا  اما  هنم و  عنتما  هللا و  نم  یحتـسا  هللا  اضرل  افلاخم 
لواـت و  : ) مالـسلا هیلع  هلوـق  .هبـستکملا  موـلعلا  یلا  هب  لـصوت  اذا  یمعلا  نع  جرخی  اـمنا  یمعا و  یمـسی  بستکملا  ملعلا  هب  نرتـقی 

باتکلا و مهملعی  مهیکزی و  و  یلاعت : لاق  هلوسر  هللا و  لوق  ملعی  ناب  همکحلا  یلوا  اولاق و  اـمیف  ءاـمکحلا  دارمب  ملعلا  وه  همکحلا .)
، لاوحالا فیرـصت  و  ناصقنلا ، هداـیزلا و  نم  هفلخ  یف  هللا  هثدـحی  اـمم  يری  اـمیف  رکفتلا  راـبتعالا و  وه  هربعلا .) هظعوم  و   ) .همکحلا

یف ءایبنالا  هریـس  یلع  ءاذتحالا  وه  نیلوالا .) هنـس  و   ) .اهئارو ءاقبلا  نا  و  اهلاوز ، ایندـلا و  ءانف  یلع  و  میکح ، عناص  یلع  اهب  لدتـسیف 
، هلوسر هللا و  مالک  یناعمب  ملاعلا  نـال  مکحلا : عئارـش  نع  ردـص  هلوق  .هدـیقع  ـالوق و  و  ارهج ، ارـس و  يوقتلا  همادتـسا  هماقتـسالا و 

جاجللا هارامملا و  راص  نم  يا  هلیل  حبـصی  مل  اندـید  ءرملا  لعج  نم  هلـضافلا  هریـسلا  و  هلداعلا ، هموکحلاب  ساـنلا  نیب  الـصاف  نوکی 
لثملا یف  ءاور و  هجهب و  همالک  هراوحل و  ءایـض و ال  هملاظل  ـال  و  حاـتفنا ، هتلاـهج  قـالغمب  ـال  و  حابـص ، هتریح  هلیلل  سیلف  هتداـع ،

سیقلائارما ناک  هتوتیبلا و  هعم  قیطی  تناک ال  سیقلائرما و  هارما  هتلاق  وجنی  ـال  ءـالبلا و  نم  هاـجنلا  عقوتی  نمیف  برـضی  لـیل  حبـصا 
حیبقلا لعف  نع  ناسنالا  عفدی  يذـلا  ملعلا  همکحلا : .زاجم و  انهاه  امهالک  نصغلا و  هبعـشلا : و  دامعلا ، هماع : دـلاق  هظافلا  اما  .اکورف 
مهفلا و  دیکاتلل ، فوصوملا  یلا  هفصلا  هفاضا  مهفلا : صئاغ  .هریصباذ و  راص  رکفت و  رظن و  يا  هرـصبت : .ماجللا  همکح  نم  راعتـسم 

: هعیرـشلا هرعق و  یـش ء : لـک  روغ  .ولوللا و  رردـلا و  یلع  صوغی  نمک  هیلع ، وـه  اـم  یلع  عـلطیف  یـشلا ء ، یلع  مجهی  اـم  صئاـغلا 
هل نادض  امهنال  نامیالا  نع  لئس  دق  و  کشلا ، رفکلا و  رکذ  امنا  و  ضغبلا ، نانشلا : و  توبثلا ، هخاسرلا : و  رونلا ، هرهزلا ، و  دروملا ،

عوجرلا و هبانالا : .هدیدشلا و  همـصاخملا  و  هاداعملا ، قاقـشلا : .هیف و  دعابتلا  رعقتلا و  مالکلا : یف  قمعتلا : .ءایـشالا و  نیبتی  دـضلاب  و 
.دترا يا  هیبقع : یلع  صکنو  .دتشا  رمالا : لضعا 

مثیم نبا 

رب نامیا   ) ینمشد هنیک ، نائنش : ییانشور  هرهز : ندرک  نایب  ریسفت ، لیوات : یهاگآ  شنیب ، رصبت : هخاش  هبعش : هناخ  ياهنوتس  مئاعد :
ییاسراپ و سرت ، یگتـسبلد ، تسا : هنوگراهچ  يرابدرب  اـما  .داـهج  يرگداد و  نتـشاد ، رواـب  يراـبدرب ، تسا : راوتـسا  هیاـپ  راـهچ 
و دشوپ ، یم  مشچ  اهنآ  زا  دنک و  یم  شومارف  ار  یناسفن  ياهـشهاوخ  دشاب  تشهب  هب  دـنمقالع  هتـسبلد و  سک  ره  نیاربانب  راظتنا ،
ار ایند  ياـهمغ  تسا  اـسراپ  اـیند  رد  سک  ره  و  دزیهرپ ، یم  تسا  اوراـن  مارح و  هچنآ  زا  دـشاب ، كاـنمیب  خزود  شتآ  زا  سک  ره 

نیع رد  ندوب  انیب  تسا : مسق  راهچ  زین ، نیقی  اما  .دباتـش  یم  کین  ياهراک  هب  دراد ، ار  گرم  راظتنا  سک  ره  و  درامـش ، یم  کبس 
زیوالد نانخس  دوب ، انیب  یکریز  نیع  رد  هک  ره  سپ  ناینیشیپ ، شور  تربع و  هار  زا  يریگدنپ  تقیقح ، هب  ندیسر  هجوت و  یکریز ،
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اب سک  ره  و  دوش ، یم  انـشآ  نارگید  زا  يریگ  تربـع  اـب  دـشاب ، نشور  وا  رب  زیمآ  تمکح  نخـس  هک  ره  و  دـشاب ، نشور  وا  يارب 
هجوت تسا : عون  راهچ  زین  داد  لدع و  اما  .تسا  هدوب  اهنآ  اب  تسا و  هدرک  یم  یگدـنز  ناینیـشیپ  اب  ایوگ  دـش ، انـشآ  نتفرگ  تربع 
شناد تقیقح  هب  درک ، تقد  تفایرد و  سک  ره  بیترت ، نیا  هب  تباث ، يرابدرب  حیحص و  يرواد  شناد ، تقیقح  هب  ندیسر  قیمع ،

هب ح هک  ره  دیسر و 

نایم رد  دزرو و  یمن  یهاتوک  اهراک  رد  دوب ، رابدرب  هک  نآ  و  درک ، حیحـص  يرواد  لوصا ، ساـسا و  يور  زا  دیـسر ، شناد  تقیق 
و اج ، همه  رد  ییوگتـسار  رکنم ، زا  یهن  فورعم ، هب  رما  تسا : هنوگ  راهچ  رب  زین  داهج  اـما  .دـنک  یم  یگدـنز  یمانـشوخ  هب  مدرم 
زا یهن  هک  ره  و  هتخاس ، دـنمورین  ار  اهنآ  مکحم و  ار  نانموم  تشپ  دـنک ، فورعم  هب  رما  سک  ره  نیارباـنب  ناراـکهبت ، اـب  ینمـشد 

ناراکدب اب  سک  ره  و  هداد ، ماجنا  ار  شا  هفیظو  دشاب ، وگتـسار  اج  همه  رد  هک  نآ  و  هدـیلام ، كاخ  هب  ار  ناقانم  غامد  دـنک ، رکنم 
یم یضردیس  دنادرگ .) دونـشوخ  تمایق  زور  ار  وا  و  دریگ ، مشخ  وا  رطاخ  هب  دنوادخ  دوش ، نیگمـشخ  ادخ  يارب  و  دنک ، ینمـشد 
نیا رد  رظن  دروم  فدـه  زا  فارحنا  و  بلطم ، ندیـشک  ازارد  هب  سرت  زا  ار  نآ  اـم  هک  تسا  ینخـس  تراـبع  نیا  زا  سپ  و  دـیوگ :

نآ عورف  هب  هراشا  نامیا و  لوصا  حرش  رب  نخس  روحم  تسا ، زیوالد  نانخس  نیرتابیز  زا  نخـس  نیا  هک  نادب  .میدرکن  نایب  باتک ،
مدـع و لباقت  عون  زا  یلباقت  ناـمیا  اـب  زین  کـش  تسا و  ناـمیا  لـباقم  هطقن ي  رفک  نوچ  .تسا و  عورف  نآ  جـیاتن  هب  نآ  زا  سپ  و 

.دزاس نشور  حـضاو و  هلیـسو  نادـب  ار  نامیا  ات  تسا  هدومرف  هراشا  کش  ياه  هخاش  عورف و  رفک و  لوصا  ناکرا و  هب  دراد ، هکلم 
دنچ لصا و  کی  ياراد  هک  تسا  لماک  ناـمیا  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما دوصقم  ناـمیا ، اـما  دوش  یم  ناـیب  دوخ  دـض  هب  يزیچ  ره  اریز 
رواب قیدـصت و  زا  تسا  ترابع  نامیا ، لصا  نیاربانب  .دـسر  یم  لامک  مامت و  هب  ناـمیا  تـالامک  نآ  هلیـسو ي  هب  هک  تسا  لاـمک 

هدیدرگ عالبا  و  هتـشگ ، لزان  یهلا  ياهباتک  هچنادب  لالج و  فاصوا  لامک و  تافـص  همه ي  اب  گرزب ، راگدـیرفآ  دوجو  نتـشاد 
هدیدنـسپ و قالخا  تسار و  عقاو و  اب  قباطم  نانخـس  زا  دـنترابع  ددرگ ، یم  لماک  اـهنآ  هلیـسو ي  هب  ناـمیا  هک  یتـالامک  .تسا و 

عون ود  ياراد  یمدآ  سفن  اریز  تسا ، یمدآ  سفن  لامک  نامه  نآ ، هدـننک ي  لیمکت  ياه  هخاش  نامیا و  لصا  نیاربانب  تاداـبع ،
ياهممتم تسا و  یلمع  هوق ي  لامک  نامیا  لصا  سپ  .دراد  یگتـسب  ود  نیا  لامک  هب  زین  نآ  لاـمک  تسا و  یلمع  یملع و  هوق ي 

لیاضف ياه  هیاپ  لوصا و  نوچ  الاب : همدـقم ي  هب  هجوت  اب  نونکا  .تسا  یلمع  هوق ي  لامک  تادابع ، هدیدنـسپ و  قالخا  ینعی  نآ ،
هدرک و هراشا  اهنادب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما تسا ، تلادـع  تعاجـش و  تفع ، تمکح ، ینعی  اتراهچ  دـننامیا  لامک  ثعاب  هک  یقالخا 
و تسا ، هدروآ  هراعتـسا  اهنآ  زا  تسا ، هتـسباو  اهنادب  هناخ - ياه  هیاپ  دـننام  لماک - نامیا  دوجو  هک  ور  نآ  زا  ار  مئاعد )  ) هملک ي
يرظن و هوق ي  نتخاـس  لـماک  ناـمه  هک  یملع ، تمکح  .تسا  شخب  ود  ياراد  تمکح  .تسا  هدوـمرف  نیقی  هب  ریبـعت  تمکح  زا 

کف

زا شخب  نیا  و  دـشاب ، یم  یمدآ  ناوـت  رد  هک  يردـق  هب  تسا  یلمع  يرظن و  قیاـقح  هب  قیدـصت  و  روـما ، روـصت  هلیـسو ي  هب  ير 
ترابع یلمع ، تمکح  .دشاب و  هدش  لصاح  سفن  يارب  یناهرب  نیقی  اب  لامک  نیا  هک  دـنیوگ  یم  تمکح  یتروص  رد  ار  تمکح 

اهنآ و ندروآ  تسد  هب  تیفیک  یقالخا و  لیاضف  هب  یهاگآ  شناد و  هکلم ي  هلیسو ي  هب  تسا  بولطم  لامک  هب  سفن  ندیـسر  زا 
تروص هب  هک  یملع  تسا  یهیدـب  و  اهنآ ، زا  نتـسج  يرود  یگنوگچ  یقالخا و  ياهیدنـسپان  فلتخم  تاهج  هب  یهاگآ  نینچمه 
صرح زا  يراددوخ  نامه  تفع  و  تسا ، هدومرف  ربص  هب  ریبعت  تفع  زا  مالـسلا ) هیلع   ) ماما .دوب  دـهاوخ  نیقی  نامه  دـیآرد ، هکلم 

قبط رب  تسا ، سفن  ياوه  تهج  رییغت  نآ و  نتخاس  بوکرـس  توهـش و  هوق ي  زا  ندرکن  تعاطا  سوسحم و  ياهتوهـش  عاونا  رد 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 1288 

http://www.ghaemiyeh.com


تسنآ هدرک  ربص  هب  ریبعت  نآ ، زا  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هک  نیا  تهج  اما  .دش و  هراشا  نادب  الاب  رد  هک  یتمکح  حیحـص و  هشیدنا ي 
ندرکن ارجا  هار  زا  نآ  ندرک  بوکرـس  سفن و  لرتـنک  زا  تسا  تراـبع  ربـص ، فـیرعت  اریز  تسا ، ربـص  مزاوـل  زا  یکی  تفع  هـک 

ار وا  يراوگاـن  جـنر  اداـبم  هک ، نیا  زا  تسا  سفن  تفظاوـم  زا  تراـبع  ربـص ، دـنا : هتفگ  یـضعب  .اوراـن  تاذـل  دروـم  رد  شناـمرف 
هب ار  یمدآ  تسا  سفن  شـشک  دروم  هچنآ  هب  هقالع ي  ادابم  اب  و  درمـش ، مزال  ار  جنر  نآ  لمحت  لقع  هک  یلاح  رد  دـنک  بوکرس 
هک نیا  رگم  تسا ، هتـشاد  ترورـض  لقع  مکح  هب  نآ  زا  بانتجا  هک  یتروص  رد  دزاس ، بولغم  ار  سفن  دنک و  بذج  دوخ  فرط 
زا مالـسلا ) هیلع   ) ماـما نینچمه  .تسا و  تفع  همزـال ي  فـیرعت  نیا  اـب  ربـص  هک  تسا  نشور  و  ددرگ ، لـئان  نادـب  عورـشم  هار  زا 
مزال رب  موزلم  مسا  قالطا  باب  زا  ریبعت  نیا  و  تسا ، تعاجـش  نتـشاد  داهج  همزال ي  هک  نیا  لیلد  هب  هدرک  ریبعت  داهج  هب  تعاجش 

اـهیراوگان و لـمحت  يارب  هلیـسو  نادـب  ار  دوخ  دـیاب  ناـسنا  هک  يروما  رب  مزـال  مادـقا  هکلم ي  زا  تسا  تراـبع  تعاجـش  و  تسا ،
، روهـشم تلیـضف  هس  زا  هک  يا  هتـسجرب  هکلم ي  زا  تسا  ترابع  لدـع  اما  .دزاـس  یم  هداـمآ  دوش ، یم  هجوتم  وا  هب  هک  ییاـهجنر 
طارفا و فرط  ود  ینعی  تلیذر  ود  هب  دودـحم  لـیاضف  نیا  زا  مادـک  ره  هک  دـش  نشور  ـالبق  تساـهنآ و  اـب  هراومه  هتفرگ و  هشیر 

ماما تسا : رارق  نیا  زا  یلـصا  ياه  هیاپ  نیا  ياه  هخاش  اما  .تسا  نآ  فلاخم  دـض و  هک  تسا  يدنـسپان  يوخ  لباقم  رد  طـیرفت و 
مه دـنریگ و  یم  هشیر  لوصا  نامه  زا  هک  هدرک  نییعت  ار  لیاضف  زا  هخاش  راهچ  یلـصا ، هیاپ  راهچ  زا  هیاـپ  ره  يارب  مالـسلا ) هیلع  )

تشهب و هب  هقالع  - 1 تسا : تفع  هکلم  زا  ترابع  دوخ  هک  ربص  ياه  هخاش  اما  دـنوش : یم  ادـج  اهنآ  زا  ییاه  هخاش  عورف و  نوچ 
ییاسراپ .دـماجنا 3 - یم  شتآ  هب  هچنآ  منهج و  شتآ  زا  فوـخ  ینعی  سرت ، .دنام 2 - یم  یقاب  هک  تسا  یتاریخ  نتـشاد  تسود 

ره اریز  دنتفع ، هکلم  زا  هتفرگ  تاشن  ياهتلیضف  زیچ  راهچ  نیا  .گرم  راظتنا  .ایند 4 - ياهیشوخ  الاک و  هب  نتسبن  لد  ینعی  ایند ، رد 
يرایشوه نآ ، نتـسب  راک  هب  يرایـشوه و  نیع  رد  شنیب  - 1 زا : دـنترابع  نیقی  ياه  هخاش  اما  .تسا  هارمه  تفع  اـب  اـهنیا  زا  مادـک 

بسک نآ و  ریـسفت  تقیقح و  هب  هجوت  .دوش 2 - یم  دراو  سفن  رب  ساوح  هار  زا  هک  تسا  یقیاقح  رب  سفن  شروی  تعرـس  ناـمه 
دـیفم و نخـس  دـننام  نکمم ، دراوم  زا  هدیدنـسپ  قالخا  نوگانوگ و  ياهتلیـضف  جارختـسا  و  نیهارب ، لیالد و  هلیـسو ي  هب  قیاـقح 

دمایپ زا   ) تهارک يریذـپدنپ و  هار  زا  تربع  لوصح  ینعی  تربع ، قیرط  زا  نتفرگ  دـنپ  .زیگنا 3 - تربع  ياهراک  زا  نتفرگ  تربع 
، راـهچ نـیا  .تـسا و  هدرک  یم  یگدـنز  ناـنآ  اـب  اـیوگ  هـک  يروـطب  ناینیـشیپ ، شور  نداد  رارق  هجوـت  دروـم  - 4 تشز .) لاـمعا 

ماسقا اما  .دنشاب  یم  رگید  یضعب  ياه  هخاش  هلزنم ي  هب  یضعب  و  دننآ ، ياه  هخاش  دننام  تمکح ، یلک  تلیضف  تحت  ییاهتلیـضف 
، تسا هتشاد  مدقم  رتشیب ، تیمها  لیلد  هب  ار  نآ  هدرک و  هفاضا  فوصوم  هب  ار  تفص  مالـسلا ) هیلع   ) ماما قیمع ، كرد  - 1 تلادع :

ینعم نآ  هب  نآ ، لاثما  هراشا و  ای  راتشون و  ای  ظفل  هلیـسو ي  هب  هک  تسانعم  كرد  هوق ي  تسا ، هدومرف  تلیـضف  نیا  فیرعت  رد  و 
ماکحا ینعی  مکح ، تینارون  .زیچ 3 - ره  هنک  تقیقح و  نتـسناد  ینعی  شناد ، ياـفرژ  تقیقح و  هب  ندیـسر  .دشاب 2 - هدش  هراشا 

هیلع  ) ماما و  ییابیکـش ، هکلم ي  .دـشاب 4 - هتـشادن  دوجو  نآ  رد  هابتـشا  اطخ و  دـشاب ، نشور  ناشخرد و  وا ، بناج  زا  هرداـص ي 
زا تسا  ترابع  ییابیکـش  تسا ، ذوفن  خوسر و  ندوب ، هکلم  ياـهیگژیو  زا  اریز  تسا ، هدرک  ذوفن  خوسر و  هب  ریبعت  نآ  زا  مالـسلا )

يدنیاشوخان هک  تسا  هدش  وا  هب  تبـسن  تیانج  بکترم  هک  یـسک  دروم  رد  مشخ ، هوق ي  تساوخ  قباطم  يرواد  هب  ندرکن  مادقا 
لیضف روطنیمه ، و  دنتمکح ، تلیضف  رد  لخاد  قیمع  شناد  قیقد و  شنیب  تلیضف  ود  هک  تشاد  هجوت  دیاب  .ددرگ  یم  وا  دیاع  شا 
تقیقح رد  روبزم ، لـصا  هس  ره  رد  تلادـع  تلیـضف  دوجو  لـیلد  هب  هک  نیا  زج  تسا  تعاجـش  هکلم ي  رد  دراو  يراـبدرب  ملح و 

و دنطیرفت ، طارفا و  فرط  ود  نایم  یتاکلم  لئاضف ، نیا  مامت  هک  نآ  حیضوت  .دنتلادع  زا  ییاه  هخاش  ناشعورف ، لیاضف و  نآ  مامت 
.دننآ شـشوپ  ریز  یتایئزج  لدع و  يارب  ییاه  هخاش  اهنیا  مامت  نیاربانب  .تسا  لدع  يانعم  ندوب ، فرط  ود  طسو  هنایم و  رد  نیمه 

ياهاج رد  ییوگتـسار  رکنم 3 - زا  یهن  فورعم 2 - هـب  رما  - 1 تسا : هدـش  داهج  هب  ریبعت  نآ  زا  هک  تعاجـش  ياـه  هخاـش  اـما  و 
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ینمشد همزال ي  يدراوم  رد  هک  تسا  یهیدب  ناراکدب ، اب  ینمشد  .تسا 4 - نشور  دروم  هس  نیا  رد  تعاجش  دوجو  هتبلا  .راوگان 
هب اما  .تسا و  تعاجـش  مزلتـسم  دوخ  هک  تسا ، نانآ  اب  داهج  يارب  ادخ  هار  رد  هیبضغ  هوق ي  نایغط  ادخ و  يارب  ینمـشد  نانآ ، اب 

ینمادکاپ تفع و  ياه  هخاش  جیاتن  تسا : هدرک  هراشا  ریز  حرـش  هب  لیاضف  نیا  دوخ  نتـشاد  هب  قیوشت  رطاخ  هب  لیاضف ، نیا  جیاتن 
هجیتن تلاح  نیا  هک  تسا  نشور  و  تسا ، تاوهش  ندرک  شومارف  زا  ترابع  تشهب ، هب  قایتشا  هقالع و  هجیتن ي  - 1 تسا : اتراهچ 

یگتسبلد تسا  هدومرف  هدعو  ناراگزیهرپ  هب  دنوادخ  هچنادب  هکیتقو  ات  ادخ ، برق  بناج  هب  کلاس  اریز  .تسا  تشهب  هب  قایتشا  ي 
زا نیاربانب  دراد ، زاب  ناوارف - ياه  هزیگنا  دوجو  اب  هدامآ - رـضاح و  یناسفن  ياه  هتـساوخ  زا  ار  وا  ات  درادـن  يا  هزیگنا  دـنکن ، ادـیپ 

هجیتـن ي .تـسا 3 - تاــمرحم  زا  زیهرپ  ناــمه  هـک  خزود ، شتآ  زا  سرت  هجیتـن ي  .دـشوپ 2 - یمن  مشچ  یناسفن  ياـه  هتـساوخ 
زا يزیچ  نداد  تسد  زا  لیلد  هب  اهنآ  همه ي  هکلب  تامیالمان  رتشیب  اریز  تساهیراوگان ، ندرمـش  کبـس  زا  تراـبع  هک  ییاـسراپ ،
وا يارب  ایند  ياهیراوگان  دـنادرگرب ، ار  شلد  يور  ایند  زا  هک  ره  نیاربانب  دـشاب ، یم  ناـسنا  هقـالع ي  دروم  هک  تسا  ییاـیند  روما 
زا سپ  ملاع  گرم و  يارب  روما  ماجنا  کـین و  ياـهراک  يوس  هب  نتفاتـش  هک  گرم  راـظتنا  هجیتن ي  .ددرگ 4 - یم  ناسآ  لـهس و 
راک هب  يارب  یجیاتن  نتفرگارف  ندیـسر و  ارف  اریز  تسا ، رگید  یـضعب  هجیتن ي  نآ  ماـسقا  زا  یـضعب  نیقی ، جـیاتن  اـما  .تسا  گرم 

راگدیرفآ دوجو  هب  اهنیا  يور  زا  ندرک  لالدتسا  هدوب و  ناینیشیپ  زا  يزیگنا  تربع  تربع و  دراوم  تخانش  هشیدنا ، شوه و  نتـسب 
هجیتن یـضعب  زین  تلادع  جیاتن  اما  .نتفرگ  تربع  دنپ و  تیفیک  تمکح و  فلتخم  ياه  هبنج  ندـش  نشور  يارب  تسا  يا  هرمث  اناد 
شناد تقیقح  افرژ و  زا  یهاگآ  مزلتسم  شناد ، تقیقح  هب  ندیسر  قیمع و  كرد  هک ، نآ  حیـضوت  تسا ، نآ  رگید  ماسقا  یـضعب 

يور زا  مدرم  ناـیم  اـهنآ  يارجا  لدـع و  هب  يرواد  نوگاـنوگ  شور  هار و  رب  یهاـگآ  مزلتـسم  شناد  تقیقح  زا  یهاـگآ  و  تسا ،
دنسپان تفص  ینعی  تلیضف  نیا  زا  یتساک  دوبمک و  تمس  رد  رابدرب  صخـش  نداتفین  يرابدرب ، هجیتن ي  اما  .تسا  تسرد  تواضق 

، فورعم هب  رما  هجیتـن ي  - 1 داهج : جـیاتن  اما  .تسا  ندرک  یگدـنز  يرابدرب  هدیدنـسپ ي  تلیـضف  اـب  مدرم ، نیب  رد  و  هدوب ، سرت 
كاخ هب  ار  ناـقفانم  غاـمد  رکنم ، زا  یهن  هجیتن  .تسا 2 - تلیـضف  نیا  ماجنا  هار  رد  اهنآ  هب  کـمک  ناـنموم و  تشپ  ندرک  مکحم 
هجیتن .نوناق 3 - عرش و  فالخرب  رهاظت  دنسپان و  ياهراک  ماجنا  زا  يریگولج  تعنامم و  قیرط  زا  تساهنآ  نتخاس  راوخ  ندیلام و 

هجیتن ي .تسا 4 - یهلا  میرح  زا  عافد  و  ادخ ، نانمـشد  عفد  رد  یهلا  بجاو  روتـسد  ماجنا  نامه  راوگان ، دراوم  رد  ییوگتـسار  ي 
زور رد  يو  يزاس  دونـشوخ  هتفرگ و  مشخ  وا  هک  یناسک  نآ  هب  تسادخ  مشخ  زا  ترابع  ادـخ  يارب  مشخ  ناراکدـب و  اب  ینمـشد 

.نیرب تشهب  رد  زیخاتسر و 

عمج کبانس ، تداع  ندید : سرت  لوه : يرگید  هب  نتفگ  اوران  نخس  يرامت : دش  تخـس  لضعا : نخـس  يانعم  رد  فارحنا  قمعت :
زا ندـنادرگور  ییوج ، هزیتس  يواکجنک ، تسا : راوتـسا  هیاپ  راهچ  رب  رفک  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) ماما زاب  بسا و  مس  ریز  کـبنس :

هزیتس ینادان  يور  زا  هک  یسک  و  هداهنن ، مدق  تسار  هار  رد  دشاب ، یـساوسو )  ) واکجنک هک  یـسک  نیاربانب  قح ، اب  ینمـشد  و  قح ،
بوخ وا  شیپ  يدب  و  دب ، وا  دزن  یبوخ  دـنک ، قح  هب  تشپ  هک  یـسک  و  دـشاب ، یگـشیمه  قح  هب  تبـسن  يو  ییانیبان  دـنک ، ییوج 

دوش و تخس  وا  رب  راک  راوشد و  وا  رب  قح  ياههار  دیامن ، ینمـشد  قح  اب  هک  یـسک  .دوش و  التبم  یهارمگ  یتسم  هب  و  دنک ، هولج 
سپ یتواـفت : یب  یلدود و  ینادرگرـس و  ییوسرت ، اوراـن ، يوگتفگ  تسا : هنوگ  راـهچ  زین  کـش  .ددرگ و  گـنت  وا  رب  تاـجن  هار 

و دنک ، یم  درگبقع  دسرتب ، دماشیپ  زا  هک  نآ  و  دسرن ، نشور  زور  هب  شرات  بش  هاگچیه  دنک  تداع  اجبان  يوگتفگ  هب  هک  یـسک 
یب میلست و  ترخآ  ایند و  تکاله  ربارب  رد  هک  یـسک  و  ددرگ ، یم  لامیاپ  نیطایـش  مس  ریز  تسا ، نادرگرـس  لد و  ود  هک  یـسک 

زا یکی  اـب  راگدـیرفآ و  راـکنا  زا  تسا  تراـبع  رفک ، فـیرعت  اـما  .دوـش  یم  كـاله  ترخآ  رد  مه  اـیند و  رد  مه  دـشاب ، تواـفت 
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.دنا هدروآ  ناربمایپ  هک  یتایرورض  زا  یکی  ای  و  ادخ ، ناربمایپ 

( مالسلا هیلع   ) ماما هک  يدنسپان  تفـص  راهچ  زا  دنترابع  هک  دراد  زین  ییاهممتم  تالامک و  و  میتفگ ، البق  ام  هک  دراد  یلوصا  رفک ،
ریز حرش  هب  یقالخا  ياهتلیضف  هناگراهچ ي  لوصا  لباقم  رد  یلئاذر  دنـسپان و  تافـص  اهنآ  تسا و  هدرمـش  رفک  ياه  هیاپ  ار  اهنآ 

ناـمه هک  طارفا  تمـس  هب  نتفر  یناداـن و  لـیلد  هب  قح  زا  فارحنا  و  قح ، يوجتـسج  رد  يور  هداـیز  ینعی  يواـکجنک ، - 1 تسا :
یکتم دوخ  ینادان  لـهج و  هب  قح  يوجتـسج  روصت  هب  یـسک  نینچ  و  تسا ، يرگداد  تلیـضف  ربارب  رد  يراکمتـس  دنـسپان  تفص 

ندش هکلم  لیلد  هب  تسا - قح  بناج  هب  نتشگنزاب  زا  ترابع  هک  نآ  دمایپ  نایب  اب  دنـسپان  تفـص  نیا  زا  مالـسلا ) هیلع   ) ماما .تسا 
هک تسا  شناد  تلیضف  زا  فارحنا  طارفا و  دنسپان  تفـص  زا  ترابع  هک  ییوج  هزیتس  .تسا 2 - هتشاد  رذح  رب  دنسپان - يوخ  نیا 
نآ دـمایپ  رطاخ  هب  مالـسلا ،) هیلع   ) ماما ور ، نیا  زا  تسا ، بکرم  لهج  راتفرگ  هک  یتروص  رد  دراذـگ  یم  هزبرج  ار  وا  مان  ناـسنا ،

تفـص نیا  زا  دـیآرد - هکلم  تروص  هب  دریگ و  ینوزف  هک  هاگنآ  تسا - قح  هب  تبـسن  موادـم  یهاگآان  ییاـنیبان و  زا  تراـبع  هک 
زا فارحنا  ینعی  دشاب ، یم  تفع  لیضف  زا  فارحنا  دنسپان  تفـص  نامه  ییوگ  قح ، زا  ینادرگور  .تسا 3 - هتشاد  رذحرب  دنسپان 

، دب ار  بوخ  هراومه ، تسا  هدولآ  تفص  نیدب  هک  یسک  ور  نیا  زا  ینادان  يور  زا  يراکهبت ، دنسپان  يوخ  تمس  هب  نآ  طسو  دح 
زا تسا  هدروآ  ینادان  تلفغ و  زا  هراعتسا  ار  رکـس  هملک ي  مالـسلا ) هیلع   ) ماما .تسا  یهارمگ  تسم  و  درمـش ، یم  بوخ  ار  دب  و 

تـسا نکمم  .دـنرب و  یمن  راک  هب  دوخ  ياج  هب  ار  يزیچ  چـیه  دـنراد ، تسردان  دروخرب  اهنیا  يود  ره  هب  راـتفرگ  دارفا  هک  ور  نآ 
تسپ تفص  دوخ  هک  قح  اب  ینمشد  .دشاب 4 - هتشاد  يربخ  یب  یندوک و  مان  هب  تمکح  تلیضف  زا  یتساک  دنـسپان  يوخ  هب  هراشا 

، تفص نیا  نتشاد  همزال ي  .تسا و  یکاب  یب  همزال ي  هچنآ  ای  یکاب و  یب  مان  اب  تسا  تعاجش  تلیـضف  زا  فارحنا  يور و  هدایز 
ماجنا زاغآ و  یگداس  شیاشگ و  اهراک و  تلوهس  ساسا  اریز  تسا ، هدمآرب  اهراک  هدهع ي  زا  یتخس  همه ي  اب  اههار و  يراوشد 

یلد ود  زا  ترابع  کش  اما  .دـشاب  یم  اهیراوگان  لمحت  يرابدرب و  و  مدرم ، ياطخ  زا  یـشوپ  مشچ  و  مدرم ، اـب  شوخ  راـتفر  روما ،
نیقی ربارب  رد  دـش  هتفگ  البق  هک  نانچ  تفـص  نیا  و  دـنمه ، لباقم  رگیدـکی و  ضیقن  هک  تسا  یفرط  ود  زا  یکی  نتـشاد  رواـب  رد 

، اوران نخـس  ساسا  هک  تسا  یهیدـب  اوران ، يوگتفگ  - 1 تسا : هدرب  مان  هخاش  راـهچ  تفـص  نیا  يارب  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما .تسا 
هتـشاد رذـحرب  نایب  نیا  اب  دـهد  رارق  دوخ  تداع  هکلم و  ار  تفـص  نیا  هک  ار  هک  ره  مالـسلا ) هیلع   ) ماما و  تسا : یلد  ود  کـش و 

اریز هرهلد ، سرت و  .تسا 2 - ینادان  کش و  هریت ي  بش  یکیرات  زا  قح  ندشن  نشور  زا  هیانک  دناسرن ، زور  هب  ار  شبش  هک  تسا 
.دوش یم  روما  نآ  هب  مادـقا  زا  سرت  هرهلد و  ثعاب  دوخ  نیا  و  ددرگ ، یم  اهنآ  داسف  تحلـصم و  زا  یهاگآان  ثعاب  روما  رد  کش 

هب کش  زا  یتلاـح و  هب  یتلاـح  زا  لوحت  ینعی  دـیدرت ، کـش و  ناـمه  رد  یلد  ود  .تسا 3 - درگبقع  یگدنکفارـس و  شا  هجیتـن  و 
اب مالـسلا ) هیلع   ) ماما .تساهراک  رد  یلد  ود  کش و  هب  يالتبا  زا  یعون  دوخ  نیا  و  يزیچ ، هب  نانیمطا  نودـب  رگید ، کـش  تلاـح 

یسک نینچ  اریز  تسا ، هتشاد  رذحرب  نآ  زا  دریگ ، یم  رارق  نیطایش  ياهمس  ریز  هدومرف  هیانک  تروص  هب  هک  تفص  نیا  دمایپ  نایب 
.تسا 4- هدرک  بلـس  دوخ  زا  دـنک  يریگ  میمـصت  دـناوت  یم  هک  ار  لقع  تردـق  هدیـشاپ و  لایخ  مهو و  مخت  شبلق  نیمز  رد  هک 

ایند ياهراک  رد  لد  ود  صخـش  اریز  تسا ، کش  ياهدمایپ  زا  هک  ترخآ ، ایند و  يدوبان  ربارب  رد  ندوب  توافت  یب  ندش و  میلـست 
ربارب رد  تهج  نیمه  هب  تسین  راـک  لـیاسو  رکف  هب  و  دـهد ، یمن  ماـجنا  ار  يراـک  چـیه  تـسا و  یلد  ود  هـب  ـالتبم  دوـخ  ترخآ  و 
تـسا يدوبان  تکاله و  یتلاح  نینچ  هجیتن ي  ترخآ  ایند و  رد  یتواقت  یب  لیلد  هب  هک  نیا  تسا و  توافت  یب  میلـست و  اهدماشیپ 

.تسادخ نآ  زا  قیفوت  .تسا  حضاو  نشور و 

دیدحلا یبا 
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ٍبَعُش َِعبْرَأ  یَلَع  اَْهنِم  ُْربَّصلا  ِداَهِْجلا َو  ِلْدَْعلا َو  ِنیِقَْیلا َو  ِْربَّصلا َو  یَلَع  َِمئاَعَد  َِعبْرَأ  یَلَع  ُناَمیِْإلا  َلاَقَف  ِناَمیِْإلا  ِنَع  مالـسلا  هیلع  َِلئُـس  َو 
َدِهَز ْنَم  ِتاَمَّرَحُْملا َو  َبَنَتْجا  ِراَّنلَا  َنِم  َقَفْشَأ  ْنَم  ِتاَوَهَّشلا َو  ِنَع  َالَس  ِهَّنَْجلَا  َیلِإ  َقاَتْشا  ِنَمَف  ِبُّقَرَّتلا  ِدْهُّزلا َو  ِقَفَّشلا َو  ِقْوَّشلا َو  یَلَع 

ِهَنْطِْفلا َو ِهَرِْـصبَت  یَلَع  ٍبَعُـش  َِعبْرَأ  یَلَع  اَْهنِم  ُنیِقَْیلا  ِتاَْریَْخلا َو  َیلِإ  ِیف ]  ] َعَراَـس َتْوَْملا  َبَقَتْرا  ِنَم  ِتاَبیِـصُْملِاب َو  َناَهَتْـسا  اَْینُّدـلا  ِیف 
ْنَم َهَْربـِْعلا َو  َفَرَع  ُهَمْکِْحلا  َُهل  ْتَنَّیَبَـت  ْنَم  ُهَمْکِْحلا َو  َُهل  ْتَنَّیَبَـت  ِهَنْطِْفلا  ِیف  َرَّصَبَت  ْنَمَف  َنِیلَّوَأـْلا  ِهَّنُـس  ِهَْربـِْعلا َو  ِهَظِعْوَم  ِهَمْکِْحلا َو  ِلُّوَأَـت 

ِْملِْحلا ِهَخاَسَر  ِمْکُْحلا َو  ِهَرْهُز  ِْملِْعلا َو  ِرْوَغ  ِمْهَْفلا َو  ِِصئاَغ  یَلَع  ٍبَعُـش  َِعبْرَأ  یَلَع  اَْهنِم  ُلْدَْـعلا  َنِیلَّوَْألا َو  ِیف  َناَک  اَـمَّنَأَکَف  َهَْربِْعلا  َفَرَع 
[ ِْملِْحلَا  ] ِِعئاَرَش ْنَع  َرَدَص  ِْملِْعلا  َرْوَغ  َِملَع  ْنَم  ِْملِْعلا َو  َرْوَغ  َِملَع  َمِهَف  ْنَمَف 

ِنَع ِیْهَّنلا  ِفوُْرعَْملِاب َو  ِْرمَأـْلا  یَلَع  ٍبَعُـش  َِعبْرَأ  یَلَع  اَْـهنِم  ُداَـهِْجلا  ًادـیِمَح َو  ِساَّنلا  ِیف  َشاَـع  ِهِْرمَأ َو  ِیف  ْطِّرَُفی  َْمل  َُملَح  ْنَم  ِمْکُْحلَا َو 
َفوـُنُأ َمَغْرَأ  ِرَْکنُْملا  ِنَع  یَهَن  ْنَـم  َنِینِمْؤُْـملا َو  َروُـهُظ  َّدَـش  ِفوُْرعَْملاـِب  َرَمَأ  ْنَـمَف  َنیِقِـساَْفلا  ِنآَنَـش  ِنِطاَوَْـملا َو  ِیف  ِقْدِّصلا  ِرَْکنُْملا َو 

یَلَع ُْرفُْکلا  ِهَماَیِْقلا َو  َمْوَی  ُهاَضْرَأ  َُهل َو  ُهَّللا  َبِضَغ  ِهَِّلل  َبِضَغ  َنیِقِساَْفلا َو  َِئنَش  ْنَم  ِْهیَلَع َو  اَم  یَضَق  ِنِطاَوَْملا  ِیف  َقَدَص  ْنَم  َنیِِقفاَنُْملا َو 
ْنَم ِّقَْحلا َو  ِنَع  ُهاَمَع  َماَد  ِلْهَْجلِاب  ُهُعاَِزن  َُرثَک  ْنَم  ِّقَْحلا َو  َیلِإ  ِْبُنی  َْمل  َقَّمَعَت  ْنَمَف  ِقاَقِّشلا  ِْغیَّزلا َو  ِعُزاَنَّتلا َو  ِقُّمَعَّتلا َو  یَلَع  َِمئاَـعَد  َِعبْرَأ 
ِْهیَلَع َقاَض  ُهُْرمَأ َو  ِْهیَلَع  َلَضْعَأ  ُُهقُرُط َو  ِْهیَلَع  ْتَرُعَو  َّقاَش  ْنَم  َِهلَالَّضلا َو  َرْکُس  َرِکَس  ُهَئِّیَّسلا َو  ُهَْدنِع  ْتَنُسَح  ُهَنَـسَْحلا َو  ُهَْدنِع  ْتَءاَس  َغاَز 

اَم َُهلاَه  ْنَم  ُُهْلَیل َو  ِْحبُْصی  َْمل  ًانَْدیَد  َءاَرِْملا  َلَعَج  ْنَمَف  ِمَالِْـستْسِالا  ِدُّدَرَّتلا َو  ِلْوَْهلا َو  يِراَمَّتلا َو  یَلَع  ٍبَعُـش  َِعبْرَأ  یَلَع  ُّکَّشلا  ُهُجَرْخَم َو 
.اَمِهِیف َکَلَه  ِهَرِخْآلا  اَْینُّدلا َو  ِهَکَلَِهل  َمَلْسَتْسا  ِنَم  ِنیِطاَیَّشلَا َو  ُِکباَنَس  ُْهتَئِطَو  ِْبیَّرلا  ِیف  َدَّدَرَت  ْنَم  ِْهیَبِقَع َو  یلَع  َصَکَن  ِْهیَدَی  َْنَیب 

 [ باتکلا اذه  یف  دوصقملا  ضرغلا  نع  جورخلا  هلاطإلا و  فوخ  هرکذ  انکرت  مالک  اذه  دعب  یلاعت و  هللا  همحر  یضرلا  لاق  ]

هللا دـبع  نب  لهـس  مالک  لـمأت  نم  مهمولع و  یف  مهنونف  نم  اریثک  هقیقحلا  هقیرطلا و  باحـصأ  هیفوصلا و  تذـخأ  لـصفلا  اذـه  نم 
تاماقملا و لـک  هرهازلا و  بکاوکلاـک  حولت  مهمـالک  شرف  یف  تاـملکلا  هذـه  يأر  مهریغ  يرـسلا و  دـینجلا و  مـالک  يرتستلا و 

اهیف انلوق  مدقت  دق  لصفلا  اذه  یف  هروکذملا  لاوحألا 

ناطلسلاب و ال یلابی  قحلاب و ال  موقی  رکنملا و  نع  یهنی  بضغی هللا و  نم  كولملا و  يدی  نیب  نطاوملا و  یف  قدصلا  انهاه  رکذن  و 
.هبقاری

ناسنإ ءاجف  هدعب  نم  هل  دقع  دق  هدهع  یلو  ذئموی  وه  هنبا و  بویأ  هدـنع  کلملا و  دـبع  نب  نامیلـس  یلع  زیزعلا  دـبع  نب  رمع  لخد 
نیأ هللا و  ناحبـس  زیزعلا  دـبع  نب  رمع  لاقف  ائیـش  راقعلا  یف  نثری  ءاسنلا  لاخإ  ام  نامیلـس  لاقف  ءافلخلا  ءاسن  ضعب  نم  اـثاریم  بلطی 

فحصملا یلإ  تلسرأ  کنأکل  رمع  هل  لاقف  کلذ  یف  بتک  يذلا  کلملا  دبع  لجسب  ینتأف  بهذا  مالغ  ای  نامیلس  لاقف  هللا  باتک 
یضفأ اذإ  رمع  لاقف  هسأر  هقرافی  یتح  رعشی  الف  نینمؤملا  ریمأ  دنع  اذه  لثمب  ملکتی  لجرلا  نکـشویل  هللا  نامیلـس و  نب  بویأ  لاقف 

.جرخف ماق  مث  لوقلا  اذه  نم  مکیلع  یشخی  امم  دشأ  مالسإلا  یلع  لخدی  ام  ناک  کلاثمأ  یلإ  کیلإ و  رمألا 

لتق نع  کلملا  دبع  نب  نامیلـس  یهنی  زیزعلا  دبع  نب  رمع  ناک  لاق  يدـج  نع  یبأ  ینثدـح  لاق  ییحی  نب  ماشه  نب  میهاربإ  يور  و 
نامیلـس لاقف  زیزعلا  دـبع  نب  رمع  هدـنع  لتقتـسم و  يرورحب  نامیلـس  یتأـف  هبوت  اوثدـحی  یتح  سوبحلا  مهنمـض  لوقی  هیرورحلا و 

کیلع تمـسقأ  لاقف  تکـسف  صفح  ابأ  ای  يرت  ام  رمعل  نامیلـس  لاقف  قسافلا  نبا  اـی  قساـف  اـی  لوقأ  اـم  لاـق  لوقت  اذ  اـم  يرورحلل 
ملف الإ  سیل  لاق  الإ  سیل  نامیلـس  لاقف  كابأ  متـش  امک  هابأ  متـشت  کمتـش و  امک  همتـشت  نأ  يرأ  لاـقف  هیلع  يرت  اذ  اـم  ینربختل 
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.يرورحلا قنع  برضب  رمأ  هلوق و  یلإ  نامیلس  عجری 

یغبلا و روهظ  وکـشأ  کیلإ  مهللا  لوقی  الئاق  عمـس  تیبلاب  الیل  فوطی  روصنملا  امنیب  لاق  رابخألا  نویع  باـتک  یف  هبیتق  نبا  يور  و 
یلـصف هوعدـی  لـجرلا  یلإ  لـسرأ  دجـسملا و  نم  هیحاـن  سلجف  روصنملا  جرخف  عـمطلا  نم  هلهأ  قـحلا و  نیب  لوـحی  اـم  داـسفلا و 
داسفلا یغبلا و  روهظ  نم  هلوقت  کتعمس  يذلا  ام  روصنملا  لاقف  هفالخلاب  هیلع  ملـسف  روصنملا  یلع  لبقأ  نکرلا و  ملتـسا  نیتعکر و 

نم هتبثأ  ام  باوصلا  و  ؛» یضرم أ  :» ب ینـضمرأ (  ام  یعماسم  توشح  دقل  هللا  وف  عمطلا  نم  هلهأ  قحلا و  نیب  لوحی  ام  ضرألا و  یف 
ترـصتقا کنم و  تزجتحا  الإ  اهلوصأ و  نم  رومألاب  کتأبنأ  یـسفن  یلع  ینتنمأ  نإ  نینمؤملا  ریمأ  اـی  لاـقف  .راـبخألا )  نویع  ا،د و 

نم رهظ  ام  حالـصإ  نیب  هنیب و  لاح  یتح  عمطلا  هلخد  يذـلا  نإ  لاقف  لقف  کسفن  یلع  نمآ  تنأ  لاق  لـغاش  اـهیف  یلف  یـسفن  یلع 
له لاق و  يدـنع  ضماحلا  ولحلا و  یتضبق و  یف  ءاضیبلا  ءارفـصلا و  عمطلا و  ینلخدـی  فیک  کحیو و  لاـق  تنـأل  داـسفلا  یغبلا و 

مهلاومأ و عمجب  تممتها  مهرومأ و  تلفغأف  مهلاومأ  نیملـسملا و  كاعرتسا  لـج  زع و  هللا  نإ  کـلخد  اـم  عمطلا  نم  دـحأ  لـخد 
تثعب مهنم و  اهیف  کسفن  تنجـس  مث  حالـسلا  مهعم  هبجح  دـیدحلا و  نم  اباوبأ  رجآلا و  صجلا و  نم  اـبجح  مهنیب  کـنیب و  تلعج 

مهتیمس و رفن  نالف  نالف و  الإ  کیلع  لخدی  الأب  ترمأ  عارکلا و  لاجرلا و  حالسلاب و  مهتیوقف  اهعمج  لاومألا و  هیابج  یف  کلامع 
لاز امف  قح  لاملا  اذـه  یف  هل  نمم  دـحأ  يراعلا و ال  فیعـضلا و  ـال  ریقفلا و  عئاـجلا و  ـال  فوهلملا و  مولظملا و  لاـصیإب  رمأـت  مل 

اهنوبجحی اهنوعمجی و  لاومألا و  نوبجی  کنع  اوبجحی  الأ  ترمأ  کتیعر و  یلع  مهترثآ  کسفنل و  مهتـصلختسا  نیذلا  رفنلا  ءالؤه 
اودارأ و ال ام  الإ  ءیـش  سانلا  رابخأ  نم  کیلإ  لصی  الأ  یلع  اورمتئاف  انرخـس  دـق  هنوخن و  انل ال  امف  هللا  ناخ  دـق  لجر  اذـه  اولاق  و 
هتلزنم و طقـست  یتح  لئاوغلا  هوغب  كدـنع و  .هوباع )  يأ  « هوبـصق :» راـبخألا نویع  هوضغب (  ـالإ  مهرمأ  فلاـخیف  لـماع  کـل  جرخی 

اهب اووقیل  لاومألا  ایادهلاب و  کلامع  مهعناص  نم  لوأ  ناک  مهوباه و  سانلا و  مهمظعأ  مهنع  کنع و  کلذ  رشتنا  املف  هردق  رغصی 
اداسف و ایغب و  عمطلاب  هللا  دالب  تألتماف  مهنود  نم  ملظ  هب  اولانیل  کتیعر  نم  هورثلا  هردـقلا و  ووذ  کلذ  لعف  مث  کـتیعر  ملظ  یلع 

کیلإ هتـصق  عفر  دارأ  نإ  كراد و  لوخد  نیب  هنیب و  لیح  ملظتم  ءاج  نإف  لفاغ  تنأ  کتنطلـس و  یف  كءاکرـش  موقلا  ءالؤه  راـص 
بحاص یلإ  اولـسرأ  هیلإ  ملظتملا  ءاج  نإف  مهملاظم  یف  رظنی  الجر  سانلل  تفقو  کـلذ و  نع  تیهن  دـق  كدـجو و  كروهظ  دـنع 

هیلإ ثیغتسی  هب و  ذولی  هوحن و  فلتخی  مولظملا  لازی  الف  کنم  افوخ  مهبیجیف  هلاح  کل  فشکی  هتـصق و ال  کیلإ  عفری  الأ  ملاظملا 
الاکن نوکیل  احربم  ابرـض  برـضیف  کیدی  نیب  خرـص  کنأش  ضعبل  تنأ  ترهظ  جرحأ و  دـهجأ و  اذإ  هیلع و  لتعی  هعفدـی و  وه  و 

.اذه یلع  مالسإلا  ءاقب  امف  رکنت  رظنت و ال  تنأ  هریغل و 

«. هثحف :» رابخألا نویع  هادحف (  ادیدش  ءاکب  یکبف  هعمسب  اهکلم  بیصأ  دق  هرم و  اهتمدقف  نیصلا  یلإ  رفاسأ  یتبیبش  مایأ  تنک  دقل  و 
ذإ امأ  لاق  مث  هتوص  عمـسأ  الف  خرـصی  بابلاب  مولظملل  یکبأ  نکل  هلزانلا و  هیلبلل  یکبأ  تسل  ینإ  اـمأ  لاـقف  ربصلا  یلع  هؤاـسلج  ( 

هراهن یفرط  لیفلا  بکری  ناک  مث  ملظتم ) .» :» د مولظم (  الإ  رمحأ  ابوث  سبلی  الأ  سانلا  یف  اودان  بهذی  مل  يرصب  نإف  یعمس  بهذ 
کبلغت هیبن ال  تیب  لهأ  نم  هللااـب  نمؤم  تنأ  هسفن و  حـش  یلع  نیکرـشملاب  هتفأر  تبلغ  هللااـب  كرـشم  اذـهف  اـمولظم  يری  لـه  رظنی 

همأ نطب  نم  طقـسی  لفطلا  یف  اربع  یلاعت  هللا  كارأ  دقف  كدلول  لاملا  عمجت  امنإ  تنک  نإف  کسفن  حش  یلع  نیملـسملاب  کتفأر 
سانلا هبغر  مظعت  یتح  لفطلا  کلذب  فطلی  هللا  لازی  الف  هیوحت  هحیحـش  دـی  هنود  الإ و  ذـئموی  لام  نم  ام  لام و  ضرألا  یلع  هل  ام 

یف اربع  هللا  كارأ  دـقف  ناطلـسلا  دییـشتل  لاملا  عمجأ  امنإ  تلق  نإ  ءاشی و  ام  ءاـشی  نم  یطعی  هللا  نکل  یطعت و  يذـلاب  تسل  هیلإ و 
تلق نإ  دارأ و  ام  مهب  هللا  دارأ  نیح  عارکلا  حالـسلا و  لاجرلا و  نم  اودعأ  هضفلا و  بهذلا و  نم  اوعمج  ام  مهنع  ینغأ  ام  هیمأ  ینب 
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هیلع تنأ  ام  فالخب  الإ  كردـت  هلزنم ال  الإ  هیف  تنأ  ام  قوف  ام  هللا  وف  اهیف  اـنأ  یتلا  هیاـغلا  نم  مسجأ  یه  هیاـغ  بلطل  لاـملا  عمجأ 
یف دولخلاب  لتقلاب  هاصع  نم  بقاعی  کلوخ ال  ام  کلوخ  يذلا  کلملا  نإف  لاق  لاق ال  لتقلا  نم  دشأب  كاصع  نم  بقاعت  له  رظنا 

كالجر هیلإ  تشم  كادی و  هتحرتجا  كرـصب و  هیلإ  رظن  کحراوج و  هتلمع  کبلق و  هیلع  تدقع  دق  ام  يأر  دق  میلألا و  باذـعلا 
.کحنم ام  یلع  باسحلا  یلإ  كاعد  كدی و  نم  هعزتنا  اذإ  ایندلا  رمأ  نم  هیلع  تححش  ام  کنع  ینغی  له  رظنا  و 

نوضری مهنید و  یف  مهیلإ  نوعزفی  اـمالعأ  ساـنلل  نإ  لاـق  یـسفنل  لاـتحأ  فـیکف  کـحیو  قـلخأ  مل  ینتیل  لاـق  روـصنملا و  یکبف 
مهلمحت نأ  اوفاخ  معن  لاق  ینم  اوبرهف  مهیلإ  تثعب  دـق  لاق  كوددـسی  كرمأ  یف  مهرواش  كودـشری و  کتناطب  مهلعجاـف  مهلوقب 

همسقا باط و  لح و  امم  تاقدصلا  ءیفلا و  ذخ  ملاظلا و  عمقا  مولظملا و  رظنا  کباجح و  لهس  کباب و  حتفا  نکل  کقیرط و  یلع 
.همألا حالص  یلع  كودعسی  كوتأی و  نأ  مهنع  نماضلا  انأ  هلهأ و  یلع  لدعلا  قحلاب و 

رابخألا 337-2:333. نویع  دجوی (  ملف  لجرلا  بلطف  هسلجم  یلإ  داع  یلص و  ماقف و  هالصلاب  اودان  هیلع و  اوملسف  نونذؤملا  ءاج  و 
( .

اهضعبب هنم  کسفن  رتشاف  اهرسأب  ایندلا  كاطعأ  هللا  نإ  روصنملل  لاق  دیبع  نب  ورمع  نأ  روکذملا  باتکلا  یف  اضیأ  هبیتق  نبا  يور  و 
ریمأ تممع  دـقف  کبـسح  عیبرلا  لاـقف  روصنملا  مجوـف  هتوـم  هلیل  ینعی  لاـق  هماـیقلا  موـی  نع  اـهتحیبص  کـل  ضخمتت  هلیل  رکذا  و 

امم ءیشب  کباب  ءارو  لمعی  مل  ادحاو و  اموی  کحصنی  نأ  هیلع  ری  مل  هنس  نیرـشع  کبحـص  اذه  نإ  دیبع  نب  ورمع  لاقف  نینمؤملا 
ورمع لاقف  ینفکاف  کباحصأ  تنأ و  ملهف  كدی  یف  یمتاخ  کل  تلق  دق  عنـصأ  امف  رفعج  وبأ  لاق  هیبن  هنـس  یف  هللا و ال  باتک  یف 
نویع قداص (  کـنأ  ملعن  اـهددراف  هملظم ).» فلأ  :» راـبخألا نویع  هریثک (  ملاـظم  کـبابب  کـنوعب و  انـسفنأب  خـسن  کلدـعب  اـنعد 

«. ( . هملظم فلأ  :» رابخألا

ریمأ ای  کملکم  ینإ  هل  لاق  اذـه  وحنب  کلملا  دـبع  نب  نامیلـس  يدـی  نیب  یبارعأ  ماق  دـق  روکذـملا و  باـتکلا  یف  هبیتق  نبا  لاـق  و 
[ هظلغلا ضعب  هیف   ] مالکب نینمؤملا 

نم نسلألا  هنع  تسرخ  امب  یناسل  قلطأـس  ینإ  لاـق  لـق  لاـق  بحت  اـم  هءارو  نإـف  هتهرک  نإ  هلمتحاـف  .راـبخألا ) نویع  نم  هداـیز  ) 
الف ایندلا  ملـس  هرخآلا  برح  مهف  مهنیدب  مهایند  اوعاتباف  مهـسفنأل  رایتخالا  اوءاسأ  لاجر  کفنکت  دـق  کنإ  هللا  قحل  هیدأت  کتظع 
امع نیلوئـسم  اوسیل  اوحرتجا و  امع  لوئـسم  تنأ  افـسخ و  همألا  اعییـضت و  هنامألا  اولأـی  مل  مهنإـف  هیلع  هللا  کـنمتئا  اـم  یلع  مهنمأـت 

یبارعأ ای  تنأ  امأ  نامیلـس  لاقف  لاق  هریغ  ایندـب  هترخآ  عاب  نم  انبغ  سانلا  مظعأ  نإف  کترخآ  داسفب  مهاـیند  حلـصت  ـالف  تحرتجا 
. ( 237،238: رابخألا نویع  کیلع (  کل ال  نکل  هتللس و  دقل  لجأ  لاقف  کیفیس  عطقأ  وه  کناسل و  الجاع  انیلع  تللس  دق  کنإف 

یناشاک

زا دـش  هدرک  لاوس  هک  یتقو  رد  نامیالا ) نع  لئـس  دـق  و   ) تسا مامه  ماما  نآ  ماظن  زجعم  مالک  زا  و  مالـسلا ) هیلع  هل  مالک  نم  (و 
مئاق لماک ، نامیا  مئاعد ) عبرا  یلع  نامیالا   ) هک دومرف  سپ  لاقف )  ) لاوقا لاـعفا و  لاوحا و  زا  نآ  عورف  تاـمالع  ناـمیا و  تیهاـم 

روصت هب  هیرظن  هیوق  لامکتسا  نامیا  لصا  هک  تسین  یفخم  .تسا و  نامیا  صقن  بجوم  اهنآ  زا  یکی  دقف  هک  نوتس  راهچ  رب  تسا 
قالخا مراکم  هلـضاف و  تاکلم  هب  تسا  ندش  یلجنم  نآ  تالامک  هیرـشب و  تقاط  ردق  هب  هیلمع  هیرظن و  قیاقح  هب  قیدصت  روما و 
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هک ینیقی  رب  مود  و  نیقیلاو )  ) تسا تفع  مازول  زا  نآ  هک  ندومن  ییابیکش  رب  لوا  ربصلا ) یلع  : ) نوتس راهچ  رب  دوش  یم  عرفتم  هک 
هب ددرگن  یمـسم  دوشن  نیقی  هکلم و  ات  لامک ، نیا  هچ  .تسا  تفرعم  لاـمک  هک  یلمع  يرظن و  قیاـقح  هب  ملع  تسا و  تمکح  نآ 
نآ هک  داهج  رب  مراـهچ  و  داـهجلاو )  ) تعاجـش تفع و  تمکح و  تلیـضف  زا  تسا  یـشان  هک  لدـع  رب  موس  و  لدـعلاو )  ) تمکح

ترـضح نآ  .تسا و  تعاجـش  نآ  مزال  تسا و  بجاو  نآ  هعفادـم  تمواـقم و  هک  يروما  رب  ندومن  مادـقا  يارب  زا  تسا  يا  هکلم 
یلاح چیه  هب  تسین  یلاخ  وا  زا  نموم  تاهج و  عیمج  زا  تسا  لامعا  دشا  وا  هک  اریز  .تافص  رگید  رب  تشاد  مدقم  ار  ربص  تفص 
یناف تمعن  رد  دهدن  نیکـست  ار  دوخ  هک  تسا  نآ  تمعن  رد  تنحم ، رد  مه  دـشاب و  یم  تمعن  رد  ربص  هکنآ  تهج  هب  تالاح  زا 
نانع نآ و  رد  درکن  ربص  رگا  سپ  ینتـشاذگ  تسا  يزیچ  تیراـع و  تسا  يرما  نآ  هک  دـنادب  نآ و  هب  دوشن  نئمطم  ناـهج و  نیا 

.نارین و میجح و  هب  دـسر  یم  نآ  هطـساو  هب  ناـیغط و  ربک و  رطب و  ار  وا  دوش  یم  ضراـع  نآ  زا  تشادـن  هدیـشک  ار  دوخ  يوزرآ 
ضارما و مالآ و  ثودح  ضارعا و  لاوما و  توف  هزعا و  توم  زا  تسا  تعیبط  رفانم  هک  يزیچ  زا  تسا  ییابیکـش  تنحم و  رب  ربص 
هک ییابیکـش  سپ  بعـش ) عبرا  اهنم  ربصلاف   ) تانـسح روجا و  زا  ددرگن  مورحم  ات  تایهنم  یـصاعم و  زا  بانتجا  تاعاط و  هب  ماـیق 

يدـنموزرآ رب  ربص  لوا  قوشلا ) یلع  : ) تسا تفع  مزال  اهنآ  زا  کـیره  هک  تسا  هبعـش  راـهچ  رب  تسا  تفـص  راـهچ  نآ  زا  یکی 
تـسا تاوهـش  اـیند و  كرت  رب  ربـص  موـس  و  دـهزلاو )  ) میحج زا  تسا  ندیـسرت  رب  ربـص  مود  و  قفـشلاو )  ) میعن تـنج و  هـب  تـسا 
تشهب هب  دش  قاتشم  هک  ره  سپ  هنجلا ) یلا  قاتشا  نمف   ) تسا تاذل  هدننکـش  هک  گرم  نتـشاد  مشچ  رب  ربص  مراهچ  و  بقرتلاو ) )

نم بنتجا   ) خزود شتآ  زا  دیسرت  هک  ره  و  رانلا ) نم  قفشا  نم  و   ) اهتذل زا  تفر  نوریب  اهوزرآ و  زا  دش  لیاز  تاوهشلا ) نع  الس  )
ناهتـسا  ) ایند عاـتم  هب  درکن  تبغر  دـیزرو و  دـهز  هکره  و  ایندـلا ) یف  دـهز  نم  و   ) همرحم ياـهزیچ  زا  دـیزگ  يرود  تاـمرحملا )

دیـشک نآ  راظتنا  ار و  گرم  تشاد  مشچ  هکره  و  توملا ) بقترا  نم  و   ) تاـیلب ناـمز  رد  ار  اهتبیـصم  تفاـی  کبـس  تابیـصملاب )
رب تسا  مئاعد  راهچ  نآ  هلمج  زا  هک  نیقی  و  بعش ) عبرا  یلع  اهنم  نیقیلاو   ) تاربم تاریخ و  رد  دومن  باتـش  تاریخلا ) یف  عراس  )
رب و  همکحلا ) لواـت  و   ) یملع لـئاسم  رد  نآ  ندومرف  راـک  یکریز و  ندـینادرگ  اـنیب  رب  هنطفلا ) هرـصبت  یلع  : ) تسا ناـصغا  راـهچ 

بابرا زا  تربع  نتفرگ  دنپ  رب  و  هربعلا ) هظعوم  و   ) مالسلا مهیلع  مارک  همئا  مانا و  دیس  مالع و  کلم  مالک  جارختسا  نآرق و  ریـسفت 
یف رصبت  نمف   ) روهد نورق و  لها  تشذگرـس  ناینیـشیپ و  شور  تقیرط و  ندومن  هظحالم  رب  و  نیلوالا ) هنـس  و   ) رورـش تاریخ و 

و  ) یلمع یملع و  تمکح  وا  يارب  دش  ادیوه  نیبتم و  همکحلا ) هل  تنیبت   ) دوخ یکریز  تنطف و  رد  دـیدرگ  انیب  هکره  سپ  هنطفلا )
و  ) نارگید لاح  زا  نتفرگ  تربع  هب  دش  اسانـش  هربعلا ) فرع   ) تربخ تمکح و  ار  وا  تشگ  ادیوه  هکره  و  همکحلا ) هل  تنیبت  نم 

نایم رد  تسا  هدوب  هک  ایوگ  سپ  نیلوـالا ) یف  ناـک  اـمناکف   ) هیـضام نورق  زا  ار  نتفرگ  تربع  تخانـشب  هکره  و  هربعلا ) فرع  نم 
صئاغ یلع   ) نصغ راهچ  رب  تسا  لمتـشم  تسا  هروکذـم  هعبرا  فاصوا  زا  هک  لدـع  و  بعـش ) عبرا  یلع  اـهنم  لدـعلاو   ) ناینیـشیپ
قیاقح شناد و  نایاپ  یب  يایرد  هت  رد  نتفر  ورف  و  ملعلا ) روغ  و   ) یناعم ررد  هب  دسرب  ات  قیاقد  رحب  رد  هدننک  صوغ  مهف  رب  مهفلا )

يراوتـسا و رب  و  ملحلا ) هخاسر  و   ) نآ حوضو  تینارون و  تلادـع و  زا  هرداص  ياهتمکح  یگزاـت  توارط و  رب  و  مکحلا ) هرهز  (و 
و تمکح ، تحت  رد  دـنلخاد  هچرگا  ملع  روـغ  مهف و  تدوـج  تلیـضف  هکنادـب  يرابکبـس و  تسا و  تهافـس  ضیقن  هک  يراـبدرب 

غورف اب  لوصا  نآ  هقیقحلا  یف  سپ  هثالث  لوصا  رد  هدوجوم  تسا  یتلیضف  لدع ، نوچ  نکل  تعاجش  تحت  رد  لخاد  ملح  تلیضف 
نتفر ورف  هب  دش  اناد  هکره  و  ملعلا ) روغ  ملع   ) دیسر یکریز  روط  هب  درک و  مهف  هکره  سپ  مهف ) نمف   ) دنشاب لدع  بعش  شدوخ ،

ینادزی و مالک  یناعم  هب  ملاع  هک  اریز  تمکح  مکح و  روخبآ  عضاوم  زا  دـیدرگ  زاـب  مکحلا ) عیارـش  نع  ردـص   ) ملع رحب  رعق  رد 
دومن يرابدرب  دیزرو و  ملح  هکره  و  ملح ) نم  و   ) هلـضاف تریـس  هلداع و  تموکح  هب  نامدرم  نایم  تسا  هدننک  لصف  يوبن ، مالک 

هک یتلاح  رد  نامدرم  نایم  رد  تسیز  و  ادیمح ) سانلا  یف  شاع  و   ) دوخ دیدش  لهـس و  روما  رد  درکن  ریـصقت  هرما ) یف  طرفی  مل  )
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رمالا یلع   ) تسا ناصغا  راهچ  رب  تسا  نوتس  نآ  زا  یکی  هک  داهج  و  بعش ) عبرا  یلع  اهنم  داهجلاو   ) نامدرم رب  تسا  هدش  هدوتس 
ینمشد و  نیقسافلا ) نائنـش  و   ) تسیاشان لوق  تشز و  لعف  زا  نتـشاد  زاب  و  رکنملا ) نع  یهنلاو   ) ییوکین هب  ندومرف  رب  فورعملاب )
ياهتشپ تساوخ  تخس  نینموملا ) روهظ  دش   ) ییوکین فورعم و  هب  دومن  رما  هکره  سپ  فورعملاب ) رما  نمف   ) نارجاف ناقساف و  اب 

كاخ رد  نیقفانملا ) فونا  مغرا   ) ار تسیاشان  رکنم و  لعف  تشادزاب  هکره  و  رکنملا ) نع  یهن  نم  و   ) دش ناشیا  ریهظ  ار و  نانموم 
یـضق  ) اهیاج رد  دوب  تسار  هکره  و  نطاوملا ) یف  قدص  نم  و   ) درک ربارب  كاخ  هب  ار  ناشیا  ار و  ناقفانم  ياه  ینیب  دـیلام  تلذـم 

و بضغ هللا ) و   ) ار ناقساف  تشاد  نمشد  هک  ره  و  نیقسافلا ) ینـش ء  نم  و   ) نطاب رهاظ و  زا  دوب  بجاو  وا  رب  هچنآ  دراذگ  هیلع ) ام 
و همیقلا ) موی  هاضرا  و   ) وا يارب  زا  ناشیا  رب  الع  الج و  قح  دنک  مشخ  هل ) هللا  بضغ   ) نامحر ياضر  يارب  زا  ناشیا  رب  درک  بضغ 

.تمایق زور  رد  ار  وا  هناحبس  قح  تخاس  دونشخ  یضار و 

نیا زا  دوش  یم  مولعم  اهدادضا  هب  ءایـشا  هکنوچ  اما  نامگ  رفک و  زا  هن  نامیا ، زا  هدش  لوئـسم  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  هچرگا  و 
زین رفک  و  مئاعد ) عبرا  یلع  رفکلاو   ) هجو نیا  رب  .دننامیا  میاعد  دادضا  هک  ار  رکش  رفک و  میاعد  دیامن  یم  نییبت  نیا  زا  دعب  تهج 

ناربمعیپ زا  یضعب  ندومن  راکنا  قیال و  هجو  رب  هن  قلاخ  نتـسناد  ای  ملاع  عناص  هب  تسا  لهج  نآ  لصا  مئاعد و  راهچ  رب  تسا  مئاق 
عرفتم اهنیا  لیاه و  باذـع  هب  تسا  لوصوم  هک  تسا  لیاذر  رفک  تاممتم  نآ و  زا  یکی  رد  کش  اـی  نید  تایرورـض  زا  يزیچ  اـی 

هلیذر نآ  فنع و  هب  وا  رد  نتفر  هار  یب  قح و  بلط  رد  ندیزرو  طارفا  ندش و  رود  رب  قمعتلا ) یلع  : ) هعبرا میاعد  نیا  رب  دنوش  یم 
زا تسا  طارفا  هلیذر  نآ  ندومن و  هرباکم  رگیدکی و  اب  ندرک  عازن  رب  و  عزانتلا ) و   ) قح هب  تسا  تبانا  مدـع  نآ  مزال  تسا و  روج 

و  ) قح هار  رد  تسا  یمع  ماود  نآ  مزـال  بکرم و  لـهج  رب  تسا  داـمتعا  نیا  اـشنم  دـشاب و  یم  هربزج  هب  یمـسم  هک  ملع  تلیـضف 
حبق تسا  وا  مزال  هک  طیسب  لهج  توابغ و  هب  تسا  یمـسم  نیا  ملع و  تلیـضف  زا  تسا  طیرفت  هلیذر  نآ  هک  ندش  جک  رب  و  غیزلا )

تعاجش و تلیضف  زا  تسا  طارفا  هلیذر  نآ  نتشاد و  یعرم  فاستعا  هقیرط  ندیزرو و  فالخ  رب  و  قاقـشلاو )  ) حبق نسح  نسح و 
نمف : ) دیامرف یم  هچنانچ  هحناس  روما  زا  وا  جرخم  قیض  نآ و  بحاص  رب  تسا  کلاسم  رسع  نآ ، مزال  روهت و  هب  تسا  یمسم  نیا 

و هعازن ) رثک  نم  و   ) قحلم قح  لـها  هب  دـشن  قح و  هب  تشگنزاـب  قحلا ) یلا  بتی  مل   ) روج هب  دـیزرو  قمعت  هک  یـسک  سپ  قمعت )
ره لصا  زا  وا  يروک  دش  مئاد  قحلا ) نع  هامع  ماد   ) ینادان تلاهج و  ببـس  هب  لهجلاب )  ) وا تموصخ  عازن و  دش  رایـسب  هک  یـسک 

تنـسح و   ) یهاوخریخ یکین و  وا  دزن  دومن  دب  هنـسحلا ) هدنع  تئاس   ) یهلا تسار  هار  زا  درک  لیم  هکره  و  غاز ) نم  و   ) قح بلطم 
هک یـسک  و  قاش ) نم  و   ) یهارمگ یتسم  دش  تسم  و  هلالـضلا ) رکـس  رکـس  و   ) یهابت يدـب و  وا  دزن  دومن  کین  و  هئیـسلا ) هدـنع 

ترثک ربدت و  داسف  ببـس  هب  وا  شیپ  روما  ياههار  وا  رب  دـش  راوشد  هقرط ) هیلع  ترع  و   ) شناد قح و  باحـصا  هب  دـیزرو  فالخ 
و هجرخم ) هیلع  قاض  و   ) يرادرک دب  تهافـس و  هطـساو  هب  وا  راک  وا  رب  دـیدرگ  راوشد  دـش و  تخـس  و  هرما ) هیلع  لضعا  و   ) ربجت

تـسا نهذ  ددرت  هک  کش  و  بش ) عبرا  یلع  کشلاو   ) يرابدرب ملح و  مدـع  تهج  هب  روما  زا  وا  نتفر  نوریب  ياج  وا  رب  دـش  گنت 
و لوهلاو )  ) باوص تسا و  قح  هچنآ  رب  ندرک  لادـج  رب  يراـمتلا ) یلع   ) هبعـش راـهچ  رب  تسا  بعـشتم  زین  ضیقن  یفرط  دـحا  رد 
زا ندش  لقتنم  نتـشگ و  ددرتم  و  ددرتلاو )  ) نآ هب  مادقا  رد  تسا  فوخ  مزلتـسم  روما  رد  کش  هچ  روما ، رب  ندومن  مادقا  رب  فوخ 

ندرگرب و  مالـستسالا ) و   ) دشاب هدـش  وا  هکلم  کش  بیر و  هک  تسا  یـسک  باد  نیا  رگید و  یـضعب  هب  کش  تایئزج  زا  یـضعب 
دوخ تداع  ار  لادج  دینادرگ  هک  یـسک  سپ  اندید ) ءارملا  لعج  نمف   ) يورخا يویند و  تکاله  يراکهزب و  یهابت و  يارب  نداهن 

کش و روجید  بش  زا  وا  قح  حوضو  مدـع  زا  تسا  تیانک  نیا  وا و  یناـملظ  بش  درکن  حبـص  هلیل ) حبـصی  مل   ) لاـعفا لاوقا و  رد 
تسا وا  شیپ  رد  هچنآ  هیدی ) نیب  ام   ) ار وا  دیناسرت  هک  یـسک  و  هلاه ) نم  و   ) لحم چیه  رد  قح  ینارون  زور  هب  وا  ندیـسرت  لهج و 
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کـش رد  درک  ددرت  هکره  و  بیرلا ) یف  ددرت  نم  و   ) لاجعتـسا هب  دوخ  ياپ  ياه  هنـشاپ  رب  تشگزاـب  هیبقع ) یلع  صکن   ) لاوها زا 
مـس ار  وا  دندرزایب  دندرک و  لاماپ  نیطایـشلا ) کبانـس  هتئط  و   ) لامتحا یهوبنا  زا  دش  حـناس  ار  وا  هچنآ  رد  لاقتنا  ترثک  هب  ندرک 

رم هرخالا ) ایندلا و  هکلهل   ) داهن ندرگ  دش و  داقنم  هک  یسک  و  ملستسا ) نم  و   ) لالض تریح و  ياه  نابایب  رد  شکرس  ناوید  ياه 
دیـسلا لاق  و   ) تبوقع فانـصا  هب  ترخآ  رد  تدـش و  عاونا  هب  ایند  رد  دـش  كاله  اعیمج ) امهیف  کـله   ) ار ترخآ  اـیند و  یهاـبت 

، لاقم نیا  زا  دعب  هرکذ ) انکرت  مالک  اذه  دعب  و  : ) هک دیامرف  یم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) نیدلا یضر  دیس  و  هنع ) هللا  یـضر  یـضرلا 
ضرفلا نع  جورخلا  و   ) باـب نآ  رد  لاوـقا  ندیـشک  زارد  سرت  تهج  زا  هلاـطالا ) فوـخ   ) .ار نآ  میدرک  كرت  هک  تـسا  یمـالک 

.باوبا راصتقا  تسا و  ظافلا  راصتخا  نآ  باتک و  نیا  رد  تسا  دوصقم  هک  یضرغ  زا  نتفر  نوریب  و  باتکلا ) اذه  یف  دوصقملا 

یلمآ

ینیوزق

رگا ات  مدرم  عامـسا  روضح  رد  ار  وت  مهد  ربخ  ات  نم  شیپ  ایب  دوش  ادرف  نوچ  دومرف  تسیچ ؟ نامیا  دیـسرپ  ریما  ترـضح  زا  يدرم 
زا ار و  نآ  دبای  یمرد  یکی  هدنمر  تسا  یئیشحو  وچمه  نخس  قیقحت  هب  هچ  دراد  هگن  وت  يارب  يرگید  ارم  نخس  ینک  شومارف  وت 

نیقی و ربص و  رب  هدـش : هداهن  نوتـس  ینعی  هماعد  راهچ  رب  ناـمیا  دومرف : لاوس  نآ  باوج  رد  دـمایب  ادرف  نوچ  دـهج و  یم  يرگید 
ینعی بقرت  ایند و  زا  لدب  ضارعا  ینعی  دهز  و  تسا ، فوخ  نآ  قفش و  قوش و  تسا : هبعـش  راهچ  رب  اهنآ  زا  ربص  .داهج و  لدع و 

ایند تاوهـش  زا  لد  ددرگ  یبقع  میعن  تنج و  قاتـشم  هک  يا  هدـنب  ره  نتـشاد  راک  هب  لامها  لافغا و  هن  ندوب  رظتنم  نتـشاد و  ساپ 
لد ایند و  رد  ددرگ  دهاز  هک  ره  دیامن و  بانتجا  تامرحم  زا  دشاب  فیاخ  شتآ  زا  نوچ  دشوپب و  وا  تادـهز  زا  مشچ  دـنادرگب و 

تاریخ و يوس  دسانـشب ، رما  نآ  تقیقح  هب  دـشاب و  گرم  بقرتم  رظتنم و  هک  ره  و  ار ، اـیند  تابیـصم  دریگ  راوخ  دـنادرگب  نآ  زا 
دشاب و بلاغ  وا  رب  میحج  فوخ  میعن و  قوش  هک  ره  هچ  ددرگ ، یم  رهاظ  لمات  دزن  هبعش  راهچ  نیا  رب  ربص  يانب  .دباتشب و  تاعاط 
رد دنکن و  عزج  تابیـصم  رد  دیامن و  ربص  یـصاعم  توالح  زا  تاعاط و  ترارم  رب  هتبلا  لصاح ، ار  وا  گرم  راظتنا  ایند و  زا  دـهز 

سیسخ عاتم  زا  تبغر  سفن  عاتم  يارب  هک  تسا  هنارگادوس  رظن  لوا  هبعـش  هبعـش  راهچ  نیا  زا  دیامنن و  یتسـس  یلهاک و  نید  راک 
تاـمرحم كرت  باذـع  سرت  زا  تسا  هناـمالغ  رظن  فوخ  ینعی  مود  هبعـش  و  دـنکب ، ریقح  عـفن  زا  لد  لـیلج  عـفن  يارب  دـنادرگب و 

نولت و افج و  انع و  لاوز و  انف و  ایند و  رد  لمات  نوچ  تسا ، ناتمه  یلاع  نالماک و  ناـهج و  هناـمیکح  رظن  میـس  هبعـش  و  دـیوگب ،
لاح نابز  سپ  دنیامنن ، تسفانم  نآ  تمعن  چیه  رب  ددرگ و  ناسآ  ناشیا  لد  رب  ایند  رد  یتبیـصم  مه  دنیامن  نآ  رکم  ردغ و  لدبت و 

رورسم چیه  ایند  رورـسب  شنخـس و  دنک  يرکرک  ادخ  هب  شنف  رکم و  تسیچ  ایند و  تسیچ  دشاب : منرتم  تیب  نیا  هب  هتـسویپ  ناشیا 
الاقتنا و هبحاص  هنع  نقیت  رورـس  یف  يدنع  مغلا  دشا  تفگ : یبنتم )  ) هک رظن  نآ  زا  دـنیامنن  عزج  نآ  تبیـصم  زا  هچنانچ  دـندرگن ،

رظن گرم  بقرت  ینعی  مراهچ  هبعـش  اما  .هتـشاد و  ار  زاب  تبعل  هدرپ  مکح  لایخ و  تروص  ناشیا  رایـشه  لقع  اـنیب و  مشچ  رد  اـیند 
اما .دندرگن  لهاذ  راک  تصرف  تقو  زا  لفاغ و  نمـشد  نزهار و  زا  هک  هاگآ  ناکلاس  و  دـشاب ، ظفحتـسم  نامرجم  ظقیتم و  نامزاح 
رد دادس  باوص و  قیرط  ندش  نیبم  ینعی  .تمکح  لوات  يرایشه و  یکریز و  ینعی  .تنطف  یئانیب  رب  تسا : هبعش  راهچ  رب  نآ  نیقی 

عیاقو و ینعی  نایلوا  تنـس  .نیکلاه و  نیجان و  تالاح  زا  نتفرگ  راـبتعا  دـنپ و  ینعی  .تربع  هظعوم  لـقع و  رظن  شیپ  لـمع  ملع و 
هکنآ لاقم  نیا  نایب  .رادغ و  يایند  هب  رارغا  لاکن و  باذـع و  لامعا و  تافاکم  زا  دـمآ  شیپ  ار  ناشیا  هچنآ  هیـضام و  مما  تالاح 

دوش فراع  تمکح  وا  يارب  دوش  نیبم  هک  ره  تمکح و  وا  يارب  زا  ددرگیم  راکـشآ  نیبم و  تنطف  رد  ددرگ  اـنیب  رـصبتم و  هک  ره 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 1297 

http://www.ghaemiyeh.com


هدرک هدـهاشم  نیعلا  يار  هب  نایلوا و  رد  تسا  هدوب  ایوگ  نارگید  لاـح  زا  نتفرگ  تربع  هب  دوش  فراـع  هک  ره  تربع و  عضاوم  هب 
ءادبم راک  زا  سپ  نایصع ، تعاط و  زا  ار  لاح  ره  جیاتن  و  ار ، موق  ره  راوطا  راثآ و  تسا  هدومن  هبرجت  ار و  ناشیا  تشذگرس  تسا 

و دوب ، لدع  نامیا  میاعد  زا  میـس  هماعد  اما  تلفغ و  تنوعر و  هن  دشاب  نیب  رود  رظن  رب  و  تلاهج ، ترغ و  هن  دـشاب  نیقی  رب  داعم  و 
ملح هرهاز و  مکح  راصبالا  یلوا  صیاغ  مهف  ریاغ و  ملع  شیپ  و  دـشاب ، دوخ  عضوم  رد  یـش ء  عضو  یعانقا  ملع  هب  رهاظ و  رد  نآ 

يایرد یـصاوغ  هک  تریـصب  بابرا  مهف  ینعی  .مهف  صیاغ  رب  دـشاب : هبعـش  راـهچ  رب  مه  .دـیامرفیم  ترـضح  هک  دـشاب  نیا  خـسار 
ینعی .مکح  ترهز  .دنبایرد و  تمکح  قیاقد  رظن  قیقدت  هب  هک  قیمعت  روغ  باحصا  شناد  ینعی  .ملع  روغ  .دنشاب و  هدومن  تقیقح 
تایح همـشچرس  هب  هار  یئانـشور  نآ  هب  کلاس  ات  دشاب  هدـیبات  یم  یهلا  تیادـه  ءامـس  زا  يرد  بکوک  وچمه  هک  هرهاز  تمکح 

اب ماکحتـسا  تنازر و  رد  هک  خسار  لقع  ملح و  ینعی  .ملح  تخاسر  .دنامن و  نادرگرـس  لهج  تاهبـش و  تاملظ  رد  و  درب ، لدـع 
قیقحت هب  درک  قیمع  مهف  هک  ره  سپ  .دباین  وا  نیـصح  نصح  هار  يراسکبـس  نمـشد و  لیخ  دـیامن و  تاماسم  ناینبلا  خـسار  لابج 

تایح بآ  زا  باریس  هقح  تفرعم  تمکح و  ياهروخـشبآ  زا  تشگزاب  دیـسر  ملع  روغ  هب  هک  ره  دیـسر و  ملع  روغ  هب  تفایرد و 
هدیدنـسپ نامدرم  نایم  دنک  یناگدنز  و  دوخ ، رما  رد  دنکن  طیرفت  درک  هشیپ  تابث  يرابدرب و  دـیزرو و  ملح  هک  ره  و  ملح ، ملع و 

زا و  یلحتم ، ملع  لدع و  تلیضف  هب  دراشفب و  ربص  مدق  قح  هار  رد  دراد و  كولـسم  قیقد  ملع  قیمع و  مهف  هک  ره  يرآ  .دومحم  و 
هلداع تمکح  رب  قلخ  نایم  رد  و  دـشاب ، یتسار  قح و  جـهن  باوص و  قبط  رب  وا  راک  همه  سپ  ددرگ ، یلختم  ملظ  لـهج و  تلیذر 
ورما وا  تعباتم  يراکزیهرپ و  يوقت و  قیرط  هب  ار  وا  لدع  سپ  .يوقتلل ) برقا  وه  اولدعا   ) دومرف یلاعت  هناحبـس و  قح  دیامن  لمع 

ترصن رد  ندومن  ششوک  نید و  قیرط  رد  ندرک  یعس  ینعی  .تسا  داهج  نامیا  میاعد  زا  مراهچ  هماعد  اما  .دناشک و  يراب  ماکحا 
یتسار ینعی  .نطاوم  رد  قدص  موس  رکنم ، زا  یهن  مود  .فورعم  هب  رما  لوا  تسا : هبعـش  راهچ  رب  ینتبم  زین  نآ  .لطاب و  هلازا  قح و 
.يراک هزب  مثا و  رد  نیلخاد  يراب و  تعباتم  تعاط و  زا  ناجراخ  نتشاد  نمشد  ینعی  .نیقـساف  نانـش  مراهچ  .قح  عضاوم  رد  افو  و 

زا یهن  هک  ره  و  دـنادرگ ، يوق  ناشیا  رما  و  دـنک ، تخـس  ار  ناـنموم  ياهتـشپ  دـیامن  قح  یتشپ  دـنک و  فورعم  هب  رما  هک  ره  سپ 
نطاوم رد  هک  ره  دنکـشب و  ناشکندرگ  ياهندرگ  دـلام و  تلذـم  كاخ  رب  ار  ناقفانم  ياـهینیب  دـنادرگ  راوخ  یهاـنم  دـنک و  رکنم 

زا فاصنا  و  دراذگب ، قح  قوقح  زا  دـشاب  مزال  وا  تمذ  رب  هچنآ  و  دـنک ، مکح  دوخ  سفن  رب  دـشاب  راکتـسار  قداص و  يراگتـسر 
ياضر يراب  ناشیا  زا  دوش  مشخ  رد  ار و  نیقـساف  دراد  نمـشد  هک  ره  درایب و  ياـج  هب  لوا  دوخ  اـت  دـیامرفن  يرما  و  دـهدب ، دوخ 

نیا .ناسحا  تازاـجم  تقو  تماـیق و  زور  دوخ  زا  ار  وا  دـنادرگ  دونـشخ  و  وا ، يارب  ناـید  يادـخ  دوش  مشخ  رد  نمحر ، ترـضح 
دیامن و سابتقا  ءایـصوا  ملع  و  ءایبنا ، رون  هاکـشم  زا  هک  ناشن  یـسدق  ناملاع  ناد و  هدروخ  نامیکح  رظن  شیپ  نامیا  فیرعت  تسا 
زا چیه  هک  ناسانش  تقیقح  ناج  هب  ناکرا  لمع و  مضاب  رابکی  و  نانج ، ناعذا  ناسل و  رارقا  هب  رابکی  ار  نامیا  ناملکتم  فیرعت  اما 

نامیا و مالـسا و  ياج  هچ  دـشابن ، یفاـک  ناـگدرگ )  ) و زیوم )  ) تخانـش رد  ار  ناـکدوک  ملع  ردـق  نیا  تسین ، ینعم  قیقحت  قح و 
.مالسلا

هک دوش  حـضاو  رتـبوخ  ناـمیا  تقیقح  اـت  دومن ، ناـیب  زین  ار  کـش  رفک و  ترـضح  نآ  دوب  هدرک  لاوس  ناـمیا  زا  لـئاس  هچ  رگا  و 
دشک و لطاب  ياه  هسوسو  هب  هک  باوصان  قمعت  دشاب ، ینتبم  هماعد  راهچ  رب  مه  رفک  و  دیامرفیم : سپ  اهدادضاب ) فرعت  ءایـشالا  )

تـسا طارفا  دح  رد  هلیذر  نیا  ندومن و  هرباکم  ندرپس و  عازن  هار  ینعی  عزانت ، .دشاب و  نوریب  لقع  هزادنا  زا  دنادرگ و  رود  قح  زا 
هب برقا  تسا و  طـیرفت  دـح  رد  هلیذر  نیا  باوص و  قح و  زا  لـیم  ینعی  غیز ، .بکرم و  لـهج  اـب  تسا  بساـنم  ملع و  تلیـضف  زا 

هشیدنا نسوت  نانع  دنک و  قمعت  هک  ره  سپ  .ندرپس  فاستعا  روج و  کلسم  .فالخ و  عازن و  قیرط  ینعی  قاقـش ، .طیـسب و  لهج 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 1298 

http://www.ghaemiyeh.com


هک ره  و  قح ، زا  وا  يامع  ددرگ  هتسویپ  لهج  هجو  رب  وا  ششوک  دشاب  رایـسب  هک  ره  دنکن و  قح  هب  تشگزاب  دنک  اهر  کلاهم  رد 
هلداجم هک  ره  و  تلالض ، بابرا  یتسم  ددرگ  تسم  و  هئیس ، وا  دزن  دیامن  وکین  هنـسح و  وا  دزن  دیامن  دب  باوص  رظن  زا  ددرگ  لیام 

رما وا  رب  دوش  تخس  لکـشم و  وا ، ياههار  وا  رب  دوش  راوشد  دوش  وسکی  قح  باحـصا  تیاده  هب  يادتها  زا  دنک و  هشیپ  فالخ  و 
.لوه لطاب و  هب  ندومن  لادـج  ءارم  ینعی  .يرامت  رب  .تسا  ینتبم  هبعـش  راهچ  رب  زین  کـش  .وا و  ندـش  نوریب  هار  ددرگ  گـنت  وا و 

زا دش  دمآ و  ندوب و  نادرگرـس  ینعی  ددرت  .ددرت  .باوص و  بلط  رد  تمیزع  قح و  خب  مادقا  رد  ندومن  یلد  دـب  ندیـسرت و  ینعی 
زاب هدهاجم  زا  تسد  نداهن و  زجع  هب  ندرگ  ندش و  تلالـض  یعاد  میلـست  نتخادـنا و  رپس  ینعی  مالـستسا  .ندومن و  تریح  يور 

و وا ، تلاهج  بش  زگره  دنکن  حبص  لاح  همه  رد  دوخ  تداع  ار  تموصخ  ءارم و  دینادرگ  هک  ره  سپ  لعج ) نمف  هلوق ،  ) .نتـشاد
ود رب  ددرگ  زاـب  قح ، هار  رد  داـهج  ینعی  تسا  وا  تسد  ود  شیپ  هچنآ  ار  وا  دـناسرتب  هک  ره  و  وا ، تلالـض  هدرپ  ددرگن  فـشکنم 
رد ار  وا  درپسب  دناسرن  نیقی  نمام  هب  ار  دوخ  و  ار ، ینامگدب  ددرگ  مزالم  کش و  رد  دنک  دش  دـمآ و  هک  ره  و  ناسرت ، دوخ  بقع 

کلاه نآ  حالصا  رد  دنکن  یعس  ار و  ترخآ  ایند و  داسف  كاله و  دهن  ندرگ  دوش و  ملستسم  هک  ره  و  نیطایش ، ياهمس  ماگ  ریز 
دوصقملا ضرغلا  نع  جورخلا  هلاطالا و  هرکذ  انکرت  مالک  اذه  دعب  و  هنع : هللا  یضر  دیـسلا  لاق  .ترخآ  رد  مه  ایند و  رد  مه  ددرگ 

سرت زا  ار  نآ  رکذ  ام  میداد  كرت  تسا  یلیوط  مالک  تاـملک  نیا  زا  دـعب  و  دـیوگ : یم  هنع  هللا  یـضر  دیـس   ) باـتکلا و اذـه  یف 
.باتک نیا  رد  تسا  یلصا  دوصقم  هک  یضرغ  زا  ندش  جراخ  لیوطت و 

یجیهال

عبرا یلع  اهنم  ربصلاف  داهجلا ، لدـعلا و  نیقیلا و  ربصلا و  یلع  مئاعد : عبرا  یلع  ناـمیالا  : » لاـقف ناـمیالا ، نع  مالـسلا  هیلع  لئـس  و 
تامرحملا و بنتجا  رانلا  نم  قفشا  نم  تاوهشلا و  نع  الس  هنجلا  یلا  قاتـشا  نمف  بقرتلا ، دهزلا و  قفـشلا و  قوشلا و  یلع  بعش :
، نامیا فاصوا  زا  مالسلا  هیلع  دش  هدیسرپ  ینعی و  .تاریخلا » یلا  عراس  توملا  بقترا  نم  تابیصملاب و  ناهتسا  ایندلا  یف  دهز  نم 

نآ زا  ربص  نوتس  سپ  ندرک ، داهج  ندوب و  لداع  نتـشاد و  نیقی  ندرک و  ربص  رب  نوتـس : راهچ  رب  تسا  مئاق  نامیا  هک  تفگ  سپ 
هک یـسک  سپ  تسا ، ندیـشک  راظتنا  رب  تسا و  یتبغر  یب  رب  تسا و  فوخ  رب  تسا و  قوش  رب  تسا : هبعـش  راهچ  رب  نوتـس  راهچ 
یب هک  یسک  تامرحم و  زا  دنک  يرود  شتآ  زا  دیسرت  هک  یسک  ار و  اهتذل  اهشهاوخ و  درک  شومارف  تشهب  يوس  هب  دش  قاتـشم 

.ندرک کین  راک  تاریخ و  يوس  هب  دباتش  یم  ار  گرم  دشک  یم  راظتنا  هک  یسک  ار و  اهتبیصم  دراد  یم  ناسآ  ایند  زا  دش  تبغر 

هل تنیبت  هنطفلا  یف  رـصبت  نمف  نیلوالا ، هنـس  هربعلا و  هظعوم  همکحلا و  لوات  هنطفلا و  هرـصبت  یلع  بعـش : عبرا  یلع  اهنم  نیقیلا  «و 
نوتـس راهچ  نآ  زا  نتـشاد  نیقی  ینعی و  .نیلوالا » یف  ناک  اـمناکف  هربعلا  فرع  نم  هربعلا و  فرع  .همکحلا  هل  تنیبت  نم  همکحلا و 

ناینیـشیپ هقیرط ي  تسا و  شیاـمزآ  هب  نتفرگ  دـنپ  تسا و  تمکح  ندرک  ریـسفت  یکریز و  هب  ندـش  اـنیب  رب  تسا  هبعـش  راـهچ  رب 
رهاظ هک  یـسک  دـشاب و  لمع  ملع و  هب  دـش  لماک  هک  تمکح  وا  يارب  زا  دوش  یم  رهاظ  یکریز  زا  دـش  انیب  هک  یـسک  سپ  تسا ،

.نیشیپ يایبنا  بزح  رد  تسا  هدوب  هک  ایوگ  سپ  ار ، دوخ  ندومزآ  تخانش  تمکح ، وا  يارب  زا  دش 

روغ ملع  نم  ملعلا و  روغ  ملع  مهف  نمف  ملحلا ، هخاسر  مکحلا و  هرهز  ملعلا و  روغ  مهفلا و  صئاغ  یلع  بعـش : عبرا  یلع  لدعلا  «و 
رب نوتـس  راهچ  نآ  زا  ندرک  لدع  ینعی و  .ادـیمح » سانلا  یف  شاع  هرما و  یف  طرفی  مل  ملح  نم  مکحلا و  عیارـش  نع  ردـص  ملعلا 

ملح و ندـینادرگ  تباـث  تسا و  مکح  ندرک  نشور  تسا و  ملع  هب  نتفرورف  تسا و  مهف  هـب  ندرک  صوـغ  رب  تـسا : هبعـش  راـهچ 
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ار ملع  رد  نتفرورف  تسناد  هـک  یـسک  ار و  مـلع  رد  نـتفرورف  تـسناد  ار  مـالک  زا  ضرغ  دـیمهف  هـک  یـسک  سپ  تـسا ، يراـبدرب 
رد دنک  یم  یگدنز  دوخ و  راک  رد  دـنک  یمن  يریـصقت  دـش  رابدرب  میلح و  هک  یـسک  ندرک و  مکح  ياههاگبآ  زا  تسا  هتـشگرب 

.تسا هدش  هدوتس  هک  یتلاح  رد  نامدرم  نایم 

رما نمف  نیقـسافلا ، نانـش  نطاوـملا و  یف  قدـصلا  رکنملا و  نـع  یهنلا  فورعملاـب و  رمـالا  یلع  بعـش : عـبرا  یلع  اـهنم  داـهجلا  و 
ینـش ء نم  هیلع و  ام  یـضق  نطاوملا  یف  قدـص  نم  نیقفانملا و  فونا  مغرا  رکنملا  نع  یهن  نم  نینموملا و  روهظ  دـش  فورعملاب 

رما رب  تسا : هبعـش  راـهچ  رب  نوتـس  راـهچ  نآ  زا  ندرک  داـهج  ینعی و  .هماـیقلا » موی  هاـضرا  هل و  هللا  بضغ  بضغ هللا ، نیقـسافلا و 
عقوـم رد  نتفگ  تسار  تسا و  هدرک  یهن  ادـخ  هچنآ  زا  تسا  مدرم  نتـشادزاب  تسا و  هدرک  رما  ادـخ  هـچنآ  هـب  تـسا  مدرم  ندرک 

هک یسک  ار و  نانموم  تشپ  داد  توق  ادخ  رماوا  هب  ار  مدرم  درک  رما  هک  یسک  سپ  تسا ، ناقساف  نتشاد  نمـشد  ضغب و  یتسار و 
دروآ اجب  درک و  ادا  شعقاوم  رد  تفگ  تسار  هک  یـسک  ار و  ناقفانم  ياه  ینیب  دـیلام  كاخ  هب  ادـخ  تایهنم  زا  ار  مدرم  درک  عنم 

وا يارب  زا  ادخ  دنک  مشخ  ادخ  يدونشخ  يارب  زا  دنک  مشخ  ار و  ناقـساف  دراد  نمـشد  هک  یـسک  وا و  رب  تسا  بجاو  هک  ار  هچنآ 
.تمایق زور  رد  ار  وا  دنادرگ  دونشخ  وا و  نانمشد  رب 

هامع ماد  لهجلاب  هعازن  رثک  نم  قحلا و  یلا  بنی  مل  قمعت  نمف  قاقـشلا ، غیزلا و  عزاـنتلا و  قمعتلا و  یلع  مئاوق : عبرا  یلع  رفکلا  «و 
هیلع لضعا  هقرط و  هیلع  ترعو  قاش  نم  هلالضلا و  رکس  رکـس  هئیـسلا و  هدنع  تنـسح  هنـسحلا و  هدنع  تءاس  غاز  نم  قحلا و  نع 

هعزانم و ادـخ و  ياهراک  رد  ندرک  يواکجنک  قمعت و  نوتـس  رب  نوتـس : راهچ  رب  تسا  تباـث  رفک  ینعی و  .هجرخم » قاـض  هرما و 
، ییادـخ ياهراک  رد  دـنک  يواکجنک  قمعت و  هک  یـسک  سپ  قح ، زا  ندرک  تفلاـخم  قح و  زا  نتـشگ  فرحنم  ندرک و  هلداـجم 
، ینادان لهج و  هب  وا  هلداجم ي  هعزانم و  دشاب  رایسب  هک  یسک  یهارمگ و  تلالـض و  هب  دسر  یم  هکلب  قح ، يوس  هب  دنکن  عوجر 
رد دوش  هدـنیآ  دـب  قح ، زا  ددرگ  فرحنم  هک  یـسک  لهج و  وا  يارب  زا  دوش  هکلم  هک  ره  هک  اریز  قح ، زا  وا  يروک  دـشاب  هشیمه 
دنک قح  تفلاخم  هک  یـسک  یهارمگ و  یتسم  هب  ددرگ  تسم  دب و  ياهراک  وا  رظن  رد  دوش  هدـنیآ  شوخ  کین و  ياهراک  وا  رظن 

.وا راوشد  زا  ندش  نوریب  ياج  ددرگ  گنت  وا و  راک  وا  رب  ددرگ  لکشم  وا و  راتفر  ياههار  وا  رب  دوش  راوشد 

نیب ام  هلاه  نم  هلیل و  حبـصی  مل  اندـید ، ءارملا  لعج  نمف  مالـستسالا ، ددرتلا و  لوهلا و  يرامتلا و  یلع  بعـش : عبرا  یلع  کشلا  «و 
ینعی و .امهیف » کله  هرخالا  ایندلا و  هکلهل  ملـستسا  نم  نیطایـشلا و  کبانـس  هتئط  بیرلا و  یف  ددرت  نم  هیبقع و  یلع  صکن  هیدی ،

نداد رد  نت  نداهن و  ندرگ  تسا و  نتـشاد  ددرت  تسا و  ندیـسرت  تسا و  ندرک  هلداجم  تسا : هبعـش  راهچ  رب  نامیا  رد  کیکـشت 
ار وا  دناسرتب  هک  یـسک  وا و  هودـنا  بش  دـسر  یمن  يداش  حبـص  هب  دوخ ، تداع  ار  ندرک  هلداجم  دـینادرگ  هک  یـسک  سپ  تسا ،

یـسک دوخ و  هیرورـض ي  ياهراک  زا  دور  سپ  زاب  ینعی  دوخ ، ياپ  هنـشاپ ي  رب  دوخ  ياهراک  رد  ددرگرب  وا ، يور  شیپ  ياهزیچ 
داد رد  نت  داهن و  ندرگ  هک  یسک  نیطایش و  ياهمـس  ار  وا  دنادرگ  لاماپ  دنز و  ماگ  ندرک ، ههبـش  ببـس  هب  دشاب  رطاخ  ددرتم  هک 

.ترخآ ایند و  رد  دوش  كاله  ار ، ترخآ  ایند و  تکاله  رما 

ییوخ

هرکذ و نع  لهذ  یـشلا ء : نع  الـس ) ، ) هرظتنا بقرت )  ) فاخ رمـالا : نم  اقفـش  قفـش ) ، ) تیبلا داـمع  مئاـعد : عمج  هماعدـلا ) : ) هغللا
هردـق هرـسف و  مـالکلا : لوا )  ) هیف قذـح  همهف و  هکردا ، هیلا : هب و  رمـالا و  یف  نـطف  هـنطفلا )  ) یـشلا ء نـم  هفئاـطلا  هبعـشلا )  ) هرجه
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رـصق و یـشلا ء  یف  طرف )  ) هعـضوم یف  تبث  اخوسر : خـسر )  ) هیف رظنلا  ققد  اروغ : راغ ) ، ) يوصقلا هتیاغ  غلب  یناعملا : یلع  صاغ ) )
ردقم لعفب  قلعتم  رورجم  راج و  مئاعد ، عبرا  یلع  بارعالا : .دجنملا  قلخ - ءوس  هاودع و  عم  هضغبا  انائنش : ینش ء )  ) هیف زجعلا  رهظا 

، اهوازج تاوهشلا  نعالس  هلمج  و  هیطرش ، هنجلا  یلا  قاتـشا  نمف  مئاعد ، عبرال  لکلا  نم  ءزجلا  لدب  ربصلا  یلع  نامیالا  هلوقل : ربخ 
ردـصملا هفاضا  نم  ملعلا  روغ  یف  و  فوصوملا ، یلا  هفـصلا  هفاضا  نم  مهفلا  صئاغ  یف  هفاضالا  هینایب ، هربعلا  هظعوملا  یف  هفاـضالا 

، ام هظفل  لوعفملا ، یلا  ردصملا  هفاضا  نم  نیقـسافلا  نائنـش  یف  و  لعافلا ، یلا  ردصملا  هفاضا  نم  ملحلا  هخاسر  یف  لوعفملا و  یلا 
دانسالاب نامیالا  هفـص  باب  یفاکلا  نم  لوصالا  یف  ثیدحلا  اذه  يور  ینعملا : .اهتلـص  فرظلا  هلمج  و  هلوصوم ، هیلع  ام  یـضق  یف 

، هیبا نع  میهاربا ، نب  یلع  وه  لوالا  دانسالا  و  مالسلا -) هیلع   ) رفعج یبا  نع  رباج ، نع  جارسلا ، بوقعی  نع  بوبحم ، نبا  نع  لوالا 
.خلا بوبحم - نب  نسحلا  نع  دلاخ  نب  دمحم  نب  دمحا  نع  انباحصا  نم  هدع  یسیع و  نب  دمحم  نب  دمحا  نع  ییحی ، نب  دمحم  و 

، هضعب یلا  ریشن  رییغتب  هثالثلا  بتکلا  یف  يورم  وه  و  قباسلا ، ربخلا  همتت  نم  وه  حیحص و  وه  و  هحرش : یف  هللا  همحر  یـسلجملا  لاق 
دارا هنا  ملعاف  نامیالا  اما  مثیملا : نبا  لاق  .مئاـعد  عبرا  یلع  ناـمیالا  لاـقف : ناـمیالا ، نع  مالـسلا ) هیلع   ) یلع لئـس  جـهنلا : یف  لاـق 

لامکلا تافص  نم  هل  ام  یلاعت و  عناصلا  دوجوب  قیدصتلا  وهل  هلصاف  هلـصا ، متی  اهب  تالامک  هل  لصا و  هل  کلذ  و  لماکلا ، نامیالا 
هوبنلا دـیحوتلا و  نیتداهـشلا : نم  بکرم  وهف  لوقلا  یلا  رظنلاب  اما  العف ، الوق و  هبکرم  هقیقح  مالـسالا  لوقا : .خـلا  لالجلا - توعن  و 

ما .ثیدحلا  یف  امک  مهسا  هعبس  هلف  هررقملا  نیدلا  عورف  وهف  العف  اما  و  هللا ، لوسر  دمحم  نا  دهشا  و  هللا ، الا  هلا  نا ال  دهشا  یتملک 
فعض هوق و  هلف  هئاضعا ، هرعاشم و  یلع  طسبنی  ناسنالا و  نطاب  نم  عشعشتی  رون  هیبلق و  همزاج  هدیقع  هطیـسب و  هقیقح  وهف  نامیالا 

یل لاق  لاق : یـسیطارقلا  زیزعلادـبع  نع  یفاکلا  یفف  .رابخالا  ضعب  یف  تاجرد  رـشع  اهنا  یلا  ریـشا  تاـجرد  رظنلا  اذـهب  هل  ربتعی  و 
هدحاولا بحاص  نلوقی  الف  هاقرم  دعب  هاقرم  هنم  دعـصی  ملـسلا  هلزنمب  تاجرد  رـشع  نامیالا  زیزعلادـبع  ای  مالـسلا :) هیلع   ) هللادـبعوبا

وه نم  تیار  اذا  کقوف و  وه  نم  کطقسیف  کنود  وه  نم  طقـست  الف  هرـشاعلا  یلا  یهتنی  یتح  یـش ء  یلع  تسل  نینثالا : بحاصل 
هیلع  ) هرکذ ام  .هربج و  هیلعف  انموم  رـسک  نم  ناف  هرـسکتف  قیطی  ـال  اـم  هیلع  نلمحت  ـال  قفرب و  کـیلا  هعفراـف  هجردـب  کـنم  لفـسا 

ناسنالا و نادجو  هیناسنالا و  رعاشملا  یلع  هطـسب  هراثآ و  هیدابم و  رابتعاب  یهف  بعـشلا  مئاعدـلا و  نم  ثیدـحلا  اذـه  یف  مالـسلا )
نا رهاظلا  .اغیلب و  افیـصوت  هفـصو  هیملعلا و  هیقالخالا و  هتهجو  نم  نامیالا  مالکلا  اذـه  یف  مالـسلا  هیلع  رـسف  رخآ  ریبعتب  و  هقالخا ،

هذـه هماقا  نا  هرهاظ  و  مئاعد ، عبرا  یلع  نامیالا  ناب  مالـسلا ) هیلع   ) باجاف نامیالا ؟ وه  اـم  یلع  وا  ناـمیالا ؟ وه  اـم  سیل  لاوئـسلا 
هذـه هوقب  ساقی  هفعـض  نامیالا و  هوق  و  اهنم ، نینثا  وا  اهنم  هثـالث  یلع  هتماـقا  نکمی  ـال  و  ناـمیالا ، دوجو  طرـش  هعبرـالا  مئاعدـلا 
ادیب دصاقملا و  لینل  قاشملا  لمحت  هراکملا و  هاجت  همواقملا  وه  و  ربصلا ، مئاعدـلا  لواف  .اهناصقن  اهمامتب و  ال  اهفعـض ، مئاعدـلا و 

، هلولا قشعلا و  ماقم  یلا  لصی  امبر  هدجو  ملا  لمحت  مزلتـسی  بوبحملا و  قارف  نمتی  قایتشالا  و  یلعالا ، دصقملا  وحن  قایتشالا  نم 
یف ربصلا  رـسف  .اهلک و  مالاف  هل  ایهتلا  توملا و  راـظتناب  هرـسف  يذـلا  بقرتلا  دـهزلا و  فوخلا و  اـما  کـلذ و  نود  ربصلا  نم  دـبالف 

هلوازم هیعیبطلا و  هیداملا و  تاوهـشلا  لک  هقرافمل  مزـالم  ناـمیالا  لـهال  فراـعتملا  دـصقملا  وه  هنجلا و  یلا  قوشلا  ناـب  قاتـشالا 
سیل هنال  بسحف ، تامرحملا  بانتجا  مزالی  يذلا  قافـشالا  فوخلا و  نم  املا  دـشا  وهف  دـیکا  تباث و  ربص  یلا  جاتحیف  تاضایرلا ،

هفعلاب و همکحلا  بابرا  ناسل  یف  هنع  ربعی  ام  وه  ربصلاـف  .تاـمرحملا  نم  تسیل  تاوهـشلا  لـک  نا  اـمک  تاوهـشلا ، نم  مرحم  لـک 
نع كاسمالا  اهناب  هلادعلا  اورسف  هلادعلا و  و  هعاجشلا ، و  هفعلا ، و  همکحلا ، یه : سفنلا و  لامکتسال  هعبرالا  ناکرالا  دحا  اهوربتعا 

همکحلا یـضتقم  حیحـصلا و  يارلا  بـسحب  اهفیرـصت  اـهرهق و  هوهـشلل و  داـیقنالا  مدـع  هسوـسحملا و  تاوهـشلا  نوـنف  یف  هرــشلا 
هررق حیحصلا و  لقعلا  هب  مکح  امب  اهدییقت  هیوهشلا و  هوقلا  لیدعتب  هیناسنالا  سفنلل  هلصاح  هروص  ءامکحلا  دنع  هفعلاف  هروکذملا ،
يذلا نیقیلا  اما  .ماقملا و  اذه  یف  ءامکحلا  هرکذ  امم  متا  معا و  هبعش  نیب  مالسلا ) هیلع   ) هرسف ام  یلع  ربصلا  نکل  و  حیرصلا ، عرشلا 
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یلا ذـفنی  هداملا و  باجح  قرخی  بقاوعلا  یف  بقاـث  رظن  هریـصب و  هنطف  یلا  جاـتحیف  هفـسالفلا ، دـنع  هیرظنلا  هیلاـعتملا  همکحلا  وه 
هذـهو هکلاهلا ، اهنم و  هیجانلا  هفلاسلا  ممالا  لاوحال  هسارد  رومالا و  نم  رثاتی  ظقیت  نادـجو  و  دودـحملا ، سوسحملا  ملاعلا  ءارواـم 

کلاسلا دعصی  هیلاتتم  تاجرد  اهلعج  رومالا و  هذه  مالسلا ) هیلع   ) بتر دق  .همیرکلا و  نآرقلا  تایآ  نمـض  یف  تیقلا  سورد  اهلک 
نیزاوملا ردـقی  نا  ردـقی  همکحلا و ال  هل  نیبتی  هداق ال  هریـصب و  هنطف  ناـسنالل  لـصحتی  مل  اـمهمف  اـیلع ، هجرد  یلا  هجرد  نم  اـهیف 

هوق رادم  رودی  هفع  نامیالا و  هوقف  نیـضاملا ، لاوحا  نع  رثاتلا  هربعلا و  وه  هجردلا  هذه  لوصح  یلع  هلالدـلا  قئاقحلل و  هحیحـصلا 
: اهنم ارطش  رکذن  کلذ  یف  هریثک  رابخا  لهجلا  لقعلا و  باب  یف  درو  دقف  هفعض ، لقعلا و 

لخد نید  هل  ناک  نم  نید و  هل  ناک  القاع  ناک  نم  مالـسلا :) هیلع   ) هللادـبعوبا لاق  لاق : راـمع  نب  قاحـسا  نع  هریمع  نب  فیـس  - 1
.هنجلا

فیک لاقف : اذک ، هلضف  هنید و  هتدابع و  نم  نالف  مالسلا :) هیلع   ) هللادبع یبال  تلق  لاق : هیبا  نع  یملیدلا  نامیلـس  نب  دمحم  نع  - 2
ءارـضخ رحبلا  رئازج  نم  هریزج  یف  هللا  دبعی  ناک  لیئارـسا  ینب  نم  الجر  نا  لقعلا ، ردق  یلع  باوثلا  نا  لاقف : يردا ، ال  تلق : هلقع ؟
هلقتـساف کلذ  هللا  هاراف  اذـه ، كدـبع  باوث  ینرا  بر  ای  لاـقف : هب  رم  هکئـالملا  نم  اـکلم  نا  و  ءاـملا ، هرهاـظ  رجـشلا  هریثک  هرـضن 
کتدابع کناکم و  ینغلب  دباع  لجر  انا  لاق : تنا ؟ نم  هل : لاقف  یـسنا  هروص  یف  کلملا  هاتاف  هبحـصا ، نا  هیلا  هللا  یحواف  کلملا ،

هدابعلل الا  حلـصی  ام  هزنل و  کناکم  نا  کلملا : هل  لاق  حبـصا  املف  کلذ  هموی  هعم  ناکف  کعم ، هللا  دبعال  کتیتاف  ناکملا  اذـه  یف 
اذـه ناف  عضوملا  اذـه  یف  هانیعرل  رامح  هل  ناک  ولف  همیهب  اـنبرل  سیل  لاـق : وه ؟ اـم  و  هل : لاـقف  بیع  اذـه  اـنناکمل  دـباعلا : هل  لاـقف 
یلا هللا  یحواف  شیـشحلا ، اذـه  لثم  عیـضی  ناک  ام  رامح  هل  ناک  ول  لاقف : رامح ، کـبرل  سیل  کـلملا : هل  لاـقف  عیـضی ، شیـشحلا 

اهئارجا و نسحب  انورقم  اهقئاقحب  هطاحالا  هحیحـصلا و  نیناوقلا  مهف  یلا  جاتحی  لدـعلا  نا  اـمک  .هلقع  ردـق  یلع  هبیثا  اـمنا  کـلملا 
ماقم یف  تباث  ملح  و  هحیرـص ، هرهاز  هیئاضق  ماکحا  قئاقحلل و  راوغ  ملع  صاوغ و  مهف  نم  دبالف  اهدراوم ، یلع  اهقیبطت  یف  هقدـلا 

سانلا نیب  شیعی  هروما و  یف  رـصقی  هناب ال  ینابر  مکاح  لداع و  ضاق  هیـصخش  یلا  مالـسلا ) هیلع   ) راشا دـق  و  هفیلخلا ، نیب  اهئارجا 
: ءاضقلا یضاقلا و  یف  ارابخا  انه  رکذن  لئاضفلا و  لئاصخلا و  دومحم 

( مالـسلا هیلع   ) هللادـبع یبا  نع  دـلاخ ، نب  نامیلـس  نع  مامالل  یه  امنا  هموکحلا  نا  باب  یف  ءاضقلا  باتک  یف  یفاـکلا  یف  يور  - 1
.یبن یصو  وا  یبنل  نیملسملا  یف  لداعلا  ءاضقلاب  ملاعلا  مامالل  یه  امنا  هموکحلا  ناف  هموکحلا  اوقتا  لاق :

وا یبن  الا  هسلجی  اسلجم ال  تسلج  دـق  حیرـش  ای  حیرـشل : مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما لاـق  لاـق : مالـسلا ) هیلع   ) هللادـبع یبا  نع  - 2
.یقش وا  یبن  یصو 

یلص  ) لوسرلا دجسم  یف  نحن  انیبف  هنیدملا  یلا  انئج  یتح  هلمازم  یلیل  یبا  نبا  عم  تنک  لاق : یلجبلا  بیضخ  یبا  نب  دیعـس  نع  - 3
: لاقف هثدـحن ، هلئاسن و  تلقف : هدـنع ؟ عنـصن  ام  و  لاق : هیلا ، انب  موقت  یلیل : یبا  نبال  تلقف  دـمحم  نب  رفعج  لخد  ذا  هلآ ) هیلع و  هللا 

یلیل یبا  نبا  تنا  لاقف : نیملـسملا  یـضاق  یلیل : یبا  نبا  تلقف : کعم ؟ اذـه  نم  لاق : مث  یلها  یـسفن و  نع  ینلئاسف  هیلا  اـنمقف  مق ،
معن لاق : ادحا ؟ کلذ  یف  فاخت  هجوز ال  ءرملا و  نیب  قرفت  لتقت و  اذه و  هیطعتف  اذه  لام  ذخات  لاق : معن  لاقف : نیملسملا ؟ یـضاق 

: لاق رمع  رکب و  یبا  نع  یلع و  نع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نع  ینغلب  امب  لاـق : یـضقت ؟ یـش  ياـبف  مالـسلا ) هیلع  : ) لاـق
نکرلا .خـلا و  اذـه -!؟ کغلب  دـق  یلع و  ءاضق  ریغب  یـضقت  فیکف  لاق : معن  لاق : مکاضقا ؟ اـیلع  نا  لاـق  هنا  هللا  لوسر  نم  کـغلبف 
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رمای نیدـناعملا  نیلهاجلا و  حـفاکی  قحلا و  لیبس  یف  دـهاجی  لیذـلا  رمـشم  امئاد  نوکی  نا  نموملل  دـبالف  داـهجلا ، ناـمیالل  عبارلا 
و لاح ، لک  یف  لطابلا  قحلا و  یتئف  نیب  همئاقلا  هزرابملا  لاضنلا و  نیدایم  كراعملا و  یف  قدـصی  رکنملا و  نع  یهنی  فورعملاب و 
هلتاقی و ههجو و  یف  موقی  هحفاکی و  نا  نموملا  ردـقیف  قساـفلا  قفاـنملا و  ضغیبی  یناـقح  نادـجو  یلا  لاـضنلا  هزراـبملا و  جاـتحی 

نا امک  نامیالا ، لها  هعماج  يوقی  فورعملاب  رمالاف  لاحلا ، هیضتقی  امب  هعفد  یلع  ردقی  هئنشی ال  لطابلا و  ضغبی  مل  نمف  هلصاتسی ،
رکذن .نادیملا و  یف  انلع  نیبراحملا  رافکلا  نم  نامیالا  لها  یلع  هیاکن  دشا  مه  نیذلا  نیقفانملا  ءادعالا  هئف  مزهی  رکنملا  نع  یهنلا 

اهناف همجرتلا : لیذ  یف  اهمجرتن  دیدحلا و  یبا  نبال  حرشلا  نم  لطابلا  هجو  یلع  همواقملا  نطاوملا و  یف  قدصلا  روص  نم  هصق  انه 
امنیب لاق : رابخالا ) نویع   ) باـتک یف  هبیتق  نبا  يور  و  هلآ 144 :) هیلع و  هللا  یلص   18  ) ءزجلا یف  یلزتعملا  حراشلا  لاق  ادج ، هدـیفم 

، عمطلا نم  هلها  قحلا و  نیب  لوحی  ام  داـسفلا و  یغبلا و  روهظ  وکـشا  کـیلا  مهللا  لوقی : ـالئاق  عمـس  تیبلاـب  ـالیل  فوطی  روصنملا 
یلع لـبقا  و  نکرلا ، ملتـسا  و  نیتـعکر ، یلـصف  هوعدـی ، ـالوسر  لـجرلا  یلا  لـسرا  و  دجـسملا ، نم  هیحاـن  سلجف  روـصنملا  جرخف 

قحلا نیب  لوحی  ام  ضرالا و  یف  داسفلا  یغبلا و  روهظ  نم  هلوقت  کتعمـس  يذلا  ام  روصنملا : لاقف  هفالخلاب ، هیلع  ملـس  روصنملا و 
، اهلوصا نم  رومالاب  کتابنا  یسفن  یلع  ینتنما  نا  نینموملاریما  ای  لاقف  ینـضمرا ، ام  یعماسم  توشح  دقل  هللا  وف  عمطلا ؟ نم  هلها  و 

یتح عمطلا  هلخد  يذـلا  نا  لاقف : لقف  کسفن  یلع  نمآ  تنا  لاق : لغاشم ، اهیف  یلف  یـسفن  یلع  ترـصتقا  و  کنم ، تزجتحا  الا  و 
یتضبق و یف  ءاضیبلا  ءارفـصلا و  عمطلا و  ینلخدـی  فیک  کحیو و  لاق : تنال ، داسفلا  یغبلا و  نم  رهظ  ام  حالـصا  نیب  هنیب و  لاـح 
، مهروما تلفغاف  مهلاوما ، نیملـسملا و  كاعرتسا  لج  زع و  هللا  ذا  کلخد  ام  عمطلا  نم  دحا  لخد  و  لاق : يدنع ، ضماحلا  ولحلا و 

تنجـس مث  حالـسلا ، عم  هبجح  و  دیدحلا ، نم  اباوبا  و  رجالا ، صجلا و  نم  ابجح  مهنیب  کنیب و  تلعج  و  مهلاوما ، عمجب  تممتها  و 
لخدـی ناب ال  ترما  و  عارکلا ، لاجرلا و  حالـسلاب و  مهتیوق  و  اـهعمج ، لاومـالا و  هیاـبج  یف  کـلامع  تثعب  و  مهنم ، اـهیف  کـسفن 

و ال يراعلا ، فیعـضلا و  و ال  ریقفلا ، عئاجلا و  و ال  فولهملا ، مولظملا و  لاصیاب  رمات  مل  و  مهتیمـس ، رفن  نالف ، نـالف و  ـالا  کـیلع 
اوبجحی نا ال  ترما  کتیعر و  یلع  مهترثآ  کسفنل و  مهتـصلختسا  نیذـلا  رفنلا  ءالوه  لاز  اـمف  قح ، لاـملا  اذـه  یف  هل  نمم  دـحا 

نا ال یلع  اورمتئاف  انرخـس  دـق  و  هنوخن ، انل ال  امف  هللا ، ناخ  دـق  لجر  اذـه  اولاق : اهنوبجحی و  اهنوعمجی و  لاومـالا و  نوبحی  کـنع 
یتح لئاوغلا ، هوغب  كدـنع و  هوضغب  الا  مهرما  فلاخیف  لماع  کل  جرخی  و ال  اودارا ، ام  الا  یـش ء  ساـنلا  راـبخا  نم  کـیلا  لـصی 

ایادهلاب و کل  امع  مهعناص  نم  لوا  ناک  مهوباه و  سانلا و  مهمظعا  مهنع  کنع و  کلذ  رشتنا  املف  هردق ، رغـصی  هتلزنم و  طقـست 
هللا دالب  تالتماف  مهنود ، نم  ملظ  اولاـنیل  کـتیعر  نم  هورثلا  هردـقلا و  ووذ  کـلذ  لـعف  مث  کـتیعر ، ملظ  یلع  اـهب  اووقیل  لاومـالا 
نا كراد و  لوخد  نیب  هنیب و  لیح  ملظتم  ءاج  ناف  لفاغ ، تنا  کتنطلـس و  یف  كواکرـش  موقلا  ءالوه  راص  اداسف و  ایغب و  عمطلاـب 

ملظتملا كءاج  ناف  مهملاظم ، یف  رظنی  الجر  سانلل  تفقو  و  کلذ ، نع  تیهن  دق  كدـج و  كروهظ و  دـنع  کیلا  هصق  عفر  دارا 
فلتخی مولظملا  لازی  الف  کنم ، افوخ  مهبیجیف  هلاح ، کل  فشکی  و ال  هتـصق ، کیلا  عفری  ـال  نا  ملاـظملا  بحاـص  یلا  اولـسرا  هیلا 

، کیدـی نیب  خرـص  کـناش  ضعبل  تنا  ترهظ  جرحا و  دـهجا و  اذا  و  هیلع ، لـتعی  و  هعفدـی ، وه  هیلا و  ثیغتـسی  و  هبذولی ، هوـحن و 
، نیصلا یلا  رفاسا  یتبیبش  مایا  تنک  دقف  .اذه  یلع  مالسالا  ءاقب  امف  رکنت  رظنت و ال  تنا  هریغل و  الاکن  نوکیل  احربم  ابرـض  برـضیف 

هلزانلا هیلبلا  یلع  یکبا  تسل  ینا  اما  لاقف : ربصلا ، یلع  هواسلج  هادحف  ادیدش ، ءاکب  یکبف  هعمسب ، اهکلم  بیـصا  دق  هرم و  اهتمدقف 
نا ال سانلا  یف  اودان  بهذـی ، مل  يرـصب  ناف  یعمـس  بهذ  ذا  اما  لاق : مث  هتوص ، عمـسا  ـالف  خرـصی  باـبلاب  مولظملل  یکبا  نکل  و 

یلع نیکرشملاب  هتفار  تبلغ  هللااب  كرشم  اذهف  .امولظم  يری  له  رظنی  هراهن  یفرط  لیفلا  بکری  ناک  مث  مولظم ، الا  رمحا  ابوث  سبلی 
كدلول لاملا  عمجت  امنا  تنک  ناف  کسفن ، حـش  یلع  نملـسملاب  کتفار  کبلغت  هیبن ال  تیب  لها  نم  هللااب  نموم  تنا  و  هسفن ، حـش 

، هیوحت هحیحـش  دی  هنود  الا و  ذئموی  لام  نم  ام  و  لام ، ضرالا  یلع  هل  ام  هما  نطب  نم  طقـسی  لفطلا  یف  اربع  یلاعت  هللا  كارا  دـقف 
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: تلق ذا  .ءاشی و  ام  ءاشی  نم  یطعی  هللا  نکل  یطعت و  يذـلاب  تسل  هیلا ، ساـنلا  هبغر  مظعت  یتح  لـفطلا  کلذـب  فطلی  هللا  لازی  ـالف 
لاجرلا نم  اودعا  هضفلا و  بهذلا و  نم  اوعمج  ام  مهنع  ینغا  ام  هیما  ینب  یف  اربع  هللا  كارا  دقف  ناطلسلا ، دییـشتل  لاملا  عمجا  امنا 

ام قوف  ام  هللا  وف  اهیفانا ، یتلا  هیاغلا  نم  مسجا  یه  هیاغ  بلطل  لاملا  عمجا  تلق : نا  .دارا و  اـم  مهب  هللا  دارا  نح  عارکلا  حالـسلا و  و 
يذلا کلملا  ناف  لاق : ال ، لاق : لتقلا ؟ نم  دـشاب  كاصع  نم  بقاعت  له  رظنا  هیلع ، تنا  ام  فالخب  الا  كردـت  هلزنم ال  الا  هیف  تنا 
هتلمع کبلق و  هیلع  تدـقع  دـق  ام  يار  دـق  و  میلالا ، باذـعلا  یف  دولخلاـب  لـب  لـتقلاب ، هاـصع  نم  بقاـعی  ـال  کـلوخ  اـم  کـلوخ 

اذا ایندلا  رما  نم  هیلع  تححش  ام  کنع  ینغی  له  رظنا  و  كالجر ، هیلا  تشم  و  كادی ، هتحرتجا  و  كرصب ، هیلا  رظن  و  کحراوج ،
؟ یـسفنل لاتحا  فیکف  کحیو ! قلخا ، مل  ینتیل  لاق : روصنملا و  یکبف  .کحنم  اـم  یلع  باـسحلا  یلا  كاـعد  كدـی و  نم  هعزتنا 

كوددسی كرما  یف  مهرواش  و  کنودشری ، کتناطب  مهلعجاف  مهلوقب ، نوضری  و  مهنید ، یف  مهیلا  نوعزفی  امالعا  سانلل  نا  لاقف :
عمقا مولظملا و  رظنا  و  کباجح ، لهس  و  کباب ، حتفا  نکل  و  کقیرط ، یلع  مهلمحت  نا  اوفاخ  معن  لاق : اوبرهف ، مهیلا  تثعب  دق  لاق :

كودعـسی كوتای و  نا  مهنع  نماضلا  انا  و  هلها ، یلع  لدـعلا  قحلاب و  همـسقا  و  باط ، لح و  امم  تاقدـصلا  یفلا ء و  ذـخ  ملاظلا ،
.دجوی ملف  لجرلا  بلطف  هسلجم  یلا  داع  یلص و  ماقف و  هالصلاب ، اودان  هیلع و  اوملسف  نونذوملا  ءاج  .همالا و  حالص  یلع 

تلادع و نیقی و  ربص و  رب  تسا : راوتـسا  هیاپ  راهچ  رب  نامیا  دومرف : خـساپ  رد  نامیا ، زا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع دـش  لاوئـس  همجرتلا :
تاوهـش همه  زا  تسا  تشهب  قاتـشم  سک  ره  تبقارم  و  دـهز ، و  میب ، و  قایتشا ، رب  تسا : هبعـش  راهچ  رب  ربص  هلمجنآ  زا  .داـهج و 

رهو دزرلن  تبیـصم  چیه  زا  دزرو  دهز  ایند  رد  سک  ره  و  تسا ، رانک  رب  تامرحم  همه  زا  دسارهب  خزود  زا  سک  ره  و  تسا ، رودب 
تسرد یجنس  تبقاع  و  شوه ، یئانیب  رب  تسا : هبعش  راهچ  رب  نیقی  هلمجنآ  زا  .دباتشب و  يریخ  راک  ره  هب  تسا  گرم  بقارم  سک 

یتسردـب سک  ره  تسا و  نشور  وا  یجنـس  تبقاـع  دراد  اـنیب  شوه  هک  ره  ناگتـشذگ ، شور  هب  هجوت  و  تربع ، زا  يزومآدـنپ  و 
راهچ رب  هلمجنآ  زا  تلادع  .هتخودنآ  هبرجت  هدوب و  ناگتشذگ  اب  ایوگ  هتخومآ  تربع  هک  ره  و  هتخومآ ، تربع  هدیجنـس  ار  تبقاع 
شناد دراد  مهف  هک  ره  اـجرب ، اـپ  تباـث و  ملح  و  تسرد ، نافوکـش و  مکح  قـیمع و  فاکـشوم و  شناد  و  اـسر ، مهف  تسا : هبعش 
دزرو ملح  سک  ره  دشاب و  راشرس  تسرد  ماکحا  همشچرس ي  زا  درآ  تسدب  فاکـشوم  شناد  هک  ره  و  درآ ، تسدب  فاکـشوم 

قدص و رکنم ، زا  یهن  فورعمب  رما  تسا : هبعـش  راهچ  ار  داهج  .دنک  یگدـنز  هدوتـس  مدرم  نایم  رد  دـنکن ، یهاتوک  دوخ  راک  رد 
ره و  هتخاس ، دنمورین  ار  نانموم  تشپ  دنک  فورعمب  رما  هک  ره  دساف ، قساف و  نامدرم  نتشاد  دب  و  دربن ، هزرابم و  ياهنادیم  رد  افو 

هدهع ي رب  هچ  ره  دور  افو  قدص و  هار  هب  هزرابم  نادیم  رد  سک  ره  و  هدـیلام ، كاخب  ار  ناقفانم  ینیب  دزادرپب  رکنم  زا  یهنب  سک 
دونـشوخ ار  وا  تمایق  زور  درآ و  مشخ  وا  يارب  ادـخ  درآ  مشخ  ادـخ  يارب  دراد و  دـب  ار  ناقـساف  سک  ره  و  هداد ، ماـجنا  تسا  وا 

.دزاس

نآ دشاب  هیاپ  راچ  رب  تفگ  نامیا *** زا  لاوئس  دش  یلع  زا 

دامع تشگ  هبعش  راچ  ار  ربص  داهج *** لدع و  نیقی و  دشاب  ربص 

یئانیب درمب  درایب  هک  یئاپدوخ *** دهز و  قافشا و  قوش و 

رظن دیرب  شتوهش  زا  دیاب  رس *** ردنا  شتشهب  قوش  هک  ره 
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درادرب مارح  ره  زا  تسد   *** دراد ناج  میب  ران  زا  هک  ره 

هشیدنا درادن  بئاصم  زا   *** هشیپ دوشیم  دهز  ار  هک  ره 

دور ریخ  راکب  ناباتش  وا  دوب *** گرم  راظتنا  رد  هک  ره 

نوزوم یتمکح  يدنمشوه و  نوتس *** هبعش  راهچ  ار  نیقی  دش 

نف نارازه  شدزومایب  هک  نهک *** مسر  رادم و  تربع  دنپ 

ددرگ نیرق  شنشور  تمکح  ددرگ *** نیبزیت  شوهاب و  هک  ره 

دید یبوخب  ناینیشیپ  عضو  دیزگ *** دنپ  تفرگ و  تربع  هک  ره 

راوغ شناد  صاوغ و  مهف  راوتس *** دش  هبعش  راهچ  رب  لدع 

اهلد نآ  زا  دوش  رطعم  هک   *** اجرب اپ  ملح  ماکحا و  لگ 

درب عرش  مکح  ملع  کت  زو   *** دسر ملع  روغب  دمهف  هک  ره 

ریصب تسا  یگدنزب  مدرم  نیب  ریصقت *** دنک  یک  ملحاب  صخش 

تسیاشان یهن  فورعم و  رما  تسا *** هیاپ  ار  داهج  هبعش  راچ 

نمز ناقساف  یئوج ز  هنیک  نمشد *** ربارب  ردنا  يدرم 

فوقوب دنک  يوق  نموم  تشپ   *** فورعمب رما  هویش  ار  هک  ره 

رامد كاخب  وزا  قفانم  ره   *** راعش تسا  رکنم  یهن  ار  هک  ره 

درک ءافیا  دراد  هدهع  رب  هچ  ره  دربن *** هاگب  دنک  يدرم  هک  ره 

نملاوذ هر  رد  تسا  درک  مشخ  نمشد *** دوب  ناقساف  اب  هک  ره 

وجلد دوش  وا  زا  تمایق  رد   *** وا نمشد  هب  ادخ  دریگ  مشخ 

ار يا  هدـنیوگ  دوب  هبعک  هناـخ  فاوط  رد  یبش  روصنم  دـیوگ : هدروآ  نینچ  شراـبخالا  نویع  باـتک  رد  هبیتق  نبا  و  هصقلا : همجرت 
هیاـس قح  مدرم و  ناـیم  هک  یعمط  زا  یهاـبت و  متـس و  روهظ  زا  مرآ  تیاکـش  وـت  هاـگرد  هب  ایادـخ  راـب  دـیلان : یم  نینچ  هک  دـینش 

هناگود درم  نآ  داد ، راب  ار  وا  داتسرف و  درم  نآ  لابندب  تسشنب و  دجـسم  زا  يا  هشوگ  رد  دمآ و  رد  هب  هاگفاوط  زا  روصنم  هدنکفا ،
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متس و روهظ  زا  هک  دایرف  نیا  تفگ : ودب  روصنمم  .درک  میلست  ار  تفالخ  مالس  تفاتش و  يو  دزن  رجح  مالتـسا  زا  سپ  تخادرپب و 
درد و زا  مداد  شوگ  هچ  ره  ادخب  دوب ؟ هک  قح  مدرم و  نایم  لئاح  راک  عمط  زا  تدوصقم  و  دوب ؟ هچ  دیسر  مشوگب  وت  زا  تدادیب 

میامن غیرد  تقیقح  راهظا  زا  هنرگو  مزاس  هاگآ  تراک  ره  هشیر  زا  یـشخب  ناما  مناج  رب  رگا  نینموملاریما  ای  تفگ : يدـنگایب ، ملا 
هکنآ تفگ : خـساپ  رد  وـگب ، يراد  هچ  ره  تسا  ناـما  رد  وـت  ناـج  تفگ : روـصنم  مراد ، اـهراک  دوـخ  اـب  هک  مراد  هگن  ار  دوـخ  و 
نمهب عمط  هنوگچ  وت  رب  ياو  تفگ : روصنم  یتسه ، تدوخ  عنام ، یهابت  متس و  حالـصا  زا  تسا و  لئاح  قح  مدرم و  نایم  شعمط 

رد عمط  وت  نوچ  ار  سک  چیه  تفگ : خساپ  رد  تسا ؟ مهارف  منیریش  شرت و  ره  مراد و  تسد  رد  ناهج  رز  میس و  همه  هک  دیآرد 
لواـپچ هب  و  يردـنا ، تلفغ  هب  ناـنآ  ياـهراک  زا  وت  و  هتخاـس ، ناناملـسم  لاـم  ناـج و  تسرپرـس  ار  وت  لـجوزع  دـنوادخ  هتفرگن ،
حلـسم ناـنابرد  و  يداـهن ، اـهنآ  رب  نـینهآ  ياـهرد  و  يدروآرب ، رجآ  چـگ و  زا  اـه  هدرپ  ناـیم  نـیا  رد  رـسدوخ ، هریچ و  ناـشلاوما 

اب و  يدومن ، لیـسگ  نآ  نتـشابنا  لاوما و  ندروآ  درگ  هب  ار  تنادـنمراک  یتخاس و  ینادـنز  نآ  نورد  رد  ار  شیوخ  یتشاـمگرب و 
زا دنـسرن و  تروضح  هب  يا  هدربماـن  هک  نـالف  نـالف و  زج  يداد  روتـسد  و  یتخاـس ، ناشدـنمورین  هیلقن  لـئاسو  ناـنابژد  هحلـسا و 
رود دـنراد  لاـملا  تیب  رد  قـح  هـک  ناـنیا  و  يراد ، غـیرد  هـنهرب  فیعـض و  شیورد و  هنـسرگ و  هدـنامرد و  هدیدمتـس و  شریذـپ 

ار لاوـما  یتـشادرب ، ناـنآ  شیپ  زا  باـجح  یتـشاد و  هدـیزگرب  تیعر  همه  زا  هک  تناـصوصخم  رفن  دـنچ  نآ  هشیمه  .یتشادـهگن 
اب مینکن  تنایخ  ودب  ام  ارچ  تسا  نئاخ  ادخ  هب  دوخ  درم  نیا  دنیوگ : .دنزاس  شیوخ  زادـنا  سپ  هتـشابنا و  دـننک و  درگ  دـنریگب و 

دنهاوخب و ار  هچنآ  رگم  دوش  دزشوگ  وتب  نانآ  لاوحا  مدرم و  عضو  دنرازگن  دندرک  شزاس  دوخ  نایم  نانیا  میدش ، وا  رخسم  هکنیا 
يارب دننارب و  رد  زا  دنزاس و  ضوغبم  وت  شیپ  ار  وا  دزاغآ  تفلاخم  نانآ  اب  دیآرب و  ترد  زا  يرازگراک  ره  و  دـنناد ، دوخ  دوس  هب 

گرزب ار  ناـنآ  مدرم  هدـش  ناـگمه  دزـشوگ  ناـنآ  وت و  ناـیم  عضو  نیا  نوچ  ددرگ ، راوـخ  دـتفیب و  رظن  زا  اـت  دـنزاسب  هدـنورپ  وا 
هوشر دنرب و  هیده  اهنادب  هک  دنـشاب  وت  نارازگراک  دنباتـشب  اهنآ  اب  شزاس  هک  هک  يا  هتـسد  نیتسخن  دنـسارهب و  اهنآ  زا  دنرامش و 

نارگید رب  ات  دننک  شزاس  اهنآ  اب  تیعر  هقبط  زا  دنمتورث  ذوفناب و  مدرم  سپـس  و  دـشاب ، زاب  ایاعر  رـس  رب  ناشمتـس  تسد  ات  دـنهد 
رگا يردنا ، تلفغ  رد  وت  هدش و  تنطلس  کیرش  وت  اب  رفن  دنچ  نیا  دوش  یهابت  متس و  عمط و  زا  رپ  ادخ  دالب  رـسارس  دنیامن و  متس 

يا هناهبب  یتشامگ  عنام  درب  تیاکـش  وت  هب  تا  هناخ  زا  جورخ  ماگنه  دهاوخ  رگا  دیآرد ، وت  رب  دنراذگن  دیآ  هاگرد  هب  یهاوخداد 
دهدن و شوگ  وا  تیاکش  هب  هک  دنتسرف  ملاظم  یـسرزابب  نانآ  مه  دیآ  یملظتم  نوچ  و  یتشاد ، ررقم  ملاظم  سرزاب  مدرم  يارب  هک 

هانپ ودب  دنک و  دمآ  تفر و  وا  دزن  هراچیب  مولظم و  هتسویپ  دریذپب و  وت  سرت  نانآ و  میب  زا  سرزاب  دناسرن و  وت  هب  ار  شلاح  ضرع 
دهد رـس  هلان  دشک و  دایرف  تربارب  یئآ  نوریب  وت  دیآ و  ناجب  نوچ  دـشارتب و  هناهب  دـنک و  ادرف  زورما و  وا  دـیامن و  هثاغتـسا  درب و 

یناملـسم هنوگچ  عضو  نیا  اب  يوشن  عناـم  يرگنب و  مشچ  هب  وت  و  دوش ، نارگید  تربع  اـت  دـننارب  دـننزب و  یتخـسب  ار  وا  تناـنابرد 
دوب هدش  راچد  يرک  هب  ناشهاشداپ  يرفس  کی  رد  مدرکیم ، ترفاسم  نیچ  هب  یناوج  راگزور  رد  نم  یناتـساد : رد  یناتـساد  .دیایب 

رب یلو  مرادـن  هیرگ  دوـخ  درد  زا  نم  تفگ : دـندیناشکیم  یئابیکـش  هب  دـندادیم و  يرادـلد  ار  وا  شنامیدـن  تـسیرگیم ، تخـس  و 
مدرم نایم  تسا  اج  رب  ممشچ  هتفر  مشوگ  رگا  تفگ : سپس  مونشیمن ، ار  ناش  هلان  زاوآ  دنلانیم و  هک  منکیم  هیرگ  مرابرد  نامولظم 
مـشچ هب  ار  یمولظم  ات  درکیم  شدرگ  دشیم و  راوس  لیف  رب  نیـسپ  دادماب و  هرامه  و  دـشوپن ، خرـس  هماج  مولظم  زج  هک  دـینزب  راج 
يدرم وت  نارگن ، دنمغیرد و  دوخ  زا  تسنابرهم و  نینچ  ناکرـشم  اب  هک  ادخب  كرـشم  تسیدرم  نیا  .دـنک  یهاوخداد  دـنیب و  دوخ 
ینکیم عمج  لام  تنادنزرف  يارب  رگا  دریگب ؟ دیابن  ار  تیهاوخدوخ  ولج  ناناملسم  رب  وت  رهم  توبن ، نادناخ  زا  تسرپادخ و  یتسه 
تـسا هتـشاذگ  یلیخب  تسد  یلام  ره  رب  درادن و  يزیـشپ  نیمز  يور  رد  دتفا  رد  ردام  مکـش  زا  یکدوک  هک  تسا  هدومن  وت  هب  ادخ 
ینکیم اطع  هک  یتسین  وت  دنک ، بغار  ودـب  ار  مدرم  ات  دزاس  كدوک  لاح  لماش  ار  دوخ  فطل  هتـسویپ  ادـخ  یلو  دراد ، شهگن  هک 
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هلیسو وت  يارب  ادخ  تسا  وت  تنطلس  تیوقت  يارب  لام  عمج  یئوگب  رگا  و  دنکیم ، اطع  دهاوخ  هک  ره  هب  هچ  ره  هک  تسا  ادخ  یلو 
هب یهلا  هدارا  ربارب  رد  رتش  رتسا و  بسا و  رکشل و  گرب و  زاس و  ندرک  هدامآ  میس و  رز و  عمج  هک  هدرک  مهارف  هیما  ینب  زا  تربع 
وت ماقم  زا  رتالاب  ادـخب  يراد  هک  تسا  یماقم  زا  رت  یلاع  فدـه  کی  يارب  لام  عمج  یئوگب  رگا  و  تشادـن ، هدـئاف  ناشکلم  لاوز 
نک هاگن  وت  ایند .) لام  زا  عمط  عطق  دهز و  ینعی   ) تسا وت  هار  فلاخم  هک  یهار  زا  رگم  تسین  رسیم  نآ  كاردا  یلو  تسه  یماقم 
اطع هچنآ  هدرک  اطع  وتب  هک  یهاشداپ  نآ  تفگ : خساپ  رد  هن ، تفگ : درک ؟ یناوت  تازاجم  نتـشک  زا  رتدـب  هب  ار  دوخ  فلاخم  ایآ 

يراک هچ  رد  يراد و  لد  رد  هچ  دـنادیم  یبوخب  وا  دـلخم ، كاندرد و  یباذـع  اب  هکلب  دـهدن ، هجنکـش  نتـشکب  ار  راک  هنگ  هدرک ،
زا نوچ  يدرک  دوخ  صاخ  ار  ایند  زا  هچنآ  ره  هک  رگنب  دوریم  يوس  هچ  هب  تیاپ  دنکیم و  راک  هچ  تتسد  تسا و  اجک  هب  تمـشچ 

، مدوبن هدـیرفآ  شاک  تفگ : تسیرگ و  روصنم  .دیـشک  باسح  ياـپ  ار  وت  هک  یعقوم  رد  دراد  تیارب  يا  هدـئاف  هچ  تفرگ  تتـسد 
اضر ناشراتفگ  هب  دنهانپ و  اهنادب  دوخ  تناید  رد  هک  تسیناربهر  ار  مدرم  همه  تفگ : منک ؟ دوخ  راک  هراچ ي  هنوگچ  وت ، رب  ياو 
نانآ لابند  هب  نم  تفگ : روصنم  نک ، تروشم  اهنآ  اب  تیاهراک  رد  دـنیامنب و  وت  هب  هار  اـت  زاـس  دوخ  ناـمرحم  ار  ناـنآ  وت  دـنهد ،

رادرب و ار  باجح  رازگ و  زاب  ار  تا  هناخ  رد  یلو  يربب ، تدوخ  هار  هب  ار  اـهنآ  دندیـسرت  يرآ ، تفگ : دـنتخیرگ ، نم  زا  مداتـسرف 
شناقحتـسم رب  تلادع  قح و  هب  ریگب و  كاپ  لالح و  هار  زا  تاقدـص  یف ء و  زادـنارب و  نب  زا  ار  ملاظ  شاب و  ار  مولظم  زاسراومه 

رس نانذوم  .دنهد  تنواعم  رب  تما  راک  حالصا  رد  دنیآ و  وت  دزن  صلخم  قح و  ناربهر  هک  منماض  نم  تروص  نیا  رد  نک ، شخپ 
دنتـسج ار  درم  نآ  هچ  ره  تشگرب و  دوـخ  ياـجب  درازگ و  زاـمن  تساـخرب  دـندرک ، زاـمن  هب  مـالعا  دـنداد و  شمالـس  دندیـسر و 

.تسین هجیتن  یب  مه  نامز  نیا  يارب  هک  دوشیم  كرد  یبلاطم  ناتساد  نیا  رد  لمات  زا  هصق .- همجرت  نایاپ  دنتفاین -

: موقلا عزانت  عزاـنتلا ) - ) هیف حـصفت  يا  عطنت - همـالک  یف  هتاـیاغ و  یـصقا  اـبلاط  ددـشت  هیف و  غلاـب  رمـالا : یف  قمعت  قمعتلا ) : ) هغللا
لـضعا  ) شحولا فیخملا  ناکملا  رعولا )  ) هاداع هفلاخ و  هقاشم : اقاقـش و  قاـش  قاقـشلا )  ) کـشلا قحلا  نع  لـیملا  غیزلا )  ) اوفلتخا

( صوکنلا  ) هداعلا بادـلا و  ندـیدلا ) -. ) دـجنملا جال - عزاـن و  لداـج و  هاراـمم : ءارم و  يراـم  يراـمتلا )  ) قلغتـسا دتـشا و  رمـالا )
رکس بارعالا : .دجنملا  رفاحلا - فرط  کبانس  عمج : کبنسلا ) - ) حاحـص عجر - يا  هیبقع  یلع  صکن  لاقی : یـشلا ء  نع  ماجحالا 

، لعج هلوقل  ناـث  لوعفم  اندـید  مزـال ، لـعف  وه  ترع و  لـعاف و  هقرط  قلطم ، لوعفم  هنا  یلع  بوصنم  یعون  ردـصم  هلالـضلا  رکس 
عملیف هئاضعا  هساوح و  عیمج  یلع  یضی ء  ناسنالا و  بلق  یف  عشعشتی  رون  نامیالا  ینعملا : .نونلا  فذحب  رورجم  بقع  هینثت  هیبقع 

هغئازلا و روصلا  نم  ناشمکنی  لایخلا  مهولا و  و  هینوکلا ، لئاسملا  هیهلالا و  قئاقحلا  مهفی  هب و  رونتی  لقعلاف  هیضتقی ، اماهنم  لک  نم 
یلجتی راهدزالا و  هحارلا و  رورسلا و  دئاوفلاب و  هیناسنالا  هعماجلا  یلع  عشت  یتلا  هیریخلا  لامعالاب  لغتـشت  ندبلا  ءاضعا  و  لیطابالا ،
سحلا ءاروام  یلا  هئاوضا  دم  هقفا و  هعس  مالسلا ) هیلع   ) نیب ایدام و  ایضرا  انامثج  ناک  نا  ایوامس و  ایناحور  اکلم  هئوض  یف  ناسنالا 
تاملظ عطاـسلا و  رونلا  اذـه  نادـقف  هقیقحلا  یف  رفکلا  نـال  هیحاون  عیمج  نم  هلباـقی  رفکلاـف  .شفنب  قوف  هعـشا  ءارواـم  هداـملا و  و 
تاکلم مادعا  هبعـش  همئاعد و  عیمجب  رفکلاف  رونلا ، نم  هلباقی  ام  كرد  رابتعاب  الا  مدـعلا  هملظلا و  یف  زایتما  ضعب و ال  قوف  اهـضعب 

مهف ناک  الـصا  هملظ  ملاعلا  یف  نکی  مل  ولف  هلباقی ، يذـلا  رونلا  مهف  یلع  نیعی  امک  هلحم  یف  قئـاللا  رونلا  مدـع  هیحاـن  نم  كردـی 
تاکلملا رابتعاب  یضرع  بعـشلا  هذهب  هبعـشت  مئاعدلا و  اذه  یلع  رفکلا  میعدتف  .اسار  ارذعتم  نکی  مل  ول  ادج  ابعـص  رونلا  ءوضلا و 

، ام هجوب  نامیالا  مئاعد  یه  یتلا  داهجلا  لدـعلا و  نیقیلا و  ربصلا و  لـباقت  قاقـشلا ، غیزلا و  عزاـنتلا و  قمعتلاـف و  هیناـمیالا ، هیرونلا 
هیدوبعلاب و هل  دایقنالا  عناـصلاب و  داـقتعالا  نم  هرطفلا  یـضتقم  وه  اـم  یلع  هماقتـسالا  تاـبثلا و  مدـع  اـنه  قمعتلا  نم  دارملا  لاـقیف :

نوکرـشملا نا  امک  یغبنی ، ام ال  مهیلع  نوحرتقملا  لسرلا و  هوعدل  نودناعملا  مه  نوقمعتملاف  لسرلا  هوعد  رادم  هیلع  يذـلا  هعاطلا 
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وا کل - نمون  نل  : ) مهلوقب وا  ناـقرفلا ) انبر 21 - يرن  وا  هکئالملا  اـنیلع  لزنا  ـالول   ) مهلوقب هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نوهجاوی 
توملادعب دابعلل  ضرعی  ام  داعملل و  نیرکنملا  هماع  نا  امک  و  الیبق ) هکئلملا  هللااب و  یتات  وا  افـسک  انیلع  تمعز  امک  ءامـسلا  طقـست 

امک رداق  یح  هلال  دوجو  ناک  ول  هناب  ادـبملل  رکنملا  ناملالا  رابک  دـحا  زجن  نع  یکح  و  ابذـعم ، هدـقرم  نم  ماـق  اـتیمرن  مل  نولوقی :
بجوملا نیقیلا  نادـقف  نع  شاـن  عزاـنتلا  نا  اـمک  .ضرـالا  ءامـسلا و  نیب  قلعم  بوـتکم  حوـل  قـیلعتب  هسفن  نلعا  نویهلـالا  هدـقتعا 

هترجنح هردص و  نیب  امئاد  لزلزتم  ملظم  بلق  نامیالل  دـقافل  نکل  هبلق و  ءدـهی  هللااب  نموی  نمف  هقیقحلا ، یلع  دامتعالا  نانیمطالل و 
لقعتلا و رکفلا و  یف  هماقتـسا  لدـعلا  نال  المک ، لدـعلا  لباقی  غیزلا  .هلها و  عم  قحلا  یف  عزاـنتلاب  روثی  روفیف و  ثیدـحلا ، یف  اـمک 
.لیطابالا و یلا  فرحنی  و  لطابلا ، یلا  لزلزتملا  هبلق  لیمی  هریکفت  هلقعت و  یف  لدـعلل  دـقافلا  نکل  و  فارحنا ، هیف و ال  لیم  لمعلا ال 

لجال لاضنلا  هماقتسالا و  وه  يذلا  داهجلا  لباقیف  هلطاب ، هلیبق  وا  هیصخش  ضارغال  لدجلا  ءاضوضلاب و  عامتجالا  دضع  تف  قاقشلا 
یبنلل نیدـناعملا  شیرقلا  لاجرک  دـشرلا  لیبس  یلا  يدـتهی  قحلا و ال  یلا  بینی  دـناعملا ال  قمعتملاف  .همـالا  هلملا و  هنایـص  قحلا و 
قحلا نع  عئازلا  بلقلا  .هانم و  كرد  لبق  هینم  كردـی  یتح  هامع  یف  طـبختی  عزاـنتملا  لـهاجلا  .نآرقلا و  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )

هللا قاش  نم  .نارکسلاک و  هقیقحلا  سملیال  و  اهیلا ، بغریف  هنسح  هئیسلا  اهنم و  بنتجیف  هئیـس  هنـسحلا  كردی  سوکنم  سکاعتم و 
اهلحل يدـتهی  هدـقعم ال  هدـقع  ءاداک و  هبعـص  هبقع  هلباقی  هجوتی  امنیا  رع  قیرط و  یف  هئاتلاک  وهف  همالا  بعـشلا و  عامج  قراف  دـقف 
عجریف هداعـسلا  قیرط  یط  یف  ددرتی  هفاخم و  لوهب و  سحی  قحلا و  يراـمی  كاـشلا  .جرح و  یف  اـمئاد  عقی  جرخملا و  هیلع  قاـضف 

نیرساخلا نم  ریـصی  و  نیطایـشلا ، مادقا  تحت  عقیف  لطابلا  شویجل  مسلتـسی  هیـصخش و  دقفی  و  هعیبطلا ، تاکرد  لفـسا  یلا  يرقهق 
يذلا ثیدحلا  همتت  هنا  رهظی  الیوط  اثیدح  هبعش  رفکلا و  مئاعد  باب  یف  یفاکلا  یف  در  و  هانکرت ) مالک  اذه  دعب  و  : ) هلوق .نیکلاهلا 

باب رفکلا و  مئاعد  باب  نامیالا و  هفـص  باب  یلع  همـسق  یفاکلا و  بحاـص  هعطق  و  هتیقب ، یلا  راـشا  هللا و  همحر  فنـصملا  هلـسرا 
یـضرلا هرکذ  عم  ادنـس و  نامیالا  هفـص  باب  یف  يور  ام  عم  فلاخی  رفکلا  مئاـعد  باـب  یف  يرملا  نکل  و  قفاـنملا ، قاـفنلا و  هفص 

نع هینذا ، نب  رمع  نع  ینامیلا ، رمع  نب  میهاربا  نع  یسیع ، نب  دامح  نع  هیبا  نع  میهاربا ، نب  یلع  نع  انه  هاور  دقف  انتم ، هللا  همحر 
نم هیف  افلتخف  دنسلا  هحرش  یف  یـسلجملا  دع  و  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما نع  یلالهلا ، سیق  نب  نامیلـس  نع  شایع ، یبا  نب  نابا 

عبرا یلع  قسفلاو  .ههبـشلا  و  کـشلا ، و  ولغلا ، قسفلا و  مئاـعد : عبرا  یلع  رفکلا  ینب  مالـسلا :) هیلع   ) لاـق .فعـضلا  هحـصلا و  ثیح 
نع یمع  نم  و  میظعلا ، ثنحلا  یلع  رـصا  ءاهقفلا و  تقم  قلخلا و  رقتحا  افج  نمف  وتعلا ، و  هلفغلا ، و  ءاـمعلا ، و  ءاـفجلا ، یلع  بعش :
ینج لفغ  نم  و  هلفغ ، هناکـسا و ال  هبوت و ال  الب  هرفغملا  بلط  ناطیـشلا و  هیلع  حلا  هقلاخ و  زراب  نظلا و  عبتا  رکذـلا و  یـسن  قحلا 

ءاطغلا و هنع  فشکنا  رمالا و  یضق  اذا  همادنلا  هرسحلا و  هتذخا  ینامالا و  هترغ  ادشر و  هیغ  بسح  هرهظ و  یلع  بلقنا  هسفن و  یلع 
هبرب رتغا  امک  هلالجب  هرغـص  ناطلـسب و  هلذاف  هیلع  هللا  یلاـعت  کـش  نم  کـش و  هللا  رما  نع  اـتع  نم  و  بستحی ، نکی  مل  اـم  هل  ادـب 
قحلا یلا  بنی  مل  قمعت  نمف  قاقـشلا ، عیزلا و  و  هیف ، عزانتلا  و  يارلاب ، قمعتلا  یلع  بعـش : عبرا  یلع  وغلا  .هرما و  یف  طرف  میرکلا و 
مـصاخ يارلا و  یف  عزان  نم  و  جیرم ، رما  وهف  هنید  قرخنا  يرخا و  هتیـشغ  الا  هنتف  هنع  رـسحنت  مل  تارمغلا و  یف  اقرغ  الا  ددزی  مل  و 

هیلع ضرتعا  هقرط و  هیلع  تروعا  قاش  نم  هئیـسلا و  هدـنع  تنـسح  هنـسحلا و  هدـنع  تحبق  غاز  نم  و  جاجللا ، لوط  نم  لثعلاب  رهش 
لوق وه  مالـستسالا و  و  ددرتلا ، و  يوهلا ، و  هیرملا ، یلع  بعـش : عبرا  یلع  کشلا  .نینموملا و  لیبس  عبنی  مل  ذا  هجرخم  قاـضف  هرما 

هله نمف  هلها ، لهجلل و  مالـستسالا  و  ددرتلا ، و  قحلا ، نم  لوهلا  و  هیرملا ، یلع  يرخا : هیاور  یف  و  يرامتت ) کبر  ءـالآ  ياـبف   ) هللا
هتئطو نورخـالا و  هکردا  نینموـملا و  نم  نولوـالا  هقبـس  بیرلا و  یف  ددرت  نیدـلا  یف  يرتـما  نم  هیبـقع و  یلع  صکن  هیدـی  نیباـم 

اقلخ هللا  قلخی  مل  نیقیلا و  لضف  نمف  کلذ  نم  اجن  نم  و  امهنیب ، امیف  کله  هرخالا  ایندلا و  هکلهل  ملستسا  نم  و  ناطیـشلا ، کبانس 
هنیزلا ناب  کلذ  و  لطابلاب ، قحلا  سبل  جوعلا و  لوات  و  سفنلا ، لیوست  و  هنیزلاب ، باجعا  بهش : عبرا  یلع  ههبشلا  .نیقیلا و  نم  لقا 
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قوف اهـضعب  تاملظ  سبللا  نا  و  امیظع ، الیم  هبحاصب  لیمی  جوعلا  نا  و  هوهـشلا ، یلع  محقی  سفنلا  لیوست  نا  و  هنیبلا ، نع  فدصت 
دارا نمف  ج 3 )  ) هتمجرت یفاکلا و  لوصا  حرش  یف  ثیدحلا  اذه  انمجرت  انحرش و  دق  لوقا : .هبعـش  همئاعد و  رفکلا و  کلذف  ضعب ،

رب تسا : راوتسا  نوتس  راهچ  رب  رفک  مالسلا :) هیلع   ) دومرف نامیا  مئاعد  فیـصوت  هلابند  رد  همجرتلا : .کل  انه  عجرلیف  عالطالا  دیزم 
یئوج هزیتس  ینادان  يور  زا  هک  ره  و  ددرگن ، زاب  قح  يوسب  دریگ  شیپ  قمعت  هار  هک  ره  يزادنا  هقرفت  یلد و  جک  عزانت و  قمعت و 
کین ار  يرادرکدـب  درامـش و  دـبار  یکین  دراد  جـک  یلد  سک  ره  و  دـنامب ، اـنیبان  قح  رادـید  زا  هشیمه  شلد  مشچ  دـنک  هشیپ  ار 

كانساره هتخانـشان و  تخـس و  ياههار  هب  دزاس  هشیپ  يور  کت  دزادنا و  هقرفت  سک  ره  و  درب ، رـسب  یهارمگ  یتسم  رد  درادنپ و 
: دوش میسقت  هبعـش  راهچ  رب  کش  .دیآ  نوریب  نآ  زا  دناوتن  هک  دتفا  یئانگنت  رد  و  ددرگ ، لح  لباق  ریغ  هدیچیپ و  وا  رب  اهراک  دتفا و 

لدـبم نشور  زور  هب  شرات  بش  تخاس  دوخ  هویـش  ار  ءارم  سک  ره  یگتخابدوخ ، یلدود و  ساره و  رب  ثحب و  رد  یئامندوخ  رب 
یلدود تقیقح  هرابرد  سک  ره  و  دـنام ، زاب  يورـشیپ  زا  ددرگرب و  بقعب  دـشاب  ساره  هب  دراد  شیپ  رد  هچنآ  زا  سک  ره  و  دوشن ،

.دوش لامیاپ  نیطایش  مس  ریز  درادن  صیخشت  سح  دراد و 

راوشد عزانت  قمعت ، رب  راوتس *** دش  هیاپ  راچ  رب  رفک 

لاح ره  رد  هیاپ  دنرفک  رهب  لابند *** رد  قاقش  یلد و  جک 

قلطم قح  يوسب  دیارگن  قح *** ردنا  قمعت  دراد  هک  ره 

دربب رسب  لد  روک  امئاد  دوب *** عازن  رپ  لهج  زا  هک  ره 

دنیچ یم  کین  رهب  يدب  رو  دنیب *** يدب  ار  کین  جک  لد 

لد ردنا  يروعش  ار  وا  تسین  لقعیال *** تسا و  یهارمگ  تسم 

اه ، دراد شیپ  هب  یتخس  هار  ادخ *** ادج ز  دوش  ور  کت  هک  ره 

هدیجنر تسا  انگنت  نیردنا  و  هدیچیپ *** تسا و  لکشم  وا  راک 

دشن دش و  ساره و  ءارم و  رب   *** دش مئاق  هبعش  راچ  رب  کش ،

مارم هن  دنام و  دیما  هن  هک  مالستسا *** رامش  ار  شمراچ 

لاوز حبص  هن  یپ  هن  ار  وا  بش   *** لادج ءارم و  دش  هویش  ار  هک  ره 

تسا شیوشت  رپ ز  ددرگ  بقع  رد  تسا *** شیپ  رد  هچنآ  زا  دسارهب 

تسا نیطایش  مس  لامیاپ  تسا *** نیکمت  بیر  دیدرتب و  رو 
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يرتشوش

روکذـملا دنـسلاب  اضیا  فحتلا )  ) و نایلامالا ،)  ) و یفاکلا )  ) هاور لوقا  قافنلا ) نامیالا و  رفکلاو و  مالـسالا  یف  نوعبرالا - لـصفلا  )
یبا نع  رباج  نع  جارـسلا  بوقعی  نع  بوبحم ، نبا  نع  لوالا  دانـسالاب  نامیالا ) هفـص  باـب   ) رم امدـعب  یفاـکلا )  ) یفف هقباـس ، یف 

هیف و  قفشلا ) و   ) لدب قافشالاو ) ، ) هیف ریسی و  رییغت  عم  هلثم  نامیالا  نع  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما لئـس  لاق  مالـسلا ) هیلع   ) رفعج
نیلوالا و عم  ناـک  اـمناکف  هنـسلا  فرع  نم  و  هنـسلا ، فرع  هربعلا  فرع  نم  و   ) هیف و  هربعلا ) هظعوم  و   ) هلوق دـب ل  هربعلا ) هفرعم  (و 

اجنا نم  اجنا  و  هتیصعمب ، کلها  نم  هللا  کلها  امنا  .کله و  امب  کله  نم  یلا  و  اجن ، امب  اجن  نم  یلا  رظن  و  موقا ، یه  یتلل  يدتها 
هنسلا فرع  نم  هنـسلا و  فرع  هربعلا  فرع  نم  و  ( ) یلامالا  ) یف و  نیلوالا -) یف  ناک  امناکف  هربعلا  فرع  نم  و  ، ) هلوق لدب  هتعاطب )

نامیالا و رفکلاو و  مالسالا  یف  نوعبرالا - لصفلا  (. ) نیلوالا یف  شاع  امناکف   ) هیف نکل  فحتلا )  ) هلثم و  نیلوالا -) یف  ناک  امناکف 
دمحا باطخلا و  یبا  نب  نیسحلا  نب  دمحم  نع  دعـس  نع  هیبا  نع  ، ) هل لاصخلا )  ) هیاورب هقباس  یلع  اذه  دازف  ناک  فیک  و  قافنلا )

هاورو مالـسلا -) هیلع   ) هنع غبـصالا  نع  فیرط  نب  دعـس  نع  ملاـس  نب  دـمحم  نع  دـیز  نبا  نسحلا  نع  طابـسا ، نبا  نع  لاـضف  نب 
لجر لاس  لاق : هقوس  نب  دمحم  نع  نامثع  نب  رـشب  نع  ثراحلا  نب  باجنم  نع  نامثع  نب  دمحم  نع  دیرد  نبا  نع  يرکبلا  هیبنت ) )
دامع هماعد  عمج  مئاعد  عبرا  یلع  ناـمیالا  .هسار  لـبقف  لـجرلا  ماـقف  هرخآ  یف  ریـسی  فـالتخا  عم  ناـمیالا  نع  مالـسلا ) هیلع  ) اـیلع

قداصلا نع  یفاکلا )  ) یف .لیعف  نیقیلا  .دـسجلا و  نم  سارلا  هلزنمب  هنال  نامیالا  نم  یلوالا  هماعدـلا  ربصلا  لعج  ربصلا  یلع  .تیبلا 
ناـک مالـسلا ) هیلع   ) هنع .نیقی و  ریغ  یلع  ریثـکلا  لـمعلا  نم  هللا  دـنع  لـضفا  نیقیلا ، یلع  لـیلقلا  مئادـلا  لـمعلا  نا  مالـسلا ) هـیلع  )

، هبیصیل نکی  مل  هاطخا  ام  نا  و  هیطخیل ، نکی  مل  هباصا  ام  نا  ملعی  یتح  نامیالا ، معط  دبع  دجیال  لوقی  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما
متلق اذا  اهعـسو و  الا  اسفن  فلکنال  طـسقلاب  نازیملا  لـیکلا و  اوفوا  و  یلاـعت … ( : لاـق  لدـعلا  .یلاـعت و  هللا  وه  عفاـنلا  راـضلا  نا  و 

لبـسلا اوعبتتال  هوعبتاف و  امیقتـسم  یطارـص  اذه  نا  نورکذت و  مکلعل  هب  مکاصو  مکلذ  اوفوا  هللا  دهعب  یبرق و  اذ  ناک  ول  اولدـعاف و 
ینثم ءاـسنلا  نم  مکل  باـط  اـم  اوحکناـف  يوقتلل … ( - برقا  وه  اولدـعا  نوـقتت .) مکلعل  هب  مکاـصو  مکلذ  هلیبـس  نع  مکب  قرفتف 

انبر اولاق  نیذلا  نا   … ( ) هدحاوف اولدـعت  الا  متفخ  ناف  عابر  ثالث و  و  قافنلا ) نامیالا و  رفکلاو و  مالـسالا  یف  نوعبرالا - لصفلا  )
قح هللا  یف  اودـهاج  و   ) داهجلا و  نودـعوت .) متنک  یتلا  هنجلاب  اورـشبا  اونزحتال و  اوفاخت و  الا  هکئلملا  مهیلع  لزنتت  اوماقتـسا  مث  هللا 
یتح اولبقی  نا  اوباف  نینس  رشع  سانلا  یلا  مالسالاب  هلوسر  ثعب  یلاعت  هللا  نا  مالـسلا ) هیلع   ) قداصلا نع  یفاکلا )  ) یف هداهج .) … 

هللا یلص   ) یبنلا کحض  هلثا ، نب و  ورمع  نع  دسالا )  ) یف .ادب و  امک  دوعی  رمالا  و  فیسلا ، تحت  و  فیـسلا ، یف  ریخلاف  لاتقلاب  هرما 
لسالسلاب و هنجلا  نوداقی  موق  نم  تبجع  لاق  ملعا  هلوسر  هللا و  اولاقف  تکحـض ؟ مم  ینولاست  الا  لاقف : برغتـسا  یتح  هلآ ) هیلع و 

اهنم ربصلا  .نوهراک و  مه  مالـسالا و  یف  مهنولخدـی  نورجاهملا  مهابـس  مجعلا  نم  ماوقا  لاق  فیک ؟ اولاق و  اهنع -، نوسعاـقتی  مه 
.ء یشلا  یلا  سفنلا  عازن  قایتشالا  قوشلا و  يرهوجلا  لاق  قوشلا  یلع  .ناصغالا  بعشلا  يرهوجلا  لاق  هبعش  عمج  بعـش  عبرا  یلع 

یبنلا نع  یفاکلا )  ) یف دهزلا  .اقفش و  اهتوم  يوها  یتایح و  يوهت  لاق  قافشالا  نم  مسالا  قفشلا  هقفـشلا و  يرهوجلا  لاق  قفـشلا  و 
مکبولق یلع  مارح  مالسلا ) هیلع   ) لاق مث  ایندلا - لکا  نم  یلابیال  یتح  هبلق ، یف  نامیالا  هوالح  لجرلا  دجیال  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )

يرهوجلا لاق  بقرتلا  و  قافنلا ) نامیالا و  رفکلاو و  مالـسالا  یف  نوعبرالا - لصفلا   ) .ایندلا یف  دهزت  یتح  نامیالا  هوالح  فرعت  نا 
هنجلا یلا  قاتشا  نمف  .راظتنلا  بقرتلا 

باذع نوزجت  مویلاف  اهب  متعتمتـسا  ایندـلا و  مکتایح  یف  مکتابیط  متبهذا  رانلا  یلع  اورفک  نیذـلا  ضرعی  موی  و   ) تاوهـشلا نع  الس 
فاخ نم  اما  و   ) تامرحملا بنتجا  رانلا  نم  قفـشا  نم  و  نوقـسفت .) متنک  امب  قحلا و  ریغب  ضرـالا  یف  نوربکتـست  متنک  اـمب  نوهلا 
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رانلا تفح  هراکملاب و  هنجلا  تفح  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاـق  و  يواـملا ) یه  هنجلا  ناـف  يوهلا  نع  سفنلا  یهن  هبر و  ماـقم 
ای لاقف  ساوسولا  مالسلا ) هیلع   ) هللادبع یبا  توکش  ریصب  یبا  نع  یفاکلا )  ) یف تابیصملاب  ناهتسا  ایندلا  یف  دهز  نم  .تاوهشلاب و 

و کیرخنم ، نم  ءاملا  تانب  جورخ  کترفح و  یف  كونفد  اذا  کنع ، کئابحا  عوجر  كربق و  یف  کلاص  وا  عطقت  رکذا  دـمحمابا 
( هیرصملا  ) یف اذک  یلا  عراس  توملا  بقترا  نم  .ینع و  الس  الا  هترکذ  ام  هللا  وف  لاق  کنع -، یلـسی  کلذ  ناف  کمحل  دودلا  لکا 

مه نیذـلا  نوقفـشم و  مهبر  هیـشخ  نم  مه  نیذـلا  نا   ) تاریخلا هیطخلا .) مثیم و  نبا  دـیدحلا و  یبا  نبا   ) یفاـمک یف ) : ) باوصلا و 
نوعراسی کئلوا  نوعجار  مهبر  یلا  مهنا  هلج  مهبولق و  اوتا و  ام  نوتوی  نیذلا  نوکرشیال و  مهبرب  مه  نیذلا  نونموی و  مهبر  تایاب 

نامیالا مئاعد  نم  يا : اهنم  نیقیلا  و  نوقباس .) اهل  مه  ناریخلا و  قاـفنلا ) ناـمیالا و  رفکلاو و  مالـسالا  یف  نوعبرـالا - لـصفلا   ) یف
دح امف  ریـصبوبا : لاقف  دح ، هل  الا و  یـش ء  سیل  ریـصب  یبال  لاق  مالـسلا ) هیلع   ) قداصلا نع  یفاکلا )  ) یف بعـش  عبرا  یلع  .عبرالا 

ینعمب هرـصبتلا  یف  هفاضالا  هنطفلا  هرـصبت  یلع  .ائیـش  هللا  عم  فاخت  الا  لاق  نیقیلا ؟ دح  امف  لاق  نیقیلا ، مالـسلا ) هیلع   ) لاق لکوتلا ؟
وه عمـسلا و  یقلا  وا  بلق  هل  ناک  نمل  يرکذـل  کلذ  یف  نا  : ) یلاـعت لاـق  هنطفلا .) یف  رـصبت  نمف   ) دـعب هلوق  هل  دهـشی  اـمک  یف ) )
نع یفاکلا )  ) یف ابحـصاف  باقـسلا  یعبر  لوات  اهبح  لووت  تناک  اـهنا  یلع  رعاـشلا : لاـق  اـهلام ، مهف  يا : همکحلا  لواـت  و  دـیهش .)

قزرلا ناف  هللا ، هتوی  مل  ام  یلع  مهمولیـال  و  هللا ، طخـسب  ساـنلا  یـضری  ـالا  ملـسملا ، ءرملا  نیقی  هحـص  نم  مالـسلا ) هیلع   ) قداـصلا
هکردـی اـمک  هقزر ، هکردـال  توملا  نم  رفی  اـمک  هقزر  نم  رف  مکدـحا  نا  وـل  و  هراـک ، هیهارک  هدریـال  و  صیرح ، صرح  هقوسیـال 

 … (- ) … باـبلالا یلوـال  هربـع  مهـصصق  یف  ناـک  دـقل  (. ) یف  ) وا نم )  ) ینعمب هظعوملا )  ) یف هفاـضالا  هربـعلا  هظعوم  .توملا و 
(. راصبالا یلوا  ای  اوربتعاف  نینموملا  يدـیا  مهیدـیاب و  مهتویب  نوبرخی  بعرلا  مهبولق  یف  فذـق  اوبـستحی و  مل  ثیح  نم  هللا  مهاتاف 

هرفاک يرخا  هللا و  لیبس  یف  لتاقت  هئف  اتقتلا  نیتئف  یف  هیآ  مکل  ناک  دق  ( ) قافنلا نامیالا و  رفکلاو و  مالسالا  یف  نوعبرالا - لصفلا  )
کلذ یف  نا  راهنلا  لـیللا و  هللا  بلقی  (. ) راـصبالا یلوـال  هربعل  کـلذ  یف  نا  ءاـشی  نم  هرـصنب  دـیوی  هللا  نیعلا و  يار  مهیلثم  مهنوری 

امم مکیقسن  هربعل  ماعنالا  یف  مکل  نا  و  ( ) یـشخی نمل  هربعل  کلذ  یف  نا  یلوالا  هرخالا و  لاکن  هللا  هذخاف  (- ) راصبالا یلوال  هربعل 
انبل مد  ثرف و  نیب  نم  هنوطب  یف  اـمم  مکیقـسن  هربعل  ماـعنالا  یف  مکل  نا  و  (- ) نولکاـت اـهنم  هریثـک و  عفاـنم  اـهیف  مکلو  اـهنوطب  یف 

دیری (- ) نیبذکملا هبقاع  ناک  فیک  اورظناف  ضرالا  یف  اوریـسف  ننـس  مکلبق  نم  تلخ  دق   ) نیلوالا هنـس  و  نیبراشلل .) اغئاس  اصلاخ 
لهف هلهاب  الا  ییـسلا ء  رکملا  قیحیـال  و  میکح … ( .) میلع  هللا  مکیلع و  بوتی  مکلبق و  نم  نیذـلا  ننـس  مکیدـهی  مکل و  نیبیل  هللا 
تنس انساب  اوار  امل  مهنامیا  مهعفنی  کی  ملف  (. ) الیوحت هللا  هکلـسن  دجت  نل  الیدبت و  هللا  تنـسل  دجت  نلف  نیلوالا  تنـس  الا  نورظنی 
اوهتنی نا  قافنلا … ( ) نامیالا و  رفکلاو و  مالـسالا  یف  نوعبرالا - لصفلا  (. ) نورفاکلا کلانه  رـسخ  هدابع و  یف  تلخ  دق  یتلا  هللا 

هنس تلخ  دق  هب و  نونمویال  نیمرجملا  بولق  یف  هکلـسن  کلذک  (.- ) نیلوالا تنـس  تضم  دقف  اودوعی  نا  فلـس و  دق  ام  مهل  رفغی 
رصبت نمف  البق .) باذعلا  مهیتای  وا  نیلوالا  هنس  مهیتات  نا  الا  مهبر  اورفغتسی  يدهلا و  مهئاج  ذا  اونموی  نا  سانلا  عنم  ام  و  (. ) نیلوالا

.ماجللا همکح  نم  راعتسم  حیبقلا  لعف  نع  ناسنالا  عفدی  يذلا  ملعلا  همکحلا  اولاق : همکحلا  هل  تنیبت  هنطفلا  یف  .هریـصب  اذ  راص  يا :
ناک امناکف  هنسلا  فرع  نم  هنسلا و  فرع  هربعلا  فرع  نم  هلقن و  یفاکلا )  ) نا تفرع  دق  نیلوالا  یف  ناک  امناکف  هربعلا  فرع  نم  و 
یلع صوغی  مهف  يا : مهفلا  صئاغ  یلع  .یلوالا  بعـش  عبرا  یلع  .مئاعدلا  کلت  نم  يا : اهنم  لدـعلا  .رم و  امک  خـلا - نیلوالا - یف 

.هرعق و يا : ملعلا  روغ  و  مهفلا .) ضماـغ  یلع  ( ) یلاـمالا  ) و یفاـکلا )  ) یف نا  تفرع  و  ولوللا - و  ردـلا ، یلع  صوغی  نمک  قئاـقحلا 
و قافنلا ) نامیالا و  رفکلاو و  مالـسالا  یف  نوعبرالا - لصفلا   ) .ملحلا .ت  وبث  يا : هخاسر  .ءاضقلا و  هقفلا و  هجهب  يا : مکحلا  هرهز 

روغ ملع  مهف  نمف  مکحلا .) هرهز  و  ، ) هقباسب بسنـالا  وه  و  ملحلا ) هضور  و  (: ) یفاـکلا  ) و فحتلا )  ) و یلاـمالا )  ) و لاـصخلا )  ) یف
یف هباـصالا  نع  هیاـنک  مکحلا  عئارـش  نع  رودـصلا  مکحلا و  عئارـش  نع  ردـص  ملعلا  روغ  ملع  نم  .مهفلا و  ملعلا  طرـش  نـال  ملعلا 
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- طیرفتلاال دحلا  زواجت  طارفالا  نم  طرفی  مل  ملح  نم  .اهنع و  عوجرلا  اهنع : رودـصلا  و  سانلا ، ءاقتـسا  دراوم  عئارـشلا  نال  مکحلا ،
ناکلم لزن  نیلجر  نیب  هعزاـنم  تعقو  اذا  ربخلا : یف  ادـیمح  ساـنلا  یف  شاـع  هرما و  یف  .ملحلا  عم  هتبـسانم  مدـعل  هآرملا - یف  اـمک 

نا کل  هللا  رفغیـس  تملح  تربص و  میلحلل : نالوقی  .تلق و  امب  يزجتـس  تلق و  امل  لها  تنا  تلق و  تلق و  امهنم : هیفـسلل  نالوقیف 
هیلع  ) هللادـبع وبا  ناـک  یفاـکلا :)  ) یف رکنملا  نع  یهنلا  فورعملاـب و  رمـالا  یلع  بعـش ، عـبرا  یلع  اـهنم  داـهجلا  .کـلذ و  تممتا 

نا هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نع  و  هتوص .) اهب  عفری   ) .هللا اوقتا  اثالث : لوقی  یتح  مهزوجیال  نومـصتخی  هعامجب  رم  اذا  مالـسلا )
رمالا مالسلا :) هیلع   ) قداصلا نع  .رکنملا و  نع  یهنیال  يذلا  لاق : وه ؟ نم  لیق  .هل  نید  يذلا ال  فیعضلا  نموملا  ضغبیل  یلاعت  هللا 

الوق و نطاوملا  یف  قدصلا  .هللا و  هلذخ  امهلذـخ  نم  هللا و  هزعا  امه  رـصن  نمف  هللا  قلخ ، نم  ناقلخ  رکنملا  نع  یهنلا  فورعملاب و 
هکئـالملا و رخـالا و  مویلا  هللااـب و  نمآ  نم  ربلا  نکلو  برغملا  قرـشملا و  لـبق  مکهوجو  اولوت  نا  ربـلا  سیل  ، ) اـنما اـفوخ و  ـالمع ،
هالـصلا و ماقا  باقرلا و  یف  نیلئاسلا و  لیبسلا و  نبا  نیکاسملا و  یماتیلا و  یبرقلا و  يوذ  هبح  یلع  لاـملا  یتآ  نییبنلا و  باـتکلا و 
ءاسابلا و یف  نیرباصلا  اودـهاع و  اذا  مهدـهعب  نوفوملا  و  قافنلا ) نامیالا و  رفکلاو و  مالـسالا  یف  نوعبرالا - لـصفلا   ) هاـکزلا یتآ 

هللا نا   ) تلزن امل  مالـسلا :) هیلع   ) قداصلا نع  یفاکلا )  ) یف و  نوقتملا .) مه  کئلوا  اوقدـص و  نیذـلا  کئلوا  سابلا  نیح  ءارـضلا و 
یتح لتاقیف  هفیس  ذخای  لجرلا  هلآ :) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلل لاق  لجر و  ماق  هنجلا ) مهل  ناب  مهلاوما  مهـسفنا و  نینموملا  نم  يرتشا 

نودـجاسلا نوعکارلا  نوحئاسلا  نودـماحلا  نودـباعلا  نوبئاتلا  : ) یلاعت لزناف  وه ؟ دیهـشا  فراـحملا  هذـه  نم  فرتقی  هنا  ـالا  لـتقی 
نیدهاجملا هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا رـشبف  نینموملا ) رـشب  هللا و  دودـحل  نوظفاحلا  رکنملا و  نع  نوهانلا  فورعملاب و  نورمالا 

هللا و ـالا  نودـبعیال  نیذـلا  نودـباعلا  بونذـلا ، نم  نوبئاـتلا  لاـق : هنجلا و  هداهـشلاب و  مهتیلح  مهتفـص و  هذـه  نیذـلا  نینموملا  نم 
نوعکارلا و  نومئاصلا ، مه  نوحئاسلا و  ئاخرلا ، هدـشلا و  یف  لاح  لـک  یلع  هللا  نودـمحی  نیذـلا  نودـماحلا  ائیـش ، هب  نوکرـشیال 

و اهیف ، عوشخلا  یف  اهدوجـس و  اهعوکرب و  اهیلع  نوظفاحملا  اهل و  نوظفاحلا  سمخلا ، تاولـصلا  یلع  نوبظاوی  نیذـلا  نودـجاسلا 
طورشلا هذهب  مئاق  وه  لتق و  نم  رشبف  .هنع  نوهتنملا  رکنملا و  نع  نوهانلا  هب ، نولماعلا  کلذ و  دعب  فورعملاب  نورمالا  اهتاقوا ، یف 

( مالسلا هیلع   ) بیعش یلا  یلاعت  یحوا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ) رقابلا نع  یفاکلا )  ) یف نیقسافلا  .ضغب  يا : نانش  .هنجلا و  هداهـشلاب و 
لها اونهاد  لاـق : راـیخالا  لاـب  اـمف  لاـقف  مهراـیخ ، نم  اـفلا  نیتـس  و  مهرارـش ، نم  اـفلا  نیعبرا  فلا ، هئاـم  کـموق  نم  بذـعم  ینا 

.مکحا يا : دـش  فورعملاب  رما  نمف  .یبضغل  اوبـضغی  مل  و  قافنلاو ) ناـمیالا  رفکلاو و  مالـسالا  یف  نوعبرـالا - لـصفلا   ) یـصاعملا
یغبت یتلا  اولتاقف  يرخالا  یلع  امهادـحا  تغب  ناف  امهنیب  اوحلـصاف  اولتتقا  نینموملا  نم  ناـتفئاط  نا  و  : ) یلاـعت لاـق  نینموملا  روهظ 

هیرـصملا و یف  اذـکه  نیرفاـکلا  فونا  .بارتـلا  وه  و  ماـغرلاب ، قصلا  يا : مغرا  رکنملا  نع  یهن  نم  و  هللا .) …  رما  یلا  یفت  یتـح 
ءامحر راـفکلا  یلع  ءادـشا  هعم  نیذـلا  هللا و  لوسر  دـمحم   ) .هیطخلا مثیم و  نبا  دـیدحلا و  یبا  نبا  یف  اـمک  نیقفاـنملا ) : ) باوصلا

نطاوملا یف  قدص  نم  .هرهفکم و  هوجوب  یصاعملا  لها  یقلن  نا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا انرما  مالـسلا ) هیلع   ) لاق و  مهنیب ) … 
وا هبرقم  اذ  امیتی  هبغـسم  يذ  موی  یف  ماعطا  وا  هبقر  کف  هبقعلا  اـم  کـیردا  اـم  و   ) .هیهلـالا فئاـظولا  فیلکتلا و  نم  هیلع  اـم  یـضق 

یقتا و یطعا و  نم  اماف  (. ) هنمیملا باحصا  کئلوا  همحرملاب  اوصاوت  ربصلاب و  اوصاوت  اونمآ و  نیذلا  نم  ناک  مث  هبرتم  اذ  انیکـسم 
قداصلا نع  یفاکلا )  ) یف همایقلا  موی  هاضرا  و  هل ، هللا  بضغ  بضغ هللا  نیقسافلا و  ینش ء  نم  و  يرسیلل .) هرسینسف  ینسحلاب  قدص 

رخالل امهدحا  لاقف : عرضتی ، هللا و  وعدی  الجر  ادجوف  اهلها ، یلع  اهابلقیل  هنیدم  لها  یلا  نیکلم  ثعب  لجوزع  هللا  نا  مالسلا ) هیلع  )
مالـسالا یف  نوعبرالا - لصفلا   ) لاقف داعف ، یبر ، عجارا  ینکل  رخالا  لاق  یبر و  هب  رما  اـمل  یـضما  نکلو  یلب  لاـقف  اذـه ؟ يرت  اـما 

ضما یلاعت : هل  لاقف  کیلا ، عرـضتی  و  كوعدی ، انالف  كدبع  تدجوف  .هنیدملا  یلا  تیهتنا  ینا  بر  ای  قافنلا ) نامیالا و  رفکلاو و 
لک بعـش  نامیالا و  مئاعد  مالکلا  اذـه  یف  مالـسلا ) هیلع   ) لصف امک  اذـه و  .طق  اظیغ هللا  ههجو  رعمتی  مل  لـجر  اذ  ناـف  ترما  اـمل 
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اـسان نا  لاقف  مالـسلا ) هیلع   ) هیلا لجر  ءاج  غبـصالا  نع  یفاکلا )  ) یفف .رخآ  مالک  یف  ناـمیالا  حاورا  مالـسلا ) هیلع   ) لـصف هماـعد 
مدلا کفسیال  و  نموم ، وه  ابرلا و  لکایال  و  نموم ، وه  رمخلا و  برشیال  نموم و  وه  قرسیال و  نموم و  وه  ینزی و  دبعلا  نا  اومعز 

ینحکانی و یئاعد و  وعدی  و  یتالص ، یلـصی  دبعلا  اذه  نا  معزا  نیح  يردص  هنم  جرح  و  یلع ، اذه  لقث  دق  و  نموم ، وه  مارحلا و 
یلص  ) یبنلا تعمـس  تقدص ، مالـسلا ) هیلع   ) لاقف هباصا - ریـسی  بنذ  لجا  نم  نامیالا  نم  جرخ  دق  و  هثراوا ، ینثراوی و  و  هحکانا ،

یف یلاعت : هلوق  کلذ  لزانم و  ثالث  مهلزنا  و  تاقبط ، ثالث  یلع  سانلا  هللا  قلخ  هللا - باتک  هیلع  لیلدلا  و  لوقی - : هلآ ) هیلع و  هللا 
لعج نیلسرم ، ریغ  نولسرم و  ءایبنا  مهناف  نیقباسلا ، رما  نم  هرکذ  ام  اماف  نوقباسلا ، و  هماشملا ، باحصا  و  هنمیملا ، باحصا  باتکلا 

ءاـیبنا اوثعب  سدـقلا  حوربـف  ندـبلا ، حور  و  هوهـشلا ، حور  و  هوـقلا ، حور  و  ناـمیالا ، حور  و  دـقلا س ، حور  حاورا ، هسمخ  مهیف  هللا 
اوجلاع مهودع و  اودهاج  هوقلا  حورب  و  ائیش ، هب  اوکرـشی  مل  هللااودبع و  نامیالا  حورب  ءایـشا و  اوملع  اهب  نیلـسرم و  ریغ  نیلـسرم و 

کلت : ) یلاعت لاق  اوجرد ، اوبد و  ندبلا ، حورب  و  ئاسنلا ، بابش  نم  لالحلا  اوحکن  و  ماعطلا ، ذیذل  اوباصا  هوهشلا  حورب  و  مهـشاعم ،
سدقلا حورب  هاندیا  و  تانیبلا ، میرم  نب  یسیع  انیتآ  و  تاجرد ، مهضعب  عفر  و  هللا ، ملک  نم  مهنم  ضعب  یلع  مهـضعب  انلـضف  لسرلا 

لوـقی هنم ) …  حورب  قاـفنلا ) ناـمیالا و  رفکلاو و  مالـسالا  یف  نوعبرـالا - لـصفلا   ) مهدـیا و  مهتعاـمج … (  یف  لاـق  مـث  … (- 
اقح نوـنموملا  مه  هنمیملا و  باحـصا  رکذ  مث  مهبوـنذ  نع  حوفـصم  مهل  روـفغم  ءـالوهف  مهاوـس  نـم  یلع  مهلـضفف  اـهب  مـهمرکا 

هذـه لمکتـسی  دـبعلا  لازی  الف  ندـبلا ، حور  و  هوهـشلا ، حور  و  هوقلا ، حور  نامیالا و  حور  حاورا  هعبرا  مهیف  یلاعت  لعج  مهنایعاب ،
نم مکنم  و  یلاعت … ( : لاق  امک  وهف  نهالوا  اما  لاق  تالاحلا -؟ هذـه  ام  لجرلا  لاقف  تـالاح -، هیلع  یتاـت  یتح  هعبرـالا  حاورـالا 

لعافلا نال  هللا  نید  نم  جرخی  يذلاب  سیل  و  حاورالا ، عیمج  هنم  صقتنی  اذهف  ائیـش ) …  ملع  دـعب  ملعیال  یکل  رمعلا  لذرا  یلا  دری 
اذـهف سانلا  عم  فصلا  یف  مایقلا  و ال  راهنلاب ، ـال  لـیللاب و  دـجهتلا  عیطتـسیال  اـتقو و  هالـصلل  فرعیـال  وهف  رمعلا  لذرا  یلا  هدر ، هب 
یقبت اهیلا و  نحی  مل  مدآ  تانب  حبصا  هب  ترم  ولف  هوهشلا  حور  هنم  صقتنی  نم  مهیف  ائیـش و  هرـضی  سیل  نامیالا و  حور  نم  ناصقن 
تالاح هیلع  یتات  دق  و  هب ، لعافلا  وه  یلاعت  هللا  نال  ریخ  لاحب  اذهف  توملا ، کلم  هیتای  یتح  جردـی  .بدـی و  وهف  هیف ، ندـبلا  حور 
اهسمال اذاف  هئیطخلا  یف  هعقوت  یتح  ندبلا  حور  هدوقت  و  هوهشلا ، حور  هل  نیزت  هوقلا و  حور  هعجشتف  هئیطخلاب  مهیف  هبابش  هتوق و  یف 

باحـصا اماف  منهج  ران  هللا  هلخدا  داع  نا  هیلع و  هللا  باـت  باـت  اذاـف  بوتی  یتح  هیف  دوعی  سیل  و  هنع ، یـضقت  ناـمیالا و  نم  صقن 
یلـص  ) ادمحم نوفرعی  مهئانبا ) …  نوفرعی  امک  هنوفرعی  باتکلا  مهانیتآ  نیذـلا  : ) یلاعت هللا  لوقی  .يراصنلا  دوهیلا و  مهف  هماشملا ،

- نوملعی مه  قحلا و  نومتکیل  مهنم  اقیرف  نا  مهلزانم و  یف  مهئاـنبا  نوفرعی  اـمک  لـیجنالا ، و  هاروتلا ، یف  هیـال  ولا  و  هلآ ) هیلع و  هللا 
اوفرع ام  اودـحج  املف  نیرتمملا  نم  ننوکت  الف  مهیلا - لوسرلا  کنا  قافنلا ) ناـمیالا و  رفکلاو و  مالـسالا  یف  نوعبرـالا - لـصفلا  )

یلا مهفاضا  مث  ندـبلا ، حور  هوهـشلا و  حور  و  هوقلا ، حور  حاورا ، هثالث  مهنادـبا  نکـسا  و  نامیالا ، حور  مهبلـسف  کلذـب  مهـالتبا 
لئاسلا لاقف  ندـبلا ، حورب  ریـست  و  هوهـشلا ، حورب  فلتعت  و  هوقلا ، حورب  لمحت  امنا  هبادـلا  نـال  ماـعنالاک ، ـالا  مه  نا  لاـقف  ماـعنالا 

یتح ینتاف  دـغلا ، ناک  اذا  مالـسلا :) هیلع   ) لاقف نامیالا  ام  هفرعی  نا  لجر  هلاـس  مکحلا  باـب  یف 266  اذـه و  .هللا  نذاب  یبلق  تییحا 
انرکذ دق  و  اذه - اهئطخی  اذه و  اهفقثی  هدراشلاک  مالکلا  ناف  كریغ  کیلع  اهظفح  یتلاقم  تیـسن  ناف  سانلا ، عامـسا  یلع  كربخا 
لـصف یف  هانحرـش  دـق  بعـش و  عبرا  یلع  نامیالا  مالـسلا ) هیلع   ) هلوق وه  بابلا و  اذـه  نم  مدـقت  ام  یف  هب  مالـسلا ) هیلع   ) هباجا اـم 

.لاوسلا بدا  هیلیثمتلا و  هتبوجا 

هینغم

هیدلا جاوزلا و  ثرالاک و  مالسالا ، ماکحا  هیلع  يرجت  و  املـسم ، یمـسی  هللا  لوسر  ادمحم  نا  هللا و  الا  هلا  نا ال  دهـشا  لاق : نم  لک 
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وا نیفدارتم  ملسملا  نموملا و  اتملک : تناک  مالـسالا  ردص  یف  ..قافن و  ما  قدص  نع  و  لهج ، وا  ملع  نع  هداهـشلا  هذهب  قطنا  ءاوس 
.هتایآ نم  دیدعلا  یف  اونمآ  نیذلا  اهیا  ایب  عیمجلا  بطاخ  و  نیملسملا ، یلع  نینموملا  هملک  نآرقلا  قلطا  دق  و  ینعملا ، یف  نیتبراقتم 

، هاکزلا ءاتیا  هالصلا و  هماقا  عم  هیلع  هلکوت  و  هنم ، هفوخ  و  هللا ، رکذل  هعوشخ  و  بلقلا ، هفرعم  قحلا  نموملا  یف  طرتشت  هیآ  كانه  و 
نولکوتی مهبر  یلع  اـنامیا و  مهتداز  هتاـیآ  مهیلع  تیلت  اذا  مهبولق و  تلجو  هللا  رکذ  اذا  نیذـلا  نونموملا  اـمنا  : ) یلاـعت هلوـق  یه  و 

(. لافنالا  4 میرک - قزر  هرفغم و  مهبر و  دنع  تاجرد  مهل  اقح  نونموملا  مه  کئلوا  نوقفنی  مهانقزر  امم  هالـصلا و  نومیقی  نیذلا 
هذـه نیب  عمجلا  هجو  .ناکرالاب و  لمع  و  ناسللاب ، رارقا  و  بلقلاب ، هفرعم  ناـمیالا  ماـمالا : لوق  هنم  بیرق  وا  هیـالا  هذـه  ینعم  یف  و 

ملسملا هلماعم  ایندلا  یف  لماعی  قطانلا  اذه  نا  وه  نیتداهـشلاب  قطن  نم  لک  یلع  نموملا  هملک  تقلطا  یتلا  تایالا  نم  اهریغ  هیالا و 
.اعم لمعلا  لوقلا و  ساسا  یلع  لماعی  هرخالا  یف  و  یفک ، قطنلا و  درجمل 

نع لب  لومشلا ، مومعلا و  هجو  یلع  وه و  ثیح  نم  نامیالا  نع  ملکتی  انه ال  مامالا  ناف  نکی  امهم  .قطنلا و  درجمب  هنم  یفتکی  و ال 
.صخا لدعلا  و  معا ، نامیالا  نا  کش  نم  سیل  و  همئاعد ، نم  لدعلا  لعج  هنا  لیلدب  لصاف  ریغ  نم  همصعلا  دعب  یتای  صاخ  نامیا 

هللا و همحر  یلا  قوشلا  یلوالا  تامالع : عبرا  هل  و  ربصلا ، - 1 یه : و  مهئاعد ، عبرا  یلع  موقی  مامالا  هنع  ملکتی  يذلا  نامیالا  اذه  و 
نم فوخلا  يا  قفـشلا  هیناثلا  .اهتنیز  ایندـلا و  نع  هناـیک  عمیجب  فرـصنا  هرخـالا  میعن  یلا  هسفن  تعلطت  نم  نا  ههادـبلا  نم  .هتنج و 

ما تملاس  تربدا ، ما  تلبقا  اهئایـشا ، ایندـلاب و  هالابماللا  هثلاثلا  همالعلا  .هیلا  يدوی  امع  دـعتبا  یـش ء  نم  فاـخ  نم  و  راـنلا ، باذـع 
هقثلا یلوالا  تامالع : عبرا  هل  اضیا  و  تباثلا ، قداـصلا  نیقیلا  .حلاصلا 2 - لمعلا  يوقتلاب و  توملل  بهاتلا  هدـعلا و  هعبارلا  .تبراح 

یف تککش  ام  : ) هبطخلا 4 یف  و  یبر .) نم  نیقی  یسفن و  نم  هریصب  یلعل  ینا  : ) هلاسرلا 61 یف  مامالا  لاق  امک  هنع ، ردصی  ام  لکب 
لهجلا و لیطعتلا و  هیبشتلا و  ناکملا و  نامزلا و  هداـملا و  نع  يراـبلا  هیزنتک  اـههجو ، یلع  قئاـقحلا  هتفرعم  هیناـثلا  .هتیرا  ذـم  قحلا 

فلـسلا هنـسب  لمعلا  هعبارلا  .رذنلاب  عافتنالا  ربعلاب و  ظاعتالا  هثلاثلا  همالعلا  .اهراثآ  عدبلاب و  اهرارـسا و  هعیرـشلاب و  ملعلاک  و  ملظلا ،
و هدراوم ، یلع  ملعلا  قیبطت  يا  مهفلا ) صئاغ   ) هیناثلا .هقئاقد  هرارـسا و  يا  ملعلا ) روغ   ) یلوالا عبرا : هتامالع  و  لدـعلا ، .حلاصلا 3 -

لکل هحوضو  یه  و  مکحلا ) هرهز   ) هثلاثلا همالعلا  .نیهاربلا  مادختـسا  لدـجلا و  یلع  هردـقلا  و  عالطالا ، ظـفحلا و  درجم  یفکی  ـال 
یف هلخدـی  قحلا و ال  نم  بضغلا  هجرخی  الف  لداعلا  بضغ  اذا  ثیحب  ملحلا ) هخاسر   ) هعبارلا .لطابلا  قحلا و  نیب  لصفلا  یف  سانلا 

ملظلا و هیهارک  و  لاتقلا ، نادیم  یف  تابثلا  ربصلا و  و  رکنملا ، نع  یهنلا  و  فورعملاب ، رمالا  تامالع : عبرا  هل  و  داهجلا ، .لطابلا 4 -
لماکلا نامیالا  نع  ثدـحتی  هنا  یلع  هعطاق  هلالد  لدـت  هماعد - لکل  تامالعلا  و  مامالا ، اهرکذ  یتلا  مئاعدـلا  هذـه  لـک  .داـسفلا و 

.انرشا امک  همصعلل ، مخاتملا 

هوبن رکنی  اعم و  امهب  نموی  وا  رخالا ، مویلا  رکنی  هب و  نموی  وا  ساسالا ، نم  قلاخلا  دـحجی  نا  اهنم  فانـصا ، نیملـسملا  دـنع  رفاکلل 
هتعنی قولخم و  یف  یلاغی  نا  اهنم  و  ادـلو ، هبحاص و  هیلا  بسنی  وا  رخآ ، اهلا  هللا  عم  لعجی  نا  اهنم  و  هلآ .) هیلع و  هللا  یلـص   ) دـمحم

عامجاب تتبث  هینید  هرورـض  رکنی  نا  اهنم  و  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) لوسرلا تیب  لهال  ءادعلا  بصنی  وا  قلاخلا ، تافـص  نم  هفـصب 
عبرا یلع  رکفلا  : ) هلوقب رفاکلا  فانصا  یلا  مامالا  راشا  .بهنلا و  بلسلا و  لتقلا و  میرحت  و  هالـصلا ، موصلا و  بوجوک  نیملـسملا ،
کلذ مدقت  و  ههنک ، هناحبس و  هللا  تاذ  نع  ثحبلاک  بیغلا  نود  هبورـضملا  دودسلا  ماحتقا  هب  دارملا  و  قمعتلا ، .یه 1 - و  مهئاعد )
هلمجب رارقالا  بویغلا  نود  هبرضملا  دودسلا  ماحتقا  نع  مهانغا  نیذلا  مه  ملعلا  یف  نیخسارلا  نا  : ) اهیف ءاج  و  هبطخلا 89 ، حرش  یف 

مل امیف  قمعتلا  مهکرت  یمس  و  املع ، هب  اوطیحی  مل  ام  لوانت  نع  زجعلاب  مهفارتعا  هللا  حدمف  بوجحملا ، بیغلا  نم  هریـسفت  اولهج  ام 
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هروس نم  هیالا 8  یف  امک  رینم ، باتک  يدـه و ال  ملع و ال  ریغب  هللا  یف  لادـجلا  يا  عزانتلا ، - 2 اخوسر .) ههنک  نع  ثحبلا  مهفلکی 
ادانع و قحلا  راـکنا  يا  قاقـشلا ، .هـالاغملا 4 - بصنلا و  هللااـب و  دوحجلا  لمـشی  يذـلا  قحلا  نع  فارحنـالا  وه  و  غیزلا ، .جحلا 3 -

نم ینعملا  و  عجری ، مل  بنی  ملب  دارملا  قحلا ) یلا  بنی  مل  قمعت  نمف   ) .هرورـضلا رکنم  یلع  قدـصی  اـمیف  اذـه  قدـصی  و  هرباـکم ،
رثک نم  و   ) دودحملا ریغ  كردی  دودحملا ال  نال  اقالطا ، هدشر  یلا  عجری  و ال  هرمع ، يدـم  ارئاح  یقبی  ههنک  هللا و  تاذ  نع  ثحب 

قحلاب و ملعلا  عم  لادـجلا  اما  لالـضلا ، هریحلا و  الا  لهجلاب  شاـقنلا  لادـجلا و  ءارو  یـش ء  ـال  قحلا ) نع  هاـمع  ماد  لـهجلاب  هعازن 
یلع درمت  يا  خلا ..) قاش  نم  و   ) اریخ رشلا  و  ارـش ، ریخلا  يار  يدهلا  قیرط  نع  خلا ..) غاز  نم  و   ) دمعتم بذک  قافن و  وهف  هئافخا 

و يرامتلا ، یلوالا  بعـش .) عبرا  یلع  کشلا  و   ) .اجرخم اجرف و ال  دجی  نل  و  هکلهتلا ، کلاسم  کلـس  بغـصلا و  بکر  دـقف  قحلا 
هیناثلا .الیحتسم  نکمملا  و  انکمم ، لیحتسملا  کیرت  یتلا  هقاربلا  ظافلالاب  بعللا  هطسفسلا و  انه  هب  دارملا  و  قمعت ، الب  لادجلا  هانعم 

و هینلا ، مزعلا و  یف  ددرتلا  هثلاثلا  .هلایتغ  ءاج ال  اودـع  هبـسحی  و  هلایخ ، نم  رفنی  فئاخلا  و  اطخلا ، یف  عوقولا  نم  فوخلا  يا  لوهلا ،
.رامدلا كالهلا و  یلا  دئاق  بکار و  لکل  مالستسالا  هعبارلا  .ریخب  یتای  هلاح ال  اذه  ناک  نم 

هدبع

رابتعالا هربعلا  اهقئاقد و  یلا  لوصولا  همکحلا  لوات  همکحلا : لوات  هنطفلا و  فوخلا …  کیرحتلاب  قفشلا  قفشلا : قوشلا و  یلع  … 
هرهز هنطاب و  هرس و  ملعلا  روغ  مکحلا : هرهز  ملعلا و  هابتنالا …  دنع  هب  اوظح  ام  هلفغلا و  نع  هب  اوئزرام  نیلوالا و  لاوحاب  ظاعتالا  و 

هبراشلا و دروم  بهاذملا و  نم  میقتـسملا  رهاظلا  یه  هعیرـش و  عمج  عئارـشلا  مکحلا : عئارـش  نع  هنـسح …  يا  يازلا  مضب  مکحلا 
لاتقلا نطاوم  نطاوملا : یف  قدـصلا  و  همکح …  نسحیف  فرتغا  امم  سانلا  یلع  ضیفیل  فرتغا  ام  دـعب  اهنع  عجر  يا  اـهنع  ردـص 

رارسالا بلط  معز  یلع  ماهوالا  فلخ  باهذلا  قمعتلا  غیزلا : عزانتلا و  قمعتلا و  یلع  ضغبلا … کیرحتلاب  نانشلا  قحلا و  لیبس  یف 
بانا عجری  مل  يا  بنب  مل  قحلا : یلا  بنی  مل  دانعلا …  قاقـشلا  یناویحلا و  يوهلا  عم  لـیملا  قحلا و  بهاذـم  نع  نادـیحلا  غیزلا  و 
هتبوعص تزجعا  دتشا و  لضعا  هیف و  ریـسلا  لهـسی  مل  نشخ و  علو  دعو و  مرکک و  قیرطلا  رع  و  هرما : هیلع  لضعا  و  عجر …  بینی 
يردت رمالا ال  نم  کتفاخم  نوکسف  حتفب  لوهلا  قحلا و  قاقحال  لدجلا ال  هوق  راهظال  لداجتلا  يرامتلا  مالـستسالا : ددرتلا و  و  … 

راـیت یف  سفنلا  ءاـقلا  مالـستسالا  اـهخاسفنا و  مث  اـهدوع  مث  اـهخاسفنا  همیزعلا و  ضاـقتنا  ددرتـلا  شهدـنتف و  هنم  کـیلع  مجه  اـم 
کشلا مالظ  نم  جرخی  مل  يا  هلیل  حبـصی  مل  هلوق  هداعلا و  ندیدلا  لدجلا و  میملا  رـسکب  ءارملا  یتای و  اهیلع  یتوا  ام  يا  تاثداحلا 

نیطایشلا کبانس  هوطت  هرما  یف  همیزعلا  دقعی  هنظ و ال  یف  ددرتی  يذلا  يا  نظلا  بیرلا  نیطایشلا : کبانس  هتئطو  نیقیلا …  راهن  یلا 
هکلهلا یف  هحرطتف  يوهلا  نیطایش  هلزتست  يا  رفاحلا  فرط  مضلاب  کبنس  عمج 

يرفعج

مالسالا ضیف 

هدومرف کش ) رفک و  نآ  دـض  نامیا و  ياه  هناشن  تاـمالع و  هراـبرد   ) ترـضح نآ  سپ  دندیـسرپ ، ناـمیا  زا  مالـسلا  هیلع  ماـما  زا 
ربص و  نید ) هار  رد   ) ششوک داهج و  داد ، لدع و  رواب ، نیقی و  یئابیکـش ، ربص و  تسا : راوتـسا  نوتـس  راهچ  يور  رب  نامیا  تسا :

ار سفن  ياهـشهاوخ  تشاد  هقالع  تشهب  هب  هک  ره  سپ  نتـشاد ، راظتنا  یئاسراپ ، سرت ، يدـنمقالع ، تسا : هنوگ  راهچ  رب  اـهنآ  زا 
رد هک  ره  و  دـنیزگ ، یم  يرود  تساوران  مارح و  هچنآ  زا  دیـسرت  شتآ  زا  هک  ره  و  دـشوپ ، یم  مشچ  اهنآ  زا  دـنک و  یم  شومارف 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 1315 

http://www.ghaemiyeh.com


راهچ رب  اهنآ  زا  نیقی  .دیامن و  یم  باتش  اهیراکوکین  هب  دشاب  گرم  رظتنم  هک  ره  و  درامـش ، یم  کبـس  ار  اههودنا  دش  اسراپ  ایند 
هار دش  انیب  یکریز  رد  هک  ره  سپ  ناینیشیپ ، شور  نارگید ، زا  نتفرگ  تربع  قئاقح ، هب  ندیـسر  یکریز ، رد  ندش  انیب  تسا : هنوگ 

لاوـحا زا  نتفرگ  دـنپ  هب  دـیدرگ  راکـشآ  وا  يارب  تسار  هار  تمکح و  هک  ره  و  تشگ ، ادـیوه  وا  يارب  لـمع ) ملع و  رد   ) تـسار
ار ناشرادرک  جئاتن  هدید و  ار  اهنآ  لاح  و   ) هدوب ناینیـشیپ  رد  هک  دنام  نآ  هب  دش  انـشآ  لاوحا  زا  نتفرگ  دنپ  هب  هک  ره  و  دش ، انـشآ 
هب ندیـسر  تسرد ، ندـیمهف  رد  تقد  تسا : هنوگ  راـهچ  رب  اـهنآ  زا  لدـع  .تسا و  رواـب ) نیقی و  رب  داـعم  ادـبم و  رد  سپ  هدومزآ 

کین مکح  یئاناد ، تقیقح 

زا تفای  ار  یئاناد  تقیقح  هک  ره  تفایرد و  ار  یئاناد  تقیقح  دیمهفب  تسرد  درک و  تقد  هک  ره  سپ  يرابدرب ، نتشاد  راوتـسا  و ،
یگدنز مانـشوخ  مدرم  نیب  رد  تسا و  هدرکن  یهاتوک  دوخ  راک  رد  دوب  رابدرب  هک  ره  و  درک ، رداص  وکین  مکح  نید  دـعاوق  يور 

هب رما  هک  ره  سپ  ناراکدب ، اب  ینمـشد  راتفگ ، رد  یتسار  رکنم ، زا  یهن  فورعم ، هب  رما  تسا : هنوگراهچ  رب  اهنآ  زا  داهج  .دـنک و 
ینیب دـیامن  هدیدنـسپان )  ) رکنم زا  یهن  هک  ره  و  دـنادرگ ، اناوت  ار  ناـشیا  هدرک و  یهارمه  ار  نینموم  دـنک  هتـسیاش ) راـک   ) فورعم

ینمـشد ناراکدب  اب  هک  ره  و  هدروآ ، اجب  هدوب  وا  رب  هچنآ  دشاب  وگتـسار  راتفگ  رد  هک  ره  و  هدیلام ، كاخ  هب  ار  اهورود  نیقفانم و 
یم دنم ) هرهب  شتمحر  زا   ) دونشخ ار  وا  زیختسر  زور  رد  دیآ و  مشخب  اهنآ ) رب   ) وا يارب  ادخ  دیدرگ  كانمـشخ  ادخ  يارب  دومن و 

.دنادرگ

دز و هرباکم و  دشاب ) نوریب  درخ  لقع و  هزادنا  زا  تسردان و  هسوسو  زا  هک  اجیب   ) يواکجنک تسا : راوتـسا  نوتـس  راهچ  رب  رفک  و 
قح زا  یهاتوک  ینعی  طیرفت  دح  رد  نآ  هک   ) قح زا  ندیشک  تسد  تسا ) قح  زا  زواجت  ینعی  طارفا  دح  رد  نآ  هک   ) ندومن دروخ 

ینادان رثا  رب  هک  یـسک  و  هداهنن ، مدـق  تسار  هار  رد  دـنک  اجیب )  ) يواکجنک هک  یـسک  سپ  نتفرن ، قح  راـب  ریز  ینمـشد و  تسا )
وا دزن  یگتـسیاش  دشکب  تسد  قح  زا  هک  یـسک  و  تسا ، یگـشیمه  قح  زا  وا  یئانیبان  يروک و  دیامن  دروخ  دز و  هرباکم و  رایـسب 

شیاههار دورن  قح  راـب  ریز  هدومن  ینمـشد  هک  یـسک  و  دوش ، تسم  یهارمگ  یتسم  هب  و  ددرگ ، وکین  يدنـسپان  یتشز و  تشز و 
تفگ تسا : هنوگ  راهچ  رب  یلد ) ود   ) کش .دشاب و  گنت  یهارمگ ) تلالض و  زا   ) شندمآ نوریب  قیرط  تخس و  شراک  راوشد و 

( يراگتسر هار  رد  ندومن  ششوک  یهارمگ و  هب   ) نداد نت  ینادرگرـس ، قح ) هب  مادقا  زا   ) ندیـسرت یتسردان ) لطاب و  هب   ) دونـش و 
هب یلدود  کش و  یکیرات  زا   ) هتـشگن دادـماب  وا  بش  دـینادرگ  شیوخ  هویـش  تداـع و  ار  دونـش  تفگ و  لادـج و  هک  یـسک  سپ 
رد  ) ددرگ یمرب  بقع  هب  دـناسرتب  قح ) هار  رد  شـشوک  داهج و   ) دراد شیپ  هچنآ  هک  ار  یـسک  و  هدیـسرن ) رواب  نیقی و  یئانـشور 

رواب نیقی و  هدوسآ  نما و  هاگیاج  هب  ار  دوخ  و   ) دـشاب نادرگرـس  ناریح و  یلد  ود  رد  هک  یـسک  و  دـسرن ) یئاج  هب  دوخ  ياهراک 
نت ترخآ  ایند و  ندرک  هابت  هک  یسک  و  دنزاس ) شکاله  هتفای  تسد  وا  رب  نیطایـش   ) دیامن لامیاپ  ار  وا  نیطایـش  ياهمـس  دناسرن )

:( دیامرف هللا  همحر  یضردیس   ) .ددرگ هابت  ترخآ  ایند و  رد  دهد 

ینامز

دشاب نموم  دهاوخ  یم  هک  یسک  .دنراد  یمهم  شقن  يو  یگدنز  ناسنا و  تشونرس  رد  هک  دنتـسه  داضتم  يورین  ود  رفک  نامیا و 
رفک طئارـش  هب  دیدرگ  رـسک  نامیا  طیارـش  زا  هک  رادقم  نامه  هب  .دشاب  دنلبرـس  ترخآ  ایند و  رد  ات  دـنک  زارحا  ارنآ  طئارـش  دـیاب 

.دنک یم  طوقس  ناسنا  جیردت  هب  ددرگ و  یم  هفاضا 
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دشاب نموم  دهاوخ  یم  هک  یسک  .دنراد  یمهم  شقن  يو  یگدنز  ناسنا و  تشونرس  رد  هک  دنتـسه  داضتم  يورین  ود  رفک  نامیا و 
رفک طئارـش  هب  دیدرگ  رـسک  نامیا  طیارـش  زا  هک  رادقم  نامه  هب  .دشاب  دنلبرـس  ترخآ  ایند و  رد  ات  دـنک  زارحا  ارنآ  طئارـش  دـیاب 

.دنک یم  طوقس  ناسنا  جیردت  هب  ددرگ و  یم  هفاضا 

يزاریش دمحم  دیس 

، دومعلا یلع  تیبلا  فقس  ینبی  امکف  دومعلا ، ینعمب  هماعد  عمج  مئاعد ) عبرا  یلع  نامیالا  : ) لاقف نامیالا ، نع  مالسلا  هیلع  لئـس  و 
و  ) اهلک رومالا  یف  لدعلا ) و   ) هبـشا ام  داعملا و  ءدـبملاب و  نیقیلا ) و   ) هعاطلا یلع  ربصلا ) یلع   ) هدـمعالا یلع  نامیالا  ینب  کلذـک 

یلا قوشلا ) یلع   ) ماسقا هعبرا  یلع  يا  مسقلا : ینعمب : هبعـش ، عمج  بعـش ) عبرا  یلع  اهنم  ربصلا  و   ) .هناحبـس هللا  لیبس  یف  داـهجلا )
دعتبا يا  الـس )  ) اهمغی و  هنجلا ) یلا  قاتـشا  نمف   ) توملل دـصرتلا  يا  بقرتلا ) و   ) ایندـلا یف  دـهزلا ) و   ) فوخلا يا  قشلا ) و   ) هنجلا

و  ) .منهج یف  ناسنالا  لوخدل  هببسملا  تامرحملا ) بنتجا  رانلا  نم   ) فاخ و  قفـشا ) نم  و   ) رانلل هبجوملا  همرحملا  تاوهـشلا ) نع  )
اهنا هبیصملا و  هدم  رصق  ملعی  هنال  هنیه  اهدع  يا  تابیصملاب ) ناهتسا   ) اهتدم رصق  ملع  هلحم و  هرقم و  اهری  ملف  ایندلا ) یف  دهز  نم 

رومـالا ال هذـه  لـک  و  توملاـب ، هصرفلا  هتوفت  ـالئل  تاریخلا ) یلا  عراـس   ) هرظتنا و  توملا ) بقترا  نم  و   ) باوثلا رجـالل و  هبجوم 
يا اهترصبت  و  ءاکذلا ، هنطفلا  هنطفلا ) هرصبت  یلع   ) ماسقا هعبرا  یلع  يا  بعش ) عبرا  یلع  اهنم  نیقیلا  و   ) .لمحتلا ربصلاب و  الا  نوکت 

ءایشالا عضو  هفرعم  یه  همکحلا  و  همکحلا ، اهیلا  یهتنت  لوئت و  یتلا  قئاقدلا  یلا  لوصولا  يا  همکحلا ) لوات  و   ) اهنم هئشانلا  هرصبتلا 
و تابلقتلا - ثادـحالا و  نم  يری  ام  ببـسب  عفانلا - نم  راضلا  هکرد  ناـسنالا و  راـبتعا  ببـسی  اـم  هربعلا  هربعلا ) هظعوم  و   ) هعـضاوم

نم نیلوالا  هقیرط  هفرعم  يا  نیلوالا ) هنـس  و   ) .هدشرت ناسنالا و  ظعت  هربعلا  ناف  اهببـسب ، ناسنالا  هدـخای  يذـلا  ظعولا  یه  اهتظعوم 
ناب همکحلا )  ) هل ترهظ  يا  تنیبت )  ) رومالل هتفرعم  هئاکذ و  یف  يا  هنطفلا ) یف  رصبت  نمف   ) ناسنالا اهعبتی  یتح  نیحلاصلا  ءایبنالا و 

و  ) اهنم رابتعالا  عضاوم  كردی  نا  نکمتی  ءایشالا  عضاومب  فراعلا  ذا  هربعلا ) فرع  همکحلا  هل  تنیبت  نم  و   ) ءایـشالا عضاوم  فرع 
اذام و  اولمع ، اذام  يارو  مهیف  ناک  هناکف  باوصلا  ءاطخلا و  عضاوم  مهنم  هباستکاب  وه  ذا  نیلوالا ) یف  ناک  اـمناکف  هربعلا  فرع  نم 

نودـب هناف  رومالا ، یف  صئاغلا  مهفلا  يا  مهفلا ) ضئاـغ  یلع   ) ماـسقا هعبرا  یلع  يا  بعـش ) عبرا  یلع  اـهنم  لدـعلا  و   ) .مهلمع جـتن 
يا مکحلا ) هرهز  و   ) ءایـشالا نطاب  یف  روغی  يذلا  ملعلا  يا  ملعلا ) روغ  و   ) لدـعلا هماقا  نم  نکمتی  مهافلا  ذا  لدـع ، نوکی  مهفلا ال 

خسار ملح  هل  نوکی  نا  يا  ملحلا ) هخاسر  و   ) عقاولل قباطملا  نسحلا  مکحلاب  ءایـشالا  یلع  مکحی  نا  نم  نکمتی  ناب  مکحلا ، نسح 
هل ناک  يا  مهف ) نمف   ) هقیبطت نم  نکمتی  و  رمالا ، یف  لدعلا  هفرعم  یلا  لصی  یتح  ملح  قیبطتلا  وا  مهفلا  هیلع  یـصعا  ذا  یتح  تباث 

( مکحلا عئارش  نع  ردص   ) هنطاب و  ملعلا ) روغ  ملع  نم  و   ) .ءایـشالا قمع  كردی  هنا  يا  هرـس ، هنطاب و  يا  ملعلا ) روغ  ملع   ) داح مهف 
لهنم نم  برـش  لهنا  يا  هدورو ، دـعب  انایر  عجر  يا  ردـص  و  براـشلا ، هدری  ءاـملا  یلع  يذـلا  لـحملا  وه  و  هعیرـش ، عمج  عئارش :
سانلا یف  شاع  و   ) طسولا لدـعلا و  ذـخا  لب  ناصقنلا  هدایزلاب و  هرما ) یف  طرفی  مل  ملح  نم  و   ) ماـکحالاب اـفراع  ردـص  نع  مکحلا 

فورعملاب و رمالا  یلع   ) ماسقا هعبرا  یلع  يا  بعـش ) عبرا  یلع  اهنم  داهجلا  و   ) .سانلا يذل  دومحم  رومالا ، یف  لداعلا  نال  ادـیمح )
قدـصی ناب  نطاوملا ) یف  قدـصلا  و   ) رمالا یف  بعتلا  ینعمب  دـهجلا  نم  داهجلا  و  بعتلا ، یف  سفنلا  ءاقلا  اـهنال  رکنملا ) نع  یهنلا 

يوق و  دش ) فورعملاب  رما  نمف   ) مهتاودـع مهـضغب و  يا  نیقـسافلا ) نانـش  و   ) هعفن وا  قدـصلا  هرـض  ءاوس  نطوم  لک  یف  ناسنالا 
لـصا مه  مهنال  مهلذا  يا  نیرفاکلا ) فونا  مغرا  رکنملا  نع  یهن  نم  و   ) يوق رمالا و  دتـشا  ددـعلا  رثک  املک  هنال  نینموملا ) روهظ  )

يدا يا  هیلع ) ام  یـضق   ) اهلک عضاوملا  يا  نطاوملا ) یف  قدـص  نم  و   ) بارتلا يا  ماغرلا  یلا  لاصیالا  ماـغرالا  هلـصا  و  تارکنملا ،
يار اذا  یلاعت  بضغ هللا ) و   ) مهتداع يا  نیقـسافلا ) ینـش ء  نم  و   ) لمعلا قدص  ثیدـحلا و  قدـص  نم  هیلع  بجو  يذـلا  یـشلا ء 
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.نیقتملا هللا  اهدعو  یتلا  هنجلا  یلا  هلاسراب  همایقلا ) موی  هاضرا  و   ) هنع هللا  عفد  هئاذیا  دحا  دارا  اذاف  هل ) هللا  بضغ   ) امرحم

اقمعت دئاقعلا  یف  قمعتلا  یلع   ) اهب الا  فقی  هدمعا ال  فقسلل  امک  .هدمعا  هعبرا  هل  يا  مئاعد ) عبرا  یلع  رفکلا  : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
( بنی مل  قمعت  نمف   ) قحلا یف  دانعلا  يا  قاقـشلا ) و   ) يوهلا عم  لیملا  يا  غیزلا ) و   ) قحلا یف  عزاـنتلا ) و   ) هسوسولاـک یئـالقع ، ریغ 

کلذ لثم  راص  نم  و  هل ، هکلم  کـلذ  نوکی  یتح  ماـهوالا  هیفـسلفلا و  تاقیقدـتلا  ءارو  بهذـی  اـمئاد  هنـال  قح ) یلا   ) عجری مل  يا 
هینعی ام ال  هنیعی و  هلداجملا  ریثک  نوکی  ناب  لـهجلاب ) هعازن  رثک  نم  و   ) لالدتـسالا مهفلا و  یف  ءـالقعلا  قرط  یلا  عجری  ـال  هل  هکلم 

ناب هئیسلا ) هدنع  تنـسح  و   ) هئیـس اهآر  يا  هنـسحلا ) هدنع  تئاس   ) يوهلا عم  لام  يا  غاز ) نم  و   ) .هرـصبی الف  قحلا ) نع  هامع  ماد  )
دناع يا  قاش ) نم  و   ) قحلا یلا  قیفتست  الف  هب  لغتشا  لطابلا و  نم  یلمت  ناب  هلالـضلا ) رکـس  رکـس  و   ) لئام غئاز  هنال  هنـسح ، اهائر 
هجو فرعی  الف  هرما ) هیلع   ) لکشا يا  لضعا ) و   ) هیف ریسلا  بعص  اذا  رع ، قیرط و  لاقی  هقرط ) هیلع   ) تبعـص يا  ترع ) و   ) قحلا یف 

کـشلا و   ) .جورخلا هجو  ملعی  الف  یـشلک ء ، یف  دـناعی  هنال  تالکـشملا  نم  جرخی  فیک  يردـی  الف  هجرخم ) هیلع  قاـض  و   ) قحلا
ناب لوهلا ) و   ) قحلا قاـقحال  ـال  هلدـج ، هوق  ساـنلل  هراـهظال  لداـجتلا ، يا  يراـمتلا ) یلع   ) ماـسقا هعبرا  یلع  يا  بعـش ) عبرا  یلع 

نودب یش ء  لکل  ناسنالا  ملستسی  ناب  مالستسالا ) و   ) احیحـص نیفرطلا  يا  يردی  ناب ال  قحلا  یف  ددرتلا ) و   ) هلبقی الف  قحلا  فاخی 
يا هلیل ) حبصی  مل   ) هداع لادجلا  لعج  يا  اندید ) ءارملا  لعج  نمف   ) لیلذ نع  رمالا  ذخای  مل  هنال  قحلا  یف  کشی  هناف  هفرعم  لیلد و 

بقع و  هیلهاجلا ، یلا  عجر  يا  هیبقع ) یلع  صکن   ) قحلا نم  هیدـی ) نیب  ام  هلاه  نم  و   ) نیقیلا راهن  یلا  کشلا  مالـض  یف  جرخی  ـال 
هتئطو  ) کـشلا يا  بیرلا ) یف  ددرت  نم  و   ) يرقهقلاـب یـشاملا  دـتری  اـمک  هیلهاـجلا ، یلا  دادـترالا  نع  هیاـنک  اذـه  و  لـجرلا ، ءارو 

اذه و  اوئاش ، امفیک  هیلع  نورمی  مهل  اشرف  هنولعمجی  نیطایشلا  نا  يا  رفاحلا ، فرط  وه  و  کبنس ، عمج  کبانس  نیطایـشلا ) کبانس 
اوراس امفیک  عاو  ریغ  راس  لب  هتاجن  رما  مظنی  مل  ناب  هرخالا ) ایندلا و  هکلهل  ملستسا  نم  و   ) یـش ء یف  نیدلا  نم  سیل  هنا  نع  هیانک 

نع جورخلا  هلاطالا و  فوخ  هرکذ  انکرت  مالک  اذه  دعب  و  هر :)  ) یضرلا لاق   ) .هنسح هرخآ  و ال  هل ، هنئمطم  ایند  الف  امهیف ) کله   ) اب
.تاملکلا راصق  مکحلا و  رکذ  وه  و  بابلا ) اذه  یف  دوصقملا  ضرغلا 

يوسوم

.كرت رجه و  الـس : .راظتنالا  بقرتلا : .فوخلا  قفـشلا : .ء  یـشلا  نم  هفئاطلا  هقرفلا  هبعـش  عمج  بعـش : .تیبلا  هدمعا  مئاعدلا : هغللا :
: هنطفلا .فرعتلا  رـصبتلا : .رداب  عراس : .رظتنا  بقترا : .هثراکلا  هیلبلا و  یه  هبیـصم و  عمج  تابیـصملا : .اـمامتها  رملا  رعی  مل  ناهتـسا :

هنطاب ملعلا : روغ  .قمعلا  یلا  ءاملا  تحت  لخد  رحبلا : یف  صاغ  .رابتعالا  هظعلا و  هربعلا : .ترهظ  تنیبت : .رمـالا  یف  قذـحلا  و  مهفلا ،
ادومحم ادـیمح : .رـصقی  طرفی : .درو  دـض  عـجر  ردـص : .هرارقتـسا  هتوـبث و  ملحلا : هخاـسر  .هروـن  هنـسح و  مکحلا : هرهز  .هقمع  و 

: لاقف نامیالا  نع  لئس  و  : ) حرشلا .خوضرلا  یلع  هربجا  هفنا : مغرا  .اهاوق  روهظلا : دش  .ضغبلا  نانـشلا : .عقاوملا  نطاوملا : .احودمم 
یلع هلـصفی  نامیالا و  مامالا  حضوی  نامیالا  نع  باوجلا  اذـه  یف  داهجلا ) لدـعلا و  نیقیلا و  ربصلا و  یلع  مئاعد  عبرا  یلع  نامیالا 
موقی اـهیلع  هیوق  هخـسار  هیـسایسا  دـعاوق  عبرا  یلع  موقی  ناـمیالا  نا  لوقیف : هتاـیئزج  هبناوج و  هتایـصوصخ و  ضعب  نیبی  هتقیقح و 

اهلـصفیل و هدـحاو  لک  یلا  ءاـج  مث  داـهجلا  لدـعلا و  نیقیلا و  ربصلا و  اـهنا  .طقـس  يوهل و  اـهال  ول  نوکی و  اـهب  ناـمیالا و  حرص 
نمف بقرتلا  دهزلا و  قفشلا و  قوشلا و  یلع  بعـش : عبرا  یلع  اهنم  ربصلا  و   … ) اهتاموقم یه  ام  ینبت و  یـش ء  يا  یلع  اهحرـشی و 

بقترا نم  تابیصملاب و  ناهتسا  ایندلا  یف  دهز  نم  تامرحملا و  بنتجا  رانلا  نم  قفـشا  نم  تاوهـشلا و  نع  الـس  هنجلا  یلا  قاتـشا 
یلا قوشلا  یلع  ا - بعـش : عبرا  یلع  اضیا  وه  ربصلا و  هنا  ناـمیالا : ناـکرلا  نم  لوـالا  نکرلا  وه  اذـه  تاریخلا ) یلا  عراـس  توملا 
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یلع و  .هلطاـبلا ب - رومـالا  نم  سفنلا  هیف  بغرت  اـم  همرحملا و  تاوهـشلا  رجه  اـهیلا  نح  اـهیف و  بغر  اـهیلا و  قاتـشا  نم  هنجلا و 
مل ابجاو و  كرتی  ملف  ماثالا  یـصاعملا و  تامرحملا و  نع  دعتبا  اهملا  رانلا و  باذـع  نم  فاخ  نم  رانلا و  نم  فوخلا  وه  قفـشلا و 

هیلب و هبیـصم و  لک  هدنع  تحـضا  اهنع  هسفن  تفزع  ایندلا و  یف  دهز  نم  اهنع و  هبغرلا  ایندلا و  یف  دـهزلا  یلع  و  .امرحم ج - لعفی 
هبقرت و توملا و  رظتنا  نم  توملا و  لولحل  بقرتلا  یلع  و  د - ءاضقنا …  لاوز و  یلا  اهنال  متهی  اهب و ال  ینتعی  ـال  ارباـع  ائیـش  هنحم 

نع یهن  فورعملاب و  رما  سانلا و  نع  يذالا  فک  نیفوهلملا و  ثاغا  ءافعـضلا و  ناعاف  تاریخلا  لعف  یلا  رداب  هبرقب  رعـش  هنیاـع و 
هربعلا هظعوم  همکحلا و  لوات  هنطفلا و  هرصبت  یلع  بعش  عبرا  یلع  اهنم  نیقیلا  و   … ) ریخ بیط  لعف  لک  یلا  عراس  اذکه  رکنملا و 

یف ناـک  اـمناکف  هربـعلا  فرع  نم  هربـعلا و  فرع  همکحلا  هل  تنیبـت  نم  همکحلا و  هل  تنیبـت  هنطفلا  یف  رـصبت  نمف  نیلوـالا  هنـس  و 
هسسوم يرخالا و  یلع  هینتبم  هدحاو  لک  بعش و  عبرا  یلع  ینبی  يذلا  نیقیلا  هنا  نامیالا : ناکرا  نم  یناثلا  نکرلا  وه  اذه  نیلوالا )

اهریـسفت و وه  همکحلا و  لوات  .اهقئاقح ب - یف  اقیمع  رومالا  یف  اریـصب  اـقذاح  اـیکذ  نوکی  يا  هنطفلا  هرـصبت  یلع  ینب  ا - اـهیلع :
نع هدعبت  هللا و  نم  هبرقت  یتلا  هعفانلا  هظعوملا  یه  هربعلا و  فرع  رومالا  قمع  كردا  همکحلا و  هل  تنیبت  نم  و  .اهقمع ج - كاردا 

اهجاهنم میلـسلا و  هایحلا  قیرط  اونـس  نیذلا  نیحلاصلا  ءایبنالا و  نم  نیلوالا  یف  ناک  هناکف  هظعلا  هربعلا و  فرع  نم  و  .ناطیـشلا د -
ملعلا و روغ  ملع  مهف  نمف  ملحلا  هخاسر  مکحلا و  هرهز  ملعلا و  روغ  مهفلا و  صئاغ  یلع  بعـش : عبرا  یلع  اـهنم  لدـعلا  و   ) .میوقلا

ینب امم  ثلاثلا  نکرلا  وه  اذه  ادـیمح ) سانلا  یف  شاع  هرما و  یف  طرفی  مل  ملح  نم  مکحلا و  عئارـش  نع  ردـص  ملعلا  روغ  ملع  نم 
.وه ب- امک  همهفی  هداعبا و  ملعلا و  قمع  یلع  فقی  يا  مهفلا  صئاغ  یلع  ا - بعـش : عبرا  یلع  اضیا  وه  لدـعلا و  هنا  نامیالا  هیلع 

لکـشب مکحلا  یلا  لـصی  يا  مکحلا  رون  .هقمع ج - ههنک و  یلا  لوصولا  هبناوج و  عیمج  نم  ملعلاـب  هطاـحالا  وه  ملعلا و  روغ  یلع 
هکلملا وه  ملحلا و  .هیف د - ههبش  هیلع و ال  رابغ  حضاو ال 

کلذب ال زوجی و  ام ال  یلا  زوجی  امم  مارحلا و ال  یلا  لالحلا  نع  جرخی  الف  هباصعا  یلع  اهب  رطیـسی  هبـضغ و  مامز  اهب  کلمی  یتلا 
یلع بعـش  عبرا  یلع  اهنم  داهجلا  و   ) .تافـصلا میرک  لاصخلا و  لیمجب  سانلا  هرکذـی  ادومحم  هایند  یف  شیعیف  فرحنی  ملظی و ال 
یهن نم  نینموملا و  روهظ  دش  فورعملاب  رما  نمف  نیقـسافلا  نانـش  نطاوملا و  یف  قدـصلا  و  رکنملا ، نع  یهنلا  فورعملاب و  رمالا 

هاضرا هل و  هللا  بضغ  بضغ هللا  نیقسافلا و  ینـش ء  نم  هیلع و  ام  یـضق  نطاوملا  یف  قدص  نم  نیرفاکلا و  فونا  مغرا  رکنملا  نع 
ام لکب  رمالا  ینعی  يذـلا  فورعملاب  رمالا  یلع  ا - بعـش : عبرا  یلع  وه  داهجلا و  هنا  ناـمیالل  عبارلا  نکرلا  وه  اذـه  و  هماـیقلا ) موی 

يوق یتم  هنـال  ساـب  هدـش و  هوق و  باحـصا  اوحبـصی  نونموملا و  يوقی  نا  هترمث  هتجیتن و  هدـیری و  هب و  رماـی  هاـضری و  هللا و  هبحی 
کلذ یف  هللا و  هدـیری  ام ال  هیـصعم و  حـیبق و  لک  نع  سانلا  عدر  وه  يذـلا  رکنملا : نع  یهنلا  یلع  و  .نونموملا ب - يوق  نامیالا 

دومصلا تابثلا و  ینعی  يذلا  نطاوملا : یف  قدصلا  یلع  و  .یصاعملا ج - باکترا  نع  مهل  عدر  عمق و  مهل و  رهق  نیقفانملل و  لالذا 
سدقملا نع  عافد  هل و  یضر  هللا و  راصتنا  کلذ  یف  اهفویس و  اهبارح و  نم  بورهلا  اهنم و  رارفلا  مدع  بورحلا و  كراعملا و  یف 

بـضغ کـلذ  یفف  مهلالـض  مهفارحنا و  مهقـسفل و  مهتهارک  نیفرحنملا و  ضغب  يا  نیقـسافلا : نانـش  یلع  و  .تاـمرحلا د - تا و 
.هل ءاضرا  کنم هللا و 

.فالخلا دانعلا و  قاقـشلا : .قحلا  نع  فارحنالا  غیزلا : .ماصخلا  عزاـنتلا : .رارـسالا  بلط  معز  یلع  ماـهوالا  فلخ  باهذـلا  قمعتلا :
: لوهلا .قحلا  ریغب  هلداجملا  يرامتلا : .قلغتسا  دتـشا و  رمالا : لضعا  .هتنوشخل  كولـسلا  بعـصلا  رعولا : قیرطلا  .دوعی  عجری و  بنی :

.لادجلا میملا  رـسکب  ءارملا : .همواقملا  مدع  مالـستسالا : .اذکه  هضقنی و  مث  یـشلاب ء  عطقی  لب  یـشلاب ء  مزجلا  مدـع  ددرتلا : .عزفلا 
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عمج کبانسلا : .هتساد  هتاط : .کشلا و  بیرلا : .ارقهقتم  عجر  هیبقع : یلع  صکن  .هعزفا  هلاه : .مجحا  عجر و  صکن : .هداعلا  ندیدلا :
رثک نم  قحلا و  یلا  بنی  مل  قمعت  نمف  قاقـشلا : غیزلا و  عزانتلا و  قمعتلا و  یلع  مئاـعد : عبرا  یلع  رفکلا  و   ) .رفاـحلا فرط  کـبنس 

ترع قاش و  نم  و  هلالضلا ، رکس  رکـس  هئیـسلا و  هدنع  تنـسح  هنـسحلا و  هدنع  تئاس  غاز  نم  قحلا و  نع  هامع  ماد  لهجلاب  هعازن 
ینبی یـش ء  يا  یلع  نیبی  نا  دارا  هدض و  هضیقن و  هنال  نامیالا  دـعب  رفکلا  رکذ  هجرخم ) هیلع  قاض  هرما و  هیلع  لضعا  هقرط و  هیلع 

قمعتلا و یلع  رفکلا  ینب  و  ا - مئاعد : عبرا  یلع  ینبی  هنا  لاقف : نامیالا  دارا  نم  اهنع  هنع و  بنتجیل  هلطابلا  هسـسا  هدعاوق و  یه  ام  و 
فسعتلا و هتیاوه  تحبـصا  نمو  اـهیلا  ناـسنالا  رکف  لـصی  ـال  اـهرعق و  كردـی  ـال  یتلا  هیـصعتسملا  رومـالا  ثحب  یف  لوخدـلا  وه 

هنا نظ  هقیقح و  تحـضا  دق  هیدـل  ههبـشلا  نال  هل  حـضتا  اذا  قحلا  یلا  عجری  مل  هدـنع  هکلم  تحبـصا  رومالا و  نطاوب  یف  فسلفتلا 
رفکلا ینب  و  ب - الالـض …  افارحنا و  هیلا  لصو  ام  ناک  ول  هیلا و  لصو  ام  ریغب  عنقی  الف  اهتقیقح  یلع  رومالا  كردا  يذـلا  دـیحولا 

هلالض یف  رمتسا  هدنع  هکلم  حبصا  نمف  ملعلا  مدع  لهجلا و  دیلو  لادجلا  همکح و  هعنص و  هللا و  ملع  یف  لادجلا  وه  عزانتلا و  یلع 
ءارو ریسلا  قحلا و  نع  فارحنالا  وه  غیزلا و  یلع  رفکلا  ینب  و  .باوص ج - یلا  عجری  مل  قح و  یلا  دعی  مل  هفارحنا و  یف  قرغتسا  و 

کلذک اقح و  لطابلا  الطاب و  قحلا  يری  هئیس  هنـسحلا  هنـسح و  هئیـسلا  يری  حبـصاف  نیزاوملا  هدنع  تسکعنا  فرحنا  نم  لطابلا و 
ینب و  د - لعفی …  اذام  فرعی  هفرـصت و ال  كردی  يذلا ال  نارکـسلا  لاحک  اهعـضاوم  رومالا  عضی  فرـصتلا و ال  ییـسی ء  حبـصی 
یلا يدتهی  ریخ و ال  یلا  لصی  هبیطلا  قرطلا  هیلع  بعـصت  اذـه  لثم  هتبراحم و  هتوادـع و  قحلا و  هدـناعم  وه  و  قاقـشلا : یلع  رفکلا 

لوهلا و يراـمتلا و  یلع  بعـش : عبرا  یلع  کـشلا  و   ) .هقیـض هتدـشل و  هنم  جورخلا  یلع  ردـقی  مل  هعقاو و  هیلع  یـصعتسا  يدـه و 
هتئیط بیرلا و  یف  ددرت  نم  هیبقع و  یلع  صکن  هیدـی  نیب  ام  هلاه  نم  هلیل و  حبـصی  مل  اندـید  ءارملا  لعج  نمف  مالـستسالا  ددرتلا و 

رارقلا ذـختی  مل  يذـلا  كاشلا  عضو  کشلا و  مکح  نیب  و  امهیف ) کـله  هرخـالا  ایندـلا و  هکلهل  ملتـستسا  نم  نیطایـشلا و  کـبانس 
قحلا و تبثیل  هتوق ال  رهظیل  لادـجلا  وه  يرامتلا و  یلع  کشلا  ینب  .بعـش ا - عبرا  یلع  هنا  نیب  هذاختا و  یلع  ردـقی  مل  حـضاولا و 
لوهلا و یلع  کشلا  ینب  و  .هدعب ب - يدتهی  هنم و ال  وحصی  مئاد ال  لهج  یف  یقبی  هکلم  هل و  همئاد  هداع  بولـسالا  اذه  ذختا  نم 

هکـش نم  فوخلا  شاع  نم  لوقی و  نم  لک  نم  فاخیف  لوقی  اـمم  نیقی  یلع  سیل  وهف  مجاـهی  وا  عفادـی  كاـشلا  نـال  فوخلا  وه 
وه ددرتلا و  یلع  کشلا  ینب  و  .هعقاوم ج - یف  تابثلا  یـشخی  لب  مادقالا  یـشخی  لجو  هنال  ادبا  مدقتلا  عطتـسی  مل  يرقهقلا و  عجر 

هـسیرف عقی  اذه  لثم  يرخا و  هریغ  لمتحی  هرم و  اذـه  لمتحی  يرخا و  هفالخ  یلع  هرات و  اذـه  یلع  ینبی  لب  رومالا  یف  مزجلا  مدـع 
ههجو یف  راثی  امع  فوقولا  نم  هنکمت  مدع  هددرت و  هفعضل و  دومصلا  عیطتـسی  يرخا و ال  یلا  ههج  نم  هفذاقتت  یتلا  هلطابلا  ءاوهالا 

باذعلا ناوهلا و  شیعی  ایندلا  یف  هنال  هرخالا  ایندلا و  یف  کله  لطاب  یلع  اوناک  ناسل و  نایب و  مهل  نمل  ملستسا  امل  كاشلا  اذه  و 
..ءایبنالا یلع  هلزنملا  بتکلا  لوسرلا و  هللااب و  هنامیا  مدعلف  هرخالا  یف  اما  ءادهت و  مل  هسفن و  رقتست  مل  هنال 

یناقلاط

« .داهج يرگداد و  نیقی و  ییابیکش و  رب  .تسا  راوتسا  هیاپ  راهچ  رب  نامیا  دومرف : دندیسرپ ، نامیا  هراب  رد  ترضح  نآ  زا  »

شیادـخ هک  یـضر  دیـس  تسا : هدروآ  نینچ  دـیدحلا  یبا  نبا  تسا ، يا  هبطخ  عـقاو  رد  هک  مالّـسلا  هیلع  یلع  راـتفگ  نیا  هراـب  رد 
زا دوصقم  ضرغ و  زا  ندـش  نوریب  بلطم و  ندیـشک  ازارد  هب  سرت  زا  ام  هک  تسا  يا  همتت  ار  مالک  نیا  تسا ، هتفگ  داـنک  تمحر 

لصف نیا  زا  ار  دوخ  نانخس  نونف و  زا  يرایسب  تقیقح  قیرط  نارای  نایفوص و  دیوگ : یم  سپـس  .مینک  یم  يراد  دوخ  نآ  ندروآ 
هرتسگ رد  ار  نانخـس  نیا  درگنب ، تقد  اـب  نارگید  يرـس و  دـینج و  يرتـست و  هللا  دـبع  نب  لهـس  نانخـس  هب  سک  ره  دـنا و  هتفرگ 
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رد لصف  نیا  رد  روکذم  تاماقم  لاوحا و  همه  هراب  رد  هتبلا  و  دشخرد ، یم  ناشخرد  ناگراتـس  نوچمه  هک  دنیب  یم  ناشیا  نانخس 
.تسا هدروآ  ار  ریز  فیطل  هدنزومآ و  ثحبم  سپس  دیدحلا  یبا  نبا  .تسا  هدش  نایب  ام  هدیقع  نخس و  هتشذگ  ثحابم 

: تسا هتفرگ  تروص  ناهاشداپ  روضح  رد  هک  فیطل  تایاکح  زا  يا  هراپ 

دنوادخ ساپ  هب  یناسک  هچ  هکنیا  مینک و  یم  نایب  ناهاشداپ  روضح  راوشد و  نطاوم  رد  راتفگ  قدص  هراب  رد  ار  يدراوم  کنیا  ام 
.دنا هتشادن  وا  هب  ییانتعا  هدرکن و  میب  هاشداپ  زا  دنا و  هدرک  مایق  قح  هب  دنا و  هدرک  رکنم  زا  یهن  هتفرگ و  مشخ 

وا تفالخ  يارب  دوب و  دـهعیلو  ماگنه  نآ  رد  هک  مه  نامیلـس  رـسپ  بویا  تفر ، کلملا  دـبع  نب  نامیلـس  شیپ  زیزعلا  دـبع  نب  رمع 
نامیلس .درک  هبلاطم  ار  افلخ  نانز  زا  یکی  ثاریم  دمآ و  یسک  ماگنه  نیا  رد  .تشاد  روضح  دوب ، هدش  هتفرگ  تعیب  شردپ  زا  سپ 

یم هچ  ادخ  باتک  مکح  هللا  ناحبـس  تفگ : زیزعلا  دبع  نب  رمع  .دنرب  ثرا  هب  يزیچ  کلم  نیمز و  زا  نانز  منک  یمن  روصت  تفگ :
: تفگ زیزعلا  دـبع  نب  رمع  .روایب  تسا  هتـشون  دروم  نیا  رد  کلملا  دـبع  هک  ار  یناـمرف  ورب و  تفگ : دوخ  مـالغ  هب  نامیلـس  دوش ؟

ریما هب  ینخس  نینچ  سک  ره  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : نامیلس  رسپ  بویا  .يروایب  نم  يارب  ار  نآرق  یهاوخ  یم  ینک  یم  لایخ  ایوگ 
لاثما وت و  هب  تموکح  هک  یماگنه  يرآ  تفگ : زیزعلا  دبع  نب  رمع  .دنربب  ار  شرس  وا ، هجوت  نودب  تسا  هتـسیاش  دیوگب  نینمؤملا 

.تفر نوریب  تساخرب و  دوب و  دهاوخ  وت  راتفگ  نیا  زا  رت  تخس  دیآ  مالسا  رس  رب  هک  هچنآ  دسرب  وت 

درک تیاور  نم  يارب  مگرزب  ردپ  لوق  زا  مردپ ، دیوگ : یم  ییحی  نب  ماشه  نب  میهاربا 

ات نکفا  نادنز  هب  ار  نانآ  تفگ : یم  درک و  یم  یهن  جراوخ  نتـشک  زا  ار  کلملا  دبع  نب  نامیلـس  هراومه  زیزعلا  دـبع  نب  رمع  هک 
مه زیزعلا  دـبع  نب  رمع  دـندروآ ، نامیلـس  شیپ  دوب ، هدرک  راـکیپ  هداد و  گـنج  نـالعا  هک  ار  جراوخ  زا  یکی  يزور  .دـننک  هبوت 
هچ راـکهبت  رـسپ  راـکهبت  يا  تفگ : تسیچ  وت  باـسح  فرح  ییوـگ و  یم  هچ  تفگ : یجراـخ  درم  نآ  هب  نامیلـس  .دوـب  رـضاح 
یم دنگوس  ار  وت  تفگ : نامیلس  .درک  توکس  رمع  تسیچ ، وت  هدیقع  صفح  ابا  يا  تفگ : زیزعلا  دبع  نب  رمع  هب  نامیلـس  .میوگب 

مانـشد ار  شردپ  وا و  هک  مراد  هدیقع  نینچ  تفگ : زیزعلا  دبع  نب  رمع  ییوگب ، نم  هب  وا  دروم  رد  ار  دوخ  مکح  هدـیقع و  هک  مهد 
.داد یجراخ  درم  ندرگ  ندز  هب  نامرف  درکن و  ییانتعا  وا  نخس  هب  نامیلس  .داد  مانشد  ار  تردپ  وت و  وا  هک  هنوگ  نامه  یهد 

روهظ زا  نم  ایادـخ  راب  دـیوگ : یم  يدرم  دینـش  فاوط  لاح  رد  روصنم  یبش  هک  تسا  هدرک  لقن  رابخالا  نویع  باتک  رد  هبیتق  نبا 
رد دـش و  نوریب  فاوط  زا  روصنم  .منک  یم  هوکـش  وت  هاگـشیپ  هب  دوش  یم  عنام  قح  نایوج و  قح  نایم  هک  یعمط  متـس و  یهابت و 

ار رجح  درازگ و  فاوط  زامن  تعکر  ود  درم  نآ  .دناوخ  ارف  ار  وا  داتسرف و  درم  نآ  شیپ  ار  یـسک  تسـشن و  دجـسم  زا  يا  هشوگ 
روهظ هراب  رد  هک  مدینش  وت  زا  هک  دوب  ینخس  هچ  نیا  تفگ : روصنم  .داد  مالس  تفالخ  هب  وا  رب  دمآ و  روصنم  شیپ  درک و  مالتـسا 
شوگ ياپارس  نخس  نیا  اب  دنگوس  ادخ  هب  یتفگ  یم  تسا  هدش  عنام  قح  نایوج و  قح  نایم  عمط  هکنیا  نیمز و  رد  متـس  یهابت و 
هـشیر نب و  زا  ار  اهراک  یبارخ  یهد ، ناـما  مناـج  رب  ارم  رگا  نینمؤملا  ریما  يا  تفگ : درم  نآ  .يدرک  زادـگ  زوس و  زا  هدـنکآ  ارم 

وت تفگ : روصنم  .منتـشیوخ  نت  راتفرگ  هک  مزادرپ  یم  شیوخ  هودـنا  هب  مریگ و  یم  هرانک  وت  زا  هنرگ  منک و  یم  وگ  زاـب  وت  يارب 
متس یهابت و  زا  هچنآ  حالـصا  وا و  نایم  عنام  عمط  تسا و  هدش  عمط  دنبیاپ  هک  سک  نآ  تفگ : .وگب  یهاوخ  یم  هچ  ره  یناما  رد 

دـنک و ذوفن  نم  رد  عمط  تسا  نکمم  هنوگچ  وت ، رب  ياو  يا  تفگ : روصنم  .یتسه  وت  دـیدرت  نودـب  تسا ، هدـیدرگ  هدـش ، رهاـظ 
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وت هزادنا  هب  یسک  رد  عمط  رگم  تفگ : تسا  رـضاح  نم  يارب  نیریـش  شرت و  كاروخ  نم و  تسد  رد  هنیرز  هنیمیـس و  هکنآ  لاح 
یم تلفغ  ناشیا  ياهراک  زا  وت  تسا و  هتشامگ  ناشیا  لاوما  ناناملسم و  لاوحا  تیاعر  هب  ار  وت  لج  زع و  يادخ  تسا  هدرک  ذوفن 

ياهرد يا و  هدیـشک  رجآ  چـگ و  زا  ییاه  هدرپ  ناـشیا  تدوخ و  ناـیم  يراـمگ و  یم  تمه  ناـشیا  لاوما  يروآ  عمج  هب  يزرو و 
ار دوخ  نارازگراک  و  يا ، هدرک  ینادـنز  عناوم  نیا  ناـیم  ناناملـسم  زا  ار  دوخ  يا و  هتـشامگ  حلـسم  ناراد  هدرپ  يا و  هداـهن  ینهآ 

لیسگ لاوما  نتشابنا  يروآ و  درگ  يارب 

هدرب مان  هک  دنچ  ینت  نامهب و  نالف و  زج  هک  يا  هداد  نامرف  يا و  هدیـشخب  ورین  حالـس  ناروتـس و  نادرم و  اب  ار  نانآ  يا و  هتـشاد 
هب دنناوتب  هنهرب  ناوتان و  ریقف و  هنسرگ و  هدیسر و  هودنا  هدیدمتس و  هک  يا  هدادن  نامرف  و  دنشاب ، هتشادن  ار  وت  شیپ  دورو  قح  يا 
رب ار  نانآ  يا و  هدیزگرب  دوخ  يارب  ار  ناشیا  هک  یناسک  نامه  .تسا  لاوما  نیا  رد  یقح  ار  وا  هک  سک  چیه  هن  دـنیآ و  تروضح 
یم درگ  دوخ  يارب  دننیچ و  یم  ار  لاوما  دـنوشن ، تروضح  هب  نانآ  ندـمآ  زا  عنام  يا  هداد  نامرف  يا و  هداهن  حـیجرت  دوخ  تیعر 

هک کنیا  ببـس  هچ  هب  دنک  یم  تنایخ  ادخ  هب  تبـسن  هک  تسا  يدرم  روصنم  نیا  دنیوگ : یم  نانآ  دنزاس ، یم  هتخودنا  دـنروآ و 
یم دوخ  هک  ار  هچنآ  زج  مدرم  رابخا  زا  يزیچ  هک  دندرک  ینزیار  رگیدـکی  اب  نانآ  .مینکن  تنایخ  وا  رب  ام  تسا  هدرک  ریخـست  ار  ام 
یم رگ  هولج  نمـشد  ترظن  رد  ار  وا  نادنچ  دـنک  تفلاخم  ناشیا  نامرف  اب  هک  وت  زا  يرازگراک  ره  دـنناسرن ، وت  عالطا  هب  دـنهاوخ 

ناشیا وت و  بناج  زا  عوضوم  نیا  نوچ  و  دوش ، هتـساک  وا  جرا  دتفا و  ورف  شتلزنم  ات  دـنزیگنا  یم  رب  هلئاغ  وا  يارب  نادـنچ  دـننک و 
وت نارازگراک  هجیتن  رد  .دنرمـش  یم  گرزب  ار  ناشیا  راک  دنـسرت و  یم  نانآ  زا  مدرم  نارازگراـک و  تسا  هدـش  عیاـش  مدرم  ناـیم 

تیعر هب  متـس  يارب  هلیـسو  نادب  ات  دنهد  یم  نانآ  هب  ناوارف  لاوما  نارگ و  ياه  هیده  دننک و  یم  دـنب  دز و  هورگ  نامه  اب  تسخن 
همه نیا  ربانب  دننک ، متـس  دوخ  ناتـسد  ریز  هب  دنناوتب  ات  دننک  یم  راتفر  نینچمه  وت  تیعر  نادـنمورین  نارگناوت و  رگید  .دـنبای  ورین 
رگا .یلفاغ  وت  دـنا و  هدـش  کیرـش  وت  اب  وت  تنطلـس  رد  موق  نآ  تسا و  هتـشابنا  متـس  یهابت و  عمط ، ببـس  هب  ار  ادـخ  ياهنیمزرس 

هب ار  دوخ  ناتـساد  دهاوخب  رگا  يوش  یم  راکـشآ  هک  هاگ  ره  دنوش و  یم  عنام  وت  شیپ  ندمآ  وا و  نیب  دـیآ ، وت  هاگرد  هب  یملظتم 
یهاوخداد هب  یگدیـسر  يارب  ار  يدرم  شیوخ  لایخ  هب  دـنچ  ره  يا  هدرک  عنم  راک  نیا  زا  دوخ  وت  هک  دـنیب  یم  دـناسرب ، وت  عالطا 

لاح دهدن و  شرازگ  وت  هب  ار  وا  هصق  هک  دـنهد  یم  مایپ  وا  هب  اهنامه  دور ، وا  شیپ  هاوخداد  صخـش  رگا  یلو  يا ، هتـشامگ  ناشیا 
دور یم  وا  شیپ  هتسویپ  مولظم  صخش  نآ  هنوگ  نیدب  دریذپ ، یم  ار  ناشیا  نخس  وت  سرت  زا  مه  وا  دزاسن و  راکشآ  وت  يارب  ار  وا 

صخـش یتقو  و  دراد : یم  نادرگرـس  ار  وا  دروآ و  یم  هناهب  نانچمه  وا  یلو  دـهاوخ  یم  یـسر  داـیرف  وا  زا  درب و  یم  هاـنپ  وا  هب  و 
نانچ ار  وا  دسرب - وت  شوگ  هب  شیادص  هک  دروآرب - دایرف  یـشاب  هدـمآ  نوریب  يراک  يارب  وت  رگا  هک  دوش  هدـنامرد  نانچ  مولظم 

.دنامب یقاب  مالسا  تسا  نکمم  لاح  نیا  رب  هنوگچ  ینک ، یمن  یـضارتعا  يرگن و  یم  وت  ددرگ و  نارگید  تربع  هیام  هک  دننز  یم 
تخـس وا  .دوب  هدش  رک  نیمزرـس  نآ  هاشداپ  مدـش ، نیچ  دراو  هک  راب  کی  مدرک ، یم  رفـس  نیچ  هب  شیوخ  یناوج  راگزور  هب  نم 

، تسیرگ

هک میرگ  یم  نآ  زا  هکلب  میرگ ، یمن  تسا  هدش  لزان  نم  رب  هک  الب  نیا  رب  نم  تفگ : دندناوخ ، ارف  ییابیکش  هب  ار  وا  شنانیـشنمه 
هتفر نایم  زا  نم  ییاونـش  رگا  کنیا  تفگ : سپـس  .مونـشن  ار  شدایرف  نم  درآ و  رب  دایرف  نم  هاگرد  رب  يا  هدیدمتـس  تسا  نکمم 
زور همه  هاگ  نآ  .دشوپن  خرس  هماج  هاوخ ، دایرف  هدیدمتس  زج  سک  چیه  هک  دیهد  ادن  مدرم  نایم  تسا ، ياج  رب  نم  ییانیب  تسا ،

تبسن وا  ینابرهم  یلو  دوب  ادخ  هب  كرـشم  وا  .هن  ای  دنیب  یم  ار  یمولظم  ایآ  هک  تسیرگن  یم  دش و  یم  لیف  رب  راوس  رـصع  حبص و 
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لخب رب  نانمؤم  هب  تبسن  وت  ینابرهم  لاح  نیع  رد  ییادخ  لوسر  نادناخ  زا  ادخ و  هب  نمؤم  وت  و  دش ، هریچ  وا  لخب  رب  ناکرـشم  هب 
تـسا هداد  رارق  دازون  كدوک  رد  یتربع  وت  يارب  لاعتم  دنوادخ  ینک ، یم  يزودنا  لام  تنادنزرف  يارب  وت  رگا  .دوش  یمن  هریچ  وت 

ار نآ  لیخب  یتسد  دشاب  هتـشاد  هک  مه  یلام  ره  درادن و  نیمز  يور  رب  یتورث  لام و  چیه  دوش  یم  هدـییاز  ردام  مکـش  زا  نوچ  هک 
دوش و یم  نوزف  وا  هب  مدرم  تبغر  هکنآ  ات  دـشوپ  یم  ورف  ار  كدوک  نآ  هراومه  دـنوادخ  فطل  لاـح  نیع  رد  دـنک ، یم  فرـصت 

ییوگ یم  رگا  .دنک و  یم  اطع  فطل و  دیامرف ، هدارا  هک  سک  ره  هب  دهاوخب  هچ  ره  دنوادخ  هکلب  ینک  یم  اطع  هک  یتسین  وت  نیا 
يدید داد و  ناشن  ار  یتربع  هیما  ینب  رد  وت  يارب  لاعتم  دنوادخ  انامه  ینک ، یم  عمج  لام  تموکح  ياه  هیاپ  نتخاس  راوتـسا  يارب 

ناـنآ هراـب  رد  دـنوادخ  هدارا  تخاـسن و  مهارف  ناـشیا  يارب  يراـک  دـندروآ  مهارف  بوـکرم  حالـس و  نادرم و  رز و  میـس و  هچنآ 
ادـخ هب  يروآ ، یم  درگ  یتسه  نآ  رد  هچنآ  زا  رتگرزب  یتیاهن  فدـه و  هب  ندیـسر  يارب  ار  لام  ییوگ  یم  رگا  .تفرگ و  تروص 

یتسه نونکا  هچنآ  فـالخ  هب  هکنآ  رگم  ینک  یمن  كرد  ار  نآ  هک  تسا  یتلزنم  یتـسه  نآ  رد  هچنآ  زا  رتـگرزب  تلزنم  دـنگوس 
رتراوشد یتبوقع  دننک ، نایـصع  وت  هب  تبـسن  هک  ار  یناسک  وت  رگم  نک  تقد  یهگناو  .ترخآ  تلزنم  هب  لوصو  ینعی  ینک - راتفر 

تسا هتشاد  ینازرا  وت  هب  یتموکح  لام و  نینچ  هک  یهاشداپ  نآ  یلو  تفگ : درم  نآ  .هن  تفگ : روصنم  ینک ؟ یم  ناشیا  نتشک  زا 
نآ و  دهد ، یم  رارق  كاندرد  هجنکـش  رد  هنادواج  ار  وا  هکلب  دنک  یمن  تبوقع  نتـشک  اب  دنک  یچیپ  رـس  شنامرف  زا  هک  ار  یـسک 

دنیب یم  يرادرب ، ماگ  شیوس  هب  يزای و  نآ  رب  تسد  يزادنا و  نآ  رب  مشچ  ار  هچنآ  وت و  لامعا  یبلق و  هدیقع  دنوادخ - هاشداپ - 
هک ییاهتمعن  نداد  سپ  باسح  يارب  ار  وت  دشک و  نوریب  وت  تسد  زا  ار  یهاشداپ  نیا  دنوادخ  هک  هاگ  ره  رگنب  کنیا  .دـناد  یم  و 

؟ دیاشگ یم  وت  راک  زا  یهرگ  يا ، هدروآ  مهارف  كاسما  لخب و  اب  هک  لاوما  نیا  ایآ  دناوخ  ارف  تسا ، هتشاد  ینازرا  وت  هب 

يارب تفگ : منک ؟ يزاس  هراچ  شیوخ  يارب  دیاب  هنوگچ  نم  وت ، رب  ياو  يا  مدش ، یمن  هدـیرفآ  شاکیا  تفگ : تسیرگ و  روصنم 
ناکیدزن ار  نانآ  دنوش ، یم  یضار  ناشیا  نخـس  هب  دننک و  یم  هعجارم  ناشیا  هب  دوخ  ینید  ياهراک  رد  هک  دنتـسه  یناگرزب  مدرم 

نانآ هب  تفگ : روصنم  .دنرادب  راوتـسا  ریخ  راک  رد  ار  وت  ات  نک  ینزیار  نانآ  اب  دوخ  راک  رد  دـننک و  تیادـه  ار  وت  ات  نادرگ  دوخ 
رد کنیا  .یناشک  دوخ  شور  هار و  هب  ار  ناشیا  وت  ادابم  هک  دنراد  نآ  میب  يرآ ، تفگ : .دـنتخیرگ  نم  زا  یلو  دـنیایب  هک  مداد  مایپ 

میانغ و و  نک ، بوکرس  ار  رگمتـس  رگنب و  رهم  اب  هدیدمتـس  رب  نادرگ و  ناسآ  ار  تدوخ  هب  یـسرتسد  ياشگب و  ار  شیوخ  رابرد 
نآ هک  منک  یم  تنامض  نم  .نک  میسقت  ناقحتـسم  نایم  تلادع  قح و  اب  ریگب و  تسا ، هزیکاپ  اور و  هچنآ  زا  ار  تاقدص  تاکز و 

نانذؤم ماگنه  نیا  رد  .دننک  دنمتداعـس  دـنهد و  يرای  ار  وت  تما  راک  حالـص  يارب  دـنیآ و  تروضح  هب  دوخ  ناگرزب  ناگنازرف و 
رب درم  نآ  يوجتسج  هب  تشگزاب و  دوخ  ياج  رب  درازگ و  زامن  تساخرب و  روصنم  .دنتـشادرب  زامن  گناب  دنداد و  مالـس  دندمآ و 

.دنتفاین ار  وا  دندمآ ،

ینازرا وت  هب  ار  یناهج  نیا  تمعن  مامت  دنوادخ  تفگ : روصنم  هب  دـیبع  نب  ورمع  هک  دـیازفا  یم  باتک  نامه  رد  نانچمه  هبیتق  نبا 
وت يارب  ار  زیخاتـسر  زور  نآ  يادرف  هک  روآ  دایارف  ار  یبش  نک و  يرادیرخ  ار  نتـشیوخ  نآ  زا  یکدـنا  تخادرپ  اب  تسا و  هدومرف 

ار ناـنمؤم  ریما  هک  تـسا  یفاـک  تـفگ : دـیبع  نـب  ورمع  هـب  عـیبر  .دـنام  شوماـخ  روـصنم  .گرم  بـش  ینعی  دزاـس - یم  راکـشآ 
هفیظو تسا و  هدرک  تبحاصم  وت  اـب  لاـس  تسیب  ریزو - عیبر  صخـش - نیا  تفگ : روصنم  هب  دـیبع  نب  ورمع  .یتخاـس  نیگهودـنا 

ادخ باتک  ماکحا  زا  يزیچ  هب  وت ، هاگرد  نوریب  رد  و  دهد ، تزردنا  دنک و  یهاوخ  ریخ  وت  يارب  زور  کی  هک  تسا  هتـسنادن  دوخ 
وت و دـشاب ، وت  تسد  رد  نم  يرتـشگنا  نیا  هک  ما  هتفگ  وت  هب  اـنامه  منک  هچ  تفگ : روصنم  .تسا  هدرکن  راـتفر  شربماـیپ  تنـس  و 
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رب مینک ، يزابناج  وت  يرای  هب  مه  ام  اـت  راد  ینازرا  ار  دوخ  يرگداد  اـم  يارب  وت  تفگ : ورمع  .دـینک  تیاـفک  ارم  دـییایب و  تناراـی 
.ییوگ تسار  هک  مینادب  ات  هدب  ار  ناگدیدمتس  داد  تسا ، يرایسب  ياهمتس  وت  هاگرد 

دیبع نب  ورمع  نخس  دننام  ینخس  کلملا  دبع  نب  نامیلـس  هب  تساخرب و  نیـشن  ارحـص  یبرع  دیازفا : یم  باتک  نامه  رد  هبیتق  نبا 
يراد یم  شوخان  ار  نآ  رگا  تسا  تشرد  یکدنا  هک  میوگ  یم  ینخـس  وت  اب  نم  نانمؤم  ریما  يا  تفگ : یبارعا  نآ  دـیوگ  .تفگ 

يارب نم  تفگ : .وگب  تفگ : نامیلس  .يراد  یم  تسود  ار  نآ  هک  تسا  يزیچ  نآ  یپ  رد  هک  نک  لمحت 

.تسا هدـنام  ورف  نآ  نتفگ  زا  اهنابز  هک  میوگ  یم  يزیچ  میاشگ و  یم  وت  هب  نداد  دـنپ  دروم  رد  ار  دوخ  ناـبز  دـنوادخ  قح  يادا 
هب ار  دوخ  نید  هک  ینعم  نیدب  دنا ، هدیزگرب  ار  يدـب  مه  نتـشیوخ  يارب  هک  دـنا  هتفرگ  دوخ  تیامح  رتچ  ریز  ار  وت  یهورگ  انامه 
زا تسا  هتـسناد  نیما  نآ  رد  تیادـخ  هچنآ  دروم  رد  وت  .یتشآ  رد  ایند  اـب  دـنزیتس و  رد  ترخآ  اـب  ناـنآ  دـنا ، هتخورف  دوخ  ياـیند 
یم ماجنا  ناشیا  هچنآ  هب  تبـسن  وت  .دنـشک  یم  یهابت  هب  ار  تما  نید و  راک  دننک و  یم  دوبان  ار  تناما  نانآ  شابم ، ناما  رد  ناشیا 

نوبغم هک  نکم  دابآ  شیوخ  ترخآ  یهابت  اب  ار  ناشیا  يایند  .دنوش  یمن  هدیـسرپ  زاب  ینک  یم  وت  هچنآ  زا  ناشیا  یلوئـسم و  دنهد 
رت هدنرب  هک  ار  دوخ  نابز  ناباتش  وت  یبارعا  يا  تفگ : نامیلـس  .دشورفب  نارگید  يایند  هب  ار  دوخ  ترخآ  هک  تسا  یـسک  مدرم  رت 

.وت نایز  هب  هن  وت  دوس  هب  یلو  مدرک  نانچ  يرآ  تفگ : .يدیشک  ام  رب  تسوت  ریشمش  زا 

مراکم

مالسلا هیلع  لاقف 

.ِداَهِْجلا ،َو  ِلْدَْعلا ،َو  ِنیِقَْیلا ،َو  ِْربَّصلا یَلَع  : َِمئاَعَد َِعبْرَأ  یَلَع  ُناَمیِْإلا  ِناَمیِْإلا  ِنَع  َِلئُس  َو 

: ِبُّقَرَّتلا ،َو  ِدْهُّزلا ،َو  ِقَفَّشلا ،َو  ِقْوَّشلا یَلَع  : ٍبَعُش َِعبْرَأ  یَلَع  اَْهنِم  ُْربَّصلا  َو 

ِنَم ؛َو  ِتاَبیِـصُْملِاب َناَهَتْـسا  اَْینُّدلا  ِیف  َدِـهَز  ْنَم  ؛َو  ِتاَمَّرَحُْملا َبَنَتْجا  ِراَّنلا  َنِم  َقَفْـشَأ  ْنَم  ؛َو  ِتاَوَهَّشلا ِنَع  اَلَـس  ِهَّنَْجلا  َیلِإ  َقاَتْـشا  ِنَمَف 
ِهَّنُـس ،َو  ِهَْربـِْعلا ِهَظِعْوَـم  ،َو  ِهَمْکِْحلا ِلُّوَأَـت  َو  ِهَنْطِْفلا ، ِهَرِْـصبَت  یَلَع  : ٍبَعُـش ِعـَبْرَأ  یَلَع  اَْـهنِم  ُنیِقَْیلا  َو.ِتاَْریَْخلا  َیلِإ  َعَراَـس  َتْوَْـملا  َبَقَتْرا 

َو.َنِیلَّوَأـْلا ِیف  َناَـک  اَـمَّنَأَکَف  َهَْربِْعلا  َفَرَع  ْنَم  ؛َو  َهَْربِْعلا َفَرَع  ُهَمْکِْحلا  َُهل  ْتَنَّیَبَت  ْنَم  ؛َو  ُهَمْکِْحلا َُهل  ْتَنَّیَبَت  ِهَنْطِْفلا  ِیف  َرَّصَبَت  ْنَمَف.َنِیلَّوَأـْلا 
َِملَع ْنَم  ؛َو  ِْملِْعلا َرْوَغ  َِملَع  َمِهَف  ْنَمَف  ، ِْملِْحلا ِهَخاَـسَر  ،َو  ِمْکُْحلا ِهَرْهُز  ،َو  ِْملِْعلا ِرْوَغ  َو  ِمْهَْفلا ، ِِصئاَـغ  یَلَع  : ٍبَعُـش َِعبْرَأ  یَلَع  اَْـهنِم  ُلْدَْـعلا 
ِْرمَْألا یَلَع  : ٍبَعُش َِعبْرَأ  یَلَع  اَْهنِم  ُداَهِْجلا  َو.ًادیِمَح  ِساَّنلا  ِیف  َشاَع  ِهِْرمَأ َو  ِیف  ْطِّرَُفی  َْمل  َُملَح  ْنَم  ؛َو  ِمْکُْحلا ِِعئاَرَش  ْنَع  َرَدَص  ِْملِْعلا  َرْوَغ 

ِنَع یَهَن  ْنَم  ،َو  َنِینِمْؤُْملا َروُهُظ  َّدَـش  ِفوُْرعَْملِاب  َرَمَأ  ْنَمَف  : َنیِقِـساَْفلا ِنآَنَـش  ،َو  ِنِطاَوَْملا ِیف  ِقْدِّصلا  ،َو  ِرَْکنُْملا ِنَع  ِیْهَّنلا  َو  ِفوُْرعَْملاـِب ،
َمْوَی ُهاَضْرَأ  َُهل َو  ُهَّللا  َبِضَغ  ِهَِّلل ، َبِضَغ  َنیِقِساَْفلا َو  َِئنَش  ْنَم  ،َو  ِْهیَلَع اَم  یَضَق  ِنِطاَوَْملا  ِیف  َقَدَص  ْنَم  ؛َو  َنیِِرفاَْکلا َفُونُأ  َمَغْرَأ  ِرَْکنُْملا 

.ِهَماَیِْقلا

همجرت

«. داهج »و« تلادع »و« نیقی »و« ربص  » رب : تسا راوتسا  هیاپ  راهچ  رب  نامیا  : دومرف دش  لاؤس  نامیا  هرابرد  مالسلا  هیلع  ماما  زا 
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.راظتنا دهز و  ، سرت ، قایتشا رب  ؛ تسا راوتسا  هبعش  راهچ  رب  ، اهنآ نایم  زا  ربص 

كانمیب منهج  شتآ  زا  هک  سک  نآ  دراپـس و  یم  یـشومارف  هب  ار  شکرـس  تالیامت  تاوهـش و  ، دشاب تشهب  قاتـشم  هک  سک  نآ 
راظتنا هک  سک  نآ  درمـش و  یم  زیچان  ار  اه  تبیـصم  دشاب  ایند  هب  انتعا  یب  دهاز و  هک  یـسک  دنیزگ و  یم  يرود  ناهانگ  زا  دشاب 

.دریگ یم  تعرس  کین  لامعا  ماجنا  يارب  دشک  یم  ار  گرم 

هب ادتقا  اه و  تربع  زا  نتفرگ  دنپ  تمکح و  قیاقد  هب  ندرب  یپ  قیمع و  هنادنمشوه و  شنیب  رب  : تسا راوتسا  هخاش  راهچ  رب  زین  نیقی 
(. حلاص  ) ناینیشیپ شور 

نـشور وا  يارب  روما  قیاقد  هک  یـسک  دوش و  یم  نشور  وا  يارب  روما  قیاقد  تمکح و  دـشاب  هتـشاد  هنادنمـشوه  ییانیب  هک  یـسک 
.تسا هدوب  ناگتشذگ  اب  هشیمه  ایوگ  هک  تسا  نانچ  دریگ  تربع  سرد  هک  یسک  دریگ و  یم  ارف  تربع  دوش 

تـسرد هک  یـسک.خسار  يرابدرب  ملح و  نشور و  حیحـص و  تواضق  ، قیمع شناد  ملع و  ، قیقد مهف  : دراد هبعـش  راـهچ  زین  تلادـع 
ددرگ و یم  باریـس  ماکحا ، همـشچرس  زا  دسرب  شناد  ملع و  قمع  هب  هک  یـسک  دنک و  یم  ادیپ  یهاگآ  شناد  قامعا  هب  دـشیدنیب 

یگدـنز يدـنموربآ  اب  مدرم  نایم  رد  دوش و  یمن  دوخ  روما  رد  یهاتوک  طیرفت و  راتفرگ  دـنک  هشیپ  يراـبدرب  ملح و  هک  سک  نآ 
.درک دهاوخ 

هک سک  نآ.ناقـساف  اب  ینمـشد  ،و  دربن ياه  هکرعم  رد  یتسار  قدـص و  ، رکنم زا  یهن  ، فورعم هب  رما  : دراد هخاش  راهچ  زین )  ) داهج
هدیلام و كاخ  هب  ار  ناقفانم ) و   ) نارفاک ینیب  دنک  رکنم  زا  یهن  هک  سک  نآ  هتخاس و  مکحم  ار  نانمؤم  تشپ  دـنک  فورعم  هب  رما 
هداد و ماجنا  داهج ) رما  رد   ) ار دوخ  هفیظو  دتـسیاب  اهنآ ) اب  هلباـقم  هنوگره  و   ) نمـشد اـب  دربن  ياـه  نادـیم  رد  هناـقداص  هک  یـسک 

نانمـشد ربارب  رد  ار  وا  و   ) دنک یم  بضغ  مشخ و  وا  رطاخ  هب  دنوادخ  دریگ  مشخ  ادخ  يارب  دراد و  نمـشد  ار  ناقـساف  هک  یـسک 
راتفگ نیا  دنـس  ، هغالبلا جـهن  رداصم  هدنـسیون  هنامیکح : راتفگ  دنـس  .دزاس . (  یم  دونـشخ  ار  يو  تمایق  زور  و  دـیامن ) یم  ظفح 
يارب تسا  يا  همدقم  عقاو  رد  هملک  نآ  اریز  ، تسا هدروآ  زیمآ 266  تمکح  هملک  لیذ  رد  ار  مالسلا  هیلع  ماما  هنامیکح  طوسبم و 
راـمع ،» مولعلا ءاـیحا  رد  یلازغ  هتفگ  قبط  دومرف  ناـیب  ار  باوج  نیا  ماـما  هک  هدوب  یـسک  هچ  هدـننک  لاؤـس  هک  نیا  رد  ناـیب و  نیا 

روط هب  نخس  نیا  : دیازفا یم  سپـس  (. دسر یم  رظن  هب  رت  کیدزن  لوا  لامتحا  ) .دوب « ءاّوکلا نبا  » یفاک رد  ینیلک  هتـشون  قبط  »و  رـسای
مان سپس  ، دنا هدروآ  لسرم  تروص  هب  یضعب  دنسم و  تروص  هب  ار  نآ  یضعب  هک  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  زا  رتاوتم 

رد یناّرح  هبعش  نبا  ، یفاک لوصا  رد  ینیلک  موحرم  : دننام ؛ دنا هدرک  لقن  ار  نآ  یـضر  دّیـس  زا  لبق  هک  دنک  یم  رکذ  ار  يریثک  هدع 
هدروآ ینشور  توافت  اب  ار  نآ  یضر  دّیـس  زا  دعب  زین  یهورگ  : دیازفا یم  هاگ  نآ.رگید  یعمج  لاصخ و  رد  قودص  ، لوقعلا فحت 

.درب یم  مان  ار  مکحلا  ملاعم  روتـسد  باتک  یمزراوخ و  بقانم  باـتک  هلمج  زا  دـنا  هتفرگ  يرگید  عبنم  زا  دـهد  یم  ناـشن  هک  دـنا 
هبطخ يـال  هب  ـال  رد  ار  زیمآ  تمکح  حورـشم  مـالک  نیا  زین  هغـالبلا  جـهن  ماـمت  باـتک  رد  ،ج 4،ص 214 .) هغالبلا جـهن  رداصم  )

(. ( ،ص 180 هغالبلا جهن  مامت  ) .دوش یم  زاغآ  « اَهیف ِهِْملِِعب  َرُومُألا  َأَدَْتبا  يِذَّلا  ِهّلل  ُدْمَْحلا  » هلمج اب  هک  تسا  هدروآ  يرگید  حورشم 

نامیا ناکرا 
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هدـید حوضو  یگدرتسگ و  نیا  هب  يرگید  عبنم  چـیه  رد  هک  هدرک  رکذ  نامیا  يارب  يریـسفت  ، عماج مالک  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
اه يراک  هزیر  مامت  تسا و  هداد  رارق  هجوت  دروم  زین  يراتفر  یلمع و  ياه  هبنج  زا  ، یتدـیقع ياه  هبنج  زا  رتارف  ار  نامیا  ؛ دوش یمن 

.تسا هدرمشرب  تسا  رثؤم  نامیا  لیکشت  رد  هک  ار  یقیقد  تاکن  و 

نامیا لوصا  زا  لصا  هدزناش  ًاعومجم  هک  هتـسناد  راوتـسا  رگید  هیاپ  راهچ  رب  ار  اه  هیاپ  زا  کی  ره  هیاپ و  راهچ  رب  ار  ناـمیا  تسخن 
نامیا هلق  جوا  رد  دنک  هدنز  دوخ  رد  ار  هناگ  هدزناش  لوصا  نیا  دناوتب  یسک  رگا  نیقی  هب  دهد و  یم  لیکـشت  ار  یلمع ) یتدیقع و  )

هب ار  ناسنا  دـنک و  يربهر  داد  لدـع و  شمارآ و  تینما و  يوس  هب  ار  ایند  دـناوت  یم  هک  تسا  ینامیا  نینچ  تفرگ و  دـهاوخ  رارق 
.دناسرب یناسنا  راختفا  جوا  راگدرورپ و  برق  ماقم 

کش و يارب  نینچمه  تسا و  هدش  لئاق  نوتـس  راهچ  مه  رفک  يارب  ماما  ، دمآ دهاوخ  فیرـش  ثیدـح  نیا  لیذ  رد  هک  هنوگ  نامه 
میب زا  ار  نآ  یضر  دّیس  هک  هدوب  يا  هظحالم  لباق  لیذ  ياراد  فیرش  ثیدح  نیا  هک  دوش  یم  هدافتسا  یضر  دّیس  موحرم  مالک  زا 
نایب احورشم  زین  ار  قافن  ياه  هیاپ  ، لیذ رد  مالسلا  هیلع  ماما  دنا  هدرک  لقن  یضعب  هچنآ  قباطم  هدرک و  فذح  نخـس  ندش  ینالوط 

.تسا هدومرف 

هچ نامیا  تقیقح  هرابرد  مالسلا  هیلع  ماما  زا  هدننک  لاؤس  هک  نیا  رد  دمآ  زیمآ  تمکح  مالک  نیا  ردصم  حرش  رد  هک  هنوگ  نامه 
نانمـشد زا  یکی  ار  نآ  یـضعب  »و  رـسای راـمع  » ینعی ترـضح  نآ  ناراـی  نیرتهب  زا  یکی  ار  نآ  یـضعب  ؛ تسا فـالتخا  هدوب  یـسک 

زا یـضعب  رد  لاح  ره  رد  یلو.تسا  رت  کـیدزن  رایـسب  نهذ  هب  لوا  لاـمتحا  هک  دـنناد  یم  « ءاوک نبا  » ینعی ترـضح  نآ  تخـسرس 
تـسناد یم  مهم  رایـسب  ار  باوج  لاؤس و  نوچ  دیزرو و  عانتما  وا  هب  یـصخش  خـساپ  نداد  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  هدـمآ  تایاور 

هنوگ نیا  اریز  ، دنک ظفح  ار  نآ  يرگید  ینک  شومارف  وت  رگا  ات  ، میوگ خساپ  وت  هب  نارای  باحـصا و  عمج  رد  ات  ایب  ادرف  ورب  : دومرف
.( ،ص 176 هغالبلا جهن  مامت   ) . .دریگ یم  ار  نآ  يرگید  دریگب و  دناوت  یمن  ار  نآ  یکی  هک  تسا  يرارف  یبکرم  نوچمه  نانخس 

هیاپ راهچ  رب  نامیا  :» دـیامرف یم  هتفگ  شیپ  لاؤس  خـساپ  رد  دوش و  یم  لئاق  نوتـس  راـهچ  ناـمیا  يارب  ، زاـغآ رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
َو ِْربَّصلا ، یَلَع  : َِمئاَعَد َِعبْرَأ  یَلَع  ُناَـمیِْإلا  : مالـسلا هیلع  َلاَـقَف  ِناَـمیِْإلا  ِنَع  َِلئُـس  َو  ( ؛» داـهج تلادـع و  نیقی و  ربص و  رب  : تسا راوتـسا 

( . ِداَهِْجلا ،َو  ِلْدَْعلا ،َو  ِنیِقَْیلا

قالخا ینابم  رد  هک  تسا  قالخا  هناگراهچ  لوصا  نامه  هناگراهچ  ياه  هیاـپ  نیا  هک  دـندقتعم  هغـالبلا  جـهن  ناـحراش  زا  یـضعب 
: دیوگ یم  يو  ، تسا هدمآ  وطسرا 

هیاپ رب  ار  مالسا  قالخا  زین  یمالسا  قالخا  ياملع  زا  يرایسب.تلادع  تعاجش و  ، تفع ، تمکح : تسا زیچ  راهچ  قالخا  ملع  لوصا 
.دنا هدرک  ریسفت  نآ 

ار ناسنا  دهد و  یم  صیخـشت  ار  قیاقح  كاردا  هوق  هعفاد ؛ هبذاج و  ، كاردا هوق  : تسا هوق  هس  ياراد  ناسنا  حور  هک  دـندقتعم  اهنآ 
توهـش طـقف  هن  هتبلا.دوش  یم  ریبعت  توهـش  هوق  هب  نآ  زا  هک  تسا  عفاـنم  بلج  هوق  ناـمه  ، هبذاـج هوق.دـناسر  یم  یملع  یلاـعت  هب 

.تسا دارم  هملک  عیسو  يانعم  هب  يا  هتساوخ  هنوگره  هکلب  ، یسنج
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.تسا ناسنا  زا  اه  نایز  عفد  ظفاح  دننک و  یم  ریبعت  بضغ  هب  نآ  زا  هک  تسا  نامه  هعفاد  هوق 

یم لیکـشت  ار  یقالخا  لیاضف  اهنآ  طسو  دح  ، تسا طیرفت  طارفا و  دح  طسو و  دح  ياراد  هوق  هس  نیا  هک  دـنا  هدـیقع  نیا  رب  اهنآ 
رارق كاردا  هوق  رایتخا  رد  بضغ  توهـش و  يورین  هاگره  نیاربانب  ، تسا طـسو  دـح  زا  يریگ  هرهب  ناـمه  « لدـع » زا روظنم  دـهد و 

،ج نآرق رد  قالخا  باـتک  رد  ار  هراـب  نیا  رد  رتشیب  حرـش   ) . .تسا هدیـسر  لاـمک  هب  یمدآ  قـالخا  ، دوش لـصاح  تلادـع  دریگ و 
( .دیئامرف هعلاطم  دعب  هب  1،ص 99 

دهاوخ لصا  راهچ  نیا  حرـش  رد  هک  هنوگ  نامه  اریز  ، دسر یم  رظن  هب  دـیعب  قالخا  رد  ییوطـسرا  میـسقت  رب  ماما  مالک  قیبطت  یلو 
تفع ای  تعاجـش  هلئـسم  رد  ناوت  یم  تمحز  هب  ار  تبیـصم  رب  ربص  الثم  تساـهنآ  زا  رتارف  هک  دـنک  یم  رکذ  ار  يروما  ماـما  دـمآ 

زا يرگید  دراوـم  نینچمه  تسناد و  دراو  عوـضوم  ود  نیا  رد  ناوـت  یم  یتخـس  هـب  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  داد و  ياـج 
یلقتـسم نخـس  مینک و  یبایزرا  لیلحت و  ار  نآ  ام  تسا  راوازـس  نیاربانب  ، تسا هدرمـش  لصا  راهچ  نیا  يارب  ماما  هک  ییاـه  هخاـش 

.تسا هدیشوج  مالسلا  هیلع  ماما  ملع  نآرق و  همشچرس  زا  هک  مینادب  یناسنا  لیاضف  نامیا و  ریسفت  هرابرد 

یلمع ياه  هبنج  یناسل و  راثآ  یبلق و  داقتعا  رظن  زا  نامیا  نایب  حرـش و  ، لاؤس هب  خساپ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  فده  هک  اجنآ  زا 
.تسا هتفر  شیپ  نامیا  تقیقح  قمع  رد  هک  هدومرف  نایب  هخاش  راهچ  ، هناگراهچ ياه  هیاپ  نیا  زا  کی  ره  يارب  تسا  لماک  روط  هب 

ربص نامیا : لوا  هیاپ 

،َو ِقْوَّشلا یَلَع  : ٍبَعُش َِعبْرَأ  یَلَع  اَْهنِم  ُْربَّصلا  َو  ( ؛» راظتناو دهز  ، سرت ، قایتشا ؛ تسا راوتسا  هبعش  راهچ  رب  ، اهنآ نایم  زا  ربص  :» دیامرف یم 
( . ِبُّقَرَّتلا ،َو  ِدْهُّزلا ،َو  ِقَفَّشلا

هب سپـس  ، تسا بش  یکیرات  هب  زور  ییانـشور  ندـش  هتخیمآ  يانعم  هب  لصا  رد  « قفـش يزیچ و« هب  قایتشا  هقالع و  يانعم  هب  « قوش »
هنوگره هب  « بقرت تسایند و« فراخز  ایند و  هب  یگتـسباو  مدـع  « دـهز تسا و« هتفر  راک  هب  يزیچ  ای  یـسک  هب  هقالع  اب  هتخیمآ  سرت 

.دوش یم  هتفگ  راظتنا 

تـشهب قاتـشم  هک  سک  نآ  :» دـیامرف یم  هتخادرپ  دوـش  یم  بعـشنم  نآ  زا  هک  هخاـش  راـهچ  نیا  زا  کـی  ره  ياـه  هشیر  هب  سپس 
یم يرود  ناهانگ  زا  دـش  كانمیب  منهج  شتآ  زا  هک  سک  نآ  دراپـس و  یم  یـشومارف  هب  ار  شکرـس  تـالیامت  تاوهـش و  ، دـشاب

ماجنا يارب  دشک  یم  ار  گرم  راظتنا  هک  سکنآ  درمش و  یم  زیچان  ار  اه  تبیصم  دشاب  ایند  هب  انتعا  یب  دهاز و  هک  یـسک  دنیزگ و 
ِیف َدِهَز  ْنَم  َو  ِتاَمَّرَحُْملا ؛ َبَنَتْجا  ِراَّنلا  َنِم  َقَفْشَأ  ْنَم  ؛َو  ِتاَوَهَّشلا ِنَع  اَلَـس  ِهَّنَْجلا  َیلِإ  َقاَتْـشا  ِنَمَف  ( ؛» دریگ یم  تعرـس  کین  لامعا 

( . ِتاَْریَْخلا َیلِإ  َعَراَس  َتْوَْملا  َبَقَتْرا  ِنَم  ؛َو  ِتاَبیِصُْملِاب َناَهَتْسا  اَْینُّدلا 

.تسا يزیچ  ندرک  شومارف  يانعم  هب  « الس »

لباقم رد  هاگ  ناهانگ و  زا  زیهرپ  ماـقم  رد  هاـگ  تسادـخ و  تعاـطا  ریـسم  رد  توهـش و  لـباقم  رد  هاـگ  ییابیکـش  ربص و  عقاو  رد 
.گرم رمع و  نایاپ  لباقم  رد  هاگ  تسا و  يویند  ياه  جنر  درد و  بئاصم و 
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هب قشع  ؛ ددرگ حیحـص  دیاقع  هب  یکتم  دـیاب  دزاس  نشور  هناگراهچ  روما  نیا  لباقم  رد  ار  دوخ  عضاوم  دـناوتب  ناسنا  هک  نیا  يارب 
نامیا تسا و  تعاط  رب  ربص  نامه  نیا  دنک و  یم  ظفح  ایند  شکرس  تاوهش  رد  ندیطلغ  زا  ار  وا  شنایاپ  یب  ياه  تمعن  تشهب و 

.دنیب یم  دوخ  مشچ  اب  ار  خزود  شتآ  ییوگ  هک  ارچ  ، دراد یم  زاب  ناهانگ  زا  ار  وا  خزود  زا  فوخ  ترخآ و  رد  یهلا  باذع  هب 

نیا زا  دـشاب و  ایند  هب  انتعا  یب  دـهاز و  هک  سک  نآ  تسا  يویند  ياـه  یگتـسبلد  لـیلد  هب  بئاـصم  ربارب  رد  یباـت  یب  هک  اـجنآ  زا 
.ددرگ یم  ناسآ  نآ  ربارب  رد  ربص  دوش و  یم  کچوک  وا  ربارب  رد  تبیصم  دَهَر  او  اه  یگتسبلد 

گرم راظتنا  زا  هک  تسا  يربص  نآ  هدومرف و  نایب  اجنیا  رد  مه  یمراهچ  هخاش  ربص  فورعم  هخاش  هس  رب  هوالع  مالـسلا  هیلع  ماـما 
هب تعرس  اب  ، دراشفب ار  شیولگ  گرم  هجنپ  دوش و  هتـسب  شتایح  هدنورپ  دهد  یم  لامتحا  هظحل  ره  رد  هک  یـسک  دوش  یم  یـشان 

ناوارف تماقتـسا  ربص و  هب  زاین  نیا  دزاس و  نیگنـس  ار  دوخ  حلاص  لمع  هفک  هدنام  یقاب  تصرف  رد  ات  دود  یم  ریخ  ياهراک  يوس 
.دراد

هب داـقتعا  ؛ درامـش یم  یبلق  تاداـقتعا  هب  طـبترم  ار  ربـص  هناـگراهچ  ياـه  هخاـش  ماـمت  ماـما  هک  دـش  نشور  دـمآ  ـالاب  رد  هچنآ  زا 
.گرم ایند و  يرابتعا  یب  هب  ، خزود ، تشهب

هب قوش  ربص و  ، دراد هجرد  هد  ، تایاور زا  یـضعب  قباطم  تسا و  یتاـجرد  ياراد  ناـمیا  نوچ  هک  تسا  مزـال  زین  هتکن  نیا  هب  هجوت 
نیا دـنراد و  رارق  نامیا  هجرد  العا  رد  یـضعب  ؛ تسا فلتخم  دارفا  رد  زین  گرم  راـظتنا  اـیند و  رد  دـهز  خزود و  زا  سرت  تشهب و 
یمک هرهب  روما  نیا  زا  مادـک  ره  زا  دـننامیا و  هجرد  اندا  رد  یـضعب  تسا و  نایامن  اهنآ  حور  ناتـسغاب  رد  لماک  روط  هب  اه  هخاـش 

.دنراد

نیقی نامیا : مود  هیاپ 

هنادنمشوه و شنیب  رب  : تسا راوتسا  هخاش  راهچ  رب  نیقی  :» دیامرف یم  دیوگ و  یم  نخس  نیقی  ياه  هخاش  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  سپس 
َِعبْرَأ یَلَع  اَْـهنِم  ُنیِقَْیلا  َو  ( ؛») حـلاص  ) ناینیـشیپ شور  هب  ادـتقا  اـه و  تربـع  زا  نـتفرگ  دـنپ  تـمکح و  قیاـقد  هـب  ندرب  یپ  قـیمع و 

( . َنِیلَّوَْألا ِهَّنُس  ،َو  ِهَْربِْعلا ِهَظِعْوَم  ،َو  ِهَمْکِْحلا ِلُّوَأَت  ،َو  ِهَنْطِْفلا ِهَرِْصبَت  یلَع  : ٍبَعُش

: دشاب یناسنا  مولع  زا  هتشر  راهچ  هب  هراشا  هخاش  راهچ  نیا  تسا  نکمم 

یم تسد  هب  « همکحلا لـیوأت  » زا هک  تسا  يرظن  موـلع  مود  دریگ و  یم  همـشچرس  « هنطفلا هرـصبت  » زا هک  تسا  یبرجت  موـلع  تسخن 
هب ناینـشیپ  ننـس  زا  هک  تسا  یلقن  مولع  مراهچ  تسوا و  تربع  هیام  دوش و  یم  ناسنا  بیـصن  خیرات  زا  هک  تسا  یمولع  موس  دیآ 

.دسر یم  نیقی  ماقم  هب  دربب  یفاک  هرهب  اهنآ  زا  دنک و  يریگیپ  ار  یملع  هتشر  راهچ  نیا  ناسنا  هک  یماگنه.دیآ  یم  تسد 

نآ هطبار  قیمع  هشیدنا  اب  سپس  دنیبب  یتسه  ناهج  رد  ار  راگدرورپ  راثآ  یبوخ  هب  دنک و  زاب  مشچ  تسخن  یسانشادخ  هرابرد  ًالثم 
زا سپ  دسانـشب و  نآ  يال  هبال  زا  ار  ادخ  دریگب و  تربع  یخیرات  ثداوح  زا  هاگ  نآ  دنک  كرد  میکح  رداق و  شنیرفآ  أدـبم  اب  ار 

لماک سانـشادخ  کـی  اـت  دـیازفیب  دوخ  ملع  هب  ار  اـهنآ  مولع  دـنک و  رورم  هدـمآ  تسد  هب  ملاـع  حـلاص و  ناینـشیپ  زا  هچنآ  رب  نآ 
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.راگدرورپ هب  برقت  لماوع  يزاسدوخ و  دروم  رد  نینچمه.ددرگ 

ییاـنیب هک  یـسک  :» دـیامرف یم  دـنک و  یم  ناـیب  ار  هناـگراهچ  ياـه  هخاـش  نیا  زا  کـی  ره  ياـه  هوـیم  مالـسلا  هیلع  ماـما  هاـگ  نآ 
یم ارف  تربع  دوش  نشور  وا  يارب  روما  قیاقد  هک  یـسک  دوش و  یم  نشور  وا  يارب  روما  قیاقد  تمکح و  دشاب  هتـشاد  هنادنمـشوه 

َُهل ْتَنَّیَبَـت  ِهَنْطِْفلا  ِیف  َرَّصَبَت  ْنَمَف  ( ؛» تسا هدوـب  ناگتـشذگ  اـب  هشیمه  اـیوگ  هک  تـسا  ناـنچ  دریگ  تربـع  سرد  هـک  یـسک  دریگ و 
ثیدح نیا  ياه  هخـسن  زا  يرایـسب  زا  ( . ) . َنِیلَّوَْألا ِیف  َناَک  اَمَّنَأَکَف  َهَْربِْعلا  َفَرَع  ْنَم  ؛َو  َهَْربِْعلا َفَرَع  ُهَمْکِْحلا  َُهل  ْتَنَّیَبَت  ْنَم  ؛َو  ُهَمْکِْحلا

َفَرَع ْنَم  َو  :» تسا هدوب  نینچ  نآ  حیحـص  هدش و  دراو  یفذح  طقـس و  یـضر  دّیـس  موحرم  مالک  رد  هک  دوش  یم  هدافتـسا  فیرش 
رب دزوماـیب  تربع  سرد  هک  سک  نآ  : دوش یم  نینچ  نآ  همجرت  هک  « نِیلَّوَأـْلا َعَم  َناَـک  اَـمَّنَأَکَف  َهَّنُّسلا  َفَرَع  ْنَم  َهَّنُّسلا َو  َفَرَع  َهَْربـِْعلا 

نایم رد  هشیمه  ایوگ  دنک ) هدافتسا  اهنآ  تایبرجت  زا  و   ) دریگ ارف  ار  ناینیشیپ  ياه  تنس  هک  یسک  دنک و  یم  ادیپ  یهاگآ  اه  تنس 
طقـس و یـضر  دّیـس  موحرم  تراـبع  دـهد  یم  یهاوگ  هک  يروما  هلمج  زا  ،ج 2،ص 51،ح 1 .) یفاک ) .تسا هدوب  اهنآ  اـب  اـهنآ و 

ياراد مادک  ره  نامیا  هناگراهچ  ياه  هیاپ  مامت  هک  یلاح  رد  دنک  یم  ادیپ  هخاش  هس  نیقی  وا  لقن  قباطم  هک  تسا  نیا  دراد  یفذح 
 ( .تسا هخاش  راهچ 

ددـعتم ياهأدـبم  زا  هک  یمولع  ؛ تسا راوتـسا  ملع  زا  لصاح  ِنیقی  رب  ، ناـمیا مهم  هیاـپ  کـی  هک  دوش  یم  نشور  دـش  هتفگ  هچنآ  زا 
لمع قالخا و  رد  شراثآ  دزاس و  یم  مکحم  داـعم  أدـبم و  هب  ار  ناـسنا  ِداـقتعا  دـنک و  یم  باریـس  ار  حور  دریگ و  یم  همـشچرس 

.ددرگ یم  رهاظ 

لدع نامیا : موس  هیاپ 

راهچ زین  تلادع  :» دهد یم  حرش  نینچ  ار  مهم  هیاپ  نیا  ياه  هخاش  دور و  یم  تلادع  ياه  هخاش  غارـس  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  سپس 
ِِصئاَغ یلَع  : ٍبَعُش َِعبْرَأ  یَلَع  اَْهنِم  ُلْدَْعلا  َو  ( ؛» يرابدرب ملح و  نشور و  حیحص و  تواضق  قیمع ، شناد  ملع و  ، قیقد مهف  : دراد هبعش 

( . ِْملِْحلا ِهَخاَسَر  ،َو  ِمْکُْحلا ِهَرْهُز  ،َو  ِْملِْعلا ِرْوَغ  ،َو  ِمْهَْفلا

ات دشاب  رادروخرب  عوضوم  مهف  رد  يا  هتسیاش  دادعتـسا  تیلباق و  زا  دیاب  تسخن  دنک  يا  هنالداع  مکح  دهاوخب  هک  یـسک  عقاو  رد 
ار نآ  دنک و  ادیپ  مکح  اب  طابترا  رد  ار  مزال  یهاگآ  سپس.دوشن  مکح  هجیتن  رد  اطخ  بجوم  عوضوم  صیخـشت  رد  اطخ  هنوگره 

نیا رد  دـنک و  ناـیب  ماـهبا  هنوگره  زا  یلاـخ  نشور و  حـضاو و  روـط  هب  ار  ییاـهن  مکح  هاـگ  نآ  ، دـیامن عوـضوم  رب  قـبطنم  اـقیقد 
.دزاس فرطرب  يرابدرب  ملح و  اب  ار  عناوم  ، ریسم

ملع لباقم  رد  اجنیا  رد  نوچ  یلو  ؛ درادـن یتوافت  نادـنچ  ملع  اب  تسا و  تقیقح  هب  ندرب  یپ  نتـسناد و  قلطم  يانعم  هب  مهف  هچرگ 
.دشاب مکح  هب  رظان  ملع  عوضوم و  هب  رظان  مهف  هک  تسا  بسانم  هتفرگ  رارق 

ملح.دـنزاس و هدرزآ  ار  یـضاق  حور  ، اج یب  ياهرارـصا  نوزومان و  تاکرح  نشخ و  نانخـس  اب  اوعد  باـبرا  تسا  نکمم  اـسب  هچ 
.دنک داجیا  مکح  رد  يرییغت  نیرتمک  دراذگب و  رثا  شحور  رد  روما  هنوگ  نیا  دهد  هزاجا  دیابن  وا  خسار  يرابدرب 

: دیامرف یم  هدرک  هراشا  نآ  هب  یتافاضا  اب  ، تواضق هرابرد  رتشا  کلام  هماندهع  رد  مالسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  يروما  اهنیا 
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َال ِهَّلَّزلا َو  ِیف  يَداَمَتَی  َال  ُموُصُْخلا َو  ُهُکِّحَُمت  اـَل  ُرُومُأـْلا َو  ِِهب  ُقیِـضَت  اـَل  ْنَّمِم  َکِـسْفَن  ِیف  َکـِتَّیِعَر  َلَْـضفَأ  ِساَّنلا  َْنَیب  ِمْکُْحِلل  ْرَتْخا  َُّمث  »
ِتاَُـهبُّشلا َو ِیف  ْمُهَفَقْوَأ  ُهاَْـصقَأ َو  َنوُد  ٍمْهَف  یَنْدَأـِب  یِفَتْکَی  اـَل  ٍعَـمَط َو  یَلَع  ُهُسْفَن  ُفِرُْـشت  اـَل  ُهَفَرَع َو  اَذِإ  ِّقَْـحلا  َیلِإ  ِءْیَْفلا  َنِم  ُرَـصْحَی 

ِهیِهَدْزَی َال  ْنَّمِم  ِمْکُْحلا  ِحاَـضِّتا  َدـْنِع  ْمُهَمَرْـصَأ  ِرُومُأـْلا َو  ِفُّشَکَت  یَلَع  ْمُهَرَبْصَأ  ِمْصَْخلا َو  ِهَعَجاَرُِمب  ًاـمُّرَبَت  ْمُهَّلَقَأ  ِجَـجُْحلِاب َو  ْمُهَذَـخآ 
مدرم ناـیم  رد  تواـضق  يارب  دوخ  دزن  رد  ار  درف  نیرترب  دوخ  ياـیاعر  ناـیم  زا  سپـس  ٌلـِیلَق ؛ َکـَِئلوُأ  ٌءاَرْغِإ َو  ُُهلیِمَتْـسَی  اـَل  ٌءاَرْطِإ َو 

او تجاجل  مشخ و  هب  ار  وا  رگیدـکی  اب  موصخ  نافلاخم و  دروخرب  دـهدن و  رارق  انگنت  رد  ار  اهنآ  فلتخم  روما  هک  یـسک.نیزگرب 
لکـشم وا  رب  قح  يوس  هب  تشگزاـب  دوش  نشور  وا  رب  شیاـطخ  هک  یماـگنه  دـنکن و  يراـشفاپ  شتاهابتـشا  شزغل و  رد  درادـن و 

زا تاهبـش  رد  دور و  شیپ  نایاپ  ات  دنکن و  افتکا  قیقحت  كدنا  هب  بلاطم  مهف  رد  دـشاب و  هتـشادن  لیامت  عمط  هب  وا  سفن  دـشابن و 
دوش و هتـسخ  رتمک  اوعد  فارطا  ررکم  هعجارم  اب  دنک و  يراشفاپ  رتشیب  همه  زا  لیلد  تجح و  هب  کسمت  رد  دشاب و  رتطاتحم  همه 

دشاب یناسک  زا  دیاب  وا.دشاب  رت  عطاق  همه  زا  مکح  ياشنا  رد  قح  ندش  راکـشآ  ماگنه  هب  دشاب و  رتابیکـش  روما  قیاقح  فشک  رد 
هتبلا دنکن و  لیامتم  هدننک  حدم  ناوخ و  انث  هب  ار  وا  رایـسب  يانث  حدـم و  و  دـهدن ) بیرف  و   ) دزاسن رورغم  ار  وا  ، ناوارف شیاتـس  هک 

«. دنا مک  دارفا  هنوگ  نیا 

هکلب ، تسین تواضق  ماقم  هب  طوبرم  اهنت  اه  هلمج  نیا  هک  تشاد  رود  رظن  زا  ناوت  یمن  قوف  ياـه  هلمج  هراـبرد  ار  ریـسفت  نیا  هتبلا 
دیاب اج  همه  ؛ درک تقد  عوضوم  صیخـشت  يارب  دیاب  اج  همه  تسا  يونعم  يدام و  یگدـنز  یعامتجا و  ياه  تواضق  مامت  هب  رظان 

تنوشخ تامیالمان و  ربارب  رد  اج  همه  تشاد و  فافـش  عطاق و  میمـصت  دـیاب  اج  همه  ؛ دومن قبطنم  تاعوضوم  رب  ار  ماـکحا  اـقیقد 
.داد ناشن  يرابدرب  ملح و  اهنآ  ياوران  ياه  تبسن  نادرخبان و 

یم ، دـنک یم  نایب  ار  تلادـع  هناگراهچ  ياه  هخاش  نیا  زا  کی  ره  راثآ  ، هنامیکح يریگ  هجیتن  کی  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  هاـگ  نآ 
همـشچرس زا  دسرب  شناد  ملع و  قمع  هب  هک  یـسک  دـنک و  یم  ادـیپ  یهاگآ  شناد  قامعا  هب  دـشیدنیب  تسرد  هک  یـسک  :» دـیامرف

رد دوش و  یمن  دوخ  روما  رد  یهاتوک  طیرفت و  راـتفرگ  دـنک  هشیپ  يراـبدرب  ملح و  هک  سک  نآ  ددرگ و  یم  زاـب  باریـس  ، ماـکحا
؛ ِمْکُْحلا ِِعئاَرَش  ْنَع  َرَدَص  ِْملِْعلا  َرْوَغ  َِملَع  ْنَم  ؛َو  ِْملِْعلا َرْوَغ  َِملَع  َمِهَف  ْنَمَف  ( ؛» درک دهاوخ  یگدنز  يدنموربآ  اب  مدرم  نایم 

دعب هدرمـش و  رما  راهچ  ار  تلادـع  ياه  هخاش  ماما  هک  نیا  هب  هجوت  اب  ( .) . ًادـیِمَح ِساَّنلا  ِیف  َشاَـع  ِهِْرمَأ َو  ِیف  ْطِّرَُفی  َْمل  َُملَح  ْنَم  َو 
هس رثا  طقف  هک  ارچ  ، دراد یفذح  طقس و  زین  یـضر  فیرـش  موحرم  ترابع  هک  دوش  یم  نشور  هدومرف  نایب  ار  اهنآ  کی  کی  راثآ 

فحت یـسوط و  خیـش  یلاما  زا  لقن  هب  هغالبلا  جـهن  مامت  باتک  رد  تسین  يربخ  رگید  هخاـش  کـی  زا  هدـش و  ناـیب  نآ  رد  هخاـش 
هک یسک  » ینعی « َّلِضَی َْمل  ِمْکُْحلا  َِعئاَرَـش  َفَرَع  ْنَمَو  » هدمآ نینچ  مکحلا  عیارـش  زا  دعب  تسا و  هدش  رکذ  فوذحم  هلمج  نیا  لوقعلا 

«.( دوش یمن  هارمگ  زگره  ددرگ  باریس  ماکحا  همشچرس  زا 

هب ار  یهلا  ماـکحا  دـسرب  شناد  ملع و  ياـفرژ  هب  هک  سک  نآ  دـناسر و  یم  شناد  ملع و  ياـفرژ  هب  ار  ناـسنا  ، مهف رد  تـقد  يرآ 
ملح و نادرخبان  لباقم  رد  هک  یناسک  دـش و  دـهاوخن  هارمگ  زگره  دـنادب  ًاقیقد  ار  ادـخ  ماـکحا  سکره  دـنک و  یم  كرد  یبوخ 

يارجا زا  عنام  ار  امـش  یموق  هب  تبـسن  توادع  اُولِدـْعَت ؛» ّالَأ  یلَع  ٍمْوَق  ُنآَنَـش  ْمُکَّنَمِرْجَی  ال  : » نآرق هتفگ  هب  دنـشاب و  هتـشاد  يرابدرب 
.تسا مدرم  بولقلا  بوبحم  اعطق  یناسنا  نینچ  دش و  دهاوخن  رود  تلادع  قح و  زا  هیآ 8 ). ، هدئام « ) . دوشن تلادع 

زا تسا  هدـش  دراو  یناوارف  تایاور  یگدـنز  رد  ناسنا  يزوریپ  رد  نآ  شقن  يرابدرب و  ملح و  تیمها  هرابرد  یمالـسا  تایاور  رد 
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: دومرف هک  تسا  هدمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  یثیدح  رد  هلمج 

.( ،ج 43،ص 70،ح 61 راونالاراحب «. ) . دسرب توبن  ماقم  هب  تسا  کیدزن  رابدرب  مدآ  ًاِّیبَن ؛ َنوُکَی  ْنَأ  ُمِیلَْحلا  َداَک  »

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما 

ریزو نمؤم و  تسود  اریز  دـینک ) نیرمت  ار  نآ  و   ) دـیزومایب ار  يراـبدرب  ملح و  هُریِزَو ؛ ِنِمْؤُْملا َو  ُلـِیلَخ  َْملِْحلا  َّنِإَـف  َْملِْحلا  اوُـمَّلَعَت  »
.( ،ج 75،ص 62،ح 140 نامه «. ) . تسوا

: دیامرف یم  نمؤم  تافص  رد  زین  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

،ج 64،ص ناـمه «. ) . یتسـس شا  هشیدـنا  رد  هن  تسا و  یتساـک  وا  يراـبدرب  رد  هن  ٌنـْهَو ؛ ِهـِیْأَر  ِیف  اـَل  ٌصْقَن َو  ِهِْـملِح  ِیف  يَُری  اـَل  »
.( 295،ح 18

داهج نامیا : مراهچ  هیاپ 

دنک یم  رکذ  هخاش  راهچ  هتشذگ  هیاپ  هس  دننام  نآ  يارب  دنز و  یم  مد  داهج  ینعی  نامیا  هیاپ  نیمراهچ  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  سپس 
؛» ناقساف اب  ینمشد  ،و  دربن ياه  هکرعم  رد  یتسار  قدص و  ، رکنم زا  یهن  ، فورعم هب  رما  : دراد هخاش  راهچ  زین )  ) داهج :» دیامرف یم  و 

( . َنیِقِساَْفلا ِنآَنَش  ،َو  ِنِطاَوَْملا ِیف  ِقْدِّصلا  ،َو  ِرَْکنُْملا ِنَع  ِیْهَّنلا  ،َو  ِفوُْرعَْملِاب ِْرمَْألا  یَلَع  : ٍبَعُش َِعبْرَأ  یَلَع  اَْهنِم  ُداَهِْجلا  (َو 

اهنآ همه  هجیتن  هک  نانمـشد  اب  گنج  نادـیم  رد  یماظن  داهج  اـهنت  هن  هدومرف  ریـسفت  هملک  عیـسو  ياـنعم  هب  ار  داـهج  ماـما  عقاو  رد 
: داهج روحم  راهچ  ره  هب  ماما  رگید  ریبعت  هب  تسا و  ناقفانم  ناقساف و  نارفاک و  رش  عفد  ناناملسم و  مالسا و  تمظع 

.اه قادصم  مامت  لماش  ریگارف و  تسا  يداهج  هک  دنک  یم  هراشا  دربن  نادیم  رد  هحلسا  اب  لمع و  اب  ، نابز اب  ، بلق اب  داهج 

تشپ دنک  فورعم  هب  رما  هک  سک  نآ  :» دیامرف یم  درمش و  یمرب  ینـشور  هب  ار  هناگراهچ  ياه  هخاش  نیا  زا  کی  ره  راثآ  هاگ  نآ 
( . َنِینِمْؤُْملا َروُهُظ  َّدَش  ِفوُْرعَْملِاب  َرَمَأ  ْنَمَف  ( ؛» هتخاس مکحم  ار  نانمؤم 

( . َنیِِرفاَْـکلا َفُونُأ  َمَغْرَأ  ِرَْکنُْملا  ِنَع  یَهَن  ْنَم  َو  ( ؛» هدـیلام كاـخ  هب  ار  ناـقفانم )  ) نارفاـک ینیب  دـنک  رکنم  زا  یهن  هک  سک  نآ  «و 
( .دراد يرتشیب  بسانت  رکنم  زا  یهن  هلئسم  اب  هک  تسا  هدمآ  « نیقفانم «،» نیرفاک » ياج هب  خسن  زا  يرایسب  رد  ).

ماجنا نمشد ) اب  داهج  رما  رد   ) ار دوخ  هفیظو  دتسیاب  اهنآ ) اب  هلباقم  هنوگره  و   ) نمـشد اب  دربن  ياه  نادیم  رد  هقداص  هک  یـسک  «و 
( . ِْهیَلَع اَم  یَضَق  ِنِطاَوَْملا  ِیف  َقَدَص  ْنَم  َو  ( ؛» تسا هداد 

یم ظفح  نانمشد  ربارب  رد  ار  وا  و   ) دنک یم  مشخ  وا  رطاخ  هب  زین  ادخ  دریگ  مشخ  ادخ  يارب  دراد و  نمشد  ار  ناقساف  هک  یسک  «و 
( . ِهَماَیِْقلا َمْوَی  ُهاَضْرَأ  َُهل َو  ُهَّللا  َبِضَغ  ، ِهَِّلل َبِضَغ  َنیِقِساَْفلا  َِئنَش  ْنَم  َو  ( ؛») دزاس یم  دونشخ  ار  يو  تمایق  زور  دیامن و 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 1331 

http://www.ghaemiyeh.com


: میناوخ یم  هدمآ  مکحلا  ررغ  رد  هک  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  زا  یثیدح  رد 

يارجا رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  نید  تعیرـش و  ساسا  ِدوُدُْـحلا ؛ ُهَماقإ  ِرَْکنُْملا َو  ِنَع  ُیْهَّنلا  ِفوُْرعَْملِاب َو  ِْرمْألا  ِهَعیرَّشلا  ُماِوق  »
.( ،ح 7639 مکحلاررغ «. ) . تسا یهلا  دودح 

: تسا هدمآ  باتک  نامه  رد  ترضح  نآ  زا  يرگید  ثیدح  رد 

. ( ،ح 7632 نامه «. ). تسادخ ناگدنب  لامعا  نیرترب  فورعم  هب  رما  ِْقلَْخلا ؛ ِلاَمْعَأ  ُلَْضفَأ  ِفوُْرعَْملِاب  ُْرمَْألا  »

: تسا هدمآ  يرگید  تیاور  رد 

هیلع قداص  ماما  ُهَتْوَص ؛ اَِهب  ُعَفْرَی  َهَّللا  اوُقَّتا  ًاثاََلث  َلوُقَی  یَّتَح  ْمُهُزوُجَی  اـَل  َنوُمِـصَتْخَی  ٍهَعاَـمَِجب  َّرَم  اَذِإ  مالـسلا  هیلع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ُوبَأ  َناَـک  »
یم دایرف  دنلب  يادـص  اب  داتـسیا و  یم  دـندوب  شاخرپ  لاح  رد  رگیدـکی  اب  هک  درک  یم  روبع  یهورگ  رانک  زا  هک  یماگنه  مالـسلا 

.( ،ج 5،ص 59،ح 12 یفاک («. ) . دنرادرب عازن  زا  تسد  دنوش و  هدنمرش  ات   ) دیسرتب ادخ  زا  ، دیسرتب ادخ  زا  ، دیسرتب ادخ  زا  : دز

ِبِْرغَْملا َو ِقِرْـشَْملا َو  َلَِـبق  ْمُکَهوُجُو  اوُّلَُوت  ْنَأ  َِّرْبلا  َْسَیل  : »» دـنک یم  یفرعم  نینچ  هیآ 177  هرقب  هروس  رد  ار  ناـقداص  دـیجم  نآرق 
( اهنت  ) یکین َنوُقَّتُْملا ؛» ُمُه  َِکئلوُأ  اُوقَدَص َو  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ  ِسْأَْبلا  َنیِح  ِءاّرَّضلا َو  ِءاسْأَْبلا َو  ِیف  َنیِِرباّصلا  َو   . ..ِهّللِاب َنَمآ  ْنَم  َِّرْبلا  َّنِکل 
و  ) یکین هکلب  دیـشاب ) هلبق  رییغت  رکف  رد  ماـمت  و   ) دـینک برغم  اـی  قرـشم  يوـس  هب  ار  دوـخ  يور  زاـمن ) ماـگنه  هب   ) هک تسین  نیا 

جرخ هب  تماقتـسا  گنج  نادـیم  رد  اه و  يرامیب  تالکـشم و  ربارب  رد  و...دـشاب  هتـشاد  نامیا  ادـخ  هب  هک  تسا  یـسک  راـکوکین )
«. دنناراگزیهرپ اهنآ  دنیوگ و  یم  تسار  هک  دنتسه  یناسک  اهنآ.دهد 

ِیف ُهّللا  ُمُکَرَـصَن  ْدََـقل  : » تسا هدـمآ  دـیجم  نآرق  رد  هک  روط  ناـمه  ، دـشاب دربن  ياـه  نادـیم  هب  هراـشا  تسا  نکمم  « نطاوم » هب ریبعت 
نآ ریغرد  هچ  دربن و  نادیم  رد  هچ  ار  نانمشد  اب  هلباقم  هنوگره  هک  دشاب  هتـشاد  يا  هدرتسگ  ینعم  تسا  نکمم  4 و  ٍهَرِیثَک » َنِطاوَم 

.دوش لماش 

ناـسنا ددرگ  یملاـظ  راـتفرگ  یمولظم  اـی  دوش  هتـسکش  یهلا  دودـح  زا  يدـح  هک  یماـگنه  تسا  نیا  ادـخ  يارب  بضغ  زا  روظنم 
زور ار  یناسک  هچ  : درک لاؤس  دنوادخ  زا  مالسلا  هیلع  یسوم  هک  یماگنه  میناوخ  یم  یثیدح  رد.دزیخرب  عافد  هب  دوش و  نیگمـشخ 
هلمج زا  درمـشرب  ار  یهورگ  دومرف و  یحو  وا  هب  دـنوادخ  یهد ؟ یم  رارق  تشرع  هیاس  رد  تسین  وت  هیاس  زج  يا  هیاـس  هک  تماـیق 

: دومرف

دنوش یم  نیگمشخ  یهلا  مراحم  ندرمش  لالح  ببس  هب  هک  یناسک  َدِرَح ؛ اَذِإ  ِرِمَّنلا  َْلثِم  ْتَّلُِحتْـسا  اَذِإ  یِمِراَحَِمل  َنُوبَـضْغَی  َنیِذَّلا  «َو 
.( ،ج 13،ص 351،ح 42 راونالاراحب «. ) . تسا هدش  حورجم  هک  یگنلپ  نوچمه 

دننک ور  ریز و  ار  ناراک  تیصعم  زا  يرهش  دندش  رومأم  هتـشرف  ود  هک  یماگنه  تسا  هدمآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد 
اعد درمریپ  نیا  رگم  : تفگ يرگید  هب  هتشرف  ود  نآ  زا  یکی  تسا  لوغشم  یهلا  هاگـشیپ  رد  عرـضت  اعد و  هب  هک  دندید  ار  يدرمریپ 
نآ تلع  نایب  رد  دـیهد و  ماجنا  ارم  روتـسد  دـیورب و  هک  دـمآ  باطخ  مینک  فیلکت  بسک  ادـخ  زا  رگید  راب  ینیب ؟ یمن  ار  هدـننک 
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: دومرف

ناراـک تیـصعم  ِتیـصعم  رب  مشخ  لـیلد  هب  شا  هرهچ  زگره  هک  تـسا  يدرم  نـیا  ُّطَـق ؛ ِیل  ًاـْظیَغ  ُهُـهْجَو  ْرَّعَمَتَی  ْمـَل  ٌلُـجَر  اَذ  َّنِإَـف  »
.( ،ج 5،ص 58،ح 8 یفاک «. ). دش یمن  خرس ) و   ) نوگرگد

ببـس هب  دنوادخ  دوش  عیاض  وا  زا  یقح  دورب و  وا  هب  یمتـس  رگا  هک  تسا  نیا  ِهَمایِْقلا » َمْوَی  ُهاضْرأ  َُهل َو  ُهّللا  َبِضَغ   » هلمج زا  روظنم 
.تخاس دهاوخ  دونشخ  ار  وا  تمایق  رد  دنکن  ناربج  ایند  رد  رگا  دوش و  یم  نیگمشخ  نآ 

اهراک رد  تیقفوم  لوصا  هتکن :

اهراک رد  ّتیقفوم  لوصا 

هار هک  نیا  رب  هوالع  ، هدومرف نایب  نآ  ياه  هخاش  نامیا و  ناکرا  هرابرد  شیانعمرپ  نانخـس  زا  شخب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هچنآ 
هبنج هاوخ  ؛ تسا راک  ره  يارب  تفرشیپ  تیقفوم و  لوصا  عقاو  رد  ، هداد ناشن  هار  نیا  نایوپهر  مامت  يارب  ار  لماک  نامیا  هب  ندیـسر 

: تسا نینچ  لوصا  نآ  و.يدام  هبنج  ای  دشاب  هتشاد  يونعم 

.راک نآ  ماجنا  يارب  یفاک  یهاگآ  ملع و  .1

.دوصقم هب  ندیسر  هار  رد  ششوک  شالت و  داهج و  .2

.نافلاخم يوس  زا  ینکشراک  هنوگ  ره  هار و  عناوم  ربارب  رد  ییابیکش  ربص و  .3

.اهنآ لاگنچ  رد  تراسا  كرت  یگتسباو و  مدع  اه و  سوه  اوه و  رد  ندشن  رو  هطوغ  .4

همانرب دریگ  رارق  یـسررب  دروم  تقد  هب  کی  ره  جـیاتن  دوش و  هدوزفا  زین  هناـگ  هدزناـش  لوصا  هناـگراهچ  ناـکرا  نیا  رب  رگا  لاـح 
.تساه يزوریپ  هب  ندیسر  يارب  میقتسم  طارص  هک  دهد  یم  لیکشت  ار  یلماک 

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abu Talib was asked once about faith . He said the following: “Faith
.stands on four pillars: endurance, conviction, justice and jihād

Conviction also has four aspects: prudent perception, intelligence and understanding,“
drawing lessons from instructive things and following the precedents of past people.
So, whoever perceives with prudence, wise knowledge will be manifested to him. To
whomsoever wise knowledge becomes manifest appreciates instructive objectives.

.Whoever appreciates instructive objectives is just like past people
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Justice also has four aspects: keen understanding, deep knowledge, a good power of“
decision and firm forbearance. Therefore, whoever understands comes to acquire the
depth of knowledge; whoever acquires the depth of knowledge drinks from the spring
of judgment, and whoever exercises forbearance never commits evil actions in his

.affairs and leads a praiseworthy life among the people

Jihād, also, has four aspects: enjoining others to do good deeds, keeping others“
away from doing evil, fighting (in the way of Allāh) sincerely and firmly on all occasions
and detesting anyone who is vicious. So, whoever commends others to do good deeds
provides strength to the believers; whoever dissuades others from committing evil
humiliates the unbelievers; whoever fights sincerely on all occasions carries out all his
obligations, and whoever detests the vicious folks and becomes angry for the sake of
Allāh, then Allāh will be angry in favor of him and will keep him pleased on the Day of

.Judgment

Unbelief stands on four pillars: hankering after whims, quarreling with others,“
deviating from the truth and dissenting. So, whoever hankers after whims does not
incline towards righteousness; whoever quarrels much on account of ignorance
remains permanently blinded from what is right; whoever deviates from the truth, for
him good becomes evil and evil becomes good:He remains intoxicated with
misguidance. Whoever makes a breach (with Allāh and His Messenger), his path
becomes difficult, his affairs become complicated and his way of escape becomes

.narrow

Doubt has also four aspects: irrationality, fear, wavering and undue surrender to“
everything. So, whoever adopts irrationality as his way of life, for him there is no dawn
after the night; whoever is afraid of what befalls him has to run on his heels; whoever
wavers in doubt, the demons trample on him with their feet, and whoever surrenders

.” to the destruction of all of this, his Hereafter succumbs to it

Sayyid ar-Radi adds the following: "We have left out the remaining portion of this
statement for fear of being too lengthy and for being outside the scope of this

.” chapter
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لولعم زا  تلع  يرترب  رد  : 32 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ُهنِم ّرَش  ّرّشلا  ُلِعاَف  ُهنِم َو  ٌریَخ  ِریَخلا  ُلِعاَف  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

 . تسا رتدب  دب  راک  زا  راکدب  رتهب و  کین  راک  زا  راکوکین ، دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 

يدیهش

.رتدب دب  راک  زا  رادرک  دب  و  تسا ، رتهب  کین  راک  زا  راکوکین 

یلیبدرا

تسا لولعم  زا  يوقا  تلع  اریز  يدب  زا  تسا  رتدب  يدب  هدننک  یئوکین و  زا  تسا  رتهب  یئوکین  هدننک  دومرف  و 

یتیآ

.رتدب شدب  راک  زا  راکدب  تسا و ، رتهب  شیوکین  راک  زا  راکوکین  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . تسا راکدب  رتدب  يدب  زا  ،و  راکوکین رتهب  یکین  زا  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

، تافـصلا هبـش  اریخ  نالف  لیقف  هب  فصو  اـمل  ریخلا  شفخـالا : لاـق  یـش ء ، لـک  نم  لـضافلا  وه  اددـشم : اـففخم و  ریخلا  ریخلا و 
ریخ نالف  نهریخا و  لقت  مل  ءاسنلا و  ریخ  هنـالف  تلق : لیـضفتلا  ینعم  تدرا  ناـف  لـعفا ، هب  اودـیری  مل  ثنوملل و  ءاـهلا  هیف  اولخداـف 

لیـضفتلل نوکی  اضیا و  رـشلاب  فصوی  و  ریخلا ، ضیقن  رـشلا : .لعفا و  ینعم  یف  هنال  عمجی  ینثی و ال  ـال  مهریخا ، لـقت : مل  ساـنلا و 
.کلذک
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يردیک

مثیم نبا 

و لولعم ، زا  رتیوق  تلع  اریز  تسا  نینچ  هک  هتبلا  تسا .) رتدب  يدب  زا  دب  راک  هدننک ي  و  رتهب ، یکین  زا  کین  راک  هدنهد ي  ماجنا  )
.تسا تلع  نآ  زا  هتساخرب  هک  تسا  يرش  ای  ریخ و  زا  رتالاب  زین  اهنآ  رثا  ندوب و  دب  کین و  رظن  زا  هجیتن  رد 

دیدحلا یبا 

 . ُْهنِم ٌّرَش  ِّرَّشلا  ُلِعاَف  ُْهنِم َو  ٌْریَخ  ِْریَْخلا  ُلِعاَف  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

همرکم ناسنإلل  عئاضبلا  ریخ  یل  تایبأ  هلمج  یف  تلقف  ینعملا  ظفللا و  اذه  انأ  تمظن  دق 

ریخلا و لجأل  احودـمم  ناک  امنإ  ریخلا  لعاف  نأ  عم  رـشلا  نم  ارـش  رـشلا  لعاف  ریخلا و  نم  اریخ  ریخلا  لـعاف  نوکی  فیک  تلق  نإـف 
نوکی فیکف  کلذ  یف  لصألا  امه  مذـلا و  حدـملا و  اببـس  امه  رـشلا  ریخلا و  ناک  اذإف  رـشلا  لجأل  امومذـم  ناک  اـمنإ  رـشلا  لـعاف 

.امهنم ارش  اریخ و  امهالعاف 

تاذـلا نع  رظنلا  عطق  ولف  نامدـع  وأ  لعف  مدـع  لعف و  وأ  نالعف  امه  امنإ  هرداق و  هیح  تاذ  نع  هرابع  اـسیل  رـشلا  ریخلا و  نـأل  تلق 
امهنم امهب ال  فوصوملا  یحلا  نم  الـصح  امنإ  ررـضلا  عفنلاف و  رـضتسا  امهب و ال  دـحأ  عفتنا  امل  اهنع  ناردـصی  یتلا  هرداقلا  هیحلا 

رشلا نم  ارش  رشلا  لعاف  ریخلا و  نم  اریخ  ریخلا  لعاف  ناک  کلذلف  امهدارفنا  یلع 

یناشاک

رتهب ییوکین  ریخ و  هدـننک  هک  هیلع - هللا  تاولـص  هانپ  تیـالو  ترـضح  تسا  هدومرف  و  هنم ) ریخ  ریخلا  لـعاف  مالـسلا : هیلع  لاـق  (و 
لولعم زا  تسا  يوقا  لضفا و  تلع ، هک  اریز  .يدب  زا  تسا  رتدب  يدب ، رش و  هدننک  و  هنم ) رش  رشلا  لعاف  و   ) ییوکین نآ  زا  تسا 

یلمآ

ینیوزق

.تسا رتدب  رش  زا  رش  لعاف  تسا و  رتهب  ریخ  زا  ریخ  لعاف 

یجیهال

زا تسا  رتهب  ناسحا  تعفنم و  لعاف  هک  مالسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .هنم » رـش  رـشلا  لعاف  هنم و  ریخ  ریخلا  لعاف  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
رت بوبحم  رتهب و  یسک ، هب  ناسحا  لعاف  ینعی  .ناصقن  ترضم و  نآ  زا  تسا  رتدب  ناصقن  ترـضم و  لعاف  ناسحا و  تعفنم و  نآ 

.ناصقن ترضم و  نآ  زا  تسا  رت  ضوغبم  رتدب و  سک  نآ  دزن  رد  ناصقن ، ترضم و  لعاف  ناسحا و  نآ  زا  سک  نآ  دزن  رد  تسا 

ییوخ
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ءادـتبالا باب  نم  ناک  ءادـبتم  ربتعا  ناف  فیرعتلا  دـیفی  الف  هیظفل  اهمـسا  هفاضالا  يذ  هلوعفم و  یلا  فاضم  لعاف  مسا  لعاف ) : ) هغللا
نم ءوضلا  هلخنلا و  نم  هرمتلا  هرجشلا و  نم  هرمثلاک  لعافلا  نم  لعفلا  ینعملا : .لماتف  هدئافل ، الا  هرکنلاب  ءادتبالا  زوجی  هرکنلاب و ال 

لامع ریدـقت  یلع  هیبنتلا  مالـسلا  هیلع  هضرغ  نا  رهاظلا  و  لصفی ، رکذـی و  نا  نم  حـضوا  لـضفا ، هنوک  هلـصا و  یلع  عرف  وهف  رمقلا 
نم لوصولا  هیملعلا و  لوصالا  نم  وحن  یلع  هیبنت  وا  اودابیل ، مهوحم  رـشلا و  لامع  عم  هزرابملا  و  اورثکیل ، مهقیوشت  مهتاذب و  ریخلا 

.رتدب دوب  رش  رش ز  لعاف  تسا ، ریخ  زا  رتهب  ریخ  لعاف  همجرتلا : .هلعلا  یلا  لولعملا 

دب زا  تسا  رتدب  درک  دب  هکناو  تسا *** کین  زا  هب  دنک  یکین  هک  ره 

يرتشوش

ریخلا و نا  ربخلا  مالک  و  مالسلا ) هیلع   ) همالک نیمالکلا  هجو  و  هلمع - ) نم  رش  رفاکلا  هین  هلمع و  نم  ریخ  نموملا  هین   ) درو لوقا و 
هنع لاصخلا )  ) یف و  اذه ، .امئاد  رـشلا  ریخلا و  رودصل  نابجوم  رفاکلا  نموملا و  یتینک  امهلعاف  ناعطقنم و  نایئزج  نییجراخلا  رـشلا 

و تادابعلا و ) …  نم  مالسلا ) هیلع   ) هنیب ام  یف  نوعبرالا - یناثلا و  لصفلا   ) رظنلا لاصخ : ثالث  یف  هلک  ریخلا  عمج  مالـسلا ) هیلع  )
وغل وهف  رکذ  هیف  سیل  مالک  لک  هلفغ و  وهف  هرکف  هیف  سیل  توکـس  لک  وهـس و  وهف  رابتعا  هیف  سیل  رظن  لکف  مـالکلا  توکـسلا و 

.هرش سانلا  نما  هتئیطخ و  یلع  یکب  ارکذ و  همالک  ارکف و  هتوکس  اربع و  هرظن  ناک  نمب  یبوطف 

هینغم

.رـش و وهف  هعفن  نم  رثکا  هرـض  ناک  وا  عفن  الب  داسف  ههج  هیف  ام  لک  و  ریخ ، وهف  دحا  یلع  ررـض  الب  سانلل  حالـص  ههج  هیف  ام  لک 
نا نکمی  رهظی و ال  ام ال  هیتاذـلا  تافـصلا  نم  اهل  نـال  لولعملا ، نم  لـمکا  يوقا و  هلعلا  و  لـعفلل ، هلع  لـعافلا  نا  کـش  نم  سیل 

كرت ریخلا و  لعف  یلع  ثحلا  درجم  ماـمالا  دارم  نوکی  نا  دـیعب  ریغ  .هداـیز و  و  لولعملا ، یف  اـم  هلعلا  یف  نا  يا  لولعملا  یف  رهظی 
.هلعاف لعفلا و  نیب  لضافتلا  هدصق  نم  سیل  و  رشلا ،

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

اریز  ) تسا رتدب  يدب  زا  دب  راک  هدننک  رتهب و  یکین  زا  وکین  راک  هدننک  تسا : هدومرف  لولعم ) زا  تلع  يرترب  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
(. تسا رترب  راک  زا  هدننک  سپ  تسا  نآ  هدننک  هب  هتسب  راک 

ینامز

راک دوخ  هب  يرظن  دریگ ، یم  همـشچرس  نآ  زا  لامعا  هک  دـناد  یم  نانآ  تاذ  هب  ار  دارفا  یتسپ  تمظع و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماـما 
( .تسوا لمع  زا  رتهب  نموم  تین  : ) تسا روهشم  تیاور  نومضم  نامه  نیا  درادن و  اهنا 
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يزاریش دمحم  دیس 

ثعبم هنال  هنم ) رش  رشلا  لعاف  و   ) ههیدب هنم  لضفا  یشلا ء  هلع  و  هتلع ، ریخلا و  ثعبم  هنال  هنم ) ریخ  ریخلا  لعاف   ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
.هنم رشلا  رشلا  هنم  یتای  نم  و  هتلع ، رشلا و 

يوسوم

سفن نم  ریخ  ریخلا  لعاف  نوک  اما  .یناثلا و  نع  یهن  لوالا و  یف  بیغرت  رـشلا و  لعف  نع  رجز  ریخلا و  لعف  یلع  ثح  اذه  حرـشلا :
هرهاطلا هحور  هبیطلا و  هسفن  نع  رداص  هنم و  عبان  لعافلل و  عبات  ریخلاف  هدوجوم  دـجو  امل  هال  ول  دوجول و  هلعافلا  هلعلا  هنـالف  ریخلا 

 … ببسلا سفنل  رشلا  نم  رش  رشلا  لعاف  کلذک  ریخلا و  نم  اریخ  ناکف  همیرکلا  هتهازن  و 

یناقلاط

نخس نیا  حرش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  .تسا » رتدب  رش  دوخ  زا  رـش  راک  هدنهد  ماجنا  تسا و  رتهب  ریخ  دوخ  زا  ریخ  راک  هدنهد  ماجنا  »
ناـسنا يارب  اـهالاک  نیرتـهب  : » ما هتفگ  نینچ  يراعـشا  نمـض  ما و  هدورـس  مظن  هب  ار  نآ  ینعم  نخـس و  نیا  نـم  دـیوگ : یم  نـینچ 

هدنهد ماجنا  نآ  زا  رتهب  تسا و  هدیدنـسپ  ریخ  دنک ، یم  ومن  دـشر و  نآ  دورب ، نایم  زا  شیاهالاک  رگید  هاگ  ره  هک  تسا  تمرکم 
رتهب ریخ  زا  ریخ  هدنهد  ماجنا  تسا  نکمم  هنوگچ  ییوگب  رگا  .تسا » نآ  هدنهد  ماجنا  نآ  زا  رتدب  تسا و  دنـسپان  رـش  تسا و  نآ 

هدیهوکن رش  ببس  هب  رش  هدنهد  ماجنا  هدیدنسپ و  ریخ  ببس  هب  ریخ  هدنهد  ماجنا  هکنآ  لاح  دشاب و  رتدب  رش  زا  رـش  هدنهد  ماجنا  و 
رتـهب و ریخ  زا  ریخ  هدـنهد  ماـجنا  تسا  نکمم  هنوگچ  سپ  تسا  شهوکن  شیاتـس و  ببـس  رـش  ریخ و  دوخ  بیترت  نیا  اـب  تسا و 

ماجنا نداد و  ماجنا  زا  ترابع  هکلب  دنتـسین  هدنز  زیچ  ود  دوخ  يدوخ  هب  رـش  ریخ و  میوگ  یم  دشاب ؟ رتدب  رـش  زا  رـش  هدنهد  ماجنا 
هب هتـسباو  اهنآ  نایز  دوس و  دسر و  یمن  یـسک  هب  ود  نآ  زا  ینایز  دوس و  دشابن ، ییاناوت  هدنز و  تاذ  رب  قبطنم  رگا  تسا و  ندادن 

تسا رتهب  ریخ  زا  ریخ  هدنهد  ماجنا  ببس  نیدب  ییاهنت و  هب  رش  ریخ و  زا  هن  دنز  یم  رس  وا  زا  راک  ود  نآ  هک  تسا  يا  هدنز  دوجوم 
.رتدب رش  زا  رش  هدنهد  ماجنا  و 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

 . ُْهنِم ٌّرَش  ِّرَّشلا  ُلِعاَف  ،َو  ُْهنِم ٌْریَخ  ِْریَْخلا  ُلِعاَف 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

دب راک  هدنهد  ماجنا  تسا و  رتهب  شکینراک  زا  کین  راک  هدنهد  ماجنا 

دّیـس موحرم  زا  دعب  هک  ینادنمـشناد  زا  یعمج  : تسا هدـمآ  هغالبلا  جـهن  رداصم  رد  هنامیکح : راتفگ  دنـس  .رتدـب . (  شدـب  راک  زا 
ریخلا و » باـب رد  راربـالا  عـیبر  رد  يرـشخمز  هلمج  زا  دـنا  هدروآ  - یتارییغت اـب  هاـگ  - دوـخ باـتک  رد  ار  نآ  دـنا  هتـسیز  یم  یـضر 

هدرک لقن  دوخ  باتک  رد  ار  نآ  دنا و  هتسیز  یم  یضر  دّیس  زا  لبق  هک  یناسک  زا  ءاف و  فرح  رد  مکحلاررغ  رد  يدمآ  »و  حالـصلا
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مامت باتک  رد  (. ،ج 4،ص 30 هغالبلا جـهن  رداصم  ) .تسا هدرک  رکذ  یلاما  ماـن  هب  دوخ  باـتک  رد  يافوتم 356 )  ) یلاق یلعوبا  دـنا 
(.( ،ص 157 هغالبلا جهن  مامت  ) .تسا هدمآ  هدماین  هغالبلا  جهن  رد  هک  هدش  رکذ  « هلیسولا » هبطخ زا  ییزج  ناونع  هب  زین  هغالبلا  جهن 

دب زا  رتدب  بوخ و  زا  رتهب 

زا دب  راک  هدنهد  ماجنا  تسا و  رتهب  شکینراک  زا  کین  راک  هدنهد  ماجنا  :» دیامرف یم  انعمرپ  هاتوک و  هلمج  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
( . ُْهنِم ٌّرَش  ِّرَّشلا  ُلِعاَف  ،َو  ُْهنِم ٌْریَخ  ِْریَْخلا  ُلِعاَف  ( ؛» رتدب شدب  راک 

: دسر یم  رظن  هب  یهوجو  ؛ دوخ لعف  زا  رتدب  رش  لعاف  تسا و  دوخ  لعف  زا  رتهب  ریخ  لعاف  هنوگچ  هکنیا  رد 

دب راک  رگا  رت و  يوق  شراک  زا  لـعاف  نآ  دـشاب  کـین  راـک  رگا  لـیلد  نیمه  هب  تسا  رت  يوق  لـعف  زا  لـعاف  هراومه  هکنیا  تسخن 
.تسا رتدب  شراک  زا  دشاب 

یناوارف ياـهراک  همـشچرس  دـناوت  یم  هکلم  نآ  تسا و  نآ  هکلم  ياراد  اـبلاغ  دـهد  یم  ماـجنا  يراـک  هـک  یـصخش  هـکنیا  رگید 
یتفـص ياراد  وا  هک  میناد  یم  دریگ  یم  ار  يا  هداتفا  تسد  دنک و  یم  شزاون  ار  یمیتی  الثم  هک  مینیبب  ار  یـسک  رگا  نیاربانب  ، دوشب

.تسا رتهب  شراک  زا  لیلد  نیمه  هب  دوش و  اهراک  هنوگ  نیا  زا  نارازه  اهدص و  هاگ  اه و  هد  همشچرس  دناوت  یم  هک  ینورد  تسا 

رد نآ  تاناکما  یلو  دنهد  ماجنا  ار  نآ  زا  رتهب  دـنراد  وزرآ  هک  دوش  یم  رایـسب  دـنهد  یم  ماجنا  یکین  راک  هک  یناسک  هکنیا  موس 
یم هدرک  يراـج  ناـبز  هـب  هاـگ  تـسا و  رتـالاب  رایــسب  دــنهد  یم  ماـجنا  هـچنآ  زا  ناــشتمه  رگید  ریبـعت  هـب  تـسین و  ناــشرایتخا 

هک دوش  یم  رایـسب  نارورـش  ، هنوگ نیمه.میدرک  یم  نانچ  نینچ و  میتسناوت  یم  رگا  میرادن و  ناوت  نآ  زا  شیب  هک  سوسفا  : دنیوگ
.دندناسر یم  يرتالاب  هبترم  هب  ار  ترارش  دنتشاد  یناوت  تردق و  رگا  ینعی  دنتسه ؛ ینطاب  نینچ  ياراد 

: میناوخ یم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یثیدح  رد 

ُلُمْأَی َّرَّشلا َو  يِْونَی  َِرفاَْکلا  َّنَِأل  َِکلَذ  ِِهلَمَع َو  ْنِم  ٌّرَـش  ِِرفاَْکلا  ُهَِّین  ُهُکِرُْدی َو  َال  اَم  ِْریَْخلا  َنِم  يِْونَی  ُهَّنَِأل  َِکلَذ  ِِهلَمَع َو  ْنِم  ٌْریَخ  ِنِمْؤُْملا  ُهَِّین  »
تین دـهد و  ماجنا  ار  اهنآ  دـناوت  یمن  هک  دراد  لد  رد  يریخ  ياهراک  اریز  ، تسا رتهب  شلمع  زا  نمؤم  تین  ُهُکِرْدـُی ؛ َال  اَـم  ِّرَّشلا  َنِم 

.( ،ج 67،ص 190 راونالاراحب «. ) . درادن ار  نآ  ناوت  هک  دراد  رس  رد  يدب  ياهراک  اریز  ، تسوا لمع  زا  رتدب  رفاک 

زا يا  هدـنرادزاب  لماوع  الومعم  دـهد  یم  ماجنا  يریخ  راک  سک  ره  هک  دـنا  هدرک  رکذ  توافت  نیا  يارب  یـضعب  زین  یمراهچ  هجو 
یم ماجنا  ار  ریخ  راک  دـنار و  یم  بقع  هب  ار  لماوع  نآ  دـنک و  یم  تمواقم  اـهنآ  ربارب  رد  دراد و  لد  رد  ار  اـه  سوه  اوه و  هلمج 

ترطف لیبق  زا  هدنرادزاب  لماوع  زین  دهد  یم  ماجنا  يدب  راک  هک  یسک  سکع  هب  تسا و  رت  شزرا  اب  شراک  زا  لیلد  نیمه  هب  دهد 
شلمع زا  لیلد  نیمه  هب.دور  یم  رـش  غارـس  هب  دـنز و  یم  اهنآ  همه  هب  اـپ  تشپ  یلو  تسوا  ربارب  رد  ینامـسآ  یهاون  رماوا و  ، یهلا

.( ،ج 1،ص 153 نشور هار   ) . .تسا رتدب 

.دشاب عمج  ثیدح  يانعم  رد  تسا  نکمم  نآ  همه  تسین و  هناگراهچ  هوجو  نیا  نایم  یتافانم  هتبلا 
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یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said: “The doer of goodness is better than goodness itself, and
.” the doer of evil is worse than evil itself

طیرفت طارفا و  زا  یهن  رد  : 33 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ًاّرتَقُم نُکَت  َال  ًارّدَقُم َو  نُک  ًارّذَبُم َو  نُکَت  َال  ًاحمَس َو  نُک  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

 . شابم ریگ  تخس  اّما  شاب  رگباسح  یگدنز  رد  نکن ، يور  هدایز  اّما  شاب  هدنشخب  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 

يدیهش

.ریگم تخس  دوخ  رب  راد و  هگن  هزادنا  ریذبت و  اب  هن  شاب  هدنشخب 

یلیبدرا

رد هدننک  ریصقت  شابم  هدنراد و  هاگن  هزادنا  شاب  ششخب و  رد  هدننک  فارسا  شاب  هدوبن  یگدنـشخب و  رد  درمناوج  شاب  دومرف  و 
قافنا

یتیآ

.شابم ریگتخس  شاب و  ور  هنایم  شابم و  راکفارسا  شاب و  هدنشخب  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . يریگتخس ّدح  رد  هن  راد  هاگن  هزادنا  ، ّدح زا  شیب  هن  شاب  هدنشخب  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار
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قیـضی يذلا  رتقملا : .افارـسا و  هقیرفت  لاملا : ریذبت  و  هلام ، دـسفی  يذا  رذـبملا  .هلهاسملا و  هحماسملا : و  لهـسلا ، داوجلا  حمـسلا : و 
.ریدقتلاب لایعلا  هقفن  قفنی  يذلا  ردقملا : .هقفنلا و  یف )  ) مهیلع قیض  يا  رتق  رتقا و  هلایع و  یلع  رتق  لاقی : هلایع ، یلع  هقفنلا 

يردیک

قفنی يذلا  ردقملا : ارتقم  نکت  اردقم و ال  نک  .افارسا و  هل  ام  قرفملا  رذبملا : لهسلا و  داوجلا  حمـسلا : ارذبم  نکت  احمـس و ال  نک 
.هقفنلا یف  هیلع  قیضی  يذلا  رتقملا  یغبنی و  ام  رادقمب  هلایع  یلع 

مثیم نبا 

بسک هب  تسا  ینامرف  مالسلا ) هیلع   ) ماما نخـس  نیا  شابم .) ریگتخـس  یلو  شاب ، ور  هنایم  نکن و  يراکفارـسا  اما  شاب ، هدنـشخب  )
طیرفت فرط  يراکفارـسا و  نامه  طارفا ، فرط  طیرفت ، طارفا و  تمـس  هب  فارحنا  زا  يراددوخ  يراوگرزب و  شـشخب و  تلیـضف 

.تسا يرظن  گنت  يریگتخس و 

دیدحلا یبا 

 . ًارِّتَقُم ْنُکَت  ًارِّدَقُم َو َال  ْنُک  ًارِّذَبُم َو  ْنُکَت  ًاحَمَس َو َال  ْنُک  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اًمُولَم َدـُعْقَتَف  ِطْسَْبلا  َّلُک  اَهْطُْـسبَت  َالَو  َکُِقنُع  َیلِإ  ًَهلُوْلغَم  َكَدَـی  ْلَـعْجَت  اـَلَو  هناحبـس  هلوق  نم  ذوخأـم  وهف  اذـه  یف  ءاـج  مـالک  لـک 
(. ءارسإلا 29 هروس  اًروُسْحَم ( 

. ( ءارسإلا 27 هروس  اًروُفَک (  ِهِّبَِرل  ُناَْطیَّشلا  َناَکَو  ِنیِطاَیَّشلا  َناَوْخِإ  اُوناَک  َنیِرِّذَبُْملا  َّنِإ  هلوق  وحن  و 

یناشاک

فارـسا شابم  و  ارذـبم ) نکت  و ال   ) یگدنـشخب رد  درمناوج  شاـب  هک  ترـضح  نآ  دومرف  زین  و  احمـس ) نک  مالـسلا : هیلع  لاـق  (و 
.یغبنی ام  رادقم  هب  لایع  رب  هدنیامن  قافنا  هدـنراد و  هگن  هزادـنا  شاب  و  اردـقم ) نک  و   ) تسا تحامـس  طارفا  بناج  نآ  هک  هدـننک 

طارفا و تسا و  تحامـس  طیرفت  فرط  نآ  هک  لاح  چیه  هب  قافنا  رد  هدننک  ریـصقت  شابم  و  ارتقم ) نکت  الف   ) لادتعا هجو  رب  ینعی 
.اهطسوا رومالا  ریخ  هک : لیلد  نادب  دنمومذم  ود  ره  طیرفت 

یلمآ

ینیوزق

هبرل ناطیـشلا  ناک  نیطایـشلا و  ناوخا  اوناک  نیرذبملا  نا  یلاعت : لاق   ) قافنا رد  هدننارذگدح  زا  ینعی  .رذبم  شابم  درمناوج و  شاب 
.هدنریگ گنت  نیعی  رتقم  شابم  قافنا و  رد  هدنهن  هزادنا  شاب  و  اروفک )

یجیهال
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شابم هدنشخب و  شاب  هک  مالسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .ارتقم » نکت  اردقم و ال  نک  ارذبم و  نکت  احمس و ال  نک  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
.لایع دوخ و  رب  هدنریگ ي  گنت  شابم  هزادنا و  هب  هدننک  قافنا  شاب  هدننک و  فارسا 

ییوخ

.دجنملا هقفنلا - یف  مهیلع  قیـض  هلایع : یلع  رتق )  ) هددب افارـسا و  هقرف  لاملا  رذـب ) ، ) حمـس وهف  دوجلا  لها  نم  راص  حمـس ) : ) هغللا
امب دوجلا ، هحامسلاب و  یـصو  و  شاعملا ، میظنت  لزنملا و  ریبدت  لئاسم  مها  یلا  همکحلا  هذه  یف  مالـسلا ) هیلع   ) ضرعت دق  ینعملا :
هدـی یف  ام  یلا  هلایعب  وا  هسفنب  جاتحا  ولف  هجاحلا ، يوذ  یلع  قاـفنالا  ءاـطعلا و  یف  ول  ریذـبتلا و  عنم  نکل  و  دوجوملا ، لاـملا  هعـسی 

یف هلها  وا  هسفن  یلع  قیضی  نا  ریتقتلا  و  ریذبتلا ، نم  ناک  هیهاکف  هفایض  یف  هلام  فرص  ول  هنا  امک  ریذبتلا  نم  عون  وهف  هریغل  هاطعاف 
: همجرتلا .راخدالا  لاملا و  عمجل  ابح  ءایرثالا  ضعب  هداع  وه  اـمک  هرـسی ، هتعـس و  عم  مهناـش  فلاـخی  وا  مهلاـح  رـضی  اـمب  هشیعملا 

.شابم رظن  گنت  ریگ و  تخس  یلو  شاب  ریگ  هزادنا  شابم ، جرخلو  شاب و  هدنشخب 

شابم هدب  مک  یلو  جرخ ، ریگ  هزادنا  شاب *** رود  ریذبت  کیل ز  شاب  هدنشخب 

يرتشوش

ناطیـشلا ناک  نیطایـشلا و  ناوخا  اوناک  نیرذبملا  نا  اریذبت  رذـبت  و ال  یلاعت … ( : لاقف  لوالا  اما  نامومذـم  ریتقتلا  ریذـبتلا و  لوقا :
و اروتق ) ناسنالا  ناک  قافنالا و  هیـشخ  متکـسمال  نذا  یبر  همحر  نئازخ  نوکلمت  متنا  ول  لق  : ) یلاعت لاقف  یناثلا  اما  و  اروفک .) هبرل 

ذخا ربخلا  یف  و  اماوق .) کلذ  نیب  ناک  اورتقی و  مل  اوفرـسی و  مل  اوقفنا  اذا  نیذـلا  و  : ) یلاـعت لاـقف  ردـقملا  حمـسلا  حودـمملا  اـمنا 
یف نوعبرالا - ثلاثلا و  لصفلا   ) .یلاعت هللا  هرکذ  يذلا  راتقالا )  ) اذـه لاقف  هدـیب  اهـضبق  یـصح و  نم  هضبق  مالـسلا ) هیلع   ) قداصلا

یخراف يرخا  هضبق  ذخا  مث  یلاعت  هرکذ  يذـلا  فارـسالا )  ) اذـه لاق  مث  اهلک  هفک  یخرا  يرخا و  هضبق  ذـخا  مث  قالخالا ) مراکم 
لتکم یلا  ماقف  مالسلا ) هیلع   ) قداصلا یلا  لئاس  ءاج  یفاکلا )  ) یف .یلاعت و  هرکذ  يذلا  ماوقلا )  ) اذه لاق  اهضعب و  کسما  اهضعب و 

لاقف رخآ  ءاج  مث  هدـیب  هلوانف  ذـخاف  ماقف  هلاسف  رخآ  ءاج  مث  هلوانف ، هدـیب  ذـخاف  ماقف  هلاسف  رخآ  ءاج  مث  هلواـنف  هدـی  ـالمف  رمت  هیف 
هلاسی و هیلا  اهنبا  هارما  تلسراف  هاطعا  الا  دحا  هلاسی  ناک ال  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا نا  لاق  مث  كایا  انقزار و  هللا  مالسلا :) هیلع  )

یلاعت هللا  هبداف  هیلا  هب  یمرف  هصیمق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ذـخاف لعفف  کصیمق ، ینطعا  لقف  یـش ء  اندـنع  سیل  لاق  ناف  هل : تلاق 
هیلع  ) مظاکلا نا  يور  و  اروسحم ) امولم  دـعقتف  طسبلا  لک  اهطـسبت  کقنع و ال  یلا  هلولغم  كدـی  لعجت  و ال  : ) لاـقف دـصقلا  یلع 

.راتقالا فارسالا و  نیهورکملا  نیب  لاقف  لایعلا  یلع  هقفنلا  نع  لئس  مالسلا )

هینغم

لقالا یلع  و  هجاحلا ، تقول  لضافلا  رخدـی  و  بسکی ، ام  نود  قفنیف  بقاوعلا ، ردـقی  ردـقملا : و  یغبنی ، امیف ال  لاـملا  قفنی  رذـبملا :
یش ء لک  عضی  و  ذبی ، رتقی و ال  نیللا ال  لهسلا  وه  حمسلا  و  هرورـض ، الب  هلایع  هسفن و  یلع  هقفنلا  یف  قیـضی  رتقملا : .ردقب و  اردق 

لک اهطـسبت  کقنع و ال  یلا  هلولغم  كدی  لعجت  و ال  : ) ءارـسالا هروس  نم  هیالا 29  تقطن  اـمک  نیب ، نیب  نک  ینعملا : و  هلحم ، یف 
.اروسحم امولم  دعقتف  طسبلا 
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هدبع

یطعی هناک ال  هقفنلا  یف  قیضملا  رتقملا  هردق و  یلع  قفنیف  هتمیقب  یش ء  لک  ردقی  هناک  دصتقملا  ردقملا  ارتفم : نکت  اردقم و ال  … 
شیعلا نم  هقمرلا  يا  رتقلا  الا 

يرفعج

مالسالا ضیف 

دح زا  زواجت  طارفا و  هک   ) اجیب فارسا و  دح  هب  هن  یلو  شاب  هدنشخب  تسا : هدومرف  طیرفت ) طارفا و  زا  یهن  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
(. دشاب دح  رد  ریصقت  طیرفت و  نآ  هک   ) شابم ریگتخس  شاب و  ور  هنایم  و  دشاب )

ینامز

دح رد  هک  یجرخلو  تسا و  هدـش  نآ  هراـبرد  یناوارف  ياهـشرافس  هـک  تـسا  هدیدنـسپ  ياهـشور  زا  یکی  جراـخم  رد  يور  هناـیم 
( .تسا هدش  یفرعم  ناطیش  ردارب  رذبم   ) هک هتفرگ  رارق  شهوکن  دروم  هک  اجنآ  ات  دسرب  ریذبت  فارسا و 

يزاریش دمحم  دیس 

حالـصلا و ردـقب  قفنت  ناب  اردـقم ) نک  و   ) ءاـطعالا یف  افرـسم  يا  ارذـبم ) نکت  ـال  و   ) ایخـس يا  احمـس ) نک  : ) مالـسلا هیلع  لاـق  و 
.قافنالا یف  اقیضم  يا  ارتقم ) نکت  و ال   ) همکحلا

يوسوم

یلع قیـضملا  رتقملا : .دـصتقملا  ردـقملا : .هلحم  ریغ  یف  لاملا  عضی  يذـلا  رذـبملا : .ریذـبت  ریتقت و ال  ریغ  نم  داوجلا  حمـسلا : هغللا :
ددبی ارذبم  نوکی  الف  هلاوما  فرص  هروما و  ریبدت  یف  لادتعالا  هلاح  یف  ناسنالا  نوکی  نا  مالسلا  هیلع  رما  حرـشلا : .هقفنلا  یف  هسفن 

هعمج و یف  هبغر  لاملا و  یف  ابح  هلها  نم  لوعی  نم  یلع  اهیلع و  اقیـضم  هسفن  یلع  ارتقم  نوکی  ـال  هدـئاف و  نودـب  اـهقرفی  هلاوما و 
و : ) یلاعت هلوق  نم  ذوخام  اذه  ریتقت و  نود  هتردق و  بسحب  فرـصی  اردقم  ریذبت و  نودب  یطعی  احمـس  نوکی  نا  بجی  لب  هراخدا 

ناوخا اوناک  نیرذـبملا  نا  : ) یلاعت هلوق  و  اروسحم ) …  امولم  دـعقتف  طسبلا  لک  اهطـسبت  کقنع و ال  یلا  هلولغم  كدـی  لـعجت  ـال 
 … ( اروفک هبرل  ناطیشلا  ناک  نیطایشلا و 

یناقلاط

« .شابم ریگتخس  رادهگن و  هزادنا  شابم و  راک  فارسا  شاب و  هدنشخب  »

.تسا لیئارسا  ینب  هروس  تایآ 27 و 29  زا  سبتقم  همه  نانخس  نیا  دیوگ : یم  هملک  نیا  حرش  رد  دیدحلا  یبا  نبا 

مراکم
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مالسلا هیلع  لاق  و 

 . ًارِّتَقُم ْنُکَت  َال  ًارِّدَقُم َو  ْنُک  ،َو  ًارِّذَبُم ْنُکَت  َال  ًاحَمَس َو  ْنُک 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

شاب رگ  باسح  یگدنز  رد  نکم و  فارسا  هار  نیا  رد  شاب و  دنمتواخس 

زا تسا و  هدروآ  فاک  فرح  رد  مکحلاررغ  رد  يدـمآ  ار  زیمآ  تمکح  مالک  نیا  هنامیکح : راتفگ  دنـس  .شابم . (  ریگ  تخـس  و 
هدوب هرامـش 2  تمکح  لیذ  رد  هلمج  نیا  هک  دوش  یم  هدافتـسا  نیظعاولا  هضور  باـتک  رد  يافوتم 508 )  ) يروباشین لاـتف  تیاور 
جهن مامت  باتک  رد  (. ،ج 4،ص 31 هغالبلا جـهن  رداصم  ) .تسا هتفرگ  هغالبلا  جـهن  زا  ریغ  يردـصم  زا  دـهد  یم  ناـشن  نیا  تسا و 

،ص هغالبلا جهن  مامت  ) .تسا هدروآ  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  شدنزرف  هب  ماما  حورشم  همان  تیصو  يال  هبال  رد  ار  نآ  هغالبلا 
(.( 967

! عونمم طیرفت  طارفا و 

دنمتواخـس :» دیامرف یم  دنک و  یم  یلام  ياه  شـشخب  لذب و  رد  لادتعا  هب  توعد  انعمرپ  هاتوک و  نخـس  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
َال ًارِّدَقُم َو  ْنُک  ،َو  ًارِّذَبُم ْنُکَت  َال  ًاحْمَس َو  ْنُک  ( ؛» شابم ریگ  تخس  شاب و  رگ  باسح  یگدنز  رد  نکم و  فارسا  هار  نیا  رد  شاب و 

( . ًارِّتَقُم ْنُکَت 

دنچره هلئسم  نیا.دنناد  یم  طیرفت  طارفا و  نایم  رد  طسو  دح  ار  یقالخا  لیاضف  مامت  ، یمالسا قالخا  ياملع  زا  يرایـسب  میناد  یم 
رارق هلیذر  تفـص  ود  ناـیم  رد  هک  تـسا  قداـص  تواخـس  تلیـضف  هـلمج  زا  تافـص  زا  يرایـسب  دروـم  رد  یلو  ؛ درادـن تیموـمع 

.ریتقت لخب و  ،و  ریذبت فارسا و  : هتفرگ

راک هب  لاوما  دروم  رد  هژاو  نیا  نوچ  یلو  ؛ تسا هناد  ندیـشاپ  يانعم  هب  لصا  رد  رذـن ) نزو  رب  «) رذـب » هشیر زا  « ریذـبت » هدام زا  رّذـبُم 
لداعم.دـننک یم  لیم  فیح و  ار  نآ  هدرک و  فرـصم  تسردان  تروص  هب  ار  دوخ  لاوما  هک  دوش  یم  قـالطا  یناـسک  راـک  هب  دور 

هیور یب  فالتا  ریذبت  هیور و  یب  فرصم  فارـسا  هک  تسا  نیا  فارـسا  اب  نآ  توافت  تسا و  شاپ  تخیر و  زورما  یـسراف  رد  نآ 
تـسا نکمم  دـنوش  لامعتـسا  هناگادـج  هاـگره  یلو  ؛ دـنریگ رارق  مه  لـباقم  رد  هژاو  ود  نیا  هک  تسا  یتروـص  رد  نیا  هـتبلا.تسا 

.دنشاب هتشاد  یماع  موهفم 

سیـسخ لیخب و  يانعم  هب  دور  راـک  هب  لاوما  دروم  رد  هک  یماـگنه  تسا و  نتفرگ  گـنت  ياـنعم  هب  لـصا  رد  « ریتقت » هداـم زا  « رِّتقُم »
.تسا ریتقت  ریذبت و  نایم  رد  طسو  دح  هک  تسا  لاوما  حیحص  تیریدم  يانعم  هب  ریدقت  هدام  زا  « رّدقم » .تسا ندوب 

اُوناک َنیِرِّذَبُْملا  َّنِإ  ًاریِذـْبَت * ْرِّذَُـبت  ِلِیبَّسلا َو ال  َْنبا  َنیِکْـسِْملا َو  ُهَّقَح َو  یبْرُْقلا  اَذ  ِتآ  َو  : »» دـیامرف یم  نیرّذـبم  هرابرد  دـیجم  نآرق 
ناردارب ناگدننک  ریذـبت  هک  ارچ  ، نکم ریذـبت  نک و  ادا  ار  هار  رد  ناگدـناماو  نادنمتـسم و  نادـنواشیوخ و  قح  ِنیِطایَّشلا ؛» َناوْخِإ 

.( هیآ 26 و 27 ، ءارسا «. ) . دنناطیش
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اوُُرتْقَی َو َْمل  اُوفِرُْـسی َو  َْمل  اوُقَْفنَأ  اذِإ  َنیِذَّلا  َو  : »» دیامرف یم  نامحرلا  دابع  هدـیزگرب و  ناگدـنب  يالاو  تافـص  هرابرد  رگید  ياج  رد 
دنراد و يریگ  تخس  لخب و  هن  دننک و  یم  فارـسا  هن  دننک  یم  قافنا  هک  یماگنه  هک  دنتـسه  یناسک  اهنآ  ًاماوَق ؛» َِکلذ  َْنَیب  َناک 

.( هیآ 67 ، ناقرف «. ) . دننک یم  تیاعر  ار  لادتعا  دح  ، ود نیا  نایم  رد 

: دیوگ یم  يوار.تسا  هدش  نایب  لادتعا  دح  نیا  یبلاج  نشور و  لاثم  رکذ  اب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یتیاور  رد 

َلاَق َُّمث  اَهَّلُک  ُهَّفَک  یَخْرَأَف  يَرْخُأ  ًهَْضبَق  َضَبَق  َُّمث  ِِهباَتِک  ِیف  ُهَّللا  ُهَرَکَذ  يِذَّلا  ُراَْتقِْإلا  اَذَـه  َلاَقَف  ِهِدَِـیب  اَهَـضَبَق  ًیـصَح َو  ْنِم  ًهَْضبَق  َذَـخَأَف  »
رد مکحم  تشادرب و  هزیرگنس  زا  یتشم  ماما  ُماَوَْقلا ؛ اَذَه  َلاَق  اَهَضَْعب َو  َکَْسمَأ  اَهَضَْعب َو  یَخْرَأَف  يَرْخُأ  ًهَْضبَق  َذَخَأ  َُّمث  ُفاَرْسِْإلا  اَذَه 

دوخ تسد  نانچ  تشاد و  رب  يرگید  تشم  هاگ  نآ.تسا  نیمه  هدومرف  دـنوادخ  هک  راتقا  لخب و  : دومرف سپـس  تفرگ  دوخ  تسد 
هک دوشگ  يروط  هب  ار  نآ  تشادرب و  يرگید  تشم  هاـگ  نآ  تسا  فارـسا  نیا  دومرف  تخیر و  نیمز  يور  نآ  همه  هک  دوشگ  ار 

دیجم نآرق  رد  هک   ) تسا ماوق  نامه  نیا  دومرف  تخیر و  ورف  ناتـشگنا  يال  هبال  زا  يرادقم  دـنام و  یقاب  تسد  فک  رد  يرادـقم 
. ( ،ج 4،ص 54،ح 1 یفاک («. ) . تسا هدمآ 

نهاریپ ياـضاقت  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ  زا  یلئاـس  صخـش  هـک  تـسا  هدـمآ  زین  « ءارـسا » هروـس هـیآ 29  لوزن  نأــش  رد 
دش ببـس  نایرج  نیا.دورب  دجـسم  هب  زامن  يارب  دناوتن  زور  نآ  هک  دش  ببـس  رما  نیمه  دیـشخب و  وا  هب  ار  دوخ  نهاریپ  ربمایپ.درک 

.تسا هدرپس  یـشومارف  هب  ار  شزامن  هدش و  یمرگرـس  وهل و  لوغـشم  ای  هدنام  باوخ  دمحم  دـنیوگب  ددرگ و  زاب  ناقفانم  نابز  هک 
َكَدَی ْلَعْجَت  َو ال  : »» داد روتسد  نینچ  ربمایپ  هب  دش و  لزان  قوف  هیآ  دنتشگ ) هدنمرـش  دندش  ربخاب  راک  نایرج  زا  هک  یماگنه  یلو  )

ششخب قافنا و  و   ) نکم ریجنز  شیوخ  ندرگ  رب  ار  دوخ  تسد  ًاروُسْحَم ؛» ًامُولَم  َدُعْقَتَف  ِطْسَْبلا  َّلُک  اهْطُْـسبَت  َکُِقنُع َو ال  یلِإ  ًَهلُوْلغَم 
ورف دوخ  راـک  زا  يریگرارق و  شنزرـس  دروم  يوش و  نیـشن  هناـخ  هک  ياـشگم  ار  دوخ  تسد  زین )  ) دـح زا  شیب  و  اـمنم ) كرت  ار 

«. ینام

رد هک  نتـشیوخ ) رب  نارگید  نتـشاد  مدـقم   ) راثیا اب  هنوگچ  قافنا  رد  يور  هناـیم  رد  دـیکات  هک  دـیآ  یم  شیپ  لاؤس  نیا  اـجنیا  رد 
هب هدمآ و  ریـسا  میتی و  نیکـسم و  ناتـساد  »و  رهد » هروس لوزن  نأش  رد  هچنآ  لثم  تسا  راگزاس  هدـمآ  نایاوشیپ  زا  يرایـسب  تالاح 

.دش لزان  ًاریِسَأ » ًامِیتَی َو  ًانیِکْسِم َو  ِهِّبُح  یلَع  َماعَّطلا  َنوُمِعُْطی  َو   » هفیرش هیآ  نآ  لابند 

ترابع هب.تسا  ینیعم  دراوم  هب  طوبرم  هک  صاخ  یمکح  راـثیا  تسا و  ماـع  یمکح  لادـتعا  هلئـسم  ، تسا نشور  لاؤس  نیا  خـساپ 
شـشخب هک  تسا  ییاـج  هـب  طوـبرم  راـثیا  هـب  روتـسد  ، هوـالع هب.تسانثتـسا  کـی  راـثیا  قاـفنا و  هلئـسم  رد  لادـتعا  رب  لـصا  : رگید

روتـسد زا  دـیاب  تروص  نیا  ریغ  رد  ددرگن  « روسحم و« مولم » دـنکن و« داـجیا  ناـسنا  یگدـنز  رد  يا  هداـعلا  قوـف  یناـماسبان  ، ناوارف
.درک يوریپ  لادتعا 

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abu Talib said the following : “ Be generous but not extravagant; be
.” thrifty but not stingy
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اهوزرآ هب  نتسبن  لد  رد  : 34 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

یَنُملا ُكرَت  یَنِغلا  ُفَرشَأ  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

 . تساهوزرآ كرت  يزاین ، یب  نیرتهب  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 

يدیهش

.تساهوزرآ نداهناو  يزاین ، یب  نیرت  فیرش 

یلیبدرا

تسوزرآ كرت  يرگناوت  نیرتفیرش 

یتیآ

.تساهوزرآ كرت  يرگناوت  نیرترب  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . تساهوزرآ ندراذگاو  يزاین  یب  نیرترب  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

.توجر نم  بیرق  وه  .ء و  یشلا  تینمت  نم  ینعمب  امهالک  و  هینما ، عمج  ینامالا  و  هینم ، عمج  ینملا  و 

يردیک

مثیم نبا 
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تسپ تافص  اب  هارمه  دنسپان  يوخ  نیا  هک  اجنآ  زا  .نتشاد  وزرآ  ینعم  هب  هینم  عیمج  ینم  تساهوزرآ .) كرت  يرگناوت  نیرتالاب  )
رد مالـسلا ) هیلع   ) ماما تسا ، هدـیاف  یب  ياهراک  هب  یمرگرـس  وزرآ  دـح  نیرتمک  و  تساهنآ ، لاـثما  زآ و  صرح و  دـننام  يرگید 

هـشیپ مزلتـسم  وزرآ  ندرک  اـهر  هک  تسا  یهیدـب  .تسا  هدوـمرف  نآ  نیع  هکلب  يرگناوـت و  نیرترب  هب  ریبـعت  نآ ، كرت  هـب  قـیوشت 
.تسا یحور  يزاین  یب  يونعم و  يرگناوت  تعانق ، همزال ي  و  تعانق ، نتخاس 

دیدحلا یبا 

 . یَنُْملا ُكْرَت  یَنِْغلا  ُفَرْشَأ  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

.كانه هرکذن  مل  ام  انهاه  رکذن  ینملا و  یف  ریثک  لوق  انم  قبس  دق 

.ینملا لاقف  اعاتم  مودأ  ءیش  يأ  رکب  یبأ  نب  هللا  دیبع  لئس 

.معنلا رمح  ینملا  نم  یبیصنب  ینرسی  ام  هدرب  یبأ  نب  لالب  لاق  و 

.رصبلل قنورلاک  سفنلل  ینامألا  لاقی  ناک  و 

اقئاس فلاتملا و  هوشح  ءاعو  عمطلا  ناک  امبر  هیتأی و  نم ال  یتأی  ظحلا  رئاصبلا و  نیعأ  یمعت  یناـمألا  ءاـمکحلا  ضعب  مـالک  نم  و 
الإ ناطلسلاب  ینغلا  كردی  اقارحإ و ال  اهعرسأ  رانلا  یلإ  ءایـشألا  برقأ  نأ  امک  هبحاص  ناطلـسلاب  سانلا  یقـشأ  همادنلا و  یلإ  وعدی 

ءاوهلا دیعب  وهف  ءاملا  ردک  رحبلا  ناک  نإ  متکنم و  نید  بعت و  مسج  هفئاخ و  سفن 

یناشاک

تعانق تسا و  تعانق  مزال  وا  هک  اریز  تسا  اهوزرآ  كرت  يرگناوت  نیرت  فیرش  ینملا ) كرت  ینغلا  فرـشا  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
ینفی زنک ال  هعانقلا  لیلد : هب  ینغ  مزلتسم 

یلمآ

ینیوزق

ینملا یلع  لاکتالا  كایا و   ) هدومرف مالـسلا ) هیلع  نسح  یبتجم  ماما   ) تیـصو رد  هچناـنچ  تساـهوزرآ  كرت  يرگناوت  نیرتفیرش 
( یکونلا عیاضب  اهناف 

یجیهال

.تسوزرآ كرت  يزاین  یب  نیرت  فیرش  هک  مالسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .ینملا » كرت  ینغلا  فرشا  : » مالسلا هیلع  لاق  و 

ییوخ
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اهنم دلوتی  ملومرقف  هدـیدش و  هجاح  اهـسفنب  یه  و  هلیـصخت ، رذـعتی  وا  هدوجو  نکمی  ام ال  عقوت  یه  هینم و  عمج  ینملا ): : ) ینعملا
لامجلا تابرل  عوضخلا  یلا  ناسنالا  رجت  هیناوهشلا  ینملاف  هفرش ، ناسنالا و  همارکب  سمت  هریسی  ریغ  هملوم  دئادش  هریثک و  تاجاح 

عمج هینم  و  لاذنالا ، لاجرلا  هاجت  ناسنالا  عضخت  هیلاعلا  بترلا  لیـصحت  هاجلا و  یف  ینملا  و  لالادـلا ، جـنغلاب و  هنفلکی  ام  لمحت  و 
.تابثلا هعانقلا و  همزالم  تاینمالا و  كرت  ینغلا  فرـشاف  فرـشلاب ، هسام  هبعـص  قاـشم  لـمحتب  ناـسنالا  فلکت  راـخدالا  لاـملا و 

.تسا يدنمزآ  وزرآ و  كرت  يزاین ، یب  نیرتفرشاب  همجرتلا :

سب نک  ؛ وزرآ هب  دیوگ  هکنآ  سک *** ره  يزاین ، یب  نیرتهب 

يرتشوش

فیک .راذتعالا و  نم  هجابیدـلا  یف  هلاق  ام  ههجو  و  رارکت ، انه  هرکذـف  هناونع 3/211 . ءزج  فنصملا  هلقن  لوقا : مالـسلا : هیلع  لاق  و 
.ینغ فرشا  هانغ  نوکیف  ایندلا  قئالع  نم  ریثک  نع  ینغتسا  ینملا  كرت  نم  نا  مالسلا  هیلع  هلاق  ام  هجوف  ناک 

هینغم

نم عونلا  اذه  .سانلا و  نع  اینغ  و  یفاعم ، امیلـس  و  القاع ، املاع  نوکی  نا  و  راب ، دلو  هحلاص و  هجوز  هل  نوکت  نا  ینمتی  ناسنا  لک 
لکل ریخلا  و  هللا ، نم  همحرلا  وفعلا و  ینمتی  يذـلا  اما  هترطف ، ناسنالا و  هعیبطل  يرهق  مزال  هنـال  رـشب ، ـال  ریخب و  فصوی  ـال  ینمتلا 

هیادـهلا اوتمت  نینموملا  حـلاص  اـیلع و  یبـنلا و  نا  کـش  نم  سیل  .راـیخالا و  نیبـیطلا  نم  وهف  هلها  ملظلا و  هللا  قحمی  نا  و  ساـنلا ،
بلجی ینمتلا ال  ناف  لاح  هیا  یلع  .لبقم و  ریغ  یف  عمطلاک  هبشا ، قمحلاب  وه  يذلا  ینمتلا  نع  ملکتی  مامالاف  هیلع  .نیعمجا و  سانلا 

دقف الا  ینملا و  نسحا  نکت  اقح  نکت  نا  ینم  یبنتملا : لاق  امک  نیح ، یلا  اهردخی  تاوهـشلا و  عدخی  دق  .ارـض و  عفدـی  و ال  اعفن ،
ادغر انمز  اهب  انشع 

هدبع

هنع ینغتسا  ائیش  دهز  نم  نال  لماک  ینغ  اهکرت  یف  هسفنل و  ناسنالا  هانمتی  ام  هینم  عمج  ینملا  ینملا : كرت  ینغلا  … 

يرفعج

مالسالا ضیف 

وزرآ اریز   ) تسا اهوزرآ  ندادن  هار  لد  هب  يزاین  یب  يرگناوت و  نیرترب  تسا : هدومرف  اهوزرآ ) هب  نتسبن  لد  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
(. دزاس یم  دنمزاین  ار  ناسنا 

ینامز

ناسنا يونعم  یگدنز  ریـسم  هکلب  دزاس ، یم  مدرم  دـنمزاین  ار  ناسنا  اهنت  هن  يویند ، روما  رد  مه  نآ  زارد  رود و  ياهوزرآ  حیـضوت 
يوس هب  ار  دعـس  نبا  هک  دوب  ير  تموکح  يوزرآ  هدـنز  دـهاش  .دـهد  یم  طوقـس  ار  ناـسنا  اـسب  هچ  دـنادرگ و  یم  ضوع  مه  ار 
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هک دروخ  یم  فسات  مه  تمایق  زور  دیسرن ! مه  ير  تموکح  هب  دش  هدولآ  نیـسح  ماما  نوخب  شتـسد  ماجنارـس  دناشک و  ءالبرک 
.درک تعیب  نایدیزی  اب  ارچ 

يزاریش دمحم  دیس 

نم ذا  ناسنالل  ینغ  اذـه  كرت  یف  و  هسفنل ، ناـسنالا  هاـنمتی  اـم  یه  و  هینم ، عمج  ینملا ) كرت  ینغلا  فرـشا  : ) مالـسلا هیلع  لاـق  و 
.هوحن لاملاب و  ینغلا  ماسقا  فرشا  سفنلا  ینغ  و  سفنلا ، ینغ  ناک  اهکرت ، اذاف  هیف ، نماک  رقفل  اهانمتی  امنا  ءایشالا ، ینمتی 

يوسوم

ام بلطی  هتایح  شیعی  ءایـشالا و  نم  اریثک  ناسنالا  ینمتب  حرـشلا : .هسفنل  ناـسنالا  هاـنمتی  اـم  ینمتلا ، وه  هینملا و  عمج  ینملا : هغللا :
هتمارک و هسفن و  نم  لذبی  اهقیقحت  لیبس  یف  شیعی  اذکه  هتـساعت و  تدادزا  اهقیقحت  رخات  املک  هیلع و  حلت  تاینمالا  هذه  ینمتی و 

 … اهلمهی تاینمالا و  كرتی  نا  هالعا  ینغلا و  فرشا  ناک  انه  نم  هیف و  ام  لذلا  نم  کلذ  یف  هناهالل و  ضرعتی 

یناقلاط

« .تساهوزرآ ندرک  اهر  يرگناوت  نیرت  فیرش  »

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

 . یَنُْملا ُكْرَت  یَنِْغلا  ُفَرْشَأ 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

اهبنارگ رهوگ  نیا  : میناوخ یم  هغالبلا  جـهن  رداصم  باتک  رد  هنامیکح : راتفگ  دنـس  .تساهوزرآ . (  كرت  ، يزاین یب  انغ و  نیرترب 
هبطخ نیا  دنچره   ) دنا هدرک  لقن  ار  نآ  یضر  دّیـس  زا  لبق  املع  زا  يرایـسب  هک  « هلیـسو » هبطخ هب  فورعم  تسا  يا  هبطخ  زا  یـشخب 
ثحب دروم  هلمج  هدرک و  لقن  دوخ  باتک  رد  ار  هبطخ  نیا  لوقعلا  فحت  باـتک  بحاـص  : هلمج زا  تسا ) هدـماین  هغـالبلا  جـهن  رد 
يدایز هدع  یضر  دّیس  زا  دعب  اما  تسا و  هدروآ  یفاک  هضور  رد  ار  نآ  یـضر  دّیـس  زا  شیپ  ینیلک  موحرم  زین  تسا و  نآ  رد  ًانیع 

زین قودص  خیش  موحرم  نیا  رب  هفاضا  ،ج 4،ص 31 .) هغالبلا جهن  رداصم  ) .منیب یمن  اهنآ  مان  رکذ  هب  يزاین  هک  دنا  هدرک  لقن  ار  نآ 
رکذ هلمج 211  يال  هبال  رد  راصق  تاملک  همادا  رد  هلمج  نیا  نیع  هوـالع  هب  ،ج 4،ص 389  هیقفلا هرـضحی  نم ال  باتک  رد  ار  نآ 

 ( .تسا هدش 

انغ نیرترب 

یب انغ و  نیرترب  :» دیامرف یم  ، دهد یم  يزاین  یب  انغ و  نابلاط  همه  هب  یگرزب  سرد  شرابرپ  هاتوک و  نخس  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
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( . یَنُْملا ُكْرَت  یَنِْغلا  ُفَرْشَأ  ( ؛» تساهوزرآ كرت  ، يزاین

قطنم زا  رود  زارد و  رود و  ياـهوزرآ  روظنم  مالـسلا ، هیلع  ماـما  ینارون  تراـبع  نیا  رد  تسا و  وزرآ  ياـنعم  هب  « هینمُأ » عـمج « ینُم »
هب اهنآ  همه  نوچ  وس  کی  زا  اریز  ، دـنک یم  بلـس  ناسنا  زا  ار  يزاین  یب  انغ و  اهوزرآ  هنوگ  نیا  تسا  یهیدـب.تسا  عرـش  لـقع و 

فیرـش هاوخ  یناسنا  ره  لباقم  رد  دیاب  دـنک و  یم  نآ  نیا و  هب  ندـش  لسوتم  هب  راداو  ار  وا  تسا  ینتفاین  تسد  ناسنا  دوخ  هلیـسو 
.تسین راگزاس  زگره  يزاین  یب  انغ و  اب  نیا  دنک و  زارد  تجاح  تسد  ، شزرا یب  ای  دشاب  شزرااب  ، عیضو ای  دشاب 

ًالمع دنک و  هریخذ  ار  نآ  همه  دزرو و  لخب  دوخ  تورث  ندرک  فرـصم  رد  دـیاب  ییاهوزرآ  نینچ  هب  ندیـسر  يارب  رگید  يوس  زا 
.دشاب هتشاد  يا  هناریقف  یگدنز 

مکحلاررغ رد  یتـیاور  رد.دـنک  هنیزه  اـهوزرآ  نیا  هب  ندیـسر  يارب  دـیاب  ار  دوخ  رکف  حور و  شمارآ  یـسک  نینچ  موس  يوـس  زا 
: تسا هدمآ 

،ح 7213. مکحلاررغ «. ) . تسا زارد  رود و  ياهوزرآ  كرت  ینارگن ) بارطـضا و  ي   ) وراد نیرتدنمدوس  یَنُْملا ؛ ُكْرَت  یَنِْغلا  ُعَْفنَأ  »
(

یب انغ و  هب  ناسنا  ، دوش كاپ  ناسنا  رکف  هحفـص  زا  اهوزرآ  نآ  هاگره  ؛ تسا زارد  رود و  ياهوزرآ  هدـییاز  اه  یگتـسباو  نیا  ماـمت 
.تسا هدرمش  انغ  نیرتهب  نیرترب و  ار  اهوزرآ  نیا  كرت  مالسلا  هیلع  ماما  لیلد  نیمه  هب  دبای و  یم  تسد  یشزرارپ  يزاین 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  ماما  تسا  هدمآ  تمکح 371  رد  هک  يرگید  ریبعت  رد 

بوسحم ینالوط  ياهوزرآ  لباقم  هطقن  هک  یتعانق  نامه   ) تسین تعانق  زا  رت  هدننک  زاین  یب  یجنگ  چیه  هَعاَنَْقلا ؛ َنِم  یَنْغَأ  َْزنَک  َال  »
(«. دوش یم 

: دومرف ، تسا هدرک  لقن  هرهابلا  هرد  زا  ار  نآ  یسلجم  همالع  هک  یتیاور  قبط  مالسلا  هیلع  يداه  ماما 

ینک و مک  ار  وزرآ  هنماد  هک  تسا  نآ  يرگناوت  انغ و  طُونُْقلا ؛ ُهَّدِش  ِسْفَّنلا َو  ُهَّرِـش  ُْرقَْفلا  َکیِفْکَی َو  اَِمب  اَضِّرلا  َکیِّنَمَت َو  ُهَِّلق  یَنِْغلا  »
( اهوزرآ همه  هب  ندیـسر  زا   ) ادیدش ریذپان و  يریـس  یمدآ  سفن  هک  تسا  نآ  رقف  یـشاب و  دنـسرخ  تسا  هداد  وت  هب  ادـخ  هچنآ  هب 

.( ،ج 75،ص 368،ح 3 راونالاراحب «. ) . دشاب دیمون 

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said the following: "The best of riches is the abandonment of
." desires

ندیناجنر نایز  رد  : 35 تمکح
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هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

َنوُمَلعَی َال  اَِمب  ِهِیف  اُولاَق  َنوُهَرکَی  اَِمب  ِساّنلا  َیلِإ  َعَرسَأ  نَم  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

نآ زا  هک  تفگ  دنهاوخ  يزیچ  وا  هراب  رد  دنک ، باتـش  دنرادن ، شوخ  مدرم  هک  يراک  ماجنا  رد  یـسک  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 
 . دنرادن یعالّطا 

يدیهش

.دننادن هک  دنیوگ  نآ  شا  هراب  رد  دنهاوخن ، هک  دیوگ  نآ  نامدرم  هب  اباحم  یب  هک  ره 

یلیبدرا

هبضغ توق  تبلغ  ههجب  دننادن  هچنآ  وا  قح  رد  دنیوگ  دندرمش  هورکم  هک  ار  يزیچ  نامدرم  يوسب  دناباتش  هک  ره  دومرف  و 

یتیآ

.دننادن هک  دنیوگ  نآ  شا  هراب  رد  دنراد ، شوخان  شمدرم  هک  دباتشب ، يراک  هب  هک  ره  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . دنیوگ یم  وا  قح  رد  دنناد  یمن  ار  هچنآ  مدرم  دباتشب ، تسین  دنیاشوخ  ار  مدرم  هک  ییاهراک  هب  هک  یسک  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

مثیم نبا 

یناسنا عبط  هک  اجنآ  زا  دنناد .) یمن  هک  دـنیوگب  ییاهزیچ  وا ، هرابرد ي  ددرگ ، مدرم  شجنر  ثعاب  هک  دباتـشب  یلمع  هب  سک  ره  )
غورد ای  تسار  هب  ار  يذوم  صخش  مان  اعبط  مدرم  رتشیب  دزرو ، یم  ینمـشد  هنیک و  هدنهدرازآ ي  هب  تبـسن  و  دراد ، ترفن  رازآ  زا 
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.دنزاس گنهامه  قفاوم و  دوخ  اب  وا ، تیذا  عفر  رد  ار  ناگدنونش  ات  دنرب ، یم  یتشز  هب  لامتحا  هب  ای  و 

دیدحلا یبا 

[ اَم  ] ِهِیف اُولاَق  َنوُهَرْکَی  اَِمب  ِساَّنلا  َیلِإ  َعَرْسَأ  ْنَم  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

 . َنوُمَْلعَی اَِمب َال 

 ) یـضفأ دنقرمـس  ملـسم  نب  هبیتق  حـتف  امل  لاق  لماکلا  یف  دربملا  اـهرکذ  هیاـکح  یلع  هیف  اـنهاه  رـصتقنل  عساو و  ریثک  ینعملا  اذـه 
ام میظع  سانلا  يری  نأ  دارأف  اهلثم  ری  مل  تالآ  یلإ  و  اـهلثم ).» :» لـماکلا هلثم (  ری  مل  ثاـثأ  یلإ   ( .اـضیرع راـص  عستا و  يأ  ؛ یـضفأ

نیـضحلا اذإف  ملالـسلاب  اهیلإ  یقتری  رودق  اهنحـص  یف  تشرفف و  رادب  رمأف  مهیلع  رهظ  نیذلا  موقلا  رادقأ  مهفرعی  هیلع و  هب  هللا  معنأ 
لاق ملسم  نب  هللا  دبع  هآر  املف  ریبک  خیش  نیضحلا  مهبتارم و  یلع  سولج  سانلا  لبقأ و  دق  یشاقرلا  هلعو  نب  ثراحلا  نب  رذنملا  نب 
ناک دـق  فعـضی و  هللا  دـبع  ناک  هل و  نذأی  نأ  الإ  هللا  دـبع  یبأف  باوجلا  ثیبخ  هنأل  هدرت  لاـق ال  هتبتاـعم  یف  یل  نذـئا  هبیتق  هیخـأل 

روست نع  کمع  نسأ  لجأ  لاق  ناـساس  اـبأ  اـی  تلخد  باـبلا  نم  لاـقف أ  نیـضحلا  یلع  لـبقأف  کـلذ  لـبق  هأرما  یلإ  اـطئاح  روست 
ناک ول  نالیغ و  لجأ و ال  لاق  اهلثم  يأر  لئاو  نب  رکب  بسحأ  ام  لاق  يرت  الأ  نم  مظعأ  یه  لاق  رودقلا  هذه  تیأر  لاق أ  ناطیحلا 

اهاصخ رجت  لئاو  نب  رکب  انرمأ و  انلزع و  لوقی  يذـلا  فرعت  ناساس أ  ابأ  ای  هللا  دـبع  هل  لاـق  نـالیغ  مسی  مل  ناعبـش و  یمـس  اـهآر 
 ( . .لمآلا هبغر  - ردب نب  هثراح  وه  هفلاحت (  نم  یغتبت 

ریشق ینب  داق  مزعلا  یندأب  لوقی  يذلا  فرعأ  هفرعأ و  لجأ  لاق 

 . لئاو نب  رکب  هاوفأ  تقرع  اذإ  عمسم  نبا  لوح  دزألا  حاقف  نأک  لوقی  يذلا  فرعتف  لاق أ  بیخی  نم  هبیخ  ای  دیری 

.لهجم یف  اوحبصأ  هبیتق  ول ال  مهوبأ  مهمأ و  هبیتق  موق  لوقی  يذلا  فرعأ  هفرعأ و  معن  لاق 

ْنُکَی َْمل  ِرْهَّدـلا  َنِم  ٌنیِح  ِناْسنِْإلا  یَلَع  یتَأ  ْلَه  بیطألا  رثکألا  هنم  أرقأ  لاق  ائیـش  نآرقلا  نم  أرقت  لهف  هیورت  كارأف  رعـشلا  اـمأ  لاـق 
كرحت امف  لاق  هریغ  نم  یلبح  یه  هیلإ و  تلمح  نیضحلا  هأرما  نأ  ینغلب  دقل  هللا  لاقف و  هبضغأف  ناسنإلا 1 ) . هروس   ) ًاروُکْذَم ًاْئیَش 

ملـسم نب  هللا  دبع  لاقی  امک  نیـضحلا  نب  نالف  لاقیف  یـشارف  یلع  امالغ  دلت  نوکی  ام  هلـسر و  یلع  لاق  مث  یلوألا  هتئیه  نع  خیـشلا 
.كریغ هللا  دعبی  لاق ال  هللا و  دبع  یلع  هبیتق  لبقأف 

وبأ لاق  لـماکلا 3:13،14؛ هریغ (  هـمجعملا  داـضلاب  نیـضحلا  همــسا  نـم  برعلا  یف  سیل  هـمجعملا و  داـضلاب  نیــضحلا  وـه  تـلق 
لوقی هل  ؛و  هعیبر یلع  هّللا  همحر  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  ءاول  هدیب  نیضحلا  ناک  و.هلع  نب و  ثراحلا  نب  نیرذنملا  نب  نیـضحلا  :» سابعلا

 . ( .امّدقت نیضح  اهمّدق  لیق  اذإ  اهّلظ  قفخی  ءادوس  هیار  نمل  لئاقلا :

یناشاک

نآ هراک  دنرمش و  هورکم  هک  ار  يزیچ  نامدرم  يوس  هب  دناباتش  هک  یسک  نوهرکی ) امب  سانلا  یلا  عرـسا  نم  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
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روصت دزن  ناشیا  لوقع  رب  تیبضغ  توق  ندش  بلاغ  هطساو  هب  دننادن  هک  ار  يزیچ  وا  قح  رد  دنیوگ  نوملعی ) ام ال  هیف  اولاق   ) دنشاب
هورکم

یلمآ

ینیوزق

صئاقن بیاعم و  زا  دننادیمن  هچنآ  وا  قح  رد  دنیوگ  ار  نآ  دنهراک  هچنآ  هب  نامدرم  هب  دباتشب  هک  ره 

یجیهال

هب دباتـشب  هک  یـسک  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .نوملعیال » ام  هیف  اولاق  نوهرکی ، امب  سانلا  یلا  عرـسا  نم  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
.دنهن وا  رب  تمهت  ینعی  دنرادن ، نآ  عوقو  هب  ملع  هک  ار  هچنآ  وا  ناش  رد  دنیوگ  دنشابن ، یضار  هک  يراک  هب  نامدرم  يوس 

ییوخ

ءابلا و  لعفلا ، لومعملا و  نیب  هطبار  سانلا  یلا  یف  یلا ، بارعالا : .دجنملا  هب - رداب  رمالاب : و  لجع ، رداب و  رمالا : یلا  عرـسا ) : ) هغللا
، نیناوقلا لمحت  غیلبتلل و  هدادعتسا  یف  ظعتملا  روماملا و  عماسلا و  لاح  هظحالم  رومالا  مها  نم  ینعملا : .قاصلالل  نوهرکی ، امب  یف 
و مهنیب ، رماوالا  ءارجا  مهیف و  مالکلا  ذوفنل  دـبال  هناف  سانلا ، هماع  رمالا  باطخلا و  فرط  ناک  اذا  اصوصخ  هیلا و  هاقلملا  راـبخالا  و 

مه رظن  یف  اـهورکم  مهل  اـملوم  ناـک  ولف  اـم ، هجوب  مهلاـیمال  اـقفاوم  مهعبطل و  اـمئالم  روتـسدلا  وا  مـالکلا  کـلذ  نوکی  نا  یغبنی 
ءامکحلا و هادـهلا و  ءایبنالا و  هاجت  سانلا  لاح  نم  فورعملا  وه  اـمک  اـقح  ناـک  نا  رمـالا و  لـئاقلا و  یلا  ناـتهبلا  ماهـس  نوهجوی 

مدرمب ار  يزیچ  هنالوجع  هک  ره  همجرتلا : .هیهلالا  نیناوقلا  قئاقحلل و  هنایب  هرماوا و  هاجت  سانلا  نم  هیقل  ام  یلا  راشا  هناـک  هاعدـلا و 
.دنیوگب وا  هرابرد ي  ینخس  ره  هتسنادن  تسا ، اهنآ  هاوخان  هک  دنک  راهظا 

ناوارف یفرح  ره  هتسنادان  دنیوگ  شیپ  رد  ناباتش *** یهاوخان  زیچ  مدرم  رهب  درآ  هک  ره 

يرتشوش

دوسالا نب  هریغملا  ناک  لوقا : .نوملعی  ال  اـهریغ - یف  اـمک  اـم ) : ) باوصلا و  هرـشاعملا ) بادآ  یف  نوعبرـالا - سماـخلا و  لـصفلا  )
ینوعدتا لاق : مث  هعاس  تکسف  رشیقا ، ای  مهنم : لجر  لاقف  سبع  ینب  نم  موقب  اموی  رمف  .رشیقا  هل  لیق  اذا  بضغی  رشیقالاب  فورعملا 

هئفطم نبا   ) لجرلا یمسف  یجانت  ام  ملعی  سانلا  بر  ارس و  لیللاب  اهندخ  یجانت  جارـسلا  هئفطم  نبا  كوعدا  یمـسا و  كاذ  رـشیقالا 
، یموق وجهت  کموق و  وجه  تئج ال  ینا  هل : لق  لاق  رـشیقالا و  یلا  الجر  ریرج  سد  .مویلا و  یلا  کلذـب  نوبـسی  هدـلو  و  جارـسلا )

نکل انیمرکالا و  بس  لحی  فیک  امیمت و  بسا و ال  ادـسا  الف  لاقف : .میمت  نم  لاق : تنا ؟ نمم  هل : لاقف  کـلذ ، هل  لاـقف  هیلا  راـصف 
یـشب ء هیواعم  دـنع  یبارعا  دهـش  اولاق : و  نیجعلا .) هطرـضم  نبا   ) لجرلا یمـسف  انیجعلا  هطرـضم  نبای  کنیب  ینیب و  لح  ضراـقتلا 

لـصفلا  ) .لجع نم  ءازج  اذـه  هیواعم : لاقف  .کبایث  یف  لمزتم  هللا  بذاـکلا و  یبارعـالا : هل  لاـقف  .تبذـک  هیواـعم : هل  لاـقف  ههرک ،
یف یتـح  رثوم  کـلذ  نا  بجعلا  نم  .منغت و  اریخ  لـق  .اریخ  عمـست  اریخ  لـق  اولاـق : و  هرـشاعملا ) بادآ  یف  نوعبرـالا - سماـخلا و 
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تلعجف هللا هرعش ، عمست  هارت و  الیوط ال  انامز  هیم  تثکمف  هریثک ، اراعشا  اهیف  الئاق  هیم  قشعب  فورعملا  همرلاوذ  ناک  اولاقف : قاشعلا ،
یم هجو  یلع  همرلاوذ : لاقف  هضرت - مل  اهناک  هاتاوسا - و  تلاـقف : .اـمیمد  دوسا  ـالجر  تار  هتار  اـملف  هتار ، نا  هندـب  رحنت  نا  اـهیلع 
دف و  اولاق : ایفاص و  ضیبا  ءاملا  نول  ناک  نا  همعط و  ثبخی  ءاملا  نارت  ملا  اـیداب  ناـک  ول  نیـشلا  باـیثلا  تحت  هحـالم و  نم  هحـسم 

مدانی ناک  و  یـسبعلا - دایز  نب  عیبرلا  هدنع  اودجوف  رذـنملا ، نبا  نامعنلا  یلع  مالغ - وه  و  دـیبل - مهعم  هتوخا و  عم  هنـسالا  بعالم 
اوارف اموی  هیلع  اولخدـف  ارارم ، مهب  کلذ  لعفف  مهبئاعم ، رکذ  مهیف و  نعط  نامعنلاب  عیبرلا  الخ  ذا  ناکف  ءادـعا ، هل  اوناـک  ناـمعنلا و 

امه عیبرلا و  هعم  يدـغتی و  هودـجوف  نامعنلا  یلا  مهعم  دـیبلب  اودـغ  لاق - نا  یلا  کلذ - لبق  مهمرکی  ناک  دـق  ءاـفج و  اریغت و  هنم 
ای لوقی : زجتری و  دیبل  ماقف  مهمالک  یف  عیبرلا  ضرتعاف  مهتجاح  هل  اورکذف  هیلع  اولخد  ءادـغلا  نم  غرف  املف  هریغ ، هعم  سیل  نالکای 

هنفجلا نوـمعطملا  هعـصعص  نب  رماـع  راـیخ  نم  هعبرـالا و  نینبلا  ما  وـنب  نحن  هعزقم  یتماـه  موـی  لـکا  هعد  نـم  ریخ  یهاـجیه  بر 
هعمساف اریبخ  اذه  نع  ربخم  هعبسم  ادالب  انزواج  کیلا  هعـس  نم  ریثکلا  ریخلا  بهاو  ای  هعـضیخلا  تحت  ماهلا  نوبراضلا  هعذعذملا و 

( هرشاعملا بادآ  یف  نوعبرالا - سماخلا و  لصفلا   ) هعبصا اهیف  لخدی  هنا  هعملم و  صرب  نم  هتـسا  نا  هعم  لکات  نعللا ال  تیبا  الهم 
دقل هللا  ال و  لاق : تنا ؟ اذـکا  لاـقف : هقمری  ارزـش  عیبرلا  یلا  ناـمعنلا  تفتلاـف  هعمطا  ائیـش  بلطیاـمناک  هعجـشا  يراوی  یتح  اهلخدـی 

تفوخت دق  ینا  عیبرلا : هیلا  بتکف  .هلها  یلا  فارـصنالاب  هرما  هب و  هوبحی  ناک  ام  فعـضب  نامعنلا  هیلا  ثعبف  .فرـصنا  یلع و  بذک 
.لاق امک  تسل  ینا  سانلا  نم  كرـضح  نم  ملعیف  یندرجی  نم  ثعبت  یتح  مئارب  تسل  دیبل و  لاق  ام  كردص  یف  رقو  دـق  نوکی  نا 

.کلهاب قحلاف  نسلالا  هب  تلز  ام  یلع  ارداق  ائیش و ال  دیبل  لاق  امم  کنافتناب  اعناص  تسل  کنا  هیلا : لسراف 

هینغم

و سانلا ، هتقم  هیف  سیل  ام  یعدا  نم  لب  ملظا ، يدابلا  و  هسفنل ، ءادـعا  مهنم  ذـختا  و  لطابلاب ، قحلاـب و  هومذ  نیرخـالا  یلا  ءاـسا  نم 
.قحتسی امم  رثکاب  هومذ 

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

دیوگ ینخس  هشیدنا  یب   ) دنجنر یم  نآ ) زا   ) مدرم هک  يزیچ  هب  دباتشب  هک  ره  تسا : هدومرف  ندیناجنر ) نایز  رد   ) مالسلا هیلع  ماما 
دیجنر هک  یسک  زا  ناسنا  اریز   ) دنناد یمن  هک  ار  يزیچ  دنیوگ  یم  وا  هرابرد  دشاب ) اهنآ  هتساوخ  لیم و  فالخرب  هک  دنک  يراک  ای 

.دیامن نایب  غورد  ای  تسار  هدینش  هچنآ  وا  هرابرد  هک  درادن  كاب  اعبط 

ینامز

هک ار  یهار  ات  راوتـسا ، شیوخ  راک  رد  دنـشاب و  هتـشاد  نشور  یفده  دیاب  دـننک ، هزرابم  یمومع  راکفا  اب  دـنهاوخ  یم  هک  یناسک 
اما دـشاب ، ناـسنا  هیلع  مالـسا و  فـالخرب  یمومع  راـکفا  هک  تسا  یعقوم  يارب  شور  نیا  هتبلا  .دـنناسرب  ناـیاپ  هب  دـنا  هدرک  زاـغآ 

هکلب مدرم  اهنت  هن  تفلاخم ، تروص  رد  درادن و  تفلاخم  قح  هاگ  چیه  ناسنا  تسا  یهلا  تاروتـسد  قبط  یمومع  راکفا  هک  یعقوم 
.تسا نشور  شباسح  تسا و  هدرک  مایق  هعماج  مالسلا و  هیلع  يدرف  نینچ  اریز  دبوک ، یم  ار  وا  ادخ 
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يزاریش دمحم  دیس 

امب ال هیف  اولاق   ) مهصئاقن راهظاک  اهنوبحی ، یتلا ال  تافـصلاب  مهیف  لاق  ناب  نوهرکی ) امب  سانلا  یلا  عرـسا  نم  : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
.هیف نوکی  امع ال  هیانک  نوملعی ، ام ال  لعل  و  اهنم ، ائیرب  نوکی  ام  اریثک  بویعب  همصوب  هنم  ماقتنالا  نودیری  مهنال  نوملعی )

يوسوم

ءاسا و امب  ییـسملا ء  یف  لوقلا  یلا  سانلا  عیابط  بسحب  هسفنب  بجوی  اذـه  هل و  مهنم  ضغبلا  ههارکلا و  بجوت  سانلا  یلا  هئاـسالا 
.اماقتنا هنم و  ایفشت  اهنم  ائیرب  نوکی  دق  هئیس  هریثک  اروما  هیلا  نوبسنی  سی ء و  مل  امب 

یناقلاط

ینعم نیا  .دنیوگ » یم  دنناد  یمن  هک  ار  ییاهزیچ  شا  هرابرد  دنرادن  شوخ  هک  دیوگب  دنک و  نآ  مدرم  هب  تبسن  ناباتـش  سک  ره  »
.مینک یم  تعانق  تسا  هدروآ  لماکلا  باتک  رد  دربم  ار  نآ  هک  یناتساد  هب  طقف  ام  تسا و  رایسب  هدرتسگ و 

: یلهاب ملسم  نب  هبیتق  سلجم  رد 

هبیتق .دوب  هدـشن  هدـید  اهنآ  ریظن  هک  تفاـی  تسد  یثاـثا  رازبا و  هب  دوشگ  ار  دنقرمـس  ملـسم  نب  هبیتق  هک  یماـگنه  دـیوگ : یم  دّربم 
ناشیا رب  هک  ار  یناسک  تلزنم  ردق و  ات  دهد  ناشن  مدرم  هب  دوب  هدومرف  ینازرا  وا  هب  دنوادخ  هک  ار  یگرزب  ياهتمعن  تفرگ  میمصت 

هک تشاد  رارق  یگرزب  ياهگید  نانچ  نآ  نحـص  رد  هک  دـننک  شرف  ار  يا  هناخ  داد  روتـسد  روظنم  نیدـب  .دـننادب  دوب  هدـش  هریچ 
نب نیضح  دندوب ، هتـسشن  شیوخ  هاگیاج  رب  دوخ  تلزنم  قبط  رب  مدرم  هک  نانچمه  دنتفر ، یم  الاب  نابدرن  رب  نآ  نورد  ندید  يارب 

نیـضح اـب  اـت  تساوخ  هزاـجا  هبیتق  زا  هبیتق  ردارب  ملـسم  نب  هللا  دـبع  .دـمآ  دوب  توترف  يریپ  هک  یـشاقر  هلعو  نب  ثراـح  نب  رذـنم 
تفریذپن و هللا  دبع  .تسا  باوج  رـضاح  دـهد و  یم  هدـیهوکن  خـساپ  وا  هک  نکم  نینچ  تفگ : هبیتق  .دـنک  يزیمآ  باتع  يوگتفگ 

.دوب هتفر  الاب  ینز  هناخ  راوید  زا  وگتفگ  نیا  زا  شیپ  دوب و  یکبس  یتسس و  هب  مهتم  هللا  دبع  دوش ، هداد  هزاجا  وا  هب  هک  درک  رارصا 
الاب راوید  زا  تنـس  وت  يومع  رگم  يرآ ، تفگ : يدش  دراو  هناخ  رد  زا  ایآ  ناساس  وبا  يا  دیـسرپ : درک و  نیـضح  هب  يور  هللا  دـبع 
یمن لایخ  تفگ : .دوشن  هدـید  هک  تسا  نیا  زا  رتگرزب  يرآ  تفگ : يدـید  ار  اهگید  نیا  ایآ  تفگ : هللا  دـبع  .تسا  هداـهن  ار  نتفر 

دوب هدید  رگا  هک  تسا  هدـیدن  ار  نآ  مه  نالیغ  هلیبق  يرآ ، تفگ : نیـضح  .دـشاب  هدـید  ار  اهگید  نیا  ریظن  لئاو  نب  رکب  هلیبق  منک 
یـسانش یم  ار  تیب  نیا  هدنیارـس  ناساس  وبا  يا  تفگ : هللا  دبع  راوخ - مدرم  نالیغ -  هن  تشاد  یم  مان  رپ - مکـش  ریـس و  ناعبش - 

یپ زا  ار  دوخ  ياه  هدیـشک  هیاخ  هک  یلاح  رد  لئاو  نب  رکب  هلیبق  هک  یلاح  رد  میدـش  لزع  میدرک و  تموکح  اـم  : » تسا هتفگ  هک 
ار تایبا  نیا  هک  ار  یسک  مه  مسانش و  یم  ار  وا  مه  يرآ ، تفگ : .دوش » دنگوس  مه  وا  اب  هک  دوب  یـسک  يوجتـسج  رد  دیـشک  یم 

هللا دبع  .دیشک » دوخ  نامرف  ریز  تشاد  رایتخا  رد  ار  بالک  ینب  ناریسا  هک  ار  یسک  ریشق و  ینب  میمـصت ، نیرتمک  اب  : » تسا هدورس 
: تسا هتفگ  هک  یسانش  یم  ار  تیب  نیا  هدنیارس  ایآ  تفگ :

نیـضح .تسا » عمـسم  نبا  درگرب  دزا  ینب  ياهامرخ  ياه  هشوخ  دنک ، یم  قرع  لئاو  نب  رکب  هلیبق  ناهد  هک  ماگنه  نآ  رد  ییوگ  »
مه تسا و  ناشیا  رداـم  مه  هبیتق  هک  یمدرم  : » مسانـش یم  تسا  هدورـس  ار  ریز  رعـش  هک  مه  ار  نآ  مسانـش ، یم  ار  وا  يرآ ، تفگ :
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ایآ یناد ، یم  بوخ  هک  منیب  یم  رعـش  دروم  رد  تفگ : هللا  دـبع  .دـندنام » یم  یقاـب  هتخانـشان  ناـنآ  دوب  یمن  هبیتـق  رگا  ناشردـپ و 
رب دمآ  ایآ   » هک دـناوخ  ار  رهد  هروس  تسخن  هیآ  مناوخ و  یم  ار  نآ  نیرتهب  نیرتشیب و  يرآ  تفگ : یناوخ  یم  مه  نآرق  زا  يزیچ 
هب دنگوس  ادخ  هب  تفگ : هللا  دبع  .دروآ  مشخ  هب  ار  هللا  دـبع  هنوگ  نیدـب  هدـش ،» هدرک  دای  يزیچ  دوبن  هک  راگزور  زا  ینامز  یمدآ 

هکنیا نودب  درمریپ  دیوگ : .تسا  هدوب  نتسبآ  يرگید  زا  هک  دنا  هدرب  وا  شیپ  یلاح  رد  ار  نیضح  رـسمه  هک  تسا  هدیـسر  ربخ  نم 
یم يرـسپ  نم  هناخ  رد  تروص  نآ  رد  تسین ، یمهم  زیچ  تفگ : دوب  هتـسشن  هک  عضو  ناـمه  اـب  دروخب و  یناـکت  دـنک و  تکرح 

: تفگ درک و  هللا  دـبع  هب  يور  هبیتق  .دـنیوگ  یم  ملـسم  نب  هللا  دـبع  هک  هنوگ  ناـمه  دـنتفگ ، یم  نیـضح  نب  نـالف  وا  هب  هک  دروآ 
.دنادرگن رود  ار  وت  زج  یسک  دنوادخ 

.دشاب داض  اب  نیضح »  » شمان هک  تسین  يرگید  سک  برع  رد  تسا و  حیحص  راد  هطقن  داض  اب  نیضح  میوگ ، یم 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

 . َنوُمَْلعَی َال  اَِمب  ِهِیف  اُولاَق  ، َنوُهَرْکَی اَِمب  ِساَّنلا  َیلِإ  َعَرْسَأ  ْنَم 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

: هنامیکح راتفگ  دنس  .دنهد .(  یم  وا  هب  ییاوران  ياه  تبسن  زین )  ) مدرم ، دنک باتش  مدرم  هب  دب  ياهراک  نداد  تبسن  رد  هک  یـسک 
يافوتم 573)  ) طاوطو نیدلا  دیـشر  : دیازفا یم  سپـس  تسا  هدروآ  میم  فرح  رد  مکحلاررغ  رد  يدمآ  ار  زیمآ  تمکح  هلمج  نیا 

ْدَقَف ِداَبِْعلا  َئِواَسَم  َعَّبَتَت  ْنَمَو  :» تسا هدوزفا  زین  ار  هلمج  نیا  هدرک  لـقن  یـضر  دّیـس  موحرم  هک  يا  هلمج  رب  هوـالع  ررعلا  ررغلا و  رد 
رد یتوافت  اب  نومضم  نیمه  « هدیـشخب اهنآ  هب  ار  دوخ  يوربآ  دنک  وجتـسج  مدرم  ياه  یتشز  اه و  يدب  زا  هک  یـسک  ؛ ُهَضْرِع ْمُهَلََحن 

ار یبویع  هک  یسک  ؛ ِهِیف َْسَیل  اَِمب  ُهْوَمَر  ْمِهِیف  اَِمب  َساَّنلا  یَمَر  ْنَم  :» دومرف هک  اجنآ  تسا  هدمآ  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  تاملک 
،ج هغالبلا جـهن  رداـصم  «.) تسین وا  رد  هک  دـنهد  یم  تبـسن  وا  هب  ار  يروما  ، دـهد تبـسن  اـهنآ  هب  ریقحت ) يارب   ) تسا مدرم  رد  هک 

هلمج زا  هک  « هلیـسولا » هبطخ نمـض  رد  يرگید  تالمج  هفاضا  هب  زیمآ  تمکح  هلمج  نیا  هغـالبلا  جـهن  ماـمت  باـتک  رد  (. 4،ص 32
(.( ،ص 150 هغالبلا جهن  مامت  ) .تسا هدش  رکذ  هدماین  هغالبلا  جهن  رد  هک  تسا  نینمؤملاریما  بطخ 

اوران ياه  تبسن  رثا 

مدرم ، دنک باتش  اهنآ  هب  دنراد  شوخان  مدرم  هک  يروما  نداد  تبسن  رد  هک  یسک  :» دیامرف یم  رابرپ  نخس  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
( . َنوُمَْلعَی َال  اَِمب  ِهِیف  اُولاَق  ، َنوُهَرْکَی اَِمب  ِساَّنلا  َیلِإ  َعَرْسَأ  ْنَم  ( ؛» دنهد یم  وا  هب  ییاوران  ياه  تبسن 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تین  یـسک  رگا  دنـسپان و  رایـسب  تسا  يراک  دشاب  راکـشآ  دنچره  مدرم  بویع  رکذ  ییوج و  بیع 
یـصوصخ و دـیاب  تارکذـت  هنوگ  نیا  هکلب  ، دـیوگب ماع  ألم  رد  اراکـشآ و  هدز  رـس  یـضعب  زا  هک  ار  یتارکنم  دـیابن  دـشاب  هتـشاد 
رد دـنوش و  یم  تحاران  اراکـشآ  تروص  هب  ناشتـشز  ياهراک  بویع و  نتفگ  زا  مدرم  هک  اجنآ  زا  لاح  ره  هب  یلو  ؛ دـشاب هنایفخم 
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هتشادن مه  تیعقاو  اسب  هچ  هک  دننک  یم  يروما  هب  مهتم  ار  هدنیوگ  هک  تسا  نیا  عافد  قرط  زا  یکی  دنیآ  یم  رب  دوخ  زا  عافد  ماقم 
.دنک مهتم  ندوب  هدولآ  هب  ار  نارگید  درادن  قح  هدولآ  درف  : دنیوگب دنهاکب و  ار  وا  نانخس  شزرا  قیرط  نیا  زا  ات  دشاب 

راکـشآ ار  وا  یناهنپ  بویع  یتح  دـنهدن و  وا  هب  اوران  ياـه  تبـسن  دـننک و  ظـفح  ار  وا  مارتحا  مدرم  دـهاوخب  ناـسنا  رگا  نیارباـنب 
مارتحا اهنآ  ات  درک  ظفح  ار  مدرم  مارتحا  دیاب  ، هملک کی  رد  دزیهرپب و  دوش  یم  مدرم  یتحاران  ببـس  هک  یتاریبعت  زا  دـیاب  دـنزاسن 

: تسا هدمآ  « هلیسو » هبطخ رد  هلمج  نیا  لیذ  رد  اذل  دننک و  ظفح  ار  ناسنا 

مدرم بویع  يوجتسج  رد  هک  یـسک  ُبیرَْقلا ؛ ُهَتَقَمَو  ُدیعَْبلا  ُهَرِذَح  ِهَمیمَّنلِاب  یعَـس  ْنَم  َو.ُهَضْرِع  ْمُهَلََحن  ْدَقَف  ِداَبِْعلا  َئِواَسَم  َعَّبَتَت  ْنَم  «َو 
یم نمشد  ار  وا  شناکیدزن  دننک و  یم  بانتجا  وا  زا  رود  دارفا  دنک  ینیچ  نخس  هک  یسک  هدیـشخب و  اهنآ  هب  ار  دوخ  يوربآ  دشاب 

.( ،ص 150 هغالبلا جهن  مامت  «. ) . دنراد

هیلع و هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  یبلاج  تیاور  « اهِءاْشفإ ِساّنلا َو  ِبُویُع  ُعَّبَتَت  » باب رد  راونالا  راحب  دلج 72  رد  یسلجم  همالع  موحرم 
: دومرف هک  دنک  یم  لقن  هلآ 

َناَک ِساَّنلا َو  َْدنِع  ْمَُهل  َبُویُع  َال  اُوتاَمَف َو  َساَّنلا  ُمِِهبُویُع  ْنَع  ُهَّللا  َتَکْـسَأَف  ِساَّنلا  ِبُویُع  ْنَع  اُوتَکَـسَف  ٌبُویُع  ْمَُهل  ٌماَْوقَأ  ِهَنیِدَْملِاب  َناَک  »
یماوقا هنیدـم  رد  اُوتاَم ؛ ْنَأ  َیلِإ  اَِهب  َنُوفَْرُعی  اُولاَزَی  َْمل  ًاـبُویُع  ْمَُهل  ُهَّللا  َرَهْظَأَـف  ِساَّنلا  ِبُویُع  ِیف  اوُمَّلَکَتَف  ْمَُهل  َبُویُع  اـَل  ٌماَْوقَأ  ِهَنیِدَْـملِاب 

ایند زا  اهنآ.درک  تکاس  اهنآ  بویع  رکذ  زا  ار  مدرم  مه  دـنوادخ  ، دـندرک توکـس  مدرم  بویع  رکذ  زا  اـهنآ  دـندوب  یبویع  ياراد 
یبـیع هک  دـندوب  يرگید )  ) ماوـقا هنیدـم  رد  سکع ) هب   ) دنتـسناد و یم  كاـپ  بیع  هنوـگره  زا  ار  اـهنآ  مدرم  هک  یلاـح  رد  دـنتفر 

زا ات  دندش  یم  هتخانش  نآ  هب  هتسویپ  هک  تخاس  راکشآ  یبویع  اهنآ  يارب  دنوادخ  دنتفگ  نخـس  مدرم  بویع  هرابرد  یلو  دنتـشادن 
. ( ،ج 72،ص 213،ح 4 راونالاراحب «. ) . دنتفر ایند 

یخوش يرگید  درف  اب  نکاس  هب  ادتبا  یسلجم  رد  روسج  دارفا  زا  یضعب  هک  هدش  رکذ  هنیمز  نیا  رد  يرایسب  ياه  ناتساد  خیراوت  رد 
رد هلمج  زا  دنام  وا  رب  رذگهر  نیا  زا  یتشز  مان  هاگ  درب و  ار  وا  يوربآ  هک  دـنداد  يا  هدـنبوک  خـساپ  اهنآ  دـندرک و  يزیمآ  تناها 
.دش یم  نیگمشخ  تخس  بقل  نیا  زا  وا.دوب  « رشیقا » بقل هب  فورعم  برع ) يارعـش  زا  یکی  «) دوسا نب  هریغم  » هک تسا  هدمآ  خیرات 
ادص ار  وا  « سبع ینب  » هلیبق زا  رفن  کی  يزور  تسا ) هتخیر  نآ  تسوپ  هدش و  خرس  شتروص  هک  تسا  یسک  يانعم  هب  رـشیقا  اریز  )

: درک اشنا  وا  هرابرد  ار  رعش  نیا  ، توکس هظحل  دنچ  زا  سپ  دش و  تحاران  وا  « رشیقا ای  » دز

ِجارِّسلا ِهَئِفْطُم  َْنبا  َكوُعْدأ  یمْسا َو  َكاذ  رَشیقَألا  ینوُعْدَت  َأ 

یجاُنت ام  ْمَْلعَی  ِساّنلا  ُّبر  ًاّرِس َو  ِْلیَّللِاب  اهَنْدِخ  یجاُنت 

همین ار  غارچ  هک  ینز  دنزرف  ینعی  « جارِّسلا ُهَئِفْطُم  ِْنبا  :» میوگ یم  وت  هب  نم  یلو  تسا  نم  مسا  نیا  يرآ  ییوگ  یم  رـشیقا  نم  هب  وت  »
جهن حرـش  «. ). تفگ یم  ینانخـس  هچ  دناد  یم  ادـخ  تفگ و  یم  نخـس  هتـسهآ  هنابـش  شقـساف  تسود  اب  اریز  ، درک شوماخ  بش 

.( ،ج 13،ص 387 يرتشوش همالع  هغالبلا 
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.دنام یقاب  شنادنزرف  درم و  نآ  رب  تشز  بقل  نیا  دعب  هب  نآ  زا 

.دش تحاران  هیواعم  هک  تفگ  ینخس  هیواعم  دزن  یبرع  درم  هدش  لقن  زین  و 

نیا : تفگ هیواعم.تسوت  ياه  ساـبل  رد  هک  تسا  یـسک  وگ  غورد  دـنگوس  ادـخ  هب  : تفگ یبارعا  درم.یتفگ  غورد  : تفگ هیواـعم 
.دنک یم  هلجع  شتواضق  رد  هک  تسا  یسک  يازج 

اجنآ ياه  خاک  رد  یلیاسو  ثاثا و  درک  حـتف  ار  دنقرمـس  « ملـسم نب  هبیتق  » هک یماگنه  : دـنک یم  لقن  دربم  لماک  زا  دـیدحلا  یبا  نبا 
زا مدرم.دننیبب  هدش  وا  بیـصن  هک  ار  ییاه  تیقفوم  دنیایب و  مدرم  دهد و  ماع  راب  تفرگ  میمـصت  دوب  هدشن  هدید  نآ  لاثما  هک  دـید 

.دنتسشن سلجم  نآ  رد  ناشتاماقم  بیترت  هب  دندمآ و  اجنآ  هب  وس  ره 

هبیتق.میوگب وا  هب  یتشرد  نخـس  هدـب  هزاـجا  نم  هب  تفگ  هبیتق  ردارب  دـش  دراو  هک  یماـگنه  «. نیَـضُح » ماـن هب  دوب  يدرمریپ  هلمج  زا 
: تفگ درک و  نیضح  هب  ور  درک و  رارصا  هبیتق  ردارب.دهد  یم  يدب  دنت و  ياه  باوج  وا  نکن  ار  راک  نیا  : تفگ

( درک شدوخ  هب  هراشا   ) تیومع اریز ) مدـش  دراو  رد  زا  نم   ) يرآ : تفگ نیـضح  راوید ؟ زا  ای  يدـش  دراو  رد  زا  ایآ  ناساس  وبا  يا 
زا دوب و  هداد  ماـجنا  ـالبق  هبیتـق  ردارب  هک  دوب  یتـشز  لـمع  هب  هراـشا  نیا  و   ) دوش دراو  راوید  زا  دـناوتب  هک  تسا  نآ  زا  شیب  شنس 

.( ،ج 18،ص 152 دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  (. ) . دوب هدرک  زواجت  وا  هب  دوب و  هتفر  الاب  ینز  هناخ  راوید 

يزیچ مدرم  هب  یـسک  هاـگره  هک  هدومرف  ناـیب  مالـسلا  هیلع  ماـما  هچنآ  رب  تسا  یهاوگ  همه  تسا و  ناوارف  اـه  ناتـساد  نیا  لاـثما 
(. دننک یم  راکشآ  ار  اهنآ  هنایفخم  تشز  لامعا  ای   ) دنهد یم  اوران  ياه  تبسن  وا  هب  زین  اهنآ  دنراد  شوخان  هک  دیوگب 

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abu Talib said the following : “ If someone is quick in saying about people
.” what they dislike, they will speak about him that with which they have no knowledge

474 ص :

زارد يوزرآ  نایز  رد  : 36 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

َلَمَعلا َءاَسَأ  َلَمَألا  َلاَطَأ  نَم  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 
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اه همجرت 

یتشد

 . تسا دنسپان  زین  شرادرک  تسا  ینالوط  شیاهوزرآ  هک  یسک  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 

يدیهش

.درک زاسبان  ار  رادرک  درک ، زارد  ار  وزرآ  هک  نآ 

یلیبدرا

ار دوخ  لمع  تخاس  دب  ار  دوخ  يوزرآ  دیما و  دنادرگ  زارد  هک  ره  دومرف  و 

یتیآ

.ددرگ اوران  شرادرک  دوش ، هدرتسگ  شیاهوزرآ  هنماد  هک  ره  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . دزاس تشز  ار  شراک  دنک  ینالوط  ار  وزرآ  هک  نآ  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

.ءاجرلا لمالا : و 

يردیک

مثیم نبا 

هجوت ثعاب  ایند  رد  دایز  يوزرآ  هک  ور  نآ  زا  ددرگ .) دنسپان  شرادرک  لمع و  دنارورپب ، رـس  رد  زارد  رود و  ياهوزرآ  سک  ره  )
.تسا يدنسپان  دب و  یلمع  يورخا  راک  هب  تبسن  تسا ، ترخآ  زا  تلفغ  ایند و  راک  رد  هزادنا  یب  ششوک  ایند و  هب 

دیدحلا یبا 

 . َلَمَْعلا َءاَسَأ  َلَمَْألا  َلاَطَأ  ْنَم  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

.لمألا یف  مالک  انم  مدقت  دق 
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.دوعت دادغب و  یلإ  بهذت  یتح  یلمأ  طسبأ  نأ  بحأ  ام  لاق  دادغب  یلإ  هجاح  کل  نیحلاصلا أ  ضعبل  لیق  و 

دیزی وأ  وه  امک  هتدجو  ینإف  یلمأ  الإ  صقنلا  هیف  دجأ  الإ و  ءیش  نم  ام  هنس  هئام  نوثالث و  یلع  تتأ  دق  يدهنلا  نامثع  وبأ  لاق  و 

یناشاک

تخاس دب  لمعلا ) ءاسا   ) ار دوخ  دیما  تخاس  رایسب  ار و  دوخ  يوزرآ  دینادرگ  زارد  هک  یسک  لمالا ) لاطا  نم  مالسلا : هیلع  لاق  (و 
لمع رد  ریصت  تسا و  تلفغ  مزلتسم  لما  لوط  هک  اریز  ار  دوخ  لمع 

یلمآ

ینیوزق

.ینم عبتت  ددرگن  انیب  شیوخ  دـب  راک  هب  ددرگ  التبم  لما  لوط  هب  هک  ره  يرآ  ار  دوخ  لمع  دـنادرگ  دـب  ار  وزرآ  دـنک  زارد  هک  ره 
، دشاب لمع  ءوس  صرح و  بجوم  نتفرگ  شیپ  زارد  ياهدیما  ینعی  .لما  لوط  .دـشاب و  رورغ  تقامح و  لیلد  رود  ياهوزرآ  ینعی 

.تسا نتشاد  هزادنا  رب  دیما  نآ  و  دشاب ، هدوب  نامیکح  نانموم و  تفص  هدوتس و  ترخآ  ایند و  رد  ياجر  اما  و 

یجیهال

، ار لمع  دینادرگ  دب  ار  وزرآ  دینادرگ  زارد  هک  یسک  مالسلا : هیلع  تفگ  ینعی و  .لمعلا » ءاسا  لمالا  لاطا  نم  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
.تسا لمع  يدب  بجوم  لما  لوط  ینعی 

ییوخ

یـسنیف لمالا  لوط  اما  و  قحلا ، نع  دـصیف  يوهلا  عابتا  اما  لـمالا ، لوط  يوهلا و  عاـبتا  ناـنثا : مکیلع  فاـخا  اـم  فوخا  نا  ینعملا :
.دنک زاغآ  دب  راک  هب  دنک ، زارد  ار  وزرآ  هتشر ي  هک  ره  همجرتلا : .هرخالا 

دنک زاس  تشز ، راک  هویش ي   *** دنک زارد  وزرآ  یسک  ره 

يرتشوش

امئاد و اتیب  دیـشی  هعاس  لک  یف  توملل  رظتنم  و  مهـضعب : لاق  لمعلا ) ءاسا  ـالا  لـمالا  دـبع  لاـطا  اـم  : ) اذـکه یفاـکلا )  ) هاور لوقا :
لـصفلا  ) نقیتی ام  لک  یف  هبهذـمب  هملع  لهجلاک  راکنا و  نایع و  نقوی  سیل  نم  لاـعفا  هلاـعفا  نقوم و  هقیقح  هولتی  نیح  هل  نصحی 

يذلا اذاف  رمحالا  بهذلاب  رضخالا  رحبلا  تیـسکف  اهلک  ینمتا  یتلیل  تب  ناوفـص : نب  دلاخ  لاق  و  توملا ) یف  نوثالثلا - سداسلا و 
.نارمط نازوک و  نافیغر و  ینیفکی 

هینغم

الما عرزی  حالفلا  و  حـیرلاب ، الما  هنوناح  حـتفی  رجاـتلاف  .لـمعلا  یلع  هل  هعفادـلا  هوقلا  و  ناـسنالا ، هاـیحل  هکرحملا  هقاـطلا  وه  لـمالا 
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نا کش  نم  سیل  .لمالا و  لقی  مل  و  لمالا ، لوط  مامالا : لاق  انه  نم  و  اذکه ، ..حاجنلاب و  الما  دـهتجی  دـجی و  بلاطلا  و  داصحلاب ،
لدعلا قحلا و  یلع  یلاعت  و  میقلا ، عیمج  يدحت  ریـصملا  اذه  یـسن  نم  و  لیحرلا ، یلا  هقیرط  یف  ناسنالا  نا  و  توملا ، یـسنی  هلوط 

.ارابکتسا ادانع و 

هدبع

ریخلا لامعاب  فیوستلا  رمعلا و  هلاطتسا  وا  اهل  لمع  نودب  ینامالا  لوصحب  هقثلا  لمالا  لوط  لمعلا : ءاسا  لمالا  … 

يرفعج

مالسالا ضیف 

ببـس زارد  يوزرآ  اریز   ) دومن دب  ار  رادرک  دینادرگ  زارد  ار  وزرآ  هک  ره  تسا : هدومرف  زارد ) يوزرآ  نایز  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
(. دشاب یم  هدوتس  هزادنا  هب  يراودیما  ءاجر و  اما  تسا ، دیواج  یگدنز  یتخبکین  زا  ندناماو  ترخآ و  زا  يربخ  یب 

ینامز

يزاریش دمحم  دیس 

اذا هنا  یلع  ادـمتعم  هئیـسلا  لامعالا  لمعی  هنا  ذا  لمعلا ) ءاسا   ) لیوط هئاقب  یف  هئاجر  ناک  ناب  لمالا ) لاطا  نم  : ) مالـسلا هیلع  لاـق  و 
.كاردت كردا و  هتقو  برق 

يوسوم

هرخالا یسنی  هارتف  هلجا  لب  هلمع  یف  یخارت  هتبوت و  فوس  هلما  لاطا  نمف  لمالا - لصا  سیل  و  ههورکملا - یه  لمالا  هلاطا  حرشلا :
زوجی ام ال  لعفیف  لمعلا  یـسی ء  بیرق  نع  تومی  نل  هنا  بسحی  هتوقب و  دـتعی  نم  يرن  قیرط و  هلیـس و  لکب و  ایندـلا  یلع  لبقی  و 

 … کلذ دعب  حالصلا  یلا  عجری  بوتیس و  هنا  یلع  ادامتعا 

یناقلاط

« .درک دب  ار  راک  درک ، زارد  ار  وزرآ  سک  ره  »

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

 . َلَمَْعلا َءاَسَأ  َلَمَْألا  َلاَطَأ  ْنَم 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 
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يرایسب عبانم  رد  زیمآ  تمکح  نخـس  نیا  هنامیکح : راتفگ  دنـس  .دهد . (  یم  ماجنا  دب  لامعا  دنک  ینالوط  ار  شیوزرآ  هک  یـسک 
اهنیا ظحاج  هملک  هئاملا  رد  قودـص و  خیـش  لاصخ  لوقعلا و  فحت  رد  یتوافت و  رـصتخم  اب  یفاـک  عورف  رد  هلمج  زا  تسا  هدـمآ 
دننام نآ  زا  دعب  ياه  باتک  رد  دنا و  هدروآ  دوخ  ياه  باتک  رد  ار  زیمآ  تمکح  نخس  نیا  یضر  دّیـس  زا  لبق  هک  دنتـسه  یناسک 

عبنم زا  دهد  یم  ناشن  هک  دندرک  رکذ  ییاه  توافت  اب  ار  نآ  سارف  یبا  نب  مارو  هتـشون  رطاخلا  هیبنت  يزوج و  نبا  صاوخلا  هرکذـت 
رد زیمآ  تمکح  هلمج  نیا  هغالبلا  جـهن  مامت  باتک  رد  ،ج 4،ص 32 .) هغالبلا جهن  رداصم  ) .دنا هتفرگ  هغالبلا  جـهن  زا  ریغ  يرگید 
(. ،ص 151 هغالبلا جهن  مامت  ) .تسا هدش  رکذ  هدماین  هغالبلا  جهن  رد  تسا و  نینمؤملاریما  بطخ  هلمج  زا  هک  « هلیـسولا » هبطخ نمض 

(

لمع ءوس  ینالوط و  ياهوزرآ 

؛» دهد یم  ماجنا  دب  لامعا  دنک  ینالوط  ار  شیوزرآ  هک  یـسک  :» دیامرف یم  زیمآ  تمکح  هاتوک و  نخـس  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
( . َلَمَْعلا َءاَسَأ  َلَمَْألا  َلاَطَأ  ْنَم  )

دـسرب یملع  هیلاع  تاـماقم  هب  دراد  وزرآ  هک  یناوج  تسا ؛ تیلاـعف  هنوگره  يارب  ناـسنا  تکرح  هزیگنا  اـهوزرآ  هک  تسین  کـش 
يدام تاکرب  زا  راشرـس  ياه  غاب  رابرپ و  عرازم  دراد  وزرآ  هک  يزرواشک  ، دهد یم  شیازفا  ملع  يریگارف  رد  ار  شـشوک  شالت و 

رد دشاب  وا  رانک  رد  رمع  رخآ  نینـس  رد  يدنمورب  ناوج  دراد  وزرآ  هک  يردام  دـنک و  یم  تیلاعف  يزرواشک  رما  رد  دـشاب  هتـشاد 
.دشوک یم  شدنزرف  تیبرت  ظفح و 

: دومرف هک  تسا  هدمآ  مرکا  ربمغیپ  فورعم  ثیدح  رد  انعم  نیمه 

رگا تسا و  تمحر  هیام  نم  تما  يارب  وزرآ  ًارَجَـش ؛ ٌسِراَغ  َسَرَغ  َال  اَهَدـَلَو َو  ٌهَدـِلاَو  ْتَعَـضَر  اَم  ُلَمَْألا  َال  َْول  ِیتَّمُِأل َو  ٌهَمْحَر  ُلَـمَْألا  »
.( ،ج 74،ص 175 راونالاراحب «. ) . دناشن یمن  یلاهن  ینابغاب  چیه  داد و  یمن  ریش  ار  دوخ  كدوک  يردام  چیه  دوبن  وزرآ  دیما و 

زاـین دـح  زا  جراـخ  يوررـض و  ریغ  اـی  ینتفاـین و  تـسد  روـما  غارـس  هـب  ناـسنا  دوـش و  جراـخ  لادـتعا  دـح  زا  وزرآ  هاـگره  یلو 
بش و دنک و  شومارف  ار  نآ  زج  زیچ  همه  دراذگب و  نآ  هب  ندیسر  يارب  ار  دوخ  ششوک  شالت و  مامت  دیاب  هک  تسا  یعیبط  ، دورب
هب ندیسر  يارب  رگید  يوس  زا  دراپـس و  یم  یـشومارف  تسد  هب  یلک  هب  ار  ترخآ  وس  کی  زا  یـسک  نینچ.دودب  نآ  لابند  هب  زور 
ءوس » راتفرگ ماجنارـس  دنک و  یم  هنالیلذ  عوضخ  سک  ره  لباقم  رد  موس  يوس  زا  درمـش و  یم  حابم  ار  يا  هلیـسو  ره  دوخ  فدـه 

.دومرف هراشا  نآ  هب  الاب  زیمآ  تمکح  هلمج  رد  ماما  هک  دوش  یم  « لمعلا

فیاظو هب  ندیـسر  يارب  یفاک  تقو  ، دومن یم  تعانق  دوب  شزاین  دروم  هچنآ  هب  درک و  یم  هاتوک  ار  وزرآ  هنماد  رگا  هک  یلاـح  رد 
داب رب  ار  دوخ  تمارک  تزع و  دـنام و  یم  ناـما  رد  مارح  هب  ندـش  هدولآ  زا  درک و  یم  ادـیپ  ترخآ  ياـه  هریخذ  نتخودـنا  یهلا و 

.داد یمن 

: دومرف نارمع  نب  یسوم  هب  دنوادخ  : میناوخ یم  هدمآ  یفاک  فیرش  باتک  رد  هک  یسدق  یثیدح  رد 
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تواسق هیام  هک  نکم  ینالوط  ایند  رد  ار  تیاهوزرآ  ٌدیَِعب ؛ یِّنِم  ِْبلَْقلا  یِـساَْقلا  َُکْبلَق َو  َوُسْقَیَف  َکَلَمَأ  اَْینُّدلا  ِیف  ْلِّوَُطت  َال  یَـسُوم  اَی  »
.( ،ج 2،ص 329،ح 1 یفاک «. ) . دوب دهاوخ  رود  نم  زا  لدگنس  بلقلا  ّیسق  صخش  دوش و  یم  وت  بلق 

ياهوزرآ راـتفرگ  هک  يدارفا  تسا و  تماـیق  گرم و  داـی  ادـخ و  رکذ  ندرک  شومارف  زا  یـشان  یلدگنـس  تواـسق و  ، تسا نشور 
.ار تمایق  گرم و  مه  دننک و  یم  شومارف  ار  ادخ  مه  دنتسه  زارد 

چوک لیحر و  نامرف  دـنداد  یم  لامتحا  هظحل  ره  هک  دـندوب  ترخآ  رفـس  هدامآ  دوب و  هاتوک  ناشیاهوزرآ  يردـق  هب  ادـخ  ياـیلوا 
.دوش رداص  ایند  زا  ندرک 

: میناوخ یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  ییانعمرپ  ثیدح  رد 

ناـج هک  یـسک  نآ  هب  مسق  یِحوُر ؛ ُهَّللا  َِضبْقَی  یَّتَح  ِناَـیِقَْتلَی  اـَل  َّيَْرفُـش  َّنَأ  ُْتنَنَظ  اَّلِإ  َياَْـنیَع  ُْتفَرَط  اَـم  ِهِدَِـیب  ٍدَّمَُحم  ُسْفَن  يِذَّلا  «َو 
يور هب  اه  کلپ  هکنآ  زا  شیپ  هک  مدرب  یم  نامگ  هک  نیا  رگم  دروخن  مه  هب  نم  مشچ  ياـه  کـلپ  زگره  تسوا  تسد  هب  دـمحم 

.( ،ج 70،ص 166،ح 27 راونالاراحب «. ) . موش حور  ضبق  دنیایب  مه 

.تسا ندوب  هدامآ  نامه  نتشاد  نامگ  زا  روظنم 

هک هدــش  لـقن  مالــسلا  هـیلع  یلع  ناــنمؤم  ریما  زا  مـه  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلــص  مرکا  ربـمغیپ  زا  مـه  هـک  تـسا  یفورعم  ثیدــح 
سفن ياوه  زا  يوریپ  اریز  ، تسا زارد  ياـهوزرآ  سفن و  ياوـه  زا  يوریپ  میـسرت  یم  امـش  رب  هک  يزیچ  نیرت  كاـنرطخ  : دـندومرف

؛ دوش یم  ترخآ  نایسن  بجوم  زارد  ياهوزرآ  دراد و  یم  زاب  قح  زا  ار  ناسنا 

. ( ،ج 2،ص 335،ح 3 یفاک ( . ) . َهَرِخْآلا یِْسُنیَف  ِلَمَْألا  ُلوُط  اَّمَأ  ِّقَْحلا َو  ِنَع  ُّدُصَی  ُهَّنِإَف  يَوَْهلا  ُعاَبِّتا  اَّمَأ  )

: تسا لما  لوط  نیمه  ناطیش  مهم  ياه  ماد  زا  یکی  : دیوگ یم  مه  دیجم  نآرق 

؛» ًاروُرُغ ّالِإ  ُناْطیَّشلا  ُمُهُدِعَی  ام  ْمِهیِّنَُمی َو  ْمُهُدِعَی َو  ْمُهَّنَُرمَآل ...  ْمُهَّنَیِّنَمَُأل َو  ْمُهَّنَّلِضَُأل َو  َو  ًاضوُْرفَم * ًابیِصَن  َكِدابِع  ْنِم  َّنَذِخَّتََأل  َلاق  َو  »»
اهنآ هب  مزاس و  یم  مرگرس  اهوزرآ  هب  منک و  یم  هارمگ  ار  اهنآ  ؛ تفرگ مهاوخ  ینیعم  مهس  دوخ  ناگدنب  زا  هک  هتفگ  نینچ  ناطیش 

نامرف اهنآ  هب  گنرین  بیرف و  زج  دزاس و  یم  مرگرـس  اهوزرآ  هب  دهد و  یم  نیغورد  ياه  هدـعو  اهنآ  هب  ناطیـش...مهد  یم  نامرف 
. ( هیآ 120-118 ، ءاسن «. ) . دهد یمن 

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abu Talib said the following : “ Whoever prolongs his desire ruins his
.actions

ادخ ریغ  يارب  ینتورف  شهوکن  رد  : 37 تمکح
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هراشا

توص
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َلاَقَف ِهیَدَی  َنَیب  اوّدَتشا  َُهل َو  اُولّجَرَتَف  ِراَبنَألا  ُنِیقاَهَد  ِماّشلا  َیلِإ  ِهِریِسَم  َدنِع  ُهَیَِقل  دَق  مالسلا َو  هیلع  َلاَق  َو 

مُکاَینُد ِیف  مُکِسُفنَأ  یَلَع  َنوّقُـشََتل  مُّکنِإ  مُکُؤاَرَمُأ َو  اَذَِهب  ُعِفَتنَی  اَم  ِهّللا  َلاَقَف َو  اَنَءاَرَمُأ  ِِهب  ُمّظَُعن  اّنِم  ٌُقلُخ  اُولاَقَف  ُهوُُمتعَنَـص  يِّذلأ  اَذَه  اَم 
ِراّنلا َنِم  ُناَمَألا  اَهَعَم  َهَعّدلا  ََحبرَأ  ُباَقِعلا َو  اَهَءاَرَو  َهّقَشَملا  َرَسخَأ  اَم  مُِکتَرِخآ َو  ِیف  ِِهب  َنوَقشَت  َو 

اه همجرت 

یتشد

دادغب يرتم  ولیک  تصش  رد  ماش ، ياهرهـش  زا  یکی  رابنا  رهـش   ) رابنا رهـش  ناناقهد  نیّفـص  هار  رـس  رد  : ) دومرف وا ، رب  ادخ  دورد  و 
یم ترـضح  نآ  شیپاشیپ  و  هدـش ، هداـیپ  دـندید  ار  ماـما  اـت  .داـتفا ) ناناملـسم  تسد  هب  يرجه  مهدزاود  لاـس  رد  هک  تشاد  رارق 

 . دندیود

زا امش  ناریما  هک  دنگوس  ادخ  هب  دومرف ) میدرک ، یم  مارتحا  ار  دوخ  ناهاشداپ  هک  تسا  یتداع  دنتفگ  دینک ؟ یم  نینچ  ارچ  دومرف 
هچ و  دیدرگ ،  یم  تمحز  جنر و  راچد  ترخآ  رد  و  دینکفا ، یم  تمحز  هب  ار  دوخ  نآ  اب  ایند  رد  امـش  و  دـندربن ، يدوس  راک  نیا 

 . دشاب مّنهج  شتآ  زا  ناما  نآ ، اب  هک  یشیاسآ  تسا  دنمدوس  هچ  و  دشاب ، نآ  یپ  رد  باذع  هک  یجنر  تسا  رابنایز 

يدیهش

دوب راک  هچ  نیا  دومرف ]: .دـندیود  شیپاشیپ  دـندش و  هدایپ  يو  يارب  دـندید ، ار  وا  ماش  هب  ماما  نتفر  ماگنه  رابنا  ناـناقهد  نوچ  [و 
راک نیا  زا  امش  ناریما  هک  ادخ  هب  دومرف ]: .میرامـش  یم  گرزب  ار  دوخ  ناریما  نادب  میراد و  هک  تسا  یتداع  دنتفگ : [ ؟ دیدرک هک 

یجنر تسا  رابنایز  هچ  .دیدرگ و  یم  تخبدب  ناتترخآ  رد  دینکفا و  یم  جـنر  هب  نادـب  ار  دوخ  ناتیایند  رد  امـش  و  دـندربن ، يدوس 
.تسا ناما  شتآ  زا  نآ  اب  هک  یشیاسآ  تسا  دنمدوس  هچ  و  تسا ، نآ  یپ  رد  رفیک  هک 

یلیبدرا

راو هدنب  دندیود  ترضح و  نآ  میظعت  يارب  دندش  هدایپ  سپ  رابنا  رهـش  نیقاقهد  ماشب  وا  نتفر  دزن  واب  دیـسر  هک  یتقو  رد  دومرف  و 
ار دوخ  ناریما  نآب  مینک  میظعت  هک  ام  زا  تسیتداع  شور و  نیا  شور  نیا  دنتفگ  سپ  دـینک  یم  هک  راک  نیا  تسیچ  وا  باکر  دزن 
دوخ و يایند  رد  دوخ  ياهسفن  رب  دیهن  یم  تقشم  امش  هک  یتسردب  نیاب  امش  نآ  ریما  دنریگ  یمن  هک  دنگوس  ادخب  هک  دومرف  سپ 

دنمدوس هچ  باذـع و  نآ  سپ  رد  دـشاب  هک  یتنحم  یتقـشم و  تسا  راکنایز  هچ  دوخ و  ترخآ  رد  نآب  دـینک  یم  لصاح  تواـقش 
خزود شتآ  زا  ینمیا  نآ  اب  دشاب  هک  یشیاسآ  تسا 
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یتیآ

هچ نیا  دیسرپ : .دندیود  وا  شیپاشیپ  دندش و  هدایپ  اهبـسا  زا  .دندمآ  شرادید  هب  رابنا  رهـش  ناناقهد  تفر ، یم  ماش  هب  هک  یماگنه 
تـسا يراک  نیا  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) ماما .نامنایاورنامرف  تشادگرزب  رد  تسام  تداع  نیا  هک  دنتفگ  دـینک ؟ یم  هک  تسا  راک 

هچ .دییآ  یم  راتفرگ  یتخبدب  هب  ترخآ  رد  دینکفا و  یم  تقشم  هب  دوخ  یگدنز  رد  ار  دوخ  امش  دندربن و  دوس  نآ  زا  ناتناریما  هک 
.ادخ باذع  زا  ینمیا  اب  هارمه  یگدوسآ  تسا  دنمدوس  هچ  دشاب و  باذع  نآ  یپ  رد  هک  یتقشم  تسا  رابنایز 

نایراصنا

نآ شیپاشیپ  هدش و  هدایپ  اهبسا  زا  مارتحا  هناشن  هب  ترضح  ندید  اب  رابنا  رهش  نازرواشک  هک  ماش  هب  نتفر  تقو  رد  ترـضح  نآ  و 
یم گرزب  ار  دوـخ  نارـس  نآ  اـب  هـک  تـسا  يا  هماـنرب  : دـنتفگ دز !؟ رــس  امــش  زا  دوـب  یلمع  هـچ  نـیا  : دوـمرف  ، دـندیود راوـگرزب 

 : دومرف.میرامش

یتخبدب راچد  ترخآ  رد  ،و  دیتفا یم  تقشم  هب  ایند  رد  لمع  نیا  اب  امـش  ،و  دنرب یمن  دوس  راک  نیا  زا  امـش  نارادمامز  مسق  ادخ  هب 
زا ینمیا  نآ  هارمه  هب  هک  یشیاسآ  تسا  دنمدوس  هچ  ،و  تسا یهلا  رفیک  نآ  لابند  هب  هک  یتقـشم  تسا  رابتراسخ  هچ  و   . دیوش یم 

 ! تسا منهج  شتآ 

اه حرش 

يدنوار

یبرغلا بناجلا  نم  تیه  و  یقرـشلا ، بناجلا  نم  تارفلا  یلع  یه  و  هدـلبلا ، کلت  بابرا  رابنالا  نیقاهد  و  ناقهد ، عمج  نیقاهدـلا  و 
هیلع نینموملاریما  مادـق  يا  هیدـی  نیب  اودـع  يا  اودتـشا : .نیلجار و  اوراص  اولزنف و  اناسرف  انابکر و  اوناک  يا  اولجرتف : .رابنالا  ءازاـب 

ودعلا کلذ  نوفلکت  اهیلع و  هقـشملا  کلت  نولمحت  يا  مکـسفنا : یلع  هب  نوقـشتل  مکنا  .مالکلا و  اذهب  کلذ  نع  مهعنمف  مالـسلا ،
نم لاحلا  یلع  بصن  هلحم  باقعلا  اهئارو  ءایقشا ، نوریصت  يا  نوقشتف : هقـشملا ، نم  اقـش  سفنلا  یلع  قش  لاقی : اهیلع ، لجرتلا  عم 

.اهدعب و هللا  هبوقع  هنئاک  هقشملا  هذه  یف  نارسخلا  نیبا  ام  لاقف : اهتافص ، باقعلا  اهئارو  ناکل  هقشملا  رسخا  ام  لاق و  ول  .هقـشملا و 
.نامالا اهعم  هحارلا و  کلت  حیرا  ام  يا  هحارلا ، هعادلا : .اعورشم و  کلذ  ناک  اذا  باوثلا  هقشملا  لامتحاب  نوکی  امنا 

يردیک

اهئارو هقشملا  رسخا  ام  .ءاقشلا  نم  نوقشی  هقشملا و  نم  نوقشی : اودع و  اودتشا : .هلاجر و  اوراص  مهبکارم و  نع  اولزن  يا  اولجرتف :
ریغ اهناف  فیرعتلا  هادا  اهیف  تناک  نا  هقشملا و  نال  هقشملل  هفـص  لحملا  هبوصنم  ربخ  ادتبم و  نم  هلمج  باقعلا  اهئارو  هلوق  باقعلا 

لجرب تررم  مهلوقک : هردقم  لاح  مکح  یف  هلمجلا  نوکت  نا  زوجی  .ینبـسی و  میئللا  یلع  رما  دقل  .رعاشلا و  لوق  هریتو  یلع  تقوم 
.ابقرتم باقعلا و  اهدعب  اردقم  هقشملا  رسخا  ام  انه  ریدقتلا  ناکف  ادغ  دیصلا  هب  اردقم  يا  ادغ  هب  ادئاص  رقص  هعم 

مثیم نبا 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 1365 

http://www.ghaemiyeh.com


شیپاشیپ رد  دندش و  هدایپ  اهبسا  زا  مارتحا  يارب  دندرک و  تاقالم  ماش ، هب  نتفر  ماگنه  هب  ار  مالسلا ) هیلع   ) ماما رابنا ، رهش  ناناقهد 
نایاورنامرف هک  تسام  مسر  نیا  دنتفگ : تسا ؟ يراک  هچ  نیا  : ) دومرف مالـسلا ) هیلع   ) ماما دـندرک ، ندـیود  هب  عورـش  راوگرزب  نآ 

دنرب یمن  يدوس  راک  نیا  رد  امش  نایاورنامرف  مسق ، ادخ  هب  دومرف : مالسلا ) هیلع   ) ماما هاگنآ  .مینک  یم  مارتحا  هلیسو  نیدب  ار  دوخ 
هب هک  یجنر  تسا  شخبنایز  هچ  .دینک و  یم  راچد  یتخبدب  باذع و  هب  ترخآ  رد  دیا و  هتخادنا  تمحز  هب  ایند  رد  ار  دوخ  امش  و 

، هیدی نیب  اودتـشا  دشاب .) هتـشاد  هارمه  هب  ار  خزود  باذع  زا  ینمیا  هک  یـشیاسآ  نآ  تسا  دنمدوس  هچ  و  دـشاب ، يرفیک  نآ  لابند 
نتـشاد رذحرب  نخـس ، لصاح  .تسادخ  ریغ  میظعت  لمع  نیا  اریز  تسا ، نیمه  رد  يورخا  یتخبدـب  و  دـندیود ، وا  شیپاشیپ  ینعی 

ياربک هب  .تسا و  مکترخآ  هللا …  و  ترابع : نآ  يارغـص  هک  يرمـضم  سایق  هلیـسو ي  هب  دـنداد ، ماـجنا  هک  تسا  یلمع  زا  مدرم 
یجنر ناسنا  يارب  هچ  ره  تسا و  نینچ  تقیقح  رد  هک  باقعلا ، اهئار  هقـشملا و  رـسخا  ام  و  تسا : هدومرف  هراشا  هلمج  نیا  اب  سایق 

هب ایند  رد  یتحار  شیاسآ و  دمایپ  هلیـسو ي  هب  یفرط  زا  .تسا و  تراسخ  عون  نیرتدب  دشاب ، يرفیک  نآ  لابند  هب  هک  دـشاب  هتـشاد 
تمحز نیا  نانآ  هک  تسا  راوازـس  تسا : هدومرف  ایوگ  تسا ، هدومن  راداو  لمع  نیا  كرت  هب  ار  ناـنآ  خزود  شتآ  زا  ینمیا  هارمه 

نیرتالاب دـشاب ، نینچ  نیا  هچنآ  ره  و  تسا ، شتآ  زا  ینمیا  هارمه  هب  یتحار  شیاسآ و  ثعاب  لمع  نیا  كرت  اریز  دـننکن ، لوبق  ار 
ادـخ يارب  زج  هک  يوحن  هب  تسادـخ  ریغ  میظعت  نوچ  تسا ، ترخآ  رد  اهنآ  یتخبدـب  ثعاب  لمع  نیا  هتبلا  .دوب و  دـهاوخ  اهدوس 

تسین راوازس 

دیدحلا یبا 

اُولاَقَف ُهوُُمتْعَنَـص  يِذَّلا  اَذَه  اَم  َلاَقَف  ِْهیَدَی  َْنَیب  اوُّدَتْـشا  َُهل َو  اُولَّجَرَتَف  ِراَْبنَْألَا  ُنِیقاَهَد  ِماَّشلَا  َیلِإ  ِهِریِـسَم  َْدنِع  ُهَیَِقل  ْدَق  مالـسلا َو  هیلع  َلاَق  َو 
[ ْمُکاَرْخُأ  ] ِیف ِِهب  َنْوَقْشَت  ْمُکاَْینُد َو  ِیف  ْمُکِسُْفنَأ  یَلَع  َنوُّقُشََتل  ْمُکَّنِإ  ْمُکُؤاَرَمُأ َو  اَذَِهب  ُعِفَْتنَی  اَم  ِهَّللا  َلاَقَف َو  اَنَءاَرَمُأ  ِِهب  ُمِّظَُعن  اَّنِم  ٌُقلُخ 

 . ِراَّنلَا َنِم  ُناَمَْألا  اَهَعَم  َهَعَّدلا  ََحبْرَأ  ُباَقِْعلا َو  اَهَءاَرَو  َهَّقَشَْملا  َرَسْخَأ  اَم  ْمُِکتَرِخآ َو 

یف هب  نوقـشت  نادـبألا و  بعت  نم  هیف  امل  مکـسفنأ  یلع  هب  نوقـشت  مکنإ  لاق  کلذ و  نع  مهاهنف  ائیـش  اوعرـسأ  هیدـی  نیب  اودتـشا 
للذـت عوضخ و  لک  اهیف و  هلجاعلا  عفانملا  ایندـلا و  هب  نوبلطت  اعوضخ  مکل  هداع  قلخ و  هنأ  متمعز  امک  هالولل  نوعـضخت  مکترخآ 

 . هیصعم وهف  هللا  ریغل 

رانلا نم  نامألا  اهعبتی  هلجاع  هعد  نیبلا  حبرلا  هرخآلا و  باقع  اهعبتی  هلجاع  هقشم  نیبملا  نارسخلا  نأ  رکذ  مث 

یناشاک

( ماشلا یلا  هریسم  دنع   ) وا هب  دندیسر  هکیتلاح  رد  هیلع  همالـس  هللا و  تاولـص  ترـضح  نآ  هدومرف  همیقل ) دق  مالـسلا و  هیلع  لاق  (و 
میظعت و يارب  دندش  هدایپ  سپ  هل ) اولجرتف   ) تسا ماش  یلاوح  رد  هک  رابنا  هدلب  ناناقهد  رابنالا ) نیقاهد   ) ماش بناج  هب  وا  نتفر  دزن 

نیا تسیچ  هومتمعنـص ) يذلا  اذه  ام   ) باستنا یلاع  نآ  باکر  شیپ  رد  راو  هدنب  دندیود  و  هیدـی ) نیب  اودتـشا  و   ) بانج نآ  ریقوت 
میظعت هک  انئارما ) هب  مظعن   ) ام زا  یشور  تسا و  ییوخ  نیا  دنتفگ  سپ  انم ) قلخ  اولاقف   ) لاح نیا  رد  ار  نآ  امـش  دیدرک  هک  يراک 

ادـخ هب  مکئارما ) اذـهب  عـفتنی  اـم  هللا  و   ) مالـسلا هیلع  ترـضح  نآ  دوـمرف  سپ  لاـقف )  ) ار دوـخ  ناـمکاح  ناریما و  نآ  هب  مینک  یم 
یم تقـشم  هنیآ  ره  امـش  هک  یتسرد  هب  مکـسفنا ) یلع  هب  نوقـشتل  مکنا  و   ) امـش ناریما  راک ، نیا  هب  دنریگ  یمن  هدیاف  هک  دنگوس 
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دینک یم  تواقش  و  مکترخا ) یف  هب  نوقـشت  و   ) دیزادنا یم  تنحم  تیـضایر و  رد  ار  دوخ  ینعی  دوخ  ياهـسفن  رب  راک  نیا  هب  دیهن 
اهئارو  ) دشاب هک  یتنحم  تقشم و  تسا  يراک  نایز  هچ  و  هقشملا ) رسخا  ام  و   ) ادخ ریغ  میظعت  تهج  هب  ناتدوخ  ترخآ  رد  نیا  هب 

زا ینمیا  نآ  اب  رانلا ) نم  نامالا  اهعم   ) دشاب هک  یشیاسآ  تسا  دنمدوس  هچ  و  هعدلا ) حبرا  و   ) باذع باقع و  نآ ، سپ  رد  باقعلا )
باسح زور  رد  خزود  شتآ 

یلمآ

ینیوزق

لام کلم و  بابرا  ناگرزب  ینعی  رابنا ) هدـلب  ناـناقهد  ( ) ماـش  ) هب نتفر  تقو  دـندوب  هدروخرب  وا  هب  هک  یتقو  ترـضح  نآ  تفگ  و 
یتداع دـنتفگ : دـینک ، یم  امـش  هک  تسا  راک  هچ  نیا  تفگ  ترـضح ، نآ  يور  شیپ  دـندیودیم  دـندوب و  هدـش  هدایپ  سپ  ناشیا ،

و امـش ، يارما  رما  نیا  هب  دـندرگ  یمن  عفتنم  هک  هللا  و  ترـضح : نآ  تفگ  سپ  مینک ، یم  دوخ  يارما  میظعت  نآ  هب  هک  اـم  زا  تسا 
هچ و  دوخ ، ترخآ  راک  رد  ببس  نیا  هب  دیدرگ  یم  راک  نایز  و  ناتدوخ ، يایند  رد  دوخ  سوفن  رب  راک  نیا  هب  دیهنیم  تقـشم  امش 

.دشاب ران  باذع  زا  ناما  نآ  اب  هک  یتحار  تسا  لیلج  دوس  هچ  و  دشاب ، باقع  نآ  بقع  رد  هک  یتقتشم  تسا  گرزب  يراک  نایز 

یجیهال

»؟ هومتعنص يذلا  اذه  ام  : » لاقف هیدی ، نیب  اودتـشا  هل و  اولجرتف  رابنالا ، نیقاهد  ماشلا  یلا  هریـسم  دنع  هیقل  دق  و  مالـسلا : هیلع  لاق  و 
یف هب  نوقـشت  مکـسفنا و  یلع  هب  نوقـشتل  مکنا  مکوارما و  اذـهب  عفتنی  ام  هللا  و  مالـسلا : هیلع  لاقف  .انءارما  هب  مظعن  انم  قلخ  اولاـقف :

تاقالم هکنآ  لاح  مالـسلا و  هیلع  تفگ  ینعی و  رانلا »! نم  نامالا  اهعم  هعدلا  حـبرا  باقعلا و  اهئارو  هقـشملا  رـسخا  ام  .مکترخآ و 
وا و میظعت  يارب  زا  اهبکرم  زا  دـندیدرگ  هدایپ  سپ  رابنا ، تیالو  ناقهد  نامدرم  ماـش ، يوس  هب  تکرح  تقو  رد  ار  وا  دـندوب  هدرک 

یتداع تلـصخ و  دـنتفگ : سپ  دـیدرک »؟ امـش  هک  يراتفر  نیا  تسا  زیچ  هچ   » هک مالـسلا  هیلع  تفگ  سپ  وا ، يور  شیپ  دـندیود 
هب دـنوش  یمن  عفتنم  هک  ادـخ  هب  دـنگوس  مالـسلا : هیلع  تفگ  سپ  .ار  ام  ناگرزب  ناریما و  نآ  هب  ام  مینک  یم  میظعت  هک  ام  زا  تسا 
یم تخبدب  امـش و  ياهـسفن  رب  نآ ، هب  امـش  دـیهد  یم  تمحز  تقـشم و  هنیآ  ره  هک  قیقحت  هب  امـش و  ناگرزب  ناریما و  لمع  نیا 

رایسب هچ  ادخ و  باذع  دشاب  نآ  رس  تشپ  رد  هک  یتقشم  تسا  هدنراد  نایز  رایـسب  هچ  سپ  .امـش  ترخآ  رد  نآ  ببـس  هب  دیدرگ 
! منهج شتآ  زا  ینمیا  نآ  اب  دشاب  هک  یشیاسآ  تسا  دنمدوس 

ییوخ

نم هتلعج  نا  و  نالعف ، هنال  هتفرص  اذک  عضوم  هنقهد  هل  لجرلا و  نقهدت  مهلوق  نم  هیلـصا  نونلا  تلعج  نا  برعم  ناقهدلا ) : ) هغللا
.حاحـص هقـشم - اقـش و  یـشلا ء  یلع  قش )  ) و هیدی ، نیب  اودع  اودتـشا )  ) .حاحـص دلب - مسا  رابنا )  ) نالعف و هنال  هفرـصت  مل  قهدلا 

- يذلا اذه  ام  واولا ، دق و  هطبارب  هیلاح  هلمج  هریـسم ، دنع  هیقل  دق  و  بارعالا : .دـجنملا  شیعلا - ضفخ  هحارا و  هنیکـسلا ، هعدـلا ) )
حبرا اهلثم  و  رسحتلا ، ماطغتسالا و  دیفی  بجعتلا - هغیـصب  هقـشملا ، رـسخا  ام  يذلا ، اذهل  مدقم  ربخ  هیماهفتـسا  هیمـسا  ام  هظفل  خلا -

برعلا عفرف  هفرعملا ، ملعلاب و  هنورقم  هقیمع  هیطارق  ومید  هضهن  رشبلاب  نآرقلا  مالسالا و  ضهن  ینعملا : .رسخا  یلع  هفوطعملا  هعدلا 
رس وه  اذه  و  مورلا ، سرافلا و  یف  هعونصم  هیکولم  تافیرشت  نع  هزنملا  مهعبطب  اطارق  ومید  هملاع  هما  وراصف  هلاهجلا  ضیـضح  نم 
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، نورق ذنم  تافیرـشتلا  دویقب  هلبکملا  .مورلا  سرافک و  دالب  یف  مالـسالا  رـشن  هیرجهلا و  یلوالا  نورقلا  یف  ددجلا  نیملـسملا  مدقت 
هبها یلع  هصرفلا و  نم  قیـضملا  اذه  یف  مالـسلا ) هیلع   ) مامالا ناک  و  هلیقثلا ، دویقلا  هذـه  نع  سانلا  ریرحت  مالـسالا  ناش  نم  ناکف 

تامیلعت ادبی  مالـسالا و  طیحم  یف  هدیدج  هسردم  حتفی  همادـهلا ، هیمادـلا  نیفـص  هکرعم  وه  لئاه و  دـصقم  یلا  لغاش  بیهم  رفس 
اعفن ءارمالا  هب  عفتنی  امم ال  روصلا  هذـهب  هیطـالبلا  تافیرـشتلا  - 1 هیلاتلا : دادـعالا  یف  هزیجولا  راصقلا  لمجلا  هذـه  یف  هیناسنا  هیلاـع 

.هرخالا باذعل  بجوم  مالسالا و  دنع  ضوغبم  تاقتشملا  هذه  لمحت  .توقمملا 2 - لطابلا  وهللا  نم  یهف  هرخالا ، وا  ایندلل  اینالقع 
ماش يوسب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع همجرتلا : .رانلا  نم  ناما  هیف  امب  لاغتـشالا  هحارتسالا  حبرا  و  باقعلا ، اهعبتی  ام  تاقتـشملا  رـسخا  - 3

رد دـندش و  هدایپ  دوخ  ياهبکرم  زا  ترـضحنآ  ربارب  رد  راـبنا  ناـناقهد  تارف - هراـنک ي  رد  دیـسر - راـبنا  رهـشب  نوچ  درک و  رفس 
خـساپ رد  دراد ؟ ینعم  هچ  امـش  راک  نیا  دومرف : اـهنآ  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع دـندرک - یبوکاـپ  حالطـصا  هب  و  دـندیود - وا  يولج 

راک نیا  ادخب  دومرف : ترـضحنآ  تاساسحا - راهظا  مینک - یم  میظعت  ار  دوخ  ءارما  نآ  هلیـسوب ي  ام  هک  تسا  یمـسر  نیا  دنتفگ :
، دیوشیم تخبدب  نادب  يارس  رگید  رد  دیهد و  یم  جنر  ایند  رد  راک  نیدب  ار  دوخ  امش  هک  یتسارب  درادن و  يدوس  امـش  ءارما  يارب 

.تسا لابو  خزود و  زا  ناما  نیرق  هک  یتحارتسا  تسا  دنمدوس  رایسب  هچ  و  لابند ، رد  شباذع  هک  یجنر  تسا  رابنایز  رایسب  هچ  هو 

دیسر رابنا  هب  ماش  هر  رد  دیشک *** راکیپ  هب  هچ  الوم  راک 

دایرف رد  فعش  قوش  زا  همه  داتفا *** نیقاهد  مشچ  یلع  رب 

كاخ رس  ردنا  همه  نابوک  ياپ  كالاچ *** شش  یپ  هب  دندیودیم 

تسا یهش  مسر  کی  هک  دنتفگ  همه  تسیچ ***؟ نیاک  نیقاهد  هب  الوم  تفگ 

میزابیم نینچ  میظعت  درن  میزاتیم *** ارما  شیپ  هب  ام 

يدوسرف نآ  زا  شیوخ  نت  هک   *** يدوس درادن  راک  نیا  تفگ :

دیزات ابقع  يوس  تواقش  اب  دیزاس *** ایندب  هجنر  ار  شیوخ 

یتخبدب دشک  لابند  هب  هک  یتخس *** نآ  دوب  رابنایز  هچ 

لابو رزو و  زا  دروآ  ناما  هک  لابو *** درد و  یب  تحار  نآ  شوخ  هچ 

يرتشوش

هیلع  ) یلع ءاج  و  لاقف : اذکه ، هنیفص )  ) یف محازم  نب  رصن  هاور  لوقا : هحفص ) …  یف  و  مالـسلا ) هیلع  ) هملع یف  رـشاعلا - لصفلا  )
( یضارلا بیطلا  ینب   ) ینعی ضار ، کشون )  ) بیط شخ )  ) نامیلـس لاق  .اهتنقاهد  کشونـشخونب  هلبقتـساف  رابنالاب  رم  یتح  مالـسلا )

اذه اما  اولاق : متعنص ؟ يذلا  اذهب  متدرا  ام  مکعم و  یتلا  باودلا  هذه  ام  لاق : هعم ، نودتشی  اواج  مث  اولزن  هولبقتـسا  املف  هیـسرافلاب ،
افلع مکباودل  انایه  اماعط و  نیملسملل  کل و  انعنص  دق  کل و  هیدهف  نیذاربلا  هذه  اما  و  ئارمالا ، هب  مظعن  انم  قلخ  وهف  انعنص  يذلا 
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هب نوقـشتل  مکنا  و  ئارمالا ، اذه  عفنی  ام  هللا  وف  ءارمالا  هب  نومظعت  قلخ  مکنم  هنا  متمعز  يذـلا  اذـه  اما  مالـسلا :) هیلع   ) لاقف .اریثک 
اما و  مکنم ، اهانذخا  مکجارخ  نم  اهبسحنف  مکنم  اهذخان  نا  متببحا  ناف  هذه  مکباود  اما  و  هل ، اودوعت  الف  مکنادبا  مکـسفنا و  یلع 

نحن هتمیق ، هنوموقت  نذا ال  لاق : .هنمث  لبقن  مث  هموقن  اولاق : .نمثب  الا  ائیـش  مکلاوما  نم  لکان  نا  هرکن  اناف  انل  متعنـص  يذلا  مکماعط 
: لاق انم ؟ اولبقی  نا  مهعنمت  مهل و  يدـهن  نا  انعنمتف  فراعم  یلاوم و  برعلا  نم  انل  ناف  نینموملاریما  اـی  اولاـق : .هنود  وه  اـمب  یفتکن 

انا نینموملاریما  ای  اولاق : انوملعاف ، دحا  مکبـصغ  نا  و  مکتیدـه ، لبقی  نا  نیملـسملا  نم  دـحال  یغبنی  سیل  لاوم و  مکل  برعلا  لک 
و مالـسلا ) هیلع  ) هملع یف  رـشاعلا - لصفلا   ) .راس مث  مهکرتف  .مکنم  ینغا  نحن  مکحی ، و  مهل : لاق  .انتمارک  انتیدـه و  لبقت  نا  بحن 
( رابنالا نیقاهد   ) هقیرط یف  ماشلا ) یلا   ) هفوکلا نم  هریـسم ) دنع  هتیقل  دـق  و  مالـسلا ) هیلع   ) لاق و  : ) فنـصملا لوق  هحفـص ) …  یف 

هتلعج نا  و  لالعف ، هنال  هتفرـص  لجرلا ) نقهدـت   ) مهلوق نم  هیلـصا  نونلا  تلعج  نا  برعم ، ناقهدـلا ، يرهوجلا : لاق  .ناـقهد  عمج 
( ناق  ) هیرقلا و ینعمب  هد )  ) نم هبکرم  هبرعم  هملکلا  نال  قهدـلا ، نم  هنوک  لامتحال  هجو  ال  تلق : .نالعف  هنال  هفرـصت  مل  قهدـلا  نم 

لوا و  برحلا ، هلآ  عمج  قدانخلا و  قدـنخ  نم  لوا  رهـشونم  يربطلا :) خـیرات   ) یف .ظفاحلا و  ینعمب  هدـنیاپ )  ) ففخم ناپ )  ) لدـبم
مهبکارم و نم  اولزن  يا : هل ) اولجرتف   ) .هتعاطب مهرما  ادـیبع و  الوخ و  هل  اهلها  لـعج  اـناقهد و  هیرق  لـکل  لـعجف  هنقهدـلا  عضو  نم 

اذکه مالسلا ) هیلع   ) لاقف  ) همادق يا : هیدی ) نیب   ) میز يدتشاف  دشلا  ناوا  اذه  رعاشلا : لاق  .اودع  يا : اودتشا ) و   ) مهلجرا یلع  اوماق 
هیلع  ) لاـق و   ) ـالوا لاـق  هنـال  رارکت  اـهنال  و  هیطخلا ،) مثیم و  نبا  دـیدحلا و  یبا  نـبا   ) یف تـسیلف  هدـئاز  هـملکلا  و  هیرـصملا ،)  ) یف

( ...هحفص یف  و  مالسلا ) هیلع  ) هملع یف  رشاعلا - لصفلا   ) اولاقف  ) يدی نیب  ودعلا  دادتـشالا و  نم  هومتعنـص ) يذلا  اذه  ام  (. ) مالـسلا
ءالیخ مهل  ثدحی  هنال  مهب  رضی  لب  مکوارما ) اذهب  عفتنی  ام  هللا  و  مالسلا :) هیلع   ) لاقف .انئارما  هب  مظعن  انم   ) هداع يا : نیتمضب  قلخ )

نبا  ) یف امک  مکـسفنا ) یلع  هب  : ) باوصلا و  هیرـصملا )  ) یف اذکه  مکـسفنا ) یلع   ) هقـشملا نم  دیدشتلاب  نوقـشتل ) مکنا  و   ) اربک و 
مکلعفل مکترخآ ) یف  هب   ) ءاقشلا نم  فیفختلاب  نوقشت ) و  ( ) نوقـشتل  ) هلوقب قلعتم  مکایند ) یف  ( ) هیطخلا مثیم و  نبا  دیدحلا و  یبا 

ناک ناف  هراسخ ، هرخآ  وا  ایند  لیـصحتل  هقـشملاک  باوث ، اهئارو  نکی  مل  نا  هقـشملاف  باقعلا ) اهئارو  هقـشملا  رـسخا  اـم  و   ) ثبعلا
ناک ناف  حبر ، یـش ئ ، اهئارو  نکی  مل  نا  هعدلاف  رانلا ) نم  نامالا  اهعم   ) هحارتسالا يا : هعدلا ) حـبرا  و   ) .رـسخا یهف  باقع  اهئارو 
نب برح  نا  نیفـص  لصف  یف  رم  و  اذـه ، .حـبرا  یهف  کلذـل  ناسنالا  اهکرت  رانلل و  ابجوم  اهدـض  نوکی  ناب  راـنلا ، نم  ناـما  اـهعم 

یلاولل و هنتف  یلثم  عم  کلثم  یشم  ناف  عجرا ، هل : مالسلا ) هیلع   ) لاقف بکار ، وه  و  مالسلا ) هیلع   ) هعم یشمی  لبقا  یمابشلا  لیبحرش 
هیلا جرخف  رابنالاب  مالـسلا ) هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  رم  رباج : نب  ییحی  نب  دمحا  لاق  يومحلا :) نادلب  مجعم   ) یف .نموملل و  هلذـم 

.نالا یلا  جابلا  رابنالاب  هرکسعم  عضوم  یمسف  اولعفف  .ادحاو  اجاب  اهولعجا  ایادهلا و  اوعمجا  لاقف : هرکسعم  یلا  ایادهلاب  اهلها 

هینغم

اولزن نیحالفلا  ءامعز  هآر  امل  و  رابنالا ، یمسی  قارعلا  دالب  نم  ناکمب  هیواعم  برح  یلا  هقیرط  یف  مامالا  رم  یضرلا : فیرـشلا  لاق 
يودج هیا  و  لاقف : .انئارما  هب  مظعن  انم  قلخ  اولاق : هومتعنـص ؟ يذلا  اذه  ام  لاق : کلذ و  رکنتـساف  هیدی ، نیب  اوعرـسا  مهلویخ و  نع 
اهئارو هقـشملا  رـسخا  ام  و   ) .هرخالا یف  ءازرا  ءاقـش و  و  ایندلا ، یف  مکیلع  بصن  بعت و  هنا  ضیغبلا ؟ دیلقتلا  اذـهب  مکئارمال  مکل و 

نا يربکلا  همعنلا  رانلا .) نم  نامالا  اهعم  هعدلا  حـبرا  و   ) هترخآ یف  یقـش  و  هایند ، یف  هسفن  بعتا  نم  هقفـص  سانلا  رـسخا  باقع .)
و نوبغار ، همعنلا  هذـه  یف  انا  مهللا  ..رابجلا  بضغ  رانلا و  باذـع  نم  کترخآ  یف  نمات  نا  و  هنینامط ، هودـه و  یف  كاـیند  شیعت 

.کل کیرش  كدحو ال  اهیلا  هلیسولا  تنا 
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هدبع

هاشم و مهلویخ  نع  اولزن  يا  اولجرت  قارعلا و  دالب  نم  رابنالا  مجعلا و  یف  نیحـالفلا  میعز  ناـقهد  عمج  راـبثالا : نیقاـهد  ماـشلا  … 
هواقشلا نم  نیشلا  نوکسب  هیناثلا  نوقشت  هقشملا و  نم  فاقلا  دیدشت  نیشلا و  مضب  نوقشت  مکایند : یف  مکسفنا  اوعرسا …  اودتـشا 

هحارلا تاحتفب  هعدلا  و 

يرفعج

مالسالا ضیف 

شمارتحا میظعت و  هب  هدروخرب  ترضح  نآ  هب  قارع ) رد  يرهـش   ) رابنا ناگرزب  نایادخ و  هک  ماش  هب  نتفر  ماگنه  مالـسلا  هیلع  ماما 
نارادرـس و هک  تسا  وا  يوخ  نیا  دـنتفگ : دـیدرک ؟ هک  دوب  يراک  هچ  نیا  دومرف : دـندیود ، شباکر  شیپ  رد  هدـش  هدایپ  اهبـسا  زا 

ادـخ هب  دـنگوس  دوـمرف : ادـخ ) ریغ  يارب  ینتورف  شهوـکن  رد   ) راوـگرزب نآ  سپ  میئاـمن ، یم  مارتـحا  نآ  هـب  ار  دوـخ  ناـنارمکح 
یم راتفرگ  یتخبدـب  هب  راک  نیا  اب  ناتترخآ  رد  جـنر و  هب  ناتایند  رد  ار  دوخ  امـش  دـنرب و  یمن  دوس  راـک  نیا  رد  امـش  ناـنارمکح 
یپ هک  ار  ادخ ) ریغ  يارب  ینتورف   ) یجنر دراد  نایز  رایـسب  هچ  و  تسا ) باذع  مزلتـسم  هانگ و  ادخ  ریغ  يارب  ینتورف  نوچ   ) دیزاس

( خزود  ) شتآ زا  ینمیا  نآ  هارمه  هک  ار  قولخم ) ندمآ  شوخ  يارب  ندربن  جنر   ) یگدوسآ دراد  دوس  رایسب  هچ  و  دشاب ، رفیک  نآ 
.دشاب

ینامز

مارتحا عون  هک  تسا  كرـش  دح  رد  هانگ و  یتقو  دـشاب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ ای  ماما و  دـنچ  ره  رـشب  يارب  مارتحا  عضاوت و 
هیلع  ) ناماما ربق  رانک  رد  منیب  یم  هکنیا  .تسا  مارح  همه  همه و  نتـشاذگ  یناشیپ  ندرک ، میظعت  نداتفا ، كاـخب  دـشاب : ادـخ  يارب 
دنتفا یم  كاخب  مالسلا ) هیلع   ) ماما يارب  رگا  اما  دنا  هدش  ترایز  هب  قفوم  هک  دنروآ  یم  اجب  رکش  هدجس  دنتفا  یم  كاخب  مالسلا )

.دنک یم  ءارجا  ارنآ  یعون  هب  سک  ره  هک  تسادخ  صوصخم  هدجس  تسا  كرش  مارح و 

يزاریش دمحم  دیس 

، نیحالفلا میعز  وه  ناقهد و  عمج  نیقاهد )  ) رابنالا نیقاهد  هیواعم ) هبراحمل   ) ماشلا یلا  هریـسم  دنع  هیقل  دق  و  مالـسلا - هیلع  لاق  و 
هیلع لاـقف  نوضکری ) اوذـخا  مهلویخ و  نع  اولزن  يا   ) هیدـی نیب  اورتشا  اـم  اودتـشا  هل و  اولجرتف  هیرقلا ، ظـفاح  يا  ناـب ) هد   ) برعم

هکرحلا هذه  هلالدل  کلذ  و  انئارما ) هب  مظعن   ) انل هداع  يا  انم ) قلخ  اولاقف   ) ضکرلا لجرتلا و  نم  هومتعنص ؟) يذلا  اذه  ام  : ) مالسلا
مکسفنا یلع  نوقـشتل  مکنا  مکئارما و  اذهب  عفتنی  ام  هللا  و  (: ) مالـسلا هیلع  لاقف   ) .مکرما یف  نوضکار  مکتمدخب  نورـضاح  انا  یلع 

یف هب   ) هقـشملا نم  دـیدشتلاب  لوالا  و  هواقـشلا ، نم  فیفختلاب  نوقـشت ) و   ) ضکرلا یـشملا و  هبوعـص  نم  نوقالت  امل  مکاـیند ) یف 
اهئارو هقـشملا  رـسخا  اـم  و   ) باـقعلل هبجوملا  تاـمرحملا  نم  هبـشا  اـم  و  سفنلا ، لـال  ذا  و  ءاربکلا ، ربکتل  بجوم  هنا  اذا  مکترخآ )

نم نامالا  اهعم   ) هحارلا يا  هعدلا ) حبرا   ) ام ف )  ) هرخالا ایندـلا و  باهذ  بجوت  اهنال  هراسخ ، هقـشملا  ماسقا  ربکا  هنا  يا  باقعلا ؟)
.رانلا لوخد  هب  قحتسی  امرحم  لعفی  مل  هنال  رانلا )
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يوسوم

.اوعرسا اودتشا : .اوشم  مهلویخ و  نم  اولزن  اولجرت : .قارعلا  یف  دلب  رابنالا : .مجعلا  دنع  نیحالفلا  میعز  ناقهد  عمج  نیقاهدلا : هغللا :
یه هواقشلا و  نم  نیسلا  نوکسب  نوقشت : .قیطت  امم  رثکا  سفنلا  فلکی  نا  بعتلا و  یه  هقشملا و  نم  نوقشت : .هداع  هعیبط و  قلخ :

نیحالفلا ءامعزب  مامالا  رمی  اهنع …  فکلل  اهلها  هبنیف  اهیضتری  الف  مامالا  اهاری  هلاح  هذه  حرـشلا : .هحارلا  هعدلا : .سوبلا  هساعتلا و 
کلذ نع  ماـمالا  مهفتـسیف  هیلا  نوعرـسی  مهباود و  نع  نوـلزنی  ءـالوه  هیلا  جرخیف  ماـشلا  دـصقی  وـه  راـبنالا و  هدـلب  یف  مجعلا  نـم 

مکـسفنا یلع  هقـشم  هب  نوموقت  امیف  نا  ایناث : .کلذـب و  نوعفتنی  مکئارما ال  نا  الوا : .مامالا  مهباجاف  .انئارما  اهب  مرکن  هداع  نولوقیف 
رفن نیدلا و  یف  عرـشی  مل  هللا و  ریغل  رما  هنال  نوبقاعت  هیلع  نوبذعت و  اذـه  مکلمعب  مکنا  اثلاث : .هبولطم و  ریغ  هقـشم  یه  ایندـلا و  یف 
یف بغر  .هرخالا و  باذع  ایندلا و  هقـشم  عمجیف  هرخالا  یف  بقاعی  کلذ  عم  ایندلا و  یف  باذعلا  هقـشملا و  لمتحی  ناسنالا  نا  هنع 

ایندلا و یف  هحارلا  شیعیف  رانلا  نم  ناسنالا  وجنی  کلذ  عم  لمعلا و  اذـه  نودـب  نوکت  یتلا  انیدـلا  یف  هحارلا  هعدـلا و  یه  هدـض و 
 … هرخالا یف  باذعلا  نم  نامالا 

یناقلاط

هچ نیا  دیـسرپ  .دـندیود  وا  شیپاشیپ  دـندش و  هدایپ  وا  يارب  دـندید ، ار  وا  رابنا  ناناقهد  ماش  هب  مالّـسلا  هیلع  ماـما  نتفر  ماـگنه  هب  »
زا امـش  ناریما  هک  دنگوس  ادـخ  هب  دومرف : .میراد  یم  گرزب  ار  دوخ  ناریما  نآ  اب  هک  تسام  يوخ  دـنتفگ : دـیدرک  هک  دوب  يراک 

تسا راب  نایز  هچ  دیوش ، یم  تخبدب  ترخآ  رد  دینکفا و  یم  جنر  هب  ار  نتشیوخ  دوخ  يایند  رد  امش  دنرب و  یمن  يدوس  راک  نیا 
«. تسا شتآ  زا  يراهنیز  نآ  اب  هک  یشیاسآ  تسا  دنمدوس  هچ  تسا و  رفیک  نآ  زا  سپ  هک  یجنر 

مراکم

.ِْهیَدَی َْنَیب  اوُّدَتْشا  َُهل َو  اُولَّجَرَتَف  ، ِراَْبنَْألا ُنِیقاَهَد  ِماَّشلا  َیلِإ  ِهِریِسَم  َْدنِع  ُهَیَِقل  ْدَق  مالسلا َو  هیلع  لاق  و 

مالسلا هیلع  لاقف 

ِیف ْمُکِـسُْفنَأ  یلَع  َنوُّقُـشََتل  ْمُکَّنِإ  َو  ْمُکُؤاَرَمُأ ! اَذَِـهب  ُعِفَْتنَی  اَـم  ِهَّللا  :َو  َلاَـقَف ، اـَنَءاَرَمُأ ِِهب  ُمِّظَُعن  اَّنِم  ٌُقلُخ  : اُولاَـقَف ُهوُُمتْعَنَـص ؟ يِذَّلا  اَذَـه  اَـم 
، ْمُکاَْینُد

، ُباَقِْعلا اَهَءاَرَو  َهَّقَشَْملا  َرَسْخَأ  اَم  َو.ْمُِکتَرِخآ  ِیف  ِِهب  َنْوَقْشَت  َو 

 . ِراَّنلا َنِم  ُناَمَْألا  اَهَعَم  َهَعَّدلا  ََحبْرَأ  َو 

دندرک تاقالم  وا  اب  « رابنا » رهش نانابهد  نازرواشک و  ماش  هب  شتکرح  ریسم  رد  هک  دومرف  نایب  ینامز  مالسلا  هیلع  ماما  ار  نخـس  نیا 
قوف عوضخ  هناـشن  هک  ار  یمـسارم  نیا  و   ) دـندرک تکرح  وا  يور  شیپ  تعرـس  اـب  هدـش و  هداـیپ  بکرم  زا  مارتـحا ) ناونع  هب  (و 

(. دنداد ماجنا  دوب  رگمتس  يارما  ربارب  رد  هداعلا 
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: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

هیلع ماما.میراد  یم  گرزب  نآ  اـب  ار  دوخ  ناریما  اـم  هک  تسا  یبادآ  موسر و  نیا  : دـندرک ضرع  »؟ دـیدرک هک  دوب  يراـک  هچ  نیا  »
راومه دوخ  رب  دایز  تقشم  ایند  رد  راک  نیا  اب  امش  دنرب و  یمن  يا  هرهب  لمع  نیا  زا  امـش  نارادمامز  دنگوس  ادخ  هب  : دومرف مالـسلا 

یشمارآ تسا  دوسرپ  هچ  دشاب و  یهلا  باقع  نآ  لابند  هب  هک  یتقشم  تسا  راب  نایز  هچ.دیوش  یم  تخبدب  تمایق  رد  دیزاس و  یم 
موحرم زا  لبق  هک  تسا  هدمآ  هغالبلا  جـهن  رداصم  باتک  رد  هنامیکح : راتفگ  دنـس  .ددرگ . (  مهارف  خزود  شتآ  زا  ناما  نآ  اب  هک 

تـسا هدرک  رکذ  درک ) میهاوخ  هراشا  ًادعب  هک   ) ییاه توافت  اب  ار  نآ  نیفـص  باتک  رد  يافوتم 202 )  ) محازم نب  رصن  ، یضر دّیس 
دّیس زا  لبق  هک  يافوتم 314 )  ) یفوک مثعا  نبا  نیا  رب  هفاـضا  ،ج 4،ص 34 .) هغالبلا جهن  رداصم  ) .تسا یکی  ود  ره  نومـضم  یلو 

(. ( ،ص 651 هغالبلا جهن  مامت  ) .تسا هدروآ  حوتف  باتک  رد  ار  نآ  زین  هتسیز  یم  یضر 

روآ نایز  تشز و  تافیرشت 

هب و   ) دـندرک تاقالم  وا  اب  رابنا  رهـش  نانابهد  نازرواشک و  ماـش  هب  شتکرح  ریـسم  رد  هک  دومرف  ناـیب  یناـمز  ماـما  ار  نخـس  نیا  »
هداعلا قوف  عوضخ  هناشن  هک  ار  مسارم  نیا  و   ) دندرک تکرح  وا  يور  شیپ  تعرس  اب  هدش و  هدایپ  بکرم  زا  ماما ) هب  مارتحا  ناونع 

ُهَیَِقل ْدَـق  :َو  مالـسلا هیلع  َلاَق  َو  ( ؛»؟ دـیدرک هک  دوب  يراک  هچ  نیا  : دومرف مالـسلا  هیلع  ماما  دـنداد ) ماجنا  دوب  رگمتـس  يارما  ربارب  رد 
ینعم هب  « اوّدتـشا  ).» اوُّدَتْـشا َُهل َو   ( .تسا بکرم  زا  ندـش  هداـیپ  ینعم  هب  « اولَّجَرَت  ) .» اُولَّجَرَتَف ِراَْـبنَْألا ، ُنِیقاَـهَد  ِماَّشلا  َیلِإ  ِهِریِـسَم  َدـْنِع 

( . ُهوُُمتْعَنَص يِذَّلا  اَذَه  اَم  : َلاَقَف ، ِْهیَدَی َْنَیب   ( .تسا تعرس  اب  نتفر  هار  ندیود و 

( . اَنَءاَرَمُأ ِِهب  ُمِّظَُعن  اَّنِم  ٌُقلُخ  : اُولاَقَف ( ؛» میراد یم  گرزب  نآ  اب  ار  دوخ  ناریما  ام  هک  تسا  یبادآ  موسر و  نیا  دندرک  ضرع  »

دوخ رب  تقـشم  ایند  رد  راک  نیا  اب  امـش  دنرب و  یمن  يا  هرهب  لمع  نیا  زا  امـش  نارادمامز  دنگوس  ادخ  هب  : دومرف مالـسلا  هیلع  ماما  »
،َو ْمُکاَْینُد ِیف  ْمُکِسُْفنَأ  یلَع  َنوُّقُشََتل  ْمُکَّنِإ  َو  ْمُکُؤاَرَمُأ ! اَذَِهب  ُعِفَْتنَی  اَم  ِهَّللا  :َو  َلاَقَف ( ؛» دیوش یم  تخبدب  تمایق  رد  دیزاس و  یم  راومه 

( . ْمُِکتَرِخآ ِیف  ِِهب  َنْوَقْشَت 

شتآ زا  ناما  نآ  اب  هک  یـشمارآ  تسا  دوسرپ  هچ  دـشاب و  یهلا  باـقع  نآ  لاـبند  هب  هک  یتقـشم  تسا  راـب  ناـیز  هچ  :» دوزفا سپس 
( . ِراَّنلا َنِم  ُناَمَْألا  اَهَعَم  َهَعَّدلا  ََحبْرَأ  ،َو  ُباَقِْعلا اَهَءاَرَو  َهَّقَشَْملا  َرَسْخَأ  اَم  َو  ( ؛» ددرگ مهارف  خزود 

تسا شمارآ  نامه  « هَعَد تسا و« یتخبدب  يانعم  هب  تواقش  هدام  زا  « َنْوَقْشَت تقشم و« يانعم  هب  « ءاقش » هدام زا  « َنوُّقُشَت »

«. َُهل اوُدوُعَت  الَف  ؛ دینکن رارکت  رگید  ار  راک  نیا  :» دومرف مالسلا  هیلع  ماما  هک  هدمآ  نینچ  هلمج  نیا  زا  دعب  نیفص  باتک  رد 

رهش کی  لها  ای  روشک  کی  لها  هک  - تسا لومعم  ناهج  طاقن  زا  یضعب  رد  زین  نونکا  مه  -و  هدوب لومعم  هتـشذگ  ياه  نامز  رد 
هکارچ ، دـندش یم  دونـشخ  راتفر  نیا  زا  زین  اهنآ.دوب  تلذ  تیاـهن  هناـشن  هک  دـنداد  یم  ماـجنا  یلاـمعا  نیطالـس  ارما و  میظعت  يارب 

دنکن و روطخ  ناشزغم  رد  مایق  رکف  ات  دـننادب  اهنآ  ربارب  رد  رادـقم  یب  راوخ و  لیلذار و  دوخ  ناشنادنورهـش  هراومه  دنتـشاد  هقالع 
.دنامب یقاب  نانآ  هطلس 
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یم وا  رخـسم  ار  ناهج  دـناد و  یم  تاقولخم  فرـشا  ناگتـشرف و  دوجـسم  ار  یمدآ  هداد و  تیـصخش  اه  ناـسنا  هب  هک  مالـسا  یلو 
مالـسلا هیلع  یلع  ياج  هب  رگا  نیقی  هب.دـنهدب  هنالیلذ  ياهراک  هب  نت  ارما  تشادـگرزب  يارب  نامیا  اب  دارفا  دـهد  یمن  هزاـجا  ، درمش

.تشاد رذح  رب  ار  نانآ  لیلد  هس  هب  داد و  رادشه  اهنآ  هب  ماما  یلو  درک  یم  قیوشت  راک  نیا  هب  ار  اهنآ  دوب  هیواعم 

تیـصخش دوش و  اهنآ  ربک  رورغ و  ثعاب  تسا  نکمم  هکلب  ، دـنرب یمن  راک  نیا  زا  يا  هنـالقاع  عفن  هنوگ  چـیه  ارما  هک  نیا  تسخن 
.دننک مگ  ار  دوخ 

ریز فیعـض  يدارفا  یطیارـش  نینچ  رد  تسا  نکمم  هاگ  دـتفا و  یم  مدرم  ياه  هدوت  شود  رب  يا  هداعلا  قوف  تمحز  هک  نیا  رگید 
.دننامب اپ  تسد و 

.دوش یم  بوسحم  كرش  یعون  اریز  ، دوش یم  ترخآ  رد  يراتفرگ  هیام  حلاصان  لمع  نیا  هک  نیا  موس 

زا ناما  هک  یـشمارآ  ، دـنریذپب دوخ  يارب  ار  شمارآ  تقـشم ، نیا  ياج  هب  دـننک و  تعانق  لوقعم  تاـمارتحا  هب  اـهنآ  رگا  ، سکع هب 
رد مه  دـننیب و  یمن  ار  تلذ  اب  مأوت  تقـشم  مدرم  مه  دـنوش و  یمن  رورغ  ربک و  راتفرگ  ارما  مه  دراد ، هارمه  هب  زین  ار  خزود  شتآ 

.دوب دنهاوخ  دنلبرس  ترخآ 

یلاح رد  دمآ  شباحصا  غارس  هب  نانمؤم  ریما  يزور  : میناوخ یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يرگید  ثیدح  رد  هک  تسا  هجوت  لباق 
ضرع دـیراد ؟ يراک  نم  اب  : دومرف درک و  اـهنآ  هب  یهاـگن  ماما.دـنداتفا  هار  هب  ترـضح  رـس  تشپ  یهورگ.دوب  راوس  بکرم  رب  هک 

: دومرف اهنآ  هب  ماما.میورب  هار  وت  هارمه  میراد  تسود  یلو  نینمؤملاریما  ای  هن  : دندرک

بجوم راوس  راـنک  رد  هداـیپ  نتفر  هار  اریز  ، دـیدرگرب یِـشاَْمِلل ؛ ٌهَّلَذَـم  ِبِکاَّرِلل َو  ٌهَدَـسْفَم  ِبِکاَّرلا  َعَم  یِـشاَْملا  َیْـشَم  َّنِإَـف  اُوفِرَْـصنا  »
«. تسا هدایپ  يارب  تلذ  ببس  راوس و  صخش  يارب  ینیبرتربدوخ ) رورغ و   ) هدسفم

مالـسلا هیلع  ماما.دـنداتفا  هار  هب  هدایپ  وا  رـس  تشپ  یعمج  دوب و  راوس  ماما  زاب  يرگید  هعفد  : دوزفا مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  سپس 
: دومرف

اه ناسنا  رـس  تشپ  اـه  شفک  يادـص  اریز  ، دـیدرگزاب یَکْوَّنلا ؛ ِبُولُِقل  ٌهَدَـسْفَم  ِلاَـجِّرلا  ِباَـقْعَأ  َْفلَخ  ِلاَـعِّنلا  َْقفَخ  َّنِإَـف  اُوفِرَْـصنا  »
،ج 41،ص راونـالاراحب «. ) . تسا قمحا  ياـنعم  هب  قمحأ و  نزو  رب  كَونأ  عمج  یکون   ) دوش یم  ناـقمحا  ياـه  لد  داـسف  بجوـم 

.( 55،ح 2

هک یتامارتحا  هک  تسا  نیا  روظنم  هکلب  ، دننکن مارتحا  ار  ناگرزب  ، مدرم هک  تسین  نیا  نانخـس  نیا  زا  فدـه  هک  تشاد  هجوت  دـیاب 
كرت ناگدنوش  مارتحا  توخن  رورغ و  هیام  هدوب و  ناگدننک  مارتحا  یتخبدب  تلذ و  هناشن  دنتشاد و  اهنآ  دننام  ناهاش و  هب  تبـسن 

.دوش

« محازم نب  رصن  » تیاور

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 1373 

http://www.ghaemiyeh.com


ياهاذغ اه و  بسا  راک  نیا  رب  هوالع  رابنا  رهش  ياه  ناقهد  هک  دوش  یم  هدافتسا  هدروآ  نیفص  باتک  رد  « محازم نب  رـصن  » هچنآ زا 
مـسارم هک  نیا  رب  نوزفا  ماما  دندوب و  هدروآ  هیده  ناونع  هب  ار  اهنآ  ياه  بکرم  يارب  رایـسب  فلع  نایرکـشل و  ماما و  يارب  بوخ 

مینک و یم  لوبق  ناـتجارخ  ناونع  هب  یلو  ؛ میریذـپ یم  اـم  دـیا  هدروآ  هک  یناـیاپراهچ  نیا  اـما  : دوزفا درک  هئطخت  ار  اـهنآ  راـب  تلذ 
. ( ،ص 144 نیفص  ) . .دیریگب ام  زا  ار  نآ  تمیق  هک  میریذپ  یم  یتروص  رد  دیا  هدروآ  هک  مه  ار  ییاهاذغ 

ناردارب هیدـه  شریذـپ  زا  هک  هدـش  هتفگ  تاـیاور  رد  یتح  تسا و  یتنـس  هکلب  ، تسین بیع  اـهنت  هن  ناملـسم  هیدـه  نتفریذـپ  هتبلا 
نانآ يارب  ارما  رش  زا  ندنام  ناما  رد  يارب  هک  دنکشب  ار  تسردان  تنس  نیا  هک  هدوب  نیا  ماما  فده  یلو  ، دینکن يراددوخ  ناملسم 

.تسین رابج  نیطالس  تموکح  نوچمه  یمالسا  تموکح  هک  دزاس  نشور  دندرب و  یم  ییایاده 

یسیلگنا

Once Imām Ali ibn Abū Tālib was proceeding to Syria when the Anbār{The vast Anbār
area is now the largest western governorate in Iraq, about one third of the entire
country with the exclusion of northern Iraq (Kurdistan), and its population-mostly
tribal—is predominantly Sunni. Its metropolis is Ramadi City, 110 km west of
Baghdad.} countrymen met him. Seeing him, they began to walk on foot then ran in
front of him. He inquired why they were doing so. They replied that this was the way
they expressed respect for their chiefs. He is said the following: “By Allāh, this does
not benefit your chiefs. You are belaboring yourselves in this world and earning
misery for the next by thus behaving. How harmful the labor in the wake of which
there is punishment, and how profitable the case with which there is deliverance from

!” the Fire (of Hell) is

مالسلا هیلع  نسح  ماما  هب  زردنا  : 38 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ُلقَعلا َو یَنِغلا  یَنغَأ  ّنِإ  ّنُهَعَم  َتلِمَع  اَم  َكّرُـضَی  َال  ًاَعبرَأ  ًاَعبرَأ َو  ّیَنع  ظَفحا    ّ َُینب اَـی  مالـسلا  هیلع  ِنَسَحلا  ِِهنباـِل  مالـسلا  هیلع  َلاَـق  َو 
َکَعَفنَی نَأ  ُدـیُِری  ُّهنِإَف  ِقَمحَألا  َهَقَداَصُم  َكاـّیِإ َو    ّ َُینب اَـی  ُِقلُخلا  ُنسُح  ِبَسَحلا  َمَرکَأ  ُبجُعلا َو  ِهَشحَولا  َشَحوَأ  ُقمُحلا َو  ِرقَفلا  َرَبکَأ 

َكاّیِإ َو ِِهفاّتلِاب َو  َکُعِیبَی  ُّهنِإَف  ِرِجاَفلا  َهَقَداَصُم  َكاّیِإ َو  ِهَیلِإ َو  ُنوُکَت  اَم  َجَوحَأ  َکنَع  ُدـُعقَی  ُّهنِإَف  ِلیِخَبلا  َهَقَداَصُم  َكاّیِإ َو  َكّرُـضَیَف َو 
َبیِرَقلا َکیَلَع  ُدّعَُبی  َدیِعَبلا َو  َکیَلَع  ُبّرَُقی  ِباَرّسلاَک  ُّهنِإَف  ِباّذَکلا  َهَقَداَصُم 
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اه همجرت 

یتشد

: دومرف مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  شدنزرف  هب 

: ینیبن نایز  ینک  یم  لمع  اهنآ  هب  ات  هک  اهرادشه ،)  ) راپسب رطاخ  هب  زیچ  راهچ  و  اه ،) یبوخ  رد   ) ریگ دای  نم  زا  زیچ  راهچ  مرسپ !

ییاهنت نیرت  كانـسرت  و  - 3 تـسا ، يدرخ  یب  رقف  نـیرت  گرزب  و  - 2 تسا ، لقع  يزاین  یب  نیرتدنمـشزرا  اـنامه  - 1 اه : یبوخ 
 . تسوکین قالخا  یگداوناخ ، شزرا  نیرت  یمارگ  و  .تسا 4 - يدنسپدوخ 

.دنک یم  تنایز  راچد  اّما  دناسر  یعفن  وت  هب  دهاوخ  یم  هک  ارچ  زیهرپب ، قمحا  اب  یتسود  زا  مرسپ ! - 1 اهرادشه :

 . دراد یم  غیرد  وت  زا  يراد  زاین  نآ  هب  تخس  هک  ار  هچنآ  اریز  زیهرپب ، لیخب  اب  یتسود  زا  - 2

 . دشورف یم  ار  وت  ییاهب  كدنا  اب  هک  زیهرپب ، راکدب  اب  یتسود  زا  و  - 3

 . دنایامن یم  رود  ار  کیدزن  و  کیدزن ، وت  هب  ار  رود  دنام : بارس  هب  وا  هک  زیهرپب ، وگغورد  اب  یتسود  زا  و  - 4

يدیهش

نادب هک  دنچ  هک  راپـس  رطاخ  هب  رگید  راهچ  و  راد ، دایب  نم  زا  زیچ  راهچ  مکرـسپ ! دومرف ]: مالـسلا ) هیلع   ) نسح دوخ  دـنزرف  هب  [و 
نیرتکانـسرت تسا و  يدرخیب  یـشیورد  نیرتـگرزب  و  تسا ، درخ  يزاـین  یب  نیرت  هیاـمنارگ  يربـن : ناـیز  دوـخ  هدرک  زا  ینک  راـک 

دوس ار  وت  هک  دـهاوخ  وا  هچ  زیهرپـب ، ناداـن  یتـسود  زا  مکرـسپ ! .تسوکین  يوخ  بسح  نیرتـیمارگ  تسا و  يدنـسپدوخ  ییاـهنت 
یتسود زا  و  دراد ،  غیرد  وت  زا  يدنمزاین  نادب  تخس  ار  هچنآ  وا  هچ  زیهرپب ، لیخب  یتسود  زا  و  دنادرگ ، تنایز  راچد  نکیل  دناسر 

ار کیدزن  کیدزن و  وت  هب  ار  رود  دنام ، ار  بارس  وا  هک  زیهرپب  وگغورد  یتسود  زا  و  دشورفب ،  تیاهب  كدنا  هب  هک  زیهرپب  راکهبت 
.دنایامن رود  وت  هب 

یلیبدرا

هک لیاذر  باب  رد  ار  راهچ  لیاضف و  بسک  رد  ار  راتفگ  راهچ  نم  زا  راد  هاـگن  نم  كرـسپ  يا  هک  نسح  ار  دوخ  رـسپ  رم  دومرف  و 
تسیدرخ و مک  یـشیورد  عاونا  نیرتگرزب  تسا و  لـقع  يرگناوت  عاونا  نیرتهب  هک  یتسردـب  اـهنآ  اـب  ینک  هچنآ  وتب  دـناسرن  ررض 

قمحا اب  ندرک  یتسود  زا  زیهرپب  نم  كرـسپ  يا  تسیئوخ  شوخ  بسح  نیرت  یمارگ  تسا و  ینیب  دوخ  تشحو  نیرت  كانتـشحو 
لیخب هک  یتسردب  سپ  لیخب  تبحاصم  زا  سرتب  دناسر و  یم  ررض  سپ  وتب  دناسر  دوس  دهاوخ  یم  قمحا  هک  یتسردب  سپ  درخیب 

وا دشورف  یم  هک  یتسردب  سپ  راکدـب  تبحاصم  زا  سرتب  نآ و  جاتحم  یـشاب  هک  يزیچ  نیرت  جاتحم  رد  وت  یتسود  زا  دنیـشن  یم 
رود وت  رب  دنادرگ  یم  کیدزن  هک  نابایب  رد  تسبارـس  وچمه  وا  هک  یتسردب  سپ  وگغورد  یتسود  زا  سرتب  كدنا و  يزیچب  ار  وت 

ار کیدزن  وت  رب  دنادرگ  یم  رود  ار و 
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یتیآ

اهنآ هب  ار  تیاهراک  نوچ  هک  راپسب  رطاخ  هب  ار  زیچ  راهچ  راهچ و  نم  زا  دنزرف ، يا  دومرف : مالسلا ) هیلع   ) نسح ماما  دوخ  دنزرف  هب 
: دسرن وت  هب  ینایز  زگره  یناسر ، ماجنا  هب 

بسح و نیرتیمارگ  تسا و  يدنـسپدوخ  اهـسرت  نیرتکانـسرت  تسا و  تقامح  اهییاونیب  نیرتگرزب  تسا و  لـقع  اـهیزاین  یب  نیرترب 
.تسوکین قلخ  بسن ،

لیخب اب  یتسود  زا  زیهرپب  دناسر و  یم  نایز  یلو  دـناسر ، دوس  وت  هب  هک  دـهاوخ  قمحا  اریز  قمحا ، اب  یتسود  زا  زیهرپب  دـنزرف ، يا 
یم يزیچ  كدـنا  هب  ار  وت  هک  راـکهبت  اـب  یتسود  زا  زیهرپب  دراد و  یم  غیرد  وت  زا  یتسه  دـنمزاین  نآ  هب  رایـسب  هک  ار  يزیچ  وا  هک 

.دنایامن یم  رود  ار  کیدزن  دهد و  یم  ناشن  کیدزن  ار  رود  تسا ، بارس  نوچ  وا  هک  وگغورد ، یتسود  زا  زیهرپب  .دشورف و 

نایراصنا

راچد يروآ  ياج  هب  اهنآ  اب  هچنآ  هک  نک  ظـفح  نم  زا  ار  هماـنرب  راـهچ  ود  ! مرـسپ : دومرف مالّـسلا  هیلع  نسح  ترـضح  شدـنزرف  هب 
نیرت یمارگ  و  ینیب ، دوـخ  تشحو  نیرتـالاب  ، تسا يدرخ  یب  يراداـن  نیرتـگرزب  ، تسا درخ  يزاـین  یب  نـیرترب  : دـنک یمن  تناـیز 

 . تسا قلخ  نسح  بسح 

هکنیا هچ  ، زیهرپب لیخب  اب  تقافر  زا.دـناسر  یم  نایز  یلو  دـهد  دوس  ار  وت  دـهاوخ  یم  هک  ، شاب رذـحرب  قمحا  اـب  یتسود  زا  ، مرـسپ
یم يزیچ  كدـنا  هب  ار  وت  اریز  ، ریگب هراـنک  راکدـب  اـب  یتـسود  زا  و   . درک دـهاوخ  غیرد  وـت  زا  يدـنمزاین  وا  هب  تدـش  هب  هک  اـجنآ 

 . دنک یم  رود  ار  کیدزن  ،و  کیدزن ترظن  رد  ار  رود  ، تسا بارس  دننام  هک  ارچ  ، نک رذح  وگغورد  اب  تقافر  زا  و   . دشورف

اه حرش 

يدنوار

ام جوحا  .یفنلا و  یلع  اهنم  لاصخ  عبرا  تابثالا و  یلع  اهنم  لاصخ  عبرا  نال  اینامث ، لقی : مل  اعبرا و  اعبرا و  ینع  ظفحا  لاق  اـمنا  و 
.ریقحلا و ریـسیلا  هفاتلا : .لئاملا و  قساـفلا  رجاـفلا : .اـعوفرم و  هنوک  نم  نسحا  اذـه  و  لاـحلا ، یلع  هبـصن  هیردـصم و  اـم  هیلا  نوکت 

قطنلا دنع  لماتی  نم ال  وه  و  هرکف ، همالک  قبسی  نم  قمحالا : .امهریغ و  سمخلا و  هاکزلا و  نم  هیلع  بجی  ام  یطعی  نم ال  لیخبلا :
.ءاملاک هرجاهلا  تقو  هزافملا  یف  يری  يذلا  لالا  بارسلا : .هلفغ و  نم  هب  ملکتیف  ما ال  باوص  مالکلا  کلذ  له 

يردیک

جوحا کنع  دبعی  : ) مالـسلا هیلع  هلوق  .لمهی  هنع و  برهی  امم  اعبرا  لعفی و  بلطی و  امم  اهنم  اعبرا  نال  اینامث  لقی  مل  اهلـصف و  امنا 
قلعتی ام  هدسم ، دس  فوذحم  ناک  ربخ  و  هلبق ، هردـقم  تاقوالا  هیردـصم و  ام  و  کنع ، یف  ریمـضلا  نم  لاح  جوحا  هیلا .) نوکت  ام 

یلا فاـضم  ریدـقتلا  یف  هنـال  اـفرظ  اذـه  یلع  جوحا  نوکی  نا  زوجی  و  هیلا ، اـجاتحم  هنوـک  تاـقوا  جوـحا  ریدـقتلا  و  هیلا ، وـه  هب و 
تقولا هفص  نم  یناثلا  یلع  و  بطاخملا ، هفص  نم  ینعملا  یف  جوحا  نوکی  لوالا  یلعف  هیفرظلا ، هیلا  فاضملا  نم  بستکاف  فرظلا ،
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.ریقحلا ریسیلا  هفاتلا : .عاستالا  قیرط  یلع 

مثیم نبا 

و شاب ، هتـشاد  داـی  هب  ار  تحیـصن  راـهچ  نم ، زا  نم ، كرـسپ  : ) دومرف مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماـما  شدـنزرف  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما
نیرتـگرزب و  لـقع ، يرگناوت  نیرتـالاب  دـناسرن : وت  هب  یناـیز  يروآ ، ياـج  هب  ار  هچ  ره  اـهنآ  دوجو  اـب  هک  ار  زیچ  راـهچ  نینچمه 

ینک یتسود  قمحا  اب  ادابم  مرـسپ ، .تسا  ییوخـشوخ  یگرزب ، نیرت  یمارگ  و  ینیبدوخ ، زیچ  نیرتکانـسرت  و  يدرخ ، یب  یگراچیب 
نادـب رتـشیب  هچنآ  زا  ار  وـت  وا  هک  نک ، يرود  لـیخب  اـب  یتـسود  زا  و  دـناسر ، یم  ناـیز  دـناسرب ، یعفن  وـت  هـب  دـهاوخب  نوـچ  هـک 
تسا وگغورد  رپ  هک  یسک  اب  یتسود  زا  و  دشورفب ، يزیچ  كدنا  هب  ار  وت  هک  زیهرپب ، راکدب  یتسود  زا  و  دراد ، یم  زاب  يدنمزاین ،
يارب اعبرا ) اعبرا و  : ) دومرف مالـسلا ) هیلع   ) ماما دـنایامن .) یم  رود  ار  کیدزن  کیدزن و  ار  رود  یبارـس ، نوچمه  وا  هک  نک  يرود 

یضعب .تسا  مدرم  اب  راتفر  خنـس  زا  مود  دروم  راهچ  یناسفن و  یقالخا  لیاضف  بسک  ینعی  هنیمز  کی  رد  لوا ، دروم  راهچ  هک  نیا 
-1 دـنترابع : لوا  دروم  راهچ  اما  .دنـشاب  یم  یبلـس  مود  هتـسد ي  یتابثا و  خنـس  زا  لوا  هتـسد ي  هک  تسا  تهج  نآ  زا  دـنا : هتفگ 

مولع زا  هلیـسو  نادـب  هک  تسا  هکلملاـب ، لوقع  هب  موـسوم  يرظن  لـقع  بتارم  زا  مود  هبترم ي  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما دوـصقم  لـقع ،
زا سپ  یلقع  بتارم  هجیتن ، رد  ات  .دناسر  یم  يرظن  مولع  هب  ارنآ  هک  دوش ، یم  لصاح  سفن  يارب  يا  هوق  یبرجت ، یسح و  یهیدب ،

بیغرت نادب  ار  دوخ  دنزرف  تسا ، يرگناوت  هیامرس و  نیرتالاب  لقع ، هک  نیا  نایب  اب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما .دیآ و  تسد  هب  هبترم ، نیا 
يرگناوت هلیسو ي  نیرتگرزب  لقع  نیاربانب ، دیآ ، یم  تسد  هب  ترخآ  ایند و  لقع ، هلیسو ي  هب  نوچ  هک  نآ  حیضوت  تسا  هدومرف 

لقع دوبمک  هبنج ي  و  یندوک ، دنـسپان  تفـص  نامه  زا  ترابع  هک  تقاـمح  .دوش 2 - یم  لصاح  هلیـسو  نادـب  يزاین  یب  تسا و 
هلیـسو اریز  تسا ، هتـشاد  رذحرب  نآ  زا  ار  دنزرف  تسا  یگراچیب  نیرتگرزب  نآ  هک  نیا  نایب  اب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما تسا  رکذ  دروم 

نیرتگرزب تقامح  يدرخ و  یب  نیاربانب  تسا  رایع  مامت  يزاین  یب  ثعاب  هک  تسا  یناسفن  تالامک  هژیوب  تالامک  زا  یتسدـیهت  ي 
اب مالـسلا ) هیلع   ) ماما .تسا  ینتورف  عضاوت و  لـباقم  هطقن ي  ربکت و  دنـسپان  تفـص  زا  تراـبع  هک  ینیبدوخ ، .تسا 3 - یگراچیب 

سرت و لماع  نیرتمهم  نآ  هک  تسا  یهیدب  .تسا  هتـشاد  رذحرب  نآ  زا  ار  شدـنزرف  تسا  زیچ  نیرتکانـسرت  ینیبدوخ  هک  نیا  نایب 
، ددرگ یم  ناسنا  هب  اهنآ  دـیدش  هقالع ي  نارگید و  ندـش  کیدزن  ثعاب  نوچ  نتورف  صخـش  عضاوت  اریز  تسا ، ناتـسود  يرازیب 
هک نیا  نایب  اب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما ییوخـشوخ ، .دوب 4 - دـهاوخ  يو  زا  مدرم  رتشیب  سرت  نیرفن و  ثعاب  ربکت )  ) نآ دـض  نیارباـنب 
هب قـیوشت  ار  ناـیمدآ  تـسا ، هنادواـج  تــالامک  نیرتــالاو  هـک  ور  نآ  زا  تـسا  تیــصخش  یگرزب و  نـیرت  یمارگ  ییوخــشوخ 

: مود دروم  راهچ  اما  .دنرمضم  ياهسایق  يارب  ارغص  تامدقم  بیغرت ، دروم  ای  ترفن و  دروم  تافص  نیا  .تسا  هدومرف  ییوخـشوخ 
ینعی دراد ، نادان  تسود  ینادان  هک  يدمایپ  لیلد  هب  تسا  هتشاد  رذحرب  لمع  نیا  زا  مالسلا ) هیلع   ) ماما نادان ، یتسود  زا  راهنز  - 1

اب یتسود  زا  راهنز  .دراذگ 2 - یمن  یقرف  نایز  دوس و  نیب  نوچ  تسا - ندناسر  دوس  دـصق  هب  هک  اجنآ  دوس - ياج  هب  نایز  نداهن 
لمع نیا  زا  ددرگ ، یم  شتـسود  زاین  ندروآرب  زا  وا  يراددوخ  ثعاب  لیخب  صخـش  لخب  هک  ور  نآ  زا  مالـسلا ) هیلع   ) ماما .لیخب 
ندرک اهر  دنسپان  تفص  يراکدب  راکدب ، یتسود  زا  راهنز  .کنع 3 - رد  ریمض  يارب  تسا  لاح  جوحا  هملک : .تسا  هتشاد  رذحرب 
راکدب یتسود  زا  تسا ، يزیچ  كدنا  هب  تسود  نتخورف  ییافو و  یب  هک  نآ  دمایپ  لیلد  هب  ع   ) ماما .تسا  ینمادکاپ  تفع و  لیضف 

تسا و هتشاد  رذحرب  یتسود  نینچ  زا  بارس  هب  نآ  هیبشت  اب  مالسلا ) هیلع   ) ماما .باذک  اب  یتسود  زا  راهنز  .تسا 4 - هتشاد  رذحرب 
، تسا وگغورد  رپ  هک  یـصخش  هک  تسا  رارق  نیا  زا  بلطم  حیـضوت  .تسا  هدومرف  هراـشا  هبـش  هجو  هب  برقی ،…  تراـبع : نیا  اـب 

یـسرتسد دـهد و  یم  هولج  ناسآ  ار  رود  لکـشم و  ياهراک  هجیتن  رد  دراد و  یم  هدیـشوپ  دروآ  یم  ناـبز  هب  هک  ار  هچنآ  تقیقح 
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هولج رود  ار  اهنآ  شغورد  نخـس  اب  دراد  هک  ییاهفده  قباطم  هتخاس و  رود  ار  کیدزن  ناسآ  ياهراک  و  دیامن ، یم  هداس  ار  اهنادب 
دروم راهچ  ماـمت  .تسین  بآ  هک  یتروص  رد  دـسر  یم  رظن  هب  بآ  هک  یبارـس  دـننام  تسین ، روطنآ  عقاو  رد  هک  نیا  اـب  دـهد ، یم 

سک نآ  ره  و  تسا : نینچ  اهنآ  ردقم  ياربک  هک  دنتسه  يرمضم  تاسایق  يارب  ارغـص  تامدقم  دنهارمه ، هناف  ترابع : اب  هک  راهنز 
.تسادخ بناج  زا  قیفوت  .درک  رذح  دیاب  وا  اب  یتبحصمه  یتسود و  زا  دشاب  روطنیا  هک 

دیدحلا یبا 

ُلْقَْعلا َو یَنِْغلا  یَنْغَأ  َّنِإ  َّنُهَعَم  َْتلِمَع  اَم  َكُّرُـضَی  ًاَعبْرَأ َال  ًاَعبْرَأ َو  یِّنَع  ْظَفْحا  َّیَُنب  اَـی  مالـسلا  هیلع  ِنَسَْحلَا  ِِهْنبِـال  مالـسلا  هیلع  َلاَـق  َو 
َکَعَْفنَی ْنَأ  ُدـیُِری  ُهَّنِإَـف  ِقَمْحَأـْلا  َهَقَداَـصُم  َكاَّیِإ َو  َّیَُنب  اَـی  ُِقلُْخلا  ُنْسُح  ِبَسَْحلا  َمَرْکَأ  ُبْجُْعلا َو  ِهَشْحَْولا  َشَحْوَأ  ُقْمُْحلا َو  ِْرقَْفلا  َرَبْکَأ 

َكاَّیِإ َو ِِهفاَّتلِاب َو  َکُعِیبَی  ُهَّنِإَف  ِرِجاَْفلا  َهَقَداَصُم  َكاَّیِإ َو  ِْهَیلِإ َو  ُنوُکَت  اَم  َجَوْحَأ  َْکنَع  ُدـُعْقَی  ُهَّنِإَف  ِلیِخَْبلا  َهَقَداَصُم  َكاَّیِإ َو  َكُّرُـضَیَف َو 
 . َبیِرَْقلا َْکیَلَع  ُدِّعَُبی  َدیِعَْبلا َو  َْکیَلَع  ُبِّرَُقی  ِباَرَّسلاَک  ُهَّنِإَف  ِباَّذَْکلا  َهَقَداَصُم 

لاصخلا هذه  یف  انمالک  مدقت  دق  بذکلا و  روجفلا و  لخبلا و  قلخلا و  نسح  بجعلا و  قمحلا و  لقعلا و  رکذ  نمضتی  لصفلا  اذه 
کتایح ال یل  تایبأ  یف  تلقف  كرـضیف  کعفنی  نأ  دـیری  هنإـف  قمحـألا  هقداـصم  كاـیإ و  مالـسلا  هیلع  هلوق  تذـخأ  دـق  عمجأ و 

لوهجلا نبحصت 

یناشاک

( ینب ای  : ) ار مالسلا  هیلع  نسح  ماما  دوخ  رسپ  رم  دومرف  هک  تسا  ترضح  نآ  تیصو  زا  و  مالسلا ) هیلع  نسحلا  هنبال  هتیـصو  نم  (و 
لیاضف باستکا  باب  رد  ار  راتفگ  راهچ  نم  زا  راد  هاگن  اعبرا ) ینع  ظفحا   ) تمحرم تسا و  تقفش  يارب  زا  ریغصت  نم  كرـسپ  يا 

هب ینک  هچنآ  نهعم ) تلمع  ام   ) وت هب  دـناسرن  ررـض  هک  كرـضی ) ال   ) لیاذر بابرا  زا  بانتجا  باب  رد  ار  رگید  راـهچ  و  اـعبرا ) (و 
عبرا تسا و  تیقلخ  لیاضف  بسک  باب  زا  یلوا  عبرا  هک  تسا  نآ  تهج  هب  ایناث  ناـکم  رد  اـعبرا )  ) رارکت راـثیا  اـهنیا و  تبحاـصم 
ایناث زا  ردابتم  دـشاب و  دـعابت  امهنیب  سپ  یفن  باب  زا  هیناث  تسا و  تابثا  باب  زا  یلوا  هکنآ  ای  ناقلخ ، اب  ندومن  هلماعم  باب  زا  یناث 

هب لقعلا ) ینغلا  ینغا  نا  : ) هک تسا  نیا  لوا  عبرا  اما  .هنع  بوغرم  هریخا  عبرا  تسا و  هیف  بوغرم  یلوا  عبار  هکنآ  ای  تسا ، سناجت 
و قـمحلا ) رقفلا  ربـکا  و   ) دوـش یم  لـصاح  ترخآ  هیامرـس  نآ  ببـس  هب  هک  اریز  تسا  درخ  يرگناوـت  عاوـنا  نیرتـهب  هـک  یتـسرد 

قمح شیورد  نیرتدب  رعش : يدبا : تداعـس  زا  تسا  نامرح  مزلتـسم  هک  اریز  يدرخ  مک  تسا و  تقامح  یـشیود ، عاونا  نیرتگرزب 
هب یفرـش  بسح و  نیرت  یمارگ  و  قلخلا ) نسح  بسحلا  مرکا  و   ) نایب ار  نادرم  هاـش  مـالک  نیا  نم  زا  ونـشب  ناـهج  ناـج  يا  تسا 

تسا یقاب  هیناسفن  تالامک  بسح  فرـشا  تقیقح  بسح  هب  اما  ینابز  نیریـش  هجو و  تشاشب  تسا و  ییوخ  شوخ  فرع ، بسح 
رد رب  شردـق  چـیه  تسین  دونـشخ  وا  قلخ  زا  قلخ  هک  ره  تسود  دـنراد  ار  کین  قلخ  قلخ ، تسا  وکن  قلخ  اـهزیچ  نیرتهب  يونثم 

داـقتعا تهج  هب  بجعم  هک  اریز  ینیبدوـخ  تسا و  بـجع  یتـشحو ، نیرتکانتـشحو  و  بـجعلا ) هشحوـلا  شحوا  و   ) تـسین دوـبعم 
راقحتـسا وا و  يدنلبرـس  تهج  هب  دننازیرگ  هدیمر و  وا  زا  نامدرم  دـنیب و  یمن  نارگید  تبحـص  مه  ار  دوخ  دوخ ، قح  رد  تلیـضف 

مزال ناشیا  زا  بانتجا  هک  یمراهچ  ناهج و  دابآ  تشحو  يانگنت  ردنا  هدنام  نابرهم  راسگمغ و  قیفر و  یب  نیبدوخ  درم  رعـش : ریغ 
یب قمحا و  اب  ندومن  یتسود  زا  زیهرپب  قمحالا ) هقداصم  كایا و   ) نم كرـسپ  يا  ینب ) اـی  : ) دـیامرف یم  هک  تسنیا  تسا  بجاو  و 

هب وت  هب  دناسر  یم  ررـض  سپ  كرـضیف )  ) وت هب  دناسر  عفن  هک  دهاوخ  یم  قمحا  هک  یتسرد  هب  سپ  کعفنی ) نا  دـیری  هنا  و   ) درخ
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( کنع دـعقی  هنا  و   ) لیخب اب  ندرک  یتسود  زا  زیهرپب  و  لیخبلا ) هقداصم  كایا و  و   ) يدرخ مک  تواـبغ و  یهلبا و  تقاـمح و  ببس 
يزیچ نیرت  جاتحم  رد  هیلا ) نوکت  ام  جوحا   ) وت نداد  يراـی  هب  دزیخنرب  ینعی  وت  اـب  ندومن  یتسود  زا  دنیـشنب  وا  هک  قیقحت  هب  سپ 

( هفاتلاب کعیبی  هناف   ) راگزور هبت  راکدـب  اب  ندرک  یتسود  زا  زیهرپب  و  رجافلا ) هقداصم  كایا و  و   ) نآ يوس  هب  جاتحم  وت  یـشاب  هک 
نیـشن مک  نادب  اب  رعـش : يراکهزب  يراکدب و  هطـساو  هب  تعاضب  یب  كدنا و  يزیچ  هب  ار  وت  هبترم  دـشورفب  وا  هک  یتسرد  هب  سپ 

بانتجا و  باذکلا ) هقداصم  كایا و  و   ) دنک دیدپان  ربا  يا  هرذ  ار  يدنلب  نیدب  باتفآ  دنک  دیلپ  ار  وت  یکاپ  هچرگ  دب  تبحـص  هک 
باتفآ عاعش  هک  تسا  نآ  بارس  تسا و  بارس  وچمه  وا  هک  یتسرد  هب  سپ  بارسلاک ) هناف   ) يوگغورد اب  ندیزرو  تبحم  زا  نک 

وت رب  دـنادرگ  کیدزن  دـیعبلا ) کیلع  برقی   ) جاوم بآ  نوچ  دـیآ  رظن  رد  هدنـشخرد  نآ  ناعمل  دـتفا  يوتـسم  نیمز  رب  زورمین  رد 
تسا بارس  همزال  هکنانچمه  باوصان  راتفگ  هب  ار  کیدزن  وت  زا  دنادرگ  رود  و  بیرقلا ) کنع  دعبی  و   ) ار رود 

یلمآ

ینیوزق

ار وت  دنکن  ررض  ات  ار  زیچ  راهچ  زیچ و  راهچ  نم  زا  نک  ظفح  نم  كرـسپ  يا  مالـسلا ) هیلع  نسح  ترـضح   ) دوخ رـسپ  اب  تفگ  و 
رت تشحو  اب  و  تسا ، قمح  يرقف  رتگرزب  تسا و  لـقع  يزاـین  یب  رتزاـین  یب  هک  یتسرد  هب  تیـصو : راـهچ  ود  نآ  اـب  ینکب  هچنآ 
هب هچ  قمحا  یتسود  زا  زیهرپب  نم  كرـسپ  يا  تسا ، قلخ  نسح  یفرـش  ینـسح و  رتمیرک  و  ینیبدوخ ، ینعی  .تسا  بجع  یتشحو 
هک یتقو  رت  جاتحم  ددرگ  یم  دعاق  وت  زا  وا  هک  لیخب  یتسود  زا  زیهرپب  و  دناسر ، یم  ررـض  دناسر  عفن  ار  وت  دـهاوخ  یم  وا  قیقحت 

وگغورد یتسود  زا  زیهرپب  .زیچ و  كدنا  هب  ار  وت  دشورف  یم  وا  هک  راکدب  یتسود  زا  زیهرپ  .دنک و  یمن  وت  يرای  ینعی  .یشاب  وا  اب 
راتفگب ار  کیدزن  وت  زا  دـنادرگ  یم  رود  ار و  رود  وت  رب  دـنادرگیم  کـیدزن  تسا ، بآ  یب  بارـس  وچمه  وا  هک  لـطاب  لـها  ینعی 

.تسا بارس  تداع  هچنانچ  باوصان 

یجیهال

ظفحا ینب  ای  : » مالـسلا هیلع  نسح  ماما  دوخ  رـسپ  يارب  زا  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  مالـسلا  هیلع  نسحلا ، هنبال  مالـسلا  هیلع  لاق  و 
بـسحلا مرکا  بجعلا و  هشحولا  شحوا  قمحلا و  رقفلا  ربکا  لقعلا و  ینغلا  ینغا  نا  نهعم : تلمع  ام  كرـضیال  اعبرا ، اعبرا و  ینع 

هب هچنانچ  هک  ار  لاعفا  زا  تیـصو  راهچ  اب  ار  قالخا  زا  تیـصو  راهچ  نم  زا  راد  هاگن  رطاـخ  هب  نم  كرـسپ  يا  ینعی  قلخلا » نسح 
یب هک : تسا  نیا  لوا  راهچ  نآ  اهتیـصو و  نآ  هب  ندرک  لمع  اب  يدرک  هک  يراـک  ره  ار  وت  دـناسر  یمن  ررـض  یتشاد  هاـگن  رطاـخ 

هچ رگا  دنکن  لاوس  دشکن و  یسک  زا  تنم  زگره  دنمـشناد  هک  اریز  دشاب ، يدنمـشناد  هک  تسا  لقع  اه  يزاین  یب  نیرت  هدننکزاین 
تاشحوم نیرت  شحوم  دشاب و  ینغ  هچ  رگا  دنک  لاوس  هشیمه  لقع  یب  هک  اریز  تسا  یلقع  یب  اه  جایتحا  نیرتگرزب  دشاب و  ریقف 

رد قلخ  نسح  بحاـص  هک  اریز  تسا ، قلخ  نسح  اـه  یگرزب  نیرت  یمارگ  دریگن و  سنا  سک  چـیه  اـب  ربکتم  هک  اریز  تسا ، ربک 
.تسا ززعم  مرکم و  سک  همه  دزن 

هیلا و نوکت  ام  جوحا  کنع  دعقی  هناف  لیخبلا ، هقداصم  كایا و  كرـضیف و  کعفنی  نا  دیری  هناف  قمحالا ، هقداصم  كایا و  ینب  ای  »
« .بیرقلا کنع  دعبی  دیعبلا و  کیلع  برقی  بارـسلاک  هناف  باذـکلا  هقداصم  كایا و  هفاتلاب و  کعیبی  هناف  رجافلا ، هقداصم  كایا و 
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عفن هک  دهاوخ  یم  نادان  هک  قیقحت  هب  سپ  نادان ، اب  ندرک  یتسود  زا  زیهرپب  نم  كرـسپ  يا  هک  تسا  نیا  رگید  راهچ  نآ  ینعی و 
هک قیقحت  هب  سپ  لیخب ، اب  ندرک  یتسود  زا  زیهرپب  رـضم و  زا  ار  عفان  دناد  یمن  هک  اریز  وت ، هب  دناسر  یم  ررـض  سپ  وت  هب  دـناسر 
هب سپ  راکهانگ  اب  ندرک  یتسود  زا  زیهرپب  وا و  تناعا  يوس  هب  وت  جاـیتحا  تدـش  تلاـح  رد  وت  ندرک  يراـی  زا  دنیـشن  یم  لـیخب 
هب دشورفب  ار  دوخ  ترخآ  هک  یـسک  هک  اریز  یتسپ ، ردـق  یب  ياهب  هب  ار  وت  یتسود  دراذـگ  یمورف  ار و  وت  دـشورف  یم  هک  قیقحت 

دننام وگغورد  هک  قیقحت  هب  سپ  وگغورد  اب  ندرک  یتسود  زا  زیهرپب  یتسپ و  ریقح  تمیق  هب  دشورفب  زین  ار  وت  هتبلا  يریقح ، يایند 
.ار وت  بولطم  هب  کیدزن  وت  زا  دنادرگ  یم  رود  ار و  وت  بولطم  زا  رود  وت  يارب  زا  دنادرگ  یم  کیدزن  تسا ، بارس 

ییوخ

ام نینکاسلا ، ءاقتلا  عفرل  هحتف  و  ملکتملا ، ریمض  یلا  افاضم  ارغـصم و  نبا  يدانم  ینب ، بارعالا : .لقعلا  هلق  قمحلا : و  قمحلا ) : ) هغللا
و نوکت ، ربخ  جوحا  و  هینامز ، هیردـصم  ام  و  هیلا ، نوکت  ام  امهنیب  لصف  دـعبیب  قلعتم  رورجم  راج و  کنع  جوحا ، کنع  هیلا  نوکت 

نم لـمجلا  هذـه  یف  مالـسلا ) هیلع   ) رکذ ینعملا : .ربدـتف  کـنع ، ریمـض  نم  ـالاح  جوحا  لـعج  ثیح  حراـشلا  مثیم  نبا  نم  بجعلا 
اذهل عامتجالا و  ریبدت  هرشاعملا و  بادآ  یف  یناثلا  و  هیملعلا ، همکحلا  لئاسم  مها  نم  سفنلا و  ریبدتلا  یف  امهدحا  نالـصف : مالکلا 
لقعت نوکی  نا  لـقعلا  ینغ  نم  دوصقملا  و  لـقعلا ، ینغا  هناـب  لـقعلا  روفو  فرع  .اـعبرا  اـعبرا و  لاـق : رخـالا و  نع  امهدـحا  لـصف 

هظفحی و  هحالص ، وه  ام  یلا  نوئشلا  نم  ناش  لک  یف  هیدهیف  هجئاوح ، یحاون  عیمج  هتایح و  بناوج  هفاک  هل  حضوی  ائیضم  ناسنالا 
ناک امیف  ملاعلا  دنع  ملعتلا  موزل  كرد  هایحلا  یحاون  نم  و  هیلع ، میقلاک  هظفاحی  هلفکی و  نم  یلا  جاتحی  هرضی و ال  ام  باکترا  نع 

میلعتلا نع  ءانغتسالا  یـش ء و  لکب  درفتلا  لقعلا  ینغ  نم  دارملا  نوکی  الف  امهبم ، اهیلع  رمالا  ناک  اذا  ریـشملا  یلا  عوجرلا  و  الهاج ،
یف هتما  عم  هراشتـسالاب  روماـم  ملعملا  یلا  جاـتحم  ریغ  لـقعلا و  لـک  هنوک  عم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا و  فیک ؟ هراشتـسالا ، و 

قمحلا ال رقفلا  ربکا  نا  کـلذ  نم  نیبت  و  نارمع .) لآ   159 هللا - یلع  لکوتف  تمزع  اذاف  رمالا  یف  مهرواش  و  : ) یلاعت لاقف  رومـالا 
نم مارتحالا  عقوت  عفرتلا و  بجوی  بجعلا  .لقعی و  مهفی و ال  امیف ال  هراشملا  یلا  و ال  لهجی ، امیف  ملاـعلا  یلا  عجری  نا  یلا  يدـتهی 

دیزیف هسنج ، ءاـنبا  عم  هطلخلا  سنـالا و  نم  هعفرت  عـنمی  هشحولاـب و  یلتبیف  هریغ  هعم  يری  ـال  ماـقم  یف  هسفن  يری  بجعملاـف  ماـنالا ،
ناسنالا ناک  اذاف  هیوذ  نوبحی  سانلا و  هیلا  فلتخی  عیفر  تیب  یلا  ءامتنالا  وه  بسحلا  .هشحولا و  شحوا  بجعلاف  هتـشحو ، کلذـب 

یف هنواعملا  یـضتقت  نیقیدصلا  نیب  هیدو  هطبار  هقداصملا  .هنوبحی و  هیلا و  نوعمتجی  هعون  ینب  هسنج و  ءانبا  عم  نسح  قلخ  بحاص 
هقادصلا هطبار  هبلجی  رـشلا و  نم  ریخلا  و ال  رـضلا ، نم  عفنلا  زیمی  اقمحا ال  قیدصلا  ناک  اذاف  روذحملا ، عفد  یف  هکراشملا  رومالا و 

مانف و ابد  قداصی  لجر  هروطـسا : یف  یکح  امک  هیلا  ررـضلا  لاصیا  یلا  هرجی  هقح  هتواـبغ و  نکل  هقیدـص و  یلا  عفنلا  لاـصیا  یلا 
ثودح دـنع  قیدـصلا  یلع  دامتعالا  هقادـصلا  رثا  نم  .هب  هلتق  ارجح  ههجو  یلع  یقلاف  اهعفد  بدـلا  داراف  نابذـلا  ههجو  یلع  عمتجا 

مل ول  و  قیدصلا ، نوکی  ام  جوحا  هتناعا  عنمی  امبرف  الیخب  قیدصلا  ناک  اذا  نکل  و  هیلمعلا ، وا  هیلاملا  هناعتـسالا  یـضتقت  هسام  هجاح 
هفعلا علخ  ءایحلا و  رتس  قرخ  دـق  هوهـشلا  یف  کمهنملا  رجافلا  .اهیـضقی و  ناک  نمم  هریغ  یلا  هتجاح  ءاضقب  اجل  امبرف  هیلع  دـمتعی 

اما .هیلع و  دامتعالا  بلـس  هنع و  رذـحلا  بجی  هقادـصلل و  حلـصی  الف  نمث ، سخباب  هقیدـص  عیب  ناک  ول  هنم و  ردـصی  امب  یلابی  الف 
بیرق ءام  هناک  هیربلا  یف  ولالتی  بارـسلاب  مالـسلا ) هیلع   ) ههبـشف هل  عقاو  امع ال  یکحی  هل و  هداع  بذـکلا  راص  يذـلا  وهف  باذـکلا 
بلجی دصاقملا و  هیلا  برقی  هفلخیف و  ناسنالا  دعی  باذـکلا  و  ادـبا ، هیلا  لصی  الف  دـنع  دـعبی  ناشطعلا  هوحن  عرـسا  املک  ناکملا و 

راهچ مناـج  رـسپ  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) نسح شدـنزرفب  همجرتلا : .دـصاقملا  کـلت  یلا  ناـنالا  لـصی  ـال  نکل  و  اـهوحن ، ناـسنالا 
یب يزاین  یب  ره  زا  رتالاب  هک  یتسار  يربن : نایز  يدـنب  راکب  ار  اـهنآ  اـت  هک  ار  رگید  شرافـس  راـهچ  رادـهگن و  نم  زا  ار  شراـفس 
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و تسیدنــسپدوخ ، اهتــشحو  هـمه  نیرتکانتــشحو  تـسا ، تقاــمح  یئاوـن  یب  رقف و  نیرتـگرزب  و  تـسا ، يدــنمدرخ  رد  يزاــین 
تناـیز ضوع  رد  دـناسر  دوس  وـت  هب  دـهاوخ  یم  هک  ینک  یتـسود  قـمحا  اـب  اداـبم  مناـج  رـسپ  .یئوخـشوخ  بسح  نیرتدـنمجرا 

ار وت  هک  ینک  یتسود  هزره  اب  ادابم  دوش و  یم  نادرگور  وت  زا  يو  هب  يدـنمزاین  ماگنه  هک  ینک  یتسود  لیخب  اب  ادابم  و  دـناسریم ،
.رود ار  کیدزن  دهد و  یم  ناشن  کیدزن  وت  هب  ار  رود  تسا  بارس  نوچ  هک  يدرگرای  نزغورد  اب  ادابم  و  دشورفیم ، يزیشپ  هب 

رظن رد  نم  راد ز  نخس  راچ   *** رسپ ياک  شنسح  اب  یلع  تفگ 

ارجام ره  هب  وت  یتفین  هک  ات   *** ار وت  میازف  زین  رگید  راچ 

تسا یگ  هیام  یب  تجاح و  رس  قمح   *** تسین هیامرس  وت  رهب  درخ  هب ز 

تسا رتهب  یبسح  ره  زا  یئوخشوخ   *** تسا رتنوزفا  یتشحو  رهز  بجع 

نایز تدنهد  عفن ، ضوع  نوچ   *** ناقمحا یتسود  زا  شک  تسد 

نوزف ینایز  هب  ردنا ، تدنیب  نوچ *** هک  نالیخب  يریگم ز  تسود 

دایب دراین  چیه  تیتسود  داب *** وچمه  دوش  رود  وت  رب  زا 

بیبح تزیشپ ، هب  دشورف  هکنوچ  بیصن *** تدابم  هزره  یتسود 

یتسوپ یهت  تسا و  بارس  وچمه  یتسود *** نکم  باذک  هب  چیه 

تسچ رود  دنک  تسا  وت  رب  هچنآو  تسا *** وت  کیدزن  هب  هک  دیامن  رود 

يرتشوش

هیلع  ) داجسلا نا  یفاکلا :)  ) یف و  نسحلا ) هنبال  مالـسلا ) هیلع   ) لاق و  : ) فنـصملا لوق  ءاقدصالا ) یف  نوعبرالا - سداسلا و  لصفلا  )
یف انوعلم  هتدـجو  یناف  همحرل ، عطاقلا  هبحاصم  كایا و  و  داز : و  هریخالا ، هعبرـالا  هذـهب  مالـسلا ) هیلع   ) رقاـبلا هنبا  یـصو  مالـسلا )

مهنعل نیذلا  کئلوا  مکماحرا  اوعطقت  ضرالا و  یف  اودـسفت  نا  متیلوت  نا  متیـسع  لهف  : ) لج زع و  لاق  عضاوم ، هثالث  یف  هللا  باتک 
ضرالا یف  نودسفی  لصوی و  نا  هب  هللا  رما  ام  نوعطقی  هقاثیم و  دعب  نم  هللا  دهع  نوضقنی  نیذلا  مهراصبا ..( ،) یمعا  مهمصاف و  هللا 

یف نودـسفی  لصوی و  نا  هب  هللا  رما  اـم  نوعطقی  هقاـثیم و  دـعب  نم  دـهع هللا  نوضقنی  نیذـلا  (، ) رادـلا ءوس  مهل  هنعللا و  مهل  کـئلوا 
نم تسیل  لکلا  نال  اینامث  مالـسلا ) هیلع   ) لقی مل  اعبرا ) اعبرا و  ینع  ظفحا  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق نورـساخلا .) مه  کـئلوا  ضرـالا 

ینغا : ) عبرالا کل  .عبرالا و  کلت  هیمها  یلع  لیلد  وه  نهعم ) تلمع  ام  كرـضی  ـال   ) .داو نم  عبدا  نم و  اـهنم  عبرا  لـب  دـحاو  داو 
.ربدا هل : لاق  مث  لبقاف ، .لبقا  هل : لاق  مث  هقطنتـسا  لقعلا  یلاعت  هللا  قلخ  اـمل  مالـسلا :) هیلع   ) رقاـبلا نع  یفاـکلا )  ) يور لـقعلا ) ینغلا 
یهنا كایا  رمآ و  كایا  ینا  اما  بحا ، نمیف  الا  کتلمکا  کنم و ال  یلا  بحا  وه  اقلخ  تلقخ  ام  یلالج  یتزع و  و  لاق : مث  ربداـف ،

قداصلا نع  یفاکلا )  ) يور قمحلا ) رقفلا  ربکا  و  ( ) ءاقدـصالا یف  نوعبرـالا - سداـسلا و  لـصفلا   ) .بیثا كاـیا  بقاـعا و  كاـیا  و 
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هریثک هرـضن  ءارـضخ  رحبلا  رئازج  نم  هریزج  یف  هللا  دبعی  ناک  لیئارـسا  ینب  نم  الجر  نا  قعلا ، ردـق  یلع  باوثلا  نا  مالـسلا :) هیلع  )
هبحـصا نا  هیلا  یحواف  هلقتـساف ، هللا  هاراف  .اذه  كدـبع  باوث  ینرا  برای  لاقف : هب  رم  هکئالملا  نم  اکلم  نا  و  هایملا ، هرهاط  رجـشلا 

، کعم هللا  دـبع  کتیتاف ال  ناکملا  اذـه  یف  کتدابع  کناکم و  ینغلب  دـباع  لجر  لاـق : تنا ؟ نم  هل : لاـقف  یـسنا  هروص  یف  هاـتاف 
؟ وه ام  و  لاق : .ابیع  اذـه  انناکمل  نا  دـباعلا : لاقف  .هدابعلل  الا  حلـصی  ام  هزنل و  کناکم  نا  هل : لاق  حبـصا  املف  .کلذ  هموی  هعم  ناکف 

یلع هبیثا  امنا  کلملا : یلا  یلاعت  یحواف  .عیضی  شیشحلا  اذه  ناف  عضوملا  اذه  یف  هانیعرل  رامح  هل  ناک  ولف  همیهب ، انبرل  سیل  لاق :
هینامث یلا  لجرلا  یلع  نابلاغتی  قمحلا  لـقعلا و  لازی  ـال  مالـسلا :) هیلع   ) نینموملاریما لاـق  يزوجلا :) نبا  بقاـنم   ) نع .هلقع و  ردـق 

هملظ نوکت  ینعی  لیللا - هعم  ءاضال  قمحلا  روص  ول  یبارعا : لاق  یبیتقلا :) نویع   ) یف .هیف و  امهرثکا  هیلع  بلغ  اهغلب  اذاف  هنس ، رـشع 
دیزی راهنلا  نا  امک  ارکـس ، قمحالا  دیزی  رکـسلا و  لقاعلا  نع  بهذی  بدالا  هنمد :) هلیلک و   ) باتک یف  .هئیـضم و  هیلا  هبـسنلاب  لیللا 

نع ادنـسم  خیـشلا ) سلاجم  ) یف و  ءاقدصالا ) یف  نوعبرالا - سداسلا و  لصفلا   ) .رـصب ءوس  شیفافخلا  دیزی  ارـصب و  رـصب  يذ  لک 
وا ناک  ابئاغ  هنجه ، قمحالا  نا  هطلاخت ، وا  قمحالا  بحاصت  نا  كایا  و  لاقف : یبا  یلا  یصواف  ارفس  تدرا  لاق : مالسلا ) هیلع  ) رقابلا
ملع هینغی و ال  هسفن  نم  هملع  ال  عاضا ، یعرتسا  نا  و  دـسفا ، لـمع  نا  و  هیع ، هب  رـصق  تکـس  نا  هقمح و  هحـضف  ملکت  نا  ارـضاح ،
نم هدحولا  هسیلج  و  هراد ، دعب  هراج  دوی  و  هتدقف ، اهنا  هتارما  هتلکث و  اهنا  هما  دوت  هنراقم ، حیرتسی  هحـصان و ال  عیطی  ال  هعفنی ، هریغ 

اسرف میجل  نب  لجع  لسرا  اولاق : و  اذه ، .هنود  نم  دسفا  مهربکا  ناک  نا  هقوف و  نم  ییعا  سلجملا  یف  نم  رغصا  ناک  نا  هتـسلاجم ،
يا مهیبا و  ءادب  لجعونب  ینتمر  رعاش : لاقف  روعا ، هتیمـس  دق  لاق : هنیع و  اقفف  ماقف  هب ، فرعی  همـس  هل  لیقف  اقباس ، ءاجف  هبلح  یف  هل 

: هصصق یف  صاقلا  بعکوبا  لاق  اولاق : لهجلاب و  برضت  لاثمالا  هب  تحـضاف  هداوج  نیع  راع  مهوبا  سیلا  لجع  نم  كونا  هللا  دابع 
فـسوی لکا  يذلا  بئذلا  مسا  هصـصق : یف  هرم  لاق  .هزمح و  دـبک  نم  انمعطی  نا  هللا  اوعداف  متملع  ام  هزمح  دـبک  یف  لاق : یبنلا  نا 

یلا دیع  موی  هفیلخلا  جرخ  اولاق : .فسوی و  لکای  مل  يذلا  بئذلا  مسا  اذهف  لاقف : .بئذلا  هلکای  مل  فسوی  نا  هل : لیقف  .اذک  اذک و 
لـصفلا  ) لقت ال  هل : لیقف  .کلبط  الا  لبط  ـال  مهللا  لـجر : لاـقف  هسار ، یلع  قفخت  مـالعالا  هیدـی و  نیب  برـضت  لوبطلا  یلـصملا و 

لبط و ال هیدـی  نیب  برـضی  هدـحو ال  وه  یجی ء  متیارا  لاق : یکبف و  .لـبط  سیلف هللا  اذـکه  ءاقدـصالا ) یف  نوعبرـالا - سداـسلا و 
هیلع ) یـسیع نا  مالـسلا :) هیلع  ) قداصلا نع  یفاکلا ) ) يور بجعلا ) هشحولا  شحوا  و   ) .ریمالا نود  وه  نذاف  ملع ، هسار  یلع  بصنی 
املف یسیعل ، موزللا  ریثک  ناک  ریصق و  هباحـصا  نم  لجر  هعم  هحیـس و  ضعب  یف  جرخف  دالبلا ، یف  حیـسلا  هعئارـش  نم  ناک  مالـسلا )

یلارظن نیح  ریـصقلا - لجرلا  لاقف  .ءاملا  رهظ  یلع  یـشمف  هنم ، نیقی  هحـصب  هللا ) مسب  : ) لاـق رحبلا  یلا  مالـسلا ) هیلع  ) یـسیع یهتنا 
اذـه لاقف : هسفنب  بجعلا  هلخدـف  یـسیعب ، قحل  ءاملا و  رهظ  یلع  یـشمف  هنم ، نیقی  هحـصب  هللا ) مسب  - ) هزاـج مالـسلا ) هیلع  ) یـسیع

هلوانتف مالـسلا ) هیلع   ) یـسیعب ثاغتـساف  ءاملا  یف  سمرف  .یلع  هلـضف  امف  ءاملا ، یلع  یـشما  انا  ءاملا و  یلع  یـشمی  هللا  حور  یـسیع 
عـضوملا ریغ  یف  کسفن  تعـضو  دقل  هل : مالـسلا ) هیلع  ) لاقف .بجع  ینلخد  اذـک و  تلق  لاق : ریـصق ؟ ای  تلقام  هل : لاق  مث  هجرخاف 

لاق هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ) یبنلا نا  یفاکلا ) ) يور قلخلا ) نسح  بسحلا  مرکا  و   ) .یلاعت هللا  یلا  بتف  کتقمف  هیف  هللا  کعضو  يذلا 
یلع لجر  کله  مالـسلا :) هیلع  ) قداصلا نع  .رـشبلا و  نسح  هقالطب و  مهوقلاف  مکلاوماب  ساـنلا  اوعـست  نل  مکلا  بلطملادـبع : ینبل 

یف اندـیدح  لمعی  ام  اولاقف : یبنلا  یلا  کلذ  اوکـش  ائیـش و  اورفحی  مل  مهب  اذاـف  نیراـفحلا  یتاـف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) یبنلا دـهع 
مث هیف  هدی  لخداف  هب  هوتاف  ءام ، نم  حدقب  ینوتیا  قلخلا  نسح  مکبحاص  ناک  نا  مل ، و  لاقف : .ءافصلا  یف  هب  برـضی  امناکف  ضرالا 

و ءاقدـصالا ) یف  نوعبرالا - سداسلا و  لصفلا   ) .مهیلع لیاهتی  ـالمر  ناـک  اـمناکف  اورفحف  اورفحا  لاـق : مث  اـشر  ضرـالا  یلع  هشر 
هیف نوکی  دبعلا  ناف  لعفاف ، هیلع  ایلعلا  كدی  تناک  الا  سانلا  نم  ادحا  طلاخت  الا  تعطتسا  ناف  سانلا  تطلاخ  اذا  مالـسلا :) هیلع  ) هنع
یف ساب  نکی  ملاموق  نا  ربخ : یف  .مئاقلا و  مئاصلا  تاجرد  هقلخ  نسحب  هللا  هغلبیف  قلخلا  نسح  هل  نوکی  دابعلا و  نم  ریصقتلا  ضعب 
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دیری هناف  قمحالا  هقداصم  كایا و  ینب  ای   ) .مهقلخ نسحل  اوطعا  باسحا  يوذ  اونوکی  مل  اموق  نا  و  مهقلخ ، ءوسل  اهوبلـس  مهباسحا 
هدنع نم  داع  هنا  کلذ  نمف  هلوق - حصف  ینلتقی - ردـتقملا  نا  لوقی : تارفلا  نب  نسحلاوبا  ناک  لماکلا :) ) یف كرـضیف ) کعفنی  نا 

هل تلق  .معن  یل : لاق  الا  ءایـشالا  نم  یـش ء  یف  هتبطاخ  امف  ردتقملا  دـنع  تنک  لاقف : کلذ  یف  هل  لیقف  مهلا ، ریثک  رکفم  وه  اموی و 
هللا و ال و  لاقف : .کتقفش  یلع  هدامتعا  لوقت و  امب  هتقث  کب و  هنط  نسحل  اذه  هل : لیقف  .معن  لوقی : کلذ  لک  یف  هدض ، یـشلا ء و 

قمحـالا اـمنا  هحـصنت  نا  قمحـالا  قتا  یلتاـق : هنا  هللا  .معن و  لوقیف : ریزولا  لـتقب  رم  هل  لاـقی  نا  ینموـی  اـم  و  لـئاق ، لـکل  نذا  هنکل 
اذا قتر و  نم  ییعی  وه  قتفک و  وا  نیب  جاـجز  یف  عدـصک  وا  قرخناـف  اـنه  حـیرلا و  هتکرح  اـبناج  هنم  تعقر  اـملک  قـلخلا  بوثلاـک 

كونلا ناـف  رخآ : لاـق  قمحلا و  یف  يداـمت  ـالهج و  داز  يوعری  یک  هتهنهن  اذا  قرخلاـب و  هنم  سلجملا  دـسفا  سلجم  یف  هتـسلاج 
اوناک ول  یشل ء و  یکونلاب  نقثت  الف  ءانعلا  یعـس  هیعـس  رـسیاف  تالمهم  بقاوعلا  كرت  نم  ءایعلا و  ءاد  هئاد  نوها  لوغ و  باسحالل 

نم ءاـجرلا و  عطقنم  كاذ  نم  نک  مهعدـف و  بدا  یلباـق  اوسیل  و  ءاقدـصالا ) یف  نوعبرـالا - سداـسلا و  لـصفلا   ) ءامـسلا ءاـم  ینب 
اهیلع الاب  اهتحیصن و  دوعتف  اهیلاومل  حصنت  تناک  ءانعر و  ناودعل ، هما  هلوش ) ) تناک تیکسلا : نبا  لاق  هحصانلا ) هلوش  تنا  ) مهلاثما

کـسمی ناک  و  لقعلا ، فیعـض  ناک  و  هیقروبا - يداولا و  رمع  هدـنع  اسلاج و  اموی  دـیزی  نب  دـیلولا  ناک  یناغالا :) ) یف .اـهقمحل و 
مه عجطـضم و  هیقروبا  .یتذـل و  عماج  تنا  هللا  تنـسحا و  اتوص : هانغ  دـق  و  يداولا ، رمعل  دـیلولا  لاقف  دـیلولا - ما  یلع  فحـصملا 

هیقروبا لقعی  ام  يداولا : رمع  هل  لاقف  هب  مه  دیلولا و  بضغف  .کما  تاذل  عماج  انا  و  هل : لاقف  دیلولا  یلا  هسار  عفرف  امئان ، هنوبـسحی 
کنع  ) .طلغ دعبی ) ( ) هیرصملا ) هعبطلا لقن  و  دعقی ) هناف  لیخبلا  هقداصم  كابا و  و   ) .هنع کسماف  .نارکـس  وه  فیکف و  حاص  وه  و 

، لهـس نب  نسحلا  یلا  اهلـسرا  لخبلا و  حدم  یف  هلاسر  نوماملا - همکح  هنازخ  یلوتم  نوراه - نب  لهـس  فلا  هیلا ) نوکت  ام  جوحا 
کلمع باوث  انلعج  دـق  و  كانعم ، داسفب  کظفل  حالـص  موقی  ام  و  حـبق ، ام  تنـسح  هللا و  مذ  ام  تحدـم  دـقل  اـهیلع : نسحلا  عقوف 

نبال اقیدص  یلوصلا  میهاربا  ناک  .ریسیلا  ریقحلا  يا : هفاتلاب ) کعیبی  هناف  رجافلا  هقداصم  كایا و  و   ) .ائیش کیطعن  امف  کلوق  عامس 
سداسلا و لصفلا   ) هرما مهجلا و  یباب  هیلا  هجو  تاـیزلا و  نبا  هدـصقف  زاوهـالا ، یلع  یلوصلا  هرازولا و  تاـیزلا  نبا  یلوف  تاـیزلا ،
.لمع و ام  یلابی  رفاک ال  وه  لوقی : مهجلا و  ابا  وکـشی  هیلا  بتکف  ادـیدش ، الماحت  هیلع  لـماحتف  هفـشکب  ءاقدـصالا ) یف  نوعبرـالا -

كدعا تنک  انامزلا و  مذا  کیف  تحبصاف  نامزلا  کیلا  مذا  تنک  اناوع و  ابرح  تبرح  ابن  املف  نامزلا  ءاخاب  یخا  تنک  و  هیلا : بتک 
هرـضحلا یلا  دری  هعفر و  ام  هنم  لبقی  نا  هرما  هنع و  هدـی  عفرف  هیلع ، هلماحت  یلع  قثاولا  فقو  مث  انامالا  کنم  بلطا  انا  امف  تاـبئانلل 

: لاقف اریثک  ءاجه  هاجه  تایزلا و  نبا  یف  طسب  کلذب  سحا  املف  انوصم ،

امذلا و هیندلا و  یبای  نم  سانلا  نم  اهفاعی  دق  یتلاب  ایلم  تنک  امغرلا و  لذلا و  کناوخا  اهب  تمس  هردقب و  اودع  ررـضت  ملف  تردق 
اهریـصن و روبقلا  نبب  هیعادک  هملم  دنع  كوعدا  اذا  ینا  اهریعـس و  یلع  نغـض  نم  تدقواف  اهفورـص  تملا  يولب  یف  کتوعد  لاق :

يراوحلا نب  مینـست  هب  رم  .نم و  تسآ  یف  لاق : مث  تسآ  یف  قرع  كرحت  الا  اقبـش  التماف  ریا  كرحت  ام  و  راشب : لاق  یناغالا :) ) یف
هدـشناف .هببـس  یل  رکذاف  هرکا  ام  تعمـس  دـق  لاقف : .لست  ال  لاقف : کلیو ؟ یـش ء  يا  هل : لاقف  مینـست ) تسا  یف   ) لاـقف هیلع  ملـسف 
لصفلا  ) کیلع تملس  نا  یلع  کیلع و ال  هللا  ملـس  ال  لاق : .یلع  کمالـس  لاق : اذه ؟ یلع  کلمح  یـش ء  يا  کلیو  لاقف : .تیبلا 

دیعبلا و کیلع  برقی  بارـسلاک  هناف  باذکلا ، هقداصم  كایا و  و   ) .کحـضی راشب  .اهدـعب و  ءاقدـصالا ) یف  نوعبرالا - سداسلا و 
، لاصخ نع  هلاسی  هیواعم  یلا  مورلا  کلم  بتک  بقانملا :) ) یف .ءام  هناـک  راـهنلا  فصن  هارت  يذـلا  بارـسلا : بیرقلا ) کـیلع  دـعبی 
: هعم يذـلل  لیق  اذاف  عابیل ، یلع  رکـسع  یلا  اهراف  اسرف  هجو  صاعلا : نب  ورمع  لاقف  ریحتف  .ء  یـش  نع ال  ینربخا  هلاـس : اـمیف  ناـکف 

ربنق ای  لاقف : ربنق  هعم  هب و  مالسلا ) هیلع  ) رمف نینموملاریما  رکسع  یلا  لجرلا  ءاجف  .هلاسملا  جرخت  نا  یسعف  یـش ء ، الب  لوقی : مکب ؟
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و لاقف : بارسلا  هاراو  ءارحصلا  یلا  هجرخاف  .ء  یـش  ینطعا ال  لاق : .هنم  ذخ  ربنق  ای  لاق : .ء  یـش  الب  لاق : .سرفلا  مکب  لاقف : .همواس 
 … (. ائیش هدجی  مل  هءاج  اذا  یتح  ءام  نامظلا  هبسحی  لوقی … ( یلاعت  هللا  تعمس  اما  لاق : فیک ؟

هینغم

نم ناسنالا  تاذ  یلا  دوعت  یلوالا  عبرالا  ناب  نیحراشلا  ضعب  باجا  و  ایاصو .؟ ینامث  لقی : مل  و  اعبرا ، اعبرا و  لاق : اذاـمل  لاـست : و 
و قیقحتلا ، دیکوتلا و  یلع  مالکلا  لمح  برقالا  و  نهکت ، سدـح و  درجم  اذـه  و  سانلا ..! عم  هکولـس  ثیح  نم  هیناثلا  و  وه ، ثیح 

لوقعلا نم  امه  ریغ  نوسیدا و  نیاتـشنیا و  لقع  انه  هب  دارملا  سیل  و  لـقعلا ، - 1 یه : هینامثلا  ایاصولا  و  دـحاو ، ینعملاف  نکی  امهم 
تاکلهملا لئاذرلا و  نع  هب  دعتبی  و  تاریخلا ، لعف  عضاوتلا و  یلا  هبحاصب  عفدی  و  بقاوعلا ، ردقی  يذـلا  لقعلا  دارملا  لب  هیـضایرلا ،

و هظعب ، عفتنی  ال  ءارقفلا ، رقفا  قمحالا  و  هیلا ، انرشا  يذلا  لقعلا  دض  وه  و  قمحلا ، .کلذ 2 - یلا  ام  و  بجعلا ، ملظلا و  بذکلاک و 
بجعملا و  هفالص ، لهج و  وه  و  بجعلا ، .تاوفلا 3 - دعب  الا  اهبقاوع  كردی  و ال  هیور ، الب  رومالا  لجعتی  و  هرجت ، نم  دیفتـسی  ال 

، قلخلا نسح  .بیبح 4 - هل  نکی  مل  نم  بیرغلا  هلاسرلا 30 : یف  مامالا  لاق  .هموق  نیب  ابیرغ  شیعی  اذل  و  بلق ، لک  یلع  لیقث  هسفنب 
هنا ..عفنت  رـضت و ال  هنال  قمحالا ، هقداصم  .تائورملا 5 - لها  مارکلا و  نیـشی  امع  دعبلا  و  ردـصلا ، هعـس  قفرلا و  ربصلا و  هساسا  و 
الا کیطعی  کنم و ال  ذخای  ..ءافولا  قحلاب و  نینض  هنال  لیخبلا ، هقداصم  .ملع 6 - لقع و ال  الب  نکل  قالخا و  قدصب و  کحصنی 

ناطیشلا عم  تاقفصلا  دقعی  ءارـشلا و  عیبلا و  كوکـص  یلع  الا  فرعتی  فرعی و ال  هنال ال  رجافلا ، هقداصم  .نالذخلا 7 - لهاجتلا و 
کیرت لیلـضت  سیبلت و  و  ءایر ، قافن و  اهنال  باذـکلا ، هقداـصم  .نامثالا 8 - سجناب  هقیدـص  عاب  اذا  عدـب  ـالف  هنطو ، هنید و  یلع 

.انکمم لیحتسملا  و  الیحتسم ، نکمملا 

هدبع

 … اـمئاد هشحو  یف  وـهف  سینا  هل  دـجوی  ـالف  ساـنلا  هتقم  هسفنب  بجعا  نم  نوکـسف و  مضب  بجعلا  بـجعلا : هشحوـلا  شحوا  … 
لیلقلا هفاتلا  هفاتلاب : کعیبی  هناف  کنع …  یف  فاکلا  نم  لاح  جوحا  هیلا : نوکت  ام  جوحا 

يرفعج

مالسالا ضیف 

راهچ راهچ و  نم  زا  راد  رطاخ  هب  نم  كرسپ  يا  تسا : هدومرف  مالسلا - هیلع  نسح  ماما )  ) شدنزرف هب  زردنا ) رد   ) مالسلا هیلع  ماما 
هک تسا  نآ  يارب  راهچ  راهچ و  هدومرف  مالسلا  هیلع  ماما  هکنیا  دنا : هتفگ   ) دناسرن نایز  ار  وت  يروآ  اج  هب  هچنآ  اهنآ  اب  هک  ار  زیچ 

دوخ هب  طوبرم  هک  يزیچ  راهچ  زا  لوا  سپ  دشاب ، یم  نارگید  اب  راتفر  هرابرد  مود  راهچ  تسا و  صخش  دوخ  هب  طوبرم  لوا  راهچ 
( دروآ یم  تسد  هب  ار  ترخآ  ایند و  رد  یتخبکین  تداعس و  صخش  نآ  هلیسو  هب  هک   ) تسا درخ  اهیزاین  یب  دمآرس  تسا ) صخش 
هک  ) تسا يدنـسپدوخ  سرت  نیرتـالاب  موس )  ) و تسا ) ارـس  ود  یتخبدـب  ببـس  هک   ) تسا يدرخ  یب  يدـنمزاین  نیرتـشیب  مود )  ) و

یئوخکین یگرزب  رت  یمارگ  مراهچ )  ) و دشاب ) كانسرت  هشیمه  دنوش و  نمشد  وا  اب  تهج  نیا  هب  دریگن و  وخ  ناسک  اب  دنـسپدوخ 
اب یتسود  زا  تسا ) نارگید  اب  راتفر  هرابرد  هک  يزیچ  راهچ  زا  لوا   ) نم كرـسپ  يا  تسا .) راوگرزب  ناگمه  دزن  وخکین  هک   ) تسا

( مود  ) و دـهدیمن ) صیخـشت  ار  نایز  دوس و  دراوم  قمحا  نوچ   ) دـناسر یم  نایز  دـناسر  دوس  وت  هب  دـهاوخیم  وا  هک  زیهرپب  قمحا 
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( موس  ) و یشاب ، دنمزاین  نآ  هب  رایسب  هک  ار  هچنآ  دراد  یم  زاب  وت  زا  دراد ) هک  یتفز  لخب و  رثا  رب   ) وا هک  لیجنا  هب  یتسود  زا  زیهرپب 
تـسد زا  یمک  زیچ  رثا  رب  ار  دوخ  تداعـس  هک  یـسک  نوچ   ) دـشورف یم  يزیچ  كدـنا  هب  ار  وت  وا  هک  راکدـب  اب  یتسود  زا  زیهرپب 

دننام وا  هک  دـیوگ  یم  غورد  رایـسب  هک  یـسک  اب  یتسود  زا  زیهرپب  مراهچ )  ) و تخورف ) دـهاوخ  يرتمک  ياهب  هب  ار  وت  هتبلا  دـهدب 
یم رود  ار  کـیدزن  کـیدزن و  وـت  يارب  ار  رود  هک  تسا  دوـش ) یم  هدـید  بآ  لکـش  هب  راوـمه  نیمز  رد  هک  یئاـمن  بآ   ) بارس

(. دنیامن یم  تخس  ار  ناسآ  ناسآ و  ار  تخس  راکدوخ  تسردان  ضارغا  نداد  ماجنا  يارب   ) دنادرگ

ینامز

هیلع هللا  یلص   ) مالسا ربمایپ  نینزان  دوجو  رد  هک  دوب  گرزب  تفص  ود  نیمه  تسا  نشور  اهنآ  شزرا  قلخ و  نسح  لقع و  تمظع 
همه نآ  نآرق  تهج  نیمه  هب  تسا  یقالخا  لئاذر  رتشیب  همشچرس  یهاوخدوخ  ینادان و  .دیدرگ  مالـسا  قنور  ببـس  دوب و  هلآ ) و 

.تسا هدومن  شرافس  يرکف  دشر  لقع و  تیوقت  هب  عجار 

يزاریش دمحم  دیس 

فطللا فطعلا و  دـیفی  انه  ریغـصتلا  و  ریغـصتلل ، فلالا  فذـح  ینبا )  ) هلـصا ینب ) ای  : ) مالـسلا هیلع  نسحلا  هنبال  مالـسلا  هیلع  لاق  و 
( نهعم تلمع  ام   ) اغلاب اررض  كرضی ) ال   ) اینامث لقی  مل  صاخ ، کلس  یف  كولسم  عبرا  لک  نا  ثیح  و  اعبرا ) اعبرا و  ینع  ظفحا  )

تاـیهملا هعیفرلا  تاجردـلا  كاردا  مدـع  ررـض  اـهیف  اـضیا  هحاـبملا  لاـمعالا  نا  موـلعملا  نم  و  همرحمب ، تسیل  یتـلا  لاـمعالا  نم 
ماسقا لضفلا  نم  وه  اذـل  و  ریخ ، لک  بجوی  هناف  لقعلا ) ینغلا  ینغا  نا   ) یلوالا ف هعبرالا  اـما  باـسحلا .- یلا  هفاـضالاب  نیقتملل ،
لمعلا کلذ و  باستکا  یلع  ضیرحت  اذهف  یباستکا ، هنم  مسف  لقعلا  نا  مولعملا  نم  و  هبشا ، ام  وا  دالوالاب  وا  هاجلاب  وا  لاملاب  ینغلا 

یباستکا هنم  امـسق  نا  رابتعاب  قمحلا  و  اذـه ؟ نم  رـش  رقف  يا  و  هترخآ ، ناسنالا و  ایند  باهذ  بجوی  هنـال  قمحلا ) رقفلا  ربکا  و   ) هب
هتایح هلیط  دارفنالا  هشحو  یف  وهف  اسینا ، دجی  الف  سانلا  ههرک  هسفنب  بجعا  نم  ناف  بجعلا ) هشحولا  شحوا  و   ) هنم ریذحتلا  حصی 
نـسح نا  مولعملا  نم  و  عینـص - هیف  ناسنالل  سیل  يذلا  بسنلا  لباقم  ناسنالا - هبـستکی  ام  بسحلا  قلخلا ) نسح  بسحلا  مرکا  (و 

هقداصم كایا و  ینبای   ) هبـشا ام  الام و  املع و  سانلا  لضفا  ناک  ول  و  هریغ ، هلـصحی  ـال  اـم  هرخـالا  ایندـلا و  ریخ  نم  لـصحی  قلخلا 
و  ) كررـضل اببـس  هلمع  نوکیف  هقمحل ، کب  قیلی  ام ال  لمعی  هنال  كرـضیف ) کعفنی  نا  دـیری  ناف   ) هل اقیدـص  نکت  ـالف  قمحـالا )

هلاح یف  يا  هیلا ) نوکت  اـم  جوحا   ) هجاـحب هبلطت  ـالئل  دـعبتی  يا  کـنع ) دـعبی  هناـف   ) هقیدـص نکت  ـالف  لـیخبلا ) هقداـصم  كاـیا و 
يذلا قسافلا  يا  رجافلا ) هقداصم  كایا و  و  ( .؟ قیدصلا اذه  لثم  هدئاف  ام  و  کیلع ، قفنی  نا  دیری  لیخب ال  هنال  دـیدشلا ، کجایتحا 

و هتوهـش ، ءاضرا  لیبس  یف  کعاب  هتوهـش  نیب  کنیب و  رمالا  راد  ول  ذا  لیلقلا ، یـشلا ء  يا  هفاتلاب ) کـعیبی  هناـف   ) هتوهـش همه  لـک 
اذاف ائام ، ءارحـصلا  یف  ناسنالل  یئارتی  يذلا  بارـسلاک ) هناف  باذکلا  هقداصم  كایا و  و   ) .هراسخ نبغ و  ناسنالا  اذه  لثم  هقداصم 
راثآ بترتف  كدـنع  نازیملا  لالتخا  بجوی  کلذ  و  بیرقلا ) کیلع  دـعبی  و   ) هبذـکب دـیعبلا ) کـیلع  برقی   ) ائیـش هدـجی  مل  هئاـج 

.اداسف البخ و  بجوی  ام  کلذ  و  سکعلاب ، و  بیرقلا ، یلع  دیعبلا 

يوسوم

يذلا ال قسافلا  رجافلا : .هریغ  نم  مظعا  هنا  هلالخ  نم  ناسنالا  يری  هیـسفن  هلاح  بجعلا : .هداسف  وا  هفعـض  لقعلا و  هلق  قمحلا : هغللا :
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ریبک و بلق  نم  هنونح  هیصو  حرشلا : .ء  یـشب  سیل  وه  یـش ء و  هنا  ءارحـصلا  یف  يارتی ء  ام  بارـسلا : .ریقحلا  لیلقلا  هفاتلا : .هل  نید 
نا .تارثعلا 1 - لک  لیقت  تانهلا و  لک  یلع  یـضقت  بویعلا و  لک  یطغت  هینامث  روما  اهنا  ینب …  اـی  هبطاـخی  هوبـالا  فطع  هقرب و 

یصعی هب  نمحرلا و  هعاط  ناسنالا  بستکی  لقعلاب  اناسنا …  ناسنالا  یمسی  نا  حصی  اهب  هنونکم  هرهوج  لقعلا  و  لقعلا : ینغلا  ینغا 
هنا ریخلا …  وحن  لبقی  رـشلا و  نع  دعبی  هب  حیبقلا  نم  نسحلا  ناسنالا  كردی  هب  اهدراوم و  رومالا و  رداصم  فرعی  هب  ناطیـشلا … 

عمـسی قمحالا ال  لقعلا و  دض  قمحلا  نال  قمحلا : رقفلا  ربکا  و  - 2 هرخالا …  ایندـلا و  بستکی  هب  نال  تاورثلا  مظعا  ینغلا و  ینغا 
.تاحلاصلا ءاقدصالا و  هب  دقفی  هنال  رقفلا  ربکا  وهف  اهتقو  یف  اهدسفی  اهناوا و  لبق  رومالا  لجعتی  لقاع و  يار  لبقی  هظعوم و ال  یلا 

نودعتبی هنم و  نورفنی  سانلا  یلع  ربکتیف  هریغ  قوف  هریغ و  نم  مظعا  اهاری  يذلا  هسفنب  بجعملا  ناف  بجعلا : هشحولا  شحوا  و  - 3
کلوح بطقتـسی  قـلخلا  نسح  ناـف  قـلخلا : نسح  بسحلا  مرکا  و  .حومـسلا 4 - عضاوتملا  سکع  هشحوـلا  هدـحولا و  شیعیف  هنع 

 … ءارطالا حدملا و  بجوی  ام  مظعا  نم  حفصلا  وفعلا و  هانالا و  لوط  ردصلا و  هعس  ناف  مهحدم  سانلا و  ءانث  کل  بجوی  قلخلا و 
هتافرـصت ال نال  هرکذ  رم  يذـلا  قمحالا  هقداصم  نم  هرذـح  كرـضیف : کعفنی  نا  دـیری  هناف  قمحالا  هقداـصم  كاـیا و  ینب  اـی  - 5

دعقی هناف  لیخبلا  هقداصم  كایا و  و  .كرضیف 6 - کعفنی  نا  دیری  هنا  ثیح  نم  کلذ  للع  رکف و  یلع  دمتعت  لقع و ال  یلا  دنتست 
امدنع کنیعی  اذه ال  ناف  مهردلا  یلع  هدی  دشیف  هللااب  نظلا  ییـسی ء  يذلا  لیخبلا  هقداصم  نع  اضیا  هاهن  هیلا : نوکت  ام  جوحا  کنع 

نع یهن  و  هفاتلاب : کعیبی  هناف  رجاـفلا  هقداـصم  كاـیا و  و  - 7 هجاحلا …  نم  هیف  تنا  ام  کنع و  یلختی  لـب  هجاـحلا  دـشاب  نوکت 
نامثالا و لقاب  کلدبتسی  هتلافـس  هتئاندل و  هناف  هتذل  یلا  لوصولا  هتوهـش و  ءاضق  الا  مه  هل  سیل  يذلا  رهاعلا  وه  رجافلا و  هقداصم 

بارسلاک هناف  باذکلا  هقداصم  كایا و  و  .اهدشنی 8 - هینما  وا  رمخ  ساک  وا  هارما  لجا  نم  کیلع  یـضقی  هتذل  لباقم  یفف  اهرقحا 
نم یلا  اهتبـسن  ثادـحالا و  قالتخا  نع  عروتی  يذـلا ال  باذـکلا  هقداصم  نع  هاهن  و  بیرقلا : کیلع  دـعبی  دـیعبلا و  کـیلع  برقی 

تکرحت املک  هوحن و  كرحتت  یـشب ء  سیل  وه  یـش ء و  هنا  نظت  ءارحـصلا  یف  بارـسلاک  هنا  ریمـض  وا  نید  نم  عدار  نودـب  ءاشی 
یف هحبق  هدعب و  هرقح و  همظع و  ائیش  ضغبا  اذا  کل و  هنیز  کیلع و  هلهـس  کنم و  هبرق  ارما  دارا  اذا  باذکلا  اذکه  کنع و  دعتبا 

.تالیولا بئاصملا و  کیلع  يرجی  ثادحالا و  لکاشملا و  یف  کیمریف  هدض  یلا  دضلا  نم  لقتنی  هنا  کنیع … 

یناقلاط

هب هاگ  ره  هک  راد  دای  هب  نم  زا  ار  رگید  زیچ  راهچ  زیچ و  راهچ  مرسپ  تسا : هدومرف  مالّسلا  هیلع  نسح  شرسپ  هب  مالّـسلا  هیلع  ماما  »
، ییاهنت نیرتروآ  تشحو  تسا ، یـشیورد  نیرتگرزب  يدرخباـن ، تسا و  درخ  يرگناوت ، نیرترگناوت  .ینیبن  ناـیز  ینک  لـمع  اـهنآ 

دناسر دوس  وت  هب  دـهاوخ  یم  هک  زیهرپب  درخبان  اـب  یتسود  زا  مرـسپ  .تسا  ییوخ  شوخ  بسن ، نیرت  یمارگ  تسا و  يدنـسپ  دوخ 
یتسود زا  و  دراد ، یم  غیرد  وت  زا  یشاب  نآ  دنمزاین  تخـس  هک  ار  يزیچ  وا  هک  نک  زیهرپ  لیخب  اب  یتسود  زا  و  دنز ، یم  نایز  یلو 

کـیدزن و وت  هب  ار  رود  تسا  بارـس  نوچ  هک  زیهرپب  وگغورد  یتسود  زا  و  دـشورف ، یم  كدـنا  ياـهب  هب  ار  وت  هک  زیهرپب  راـکهبت 
« .دیامن یم  رود  وت  هب  ار  کیدزن 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

،َو ُقْمُْحلا ِْرقَْفلا  َرَبْکَأ  ،َو  ُلْقَْعلا یَنِْغلا  یَنْغَأ  َّنِإ  : َّنُهَعَم َْتلِمَع  اَم  َكُّرُـضَی  َال  ، ًاَعبْرَأ ،َو  ًاَعبْرَأ یِّنَع  ْظَفْحا  ، َّیَُنب اَی  : مالـسلا هیلع  ِنَسَْحلا  ِِهْنبِاـِل 
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َكاَّیِإ َو ؛َو  َكَّرُـضَیَف َکَعَْفنَی  ْنَأ  ُدـیُِری  ُهَّنِإَف  ، ِقَمْحَْألا َهَقَداَصُم  َكاَّیِإ َو  ، َّیَُنب اَـی.ُِقلُْخلا  ُنْسُح  ِبَسَْحلا  َمَرْکَأ  َو  ُبْجُْعلا ، ِهَشْحَْولا  َشَحْوَأ 
، ِباَّذَْـکلا َهَقَداَصُم  َكاَّیِإ َو  ؛َو  ِِهفاَّتلِاب َکُعِیبَی  ُهَّنِإَف  ، ِرِجاَْفلا َهَقَداَصُم  َكاَّیِإ َو  ؛َو  ِْهَیلِإ ُنوُکَت  اَم  َجَوْحَأ  َْکنَع  ُدـُعْقَی  ُهَّنِإَف  ، ِلـیِخَْبلا َهَقَداَـصُم 

 . َبیِرَْقلا َْکیَلَع  ُدِّعَُبی  ،َو  َدیِعَْبلا َْکیَلَع  ُبِّرَُقی  : ِباَرَّسلاَک ُهَّنِإَف 

: دومرف مالسلا  هیلع  نسح  ماما  شدنزرف  هب  مالسلا  هیلع  ماما 

اه هیامرـس  نیرتالاب  : دیـسر دـهاوخن  نایز  وت  هب  ینک  راک  ره  نآ  ظفح  اب  هک  نک  ظفح  نم  زا  ، ار زیچ  راـهچ  :و  زیچ راـهچ  مدـنزرف !
کین قـالخا  بسن  بسح و  نیرترب  تسا و  يدنـسپدوخ  تشحو  نیرتدـب  ، تسا یناداـن  تقاـمح و  رقف  نیرت  گرزب  تسا و  لـقع 

رثا رب  اریز   ) دـناسر یم  ناـیز  یلو  دـناسر  تعفنم  وـت  هب  دـهاوخ  یم  وا  هـک  ارچ  ، شاـب رذـحرب  قـمحا  اـب  یتـسود  زا  مدـنزرف.تسا 
يراد وا  هب  ار  زاین  نیرتدـیدش  هک  یماگنه  هب  اریز  ، نک يرود  لیخب  اب  یتسود  زا  و  دـهد ) یمن  صیخـشت  ار  نایز  دوس و  شتقامح 

رذح رب  وگ  غورد  اب  یتسود  زا  دـشورف و  یم  يزیچ  كدـنا  هب  ار  وت  هک  ارچ  ، زیهرپب رجاف  ناسنا  اب  یتسود  زا  دزاس و  یم  اهر  ار  وت 
ناشن هنوراو  وت  هب  ار  قیاقح  و   ) دزاس یم  رود  وت  رظن  رد  ار  کیدزن  کیدزن و  وت  رظن  رد  ار  رود  ؛ تسا بارـس  لثم  وا  هک  ارچ  ، شاب

هراتخملا هئاملا  باتک  رد  دیـس  زا  لبق  ظحاج  ار  زیمآ  تمکح  هیامرپ  راـتفگ  نیا  زا  یتمـسق  هناـمیکح : راـتفگ  دنـس  دـهد . ( .) یم 
یلع تیـصو  » ناونع تحت  نانمؤم  ریما  زا  يرگید  نانخـس  اب  ار  نآ  هتـسیز  یم  یـضر  دّیـس  زا  دعب  هک  مه  یعاضق  یـضاق  هدروآ و 

هب نآ  تافاضا  تسا و  هدرک  نایب  « تفاکـش ریـشمش  اب  ار  شکرابم  قرف  مجلم  نبا  هک  یماگنه  نسح  ماما  شدـنزرف  هب  مالـسلا  هیلع 
رکاسع نبا  هدروآ و  راربالا  عیبر  زا  لوا  ءزج  رد  ار  نآ  زین  يرـشخمز.تسا  هتفرگ  يرگید  عبنم  زا  ار  نآ  هک  دـهد  یم  ناشن  یبوخ 

جهن مامت  باـتک  رد  ،ج 4،ص 36 .) هغالبلا جـهن  رداـصم  ) .تسا هدومن  رکذ  یتاـفاضا  اـب  ار  نآ  دوخ  خـیرات  رد  زین  فورعم  خروم 
(. ( ،ص 964 هغالبلا جهن  مامت  ) .تسا هدمآ  شدنزرف  هب  ماما  همانزردنا  زا  یشخب  ناونع  هب  نخس  نیا  ، هغالبلا

زاس تشونرس  هتکن  راهچ 

همه هب  باطخ  عقاو  رد  مالـسلا و  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  شدنزرف  هب  باطخ  شزیمآ  تمکح  رابرپ  راتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
َلاَق ( ؛» دیـسر دهاوخن  نایز  وت  هب  ینک  راک  ره  نآ  اب  هک  نک  ظفح  نم  زا  ار  زیچ  راهچ  زیچ و  راهچ  مدنزرف ! :» دـیامرف یم  اه  ناسنا 

( . َّنُهَعَم َْتلِمَع  اَم  َكُّرُضَی  َال  ، ًاَعبْرَأ ،َو  ًاَعبْرَأ یِّنَع  ْظَفْحا  ، َّیَُنب اَی  : مالسلا هیلع  ِنَسَْحلا  ِِهْنبِْال 

زیچ و راهچ  : دومرف هکلب  ، منک یم  هیصوت  وت  هب  ار  زیچ  تشه  نم  دومرفن  ارچ  مالسلا  هیلع  ماما  هک  دیآ  یم  شیپ  لاؤس  نیا  اجنیا  رد 
.زیچ راهچ 

لوا تمـسق  راهچ  اریز  ، دزاس مه  اب  ار  ود  نیا  توافت  هجوتم  ار  بطاخم  هلیـسو  نیدـب  دـهاوخ  یم  ماـما  هک  تسا  نیا  لاؤس  خـساپ 
تسا و رماوا  باب  زا  لوا  تمـسق  راهچ  نیا  رب  هفاضا  »و  يراتفر » روما هب  رظان  مود  تمـسق  راـهچ  تسا و  یقـالخا » » تافـص هب  رظاـن 

.یهاون باب  زا  مود  تمسق  راهچ 

( . ُلْقَْعلا یَنِْغلا  یَنْغَأ  َّنِإ  ( ؛» تسا لقع  اه  هیامرس  نیرتالاب  مدنزرف ) :») دیامرف یم  تسخن  لوا  تمسق  راهچ  رد  ماما 

ادـخ و يوـس  هب  ار  وا  ، لـقع يوـنعم  رظن  زا  ؛ يداـم رظن  زا  مه  تسا و  ینغ  يوـنعم  رظن  زا  مه  تسا  یفاـک  لـقع  ياراد  هک  یناـسنا 
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دیامن و یم  كرد  یبوخ  هب  ار  یقالخا  لیاذر  موش  بقاوع  اریز  ، دنک یم  توعد  هحلاص  لامعا  یقالخا و  لیاضف  حیحـص و  داقتعا 
كرد نمـشد و  تسود و  صیخـشت  نارگید و  اـب  حیحـص  يراـکمه  ریبدـت و  نسح  اـب  يداـم  روما  رد  دراد و  یم  زاـب  نآ  زا  ار  وا 

لقع ترخآ  ایند و  رد  يزوریپ  هیامرس  نیاربانب  ، دناسر یم  يدام  تاکرب  دیاوف و  هب  نارگید  يورین  زا  حیحص  هدافتـسا  اه و  تصرف 
.تسا

درک يراک  ناوتن  تروشم  قیرط  زا  هک  تساجنآ  لـقع ، زا  روظنم  هک  دـنا  هدز  یلک  لـصا  نیا  هب  ناـحراش  زا  یـضعب  هک  ییانثتـسا 
هجیتن هب  ندرک  لمع  نارگید و  راکفا  زا  هدافتـسا  هب  ار  ناـسنا  هک  تسا  لـقع  زین  تروشم  دروم  رد  اریز  ، دـسر یمن  رظن  هب  حـیحص 

.دنک یم  توعد  تروشم 

: میناوخ یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  یثیدح  رد 

،ج راونالاراحب «. ) . درادن نید  درادـن  لقع  هک  سک  نآ  تسوا و  لقع  ناسنا  راک  ساسا  َُهل ؛ َلْقَع  َال  ْنَِمل  َنیِد  َال  ُُهْلقَع َو  ِءْرَْملا  ُماَِوق  »
.( 1،ص 94،ح 29

: میناوخ یم  نانمؤم  ریما  زا  يرگید  ثیدح  رد 

،ص مکحلاررغ «. ) . تسا قـالخا ) و   ) ملح بکرم  ملع  شناد و  ملع و  بکرم  لـقع  ِْملِْحلا ؛ ُبَـکْرَم  ُمـْلِْعلا  ِمـْلِْعلا َو  ُبَـکْرَم  ُلـْقَْعلا  »
.( هلآ 44،ح 114 هیلع و  هللا  یلص  52،ح 437 و 

: میناوخ یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  يرگید  ثیدح  رد 

شناگدـنب نایم  رد  لقع  زا  رترب  يزیچ  دـنوادخ  لِهاَْجلا ؛ ِرَهَـس  ْنِم  ُلَْضفَأ  ِلـِقاَْعلا  ُمْوَنَف  ِلـْقَْعلا  َنِم  َلَْـضفَأ  ًاْئیَـش  ِداَـبِْعِلل  ُهَّللا  َمَسَق  اَـم  »
. ( ،ج 1،ص 12،ح 11 یفاک «. ) . تسا لهاج  يراد ) هدنز  بش  و   ) يرادیب زا  رترب  لقاع  باوخ  اذل  ، هدرکن میسقت 

دـش و لزاـن  مدآ  رب  لـیئربج  هک  دـنک  یم  لـقن  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  « هتاـبن نب  غبـصا  » یفاـک فیرـش  باـتک  رد  يرگید  ثیدـح  رد 
مادـک زیچ  هس  نآ  : تفگ مدآ.يزاس  اـهر  ار  ود  نآ  ینیزگ و  رب  ار  یکی  هک  مزاـس  ریخم  زیچ  هس  ناـیم  رد  ار  وت  مروماـم  نم  : تفگ

.مدیزگرب ار  لقع  نم  : تفگ مدآ.تسا  نید  ایح و  لقع و  : تفگ لیئربج  تسا ؟

لیئربج يا  : دنتفگ اهنآ.دینک  اهر  ار  لقع  دیدرگرب و  امش  : تفگ نید  ایح و  هب  لیئربج 

لمع دوخ  تیرومام  هب  سپ  تفگ  لیئربج.میـشاب  وا  اب  تسا  لقع  هک  اج  ره  میرومام  ام  َناَک ؛ ُْثیَح  ِلـْقَْعلا  َعَم  َنوُکَن  ْنَأ  اـَنِْرمُأ  اَّنِإ  »
.( ،ج 1،ص 10،ح 2 یفاک «. ) . تفر نامسآ  هب  دینک و 

.دیزگرب ار  نآ  شنیزگ  نیا  رد  هک  دوب  لقع  ياراد  مدآ  اریز  ، تسا لقع  لامک  اجنیا  رد  لقع  زا  روظنم  هتبلا 

یم.تـسا هدرک  ناـیب  دوـخ  هناـمیکح  راــتفگ  زا  هـلمج  نـیمود  رد  مالــسلا  هـیلع  ماــما  هـک  تـسا  يزیچ  لوا  هـلمج  لــباقم  هـطقن 
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( . ُقْمُْحلا ِْرقَْفلا  َرَبْکَأ  َو  ( ؛» تسا ینادان  تقامح و  رقف  نیرت  گرزب  » دیامرف

دراد و یم  مدقم  شنادیواج  تداعـس  رب  ار  رذگدوز  عفانم  وا.ار  شیایند  مه  دـهد و  یم  داب  هب  ار  دوخ  ترخآ  مه  قمحا  مدآ  اریز 
ایند رد.نیگنس  تائیس  راب  زا  شتشپ  تسا و  هت  تانسح  زا  شتسد  زیخاتـسر  زور  لیلد  نیمه  هب.رادیاپ  تداعـس  رب  ار  رادیاپان  تذل 

گنت لخب.درمـش و  یم  مدقم  هدـنیآ  ياهدـمآرد  رب  ار  ینآ  عفانم  دـهد و  یم  تسد  زا  ار  دوخ  ناتـسود  اه  يراک  منادـن  رثا  رب  زین 
نیمه هبو  دهد  یم  تسد  زا  ار  يدام  روما  تیـشمت  يارب  مزال  ریبدت  دنک و  یم  نیبدـب  وا  هب  ار  مدرم  تسا  تقامح  همزال  هک  يرظن 

.دوش یم  زین  وا  يدام  یگدنز  رد  رقف  ثعاب  لقع  رقف  لیلد 

یم زیهرپ  هن  دروخ و  یم  وراد  هن  هک  تسا  يرامیب  دننام  وا  اریز  ، تسوا نامرد  ندوب  لکشم  زین  قمحا  راک  مهم  تالکـشم  زا  یکی 
: میناوخ یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد  هدروآ  صاصتخا  باتک  رد  دیفم  موحرم  هچنآ  قباطم.دنک 

ِنْذِِإب ْمُُهْتیَیْحَأَف  یَتْوَْملا  ُتَْجلاَع  ِهَّللا َو  ِنْذِِإب  َصَْربَْألا  َهَمْکَْألا َو  ُْتأَْربَأ  ِهَّللا َو  ِنْذِِإب  ْمُُهْتیَفَشَف  یَـضْرَْملا  ُْتیَواَد  : َلاق َمَیْرَم  َْنب  یَـسیع  َّنإ  »
اهنآ مدرک و  اوادم  ار  جالع ) لباق  ریغ   ) نارامیب نم  : تفگ میرم  نب  یسیع  ترـضح  هِحاَلْـصِإ ؛ یَلَع  ْرِْدقَأ  ْمَلَف  َقَمْحَْألا  ُتَْجلاَع  ِهَّللا َو 
ادـخ نذا  هب  ار  ناگدرم  یتح  مداد  افـش  ادـخ  نذا  هب  ار  صرب  يرامیب  هب  ـالتبم  دازرداـم و  يانیبان.مدیـشخب  يدوبهب  ادـخ  نذا  هب  ار 

،ج راونالاراحب ،ح 4418؛ قمحا هدام  ، همکحلا نازیم   ) . .منک حالـصا  ار  وا  متـسناوتن  متفر و  قمحا  هجلاعم  غارـس  هب  یلو  ؛ مدرک هدنز 
. ( 14،ص 323،ح 35

تـسیک قـمحا  دـندرک  لاؤـس  ترــضح  نآ  زا  هـک  یماـگنه  ؛ هدـمآ جـالع  لـباق  ریغ  ِقـمحا  يارب  يریــسفت  ـالاب  ثیدـح  لـیذ  رد 
رب يزیچ  يراد و  یم  اور  دوخ  يارب  ار  تلیـضف  مامت  دراد و  هدیقع  دوخ  صخـش  دوخ و  يأر  هب  اهنت  هک  تسا  یـسک  قمحا  : تفگ

ناـمه نیا.دـناد  یمن  اور  دوخ  رب  يرگید  يارب  یقح  چـیه  درمـش و  یم  دوخ  يارب  لـماک  روـط  هب  ار  قـح  ، تسین لـئاق  دوـخ  دـض 
.تسین وا  نامرد  يارب  یهار  هک  تسا  یقمحا 

نانمؤمریما ماما  زا  یثیدح  رد.تسا  هدـش  دراو  مالـسلا  مهیلع  ناموصعم  زا  يددـعتم  تایاور  زین  تسا  یـسک  هچ  قمحا  هک  نیا  رد 
: میناوخ یم  راصق  تاملک  رد  مالسلا  هیلع  یلع 

درمش یم  دب  ار  نآ  دنیب و  یم  ار  مدرم  بویع  هک  یـسک  ِِهْنیَِعب ؛ ُقَمْحَْألا  َِکلَذَف  ِهِسْفَِنل  اَهَیِـضَر  َُّمث  اَهَرَْکنَأَف  ِساَّنلا  ِبُویُع  ِیف  َرَظَن  ْنَم  »
.( تمکح 349 ، راصق تاملک  «. ) . تسا یقمحا  مدآ  انیع  وا  ، دریذپ یم  دوخ  يارب  ار  نآ  سپس 

دوخ يایند  مه  دهد و  یم  تسد  زا  ار  دوخ  نید  مه  قمحا  ارچ  هک  دوش  یم  نشور  دش  رکذ  الاب  رد  قمحا  يارب  هک  ییاهریسفت  زا 
.ار

یعامتجا لئاسم  داقتعا و  رظن  زا  اهنآ  هزادـنا  هچ  ات  دـهد  یم  ناشن  هک  هدـش  لـقن  قمحا  دارفا  زا  يداـیز  ياـه  ناتـساد  خـیراوت  رد 
یم اّلـصم  يوس  هب  نابرق  ای  رطف  دیع  رد  افلخ  زا  یکی  يزور  هک  تسا  هدـمآ  يرتشوش  هماّلع  هغالبلا  جـهن  حرـش  رد.دنتـسه  ناوتان 

نامـسآ هب  رـس  تشاد  روضح  ینادان  درم  زازتها  رد  وا  رـس  يالاب  رد  اه  مچرپ  دـندوب و  ندز  هب  لوغـشم  وا  لباقم  رد  اه  لـبط  ، تفر
لبط ادـخ.وگن  ار  نخـس  نیا  : تفگ وا  هب  یـسک  !« تسوت لبط  اهنت  لبط  ادـنوادخ  ؛ َُکْلبَط ّالإ  َْلبَط  َّمُهّللأ ال  :» درک ضرع  درک و  دـنلب 
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یمچرپ هن  دـنزاون و  یم  وا  يولج  یلبط  هن  تساهنت  کت و  دـیآ  یم  هک  یماگنه  وا  دـینک  یم  رکف  سپ  : تفگ درک و  هیرگ.درادـن 
.تسا رت  نییاپ  مه  ام  نامز  هفیلخ  زا  وا  تروص  نیا  رد.تسوا  رس  يالاب 

ار فسوی  هک  یگرگ  مسا  نم  تفگ  یم  یقمحا  صخـش  تسا  هدـمآ  يرتشوش  هماّلع  لقن  قبط  « يرونید هبیتق  نبا  » رابخالا نویع  رد 
ار فسوی  هک  تسا  یگرگ  نامه  مسا  ، مسا نیا  سپ  : تفگ.دروخن گرگ  ار  فسوی  : دنتفگ وا  هب.دوب  نالف  شمـسا  ؛ مناد یم  دروخ 

.( هلآ 417 هیلع و  هللا  یلص  ،ج 13  هغابصلا جهب   ) . .دروخن

َشَحْوَأ َو  ( ؛» تسا يدنـسپدوخ  ینیبدوخ و  تشحو  ییاـهنت و  نیرتدـب  :» دـیامرف یم  ینارون  تاـملک  نیا  زا  هلمج  نیموس  رد  سپس 
( . ُبْجُْعلا ِهَشْحَْولا 

نیب گرزبدوخ  دارفا  ، نیقی هب  نآ و  زا  یـشان  یتحاران  سرت و  ياـنعم  هب  مه  تسا و  هدـمآ  ییاـهنت  ياـنعم  هب  مه  تغل  رد  « تشحو »
نیا هب  دنورب و  یهاوخدوخ  نیبدوخ و  دارفا  نینچ  راب  ریز  دنتـسین  رـضاح  مدرم  اریز  ، دـنهد یم  تسد  زا  يدوز  هب  ار  دوخ  ناتـسود 

.دننام یم  اهنت  ياهنت  یگدنز  رد  بیترت 

: میناوخ یم  هدمآ  مکحلاررغ  رد  هک  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  زا  یثیدح  رد 

. ( ،ح 848 مکحلاررغ «. ). تسا يدنسپدوخ  ینیبدوخ و  لقع  تفآ  ُبْجُعلا ؛ ِّبُّللا  ُهَفآ  »

: تسا هدمآ  عبنم  نامه  رد  ترضح  نامه  زا  يرگید  ثیدح  رد 

هدروخ ِِهْلقَع ؛ ِفْعَـض  ُناْونُع  ِهِصْقَن َو  ُناهُْرب  ِهِسْفَِنب  ِءْرَْملا  ُباجْعإ  ِِهلْـضَف َو  ِرُوفُو  ُناْونِع  ِِهْلقَع َو  ِهَنازِر  ُناـهُْرب  ِهِسْفَن  َهَّلِع  ِلُـجَّرلا  ُءارزإ  »
رب لیلد  ناسنا  يدنسپدوخ  تسوا و  لضف  ینوزف  هاوگ  وا و  لقع  توق  رب  لیلد  دوخ ) ياهراک  و   ) نتـشیوخ هب  تبـسن  ناسنا  يریگ 

.( ،ح 4814 نامه «. ) . تسوا لقع  فعض  هاوگ  وا و  صقن 

( . ُِقلُْخلا ُنْسُح  ِبَسَْحلا  َمَرْکَأ  َو  ( ؛» تسا کین  قالخا  بسن  بسح و  نیرترب  :» دیامرف یم  زاس  ناسنا  روتسد  نیمراهچ  رد  ماجنارس 

نیا ماما  روظنم  نیاربانب  ، دادجا ناردپ و  تفارـش  هب  مه  هدش و  قالطا  هتـسجرب  تافـص  یتاذ و  ياه  تفارـش  هب  مه  تغل  رد  بسح 
بولق دراد و  هبذاج  زیچ  ره  زا  شیب  اریز  ، تسا قلخ  نسح  ندوب  اراد  دادجا  ناردپ و  زا  یباستکا  یتاذ و  تفارش  نیرتالاب  هک  تسا 

.دنرادن ناوت  دح  نیا  ات  رگید  ياه  تفارش  دنک و  یم  ناسنا  هجوتم  ار 

ربمغیپ يزوریپ  مهم  لماوع  زا  یکی  ار  قلخ  نسح  نآرق  هک  اجنآ  ات  هدـش  دراو  یناوارف  تایاور  تایآ و  قلخ  نسح  تیمها  هراـبرد 
فـطل و هب  وـت  سپ  َکـِلْوَح ؛» ْنِم  اوُّضَْفنَـال  ِْبلَْقلا  َظـِیلَغ  اظَف  َْتنُک  ْوـَل  ْمَُهل َو  َْتِنل  ِهّللا  َنِم  ٍهَـمْحَر  اـِمبَف  : »» دـیامرف یم  درمـش و  یم 

ياج رد  »و  دـندش یم  هدـنکارپ  وت  درگ  زا  کـش  یب  يدوب  لد  تخـس  يوخ و  تشرد  رگا  يدـش و  وخمرن  ناـنآ  اـب  یهلا  تمحر 
نیا ریثأت  .( هیآ 4 ، ملق «. ). يراد يا  هتـسجرب  رایـسب  قالخا  وت  ٍمیِظَع ؛» ٍُقلُخ  یلََعل  َکَّنِإ  َو  : »» دـیامرف یم  مرکا  ربمغیپ  هب  باطخ  رگید 

.دنرمش یم  ربمغیپ  یقالخا  هزجعم  ناونع  هب  ار  نآ  یضعب  هک  دوب  يا  هزادنا  هب  ربمغیپ  تفرشیپ  رد  قالخا 
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: میناوخ یم  مرکا  ربمغیپ  زا  یثیدح  رد 

. ( ،ج 74،ص 150،ح 71 راونالا راحب  «. ) . دنک یم  تیبثت  مدرم ) اب   ) ار یتسود  بوخ  قالخا  َهَّدَوَْملا ؛ ُِتْبُثی  ُِقلُْخلا  ُنْسُح  »

: تسا هدمآ  نینچ  مکحلا  ررغ  رد  نانمؤم  ریما  زا  قلخ  نسح  دیاوف  رد 

ررغ «. ) . دشخب یم  شمارآ  ناتـسود  هب  دزاس و  یم  ناوارف  ار  ناسنا  يزور  قلخ  نسح  َقافِّرلا ؛ ُِسنُوی  ِقازْرْألا َو  ُرِّدَـی  ِْقلُْخلا  ُنْسُح  »
.( ،ح 5382 مکحلا

زا راونالا  راحب  رد  هک  هنوگ  نامه  ، دـنا قفوم  رایـسب  زین  شیوخ  يداـم  یگدـنز  رد  قلخ  نسح  بحاـص  دارفا  هک  مینیب  یم  دوخ  اـم 
: هدش لقن  مالسلا  هیلع  یلع 

. ( ،ح 5383 مکحلا ررغ  «. ) . تسا هدش  هتفهن  يزور  ياه  جنگ  قلخ  نسح  رد  قاَزْرَْألا ؛ ُزُونُک  ِقاَلْخَْألا  ِهَعَس  ِیف  »

هرابرد رگید  هتکن  راهچ  هب  قلخ  نسح  بجُع و  قمح و  لقع و  هرابرد  زیمآ  تمکح  هلمج  راهچ  نیا  رکذ  زا  دـعب  مالـسلا  هیلع  ماما 
.دزادرپ یم  دنراد  یتشز  تافص  هک  یهورگ  راهچ  اب  یتسود  كرت 

اریز  ) دناسر یم  نایز  یلو  دناسرب  تعفنم  وت  هب  دهاوخ  یم  وا  هک  ارچ  ، شاب رذحرب  قمحا  اب  یتسود  زا  مدنزرف  :» دیامرف یم  تسخن 
( . َكَّرُضَیَف َکَعَْفنَی  ْنَأ  ُدیُِری  ُهَّنِإَف  ، ِقَمْحَْألا َهَقَداَصُم  َكاَّیِإ َو  ، َّیَُنب اَی  ( ؛») دهد یمن  صیخشت  ار  نایز  دوس و  شتقامح  رثا  رب 

رد کـی  ره  دـنز و  یم  دـنویپ  مه  هب  ار  اـهنآ  تشونرـس  رگیدـکی  اـب  دارفا  یتسود  میناد  یم  تسا و  یتـسود  ياـنعم  هب  « تقداـصم »
.دراذگ یم  ریثأت  يرگید  یگدنز 

روما رهاظ  هب  اهنت.درادـنپ  یم  بوخ  ار  دـب  دـب و  ار  بوخ  ؛ دوش یم  گرزب  تاهابتـشا  راتفرگ  یناداـن  رثا  رب  هک  تسا  یـسک  قمحا 
شنایاپ دراد  ررـض  شزاغآ  هچنآ  ای  دراد و  دوسرپ  ینطاب  تسا  روآ  نایز  شرهاـظ  هچنآ  هاـگ  هک  نیا  زا  لـفاغ  دـنک  یم  تواـضق 

.تسا هدیاف  رپ  رایسب 

یم زاب  يراک  زا  سکع  هب  دراد و  یکاندرد  تبقاع  هک  دنک  یم  يراک  ماجنا  هب  راداو  ار  دوخ  تسود  ، رارـصا اب  هاگ  لیلد  نیمه  هب 
رد تسا  نکمم  هاوخاـن  هاوخ  یقمحا  درف  نینچ  ياـه  هسوسو  نوچ  تسا و  تداعـس  تیقفوـم و  نیرق  رایـسب  شماجنارـس  هک  دراد 

.نک عطق  يدارفا  نینچ  اب  ار  دوخ  یتسود  دنویپ  دیامرف  یم  ماما  ، دراذگب رثا  ناسنا 

هدمآ لوقعلا  فحت  باتک  رد  هچنآ  قباطم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  : دـینکن تروشم  قمحا  اب  هک  تسا  هدـمآ  تایاور  زا  یـضعب  رد 
: دیامرف یم  تسا 

.( ،ص 315 لوقعلا فحت  («. ) . دید یهاوخ  نایز  نآ  زا  هک   ) نکن تروشم  نادان  درف  اب  َقَمْحَأ ؛ ْرِواَُشت  َال  »

تسا قمحا  اب  يوگ  تفگ و  هلمج  زا  دناریم  یم  ار  ناسنا  بلق  زیچ  راهچ  : میناوخ یم  ربمغیپ  زا  قداص  ماما  زا  يرگید  ثیدح  رد 
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.( ،ج 70،ص 349 راونالا راحب  ( . ) . ِقَمْحْألا ُهارامُم  (َو 

يراد وا  هب  ار  زاین  نیرتدیدش  هک  یماگنه  هب  اریز  شاب ، رذـحرب  لیخب  اب  یتسود  زا  :» دـیامرف یم  مود  زیمآ  تمکح  هلمج  رد  سپس 
( . ِْهَیلِإ ُنوُکَت  اَم  َجَوْحَأ  َْکنَع  ُدُعْقَی  ُهَّنِإَف  ، ِلیِخَْبلا َهَقَداَصُم  َكاَّیِإ َو  َو  ( ؛» دزاس یم  اهر  ار  وت 

نارگید راـیتخا  رد  هداد  وا  هـب  ادــخ  هـک  یبـهاوم  زا  تـسین  رــضاح  هـک  تـسا  نـیا  نآ  نـیرت  هداـس.دراد  یماـسقا  عاوـنا و  لـیخب 
بهاوم نآ  فرـصم  هب  رـضاح  مه  شدوخ  هک  تسا  نیا  لیخب  زا  رگید  عون  دراد و  رایتخا  رد  زاین  زا  شیب  رایـسب  دـنچره  ، دراذـگب

رگیدـکی بهاوـم  زا  مدرم  ندرک  هدافتـسا  زا  هک  تسا  یـسک  لـخب  عاوـنا  نیرتدـب  دزرو و  یم  لـخب  دوـخ  هب  تبـسن  ینعی  ؛ تـسین
.دوش یم  تحاران 

ناسنا تشونرـس  هک  تسا  دیدش  زاین  يردق  هب  یهاگ  یتح  دنوش و  یم  دنمزاین  رگیدکی  هب  هاگ  ناتـسود  : دـیامرف یم  اجنیا  رد  ماما 
هنوگره راظتنا  دوش  دنمزاین  شدوخ  رگا  اما.دزاس  یم  اهر  ار  ناسنا  زین  یتلاح  نینچ  رد  دـشاب  لیخب  ، تسود رگا  دـنز و  یم  مقر  ار 

.دراد ار  کمک 

: دهد یم  روتسد  کلام  هب  ماما  هک  میدناوخ  البق  رتشا  کلام  هماندهع  رد  ؛ تسا هدش  یهن  زین  لیخب  اب  روش  زا  ، تروشم تایاور  رد 

زا اریز  نکم ، لخاد  دوخ  نارواشم  رد  ار  لیخب  زگره  ْرقَْفلا ؛ َكُدـِعَی  ِلْـضَْفلا َو  ِنَع  َکـِب  ُلِدـْعَی  ًـالیَِخب  َکـِتَروُشَم  ِیف  َّنَلِخْدـُت  اـَل  »
.( همان 53 ، هغالبلا جهن  «. ) . دهد یم  وت  هب  رقف  هدعو  دوش و  یم  عنام  نارگید  هب  ندرک  کمک 

اب یتسود  زا  :» دیامرف یم.دنا  راب  دنب و  یب  قساف و  رجاف و  دارفا  دنک  یم  یهن  وا  اب  یتسود  زا  ار  شدـنزرف  ماما  هک  ار  یـسک  نیموس 
زیچ يانعم  هب  « هفات  ) .» ِِهفاَّتلِاب َکُعِیبَی  ُهَّنِإَف  ، ِرِجاَْفلا َهَقَداَصُم  َكاَّیِإ َو  َو  ( ؛» دشورف یم  يزیچ  كدنا  هب  ار  وت  هک  ارچ  ، زیهرپب رجاف  ناسنا 

 (( . .تسا شزرا  یب 

ناـمیا نید و  هن  فرـش و  تیـصخش و  هن  دـنراد و  يرادـیب  نادـجو  هن  ؛ دـنا شیوخ  سوه  اوـه و  لاـبند  هب  هتـسویپ  دارفا  هنوـگ  نیا 
.دنشورف یم  يزیچ  كدنا  هب  ار  دوخ  ناتسود  دنور و  یم  نآ  لابند  هب  دنک  اضتقا  اهنآ  سوه  اوه و  نامز  ره  لیلد  نیمه  هب.یتسرد 

بارـس لـثم  وا  هک  ارچ  ، شاـب رذـحرب  وگ  غورد  اـب  یتسود  زا  :» دـیامرف یم  شزیمآ  تمکح  رونرپ و  هلمج  نیمراـهچ  نیرخآ و  رد 
؛») دهد یم  ناشن  هنوراو  وت  هب  ار  قیاقح  ، بارس نوچمه  و   ) دزاس یم  رود  وت  رظن  رد  ار  کیدزن  کیدزن و  وت  رظن  رد  ار  رود  ؛ تسا

( . َبیِرَْقلا َْکیَلَع  ُدِّعَُبی  َو  َدیِعَْبلا ، َْکیَلَع  ُبِّرَُقی  : ِباَرَّسلاَک ُهَّنِإَف  ، ِباَّذَْکلا َهَقَداَصُم  َكاَّیِإ َو  (َو 

عفانم هب  هقالع  رثا  رب  ای  دشاب  نامیا  فعـض  يراب و  دنب و  یب  زا  یـشان  شا  یقالخا  هلیذر  نیا  هاوخ  وگ  غورد  رایـسب  باذـک و  مدآ 
شیاه غورد  اب  وا  اما  ؛ دوش یم  مهارف  فده  کی  هب  ندیـسر  يارب  يزوریپ  لماوع  هاگ.تسا  كانرطخ  وا  اب  یتسود  ، دوخ رذگدوز 

يور شیپ  ییاهراک  ، سکع هب  هاگ  دور و  یم  تسد  زا  قیرط  نیا  زا  اه  تصرف  درمـش و  یم  لاحم  نکمم و  ریغ  ار  نآ  هب  ندیـسر 
دیوگ یم  نخس  نانچ  راب  دنب و  یب  يوگ  غورد  نیا  اما  ؛ تسا تسکش  هیام  نآ  رد  دورو  هدشن و  مهارف  نآ  طیارـش  هک  تسا  ناسنا 

.دسر یم  دوصقم  هب  ناسنا  ادرف  ییوگ  هک 
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دروخ یم  مشچ  هب  بآ  هیبش  يزیچ  رود  زا  دوش و  یم  ادـیپ  اوه  ياـمرگ  ماـگنه  هب  ناـبایب  رد  هک  تسا  يا  هرظنم  بارـس  میناد  یم 
یم نیمز  يور  هب  یبآ  نامـسآ  زا  يا  هشوگ  سکع  باتفآ  يامرگ  ياوه  نآ  رد  تاـقبط  یگدرـشف  فـالتخا  رثا  رب  هک  یلاـح  رد  )

ار اه  تیعقاو  هک  یناسک.دنیب  یمن  اجنآ  رد  بآ  زا  يرثا  دور  یم  کیدزن  هک  یماگنه  یلو  درادنپ ) یم  بآ  ار  نآ  ناسنا  هک  دـتفا 
بلطم نیا  يور  ًاصوصخم  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  دـنراد و  بارـس  هب  يدایز  تهابـش  دـنهد  یم  هولج  هنوراو  ناسنا  رظن  رد 

.تسا تیعقاو  رییغت  یعون  نیا  دنزاس و  یم  رود  ار  کیدزن  کیدزن و  ار  رود  ، نایوگغرود هک  هدومرف  هیکت 

باذک اب  :» دومرف هک  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  مکحلا  ررغ  رد  : تسا هدش  یهن  مه  باذـک  اب  ترواشم  زا  یمالـسا  ثیداحا  رد 
؛ دزاس یم  رود  وت  يارب  ار  کیدزن  کیدزن و  وت  يارب  ار  رود  هک  نکم  تروشم 

.( ،ح 10092 مکحلاررغ « . ) . َبیرَْقلا َْکیَلَع  ُدَْعبَی  َدیعَْبلا َو  َْکیَلَع  ُبِّرَُقی  ِبارَّسلاَک  ُهَّنإَف  ِباّذَْکلا  ِرِشَتْسَت  ال 

: تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يرگید  ثیدح  رد 

نایوگ غورد  قمحا و  دارفا  نارجاف و  اب  نامیا  اب  دارفا  تسین  راوازـس  َباَّذَْکلا ؛ َال  َقَمْحَْألا َو  َال  َرِجاَْفلا َو  َیِخاَُوی  ْنَأ  ِِملْـسُْمِلل  یِغَْبنَی  َال  »
. ( ،ج 2،ص 375،ح 5 یفاک «. ) . دنزیرب يردارب  حرط 

وگ و تفگ و  تقاـفر و  ینیـشنمه و  زا  ار  رقاـب  ماـما  شدـنبلد  دـنزرف  هک  تسا  هدـمآ  نیـسحلا  نب  یلع  ماـما  زا  يرگید  تیاور  رد 
محر عطاق  صخش  مجنپ  هورگ  تسا و  كرتشم  دمآ  الاب  رد  هچنآ  اب  شهورگ  راهچ  ؛ تسا هدومرف  یهن  هورگ  جنپ  اب  ندش  رفـسمه 

: دومرف ، دلسگ یم  شناگتسب  اب  ار  يدنواشیوخ  دنویپ  هک  یسک  نامه  ، تسا

هک یصخش  اب  ینیشنمه  تقافر و  زا  َعِضاَوَم ؛ ِهَثاََلث  ِیف  َّلَج  َّزَع َو  ِهَّللا  ِباَتِک  ِیف  ًانوُْعلَم  ُُهتْدَجَو  یِّنِإَف  ِهِمِحَِرل  ِعِطاَْقلا  َهَبَحاَصُم  َكاَّیِإ َو  »
.مدید نعل  دروم  دیجم  نآرق  زا  اج  هس  رد  ار  وا  نم  اریز  ، زیهرپب هدـیرب ) شناگتـسب  اب  ار  شا  يدـنواشیوخ  دـنویپ   ) تسا محر  عطاق 

(. هیآ 25 «، دعر هیآ 27 و« هرقب ،» ،» هیآ 22 و 23 «، دمحم » ياه هروس  : تایآ هب  هراشا  . () ،ص 377،ح 7 نامه ).

یسیلگنا

:The Imām admonishing his son

Imām Ali ibn Abū Tālib said the following to his son al-Hassan : “O son! Learn four
things and (a further) four things from me:Nothing will harm you if you practice them.
The richest of all riches is intelligence; the biggest destitution is foolishness; the most
wild of the wild is vanity, and the best achievement is goodness of the moral

.character

O my son! You should avoid making friends with a fool because if he intends to“
benefit you, he harms you. You should avoid making friends with a miser because he
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will run away from you when you need him the most. You should avoid making friends
with a sinful person because he will sell you for naught. And you should avoid making
friends with a liar because he is like a mirage, making you see far things as near and

.” near things as far

تابجاو هب  نداد  تیمها  رد  : 39 تمکح

هراشا

توص
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ِِضئاَرَفلِاب تّرَضَأ  اَذِإ  ِِلفاَّونلِاب  ََهبُرق  َال  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

، دـنادرگ یمن  کیدزن  ادـخ  هب  ار  ناسنا  .بجاو ) ینعی  هضیرف  و  بحتـسم ، ینعی  هلفان :  ) بحتـسم لمع  دومرف : وا ، رب  ادـخ  دورد  و 
 . دناسر نایز  بجاو  هب  رگا 

يدیهش

.دنادرگن کیدزن  ادخ - هب  ار  هدنب  دناسر - نایز  ار  تابجاو  تابحتسم  رگا 

یلیبدرا

یبجاو لاعفاب  دناسر  ررض  هک  یتقو  یتنس  لاعفاب  ادخ  تمحرب  تسین  نتسج  کیدزن  چیه  دومرف  و 

یتیآ

.دناسر نایز  تابجاو  هب  رگا  تسین  یتبرق  تابحتسم  ندروآ  ياج  هب  رد  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . تسین قح  هب  یبّرقت  دناسر  نایز  تابجاو  هب  هک  یلاح  رد  تابحتسم  ماجنا  اب  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 
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يدنوار

يردیک

مثیم نبا 

یتساک نامه  تابجاو ، هب  ندـناسر  نایز  دوش .) یمن  ادـخ  هب  برقت  بجوم  دـناسر ، نایز  تاـبجاو  هب  هک  یتروص  رد  بابحتـسم  )
نانچ بکترم  هدنیآ ، رد  نآ  ماجنا  رطاخ  هب  ای  بحتسم و  راک  زا  یگتسخ  لیلد  هب  ناسنا  یهاگ  تساهنآ ، طیارـش  ناکرا و  یـضعب 

یم رفیک  ینامرفان و  ثعاـب  نآ  اریز  درادـن ، اـنعم  ادـخ  تمحر  هب  یکیدزن  ددرگ ، بجاو  كرت  ثعاـب  هچنآ  رد  .ددرگ  یم  یناـیز 
.تسا یکیدزن  برق و  اب  فلاخم  و  دوش ،

دیدحلا یبا 

 . ِِضئاَرَْفلِاب ْتَّرَضَأ  اَذِإ  ِِلفاَوَّنلِاب  ََهبُْرق  مالسلا َال  هیلع  َلاَق  َو 

ریثک بهذملا  اذه  یلإ  بهذ  دقف  هتقیقح  یلع  لمح  نإف  هزاجم  یلع  لمحی  نأ  نکمی  هتقیقح و  یلع  لمحی  نأ  نکمی  مالکلا  اذه 
جحلا امأف  اهریغ  یف  هالـصلا و ال  یف  هتتاف ال  هضیرف  ءاـضق  هیلع  نمم  لـفنتلا  حـصی  ـال  هنأ  وه  هیماـمإلا و  بهذـم  وه  ءاـهقفلا و  نم 
لفاون امأف  اضرف  هجح  عقو  مالسإلا  هجح  جح  دق  نکی  مل  لفنلا و  هین  يون  اذإ  هلفنب و  ءادتبالا  حصی  هنأ ال  نیملسملا  نیب  هیلع  قفتمف 
بجی هانعم  نإف  هزاجم  یلع  لمح  اذإ  امأ  هبجاولا و  هاکزلا  دؤی  مل  ناک  نإ  اهب و  قدـصتملا  باثی  هنإ ال  لاق  ادـحأ  تفرع  امف  هاکزلا 

أدبت هیصوت ال  نمل  لوقت  نأ  وحن  هیناوخإلا  هیناطلـسلا و  بادآلا  یف  هملکلا  هذه  لخدتف  مهأب  سیل  ام  یلع  همیدقت  مهألاب و  ءادتبالا 
همدـخ ریخأت  یف  هیلإ  هبرق  همدـخلاب و ال  کلملل  هبرقلا  مورت  امنإ  کنإف  کلملا  دـلو  همدـخب  أدـبت  نأ  لبق  کلملا  بجاـح  همدـخب 

یف هیعرشلا  هینیدلا و  رومألاب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  مامتها  نأل  یلوأ  اهتقیقح  یلع  هملکلا  لمح  همالغ و  همدخ  میدقت  هدلو و 
مظعأ همالک  روثنم  هایاصو و 

یناشاک

لاعفا هب  ادخ  تمحر  هب  تسین  نتـسج  یکیدزن  چـیه  هک : مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  دومرف  و  لفاونلاب ) هبرق  ال  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
هک یلالم  بعت و  تهج  هب  نآ  لـضف  صقن  نآ و  فیفخت  هب  یبجاو  لاـفا  هب  دـناسر  ررـض  هک  یتقو  ضئارفلاـب ) ترـضا  اذا   ) یتنس

.نآ تاذ  یفن  هن  نآ  تلیضف  تسا و  تبرق  لامک  یفن  تبرق ، یفن  هب  دارم  .لفاون و  يادا  زا  دشاب  هدش  لصاح 

یلمآ

ینیوزق

.یبجاو لاعفا  هب  دناسر  دررض  هاگره  یتنس  لاعفا  هب  دشابن  اور  ادخ  هب  نتسج  یکیدزن  چیه 

یجیهال
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ندروآ اج  هب  رد  دوشن  ادـخ  هب  یبرقت  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .ضئارفلاب » ترـضا  اذا  لفاونلاب  هبرق  ـال  : » مالـسلا هیلع  لاـق  و 
.هبجاو ياهراک  هب  دناسرب  ررض  هک  یتقو  رد  هبحتسم  ياهراک 

ییوخ

یلع هینبم  همـسا  هبرق ، و  سنجلا ، یفنل  ال ، بارعالا : .دـجنملا  کیلع - بجی  مل  ضرفی و  مل  امم  هلعفت  ام  لفاونلا  ج : هلفانلا ) : ) هغللا
یلا فاضم  نامز  فرظ  اذا  هبرقب ، قلعتم  رورجم  راج و  لفاونلاب  لصاح ، وه  فوذـحم و  ربخلا  هیـسنجلا و  نم  ینعم  نمـضتل  حـتفلا 

بهذم وه  ءاهقفلا و  نم  ریثک  بهذملا  اذـه  یلا  بهذ  دـقف  هتقیقح  یلع  لمح  ناف  یلزتعملا : حراشلا  لاق  ینعملا : .ضئارفلاب  هلمج 
- نیملـسملا نیب  هیلع  قفتمف  جـحلا  اماف  اهریغ ، یف  هالـصلا و ال  یف  هتتاف ال  هضیرف  ءاضق  هیلع  نمم  لفنتلا  حـصی  هنا ال  وه  هیمامالا و 

یلع هحرش  یف  هللا  همحر  یسلجملا  همالعلا  لاق  لاکشا ، لحم  هیمامالا  بهذم  یلا  هنئاف  هیلع  نمل  لفنتلا  زاوج  مدع  هبسن  لوقا : .خلا 
هیلع نمل  لفنتلا  زاوج  یف  باحصالا  فلتخا  و  بابلا : اذه  نم  لوالا  ثیدحلا  حرشلا  یف  هیـضرفلا  تقو  یف  عوطتلا  باب  یف  یفاکلا 
یفن یلع  لدی  مالـسلا ) هیلع   ) همالک نا  لاقی : نا  برقالا  .یهتنا و  زاوجلا  یلا  دـینجلا  نبا  هیوباب و  نبا  بهذ  و  عنملاب ، لیقف : هضیرف 
نایتا نا  دوصقملا  سیل  رهاظ و  قرف  امهنیب  و  هحـصلا ، مدـع  نالطبلا و  یلع  ال  ضئارفلاـب ، ترـضا  اذا  لـفاونلا  یف  باوثلا  برقتلا و 
هوالتب لیللا  لغتشا  نمف  مزلا ، اهلامک  ظفح  و  مها ، هضیرفلل  ایهتلا  نا  دارملا  لب  اهیف ، صقنلا  وا  هضیرفلا  كرتل  امات  اببـس  راص  هلفانلا 
لفاون همجرتلا : .هلفاون  یف  هبرق  ـال  هل و  باوث  ـالف  حبـصلا ، هضیرف  هنع  تاـفو  مونلا  هیلع  بلغ  یتح  هسفن  بعتا  لـفاونلا و  وا  نآرقلا 

.دنشاب ضئارف  رد  ناصقن  هیام ي  هکیتروص  رد  دنوشن  تبرق  بجوم 

وز دنتفا  ررض  رد  ضئارف  رگ  *** وجم ار  قح  تبرق  لفاون  رد 

يرتشوش

خیـشلا يور  .ثیداحالا و  لک  یف  هتدـجو  کلذـک  ضئارفلا  نم  یـش ء  هیلع  لجرلا و  عوطتی  نا  زوجی  ال  عنقملا )  ) یف اهوکرتا  يا 
رهـش نم  کیلع  ناک  ول  سیاـقت  نا  دـیرتا  لاـق - نا  یلا  رجفلا - لـبق  لاـق  رجفلا  یتعکر  مالـسلا ) هیلع   ) رفعجاـبا تلاـس  هرارز  نع 
هارما یف  مالـسلا ) هیلع   ) قداصلا نع  رامع  نب  هیواعم  نع  .هضیرفلاب و  ادـباف  هضیرفلا  تقو  کیلع  لـخد  اذا  عوطتت ، تنکا  ناـضمر 

یف هعـضف  یقب  ام  هضیرف و  ححلا  ناف  جحلاب  ادبا  لاقف  کلذ  لاملا  عسی  ملف  اهنع  جحی  اهنع و  قتعی  اهنع و  هب  قدصتی  اهثلثب  تصوا 
یفلا ء غلب  اذاف  هضیرفلا  ناکمل  ناعارذـلا  عارذـلا و  لـعج  مالـسلا ) هیلع   ) رقاـبلا نع  یفاـکلا )  ) یف .هقدـصلا و  قتعلا و  يا  لـفاونلا -

نم مالسلا ) هیلع   ) هنیب ام  یف  نوعبرالا - یناثلا و  لصفلا   ) نم لجر  یل  لاق  مالسلا ) هیلع   ) هنع هلفانلا  تکرت  هضیرفلاب و  تادب  اعارذ 
ریغ یف  انعوطت  ناک  عوطتن  نا  اندرا  اذا  انا  تلق  سانلاک  هماقالا  ناذالا و  نیب  عوطتت  كارا  ـال  یلاـم  هنیدـملا  لـها  تاداـبعلا و ) … 
یف یبلحلا  هاور  ام  فنـصملا  هلقن  ام  ریغ  کـلذ  یف  اـضیا  مالـسلا ) هیلع   ) لاـق اذـه و  .عوطت  ـالف  هضیرفلا  تلخد  اذاـف  هضیرف  تقو 

لجرلا لصی  مکل و ال  ادـب  ام  اولـص  مث  هضیرفلاب  اوادـبا  نکل  هضیرفلا و  تقو  یف  هلفانلا  اوضقت  ال  مالـسلا ) هیلع   ) لاق لاقف : هفحت ) )
مهتولـص یلع  مه  نیذلا   ) لوقی لج  زع و  هناف  ءاضقلا  هنکما  اذا  کلذ  دـعب  ضقیل  رذـع و  نم  الا  اهکرتی  هضیرف و ال  تقو  یف  هلفان 

نع مان  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نا  ربخ  یف  و  اذـه ، .لیللاب  راهنلا  نم  راهنلاب و  لیللا  نم  مهتاف  ام  نوضقی  نیذـلا  مه  و  نومئاد )
هبرق ال   ) ناونعلا نم  ءانثتسا  وهف  ربخلا  هحص  یلع  نیتقولا و  توفل  هضیرفلا  مث  هلفانلا  وا ال  یضقف  سمشلا  تعلط  یتح  حبصلا  هالص 

.اروف هضیرفلا  ءاضق  نوکل  رخالا  ناونعلا  اذک  و  ضئارفلاب ) ترضا  اذا  لفاونلاب 
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هینغم

مامالا مالک  و  كاذـف ، نیتنثالا  نیب  عمجلا  نکما  ناف  اـهکرت ، مرحی  اـهلعف و  بجی  هضیرفلا  و  اـهکرت ، زوجی  اـهلعف و  جـحری  هلفاـنلا 
- ضرفلا وه  امک  رخالا - نود  دحاول  الا  هصرفلا  حنست  مل  عمجلا و  رذعت  نا  و  ناکمب ، حوضولا  نم  اهنال  لاحلا ، هذه  نم  فرـصنم 

نا هدابعلا  ریغ  یف  هلاثم  و  بیر ، الب  هلفانلا  یلع  مدـقتف  طقف  هضیرفلل  تقولا  عستی  نا  هدابعلا  یف  کلذ  لاثم  و  مها ، یلوا و  بجاولاف 
یف لیصفتلا  .قبطی و  عرفی و  نا  دهتجملا  یلع  و  جهنم ، ادبمک و  هدعاقلا  یف  هذه  .هقدصلا  یلع  مدقیف  نیدلا  ءافول  الا  لاملا  عستی  ال 

.هقفلا بتک 

هدبع

داهجلا نم  رفی  رکذلا و  هالصلل و  عطقنی  نمک  ضئارفلاب : ترضا  اذا  … 

يرفعج

مالسالا ضیف 

رد تسین  اور  تابحتـسم  هب  ادـخ  تمحر  هب  ندـش  کیدزن  برقت و  تسا : هدومرف  تابجاو ) هب  نداد  تیمها  رد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
یسک و  دیسر ، دهاوخ  رفیک  هب  هدرک  ینامرفان  دنک  یهاتوک  تابجاو  ماجنا  رد  هک  یسک  اریز   ) دناسر نایز  تابجاو  هب  هک  یتروص 

(. دراد تافانم  ینامرفان  اب  برقت  نوچ  هتسجن  برقت  ادخ  هب  تقیقح  رد  درک  ینامرفان  هک 

ینامز

( دوش هعجارم  تمکح 285  هب  )

يزاریش دمحم  دیس 

ترـضا اذا   ) بحتـسملا لمعلا  وه  و  هلفاـنلا ، ببـسب  هناحبـس  هللا  یلا  ناـسنالا  برتقی  ـال  يا  لـفاونلاب ) هبرق  ـال  : ) مالـسلا هیلع  لاـق  و 
.دجسملا رمعی  هنال  سمخلا ، قفنی  الوا  هبحتسملا ، هرایزلا  دیری  هنال  یلصی  نمک ال  تابجاولا ، يا  ضئارفلاب )

يوسوم

یلع ثح  اذـه  حرـشلا : .بجاوـلا  رمـالا  یه  هضیرف و  عـمج  ضئارفلا : .کـیلع  هللا  هبجوـی  مل  اـم  تابحتـسملا و  یه  لـفاونلا : هغللا :
اذاف اهیلع  رجا  الف  اهب  لالخالا  یف  اببـس  تناک  اهقیرط و  یف  تفقو  اذا  تابحتـسملا  نا  اـهب و  ماـمتهالا  تاـبجاولا و  یلع  هظفاـحملا 

 … اذکه اهیف و  رجا  الف  راهنلا  هالصب  رضت  لیللا  هالص  تناک 

یناقلاط

ینعم تقیقح  هب  تسا  نکمم  ار  نخس  نیا  .دوب » دهاوخن  ادخ - هب  ندش - کیدزن  بجوم  دناسر  نایز  ار  تابجاو  تابحتسم ، رگا  »
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.درک لمح  زاجم  رب  تسا  نکمم  درک و 

نیمه مه  هیماما  بهذم  رد  دنا و  هدرک  ینعم  هنوگ  نیمه  فلتخم  بهاذم  رد  ناهیقف  زا  يرایـسب  مینک  ینعم  تقیقح  هب  ار  نآ  رگا 
رد هن  زامن و  دروم  رد  هن  تسین  حیحـص  تسوا  هدـهع  رب  بجاو  ياضق  هک  یـسک  رب  یبحتـسم  راـک  نداد  ماـجنا  ینعی  تسا ، هنوگ 

، تسا هدادن  ماجنا  بجاو  جـح  هدوب و  عیطتـسم  هک  یـسک  يارب  هک  تسا  قافتا  ناناملـسم  همه  نایم  جـح  دروم  رد  .تادابع  رگید 
دروم رد  اما  .دوش  یم  هداهن  بجاو  جح  باسح  هب  وا  جح  دنک  بحتـسم  تین  هک  ضرف  رب  دهد و  ماجنا  یبحتـسم  جح  تسین  زیاج 

هدرکن تخادرپ  ار  بجاو  تاکز  هک  یسک  يارب  هقدص - یبحتـسم -  تاکز  تخادرپ  دیوگب  هک  مسانـش  یمن  ار  سک  چیه  تاکز 
مهم هک  هچنآ  رب  تسا  مهم  هک  ار  هچنآ  دیاب  هک  تسا  نینچ  نآ  ینعم  مینک ، ینعم  زاجم  هب  ار  نخـس  نیا  رگا  .درادن و  باوث  تسا 
دیابن ییوگ  یم  ینک و  یم  شرافس  یسک  هب  هکنآ  ریظن  تسا ، هنوگ  نیمه  مه  هناردارب  يرابرد و  بادآ  رد  دنرادب و  مدقم  تسین 

هاـشداپ هب  برقت  تمدـخ  میظعت و  زا  وت  دوصقم  هک  ینک  تمدـخ  میظعت و  بجاـح  هب  هاـشداپ  دـنزرف  هب  تمدـخ  میظعت و  زا  شیپ 
.تسین برقت  هیام  هک  تسا  یهیدب  یهد ، رارق  وا  رسپ  هب  تمدخ  رب  مدقم  ار  هاشداپ  مالغ  هب  تمدخ  هک  یتروص  رد  تسا و 

هبطخ دوخ و  ياهشرافس  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  مامتها  هک  درک  یقیقح  ینعم  رب  لمح  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  نخـس  دیاب  یلو 
.تسا رتگرزب  شرظن  رد  عرش  روما  تسا و  یعرش  ینید و  ياهراک  دروم  رد  رتشیب  شیوخ  ياه 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

 . ِِضئاَرَْفلِاب ْتَّرَضَأ  اَذِإ  ِِلفاَوَّنلِاب  ََهبُْرق  َال 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

رداصم بحاص  هتفگ  هب  هنامیکح : راتفگ  دنس  .دوش .(  یمن  ادخ  هب  برق  بجوم  دناسرب  نایز  تابجاو  هب  بحتـسم  ياهراک  هاگره 
ِتَرَّضأ اذإ  :» تسا هدرک  لـقن  نینچ  ار  تمکح  نیا  مکحلاررغ  باـتک  رد  هتـسیز  یم  یـضر  دّیـس  زا  دـعب  هک  يدـمآ  ، هغـالبلا جـهن 

نآ يدمآ  هک  دهد  یم  ناشن  توافت  نیا  «. دینک اهر  ار  نآ  دـناسرب  ررـض  ضئارف  هب  لفاون  هک  یماگنه  ؛ اهوُُضفْراَف ِِضئارَْفلِاب  ُِلفاوَّنلا 
تلفغ عوضوم  نیا  زا  رداصم  بحاص  بیطخ  موحرم  ایوگ  یلو  (. ،ج 4،ص 37 هغالبلا جهن  رداصم  ) .تسا هتفرگ  يرگید  عبنم  زا  ار 

هلمج ود  نیا  هغالبلا  جهن  مامت  باتک  رد  .تسا  هدمآ  « يدـمآ » ترابع نیا  نیع  هملک 279  ، هغالبلا جـهن  راصق  تاملک  رد  هک  هدرک 
میلعت هنیمز  رد  شباحـصا  يارب  هک  يا  همان  تیـصو  نمـض  رد  تساوتحم  نومـضم و  نیمه  هب  طوبرم  همه  هک  يرگید  تافاضا  اـب 

یف َهَِلفاّنلا  اوُضْقَتَال  اَهوُُضفْراَف  ِِضئاَرَْفلِاب  ُِلفاَوَّنلا  ِتَّرَـضَأ  اَذِإ  : » تسا نینچ  نآ  تارابع.تسا  هدش  رکذ  هدومرف  نایب  ایند  نید و  بادآ 
ِْتقَو یف  ًهَِلفاَن  ُلُجَّرلا  یِّلَُصی  َالَو  ِِضئاَرَْفلِاب  ْتَّرَضَأ  اَذِإ  ِِلفاَوَّنلِاب  ََهبُْرقَال  ُهَّنِإَف  ْمَُکل  اََدب  اَم  اوُّلَـص  َُّمث  ِهَضیرَْفلِاب  اوُؤَْدبا  ِنِکلِهَـضیرَْفلا  ِْتقَو 

ْمِِهتالَـص یلَع  ْمُه  َنیِذَّلا  :) ُلوُقَی - َّلَجَو َّزَع  - َهّللا َّنِإَـف  َءاَـضَْقلا  ُهَنَْکمَأ  اَذِإ  َکـِلَذ  َدـَْعب  یـضْقَی  ْنِکلَو  ، ٍرْذُـع ْنِم  اـّلِإ  اَـهُکُْرتَی  اـَلَو  ، ٍهَضیرَف
(.( ،ص 728 هغالبلا جهن  مامت  « .) ...ِْلیَّللِاب ِراَهَّنلا  َنِم  ْمُهَتاَف  اَمَو  ِراَهَّنلِاب  ِْلیَّللا  َنِم  ْمُهَتاَف  اَم  َنوُضْقَی  َنیذَّلا  ِینْعَی  َنوُِمئاد )

شزرا یب  تاّبحتسم 
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یمن ادـخ  هب  برق  بجوم  دـناسرب  نایز  تابجاو  هب  رگا  بحتـسم  ياهراک  :» دـیامرف یم  هنامیکح  راـتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
( . ِِضئاَرَْفلِاب ْتَّرَضَأ  اَذِإ  ِِلفاَوَّنلِاب  ََهبُْرق  َال  ( ؛» دوش

بحتـسم ياـهراک  هاـگ  ره  هک  تسا  نیا  دـسر  یم  رظن  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  هناـمیکح  راـتفگ  نیا  يارب  هک  يریـسفت  نیرت  نـشور 
بـش همین  زا  دعب  ات  بش  رـس  زا  یـسک  هک  نیا  لثم  ، ددرگ یم  مک  نآ  باوث  دوش و  یم  هتـساک  نآ  شزرا  دنزب  تابجاو  هب  يررض 

مک دز  همطل  هضیرف  نیا  هب  هک  یبحتـسم  نآ  دنیوگ  یم  همه.دوش  اضق  وا  حبـص  زامن  دـنامب و  باوخ  یلو  دـشاب  يرادازع  لوغـشم 
.دنک یهاتوک  بجاو  جح  ای  دوخ و  نوید  يادا  رد  یلو  ؛ دورب نادنمتسم  هب  کمک  ریخ و  ياهراک  غارس  هب  هک  نیا  ای.تسا  شزرا 

هک یلاـح  رد  دـنز  یم  يّدـج  همطل  ناـسنا  هب  دوـش  كرت  رگا  هک  دراد  یحلاـصم  تاـبجاو  ضئارف و  تـسا  نـشور  مـه  نآ  لـیلد 
يرورـض ریغ  یفاضا و  ياـهوراد  هب  هدرک و  اـهر  ار  دوخ  درد  یلـصا  يوراد  یـسک  هک  دـنام  یم  نیا  هب  تسین و  نینچ  تاّبحتـسم 

: میناوخ یم  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  زا  مکحلا  ررغ  رد  هک  یثیدح  رد.دزادرپب 

رب لیلد  هک  تسا  زیچ  راهچ  ِلِضافْألا ؛ ِریخأَت  ِلِذارْألا َو  ِمیدْقَت  ِعوُرُْفلِاب َو  ِکُّسَمَتلا  ِلوُصُْالا َو  ِعییضَت  ٍَعبْرِأب  ِلَوُّدلا  ِرابْدإ  یلَع  ُلَّدَتْـسَی  »
: دوش یم  اه  تلود  طوقس 

. ( ،ح 7835 مکحلا ررغ  «. ) . لضافا نتشاد  رخؤم  لذارا و  نتشاد  مدقم  عورف و  هب  ندیبسچ  ،و  لوصا نتخاس  عیاض 

دنزادرپب تابحتسم  هب  دننک و  اهر  ار  تابجاو  رگا  تادابع  زا  یـضعب  رد  هک  نیا  تسا  هنامیکح  راتفگ  نیا  يارب  هک  يرگید  ریـسفت 
نیا ای  تسا و  لطاب  ساسا  زا  دریگب  بحتسم  هزور  رگا  تسوا  رب  بجاو  ياضق  هزور  هک  یـسک  دننام  تسا ؛ لطاب  ًاساسا  بحتـسم 

.تسا لطاب  وا  بحتسم  جح  یعمج  هدیقع  هب  هک  دورب  بحتسم  جح  غارس  هب  دنک و  اهر  ار  بجاو  جح  هک 

هک دندقتعم  یعمج  اریز  ، دشاب هدمآ  لوصا  ملع  رد  هک  نیدض  هلئـسم  هب  هراشا  هک  تسا  نیا  نخـس  نیا  ریـسفت  رد  زین  موس  لامتحا 
تقو تعسو  رد  رگا  دشاب  هتـشاد  يروف  يراکهدب  هک  یـسک  دندقتعم  ساسا  نیا  رب  دنک و  یم  نآ  صاخ  ّدض  زا  یهن  یـش  هب  رما 

یم دـض  زا  یهن  یـش  هب  رما  نوچ  هدز و  همطل  يروف  بجاو  هب  تقو  تعـسو  رد  زامن  ماجنا  اریز  ، تسا لطاب  وا  زاـمن  دـناوخب  زاـمن 
دـض زا  یهن  ببـس  ار  یـش  هب  رما  دـنا و  هتفریذـپن  ار  بلطم  نیا  ناققحم  ًاریخا  یلو  ؛ تسا لطاب  تسین و  برقت  لباق  زاـمن  نیا  دـنک 

.دنناد یمن  صاخ 

.تسا لّوا  ریسفت  نامه  رت  بسانم  یلو  ؛ درادن یعنم  زین  اهریسفت  نیا  همه  نایم  عمج  هتبلا 

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said the following: “Supererogatory worship cannot bring about
." nearness to Allāh if it hampers what is obligatory

475 ص :
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قمحا شهوکن  رد  : 40 تمکح

هراشا

توص
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ِِهناَِسل َءاَرَو  ِقَمحَألا  ُبلَق  ِِهبلَق َو  َءاَرَو  ِِلقاَعلا  ُناَِسل  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

قمحألاو هرکفلا  هرماؤمو  هیورلا  هرواشمدعب  الإ  هناسل  قلطیال  لقاعلا  نأ  هب  دارملاو  هفیرـشلا  هبیجعلا  یناعملا  نم  اذـه  یـضرلا و  لاق 
هناسلل عبات  قمحألا  بلق  نأکو  هبلقل  عبات  لقاعلا  ناسل  نأکف  هیأر  هضخاممو  هرکف  هعجارم  همالک  تاتلفو  هناسل  تافذح  قبست 

اه همجرت 

یتشد

هـشیدنا لّوا  يدعـس : لوقب   . ) دراد رارق  شنابز  تشپ  رد  قمحا  بلق  و  تسوا ، بلق  تشپ  رد  لقاع  نابز  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 
( .راتفگ یهگناو 

ره قمحا  اّما  دزاس ،  یمن  اهر  شجنس  رکف و  تروشم و  نودب  ار  شنابز  لقاع  هک  تسا ، روآ  یتفگش  دنمـشزرا و  نانخـس  زا  نیا  )
( . دریگ یم  نامرف  وا  نابز  زا  قمحا  بلق  وا و  بلق  زا  لقاع  نابز  سپ  ّتقد ، رکف و  نودب  دیوگ  یم  دیآ  شنابز  رب  هچ 

يدیهش

هیلع  ) ماـما دوـصقم  تسا و  فیرـش  تفگـش و  ياـهینعم  زا  نـیا  و   ] .وا ناـبز  سپ  ناداـن  لد  و  تـسوا ، لد  سپ  رد  دـنمدرخ  ناـبز 
ار نادان  و  دنز ،  يأر  دوخ  هشیدنا  اب  دـنک و  تروشم  شیوخ  لد  اب  هک  ات  دـنکن  اهر  ار  دوخ  نابز  دـنمدرخ  هک : تسا  نیا  مالـسلا )

تسا نانچ  سپ  .دریگ  تقبس  ندیشک  نوریب  ار  تسرد  يأر  ندیـشیدنا و  رب  دیاشگ ، ناهد  نادب  هک  يا  هتفگ  دیآ و  نابز  رب  هچنآ 
[! .وا نابز  وریپ  نادان  لد  تسوا و  لد  وریپ  دنمدرخ  نابز  ییوگ  هک 

یلیبدرا

یـضر دیـس  هدومرف  تسوا  لد  سپ  رد  نادان  نابز  دیوگ و  یم  نآ  زا  دـعب  دـنکیم و  لّمات  لوا  ینعی  تسوا  لد  سپ  رد  لقاع  نابز 
اب ندرک  تروشم  زا  دعب  زجنآ  ار  دوخ  نابز  دنادرگ  یمن  ناور  لقاع  هک  تسنآ  نیاب  دارم  تسا و  راوگرزب  هبیجع  یناعم  زا  نیا  هک 
زاب رب  لمات  یب  وا  مالک  ياهراتفگ  وا و  نابز  ياه  هتخادـنا  دـنادرگ  یم  تقبـس  قمحا  دوخ و  رکفتب  ندـید  حالـص  دوخ و  هشیدـنا 

تسوا و نابز  وریپ  قمحا  لد  ایئوگ  تسوا و  لد  عبات  دـنمدرخ  نابز  ایئوگ  سپ  وا  ریمـض  ندـش  كرحتم  رب  وا و  رطاخب  ندـینادرگ 
رد دـنمدرخ  نابز  تسوا و  ناهد  رد  نادان  لد  هک  تسوا  راـتفگ  نآ  رگید و  ظـفلب  ینعم  نیا  ترـضح  نآ  زا  تسیورم  هک  قیقحتب 

تسیکی مالک  ود  ره  ینعم  تسوا و  لد 
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یتیآ

.شنابز يوس  نآ  درخ  یب  لد  تسوا و  لد  يوس  نآ  دنمدرخ  نابز  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

هشیدنا و اب  هکنآ  زا  سپ  رگم  دیاشگ  یمن  نابز  لقاع  هک  تسا  نیا  دارم  .تسا  فیرـش  بیجع و  یناعم  زا  نیا  دیوگ : یـضر  دـیس 
لد عباـت  لـقاع ، ناـبز  ییوگ  .دریگ  یـشیپ  شا  هشیدـنا  لـمأت و  رکف و  رب  شا  هدوهیب  نانخـس  درخ ، یب  دـنک و  تروشم  دوـخ  رکف 

.تسوا نابز  عبات  قمحا ، لد  تسوا و 

نایراصنا

 . تسوا نابز  تشپ  نادان  لد  ،و  وا بلق  سپ  رد  لقاع  نابز  : دومرف ترضح  نآ  و 

دراو رکف  دـید  حالـص  لد و  تروشم  اب  زج  ینخـس  ره  رد  لقاع  هک  تسا  نیا  روظنم.تسا  فیرـش  تفگـش و  یناـعم  زا  هعطق  نیا 
تـسا نانچ  نیا  رب  انب.تسا  ّربدـت  لّمأت و  هشیدـنا و  هب  عوجر  زا  شیپ  شنابز  شاپ  تخیر و  نتفگ و  نخـس  قمحا  یلو   ، دوش یمن 

 . تسوا نابز  عبات  قمحا  بلق  ،و  وا بلق  وریپ  لقاع  نابز  هک 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

مثیم نبا 

تفگش بلاطم  هلمج  زا  ع   ) ماما نخـس  نیا  دیوگ : یم  یـضردیس  تسوا .) نایز  تشپ  درخ ، یب  بلق  و  بلق ، تشپ  دنمدرخ  نابز  )
هب هعجارم  هشیدـنا و  رکف و  اب  تروشم  زا  سپ  رگم  دـنک  یمن  دازآ  ار  شناـبز  دـنمدرخ  هک  تسا  نآ  دوصقم  و  تسا ، ریذـپلد  روآ 

نابز ییوگ  نیاربانب  دـتفا  یم  ولج  شا  هشیدـنا  یـسررب  رکف و  هب  هعجارم ي  زا  شنخـس ، ياهـشزغل  نابز و  تاکرح  درخ  یب  نآ و 
.تسا هدـش  لقن  ترـضح  نآ  زا  زین  يرگید  ترابع  هب  دوصقم  نیا  .تسوا و  نابز  وریپ  درخ ، یب  لد  و  يو ، لد  لابند  هب  دـنمدرخ 

ار ءارولا  هملک ي  مالسلا ،) هیلع   ) ماما .تسا  یکی  نخس  ود  نیا  ینعم  و  .تسوا ) لد  رد  دنمدرخ  نابز  و  وا ، ناهد  رد  درخ  یب  لد  )
و دـیوگ ، یم  نخـس  هشیدـنا  زا  سپ  دـهد و  یم  ماجنا  لقاع  درف  کی  هک  يا  هنالقاع  راک  يارب  تسا ، هدروآ  هراعتـسا  دروم  ود  رد 

هتفگ هچ  هک  دشیدنا  یم  نآ  زا  سپ  و  دـیوگ ، یم  درخ  رکف و  هب  هعجارم ي  نودـب  هک  ینخـس  لابند  هب  هک  درخ  یب  يارب  نینچمه 
هک تسا  نآ  دوصقم  رگید  تیاور  هب  انب  هدرک و  هراشا  همحر ) …   ) یـضردیس هک  تسا  ناـمه  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما دوصقم  .تسا 

دراد و لقع  رد  هشیر  دنمدرخ  نخـس  اما  و  دروآ ، یم  نابز  رب  هشیدـنا  یب  ینعی  تسوا  ناهد  لخاد  رد  تسا  نادان  رظن  دروم  هچنآ 
بلاـق رد  هک  تسا  یتاروصت  لـماش  زاـجم  هب  لوا  دروـم  رد  بلق )  ) هملک ي .دـنار  یمن  ناـبز  رب  تسرد ، هشیدـنا ي  ساـسا  رب  زج 

.تسا هتفر  راک  هب  ینهذ  ظافلا  دروم  رد  زاجم  هب  ناسل  هملک ي  دوش و  یم  رهاظ  ظافلا 

دیدحلا یبا 
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.ِِهناَِسل َءاَرَو  ِقَمْحَْألا  ُْبلَق  ِِهْبلَق َو  َءاَرَو  ِِلقاَْعلا  ُناَِسل  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

هرماؤم هیورلا و  هرواشم  دعب  الإ  هناسل  قلطی  لقاعلا ال  نأ  هب  دارملا  هفیرشلا و  هبیجعلا  یناعملا  نم  اذه  یلاعت و  هللا  همحر  یضرلا  لاق 
بلق ناک  هبلقل و  عبات  لقاعلا  ناسل  ناـکف  هیأر  هضخاـمم  هرکف و  هعجارم  همـالک  تاـتلف  هناـسل و  تافذـح  قبـست  قمحـألا  هرکفلا و 

هبلق و یف  لقاعلا  ناسل  هیف و  یف  قمحألا  بلق  هلوق  وه  رخآ و  ظفلب  ینعملا  اذه  مالـسلا  هیلع  هنع  يور  دـق  لاق و  هناسلل  عبات  قمحألا 
يرخأ تادایز  انهاه  رکذن  قمحلا و  لقعلا و  یف  لوقلا  مدقت  دق  دحاو  امهانعم 

.یلغأ زعأ و  ناک  رثکأ  ناک  املک  لقعلا  لق و  اذإ  زعی  ءیش  لک  اولاق 

.لبقملا قمحألل  ینم  یجرأ  ربدملا  لقاعلل  انأ  لوقی  کلملا  دبع  ناک  و 

.هل دح  الف  الماک  دجوی  ام ال  هفصأف و  دحأ  یف  اعمتجم  هتیأر  ام  لاقف  لقعلا  عامج  ام  مهضعبل  لیق 

.لقاعب هحدقاف  کلقع  ترکنأ  اذإ  يرهزلا  لاق  و 

.لقاعتم لهاج  لهاجتم و  لقاع  یف  هنوئملا  تمظع  لیق  و 

.هسفن نم  الإ  ءیش  لک  نم  ظفحتی  قمحألا  لیق  و 

.دجلا نم  لقعلا  لاقف  دجلا  مأ  لضفأ  لقعلا  مهضعبل  لیق  و 

لاقف کلذ  نع  ردنکـسإلا  هلأسف  ریقفلا  نم  اهجوزف  اینغ  رخآلا  اریقف و  امهدحأ  ناک  هتنبا و  میکحلا  سووامید  یلإ  نالجر  بطخ  و 
.ینغلا هل  توجرف  القاع  ناک  ریقفلا  رقفلا و  هیلع  فاخأ  تنکف  قمحأ  ناک  ینغلا  نأل 

جوعملا امأف  میقتـسملا  یلع  قبطنی  يذـلا  میقتـسملا  دوعلاک  قمحأ  لقاعلا و ال  قفاوی  قمحألا ال  لقاعلا و  قفاوی  لقاعلا  وطـسرأ  لاق  و 
.میقتسملا یلع  جوعملا و ال  یلع  قبطنی  هنإف ال 

.لقاعتملا لهاجلا  ینعأ  قمحأ  فصن  لوازأ  نأ  نم  یلإ  بحأ  قمحأ  لوازأ  نأل  مهضعب  لاق  و 

الالجإ شحفلا  هعالخلا و  نع  هانهزن  باتک  هنإف  انباتکب  قیلی  ام  انهاه  اهنم  رکذـن  انأ  الإ  هریثک  مهرداون  یقمحلا و  رابخأ  نأ  ملعا  و 
 . نینمؤملا ریمأ  بصنمل 

طارفإ همتاخ و  شقن  هتینک و  هعاشب  هتیحل و  لوط  عبرأ  لاصخب  فرعی  لجرلا  قمح  نإ  هباحـصأل  اموی  کـلملا  دـبع  نب  ماـشه  لاـق 
وبأ لاق  خیشلا  هینک  ام  هل  اولاق  یقابلا  نم  وه  نیأ  اورظناف  هدحاوب  ءاج  دقف  اذه  امأ  ماشه  لاقف  نونثعلا  لیوط  خیش  هیلع  لخدف  هتمهن 

ءابدلا لاق  یهتشت  ماعطلا  يأ  هل  لیقف  فسوی 18 ). هروس  ٍبِذَک (  ٍمَِدب  ِهِصیِمَق  یَلَع  اوُءاَجَو  وه  اذإف  همتاخ  شقن  نع  هولأسف  توقایلا 
.لمک دق  مکبحاص  نإ  ماشه  لاقف  تیزلاب  .عرقلا ) : ءابدلا ) 
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درو میجل (  نب  لجعل  نبا  لسرأ  امهدحأ و  هافکل  لقع  هل  ناک  ول  لاقف  نیرمعلا  ابأ  ای  رخآ  يدانی  الجر  زیزعلا  دبع  نب  رمع  عمس  و 
هنیع و أقفف  ماقف  هب  فرعی  مساب  همـس  هل  لیقف  اقباس  ءاجف  هبلح  یف  هل  اسرف  دقعلا 6:156 ). نم د،و  هتحلصأ  و.ب  یف ا، افرحم  مسالا 

مهیبأ ءادب  لجع  ونب  ینتمر  هوجهی  رعاش  لاقف  روعألا  هتیمس  دق  لاق 

 . هزمح دبک  نم  انمعطی  نأ  هللا  اوعداف  متملع  ام  هزمح  دبک  یف  لاق  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نإ  هصصق  یف  صاقلا  بعک  وبأ  لاق  و 

يذلا بئذلا  مسا  اذهف  لاقف  بئذلا  هلکأی  مل  فسوی  نإ  هل  لیقف  اذک  اذـک و  فسوی  لکأ  يذـلا  بئذـلا  مسا  هصـصق  یف  هرم  لاق  و 
 . فسوی لکأی  مل 

کیف امأ  ریمألا  لاقف  ریمألا  هبیـصم  هللا  مظعأ  هل  لاقف  هیخأ  یف  هیزعی  رهاط  نب  هللا  دبع  نب  دـمحم  یلع  یمـشاهلا  رقبلا  بعک  لخد  و 
.بحأ ام  لعفیلف  ریمألا  هیحل  هللا و  هیحل  یه  امنإ  لاقف  کتیحل  قلحأ  نأ  تممه  دقل  هللا  لعف و  دقف 

ناسنإل لاقف  همالک  نونسحتسی  سانلا  بطخی و  وه  هللا و  دبع  یلإ  رظن  شیرق  یقمح  نم  رماع  نب  هللا  دبع  وبأ  زیرک  نب  رماع  ناک  و 
.هعاتم یلإ  راشأ  اذه و  نم  هتجرخأ  انأ  هبناج  یلإ 

هذـختاف هسفن  هلهأ و  هریثک و  هلیلق و  مث  هراد  مث  هلام  هرمقف  هرماق  بهل  وبأ  ناک  یموزخملا و  ماشه  نب  صاـعلا  شیرق  یقمح  نم  و 
.همأ مع  نبا  ناک  باطخلا و  نب  رمع  هلتق  ردبب  لتقف  هسفن  نع  الیدب  هب  ثعب  ردب  موی  ناک  املف  انیق  هملسأ  ادبع و 

هلهأ و یلإ  عجرف  ائیش  یکتشت  رفـصأ أ  کهجو  لاب  ام  هوسلاجم  اموی  هل  لاق  ثیرح  نب  ورمع  نب  رفعج  نب  صوحألا  یقمحلا  نم  و 
.بیبطلا یلإ  اوثعبا  بایثلا و  یلع  اوحرطا  یننوملعت  كاش و ال  انأ  هبیخلا  ینب  ای  لاق 

يرتشأ رادـلا و  نم  یتصح  عیبأ  نأ  دـیرأ  لاقف  هیبأ  راد  فصن  ثرو  هفوکلا  لـهأ  نم  نابـضغلا  نب  ناـسح  لـجع  ینب  یقمح  نم  و 
.یل اهلک  رادلا  ریصتف  یقابلا  فصنلا  نمثلاب 

هقمح نم  فرعی  امل  هیواعم  نب  دـیزی  نب  دـلاخ  سلاجی  نأ  هاهنی  هوبأ  ناک  ناورم و  نب  کـلملا  دـبع  نب  راـکب  شیرق  یقمح  نم  و 
یف ددرم  لوألا  لاق  امک  هللا  انأ و  لجأ  راکب  لاقف  فانم  دبع  ینب  یف  ددرملا  هللا  اذـه و  هب  ثبعی  دـلاخ  لاقف  دـلاخ  یلإ  اموی  سلجف 

.ادیدرت ءانخللا  ینب 

.يزابلا جرخی  الئل  قشمد  باوبأ  قلغأ  هطرشلا  بحاصل  لاقف  يزاب  اذه  راکبل  راط  و 

راـمح ناـحط و  باـب  یلع  کـلملا  دـبع  هاـخأ  رظتنی  قشمد  باـبب  فقاو  وه  اـنیب  مکحلا  نب  ناورم  نب  هیواـعم  شیرق  یقمح  نم  و 
همآس وأ  هسعن  ینتکردأ  امبر  لاقف  الجلج  رامحلا  اذـه  قنع  یف  تلعج  مل  ناحطلل  لاقف  لـجلج  هقنع  یف  یحرلاـب و  رودـی  ناـحطلا 

نم لاقف و  مئاق  هنأ  هب  کملع  ام  هسأر  كرح  ماق و  نإ  هتیأر  لاقف أ  هب  تحـصف  ماـن  دـق  هنأ  تملع  لـجلجلا  توص  عمـسأ  مل  اذإـف 
.ریمألا لقع  لثمب  يرامحل 

.نهجاوزأل کلذ  نأبخی  هوسن  نم  اهنإ  لاقف  امد  هحرابلا  کتنبا  انتألم  دقل  اهضتفاف  هلیللا  کلت  هتنباب  لخد  دق  هیمحل و  هیواعم  لاق  و 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 1403 

http://www.ghaemiyeh.com


هل لاقف  هشحافلا  یلع  یندارأ  ارجاف  ناک  دقلف  یخأ  دـیلولا  هللا  نعل  اموی  لاق  کلملا  دـبع  نب  دـیزی  نب  نامیلـس  شیرق  یقمح  نم  و 
.لعف دقل  مه  ناک  نإ  هللا  وف  کحیو  تکسا  هلهأ  نم  لئاق 

هنؤم لمحی  سانلا و  دـنع  دـحاو  امهنول  نانوذرب  هل  ادـبأ  هجوزتأ  قمحأ ال  وه  تلاقف  نامثع  هنبا  هشئاـع  صاـعلا  نب  دیعـس  بطخ  و 
.نینثا

نب همرخم  نب  سیق  نب  هللا  دبع  نایفـس و  یبأ  نب  هیواعم  نب  هللا  دـبع  برح و  نب  نایفـس  یبأ  نب  هبتع  شیرق  نم  قمحی  ناک  نمم  و 
نب سیق  لآ  شیرق  یف  تیب  قمحأ  لوقی  ناورم  نب  کلملا  دبع  ناک  صاعلا و  نب  ورمع  نب  لیهـس  وخأ  ورمع  نب  لهـس  بلطملا و 

 . همرخم

اذه بحاصب  تسل  کنأ  مهیلع  جرخ  امل  بلهملا  نب  دیزی  یلإ  کلملا  دبع  نب  هملسم  بتک  دزألا  قمحلاب  هروهـشملا  لئابقلا  نم  و 
.اروتوم ریصتف  لتقی  یتح  ادلخم  کنبا  مدق  لاقف  دزألا  نم  لجر  هیلإ  ماقف  روتوم  ریغ  روهشم  تنأ  روتوم و  رومغم  هبحاص  نإ  رمألا 

یفیرع اذـه  اهمأ و  جوزتأ  نأ  تدرأ  دـق  تکله و  یتأرما  نإ  ریمألا  هللا  حلـصأ  لاقف  داـیز  نب  هللا  دـیبع  یلإ  دزـألا  نم  لـجر  ماـق  و 
.هئامثالث کیفکی  هئامعبرأ  هئاطع  نم  اوطح  لاقف  هئامعبس  یف  لاقف  ءاطعلا  نم  تنأ  مک  یف  لاقف  قادصلا  یف  ینعأف 

.بلحلا سیتک  حاضو  ضیبأ  بلهملا  هقفرلا  ریمأ  معن  لاقف  بلهملا  مهنم  لجر  حدم  و 

.هللا کمحری  کبسح  بلهملا  لاقف 

حبسی ناکف  حیبستلل  اصح  ءولمم  .ءاعولا ) وأ  بارجلا  وأ  هفقلا  : حتفی دق  رسکلاب و  ، لیبنزلا لیبنز (  هدنع  لاله  نب  کلملا  دبع  ناک  و 
ارعب ذخأ  رجض  اذإف  كددع  هللا  ناحبـس  لاق  هضبق و  ضبق  هلالم  دادزا  اذإف  اثالث  اثالث  مث  نیتنثا  نیتنثا  حرط  لم  اذإف  هدحاو  هدحاوب 

.اذه ددعب  هللا  ناحبس  لاق  هبلق و  لیبنزلا و 

.رهش ذنم  اهتکرت  امنإ  لاقف  هلبقلا  نع  هولأسف  رهظلا  هالص  تقو  ءاجف  رمألا  ضعبل  یمیرخلا  لزنم  موق  لخد  و 

.امولظم لتق  تولاج  نأ  ینغلب  لاقف  هئاکب  ببس  نع  هتلأسف  یکبی  ایبارعأ  تیأر  لاق  مهضعب  یکح  و 

.بتکی ام  ریغب  ثدحی  ظفحی و  ام  ریغ  بتکی  عمسی و  ام  ریغ  ظفحی  لاقی و  ام  ریغ  عمسی  لاقف  قمحأ  مهضعب  فصو 

دنع دیـشرلا  ینـسبح  لاق  اذـه  تلق  نیأ  نم  لاق  لهاج  مکح  هیلع  يرجی  ملاع  لاق  نعم  ابأ  ای  ءالبلا  دـهج  اـم  هماـمثل  نومأـملا  لاـق 
لقت هل ال  تلقف  لاذلا  حـتفب  تالسرملا 19 ) . هروس  َنِیبِّذَکُْمِلل (  ٍِذئَمْوَی  ٌْلیَو  أرقی  اموی  هتعمسف  یـسافنأ  یلع  قیـضف  ریبکلا  رورـسم 

توجن الف  يردق  کنأ  کنع  یل  لاقی  ناک  دق  لاقف  ءایبنألا  مه  نیبذکملا  نأل  لاذلا  هل  ترـسک  َنِیبِّذَکُْمِلل و  لق  اذـکه  ریمألا  اهیأ 
.ینبذع ام  هدش  نم  توملا  هلیللا  کلت  هنم  تنیاعف  ینم  هلیللا  توجن  نإ 

نکت اسراح و ال  ابلک  وأ   ( .اهقرفی اهللختی و  يأ  ؛ منغلا بئذلا  سوحی  ؛ لاقی اسئاح (  ابئذ  وأ  اصلاخ  اعبـس  نک  ینب  ای  هنبال  یبارعأ  لاق 
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.اصقان قمحأ 

.باوصلا رون  قرشأ  ام  إطخلا  هملظ  ول ال  لاقی  ناک  و 

هللا ءاطلا و  حتفب  رطضم  دبعلا  نإ  روهشم  سلجم  یف  لاق  هنأ  هیبرعلا  یف  هصقن  هب  غلب  دادغبب  املکتم  تیأر  یفاریـسلا  دیعـس  وبأ  لاق  و 
.هصقن هادأ  هلیذر  يأ  یلإ  هلهج و  هب  غلب  نیأ  رظناف  رفاک  حتفلاب  اذک  یلإ  دبع  رطضم  هللا  لاق  نم  نأ  معز  اهرسکب و  رطضم 

.نیهدلا میدألا  نع  دادملا  نم  هبلق  نع  لزأ  همکحلل  هللا  لاقف و  قمحأ  اناسنإ  مهضعب  فصو 

.هیامرلا ءوس  نم  رش  نحللا  ءوس  نإف  هم  هل  لاقف  تبسأ  تیطخأ و  لوقی  مهضعب  عمسف  ضرغ  هامر  یلع  باطخلا  نب  رمع  رم 

کنإ هللا  رمع و  لاقف  نینمؤملا  ریمأ  تیذوأ  دـقف  مق  هتطرـش  بحاص  هل  لاقف  هیدـی  نیب  لجر  مالک  نم  زیزعلا  دـبع  نب  رمع  رجـضت 
.هنم اذه  کمالکب  یل  يذأ  دشأل 

لاقف اذه  ام  هل  لیقف  هدوقی  لجعب  ءاجف  مهعم  جرخف  الیخ  نورتشی  هتوخإ  جرخ  هعصعص  نب  بالک  مهئالهج  برعلا و  یقمح  نم  و 
اهتدعأ دق  مهل  لاقف  اهداق  مث  اهینرق  عطقف  هلزنم  یلإ  عجرف  اهینرق  يرت  ام  هرقب أ  هذـه  .قمحألا )  : قئاملا قئام (  ای  اولاق  هتیرتشا  سرف 

 . هرقبلا سراف  ینب  نوعدی  هدالوأف  نودیرت  امک  اسرف 

نم هاتبـشخ  : بابلا اتداضع  یتداضعب (  ذـخأف  عماجلا  دجـسملا  یلإ  هعمجلا  موی  ءاج  یقمحلا  نم  ردـب  نب  ناقربزلا  نب  هرذـش  ناک  و 
هل فرعی  مل  موق و  یلع  یلثم  جلی  لاقف أ و  هیف  نذأتـسی  موی ال  اذه  هل  لیقف  هرذش  جـلی  مکیلع أ  مالـس  هتوص  عفر  مث  بابلا  .هیبناج )

.هناکم

فالآ هرـشع  تیطعأ  ول  هللا  مهتاـهمأ و  نوحکنی  هللا  مهنعل  لاـقف  سوجملا  رکذـف  اـموی  بطخف  بلک  نم  ـالماع  هیواـعم  لمعتـسا  و 
.هلزع لعف و  هوداز  ول  هنورت  هللا أ  هحبق  لاقف  هیواعم  کلذ  غلبف  یمأ  تحکن  ام  مهرد 

لاـقف ریعب  یف  نیریعب  کـلیو  لذـبت  فیک  هل  لـیقف  ناریعب  هب  یتأ  نمل  يداـنی  لـعجف  ناورـش  نب  دـیزی  همـسا  هقنبهل و  ریعب  درـش  و 
.نادجولا هوالحل 

.هیلع نکأ  مل  فیک  لاق  هدمحت  اذ  ام  یلع  هل  لیقف  هللا  دمحأ  معن و  لاق  كرامح  قرس  هل أ  لیقف  رامح  یبارعأ  نم  قرس  و 

رهـشأ هتـس  یف  ضرألا  تاوامـسلا و  قلخ  هللا  نإ  لاقف  ناـسارخب  .د )  یف  هباوص  فیحـصت  « دوسأ :» ب دوس (  یبأ  نب  عیکو  بطخ  و 
.اهلقتسأ انأ  اهتلق و  دقل  هللا  لاقف و  مایأ  هتس  اهنإ  هل  لیقف 

سرفلا اذـه  یتف أ  ای  هبناج  یلإ  لجر  هل  لاقف  حرفلا  نم  تبثی  ربکی و  هراظنلا  نم  لجر  لعجف  قباس  سرف  اهیف  علطف  لـیخ  تیرجأ  و 
.یل ماجللا  نکل  لاق ال و  کل  قباسلا 

نم هفخط  موی  ؛و  هّکم یلإ  هرصبلا  قیرط  یف  عضوم  : هفخط هفخط (  موی  مارکلا  انإ  لاقف  صوأ  هتوم  دنع  یبارعألا  حافسلا  یبأل  لیق  و 
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لاق اریخ  لق  اولاق  اریعب  اهوطعأف  یتأرما  تبحأ  نإ  لاق  حافسلا  ابأ  ای  اریخ  لق  اولاق  .ءامـسلا )  ءام  نب  رذنملا  یلع  عوبری  ینبل  ، مهمایأ
.رح وهف  یمالغ  تام  اذإ 

تنأ ام  اولاق و  هتوم  دنع  اهلاق  بلاط  یبأ  نع  ینوربخأ  مهل  لاقف  ارارم  هیلع  اوداعأف  ضرعأف  هللا  الإ  هلإ  لق ال  هتوم  دنع  لجرل  لیق  و 
.فیرشلا کلذ  نع  یسفنب  بغرأ  لاقف  بلاط  وبأ  و 

لاقف هیـصولا  عدـت  اذـه ال  ای  اولاق  کلذ  هللا  ءاش  دـق  لاق  هللا  ءاش  نإ  لق  اولاق  یل  روفغم  انأ  لاقف  یـصوت  هتوم أ ال  دـنع  رخآل  لیق  و 
.يداعألا امکلوح  امنإف  ( 1) دایجلا هلحلاب  اظفتحا  يداسو و  اعفرا  ثیرح  ینبا  ای  هیخأ  ینبال 

انز دلو  تنکل  قمحأ  نکأ  مل  ول  لاقف  قمحأ  کل  ام  ملعم  نب  ملعمل  لیق  و 

یناشاک

دب کین و  نتفگ و  رد  دیامن  لمات  لوا  لقاع ، ینعی  تسا  وا  لد  سپ  رد  دـنمدرخ  نابز  هبلق ) ءارو  لقاعلا  ناسل  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
هب دشیدنین  ات  نک  هشیدنا  لد  هب  لوا  نزم  مد  لمات  یب  رعـش : دنا : هتفگ  ابیز  هچ  .دـنک و  راهظا  نآ  زا  دـعب  دـیامرف و  هظحالم  ار  نآ 

دزاس رهاظ  لوا  قمحا ، ینعی  تسا  وا  نابز  سپ  رد  درخ ، یب  قمحا و  لد  و  هناـسل ) ءارو  قمحـالا  بلق  و   ) نخـس رد  دـیاین  اـناد  لد 
لاق و   ) نایز ردنا  مادم  يداتفیب  دوخ  نابز  زا  نابز  لوق  عبات  يدوبن  نادان  لد  رگ  رعـش : .دیامن  لمات  وا  رد  نآ  زا  دعب  ار و  دوخ  لوق 

هعیدب هفیرش  هبیجع  ياه  ینعم  زا  هغیلب  ظافلا  نیا  ینعی  هفیرشلا ) هبیجعلا  یناعملا  نم  اذه  و   ) دیامرف یم  هرـس  سدق  دیـس  و  دیـسلا )
دعب الا   ) ار دوخ  نابز  دزاس  یمن  ناور  لقاع ، هک  تسا  نآ  مـالک  نیا  هب  دارم  و  هناـسل ) قلطی  ـال  لـقاعلا  نا  هب  دارملا  و   ) تسا هفیطل 

قبـست قمحالا  و   ) دوخ رکفت  هب  ندـید  حالـص  و  هرکفلا ) هرماوم  و  ، ) دوخ هشیدـنا  اب  ندومن  تروشم  زا  دـعب  رگم  هیورلا ) هرواـشم 
( همالک تاتلف  و   ) نآ زا  دوش  یم  رداص  هنالمات  یب  هک  یظافلا  وا و  نابز  ياه  هتخادنا  دریگ  یم  تقبـس  لقع  یب  و  هناسل ) تافذـح 

 ) دشاب هدمآ  لعف  هب  وا  زا  لمات  یب  رکفت و  یب  هک  وا  نانخس  ياهراتفگ  و 

يرایـسب وا و  هشیدنا  رب  ریمـض  ندـش  كرحتم  و  هیار ) هضحامم  و   ) وا هشیپ  ترکف  رطاوخ  هب  ندـینادرگ  زاب  رب  هرکف ) هعجارم  یلع 
عبات قمحالا  بلق  ناک  و   ) تسا وا  لد  عبات  دـنمدرخ  نابز  ایوگ  سپ  هبلقل ) عبات  لقاعلا  ناسل  ناـک  و   ) هحناـس روما  رد  وا  نتـسیرگن 

.تسا وا  نابز  وریپ  نادان  لد  هک  ایوگ  و  هناسلل )

یلمآ

ینیوزق

هرماوم هیورلا و  هرواشم  دعب  الا  هناسل  قلطی  لقاعلا ال  نا  هب  دارملا  و  هفیرـشلا ، هبیجعلا  یناعملا  نم  اذـه  و  هنع : هللا  یـضر  دیـسلا  لاق 
بلق ناک  و  هبقل ، عبات  لقاعلا  ناسل  ناکف  هیار  هضخاـمم  هرکف و  هعجارم  همـالک  تاـتلف  هناـسل و  تافذـح  قبـست  قمحـالا  و  هرکفلا ،

و دیوگیم : هنع ) هللا  یـضر  دیـس   ) تسا وا  نابز )  ) سپ زا  قمحا  لد )  ) تسا و وا  لد )  ) سپ زا  لقاع  درم  نابز )  ) هناسلل عبات  قمحالا 
هشیدـنا و اـب  تروـشم  زا  دـعب  رگم  ار  دوـخ  ناـبز )  ) دـنک یمن  اـهر  لـقاع  هک  تسا  نآ  دارم  تسا و  هفیرـش  هبیجع  یناـعم  زا  نـیا 
هشیدـنا و تـعجارم  رب  دـنزیم  رـس  هاـگان  وا  راـتفگ  زا  دـنکفا و  یم  وا  ناـبز )  ) هـچنآ دریگ  یم  یـشیپ  قـمحا  رکفت و  ار  تحلــصم 
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هک تسا  وا  لد )  ) عبات لقاع  نابز )  ) ایوگ سپ  ندید  نآ  سپ  شیپ و  ندینادرگ و  فرط  ره  نآ و  ندـینابنج  ینعی  .يار  تضخامم 
( نابز  ) عبات قمحا  لد )  ) نخـس و دیوگب  هگنآ  دشیدنیب  نهک  درم  هدیجنـس  ناد  نابز  هتفگ : رعاش  هچنانچ  دیوگ  لد )  ) دیدباوص هب 

نیرتهب دشاب  هدشن  هدیجنـس  ینعم  هک  یماقم  رد  یـشوماخ  هن و  ای  تسه  باوص  هک  دتفا  رکف  هب  سپ  دـیوگ  لمات  یب  هچ  تسا ، وا 
نآ تاهج  رد  لمات  هشیدنا و  زا  دعب  راتفگ  سایق  رب  ءالقع  زا  رادرک  نینچمه  و  اهراتفگ ، نیرتبوخان  اجنآ  راتفگ  و  دوب ، اهیـشوماخ 

، دشاب

دوب نآ  لقاع  هلمجلاب  و  دیآ ) یم  یپ  زا  یئاتـسور  لقع  : ) دنیوگ لاثما  رد  هچنانچ  .ددرگ  رداص  ینات  لمات و  زا  لبق  اهفـس  رادرک  و 
رد هاوخ  راتفگ و  رد  هاوخ  دـیامن  نآ  داسف  تحـص و  هجیتن و  رثا و  رد  باوص  لمات  دـنک و  راـک  ناـیاپ  رد  رظن  راـک  يادـتبا  زا  هک 
وا سپ  زا  لقع  هک  تسا  سک  نآ  تخبدـب  دور ، شیپ  شیپ  وا  زا  لقع  هک  تسا  سک  نآ  ترخآ  ایند و  رد  تخب  کـین  و  رادرک ،
رب رـس  هب  رخآ  نالهاج  دننک  نیـشیپ  اهحون  دوخ  نالقاع  تسیا  هدنخ  رخآ  هیرگ  ره  سپ  زا  تسیا  هدـنب  كرابم  نیبرخآ  درم  .دـیآ 

.دننزیم

یجیهال

رس تشپ  رد  اناد  صخش  نابز  هک  مالسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .هناسل » ءارو  قمحالا  بلق  هبلق و  ءارو  لقاعلا  ناسل  : » مالسلا هیلع  لاق  و 
تشپ نادان  لد  دیوگ و  یم  هاگنآ  دمهف و  یم  دوخ و  لقع  هب  دجنـس  یم  لوا  دیوگ  یم  هچ  ره  ینعی  دشاب ، وا  لقع  هک  تسوا  لد 

.ار دوخ  ندیمهفن  دمهف  یم  هاگنآ  هدیمهفن و  دیوگ  یم  لوا  ینعی  تسوا ، نابز  رس 

ییوخ

یـضرلا لاق  ینعملا : .لقاعلا  ناسل  هلوق : ربخ  هلمجلا  و  ردـقم ، لعفب  قلعتم  هبلق و  یلا  فاضم  هیفرظلا  یلع  بوصنم  ءارو ، بارعـالا :
و رکفلا ، هرماوـم  هیورلا و  هرواـشم  دـعب  ـالا  هناـسل  قـلطی  ـال  لـقاعلا  نا  هب  دارملا  و  هفیرـشلا ، هبیجعلا  یناـعملا  نم  اذـه  و  هللا : همحر 

قمحالا بلق  ناک  و  هبلقل ، عبات  لقاعلا  ناسل  ناکف  هیار ، هضخامم  هرکف و  هعجارم  یلع  همالک  تاتلف  هناسل و  تافذح  قبـست  قمحالا 
.هناسلل عبات 

يرتشوش

هیورلا و هرواشم  دـعب  الا  هناسل  قلطیال  لقاعلا  نا  هب  دارملا  و  هفیرـشلا ، هبیجعلا  یناعملا  نم  اذـه  و  یـضرلا : لاق  مالـسلا : هیلع  لاـق  و 
ناک و  هبلقل ، عبات  لقاعلا  ناسل  ناکف  هیار ، هضخامم  هرکف و  هعجارم  همالک  تتلف  هناسل و  تافذـح  قبـست  قمحـالا  و  هرکفلا ، هرماوم 

( لقعلا یف  نوسمخلا - عبارلا و  لصفلا  : ) هلوق وه  و  رخآ ، ظفلب  ینعملا  اذـه  مالـسلا  هیلع  هنع  يور  دـق  .هناسلل و  عباـت  قمحـالا  بلق 
یف مالـسلا  هیلع  هنع  يرخا  هیاور  جراوخلا  لـصف  یف  رم  و  لوـقا : .دـحاو  اـمهانعم  .هبلق و  یف  لـقاعلا  ناـسل  و  هیف ، یف  قمحـالا  بلق 

مالـسلا هیلع  هدارم  همث  دـیدحلا  یبا  نبا  لاـق  .هناـسل و  ءارو  نم  قفاـنملا  بلق  نا  و  هبلق ، ءارو  نم  نموـملا  ناـسل  نا  و  وـه : و  هریظن ،
نا همث : مالـسلا  هیلع  لاق  امنا  و  هناطفلا ، هیاغ  یف  نیقفانملا  بلغا  و  ناینعم ، امه  لب  همث  انلق  .قمحالا و  قفاـنملاب  لـقاعلا و  نموملاـب 
ناف هسفن  یف  هربدت  مالکب  ملکتی  نا  دارا  اذا  نموملا  نال  دعب : مالسلا  هیلع  هلوق  لیلدب  هنید ، رما  یف  ینعی  هبلق  ءارو  نم  نموملا  ناسل 
یتح نیدـلاب  هتالابم  مدـع  یف  ینعی  هناسل  ءارو  نم  قفاـنملا  بلق  نا  و  مالـسلا : هیلع  لاـق  .هارا و  ارـش و  ناـک  نا  هادـبا و  اریخ  ناـک 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 1407 

http://www.ghaemiyeh.com


ناسل .هیلع  اذام  هلاذام و  يردـیال  هناسل  یلع  یتا  امب  ملکتی  قفانملا  نا  و  دـعب : مالـسلا  هیلع  هلوق  هداهـشب  هبیغ  وا  بذـک  نم  بنجتی 
مل ارما  نا  مصاخمل و  هجح  وا  هردابل  هضرع  کلوق  نا  ردـق  تلق  اذا  .داوفلا  مدـخ  نم  ءرملا  ناسل  ءامکحلا : تلاـق  هبلق  ءارو  لـقاعلا 
هعم سلاج  صاعلا  نبا  هیواعم و  یلع  ناحوص  نب  هعـصعص  لخد  دـقعلا :)  ) یف مزاح و  ریغ  هسفن  یهنیف  باوجلا  همالک  لـبق  شخی 

جرامل کنا  و  ثعبا ، هنم  و  دوعا ، هیلا  و  تقلخ ، هنم  یبارتل ، هللا  ینا و  هعـصعص : لاقف  .هیف  هیبارت  یلع  هل  عسو  هل : لاقف  هریرـس ، یلع 
ینربخاف کلذ  یف  رظنت  تنک  ناف  هتماقتـسا ، مالکلا و  دوا  یف  رظنتال  کناسلب  فتاه  تنا  امنا  هیواـعم : هل  لاـقف  .راـن  نم  جراـم  نم 

فتها بها و ال  مث  يردـص  یف  رمتخی  لقعلا ) یف  نوسمخلا - عبارلا و  لصفلا   ) یتح مالکلا  عدال  ینا  هللا  و  لاقف : .لاملا  لضفا  نع 
ضرا یف  هراوف  نیع  وا  ءارضخ ، هعبن  یف  ءارفص  هجعن  وا  ، ءاربغ هیرب  یف  ءارمس  هربل  لاملا  لضفا  نا  و  هنتم ، زیجا  هدوا و  میقا  یتح  هب 

بلق .ادیزی و  مل  امهتکرت  نا  ادفن و  امهیلع  تلبقا  نا  ناکطـصی ، نارجح  لاق : هضفلا ؟ بهذـلا و  نیاف  تنا ! هللا  هیواعم : لاقف  .هراوخ 
تفرع دـق  لاقف : کلذ ، یف  هل  لیقف  نیرفاکلا ) اهیا  ای  لق   ) ارقی يدزـالا  نایحـض  نبا  ناـک  ظـحاجلا ، ناـیب  یف  هناـسل  ءارو  قمحـالا 

لیقف اقباس ، ءاجف  هبلح  یف  هل  .اسرف  میجل  نب  لجعل  نبا  لسرا  دـیدحلا : یبا  نبا  یف  .رافکلا و  رما  لجا  ـال  ینکلو  کـلذ  یف  هءارقلا 
نم كونا  هللا  دابع  يا  مهیبا و  ءادب  لجعونب  ینتمر  هوجهی : رعاش  لاقف  .روعا  هتیمـس  لاق : هنیع و  اقفف  ماقف  .هب  فرعی  مساب  همـس  هل :
امل بلهملا  نب  دـیزی  یلا  کلملادـبع  نب  هملـسم  بتک  لهجلاب و  برـضت  لاثمالا  هب  تحـضاف  هداوج  نیع  راـع  مهوبا  سیلا  لـجع 

مدـق دزالا : نم  لجر  هل  لاقف  .روتوم  ریغ  روهـشم  تنا  و  روتوم ، رومغم  هبحاـص  نا  رمـالا ، اذـه  بحاـصب  تسل  کـنا  مهیلع : جرخ 
سیتک حاض  ضیبا و  بلهملا  هقفرلا  ریما  معن  لاقف : بلهملا  دزالا  نم  لجر  حدـم  و  لاـق : .اروتوم  ریـصتف  لـتقی  یتح  ادـلخم  کـنبا 

الیخ و هتوخا  يرتشاف  هتوخا ، عم  هعصعص  نب  بالک  جرخ  و  لاق : .کبسح  هل  لاقف  لقعلا ) یف  نوسمخلا - عبارلا و  لصفلا   ) بلحلا
اهینرق عطقف  هلزنم  یلا  عجرف  اهینرق ، يرت  اما  هرقب ، هذه  قئام ! ای  اولاق : .هتیرتشا  سرف  لاق : اذه ؟ ام  هل : لیقف  هدوقی ، لجعب  بالک  ءاج 

هب یتا  نم  يدانی  لعجف  هقنبه ، نم  ریعب  درش  و  لاق : .هرقبلا و  سراف  ینب  نوعدی  هدالواف  نودیرت ، امک  اسرف  اهتددعا  لاقف : اهداق  مث 
.هیلع و نکی  مل  هنا  یلع  هللا  دمحف  رامح  یبارعا  نم  قرـس  و  لاق : .نادجولا و  هوالحل  لاق : .ریعب  یف  نیریعب  لذبت  هل : لیق  .ناریعب  هل 

اموی هتعمسف  ریبکلا  رورسم  دنع  دیشرلا  ینسبح  لهاج ، مکح  هیلع  يرجی  ملاع  لاق : ءالبلا ؟ دهج  ام  همامثل : اموی  نوماملا  لاق  و  لاق :
کنا کنع  یل  لاقی  یل : لاقف  .لاذلا  رـسکب  نیبذـکملا  لق  ءایبنالا  نیبذـکملا  هل : تلق  .لاذـلا  حـتفب  نیبذـکملل ) ذـئموی  لیو  : ) ارقی

یلع یمشاهلا  رقبلا  بعک  لخد  و  لاق : .ینبذع و  ام  هدش  نم  توملا  هلیللا  کلت  هنم  تنیاعف  هلیللا ، ینم  توجن  نا  توجن  الف  يردق 
صاقلا بعکوبا  لاق  و  لاق : .لعف و  دقف  کیف  اما  لاقف : .ریمالا  هبیـصم  هللا  مظعا  هل : لاقف  هیخا ، یف  هیزعی  رهاط  نب  هللادبع  نب  دمحم 

عبارلا و لصفلا   ) .هزمح دـبک  نم  اـنمعطی  نا  هللا  اوعداـف  متلعف  اـم  هزمح : دـبک  یف  لاـق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نا  هصـصق : یف 
.بئذـلا هلکای  مل  فسوی  نا  هل : لیقف  .اذـک  اذـک و  فسوی  لکا  يذـلا  بئذـلا  مسا  هرم  اضیا  لاق  و  لاـق : و  لـقعلا ) یف  نوسمخلا -

الئل قشمد  باوبا  قلغا  هطرـشلا : بحاصل  لاقف  يزاب  کلملادبع  نب  راکبل  راط  و  لاق : .هلکای و  مل  يذـلا  بئذـلا  مسا  اذـه  نا  لاقف :
مل ناحطلل : لاقف  لـجلج ، هقنع  یف  یحرلاـب و  رودـی  هراـمح  ناـحط و  باـب  یلع  ناورم  نب  هیواـعم  فقو  و  لاـق : .يزاـبلا و  جرخی 
هنا هب  کملع  ام  هسار  كرح  ماق و  نا  هتیارا  لاقف : هب ، تحـصف  مان  دق  هنا  تملع  توصلا  عمـسا  مل  اذا  لاقف : هقنع ؟ یف  اذـه  تلعج 
دق .مالـسلا و  هیلع  همالکل  دـهاوش  الوق ال  العف و  ءاقمحلا  لامعال  هلثما  هرکذ  ام  تلق : .ریمالا  لقع  لثمب  يرامحل  نیا  و  لاق : مئاـق ؟

( يدادغبلا ءاسن  تاغالب   ) یف هبلق  یف  لقاعلا  ناسل  هیف و  یف  قمحالا  بلق  هلوق : وه  و  رخآ ، ظفلب  ینعملا  اذـه  مالـسلا  هیلع  هنع  يور 
دق ام  الا  مالکلا  نم  علطتال  یخا ! يا  هل - اقیدص  مهجت  هتعمـس  دق  و  اهل - خال  فانمدبع  نبا  مشاه  تنب  هدلاخ  تلاق  ینئادملا : لاق 
هبق ای  کلاها  و  لاق : اهقنتعاف و  اهیلا  ماقف  اهوبا  اهعمسف  .کب  هبـشا  کلذ  ناف  قفرلاب ، هتیواد  ملحلاب و  هتجزم  کلذ و  لبق  هیف  تاور 

.رخآ ظفلب  ینعملا  اذه  مالسلا  هیلع  هنع  يور  دق  الوا و  هلوق  دعب  دئاز  مالکلا  اذه  دحاو  امهانعم  .کلذب و  بقلت  تناکف  .جابیدلا 
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هینغم

یعو عمـس و  ام  يوری  یکحی و  مث  هنع ، مجرتملا  نع  لقعی  یغـصی و  نا  مجرتملا  هفیظو  و  هنع ، ساکعنا  بلقلا و  ناـمجرت  ناـسللا 
اذکه ..هدـحو و  بیغلا هللا  نال  نونجم ، وهف  ربدـتی  عمـسی و  نا  لبق  قطن  قبـس و  نا  و  ناخ ، دـقف  لدـب  ریغ و  ناف  دـحاولا ، فرحلاب 

دعب الا  لوقی  و ال  هناسل ، نزخیف  لقاعلا  اما  بقاوعلا ، فرعی  نا  لبق  و  هبلق ، هلقع و  یف  هربدـتی  نا  لبق  لوقلا  لجعتی  قمحالا و  عرـسی 
، انه لقاعلا  ناکم  نموملا  كانه  رکذ  مامالا  نکل  هبطخلا 174 و  یف  هلثم  مدـقت  و  هیلع ، هل ال  اهنا  هبقاعلاب و  ملعلا  ریکفتلا و  هیورلا و 

.لقعلا ینید  لصا  فیرشلا : ثیدحلا  یف  .لقعلا و  عم  الا  میقتسی  نامیالا ال  نا  یلا  اذه  یموی ء  .قمحالا و  ناکم  قفانملا  و 

هدبع

باوصلا وه  هدبز و  رهظی  یتح  هکیرحت  يارلا  هضخامم  هلعاف و  تافذح  قبست و  لوعفم  هدعب  ام  هعجارم و  هرکف : هعجارم  همالک  … 

يرفعج

مالسالا ضیف 

ار نآ  دب  کین و  تسخن  دیوگب  هچنآ  لقاع   ) تسا وا  لد  تشپ  دنمدرخ  نابز  تسا : هدومرف  قمحا ) شهوکن  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
سپـس دیوگ  یم  تساوخ  هچنآ  هدـیمهفن  درخ  یب   ) تسا وا  نابز  تشپ  قمحا  لد  و  دـیوگ ) یم  هاگنآ  هدیجنـس و  شیوخ  لقع  هب 
یناعم هلمج  زا  شیاـمرف  نیا  دـیامرف ): یم  همحرلا ( هیلع   ( یـضردیس .دـنک  یم  هشیدـنا  نآ  ناـیز  دوس و  یتسرداـن و  یتسرد و  رد 

تروشم و زا  سپ  رگم  دـیوگ ) یمن  ینخـس   ) دـنک یمن  اـهر  ار  شناـبز  دـنمدرخ  هک  تسا  نآ  زا  دوصقم  و  تسا ، ریذـپلد  يوکین 
نایاپ رد  لمات  ربدت و  هشیدنا و  هب  هعجارم  هب  شا  هشیدـنا  یب  ياهراتفگ  نابز و  ياه  هداد  نوریب  درخ  یب  و  هشیدـنا ، اب  دـید  حالص 

.دشاب یم  شنابز  وریپ  درخیب  لد  تسا و  وا  لد  وریپ  دنمدرخ  نابز  هک  دنام  نآ  هب  سپ  دریگ ، یم  یشیپ  راک 

ینامز

لقاـع هک  تسا  نیا  روظنم  تسا و  روآ  بجعت  بلاـج و  یناـعم  زا  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما بلطم  نیا  دـسیون : یم  یـضردیس  موـحرم 
نابز ایوگ  اذـل  دراد  یم  زاب  تقد  رکف و  زا  ار  وا  شنابز  ناداـن  اـما  دراذـگ  یم  دازآ  رکف  دیدحالـص  تروشم و  زا  سپ  ار  شناـبز 

.شنابز عبات  قمحا  بلق  تسوا و  بلق  عبات  لقاع 

يزاریش دمحم  دیس 

یف عرـسی  وهف  هناسل ) ءارو  قمحالا  بلق  و   ) ملکتی مث  مالکلا ، نزی  ـالوا و  رکفتی  وهف  هبلق ) ءارو  لـقاعلا  ناـسل  : ) مالـسلا هیلع  لاـق  و 
ما ال؟ احیحص  ناک  له  لاق  امیف  رکفی  مث  ملکتلا ،

يوسوم

ربدت هیور و  نودب  ملکتی  هناف  قمحالا  اما  .الطاب و  عفدی  وا  اقح  رصنیف  عفنی  امیف  هناسل  قلطی  مث  رومالا  لقعتی  رکفی و  لقاعلا  حرشلا :
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نم اذـه  و  یـضرلا : لاق  عقو …  اـم  در  نکمی  ـال  ترهظ و  هراـثآ  عقو و  دـق  عقو  اـم  نکل  هیف و  رکفی  کـلذ  دـعب  مث  مـالکلا  قلطی 
هناسل تافذخ  قبست  قمحالا  .هرکفلا و  هرماوم  هیورلا و  هرواشم  دعب  الا  هناسل  قلطی  لقاعلا ال  نا  هب  دارملا  هفیرشلا و  هبیجعلا  یناعملا 

.هناسلل عبات  قمحالا  بلق  ناک  هبلقل و  عبات  لقاعلا  ناسل  ناکف  هیار  هضخ  امم  هرکف و  هعجارم  همالک  تاتلف  و 

یناقلاط

و همف ، قمحالا  بلق   » تسا نینچ  هک  تسا  هدـش  لقن  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  مه  يرگید  هنوگ  هب  نخـس  نیا  دـیوگ : یم  یـضر  دـیس 
.تسا یکی  هملک  ود  ره  يانعم  و  هبلق » یف  لقاعلا  ناسل 

وا .میروآ  یم  يرگید  ياهینوزفا  اج  نیا  دش و  نایب  هتـشذگ  ثحابم  رد  تقامح  لقع و  هراب  رد  نخـس  دیوگ : یم  دیدحلا  یبا  نبا 
.دوش یم  تعانق  اهنآ  زا  یخرب  همجرت  هب  هک  تسا  هدروآ  قمحا  دارفا  تایاکح  نانخس و  هراب  رد  یثحب  سپس 

.ددرگ یم  رتدنمشزرا  رتنارگ و  ددرگ  نوزفا  هچ  ره  لقع  یلو  دوش  یم  دنمشزرا  نارگ و  دوش ، بایمک  نوچ  يزیچ  ره  دنا  هتفگ 

.دشاب هدروآ  يور  نم  هب  هک  متسه  یقمحا  زا  رتراودیما  دشاب  هدرک  تشپ  نم  هب  هک  یلقاع  هب  نم  تسا : هتفگ  یم  کلملا  دبع 

فصو نآ  هک  ما  هدیدن  لامک  عامتجا و  تروص  هب  یـسک  رد  ار  نآ  تفگ : تسیچ ؟ لماک  لقع  دش ، هتفگ  نادنمـشناد  زا  یکی  هب 
زا زج  دـنک  یم  ظـفح  ار  دوخ  زیچ  ره  زا  قمحا  تسا  هدـش  هتفگ  .تسین  يزرم  دـح و  ار  نآ  دوشن  تفاـی  لاـمک  رد  هچ  ره  منک و 

.نتشیوخ

ریقف درم  نآ  هب  ار  شرتخد  وا  دوب ، ریقف  يرگید  رگناوت و  ود  نآ  زا  یکی  دـندرک  يراگتـساوخ  ار  میکح  سوواـمید  رتخد  درم ، ود 
، دوب لـقاع  ریقف  نآ  دوش و  ریقف  هک  متـشاد  نآ  میب  دوب و  قـمحا  رگناوـت  نآ  تفگ : دیـسرپ ، ار  راـک  نیا  ببـس  وا  زا  ردنکـسا  .داد 

.ددرگ رگناوت  هک  مدش  راودیما 

باتک نیا  میروآ و  یم  تسا  باتک  نیا  قیال  هک  ار  هچنآ  باتک  نیا  رد  ام  یلو  تسا  رایسب  قمحا  دارفا  فیطل  ياهناتساد  هک  نادب 
.میا هتخاس  هزنم  کبس  تشز و  نخس  هنوگ  ره  زا  مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  تمرح  هب  ار 

تیافک ار  وا  مه  یکی  تشاد  یم  یلقع  رگا  تفگ : .دنز  یم  ادص  نیرمعلا  وبا  هینک  اب  ار  يرگید  يدرم ، دینـش  زیزعلا  دـبع  نب  رمع 
.درک یم 

، دوش هتخانش  هک  راذگب  بسا  نیا  يور  یمان  دنتفگ  .دش  هدنرب  بسا  داتسرف ، هقباسم  يارب  ار  یبسا  میجل  نب  لجع  نارـسپ  زا  یکی 
وا شهوکن  نمـض  يرعاش  مداهن و  مان  مشچ - کـی  روعا -  ار  وا  کـنیا  تفگ : درک و  روک  ار  بسا  ياهمـشچ  زا  یکی  تساـخرب 
ادخ ناگدنب  زا  کی  مادـک  دـنا و  هدرک  مهتم  ناشردـپ  درد  هب  ارم  لجع  ینب  : » تسا هتفگ  هدـناجنگ و  مه  رعـش  رد  ار  عوضوم  نیا 
« .دوش هدز  اهلثم  وا  لهج  رد  هک  دش  نآ  بجوم  درکن و  روک  ار  دوخ  بسا  مشچ  کی  ناشیا  ردپ  رگم  تسا ، لجع  زا  رت  تفرخ 

هک تسا  يزیچ  هزمح  رگج  رد  تسا  هدومرف  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  تفگ : دوخ  ياه  هناسفا  نمض  ارس  هناسفا  بعک  وبا 
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هک یگرگ  مان  تفگ : دوخ  ییارـس  هناسفا  رد  رگید  راب  .دیامرف  يزور  ام  هب  هزمح  رگج  زا  دنوادخ  هک  دینک  اعد  کنیا  دـیناد ، یم 
متفگ هک  مان  نیا  بوخ  رایـسب  تفگ : .تسا  هدروخن  گرگ  ار  فسوی  دـنتفگ : .تسا  هدوب  ناـنچ  نینچ و  تسا ، هدروخ  ار  فسوی 

.تسا هدروخن  ار  فسوی  هک  تسا  یگرگ  نامه  مان 

یم درب و  ثرا  هب  ار  شردـپ  هناخ  زا  یمین  وا  .تسا  هدوب  هفوک  نکاس  هک  تسا  نابـضغ  نب  ناـسح  لـجع  ینب  قمحا  دارفا  زا  یکی 
.دوشب نم  زا  هناخ  مامت  مرخب و  ار  رگید  همین  نآ  لوپ  اب  ات  مشورفب  ار  مدوخ  همین  نیا  مهاوخ  یم  تفگ 

: تفگ قشمد  هطرـش  رالاس  هب  وا  تفر  دـیرپ و  وا  يراکـش  زاب  .تسا  ناورم  نب  کـلملا  دـبع  نب  راّـکب  شیرق ، قمحا  دارفا  زا  یکی 
.دورن نوریب  زاب  هک  دنبب  ار  رهش  ياه  هزاورد 

ردارب ندمآ  رظتنم  ینابایـسآ  ناکد  رد  رب  قشمد  هزاورد  رانک  يزور  .تسا  مکح  نب  ناورم  نب  هیواعم  شیرق ، قمحا  دارفا  زا  رگید 
هب ناورم  نب  هیواعم  دوب ، يا  هلوگنز  شندرگ  رب  دیدرگ و  یم  بایسآ  گنس  درگ  رب  نابایسآ  رخ  دوب ، ناورم  نب  کلملا  دبع  دوخ 

، مونشن ار  هلوگنز  يادص  رگا  متـسه  هتـسخ  ای  منز  یم  ترچ  یتقو  تفگ : يا  هتـسب  هلوگنز  رخ  نیا  ندرگ  رب  ارچ  تفگ : نابایـسآ 
رب رخ  رگا  تفگ : هیواعم  .دنک  یم  تکرح  وا  مشک و  یم  دایرف  دنک ، یمن  تکرح  تسا و  هداتـسیا  دوخ  ياج  رب  رخ  هک  ممهف  یم 

دتسیاب و دوخ  ياج 

یلقع نم  رخ  نیا  تفگ : تسا ، هداتسیا  دوخ  ياج  رب  وا  هک  یمهف  یم  اجک  زا  داد و  دهاوخ  ادص  هلوگنز  دهد  ناکت  ار  شرس  طقف 
.درادن ریما  لقع  دننام 

کلملا دـبع  نب  هملـسم  درک ، جورخ  نایناورم  رب  بلهم  نب  دـیزی  نوچ  دـنیوگ  .تسا  دزا  هلیبق  تقامح ، هب  روهـشم  لـئابق  هلمج  زا 
نوخ هدیسر و  تبیـصم  نیگهودنا و  یـصخش  نآ  بحاص  یتسین ، ییاورنامرف  تموکح و  بحاص  وت  تشون : بلهم  نب  دیزی  يارب 

ترسپ تفگ : دیزی  هب  تساخرب و  دزا  هلیبق  زا  يدرم  .یتسین  هاوخ  نوخ  هدید و  تبیصم  یلو  یتسه  يروهـشم  درم  وت  تسا و  هاوخ 
.يوش هاوخنوخ  هدز و  تبیصم  دوش و  هتشک  ات  نک  هناور  ار  دلخم 

: تفگ درب و  ماـن  نایـسوجم  زا  هبطخ  نمـض  دـناوخ و  هبطخ  يزور  درم  نآ  تشاـمگ ، تموکح  هب  ار  بلک  هلیبـق  زا  يدرم  هیواـعم 
جاودزا مردام  اب  دـنهدب  مهرد  رازه  هد  نم  هب  رگا  دـنگوس  ادـخ  هب  دـننک ، یم  جاودزا  دوخ  ناردام  اب  نانآ  دانک ، تنعل  ناشیادـخ 

نآ دـنهدب ، وا  هب  مهرد  رازه  هد  زا  شیب  رگا  ینعی  درادـب ، تشز  ار  وا  دـنوادخ  تفگ : دیـسر ، هیواعم  هب  ربخ  نیا  نوچ  منک ، یمن 
.درک لزع  تموکح  زا  ار  وا  دهد و  یم  ماجنا  ار  راک 

سک ره  داد  یم  ادن  وا  تسا ، ناورـش  نب  دیزی  هقّنبه ، یلـصا  مان  .دـش  مگ  تسا - تقامح  لثملا  برـض  درم  نیا  هقّنبه -  زا  يرتش 
.ندش ادیپ  ینیریش  يارب  تفگ : يزادرپ  یم  رتش  ود  رتش  کی  لابق  رد  ببس  هچ  هب  دنتفگ : .داد  مهاوخ  وا  هب  رتش  ود  دروایب  ار  رتش 

دمح هچ  يارب  دنتفگ : .منک  یم  دمح  ار  ادخ  يرآ و  تفگ : دندیدزد  ار  ترخ  دنتفگ : وا  هب  .دندیدزد  يرخ  نیشن  ارحص  یبرع  زا 
.مدوبن شراوس  مدوخ  هکنیا  يارب  تفگ : يروآ  یم  ياج  هب  ار  ادخ 
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زا درک و  ریبکت  نتفگ  هب  عورـش  نایچاشامت  زا  یکی  دـش  رهاظ  دوب ، هداتفا  ولج  همه  زا  هک  یبسا  هک  نیمه  يراوس  بسا  هقباسم  رد 
، هن تفگ : تسوـت  زا  زاتـشیپ  بسا  نیا  اـیآ  درمناوـج  يا  دیـسرپ  وا  زا  دوـب  شراـنک  هک  يدرم  .تـخادرپ  زیخ  تـسج و  هـب  يداـش 

.تسا نم  زا  شماگل 

تفر و ناشیا  اب  مه  وا  دـنتفر ، نوریب  یبسا  ندـیرخ  يارب  شناردارب  تسا ، هعـصعص  نب  بالک  برع  قمحا  لـهاج و  دارفا  زا  یکی 
واگ نیا  دـنتفگ : ما ، هدـیرخ  هک  تسا  یبسا  تفگ : تسیچ  نیا  دندیـسرپ : .تشگزاب  دیـشک  یم  یپ  زا  ار  يا  هلاسوگ  هک  یلاح  رد 

نامه تفگ  تشگرب و  نآ  اب  دـیرب و  ار  هلاـسوگ  ياـهخاش  تفر و  شا  هناـخ  هب  وا  .ینیب  یمن  ار  شیاـهخاش  رگم  قمحا  يا  تسا ،
.دنتفگ یم  واگ  راک  راوس  نادنزرف  شنادنزرف ، هب  .مدرک  لیدبت  بسا  هب  ار  وا  دیتساوخ  یم  هک  هنوگ 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

 . ِِهناَِسل َءاَرَو  ِقَمْحَْألا  ُْبلَق  ،َو  ِِهْبلَق َءاَرَو  ِِلقاَْعلا  ُناَِسل 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

باتک رد  بیطخ  موحرم  هنامیکح : راتفگ  دنـس  تسوا . ( ! نابز  تشپ  قمحا  بلق  هک  یلاح  رد  دراد  رارق  وا  بلق  تشپ  لقاع  ناـبز 
هراتخملا هئاملا  باتک  رد  ًاـنیع  يافوتم 255 )  ) ظحاج ار  ود  ره  : دـیوگ یم  تمکح 41  هنامیکح و  راتفگ  نیا  رکذ  زا  دـعب  رداـصم 

هدمآ زین  هبطخ 176  رد  زیمآ  تمکح  مـالک  نیا  : دـیوگ یم  هـک  نـیا  زج  هدرکن  رکذ  نآ  يارب  يرگید  كردـم  یلو  تـسا  هدروآ 
دـصکی مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  : دـیوگ یم  بقانم  باتک  رد  یمزراوخ  نیا  رب  هفاضا  ،ج 4،ص 38 .) هغالبلا جهن  رداصم  ) .تسا
تمکح نآ  يال  هبال  رد  تسا و  برع  ياه  هلمج  نیرتهب  زا  هلمج  رازه  لداعم  اهنآ  زا  مادـک  ره  هک  هدـش  لقن  زیمآ  تمکح  هملک 

ناشن هک  هدش  رکذ  یتوافت  اب  زیمآ  تمکح  مالک  نیا  زین  مکحلاررغ  رد  (، ،ص 376 یمزراوخ بقانم  ) .تسا هدرک  لقن  ار  40 و 41 
 ( .تسا هدرک  ذخا  يرگید  عبنم  زا  دهد  یم 

قمحا لقاع و  نابز  هاگیاج  قرف 

یم نخـس  هدیجنـسن  ای  هدیجنـس  هک  یناسک  هرابرد  تسا  ییابیز  هیانک  هدومرف  نایب  هنامیکح  راتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هچنآ 
ُْبلَق ،َو  ِِهْبلَق َءاَرَو  ِِلقاَْعلا  ُناَِسل  ( ؛» تسوا نابز  تشپ  قمحا  بلق  هک  یلاح  رد  دراد  رارق  وا  بلق  تشپ  لقاع  نابز  :» دیامرف یم  دـنیوگ 

( . ِِهناَِسل َءاَرَو  ِقَمْحَْألا 

رد دعب  دیوگ و  یم  نخس  تسخن  قمحا  هک  یلاح  رد  دیوگ  یم  نخس  سپس  دنک  یم  هشیدنا  تسخن  لقاع  ناسنا  هک  نیا  هب  هراشا 
هاگ نوزومان و  قمحا  نانخـس  یلو  ؛ تسا هدیجنـس  دـیفم و  ، نوزوم ، هدـش باسح  لقاع  نانخـس  لیلد  نیمه  هب  دور  یم  ورف  هشیدـنا 

.وا دوخ  نایز  رب  كانرطخ و 

: میناوخ یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  یثیدح  رد  تسا و  هدمآ  هبطخ 176  رد  یبلاج  حرش  اب  ترابع  نیمه 
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ٍءْیَِـشب َّمَه  اذإَف  ِِهْبلَق  َمامأ  ِِقفانُْملا  ُناـِسل  َّنإ  ِِهناـِسِلب َو  ُهاـْضمأ  َُّمث  ِِهْبلَِقب  ُهُرِّبَدَـت  ٍءْیَِـشب  َمَّلَکَتَی  ْنأ  َدارأ  اذإَـف  ِِهْبلَق  َءارَو  ِنِمؤُْملا  ُناـِسل  َّنإ  »
تسخن دیوگب  ینخس  دهاوخ  یم  هک  یماگنه  اذل  ، تسا وا  رکف ) و   ) بلق تشپ  نامیا  اب  ناسنا  نابز  ِِهْبلَِقب ؛ هَرَّبَدَتَی  َْمل  ِِهناِسِلب َو  ُهاْضمأ 

یم يزیچ  هب  میمـصت  هک  یماگنه  اذـل  ، تسا وا  بلق  ولج  قفانم  نابز  یلو  ، دزاس یم  يراج  شنابز  رب  سپـس  دـنک  یم  ّربدـت  نآ  رد 
. ( ،ج 5،ص 195 ءاضیبلا هجحملا  «. ) . دزاس یم  يراج  شنابز  رب  ّربدت  هنوگ  چیه  نودب  دریگ 

.تسا هتخومآ  وا  زا  ار  نخس  نیا  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ملع  باب  مالسلا  هیلع  یلع  هک  اجنآ  زا 

: هدومرف نایب  يرگید  فیطل  ترابع  اب  ار  نخس  نیا  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 

نازیم !«.) . تسوا بلق  رد  میکح  صخـش  ناـهد  وا و  ناـهد  رد  قـمحا  رکف ) و   ) بلق ِِهْبلَق ؛ یف  ِمیکَْحلا  ِمَفَو  ِهِـمَف  یف  ِقَمْحأـْلا  ُبـْلَق  »
. ( ،ح 18176 همکحلا

روظنم تسا و  شزرارپ  زیگنا و  تفگـش  بلاطم  زا  نخـس  نیا  :» دیوگ یم  زیمآ  تمکح  مالک  نیا  رکذ  زا  سپ  یـضر  دّیـس  موحرم 
زا هک  ینانخـس  قمحا  یلو  ؛ تقد رکف و  شیوخ و  لـقع  اـب  تروشم  زا  دـعب  رگم  دریگ  یمن  راـک  هب  ار  شناـبز  لـقاع  هک  تسا  نیا 

ایوگ نیاربانب  ، دریگ یم  یـشیپ  شیأر  تقد  هشیدنا و  رکف و  هب  هعجارم  رب  دیوگ  یم  تقد  نودـب  هک  ییاه  فرح  درپ و  یم  شنابز 
ِِهب ُدارُْملا  ،َو  ِهَفیرَّشلا ِهَبیجَْعلا  ِیناعَْملا  َنِم  اذـه  ُیـضَّرلا َو  َلاق  ( ؛» تسوا نابز  تشپ  قمحا  بلق  هتفرگ و  رارق  وا  بلق  تشپ  لقاع  نابز 

ِهِرِْکف َو َهَعَجاُرم  ِهِمالَک  ِتاتَلَف  ِِهناِسل َو  ِتافَذَـح  ُِقبْـسَت  ُقَمْحْألا  َو.ِهَرْکِْفلا  ِهَِرماُؤم  ِهَّیِوَّرلا َو  ِهَرَواشُم  َدـَْعب  ّـالإ  ، ُهَناـِسل ُُقلْطَی  ـال  َلـِقاْعلا  َّنأ 
( . ِِهناِسِلل ٌِعبات  ِقَمْحْألا  ُْبلَق  َنأک  ،َو  ِِهْبلَِقل ٌِعبات  ِِلقاْعلا  ُناِسل  َناکَف  ِِهیأَر  َهَضَخامُم 

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said the following: "The tongue of the wise man is behind his
.” heart, while the heart of the fool is behind his tongue

Sayyid ar-Radi says the following: “This sentence has an unusual and beautiful
meaning. It means that the wise man does not speak with his tongue except after
consulting his mind and exercising his imagination, but the fool quickly utters
whatever comes to his tongue without pondering on it. In this way, the tongue of the

.” wise man follows his heart while the heart of the fool follows his tongue

قمحا شهوکن  رد  : 41 تمکح

هراشا

هلوق وه  رخآ و  ظفلب  ینعملااذه  مالسلا  هیلع  هنع  يوردق  و 
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ِِهبلَق ِیف  ِِلقاَعلا  ُناَِسل  ِهِیف َو  ِیف  ِقَمحَألا  ُبلَق 

دحاو امهانعمو 

اه همجرت 

یتشد

 . دراد رارق  وا  بلق  رد  لقاع  نابز  و  وا ، ناهد  رد  قمحا  بلق  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 

يدیهش

ینعم و   ] وا لد  رد  دنمدرخ  نابز  تسوا و  ناهد  رد  درخیب  لد  هک ]: تسا  هدـش  تیاور  ترـضح  نآ  زا  رگید  یظفل  هب  ینعم  نیا  [و 
[ .تسا یکی  ود  ره 

یلیبدرا

رد دنمدرخ  نابز  تسوا و  ناهد  رد  نادان  لد  هک  تسوا  راتفگ  نآ  رگید و  ظفلب  ینعم  نیا  ترـضح  نآ  زا  تسیورم  هک  قیقحتب  و 
تسیکی مالک  ود  ره  ینعم  تسوا و  لد 

یتیآ

: ترابع نیا  دننام  تسا ، هدمآ  مه  يرگید  تارابع  هب  ترضح  نآ  زا  ینعم  نیا 

.تسا ینعم  کی  ود  ره  و  شلد ، رد  لقاع  نابز  تسوا و  ناهد  رد  قمحا  لد 

نایراصنا

بلق رد  دـنمدرخ  نابز  ،و  وا ناهد  رد  قمحا  لد  : تسا ترـضح  نآ  نخـس  نآ  هدـش و  تیاور  ترـضح  زا  رگید  یظفل  هب  اـنعم  نیا 
 . تسا یکی  هلمج  ود  ره  يانعم  و.تسوا 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

مثیم نبا 

دیدحلا یبا 
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یناشاک

نیا رخا ) ظـفلب  ینعملااذـه  : ) مالـسلا هیلع  ترـضح  نآ  زا  تسا  هدـش  هدرک  تیاور  هک  قیقحت  هب  و  مالـسلا ) هیلع  هنع  يور  دـق  (و 
لد ینعی  هیف ) یف  قمحـالا  بلق   ) هک تسا  ترـضح  نآ  لوق  نآ  و  هلوق ) وـه  و   ) تراـبع نیا  زا  ریغ  یتراـبع  هب  رگید  ظـفل  هب  ینعم 
لوا ترابع  ترابع و  نیا  ینعم  و  دحاو ) امهانعم  و   ) تسا وا  لد  رد  لقاع  نابز  و  هبلق ) یف  لقاعلا  ناسل  و   ) تسا وا  ناهد  رد  قمحا 

لقع رظن  رد  تسا  یکی  لاملاب 

یلمآ

ینیوزق

رد لقاع  نابز )  ) تسا و وا  ناـهد )  ) رد قمحا  لد )  ) ظـفل نیا  هب  دـنا  هدرک  تیاور  ترـضح  نآ  زا  مه  رگید  یعون  ار  بلطم  نیا  و 
سپ دـنک  لمات  لـقاع  نوچ  و  تسا ، هداـهن  ناـبز )  ) ياـج هب  شلد  اـیوگ  دـیوگب  هدرکن  هشیدـنا  قمحا  هک  اـجنآ  زا  تسا ، وا  لد ) )

( هیلع هللا  تاولص   ) هدومرف وکین  هچ  تسا و  هداهن  لد )  ) ياج رد  شنابز  ایوگ  دیوگب 

یجیهال

تـسا هدش  تیاور  ینعی و  .هبلق » لقاعلا  ناسل  هیف و  یف  قمحالا  بلق  : » مالـسلا هیلع  هلوق  وه  رخآ و  ظفلب  ینعملا  اذه  هنع  يور  دق  و 
دعب وا  ندیمهفن  ینعی  تسا ، وا  نهد  رد  نادان  لد  هک  مالسلا  هیلع  تسوا  لوق  ظفل  نآ  رگید و  ظفل  هب  ینعم  نیا  مالـسلا  هیلع  وا  زا 

.تسا وا  ندیمهف  زا  دعب  وا  راتفگ  ینعی  تسا ، وا  لد  رد  اناد  نابز  تسوا و  راتفگ  زا 

ییوخ

لابند دنمدرخ  نابز  همجرتلا : .هبلق  یف  لقاعلا  ناسل  و  هیف ، یف  قمحالا  بلق  وه : رخآ و  ظفلب  مالکلا  اذـه  مالـسلا ) هیلع   ) هنع يور  و 
یناعم زا  مالسلا ) هیلع   ) یلع نایب  نیا  هدومرف : هلمج  نیا  حرش  رد  هللا  همحر  یضردیس  .تسوا  نابز  لابند  درخبان  لد  و  تسوا ، لد 

لد رد  هکنیا  زا  سپ  رگم  درواینرب  مد  دیاشگن و  نخس  هب  بل  دنمدرخ  هک  تسنیا  دوصقم  و  تسا ، دنمجرا  روآ و  تفگش  رکتبم و 
كاچ زا  رایتخا  یب  دنک و  ینارپ  نابز  هدیجنسن  درخبان  یلو  دنک ، هتفس  دهن و  نایم  رد  ار  نآ  درخ  لقعاب و  دجنسب و  ار  دوخ  نخس 

وا لد  لابند  دنمدرخ  نابز  ایوگ  رظن  نیا  هب  دریگ ، یشیپ  شرظن  شجنس  ریبدت و  رب  شنخـس  دزیر و  نوریب  راومهان  تاملک  شناهد 
یم نخـس  هدیجنـسان  هک  تسوا  نابز  سپ  رد  قمحا  درخباـن و  لد  اـیوگ  و  دـیوگ ، یم  نخـس  دـعب  دـنک و  یم  رکف  لوا  دراد  رارق 

.تسوا لد  رد  دنمدرخ  نابز  و  تسوا ، ناهد  رد  قمحا  لد  هک : هدش  تیاور  ترضحنآ  زا  مه  رگید  ریبعتب  نخس  نیا  و  دیوگ ،

لطاب ياهنخس  دیوگن  ورنیا  زا  لد   *** سپ ردنا  دنمدرخ  نابز 

لماک تسه  وا  بلق  نابز  تشپ  هک   *** دوارت قمحا  لطاب ز  ياهنخس 

يرتشوش
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هینغم

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

، تسا وا  ناهد  رد  قمحا  لد  تسا : راوگرزب  نآ  مالک  نآ  هدش و  تیاور  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  زا  مه  رگید  ظفل  هب  ینعم  نیا  و 
.تسا یکی  شیامرف  ود  ره  ینعم  و  وا ، لد  رد  لقاع  نابز  و 

ینامز

شناهد رد  قمحا  بلق  .هبلق ) یف  لقاعلا  ناسل  هیف و  یف  قمحالا  بلق  : ) تسا هدـش  لـقن  ترـضح  نآ  زا  يرگید  ناـیب  اـب  بلطم  نیا 
دنچ هب  هک  دـنک  یم  لقن  دروم  نیا  رد  ار  ناقمحا  ياهناتـساد  زا  هحفـص  تشه  دـیدحلا  یبا  نبا  .شبلق  رد  لقاع  نابز  دـشاب و  یم 
رامق وا  اب  بهلوبا  دوب  شیرق  ياهقمحا  زا  یموزخم  ماـشه  نب  صاـع  .دوش  یم  هراـشا  تسا  یفلتخم  قیاـقح  ياـیوگ  هک  نآ  هنومن 

رد درب  ار  همه  دز و  رامق  شدوخ  دنزرف و  نز ، يور  زاب  .درب  دز و  رامق  شا  هناخ  يور  سپس  .درب  وا  زا  شتورث و  يور  درک  يزاب 
نیا .دش  هتـشک  باطخ  نب  رمع  تسدـب  گنج  رد  داتـسرف و  دوخ  ياجب  ار  وا  بهلوبا  ردـب  گنج  رد  .دـیدرگ  بهلوبا  مالغ  هجیتن 

کلملادبع نب  دیزی  نب  نامیلـس  يزور  .مینک  یم  هدـهاشم  متا  نرق  رد  ار  شنوگانوگ  ياه  هنومن  هک  مالـسا  زا  لبق  تیلهاج  تسا 
شاب تکاس  وت  رب  گرم  تفگ  یـسک  دهد  ماجنا  یلمع  نم  اب  تساوخ  یم  یعقوم  دوب  راکتیانج  وا  ار  دیلو  دنک  تنعل  ادخ  تفگ :

.دش ضوع  شریسم  هک  داتفا  دارفا  هنوگنیا  تسد  هب  مالسا  تشونرـس  ضبن  .دوب  روسج  وا  هداد  ماجنا  هدرک  دصق  رگا  دنگوس  ادخب 
نومام دـتفایب ! لهاج  تسد  رد  شتواضق  هک  يدنمـشناد  یتخـس  تفگ : همامث  تسا ؟ مادـک  تخـس  يالب  دیـسرپ  همامث  زا  نوماـم 

مه ار  ندیشک  سفن  وا  دوب  هدرک  نادنز  ریبک  رورسم  شیپ  ارم  دیشرلا  نوراه  تفگ : همامث  یئوگ  یم  اجک  زا  ار  بلطم  نیا  تفگ :
! ریما متفگ : دناوخ  لوعفم  هغیـص  هب  ار  نیبذکملل ) ذئموی  لیو   ) هیآ وا  دناوخ  یم  نارق  مدینـش  بش  کی  دوب  هدرک  لکـشم  ام  يارب 

نم باوج  رد  ریما  .ینک  یم  تمذـم  ار  ناـنآ  هک  دوش  یم  ناربمغیپ  روظنم  لاذ  حـتف  هب  نوچ  دـیناوخب ) لاذ  رـسکب   ) نیبذـکم دـیاب 
.مدید ار  گرم  هک  داد  هجنکـش  ارم  ردقنآ  .مراذـگب  هدـنز  بشما  ار  وت  رگا  منامن  هدـنز  .یتسه  يردـق )  ) هک ما  هدینـش  نم  تفگ :

دنک تنعل  ادـخ  تفگ  دیـسر ، سوجم  هملک  هب  دوخ  ياهینارنخـس  رد  زور  کـی  وا  .درک  باـختنا  بلک  هفیاـط  زا  یمکاـح  هیواـعم 
ربخ .منک  یمن  مردام  اب  ار  راک  نیا  دنهدب  نم  هب  مهرد  رازه  هد  رگا  دنگوس  ادـخب  دـنوش  یم  رتسبمه  دوخ  ناردام  اب  ار  نایـسوجم 

.درک لزع  ار  وا  .دش  یم  رتسبمه  دوخ  ردام  اب  دنداد  یم  وا  هب  رتشیب  رگا  ایآ  دنک  شتشز  ادخ  تفگ : هیواعم  .دیسر  هیواعم  شوگب 

يزاریش دمحم  دیس 

الب هناسلب  هلوقی  هبلقب  رمی  امف  هیف ) یف  قمحالا  بلق  (: ) مالـسلا هیلع  هلوق  وه  رخآ و  ظفلب  ینعملا  اذـه  مالـسلا  هیلع  هنع  يور  دـق  (و 
جرخی ذا ال  هبلق ، یف  هناسل  ناکف  يورت ، رکفت و  اذا  الا  یـشب ء  ملکتی  الف  هبلق ) یف  لقاعلا  ناسل  و   ) همف یف  هبلق  ناـک  ریکفت ، هیور و 

(. دحاو امهانعم  و   ) هنیبت بلقلا و  هروشم  نع  الا  مالکلا 
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يوسوم

.دـحاو امهانعم  .هبلق و  یف  لقاعلا  ناسل  و  هیف ، یف  قمحـالا  بلق  هلوق : وه  و  رخآ ، ظـفلب  ینعملا  اذـه  مالـسلا ) هیلع   ) هنع يور  دـق  و 
 … مدقت ام  یلا  عجری  اذه  رکفت و  دعب  الا  هقلطی  لقاعلا ال  امنیب  قمحالا  نم  هیور  نودب  ردصی  مالکلاف  حرشلا :

یناقلاط

مراکم

مالسلا هیلع  هنع  يور  دق  و 

، ِهِیف ِیف  ِقَمْحَْألا  ُْبلَق  ِِهلْوَق : َوُهَو  ، ٍرَخآ ٍظْفَِلب  ینْعَْملا  اذه 

 . ٌدِحاو امُهانْعَم  َو.ِِهْبلَق  ِیف  ِِلقاَْعلا  ُناَِسل  َو 

تسوا ناهد  رد  قمحا  بلق  : دومرف هک  تسا  هدش  لقن  تروص  نیدب  يرگید  ریبعت  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  ، لبق هیامرپ )  ) هلمج نامه 
تهابـش هک  هلمج  نیا  كرادـم  هنامیکح : راتفگ  دنـس  .دـننک . (  یم  وگزاب  ار  اـنعم  کـی  ود  ره  و  شبلق ! نورد  رد  لـقاع  ناـبز  و 

 ( .دش رکذ  ًالبق  دراد  هتشذگ  هنامیکح  هلمج  اب  يدایز 

قمحا لقاع و  قرف  مه  زاب 

نیدـب يرگید  ریبعت  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  لبق  هیامرپ  هلمج  نامه  :» دـیوگ یم  هناـمیکح  نخـس  نیا  زاـغآ  رد  یـضر  دّیـس  موحرم 
اذـه مالـسلا  هیلع  ُْهنَع  َيِوُر  ْدَـق  َو  ( ؛» دراد رارق  شبلق  نورد  رد  لقاع  نابز  تسوا و  ناهد  رد  قمحا  بلق  :» تسا هدـش  لـقن  تروص 

( . ِِهْبلَق ِیف  ِِلقاَْعلا  ُناَِسل  ،َو  ِهِیف ِیف  ِقَمْحَْألا  ُْبلَق  : ِِهلْوَق َوُه  ،َو  ٍرَخآ ٍظْفَِلب  ینْعَْملا 

( . .ٌدِحاو امُهانْعَم  َو  ( ؛» دننک یم  وگزاب  ار  انعم  کی  ود  ره  و  :» دیازفا یم  سپس 

بلق نورد  رد  : دیامرف یم  اجنیا  رد.تسوا  لقع )  ) بلق تشپ  لقاع  نابز  : دیامرف یم  لوا  ریبعت  رد  هک  تسا  نآ  ریبعت  ود  نیا  توافت 
.تسوا ناهد  رد  : دیامرف یم  اجنیا  رد  تسوا و  نابز  تشپ  قمحا  بلق  : دومرف یم  اجنآ  رد  تسوا و 

یب لـقاع  دارفا  هک  نیا  نآ  دراد و  تقیقح  کـی  هـب  هراـشا  ود  ره  تـسا و  یحیحـص  اـبیز و  ییاـنک  يریبـعت  ناـیب  ود  ره  نـیقی  هـب 
سپس هدیسررب و  تقد  هب  ار  دوخ  راتفگ  ِتبسانم  مدع  تبسانم و  ، نایز دوس و  ، حبق نسح و  دنیوگ ؛ یمن  نخس  تقد  رکف و  ، هعلاطم

راثآ هب  هک  دـعب  دـنیوگ و  یم  هعلاطم  یب  ار  ینخـس  ؛ دنتـسه نآ  سکع  هب  نادان  دارفا  هک  یلاح  رد  دـننک  یم  يراج  نابز  رب  ار  نآ 
؟ مییوگب ار  ینخس  نینچ  ام  دوب  حالص  ایآ  هک  دنور  یم  ورف  رکف  رد  دندرک  دروخرب  شرابنایز 

تسا هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  يرتشیب  حرش  اب  مالسلا  هیلع  ماما  مالک  نومـضم  نیمه  ءاضیبلا  هجحم  باتک  رد 
: دیامرف یم  هک 
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ٍءْیَِـشب َّمَه  اذإَف  ِِهْبلَق  َمامأ  ِِقفانُْملا  ُناـِسل  َّنإ  ِِهناـِسِلب َو  ُهاـْضمأ  َُّمث  ِِهْبلَِقب  ُهُرِّبَدَـت  ٍءْیَِـشب  َمَّلَکَتَی  ْنأ  َدارأ  اذإَـف  ِِهْبلَق  َءارَو  ِنِمؤُْملا  ُناـِسل  َّنإ  »
لقع اب  تسخن  دـیوگب  ینخـس  دـنک  هدارا  هک  یماگنه  تسوا و  لقع )  ) بلق تشپ  رد  نمؤم  نابز  ؛  ِِهْبلَِقب هَرَّبَدَـتَی  َْمل  ِِهناِسِلب َو  ُهاْضمأ 

هب میمـصت  هک  یماگنه  تسوا  لقع )  ) بلق ولج  قفانم  نابز  یلو  دزاـس  یم  يراـج  شناـبز  رب  سپـس  دـنک  یم  یـسررب  ار  نآ  دوخ 
«. دزاس یم  يراج  شنابز  رب  هعلاطم  نودب  دریگب  يزیچ 

: میناوخ یم  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  زا  يرگید  ثیدح  رد 

«. ) تسوا لقع  نازیم  رب  لیلد  دوش  یم  يراج  یناسنا  ره  نابز  رب  هک  ینانخـس  ِِهناِسل ؛ یلَع  يرْجَی  اِمب  ٍءِْرما  ِّلُک  ِلـْقَع  یلَع  ُّلَدَتْـسَی  »
.( ،ص 209،ح 4033 مکحلاررغ .

: تسا هدمآ  يرت  هاتوک  ترابع  رد  باتک  نامه  رد  زین 

 ( .نامه «. ) . تسوا لقع  رایعم  ناسنا  نخس  ِِهْلقَع ؛ ُنازیم  ِلُجَّرلا  ُمالَک  »

: دمآ دهاوخ  هلمج 392  رد  راصق  تاملک  نیمه  همادا  رد 

«. تسا هدش  ناهنپ  وا  نابز  ریز  ناسنا  تیصخش  اریز  ؛ دیوش هتخانش  ات  دییوگب  نخس  ِِهناَِسل ؛ َتْحَت  ٌءُوبْخَم  َءْرَْملا  َّنِإَف  اُوفَْرُعت  اوُمَّلَکَت  »

زین ناهانگ  مهم  تمسق  نابز و  اب  تاعاط  هدمع  تمسق  مینیب  یم  مینک  تقد  تائیس  ناهانگ و  تاعاط و  تادابع و  دروم  رد  هاگره 
دـشاب ناسنا  لقع  رایتخا  رد  هک  ینابز  ، سکع هب  تسا و  یگرزب  يالب  دـشابن  شبحاص  رایتخا  رد  هک  ینابز  نیاربانب  ، تسا ناـبز  اـب 

.تسا یناوارف  تاعاط  تاکرب و  عبنم 

یم ار  لقاع  هن  ؛ تسا ناشیا  یتاذ  اه  ناـسنا  رد  تقاـمح  لـقع و  هک  دـیآ  یم  شیپ  لاؤس  نیا  اـجنیا  رد  قمح  لـقع و  یعقاو  موهفم 
.شهوکن شتقامح  رب  ار  قمحا  هن  درک و  شیاتس  شلقع  رب  ناوت 

دراد يرامیب  یعون  عقاو  رد  تسا  قمحا  اتاذ  هک  یـسک.تسا  یباستکا  تقامح  لـقع و  اـجنیا  رد  روظنم  هک  تسا  نیا  لاؤس  خـساپ 
ناکین و اب  ؛ دزاس یم  مهارف  دوخ  هدارا  اب  ار  تقاـمح  ناـسنا  هاـگ  یلو  ؛ دوش هجلاـعم  نارگید  هلیـسو  هب  دـیاب  ناـکما  تروص  رد  هک 

یتسود حرط  رورـش  نادان و  دارفا  اب  دور و  یم  سفن  ياوه  لابند  هب  سکع  رب  دنک و  یمن  ترـشاعم  نادـنمدرخ  نالقاع و  ناکاپ و 
شیپ يزاس  تشونرس  هلئسم  هک  یماگنه  دراد و  یم  رب  ماگ  لهج  يداو  رد  دوخ  رایتخا  اب  دنک و  یم  اهر  ار  ملع  لیصحت  ، دزیر یم 

یم بآ  هب  رادگ  یب  هدرک و  كرت  ار  اهنیا  همه  دهاوخب  رظن  نآ  نیا و  زا  دزادرپب و  تروشم  هب  ، دنک لمأت  دناوت  یم  هک  نیا  اب  دیآ 
.تسا یتقامح  نینچ  زا  ترضح  شهوکن.دوش  یم  باقرغ  راتفرگ  دنز و 

: دیامرف یم  مکحلاررغ  رد  مالسلا  هیلع  ماما  هک  هنوگ  نامه 

ملع و كرت  اب  لباقم  هطقن  رد  (و  .دوش یم  نوزفا  هبرجت  ملع و  اـب  هک  تسا  يا  هزیرغ  لـقع  ِبُراـجَّتلِاب ؛ ِْملِْعلاـِب  ُدـیزَت  ٌهَزیرَغ  ُلـْقَْعلا  »
.( ،ص 53،ح 443 مکحلاررغ («. ) . ددرگ یم  عیاض  براجت  زا  يریگ  هرهب  مدع 
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: میناوخ یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يرگید  ثیدح  رد 

باب ،ج 75،ص 247، راونالاراحب «. ) . تسا ناسنا  لقع  يروراب  ثعاب  تمکح  رد  ندرک  هاگن  َلْقَْعلا ؛ ُحَْقلَت  ِهَمْکِْحلا  ِیف  ِرَظَّنلا  ُهَْرثَک  »
.( 23

یسیلگنا

This very thought has been related from Imām Ali ibn Abū Tālib in a different way
thus: The heart of a fool is in his mouth, while the tongue of the wise man is in his

.heart.” The meaning of both sayings (40 and 41) is the same

دوش یم  ناهانگ  شزرمآ  ببس  يرامیب  هک  نیا  هرابرد  : 42 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ّطُحَی ُهّنَِکل  ِهِیف َو  َرجَأ  َال  َضَرَملا  ّنِإَف  َِکتاَئّیَِسل  ًاّطَح  َكاَوکَش  نِم  َناَک  اَم  ُهّللا  َلَعَج  اَهّلَتعا  ٍهّلِع  ِیف  ِِهباَحصَأ  ِضعَِبل  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 
ِهّیّنلا َو ِقدِِصب  ُلِخُدی  ُهَناَحبُـس  َهّللا  ّنِإ  ِماَدـقَألا َو  ِيدَـیألِاب َو  ِلَمَعلا  ِناَسّللِاب َو  ِلوَقلا  ِیف  ُرجَألا  اَّمنِإ  ِقاَروَألا َو  ّتَح  اَهّتُحَی  ِتاَئّیّـسلا َو 

َهّنَجلا ِهِداَبِع  نِم  ُءاَشَی  نَم  ِهَِحلاّصلا  ِهَریِرّسلا 

ام یلع  قحتسی  ضوعلا  نأل  ضوعلا  هیلع  قحتسیام  لیبق  نم  سیل  هنأل  هیف  رجأال  ضرملا  نإ  مالـسلا  هیلع  قدص  لوقأو  یـضرلا  لاق 
هلباقم یف  ناک  ام  یلع  ناقحتسی  باوثلاو  رجألاو  کلذ  يرجم  يرجیام  ضارمألاو و  مالآلا  نم  دبعلاب  یلاعت  هللا  لعف  هلباقم  یف  ناک 

.بئاصلا هیأرو  بقاثلا  هملع  هیضتقیامک  مالسلا  هیلع  هنیبدق  قرف  امهنیبف  دبعلا  لعف 

اه همجرت 

یتشد

رد داد ، رارق  تناهانگ  نتـساک  بجوم  يرامیب )  ) يراد تیاکـش  نآ  زا  هک  ار  هچنآ  ادخ  دومرف : دوب  رامیب  هک  شنارای  زا  یکی  هب  و 
و نابز ، هب  راتفگ  رد  شاداپ  انامه  و  دزیر ، یم  يزییاپ  گرب  نانوچ  ار  اهنآ  و  درب ، یم  نیب  زا  ار  ناهانگ  اّما  تسین  یـشاداپ  يرامیب 

دراو دهاوخب  هک  ار  شناگدنب  زا  سک  ره  كاپ ، نورد  و  تسار ، ّتین  رطاخ  هب  ناحبس  يادخ  و  تساه ،  مدق  اه و  تسد  اب  رادرک 
 . درک دهاوخ  تشهب 

هک تسا  یئاهزیچ  زا  يرامیب  درادـن ، یـشاداپ  يرامیب  هک  داـب » وا  رب  ادـخ  دورد   » مالّـسلا هیلع  یلع  ماـما  تفگ  تسار  : ) میوگ یم 
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اه و يرامیب  یگدـنز و  تامیالمان  رد  دوخ ، هدـنب  هب  تبـسن  تسا  گرزب  دـنوادخ  راتفر  ربارب  رد  ضوع  و  دراد ، ضوع  قاقحتـسا 
نآ مالّسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  توافت  ود  نیا  نیب  سپ  .دهد  یم  ماجنا  هدنب  هک  تسا  يراک  ربارب  رد  شاداپ  رجا و  اّما  اهنآ ،  دننامه 

 . دومرف نایب  دوخ ، ياسر  يأر  ذفان و  ملع  اب  ار 

يدیهش

نتـساک بجوـم  يراد  تیاکـش  نآ  زا  ار  هچنآ  ادـخ  .دوـمن ] هوکـش  يراـمیب  زا  وا  هک  یماـگنه  دوـمرف  دوـخ  ناراـی  زا  یکی  هب  [و 
رد دزم  و  ناتخرد ، گرب  نتـساریپ  نوچ  دیاریپ  یم  دـهاک و  یم  ار  ناهانگ  نکیل  تسین ، يدزم  يرامیب  رد  هچ  دـنادرگ ، تناهانگ 

دهاوخ هک  ار  هدنب  ره  هدنب - كاپ - داهن  تسار و  تین  رطاخ  هب  ناحبـس  يادخ  و  ناتـسد ،  اهماگ و  اب  رادرک  و  نابز ، هب  تسراتفگ 
هک تساهزیچ  هلمج  زا  يراـمیب  هچ  تسین ، دزم  يراـمیب  رد  هک  تفگ  تسار  مالّـسلا  هیلع  ماـما  میوگ ، یم  و   ] .دروآ رد  تشهب  هب 

اهدرد و نوچ  دـیآ ، هدـنب  رب  ادـخ  بناج  زا  هک  تسا  یتبیـصم  ـالب و  لـباقم  ضوع  قاقحتـسا  هک  ارچ  دزم - هن  تسا  ضوع  ار  نآ 
ذفان ملع  هکنانچ  ماما  تسا و  قرف  دزم  ضوع و  نایم  و  دنک ، هدنب  هک  تسا  يراک  لباقم  رد  شاداپ  دزم و  و  نآ ،  دـننام  اهیرامیب و 

[ .دومرف نایب  ار  نآ  دنک  اضتقا  وا  ياسر  يأر  و 

یلیبدرا

وت يرامیب  زا  هدش  عقاو  هچنآ  یلاعت  قح  دینادرگ  ناب  سک  نآ  دوب  هدـش  رامیب  هک  یـضرم  رد  ار  دوخ  نارای  زا  یـضعب  رم  دومرف  و 
وچمه ارنآ  دـشارت  یم  ار و  ناهانگ  دـنکفا  یم  نکیل  نآ و  رد  تسین  يدزم  چـیه  يرامیب  هک  یتسردـب  ار  وت  ناـهانگ  رم  نتخادـنا 

یم لخاد  ادخ  هک  یتسردب  تساهاپ و  اهتسدب و  رادرک  تسا و  نابزب  راتفگ  رد  دزم  هک  تسین  نیا  زج  تخرد و  ياهگرب  ندیشارت 
هک میوگ  یم  نم  هک  دیـس  تسا  هتفگ  تشهبب  دوخ  ناگدـنب  زا  دـهاوخ  یم  ار  هک  ره  هتـسیاش  نطاب  داقتعا و  تین و  یتسارب  دزاـس 

راوازـس هک  تسیزیچ  نآ  لیبق  زا  نآ  هک  اریز  نآ  رد  تسین  يدزم  چـیه  ار  يراـمیب  هک  یتسردـب  ترـضح  نآ  تسا  هدومرف  تسار 
يراج هچنآ  اهضرم و  اهملا و  زا  هدنب  اب  ادخ  لعف  لباقم  رد  هدش  عقاو  هچنآ  تسقحتسم و  ضوع  هک  اریز  یضوع  رب  نآ  رب  دنوشیم 

نایم سپ  هدنب  لعف  ربارب  رد  تسا  عقاو  هچنآ  رب  دندرگ  یم  راوازس  دنوشیم و  قحتسم  ود  ره  باوث  دزم و  نآ و  يارجم  رد  دوش  یم 
وا هدنـسر  هشیدـنا  عمـال و  ره و  اـب  شناد  ارنآ  هدرک  اـضتقا  هکناـنچ  تسا  هدومرف  ناـیب  هک  قیقحتب  رایـسب  تسا  قرف  ضوـع  رجا و 

باوصب

یتیآ

: دومرف نینچ  دوب  هدش  رامیب  هک  شباحصا  زا  یکی  هب 

یلو تسین ، یباوث  رجا و  يرامیب  رد  اریز  .هداد  رارق  تناهانگ  زا  نتـساک  ببـس  ینک ، یم  هوکـش  نآ  زا  هک  ار  وت  يرامیب  دـنوادخ 
.ياپ تسد و  هب  رادرک  تسا و  نابز  هب  راـتفگ  لـصاح  باوث ، رجا و  .دـنزیر  یم  ناـتخرد  گرب  هک  ناـسنآ ، دزیر ، یم  ار  ناـهانگ 

.درب یم  تشهب  هب  دهاوخ ، هک  ار  سک  ره  كاپ ، نطاب  تین و  قدص  ببس  هب  دنوادخ 

هک تسا  ییاهزیچ  زا  يرامیب  اریز  تسین  یباوث  رجا و  يرامیب  رد  تسا و  هتفگ  تسار  مالـسلا ) هیلع   ) ماما دـیوگ : یم  یـضر  دـیس 
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رد باوث  رجا و  یلو  دسر ، یم  هدـنب  رب  دـنوادخ  يوس  زا  هک  تسا  ییاهیرامیب  اهدرد و  ربارب  رد  ضوع  .دزم  هن  تسا  ضوع  ار  نآ 
نایب شیوخ  باوص  يأر  ذـفان و  ملع  اب  ماـما  هک  تسا  یقرف  باوث  ضوع و  ناـیم  سپ  تسا  هدز  رـس  هدـنب  زا  هک  تسا  یلمع  ربارب 

.تسا هدومرف 

نایراصنا

 : دومرف ، دوب هدش  رامیب  هک  یتقو  هب  شنارای  زا  یکی  هب  ترضح  نآ  و 

نوچمه ار  ناهانگ  یلو  تسین  يرجا  يرامیب  رد  اریز  ، داد رارق  تناـهانگ  طوقـس  ببـس  هدیـسر  وت  هب  يراـمیب  زا  ار  هچنآ  دـنوادخ 
ضحم ناحبـس  دـنوادخ   . تساپ تسد و  هب  لمع  ،و  نابز هب  راتفگ  رد  شاداپ.دزیر  یم  هدـنورپ  هحفـص  زا  تخرد  زا  اهگرب  نتخیر 

 . دنک یم  تشهب  دراو  دهاوخب  ار  شناگدنب  زا  مادک  ره  نطاب ، یگتسیاش  ّتین و  قدص 

هک تسا  يروما  هلمج  زا  يرامیب  هکنیا  هچ  ، تسا حیحـص  « تسین شاداپ  ادـخ  بناج  زا  ار  يرامیب  » هدومرف ماما  هکنیا  : دـیوگ فلؤم 
و دسر ،  یم  دبع  هب  ادخ  بناج  زا  هک  تساهنیا  لاثما  اهیرامیب و  اهدرد و  ربارب  رد  ضوع  قاقحتسا  اریز  ، دزم هن  تسا  ضوع  ار  نآ 

تسا قرف  شاداپ  ضوع و  نیب  باسح  نیا  يور  ، ددرگ یم  اهنآ  قحتسم  دهد و  یم  ماجنا  دبع  هک  تسا  يراک  ربارب  رد  شاداپ  رجا 
 . هدومن نایب  دوخ  تسرد  بئاص و  يأر  ذفان و  ملع  اب  ار  قرف  نآ  ماما  هک 

اه حرش 

يدنوار

بونذـلا راشتنا  نارفغلا و  ببـس  ضرملا  نوکی  ینعی  اهعطقی ، اهقرفی و  يا  قاروالا : تحاهتحتی  لحرلا و  جرـسلا و  طح  نم  طحی  و 
سیل هیف  رجا  ضرملا ال  نا  مالـسلا  هیلع  همالک  ریـسفتل  دیـسلا  لوق  .نصغلا و  نم  قرولا  راشتناک  اهطوقـس  اـهباهذ و  ضیرملا و  نم 

ضوعلا کلذ و  یلع  باوثلا  رجا  هل  ناک  اباستحا  هیلع  هللا  اهلمح  یتلا  هقشملا  لمتحا  اذا  ضیرملا  نال  کلذ  و  قالطالا ، یلع  کلذ 
.ضوعلا رابتعالا  لیبس  یلع  املا  ناک  اذا  هللا  لعف  یلع  باوثلا و  اعورشم  ناک  اذا  دبعلا  لعف  یلعف  ضیرملا ، یلع 

يردیک

.کلذ یلع  بیثا  اباستحا  لمح  ام  ضیرملا  لمتحا  اذا  و  ضوعلا ، ملالا  درجمب  ضیرملل  هیف : رجا  ضرملا ال 

مثیم نبا 

هتبلا هداد ، رارق  تناهانگ  ندـش  فرطرب  ثعاب  ار  وت  جـنر  دـنوادخ ، : ) دومرف دوب  رامیب  هک  شناراـی  زا  یکی  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما
نابز راتفگ  يورگ  رد  شاداپ  هکلب  دزیر ، یم  ناتخرد  گرب  دننام  ار  اهنآ  و  درب ، یم  نیب  زا  ار  ناهانگ  اما  درادـن ، یـشاداپ  يرامیب 

(. دزاس یم  تشهب  دراو  یلدکاپ  یگتـسیاش و  لیلد  هب  دهاوخب - شناگدنب  زا  ار  هک  ره  كاپ - دنوادخ  تساهاپ ، تسد و  رادرک  و 
يرامیب اریز  درادن ، یشاداپ  دوخ  يرامیب  هک  تسا  نیا  مالـسلا ) هیلع   ) ماما دوصقم  دیوگ : یم  دنک - تمحر  شیادخ  یـضردیس -

هدنب هب  تبـسن  اهنیا  ریظن  درد و  يرامیب و  زا  لاعتم  يادخ  لعف  هک  ور  نآ  زا  تسا ، نداد  ضوع  راوازـس  هک  تسا  ياهزیچ  لیبق  زا 
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ضوع و نیب  قرف  مالـسلا ) هیلع   ) ماما نیاربانب  دـهد ، یم  ماجنا  هدـنب  هک  تسا  يراک  ربارب  رد  اـهنت  شاداـپ  دزم و  اـما  دراد ، ضوع 
ناکما هچنادـب  دوخ ، یباحـص  يارب  مالـسلا ،) هیلع   ) ماما .تسا  هدرک  نایب  دوخ  ياسر  هشیدـنا ي  ناوارف و  ملع  ساسا  رب  ار  شاداپ 

نیا اب  تسا ، هتـساوخن  دزم  رجا و  وا  يارب  اما  تسا ، يرامیب  هلیـسو ي  هب  ناهانگ  نتفر  نیب  زا  ناـمه  هک  تسا ، هدومرف  اـعد  تشاد 
يروطنامه دریگ ، ماجنا  دیاب  هک  تسا  ییاهراک  ورگ  رد  شاداپ  رجا و  هک  تسا  نیا  بلطم  زار  .درادن  شاداپ  يرامیب  هک  لالدتسا 

: ترابع مالـسلا ) هیلع   ) ماما .تساهاپ  راتفگ و …  رد  شاداـپ  هک  یتسارب  تسا : هدومرف  هراـشا  ناـیب  نیا  اـب  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما هک 
یم يراک  ماجنا  هلزنم ي  هب  نآ  لاثما  نتفرگ و  هزور  دـننام  هک  یتداع  كرت  ره  روطنیمه ، و  تداـبع ، هب  مادـقا  زا  ار  اـهاپ )  ) مادـقا

، يرامیب هک  نیا  اما  .دریگ  یم  ماـجنا  ـالومعم  هک  یلمع  كرت  هن  تسا و  هدـنب  راـک  هن  يراـمیب  نکیل  .تسا و  هدروآ  هیاـنک  .دـشاب 
.تسا دسافم  ناهانگ و  مامت  هشیر ي  هک  رامیب ، بضغ  توهـش و  يورین  یتسارب  - 1 تسا : تهج  ود  هب  درب  یم  نیب  زا  ار  ناـهانگ 

شراگدرورپ فرط  هب  هانگ  زا  ینامیشپ  هبوت و  اب  لاح ، نآ  رد  ناسنا ، هک  تسا  نیا  يرامیب  ياضتقا  .دوش 2 - یم  تسس  هتسکش و 
اناعد رضلا  ناسنالا  سم  اذا  تسا : هدومرف  یلاعت  يادخ  هک  يروطنامه  دریگ ، یم  اهراک  لیبق  نآ  كرت  رب  میمصت  ددرگ و  یم  زاب 

هک یناهانگ  و  دنور ، یم  نیب  زا  يدوزب  دنا ، هدشن  نیزگیاج  سفن  تقیقح  رد  هک  ناهانگ  نآ  بیترت  نیا  هب  .امئاق  وا  ادعاق  وا  هنجل 
ماما .دندرگ  یم  فرطرب  ادـخ ، بناج  هب  تشگزاب  ینامیـشپ و  همادا ي  اب  يرامیب ، لوط  رد  هک  اسب  دـنا ، هدـمآرد  هکلم  تروص  هب 

هب ندودز - يزاس و  دوبان  تردـق  رد  هیبشت - باب  زا  هدروآ  هراعتـسا  ناهانگ  يدوبان  يارب  ار  يدوبان  طح : هملک ي  مالـسلا ) هیلع  )
اب ادـخ - هدـنب ي  هاگره  هک  تسا  هداد  هجوت  هتکن  نیا  رب  هللا …  نا  ترابع : اب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هاگنآ  .باتک  قاروا  ندرک  وحم 

هدش و وا  رب  شاداپ  رجا و  ندیـسر  هنیمز ي  دوخ ، نیا  دراذگب ، ادـخ  باسح  هب  ار  دوخ  يرامیب  جـنر  كاپ - یبلق  اب  تین و  قدـص 
نخـس .دنتمـسق  نیا  رد  دراو  زین  دـنهارمه  ادـخ  هب  برق  دـصق  اـب  هک  یتاـکلم  ندرب  نیب  زا  .ددرگ و  یم  تشهب  هب  وا  دورو  ثعاـب 

.تسا هلزتعم  بهذم  شور  هب  هللا - همحر  یضردیس -

دیدحلا یبا 

ِهِیف َو َرْجَأ  َضَرَْملا َال  َّنِإَف  َِکتاَئِّیَِـسل  ًاّطَح  َكاَوْکَـش  ْنِم  َْکنِم  َناَک  اَم  ُهَّللا  َلَـعَج  اَـهَّلَتْعا  ٍهَّلِع  ِیف  ِِهباَحْـصَأ  ِضْعَِبل  مالـسلا  هیلع  َلاَـق  َو 
ِقْدِِصب ُلِخُْدی  ُهَناَْحبُس  َهَّللا  َّنِإ  ِماَْدقَْألا َو  يِْدیَْألِاب َو  ِلَمَْعلا  ِناَسِّللِاب َو  ِلْوَْقلا  ِیف  ُرْجَْألا  اَمَّنِإ  ِقاَرْوَْألا َو  َّتَح  اَهُّتُحَی  ِتاَئِّیَّسلا َو  ُّطُحَی  ُهَّنَِکل 

 . َهَّنَْجلَا ِهِداَبِع  ْنِم  ُءاَشَی  ْنَم  ِهَِحلاَّصلا  ِهَریِرَّسلا  ِهَّیِّنلا َو 

ضوعلا نأل  ضوعلا  هیلع  قحتـسی  ام  لیبق  نم  هنأل  هیف  رجأ  ضرملا ال  نإ  مالـسلا  هیلع  قدـص  لوقأ  یلاعت و  هللا  همحر  یـضرلا  لاق  ]
ناقحتـسی باوثلا  رجألا و  کلذ و  يرجم  يرجی  ام  ضارمألا و  مالآلا و  نم  دـبعلاب  یلاعت  هللا  لعف  هلباـقم  یف  ناـک  اـم  یلع  قحتـسی 

 [ بئاصلا هیأر  بقاثلا و  هملع  هیضتقی  امک  مالسلا  هیلع  هنیب  دق  قرف  امهنیبف  دبعلا  لعف  لباقم  یف  ناک  ام  یلع 

هرهاظ و یلع  لمحی  الأ  لوقعلا و  هیلع  لدت  ام  قباطی  لیوأت  یلع  لصفلا  اذـه  یف  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  مالک  لمحی  نأ  یغبنی 
یلع انباحصأ و ال  لوق  یلع  هسفنب ال  تائیسلا  طحی  ضوعلا  نإ  لاقی  نأ  زجی  مل  ضوعلا  ناسنإلا  هیلع  قحتسا  اذإ  ضرملا  نأل  کلذ 
امأف باقعلا  باوثلا و  یف  الإ  مهدـنع  طباحت  مهنإف ال  انباحـصأ  امأ  طباحتلا و  یلإ  نوبهذـی  هئجرم ال  مهنإف  هیمامإلا  امأ  هیمامإلا  لوق 

امهدـحأ ناک  ثیح  نم  امهنیب  یفانتلا  رابتعاب  ناک  اـمنإ  باـقعلا  باوثلا و  نیب  طـباحتلا  نـأل  اـمهنیب  طـباحت  ـالف  ضوعلا  باـقعلا و 
هدحاو و لاح  یف  امظعم  اناهم  دحاولا  ناسنإلا  نوکی  نأ  لاحم  هناهإلا و  فافختسالا و  نمضتی  رخآلا  ماظعإلا و  لالجإلا و  نمضتی 
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دحاولا ناسنإلل  عمتجی  نأ  زاج  باقعلل و  ایفانم  نکی  مل  طقف  صلاخ  عفن  وه  امنإ  اماظعإ و  الالجإ و  نمـضتی  ـال  ضوعلا  ناـک  اـمل 
لبق هرخآلا  یف  هیلإ  لصوی  نأب  امإ  ایندـلا و  راد  یف  هیلع  ضوعلا  رفوی  نأـب  اـمإ  ضوعلا  باـقعلل و  اقحتـسم  هنوک  دـحاولا  تقولا  یف 
ناک يذـلا  ضوعلا  نم  الدـب  کلذ  لعجی  هباقع و  ضعب  هیلع  ففخی  نأ  امإ  رفاکلا و  قح  یف  کلذ  نم  عامجإلا  عنمی  مل  نإ  هباقع 
هیلع هدارأ  يذـلا  وه  حیحـص و  لیوأت  یلع  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  مالک  لعجی  نأ  بجو  کلذ  تبث  اذإ  هیلإ و  لصوی  نأ  هلیبس 

نع یلاـعت  هللا  طـحی  ملـألا  ضرملا و  نأ  وه  مـالکلا و  ملع  نوملکتملا  ملعت  هنم  یناـعملا و  هذـهب  ساـنلا  فرعأ  ناـک  هنـأل  مالـسلا 
اعقاو ضرملل و  ابقعتم  باقعلا  طاقسإ  ناک  املف  هناحبس  هنم  الضفت  هفلاسلا  هیـصاعم  یلع  باقعلا  نم  هقحتـسی  ام  هب  یلتبملا  ناسنإلا 
قلطی نأ  زاج  امک  قرولا  تح  اهتحی  تائیـسلا و  تائیـسلا ) .» هنع  طحی  :» ا طحی (  ضرملا  نأب  ظفللا  قلطی  نأ  زاج  لـصف  ـالب  هدـعب 

لیبس یلع  یلاعت  هللا  نم  اعقو  نیملکتملا  دـنع  عرزلا  دـلولا و  ناک  نإ  هتبنی  ءاملا  رذـبلا  یقـس  نأب  هأرملا و  لبحی  عامجلا  نأب  ظـفللا 
.ءاملا رذبلا  یقس  بیقع  عامجلا و  بیقع  کلذ  لعفی  نأ  هداعلا و  يرجأ  هنکل  باجیإلا و  یلع  رایتخالا ال 

.ریغ باقعلا ال  هنع  طقسیل  هضرمأ  امنإ  نوکی  باقعلل و  قحتسملا  ناسنإلا  ضرمی  یلاعت  هللا  نإ  لاقی  نأ  زوجی  تلق أ  نإف 

الإ هیلإ  هب  يزجملا  ضوعلا  صانتقا  نکمی  ثیح ال  الإ  ملألا  لازنإ  زوجی  ءادـتبا و ال  باقعلا  هنع  طقـسی  نأ  یلع  رداـق  هنـأل  ـال  تلق 
هبرـضأ امنإ  لوقی  هبرـضیف و  مهرد  فلأ  ورمع  یلع  دـیز  قحتـسی  نأ  زوجی  هنأ ال  يرت  اثبع أ ال  ملألا  لعف  ناـک  ـالإ  ملـألا و  قیرطب 

هل و اهتبهو  الهف  هل  نولوقی  هنوهفـسی و  ءالقعلا و  همذـت  هیلع و  مهاردـلا  نم  هقحتـسا  امل  اطقـسم  برـضلا  ملأ  نم  هلاـنی  اـم  لـعجأل 
اهیلإ عجریلف  هیمالکلا  یبتک  یف  روکذم  لئاسملا  هذه  یف  یصقتسملا  ثحبلا  هملؤت و  هبرـضت و  نأ  یلإ  هجاح  ریغ  نم  هنع  اهتطقـسأ 

 . مهنع اهطحت  اهنإ  لاقیل  صاعم  بونذ و  يوذ  اوسیل  ءایبنألاب و  لزنت  دق  مالآلا  نإف  اضیأ  و 

ضرملا ال ناک  امل  لاقف  اماسقأ  باوثلا  بابسأ  مسق  مالسلا  هیلع  هنإف  لصفلا  رخآ  یلإ  لوقلا  یف  رجألا  امنإ  مالـسلا و  هیلع  هلوق  امأف 
هب قحتـسی  يذـلا  ام  نیبی  نأ  بجو  هلعف  نم  ناک  ام  یلع  باوثلا  فلکملا  قحتـسی  امنإ  فلکملا و  لـعف  سیل  هنـأل  باوثلا  یـضتقی 

حراوجلا لاعفأف  بولقلا  لاعفأ  نم  امإ  حراوجلا و  لاعفأ  نم  امإ  العف  لـعفی  نأ  کـلذ  هب  فلکملا  قحتـسی  يذـلا  باوثلا و  فلکملا 
ناک نإ  اهب و  لعفی  ام  رثکأ  نأل  مادـقألا  يدـیألاب و  ناسللا  ادـع  حراوجلا  رئاس  نع  ربع  حراوجلا و  ضعبب  لمع  وأ  ناسللاب  لوق  امإ 
ردص نع  هسأرب  الیقث  ارجح  یحنی  نأ  وحن  ءانزلا و  نع  هنیصحت  اهنیصحت و  هب  دصق  اذإ  هتجوز  لجرلا  هعماجم  وحن  اهریغب  لعفی  دق 

نع مالـسلا  هیلع  ربعف  مدـنلا  نونظلا و  مولعلا و  رظنلا و  تادارإلا و  موزعلا و  یهف  بولقلا  لاعفأ  اـمأ  کـلذ و  ریغ  هلتقی و  دـق  ناـسنإ 
.سانجألا هذه  دیدعت  نع  کلذب  یفتکا  هحلاصلا و  هریرسلا  هینلا و  قدصب  هلوقب  کلذ  عیمج 

نوکی نأ  زوجی  تلق  نینمؤملا  ریمأ  هرصح  يذلا  رصحلا  مرخی  اذه  حیبقلا و  لعفی  الأ  یلع  باوثلا  قحتـسی  دق  ناسنإلا  نإف  تلق  نإف 
كرتلا ذخألا و  نع  ولخی  هردقب ال  رداقلا  نأ  یف  یلع  یبأ  بهذم  بهذی 

یناشاک

هک یضرم  رد  ار  دوخ  هباحص  زا  یکی  رم  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  تسا  هدومرف  اهلتعا ) هلع  یف  هباحـصا  ضعبل  مالـسلا  هیلع  لاقف  )
زا كاوکـش ) نم   ) هدـش عقاو  هچنآ  یلاعت  هناحبـس و  قح  دـینادرگ  ناک ) ام  هللا  لعج  : ) هک ار  لوق  نیا  نآ ، هب  سک  نآ  هدـش  رامیب 

هنکل  ) وا رد  يدزم  چیه  تسین  يرامیب  هک  یتسرد  هب  سپ  هیف ) رجا  ضرملا ال  ناف   ) وت ناهانگ  نتخادنا  کتایـسل ) اطح   ) وت يرامیب 
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ندیشارت هچمه  ار  تائیس  نآ  دشارت  یم  و  قاروالا ) تح  اهثحی  و   ) ار وت  دب  ياهرادرک  ناهانگ و  دنکفا  یم  نکل  و  تائیسلا ) طحی 
يوهش توق  رسک  رابتعا  هب  نآ  زا  یمامت  هب  تسا  ناهانگ  نآ  ندیزیر  ناتخرد ، زا  گرب  ندیـشارت  هب  وا  هبـش  هجو  تخرد  ياهگرب 

امنا و   ) تسا ترفغم  ثعاب  هک  هزعلا  بر  هاگرد  هب  وا  عوشخ  عوضخ و  هبانا و  هبوت و  هب  ضیرم  عوجر  دنبونذ و  ادـبم  هک  یبضغ  و 
مدق اهتـسد و  هب  ندرک  راک  رد  و  مادقالا ) يدیالاب و  لمعلا  و   ) تسا نابز  هب  راتفگ  رد  دزم  هک  یتسرد  هب  ناسللاب ) لوقلا  یف  رجالا 
دصق یتسار  یتسرد و  هطساو  هب  هینلا ) قدصب   ) دنادرگ یم  لخاد  یلاعت  هناحبس و  قح  هک  قیقحت  هب  و  لخدی ) هناحبس  هللا  نا  و   ) اه

( هنجلا  ) دوخ ناگدنب  زا  دـهاوخ  یم  هک  ار  هکره  هدابع ) نم  ءاشی  نم   ) هیوط نسح  هتـسیاش و  رـس  و  هحلاصلا ) هزیرـسلا  و   ) داقتعا و 
نآ تسا  هدومرف  تسار  هک  نم  میوـگ  یم  مالـسلا ) هیلع  قدـص  لوـقا  : ) هک دـیامرف  یم  هرـس  سدـق  دیـس  .تشرـس و  ربـنع  تشهب 
هک اریز  ضوعلا ) هیلع  قحتـسی  ام  لیبق  نم  هنال   ) وا رد  تسین  يدزم  جیه  يرامیب  هک  هیف ) رجا  ضرملا ال  نا   ) مالـسلا هیلع  ترـضح 

ضوع هک  اریز  قحتـسی ) ضوعلا  نـال   ) ناـنم ترـضح  زا  یـضوع  رد  نآرب  دـنوش  یم  راوازـس  هک  تسا  يزیچ  نآ  لـیبق  زا  ضیرم 
نم  ) هدنب هب  یلاعت  يادخ  لعف  ربارب  رد  دبعلاب ) یلاعت  هللا  لعف  هلباقم  یف   ) تسا عقاو  هچنآ  رب  ناک ) ام  یلع   ) راوازس تسا و  قحتـسم 

زا نآ  ياج  رد  دوش  یم  يراج  هچنآ  و  کلذ ) يرجم  يرجی  ام  و   ) دـنوش یم  ضراع  هک  اه  ضرم  اه و  ملا  زا  ضارمـالا ) مـالالا و 
ناک ام  یلع   ) .دندرگ یم  راوازـس  دنوش و  یم  قحتـسم  ود  ره  باوث  دزم و  و  ناقحتـسی ) باوثلا  رجالاو و   ) مومغ مومه و  فانـصا 
هنیب دـق  و   ) تسا رایـسب  یقرف  رجا  ضوع و  نایم  سپ  قرف ) امهنیبف   ) هدـنب رادرک  ربارب  رد  تسا  عقاو  هچنآ  رب  دـبعلا ) لعف  هلباقم  یف 
درک اضتقا  هچنانچ  بقاثلا ) ملع  هیضتقی  امک   ) مالـسلا هیلع  ترـضح  نآ  ار  قرف  نیا  تسا  هدومرف  نایب  هک  قیقح  هب  و  مالـسلا ) هیلع 

باوص هب  تسا  هدنسر  هک  وا  رکف  و  بئاصلا ) هیار  و   ) نآ رحب  رعق  هب  هدنور  ورف  تسا و  روما  هدننک  خاروس  هک  وا  شناد  ار  نآ 

یلمآ

ینیوزق

ضوعلا نـال  ضوعلا ، هیلع  قحتـسیام  لـیبق  نم  هنـال  هیف  رجا  ـال  ضرملا  نا  مالـسلا  هیلع  قدـص  لوقا : و  هنع : هللا  یـضر  دیـسلا  لاـق 
ناقحتـسی باوثلا  رجالا و  کلذ و  يرجم  يرجی  ام  ضارمالا و  مالالا و  نم  دـبعلاب  یلاعت  هللا  لعف  هلباـقم  یف  ناـک  اـم  یلع  قحتـسی 

اب ترضح  نآ  تفگ  .بیاصلا و  هیار  بقاثلا و  هملع  هیضتقی  امک  مالـسلا  هیلع  هنیب  دق  قرف  امهنیبف  دبعلا  لعف  هلباقم  یف  ناک  ام  یلع 
هچ وت ، ناهانگ  طوقس  ینعی  .طح  بجوم  وت  ضرم  زا  دوب  هچنآ  يادخ  دنادرگب  دوب : ار  وا  هک  یئرامیب  رد  دوخ  باحصا  زا  یضعب 

رگم دشابن  رجا  گرب و  نتخیر  وچمه  ار  نآ  دنازیریم  ار و  ناهانگ  دـنادرگیم  طقاس  نکیلو  تسین ، رجا  نآ  رد  ضرم  هک  قیقحت  هب 
ار هک  ره  هحلاص  تریرـس  هقداص و  تین  هب  دـنادرگ  یم  لخاد  یلاـعت  هناحبـس و  قح  و  اهمدـق ، اهتـسدب و  لـمع  و  ناـسلب ، لوق  رد 

تـشهب لخاد  ریخ  تین  هب  دـهاوخ  يادـخ  هک  ار  نآ  هکلب  تسین  اپ  تسد و  لمع  همه  طانم  ینعی  .تشهب  هب  دوخ  داـبع  زا  دـهاوخ 
بجع هچ  دوش ، تنج  لخاد  دراد ، وکین  شیوخ  تریرس  دیامن و  ربص  دسر و  ار  وا  هک  تایلب  ضارما  ببس  هب  رگا  سپ  دنادرگیم ،

ور نآ  زا  تسا  ضوع  ار  نآ  هک  ارچ  تسین  رجا  ار  ضرم  هک  نیا  ترـضح  نآ  تفگ  قح  میوگ : یم  نم  و  دیوگیم : دیـس )  ) .دشاب
قحتـسم اجنآ  باوث  رجا و  نآ و  دـننام  ضارما و  مالا و  لـثم  زا  دـنک  يرما  وا  هب  يادـخ  هک  دوشیم  اـجنآ  ضوع  قحتـسم  هدـنب  هک 

هدومن نایب  بئاص  يار  بقان و  ملع  هب  قرف  نآ  ترضح  و  تسا ، قرف  هنایم  و  ددرگ ، رداص  دبع  زا  لعف  هک  ددرگ 

یجیهال
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هک یـضرم  هرابرد ي  ار  دوخ  باحـصا  زا  یـضعب  رم  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  اهلتعا : هلع  یف  هباحـصا  ضعبل  مالـسلا  هیلع  لاق  و 
تح اهتحی  تائیسلا و  طحی  هنکلو  هیف ، رجا  ضرملا ال  ناف  کتائیسل ، اطح  كاوکـش  نم  ناک  ام  هللا  لعج  : » نآ هب  دوب  هدش  ضیرم 

نم هحلاصلا ، هریرـسلا  هینلا و  قدـصب  لخدـی  هناحبـس  هللا  نا  مادـقالا و  يدـیالاب و  لمعلا  ناسللاب و  لوقلا  یف  رجالا  امنا  قاروالا و 
قیقحت هب  سپ  وت ، ناهانگ  رم  هدننک  عفر  هدننک و  تسپ  ضرم ، تقـشم  زا  ار  وت  ندـیلان  ادـخ  دـینادرگ  ینعی  هنجلا » هدابع  نم  ءاشی 

دننام ار ، ناهانگ  صخش  زا  دزیر  یم  ار و  ناهانگ  دنک  یم  عفد  دنک و  یم  تسپ  ضرم  کیلو  ضرم ، يارب  زا  دشاب  یمن  یباوث  هک 
يارب زا  رگم  باوـث  تسین  ناـهانگ و  زا  هدـنب  ندـینادرگ  كاـپ  يارب  زا  تسا  ادـخ  لـعف  ضرم  هک  اریز  تخرد ، زا  اـهگرب  نتخیر 

ادـخ هک  قیقحت  هب  تسا و  باوث  بجوم  هدـنب  لمع  هک  اریز  نطاب ، رهاظ و  ياهاپ  اهتـسد و  هب  بوخ  رادرک  نابز و  هب  کین  راتفگ 
.دوخ ناگدنب  زا  دهاوخب  هک  ار  یسک  وکین ، نطاب  تین و  یتسار  ببس  هب  تشهب  رد  دنادرگ  یم  لخاد  هناحبس 

ییوخ

هرـشق هقرو و  طقـسا  رجـشلا : نع  اتح  تح ) ، ) هکرت وا  هعـضو  اطح  طح ) ، ) امهنم عجوت  وا  امهرکذ  هلعلا  وا  رمالا  يوکـشلا ) : ) هغللا
.دجنملا هینلا - یفاص  بلقلا  میلس  يا  هریرسلا  بیط  وه  لاقی  هینلا  هرما ، نم  ناسنالا  هرسی  ام  متکی ، يذلا  رسلا  رئارس  عمج  هریرسلا ) )

نم اهب ، لتعا  يا  لاـصیالا  فذـحلا و  یلع  بوصنم  هلعلا  یلا  عجرت  ریمـضلا  و  هیف ، رتتـسم  هلعاـف  هلعلا  نم  لاـعتفا  اـهلتعا  بارعـالا :
، رجالا ربخ  رقتـسم  فرظ  لوقلا  یف  یعون ، قلطم  لوعفم  قاروالا  تح  لعجل ، ناث  لوعفم  اطح  و  ناک ، ربخ  رقتـسم  فرظ  كاوکش 

ملع لئاسم  تامهم  نم  تاکن  مالسلا ) هیلع   ) همالک یف  ینعملا : ناث  لوعفم  هنجلا  هیببـسلل ، ءابلا  و  لخدیب : قلعتم  فرظ  هینلا  قدصب 
یلع باوثلا  بترت  نا  اذـه  همالک  نم  رهظی  و  لضفتلاب ، وا  قاقحتـسالاب  باوثلا  نا  اهنم  .لمعلا و  یلع  رجالا  قاقحتـسا  اهنم  مالکلا :

و هلمع ، لباقم  یف  ریجالا  هقحتسی  ام  رجالا  و  رجالاب ، باوثلا  نع  ربع  مالسلا ) هیلع   ) هنا - 1 نیهجول : لضفتلاب  قاقحتسالاب ال  لمعلا 
وا ناسللاب ، الوق  ناک  ءاوس  فلکملا  نم  رداصلا  يرایتخالا  لمعلا  یف  رجالا  رصح  مالـسلا ) هیلع   ) هنا .هب 2 - لضفتی  ام  یلع  قلطی  ال 

هریرسلا هینلا و  قدصب  مالـسلا ) هیلع   ) اهنع ربع  دق  و  ناسنالل ، هیرایتخا  هیبلق  لاعفا  هنـسحلا  ایاونلا  ناف  نانجلاب  هین  وا  ناکرالاب ، المع 
، هیرایتخالا ریغلا  لویملا  زئارغلا و  لیبق  نم  هریرسلا  هینلا و  تسیل  و  ریخلا ، لمع  وحن  دصقلا  هحلاصلا  هریرـسلاب  دوصقملا  و  هحلاصلا ،

هیلع هللا  یلص   ) لوسرلا نع  ضیفتسملا  ثیدحلا  و  هلمع ، نم  رش  رفاکلا  هین  هلمع و  نم  ریخ  نموملا  هین  فورعملا : ثیدحلا  هدیوی  و 
طابحالا و هلئسم  اهنم  .رـشف و  ارـش  نا  ریخف و  اریخ  نا  هتین  ءرما  لکل  دوصقملا  هیردصم و  ام  هظفل  نا  ءانب  يونام ، ءرما  لکل  هلآ :) و 

هبیغلاک هئیس  باکترا  هلیسوب  طقست  هنـسحلا  و  هریغ ، وا  ریخلا  لمع  هلیـسوب  هبوت  ریغب  طوقـسلا  لبقت  هئیـسلا  نا  هلـصحمو  و  ریفکتلا ،
اطح هضرم  هلعجی  نا  زیزعلا  هللا  نم  بلط  ضیرملا و  اذهل  اعد  اذل  و  تائیسلل ، ریفکتلا  توبث  مالـسلا ) هیلع   ) همالک رهاظ  ما ال و  الثم 

لاهتبالاب هتیوقت  نم  دبال  کلاذل و  یـضتقم  ضرملا  لب  ایتاذ ، سیل  اهطح  هئیـسلا و  ریفکت  یف  ضرملا  ریثات  نا  هنم  رهظی  و  هتائیـسل ،
یط یف  هجردنملا  هیمالکلا  لئاسملا  هذه  نم  لکل  .همالک و  رخآ  یف  مالـسلا ) هیلع   ) هیلا راشا  امک  هریرـسلا  هینلا و  نسحب  وا  هللا  یلا 
نمف زیجولا ، حرشلا  اذه  یف  اهلوح  ثحبلا  ءافیتسال  لاجم  هیمالکلا ال  بتکلا  یف  هلـصفم  ثحابم  هزاجیا  یلع  مالـسلا ) هیلع   ) همالک
رجالا لمع  تسا  دقف  قرف  امهنیب  ما  نافدارتم  باوثلا  رجالا و  نا  انه  هیلا  هجوتلا  یغبنی  امم  .اهناظم و  نم  اهبلطیلف  اهیلع  عالطالا  دارا 

نا ( ) فهکلا - 30 المع - نسحا  نم  رجا  عیـضن  انا ال   ) یلاعت هلوق  اهرهـشا  دیجملا  نآرقلا  نم  تایآ  یف  هحلاصلا  لامعالا  ءازج  یف 
هدنع هللا  هللا و  دنع  نم  اباوث  : ) یلاعت هلوق  یف  ینعملا : اذـه  یف  باوثلا  ظفل  لمعتـسا  امک  هبوتلا ) - 120 نینسحملا - رجا  عیضی  هللا ال 

هیونعملا رومالاب  صتخی  باوثلا  ناکف  فرعلا ، یف  هرجالا  ینعمب  باوثلا  هملک  لمعتسی  نکل ال  و  نارمع ) لآ  - 195 باوثلا - نسح 
قحتسی هللا  لعفب  دبعلل  ضرعی  ضرم  ملا و  لک  نا  یه : و  هعبار ، هیمالک  هلئـسم  یلا  همالک  حرـش  یف  یـضرلا  راش  دق  .هیورخالا و  و 
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باوثلا و بترت  الا  وه  لهف  ضرملا  یلع  ضوعلا  قحتـسا  ذا  هناف  ـالاضعا ، ماـقملا  دـیزی  یـضرلا  مـالک  و  هللا ، نم  اـضوع  هیلع  دـبعلا 
هعاطلا لعف  ضرملا و  نیب  قرفلا  نا  مالـسلا ) هیلع   ) مامالا مـالک  نم  رهظی  و  هعاـطلا ، لـعف  ضرملا و  ضوع  نیب  قرفلا  اـمف  رجـالا ،
مالکلا حیقنت  و  یظفل ، امهنیب  قرفلا  ناب  رعشی  یضرلا  حراشلا  مالک  نکل  و  هعاطلا ، یف  رجالا  رـصحنی  هل و  رجا  ضرملاف ال  يونعم ،

: دومرف دوب  هدـش  راـچد  هک  يدرد  هراـبرد ي  وا  تداـیع  ماـگنه  شناراـی  زا  یکی  هب  همجرتـلا : .ماـقملا  هعـسی  ـال  ثحب  یلا  جاـتحی 
دوشیم و ناهانگ  ناربج  یلو  درادن ، یباوث  دوخ  تاذب  يرامیب  هک  یتسار  دزاس ، تناهانگ  ناربج  یلان  یم  نآ  زا  ار  هچنآ  دـنوادخ 

دنوادـخ هک  یتسارب  تسا و  اهاپ  اهتـسد و  اب  رادرک  نابز و  اب  راتفگ  رد  باوث  انامه  و  دزیریم ، ورف  ار  اـهنآ  ینازخ  ياـهگرب  دـننامب 
: دیوگ هللا  همحر  یضر  .دربیم  تشهب  هب  دهاوخ  ار  دوخ  ياه  هدنب  زا  مادک  ره  هتسیاش  كاپ و  داهن  کین و  رادنپ  هلیسوب ي  هناحبس 
هک تسیروما  لـیبق  زا  اریز  درادـن ، یباوث  دوخب  دوـخ  يراـمیب  هک  یتـسار  تسا : هدوـمرف  تسرد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع میوـگیم : نم 

قاقحتـسا یلو  تسا ، یـضوع  قحتـسم  هدنب  هداد  دوخ  هدنب  هب  ادـخ  هک  اهنآ  لاثما  يرامیب و  درد و  ره  ربارب  رد  اریز  دراد ، یـضوع 
هدومرف نایب  شیوخ  تسرد  يار  بقاث و  ملعب  ترـضحنآ  هک  تسا  یقرف  ود  نیا  نایم  و  تسا ، هدنب  دوخ  راک  ربارب  رد  باوث  رجا و 

.تسا

شیوخ رامیت  دشخبب ز  تیادخ  شیوخ *** رامیب  رای  اب  تفگ  یلع 

تخرد زا  گرب  هچ  ناهانگ  دزیرب  تخبءوس *** زا  رجا  ضرم  درادن 

نالف يا  اپ  تسد و  اب  راک  ای  و  نابز *** ياه  هتفگ  رد  رجا  دوب 

تشونرس وکن  دهاوخ  هدنب  نآ  ره   *** تشهب رد  درب  ناحبس  دنوادخ 

وگتفگ یب  دنتشهب  زمر  هک   *** وکن داهن  کین و  رادنپ  هب 

يرتشوش

هیورلا و هرواشم  دـعب  الا  هناسل  قلطیال  لقاعلا  نا  هب  دارملا  و  هفیرـشلا ، هبیجعلا  یناعملا  نم  اذـه  و  یـضرلا : لاق  مالـسلا : هیلع  لاـق  و 
ناک و  هبلقل ، عبات  لقاعلا  ناسل  ناکف  هیار ، هضخامم  هرکف و  هعجارم  همالک  تتلف  هناسل و  تافذـح  قبـست  قمحـالا  و  هرکفلا ، هرماوم 

( لقعلا یف  نوسمخلا - عبارلا و  لصفلا  : ) هلوق وه  و  رخآ ، ظفلب  ینعملا  اذـه  مالـسلا  هیلع  هنع  يور  دـق  .هناسلل و  عباـت  قمحـالا  بلق 
یف مالـسلا  هیلع  هنع  يرخا  هیاور  جراوخلا  لـصف  یف  رم  و  لوـقا : .دـحاو  اـمهانعم  .هبلق و  یف  لـقاعلا  ناـسل  و  هیف ، یف  قمحـالا  بلق 

مالـسلا هیلع  هدارم  همث  دـیدحلا  یبا  نبا  لاـق  .هناـسل و  ءارو  نم  قفاـنملا  بلق  نا  و  هبلق ، ءارو  نم  نموـملا  ناـسل  نا  و  وـه : و  هریظن ،
نا همث : مالـسلا  هیلع  لاق  امنا  و  هناطفلا ، هیاغ  یف  نیقفانملا  بلغا  و  ناینعم ، امه  لب  همث  انلق  .قمحالا و  قفاـنملاب  لـقاعلا و  نموملاـب 
ناف هسفن  یف  هربدت  مالکب  ملکتی  نا  دارا  اذا  نموملا  نال  دعب : مالسلا  هیلع  هلوق  لیلدب  هنید ، رما  یف  ینعی  هبلق  ءارو  نم  نموملا  ناسل 
یتح نیدـلاب  هتالابم  مدـع  یف  ینعی  هناسل  ءارو  نم  قفاـنملا  بلق  نا  و  مالـسلا : هیلع  لاـق  .هارا و  ارـش و  ناـک  نا  هادـبا و  اریخ  ناـک 

ناسل .هیلع  اذام  هلاذام و  يردـیال  هناسل  یلع  یتا  امب  ملکتی  قفانملا  نا  و  دـعب : مالـسلا  هیلع  هلوق  هداهـشب  هبیغ  وا  بذـک  نم  بنجتی 
مل ارما  نا  مصاخمل و  هجح  وا  هردابل  هضرع  کلوق  نا  ردـق  تلق  اذا  .داوفلا  مدـخ  نم  ءرملا  ناسل  ءامکحلا : تلاـق  هبلق  ءارو  لـقاعلا 
هعم سلاج  صاعلا  نبا  هیواعم و  یلع  ناحوص  نب  هعـصعص  لخد  دـقعلا :)  ) یف مزاح و  ریغ  هسفن  یهنیف  باوجلا  همالک  لـبق  شخی 
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جرامل کنا  و  ثعبا ، هنم  و  دوعا ، هیلا  و  تقلخ ، هنم  یبارتل ، هللا  ینا و  هعـصعص : لاقف  .هیف  هیبارت  یلع  هل  عسو  هل : لاقف  هریرـس ، یلع 
ینربخاف کلذ  یف  رظنت  تنک  ناف  هتماقتـسا ، مالکلا و  دوا  یف  رظنتال  کناسلب  فتاه  تنا  امنا  هیواـعم : هل  لاـقف  .راـن  نم  جراـم  نم 

فتها بها و ال  مث  يردـص  یف  رمتخی  لقعلا ) یف  نوسمخلا - عبارلا و  لصفلا   ) یتح مالکلا  عدال  ینا  هللا  و  لاقف : .لاملا  لضفا  نع 
ضرا یف  هراوف  نیع  وا  ءارضخ ، هعبن  یف  ءارفص  هجعن  وا  ، ءاربغ هیرب  یف  ءارمس  هربل  لاملا  لضفا  نا  و  هنتم ، زیجا  هدوا و  میقا  یتح  هب 

بلق .ادیزی و  مل  امهتکرت  نا  ادفن و  امهیلع  تلبقا  نا  ناکطـصی ، نارجح  لاق : هضفلا ؟ بهذـلا و  نیاف  تنا ! هللا  هیواعم : لاقف  .هراوخ 
تفرع دـق  لاقف : کلذ ، یف  هل  لیقف  نیرفاکلا ) اهیا  ای  لق   ) ارقی يدزـالا  نایحـض  نبا  ناـک  ظـحاجلا ، ناـیب  یف  هناـسل  ءارو  قمحـالا 

لیقف اقباس ، ءاجف  هبلح  یف  هل  .اسرف  میجل  نب  لجعل  نبا  لسرا  دـیدحلا : یبا  نبا  یف  .رافکلا و  رما  لجا  ـال  ینکلو  کـلذ  یف  هءارقلا 
نم كونا  هللا  دابع  يا  مهیبا و  ءادب  لجعونب  ینتمر  هوجهی : رعاش  لاقف  .روعا  هتیمـس  لاق : هنیع و  اقفف  ماقف  .هب  فرعی  مساب  همـس  هل :
امل بلهملا  نب  دـیزی  یلا  کلملادـبع  نب  هملـسم  بتک  لهجلاب و  برـضت  لاثمالا  هب  تحـضاف  هداوج  نیع  راـع  مهوبا  سیلا  لـجع 

مدـق دزالا : نم  لجر  هل  لاقف  .روتوم  ریغ  روهـشم  تنا  و  روتوم ، رومغم  هبحاـص  نا  رمـالا ، اذـه  بحاـصب  تسل  کـنا  مهیلع : جرخ 
سیتک حاض  ضیبا و  بلهملا  هقفرلا  ریما  معن  لاقف : بلهملا  دزالا  نم  لجر  حدـم  و  لاـق : .اروتوم  ریـصتف  لـتقی  یتح  ادـلخم  کـنبا 

الیخ و هتوخا  يرتشاف  هتوخا ، عم  هعصعص  نب  بالک  جرخ  و  لاق : .کبسح  هل  لاقف  لقعلا ) یف  نوسمخلا - عبارلا و  لصفلا   ) بلحلا
اهینرق عطقف  هلزنم  یلا  عجرف  اهینرق ، يرت  اما  هرقب ، هذه  قئام ! ای  اولاق : .هتیرتشا  سرف  لاق : اذه ؟ ام  هل : لیقف  هدوقی ، لجعب  بالک  ءاج 

هب یتا  نم  يدانی  لعجف  هقنبه ، نم  ریعب  درش  و  لاق : .هرقبلا و  سراف  ینب  نوعدی  هدالواف  نودیرت ، امک  اسرف  اهتددعا  لاقف : اهداق  مث 
.هیلع و نکی  مل  هنا  یلع  هللا  دمحف  رامح  یبارعا  نم  قرـس  و  لاق : .نادجولا و  هوالحل  لاق : .ریعب  یف  نیریعب  لذبت  هل : لیق  .ناریعب  هل 

اموی هتعمسف  ریبکلا  رورسم  دنع  دیشرلا  ینسبح  لهاج ، مکح  هیلع  يرجی  ملاع  لاق : ءالبلا ؟ دهج  ام  همامثل : اموی  نوماملا  لاق  و  لاق :
کنا کنع  یل  لاقی  یل : لاقف  .لاذلا  رـسکب  نیبذـکملا  لق  ءایبنالا  نیبذـکملا  هل : تلق  .لاذـلا  حـتفب  نیبذـکملل ) ذـئموی  لیو  : ) ارقی

یلع یمشاهلا  رقبلا  بعک  لخد  و  لاق : .ینبذع و  ام  هدش  نم  توملا  هلیللا  کلت  هنم  تنیاعف  هلیللا ، ینم  توجن  نا  توجن  الف  يردق 
صاقلا بعکوبا  لاق  و  لاق : .لعف و  دقف  کیف  اما  لاقف : .ریمالا  هبیـصم  هللا  مظعا  هل : لاقف  هیخا ، یف  هیزعی  رهاط  نب  هللادبع  نب  دمحم 

عبارلا و لصفلا   ) .هزمح دـبک  نم  اـنمعطی  نا  هللا  اوعداـف  متلعف  اـم  هزمح : دـبک  یف  لاـق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نا  هصـصق : یف 
.بئذـلا هلکای  مل  فسوی  نا  هل : لیقف  .اذـک  اذـک و  فسوی  لکا  يذـلا  بئذـلا  مسا  هرم  اضیا  لاق  و  لاـق : و  لـقعلا ) یف  نوسمخلا -

الئل قشمد  باوبا  قلغا  هطرـشلا : بحاصل  لاقف  يزاب  کلملادبع  نب  راکبل  راط  و  لاق : .هلکای و  مل  يذـلا  بئذـلا  مسا  اذـه  نا  لاقف :
مل ناحطلل : لاقف  لـجلج ، هقنع  یف  یحرلاـب و  رودـی  هراـمح  ناـحط و  باـب  یلع  ناورم  نب  هیواـعم  فقو  و  لاـق : .يزاـبلا و  جرخی 
هنا هب  کملع  ام  هسار  كرح  ماق و  نا  هتیارا  لاقف : هب ، تحـصف  مان  دق  هنا  تملع  توصلا  عمـسا  مل  اذا  لاقف : هقنع ؟ یف  اذـه  تلعج 
دق .مالـسلا و  هیلع  همالکل  دـهاوش  الوق ال  العف و  ءاقمحلا  لامعال  هلثما  هرکذ  ام  تلق : .ریمالا  لقع  لثمب  يرامحل  نیا  و  لاق : مئاـق ؟

( يدادغبلا ءاسن  تاغالب   ) یف هبلق  یف  لقاعلا  ناسل  هیف و  یف  قمحالا  بلق  هلوق : وه  و  رخآ ، ظفلب  ینعملا  اذـه  مالـسلا  هیلع  هنع  يور 
دق ام  الا  مالکلا  نم  علطتال  یخا ! يا  هل - اقیدص  مهجت  هتعمـس  دق  و  اهل - خال  فانمدبع  نبا  مشاه  تنب  هدلاخ  تلاق  ینئادملا : لاق 
هبق ای  کلاها  و  لاق : اهقنتعاف و  اهیلا  ماقف  اهوبا  اهعمسف  .کب  هبـشا  کلذ  ناف  قفرلاب ، هتیواد  ملحلاب و  هتجزم  کلذ و  لبق  هیف  تاور 

.رخآ ظفلب  ینعملا  اذه  مالسلا  هیلع  هنع  يور  دق  الوا و  هلوق  دعب  دئاز  مالکلا  اذه  دحاو  امهانعم  .کلذب و  بقلت  تناکف  .جابیدلا 

هینغم

ناسنالا قحتسی  خلا ..) كاوکـش  نم  ناک  ام  هللا  لعج  : ) هل لاقف  اضیرم  مامالا  باحـصا  ضعب  ناک  .ضرملا و  انه  يوکـشلاب  دارملا 
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نوکی دق  لجا ، ..رـصقلا  لوطلاک و  امامت  هناف  ضرملاک ، ارهق  هل  ثدـحی  ام  یلع  ال  اراتخم ، هلعفی  هیدوی و  ریخ  یلع  باوثلا  رجالا و 
اذه .باذعلا  نم  برـض  ضرملا  نال  اهیلع ، باذعلا  اهرثا و  لاوز  وا  بونذـلا  هاطو  نم  فیفختلل  اببـس  هللا  ءاضقب  اضرلا  عم  ضرملا 
نمل ضیرملل و  زوجیف  امرک  ادوجو و  الـضفت  باوثلا  اما  تاریخلا ، لعافل  اقح  هلعج  و  هسفن ، یلع  یلاعت  هللا  هبتک  يذـلا  باوثلا  نع 

هینلا و قدصب  لخدی  هناحبـس  هللا  نا  و  : ) لاق مامالا و  كردتـسا  اذـل  و  هقداص ، هیاغ  و  هقداص ، هین  يذ  لکل  و  سانلا ، نع  هاذا  فک 
.همحرلا دوجلا و  و  هرفغملا ، وفعلا و  لها  هنال  امرک ، هنم و  الضفت  هنجلا ) هدابع  نم  ءاشی  نم  هحلاصلا  هریرسلا 

هدبع

هیلا جورخ  کلذ  یف  هردقل و  مالستسا  هللا و  یلا  عوجر  هلعلا  یلع  ربصلا  هرشق و  هرجشلا  نع  قرولا  تح  قاروالا : تح  اهتحی  و  … 
: ضوعلا هیلع  قحتـسی  ام  هبوتلا …  دـعب  لمع  یلع  الا  نوکی  الف  رجالا  اما  بونذـلا  تحی  ناک  اذـهل  اهنم  هبوت  تائیـسلا و  عیمج  نم 

هللا نا  یغبنی  یتلا  دـبعلاب  هللا  لاعفا  نم  وه  امنا  اهیلع و  رجوی  یتح  هللادـبعلا  لاـعفا  نم  سیل  ضرملا  نا  يا  ضرملل  هنـال  یف  ریمـضلا 
یضرلا مالک  نم  رهظا  ینعملا  یف  هانلق  يذلا  اهمالآ و  نع  هضوعی 

يرفعج

مالسالا ضیف 

( دوش یم  ناهانگ  شزرمآ  ببـس  يرامیب  هک  نیا  هرابرد   ) دوب هدـش  راـمیب  وا  هک  یماـگنه  شباحـصا  زا  یکی  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما 
صخش نوچ   ) هکلب تسین ، یشاداپ  ار  يرامیب  سپ  هداد ، رارق  تناهانگ  ندش  فرطرب  ببس )  ) ار وت  يرامیب  دنوادخ  تسا : هدومرف 

شینامرفان تیـصعم و  زا  هدرک  تشگزاـب  هبوت و  شراـگدرورپ  يوس  هب  یتلاـح  نینچ  رد  ناـسنا  دـیامن و  یم  ناوتاـن  هتـسکش و  ار 
یم تخرد ) زا   ) اهگرب نتخیر  دننام  ار  اهنآ  و  درب ، یم  نیب  زا  ار  ناهانگ  هک ) هدـش  ببـس  دریگ  یم  میمـصت  نآ  كربت  نامیـشپ و 

دنوادـخ و  تسا ) رادرک  زا  هن  راتفگ و  زا  هن  يرامیب  و   ) تسا اـهاپ  اهتـسد و  هب  رادرک  ناـبز و  هب  راـتفگ  رد  شاداـپ  دزم و  و  دزیر ،
رد یـسک  رگا  سپ   ) دـنادرگ یم  لخاد  تشهب  هب  دـهاوخب  شناگدـنب  زا  ار  هک  ره  نطاب  یگتـسیاش  تین و  یکاپ  ببـس  هب  ناحبس 

هیلع  ( یـضردیس .دزرمایب  ار  وا  اپ  تسد و  لمع  نودـب  دـنوادخ  تسا  نکمم  دـشاب  كاپ  لد  وکین و  نطاب  ياراد  ابیکـش و  يرامیب 
هک تسا  يزیچ  لیبق  زا  يرامیب  اریز  تسین ، یـشاداپ  ار  يرامیب  هک  هدومرف  تسار  مالـسلا  هیلع  ماـما  میوگ : یم  دـیامرف ): همحرلا (
رد شاداپ  دزم و  و  تسا ، هدـنب  هب  نآ  دـننام  اهیرامیب و  اـهدرد و  زا  یلاعتیادـخ  لـعف  ربارب  رد  ضوع  نوچ  دوش  یم  ضوع  راوازس 

نایب دوخ  ياسر  يار  ذفان و  ملع  یـضتقم  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  يزایتما  شاداپ  ضوع و  نیب  سپ  دشاب ، یم  هدنب  لعف  ربارب 
.تسا هدومرف 

ینامز

یلو دـهد  یم  باوث  هدـنب  راک  يارب  هکلب  دـهد ، یمن  باوث  دوخ  راک  يارب  ادـخ  نیاربانب  هدـنب  راک  تدابع  تسادـخ و  راک  ضرم 
ادخ تسا و  ناهانگ  شزیر  نامه  هک  دروآ  یم  دوس  ضرم  لصا  يارب  دراد و  شاداپ  هک  تسا  هدـنب  هیحان  زا  ضرم  ماگنه  هب  ربص 

.تسا هتفرگ  رظن  رد  ناگدننک  ربص  يارب  باسح  یب  شاداپ 

يزاریش دمحم  دیس 
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لعج يا  کتائیسل ) اطح  كاوکـش  نم  ناک  ام  هللا  لعج   ) هباصا ضرم  یف  يا  اهلتعا ) هلع  یف  هباحـصا ، ضعبل  : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
، هرایت ائیـش  لمعی  مل  ناسنالا  و  ناسنالا ، هلمع  ام  یلع  بترتی  امنا  رجالا  ذا  هیف ) رجا  ضرملا ال  ناف   ) کبنذ نارفغل  اـبجوم  کـضرم 
و اهقروال ، هرجشلا  طاقسا  لثم  يا  قاروالا ) تح   ) اهطقـسی يا  اهتحی ) و   ) اهلیزی و  تائیـسلا ) طحی   ) ضرملا يا  هنکل ) و   ) ضرم اذا 

لثم يرایتخالا  لمعلا  یف ) رجالا  اـمنا  و   ) .هتائیـس طـحب  کـلذ  نع  ضوعی  يذا ، هدـبع  یلع  دروا  ثیح  هناحبـس  هللا  نم  لـضف  اذـه 
هبـشا ام  قافنالا و  هللا و  لیبس  یف  داهجلاک  مادقالا ) يدـیالاب و  لمعلا  و   ) هبـشا ام  اداشرا و  هوالت و  رکـش و  ارکذ و  ناسللاب ) لوقلا  )

( هحلاصلا هریرسلا  و   ) هبـشا ام  ءایرلا و  اهب  دصق  هنا  ال  هقداص ، ریخلا  لامعا  یف  هتین  نوکت  ناب  هینلا ) قدصب  لخدی  هناحبـس  هللا  نا  (و 
( رجالا امنا  و   ) هلوقل كاردتـسالاک  مالکلا  اذـه  و  هنجلا ) هدابع  نم  ءاشی  نم   ) هلیدزلا تافـصلا  نع  اـفیظن  ناـسنالا  بلق  نوکی  ناـب 

.اضیا بلقلا ، لمع  معی  لب  حراوجلا ، لمعب  صاخ  رجالا  نا  مهوتی  یتح ال 

يوسوم

قحتـسی ضوعلا  نال  ضوعلا ، هیلع  قحتـسی  ام  لیبق  نم  سیل  هنال  هیف ، رجا  ضرملا ال  نا  مالـسلا ، هیلع  قدـص  لوقا : و  یـضرلا : لاق 
ام یلع  ناقحتـسی  باوثلا  رجالا و  .کلذ و  يرجم  يرجی  ام  و  ضارمالا ، مالالا و  نم  دـبعلاب ، یلاعت  هللا  لعف  هلباقم  یف  ناک  اـم  یلع 

.ضرملا هلعلا : هغللا : .بئاـصلا  هیار  بقاـثلا و  هملع  هیـضتقی  اـمک  مالـسلا ، هیلع  هـنیب  دـق  قرف  اـمهنیبف  دـبعلا ، لـعف  هلباـقم  یف  ناـک 
مهباصا نیذلا  هباحصا  ضعب  یلا  مامالا  هجوتی  حرشلا : .هطقسا  هرـشق و  قرولا : تح  .هکرت  وا  هعـضو  اطح : طح  .ضرملا  يوکـشلا :

باوث وا  رجا  ضرملا  یف  نوکی  نا  مالسلا  هیلع  یفن  هتارثع و  هلازا  هتائیـس و  وحمل  اببـس  ضرم  نم  هب  ام  نوکی  نا  هل  وعدیف  ضرملا 
ارکذ و ناسللاب  دسجتملا  لمعلا  یف  نوکی  هنا  رجالا و  دراوم  نیب  مث  رجشلا  قاروا  طقست  امک  ماثالا  طقسی  تائیـسلا و  لیزی  هنکل  و 

 … مهبرک سیفنت  مهتاجاح و  ءاضق  یف  مادقالاب  یعـسلاب  کلذک  مهتدعاسم و  مهرزا و  دـشو  ءارقفلا  هناعاب  دـیلاب  لمعلا  احیبست و 
حالـص عم  هین  قدـصب  کلذ  ناک  ملالا و  باذـعلا و  بعتلا و  نم  هضرم  یف  هباصا  اـم  بستحا  اذا  دـبعلا  نا  نیب  مالـسلا  هیلع  هنا  مث 

 … هناسحا هنمب و  هنجلا  هلخدی  هنم و  الضفت  باوثلا  رجالا و  دبعلا  یطعی  هناحبس  هناف  هتریرس 

یناقلاط

- ار وت  يرامیب  يراد -  تیاکش  نآ  زا  هک  ار  هچنآ  دنوادخ  دومرف : نینچ  وا  يرامیب  رد  شنارای  زا  یکی  هب  داب  وا  رب  دورد  هک  وا  «و 
ار نآ  ناتخرد  گرب  نتخیر  ورف  نوچمه  دـهاک و  یم  ار  ناهانگ  یلو  تسین  يدزم  يرامیب  رد  .دـهد  رارق  تناهانگ  نتـساک  هیاـم 

داهن تسار و  تین  ببـس  هب  ناحبـس  دـنوادخ  هک  اـنامه  تساـهماگ و  اهتـسد و  اـب  رادرک  ناـبز و  اـب  راـتفگ  رد  دزم  .دزیر  یم  ورف 
« .دروآ یم  رد  تشهب  هب  دهاوخب  هک  ار  دوخ  ناگدنب  زا  سک  ره  هدیدنسپ ،

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

: اَهَّلَتْعا ٍهَّلِع  ِیف  ِِهباَحْصَأ  ِضْعَِبل 

ِیف ُرْجَْألا  اَمَّنِإ  َو.ِقاَرْوَْألا  َّتَح  اَهُّتُحَی  ،َو  ِتاَئِّیَّسلا ُّطُحَی  ُهَّنَِکل  ،َو  ِهِیف َرْجَأ  َال  َضَرَْملا  َّنِإَف  ، َِکتاَئِّیَِسل ًاّطَح  َكاَوْکَـش  ْنِم  َناَک  اَم  ُهَّللا  َلَعَج 
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، ِناَسِّللِاب ِلْوَْقلا 

ِهَّیِّنلا ِقْدِِصب  ُلِخُْدی  ُهَناَْحبُس  َهَّللا  َّنِإ  ،َو  ِماَْدقَْألا يِْدیَْألِاب َو  ِلَمَْعلا  َو 

.َهَّنَْجلا ِهِداَبِع  ْنِم  ُءاَشَی  ْنَم  ِهَِحلاَّصلا  ِهَریِرَّسلا  َو 

: دیامرف یم  وا  هب  یسرپ ) لاوحا  نمض   ) دنیب یم  رامیب  ار  دوخ  نارای  زا  یکی  هک  یماگنه  مالسلا  هیلع  ماما 

دزیر یم  ار  ناـهانگ  یلو  ؛ تسین نآ  رد  یـشاداپ  يراـمیب  اریز  ، داد رارق  تناـهانگ  شزیر  ببـس  ار  وت  يراـمیب  درد و  نیا  دـنوادخ  »
ناحبـس دـنوادخ  تسا و  اضعا ) و   ) مدـق تسد و  اب  لمع  ناـبز و  هب  راـتفگ  رد  اـهنت  ، شاداـپ رجا و  ، ناـتخرد گرب  شزیر  نوچمه 

دنـس .دـنک . (  یم  تشهب  لخاد  زین )  ) نطاب یکاپ  تین و  قدـص  بجوم  هب  (، دـنادب قیـال  و   ) دـهاوخب هک  شناگدـنب  زا  ار  یناـسک 
رد زین  یشایع.دنا  هدروآ  دوخ  فورعم  خیرات  رد  يربط  نیفص و  باتک  رد  محازم  نب  رـصن  ار  هنامیکح  راتفگ  نیا  هنامیکح : راتفگ 

(. ( ،ج 4،ص 39 هغالبلا جهن  رداصم  ) .دنا هدرک  رکذ  یلاما  باتک  رد  یسوط  خیش  توافت و  یمک  اب  شیوخ  ریسفت 

یم دـهد و  یم  حرـش  ار  نآ  ییاویـش  تاراـبع  اـب  هدـید و  حیـضوت  هب  زاـین  زیمآ  تمکح  مـالک  نـیا  لـیذ  رد  یـضر  دّیـس  موـحرم 
هک تسا  يروما  لیبق  زا  دنچ  ره  ، درادن شاداپ  رجا و  يرامیب  ؛ تسا تسرد  تسار و  هدومرف  اجنیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هچنآ  : دیوگ

اه و يرامیب  دـننام  شناگدـنب  هب  تبـسن  دـنوادخ  ياهراک  لباقم  رد  ار  ضوع  ناسنا  اریز  باوث ) رجا و  هن   ) دراد ضوع  قاقحتـسا 
مالـسلا هیلع  ماما  هک  یقرف  ؛ تسا قرف  ود  نیا  نیب  نیاربانب  ، تسا ناگدنب  لعف  لباقم  رد  ، باوث رجا و  اما  ؛ دوش یم  قحتـسم  نآ  دننام 

ُهَّنِأل ، ِهیف َرْجأ  َضَرَْملا ال  َّنإ  ، مالسلا هیلع  َقَدَص  : ُلُوقأ :َو  ُیـضَّرلا َلاق  ( ؛ تسا هدومرف  هراشا  نآ  هب  دوخ  بئاص  هیرظن  ذفان و  ملع  نآ  اب 
امَو ، ِضاْرمْألا ِمالْآلا َو  َنِم  ِْدبَْعلِاب ، یلاعَت  ِهّللا  ِلِْعف  ٍهَِلباقُم  یف  َناک  ام  یلَع  ُّقِحَتُْـسی  َضَوِْعلا  َّنِأل  ، ُضَوِْعلا ِْهیَلَع  ُّقِحَتُْـسی  ام  ِلیبَق  ْنِم  َْسَیل 

ِهیـضَتْقَی امَک  ، مالـسلا هیلع  ُهَنََّیب  ْدَـق  ٌقْرَف  امُهَْنیَبَف  ، ِدـْبَْعلا ِلِْعف  ِهَِلباقُم  یف  َناک  ام  یلَع  ِناقِحَتُْـسی  ُباوَّثلا  ٌرْجأـْلا َو  َو.َکـِلذ  يرْجَم  يرْجَی 
( . ُِبئاّصلا ُُهیأَر  ُِبقاّثلا َو  ُهُْملِع 

ناهانگ شزیر  يرامیب و 

یم وا  هـب  یــسرپ ) لاوـحا  نمــض   ) دــنیب یم  راـمیب  ار  دوـخ  ناراـی  زا  یکی  هـک  یماـگنه  مالــسلا  هـیلع  ماـما  ، تـیاور نـیا  قباـطم 
َلَعَج : اَهَّلَتْعا ٍهَّلِع  ِیف  ِِهباَحْصَأ  ِضْعَِبل  : مالـسلا هیلع  َلاَق  َو  ( ؛» داد رارق  تناهانگ  شزیر  ببـس  ار  وت  يرامیب  درد و  نیا  دنوادخ  :» دیامرف

( . َِکتاَئِّیَِسل ًاّطَح  َكاَوْکَش  ْنِم  َناَک  اَم  ُهَّللا 

وا يارب  ار  يرامیب  درد و  راشف  ،و  دـش وا  يداش  ببـس  اعطق  هک  داد  رامیب  راـی  نآ  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  دوب  یگرزب  تراـشب  نیا 
.دیمد وا  رد  دنک  ادیپ  دیاب  ضرم  اب  هزرابم  يارب  رامیب  هک  ار  يا  هیحور  تساک و 

ینعی ؛ تسا ناهانگ  شزرمآ  اـه  هفـسلف  نآ  زا  یکی  ؛ دراد يددـعتم  اـه  هفـسلف  راوگاـن  ثداوح  اـهالب و  اـه و  جـنر  درد و  میناد  یم 
.دتفین تمایق  هب  وا  باسح  ات  دنک  كاپ  ایند  نیمه  رد  هتشاد  یشزغل  هک  ار  شحلاص  هدنب  دهاوخ  یم  دنوادخ 

یم هبوت  دوخ  ناهانگ  زا  دـتفا و  یم  گرم  دای  هب  هاگ  دـنک و  یم  ادـیپ  ادـخ  هب  یـصاخ  هجوت  يرامیب  لاح  رد  ناسنا  ، نیا رب  هفاـضا 
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.تسوا ناهانگ  شزیر  يارب  يرگید  ببس  زین  هبوت  یهاگآ و  يرادیب و  نیمه  دنک و 

ناسنا هب  هک  یماگنه  ًاِمئاق ؛» ْوَأ  ًادِـعاق  ْوَأ  ِِهْبنَِجل  اـناعَد  ُّرُّضلا  َناـْسنِْإلا  َّسَم  اذِإ  َو  : »» دـیامرف یم  سنوی  هروس  هیآ 12  رد  دـیجم  نآرق 
دنچ ره  «، دناوخ یم  تسا  هداتـسیا  ای  هتـسشن  ای  هدیباوخ  ولهپ  هب  هک  یلاح  رد  لاح ) ره  رد   ) ار ام  دسرب  يرامیب ) یتحاران و  و   ) نایز

نامه ، دـندرگ یم  زاب  قباس  لاح  هب  یتحاران  نآ  ندـش  فرطرب  عاضوا و  لاوحا و  رییغت  اب  تسا و  یتقوم  يرادـیب  نیا  یـضعب  يارب 
ار وا  یتحاران  هک  یماگنه  اما  ُهَّسَم ؛» ٍّرُض  یلِإ  انُعْدَی  َْمل  ْنَأَک  َّرَم  ُهَّرُض  ُْهنَع  انْفَشَک  اّمَلَف  : »» دیامرف یم  هیآ  نیا  همادا  رد  نآرق  هک  هنوگ 

«. تسا هدناوخن  دوب  هدیسر  وا  هب  هک  یلکشم  لح  يارب  ار  ام  زگره  ییوگ  هک  دور  یم  نانچ  میتخاس  فرطرب 

یم دـنک و  یم  نایب  ، دراد رجا  شاداپ و  : دومرفن تسا و  ناهانگ  طوقـس  ببـس  يرامیب  : دومرف ارچ  هک  ار  هتکن  نیا  زار  ماما  هاـگ  نآ 
،َو ِهِیف َرْجَأ  َال  َضَرَْملا  َّنِإَف  ( ؛» ناـتخرد گرب  شزیر  نوچمه  ، دزیر یم  ار  ناـهانگ  یلو  ؛ تسین نآ  رد  یـشاداپ  يراـمیب  اریز  :» دـیامرف

( . ِقاَرْوَْألا َّتَح  اَهُّتُحَی  ،َو  ِتاَئِّیَّسلا ُّطُحَی  ُهَّنَِکل 

.تسا ناتخرد  زا  گرب  شزیر  يانعم  هب  لصا  رد  « ّتح تسا و« ندروآ  نییاپ  شزیر و  هنوگره  يانعم  هب  « ّطح »

ِلْوَْقلا ِیف  ُرْجَْألا  اَمَّنِإ  َو  ( ؛» تساپ تسد و  اب  لـمع  ناـبز و  هب  راـتفگ  رد  اـهنت  ، شاداـپ رجا و  :» دـیامرف یم  رتشیب  حیـضوت  يارب  سپس 
( . ِماَْدقَْألا يِْدیَْألِاب َو  ِلَمَْعلا  ،َو  ِناَسِّللِاب

هک هتـساوخان  يرامیب  کی  یلو  ؛ ناسنا ندـب  ياضعا  اب  ای  دریگ و  ماجنا  نابز  اب  هاوخ  ؛ تسا لمع  هب  طوبرم  شاداـپ  هک  تسا  نشور 
.دهد رارق  وا  يارب  یشاداپ  رجا و  دنوادخ  ات  دشاب  هداد  ماجنا  وا  هک  تسین  يراک  دوش  یم  ضراع  ناسنا  هب 

رامیب ناوتان و  هتـسخ و  ، دور یم  گنج  نادیم  يوس  هب  هک  يدهاجم  زابرـس  الثم  ؛ دشاب یتاعاط  لامعا و  رثا  رب  يرامیب  نیا  رگا  هتبلا 
یم هللا  لیبس  یف  نادهاجم  هرابرد  نآرق  هک  روط  نامه  ، دشاب هتـشاد  رجا  تسا  نکمم  تسوا  تاعاطا  هدییاز  هک  يرامیب  نیا  ددرگ 
نآ رطاخ  هب  نیا  ٌحـِلاص ؛» ٌلَمَع  ِِهب  ْمَُهل  َِبتُک  ّالِإ   .. .ِهّللا ِلِیبَس  ِیف  ٌهَصَمْخَم  ٌبَصَن َو ال  ٌأَـمَظ َو ال  ْمُُهبیُِـصی  ـال  ْمُهَّنَأـِب  َکـِلذ  : »» دـیامرف
اهنآ يارب  یحلاص  لمع  ، نآ رطاخ  هب  هک  نیا  رگم...دسر  یمن  اهنآ  هب  ادـخ  هار  رد  یگنـسرگ  یگتـسخ و  یگنـشت ، چـیه  هک  تسا 

هیآ 120) ، هبوت «. ). دوش یم  هتشون 

هب (، دنادب قیال  و   ) دهاوخب هک  شناگدـنب  زا  ار  یناسک  ناحبـس  دـنوادخ  :» دـیازفا یم  نخـس  نیا  نایاپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هاگ  نآ 
ْنِم ُءاَشَی  ْنَم  ِهَِحلاَّصلا  ِهَریِرَّسلا  ِهَّیِّنلا َو  ِقْدِِصب  ُلِخْدـُی  ُهَناَْحبُـس  َهَّللا  َّنِإ  َو  ( ؛» دـنک یم  تشهب  لخاد  نطاب  یکاپ  تین و  قدـص  بجوم 

( . َهَّنَْجلا ِهِداَبِع 

رد هک  ینطاب  تسا  یلمع  ، هدارا تین و  اریز  ، دهد یم  شاداپ  ناسنا  هب  حلاص  لامعا  هدارا  بوخ و  تین  هب  دـنوادخ  هک  نیا  هب  هراشا 
ماجنا هتشذگ  رد  هک  تسا  یحلاص  لامعا  دولوم  زین  وکین  نطاب  حلاص و  هریرس.تسا  هدش  رکذ  شاداپ  نآ  يارب  تایاور  زا  يرایسب 

ییاج هب  ناشتسد  یلو  ؛ دنراد يا  هدرتسگ  کین  ياهراک  رب  میمصت  هک  دنتسه  یناسک  هاگ.تسا  کین  شاداپ  ياراد  مه  نآ  هداد و 
یم تشهب  دراو  ار  دارفا  هنوگ  نیا  شمرک ، فطل و  هب  دنوادخ.دنا  هدـش  هحلاص  هریرـس  ياراد  يزاسدوخ  هیاس  رد  ای  دـسر و  یمن 

 ( .میا هدرک  ثحب  تمکح 32  لیذ  رد  دب  بوخ و  تین  راثآ  هرابرد   ) . .دنک
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یم دهد و ) یم  حرش  ار  نآ  ییاویـش  تارابع  اب  هدید و  حیـضوت  هب  زاین  ایوگ   ) زیمآ تمکح  مالک  نیا  لیذ  رد  یـضر  دّیـس  موحرم 
هک تسا  يروـما  لـیبق  زا  هک  ارچ  ، درادـن شاداـپ  رجا و  يراـمیب  ؛ تسا تسرد  تـسار و  هدوـمرف  مالـسلا  هـیلع  ماـما  هـچنآ  :» دـیوگ

يرامیب دننام  شناگدنب  هب  تبسن  دنوادخ  ياهراک  لباقم  رد  ناسنا  ار  شاداپ  ضوع و  اریز  باوث ) رجا و  هن   ) دراد ضوع  قاقحتسا 
نآ اب  ماما  هک  یقرف  ؛ تسا قرف  ود  نیا  نیب  نیاربانب  ، تسا ناگدـنب  لعف  لباقم  رد  ، باوث رجا و  اما  دوش ؛ یم  قحتـسم  نآ  دـننام  اه و 

َْسَیل ُهَّنِأل  ، ِهیف َرْجأ  َضَرَْملا ال  َّنإ  ، مالسلا هیلع  َقَدَص  : ُلُوقأ :َو  ُیـضَّرلا َلاق  ( ؛» تسا هدومرف  هراشا  نآ  هب  دوخ  بئاص  هیرظن  ذفان و  ملع 
ام ،َو  ِضاْرمْألا ِمالْآلا َو  َنِم  ِدـْبَْعلِاب ، یلاعَت  ِهّللا  ِلِْعف  ٍهَِلباـقُم  یف  َناـک  اـم  یلَع  ُّقِحَتُْـسی  َضَوِْعلا  َّنأـِل  ، ُضَوِْعلا ِْهیَلَع  ُّقِحَتُْـسی  اـم  ِلـیبَق  ْنِم 

ِهیـضَتْقَی امَک  ، مالـسلا هیلع  ُهَنََّیب  ْدَـق  ٌقْرَف  امُهَْنیَبَف  ، ِدـْبَْعلا ِلِْعف  ِهَِلباقُم  یف  َناک  ام  یلَع  ِناقِحَتُْـسی  ُباوَّثلا  ٌرْجْألا َو  ،َو  َکـِلذ يرْجَم  يرْجَی 
( . ُِبئاّصلا ُُهیأَر  ُِبقاّثلا َو  ُهُْملِع 

لعف هب  طوبرم  ار  یکی  ؛ تسا شاداپ  رجا و  اب  ضوع  نایم  قرف  نآ  دـنک و  یم  هراـشا  يا  هزاـت  هتکن  هب  یـضر  دّیـس  موحرم  عقاو  رد 
دنوادـخ هک  دـنا  هتفگ  مالک  ملع  رد  ناملکتم  هک  تسا  يزیچ  هیبش  نیا.ادـخ  ناگدـنب  لـعف  هب  طوبرم  ار  يرگید  دـناد و  یم  ادـخ 

اب هنرگو  دـهدب  اهنآ  هب  یـضوع  نآ  ربارب  رد  هک  دـنک  یم  باجیا  شتمکح  دـنک  یم  اهالب  تافآ و  راـتفرگ  ار  یهورگ  رگا  میکح 
.تسین راگزاس  ادخ  تمکح 

ود هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  ثیدح  رد  هک  یلاح  رد  تسا  يرامیب  راثآ  زا  یکی  نایب  دمآ  الاب  زیمآ  تمکح  مالک  رد  هچنآ 
: دومرف یسراف  ناملس  تدایع  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  اجنآ  تسا  هدش  رکذ  يرامیب  يارب  زین  رگید  رثا 

ُهَّلِْعلا ُعَدَت  َال  ٌباَجَتْـسُم َو  اَهِیف  َكُؤاَعُد  ٍرْکِِذب َو  َیلاَعَت  َكَراَبَت َو  ِهَّللا  َنِم  َْتنَأ  ٍلاَصِخ  َثاََلث  َْتلَلَتْعا  اَذِإ  َِکتَّلِع  ِیف  ََکل  َّنِإ  ُناَْملَـس  اَی  »
نیا رد  وت  ياعد  یتفا و  یم  ادـخ  دای  هب  وت  تسا ) گرزب   ) هدـیاف هس  يرامیب  ماـگنه  هب  وت  يارب  ناملـس  يا  ُْهتَّطَح ؛ اَّلِإ  ًاـْبنَذ  َکـْیَلَع 

،ج 4،ص هیقفلا هرضحی  نم ال  «. ) . دزیر یم  ورف  ار  نآ  هک  نیا  رگم  دراذگ  یمن  وت  رب  یهانگ  چیه  يرامیب  تسا و  باجتسم  تلاح 
. ( 375

رکف هب  ادخ  دای  رب  نوزفا  هک  يرامیب  لاح  رد  ًاصوصخم  تسادـخ  دای  هب  رگید  نامز  ره  زا  شیب  تالکـشم  رد  ناسنا  تسا  یهیدـب 
دنک و حالصا  ار  شیوخ  تسردان  یگدنز  ریـسم  دراد  یعـس  دنک و  یم  هبوت  دوخ  ناهانگ  زا  دتفا و  یم  زین  تمایق  داعم و  گرم و 

.تسا رت  نورقم  تباجتسا  هب  اعد  یتلاح  نینچ  رد  هک  تسا  نشور 

.دزیرب ورف  يرامیب  ببس  هب  ناسنا  ناهانگ  هک  دوش  یم  ببس  تاهج  نیا  هعومجم 

ورف نامه  نآ  زا  روظنم  هک  هدـش  رکذ  يراـمیب  يارب  ییاـه  باوث  رجا و  تاـیاور  زا  یـضعب  رد  هک  تسا  هجوت  ناـیاش  زین  هتکن  نیا 
زین تایاور  زا  یضعب  زا.دنتـشادن  يرامیب  هب  يالتبا  رد  يریـصقت  هک  تسا  ینامیا  اب  نارامیب  هب  یهلا  تالـضفت  ای  ناهانگ و  نتخیر 

لـضفت باب  زا  دـنوادخ  دوش  كرت  يرامیب  رثا  رب  رگا  داد  یم  ماجنا  تمالـس  تلاـح  رد  ناـسنا  هک  یتاداـبع  هک  دوش  یم  هدافتـسا 
. ( ،ج 3،ص 113،ح 1 یفاک  ). .دسیون یم  وا  يارب  ار  اهنآ  باوث 

هدنزومآ ناتساد  کی 
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یهورگ تشگ و  یم  زاب  نیفص  زا  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  هک  یماگنه  تسا  هدش  لقن  نینچ  محازم  نب  رصن  نیفص  باتک  رد 
رد هک  دـید  ار  يدرمریپ  ماما.دوب  نایامن  رود  زا  هفوک  ياه  هناخ  دندیـسر و  هفوک ) کـیدزن  یهاـگودرا  «) هلیخن » هب دـندوب  وا  هارمه 

: دومرف وا  هب.تسا  نایامن  شا  هرهچ  رد  يرامیب  راثآ  هتسشن و  يراوید  هیاس 

تحاراـن يراـمیب  نیا  زا  دـیاش  : دومرف.يرآ : درک ضرع  تسا ؟ يراـمیب  زا  اـیآ  منیب ؟ یم  بلقنم  مهرد و  هنوگ  نیا  ار  وت  هرهچ  ارچ 
یهلا کین  ریدـقت  ار  يرامیب  نیا  ایآ  : دومرف.دوش ضراع  نم  هب  يا  يرامیب  نینچ  هک  متـشاد  یمن  تسود  : درک ضرع  یـشاب ؟ هدـش 

سپـس.تناهانگ شزرمآ  راگدرورپ و  تمحر  هب  وت  رب  داب  تراـشب  : دومرف مالـسلا  هیلع  ماـما.مناد  یم  يرآ  : درک ضرع  یناد ؟ یمن 
رد نم  یگدنز  »و  ّیط نب  نامالس  » زا نم  لصا  : درک ضرع  هلیبق ؟ مادک  زا  : دومرف میلـس  نب  حلاص  : درک ضرع  تسیچ ؟ تمان  : دومرف

مسا هچ  دراد و  تردپ  یبوخ  مان  هچ  يراد و  وت  یبوخ  مسا  هچ  هللا  ناحبس  : دومرف مالسلا  هیلع  ماما.تسا  « روصنم نب  میلس  ینب  » رانک
؟ يدوب ام  اب  نیفـص  نادـیم  رد  وت  : درک لاؤس  وا  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  هاگ  نآ  (. حالـص تسا و  تمالـس  اـهنآ  ماـمت  ) .تا هلیبق  یبوخ 

مالـسلا هیلع  ماما.تشاد  زاـب  ارم  بت  نازوس  شتآ  يراـمیب و  نیا  مدرک ! یم  تکرـش  تساوخ  یم  ملد  یلو  مدوبن  هللاو  : درک ضرع 
دارفا هنوگ  نیا  ندوب  روذـعم  رب  لیلد  هک  دومرف  توالت  ار  .( هیآ 91 ، هبوت  ...«. ) . یضْرَْملا یَلَع  ِءافَعُّضلا َو ال  یَلَع  َْسَیل   » هفیرـش هیآ 
ضرع دنیوگ ؟ یم  هچ  داتفا  قافتا  ماش  لها  ام و  نایم  هچنآ  هرابرد  مدرم  منیبب  وگب  : دومرف سپـس.تسا  داهج  نادـیم  رد  تکرـش  زا 
فسأت رگید  یهورگ  یلو  ؛ دنتسه یندوک  نادان و  دارفا  اهنآ  دشن ) هتنم  ییاهن  هجیتن  هب  گنج  نیا  هک   ) دنا لاحـشوخ  یهورگ  : درک

: دومرف وا  هب  ماما  هک  دوش  صخرم  ماما  تمدخ  زا  تساوخ  یم  درم  نآ.دنا  مدرم  ربارب  رد  وت  ناهاوخریخ  اهنآ  دنروخ و  یم 

رارق وت  ناهانگ  شزیر  ببـس  ار  وت  يرامیب  نیا  دـنوادخ  یتفگ  تسار  ؛...  ِکتاَئِّیَِـسل ًاّطَح  َكاَوْکَـش  ْنِم  َناَک  اَم  ُهَّللا  َلَعَج  َْتقَدَـص  »
نیفص زا  ار  نآ  هحفص 518  دـلج 14، رد  زین  يرتشوش  هماّلع  موحرم  ،ص 528. نیفـص («. ) . دمآ الاب  رد  هک  یترابع  نایاپ  ات  ) ...داد

( .تسا هدرک  لقن 

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said the following to one of his companions during the latter's
sickness: “May Allāh make your illness a means for wiping out your sins because there
is no reward for sickness except that it obliterates sins and makes them fall like (dried)
leaves. Reward lies in saying by the tongue and doing something with the limbs.
Certainly, Allāh, the Glorified One, admits into Paradise, by virtue of truthfulness of

." intention and purity of the heart, whomsoever He pleases from among His servants

Sayyid ar-Radi says the following: “Imām Ali ibn Abū Tālib is right in saying that there
is no reward for sickness as such because compensation is admissible with regard to
how Allāh, the Sublime One, deals with His creatures such as causing them grief,
illness and the like. However, reward and recompense become admissible with regard
to the actions of a creature. This is the difference between the two. Imām Ali ibn Abū
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." Tālib has clarified it through his lustrous knowledge and sound view

هدیدنسپ فاصوا  یتخبکین و  : 43 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

 َ ِیَـضر ِفاَفَکلِاب َو  َِعنَق  ًاِعئاَط َو  َرَجاَه  ًابِغاَر َو  َمَلـسَأ  دَـقَلَف  ّتَرَألا  َنب  َباّبَخ  ُهّللا  ُمَحرَی  ّتَرَألا  ِنب  ِباّبَخ  ِرکِذ  ِیف  مالـسلا  هیلع  َلاَق  َو 
ًادِهاَُجم َشاَع  ِهّللا َو  ِنَع 

اه همجرت 

یتشد

يور زا  و  دـش ، ناملـسم  تبغر  اـب  دـنک ، تـمحر  ار  « 1  » ترأ نب  باـّبخ  ادـخ  دوـمرف : ترأ » نـب  باـّبخ  ، » ناراـی زا  یکی  داـی  رد 
 . درک یگدنز  دهاجم  و  دوب ، یضار  ادخ  زا  و  دنارذگ ، یگدنز  تعانق  اب  و  درک ، ترجه  يرادربنامرف 

يدیهش

ترجه يرادربنامرف  يور  زا  دروآ و  مالـسا  تبغر  هب  .ار  ّترأ  رـسپ  باّبخ  دازرمایب  ادـخ  دومرف ]: درک  دای  باّبخ  زا  هک  هاگ  نآ  [و 
.دومن یگدنز  دهاجم  دوب و  یضار  ادخ  زا  و  تعانق ، زور  نارذگ  هب  درک و 

یلیبدرا

درک ترجه  هدـننک و  تبغر  دروآ  مالـسا  هک  یتسردـب  سپ  ار  باـّبخ  ادـخ  داـنک  تمحر  ترا  نب  باـبخ  ندرک  داـی  رد  دومرف  و 
هدنیامن ششوک  درک  یگدنز  هدنرب و  نامرف 

یتیآ

: دومرف نینچ  درک  یم  دای  ترالا  نم  باّبخ  زا  هک  یماگنه 

، دندوب هداد  شیزور  هچنآ  هب  درک و  ترجاهم  تعاطا ، نیع  رد  دروآ و  مالسا  تبغر  هب  .دنک  تمحر  ار  ّترالا  نب  باّبخ  دنوادخ 
.تسیز دهاجم  دوب و  یضار  ادخ  زا  دومن و  تعانق 

نایراصنا
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رطاـخ هب  ،و  دروآ مالـسا  تبغر  يور  زا  ، دـنک تمحر  ار  ترا  نب  باـّبخ  دـنوادخ  : دوـمرف ترا  نب  باـّبخ  هراـب  رد  ترـضح  نآ  و 
 . تسیز قح  هار  رد  رگ  داهج  ،و  دوب دونشخ  دنوادخ  زا  ،و  دیزرو تعانق  دوب  یفاک  ار  وا  هچنآ  هب  ،و  دومن ترجه  قح  زا  تعاطا 

اه حرش 

يدنوار

نیب همجع ال  یه  و  هتر ، همالک  یف  نم  ترالا  .ودـعلا و  نم  برـض  وه  ببخلا و  نم  لاعف  هناک  هنتفلا  لبق  تام  ترالا  نب  باـبخ  و 
.افافک دمحم  لآ  قزر  لعجا  مهللا  ثیدحلا  یف  .ینغا و  يا  سانلا ، نع  فک  ام  وه  و  توقلا ، قزرلا : نم  فافکلا  .ملاکلا و 

يردیک

اریثک ال  فافکلا ، فافعلا و  ینقزرا  مهللا  روثاـملا ، ءاعدـلا  یف  و  لاوئـسلا ، نع  ینغی  و  فکی ، يذـلا  ردـقلا  قزرلا  نم  فاـفکلا : و 
.یقشاف الیلق  یغطاف و ال 

مثیم نبا 

زا هقالع  اب  دـش و  ناملـسم  هقالع  اب  هک  دزرمایب ، ار  ترا  نب  بابخ  دـنوادخ  : ) هدومرف ترا  نب  بابخ  هرابرد ي  مالـسلا ) هیلع   ) ماما
نیعم هزادنا ي  هب  دنک و  راک  باسح  يارب  دشاب و  تمایق  زور  دای  هب  هک  یسک  لاح  هب  اشوخ  .دوب  رگداهج  و  درک ، ترجاهم  نطو 

ماما نارای  نارجاهم و  زا  یکی  مان  ددـشم ، ياب  راد و  هطقن  ياخ  اـب  باـبخ  دـشاب .) دونـشوخ  دـنوادخ  زا  و  هدرک ، هدنـسب  يزور  زا 
اب مالسلا ) هیلع   ) ماما هک  تسا  یـسک  نیتسخن  و  تفر ، ایند  زا  هفوک  رد  نیفـص ، گنج  زا  تشگزاب  زا  سپ  وا  تسا ، مالـسلا ) هیلع  )
هک تبغر  لـیم و  يور  زا  ندروآ  مالـسا  - 1 تسا : هدوتـس  ار  وا  ناحلاص  فاـصوا  زا  تفـص  هس  اـب  و  درک ، نفد  ار  وا  دوخ  تسد 

لیم و يور  زا  لماک  ترجه  هک  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ ربمایپ  اب  يو  هنادـنم ي  هقالع  ترجاـهم  .تسا 2 - يدنمدوس  مالسا 
اب داهج  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماما نامز  رد  رافک و  اب  داهج  رد  ادخ  ربمایپ  اب  ار  دوخ  یگدنز  .تسادخ 3 - ربمایپ  ادخ و  هار  رد  تبغر 
هک تسا  نیا  رب  رعشم  بابخ و  فیرعت  هنیمز ي  رد  یبوط ، مالسلا :) هیلع   ) ماما ترابع  .دنارذگ  نانکش ، تعیب  جراوخ و  ناشکرس ،

نیا اـب  .تسا و  تشهب  رد  یتخرد  نآ ، هک  تسا  هدـمآ  ریـسفت  رد  .تسا  بیط  تفـص  زا  یلعف  نزو  یبوط  .تسا  هدوب  ناـنچنآ  يو 
.تساهنآ و يارب  لمع  ثعاب  دوخ  هک  تسا  هدومرف  زور  نآ  باسح  تمایق و  زور  ندرک  داـی  هب  راداو  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما تراـبع 
و تفع ، ياه  هخاش  زا  یتلیضف  تعانق  .تسوا  ردق  اضق و  هب  تیاضر  ادخ و  زا  يدونـشوخ  تعانق و  تلیـضف  يارب  هزیگنا  نینچمه 

.تسا تلادع  ياه  هخاش  زا  یتلیضف  اضر 

دیدحلا یبا 

 [ ٍباَّبَخ ِرْکِذ [  ِیف  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

َلِمَع َداَـعَْملا َو  َرَکَذ  ْنَِمل  َیبوُـط  ًادِـهاَُجم  َشاَـع   ] ًاـِعئاَط َو َرَجاَـه  ًاـبِغاَر َو  َمَلْـسَأ  ْدَـقَلَف  ِّتَرَأـْلا  َْنب  َباَّبَخ  ُهَّللا  َمِحَر  ِّتَرَأـْلا  ِْنب  ِباَّبَخ 
[ ِهَّللا ِنَع  َیِضَر  ِفاَفَْکلِاب َو  َِعنَق  ِباَسِْحِلل َو 
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 . ِهَّللا ِنَع  َیِضَر  ِفاَفَْکلِاب َو  َِعنَق  ِباَسِْحِلل َو  َلِمَع  َداَعَْملا َو  َرَکَذ  ْنَِمل  َیبوُط  ًادِهاَُجم  َشاَع  ِهَّللا َو  ِنَع  َیِضَر  ِفاَفَْکلِاب َو  َِعنَق 

لیق دمحم و  ابأ  لیق  هللا و  دبع  ابأ  ینکی  میمت  نب  هانم  دیز  نب  دعس  نب  بعک  نب  همیزخ  نب  دعس  نب  هلدنج  نب  ترألا  نب  بابخ  وه 
تنب رامنأ  مأ  هترتشاف  ، هّکمب عیبف  ءابـس  هباصأف  ، هیلهاجلا یف  فویـسلا  لمعی  انیق  ناک  :» باعیتسالا هکمب (  عیبف  یبس  هباـصأ  ییحی  اـبأ 

«. ( . هیعازخلا عابس 

وه فویـسلا و  لمعی  ادادـح  انیق  هیلهاجلا  یف  ناک  ضرم و  هب  ناک  مهراـیخ و  نیملـسملا و  ءارقف  نم  باـبخ  هناـتخ و  همأ  تناـک  و 
نب رمع  هلأس  هللا  یف  نیبذـعملا  یف  دودـعم  وه  دـهاشملا و  نم  اهدـعب  ام  اردـب و  دهـش  هتـس و  سداس  ناـک  هنإ  لـیق  مالـسإلا  میدـق 
اران یل  اودقوأ  بابخ  لاقف  لجر  رهظ  مویلاک  تیأر  ام  لاقف  رظنف  يرهظ  یلإ  رظنا  لاقف  هکم  لهأ  نم  تیقل  ام  هتفالخ  مایأ  باطخلا 

.يرهظ كدو  الإ  اهأفطأ  امف  اهیلع  .باعیتسالا )  یف ا،د،و  ام  تبثأ  و  «، تنخس و  :» ب تبحس (  و 

بابخ لزن  رـسای  نب  رامع  نوکی  نأ  الإ  کنم  سلجملا  اذـهب  قحأ  دـحأ  ام  هل  لاق  مث  هندا  هندا  لوقی  لعجف  رمع  یلإ  بابخ  ءاـج  و 
نیفص و مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریمأ  عم  دهـش  نأ  دعب  نیثالث  عست و  هنـس  لیق  نیثالث و  عبـس و  هنـس  یف  اهب  تام  هفوکلا و  یلإ 

یف باـبخ  همجرت  رظنا  هفوکلا (  رهظب  نفد  هنـس و  نیعبـس  اـثالث و  تاـم  موی  هنـس  تناـک  مالـسلا و  هیلع  یلع  هیلع  یلـص  ناورهن و 
. ( . باعیتسالا 1:438

مدقت دق  همدب و  مهبلط  هب و  مالـسلا  هیلع  یلع  جتحاف  جراوخلا  هتلتق  يذـلا  وه  بابخ  نب  هللا  دـبع  هفوکلا و  رهظب  نفد  نم  لوأ  وه  و 
کلذ رکذ 

یناشاک

هدیمح و فاصوا  ندرک  دای  رد  مالـسلا  هیلع  هانپ  تیالو  ترـضح  تسا  هدومرف  و  ترالا ) نب  بابخلا  رکذ  یف  مالـسلا  هیلع  لاق  (و 
زا دـعب  هفوک  رد  دومن  تافو  هک  نیرجاهم  زا  دوب  يدرم  هددـشم ، ءاب  همجعم و  ءاخ  هب  بابخ )  ) ترا و نب  بابخ  هدیدنـسپ  تاـفص 

، نفد زا  دعب  دومرف و  نفد  هفوک  رد  ار  وا  ترضح  نآ  هک  دوب  یسک  لوا  وا  نیفص و  هلداجم  زا  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  نتـشگزاب 
( ابغار ملـسا  دـقل  و   ) ار ترا  نب  بابخ  یلاعت  يادـخ  دـنک  محر  ابابخ ) هللا  محری  : ) هک قیرط  نیا  هب  فصو  هس  هب  دومن  حدـم  ار  وا 

رایتخا ترجه  و  اعئاط ) رجاه  و   ) داقتعا صولخ  اب  ندروآ  مالسا  هب  دوب  هدننک  تبغر  هک  یتلاح  رد  دروآ  مالسا  هک  یتسرد  هب  سپ 
و ادهاجم ) شاع  و   ) دایقنا لامک  رد  دوب  هدنرب  نامرف  هک  ینیح  رد  تلاسر ، ترـضح  تمزالم  هب  دمآ  دوخ و  فولام  نطو  زا  دومن 

دوخ عجرم  داعم و  درک  دای  هک  یـسک  اشوخ  داعملا ) رکذ  نمل  یبوط   ) داهج رد  دوب  هدنیامن  شـشوک  هک  یتلاح  رد  درک  یناگدنز 
و فاـفکلاب ) عنق  و   ) باـسح زور  يارب  زا  درک  وکین  لـمع  و  باـسحلل ) لـمع  و   ) باوث قدـص و  يور  زا  نآ  هب  دوـمن  داـقتعا  ار و 
دـش و یـضار  و  یلاـعت ) هللا  نع  یـضر  و   ) باوث نتفاـی  يارب  تساوخ  لاوس و  زا  ار  وا  دوـمن  عـنم  هک  یقزر  رادـقم  هب  درک  تعاـنق 

باسح زور  رد  باوث  شاعم و  هجو  زا  وا  هب  دومرف  اطع  هچنآ  رب  بابرالا  بر  ترضح  زا  دونشخ 

یلمآ

ینیوزق
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برح زا  تعجارم  زا  دـعب  و  دوب ، یم  ترـضح  نآ  تبحـص  رد  تسا و  نیرجاهم )  ) زا وا  دـیامرفیم و  ترالا ) نب  بابخ   ) رکذ رد  و 
رب يادـخ  دـنک  تمحر  تفگ : هدومرف  نفد  هفوک )  ) رد ار  وا  ترـضح  نآ  هک  تسا  یـسک  لوا  تفای و  تافو  هفوک )  ) رد نیفـص ) )

هدنیامنداهج هدننک و  یعـس  دومن  یناگدنز  اضر و  عوط و  زور  زا  دومن  ترجاهم  تبغر و  يور  زا  دروآ  مالـسا  قیقحت  هب  بابخ ) )
هب ایند  زا  دومن  تعانق  و  باسح ، زور  يارب  زا  درک  لمع  و  ار ، داعم  زور  درک  داـی  هک  سک  نآ  لاـح  اـشوخ  یلاـعت  يادـخ  هار  رد 

ءانع ءاخر و  زا  وا  هرابرد  درک  اضق  هچنآ  هب  یلاعت  قح  زا  دش  یضار  و  فافک ،

یجیهال

رکذ نمل  یبوط  .ادـهاجم  شاع  اعئاط و  رجاه  ابغار و  ملـسا  دـقلف  ابابخ ، هللا  محری  : » ترالا نب  باـبخ  رکذ  یف  مالـسلا  هیلع  لاـق  و 
تیلهاج رد  هک  ترا  رـسپ  بابخ  فصو  رد  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .هللا » نع  یـضر  فافکلاب و  عنق  باسحلل و  لمع  داـعملا و 

یتلاح رد  دروآ  مالسا  هک  قیقحت  هب  سپ  ار ، بابخ  ادخ  دنک  تمحر  هک : دوب  مرتحم  ریقف و  مالسا  رد  دوب و  رگناوت  ریگ و  ریـشمش 
رد درک  یناگدنز  دوب و  ربمغیپ  عیطم  هک  یتلاح  رد  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ ، اب  درک  ترجه  مالـسا و  نید  هب  تشاد  تبغر  هک 
زا درک  راک  ازج و  يوس  هب  ار  دوخ  تشگرب  زور  دروآ  رطاخ  هب  هک  یـسک  لاح  هب  اشوخ  ادـخ ، هار  رد  دوب  هدـننکداهج  هک  یتلاح 

.وا هداد ي  هب  ادخ  زا  دش  دونشخ  ار و  شلاح  درک  تیافک  هک  يردق  هب  ایند  زا  درک  تعانق  ندیشک و  باسح  زور  يارب 

ییوخ

نا رهاظلا  بارعالا : .دجنملا  بیطلا - شیعلا  ظحلا و  کل  يا  کل ، یبوط  لاقی : هریخلا ، ریخلا و  هداعـسلا ، هطبغلا و  یبوطلا :) : ) هغللا
رسحتلا وا  ءاعدلا  ماقم  یف  هیربخ  هیمسا  هلمجلا  و  اذک ، ناک  نمل  هداعـسلا  يا  هربخ ، خلا - رکذ - نمل  یه  هیفرظلا و  ادبتم و و  یبوط 

نم ترالا  نب  بابخ  ناک  ینعملا : .ربدـتف  سنجلل  ملع  یبوط  نا  رهاظلا  و  لوالا ، وه  ماقملا  یـضتقم  و  طبغتلا ، وا  ماـقملا  فـالتخاب 
اوغلب مهبولقب و  هقیقحلا  اوسملت  نمم  هیمالسالا ، هعیرشلا  رارسال  نیلماحلا  نیصلخملا و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا باحـصا  ذاذفا 

، فالخلا روهظ  دنع  قحلل  نیزاوم  سانلا و  یلع  ءادهـش  اوناک  نیذـلا  نم  و  نیدـلا ، ملاعم  یلا  هبـسنلاب  نیقیلا  نم  يوصقلا  هجردـلا 
هعم رودی  یلع  عم  قحلا  قحلا و  عم  یلع  نا  یلع  هعطاقلا  هلدالا  نم  نیفـص  یف  هعم  ادهاجم  نینموملاریما  باحـصا  فص  یف  هنوکف 
دهـش هتـس و  سداس  ناک  هنا  لیق : مالـسالا ، میدـق  وه  و  یلزتعملا : حراشلا  لاق  .رامع و  لثم  مالـسلا ) هیلع   ) هباحـصا هلثمف  راد  امنیا 

یف هیف و  نا  هللا : همحر  یئابطابطلا  همـالعلا  لاـق  حـیقنتلا  یف  .هللا و  یف  نیبذـعملا  یف  دودـعم  وه  و  دـهاشملا ، نم  اهدـعب  اـم  اردـب و 
نع .خلا و  ماعنالا ) ههجو 52 - نودیری  یـشعلا  هادغلاب و  مهبر  نوعدـی  نیذـلا  درطت  و ال   ) یلاعت هللا  لزنا  رامعلا  رذ و  یبا  ناملس و 
قباس بیهـص  و  هشبحلا ، قباس  لالب  و  سرفلا ، قباس  ناملـس  و  برعلا ، قباـس  اـناف  هسمخ : قباـسلا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نع  لاـصخلا 

اهب طیحی  بابخ ال  رذ و  یبا  ناملـس  بیهـص و  لئاضف  نا  هخیرات  یف  یعفایلا  نع  حیقنتلا  هیـشاح  یف  .طبنلا و  قباس  بابخ  و  مورلا ،
عوطلا مالـسالا و  یلا  هبغرلا  هلیـضف  هل  تبثا  و  هیلع ، دیزم  امب ال  مالکلا  نم  زیجولا  اذه  یف  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هفـصو  دق  .باتک و 

هیلع  ) هرکذ ام  نا  رهاظلا  و  لاجرلا ، رئاس  ءانث  و  لاوقالل ، عبتتلا  نع  لئاضفلا  هذـهب  کیهانف  داهجلا  یف  هایحلا  فرـص  هرهجلا و  یلع 
رکذ .هتقیرطب  ءادتقالا  هتریس و  كولس  یلع  کلذب  مهثح  باحصالا و  رئاس  یلع  هضرع  بابخ  یلع  طبغت  هیلاتلا  لمجلا  یف  مالسلا )
امیف رمع  مالسا  ناک  و  قاحسا : نبا  لاق  باطخلا :) نب  رمع  مالسا  یف  رـصم  هلآ 211 ط  هیلع و  هللا  یلص  ج 1   ) هتریس یف  ماشه  نبا 

دیز و نب  دیعس  اهلعب  ملسا  تملسا و  دق  تناک  لیفن و  نب  ورمع  نب  دیز  نب  دیعـس  دنع  تناک  باطخلا و  تنب  همطاف  هتخا  نا  ینغلب 
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ناک ملـسا و  دق  بعک  نب  يدع  ینب  نم  هموق  نم  لجر  هکم  نم  ماحنلا  هللادـبع  نب  میعن  ناک  و  رمع ، نم  اهمالـساب  نایفختـسم  امه 
یفک .یهتنا و  خـلا  نآرقلا - اهئرقی  باطخلا  تنب  همطاف  یلا  فلتخی  ترالا  نب  بابخ  ناک  هموق و  نم  اقرف  همالـساب  یفختـسی  اضیا 

مالـسالا و هبرغ  نابا  هیمالـسالا  هوعدـلا  ثب  یف  یبنلا  نونواعی  نیذـلا  نیقباـسلا  مالـسالا  هاـعد  دـحا  باـبخ  نا  یلع  ـالیلد  کلذـب 
بابخ زا  يروآدای  دروم  رد  همجرتلا : .هباحصلا  نم  هفوکلا  رهظب  نفد  نم  لوا  هنا  دیدحلا : یبا  نبا  لاق  ءادلالا  هئادعا  نم  هداهطـضا 
تفرگ شیپ  ترجه  هار  تبغر  عوطاب و  دش و  ناملـسم  قوش  زا  اققحم  هک  ار  ترا  نب  بابخ  دانک  تمحر  يادـخ  دومرف : ترا  نب 

فافکب دـنکیم و  راک  تمایق  باسح  ماگنه  يارب  تسا و  داعم  دای  رد  هک  یـسک  لاح  هب  اشوخ  دـینارزگ ، داـهج  هب  ار  یناگدـنز  و 
.تسا دونشخ  ادخ  زا  دراد و  تعانق  تشیعم 

تفج ترا  نبا  هب  درآ  تمحر  ادخ  تفگ *** درکیم و  دای  یلع 

فجن رد  ات  دیئارگ  ترجه  هب  فعشاب *** دش و  ناملسم  لد  زا  هک 

داعم دای  هب  وک  نآ  لاح  اشوخ  داهج *** ردنا  فرص  دوخ  رمع  دومن 

رگداد زا  یضار  شنم  تعانق  رگراک *** ادخ  باسح  يارب 

يرتشوش

(: هباحصا ضعبل  مالسلا  هیلع  لاق  و  : ) فنصملا لوق  هفلتخم ) تاعوضوم  یف  نوتـسلا - لصفلا  : ) هباحـصا ضعبل  مالـسلا : هیلع  لاق  و 
امل هل  فنـصملا  لقن  ام  مالـسلا  هیلع  لاقف  هضرمل ، نیفـص  هعم  دهـشی  ملف  اهلتعا ) هلع  یف   ) یط نب  نامالـس  نب  میلـس  نب  حلاص  وه 

انلبقا نیفص  نم  مالـسلا  هیلع  یلع  لبقا  امل  بدنج : نب  نمحرلادبع  لاق  محازم :) نب  رـصن  نیفـص   ) یفف .هقیرط  یف  نیفـص  نم  عجر 
هیلا لبقاف  ضرملا ، رثا  ههجو  یلع  تیب  لظ  یف  سلاج  خیـشب  نحن  اذاف  هفوکلا ، تویب  انیار  هلیخنلا و  اـنزج  یتح  لاـق - نا  یلا  هعم -

نا بحا  ام  لاقف : .هتهرک  کلعلف  لاق : .معن  لاق : ضرم ؟ نما  اـتفکنم ؟ کـهجو  يرا  یلاـم  هل : لاـقف  هعم ، نحن  مالـسلا و  هیلع  یلع 
: لاق هللا ؟ دبع  ای  تنا  نم  کبنذ ، نارفغ  کبر و  همحرب  رشبا  لاق : .یلب  لاق : هنم ؟ کباصا  ام  یف  ریخلاب  باستحا  سیلا  لاق : .يرتعی 

ناحبس لاق : .روصنم  نب  میلس  ینب  نمف  هوعدلا  راوجلا و  اما  و  یط ، نب  نامالس  نمف  لصالا  اما  لاق : نمم ؟ لاق : .میلـس  نب  حلاص  انا 
اهتدرا دـقل  اهتدهـش و  ام  هللا  ال و  لاق : هذـه ؟ انتازغ  انعم  تدهـش  لـه  هیلا ، تیزتعا  نم  مسا  کـیبا و  مسا  کمـسا و  نسحا  اـم  هللا 

نیذـلا ال یلع  ـال  یـضرملا و  یلعـال  ءافعـضلا و  یلع  سیل  : ) مالـسلا هیلع  لاـق  .اـهنع  ینلذـخ  یمحلا  بحل  نم  یب  يرت  اـم  نکلو 
ناک امیف  سانلا  لوقی  ام  ینربخا  میحر ) روفغ  هللا  لیبس و  نم  نینـسحملا  یلع  ام  هلوسر  اوحـصن هللا و  اذا  جرح  نوقفنی  اـم  نودـجی 
نم ناک  امل  فسالا  توبکملا  مهنم  و  سانلا ، ءایبغا  کئلوا  مهنیب و  کنیب و  ناک  امیف  رورـسملا  مهنم  لاق : ماشلا ؟ لـها  نیب  اـننیب و 

، کتائیسل اطح  كاوکش  نم  ناک  ام  هللا  لعج  تقدص  هل : مالسلا  هیلع  لاقف  فرـصنیل  بهذ  و  کل ، سانلا  ءاحـصن  کئلوا  کلذ و 
ناسللاب و لوقلا  یف  رجالا  امنا  هطح ، الا  ابنذ  دـبعلل  عدـیال  نکلو  هفلتخم ) تاعوضوم  یف  نوتـسلا - لصفلا   ) هیف رجا  ضرملا ال  ناف 

اطح كاوکش  نم  ناک  ام  هللا  لعج  .هنجلا  هدابع  نم  هحلاصلا  هریرـسلا  هینلا و  قدصب  لخدی  لجوزع  هللا  نا  و  لجرلا ، دیلاب و  لمعلا 
و رکذب ، یلاعت  هللا  نم  تنا  لاصخ : ثالث  اهیف  کل  نا  لاقف : هتلع  یف  ناملـس  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا داع  ربخلا  یف  کتائیـسل 

یف .هنـس و  یلا  اهرثا  یقبی  هنـال  هنـس  هراـفک  هلیل  یمح  ربخلا : یف  .هتطح و  ـالا  اـبنذ  کـیلع  هلعلا  عدـتال  و  باجتـسم ، هیف  كواـعد 
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بونذـلل و صیحمت  اـهنم  اهودـحجی ، نا  ءـالقعلل  یغبنیـال  اـمعنل  ضرملا  یف  نا  لاـقف : هلع  نم  لهـس  نب  لـضفلا  يرب  فئارطلا :) )
هبوتلل و ءاعدتـسا  هئاضق و  هللا و  ردـق  امب  اـضر  هحـصلا و  یف  هدوجوملا  همعنلل  راـکدا  هلفغلا و  نم  ظاـقیا  ربصلا و  باوثلل و  ضرعت 

قرولا تح  بوثلا و  نع  مدـلا  تح  لاقی : قاروالا  تح  اهتحی  تائیـسلا و  طحی  هنکلو  هیف  رجا  ضرملا ال  ناـف  .هقدـصلا  یلع  ضح 
امدـق نکی  مل  امیدا  ینم  نیرف  بوطحلا  نکت  ناف  هحالـصال : ملقلا  طقمب  اهیبشت  مهـضعبل  یلوصلا ) بتاک  بدا   ) یف .رجـشلا و  نع 
بلاص ضفان و  یمح  نم  بهو  نب  نسحلا  لتعا  دادغب ) خیرات   ) یف و  اذه ، طقملا  اهثعشت  نم  حلصیف  یفحت  مالقالا  مئارک  ناف  طعی 

تنک یکتـشت و  الف  رجالا  کل  ناک  یف و  كاـمح  تیل  هفلتخم ) تاـعوضوم  یف  نوتـسلا - لـصفلا  : ) ماـمتوبا هیلا  بتکف  هتلواـط  و 
املف مالکلا ، یف  اوفرـصت  هیفاعلاب و  هوانهف  سانلل  سلجف  يرب  مث  ناـسارخب  نیتساـیرلا  وذ  لهـس  نب  لـضفلا  لـتعا  هیف :) و   ) اـضیرملا

نم ظاقیا  و  ربصلا ، باوثل  ضرعت  و  بونذـلل ، صیحمت  اهوملعی : نا  ءالقعلل  یغبنی  امعنل  للعلا  یف  نا  لاقف : ساـنلا  یلع  لـبقا  اوغرف 
سانلا یسنف  .رایخلا  مدعب  هردق  هللا و  ءاضق  یف  و  هقدصلا ، یلع  ضح  و  هبوتلل ، ءاعدتـسا  و  هحـصلا ، لاح  یف  همعنلل  راکدا  و  هلفغلا ،

هیف سیلف  امهنم  سیل  ضرملا  مادـقالا و  يدـیالاب و  لمعلا  ناسللاب و  لوقلا  یف  رجالا  امنا  .لضفلا و  مالکب  اوفرـصنا  هب و  اوملکت  ام 
نم نولانی  رافکلا و ال  ظیغی  ائطوم  نوطی  هللا و ال  لیبس  یف  هصمخم  بصن و ال  امظ و ال  مهبیـصی  مهناـب ال  کـلذ   ) هلوق اـما  و  رجا ،

بتک الا  ایداو  نوعطقیال  هریبک و  هریغص و ال  هقفن  نوقفنیال  نینـسحملا و  رجا  عیـضیال  هللا  نا  حلاص  لمع  هب  مهل  بتک  الا  الین  ودع 
لثم حراوجلا - لاـمعا  نم  تسیل  یه  و  بعتلا - شطعلا و  عوجلا و  مهتباـصا  لـعج  یف  نولمعی .) اوناـک  اـم  نسحا  هللا  مهیزجیل  مهل 

یفانی الف  مادقالا ، يدیالاب و  لمعلا  وه  امم  اهوحن  داهجلا و  یف  يداولا  عطق  قافنالا و  مهنم و  لینلا  رافکلا و  ظیغ  یف  مادقالا  یطو 
هللا نا  .داهجلا و  هطـساوب  تناک  بعتلا  شطعلا و  عوجلا و  ناف  حراوجلا ، لامعا  نع  ببـسم  ـالوا  رکذ  اـم  نـال  مالـسلا  هیلع  همـالک 

قباسلا مالسلا  هیلع  هلوق  نم  اکاردتـسا  مالکلا  نوک  رهاظلا  هنجلا  هدابم  نم  ءاشی  نم  هحلاصلا  هریرـسلا  هینلا و  قدصب  لخدی  هناحبس 
اببـس تناک  امل  اهنا  ـالا  حراوجلا  لـمع  نکت  مل  نا  هینلا و  نا  ینعمب  هفلتخم ) تاـعوضوم  یف  نوتـسلا - لـصفلا   …، ) رجـالا اـمنا  و 

نموملا هین  هلآ :) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا لاق  .هدساف  تناک  نا  رزولل  و  هحلاص ، تناک  نا  رجالل  ابجوم  اضیا  تناک  حراوجلا  لامعال 
لاـق و  ـالووسم .) هنع  ناـک  کـئلوا  لـک  داوفلا  رـصبلا و  عمـسلا و  نا  یلاـعت … (  لاـق  و  هلمع ، نم  رـش  رفاـکلا  هین  هلمع و  نم  ریخ 
هنجلا لها  دلخ  امنا  و  ادبا ، هللا  اوصعی  نا  اهیف  اودـلخ  ول  نا  ایندـلا  یف  مهتاین  نال  رانلا  یف  رانلا  لها  دـلخ  امنا  مالـسلا : هیلع  قداصلا 

یلع لمعی  لک  لق   ) یلاعت هلوق  الت  مث  .ءالوه  ءالوه و  دـلخ  تاینلابف  ادـبا ، هللا  اوعیطی  نا  ایندـلا  یف  اوقب  ول  نا  مهتاین  نـال  هنجلا  یف 
قدـصب هنم  کلذ  یلاعت  ملع  اذاف  ربلا ، نم  اذـک  اذـک و  لعفا  یتح  ینقزرا  بر  لوقی : ریقفلا  نموملا  نا  و  یفاکلا :)  ) یف و  هتلکاش .)

لاق دقف  هقداص ، هین  لک  تسیل  هنال  هینلا ، قدصب  مالسلا  هیلع  لاق  و  اذه ، .میرک  عساو  هللا  نا  هلمع ، ول  ام  لثم  رجالا  نم  هل  بتک  هین 
مه اولوت و  هب و  اولخب  هلـضف  نم  مهاتآ  اـملف  نیحلاـصلا  نم  ننوکنل  نقدـصنل و  هلـضف  نم  اـناتآ  نئل  هللا  دـهاع  نم  مهنم  و   ) یلاـعت
یف مالـسلا  هیلع  قداصلا  لاق  و  نوبذـکی .) اوناک  امب  هودـعو و  ام  هللا  اوفلخا  امب  هنوقلی  موی  یلا  مهبولق  یف  اقافن  مهبقعاـف  نوضرعم 

لصفلا  ) نیملاعلا یلع  دشا  داسفلا  نم  هینلا  صیلخت  لمعلا ، نم  دشا  لمعلا  هیفصت  رئابکلا ، ودبت  رئامـضلا  حیحـصت  دنع  هینلا : قدص 
نم سیل  هنال  هیف  رجا  ضرملا ال  نا  مالـسلا ، هیلع  قدص  لوقا : و  یـضرلا : لاق   ) .داهجلا لوط  نم  هفلتخم ) تاعوضوم  یف  نوتـسلا -

يرجی ام  ضارمالا و  مالالا و  نم  دـبعلاب  یلاعت  هللا  لعف  هلباقم  یف  ناک  ام  یلع  قحتـسی  ضوعلا  نال  ضوعلا ، هیلع  قحتـسی  اـم  لـیبق 
هیار بقاثلا و  هملع  هیـضتقی  امک  هنیب  دـق  قرف  امهنیبف  دـبعلا ، لعف  هلباقم  یف  ناک  ام  یلع  ناقحتـسی  باوثلا  رجالا و  و  کلذ ، يرجم 

.هرافک شحوملا  مونلا  نا  درو  و  هیدلاول ، هرافک  هنا  یبصلا : بیصی  ضرملا  یف  مالسلا  هیلع  لاق  دق  و  بئاصلا )

هینغم
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، هیلهاجلا یف  ءابـس  هقحل  ءالولا ، یعازخ  بسنلا ، یمیمت  هنا  حیحـصلا  و  باـبخ ، بسن  یف  اوفلتخا  باـعیتسالا : یف  ربلادـبع  نبا  لاـق 
و هنید ، یلع  ربص  و  هللا ، یف  بذع  نمم  و  مالسالا ، میدق  الضاف  و  فویـسلا ، لمعی  ادادح  ناک  و  هتقتعا ، هعازخ و  نم  هارما  هترتشاف 

يور هباصالا : یف  رجح  نبا  لاق  و  هلآ .) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  عم  دهاشملا  نم  اهدعب  ام  اردب و  دهـش  نیلوالا ، نیرجاهملا  نم 
یف نفد  و  یلع )  ) نینموملاریما هیلع  یلص  دیدحلا : یبا  نبا  لاق  .نیثالث و  عبس و  هنس  اهب  تام  هفوکلا و  لزن  و  هنس ، سداس  ملسا  هنا 
هیلع ینثا  .هندـب و  مهبلاط  هب و  مهیلع  مامالا  جـتحاف  جراوخلا ، هلتق  هللادـبع  هنبا  .ناورهن و  نیفـص و  ماـمالا  عم  دهـش  و  هفوکلا ، رهظ 

نم مالسالا ، لیبس  یف  شیرق  هاتع  نم  ریثکلاب  يذوا  و  صالخا ، قدص و  و  نیقی ، هریصب و  نع  ابغار ) ملـسا  : ) تافـصلا هذهب  مامالا 
لجا نم  يذالا  لیکنتلا و  یلع  ربصلا  نم  مظعا  داـهج  ـال  ..ربص و  تبثف و  هنید ، نع  دـتری  یک  هرهظ  یلع  راـنلا  اودـقوا  مهنا  کـلذ 
مکلبق نم  ناک  دق  هل : لاقف  انل ؟ وعدت  الا  انل ؟ رصنتست  الا  هل : لاق  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  یلا  اموی  ءاج  و  هترصن ، قحلا و 
هدـصی ام  همظع  همحل و  نود  ام  دـیدحلا  طاشماب  طشمی  و  نیفـصن ، لعجیف  هسار ، یلع  عضویف  راشنملاب  یتوی  مث  هل ، رفحیف  ذـخوی 

رجاه و   ) .نولجعتـست مکنکل  و  هللا ، الا  فاخی  ـالف  توم  رـضح  یلا  بکارلا  ریـسی  یتح  رمـالا  اذـه  هللا  نمتیل  هللا  .هنید و  نع  کـلذ 
يوس هوق  هیا  نوکلمی  مه ال  و  باذـعلا ، ءوس  هلها  اوماس  و  نایغطلا ، كرـشلا و  دیدانـص  هیلع  بلاتف  هکم  یف  مالـسالا  اـشن  اـعئاط .)
لهال هعدار  هوق  نوکیل  مالـسالاب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا رجاه  دالبلا - یلع  رارحالا  ربص  نم  هنـس  دـعب 13  و  تابثلا ، ربصلا و 

اواشنا و  بابخ ، مهنم  هباحـصلا ، نم  هعاـمج  هیاـغلا  هذـهل  هعم  رجاـهف  ءادـفلا ، هیحـضتلا و  لاـضنلا و  نم  هدـیدج  هقلح  و  لالـضلا ،
اورجاه نیذلا  اونمآ و  نیذلا  نا  : ) یلاعت هلوق  مهیلع  قدصف  .نیدتعملا  بیدات  و  نیفعـضتسملا ، هیامح  نیدلا و  نع  عافدلل  ارـسکعم 

الب سانلا  نع  هینغی  هیفکی و  امب  قزرلا  نم  یضر  فافکلاب ) عنق  و  (. ) هرقبلا  218 هللا - همحر  نوجری  کئلوا  هللا  لیبس  یف  اودهاج  و 
ثیح هصاخب  نیزوعملل  و  هماعب ، هیناسنالل  يربک  همدـخ  باـبخ  مدـق  اـضرلا  اذـهب  هنـال  لـئاضفلا ، مظعا  نم  هلیـضف  هذـه  و  هداـیز ،

یف مامالا  لوق  هیلع  قدص  و  يرورضلا ، مهتوق  نیجاتحملا  مرح  دق  ناکل  هب  عتمت  و  هتجاح ، دس  نع  دئازلا  ذخا  ول  و  هسفنب ، مهاواس 
نع اعافد  لتاقی  ادـهاجم ) شاع  و   ) هباوث هئازجب و  جرف  يا  هللا ) نع  یـضر  و  (. ) ینغ هب  عتم  اـمب  ـالا  ریقف  عاـج  اـمف  : ) هیـالا همکحلا 
الف هب  نموی  مل  نم  .ثعبلاب و  نامیالا  انه  داعملا  رکذب  دارملا  .مهتمارک  مهتیرحل و  انامض  و  نیفعـضتسملا ، حاورال  هنایـص  و  نیدلا ،

ملعلاک و لالجلا  لامکلا و  تافـص  نم  هب  قیلی  ام  لکب  نامیالا  هموهفم  یف  لخدـی  اقح  هللااب  نامیالا  نال  ائیـش ، هللااب  نامیالا  هیدـجی 
هللااب نموی  هناب  هاوعد  اما  ..دیری  وا ال  دـیری  ثیح  نم  هللااب  رفک  دـقف  هردـقلا  هذـهب  رفک  نم  و  میمر ، یه  ماظعلا و  ءایحا  یلع  هردـقلا 

وعدت کنا  تمهوت  امبر  قداصلا : مامالا  لاق  .ههیدـبلا  مکحب  اهلا ، نوکی  زجاعلا ال  و  زجاع ، نئاکب  نموی  هنال  بارـس ، لایخ و  یهف 
هیلع لانی  يذـلا  لمعلا  عم  الا  اعفن  يدـجی  اـعم ال  ثعبلا  هللااـب و  ناـمیالا  درجم  اـضیا  و  باـسحلل .) لـمع  و   ) .هاوس وعدـت  تنا  هللا و 

قداصلا رفعج  ماـمالا  هملکب  و  نارمع .) لآ   30 ءوس - نم  تملع  ام  ارـضحم و  ریخ  نم  تملع  ام  سفن  لک  دـجت  موی   ) ازجا لماعلا 
همکحلا 42. یف  لیلق  لبق  هنع  انثدحت  يذلا  بابخک  امامت  هللا ) نع  یضر  و  فافکلاب ، عنق  و  (. ) هلک لمع  نامیالا  (: ) مالسلا هیلع  )

هدبع

هیلا جورخ  کلذ  یف  هردقل و  مالستسا  هللا و  یلا  عوجر  هلعلا  یلع  ربصلا  هرشق و  هرجشلا  نع  قرولا  تح  قاروالا : تح  اهتحی  و  … 
: ضوعلا هیلع  قحتـسی  ام  هبوتلا …  دـعب  لمع  یلع  الا  نوکی  الف  رجالا  اما  بونذـلا  تحی  ناک  اذـهل  اهنم  هبوت  تائیـسلا و  عیمج  نم 

هللا نا  یغبنی  یتلا  دـبعلاب  هللا  لاعفا  نم  وه  امنا  اهیلع و  رجوی  یتح  هللادـبعلا  لاـعفا  نم  سیل  ضرملا  نا  يا  ضرملل  هنـال  یف  ریمـضلا 
یضرلا مالک  نم  رهظا  ینعملا  یف  هانلق  يذلا  اهمالآ و  نع  هضوعی 
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يرفعج

مالسالا ضیف 

هیلع و هللا  یلص  ادخ - لوسر  باحصا  ناکین  زا  یکی  هک   ) ترا نبا  بانج  هدیدنسپ ) فاصوا  یتخبکین و   ) هرابرد مالـسلا  هیلع  ماما 
رد هفوک  رد  هدومن و  یهارمه  ار  مرکا  لوسر  نآ  زا  دـعب  ياهگنج  ردـب و  گنج  رد  هدوب و  نیرجاـهم  نیلوا  نادنمـشناد  زا  و  هلآ -

هیلع نینموملاریما  هارمه  ناورهن  نیفص و  گنج  رد  هکنآ  زا  سپ  يرجه  هن  یس و  ای  تفه  یـس و  لاس  رد  یگلاس  هس  داتفه و  نس 
رد هک  تسا  یـسک  لوا  وا  دـش و  نفد  هفوک  نوریب  رد  هدـناوخ  زامن  وا  رب  مالـسلا  هیلع  ماـما  هتفگ  دوردـب  ار  اـیند  راد  هدوب  مالـسلا 
رد ترـضح  هصالخ  دـندومن ، یم  نفد  ناشاه  هناخ  ولج  ای  اه  هناخ  رد  ار  ناشناگدرم  مدرم  نآ  زا  شیپ  هتـشگ و  نفد  هفوک  نوریب 

دومن ترجه  نطو  زا  و  رابجا ) هارکا و  هب  هن   ) دروآ مالسا  تبغر  يور  زا  هک  دزرمایب  ار  ترا  نبا  بانج  ادخ  تسا : هدومرف  وا ) قح 
وا هداد  هب   ) ادخ زا  و  تیافک ، هزادنا  هب  ایند ) يالاک  زا   ) درک تعانق  و  يربنامرف ، يارب  دمآ ) هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دزن  (و 
زا سپ   ) دوب هدننک  داهج  ادخ ) هار  رد  رمع  همه   ) یناگدنز رد  و  دوب ، دونشخ  یضار و  یتسردنت ) يرامیب و  یتخس و  یـشوخ و  زا 
راک زور ) نآ  رد   ) یسراو باسح و  يارب  و  دشاب ، تشگزاب  داعم و  دای  هب  هک  یسک  لاح  هب  اشوخ  دیامرف ): یم  هدوتـس و  ار  وا  نآ 

.دشاب دونشخ  یضار و  ادخ  هداد )  ) زا و  دیامن ، تعانق  دوخ  يزور  هزادنا  هب  و  دنک ،

ینامز

 … تفر شورفب  هکم  رد  دـیدرگ و  ریـسا  اهگنج  زا  یکی  رد  تخاس  یم  ریـشمش  دوب و  رگنهآ  تیلهاج  ناـمز  رد  ترا  نب  باـبخ 
نآ زا  دعب  ردب و  گنج  رد  .دروآ  مالسا  هک  تسا  يرفن  نیمشش  هک  هدش  لقن  دوب  ناناملـسم  ناکین  ءارقف و  زا  هناتخ  شردام  دننام 
دوخ تسایر  نامز  رد  باطخ  نب  رمع  زور  کی  .تسا  هدید  هجنکش  ادخ  هار  رد  هک  تسا  يرامـش  تشگنا  دارفا  زا  هدرک ، تکرش 

زورما ات  تفگ : سپـس  درک  هاگن  رمع  نک ! هاگن  مشود  هب  تفگ  باـبخ  يدـید ؟ هچ  هکم  مدرم  زا  مالـسا  هار  رد  دیـسرپ  باـبخ  زا 
زا ات  دـندیناشک  یم  نآ  يور  ردـقنآ  ارم  دـندرک و  یم  نشور  ار  شتآ  داد  حیـضوت  بابخ  .مدوب  هدـیدن  نینچ  نیا  ار  یـسک  شود 

سپـس دیناشن  دوخ  کیدزن  ات  درب  الاب  ار  وا  ردقنآ  رمع  .تفر  رمع  شیپ  بابخ  اهزور  زا  یکی  .ددرگ  شوماخ  شتآ  مشود  نغور 
هیلع  ) یلع هارمه  ناورهن  نیفص و  ياهگنج  رد  بابخ  .تسین  رسای  نب  رامع  زا  رت  هتسیاش  ناکم  نیا  هب  سک  چیه  وت  زا  دعب  تفگ :

وا رب  مالسلا ) هیلع   ) یلع درک و  میلـست  نیرفآ  ناج  هب  ناج  یگلاس  نس 73  رد  يرجه  ای 39  لاس 37 و  رد  درک و  تکرش  مالسلا )
.دندرک یم  نفد  دوخ  لزانم  ربارب  رد  اه و  هناخ  رد  ار  ناگدرم  مدرم  البق  .درک  شنفد  هفوک  رانک  رد  درازگ و  زامن 

يزاریش دمحم  دیس 

هللا محری  (: ) نیکرشملا يدیاب  هللا  لیبس  یف  اوذوا  نیذلا  نیلوالا  هباحصلا  نم  وه  و   ) ترالا نبا  بابخ  رکذ  یف  مالـسلا - هیلع  لاق  و 
یلا رجاه ) و   ) افوخ وا  اعمط  مالـسالا ال  یف  ابغار )  ) هکم یف  ملـسا ) دقلف   ) همحرا مهللا  يا  عراضملا ، ظفلب  ءاعد  ترالا ) نبا  بابخ 
امب هناحبـس  هللا ) نع  یـضر  و   ) هدایز نود  لاملا ، نم  هیفکی  امب  يا  فافکلاب ) عنق  و   ) هدـلب هقرافم  یف  هل  هرک  ـالب  اـعئاط )  ) هنیدـملا

.هبیط هتلاح  نوکت  ذا  یبوط )  ) .هرخالا یلا  بهذ  یتح  مالسالا ، لیبس  یف  ادهاجم ) شاع  و   ) هل مسق 

يوسوم
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.همایقلا موی  باسحلا ، موی  داعملا : .هطبغ  ریخ و  هداعـس و  یبوط : .هیـساسالا  هتاجاحل  ناسنالا  یفکی  اـم  فاـفکلا : .یـضر  عنق : هغللا :
یف هبغر  ملسی  نم  ابغار و  ملـسا  .همیرک 1 - افاص  وا  ترالا  نب  بابخل  مامالا  رکذ  .هیرورـضلا  هتاجاحل  ناسنالا  یفکی  ام  فاـفکلا :

تاجرد یقرا  یف  وه  ناسنالا  کلذ  لثم  باذـعلا  نم  فوخ  نود  وا  ناطلـس  وا  هاج  وا  لام  یف  عمطم  نود  قحلا  نید  هنـال  مالـسالا 
يا اعئاط : رجاـه  - 2 مالالا …  تاقـشملا و  نم  فورظلا  کلت  یف  ام  عم  نیملـسملا  لـئاوا  نم  ناـک  باـبخ  نا  اـصوصخ  ناـمیالا و 

هتاجاحل هیفکی  امب  عنقی  ادـهاز  ناک  فافکلاب : عنق  .رجاه 3 - هرجهلاـب  هللا  لوسرل  هعاـطف  هنید  كرتی  مل  هسار و  طقـسم  هکم  كرت 
هنع و یهن  امع  عنتما  هنم و  هللا  هدارا  رما  لـکب  یـضر  يا  هللا : نع  یـضر  .نیصلخملا 4 - داهزلا  نیحلاصلا و  هقیرط  یلع  هیرورـضلا 

رـضح ثیح  هللا  لوسر  نمز  یف  داهجلا  هلاح  شیعی  وهف  ادهاجم : شاع  .همکح 5 - هللا و  هدارال  هسفن  تحاتراف  رومام  دـبع  هنا  ملع 
: هتاقبط یف  دعس  نبا  لاق  ترالا : نب  بابخ  همجرت  .رارمتساب  هللا  لیبس  یف  صخاش  وهف  نینموملاریما  كراعم  دهش  هدهاشم و  عیمج 

یف نیفعضتسملا  نم  ناک  هللادبعابا و  میمت  نبا  هانم  دیز  نب  دعس  ینب  نم  بعک  نب  همیزخ  نب  دعس  نب  هلدنج  نبا  ترالا  نب  بابخ 
: لیق اهیف و  وعدی  نا  لبق  مقرالا و  راد  هلآ - هیلع و  هللا  یلـص  هللا - لوسر  لوخد  لبق  ملـسا  .مهنید  نع  اوعجریل  نوبذعی  نیذـلا  هکم 

دهـش کیتع و  نب  ریبج  نیب  هنیب و  یبنلا  یخآ  نیملـسملا و  نم  رجاه  نم  هلمج  یف  هنیدـملا  یلا  بابخ  رجاه  .هتـس  سداس  ناک  هنا 
لزن نیفـص و  ناورهنلا و  نینموملاریما  عم  دهـش  هلآ .- هیلع و  هللا  یلـص  هللا - لوسر  عـم  اـهلک  دـهاشملا  قدـنخلا و  ادـحا و  اردـب و 
نفد نم  لوا  ناکف  هفوکلا  رهظب  نفد  مامالا و  هیلع  یلص  هنس و  نیعبس  اثالث و  رمعلا  نم  هل  نیثالث و  عبـس و  هنـس  اهیف  یفوتف  هفوکلا 

: داعملا رکذ  .هرخالا 1 - بستکی  اهب  یتلا  رومالا  هذه  یلا  ههجو  فرصی  يذلا  ناسنالا  اذه  هداعـس  یکحی  طبغی و  مامالا  كانه … 
لمع و  .هلمع 2 - حلصا  هتریرس و  حلصا  هللا  يدی  نیب  فوقولا  رکذ  نم  هل و  مئاد  رکذ  یلع  وهف  هللا  یلا  هیف  دوعیس  اموی  هل  نا  فرع 

عنق و  .هباسح 3 - ءارو  نم  احبر  ققحی  نا  دـیریف  فقوملا  کلذ  فقی  نا  لجا  نم  لـمعی  اذـلف  بساحیـس  هنا  فرعی  وهف  باـسحلل :
و .ایندلا 4 - عاتم  یف  دهزلا  نع  رخا  ریبعت  اذه  ایندلا و  هایحلا  هرهز  یلا  هانیع  دتمت  ملف  هرورضلا  هجو  یلع  هجاتحی  امب  يا  فافکلاب :

همکح عیرـشتلا و  هلادع  یلا  نانئمطا  سفن و  یـضرب  ایاصو  بادآ و  تاعیرـشت و  ماکحا و  نم  هللا  نع  درو  ام  لبقت  هللا : نع  یـضر 
 … ناسنالا اذه  هحلصمل  الا  لعفی  هناحبس ال  هنا  عرشملا و 

یناقلاط

تعانق دوب  هدنـسب  هچنآ  هب  درک و  ترجه  رادربنامرف  دش و  ناملـسم  تبغر  لیم و  اب  هک  دیامرف ، تمحر  ار  ترا  نب  بابخ  يادخ  »
هب درک و  راک  باسح  يارب  دروآ و  داـیارف  ار  داـعم  هک  سک  نآ  رب  اـشوخ  .درک  یگدـنز  دـهاجم  دوب و  دونـشخ  يادـخ  زا  درک و 

« .دوب دونشخ  يادخ  زا  درک و  تعانق  دوب  هدنسب  هچنآ 

: ترالا نب  باّبخ 

هللا دبع  وبا  ار  وا  هینک  تسا ، میمت  نب  تانم  دیز  نب  دعس  نب  بعک  نب  همیزخ  نب  دعس  نب  هلدنج  نب  ترا  نب  بابخ  وا ، بسن  مان و 
یم هنتخ  هک  دوب  ینانز  زا  مه  شردام  .دنتخورف  ار  وا  هکم  رد  دنتفرگ و  يریسا  هب  ار  وا  یهورگ  .دنا  هتفگ  ییحی  وبا  دمحم و  وبا  و 
یم ریـشمش  هک  دوـب  رگنهآ  يا  هدـنب  مه  یلهاـج  هرود  رد  .دوـب  مه  راـمیب  وا  .تسا  ناناملـسم  هدـیزگرب  يارقف  زا  باـّبخ  .دـندرک 
درک تکرش  اهگنج  رگید  ردب و  گنج  رد  .تسا  ناملسم  نیمشش  تسا  هدش  هتفگ  تسا و  یمیدق  رایـسب  ناناملـسم  زا  وا  .تخاس 

؟ يدیشک هچ  هکم  مدرم  زا  دیسرپ  وا  زا  دوخ  تفالخ  راگزور  هب  باطخ  نب  رمع  .تسا  دنوادخ  هار  رد  ناگدش  هجنکش  رامش  زا  و 
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، يرآ تفگ : بابخ  ما ، هدـیدن  نینچ  ار  يدرم  چـیه  تشپ  نونک  ات  تفگ : تسیرگن و  وا  تشپ  هب  رمع  نک ، هاگن  ارم  تشپ  تفگ :
.درک یم  شوماخ  ار  نآ  نم  تشپ  ياهتشوگ  بآ  یبرچ و  دندنکفا و  یم  نآ  رب  تشپ  اب  ارم  دنتخورفا و  یم  یشتآ  نم  يارب 

هتـسیاش وت  زج  سک  چیه  تفگ : وا  هب  سپـس  .دیناشنب  رتکیدزن  کیدزن و  ار  وا  تفگ : رمع  دـمآ ، رمع  شیپ  بابخ  هک  رگید  يراب 
مه تفه و  یـس و  لاس  هب  رهـش  نامه  رد  دـش و  هفوک  نکاس  بابخ  .دـیایب  رگا  رـسای  نب  رامع  رگم  تسین ، اـج  نیا  نتـسشن  يارب 
هیلع یلع  .تشذگرد  مالّسلا  هیلع  یلع  مازتلا  رد  ناورهن  نیفص و  ياهگنج  رد  تکرـش  زا  سپ  مهن  یـس و  لاس  هب  تسا  هدش  هتفگ 

هللا دبع  شرـسپ  .دـش  هدرپس  كاخ  هب  هفوک  تشپ  دوب و  لاس  هس  داتفه و  گرم  ماگنه  هب  وا  رمع  درازگ و  زامن  شرکیپ  رب  مالّـسلا 
نیا و  دروآ ، تجح  ناشیا  رب  ار  عوضوم  نیمه  درک و  هبلاطم  ناشیا  زا  ار  وا  نوخ  مالّـسلا  هیلع  یلع  دنتـشک و  جراوخ  ار  بابخ  نب 

.میدروآ نیا  زا  شیپ  ار  عوضوم 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

 . ًادِهاَُجم َشاَع  ،َو  ِهَّللا ِنَع  َیِضَر  ،َو  ِفاَفَْکلِاب َِعنَق  ،َو  ًاِعئاَط َرَجاَه  ،َو  ًابِغاَر َمَلْسَأ  ْدَقَلَف  ، ِّتَرَْألا َْنب  َباَّبَخ  ُهَّللا  ُمَحْرَی 

: دومرف « ترا نب  بابخ  » مان رکذ  ماگنه  هب  مالسلا  هیلع  ماما 

تعانق هداس  یگدنز  هب  ، درک ترجه  دنوادخ  تعاطا  يارب  دروآ و  مالـسا  تبغر  يور  زا  وا  ار  ترالا  نب  بابخ  دنک  تمحر  ادـخ 
نیا مالسلا  هیلع  ماما  ، تایاور زا  یـضعب  قبط  هنامیکح : راتفگ  دنـس  .دوب . (  دهاجم  شرمع  نارود  مامت  رد  دونـشخ و  ادخ  زا  ، دومن
هفوک هزاورد  هب  هک  یماگنه.تشگ  یم  زاب  نیفـص  زا  هک  دوب  ینامز  نآ  دومرف و  نایب  اـج  کـی  ار  هلمج 44  زیمآ و  تمکح  هلمج 

هک ینآ  زا  دعب  نانمؤم  ریما  يا  : دندرک ضرع  تسیچ ؟ اهربق  نیا  : تفگ دومرف و  هدـهاشم  هزاورد  تسار  فرط  رد  ربق  تفه  دیـسر 
دوب هدرک  تیـصو  تفر و  ایند  زا  دوب  مرکا  ربمغیپ  یمیدق  نارای  زا  هک  «) ّترا نب  بابخ  » دیدرک تکرح  نیفـص  نادیم  يوس  هب  امش 
یم نفد  شیوخ  هناـخ  فارطا  رد  ار  دوـخ  ناـگدرم  ، مدرم ناـمز  نآ  رد  هک  یلاـح  رد  دـننک  نفد  هفوـک  هزاورد  نوریب  رد  ار  وا  هک 

ار الاب  هلمج  مالـسلا  هیلع  ماما  هاگ  نآ  دندرک ) نفد  بابخ  ربق  رانک  رد  ار  دوخ  ناگدرم  دندید  نینچ  هک  زین  رگید  یـضعب   ) دـندرک
نیا لاح  ره  هب.دومرف  نایب  ار  « ...رایدـلا لها  ای  مکیلع  مالـسلا  :» فورعم هلمج  درک و  نانآ  ياهربق  يوس  هب  ور  سپـس  دومرف و  نایب 

نایبلا و رد  ظحاج  دوخ و  فورعم  خـیرات  رد  يربط  نیفـص و  باـتک  رد  محازم  نب  رـصن  ، یـضر دّیـس  زا  شیپ  ار  هناـمیکح  راـتفگ 
(. ( صیخلت اب  ،ج 4،ص 40  هغالبلا جهن  رداصم   ) دنا هدرک  لقن  رگید  هورگ  ءایلوالا و  هیلح  رد  میعن  وبا  نییبتلا و 

هتسراو يدهاجم 

نب باّبخ  » مان هب  نیتسار  ناناملـسم  مالـسا و  نادـهاجم  زا  یکی  زا  يدـیجمت  فیرعت و  دوخ  هیامرپ  راتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
.دنریگ زردنا  دنپ و  نآ  زا  دشاب و  وگلا  همه  يارب  دناوت  یم  هک  یفاصوا  ، دراد « ّترالا

تبغر يور  زا  وا  ار  ترالا  نب  بابخ  دنک  تمحر  ادخ  :» دومرف نینچ  « ترالا نب  باّبخ  » مان رکذ  ماگنه  هب  مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ 
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دهاجم شرمع  نارود  مامت  رد  دونـشخ و  ادخ  زا  ، دومن تعانق  هداس  یگدنز  هب  ، درک ترجه  دـنوادخ  تعاطا  يارب  دروآ و  مالـسا 
،َو ِفاَفَْکلِاب َِعنَق  ،َو  ًاِعئاَط َرَجاَه  ،َو  ًابِغاَر َمَلْـسَأ  ْدَـقَلَف  ، ِّتَرَْألا َْنب  َباَّبَخ  ُهَّللا  ُمَحْرَی  : ِّتَرَأـْلا ِْنب  ِباَّبَخ  ِرْکِذ  ِیف  : مالـسلا هیلع  َلاَـق  َو  ( ؛» دوب

( . ًادِهاَُجم َشاَع  ،َو  ِهَّللا ِنَع  َیِضَر 

: دنک یم  رکذ  وا  يارب  یهلا ، تمحر  بلط  لابند  هب  باّبخ  يارب  مهم  فصو  جنپ  اجنیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

وا يرآ.هناروکروک  دیلقت  ببس  هب  هن  عمط و  يور  زا  هن  سرت و  يور  زا  هن  تسا  تبغر  هقالع و  قشع و  يور  زا  يو  مالسا  تسخن 
اهراب هک  دوب  نیا  مالـسا  هب  وا  هقالع  قشع و  يارب  لیلد  نیرتهب  دش و  ناملـسم  دیزرو و  قشع  نآ  هب  تخانـش و  یبوخ  هب  ار  مالـسا 

.دیشکن ربمایپ  ناماد  زا  تسد  درک و  لمحت  ار  اه  هجنکش  دراد ، رب  مالسا  زا  تسد  هک  دندرک  هجنکش  ار  وا  ناکرشم 

يارب هنیدم  هب  هکم  زا  یـضعب  ترجه  دیاش.تفرگ  تروص  ادخ  تعاطا  يارب  شترجاهم  دوب و  نارجاهم  ءزج  وا  هکنیا  مود  فصو 
میناد یم  درک و  ترجه  دـنوادخ  تعاـطا  بجوم  هب  اـهنت  دـهاجم  درم  نیا  یلو  ؛ دوـب مالـسا  هدـنیآ  رد  عـمط  اـی  ناکرـشم  زا  سرت 
يارب يدنمورین  رکـشل  هداد  مه  تسد  هب  تسد  هنیدم  راصنا  اب  اهنآ  اریز  دوشگ ، مالـسا  خیرات  رد  يدـیدج  لصف  نارجاهم  ترجه 
ققحت اهنآ  کمک  هب  یمالـسا  تموکح  ددرگ و  زوریپ  نانمـشد  اـب  دوخ  تازراـبم  رد  تسناوت  نآ  هیاـس  رد  هک  دـش  مهارف  مالـسا 

یلص ربمغیپ  زا  تفرگ  تروص  نآ  زا  دعب  هک  یتاوزغ  مامت  ردب و  نادیم  رد  وا  هک  دنا  هتـشون  باّبخ  تالاح  رد  هک  نیا  بلاج.دبای 
.دشن ادج  هلآ  هیلع و  هللا 

ربارب رد  دندنلبرـس و  زیزع و  يدارفا  عناـق  دارفا  میناد  یم  تـشاد و  يا  هنادـهاز  هداـس و  یگدـنز  دوـب و  یعناـق  درم  وا  هـکنیا  موـس 
.تفرگ یم  وگلا  مالسا  یمارگ  ربمغیپ  زا  راک  نیا  رد  وا  تقیقح  رد.دنروآ  یمن  دورف  میظعت  رس  زگره  ربخ  یب  ادخ  زا  نادنمتورث 

کیدزن زا  ار  مالسا  ینافوط  تخـس و  ياه  نارود  وا  هک  نیا  اب  دنک  یم  نایب  یهلا  تاریدقت  زا  ار  وا  يدونـشخ  هلمج  نیمراهچ  رد 
هب یهلا و  تاردقم  زا  یـضار  ؛ دوب یـضار  ادخ  زا  هشیمه  لاح  نیا  اب  اما  ؛ دومن دـئادش  لمحت  دیـشک و  رایـسب  رجز  درک و  هدـهاشم 

اهنآ زا  ادـخ  مه  ُْهنَع ؛» اوُضَر  ْمُْهنَع َو  ُهّللا  َیِـضَر  : »» دـیامرف یم  نیتسار  نانمؤم  زا  یهورگ  هرابرد  دـیجم  نآرق.کـین  ياـه  شاداـپ 
ادخ زا  اهنآ  مه  ًهَّیِـضْرَم ؛» ًهَیِـضار  : »» دیامرف یم  هنئمطم  سفن  نابحاص  هرابرد  و  . ( هیآ 119 ، هدئام « ) . ادخ زا  اهنآ  مه  دوب و  یـضار 

. ( هیآ 28 ، رجف «. ) . دونشخ اهنآ  زا  ادخ  مه  دندوب و  دونشخ 

شتآ ناکرـشم.تشاد  هجنکـش  اب  هتخیمآ  يداهج  هکم  رد  ؛ دوب دهاجم  رمع  مامت  رد  وا  : دـیامرف یم  فیـصوت  نیرخآ  نیمجنپ و  رد 
رد.تشگن زاب  مالسا  زا  زگره  یلو  ؛ تخوس وا  تشپ  زا  يدایز  تمـسق  هک  يا  هنوگ  هب  دندناباوخ  شتآ  رب  تشپ  هب  ار  وا  ، دنتخورفا

نارود رد  دیگنج و  یم  تشاد و  روضح  دربن  ياه  نادیم  مامت  رد  دوب  یمالسا  نیگنس  تخس و  ياهداهج  نارود  هک  هنیدم  نارود 
وا دندقتعم  ناخروم  زا  یـضعب  دنچره  ، تشاد روضح  ناورهن  نیفـص و  گنج  رد  دنا  هتفگ  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  تموکح 

.دیشوپ مشچ  ایند  زا  ناورهن  گنج  زا  شیپ  دنک و  تکرش  نیفص  رد  تسناوتن  دوب و  رامیب  شرمع  رخاوا  رد 

مالسلا مهیلع  ناموصعم  ادخ و  هب  ار  ناسنا  یتافص  هچ  دنشاب و  هللا  ءایلوا  بوبحم  دنناوت  یم  یناسک  هچ  دهد  یم  ناشن  الاب  تافص 
.دنک یم  کیدزن 
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؟ دوب هک  ّترا  نب  بابخ 

میمت ینب  هفیاط  زا  وا.هباحـص  ناگرزب  مالـسا و  رد  نیقباس  زا  دوب  ییحی  وبا  ای  دمحم  وبا  ای  هّللادـبع  وبا  وا  هینک  هک  « ترا نب  بابخ  »
يرگنهآ و وا  راک  تیلهاـج  رـصع  رد.دـش  دازآ  سپـس  دـنتخورف و  دـنروآ و  هکم  هب  دـندرک و  ریـسا  ار  وا  تیلهاـج  ناـمز  رد.دوب 

.دوب ریشمش  نتخاس 

نامه دمآرد و  مالسا  راختفا  هب  يرفن  دنچ  زا  سپ  دندقتعم  یضعب  تفریذپ و  ار  مالسا  هک  تسا  يرفن  نیمـشش  : دنیوگ یم  یـضعب 
مایا رد  مود  هفیلخ  هک  تسا  هدمآ  خیراوت  زا  یـضعب  رد.دید  هکم  ناکرـشم  زا  یتخـس  ياه  هجنکـش  وا  میدرک  هراشا  ًالبق  هک  هنوگ 
راثآ هفیلخ  هک  یماگنه.نک  هاگن  : تفگ داد و  ناـشن  ار  شدوخ  تشپ  دـندرک ؟ هچ  وت  اـب  هکم  ناکرـشم  : درک لاؤس  وا  زا  شتفـالخ 

هدیدن نینچ  نیا  ار  یـسک  تشپ  زورما  ات  : تفگ دوب  یقاب  اه  لاس  زا  سپ  هک  درک  هدهاشم  دندوب  هتخورفا  وا  تشپ  رب  هک  ار  یـشتآ 
هب شرمع  رخاوا  رد.تشاد  تکرـش  نآ  زا  دعب  یمالـسا  تاوزغ  مامت  ردب و  گنج  رد  وا  ، دـش هراشا  الاب  رد  هک  هنوگ  نامه  مدوب و 

.تسبرب ناهج  زا  مشچ  يرجه  دنا 39  هتفگ  یضعب  لاس 37 و  رد  تفر و  هفوک 

دوش یم  هدافتـسا  تایاور  زا  یـضعب  زا  هک  یلاح  رد  دوب  مالـسلا  هیلع  یلع  رکـشل  رد  ناورهن  نیفـص و  گنج  رد  دنا  هتفگ  یـضعب 
بابخ ربق  : دـندرک ضرع  دیـسرپ  نآ  بحاص  زا.دـید  هفوک  هزاورد  نوریب  رد  ار  يربق  تشگزاب  نیفـص  زا  نانمؤم  ریما  هک  یماگنه 

.تسا

وا بیترت  نیا  هب.داهن  وا  رب  ار  « هّللادبع  » مان ترـضح  هدش و  دلوتم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  نامز  رد  هک  ، تشاد يدـنزرف  وا 
زرط هب  ار  شرسمه  يو و  جراوخ  هک  دوب  مالسلا  هیلع  یلع  صلخم  نایعیش  زا  اسراپ و  يدرم  وا.دش  یم  بوسحم  هباحـص  ءزج  مه 

ار جراوخ  تایانج  هک  یماگنه  نانمؤم  ریما.دندرک  هراپ  دوب  رادراب  هک  ار  شرسمه  مکش  حبذ و  ار  وا  ؛ دنتشک يا  هنامحر  یب  رایـسب 
نب بابخ  » لاح حرش  رد  هباغلا  دسأ  باعیتسا و   ) . .تسناد وا  نوخ  لوئـسم  ار  اهنآ  دومرف و  حرطم  ار  هّللادبع  تداهـش  ، درمـش یمرب 

.( ،ج 18،ص 171 دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  »و  ترالا

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said the following about Khabbab ibn al-`Aratt: "May Allāh
have mercy on Khabbab ibn al-`Arātt, for he accepted Islam willingly, immigrated
(from Mecca) obediently, remained content with what sufficed him, was pleased with

.” Allāh and lived the life of a mujāhid

Khabbāb ibn al-'Arātt (586 - 659 A.D.) was a distinguished companion of the Holy
Prophetare and an early Muhājir. He suffered various sorts of hardships at the hands
of the tribesmen of Quraish. He was made to stand in the scorching sun and to lie
down on burning pieces of timber, but he did not at all abandon his support for the
Holy Prophet accompanied the Holy Prophet in Badr and other battles. He supported
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Imām Ali ibn Abū Tālib in Siffin and Nahrawān. He left Medīna and settled in Kūfa.
Thus, he died there in 39 A.H./659 A.D. at the age of 73. Imām Ali ibn Abū Tālib led his
funeral prayer service, and he was buried outside Kūfa. Imām Ali ibn Abū Tālib uttered

.” these mercy-invoking words above as he stood at his grave

476 ص :
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ِهّللا ِنَع    َ ِیَضر ِفاَفَکلِاب َو  َِعنَق  ِباَسِحِلل َو  َلِمَع  َداَعَملا َو  َرَکَذ  نَِمل  َیبوُط  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

ار ایند  مامت  رگا  و  درک ، دهاوخن  ینمشد  نم  اب  دوش ، نم  نمـشد  هک  منزب  نمؤم  ینیب  رب  مریـشمش  اب  رگا  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 
نابز رب  و  دـش ، يراج  یهلا  ياضق  هک  تسا  تهج  نادـب  نیا  و  دـش ،  دـهاوخن  نم  تسود  درادـب ، تسود  ارم  اـت  مشخبب  قفاـنم  هب 

: دومرف هک  تشذگ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  یّما  ربمایپ 

« .تشاد دهاوخن  تسود  ار  وت  قفانم  و  دریگن ، نمشد  ار  وت  نمؤم  یلع ! يا  »

يدیهش

.دوب یضار  ادخ  زا  و  دومن ، تعانق  زور  نارذگ  هب  و  درک ، راک  باسح  يارب  و  دروآ ، دای  هب  ار  داعم  هک  یسک  اشوخ 

یلیبدرا

هک یقزر  رادقمب  درک  تعانق  باسح و  زور  يارب  درک  وکین  لمع  ار و  دوخ  عجرم  داعم و  درک  دای  هک  ار  یـسک  رم  اشوخ  دومرف  و 
دومرف اطع  واب  هچ  نآ  هب  قح  زا  دش  دونشوخ  دوب و  وا  تیافک 

یتیآ

زا دـشاب و  عناق  دـنا ، هداد  شیزور  هچنآ  هب  دـنک و  لمع  باسح  زور  يارب  دـشاب و  داـعم  داـی  هب  هراومه  هک  یـسک  لاـح  هب  اـشوخ 
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.یضار يادخ 

نایراصنا

تعانق دومن  یم  تیافک  ار  وا  هچنآ  هب  و  درک ، راک  باسح  يارب  ،و  دوب داعم  دای  هب  هک  یـسک  لاح  هب  اـشوخ  : دومرف ترـضح  نآ  و 
 . تسیز ادخ  زا  يدونشخ  اب  ،و  دیزرو

اه حرش 

يدنوار

يردیک

مثیم نبا 

دیدحلا یبا 

یناشاک

یلمآ

ینیوزق

یجیهال

ییوخ

يرتشوش

هینغم

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

ینامز

يزاریش دمحم  دیس 

يوسوم
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یناقلاط

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

 . ِهَّللا ِنَع  َیِضَر  ،َو  ِفاَفَْکلِاب َِعنَق  ،َو  ِباَسِْحِلل َلِمَع  ،َو  َداَعَْملا َرَکَذ  ْنَِمل  َیبوُط 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

یـضار ادخ  زا  ددرگ و  عناق  تیافک  رادقم  هب.دـنک  لمع  باسح  زور  يارب  دـشاب و  داعم  دای  هب  هتـسویپ )  ) هک یـسک  لاح  هب  اشوخ 
کی هلمج 44  ار  زیمآ  تمکح  هلمج  نآ  یعمج  ، دمآ تمکح 43  كردم  حرش  رد  هک  هنوگ  نامه  هنامیکح : راتفگ  دنس  .دشاب . ( 

(. ( ،ج 4،ص 40 و 41 هغالبلا جهن  رداصم  ) .دنا هدرک  رکذ  اج  کی  رد  ار  نآ  كردم  دنا و  هدروآ  اج 

ناسک نینچ  لاح  هب  اشوخ 

موس هلمج  هک  دناد  یم  ناسنا  یتخبشوخ  هیام  ار  نآ  دنک و  یم  هراشا  هلمج  راهچ  هب  دوخ  يانعمرپ  راتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
.تسا كرتشم  تمکح 43  اب  نآ  مراهچ  و 

ْنَِمل َیبوُط  ( ؛» دنک لمع  باسح  زور  يارب  دشاب و  داعم  دای  هب  هتـسویپ )  ) هک یـسک  لاح  هب  اشوخ  :» دـیامرف یم  مود  لوا و  هلمج  رد 
( . ِباَسِْحِلل َلِمَع  ،َو  َداَعَْملا َرَکَذ 

همان تساپرب و  لامعا  شجنـس  نیزاوم  نآ  رد  هک  ددرگ  یم  مسجم  ناـسنا  ربارب  رد  ییاـیند  دوش  یم  هتفگ  داـعم  هژاو  هک  یماـگنه 
هک یلمع  همان  نامه  ؛ پچ تسد  هب  ناراکدـب )  ) یهورگ تسار و  تسد  هب  ناراکوکین )  ) یهورگ تسا ؛ دارفا  تسد  هب  لامعا  ياه 

هدـش اصحا  نآ  رد  هک  نیا  رگم  هدزن  رـس  نآ  بحاص  زا  یگرزب  کچوک و  لمع  چـیه  اهاصْحَأ ؛» ّالِإ  ًهَرِیبَک  ًهَریِغَـص َو ال  ُرِداُغی  ال  »»
هاگداد نآ  رد  ناسنا  ندب  ياضعا  مامت.تسا  مکاح  همه  رب  بارطـضا  دـننارگن و  دوخ  تشونرـس  زا  همه  .( هیآ 49 ، فهک « ) . تسا

.دنهد یم  یهاوگ  زین  اهنآ  دنچره  ، تسین لامعا  تبث  ناگتشرف  یهاوگ  هب  يزاین  دنتسه و  وا  لامعا  رب  هاوگ  گرزب 

نینچ اریز  ، دور یمن  داـسف  ملظ و  هاـنگ و  غارـس  هب  نیقی  هب  دـتفیب  نآ  داـی  هب  دـشاب و  هتـشاد  رواـب  ار  یهاـگداد  نینچ  هک  سک  نآ 
غارـس هب  دنک و  یم  هبوت  يدوز  هب  دنز  رـس  وا  زا  یـشزغل  رگا  یگدولآ و  هنوگره  زا  یلاخ  كاپ و  یلمع  ؛ تسا لمع  هزیگنا  ینامیا 

.دهدن ماجنا  نآ  گنهامه  یلمع  دشاب و  خسار  ناسنا  لد  رد  يزیچ  هب  نامیا  تسین  نکمم.دور  یم  ناربج 

درک لاؤس  وا  زا  یصخش  هک  تسا  هدمآ  یفاک  فیرش  باتک  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد 

ود ره  لمع  داقتعا و  نامیا  هک  یهد  یمن  ربخ  نم  هب  ایآ  درک  ضرع  ٍلَمَع ؛ اَِلب  ٌلْوَق  ْمَأ  ٌلَـمَع  َوُه َو  ٌلْوَق  ِناَـمیِْإلا َأ  ِنَع  ِینُِربُْخت  اـَل  «َأ 
: دومرف خساپ  رد  ماما  « تسا داقتعا  طقف  ای  تسا 
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نکر هک  نیا  هب  هراشا  ) .تسا لمع  نآ  زا  یـضعب  نامیا  تسا و  لمع  نامیا  مامت  ِلَـمَْعلا ؛ َکـِلَذ  ُضَْعب  ُلْوَْقلا  ُهُّلُک َو  ٌلَـمَع  ُناَـمیِْإلا  »
.( ،ج 2،ص 33،ح 1 یفاک («. ) . تسا لمع  نامیا  یلصا 

َیِـضَر ،َو  ِفاَفَْکلِاب َِعنَق  َو  ( ؛» دشاب یـضار  ادخ  زا  ددرگ و  عناق  تیافک  رادـقم  هب  :» دـیامرف یم  هلمج  نیمراهچ  نیموس و  رد  هاگ  نآ 
( . ِهَّللا ِنَع 

تسین تیلوئسم  زا  یلاخ  نآ  زا  رتالاب  اریز  ، دشاب هتـشاد  ار  یگدنز  مزال  لقادح  هک  تسا  نیا  تیافک  رادقم  هب  ندوب  عناق  زا  روظنم 
.تلذ زا  یلاخ  نآ  زا  رتمک  و 

اب هک  هدـش  لـقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  یفورعم  ثیدـح  رد  هک  دراد  تیمها  يردـق  هب  تیاـفک  رادـقم  هب  ندوب  عناـق 
دندرک بلط  وا  زا  ریش  يرادقم  اذغ  هب  زاین  يارب  ای  شطع  عفر  يارب  ترضح  دوب ، اجنآ  رد  ینابراس  ، تشذگ یم  ینابایب  زا  شنارای 

تسا و هلیبق  ماش  هناحبص و  يارب  همه  تساه  فرظ  رد  ای  ناتسپ و  رد  ریـش  زا  هچنآ  : تفگ دیزرو و  لخب  وا  و  هجو ) ربارب  رد  هتبلا  )
نیمه دیـسر و  يرگید  ناپوچ  هب  ادـعب.هد  شیازفا  ار  شنادـنزرف  لام و  ادـنوادخ  : درک اـعد  وا  قح  رد  ربمایپ.دـسر  یمن  يرگید  هب 
ناوـنع هب  دیـشود و  زین  ار  دوـب  دنفـسوگ  ناتـسپ  رد  هچنآ  هکلب  تشاد  فرظ  رد  هک  ار  يریـش  اـهنت  هن  ناـپوچ.دومن  ار  تساوـخرد 

: تشاد هضرع  نینچ  یلو  ؛ درک اعد  زین  وا  قح  رد  ربمغیپ.درک  میدقت  ترضح  نآ  هب  دروآ و  ربمایپ  دزن  هب  مارتحا  اب  ، هیده

لیخب نآ  قح  رد  هنوـگچ  هک  دـندرک  بجعت  ناراـی  زا  یـضعب  « نک تمحرم  وا  هب  فاـفک  دـح  هب  ادـنوادخ  ِفاـفَْکلا ؛ ُْهقُزْرا  َّمُهّللا  »
لاؤس بلطم  نیا  زا.دومرف  نآ  زا  رتـمک  ییاـعد  دنمتواخـس  نمؤـم  نیا  هراـبرد  یلو  درک  دـنزرف  لاـم و  ینوزف  ياـعد  مرکا  ربـمغیپ 

: دومرف باوج  رد  ربمایپ  دندرک و 

ار یمدآ  هک  تسا  یناوارف  رادقم  زا  رتهب  دشاب  یفاک  ناسنا  یناگدـنز  يارب  هک  مک  رادـقم  یَْهلَأ ؛ َُرثَک َو  اَّمِم  ٌْریَخ  یَفَک  َّلَق َو  اَم  َّنِإ  »
 ( .صیخلت اب  ،ج 2،ص 140،ح 4  یفاک «. ) . دزاس لفاغ  ادخ  زا 

ناسنا لیم  قباطم  هچ  تسادخ  تارادـقم  زا  تیاضر  نامه  هدـش  هراشا  نآ  هب  الاب  رابرپ  نخـس  رد  هک  راگدرورپ  تیاضر  زا  روظنم 
: میناوخ یم  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد  هک  هنوگ  نامه  وا  لیم  فالخ  رب  هچ  دشاب و 

اَمِیف َُهل  ًاْریَخ  َناَک  اَّلِإ  َهِرَک  ْوَأ  َّبَحَأ  اَمِیف  ِهَّللا  ِنَع  ٌدـْبَع  یَـضْرَی  َال  َهِرَک َو  ْوَأ  ُدـْبَْعلا  َّبَحَأ  اَـمِیف  ِهَّللا  ِنَع  اَـضِّرلاَو  ُْربَّصلا  ِهَّللا  ِهَعاَـط  ُْسأَر  »
ای دراد  تسود  وا  هدنب  هک  يروما  رد  هچ  ؛ تسادـخ زا  يدونـشخ  تیاضر و  ییابیکـش و  ربص و  یهلا  تعاط  نیرترب  َهِرَک ؛ ْوَأ  َّبَحَأ 
ود ره  رد  هک  نیا  رگم  دوش  یمن  یـضار  درادن  تسود  ای  دراد  تسود  هچنآ  رد  یهلا  تاردـقم  زا  يا  هدـنب  چـیه  درادـن و  تسود 

. ( ،ص 60،ح 1 نامه «. ) . تسوا ریخ  تروص 

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said the following: “Blessed is the person who keeps the next
life in mind, acts so as to be able to render his account, remains contented with what
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.” suffices him and remains pleased with Allāh

قفانم نموم و  هرابرد  : 45 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

یَلَع ِِقفاَنُملا  یَلَع  اَِهتاّمَِجب  اَینّدلا  ُتبَبَص  َول  ِیَنَضَغبأ َو  اَم  ِیَنِضُغبی  نَأ  یَلَع  اَذَه  ِیفَیِسب  ِنِمؤُملا  َموُشیَخ  ُتبَرَـض  َول  مالـسلا  هیلع  َلاَق  َو 
َال ٌنِمُؤم َو  َکُضِغُبی  َال  ِّیلَع  اَی  َلاَق  ُّهنَأ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص    ّ ّیُمألا ِّیبّنلا  ِناَِسل  یَلَع  یَـضَقناَف    َ ِیُـضق ُّهنَأ  َِکلَذ  ِیّنَبَحأ َو  اَم  ِیِّنبُحی  نَأ 

ٌِقفاَنُم َکّبُِحی 

اه همجرت 

یتشد

ار ایند  مامت  رگا  و  درک ، دهاوخن  ینمشد  نم  اب  دوش ، نم  نمـشد  هک  منزب  نمؤم  ینیب  رب  مریـشمش  اب  رگا  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 
نابز رب  و  دـش ، يراج  یهلا  ياضق  هک  تسا  تهج  نادـب  نیا  و  دـش ،  دـهاوخن  نم  تسود  درادـب ، تسود  ارم  اـت  مشخبب  قفاـنم  هب 

: دومرف هک  تشذگ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  یّما  ربمایپ 

« .تشاد دهاوخن  تسود  ار  وت  قفانم  و  دریگن ، نمشد  ار  وت  نمؤم  یلع ! يا  »

يدیهش

، دراد تسود  ارم  ات  مزیر  قفانم  رب  ار  ناهج  همه  رگا  و  دریگن ، دریگ ، نمـشد  ارم  هک  منز  نامیا  اب  درم  ینیب  رب  مریـشمش  نیدـب  رگا 
: دومرف هک  تشذگ  یّما  ربمایپ  نابز  رب  تشگ و  يراج  اضق  هک  تسا  نآ  زا  نیا  و  دریذپن ، 

.دریذپن وت  یتسود  قفانم  دریگن و  نمشد  ار  وت  نمؤم  یلع ! يا 

یلیبدرا

لاوما و همه  اب  ار  ایند  مزیرب  رگا  ارم و  دریگن  نمشد  دریگ  نمشد  ارم  هک  نآ  رب  دوخ  ریـشمش  نیاب  ار  نمؤم  ینیب  منزب  رگا  دومرف  و 
ات یبن  نابز  رب  هتـشذگب  سپ  تسا  هتفرگ  قلعت  اضق  هک  تسا  نیا  ههجب  نیا  ارم و  درادـن  تسود  ارم  دراد  تسود  هکنآ  رب  قفاـنم  رب 

قفانم زا  ریغب  ار  وت  دراد  یمن  نمشد  نمؤم و  زجب  ار  وت  دراد  یمن  تسود  یلع  يا  دومرف  هک  هدناوخان  هدنسیون 

یتیآ
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ماک هب  ار  ناـهج  همه  رگا  دوشن و  نمـشد  دوش ، نمـشد  نم  اـب  هک  منز  نمؤم  ینیب  رب  مریـشمش  نیا  هب  رگا  مالـسلا :) هیلع   ) دومرف و 
هیلع و هللا  یلـص   ) یّما ربمایپ  نابز  رب  يادـخ  مکح  هک  تسور ، نآ  زا  نیا ، .ددرگن و  تسود  ددرگ ، تسود  نم  اـب  هک  مزیر  قفاـنم 

.ددرگن تسود  قفانم  دوشن و  نمشد  ار  وت  نمؤم  یلع ، ای  دومرف : هک  تشذگ  هلآ )

نایراصنا

ار ناهج  مامت  رگا  و.درک  دهاوخن  ینمشد  دزرو  ینمـشد  نم  اب  هک  منز  نمؤم  ینیب  نب  رب  ریـشمش  نیا  اب  رگا  : دومرف ترـضح  نآ  و 
هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  یّما  ربمایپ  نابز  رب  هدش و  يراج  اضق  اریز   . تشاد دـهاوخن  تسود  درادـب  تسود  ارم  هک  مزیر  قفانم  ماک  رد 

 .« درادن تسود  ار  وت  قفانم  ،و  دنکن ینمشد  ار  وت  نمؤم  ، یلع ای  : دومرف هک  هتشذگ 

اه حرش 

يدنوار

یمالا یبنلا  .یـضم و  يا  یـضقناف : .مکح  يا  یـضق  هلوق  .ءاملا و  هیف  عمجی  يذـلا  عضوملا  یه  همج و  عمج  اهتلمجب ، اـهتامجب : و 
ائیش یمدآ  نم  ملعتی  مل  ملالا  نم  هیئجم  هیقب  یلع  ناک  نم  وه  لیق  و  هکم ، یه  يرقلا و  ما  یلا  بوسنم  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  دمحم 

.ملعم دنع  دعقی  مل  و 

يردیک

هما هتدلو  ام  یلع  وه  يا  ما  یلا  وا  هکم  یه  و  يرقلا ، ما  یلا  بوسنم  یمالا : یبنلا  مکح  يا  یـضق : .اهتلمج  اهعمجاب و  يا  اهتامجب :
.هباتکلا هئارقلا و  نم  ائیش  یمدآ  نم  ملعتی  مل 

مثیم نبا 

ایند مامت  رگا  و  دش ، دهاوخن  نمشد  نم  اب  دنک ، ینمشد  نم  اب  ات  منزب  نموم  ینیب  ياهتنا  رب  ریـشمش  اب  رگا   ) ینیب نب  خیب و  موشیخ :
نابز رب  هتـشذگ و  یهلا  ياضق  رد  هک  تسا  لیلد  نادـب  نیا  دـش ، دـهاوخن  نم  تسود  درادـب ، تسود  ارم  ات  مزیرب  قفانم  رـس  رب  ار 

وت تسود  قفانم  دریگ و  یمن  لد  رب  ار  وت  هنیک ي  نموم  یلع ، اـی  دومرف : هک  تسا  هدـش  يراـج  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یما ربماـیپ 
ثعاب نیتسار  نامیا  هک  ور  نآ  زا  .دـیآ و  درگ  بآ  اج  نآ  رد  هک  نیمز  زا  ییاج  زا  تسا  تراـبع  همج ، عمج  تاـمج  دوش .) یمن 

.دوشن و عمج  لد  کی  رد  نآ  اب  مالسلا ) هیلع   ) ماما هنیک ي  ینمشد و  ریزگان  تسادخ ، هار  رد  نانموم  نایم  صلاخ  تبحم  داحتا و 
عمج نآ  اب  تسا و  فلاخم  زین  ادـخ  هار  رد  تبحم  ینعی  تسا  نامیا  همزال ي  هچنآ  اـب  تسا ، ناـمیا  فلاـخم  قاـفن  نوچ  یفرط  زا 

، سوسحم هب  لوقعم  هیبشت  باب  زا  ار  تامج  هملک ي  .دـشاب  قفانم  صخـش  هب  یناوارف  لاـم  نداد  ياـهب  هب  دـنچ  ره  تسین ، یندـش 
نیب زا  اب  هک  دوش  یم  لصاح  یضرع  تبحم  ایند  لام  هلیسو ي  هب  یهاگ  يرآ  تسا ، هدروآ  هراعتسا  ایند ، لاوما  عامتجا  لحم  يارب 
ماما نخس  زار  تسا  نیا  تسین ، تبحم  زا  عون  نیا  رد  نخس  و  دور ، یم  نیب  زا  زین  تبحم  نآ ، ریظن  لام و  فرـص  ینعی  تلع  نتفر 

هیلع و هللا  یلـص   ) ادـخ ربمایپ  نابز  رب  هک  یهلا  ياضق  رب  ار  بلطم  نیا  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما و  دراد …  یمن  نمـشد  مالـسلا :) هیلع  )
.تسا هداد  تبسن  هدش ، ردقم  هلآ )
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دیدحلا یبا 

یَلَع ِِقفاَنُْملا  یَلَع  اَِهتاَّمَِجب  اَْینُّدلا  ُْتبَبَص  َْول  ِینَضَْغبَأ َو  اَم  ِینَضِْغُبی  ْنَأ  یَلَع  اَذَه  یِْفیَِسب  ِنِمْؤُْملا  َموُْشیَخ  ُْتبَرَـض  َْول  : مالـسلا هیلع  َلاَق  َو 
ٌنِمُْؤم َو َال َکُضِْغُبی  ُِّیلَع َال  اَی  َلاَق  ُهَّنَأ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِّیِّمُْألا  ِِّیبَّنلَا  ِناَِسل  یَلَع  یَـضَْقناَف  َیُِـضق  ُهَّنَأ  َِکلَذ  ِینَّبَحَأ َو  اَـم  ِینَّبُِحی  ْنَأ 

 . ٌِقفاَنُم َکُّبُِحی 

 . فنألا یصقأ  موشیخلا  هراعتسا و  هذه  ءاملا و  هیف  عمتجی  ناکملا  یه  همج و  عمج  حتفلاب  اهتامج 

سانلا راکذإ  لصفلا  اذه  نم  مالسلا  هیلع  هدارم  و 

وه هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  هیف  هلاق  ام 

 . قفانم کبحی  نمؤم و ال  کضغبی  ال 

انمؤم و یمـسی  اندـنع ال  هریبکلا  بحاص  هریبک و  هضغب  نأل  ناعمتجی  مالـسلا ال  هیلع  هضغب  نامیإلا و  نأل  کلذ  قح و  هملک  یه  و 
هینیدلا و هبحملا  ربخلا  نم  دارملا  نأل  مالسلا  هیلع  ایلع  بحی  هتدیقعب ال  رفاکلا  رفکلا و  نطبی  مالـسإلا و  رهظی  يذلا  وهف  قفانملا  امأ 

قح هملکلا  نأ  ناب  دقف  نیدلا  یف  هداهج  همالسإل و  مالسإلا  لهأ  نم  ادحأ  بحی  مالسإلا ال  دقتعی  نم ال 

.قفانم الإ  کضغبی  نمؤم و ال  الإ  کبحی  ظفللا ال  اذه  ریغب  حاحصلا  یف  يورم  ربخلا  اذه  و 

قبس امیف  هانرسف  دق  و 

یناشاک

هب اذه ) یفیـسب   ) نموم ینیب  لصا  رب  منزب  رگا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  دومرف  و  نموملا ) موشیخ  تبرـض  ول  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
ارم درادن  نمشد  ینضغبا ) ام   ) دریگ لد  رد  ارم  توادع  ارم و  دراد  نمـشد  هکنآ  رب  ینـضغبی ) نا  یلع   ) تسا نیا  هک  دوخ  ریـشمش 

( ینبحی نا  یلع   ) ورود هدنراد  قافن  رب  قفانملا ) یلع   ) نآ بابسا  لاوما و  همه  هب  اهتامجب )  ) ار ایند  مزیرب  رگا  و  ایندلا ) تببص  ول  (و 
هب یـضق ) هنال   ) قفانم توادع  تابث  نموم و  تبحم  خوسر  نآ  و  کلذ ) و   ) ارم درادن  تسود  ینبحا ) ام   ) ارم دراد  تسود  هکنآ  رب 

هیلع هللا  یلـص  یمالا  یبنلا  ناسل  یلع  یـضقناف   ) نآ رب  تسا  هدـش  يراج  یهلا  مکح  نادـب و  هتفرگ  قلعت  اـضق  هک  تسا  نآ  تهج 
نموم ار  وت  درادـن  نمـشد  هکنآ  یقت ) نموم  کضغبی  یلع ال  ای  لاـق  هنا   ) هدـناوخان هدنـسیونان  ربمغیپ  ناـبز  رب  تشذـگ  سپ  هلاو )

تسا و هداز  كاپان  هک  اریز  یقـش  قفانم  ار  وت  درادـن  تسود  و  قفانم ) کبحی  و ال   ) نید كاـپ  تسا و  لـصا  كاـپ  هک  اریز  یقتم 
: رعـش .تسا  وا  تازجعم  زا  یکی  تفـص ، نیا  دوجو  اب  وا  ملع  لامک  هکنآ  رب  تسا  هیبنت  تیم  اب  تلاسر  ترـضح  فصو  نییآدـب ،

دش سردم  دص  زومآ  هلاسم  هزمغ  هب  تشونن  طخ  تفرن و  بتکم  هب  هک  نم  راگن 

یلمآ

ینیوزق
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ارم ات  اهمامت  هب  قفانم  رب  ار  ایند  مزیرب  رگا  و  درادن ، نمشد  دراد ، نمشد  ارم و  ات  دوخ  ریشمش  نیا  هب  نموم  درم  غامد )  ) رب منزب  رگا 
ای تسا  هتفگ  هک  نیا  یما  ربمغیپ  نابز  رب  هتـشگ  یـضقنم  سپ  تسا  هدـش  اـضق  هک  تسا  نآ  زا  نیا  و  درادـن ، تسود  دراد  تسود 

یقفانم ار  وت  درادن  تسود  و  ینموم ، ار  وت  درادن  نمشد  یلع 

یجیهال

یلع قفانملا  یلع  اهتامجب  ایندلا  تببص  ول  ینضغبا و  ام  ینضغبی  نا  یلع  اذه  یفیسب  نموملا  موشیخ  تبرض  ول  : » مالسلا هیلع  لاق  و 
(.« قفانم کبحیال  نموم و  کضغبی  ال  : ) هلآ هیلع و  هللا  یلص  یمالا ، یبنلا  ناسل  یلع  یضقناف  یضق  هنا  کلذ  ینبحا و  ام  ینبحی  نا 

تشاد دهاوخن  نمشد  ارم ، دراد  نمـشد  هکنیا  يارب  زا  ار ، مریـشمش  نیا  نموم  رـس  قرف  هب  منزب  رگا  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و 
تـسا نیا  تهج  زا  نآ  ارم و  تشاد  دهاوخن  تسود  ارم ، دراد  تسود  هکنیا  يارب  زا  قفانم  رـس  رب  ار  ایند  لام  مامت  مزیرب  رگا  ارم و 

اب دوش  یمن  نمـشد   ) هک هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  بقل  یما  ربمغیپ  نابز  رب  تسا  هدش  يراج  تسا و  هتـشذگ  ادـخ  یئاضق  ملع  رد  هک 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ادخ و  مکح  رد  غورد  ینعی  قفانم ) وت  اب  دوش  یمن  تسود  نموم و  - مالـسلا هیلع  نینموملاریما  ینعی  - وت

.دوشن رسیم  شالت  یعس و  هب  دشاب و  لاحم  زین  قفانم  یتسود  نموم و  ینمشد  سپ  تسا ، لاحم  نوچ 

ییوخ

: هغللا

.مثیم نبا  حرش  نم  ضرألا - نم  ءاملا  عمتجم  وه  هّمج و  عمج  تاّمجلا ) ، ) فنألا لصأ  موشیخلا ) )

: بارعالا

، نأشلا ریمض  ّنأ  مسا  یضقناف ، یضق  ّهنأ  طرشلا ، دوجو  عانتمال  ءازجلا  دوجو  عانتما  اهدافم  یفن و  یلع  یفن  قیلعتل  طرـش  فرح  ول 
لیبس یلع  هیلاّتلا  لاق  ّهنأ  هلمج  وأ  ّهنأ ، ریمـض  نم  دافتـسی  يذـّلا  نأشلا  یلإ  عجری  هیف  رتتـسم  لعافلا  بئاـن  لوهجم و  لـعف  یـضق  و 

.هیلإ عجری  یضقناف  هلوق  یف  لعافلا  ریمض  رتتسی  یضق و  لعاف  بانم  بئان  هلمجلا  لعجیف  یضقناف ، هلوق  نیب  هنیب و  عزانتلا 

: ینعملا

و هوهجاو ، اذإ  هیف  ساّنلا  بولق  یف  ام  یّلجتل  هیفاص  هآرم  و  نامیإلا ، رهوج  و  هقیقحلا ، رادم  و  ّقحلا ، طارـص  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  ناک 
فرعی هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبنلا  ناک  دـق  و  قفانملا ، نع  نمؤملا  زییمت  رومالا ، ّماهم  نم  ناک  قفاـنم و  نمؤم و  ذـئدهع  نوملـسملا 
مالّسلا هیلع  ّیلع  ناک  و  رسای ، نب  راّمع  مهنم  هّیوبنلا  رارسألا  باحـصأ  هباحـصلا  ضعبل  مهفّرع  دق  و  هَّللا ، یحو  هتّوبن و  رونب  قفانملا 

نامیالا و صیخـشتل  اسایقم  ّیلع  ّبح  ضغب و  لـعج  ساـیقملا و  عیقوتلا  اذـه  یبّنلا  ردـصف  قفاـنملا  نع  نمؤملا  زییمتل  هیفاـص  هآرم 
.قافّنلا

«. قفانم ّالإ  کضغبی  و ال  نمؤم ، ّالإ  کّبحی  ال  : » ظفللا اذه  ریغب  حاحصلا  یف  ّيورم  ربخلا  اذه  و  یلزتعملا : حراشلا  لاق 
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.ثیدحلا ردص  نم  یلع  ای  هظفل  طاقسإ  یلإ  هاعد  ام  لوقأ :

: همجرتلا

هتخودنا هچ  ره  اب  ار  ایند  رگا  و  دراد ، یمن  منمشد  دراد ، نمشد  ارم  هکلب  ات  مربب  نب  زا  ار  نمؤم  ینیب  مریـشمش  نیمه  اب  رگا  دومرف :
یّما ربمغیپ  نابز  رب  هتشذگ  هدش و  رّرقم  يرمأ  هک  تسنیا  رطاخب  نیا  و  دراد ، یمن  متسود  دراد ، متـسود  هک  مزیرب  قفانم  ماکب  دراد 

.ددرگن تسود  تقفانم  و  درادن ، نمشد  تنمؤم  یلع ! يا  هدومرف : هک  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص 

نب هب  ات  مربب  نمؤم  ینیب  نم *** ریشمشب  هک  رگ  یلع  تفگ 

مدهاوخ یم  نمشد و  دوشن  یم  *** مدراد دب  نمشد و  دوش  هکلب 

روزب قفانمب  نم  مهد  زاب  روس *** جنگ و  همهب  ار  ناهج  هکرو 

دوش یط  نینچ  تسه و  اضق  مکح  دوش ***؟ یک  نم  تسود  دوش  هک  ات 

وجم نمؤم  چیه ز  ارم  ضغب  *** وک تسا  یّما  ربمغیپ  هتفگ 

روگ كاخ  وا  نت  دشوپب  هک  ات  *** رودب قفانم  نم ز  یتسود 

يرتشوش

یف خیـشلا  و  هتـضور )  ) یف ینیلکلا  و  هتاراـغ )  ) یف یفقثلا  میهاربا  هاور  لوقا : مالـسلا )) هیلع   ) هضغب هبح و  یف  نورـشعلا - لـصفلا  )
لوالا اما  مالـسلا )) هیلع   ) هضغب هبح و  یف  نورـشعلا - لصفلا   ) .ینرعلا هبح  لـیفطلاوبا و  هاور  و  هتراـشب ،)  ) یف یـسربطلا  و  هیلاـما ) )

عیفر نع  رباج  نع  رمش  نب  ورمع  نع  يدزالا  نابا  نب  لیعامسا  نع  و  رخآ ، عضوم  یف  دیدحلا  یبا  نبا  لقن  راحبلا و  یف  امک  يورف 
نودجی مکودع ال  نورتفا  انعنمی ، رقلا  متلق  مکودع  یلا  اورفنا  مکل  تلق  نا  لوقی : مالسلا ) هیلع   ) ایلع تعمس  لاق : یلجبلا  دقرف  نع 

یف اورفنت  ال  مهواربک : لاقف  هللا ، لیبس  یف  اورفنا  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا مهل  لاق  اـموق  متهبـشا  مکنکل  و  هنودـجت ؟ اـمک  رقلا 
هیف نکل  هلثم  .خلا  اذـه - یفیـسب  نموملا  موشیخ  تبرـض  ول  هللا  و  نوهقفی ) اوناک  ول  ارح  دـشا  منهج  ران  لق  : ) هیبنل یلاعت  لاقف  رحلا 
لاق لاـق : مدـلا  بکوک  ییحی  یبا  نع  يورف  یناـثلا  اـما  .يرتفا و  اـملظ و  لـمح  نم  باـخ  دـق  داز و  و  اهریفاذـحب - اـهتامجب  لدـب 
هللا یلا  يراصنا  نم  مهل  یسیع  لاق  امنا  و  انل ، انیراوح  نم  هل  عوطاب  مالسلا ) هیلع   ) یـسیع يراوح  ناک  ام  مالـسلا :) هیلع   ) هللادبعوبا

یلـص  ) هلوسر یلاعت  هللا  ضبق  ذـنم  اولازی  مل  هللا  انتعیـش و  و  هنود ، مهولتاق  دوهیلا و ال  نم  هورـصن  ام  هللا  الف و  هللا ، راصنا  نحن  اولاق 
نینموملاریما لاق  دق  و  اریخ ، انع  هللا  مهازج  دالبلا ، یف  نودرشی  و  نوقرحی ، و  نوبذعی ، و  اننود ، نولتاقی  و  اننورصنی ، هلآ ) هیلع و  هللا 

.انوبحا و ام  لاملا  نم  مهل  توثح  و  انیضغبم ، یلا  تیندا  ول  هللا  و  انوضغبا ، ام  فیسلاب  انیبحم  موشیخ  تبرض  ول  هللا  و  مالسلا :) هیلع  )
قفانملا یلع  ایندلا  تببص  ول  هللا  و  لوقی : مالـسلا ) هیلع   ) ایلع تعمـس  لاق : هلفغ  نب  دیوس  نع  هدانـساب  یباعجلا  نع  يورف  ثلاثلا  اما 

ای لوقی : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) لوسرلا تعمـس  ینا  کـلذ  و  ینبحـال ، نموملا  موشیخ  اذـه  یفیـسب  تبرـض  ول  و  ینبحا ، اـم  اـبص 
نبا نع  يورف  عبارلا  اما  .قفانم و  الا  کضغبی  ـال  نمومـالا و  کـبحی  ـال  یلع  مالـسلا )) هیلع   ) هضغب هبح و  یف  نورـشعلا - لـصفلا  )
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یبنلا دهعل  هنا  همسنلا  ارب  هبحلا و  قلف  يذلا  و  لوقی : مالسلا ) هیلع   ) ایلع تعمـس  لاق : هیبا  نع  ءاجر  نب  لیعامـسا  نع  هدانـساب  هدقع 
تیظعا ول  و  ادـبا ، ینوضغبا  ام  اذـه  یفیـسب  نینموملا  فنا  تبرـض  ول  و  قفانم ، الا  کـضغبی  ـال  نموم و  ـالا  کـبحی  ـال  هنا  یمـالا :

و ینضغبا ، ام  فیسلاب  نموملا  میشایخ  تبرض  ول  مالـسلا :) هیلع   ) هنع يورف  سماخلا  اما  .ادبا و  ینوبحا  ام  اذکه  اذکه و  نیقفانملا 
نموم و ال ینـضغبی  الف  یـضغبب  نیقفانملا  قاثیم  یبحب و  نینموملا  قاثیم  ذـخا  هللا  نا  ینبحا ، ام  هضف  ابهذ و  قفانملا  یلع  تببـص  ول 

ذخا هللا  نا  لاق : مالـسلا ) هیلع   ) هنا هقباسک - رخآ  عضوم  یف  دـیدحلا  یبا  نبا  هلقن  دـق  و  يورف - سداـسلا  اـما  .ادـبا و  قفاـنم  ینبحی 
یلع ایندلا  تببص  ول  و  ینـضغبا ، ام  فیـسلاب  نموملا  هجو  تبرـض  ولف  یـضغب ، یلع  قفانم  لک  قاثیم  یبح و  یلع  نموم  لک  قاثیم 

نب ثراحلا  نع  یفاکلا )  ) یف .ینضغبا  ام  ینضغبی  نا  یلع  اذه  یفیسب  نموملا  فنا  یصقا  يا : موشیخ  تبرض  ول  .ینبحا  ام  قفانملا 
یف انذـخا  هینامث  انک  سانلا ، ریخ  لاق : کـعطق ؟ نم  هل : تلقف  عطقا ، وه  اذا  هنیدـملاب و  یقتـسی  وه  یـشبحب و  تررم  لاـق : هریـصح 

؟ مارح مالـسلا )) هیلع   ) هضغب هبح و  یف  نورـشعلا - لصفلا   ) اهنا نوفرعت  اما  لاقف : انررقاف  بلاط ، یبا  نب  یلع  یلا  انب  بهذـف  هقرس ،
تئرب یتح  لسعلا  نمـسلا و  هیف  انمعطی  تیب  یف  انـسبحف  انب ، رما  مث  ماهبالا ، تیلخ  و  هحارلا ، نم  انعباصا  تعطقف  انب ، رماف  معن ، انلق :

و هنجلا ، یف  مکیدیاب  هللا  مکقحلی  مکل  ریخ  وهف  اوحلـصت  اوبوتت و  نا  لاق : مث  انتوسک ، نسحاف  اناسک ، انجرخاف و  انب ، رما  مث  انیدـیا ،
هنا رقا  و  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما یلع  دوسا  لـخد  ساـبع : نبا  نع  بقاـنملا )  ) یف .راـنلا و  یف  مکیدـیاب  هللا  مکقحلی  اولعفت  ـالا 

و قارعلا ، شبک  و  زاجحلا ، ثیل  لاق : کـعطق ؟ نم  لاـقف : ءاوکلا  نبا  هلبقتـساف  هدـی ، عطقب  رماـف  تقرـس ، یناـف  ینرهط  لاـقف : قرس 
، نیقباسلا لوا  نیطبسلاوبا ، نیرعشملا ، ثراو  نیمرحلا ، لحم  لضفلا ، فیرش  لصالا ، میرک  لاهجلا ، نم  مقتنملا  و  لاطبالا ، مداصم 

هللا كاذ و  نیعمجا ، ءامـسلا  دـنجب  ظوفحملا  نیتملا ، لبحلا  لـیئاکیمب ، روصنملا  لـیئربجب ، دـیوملا  نیـسیرلا ، نم  نییـصولا  رخآ  و 
لخدف .ابح  الا  هل  تددزا  ام  ابرا  ابرا  ینعطق  ول  لاق : .هیلع  ینثت  كدـی و  عطق  ءاوکلا : نبا  هل  لاقف  .نیمغارلا  مغر  یلع  نینموملاریما ،
اودادزا ام  ابرا  ابرا  مهانعطق  ول  انیبحم  نا  ءاوکلا  نبا  ای  هل : مالسلا ) هیلع   ) لاقف دوسالا ، هصقب  هربخا  و  مالـسلا ) هیلع   ) هیلع ءاوکلا  نبا 

مجلا دیرد : نبا  لاق  اهتامجب  ایندلا  تببـص  ول  .اضغب و  الا  انل  اودادزا  ام  لسعلا  نمـسلا و  مهانقعلا  ول  نم  انئادعا  یف  نا  و  ابح ، الا  انل 
(- يربطلا خـیرات   ) یف ینبحا  ام  ینبحی  نا  یلع  قفانملا  یلع  امج  رفغت  مهللا  رفغت  نا  یلذـهلا  شارخوبا  لاق  یـش ء ، لـک  نم  ریثکلا 

کلمح امف  لاق : .یلب  لاق : کیلا ؟ نسحا  ملا  هللا  ودع  يا  هل : لاقف  هیلع ، نیعللا  لخداف  مالسلا -) هیلع   ) هل مجلم  نبا  هبرض  رکذ  دعب 
لاقف .هقلخ  رش  هب  لتقی  نا  هللا  تلاس  و  احابص ، نیعبرا  هتذحش  لاق : مالـسلا )) هیلع   ) هضغب هبح و  یف  نورـشعلا - لصفلا  ( ؟ اذه یلع 

یلع هنم  غرف  یضقت و  يا : یضقناف  ردق  يا : یـضق  هنا  کلذ  .هقلخ و  رـش  نم  الا  كارا  و ال  هب ، الوتقم  الا  كارا  ال  مالـسلا :) هیلع  )
مثیم و نبا   ) یف یلع  ای  سیل  و  دـیدحلا ،) یبا  نبا  هیرـصملا و   ) یف اذـکه  یلع  ای  لاق : هنا  هکم  وه  يرقلا و  ما  نم  یمالا  یبنلا  ناسل 

لق یلعل : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاق  لاق : بزاع  نب  ءاربلا  نع  ادنـسم  هریـسفت )  ) یف یبلعثلا  يور  نموم  کـضغبی  ـال  هیطخلا )
لعجیـس تاحلاصلا  اولمع  اونمآ و  نیذلا  نا  : ) یلاعت لزناف  اهلاقف  ادو  نینموملا  رودص  یف  یل  لعجا  ادهع و  كدنع  یل  لعجا  مهللا 

جورم  ) یف .نینموملا و  بولق  یف  مالـسلا ) هیلع   ) یلعل هللا  هلعج  دولا  اذه  سابع : نبا  لاق  يزوجلا : نبا  طبـس  لاق  ادو .) نمحرلا  مهل 
اهتربع اقرت  امف  اهردص  یلع  اهدلو  حبذ  نم  نزح  لاق : نسحلا ؟ یبا  یلع  کنزح  فیک  هرمض : نب  رارضل  هیواعم  لاق  يدوعـسملا :)
یـسوم ما  دـجوک  لاق : نسحلا ؟ یبا  کلیلخ  یلع  كدـجو  فیک  لیفطلا : یبال  هیواعم  لاق  باعیتسالا :)  ) یف .اهنزح و  نکـسی  و ال 

هیلع  ) هنع شیبـح  نب  رز  نع  ماـشه - نب  یلع  یبا  یف  بیطخلا - يور  قفاـنم  کـبحی  ـال  .ریـصقتلا و  هللا  یلا  وکـشا  و  یـسوم ، یلع 
الا کضبغی  و ال  نموم ، مالسلا )) هیلع   ) هضغب هبح و  یف  نورشعلا - لصفلا   ) الا کبحی  الا  هللا : لوسر  یلا  دهع  امیف  نا  لاق : مالسلا )

هیلع و هللا  یلص   ) یبنلا دهع  لوقی  وه  اذه و  مکربنم  یلع  ایلع  تعمـس  لاق : هعیبر  نب  یلع  نع  لهـس - نب  عیبرلا  یف  يور - .قفانم و 
یمرخملا صاصجلا  یلظنحلا  یلعوبا  دـیزم - نب  نسحلا  یف - يور  .ققانم و  ـالا  کـضغبی  ـال  و  نموم ، ـالا  کـبحی  ـال  هنا  یلا  هلآ )
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هیلع هللا  یلص   ) هللا لوسر  تعمس  اقفانم ، کنظا  ینا  لاقف : ایلع  بسی  الجر  يار  باطخلا  نب  رمع  نا  هلفغ  نب  دیوس  نع  هقثو  يذلا 
: لاق ینادمهلا  ثرحلا  نع  ادنسم  دیفملا ) داشرا   ) يور .يدعب و  یبن  هنا ال  الا  یـسوم  نم  نوراه  هلزنمب  ینم  یلع  امنا  لوقی : هلآ ) و 
هنا ال یبنلا  ناسل  یلع  هللا  هاضق  ءاـضق  لاـق : مث  هیلع  ینثا  هللا و  دـمحف  ربنملا  دعـصف  موی  تاذ  ءاـج  دـق  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـیلع تیار 

نب هللادبع  نع  هدانساب  خیشلا -) یلاما   ) یف امک  هدقع - نبا  يور  .يرتفا و  نم  باخ  دق  و  قفانم ، الا  ینـضغبی  و ال  نموم ، الا  ینبحی 
، نینس ثالث  سانلا  نم  دحا  هعم  یلصی  نا  لبق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا عم  تیلص  لوقی : مالسلا ) هیلع   ) ایلع تعمـس  لاق : ییحی 
و ال یب ، لض  تللـض و ال  و ال  تبذـک ، تبذـک و ال  ام  هللا  و  قفانم ، وا  رفاک  ینبحی  و ال  نموم ، ینـضغبی  ـالا  یلا  دـهع  اـمم  ناـکف 

فرعنل انک  لاق : يردخلا  دیعس  یبا  نع  يورسلا -) بقانم   ) یف امک  یناعمـسلا - يذمرتلا و  يرذالبلا و  يور  .یلا و  دهع  ام  تیـسن 
و مالـسلا )) هیلع   ) هضغب هبح و  یف  نورـشعلا - لصفلا  (. ) مالـسلا هیلع   ) بلاط یبا  نبا  یلع  مهـضغبب  راصنالا  رـشاعم  نحن  نیقفانملا 

هللا یلـص   ) هللا لوسر  دـهع  یلع  نیقفانملا  فرعن  انک  الاق : يردـخلا  دیعـسابا  ارباج و  نا  هیف - امک  لبنح -) نب  دـمحا  لئاضف   ) يور
یبنلا عم  نحن  نیقفانملا و  فرعن  انک  ام  الاق : مقرا  نب  دـیز  رباج و  نع  هیف - امک  يربکعلا - هنابا  يور  .اـیلع و  مهـضغبب  هلآ ) هیلع و 

و ال نموم ، الا  کبحی  ـال  هل  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لوق  هلمجلاـب  و  مالـسلا .) هیلع   ) اـیلع مهـضغبب  ـالا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )
نم عمج  نع  ثیدـحلا  بابرا  نم  ریثک  هاور  هناب  یخلبلا  مساقلاوبا  حرـص  يورـسلا : لاق  هرتاوتملا ، رابخالا  نم  قفانم ) ـالا  کـضغبی 
دنع بیر  یتلا ال  هحیحـصلا  راـبخالا  تقفتا  دـق  یخلبلا : مساـقلاوبا  انخیـش  لاـق  رخآ : عضوم  یف  دـیدحلا  یبا  نبا  لاـق  .هباحـصلا و 

نا حضاولا  نم  نا  مث  .نموم  الا  کبحی  و ال  قفانم ، الا  کضغبی  ال  یلعل : لاق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نا  یلع  اهیف ، نیثدـحملا 
ناف مهـضغب  بنج  یف  کلذک  و  طورـشملا ، طرـشلا و  هیـضق  معا  وهف  همزلتـسی ، مهبح ال  نا  الا  نامیالا ، یفانی  هللا  ءایلوا  بح  مدع 

هیـصوصخ هنکل  مـهل ، ضغبم  ریغ  اـقفانم  نوـکی  نا  نـکمیف  ناـمیالا ، نـم  مـعا  وـهف  مهـضغب  مدـع  اـما  و  ناـمیالا ، یفاـنی  مهـضغب 
عم مالـسلا ) هیلع   ) هضغب هبح و  نوکی  نا  یـضقناف  یبنلا  ناـسل  یلع  یـضق  هناـب  هسفن  لاـق  اـم  بسح  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریمـال
هیلع  ) ایلع نا  ییحی  نب  هللادـبع  نع  دانـساب  خیـشلا -) یلاـما   ) یف اـمک  هدـقع - نبا  يور  .ببـسملا و  ببـسلاک و  قاـفنلا  ناـمیالا و 

نا مالسلا )) هیلع   ) هضغب هبح و  یف  نورشعلا - لصفلا   ) یل بتک  ینا  و  رجافلا ، ربلا و  مهبح  یف  كرتشی  همطاف  ینبا  نا  لاق : مالسلا )
عم ضغبلا  رهظی  ناک ال  ریبزلا  نباـف  کلذـک ، رمـالا  اندـجو  و  رخا ، راـبخا  هنومـضمب  .قفاـنم و  لـک  ینـضغبی  و  نموم ، لـک  ینبحی 

یلاعت هللا  نا  مالسلا :) هیلع   ) رقابلا نع  .نینموملاریما و  یـضغبم  دشا  نم  ناک  و  اریثک ، نیـسحلا  سلاجی  ناک  لب  نیـسحلا ، نسحلا و 
ناک ائیـش  هعم  بصن  نم  و  الاض ، ناک  هلهج  نم  و  ارفاک ، ناک  هرکنا  نم  و  انموم ، ناک  هفرع  نمف  هقلخ ، نیب  هنیب و  املع  اـیلع  بصن 

تقولا كاذ  یف  هاری  هضغبم  و  بحی ، ثیح  هراضتحا  لاح  هاری  مالـسلا ) هیلع   ) هبحم اذـه و  .هنجلا  لخد  هتیالوب  ءاج  نم  و  اکرـشم ،
هتوم دـنع  ینآر  الا  یـضغب  یلع  تومی  ادـبا  دـبع  ینـضغبی  هللا ال  و  لاق : مالـسلا ) هیلع   ) هنع هیابع  نع  یفاکلا )  ) يور .هرکی  ثیحب 
يور رخآ : عضوم  یف  دـیدحلا  یبا  نبا  لاق  .بحی و  ثیح  هتوم  دـنع  ینآرالا  یبح  یلع  تومیف  ادـبا  دـبع  ینبحی  و ال  هرکی ، ثیح 

: اولاق مکب ؟ ءاج  ام  لاقف : قلخ ، ریـصح  یلع  وه  و  هبحرلا ، یف  مالـسلا ) هیلع   ) یلع یلع  هعیـشلا  نم  موق  لخد  لاق : يدهنلا  ناسغوبا 
یلبق دحا  هللادـبع  ام  لاق : مث  .یناری  نا  هرکی  ثیح  ینآر  ینـضغبا  نم  و  یناری ، نا  بحی  ثیح  ینآر  ینبحا  نم  هنا  اما  لاق : .کبح 

کحی و  مالغ : انا  یل و  لاق  مث  .اهومتلعف  وا  لاقف : نادـجاس ، وه  انا و  بلاطوبا و  انیلع  مجه  دـقل  و  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) هیبن ـالا 
هیلع  ) هضغب هبح و  یف  نورـشعلا - لصفلا   ) تیتا لوقی : روعالا  ثرحلا  تعمـس  لاق : یبعـشلا  نع  یـشکلا  يور  .کمع و  نبا  رـصنا 

هنا اما  اهرکـشتل ، کثدـحاس  ینا  اما  لاقف : .هللا  کبح و  تلقف : کب ؟ ءاج  ام  روعا  ای  لاـقف : هلیل  تاذ  مالـسلا ) هیلع   ) اـیلع مالـسلا ))
.ربخلا و هرکی - ثیح  یناری  یتح  هسفن  جرختف  ینـضغبی  دبع  تومیال  و  بحی ، ثیح  یناری  یتح  هسفن  جرختف  ینبحی  دبع  تومیال 

یلع اـی  لوقی : هتعمـسف  توملا ، یف  وه  و  بصنلا - دـیدش  ناـک  و  ینهجلا - باـطخ  یلع  تلخد  روـفعی : یبا  نبا  نع  یفاـکلا )  ) یف
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يور یتح  مالـسلا ) هیلع   ) هبحب رما  امک  و  اذـه ، .هبعکلا  بر  هآر و  لاقف : مالـسلا ) هیلع   ) هللادـبعابا کلذـب  تربخاـف  کـل ، یلاـم و 
رذ یبا  ناملسک و  صاخلا  هتعیـش  بحب  رما  کلذک  رانلا  یلاعت  هللا  قلخ  امل  هبح  یلع  اوعمتجا  ول  سانلا  نا  هبقانم :)  ) یف یمزراوخلا 

لوسر ای  لیق : .هعبرا  بحب  ینرما  یلاعت  هللا  نا  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاق  لاـق : هدـیرب  نع  هلیذ  یف  يربطلا  يور  دادـقملا ، و 
، اذه .مهبحی  هنا  ینربخا  مهبحب و  ینرما  ناملس ، و  دادقملا ، و  رذوبا ، و  اثالث - کلذ  لوقی  مهنم - یلع  لاقف : انل ؟ مهمس  مه  نم  هللا 

یبا باحـصا  فرعی  ناک  کلذـک  مالـسلا ) هیلع   ) هضغبب هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا هایح  نامز  نم  نیقفانملا  نوفرعی  اوناک  امک  و 
يور .یلجعلا  دیرب  و  ریصبوبا ، و  ملسم ، نب  دمحم  و  هرارز ، مالـسلا :) هیلع   ) قداصلا رقابلا و  باحـصا  هلجا  ضغبب  عدتبملا  باطخلا 
تیقل مالسلا :) هیلع   ) لاقف هدنع  نم  اجراخ  لجر  ینلبقتساف  مالسلا ) هیلع   ) هللادبع یبا  یلع  تلخد  لاق : جارد  نب  لیمج  نع  یشکلا 

هبح و یف  نورشعلا - لصفلا   ) یبا ناک  اماوقا  رکذ  هنا  هحور ، هللا  سدق  ال  لاقف : .هفوکلا  لها  نم  انباحـصا  نم  وه  یلب  تلق : لجرلا ؟
باحـصا يرـس  عدوتـسم  مه  يدنع  مه  مویلا  کلذک  و  هملع ، هبیع  اوناک  و  همارح ، هللا و  لالح  یلع  مهنمتئا  مالـسلا )) هیلع   ) هضغب

هللا فشکی  مهب  یبا  رکذ  نویحی  اتاوما ، اءایحا و  یتعیش  موجن  مه  ءوسلا ، مهنع  مهب  فرص  اءوس  ضرالا  لهاب  هللا  دارا  اذا  اقح ، یبا 
اءایحا و هتمحر  هللا و  تاولـص  مهیلع  نم  لاقف : مه ؟ نم  تلقف : .نیلاغلا  لوات  نیلطبملا و  لاحتنا  نیدـلا  اذـه  نع  نوفنی  هعدـب  لـک 

الیلق الا  ناک  ام  هللاوف  لیمج : لاق  .لجرلا  اذه  رما  کل  نیبیس  لیمج  ای  ملسم ، نب  دمحم  و  ریصبوبا ، و  هرارز ، و  یلجعلا ، دیرب  اتاوما 
باطخلا یبا  باحصا  فرعن  انک  هتلاسر و  لعجی  ثیح  ملعا  هللا  تلقف : .باطخلا  یبا  باحـصا  یلا  بسنی  لجرلا  کلذ  تیار  یتح 

هـضغب و  دلوملا ، بیط  همالع  هبح  کلذـک  قافنلا ، همالع  هضغب  و  نامیالا ، همالع  مالـسلا ) هیلع   ) هبح نا  امک  اذـه و  .ءالوه  ضغبب 
هیلع  ) بلاـط یبا  نب  یلع  بحب  اـندالوا  ربـسن  اـنک  تماـصلا : نب  هداـبع  لاـق  نیبـیرغلا  یف  يورهلا  نعف  دـلوملا ، بـیط  مدـع  همـالع 
یلع هدـلو  لمحی  ربیخ  موی  دـعب  لجرلا  ناک  سنا : نع  بقانملا )  ) یف .هدـشر و  ریغل  هنا  انملع  هبحی  مهدـحا ال  اـنیار  اذاـف  مالـسلا ،)

، هب قرخ  لاق ال  نا  و  هلبق ، معن  لاق  ناف  لجرلا ؟ اذه  بحت  ینب  ای  لاق : هیلا  رظن  اذاف  مالـسلا ،) هیلع   ) یلع قیرط  یلع  فقی  مث  هقتاع ،
انک ام  لاق : کلام  نب  سنا  نا  سنا  نب  کلام  نع  یعفاشلا  نع  لبنح  نب  دمحا  نع  هیودرم  نبا  باتک  نع  .کماب و  قحلا  هل : لاق  و 
نبا لاق  و  مالـسلا )) هیلع   ) هضغب هبح و  یف  نورـشعلا - لصفلا  (. ) مالـسلا هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  ضغبب  الا  هیبا  ریغل  لـجرلا  فرعن 

بحب اندالوا  ربتخن  انک  لاق : يردـخلا  دیعـس  یبا  نع  يدـبعلا ، نوراه  یبا  نع  دایز  نب  رفعج  يور  رخآ - عضوم  یف  دـیدحلا - یبا 
: لاق یکملا  ریبزلا  یبا  نع  هیلاما ) هیناعم و   ) یف قودصلا  و  هلاجر )  ) یف یـشکلا  يور  .انم و  هنا  انفرع  هبحا  نمف  بلاط ، یبا  نب  یلع 

رشعم ای  رفک ، دقف  یبا  نمف  رشبلا  ریخ  یلع  لوقی : وه  مهـسلاجم و  راصنالا و  ککـس  یف  رودیوه  هاصع و  یلع  ائکوتم  ارباج  تیار 
: لاق يراصنالا  بویا  یبا  نع  للعلا )  ) يور .هما و  ناش  یف  اورظناف  یبا  نمف  بلاط ، یبا  نب  یلع  بح  یلع  مکدـالوا  اوبدا  راـصنالا 

یلص  ) یبنلا تعمس  هب ، تءاج  نیا  نم  هما  اولاساف  یبا  نم  و  مکنم ، وهف  هبحا  نمف  مکدالوا ، یلع  مالـسلا ) هیلع   ) یلع بح  اوضرعا 
یف .ثماط و  یه  هما و  هب  تلمح  نم  وا  هینز ، دـلو  وا  قفانم ، ـالا  کـضغبی  ـال  و  نموم ، ـالا  کـبحی  ـال  یلعل : لوقی  هلآ ) هیلع و  هللا 

عضی و  مالسلا ) هیلع   ) ایلع صقتنی  ناک  هب - فلدابا  ینکی  هوبا  ناک  و  هاخا - افلد  نا  فلد  یبا  نب  یـسیع  رکذ  يدوعـسملا :) جورم  )
صقتنی هنا ال  نومعزی  مهنا  ارـضاح - هوبا  نکی  مل  هیبا و  سلجم  یف  وه  و  اموی - لاق  هنا  و  لـهجلا ، یلا  مهبـسنی  و  هتعیـش ، نم  هنم و 

کش واب  ناک  امف  ایلع ، ضغبا  انا  همرح و  نم  دحا  یلع  نعطلا  ایهتی  هنا ال  ریمالا و  هریغ  نوملعت  متنا  و  هدشر ، ریغل  ناک  الا  دحا  ایلع 
هینزل و هللا  وه و  فلتخی ، ینعملا ال  اذه  یف  دراولا  ربخلا  بذکیال و  ثیدـحلا  و  فلد ، هلاق  ام  تعمـس  دـق  لاقف : هوبا ، جرخ  نا  نم 
، اهب ابجعم  تنک  اهل  هیراج  یلا  یتخا  تثعبف  الیلع ، تنک  ینا  مالـسلا )) هیلع   ) هضغب هبح و  یف  نورـشعلا - لصفلا   ) کـلذ و  هضیح ،
هیبال و اذـه  فلد  هوادـع  نم  غلب  .یل و  اهتبهو  اهلمح  رهظ  اـملف  فلدـب ، تقلعف  اـضئاح - تناـک  و  اـهیلع - تعقو  نا  کـلامتا  ملف 

بجا لاقف : یناتا  ایتآ  مانملا  یف  تیار  ینایهرفلا - ثدح  امک  لاق - هتافو و  دعب  هیلع  عنـش  نا  عیـشتلا - هیبا  یلع  بلاغلا  نال  هبـصن -
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نایرع هب  اذا  و  دامرلا ، رثا  اهناطیح  یف  هفرغ  ینلخدا  مث  اهنم ، جرد  یلع  یندعـصا  هرع و  هشح و  اراد و  ینلخداف  هعم ، تمقف  ریمـالا ،
بورد ضعب  یف  اموی  تزتجا  يدـلاو : یل  لاق  همالعلا  جـهن  یف  .فلد و  تلق : فلد ؟ مهفتـسملاک - لاـقف - هیتبکر  نیب  هسار  عضاو 

یقاب انا و  تفقو  و  ءاملا ، بلطی  یـضمف  بوردلا ، ضعب  نم  ءام  بلطا  یباحـصا : ضعبل  تلقف  شطع ، ینباصاف  یباحـصا  عم  دادغب 
هیلع و هللا  یلـص   ) یبنلا قدـص  تلقف  .رکبوبا  لوقی : رخالا  و  یلع ، وه  مامالا  لوقی : امهدـحا  نابعلی  ناـیبص  ءاـملا و  رظتنن  یباحـصا 

يدیـس ای  کیلع  هللااب  تلاقف : ءاـملاب ، هارملا  تجرخف  هضیح ، دـلو  ـالا  کـضغبی  ـال  و  نموم ، ـالا  یلع  اـی  کـبحی  اـم  هلوق  یف  هلآ )
ربخل هنا  هللا  يدیـس و  ای  تلاقف : اهل ، هتیورف  لاوسلا ، تررکف  هرکذ ، یلا  هجاح  یبنلا ال  نع  هتیور  ثیدـح  تلقف : .تلق  اـم  ینعمـسا 

هلاح یـسفن  یلع  ینرباکف  یلا ، هدلاو  ءاج  ضیحلا ، یف  هتلمح  هضغبی  يذلا  و  رهط ، دلو  ایلع  بحی  يذلاف  يادلو ، نیذه  نا  قدص ،
يور و  هئایلوا ، هالاوم  کلذـک  مالـسلا ) هیلع   ) هتالاوم ابجاو  ناک  امک  اذـه و  اـیلع  ضغبی  يذـلا  اذـهب  تلمحف  ینم ، لاـنف  ضیحلا ،

ناف هبلق ، نحتمیلف  ضغبم  ما  انل  بحما  ملعی  نا  هرـس  نم  هل : لاق  مالـسلا ) هیلع   ) هنا ربخ - یف  رمتعملا - نب  شنح  نع  دیفملا ) یلاما  )
.انل و بحمب  سیلف  انیلو  ضغبی  ناک  مالـسلا )) هیلع   ) هضغب هبح و  یف  نورـشعلا - لصفلا   ) نا و  انل ، ضغبمب  سیلف  انیلو  بحی  ناـک 

.مکالاو نمل  یلو  مکاداع و  نمل  ودع  ینا  مالسلا ) هیلع   ) مهتارایز یف 

هینغم

ای : ) ثیدحب سانلا  راکذا  مامالا  دارم  و  ءاملا ، هیف  عمتجی  ناکم  همج  عمج  تامجلا  و  فنالا ، یصقا  موشیخلا  : ) دیدحلا یبا  نبا  لاق 
، عطقلل دـیفملا  رتاوتلا  دـح  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  نع  ثیدـحلا  اذـه  غلب  و  قفانم .) کبحی  و ال  نموم ، کضغبی  ـال  یلع 
هنـسلا ج 2 حاحـصلا  نم  هسمخلا  لئاضفلا  باتک : بحاص  اهنم  رکذ  بتکلا ، نم  دـیدعلا  یف  دـیناسالا  قرطلا و  تارـشعب  لقن  دـقلف 

حیحص .ه و  هنس 1290  قالوب  هعبط  ملسم  حیحص  اهنم  اباتک ، یلاوح 16  هنسلا  بتک  نم  رکذ  اهدعب ، ام  هلآ 207 و  هیلع و  هللا  یلص 
هنس رصم  هعبط  هلآ 271  هیلع و  هللا  یلـص  یئاسنلا ج 2  حیحـص  هنـس 1292 و  قالوب  هعبط  هلآ 301  هیلع و  هللا  یلـص  ج 2  يذمرتلا 

هلآ 129 هیلع و  هللا  یلـص  نیحیحصلا ج 3  كردتـسم  هنس 1313 و  رصم  هعبط  هلآ 84  هیلع و  هللا  یلـص  دمحا ج 1  دنـسم  1312 و 
هنس 1336. دابآردیح  هعبط  هلآ 464  هیلع و  هللا  یلص  باعیتسالا ج 2  هنس 1324 و  دابآردیح  هعبط 

هدبع

نم حـشرتملا  ءاملا  عمتجم  هنیفـسلا  نم  وه  میجلا  حـتفب  همج  عمج  تاـمجلا  فنـالا و  لـصا  موشیخلا  ینـضغبا : اـم  ینـضغبی  نا  … 
اهریقح اهلیلجب و  ایندلا  مهیلع  تافک  ول  يا  اهحاولا 

يرفعج

مالسالا ضیف 

ینمـشد دوش  نمـشد  نم  اب  هک  منزب  نموم  ینیب  نبب  مریـشمش  نیا  اب  رگا  تسا : هدومرف  قفاـنم ) نموم و  هراـبرد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
يارب نیا  و  تشاد ، دهاوخن  تسود  دراد  تسود  یتسار ) هب   ) ارم هک  مزیرب  قفانم  رـس  رب  ار  ایند  يالاک )  ) همه رگا  و  دومن ، دهاوخن 

وت اـب  نموم  یلع  اـی  هدومرف : هک  هتـشگ  يراـج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یما  ربـمغیپ  ناـبز  هب  هتـشذگ و  یهلا ) مکح  رد   ) هک تسا  نآ 
.دراد یمن  تسود  ار  وت  قفانم  دوش و  یمن  نمشد 
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ینامز

ربماـیپ شیاـمرف  هکنیا  يارب  دنتـشادرب  ترـضح  نآ  زا  تسد  ناـبلطایند  دـندرک و  بصغ  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع قح  هک  رظن  نیا  زا 
هکنیا ضرف  رب  تسین  رییغت  لباق  زیچ  چـیه  اـب  هدـیقع  هک  یمتح  تسا  یبلطم  نیا  .دومرف  ار  ـالاب  بلطم  درواـیب  مدرم  داـیب  ار  مالـسا 

هک تسادـیپ  هتفگان  .تسا  هتفرگ  لوپ  دوخ  هدـیقع  فـالخرب  هک  دـناد  یم  شدوخ  دـش  تکاـس  لوپ  نتفرگ  اـب  يدروم  رد  یـسک 
.ددرگ یم  فرحنم  ناسنا  جیردت  هب  تسا و  رییغت  لباق  جیردت  هب  مه  هدیقع 

يزاریش دمحم  دیس 

نا یلع  اذه  یفیسب   ) ماغرا ءامدا و  هنال  دشا ، هیلع  برضلا  و  فنالا ، لصا  موشیخلا  نموملا ) موشیخ  تبرض  ول  : ) مالسلا هیلع  لاق  و 
تببـص ول  و   ) نیهاو يذوا  ول  و  اهدیری ، نم  هضغبی  ال  اهیلا ، دئاق  مامالا  نا  ثیح  و  هرخالا ، دـیری  نموملا  نال  ینـضغبا ) ام  ینـضغبی 

یلع  ) اـهریقح اـهلیلج و  اهریفاذـحب ، دارملا  و  ضرـالا ، نم  ءاـملا  عمتجم  وه  و  همج ، عـمج  اـهتامجب )  ) اـهکیلمت نع  هیاـنک  ایندـلا )
فکیف هرخالا  لها  نوبحی  ایندلا ال  لها  ناف  ینبحا ) ام  ینبحی  نا  یلع   ) اراتـس نیدلا  لعج  امنا  و  ایندلا ، لها  نم  وه  يذـلا  قفانملا )

یمالا یبنلا  ناسل  یلع   ) رکذ يا  یـضقناف ) - ) هانرکذ ام  ببـسلا  و  ردق - اذکه  يا  یـضق ) هنا   ) کلذ نایب  يا  کلذ ) و  ( .؟ مهدـئاقب
قح و همالک  و  قفانم ) کبحی  نموم و ال  کضغبی  یلع ال  ای  لاـق : هنا   ) هکم یه  و  يرقلا ، ما  یلا  بوسنملا  هلآ )) هیلع و  هللا  یلـص  )

.فلاخی نا  نکمی  قدص ال 

يوسوم

: حرشلا .هراعتسا  اذه  ضرالا و  نم  ءاملا  عمتجم  وه  همج و  عمج  تامجلا : .تبکـس  تافک و  تببـص : .فنالا  لصا  موشیخلا : هغللا :
رفاک و قفانملا  نال  مامالا  بحی  قفانملا ال  نامیالا و  نم  ءزج  هتبحم  نال  لاوحالا  فورظلا و  تناـک  اـمهم  ماـمالا  ضغبی  ـال  نموملا 

نموملا عم  هیـساق  مامالا  فقاوم  تناک  امهم  هنا  نع  هیانک  تبرـض  ول  مامالا : لوقی  اذل  هتدمع و  هتماعد و  نامیالا و  بحی  رفاکلا ال 
لیلج نم  اهیف  ام  لکب  انیدلا  قفانملل  تعمج  ول  لباقملا  یف  ینضغبا و  ام  هزع  هتمارک و  عضوم  یلع  هل  یبرض  یلا  رمالا  يدا  ول  یتح 
مکح هلآ - هیلع و  هللا  یلص  هللا - لوسر  نا  کلذ و  ببس  نیب  مث  ینبحا  ام  هدی  یلا  اهتملس  هرجح و  یف  اهتعضو  اهریقح و  اهلاوما و 

تلجنا هروصلا و  تحـضتا  فقوملا و  مسح  يوبنلا  لوقلا  اذـهب  قفانم و  هبحی  نموم و ال  ایلع  ضغبی  هنا ال  وه  ناـک و  اـمب  یـضق  و 
 … کش اهیف و ال  هعجارم  الف  رومالا 

یناقلاط

مزیر ورف  قفانم  رب  ار  ناهج  همه  رگا  تشاد و  دهاوخن  نمشد  ارم  درادب ، نمـشد  ارم  ات  منز  نمؤم  ینیب  رب  دوخ  ریـشمش  نیا  اب  رگا  »
هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  یّما  ربمایپ  نابز  رب  دش و  يراج  اضق  هک  تسا  ببس  نادب  نیا  تشاد و  دهاوخن  متـسود  درادب ، تسود  ارم  هک 

« .دراد یمن  تسود  ار  وت  قفانم  دراد و  یمن  نمشد  ار  وت  نمؤم  یلع  يا  دومرف : هک  تشذگ  مّلس  و 

هک تسا  هدومرف  وا  دروم  رد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هک  تسا  یبلاطم  يروآ  دای  لصف  نیا  نایب  زا  مالّسلا  هیلع  یلع  دارم 
اب مالّسلا  هیلع  یلع  نتشاد  نمـشد  نامیا و  هک  تسا  یقح  نخـس  نیا  و  دراد ،» یمن  تسود  قفانم  دراد و  یمن  نمـشد  نمؤم  ار  وت  »
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رظن و رد  دوش  یم  هریبک  هانگ  بکترم  هک  یسک  تسا و  هریبک  هانگ  مالّسلا  هیلع  یلع  نتشاد  نمشد  اریز  دوش ، یمن  عمج  رگیدکی 
دناوت یمن  رفاک  و  تسا ، رفاک  نطاب  رد  دنک و  یم  مالـسا  هب  رهاظت  هک  تسا  یـسک  مه  قفانم  .دوش  یمن  هدیمان  ناملـسم  ام ، هدیقع 

چیه دناوت  یمن  دشابن  مالسا  هب  دقتعم  هک  یسک  تسا و  ینید  تبحم  ربخ ، نیا  زا  دوصقم  اریز  درادب  تسود  ار  یلع  دوخ  داقتعا  هب 
هار رد  وا  داهج  هب  هجوت  اب  مه  نآ  مالّـسلا  هیلع  یلع  دروم  رد  دسر  هچ  ات  درادـب  تسود  یناملـسم  ببـس  هب  ار  مالـسا  لها  زا  سک 

ار وت  نمؤم  زج  یسک  : » تسا نینچ  هک  تسا  هدش  لقن  رگید  یتروص  هب  حاحص  ياهباتک  رد  تسا و  قح  نخس  نیا  نیا ، ربانب  .نید 
.میداد حرش  ار  هملک  نیا  هتشذگ  ثحابم  رد  ام  و  .دراد ،» یمن  نمشد  ار  وت  قفانم  زج  یسک  دراد و  یمن  تسود 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

اَم ِینَّبُِحی  ْنَأ  یلَع  ِِقفاَنُْملا  یَلَع  اَِـهتاَّمَِجب  اَْینُّدـلا  ُْتبَبَـص  َْول  ؛َو  ِینَـضَْغبَأ اَـم  ِینَـضِْغُبی  ْنَأ  یلَع  اَذَـه  یِْفیَِـسب  ِنِمْؤُْملا  َموُْشیَخ  ُْتبَرَـض  َْول 
.ٌِقفاَنُم َکُّبُِحی  َال  ،َو  ٌنِمُْؤم َکُضِْغُبی  َال  ، ُِّیلَع اَی  : َلاَق ُهَّنَأ  ؛ هلآ هیلع و  هللا  یلص  ِّیِّمُْألا  ِِّیبَّنلا  ِناَِسل  یلَع  یضَْقناَف  َیُِضق  ُهَّنَأ  َِکلَذ  َو.ِینَّبَحَأ 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

ارم هک  مزیرب  قفاـنم  رب  ار  اـیند  ماـمت  رگا  و  تشاد ! دـهاوخن  نمـشد  درادـب  نمـشد  ارم  هک  منزب  نمؤـم  ینیب  ُنب  رب  مریـشمش  اـب  رگا 
وت ینمؤم  چیه  یلع ! يا  : دومرف هک  هدش  يراج  هدناوخن  سرد  ربمایپ  نابز  رب  هدش و  ردقم  هک  ارچ  دراد ! یمن  تسود  درادب  تسود 
زا یـشخب  انعم  رپ  ینارون و  مالک  نیا  هنامیکح : راتفگ  دنـس  تشاد .( ! دـهاوخن  تسود  ار  وت  یقفاـنم  چـیه  دراد و  یمن  نمـشد  ار 

لها هعیـش و  نایوار  ناـخروم و  زا  يداـیز  هورگ  تسا و  هدرک  لـقن  مالـسلا  هیلع  ماـما  زا  ار  نآ  « دـقرف نب  قیفر  » هک تسا  يا  هبطخ 
یفطـصملا و هراشب  باتک  رد  يربط  رفعج  وبا  : هلمج زا  دنا  هدروآ  دوخ  ياه  باتک  رد  ار  نآ  وا  زا  دـعب  یـضر و  دّیـس  زا  لبق  تنس 
رد دمحا  ماما  و  باب 33،ح 131 ) ، نامیالا باتک  رد   ) دوخ حیحص  رد  ملـسم  راربالا و  عیبر  رد  يرـشخمز  یلاما و  رد  یـسوط  خیش 
رد مکاـح  لاـمعلا و  زنک  رد  يدـنه  یقّتم  هـیلح و  رد  یناهفـصا  مـیعن  وـبا  باـعیتسا و  رد  ربلادـبع  نـبا  ننـس و  رد  ییاـسن  دنـسم و 

هدروآ ییاه  توافت  اب  ار  تسا  هدـش  لـقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  هک  زیمآ  تمکح  مـالک  نیا  ریخا  شخب  كردتـسم 
(. ( صیخلت اب  ،ج 4،ص 42  هغالبلا جهن  رداصم  ) .دنا

نم یعقاو  نانمشد  ناتسود و 

هیلع ماما  یگدنز  خیرات  لوط  رد  شراثآ  هک  دنک  یم  هراشا  هجوت  لباق  یتقیقح  هب  شزیمآ  تمکح  نخس  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
مامت رگا  تشاد و  دهاوخن  نمشد  درادب  نمشد  ارم  هک  منزب  نمؤم  ینیب  نب  رب  مریشمش  نیا  اب  رگا  :» دیامرف یم.تسا  یندید  مالسلا 

اَم ؛ ِینَـضِْغُبی ْنَأ  یَلَع  اَذَه  یِْفیَِـسب  ِنِمْؤُْملا  َموُْشیَخ  ُْتبَرَـض  َْول  ( ؛» تشاد دهاوخن  تسود  درادـب  تسود  ارم  هک  مزیرب  قفانم  رب  ار  ایند 
( . ِینَّبَحَأ اَم  ِینَّبُِحی  ْنَأ  یلَع  ِِقفاَنُْملا  یَلَع  اَِهتاَّمَِجب  اَْینُّدلا  ُْتبَبَص  َْول  ؛َو  ِینَضَْغبَأ

ردقم هک  تسا  نآ  لیلد  هب  نیا  :» دیامرف یم  دـیوج و  یم  دانتـسا  هنیمز  نیا  رد  مرکا  ربمغیپ  زا  يراتفگ  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  هاگ  نآ 
ار وت  یقفانم  چیه  دراد و  یمن  نمشد  ار  وت  ینمؤم  چیه  یلع ! يا  : دومرف هک  هدش  يراج  هدناوخن  سرد  یّما و  ربمایپ  نابز  رب  هدش و 
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َکُـضِْغُبی اـَل  ، ُِّیلَع اَـی  : َلاَـق ُهَّنَأ  ؛ هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ِّیِّمُأـْلا  ِِّیبَّنلا  ِناَِـسل  یلَع  یـضَْقناَف  َیُِـضق  ُهَّنَأ  َکـِلَذ  َو  ( ؛» تشاد دـهاوخن  تسود 
( . ٌِقفاَنُم َکُّبُِحی  َال  ،َو  ٌنِمُْؤم

دـنراد و یمن  ضوـغبم  ار  یلع  زگره  ناـنمؤم  هک  تقیقح  نیا  هک  تسا  نیا  هـب  هراـشا   ...« ِِّیبَّنلا ِناَِـسل  یَلَع  یَـضَْقناَف  َیُِـضق   » هـلمج
هیلع هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  ناسل  رب  سپس  هتـشگ  ردقم  هتـشذگ و  یهلا  ملع  رد  تسخن  تشاد  دنهاوخن  تسود  ار  وا  زگره  ناقفانم 

.تسا هدش  يراج  هلآ  و 

نآ الاب و  تفرعم  نآ  اـب  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  ناـنمؤمریما  كراـبم  دوجو  هک  دوش  یم  هدافتـسا  فیرـش  ثیدـح  نیا  زا 
.دوب قفانم  نمؤم و  شجنس  رایعم  ، الاو تافص 

نآ هب  یقـالخا  يداـقتعا و  یحور و  سناـجت  تبـسانم  هب  دـندید  یم  راوگرزب  نآ  تافـص  زا  يوـترپ  ار  دوـخ  تافـص  هک  ناـنمؤم 
هدهاشم مالسلا  هیلع  یلع  يداقتعا  فراعم  تافص و  اب  داضت  رد  ار  دوخ  داقتعا  تافص و  هک  ناقفانم  دندیزرو و  یم  قشع  ترضح 

.دندنارورپ یم  لد  رد  ار  وا  هنیک  ضغب و  دندرک  یم 

یلع ریغ  ، لاح نیع  رد  دـنا و  هدروآ  دوخ  عبانم  رثکا  رد  ار  ثیدـح  نیا  ّتنـس  لها  فورعم  ناملاع  هک  تسا  زیگنا  تفگـش  یتسار 
.دنا هداد  حیجرت  وا  رب  ار  مالسلا  هیلع 

ماـمت عقاو  رد  دوش  عطق  رگا  هک  تسا  ینیب  يـالاب  هطقن  ياـنعم  هب  موشیخ   ) نمؤم موشیخ  رگا  :» دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  ماـما  هکنیا 
هدوب و یتحلـصم  نآ  رد  نیقی  هب  دناد  یم  نمؤم  هک  تسا  نیا  يارب  « تشاد دهاوخن  ضوغبم  ارم  منزب  ریـشمش  اب  ار  هدـش ) عطق  ینیب 

شموهفم ...ِِقفانُْملا » یَلَع  .تسا ) بآ  عمجت  لحم  يانعم  هب  « هَّمَج » عمج « تاّمَج  ) .» اِهتاّمَِجب اْینُّدلا  ُْتبَبَـص  َْول  : » دـیامرف یم  هکنیا  زین 
تـشز شور  هار و  زا  تسد  دنهدب  اهنآ  هب  رگا  مه  ار  ایند  مامت  هک  دنراد  توادع  هنیک و  بصعت و  يردـق  هب  ناقفانم  هک  تسا  نیا 

.دنراد یمن  رب  دوخ  یفارحنا  و 

همه اریز  ، دنک یم  وگزاب  ار  ترضح  نآ  فورعم  ثیدح  دیوج و  یم  دانتسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  مالک  هب  مالـسلا  هیلع  ماما 
.تسا نخس  نیرخآ  لصف و  لوق  اهنآ  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  نخس  هک  دنا  یعدم 

هلمج زا  دراد  يا  هدـنز  ياـه  هنوـمن  مالـسلا  هـیلع  ماـما  یگدـنز  خـیرات  لوـط  رد  تـسا و  تـیعقاو  هـکلب  تـسین  اـعدا  نخـس  نـیا 
هایس درم  هنیدم  فارطا  رد  هک  دنک  یم  لقن  مالسلا ) هیلع  یلع  نارای  زا  یکی  «) هریصح نب  ثراح  » زا یفاک  باتک  رد  « ینیلک » موحرم

وت ناتشگنا  یسک  هچ  : متفگ وا  هب.تسا  هدش  عطق  شتـسد  کی  ناتـشگنا  تسا و  يرایبآ  لوغـشم  هک  مدید  ار  هشبح  لها  زا  یتسوپ 
تمدخ دندرک و  ریگتسد  ار  ام.میدز  یتقرس  هب  تسد  هک  میدوب  رفن  تشه  ام  : دوزفا سپـس  .ایند  مدرم  نیرتهب  : تفگ هدرک ؟ عطق  ار 

یم : میتفگ دـیدوبن ؟ ربخ  اب  تقرـس  ندوب  مارح  زا  : دومرف مالـسلا  هیلع  ماما.میدرک  رارقا  دوخ  هانگ  هب  ام  دـندرب و  بلاط  یبا  نب  یلع 
دننک و ییاریذـپ  ام  زا  يا  هناخ  رد  داد  روتـسد  سپـس.دندرک  عطق  تقرـس ) دـح  ناونع  هب   ) ار ام  تشگنا  راهچ  داد  روتـسد.میتسناد 
رب ون  یسابل  دنروآ و  نوریب  هناخ  نآ  زا  ار  ام  سپس  دوش  بوخ  اه  مخز  ياج  ات  دنهدب  ام  هب  يوقم ) ییاذغ  داوم  و   ) لسع نغور و 

ددرگ و یم  زاب  تشهب  رد  امش  هب  امش  ناتـشگنا  تسامـش و  عفن  هب  دیریگ  شیپ  ار  حالـص  هار  دینک و  هبوت  رگا  : دومرف دناشوپ و  ام 
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. ( ،ج 7،ص 264،ح 25 یفاک  ) . .ددرگ یم  زاب  امش  هب  خزود  رد  دینکن  نینچ  رگا 

ترـضح نآ  كرابم  رـس  رب  يا  هبرـض  هک  یماگنه  : میناوخ یم  زین  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ماما  لتاق  مجلم  نبا  ناتـساد  رد 
.يدرک یکین  نم  هب  يرآ  : تفگ مدرکن ؟ یکین  وت  هب  نم  رگم  ادخ  نمشد  يا  : دومرف وا  هب.دندروآ  یلع  تمدخ  ار  وا  تخاس  دراو 

هک متـساوخ  ادخ  زا  مدرک و  زیت  ار  دوخ  ریـشمش  زور  لهچ  : تفگ یهد ؟ ماجنا  ار  تیانج  نیا  هک  دـش  ثعاب  يزیچ  هچ  سپ  دومرف 
: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  .دش ) نینچ  و   ) مناسرب لتق  هب  ار  ادخ  قلخ  نیرتدب  نآ  هلیسو  هب 

ریـشمش نیمه  اب  ار  وت  اریز ) تسا  هدـش  باجتـسم  وت  ياعد  « ) لَـج َّزَع َو  ِهَّللا  ِْقلَخ  ِّرَـش  ْنِم  اَّلِإ  َكاَرَأ  اَـم  ِِهب َو  ًـالُوتْقَم  اَّلِإ  َكاَرَأ  اَـلَف  »
.( ،ج 7،ص 435 يرتشوش همالع  هغالبلا  جهن  حرش   ) . .ییادخ قلخ  نیرتدب  وت  تشک و  دنهاوخ 

تبحم اب  نانمؤم  نتخانش  هرابرد  ترـضح  نآ  هباحـص  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  یناوارف  تایاور  هک  نیا  هجوت  بلاج 
زا.تسا هدش  لقن  هدرتسگ  روط  هب  هعیش  تنس و  لها  فورعم  بتک  رد  وا  هنیک  ضغب و  اب  ناقفانم  مالسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع 
دیعـسوبا » زا بلاط ) یبا  نب  یلع  بقانم  باب  رد  ج 5،635   ) ننس رد  « يذمرت و« ج 2،ص 96 )  ) فارـشالا باسنا  رد  « يرذالب  » هلمج

: تفگ یم  هک  دنا  هدرک  لقن  « يردخ

نب یلع  هب  ناشضغب  ببـس  هب  ار  ناقفانم  ، راصنا تیعمج  ام  ٍِبلاط ؛ یبأ  َْنب  َّیلَع  ْمِهِـضُْغِبب  ِراْصنْألا  ُرِـشاعَم  ُنَْحن  َنیِقفانُْملا  ُفِْرعََنلاّنُک  »
«. میتخانش یم  بلاط  یبا 

: تفگ یم  « یخلب مساقلاوبا   » نم مداتسا  : دیوگ یم  وا.میهد  یم  نایاپ  دیدحلا  یبا  نبا  زا  ینخس  اب  ار  نایب  نیا 

رابخا ٌنِمُؤم ؛ ّالإ  َکُّبُِحی  ٌِقفانُم َو ال  ّالإ  َکُضِْغبَی  :ال  َلاق َّیبَّنلا  َّنأ  یلَع  َنیثِّدَحُْملا  َْدنِع  اهِیف  َْبیَر  ِیتَّلا ال  ِهَحیحَّصلا  ُرابْخْألا  ِتَقَفَّتا  ِدَـق  »
هیلع یلع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هک  تسا  قفتم  تسین  نآ  رد  یکـش  رابخا  نایوار  دزن  رد  نیا  رب  قاـفتا  هک  یحیحص 

،ج دـیدحلا یبا  نبا  هغـالبلا  جـهن  حرـش  «. ) . نمؤم زج  ار  وت  دراد  یمن  تسود  قفاـنم و  زج  ار  وت  دراد  یمن  نمـشد  : دوـمرف مالـسلا 
.( 4،ص 83

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abu Talib said the following : Even if I strike the nose of a believer with
my sword, so he may hate me, he will not hate me, and even if I pile all the wealth of
the world before a hypocrite (Muslim) so he may love me, he will not love me. This is
so because it is a verdict pronounced by the tongue of the revered Prophet ne who
said the following:“O Ali! A believer will never hate you and a hypocrite (Muslim) will
never love you.”{This is one of the authentic traditions (ahādīth) of the Holy Prophet
the authenticity of which scholars of traditions have never doubted. It was narrated
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by certain companions of the Holy Prophet such as Abdullāh ibn Abbās, 'Imrān ibn al-
Haseen, Umm al-Mu'minin (mother of the faithful) Umm Salamah and others such as
Imām Ali ibn Abū Tālib himself who also narrated saying: “By the One Who split the
seed and created the soul, verily the Messenger of Allāh men and his progeny gave
me a promise that no one but a true believer will love me, and none but a hypocrite
will hate me.” For references, refer to these sources:Muslim, Sahih, Vol. 1, p. 60;
(Muslim, in his book, regards the love of Ali as the sign of dissemblance); al-Bukhāri,
Al-Jāmi' al-Sahīh (better known as simply Sahīh or Sahih al-Bukhāri), Vol. 5, pp. 635,
643; Ibn Mājah, AlSunan, Vol. 1, p. 55; al-Nisā'i, Al-Sunan, Vol. 8, pp. 115 - 116, 117; imām
Ahmed ibn Hanbal, Al-Musnad, Vol. 1, pp. 84, 95, 128; Vol. 6, p. 292; Abū Hātim, Ilal al-
Hadīth, Vol. 2, p. 400; Abū Nu'aym, Hilyat alAwliyā', Vol. 4, p. 185; Ibn al-Athīr, Jāmi' al-
Usūl, Vol. 9, p. 473; Ali ibn Abū Bakr al-Haithami, Majma' az-Zawā'id, Vol. 9, p. 133; Ibn
alMaghāzili, Manāqib Ali ibn Abū Tālib, pp. 190 - 195; Ibn Abd al-Barr, AlIstī'āb, Vol. 3, p.
1100; Ibn al-Athīr, Usd al-Ghāba, Vol. 4, p. 26; Ibn Hajar al-'Asqalāni, Al-Isāba fi Akhbār
al-Sahāba, Vol. 2, p. 509, al-Khatīb al-Baghdādi, Tārīkh Baghdad, Vol. 2, p. 255; Vol. 8, p.
417 and Vol. 14, p. 426; Ibn Kathīr, Tārīkh, Vol. 7, p. 354, to cite just few. It was in this way
that the revered Sahāba, companions of the Holy Prophet used to test the faith (īmān)
or hypocrisy (nifaq) of the Muslims through their love or hatred towards Imām Ali ibn
Abū Tālib , as is related by Abū Dharr alGhifāri, Abū Sa'id al-Khudri, Abdullāh ibn
Mas'ūd and Jābir ibn Abdullāh [al-Ansāri] that: “We (companions of the Holy
Prophetarum used to distinguish the hypocrites by their hatred towards Ali ibn Abū
Tālib,” as we read in the following classic references:al-Tirmidhi, Sunan, Vol. 5, p. 635;
Al-Mustadrak, Vol. 3, p. 129; Hilyat al-Awliyā', Vol. 6, p. 294; Majma' az-Zawā'id, Vol. 9,
pp. 132 - 133; Jāmi' al-Usūl, Vol. 9, p. 473; Al-Durr al-Manthūr, Vol. 6, pp. 66 - 67; Tārīkh
Baghdād, Vol. 13, p. 153; Ar-Riyād an-Nadira, Vol. 2, pp. 214 - 15; Al-Istī'āb, Vol. 3, p. 1110;

(. { Usd al-Ghāba, Vol. 4, pp. 29-30
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َُکبِجُعت ٍهَنَسَح  نِم  ِهّللا  َدنِع  ٌریَخ  َكُءوُسَت  ٌهَئّیَس  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

 . دراد او  يدنسپ  دوخ  هب  ار  وت  هک  تسا  یکین  راک  زا  رتهب  دنک  نامیشپ  ار  وت  هک  یهانگ  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 

يدیهش

.دیآ تدنسپ  هک  یکین  راک  زا  تسا  رتهب  ادخ  دزن  دیامن  تشز  ار  وت  هک  یهانگ 

یلیبدرا

ار وت  دروآ  بجع  هک  یئوکین  زا  ادخ  دزن  تسا  رتهب  وتب  دناسر  هودنا  هک  يدب  دومرف  و 

یتیآ

.دراداو تیدنسپدوخ  هب  هک  یکین  راک  زا  تسا  رتهب  ادخ  دزن  رد  دزاس ، تنیگهودنا  هک  یهانگ  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . تسا رتهب  دیامن  ینیب  دوخ  راچد  ار  وت  هک  یلمع  زا  دنوادخ  دزن  ، دناجنرب ار  وت  هک  یتشز  راک  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

.تاکلهملا نم  بجعلا  نا  مدقت  دق  و  بجعلا ، ثروت  هنسح  نم  ریخ  اهیلع  مدنت  اهدعب و  نزحت  يا  کئوست : هئیس 

مثیم نبا 

هیلع  ) ماـما دوصقم  دراداو .) ینیبدوخ  هب  ار  وـت  هک  تسا  یکین  لـمع  زا  رتـهب  ادـخ  دزن  دزاـس ، نیگمغ  ار  وـت  هک  یهاـنگ  يدـب و  )
هدش و نامیشپ  وا  هجیتن  رد  دنز ، یم  رـس  ناسنا  زا  هک  تسا  یهانگ  دننام  یلمع  دزاس ، نیگمغ  ار  وت  هک  یهانگ  يدب و  زا  مالـسلا )

يا هقدـص  ای  و  زامن ، لاثما  دراداو ، ینیبدوخ  هب  ار  ناسنا  هک  کـین  لـمع  زا  دوصقم  و  دوش ، یم  نیگمغ  راـک  نآ  ماـجنا  هب  تبـسن 
نآ زا  تسا ، یکین  نیا  زا  رتهب  ادخ  دزن  رد  يدب  هانگ و  نانچ  هک  نیا  اما  .دوش  یم  لصاح  رورغ  ینیبدوخ و  هلیـسو  نادب  هک  تسا 

یهاوخدوخ نآ  یپ  رد  هک  یبوـخ  نآ  هک  یتروـص  رد  درب ، یم  نیب  زا  ار  هاـنگ  دـیآ  یم  يدـب  لاـبند  هب  هک  ینامیـشپ  هک  تسا  ور 
رتلهس و يدب  نآ  نیاربانب  دزاس ، یم  هایس  ار  لد  هحفـص ي  هک  تسا  یتسپ  دب و  رثا  ياراد  یکین  ندرک  وحم  يزاسدوبان و  اب  تسا 
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.تسا رتهب  ادخ  دزن  رد 

دیدحلا یبا 

 . َُکبِْجُعت ٍهَنَسَح  ْنِم  ِهَّللا  َْدنِع  ٌْریَخ  َكُءوُسَت  ٌهَئِّیَس  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

هقحتسی ناک  ام  طقسف  هتیصعم  هتبوت  ترفک  هبوتلا  هقیقح  بات  هیلع و  مدن  کلذ و  هءاس  مث  حیبقلا  هنم  عقو  اذإ  ناسنإلا  نأل  قح  اذه 
هملعب یلاعت  هللا  یلع  لالدإلا  هسفنب و  باجعإلا  هرماخ  مث  اباوث  هب  قحتسا  ابجاو و  لعف  نم  امأ  هبوتلا و  باوث  هل  لصح  باقعلا و  نم 

هیتلا و بجعلا و  وه  هاتأ و  يذـلا  حـیبقلا  نم  اهعفـش  امب  هتدابع  باوث  طبحأ  دـق  نوکی  هنإـف  هداـهتجا  هتداـبعب و  ساـنلا  یلع  هیتلا  و 
.ناقاقحتسالا أفاکتی  هنأل  ابقاعم  اباثم و ال  دوعیف ال  یلاعت  هللا  یلع  لالدإلا 

( .هلثم ، ءیشلا نم  فافکلا  افافک (  نیرمألا  نم  جرخ  نمم  ریخ  هیـصعملا  باقع  هنع  طقـس  هبوتلا و  باوث  هل  لصح  نم  نأ  بیر  و ال 
هل هیلع و ال  ال 

یناشاک

تسا رتهب  هللا ) دنع  ریخ   ) .نآ باستکا  زا  وت  ندش  نامیشپ  تهج  هب  وت  هب  دناسر  هودنا  هک  يدب  كوست ) هئیس  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
هاـنگ رب  یناـشیرپ  ینامیـشپ و  هک  اریز  دزادـنا  ربکت  رد  ارت و  دروآ  بجع  هک  یئوکین  زا  کـبجعت ) هنـسح  نم   ) .یلاـعت يادـخ  دزن 

.هابت ار  هنسح  نآ  دنادرگ  یم  هک  تسا  یهانگ  هنسح  رد  بجع  هابتشا و  یب  تسا  نآ  یحام 

یلمآ

ینیوزق

.دنکفا بجع  رد  ار  وت  هک  هنسح  زا  ادخ  دزن  تسا  رتهب  دنک  نیگمغ  ار  وت  هک  هئیس 

یجیهال

مدان لاحدب و  ار  وت  هک  يدب  راک  هک  مالسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .کبجعت » هنسح  نم  هللادنع  ریخ  كوست  هئیس  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
.دزادنیب ربک  بجع و  هب  دنادرگ و  لاحشوخ  ار  وت  هک  یکین  راک  زا  تسا  رتهب  دنادرگ ،

ییوخ

: هنـسحلا ضیقن  ییـسلا ء ، ثنوـم  تائیـس  هئیـسلا ج : ساـنلا ، یف  اریخ  نظی  ـال  يا  نظلا  ییـس ء  وـه  لاـقی  حـیبقلا  ییـسلا ء ) : ) هغللا
ادبی راتخملا  لعافلا  نم  ردصی  لمع  لک  ینعملا : .اهب  ءادتبالا  تزوج  هئسیل  هفـص  هیلعف  هلمج  كءوست  بارعالا : .دجنملا  هئیطخلا -

نادجولا اذهب  هیلا و  اعد  يذلا  روعشلا  اذهب  لمعلا  اذه  نزوی  امنا  و  هیلع ، بترتی  ینطاب  نادجوب  بقعتی  و  هیلا ، وعدی  یبلق  روعش  نم 
ناها نم  و  هینـصلا ، هیفیک  وا  هعینـصلا  ءادا  یف  اطخا  نا  امیظعت و  هلعف  دـعی  هیلع  لمعف  لجر  میظعت  رعـشتسا  نمف  هیلع ، بترت  يذـلا 

هسفن و لمع  نم  رثات  مث  هعمط  وا  هتوهـش  یعادب  هئیـس  بکترا  نمف  هلمع ، ءوس  ینادجولا  رثاتلا  اذه  ناربجب  رذـعا  مدـن و  مث  الجر 
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لازا دـقف  هسفن  اـهیف  يار  اـهب و  یتا  هنـسح  نم  بجعلا  هلخد  نم  هلعف و  ءوس  كرادـتف  وفعلا  رذـعلا و  بلط  مدـن و  هناـکف  هب  ءاتـسا 
زا هب  دیآ ، دب  ار  وت  هک  تهانگ  همجرتلا : .هلطبا  هیناطیـشلا و  هسفن  یلا  هلوح  هللا و  نم  هلمع  عجرتسا  هناکف  یلاعت  هلمع هللا  هصالخا و 

.دیازف ینیبدوخ  هک  تکین  راک 

تدرآ بجع  هک  یکین  راک  زا  هب  تدرازآ *** شرادرک  هک  یهانگ 

يرتشوش

هفارتعا ناکف  .تیتا  کنم  لاقف : هسفن  یلا  عجرف  هل ، بجتسی  ملف  هجاح  یف  یلاعت  هللا  اعد  مث  هنـس  نیعبرا  لجر  ماص  ربخ : یف  لوقا :
.یلع و دری  نا  نم  یفوخف  یش ء  ناک  نا  تلاق : کنم ؟ لبقی  هنا  نیرت  طق  المع  تلمع  له  هیـسیفلا : هعبارل  لیق  .هموص و  نم  لضفا 

هنم اند  املف  ناولا ، وذ  سنرب  هیلع  سیلبا و  لبقا  ذا  سلاج  مالـسلا ) هیلع   ) یـسوم انیب  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نع  یفاکلا )  ) یف
ال لاق : .سیلبا  انا  لاق : تنا ؟ نم  و  قالخالا ) مراـکم  یف  نوعبرـالا - ثلاـثلا و  لـصفلا  : ) یـسوم هل  لاـقف  هیلع ، ملـس  سنربلا و  علخ 
هب لاق : سنربلا ؟ اذـه  امف  مالـسلا :) هیلع   ) یـسوم هل  لاقف  .یلاعت  هللا  نم  کـناکمل  کـیلع  ملـسال  تئج  ینا  لاـق : .كراد  هللا  برق 
یف رغص  هلمع و  رثکتسا  هسفن  هتبجعا  اذا  لاقف : هیلع ؟ تذوحتـسا  مدآ  نبا  هلعف  اذا  يذلا  بنذلا  ام  هل : لاقف  .مدآ  ینب  بولق  فطتخا 

.بنذب و انموم  یلتبا  ام  کلذ  ول ال  و  بجعلا ، نم  نموملل  ریخ  بنذلا  نا  ملع  یلاعت  هللا  نا  مالسلا :) هیلع   ) قداصلا نع  .هبنذ و  هنیع 
هلاح یلع  نوکی  نالف  کلت ، هلاح  نع  خارتیف  کلذ  هرـسیف  لمعلا  لمعی  هیلع و  مدنیف  بنذـلا  بنذـیل  لجرلا  نا  مالـسلا :) هیلع   ) هنع
دبعا انا  هتالص و  نع  لاسی  یلثم  لاقف : کتالـص ؟ فیک  هل : لاقف  ادباع  ملاع  یتا  مالـسلا :) هیلع   ) هنع .هیف و  لخد  امم  هل  ریخ  کلت 

کئاکب و نم  لضفا  فئاخ  تنا  ککحـض و  ناف  لاق : .یعومد  يرجت  یتح  یکبا  لاق : كواکب ؟ فیکف  لاق : .اذک  اذک و  ذـنم  هللا 
نم اجرخف  قساف ، رخالا  دباع و  امهدحا  دجسملا  نالجر  لخد  مالسلا ) هیلع   ) هنع .ء و  یـش  هلمع  نم  دعـصی  لدملا ال  نا  لدم  تنا 

هترکف لخد و  قسافلا  و  کلذ ، یف  هترکف  هتدابعب  الدم  دجـسملا  لخد  دباعلا  نا  کلذ  و  قساف ، دباعلا  قیدص و  قسافلا  دجـسملا و 
.نیقیدصلا رذنا  نیبنذملا و  رـشب  دوادل : یلاعت  لاق  مالـسلا :) هیلع   ) هنع .هبونذ و  نم  یلاعت  هللا  رفغتـسی  ناک  هقـسف و  یلع  مدنتلا  یف 

مهلامعاب اوبجعی  الا  نیقیدـصلا  رذـنا  و  بنذـملا ، نع  وفعا  هبوتلا و  لبقا  ینا  نیبنذـملا  رـشب  یلاعت : لاق  بر ؟ ای  کـلذ  فیک  لاـق :
نا انغلب  درولا : نب  بیهو  نع  هیلحلا )  ) یف و  قالخالا ) مراکم  یف  نوعبرالا - ثلاثلا و  لصفلا   ) .کله الا  باسحلل  هبصنا  دبع  سیلف 
اذـه هتملک و  هللا و  حور  اذـه  هسفنل : لاـق  صللا  اـمهآر  اـملف  هل ، هعلق  یف  صلب  هیراوـح  نم  لـجر  وـه و  رم  مالـسلا ) هیلع   ) یـسیع
املف هنم ، ناک  ام  یلع  امدان  امهیلا  طـبه  مث  .ءامدـلا  تکفـس  لاومـالا و  تذـخا  قیرطلا و  تعطق  صل  یقـش ؟ اـی  تنا  نم  هیراوح و 

هفرعف يراوحلا  هیلا  تفتلاف  .کلثم  بنذملا  یشمی  امک  امهفلخ  شما  .لهاب  کلذب  تسل  امهعم  یـشمت  نا  دیرت  هسفنل : لاق  امهقحل 
هایا و يراوحلا  ءاردزا  نم  صللا و  همادـن  نم  امهبولق  یف  ام  یلع  هللا  علطاف  .اـنءار  هیـشم و  ثیبخلا و  اذـه  یلا  رظنا  هسفن : یف  لاـقف 
هتمادنل و یـضم  ام  هل  ترفغ  دقف  صللا  اما  لمعلا ، افناتـسی  نا  صللا  يراوحلا و  رم  نا  یـسیع  یلا  یلاعت  هللا  یحواف  هسفن ، هلیـضفت 

نیثالث دبعی  ادباع  نا  ینغلب  رـضنلا : نب  دـمحم  نع  هیف : .بئاتلا و  اذـه  هئاردزا  هسفنب و  هبجعل  هلمع  طبح  دـقف  يراوحلا  اما  و  هتبوت ،
ام انا  ول ال  نیثالثلا : بحاص  هل  لاقف  هلظ ، یف  نیرشعلا  بحاص  لظتـسا  همامغ و  نیثالثلا  بحاص  تلظاف  نیرـشع ، رخآ  دبعی  هنس و 

نینامث هللادبع  لیئارـسا  ینب  نم  ادـباع  نا  هنع : .هل و  همامغ  نیثالثلا ال  بحاص  یقب  نیرـشعلا و  بحاص  یلا  تزاحناف  لاق : .کتلظا 
ءاج ذا  هیف  یلصی  ماقف  لاخ  عضوم  یلا  رظنف  بیرغ  لجر  مدقف  هل ، اماظعا  هماقم  موقی  نا  مهنم  دحا  يرتجی  یلـصم ال  هل  ناکف  هنس ،
لاق هیف : .هبجعل و  يا : لمعلا - فناتـسی  انالف  رم  نا  هیبن  یلا  یلاعت  یحواـف  هعـضوم ، نع  هیحنی  هبکنمب  هزمغف  هبنج  یلا  ماـقف  دـباعلا 
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رخآ بلک  روقع و  بلک  تیبلا  یف  کبلک  نوکی  نا  امهلثم  و  کیلع ، ءایرلا  نم  دـشا  بجعلا  مصالا : متاـح  لاـق  یبشخنلا : بارتوبا 
لخاد بجعلا  لاق : جراخلا ؟ وا  کعم  لخادـلا  کیلع  دـشا  امهیاف  قالخالا ) مراکم  یف  نوعبرالا - ثلاثلا و  لـصفلا   ) تیبلا جراـخ 

تئا مونلا : یف  لیقف  لبج ، یلا  يوای  ناک  لیئارـسا  ینب  نم  ادباع  نا  يور  مار :) رطاوخ و  هیبنت   ) نع .کیلع و  لخدـی  ءایرلا  کیف و 
.هضعب هلایع  معطی  هضعبب و  قدصتیف  بستکی  راهنلا و  موصی  هنا  هربخاف  هلمع  نع  هلاسف  هاتاف  .کل  وعدی  نا  هلاساف  فاکـسالا  نالف 

ام فاکـسالا : لاقف  .هلمع  نع  هلاسف  هاتاف  .هیتای  نا  ایناث  مونلا  یف  یتاف  .هدابعلا  یف  غرفتلاک  سیل  نکل  نسحل و  اذه  نا  لاق : عجرف و 
.هدابعلا هذه  دباعلا : لاقف  .انا  کلها  وجنیس و  هنا  یسفن  یف  عقو  الا  سانلا  نم  ادحا  تیار 

هینغم

ارارصا دادزی  لب  دقنلا ، ضفری  و  هنایب ، دعب  اطخلا  یلع  رصی  دارفالا  ضعب  نا  قرفلا  ..اهلهال و  همصعلا  و  یسی ء ، یطخی ء و  انم  لک 
مدـنی مل  ناف  مدـنی ، اهبحاص  نال  نونجلا ، نم  برـض  هدـحلا  : ) مامالا لاق  نونجم ، هنا  یف  کـش  سیل  ..هتئاـسا و  هئطخ و  یلا  هبن  اذا 

فرتعی و  هعاجـش ، دومـصب و  عقاولا  هباجی  لقاعلا  فصنملا  .هبحاص و  هب  ناهتـسا  ام  بونذـلا  دـشا  اضیا : لاق  و  مکحتـسم .) هنونجف 
مهتائیس هللا  لدبی  کئلواف  : ) نیباوتلا نع  هناحبس  لاق  تانـسحلا ، نم  هتئیـس  ریـصت  اذهب  .نیرخالا و  عم  هسفن و  عم  قدصی  و  اطخلاب ،

يار نم  يا : حیحـص  سکعلا  و  نسحم ) وهف  یـسم ء  هنا  يار  نم  (: ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  لاق  و  ناقرفلا .)  70 تانسح -
.ساسالا نم  هتضوق  نامیالا و  تدسفا  هملک  بر  .هیتلا و  بجعلاب و  هناسحا  دسفا  هنال  یسم ء ، وهف  نسحم  هنا 

هدبع

یلا اهنم  ردکلا  ثعب  امبر  هئیسملا  هئیسلا  تائیس و  یلا  اهب  باجعالا  رج  امبر  هبجعملا  هنـسحلا  نال  کبجعت : هنـسح  نم  هللا  دنع  … 
تانسح

يرفعج

مالسالا ضیف 

نامیشپ یئوگب و  هک  یغورد  دننام   ) دزاس نیگهودنا  ار  وت  هک  يدب  هئیس و  تسا : هدومرف  ینیبدوخ ) شهوکن  رد   ) مالسلا هیلع  ماما 
يزارفرس ینیبدوخ و  هب  ار  وت  هک  نتفرگ ) هزور  ای  ندناوخ  زامن  دننام   ) یبوخ هنـسح و  زا  تسا  رتهب  ادخ  دزن  یتفگ ) ارچ  هک  يوش 

(. دنادرگ یم  هابت  ار  نآ  هک  تسا  یهانگ  هنسح  رد  ینیبدوخ  دیامن و  یم  فرط  رب  ار  هانگ  ینامیشپ  اریز   ) دراداو

ینامز

هک یعقوم  هک  تسا  نیا  ترـضح  نآ  رظن  هکلب  دربـب ، باوث  اـت  دوش  تحاراـن  دـنک و  هاـنگ  ناـسنا  هک  تسین  نیا  یلع  ماـما  روظنم 
یم هدیزرمآ  شهانگ  ینعی  درب  یم  باوث  یتحاران  نیمه  يارب  ددرگ و  یم  تحاران  شنادجو  دـش  نامیـشپ  دوخ  هانگ  زا  راکهانگ 
یم راتفرگ  ءایر  هب  دـش  شیوخ  تدابع  هب  رورغم  هک  راـکوکین  صخـش  یلو  دـنکن  رارکت  ار  هاـنگ  نآ  رگید  هک  طرـش  نیا  هب  دوش 
ربانب هک  ناطیـش  دننام  دهد  یم  طوقـس  ار  وا  يدنـسپدوخ  نیا  جیردت  هب  دوش  یم  دنـسپدوخ  ای  دزاس و  یم  لطاب  ار  لمع  هک  دوش 

وا هب  ادخ  یتقو  دیدرگ  لطاب  شیاهتدابع  مامت  تفرن و  مدآ  يارب  هدجس  راب  رورغ  رثا  رد  اما  درک  تدابع  لاس  رازهشش  روهشم  لوق 
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(. تسا كاخ  زا  رترب  شتآ  كاخ و  زا  مدآ  ما و  هدش  قلخ  شتآ  زا  نم  : ) درک ضرع  درک  ضارتعا 

يزاریش دمحم  دیس 

تیتا دق  کنا  نظت  اهب و  حرفت  يا  کبجعت ) هنـسح  نم  هللا  دـنع  ریخ   ) مدـنتف اهیتات  هیـصعم  يا  كوست ) هئیـس  : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
و اهتاذـب ، قحمت  اهناف  هبجعملا  هنـسحلا  اما  اهئارو ، نم  کیلع  مثا  الف  اـهوحمل ، بجوم  هئیـسلا  یلع  مدـنلا  نـال  کـلذ  و  بجاولاـب ،

.مرحم هلمعب  ناسنالا  بجع  نال  مثالا ، ثروت 

يوسوم

اهثودحل تمدن  اهعوقول و  تنزح  اهرودـصل و  ترثاتف  کنم  تردـص  اذا  کنم - عقی  وا  هسرامت  بنذ  لک  یه  و  هئیـسلا - حرـشلا :
هذه كدنع  تثدحا  اذلف  نامیا  رـشوم  بنذلاب  ساسحالا  اذه  نال  هنم  فوخلا  هللااب و  نامیالا  کقمع  یف  شیعت  حلاص  ناسنا  تناف 
کب تبهذ  اهب و  کسفن  کتبجعاف  هنسح  تلمع  اذا  اما  .هبوتلاب  کل  هللا  اهرفغی  مدنتف و  مرجلا  میظعب  رعـشت  کتلعج  هیوقلا و  هدرلا 

سفنلا یف  ضرم  یلع  لدـی  هنال  کیلع  دودرم  هللا  دـنع  توقمم  بجعلا  اذـهف  کلثم  دـحا  ایندـلا  یف  سیل  هنا  لوقت : نا  یلا  رومالا 
 … يدر ء

یناقلاط

« .دیآ تفگش  ار  وت  هک  تسا  یکین  راک  زا  رتهب  دنوادخ  هاگشیپ  رد  دیآ  تشز  ار  وت  هک  یهانگ  »

وا هبوت  دـنک ، هبوت  یتـسار  هب  دوش و  نامیـشپ  دـیآ و  تشز  ار  وا  دـنز و  رـس  ناـسنا  زا  یهاـنگ  هاـگ  ره  اریز  تسا  قـح  نخـس  نیا 
.دوش یم  لصاح  وا  يارب  مه  هبوت  شاداپ  دزاس و  یم  فرط  رب  تسا ، هدوب  نآ  قحتـسم  هک  ار  یباقع  درب و  یم  نایم  زا  ار  شهاـنگ 

زان دوخ  ملع  اب  لاعتم  دنوادخ  هب  دوش و  هتفیش  دوخ  رب  رگا  دوش  یم  باوث  قحتـسم  دنک و  یم  تعاطا  ار  یبجاو  هک  سک  نآ  یلو 
یباوث هن  دور ، یم  نایم  زا  لاعتم  دـنوادخ  هب  ندرک  زان  رورغ و  یگتفیـش و  ببـس  هب  شتدابع  باوث  دـنک ، ربکت  مدرم  رب  دـشورف و 

دوش و یم  مهارف  وا  يارب  هبوت  باوث  هک  سک  نآ  تسین  دیدرت  و  دنک ، یم  یفن  ار  رگیدکی  ود  نآ  دـنیب و  یم  یباقع  هن  درب و  یم 
.ینایز هن  دشاب و  هتشاد  يدوس  شیارب  هن  هک  دهد  ماجنا  يراک  هک  تسا  یسک  زا  رتهب  ددرگ ، یم  طقاس  وا  زا  تیصعم  باقع 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

 . َُکبِْجُعت ٍهَنَسَح  ْنِم  ِهَّللا  َْدنِع  ٌْریَخ  َكُءوُسَت  ٌهَئِّیَس 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

راـتفگ دنـس  .دـنک .(  یم  رورغم  ار  وت  هک  یکین  راـک  زا  تسا  رتهب  ادـخ  دزن  دزاـس  یم  نامیـشپ ) و   ) تحاراـن ار  وت  هک  يدـب  راـک 
رد زین  دیدحلا  یبا  نبا.دنا  هدروآ  هرکذت  رد  يزوج  نب  طبـس  نینچمه  دیرفلا و  دقع  باتک  بحاص  ار  ینارون  هلمج  نیا  هنامیکح :
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،ج 4 ص، هغالبلا جهن  رداصم  (.) تسا هتفرگ  يرگید  عبنم  زا  ار  نآ  دهد  یم  ناشن  هک   ) هدرک رکذ  یتوافت  اب  ار  نآ  هروثنملا  مکحلا 
هب مالسلا  هیلع  ماما  همان  تیصو  زا  ییزج  ناونع  هب  يرگید  هباشم  يانعمرپ  ياه  هلمج  اب  هلمج  نیا  هغالبلا  جهن  مامت  باتک  رد  (. 46

(. ( ،ص 973 هغالبلا جهن  مامت  ) .تسا هدمآ  یبتجم  ماما  شدنزرف 

بجُع يالب 

رایسب ادخ  يوس  هب  ناسنا  كولـس  ریـس و  رد  هک  دیامرف  یم  هراشا  یمهم  هتکن  هب  اوتحمرپ  هاتوک و  نخـس  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
رورغم ار  وت  هک  یکین  راک  زا  تسا  رتهب  ادخ  دزن  دزاس  یم  نامیـشپ ) و   ) تحاران ار  وت  هک  يدـب  راک  :» دـیامرف یم.تسا  راذـگریثأت 

( . َُکبِْجُعت ٍهَنَسَح  ْنِم  ِهَّللا  َْدنِع  ٌْریَخ  َكُءوُسَت  ٌهَئِّیَس  ( ؛» دنک یم 

نآ ناربج  هبوت و  ینامیـشپ و  يوس  هب  دوش  یم  تحاران  دوخ  تشز  لمع  زا  هک  يراک  تیـصعم  ناسنا  اریز  ، تسا نشور  نآ  لـیلد 
.دراد یم  رب  يراکایر  يوس  هب  یماگ  ددرگ  یم  رورغم  دوخ  کین  راک  زا  هک  سک  نآ  هکنآ  لاح  دراد  یم  رب  ماگ 

یم هریبک  ناهانگ  هاگترپ  هب  ار  ناسنا  ، کین ياهراک  زا  ایر  بجُع و  رورغ  هک  یلاـح  رد  دـیوش  یم  ار  تیـصعم  نآ  موش  راـثآ  هبوت 
.دناشک

: میناوخ یم  مرکا  ربمغیپ  زا  یثیدح  رد 

،ج دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جـهن  حرـش  «. ) . تسا راکوکین  وا  دـناد  یم  راکدـب  ار  دوخ  هک  یـسک  ٌنِسُْحم ؛ َوُهَف  ٌءیـسُم  ُهَّنأ  يأَر  ْنَم  »
.( 20،ص 317،ح 641

دوش هتفگ  هکنیا  نآ  تسا و  قداص  زین  بلطم  نیا  سکع  هغالبلا  جهن  لالظ  یف  رد  هینغم  موحرم  هتفگ  هب 

هچ هدرک و  هابت  ار  شناسحا  رورغ  بجُع و  اریز  « تسا راکدـب  دـنادب  راکوکین  ار  دوخ  هک  یـسک  ٌءیـسَم ؛ َوُهَف  ٌنِسُْحم  ُهَّنإ  ياَر  ْنَم  »
. ( ،ج 4،ص 245 لالظ یف   ). .دزاس لزلزتم  ساسا  زا  زین  ار  نامیا  هک  ینانخس  اسب 

: داتسرف یحو  دواد  هب  لاعتم  دنوادخ  :» دومرف هک  میناوخ  یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد 

يا : درک ضرع  درک و ) بجعت  دواد  «) هد میب  ار  ماقم ) الاو   ) نیقیدـص هد و  تراشب  ار  ناراگهنگ  َنیقیدِّصلا ؛ ِرُذـْنا  َنیِبنْذُْـملا َو  ِرَِّشب  »
یم ار  اهنآ  هبوت  نم  هک  هد  تراشب  ار  مداـن ) نامیـشپ و   ) ناراـکهنگ : دومرف دـنوادخ  تسا ؟ نکمم  يزیچ  نینچ  هنوگچ  راـگدرورپ 

،ج 2،ص یفاـک «.). دـنهدن هار  دوـخ  هب  بجُع  ناـشلامعا  زا  هک  هد  میب  ار  نیقیدـص  منک و  یم  رظن  فرـص  ناـشناهانگ  زا  مریذـپ و 
. ( 314،ح 8

اما قساف  يرگید  دوب و  دباع  یکی  دندش  دجـسم  دراو  رفن  ود  : دیامرف یم  هک  تسا  هدمآ  نینچ  ترـضح  نآ  زا  يرگید  ثیدـح  رد 
نوچ هک  تسا  ور  نادب  نیا  : دومرف سپـس.ناقساف  زا  دباع  دوب و  هدش  ناقیدص  ءزج  ، قساف دندش  یم  جراخ  دجـسم  زا  هک  یماگنه 

هتسویپ دوب و  ینامیـشپ  رد  شرکف  دش  دراو  هک  یماگنه  قساف  دوب و  رکف  نیا  رد  دیلاب و  یم  دوخ  تدابع  هب  دش  دجـسم  دراو  دباع 
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. ( ،ح 6 نامه  ) . .درک یم  رافغتسا  شیوخ  ناهانگ  زا 

یضعب هک  داتسرف  یحو  ترضح  نآ  هب  دنوادخ  : میهد یم  نایاپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  يرگید  ثیدح  اب  ار  نخـس  نیا 
دوش یم  تدابع  لوغشم  دزیخ و  یم  رب  شخب  تذل  رتسب  شوخ و  باوخ  زا  بش  دنک و  یم  شالت  تدابع  ریسم  رد  نم  ناگدنب  زا 

ریـسم رد  اـت  منک  یم  باوـخ  راـتفرگ  بش  ود  اـی  بش  کـی  ار  وا  نم  هاگ.دزادـنا  یم  بعت  یتخـس و  هب  نم  تداـبع  رد  ار  دوـخ  و 
شنزرس ار  دوخ  تسا و  نیگمشخ  دوخ  هب  تبـسن  دوش  یم  رادیب  حبـص  دور و  یم  باوخ  هب  هک  یماگنه  اریز  ، درادرب ماگ  حیحص 

هار نیا  زا  دوش و  ضراع  وا  هب  يدنـسپدوخ  بجُع و  اسب  هچ  ، مراذگب دازآ  دهاوخ  یم  نم  تدابع  زا  هچنآ  رد  ار  وا  رگا  دنک و  یم 
. ( ،ص 60،ح 4 نامه  ) . .تسا نآ  رد  شکاله  هک  دهد  تسد  وا  هب  یتلاح 

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said the following: “The sin that displeases you is better in the
.” view of Allāh than the virtue that makes you proud

وکین تافص  هرابرد  : 47 تمکح

هراشا

توص
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ِِهتَریَغ ِردَق  یَلَع  ُُهتّفِع  ِِهتَفَنَأ َو  ِردَق  یَلَع  ُُهتَعاَجَش  ِِهتَءوُُرم َو  ِردَق  یَلَع  ُُهقدِص  ِِهتّمِه َو  ِردَق  یَلَع  ِلُجّرلا  ُردَق  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

یگنن ردق  هب  وا  تعاجش  و  شا ، يدرمناوج  نازیم  هب  وا  ییوگتسار  و  تسوا ، تّمه  هزادنا  هب  درم  شزرا  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 
 . تسوا تریغ  هزادنا  هب  وا  ینمادکاپ  و  دنک ، یم  ساسحا  هک  تسا 

يدیهش

دراد و یماندـب - زا  هـک  یگنن - نازیم  هـب  وا  يریلد  شا و  يدرمناوـج  رادـقم  هـب  وا  قدـص  تـسوا و  تـمه  هزادـنا  هـب  درم  شزرا 
.درآ هک  یتریغ  رادقم  هب  وا  ییاسراپ 

یلیبدرا

كاپ تسوا و  مشخ  تیمح و  رادقم  رب  درم  يریلد  تسوا و  تورم  رادـقم  رب  درم  یتسار  تسوا و  تمه  ردـقب  درم  هبترم  دومرف  و 
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تسوا تریغ  ردق  رب  وا  ینماد 

یتیآ

ردـق هب  شتعاجـش  تسوا و  يدرمناوج  ردـق  هب  وا  قدـص  تسوا و  تمه  ردـق  هب  سکره  تبترم  ماـقم و  مالـسلا :) هیلع   ) دوـمرف و 
.تسوا تریغ  ردق  هب  وا  تّفع  تسوا و  ّتیمح 

نایراصنا

راک زا  شنتـشاد  راع  هزادنا  هب  شیریلد  ،و  وا يدرمناوج  رادقم  هب  شتقادص  ،و  وا تمه  هزادـنا  هب  درم  هزادـنا  : دومرف ترـضح  نآ  و 
 . تسوا تریغ  نازیم  هب  شینمادکاپ  ،و  تشز

اه حرش 

يدنوار

.هفورعم ءاسنلا  یلع  هریغلا  .هیمحلا و  هفنالا : و 

يردیک

.هیبضغلا و  هیناوهشلا ، هوقلا  رسک  نم  قلخلا  نسح  مامت  لیصحت  هفعلا : هیمحلا  هفنالا :

مثیم نبا 

گنن راع و  رادقم  هب  شا  يروالد  وا و  يدرمناوج  هزادنا ي  هب  شا  یتسرد  یتسار و  و  وا ، تمه  ردـق  هب  یـسک  ره  شزرا  ماقم و  )
ساسا هیاپ و  ار  اهنآ  هدومرف و  هراشا  زیچ  راهچ  هب  مالسلا ) هیلع   ) ماما تسوا .) تریغ  هزادنا ي  هب  شا  ینمادکاپ  و  تشز ، راک  زا  وا 

رد يو  رابتعا  نازیم  نامه  ینعی  ناسنا  ردـق  .تسا  هداد  رارق  ناـسنا  شزرا  ساـسا  ار  نآ  هک  تمه ، - 1 تسا : هداد  رارق  زیچ  راـهچ 
نآ یتمهدـنلب  .تسا  وا  دوخ  یتمه  نود  ای  یتمهدـنلب و  هجیتن ي  یـشزرا  یب  یتسپ و  اـی  يدـنمجرا و  یماـقمالاو و  هچ  مدرم ، دزن 
هک نآ  زا  رتـالاب  هب  اـت  دـنکن  هدنـسب  ددرگ ، یم  وا  فرـش  تلیـضف و  ینوزف  ثعاـب  هک  روما  زا  نیعم  دـح  کـی  رب  ناـسنا  هک  تسا 
رب ناسنا  هک  تسا  نآ  یتمه  نود  .تسوا و  شیاتـس  تمظع و  یگرزب ، يراک ، نینچ  هجیتن ي  و  دسرب ، تسا  رتالاو  رتدنمـشزرا و 

.دوش یم  بوسحم  شزرا  مک  زیچان و  وا  تبسن  نیمه  هب  و  دیامن ، رظن  فرص  شزرااب  روما  زا  دنک و  هدنسب  تسپ  زیچان و  ياهراک 
دهد و یم  ماجنا  کین  ياهراک  ناسنا  نآ ، دوجو  اب  هک  تسا  یتلیـضف  يدرمناوج  .تسا  هداد  رارق  یتسار  ساسا  ار  يدرمناوج  - 2

یم ار  تقادـص  یتسار و  تیاعر  شراتفگ  رد  ور  نیا  زا  دـنک ، یم  يرود  دـشاب - حابم  دـنچ  ره  تسا - یتساک  نآ  دـمایپ  هچنآ  زا 
تشز راک  زا  نتشاد  راع  .دراد 3 - يدرمناوج )  ) نآ همزال ي  فعض  توق و  هب  یگتسب  یتسار )  ) تلیضف نیا  فعـض  توق و  دنک ،
هچنآ دروم  رد  تسا  مشخ  نایغط  غامد و  هوق ي  ترارح  زا  ترابع  راع ، گنن و  .تسا  هداد  رارق  تعاجش  يریلد و  ساسا  هیاپ و  ار 

هزیگنا ي تعاجـش و  ساسا  نآ  ندوب  دـنز و  یم  زاب  رـس  شماـجنا  زا  وا  دوش و  یم  هضرع  وا  رب  وا  لـیم  فـالخرب  تسا و  دنـسپان 
ساـسا ار  تریغ  .دراد 4 - نآ  هب  یگتـسب  راـک ، ماـجنا  رب  مادـقا  فعـض  توـق و  هزادـنا ي  و  نشور ، تسا  يرما  اـهراک ، رب  مادـقا 
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هقالع دروم  هک  يراک  رد  نارگید  تکرش  روصت  هب  تبـسن  تسا  ناسنا  یعیبط  راجزنا  زا  ترابع  تریغ ، تسا ، هداد  رارق  ینمادکاپ 
عوقو روصت  نینچمه  لیخت و  هدـیقع و  نیا  فعـض  تدـش و  بسح  رب  .دراد و  نآ  زا  ینابهگن  ترورـض  هب  هدـیقع  اـی  تسوا و  ي 

، توهش زا  يوریپ  زا  شا  يراددوخ  و  نارگید ، تکرش  زا  وا  يریگـشیپ  لاثم - روط  هب  وا - نایفارطا  ای  و  وا ، هرابرد ي  يراک  نینچ 
نیمه مه ، ینمادـکاپ  تفع و  يانعم  دوب ، دـهاوخ  نآ ، ریاظن  رـسمه و  دـننام  وا  هقـالع ي  دروم  دراوم  هب  تبـسن  مدرم  تکرـش  رد 

.تسا

دیدحلا یبا 

 . ِِهتَْریَغ ِرْدَق  یَلَع  ُُهتَّفِع  ِِهتَفَنَأ َو  ِرْدَق  یَلَع  ُُهتَعاَجَش  ِِهتَءوُُرم َو  ِرْدَق  یَلَع  ُُهقْدِص  ِِهتَّمِه َو  ِرْدَق  یَلَع  ِلُجَّرلا  ُرْدَق  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

سیلف تاناویحلا  رئاس  امأ  طقف و  ناسنإلاب  صتخم  قلخ  همهلا  ربک  نإ  انهاه  لوقن  مث  لاصخلا  میشلا و  هذه  لک  یف  مالکلا  مدقت  دق 
نیتلیذر یفرط  نیتلاح  نیب  هدومحم  هطـسوتم  لاح  همهلا  ولع  هعبط و  یف  ام  ردقب  لعفلا  اهنم  عون  لک  أرجتی  امنإ  کلذ و  اهیف  دجوی 

هکرت همهلا  رغص  هقحتسی و  امل ال  ناسنإلا  لهأت  حتفتلاف  هءاندلا  سانلا  هیمست  همهلا و  رغص  حتفتلا و  ءامکحلا  هیمـست  حدنلا و  امه  و 
حتفتملا نأ  ملعی  نأ  یغبنی  همهلا و  ولع  یه  هدومحم و  امهنیب  طسولا  یه  هلادعلا و  نامومذم و  ناذهف  هسفن  یف  فعضل  هقحتسی  امل 

یضری نم ال  همهلا  ریبکلاف  قیقحتلا  تدرأ  اذإ  رـصاق و  فیعـض  ءیند  هنکل  قمحأ و  لهاجب و ال  سیل  همهلا  ریغـص  قمحأ و  لهاج 
باستکا یف  هتاعونـصم و  ملاعلا و  عناص  هفرعم  یف  دـهتجی  لب  هجرف  هنطب و  هیاعر  دـنع  نوکی  نأ  هسفنل  عنقی  هیناویحلا و ال  ممهلاـب 

هینقب ضری  مل  هتمه  تمظع  نم  لیق  کلذـل  هرخآلا و  یف  هیرواـجم  ایندـلا و  یف  هئاـیلوأ  هللا و  ءاـفلخ  نم  نوکیل  هیعرـشلا  مراـکملا 
یلع کنیعی  کبحـصی و  نم  هلقب  ثرتکم  ریغ  لعفاف  هدـلخم  هاـیح  هدـبؤم و  هینق  ینتقت  نأ  کـنکمأ  نإـف  هراعتـسم  هاـیح  هدرتسم و 

.دعاسملا لق  بولطملا  مظع  اذإ  لیق  امک  هنإف  کلذ 

.سانیإلا هلیلق  ءالعلا  قرط  لیق  امک  و 

هللا ءاش  نإ  دعب  امیف  رثکأ  وه  ام  یتأیس  هنم و  ریثک  مدقت  دقف  هریغلا  هفعلا و  هفنألا و  هعاجشلا و  هءورملا و  قدصلا و  یف  مالکلا  امأ  و 
یلاعت

یناشاک

مدرم دزن  درم  تبترم  تلزنم و  ینعی  تسا  وا  تمه  رادـقم  رب  درم  تلزنم  ردـق و  هتمه ) ردـق  یلع  لجرلا  ردـق  مالـسلا  هیلع  لاـق  (و 
هبترم رب  تمه ، دنلب  سپ  .تلیضف  فرش و  بابسا  باستکا  رد  تسا  وا  تمه  ردق  رب  راقتحا  ریغصت و  رابتعا و  میظعت و  رد  راگزور 
یتوق تمه  هک  اریز  دـیآ  یمن  رب  راک  نیا  تمه  تسپ  زا  .دـیازفا و  یم  دوخ  رادـقم  رب  زور  هب  زور  دـیامن و  یمن  راصتقا  نآ  زا  يا 

هک تسا  یتلـصخ  تورم  هک  اریز  تسا  وا  تورم  ردق و  رب  درم ، یتسار  و  هتورم ) ردـق  یلع  هقدـص  و   ) هبترم يدـنلب  رب  هیعاد  تسا 
توق دشاب و  قدص  نآ  مزال  سپ  نجهتسم ، رما  تسا و  سفن  تسخ  رب  ثعاب  هک  يزیچ  زا  بانتجا  تسا و  نسح  باکترا  بجوم 
ناجیه تیمح و  ردق  رب  درم  يریلد  تعاجـش و  و  هتفنا ) ردق  یلع  هتعاجـش  و   ) تسا تورم  فعـض  توق و  بسح  هب  نآ  فعـض  و 

سپ .تسیاشان  تشز و  راک  ندرک  عفد  هورکم و  زا  تسا  نتـشاد  گنن  تیمح ، هک  اریز  درک  دـیاب  نآ  تظفاـحم  هچنآ  رب  وا  مشخ 
ترفن تریغ ، هک  اریز  تسا  وا  تریغ  ردـق  رب  درم ، ینمادـکاپ  و  هتریغ ) ردـق  یلع  هتفع  و   ) دنـشاب تعاجـش  ادـبم  تریغ  تـیمح و 
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زا ار  وا  دراد  یم  زاب  ترفن  نیا  و  وا ، دزن  تسا  بوبحم  وا و  هب  تسا  صوصخم  هک  يرما  رد  ریغ  تکراـشم  لـیخت  زا  تسا  تعیبط 
ریغ نآ  دزن  تسا  بوغرم  ریغ و  هب  تسا  صتخم  هک  يروما  رد  تاوهش  ندرک  يوریپ 

یلمآ

ینیوزق

نتشاد گنن  ینعی  .تسا  وا  هفنا  ردق  هب  وا  تعاجـش  و  تسا ، وا  تورم  ردق  هب  درم  ره  قدص  تسا و  وا  تمه  ردق  هب  سک  ره  ردق 
تامرح رد  درادـن  اور  دـشاب  رویغ  هک  ره  تسا  وا  تریغ  ردـق  هب  وا  تفع  و  تسیاـشان ، زا  نتفرگ  مشخ  نتـشاد و  راـع  قیـالان و  زا 
تافاکم ار  تعیبط  دش  بجاو  هک  تافآ  نمیا ز  وشم  يدرک  دب  وچ  .ددرگن  راتفرگ  نآ  لثم  هب  ات  درادن  اور  دوخ  رهب  هچنآ  نارگید 

هچنآ ناد ز  شیوخ  زا  نآ  تگرگ  دردب  رگ  نافـسوی  نیتسوپ  هدیرد  يا  دیوگ : يولوم ) ( ) طق رویغ  ینزام   ) لوق تسا  اج  نیا  زا  و 
هک ملقلا  فج  دـق  ینعم  دوب  نیا  مدـبمد  ياه  هصغ  نیا  تسوت  لـعف  شونب  هلاـس  همه  يراـکیم  هچنآ  شوپب ز  هزور  همه  یفاـب  یم 

تامرح رد  دنک  دصق  يدب  هک  ره  هک  عوضوم  نیا  تسا  هدـش  تیاور  دـب  تسا  ار  دـب  دوب  ار  یکین  کین  دـشر  زا  ام  تنـس  ددرگن 
( لتق لتق  نم   ) و هب ) لتق  یغبلا  فیس  لس  نم   ) لیبق زا  و  هیف ) عقو  دقف  هیخال  ارئب  رفح  نم   ) لیبق زا  دنیب  دوخ  رب  نآ  لثم  مدرم 

یجیهال

ینعی و .هتریغ » ردق  یلع  هتفع  هتفنا و  ردق  یلع  هتعاجش  هتورم و  ردق  یلع  هقدص  هتمه و  ردق  یلع  لجرلا  ردق  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
تـسوا تورم  ردق  هب  يراتفگ  تسار  تسا و  وا  مرک  تمه و  ردق  هب  مارتحا  زازعا و  رد  درم  تلزنم  هبترم و  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ 

.تسا وا  تیبصع  ردق  هب  درم  ینماد  كاپ  تسا و  وا  تیمح  ردق  هب  درم  تعاجش  و 

ییوخ

نم هیلع  یه  نـالف و  نم  هتارما  یلع  لـجرلا  راـغ )  ) سفنلا هراـهط  هیندـلا ، تاوهـشلا  كرت  هفعلا ) ، ) سفنلا هزع  یه  هفنـالا ) : ) هغللا
هلمجلا و  ماع ، لعفب  قلعتم  رورجم  راج و  هتمه ، ردق  یلع  بارعالا : .دجنملا  اهب - هقح  یف  ریغلا  هکرش  هرک  هیمحلا و  نم  فنا  هنالف :

: ینعملا .ءابلا  هقفاوم  اهیناعم  دـحا  ناب  حیرـصتلا  حرـش  یف  حرـص  دـق  و  هلباقملا ، ءاب  ینعمب  یلع  هظفل  نا  رهاظلا  لجرلا و  ردـق  ربخ 
یف دـهجلا  لذـب  سفنلا و  هجوت  همهلا  و  ولخلا ، عنم  لیبس  یلع  سانلا  دـنع  وا  هللا  دـنع  ههاـجولا  راـبتعالا و  وه  ردـقلا  نم  دوصقملا 

رابتعالا یف  يواسیف  هللا  یلا  برقتلا  هقیرط  کلس  یهلا و  يونعم  ضرغ  یف  متها  نمف  هیداملا ، وا  هیونعملا  تایاغلا  نم  هیاغ  لوصح 
بابرا دنع  هرابتعا  يواسی  سانلا  دنع  هاجلا  لاملا و  لیـصحت  یلا  متها  نم  هنا  امک  لیبسلا ، اذه  یف  همهلا  لذب  ام  رادقمب  ههاجولا  و 

هنع و اـهب  نوربـعی  هیلوجرلا و  هب  نزوی  نازیم  لـمعلا  لوقلا و  یف  قدـصلا  .قیرطلا و  اذـه  یف  همهلا  نم  لذـب  اـم  هماـعلا  لاوحـالا و 
ابجوم هلیمجلا و  لاعفالا  یطاعتل  اءدـبم  ریـصتف  ناـسنالا  اـهب  فصتت  یتلا  هیلوجرلا  هورملاـف و  هزاـجنا ، دـعولا و  دروم  یف  اـصوصخ 

میرحلا قحلا و  نع  عافدـلل  بضغلا  ناروث  هعاجـشلا  .هدـیعاوم و  هلاوقا و  یف  ناـسنالا  قدـص  عم  نزوت  صقنلا  یلا  دوعی  اـم  كرتـل 
یف هل  مادـقا  الف  همیرح  هقح و  یف  يدـعتلا  نم  هاری  اـم  یلع  یلاـبی  ـال  هسفن و  یف  اریقح  ناـک  نمف  سفنلا ، هزع  هفنـالا و  عم  نزوتف 
یلا هبـسنلاب  نطو  وا  هفیظو  وا  میرح  نم  هب  صتخا  امیف  هریغ  هکراشم  نع  ناـسنالا  هرفن  هریغلا  .عاجـش و  هناـب  فصوی  ـال  و  عافدـلا ،
یف اهلامعتـسا  دراوم  رثکا  و  رومالا ، یتش  رابتعاب  هرثکتم  قیداصم  اهل  یبنجالا و  زواجت  هاجت  عافدـلل  اءدـبم  ربتعت  هریغلاـف  بناـجالا ،
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هریغ میرح  نع  هفک  صخـش و  لک  هفع  تامرحلا و  قوقحلا و  نم  ریغلاـب  صتخی  اـمع  سفنلا  فک  وه  هفعلا  و  براـقالا ، میرحلا و 
یتسار و تسا ، وا  تمه  هزادـناب  يدرم  ره  ردـق  همجرتلا : .هتنایـص  هظفحب و  متهی  ام  هسفن و  هب  صتخی  اـم  یلا  هبـسنلاب  هتریغب  نزوی 

.تسیدنمتریغ هزادنا  هب  یئاسراپ  و  یشنم ، تزع  ربارب  سک  ره  يریلد  و  تسا ، وا  یگنادرم  هزادنا  هب  شیتسرد 

شتزع يریلد  نوچ  تورم  اب  ار  وا  قدص  شتمه *** اب  ناد  هزادنا  مه  وت  يدرم  ره  ردق 

شتریغ زگره  تسین  دشابن  تفع  ار  هک  ره   *** رادشوه جنسب و  تریغ  اب  وت  شیئاسراپ 

يرتشوش

هیلا لصو  ام  نوماملا  هل  بهو  ماشلا و  یلع  رهاط  نب  هللادبع  بلغ  دادغب ) خیرات   ) یف هتمه  ردق  یلع  لجرلا  ردق  مالـسلا : هیلع  لاق  و 
هذـه کلم  هتمه ، یندا  هسخا و  ناک  اـم  نوعرف  هللا  يزخا  لاـقف : رـصم  باـب  یلع  فقو  مث  داوقلا  یلع  هقرفف  کـلانه ، لاومـالا  نم 

لثتمم كرما  مومهلا و  کترع  مل  هلئاق : و  دابع : نب  بحاصلا  لاق  مجعملا )  ) یف .اـهتلخدال و  هللا  و  یلعـالا ) مکبر  اـنا   ) لاـقف هیرقلا 
بعک رفاس  لماکلا :)  ) یف ممهلا و  ردقب  مومهلا  ناف  يرع  دق  ام  ینیعد و  تلقف  هفلتخم ) تاعوضوم  یف  نوتسلا - لصفلا   ) ممالا یف 
ءاملا نم  هیف  بصی  مث  ءانالا  یف  رجح  حرطی  نا  نفاصتلا  و  هانفاصتف - ءاملا  لقف  طساق ، نب  رمنلا  ینب  نم  لجر  عم  يداـیالا  هماـم  نب 

بعک و دـهج  یتح  هرثویف ، يرمنلا  كاخا  قسا  لاق : هبیـصن  بعک  ذـخا  اذاف  هبیـصن  برـشی  يرمنلا  لعجف  اونباغتی ،- ـالئل  هرمغی  اـم 
یلع یئاطلا  متاح  یئاطلا و  مال  نب  هثراح  نب  سوا  دـفو  .اشطع و  تامف  هب - دورو  ـال  و  بعک - در  هل  لـیقف  ءاـملا ، مـالعا  هل  تعفر 

ول یتمحل  يدـلو و  متاح و  ینکلم  ول  نعللا ، تیبا  هل : لاقف  متاح ؟ ما  لضفا  تنا  هل : لاقف  اـسوا  اعدـف  هریحلا ، کـلم  دـنه  نب  ورمع 
.ینم و لضفا  هدلو  دحال  و  سواب ، ترکذ  امنا  نعللا  تیبا  لاقف : سوا ؟ ما  لضفا  تنا  هل : لاقف  امتاح  اعد  مث  هدحاو ، هادـغ  یف  انبه 

رضحف مکمرکا ، هلحلا  هذه  سبلم  یناف  دغ  یف  ینورضحا  لاقف : یح  لک  نم  برعلا  دوفو  هدنع  هلحب و  اعد  رذنملا  نب  نامعنلا  ناک 
دارملا انا  تنک  نا  و  ارـضاح ، نوکا  الا  یب  ءایـشالا  لمجاف  يریغ  دارملا  ناک  نا  لاقف : تفلخت ؟ مل  هل  لیقف  اـسوا ، ـالا  اـعیمج  موقلا 
سبلف رـضحف  تفخ ، امم  انمآ  رـضحا  هل : اولوقف  سوا  یلا  اوبهذا  لاقف : اسوا  ری  مل  نامعنلا  سلج  اـملف  یناـکم ، فرعی  بلط و  اـسف 

نم الا  الام  اثاثا و ال  یتیب  یف  يراال  الجر  وجها  فیک  لاقف : .هقان  هئامثالث  کل  هجها و  هئیطحلل : اولاـقف  هلها  نم  موق  هدـسحف  هلحلا 
مهل لاقف  هفلتخم ) تاعوضوم  یف  نوتسلا - لصفلا   ) ینیتات بیغلا  .رهظب  مال  لآ  نم  هحلاص  کفنت  ام  ءاجهلا و  فیک  لاق : مث  هدنع ،
اولاق الا  ایح  ریجتسی  رشب ال  لعج  اهحستکاف و  لبالا  یلع  سوا  راغاف  لعف ، لبالا و  ذخاف  مکل ، هوجها  انا  يدسالا : مزاخ  یبا  نب  رشب 
نیرت امف  یلو  کل  یجاهلا  رـشبب  انیتا  دق  لاقف : هما  یلع  لخدـف  هب  یتاف  هما - رکذ  هایا  هئاجه  یف  ناک  و  سوا - نم  الا  كانرجا  دـق 

یما نا  هل : لاق  هیلا و  جرخف  هحدـم ، الا  هاجه  لسغیال  هناف  کلذ ، لثم  لعفا  هوبحت و  هنع و  وفعت  هلام و  هیلع  درت  نا  يرا  تلاق : هیف ؟
ردق یلع  هقدص  .كریغ و  توما  یتح  ادحا  تحدم  هللا ال  ال و  مرجال ، لاقف : .اذـک  اذـکب و  کل  ترما  اهوجهت  تنک  یتلا  يدـعس 
هکرت ولف  هداـتعا  یـش ء  کـلذ  ناـف  هدوجـس ، لـجرلا و  عوکر  لوـط  یلا  اورظنتـال  مالـسلا : هیلع  قداـصلا  نع  یفاـکلا )  ) یف هتورم 

دعو هنال  دعولا  قداص  لیعامـسا  یمـس  امنا  مالـسلا : هیلع  هنع  .هتناما و  ءادا  هثیدـح و  قدـص  یلا  اورظنا  نکلو  کلذـل ، شحوتـسا 
یبنلا نع  لاصخلا )  ) یف .کل و  ارظتنم  تلزام  لیعامـسا : هل  لاقف  هنـس  دـعب  هاتاف  هنـس  ناکملا  کـلذ  یف  هرظتناـف  ناـکم  یف  ـالجر 

هللا باتک  هوالتف  رـضحلا ، یف  یتلا  اماف  رفـسلا : یف  اهنم  ثـالث  و  رـضحلا ، یف  اـهنم  ثـالث  هورملا ، نم  تس  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص  )
ریغ یف  حازملا  قلخلا و  نسح  دازلا و  لذـبف  رفـسلا ، یف  یتلا  اما  و  لجوزع ، هللا  یف  ناوخالا  ذاختا  هللا و  دـجاسم  هراـمع  لـجوزع و 
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- هزمح نب  هرامعل  تنب  لاح  يداهلا - وه  و  يدهملا - نب  یسوم  غلب  يرایشهجلا :) ءارزو   ) یف هتفنا  ردق  یلع  هتعاجش  .هللا و  یصاعم 
کیلا و ریصملا  یف  هیلا  یثعبا  لاقف : کلذ ، اهیبال  تلاقف  اهلـسارف  هفلتخم ) تاعوضوم  یف  نوتـسلا - لصفلا   ) هلیمج یه  و  مهالوم -

هتلخداف هسفن ، ریـصملا  یلع  یـسوم  لمح  کلذـب و  هیلا  تلـسراف  هرثا ، یفخی  عضوم  یف  کیلا  هلاصیا  یلع  نیردـقت  کـنا  هیملعا 
یلو كانذختا  انه ؟ اه  عنـصت  اذام  ریمالا ! اهیا  کیلع  مالـسلا  لاقف : هرامع  هیلع  لخد  اهیلا  راص  املف  هل ، تدعا  تشرف و  دـق  هرجح 

هفالخلا یلو  املف  هیلع  دقحف  هلزنم ، یلا  هدر  هفیفخ و  هرد  نیرـشع  هبرـضف  هعـضوم  یف  حطبف  هب  رما  مث  انئاسن ؟ یف  الحف  وا  انیف  دهع 
موی تاذ  يداهلا  انیبف  مهرد - فلا  فلا  اهتمیق  تناک  و  هفوکلاب - ءاضیبلاب  هفورعملا  هعیـضلا  هبـصغ  هنا  هیلع  یعدـی  ـالجر  هیلا  سد 

نا هل و  یهف  یل  هعیـضلا  تناک  نا  لاق : لوقت ؟ ام  هرامعل : يداهلا  لاقف  هنم ، ملظتف  لجرلا  بثو  هترـضحب ، هرامع  ملاـظملل و  سلاـج 
مکءاسن نا  تئبن  قارعلا : لهال  لوقی  مالـسلا  هیلع  ناک  هتریغ ) ردـق  یلع  هتفع  و   ) .سلجملا نع  فرـصناف  بثو  هل و  یهف  هل  تناک 

، رویغ لک  بحی  رویغ  یلاعت  هللا  نا  مالسلا : هیلع  قداصلا  نع  یفاکلا )  ) یف و  نوراغت ؟ نوحتست و ال  اما  قیرطلا ، یف  لاجرلا  نعفادی 
یحوا رادجلا  ملاعلا  ماقا  امل  مالـسلا : هیلع  هنع  .بلقلا و  سوکنم  وهف  لجرلا  رغی  مل  اذا  و  اهنطاب ، اهرهاظ و  شحاوفلا  مرح  هتریغل  و 

یطو نم  و  مکواسن ، ینزتف  اونزت  ال  رـشف ، ارـش  نا  ریخف و  اریخ  نا  ءابالا ، یعـسب  ءانبالا  يزاجم  ینا  مالـسلا : هیلع  یـسوم  یلا  یلاعت 
رثکی مهنم  لجر  ناک  یغب و  لیئارـسا  ینب  یف  تناک  مالـسلا : هیلع  قداصلا  نع  .نادت و  نیدـت  امک  هشارف ، یطو  ملـسم  يرما  شارف 

یلا عجرتس  کنا  اما  اهناسل : یلع  هللا  يرجا  اهاتا  ام  رخآ  یف  ناک  املف  اهیلا ، فالتخالا  هفلتخم ) تاـعوضوم  یف  نوتـسلا - لـصفلا  )
یـسوم رظنف  هب ، نزی  نزی  نم  یـسوم  ای  لاق : مالـسلا و  هیلع  لیئربج  لزنف  مالـسلا  هیلع  یـسوم  یلا  اعفتراف  الجر ، اهعم  دجتف  کلها 

.مکواسن فعت  اوفع  لاقف : امهیلا 

هینغم

مهفلا و ءوس  طلخلا و  یلا  کلذ  يدویف  میقلا ، قالخالا و  ملاع  یف  صوصخلاب  و  دـیدحت ، سایق و  ریغ  نم  تاملکلا  قلطت  ام  اریثک 
-1 هتفع : هتعاجـش و  هقدـص و  لجرلا و  ردـق  هب  ساقی  نا  بجی  يذـلا  حیحـصلا  سایقملا  یلا  انه  مامالا  راشا  ..سانلا و  نیب  مهافتلا 
ام یلا  لصی  لمعلا  ملعلاب و  هنا  و  هایحلا ، هعیبطلا و  يرجم  اهب  ریغی  ام  تاقاطلا  نم  کلمی  هناب  هتقث  و  هتمه ) ردـق  یلع  لـجرلا  ردـق  )

هملعل مظعی  مرتحی و  يا  همیرکت  هریدـقت و  اهب  ساقی  نا  بجی  اهبجومب  لمعی  و  هقیقحلا ، هذـهب  نموی  نم  لک  ..عورا و  لضفا و  وه 
نـس یف  ناک  دـقلف  اهولع ، همهلا و  دـعبل  یلعالا  لثملا  هنال  هسفن ، یلا  اذـهب  یموی ء  مامالا  ناـک  .لـمکا و  متا و  وه  اـم  یلا  هلمع  و 
امیف مهل  لاق  و  شیرق ، دیدانـص  هتدـئام  یلا  لوسرلا  اعد  موی  هللا ، لوسر  ای  انا  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسرل  لاق  نیح  هرـشاعلا 

سوورلا نم  عاترا  باه و  اـم  و  اـنا ، یلع : لاـق  .مکیف  یتفیلخ  ییـصو و  یخا و  نوکی  نا  یلع  رمـالا  اذـه  یلع  ینرزاوی  مکیا  لاـق :
هیرقبع  ) باتک یف  .هبهاوم و  هتمه و  الا  کلمی  وه ال  و  مهتیرخس ، مهئزهب و  مهب و  فختسا  و  لاملا ، هاجلا و  نوکلمی  نیذلا  رابکلا 

و - ) 2 ریجتـسملا .) اـهیلا  نکری  راوج  اـهل  هوق  هنا  ملعی  نا  هرـشاعلا  نس  هلوفطلا و  هتعنم  اـمف  : ) هلوقب کـلذ  یلع  داـقعلا  قلع  ماـمالا )
یعدتـسی ام  كرتی  بلـسلا  نیب  و  ءانثلا ، حدملا و  بجوتـسی  ام  لعفب  باجیالا  نیب  عمجی  هئورملا  ینعم  و  هتئورم ) ردـق  یلع  هقدـص 
كولـسلا نسح  هب  دارملا  لب  یفک ، ملکتملا و  داقتعا  بسحب  عقاولل  مالکلا  هقباـطم  هب  دارملا  سیلف  اـنه  قدـصلا  اـما  مذـلا ، موللا و 

.هیلع 3- اهب  و  هئورملاب ، قدصلا  یلع  لدتـسی  اذل  و  اهل ، مزال  وا  هئورملل  فدارم  ینعملا  اذـهب  وه  و  صقن ، بیعب و  باشی  يذـلا ال 
اضیا و  تباث ، بلقب  باعصلا  ههجاوم  و  تایلووسملا ، لمحت  و  لاتقلا ، یف  دومـصلا  لمـشت  هعاجـشلا  و  هتفنا ) ردق  یلع  هتعاجـش  (و 

یلع لدـت  امهنم  هدـحاو  لک  و  هفنالا ، مزاول  نم  هعاجـشلا  نذا  و  راعلا ، نبجلا و  نع  فاکنتـسا  هقفنالا  .اطخلاب و  فارتعـالا  لمـشت 
ناکم طقف  جرفلا  هفع  اهب  دارملا  نکل  و  جرفلا ، نطبلا و  و  ناسللا ، دیلا و  ههازن  لمـشت  هفعلا  و  هتریغ ) ردـق  یلع  هتفع  و  - ) .اهتخا 4
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ضارعا یلع  يدـتعی  نا ال  هل  یغبنی  کلذـک  ناک  نم  و  اهیف ، ریغلا  هکراشی  نا  فنا  يا  هتارما  یلع  لجرلا  راغ  لاقی : و  هریغلا ، هملک 
لخدـی يذـلا  ثویدـلا  مکحب  هنا  و  ارویغ ، افیفع و ال  نوکی  ینازلا ال  نا  اذـه  ینعم  و  طق ، رویغ  اـنز  اـم  لـیق : اـنه  نم  و  نیرخـالا ،

.هیاغلا هذهل  انزلا  اوکرت  هیلهاجلا  لها  نم  هعامج  نا  يوری  .هتجوز و  یلع  لاجرلا 

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

دنمجرا دوب  تمه  دنلب  رگا  سپ   ) تسا وا  تمه  هزادنا  هب  درم  هبترم  ماقم و  تسا : هدومرف  وکین ) تافـص  هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
یم ببـس  يدرمناوج  اریز   ) تسا وا  يدرمناوج  هزادنا  هب  وا  یتسار  و  تسا ) تسدریز  راوخ و  دـشاب  تمه  تسپ  رگا  راوگرزب و  و 

زا وا  یئوگتسار  هزادنا  سپ  دنیزگ ، يرود  تسا  غورد  اهنآ  زا  یکی  هک  اهیتشز  زا  دروآ  اج  هب  تسا  هتسیاش  هچنآ  صخش  هک  دوش 
ره سپ   ) هتسیاشان تشز و  راک  زا  تسا  وا  نتشاد  گنن  تیمح و  هزادنا  هب  وا  يریلد  تعاجـش و  و  دوش ) یم  هتخانـش  شیدرمناوج 

هزادنا ره  سپ   ) تسا وا  تریغ  هزادنا  هب  وا  ینمادکاپ  تفع و  و  دراد ) رتشیب  يریلد  تعاجـش و  دنادب  گنن  ار  تشز  راک  رتشیب  هچ 
اریز تسا ، رت  نمادـکاپ  دـشاب  رتشیب  تسین  وا  هب  صوصخم  هک  يزیچ  رد  يرگید  اب  تکراـشم  زا  نتـشاد  گـنن  ینعی  وا  تریغ  هک 

.دراد یم  هاگن  نمادکاپ  ار  وا  دراد و  یم  زاب  اوران  ياهراک  تاوهش و  يوریپ  زا  ار  صخش  هک  تسا  تریغ 

ینامز

ای دنلب و  تمه  هک  تسا  یمتح  هتکن  نیا  .تسا  شزرا  یب  یتمه  هاتوک  يرظن و  هاتوک  دراد  شزرا  یتمه  دـنلب  هک  هزادـنا  نامه  هب 
دنمتریغ مدآ  تسا و  عاجـش  تیـصخش  اب  درف  دـیوگ ، یمن  غورد  درمناوج  .ناشتردـق  دوش و  هدیجنـس  دارفا  هب  تبـسن  دـیاب  هاتوک 

، دوب دهاوخن  مه  عاجش  درادن و  تیـصخش  دنک  یم  هانگ  هک  یـسک  تسین  درمناوج  دیوگ  یم  غورد  هک  یـسک  نیاربانب  .نمادکاپ 
.درک دامتعا  وا  هب  دوش  یمن  درادن و  تریغ  دوبن  نمادکاپ  هک  یسک  هدمآ و  رد  وناز  هب  هانگ  ربارب  رد  اریز 

يزاریش دمحم  دیس 

( هقدص و  ( ) الـضفا ناک  همه  العا  ناک  نمف   ) رومالا یلاعمب  هتمه ) ردق  یلع   ) هتناکم هتلزنم و  يا  لجرلا ) ردـق  : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
ناف هسفن ، هعفر  يا  هتفنا ) ردق  یلع  هتعاجـش  و   ) بذکت هفیرـشلا ال  سفنلا  ناف  هتلوجر ، يا  هتئورم ) ردـق  یلع   ) مالکلا لمعلا و  یف 

نا هسفن  یلع  هتریغ ) ردـق  یلع   ) تاوهـشلا ءارو  قاسنی  ناب ال  هتفع ) و   ) اهتلازال عجـشتف  صئاـقنلا  يرت  نا  نکمتت  ـال  هعیفرلا  سفنلا 
.رثکا هتفع  تناک  رثکا ، هتریغ  تناک  املکف  کتهت ، نا  ضارعالا  یلع  و  طحنت ،

يوسوم

مدـع اهظفح و  هجوزلا  یلع  هریغلا  هوخنلا و  هریغلا : .سفنلا  هزع  هفنـالا : .هلوجرلا  لاـمک  هوخنلا و  هورملا : .هتمیق  لـجرلا : ردـق  هغللا :
نم هبلطی  ام  هسفن و  ولع  لجرلا و  همه  رادقمب  - 1 هعبرا : اهنم  دلوتت  هعبرا  روما  یلا  مالسلا  هیلع  راشا  حرشلا : .یبنجالا  نم  اهب  سملا 
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هلیلج هبترم  لتحی  سانلا و  نیعا  یف  مظعی  هردـق  ناف  رومالا  نم  یلاعملا  بلط  هلیلجلا  همیظعلا  رومالا  بلط  ناف  هردـق  نوکی  رومـالا 
نوکی رغـصی و  هیردزت و  نیعالا  ناف  هریغـصلا  رومالا  اهتارقحم و  رومـالا و  رئاغـص  هتمه  تناـک  اذا  اـما  مهرظن ، یف  ربکی  مهدـنع و 
نوکی هعیفر  همیرک  تافص  نم  هب  فصتی  ام  هلامک و  لجرلا و  هئورم  ردق  یلع  و  .رئاغصلا 2 - هذه  نم  هیلا  علطتی  ام  هتمیق  هرادقم و 
هئورم نم  هلمحی  ام  یفانتی و  هنال  هاطاعتت  نا  هتئورم  فنات  هناش و  نم  طحی  هنال  بذکلا  نع  ناسنالا  عنمت  تافـصلا  هذه  ناف  هقدـص 

کلتمی یلاتلابف  هلذـلا  ضفری  هیندـلا و  یبای  حورلا  خـماش  سفنلا  زیزع  نوکی  ام  رادـقمب  و  هتفنا ، رادـقمب  لجرلا  هعاجـش  و  - 3 … 
هتاسدقم همیرح و  هضرع و  یلع  ارویغ  نوکی  ام  رادقمب  هتریغ : ردق  یلع  هتفع  و  .ءابالا 4 - خومشلا و  اذه  اهب  ظفحی  یتلا  هعاجشلا 

سندـی نا  هسفنل  یبای  هتمرح  اوکتهی  هفرـش و  اوسندـی  نا  ریغلل  یباـی  اـمک  هنـال  هعاـنتما  هتفع و  نوکت  بیعب  سندـت  نا  اـهل  یباـی  و 
.طق رویغ  انز  ام  لیق : دق  مهتمرح و  کتهی و  سانلا و  ضارعا 

یناقلاط

هب وا  ینمادکاپ  تسوا و  نتـشاد  گنن  هزادنا  هب  وا  يریلد  شا ، يدرمناوج  هزادنا  هب  وا  یتسار  تسوا و  تمه  هزادنا  هب  درم  شزرا  »
« .تسوا تریغ  هزادنا 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

 . ِِهتَْریَغ ِرْدَق  یلَع  ُُهتَّفِع  ،َو  ِِهتَفَنَأ ِرْدَق  یَلَع  ُُهتَعاَجَش  ،َو  ِِهتَءوُُرم ِرْدَق  یَلَع  ُُهقْدِص  ،َو  ِِهتَّمِه ِرْدَق  یَلَع  ِلُجَّرلا  ُرْدَق 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

یب هزادنا  هب  سک  ره  تعاجـش  تسوا و  تیـصخش  هزادنا  هب  سک  ره  ِتقادص  ییوگتـسار و  وا و  تمه  هزادنا  هب  سک  ره  شزرا 
راهچ نیا  زا  لوا  هلمج  هنامیکح : راتفگ  دنس  .تسوا . (  تریغ  هزادنا  هب  سک  ره  تفع  تسا و  يدام ) ياه  شزرا  هب   ) يو ییانتعا 

ار نآ  یتوافت  اب  ررغلا  هدنسیون  یلو  هدروآ  لوؤسلا  بلاطم  رد  یعفاش  هحلط  نبا  لاثمالا و  عمجم  رد  ینادیم  ار  زیمآ  تمکح  هلمج 
هلمج و  ِِهتَئوُُرم » ِرْدَـق  یلَع  ِلُجَّرلا  ُقْدِـص  : » تروص نیا  هب  ار  مود  هلمج  و  ِِهلْـضَف » ِرْدَـق  یلَع  ِءْرَْملا  ُرْدَـق  : » تسا هتـشون  هدرک و  رکذ 
عبنم زا  هک  دـهد  یم  ناشن  اه  توافت  نیا  »و  ِِهتَّیِمَح ِرْدَـق  یلَع  ُُهتَْریِغ  ِِهتَّمِه َو  ِرْدَـق  یلَع  ِلُجَّرلا  ِهَعاجُـش  :» تروص هب  ار  مراـهچ  موس و 

هب ماما  همان  نمـض  رد  هلمج  دنچ  نیا  ، هغالبلا جـهن  مامت  باتک  رد  (. ،ج 4،ص 46 هغالبلا جـهن  رداصم  ) .تسا هتفرگ  ار  نآ  يرگید 
(.( ،ص 974 هغالبلا جهن  مامت  ) .تسا هدش  لقن  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  شدنزرف 

یقالخا مهم  تلیضف  راهچ 

هدومرف هراشا  یناسنا  تافـص  زا  رگید  عوضوم  راهچ  اب  مهم  عوضوم  راهچ  هطبار  هب  هنامیکح  هلمج  دـنچ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
.تسا

( . ِِهتَّمِه ِرْدَق  یَلَع  ِلُجَّرلا  ُرْدَق  ( ؛» تسوا تمه  هزادنا  هب  سک  ره  شزرا  :» دیامرف یم  تسخن 
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نیا هزادـنا  ره.دـنک  یم  شـالت  نآ  لاـبند  هب  دریگ و  یم  مهم  ياـهراک  ماـجنا  يارب  ناـسنا  هک  تسا  یتامیمـصت  تـمه  زا  روـظنم 
هزادـنا هب  یـسک  ره  شزرا  : دـیامرف یم  ماما  هک  نیا  تسا و  رتدـنلب  ناسنا  تمه  دـشاب  هدرتسگ  اه  شـالت  نیا  رتـالاو و  تامیمـصت 
يدوجو شزرا  دیابن  سپ  دنـسرب  یلاع  تاماقم  هب  ات  دـننک  یم  شالت  ًالومعم  تمه  الاو  صاخـشا  هک  تسا  نآ  يارب  تسوا  تمه 

.دوش هدرمش  رایعم  سایقم و  دیاب  تسا  تمه  شمان  هک  اهنآ  نورد  رد  هتفهن  يورین  نآ  هکلب  درک  هظحالم  زورما  ار  اهنآ  يرهاظ 

: دیامرف یم  تسا ، هدش  نایب  يرگید  تروص  هب  انعم  نیمه  ماما  زا  مکحلاررغ  باتک  رد 

،ص 448،ح مکحلاررغ «. ). تسا داـیز  وا  شزرا  تمیق و  دـشاب  هتـشاد  یلاـع  تمه  هک  یـسک  ُهـُتَْمِیق ؛ ْتَـمَظَع  ُهـُتَّمِه  ْتَفَرَـش  ْنَـم  »
.( 10278

: میناوخ یم  باتک  نامه  رد  ترضح و  نامه  زا  يرگید  ثیدح  رد 

شتوهش دننام  ار  وا  ، زیچ چیه  دنک و  یمن  ماقمدنلب  وا  تمه  دننام  هب  ار  ناسنا  زیچ  چیه  ِِهتَوْهَـشَک ؛ ُهَعَـضَو  ِِهتَّمِهَک َو ال  ٌءَْرمأ  َعَفَر  ام  »
. ( ،ح 10271 مکحلاررغ «. ) . دزاس یمن  تسپ 

: رعاش هتفگ  هب 

دنا هدیسر  ییاج  هب  دنلب  تمه  زا  راگزور  نادرم  هک  راد  دنلب  تمه 

ِرْدَـق یَلَع  ُُهقْدِـص  َو  ( ؛» تسوا تیـصخش  هزادـنا  هب  سک  ره  ِتقادـص  ییوگتـسار و  :» دـیامرف یم  دوـخ  ياـنعمرپ  هـلمج  نـیمود  رد 
( . ِِهتَءوُُرم

هک تسا  هدش  هدـید  ابلاغ  ، نیا رب  هفاضا.دـیوگب  غورد  نارگید  هب  هک  دـناد  یم  گنن  دوخ  يارب  ار  راک  نیا  تیـصخش  اب  ناسنا  اریز 
.دربب ار  وا  يوربآ  هدنیآ  رد  هک  دهد  ماجنا  يراک  دوش  یمن  رضاح  تیصخش  اب  ناسنا  ؛ ددرگ یم  شاف  یتدم  زا  دعب  اه  غورد 

: میناوخ یم  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  ماما  زا  يرگید  ثیداحا  رد 

: دیازفا یم  يرگید  ثیدح  رد  »و  تسا تزع  ببس  ییوگتسار  ّزِع ؛ ُقْدِصلا  »

« . ٍءْیَش ُّلُک  ُداسَف  ُبْذِْکلاَو  ٍءیَش  ُّلُک  ُحالَص  ُقْدِّصلا  »

روفعی یبا  نبا  امش ) رادافو  رای  :) درک ضرع  دیسر و  ترضح  نآ  تمدخ  سمهک  وبا  مان  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  نارای  زا  یکی 
: دومرف تسا  هداتسرف  مالس  امش  هب 

: دیوگ یم  وت  هب  دمحم  نب  رفعج  : وگب ناسرب و  وا  هب  ارم  مالس  یتفر  وا  دزن  هک  یماگنه.وا  رب  وت و  رب  مالس 

ِهَّللا ِلوُسَر  َْدنِع  ِِهب  َغََلب  اَم  َغََلب  اَمَّنِإ  مالـسلا  هیلع  ًاِّیلَع  َّنِإَف  ُْهمَْزلاَف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْدنِع  مالـسلا  هیلع  ٌِّیلَع  ِِهب  َغََلب  اَم  ْرُْظنا  »
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یلص ادخ  لوسر  دزن  ار  ماقم  نآ  یتافص  هچ  اب  مالسلا  هیلع  یلع  نیبب  نک  هاگن  ِهَناَمَْألا ؛ ِءاَدَأ  ِثیِدَْحلا َو  ِقْدِِصب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
نخـس رد  هـک  دیـسر  ربـمغیپ  دزن  ماـقم  نآ  هـب  ببـس  نـیا  هـب  اـهنت  یلع  اریز  ، شاـب هتـشاد  ار  تافـص  نآ  درک  ادـیپ  هـلآ  هـیلع و  هللا 

. ( ،ج 2،ص 104،ح 5 یفاک «. ) . نیما تناما  يادا  رد  دوب و  قداص  ، نتفگ

: دومرف ، میهد یم  نایاپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  یثیدح  اب  ار  نخس  نیا 

کین ياهراک  ماجنا  هب  ، لامک تسا و  نتفگ  قح  نخـس  هب  ، لامج ِقْدِّصلِاب ؛ ِلاعِْفلا  ُنْسُح  ُلاـمَْکلا  ِّقَْحلاـِب َو  ِلْوَْقلا  ُباوَص  ُلاـمَْجلا  »
«. ( قدص » هدام همکحلا  نازیم  لقن  قبط  لامعلا  زنک  «. ) . قدص اب  مأوت 

شزرااب ناسنا  کی  رد  هک  تساه  یگتسیاش  زا  يا  هعومجم  توتف و  ،و  یگنادرم ، يدرمناوج يانعم  هب  « هءورم » هک تشاد  هجوت  دیاب 
.دهد یم  لیکشت  ار  وا  تیصخش  هک  دوش  یم  عمج 

؛» تسا يدام ) ياه  شزرا  هب   ) وا ییانتعا  یب  هزادـنا  هب  سک  ره  تعاجـش  :» دـیامرف یم  دوخ  زیمآ  تمکح  نخـس  نیموس  رد  سپس 
( . ِِهتَفَنَأ ِرْدَق  یَلَع  ُُهتَعاَجَش  (َو 

یماگنه اما  ؛ دناشک یم  تراسا  هب  ار  وا  دهاک و  یم  وا  تعاجش  زا  ایند  تاوهش  لام و  ماقم و  هب  ناسنا  ياه  یگتـسباو  تسا  نشور 
میظعت رس  هنالیلذ  یسک  ربارب  رد  دیامیپ و  یم  ار  دوخ  هار  دنز و  یم  ار  دوخ  فرح  تعاجش  اب  دزاس ، دازآ  روما  نیا  زا  ار  دوخ  هک 

.دتسیا یم  تخس  ثداوح  ربارب  رد  ادخ  رب  لکوت  اب  دروآ و  یمن  ورف 

نتــسناد نآ  زا  رترب  ار  دوــخ  يزیچ و  نتــشاد  تـهارک  ياــنعم  هـب  فدــه ) نزو  رب  «) ْفــَنأ » هـک تــسا  هدــمآ  برعلا  ناــسل  رد 
.دشاب يدام  ياه  شزرا  هب  تبسن  ییانتعا  یب  هب  هراشا  دناوت  یم  الاب  هلمج  رد  « فنأ » نیاربانب ، تسا

ُُهتَّفِع َو  ( ؛» تسوا تریغ  هزادنا  هب  سک  ره  تفع  :» دیامرف یم  شا  هنامیکح  نخـس  نیرخآ  نیمراهچ و  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هاگ  نآ 
( . ِِهتَْریَغ ِرْدَق  یَلَع 

تـسا يروما  رد  نارگید  تکرـش  روصت  هب  تبـسن  ناسنا  یعیبط  راجزنا  زا  ترابع  هغالبلا  جهن  ناحراش  زا  یـضعب  هتفگ  هب  « تریغ »
میرح هب  نارگید  زواجت  زا  يریگولج  دوخ و  هب  طوبرم  ياه  شزرا  ظفح  ياـنعم  هب  تریغ  رگید  ریبعت  هب  تسوا و  هقـالع  دروم  هک 

.دور یم  راک  هب  یسومان  روما  رد  ام  فرع  رد  ًابلاغ  هک  تسوا 

تناــیخ مـشچ  نارگید  سیماوـن  هـب  دوـش  یمن  رــضاح  زگره  دراد  تریغ  دوـخ  سیماوــن  هـب  تبــسن  هـک  یــسک  تـسا  یهیدــب 
.دوب دهاوخ  رتشیب  مه  وا  تفع  دشاب  رتشیب  ناسنا  تریغ  هزادنا  ره  نیاربانب  ، دزودب

ياملع تغل و  بابرا  رظن  زا  یلو  ؛ دور یم  راـک  هب  یـسومان  لـئاسم  رد  رتشیب  اـم  زورما  فرع  رد  ًاـبلاغ  ود  ره  تریغ  تفع و  هچرگ 
هنوگره « تریغ تشز و« ياه  هنحـص  هظحالم  زا  راجزنا  تلاـح  يراددوخ و  ياـنعم  هب  « تفع :» دـنراد عیـسو  ییاـنعم  ود  ره  ، قـالخا

عیـسو يانعم  نامه  الاب  هلمج  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  روظنم  هک  تسین  دیعب  تسا و  شیوخ  یناسنا  یهلا و  قوقح  زا  عافد  مامتها و 
.دشاب دروم  ود  ره  رد  هملک 
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: میناوخ یم  یفاک  باتک  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یثیدح  رد  ور  نیا  زا 

. ( ،ج 2،ص 79،ح 2 یفاک «. ) . تسا یسنج  روما  هیذغت و  رظن  زا  ندوب  كاپ  تدابع  نیرترب  ِجْرَْفلا ؛ ِنْطَْبلا َو  ُهَّفِع  ِهَداَبِْعلا  َلَْضفَأ  َّنِإ  »

: دومرف هک  هدش  لقن  ماما  نامه  زا  زین 

روما مکـش و  دروم  رد  ار  تفع  هک  هتـشادن  نیا  زا  رتهب  یتدابع  ار  ادخ  سک  چـیه  ٍجْرَف ؛ ٍنَْطب َو  ِهَّفِع  ْنِم  َلَْضفَأ  ٍءْیَِـشب  ُهَّللا  َدـِبُع  اَم  »
: میناوخ یم  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  یثیدح  رد  اذل  . ( ،ح 1 نامه «، ) . دنک تیاعر  یسنج 

.( هرامش 305 ، راصق تاملک  ، هغالبلا جهن  «. ) . دنک یمن  انز  زگره  تریغ  اب  صخش  ُّطَق ؛ ٌرُویَغ  یَنَز  اَم  »

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said the following: “The worth of a man is according to his
courage, his truthfulness is according to his balance of temper, his valor is according

.” to his self-respect and his chastity is according to his sense of shame

يزوریف هرابرد  : 48 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ِراَرسَألا ِنیِصحَِتب    ُ يّأرلا َو    ِ يّأرلا َِهلاَجِِإب  ُمزَحلا  ِمزَحلِاب َو  ُرَفّظلا  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

زار هب  حیحـص  هشیدـنا  و  هشیدـنا ، حیحـص  يریگ  راـک  هب  رد  یـشیدنا  رود  و  یـشیدنارود ، رد  يزوریپ  دومرف : وا ، رب  ادـخ  دورد  و 
 . تسا يراد 

يدیهش

.رارسا نتشادهاگن  رد  يأر  نتخادنا  راک  هب  يأر و  نتخادنا  راک  هب  رد  یشیدنا  رود  تسا و  یشیدنا  رود  هب  يزوریپ 

یلیبدرا

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 1480 

http://www.ghaemiyeh.com


زا تساهّرـس  ندرک  راوتـساب  هتـسیاش  هشیدـنا  تسا و  رکف  ندروآ  رد  لمعب  يرایـشوه  تسا و  طایتحاب  بلاـطمب  نتفاـی  يزوریف  و 
یجک

یتیآ

.تسا رارسا  نتشاد  هاگن  هب  هشیدنا  هشیدنا و  نالوج  هب  یشیدنارود  تسا و  یشیدنارود  هب  يزوریپ  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . تسا رارسا  ظفح  هب  يأر  و  يأر ، يریگ  راک  هب  رد  طایتحا  ،و  طایتحا هب  يزوریپ  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

مثیم نبا 

(. تـسا يرادزار  ورگ  رد  رکف  هشیدـنا و  و  رکف ، نتخادــنا  راـک  هـب  هجیتـن ي  یــشیدنا  لاـم  و  یــشیدنا ، لاـم  هـب  هتــسب  يزوریپ  )
زا رتکیدزن و  تمالـس  هب  هک  ار  يراک  لمع ، ره  زا  شیپ  تسا ، نکمم  هک  ییاج  ات  اهدادـیور  رد  ناـسنا  هک  تسا  نآ  یـشیدنارود 

رس و نتشاد  هدیشوپ  نامه  هک  اهزار  يرادهگن  و  رکف ، نتخادنا  راک  هب  ینعی  يارلا ، هلاجا  .دهد  ماجنا  تسا ، رود  هب  ندروخ  بیرف 
هراـشا يرادزار  ینعی  نآ ، نیرترود  هب  و  یـشیدنارود ، ینعی  يزوریپ  هلیـسو ي  نیرتـکیدزن  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما .تسا  يرادزار 
تـسرد هشیدنا ي  هلیـسو  يرادزار  هک  نیا  اما  .تسا  هشیدنا  رکف و  نتخادنا  راک  هب  هک  نآ  طسو  دـح  هب  نینچمه  و  تسا ، هدومرف 

مهب بجوـم  لـباقتم و  مادـقا  نآ و  زا  نمـشد  عـالطا  ثعاـب  نآ  لاـثما  یگنج و  تامیمـصت  رد  زار  ندرک  شاـف  هک  تسور  نآ  زا 
ثعاب تحلصم ، دروم  باختنا  رد  رکف  نتخادنا  راک  هب  هک  نیا  اما  .تسا و  طلغ  رکف  زا  یشان  دوخ  نیا  هک  .ددرگ  یم  اهنآ  نتخیر 

اهنآ اب  دریگ  یم  ماجنا  اهدادـخر  زا  شیپ  هک  يراک  تسا  نکمم  دـتفین  راک  هب  رکف  رگا  هک  تسا  تهج  نآ  زا  تسا ، یـشیدنارود 
یحضاو رما  تسا  يزوریپ  ثعاب  یـشیدنارود  هک  نیا  اما  .تسا و  هدماین  لمع  هب  یـشیدنارود  هجیتن  رد  دشاب و  هتـشادن  یگنهامه 

.تسا

دیدحلا یبا 

 . ِراَرْسَْألا ِنیِصْحَِتب  ُْيأَّرلا  ِْيأَّرلا َو  َِهلاَجِِإب  ُمْزَْحلا  ِمْزَْحلِاب َو  ُرَفَّظلا  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

.هتعاذإ رسلا و  نامتک  یف  لوقلا  مدقت  دق 

کل و هلوقأ  ام  متکا  لئاقلا  لوقک  اظفل  امإ  کلذ  متکتسیل و  ثیدح  نم  ناسنإلا  یلإ  یقلی  ام  امهدحأ  نابرض  رـسلا  ءامکحلا  لاق  و 
اذهل هیـسلاجم و  نع  هیفخی  وأ  هبطاخی  ثیح  هتوص  ضفخی  وأ  هبحاص  دارفنا  لاح  لوقلاب  ثدـحی ) .» :» ب رهجی (  نأ  وه  الاح و  امإ 
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.هنامأ وهف  هیلإ  تفتلا  ناسنإ و  کثدح  اذإ  لیق 

.هلعفت نأ  دیرت  ارمأ  نوکی  نأ  یناثلا  هتعاشإ و  حبقتست  کسفن  یف  اثیدح  نوکی  نأ  امهدحأ  ناعون  یناثلا  برضلا  و 

.لج زع و  هللا  رتسب  رتتسیلف  تاروذاقلا  هذه  نم  ائیش  مکنم  یتأ  نم  هلوقب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  راشأ  لوألا  یلإ  و 

ماوعب صوصخم  وه  ءافولا و  نم  لوألا  برضلا  نامتک  هماکحإ و  لبق  رمألا  نالعإ  فعـضلا  نهولا و  نم  لاق  نم  راشأ  یناثلا  یلإ  و 
.تاسایسلا باحصأ  كولملاب و  صخأ  هیعون  نم  یناثلا  عونلا  مزحلا و  هءورملا و  نم  یناثلا  برضلا  نامتک  سانلا و 

رسلا نامتک  بعصی  هنأ  یف  ببسلا  نایبصلا و  ءاسنلا و  لاجرلا و  هفعض  هب  فصوی  ردصلا و  قیض  ربصلا و  هلق  نم  رسلا  هعاذإ  اولاق و 
لکو یلاعت  هللا  نأ  ول ال  اهب و  صاخلا  اهلعف  یلإ  قوشتت  امهنم  هدـحاو  لک  هیطعم و  يرخألا  هذـخآ و  امهادـحإ  نیتوق  ناـسنإلل  نأ 

اهقالطإ بجی  ثیح  الإ  اهقلطی  هوقلا و ال  هذـه  کسمی  نأ  ناسنإلا  یلعف  دوزت  مل  نم  رابخألاب  كاتأ  امل  اهدـنع  ام  راـهظإب  هیطعملا 
هکلهم لک  یف  اهبحاصب  تمحقت  مطخت  مزت و  مل  نإ  اهنإف 

یناشاک

هلاجاب مزحلاو   ) يرایـشوه تسا و  طایتحا  هب  يورخا  يویند و  بلاطم  بابـسا  هب  نتفای  يزوریف  مزحلاب ) رفظلا  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
ندرک راوتسا  هب  هتسیاش  هشیدنا  و  رارسالا ) نیصحتب  يارلا  و   ) دصاقم لیصحت  رد  هشیدنا  تسا و  رکف  لامعا  هب  يرایشوه  و  يارلا )

ثداوح يارب  ار  لـمع  دراد  مدـقم  هک  تسا  نآ  مزح  سپ  .طـسوتم  دـیعب و  بیرق و  رفظ  بابـسا  هب  تسا  تراـشا  نیا  تسا  اـهرس 
نتفای يزوریف  يارب  زا  تسا  برقا  ببـس  نآ  .تمالـس و  هب  تسا  برقا  رورغ و  زا  تسا  دعبا  هک  يزیچ  هب  نآ  عوقو  زا  سپ  هنکمم 

نیـصحت دعبا  مزح و  يارب  زا  تسا  برقا  ببـس  نآ  برام و  لیـصحت  رد  نآ  ندومرف  لمع  تسا و  يار  هلاجا  طسوتم  بلاطم و  هب 
هتسیاش يار  يارب  زا  تسا  برقا  ببس  نآ  تسا و  بولطم  هک  تسا  يزیچ  نآ  رارسا 

یلمآ

ینیوزق

و نتسناد ، نآ  تقیقح  ندرک و  نآ  فارطا  رد  رظن  تسا و  يار  نداد  نالوج  هب  نزح  و  یهاگآ ، طایتحا و  ینعی  تسا  مزح  هب  رفظ 
رفظ سپ  دشاب  رود  مزح  زا  سپ  دنامن ، ظوفحم  وا  يار  دنک  شاف  شیوخ  رس  هک  ره  .تسا  رارسا  تظفاحم  نیصحت و  هب  ندز  يار 

ددرگن بلاغ  نمشد  رب  و  دباین ، دارم  رب 

یجیهال

رد نتفای  يزوریف  هک  مالسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .رارسالا » نیصحتب  يارلا  يارلا و  هلاجاب  مزحلا  مزحلاب و  رفظلا  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
ندرک ناهنپ  نامتک و  رد  ندرک  هشیدـنا  تسا و  هشیدـنا  رکف و  نداد  نـالوج  رد  ندرک  طاـیتحا  تسا و  ندرک  طاـیتحا  رد  اـهراک 

.تسا رارسا 
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ییوخ

ربخ رقتـسم  فرظ  رورجم و  راج و  مزحلاب  بارعالا : .حاحـص  هرادالا - هلاـجالا ) ، ) هقثلاـب هذـخا  هرما و  لـجرلا  بض  مزحلا ) : ) هغللا
لاضنلا نیدایم  یف  دصاقملاب  رفظلا  لیبس  لمجلا  هذه  یف  مالسلا ) هیلع   ) نیب دق  ینعملا : .هناعتـسالا  وا  قاصلالل  ءابلا  و  رفظلا ، هلوقل :

غیلبتلا و هلیـسوب  هدرابلا و  برحلا  نیدایم  یف  وا  داـتعلا ، حالـسلا و  عم  نیمـصخ  نیب  هلئاـهلا  كراـعملا  یف  تناـک  ءاوس  هزراـبملا  و 
یلا هجوت  دق  و  مصخلا ، علطت  ناظم  نم  اهظفح  اهطبض و  رارسالا و  نامتک  وه  یلصالا  رفظلا  ادبم  نا  مالـسلا ) هیلع   ) دافا .دادعالا و 
اوماق دعلا و  نع  اهرارـسا  ظفحل  هماه  لئاسو  اوئیه  همخـض و  تارادا  اوسـسا  يربکلا و  لودلا  هریخالا  روصعلا  هذه  یف  هتکنلا  هذـه 

ام ال لامعالا  هذـه  نوضغ  یف  علط  هجمارب و  فشک  مصخلا و  رارـسا  نع  سـسجتلا  قیرط  یف  لاومالا  لاجرلا و  نم  هلئاـه  لـئاسوب 
یلا هراشا  يارلا  هلاجا  .ناشلا و  اذه  یف  ترـشن  تفلا و  هدیدع  ابتک  اهنم  رهظ  ام  ضعب  تلغـشا  یتلا  ریبادتلا  دئاکملا و  نم  یـصحی 

رارـسالا و ظفح  بعـصی  و  راصعالا ، هذه  یف  دامتعالا  لمعلا و  هیلع  لاضنا و  یحاتم  یتش  یف  روشلا  تالفح  هماقا  جـماربلا و  حرط 
، اهیف رارـسالل  ظفاحملا  لاـجرلا  روفو  هیقارلا  مـالا  تازاـیتما  نم  و  تارواـشملا ، یف  نوکرتشی  هدـیدع  دارفا  نیب  تراد  اذا  اهنیـصحت 

لاجرلا ءالوه  هلاجابف  نیدایملا ، فلتخم  یف  رفظلاب  نورقم  رارـسالا  ظـفح  یف  لاـطبالا  لاـجرلا  کـئلوا  نم  رفوب  زوفی  بعـش  لـکف 
بقاوع یف  هبئاـصلا  راـظنالا  وه  مزحلا  و  بقاوعلا ، یف  بئاـصلا  رظنلا  مزحلا و  لـصحتی  لاـتقلا  هزراـبملا و  یحاوـن  یتـش  یف  مهئارآ 

یـشیدنارود و  تسا ، یـشیدنارود  هب  يزوریپ  همجرتلا : .ضرغلا  اهب  لصحی  و  بولطملا ، یلا  لصت  ثیحب  رومالا  میظنت  ثداوحلا و 
.تسا يرادزار  دنمزاین  ینز  يار  و  ینز ، يار  هب 

دیآ یشیدنارود  يار  روش  ز  دیآ *** يزوریپ  تیشیدنارود  ز 

.دیاب شیوخ  زار  نامتک  ار  وت  بئاص *** يار  تروش  یهاوخ ز  رگا 

يرتشوش

یلا هبسنلاب  يربک  هیناثلا  هیضقلا  نال  نیـسایق ، مالـسلا : هیلع  لاق  یلا و  لحنی  سایق  وه  رارـسالا و  نیـصحتب  رفظلا  نا  جتنم : سایق  وه 
فلا نحن  لاقف : مکباوص ! رثکا  ام  سبع : ینب  نم  لجرل  لیق  نویعلا : یفف  مزحلاب  رفظلا  نوک  اما  .هثلاثلا  یلا  هبسنلاب  يرغص  یلوالا و 
يارلا هلاجاب  مزحلا  نوک  اما  .مزعاف و  تحـضوتسا  اذاف  مزحب  ور  لاقی : .مزاح و  فلا  اناکف  هعیطن ، نحن  دـحاو و  مزاح  اـنیف  لـجر و 

بلهملا جاجحلا  لجعتـسا  امل  .ریطفلا و  يارلا  مکایا و  و  رمتخی ، یتح  بغی  يارلا  اوعد  لوقی : برعلا  میکح  برظلا  نب  رماع  ناـکف 
نم نود  هکلمی  نمل  يارلا  نوـکی  نا  ءـالبلا  هـفلتخم ) تاـعوضوم  یف  نوتـسلا - لـصفلا   ) نـم نا  بـلهملا : لاـق  هقرازـالا  برح  یف 

ناوخالا نم  هصخرلا  سمتلا  نم  لیق : .ناوت و  وا  مزح  الا  هتیعر  هکلمت  وا  هتیعر  کلمی  نا  نیب  کلملا و  نیب  سیل  لاـقی : .هرـصبی و 
يارلا نوک  اـما  .رزولا و  لـمح  اـضرم و  دادزا  يارلا و  اـطخا  ههبـشلا  دـنع  ءاـهقفلا  نم  ضرملا و  دـنع  ءاـبطالا  نم  هروشملا و  دـنع 
یـسیع نب  یـسوم  ناک  يرایـشهجلا :) ءارزو   ) یف .کقیدص و  هیلع  رهظت  الف  كودع  نم  همتاک  تنک  ام  لاقیف : رارـسالا  نیـصحتب 
ییحیل دیشرلا  لاقف  هدعلا - دیبعلا و  نم  رثکتسا  دق  هنا  لیق  و  هب - تایاعسلا  تلصتا  هنم و  ملظتلا  رثک  و  رصم ، دیشرلل  دلقتی  یمشاهلا 

نب رمع  وه  هتدجو  دق  لاق : .هاجفی  یتح  یسیع  نب  یسوم  ملعی  الف  هربخ  رتسی  رصمل و  لمکی  افیفع  ابتاک  الجر  یل  بلطا  یکمربلا :
: لاق هراـضحاب  رماـف  ساـبللا - سیـسخ  قلخلا  هوشم  لوحا  ـالجر  ناـک  و  طـق - اـهریغل  بتکی  مل  نارزیخلل و  بتک  ناـک  و  نارهم -

یلارقیال هنا  هتملعاف  هنم ، لمعلا  ملـستاف  یـسیع  نب  یـسوم  یجافا  یتح  يربخ  رتسا  نا  ینرما  ناـملغلا و  یحن  دیـشرلا و  یناندتـساف 
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مالغ یعم  یل و  هلغب  یلع  ارکبم  دغ  نم  تجرخف  یـسوم ، یلا  هطخب  یل  بتکف  رـصم ، یفاوا  یتح  رابخالا  باحـصا  بتک  یف  ارکذ 
یباحصا نم  هثالثل  تیرتکا  و  ریغص ، شرفم  فخ و  هیـشاش و  ناسلیط و  هنطبم و  صیمق و  هیف  جرخ  هعم  هترجاتـسا ، لغب  یلع  دوسا 

ادلب هفلتخم ) تاعوضوم  یف  نوتسلا - لصفلا   ) تدرو املک  لامعلا ، ضعب  روما  یف  ارظان  تهجو  ینا  ترهظا  و  لغبا ، هثالث  مهب  قثا 
تلزنف طاطـسفلا  تیفاو  یتح  .يذوفن  یلوزن و  یف  اـهب  رما  نادـلبلا  لـها  نم  دـحا  يربخ  فرعی  سیل  هتدـصق و  ینا  یعم  نم  مهوت 
رابخالا نع  تثحب  تلاس و  و  لاملا ، تیب  دلبلا و  ناوید  هرامالا و  راد  تلخدف  رجات ، وا  ملظتم  يز  یف  يدـح  هنم و  تجرخ  ابانج و 
یباحصا توعد  سانلا  مان  املف  هیلا ، تجتحا  ام  عیمج  تفرع  یتح  کلذ  لعفا  مایا  هثالث  تثکمف  مهریغ ، نیملظتملا و  عم  تسلج  و 

هکرحلا تعمس  اذاف  هیف ، سلجاف  هیلا  رکبف  ناویدلا  یلع  کتبتکتسا  دق  رصم و  تیار  دق  ناویدلا : یلع  هباتکتـسا  تدرا  يذلل  تلقف 
لاملا تیب  هتدلقف  رخاب  توعد  و  کیفا ، وا  یتح  دحا  ناویدلا  نم  جرخیال  و  لامعالا ، باتکلاب و  هب و  لکو  بتاکلا و  یلع  ضبقاف 

و هکرحلا ، اوعمسی  یتح  مهـسفنا  اورهظی  اورکبی و ال  نا  مهترما  و  هرـضحلاب ، لامعالا  نم  المع  رخالا  تدلق  و  کلذ ، لثمب  هترما  و 
، لخد نمیف  تلخدف  اماع ، انذا  سانلل  یسوم  نذاف  هرامالا ، راد  یلا  تیـضم  یـسار و  یلع  هیـشاشلا  تعـضو  یبایث و  تسبلف  ترکب 

هبجاح یناری و  ثیحب  سلاج  انا  نوجرخی و  نوملسیف و  نولخدی  سانلا  هلامش و  هنیمی و  نع  فوقو  داوقلا  شرف و  یلع  یـسوم  اذاف 
هلبقف و دیـشرلا  باتک  هیلا  تجرخا  هنم و  توندـف  سانلا ، فخ  یتح  هیلع  لتعاف  کتجاحب ، ملکت  یل  لوقی  ینمیقی و  هعاـسب  هعاـس 

یتح کعضومب  میقت  نا  کل  یغبنی  هل : لوقت  مالسلا و  صفحابا  يرقت  هعاطلا  عمسلا و  لاق : هنول و  عقتماف  هارق  مث  هنیع  یلع  هعـضو 
دیـشرلا ینرما  دق  نارهم  نب  رمع  انا  هل : لاقف  .کلثم  لخدـم  لخدـتف  کنولبقتـسی  انباحـصا  ادـغ  جرخی  کهبـشی و  الزنم  کل  دـعن 

لوقی ثیح  نوعرف  هللا  نعل  لاق : .معن  تلق : نارهم ؟ نب  رمع  تنا  لاقف : .کلذ  لعاف  انا  کنم و  مولظملا  فاصنا  ساـنلل و  کـتماقاب 
امتخ لاـملا و  تـیب  یلع  رخـالا  یبحاـص  ناویدـلا و  یلع  یبتاـک  ضبقف  رادـلا ، یف  توـصلا  برطــضا  و  رــصم ) کـلم  یل  سیلا  )

هللا الا  هلا  ال  لاـق : هشرف و  نع  لزنف  کلذـب ، هراـبخا  باحـصا  عاـقر  هیلع  تدرو  و  هفلتخم ) تاـعوضوم  یف  نوتـسلا - لـصفلا  ) هیلع
یلا تضهن  مث  یسلجم  یف  تنا  لامعالا و  تملـست  دق  کناف  تغلب ، ام  هلیحلا  مزحلا و  نم  غلب  ادحا  نا  تننظ  ام  هعاسلا  موقت  اذکه 
لاق هبیتق ) نبا  نویع   ) یف .دوسـالا و  یمـالغ  یعم  اـهیلع و  تلخد  یتلا  یتلغب  یلع  تفرـصنا  هنم و  نیملظتملا  روما  تعطقف  ناویدـلا 

نیذـهب لثمتی  مالـسلا  هیلع  یلع  ناک  .دوسحم و  همعن  يذ  لک  ناف  نامتکلاب ، جـئاوحلا  یلع  اونیعتـسا  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا
ول و  رعاشلا : لاق  احیحـص و  امیدا  نوکرتی  لاجرلا ال  هاوغ  تیار  یناف  احیـصن  حیـصن  لکل  ناف  کیلا  الا  كرـس  شفت  ـال  و  نیتیبلا :

رطخ یلع  اموی  اهرشن  نم  تنک  ذا  هرئارس  یسنی  نم  لوا  تنکل  ربخلا  رارسالا و  نم  عولضلا  ینم  تلمتشا  ام  نایسن  یلع  تردق 

هینغم

ناک امبر  و  يدس ، بهذی  طیطخت  میمصت و  ریغ  نم  لمع  يا  نا  و  حاجنلا ، رفظلل و  یساسا  طرش  طیطختلا  نا  یلا  اذهب  مامالا  ریشی 
یش ء لکل  نوططخی  مهنا  ءاوسلا ، یلع  هیلامسارلا  هیکارتشالا و  تاعمتجملا  یف  ثیدحلا  رصعلا  هعمس  هقیقحلا  هذه  و  اضحم ، اررض 
طیطخت و مهدنع  هل  اضیا  هیاعد ، هروص  یف  بذکلا  لب  هل ، نوططخی  هما  نطب  یف  لمحلا  یتح  ..تالصاوملا  تامدخلا و  جاتنالل و 

یط هساردـلا  هذـه  یقبت  نا  یلع  هیملعلا  هساردـلاب  يا  يارلا  هلاجاب  مامالا  هرـسف  و  مزحلا ، طـیطختلا  یف  ساـسالا  طرـشلا  .هسارد و 
تمت یتم  و  ناوالا ، لبق  وبنت  هقامح و  هجیتنلاـب  ملعلا  لـبق  نـالعالا  نـال  ماـتلا ، حاـجنلا  هبرجتلا و  دـعب  ـالا  اـهنع  نلعی  ـال  ناـمتکلا ،

امک راکتحالا ، حیرلا و  دصقب  اهوافخا  زوجی  و ال  ینادلا ، یـضاقلا و  اهنم  دیفتـسیل  عیمجلا  یلع  تنلعا  هبرجتلا  تحجن  و  هساردـلا ،
.رصع لک  رصعلا و  اذه  یف  نیرمعتسملا  نیلغتسملا و  ناش  وه 
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هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

و تسا ، هشیدنا  نتخادنا  راک  هب  مزح  و  تسا ، يراددوخ  مزح و  هب  نتفای  يزوریف  تسا : هدومرف  يزوریف ) هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
مزح و زا  هدرکن  تظفاحم  ار  هشیدنا  يار و  دنک  شاف  شیوخ  ناهن  رـس و  هک  ره  سپ   ) تسا اهیناهن  رارـسا و  يرادهگن  هب  هشیدـنا 

(. دسر یمن  شدوصقم  هب  هجیتن  رد  هتشگ و  جراخ  یشیدنارود 

ینامز

.دنک يرادهاگن  دیاب  دنیوگ و  یم  وا  هب  نارگید  هک  يرارـسا  ای  دـشاب و  دوخ  رارـسا  هاوخ  تسا  دارفا  يزوریپ  طرـش  رارـسا ، ظفح 
اذـل دوش  یم  تفای  رتشیب  نانز  ناکدوک و  نایم  رد  هقبط  ود  نیا  دـنرادن و  تیفرظ  ای  دـنناوتان و  ای  دـننک  یم  شاف  ار  رارـسا  هکنانآ 

یبلطم همه  تهج  نیمه  هب  تسین  دارفا  يارب  مهف  لباق  یهاگ  مه  یمالسا  بلاطم  .تشاذگ  نانآ  رایتخا  رد  ار  یگ  دنز  رارسا  دیابن 
نانآ ياهرابرد  ار  لیک  دریگب  ماقتنا  شردارب  زا  تساوخ  یم  مالـسلا ) هیلع   ) فسوی هک  هاگنآ  .تشاذـگ  مومع  رایتخا  رد  دـیابن  ار 

.دزن یفرح  اهنآ  هب  تشاذگ و 

يزاریش دمحم  دیس 

مزحلا و   ) یغبنی امک  ءایـشالا  هبیترت  رومالا و  یلا  هتافتلا  و  همزحب ، هدارمب  ناسنالا  رفظی  امنا  يا  مزحلاـب ) رفظلا  : ) مالـسلا هیلع  لاـق  و 
یفخا اذا  ایلاع  نوکی  امنا  يا  رارـسالا ) نیـصحتب  يارلا  و   ) باوصلا فرعی  یکل  اهکرحی  هئارآ و  ناسنالا  لـیجی  ناـب  يارلا ) هلاـجاب 

.عناوم قئاوع و  هئارآ  ذیفنت  نود  تلاح  هرس ، یشف  اذا  اما  اهنم ، جتنتسی  نا  نکمتی  هنال  هرارسا ، ناسنالا 

يوسوم

اذا حرشلا : .اهنامتک  رارسالا : نیصحت  .هلامعا  يارلا  هلاجا  هرادالا و  هلاجالا : .هقثلاب  هذخا  هرما و  لجرلا  طبـض  مزحلا : .رـصنلا  رفظلا :
نوـکی ـال  کلذـب  مزجلا  نکل  و  هیلع ، مدـقت  اـم  هحـصب  نیقیلا  هجو  یلع  مزجت  نا  بجی  فـقوم  یف  وا  هکرعم  یف  رـصتنت  نا  تدرا 

نطبل و ارهظ  رومالا  بلق  يارلا و  هلاـجاب  نوکی  لـب  ءاـقمحلا  هرظنلاـب  هنع  ربعملا  هرم  لوـال  کـلاب  یلع  رطخی  يذـلا  ریطفلا  يارلاـب 
هلاجا تالامتحالا و  ءارالا و  لضفا  رایتخا  همیلـس و  وا  هحیحـص  ریغ  نوکت  نا  نکمی  یتلا  ذفانملا  دس  تالامتحالا و  ءارالا و  هسارد 

ءادـعالا یلا  یـش ء  اهنم  برـستی  ثیحب ال  مهدـنع  اـظوفحم  ءاربخلا  نیب  نوکی  نا  ـالا  ادـیفم  نوکی  ـال  لـضفالا  راـیتخا  و  ئارـالا ،
.ظفحلا هیرورض  رارسالا  تناک  انه  نمف  اههجاوی  ام  اهل  اوعضی  ططخلا و  اوفشتکیف 

یناقلاط

« .تساهزار نتشادهگن  رد  هشیدنا  هشیدنا و  يریگ  راک  هب  رد  یشیدنا  رود  تسا و  یشیدنا  رود  هب  يزوریپ  »

مراکم
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مالسلا هیلع  لاق  و 

 . ِراَرْسَْألا ِنیِصْحَِتب  ُْيأَّرلا  ،َو  ْيأَّرلا َِهلاَجِِإب  ُمْزَْحلا  ،َو  ِمْزَْحلِاب ُرَفَّظلا 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

 ) . .تسا رارـسا  يراد  هگن  ورگ  رد  حیحـص  رکفت  و  رکف ، نتفرگ  راک  هب  ورگ  رد  یـشیدنارود  مزح و  ، تسا ریبدت  ورگ  رد  يزوریپ 
یم هدرک  رکذ  ییاه  توافت  اب  ار  زیمآ  تمکح  مالک  نیا  يریون ) نیدلا  باهـش   ) برالا هیاهن  باتک  بحاص  هنامیکح : راتفگ  دنس 

هک دهد  یم  ناشن  راکشآ  توافت  نیا  « ِرِّسلا ِنیصْحَِتب  ُيأَّرلاَو  ِيأَّرلا  َِهلاصِأب  ُمْزَْحلاَو  ِمْزَْحلِاب  ُرَفَظلا  :» دومرف هنع ) هللا  یضر   ) یلع : دیوگ
مامت باتک  رد  (. ،ج4،ص 47 هغالبلا جـهن  رداصم  ) .تسا هدومن  ذـخا  يرگید  عبنم  زا  هکلب  هتفرگن  هغـالبلا  جـهن  زا  ار  مـالک  نیا  وا 
جهن مامت  ) .تسا هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  شدـنزرف  هب  ماـما  هماـن  نمـض  رد  زیمآ  تمکح  هلمج  نیا  ، هغـالبلا جـهن 

(.( ،ص 972 هغالبلا

يزوریپ هار 

یم تسخن.دـنک  یم  ناـیب  اـهراک  رد  ار  يزوریپ  زمر  هاـتوک  هـلمج  هـس  رد  هیاـمرپ  هناـمیکح و  راـتفگ  نـیا  رد  مالــسلا  هـیلع  ماـما 
( . ِمْزَْحلِاب ُرَفَّظلا  ( ؛» تسا ریبدت  ورگ  رد  يزوریپ  :» دیامرف

هک رگن  یحطـس  دارفا  اریز  ، تسا يزوریپ  لـماوع  نیرت  مهم  زا  یکی  ، تسا راـک  ِبقاوع  هعلاـطم  یـشیدنارود و  ياـنعم  هب  هک  « مْزَح »
دور و یم  نوریب  ناشتسد  زا  راک  هتشر  دنیآ و  یم  رد  وناز  هب  يدوز  هب  هدشن  ینیب  شیپ  ثداوح  ربارب  رد  دنتسه  یگّرمزور  راتفرگ 

.دنروخ یم  تسکش 

: دیامرف یم  ماما  مکحلا  ررغ  رد  يرگید  ثیدح  رد 

عیاض ار  نآ  هک  یسک  ددرگ و  یم  زوریپ  دریگ  رب  یشیدنارود  مزح و  هک  یسک  َرَّوَهَت ؛ َمْزَْحلا  َعاضأ  ْنَم  َرَهْظَتْسا َو  ِمْزَْحلِاب  َذَخأ  ْنَم  »
.( ،ص 457،ح 10870 مکحلاررغ «. ) . دتفا یم  تکاله  هب  دنک 

( . ِْيأَّرلا َِهلاَجِِإب  ُمْزَْحلا  َو  ( ؛» تسا رکف  نتفرگ  راک  هب  ورگ  رد  یشیدنارود  مزح و  :» دیامرف یم  مود  هلمج  رد  مالسلا  هیلع  ماما  سپس 

يراوس بسا  نوچمه  ناسنا  هک  تسا  نیا  رکف  نداد  نالوج  زا  روظنم  تسا و  رکف  يانعم  هب  « يأر نداد و« نالوج  ياـنعم  هب  « هلاـجا »
نینچ زین  مهم  لئاسم  رد  دیاب  ، دوش ربخ  اب  توق  فعض و  طاقن  زا  ات  دنک  یم  شدرگ  عورـش  زا  لبق  ، دربن نادیم  فارطا  مامت  رد  هک 

.دریگب حیحص  میمصت  دناوتب  ات  دنک  یسررب  ضامغا  نودب  دب  بوخ و  زا  ار  هلئسم  کی  بناوج  مامت  دنک و 

.نک یشرافس  نم  هب  ادخ ! لوسر  يا  : درک ضرع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  یصخش 

يا يرآ  : تفگ درم  نآ  راـب  هس  ره  رد  درک و  رارکت  راـب  هس  ار  هلمج  نیا  ربماـیپ  يرآ ! : درک ضرع  يریذـپ ؟ یم  میوگب  رگا  : دومرف
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: دومرف ربمایپ  ادخ ! لوسر 

منک یم  شرافـس  وت  هب  نم  ُْهنَع ؛ ِهَْتناَف  ًاّیَغ  ُکَی  ْنِإ  ِهِْضماَـف َو  ًادْـشُر  ُکَـی  ْنِإَـف  ُهَتَِبقاَـع  ْرَّبَدَـتَف  ٍْرمَأـِب  َتْمَمَه  َْتنَأ  اَذِإ  َکیِـصوُأ  یِّنِإَـف  »
نآ زا  دوب  یهارمگ  رگا  هد و  ماجنا  دوب  یحیحـص  راک  رگا  شیدـنیب  نآ  تبقاـع  رد  یتفرگ  يراـک  ماـجنا  رب  میمـصت  هک  یماـگنه 

. ( ،ج 8،ص 149،ح 130 یفاک «. ) . نک يراددوخ 

نامه ، دریگب هرهب  زین  نارگید  راـکفا  زا  ، شیوخ رکف  زا  هدافتـسا  رب  نوزفا  ناـسنا  هک  دـنک  یم  باـجیا  یـشیدنارود  مزح و  نیقی  هب 
مزح و دندیـسرپ  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  زا  :» دوـمرف هـک  میناوـخ  یم  مالـسلا  هـیلع  رقاـب  ماـما  زا  یثیدـح  رد  هـک  هنوـگ 

. ( ،ح 72،ص 100،ح 16 راونالاراحب «. ) . اهنآ زا  يوریپ  نارظن و  بحاص  اب  تروشم  : دومرف تسیچ ؟ یشیدنارود 

زا ، تسا يو  ندش  دوبان  ببس  نآ  رب  نمشد  یهاگآ  هک  درک  هدافتسا  یفلتخم  هدیچیپ و  هشقن  زا  دیاب  يزوریپ  هب  ندیـسر  يارب  هاگ 
؛» تسا رارسا  يراد  هگن  ورگ  رد  حیحـص  رکفت  :» دیامرف یم  قوف  زیمآ  تمکح  هلمج  نیرخآ  نیموس و  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  ور  نیا 

( . ِراَرْسَْألا ِنیِصْحَِتب  ُْيأَّرلا  (َو 

: میناوخ یم  هدش  لقن  مکحلا  ررغ  رد  مالسلا  هیلع  ماما  زا  هک  يرگید  ثیدح  رد 

،ص مکحلاررغ «. ) . يوش یم  نآ  ریسا  وت  يدرک  اشفا  ار  نآ  رگا  اما  ؛ تسوت ریسا  وت  زار  ُهَریسأ ؛ َتْرِص  ُهَْتیَْشفأ  ْناَف  َكُریسأ  َكُّرِـس  »
.( 320،ح 7415

: تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  داوج  ماما  زا  يرگید  ثیدح  رد 

دـسرب هجیتن  هب  دوش و  مکحتـسم  هکنآ  زا  شیپ  رارـسا ) زا  يرـس   ) يزیچ ندرک  راهظا  َُهل ؛ ٌهَدَـسْفَم  َمَکْحَتُْـسی  ْنَأ  َْلبَق  ِءْیَّشلا  ُراَهْظِإ  »
.( ،ج 72،ص 71،ح 13 راونالاراحب «. ) . تسا نآ  داسف  بجوم 

نانآ رد  تلاح  رییغت  لامتحا  اریز  ، دییوگن مه  ناتسود  همه  هب  یتح  ار  ناترارسا  هک  دوش  یم  هدافتـسا  نیموصعم  تایاور  یـضعب  زا 
: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما.دراد  دوجو 

یتح ار  ترارسا  اَم ؛ ًامْوَی  َكَّوُدَع  ُنوُکَی  ْدَق  َقیِدَّصلا  َّنِإَف  َكَّرُضَی  َْمل  َكُّوُدَع  ِْهیَلَع  َعَلَّطا  َِول  اَم  یَلَع  اَّلِإ  َكِّرِس  ْنِم  َکَقیِدَص  ِْعلُْطت  َال  »
هب يزور  تسا  نکمم  تسود  اریز  ، دناسر یمن  وت  هب  يررض  دوش  هاگآ  رس  نآ  رب  وت  نمشد  رگا  هک  اجنآ  رد  رگم  وگم  تتسود  هب 

.( ،ج 71،ص 177،ح 15 نامه «. ) . دیآرد نمشد  تروص 

تـسود تسا  نکمم  زین  تسود  نآ  هکنآ  زا  لفاغ  دـنک  یم  نایب  ینئمطم  تسود  يارب  ار  دوخ  رـس  یهاگ  ناـسنا  هک  تسا  ینتفگ 
.تساه نابز  رس  رب  اج  همه  شرارسا  هک  دوش  یم  هجوتم  هاگان  ، تروص نیمه  هب  زین  یموس  دشاب و  هتشاد  يرگید  نئمطم 

ناتسود هب  دیوگب  زین  تسود  هک  ياشگم  لد  زار  تسا  زیزع  هچرگ  تسود  هب  دیوگ : یم  يزاریـش  يدعـس  ، هیامرپ رعاش  ور  نیا  زا 
! زیزع
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یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said the following: “Victory is (won) with determination; deter-
." mination is pondering over thoughts and thoughts are formed by guarding secrets

سکان درمناوج و  هرابرد  : 49 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

َِعبَش اَذِإ  ِمِیئّللا  َعاَج َو  اَذِإ  ِمیِرَکلا  ََهلوَص  اوُرَذحا  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

 . زیهرپب يریس ، ماگنه  هب  تسپ  ناسنا  مجاهت  زا  و  یگنسرگ ، ماگنه  هب  راوگرزب  شروی  زا  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 

يدیهش

.ددرگ ریس  نوچ  سکان  زا  دوش و  هنسرگ  نوچ  درمناوج  تلوص  زا  دیزیهرپب 

یلیبدرا

دوش ریس  هک  یماگنه  سکان  دوش و  هنسرگ  هک  یماگنه  سفنلا  میرک  تمه و  دنلب  ندرب  هلمح  زا  دیسرتب  دومرف  و 

یتیآ

.دینک رذح  دنوش ، ریس  نوچ  ناگیامورف ، ضرعت  زا  دنوش و  هنسرگ  نوچ  نامیرک ، ضرعت  زا  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . دیزیهرپب دوش  ریس  نوچ  تسپ  هلمح  زا  ،و  دوش هنسرگ  نوچ  میرک  هلمح  زا  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار
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.هلمحلا هلوصلا : و 

يردیک

.کبیع نطبی  عبشلا  دعب  مئیللا  و  عوجلا ، يذا  لمتحی  میرکلا ال  هتلمح ، يا  میرکلا : هلوص  اورذحا 

مثیم نبا 

هیلع  ) ماـما دوـصقم  دیـسرتب .) دـشاب  ریـس  هک  یماـگنه  هیاـمورف  هلمح ي  زا  نینچمه  دوـش و  هنـسرگ  هک  هاـگنآ  میرک  هلمح ي  زا  )
تقو رد  مربم - زاین  هک  نآ  حیضوت  .تسوا  مربم  زاین  زا  هیانک  يو  یگنـسرگ  تسا ، تمهالاو  عبطدنلب و  صخـش  میرک  زا  مالـسلا )

هلیـسو نادب  ات  دنک  یم  يرتمهم  راک  نتفای  هب  راداو  ار  دوخ  دوش و  یم  وا  مشخ  تریغ و  شـشوج  ثعاب  يو - هب  مدرم  ییانتعا  یب 
هب ار  تموکح  مامز  هک  نیا  دـننام  .دـنک  ناشتازاجم  دنکـش و  مهرد  ار  ناشیا  ات  ددرگ ، طلـسم  ناـنآ  رب  دـبای و  تسد  مدرم  نآ  رب 
يو هلمح ي  زا  شا  يدنمزاین  عفر  يراتفرگ و  هب  شیاهزاین  وا و  هب  هجوت  اب  تسا  مزال  ور  نیا  زا  نآ ، ریظن  يزیچ  ای  دریگب و  تسد 

رد يو  رارمتـسا  ثعاب  زین  نآ  تسوا و  يزاین  یب  يرگناوت و  هیامورف  صخـش  يریـس  زا  دوصقم  .تسج  يرود  نآ  زا  درک و  رذح 
ثعاـب هک  اـسب  هچ  وا  یگنـسرگ  اـما  تسا ، یگژیو  نیا  دـیکات  ثعاـب  شندوـب  ریـس  و  تسوا ، عـبط  ياـضتقا  هک  تـسا  یگیاـمورف 

عبط زا  هتـساخرب  ریـس  ناـگیامورف  یتسپ  ماود  .درادرب  تسد  یگیاـمورف  زا  یـصاخ  فدـه  يارب  دوش و  وا  يوخ  قلخ و  ینوگرگد 
رد دوب و  كانمیب  نانآ  هلمح ي  زا  دـیاب  نیاربانب  دـندنمزاین ، نانآ  هب  هک  تسا  یمدرم  ناتـسدریز و  ندرزآ  ثعاب  تساهنآ و  تسپ 

.درب نیب  زا  ار  ناشیا  يریس  تابجوم  ناکما  تروص 

دیدحلا یبا 

 . َِعبَش اَذِإ  ِمِیئَّللا  َعاَج َو  اَذِإ  ِمیِرَْکلا  ََهلْوَص  اوُرَذْحا  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

مرکأ اذإ  میئللا  هلوص  اورذحا  نهتما و  میـض و  اذإ  میرکلا  هلوص  اورذحا  دارملا  امنإ  سانلا و  هفراعتی  ام  عبـشلا  عوجلاب و  ینعی  سیل 
.رامحلا ربصی  امنإ  میض و  تحت  رحلا  ربصی  رعاشلا ال  لوق  لوألا  ینعملا  لثم  و 

.( هناوید 1:288  ) ادرمت میئللا  تمرکأ  تنأ  نإ  هتکلم و  میرکلا  تمرکأ  تنأ  اذإ  بیطلا  یبأ  لوق  یناثلا  ینعملا  لثم  و 

یناشاک

.دوش هنـسرگ  هک  یتقو  تمهدنلب ، سفنلا  فیرـش  ندرب  هلمح  زا  دـینک  رذـح  عاج ) اذا  میرکلا  هلوص  اورذـحا  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
زا ندیـشک  ماقتنا  دـنلب و  ياـهراک  رد  ار  دوخ  دزادـنا  یم  تیمح و  ار  وا  دـیآ  یم  شوج  هب  هک  اریز  وا  تجاـح  دوش  تخـس  ینعی 
هک اریز  میـسج  لام  هب  ددرگ  رگناوت  دوش و  ریـس  نوچ  سکان  ندرب  هلمح  زا  دینک  رذـح  و  عبـش ) اذا  میئللا  و   ) دـنمروز ناشکندرگ 

میقتسم عبط  ياضتقم  رب  تمائل  رد  دوش  یم  رمتسم 

یلمآ
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ینیوزق

یتخس یگنسرگ و  .ددرگ  يوق  ریس و  نوچ  میئل  ترارش  تلوص و  زا  ددرگ و  تسدگنت  هنـسرگ و  نوچ  میرک  تلوص  زا  دیزیهرپب 
یلدگنت زا  دوش  ضراع  ار  شتقلخ  یتدح  یتلوص و  یشوخ  لاح  هب  تبـسن  درب و  نوریب  دوخ  لاح  زا  قلخ و  زا  ار  میرک  يراوخ  و 

ار شقالخا  و  ددرگ ، وا  نایغط  رطب و  بجوم  تمعن  هک  دـشاب  رتتخـس  یـشوخ  يریـس و  تقو  وا  رد  لاح  نیا  میئل  اما  و  یماـکان ، و 
رازب و دلانب  هاگ  تسا  هبرگ  هنسرگ  ناسب  هلفـس  مدرم  تیب : دریگرد  زجع  یگداتفا و  ترورـض  زا  یگنت  یتخـس و  تقو  و  دنادرگب ،

وت رگ  دروخ  ورف  درک و  تسدـب  يزیچ  وچ  تسار  دربن  تنابرهم  دـنزرف  هچ  وت  زا  زیچ  یهدـن  يراد و  راوخ  یمه  شاـت  درخب  هاـگ 
درغب ریش  وچ  يرگنب  ودب 

یجیهال

بحاص توطـس  زا  دیزیهرپب  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .عبـش » اذا  میئللا  عاج و  اذا  میرکلا  هلوص  اورذـحا  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
لخب بحاص  توطس  زا  تسا و  میرک  مرک  قوش  تدش  ببس  لام  نتشادن  هک  اریز  دش ، لام  یب  هنسرگ و  هک  یتقو  رد  دوجو  مرک 

.تسا وا  صرح  تمائل و  یتدایز  بجوم  میئل  تلود  هک  اریز  دش ، تلود  اب  ریس و  هک  یتقو  رد  تسخ  و 

ییوخ

.دـجنملا مائل - میئل ج : وهف  انیهم  سفنلا  حیحـش  لصالا ، یند  ناک  مول  برحلا ، یف  هلمحلا  هلوجلا و  رهقلا  هوطـسلا  هلوصلا :) : ) هغللا
رمالا دیقت  اورذحاب و  هیفیرظ  هلمج  عاج ، اذا  میرکلا ، هلوص  نم  يا  اعـسوت  لاصیلا  فذحلا و  یلع  بوصنم  میرکلا  هلوص  بارعالا :

میضلا و وا  رارطضالا  هجاحلا و  هدش  دنع  هتروث  یلع  عاج ، اذا  میرکلا  هلوصا  اورذحا  هلوق : ناحرشلا  رسف  دق  ینعملا : .هنم  دافتـسملا 
میـض و اذا  میرگکلا  هلوص  اورذـحا  دارملا ، امنا  و  سانلا ، هفراعتی  ام  عبـشلا  عوجلاـب و  ینعی  سیل  یلزتعملا : حراـشلا  لاـق  ناـهتمالا ،

یلع اـهاقلع  يذـلا  حرـشلا  لوقا : .هتیمح  ناروثل  مزلتـسم  کـلذ  و  هتجاـح ، هدـش  نع  هیاـنک  هعوج  و  لاـقف : مثیم  نبا  هعبت  و  نهتما ،
هلوصلا لب  هل ، احدـم  میرکلا و ال  یلع  هروصقم  تسیل  هجاحلا  رارطـضالا و  دـنع  هلوصلا  نا  - 1 نیهجول : میقتـسی  یلوالا ال  هلمجلا 

رما بلط  سانلا و  تافتلا  مدع  دـنع  بضغلا  هیمحلا و  ناروث  نا  .رذحلاب 2 - قیلا  دشا و  رارطضالا  هجاحلا و  سیـسم  دنع  میئللا  نم 
هعابشاب سانلا  فلکی  لهف  هیلا ، هبسنلاب  مانالل  المع  عبتی  و ال  مالسلا ) هیلع   ) هرظن یف  میرکلا  ماقم  بسانی  مثیم ال  نبا  هدافا  امک  ریبک 

کلم دبع  رئاسلا : لثملا  یلا  ریشتف  هطلس ، هردق و  هل  تلصح  عبـش و  اذا  میئللا  نم  رذحلا  همکحلا  هذه  نم  دوصقملاف  هتجاح ، عفر  و 
لاتقلا نیدایم  یف  لاطبالا  مارک  دنع  هفورعم  هلصخ  یلا  ریـشی  یقیقحلا و  هانعم  عوجلا  نم  دارملا  نا  رهاظلا  .ادلت و  سانلا  ذخاف  ادبع 

مهنم رهظی  و  مهنوطبب ، اوبیـصا  نا  نم  ارذح  ائیـش  نولکای  رطخاب ال  اهنم  اوسحا  هلئاه  ابرح  اوضاخ  اذا  مهنا  یه : راصعالا و  هذه  یف 
هدی نم  تلفا  ثیح  هیلع  هللا  ناوضر  رتشالا  کلام  ناش  یف  نیفص  مایا  ضعب  نع  هصق  کلذ  یف  لقن  دق  و  مهنیـشی ، مهحـضفی و  ام 
نطو عاج و  اذا  هکرعملا  یف  میرکلا  لطبلا  هلوص  نم  رذحلا  دوصقملاف  نیموی ، ذنم  ائیـش  تلکا  ام  یناب  باجاف  کلذ  نع  لئـسف  … 

ریـس نوچ  دیـسارهب  نامیئل  زا  و  دـنیآ ، گـنجب  هنـسرگ  نوچ  دیـشاب  رذـح  رد  میرک  هلمح  زا  همجرتلا : .رفظلا  وا  توملا  یلع  هسفن 
.دنیارب

رذحلا ریس  دوش  هکنوچ  میئل  زا  کیل   *** تسا هنسرگ  هچ  نک  رذح  میرک  هلمح ي  زا 
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يرتشوش

ضرف ناف  يرسک ، یلا  هبیتق  نبا  ریـشدرا و  یلا  ظحاجلا  هبـسن  لوقا : هفلتخم ) تاعوضوم  یف  نوتـسلا - لصفلا  : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
میئللا فطعتسا و  اذا  نیلی  میرکلا  رخالا  مالسلا  هیلع  همالک  ریظن  وهف  ناک  فیک  .هانعمب و  لب  ظفللاب  ربعی  مل  يرـسکف  امهلوق  هحص 
دعبالا فرعی  اردق  ام  اذا  رب  با  هتعن و  ام  اذا  راض  دـسا  تایزلا : نبا  یف  یلوصلا  لاق  عاج  اذ  میرکلا  هلوص  اورذـحا  .فطلا  اذا  وسقی 
شاورق لاق  ماضی و  نیح  رحلا  لوصو  رادتقا  هزهی  نیح  دـغولا  لوص  بقارا  يرتحبلا : لاق  ارقتفا و  ام  اذا  یندالا  فرعی  يرثا و ال  نا 

ناک يرارغ و  نهفرـص  قلطا  افیـس و  یننعبطف  هربز  الا  تنک  ام  رارحالا  لقیـص  مائللا و  ادص  اهناف  تابئانلا  رد  يزاجحلا هللا  دلقم  نب 
.دـهج نم  الا  بلطیال  میرکلا  لضف و  نم  الا  فلـسی  میرغلا ال  نال  میرکلا ، کلطم  نم  مسحا  میرغلا  کلطم  لوقی : یکمربلا  ییحی 

نیکـسم لاـق  اوسا ، هعبـش  لاـح  یف  هلاوـحا و  عـیمج  یف  مومذـم  میئللاـف  هعبـش ، لاـحب  همذ  صاـصتخا  دارملا  سیل  عبـش  اذا  میئللا  و 
هتعبـشا نا  ءوسلارامح  وا  هفلتخم ) تاعوضوم  یف  نوتـسلا - لصفلا   ) قعن ءاش  ام  ءوسلا  بارغک  هداتعی  نم  شحفلا و  اـمنا  یمرادـلا :

.ال لاق : كالوم ؟ نم  کیرتشا  دبعل : مهضعب  لاق  قسف و  عبشی  نا  راجلا و  قرـس  هتعوج  نا  ءوسلا  مالغ  وا  قهن  ءاش  نا  سانلا و  حمر 
ینب دـبعب  ناـمثع  یتا  یناـغالا :)  ) یف و  اـمایق .- يا : اـموق - تـضغبا  تـعج  نا  و  اـمون ، تـببحا  تعبــشا  نا  ینـال  لاـق : مـلو ؟ لاـق :

ءاسنب ببـشت  عبـش  نا  رعاشلا  دـبعلا  هب ، یل  هجاح  ال  لاقف :- .هیف  هوبغری  نا  اودارا  رعاش و  هنا  اولاقف : هب  بجعاـف  هیرتشیل  ساحـسحلا 
لعجف نیتنث ، هعبرا و  هینامث و  نع  اـهلاسی  یتح  هارما  جوزتی  ـال  نا  سیقلا  ورما  یلآ  یناـغالا )  ) یف و  اذـه ، .مهاـجه  عاـج  نا  هلها و 

، ردـبلا اهناک  هریغـص  هنبا  لمحی  لجرب  وه  اذا  لیللا  فوج  یف  ریـسی  وه  انیبف  رـشع ، هعبرا  نلق : اذـه  نع  نهلاس  اذاـف  ءاـسنلا  بطخی 
ایدـثف ناتنث  اما  و  هقانلا ، فالخاف  هعبرا  اما  و  هبلکلا ، ءابطاف  هینامث  اما  تلاقف : ناتنث ؟ هعبرا و  هینامث و  ام  هیراج ! ای  اهل : لاقف  هتبجعاـف 
قوسی نا  یلع  کلذ و  اهل  لعجف  لاصخ  ثالث  نع  اـهئانب  هلیل  هلاـست  نا  هیلع  یه  تطرـش  اـهایا و  هجوزف  اـهیبا  یلا  اـهبطخف  .هارملا 

نم ایحن  اهیلا  يدها  هارملا و  یلا  هل  ادبع  ثعب  هنا  مث  .کلذ  لعفف  سارفا  هثالث  فئاص و  رشع و  دبعا و  هرـشع  لبالا و  نم  هئام  اهیلا 
معطف نییحنلا  حتف  و  تقشناف ، هرجشب  تقلعتف  اهسبل  هلحلا و  رـشنف  هایملا  ضعبب  دبعلا  لزنف  بصق ، نم  هلح  لسع و  نم  ایحن  نمس و 

لـصفلا  ) تلاقف اهتیدـه ، اهیلا  عفد  اهیخا و  اهما و  اهیبا و  نع  اهلاسف  فولخ ، مه  هارملا و  یح  یلع  مدـق  مث  اصقنف  امهنم  ءاملا  لـها 
و نیـسفن ، سفنلا  قشت  تبهذ  یما  نا  و  ابیرق ، دعبی  ادـیعب و  برقی  بهذ  یبا  نا  كالوم  ملعا  هل : هفلتخم ) تاعوضوم  یف  نوتـسلا -

یبا بهذ  اهلوق : اما  لاقف : هربخاف  هالوم  یلع  مـالغلا  مدـقف  .ابـضن  مکیءاـعو  نا  و  تقـشنا ، مکءامـس  نا  و  سمـشلا ، یعری  یخا  نا 
لبقت تبهذ  اهما  ناف  نیـسفن  سفنلا  قشت  یما  تبهذ  اهلوق : اما  و  هموق ، یلع  اموق  فلاحی  بهذ  اهابا  ناف  ابیرق  دـعبی  ادـیعب و  برقی 

نا اهلوق : اما  و  هب ، حوریل  سمـشلا  بوجو  رظتنی  وهف  هاعری  هل  حرـس  یف  اهاخا  ناف  سمـشلا  یعری  یخا  نا  اهلوق : اـما  و  اـسفن ، هارما 
.ینقدـصاف اصقن  امهب  تثعب  نیذـللا  نییحنلا  ناف  ابـضن  مکیءاعو  نا  اهلوق : اـما  و  قشنا ، هب  تثعب  يذـلا  دربلا  ناـف  تقـشنا  مکءاـمس 

ءاملا لها  امهنم  تمعطا  نییحنلا و  تحتف  تقـشناف و  هلحلا  ترـشن  کمع و  نبا  ینا  مهتربخاف  یبسن  نع  ینولاسف  ءامب  تلزن  لاقف :
سیقلا ورما  هناعاف  زجعف  لبالا  یقسی  مالغلا  جرخف  الزنم  الزنف  مالغلا ، هعم  اهوحن و  جرخ  لبالا و  نم  هئام  قاس  مث  .کل  یلوا  لاقف :

اروزج و هل  اورحنا  نکلو  ما ال  وها  يردا  ام  هللا  و  تلاقف : اـهجوز ، هنا  مهربخا  لـبالاب و  هارملا  یلا  بهذ  رئبلا و  یف  مـالغلا  هب  یمرف 
مدلا ثرفلا و  دنع  هل  اوشرفا  تلاقف : برشف ، هوقـسف  ضماحلا - وه  و  ارزاخ - انبل  هوقـسا  تلاقف : اولعفف  اهبنذ ، اهـشرک و  نم  هومعطا 

یلیبقتل لاق : كاتفـش ؟ جلتخت  مم  تلاقف : .تئـش  امع  یلـس  لاقف : کلاسا ، نا  دـیرا  ینا  هیلا  تلـسرا  تحبـصا  املف  مانف ، هل  اوشرفف 
دبعلا مکیلع  تلاق : .كایا  یکیروتل  لاق : كاذخف ؟ جلتخی  ممف  تلاق : .كایا  یمازتل  ال  لاق : كاحـشک ؟ جـلتخت  ممف  تلاق : .كایا 

تاعوضوم یف  نوتسلا - لصفلا   ) قاتـساف هیح  یلا  عجرف  رئبلا ، نم  سیقلا  ارما  اوجرختـساف  موق  رم  و  لاق : .اولعفف  .هب  مکیدیا  اودشف 
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اهـشرک و نم  هومعطا  اروزج و  هل  اورحنا  نکلو  يردا  ام  تلاق  کجوز ، ءاج  دق  اهل  لیقف  هتارما ، یلا  لبقا  لبالا و  نم  هئام  هفلتخم )
نیاف لاق : هبرـشی و  نا  یباف  ارزاخ  انبل  هوقـسا  تلاقف : لکای ، نا  یباف  ءاحلملا  مانـسلا و  دـبکلا و  نیا  و  لاق : کلذـب  هوتا  املف  اـهبنذ ،

مث ءابخ ، اهیلع  اوبرضا  ءارمحلا و  هعلتلا  قوف  یل  اوشرفا  لاق : مانی و  نا  یباف  دلا م  ثرفلا و  دنع  هل  اوشرفا  تلاقف : هئیثرلاو ، فیرـصلا 
یبرـشل لاق : كاتفـش ؟ جلتخی  مم  تلاقف : تئـش ، امع  یلـس  نا  اهیلا  لسراف  ثالثلا ، لئاسملا  یف  کیلع  یتطیرـش  مله  هیلا  تلـسرا 
يرمعل یجوز  اذـه  تلاق : .تامهطملا  یـضکرل  لاق : كاذـخفف ؟ تلاق : .تاربحلا  یـسبلل  لاـق : كاحـشکف ؟ تلاـق : .تاعـشعشملا 

.دبعلا اولتقا  هب و  مکیلعف 

هینغم

فعضلا و لها  نم  هعجوملا  هملکلا  هلمحت  یف  و  رقتفا ، اذا  ءاینغالا  یلع  ههیت  و  ینغتسا ، اذا  ءارقفلل  هعضاوت  یف  میرکلا  همارک  لثمتت 
میئللا اما  .امالیا  حورجلا  دشلا  هبلقل  اهنال  دیعب ، وا  بیرق  نم  هتمارک  سمت  نیح  هبـضغ  هتروث و  یف  و  هردقملا ، دـنع  هحفـص  هلقلا و 

امب یلاـبی  ـال  ..نهو و  لذ و  رقتفا  اذا  و  ءارقفلا ، یلع  بجاولا  مالـسلا  در  نع  عـفرت  اـمبر  و  یغط ، رطب و  ینغتـسا  اذا  ..سکعلا  یلعف 
(. مالیا تیمب  حرجل  ام  هیلع  ناوهلا  لهسی  نهی  نم   ) هب لعفی  امب  هل و ال  لاقی 

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

دوش هنـسرگ  هک  یماگنه  درمناوج  میرک و  ندرک  هلمح  زا  دـیزیهرپب  تسا : هدومرف  سکان ) درمناوج و  هراـبرد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
هدـش طلـسم  ناشیا  رب  ات  دزادـنا  یم  رطخ  هب  ار  دوخ  هتخیگنا  رب  ار  شمـشخ  مدرم  یئاـنتعا  یب  لاـح  نیا  رد  نوچ  ددرگ ، دـنمزاین  )

بایماک شیوزرآ  هب  ار  وا  يرگناوت  نوچ  ددرگ ، رگناوت   ) دوش ریـس  هک  یماگنه  سکان  میئل و  هلمح  زا  دـیزیهرپب  و  دـشکب ) مافتنا 
(. دناسر یم  رازآ  ناتسدریز  هب  شعبط  یضتقم  هب  هتخاس 

ینامز

هلان دیآ و  یم  دایرف  هب  تفر  تسد  زا  شتردق  هک  یعقوم  دنمورین  صخـش  درادن ، تیفرظ  هدش ، قلخ  فیعـض  رـشب  دیوگ  یم  ادخ 
قح یتحاران ، داجیا  هب  تسد  دـسیر  تردـق  هب  یتقو  هیامورف  اما  دـشوک ، یم  دوخ  تیعقوم  هداعا  يارب  سفن  نیرخآ  ات  دـنک و  یم 
نوچ دنـشاب  یقاب  لاـح  ناـمه  هب  هک  تسا  نیا  ناگدـنامرد  زا  یلیخ  حالـص  تهج  نیمه  هب  دـنز ، یم  ناـگراچیب  هب  ملظ  یـشک و 

اب دـنریقف ، هک  دریگ  یم  تروص  یقطانم  رد  اهیـشکمدآ و …  اهـسومان  هب  زواجت  اهندز ، هدـبرع  اهیتسمدـب ، بلاغ  دـنرادن ، تیفرظ 
یعقوم ادرمت  میئلا  تمرکا  تنا  نا  هتکلم و  میرکلا  تمرکا  تنا  اذا  دیوگ : یم  رعاش  بیطوبا  دننک  یم  اپرب  لاجنج  ریس  مکـش  کی 

وا فطل  تسادـخ و  تمعن  مه  ملع  .دوش  یم  یغای  يدرک  مارتحا  هیامورف  هب  رگا  دوش و  یم  ترکون  يدرک  فطل  درمناوج  هب  هک 
.دمآرتورف مه  گس  زا  شماقم  ادخ  رظن  زا  تفرورف و  یسوم  هب  تنایخ  رکف  هب  داتفا  اروعاب ) معلب   ) لهاان تسدب  یتقو  هک 

يزاریش دمحم  دیس 
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و ال للذتی ، ال  سفنلا ، میرک  ناف  جاتحا ، اذا  يا  عاج ) اذا   ) هبـضغ ناروث  و  هموجه ، يا  میرکلا ) هلوص  اورذحا  : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
.ینغتسا هآر  اذا  یغطی  سفنلا  میئل  ناف  عبش ) اذا  میئللا  و   ) هقح ذخال  لوصی  امنا  و  عنخی ،

يوسوم

هیانک انه  ماعطلا و  نم  التما  عبش : .نیهملا  لصالا ، ییندلا ء  میئللا : .هوطـسلا  هلوصلا : .هطیحلا  ذخا  عم  اوهبنت  و  اوفاخ ، اورذحا : هغللا :
یف رم  هجاحلا و  هتـسم  اذا  همهلا  ریبک  سفنلا  فیرـش  ناف  عاج  اذا  میرکلا  نم  - 1 نیلجر : نم  مالسلا  هیلع  رذح  حرـشلا : .ینغلا  نع 
یف ببـسلا  ناک  نمل  هسفن  یف  همحرلا  تمدعنا  هوقلاب و  قحلا  ذخا  ماقتنالا و  یلا  رداب  لب  کلذ  هسفن  قطت  مل  هدـیدش  همزا  قیض و 

ربکتی و هتعض  نم  همعنلا  ثدحتسم  نال  عبش : اذا  میئللا  و  .هنع 2 - هجاحلا  عفر  هدصاقم و  قیقحتل  ههجو  یف  فقی  نا  دیری  وا  کلذ 
ءافعـضلا و نم  ماـقتنالل  سحلا  هیف  كرحی  هیف  ناـک  يذـلا  صقنلا  اذـهف  هیف  تناـک  یتـلا  صقنلا  هدـقع  شیعی  هنا  ثیح  نم  ربـجتی 

 … دینع رابج  یلا  لوحتی  ءارقفلا و 

یناقلاط

« .دوش ریس  نوچ  نوبز  هیام و  ورف  زا  دوش و  هنسرگ  هک  یماگنه  راوگرزب  صخش  هلمح  زا  دینک  رذح  »

هک یماگنه  یمارگ  صخش  هلمح  زا  هک  تسا  نیا  روظنم  هکلب  تسین ، تسا ، لومعم  مدرم  نایم  هچنآ  يریس  یگنسرگ و  زا  روظنم 
نخـس نیا  لوا  ینعم  اب  بسانم  ریظن و  .ددرگ  رگناوت  هک  یماگنه  هب  هیام  ورف  هلمح  زا  دینک و  زیهرپ  ددرگ ، راوخ  دوش و  وا  رب  متس 
ینعم بسانم  ریظن و  و  .دنک » یم  ییابیکـش  رخ  انامه  دزرو و  یمن  ییابیکـش  ینوبز  متـس و  ریز  هدازآ  : » دـیوگ یم  هک  تسا  رعاش 

ار هیاـم  ورف  رگا  يا و  هدـش  کـلام  ار  وا  يراد ، یمارگ  ار  راوگرزب  هاـگ  ره  : » دـیوگ یم  هک  تسا  یّبنتم  بیطلا  وبا  رعـش  نیا  مود ،
« .دنک یم  یشکرس  يراد  یمارگ 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

 . َِعبَش اَذِإ  ِمِیئَّللا  ،َو  َعاَج اَذِإ  ِمیِرَْکلا  ََهلْوَص  اوُرَذْحا 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

، یگنسرگ زاین و  ماگنه  هب  تیصخش  اب  دارفا  هلمح  زا  دیسرتب 

اب ار  هنامیکح  مالک  نیا  مکحلاررغ  رد  يدمآ  فورعم  دنمـشناد  هنامیکح : راتفگ  دنـس  يریـس . ( ! ماگنه  هب  تسپ  دارفا  هلمح  زا  و 
لقن یتوافت  اب  ار  نآ  هروثنملا  مکحلا  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  نینچمه  هتفرگ و  يرگید  ياج  زا  دـهد  یم  ناشن  هک  هدرک  لقن  یتواـفت 

زا دعب  هغالبلا  جهن  رداصم  باتک  هدنـسیون  دنچره.دوب  هغالبلا  جهن  زا  ریغ  دیدحلا  یبا  نبا  عبنم  هک  دـهد  یم  ناشن  زین  نآ  هدرک و 
جهن رداصم  ) .تسا رتشیب  شدج  مالک  نحل  هب  شا  ییانشآ  رت و  قثوم  شتیاور  یضر  دّیس  موحرم  : دیوگ یم  رفن  ود  نیا  مالک  رکذ 
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هدش رکذ  هدماین  هغالبلا  جهن  رد  هک  « هلیـسولا » هبطخ رد  زیمآ  تمکح  هلمج  نیا  هغالبلا  جـهن  مامت  باتک  رد  ،ج 4،ص 48 .) هغالبلا
(. ( ،ص 166 هغالبلا جهن  مامت  ) .تسا

كانرطخ ياه  هلمح 

شزرا یب  تسپ و  دارفا  راوگرزب و  تیصخش و  اب  دارفا  نایم  ياه  توافت  زا  یکی  هب  شزیمآ  تمکح  مالک  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
؛» يریس ماگنه  هب  تسپ  دارفا  هلمح  زا  یگنسرگ و  زاین و  ماگنه  هب  تیصخش  اب  دارفا  هلمح  زا  دیـسرتب  :» دیامرف یم  دنک و  یم  هراشا 

( . َِعبَش اَذِإ  ِمِیئَّللا  ،َو  َعاَج اَذِإ  ِمیِرَْکلا  ََهلْوَص  اوُرَذْحا  )

نارـسفم نایم  رد  یقیقح  يانعم  ای  تسا  دارم  نآ  ییانک  يانعم  هناـمیکح  تراـبع  نیا  رد  يریـس  یگنـسرگ و  زا  روظنم  هک  نیا  رد 
بیترت نیدب  دنا  هتسناد  ندش  عقاو  ملظ  راشف و  تحت  ای  زاین و  هنوگره  زا  هیانک  ار  یگنسرگ  یعمج  ؛ تسا وگ  تفگ و  هغالبلا  جهن 

مربم زاین  ای  دوش و  متس  اهنآ  هب  هک  دننز  یم  هلمح  هب  تسد  یماگنه  اهنت  تیـصخش  اب  راوگرزب و  دارفا  : دوش یم  نینچ  هلمج  يانعم 
دـیآ و یم  شوج  هب  اهنآ  تریغ  ناملاظ  لباقم  رد  عافد  دوخ و  قح  نتفرگ  يارب  تروص  نیا  رد  هک  دـننک  ادـیپ  تاـیح  همادا  يارب 

هانگ یب  دارفا  دننک و  یم  نایغط  دندرگ  راوس  شیوخ  دارم  رب  دنـسرب و  ییاون  هب  هک  یماگنه  نامیئل  یلو  ؛ دننک یم  يا  هناناج  هلمح 
.دنوش یم  تسم  ، يریس زا  سپ  هک  يا  هدنرد  تاناویح  نوچمه  دنهد  یم  رارق  هلمح  دروم  ار 

نآ تسا و  يریس  يانعم  هب  « عَبَش تسا و« یگنسرگ  ینعی  یقیقح  يانعم  نامه  هب  اجنیا  رد  « عوُج » دندقتعم رگید  یضعب  هک  یلاح  رد 
رب يا  هبرض  ادابم  دندروخ  یم  اذغ  رتمک  دربن  نادیم  هب  نتفر  زا  شیپ  تیصخش  اب  عاجـش و  دارفا  هک  دنناد  یم  هتکن  نیا  هب  هراشا  ار 

لوا ریـسفت  لاـح  ره  رد  دنتـسین و  نینچ  ناـمیئل  یلو  ؛ دوش ناـنآ  یگدنکفارـس  بجوم  دزیر و  نوریب  اذـغ  دوـش و  دراو  اـهنآ  مکش 
.دسر یم  رظن  هب  رت  بسانم 

ُرامِْحلا ُِربْصَی  امَّنإ  ٍْمیَض َو  َتْحَت  ُّرُْحلا  ُِربْصَی  ال  دیوگ : یم  برع  رعاش 

! دنک یم  ربص  هک  تسا  غالا  نیا.دنک  یمن  ربص  متس  ریز  رد  درمدازآ 

: دیوگ یم  زین  يرگید  رعاش 

اَدَّرَمَت َمیئَللا  َتمَرْکأ  َْتنأ  ْنإ  ُهَتَکَلَم َو  َمیرَکلا  َتمَرْکأ  َْتنأ  اذإ 

جهن حرش   ) . .دنک یم  یچیپرس  رتشیب )  ) ینک مارکا  ار  میئل  رگا  یلو  يوش  یم  وا  کلام  ینک  مارتحا  مارکا و  ار  میرک  صخـش  رگا 
. ( ،ج 18،ص 179 دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا 

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said the following: “Beware of the might of a noble person
when he is hungry and of an ignoble one when his belly is full.”{The person who feels

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 1494 

http://www.ghaemiyeh.com


ashamed and repentant after committing a sin and offers repentance before Allāh
remains safe from the penalty of that sin and deserves the reward of repentance. But
the person who, having done a virtuous deed, begins to feel his "superiority” over
others and becomes proud of his virtues thinks that he has no apprehension
whatever. Thus, he destroys his virtue and remains deprived of the reward of that
virtuous deed. Obviously, whoever has erased the shame of his sin by repentance will
be better than one who ruins his action by being proud of it without having repented. ?
The meaning is that a man of prestige and esteem never tolerates humiliation or
disgrace. If his honor is assailed, he will leap like a hungry lion and break away the
shackles of humiliation. If a low and narrow minded person is raised in status above
what he deserves, he will not be able to contain himself but, regarding himself very

.{ high, he will assail the status of others

اهلد شرافس  رد  : 50 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ِهیَلَع تَلَبقَأ  اَهَّفلَأَت  نَمَف  ٌهّیِشحَو  ِلاَجّرلا  ُبُوُلق  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

 . دنک ییورشوخ  هک  دنروآ  يور  یسک  هب  تسا ، نازیرگ  مدرم  ياه  لد  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 

يدیهش

.داهن ودب  يور  داد ، وخ  دوخ  هب  ار  نآ  هک  ره  تسا ، هدنمر  نادرم  ياهلد 

یلیبدرا

وا رب  دنروآ  ور  ار  اهنآ  تبحم  دروآ  تسدب  هک  ره  سپ  ترطف  بسحب  تسا  هدنمر  نادرم  ياهلد  دومرف  و 

یتیآ
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.دنهن يور  وا  هب  دروآ ، تسد  هب  ار  اهنآ  هک  ره  تسا ، هدنمر  نادرم  ياهلد  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . دنروآ يور  وا  هب  دیوج  تفلا  اهنآ  هب  سک  ره  ، تسا یشحو  نامدرم  ياهلد  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

اهتفلا بلط  نم  يا  هیلع ، تسنا  اـهفلات  نمف  دعبتـسی  ساـنلا و  نم  شحوتی  ربـلا  ناویح  هلزنمب  یه  يا  هیـشحو  لاـجرلا  بولق  هلوق  و 
.شیرق فالیال  هلوق  مهبولق و  هفلوملا  هنم  و  مالسالا ، یلع  هتفلات  لاقی : و  هتلوات ، هتلوا و  لاقی : امک  هتفلا  هتفلات و  لاقی : هتبحا ،

يردیک

مثیم نبا 

لـصا اجنیا  رد  ار  تشحو  مالـسلا ) هیلع   ) ماما دـنروآ .) یم  ور  يو  هب  دروآ  تسد  هب  ار  اهنآ  سک  ره  تسا ، هدـنمر  مدرم  ياـهلد  )
ییانشآ و روخ  رد  هک  تسا  یگناگیب  یـسونامان و  نآ  تشحو  تسا ، یباستکا  يرما  تفلا  سنا و  هک  تهج  نادب  تسا ، هداد  رارق 

.تسا نشور  ترابع  يانعم  .تسا  تفلا  سنا و 

دیدحلا یبا 

 . ِْهیَلَع ْتَلَْبقَأ  اَهَفَّلَأَت  ْنَمَف  ٌهَّیِشْحَو  ِلاَجِّرلا  ُبُوُلق  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

ینترجز و ام  اذإ  یـشحول  ینإ  رعاشلا و  لاق  هیلإ و  ناسحإلا  لثمب  رحلا  دبعتـسا  ام  رفن و  اسق  نم  لامتـسا و  نال  نم  مهلوق  لثم  اذـه 
.فولأل ینتفلأ  اذإ  ینإ 

مکثحب ردکف  یطخس  متثحبت  لیقع  نب  هرامع  لوق  امأف 

امنإ شحوتلا و  بولقلا  هعیبط  لصأ  لعج  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  نأل  لصألا  یف  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  لوق  فلاخی  داکیف 
امنإ همالـسلا و  وفـصلا و  سفنلا  هعیبط  لصأ  لعج  هرامع  ناسحإلا و  فلأـتلا و  وه  و  دربملل 1:29 ) . لماکلا  جراخ (  رمأل  لامتـست 

شاحیإلا هءاسإلا و  وه  و  دربملل 1:29 ) . لماکلا  جراخ (  رمأل  حمجت  ردکتت و 

یناشاک

تمـس هقباس ، بطخ  رد  نیا  قیقحت  ترطف و  بسح  هب  تسا  هدـنمر  نامدرم ، ياهلد  هیـشحو ) لاـجرلا  بولق  مالـسلا : هیلع  لاـق  (و 
تنوـعم و هب  وا  رب  دـنروآ  ور  هیلع ) تلبقا   ) ار اـهلد  نآ  تبحم ، تفلا و  هب  دروآ  تسد  هب  هک  یـسک  سپ  اـهفلات ) نمف  ) .تفاـی رکذ 

ترصن

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 1496 

http://www.ghaemiyeh.com


یلمآ

ینیوزق

.دندروآ وا  يوس  هب  ور  دنادرگ  مار  تفلا  هب  ینعی  .دنک  فلات  ار  اهنآ  هک  ره  هدنمر  تسا و  یشحو  نامدرم  ياهلد 

یجیهال

سنا دشاب ، یشحو  نادرم  ياهلد  هک  مالسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .هیلع » تلبقا  اهفلات  نمف  هیشحو ، لاجرلا  بولق  : » مالسلا هیلع  لاق  و 
.سک نآ  رب  دنروآور  اهنآ ، هب  ندرک  تبحم  ناسحا و  هب  اهنآ  اب  تفرگ  تفلا  هک  یسک  سپ  دنریگن ، یسک  اب 

ییوخ

عبطلاب و یندم  ناسنالا  نا  هیلع  ملاستملا  فورعملا  ینعملا : .حاحـص  یـشحو - دحاولا  ربلا ، ناویح  یه  شوحولا و  شحولا ) : ) هغللا
همالک حرـش  ولف  یـشحولا ، دض  یـسنالا  سنا و  نم  ذوخام  نالعف و  نزو  یلع  ناسنا  نا  یلع  رثکالا  و  سنالا ، عامتجالا و  یلا  لایم 

لاق نیحرشلا  یف  امک  بیلغتلا  باب  نم  ماقملا  یف  لاجرلا  رکذ  نا  یلع  ءانب  هیشحو  سانلا  بولق  نا  دوصقملا  ناک  مومعلا  هجو  یلع 
: یه لیقع و  نب  هرامع  رعش  لقن  دعب  یلزتعملا  لاق  و  هیلصا ، انه  هشحولا  لعج  مثیم : نبا 

اهریدغ اوفص  ناک  ردکت  مل  اذا  هرارقب *** هفطن  الا  سفنلا  ام  و 

و شحوتلا ، بولقلا  هعیبط  لصا  لعج  مالـسلا ) هیلع   ) ننموملاریما نال  لصالا ، یف  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما لوق  فلاـخی  داـکیف 
نم دهاشی  امل  و  عبطلاب ، یندم  هنوکل  فلاخم  هنال  لکشم  ناسنالا  یف  الـصا  شحوتلا  لعج  لوقا : .یهتنا  جراخ - رمال  لامتـست  امنا 
یلع ماللا  فلالا و  لمحب  سانلا  نم  ءامظعلا  لاجرلا  نم  دوصقملا  نا  رهاظلاف  ضعب  عم  مهـضعب  یقـالتلا  درجمب  لاـفطالا  ساـنیتسا 

.دنیارگ يوب  دنک  مار  ار  اهنآ  سک  ره  تسا ، هدنمر  نادرم  لد  همجرتلا : .ربدتف  یجراخلا  دهعلا 

تسوا اب  ناهج  دنک  شمار  هک  ره   *** تسا وهآ  نوچ  هدنمر  نادرم  لد 

يرتشوش

زهج مث  (: 548  ) هنـس یف  كانه  تناک  برع  عم  یبرغملا  نموملا  دـبع  بورح  یف  ریثالا ) نبا  لماک   ) یف لوقا : مالـسلا : هیلع  لاـق  و 
یلا برعلا  مهعبت  نودحوملا و  مهرجتـساف  مهفاعـضا - برعلا  ناک  و  سراف - فلا  نیثالث  یلع  دیزی  ام  نیدحوملا  نم  نموملا  دبع 

، لاـتق دـشا  اوـلتتقا  ناـعمجلا و  یقتلا  و  هبها ، ریغ  یلع  برعلا  نموـملا و  دـبع  رکـسع  مهیلع  لـمحف  فیطـش ، ضرا  یلا  اولـصو  نا 
ذخاـف مـعن ، ثاـثا و  دـلو و  لـها و  نـم  مـهل  اـم  عـیمج  برعلا  كرت  و  نیدـحوملا ، هرـصن  برعلا و  مازهنا  نـع  هـکرعملا  تلجناـف 

نم مهب  لکو  و  طایتحالا ، تحت  دالوالا  ءاسنلا و  كرت  هرکـسع و  یلع  لاومالا  عیمج  نموملا  دـبع  مسقف  کلذ ، عیمج  نودـحوملا 
هحیـسفلا و نکاـسملا  یف  مهلزنا  شکارم  یلا  هعم  اولـصو  اـملف  مهتنایـصب ، رما  مهجئاوحب و  موقی  مهمدـخی و  نم  نایـصخلا  مدـخلا 

هنا هنایصلا و  ظفحلا و  تحت  مهدالوا  مهءاسن و  نا  مهملعی  برعلا و  ءارما  بتاکی  نا  ادمحم  هنبا  رما  و  هعساولا ، تاقفنلا  مهل  يرجا 
مهءاسن و نموملا  دـبع  مهاطعاف  شکارم ، یلا  ریـسملا  یلا  اوعراس  برعلا  یلا  باتکلا  لصو  اـملف  .همارکلا  ناـمالا و  مهل  لذـب  دـق 
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هنبا هیالو  یلع  مهب  ناعتسا  و  ایفح ، مهب  ناک  هدنع و  اوماقا  کلذب و  مهبولق  قرتساف  هلیزج ، الاوما  مهاظعا  مهیلا و  نسحا  مهلاوما و 
یبا نبا  لاـق  و  (. 551  ) هنـس یف  هرکذنـس  ام  یلع  بولقلا ) یف  مالـسلا ) هیلع   ) همالک نوسمخلا - سماخلا و  لصفلا   ) دـهعلل دـمحم 
ینا ینترجز و  ام  اذا  یشحول  ینا  و  رعاشلا : لاق  .هیلا و  ناسحالا  لثمب  ناسنالا  دبعتسا  ام  و  رفن ، اسق  نم  و  لامتسا ، نال  نم  دیدحلا :

نیـشختلا ثبلی  مل  اهریمـض و  اوفـص  ناک  سفن  هلیخن  مکثحب  ردـکف  یطخـس  متثحبت  لیقع : نب  هرامع  لوق  اما  فولـال و  ینتفلا  اذا 
هیلع هلوق  فلاخی  داکیف  اهریدـغ  اوفـص  ناک  ردـکت  مل  اذا  هرارقب  هفطن  الا  سفنلا  اـم  اـهریرم و  رمتـسی  نا  اـهموق  یلع  همیرک  اـسفن 
لعج هرامع  و  ناسحالا ، فلاتلا و  وه  جراخ و  نم  رمال  لامتست  امنا  شحوتلا و  بولقلا  هعیبط  لصا  لعج  مالسلا  هیلع  هنال  مالـسلا ،
هیلع همالکل  هرامع  رعش  هفلاخم  نم  دیدحلا ) یبا  نبا   ) هلاق ام  تلق : .جراخ  رمال  ردکتت  امنا  همالـسلا و  وفـصلا و  سفنلا  هعیبط  لصا 
نمم هشحوتم  بولقلا  لوقی : نینموملاریماف  رخآ ، ماقم  یف  نینموملاریما  مالک  و  ماقم ، یف  هرامع  رعش  ناف  باوصلا ، فالخ  مالـسلا 

: لوقیف هرامع  اما  .هیلع و  تلبقا  لاـقملا ، لاـعفلا و  نسح  وا  لاـملا  لذـب  فورعملاـب و  اـهفلات  نم  و  اـهیلا ، اـعفن  لـصویال  هفرعتـال و 
هدوملاف ببس ، یلا  جاتحی  یش ء  لکف  ناحیحص ، امهالک  .هوادعلا و  طخسلا و  مدع  سوفنلا  یف  لصالا  ببس و  یلا  جاتحی  طخـسلا 

.نیینعملا نمضت  لوالا  هرعش  و  ببس ، یلا  جاتحت  هوادعلا  نا  امک  ببس  یلا  جاتحت 

هینغم

نیفـصی ثالث  ..كوبحی  سانلا  یلا  ببحت  (: ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  لاق  و  لـقعلا .) فصن  ددوتلا  : ) هیتـالا همکحلا  هلثم  و 
.اقافن کلذ  نوکی  نا ال  هطیرش  هیلا ) ءامسالا  بحاب  هوعدی  و  سلجملا ، یف  هل  عسوی  و  رشبلاب ، هاقلی  هیخال : ءرملا  دو 

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

یهارمه اب   ) ار اهنآ  هک  ره  سپ  دنرادن ) یئانشآ  مه  اب   ) تسا هدنمر  مدرم  ياهلد  تسا : هدومرف  اهلد ) شرافس  رد   ) مالسلا هیلع  ماما 
.دنروآ یمور  وا  هب  دروآ  تسد  هب  یتسود ) یکین و  و 

ینامز

یعامتجا هک  یناسک  دننک ، باختنا  قیفر  زاین  دح  رد  دننک  یم  یعـس  دنتـسه و  بلطاوزنا  نوگانوگ  ياهیتحاران  رثا  رد  مدرم  بلاغ 
تبسن دندومیپ و  یم  ناربمایپ  هک  یهار  نامه  دننک  یم  ذوفن  دوز  یلیخ  عامتجا  رد  دنوش  هجاوم  مدرم  اب  شوخ  قالخا  اب  دنـشاب و 

.دندوب نابرهم  هعماج  ناتسدریز و  هب 

يزاریش دمحم  دیس 

ناسحالا و نم  فلاتلا  بابـسا  یه  ناب  اهفلات ) نمف   ) ناسنالا نم  رفنتی  شحولاـک  يا  هیـشحو ) لاـجرلا  بولق  : ) مالـسلا هیلع  لاـق  و 
.هنم هرفنتم  تیقب  اهفلاتی  مل  نم  و  هعم ، تقداصت  و  هیلع ) تلبقا   ) هبشا ام  و  هشاشبلا ،
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يوسوم

لبقت نکل  هریثک و  زجاوح  هنیب  کنیب و  يرت  هب و  سنات  هفلات و ال  هفرعت ال  نمف ال  اهضعب  نع  هدیعب  اهنا  بولقلا  یف  لصالا  حرـشلا :
فیرطلا ثیدحلا  هبیطلا و  هملکلاب و  ناک  ءاوس  اهدحوی  اهعمجی و  ام  تدجو  اذا  سناتست  اهنیب و  امیف  یقتلت  اهـضعب و  یلع  سوفنلا 

 … حاترت اهضعب و  یلع  سوفنلا  لبقت  رومالا  هذه  لثمب  هناعالا و  و  هنسحلا ، هلماعملا  هحرفملا و  همسبلا  و 

یناقلاط

« .دروآ یم  ور  وا  هب  دیشخب  تفلا  نآ  هب  سک  ره  تسا ، هدنمر  نامدرم  لد  »

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

 . ِْهیَلَع ْتَلَْبقَأ  اَهَفَّلَأَت  ْنَمَف  ، ٌهَّیِشْحَو ِلاَجِّرلا  ُبُوُلق 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

دریگ سنا  اهنآ  اب  سکره  ، تسا هدنمر  یشحو و  اه  ناسنا  ياه  لد 

راربالا و عیبر  لوا  ءزج  رد  يافوتم 538 )  ) يرشخمز ار  زیمآ  تمکح  مالک  نیا  هنامیکح : راتفگ  دنـس  دننک . ( ! یم  وا  يوس  هب  ور 
هتفرگ یـضر  دّیـس  هغالبلا  جهن  زا  اهنآ  هک  دـیآ  یم  رظن  هب  دـیعب  دـنا و  هدروآ  كولملا  جارـس  باتک  رد  يافوتم 520 )  ) یشوطرط

نید بادآ  ماما  هک  تسا  هتـسناد  يا  هبطخ  ءزج  ار  هلمج  نیا  هغالبلا  جهن  مامت  باتک  رد  (. ،ج 4،ص 48 هغالبلا جهن  رداصم  ) .دنشاب
(.( ،ص 717 هغالبلا جهن  مامت  ) .دومرف شباحصا  هب  ار  ایند  و 

اه لد  ریخست  هار 

اه ناسنا  ياه  لد  :» دیامرف یم.دهد  یم  ناتـسود  بذـج  بلج و  اه و  لد  دیـص  يارب  یمهم  سرد  زیمآ  تمکح  مالک  نیا  رد  ماما 
( . ِْهیَلَع ْتَلَْبقَأ  اَهَفَّلَأَت  ْنَمَف  ، ٌهَّیِشْحَو ِلاَجِّرلا  ُبُوُلق  ( ؛» دننک یم  وا  يوس  هب  ور  دریگ  سنا  اهنآ  اب  سکره  تسا  هدنمر  یشحو و 

تبحم قیرط  زا  لباقم  فرط  رگا  یلو  ؛ دـنک یم  یگناگیب  ساسحا  یعون  دسانـش  یمن  هک  یناسک  هب  تبـسن  ، ناـسنا هکنیا  هب  هراـشا 
يا هلحم  رد  ای  رهش  رد  هزات  هک  یناسنا  يارب  بلطم  نیا  هغالبلا  جهن  ناحراش  زا  یضعب  هتفگ  هب.دوش  یم  مار  وا  ربارب  رد  دوش  دراو 

مالس و وا  اب  راب  دنچ  رگا  اما  دریگ  یم  هلصاف  شکیدزن  ناگیاسمه  زا  یتح  وا  تسا  سوسحم  ًالماک  دنیزگ  انکـس  دوش و  یم  دراو 
.دوش یم  مکحتسم  اهنآ  یتسود  هطبار  دنتسرفب  شیارب  يا  هیده  دنورب و  شرادید  هب  دننک و  کیلع 

تسرد.تسا یگرزب  هابتـشا  تسین  راگزاس  ناسنا  ندوب  عبتلاب  ّیندم  لصا  اب  زیمآ  تمکح  مالک  نیا  هک  دنا  هتـشادنپ  یـضعب  هچنآ 
حور نیمه  هیاس  رد  رـشب  اه  تیقفوم  اه و  تفرـشیپ  ماـمت  دـنک و  یگدـنز  اـهنت  دـناوت  یمن  دراد و  یعاـمتجا  حور  ًاـتاذ  ناـسنا  هک 
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تفلا ؛ دریگب تفلا  وا  اب  دـنک و  یتسود  تبحم و  راهظا  يا  هتخانـشان  درف  ره  ربارب  رد  هک  تسین  انعم  نادـب  نیا  یلو  ؛ تسا یعامتجا 
تقیقح نیا  هب  مالسلا  هیلع  ماما  رظن  دهاوخ و  یم  یتامدقم  زین  ینمـشد  توادع و  هک  هنوگ  نامه  دراد  تامدقم  هب  جایتحا  نتفرگ 

: فورعم راتفگ  رد  هدش و  دراو  زین  يرگید  تایاور  رد  هک  تسا 

.تسا سکعنم  « تسا ناسحا  هدنب  ناسنا  ِناسْحْإلا ؛ ُدیبَع  ُناْسنْإلا  »

ٌفُولََال ینَتْفَّلأ  اذإ  ّینإ  ینَتْرَجَز َو  ام  اذإ  ٌّیِشْحََول  ّینإ  َو  دیوگ : یم  زین  برع  رعاش 

.مریگ یم  تفلا  وت  اب  ییآ  رد  تفلا  رد  زا  هک  یماگنه  یلو  موش  یم  هدیمر  وت  زا  نم  ینک  يرود  نم  زا  هک  یماگنه 

دنا هتفریذپ  ار  ریسفت  نیا  بولق  ندوب  یشحو  ای  ناسنا  ندوب  « عبطلاب ٌّیندم  » لکشم ندشن  لح  هطساو  هب  حورش  زا  یـضعب  رد  هک  نیا 
رهاظ اریز  ، دـسر یم  رظن  هب  یتسردان  ریـسفت  ، دـنا عامتجا  ِدـنمتردق  گرزب و  دارفا  هکلب  دنتـسین  اه  ناـسنا  همه  « لاـجر » زا روظنم  هک 

.یکدنا هورگ  هن  تساه  ناسنا  بلغا  ای  همه  هب  هراشا  ترابع 

: دومرف هک  هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  هک  تسا  یثیدح  نخس  نیا  دهاش 

هس ِْهَیلِإ ؛ ِءاَمْسَْألا  ِّبَحَِأب  ُهوُعْدَی  ِْهَیلِإ َو  َسَلَج  اَذِإ  ِسِلْجَْملا  ِیف  َُهل  ُعِّسَُوی  ُهَیَِقل َو  اَذِإ  ِرُْشْبلِاب  ُهاَْقلَی  ِِملْـسُْملا  ِهیِخَِأل  ِءْرَْملا  َّدُو  َنیِفُْـصی  ٌثاََلث  »
بسانم ياج  سلجم  رد  دوش و  وربور  وا  اب  هداشگ  هرهچ  اب  دشخب  یم  افص  شا  ینید  ردارب  هب  تبسن  ار  ناسنا  تبحم  هک  تسا  زیچ 

. ( ،ج 2،ص 643،ح 3 یفاک «. ) . دنزب ادص  شیاه  مان  نیرت  بوبحم  هب  ار  وا  دهد و  وا  هب 

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said the following: “People's hearts are like wild beasts. If
someone tries to tame them, they will pounce back on him.”{This statement confirms
the theory that by nature, human hearts love wildness and that the feeling of love and
affection in them is an acquired attribute. Consequently, when elements and causes
of love and affection crop up, they are tamed. But when these elements disappear, or
when the feelings of hatred are created against them, people return to wildness and
thereafter return to the path of love and affection but with a great deal of difficulty.
Do not tease the heart because it is a wild bird. If once it flies away, it will come down

.{ with a great deal of difficulty, if at all

477 ص :
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هراشا
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هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

َكّدَج َكَدَعسَأ  اَم  ٌرُوتسَم  َُکبیَع  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

 . تسا ناهنپ  دشاب ، گنهامه  وت  اب  راگزور  هک  هاگ  نآ  ات  وت  بیع  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 

يدیهش

.تسا نابات  تتخب  هراتس  هک  نادنچ  تسا  ناهن  وت  بیع 

یلیبدرا

وت تخب  یئوکین  دنکیم  يرای  هک  ماد  ام  تسا  هدیشوپ  وت  بیع  دومرف  و 

یتیآ

.تسوت دعاسم  تخب  ات  تسا  هدیشوپ  وت  بیع  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . دنک تدعاسم  ار  وت  تمعن  تلود و  هک  یتقو  ات  تسا  هدیشوپ  تبیع  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

: دـجلا .مهدـنع و  رـسلا  کهتنم  ریقفلا  و  سانلا ، دـنع  کبیاعم  رهظت  اینغ ال  تمد  ام  يا  كدـج  كدعـسا  ام  روتـسم  کبیع  هلوق  و 
.تخبلا

يردیک

تلز اذاف  كراوع  نیعافد  ریثی  و ال  کیف ، دحا  نعطی  ثیحب ال  تخب  فیلح  اظوفحم  اینغ  تمد  ام  يا  كدج ، كدعـسا  ام  روتـسم 
.سانلا بادآ  اذکه  موالمل ، یمرم  ترص  مدق  کب 
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مثیم نبا 

بابـسا ندـمآ  مهارف  یتخبـشوخ و  ینعی  دـجلا ، هداعـس  تسا .) وت  رای  یتخب  کین  هک  یتقو  ات  تسا ، ناهنپ  مدرم  دـید  زا  وت  بیع  )
هتسباو اهنآ  ندنام  هدیشوپ  ماود  و  تسوا ، ياهیتسپ  اهبیع و  ندنام  هدیشوپ  یمدآ  حلاصم  هلمج ي  زا  و  ناسنا ، هرابرد ي  تحلـصم 

.تسا تحلصم  لیاسو  بابسا و  ماود  هب 

دیدحلا یبا 

 . َكُّدَج َكَدَعْسَأ  اَم  ٌرُوتْسَم  َُکْبیَع  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اذإ دتولا و  یلع  هجاجدـلا  تضاب  تخبلا  لبقأ  اذإ  مهـضعب  مالک  نم  هانعم و  ققحتی  مل  نآلا  یلإ  اورثکأف و  دـجلا  یف  سانلا  لاق  دـق 
.سمشلا یف  نواهلا  رعسأ  تخبلا  ربدأ 

.ابر یعدیف  رجحلا  ظحلتل  هداعسلا  نإ  ءامکحلا  مالک  نم  و 

دـشنی اناسنإ  عمـس  هنأ  اهتلمج  نم  بتکلا  اهیف  فنـص  دـق  ادـج  هریثک  ههلب  هلفغت و  یلع  هلادـلا  صاصجلا  نبا  رداون  نایح  وبأ  لاق  و 
تناک اذه و  نم  فرظأ  هبیجع  ءایـشأ  ریخب و  الإ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  هامح  اورکذت  لاق ال  کلذ و  رکنأف  دـنه  رکذ  هیف  ابیـسن 

نأ یتح  کلذ  نم  نوبجعی  ساـنلا  ناـکف  ناـیح  وبأ  لاـق  اـهلثم  نوراـقل  عمتجی  مل  یتلا  هلاومأ  هرثک  لاـثمألا و  اـهب  برـضت  هتداـعس 
نیب دضتعملا و  نیب  لاحلا  محلأ  يذلا  وه  هنأ  سانلا و  مزحأ  سانلا و  لقعأ  صاصجلا  نبا  نإ  نولوقی  اوناک  دادغب  خویش  نم  هعامج 

هیوراـمخ تنب  يدـنلا  رطق  بطخ  غـلبم و  نسحأ  نیتـهجلا  نم  غـلب  هبیجع و  هرافـس  اـمهنیب  رفـس  نوـلوط و  نب  دـمحأ  نب  هیوراـمخ 
صقنلا هلبلا و  رهظی  لـهاجتی و  لـفاغتی و  نأ  دـصقی  ناـک  هنکل  بیترت و  یلعأ  هـجو و  لـمجأ  یلع  رـصم  نـم  اـهزهج  دـضتعملل و 

.ءادعألا دسح  لامکلا و  نیع  هنع  عفدی  هتمعن و  هب  سرحی  هلام و  کلذب  یقبتسی 

هراتخا ام  هیأر  هباصإ  هلامک و  هلقع و  همزح و  عم  دضتعملا  نإف  احیحـص  ءالؤه  هلاق  ام  نظأ  يرـصبلا  ناسغ  یبأل  تلق  نایح  وبأ  لاق 
نأ زوجی  ناک  له  هنامز و  نم  یـضم  امیف  هنم  دهوش  دق  ام  ریظن  همایأ  نم  هلبقتـسی  هیتأی و  امیف  هنم  وجرملا  الإ و  حلـصلا  هرافـسلل و 

بیع رتسی  قرخألا و  لاح  خسنی  دجلا  نإ  ناسغ  وبأ  لاقف  قرخأ  هرافس  قمحأ و  هلاسرب  دتشا  مظاعت و  هداسف و  مقافت  دق  رمأ  حلـصی 
هبحاصل و ءالقعلا  مدختـسی  دجلا  هیعـسب و  حاجنلا  هیأرب و  هحـصلا  هقطنمب و  باوصلا  برقی  خطلتملا و  ضرع  نع  بذـی  قمحألا و 
قمحلا و هلئاغ  هافک  هدـج  نکل  یکح و  ثدـح و  يور و  لیق و  ام  یلع  صاصجلا  نبا  هبلاـطم و  یف  مهراـکفأ  مهءارآ و  لمعتـسی 
ام هلهجب  بیصی  دق  لهاجلا  نأ  تملعل  دجلا  هقراف  اذإ  هعاطقنا  هیتأت و  ءوس  هفسعت و  لقاعلا و  طبخ  تفرع  ول  قرخلا و  بقاوع  هامح 

.هنامرح عم  هملعب  ملاعلا  بیصی  ال 

هرابع هنع  یل  سیل  لاقف  اهلک  لاوحألا ) .» :» د ماکحألا (  هذـه  هیلع  تقلع  يذـلا  ینعملا  اذـه  ام  دـجلا و  امف  هل  تلقف  نایح  وبأ  لاـق 
عمس عمـس ) .» دق  و  :» ا اذهل (  ریبکلا و  ریغـصلا و  نم  ضیرعلا  عامـسلا  هبرجتلا و  رابتعالاب و  هتدفتـسا  فاش  ملع  هب  یل  نکل  هنیعم و 

دودجلا يوذ  هب  مدخت  القع  کقزر  لوقعلا و ال  ووذ  هیلع  کمدخی  ادج  هللا  کقزر  هل  لوقتف  اهل  انبا  صقرت  بارعألا  نم  هأرما  نم 

یناشاک
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تخب ییوکین  ار  وت  دنک  یم  يرای  هک  مادام  كدج ) كدعسا  ام   ) تسا هدش  هدیشوپ  وت  بیع  روتـسم ) کبیع  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
، رباـکا كولم و  بویع  اذـهل  ار و  اـهبیع  دـناشوپ  یم  يویند  بابـسا  تقفاوم  يرگناوت و  اـنغ و  هک  اریز  حـلاطم  بابـسا  قفاوت  وت و 

فده ار  دوخ  بحاص  دندومن و  خر  افخ  هدرپ  زا  بویع  دندش ، دوقفم  اهنآ  نوچ  .ریبک و  دشاب و  ریثک  هچرگاو  دوش  یمن  روکذـم 
دنتخاس تمالم  نعط و  ریت 

یلمآ

ینیوزق

وا بویع  دوش  رگناوت  صخش  نوچ  دومرف  هچنانچ  تمعن  زان و  تلود و  تخب و  ار  وت  دنک  تدعاسم  هک  مادام  تسا  ناهنپ  وت  بیع 
بویع یطغی  تسا  باـب  نیا  رد  ناوید )  ) رد تیب  ود  نیا  .دـنهن و  وا  رب  ار  نارگید  بویع  ددرگ  ریقف  نوـچ  و  دـندنب ، نارگید  رب  ار 

بیبل وه  ماوقالا و  هقمحف  هلام  هلق  ءرملا  لقعب  يرزی  بوذک و  وه  لاق و  امیف  قدصف  هلام  هرثک  ءرملا 

یجیهال

هک یمادام  اهرظن  زا  تسا  ناهنپ  وت  بیع  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .كدج » كدعـسا  ام  روتـسم ، کبیع  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
.تسا وت  اب  ایند  تلود  هک  یمادام  ینعی  وت ، يایند  تلود  بیصن  ظح و  ار  وت  دراد  تخبکین 

ییوخ

.كدج دعسا  هلمج  یلا  فاضم  مهبم  نامز  فرظ  هیمسا  ام ، هظفل  بارعالا : .دجنملا  ظحلا - دجلا )  ) ادیعس هلعج  هللا  هدعسا ) : ) هغللا
ابیع و ناک  ام  ناسنالا  بکترا  اذا  هناف  سانلا ، نم  رتسلا  ءافخالاب و  رارتغالا  مدع  بویعلا و  هجلاعم  یلع  ثحلا  وه  دوصقملا  ینعملا :

.تسا نابنج  تتخب  ات  تسا  ناهن  تبیع  همجرتلا : .هرایتخاب  سیل  يذلا  تخبلا  ظحلا و  قیرط  نم  الا  هرتس  یلع  ردقی  الف  هصقنم 

تخرد رب  هدز  مرک  رمث  نوچ   *** تخب يرای  هب  تسا  ناهن  بیع 

يرتشوش

ینغلا اذ  عفنیال  يا : دـجلا  کنم  دـجلا  اذ  عفنیـال  ءاعدـلا و  یف  و  تخبلا ، ظـحلا و  دـجلا  حاحـصلا )  ) یف لوقا : مالـسلا : هیلع  لاـق  و 
مالکلا کلذ  اولاق  نجلا  نا  انرابخا  یف  .هانغ و  لیق  و  هتمظع ، يا  انبر ) دج  یلاعت   ) یلاعت هلوق  و  كدـنع ، يا  کنم  و  ءانغ ، كدـنع 

نوسمخلا یناثلا و  لصفلا   ) .اولاق ینعمب  دجلا  نع  انبر  یلاعت  و  تخبلا ، ظحلا و  دجلاب  اودارا  مهنا  دـبالف  مهنع  یلاعت  هاکحف  .هلاهج 
بیع و لک  رتسی  ظحلا  تیار  لیتف  نم  هشیعملا  یف  ینغاب  ظح  ریغب  بیبللا  بلاـم  و  دـجلا : یف  لـیق  اـمم  و  راـبدالا ) لاـبقالا و  یف  - 

اذا ریداـقملا  نا  اـضیا : .ظوظحلا  نم  لوقعلا  تاـهیه  لـصالا و  و  بلق ، ریخـالا  عارـصملا  یف  و  تلق : لوـقعلا  نم  ظوـظحلا  تاـهیه 
یجری ام  شخاف  الا  اضیا : رئاض  یـش ء  لکف  تددـح  اذا  عفان و  یـش ء  لکف  تددـج  اذا  و  اضیا : مزاحلاب  زجاـعلا  تقحلا  تدـعاس 

: دیدحلا یبا  نبا  لاق  عفان و  دعـسلا  عم  الارئاض  رئاض و ال  سحنلا  عمالا  عفان  الف  عفار  كدجو  یـشخی  ام  شختال  طباه و  كدـجو 
تخبلا ربدا  اذا  دتولا و  یلع  هجاجدـلا  تضاب  تخبلا  لبقا  اذا  مهـضعب  مالک  نم  و  هانعم ، ققحتی  مل  نالا  یلاو  دـجلا  یف  سانلا  رثکا 
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عدیف رجحلا  ظحلتل  هداعسلا  نا  ءامکحلا : مالک  نم  .سمشلا و  یف  نواهلا  رغشنا 

عمـس هنا  اهتلمج  نم  و  بتکلا ، اهیف  فنـص  دـق  ادـج ، هریثک  ههلب  هلفغت و  یلع  هلادـلا  صاصجلا  نبا  رداون  نایح : وبا  لاـق  .اـبر و  ي 
یناثلا و لصفلا   ) تناک و  اذـه ، نم  فرظا  هبیجع  ءایـشا  .ریخب و  الا  یبنلا  هاـمح  اورکذـتال  لاـقف : دـنه  رکذ  هیف  ابیـسن  دـشنی  اـناسنا 

نم نوبجعی  سانلا  ناکف  اهلثم ، نوراقل  عمجی  مل  یتلا  هلاوما  هرثک  لاثمالا و  اهب  برـضت  هتداعـس  رابدالا ) لاـبقالا و  یف  نوسمخلا - 
نیب لاحلا  محلا  يذـلا  وه  هنا  و  مهمزحا ، سانلا و  لقعا  صاصجلا  نبا  نا  نولوقی  اوناک  دادـغب  خویـش  نم  هعاـمج  نا  یتح  کـلذ ،
تنب يدـنلا  رطق  بطخ  غلبم ، نسحا  نیتهجلا  نم  غلب  هبیجع و  هرافـس  امهنیب  رفـس  نولوط و  نب  دـمحا  نب  هیورامخ  نیب  دـضتعملا و 

هلبلا و رهظی  لهاجتی و  لـفاغتی و  نا  دـصقی  ناـک  هنکلو  بیترت ، یلعا  هجو و  لـمجا  یلع  رـصم  نم  اـهزهج  دـضتعملل و  هیوراـمخ 
هلاق ام  نظا  يرـصبلا : ناسغ  یبال  تلقف  نایعالا ، دـسح  لامکلا و  نیع  هنع  عفدـی  هتمعن و  هب  سرحی  هلام و  کلذـب  یقبتـسی  صقنلا 

هیتای و امیف  هنم  وجرملا  الا و  حلـصلا  هرافـسلل و  هراتخا  ام  هیار  هباـصا  هلاـمک و  هلقع و  همزح و  عم  دـضتعملا  ناـف  احیحـص ، ءـالوه 
هرافس قمحا و  هلاسرب  هداسف  مقافت  دق  ارما  حلصی  نا  زوجی  ناک  له  و  هنامز ، نم  یضم  امیف  هنم  دهوش  دق  ام  ریظن  همایا  نم  هلبقتسی 

هقطنمب و باوصلا : برقی  خطلملا و  ضرع  نع  بذـی  قمحالا و  بیع  رتسی  قرخالا و  لاح  خلـسنی  دـجلا  نا  ناسغوبا : لاقف  .قرخا 
یلع صاصجلا  نبا  نا  و  هبلاطم ، یف  مهراکفا  مهءارآ و  لمعتسی  هبحاصل و  ءالقعلا  مدختسی  دجلا  و  هیعـسب ، حاجنلا  هیارب و  هحـصلا 

ام هلهجب  بیـصی  دـق  دـجلا  نا  تملعل  دـجلا  هقراـف  اذا  لـقاعلا  طـبخ  تفرع  ول  و  قمحلا ، هلئاـغ  هاـفک  هدـج  نکلو  یکح  لـیق و  اـم 
هبرجتلاب و هتدفتسا  فاش و  ملع  هب  یل  نکلو  هنیعم  هرابع  هنع  یل  سیل  لاقف : دجلا ؟ امف  هل : تلقف  .هنامرح  عم  هملعب  ملاعلا  بیـصیال 
وذ و هیلع  کمدـخی  ادـج  هللا  کقزر  لوقت : اهل و  اـنبا  صقرت  بارعـالا  نم  هارما  تعمـس  و  ریبکلا ، ریغـصلا و  نم  ضیرعلا  عامـسلا 

.دودجلا يوذ  هب  مدخت  القع  کقزر  و ال  لوقعلا ،

هینغم

نم اهلالخ ال  نم  ءایـشالا  یلا  نورظنی  ثیح  اهئانبا  دنع  بونذـلا  رفغت  بویعلا و  رتست  یه  و  ایندـلا ، لابقا  ینغلا و  انه  دـجلاب  دارملا 
فعضلا و  القع ، هنم  لهجلا  اوار  امبر  و  هلخب ، هنبج و  و  هلهج ، هرذه و  مهنیعا  نع  رتس  اهنم  یـش ء  هدی  یف  ناک  نمف  لقعلا ، لالخ 

.هریغ نساحم  هتراعا  دحا  یلع  ایندلا  تلبقا  اذا  همکحلا 8 : یف  مامالا  لوق  حرشلا  عم  مدقت  .هغالب و  رذهلا  و  املح ،

هدبع

کیلع هلبقم  ایندلا  تماد  ام  يا  ظحلا  حتفلاب  دجلا  كدج : كدعسا  ام  … 

يرفعج

مالسالا ضیف 

هرهب بیصن و  هک  یمادام  تسا  ناهنپ  اه ) هدید  زا   ) وت بیع  تسا : هدومرف  دروآ ) ور  وا  هب  ایند  هک  یـسک  هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
ات دوش  یمن  هتفگ  دـشاب  رایـسب  هچ  رگا  ناگرزب  ناهاشداپ و  ياهیتشز  ور  نیا  زا  .دـشاب و  هارمه  وت  اب  ایند   ) دراد تخبکین  ار  وت  تا 

(. دنادرگرب ور  اهنآ  زا  ایند  ای  دنوش  دوبان 
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ینامز

دنچ تسا ، هیراع  هب  یـسک  تسد  رد  زور  ره  تسا )، شدرگ  رد  نآ  نیا و  تسد  رد  تورث  تردـق ، راـگزور ، : ) دـیامرف یم  ادـخ 
اناد نیاربانب  .ددرگ  یم  راکـشآ  اهبیع  تشگرب ، خرچ  یتقو  یلو  دـنام  یم  هدیـشوپ  تیاه  بیع  دوب  تعفن  هب  راگزور  هک  یحاـبص 

.دشاب مه  یتخدب  زور  رکف  هب  تردق  ماگنه  هب  هک  تسا  یسک 

يزاریش دمحم  دیس 

ناسنالا ظح  ماد  امف  کظح  يا  كدـج ) كدعـسا  ام   ) هنورهظی هنوفرعی و ال  سانلا ال  يدـل  روتـسم ) کـبیع  : ) مالـسلا هیلع  لاـق  و 
.سانلا دنع  رهشت  و  هنسلالاب ، رکذت  هبویع  ناف  هظح ، هفلاخ  اذا  اما  بیعب ، رکذی  ال  هل ، فلاخم 

يوسوم

راهظا نم  نمام  یف  تناف  هینغ  كایند  هلبقم و  کمایا  ادیعس و  کظح  ماد  ام  حرـشلا : .ظحلا  دجلا : .ادیعـس  هلعج  هللا : هدعـسا  هغللا :
: اولاق یع  نع  ظحلا  بحاص  تکس  ول  امک  سانلا  ضعب  دنع  نساحم  یلا  بویعلا  لوحتت  امبر  لب  هروتـسم  یقبتـس  اهنا  کبویع … 

نامزلا رثع  اذا  اما  .دوجو و  مرک  اولاق : یـش ء  یف  فرـسا  نا  سانلا و  میلعت  دارا  دـصتقا و  اولاـق : یـشب ء  لـخب  نا  تکـس و  همکحل 
.بیاعم حئابق و  یلا  هبیطلا  لامعالا  تائیس و  تانسحلا  لوحتتف  يربکلا  هماطلا  نوکت  اهدنع  قیرطلا  یف  ظحلا  طقسف 

یناقلاط

« .دوب دهاوخ  هدیشوپ  وت  بیع  دنک  يرای  ار  وت  تخب  هک  یماگنه  ات  »

نوچ تسا  هتفگ  مدرم  زا  یکی  تسا ، هدشن  قیقحت  نآ  ینعم  هراب  رد  نونک  ات  دنا و  هتفگ  نخـس  رایـسب  مدرم  لابقا  تخب و  هراب  رد 
نامیکح نخـس  زا  و  دکرت ، یم  باتفآ  رد  یگنـس  نواه  ددرگرب  تخب  نوچ  دنهن و  یم  مخت  خـیم  يور  نایکام  دروآ ، يور  تخب 

.دنناوخ یم  راگدرورپ  ار  وا  هک  دریگ  یم  رب  رد  نانچ  ار  یگنس  تخب  هک  تسا 

هب تسا  دایز  رایسب  تسوا ، يدرخبان  یندوک و  هناشن  هدز و  رـس  صاصج  نبا  زا  هک  يزیگنا  تفگـش  ياهراک  دیوگ : یم  نایح  وبا 
دنه مان  نآ  رد  هک  دناوخ  یم  يا  هناقشاع  لزغ  یسک  دینـش  هکنآ  هلمج  زا  .تسا  هدش  فینـصت  ییاهباتک  هراب  نآ  رد  هک  يا  هنوگ 

مه نیا  زا  رت  فیرظ  ياهزیچ  .دینکم  دای  یکین  هب  زج  ار  ربمایپ  نادنواشیوخ  تفگ : تسناد و  تشز  رایسب  يراک  ار  نآ  دوب ، هدمآ 
هزادـنا نآ  مه  نوراق  يارب  هک  دوب  نانچ  وا  لاوما  دوب و  لثملا  برـض  مه  وا  تداعـس  تخب و  لاح  نیع  رد  تسا ، هدـش  لـقن  وا  زا 

.دوب هدماین  درگ 

نبا دنتفگ : یم  دادغب  نادرم  لماک  زا  یهورگ  هک  دوب  هدش  نانچ  دندرک و  یم  تفگـش  عوضوم  نیا  زا  مدرم  دـیوگ : یم  نایح  وبا 
ار نولوط  نب  دمحا  نب  هیورامخ  دضتعم و  نایم  ترودـک  تسناوت  هک  دوب  ومه  و  تسا ، مدرم  رت  لقاع  رت و  شیدـنا  رود  صاصج 

هیورامخ رتخد  يدنلا  رطق  زا  تفای و  قیفوت  يا  هدیدنـسپ  رایـسب  زرط  هب  دیدرگ و  ود  نآ  نایم  ترافـس  راد  هدهع  دزاس و  فرط  رب 
هب رهاـظت  صاـصج  نبا  یلو  .درک  لیـسگ  دادـغب  هب  تروـص  بیترت و  نیرتـهب  هب  رـصم  زا  ار  وا  درک و  يراگتـساوخ  دـضتعم  يارب 
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نارظن و گـنت  مشچ  دـنک و  يرادـساپ  ار  شیوخ  تمعن  لاوما و  هلیـسو  نادـب  اـت  درک  یم  یلقع  مک  تهـالب و  تلفغ و  یناداـن و 
.دنک عفد  شیوخ  زا  ار  نانمشد  کشر 

اریز تسا  تسرد  دـنیوگ  یم  دادـغب  نادرم  لماک  هچنآ  هک  منک  یم  نامگ  نینچ  متفگ  يرـصب  ناسغ  وبا  هب  دـیوگ : یم  ناـیح  وبا 
حلص هراب  رد  هرکاذم  ترافس و  يارب  ار  وا  تروص  نآ  ریغ  رد  دوخ ، یشیدنا  تسرد  لامک و  لقع و  مزح و  اب  یسابع  دضتعم 

گرزب ياهراک  مه  وا  هتـشذگ  زا  دـب  ـال  تسا و  هتـشاد  داـمتعا  وا  هدـنیآ  ياـهراک  هب  تبـسن  هک  تسا  مولعم  درک و  یمن  باـختنا 
ندوک و یصخش  نداتسرف  اب  تسا  هدش  راوشد  تخـس  هدیـشک و  یهابت  هب  هک  يراک  تسا  نکمم  رگم  هنرگ  تسا و  هدش  هدهاشم 

بیع دـنک و  یم  نوگرگد  ار  درخبان  لاوحا  لابقا ، تخب و  لاـح  ره  هب  تفگ : ناـسغ  وبا  دـماجنا  حالـصا  هب  درخیب  يدرم  تراـفس 
دنک یم  ءاقلا  نشور  يأر  وا  رکف  هب  تسرد و  نخس  وا  نابز  هب  .دنک  یم  عافد  نادان  هلفس و  يوربآ  زا  دراد و  یم  هدیشوپ  ار  قمحا 

هک یـسک  دروآ و  یم  رد  مادختـسا  هـب  ار  نـالقاع  هـک  تـسا  ناـنچ  لاـبقا  تـخب و  دـهد و  یم  رارق  شخب  هجیتـن  ار  وا  شـشوک  و 
نبا .دریگ  یم  راـک  هب  دوـخ  بلاـطم  ندروآ  رب  رد  ار  نادنمـشناد  نـالقاع و  راـکفا  ءارآ و  همه  تسوا  راـی  لاـبقا  تسا و  تخبکین 

ار وا  يدرخباـن  راـثآ  تقاـمح و  وا  لاـبقا  تخب و  یلو  تسا ، هدـش  تیاـکح  دـنا و  هتفگ  هک  تسا  هدوب  هنوگ  ناـمه  مه  صاـصج 
تـسناد یهاوخ  دوش ، یم  ندوب  مورحم  هابتـشا و  یتخـس و  راتفرگ  لابقا  یب  دنمدرخ  هنوگچ  هک  ینادـب  رگا  و  تسا ، هدرک  تیافک 

.دسر یمن  نآ  هب  دوخ  ملع  هانپ  رد  ملاع  هک  دسر  یم  ییاهزیچ  هب  لابقا  شوخ  نادان  صخش  هک 

یترابع تفگ : تسا  هتـسباو  نآ  رب  ماکحا  نیا  همه  هک  تسیچ  لابقا  تخب و  نیا  متفگ : يرـصب  ناسغ  وبا  هب  دـیوگ : یم  ناـیح  وبا 
ببس نیمه  هب  و  مراد ، یفاک  ملع  نآ  هب  گرزب  کچوک و  زا  ندینش  هبرجت و  رابتعا و  هار  زا  یلو  مرادن  منک  نایب  ار  نآ  مناوتب  هک 

یلابقا تخب و  وت  هب  دنوادخ  تفگ : یم  نخس  نینچ  شیارب  دنادرگ ، یم  ار  شیوخ  كرـسپ  نوچ  هک  دش  هدینـش  بارعا  زا  ینز  زا 
.یشاب ناتخب  کین  راکتمدخ  هلیسو  نادب  هک  دهد  یلقع  هکنیا  هن  دنشاب  وت  راکتمدخ  نآ  هانپ  رد  نادنمدرخ  هک  دیامرف  ینازرا 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

 . َكُّدَج َكَدَعْسَأ  اَم  ٌرُوتْسَم  َُکْبیَع 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

! دراد لابقا  وت  هب  ایند  یتقو  ات  تسا  ناهنپ  اه ) مشچ  زا   ) وت بیع 

نیا يارب  رداصم  باتک  هدنـسیون  هک  یعبنم  اهنت  هنامیکح : راتفگ  دنـس  دوش .( .) یم  راکـشآ  وت  بویع  دـنک  تشپ  اـیند  هک  نیمه  )
،ج هغالبلا جهن  رداصم  ) .تسا يرشخمز  تنس  لها  فورعم  دنمشناد  راربالا  عیبر  هدرک  رکذ  هغالبلا  جهن  زج  هب  ماما  هنامیکح  هلمج 

هغالبلا جهن  رد  هبطخ  نیا   ) تسا هدـش  رکذ  هلیـسو  هبطخ  يال  هبال  رد  هنامیکح  هلمج  نیا  هغالبلا  جـهن  مامت  باتک  رد  4،ص 48 .)
رد هلمج  نیا  هک  دوش  یم  نشور  یفاک  هب  هعجارم  اب  هک  یلاح  رد  هدـش  لقن  یفاک  متـشه  دـلج  زا  ماـمت  باـتک  رد  تسا و  هدـماین 
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(. تسا هدروآ  اجک  زا  ار  نآ  هغالبلا  جـهن  مامت  باتک  تسین  مولعم  تسا و  هدـش  رکذ  نآ  زا  دـعب  ياـه  هلمج  دـنچره  ، تسین اـجنآ 
مه نادنمشناد  زا  يرگید  بتک  رد  يرشخمز  راربالا  عیبر  باتک  رب  هوالع  هتفگ  شیپ  هنامیکح  هلمج  ،ص 166 .) هغالبلا جهن  مامت  )

 ( .تسا هدمآ  زین  وا  زا  دعب  ای  يرشخمز  رصع 

ناهنپ بویع 

ایند یتقو  ات  تسا  ناهنپ  اه ) مشچ  زا   ) وت بیع  :» دیامرف یم  هدرک  یمهم  هتکن  هب  هراشا  شا  هنامیکح  راتفگ  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
( . َكُّدَج َكَدَعْسَأ  اَم  ٌرُوتْسَم  َُکْبیَع  « ) دراد لابقا  وت  هب 

ياـنعم هـب  تـسا و  رظاـن  نآ  هـب  اـنِّبَر » ُّدـَـج  یلاـعَت  ُهَّنَأ   » هفیرــش هـیآ  هـک  ، تـمظع : هـلمج زا  دراد  يداــیز  یناــعم  تـغل  رد  « ّدـَـج »
یم ریبعت  سناش  تخب و  هب  نآ  زا  یهاگ  هک  تسا  يویند  بیـصن  هرهب و  نامه  هب  هراـشا  ـالاب  هلمج  رد.تخب  تمعن و  ، بیـصن ، هرهب

.دوش

: تسا هدومرف  هراشا  هتکن  دنچ  هب  هاتوک  ترابع  نیا  رد  عقاو  رد  ماما 

دننک یم  یفرعم  نسُح  ار  بیع  یهاگ  هکلب  ، دنراپس یم  یشومارف  هب  ار  وا  بویع  مامت  دنک  لابقا  یـسک  هب  ایند  هک  یماگنه  تسخن 
هابتشا نیا  دنرمش و  یم  بیع  یهاگ  هکلب  ، دنریگ یم  هدیدان  ار  وا  هتسجرب  تافص  دنک  تشپ  یسک  هب  ایند  هک  یماگنه  ، سکع هب  و 

.دنا نآ  راتفرگ  مدرم  زا  يرایسب  هک  تسا  یگرزب 

ناهنپ ایند  لابقا  ببـس  هب  اهنآ  مشچ  زا  هک  ار  شیوخ  بویع  دنـشوکب  دـنکن و  مدرم  نانخـس  هب  هاگن  اهنت  دـیاب  ناسنا  هک  نیا  رگید 
مک دوش  یم  هدرمـش  زیچان  مدرم  رظن  رد  وا  هب  اـیند  ندرک  تشپ  لـیلد  هب  هک  ار  دوخ  کـین  تافـص  نساـحم و  زین  دـبایرد و  ، هدـش

.درمشن

فرطرب يارب  اـت  دزاـس  نشور  ار  وا  بویع  هلیـسو  نیدـب  دـهاوخ  یم  دـنوادخ  دـیاش  دوشن  نارگن  اـه  تمعن  لاوز  زا  هک  نیا  رگید 
.دوش یم  بوسحم  راگدرورپ  يوس  زا  یتمعن  دوخ  نیا  هک  دشوکب  نآ  ندرک 

بویع زا  ءيرب  ار  دوخ  دوشن و  رورغم  ، ناسنا هب  ایند  لابقا  ماـگنه  هب  هک  نیا  نآ  دراد و  زین  يرگید  ماـیپ  ماـما  هناـمیکح  راـتفگ  نیا 
.ددرگ وا  رورغ  ببس  هک  دننک  دیجمت  نانچ  يو  زا  اسب  يا  دنریگ و  یم  هدیدان  ار  وا  بویع  مدرم  هک  ارچ  ، دنادن

: دوب هدومرف  ماما  هک  دوب  هدمآ  مهن  تمکح  رد  هک  تسا  يا  هنامیکح  نخس  راتفگ  نیا  هیبش 

یکین دروآ  يور  یسک  هب  ایند  هک  یماگنه  ِهِسْفَن ؛ َنِساَحَم  ُْهتَبَلَـس  ُْهنَع  ْتََربْدَأ  اَذِإ  ِهِْریَغ َو  َنِساَحَم  ُْهتَراَعَأ  ٍدَحَأ  یَلَع  اَْینُّدلا  ِتَلَْبقَأ  اَذِإ  )
(. دیامن یم  بلس  وا  زا  زین  ار  شدوخ  ياه  یکین  دنک  تشپ  یسک  هب  ایند  هک  یماگنه  دهد و  یم  تیراع  وا  هب  ار  نارگید  ياه 

لثملا برـض  کی  رد  هلمج  زا  تسا  هدـمآ  هنیمز  نیا  رد  یبلاج  ياه  لثملا  برـض  زین  - رگید ياه  نابز  ًـالامتحا  -و  برع ناـبز  رد 
هب ایند  هک  یماگنه  ؛ ِسْمَّشلا ِیف  ُنَواـْهلا  َرَعْـسأ  ُتْخَْبلا  ََربْدأ  اذإ  ،َو  دَـتَولا یَلَع  ُهَجاجُّدـلا  ِتَضاـَبل  ُتْخَْبلا  َلَْـبقأ  اذإ  :» میناوخ یم  یبرع 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 1507 

http://www.ghaemiyeh.com


یم شتآ  باتفآ  ربارب  رد  نواه  دـنک  تشپ  ناسنا  هب  ایند  هک  یماـگنه  دراذـگ و  یم  مخت  خـیم  كون  يور  غرم  دـنک  لاـبقا  ناـسنا 
.( ،ج 18،ص 181 دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  «. ) . دریگ

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said the following: "So long as your status is good, your defects
.” will remain covered

وفع هرابرد  : 52 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

َِهبوُقُعلا یَلَع  مُهُرَدقَأ  ِوفَعلِاب  ِساّنلا  َیلوَأ  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

 . تسا نداد  رفیک  ماگنه  هب  ناشنیرتاناوت  ندرک ، وفع  هب  مدرم  نیرتراوازس  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 

يدیهش

.ندومن رفیک  هب  تسا  ناشرتاناوت  ندوشخب ، هب  مدرم  رتراوازس 

یلیبدرا

تبوقع رب  تسناشیا  نیرترداق  ندرک  وفعب  نامدرم  نیرتراوازس  دومرف  و 

یتیآ

.تبوقع هب  تساهنآ  نیرتاناوت  وفع  هب  مدرم  نیرتراوازس  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . تسا تازاجم  هب  نانآ  نیرتاناوت  ، تشذگ هب  مدرم  نیرتراوازس  : دومرف ترضح  نآ  و 
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اه حرش 

يدنوار

يردیک

مثیم نبا 

مدرم فرع  رد  شـشخب  تلیـضف  نوچ  تسا .) نداد  رفیک  تازاجم و  هب  مدرم  نیرتاناوت  شـشخب ، تشذگ و  هب  درف  نیرت  هتـسیاش  )
ریزگان دنفعضا ، دشا و  هلوقم ي  ود  زا  تردق  وفع و  نوچ  و  دنک ، یمن  تازاجم  اما  تسا ، تازاجم  رب  رداق  هک  تسا  یـسک  لماش 

هب رتراوازــس  دـشاب ، ندرکن  رفیک  ندرک و  رفیک  رب  رتاـناوت  سک  ره  ینعی  تـسا ، تردـق  تیدـشا  تیوـلوا و  عباـت  وـفع ، تیوـلوا 
.دوب دهاوخ  یگدنشخب 

دیدحلا یبا 

 . َِهبوُقُْعلا یَلَع  ْمُهُرَْدقَأ  ِْوفَْعلِاب  ِساَّنلا  َیلْوَأ  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

.ملحلا وفعلا و  یف  عنقم  لوق  انل  مدقت  دق 

.زعلاب ملحلا  نم  ءیشب  الاصتا  دشأ  ءیش  ام  فنحألا  لاق  و 

الئل هبضغ  ناطلس  لوزی  یتح  بقاعی  الأ  هماقتنا و  یف  اعبس  نوکی  الأ  هبوقعلا  قحتـسی  نم  بقاع  اذإ  ناسنإلل  یغبنی  ءامکحلا  تلاق  و 
.هیف رظنلا  دیعی  همرج و  یف  رظنی  یتح  مرجملا  سبحب  ناطلسلا  هنس  ترج  کلذل  زوجی و  ام ال  یلع  مدقی 

تنک يایإ و ال  نکت  مل  اذإف  لاق  هتلتقل  کلملا  اـهیأ  كاـیإ  تنک  ول  هئاـسلج  ضعب  هل  لاـقف  هنع  حفـصف  بنذـمب  ردنکـسإلا  یتأ  و 
.لتقی مل  كایإ 

.یبانتجا یف  ارذع  اناسل و  طسبأ  ذئنیح  نوکی  لاقف  هبوقع  هتکهن  ول  کلملا  اهیأ  هل  لیقف  هبیعی  هباحصأ  ضعب  نأ  هیلإ  یهتنا  و 

ملأ اهقحلی  ماقتنالا  هذل  هبقاعلا و  دـیمح  اهعفـشی  وفعلا  هذـل  نأل  ماقتنالا  یفـشتلا و  هذـل  نم  بیطأ  وفعلا  هذـل  اضیأ  ءامکحلا  تلاق  و 
قیقر رتس  الإ  ملاظلا  نیب  هنیب و  نوکی  الأ  یـضر  نم  عزجلا و  نم  فرط  یه  اهاندأ و  هردقلا و  يذ  تالاح  مألأ  هبوقعلا  اولاق  مدنلا و 

فصتنیلف

یناشاک

تبوقع هب  تسا  ناشیا  نیرترداق  هبوقعلا ) یلع  مهردقا   ) ندرک وفع  هب  نامدرم  نیرتراوازس  وفعلاب ) سانلا  یلوا  مالسلا : هیلع  لاق  (و 
تفص نآ  هب  دشاب  یمسم  هک  تسا  یلوا  رتاناوت  سپ  تبوقع ، رب  تردق  اب  رگم  دیآ  یمن  قداص  وفع ، هک  اریز  ندومن 

یلمآ
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ینیوزق

ترـضح تمعن  رکـش  مکح  هب  مه  يدرمناوج و  تورم و  مکح  هب  مه  .تسا  تبوقع  رب  ناـشیا  نیرترداـق  وـفعب  ناـمدرم  نیرتـیلوا 
.يراب

یجیهال

ندرک تشذگ  هب  نامدرم  نیرتراوازس  هک  مالسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .هبوقعلا » یلع  مهردقا  وفعلاب  سانلا  یلوا  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
.تبوقع رب  تسا  ناشیا  نیرتاناوت  تابوقع  زا 

ییوخ

وفعلل هب ، قیلی  دروم  لک  یف  نیبنذـملا  نع  حفـصلا  وفعلا و  یلع  نیدـتعملا ، نم  هبوقعلا  ماقتنالا و  یلع  نیرداـقلا  لـک  ثح  ینعملا :
هررقملا دودـحلاک  هللااب  قلعتت  قوقح  كانه  ناک  اذاف  ردـتقملاب ، هصاخلا  قوقحلا  یف  وفعلاف  اهزواجتی  عقاوم ال  و  اهادـعتی ، دراوم ال 

راثآ هنع  رهظ  رسالا و  لاکنلا و  نم  هیلع  لح  امب  بدات  نم  وفعلا  قحتسی  امنا  وفعلل و  دروم  الف  سانلاب  وا  یصاعملا  ضعب  باکترال 
یلع مهردـقا  وفعلاب  سانلا  یلوا   ) لعج و  هقحتـسی ، الف  وفعلادـعب  هبنذ  یلا  عجری  يذـلا  فالخلا  یلع  رـصملا  اما  و  هبانالا ، مدـنلا و 

رتراوازـس همجرتـلا : .قـحلا  یلا  هعوـجر  بنذـملا و  هبوـت  یف  رثآ  و  هفارلا ، هفـص  یلع  لدا  هردـقلا  لاـمک  عـم  وـفعلا  نـال  هبوـقعلا )
.تسا تبوقع  رب  رتاناوت  تشذگب ،

هایسور نابنذم  رب  رت  هتسیاش  وا  زا  وفع  هانگ *** زا  رفیک  هب  رتاناوت  دشاب  یسک  ره 

يرتشوش

تاعوضوم یف  نوتـسلا - لصفلا   ) لذا هیدـی  نیب  تنا  يذـلاب  کلاسا  ءارمـالا : ضعبل  لـجر  لاـق  نویعلا :)  ) یف مالـسلا : هیلع  لاـق  و 
یمقـس و نم  هیلا  بحا  یئرب  نم  رظن  يرما  یف  ترظن  الا  یباـقع ، یلع  کـنم  ردـقا  کـباقع  یلع  وه  و  کیدـی ، نیب  ینم  هفلتخم )
هل ینع  فعاف  یلاعت ، هللا  یلا  نوکت  ام  جوحا  نوکت  ام  زعا  کنا  هل : لاقف  لجر  لتقب  کلملادبع  رما  .یمرج و  نم  هیلا  بحا  یتءارب 

: لجرلا لاقف  .کنلتقال  هللا  و  هل : لاقف  نوماملا ، يدـی  نیب  هیانج  ینج  لجر  فقو  اولاـق : .هلیبس و  یلخف  .دوعت  هیلا  ناـعت و  هب  کـناف 
.هلیبس یلخف  .التاق  هاقلت  نا  نم  ریخ  اثناح  هللا  یقلت  نال  ت  لاقف : تفح ؟ دق  فیک و  و  لاق : .وفعلا  فصن  قفرلا  ناف  یلع  نات 

هینغم

هفطعن هفیضن و  اندنع  دیدج  .هیلع و ال  هردقلل  ارکش  وفعلا  لعجاف  كودع  یلع  تردق  اذا  همکحلا 10 : یف  اهرخآ  ارارم ، هلثم  مدقت 
.كانه هانلق  ام  یلع 

هدبع

يرفعج
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مالسالا ضیف 

اریز  ) ندـناسر رفیک  هب  تسا  ناشیا  نیرتاناوت  ندوشخب  وفع و  هب  مدرم  نیرتراوازـس  تسا : هدومرف  وفع ) هراـبرد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
(. تسین يوفع  ار  ناناوتان  سپ  تسا ، تردق  رب  عرف  وفع 

ینامز

.درادن ینعم  وفع  هدش  زواجت  مومع  قح  هب  هک  هاگنآ  اما  تسا  هدش  زواجت  یصخش  قوقح  هب  هک  تسا  يدروم  رد  نارگید  زا  وفع 
هک میـشاب  هتـشاد  هجوت  دیاب  میریگب  ماقتنا  میتساوخ  هک  هاگنآ  دـنادرگ و  یم  روسج  ار  نانآ  نادرخبان  هابتـشا  زا  وفع  دـیدرت  نودـب 

تذـل زا  وفع  تذـل  تروص  ره  رد  .میدرگ  یم  نامیـشپ  هک  میهد  یم  ماـجنا  یلمع  يدراوـم  نینچ  رد  اریز  میـشابن ، هدوـلآ  بضغ 
، تسا ینامیـشپ  یتحاران و  شلابند  ماقتنا  تذـل  یلو  درادـن  ءوس  بقاوع  تسا و  بوخ  شنایاپ  وفع  تذـل  اریز  تسا ، رتشیب  ماـقتنا 

هرابرد شرافـس  همه  نآ  نابرهم  يادـخ  اذـل  دـتفا ، یم  یفالت  رکف  هب  زاب  هتفرگ  رارق  ماقتنا  دروم  هک  یـسک  تاقوا  زا  يرایـسب  اریز 
.تسا هدرب  رتالاب  ادخ  هار  رد  قافنا  زا  ارنآ  هک  اجنآ  ات  تسا  هدرک  وفع 

يزاریش دمحم  دیس 

هللا نم  همعن  هردـقلا  نال  کلذ  و  بقاعی ، نا  یلع  هردـق  مهرثکا  يا  هبوقعلا ) یلع  مهردـقا  وفعلاب  سانلا  یلوا  : ) مالـسلا هیلع  لاـق  و 
.سانلا یلع  وه  لضفتی  نا  مزلی  ناسنالا ، یلع  هللا  لضفت  اذاف  هلیضف ، وفعلا  و  هدابع ، نع  وفعلا  اهرکش  هناحبس و 

يوسوم

هتمحر و یلع  لدی  هوفع  عم  هتردق  میظع  نال  کلذ  حفصلا و  وفعلاب و  سانلا  یلوا  اهیلع  مهاوقا  هبوقعلا و  یلع  سانلا  ردقا  حرـشلا :
یف ناک  اذا  اضیا  هحلـصی و  هبدوی و  یناجلا و  دری  وفعلا  ناک  اذا  اذه  هردـقلا ، یه  یتلا  همعنلا  کلتل  رکـشلا  نم  اذـه  هتفار و  لامک 

.اهنع وفعلا  زوجی  یتلا ال  هیهلالا  قوقحلا  دودحلا و  لیبق  نم  تسیل  یتلا  هیصخشلا  رومالا 

یناقلاط

« .تسا تبوقع  رب  ناشیا  نیرتاناوت  ندرک ، وفع  هب  مدرم  نیرتراوازس  »

هب يرابدرب  زا  رت  هتـسویپ  يزیچ  هب  زیچ  چـیه  تسا : هتفگ  فنحا  .میا  هتـشاد  نایب  یفاک  لصفم و  نانخـس  يراـبدرب  وفع و  دروم  رد 
.تسین تزع 

نتفرگ ماـقتنا  رد  دـنک ، یم  تبوقع  تسا  تبوـقع  قحتـسم  هک  ار  یـسک  نوـچ  هک  تسا  هتـسیاش  یمدآ  يارب  دـنا : هتفگ  ناـمیکح 
اور هک  دوش  يراک  بکترم  ادابم  هک  دـنک  تبوقع  تسا ، هتفاین  نیکـست  وا  مشخ  تدـش  اـت  دـیابن  دـشابن و  هدـنرد  روناـج  نوچمه 

تقد درگنب و  وا  هانگ  رب  ات  دنک  ینادنز  ار  راکهنگ  تسخن  هک  تسا  هتفرگ  رارق  نیا  رب  هاشداپ  تنس  هک  تسا  ببـس  نیدب  تسین و 
مدوب وت  ياج  هب  نم  رگا  اهاشداپ  تفگ : نانیشنمه  زا  یکی  تشذگرد ، شهانگ  زا  دندروآ ، ردنکسا  روضح  هب  ار  يراکهنگ  .دنک 

.دش دهاوخن  هتشک  وا  متسین ، وت  ياج  هب  نم  یتسین و  نم  ياج  هب  وت  هک  کنیا  تفگ : ردنکسا  .متشک  یم  ار  وا 
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هب ار  وا  دـیاب  یناد  حالـص  رگا  اـهاشداپ  دـش : هتفگ  ردنکـسا  هب  .دریگ  یم  بیع  وا  رب  شناراـی  زا  یکی  هک  دیـسر  ربخ  ردنکـسا  هب 
.دوب دهاوخ  رتشیب  رذع  ياراد  رت و  هدرتسگ  نابز  نم  زا  بانتجا  يارب  تروص  نآ  رد  تفگ : .ینک  تبوقع  یتخس 

تسه و مه  هدیدنـسپ  تبقاع  وفع ، یـشوخ  هارمه  هک  تسا ، ماقتنا  یـشوخ  زا  رتاراوگ  وفع  یـشوخ  دنا : هتفگ  نینچمه  نامیکح  و 
تسا ندرک  تبوقع  دنمتردق ، تلاح  رت  هیامورف  رت و  تسپ  دنا  هتفگ  مه  .تسا و  هارمه  ینامیشپ  درد  ار  ماقتنا  یـشوخ  هکنآ  لاح 

دیاب دشاب ، هتـشاد  دوجو  یکزان  هدرپ  طقف  رگمتـس  وا و  نایم  هک  دـشاب  دونـشخ  سک  ره  و  تسا ، یبات  یب  زا  يرادومن  عقاو  رد  هک 
.دهد داد  هک 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

 . َِهبوُقُْعلا یَلَع  ْمُهُرَْدقَأ  ِْوفَْعلِاب  ِساَّنلا  َیلْوَأ 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

تمکح هلمج  نیا  بدالا  هیاهن  باتک  رد  هنامیکح : راتفگ  دنـس  .تسا . (  تازاـجم  هب  اـهنآ  نیرترداـق  ، وفع هب  مدرم  نیرت  هتـسیاش 
نآ عومجم  زا  دـنک و  یم  لقن  یتوافت  اب  تشذـگ  البق  هک  ار  مهدزاـی  تمکح  نآ  زا  دـعب  یلو  ؛ تسا هدـمآ  تروص  نیمه  هب  زیمآ 

(. ( ،ج 4،ص 48 هغالبلا جهن  رداصم  ) .تسا هتشاد  هغالبلا  جهن  زا  ریغ  يرگید  عبنم  هب  یسرتسد  هک  دوش  یم  تشادرب  نینچ 

تردق وفع و  هطبار 

یم دنک و  یم  نایب  رگید  لکش  هب  دوب  هدمآ  مهدزای  تمکح  رد  هک  ار  یبلطم  نامه  ، دوخ هنامیکح  راتفگ  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
( . َِهبوُقُْعلا یَلَع  ْمُهُرَْدقَأ  ِْوفَْعلِاب  ِساَّنلا  َیلْوَأ  ( ؛» تسا تازاجم  هب  اهنآ  نیرترداق  وفع ، هب  مدرم  نیرت  هتسیاش  :» دیامرف

یم ادـیپ  همادا  لاس  اه  هد  هداوناخ  کی  نادـنزرف  ای  هلیبق  ود  نایم  رد  هاگ  هک  اه  يریگرد  اه و  عازن  همادا  لـماوع  زا  یکی  میناد  یم 
نامه رد  رگا  هک  یلاح  رد  دوش  یم  رتدیدش  بالیـس  دننام  دور  یم  رتولج  هچره  هک  تسا  تشذگ  مدع  ییوج و  ماقتنا  حور  ، دنک

.دبای یم  نایاپ  هشیمه  يارب  عازن  دنک  تشذگ  يراوگرزب و  فرط  ود  زا  یکی  نیزاغآ  لحارم 

یـسک رب  نآ  تاـکرب  هک  دراد  یم  او  اـطخ  ناربـج  دوخ و  راـک  رد  رظن  دـیدجت  هب  ار  راـکاطخ  صخـش  ، تشذـگ وفع و  ، هوـالع هب 
.تسین هدیشوپ 

هدافتسا اب  اهنآ  هک  دهد  یم  ناشن  موصعم  مالسلا  مهیلع  ناماما  ریاس  نانمؤم و  ریما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  خیرات  هعلاطم 
.دندرک لدب  راکادف  ناتسود  هب  ار  اهنآ  ای  دندروآ و  رد  وناز  هب  ار  تخسرس  نانمشد  ، شور نیا  زا 

رد یبتجم  نسح  ماما  وفع  لمج و  گنج  رد  يزوریپ  زا  دعب  نانمؤم  ریما  وفع  هکم و  حتف  ناتـساد  رد  ربمایپ  بیجع  تشذـگ  وفع و 
.تسانعم نیا  زا  ینشور  ياه  هنومن  هدش  تبث  ناراوگرزب  نآ  یگدنز  خیرات  رد  هک  يدراوم  ریاس  نینچمه  یماش و  درم  نآ  ربارب 
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تازاجم رب  تردق  هچ  ره  هک  تسا  نیا  لیلد  هب  تسا  تازاجم  رب  اهنآ  نیرترداق  وفع  هب  مدرم  نیرت  هتـسیاش  : دـیامرف یم  هک  نیا  اما 
زا یناوتاـن  فعـض و  رثا  رب  وفع  نیا  دـیوگب  دـناوت  یمن  سک  چـیه  دـنک و  یم  ادـیپ  يرتـشیب  تیمها  تشذـگ  وفع و  دـشاب  رتـشیب 

.تسا هدوب  تازاجم 

َیِفُع ْنَمَف  «« ؛ دیامن یم  دای  وا  زا  « ردارب » هب ریبعت  اب  دنک  یم  حرطم  ار  دمع  لتاق  زا  وفع  هک  اجنآ  دیجم  نآرق  رد  هک  تسا  نیا  بلاج 
وا صاصق  مکح  و   ) دوش هدیـشخب  وا  هب  يزیچ  دوخ  ینید )  ) ردارب يوس  زا  یـسک  رگا  سپ  ِفوُْرعَْملاـِب ؛» ٌعاـبِّتاَف  ٌءْیَـش  ِهیِخَأ  ْنِم  َُهل 

«. دنک يوریپ  هدیدنسپ  هار  زا  دیاب  ددرگ ) اهب  نوخ  هب  لیدبت 

: هدش لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  انعم  رپ  هاتوک و  ثیدح  نیا  لامعلا  زنک  باتک  رد 

نازیم لقن  قباطم  لامعلا  زنک  «. ) . دورب نایم  زا  امـش  نایم  رد  اه  ینمـشد  ات  دـینک  وفع  ار  رگیدـکی  مُکَْنَیب ؛ ُِنئاغَـضلا  طُقْـسَت  اُوفاعَت  »
«. ( وفع » هدام ، همکحلا

: میناوخ یم  قداص  ماما  زا  يرگید  ثیدح  رد 

اور ام  قح  رد  یمتـس  هک  ار  یـسک  دـنک  یم  باجیا  ام  تیـصخش  هک  میتسه  ینادـناخ  ام  انَمَلَظ ؛ ْنَّمَع  ُْوفَْعلا  اَُـنتوَُّرم  ٍْتَیب  ُلـْهأ  اـّنإ  »
.مینک وفع  هتشاد 

کلملا دبع  فرط  زا  هنیدم  یلاو   ) لیعامسا نب  ماشه  هک  میناوخ  یم  مالسلا  امهیلع  نیدباعلا  نیز  نیـسحلا  نب  یلع  ماما  تالاح  رد 
وا مدرم ) دایز  تایاکش  رثا  رب   ) دمآ راک  رس  رب  « کلملا دبع  نب  دیلو  » هک یماگنه  یلو  داد  یم  رازآ  دایز  ار  ترضح  نآ  ناورم ) نب 
زا شیب  نم  : تفگ یم  وا.دریگ  ماـقتنا  هدـید  یمتـس  وا  زا  سک  ره  هک  دـننک  رـضاح  مدرم  ربارب  رد  ار  وا  داد  روتـسد  درک و  لزع  ار 

شرافـس اهنآ  هب  ، تشذـگ یم  اـجنآ  زا  شناراـی  اـب  ماـما  مدـناسر ) رازآ  وا  هب  همه  زا  شیب  اریز   ) مراد میب  نیـسحلا  نب  یلع  زا  همه 
: دز ادص  « ماشه » تشذگ اجنآزا  ماما  هک  یماگنه.دننکن  ییوگدب  وا  هب  هملک  کی  یتح  هک  دوب  هدومرف 

،ج 46،ص راونالاراحب «. ) . دهد رارق  نادناخ  مادک  رد  ار  تماما ) و   ) توبن هک  تسا  رت  هاگآ  ادـخ  ِِهتالاسِر ؛ ُلَعْجَی  ُْثیَح  ُمَلْعأ  ُهّللا  »
.( 94

.میهد یم  نایاپ  مرکا  ربمغیپ  زا  يرگید  ثیدح  اب  ار  نخس  نیا.تسا  دایز  رایسب  وفع  تیمها  هرابرد  یمالسا  تایاور  تایآ و 

یمن ناسنا  هب  تزع  زج  يزیچ  اریز  ، ششخب وفع و  هب  دیاب  امش  رب  ُهّللا ؛ ُمُکَّزُِعی  اُوفاعَتَف  ًاّزِع  ّالإ  َْدبَْعلا  ُدیزَی  َْوفَْعلا ال  َّنإَف  ُْوفَْعلِاب  مُْکیَلَع  »
. ( ،ج 2،ص 108 یفاک «. ) . دهد تزع  ار  امش  دنوادخ  ات  دینک  وفع  ، دیازفا

هدرک و هدافتـسا  ءوس  تشذگ  وفع و  زا  هک  دوش  یمن  یناسک  لماش  وفع  روتـسد  - هدش هراشا  زین  ًالبق  هک  هنوگ  نامه  - تسا یهیدب 
.دنیازفا یم  دوخ  تراسج  رب 

.دنک یمن  حالصا  تبوقع  رفیک و  زج  ار  اهنآ 
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یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said: “The most capable of pardoning is one who is the ablest to
.” punish

دوج ینعم  رد  : 53 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ٌمّمَذَت ٌءاَیَحَف َو  ٍَهلَأسَم  نَع  َناَک  اَم  اّمَأَف  ًءاَِدتبا  َناَک  اَم  ُءاَخّسلا  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

میب زا  ای  مرـش و  يور  زا  ای  دوش  یم  هداد  تساوخرد  اب  هچنآ  اریز  ینک ، زاغآ  وت  هک  تسا  نآ  تواخـس  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 
 . تسا دنسپان  نخس  ندینش 

يدیهش

! .ندینش تشز  نخس  میب  زا  ای  تسا و  مرش  زا  ای  دنشخب  شهاوخ  هب  هچنآ  و  تسا ، ندیشخب  نتساوخ  یب  تواخس 

یلیبدرا

گنن تسیگدنمرـش و  نآ  سپ  لاؤس  زا  دشاب  هک  اخـس  نآ  سپ  هعمـس  ایر و  هقباس  یب  ادتبا  رد  دشاب  هک  تسنآ  تواخـس  دومرف  و 
نتشاد

یتیآ

ییوگدب میب  زا  ای  تسا و  مرش  زا  ای  لاؤس  زا  سپ  دوب و  لاؤس  نودب  شـشخب  هک  تسا  یماگنه  تواخـس  مالـسلا :) هیلع   ) دومرف و 
.مدرم

نایراصنا

زا ییاهر  يارب  ایح و  رطاخ  هب  دنشخب  تساوخرد  هب  ار  هچنآ  یلو  ، دشاب تساوخرد  یب  هک  تسا  نآ  تواخس  : دومرف ترضح  نآ  و 
 . تسا ییوگدب 
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اه حرش 

يدنوار

يردیک

.مذلا نم  زرحتلا  ممذتلا :

مثیم نبا 

همدقم نودب  مه  نآ  تسا ، هتسیاش  هک  يرادقم  هب  تسا  قحتسم  هک  یـسک  هب  لام  لذب  هکلم  ءاخـس : شهوکن  زا  يراددوخ  ممدت :
ماجنا تساوخرد  یب  هک  تسا  نآ  یگدنشخب  تواخـس و   ) .تسا نآ  دنمزاین  هک  یـسک  هب  يربارب  تیاعر  اب  یبلق و  لیم  يور  زا  و 

يور زا  هک  هچنآ  دـش ، نشور  فیرعت  نیا  اب  تسا .) شهوکن  زا  رارف  مرـش و  يور  زا  دـشاب ، تساوخرد  رطاخ  هب  هچنآ  اریز  دریگ ،
زا مرش  - 1 تسا : هدرک  رکذ  لـیلد  ود  بلطم  نیا  تاـبثا  يارب  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما تسین و  تواخـس  دوش ، شـشخب  تساوـخرد ،
دنک یم  تجامس  هک  هدننک ، تساوخرد  شهوکن  زا  ییاهر  .دراد 2 - یماو  ششخب  هب  ار  صخش  مدرم ، زا  ای  هدننک و  تساوخرد 

.اهنیا ریظن  دناوخ و  یم  لیخب  ار  وا  و 

دیدحلا یبا 

 . ٌمُّمَذَت ٌءاَیَحَف َو  ٍَهلَأْسَم  ْنَع  َناَک  اَذِإَف  ًءاَِدْتبا  َناَک  اَم  ُءاَخَّسلا  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

بجی ملف  مارکلا  يدن  توعد  ینإ  سویح  نبا  لوق  ینعملا  اذه  یف  ینبجعی 

هلاؤسب ههجو  لذاب  ضاتعا  ام  رخآ  لاق  و 

یناشاک

لاوس يادتبا  دشاب  هک  تسا  نآ  ناقحتسم - هب  لذب  تسا و  ناسحا  هکلم  هک  تواخس - ءادتبا ) ناک  ام  ءاخسلا  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
نالئاس و لاوس  زا  دـشاب  هک  اخـس  نآ  اما  سپ  هلاسم ) نع  ناک  ام  اماف   ) نآ ریغ  ایر و  هعمـس و  زا  تسا  صلاخ  نآ  هچ  .ناـمدرم  زا 

تسا نامدرم  تمذم  ناشیا و  حاحلا  زا  نتشاد  گنن  تسا و  یگدنمرش  نآ  سپ  ممذت ) ءایحف و   ) ناریقف عوضخ 

یلمآ

ینیوزق

.دشاب ندش  مومذم  بویعم و  میب  ایح و  يور  زا  نآ  دوب  لاوس  زا  دعب  هک  اطع  نآ  اما  دشاب و  ادتبا  هک  تسا  نآ  ششخب 

یجیهال
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نآ تواخـس  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .ممذـت » ءایحف و  هلاسم  نع  ناک  ام  اماف  ءادـتبا ، ناـک  اـم  ءاخـسلا  : » مالـسلا هیلع  لاـق  و 
تسا و لئاس  زا  ندرک  مرـش  نآ  سپ  لئاس ، لاوس  زا  دـعب  دـشاب  هک  یـششخب  اما  لـئاس و  لاوس  زا  شیپ  دـشاب  هک  تسا  یـششخب 

.تواخس هن  تسا ، مدرم  تمالم  زا  فاکنتسا 

ییوخ

مسا ناک  ریمض  هلوصوم و  ام  ادتبم و  ءاخسلا  بارعالا : .دجنملا  ایحتسا - فکتسا و  هنم : ممذت ) ، ) دوجلا هواخسلا : ءاخـسلا :) : ) هغللا
يا هریمـض  نع  الاح  ءادـتبا  نوکیف  همات  ناک  رابتعا  نکمی  و  لدـع ، دـیز  لیبق  نم  هغلابملا و  باـب  نم  ناـک  ربخ  ءادـتبا  و  هطبار ، و 

: ینعملا .لوصوم  ءادتبملا  نا  رابتعاب  ءافلا  هیف  دیز  هربخ  ءایح  و  ءادتبم ، هلوصوم و  هیناثلا  هلمجلا  یف  ام  و  هب ، ادـتبم  دـجو  ام  ءاخـسلا 
لاوئسلا هقبس  اذاف  ادوج ، ءاخس و  یمـسی  امکح ال  ول  ضوع و  لوذبملل  ناک  اذاف  ءایر ، ضوع و ال  الب  لذب  ءاخـسلا  دوجلا و  هقیقح 

.هصقنملا و مذلا و  نم  لئاسلا  در  یلع  ءرطی  امع  اضوع  وا  هلاوئـس ، یط  هضرع  ههجو و  نم  لئاسلا  هلذب  امل  انمث  هنع و  اضوع  ریـصی 
لاـبند هب  هچنآ  و  دوش ، زاـغآ  هک  هک  تسا  نآ  شـشخب  همجرتـلا : لاوـن  لـک  فـخ  لاوئـسلا و  حـجر  هتنرق  لاوئـسلا  یلا  لاوـنلا  اذا 

.تسیرادهگن وربآ  مرش و  تسا  شهاوخ 

دشاب انمت  ضرع  ضوع  رد  دوخ  هن  رو   *** دشاب اضاقت  تفگ و  یب  هک  تسنآ  ششخب 

يرتشوش

هلاسی هلفاون و ال  وجری  لجر  یلا  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  ثعب  لاق : مالـسلا  هیلع  قداـصلا  نع  یفاـکلا )  ) یف مالـسلا : هیلع  لاـق  و 
ریما لاقف  .دـحاو  قسو  قاسوا  هسمخلا  نم  هیزجی  ناک  دـقل  نالف و  کلاس  ام  هللا  و  لجر : ماـسلا  هیلع  هل  لاـقف  .رمت  قاـسوا  هسمخب 
ملف هلاسملا  دعب  نم  الا  ینوجری  يذلا  طعا  مل  انا  اذا  تنا ! لخبت  انا و  یطعا  کبرض ، نینموملا  یف  هللا  رثک  ال  مالسلا : هیلع  نینموملا 

هجئاوح بلط  هل و  هدبعت  دنع  هبر  یبرل و  بارتلا  یف  هرفعی  يذلا  ههجو  یل  لذبی  نا  هتضرع  ینال  کلذ  و  هنم ، تذخا  ام  نمث  هطعا 
رفغا مهللا  هلوـق : یف  هل  هءاـعد  یلاـعت  هللا  قدـصی  ملف  هفورعم  هتلـصل و  عـضوم  هنا  فرع  دـق  ملـسملا و  هیخاـب  اذـه  لـعف  نمف  هـیلا ،

لاق .لـعفلاب و  هققحی  مل  لوقلاـب و  اذـه  لـعف  نم  فصنا  اـمف  هنجلا  مهل  بلط  دـقف  هرفغملاـب  مهل  اـعد  اذاـف  تاـنموملا ، نینموملل و 
یف .هیف و  رعـش  يذلا ال  قزلا  تیمحلا  و  هتلـصو - ام  هللا  وف  تیمحلا  حتنی  امک  اقرع  هنیبج  حـتنی  یتح  يدـتجم  لصا  مل  اذا  فنحالا :
نم مالـسلا ) هیلع   ) هرکذ امیف  نوسمخلا - سداـسلا و  لـصفلا   ) هعم ناـک  برغملا  یلا  رهاـط  نب  هللادـبع  جرخ  اـمل  دادـغب :) خـیرات  )

يدهی ام  لک  تبثی  ناک  قشمدـب و  هقیرط و  یف  هریثک  ایادـه  دـمحا  یلا  تیدـها  قشمد  لزن  املف  کیهن ، نب  دـمحا  هبتاک  قئاقحلا )
رماف هلمعی ، نا  هرما  ناک  لمعب  هیلع  دوعی  نا  دـمحا  رما  قشمد  رهاـط  نب  هللادـبع  لزن  اـملف  هل ، نزاـخ  یلا  هعفدـی  ساـطرق و  یف  هیلا 

، رحـسلا یف  هبوکر  تقو  هاسنی  الئل  هیدی  نیب  بارحملا  یف  هعـضی  هجارخاب و  رما  يذلا  لمعلا  هیف  اساطرق  هیلا  جرخی  نا  هنزاخ  دمحا 
ساطرقلا و ذـخا  رجفلا  دـمحا  یلـص  املف  بارحملا ، یف  هعـضوف  هیلا  يدـها  ام  تبث  هیف  يذـلا  ساطرقلا  هیلا  جرخاف  نزاـخلا  طـلغف 
هرخآ و یلا  هلوا  نم  هللادـبع  هارقف  هیلا ، هعفدـف  هفخ  نم  جردـلا  جرخاف  هب ، هرما  امع  هلاس  هللادـبع  یلع  لـخد  اـملف  هفخ ، یف  هعـضو 

هبرـضم یلا  فرـصنا  املف  هیدی ، یف  طقـسا  هیف  دمحا  رظن  املف  .تدرا  يذـلا  اذـه  سیل  هل : لاق  دـمحا و  یلا  هعفد  هجردا و  مث  هلمات 
یف همیظع  هنووم  کـتمزل  کـنا  ملعا  و  راـنید ، فلا  نیعبـس  هتدـجوف  ساـطرقلا  یف  اـم  یلع  تفقو  دـق  ینا  هملعی  هللادـبع  هیلا  هجو 

کیلا تهجو  دـق  و  کتنوومب ، یفی ء  کیلا  راص  ام  رادـقم  سیل  مهرب و  یلا  جاـتحت  کـنا  و  مهریغ ، راوز و  کـعم  کـجورخ و 
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.تلق یتلا  هوجولا  یف  اهفرصتل  رانید  فلا  هئامب 

هینغم

ریغ نم  ءاـطعلا  نا  ینعملا  و  قیـضلا ، هدـشلا و  يا  جرحلا  نم  رارفلا  جرحتلا : و  مثـالا : نم  رارفلا  مثاـتلا : و  مذـلا ، نم  رارفلا  ممذـتلا :
ریخ وهف  راسعالا  هجاحلا و  دسی  ءاطع  لک  نا  انیار  یف  .رخال و  وا  ببسل  عبطت  فلکت و  هلاسم  نع  وه  و  عبطلاب ، ءاخس  مرک و  لاوس 

.اعبطت ما  نامک  اعبط  هللا  دنع 

هدبع

جرحتلا مثاتلاک و  مذلا  نم  رارفلا  ممذتلا  ممذت : ءایحف و  هلاسم  … 

يرفعج

مالسالا ضیف 

یب هـک  تـسا  نآ  تـسا ) راوازـس  هـکنآ  هـب  ندرک  یهارمه   ) شـشخب دوـج و  تـسا : هدوـمرف  دوـج ) ینعم  رد   ) مالـسلا هـیلع  ماـما 
(. مدرم زا  ای  هدنهاوخ  زا   ) تسا شنزرس  زا  ندیهر  یگدنمرش و  تستساوخرد  يور  زا  هچنآ  اما  و  دشاب ، تساوخرد 

ینامز

تواخـس شاداپ  ات  دنیامن  کمک  اهنآ  هب  دننک و  كرد  ار  اهیدنمزاین  دـیاب  دوخ  هدـع  نیا  .تسا  ناراکوکین  ياهتمالع  زا  تواخس 
.تسا هدومن  تمذم  لخب  زا  هدرک و  توعد  لخب  كرت  تواخس و  هب  ار  مالسا  ناوریپ  نابرهم  يادخ  تهج  نیمهب  دنبایرد  ار 

يزاریش دمحم  دیس 

يا هلاسم ) دعب  نع  ناک  ام   ) نم ءاطعالا  اماف )  ) کنم بلطی  نا  نودب  یشلا ء  یطعت  ناب  ائادتبا ) ناک  ام  ءاخسلا  : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
.ءاخس هنا  ال  طعت ، مل  اذا  مذلا ، نم  رارف  يا  ممذت ) و   ) درلا نم  ءایحف )  ) لاوئسلا دعب 

يوسوم

نم ناسنالا  هب  ادتبا  اذا  الا  نوکی  دوجلا و ال  مرکلا و  وه  ءاخـسلا  حرـشلا : .ءایحتـسالا  فاکنتـسالا و  ممذـتلا : .دوجلا  ءاخـسلا : هغللا :
بلطلا یف  هبحاص  هلذب  هجو  ءام  تدـتما و  دـی  تمدـقت و  هلاسم  نع  ءاطعلا  ناک  اذا  اما  ءازج و  نودـب  ءاطعلا  یلا  رداب  هسفن و  ءاقلت 

دوجلا و هفـص  نع  يرعتیف  لباقم  هل  ذئدنع  نوکیف  همذ  نم  افوخ  وا  لئاسلا  در  نم  لجخ  ءایح و  نع  نوکی  دق  لب  ءاخـس  سیل  اذهف 
 … ءاخسلا مرکلا و 

یناقلاط

شهوکن میب  زا  اـی  یگدنمرـش  دـشاب ، شهاوخ  یپ  رد  هک  هاـگ  نآ  دـشاب و  شهاوـخ - نودـب  زاـغآ -  رد  هک  تسا  نآ  تواخـس  »
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« .تسا

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

 . ٌمُّمَذَت ٌءاَیَحَف َو  ٍَهلَأْسَم  ْنَع  َناَک  اَم  اَّمَأَف  ، ًءاَِدْتبا َناَک  اَم  ُءاَخَّسلا 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

يارب ای  تسا و  « ایح » يور زا  ای  دوش  یم  هداد  اضاقت  ربارب  رد  هچنآ  اما  ، دـشاب تساوخرد ) نودـب  و   ) ییادـتبا هک  تسا  نآ  تواـخس 
هب : تسا هدمآ  نینچ  نیا  رکاسع  نبا  خـیرات  رد  : دـیوگ یم  هغالبلا  جـهن  رداصم  بحاص  هنامیکح : راتفگ  دنـس  تّمذـم . ( .» » زا رارف 

نیا « ٌمُّرکَتَو ٌءایَحَف  ٍَهلأْسَم  ْنَع  َناک  ام  اّمأ  ًءاِدْتبإ َو  ُْهنَع  َناک  ام  :» دومرف خـساپ  رد  »؟ تسیچ تواخـس  ؛؟ ءاخـسلا ام  :» دـندرک ضرع  ماما 
دهد یم  ناشن  هدـمآ  هغالبلا  جـهن  رد  هچنآ  اب  ریبعت  توافت  نیا.تسا  هدرک  لقن  رکاسع  نبا  زا  ءافلخلا  خـیرات  رد  یطویـس  ار  نخس 

ایندـلا نیدـلا و  بدأ  باتک  رد  زیمآ  تمکح  مالک  نیا  نینچمه.تسا  هتـشاد  رایتخا  رد  هغالبلا  جـهن  زا  ریغ  یعبنم  رکاـسع  نبا  هک 
،ج 4،ص هغالبلا جـهن  رداصم  ) .تسا هدـش  رکذ  تسا  عبنم  ددـعت  هدـنهد  ناشن  هک  یتوافت  اب  راـیخالا  ضور  باـتک  رد  يدوراـم و 

(.( 49

یعقاو تواخس 

و  ) ییادتبا هک  تسا  نآ  تواخـس  :» دـیامرف یم  هدرک ، هراشا  يا  هدـنزومآ  قیقد و  هتکن  هب  هنامیکح  راتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
َناَک اَم  ُءاَخَّسلا  ( ؛» تّمذـم زا  رارف  يارب  ای  تساـیح و  يور  زا  اـی  دوش  یم  هداد  اـضاقت  ربارب  رد  هچنآ  اـما  ؛ دـشاب تساوخرد ) نودـب 

( . ٌمُّمَذَت ٌءاَیَحَف َو  ٍَهلَأْسَم  ْنَع  َناَک  اَم  اَّمَأَف  ، ًءاَِدْتبا

نودـب نادـنمزاین  ناقحتـسم و  هب  لام  لذـب  هب  ار  ناسنا  هک  تسا  ینورد  یتلیـضف  تلاح و  : دـنا هدرک  ریـسفت  هنوگ  نیا  ار  تواـخس 
.دراد یم  او  ضوع 

رد دشخب  یم  هنادنمتواخـس  هچنآ  ، دراذـگب هیام  تساوخرد  هلیـسو  هب  دوخ  يوربآ  زا  دـنک و  یتساوخرد  یـسک  رگا  ساسا  نیا  رب 
یم تروص  تساوخرد  زا  سپ  هک  شـشخب  زین  تشاذـگ و  تواخـس  ار  نآ  ماـن  ناوت  یمن  یتـحار  هب  تسوا و  يوربآ  ضوع  عقاو 

ار وا  دـنبای  یم  یهاـگآ  نآ  زا  هک  یمدرم  اـی  هدـننک و  تساوـخرد  ، دـنکن شـشخب  رگا  هک  دـشاب  ببـس  نیدـب  تسا  نـکمم  دریگ 
مومع ریبعت  هب  تسین و  ضوع  نودب  تسا و  هدـش  عقاو  مدرم  تمذـم  زا  تاجن  ربارب  رد  شـشخب  نیاربانب  ، دـننک تمذـم  شهوکن و 
دارفا يدــنمزاین  رب  یهاــگآ  زا  سپ  ناــسنا  هـک  تـسا  نآ  یقیقح  صلاــخ و  تواخــس  نیارباــنب.تسا  یتسیاــبردور  يارب  مدرم 

.دشابن لاؤس  هب  يزاین  دشوکب و  یناهنپ  تروص  هب  اهنآ  لکشم  لح  رد  ، دنموربآ

یم دیکأت  یناسک  هب  قافنا  رب  دروآ  یم  نایم  هب  نآ  تاکرب  راثآ و  قافنا و  تیمها  زا  نخس  هک  یماگنه  « هرقب » هروس رد  دیجم  نآرق 
ُلِهاْجلا ُمُُهبَـسْحَی  : » دـیامرف یم  ، دـنناد یم  اینغا  هرمز  رد  ار  اهنآ  مدرم  عبط  تعاـنم  تفع و  لـیلد  هب  دـنرادن و  لاؤس  يور  هک  دـنک 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 1518 

http://www.ghaemiyeh.com


«. ًافاْحلِإ َساّنلا  َنُولَئْسَی  ْمُهامیِِسب ال  ْمُُهفِْرعَت  ِفُّفَعَّتلا  َنِم  َءاِینْغَأ 

یم دیکأت  یناسک  هب  قافنا  رب  دروآ  یم  نایم  هب  نآ  تاکرب  راثآ و  قافنا و  تیمها  زا  نخس  هک  یماگنه  « هرقب » هروس رد  دیجم  نآرق 
ُلِهاْجلا ُمُُهبَـسْحَی  : » دـیامرف یم  ، دـنناد یم  اینغا  هرمز  رد  ار  اهنآ  مدرم  عبط  تعاـنم  تفع و  لـیلد  هب  دـنرادن و  لاؤس  يور  هک  دـنک 

«. ًافاْحلِإ َساّنلا  َنُولَئْسَی  ْمُهامیِِسب ال  ْمُُهفِْرعَت  ِفُّفَعَّتلا  َنِم  َءاِینْغَأ 

یلص مالسا  ربمغیپ  زا  یثیدح  رد  هلمج  زا  تسا  هدمآ  يدایز  ياه  ثحب  یمالسا  تایاور  نآرق و  تایآ  رد  تواخس  تیمها  هرابرد 
: میناوخ یم  هلآ  هیلع و  هللا 

 ( .ءاخس هدام  ، همکحلا نازیم  لقن  قباطم  ، لامعلا زنک  «. ) . تسادخ گرزب  تفص  تواخس  ِمَظْعْألا ؛ ِهّللا  ُْقلُخ  ُءاخَّسلا  »

: میناوخ یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يرگید  ثیدح  رد 

چیه تسا و  نامیا  نوتـس  ناربمایپ و  قالخا  زا  تواخـس  ًاّیِخَـس ؛ اَّلِإ  ٌنِمُْؤم  ُنوُکَی  َال  ِناَمیِْإلا َو  ُداَمِع  َوُه  ِءاَِیْبنَْألا َو  ِقاَلْخَأ  ْنِم  ُءاَخَّسلا  »
.( ،ج 68،ص 355،ح 17 راونالاراحب «. ) . تسا تواخس  بحاص  هک  نیا  رگم  تسین  ینمؤم 

دشاب ییادتبا  تروص  هب  ًالماک  يونعم و  يدام و  ضوع  هنوگ  چیه  نودب  رت و  تبسانم  دروم  رد  رتشیب و  ردق  ره  تواخس  ، کش یب 
.تسا رت  شزرارپ 

: دومرف ، میهد یم  نایاپ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یفاک  باتک  زا  یثیدح  اب  ار  نخس  نیا 

هیلع و هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  اب  هملاکم  رد  دوب  يدرم  اهنآ  نایم  دندمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تمدـخ  نمی  زا  یهورگ 
وا یناـشیپ  رد  قرع  بضغ  تدـش  زا  دـش و  نیگمـشخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  اـجنآ  اـت  تخـسرس  وگ و  تشرد  هلآ 
وت هب  تراگرورپ  : درک ضرع  دش و  لزان  لیئربج.درک  هاگن  نیمز  هب  تشادرب و  وا  زا  مشچ  دیشک و  مه  رد  هرهچ  تشگ و  راکـشآ 

تسشن ورف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  مشخ.دنک  یم  ماعطا  هتـسویپ  هک  تسا  يدنمتواخـس  درم  نیا  : دیوگ یم  دتـسرف و  یم  دورد 
ماعطا هتـسویپ  یتسه و  يدنمتواخـس  درم  وت  هک  دوب  هدادن  ربخ  نم  هب  لاعتم  دنوادخ  يوس  زا  لیئربج  رگا  : دومرف درک و  دنلب  ار  رس 

: تفگ درم  نآ.یشاب  نارگید  يارب  یتربع  ات  مدرک  یم  درط  ار  وت  ینک  یم  ماعط 

هب : تفگ دـش و  ناملـسم  درک و  يراج  نابز  رب  نیتداهـش  درم  نآ.يرآ  : دومرف ربمایپ  دراد ؟ تسود  ار  تواخـس  وت  راـگدرورپ  اـیآ 
. ( ،ج 4،ص 39،ح 5 یفاک  ) . .متخاسن مورحم  ملام  زا  ار  یسک  زگره  هدرک  ثوعبم  قح  هب  ار  وت  هک  يدنوادخ 

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said: “Generosity is that which is by one's own initiative
.” because giving on being asked is either due to one's esteem or to avoid rebuke

تافص زا  يا  هراپ  هرابرد  : 54 تمکح
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هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ِهَرَواَشُملاَک َریِهَظ  َال  ِبَدَألاَک َو  َثاَریِم  َال  ِلهَجلاَک َو  َرقَف  َال  ِلقَعلاَک َو  یَنِغ  َال  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

ینابیتشپ چیه  و  «، 1  » بدا نوچ  یثرا  چـیه  .تسین  ینادان  نوچ  يرقف  چـیه  و  لقع ، نوچ  یتورث  چـیه  دومرف : وا ، رب  ادـخ  دورد  و 
 . تسین تروشم  نوچ 

يدیهش

تروشم نوچ  نابیتشپ  چیه  ندوب و  هتخیهرف  نوچ  یثاریم  چـیه  ینادان و  نوچ  یـشیورد  چـیه  و  تسین ، درخ  نوچ  يزاین  یب  چـیه 
.ندومن

یلیبدرا

هن تسا و  سفن  مراکم  تیاعر  هک  بدا  وچمه  یثاریم  هن  ینادان و  وچمه  یـشیورد  هن  درخ و  وچمه  يرگناوت  چیه  تسین  دومرف  و 
ندرک تروشم  وچمه  هدنهد  يرای 

یتیآ

يأر نوچ  ینابیتشپ  چیه  بدا و  نوچ  یثاریم  چیه  لهج و  نوچ  ییاونیب  چیه  لقع و  نوچ  ییزاین  یب  چیه  مالـسلا :) هیلع   ) دومرف و 
.دشابن نارگید  اب  ندز 

نایراصنا

 . تسین تروشم  نوچمه  ینابیتشپ  ،و  بدا نوچ  یثاریم  و  لهج ، نوچ  يرقف  ،و  لقع نوچ  یتورث  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

.هلصتملا هدایزلا  هداملا : .نیعملا و  ریهظلا : .لقعلا و  لامعتساک  يا  لقعلاک  ینغ  يور ال  و 
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يردیک

.نیعملا ریهظلا :

مثیم نبا 

دوجو نارگید  اب  تروشم  ناـسب  يا  هناوتـشپ  و  بدا ، دـننام  یثاریم  و  یناداـن ، نوچمه  ییتسدـگنت  و  يدـنمدرخ ، نوچ  ییرگناوت  )
یب چیه  تسا و  يزاین  یب  نیرتزاین  یب  نآ  هک  تشذگ  شیپ  نانخـس  رد  نوچ  تسین ، يدنمدرخ  دننام  ییرگناوت  چیه  - 1 درادن .)

نیرتـگرزب هک  تشذـگ  ـالبق  هک  تسا  تهج  نادـب  زین  نـیا  تـسین و  یناداـن  نوـچ  یتسدـگنت  چـیه  .تسین 2 - نآ  نوـچ  يزاـین 
مزالم هک  يزیچ  ای  تقامح و  ینعی  .تسا  هکلملاب  لقع  لباقم  هک  تسا  يزیچ  اج  نیا  رد  لهج  زا  دوصقم  تسا  یناداـن  یگراـچیب 

لام و يا - هیثرا  ره  زا  نیا  و  هدیدنـسپ ، قالخا  هب  یگتـسارآ  زا  تسا  تراـبع  بدا  تسین ، بدا  دـننام  یثاریم  چـیه  .تسا 3 - نآ 
راک رد  تسرد  هشیدنا ي  اهتقو ، رتشیب  تروشم  هجیتن ي  .درادن  دوجو  تروشم  نوچمه  يا  هناوتشپ  چیه  .تسا 4 - رتهب  هتخودنا -

: دـیوگ یم  بیطلاوبا  هک  نانچ  تسا  داـیز  دارفا  تردـق و  زا  رتدـنمدوس  روما ، ریبدـت  رد  تسرد  هشیدـنا  و  تسا ، ناـسنا  رظن  دروم 
دادمتـسا اهنآ  زا  روما  حلاصم  ندروآ  تسد  هب  يارب  ناسنا  هک  ییاهزیچ  نایم  رد  املـسم  تسا …  ناریلد  يروالد  رب  مدقم  هشیدنا ،

.درادن دوجو  تروشم  زا  رتهب  يزیچ  دنک  یم 

دیدحلا یبا 

 . ِهَرَواَشُْملاَک َریِهَظ  ِبَدَْألاَک َو َال  َثاَریِم  ِلْهَْجلاَک َو َال  َْرقَف  ِلْقَْعلاَک َو َال  یَنِغ  مالسلا َال  هیلع  َلاَق  َو 

نیدلا و لقعلا و  عتمتسم  ریثک  هیف  نکی  مل  هیف  نکی  مل  نم  سمخ  لاق  هنأ  مالسلا  هیلع  هللا  دبع  یبأ  نع  لماکلا  یف  سابعلا  وبأ  يور 
.قلخلا نسح  ءایحلا و  بدألا و 

.لقعلا هلک  اذه  اهب  لمکی  یتلا  هسماخلا  رکشلا و  ربصلا و  هعانقلا و  نیقیلا و  سمخ  نم  لقأ  ءیش  سانلا  نیب  مسقی  مل  اضیأ  لاق  و 

باوثلا و کل  کنم  یلإ  بحأ  اقلخ  تقلخ  ام  لاقف  ربدأف  ربدأ  هل  لاق  مث  لبقأف  لبقأ  هل  لاق  لقعلا  هللا  قلخ  ام  لوأ  مالسلا  هیلع  هنعو 
.باقعلا کیلع 

.لقعلا ربزلا  لاق  هل  ربز  يذلا ال  فیعضلا  ضغبیل  هللا  نإ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  لاق  مالسلا  هیلع  هنع 

رطف لهاجلا و  رهس  نم  لضفأ  لقاعلا  مونف  لقعلا  نم  لضفأ  دابعلل  هللا  مسق  ام  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  نع  مالـسلا  هیلع  هنع  و 
نوکی یتح  لقعلا و  لمکتسی  یتح  الوسر  هللا  ثعب  ام  لهاجلا و  صوخـش  نم  لضفأ  لقاعلا  هماقإ  لهاجلا و  موص  نم  لضفأ  لقاعلا 

یتح یلاعت  هللا  ضئارف  دبعلا  يدأ  ام  نیدهتجملا و  عیمج  داهتجا  نم  لضفأ  هسفن  یف  هرمـضی  ام  هتمأ و  عیمج  لوقع  نم  لضفأ  هلقع 
ّالِإ ُرَّکَّذَی  ام  مهنع َو  یلاعت  هللا  لاق  نیذلا  بابلألا  ولوأ  مه  ءالقعلا  لقاعلا و  هغلبی  ام  مهتادابع  یف  نیدـباعلا  عیمج  غلبی  هنع و ال  لقع 

 . ِباْبلَْألا اُولوُأ 
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اذإ اعوفرم  يوری ) .» و  :» ا يوری (  لب  لوقی  هعمـس  دـق  هل و  مالـسلا  هیلع  هللا  دـبع  یبأ  باحـصأ  نم  لجر  لاق  سابعلا و  وبأ  لاـق  - 6
هالـصلا ریثک  هقدـصلا  ریثک  اراج  یل  نإ  هللا  لوسر  نبا  ای  هلقعب  يزاجی  امنإف  هلقع  نسح  یف  اورظناـف  لاـحلا  نسح  لـجر  نع  مکغلب 

 . هنم كاذب  عفتری  لاقف ال  لقع  هل  سیل  لاقف  هلقع  فیک  لاقف  هب  سأب  جحلا ال  ریثک 

ربتخا یتح  مالـسلا  هیلع  نامیلـس  دواد  فلختـسا  ام  ضعب و  نم  حـجرأ  نییبنلا  ضعب  القاع و  الإ  ایبن  هللا  ثعب  اـم  مالـسلا  هیلع  هنع  و 
.هنس نیثالث  هکلم  یف  ثکمف  هنس  هرشع  ثالث  نبا  وه  هلقع و 

.هلهج هودع  هلقع و  ئرما  لک  قیدص  اعوفرم  هنعو 

.مهلوقع ردق  یلع  سانلا  ملکن  ءایبنألا  رشاعم  انأ  اعوفرم  هنع 

 . نانجلا هب  تبستکا  نمحرلا و  هب  دبع  ام  لاقف  لقعلا  ام  مالسلا  هیلع  هللا  دبع  وبأ  لئس  سابعلا و  وبأ  لاق  - 6

 . ءادعألا هنهادم  هصغلل و  عرجتلا  لاقف  لقعلا  نع  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نسحلا  لئس  هللا  دبع  وبأ  لاق  لاق و  - 2

.کلذب عطقأ  انأ  مالسلا و  هیلع  نسحلا  مالک  اذه  تلق 

هرذـع و ال فاخی  نمب  قثی  هعنم و ال  فاخی  نم  لأسی  هبیذـکت و ال  فاخی  نم  ثدـحی  لقاعلا ال  هللا  دـبع  وبأ  لاق  سابعلا و  وبأ  لاق 
.هئاجرب قثوی  نم ال  وجری 

هدوجس و لوطل  لیئارـسإ  ینب  نم  الجر  یندی  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ناک  لاق  مالـسلا  هیلع  رفعج  یبأ  نع  يور  سابعلا و  وبأ  لاق  - 5
هل لاقف  لجرلا  هوأتف  زتهت  هبـشعم  ضرأ  یلع  رم  ذإ  مایألا  نم  اموی  وه  انیبف  هعم  وه  ـالإ و  عضوم  یلإ  بهذـی  داـکی  ـالف  هتمـص  لوط 

ضرألا یلإ  هرـصبب  الیوط  یـسوم  بکأف  انهاه  هاعرأ ) .» :» د هاعرأ (  رامح و  یبرل  نوکی  نأ  تینمت  لاق  تهوأـت  اذ  اـم  یلع  یـسوم 
 . مهتیتآ ام  ردق  یلع  يدابع  ذخآ  امنإ  يدبع  هلاقم  نم  ترکنأ  يذلا  ام  لاقف  یحولا  هیلع  طحناف  هنم  عمس  امب  امامتغا 

عدی هدحاو و  اهنم  راتخیل  ثالثب  مالسلا  هیلع  مدآ  یلع  مالـسلا  هیلع  لیئاربج  طبه  مالـسلا  هیلع  یلع  نع  يور  سابعلا و  وبأ  لاق  - 1
ثیح لقعلا  عم  نوکن  نأ  انرمأ  انإ  الاقف  افرـصنا  نیدـلا  ءایحلل و  لیئاربج  لاقف  لقعلا  راـتخاف  نیدـلا  ءاـیحلا و  لـقعلا و  یه  نیتنثا و 

 . ثالثلاب زافف  امکنأشف  لاقف  ناک 

بدألا نم  لضفأ  ائیش  اهءانبأ  ءابآلا  تثرو  ام  رهمجرزب  نع  سرفلا  مکح  یف  تأرق  ینإف  بدألاک  ثاریم  مالـسلا و ال  هیلع  هلوق  امأف 
.بدألا لاملا و  نم  ارفص  تدعق  لهجلاب و  هتفلتأ  بدأ  الب  لاملا  اهتثرو  اذإف  لاملا  بدألاب  تبستکا  بدألا  اهتثرو  اذإ  اهنأل 

.اریبک هب  رس  اریغص  هدلو  بدأ  نم  ءامکحلا  ضعب  لاق 

.هدساح مغرأ  هدلو  بدأ  نم  لاقی  ناک  و 

.يذألا فک  بدألا و  نسح  بیرلا و  هبناجم  نهعم  هبرغ  هثالث ال  لاقی  ناک  و 
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.هجاحلا بلط  یلإ  ببس  لفحملا و  یف  لامج  هدحولا و  یف  سنؤم  رفسلا و  یف  بحاص  هنإف  بدألاب  مکیلع  لاقی  ناک  و 

هجاحلا ترثک  ابیرغ و  ناک  نإ  داس و  الماخ و  ناک  نإ  هتیص و  دعب  اعیضو و  لبق  ناک  نإ  هفرش و  رثک  هبدأ  رثک  نم  رهمجرزب  لاق  و 
.القم ناک  نإ  هیلإ و 

لاق همدع  نإف  لاق  هب  یلحتی  بدأ  لاق  همدـع  نإف  لاق  هب  شیعی  لقع  لاق  دـبعلا  هقزری  ام  ریخ  ام  هئارزو  ضعبل  كولملا  ضعب  لاق  و 
.دالبلا دابعلا و  هنم  حیرتف  هقرحت  هقعاص  لاق  همدع  نإف  لاق  هب  رتتسی  لام 

.لقعلا هحیرقلاب  ینعی  هحیرقلا  تصقن  بدألا و  رثک  اذإ  لاق  همدع  نم  ارش  ملعلا  نوکی  یتم  ءامکحلا  ضعبل  لیق  و 

دعب امیف  اذبن  هنم  انرکذ  امبر  مدقت و  دقف  هروشملا  یف  لوقلا  امأف 

یناشاک

نودب يرگناوت  لادج و  زا  رود  تسا و  باوص  لیلد  هک  اریز  درخ  هچمه  يرگناوت  چیه  تسین  لقعلاک ) ءانغال  مالسلا : هیلع  لاق  (و 
ثاریم ـال  و   ) ـالب تسا و  تلالـض  بجوـم  نآ  هک  اریز  یناداـن  دـننام  یـشیورد  چـیه  تـسین  و  لـهجلاک ) رقف  ـال  و   ) لاوز ضورع 
مراـکم هب  ندـش  یلجتم  زا  تسا  تراـبع  نآ  هک  ءاـبآ ، زا  بدا  نـتفرگ  ثاریم  ینعی  بدا  وـچمه  یثاریم  چـیه  تـسین  و  بدـالاک )

حالـص ندرک و  تروـشم  وـچمه  يا  هدـنهد  يراـی  چـیه  تـسین  و  هرواـشملاک ) ریهظ  ـال  و   ) لاـم رب  نآ  لـضفت  تـهج  زا  قـالخا 
دص زا  هب  کین  يار  کی  ریبدت  ماگنه  هب  رعش : لاق  لیق و  یب  ددع  ترثک  توق و  زا  تسا  عفنا  نآ  هک  اریز  شناد  لها  اب  ندیشیدنا 

گیر يایرد  وچ  یهاپس 

یلمآ

ینیوزق

.ندومن تروشم  وچمه  يددم  یتشپ و  هن  بدا و  وچمه  یثاریم  هن  و  لهج ، وچمه  يرقف  هن  .لقع و  وچمه  يرگناوت  تسین 

یجیهال

هک مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .هرواشملاک » ریهظ  بدالاک و ال  ثاریم  لهجلاک و ال  رقف  لقعلاک و ال  ینغ  ـال  : » مالـسلا هیلع  لاـق  و 
تـسا ترخآ  اـیند و  تداعـس  هک  هیلمع  هیملع و  هیـسفن ي  تـالامک  رد  دنمـشناد  هک  اریز  ندوب ، اـناد  دـننام  يرگناوت  چـیه  تسین 

ریغ لاوس  هب  جاتحم  هیلمع  هیملع و  هیسفن ي  تالامک  رد  شناد  یب  هک  اریز  ندوب ، نادان  دننام  یجایتحا  چیه  تسین  دشاب و  رگناوت 
لیـصحت نتـشاد  بدا  اب  هک  اریز  نتـشاد ، بدا  دـننام  تمحز  یب  تسا  ایند  تشیعم  باستکا  هک  یثوروم  لام  چـیه  تسین  دـشاب و 

نادنمـشناد اب  تروشم  هک  اریز  ندرک ، روش  دـننام  يا  هدـنهد  يرای  چـیه  تسین  تقـشم و  نودـب  دوش  یم  اـیند  ترخآ و  تشیعم 
.نیعم ریهظ و  هب  دوش  جاتحم  هکنیا  ات  ار  شبحاص  درادن  هدنامرد 

ییوخ
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عم رورجملا  و  فوذحم ، سنجلا  یفن  ءال  ربخ  بارعالا : .حاحـص  اهلبق - ام  هرـسکل  ءای  واولا  تبلقنا  ثراوم  هلـصا  ثاریملا :) : ) هغللا
هیلع  ) نسحلا هنبال  هایاصو  نمـض  یف  نیتلوالا  نیتلمجلا  دافم  هقبـس  دـق  ینعملا : .الحم  هعوفرم  ـال  مسـال  هفـص  رقتـسم  فرظ  هراـج 

هیف و مـالکلا  قبـس  دـق  و  مثیم ، نبا  هرـسف  اـمک  قـالخالا  مراـکمب  یلحتلا  وه  بدـالا ) و   ) نوثـالثلا هعباـسلا و  همکحلا  یف  مالـسلا )
هیلع  ) هللادـبع یبا  نع  دربملا  سابعلا  یبا  لماک  نع  یلزتعملا  حراـشلا  يور  .اـهلها و  وه  نمع  روشلاـب  يارلا  بلط  یه  هرواـشملا ) )

هنع .قلخلا و  نسح  و  ءایحلا ، و  بدالا ، نیدلا و  و  لقعلا ، عمتـسم : ریثکف  نکی  مل  هیف  نکی  مل  هیف  نکی  مل  نم  سمخ  لاق : مالـسلا )
رطف و  لهاجلا ، رهـس  نم  لضفا  لقاعلا  مونف  لقعلا ، نم  لضفا  دابعلل  هللا  مسق  ام  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  نع  مالـسلا ) هیلع  )

هللا ثعب  ام  و  لهاجلا - داهج  نم  لضفا  هدوعق  يا  لهاجلا -، صوخـش  نم  لضفا  لـقاعلا  هماـقا  و  لـهاجلا ، موص  نم  لـضفا  لـقاعلا 
عیمج داـهتجا  نم  لـضفا  هسفن  یف  هرمـضی  اـم  و  هتما ، عیمج  لوقع  نم  لـضفا  هلقع  نوکی  یتـح  و  لـقعلا ، لمکتـسی  یتـح  ـالوسر 

مه ءالقعلا  لقاعلا و  هغلبی  ام  مهتادابع  یف  نیدـباعلا  عیمج  غلبی  و ال  هنع ، لقع  یتح  یلاعت  هللا  ضئارف  دـبعلا  يدا  اـم  و  نیدـهتجملا ،
يرقف چیه  و  تسین ، يدنمدرخ  نوچ  يرگناوت  چیه  همجرتلا : بابلالا ) اولوا  الا  رکذی  ام  و   ) مهنع یلاعت  هللا  لاق  نیذلا  بابلالا  اولوا 

.تروشم شاگنک و  نوچ  ینابیتشپ  چیه  و  بدا ، بوچ  یثاریم  چیه  ینادان و  نوچ 

تسین يزاین  مه  لهج  نانچمه  تسین *** يزاین  یب  چیه  درخ  نوچ 

دوشن تروشم  هچ  ینابتشپ   *** دوبن بدا  نوچ  ثاریم  چیه 

يرتشوش

یف دیدحلا : یبا  نبا  لاق  لقعلاک  ینغ  ال  مالـسلا : هیلع  لاق  و  قئاقحلا ) نم  مالـسلا ) هیلع   ) هرکذ امیف  نوسمخلا - سداسلا و  لصفلا  )
و ءایحلا ، و  بدالا ، و  نیدلاو ، لقعلا ، عتمتسم : ریثک  هیف  نکی  مل  هیف ، نکت  مل  نم  سمخ  مالسلا : هیلع  هللادبعوبا  لاق  دربملا ) لماک  )

اهب لمکی  یتلا  هسماخلا  رکـشلا و  ربصلا و  هعانقلا و  نیقیلا و  سمخ : نم  لقا  یـش ء  سانلا  نیب  مسقی  مل  اضیا : لاـق  .قلخلا و  نسح 
یبنلا لاق  لاق : .لقعلا و  ربزلا  هل و  ربز  يذلا ال  فیعضلا  ضغبیل  هللا  نا  هلآ :) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا لاق  اضیا : لاق  .لقعلا و  هلک  اذه 

موص نم  لضفا  لقاعلا  رطف  و  لـهاجلا ، رهـس  نم  لـضفا  لـقاعلا  مونف  لـقعلا ، نم  لـضفا  داـبعلل  هللا  مسق  اـم  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص  )
نم لضفا  هلقع  نوکی  یتح  لقعلا  هیف  لمکتـسی  یتح  الوسر  هللا  ثعب  اـم  و  لـهاجلا ، صوخـش  نم  لـضفا  لـقاعلا  هماـقا  و  لـهاجلا ،

داهتجا قئاقحلا ) نم  مالـسلا ) هیلع   ) هرکذ امیف  نوسمخلا - سداسلا و  لـصفلا   ) نم لـضفا  هسفن  یف  هرمـضی  اـم  و  هتما ، عیمج  لوقع 
و لـقاعلا ، هغلبی  اـم  مهتاداـبع  یف  نیدـباعلا  عیمج  غلبی  ـال  و  هنع ، لـقع  ینح  یلاـعت  هللا  ضئارف  دـبعلا  يدا  اـم  و  نیدـهتجملا ، عیمج 
و مالـسلا - هیلع  هللادبع  یبا  باحـصا  نم  لجر  لاق  و  بابلالااولوا .) الا  رکذـی  ام  و   ) مهنع یلاعت  لاق  نیذـلا  بابلالاولوا  مه  ءالقعلا 

نا هللا  لوسر  نبا  ای  هلقعب -) يزاجی  امناف  هلقع  نسح  یف  اورظناف  لاح  نسح  لجر  نع  مکغلب  اذا   ) اعوفرم يوری  لب  لوقی  هعمـس  دق 
هللا ثعب  ام  لاق : .هنم و  كاذب  عفتریال  لاقف : .لقع  هل  سیل  لاقف : هلقع ؟ فیک  لاقف : .جحلا  ریثک  هالصلا  ریثک  هقدصلا  ریثک  اراج  یل 
یف ثکمف  هنس ، هرشع  ثالث  نبا  وه  هلقع و  ربتخا  یتح  نامیلس  دواد  فلختـسا  ام  و  ضعب ، نم  حجرا  نییبنلا  ضعب  و  القاع ، الا  ایبن 

سانلا ملکن  ءایبنالا  رـشاعم  انا  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاق  .هلهج و  هودع  و  هلقع ، يرما  لک  قیدص  لاق : .هنـس و  نیثالث  هکلم 
نع مالسلاامهیلع  یلع  نب  نسحلا  لئـس  لاق : .نانجلا و  هب  بستکا  و  نمحرلا ، هب  دبع  ام  لاقف : لقعلا ؟ ام  لئـس  .مهلوقع و  ردق  یلع 
هیلع لاق  .ءادـعالا و  هنهادـم  و  قئاقحلا ) نم  مالـسلا ) هیلع   ) هرکذ امیف  نوسمخلا - سداسلا و  لصفلا  ، ) هصغلل عرجتلا  لاـقف : لـقعلا 
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.هئاجرب و قثویال  نم  وجریال  و  هردغ ، فاخی  نمب  قثیال  و  هعنم ، فاخی  نم  لاسیال  و  هبیذکت ، فاخی  نم  ثدحیال  لقاعلا  مالـسلا :
داکی الف  هتمص ، لوط  هدوجس و  لوطل  الجر  یندی  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ناک  لاق : مالـسلا  هیلع  رفعج  یبا  نع  يور  دربملا : لاق  لاق :

یلع مالسلا : هیلع  یسوم  هل  لاقف  لجرلا ، هواتف  زتهت ، هبـشعم  ضرا  یلع  رم  ذا  مامالا  نم  اموی  وه  انیبف  هعم ، وه  الا  عضوم  یلا  بهذی 
، هنم عمس  امب  امامتغا  ضرالا  یلا  هرصبب  الیوط  مالسلا  هیلع  یسوم  بکاف  .انه  هاعرا  رامح  یبرل  نوکی  نا  تینمت  لاق : تهوات ؟ اذام 
: مالـسلا هیلع  یلع  نع  يور  و  لاق : .مهتیتآ  ام  ردـق  یلع  يدابع  ذـخآ  امنا  يدـبع ، هلاقم  نم  ترکنا  يذـلا  ام  یحولا : هیلع  طـحناف 
: لیئربج لاقف  لقعلا  راتخاف  نیدلا ، ءایحلا و  لقعلا و  یه  و  نیتنثا ، عدی  هدـحاو و  راتخیل  ثالثب  مالـسلا  هیلع  مدآ  یلع  لیئربج  طبه 

بیـصن یتا  ریـسلا : یف  و  تلق : .ثالثلاب  زافف  امکناشف ، لاقف : .ناک  ثیح  لقعلا  عم  نوکن  نا  انرما  انا  الاقف : افرـصنا ، نیدلا  ءایحلل و 
.ینلمات هل : لاقف  همدانملا ؟ یف  کف  یه  هل : لاقف  هعم ، لکاف  ماعطلاب  اعد  مث  هلـصو  هرعـش و  نسحتـساف  هدشناف  کلملادـبع ، رعاشلا 

و یلقع ، کتکاوم  کتـسلاجم و  یب  غلب  امنا  و  بصنم ، یف  تسل  حیبق و  یهجو  هوشم و  یقلخ  دوسا و  يدلج  لاق : .كارا  دـق  لاق :
.هافعاف و ال همالک  هبجعاف  هصقنی ، ام  قئاقحلا ) نم  مالـسلا ) هیلع   ) هرکذ امیف  نوسمخلا - سداسلا و  لصفلا   ) هیلع لخدا  نا  هرکا  انا 

دلوی ءرملا  سیلف  ملعت  اضیا : هبحاص  ضمغ  سانلا  ضغب  لـثم  ـال  يدرلا و  یلا  یندا  لـهجلا  لـثم  را  مل  و  رعاـش : لاـق  لـهجلاک  رقف 
جرخ هبیتق :) نبا  نویع   ) یف لفاحملا و  هیلع  تفتلا  اذا  ریغـص  هدـنع  ملع  موقلا ال  ریبک  نا  لـهاج و  وه  نمک  ملع  وخا  سیل  اـملاع و 

نم لجر  هیلع  نذاتـساف  جنرطـشلاب ، نابعلی  قیرطلا  ضعبب  اناکف  رفعج ، نب  هللادبع  نب  هیواعم  نب  هللادبع  هعم  اجاح و  دیزی  نب  دـیلولا 
.هقفلا فرعتفا  لاق : .ال  لاق : .نآرقلا  تارقا  دـیلولا : هل  لاقف  هتجاح  هلاسف  ملـس  لخد  املف  لیدـنمب ، جنرطـشلا  رتس  هل و  نذاـف  فیقث ،

ام هللادبعل  لاق  لیدنملا و  دیلولا  فشکف  .ال  لاق : ائیـش ؟ برعلا  مایا  نم  تملعفا  لاق : .ال  لاق : ائیـش ؟ رعـشلا  نم  تیورفا  لاق : .ال  لاق :
ناک و  یلدجلا - دبعم  هیلا  ماقف  برعلا ، ءایحا  ضرعل  سلج  بعـصم ، لتق  دعب  هفوکلا  کلملادـبع  مدـق  امل  ریـسلا : یف  .دـحا و  انعم 

- انم ناک  دبعم و  لاق  ائیـش - لقی  مل  تکـسف و  تنا ؟ نم  لاق : کلملادبع و  هیلا  رظنف  هئیهلا ، نسح  لجر  هیلا  همدقتف  امیمد - اریـصق 
ناـک تلق : .يرداـال  لـجرلا : لاـق  .عبـصالا  وذ  مکیا  نم  هل : لاـق  ینکرت و  لـجرلا و  یلع  لـبقاف  هلیدـج ، نم  نحن  هفلخ : نم  تلقف 
یلع لبقاف  تسبیف  هعبـصا  یف  هیح  هتـشهن  تلق : .يرداال  لاق : .عبـصالا  وذ  یمـس  مل  هل : لاق  ینکرت و  لجرلا و  یلع  لـبقاف  ایناودـع ،

: لاق کلذ ؟ قئاقحلا ) نم  مالـسلا ) هیلع   ) هرکذ امیف  نوسمخلا - سداسلا و  لصفلا   ) لبق یمـسی  ناـک  مب  و  لاـقف : .ینکرت  لـجرلا و 
نیذلا جان  ینب  نم  هفلخ : نم  تلقف  ناک ؟ نا  ودـع  يا  نم  هل : لاق  ینکرت و  لجرلا و  یلع  لبقاف  .ناثرح  یمـسی  ناک  تلق : .يرداال 

ملسا بیه ال  لوقی و  مهنیب  حلـصال  افورعم  تلق  اذا  اکلاه  ناک  ام  کینیع  نعبنت  مهنرکذت و ال  الف  جان  ونب  اما  و  رعاشلا : مهیف  لوقی 
ریذع هلوق  یندشنا  هل : لاقف  یمکرت  لجرلا و  یلع  لبقاف  اکراب  بدحا  ءادـعالا  یلا  بدـی  همانـس  بج  لحفلا  رهظک  یحـضاف  اکلذ 

مک لجرلل : لاقف  هتایبا  هتدشناف  املاع ، کموقب  كارا  یناف  ینم  ندا  لاق : .کتدشنا  تئـش  نا  تلق : .يرداال  لاق : ناودع  نم  یحلا 
، اذـهل هئامـسمخلا  اذـهل و  نیفلالا  لعجا  لاق : هبتاک و  یلع  لبقاف  .هئامـسمخ  تلق : كواطع ؟ مک  یل : لاق  .نافلا و  لاـق : كواـطع ؟

یلع نوارقی  ماسب  نب  رـصن  نب  دـمحم  دـلو  ناک  يدـیربلا : لضف  لاق  یلوصلا : بتاک  بدا  یف  بدالاک  ثاریم  .اـهب و ال  تفرـصناف 
اـسلجف نیدرفنم ، قاحـسا  نب  هللادبع  رـصن و  نب  دمحم  ناک  و  ءابدا ، اوناک  میهاربا و  نب  قاحـسا  نب  هللادبع  دالوا  کلذک  و  رعـشلا ،

یف هلثم  نوکی  اـم  سلجملا  یف  و  اـهفلخ ، نمم  ءاـنغلا  یف  قذـحاب  ساـنلا  عمـسی  مل  هراتـس  تدـم  اـمهدالوا و  هیف  سلجم  یف  اـموی 
: دمحمل هللادبع  لاقف  ارایدلا  همطاف  بحل  بحا  ینا  دعسب  رایدلا  یح  الا  ریرجل : ارعش  هراتسلا  هبحاص  تنغف  دیزا ، ءافلخلا و  سلاجم 

.مهنانسا حلصی  مهدعم و  يوقی  هناف  لفغتال ، دمحم : لاقف  .انهاه  دعسلا  ینعم  ام  بارعالا  لهج  الول 

نم مالسلا ) هیلع   ) هرکذ امیف  نوسمخلا - سداسلا و  لصفلا   ) تئش ایا  عفـصا  ذاتـسا ! ای  دمحم : نب  یلع  یل  لاقف  يدیربلا : لضف  لاق 
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یلع هتیار  نا  هللا  ال و  سورکلا : لاقف  ربنملا ، یلع  کلملادـبع  نب  دـیلولا  نحل  ظحاجلا :) نایب   ) یف .یبا و  هلعجا  اـمهنم و  قئاـقحلا )
ضعبک يدـنع  راص  شحافلا  نحللا  اذـه  نحل  اذاـف  هتلـالج ، ینیع و  یف  هترثک  نم  هنم ، ینیع  ـالما  نا  یننکماـف  طـق  داوعـالا  هذـه 

لقن يذلا  ناوفـص  نب  دلاخ  حافـسلا ، رـصع  یف  ءابدالا  نم  .هیدابلا و  یلا  ههجون  ملف  هل  انبح  دـیلولاب  رـضا  کلملادـبع : لاق  هناوعا -
.هینـالفلا هلیبقلا  نم  لـجرلا : لوقیف  تنا ؟ هلیبق  يا  نم  لـجرلل : لوقت  هارملا  نا  هارما و  لـجر و  نیب  هثحاـبم  هنع  يدوعـسملا ) جورم  )

هلیبق لک  یف  کلذـک  لعفتف  يرخا ، هلیبق  نم  لب  لجرلا  لوقی  و  وجه - تایبا  رکذـت  و  اـهیف : رعاـشلا  لاـق  هلیبقلا : هذـه  هارملا  لوقتف 
، نیبذاکلا دیس  تناف  راعشالا ، هذه  ترکذ  نمیف  تمظن  ربخلا و  اذه  تلوقت  تنک  نا  دلاخل : حافـسلا  لاقف  مشاه ، هلیبق  یتح  اهامس 

یف دـلاخ  لوق  نم  بجعتی  ظحاجلا  ناک  .سانلا و  بلاثمب  مهرـصبا  اـباوج و  ساـنلا  رـضحا  نم  هارملا  کـلتف  اـقح  ربخلا  ناـک  نا  و 
رـصع یف  ءابدالا  نم  .دـهده و  مهیلع  لد  و  هراف ، مهتقرغا  و  هارما ، مهتکلم  دـلج ، غباد  و  درب ، کـئاح  نیب  مهنا  نمیلا  لـها  فصو 

، لکوتملا

نم لضفا  ائیـش  اهءانبا  ءابالا  تثرو  ام  رهمجرزب : نع  سرفلا  مکح  یف  دیدحلا : یبا  نبا  لاق  .کلذ و  یف  هبیجع  هیآ  ناک  ءانیعلاوبا ،
اذا و  قئاقحلا ) نم  مالسلا ) هیلع   ) هرکذ امیف  نوسمخلا - سداسلا و  لصفلا  ، ) لاملا بدالاب  تبـستکا  بدالا  اهتثرو  اذا  اهنال  بدالا ،

.اریبک هب  رس  اریغـص  هدلو  بدا  نم  ءامکحلا : ضعب  لاق  .بدالا و  لاملا و  نم  ارفـص  تدعق  لهجلاب و  اهتفلتا  بدا  الب  لاملا  اهتثرو 
یف سنوم  و  رفـسلا ، یف  بحاـص  هناـف  بدـالاب ، مکیلع  .يذـالا و  فک  و  بدـالا ، نسح  و  بیرلا ، هبناـجم  نهعم ، هبرغ  ـال  هثـالث  و 
دعب و  اعیـضو ، لبق  ناک  نا  هفرـش و  رثک  هبدا  رثک  نم  رهمجرزب : لاق  .هجاحلا و  بلط  یلا  ببـس  و  لـفحملا ، یف  لاـمج  و  هدـحولا ،

ام ریخ  ام  هئارزو : ضعبل  كولملا  ضعب  لاق  .القم و  ناک  نا  هیلا و  هجاحلا  ترثک  و  ابیرغ ، ناک  نا  داس و  و  الماخ ، ناک  نا  هتیص و 
: لاق همدع ؟ ناف  لاق : .هب  رتتـسی  لام  لاق : همدـع ؟ ناف  لاق : .هب  یلحتی  بدا  لاق : همدـع ؟ ناف  لاق : .هب  شیعی  لقع  لاق : دـبعلا ؟ هقزری 
: لاق کلذ ؟ فیک  هل : لیق  .یموق  نبغی  یتح  تنبغ  ام  یبارعا : لاق  هرواشملاک  ریهظ  .دـالبلا و ال  داـبعلا و  هنم  حـیرتف  هقرحت  هقعاـص 

کیلع يروشلا  لعجتال  مزاح و  هحاصن  وا  حیصن  مزحب  نعتساف  هروشملا  يارلا  غلب  اذا  راشب : لاق  .مهرواشا و  یتح  ائیش  لعفاال  ینال 
تلق یعمـصالا  نع  و  قئاقحلا ) نم  مالـسلا ) هیلع   ) هرکذ امیف  نوسمخلا - سداسلا و  لصفلا   ) مداوقلل عبات  یفاوخلا  شیرف  هضاـضغ 
زوفی باوص  نیینـسحلا : يدـحا  نیب  رواـشملا  نا  تملع  اـم  وا  لاـقف : .هروشملا  یف  کـتایبا  نم  نوبجعی  يارلا  لاـجر  تیار  راـشبل :

يار هرمث  جـهبملا :)  ) یف .كرعـش و  یف  کـنم  رعـشا  مـالکلا  اذـه  یف  هللا  تنا و  هل : تلقف  .ههورکم  یف  كراـشی  اـطخ  وا  هـترمثب ،
.يرالا نم  یلحا  ریشملا  بیدالا 

هینغم

رفعج مامالا  لاق  .هرخالا و  ایندلا و  تاریخ  لک  هاجلا و  لاملا و  ملعلا و  ردـصم  لقعلا  نا  ..لقع  الب  ناطلـس  لام و ال  نم  يودـج  ال 
يا ءارکنلا - کلت  لاق : هیواعم ؟ دـنع  يذـلا  و  هل : لـیقف  .ناـنجلا  هب  بستکا  و  نمحرلا ، هب  دـبع  اـم  لـقعلا  مالـسلا :) هیلع   ) قداـصلا

لقعلا و رکذ  ءاج  دق  و  همیلاعت ، هئدابم و  یف  هیلع  دمتعا  و  لقعلاب ، داشا  مالـسالاک  ایند  خیراتلا  فرعی  .هنطیـشلا و ال  کلت  ءاهدـلا -
رکذ یلع  هلمتـشملا  تایالا  ادع  ام  اذه  ..لطابلا  لاطبا  قحلا و  قاقحا  یلع  هلودـلل  هرم   880 میرکلا - نآرقلا  یف  امهتاقتـشم  ملعلا و 

داهجلا اوکرت  مهنالف  و  مویلا ، اوفلخت ، اوطحنا و  اذا  و  هیخیراتلا ، مهتراضح  نیملـسملا و  مدقت  یف  رـسلا  نکمی  انه  .رونلا و  يدهلا و 
لک لصا  هنال  لهجلاک ) رهق  و ال   ) .مالـسالا بنذ  ـال  مهبنذ  بنذـلاف  مهـسفنا ، یلع  اومـسقنا  و  مالـسالا ، هب  مهرما  يذـلا  سدـقملا 

و ال لهجلا ، نم  دـشا  رقف  یلع ال  ای  (: ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوس  لاق  یفاکلا  لوصا  یف  .ناویحلاب و  ناسنالا  قحلی  هنا  و  هلیذر ،
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دارملا بدـالاک ) ثاریم  ـال  و  (. ) هلقع فیک  اورظنت  یتح  هب  اوهاـبت  ـالف  مایـصلا  ریثک  هالـصلا  ریثـک  متیار  اذا  ..لـقعلا  نم  دوعا  لاـم 
هرواشم هرواشملاب  دارملا  و  نیعملا ، ریهظلا : هرواشملاک ) ریهظ  و ال   ) هریـسلا نسح  بدالاب  و  هثودحالا ، نم  ءرملا  هکرتی  ام  ثاریملاب 

.عرو نید و  هل  القاع  ریـشتسی  نا  هب  هل  لبق  ام ال  یلع  درو  اذا  مکدحا  عنمی  ام  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  لاق  .حصانلا  لقاعلا 
نوکی نا  ثلاثلا  .اعروتم  نوکی  نا  یناثلا  .القاع  ریـشملا  نوکی  نا  لوالا  دودح : هروشملل  مالـسلا ) هیلع   ) قداصلا رفعج  مامالا  لاق  و 
اعروتم ناک  نا  و  هتروشمب ، تعفتنا  القاع  ناـک  ناـف  .کـسفنب  کـملعک  هب  هملع  نوکی  یتح  كرـس  یلع  هعلطت  نا  عبارلا  .اقیدـص 

یف کلذ  نع  مالکلا  مدقت  .هحیـصنلا و  تلمک  كرـس  یلع  هتعلطا  اذا  و  كرـس ، متک  اقیدـص  ناک  نا  و  هحیـصنلا ، یف  هسفن  دـهج 
(. هروشملا  ) هرقف هلاسرلا 52 

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

تداعـس و ندروآ  تسد  هب  هار  درخ  اریز   ) درخ دننام  يزاین  یب  تسین  تسا : هدومرف  تافـص ) زا  يا  هراپ  هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
زا شـسرپ  هب  زیچ  ره  ندروآ  تسد  هب  رد  نادان  اریز   ) ینادان دـننام  يزیچ  یب  تسین  و  دـهد ) یم  ناشن  ار  ترخآ  اـیند و  یتخبکین 
یب هدرم  زا  هچنآ  اریز  دراد ، یم  زاـب  اـه  هدیدنـسپان  زا  ار  صخـش  هک  هـچنآ   ) بدا دـننام  یثاریم  تـسین  و  تـسا ) دـنمزاین  يرگید 

زا اریز   ) شاگنک تروشم و  دننام  ینابیتشپ  تسین  و  تسا ) هارمه  هشیمه  بدا  یلو  تسا  ینتفر  تسد  زا  دـسر  یم  جـنر  تقـشم و 
(. دیآ یم  تسد  هب  تسرد  هشیدنا  تروشم 

ینامز

یم رما  رکفت  ربدت و  تقد ، هب  هک  مه  میرک  نآرق  .دوب  لقع  رکف و  تیوقت  روظنم  هب  دومرف  مازعا  ار  یهلا  ناربمایپ  هک  زیزع  يادـخ 
هرابرد .دننک ) یم  كرد  ار  بلطم  نالقاع  طقف  : ) دیوگ یم  ساسح  دراوم  رد  هک  اجنآ  ات  دبای  دـشر  هعماج  لقع  دـهاوخ  یم  دـنک 

.دوش بسک  تشهب  ددرگ و  تدابع  نآ  هلیـسوب  هک  تسا  يزیچ  نانجلا ) هب  بستکا  نمحرلا و  هب  دـبع  ام  : ) دـنا هتفگ  لـقع  یفرعم 
ار اـه  هصغ  هعرج  هعرج ، ءادـعالا :) هنهادـم  هصغلل و  عرجتلا  : ) دوـمرف لاوـس  نیمه  باوـج  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یبـتجم نـسح  ماـما 

لوط ار  هدجس  هک  دید  ار  يدرم  یسوم  ترضح  هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  زا  .ندرک  شزاس  نانمشد  اب  ندیشون و 
، تشاد ناوارف  فلع  هک  دندیسر  ینابایب  هب  زور  کی  .درب  یم  دوخ  اب  ار  وا  اج  همه  دش و  وا  هتفیرف  دریگ ، یم  دایز  هزور  دهد ، یم 

یم ار  نآ  نم  هک  تشاد  یغـالا  ادـخ  هک  مدرک  وزرآ  تـفگ : درم  نآ  يدیـشک ؟ هآارچ  تـفگ : یـسوم  .دیـشک  یهآ  صخـش  نآ 
ام هدنب  فرح  زا  ارچ  درک  ضرع  دمآ  لیئربج  .دنکفا  ریز  هب  رـس  هصغ  تدـش  زا  دـش و  توهبم  یتدـم  یـسوم  ترـضح  .مدـینارچ 

هعماج مزال  ياهراک  زا  یکی  دـنزرف  تیبرت  بدا  .مینک  یم  هبلاطم  نانآ  زا  میهد  یم  لـقع )  ) اـهنآ هب  هک  يرادـقم  هب  اـم  یتحاراـن ؟
دنک یم  هدافتـسا  نارگید  هبرجت  لقع و  زا  هرواشم  رد  ناسنا  .مینک  یم  هدهاشم  دش  گرزب  دـنزرف  هکنیا  زا  سپ  ارنآ  هجیتن  تسا و 

.دنک تروشم  دامتعا  دروم  اناد و  لقاع ، يدرف  اب  هک  طرش  نیا  هب  اما  دور  یم  شیپ  رتهب  اهراک  رد  و 

يزاریش دمحم  دیس 
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هداعـس ثروی  هنال  ینغلا ، ینغا  هنوک  و  لقعلا ، نم  یبسکلا  ردـقلا  لصحی  نا  ناسنالا  یلعف  لـقعلاک ) ینغ  ـال  : ) مالـسلا هیلع  لاـق  و 
دعـسی بادالاب  فصتملا  ناسنالا  ناف  بدالاک ) ثاریم  و ال   ) نیتاشنلا یف  ءاقـشلا  ببـسی  يذـلا  لهجلاک ) رقف  و ال   ) هرخالا ایندـلا و 
ناسنالا مهراشتـسا  نیذـلا  لعجت  باوصلا و  هجو  نیبت  هروشملا  ناف  هرواشملاک ) ریهظ  و ال   ) ذـفنی هناف  ثوروملا  لاـملا  اـما  هبداـب ،

.هلمع یف  هل  ارهظ 

يوسوم

لک ناطلـسلا و  هاجلا و  لاملا و  یلع  ناسنالا  لصحی  لقعلاب  هنال  سانلا  ینغا  نم  ناک  لقع  اذ  ناک  نم  لـقعلاک ) ینغ  ـال  : ) حرـشلا
هناف القع  طعی  مل  هورث و  الام و  یطعا  نم  کلذ  نم  سکعلا  یلع  و  باقعلا ، باوثلا و  هب  طانا  لقعلاب و  مالـسالا  داـشا  دـق  یش ء و 

.ینغلا ینغا  لقعلا  ناک  انه  نم  ماقملا و  ناطلسلا و  عیـض  القع  طعی  مل  اماقم و  اناطلـس و  یطعا  نم  کلذک  هددبی و  لاملا و  عیـضی 
، حـئابقلا عمجم  لئاذرلا و  ما  لهجلا  قطنملا و  باحـصا  لوقی  امک  مدـعلا  هکلملا و  لباقت  ملعلا  لباقی  لهجلا  و  لهجلاک ) رقف  ـال  (و 

بلست فیک  رمعتست و  فیک  دبعتست و  فیک  هلهاجلا  ممالا  یلا  كرصبب  برضا  هریغ و  دیب  ام  یلع  یضقی  هدیب و  ام  ددبی  لهاجلاف 
یقیقحلا رقفلا  وه  لهجلا  ههجاوملا …  فوقولا و  نوعیطتـسی  نیرقتحم ال  ءالذا  اهلها  شیعی  اهـضرا و  تارمث  اهدالب و  تاریخ  اهنم 

قالخا باحـصا  اونوکی  نا  بدالا  نسح  کئانبا  هثروت  ام  ریخف  بدالاک ) ثاریم  و ال   … ) هعاونا رقفلا و  تاـجرد  دادـعت  ماـقم  یف 
هساسا یلع  سانلا و  عم  هب  نولماعتی  يذلا  ثاریملا  وه  اذه  ناف  هیلاع  قالخا  هقداص و  هلماعم  هنـسح و  هرـشع  دیج و  كولـس  هبیط و 

نیعم ریـصن و ال  يا ال  هرواـشملاک ) ریهظ  ـال  و   … ) مهبیداـت نسح  کـئانبال  هکرتت  ثاریم  لـضفا  ناـک  اذـل  نوفرعی و  نوحدـمی و 
اهب لصوتی  قئاقحلا و  نم  ریثکلا  اـهب  فشکنی  مهئارآ  هفرعم  لاـجرلا و  هرواـشم  ناـف  هربخلا  لـها  ءـالقعلا و  ساـنلا  عم  هرواـشملاک 

.نیقیلا باوصلا و  یلا  لوصولا  ریخلا و  یلع  نیعم  يوقا  مهیار  نوکی  هقیقحلا و  یلا  لوصولا  باوصلا و  هجو  یلا  ناسنالا 

یناقلاط

تروشم نوچ  ینابیتشپ  چیه  و  تسین ، بدا  نوچمه  یثاریم  چیه  تسین ، لهج  نوچ  يرقف  چیه  تسین و  لقع  نوچ  يرگناوت  چیه  »
« .تسین

یـسک رد  رگا  هک  تسا  زیچ  جنپ  تسا : هدومرف  هک  دنک  یم  لقن  مالّـسلا  هیلع  هللا  دبع  وبا  لوق  زا  لماکلا  باتک  رد  دربم  سابعلا  وبا 
.قلخ نسح  ایح و  بدا و  نید و  لقع و  دوب ، دهاوخن  وا  رد  يروخرد  هرهب  ریخ و  دشابن 

نآ اب  هک  یمجنپ  رکـش و  ربص و  تعانق و  نیقی و  .تسا  هدـشن  میـسقت  رتمک  زیچ  جـنپ  نیا  زا  مدرم  نایم  يزیچ  تسا : هدومرف  زین  و 
.تسا لقع  دوش  یم  لماک  اهنیا  همه 

تـشپ دومرف  سپـس  درک و  يور  لـقع  نک ، يور  دومرف  وا  هب  دوب و  لـقع  دـیرفآ  دـنوادخ  هک  يزیچ  نیتـسخن  تسا : هدومرف  زین  و 
.تسوت هژیو  باقع  شاداپ و  هک  ما ، هدیرفاین  دوخ  رظن  رد  وت  زا  رت  بوبحم  يا  هدیرفآ  چیه  دومرف  يادخ  .درک  تشپ  نک ،

ربز ياراد  هک  ار  یناوتان  دنوادخ  تسا : هدومرف  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هک  تسا  هتفگ  داب  وا  رب  دورد  هک  ومه  و 
.لقع ینعی  ربز  دومرف  دراد و  یم  نمشد  تسین 
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، لقع زا  رترب  ار  يزیچ  : » تسا هدومرف  هک  هدـش  لقن  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  لوق  زا  داـب  وا  رب  دورد  هک  ومه  زا  و 
هزور زا  رترب  وا و  یبحتـسم  نتفرگن  هزور  تسا و  لهاج  يرادیب  زا  رترب  لقاع  باوخ  تسا ، هدومرفن  میـسقت  ناگدنب  يارب  دـنوادخ 

، دـسرن لقع  لامک  هب  ات  ار  يربمایپ  چـیه  دـنوادخ  و  تسا ، لهاج  تکرح  زا  رترب  وا  گنرد  لقاع و  ندـنام  ياج  رب  تسا و  لهاج 
.تسا و نادـهتجم  همه  داهتجا  زا  رترب  دراد ، لد  رد  هچنآ  دـشاب و  رترب  شتما  همه  لقع  زا  وا  لقع  هک  دـیاب  دـیامرف و  یمن  ثوعبم 

نآ هب  دوخ  تدابع  رد  ناگدننک  تدابع  همه  دشاب و  هدیـشیدنا  تسخن  هکنآ  رگم  درک  دهاوخن  ادا  ار  لاعتم  يادـخ  ضیارف  هدـنب ،
دنربن یپ  و   » تسا هدومرف  نانآ  هراب  رد  لاعتم  يادخ  هک  دنتـسه  بابلالا  اولوا  نامه  نالقاع  .دنـسر  یمن  دسر ، یم  لقاع  هک  يزیچ 

«. بابلالا ولوا  نادنمدرخ - رگم 

ار يدرم  لاوحا  نسح  هاگ  ره  دومرف  یم  هک  دوب  هدینـش  ناشیا  زا  دوخ  هک  مالّـسلا  هیلع  قداص - ماما  هللا -  دـبع  وبا  نارای  زا  يدرم 
، ادخ لوسر  رسپ  يا  تفگ : ناشیا  هب  دوش ، یم  هداد  شاداپ  دوخ  لقع  نازیم  هب  هک  دیرگنب  وا  لقع  نسح  هب  دندرک ، لقن  امش  يارب 

ارم

ماما .تسین  ینایز  يدب و  ار  وا  و  دور ، یم  جـح  هب  رایـسب  درازگ و  یم  زامن  رایـسب  دـهد و  یم  هقدـص  رایـسب  هک  تسا  يا  هیاسمه 
.دور یمن  ارف  وا  لامعا  نآ  دومرف : درادن ، یلقع  تفگ : تسا  هنوگچ  وا  لقع  دیسرپ  قداص 

یخرب رب  هراب  نآ  رد  ناربمایپ  زا  یخرب  دزیگنا و  یمن  رب  لقاع  زج  ار  يربماـیپ  چـیه  دـنوادخ  هک  تسا  تیاور  ترـضح  ناـمه  زا  و 
نامیلـس دزومایب و  ار  وا  لقع  ات  تشامگن  دوخ  ینیـشناج  هب  ار  مالـسلا ) هیلع   ) نامیلـس مالـسلا ،) هیلع   ) دواد دنراد و  ناحجر  رگید 

.درک گنرد  یهاشداپ  رد  لاس  یس  .دوب و  هلاس  هدزیس 

، سک ره  یناداـن  وا و  تسود  سک ، ره  لـقع  هک  تسا  هدـش  لـقن  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  زا  عوفرم  تروـص  هب 
نخـس ناشیا  لقع  نازیم  هب  مدرم  اب  ناربمایپ  هورگ  ام   » هک تسا  هدش  لقن  ترـضح  نامه  زا  عوفرم  تروص  هب  زین  تسوا و  نمـشد 

« .مییوگ یم 

شتـسرپ و نامحر  دنوادخ  نآ  اب  هچنآ  دومرف : تسیچ ؟ لقع  دش : هدیـسرپ  مالّـسلا  هیلع  هللا  دبع  وبا  زا  دـیوگ : یم  دربم  سابعلا  وبا 
.دوش بسک  تشهب 

ببـس هب  ار  لیئارـسا  ینب  زا  يدرم  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  تسا : هدومرف  هک  تسا  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رفعج  وبا  زا  دـیوگ : یم  ومه  و 
هارمه يزور  .دوب  شهارمه  وا  تفر ، یم  هک  اج  ره  تخاس و  کیدزن  دوخ  هب  وا  توکس  ندوب  ینالوط  اه و  هدجـس  ندوب  ینالوط 

؟ يدیـشک هآ  ارچ  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) یـسوم دیـشک ، یهآ  درم  نآ  تشذـگ ، دز  یم  جوم  نآ  ياهفلع  هک  يرازغرم  رانک  زا  وا 
هودـنا زا  مالـسلا ) هیلع   ) یـسوم .مدـینارچ  یم  رازغرم  نیا  رد  ار  نآ  هک  دوب  یم  يرخ  ارم  يادـخ  شاک  يا  هک  مدرک  وزرآ  تفگ :
تـشز ارم  هدـنب  نیا  نخـس  زا  زیچ  هچ  هک  دـمآ  یحو  یـسوم  هب  .تخود  نـیمز  رب  مـشچ  زارد  یتدـم  دینـش  وا  زا  هـک  نخـس  نـیا 

.مریگ یم  ما  هتشاد  هضرع  نانآ  هب  هک  یلقع  نازیم  هب  ار  شیوخ  ناگدنب  نم  يدرمش ،

یکی هک  دروآ  مالّسلا  هیلع  مدآ  يارب  زیچ  هس  مالّسلا  هیلع  لیربج  هک  تسا  هدش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  دیوگ : یم  سابعلا  وبا 
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نید مرزآ و  هب  لیربج  دیزگرب ، ار  لقع  مالّـسلا  هیلع  مدآ  دوب ، نید  مرزآ و  لقع و  زیچ  هس  نآ  .دنک  اهر  ار  زیچ  ود  دـنیزگرب و  ار 
مالّـسلا هیلع  مدآ  دیناد و  دوخ  تفگ : تساجنآ ، لقع  هک  میـشاب  اجنآ  تسا  هدش  هداد  نامرف  ام  هب  دنتفگ  ود  نآ  دـیدرگرب ، تفگ :

.دمآ زئاف  هس  ره  رب 

رهمگرزب هتفگ  زا  نایناریا  ياه  همان  دنپ  رد  نم  .تسین ،» بدا  نوچ  یثاریم  و   » تسا هدومرف  هک  مالّسلا  هیلع  یلع  نخس  نیا  هراب  رد 
ناردپ زا  نادـنزرف  رگا  هک  دـنراذگ  یمن  ياج  رب  بدا  زا  رت  هدـنزرا  یثاریم  شیوخ  نارـسپ  يارب  ناردـپ  تسا : هتفگ  هک  ما  هدـید 

ار لام  دنهن ، ثاریم  هب  ناشیا  يارب  بدا  نودـب  لام  رگا  هک  یلاح  رد  دـنروآ ، یم  تسد  هب  مه  لام  نآ  هانپ  رد  دـنرب ، ثرا  هب  بدا 
.دنوش یم  تسد  یهت  لام  بدا و  زا  دنرب و  یم  نایم  زا  یبدا  یب  لهج و  اب  مه 

تجاح يارب  يا  هلیـسو  نمجنا و  رویز  هیام  نیـشنمه و  ییاهنت  رد  تسا و  رای  رفـس  رد  هک  بدا  هب  داب  امـش  رب  تسا : هدـش  هتفگ  و 
.تسا نتساوخ 

یم رومان  دشاب ، هدوب  ناگیام  ورف  زا  نآ  زا  شیپ  دنچ  ره  دوش ، یم  نوزف  شفرـش  دوش ، نوزف  شبدا  هک  سک  نآ  دیوگ : رهمگرزب 
نوزفا وا  يوس  هب  اهتجاح  و  دشاب ، هدوب  بیرغ  هناگیب و  دنچ  ره  درک ، دهاوخ  يرتهم  يرورـس و  دشاب و  هدوب  مانمگ  هچ  رگا  دوش ،

.دشاب تسدیهت  دنچ  ره  دوش ، یم 

وکین نآ  هانپ  رد  هک  یلقع  تفگ : تسیچ ؟ دوش  ینازرا  هدـنب  هب  هک  زیچ  نیرتهب  تفگ : دوخ  ناریزو  زا  یکی  هب  ناـهاشداپ  زا  یکی 
رد هک  یلاـم  تفگ : تشادـن ، ار  نآ  رگا  تفگ : .ددرگ  هتـسارآ  نآ  اـب  هک  یبدا  تفگ : تشادـن ، ار  نآ  رگا  تفگ : .دـنک  یگدـنز 

هدوـسآ وا  زا  ار  اهنیمزرـس  ناگدـنب و  دـنازوسب و  ار  وا  هک  يا  هقعاـص  تفگ : تشادـن ، ار  نآ  رگا  تفگ : .دـنامب  هدیـشوپ  شهاـنپ 
.دنادرگ

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

 . ِهَرَواَشُْملاَک َریِهَظ  َال  َو  ِبَدَْألاَک ؛ َثاَریِم  َال  ؛َو  ِلْهَْجلاَک َْرقَف  َال  ؛َو  ِلْقَْعلاَک ینِغ  َال 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

تروشم نوچمه  ینابیتشپ  چیه  بدا و  نوچمه  یثاریم  چـیه  لهج و  نوچمه  يرقف  چـیه  ،و  لقع نوچمه  يزاین  یب  تورث و  چـیه 
هب لوـقعلا  فـحت  باـتک  رد  زیمآ  تمکح  هلمج  راـهچ  نیا  هک  تسا  هدـمآ  رداـصم  باـتک  رد  هناـمیکح : راـتفگ  دنـس  .تـسین . ( 

( تسا هغالبلا  جهن  زا  ریغ  يرگید  عبنم  زا  دهد  یم  ناشن  هک   ) دراد ییاه  توافت  دراوم  زا  یـضعب  رد  ،و  هدش رکذ  هدـنکارپ  تروص 
مشچ هب  تسا  رت  حورـشم  زین  زیمآ  تمکح  ياه  هلمج  نیا  زا  هک  تمکح 113  رد  یتوافت  رـصتخم  اب  تاریبعت  نیمه  ، نیا رب  هفاضا 

(. ( ،ج 4،ص 49 هغالبلا جهن  رداصم  ) .دروخ یم 

رابرپ هلمج  راهچ 
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: دیامرف یم  ، هدرک هراشا  مهم  بلطم  راهچ  هب  هاتوک  هلمج  راهچ  نمض  رد  دوخ  هیامرپ  هنامیکح و  مالک  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

؛ ) ِلْقَْعلاَک یَنِغ  َال  ( ؛» لقع نوچ  يزاین  یب  تورث و  چیه  »

؛ ) ِلْهَْجلاَک َْرقَف  َال  َو  ( ؛» لهج نوچمه  يرقف  چیه  «و 

؛ ) ِبَدَْألاَک َثاَریِم  َال  َو  ( ؛» بدا نوچ  یثاریم  چیه  «و 

( . ِهَرَواَشُْملاَک َریِهَظ  َال  َو  ( ؛» دشاب یمن  تروشم  نوچ  ینابیتشپ  چیه  «و 

هب ریبدـت  لقع و  اب  ار  تورث  لام و  دـمآ  دـهاوخ  نآ  لابند  هب  زیچ  همه  دـشاب  ریبدـت  لقع و  رگا  هک  سب  نیمه  لقع  تیمها  هرابرد 
.دوش یم  لصاح  لقع  اب  ناهج  ود  تداعس  شمارآ و  شیاسآ و  تسا و  لقع  هدییاز  زین  تیصخش  ماقم و  ، دنروآ یم  تسد 

تیمها هناشن  نیا  تسا و  هدمآ  هبترم  اهنآ 880  تاقتشم  ملع و  لقع و  هژاو  دیجم  نآرق  رد  هغالبلا  جهن  ناحراش  زا  یضعب  هتفگ  هب 
.( ،ج 4،ص 249 هغالبلا جهن  لالظ  یف   ) . .تسا لقع  هلأسم  هب  مالسا  نآرق و  هداعلا  قوف 

.تسا شرامش  اصحا و  دح  قوف  لقع  تیمها  هرابرد  زین  یمالسا  تایاور 

مرکا و ربمغیپ  زا  لقع  تیمها  هرابرد  يا  هیامرپ  ناوارف و  رایسب  ثیداحا  لهجلاو  لقعلا  باتک  رد  یفاک  لوا  دلج  رد  ینیلک  موحرم 
.تسا هدرک  لقن  مالسلا  مهیلع  موصعم  ناماما 

هک نیا  هلمج  زا  هدرک  لقن  دربم  لماک  باـتک  زا  زیمآ  تمکح  مـالک  نیمه  لـیذ  دوخ  حرـش  رد  ار  نآ  زا  یـشخب  دـیدحلا  یبا  نبا 
: دومرف ادخ  لوسر 

ْنِم ُلَْضفأ  ِِلقاْعلا  ُهَماقإ  ِلِهاْجلا َو  ِمْوَص  ْنِم  ُلَْضفأ  ِِلقاْعلا  ُرِْطف  ِلِهاْجلا َو  ِرَهَس  ْنِم  ُلَْضفأ  ِِلقاْعلا  ُمْوَنَف  ِلْقَْعلا  َنِم  ُلَْضفأ  ِدابِْعِلل  َمَسَق  ام  »
یتمعن چیه  دـنوادخ  ِِهتَّمُأ ؛ ِعیمَج  ِلوُقُع  ْنِم  َلَْضفأ  ُُهْلقَع  َنوُکَی  یّتَح  َلْقَْعلا َو  َلِمْکَتْـسَی  یّتَح  ًالوُسَر  ُهّللا  َثََعب  ام  ِلِهاْجلا َو  ِصوُخُش 

هزور رترب و  وا ) هنابـش  تدابع  و   ) لهاج يراد  هدـنز  بش  زا  لقاع  باوخ.تسا  هدرکن  میـسقت  شناگدـنب  ناـیم  رد  لـقع  زا  رترب  ار 
چیه دنوادخ  تسا و  رت  مهم  داهج ) ای  راگدرورپ  تعاطا  يارب   ) لهاج رفس  زا  شفقوت  رترب و  لهاج  یبحتـسم )  ) هزور زا  شنتفرگن 

.دوب شتما  مامت  لوقع  زا  رترب  وا  لقع  دش و  لماک  شلقع  هک  نیا  رگم  درکن  ثوعبم  ار  يربمایپ 

: میناوخ یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يرگید  ثیدح  رد 

«. تسوا لهج  شنمشد  تسوا و  لقع  سک  ره  تسود  ُُهلْهَج ؛ ُهُّوُدَع  ُُهْلقَع َو  ٍءْرمأ  ُّلُک  ُقیدَص  »

دـهد و یم  تسد  زا  ار  شتورث  مه  نادان  لهاج و  ناسنا  اریز  ، تسا یتسدـگنت  رقف و  نیرتدـب  ینادان  لهج و  لـقع  لـباقم  هطقن  رد 
هب ،ج 18،ص 185  دـیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جـهن  حرـش   ) . .دـنک یم  هابت  ار  شیایند  نید و  هملک  کی  رد  ار و  شتیثیح  وربآ و  مه 

 ( .دعب
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وا تعاـطا  ادـخ و  هب  ار  ناـسنا  هک  تسا  یتـسارف  شوه و  ناـمه  هدـمآ  یمالـسا  تاـیاور  رد  هک  هنوگ  ناـمه  ، لـقع زا  روظنم  هتبلا 
ییاهروشک رب  اه  لاس  هک  دـنا  هدوب  یلقاع  ًارهاـظ  دارفا  زورما  زورید و  ياـیند  رد.دزاـس  یم  رود  اـه  یتشز  زا  دـنک و  یم  کـیدزن 

هدوب تنطیـش  یعون  اهنآ  تواکذ  شوه.دنا و  هدوب  دمآ  الاب  رد  هک  ییانعم  هب  لقع  دـقاف  اهنآ  زا  يرایـسب  یلو  دـنا  هدرک  تموکح 
شرضحم زا  لقع  هرابرد  ترضح  نآ  نارای  زا  یـضعب  هک  میناوخ  یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد  هک  هنوگ  نامه  ، تسا

: دومرف دندرک  لاؤس 

تـسد هب  ار  تشهب  دنک و  یم  شتـسرپ  ار  ادخ  نآ  هلیـسو  هب  ناسنا  هک  تسا  يزیچ  لقع  ُنانِْجلا ؛ ِِهب  َبُِستْکا  ُنامْحَّرلا َو  ِِهب  َِدبُع  ام  »
لوصا  ) . .تسین لـقع  تسا و  لـقع  هیبش  تنطیـش  یعون  نیا  : دومرف تسا ؟ لـقاع  هیواـعم  دـنیوگ  یم  درک  ضرع  يوار  «. دروآ یم 

.( ،ج 1،ص 11 یفاک

: دیامرف یم  هدمآ  مکحلا  ررغ  رد  هک  یثیدح  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  هک  سب  نیمه  بدا  دروم  رد  اما 

رد يرگید  ثیدح  رد  و  «. تسا بدا  دنراذگ  یم  ثرا  هب  نادنزرف  يارب  ناردپ  هک  يزیچ  نیرتهب  ُبَدْألا ؛ ِءاْنبْأِلل  ُءابْالا  َثَّرَو  ام  ُْریَخ  »
: میناوخ یم  ترضح  نآ  زا  باتک  نامه 

«. تسا بسن  رایسب  یگتسجرب  زا  رتهب  بدا  یمک  ِبَسَّنلا ؛ ِرِیثَک  ْنِم  ٌْریَخ  ِبَدْألا  ُلیلَق  »

.تسا دارفا  همه  اب  هدیدنسپ  دروخرب  قلاخ و  قلخ و  ربارب  رد  عضاوت  مدرم و  اب  ترشاعم  نسح  بدا  زا  روظنم 

دنک یم  توعد  اه  یبوخ  هب  ار  مدرم  هتـسیاش  دروخرب  کین و  قالخا  هک  ییاـجنآ  زا  تسا و  ندرک  توعد  بدا  هژاو  یلـصا  ینعم 
.دنا هدیمان  بدا  ار  نآ 

نادـنزرف يارب  ناردـپ  هک  یثاریم  نیرتهب  : دـیوگ یم  هک  تسا  هدـش  لـقن  هنیمز  نیا  رد  رهمگرزب  یناریا  میکح  زا  زین  ییاـبیز  هلمج 
لاـم ردـپ  رگا  یلو  ؛ دـنک بسک  یناوارف  لاوما  دـناوت  یم  نآ  هلیـسو  هب  دـشاب  بدا  ياراد  هک  یـسک  اریز  ، تسا بدا  دـنا  هدراذـگ 

.دوش یم  تسد  هت  بدا  لام و  زا  هدرک و  فلت  ار  همه  ینادان  یبدا و  یب  اب  دنزرف  دشاب  هتشاذگ  دنزرف  يارب  بدا  نودب  یناوارف 

تاریبعت هب  هک  تسا  یبلطم  تسا  هدرمـش  نابیتشپ  نیرتهب  ار  نآ  هدومرف و  ناـیب  اـجنیا  رد  تروشم  هراـبرد  مالـسلا  هیلع  ماـما  هچنآ 
.تسا هدش  دراو  مالسلا  هیلع  ماما  نانخس  ریاس  رد  رگید 

: دیوگ یم  مالسا  ؛ تسین يار  هب  دادبتسا  نید  مالسا  هک  تسا  نیا  تقیقح 

دهاوخ یم  یسک  رگا.تسا  هدرک  میسقت  ادخ  ناگدنب  نایم  رد  هکلب  هدادن  رفن  دنچ  ای  کی  هب  ار  لقع  شناد و  ملع و  مامت  دنوادخ 
یم ار  يرایـسب  ياهاطخ  يولج  ، تروشم کی  اسب  هچ  دـنک و  هدافتـسا  نارگید  راکفا  زا  دـیاب  دـسرب  لقع  شناد و  ملع و  ِلامک  هب 

هب دـناوت  یمن  دـهد و  یم  حـیجرت  نآ  ریغ  رب  تسوا  لیم  قباطم  ار  هچنآ  دراد  ار  يراک  دـصق  هک  یـسک  هک  نیا  صوصخ  هب  دریگ 
دنجراخ وا  راک  هدودحم  زا  هک  يدارفا  اما  ؛ دوش یعیسو  تاهابتشا  راتفرگ  تسا  نکمم  لیلد  نیمه  هب  دنیـشنب و  هنافرط  یب  تواضق 

.دننک يرواد  تواضق و  نآ  هرابرد  دنناوت  یم  رت  نشور  رتهب و 
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هاوخریخ عاجـش و  راد و  هگن  زار  وگتـسار و  سرتادخ و  لقاع و  تروشم  فرط  دیاب  هدش  دراو  ددـعتم  تایاور  رد  هک  هنوگ  نامه 
.تفرگ هرهب  وا  تروشم  زا  ناوتب  ات  دشاب 

یم فصن  رفن  ود  رد  دشاب  ردق  ره  رفن  کی  رد  اطخ  بیرـض  یلو  ؛ دـنوش اطخ  راتفرگ  تسا  نکمم  نیموصعم  ریغ  هک  تسا  تسرد 
نم : تفگ یم  یبرع  درم  هک  تسا  لـقن  ور  نیا  زا  ، دوـش یم  رتـمک  رایـسب  نآ  لاـمتحا  دـسر و  یم  مهد  کـی  هب  رفن  هد  رد  دوـش و 

تروشم نودب  نم  هکنیا  يارب  : تفگ هنوگچ ؟ ارچ و  : دـنتفگ وا  هب.دـنوش  نوبغم  نم  هلیبق  مامت  هک  نیا  رگم  موش  یمن  نوبغم  زگره 
.منک یم  هابتشا  مه  نم  هاگ  نآ  دننک  هابتشا  همه  رگا.مهد  یمن  ماجنا  يراک  اهنآ 

: دیوگ یم  رعاش 

دهد يرایشه  كاردا و  تروشم 

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said: “There is no wealth like wisdom, no destitution like
.” ignorance, no inheritance like refinement and no support like consultation

یئابیکش هرابرد  : 55 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ّبُِحت اّمَع  ٌربَص  ُهَرکَت َو  اَم  یَلَع  ٌربَص  ِناَربَص  ُربّصلا  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

 . يراد یم  تسود  هچنآ  رد  ییابیکش  يراد و  یمن  شوخ  هچنآ  رب  ییابیکش  تسا : هنوگ  ود  ییابیکش  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 

يدیهش

.يراد یم  تسود  ار  نآ  هچنآ  زا  ییابیکش  يرامش و  یمن  شوخ  هچنآ  رب  ییابیکش  تسا : هنوگ  ود  ییابیکش 

یلیبدرا
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يراد یم  تسود  هچنآ  زا  تسا  ربص  یکی  يرامش و  یم  هورکم  هک  تسا  ربص  یکی  تسا  ربص  ود  ربص  دومرف  و 

یتیآ

یم شتـسود  هچنآ  زا  ربص  یکی  يراد و  یم  شوخاـن  ار  نآ  هچنآ  رد  ربـص  یکی  تسا : هنوگ  ود  رب  ربـص  مالـسلا :) هیلع   ) دومرف و 
.يراد

نایراصنا

 ( . تاوهش ) يراد تسود  هچنآ  زا  ربص  و  تدابع ،) ) يرادن لیم  هچنآ  رب  ربص  : تسا ربص  ود  ربص  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

مثیم نبا 

هک اریز  تسا ، یفـصو  ددعت  اجنیا  رد  ربص ، ددـعت  يراد .) تسود  هچنآ  رب  ربص  و  يدنـسپ ، یمن  هچنآ  رب  ربص  تسا : عون  ود  ربص  )
.تسا یکی  دش - فیرعت  البق  هک  يروطب  دروم - ود  ره  رد  نآ  تقیقح 

دیدحلا یبا 

 . ُّبُِحت اَّمَع  ٌْربَص  ُهَرْکَت َو  اَم  یَلَع  ٌْربَص  ِناَْربَص  ُْربَّصلَا 

لوق انل  مدقت  دـق  لصحی و  مل  عقوتم  بوبحم  یلع  ربص  یناثلا  هلزان و  هرـضم  یلع  ربص  لوألا  نأل  یناثلا  عونلا  نم  قشأ  لوألا  عونلا 
.ربصلا یف  لیوط 

دب ردقلا ال  ءاضقلا و  تلق  ینأ  اهلوأ  ءایشأ  هعبرأ  یف  يرکف  هیف  انأ  ام  یلع  نوه  لاقف  هلاح  نع  هاولب ) .» :» د هتیلب (  یف  رهمجرزب  لئس 
ینأ عبارلا  هذه و  نم  دشأ  هنحملا  نوکت  نأ  زوجی  ناک  دق  تلق  ینأ  ثلاثلا  عنصأ و  امف  ربصأ  مل  نإ  تلق  ینأ  یناثلا  امهنایرج و  نم 

.بیرق جرفلا  لعل  تلق 

هیف هلیح  ام ال  امأ  هؤاود و  بارطـضالاف  هلیح  هعفد  یف  ام  امأ  امهل  ثلاـث  ـال  نیبرـض  یلإ  مسقنم  ایندـلا  رمأ  عیمج  ناورـش  ونأ  لاـق  و 
هؤافش ربصلاف 

یناشاک

ندومن ربص  لوا  هرکن ) ام  یلع  ربص   ) رابتعا بابرا  دزن  تسا  مسق  ود  ینعی  .تسا  ربص  ود  ربص ، ناربص ) ربصلا  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
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ییابیکـش مود  و  بحت ) اـمع  ربص  و   ) تعاجـش تحت  رد  تسا  لـخاد  مسق  نیا  راـگزور و  ثداوح  زا  ار  نآ  يرامـش  یم  هچنآ  رب 
تحت رد  تسا  لـخاد  تلیـضف  نیا  راگدـیرفآ و  ترـضح  زا  سرت  تهج  هب  تایهتـشم  زا  ار  نآ  يراد  یم  تسود  هچنآ  زا  ندومن 

تفع

یلمآ

ینیوزق

.بوبحم زا  يربص  هورکم و  رب  يربص  تسا : ربص  ود  ربص 

یجیهال

عون ود  ییابیکـش  ربص و  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .بحت » امع  ربص  هرکت و  اـم  یلع  ربص  ناربص : ربصلا  : » مالـسلا هیلع  لاـق  و 
ییابیکـش ربص و  رگید  عون  تسا و  راوگاـن  هورکم و  هک  يزیچ  نتفاـی  رب  تسا  ییابیکـش  ربص و  عون  کـی  تسا : ییابیکـش  ربص و 

.تساراوگ بوبحم و  هک  يزیچ  نتفاین  رب  تسا 

ییوخ

ربـتعت نا  نکمی  و  هیلع ، بطع  بحت ، اـم  یلع  ربـص  و  ناربـص ، مالـسلا :) هیلع   ) هلوق نم  ضعب  لدـب  هرکت ، اـم  یلع  ربـص  بارعـالا :
هدحاو نیعضوملا  یف  ربصلا  هقیقح  نال  یفـصو ، ددعت  انه  ربصلا  یف  ددعتلا  مثیم : نبا  لاق  ینعملا : .ربصلا  هلوقل : ایناث  اربخ  ناتلمجلا 

نع سفنلا  فک  هتقیقحف  هیبـضغلا ، هوـقلا  هاـجت  سفنلل  همواـقم  هرکت  اـم  یلع  ربـصلا  نـال  لـمات  هیف  لوـقا : .هتقیقح  تفرع  اـم  یلع 
هظفلب هقلعتم  فالتخا  هیلا و  قـالطنالا  نع  سفنلا  فک  هتقیقح  هیوهـشلا و  هوقلا  نع  هیـشان  بوبحملا  نع  یـشانلا  ربصلا  و  ناروثلا ،

، هاوخاـن دـمآ  شیپ  رب  ییابیکـش  تسا : اـت  ود  ییابیکـش  همجرتـلا : .ربدـتف  طـقف ، هفـصو  وا  هرهوـج  فـالتخا  یلع  لدـی  نع  یلع و 
.هاوخلد يرود  زا  ییابیکش 

دیاشن نتسج  ار  هاوخلد  ای  و  دیآ *** هاوخان  نوچ  شاب  ابیکش 

يرتشوش

نم مهل  لاقیف  هنوبرضیف  هنجلا  باب  نوتایف  سانلا  نم  قنع  موقی  همایقلا  موی  ناک  اذا  مالسلا ) هیلع   ) قداصلا نع  یفاکلا )  ) یف و  لوقا :
اوقدـص یلاعت  لوقیف  هللا  یـصاعم  نع  ربصن  هللا و  هعاط  یلع  ربصن  انک  نولوقیف  متربص  ام  یلع  مهل  لاقیف  ربصلا  لـها  نولوقیف  متنا ؟
هثـالث ربصلا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نع  و  باـسح .) ریغب  مهرجا  نورباـصلا  یفوی  اـمنا  یلاـعت … (  هلوق  وه  هنجلا و  مهولخدا 

هئامثالث هل  هللا  بتک  اهئازع  نسحب  اهدری  یتح  هبیـصملا  دنع  ربص  نمف  هیـصعملا  یلع  ربص  هعاطلا و  یلع  ربص  هبیـصملا و  دنع  ربص 
یلا هجردلا  نیب  ام  هجرد  هئامتـس  هل  هللا  بتک  هعاطلا  یلع  ربص  نم  ضرالا و  ءامـسلا و  نیب  امک  هجردـلا  یلا  هجردـلا  نیب  ام  هجرد 
نیب امک  هجردلا  یلا  هجردلا  نیب  ام  هجرد  هئامعست  هل  هللا  بتک  هیـصعملا  نع  ربص  نم  شرعلا و  یلا  ضرالا  موخت  نیب  امک  هجردلا 
فلا رجا  لـثم  هل  ناـک  هیلع  ربـصف  ءـالبب  نینموملا  نم  یلتبا  نم  ( ) مالـسلا هیلع   ) قداـصلا نع  و  شرعلا .) یهتنم  یلا  ضرـالا  موخت 
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مهیلع تراصف  اورکشی  ملف  موق  یلع  معنا  یلاعت  هنا  ( ) مالسلا هیلع   ) هنع و  قالخالا ) مراکم  یف  نوعبرالا - ثلاثلا و  لصفلا  (. ) دیهش
( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) ادمحم ثعب  یلاعت  هللا  نا  ( ) مالسلا هیلع   ) هنع و  همعن .) مهیلع  تراصف  اوربصف  بئاصملاب  اموق  یلتبا  و  الاب ، و 

یتلاب عفدا  لاق … (  و  همعنلا ) …  یلوا  نیبذـکملا  ینرذ و  الیمج و  ارجه  مهرجها  نولوقی و  ام  یلع  ربصا  و   ) لاقف قفرلا  ربصلاب و 
یتح ربصف  میظع ) ظح  وذ  الا  اهاقلی  ام  اوربص و  نیذـلا  الا  اهاقلی  ام  میمح و  یلو  هناک  هوادـع  هنیب  کـنیب و  يذـلا  اذاـف  نسحا  یه 

مث نیدجاسلا ) نم  نک  کبر و  دمحب  حبسف  نولوقی  امب  كردص  قیضی  کنا  ملعن  دقل  و   ) یلاعت لزناف  هردص  قاضف  مئاظعلاب  هولان 
هللا یلـص   ) یبنلا مزلاف  انرـصن ) …  مهاتا  یتح  اوذوا  اوبذک و  ام  یلع  اوربصف  کلبق  نم  لسر  تبذک  دـقل  و   ) لزناف هومر  هوبذـک و 

ام ضرالا و  تاوامـسلا و  انقلخ  دـقل  و   ) یلاعت لزناف  یبر  رکذ  یلع  یل  ربص  ـال  لاـقف  هللا  اورکذ  اودـعتف و  ربصلا ، هسفن  هلآ ) هیلع و 
اوفـصو همئالاب و  هترتع  یف  رـشب  مث  هلاوحا  عیمج  یف  ربصف  نولوقی ) …  ام  یلع  ربصاـف  بوغل  نم  انـسم  اـم  ماـیا و  هتـس  یف  اـمهنیب 

( هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاق  کلذ  دـنعف  نونقوی .) انتایاب  اوناـک  اوربص و  اـمل  اـنرماب  نودـهی  همئا  مهنم  اـنلعج  و   ) لاـقف ربصلاـب 
امب لیئارـسا  ینب  یلع  ینـسحلا  کـبر  هملک  تمت  و  لزناـف … (  هل  کـلذ  یلاـعت  رکـشف  دـسجلا  نم  سارلاـک  ناـمیالا  نم  ربـصلا  )

یبنلا لاقف  نوشرعی .) اوناک  ام  هموق و  نوعرف و  عنـصی  ناک  ام  اـنرمد  اوربص و  قـالخالا ) مراـکم  یف  نوعبرـالا - ثلاـثلا و  لـصفلا  )
مهوذخ مهومتدجو و  ثیح  نیکرشملا  اولتقاف  لزناف … (  نیکرشملا  لاتق  هل  یلاعت  هللا  حاباف  ماقتنا  يرشب و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )

عم هربص ، باوث  هل  لجع  هئابحا و  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا يدیا  یلع  هللا  مهلتقف  دصرم ) …  لک  مهل  اودعقا  مهورـصحا و  و 
.هترخآ یف  هل  رخدی  ام  عم  هئادعا  یف  هنیع  یلاعت  هللا  رقی  یتح  ایندلا  نم  جرخی  مل  بستحا  ربص و  نمف  هرخالا ، یف  هل  رخدا  ام 

هینغم

هلثما نم  .لاخ و  هل و ال  مع  نیجـس ال  و  ءاودـلا ، نمث  کلمی  ضیرم ال  و  الیبس ، توقلا  یلا  دـجی  عئاج ال  لوالا : ربصلا  هلثما  نم  و 
ربصلا .حایرلا و  هورذت  امیشه  حبصاف  هفآ ، هیلع  تتا  هقوس  یلع  عرزلا  يوتـسا  امل  و  داصحلاب ، الما  دهتجا  عرز و  حالف  یناثلا  ربصلا 

عم رقفلا  یلع  ربصلا  اما  لایعلا ، توق  ملعلا و  بلط  یف  و  سدـقملا ، داهجلا  یف  ربصلاک  هلیبن  هیاغل  هلیـسو  ناـک  اذا  نسح  حودـمم و 
هرسا هیلاخلا  روصعلا  یف  ناک  هنا  يور  .القع و  اعرش و  حیبق  مومذم و  وهف  همواقم - الب  داهطـضالا  یلع  ربصلا  و  لمعلا ، یلع  هردقلا 

ام ریصق و  ریغ  دما  اهیلع  رم  و  اثانا ، اروکذ و  دافحالا  دالوالا و  تارشع  ادج و  مضت  تناک  اهنا  و  دحاو ، تیب  یف  تیشاع  نیصلا  یف 
روطاربما لاس  امل  و  اهئانه ، اهتداعـسب و  لثملا  برـضی  ناـک  یتح  اـهدارفا  اـهئانبا و  نم  دـحاو  نم  هکرح  ـال  هملک و  اهوفـص  ردـک 

.هرم هئم  ربصلا  هملک  هباوج  یف  ررک  هداعسلا  هذه  ببس  نع  یلعالا  دجلا  نیصلا 

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

زا عون  نیا  هک   ) يدنسپ یمن  هچنآ  رب  یئابیکش  یکی ) : ) تسا روج  ود  یئابیکش  تسا : هدومرف  یئابیکـش ) هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
ینمادـکاپ تفع و  زا  ربـص  زا  عوـن  نیا  هک   ) يراد تـسود  هـچنآ  زا  یئابیکـش  رگید )  ) و تـسا ) يروـالد  تعاجـش و  زا  یئاـبیکش 

(. تسا
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ینامز

نردوآ و ماود  مدرم و …  سومان  تورث ، لام ، ربارب  رد  .دراد  شاداپ  تسا و  ربص  ندروآ  مواد  یگراچیب  رقف و  یـضیرم ، ربارب  رد 
یم زیزع  يادخ  .رتشیب  شیاهشزغل  تسا و  رتدایز  لوا  عون  زا  ربص  عون  نیا  رب  تالکشم  هک  تسا  تفع  ندشن  جراخ  عرـش  زرم  زا 

اهنیا اـما  دوش ، یم  هداد  هوـلج  اـبیز …  تاـناویح  ناوارف ، يـالط  هرقن و  ياـهلوپ  دـنزرف ، نز ، اهینارذگـشوخ : مدرم  يارب  : ) دـیامرف
 … ( تسایند هچیزاب 

يزاریش دمحم  دیس 

و داهجلاک ، هقاشلا ، هعاطلا  یلع  ربصلا  هبیـصملا و  یلع  ربصلاک  هرکت ) ام  یلع  ربص   ) نامـسق يا  ناربص ) ربصلا  : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
.هیبنجالا یلا  رظنلا  كرتی  ناک  هارما ، لجال  کتذل  کبوبحم و  كرتت  ناب  بحت ) امع  ربص  و   ) لاملا لذب 

يوسوم

قیضلا اذه  نم  جورخلا  یف  ریکفتلا  مث  هیبلس  ما  هیباجیا  تناک  ءاوس  ثادحالا  ماما  رایهنالا  مدع  سفنلا و  طبض  هانعم  ربصلا  حرـشلا :
اهماما راهنی  هباصعا و ال  طبـضی  نا  بجی  کلذ  لثم  یفف  هبیـصملا  یلع  ربصلاک  ناسنالا  اذـه  هرکی  ام  یلع  نوکی  هرات  ربصلا  و  … 

لاـملا و بحت  تناـف  بحی  اـم  یلع  نوکی  يرخا  هراـت  ربـصلا  و  هیلا …  هسفنب  وه  لصیـس  اـم  هریدـقت و  هللا و  همکح  یف  رکفی  لـب 
قرطلا ذـختت  نا ال  بجیف  هاجلا  بحت  تنا  کلذـک  اهلهال و  اهیدوت  هنامالا و  یلع  ربصت  نا  بجیف  لاومالا  ضعب  یلع  نیما  کنکل 

هیف ناک  اذا  هنع  عنتمت  کباصعا و  طبـضت  نا  بجی  بحت  ام  لک  اذـکه  اهنم و  عورـشملا  کلـست  لب  هیلا  لوصولا  لجا  نم  هیوتلملا 
 … هطخ نع  افارحنا  هیصعم هللا و 

یناقلاط

« .يراد یم  شوخ  هچنآ  زا  ییابیکش  يراد و  یمن  شوخ  هچنآ  رب  ییابیکش  تسا ، هنوگ  ود  ییابیکش  »

يزیچ زا  ربـص  یمود  دوش و  یم  لزاـن  هک  تسا  یناـیز  ترـضم و  رب  ییابیکـش  یلوا  اریز  تسا ، رتراوشد  مود  عون  زا  تسخن  عوـن 
.میتفگ ربص  هراب  رد  لصفم  ینخس  هتشذگ  رد  و  تسا ، هدشن  لصاح  زونه  دراد و  ار  نآ  لوصو  راظتنا  یمدآ  هک  تسا 

رب ار  يراتفرگ  نیا  دروم  راهچ  رد  ندیـشیدنا  تفگ : يا ، هنوگچ  دندیـسرپ : دوب ، هدمآ  شیپ  وا  يارب  هک  يراتفرگ  رد  رهمگرزب  زا 
، منکن ییابیکـش  رگا  هک  مشیدنا  یم  هکنآ  مود  تسین ، يا  هراچ  تشونرـس  اضق و  زا  میوگ  یم  هکنآ  تسخن  دنک ، یم  کبـس  نم 

دیاش میوگ  یم  هکنآ  مراهچ  دـشاب و  هتـشاد  دوجو  مه  رت  تخـس  نیا  زا  يا  يراتفرگ  تسا  نکمم  میوگ  یم  هکنآ  موس  منک ، هچ 
.دشاب کیدزن  راک  شیاشگ 

تسه يا  هراچ  نآ  عفد  يارب  هک  تسا  ییاهزیچ  ای  درادن ، یموس  عون  تسا و  هنوگ  ود  رب  ایند  ياهراک  همه  تسا : هتفگ  ناورشونا 
ربـص و هک  تـسین  يا  هراـچ  نآ  يارب  هـک  تـسا  ییاـهزیچ  اـی  تـسا ، نآ  يوراد  ندرک  هلـصوح  ییابیکـش و  تروـص  نآ  رد  هـک 

.تسا نآ  يافش  ییابیکش 
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مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

 . ُّبُِحت اَّمَع  ٌْربَص  ،َو  ُهَرْکَت اَم  یَلَع  ٌْربَص  : ِناَْربَص ُْربَّصلا 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  ماما 

يرادن تسود  هک  یبوخ  راک  ماجنا  ربارب  رد  ربص  تسا  مسق  ود  رب  ربص 

هدـمآ مکحلاررغ  رد  ًانیع  رابرپ  زیمآ و  تمکح  هلمج  نیا  هناـمیکح : راـتفگ  دنـس  .يراد . (  تسود  هک  يدـب  راـک  كرت  رب  ربص  و 
،ج 4،ص هغالبلا جهن  رداصم  ) .تسا هدمآ  مکحلاررغ  دننام  زین  لوقعلا  فحت  رد  هدـش و  رکذ  ییاه  توافت  اب  یفاک  لوصا  رد  یلو 

نب دـمحم  » شدـنزرف هـب  مالــسلا  هـیلع  یلع  ياـیاصو  نمــض  رد  زیمآ  تـمکح  مـالک  نـیا  زین  هغـالبلا  جـهن  ماـمت  باـتک  رد  (. 49
(.( ،ص 697 هغالبلا جهن  مامت  «.) َْکیَلَع - َّلَجَوَّزَع - ُهَّللا َمَّرَح  اَّمَع  ُْربَّصلا  ُْهنِم  ُنَسْحَأَو  :» دراد زین  ار  هفاضا  نیا  هدمآ و  « هیفنح

ربص مهم  هخاش  ود 

.دنک یم  میسقت  هنوگ  ود  رب  ار  ییابیکش  ربص و  ، هنامیکح راتفگ  نیا  رد  ماما 

؛» يراد تسود  هک  يدب  راک  كرت  رب  ربص  يرادـن و  تسود  هک  یبوخ  راک  ماجنا  ربارب  رد  ربص  تسا  مسق  ود  رب  ربص  :» دـیامرف یم 
( . ُّبُِحت اَّمَع  ٌْربَص  َو  ُهَرْکَت ، اَم  یَلَع  ٌْربَص  : ِناَْربَص ُْربَّصلا  )

هچنآ تیـصعم و  كرت  لباقم  رد  ییابیکـش  هب  هراـشا  مود  عون  تسا و  تداـبع  تالکـشم  ربارب  رد  ربص  هب  هراـشا  لوا  عون  عقاو  رد 
فلتخم ًالماک  دراوم ، اریز  ، دـسر یمن  رظن  هب  یحیحـص  راتفگ  ، تسا رت  تخـس  مود  عون  زا  لوا  عون  : دـنا هتفگ  ناـحراش  زا  یـضعب 

.یتیصعم هچ  تیصعم  دشاب و  یتعاطا  هچ  تعاطا  ات  مود  دروم  هاگ  تسا و  رت  مهم  لوا  دروم  هاگ  ؛ تسا

یمن تسرد  رظن  هب  مه  نآ  تسا  تیهاـم  ود  هلوـقم و  ود  زا  دروـم  ود  نیا  رد  ربـص  هک  دـنا  هـتفگ  ناـنآ  زا  رگید  یـضعب  هـچنآ  زین 
هاگ تسا و  یتعاط  ماجنا  لکـشم  هاگ  ؛ تسا تالکـشم  ربارب  رد  تمواقم  يراد و  نتـشیوخ  سفن و  فک  ياـنعم  هب  ربص  اریز  ، دـیآ

.یتیصعم كرت  لکشم 

فاص و هار  ایند  رد  يداـم  تاـماقم  فادـها و  هب  ندیـسر  یتح  راـگدرورپ و  برق  ماـقم  هب  ندیـسر  قح و  هار  ندومیپ  هیاـپ  نیا  رب 
رگا.دراد دوجو  كانرطخ  نادزد  هدنرد و  تاناویح  اه و  هاگترپ  ، روبعلا بعص  ياه  هندرگ  ، اه خالگنـس  هار  نیا  رد.تسین  يراومه 

مهم تماقتـسا  ربص و  لیلد  نیمه  هب.دسر  یمن  دصقم  هب  دنام و  یم  هار  زا  عناوم  نیا  هب  دروخرب  اب  ، دشاب مک  ناسنا  تمواقم  ربص و 
: دیامرف یم  دیجم  نآرق  ور  نیا  زا  ، تسا ترخآ  ایند و  رد  ناسنا  يزوریپ  هلیسو  نیرت 

نیقی هب  َنوُدَـعُوت ؛» ُْمْتنُک  ِیتَّلا  ِهَّنَْجلِاب  اوُرِْـشبَأ  اُونَزْحَت َو  اُوفاخَت َو ال  ّالَأ  ُهَِکئالَْملا  ُمِْهیَلَع  ُلَّزَنَتَت  اُوماقَتْـسا  َُّمث  ُهّللا  اَنُّبَر  اُولاـق  َنیِذَّلا  َّنِإ  »»
: دنیوگ یم  دنوش و  یم  لزان  نانآ  رب  ناگتشرف  دندیزرو  تماقتسا  سپس  تسا  هناگی  يادخ  ام  راگدرورپ  : دنتفگ هک  یناسک 
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. ( هیآ 30 ، تلصف «. ) . تسا هدش  هداد  هدعو  امش  هب  هک  یتشهب  نآ  هب  امش  رب  داب  تراشب  دیشابم و  نیگمغ  دیسرتن و 

یم دـیجم  نآرق  ، رگید ياج  رد  تسا و  تماقتـسا  ربص و  هب  طورـشم  لوا  هجرد  رد  نانمؤم  زا  ناگتـشرف  تیاـمح  لوزن و  نیارباـنب 
تـسا وکین  هچ.دـنیوگ  یم  دورد  ناشتماقتـسا  ربـص و  رطاـخ  هب  اـهنآ  هب  دـنوش  یم  دراو  يرد  ره  زا  ناـیتشهب  رب  ناگتـشرف  :» دـیوگ

«. ِراّدلا یَبْقُع  َمِْعنَف  ُْمتْرَبَص  اِمب  ْمُْکیَلَع  ٌمالَس  ٍباب *  ِّلُک  ْنِم  ْمِْهیَلَع  َنُولُخْدَی  ُهَِکئالَْملا  َو  « ؛ نادیواج يارس  نآ  ماجنارس 

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said: “Patience is of two kinds:patience over what pains you,
.” and patience regarding what you covet

يزیچ یب  یئاراد و  هرابرد  : 56 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ٌَهبرُغ ِنَطَولا  ِیف  ُرقَفلا  ٌنَطَو َو  َِهبرُغلا  ِیف  یَنِغلا  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

 . تسا تبرغ  نطو ، رد  یتسدیهت  و  ندوب ، نطو  رد  نوچ  تبرغ ، رد  يدنمتورث  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 

يدیهش

.ندرب رس  هب  تبرغ  رد  نطو ، رد  یشیورد  تسا و  ندنام  نطو  رد  نوچ  تبرغ  رد  يرگناوت 

یلیبدرا

تحارتسا مدع  ههجب  تستبرغ  نطو  رد  یشیورد  تسیتحار و  مزلتسم  هک  تسا  نطو  تبرغ  رد  يرگناوت  دومرف  و 

یتیآ

.تسا تبرغ  نطو ، رد  رقف  تسا و  نطو  تبرغ ، رد  يرگناوت  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا
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 . تسا تبرغ  نطو  رد  یتسدیهت  ،و  نطو تبرغ  رد  تورث  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

مثیم نبا 

رد يدـنمتورث  يرادـلام و  يارب  ور  نآ  زا  ار  نطو  هملک ي  تسا .) تبرغ  نطو  رد  یتسدـیهت  تـسا و  نـطو  تـبرغ  رد  يرادـلام  )
رثا ناسنا  رد  تبرغ  نآ ، دوجو  اب  و  تسا ، یمرگلد  ثعاـب  رطاـخ و  شمارآ  هیاـم ي  صخـش  يارب  هک  تسا  هدروآ  هراعتـسا  تبرغ 
جک ثعاب  ود  ره  یتسدیهت  تبرغ و  هک  تسا  هدروآ  هراعتـسا  نطو  رد  یتسدیهت  يارب  تهج  نآ  زا  زین  ار  تبرغ  ظفل  .دـنک و  یمن 

.تساهراک يراوشد  یقلخ و 

دیدحلا یبا 

 . ٌَهبْرُغ ِنَطَْولا  ِیف  ُْرقَْفلا  ٌنَطَو َو  َِهبْرُْغلا  ِیف  یَنِْغلا  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

یلع هدایز  انهاه  رکذـن  نحن  هضیقن و  ءیـشلا و  رکذ  یف  انتداع  یلع  امهمذ  امهحدـم و  ینغلا و  رقفلا و  یف  عنقم  لوق  اـنل  مدـقت  دـق 
.کلذ

یل عجوتلا  نع  کسفنل  عجوتلا  کلغـشل  رقفلا  هحار  تفرع  ول  لاق  میکحلا  اهیأ  كرقف  دـشأ  اـم  طارقـس ) .» :» ا طارقبل (  لـجر  لاـق 
.هبساحم هیلع  سیل  کلم  رقفلا 

.ینغلا لمتحی  نم ال  سانلا  فعضأ  لاقی  ناک  و 

.هلام یف  لمعی  فیک  يردأ  یننأل ال  مأ ال  وه  ینغ  ملعأ أ  ینکل ال  الام و  هل  نأ  ملعأ  انأ  لاقف  ینغ  نالف  يدنکلل  لیق  و 

.هکرتت مل  اهنکل  اهکرت  وه  لاق  مهرد  فلأ  هئام  كرت  تباث و  نب  دیز  یفوت  رمع  نبال  لیق 

رجدزت الأ  رقفلا  بئاع  ای  لاقف  رعاشلا  هذخأ  رقتفیل  هللا  یصعی  ادحأ  يرت  کنأ ال  رقفلا  فرش  نم  کبسح  اولاق  و 

لیسی مارحلا  رطقی و  لالحلا  لاقی  ناک  و 

رهدلا يرغأ  هرذح و  مایألا  نم  دـشأ  هظح و  هلام  نم  سخأ  هتحار و  لقأ  هبـصن و  مودأ  ام  ینغلا  اذ  نورت  ءامکحلا أ ال  ضعب  لاق  و 
ءانعلا هناطلس  نم  هیلع  ینغلا  ثعب  دق  هتوم  نودوی  دلو  هنوسفانی و  ءافکأ  هیعرتست و  قوقح  هاعری و  ناطلـس  نیب  وه  مث  هملث  هصقنب و 

هل مادـف  عنق  هغلبلا  يذـک  دـقفلا ال  ینمت  هلالملا و  دـلولا  نم  مذـلا و  قوقحلا  يوذ  نم  یغبلا و  هئادـعأ  نم  دـسحلا و  هئاـفکأ  نم  و 
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قوقحلا یفکف  فافکلاب  یضر  دسحلا و  نم  ملسف  ایندلا  ضفر  رورسلا و 

یناشاک

رد هکنانچمه  تسا  تحار  نوکـس و  مزلتـسم  هک  اریز  تسا  نطو  یبیرغ  رد  يرگناوت  نطو ) هبرغلا  یف  ینغلا  مالـسلا : هیلع  لاـق  (و 
دننام تسا  تحارتسا  مدع  قلخ و  نیوهت  مزلتـسم  هک  اریز  تسا  تبرغ  نطو  رد  یـشیورد  و  هبرغ ) نطولا  یف  رقفلاو   ) دـشاب رـضح 

رفس

یلمآ

ینیوزق

.تسا تبرغ  نطو  رد  یناشیرپ  و  تسا ، نطو  تبرغ  رد  يرگناوت 

یجیهال

دننام تبرغ  رهش  رد  رادلام  ندوب  هک  مالسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .هبرغ » نطولا  یف  رقفلا  نطو و  هبرغلا  یف  ینغلا  : » مالسلا هیلع  لاق  و 
همه هک  اریز  تبرغ ، رهش  رد  تسا  وا  ندوب  دننام  نطو  رد  ریقف  ندوب  تسا و  انشآ  وا  اب  سک  همه  هک  اریز  نطو ، رد  تسا  وا  ندوب 

.تسا هناگیب  وا  زا  سک 

ییوخ

ضرا لوا  هئاـشنم و  ناـسنالا و  دـلوم  هبرت  نطولا ) : ) ینعملا .ینغلا  ربخ  نطو  و  ینغلاـب ، قلعتم  رورجم  راـج و  هبرغلا ، یف  بارعـالا :
دادولا و سملت  و  براقالا ، نیدـلاولا و  هجو  یلع  هینیع  حـتف  اروکذـم و  ائیـش  نکی  مل  اـم  دـعب  هسفن  هیف  دـجو  اـهبارت و  هدـلج  سم 
نطولا و دئاوف  نا  مالسلا :) هیلع   ) لاقف هیهتـشی ، دیری و  املک  هنم  عقوتی  هاوهی و  هبحی و  ناکف  بابحالا  ناریجلا و  يدیا  نم  بهاوملا 

هنع دـعب  و  هبهاوم ، هتاف  رقفلاب  ناسنالا  یلبتا  اذا  نکل  و  ناک ، دـلب  يا  یف  رـسیت  اذا  هورثلا  ینغلا و  نم  لصحتی  ناسنالا  هنم  عقوتی  اـم 
تبرغ و نطو  رد  یـشیورد  و  تسا ، بوسحم  نطو  تبرغ  رد  يرگناوـت  همجرتـلا : .هنطو  یف  ناـک  وـل  اـبیرغ و  هسفن  دـجیف  هبراـقا ،

.تسا یگ  هراوآ 

نطو رد  تسا  بیرغ  هک  اونیب ، هراچیب  تسین *** بیرغ  نابایب  تشد و  هوک و  هب  معنم 

يرتشوش

امیف نوسمخلا - سداسلا و  لصفلا  : ) لاق نم  هیسرافلاب  نطو  هبرغلا  یف  ینغلا  مالـسلا  هیلع  هلوق  ینعم  مظن  لوقا : مالـسلا : هیلع  لاق  و 
ینعم و مظن  درک و  هاگراب  دز و  همیخ  تفر  هک  اج  ره  تسین  بیرغ  نابایب  تشد و  هوکب و  معنم  قئاقحلا ) نم  مالـسلا ) هیلع   ) هرکذ

دق هنم و  نومزهنی  سانلا  ناف  لاوسلاب  الا  تلتاق  امل  شیج  ریما  تلعج  ینا  ولف  لاق : نم  هیف  فرصت  عم  هیبرعلاب  هبرغ  نطولا  یف  رقفلا 
رازیو هل  يدهی  ینغلا  تیب  هتیب و  رجهی  رقفلا  نا.رت  ملا  لاق : نم  نیتلمجلا  ینعم  مظن  یلاوعلا و  فارطال  اوتبث 
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هینغم

نال فاصوالا ، هذـه  هل  رفاوتت  دـجاولا  ینغلا  .هنینامطلا و  هحارلا و  هعتملاب و  و  لمـشلا ، عمج  لـهالا و  هوقلاـب و  یحوت  نطولا  هملک 
فعـضلاب یحوت  اهناف  هبرغلا  هملک  اما  ..نامزلا  ناوخا  لاجرلا و  ددوتت  هبحاص  یلا  و  حاترت ، سفنلا و  نئمطت  هب  و  هعتم ، هوق و  لاملا 

نا و  هریغ ، یف  ما  هدالولا  ناکم  یف  ناکا  ءاوس  هتاذب  نطو  ینغلا  نا  اذه  ینعم  و  عایـضلا ، فوخلا و  ملالاب و  هشحولا و  هدـحولا و  و 
و هلآ ،) هیلع و  هللا  یلص   ) لوسرلا لاق  امک  اضیا  رفک  وه  لب  سارلا ، طقسم  یف  یتح  نوکی  ناک و  امنیا  دیرشت  نجس و  هبرغ و  رقفلا 

مدـقت .داتعملا و  توملا  نم  دـشا  یـسقا و  رقفلا  نا  یلا  یموی ء  ربکالاب  فصولا  و  هیتالا ، همکحلا  یف  مامالا  لاق  امک  ربکالا  توملا 
هل هیافکلا  هیف  ام  شیعلا  بابـسا  نم  ءرملا  کلمی  نا  ینغلاب  مامالا  دارم  نا  یلا  هراشالا  نم  دبال  و  همکحلا 3 . یف  کلذ  نع  مالکلا 

.شایرلا جابیدلا و  هلضفلا و  بهذلا و  هب  دارملا  سیل  و  اضیا ، همارکلا  عم  هلایعل  و 

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

هطـساو هب  اریز   ) تسا نهیم  نطو و  تبرغ  رد  صخـش ) يارب   ) یئاراد تسا : هدومرف  يزیچ ) یب  یئاراد و  هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
(. دنیامن یم  يرود  صخش  زا  همه  نآ  رثا  رب  اریز   ) تسا تبرغ  نطو  رد  يزیچ  یب  و  دننک ) یئانشآ  یتسود و  راهظا  همه  نآ 

ینامز

زا مدرم  دـشابن  مدرم  عفن  هب  هک  یتورث  دـشاب  مارتحا  دروم  ناـسنا  دریگ و  رارق  عاـمتجا  هب  تمدـخ  رد  هک  تسا  بوخ  یتقو  تورث 
مارتحا دروم  دشاب  هتـشاد  تیونعم  هک  مه  يریقف  تسا و  تیونعم  هب  مدرم  مارتحا  نیاربانب  دننک  یم  مارتحا  رهاظ  تروص  هب  سرت و 
درادـن لوپ  هک  یـسک  .تسا  نارورپ  لذر  ناسولپاچ و  هراـبرد  ثحب  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما رظن  قوف  هتکن  هب  هجوت  اـب  .تسا  ناـگمه 

دنتفگ طارقب  هب  .تسا  یلاخ  شفارطا  تسا  هاـتوک  اـیند  لاـم  زا  شتـسد  نوچ  ریقف  درورپ و  هب  لذر  دـناوت  یمن  درادـن و  سولپاـچ 
.يدز یم  دایرف  دوخ  یتحاران  لاح  هب  یتسناد  یم  ار  رقف  شیاـسآ  رگا  تفگ : باوج  رد  طارقـس ) اـی   ) طارقب يا ؟ هدـش  ریقف  یلیخ 
تبسن زاب  دشاب  هتشاد  تورث  مه  ردق  ره  ناسنا  هک  تسا  نشور  هتکن  نیا  .درادن  سرزاب  رگباسح و  هک  تسا  یتسایر  تردق و  رقف 

.تسا ریقف  ادخ  هب 

يزاریش دمحم  دیس 

اذا رفسلا ، یف  ناسنالا  ناکف  همعانلا ، قفارملا  و  ءاقدصالا ، ناسنالا  لوح  عمجی  لاملا  ذا  نطو ) هبرغلا  یف  ینغلا  : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
قفارم دـجی  يذـلا ال  بیرغلاک  ناک  اذـل  و  شیع ، هل و ال  قیدـص  ریقفلا ال  ناف  هبرغ ) نطولا  یف  رقفلا  و   ) هنطو یف  هنا  لام ، اذ  ناـک 

.اهتداعس هایحلا و 

يوسوم
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اذا صخـشلا  یلا  هبـسنلاب  هبرغ  یلا  لوحتی  نطولا  اذـه  هبابحا …  هبراقا و  هلها و  میقی  هیف  ناسنالا و  هدالو  ناکم  وه  نطولا  حرـشلا :
همقل يواملا و  دقفی  ادرـشم  شیعی  هنطو  یف  ریقفلا  لب  بحی  نم  هنع  عطقنی  براقالا و  هنع  لاسی  بابحالا و ال  دـقفی  هنال  اریقف  ناک 
بلطی نم  نودـعی و  بابحالا ال  نورثکی و  ءاقدـصالا  ناف  اینغ  صخـشلا  ناک  اذ  کلذ  نم  سکعلا  یلع  هروعلا و  رتسی  اـم  شیعلا و 

 … نطو یلا  لوحتت  اهناف  هبرغلا  یف  ناک  نا  هنا و  بناجلا  زیزع  همارکلا  روفوم  شیعی  هانغل  وه  یصحی و  نا  نم  رثکا  هاضر 

یناقلاط

« .ندرب رس  هب  تبرغ  رد  نطو  رد  رقف  تسا و  ندنام  نطو  رد  نوچ  تبرغ  رد  يرگناوت  »

هک تسام  تداع  هک  هنوگ  نامه  میا  هتفگ  نآ  یگدوتـسان  یگدوتـس و  رقف و  يرگناوت و  هراب  رد  یفاک  نخـس  هتـشذگ  بلاطم  رد 
.مییوگ یم  نآ  رب  نوزفا  کنیا  مییوگ و  یم  ار  يزیچ  ياهیدب  اهیبوخ و 

، تدوخ رب  ندروخ  هودنا  یـسانشب ، ار  یـشیورد  شیاسآ  رگا  تفگ : ییاونیب ، شیورد و  تخـس  میکح  يا  تفگ : طارقب  هب  يدرم 
.تسین هبساحم  نآ  رب  هک  تسا  یهاشداپ  یشیورد  دراد ، یم  زاب  نم  يارب  ندروخ  هودنا  زا  ار  وت 

.دنکن لمحت  ار  يرگناوت  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرت  ناوتان  دنا : هتفگ  و 

رد مناد  یمن  نوچ  هن ، ای  تسا  رگناوت  مناد  یمن  یلو  دراد ، لام  هک  مناد  یم  تفگ : تسا ، رگناوت  سک  نالف  دش : هتفگ  يدـنک  هب 
.دنک یم  لمع  هنوگچ  دوخ  لام 

زا وا  يرآ ، تفگ : .تسا  هدرک  كرت  هداهن و  ياج  رب  مهرد  رازه  تسیود  تسا و  هتـشذگرد  تباث  نب  دیز  دـش : هتفگ  رمع  نبا  هب 
.تسا هدرکن  اهر  ار  وا  نآ - باسح  يراتفرگ  لام -  یلو  تسا  هدرک  اهر  هتشادرب و  تسد  لام 

دزاس هشیپ  ار  راگدرورپ  نایصع  دوش ، ریقف  هکنیا  يارب  ینیب  یمن  ار  یسک  هک  سب  نیمه  رقف  فرش  رد  وت  يارب  تسا : هدش  هتفگ  و 
تربع دنپ و  رگا  هک  شابم  ریگلد  یشیورد ، هدننک  شنزرـس  يا  : » تسا هتفگ  هدیناجنگ و  رعـش  رد  مه  يرعاش  ار  عوضوم  نیمه  و 
نایصع يوش  ریقف  هکنآ  يارب  یلو  ینک  یم  یچیپرس  ادخ  نامرف  زا  يرگناوت  يوجتسج  رد  وت  تسا ، رتشیب  يرگناوت  بیع  يریگب ،

« .ینک یمن  ادخ 

.دیآ یم  لیس  تروص  هب  مارح  دکچ و  یم  ورف  هرطق  هرطق  لالح  تسا : هدش  هتفگ  و 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

 . ٌَهبْرُغ ِنَطَْولا  ِیف  ُْرقَْفلا  ؛َو  ٌنَطَو َِهبْرُْغلا  ِیف  یَنِْغلا 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 
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توافت و اب  مکحلاررغ  رد  ینارون  مالک  نیا  هنامیکح : راتفگ  دنـس  تبرغ .( ! نطو  رد  يدـنمزاین  تسا و  نطو  تبرغ  رد  يزاین  یب 
باتک رد  ، نخس نیا  ،ج 4،ص 50 .) هغالبلا جهن  رداصم  ) .تسا هدـش  هتفرگ  يرگید  عبنم  زا  دـهد  یم  ناشن  هک  هدـش  لقن  یتافاضا 

(. ( ،ص 154 هغالبلا جهن  مامت   ) تسا هدمآ  « هلیسو » هبطخ يال  هبال  رد  هغالبلا  جهن  مامت 

رقف انغ و  هنماد 

نطو رد  يدـنمزاین  تسا و  نطو  تبرغ  رد  يزاین  یب  :» دـیامرف یم  دـنک و  یم  رقف  انغ و  راثآ  هب  هراشا  شراـبرپ  مـالک  نیا  رد  ماـما 
( . ٌَهبْرُغ ِنَطَْولا  ِیف  ُْرقَْفلا  ؛َو  ٌنَطَو َِهبْرُْغلا  ِیف  یَنِْغلا  ( ؛» تبرغ

اهنآ هقالع  دروم  هدوشگ و  ناکیدزن  ناگتـسب و  نادـنواشیوخ و  يور  هب  مشچ  هدـش و  دـلوتم  اجنآ  رد  ناسنا  هک  تسا  ییاج  نطو 
رای و هن  ینابرهم و  تسود  هن  دراد و  ییانـشآ  هن  ناسنا  هک  تسا  ییاج  تبرغ  دراد و  ییانـشآ  راـنک ، هشوگ و  ره  رد  هتفرگ و  رارق 

ببس هب  دزاس و  یم  رارقرب  نآ  نیا و  اب  ار  تبحم  ياهدنویپ  شیانغ  بجوم  هب  دورب  اج  ره  ینغ  صخـش  : دیامرف یم  ماما.يراکددم 
دهد یم  تسد  زا  ار  ناگتسب  ناتسود و  شیوخ  نطو  رد  یتح  ریقف  صخـش  یلو  ؛ دنک یم  ادیپ  یناراکددم  نارای و  شـشخب  لذب و 

.دیآ یم  رد  هدش  شومارف  يدوجوم  تروص  هب  هاگ  و 

شیوخ تورث  لام و  زا  يزاین  یب  انغ و  ماگنه  هب  دـنوش و  زاین  یب  دنـشوکب و  دـیاب  ناـنمؤم  هک  تسا  نیا  نخـس  نیا  رد  ماـما  ماـیپ 
زا یضعب  قباطم  هاگ  تلذ و  هیام  رقف  هک  ارچ  ، دنسرتب رقف  بقاوع  زا  ، دننک هدافتسا  نادنمزاین  هب  کمک  بولق و  بذج  بلج و  يارب 
هب حودـمم  رقف  ؛ دراد يراکـشآ  تواـفت  هدـش  فـیرعت  نآ  زا  تاـیاور  رد  هک  يرقف  اـب  رقف  نـیا  هتبلا.دوـش  یم  رفک  ببـس  تاـیاور 

.تسا « هللا یلا  رقف   » ای »و  نتسیز هداس  » يانعم

.میتشاد يرتشیب  حرش  موس  تمکح  لیذ  رد  هراب  نیا  رد 

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said: “With wealth, a strange land is a homeland, while with
destitution, even a homeland is a strange land.{A person who has wealth and riches
will get friends and acquaintances wherever he may be. He, therefore, will not feel
strange in any foreign land. But if he is poor and destitute, he will have no friends even
in his homeland because people do not like to make friends with the poor and the
destitute, nor do they establish relationships with them. He is, therefore, a stranger
even at home and has no friends or well-wishers. One who has no worldly successor

.” remains unknown.} With destitution, one is a stranger even in his own homeland

تعانق دوس  رد  : 57 تمکح

هراشا
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توص

.Your browser does not support the audio tag

ُدَفنَی َال  ٌلاَم  ُهَعاَنَقلا  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نع  مالکلااذه  يوردق  یضرلا و  لاق 

اه همجرت 

یتشد

 . ریذپان نایاپ  تسا  یتورث  تعانق ، دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 

( تسا هدش  لقن  زین  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  نخس  نیا  )

يدیهش

.دباین نایاپ  هک  تسا  یلام  تعانق 

یلیبدرا

تسادخ لوسر  زا  راتفگ  نیا  يادتبا  هک  هدش  درک  تیاور  دوشن و  یناف  هک  تسیلام  تعانق  دومرف  و 

یتیآ

.دورن نایم  زا  هک  تسا  یتورث  تعانق  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

.تسا هدش  تیاور  مه  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ زا  نخس  نیا  دیوگ : یضر  دیس 

نایراصنا

 . دوش یمن  مامت  هک  تسا  یجنگ  تعانق  : دومرف ترضح  نآ  و 

 . هدش لقن  مه  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  زا  نخس  نیا  و 

اه حرش 

يدنوار

يردیک
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مثیم نبا 

یگدنز تجاح  رادقم  تیافک و  هزادنا ي  زا  هک  يزیچ  هب  ندشن  مرگرـس  زا  تسا  ترابع  تعانق ، نایاپ .) یب  تسا  یتورث  تعانق  )
زا هراعتـسا  ور  نآ  زا  نایاپ  یب  تفـص  اب  ار  لام  هملک ي  .دنراد  نارگید  هچنآ  رب  نتـشادن  مشچ  و  دشاب ، رتشیب  كاروخ  دروخ و  و 

.تسا نایاپ  یب  دایز ، تورث  نوچمه  زین  تعانق  زا  یشان  يزاین  یب  هک  هدروآ  تعانق 

دیدحلا یبا 

.ُدَْفنَی ٌلاَم َال  ُهَعاَنَْقلا  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

 [ هلآ هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نع  مالکلا  اذه  يور  دق  یلاعت و  هللا  همحر  یضرلا  لاق  ]

.کلذ یلع  هدایز  انهاه  رکذن  مدقت و  امیف  هعانقلا  یف  عقوملا  هلیلج  اتکن  انرکذ  دق 

.لیمجلا رکذلاب  توملا  بلاغ  عنصلا و  نسحب  دساحلا  ءانع  لواط  ففعتلاب و  ینغلا  رهاق  هعانقلاب و  رقفلا  مواق  ءامکحلا  مالک  نمف 

ریغ بلاط  وأ  هقازرأب  عناق  ریغ  دجاو  الإ  سانلا  ام  لاقف و  رعاشلا  هذخأ  دـجی  بلاط ال  یفتکی و  دـجاو ال  نالجر  سانلا  لاقی  ناک  و 
.دجاو

هل لاقف  شیشحلا  لکأت  نأ  یلإ  جتحت  مل  کلملا  تمدخ  ول  ابشع ) .» :» د بشعلا (  لکأی  هآر  و  طارقـس ) .» :» ا،ب طارقبل (  لجر  لاق 
کلملا مدخت  نأ  جتحت  مل  شیشحلا  تلکأ  نإ  تنأ  و 

یناشاک

رما رد  تسا  لهاست  هک  تعانق ، هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نع  هوادـتبا  يوری  و  دـفنی - ـال  لاـم  هعاـنقلا  مالـسلا : هیلع  لاـق  (و 
رحب هش  رت ، کشخ و  هب  دـش  عناق  هکره  عرـصم  مدرم  دزن  تسا  مرتحم  نآ  بحاص  هشیمه  دوش و  یمن  یناف  هک  تسا  یلام  شاعم ،

لام هب  دتفا  یمن  جایتحا  نآ ، دوجو  اب  هک  تسا  نآ  رابتعا  هب  تعانق  يارب  زا  لام  هب  دفنی ) ال   ) ظفل هراعتسا  تسا و  رب  و 

یلمآ

ینیوزق

.درادن ندش  مامت  تسا ك  یلام  تعانق 

یجیهال

اب هک  اریز  درادن ، ندش  تسین  هک  تسا  یلام  ندرک  تعانق  هک  مالسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .دفنیال » لام  هعانقلا  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
.تسین ریذپ  ناصقن  تشیعم  تعانق 
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ییوخ

هلمج دفنی  و ال  ءادـبتملا ، ربخ  لام ، بارعالا : .حاحـص  ینف - ادا  ادافن  رـسکلاب  یـشلا ء  دـفن )  ) مسقلاب اضرلا  حـتفلاب  هعانقلا ) : ) هغللا
نم هل  رـسیت  اـمب  ناـسنالا  عنق  اذا  و  هتاوهـش ، هجئاوح و  نم  هیلا  جاـتحی  اـمیف  ناـسنالا  هفرـصی  عاـتم  لاـملا ) : ) ینعملا .هل  هفـص  هیلعف 

.دفنی لام ال  هلف  هجاحلا ، غلبم  هیافکلا و  رادقم  نع  جرخی  امب  لاغتشالا  نع  هسفن  طبـض  هیفیک و  هدام و  دئاوزلا  نع  فک  جئاوحلا و 
.نایاپ یب  تسا  یتورث  تعانق  همجرتلا :

ینک فرص  نآ  زا  هچ  ره  دسرن  نایاپب  هک   *** تسا یلام  تعانق  جنگ  یگداتفا و  جنگ 

يرتشوش

هیلع هللا  یلص   ) یبنلا نع  مالکلا  اذه  مهضعب  يور  دق  هلوق و  اما  اوهـس و  تفرع  امک  فنـصملا  اهررک  یتلا  عضاوملا  نم  اذه  لوقا :
یف اما  .فیرحت و  هیرـصملا )  ) لـقن و  هیطخلا )  ) مثیم و نبا  دـیدحلا و  یبا  نبا  لـکلا  هیلع  قفتا  یناـثلا  عضوملا  یف  وه  اـمناف  هلآ ) و 

هبیطلا هایحلا  رسف  ناک  فیک  .فنصملا و  طخب  هتخـسن  يذلا  مثیم ) نبا   ) یف سیل  دیدحلا و  یبا  نبا  هلقنب  درفت  امناف  لوالا  عضوملا 
ادیعس ایحت  نا  تئـش  اذا   ) مهـضعبل هعانقلاب و  هبیط ) …  هایح  هنبیحنلف  نموم  وه  یثنا و  وا  رکذ  نم  احلاص  لمع  نم   ) یلاعت هلوق  یف 

ءامکحلا ضعب  لاق  و  اهنوبغ ) ریـسا  ایندـلا  یف  اریقح و  لزی  مل  شیعلا  نم  ایلعلا  بلط  نم  اهنودـب و  تیـضرالا  هلاـح  یلع  نکت  ـالف 
یف یـضر  نم  ( ) مالـسلا هیلع   ) هنع و  عمط ) اذا  دبع  رحلا  عنق و  اذا  رح  دبعلا  ( ) قالخالا مراکم  یف  نوعبرالا - ثلاثلا و  لصفلا   ) هنبال

( مالسلا هیلع   ) رقابلا نع  و  هیقکی ) یـش ء  اهیف  نکی  مل  هیزجی  امب  ایندلا  نم  ضری  مل  نم  هیفکی و  اهیف  ام  رـسیا  ناک  هیزجی  امب  ایندلا 
 … مهدالوا مهلاوما و ال  کبجعت  و ال  ( ) هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) هیبنل هللا  لاق  امب  یفکف  کقوف  وه  نم  یلا  كرـصب  حمطت  نا  كایا  )
امناف هلوسر  شیع  رکذاق  یـش ء  کلذ  نم  کلخد  ناف  ایندـلا ) …  هایحلا  هرهز  مهنم  اجاوزا  هب  انعتم  ام  یلا  کـنیع  ندـمت  ـال  و  ( )

- ربخلا رمتلا - هولح  ریعشلا و  هتوق  ناک 

هینغم

- لالح نم  هل  رـسیت  امیف  هورثلا  يار  نم  نا  ههادـبلا  نم  .سانلا و  يدـیا  یف  امع  سایت  و  لالحلا ، نم  رـسیت  اـمب  یـضرت  نا  هعاـنقلا 
یبنلا ناک  .قالطالا و  یلع  هیلا  رظنی  مل  روسیملا  ریغ  نا  و  تاذـلاب ، هورثلا  وه  روسیملا  نا  ضورفملا  نـال  هتورث ، دـفنت  نا  لیحتـسی 

وه و  طارقـسل ، لاق  الجر  نا  دـیدحلا : یبا  نبا  حرـش  یف  .ادوقفم و  فلکتی  ـال  ادوجوم و  دری  ـال  هماـعط  یف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )
همدـخ تجتحا  ام  شیـشحلا  تلکا  ول  تنا  و  طارقـس : هل  لاقف  .شیـشحلا  اذـه  یلا  تجتحا  اـم  کـلملا  تمدـخ  ول  بشعلا : لـکای 

.کلملا

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 
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هچنآ هب  ندوب  دنـسرخ  تعانق و  اریز   ) دوش یمن  دوباـن  هک  تسا  یئاراد  تعاـنق  تسا : هدومرف  تعاـنق ) دوس  رد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
هدش تیاور  زین )  ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  زا  شیامرف  نیا  دیامرف ): هللا ( همحر   ( یـضردیس .دزاس  یم  رود  ار  يدنمزاین  هدیـسر 

.تسا

ینامز

: دـنتفگ طارقـس ) ای   ) طارقب هب  دـنز  یم  صرح  دراد و  هدرک  مگ  مه  زاب  دروآ  تسدـب  هچ  ره  ایند  لام  زا  دـشابن  عناق  ناسنا  هاگره 
يدروخ یم  ار  ناـهایگ  رگا  تفگ : باوـج  رد  وا  يدروـخ ؟ یمن  ار  ناـهایگ  یگنـسرگ  زا  يدوـب  هدـمآرد  تلود  تمدـخ  هب  رگا 

یقالخا و نایز  نارازه  لوزن و  سالتخا ، يدزد ، صرح ، هب  دشابن  عناق  ناسنا  هاگره  توص  ره  رد  يوش ! رکون  يدـش  یمن  ریزگان 
.ددرگ یم  راتفرگ  یگدنز 

يزاریش دمحم  دیس 

اذا جاتحی  دق  هناف  لاملا  وذ  ام  اریثک  لام  هل  يذلا  ناسنالاک  دـحا ، یلا  جاتحی  عونقلا ال  ذا  دـفنی ) لام ال  هعانقلا  : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
((. هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا نع  مالکلا  اذه  يور  دق  و  هر :)  ) یضرلا لاق   ) اریثک قفتی  امک  هلام ، ذفن 

يوسوم

اذا و  هیدی ، یف  عقی  مل  ام  یلع  تارسح  هسفن  بهذت  الف  هیف  وه  ام  ناسنالا و  اهیلع  یتلا  لاحلاب  اضرلا  نع  رخآ  ریبعت  هعانقلا  حرشلا :
یلع بجوت  رارمتـساب  اهنا  ثیح  نم  دفنی  يذلا ال  لاملا  یه  هعانقلا  و  ادیعـس ، ناک  یـضر  اذا  ایـضار و  ناک  هدـنع  امب  ناسنالا  عنق 

.فرصلا قافنالاب و  لوزی  لاملا  امنیب  مهیلا  هجاحلا  سانلا و  نع  ءانغتسالا  هدنع و  ام  هیافک  ءرملا 

یناقلاط

هیلع و هّللا  یّلـص  ربمایپ  زا  نخـس  نیا  دیوگ : یم  دانک  تمحر  شیادخ  هک  یـضر  دیـس  .دریذـپ » یمن  نایاپ  هک  تسا  یلام  تعانق  »
.تسا هدش  تیاور  مه  مّلس  هلآ و 

هک تسا  نامیکح  نخس  زا  .میروآ  یم  يرگید  ياهینوزفا  کنیا  میتفگ و  تعانق  هراب  رد  يردقنارگ  ياه  هتکن  هتشذگ  ثحابم  رد 
مان اب  دینک و  نوزفا  ار  دوسح  جنر  کین  رادرک  اب  و  دـیوش ، هریچ  ففعت  اب  رگناوت  رب  و  دـینک ، تمواقم  تعانق  اب  یـشیورد  لابق  رد 

.دینک هبلغ  گرم  رب  کین 

نیا رعاش  و  دبای ، یمن  تسا و  وجتسج  رد  هک  یسک  دنک و  یمن  هدنسب  دبای و  یم  هک  یسک  دنهورگ ، ود  مدرم  تسا : هدش  هتفگ  و 
« .دنبای یمن  هک  يرگوجتسج  ای  دنتسه  دوخ  يزور  هب  عناق  ریغ  هدنبای  ای  مدرم  : » تسا هتفگ  نینچ  هتفرگ و  ار  نخس 

طارقب .يدوب  یمن  فلع  ندروـخ  هب  دـنمزاین  يدرک  یم  هاـشداپ  تمدـخ  رگا  تفگ : دروـخ ، یم  فـلع  هک  دـید  ار  طارقب  يدرم ،
.يدوبن هاشداپ  هب  تمدخ  دنمزاین  يدروخ  یم  فلع  وت  رگا  و  تفگ :
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مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

 . ُدَْفنَی َال  ٌلاَم  ُهَعاَنَْقلا 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

رد نخـس  نیا  هک  تسا  هدمآ  هغالبلا  جـهن  رداصم  باتک  رد  هنامیکح : راتفگ  دنـس  .دوش .(  یمن  مامت  زگره  هک  تسا  یلام  تعانق 
نیع نوچ  تسا و  هدش  لقن  دنتسیز  یم  یـضر  دّیـس  زا  شیپ  هک  یناسک  هلیـسو  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  زا  يددعتم  دراوم 

رد و  ،ج 4،ص 50 ) هغالبلا جهن  رداصم  ) .تسا هدرک  لوکوم  اجنآ  هب  ار  عبانم  لقن  دش  دـهاوخ  رارکت  تمکح 475  رد  ترابع  نیا 
باتک رد  ، زیمآ تمکح  نخس  نیا  ،ص 100 .) لوقعلا فحت  ) .تسا هدش  لقن  هلیـسولا  هبطخ  نمـض  رد  مالک  نیا  مه  لوقعلا  فحت 

(. ( ،ص 162 هغالبلا جهن  مامت   ) تسا هدمآ  « هلیسو » هبطخ يال  هبال  رد  هغالبلا  جهن  مامت 

ِنَع ُمالَْکلا  اذه  َيِوُر  ْدَق  :َو  ُیِـضَّرلا َلاق  ( ؛ تسا هدـش  لقن  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  مالک  نیا  : دـیوگ یم  یـضر  دـّیس 
( . هلآ هیلع و  هللا  یلص  ِِیبَّنلا 

نایاپ یب  هیامرس 

مامت زگره  هک  تسا  یلام  تعانق  :» دـیامرف یم  هدرک  هراشا  تعانق  تیمها  هب  زیمآ  تمکح  هاتوک و  راتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
( . ُدَْفنَی َال  ٌلاَم  ُهَعاَنَْقلا  ( ؛» دوش یمن 

قرز و لابند  هب  دزاس و  یم  یگدنز  تایرورـض  لقا  دح  هب  نآ  نتـشاد  اب  ناسنا  هک  تسا  یتلاح  : تفگ ناوت  یم  تعانق  فیرعت  رد 
.دور یمن  دنک  یم  تامرحم  عاونا  هدولآ  دراد و  یم  لوغشم  دوخ  هب  هتسویپ  ار  ناسنا  تقو  رکف و  هک  یتافاضا  قرب و 

دنلبرـس هراومه  ؛ دزاس یم  زاین  یب  ایند  ياه  تورث  مامت  زا  ار  ناـسنا  هک  ارچ  ، تسا ریذـپان  ناـیاپ  تورث  هلزنم  هب  هیحور  نیا  نتـشاد 
ریـسم رد  ار  دوخ  رمع  دـنک و  یمن  زارد  نارگید  يوـس  هب  زاـین  تسد.دـهد  یم  تاـیح  همادا  وربآ  تزع و  اـب  دـنک و  یم  یگدـنز 

.دهد یمن  داب  رب  تالمجت  تافیرشت و 

: دومرف ناگشیپ  تعانق  تلیضف  رد  مالسلا  هیلع  ماما  تشذگ  ًالبق  هک  هنامیکح 44  راتفگ  رد 

باسح زور  يارب  دشاب و  داعم  دای  هب  هتـسویپ )  ) هک یـسک  لاح  هب  اشوخ  ِفاَفَْکلِاب ؛ َِعنَق  ِباَسِْحِلل َو  َلِمَع  َداَعَْملا َو  َرَکَذ  ْنَِمل  َیبوُط  »
«. دشاب یضار  ادخ  زا  ددرگ و  عناق  تیافک  رادقم  هب.دنک  لمع 

: دوب هدرمش  ار  هتسجرب  فصو  نیا  ایبنا  فاصوا  نایم  رد  ماما  زین  هبطخ 192  رد 

«. درک یم  يزاین  یب  زا  رپ  ار  اه  مشچ  اه و  لد  هک  دندوب  یتعانق  ياراد  اهنآ  یًنِغ ؛ َنُویُْعلا  َبُولُْقلا َو  ُأَلْمَت  ٍهَعاَنَق  َعَم  »
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: دومرف هک  هدش  لقن  ترضح  نآ  زا  زین  راونالا  راحب  رد 

متفاین تعانق  رد  زج  ار  نآ  یلو  مدمآرب  يرگناوت  يوجتـسج  رد  نم  اُونْغَتْـسَت ؛ ِهَعاَنَْقلِاب  ْمُْکیَلَع  ِهَعاَنَْقلِاب  اَّلِإ  ُتْدَجَو  اَمَف  یَنِْغلا  ُْتبَلَط  »
،ج 66،ص 399،ح راونالا راحب  «. ) . دیوش ینغ  ات  دـینک  هشیپ  تعانق  نیاربانب  دراذـگ ) یمن  تحار  ار  نارگناوت  بلاغ  ، صرح اریز  )

.( 91

یم یـضر  دّیـس  هک  هنوگ  نامه  تسا  هدـش  لـقن  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  هناـمیکح  راـتفگ  نیا  هک  نیا  هجوت  لـباق 
« . هلآ هیلع و  هللا  یلص  ُِیبَّنلا  ِنَع  ُمالَْکلا  اذه  َيِوُر  ْدَق  َو  : » دیوگ

،ج 3،ص لاـمعلا زنک   ) . .تسا هدروآ  تسا  تنـس  لـها  فورعم  عباـنم  زا  هک  لاـمعلا  زنک  باـتک  رد  « يدـنه یقتم  » ار ثیدـح  نـیا 
. ( 389،ح 7080

رقف اهدوبمک و  یگدـنز  عضو  زا  اهنآ  تیاکـش  مدرم و  ياـه  ییاـضران  زا  يرایـسب  همـشچرس  هک  تسا  تیمها  زئاـح  زین  هتکن  نیا 
باسح دـح و  یب  تاعقوت  تعانق و  مدـع  نآ  یلـصا  لماع.دـننک  یم  دایرف  هلان و  زاب  اما  دـنراد  زیچ  همه  مینیب  یم  هاگ  هکلب  ، تسین

ییانج و ياه  هدـنورپ  زا  يرایـسب  دوش و  یم  مکاح  هعماج  رد  يدـننام  یب  شمارآ  دنـشاب  عناـق  زاـین  رادـقم  هب  یگمه  رگا  تسا و 
.دوش یم  مهارف  هانگ  زا  ناماد  یکاپ  یناسنا و  تمارک  دش و  دهاوخ  هدیچرب  لاوما  رب  زواجت 

ياه يزبس  زا  یـضعب  ندروخ  لاح  رد  ار  وا  يدرم  هک  دـنک  یم  لقن  طارقـس ) «) طارقب » زا ییابیز  راتفگ  اـجنیا  رد  دـیدحلا  یبا  نبا 
یم اذـغ  هنوگ  نیا  زین  وت  رگا  : تفگ طارقـس.یتشادن  نیا  ندروـخ  هب  زاـین  يدوـب  هاـشداپ  تمدـخ  رد  رگا  : تفگ وا  هب.دـید  ناـبایب 

.يدوبن هاشداپ  يرکون  دنمزاین  يدروخ 

: دیوگ یم  رعاش 

ار ناطلس  دوشن  رسیم  ریشمش  هب  هک  تسا  یجنگ  تعانق  جنگ  یگدازآ و  جنگ 

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said: “Contentment is wealth that never diminishes."
{Contentment means that a man should remain satisfied with what he gets and
should not complain if he gets less. If he is not so contented, he will try to satisfy his
greed by committing social crimes such as misappropriation, cheating and deceiving
others because greed compels one to satisfy one's needs by any means whatever.
Then the satisfaction of one's need opens the gate for another need, and so on. As a
man's needs get satisfied, his craving increases, and he can never get rid of his needs
or dissatisfaction. The increasing dissatisfaction can be stopped only by contentment
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which makes a man carefree from all wants except the most essential ones. Such is
.{ everlasting wealth that gives satisfaction for good

"Sayyid ar-Radi says, “This saying has also been related from the Prophet

یئاراد نایز  رد  : 58 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ِتاَوَهّشلا ُهّداَم  ُلاَملا  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

 . تساه توهش  هشیر  تورث ، دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 

يدیهش

.تساهتوهش هیام  لام 

یلیبدرا

تسسفن ياهوزرآ  هّدام  لام  دومرف  و 

یتیآ

.تساهتوهش هیام  لصا و  تورث  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . تسا تاوهش  هّدام  لام  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 1551 

http://www.ghaemiyeh.com


يردیک

.یهتشملا بلط  یلع  و  اهجییهت ، یلع  ضرحملاک  تاوهشلل و  اببس  نوکیف  یهتشملا  لصحی  لاملاب  ینعی  تاوهشلا : هدام  لاملا 

مثیم نبا 

.تسا ینوزف  نامه  هدام ، .تسا  تاوهش  ینوزف  نتفرگ و  ورین  ثعاب  لام  ینعی : تسا .) سفن  ياهـشهاوخ  ساسا  تورث ، ییاراد و  )
توهش هب  ندیـشخب  ورین  یناسر و  کمک  ثعاب  هک  تهج  نآ  زا  تسا ، تورث  لام و  یهاوخ  نوزفا  زا  يرازیب  دروم  رد  نخـس  نیا 

.ددرگ یم  درخ  لقع و  زا  ینامرفان  ربارب  رد 

دیدحلا یبا 

 . ِتاَوَهَّشلا ُهَّداَم  ُلاَْملا  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

.امذ احدم و  لاملا  یف  مالک  انل  مدقت  دق 

»و هـملی :» هیــسرافلاب وـه  ؛و  وـشحملا ءاــبقلا  : قـملیلا قدرجلا (  مـعطت  قـملیلا و  سبلت  اــهنإف  مهاردــلا  اوـعمجا  هـینبل  یبارعأ  لاــق  و 
 ( . .اضیأ هیسراف  ؛ فیغرلا : قدرجلا

.کتمه ربکأ  کتمق و  رغصأ  ام  هللا  کلتاق  رانید  یلإ  رظن  دق  یبارعأ و  لاق  و 

.هنود تمف  هب  ایحت  نأ  ترتخا  ام  ءامکحلا  مالک  نم  و 

.مرکلا هعلبی  مؤللا و  هظفحی  ظحلا و  هیطعی  ءیش  یف  لوقأ  ام  لاقف  لاملا  نع  نوطالفأ  لئس 

امبر نیلوألا  نأل  مهرـش  وه  مکحلا و  یف  یـشترملا  هرجألاب و  لتاقملا  رحبلا و  رجات  مهـسفنأ  یلع  لاملا  نورثؤی  هثالث  لاقی  ناـک  و 
.مثإلا نم  ثلاثلل  همالس  املس و ال 

هروس ٌدیِدََشل (  ِْریَْخلا  ِّبُِحل  ُهَّنِإ  هلوق َو  یف  و  هرقبلا 180 ) . هروس  ًاْریَخ (  َكَرَت  ْنِإ  هلوق  یف  اریخ  لاملا  یلاعت  هللا  یمـس  دق  اولاق و  مث 
. ( . تایداعلا 8

ءاملا لثم  لاملا  لاملا  مذ  یف  اولاق  یل و  هفعاضیف  یبر  هضرقأ  یـضرع و  هب  نوصأ  لاـملا  اذـبح  لوقی  فوع  نب  نمحرلا  دـبع  ناـک 
.هقرافت مل  ام  کعفنی  لاملا ال  هطخس  هاضر و ال  ببس  یلع  فقوی  یبصلا ال  عبطک  هعبط  حئار  داغ و 

.ادمع هقرافت  یتح  هدو  هبرق و ال  عفنی  سیل  قدص  بحاص  رعاشلا و  لاق  هیف  و 

.قبآلا رارف  رف  اذإ  الإ  قیاضملا  یف  کنع  ینغی  سیل  لاقف و  يریرحلا  ینعملا  اذه  ذخأ  و 
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هبر کلهی  لاملا  نأ  رت  مل  رعاشلا أ  لاق  و 

یناشاک

هب دـشک  یم  هک  تایهتـشم  دوش  یم  لصاح  لام  هب  هک  اریز  تسا  اهتوهـش  هدام  لام ، تاوهـشلا ) هداـم  لاـملا  مالـسلا : هیلع  لاـق  (و 
يرگناوت رب  ینک  رایتخا  یشیورد  يرگنب  قیقحت  هدید  هب  رگا  لد  يا  رعش : دنا : هتفگ  اذهل  .تابوقع و 

یلمآ

ینیوزق

.دریگنرب رس  وا  لد  رد  تادارم  و  دریمب ، يو  رد  اهوزرآ  تسدگنت  يرآ  .تسا  اهتوهش  هدام  لام 

یجیهال

.تسا اهشهاوخ  همه ي  هیام ي  ایند  لام  هک  مالسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .تاوهشلا » هدام  لاملا  : » مالسلا هیلع  لاق  و 

ییوخ

ناسنالا تاوهش  يوقا  و  یـسنج ، لیامت  سبلم و  لکام و  نم  هیناویحلا  هزئارغ  ناسنالا و  عبط  مئالی  ام  یطاعت  یه  هوهـشلا ) : ) ینعملا
یلا جاتحت  ثیح  هورثلا  لاملاب و  يوقت  دمتـست و  تاوهـشلا  هذـه  لـک  و  هعون ، ینب  رهق  مکحلا و  يدـصت  هرطیـشلا و  هاـجلا و  بح 

.تسا اهتوهش  همه  هیامرس  يرگناوت  همجرتلا : .بابسالا  ببسم  لاملا  و  لئاسولا ، بابسالا و  دادعا 

تسین یمهرد  ار  ناک  تسین  توهش  هک  تسین *** یمغ  يریپ  دوب ، تلود  رگا 

يرتشوش

: نسحلا لاق  .هرکفلا و  ثروی  هنا  رقفلا  هلیضف  و  هلبلا ، ثروی  هنا  ینغلا  بیع  لاقی : ناک  یبیتقلا ) نویع   ) یف لوقا : مالسلا : هیلع  لاق  و 
فرش نم  کبسح  لیق : و  هفلتخم ) تاعوضوم  یف  نوتسلا - لصفلا   ) .متیتوا ینغلا  نم  لاقف : رقفلاب  مالسلا  هیلع  یسیع  دوهیلا  تریع 

بیع رجدزت  الا  رقفلا  بئاع  ای  قارولا : دومحم  لاق  .ریثک و  ینغلا  لیـصحتل  یـصاعلا  و  رقتفیل ، هللا  یـصعی  ادـحا  يرتال  کـنا  رقفلا ،
یک هللا  یصعت  تسل  ینغلا و  یغبت  هللا  یصعت  کنا  رظنلا  کنم  حص  نا  ینغلا  یلع  هلضف  نم  رقفلا و  فرـش  نم  ربتعت  ول  رثکا  ینغلا 
نم لام  ذخا  ثالث : نم  هدحاو  هنم  ینیعی  نلف  مدآ  نبا  نم  ینایعا  ام  سیلبا : لوقی  مالـسلا : هیلع  قداصلا  نع  لاصخلا )  ) یف رقتفت و 
اذا مالـسلا : هیلع  یـسومل  یلاعت  لاق  مالـسلا  هیلع  قداصلا  نع  یفاـکلا )  ) یف .ههجو و  ریغ  یف  هعـضو  وا  هقح ، نم  هعنم  وا  هقح ، ریغ 

لجر ءاج  مالـسلا : هیلع  هنع  .هتبوقع و  تلجع  بنذ  لقف : البقم  ینغلا  تیار  اذا  و  نیحلاصلا ، راعـشب  ابحرم  لـقف : ـالبقم  رقفلا  تیار 
نم هبایث  رـسوملا  ضبقف  هبنج ، یلا  سلجف  بوثلا  نرد  رـسعم  ءاجف  هیلا ، سلجف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا یلا  بوثلا  یقن  رـسوم 

كانغ نم  هبیـصی  نا  تفخف  لاق : .ال  لاق : یـش ء ؟ هرقف  نم  کسمی  نا  تفخا  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا هل  لاـقف  هیذـخف  تحت 
حـیبق و لک  یل  نیزی  انیرق  یل  نا  لاق : تعنـص ؟ ام  یلع  کلمح  امف  لاق : .ال  لاق : کبایث ؟ خـسوت  نا  تفخف  لاـق : .ـال  لاـق : یش ء ؟
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: لجرلا هل  لاـقف  .ـال  لاـق : لـبقتا ؟ رـسعملل : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاـقف  .یلاـم  فصن  هل  تلعج  دـق  و  نسح ، لـک  یل  حـبقی 
لام نم  هب  مهدمن  امنا  نوبسحیا  : ) یلاعت لاق  .کلخد و  ام  ینلخدی  نا  فاخا  لاق : مل ؟ و  هفلتخم ) تاعوضوم  یف  نوتسلا - لصفلا  )

ایندـلا و هایحلا  یف  اهب  مهبذـعیل  هللا  دـیری  امنا  مهدالوا  مهلاوما و ال  کبجعت  الف  نورعـشیال )( ) لب  تاریخلا  یف  مهل  عراـسن  نینب  و 
ءازج مهل  کئلواف  احلاص  لمع  نمآ و  نم  الا  یفلز  اندنع  مکبرقت  یتلاب  مکدالوا  مکلاوما و ال  ام  و  ( ) نورفاک مه  مهـسفنا و  قهزت 

(. نونمآ تافرغلا  یف  مه  اولمع و  امب  فعضلا 

هینغم

سیل .کلذ و  ریغ  و  هرطیسلا ، ماقتنالا و  یف  هبغرلا  و  یهابتلا ، یلاعتلا و  بح  و  جرفلا ، نطبلا و  هوهـش  لمـشت  انه  تاوهـشلا  هملک  و 
حبصا و  هیناسنالا ، میقلا  لقعلا و  یلع  تغطو  تغب  تعبـش  یتم  و  حئابقلا ، لئاذرلا و  هذه  عابـشال  هلیـسو  هیطم و  لاملا  نا  کش  نم 
دادزا تاوهشلا  تایداملا و  یف  فرـسا  املک  ناسنالا  نا  هدهاشملا  سحلاب و  تبث  دق  و  ائیـش ، هرما  نم  کلمی  اهل ال  اریـسم  ناسنالا 

، امتنا ینیع  هرق  لاق : هینیع و  یلع  سیلبا  امهعضو  ضرالا  یف  ابرض  رانید  مهرد و  لوا  لاق : هنا  سابع  نبا  نع  .تایحورلا و  نع  ادعب 
ناونعب الاقم  یعفارلا  قداص  یفطـصم  بتک  .رانیدـلا و  مهردـلا و  اودـبعی  نا  یبسح  .اـنثو  امنـص و  مدآونب  دـبعی  نا  نـالا  یلاـبا  ـال 
نوظعی ءاهقف  تیار  دـقلف  ..اهب  ملکتی  یتلا  هقیقحلا  دـسفی  دـساف ، هیقف  وه  لاـملاب  قلعتی  يذـلا  هیقفلا  هیف : ءاـج  مهردـلا ) رانیدـلا و  )

، رخآ اصل  ظعی  صل  هب  رخسی  يذلا  بولسالا  تاذب  هقیقحلا  مهنم  رخست  ..هنـسلا و  باتکلا و  صوصن  مارحلا و  لالحلا و  یف  سانلا 
اورطیسی نا  ءاینغالل  قیرطلا  حتفی  هناب  یلامـسارلا  ماظنلا  یلع  مهدر  یف  نویکارتشالا  لاق  هبـسانملاب  و  قرـست .) نا  كایا  هل : لوقی  و 

.نوفعضتسملا و بعشلا و  هیحـضلاو  .لاومالاب  مهوبراح  الا  هصاخلا و  مهحلاصمل  هسایـسلا  اوعـضخی  مکحلا و  هلودلا و  لاجر  یلع 
(. هیلامسارلا هیعویشلا و  نیب   ) لصف هیالولا ،) دیحوتلا و  هفسلف   ) اباتک یلا  عجریلف  لیصفتلا  بحا  نم 

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

ندیسر يارب  ار  تسد  یئاراد  اریز   ) تسا اهشهاوخ  اهتوهش و  هیاپ  هیام و  یئاراد  تسا : هدومرف  یئاراد ) نایز  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
(. دراذگ یم  زاب  یناسفن  ياهوزرآ  هب 

ینامز

حلاصم تمدـخ  رد  دزاـسن و  ریـسا  ار  ناـسنا  هک  تسا  یعقوم  نیا  .تسا و  هدرک  داـی  یکین ) ریخ و   ) ناونع هب  ار  لاـم  زیزع  يادـخ 
نآ یلاع  هنومن  .تسا  نشور  شتـشونرس  دـش  تسرپ  تورث  ناسنا  تفرگ و  تسد  رد  ار  ناسنا  مامز  هک  هاگنآ  اما  دـیآرد  عاـمتجا 

اب ار  وا  ادـخ  درک و  طوقـس  هاـنگ  رد  تفرن و  مالـسلا ) هیلع   ) یـسوم هب  نداد  هاـکز  راـب  ریز  لاـم  هب  هقـالع  رثا  رد  هک  تسا  نوراـق 
.دوب ورف  نیمزب  شتورث 

يزاریش دمحم  دیس 
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یهتشی ام  هلامب  لعفی  هناف  لاملا  وذ  اما  هتاوهش ، هتابغر و  ذیفنت  نم  نکمتی  ریقفلا ال  هنال  تاوهـشلا ) هدام  لاملا  : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
.همرحملا تاذلملا  فارتقا  و  ماثالا ، لوانت  نم 

يوسوم

هذـه قیقحت  يوهلا و  نم  ابیرق  نیدـلا  نع  ادـیعب  ناک  نا  سفنلا و  هاوهت  رما  لک  یلع  قلطت  ءرملا و  تاـبغر  یه  تاوهـشلا  حرـشلا :
نع ققحتت  نایحالا  رثکا  یف  وا  اهبلغا  وا  اهلک  هرطیـسلا  هوطـسلا و  ضیرعلا و  هاجلا  رخافلا و  سبلملا  بیطلا و  لـکالا  نم  تاوهـشلا 

قیقحتل هلیـسو  هنوذختی  نیدلا  باحـصا  نا  قرافلا  اهریغ و  رومالا و  هذه  لکب  یتات  نا  هب  تعطتـسا  لاملا  دـجو  یتمف  لاملا  قیرط 
نوقدـصتی نوروزی و  هب و  نوجحی  ءاینغالا و  ماما  لاذـتبالا  نم  مههوجو  هنایـص  ءارقفلا و  هناعا  لایعلا و  یلع  هعـسوتلا  نم  هللا  اـضر 

تارهسلا هرکاملا و  هرعادلا  تالفحلا  هماقا  دابعلا و  ملاظم  هوشرلا و  نتفلا و  تارماوملا و  کبح  یف  هنوذختی  راجفلا  قاسفلا و  امنیب 
 … اذکه هطقاسلا و  هنجاملا 

یناقلاط

« .تساهتوهش هیام  لام  »

هک دینک  عمج  ار  اهمهرد  تفگ : دوخ  نارسپ  هب  نیشن  ارحص  یبرع  .دش  نایب  لام  شیاتس  شهوکن و  هراب  رد  ام  نخـس  هتـشذگ  رد 
.تسا نان  هدرگ  ندناروخ  هدیدنسپ و  هماج  ندیشوپ  هیام 

رودص يارب  هک  یـسک  رودزم و  يوجگنج  ییایرد و  ناگرزاب  دنهد : یم  حـیجرت  شیوخ  ناج  رب  ار  لام  نت  هس  تسا : هدـش  هتفگ 
هب هانگ  زا  یموس  یلو  دننام  تمالـس  هب  اسب  هچ  رگید  نت  ود  نآ  هکنیا  يارب  تسا ، رتدـب  همه  زا  یکی  نیا  دریگ و  یم  هوشر  مکح 

.دنام یمن  تمالس 

و دراذگب » یقاب  يریخ  رگا   » دیامرف یم  هک  اجنآ  رد  تسا  هدیمان  ریخ  ار  لام  دوخ  راتفگ  رد  لاعتم  دنوادخ  دنا : هتفگ  لاح  نیع  رد 
« .تسا راوتسا  تخس  لام - ریخ -  نتشاد  تسود  رد  وا   » دیامرف یم  هک  اجنآ 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

 . ِتاَوَهَّشلا ُهَّداَم  ُلاَْملا 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

باتک رد  ترابع  نیمه  نیع  هب  زیمآ  تمکح  مالک  نیا  هناـمیکح : راـتفگ  دنـس  .تسا . (  تاوهـش  همه  یلـصا  هداـم  تورث  لاـم و 
هغالبلا جهن  مامت  باتک  رد  ،ج 4،ص 50 .) هغالبلا جهن  رداصم  ) .تسا هدمآ  لوؤسلا  بلاطم  ینادـیم و  لاثمالا  عمجم  مکحلاررغ و 

(. ( ،ص 162 هغالبلا جهن  مامت  ) .تسا هدرک  لقن  « هلیسو » هبطخ نمض  ار  زیمآ  تمکح  مالک  نیا  زین 
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تاوهش یلصا  هشیر 

هدام تورث  لام و  :» دیامرف یم  هدرک  توهش  اب  تورث  هطبار  هرابرد  يا  هتکن  هب  هراشا  هیامرپ  هاتوک و  مالک  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
( . ِتاوَهَّشلا ُهَّدام  ُلاْملا  ( ؛» تسا تاوهش  همه  یلصا 

توهـش هب  طوبرم  هک  نیا  زا  معا.تسا  دولآ  سوه  یناـسفن و  طرفم  هقـالع  هنوگ  ره  اـجنیا  رد  توهـش  زا  روظنم  هک  تسا  یهیدـب 
.نآ لاثما  ییوج و  ماقتنا  ای  ایند و  قرب  قرز و  تافیرشت و  ای  ماقم  ای  دشاب  یسنج 

ردق ره  دنک و  یم  يزاب  ار  یلصا  شقن  لام  اه  سوه  اوه و  یناسفن و  ياه  هتـساوخ  هب  ندیـسر  يارب  هک  تسا  نشور  زین  هتکن  نیا 
.تسا رتشیب  تاوهش  رد  نداتفا  رطخ  دبای  ینوزف 

دوخ هب  ار  ناسنا  دوش  رتشیب  هچ  ره  لام  هوـالع  هب  ناـهانگ ، زا  يرایـسب  یلـصا  هشیر  رورغ  تسا و  رورغ  هیاـم  تورث  نیا  رب  هفاـضا 
.دراد یم  زاب  قح  تعاطا  ادخ و  دای  زا  ًاعبط  دزاس و  یم  رت  لوغشم 

.درب یپ  ماما  مالک  قمع  هب  ناوت  یم  هناگ  هس  تاهج  نیا  يور 

تارطخ اریز  ، دنـشوکن لام  ینوزف  رد  هک  مدرم  بلاغ  هب  تسا  يرادـشه  هدومرف  هناـمیکح  راـتفگ  نیا  رد  ماـما  هچنآ  تسا  یهیدـب 
يرگید ماکحا  دننام  یلک  مکح  نیا.دـشاب  تسرپ  توهـش  تسرپاوه و  يدـنمتورث  ره  هک  تسین  نانچ  اما  دراد  لابند  هب  ار  يدایز 

يارب لام  زا  زین  یکدـنا  عمج  ، دـش ناشرفک  رورغ و  هیام  ناشلاوما  دـندومیپ و  ار  نوراق  هار  يداـیز  هورگ.دراد  یتائانثتـسا  نآ  ریظن 
.دنتفرگ هرهب  یهلا  تاعاط  نیرت  مهم  هب  ندیسر 

امَک ْنِسْحَأ  اْینُّدـلا َو  َنِم  َکَبیِـصَن  َْسنَت  َهَرِخْآلا َو ال  َراّدـلا  ُهّللا  َكاتآ  امِیف  ِغَْتبا  َو  : »» تسا هدـمآ  نوراق  هب  طوبرم  تایآ  رد  انعم  نیا 
هرهب بلطب و  ار  ترخآ  يارـس  هداد  وت  هب  ادخ  هچنآ  رد  َنیِدِـسْفُْملا ؛» ُّبُِحی  َهّللا ال  َّنِإ  ِضْرَْألا  ِیف  َداسَْفلا  ِْغبَت  َْکَیلِإ َو ال  ُهّللا  َنَسْحَأ 
داسف يوجتـسج  رد  زگرهو  نک  یکین  ادخ ) ناگدنب  هب   ) هدرک یکین  وت  هب  ادـخ  هک  هنوگ  نامه  نکم و  شومارف  ایند  زا  ار  شیوخ 

هیآ 77) ، صصق «. ) . درادن تسود  ار  نادسفم  ادخ  هک  شابم  نیمز  رد 

لمع هب  شیاتـس  حدـم و  نآ  زا  تایآ  زا  یـضعب  رد  هدـش و  شهوکن  لام  زا  نآرق  تایآ  زا  يرایـسب  رد  هک  تسا  ساـسا  نیمه  رب 
.تسا هدش  دای  نآ  زا  یکین )  ) ریخ ناونع  هب  هدمآ و 

و «. ...تسا هتشاذگ  راگدای  هب  دوخ  زا  یلاوما  هک  یسک  ًاْریَخ ؛»...  َكَرَت  ْنِإ  : »» دیامرف یم  تیـصو  دروم  رد  « هرقب » هروس هیآ 180  رد 
«. دنراد تسود  رایسب  ار  لاوما  ٌدیِدََشل ؛» ِْریَْخلا  ِّبُِحل  ُهَّنِإ  َو  : »» دیامرف یم  نارگنایغط  زا  یضعب  تمذم  رد  « تایداع » هروس هیآ 8  رد 

رود مالک  نیا  حرـش  زا  ار  ام  اهنآ  ندروآ  هک  دوش  یم  هدید  ناوارف  لاوما  هرابرد  حدم  تمذـم و  نیا  راثآ  زین  یمالـسا  تایاور  رد 
.دنک یم 

یلع نانمؤمریما  ای  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  ار  نآ  ًاتدـعاق  هدـش و  لقن  سابع  نبا  زا  هک  انعمرپ  تایاور  نیا  رکذ  هب  اـهنت 
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: دیوگ یم  وا.مینک  یم  تعانق  تسا  هدینش  مالسلا  هیلع 

هب یهاگن  ناطیش  دش  هدز  نیمز  رد  نآ  هکـس  هک  يرانید  مهرد و  نیتسخن  امُکوُّبُِحی ؛ ْنأ...ِضْرْألا  ِیف  ابِرُـض  ٍرانیدَو  ٍمَهْرِد  َلَّوأ  َّنإ  »
يداش دایرف  هاگ  نآ  دینابـسچ  دوخ  هنیـس  هب  سپـس  دراذگ  دوخ  مشچ  يور  تفرگرب و  ار  اهنآ  دید  ار  نآ  هک  یماگنه  دنکفا  اهنآ 

ینب هاگره  دیتسه  نم  لد  هویم  نم و  نامشچ  رون  امش  : تفگ اهنآ  هب  باطخ  سپـس  دینابـسچ  دوخ  هنیـس  هب  ار  نآ  رگید  راب  دیـشک 
نادنزرف هک  سب  نیمه  نم  يارب  امش ) زا  رتالاب  یتب  هچ   ) دننکن شتسرپ  ار  یتب  دنچ  ره  ، معناق نآ  هب  نم  دنراد  تسود  ار  امـش  مدآ 

. ( ،ج 70،ص 137،ح 3 راونالاراحب «. ) . دنزروب قشع  امش  هب  مدآ 

نآ هلیـسو  هب  مه  تخاـس و  رگناریو  بمب  نآ  زا  ناوت  یم  مه  هک  متا  يژرنا  دـننام  كرتشم  تسا  يرازبا  لاـم  هکنآ  نخـس  هاـتوک 
تـسد هب  هک  یماـگنه  ورین  نیا  دـنچ  ره  ، دروآرد تکرح  هـب  ار  اـه  هناـخراک  دزاـس و  نـشور  ار  اـیند  هـک  درک  دـیلوت  قرب  يورین 

.دوش یم  هتفرگ  راک  هب  رگناریو  ياه  هبنج  رد  ًابلاغ  دتفیب  ناحلاصان 

یسیلگنا

.” Imām Ali ibn Abū Tālib said: “Wealth is the substance of passions

هدنهددنپ هرابرد  : 59 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

َكَرَّشب نَمَک  َكَرّذَح  نَم  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

 . داد هدژم  هک  تسا  یسک  نوچ  داد ، رادشه  ار  وت  هک  نآ  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 

يدیهش

.دناسر هدژم  ار  وت  هک  تسا  یسک  نوچ  دناسرت  يدنزگ - زا  ار - وت  هک  نآ 

یلیبدرا

يراگتسرب ار  وت  داد  هدژم  هک  تسیسک  وچمه  يرما  رد  ار  وت  دیناسرت  هک  ره  دومرف  و 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 1557 

http://www.ghaemiyeh.com


یتیآ

.دناسر یم  يا  هدژم  ار  وت  هک  تسا  یسک  دننامه  دراد ، یم  رذح  رب  يزیچ  زا  ار  وت  هکنآ  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . دهد هدژم  یبوخ  هب  هک  تسا  یسک  نوچ  دهد  میب  يدب  زا  ار  وت  هک  نآ  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

.غلبا نوکی  امبر  .عفنلا و  لوصو  يرجم  راج  ررضلا  عافدنا  نال  كرشب ) نمک  كرذح  نم  )

مثیم نبا 

هدنراد رذحرب  هک  تسا  نآ  مالسلا ) هیلع   ) ماما دوصقم  دهد .) هدژم  وت  هب  هک  تسا  یسک  نوچمه  دهد  رادشه  ار  وت  هک  سک  نآ  )
رب نتخاس  راداو  يارب  ترابع  نیا  .تسا  نشور  هبش  هجو  هک  دهد ، یم  ار  نآ  زا  تاجن  هدژم  هک  تسا  یـسک  دننام  دب  دماشیپ  زا  ي 

.تسا هدنهد  تراشب  هک  یسک  هب  يو  هیبشت  اب  تسا  تاجن  روظنم  هب  وا  رادشه  ندینش  هدنهد و  رادشه  هب  هجوت 

دیدحلا یبا 

 . َكَرََّشب ْنَمَک  َكَرَّذَح  ْنَم  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

هلثم و  کتاکحضم ) .» رمأ  کتایکبم ال  رمأ  :» كانه هظفل  ینادیملا 1:30،و   ) کتاکحضم رمأ  کتایکبم ال  رمأ  عبتا  مهلوق  لثم  اذه 
.یبویع یلإ  يدهأ  اءرمأ  هللا  محر  هلثم  كارغأ و  نم  كاهن ال  نم  کقیدص 

هنع هرضملا  عفد  هحالص و  هیف  ام  ناسنإلا  فیرعت  وه  بجاو و  حصنلا  حصنلا و  وه  ریذحتلا  و 

 . نیملسملا هماعل  لاقف  نمل  هللا  لوسر  ای  لیقف  هحیصنلا  نیدلا  حیحصلا  ربخلا  یف  ءاج  دق  و  - 14

لذبی نأ  حصنتـسا  نم  قح  هحـصنی و  هریغ و  رذـحی  املقف  هسفن  شغ  نمف  اهحـصنی  هسفن و  رذـحی  نأ  ناسنإلا  یلع  بجی  ام  لوأ  و 
َنیِماَّوَق اُونوُک  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی  هناحبـس  هلوقب  زیزعلا  باتکلا  یف  هراشإلا  تعقو  کلذ  یلإ  هرـضی و  رمأ  یف  ناک  ول  حصنلا و  هیاغ 

. ( ماعنألا 152 هروس  َیبُْرق ( اَذ  َناَک  َْولَو  اُولِدْعاَف  ُْمْتُلق  اَذِإَو  هناحبـس  لاق  و  ءاسنلا 135 ). هروس  ْمُکِسُْفنَأ (  یَلَع  َْولَو  ِهَِّلل  َءاَدَهُش  ِطْسِْقلِاب 
.

کلذ یلع  هرکشت  نأ  هبحت و  رمأب  كرشب  ول  رست  امک  کل  هریذحتب  رست  نأ  کل  یغبنی  يأ  كرشب  نمک  مالسلا  هیلع  هلوق  ینعم  و 
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رشلا یف  عوقولا  نم  كرذح  امل  ریخلا  کب  دیری  نکی  مل  ول  هنأل  هبحت  رمأب  كرشب  ول  هرکشت  امک 

یناشاک

تراشب هک  تسا  یـسک  نوچمه  كرـشب ) نمک   ) يرای يور  زا  يرما  رد  ار  وت  دـیناسرت  هکره  كرذـح ) نم  مالـسلا : هیلع  لاـق  (و 
هنم رذحم  لعف  نآ  زا  يوش  یم  راگتسر  نآ  ببس  هب  هچ  يراگتسر  هب  ار  وت  دهد 

یلمآ

ینیوزق

هک ارچ  دشاب ، رتشیب  وا  تنم  هکلب  .دهد  تراشب  ریخ  هب  ار  وت  هک  دشاب  سک  نآ  وچمه  دهد ، میب  رـش  زا  دنک و  ریذحت  ار  وت  هک  ره 
.عفن بلج  زا  دشاب  مها  رض  عفد 

یجیهال

هب داد  هدژم  ار  وت  هک  تسا  یـسک  دننام  يرـش ، زا  دناسرت  ار  وت  هک  یـسک  ینعی  .كرـشب » نمک  كرذـح  نم  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
.تسا ریخ  رش  زا  ندیئاپاو  هک  اریز  يریخ ،

ییوخ

، نمک و  ادـتبم ، هلوصوم و  نم ، بارعالا : .حاحـص  رـس - يا  اراشبا  رـشباف  دولومب  هترـشب )  ) لاقی زرحتلا ، رذـحلا : و  رذـحلا ) : ) هغللا
رطخ نم  رذـح  نم  و  رورـسملا ، هاـنمتی  اـم  كارداـب  بقعتی  رورـسلا و  بجوی  غـالبا  هراـشبلا  ینعملا : .اـهل  ربخ  هلمج  رقتـسم  فرظ 

زا مالعا  وت  هب  سک  ره  همجرتلا : .الجاع  بولطملا  كرد  الجآ و  رورـسملا  نم  هراشبلا  دـیفی  ام  هدافا  دـقف  هاـجنلل  هویهی  هلبقتـسی و 
.دهد يا  هدژم  وتب  هک  دشاب  یسک  نوچ  دنک ، يرطخ 

ریخ هب  تیارب  هدروآ  يا  هدژم  دنک *** رش  زا  رذحرب  ار  وت  هک  ره 

يرتشوش

یف عوقولا  نم  رذـحی  رذـحملا  هاـجن و  بوبحم و  عوقوب  رـشبی  رـشبملا  نا  رـشبملاک  رذـحملا  نوک  هجو  لوـقا : مالـسلا : هیلع  لاـق  و 
دمحم لاق  یفاکلا )  ) یف .نیصاعلل و  باقعلاب  اریذن  ناک  نیعیطملل  باوثلاب  اریشب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا ناک  امک  .کلاهملا و 

: لاق .هملظلا  ناوعا  یف  کب  يدون  اذا  کلاح  امف  عیبرلا ، بویاابا و  لماعت  کنا  تئبن  یبال : مالـسلا  هیلع  هللادـبعوبا  لاـق  رفاذـع : نب 
هما ینفوخ  امب  کتفوخ  امنا  هل : مالسلا  هیلع  لاقف  یبا  قئاقحلا ) نم  مالـسلا ) هیلع   ) هرکذ امیف  نوسمخلا - سداسلا و  لصفلا   ) مجوف

.تام یتح  ابورکم  امومغم  یبا  لزی  ملف  لاق : .هب  یلاعت 

هینغم
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و ءانهلا ، ریخلاب و  رابخالا  هراشبلاب  دارملا  و  تاوهـشلا ، عابتاب  هبقاعلا  ءوس  نم  فیوختلا  و  صـالخا ، ملعب و  حـصنلا  ریذـحتلاب  دارملا 
.یبویع یلا  يدها  نم  هللا  محر  هلثم  .تعطا و  تمس و  ول  ریخلاب  كرشب  دقف  رشلا  نم  كرذح  نم  ینعملا :

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

هب  ) ار وت  هک  تسا  یسک  دننام  دهد ) میب  اهیدب  زا   ) دراد رذح  رب  ار  وت  هک  یسک  تسا : هدومرف  هدنهددنپ ) هرابرد   ) مالسلا هیلع  ماما 
(. تسا دوس  رش  عفد  اریز   ) دهد هدژم  یکین ) ریخ و 

ینامز

دیاب هاگآ  هدنونش  .دزاس  شهاگآ  دیاب  دنک  یم  رطخ  ساسحا  وا  يارب  هک  یعقوم  تسا  ندب  وضع  لثم  ینید  ردارب  هب  تبـسن  نموم 
رطخ مالعا  هک  یسک  دناسر و  یم  دوس  دهد  یم  تراشب  هک  یسک  .تسا  ررـض  زا  يریگولج  رطخ  زا  زیهرپ  هک  دشاب  هتـشاد  هجوت 

ار نآ  زا  رارف  هار  رطخ و  عفر  هب  تراـشب  لاـح  نیع  رد  و  راذـنا ) : ) ءاـیبنا هفیظو  دوب  نیمه  دـناسر و  یم  دوس  تقیقح  رد  دـنک  یم 
.دنداد یم  ناشن 

يزاریش دمحم  دیس 

، رماب كرـشبی  نمک  کل ، اعفان  نوکی  راطخالا ، نع  کتیاقو  ببـسب  رذحملا ، يا  كرـشب ) نمک  كرذح  نم  : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
.رشبملاب حرفت  امک  رذحملاب ، حرفت  نا  مزاللاف  هب ، عفتنت  امم 

يوسوم

کلذ یف  هیف و  هنم و  رذح  امیف  عوقولا  یقوتی  هدادعتـسا و  رذحملا  ذخای  یک  رـضم  رما  نم  فیوختلا  هیبنتلا و  وه  ریذـحتلا  حرـشلا :
یغبنیف رورسلا  کبلق  یلع  لخدی  کحرفی و  یشب ء  كرشب  نم  دح  یلع  هنراقملا  دنع  وه  کنع و  هرضملا  عفدی  هنال  حرف  رورس و 

.كرشب نمب  کحرف  يوتسم  یلع  كرذح  نمب  کحرف  نوکی  نا 

یناقلاط

« .دناسر هدژم  ار  وت  هک  تسا  یسک  نوچ  دراد  یم  رذح  رب  دناسرت و  یم  ار  وت  هک  سک  نآ  »

وت هک  یناسک  نامرف  زا  هن  نک ، يوریپ  دنراد ، یم  او  هیرگ  هب  ار  وت  هک  یناسک  نامرف  زا  دنا  هتفگ  هک  تسا  ینخـس  ریظن  نخـس  نیا 
.دنک و قیوشت  ار  وت  هک  سک  نآ  هن  دنک ، یهن  ار  وت  هک  تسا  یـسک  وت  تسود  هک  تسا  نیا  نآ  ریظن  .دنراد و  یم  او  هدـنخ  هب  ار 

نآ تسا و  بجاو  هک  تسا  یهاوخ  ریخ  ریذحت ، زا  روظنم  .دهد  مناشن  ارم  ياهبیع  هک  ار  یسک  دنک  تمحر  يادخ  هک  نخـس  نیا 
.ددرگ یم  نایز  عفد  هیام  تسا و  نآ  رد  وا  حالص  هک  تسا  ناسنا  هب  يزیچ  ندناسانش 
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مومع يارب  : » دومرف یسک  هچ  هب  تبسن  ادخ  لوسر  يا  دش : هتفگ  .تسا ،» یهاوخ  ریخ  نامه  نید   » هک تسا  هدمآ  حیحـص  ربخ  رد 
دنچ ره  دنک ، یهاوخ  ریخ  ار  شیوخ  سفن  دهد و  میب  ار  دوخ  هک  تسا  نیا  تسا ، بجاو  ناسنا  رب  هک  يزیچ  نیتسخن  ناناملـسم .»

هک یناسک  يا  : » تسا هدومرف  هک  هدش  هراشا  ادـخ  باتک  رد  دروم  نیمه  هب  دـشاب و  هتـشاد  نایز  وا  يارب  یهاوخ  ریخ  نیا  رهاظ  هب 
دییوگ یم  نوچ  و   » تسا هدومرف  و  دـشاب » ناتدوخ  نایز  هب  هچ  رگا  دیـشاب  ناگدـنهد  یهاوگ  تلادـع  هب  ادـخ  يارب  دـیا  هدـیورگ 

« .دنشاب دنواشیوخ  هک  دنچ  ره  دینک  تلادع 

نداد میب  زا  تسا  راوازس  هک  تسا  نیا  دهد » هدژم  ار  وت  هک  تسا  یسک  نوچ   » تسا هدومرف  هک  مالّسلا  هیلع  یلع  نخـس  نیا  ینعم 
زا هراب  نیا  رد  دیاب  يوش و  یم  داش  دـهد ، تا  هدژم  يراد  تسود  ار  نآ  هک  يراک  هب  رگا  هک  هنوگ  نامه  يوش ، داش  وا  ریذـحت  و 

.دراد یمن  رذح  رب  يوش  راتفرگ  رش  رد  هکنیا  زا  ار  وت  دشاب ، هدرکن  ریخ  هدارا  وت  يارب  وا  رگا  هک  ینک ، يرازگساپس  وا 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

 . َكَرََّشب ْنَمَک  َكَرَّذَح  ْنَم 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

: هنامیکح راتفگ  دنـس  .دـهد .(  تراـشب  يریخ ) رما  هب   ) ار وت  هک  تسا  یـسک  دـننام  دـناسرتب  یکاـنرطخ ) زیچ  زا   ) ار وت  هک  یـسک 
رد يدمآ  كولملا و  جارس  باتک  رد  یشوطرط  ار  زیمآ  تمکح  هلمج  نیا  دیوگ  یم  بیطخ  موحرم  هغالبلا  جهن  رداصم  هدنـسیون 
رد هچنآ  رب  نوزفا  يزیچ  يدمآ  یلو  دنا  هتـسیز  یم  یـضر  دّیـس  موحرم  زا  دعب  هدنـسیون  ود  نیا  دنچ  ره  ، هدروآ مکحلاررغ  باتک 

(. ( ،ج 4،ص 51 هغالبلا جهن  رداصم  ) .تسا هتفرگ  ار  نآ  يرگید  عبنم  زا  دهد  یم  ناشن  هک  هدروآ  تسا  هغالبلا  جهن 

! تسا تراشب  هک  يرادشه 

یسک :» دیامرف یم  هتخادرپ  دنمدوس  اجب و  ياهرادشه  تیمها  هب  هیامنارگ  هاتوک و  نخـس  نیا  رد  اجب  يرادشه  اب  مالـسلا  هیلع  ماما 
رورـس و هیاـم  هک  يروـما  هب   ) دـهد تراـشب  وـت  هب  هک  تسا  یـسک  نوـچمه  دـناسرتب  تسا ) كاـنرطخ  هک  يروـما  زا   ) ار وـت  هـک 

( . َكَرََّشب ْنَمَک  َكَرَّذَح  ْنَم  ( ؛») تسا یلاحشوخ 

ریذـحت : دـیوگ یم  هک  هدـمآ  يا  هظحالم  لباق  هتکن  ، كرادـم رکذ  رب  نوزفا  فیرـش  ثیدـح  نیا  لیذ  رد  هغالبلا  جـهن  رداـصم  رد 
نینچ دـیامرف  یم  ماما  هکنیا  دـنک و  یم  عفد  وا  زا  ار  رطخ  نایز و  تسا و  نآ  رد  وا  تحلـصم  هک  تسا  يزیچ  هب  ناسنا  ندـناسانش 

زا هک  يوش  لاحشوخ  هنوگ  نامه  اهرادشه  نیا  زا  دیاب  هک  تسا  نیا  شموهفم  دهد  یم  تراشب  وت  هب  هک  تسا  یسک  دننام  یسک 
یم رکـشت  هدـنهد  تراـشب  زا  هک  ینک  رکـشت  هنوـگ  ناـمه  یـسک  نـینچ  زا  دـیاب  يوـش و  یم  لاحـشوخ  شخب  ترـسم  ياـهربخ 

.تشاد یمن  رذح  رب  رش  رد  نداتفا  زا  داد و  یمن  رادشه  وت  هب  تساوخ  یمن  ار  وت  ریخ  رگا  وا  اریز  ، ینک

يزوریپ ربارب  رد  نداد  تراشب  يانعم  هب  ریشبت  تسا و  یلامتحا  ای  یعطق  تارطخ  ربارب  رد  نداد  رادشه  ندناسرت و  يانعم  هب  ریذحت 
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ای یعطق  ررـض  رطخ و  زا  ار  وت  هک  یـسک  : دـیامرف یم  ماـما  تسا  گرزب  يزوریپ  کـی  دوخ  تارطخ  زا  زیهرپ  هک  اـجنآ  زا.تساـه 
.تسوت یلاحشوخ  هیام  هک  يروما  هب  دهد  تراشب  ار  وت  هک  تسا  یسک  دننام  دراد  یم  رذحرب  یلامتحا 

دنیامن و هاگآ  تارطخ  هب  تبسن  مه  دنزاس و  مرگلد  اه  يزوریپ  هب  تبـسن  ار  ناسنا  مه  هک  دنتـسه  یناسک  بوخ  ناتـسود  ، نیاربانب
رذحرب دوش  یم  هاگ  هکلب  ، تساهرادـشه هنوگ  نیمه  هب  هراشا  هدـش  هدرمـش  تحیـصن  رگیدـکی  رب  نانمؤم  قوقح  زا  یکی  هک  نیا 

ماجنا کین  ياهراک  هب  هک  دوش  یم  رایسب  هدنهد  تراشب  اریز  ، دراد اه  تراشب  زا  يرت  مهم  تارثا  اهرطخ  هب  نداد  رادشه  نتشاد و 
رطخ زا  شیپ  هشیمه  هدـننکریذحت  یلو  تشاد ؛ دـهاوخن  تشونرـس  رد  يرییغت  هک  یتراـشب  ، دـهد یم  تراـشب  اـه  يزوریپ  هدـش و 

.ددرگ یم  یمهم  تارطخ  ندش  فرطرب  ببس  اسب  هچ  دهد و  یم  رادشه 

ار نآ  هکلب  ، دیوشن تحاران  اهنت  هن  تارطخ  هب  تبـسن  نتـشاد  رذحرب  ندناسرت و  ماگنه  هک  تسا  نیا  الوم  هنامیکح  راتفگ  نیا  مایپ 
.دینک یقلت  دوخ  يارب  تراشب  کی  هلزنم  هب 

: دومرف دوخ  نارای  زا  یکی  هب  هک  میناوخ  یم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یفاک  فیرش  باتک  رد  یثیدح  رد 

یلو دـنایرگ  یم  ار  وت  هک  نک  يوریپ  یـسک  زا  ٍّشاـغ ؛ َکـَل  وُه  َکَکِحـُضی َو  نَم  ِعبَّتَت  ـال  ٌحِـصان َو  َکـَل  وُه  َکـیْکُبی و  ْنَم  ْعـِبَّتا  »
«. ) نکم يوریپ  ، دـهد یم  ناـشن  هنوراو  ار  قیاـقح  دـیوگ و  یم  غورد  وت  هب  اـما  دـنادنخ  یم  ار  وـت  هک  یـسک  زا  تسوـت  هاوـخریخ 

. ( ،ج2،ص 638،ح 2 یفاک .

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said: “One who warns you is like one who gives you glad tidings
(.” (of safety

هشیدنا یب  راتفگ  نایز  رد  : 60 تمکح

هراشا

توص
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َرَقَع ُهنَع    َ ُّیلخ نِإ  ٌُعبَس  ُناَسّللا  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

 ! دزگ یم  ینک  شیاهر  رگا  هک  تسا  يا  هدنرد  هدشن ، تیبرت  نابز  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 
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يدیهش

.دزگب شدنراذگاو  رگا  تسا ، يا  هدنرد  نابز 

یلیبدرا

هدنزگ ره  زا  رت  هدنزگ  دزگب  شدوخب  دوش  هتشاذگ  زاب  رگا  هدنرد  تسیرد  نابز 

یتیآ

.دزگب شدنراذگاو ، دوخ  هب  رگا  هک  تسا  يا  هدنرد  نابز ، مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . دزگب دنراذگ  شدازآ  رگا  هک  ، تسا يا  هدنرد  نابز  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

.فیسلاب همئاوق  تبرض  ریعبلا : ترقع  و  هعطقی ، يا  قاسلا : رقعی  .عبس  هلزنمب  يا  عبس : ناسللا  و 

يردیک

لقاعلا یلع  و  ناوهلا ، وا  كالهلل  هسفن  ضرع  دـقف  هناسل  کلمی  نم ال  يا  بوقرعلا  عطق  وا  لتق  يا  رقع : هنع  یلخ  نا  عبـس  ناـسللا 
.نانسلا فیسلا و  هلتق  نم  فاعضا  ناسللا  هلتق  نم  ناف  هنایقع ، نزخی  امک  هناسل  نزخی  نا 

مثیم نبا 

هدروآ هراعتـسا  نابز  يارب  ور  نآ  زا  ار  عبـس  هملک ي  دزگ .) یم  هک  تسا  يا  هدـنرد  نوچ  دـننک ، اهر  دوخ  لاـح  هب  رگا  ار  ناـبز  )
یم شبحاص  يدوبان  ثعاب  اهر ، هلی و  يا  هدـنرد  دـننام  هک  تفگ  دـهاوخ  ینخـس  دـننک ، دازآ  لقع  لرتنک  زا  ار  نآ  رگا  هک  تسا 

.ددرگ

دیدحلا یبا 

 . َرَقَع ُْهنَع  َیِّلُخ  ْنِإ  ٌُعبَس  ُناَسِّللا  َلاَق  َو 

.ینعملا اذه  یف  لیوط  مالک  انل  مدقت  دق 

.هیفاع تمصلا  یفف  كرد  مالکلا  یف  ناک  نإ  لاقی  ناک  و 
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َقَلَخ هناحبـس  لاق  کلذـل  تاناویحلا و  رئاس  اهب  نیاب  یتلا  هلوقعملا  هتروص  هنأل  ناسنإلا  هب  صخ  ام  فرـشأ  قطنلا  ءامکحلا  تلاق  و 
َناَْسنِْإلا ال َقَلَخ  هلوقل  اریسفت  َنایَْبلا  ُهَمَّلَع  هلوق  لعج  هناحبس  هنأل  واولاب  هملع  لقی و  مل  و  نمحرلا 3،4 ) . هروس  َناَیَْبلا (  ُهَمَّلَع  َناَْسنِْإلا 

ناسللا ول ال  ناسنإلا  ام  لیق  کلذل  هتیناسنإ و  تعفترال  اعفترم  مهوت  ول  يذلا  نایبلاب  هصیـصخت  هل و  هقلخ  نأ  یلع  اهیبنت  هیلع  افطع 
.هلثمم هروص  وأ  هلمهم  همیهب  الإ 

. (. ینزوزلا 94 حرشب  هتقلعم  نم  ، ریهزل بسنی  مدلا (  محللا و  هروص  الإ  قبی  ملف  هداؤف  فصن  فصن و  یتفلا  ناسل  رعاشلا  لاق  و 

مالسلا و هیلع  نینمؤملا  ریمأ  مالک  تاناویحلا و  نع  الضف  تادامجلا  تافص  نم  وه  مومذم و  تمـص  وه  ثیح  نم  تمـصلا  اولاق و 
یف يور  امک  ایندلا  نیدـلا و  رومأ  یف  همیظع  تایانج  هنم  عقیف  مالکلا  ءیـسی  نم  یلع  لومحم  تمـصلا  حدـم  یف  ءاملعلا  نم  هریغ 

.انکله تغز  نإ  انوجن و  تمقتسا  نإ  کنإف  انیف  هللا  قتا  هناسلل  هؤاضعأ  تلاق  حبصأ  اذإ  ناسنإلا  نأ  ربخلا 

مالکلا نیب  هنیب و  سیاقی  ریاخی و  نأ  نع  الضف  لضف  تمصلا  یف  لاقی  نأ  لاحمف  طقف  امهیتاذب  تمصلا  قطنلا و  ربتعا  اذإ  امأف 

یناشاک

( رقع  ) ربدـت رکفت و  یب  شدوخ  هب  دوش  هتـشاد  زاب  رگا  هنع ) یلخ  نا   ) هدـنرد تسا  يدد  نایز  عبـس ) ناـسللا  مالـسلا : هیلع  لاـق  (و 
فـصو و  عبـس )  ) ظفل .ندنارن  نابز  رب  هشیدنا  یب  نخـس  ندومن و  نابز  ظفح  تسا  بجاو  سپ  هدنزگ  ره  زا  رتدب  یگدیزگ  دزگب 

تیذا بجوم  تسا و  تکاله  ببس  لاوحا ، رثکا  رد  نآ  هکنآ  رابتعا  هب  ناسل  لامها  يارب  زا  دنراعتسم  رقع ) )

یلمآ

ینیوزق

نیا رد  تایبا  نیا  ترـضح  نآ  ناوید  رد  ار ، نارگید  ار و  بحاص  دردب  دوش  هتـشاد  زاب  وا  زا  تسد  رگا  هدنرد ، تسا  یعبـس  نابز 
تومی سیل  هناسلب و  هرثع  نم  یتفلا  تومی  لقعلل  نیزملا  تمـصلا  یلع  نمدا  هتقو و  ریغ  یف  لوقلا  نرثکت  الف  تسا : روکذـم  ینعم 

لعنلا هلز  نم  ءاضغبلا  بلجتستف  ایشفم  کلوقل  اثاثبم  کتالف  لجرلا  هرثع  نم  ءرملا 

یجیهال

هچنانچ تسا ، هدنرد  ناویح  دننام  صخش  نابز  هک  مالسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .رقع » هنع  یلخ  نا  عبـس ، ناسللا  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
.ار سک  نیا  دزگ  یم  دوشن ، وا  ندمآرد  ياههار  ظفح  ار و  وا  هار  وا  يارب  زا  دوش  هدرک  یلاخ 

ییوخ

هدیدع و رابخا  همذ  ناسللا و  حدم  یف  درو  دق  ینعملا : .حاحص  ریقع - وهف  هحرج  يا  هرقع ) ، ) اهـسرف يا  منغلا  بئذلا  عبـس ) : ) هغللا
.هناـنع یلخ  اذا  حرجی  لوصی و  عبـس  هعبطب  هنا  هیلع ، هظفاـحملا  موزل  همذ و  یف  ریبـعت  غلبا  مالـسلا  هیلع  اذـه  هریبـعت  و  هریثـک ، رئاـبع 

.دنز مخز  دشاب  اهر  رگا  تسیا ، هدنرد  نابز  همجرتلا :
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تسیا هدنمخز  هن  رو  نزب  شراهم  تسیا *** هدنرد  گرگ  ناهد  رد  نابز 

يرتشوش

نع یشوملا )  ) یف .ینرقعیف و  هعدا  نا  فاخا  عابسلا  نم  عبـس  یناسل  لاق : ملکتت ؟ الا  نکـس : نب  سیقل  لیق  هیلحلا :)  ) یف .حرج  يا :
عبـس یتفلا  ناسل  دـشنا : .ینلکا و  هتکرت  نا  عبـس  یناسل  لاقف : .کلذ  یف  هل  لیقف  مالکلا ، لـقی  ینزملا  هللادـبع  نب  رکب  ناـک  بلعث :

مراکم یف  نوعبرالا - ثلاثلا و  لصفلا   ) هلطاب رما و  قح  هیلع  ءاوس  عربتم  قطنم  الا  یغلا  ام  هلکآ و  وهف  هبرغ  نم  عزی  الاف  هیاذش  هیلع 
هببـس و یف  هسفن  تتیما  حزم  يذ  بر  هبکرم و  یف  بکر  هلتقم  اهللا  نیب  هبعل  وا  هدـج  یف  هناسل  يرما  فتح  مهـضعبل : و  قـالخالا )

عبـس ناسللا  اضیا : .هناسل  ناسنالا  حراوج  حرجا  لیق : نازخب و  هاوس  یـش ء  یلع  سیلف  هناسل  هیلع  نزخی  مل  ءرملا  اذا  سیقلا : يرمال 
حدم هدیـصق  دشنا  حافـسلا  نا  هیما  ینب  لتق  ببـس  نا  هریغ  همع و  نع  راکب  نب  ریبزلا  نع  یناغالا :)  ) یف .مرجلا و  ریبک  مرجلا  ریغص 

ام انیف : تایقرلا  سیق  نبا  لوق  لثم  هللا  دـحا و  مکیف  لوقی  تاهیه ال  لاقف : هب ؟ متحدـم  امم  اذـه  نیا  لاقف : مهـضعب  یلع  لبقاف  اـهب ،
هما نم  اذک  اذک و  صام  ای  لاقف : برعلا  مهیلع  الا  حلصت  كولملا و ال  ندعم  مهنا  اوبضغ و  نا  نوملحی  مهنا  الا  هیما  ینب  نم  اومقن 
مه لـکای و  هقوـف  سلج  مهیلع و  طـسبف  طاـسبب  رما  اوـلتق و  نیح  ءادـغلاب  اـعد  اوـلتقف و  اوذـخاف  دـعب ، کـسفن  یفل  هفـالخلا  نا  وا 

مهلجراب اورج  لاق : غرف  املف  .اهنم  بیطا  ـال  یـسفنل و  اـنها  طـق  هلکا  تلکا  ینملعا  اـم  لاـق : لـکالا  نم  غرف  اـملف  هتحت ، نوبرطـضی 
یف نوعبرالا - ثلاثلا و  لصفلا   ) مهیلع مهلجراب و  رجت  بـالکلا  تیارف  ءاـیحا ، مهونعل  اـمک  اـتاوما  ساـنلا  مهنعلی  قیرطلا  یفاوقلاـف 
مایا هرـصبلا  یلع  هعیبر  یبا  نب  ثراحلا  ناک  اضیا : .اهیف  اوقلاف  رئب  مهل  ترفح  مث  اونتنا ، یتح  یـشولا  تالیوارـس  قالخالا ) مراـکم 
تبثت راحا  لوقی : هرم  اشنا  هیلع  مکحلا  ءاضما  دارا  املف  الجر  ناـکحم  نب  هرم  هل  لاـقی  میمت  ینب  نم  لـجر  هیلا  مصاـخف  ریبزلا ، نبا 

امم یناف  ادغ  هب  كردت  مویلا  هبـصت  امهم  ظفتحاف و  مکحلا  یلع  فوقوم  کنا  ادـصقا و  مکحلا  یف  راج  ماما  ام  اذا  هناف  ءاضقلا  یف 
کسار یف  فیسلا  نعطقال  هللا  اما و  لاقف : تایبالا  هدشناف  هاعد  بعـصم  یلو  املف  ادنهملا  ریمالا  سار  یف  عطقا  انالاب و  رمالا  كردا 

یناورملا رماف  جلعب ، یتاف  ناورم  ینب  نم  لجر  يدهملا  دنع  ناک  اضیا : .هلتقف  هیلا  سد  مث  سبحف  هب  رما  و  یسار ، یف  هعطقت  نا  لبق 
مالکلا يدهملا  عمسف  .ابن  ام  انفویس  نم  ناک  ول  لاق : یناورملا و  هب  یمرف  هنع ، فیسلا  ابنف  هبرضف  ماق  فیسلا و  ذخاف  هقنع ، برـضب 

هذه نا  يدهملل : لاق  مث  هسارب  یمرف  جلعلا  برض  مث  هیعارذ  نع  رسح  فیـسلا و  ذخاف  نیطقی  ماقف  هیف ، ناب  هنول و  ریغت  یتح  هظاغف 
ناتیب ینرـضح  دق  يدهملل : لاقف  همالدوبا  ماق  مث  .هیـصعملا  لها  يدـیا  یف  لمعت  ءایلوالا و ال  يدـیا  یف  الا  لمعت  هعاطلا ال  فویس 
مامالل ضغبم  فک  اهنا  انملع  فکب  ابن  ام  اذاف  ماهک  ریغ  یلولا  فکب  ضام و  کفیـس  مامالا  اذ  اهیا  هدـشناف : .لـق  لاـق : اـمهلوقافا ؟

یبا نب  ناورم  هیدی  نیب  اموی و  يدـهملا  لاق  ینئادـملا : لاق  اضیا : .لتقف  یناورملا  لتقب  رما  هسلجم و  نع  ماقف  يدـهملا ، نع  يرـسف 
اذا هریرـس  یفافح  نع  تاظحل  هل  یبا : یف  کلوق  نم  انیف  هلوقت  ام  نیا  قالخالا ) مراـکم  یف  نوعبرـالا - ثلاـثلا و  لـصفلا  : ) هصفح

: انیف لطخالا  لاق  امک  همره  نبا  و ال  اذه ، لوقی  نا  هللا  تاهیه و  لاقف : زیزعلادـبع  نب  رمع  نب  مدآ  هضرتعاف  لئان  باقع و  اهیف  اهرک 
هینارـصنلا نبا  هللا  بذک و  لاق : طاشتـسا و  یتح  يدهملا  بضغف  اوردق  اذا  امالحا  سانلا  مظعا  مهل و  داقتـسی  یتح  هوادـعلا  سمش 

.رجی وه  هوجرخاف و  هلعافلا  نبا  لجرب  اوذـخ  کتفرعل ، ترفخ  لاقی  نا  ول ال  هللا  و  کما ، رظب  ضاـع  اـی  تبذـک  هما و  رظب  ضاـعلا 
هلزنم یف  سبحی  ناب  رماف  هعم - برـش  اذا  هیلع  دبرعی  امم  نوماملا  ظفحا  دق  ناک  و  ادـبرعم - يداهلا  یـسوم  نب  هللادـبع  ناک  اضیا :

، هظفحا مالکب  هملک  اضیا و  هیلع  دـبرعف  همدان  مث  هباب  نع  سرحلا  فرـصف  کلذ  نم  ممذـت  مث  اسرح  هباب  یلع  دـعقا  و  جرخی ، ـالف 
وا هنـس  یف  هتنوم  تیفک  الا  طق  ارعاش  تیجاه  ام  ریرج : نب  لالب  نب  هرامع  لاق  اضیا : .همـسف  همدخ  صاوخ  نم  امداخ  نوماملا  رماف 

اهاجه نم  ریمن  تلتق  یتم  ریمن  ینلتقتل  یندـع  وتا  لاقف : یلکعلا  ینیدرلاوبا  ینجاه  یتح  همحفا  اما  لتق و  وا  تومب  اما  هنـس  نم  لقا 
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سار نیرعاش  مهل  تلتق  ریمن و  ینب  نم  لجر  فالآ  هعبرا  لجر - هئاـمثالث  ذـئموی  مه  و  لـکعونب - هب  تلتقف  هولتقف ، ریمنونب  هتیقلف 
دـنهلا و کلم  سراف و  کلم  عمتجا  یبیتقلا ) نویع   ) یف و  قالخالا ) مراکم  یف  نوعبرالا - ثلاثلا و  لصفلا   ) .رخآ ارعاـش  بلکلا و 

تمدن دق  رخالا : لاق  و  اهکلما ، مل  ینتکلم و  هملکلاب  تملکت  اذا  مهدحا  لاق  هدحاو : هملک  اولاق  مهلکف  نیصلا  کلم  مورلا و  کلم 
نا یلا  یتجاح  ام  رخآ : لاق  و  تلق ، ام  در  یلع  ینم  ردـقا  لقا  مل  ام  در  یلع  انا  رخآ : لاق  و  لقا ، مل  ام  یلع  مدـنا  مل  تلق و  ام  یلع 

: اضیا .هباوص  نم  رثکا  هاطخ  مالکلا  نا  ثیح  یبلاغ  هولاق  ام  تلق : .ینعفنت  مل  یلع  عقت  مل  نا  ینترض و  یلع  تعقو  نا  هملکب  ملکتا 
اوارف مهدیص  یف  موق  جرخف  مهنوداطصی ، نمیلا  لها  اهب و  زفقی  لجر  دی و  نیع و  مهدحال  نمیلاب  قلخ  سانـسنلا  قاحـسا : نبا  لاق 
لکا هنا  نینثالا : دحا  لاقف  نیمسل ، هنا  هحبذ : يذلا  لاقف  رجـشلا ، یف  نانثا  يراوت  هوحبذ و  هورقعف و  ادحاو  اوکرداف  مهنم  رفن  هثالث 

امل دایز  هبطخ  یف  .هوحبذ و  هوذخاف و  .تیمـصلا  انا  اهف  ثلاثلا : لاق  تمـصلا ؟ عفنا  ام  هحبذ : يذـلا  لاقف  هوحبذ ، هوذـخاف و  .اورض 
نوکت هردـص و ال  یف  ام  یلع  مکنم  يرما  لک  لمتـشیلف  مالـسلا -) هیلع   ) هلبق نم  اهیلا  لبق و  ناک  و  هیواعم - لـبق  نم  هرـصبلا  یلو 

(. قطنملاب لکوم  ءالبلا  ( ) هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا مالک  نم  بیرق  مالـسلا ) هیلع   ) همالک اذه و  .هجاد  وا  یلع  يرجت  هرفـش  هناسل 
کتاجن هناف  مالکلا  فارطاب  کسما  و  همره : نبا  لاق  قطنملاب و  لکوم  ءالبلا  نا  یلتبتف  لوقت  نا  کناسل  ظفحا  لاقف : رعاش  هذـخاف 

قراف هتالز  نع  لوقلا  ذا  رداقب  مالکلا  عجر  یلص  تسلف  قالخالا ) مراکم  یف  نوعبرالا - ثلاثلا و  لصفلا   ) امجمجم ارما  تفخ  امم 
تومی سیل  هناـسلب و  هرثع  نم  یتفلا  تومی  رخآ : لاـق  اـملکت و  نا  هسفن  يدرا  رخآ  اـتماص و  ضرعلا  رفاو  نم  يرت  نئاـک  اـمفلا و 
هناسلب برـضی  تباث  نب  ناسح  ناک  اولاق : و  اذـه ، لهم  یلع  اربت  لـجرلاب  هترثع  هسارب و  یمرت  هیف  نم  هترثعف  لـجرلا  هرثع  نم  ءرملا 

هدـح نم  يا : هراعتـسا ، هلاق  هنا  رهاظلا  .هقلفل و  هرخـص  یلع  وا  هقلحل  رعـش  یلع  هتعـضو  ول  هللا  و  لوقی : ناـک  هلوط و  نم  هفنا  هثور 
هنا یکح  و  هرما ، یف  رکفم  ریغ  يارلا  زجاـع  ناـک  هنا  ـالا  هوـقلا  هدـشلا و  هیاـهن  یف  نیمـالا  ناـک  جورملا :)  ) یف .هاـجه و  یف  هرعش 

مهغلب ناک  عبـس  یلا  عابـسلا - نوداطـصی  اوناک  نیذلا  مه  و  لاغبلا - یلع  بارحلا  دیبابللا و  باحـصا  جرخ  ناک  دق  اموی و  حبطـصا 
لخدا رـصقلا و  بابب  طحف  یتخب  لـمج  یلع  بشخ  نم  صفق  یف  هب  اوتا  نا  یلا  عبـسلا  یف  اولاـتحاف  رـصقلا ، یثوک و  هیحاـنب  هربخ 

اولخ لاقف : .شح  دوسا و  لئاه  عبـس  هنا  هل : لیقف  .صفقلا  باب  اولیـش  هنع و  اولخ  لاقف : حبطـصم  نیمالا  رـصقلا و  نحـص  یف  لـثمف 
یف باوبالا  تقلغ  سانلا و  براهتف  ضرالا  هبنذب  برض  رازف و  روثلا  لثم  میظع  رعـش  هل  دوسا  عبـس  جرخف  صفقلا  باب  اولاشف  .هنع 

، هینمرا هقفرم  یلا  هدیب  نیمالا  برـضف  هنم  اند  یتح  دسالا  هدصقف  دسالاب ، ثرتکم  ریغ  هعـضوم  اسلاج  هدح  نیمالا و  یقب  و  ههجو ،
یلع الیم  عبـسلا  عقوف  فلخ  یلا  هب  عفد  هزه و  مث  هزمغ  هینذا و  لصا  یلع  ضبق  نیمالا و  اهبذجف  هیلا  هدی  عبـسلا  دم  اهب و  هنم  عنتماف 

ثلاثلا و لصفلا   ) هعباصا ماظع  درف  ربجمب  یتاف  اهعـضاوم ، نع  تلاز  دـق  هیدـی  لصافم  هعباصا و  اذاف  نیمالا  سانلا  ردابت  و  هرخوم ،
یبنلا یلا  لجر  ءاج  ربخلا : یف  .هدـبک و  نع  تقـشنا  هترارم  اذاف  دـسالا  نطب  اوقـشف  اهعـضاوم  یلا  قالخالا ) مراکم  یف  نوعبرـالا -

کناسل و ظفحا  لاق : .ینـصوا  لاق : .کناسل  طفحا  لاق : .ینـصوا  لاق : .کناسل  ظفحا  لاق : .ینـصوا  لاـقف : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )
نم ائیش  هب  بذعی  باذعب ال  ناسللا  هللا  بذعی  مالسلا : مهیلع  مهنع  .مهتنـسلا و  دئاصح  الا  مهرخانم  یلع  سانلا  بکی  له  کحی و 

ضرالا و قراشم  تغلبف  هملک  کنم  تجرخ  هل : لاقیف  .حراوجلا  نم  ائیـش  هب  بذعت  مل  باذـعب  ینتبذـع  بر  يا : لوقیف : .حراوجلا 
.جورفلا لاومالا و  هب  کهتنا  کفسف و  اهبراغم 

هینغم

و 231 و هبطخلا 174  یف  هنع  مالکلا  مدـقت  .رمد و  کـلها و  ـالا  هنجـس و  هتبقارم و  نم  دـبال  و  تارثعلا ، تاـکرحلا و  ریثک  ناـسللا 
همکحلا 39.
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هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

یب  ) دوش رازگاو  دوخ  هب  رگا  هک  يا  هدـنرد  ناویح ) دـننام   ) ناـبز تسا : هدوـمرف  هشیدـنا ) یب  راـتفگ  ناـیز  رد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
(. دوش یم  وا  یهابت  ببس   ) دزگ یم  ار ) هدنیوگ  دیوگب  دهاوخب  هچ  ره  لقع  یئامنهار  هشیدنا و 

ینامز

هدـش روآدای  ارنآ  نتخومآ  ناـیب و  تمعن  ناـسنا ، تقلخ  ناـیب  زا  سپ  تسا و  هداد  ناـیب  هتخومآ و  ار  نتفگ  نخـس  ناـسنا  هب  ادـخ 
تمایق هعماج و  نایز  هب  هاگره  اما  دـشاب  ناسنا  تمایق  هعماج و  دوسب  لرتنک و  تحت  هک  دراد  شزرا  یتقو  ات  تمعن  نیا  یلو  .تسا 

یم اوادم  ار  وا  دزگ ، یم  ار  یسک  برقع  ای  رام و  الثم  اریز  دوب ، دهاوخ  رتکانرطخ  رتدایز و  تاناویح  ندیزگ  زا  شراثآ  دش  ناسنا 
هب ار  یناهج  ای  تکلمم و  رهـش ، اسب  هچ  داد  شحف  دز ، تمهت  درک ، تبیغ  تفگ ، غورد  هک  ناـبز  اـما  دـهد ، یم  ناـج  اـی  دـننک و 

.دوخ دروم  رد  اما  تسا  بوخ  ود  ره  ندرک  توکس  ندز و  فرح  هدش  دای  تاکن  هب  هجوت  اب  .دنک  یم  دوبان  دشک و  یم  شتآ 

يزاریش دمحم  دیس 

ملکت امبر  ناسنالا ، ناف  ناسنالا  حرج  يا  رقع )  ) دـیقی مل  و  هنع ) یلخ  نا   ) يراضلا عبـسلاک  يا  عبـس ) ناسللا  : ) مالـسلا هیلع  لاـق  و 
.هناسل ناسنالا  ظفحی  نا  مزاللاف  هتناها ، ببسی  هاذا و  هیف  نوکی  مالکب 

يوسوم

فیعض ناویح  لک  یلع  یضق  كرت  اذا  سرتفملا  ناویحلا  وه  عبسلا  حرـشلا : .حرج  رقع : .اقلطم  ناویحلا  نم  سرتفملا  عبـسلا : هغللا :
یـضقی دق  نوکی  ینا  و  نوکی ؟ فیک  و  مالکلا ؟ نوکی  یتم  فرعی  هبقاری و  ناسنالا و  هظفحی  مل  اذا  ناسللا  و  هیف …  هعیبط  هذـه  و 

دـصح هل و  ءاـضغبلا  عرز  مهنیب  نفتلا  ءاـقلا  مهباـیتغا و  مهمتـش و  ساـنلا و  بس  یف  هناـسل  قـلطا  نمف  هتاـیح  یهنی  ناـسنالا و  یلع 
راثا ول  امک  هناسل  تارثع  ءارج  نم  لتقیف  هیلع  یـضقی  نا  نایحالا  ضعب  یف  همرج  نوکی  دـق  هدوجول و  ههارکلا  تقملا و  هوادـعلا و 

 … لسنلا ثرحلا و  یلع  یضقت  حاورالاب و  بهذت  هنتف  هناسلب 

یناقلاط

« .دزگب شدنراذگاو ، رگا  هک  تسا  يا  هدنرد  نابز  »

تیفاع توکـس  رد  تسا ، ندرک  كرد  ندیـسر و  نتفگ  نخـس  رد  رگا  تسا : هدـش  هتفگ  .میتفگ  لصفم  ینخـس  هراب  نیا  رد  ـالبق 
.تسا هتفهن 

رگید زا  یمدآ  هصخشم  نیرتگرزب  اریز  تسا  هدش  هژیو  نآ  هب  ناسنا  هک  تسا  يزیچ  نیرت  فیرش  نتفگ  نخس  دنا : هتفگ  نامیکح 
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نایم هکنآ  نودـب  .تخومآ ،» وا  هب  ار  نشور  راتفگ  دـیرفآ  ار  یمدآ   » تسا هدومرف  ناحبـس  دـنوادخ  تهج  نیدـب  تسا و  ناروناج 
رگا ینعی  تسین ، نآ  رب  فطع  تسا و  تسخن  هلمج  ریسفت  مّود  هلمج  هک  تسا  ببـس  نادب  نیا  و  دروایب ، فطع  واو  هلمج  ود  نیا 
طقف یمدآ  دـشابن ، نابز  رگا  تسا : هدـش  هتفگ  هک  تسا  ببـس  نیمه  هب  دوش و  یم  عفترم  وا  تیناسنا  دوش  هتفرگ  یمدآ  زا  راـتفگ 

زج يزیچ  هنرگ  تسوا و  لد  رگید  یمین  ناـبز و  درمناوج  زا  یمین  : » تسا هتفگ  مه  رعاـش  .تسین  شیب  یتروص  لـمهم و  رادـناج 
« .دنام یمن  یقاب  نوخ  تشوگ و  زا  بکرم  یتروص 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

 . َرَقَع ُْهنَع  َیِّلُخ  ْنِإ  ، ٌُعبَس ُناَسِّللا 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  ماما 

هدـمآ رداصم  باتک  رد  هنامیکح : راتفگ  دنـس  .دَرَد .(  یم  دـناسر و  یم  بیـسآ  وت  هب  ینک  شیاهر  رگا  هک  تسا  يا  هدـنرد  نابز 
لبق ار  تیصو  نیا  دومرف و  نایب  هیفنح  نب  دمحم  شدنزرف  يارب  ماما  هک  تسا  یتیصو  زا  یـشخب  زیمآ  تمکح  هلمج  نیا  هک  تسا 

موحرم.تسا هدروآ  يرگید  ياه  هلمج  همیمض  هب  هیقفلا  هرضحی  نم ال  باتک  رداون  شخب  رد  قودص  خیش  موحرم  یضر  دّیـس  زا 
(. ( ،ج 4،ص 51 هغالبلا جهن  رداصم  (.) تسا هدرک  لقن  یتوافت  اب  نانمؤمریما  زا  ار  نآ  صاصتخا  باتک  رد  زین  دیفم  خیش 

نابز تارطخ 

: دیامرف یم  هدرک  هراشا  نابز  تارطخ  هب  دوخ  هنامیکح  راتفگ  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

( . َرَقَع ُْهنَع  َیِّلُخ  ْنِإ  ، ٌُعبَس ُناَسِّللا  ( ؛» دَرَد یم  ار  وت  دناسر و  یم  بیسآ  وت  هب  ینک  شیاهر  رگا  هک  تسا  يا  هدنرد  نابز  »

مامت رب  نآ  هطـساو  هب  دریگ و  یم  ماجنا  نابز  هلیـسو  هب  هک  تسا  نایب  قطن و  ناـسنا  تاراـختفا  نیرتگرزب  زا  یکی  هک  تسین  کـش 
هب ناـسنا  شنیرفآ  زا  دـعب  تسا  یهلا  ياـه  تمعن  حرـش  هروس  هک  « نمحرلا » هروس رد  ادـخ  لـیلد  نیمه  هب  دراد  حـیجرت  نارادـناج 

شناد مولع و  هدمع  تمـسق  و  َنایَْبلا » ُهَمَّلَع  َناْسنِْإلا * َقَلَخ  َنآْرُْقلا * َمَّلَع  ُنمْحَّرلا * : » دیامرف یم  دنک و  یم  هراشا  نایب  قطن و  تمعن 
نوچمه ناسنا  دوبن  نابز  رگا  تسا و  هداد  شرتسگ  ار  ناسنا  ندـمت  هنماد  هدـش و  لـقتنم  دـعب  لـسن  هب  یلـسن  زا  ناـبز  قیرط  زا  اـه 

.دوب یناویح 

ناسنا ياضعا  زا  يوضع  چیه.تسا  رت  میظع  شتارطخ  دوش  هدافتـسا  يدب  زرط  هب  نآ  زا  هچنانچ  دـشاب  رت  گرزب  هچ  ره  اه  تمعن 
نتخیر ببـس  دزورفا و  یم  ار  یگنج  شتآ  هلمج  کـی  دوش  یم  هاـگ  هک  يروط  هب  تسین  كاـنرطخ  دـنبودیق  یب  ناـبز  هزادـنا  هب 

یم هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  یثیدح  رد  اذل  ، ددرگ یم  هعماج  تینما  شمارآ و  نتفر  نیب  زا  سیماون و  کته  اه و  نوخ 
دراد یم  هضرع  نابز.دنک  یمن  باذع  نآ  اب  ار  ندب  ياضعا  زا  کی  چیه  هک  دنک  یم  یباذع  ار  نابز  دنوادخ  هک  میناوخ 
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: دیامرف یم  وا  هب  دنوادخ  يدرکن  تازاجم  نآ  اب  ار  زیچ  چیه  هک  يدرک  یتازاجم  ارم  وت  راگدرورپ  يا 

ُجرَْفلا اَِهب  َکَـهَْتنا  ُمارَْحلا َو  ُلاـْملا  اَِـهب  َبَهَْتنا  ُمارَْحلا َو  ُمَّدـلا  اـِهب  َکَفَـسَف  ، اـَهبِراغَم ِضْرأـْلا َو  َقِراـشَم  ْتَغَلَبَف  ٌهَِملَک  َکـْنِم  ْتَجَرَخ  »
نیمز برغ  قرـش و  هب  دـش و  جراخ  وت  زا  ینخـس  َکِحِراوَج ؛ ْنِم  ًاْئیَـش  ِِهب  ُبِّذَـعُأ  ٍباذَِـعب ال  َکََّنبَّذَـعَُأل  یلـالَج  یتَّزِع َو  ،َو  ُمارَْحلا

دنگوس ملالج  تزع و  هب  تفر  داب  رب  مدرم  سیماون  دیدرگ و  تراغ  مدرم  لاوما  دش و  هتخیر  ناهانگیب  نوخ  نآ  ببس  هب  دیـسر و 
. ( ،ج 2،ص 115،ح 16 یفاک «. ) . درک مهاوخن  تازاجم  نآ  اب  ار  اضعا  زا  کی  چیه  هک  منک  یم  یتازاجم  ار  وت 

دـیق و زا  یلاخ  ینابز.دوش  یم  ماجنا  نابز  اب  هانگ ) یـس  دودـح   ) كانرطخ هریبک و  ناهانگ  زا  یمهم  تمـسق  هک  میا  هتفگ  زین  ًالبق 
.دشاب تداعس  ریخ و  هلیسو  نیرتهب  دناوت  یم  نابز  نیا  هک  یلاح  رد  عناق  عنام و  نودب  دنب و 

: تفگ یم  هللا  همحر  رذوبا  هک  میناوخ  یم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یثیدح  رد  لیلد  نیمه  هب 

نیا ملع  بلاط  يا  َِکقَرَو ؛ َِکبَهَذ َو  یلَع  ُِمتْخَت  امَک  َِکناِسل  یلَع  ِْمتْخاَف  ٍرَـش  ُحاتْفِم  ٍْریَخ َو  ُحاـتْفِم  َناـسِّللا  اذـه  َّنإ  ِْملِْعلا  یِغَْتبُم  اـی  »
،ص نامه «. ) . یهن یم  دنب  لفق و  ترانید  مهرد و  رب  هک  هنوگ  نامه  هن  دـنب  لفق و  تنابز  رب  نیاربانب  ، تسا رـش  ریخ و  دـیلک  نابز 

. ( 114،ح 10

یسیلگنا

.” Imām Ali ibn Abū Tālib said: “The tongue is a beast; when it is let loose, it devours

478 ص :

نز شهوکن  رد  : 61 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ِهَبسّللا ُهَولُح  ٌبَرقَع  ُهَأرَملا  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

 . تسا نیریش  نز  شین  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 

يدیهش
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.نیریش شندیزگ  تسا ، یمدژک  نز 

یلیبدرا

وا ندیزگ  تیسنیریش  هک  تسا  یمدژک  نز 

یتیآ

.تسا نیریش  شندیزگ  هک  تسا  یمدژک  نز  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . تسا نیریش  شندیزگ  هک  تسا  یبرقع  نز  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

.هغدللا هبسللا : و 

يردیک

.عفن هروص  یف  ررض  اهتبحاصم  يا  هغدللا  يا 

مثیم نبا 

روبزم تفص  اب  ار  برقع  هملک  دنیوگ و  هبسل  ار  شندیزگ  مدژک  دروم  رد  تسا ) نیریش  شندیزگ  هک  تسا  یمدژک  نوچمه  نز  )
تیذا ساسحا  صخـش  هک  يروطب  تذـل  اب  هتخیمآ  يراز  اـما  تسا ، ندرزآ  نز  راـک  هک  تسا  هدروآ  نز  زا  هراعتـسا  تهج  نآ  زا 

.تسا نآ  شراخ  زا  یشان  هک  یتذل  اب  هتخیمآ  هک  يرگرازآ  تیذا و  دننام  دنک ، یمن 

دیدحلا یبا 

 . ِهَبْسَّللا ُهَْولُح  ٌبَْرقَع  ُهَأْرَْملا  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

.هتقعل يأ  رسکلاب  لسعلا  تبسل  هتعسل و  حتفلاب  برقعلا  هتبسل  هعسللا  هبسللا 

.هأرملا لاق  رسجأ  عابسلا  يأ  طارقسل  لیق  و 

.هرمثلا هذه  لثم  لمحت  هرجش  لک  تیل  لاقف  هرجش  یلع  هبولصم  هأرما  یلإ  میکح  رظن  و 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 1570 

http://www.ghaemiyeh.com


نم ناب  ام  ینمغل  هئدصلا  ایارملا  نم  کنأ  ول ال  لاقف  کحبقأ  ام  خیش  ای  تلاقف  فرشتت ) .» :» د فوشتت (  یه  هأرما و  طارقـسب  ترم 
.کیف یتروص  حبق 

.ام اموی  هب  یمرتل  امس  امهس  یقست  امنإ  ارش  رشلا  دزت  لاقف ال  هباتکلا  هیراج  ملعی  ابدؤم  مهضعب  يأر  و 

.لومحملا نم  رش  لماحلا  ران و  یلع  ران  لاقف  اران  لمحت  هیراج  مهضعب  يأر  و 

.هلقأ رشلا  نم  ترتخا  لاقف  کلذ  یف  هل  لیقف  هفیحن  هأرما  مهضعب  جوزت  و 

.هأرملا الإ  بتکا  مهضعب  هل  لاقف  طق  رش  لزنملا  اذه  لخد  ام  هباب  یلع  فوسلیف  بتک 

.کلهی رشلاب  رشلا  اردک و  ردکلا  تداز  لاقف  ءاملا  یف  هقیرغ  هأرما  مهضعب  يأر  و 

.رذح یلع  نهرایخ  نم  اونوک  ءاسنلا و  رارش  نم  هللااب  اوذیعتسا  عوفرملا  ثیدحلا  یفو 

.تئش ام  لعفا  ءاسنلا و  كاوه و  صعأ  ءامکحلا  مالک  یف  و 

.ماقتنالا یف  غلبأ  ناکل  كودع  هللا  جوز  تلق  ول  لاقف  كودع  هللا  تامأ  لاقف  هبحاصل  مهضعب  اعد 

 . سیلبإ حالس  نهنع  هروهشملا  تایانکلا  نم  و 

.نید لقع و  تاصقان  نهنأ  عوفرملا  ثیدحلا  یف  و 

.ینعملا اذهل  حاضیإ  حرش و  وه  ام  باتکلا  اذه  یف  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  مالک  نم  مدقت  دق  و 

.نهوفلاخ نهورواش و  اضیأ  ثیدحلا  یف  ءاج  و 

 . ناطیشلا لئابح  ءاسنلا  اضیأ  ثیدحلا  یف  و 

.لاجرلا یلع  ءاسنلا  نم  رضأ  هنتف  يدعب  تکرت  ام  اضیأ  ثیدحلا  یف  و 

.اهترسک اهمیوقت  تمر  نإ  اهب و  تعتمتسا  اهتیراد  نإ  ءاجوع  علض  هأرملا  اضیأ  ثیدحلا  یف  و 

اهمیقت تسل  ءاجوعلا  علضلا  یه  ینعملا  اذه  یف  رعاشلا  لاق  و 

.اهتوم دعب  الإ  هأرما  حدمی  نأ  لقاعلل  یغبنی  سیل  ءامکحلا  ضعب  مالک  نم  و 

.اهئانب ماع  هرح  اهئارش و ال  ماع  همأ  ندمحت  لاثمألا ال  یف  و 
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.نهنع ینغ  الأ  نهیف  ام  رش  نهلک و  رش  نهنأ  نومأملا  هللا  دبع  مالک  نم  و 

هروس ًافیِعَض (  َناک  ِناْطیَّشلَا  َْدیَک  َّنِإ  لاقف  ناطیشلا  رکذ  یلاعت  هللا  نأل  ناطیـشلا  دیک  نم  مظعأ  ءاسنلا  دیک  نإ  فلـسلا  ضعب  لاق  و 
. ( . ءاسنلا 76

. ( . فسوی 28 هروس  ٌمیِظَع (  َّنُکَْدیَک  َّنِإ  َّنُکِْدیَک  ْنِم  ُهَّنِإ  لاقف  ءاسنلا  رکذ  و 

.اهنمأت مل  اهنع  تبغ  نإ  کتبسل و  اهترضح  نإ  ءوس  هأرما  رقاوفلا  نم  لاقی  ناک  و 

هنأ نهب  مرغملا  هب  یلتبی  ام  مظعأ  نم  ءاسنلاب و  مارغإلا  هدش  ضرعلا  لقعلا و  نیدـلا و  سفنلا و  لاملاب و  ءایـشألا  رـضأ  میکح  لاق  و 
.نهنم هل  سیل  ام  یلإ  حمطی  افلأ و  نک  ول  نهنم و  هدنع  ام  یلع  رصتقی  ال 

نیدـلا و لقعلا و  صقن  سافنلا و  مد  هضاحتـسالا و  ضیحلا و  هساجن  نهیف  عمتجا  ءاسنلا  ئواسم  یـصحی  نم  ءامکحلا  ضعب  لاق  و 
ضاق و مامإ و ال  نهنم  نوکی  نهیلع و ال  ملسی  هعمج و ال  هعامج و ال  نهیلع  تسیل  رمعلا  مایأ  نم  ریثک  یف  هالصلا  موصلا و  كرت 

.یلوب الإ  نرفاسی  ریمأ و ال  ال 

.هتتأ الإ  رمأ  نع  هأرما  تیهن  ام  لاقی  ناک  و 

اعم نتبن  راجشأک  ءاسنلا  نإ  يونغلا  لیفط  لوقی  ینعملا  اذه  یف  و 

یناشاک

تذـل تهج  هب  نآ  ندـیزگ  تسا  نیریـش  هک  هبـسللا ) هولح   ) رازآ شین و  اب  تسا  یمدژک  نز  برقع ) هارملا  مالـسلا : هیلع  لاـق  (و 
رد تسا  يرام  نز  راک و  رخآ  رد  تسا  رهز  هباثم  هب  تذـل  نآ  سپ  اوق ، فعـض  بجوم  تسا و  تاـیح  هداـم  صقاـن  هک  ترـشابم 

رای تروص 

یلمآ

ینیوزق

رد ناشیا  رازآ  رارضا و  همه  اب  نانز  اب  تسا  یمدآ  تبحم  هب  تراشا  .نیـشنلد  ناج  رد  شرهز  نیریـش ، شندیزگ  تسا  یبرقع  نز 
.ایند نید و 

یجیهال

ندیزگ دشاب  ذـیذل  نیریـش و  هک  تسا  یبرقع  نز  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .هبـسللا » هولح  برقع  هارملا  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
.نآ
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ییوخ

، هارملا مالـسلا :) هیلع   ) هلوقل ربخ  دـعب  ربخ  هبـسللا ، هولح  بارعـالا : .برقعلا  غدـل  هقعللا ، ءاـبلا : یلع  نیـسلا  میدـقتب  هبـسلا ) : ) هغللا
هیوهـشلا يوقلا  نایغط  بابـشلا و  ناوفنع  یف  اصوصخ  هب  لجرلا  سامت  نا  ثیح  برقعلاـب  هارملا  تهبـش  ینعملا : .برقعلل  هفـصوا 

مـس هحور  هبلق و  یلع  ثفنت  لـجرلا و  دوـجو  یف  اـهتناتف  اـهتبذاجب و  هارملا  ذـفنت  و  هیمـسجلا ، هیحورلا و  اـیالبلا  تاـفالل و  ضرعم 
براـقعلا تاـیحلا و  مسب  نیهاـتعملا  نیلوـتقملا و  تدـجو  تیـصحا  اذا  و  عـقنا ، هنم و  ملآ  عـجوا و  هـنم و  رـضا  مـس  يا  و  قـشعلا ،

هب منرت  ام  کلذب  کل  یفک  و  ادـج ، روصحم  ریغ  هارملا  هنتف  مسب  انعم  احور و  نیلوتقملا  نکل  و  رـصم ، رـصع و  لک  یف  نیدودـعم 
التق و یتح  ءانسحلا  هارملا  ءاقلب  رثاتلا  نم  بعشلا - همالا و  روعش  رعشلا  و  مهراعشا - یف  ناسل  لک  لها  نم  نامز و  لک  یف  ءارعشلا 

هولح عقانلا  مسلا  اذه  نا  مالسلا ) هیلع   ) راشا دق  و  ءاضفلا ، ءاجرا  مهخیرص  الم  ءامسلا و  نانع  مهاوکـش  غلبف  دبکلا ، بلقلل و  احرج 
.شزگ نیریش  تسا  یمدژک  نز  همجرتلا : .هذیذل  و 

راکش تقوب  دزگ  نیریش  کیل  رارج *** برقع  رهز  نز ، رهز 

يرتشوش

هبرقع و یثنـالل : لاـقی  و  ثیناـتلا ، هیلع  بلاـغلا  و  یثنـالا ، رکذـلل و  نوکی  برقعلا  ناـسللا )  ) یف برقع  هارملا  مالـسلا : هیلع  لاـق  و 
برقع یبا  نب  برقع  نابرقع و  اهموکی  هبرقع  تدـغ  ذا  مکما  یعرم  ناک  ترالا : نب  سایا  لاق  اـهنم ، رکذـلا  ناـبرقعلا : و  ءاـبرقع ،

ملف انامز  هتیب  لضفلا  مزلف  بهل  یبا  نب  هبتع  نب  سابع  نب  لضفلا  هلماع  راکب : نبا  ریبزلا  لاق  لطملاب ، اروهشم  هنیدملا  راجت  نم  ناک 
نا هربادلا  نم  یشخت  برقع  البقم و  یقتی  ودع  لک  هرجاتلا  برقعلاب  ابحرم  برقع ال  انقوس  یف  ترجت  دق  لضفلا : لاقف  ائیش ، هطعی 
یف هدیک  ودع  لک  ءاسنلا ) یف  مالسلا ) هیلع   ) همالک نوسمخلا - نماثلا و  لصفلا   ) هرضاح اهل  لعنلا  تناک  اهلاندع و  برقعلا  تداع 
نم هبسللا  دیدحلا و  یبا  نبا   ) هلقن امک  هبسللا ) : ) باوصلا و  هیرصملا ،) هعبطلا   ) یف اذکه  هسبللا  هولح  هرئاضال  یـشخم و  ریغف  هتـسا 

نوکل .هتقعل و  يا  لسعلا  تبسل  لاقی  قعل ، ینعمبف  رسکلاب  بسل  اما  و  هتعسل ، اذا  برقعلا  هتبسل  لاقی  تیکسلا  نبا  لاق  حتفلاب ، بسل 
یف نونجم  نع  تلحتـسا و  اـم  انـضارعا  نم  هزعل  رماـخم  ءاد  ریغ  اـئیرم  اـئینه  هزع : هتبحاـص  یف  ریثک  لاـق  هبـسللا  هولح  اـبرقع  هارملا 
نا داراف  هکم  کلملادـبع  نب  دـیلولا  مدـق  یناغالا :)  ) یف اهبونذ و  یلیلل  روفغم  ائینه و  انـصاقتناو  انمتـش  یلیلل  لالح  یلیل : هتبحاـص 

: لاقف هورکذـف  لاسف  داع  مث  هب ، یل  هجاح  ال  لاق : .هعیبر  یبا  نب  رمع  اولاق : .اهنع  ینربخی  ملاع  لجر  نم  لـه  لاـقف : فئاـطلا  یتاـی 
تنک لاق : اذـه ؟ ام  لاقف : ارثا  هرهظ  یلع  دـیلولا  يارف  هسفن ، یلع  هحلـصیل  هءادر  لوح  مث  هثدـحی  لعجف  هعم ، بکر  یتاف و  .هوتاه 

امف یبکنم ، تضعف  اهدنع  تنک  یتلا  تراغف  اهب ، ینراست  تلعج  يرخا و  هیراج  دـنع  نم  هلاسرب  هیراج  ینتءاج  ذا  یل  هیراج  دـنع 
- نوسمخلا نماثلا و  لصفلا   ) .کحـضی دـیلولا  و  يرت - ام  تغلب  یتح  ینذا  یف  تفنت  کلت  تناک  ام  هذـل  نم  اهتـضع  ملا  تدـجو 

ریمضلا اهنم  نجا  یـش ء  لک  رم  ثیدحلا و  نیعلا و  هولح  هتارما : دنه  یف  رارملا  لکآ  رجح  لاق  و  ءاسنلا ) یف  مالـسلا ) هیلع   ) همالک
هبانز نم  هقاقتـشا  بنیز ) ( ) هرهمجلا  ) یف ولح و  هبحاـص  ردـص  یف  هرمج  یلع  هنا  ریغ  اـضغلا  رمج  يوهلا  تیار  هیهاـتعلاوبا : لاـق  و 

.اهانرق امهف  برقعلا  اینابز  اماف  اهب ، عذلت  یتلا  هتربا  یه  برقعلا و 

هینغم
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.برقعلا و نود  سبلت  هارملا  نا  يوس  سابللا  نم  انه  هسبللا  هدبع : دمحم  خیـشلا  لاق  .هعـسللا و  هسبللاب  دارملا  نیحراشلا : ضعب  لاق 
هنیط هدـحاو و  هعیبـط  نم  لـجرلا  هارملا و  و  نهل .) ساـبل  متنا  مکل و  ساـبل  نه  : ) هرقبلا هروس  نم  هیالا 187  یلا  برقا  لوقلا  اذـه 
رمال هفورعم  دـحجت  لجرلا و  یلع  بضغلا  یلا  عرـست  اهنال  برقعلاب  مامالا  اههبـش  ..هصخت و  هفیظو  اهنم  لکل  نا  قرفلا  و  هدـحاو ،

، اهئالع یلع  اهلمحتی  و  اهیلع ، ربصی  ناب  مامالا  هاصواف  لوقعم ، بجوم و  ببـس  ـالب  هیباـن  هکرح  هعجوم و  هملکب  هیذوت  دـق  و  هفاـت ،
مامالا لوقل  اریـسفت  یمهف ال  نع  اریبعت  اذـه  لوقا  ..لاحب  شیعلا  اهعم  نکمی  یتلا ال  برقعلا  نم  ریخ  فخا و  یهف  نکت  امهم  اهنال 

(. مالسلا هیلع  )

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

.وا اب ) شزیمآ   ) ندیزگ تسا  نیریش  هک  تسا  هدنناسر ) رازآ   ) مدژک نوچ )  ) نز تسا : هدومرف  نز ) شهوکن  رد   ) مالسلا هیلع  ماما 

ینامز

ره یگدنز  رد  مه  نز  دوش ، یم  مامت  اذغ  شزرا  دش  هفاضا  کمن  هک  هزادنا  نامه  هب  .تسا  کمن  یب  ياذـغ  نز ، نودـب  یگدـنز 
یلیخ نانز  هلیح  : ) دیوگ یم  نآرق  رد  ادخ  هک  دسر  یم  یئاجب  دزیر و  یمورف  مه  رد  رتشیب  ار  یگدنز  شزرا  دنک  ذوفن  رتشیب  ردق 

یفرعم جک  ناوختسا  ناونع  هب  نز  تایاور ، رد  تسا .) فیعض  ناطیـش  گنرین   ) دیوگ یم  ناطیـش  هلیح  دروم  رد  اما  تسا ) گرزب 
اب مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  هک  تسا  نشور  هتکن  نیا  .تخاـس  مه  وا  یجک  اـب  دـیاب  وا  اـب  یگدـنز  يرادرب و  هرهب  يارب  تسا  هدـش 

یگداوناخ تیبرت  هک  تسا  ینانز  ناشروظنم  دنیامرف  یم  هک  ار  هلمج  نیا  تمظع  نآ  اب  یئوناب  مالسلا ) هیلع   ) ارهز ترضح  نتشاد 
.تسا ناوارف  نآ  ياه  هنومن  هک  دنا  هدرکن  ادیپ  یقالخا  مهافت  درم  اب  ای  دنرادن و 

يزاریش دمحم  دیس 

ررضتی امم  ماثالا ، یصاعملا و  یف  ناسنالا  عوقو  ببست  یه  ذا  لیمج ، سابل  یف  يا  هسبللا ) هولح  برقع  هارملا  : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
.هتغدل اذا  برقعلاب  ناسنالا  ررضتی  امک  ناسنالا ، اهب 

يوسوم

برقعلا حرشلا : .هعسللا  هبسللا : .ءابرقع  هبرقع و  یثنالل  لاقی  دق  یثنالا و  رکذلا و  یلع  قلطت  مومـسلا  تاذ  نم  هبیود  برقعلا : هغللا :
دق هارماب  مرغملا  يرتف  اهب  سناتسی  حرفی و  عوسلملا  نکل  هعـسل و  اهل  هارملا  نایحالا و  ضعب  یف  هتیمم  نوکت  دق  هیذوم و  هعـسل  اهل 

رورـسم حرف  وه  اهل و  بیجتـسیف  هنید  كاله  هیف  نوکی  ارما  هنم  بلطت  دق  اهنع و  ضار  وه  هیلب و  یف  هیمرت  دق  اهنع و  ضغیف  هیذوت 
 … اهلکاشمب هملع  عم  دحا  اهنع  ینغتسی  لعفلا ال  هبوبحم  اهتیذا  یلع  یهف 

یناقلاط
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« .هدنزگ نیریش  تسا  یمدژک  نز  »

.نز تفگ : تسا ؟ رت  خاتسگ  ناگدنرد  زا  کی  مادک  دش  هتفگ  طارقس  هب 

.دشاب هتشاد  يا  هویم  نینچ  یتخرد  ره  شاک  يا  تفگ : تسیرگن و  دوب  هدش  هدیشک  راد  هب  یتخرد  رب  هک  ینز  هب  یمیکح 

یم دولآ  رهز  ار  يریت  انامه  يازفیم ، يدب  يدب ، رب  تفگ : دزومآ ، یم  نتـشون  يا  هزیـشود  هب  هک  دـید  ار  یملعم  نامیکح  زا  یکی 
.دز دهاوخ  ار  نآ  يزور  هک  ینک 

زا تسا  رتدـب  درب  یم  ار  نآ  هک  سک  نآ  شتآ و  رب  شتآ  تفگ : درب ، یم  دوـخ  اـب  شتآ  هـک  دـید  ار  یکزینک  ناـمیکح  زا  یکی 
.درب یم  هک  يزیچ 

ار شرتـکچوک  رتـمک و  رـش  يدـب و  زا  تفگ : دندیـسرپ  وا  زا  هراـب  نآ  رد  دوب ، هتفرگ  يرـسمه  هب  ار  رغـال  ینز  ناـمیکح  زا  یکی 
.ما هدیزگرب 

«. نز زج   » سیونب تفگ : شنارای  زا  یکی  .تسا  هدشن  دراو  هناخ  نیا  هب  يرش  زگره  دوب : هتشون  دوخ  هناخ  رد  رب  یفوسلیف 

« .دیشاب رذح  رب  مه  ناشیا  ناکین  زا  دیرب و  هانپ  ادخ  هب  دب  نانز  زا   » تسا هدمآ  عوفرم  ثیدح  رد 

.تسا هدش  هتفگ  نانز  دروم  رد  هک  تسا  يروهشم  ياه  هیانک  زا  سیلبا » حالس  »

یقاـب مدوخ  گرم  زا  سپ  نادرم  يارب  ناـنز  زا  رت  شخب  ناـیز  ار  يا  هنتف   » و دـنا » ناطیـش  ياـهماد  ناـنز   » تسا هدـمآ  ثیدـح  رد 
« .ما هتشاذگن 

تـسار ار  نآ  یهاوخب  رگا  يوش و  یم  دنم  هرهب  وا  زا  ینک  ارادـم  وا  اب  رگا  تسا ، ژک  هدـند  نز  هک  تسا  هدـمآ  ثیدـح  رد  مه  و 
.تسکش یهاوخ  ار  وا  ینک ،

شیاتـس وا  اب  جاودزا  تسخن  لاس  رد  ار  يا  هدازآ  نز  چـیه  يا و  هدـیرخ  ار  وا  هک  یلاس  رد  ار  يزینک  چـیه  تسا  هدـمآ  لاـثما  رد 
.نکم

تسا هدومرف  ناطیش  زا  ندرک  دای  نمض  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  رتگرزب  ناطیش  رکم  زا  نانز  رکم  تسا : هتفگ  ناگتـشذگ  زا  یکی 
« .تسا گرزب  امش  دیک  هک  تسامش  دیک  رکم و  زا  نیا  : » تسا هدومرف  هدرک و  دای  ار  نانز  و  .تسا » تسس  ناطیش  دیک  انامه  »

هک تسا  نیا  تسا ، ناشیا  دروم  رد  هک  يزیچ  نیرتدب  دنتـسه و  دـب  یگمه  نانآ  هک  تسا  نانز  هراب  رد  نومأم  هللا  دـبع  نانخـس  زا 
.تسین نانآ  زا  يا  هراچ 

مراکم
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مالسلا هیلع  لاق  و 

 . ِهَْسبَّللا ُهَْولُح  ٌبَْرقَع  ُهَأْرَْملأ 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  ماما 

هغالبلا جهن  زا  ریغ  یصاخ  دنس  هغالبلا  جهن  رداصم  باتک  رد  هنامیکح : راتفگ  دنـس  .تسا .(  نیریـش  وا  شین  هک  تسا  یبرقع  نز 
هب هعجارم  اب  یلو  ؛ تسا هدرمـش  هلیـسولاهبطخ  ءزج  ار  نآ  هغالبلا  جـهن  مامت  باتک  رد  هدـشن و  لـقن  زیمآ  تمکح  مـالک  نیا  يارب 

 ( .دشن ادیپ  هلمج  نیا  دنا  هدرک  لقن  ار  هلیسو  هبطخ  هک  یفاک  لوقعلا و  فحت 

! نیریش ندیزگ 

شین هک  تسا  یبرقع  نز  :» دـیامرف یم  هدرک  هراشا  نانز  داضتم  ياه  یگژیو  زا  یکی  هب  هنامیکح  نخـس  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
( . ِهَْسبَّللا ُهَْولُح  ٌبَْرقَع  ُهَأْرَْملأ  ( ؛» تسا نیریش  وا  ندز 

نزو رب   ) هسِبل ای  تسا  هبَسل  یلصا  هخـسن  ایآ  هک  نیا  رد  مه  دنراد و  ناوارف  فالتخا  هلمج  نیا  ریـسفت  رد  مه  هغالبلا  جهن  ناحراش 
(. هبسح

هچرگ نز  : تسا نینچ  الاب  هلمج  ریـسفت  ، هخـسن نیاربانب  تسا ، تسبالم  ترـشاعم و  يانعم  هب  هک  هدمآ  هسِبل  هدبع  دمحم  هخـسن  رد 
نیا لیلد  هب  دنک و  یم  ناربج  ار  نآ  هک  تسا  یتبثم  راثآ  تاکرب و  دیاوف و  ياراد  وا  اب  ترـشاعم  اما  ؛ تسا هدـنزگ  برقع  نوچمه 

ْنِم ْمَُکل  َقَلَخ  ْنَأ  ِِهتایآ  ْنِم  َو  : »» دـیامرف یم  هدرک  هراشا  نآ  هب  مه  دـیجم  نآرق  هک  هنوگ  نامه.تسا  بولطم  وا  اـب  ترـشاعم  راـثآ 
ادیپ شمارآ  اهنآ  رانک  رد  ات  دیرفآ  امش  سنج  زا  ینارسمه  امش  يارب  هک  تسا  نیا  ادخ  تایآ  زا  اْهَیلِإ ؛» اُونُکْـسَِتل  ًاجاوْزَأ  ْمُکِـسُْفنَأ 
اهنآ يارب  امـش  دنتـسه و  سابل  نوچمه  امـش  يارب  نانز  َّنَُهل ؛» ٌساِبل  ُْمْتنَأ  ْمَُکل َو  ٌساِبل  َّنُه  : »» دـیامرف یم  رگید  ییاـج  رد  »و  دـینک

(«. رگیدکی ظفح  ببس  ود  ره  دیتسه و  مه  تنیز  ود  ره   ) سابل دننامه 

.تسا ندز  شین  ینعم  هب  هک  تسا  هدمآ  « هسَبل » ام ثحب  دروم  هخسن  دننام  رگید  ياه  هخسن  بلاغ  رد  یلو 

ياه شون  وا  ياه  شین  راـنک  رد  هک  ور  نآ  زا  دـیاش  تسا  نیریـش  وا  ندز  شین  هنوگچ  دـشاب  برقع  نوچمه  نز  رگا  هک  نیا  رد 
.دنک یم  نیریش  هکلب  لمحت  لباق  ار  وا  ياه  شین  هک  دراد  دوجو  زین  یناوارف 

رت بساـنم  هدـبع  ریـسفت  زا  ریـسفت  نیا  ندرک  ترـشاعم  هن  تسا  شین  دـسر  یم  بساـنم  برقع  دروم  رد  هچنآ  هک  نیا  هب  هجوت  اـب 
.تسا

مـالک نیا  زا  روـظنم  : دـیوگ یم  هدروآ و  دوـخ  هغـالبلا  جـهن  حرـش  رد  ار  نآ  يا  هرمک  موـحرم  هک  تسا  یموـس  ریـسفت  اـجنیا  رد 
نوچمه اـهنآ  اریز  ، دـنزیهرپب هدولآ  ناـنز  زا  هک  دوش  هداد  رادـشه  ناـناوج  ًاـصوصخم  نادرم و  همه  هب  هک  تسا  نیا  زیمآ  تمکح 

.داتفا اهنآ  هدنشک  مس  ماد  رد  دروخ و  ار  اهنآ  يابیز  رهاظ  بیرف  دیابن  زگره  یلو  ؛ دنراد ینیریش  شین  ًارهاظ  دنچره  ، دنبرقع
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ندومن ارادم  ندرک و  لمحت  هکلب  ، تسین نتشاد  رذحرب  الاب  زیمآ  تمکح  هلمج  نحل  اریز  ، دسر یمن  رظن  هب  بسانم  زین  ریـسفت  نیا 
.تسا راگزاس  عورشم  نارسمه  اب  هک  تسا 

.تسا هنامیکح  هلمج  نیا  يارب  اهریسفت  نیرتهب  مود  ریسفت  نامه  نیاربانب 

همه روظنم  نیقی  هب  اهنآ ؟ زا  یهورگ  هرابرد  ای  تسا  قداص  نانز  همه  هرابرد  ریبعت  نیا  اـیآ  هک  دـیآ  یم  شیپ  لاؤس  نیا  اـجنیا  رد 
یمن ساسحا  یشین  اهنآ  زا  ناشنارسمه  زگره  هک  دنتسه  یقالخا  تیبرت و  نامیا و  نانچ  ياراد  نانآ  زا  يرایـسب  اریز  ، دنتـسین نانز 
تلاح دوشن  باریس  وا  حور  ، تفرعم نامیا و  زا  دشاب و  هتـشادن  یفاک  تیبرت  رگا  نز  تعیبط  رد  هک  تسا  نیا  روظنم  نیاربانب  ، دننک

نانآ يدوجو  دیاوف  لیلد  هب  هک  دراد  ار  مایپ  نیا  نانز  هنوگ  نیا  نارـسمه  يارب  هنامیکح  نخـس  نیا  دریگ و  یم  دوخ  هب  یگدـنزگ 
.دننک لمحت  ار  اهنآ  ياه  شین 

ماجنا يا  هنالهاج  راک  رگا  هک  تسا  نیا  درم  رب  نز  قوقح  زا  یکی  :» دومرف هک  میناوخ  یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  یثیدـح  رد 
؛» درذگرد وا  زا  دشخبب و  ار  وا  دهد 

. ( ،ج 5،ص 510 یفاک ( . ) . اَهل َرَفَغ  تَلِهَج  ْنِاَو  )

یسیلگنا

." Imām Ali ibn Abū Tālib said: “Woman is a scorpion whose touch is pleasant

کین راک  هب  نداد  ضوع  رد  : 62 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ِ ِئ دَاِبلل َِکلَذ  َعَم  ُلضَفلا  اَهیَلَع َو  ِیبُری  اَِمب  اَهِئفاَکَف  ٌدَی  َکَیلِإ  تَیِدسُأ  اَذِإ  اَهنِم َو  َنَسحَِأب    ّ َیَحف ٍهّیِحَِتب  َتیّیُح  اَذِإ  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

ره هب  .شخبب  نآ  زا  رتشیب  دندرک ، ناسحا  وت  هب  نوچ  و  نک ،  شیاتس  نانآ  زا  رتهب  دندوتـس ، ار  وت  نوچ  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 
 . تسا هدننک  زاغآ  نآ  زا  رتشیب  شاداپ  لاح 

يدیهش

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 1577 

http://www.ghaemiyeh.com


هک تسار  وا  تلیـضف  و  هد ، شاداپ  نآ  زا  رتنوزفا  دننک ، یناسحا  وت  هب  نوچ  و  هب ،  نآ  زا  يوگ  يدورد  دنیوگ  يدورد  ار  وت  نوچ 
.تساخرب راک  هب  تسخن 

یلیبدرا

یتیآ

، دش زارد  وت  يوس  هب  ناسحا  رـس  زا  یتسد  نوچ  يوگ و  رتهب  يدورد  خساپ ، رد  دنتفگ ، دورد  ار  وت  نوچ  مالـسلا :) هیلع   ) دومرف و 
.تسا هدرک  زاغآ  هک  تسا  یسک  نآ  زا  تلیضف  هد و  ششاداپ  رتشیب ، یناسحا  هب 

نایراصنا

هچ رگ  ، هد شاداپ  رتنوزفا  هب  ار  نآ  دنیامن  تناسحا  هاگره  و  هد ،  خساپ  ار  نآ  زا  رتهب  دننک  مالـس  ار  وت  نوچ  : دومرف ترـضح  نآ  و 
 . هدومن ناسحا  ّتیحت و  هب  يادتبا  هک  تسا  یسک  يارب  يرترب 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

مثیم نبا 

دیدحلا یبا 

 . ِئِداَْبِلل َِکلَذ  َعَم  ُلْضَْفلا  اَْهیَلَع َو  ِیبُْری  اَِمب  اَْهِئفَاَکف  ٌدَی  َْکَیلِإ  ْتَیِدْسُأ  اَذِإ  اْهنِم َو  َنَسْحَِأب  ِّیَحَف  ٍهَّیِحَِتب  َتیِّیُح  اَذِإ  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

هیناـثلا زیزعلا و  اَـهوُّدُر ) .  ْوَأ  اَْـهنِم  َنَسْحَأـِب  اوُّیَحَف  ٍهَّیِحَِتب  ُْمتیِّیُح  اَذِإَو  ءاـسنلا : هروس  یف  یلاـعت  هلوق  وه  و  نآرقلا (  نم  یلوـألا  هظفللا 
 . اروهشم ینعم  نمضتت 

.ریخلا لعف  یلع  ثحلا  مرکلا و  یف  لاقی  ئدابلل  کلذ  عم  لضفلا  هلوق و  و 

ادی كدنع  یل  نإ  ریمألا  هللا  حلـصأ  لاقف  سانلا  عم  لخدف  لجر  ناسارخب  يریـشقلا  هللا  دبع  نب  دسأ  یلع  مدق  لاق  ینئادملا  يور  و 
لاق مهرد  فلأ  هئام  بسکأل  لاق  مل  لاق  درویبأ  ینیلوت  لاق  کتجاح  تقدـص  لاق  اذـک  موی  کباکرب  تذـخأ  لاق  كدـی  ام  لاق و 
لاق یمامذ  ضقت  مل  کنإ  ریمألا  هللا  حلصأ  لاق  هلمع  یلع  انبحاص  انررقأ  بحت و  ام  كانغلب  دق  نوکنف  هعاسلا  اهب  کل  انرمأ  دق  انإف 

هب و کل  ترمأ  ام  کل  تغوس  درویبأ و  کتیلو  دـق  لاق  یهنلا  رمألا و  بح  نیأ  هرامإلا و  نیأف  لاق  تلمأ  اـم  کـتیطعأ  دـق  مل و  و 
لاق امهنم  ءيرب  انأ  هنایخ و  وأ  زجع  نم  الإ  فرـصلا  نوکی  اهنع و ال  ینفرـصت  مل  لاق و  اهنع  کتفرـص  نإ  هبـساحملا  نم  کـتیفعأ 

 . دسأ لزع  یتح  درویبأ  یلع  اریمأ  لزی  ملف  ناسارخ  انل  تماد  ام  اهریمأ  تنأف  بهذا 
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هبارق رـصن  لاق  هنالف  كایإ  ینتدلو و  لاق  کتبارق  ام  لاق و  هتبارق ) .» :» د هبارق (  رکذی  رایـس  نب  رـصن  یلإ  لجر  ءاج  ینئادملا و  لاق 
لاق اهدالوأ  اهعم  يأ  یبر  هجعن  هئام  حـقال و  هقان  هئام  لاق  کتجاح  لاق  هب  نوعفتنیف  هلهأ  هعقری  یلابلا  نشلاـک  هروعلا  نإ  لاـق  هروع 

.اهنامثأب کل  رمأنف  قونلا  امأ  اهذخف و  جاعنلا  امأ 

فئاطلاب و کتیأر  لاق  اهتاه  لاق  اهرکذأف  همرح أ  یل  نإ  ریمألا  اهیأ  لاقف  لجر  هرضح  دایز و  سلجم  ترضح  لاق  یبعـشلا  يور  و 
هرم مدکت  کسأرب و  هرم  اذه  حطنت  کلجرب و  هرم  اذـه  ضکرت  تنأ  ناملغلا و  نم  هعامج  کب  تطاحأ  دـق  هباؤذ و  وذ  میلغ  تنأ 
یتح تئجف  کیلع  اووقتـسا  كورثاک و  یتح  مهعبتت  تنأ  کنع و  نودـنی  هرم  مهلاح و  هذـه  کیلع و  نولاثنی  هرم  اوناکف  کباینأب 

بلطلا نع  ینغلا  لاق  کتجاح  لاق  كاذ  انأ  لاق  لجرلا  كاذ  تنأ  تقدـص  لاق  حـیرج  مهلک  میلـس و  تنأ  مهنیب و  نم  کـتجرخأ 
فلأ نوسمخ  هعبرأ و  هضفلا  بهذلا و  نم  مویلا  کلذ  کلمی  ام  لک  همیق  اذإف  رظنف  كدنع  ءاضیب  ءارفص و  لک  هطعأ  مالغ  ای  لاق 
نایبص هفنتکا  دق  هتیأر و  دقل  هللا  يإ و  لاق  لاحلا  کلذب  مالغ  وه  ادایز و  تیأر  تنأ  کلذ  دعب  هل  لیقف  فرـصنا  اهذـخأف و  مهرد 

.هسفن یلع  نایتأی  امهنأ  تننظل  هتکردأ  ینأ  ولف ال  زعملا  لاخس  نم  امهنأک  ناریغص 

توند لاق  یه  ام  لاق و  امامذ ) .» همرح و  :» د همرح (  یل  نإ  نینمؤملا  ریمأ  ای  لاقف  هماعلا  سلجم  یف  وه  هیواعم و  یلإ  لـجر  ءاـج  و 
هبتع تنب  دـنه  تناک  ول  هللا  کل و  تلقف  رفظلا  حـتفلا و  اوأر  دـق  قارعلا  لهأ  رفتل و  کـسرف  تبرق  دـق  نیفـص و  موی  کـباکر  نم 
دایق کتطعأ  اهرومأ و  همزأ  برعلا  کتدـلق  دـق  رفت و  نیأ  هدـیمح  شیعت  وأ  همیرک  تومت  نأ  الإ  تراتخا  ترف و ال  اـم  کـناکم 
یلوق هنم و  ظفحأ  رعـشب  ذـئنیح  تلثمت  کتامح و  کیلإ  تباث  تبث و  تکـسامت و  مث  کل  مأ  کتوص ال  ضفخا  یل  تلقف  اهتنعأ 

يذـخأ یئـالب و  یبأ  یتّفع و  یل  تبأ  هلبق : لماکلا 4:68،و  ؛ هبانطإلا نبال  یحیرتست (  وأ  يدـمحت  کناکم  تشاج  تأشج و  اـملک 
 . ( . .حیشملا لطبلا  هماه  یبرض  یسفن و  هورکملا  یلع  یماشجإ  حیبّرلا و  نمّثلاب  دمحلا 

بدألا یف  تنسحأ  تنک  ولف  مهرد  فلأ  نیـسمخ  هطعأ  مالغ  ای  کتوص  نم  تضفخ  اضیأ  نآلا  کنأ  تددو  تقدص  هیواعم  لاقف 
هدایزلا یف  کل  انسحأل 

یناشاک

یلمآ

ینیوزق

یجیهال

ییوخ

يرتشوش

هینغم

هدبع
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يرفعج

مالسالا ضیف 

دورد نآ  زا  رتهب  خـساپ ) رد   ) وت دتـسرف  دورد  وت  هب  یـسک  هاگ  ره  تسا : هدومرف  کین ) راک  هب  نداد  ضوع  رد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
یفالت يرتهب  یکین  هب  ار  یکین   ) هد شاداپ  نآ  رب  ندوزفا  هب  ار  نآ  دـش  زارد  وت  يوس  یکین  ناسحا و  هب  یتسد  هاـگ  ره  و  تسرفب ،

ام شور  نوچ  تسین و  هغالبلا  جهن  خسن  همه  رد  شیامرف  نیا   ) هدرک یکین  ءادتبا  رد  هک  تسا  یسک  يارب  تلیـضف  هچ  رگ  و  نک )
(. میدومن لقن  میدق  یطخ  هخسن  کی  دیدحلا و  یبا  نبا  هخسن  زا  ار  نآ  اذل  تسا  نآ  هلماک  هخسن  میظنت 

ینامز

و مالـسلا ) هیلع   ) نیموـصعم شور  .تسا  هعماـج  مـهم  ياـهراک  زا  یکی  نارگید  مارتـحا  تمدـخ و  فـطل ، رباربرد  لـمعلا  سکع 
: تسا دـیجم  نآرق  شرافـس  ناـمه  نیا  دـندرک و  یم  ناربج  نآ  زا  رتـهب  هب  ار  یکین  هشیمه  دوب  راوتـسا  هماـنرب  نیمه  رب  ناـشنارای 

شور زا  ینوگانوگ  ياهناتساد  دروم  نیا  رد  دیدحلا  یبا  نبا  دیئوگ .) خساپ  نآ  يواسم  ای  نآ و  زا  رتهب  هب  درک  مالس  یسک  یتقو  )
یمومع یسلجم  رد  هیواعم  هک  اهزور  زا  یکی  دوش : یم  هراشا  نآ  هنومن  کی  هب  هک  دنک  یم  لقن  اهیکین  هب  خساپ  رد  نارادمتسایر 

زا تفگ : هیواـعم  ینک ؟ ناربج  ار  نآ  دـیاب  متـسه و  راـک  بلط  امـش  زا  نم  نینموملاریما  اـی  تفگ : دـمآ و  يدرم  دوب  هتـسشن  دوخ 
قارع مدرم  تسد  رد  يزوریپ  دینک و  رارف  دوب  کیدزن  هک  مدوب  تبسا  باکر  کیدزن  نیفـص  گنج  رد  تفگ : صخـش  نآ  اجک ؟

زا رتهب  دنموربآ  یگدنز  ای  تفارـش و  اب  گرم  امتح  درک  یمن  رارف  دوب  وت  ياج  هبتع  رتخد  دنه  رگا  دـنگوس  ادـخب  متفگ : نم  .دوب 
میتی یتـفگ  نم  هب  عقوم  نآ  رد  .دـنا  هداد  وت  تسدـب  ار  روما  ماـمز  هداد و  رارق  دوخ  سیئر  ار  وت  برع  يور ؟ یم  اـجک  .تسا  رارف 

شمالغب هیواعم  سپـس  .شاب  هتـسهآ  مه  نونکا  یئوگ  یم  تسار  تفگ : هیواعم  .يدش  زوریپ  يدرک و  هلمح  شاب و  هتـسهآ  يوش 
.مداد یم  وت  هب  رتشیب  يدوب  رت  بدا  اب  رگا  تفگ : وا  هب  داد و  وا  هب  مهرد  رازه  هاجنپ  داد  روتسد 

يزاریش دمحم  دیس 

وحن وا  یـش ء  کیلا  يدها  وا  کیلع ، ملـس  ول  امک  مارکاب ، تمرکا  اذا  يا  اهنم ) نسحاب  یحف  هیحتب  تییح  اذا  : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
امب  ) اهلباقی امب  تئا  يا  اهئفاکف )  ) لیمج لمع  ناـسحا و  کـعم  لـمع  يا  دـی ) کـیلا  تیدـسا  اذا  و   ) نسحـالاب هیجتلا  درف  کـلذ ،

ءدـتبا هنـال  يداـبلل ) کـلذ  عم  لـضفلا  و   ) دـیلا کـلذ  هیحتلا و  کـلت  یف  ءدـتبملا  نم  عفرا  تنا  نوـکتل  اـهیلع )  ) لـضفی يا  ییری )
.مرکا ناسحالاب  ءدتبملا  و  ملظا ، هئاسالاب  ءدتبملاف  یفاکملاک ، سیل  ءدتبملا  و  ناسحالاب ،

يوسوم

: حرـشلا .ءدتبملا  يدابلا ء : .دـیزی  یبری : .هیلع  هازج  هافاک : .ناسحا  وا  همعن  دـی : .هیلا  نسحا  هیلا : يدـسا  .هیلع  ملـس  هیحت : ایح  هغللا :
قالخالا همق  یف  اوناکل  نوملسملا  اهلثتما  ول  ناشلا  هعیفر  تادرفم  نوملـسملا …  هب  بداتی  نا  بجی  يذلا  مالـسالا  بادآ  نم  بدا 

هدودعم و تاملک  مالـسلاف  اهنم  نسحاب  ییحف  هیحتب  تییح  اذا  مالـسالل …  نیقداصلا  هاعدـلا  اولکـش  سانلا و  یلا  هللا  هلاسر  اودا  و 
لمکالا لضفالا و  نکل  هلثم و  درت  نا  کیلع  بجو  هب  كادـتبا  نمف  تایوتـسملا  لک  یلع  هبتارم و  عیمجب  نامالا  هعم  لـمحی  هنکل 
میلـستلا بابحتـسا  درو  دق  و  اهودر ) …  وا  اهنم  نسحاب  اویحف  هیحتب  متییح  اذا  و  : ) یلاعت هلوق  نم  ذوخام  اذه  هنم و  نسحاب  درت  نا 
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نم سانلا  لخبا  مالـسلا : هیلع  هللادـبع  یبا  نع  .مالـسلاب و  ادـب  نم  هلوسرب  هللااب و  سانلا  یلوا  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  لاق 
ابابحتـسا هلثمب و  بجاو  وهف  مالـسلا  در  اـما  تیقل و  نم  یلع  ملـست  نا  عضاوتلا  نم  مالـسلا : هیلع  هللادـبع  یبا  نع  .مالـسلاب و  لـخب 

نع هضوعف  هبه  وا  هفایـض  وا  هیدـه  نم  افورعم  کیلا  مدـق  همارکب و  ناسنا  کمرکا  اذاـف  ریخ  لـکل  ناونع  هیحتلا  و  هنم …  نسحاـب 
يدـتبملل ء لضفلا  و  لیمجلا ، درت  امنا  تنا  كادـتبا و  يذـلا  هنال  کـیلع  لـضفلا  هل  نا  ملعا  مث  مظعا  هنم و  ربکا  فورعمب  هفورعم 

 … ءادتبا رداب  يذلا  عربتملا  هنال 

یناقلاط

ار نآ  رت  نوزف  یتـمعن  اـب  تشاد  ینازرا  یتـمعن  وت  هب  یتـسد  نوچ  و  يوگ ، خـساپ  نآ  زا  هب  دـنیوگ  يدورد  تیحت و  ار  وت  نوـچ  »
« .تسا رگزاغآ  يارب  تلیضف  همه  نیا  اب  نک و  ناربج 

مرک و هب  ضیرحت  موـس  هلمج  زا  دوـصقم  تسا و  يروهـشم  ینعم  نمـضتم  مود  هلمج  تسا و  زیزع  نآرق  زا  سبتقم  تسخن  هلمج 
هللا دـبع  نب  دـسا  روضح  هب  مدرم  هارمه  يدرم  ناسارخ  رد  هک  دـنک  یم  لقن  ینئادـم  .تسا  هدیدنـسپ  راـک  هب  قیوشت  يراوگرزب و 

؟ تسیچ وت  تمعن  تفگ : دـسا  .تسا  یتمعن  قح  وت  رب  ارم  دراد ، حالـص  هب  نیرق  ار  ریما  ياـهراک  دـنوادخ  تفگ : دـمآ و  يریـشق 
.رامگب درویبا  تموکح  هب  ارم  تفگ : تسیچ ؟ وت  زاـین  ییوگ  یم  تسار  تفگ : يدـش ، راوس  متفرگ  ار  تباـکر  زور  نـالف  تفگ :

رازه دـص  هک  میهد  یم  ناـمرف  نوـنکا  مه  تفگ : دـسا  .مروآ  گـنچ  هب  مهرد  رازه  دـص  هکنآ  يارب  تفگ : ببـس ؟ هچ  هب  تفگ :
یقاـب شتموـکح  رب  مه  ار  دوـخ  تسود  نآ  میا و  هدـناسر  يراد  یم  تسود  هچنآ  هب  ار  وـت  هنوـگ  نیدـب  دـنهدب و  وـت  هب  ار  مهرد 
يارب تفگ : دسا  .يدرواین  رب  دـیاب  هک  نانچ  نآ  ارم  هتـساوخ  دراد ، حالـص  نیرق  ار  ریما  راک  يادـخ  تفگ : درم  نآ  .میا  هتـشاذگ 
مکاح ار  وت  تفگ : دسا  .دور  یم  اجک  ندرک  یهن  رما و  تبحم  يریما و  سپ  تفگ : .مداد  وت  هب  یتشاد  وزرآ  هک  ار  هچنآ  نم  هچ ،
راـنک رب  درویبا  تموکح  زا  ار  وت  مه  رگا  مراذـگ و  یم  تراـیتخا  رد  مداد ، ناـمرف  وت  يارب  هک  مه  ار  یلوپ  مهد و  یم  رارق  درویبا 
ببـس هب  ای  تسا  یناوتان  ببـس  هب  ای  يرانک  رب  هک  يزاس  رانک  رب  ارم  ببـس  هچ  هب  تفگ : .تشاد  مهاوخ  فاعم  هبـساحم  زا  مزاس ،
صخش نآ  .دوب و  یهاوخ  درویبا  ریما  وت  دشاب  ام  رایتخا  رد  ناسارخ  هک  یماگنه  ات  تفگ : دسا  متسه ، يرب  ود  نآ  زا  نم  تنایخ و 

.دوب درویبا  مکاح  نانچمه  دش ، رانک  رب  ناسارخ  تموکح  زا  دسا  هک  یماگنه  ات 

نالف تفگ : تسیچ ؟ وت  تبارق  دیسرپ : رـصن  .دش  رکذتم  وا  اب  ار  دوخ  تبارق  دمآ و  رایـس  نب  رـصن  شیپ  يدرم  دیوگ : یم  ینئادم 
هدوسرف و کشم  نوچ  تروص  نیا  رد  تفگ : درم  نآ  تسا ، هتـسسگ  هنخر و  اب  یتبارق  تفگ : رـصن  .تسا  هدییاز  ار  وت  نم و  وناب ،

دـص رادراب و  رتش  هدام  دـص  تفگ : تسیچ ؟ تزاین  تفگ : رـصن  .دوش  یم  هدافتـسا  نآ  زا  دـننز  هعقر  ار  نآ  رگا  هک  تسا  يا  هراپ 
هب ار  نآ  ياهب  میهد  یم  نامرف  اهرتش  هدام  دروم  رد  اما  ریگب ، ار  نآ  تسا ، هدامآ  زب  دص  تفگ : رـصن  .شیاه  هلاغزب  هارمه  زب  هدام 

.دنزادرپب وت 

، تسا یتـمرح  وـت  رب  ارم  ریما  يا  تفگ : هک  تشاد  روـضح  مه  يدرم  متـشاد ، روـضح  هیبا  نب  داـیز  سلجم  رد  دـیوگ : یم  یبـعش 
فئاط رد  یتشاد  فلز  ود  يدوب و  يا  هچب  رـسپ  هک  یلاـح  رد  ار  وت  تفگ : داـیز  هب  درم  نآ  .وگب  تفگ : میوگب ؟ یهد  یم  هزاـجا 

يدنار و یم  دوخ  زا  رـس  اب  ار  يرگید  دـگل و  اب  ار  نانآ  زا  یکی  وت  دـندوب و  هدرک  هطاحا  ار  وت  اه  هچب  رـسپ  زا  یهورگ  هک  مدـید 
ات دندز ، یم  ار  وت  دندرک و  یم  ادـیپ  تصرف  هاگ  دـنتفرگ و  یم  هرانک  وت  زا  یهاگ  اهنآ  یتفرگ ، یم  زاگ  تیاهنادـند  اب  ار  يرگید 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 1581 

http://www.ghaemiyeh.com


مدیشک نوریب  ناشیا  نایم  زا  يدوب  تمالس  هک  یلاح  رد  مدناسر و  ار  دوخ  نم  .دندش  رتدنمورین  وت  زا  دش و  رتشیب  ناشرامش  هکنآ 
زاین تفگ : دایز  .منامه  نم  يرآ  تفگ : يدرم ؟ نامه  وت  ییوگ  یم  تسار  دیـسرپ : دایز  .دندوب  یمخز  یگمه  نانآ  هکنآ  لاح  و 

وا هب  تسوت  شیپ  هک  يا  هنیرز  هنیمیـس و  ره  مالغ  يا  تفگ : دوخ  مالغ  هب  دایز  .موش  زاین  یب  ییادـگ  زا  هکنیا  تفگ : تسیچ ؟ وت 
هب عوضوم  نیا  زا  سپ  .تفر  تفرگ و  ار  همه  درم  نآ  هک  دوب  هتفرگ  مهرد  رازه  راهچ  هاـجنپ و  زور  نآ  رد  تسیرگن  نوچ  هدـب و 

طقف هک  مدید  یلاح  رد  ار  وا  دنگوس  ادخ  هب  يرآ  تفگ : يا ؟ هدید  لاح  نآ  هب  یکدوک  رد  ار  دایز  یتسار  هب  ایآ  دـنتفگ : درم  نآ 
وا ود  نامه  منک  یم  نامگ  متفاتـش ، یمن  وا  يرای  هب  نم  رگا  دندوب و  هتفرگ  ار  وا  فارطا  دـندوب ، هلاغزب  ود  نوچ  هک  هچب  رـسپ  ود 

.دندوب هتشک  ار 

؟ تسیچ تفگ : .تسا  یتـمرح  قح و  وت  رب  ارم  نینمؤملا  ریما  يا  تفگ : دـمآ و  دوب  دوخ  ماـعراب  هسلج  رد  هک  هیواـعم  شیپ  يدرم 
نم دندوب ، هدید  ار  يزوریپ  ياه  هناشن  مه  نایقارع  يزیرگب و  هاگدروآ  زا  هک  دندوب  هدروآ  ار  تبسا  هک  نیفص  گنج  زور  تفگ :

طقف تخیرگ و  یمن  دوب ، وت  ياج  هب  هیواعم - ردام  هبتع -  رتخد  دـنه  رگا  دـنگوس  ادـخ  هب  متفگ  متخاس و  کـیدزن  وت  هب  ار  دوخ 
وت هب  ار  دوخ  يربهر  اهراک و  ماگل  برع  هکنآ  لاح  يزیرگ و  یم  اـجک  وت  تفریذـپ ، یم  ار  هدوتـس  یگدـنز  اـی  تمارک  اـب  گرم 
هب تدوخ  وت و  هژیو  ناـنابهگن  لاـح  نآ  رد  يدرک و  يرادـیاپ  یلو  .وگب  نخـس  مارآ  رداـم  یب  يا  یتفگ : نم  هب  وت  تسا و  هدرپس 
رب متفگ  یم  دش ، یم  رتراوتـسا  رتدـنمورین و  ملد  هچ  ره   » مدرک ظفح  ار  نآ  تیب  نیا  هک  یتسج  لثمت  يرعـش  هب  دـیدمآ و  شبنج 

هتسهآ مارآ و  مراد  یم  تسود  مه  نونکا  مه  یتفگ ، تسار  تفگ : هیواعم  .يوش » هدوسآ  یگدنز  زا  ای  یشاب  هدوتس  ات  شاب  ياج 
یم يرتشیب  بدا  رگا  تفگ : وا  هب  باطخ  هدـب و  درم  نیا  هب  مهرد  رازه  هاـجنپ  تفگ : دوخ  مـالغ  هب  هیواـعم  سپـس  .ییوگب  نخس 

.میدوزفا یم  وت  هب  تبسن  ییوکین  رب  مه  ام  یتشاد ،

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

 . يِداَْبِلل َِکلَذ  َعَم  ُلْضَْفلا  ،َو  اَْهیَلَع ِیبُْری  اَِمب  اَْهِئفاَکَف  ٌدَی  َْکَیلِإ  ْتَیِدْسُأ  اَذِإ  ،َو  اَْهنِم َنَسْحَِأب  ِّیَحَف  ٍهَّیِحَِتب  َتیِّیُح  اَذِإ 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  ماما 

شاداپ رت  نوزفا  تروص  هب  ار  نآ  دنتـسرف  وت  يارب  يا  هیده  هاگره  يوگ و  خساپ  رتهب  یتروص  هب  دنیوگ  یتیحت  وت  هب  هک  یماگنه 
.هد

زیمآ تمکح  مالک  نیا  ردص  هک  تسا  هدمآ  رداصم  باتک  رد  هنامیکح : راتفگ  دنس  .تسا . (  رگزاغآ  نآ  زا  تلیـضف  لاح  نیا  اب 
یم ناشن  هک  تسا  هدمآ  يرگید  لکـش  هب  يریون  برالا  هیاهن  مشـش  ءزج  رد  نآ  لیذ  هدش و  هتفرگ  ءاسن ) هروس   85  ) نآرق هیآ  زا 

.تسا هتشاد  رایتخا  رد  هغالبلا  جهن  زج  هب  يرگید  عبنم  دهد 

رترب شاداپ 
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یتیحت وت  هب  هک  یماگنه  :» دیامرف یم  هدرک  هراشا  یمالسا  ینآرق و  مهم  لصا  کی  هب  زیمآ  تمکح  مالک  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
زا تلیضف  لاح  نیا  اب.هد  شاداپ  رت  نوزفا  تروص  هب  ار  نآ  دنتـسرف  وت  يارب  يا  هیده  هاگره  يوگ و  خساپ  رتهب  یتروص  هب  دنیوگ 

،َو اَْـهیَلَع ِیبُْری  اَِـمب  اَْـهِئفاَکَف  ٌدَـی  َکـَْیلِإ  ْتَیِدْـسُأ  اَذِإ  ،َو  اَْـهنِم َنَسْحَأـِب  ِّیَحَف  ٍهَّیِحَِتب  َتیِّیُح  اَذِإ  ( ؛» تسا هدرک  ادـتبا  هک  تسا  یـسک  نآ 
( . يِداَْبِلل َِکلَذ  َعَم  ُلْضَْفلا 

رتهب هکلب  ، یلمع مادقا  ای  دشاب  يزیمآ  مارتحا  نخس  هاوخ  ؛ تشاذگ شاداپ  نودب  دیابن  ار  یبوخ  راک  چیه  دیوگ  یم  یمالسا  قالخا 
مکیلع مالس  » مییوگب خساپ  رد  هک  تسا  نآ  رتهب  « مکیلع مالس  » دیوگب ام  هب  یسک  رگا  ًالثم  ؛ دشاب هتـشاد  يرترب  شاداپ  هک  تسا  نآ 

ببس راک  نیا.میتسرفب  وا  يارب  رتشیب  رتهب و  هیده  بسانم  عقوم  رد  ام  دتسرفب  ام  يارب  يرصتخم  هیده  یسک  هاگ  ره  »و  هللا همحر  و 
تیوقت یـسانش  قح  یبلط و  قح  ییوج و  قح  حور  دوش و  رتشیب  زور  هب  زور  هعماج  دارفا  نایم  رد  یتسود  تبحم و  دنویپ  دوش  یم 

.دوب دهاوخ  شمارآ  اب  مأوت  رایسب  يا  هعماج  نینچ  رد  یگدنز  ددرگ و 

.دوش یم  هدید  حوضو  هب  روتسد  نیا  یلمع  ياه  هنومن  مالسا  ناگرزب  تالاح  رد 

هتسد دش و  دراو  ترـضح  نآ  رب  يزینک  مدوب  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  دزن  نم  دیوگ  یم  رابخا  نایوار  زا  یکی  هک  نیا  هلمج  زا 
: دومرف ترضح.درک  ترضح  نآ  میدقت  یلگ 

«. يدازآ ادخ  يارب  وت  یلاعَت ؛ ِهّللا  ِهْجَِول  ُّرُح  ِْتنأ  »

.درک دازآ  هشیمه  يارب  ار  زینک  نیا  لگ  هتسد  کی  يادها  ربارب  رد  ترضح  بیترت  نیا  هب 

خـساپ رد  ماما.دیدرک  دازآ  ار  وا  امـش  درادن  ینادنچ  تمیق  هک  داد  امـش  هب  لگ  هتـسد  کی  طقف  وا  مدرک  ضرع  دـیوگ  یم  يوار 
: دومرف

توالت ار  ...ٍهَّیِحَِتب » ُْمتیِّیُح  اذِإ  َو   » هفیرـش هیآ  ماـما  سپـس  «. تسا هدرک  تیبرت  ار  اـم  هنوگ  نیا  دـنوادخ  یلاـعَت ؛ ُهّللا  یَنبَّدأ  اذـکه ) »)
،ج راونـالاراحب  ) . .منک دازآ  ار  وا  هک  دوـب  نیمه  نآ  زا  رتـهب  دـیهد  شاداـپ  رتـهب  تروـص  هب  هدوـمرف  ادـخ  هک  نیا  : دوزفا دوـمرف و 

. ( 44،ص 195،ح 8

هک تسا  نیا  ببـس  هب  هدرک  ادتبا  هک  تسا  یـسک  ِنآ  زا  تلیـضف  يرترب و  : دیامرف یم  زیمآ  تمکح  مالک  نیا  لیذ  رد  ماما  هک  نیا 
هدرک یکین  هب  مادقا  دوشب  وا  هب  یتمدخ  هک  نیا  نودب  لوا  صخش  هک  یلاح  رد  دراد  لمع  شاداپ  هبنج  دنک  يراکره  مود  صخش 

.دراد يرترب  یمود  رب  لوا  صخش  نیاربانب  ، تسا هتشادن  شاداپ  هبنج  ًاقلطم  و 

: دومرف هک  میناوخ  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  نیسح  ماما  زا  یثیدح  رد  لیلد  نیمه  هب 

تسا یسک  زا  نآ  هنسح  هن  تصش و  هک  دراد  هنسح  داتفه  مالس  ِداّرِلل ؛ ٌهَدِحاو  يدَْتبُْمِلل َو  َنوُّتِـس  َنوُعِْـست َو  ُهَنَـسَح  َنوُْعبَـس  مالَّسِلل  »
.( ،ج 75،ص 120،ح 17 نامه «. ) . دیوگ یم  خساپ  هک  یسک  نآ  زا  هنسح  کی  هدرک و  مالس  هک 
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.تسا هدش  لقن  لئاسولا  كردتسم  راونالا و  راحب  رد  زین  نانمؤمریما  زا  ثیدح  نیا 

هتخاس راکشآ  دوخ  يارب  زین  ار  يرگید  یقالخا  تلیضف  کی  دنک  یم  کین  راک  ای  تیحت  مالـس و  هب  ادتبا  هک  یـسک  نیا  رب  هفاضا 
.دنک یم  یسانش  قح  هک  نیا  ءزج  درادن  یصاخ  عضاوت  هدنیوگ  خساپ  هک  یلاح  رد  تسا  ینید  ردارب  ربارب  رد  عضاوت  هلأسم  نآ  و 

جهن حرـش  نینچمه  هینغم و  مثیم و  نبا  يا و  هرمک  موـحرم  هغـالبلا  جـهن  حرـش  رد  زیمآ  تمکح  مـالک  نیا  لـصا  هک  نـیا  بـجع 
.تسا هدماین  اجنیا  رد  يرتشوش  موحرم  هغالبلا 

يرگید يوـس  هـب  تـسد  ندرک  زارد  ینعم  هـب  لـصا  رد  « ورــس » نزو رب  « وْدـَـس » هداــم زا  ْتَیِدـْـسُأ »  » هژاو هـک  تـسا  تـقد  ناــیاش 
شـشخب زا  هیانک  هلمج  نیا  دش و  زارد  وت  يوس  هب  یتسد  هک  تسا  نیا  شموهفم  ماما  مالک  رد  ٌدَی » َْکَیلإ  ْتَیِدْـسُأ   » نیاربانب ، تسا

.تسا هیده  يادها  و 

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said: “If you are met with a greeting, give a better greeting in
return. If a helping hand is extended to you, do a better favor in return, although the

.credit will remain with the one who was the first

تعافش دوس  رد  : 63 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ِِبلاّطلا ُحاَنَج  ُعیِفّشلا  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

 . تسا هدننک  تساوخ  رد  رپ  لاب و  نانوچ  هدننک  تعافش  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 

يدیهش

.تسا رپ  نوچمه - ار - هدنهاوخ  درمیاپ ،

یلیبدرا
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بلاطمب ار  وا  دناسر  یم  تسبلاط  لاب  هاوخ  تعافش 

یتیآ

.هدنرپ يارب  تسا  لاب  نانوچ  تسا ، يزیچ  بلاط  هک  یسک  يارب  هدننک ، تعافش  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . تسا هاوخ  تعافش  لاب  رپ و  هدننک  تعافش  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

مثیم نبا 

نوچمه هطـساو  صخـش  هک  ور  نآ  زا  ار  حانج  هملک  تسا .) یتجاح  یپ  رد  هک  تسا  یـسک  لاب  رپ و  هلزنم  هب  راک  رد  هطـساو ي  )
.تسا هدروآ  هراعتسا  دشاب ، یم  دوخ  دوصقم  هب  بلاط ، ندیسر  هلیسو ي  هدنرپ  لاب 

دیدحلا یبا 

 . ِِبلاَّطلا ُحاَنَج  ُعیِفَّشلا  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

.ءاش ام  هیبن  ناسل  یلع  هللا  یضقی  اورجؤت و  یلإ  اوعفشا  اعوفرم  ثیدحلا  یف  ءاج 

.نیعفاشلا نانتما  هرارم  کعرجأ  مل  ینأ  کنع  يوفع  نم  كدنع  ادی  مظعأ  نإ  هنع  افع  امل  يدهملا  نب  میهاربإل  نومأملا  لاق  و 

.حادقلا زوف  رظتنی  ضیفملا  فک  نم  حاجنلا و  ران  يروت  عیفشلا  دنزب  ریکمشو  نب  سوباق  مالک  نم  و 

هفرعمب یلدأ  کتدصق ال  ینإ  هسفنل  یندشنأف  هجاح  یف  یب  عفشتسی  لجر  یناتأ  دربملا  لاق 

.بحأ ام  هل  تغلب  یتح  هرمأب  تمق  هل و  تعفشف  لاق 

مل نم  هلثم  دارملا و  غولب  یلإ  هنم  برقأ  نامرحلا  یلإ  ناک  هبابسأ و  يوق  تهو  هلئاسو  هعیفـش و  نع  هسفنب  نغتـسی  مل  نم  رهمجرزب 
.ینوفرعی نأ  مهدنع  اعیفش  یبسح  نإف  كولملا  ترز  اذإ  هلثم  هئاعفش و  حدمب  ظحی  مل  هبانتجا  یف  هؤادوأ  بغری 

اوناک نإ  مهجرخی و  قحلاف  لطاب  یف  اوسبح  ءالؤه  ناک  نإ  ریمألا  هللا  حلـصأ  لاقف  مهـسبح  موق  یف  ریبزلا  نب  بعـصم  فنحألا  ملک 
.مهجارخإب رمأف  مهعسی  وفعلاف  قح  یف  اوسبح 
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.عفاشب نوکی  دو  یف  ریخ  الف  هعافش  الإ  کفطعت  مل  تنأ  اذإ  رخآ 

هؤاطع هیلإ  لصی  امایأ ال  هبابب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یلوم  نارقـش  دلو  نم  ینارقـشلا  ماقأ  روصنملا و  مایأ  یف  ءاطعلا  جرخ 
ءاطع جرخ و  روصنملا و  یلإ  ایناث  لخد  مث  هب  بحرف  هتجاح  هل  رکذف  هیلإ  ینارقـشلا  ماقف  روصنملا  دنع  نم  دـمحم  نب  رفعج  جرخف 

نم حیبقلا  نإ  انم و  کناکمل  نسحأ  کنم  هنإ  نسح و  دحأ  لک  نم  نسحلا  نإ  نارقش  ای  لاق  مث  همک  یف  هبصف  همک  یف  ینارقـشلا 
 . هلاق ام  سانلا  نسحتساف  انم  کناکمل  حبقأ  کنم  وه  حیبق و  دحأ  لک 

هتفرعم عم  همرکأ  هب و  بحر  فیک  هتبلط و  زاجنتسا  یف  یعسلا  نسحأ  فیک  رظناف  اولاق  بارش  بحاص  ناک  ینارقـشلا  نأل  کلذ  و 
.ءایبنألا قالخأ  نم  الإ  وه  ام  يرشخمزلا و  لاق  ضیرعتلا  هجو  یلع  رکنملا  نع  هاهن  هظعو و  فیک  هلاحب و 

هیانعلا هقثلا و  نیب  هلماح  عیضی  نل  هیلإ و  بتک  نمب  قثاو  هل  بتک  نمب  نتعم  باتک  اذه  یباتک  لجرل  هعافـش  دیمح  نب  دیعـس  بتک 
.هللا ءاش  نإ 

بیطلا وبأ 

هسفنف هیلإ  جاح  تضرع  اذإ 

. ( 2:243 هناوید (  عفشم  عیفش  اهیف  هسفن  یلإ 

یف هیلإ  نوعزفی  روصنملا  دـنع  هردـق  مظعل  سانلا  ناک  سابعلا و  نب  هللا  دـیبع  نب  رفعج  نب  دـمحم  هثداـحمب  اـبجعم  روصنملا  ناـک 
هنع یل  ربص  هنإ ال  لاـق  هیف و  عیبرلا  ثداـحف  هسفن  هتعبتت  مث  هدـم  هبجحف  روصنملا  یلع  کـلذ  لـقثف  تاـجاحلا  ءاـضق  تاعافـشلا و 

شیرق و نم  موق  هل  فقو  مث  عفشی  امایأ ال  ثکمف  معن  لاقف  عیبرلا  هملکف  دوعی  الأ  طرتشأ  انأ  عیبرلا  لاقف  هتاعافش  ترکذ  دق  ینکل 
لوبق متیبأ  ذإ  امأ  لاقف  هولأس  هیلإ و  اوعرـضف  هصقلا  مهیلع  صقف  مهعاـقر  ذـخأی  نأ  هولأـسف  روصنملا  راد  دـیری  وه  عاـقرب و  مهریغ 

فرـشی ءارـضخلا  یف  وه  روصنملا و  یلع  لخد  همک و  یف  اهوفذقف  یمک  یف  اهولعجاف  اومله  نکل  مکنم و  اهـضبقأ  ینإف ال  رذـعلا 
امیف کل  هللا  كرابف  نینمؤملا  ریمأ  ای  یلب  لاق  اهنـسح  یلإ  يرت  ام  هل أ  لاقف  عایـضلا  نیتاسبلا و  نیب  اهلوح  ام  مالـسلا و  هنیدـم  یلع 

نسحأ نصحأ و ال  مایألا  فلاس  یف  مجعلا  مالسإلا و ال  هلود  یف  برعلا  تنب  امف  كاطعأ  امیف  کیلع  هتمعن  مامتإب  كأنه  كاتآ و 
عایض ثالث  کنیع  یف  اهنسحن  لاق  کحـضف و  هعیـض  اهیف  یل  سیل  لاق  یه  ام  لاق  هلـصخ  ینیع  یف  اهتجمـس  نکل  کتنیدم و  نم 

تلعج هیـضام و  نم  رثکأ  كرمع  یقاب  هللا  لعجف  رداصملا  میرک  دراوملا  فیرـش  نینمؤملا  ریمأ  اـی  هللا  تنأ و  لاـقف  اـهکتعطقأ  دـق 
لاـقف هثیدـح  یلإ  دوعی  مث  تائـساخ  نعجرا  لوقی  اـهیلإ و  تفتلی  وه  روصنملل و  هباـطخ  همـالک و  ءاـنثأ  یف  هیمک  نم  ردـبت  عاـقرلا 

هللا دـبع  لوقب  لثمت  مث  امرک  الإ  ریخلا  ملعم  نبا  ای  تیبأ  لاقف  کحـضف  هملعأف  اهربخ  ینتملعأ  کیلع أ ال  یقحب  هذـه  اـم  روصنملا 
تلمک انباسحأ  نإ  انسل و  بلاط  یبأ  نب  رفعج  نب  هللا  دبع  نب  هیواعم  نب 

.اهباحصأ بلط  امب  اهلک  اهیف  عقو  اهحفصت و  اهذخأ و  مث 

.تحبرأ تحبر و  دق  هدنع و  نم  تجرخف  رفعج  نب  دمحم  لاق 
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هرمأ یف  لعفأس  تعطأ و  تعمـس و  دق  هل  لاقف  نالف  رمأ  یف  هللا  کحلـصأ  کیلإ  عفـشأ  انأ  ناقاخ  نب  ییحی  نب  هللا  دبعل  دربملا  لاق 
انیلإ ادمتعم  راس  راج  ریهز و  لاق  امک  كءاقب  هللا  لاطأ  تنأ  دربملا  لاق  هلف  هدایز  نم  ناک  ام  یلعف و  صقن  نم  ناک  امف  اذک 

عفاشب یلإ  يدسأ  أرما  نإ  لبعد و  لاق  و 

.عیفش هادغلا  یلیل  یلإ  یل  لهف  یب  نوعفشتسی  سانلا  ینمز و  یضم  رخآ 

هعافشب تلسرأ  یلیل  تئبن  رخآ و 

.حجنی هفیلخلا  دنع  هل  اعیفش  دلاخ  نب  ییحی  نب  لضفلا  نکی  نم  رخآ و 

.هلام نم  اهنأکف  ههاج  نم  هعینص  کیلإ  يدسأ  ؤرما  اذإ  رخآ و 

.كؤاطع هیف  هیانع  تلذب  نإ  كریغ  ءاطع  رخآلا و  لوق  لثم  اذه  و 

هنإ رمألا  یف  كاعستسا  يذلا  مانی  یمورلا  نبا 

یناشاک

نوچ رعش : بلاطم  هب  ار  وا  دناسر  یم  هک  رابتعا  نیا  هب  تسا  بلاط  لاب  هاوخ ، تعافـش  بلاطلا ) حانج  عیفـشلا  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
رپ لاب و  نوچ  ار  دنمتجاح  هاوخ  تعافش  دش  رفظ  دوخ  دارم  رب  رپ  یب  غرم  دباین 

یلمآ

ینیوزق

.دیاشگب دارم  دیص  رب  لاب  دیامن و  زاورپ  وا  ددم  هب  هک  دشاب  تجاح  بحاص  لاب  رپ و  رگتعافش 

یجیهال

زاورپ يارب  زا  تسا  رپ  دننام  تجاح  هدننک ي  تعافـش  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .بلاطلا » حانج  عیفـشلا  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
.شتجاح هب  دسر  یم  وا  تعافش  هب  هک  اریز  دنمتجاح ، ندرک 

ییوخ

، عیفشلا هلیسوب  هدصق  ام  وحن  ریطی  هل  عوفـشملا  ناکف  هل ، عوفـشملا  هجاح  حاجنا  یف  دارملا  دنع  هاج  هل  نم  طسوت  هعافـشلا  ینعملا :
.تجاح هدنیوج ي  يارب  تسا  رپ  نوچ  عیفش  هطساو و  همجرتلا : .رئاطلا  حانجب  ههبشف 

يرتشوش
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نم و  یکمربلا : لضف  یف  لیق  .تابلطلا و  حـیتافم  تاعافـشلا  اولاق : هفلتخم ) تاعوضوم  یف  نوتـسلا - لـصفلا  : ) مالـسلا هیلع  لاـق  و 
وه و رسخف  ناطلـسلا  ماعط  نم  هبعـشل  خا  يرتشا  دادغب :) خیرات   ) یف حجنی و  هفیلخلا  دنع  هل  اعیفـش  دلاخ  نب  ییحی  نب  لضفلا  نکی 
هداتق و یندـشنا  يدـهملل : لاق  هیلع  لخد  املف  هیف ، هملکیل  يدـهملا  یلا  هبعـش  جرخف  هتـصحب ، رانید  فالآ  هتـسب  سبحف  هواـکرش ،

میرک ءایحلا  کتمیـش  نا  كوایح  ینافک  دق  ما  یتجاح  رکذاا  ناعدج : نب  هلللا  دـبعل  هلوقی  تلـصلا  یبا  نب  هیمال  برح  نب  كامس 
اهانفرع و دق  اهرکذت  ال  ال ، لاقف : ءامس  مهل  تنا  میتونب و  اهتنب  همرکم  ضرا  کضراف  ءاسم  میرکلا و ال  قلخلا  نع  حابـص  هلطعی  ال 

حورخلا دیرا  لاق : اموی و  ینءاجف  قیدص  یل  ناک  ءانیعلاوبا : لاق  مجعملا  یف  و  اذـه ، .ائیـش  هومزلت  هاخا ال  هیلا  اوعفرا  کل ، اهانیـضق 
یل ذخات  نا  بحاف  کقیدص  وه  ظحاجلا و  یل  لیقف  هقیدص  نع  تلاس  دـق  هلیـسو و  هیلا  یعم  نوکی  نا  تببحا  لماعلا و  نالف  یلا 

ال لاقف : .اذک  اذک و  یه  هجاح و  یئاقدصا  ضعبل  قحلل و  ایضاق  املـسم و  کتئج  هل  تلقف  ظحاجلا  یلا  ترـصف  هیانعلاب ، هیلا  هباتک 
اذه هجو  ینبال : تلقف  باتکلاب ، یلا  هجو  دغ ، یف  ناک  املف  باتکلاب ، کیلا  تهجو  دغ  یف  ناک  اذا  هثداحملا و  نع  هعاسلا  انلغـشت 

باتکلا اذـه  باتکلا : یف  اذاف  لعفف  هیف ، ام  رظنن  هضفن و  نا  یغبنیف  روغلا  دـیعب  ظحاجلا  نا  یل : لاقف  .هتجاح  هیفف  نالف  یلا  باتکلا 
و كدمحا ، مل  هتجاح  تیـضق  هفلتخم ) تاعوضوم  یف  نوتـسلا - لصفلا   ) ناف هقح ، بجوا  نم ال  هیف  ینملک  دـق  هفرعا و  نم ال  عم 
وا تلقف  باتکلا ، یف  ام  ترکنا  کنا  تملع  دـق  لاقف : ظحاجلا  یلا  يروف  نم  تیـضم  باـتکلا  تارق  اـملف  .کـممذا  مل  هتددر  نا 
ام کعبطب و  ملعا  ادـحا  تیار  ام  هللا  ـالا  هلا  ـال  تلقف : هب ، ینتعا  نم  یف  لـجرلا  نیب  ینیب و  همـالع  هذـهال  لاـقف  هرکن ، عضوم  سیل 

تلقف .هجاح  هلاسی  نم  ما  هبحق و  فالآ  هرشع  یف  فالآ  هرشع  ظحاجلا  ما  لاق : باتکلا  اذه  ارق  امل  هنا  لجرلا ، اذه  نم  هیلع  تلبج 
.ظحاجلا کحضف  .هرکشا  نم  یف  همالع  هذه  لاقف : .انقیدص  متشت  اذه  ای  هل :

هینغم

و هبوتلا ، هللا  دـنع  عیفـش  مظعا  ..رئاـطلا و  یلا  هبـسنلاب  حاـنجلاک  اـمامت  هبلطم ، یلا  بلاـطلا  لـصوی  عیفـشلا  نا  وه  و  حـضاو ، ینعملا 
يذلا تنا  میرکلا : لاق  الجر  نا  تارق  ام  هلمج  نم  تارق  .هبر و  دبعلا و  نیب  مالـسالا - نید  یف  هطـساو - و ال  یلاعت ، هیلا  هب  لسوتلا 

اذه سان  دنع  عیفشلا  اما  ..میرک  داوج  لک  اذکه  و  هتجاح ..) یـضق  انیلا و  انب  لسوت  نمب  ابحرم  : ) هل لاقف  .یـضم  امیف  یلا  تنـسحا 
.هنایخلا هوشرلا و  قافنلا و  وهف  نامزلا 

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

هک هدنرپ  يارب   ) تسا لاب  دننام ) يرگید  زا   ) هدننک تساوخرد  يارب  رگشهاوخ  تسا : هدومرف  تعافش ) دوس  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
(. دبای یم  تسد  دوخ  تجاح  هب  نآ  ببس  هب 

ینامز

دنراد هشقن  ریبدـت و  رکف ، هکنانآ  تسا ، یعامتجا  گرزب  تامدـخ  زا  یکی  ناشتالکـشم  لح  مدرم و  روما  رد  تعافـش  تطاسو و 
هکنانآ دنروآرب و  ار  ناسنا  تجاح  دنناوت  یمن  اه  هطساو  تاقوا  زا  اسب  هچ  نوچ  دننکن  ادیپ  عیفـش  هطـساو و  هب  زاین  دننک  یم  یعس 
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دالوا زا  هک   ) ینارقـش دننک : تمدخ  کمک و  نمـشد  تسود و  هب  تبـسن  دننک  یم  یعـس  دـنا  هدرک  هعماج  تمدـخ  فقو  ار  دوخ 
يدرم وا  .دریگب  یکمک  اـت  دوب  هداتـسیا  یقیناود  روصنم  هناـخ  رد  رب  يزور  دوب ) هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  مـالغ  نارقش 

تفر ترضح  شیپ  ینارقش  دمآ  نوریب  روصنم  هناخ  زا  تخانـش و  یم  ار  وا  هک  مالـسلا ) هیلع   ) قداص رفعج  ماما  .دوب  راوخ  بارش 
تشگزاـب و روصنم  هناـخ  هب  شراـک  ماـجنا  يارب  درک و  مارتحا  ینارقـش  زا  مالـسلا ) هیلع   ) قداـص ماـما  .تساوخ  کـمک  يو  زا  و 

دحا لک  نم  نسحلا  نا  نارقشای  دومرف : سپـس  تشاذگ  ینارقـش  نیتسآ  رد  هدمآ  نوریب  داهن و  دوخ  نیتسآ  رد  هتفرگ  ار  وا  ياطع 
بوخ یـسک  ره  زا  بوخ  راک  انم : کناکمل  حبقا  کنم  وه  حیبق و  دحا  لک  نم  حیبقلا  نا  انم و  کناکمل  نسحا  کنم  هنا  نسح و 
مدرم .يراد  تبـسن  ام  اب  نوچ  تسا  رتدـب  وت  زا  تسا و  دـب  سک  ره  زا  دـب  راک  یبوسنم و  ام  هب  نوچ  تسا  رت  بوخ  وت  زا  تسا و 

ار وا  هراـشا  روطب  دروآ و  یمرب  ار  شزاـین  دـنک و  یم  مارتـحا  وا  زا  هنوگچ  تسا  هاـگآ  ینارقـش  عضو  زا  هک  نیا  اـب  دـنیبب  دـنتفگ :
( .تسا ناربمایپ  قالخا  زا  طقف  شور  نیا  : ) دسیون یم  تسا  تنس  ياملع  زا  هک  يرشخمز  .دنک  یم  هظعوم 

يزاریش دمحم  دیس 

، هحانجب ریطی  يذلا  رئاطلاک  ناک  هنم ، بولطملا  یلا  عیفشب  هعم  بهذ  و  ائیش ، بلط  نمف  بلاطلا ) حانج  عیفشلا  : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
.هجاحلا ضقت  مل  نایحالا  نم  ریثک  یف  عیفشلا  ول ال  و  رئاطلا ، ضهن  امل  حانجلا  الوا  هناف 

يوسوم

وه عیفـشلا  حرـشلا : .رئاطلا  هب  ریطی  ام  حانجلا : هجاح …  ءاضق  یف  طسوتلا  یلوتی  يذلا  ءاعفـش  عمج  جوزلا  ددعلا : نم  عیفـشلا  هغللا :
نوکی نا  یغبنی  اذـل  هدـنع و  عوفـشملا  یلا  هتجاح  لـصوی  هنـال  حاـنجلاب  هنع  ربع  کـل و  اهیـضقی  نم  یلا  کـتجاحب  یعـسی  يذـلا 

 … کتجاح یضقی  نا  عیطتسی  رمالاب و  ضهنی  یک  ایوق  عیفشلا - حانجلا -

یناقلاط

« .تسا هدننک  بلط  رپ  لاب و  هدننک  تعافش  »

رب ار  شربمایپ  راتفگ  زا  دهاوخ  ار  هچ  ره  دنوادخ  و  دیوش ، هداد  يرتشیب  شاداپ  ات  دیروآ  عیفـش  ارم   » تسا هدمآ  عوفرم  ثیدح  رد 
« .دروآ یم 

نیا وت ، زا  نم  ندرک  وفع  رد  وت  رب  نم  تمعن  نیرتگرزب  نیرتهب و  تفگ : درک ، وفع  ار  وا  هک  یماگنه  يدـهم  نب  میهاربا  هب  نومأم 
.مدیناشچن وت  هب  ار  نآ  یخلت  مدرک و  تحار  ناعیفش  زا  ندیشک  تنم  زا  ار  وت  هک  تسا 

هدنشخب تسد  زا  دوش و  یم  هتخورفا  رب  يراگتـسر  غارچ  عیفـش  هنز  شتآ  اب  تسا : هتفگ  هک  تسا  ریگمـشو  نب  سوباق  نانخـس  زا 
.دور یم  فادها  هب  ندیسر  ندمآ و  رب  راظتنا 

ار ریما  راک  يادخ  تشاد : راهظا  نینچ  تفگ و  نخـس  دوب  هدرک  ینادـنز  ار  ناشیا  هک  یهورگ  دروم  رد  ریبز  نب  بعـصم  اب  فنحا 
هدش ینادنز  قح  هب  رگا  دروآ و  دهاوخ  نوریب  نادنز  زا  ار  ناشیا  قح  دنا ، هدش  ینادنز  قحان  هب  هورگ  نیا  رگا  دراد ، حالـص  نیرق 
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.داد ناشیا  يدازآ  هب  نامرف  بعصم  .دریگ  ورف  ار  نانآ  دیاب  وفع  دنا ،

هب هک  یتدوم  یتسود و  رد  نادـب  دراد ، او  ینابرهم  هب  ار  وت  تعافـش  طـقف  هک  یـشاب  ناـنچ  هاـگ  ره  : » تسا هدورـس  نینچ  يرعاـش 
« .تسین يریخ  دشاب ، هتسباو  تعافش 

هدرک دازآ  هدرب  نارقش  ناگداز  دنزرف  زا  هک  ینارقـش  هب  فورعم  يدرم  دش  یم  تخادرپ  يررقم  وا  خاک  رد  رب  روصنم  راگزور  هب 
دمحم نب  رفعج  ار  اضق  .دـش  یمن  تخادرپ  وا  يررقم  داتـسیا و  یم  خاک  رد  رب  زور  دـنچ  دوب ، مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ 

دماشوخ وا  هب  دـمحم  نب  رفعج  .تشاد  هضرع  ناشیا  هب  ار  دوخ  زاین  تساخرب و  ینارقـش  دـمآ ، نوریب  روصنم  شیپ  زا  مالّـسلا  هیلع 
دـناشفا و ینارقـش  نیتـسآ  رب  تشاد و  نیتـسآ  رد  ار  وا  يررقم  هک  دـمآ  نوریب  یلاـح  رد  تشگرب و  روصنم  شیپ  هراـبود  تفگ و 

راک و  تسا ، رت  هدیدنسپ  ام  هب  وت  یگتسویپ  ببس  هب  وت  زا  تسا و  هدیدنسپ  یـسک  ره  زا  کین  راک  ینارقـش  يا  دومرف : وا  هب  سپس 
رایـسب ار  مالـسلا ) هیلع   ) دمحم نب  رفعج  نخـس  مدرم  .رت  هدیهوکن  ببـس  نامه  هب  وت  زا  تسا و  رت  هدیهوکن  سک  ره  زا  هدـیهوکن 

لاح نیع  رد  دمحم  نب  رفعج  هنوگچ  هک  دیرگنب  دنا : هتفگ  مدرم  .درک  یم  یـشون  هداب  ینارقـش  هک  دوب  ببـس  نادب  نیا  دندوتس و 
دنپ و ار  وا  وا ، نتـشاد  یمارگ  اب  تسا و  هدرک  شـشوک  وا  زاین  ندروآ  رب  يارب  هدیزرو و  تبحم  وا  راک  زا  عالطا  اب  ینارقـش  هب  هک 

هنوگ نیا  تسا : هتفگ  يرـشخمز  .ضیرعت  تروص  هب  هکلب  حیرـصت  تروـص  هب  هن  مه  نآ  تسا ، هدرک  رکنم  زا  یهن  هداد و  زردـنا 
.تسا ناربمایپ  قالخا  زا  راتفر 

شرافـس هک  یـسک  هب  تبـسن  تیانع  هب  هجوت  اب  نم  همان  نیا  دروآ : نینچ  نآ  رد  تشون و  يا  هیـصوت  يدرم  يارب  دیمح  نب  دـیعس 
ان همان  نیا  لماح  ادـخ  تساوخ  هب  زگره  تسا و  هدـمآ  مهارف  تسا ، هدـش  هیـصوت  وا  هب  هک  یـسک  فطل  هب  دامتعا  اب  تسا و  هدـش 

.دوش یمن  هابت  دیما و 

: روصنم رفعج و  نب  دمحم 

، روصنم رظن  رد  وا  يردقنارگ  ببس  هب  مه  مدرم  .دوب  سابع  نب  هللا  دیبع  نب  رفعج  نب  دمحم  اب  يوگتفگ  ترشاعم و  هتفیـش  روصنم 
وا نتفریذپ  زا  یتدـم  دـمآ و  نارگ  روصنم  رب  راک  نیا  دـندش ، یم  لسوتم  وا  هب  دوخ  ياهزاین  ندـمآ  رب  دروم  رد  وا  تعافـش  يارب 
وا رادـید  زا  ارم  تفگ : درک و  وگتفگ  هراب  نآ  رد  دوخ - ریزو  عیبر -  اـب  درک و  ار  وا  ياوه  شلد  ماـجنا  رـس  یلو  درک  يراد  دوخ 

تعافـش رگید  هک  منک  یم  طرـش  وا  اـب  نم  تفگ : عـیبر  .مروآ  یم  داـی  هب  ار  وا  ياهتعافـش  هک  منک  هچ  یلو  تسین  هراـچ  ربـص و 
هناخ هب  نتفر  گنهآ  هک  يزور  .درکن  تعافـش  وا  تشذگ و  یتدم  .تفریذپ  دمحم  درک و  وگتفگ  رفعج  نب  دمحم  اب  عیبر  دـنکن ،

وا .دریگب  ار  ناشیا  ياه  همان  دنتـساوخ  وا  زا  دنداتـسیا و  شهار  رـس  رب  ییاه  همان  اب  نارگید  شیرق و  زا  یهورگ  تشاد ، ار  روصنم 
نم دیریذپ  یمن  ار  رذع  امش  هک  کنیا  تفگ : دمحم  .دنتساوخ  وا  زا  رارصا  اب  دندرک و  عرضت  نانآ  تفگ ، ناشیا  يارب  ار  ناتـساد 

.تفر روصنم  شیپ  دـمحم  .دـندرک  نانچ  ناـنآ  دـیهن و  نم  نیتسآ  رد  ار  اـهنآ  ناـتدوخ  دـییایب و  یلو  مریگ ، یمن  امـش  زا  ار  اـهنآ 
.درک یم  تکرح  نآ  زبس  رـس  تاعطق  اهغاب و  نایم  دوب ، دادـغب - مالـسلا -  هنیدـم  هب  فرـشم  هک  دوخ  يارـضخ  خاک  نایم  روصنم 

یگدـنخرف تکرب و  وت  هب  دـنوادخ  نینمؤملا ، ریما  يا  يرآ  تفگ : ینیب  یم  ار  خاک  نیا  ییابیز  تفگ : رفعج  نب  دـمحم  هب  روصنم 
نیا هب  يرهـش  هتـشذگ ، ناراگزور  هب  مجع  مالـسا و  تموکح  لوط  رد  برع  داـنک ، ماـمت  وت  رب  ار  شیوخ  ياـهتمعن  همه  داـهد و 

ینیمز هعطق  نآ  رد  ارم  تفگ : یبیع ؟ هچ  تفگ : روصنم  .دراد  کچوک  بیع  کی  نم  رظن  رد  یلو  دـنا  هتخاسن  يراوتـسا  یبوخ و 
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ریما يا  تفگ : دـمحم  .مدیـشخب  وـت  هب  ار  نیمز  هـعطق  هـس  مـینک ، یم  هتـسارآ  ترظن  رد  ار  نآ  تـفگ : دـیدنخ و  روـصنم  تـسین ،
رارق تسا  هتـشذگ  هچنآ  زا  شیب  ار  ترمع  هدـنام  یقاب  دـنوادخ  يراوگرزب ، فیرـش و  تهج  ره  زا  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  نینمؤملا 

یم درک و  یم  اهنآ  هب  یهاگن  وا  دـش و  یم  رهاظ  وا  نیتسآ  نایم  زا  یهاـگ  اـه  هماـن  نآ  روصنم  اـب  دـمحم  يوگتفگ  نمـض  .دـهد 
قح هب  ار  وت  تسیچ و  عوضوم  تفگ : روصنم  .تخادرپ  یم  روصنم  اب  وگتفگ  هب  هرابود  دـیدرگرب و  دوخ  ياج  رب  شوماـخ  تفگ :

رـسپ يا  تفگ  دـیدنخ و  روـصنم  .تفگ  وا  هب  ار  عوـضوم  دـمحم  ییوـگب ، نم  هب  ار  ناتـساد  هـک  مـهد  یم  دـنگوس  وـت  رب  مدوـخ 
نب هللا  دـبع  نب  هیواـعم  نب  هللا  دـبع  تاـیبا  نیا  هب  سپـس  يریذـپ و  یمن  ار  يزیچ  يراوگرزب  مرک و  زج  وت  یکین  ریخ و  راـگزومآ 

بـسن بسح و  رب  هک  زور  نآ  دابم  یلو  تسا  لماک  اـم  بسح  راـبت و  دـنچ  ره  : » تسا هتفگ  هک  تسج  لـثمت  بلاـط  یبا  نب  رفعج 
تفرگ ار  اه  همان  نآ  روصنم  .مینک » راتفر  میزاسب و  دندرک ، راتفر  دنتخاس و  ام  ناکاین  هک  هنوگ  نامه  دیاب  مه  ام  مینک ، هیکت  دوخ 

روـصنم شیپ  زا  تسا : هتفگ  یم  رفعج  نب  دـمحم  .دوـش  هدروآ  رب  هماـن  بحاـص  زاـین  هک  درک  عـیقوت  همه  رب  تسیرگن و  ار  همه  و 
.مدناسر دوس  مه  مدرب و  دوس  مه  هک  یلاح  رد  مدمآ ، نوریب 

.منک یم  تعافـش  وت  شیپ  سک  نالف  هراب  رد  نم  درادب  حالـص  نیرق  ار  وت  راک  يادخ  تفگ : ناقاخ  نب  ییحی  نب  هللا  دبع  هب  دربم 
ره تسا و  نم  هدهع  رب  یتساک  ره  درک ، مهاوخ  راتفر  نینچ  وا  راک  دروم  رد  منک و  یم  تعاطا  مدینـش و  تفگ : ییحی  نب  هللا  دبع 
يا هدنهانپ  : » تسا هتفگ  ریهز  هک  ینانچ  وت  هک  درادب  ینالوط  ار  ترمع  دنوادخ  تفگ : دربم  .دوب  دـهاوخ  وا  يارب  دـش  هک  ینوزفا 

تسام و هدـهع  رب  وا  یتساک  دـنام ، تمالـس  هب  میدرک و  تنامـض  وا  يارب  ام  تسا ، هدروآ  ار  وا  دـیما  میب و  دـمآ ، اـم  يوس  هب  هک 
.تسا هدروآ  دهاش  ینعم  نیا  رد  مه  ار  يرگید  تایبا  سپس  دیدحلا  یبا  نبا  .تسوا » نآ  زا  ینوزفا 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

 . ِِبلاَّطلا ُحاَنَج  ُعیِفَّشلا 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  ماما 

یـضر دّیـس  زا  شیپ  هک  ظحاج  تسا  هدمآ  رداصم  باتک  رد  هنامیکح : راتفگ  دنـس  .تسا . (  هدننک  بلط  ِرَپ  لاب و  هدننک  تعافش 
جهن رداصم  ) .دـنا هدرک  لـقن  ار  نآ  يداـیز  هدـع  یـضر  دّیـس  زا  دـعب  تسا و  هدروآ  ار  نآ  هراـتخملا  هئاـملا  باـتک  رد  هتـسیز  یم 

(. ( ،ج 4،ص 53 هغالبلا

هدننک تعافش  شقن 

: دیامرف یم  هدرک  تعافش  تیمها  هب  هراشا  انعمرپ  هاتوک و  هلمج  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

( . ِِبلاَّطلا ُحاَنَج  ُعیِفَّشلا  ( ؛» تسا هدننک  بلط  ِرَپ  لاب و  هدننک  تعافش  »

رت فیعض  تادوجوم  هب  ناهج  نیا  رت  يوق  تادوجوم  هک  تسا  نآ  ینیوکت  تعافش  ؛ یعیرشت ینیوکت و  : تسا هنوگ  ود  رب  تعافش 
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هب تبـسن  نیوکت  ملاع  رد  تعافـش  یعون  میـسن  شزو  ناراب و  شزیر  ، باـتفآ شباـت  ، دـننک کـمک  ّومن  لـماکت و  شرورپ و  يارب 
رد یعیـسو  هنماد  تعافـش  هنوگ  نیا.دـنک  یم  تعافـش  ناتخرد  ناهایگ و  دروم  رد  دوخ  ّدـح  رد  زین  نابغاب.تسا  ناهایگ  شرورپ 

.دراد یتسه  ناهج 

اهنآ هدرک  کمک  ار  هار  رد  هدناماو  هانگ و  هب  هدولآ  فیعض و  دارفا  دنرت  برقم  ادخ  هاگرد  رد  هک  ییاه  ناسنا  زین  عیرشت  ملاع  رد 
.دناسر یم  تداعس  لزنمرس  هب  ار 

هب هنرگو  دشاب  هتـشاد  دوجو  مزال  تقایل  تیلباق و  هدنوش  تعافـش  رد  هک  دوش  یم  عقاو  رثؤم  یماگنه  تعافـش  عون  ود  ره  نیقی  هب 
ار دوخ  هطبار  هک  یناسنا  نینچمه  دیور و  یمن  نآ  زا  یهایگ  دزوب  میـسن  درابب و  ناراب  دباتب و  باتفآ  ردق  ره  هایگ  دـساف  هناد  کی 

.تشاد دهاوخن  وا  لاح  هب  یعفن  ناعفاش  تعافش  هدرک  عطق  یلک  هب  ناعیفش  اب 

نامه ، تسا یلقن  یلقع و  مّلسم  تیعقاو  تسا  هدننک  بلط  رپ  لاب و  هدننک  تعافـش  : دیامرف یم  الاب  هنامیکح  راتفگ  رد  ماما  هک  نیا 
نامسآ رد  زاورپ  تعافش  رپ  لاب و  یب  زین  ناگدننک  بلط  زا  يرایـسب  دنک  زاورپ  دناوت  یمن  رپ  لاب و  نودب  يا  هدنرپ  چیه  هک  هنوگ 

.تسا نکمم  ریغ  اهنآ  يارب  ادخ  برق 

هدنوش تعافش  هدننک و  تعافش  طیارـش  مه  نآ و  يانعم  موهفم و  مه  تعافـش و  هفـسلف  هب  يا  هراشا  مه  عقاو  رد  هاتوک  هلمج  نیا 
.دراد

هکلب ، تسین بیع  هدنرپ  يارب  رپ  لاب و  زا  هدافتـسا  دنک و  زاورپ  دناوتب  رپ  لاب و  شیور  زا  دعب  ات  دشاب  لماک  وا  زیچ  همه  دیاب  هدـنرپ 
.تسا تعافش  نیمه  زا  ییاه  هرهچ  عقاو  رد  یتسه  ناهج  رد  بابسا  ملاع  تسا و  راختفا 

لامعا ینامز  ناحلاص و  ادهـش و  نید و  ياملع  یهاگ  ، دـننک یم  تعافـش  گرزب  نایاوشیپ  ناـموصعم و  هاـگ  زین  عیرـشت  ملاـع  رد 
رپ لاب و  هلزنم  هب  عیفـش  لاح  ره  رد.دوش  یم  شتعافـش  ببـس  سفن  اـب  اـی  نمـشد  اـب  وا  داـهج  هزور و  زاـمن و  دـننام  ناـسنا  بوخ 

.دوش یم  بوسحم 

هعجارم « هرقب » هروس هیآ 48  لـیذ  هنوـمن  ریـسفت  لّوا  دـلج  هب  نآ  طیارـش  راـثآ و  تعافـش و  تقیقح  دروـم  رد  رتـشیب  حیـضوت  يارب 
.دییامرف

یسیلگنا

.” Imām Ali ibn Abū Tālib said: “One who intercedes is the wing of one who seeks

تلفغ هرابرد  : 64 تمکح

هراشا

توص
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ٌماَِین مُه  مِِهب َو  ُراَُسی  ٍبکَرَک  اَینّدلا  ُلهَأ  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

 . دننار یم  ار  نانآ  هک  دنا  هدنام  باوخ  رد  یناراوس  ایند  لها  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 

يدیهش

.دننار یم  ار  نانآ  دنباوخ و  رد  هک  دنناراوس  نوچمه  ایند  مدرم 

یلیبدرا

ندومن باوخ  رد  دنتسه  ناشیا  هکنآ  لاح  ناشیا و  دیناراوس ؟؟؟ وچمه  ایند  لها  دومرف  و 

یتیآ

.دنا باوخ  رد  اهنآ  ناشدنرب و  یم  هک  دنتسه  ینایناوراک  نوچ  ایند  مدرم  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . دنباوخ رد  هک  یلاح  رد  دنرب  یم  ار  نانآ  هک  دنتسه  یناوراک  نوچ  ایند  لها  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

مثیم نبا 

ماین مه  مهب و  راسی  هلمج ي  هبـش ، هجو  دـنباوخ .) رد  دوخ  هک  یتروص  رد  دـنرب  یم  ار  اهنآ  هک  دنتـسه  یناوراک  دـننام  ایند  مدرم  )
تمـس هب  هار  نآ  زا  هک  ایند  لها  يارب  تسا  یهار  هلزنم ي  هب  ایند  هک  نآ  حیـضوت  .تسا  دـنرب ) یم  دـنباوخ  هک  یلاح  رد  ار  اـهنآ  )

نیاربانب دنسر ، یم  لزنمرس  هب  هک  یتقو  ات  دنتلفغ ، رد  نآ  يارب  شالت  راک و  و  نآ ، هجیتن ي  زا  هک  هک  یلاح  رد  دنور ، یم  ترخآ 
.دنسر یم  دوخ  لزنمرس  هب  هک  یتقو  ات  دنرب  یم  هار  ار  اهنآ  هک  باوخ  لاح  رد  هک  دنتسه  یناوراک  دننامه 

دیدحلا یبا 
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 . ٌماَِین ْمُه  ْمِِهب َو  ُراَُسی  ٍبْکَرَک  اَْینُّدلا  ُلْهَأ  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

.هلاحم لاحلا ال  هروص  وه  عقاو و  هیبشتلا  اذه 

و مهلاوحأ ) .» یف  :» ا مهلاوحأ (  ساـنلا  لـمأت  ول  تلقف و  هیزعت  ءاقدـصألا  ضعب  یلإ  اـهتبتک  یل  هلاـسر  یف  ینعملا  اذـهب  تیتأ  دـق  و 
وه ال هب و  يرجی  رحب  بکار  يرسی و  وه ال  هب و  يرـسی  رفـس  وخأ  هنکـس  یلإ  نکاسلا  هنطوب و  مهنم  میقملا  نأ  اوملعل  مهلآم  اونیبت 

يردی

یناشاک

هکنآ لاح  و  ماین ) مه  و   ) ار ناشیا  درب  یم  هک  دـیناوراک  دـننام  ناهج  نیا  لها  مهبراسی ) بکرک  ایندـلا  لـها  مالـسلا : هیلع  لاـق  (و 
باوخ هب  دنتـسه  هک  یتلاح  رد  ترخآ  ملاع  هب  دـنوش  یم  کیدزن  دـنیامن و  یم  ریـس  ناـشیا  ینعی  نارگ  باوخ  رد  دنتـسه  ناـشیا 

یهگآ دنبای  شیوخ  رورغ  زا  دنریمب  نوچ  یهتوک  رد  رمع  زور  باوخ و  رد  نامدرم  رعش : تلفغ 

یلمآ

ینیوزق

هتـشگ و یط  هار  هاگان  هک  ربخ  یب  دنباوخ  رد  ناشیا  دنرب و  یم  لزنم  هب  دنیامرف و  یم  ریـس  ار  ناشیا  هک  دنیناوراک  وچمه  ایند  لها 
.دیئاشگب راب  دیئآ و  دورف  تسا  لزنم  نیا  هک  دنکیم  ادن  يدانم  و  دنا ، هدیسر  لزنم  هب 

یجیهال

ریس هک  دنشاب  یناراوس  دننام  ایند  لها  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .ماین » مه  مهب و  راسی  بکرک  ایندلا  لها  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
.دنلفاغ هکنآ  لاح  ترخآ و  يوس  هب  دننک  یم  رفس  ایند  لها  ینعی  دنشاب ، هدیباوخ  ناشیا  هکنآ  لاح  دنشاب و  هدرک  رفس  و 

ییوخ

ءدـتبم و ماین ، مه  و  لعافلا ، ماقم  میقا  و  هیدـعتلل ، ءابلا  و  هب ، قلعتم  رورجم  راج و  مهب ، و  لوعفملل ، ینبم  لعف  مهب ، راـسی  بارعـالا :
نم هطقی  ام  یلا  تفتلی  مئانلاب ال  راسی  اذا  ینعملا : .واولاب  تدـیا  هطبار  هسفنب  ءادـتبملا  و  مهب ، یف  ریمـضلا  نع  هیلاح  هلمجلا  و  ربخ ،
وه ایند  یف  ریـسلا  نم  دـصقملا  و  دـصقملا ، یلا  لصاو  وه  ـالا و  هبتنی  اـمف  لـحارملا ، یط  تاـفاسملا و  عطق  یلا  هجوتی  ـال  قیرطلا و 

ایندلا لها  نم  دارملا  و  مهتلفغ ، نم  مهریثی  هتغب و  توملا  مهذـخایف  کلذ ، یلا  نوتفتلی  ایند ال  لها  و  توملاب ، هرخالا  یلا  لوصولا 
.دنربیم هارب  ار  نانآ  باوخ  رد  هک  دنشاب  یناوراک  نوچ  ایند  لها  همجرتلا : .هرخالا  توملا و  نوسانلا  اهب و  نولغتشملا 

باتش اب  یبقع  هب  اهنآ  دنربیم   *** باوخ کیل  یناوراک  ایند  لها 

يرتشوش
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بجع : ) مالـسلا هیلع  قداصلا  نع  هتدـقر و  مویل  هیف  جاتحی  ام  عیـضی  هبتنمل  ابجع  رعاش : لاق  .اوهبتنا و  اوتاـم  اذاـق  هیلع  دـیز  و  لوقا :
یف ناک  ول  هریـس و  لمحملا  یف  مئانلا  سحی  ـال  اـمک  هنا  هیبشتلا  اذـه  نم  دوصقملا  و  نوبعلی ) مه  مهرخآ و  نع  مهلوا  سبح  موقل 
عم رمعلا  ءاضقنا  اضیا  هبش  دق  و  اراهن ، الیل و  اهرورم  ماود  عم  مهرمع  مهتایح و  مایا  ءاضقناب  نوسحی  سانلا ال  کلذک  هعرسلا  هیاغ 

- نوثالثلا عباسلا و  لصفلا  : ) هیسرافلاب لیقف  عجری ، یـضم ال  ءام  لک  نا  الا  ایقاب  رهنلا  رظانلا  يریف  رهنلا  يرجب  هبحاص  ساسحا  مدع 
سب ار  ام  نارذگ  ناهج  تراشا ز  نیاک  نیبب  رمع  رذگ  يوج و  بل  رب  نیشنب  اهئانف ) ایندلا و  مذ  یف 

هینغم

.اعداو و امیقم  ناک  نا  هفاسملا و  عطقی  و  افقاو ، نا  هب و  راـسی  هناـف  راـهنلا  لـیللا و  هتیطم  تناـک  نم  هلاسرلا 30 : یف  ءاج  اـم  هلثم  و 
حرشلا نایبلا و  مدقت 

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

هاگآ و   ) دنباوخ هک  یلاح  رد  دنرب  یم  ار  ناشیا  هک  دنتسه  یناوراک  دننام  ایند  لها  تسا : هدومرف  تلفغ ) هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
(. دیئاشگب راب  دیئآ و  دورف  دنک : یم  دایرف  يدانم  دنا و  هدیسر  یگشیمه  هاگیاج  هب  هدش  یط  هار  ناهگان  هک  دنتسین 

ینامز

، دروخ یم  اذغ  دـیامن و  یم  شدرگ  دـنک ، یم  كرد  تسا و  رادـیب  ناسنا  یتعاس  دـنچ  تسا  یتشک  اب  ترفاسم  لثم  ایند  یگدـنز 
هب هک  یتشک  نارفاسم  .دناسرب  دصقم  هب  ار  رفاسم  ات  دهد  یم  همادا  دوخ  تکرح  هب  یتشک  یلو  دباوخ  یم  دـش  هتـسخ  هک  هاگنآاما 
یم گرمگ  لیوحت  ظفاحم  نیرومام  اب  هک  نیمرجم  یلو  دندازآ  دنراد  دوخ  اب  لوپ  هکنانآ  دنتـسه ، لاحـشوخ  دـنا  هتـشگزاب  نطو 

.دنراد تشحو  ندش  هدایپ  رهش و  ندید  زا  دنوش و  یم  هدایپ  زرل  سرت و  اب  دنوش 

يزاریش دمحم  دیس 

مهریـس نوفرعی  سانلا ال  ناف  مئان ، عمج  ماین ) مه  مهب و  راسی   ) رفاسملا وه  و  بکار ، عمج  بکرک ) ایندلا  لها  : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
.هرخالا وحن  اثیثح  اریس  مهب  ریسی  رهدلا  ناک  نا  و  ریسلا - فرعی  يذلا ال  مئانلاک  مهف  هرخالا - وحن 

يوسوم

نم دجن  نا  حلاصلا …  لمعلا  یلا  هجوتن  انتلفغ و  نم  ظقیتسن  نا  هیبنت  انل و  ریذحت  اذه  حرشلا : .لیخلا  لبالا و  نابکر  بکرلا : هغللا :
مه ریسلا و  یف  دجت  ریست و  یهف  اهیلع  ماین  وه  لبالا و  نابکرک  ایندلا  یف  سانلاف  توملاب …  الا  قیفتسن  نا ال  نم  افوخ  هرخالا  لجا 

هلفغ ال یف  مه  رمت و  نونـسلا  یـضمت و  مایالاف  ایندلا  یف  سانلا  کلذک  مهدصاقم و  اوکردا  دـق  الا و  نوقیفی  الف  مونلا  یف  نوطغی 
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 … توملا مهکردی  امدنع  الا  نوظقیتسی 

یناقلاط

« .دنا ناگتفخ  نانآ  دنرب و  یم  ار  ناشیا  هک  دنتسه  ینارفاسم  نوچمه  ایند  لها  »

نیمه ما ، هتشون  دوخ  ناتسود  زا  یکی  يارب  هک  یتیلست  همان  رد  مه  نم  دریگ ، یم  تروص  راچان  هک  تسا  یلاح  تروص  هیبشت  نیا 
.ما هداد  رارق  هدافتسا  دروم  ار  ینعم 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

 . ٌماَِین ْمُه  ْمِِهب َو  ُراَُسی  ٍبْکَرَک  اَْینُّدلا  ُلْهَأ 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  ماما 

باتک رد  هنامیکح : راتفگ  دنـس  .دنباوخ .(  رد  اهنآ  دنرب و  یم  يدـصقم  يوس  هب  ار  نانآ  هک  دنتـسه  ینایناوراک  نوچمه  ایند  لها 
تسا يرگید  مالک  دننام  هلمج  نیا  دیوگ  یم  هزادنا  نیمه  تسا  هدرکن  لقن  زیمآ  تمکح  هلمج  نیا  يارب  يدیدج  ردصم  رداصم 

: دیوگ یم  هک  اجنآ  هدومرف  نایب  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  شا  یمارگ  دنزرف  هب  شتیصو  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  ماما  زا  هک 
« ًاَِفقاو َناک  ْنإ  َو   » هغالبلا جهن  دوجوم  ياه  هخـسن  رد  و  « ) ُریـصَی َناک ال  ْنإ  ِِهب َو  ُراُصی  ُهَّنإَف  َراهَّنلا  َْلیَّللا َو  ُُهتَّیِطَم  َناک  نَم  َّنأ  ْمَلْعا  «َو 

مه ؛ تسا هدرک  لقن  مه  رانک  رد  ار  هلمج  ود  ره  نسح  ماما  شدنزرف  هب  ماما  تیـصو  رد  هغالبلا  جـهن  مامت  باتک  رد  تسا .) هدـمآ 
«. ( ...مَلْعاَو » هلمج مه  تمکح 64 و 

! باوخ رد  یناراوس 

دنتسه ینایناوراک  نوچمه  ایند  لها  :» دیامرف یم  دراد  ایند  لها  نالفاغ  هرابرد  یبلاج  هیبشت  هنامیکح  مالک  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
«. دنباوخ رد  اهنآ  دنرب و  یم  يدصقم  يوس  هب  ار  نانآ  هک 

ات تفرگرب  ترخآ  يارب  هشوـت  داز و  دـیاب  اـجنآ  رد  هک  تسا  ییاـه  هاـگلزنم  ریـسم  نـیا  رد  تـسا و  ترخآ  ریـسم  اـیند  مـیناد  یم 
یناسک نوچمه  ، دنا لوغـشم  ایند  هب  رمع  مامت  رد  هک  یناتـسرپایند  یلو  ؛ دشابن یلاخ  شتـسد  دسر  یم  دصقم  هب  ناسنا  هک  یماگنه 

ینامز اهنآ  تسا  گرم  نامه  ریـسم  نیا  ياهتنا.درب  یم  دصقم  يوس  هب  ار  اهنآ  نابراس  دـنباوخ و  رد  راوس و  بکرم  رب  هک  دنتـسه 
هنوگ نامه.دنور  یم  ترخآ  يوس  هب  تسد  هت  دـنوش و  یم  رادـیب  تلفغ  باوخ  نیا  زا  دوش  هتخاون  ناشـشوگ  رد  لجا  یلیـس  هک 

: تسا هدمآ  فورعم  تیاور  رد  هک 

هعومجم ،ج4،ص 43؛ راونالاراحب  ). .دنوش یم  رادیب  باوخ  زا  دـنریمب  هک  یماگنه  دـنباوخ  رد  مدرم  « . اوُهَبَْتنا اُوتام  اذإَف  ٌماِین  ُساّنلا  »
.( ،ج 1،ص 150 مارو
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یناهج ياهرازاب  زا  يرایـسب  دـننام  - رازاب نیا  تدـم  دـنوش  یم  ایند  رازاب  دراو  هک  دنتـسه  یناراد  هیامرـس  اه  ناـسنا  رگید  ناـیب  هب 
تـسد زا  هیامرـس  دنـشاب  باوخ  رد  تدم  نیا  رد  هاگره  تساهنآ  رمع  ياهزور  اه و  بش  تاعاس و  اهنآ  هیامرـس  -و  تسا دودحم 

.دوش یمن  لصاح  یتراجت  دور و  یم 

: رعاش هتفگ  هب 

میدیرخن یعاتم  هودنا  ترسح و  زج  میدومنن  تراجت  تفر و  فک  هیامرس ز 

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said: “The people of the world are like travelers who are being
.” carried away as they asleep

یسک یب  نایز  رد  : 65 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ٌَهبرُغ ِهّبِحَألا  ُدقَف  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

 . تسا تبرغ  ناتسود  نداد  تسد  زا  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 

يدیهش

.تسا تبرغ  ناتسود ، ندش  تسد  زا 

یلیبدرا

تستشحو بجوم  هک  تستبرغ  ناتسود  نتفایان 

یتیآ

.تسا تبرغ  هباثم  هب  ناتسود  نادقف  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 
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نایراصنا

 . تسا تبرغ  ناتسود  نتفر  تسد  زا  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

مثیم نبا 

ثعاب ود  ره  هک  تسا  هدروآ  هراعتسا  ناتسود  نداد  تسد  زا  يارب  ور  نآ  زا  ار  بیرغ  ظفل  تسا .) تبرغ  ناتـسود  نداد  تسد  زا  )
.تسا ییاهنت  تشحو و 

دیدحلا یبا 

 . ٌَهبْرُغ ِهَّبِحَْألا  ُدْقَف  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

 ( .دعب : يأن بیرغ (  هنع  نیأنت  نم  نکل  يأن و  يذلا  بیرغلا  نأ  یبسحت  الف  رعاشلا  لوق  اذه  لثم 

هلثم و 

.بیبح هل  سیل  نم  بیرغلا  مالسلا  هیلع  هلوق 

امیف هادلاو و  ءرملا  هرسأ  رعاشلا  لاق  و 

 ( .حشکلا یلإ  طبإلا  نود  ام  : نضحلا بیرغ (  تنأف  نرق  یف  تفلخ  مهیف و  تنک  يذلا  نرقلا  یضم  ام  اذإ  رخآ  لاق  و 

یناشاک

تشحو تسا و  ییاهنت  بجوم  هک  اریز  تسا  تبرغ  ناتسود ، نتفاین  هبرغ ) هبحالا  دقف  مالسلا : هیلع  لاق  (و 

یلمآ

ینیوزق

( بیبح هل  سیل  نم  بیرغلا  و   ) دومرف هچنانچ  دشاب ، تبرغ  ناتسود  نادقف 

یجیهال
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رد هچ  رگا  ینعی  تسا ، سک  نیا  تبرغ  ناتـسود ، نتـشادن  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .هبرغ » هبحالا  دـقف  : » مالـسلا هیلع  لاـق  و 
: مالسلا هیلع  تفگ  رگید  ياج  رد  هکنانچ  دشابن و  شیوخ  رهـش  رد  هچ  رگا  تسا ، نطو  ناتـسود  نتـشاد  سپ  دشاب ، شیوخ  نطو 

.دشابن یتسود  وا  يارب  زا  هک  تسا  یسک  بیرغ  ینعی  بیبح » هل  سیل  نم  بیرغلا  »

ییوخ

عم سنالا  هدـئاوف  مظعا  و  هشاـعم ، قرط  یلع  هلدـی  هتیب و  یف  هنکـسی  هلظ و  یف  هیواـی  یتش  حاون  نم  ناـسنالا  دـیفی  نطولا  ینعملا :
.فوتح هشحو و  یف  عقو  و  فولاملا ، هنطو  نع  جرخ  هناـکف  هءاقدـصا  هتبحا و  ناـسنالا  دـقف  اذاـف  ناوخـالا ، ءاقدـصالا و  هبحـالا و 

.تسا یگراوآ  ناتسود ، نداد  تسد  زا  همجرتلا :

ارحص رد  تسیا  هراوآ  وچمه   *** تفرب تسد  ناتسود ز  ار  هکره 

يرتشوش

ام كرمعل  لاق : و  هیخاب ) ریثک  ءرملا  ) ربخلا یف  .ینم و  وضع  طقـس  اـمناکف  یل  خا  توم  غلب  اذا  ینایتخـسلا : بویا  لاـق  نویعلا :) ) یف
نم نکل  يان و  يذـلا  بیرغلا  نا  یبسحت  الف  رعاشلا : لاق  دـیدحلا  یبا  نبا  لاق  رئاخذـلا و  تاقثلا  ناوخا  نکل  هریخذـب و  یتفلا  لام 

بیرغ و تناف  نرق  یف  تفلخ  مهیف و  تنک  يذلا  نرقلا  یـضم  ام  اذا  ءاقدصالا ) یف  نوعبرالا - سداسلا و  لصفلا   ) بیرغ هنع  نیانت 
(. بیبح هل  سیل  نم  بیرغلا  (: ) مالسلا هیلع  ) هلوق هلثم 

هینغم

سنالا و و  ناـنحلا ، فطعلا و  و  صـالخالا ، ءافـصلا و  لداـبت  یلع  حاورـالا  نیب  دـقاعتلا  لـماعتلا و  روص  نم  هروص  نینثا  نیب  بحا 
بیرغلا هلاسرلا 30 : یف  حرشلا  عم  مدقت  .حالـس و  لک  نم  لزعا  ابیرغ و  شاع  هورثلا  هذه  دقف  نم  .نانئمطالا و  اضرلا و  و  رورـسلا ،

.بیبح هل  نکی  مل  نم 

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

(. تسا نطو  زا  یگدنامرود  دننام  اریز   ) تسا تبرغ  ناتسود  نداد  تسد  زا  تسا : هدومرف  یسک ) یب  نایز  رد   ) مالسلا هیلع  ماما 

ینامز

ات تبظاوم ، شیرادهاگن  يارب  دنک و  تقد  نآ  ندروآ  تسدـب  رد  دـیاب  تسا  قیفر  دـنمزاین  تسا  یعامتجا  دوجوم  کی  هک  ناسنا 
.میشاب اشوک  نآ  باختنا  رد  دیاب  هک  ناسنا  لمع  قیفر ، نیرتمهم  .ددرگن  بیرغ 
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يزاریش دمحم  دیس 

نکمتی و ال  هب ، سنای  اقیدص  دجی  يذلا ال  بیرغلاک  مهل  دقافلا  ناسنالا  هنال  هبرغ )  ) بیبح عمج  هبحالا ) دـقف  : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
.هئاقدصا هطساوب  هجئاوح  یلا  لصوتی  نا 

يوسوم

هل و رصان  هبرغ ال  یف  یحضا  دقف  هسفن  یلع  ءازعالا  هلها و  هبراقا و  هبابحا و  ناسنالا  دقف  اذا  حرشلا : .همدع  هنع و  باغ  هدقف : هغللا :
 … هبرغلا یه  هذه  هناشب و  متهی  وا  هنع  لاسی  نم  بوبحم و ال  بحم و ال  نیعم و ال  ال 

یناقلاط

« .تسا تبرغ  ناتسود  نتفای - ان  ندش -  تسد  زا  »

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

 . ٌَهبْرُغ ِهَّبِحَْألا  ُدْقَف 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

تمکح مالک  نیا  هک  تسا  هدـمآ  هغالبلا  جـهن  رداصم  باتک  رد  هناـمیکح : راـتفگ  دنـس  تسا . ( ! تبرغ  ناتـسود  نداد  تسد  زا 
عمجم رد  مالک  نیا  : دیازفا یم  سپـس  « ٌبیبَح َُهل  َْسَیل  ْنَم  ُبیرَْغلا  :» دومرف هک  هدش  لقن  ترـضح  نآ  زا  هک  يرگید  مالک  دننام  زیمآ 

جهن زا  لبق  هک  تسا  ییاه  باتک  هدرک  هیکت  اهنآ  رب  ینادـیم  هک  باتک  نیا  رداصم  : دـیازفا یم  سپـس.تسا  هدـمآ  ینادـیم  لاثمالا 
(.( ،ج 4،ص 53 هغالبلا جهن  رداصم  ) .تسا هتفای  فیلأت  هغالبلا 

یعقاو تبرغ 

نداد تسد  زا  :» دـیامرف یم  هدرک  هراـشا  یمیمـص  ناتـسود  تیمها  هب  شیاـنعمرپ  هاـتوک و  رایـسب  راـتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
( . ٌَهبْرُغ ِهَّبِحَْألا  ُدْقَف  ( ؛» تسا تبرغ  ناتسود 

ییاهنت ساسحا  دریگ و  یم  هرهب  اهنآ  زا  يونعم  يدام و  لـئاسم  رد  هک  ؛ دراد یناوارف  ياـه  هقـالع  نطو  رد  ناـسنا  هک  تسا  نشور 
رد یلو  ؛ دـنک یم  تینما  ساسحا  دراد و  رطاـخ  شمارآ  ، تسین هاـنپ  نودـب  تالکـشم  رد  تسا و  شیوخ  نطو  رد  نوچ  دـنک  یمن 

.شمارآ نودب  هانپ و  یب  روای و  رای و  نودب  ؛ دنیب یم  اهنت  ياهنت  ار  دوخ  ، دهد یم  تسد  زا  ار  اهنیا  همه  نطو  زا  يرود  تبرغ و 

.تسا نطو  زا  رود  تبرغ و  رد  ییوگ  دهد  تسد  زا  ار  ناتسود  یلو  دشاب  مه  شیوخ  نطو  رد  رگا  ناسنا  : دیامرف یم  ماما 
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هدش لقن  يرگید  تروص  هب  تسا  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  شدنبلد  دنزرف  هب  ماما  همانزردـنا  هک  همان 31  رد  نومضم  نیمه 
: دومرف

«. درادن یتسود  هک  تسا  یسک  بیرغ  ٌبیبَح ؛ َُهل  َْسَیل  ْنَم  ُبیرَْغلا  »

: دومرف هک  تسا  هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  لئاسولا  كردتسم  زا  يرگید  ثیدح  رد 

. ( ،ج 9،ص 70،ح 3 لئاسولا كردتسم  «. ) . دبای یم  ینوزف  ترثک و  دوخ  ینید )  ) ناردارب هلیسو  هب  ناسنا  ِهیخِأب ؛ ٌریثَک  ُءْرَْملا  »

یملع ياه  يزوریپ  ، اه ندـمت.دمآ  دوجو  هب  حور  نیمه  هیاس  رد  يرـشب  عماوج  تسا و  یعامتجا  حور  ياراد  ناسنا  ، اهنیا رب  هفاضا 
.تسا یعامتجا  حور  نیا  دولوم  همه  مولع  عیانص و  تفرشیپ  و 

زا دـنراد و  اوزنا  هب  هقالع  هک  اهنآ  دـنک و  ادـیپ  يرتهب  رتشیب و  ناتـسود  دـنک  یم  شـشوک  شـالت و  هتـسویپ  ناـسنا  لـیلد  نیمه  هب 
دوجو زا  یـشخب  ییوگ  هک  دوش  یم  یتلاح  راتفرگ  دهد  تسد  زا  ار  شناتـسود  رگا  لاح.دنرامیب  عقاو  رد  دنزجاع  تسود  باختنا 

.تسا هداد  تسد  زا  ار  دوخ 

هک تسا  ملسم  یلو  دزاس  مهارف  دوخ  يارب  يرتشیب  ناتسود  دشوکب و  دیاب  یناملـسم  ره  هک  تسا  نیا  زیمآ  تمکح  مالک  نیا  مایپ 
.دنشاب ایند  نید و  رب  کمک  هک  درک  باختنا  یناتسود  دیاب  هکلب  تسین  یتسود  هتسیاش  یسک  ره 

یسیلگنا

.” Imam Ali ibn Abu Talib said : “ The loss of friends is estrangement

نتفرن سکان  راب  ریز  بیغرت  رد  : 66 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

اَِهلهَأ ِریَغ  َیلِإ  اَِهبَلَط  نِم  ُنَوهَأ  ِهَجاَحلا  ُتوَف  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

 . تسا لها  ان  زا  ندرک  تساوخرد  زا  رتهب  تجاح  نداد  تسد  زا  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 
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يدیهش

! .نتساوخ لها  ان  زا  ار  نآ  ات  رتناسآ ، تجاح ، ندشن  اور 

یلیبدرا

نآ لها  ریغب  نآ  ندومن  بلط  زا  تسا  رتناسآ  تجاح  ندرک  توف  دومرف  و 

یتیآ

.نالهاان زا  نآ  نتساوخ  زا  تسا  رتناسآ  تجاح ، ندش  تسد  زا  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . تسا لها  ان  زا  نآ  تساوخرد  زا  رتناسآ  ندیسرن  تجاح  هب  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

مثیم نبا 

تمعن هب  هزات  ناگیامورف و  لهاان ، زا  دوصقم  تسا .) لهاان  هک  تسا  یـسک  زا  نآ ، تساوخرد  زا  رتناسآ  تجاـح ، نتفر  تسد  زا  )
اما تسا ، هصغ  کـی  تجاـح  نتفر  تـسد  زا  هـک  تـسا  رتناـسآ  تجاـح  هـب  نتفاـین  تـسد  ور  نآ  زا  دـنا ، هـشیر  یب  ياـه  هدیـسر 
زا فرط  يراددوخ  ینیگنـس  لمحت  بجوم  تجاح ، نتفر  تسد  زا  مغ  رب  هوـالع  تسا ، هجیتن  یب  اـبلاغ  هک  نـالهاان  زا  تساوخرد 
هک روطنامه  دوش  یم  ناگیامورف  هب  تبسن  يدنمتجاح  تلذ  مغ  نینچمه  نانآ و  هب  تجاح  ضرع  زا  ینامیـشپ  تجاح و  ندروآرب 

ناـنیا هک  تسنآ  مغ  اـهنیا  هـمه ي  زا  دـعب  و  تـسا .) ناـگیامورف  زا  تساوـخرد  زا  رتاراوـگ  گرم  : ) تـسا هدوـمرف  رگید ) ياـج  )
ینیگنــس مـغ  مـه ، زاـب  دوـش ، هدروآرب  تجاـح  رگا  روـطنیمه  .دـنهودنا و  مـغ و  عوـن  راـهچ  اـهنیا  هـک  دــنروآ ، یمنرب  ارتاـجاح 

نخس نیا  .تسا  رتناسآ  تجاح  هب  ندیسرن  زا  لاح - ره  هب  نیاربانب - ناشیدب ، تجاح  ضرع  تلذ  هوالع ي  هب  فرط ، یهاوخدوخ 
.تسا یتمهدنلب  تعانق و  تلیضف  ود  بذج  ثعاب 

دیدحلا یبا 

 . اَِهلْهَأ ِْریَغ  َیلِإ  اَِهبَلَط  ْنِم  ُنَوْهَأ  ِهَجاَْحلا  ُتْوَف  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

.هیف لیق  امم  اریثک  انرکذ  ینعملا و  اذه  قبس  دق 
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یف حبرتسی  نأ  هتمه  رجات  یلإ  ینغلا و  ثیدح  لجر  یلإ  يریغ و  یلإ  رمألا  لوقی  دبع  یلإ  هثالث  یلإ  جئاوحلا  اوبلطت  لاقی ال  ناک  و 
 ( .ا نم  هطقاس  هدحاو (  هبح  ارانید  نیرشع  لک 

یناشاک

شلها ریغ  هب  نآ  ندومن  بلط  زا  تسا  رتناسآ  تجاح  ندرک  توف  اهلها ) ریغ  یلا  اهبلط  نم  نوها  هجاحلا  توف  مالسلا : هیلع  لاق  (و 
ناشیا زا  تسا  لاوس  لذ  یتدایز  بجوم  اذه  عم  تجاح و  هب  تسا  لوصو  مدع  ابلاغ  بلط ، نآ  رد  هک  اریز 

یلمآ

ینیوزق

.نآ لها  ریغ  زا  تجاح  ندرک  بلط  زا  دشاب  رتناسآ  نادازآ  لد  رب  تجاح  توف 

یجیهال

ندش سویام  و  زاین )  ) ندـش توف  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .اهلها » ریغ  یلا  اهبلط  نم  نوها  هجاحلا  توف  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
تفگ رگید  ياج  رد  هکنانچ  ترطف ، تسپ  لها  اـب  ناـسک  زا  ینعی  شلها ، ریغ  زا  تجاـح  نآ  ندرک  بلط  زا  تسا  رتناـسآ  نآ ، زا 

.میئل درم  زا  ندرک  لاوس  زا  تسا  رتاراوگ  رت و  نیریش  ندرم  ینعی  مائللا » لاوس  نم  یلحا  توملا  : » مالسلا هیلع 

ییوخ

نم رهشا  هنم  بلط  اهبلطب و  قلعتم  اهلها ، ریغ  یلا  و  لیضفتلا ، یلع  لادلا  نوها  ممتم  نم ، هظفل  و  نوهاب ، قلعتم  اهبلط ، نم  بارعالا :
دـبال و هجاحلا  بلاط  ینعملا : .اهلوصح  ناظم  ریغ  یلا  هجاحلا  رج  هناب  رعـشی  یلا  هظفل  یلا  نم  هظفل  نم  لودـعلا  ناک  و  هیلا ، بلط 

دارملا ناف  هجاحلا  عفرل  رثوم  هنم  هینید  هجاح  بلطف  هجاحلا  زاجنال  لها  ریغ  هنم  بولطملا  ناک  اذاف  يویند ، وا  ینید  رمـال  نوکی  نا 
هنم لصحتی  الف  کلذـک  نوکی  نم  و  مول ، وا  لـخب  نم  هیف  هصقنمل  هجاـحلا  بلطل  حلـصی  ـال  نم  رداـبتملا  وه  اـمک  لـهالا  ریغ  نم 

هجاحلا و توفف  هجاحلا  هذه  دقف  دک  يواسی  دیدش  دک  دعب  الا  رسعتم  هل  لها  نمم ال  هلیصحتف  يویند  رمال  ناک  نا  و  هینید ، هجاح 
.دوش بلط  لهاان  زا  هکنآ  زا  تسا  رتناسآ  تجاح  نتفر  تسد  زا  همجرتلا : لاح  يا  یلع  نوها  اهلها  ریغ  نم  اهبلط  كرت 

تجاح نآ  یهاوخ  لهاان  ات ز   *** رتناسآ تسا  یسب  تجاح  توف 

يرتشوش

نم هللا ! لوسر  نبا  ای  لـیق : .اـهلها  نم  اـهوبلطاف  جـئاوحلا  متبلط  اذا  مالـسلا : هیلع  نسحلا  نع  یفاـکلا  یف  لوقا : مالـسلا : هیلع  لاـق  و 
و هفلتخم ) تاعوضوم  یف  نوتسلا - لصفلا   ) .لقعلا ولوا  مه  بابلالاولوا و  رکذتی  امنا   ) لاقف هباتک  یف  هللا  مهرکذ  نیذلا  لاق : .اهلها 

دسالاابا بلکلاابا ال  ینکا  هب  تیمر  ام  ءوس  نم  ترصف  لاق : هتجاح  یف  دسالاابا  دواد  یبا  نب  دمحا  لطم  امل 

هینغم
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میئللا و هنم  یلع  ربصلا  زوعلا و  ملا  رثوت  هیبالا  هبیطلا  سوفنلا  .میئل و  یلا  ءوجللا  نم  یلحا  فخا و  هناف  الیقث  ارم و  ربصلا  ناک  اـمهم 
سیـسخ الا  هنم  اذـه  لمتحی  و ال  یلاعت ، فنع و  هبهر  وا  هبغر  نع  الیلق  یطعا  نا  و  هئاسالا ، يذالا و  الا  یطعی  هعبطب ال  هنا  ..هفینعت 

.عیضو

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

نآ نتساوخ  زا  تسا  رت  ناسآ  زاین  تجاح و  نتفر  تسد  زا  تسا : هدومرف  نتفرن ) سکان  راب  ریز  بیغرت  رد   ) تسا مالسلا  هیلع  ماما 
(. تسا یگدنمرش  بجوم  دوشن  ای  دوشب  اور  سکان  زا  تساوخرد  یلو  تسا  یهودنا  مزلتسم  نآ  نتفر  تسد  زا  اریز   ) سکان زا 

ینامز

اریز نارکون ، درک  شهاوخ  اهنآ  زا  دیابن  هک  دنا  هتسد  دنچ  یلو  تسا  یناسنا  فئاظو  زا  یکی  ادخ  ناگدنب  يارب  تجاح  ندروآرب 
دنتـسین لـئاق  باـسح  یـسک  يارب  دنتـسه و  رورغم  هک  اریز  اـه ، هدیـسر  نارود  هـب  هزاـت  اـه و  هسیکوـن  دـنرادن ، يا  هدارا  دوـخ  زا 

هچ .تسا  شیوخ  یـصخش  عفانم  رکف  هب  يدرف  نینچ  اریز  دزودـنیب ، تورث  هرهب  لوپ و  لوزن  هار  زا  دـنک  یم  یعـس  هک  یناـگرزاب 
.دروآ یمرب  ار  تجاح  ادخ  هک  دهاوخب  ادخ  زا  دراد  یتجاح  ره  ناسنا  هکنیا  رتهب 

يزاریش دمحم  دیس 

لهالا ریغ  نم  هجاحلا  بلط  ناف  اهلها ) ریغ  یلا  اهبلط  نم  نوها   ) هتجاح ناسنالا  كردـی  ناب ال  هجاحلا ) توف  : ) مالـسلا هیلع  لاـق  و 
.هجاحلا توف  هبوعص  نم  رثکا  هتبوعص  و  سفنلا ، یلع  بعص 

يوسوم

نیدلا مرکلا و  لضفلا و  لها  مه  لها و  تاجاحلا  ءاضقل  حرشلا : .رسیا  لهـسا و  نوها : .اهکاردا  مدع  اهباهذ و  هجاحلا : توف  هغللا :
تناک اذا  هبیصملا  نکل  و  اهلیجعت …  اهنامتک و  اهریغـصتب و  ههجو  ءام  نوص  جاتحملا و  همارک  ظفح  عم  یـضقت  مهدنع  هجاحلا  و 

هجاحلا و تتاف  اذا  انیقی  ءالوه  لثمف  اهئاضق  لبق  ناسنالا  همارک  یلع  نوضقی  نیذـلا  سانلا  ماـئل  دـنع  تناـک  اذا  اـهلها …  ریغ  دـنع 
انه مامالا  و  مهیلا …  هلذـملا  مهنم و  اهبلط  نم  لهـسا  رـسیا و  کلذ  ناف  اهیلا  نوکی  ام  سماب  ناسنالا  یقب  دوجولا و  نم  تمدـعنلا 

 … اهلها ریغ  نم  اهبلطت  نم  رسیا  کیلع و  نوها  هجاح  یف  کئاقب  نا  لوقی : اهلها و  ریغ  یلا  اهب  هجوتی  نا  هجاحلا  بحاص  عدری 

یناقلاط

« .لها ان  زا  نآ  نتساوخ  زا  تسا  رت  ناسآ  زاین  نداد  تسد  زا  »

زا تسا : هدش  هتفگ  .میدروآ  تسا  هدش  هتفگ  هراب  نیا  رد  هک  ار  ینانخس  زا  يرایسب  دش و  نایب  هتـشذگ  ثحابم  رد  ینعم  نیا  ریظن 
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هزات هک  یـسک  زا  و  تسا ، نم  زا  ریغ  يرگید  سک  اب  نامرف  رایتخا و  دروم  نیا  رد  دیوگب  هک  يا  هدنب  زا  دیبلطم ، تجاح  سک  هس 
.درب دوس  هبح  کی  رانید  تسیب  ره  رد  هک  تسا  نیا  رد  وا  تمه  مامت  هک  یناگرزاب  زا  تسا و  هدیسر  تورث  هب 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

 . اَِهلْهَأ ِْریَغ  َیلِإ  اَِهبَلَط  ْنِم  ُنَوْهَأ  ِهَجاَْحلا  ُتْوَف 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

نیا : دـیوگ یم  رداصم  رد  بیطخ  موحرم  هنامیکح : راتفگ  دنـس  تسا .( ! نالهاان  زا  نآ  ندرک  بلط  زا  رتهب  تجاح  نتفر  تسد  زا 
نآ نتم  دهد و  یم  تبسن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  ار  نآ  یلو  ؛ تسا هدمآ  لوقعلا  فحت  رد  یـضر  دیـس  زا  شیپ  هنامیکح  مالک 

و.تـسا هدرک  رکذ  یتواــفت  اــب  ناــنمؤم  ریما  زا  ار  نآ  مـکحلاررغ  رد  دراد و  تواــفت  هدــمآ  هغــالبلا  جــهن  رد  هــچنآ  اــب  یمک 
(. ( ،ج 4،ص 53 و 54 هغالبلا جهن  رداصم  ) .تسا هدروآ  توافت  نودب  ار  نآ  فرطتسم  رد  « یهیشبأ » نینچمه

لهاان زا  بلط 

یم ، تسا یناسنا  ره  يدنلبرـس  تزع و  ببـس  هک  دـنک  یم  هراـشا  يا  هتکن  هب  زیمآ  تمکح  راـبرپ  مـالک  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
( . اَِهلْهَأ ِْریَغ  َیلِإ  اَِهبَلَط  ْنِم  ُنَوْهَأ  ِهَجاَْحلا  ُتْوَف  ( ؛» ینک بلط  لهاان  زا  ار  نآ  هک  تسا  نآ  زا  رتهب  تجاح  نتفر  تسد  زا  :» دیامرف

ندوب عبتلاب  ّیندم  یعامتجا و  یگدـنز  هفـسلف  ًالوصا  دـنا و  دـنمزاین  رگیدـکی  هب  یعامتجا  يدرف و  یگدـنز  رد  اه  ناسنا  کش  یب 
دناوت یمن  نآ  اب  هک  دراد  يدودحم  تردـق  سک  ره  اریز  ، تسا رگیدـکی  ياهزاین  تجاح و  نتخاس  فرطرب  نواعت و  نیمه  ناسنا 

.دنک هبلغ  تالکشم  رب  دناوت  یم  نارگید  کمک  اب  یلو  دزاس  فرطرب  ار  دوخ  ياهزاین  همه 

ياراد هک  تسا  یـسک  لـها  ؛ نـالهاان لـها و  هورگ  : دـنا هورگ  ود  دـنک  یم  زارد  اـهنآ  يوـس  هب  تجاـح  تسد  ناـسنا  هک  یناـسک 
.راذگ تنم  رظن و  گنت  دنا و  لیخب  هک  اهنآ  نالهاان.دشاب  عبط  ولع  تبحم و  رهم و  یتسود و  ناسنا  تواخس و 

اب عانتما  لامتحا  ، رگید يوس  زا  هدرک و  ریقح  ار  دوخ  وس  کی  زا  دنک  زارد  لهاان  يوس  هب  بلط  تسد  ناسنا  هاگ  ره  تسا  یهیدـب 
ای اه  هام  تسا  نکمم  دـنک  تجاح  زاین و  عفر  هب  مادـقا  رگا  ، موس يوس  زا  دراد و  دوجو  ًالماک  فرط  يرظن  گنت  لـخب و  هب  هجوت 

تـسد زا  دـیامن و  ظفح  ار  دوخ  تیـصخش  تمه و  ولع  دزرو و  تعانق  هک  رتهب  هچ  سپ  ، درادـن رب  يراذـگ  تنم  زا  تسد  اه  لاس 
.دنکن زارد  دارفا  هنوگ  نیا  يوس  هب  زاین  تسد  دنک و  لمحت  ار  یتجاح  نتفر 

هب ارم  ادـنوادخ  : تشاد هضرع  شرـضحم  رد  ناـنمؤم  ریما  هک  میناوخ  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  ربمغیپ  زا  یثیدـح  رد 
هب دـنمزاین  یناـسنا  ره  اریز  ، وـگم ار  نخـس  نیا  یلع ! يا  : دوـمرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر.نکن  دـنمزاین  تـقلخ  زا  يدـحا 

: وگب دومرف  میوگب  هنوگچ  ادخ ! لوسر  يا  : درک ضرع  نانمؤم  ریما.تسا  نارگید 
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: درک ضرع  مالسلا  هیلع  یلع  «. نکم دنمزاین  رورش  ياه  ناسنا  هب  ارم  ایادخ  َکِْقلَخ ؛ ِراَرِش  َیلِإ  ِینْجِوُْحت  َال  َّمُهَّللا  ُْلق  »

: دومرف »؟ دننایک قلخ  رارش  ِهِْقلَخ ؛ ُراَرِش  ْنَم  ِهَّللا َو  َلوُسَر  اَی  »

ناسنا رب  دنراذگ  یم  تنم  هک  یماگنه  دـنراذگ و  یم  تنم  دنـشخبب  يزیچ  رگا  هک  یناسک  اُوباَع ؛ اوُّنَم  اَذِإ  اوُّنَم َو  اْوَطْعَأ  اَذِإ  َنیِذَّلا  »
.( ،ج 5،ص 263،ح 2 لئاسولا كردتسم  «. ) . دنریگ یم  بیع 

هب يونعم  یناحور و  تامدص  یلو  دنزاس  فرطرب  ار  ناسنا  يدام  زاین  تسا  نکمم  نالهاان  ، نانمؤم ریما  ریبعت  هب  قلخ و  رارـش  يرآ 
دنریگ یم  ناسنا  رب  اه  بیع  هکلب  دننک  یمن  افتکا  ندراذگ  تنم  هب  هاگ.تسا  نیگنس  تخس و  رایسب  نآ  لمحت  هک  دننک  دراو  يو 

.تسا هدش  دنمزاین  ام  هب  ور  نیازا  ، تسا ریقح  هضرع و  یب  ناوتان و  فیعض و  سک  نالف  هک 

زا یثیدح  رد  ؛ تسا هارمه  تلذ  تنم و  اب  ًاعطق  هک  تسا  هدش  یهن  اه  هدیسر  نارود  هب  هزات  زا  نتساوخ  تجاح  یمالسا  تایاور  رد 
: دومرف شنارای  زا  یکی  هب  هک  میناوخ  یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

ناهد رد  قفرم  ات  ار  دوخ  تسد  َناَـک ؛ َُهل َو  ْنُکَی  َْمل  ْنَم  َیلِإ  ِجـِئاَوَْحلا  ِبَلَط  ْنِم  َکـَل  ٌْریَخ  ِقَفْرِْملا  َیلِإ  ِنیِّنِّتلا  ِمَف  ِیف  َكَدَـی  ُلِخْدـُت  »
راـحب «. ) . تسا هدیـسر  ییاوـن  هب  سپـس  هتـشادن و  يزیچ  هک  یبـلطب  یـسک  زا  تجاـح  هک  تسا  نآ  زا  رتـهب  وـت  يارب  ینک  اـهدژا 

.( ،ج 75،ص 248 راونالا

يدعـس.دنرب یم  ییوربآ  دنهد و  یم  یبآ  ، دـنرب یم  نیب  زا  ار  يرتاهبنارگ  هیامرـس  دـنهدب  ناسنا  هب  يزیچ  رگا  صاخـشا  هنوگ  نیا 
هب لـثملا  یف  دنــشورف  رگا  تاـیح  بآ  : دـنا هـتفگ  ناـمیکح  : دـیوگ یم  یناتــساد  رکذ  زا  دـعب  دوـخ  ناتــسلگ  باـتک  رد  يزاریش 

! یتساک ناج  زا  يدوزفا و  نت  رد  یتساوخ  تنم  هب  نانود  زا  هچره  .تلذ  هب  یگدنز  زا  هب  تلع  هب  ندرم  هک  درخن  اناد  ، يوربآ

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abu Talib said : “ To miss what one needs is easier than to beg the wrong
person.”{The shame that is felt in putting a request before an inappropriate person
gives more mental pain than the grief in not obtaining its fulfillment. That is why non-
fulfillment of a request can be tolerated, but the obligation of a low and humble
person is intolerable. Every self-respecting person will, therefore, prefer deprivation
to being under obligation to an inappropriate man and will not tolerate placing his

.{ request before a low and mean person

ششخب هرابرد  : 67 تمکح

هراشا
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توص

.Your browser does not support the audio tag

ُهنِم ّلَقَأ  َناَمرِحلا  ّنِإَف  ِلِیلَقلا  ِءاَطعِإ  نِم  ِحَتسَت  َال  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

 . تسا رتمک  نآ  زا  ندرک ، مورحم  هک  رادم  مرش  كدنا  ششخب  زا  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 

يدیهش

.دوب نآ  زا  رت  كدنا  ندرک  مورحم  هک  رادم  مرش  كدنا  ندیشخب  زا 

یلیبدرا

نآ زا  تسا  رتمک  يدیمون  هک  یتسردب  سپ  كدنا  نداد  زا  نکم  ایح 

یتیآ

.تسا نآ  زا  رتکدنا  نتخاس ، دیمون  اریز  شابم ، هدنمرش  كدنا  ششخب  زا  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . تسا نآ  زا  رتمک  ندرک  دیمون  هک  ، نکم ایح  كدنا  ياطع  زا  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

مثیم نبا 

مک ندوب ) رتکدنا  زا  ( ) مالـسلا هیلع   ) ماما دوصقم  تسا .) نآ  زا  رتکدنا  یـسک  نتخاس  دـیمون  اریز  نکن ، مرـش  كدـنا  شـشخب  زا  )
، بلطم نیا  و  دشاب ، شـشخب  هتـسیاش ي  هک  تسا  يزیچ  ندیـشخبن  ندرک ، دیماان  نآ  حیـضوت  .تسا  نآ  ندوب  شزرا  مک  رابتعا و 
هب كدنا  ششخب  هب  تبسن  نتشاد  مرـش  زا  مالـسلا ) هیلع   ) ماما .دشاب  دایز  مک و  لباق  ات  تسین  تیمک  هلوقم ي  زا  شرامـش و  لباق 

: تسا نینچ  زین  نآ  ردقم  ياربک  و  هنم .) لقا  نامرحلا  ناف  : ) هلمج ي نآ  يارغص  هک  تسا  هتشاد  رذحرب  يرمـضم  سایق  هلیـسو ي 
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هک تشاد  مرش  ندرک  دیمون  زا  دیاب  هکلب  دننکن ، مرـش  نآ  زا  هک  تسا  هتـسیاش  دشاب ، نآ  زا  رتشزرا  یب  نتخاس  دیماان  هک  هچ  ره  و 
.تسا رتشزرا  یب  نآ  زا 

دیدحلا یبا 

 . ُْهنِم ُّلَقَأ  َناَمْرِْحلا  َّنِإَف  ِلِیلَْقلا  ِءاَطْعِإ  ْنِم  ِحَتْسَت  مالسلا َال  هیلع  َلاَق  َو 

یف فاش  لوق  انم  مدـقت  دـق  اهتلقل و  راذـتعالا  هیدـهلا و  یف  اریثک  لمعتـسا  دـق  فیطل و  دوجلا  لاضفإلا و  یلع  ثحلا  نم  عون  اذـه 
.دوجلا ءاخسلا و  حدم 

.هریظن نکت  تئش  نمع  نغتسا  هریسأ و  نکت  تئش  نم  یلإ  جتحا  هریمأ و  نکت  تئش  نم  یلع  لضفأ  لاقی  ناک  و 

دحأ لکل  ریخلا  يونت  نأ  معن  لاق  دحأ  لک  هب  لوانتی  نأ  عاطتسی  دوج  نم  له  وطسرأ  لئس  و 

یناشاک

يدـیمون هک  یتسرد  هب  سپ  هنم ) لقا  نامرحلا  ناف   ) كدـنا نداد  زا  نکم  ایح  لیلقلا ) ءاـطعا  نم  ییحتـست  ـال  مالـسلا : هیلع  لاـق  (و 
.رابتعا لها  دزن  تسا  رتشیب  نآ  تراقح  ینعی  نآ  زا  تسا  رتمک 

یلمآ

ینیوزق

رب رداق  رگا  هک  تسا  نآ  ضرغ  .مک  ءاطع  نآ  زا  تسا  رتمک  نتخاـس  مورحم  قیقحت  هب  هک  ار  مک  ءاـطع  رامـشم  بیع  نکم و  اـیح 
.ینکن مرش  مک  زا  یشابن  رایسب  ءاطع 

یجیهال

كدنا ششخب  زا  نکم  مرش  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .هنم » لقا  نامرحلا  ناف  لیلقلا ، ءاطعا  نم  حتـست  ال  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
نآ زا  هن  ناـمرح  زا  مرـش  تسا  راوازـس  سپ  كدـنا ، شـشخب  زا  تسا  رتردـق  مک  دـنمتجاح  ندرک  مورحم  هک  قـیقحت  هب  هک  اریز 

.كدنا

ییوخ

هکرت نم  ریخ  الیلق  ناک  نا  ءاطعلا و  ینعملا : .هب  قلعتم  فرظ  لیلقلا  ءاطعا  نم  هوای ، ففخ  ءایحلا  نم  لاعفتـسا  حتـست ، ال  بارعالا :
نامرحلا ناب  مالـسلا ) هیلع   ) هریبعت و  ءادتبا ، ناک  ما  نامرحلا ، ظفل  هب  رعـشی  امک  هجاحلا  راهظا  لاوئـسلاب و  اقوبـسم  ناک  ءاوس  اسار ،

تناک نا  مالـسلا :) هیلع   ) لوقیف ءایحتـسا ، اهکرتل  ایبس  تراص  هیطعلا  یف  هلقلا  نا  ثیح  لقا  هظفل  لامعتـسا  یف  هفیطل  هراعتـسا  لـقا ،
مه نآ  زا  نتخاس  مورحم  هک  رادم ، مرـش  مک  شـشخب  زا  همجرتلا : .هنم  لقا  ربتعی  هنال  ءایحلاب  یلوا  اسار  اهکرتف  ءایحلل  هبجوم  هلقلا 
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.تسا رتمک 

تسا رتمک  نآ  زا  لئاس  نامرح  هک   *** دوب مک  تششخب  رگا  مرش  نکم 

يرتشوش

مل هعـس  اذ  نوکت  لیلقلا و ال  یطعت  نا  تهرکت  اذا  لجر : یلا  ورمع  نب  موثلک  بتک  دادـغب ) خـیرات   ) یف لوقا : مالـسلا : هیلع  لاـق  و 
.هلعن درف  همتاخ و  فصنب  ثعب  یتح  هلام  هرطاشف  دومحم  وهف  ارقف  دس  ام  لکف  هتلق  کعنمی  لاونلا و ال  ثب  دوجلا  رهظی 

هینغم

تیحا شیع  همقل  وا  ءام  هعرج  بر  و  اهبقاوعب ، ساقت  ءایـشالا  نا  یلا  اذـه ، ..بیر  کلذ  یف  اـم  مدـعلا  نم  ریخ  لـق ، نا  و  دوجولا ،
.ریثک هلیلق  و  ریبک ، هریغص  ناف  هنم ، ائیش  اورقحت  ریخلا و ال  اولعفا  مامالا : لوق  یتای  .هیکز و  اسفن 

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

یگدنمرـش هب  و   ) نآ زا  رتمک  ندرک  دیمون  اریز  نکم ، مرـش  كدنا  ندیـشخب  زا  تسا : هدومرف  شـشخب ) هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
.تسا رتراوازس )

ینامز

یکین اهنت  هن  .تسا  چیه  زا  رتهب  مک  زیچ  اریز  دشاب ، شزرا  مک  یکین  دـنچ  ره  تسا  ناسنا  فئاظو  زا  یکی  ادـخ  ناگدـنب  هب  یکین 
شیپ تجاح  اما  دوب ، یهاوخ  وا  ریما  يدرک  یکین  سک  ره  هب  هک  هدش  هتفگ  .دراد  مه  يویند  هجیتن  هکلب  دراد  يورخا  دوس  ندرک 

میهاوخ رارق  نارگید  فیدر  رد  هک  دراد  ار  هجیتـن  نیا  نارگید  زا  يزاـین  یب  دزاـس و  یم  دوـمناو  شریـسا  ار  ناـسنا  ندرب  نارگید 
تبسن .يرآ  تفگ : وطسرا  دنک ؟ کمک  همه  هب  دناوتب  ناسنا  دشاب و  یمومع  هک  تسه  یـششخب  ایآ  دندیـسرپ  وطـسرا  زا  .تفرگ 

.نتشاد بوخ  تین  سک  همه  هب 

يزاریش دمحم  دیس 

يا هنم ) لقا  نامرحلا  ناف   ) ریثکلا هئاطعا  درت  ملوا  نکمتت  مل  اذا  لیلقلا ، طعا  لب  لـیلقلا ) ءاـطعا  نم  حتـست  ـال  : ) مالـسلا هیلع  لاـق  و 
.فیطل زاجم  لقا )  ) هظفل و  لیلقلا ، ءاطعالا  نم  لقا  هقالطا ، هئاطعا  مدعب  فرطلا  نامرح 

يوسوم

امنیب یـش ء  یقبی  هناف  الیلق - ناک  امهم  كدـیب - امم  لیلقلا  یطعت  نا  لجخت  ال  حرـشلا : .عنملا  نامرحلا : .لجخت  ال  حتـست : ال  هغللا :
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و هلحم …  یف  عقی  عفان و  رثا  هل  نوکی  یشلا ء  یش ء و  نم ال  لضفا  یـشلا ء  و  یـش ء - مدع و ال  وهف  اتاتب - ءاطعلا  مدع  نامرحلا و 
 … هتلقل عنتمیف  یطعملا  لجخی  نا ال  الیلق و  ناک  امهم  ءاطعلا  یف  بیغرت  هملکلا  هذه 

یناقلاط

« .تسا رت  كدنا  نآ  زا  ندرک  مورحم  هک  رادم  مرزآ  كدنا  ندیشخب  زا  »

یثـحب اـم  .تسا  هتفر  راـک  هب  نآ  یکدـنا  زا  یهاوخ  شزوپ  هیدـه و  دروم  رد  ناوارف  تسا و  دوج  شـشخب و  رب  قیوشت  نخـس  نیا 
.میا هدروآ  هتشذگ  ثحابم  رد  تواخس  دوج و  شیاتس  رد  لصفم 

ات نک  زاین  راهظا  یهاوخ  یم  سک  ره  هب  و  يوش ، وا  ریما  اـت  نک  شـشخب  لـضف و  یهاوخ  یم  هک  سک  ره  رب  تسا : هدـش  هتفگ  و 
.يوش وا  دننامه  ات  نک  يزاین  یب  یهاوخ  یم  سک  ره  زا  و  يوش ، وا  ریسا 

تین ناگمه  يارب  هکنیا  يرآ ، تفگ : دنوش ؟ دنم  هرهب  ناگمه  نآ  زا  هک  دراد  دوجو  یـششخب  دوج و  ایآ  دش : هدیـسرپ  وطـسرا  زا 
.یشاب هتشاد  ریخ 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

 . ُْهنِم ُّلَقَأ  َناَمْرِْحلا  َّنِإَف  ، ِلِیلَْقلا ِءاَطْعِإ  ْنِم  ِحَتْسَت  َال 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

رد يریون  ار  زیمآ  تمکح  نخس  نیا  هنامیکح : راتفگ  دنس  .تسا . (  رتمک  مه  نآ  زا  ، ندرک مورحم  اریز  ، نکم ایح  مک  شـشخب  زا 
ریما زا  ار  نآ  مکحلاررغ  رد  يدمآ  هک  یلاح  رد  تسا  هدرک  لقن  يرـصتخم  رییغت  اب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  برإلا  هیاهن  باتک 
عبنم زا  دـهد  یم  ناشن  هک  تسا  هدرک  هرکذ  یتوافت  اـب  ار  نآ  يافوتم 850 ) «) یهیشبأ ،» فرطتسم هدنـسیون  هدومن و  تیاور  نانمؤم 

(. ( ،ج 4،ص 54 هغالبلا جهن  رداصم  ) .تسا هتفرگ  ار  نآ  يرگید 

مک ششخب 

یم دـنک و  یم  یهن  دـشاب  نـکمم  هـک  هزادـنا  ره  هـب  نادـنمزاین  ندرک  مورحم  زا  شا  هناـمیکح  نخـس  نـیا  رد  مالـسلا  هـیلع  ماـما 
( . ُْهنِم ُّلَقَأ  َناَمْرِْحلا  َّنِإَف  ، ِلِیلَْقلا ِءاَطْعِإ  ْنِم  ِحَتْسَت  َال  ( ؛» تسا رتمک  مه  نآ  زا  ندرک  مورحم  اریز  ، نکم ایح  مک  ششخب  زا  :» دیامرف

هک یلاح  رد  ، دنک كرت  ، تشادن ار  نآ  ناوت  ناسنا  رگا  دشاب و  هظحالم  لباق  رادقم  هب  شـشخب  دیاب  دـندتقعم  هک  یناسک  دنرایـسب 
یلکـشم لح  رادقم  نیمه  دراوم  زا  يرایـسب  رد  هک  نیا  تسخن  : دراد هدیاف  ود  لقا  دح  بدا ) یهاوخرذـع و  اب  مأوت   ) مک شـشخب 

هفاضا.دریگ یم  ار  تناها  يولج  راک  نیا  تسا و  تناها  یعون  ندز  هدننک  تساوخرد  هنیـس  هب  در  تسد  هک  نیا  رگید  دـنک و  یم 
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.دهد یم  شرورپ  تالاح  مامت  رد  ناسنا  رد  ار  تواخس  حور  اهنیا  رب 

اب هسیاـقم  لـباق  ندرک  مورحم  اریز  ، تسا هیبشت  هیاـنک و  یعون  « تسا رتـمک  نآ  زا  نتخاـس  مورحم  ُْهنِم ؛ ُّلَـقأ  َناـمْرِْحلا  َّنإ   » هب ریبـعت 
یعون زین  ار  ندرک  مورحم  عقاو  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما.تسا  رتـمک  نآ  زا  نیا  مییوگب  اـت  تسین  دـشخب  یم  ناـسنا  هک  یلاـم  رادـقم 

.تسا رتشیب  نآ  زا  یششخب  ره  هک  هدرک  بوسحم  مک  رایسب  ششخب 

ای دـشاب  ینغ  هب  هاوخ  دوـش  یم  بوـسحم  يا  هقدـص  یکین  راـک  ره  :» میناوـخ یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ  زا  یثیدـح  رد 
یمین هب  دنچره  دیراد  رود  خزود  شتآ  زا  ار  دوخ  دشاب و  امرخ  هناد  کی  زا  یمین  هب  دـنچره  دـینکن  كرت  ار  هقدـص  نیاربانب  ، ریقف
بسا هچب  امش  هک  هنوگ  نامه  ، دهد یم  شرورپ  شبحاص  يارب  ار  کچوک  هقدص  نیا  لاعتم  دنوادخ  اریز  ، دشاب امرخ  هناد  کی  زا 

هوک زا  رت  گرزب  هک  ییاج  ات  دـنادرگ  یم  زاـب  وا  هب  ار  نآ  هتفاـی  شرورپ  تماـیق  زور  رد  دـیهد و  یم  شرورپ  ار  دوخ  رتش  هچب  اـی 
؛ دوب دهاوخ  یمیظع 

اَمَک اَِهبِحاَِصل  اَهیِّبَُری  َّلَج  َّزَع َو  َهَّللا  َّنِإَف  ِهَرْمَّتلا  ِّقِِشب  َْول  َراَّنلا َو  اوُقَّتا  ٍهَرْمَت َو  ِّقِِشب  َْول  اُوقَّدَصَتَف َو  ٍریِقَف  ْوَأ  ٍِّینَغ  َیلِإ  ٌهَقَدَـص  ٍفوُْرعَم  ُّلُک  »
،ج 71،ص 410،ح راونالاراحب « . ) . ِمیِظَْعلا ِلَبَْجلا  َنِم  َمَظْعَأ  َنوُکَی  یَّتَح  ِهَماَیِْقلا  َمْوَی  اَهاَّیِإ  ُهَیِّفَُوی  یَّتَح  ُهَلیِـصَف  ْوَأ  ُهَُّولَف  ْمُکُدَـحَأ  یِّبَُری 

.( 16

: دیامرف یم  تسا  هدمآ  مهم  عوضوم  نیمه  زا  يرگید  ریبعت  هنامیکح 422  راتفگ  رد 

«. دیرامشم مک  ار  نآ  زا  رادقم  چیه  دیهد و  ماجنا  ار  کین  راک  ًاْئیَش ؛ ُْهنِم  اوُرِقْحَت  َال  َْریَْخلا َو  اُولَْعفا  »

یم گرزب  ار  کچوک  رایـسب و  ار  مک  تین  صولخ  نیا.دشاب  هتـشاد  صالخا  مک  دـنچره  ، دوخ قافنا  رد  ناسنا  هک  تسا  نیا  مهم 
: تسا هدمآ  هبوت  هروس  هیآ 79  لوزن  نأش  رد  هک  تسا  یناتساد  نخس  نیا  دهاش.دنک 

.دش یم  هدامآ  كوبت  گنج  رد  نمشد  اب  یلامتحا  هلباقم  يارب  مالسا  رکشل 

.داد مالسا  نازابرس  يارب  ییاذغ  ياه  کمک  يروآ  عمج  هب  روتسد  مرکا  ربمغیپ 

دنتـشاد يرتشیب  تاناکما  هک  یناسک  دروآ و  یم  دجـسم  هب  عربت  ای  تاکز  ناونع  هب  امرخ  يرادقم  دوخ  ییاناوت  هزادـنا  هب  سکره 
.دندروآ یم  يرت  نوزف  رادقم 

نیا زا  هک  يرـصتخم  غلبم  اب  دروآ و  یم  لزانم  يارب  بآ  هنیدـم  فارطا  ياه  هاچ  زا  هک  « يراصنا لیقع  وبا  » مان هب  یناملـسم  رگراک 
نوچ داتفا و  مالـسا  شترا  هب  کمک  رکف  هب  زین  درک  یم  نیمأت  نییاپ  دح  رد  ار  دوخ  هداوناخ  یگدـنز  هنیزه  درک  یم  تفایرد  راک 

نم ود  وا  هنابش  راک  لوصحم.مروآ  یم  ربمایپ  تمدخ  ار  نآ  دمآرد  منک و  یم  راک  هفاضا  ار  بش  کی  : تفگ تشادن  يا  هتخودنا 
وبا » دندید هک  یماگنه  وج  بیع  ناقفانم.دروآ  ربمایپ  تمدخ  ار  نم  کی  دراذگ و  دوخ  هداوناخ  يارب  ار  نآ  نم  کی  هک  دوب  امرخ 

هیآ.دنتفگ اه  نخس  دنتفرگ و  ازهتسا  هرخسم و  داب  هب  ار  وا  دروآ  یم  ربمایپ  تمدخ  هتخیر  نماد  رد  هدیکـشخ  يامرخ  یتشم  « لیقع
َنیِعِّوَّطُْملا َنوُزِْملَی  َنیِذَّلا  : »» درک دیدهت  یهلا  میلا  باذع  هب  ار  ناگدـننک  ازهتـسا  دوتـس و  ًالماک  ار  « لیقع وبا  » راک ، دـش لزان  هفیرش 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 1611 

http://www.ghaemiyeh.com


زا هک  یناسک  ٌمِیلَأ ؛» ٌباذَـع  ْمَُهل  ْمُْهنِم َو  ُهّللا  َرِخَـس  ْمُْهنِم  َنوُرَخْـسَیَف  ْمُهَدـْهُج  ّـالِإ  َنوُدِـجَی  ـال  َنیِذَّلا  ِتاـقَدَّصلا َو  ِیف  َنِینِمْؤُْملا  َنِم 
یم هرخـسم  دـنرادن  ناشیئاناوت  زیچان )  ) رادـقم هب  زج  یـسرتسد  هک  ار  ییاهنآ  ،و  دـننک یم  ییوجبیع  راک  تعاطا  نانموم  تاقدـص 
هیآ ، هبوت «. ) . تسا یکاندرد  باذع  نانآ  يارب  و  دهد ) یم  اهنآ  هب  ار  ناگدننک  ازهتـسا  رفیک   ) دنک یم  هرخـسم  ار  اهنآ  ادخ  دنیامن 

.یبای رگداد  هد ز  یکی  هب  نآ  يازج  یهد  هچره  هک  یسک  زا  سرتم  لام و  شخبب  . ( 79

.دسر یم  رتشیب  ربارب و  دصتفه  هب  هاگ  هتبلا 

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abi Talib said : “ Do not feel ashamed of giving little because refusal is
.” even less than that

يرازگساپس ینمادکاپ و  رد  : 68 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

یَنِغلا ُهَنیِز  ُرکّشلا  ِرقَفلا َو  ُهَنیِز  ُفاَفَعلا  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

 . تسا يزاین  یب  تنیز  يرازگرکش  و  رقف ، تنیز  ندیزرو  تّفع  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 

يدیهش

.يرگناوت رویز  ساپس  و  تسا ، یشیورد  رویز  ییاسراپ 

یلیبدرا

تسیشیوارد شیارآ  ینماد  كاپ  دومرف  و 

یتیآ

.تسا يرگناوت  شیارآ  يرازگساپس ، تسا و  ییاونیب  رویز  ینمادکاپ ، مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 
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نایراصنا

 . تسا يرگناوت  تنیز  رکش  ،و  یتسدیهت تنیز  ینمادکاپ  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

مثیم نبا 

هلیسو هب  ار  دوخ  توهش  رگا  ریقف  و  تسا ، هیوهش  هوق ي  تلیـضف  ینمادکاپ  هک  دش  مولعم  البق  تسا .) یتسدیهت  تنیز  ینمادکاپ  )
شنیب لها  راظتنا  رد  ار  شا  تسد  یهت  دبای و  یم  لامک  ینمادکاپ  تلیضف  اب  شسفن  دراد ، زاب  دوخ ، یعیبط  ياهتساوخ  زا  لقع  ي 

هب و  دراد ، یماو  اهیتشز  هب  ار  وا  دراذـگ  اهر  هلی و  دوخ  لاح  هب  ار  دوخ  ياه  هتـساوخ  رگا  دـنادرگ و  یم  هتـسارآ  دوخ  تلیـضف  هب 
.تفرگ دهاوخ  دوخ  هب  ار  هرهچ  نیرتتشز  هلیسو  نادب  دناشک و  یم  یگزویرد  دسح و  لخب و  زآ و  صرح و 

دیدحلا یبا 

 . یَنِْغلا ُهَنیِز  ُرْکُّشلا  ِْرقَْفلا َو  ُهَنیِز  ُفاَفَْعلا  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

.لمجت اعشختم و  نکت  الف  ترقتفا  اذإف  هروهشملا  تایبألا  نم 

و ال :» يوری و.عوجلا  اهاذآ  نإ  ارئظ و  نوکت  ـال  يأ  : لاـق ینادـیملا 1:81؛ اهییدـثب (  لکأت  هرحلا و ال  عوجت  هروهـشملا  مهلاثمأ  نم  و 
 ( . .كانه هرکذ  فورعم  ربخ  یف  « يدسألا لیلس  نب  ثراحلا  کلذ  لاق  نم  لوأ  و  :» لاق اهییدث » لکأت 

يونلا صمل  هللااب  مسقأ  مهضعبل  یعمصألا  دشنأ  و 

لقعلا نم  سوفنلا  مارکإ  نإ  الأ  هریثک  رومأ  نع  یسفن  مرکأ  دشنی و  وه  فانک و  هلفسأ  یف  فینک و  یلع  تفقو  مهضعب  لاق  و 

یلألا یلع  نیبملا  لضفلاب  لخبأ  و 

.فاک وه  ام  لوقلا  نم  مدقت  دقف  ینغلا  هنیز  رکشلا  نوک  امأ  و 

لطاع دیج  رکش  ریغب  همعنلا  لطاب و  لوق  لمع  ریغب  ملعلا  لاقی  ناک  و 

یناشاک

تسا دوخ  بحاص  نیزم  هک  تسا  یتلیضف  نآ  هک  اریز  تسا  یـشیورد  شیارآ  ینمادکاپ  رقفلا ) هنیز  فافعلا  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
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.وا لاح  نسحم  و 

یلمآ

ینیوزق

.دوب سب  تنیز  نآ  ار  وا  دشاب  فیفع  نوچ  ریقف  ینعی  .دشاب  رقف  تنیز  سفن  فافع 

یجیهال

تنیز تامرحم ، زا  فک  ینعی  تفع ، هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .ینغلا » هنیز  رکـشلا  رقفلا و  هنیز  فافعلا  : » مالـسلا هیلع  لاـق  و 
.نارگناوت يارب  زا  تسا  تنیز  ندرکن ، هانگ  ینعی  ندرک ، تمعن  رکش  ناجاتحم و  يارب  زا  تسا 

ییوخ

توف یلع  ربصلا  تاوهـشلا و  نع  سفنلا  فک  فافعلا  ینعملا : .دجنملا  لمجی - وا ال  لحی  امع ال  عنتما  فک و  افافع : فع ) : ) هغللا
رکـشی وا  هجئاوح  لیـصحتل  سانلا  لاسی  نا  ریقفلا  هداع  احابم و  ناک  نا  ریقفلا و  هیهتـشی  ام  لواـنت  مدـع  بجوی  رقفلا  و  تاـجاحلا ،

لاملا فرص  وه  و  رکشلا ، ینغلا  هنیز  نا  امک  رقفلل  هنیز  وه  و  هجاحلا ، راهظا  لاوئـسلا و  كرت  فافعلا  یـضتقم  و  هرقف ، نم  مهدنع 
، يراذگـساپس رکـش و  و  تسا ، يرادـن  رقف و  رویز  یئاسراپ ، يراد و  دوخ  همجرتلا : .هریغل  هناعالا  و  هسفن ، جـئاوح  نم  یغبنی  اـمیف 

.يدنمتورث رویز 

تسا ادخ  رکش  ینغ ، رهب  زا  رویز   *** یلو تسا  فافع  رقف  رویز 

يرتشوش

نبا اهعم  هنع  هلقن  امنا  هریخالا و  هرقفلا  نودب  مثیم  نبا  انه  هنع  هلقن  نکل  اوهس ، ( 340  ) یف فنصملا  هررک  لوقا : مالسلا : هیلع  لاق  و 
ففعتلا نم  ءاینغا  لـهاجلا  مهبـسحی   ) هلوق یف  فاـفعلاب  نینیزتملا  ءارقفلا  یلاـعت  هللا  فصو  دـق  رقفلا و  هنیز  فاـفعلا  .دـیدحلا  یبا 

تمعنا یتلا  کتمعن  رکشا  نا  ینعزوا  بر   ) مالسلا هیلع  نامیلس  لاق  ینغلا  هنیز  رکشلا  و  افاحلا .) سانلا  نولاسی  مهامیسب ال  مهفرعت 
هفرط نم  لقا  یف  هدنع  هفلتخم ) تاعوضوم  یف  نوتسلا - لصفلا   ) ارقتـسم ابـس  هکلم  شرع  يار  امل  اضیا  لاق  و  يدلاو ) یلع  یلع و 

(. میرک ینغ  یبر  ناف  رفک  نم  هسفنل و  رکشی  امناف  رکش  نم  رفکا و  ما  رکشاء  ینولبیل  یبر  لضف  نماذه   ) نیع

هینغم

.هنع و رفکی  فافعلا  و  سانلا ، دنع  هصقنم  هنال  رکذـلاب  رقفلا  مامالا  صخ  ..كولملل و  اضیا  ینغلا و  ریقفلل و  هلیـضف  هنیز و  فافعلا 
بلاغلا یف  هنال  صوصخلاب  ینغلا  مامالا  رکذ  و  هتقاط ، بسح  لک  نم  ماع ، بجاو  وه  لب  سانلا ، لک  نم  هلیضف  هنیز و  رکشلا  اضیا 
عـضاوت نسحا  ام  مامالا : لوق  یتای  .رایخالا و  نیبیطلا  نم  هنا  اذـه  ینعمف  عضاوت  ینغلا و  رکـش  اذاف  نایغطلا ، ءاـیربکلا و  یلع  ثعبی 

.هللا یلع  الاکتا  ءاینغالا  یلع  ءارقفلا  هیت  هنم  نسحا  و  هللا ، دنع  امل  بلط  ءارقفلل  ءاینغالا 
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هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

يرازگساپس و  تسا ، شیورد  زیچ و  یب  شیارآ  تنیز و  ینمادکاپ  تسا : هدومرف  يرازگساپس ) ینمادکاپ و  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
.رگناوت شیارآ  دنوادخ ) ياهتمعن  زا  )

ینامز

دهد و یم  تسد  زا  ار  تباجن  دشاب  نز  رگا  رقف  تدش  رثا  رد  وا  اریز  تسا ، رتوکین  ریقف  زا  اما  تسوکین  قالخا  زا  یکی  ینمادکاپ 
دیاـب دراد و  تفع  هب  زاـین  رتـشیب  ریقف  تهج  نیمه  هـب  دـنز  یم  یئادـگ و …  يدزد ، هـب  تـسد  تاـمیالمان  رثا  رد  دـشاب  درم  رگا 

دنز یم  مدرم  يارب  یتحاران  داجیا  ادـخ و  ینامرفان  هب  تسد  دزاس و  یم  یغای  ار  ناسنا  یهاگ  مه  تورث  .دـشاب  رت  لماک  شناـمیا 
یگدنز دنک و  نایغط  هک  یـسک  : ) دـیامرف یم  هورگ  نیا  لرتنک  يارب  و  دوش ) یم  یغای  تورث  رثا  رد  ناسنا  : ) دـیوگ یم  ادـخ  اذـل 

( .تسوا هاگیاج  منهج  دیامن ) یئانتعا  یب  نارگید  هب  تبسن  و   ) دنک باختنا  دوخ  يارب  ار  ایند 

يزاریش دمحم  دیس 

و  ) اهدـجو ام  فیک  ذـئاذللا  لوانتی  فعی و ال  نا  سانلا  نیب  هتنیزف  اریقف  ناسنالا  ناک  اذاف  رقفلا ) هنیز  فافعلا  : ) مالـسلا هیلع  لاـق  و 
.رکشی نا  هتنیز  تناک  ناسنالا  ینغتسا  اذاف  ینغلا ) هنیز  رکشلا 

يوسوم

نوکت نا  بیعلا  امنا  بیع و  کلذ  سیلف  اریقف  نوکت  نا  حرشلا : .هفرخز  هنـسح و  یـشلا ء : نیز  .لحی  امع ال  فکلا  فافعلا : هغللا :
تنک اذاف  ضارعالاب  ثلاثلا  متـشلاب و  رخالا  ءازهتـسالاب و  اذـه  کلباقیف  شیعلا  همقل  مهنم  يدجتـست  سانلا  باوبا  یلع  فقت  اریقف 

كانغ و یلع  بساحتـس  کناف  اینغ  تنک  اذا  و  ءارقفلا …  هتنیز  هذـه  ءاینغالا و  یلع  لاملا و  باحـصا  یلع  هیتت  اـففعتم  نکف  اریقف 
اذاف هلحم  یف  هفرصت  هلح و  نم  هذخات  نا  ینغلا  رکش  و  هرکشب ، هیلع  رجوت  هقح و  يدوت  نا  عیطتست  نکل  هیـساق و  هبیرـضلا  يدوتس 

.ینغلا اذه  هنیز  رکشلا  نوکی  اهدنع  هرکش  تیدا  دق  تنا 

یناقلاط

« .تسا يرگناوت  رویز  يرازگساپس  یشیورد و  رویز  ینمادکاپ - ییاسراپ -  »

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 
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 . یَنِْغلا ُهَنیِز  ُرْکُّشلا  ،َو  ِْرقَْفلا ُهَنیِز  ُفاَفَْعلا 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

جهن زا  شیپ  زیمآ  تمکح  نخـس  نیا  هنامیکح : راتفگ  دنـس  .تساـنغ . (  تنیز  يرازگرکـش  رقف و  تنیز  تفع  يراد و  نتـشیوخ 
زا شیپ  دیفم  موحرم  زین  تسا و  هدمآ  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  شدـنبلد  دـنزرف  هب  ماما  تیـصو  رد  لوقعلا  فحت  باتک  رد  هغالبلا 

،ج 4،ص هغالبلا جـهن  رداصم  «.) يْولَبلا ُهَنیز  ُْربَصلاَو  :» تسا هدوزفا  نآ  رب  زین  ار  هلمج  نیا  هدرک و  لقن  داشرا  رد  ار  نآ  هغالبلا  جـهن 
(. ( 54

انغ رقف و  تنیز 

تنیز تفع  يراد و  نتشیوخ  :» دیامرف یم  دیوگ و  یم  نخس  انغ  تنیز  رقف و  تنیز  زا  شا  هنامیکح  راتفگ  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
( . یَنِْغلا ُهَنیِز  ُرْکُّشلا  ،َو  ِْرقَْفلا ُهَنیِز  ُفاَفَْعلا  ( ؛» تسانغ تنیز  يرازگرکش  رقف و 

دنوادخ و ربارب  رد  یـساپسان  ، مارح لاوما  يوس  هب  ندرب  تسد  ، تلذ اب  مأوت  تجاح  راهظا  : دراد رارق  یفلتخم  تافآ  ضرعم  رد  ریقف 
هدولآ هن  ، دراذگ یم  اپ  ریز  ار  دوخ  سفن  تزع  هن  درب و  یم  نامیئل  يوس  هب  تجاح  تسد  هن  دشاب  راد  نتشیوخ  رگا  اما.اهنیا  دننام 

نیا زا  دنوادخ  ور  نیا  زا  ، تسا رقف  تنیز  ، يراد نتشیوخ  يانعم  هب  تفع  نیاربانب  دیاشگ ، یم  يرکشان  هب  نابز  هن  دوش و  یم  مارح 
ِیف ًابْرَـض  َنوُعیِطَتْـسَی  ـال  ِهّللا  ِلـِیبَس  ِیف  اوُرِـصْحُأ  َنیِذَّلا  ِءارَقُْفِلل  : »» دـیامرف یم  هدرک و  داـی  تمظع  اـب  دـیجم  نآرق  رد  ناریقف  هنوگ 

يارب دـیاب ) ًاـصوصخم  امـش  قاـفنا  ( ؛» ًاـفاْحلِإ َساـّنلا  َنُولَئْـسَی  ـال  ْمُهامیِِـسب  ْمُُـهفِْرعَت  ِفُّفَعَّتلا  َنـِم  َءاـِینْغَأ  ُلِـهاْجلا  ُمُُهبَـسْحَی  ِضْرَأـْلا 
یگدنز نیمأت  رد  هدش و  هراوآ  داهج  نادیم  رد  تکرش  يارب  دوخ  نطو  زا   ) دنتفرگ رارق  انگنت  رد  ادخ  هار  رد  هک  دشاب  ینادنمزاین 

یم زاین  یب  ار  اهنآ  هاگآان  دارفا  يراد  نتـشیوخ  تدـش  زا  دـننک و  یترفاـسم  يزور ) نیمأـت  يارب   ) دـنناوت یمن  اـهنآ  دـنا ) هدـناماو 
نیا هیآ 273 ) . ، هرقب «. ) . دنهاوخ یمن  یسک  زا  يزیچ  رارصا  اب  زگره  نانآ.یسانشب  یناوت  یم  ناشیاه  هرهچ  زا  ار  اهنآ  اما  ؛ دنرادنپ

.تسا رقف  تنیز  هک  تسا  تفع  نامه 

یـسنج و ياه  یگدولآ  لباقم  رد  ینمادـکاپ  نآ  صاخ  يانعم  : دراد یـصاخ  يانعم  ماع و  يانعم  تفع  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  هتبلا 
.تسا تسپ  تشز و  ياهراک  هانگ و  ربارب  رد  يراد  نتشیوخ  هنوگ  ره  نآ  ماع  يانعم 

: میناوخ یم  مکحلا  ررغ  رد  مالسلا  هیلع  ماما  زا  يرگید  ثیدح  رد 

ادـخ هاگـشپ  رد  شماقم  ردـق و  کبـس و  شهانگ  راب  دـنک  هشیپ  فافع  هک  سک  نآ  ُهُرْدَـق ؛ ِهّللاَدـْنِع  َمُظَع  ُهُرْزِو َو  َّفَخ  َّفَع  ْنَم  »
«. دوش یم  نوزفا 

هب یلمع  كرش  هک  ینادنمتورث  اینغا.یلمع و  رکـش  هکلب  یظفل  رکـش  اهنت  هن  ؛ تسا يرازگرکـش  تنیز  نیرتهب  هک  انغ  دروم  رد  اما 
دنهاوخ یم  ماو  هک  اهنآ  هب  ، دنیامن یم  يراذگ  هیامرس  هعفنملا  ماع  ریخ و  ياهراک  رد  ، دننک یم  کمک  نادنمزاین  هب  ، دنروآ یم  اج 

رد ار  تنیز  نیرترب  اـهنآ  دـننک  یم  کـمک  یناـهنپ  روط  هب  دـنرادن  لاؤـس  يور  دـنجاتحم و  هک  یناـسک  هب  یتـح  دـنهد و  یم  ماو 
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نیا زا  یتنیز  هچ  وربآ و  تیصخش و  ياراد  زین  ادخ  قلخ  ربارب  رد  دندنموربآ و  ادخ  هاگشیپ  رد  ، دنا هدرک  مهارف  دوخ  يارب  یگدنز 
.رتالاب

تشز و همه  رظن  رد  ، ددرگ شون  شیع و  تاوهـش و  هدولآ  ، دزروب لخب  نارگید  هب  کمک  رد  ، دریگ شیپ  ناـیغط  هار  ّینغ  رگا  اـما 
.دش دهاوخ  روفنم 

هکلب ، رت هدنبیز  دنتـسه  يرتشیب  تمعن  لومـشم  هک  اهنآ  يارب  راک  نیا  یلو  ؛ دـنروآ اج  هب  ار  ادـخ  ياه  تمعن  رکـش  دـیاب  همه  هتبلا 
.تسا رت  مزال 

نامرف رب  رس  سنا  نج و  تشاد و  يدننام  یب  تموکح  کلم و  هک  نامیلس  ؛ تفرگ دای  یهلا  گرزب  ناربمایپ  زا  دیاب  ار  تمعن  رکش 
نب فصآ  » مان هب  شنادرگاش  زا  یکی  دنیب  یم  هک  یماگنه  دنتشاد  رارق  وا  تمدخ  رد  نامـسآ  نیمز و  ياوق  زا  يرایـسب  دندوب و  وا 
يو دزن  ماش  هب  أبـس  رهـش  زا  ندز  مه  رب  مشچ  کی  رد  ار  « سیقلب » تخت دـناوت  یم  هک  هدرک  ادـیپ  یناحور  يالاو  ماقم  نانچ  « اـیخرب
ارم اـت  هتـشاذگ  نم  راـیتخا  رد  ار  یتمعن  نینچ  دـنوادخ  ُرُفْکَأ ؛» ْمَأ  ُرُکْـشَأ  ِینَُوْلبَِیل َأ  یِّبَر  ِلْـضَف  ْنِم  اذـه  : »» دـیوگ یم  دـنک  رـضاح 

.( هیآ 40 ، لمن «. ). میوا رازگ  ساپس  رکاش و  نم  نیقی  هب  و   ) هن ای  مروآ  یم  ياج  هب  تمعن  رکش  ایآ  هک  دیامزایب 

: دومرف « هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر.تسا  تمعن  ینوزف  بجوم  هکلب  ، تنیز ّینغ  يارب  اهنت  هن  يرازگرکش 

وا زا  ار  تمعن  يدایز  هک  دوشگن  یـسک  يور  هب  ار  يرازگرکـش  ِرد  ادخ  ِهَداَیِّزلا ؛ َبَاب  ُْهنَع  َنَزَخَف  ٍرْکُـش  َبَاب  ٍْدبَع  یَلَع  ُهَّللا  َحَـتَف  اَم  »
. ( ،ج 2،ص 94،ح 2 یفاک «. ) . دراد زاب 

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said: “Charity is the adornment of destitution, while
.” gratefulness (to Allāh) is the adornment of riches

اهوزرآ هرابرد  : 69 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

َتنُک اَم  لَُبت  اَلَف  ُدیُِرت  اَم  نُکَی  َمل  اَذِإ  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد
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 . شابم نارگن  یتسه  هچنآ  زا  يدیسرن ، یتساوخ  یم  هک  هچنآ  هب  رگا  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 

يدیهش

.یتسیک هک  رگنن  نادب  يراب  یتسین  یهاوخ  هک  نآ  رگا 

یلیبدرا

یشاب هک  تیفیک  رهب  یشاب  هتشادن  كاب  هک  دیاب  سپ  یهاوخ  هچنآ  دوشن  عقاو  هاگ  ره  دومرف  و 

یتیآ

.شاب عناق  یتسه ، هک  لاح  ره  هب  دشن ، ترسیم  یتساوخ  یم  هچنآ  رگا  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . رادم كاب  یشاب  هنوگچ  هکنیا  زا  ، دشابن یهاوخ  هچنآ  هاگره  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

مل مهلوقک  فیفختلل ، اضیا  فلالا  فذحی  امبر  هنا  الا  فاک  اذه  مزجلا و  یف  طقـس  ءایلا  نال  لصالا ، یلع  اذـه  و  لانی ، الف  يور  و 
.کی مل  فیفختلل  نولوقی  مث  نکی 

يردیک

امل مهناک  و  نکی ، مل  نم  نونلا  و  ردا ، مهلوق ال  نم  ءایلا ، اوفذـح  امک  لامعتـسالا ، هرثکل  افیفخت  فلالا  اوفذـح  لابت  يا ال  لبت : الف 
نا مهوت  یلع  ماللا  اومزج  ایـسنم  ایـسن  فوذـحملا  راص  یتح  هلامعتـسا  رثک  و  مزجلل ، یلابت  نم  ءاـیلا ، یه  یتلا  لـعفلا  مـال  اوفذـح 

ءاقتلال هلبق  فلالا  طقـس  ماللا  مزجنا  امل  و  مزجنالا ، اذـه  وه  هلمع  لب  لـصالا ، هلمج  نم  سیل  طـقاسلا  نا  دـعب و  لـمع  اـم  مزاـجلا 
.نینکاسلا

مثیم نبا 

ره رد  يدشن ، لئان  دوخ  فده  هب  يدروم  رد  هاگره  ینعی  شاب .) هتـشادن  یکاب  لاح  ره  رد  يدیـسرن ، دوخ  هتـساوخ ي  هب  هاگره  )
ییاهراک هب  تبسن  ندروخ  سوسفا  نداد و  تیمها  زا  يریگولج  نخس ، نیا  موهفم  هدن ، تیمها  یتسه  راک  نآ  هب  تبسن  هک  یلاح 

رـضاح لاـح  رد  نیا  تسا و  هودـنا  مغ و  فدـه ، نتفر  تسد  زا  يارب  ندروخ  سوسفا  هک  حیـضوت  نیا  اـب  هدـشن ، ماـجنا  هک  تسا 
.تسا ینادان  زا  يرابنایز  راک  نینچ  ندش  بکترم  نیاربانب  دشاب ، یمن  بترتم  نآ  رب  يا  هدیاف  هنوگچیه  هک  تسا  ینایز 
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دیدحلا یبا 

[ َْفیَک  ] ْلَُبت َالَف  ُدیُِرت  اَم  ْنُکَی  َْمل  اَذِإ  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

 . َْتنُک اَم 

نوکی و ال ام  درأف  دـیرت  ام  نکی  مل  اذإ  ءامکحلا  مالک  یف  روهـشملا  اولاق  سانلا و  نم  هعاـمج  یلع  هملکلا  هذـه  ریـسفت  مجعأ  دـق 
.ع هدارم  اولهج  تنک و  فیک  لبت  الف  هلوقل  ینعم 

مالکلا و متل  اذـه  یلع  فقو  ول  نامرحلاب و  سئتبت  كدارم و ال  توفب  ثرتکت  يأ ال  کلذـب  لبت  الف  دـیرت  ام  نکی  مل  اذإ  هدارم  و 
هروس ْمُکَتاف (  ام  یلَع  اْوَسْأَت  ْالیَِکل  یلاعت  هللا  لوق  لثم  افـسأ و  اـهنم  کـتاف  اـم  یلع  رثکت  ـالف  هلوق  لـثم  اذـه  راـص  ینعملا و  لـمک 

يأ یلع  تنک و  فیک  امه  کلذـل  لمحت  هتلمأ و ال  تنک  ام  توفب  لـبت  ـال  يأ  تنک  فیک  لاـقف  دـکأ  ممت و  هنکل  دیدحلا 23 ) .
کضرغ و نم  کیلع  سکعی  امب  ثرتکت  رهدـلا و ال  لابت  ـال  هلمجلا  یلع  بیبح و  دـقف  وأ  رقف  وأ  ضرم  وأ  سبح  نم  تنک  لاـح 

حضاو اذه  اهیلإ و  رهدلا  کب  یضفأ  لاح  يأ  یلع  امئاد  هدمتعت  امم  هل  راقتحالا  هب و  ناوهإلا  اذه  نکیل  کلمأ و  نم  کمرحی 

یناشاک

هتـشادن كاب  هک  دـیاب  سپ  تنک ) فیک  لبت  الف   ) یهاوخ هچنآ  دوشن  عقاو  هک  هاـگره  دـیرت ) اـم  نکی  مل  اذا  مالـسلا : هیلع  لاـق  (و 
.یهابت تسا و  ترـضم  بجوم  نآ  لاصحتـسا  رد  یعـس  هک  اریز  يواـیند  تادارم  لوصح  مدـع  زا  یـشاب  هک  یتیفیک  ره  هب  یـشاب 

لصا رب  یـضعب  رد  و  رداال )  ) لیبق زا  لامعتـسا ، ترثک  تهج  هب  دشاب  فوذحم  فلا ، هک  هدوب  یلابت ) ال   ) لصا رد  لبت ) ال   ) هکنادب
.هدش عقاو  قح 

یلمآ

ینیوزق

نوچ .یـشاب  هنوگ  ره  رادـم  اورپ  سپ  یهاوخ  یم  وت  هک  دـشابن  نآ  هاگره  .سایق  فالخ  رب  یلاـبی ) یلاـب   ) زا تسا  یهن  لـبت ) ـال  )
هیلع ننموملاریما   ) هب باب  نیا  لثم  رد  ار  تایبا  نیا  نیملاعلا  رـس  رد  درآ  رب  دـهاوخ  هک  شقن  ره  دراـین  رب  دارم  شقن  لاـبقا  نیتبعک 

اهکرتاف راتخت  امک  اعیمج  ایندلا  کلمت  مل  ناف  اعیطم  ادبع  نکف  یـضرت  امک  اعاطم  اکلم  نکت  مل  ام  اذا  تسا : هداد  تبـسن  مالـسلا )
اعیض اهب و  شاع  نیذه  يوس  یش ء  لکب  شاع  ءرملا  ام  اذا  اعیفر  افرش  یتفلا  نالینی  کلم  کسن و  نم  نائیش  امه  اعیمج 

یجیهال

، وت ياهـشهاوخ  دوشن  لصاح  هاگره  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .تنک » فیک  لبت  الف  دیرت  ام  نکی  مل  اذا  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
نیـشیپ لاح  رب  ندرک  انتعا  هک  اریز  وت ، ندوب  اورماـک  زا  هتـشذگ  ناـمز  رد  يا  هدوب  هنوگچ  هکنیا  هب  نکم  یئاـنتعا  یتـالابم و  سپ 

.یماکان نیا  ترودک  رب  تسا  رگید  ترودک 
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ییوخ

نوکت نا  سایقلا  و  یلابی ، یلاب  نع  یهن  باطخ  تنک ، ام  لبت  ال  بارعالا : .دجنملا  هل - ثرتکا  هب و  متها  رمالاب : هالابم  یلاب ) : ) هغللا
، ماللا یلا  مزجلا  لقن  و  کی ، نم  نونلا  فذحک  سایق  ریغ  یلع  هلعافملا  فلا  فذح  نکل  طقف و  امزج  لعفلا  مال  فذـحب  لابت  الف 
دوصقم و وحن  یعسی  نمل  هیلست  هملک  یه  ینعملا : .لبت  هلوقل ال  لوعفم  یهف  هتنک ، ائیـش  يا  تنک  هلوقب : هتوعنم  هرکن  هیمـسا  ام ، و 

املق و  هماقم ، .بسحب  هیلا  لوصولل  یعـسی  هتایح و  یف  افده  دصقی  دحا  لکف  ناسنا ، يا  هنع  ولخی  املق  و  هتیـصخش ، بسحب  ضرغ 
الف هقیرط ، كولـس  نع  مهتمه  رـصقی  وا  هبابـسا  مهل  ایهتی  افده ال  نودصقی  سانلا  رثکا  ناف  هدیری ، هدـصقی و  ام  یلا  ناسنالا  لصی 

، عناوملا روفو  وا  همهلا  روصق  وا  لئاسولا  دقفل  هدیرت  يذـلا  دـصقملا  اذـه  یلا  لصت  مل  اذا  مالـسلا : هیلع  لاقف  نودـیری ، ام  نونوکی 
یتسه هچنآ  زا  يدـشن ، یتساوخ  هچنآ  نوچ  همجرتلا : .لامالا  نم  کنم  تاـفامب  متغت  ـال  و  لاوحـالا ، نم  هیلا  تلـصو  اـمب  ضراـف 

.شابم نارگن 

دوش رتب  دب  زا  هک  دابم  نک ، رکش  ور  شالت *** زا  لصاح  تدشن  یتساوخ  هچنآ  نوچ 

يرتشوش

فیک لبت  الف  هیطخلا  هخسنلا  مثیم و  نبا  دیدحلا و  یبا  نبا  یف  ام  باوصلا  و  هیرصملا ،) هعبطلا   ) یف اذکه  لوقا : مالسلا : هیلع  لاق  و 
دقل ریهز : لاق  رداال  مهلوق  نم  ءایلا  اوفذـح  امک  لامعتـسالا  هرثکل  افیفخت  فلالا  اوفذـح  لابت ، هیف  لصالا  ءاتلا و  مضب  لـبت  تنک و 

هدـعب ءاش  نمف  اذـه ، تومی  نا ال  تدرا  تلاقف  تامف  دـحاو ، نبا  هارمال  ناـک  اولاـق : یلاـبتال  یفوا  ما  نکلو  یفوا  ما  نعظم  تیلاـب 
.تام ءاش  نم  شاع و 

هینغم

کفورظ تناک  امهم  تاف  ام  یلع  فسات  ینعملا ال  و  فیفختلل ، فلالا  تفذـح  و  ثارتکالا ، ینعمب  هالابملا  نم  لابت  يا ال  لبت  الف 
مل اهل  تیقب  نا  ایندـب  عنـصا  ام  : ) نیدـهازلا نم  دـحاو  لاق  .تآ و  وه  ام  یقبی  حرفلا ال  و  تاف ، ام  عجری  نزحلا ال  نال  کـلاوحا ، و 

.؟ فلهتلا فساتلا و  مالعف  نذا  و  اهل .)؟ قبا  مل  یل  تیقب  نا  و  یل ، قبت 

هدبع

ریـسلا طحم  ناف  كومظع  وا  كورقح  نا  لابت  بهذـم و ال  لک  هبلط  یف  بهذاف  هلنت  مل  مارم  کل  ناـک  اذا  تنک : اـم  لـبت  ـالف  … 
هعدف و ائیـش  عطتـست  مل  اذا  .لئاقلا  يار  یلع  لاح  ياب  ضراف  كدارم  نع  تزجع  اذا  ینعملا  نوکی  دق  اهل و  ءادف  اهنود  ام  هیاغلا و 

عیطتست ام  یلا  هزواج 

يرفعج

مالسالا ضیف 

شاب هتـشادن  كاب  یتسه  لاح  ره  هب  سپ  يدیـسرن  یهاوخ  یم  هچنآ  هب  هاگ  ره  تسا : هدومرف  اهوزرآ ) هراـبرد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
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(. تسا يدرخ  یب  نداد  هار  دوخ  هب  هودنا  هدیسرن  يارب  اریز  )

ینامز

نیمه هب  دریگ و  یم  رظن  رد  ار  هعماج  عون و  عفانم  ادخ  هکلب  دـخرچ ، یمن  رفن  کی  دوسب  هاگ  چـیه  تسا و  عفانم  محازت  ياج  ایند 
نیا دنچ  ره  .ددرگ  یم  زوریپ  نانآ  نمـشد  اسب  هچ  دنـسر و  یمن  دنا  هتـشاد  وزرآ  هک  دوخ  ياهفده  هب  دارفا  تاقوا  زا  یلیخ  تهج 
هیلع  ) ماما تسا و  خـلت  دوخ  يدوخب  اما  دزاس  یم  راومه  رگید  لحارم  رد  ناـسنا  يارب  ار  يزوریپ  هار  تسا و  روآ  هبرجت  اهتـسکش 

ات دـشاب  رکاش  ادـخ و  دایب  دـیاب  لاح  ره  رد  ناسنا  هک  تسا  هتکن  نیمه  هب  هجوت  اب  نکن ! ءانتعا  اـهیخلت  نیا  هب  دـیامرف  یم  مالـسلا )
.دنک يرای  ار  وا  لاح  ره  رد  ادخ 

يزاریش دمحم  دیس 

وا اریقح  هبلط  یف  تنک ) ام   ) لابت يا ال  لبت ) الف   ) تدارا تدـصق و  اـمم  نکمتت  مل  يا  دـیرت ) اـم  نکی  مل  اذا  : ) مالـسلا هیلع  لاـق  و 
.ناسنالا تاف  امع  فسالا  نع  یهنلا  همکحلا  هذهب  داری  نا  لمتحی  و  هیلا ، لصتل  لمع  لک  لمعاف  كدارم ، بعص  اذا  يا  اریبک ،

يوسوم

رسحتت وا  فسات  الف  اهکاردا  عطتـست  مل  کتتاف و  لب  دیرت  امک  کضارغا  ققحتت  مل  اذا  حرـشلا : .متهت  ثرتکت و ال  ال  لبت : ال  هغللا :
 … هالابملا مدعب  هیلا  رظنا  مارکلا و  رورم  هیلع  رم  لب  هلمات  تنک  ام  کتاف و  ام  یلع 

یناقلاط

« .يا هدوب  هنوگچ  هک  رگنم  نادب  دشابن  یهاوخ  یم  هچنآ  نوچ  »

یهاوخ هچنآ  نوچ  هک  تسا  نیا  ناـمیکح  نخـس  روهـشم  دـنا  هتفگ  تسا و  هدـیدرگ  راوشد  مدرم  زا  یهورگ  رب  نخـس  نیا  حرش 
رگنم نادـب  : » تسا هدومرف  هک  نینمؤملا  ریما  راتفگ  ینعم  .زاسب و  هنامز  اب  وت  دزاسن  وت  اب  هناـمز  تسه -  هک  هاوخ  ار  ناـمه  دـشابن ،

نیا ترضح  نآ  دوصقم  .دنا  هدرکن  كرد  ار  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دارم  دوصقم و  نانآ  و  تسین ، نشور  يا » هدوب  هنوگچ  هک 
دیمون یتـشگ ، مورحم  دـشن و  هدروآ  رب  تدارم  هکنیا  زا  نکم و  ییاـنتعا  وشم و  نیگهودـنا  دوبن ، یهاوـخ  یم  هچنآ  رگا  هک  تسا 
هودـنا یهد ، یم  تسد  زا  هک  اـیند  تمعن  زا  هچنآ  رب  : » تسا هدومرف  هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  یلع  رگید  هتفگ  ریظن  نخـس  نیا  .وـشم 

نیع رد  دـیروخم ،» هودـنا  دـیهد  یم  تسد  زا  هچنآ  يارب  : » تسا هدومرف  هک  تسا  لاعتم  دـنوادخ  راـتفگ  نیا  ریظن  و  روخم » رایـسب 
دنموزرآ هک  ار  هچنآ  رگا  و  روخم ، هودـنا  یـشاب  هک  لاـح  ره  هب  تسا  هدومرف  هتخاـس و  دـکؤم  ار  دوخ  نخـس  نینمؤملا  ریما  لاـح 

تـسد زا  تسود  هچ  تسدـگنت و  هچ  ینادـنز و  هچ  رامیب و  هچ  روخم ، هودـنا  نآ  رب  یـشاب ، هک  لاـح  ره  هب  يداد  تسد  زا  يدوب 
هودنا درک ، راتفر  سکع  رب  وت  هتـساوخ  اب  تخاس و  دـیمون  تیوزرآ  زا  ار  وت  رگا  نکم و  انتعا  راگزور  رب  لاح  ره  هب  یـشاب و  هداد 

.تسا حضاو  نیا  شاب و  هتشاد  رظن  رد  لاوحا  همه  رد  ار  راگزور  ندرمش  کچوک  کبس و  لاح  نیا  ریگم و  لد  رب 

مراکم
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مالسلا هیلع  لاق  و 

 . َْتنُک اَم  ْلَُبت  اَلَف  ُدیُِرت  اَم  ْنُکَی  َْمل  اَذِإ 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

نکن انتعا  یشاب  هنوگره  ، دریگ یمن  ماجنا  یهاوخ  یم  ار  هچنآ  هک  یماگنه 

لقن یتوافت  رـصتخم  اب  مکحلاررغ  زا  زیمآ  تمکح  مالک  نیا  هغالبلا  جـهن  رداصم  رد  هنامیکح : راـتفگ  دنـس  شاـبم . (.) نارگن  (و 
دیدحلا و یبا  نبا  هخـسن  رد  تسا ) هدـش  هتفرگ  يرگید  عبنم  زا  ًالامتحا  هک   ) تسا هدـمآ  « َْتنأ َْفیَک  «» َْتنُک ام  » ياج هب  : تسا هدـش 

هدیچیپ مدرم  زا  يرایسب  يارب  مالک  نیا  ریسفت  :» دیوگ یم  هلمج  نیا  حرـش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  .تسا  هدمآ  « َْتنأ َْفیَک  » زین مثیم  نبا 
نادنمـشیدنا هک  تسا  ترـضح  نآ  روهـشم  تاـملک  زا  نیا  هک  دـهد  یم  ناـشن  - رداـصم بحاـص  هتفگ  هب  - ریبـعت نیا  «. تسا هدـش 

تسد هب  يارب  هک  تشادن  یلیلد  دوبن  ترـضح  نآ  روهـشم  نانخـس  زا  مالک  نیا  رگا  اریز  ، دنا هدرک  رظن  ناعما  نآ  هرابرد  يرایـسب 
(.( ،ج 4،ص 55 هغالبلا جهن  رداصم  ) .دننک ششوک  شالت و  نآ  حیحص  ریسفت  ندروآ 

شابم نارگن 

هیام هک  دـهد  یم  يروتـسد  دـننام  یم  ماکان  ناـشدوصقم  هب  ندیـسر  رد  هک  يدارفا  هب  هناـمیکح  راـتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
اَلَف ُدـیُِرت  اَم  ْنُکَی  َْمل  اَذِإ  ( ؛» نکن انتعا  یـشاب  هنوگره  ، دریگ یمن  ماجنا  یهاوخ  یم  ار  هچنآ  هک  یماـگنه  :» دـیامرف یم  ، تسا شمارآ 

تلاح رد  هدوب و  « َلاُبت «ال  لصا رد  هغیـص  نیا  هدـش و  هتفرگ  يزیچ  هب  نداد  تیمها  يانعم  هب  « ولَد » نزو رب  « ْوَلب » هدام زا  « ْلَُبت ال   ) .» ْلَُبت
واو يور  هک  مزج  سپـس  هدش  « َلَُبت هدیدرگ و«ال  فذح  فیفخت  ناونع  هب  زین  هلعافم  باب  فلا  سپـس  هدـش  فذـح  نآ  واو  یمزج 

( . َْتنُک اَم   ( .تسا هدش  « ْلَُبت تسا و«ال  هدش  مال  هب  لقتنم  ، هدوب فوذحم 

نخـس نیا  هک  دنا  هدیقع  نیا  رب  ناحراش  رثکا  ؛ تسا هدش  رکذ  هغالبلا  جـهن  ناحراش  يوس  زا  يددـعتم  ياهریـسفت  هلمج  نیا  يارب 
يدیـسرن دصقم  هب  هک  یماگنه  ینعی  ْمُکَتاف » ام  یلَع  اْوَسْأَت  ْالیَِکل  : » هدـمآ دـیجم  نآرق  رد  هک  تسا  يزیچ  نامه  هب  هراشا  هنامیکح 

هک یـشالت  يارب  دـنوادخ  تسا  يونعم  دوصقم  رگا  درادـن و  ییاقب  يدام  ياـیند  تسا  يداـم  دوصقم  رگا  هک  ارچ  ، شاـبم نیگمغ 
.دهد یم  شاداپ  رجا و  وت  هب  يدرک 

هب رادن و  رب  ششوک  شالت و  زا  تسد  يدیـسرن  دوصقم  هب  رگا  هک  تسا  نیا  روظنم  هک  دنا  هتفگ  « هدبع دمحم  » دننام رگید  یـضعب 
.نکم انتعا  نآ  نیا و  نانخس 

دزن وت  هبترم  ماقم و  زا  ات  شاب  یضار  یتسه  هک  لاح  نامه  هب  يدیسرن  دوصقم  هب  رگا  هک  تسا  نیا  دوصقم  : دنا هتفگ  رگید  یضعب 
.دوشن هتساک  دنوادخ 

ره هب  يدیسرن  دوصقم  هب  رگا  هک  نیا  نآ  تسا و  رت  بسانم  تاهج  یضعب  زا  هک  دسر  یم  رظن  هب  نخس  نیا  يارب  یمراهچ  ریـسفت 
رد اهنت  ار  دوخ  تیقفوم  دنک و  یگدـنز  رهـش  نالف  رد  هک  هدوب  نیا  شفدـه  یـسک  هک  نیا  لثم  دـنک  یمن  یتوافت  یـشاب  تروص 
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هب تبسن  اهرهـش  همه  اریز  ، دشاب يرگید  رهـش  ره  رد  هک  دنک  یم  یتوافت  هچ  دوشن  لصاح  وا  يارب  دوصقم  نیا  رگا.دنیب  یم  اجنآ 
جهن حرـش  رد  يرتشوش » همالع  » موحرم هک  تسا  يزیچ  هیبش  نیا.دنک  يریگ  تخـس  هراب  نیا  رد  دـیابن  تسا و  ناسکی  وا  هتـساوخ 

لاح دنامب  هدـنز  نم  دـنزرف  نیا  متـساوخ  یم  نم  : تفگ ردام  نآ.تفر  ایند  زا  تشاد و  رـسپ  کی  اهنت  ینز  هک  هدروآ  دوخ  هغالبلا 
.دنامن ای  دنامب  هدنز  وا  زا  دعب  دهاوخ  یم  يرگید  سک  ره  تفر  ایند  زا  هک 

ریاـس برع و  مـالک  مظن  رثـن و  رد  درادـن و  یبدا  رظن  زا  یعناـم  دـحاو  تراـبع  زا  فـلتخم  ياـنعم  دـنچ  هدارا  هک  میا  هـتفگ  اـهراب 
.دشاب عمج  مالسلا  هیلع  ماما  مالک  ياوتحم  رد  قوف  یناعم  مامت  تسا  نکمم  نیاربانب  تسه ، نآ  زا  یناوارف  ياه  هنومن  ، تاغل

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abu Talib said : “ If what you aim at does not come about, then do not
.” worry as to what you were

نادان شهوکن  رد  : 70 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ًاطّرَفُم وَأ  ًاطِرفُم  ّالِإ  َلِهاَجلا  يَرَت  َال  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

 . ینیب یم  ور  دنک  ای  وردنت  ای  ار  نادان  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 

يدیهش

.دناسرن دیاب  هک  اجنادب  ای  و  دناشک ، رتارف  هزادنا  زا  ار  يراک  هک  زج  ینیبن  ار  نادان 

یلیبدرا

تسلادتعا دحب  اناد  دوخب و  هدننک  ریصقت  ای  هدنرذگ  رد  دح  زا  زجب  ار  نادان  ینیب  یمن  و 

یتیآ
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.طیرفت ای  طارفا  رد  رگم  دوشن  هدید  لهاج  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . دوشن هدید  طیرفت  طارفا و  هب  زج  نادان  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

.هیف دحلا  زواجملا  رمدلا : یف  طرفملا  .تاف و  یتح  هعیض  رومالا و  یف  رصق  نم  طرفملا : و 

يردیک

.رصقملا طرفملا  یلاغلا و  طرفملا :

مثیم نبا 

فرط نامه  هک  تسا  طیـسب  لهج  ای  لهج  دوش .) یمن  هدـهاشم  يوردـنک  ای  يوردـنت و  تلاح  ود  زا  یکی  رد  زج  نادان  صخـش  )
هک ینادان  هک  نآ  حیـضوت  .تسا  يوردنت  فرط  نامه  هک  تسا  بکرم  لهج  ای  .تسا و  موسوم  یندوک  هب  تلیـضف و  زا  يوردنک 

دیدـپ وا  تریـصب  مشچ  ولج  يا  هدرپ  شالت  هجیتن ي  رد  دـنک و  یم  يور  هدایز  قح  زا  يریگیپ  رد  یهاگ  تسا ، بکرم  لـهج  رد 
ار فرط  نیا  یهاگ  هک  دنام ، یمزاب  تقیقح  قح و  تفایرد  زا  تسا ، قح  هب  يو  ندیسر  لیلد  نیا  هک  نیا  رب  عطق  اب  وا  هک  دیآ  یم 

اهراتفگ اهراتفر و  مامت  رد  يو  تلاح  شا  ینادان  هزادنا ي  هب  تسا و  فرط  ود  زا  یکی  رد  يدرف  نینچ  هراومه  دنمان و  یم  هزبرج 
.تسا يوردنک  ای  يوردنت  تمس : ود  زا  یکی  رب 

دیدحلا یبا 

[ ُلِهاَْجلا يَُری   ] مالسلا َال هیلع  َلاَق  َو 

 . ًاطِّرَفُم ْوَأ  ًاطِْرفُم  َّالِإ  َلِهاَْجلا  يَرَت 

 ) هزبرجلا هواـبغلاب و  ءاکذـلا  نـبجلا و  روهتلاـب و  هفوـفحم  هعاجــشلاف  نیمومذـم  نـیب  دوـمحم  وـه  طـسوتملا و  قـلخلا  یه  هلادـعلا 
امهنیبف قالخألا  نم  نیدـض  لک  اذـه  یلع  هطاشتـسالا و  هیدامجلاب و  ملحلا  ریذـبتلا و  حـشلاب و  دوجلا  و  .رکملا )  بخلا و  : هزبرجلا

نع جرخیف  اهیف  طرفی  نأ  امإ  وهف  هریغلا  بحاصک  اطرفم  وأ  اطرفم  الإ  لهاجلا  يری  کلذلف ال  هلادعلاب  یمـسملا  وه  طسوتم و  قلخ 
ام یلابی  هئاسن و ال  لاح  نع  ثحبی  الف  طرفی  نأ  امإ  ساوسولاب و  لاـیخلاب و  مهولاـب و  لـب  بجوم  نم  ـال  راـغیف  حیحـصلا  نوناـقلا 

.لادتعالا دومحملا  مومذم و  نیرمألا  الک  نعنص و 

ماعطلا مائتلاک ) .» :» ا ماحتلاک (  بدألاب  مأتلا ).» ا« محتلا (  لـقعلا  حـص  اذإ  ءاـمکحلا ).» مـالک  نم  و  :» ا ءاـمکحلا (  ضعب  مـالک  نم  و 
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ملعتی نأ  لهاجلا  رثآ  ولف  ماعطلا  نم  لکأ  ام  دوعمملا  ءیقی  امک  بدألا  نم  عمتـسی  ام  هنع  ابن  لـقعلا  ضرم  اذإ  حیحـصلا و  دـسجلاب 
ءاد ماعطلا  بیط  نم  ضیرملا  فوج  طلاخ  ام  لوحتی  امک  الهج  بدألا  کلذ  لوحتل  بدألا  نم  ائیش 

یناشاک

( اطرفم وا   ) تسا هدنرذگرد  دح  زا  تلاهج  ببس  هب  هکنآ  رگم  اطرفم ) الا   ) ار نادان  ینیب  یمن  لهاجلا ) يرت  ال  مالسلا : هیلع  لاق  (و 
تسا لادتعا  دح  هک  ار  نآ  طسو  دنک  یم  رایتخا  هک  اناد  فالخ  هب  تلادع  زا  دنلودع  فرط  ود  ره  نیا  هدننک و  ریصقت  ای 

یلمآ

ینیوزق

سپ مهطـسوا )  ) ینعی ..هقیرط ) مهلثما  لوقی  ذا  یلاعت  هلوق  یف  اولاق   ) طیرفت اـی  طـسو  زا  طارفا  دـح  رد  رگم  ار  لـهاج  وت  ینیب  یمن 
ءاوس  ) يور نیا  زا  تسا  طسو  رد  قح  روما  همه  رد  دناسرن و  ای  هناشن ، زا  ریت  دـنارذگ  رد  ای  لهاج  دور و  هنایم  روما  همه  رد  لقاع 

.دشاب لامک  رد  دیاب  هک  درادن  تروص  هنایم  ناقیا  نامیا و  الثم  ذشام ) الا   ) دنیوگ قح ) قیرطلا 

یجیهال

رگم اهراک  رد  ار  نادان  دوش  یمن  هدـید  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .اطرفم » وا  اطرفم  الا  لـهاجلا  يری  ـال  : » مالـسلا هیلع  لاـق  و 
.دنکن لدع  قفو  رب  ار  يراک  ینعی  دنک ، نآ  رد  یهاتوک  ریصقت و  هکنیا  ای  دنارذگ و  رد  دح  زا  ای  هکنیا 

ییوخ

، ملع باـب  نم  يرت ، ـال  بارعـالا : .دـجنملا  هکرت - طرف )  ) لاـمکلا هداـیزلا و  بناـج  نم  دـحلا  زواـج  رمـالاب ، لـجعا  طرفا ) : ) هغللا
ناصقن هدایز و  نود  نم  هب  قئاللا  هلحم  یف  رما  لک  هماقا  ینعملا : .ناث  لوعفم  اـطرفم  و  غرفم ، ءانثتـسالا  و  لوـالا ، هلوعفم  لـهاجلا ،

وه امم  و  هئاضعا ، یف  وا  هسفن  لخاد  یف  وه  امم  ناسنالا  نوئش  لکل  هماع  هدعاقلا  هذه  و  هب ، روماملا  لدعلا  میقتسملا و  طارصلا  وه 
يا جاتحی  رومالا  یف  هلادـعلا  هیاعر  و  هفاک ، سانلا  عم  هلماعملا  هناریج و  هلها و  عم  هرـشاعملا  هلزنم و  ریبدـت  نم  هب  طبتری  هنع  جراخ 

نوکیف دـحلا  زواجتیف  رومالا ، یف  هماقتـسالا  هلادـعلا و  هیاعر  یلع  ردـقی  ـالهاج ال  ناـسنالا  ناـک  اذاـف  قیمع ، رظن  هقد  عساو و  ملع 
.هدیسرن دحرس  هب  ای  هدینارزگ ، دح  زا  هکنیا  زج  ار  نادان  ینیبن  همجرتلا : .ارصقم  اطرفم و  نوکیف  هنود  فقی  وا  اطرفم 

دشاب در  ای  تسنآ و  زا  رتمک  ای   *** دشاب دحرس  هب  دناوتن  نادان 

يرتشوش

نم .طسولا و  دـحلا  حودـمملا  امنا  و  نامومذـم ، امهالک  و  توفی ، یتح  هل  عییـضتلا  ریـصقتلا و  طیرفتلا ، و  دـحلا ، زواجت  طارفـالا ،
نم ایجنم  اکلـسم  طارفالا  طیرفتلا و  نیب  نا  و  رعاشلا : لاـق  و  اـهطاسوا ، رومـالا  ریخ  هعماـجلا : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا تاـملک 

وا .الـصا  قفنی  لخبی و ال  نا  اما  لهاجلاف  مالـسلا :) هیلع   ) قدص .هنم و  هل  صالخ  امیف ال  هعقوا  يا : هطروا ، ردـصم  طاریالا  طاریالا 
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صقن یف  نورـشعلا - سداسلا و  لـصفلا   ) ناـک اورتقی و  مل  اوفرـسی و  مل  اوقفنا  اذا  نیذـلا  و  : ) لاـق یلاـعت  هللا  نا  عم  فرـسی  قفنی و 
هیلع  ) اولاق و  هترخـال ، هاـیند  اـما  و  هایندـل ، هترخآ  كرتی  نا  اـما  لـهاجلا  کلذـک  و  اـماوق .) کـلذ  نیب  مهفـالتخا و ) …  ساـنلا و 

صرحی اما  سانلا و  یلع  الک  نوکی  بسکی و  اما ال  لهاجلا  و  هترخال ، هایند  كرت  نم  هایندل و  هترخآ  كرت  نم  انم  سیل  مالـسلا :)
قوف دلج  یلاولاب  همایقلا  موی  یتوی  هلآ :) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا لاق  ظحاجلا :) نایب   ) یف .لالض و  امهالک  و  هبسک ، یف  لمجی  و ال 

نا کبضغل  یغبنی  ناکا  لوقیف : .کبـضغل  تبـضغ  بر  لوقیف : هب ؟ کترما  ام  قوف  تدلج  مل  يدبع ! برلا : هل  لوقیف  هب ، هللا  رما  ام 
یغبنی ناکا  لوقیف : .هتمحر  بر  لوقیف : هب ؟ کترما  اـمع  ترـصق  مل  يدـبع  هل : لوقیف  رـصقملاب  یتوی  مث  یبضغ ؟! نم  دـشا  نوکی 
امهالک لاقف : لتاقم  مهج و  هفینح  یبا  دنع  رکذ  دادغب :) خیرات   ) یف .رانلا و  یلا  امهریصیف  یتمحر !؟ نم  عسوا  نوکت  نا  کتمحرل 

ناسارخب رایس  نب  رصن  رعاش  دشنا  و  اذه ، .هقلخ  لثم  هلعج  یتح  لتاقم  طرفا  و  یشب ء ، سیل  یلاعت  هنا  لاق  یتح  مهج  طرفا  طرفم ،
یحیدم نع  هتلغش  دق  الا و  افیطل  ینعم  هبذع و ال  هملک  تکرت  ام  هللا  و  رصن : هل  لاقف  هرشع ، رصن  یف  اهحیدم  هئم و  اهبیبشت  هزوجرا 

سداسلا و لصفلا   ) رـصن یف  هحدم  ربح  اذ و  عد  ورمع  مال  رادـلا  فرعت  له  هدـشناف : هاتاف  دـصتقاف ، یحیدـم  تدرا  ناف  کبیبشتب ،
لاق مجعملا :)  ) یف .نیرمـالا و  نیب  رما  نکل  و  كاذ ، ـال  اذـه و  ـال  رـصن : هل  لاـقف  مهفـالتخا و ) …  ساـنلا و  صقن  یف  نورـشعلا -

الاوق ال هحقلا ، غلبی  ایـضام ال  نبجلا ، غلبی  اسرتحم ال  جوهلا ، غلبی  اعاجـش ال  ریذـبتلا ، غلبی  ایخـس ال  نوکی  نا  لجرلل  بجی  ظحاجلا :
اندجو مث  شیطلا ، غلبی  ادـقان ال  هدالبلا ، غلبی  اروق ال  ملظلا و  غلبی  ارـصتنم ال  لذـلا ، غلبی  امیلح ال  یعلا ، غلبی  اتومـص ال  رذـهلا ، غلبی 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) هنا ملعف  اهطاسوا ،) رومالا  ریخ   ) هلوق وه  و  هدحاو ، هملک  یف  هلک  کلذ  عمج  دق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا
.باطخلا لصف  ملع  ملکلا و  عماوج  یتوا  دق 

هینغم

لثم و  دـشر ، یلا  يدـتهی  و ال  دـصقلا ، ینعم  فرعی  هروما ال  عیمج  یف  دودـحلل  زواـجتم  فرـسم  طرفم ، و  لـمهم ، رـصقم  طرفم :
همکحلا 53. یف  اهرخآ  تارم ، کلذ  نع  مالکلا  مدقت  .لمع و  نید و  الب  ملع  اوسا  وا  لهجلا 

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

( درذگ یم  دوخ  هزادنا  دح و  زا   ) تسا وردنت  هکنآ  رگم  نادان  دوش  یمن  هدید  تسا : هدومرف  نادان ) شهوکن  رد   ) مالسلا هیلع  ماما 
(. دسر یمن  دوخ  هزدنا  دح و  هب   ) وردنک ای 

ینامز

روهتم و یکی  .مهفان  يرگید  تسا و  رایشوه  یکی  .راکفارسا  يرگید  تسا و  سیـسخ  یـصخش  تسا  فلاخم  بطق  ود  رد  قالخا 
لباق دـشاب  لادـتعا  طسوتم و  دـح  يور  هکنآ  هکلب  تسا ، ینادان  لهج و  تمـالع  فرط ، ره  رد  اهتلـصخ  هنوگ  نیا  .وسرت  يرگید 

هب یئاـنتعا  هک  مه  سک  نآ  تسا و  ناداـن  دـتفیب  شا  هداوناـخ  هب  تبـسن  نظ  ءوس  ساوسو و  هب  هک  يدـنمت  ریغ  ـالثم  .تسا  هجوـت 
ندرک نک  هشیر  يارب  تهج  نیمه  هب  تسا  نالقاع  نایاناد و  تمالع  لدتعم ، دـح  هکلب  تسا ، نادان  دـنکن  دوخ  سومان  تشونرس 
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.دروآ دوجو  هب  يرکف  دشر  دیاب  یقالخا  دسافم 

يزاریش دمحم  دیس 

هبادلا تیقس  ولف  دصقلا  نع  ریصقتلا  طیرفتلا  اطرفم ) وا   ) طسولا نع  هدایزلا  طارفالا  اطرفم ) الا  لهاجلا  يرت  ال  : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
و یش ء ، لک  رادقم  ملعی  ثیح ال  لهاجلا  و  هعبسلا ، دصقلا  امنا  و  الثم - اطیرفت - ناک  هسمخ  اهتیقس  ول  و  اطارفا ، ناک  لطرا  هرـشع 

.هدعاقلا نم  لقا  لمعلا  یف  یطبی ء  وا  دصقلا ، نم  رثکا  ادیعب  بهذی  اما  رما ، لکل  یغبنی  ام 

يوسوم

عـضیل لهاجلا  فقی  اهعـضاوم  رومالا  ملاعلا  عضی  نیح  یفف  ملاعلا  فالخ  لـهاجلا  حرـشلا : .رـصق  طرف : .دـحلا  زواـج  طرفا : هغللا :
لهاجلا ال اذـکه  و  یلابم …  وا ال  رربم  نود  ارویغ  انابج …  وا  اروهتم  الیخب …  وا  افرـسم  نوکی  نا  اما  وهف  اـهلحم  ریغ  یف  رومـالا 

 … هنع هرخاتم  وا  بولطملا  نع  همدقتم  اما  امئاد  یهف  همدق  عضی  نیا  فرعی 

یناقلاط

« .دنک یم  یهاتوک - طیرفت -  ای  دنک  یم  يور - هدایز   - طارفا اهراک  رد  هکنآ  رگم  دوش  یمن  هدید  نادان  »

روصحم تعاجش  هک  نانچ  .تسا  هدیهوکن  زیچ  ود  نایم  دح  هک  تسا  يا  هدیدنسپ  لداعتم و  قالخا  زا  ترابع  تلادع  يرگداد و 
يرابدرب تسا و  ریذبت  لخب و  لصاف  دح  شـشخب  تسا و  يزبرگ  یندوک و  نایم  لصاف  دح  یکریز  تسا و  سرت  یکاب و  یب  نایم 

هنایم قالخا  طسوتم و  دح  دنرگیدکی  دـض  هک  قالخا  زا  يزیچ  ود  ره  نایم  هنوگ  نیمه  هب  تسا و  مشخ  یتوافت و  یب  لصاف  دـح 
ای دوش  یم  طارفا  بکترم  اـی  هکنآ  رگم  دوـش  یمن  هدـید  لـهاج  هک  تسا  ببـس  نیمه  هب  تسا و  لادـتعا  هب  موـسوم  هک  تسا  يا 
اب طقف  یبجوم  چیه  نودـب  دـهن و  یم  نوریب  ياپ  حیحـص  نوناق  زا  دـنک ، يور  هدایز  طارفا و  تریغ  رد  رگا  دـنمتریغ  الثم  طیرفت ،
هک دنک  یمن  انتعا  دسرپ و  یمن  دوخ  نانز  لاوحا  زا  هک  دـنک  یم  یتساک  نانچ  ای  دـهد  یم  ناشن  تریغ  ساوسو  نامگ و  رادـنپ و 

.تسا لادتعا  دوب  دهاوخ  هدوتس  هچنآ  تسا و  هدوتسان  لاح  ود  ره  نیا  هک  دننک  یم  هچ 

اب كاروخ  مایتلا  هک  دریذـپ  یم  مایتلا  نانچ  بدا  اب  دـشاب  حیحـص  لقع  هاگ  ره  تسا : هتفگ  هک  تسا  ناـمیکح  زا  یکی  نانخـس  زا 
ره رامیب ، هدعم  اب  صخـش  هک  نانچمه  نادرگیور ، یبدا  ره  زا  تسا و  نازیرگ  نآ  زا  یبدا  ره  دشاب  رامیب  لقع  نوچ  و  ملاس ، ندب 

، دوش یم  لیدبت  لهج  هب  وا  رد  بدا  نآ  دزومایب ، بدا  زا  يزیچ  دـهاوخب  نادان  هک  ضرف  رب  و  دـنادرگ ، یم  رب  دروخب  ار  یکاروخ 
.ددرگ یم  لدبم  يرامیب  هب  دوش  یم  رامیب  صخش  هدعم  نورد  هک  هدیدنسپ  كاروخ  ره  هک  هنوگ  نامه 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

 . ًاطِّرَفُم ْوَأ  ًاطِْرفُم  اَّلِإ  َلِهاَْجلا  يَرَت  َال 
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: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

اب زیمآ  تمکح  هلمج  نیا  مکحلا  ررغ  باتک  رد  هنامیکح : راتفگ  دنـس  راک . ( ! طیرفت  اـی  ینیب و  یم  رگطارفا  اـی  ار  لـهاج  هشیمه 
لقن مالـسلا  هیلع  یلع  زا  هیاهن  باتک  رد  ار  نآ  زین  ریثا  نبا  »و  ًاطِّرَفُم ْوا  ًاطِْرفُم  ّالإ  یقُلی  َْنل  ُلِـهاْجلا  :» تسا هدـش  رکذ  تواـفت  یمک 

(.( ،ج 4،ص 56 هغالبلا جهن  رداصم  ) .تسا هدرک 

تسا لهج  هناشن  طیرفت  طارفا و 

هـشیمه :» دـیامرف یم  ، دریگ یم  رب  رد  ار  اه  ناسنا  یگدـنز  رـسارس  هک  هدرک  هراشا  یمهم  هلئـسم  هب  زیمآ  تمکح  مالک  نیا  رد  ماما 
( . ًاطِّرَفُم ْوَأ  ًاطِْرفُم  اَّلِإ  َلِهاَْجلا  يَرَت  َال  ( ؛» راک طیرفت  ای  ینیب و  یم  رگطارفا  ای  ار  لهاج 

رد.درادب تباث  هار  نآ  رب  ار  ام  ات  میناوخ  یم  ار  ادخ  زور  ره  اهزامن  رد  هتسویپ  ام  هک  تسا  میقتسم  هار  دصقم  يوس  هب  حیحـص  هار 
شناد ملع و  تقد و  هب  زاـین  طوـطخ  نآ  ناـیم  زا  میقتـسم  هار  ندرک  ادـیپ  هک  تسه  یناوارف  یفارحنا  طوـطخ  میقتـسم  هار  فارطا 

نیا.يوردـنک یهاتوک و  يوس  رد  ای  ددرگ و  یم  يور  هدایز  بناج  رد  ای  یفارحنا  طوطخ  راتفرگ  ابلاغ  لهاج  ، لیلد نیمه  هب.دراد 
زا نآ  يرادساپ  سومان و  ظفح  ًالثم  ؛ دوش یم  هدـید  نآ  ریغ  یـسایس و  یعامتجا و  يدرف و  زا  معا  یگدـنز  نوئـش  مامت  رد  هلئـسم 

رـسمه زا  یتکرح  ره  ساوسو  اب  دـنوش و  یم  هدیـشک  طارفا  فرط  هب  یهاگ  لهاج  دارفا  یلو  تسا  تلیـضف  کی  فارحنا  هنوگره 
یم یخزود  هب  لیدبت  اهنآ  يارب  یگدنز  هک  يروط  هب  دننک  یم  هاگن  وا  هب  ءوس  نامگ  ماهتا و  هاگن  اب  دنریگ و  یم  رظن  ریز  ار  دوخ 

لاثما دنک و  یم  تبحـص  یـسک  هچ  اب  دمآ و  تفر و  اجک  هک  دـنرادن  دوخ  رـسمه  هناخ و  عضو  رب  یتراظن  هنوگ  چـیه  هاگ  دوش و 
.نآ

هک نیا  نامگ  هب  درب  یمن  ییاذغ  بآ و  چـیه  يوس  هب  تسد  هک  دوش  یم  طارفا  راتفرگ  نانچ  هاگ  لهاج  درف  یتشادـهب  لئاسم  رد 
هیهت ار  شیوخ  ياذغ  شدوخ  اهنت  دیاب  دریذپ و  یمن  ار  يا  هیده  چـیه  ، دـنک یمن  تکرـش  ینامهم  چـیه  رد  ، تسا هدولآ  اهنآ  همه 

.دراذگ یمن  رامیب  ریغ  يرسم و  رامیب  ، هدولآ ریغ  هدولآ و  نایم  یقرف  دریگ و  یم  رارق  فلاخم  تهج  رد  هاگ  دنک و 

رد طسو  دح  یقالخا  لیاضف  هشیمه  : دنا هتفگ  هدز و  دنویپ  یقالخا  لئاسم  رد  تلادـع  عوضوم  اب  ار  بلطم  نیا  ، ناحراش زا  یـضعب 
: تسا لیاذر  زا  هتسد  ود  نایم 

طسو دح  غارس  هب  ملاع.تسا  هتفرگ  رارق  یلدزب ) سرت و   ) نبج و  یکاب ) یب   ) روهت تفـص  نایم  رد  هک  تسا  یلادتعا  دح  تعاجش 
نامه تسا  فارـسا  لخب و  نایم  لادتعا  دـح  تواخـس  نینچمه  طیرفت و  بناج  رد  ای  دریگ و  یم  رارق  طارفا  فرط  رد  ای  لهاج  و 

: دیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  هب  باطخ  دیجم  نآرق  هک  هنوگ 

و  ) نکم ریجنز  تندرگ  رب  ار  تتـسد  زگره  ًاروُسْحَم ؛» ًامُولَم  َدُعْقَتَف  ِطْسَْبلا  َّلُک  اهْطُْـسبَت  َکُِقنُع َو ال  یلِإ  ًَهلُوْلغَم  َكَدَـی  ْلَعْجَت  َو ال  »»
.( هیآ 29 ، ءارسا «. ) . ینام ورف  راک  زا  يریگ و  رارق  شنزرس  دروم  ات  اشگم  ار  نآ  دح  زا  شیب  و  امنم ) ششخب  قافنا و  كرت 

تیهولا و هب  لـئاق  هک  دـندرک  طارفا  ناـنچ  مالـسلا  هیلع  یلع  تمظع  هراـبرد  نـالهاج  زا  یهورگ  ، تاداـقتعا هب  طوبرم  لـئاسم  رد 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 1628 

http://www.ghaemiyeh.com


حیحـص طخ.دنهارمگ  هورگ  ود  ره  نیقی  هب  دنتفرگ و  رارق  نابـصان  فص  رد  هک  دندمآ  هاتوک  نانچ  رگید  هورگ  هدش و  وا  ییادخ 
.تسا ندوب  هعاطلا  ضرتفم  ماما  يانعم  هب  تیالو  شریذپ  نامه 

: تسا هدمآ  نشور  فافش و  تروص  هب  بلطم  نیا  زین  هبطخ 127  رد 

ود يدوز  هب  ِّقَْحلا ؛ ِْریَغ  َیلِإ  ُضُْغْبلا  ِِهب  ُبَهْذَی  ٌطِْرفُم  ٌضِْغبُم  ِّقَْحلا َو  ِْریَغ  َیلِإ  ُّبُْحلا  ِِهب  ُبَهْذَی  ٌطِْرفُم  ٌّبُِحم  ِناَْفنِـص  َِّیف  ُِکلْهَیَـس  «َو 
: دنوش یم  هارمگ  كاله و  نم  دروم  رد  هورگ 

و  ) دهن یم  قح  ریغ  رد  مدق  ینمـشد  ببـس  هب  هک  یطارفا  نمـشد  دـناشک و  یم  ولغ )  ) قح ریغ  هب  ار  وا  شتبحم  هک  یطارفا  تسود 
(. دنک یم  باطخ  رفاک  ارم 

: دوزفا سپس 

«. دیوشن ادج  نانآ  زا  دنتسه  ور  هنایم  هورگ  نم  هرابرد  مدرم  نیرتهب  ُهُومَْزلاَف ؛ ُطَسْوَْألا  ُطَمَّنلا  ًالاَح  َِّیف  ِساَّنلا  ُْریَخ  «َو 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  هک  تسا  هدمآ  زین  راونالا  راحب  رد 

دیاب هدننک  ولغ  ، دنتسه ور  هنایم  هورگ  نم  نایعیش  نیرتهب  ِیلاَّتلا ؛ ُقَْحلَی  ْمِِهب  ِیلاَْغلا َو  ُعِجْرَی  ْمِْهَیلِإ  ُطَسْوَْألا  ُطَمَّنلا  ِیتَعیِـش  َْریَخ  َّنِإ  َالَأ  »
،ج 6،ص 178،ح راونالاراحب «. ) . دوش قحلم  اهنآ  هب  دـنک و ) باتـش   ) دـیاب هداتفا  بقع  هدـننک  یهاتوک  ددرگ و  زاب  نانآ  يوس  هب 

.( 7

نانچ نآ  هاگ  ؛ تسا ینادان  لهج و  هدییاز  هک  تساهطیرفت  طارفا و  رس  رب  اه  یناماسبان  بلاغ  هک  مینیب  یم  يرشب  عماوج  هب  تقد  اب 
هک دننک  یم  يدازآ  بلس  نانچ  هاگ  تسا و  ملاظ  يراد  هیامرـس  ماظن  نآ  دنیآرف  هک  دنوش  یم  يدازآ  هب  لئاق  يداصتقا  لئاسم  رد 

.تسا نآ  رب  ندنام  تباث  لادتعا و  طخ  نتفای  مهم  ، تسا نآ  ياه  يراتفرگ  مسینومک و  ماظن  نآ  هجیتن 

هک دـنروآ  یم  ار  نیملـسم ) نامکاح  زا   ) یمکاـح تماـیق  زور  رد  هک  میناوخ  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  یثیدـح  رد 
ضرع يدز ؟ ینزب  هنایزات  دیاب  هچنآ  زا  شیب  ارچ  نم  هدنب  : دیوگ یم  وا  هب  دنوادخ  ، هدرک لمع  هداد  روتـسد  دنوادخ  هچنآ  زا  شیب 

سپس دشاب ؟ نم  بضغ  زا  رتدیدش  وت  بضغ  تسا  راوازـس  ایآ  : دوش یم  هتفگ  وا  هب.مدش  كان  بضغ  وت  بضغ  يارب  نم  : دنک یم 
؟ يدرک یهاتوک  مدوب  هدرک  رما  وت  هب  هچنآ  ربارب  رد  ارچ  : دیامرف یم  وا  هب  دنوادخ  هدرک  یهاتوک  هک  دـنروآ  یم  ار  يرگید  مکاح 
ود ره  سپـس  تسا ؟ رت  عیـسو  نم  تمحر  زا  وت  تمحر  ایآ  : دوش یم  هتفگ  وا  هب  مدرک ؟ محر  وا  هب  نم  اراگدرورپ  : دـنک یم  ضرع 

. ( ،ج 8،ص 247 يرتشوش همالع  هغالبلا  جهن  حرش   ) . .دنرب یم  خزود  يوس  هب  ار 

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abu Talib said : “ You will not find an ignorant person but at one extreme:
.” exaggerating or neglecting
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479 ص :

لقع هناشن  رد  : 71 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ُماَلَکلا َصَقَن  ُلقَعلا  ّمَت  اَذِإ  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

 . دوش كدنا  نخس  ددرگ ، لماک  لقع  نوچ  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 

يدیهش

.دریذپ ناصقن  راتفگ  دریگ ، لامک  درخ  نوچ 

یلیبدرا

وا نخس  تفریذپ  ناصقن  درم  درخ  دش  مامت  هک  یماگنه  دومرف  و 

یتیآ

.ددرگ كدنا  نخس  دشاب ، لامک  هب  لقع  نوچ  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . ددرگ مک  نخس  دوش  لماک  لقع  نوچ  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

.همالک لقیف  هینعی  امب ال  ملکتی  لقاعلا ال  ینعی 
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مثیم نبا 

ياضتقم هب  اهنآ  ندرب  راک  هب  ینامـسج و  ياوق  لرتنک  ثعاب  لقع  ندوب  لماک  دوش .) هتفگ  مک  نخـس  دـشاب ، لماک  لقع  هاـگره  )
نیا و  ددرگ ، یم  دـنک ، یم  زورب  راـتفر  راـتفگ و  تروص  هب  اوق  نآ  زا  هک  هچنآ  رتـشیب  شجنـس  زین  و  هتـسیاش ، هدیدنـسپ و  تارظن 

.دیآ نابز  رب  هجوت  یب  هدیجنسن و  نانخس  هک  نآ  فالخرب  دوش ، یم  نخس  یتساک  ثعاب  هک  دراد  یطیارش  تمحز و 

دیدحلا یبا 

 . ُمَالَْکلا َصَقَن  ُلْقَْعلا  َّمَت  اَذِإ  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

.ینعملا اذه  یف  لوقلا  قبس  دق 

همکحلا یقلی  هنإف  هنم  اوبرقاف  سانلا  نم  برهی  تمصلا و  لیطی  الجر ) .» :» ا لجرلا (  متیأر  اذإ  لاقی  ناک  و 

یناشاک

هدوهیب مالک  هب  لقاع ، هک  اریز  وا  مالک  تفای  ناصقن  درم ، درخ  دـش  ماـمت  نوچ  مـالکلا ) صقن  لـقعلا  مت  اذا  مالـسلا : هیلع  لاـق  (و 
دیازفیب شلقع  نوچ  درم  رعـش : .تسا  مالک  صقن  بجوم  نآ  هدیجنـس و  راتفگ  هدیدنـسپ و  نخـس  دیوگ  یم  هکلب  لیاق  دوش  یمن 

نهد دیاشگن  راتفگ  تصرف  دیاین  ات  نخس  رد  دهاکب 

یلمآ

ینیوزق

هیام و مک  هکنادنچ  صخش  لقع  مامت  رب  تسا  لاد  هک  یشوماخ  تلیضف  هب  تسا  تراشا  .ددرگ  مک  نخـس  ددرگ  مامت  لقع  نوچ 
ولمم هدیجنـس و  هیامرپ و  نوچ  و  دـشاب ، بارطـضا  اب  هدـنبنج و  بآ  گنت  يایرد  وچمه  دوب  رایـسب  وا  راتفگ  دـشاب  هلـصوح  گنت 

.ددرگ رطخ  یب  هدوسآ و  شوماخ و  راخز  يایرد  نایم  وچمه  ددرگ 

یجیهال

دـشاب كدـنا  سک  نیا  یئاناد  دـشاب  مامت  هاگره  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .مالکلا » صقن  لـقعلا  مت  اذا  : » مالـسلا هیلع  لاـق  و 
.شراتفگ

ییوخ

لقعلا ینعملا : .ءازجلا  هلزنمب  هدـعب  عقاولا  لعفلا  دـیقی  هیف  لوعفم  انعم  وهف  هیلعف  هلمج  یلا  هتفاضا  بجی  ناـمز  فرظ  اذا ، بارعـالا :
نع یـشانلا  رثاتلا  نم  اهل  اـمب  قلطنی  ساوحلا  بیطخ  ناـسللا  هیبضغلا و  هیوهـشلا و  تاـساسحالاب  هعفدـنم  یه  و  ءاـضعالا ، یلع  میق 
یف هلقتـسم  هزیرغ  مالکلا  هوهـش  نا  یلا  افاضم  هساسحا ، نیبی  امب  امئاد  ملکتی  نا  دـیریف  هنم  ناسنالا  ولخی  املق  بضغلا و  وا  هوهـشلا 
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نخس دوش ، لماک  درخ  نوچ  همجرتلا : .مالکلا  صقنیف  مالکلا  نم  دیفی  امم ال  عنمی  ساوحلا  یلع  طلـست  و  لقعلا ، مت  اذاف  ناسنالا ،
.ددرگ مک 

.دنک مکبا  هچ  شیوخ  یهگ  هک  ات   *** دنک مک  نخس  دنمدرخ ، درم 

يرتشوش

هینغم

، ثبعلا وغللا و  نع  هکـسما  ناسللا و  یلع  بلغت  مت  يوق و  اذاف  لاقعلا ، نم  لقعلا  نا  مالکلا - هلق  لقعلا و  مامت  نیب  همزالملا  هجو  و 
انیار دـق  ..ادـعاص و  اطباه و  يدـه  ریغ  یلع  يرج  و  هلاقع ، نم  ناسللا  قلطنا  فعـض  لقعلا و  صقن  اذاف  عفتنی ، اهیف  ـالا  هقلطی  ـال  و 

فنحالا ماما  لجر  ملکت  .هثیدـحب و  هب و  قیـضی  هقدـصی و  نم ال  ثدـحی  و  هنع ، لاسی  ـال  اـمب  ربخی  و  باـسح ، ریغب  رثرثی  لـهاجلا 
.اضیا یتای  هلثم و  مدقت  .مظعا و  کنم  هللا  رتس  ام  اذه  ای  هل : لاق  تکس  امل  و  رثکاف ،

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

طلست مزلتسم  لامک  اریز   ) ددرگ مک  راتفگ  دسر  لامک  هبترم  هب  درخ  لقع و  نوچ  تسا : هدومرف  لقع ) هناشن  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
(. دیوگ یمن  نخس  اجیب  اجک  ره  هچ و  ره  رد  سپ  تسا ، هیندب  ياوق  يرادهاگن  طبض و  رب 

ینامز

هکلب دنک ، یمن  فرصم  دروم  یب  ار  نایب  يورین  هلمج  زا  دوخ  ياهورین  دنک و  یم  ادیپ  طلست  دوخ  ياهورین  رب  دش  لقاع  هک  یسک 
.ددرگن هدنمرش  دوش  یم  زاب  شلامعا  همان  هک  یماگنه  ات  دیامن  فرصم  دوخ  ياجب  دنک  یم  یعس 

يزاریش دمحم  دیس 

ناسنالا كاردا  لمک  لقعلا و  مت  اذاف  هیف ، هدـئاف  رذـه ال  ناسنالا  مالک  بلاغ  ناف  مالکلا ) صقن  لقعلا  مت  اذا  : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
.همالک لقی  و  طقف ، مالکلا  نم  عفانلا  یلع  رصتقیف  هریغ  نم  عفانلا  مالکلا 

يوسوم

رثکی وا  رثرثی  نا  ناسلل  حمسی  مل  لمتکا  لقعلا و  مت  یتمف  قطانلا  وه  ناسللا  و  مت - اذا  مکاحلا - وه  لقعلا  حرـشلا : .لمک  مت : هغللا :
لقی مالکلا و  صقنی  کلذب  هدئاف و  مالکلا  یف  ناک  اذا  الا  ملکتی  الف  هتنکما  هتنمزا و  مالکلا و  عقاوم  هل  ددـحی  همجلی و  لب  مالکلا 

…
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یناقلاط

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

 . ُماَلَْکلا َصَقَن  ُلْقَْعلا  َّمَت  اَذِإ 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

دوخ باتک  رد  ظحاج  ار  زیمآ  تمکح  نخـس  نیا  هنامیکح : راتفگ  دنـس  .دوش . (  یم  مک  نخـس  ددرگ  لـماک  لـقع  هک  یماـگنه 
بلاطم رد  یعفاش  هحلط  نبا  دنا  هدوب  یضر  دّیس  زا  دعب  هک  یناسک  نایم  رد  تسا و  هدرک  رکذ  یضر  دّیـس  زا  شیپ  هراتخملا  هئاملا 

جهن مامت  باتک  رد  ،ج 4،ص 56 .) هغالبلا جهن  رداصم  ) .دنا هدروآ  لاثمالا  عمجم  رد  ینادیم  راربالا و  عیبر  رد  يرشخمز  لوؤسلا و 
رکذ یبتجم  ماما  شدـنزرف  يارب  ماما  تیـصو  نمـض  رد  يرگید  هباشم  ددـعتم  تاملک  همیمـض  هب  زیمآ  تمکح  مالک  نیا  هغـالبلا 

 ( .میتفاین روبزم  تیصو  رد  ار  نآ  ام  یلو  ،ص 957 ) هغالبلا جهن  مامت  ) .تسا هدش 

لقع لامک  هناشن 

لماک لـقع  هک  یماـگنه  :» دـیامرف یم  هدرک  هراـشا  ییوگ  مک  توکـس و  تیمها  هب  زیمآ  تمکح  مـالک  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
( . ُماَلَْکلا َصَقَن  ُلْقَْعلا  َّمَت  اَذِإ  ( ؛» دوش یم  مک  نخس  ددرگ 

دنبوناز تسا و  يریگولج  عنم و  ، لقع موهفم  هشیر  ًالوا  هک  دوش  یم  نشور  اجنیا  زا  نتفگ  نخـس  مک  اب  لقع  ماـمت  لاـمک و  هطبار 
نانخـس تسا و  مک  ، هدیجنـس نانخـس  هک  اـجنآ  زا  دراد و  یم  زاـب  تـکرح  زا  ار  وا  هـک  دـنیوگ  یم  لاـقع » » تـهج نـیا  زا  ار  رتـش 

.وگب رتمک  شیدنیب و  رتشیب  : دیوگ یم  ناسنا  هب  لقع  ، رایسب ، هدیجنسن

ًابلاغ لقاع  دارفا  ور  نیا  زا  ، تسا رتمک  رایـسب  يدایز  نانخـس  مـالک و  لوضف  هب  تبـسن  دراد  ترورـض  نآ  نتفگ  هک  یبلاـطم  ًاـیناث 
.دنیوگ یم  نخس  عقوم  هب  دنا و  شوماخ 

نایز بقاوع  زا  ندنام  ظوفحم  يارب  ببس  نیدب  دوش  یم  ماجنا  نابز  اب  ناهانگ  نیرت  مهم  نیرتشیب و  هک  دناد  یم  لقاع  ناسنا  ًاثلاث 
ار دوخ  نانخـس  ییوگ  دننز و  یم  نامیا  زا  مد  هک  مینیب  یم  ار  يدارفا  هنافـساتم  یلو  ؛ دـیوگب نخـس  رتمک  دـنک  یم  یعـس  هانگ  راب 

تناها ، تبیغ اب  هتخیمآ  هک  ینانخس  ای  هدوهیب  وغل و  نانخس  زا  نایاپ  ات  زاغآ  زا  سلاجم  رد  ؛ دنروآ یمن  باسح  هب  دوخ  لامعا  ءزج 
.دنک یمن  ییوگرپ  ءوس  بقاوع  راتفرگ  ار  دوخ  زگره  لقاع  ناسنا.دنرادن  ابا  دشاب  تمهت  و 

اه و ینمـشد  بجوم  دـنک و  یم  فلت  ار  وا  زیزع  تقو  دـهد و  یم  داب  رب  ار  ناسنا  هریخذ  ياه  يژرنا  اـهورین و  ، داـیز راـتفگ  ًاـعبار 
.دیئوگب هدیزگ  دیئوگب و  مک  هک  دهد  یم  نامرف  ام  هب  عرش  لقع و  نیاربانب  ، دوش یم  اه  توادع 

: میناوخ یم  مکحلا  ررغ  رد  ترضح  نامه  زا  یثیدح  رد 
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بیع هک  زیهرپب  ییوگ  هدایز  زا  َنَکَـس ؛ ام  َِکئادـْعأ  ْنِم  َْکیَلَع  ُكِّرَُحی  َنََطب َو  ام  َِکبُویُع  ْنِم  ُرِهُْظی  ُهَّنإَـف  ِمـالَْکلا  َلوُُضف  َكاـّیإ َو  »
نازیم لقن  قبط  ، مکحلاررغ «. ) . دنک یم  کیرحت  وت  دض  رب  ار  تنانمـشد  هتفرگ  مارآ  ياه  هنیک  دزاس و  یم  رهاظ  ار  وت  یناهن  ياه 

«.( مالکلا هرثک  نع  یهنلا  باب  ،ح 11849« همکحلا

: میناوخ یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  یثیدح  رد 

هک دیوگ  یم  ینخس  یهاگ  ناسنا  ِءامَّسلا ؛ َنِم  َدَْعبأ  ِِهب  يوْهَی  ُمْوَْقلا  ِِهب  َکِحُْـضِیل  ّالإ  اًءوُس  ِِهب  ُدیُری  ام  ِثیدَْحلِاب  ُثَّدَحَتََیل  َلُجَّرلا  َّنإ  »
نیمز و هلـصاف  زا  شیب  دنک  یم  طوقـس  دوخ ) ماقم  زا   ) نآ ببـس  هب  دنادنخب و  ار  مدرم  دهاوخ  یم  هک  نیا  زج  درادن  يدـب  دـصق 

 ( .باب نامه  ، همکحلا نازیم  «. ) . نامسآ

نیا.دجنگ یمن  رصتخم  نیا  رد  هک  تسا  دایز  رایسب  نابز  تارطخ  زا  زیهرپ  نتفگ و  نخس  مک  توکـس و  هرابرد  یمالـسا  ثیداحا 
: دومرف هک  میهد  یم  نایاپ  مرکا  ربمغیپ  زا  يرگید  ثیدح  اب  ار  نخس 

یطابترا وا  هب  هک  تسا  يروما  هرابرد  نتفگن  نخـس  ناسنا  مالـسا  یبوخ  ياـه  هناـشن  زا  ِهِینْعَی ؛ اـَل  اَـم  ُهُکْرَت  ِءْرَْملا  ِماَلْـسِإ  ِنْسُح  ْنِم  »
.( ،ج 1،ص 216،ح 28 راونالاراحب  ) . .درادن

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said: “As intelligence increases, speech decreases. "{Being
talkative is an indication of a diffused thinking, while diffusion of thought is the result
of immaturity. When wisdom attains perfection and understanding ripens, one's mind
and thoughts are balanced. Wisdom acquires power and control over the tongue. As
over other parts of the body, the tongue does not need any thinking or anything
outside the dictates of wisdom. Obviously, uttering after thinking is short and free
from extras. As a man's intelligence increases, his speech decreases and he does not

.{ speak save at the opportune moment

راگزور هرابرد  : 72 تمکح

هراشا

توص
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َبِعَت ُهَتاَف  نَم  َبِصَن َو  ِِهب  َرِفَظ  نَم  َهِّینمُألا  ُدِعاَُبی  َهِّینَملا َو  ُبّرَُقی  َلاَمآلا َو  ُدّدَُجی  َناَدبَألا َو  ُِقلُخی  ُرهّدلا  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 
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اه همجرت 

یتشد

یم زارد  رود و  ار  اه  هتـساوخ  کیدزن و  ار  گرم  دـنک ، یم  هزات  ار  اهوزرآ  و  هدوسرف ، ار  اه  ندـب  ایند  دومرف : وا ، رب  ادـخ  دورد  و 
 . درب یم  جنر  دیسرن  ایند  هب  هک  نآ  و  دوش ، یم  هتسخ  تفای  تسد  نآ  هب  هک  یسک  دزاس ،

يدیهش

تسد نادب  هک  یسک  .دراد  زارد  رود و  ار  اهدیما  و  درآ ،  کیدزن  ار  گرم  و  دیامن ، هزات  ار  اهوزرآ  و  دیاسرفب ، ار  اه  نت  راگزور 
.دیشک یتخس  داد  شتسد  زا  هک  نآ  و  دید ، جنر  تفای 

یلیبدرا

هک ره  ار  وزرآ  دـنادرگ  یم  رود  ار و  گرم  دـنادرگ  یم  کیدزن  ار و  اهوزرآ  دزاس  یم  هزات  ار و  اهندـب  دزاس  یم  هنهک  راـگزور 
ام نتفاـین  رب  دیـشک  تمحز  جـنر و  ار  اـیند  درک  توف  هک  ره  ههجب ؟؟؟ دـشن  روجنر  اـیند  رد  دوـب  وا  دارم  هچ  نآ  هب  تفاـی  يزوریف 

میلعتب دنک  ادـتبا  هک  وا  رب  تسبجاو  سپ  اوشیپ  ماما و  نامدرم  يارب  ار  دوخ  سفن  دومن  بصن  دیـشک و  تمحز  هک  یـسک  جاتحی و 
بدا زا  سپ  دوخ  لـیمج  تریـسب  ار  دوـخ  ریغ  وا  نتخاـس  بدا  هک  دـشاب  هک  دـیاب  ار و  دوـخ  ریغ  ندرک  میلعت  زا  شیپ  دوـخ  نداد 
هدننک بدا  نامدرم و  هدننازومآ  زا  میرکت  میظعتب و  تسا  رتراوازـس  نآ  هدننک  بدا  دوخ و  سفن  هدـنزومآ  دوخ و  نابزب  وا  ندرک 

ناشیا

یتیآ

هک ره  .دنک  رود  ار  اهدیما  کیدزن و  ار  گرم  دنادرگ و  هزات  ار  اهوزرآ  دزاس و  هدوسرف  ار  اهندب  راگزور  مالـسلا :) هیلع   ) دومرف و 
.دشک یتخس  دهدب ، شتسد  زا  هک  ره  دتفا و  جنر  هب  دبای  رفظ  نآ  رب 

نایراصنا

تـسد راگزور  هب  هک  نآ.دنک  یم  رود  ار  وزرآ  ،و  کیدزن ار  گرم  ون و  ار  اهدیما  ،و  هنهک ار  اهندب  راگزور  : دومرف ترـضح  نآ  و 
 . داتفا یتخس  رد  داد  تسد  زا  ار  نآ  هک  ره  و  دید ، یتحاران  تفای 

اه حرش 

يدنوار

.معا بعتلا  و  ینعمب ، بصنلا  بعتلا و  و  هعمج ، یف  بعت  لاملا و  ظفح  یف  بصن  .ءاجرلا و  هینمالا : .ردقم و  هنال  توملا  هینملا : و 

يردیک

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 1635 

http://www.ghaemiyeh.com


و هیلع ، هدایزلا  بلط  و  کلذ ، هسارح  نم  ءانع  دـک و  یف  راص  هاجلا ، لاملا و  لان  و  هدارم ، هنم  لصح  ینعی  رهدـلاب ، يا  هب : رفظ  نم 
.مظعا هانع  هبعتف و  هقافلا  هجاحلا و  هیلع  تلوتسا  کلذ و  مرح  نم  هب و  لاغتشالا 

مثیم نبا 

هنامز رب  هک  ره  دزاس  یم  رود  ار  لد  ياهـشهاوخ  کیدزن و  ار  گرم  دـنادرگ و  یم  هزات  ار  اهوزرآ  هدوسرف و  ار  اهندـب  راـگزور  )
نتخاس هدامآ  نامه  اهندـب ، ندرک  هدوسرف  دـش .) ینخـس  راـتفرگ  تفاـین ، تسد  راـگزور  رب  هک  ره  و  داـتفا ، جـنر  هب  تشگ ، هریچ 

مایا و طـسوت  هک  ناـمز  طوبرم ب  ياـهیراوشد  امرـس و  اـمرگ و  زا  هچنآ  رثا  رد  و  ناـمز ، تشذـگ  اـب  یهاـبت ، روتف و  يارب  تسنآ 
ندوـب و هدـنز  زا  هـک  تـسا  یبـیرف  رثا  رد  دـنادرگ  یم  هزاـت  ار  اـهوزرآ  راـگزور  هـک  نـیا  .دوـش و  یم  دراو  یمدآ  نـت  رب  لوـصف 

يدنمزاین زا  هک  ییاه  هبرجت  رمع و  لوط  هک  ارچ  دننآ  ضرعم  رد  هدروخلاس  صاخـشا  رتشیب  و  دوش ، یم  لصاح  ناسنا  یتسردـنت ،
.ددرگ یم  ایند  لیصحت  يارب  اهنآ  زارد  ياهوزرآ  ببس  دنک و  یم  ناشـصیرح  لام  عمج  رب  دبیرف و  یم  ار  نانآ  دنراد  يزیچ  یب  و 

رب هک  ره  .تسا و  گرم  نتخاس  کیدزن  هب  هجوت  اب  اهوزرآ  ندرک  زارد  رود و  اهندـب و  ندوسرف  هب  رظن  گرم  نتخاـس  کـیدزن  و 
لام نتخودـنا  يروآ و  عمج  اب  دـتفا و  یم  جـنر  هب  ایند ، عاتم  هار  رد  نآ  ندرب  راک  هب  رمع و  ندرک  هابت  اب  ینعی  تشگ ، هریچ  هنامز 

نآ نتفر  نیب  زا  اب  یلو  درب  جـنر  ایند  ندروآ  تسد  هب  هار  رد  داد ، تسد  زا  ار  راگزور  سک  ره  و  ددرگ ، یم  یتخبدـب  راـچد  اـیند 
هلمج ي ود  رد  و  فرطم ، عجـس  طسو  هلمج  ود  رد  و  نزاوتم ، عجـس  لوا  هلمج ي  ود  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماما .دش  یتخبدـب  راتفرگ 

.تسا هدرک  تیاعر  ار  يزاوتم ، عجس  رخآ 

دیدحلا یبا 

 . َبِعَت ُهَتاَف  ْنَم  َبِصَن َو  ِِهب  َرِفَظ  ْنَم  َهَِّیْنمُْألا  ُدِعاَُبی  َهَِّینَْملا َو  ُبِّرَُقی  َلاَمْآلا َو  ُدِّدَُجی  َناَْدبَْألا َو  ُِقلُْخی  ُرْهَّدلا  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

مک دیکتل  دیفت  رغتل و  رست  ایندلا  ءامکحلا  ضعب  لاق  رخآ  ائیـش  نآلا  رکذن  ایندلا و  رهدلا و  رکذ  یف  ضیرع  لیوط  لوق  انل  قبـس  دق 
.تبحوص طرشلا  اذه  یلع  تفرع و  قلخلا  اذهب  هتلذخ  دق  اهب  قثاو  هتظقیأ و  دق  اهلظ  یف  دقار 

نمـألا کـب  نأـمطا  اذإ  بطعلا و  رکذ  ددـجف  همالـسلا  کـل  تفـص  اذإ  هیلإ  بـتکف  ینظع  سیلاطوطـسرأ  یلإ  ردنکـسإلا  بـتک  و 
نـسحأف رعاش  لاق  هءاسإلا و  یف  ابیـصن  اهل  لعجت  الف  کسفن  تببحأ  اذإ  توملا و  رکذاف  لمألا  هیاـهن  تغلب  اذإ  فوخلا و  رعـشتساف 

اودوزتی مل  لاومألا  اوعماج  یضم  نم  رابخأب  عمست  مل  کنأک 

یناشاک

ون هزات و  و  لامالا ) ددجی  و   ) انف بابـسا  نتخاسایهم  هب  ار  اه  ندب  دنادرگ  هنهک  راگزور  نادبالا ) قلخی  رهدـلا  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
یم رود  و  هینمـالا ) دـعابی  و   ) ار گرم  دـنادرگ  یم  کـیدزن  و  هینملا ) برقی  و   ) اـقب تحـص و  لوط  دـیما  هب  ار  اـهوزرآ  دزاـس  یم 

انع و دک و  تهج  هب  دش  روجنر  بصن )  ) ایند عاتم  زا  دوب  وا  دارم  هچنآ  هب  تفای  يزوریف  هک  یسک  هب ) رفظ  نم   ) ار اهوزرآ  دنادرگ 
نآ هب  هچنآ  نتفاین  رب  دیـشک  تمحز  جـنر و  بعت )  ) ار ایند  عاتم  درک  توف  هک  یـسک  و  هتاـف ) نم  و   ) نآ یتداـیز  بلط  تسارح و 

.دش التبم  هقاف  رقف و  هب  دارم ، مدع  هطساو  هب  تسا و  جاتحم 
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یلمآ

ینیوزق

( لمالا لوط  صرحلا و  ناتلصخلا  هیف  بیـشی  مدآ و  نبا  بیـشی  يور : امک   ) دنادرگیم ون  ار  اهدیما  و  دنک ، یم  هنهک  ار  اه  نت  هنامز 
دتفا تمحز  جنر و  رد  ایند  لام  هب  ینعی  .هنامز  هب  دبای  رفظ  هک  ره  ار ، دیما  وزرآ و  دنادرگیم  رود  و  ار ، گرم  دـنادرگیم  کیدزن  و 

زا دـتفا  یتخـس  بعت و  رد  وا  زا  هناـمز  دوـش  توـف  هک  ره  و  ءامـصخاب ، تحفاـکم  تضراـعم  یتداـیز و  بلط  لاـم و  تـسارح  رد 
.دوب یلوا  رذح  وا  رش  زا  و  دشابن ، عقوتم  هنامز  زا  یشوخ  چیه  سپ  یتسدگنت ، یناشیرپ 

یجیهال

ینعی .بعت » هقاف  نم  بصن و  هب  رفظ  نم  هینمالا ، دعابی  هینملا و  برقی  لامالا و  ددـجی  نادـبالا و  قلخی  رهدـلا  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
هب ار  اهدـیما  دـنادرگ  یم  رود  ار و  گرم  دـنادرگ  یم  کیدزن  ار و  اهوزرآ  دـنادرگ  یم  ون  ار و  اهندـب  دـنادرگ  یم  هنهک  راگزور 

جنر ار  نآ  تفاین  درک و  توف  هک  یسک  تسا و  هدرب  جنر  راگزور  تلود  رب  تفای  يزوریف  هک  یـسک  گرم و  ندش  کیدزن  ببس 
.راکماک ای  دشاب و  ماکان  تسا ، رازآ  جنر و  يارس  راگزور  ینعی  تسا ، هدرب 

ییوخ

قلخی بارعالا : .دـجنملا  ایعا - بعت و  بصن )  ) ینمتی اـم  هیغبلا  هینمـالا :)  ) توملا اـیانم : ج  هینملا )  ) اـیلاب هلعج  بوثلا : قلخا ) : ) هغللا
رهدـلا رـسف  ینعملا : .اهیلع  هفوطعملا  هیلاتلا  لمجلا  اذـکه  رارمتـسالا و  یلع  لدـی  ءادـتبملا و  ربخ  عراضملاب  هودـبم  هلمج  نادـبالا ،

هیـسرافلاب هنع  ربعی  ثداوحلا و  نم  هاوحی  امب  نامزلا  هنم  یفرعلا  دوصقملا  نا  رهاظلا  و  لیوطلا ، نامزلا  دودـحملا و  دـمالا  هلزانلاب و 
نم هنیمزلا  لماوعلا  هذـهل  لولعم  اهیلب  نادـبالا و  راسکنا  نال  یقیقح ، دانـسا  اهیلاوت  و  نادـبالا ) قلخی   ) هلوق یف  دانـسالاف  راگزور ) )

لخد املک  و  ینامالا ، دعب  هینملا و  بارقا  لامالا و  دیدجت  کلذـک  و  تاساسحالا ، رعاشملا و  رثات  و  ثداوحلا ، لمعلا و  ضرملاا و 
ام یلع  صیرح  ناسنالا  و  ادـیور ، ادـیور  اهنم  عنمی  هنال  اهدـعب ، مغر  یلع  هیناما  رثکی  مرهلا  هخوخیـشلا و  نم  برقی  ام  یف  ناسنالا 

ریغصلا باشا   ) هلوق دح  یلع  ایزاجم  لمجلا  یف  دانـسالا  نوکی  نا  دبال و  مرـصنملا  نامزلا  سفن  رهدلا  نم  دوصقملا  ناک  ول  و  عنم ،
هتاف نم  و  بصن ، هب  رفظ  نم  (: ) مالسلا هیلع   ) هلوق قفاوی  هنا ال  یلا  افاضم  رهاظلا  فالخ  وه  و  یشعلا ) رک  هادغلا و  رم  ریبکلا  ینفا  و 

هیوحی ام  رهدـلا  نم  دوصقملاف  بصنلل  ابجوم  هب  رفظلا  ناک  وا  هریغ ، نع  توفی  دـحا و  هب  رفظی  ائیـش  سیل  نامزلا  سفن  نـال  بعت )
اهدقف و نم  بعت  هتاف  نم  و  اهفراصم ، یف  اهفرص  اهظفح و  نم  ایعا  بصن و  اهلصح  نمف  لامالا ، بهاوملا و  و  لاومالا ، معنلا و  نم 

رود ار  اهـسوه  و  درآ ، کیدزن  ار  گرم  و  دزاس ، هزات  ار  اـهوزرآ  و  دـنک ، هدوسرف  ار  اـه  نت  راـگزور  همجرتلا : .اـهیلا  هجاـحلا  ملا 
.دتفا جنر  هب  درواین  تسدب  هک  ره  و  دوش ، هتسخ  دبای  تسد  نادب  هک  ره  دیامن ،

افق شگرم ز  درآ و  دیدج  ياهوزرآ   *** اه نت  دیامن  هدوسرف  هک  تسا  راگزور 

انع جنر و  شدسر  دراین  هک  ره  هتسخ و  درآ *** شتسدب  هک  ره  سوه و  دزاس  رود 

يرتشوش
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و يرقنملا -  مصاع  نب  سیق  نبا  هنبا  یه  و  ( - هیم  ) یلع ترم  يدسالا  جاجحلا  نب  دـمحم  لاق  یناغالا :)  ) یف نادـبالا  قلخی  رهدـلا 
تنا رصقم و ال  هیم  كارکذ  نع  تنا  اما  هلوق : کیف  عیض  الا  همرلا  اذ  يرا  ام  هیم  ای  تلقف : باش  ذئموی  انا  اهیلع و  تفقوف  تنسا  دق 
تیل دق و  یخا و  نبا  ای  ینتیار  تلاق : تکحضف و  رتسم  رتس  باوبا و  باجح و  اهنود  قیفتست و  ام  اهب  میهت  رکذتف  اهنم  دهعلا  یسان 
حربت نل  رورقملا و  نیع  یف  هرقلا  هلیللا  یف  هدـقوملا  رانلا  نم  نسحا  انا  یف و  اذـه  لاـق  دـقلف  نـالیغ  هللا  محری  ینـساحم و  تبهذ  و 

؟ رذع اهاوه  هذهب و  ببـش  نمل  اما  تلاقف : اهلثم  تیار  ام  هاهملاک  هیراج  تجرخف  ءامـسا  ای  تحاص : مث  هرذـع ، كدـنع  میقا  یتح 
فرـصنا يایا  مویلا  کئاردزا  هذـه  تیردزال  ذـئموی  ینتیار  ول  اهنم و  نسحا  اهلثم  تنک  نامز  تنک  دـقل  هللا  و  تلاـقف : یلب ، تلقف :

هتدـج و دـعب  قلخی  بوثلاک  هتدـم  ریخات  یف  ءرملا  اهئانف ) ایندـلا و  مذ  یف  نوثالثلا - عباـسلا و  لـصفلا  : ) هیهاـتعلاوبا لاـق  .ادـشار و 
دبال لمشلا  عامتجال  لق  یلب و  نم  دبال  رهدلا  دیدجل  لقف  تبـس  یلا  کیلع  تبـس  نم  نارکی  هلیل  موی و  رهدلا  نا  رت  ملا  مهـضعبل :

.لمالا لوط  صرحلا و  ناتلصخ : هیف  بشی  مدآ و  نبا  بیشی  لامالا  ددجی  تش و  نم 

سفن یضم  املکف  دعت  ساقنا  کتایح  مدعت  اهیف  سافنالا  هیلع  مایا  هذاذل  ورما  يوهی  فیک  رعاشلا : لاق  توملا ، يا : هبنملا  برقی  و 
راسی ( ) هیلایل همایا و  يدعا  هیجار و  بیخا  هیفاص و  ردکا  ام  رهدلل  فا   ) ینمتت ام  لامالا و  لما  هینمالا  دـعابی  ائزج و  هب  تصقن  اهنم 

میئل رفظلا  دیدح  نامزلا  بحاصلا )  ) بصن هب  رفظ  نم  کلتب .) عجترا  الا  هذهب  یطعی  ال  لذبلا ، یف  هنیمی  نم  عرـسا  ذخالا  یف  رهدلا 
عست هئامعست و  فلا و  اهنم  لکوی  فیغر  افلا  موی  لک  يراد  یف  زبخی  لوقی  هزمح  نب  هرامع  ناک  يرایشهجلا :) ءارزو   ) یف رفطلا و 
هتاف نم  .رادلا و  بلک  وه  امنا  رادلا  بر  نالف  سانلا  لوق  بجعا  ام  لوقی  ناک  امارح و  ادحاو  افیغر  لکآو  الالح  افیغر  نوعـست  و 

یف ثیللا  هبیرـضلا و  اهئانف ) ایندـلا و  مذ  یف  نوثالثلا - عباسلا و  لـصفلا   ) یف فیـسلا  رثاـک  ءرملا  دـنع  رهدـلا  رثا  بحاـصلا )  ) بعت
.هسیرفلا

هینغم

یف ناسنالاب  هایحلا  تدتما  اذا  لامالا .) ددجی  و   ) ابیـش سارلا  لعتـشا  و  مظعلا ، نه  هایحلا و  انب  تمدقت  املک  نادبالا .) قلخی  رهدـلا  )
: ناتلـصخ هعم  تباش  ءرملا  باش  اذا  : ) عاذ عاش و  دـق  و  اقلعت ، الما و  ایندـلاب  دادزا  و  اهنیب ، هنیب و  هفلالا  هقالعلا و  تیوق  ایندـلا  هذـه 

برقل هینمالا ) دـعابی  و   ) همکحلا 28 یف  اـمک  لاـبقا ، یف  توملا  و  راـبدا ، یف  رمعلا  نـال  هینملا ) برقی  و  (. ) لـمالا لوط  صرحلا و 
رهدلا لام  نم  ائیـش  لان  نم  ینعملا  و  هعاتم ، رهدـلا و  لام  یلا  دوعت  هتافو ) هب   ) یف ءاهلا  بعت .) هتاف  نم  و  بصن ، هب  رفظ  نم   ) هینملا

امدعم و مئاد  بعت  یف  وه  نذا  ..لاملا و  ءارو  ایعـس  دهتجا  حدک و  رهدلا  همرح  نا  و  ریمثتلا ، هراجتلا و  ریمعتلا و  سرغلا و  یف  قرغ 
.لیحرلا فزا  دقف  کترخال  لمعا  و  نالا ، اهنع  دعاقتف  كایندل ، تلمع  سمالاب  زوجعلا : خیشلل  لوقی  مامالا  نا  هصالخلا  .ایرثم و 

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

اهوزرآ شیاسآ ) یمک  اب   ) و دیامن ) یم  ریپ   ) دزاس یم  هدوسرف  ار  اهندب  راگزور  تسا : هدومرف  راگزور ) هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
ره دزاس ، یم  رود  ار  اهوزرآ  گرم ) ندش  کیدزن  اب   ) و دنادرگ ، یم  کیدزن  ار  گرم  دوخ ) شدرگ  اب   ) و دـنک ، یم  ون  هزات و  ار 
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رثا رب   ) تفاین ار  نآ  هک  ره  و  داتفا ، جنر  هب  شینوزفاو ) يرادهاگن  يارب  دروآ  تسد  هب  ار  نآ  يالاک   ) تفای يزوریف  راگزور  هب  هک 
ددنبن و لد  نآ  هب  دنمدرخ  سپ  تسا ، رازآ  جنر و  يارـس  بایماک  ای  ماکان  يارب  راگزور  هصالخ   ) دش راتفرگ  یتخـس  هب  نتـشادن )

(. دروخن بیرف 

ینامز

زاب رگید  ياهگنر  ياشامت  زا  ددرگ و  یم  نآ  توهبم  دـش  نآ  زا  یگنر  ياشامت  لوغـشم  هک  سکنآ  گنراگنر  تسا  یتیرفع  ایند 
دروخن ار  گنر  کی  لوگ  هک  تسا  یـسک  لقاع  .دزاس  یم  شبولغم  دهد و  یم  رارق  هلمح  دروم  ار  وا  تیرفع ، ناهگان  دنام و  یم 

دوخ هفیظو  هب  كرد و  نآ  زا  نتفر  ناـهج و  هب  ندـمآ  زا  ار  شیوخ  فدـه  هکلب  دوشن  نآ  ياـشامت  گـنراگنر و  تیرفع  ریـسا  و 
.تسا نتفر  يارب  ندمآ  هک  دنادب  لمع 

يزاریش دمحم  دیس 

رمعلا هب  مدق  اذا  ناسنالا  ناف  لامالا ) ددجی  و  ، ) اهاوق نم  ذخای  اهصقنی و  يا  نادبالا ) قلخی   ) نامزلا يا  رهدلا ) : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
( هینملا برقی  و  ( ) لمالا لوط  صرحلا و  ناتلصخ : هیف  بشی  و  مدآ ، نبا  بیشی  ( ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) لوسرلا لاق  امک  هلما ، رثکی 
طاشن و یلا  جاتحت  تناک  ذا  تدعتبا ، هلامآ  نا  فرع  ناسنالا ، رمع  داز  املکف  ناسنالا ، لامآ  دعبی  يا  هینمالا ) دـعابی  و   ) توملا يا 
( بعت  ) هلما هتافو ) نم  و   ) ناسنالا بعتی  ایندلا  روما  نم  یش ء  لک  يا  بصن )  ) لمالاب يا  هب ) رفظ  نم   ) صقن یف  اهلک  و  هدم ، هوق و 

.هکاردال

يوسوم

دـض وه  ادیدج و  هریـص  یـشلا ء : ددج  .ناسنالا  مسج  وه  ندبلا و  عمج  نادبالا : .یلبی  ینفی و  قلخی : .تقولا  نمزلا ، رهدـلا : هغللا :
ترم املک  راهنلا و  لیللا و  نم  روکملا  نمزلا  وه  رهدـلا  حرـشلا : .بعتلا  بصنلا : .ناسنالا  هانمتی  ام  هینمالا : .توملا  هینملا : .میدـقلا 

زجعت و یتح  نادبالا  یلع  یـضقی  رهدلا  یقبی  اذکه  اهریغ و  تددجت  ایالخلا و  نییالم  یلع  تضقو  ناسنالا  ندـب  یف  ترثا  هظحل 
ددـجی هنا  رهدـلا  صئاصخ  نم  .هکرحلا و  یلع  ردـقی  ازجاـع ال  اـمره  يوقلا  باـشلا  لوحتی  اـیالخلا و  تومتف  ومنلل  هلباـق  یقبت  ـال 

یف رابکلا  يرن  اذل  بابشلا و  مایا  نم  اصرح  دشا  یحضا  تعـسوت و  هلامآ و  تدادزا  رمعلا  هب  دتما  ربک و  املک  ناسنالا  يرتف  لامالا 
هجاحب اوناک  نا  مهـسفنا و  یلع  یتح  اهب  نولخبی  اهیلع و  نوظفاحیف  صرحب  مهلاوما  عم  نولماعتی  مهئاـقب و  رارمتـساب  نولماـی  نسلا 

نم برق  هرمع  ربک  املک  ناسنالا  ناف  هینملا  برقی  هنا  اضیا  رهدلا  صئاصخ  نم  و  لامآ …  مهدنع  تددجت  لما  طقس  املک  اهیلا و 
وه امک  اهنم  ریثک  ققحتی  الف  توملا  اـهعطقی  ءرملا  لاـمآ  نـال  هینمـالا  دـعابی  هنا  رهدـلا  صئاـصخ  نم  .هنم و  توملا  یند  توملا و 

 … مهیناما یلع  یضقی  توملاب  اذا  اهل و  نولمعی  اروما و  نونمتی  اوناک  نیذلا  نیریثکلا  دنع  دهاشملا 

هارت اهکردی  وا  اهب  رفظی  مل  هتتاف و  اذا  اهنووش و  هرادا  اهتنایـص و  اهظفح و  یف  بعت  ءرملل  ایندـلا  تئاج  اذا  هنا  مالـسلا  هیلع  رکذ  مث 
 … بعتلا شیعی  اهل  كردملا  ریغ  کلذک  بعتلا و  شیعی  ایندلل  كردملاف  اهیلع  هلوصح  مدعل  بعت  ءاقش و  یف 

یناقلاط
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نآ هب  سک  ره  دـنک ، یم  زارد  رود و  ار  دـیما  کیدزن و  ار  گرم  دـنک ، یم  هزات  ار  اهوزرآ  دزاس و  یم  هدوسرف  ار  اهنت  راـگزور  »
« .داتفا جنر  هب  داد ، تسد  زا  ار  نآ  هک  سک  نآ  دش و  نیگهودنا  تفای ، تسد 

يارب ایند  تسا : هتفگ  نامیکح  زا  یکی  مییوگ  یم  کنیا  تشذـگ و  هتـشذگ ، ثحابم  رد  ایند  راگزور و  هراب  رد  لـصفم  يراـتفگ 
باوخ زا  هک  ار  دوخ  هیاس  رد  هتفخ  رایـسب  هچ  دـناسر ، یم  يا  هرهب  يرگ  هلیح  رکم و  يارب  دروآ و  یم  يداـش  دـهد ، بیرف  هکنآ 

اب هدـش و  هتخانـش  تشرـس  يوخ و  نیا  اب  ایند  .تسا  هتخاس  نوبز  دـنا ، هتـشاد  دامتعا  وا  هب  هک  ار  ناـسک  رایـسب  هچ  تسا و  هدـنارپ 
.تسا هدوب  بحاصم  نیرق و  طرش  نیمه 

هاگ ره  و  روآ ، دای  يراتفرگ  جنر و  زا  یتمالس ، لامک  رد  هاگ  ره  تشون : وا  يارب  وطـسرا  .هدب  مزردنا  تشون : وطـسرا  هب  ردنکـسا 
یهاوخ یم  هاگ  ره  روآ و  دای  هب  ار  گرم  يدیـسر ، دوخ  يوزرآ  تیاهن  هب  هاگ  ره  و  نک ، سرت  میب و  ساـسحا  یناـما ، لاـمک  رد 

هتفگ وکین  هچ  هدورـس و  نینچ  هراب  نیا  رد  يرعاش  .هدم  رارق  یبدا  یب  يدـب و  رد  يا  هرهب  وا  يارب  يروآ ، رب  ار  دوخ  لد  هتـساوخ 
«. ...تسا هدرک  هچ  ناگدنامزاب  اب  راگزور  هک  يا  هدیدن  يا و  هدینشن  ار  ناگتشذگ  رابخا  وت  ایوگ  : » تسا

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

: َهَِّیْنمُْألا ُدِعاَُبی  ،َو  َهَِّینَْملا ُبِّرَُقی  ،َو  َلاَمْآلا ُدِّدَُجی  ،َو  َناَْدبَْألا ُِقلُْخی  ُرْهَّدلا 

 . َبِعَت ُهَتاَف  ْنَم  ،َو  َبِصَن ِِهب  َرِفَظ  ْنَم 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

هب دـنک و ) شالت   ) هک یـسک.دنک  یم  رود  ار  اه  هتـساوخ  کیدزن و  ار  گرم  ، دزاس یم  ون  ار  اهوزرآ  هنهک و  ار  اه  ندـب  ، راـگزور
دوش یم  هتسخ  دسرب  ایند  بهاوم 

ار زیمآ  تمکح  مالک  نیا  يدمآ  : دیوگ یم  رداصم  باتک  هدنسیون  هنامیکح : راتفگ  دنس  .درب . ( یم  جنر  دسرن  نآ  هب  هک  یـسک  و 
باتک رد  زین  يزوج  نبا  ، هتـشاد رایتخا  رد  يرگید  ردـصم  دـهد  یم  ناشن  هک  هدرک  رکذ  يددـعتم  ياه  تواـفت  اـب  مکحلاررغ  رد 

(. ( ،ج 4،ص 57 هغالبلا جهن  رداصم  ) .تسا هدروآ  يرصتخم  توافت  اب  ار  نآ  هرکذت 

راگزور دادیب 

یم دراد و  یم  ناـیب  اـه  ناـسنا  دوـجو  رد  ار  راـگزور  تشذـگ  راـثآ  ، رگرادـیب زیمآ و  تـمکح  مـالک  نـیا  رد  مالــسلا  هـیلع  ماـما 
دنک شالت   ) هک یـسک.دنک  یم  رود  ار  اه  هتـساوخ  کیدزن و  ار  گرم  دزاس  یم  ون  ار  اهوزرآ  هنهک و  ار  اه  ندب  ، راگزور :» دیامرف

،َو َناَْدبَْألا ُِقلُْخی  ُرْهَّدـلا  ( ؛» درب یم  جـنر  دـسرن  نآ  هب  شالت ) زا  دـعب   ) هک یـسک  دوش و  یم  هتـسخ  تخـس  دـسرب  نآ  بهاوم  هب  و )
( . َبِعَت ُهَتاَف  ْنَم  ،َو  َبِصَن ِِهب  َرِفَظ  ْنَم  َهَِّیْنمُْألا : ُدِعاَُبی  ،َو  َهَِّینَْملا ُبِّرَُقی  ،َو  َلاَمْآلا ُدِّدَُجی 
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: دوش یم  دروآدای  ار  مهم  هتکن  دنچ  انعم  رپ  هاتوک و  هلمج  دنچ  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

هجوت نآ  هب  مدرم  زا  يرایـسب  هک  تسا  تاحـضاو  زا  نیا  دـنک و  یم  هدوسرف  هنهک و  ار  اه  ندـب  راگزور  تشذـگ  هک  نیا  تسخن 
.دهد یم  تسد  زا  ار  دوخ  ياهورین  اوق و  زا  یشخب  ، درذگ یم  ناسنا  رب  هک  یتعاس  زور و  ره  هکلب  ، هام لاس و  ره  ؛ دنرادن

رد دیـشوک  دیاب  نیاربانب  ، تسین نآ  رد  ییانثتـسا  هنوگ  چیه  دوش و  یم  هدیـسوپ  هنهک و  نامز  رورم  رثا  رب  هک  یـسابل  دننام  تسرد 
هب زین  ٍرْسُخ » یَِفل  َناْسنِْإلا  َّنِإ  ِرْصَْعلا * َو   » هفیرش تایآ.دوشن  نارـسخ  راتفرگ  ات  دروآ  تسد  هب  يزیچ  دور  یم  تسد  زا  هچنآ  لباقم 

.دراد هراشا  انعم  نیمه 

رب نالاسگرزب  صرح  هک  هدـش  تباـث  هبرجت  هب  بلطم  نیا  « دـنک یم  ون  ار  اـهوزرآ  راـگزور  تشذـگ  :» دـیامرف یم  هتکن  نیمود  رد 
رت کیدزن  گرم  هب  ار  دوخ  هچ  ره  ناسنا  هک  دـشاب  نیا  نآ  لیلد  دـیاش  تسا و  رتشیب  ناناوج  زا  ماقم  ندروآ  تسد  هب  لام و  عمج 

ینالوط تقو  دـننک  یم  رکف  ناناوج  سکع  هب.دراد  رایتخا  رد  اـهوزرآ  هب  ندیـسر  يارب  يرتمک  تقو  دـنک  یم  ساـسحا  دـنیب  یم 
.دنراد اهوزرآ  هب  ندیسر  يارب 

: میناوخ یم  يوبن  فورعم  ثیدح  رد 

«. زارد رود و  ياهوزرآ  صرح و  : دش دهاوخ  ناوج  وا  رد  تفص  ود  یلو  دوش  یم  ریپ  ناسنا  ِناتَلْصِخ ؛ ِهیف  ُّبُشَیَو  َمَدآ  ُْنبا  ُبیـشَی  »
ددرگ یم  نارگ  هاگرحس  تقو  رد  باوخ  ددرگ  یم  ناوج  صرح  دش  وچ  ریپ  یمدآ  ،ج 70،ص 22 ) . راونالا راحب  ) .

لعف ود  نیا  لعاف.دـنک  یم  هراـشا  اـه  هتـساوخ  زا  نتفرگ  هلـصاف  گرم و  هب  ناـسنا  ندـش  کـیدزن  هب  هتکن  نیمراـهچ  نیموس و  رد 
ًاجیردـت نامز  تشذـگ  اب  هک  تسا  يا  هیامرـس  تسا و  دودـحم  لاح  ره  هب  ناسنا  رمع  اریز  تسا  راـگزور  تشذـگ  »و  رهد » ناـمه

رد اه  هتساوخ  هب  ندیـسر  يارب  يرت  هاتوک  نامز  نوچ  دوش  یم  رود  شیاه  هتـساوخ  زا  ناسنا  ، تبـسن نامه  هب  دریذپ و  یم  ناصقن 
شیاه هتـساوخ  زا  ار  وا  هک  تسا  يرگید  لماع  نیا  دور و  یم  یتساک  فعـض و  هب  ور  مه  وا  ياـهورین  نیا  رب  هفاـضا.دراد  راـیتخا 

.دزاس یم  رود 

رتشیب « لامآ » دسر یم  رظن  هب  یلو  ؛ تساه هتـساوخ  اهوزرآ و  يانعم  هب  دنراد و  رگیدکی  هب  بیرق  يانعم  ود  ره  « هّینما »و« لامآ » هچرگ
زین دروم  نیا  ریغ  رد  هاـگ  دـنچره  ، دور یم  راـک  هب  ینتفاـین  تسد  ياـهوزرآ  دروـم  رد  « هّینما ینتفاـی و« تسد  ياـهوزرآ  دروـم  رد 

.دوش یم  هدافتسا 

نآ هب  ندیـسر  يارب  دنک و  یم  ادیپ  دوخ  يارب  يا  هزات  يوزرآ  زور  ره  ناسنا  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  َلامْآلا » ُدِّدَُـجی   » هلمج نیاربانب 
.دوش یم  رترود  يو  سرتسد  زا  نامز  تشذگ  رثا  رب  وا  ياه  هتساوخ  زور  ره  دوش و  یم  شالت  لوغشم 

راتفرگ دنـسر  یم  دوخ  يویند  ياه  هتـساوخ  هب  هک  ار  یناسک  هدومرف و  هراشا  هتکن  نیمـشش  نیمجنپ و  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  سپس 
ياه هتساوخ  رب  هک  اهنآ  هن  هک  تسا  نیا  نآ  موهفم  دنک و  یم  یفرعم  جنر  درد و  راتفرگ  دنـسر  یمن  نآ  هب  هکار  نانآ  یگتـسخ و 

بهاوم ندروآ  تسد  هب  هک  هنوگ  نامه  اریز  ، دـننام یم  ماکان  هک  نانآ  هن  دـنراد و  یتحار  شمارآ و  دـنوش  یم  زوریپ  دوخ  يویند 
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.دراد یپ  رد  ار  يرتشیب  تالکشم  نآ  نتشاد  هگن  ، تسوربور یتالکشم  اب  يدام 

نامه نآ  زا  روظنم  ، درادـن انعم  راـگزور  هب  يزوریپ  هک  اـجنآ  زا  یلو  ؛ ددرگ یم  زاـب  راـگزور ) «) رهد » هب ًارهاـظ  هچرگ  « هب » رد ریمض 
.تسا « َتاف »و« َرِفَظ » ياه هلمج  نآ  هنیرق  تسایند و  بهاوم 

يور و يدایز  هنوگ  ره  زا  دزاس و  انـشآ  ایند  یگدـنز  رد  دوخ  تیعقوم  هب  ار  ناسنا  تسا  یفاک  الاب  ياـه  تمکح  تاـکن  رد  تقد 
.دهد هجوت  ترخآ  هشوت  داز و  نتخاس  مهارف  هرابرد  شالت  هب  دراد و  زاب  تلفغ  يزادرپ و  لایخ 

زیچ ره  سک و  ره  رب  ناـمز  هک  اـجنآ  زا  یلو  ؛ تسا هبلغ  ياـنعم  هب  تغل  هشیر  لـصا و  رد  « رهد » هک تسا  تقد  ناـیاش  زین  هتکن  نیا 
لیذ رد  هچنآ  دـننام   ) هاگ تسا و  هام  لاس و  زور و  بش و  تشذـگ  نامه  رهد  نیاربانب  ، دـنا هدـیمان  رهد  ار  نآ  ، دـنک یم  ادـیپ  هبلغ 

.تسا هدمآ  ایند  بهاوم  يانعم  هب  دمآ ) الاب  زیمآ  تمکح  مالک 

هتفرگ رارق  زور  هس  نیا  ناـیم  رد  وت  تسا و  زور  هس  رهد  : دومرف یم  هک  میناوـخ  یم  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  ماـما  زا  یثیدـح  رد 
نآ نتـشذگ  زا  يا  هداد  ماجنا  یکین  لـمع  زور  نآ  رد  رگا.ددرگ  یمن  زاـب  زگره  هک  يدوب  نآ  رد  هچنآ  تشذـگ و  هک  يزور  : يا

ادیدش شنتفر  زا  يا  هدرک  نآ  رد  ریصقت  یهاتوک و  رگا  دوب و  یهاوخ  لاحشوخ  هدنیآ  لابقتسا  هب  نتفر  زا  دش و  یهاوخن  نیگمغ 
يا هدرکزاغآ  ناهاگحبص  زا  نآ  رد  زورما  وت  هک  تسا  نامه  رگید  زور.يروخ  یم  ترـسح  دوخ  یهاتوک  زا  يوش و  یم  نیگمغ 

دننامه ریـصقت  یهاتوک و  نامه  نآ  رد  وت  هرهب  اـیآ  یناد  یمن  یناـسرب  رخآ  هب  ار  نآ  رگا  هن و  اـی  یناـسر  یم  رخآ  هب  یناد  یمن  و 
و  ) هن ای  درک  یهاوخ  یهاتوک  نآ  رد  ایآ  یناد  یمن  زاب  یتسه و  نآ  راظتنا  رد  هک  تسا  يزور  موس  زور  و.هن  ای  تسا  هتـشذگ  زور 
زا ریغ  هک  نک  رکف  رامـشب و  تمینغ  یتـسه  نآ  رد  نـالا  هک  ار  هچنآ  نیارباـنب  هن ) اـی  دومن  یهاوـخ  كرد  ار  نآ  یناد  یمن  زگره 

(( صیخلت اب  .) ،ج 2،ص 453،ح 1 یفاک  ) . .يرادن رایتخا  رد  ار  بشما  زورما و 

ایوگ و رایـسب  يراعـشا  ؛ تسا هدرکن  رکذ  ار  شرعاش  مان  هدروآ و  ار  يراعـشا  اجنیا  رد  دوخ  هغالبلا  جهن  حرـش  رد  دیدحلا  یبا  نبا 
: دوش یم  هراشا  نآ  تیب  دنچ  هب  ًالیذ  هک  هدننک  رادیب 

ُرْهَّدلا َعَنَص  ام  َنیقاْبلِاب  َرَت  َْمل  یضَم َو  ْنَم  ِرابْخِأب  ْعَمْسَت  َْمل  َکَّنأَک 

ُرْطَْقلا َكَدَْعب َو  ِحیّرلا  ُلاحَم  اهافَع  ْمُهُرایِد  َْکِلتَف  يرْدَت  َْتنُک ال  ْنإَف 

ٌْربَق َُهل  ِءارَْعلِاب  ّالإ  ِرِهَّدلا  یَلَع  ٍلِْزنَِمب  ًاّیَح  َكاْنیَع  ْتَرَْصبأ  ْلَه  َو 

ٌْرفَو ٍِحلاص  ْنِم  َْتمَّدَق  ام  ْنِکل  ُهَتْعَمَج َو  ًالام  َْرفَْولا  َّنَبَسْحَت  الَف 

ُْرقَْفلا ُهَداز  ْنَِمل  یسُؤب  ای  َْرقَْفلا  يَوِس  اوُدَّوَزَتَی  َْمل  ٍلاْومْألا  اوُعِماج  یضَم 

ُرکُّسلا َِکْبلَق  ْنَع  ُباْجنَی  َماّتح ال  يدَْملا َو  َبُرَق  ْدَق  وُحْصَت َو  َماّتَحَف ال 
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.دنک یم  هچ  ، دندنام یقاب  هک  نانآ  اب  راگزور  هک  يا  هدیدن  ایوگ  يا و  هدینشن  ار  ناینیشیپ  رابخا  ایوگ 

هدـیراب و نآ  رب  اه  ناراب  هدیـشاپ و  نآ  رب  یگنهک  رابغ  درگ و  اهداب  شزرو  هک  تساهنآ  ياه  خاک  اـه و  هناـخ  نیا  یناد  یمن  رگا 
.تسا هتخاس  هدوسرف 

مهارف نابایب  رد  وا  يارب  يربق  هنامز  هک  نیا  زج  دورب  رانک  راگزور  شدرگ  زا  هک  تسا  هدید  ار  يا  هدـنز  ناسنا  وت  مشچ  زگره  ایآ 
؟ تخاس دهاوخ 

.تسا شزرا  رپ  يا  هداتسرف  شیپ  زا  هک  ار  یحلاص  لامعا  هکلب  ، تسا یشزرارپ  زیچ  يا  هدرک  عمج  هک  ار  یلاوما  نکن  نامگ 

.دشاب رقف  شا  هشوت  داز و  هک  یسک  لاح  هب  ياو  دندربن  دوخ  اب  رقف  زج  يا  هشوت  داز و  دنتفر و  لاوما  ناگدنروآدرگ 

نبا هغالبلا  جـهن  حرـش   ) . .دوش یمن  جراخ  وت  بلق  زا  تاوهـش  یتسم  یک  ات  هدـش و  کیدزن  نتفر  ماگنه  يوش  یمن  رادـیب  یک  ات 
. ( ،ج 18،ص 218 دیدحلا یبا 

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said: “Time wears out bodies, renews desires, brings death
nearer and takes away aspirations. Whoever is successful with it encounters grief,

.” and whoever misses its favors also undergoes hardships

نایاوشیپ هرابرد  : 73 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ُمّلَعُم ِِهناَِسِلب َو  ِِهبیِدأَت  َلبَق  ِِهتَریِِـسب  ُُهبیِدأَت  نُکَیل  ِهِریَغ َو  ِمِیلعَت  َلبَق  ِهِسفَن  ِمِیلعَِتب  أَدـبَیلَف  ًاماَمِإ  ِساـّنِلل  ُهَسفَن  َبَصَن  نَم  مالـسلا  هیلع  َلاَـق  َو 
مِِهبّدَُؤم ِساّنلا َو  ِمّلَعُم  نِم  ِلاَلجِإلِاب  ّقَحَأ  اَُهبّدَُؤم  ِهِسفَن َو 

اه همجرت 

یتشد

و دزاسب ، ار  دوخ  دزادرپ ، نارگید  میلعت  هب  هک  نآ  زا  شیپ  دیاب  داد ، رارق  مدرم  ربهر  ار  دوخ  هک  یـسک  دومرف : وا ، رب  ادـخ  دورد  و 
میظعت هب  رتراوازـس  دنک  بدا  دهد و  میلعت  ار  دوخ  هک  سک  نآ  اریز  دـهد ،  میلعت  رادرک  اب  دـنک ، تیبرت  راتفگ  هب  هک  نآ  زا  شیپ 
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 . دزومایب بدا  دهد و  میلعت  ار  يرگید  هک  نآ  زا  تسا 

يدیهش

میلعت راـتفگ  هب  هکنآ  زا  شیپ  و  دزادرپ ، شیوـخ  ندرک  بدا  هب  دـیاب  يرگید  میلعت  زا  شیپ  دزاـس  مدرم  ياوـشیپ  ار  دوـخ  هـک  نآ 
ار يرگید  هک  نآ  زا  تسا  میظعت  هب  رت  هتـسیاش  دزودـنا ، بدا  دـهد و  میلعت  ار  دوخ  هک  نآ  و  دـیامن ،  بدا  رادرک  هب  دـیاب  دـیامرف 

.دزومآ بدا  دهد و  میلعت 

یلیبدرا

یتیآ

دزادرپ و دوخ  ندرک  بدا  هب  نارگید  ندرک  بدا  زا  شیپ  هک  دـیاب  دـهاوخ ، مدرم  ياوشیپ  ار  دوخ  هک  ره  مالـسلا :) هیلع   ) دومرف و 
میظعت هب  رتراوازـس  تسا ، شیوخ  هدـننک  بدا  راـگزومآ و  هک  یـسک  .راـتفگ  هب  هن  دـشاب ، رادرک  هب  نارگید  ندرک  بدا  هک  دـیاب 

.تسا مدرم  هدننک  بدا  راگزومآ و  هکنآ  زا  تسا ،

نایراصنا

دوخ ندومن  بدؤم  هب  مدرم  ندومن  بدؤـم  زا  شیپ  دـیاب  دـهد  یم  رارق  ییاوـشیپ  هبترم  رد  ار  دوـخ  هک  نآ  : دوـمرف ترـضح  نآ  و 
دزومایب و ار  دوخ  هک  نآ  و   ، دـنک بادآ  هب  بدؤم  شرادرک  هب  دـیاب  ، دـیامن بدا  راتفگ  هب  ار  نارگید  هکنآ  زا  شیپ  ،و  دـنک مادـقا 

 . دنک بیدأت  دزومایب و  ار  نارگید  طقف  هک  یسک  زا  تسا  رتراوازس  میظعت  هب  دیامن  بدا 

اه حرش 

يدنوار

يدتقیف هیلا  رظنیل  تائیسلا  بنتجی  تانسحلا و  لعفی  ینعی  هتریسب  هبیدات  نکیلو  هلوق  .کلذل و  هماقا  نم  يا  اماما : هسفن  بصن  نم  و 
.هب

يردیک

.ءاملعلا همئالل و  اظعا  مالکلا و  اذهب  یفک  اهماقا و  يا  هسفن  میلعتب  ادبیلف  اماما : سانلل  هسفن  بصن  نم 

مثیم نبا 

، راتفگ هب  هک  نآ  ياج  هب  دزادرپب و  دوخ  میلعت  هب  تسخن  يرگید  میلعت  زا  شیپ  دـیاب  دراـمگ ، مدرم  ییاوشیپ  هب  ار  دوخ  سک  ره  )
هب رتراوازس  تسا  نتـشیوخ  هدننک ي  بدا  هدنزومآ و  هک  سک  نآ  .دشاب و  وا  هدننک ي  بدا  راتفر  هب  دیاب  دنک ، تیبرت  ار  يرگید 

هراـشا یقـالخا  لـیاضف  ملع و  ناربهر  بادآ  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما .دـهد  یم  شرورپ  شزومآ و  ار  مدرم  هک  نآ  اـت  تسا  مارتحا 
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نیرمت ار  نتشیوخ  تساناد  هک  یبادآ  هب  تبـسن  ینعی : دهد ، میلعت  ار  نتـشیوخ  تسخن  هک  تسا  بجاو  اوشیپ  رب  - 1 تسا : هدومرف 
نایاوشیپ تالاح  راـتفر و  زا  هچنآ  زا  يوریپ  يارب  مدرم  هک  نیا  يارب  دـشاب ، شا  یهاـگآ  ملع و  قفاوم  شراـتفگ  راـتفر و  اـت  دـهد 

رد ینامگدـب  ثعاب  دوخ  نیا  هچ ، دـننک ، هدـهاشم  ار  نآ  فالخ  اهراتفر  رد  هک  یتقو  صوصخب  اهنت ، راتفگ  ات  دـنرت  هدامآ  دـننیبب 
تسار و رهاظ  هب  هک  دـنچ  ره  ددرگ ، یم  هدـش ، دزنابز  نانآ  زا  هک  ینانخـس  تفلاـخم  رد  یخاتـسگ  و  راـتفر ، فلاـخم  ياـه  هتفگ 

رگا هک  نکن  یهن  یهد ، یم  ماجنا  ار  نآ  ریظن  دوخ  هک  ار  هچنآ  نارگید  زا  دراد : هراشا  ریز  رعـش  یبلطم  نینچ  هب  .دنـشاب و  تسرد 
شور هلیـسو  هب  تسخن  نارگید  شزومآ  هک  نیا  رب  تسا ، هدرک  ییامنهار  ار  وا  ماـما  تسا 2 - یگرزب  گـنن  وت  يارب  ینک ، نینچ 

، راتفگ ات  تسا  رتریذپرثا  رتمار و  راتفر ، ندید  اب  اهناسنا  تعیبط  دش ، نایب  هک  یلیلد  نامه  هب  دریگ  ماجنا  هدیدنـسپ  راتفر  تسرد و 
، دنک بدا  ار  دوخ  هک  یـسک  نآ  هک  نایب  نیا  اب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هاگنآ  .دشاب  قباطم  راتفگ  اب  دیاب  راتفر  شور و  نآ  مه  دـعب  و 
هک نآ  حیـضوت  .تسا  هتـشاداو  سفن  بیداـت  هب  ار  يو  دـنک ، بدا  ار  نارگید  هک  نآ  اـت  تسا  مارتـحا  تشادـگرزب و  هب  رتراوازس 

لـصا و  تسا ، نتـشیوخ  ندرک  بدا  رب  عرف  نارگید  ندرک  بدا  ددرگ و  یم  لـماک  دـنک  یم  بدا  یتلیـضف  هب  ار  دوـخ  هک  یـسک 
نینچ نآ  ردقم  ياربک  هک  تسا  يرمضم  سایق  يارب  ارغص  هلزنم ي  هب  بلطم  نیا  ..عرف  ات  تسا  میظعت  هب  رتراوازـس  رتدنمـشزرا و 

هتسیاش نارگید  هب  تبـسن  نآ  رطاخ  هب  هک  دهد  ماجنا  دوخ  لوا  ار  يزیچ  تسا  مزال  دشاب ، مارتحا  هب  رتراوازـس  هک  سک  نآ  تسا :
.تسا هتشگ  مارتحا  هب  رت 

دیدحلا یبا 

[ َأَْدبَی ْنَأ  ِْهیَلَعَف   ] ًاماَمِإ ِساَّنِلل  ُهَسْفَن  َبَصَن  ْنَم  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

ِساَّنلا َو ِمِّلَعُم  ْنِم  ِلَالْجِْإلِاب  ُّقَحَأ  اَُهبِّدَُؤم  ِهِسْفَن َو  ُمِّلَعُم  ِِهناَِسِلب َو  ِِهبیِدْأَت  َْلبَق  ِِهتَریِِـسب  ُُهبیِدْأَت  ْنُکَْیل  ِهِْریَغ َو  ِمِیْلعَت  َلـْبَق  ِهِسْفَن  ِمِیْلعَِتب  ْأَدـْبَْیلَف 
 . ْمِِهبِّدَُؤم

دوعلا لظلا و  میقتسی  له  لثملا و  بحاص  لاق  امک  امیقتسم  عرفلا  نوکی  نأ  لاحتـسا  اجوعم  لصألا  ناک  اذإف  لوصألل  هعبات  عورفلا 
هغایـصلا سانلا  ملعیل  هسفن  بصن  نم  لثم  ناک  سانلا  هملعیل  بصتنا  ام  هسفن  ملع  دق  نکی  مل  امامإ و  سانلل  هسفن  بصن  نمف  جوعأ 

نأ یغبنی  مالـسلا و  هیلع  لاق  مث  هلک  هفـسلا  وه  لب  هفـسلا  نم  عون  اذـه  احول و  رجنی  امتاخ و ال  غوصی  نأ  نسحی  وه ال  هراجنلا و  و 
 . لوقلا نم  ناسنإلا  لاح  یلع  لدأ  لعفلا  نأل  کلذ  هناسلب و  مهل  هبیدأت  لبق  هتریس  هلعفب و  مهل  هبیدأت  نوکی 

اردق مظعأ  قالخألا  نساحم  هسفن  ملع  نم  نأل  قح  اذـه  مهبدؤم و  سانلا و  ملعم  نم  لالجإلاب  قحأ  اهبدؤم  هسفن و  ملعم  لاق و  مث 
نمم لجأ  و  مظعأ ) .» و  :» ا لضفأ (  وهف  سانلا  ملع  هسفن و  ملع  نم  امأف  هنم  ءیـشب  لماع  ریغ  وه  کلذ و  سانلا  میلعت  یطاـعت  نمم 

کلذ یف  ههبش  طقف ال  هسفن  میلعت  یلع  رصتقا 

یناشاک

هکره ینعی  اوشیپ  ماما و  ناـمدرم ، يارب  اـماما ) ساـنلل   ) ار دوخ  سفن  دومن  بصن  هک  یـسک  هسفن ) بصن  نم  مالـسلا : هیلع  لاـق  (و 
سفن ندومزآ  نداد و  میلعت  هب  دنک  ادـتبا  هک  هسفن ) میلعتب  ادـبی  نا   ) وا رب  تسا  بجاو  سپ  هیلعف )  ) دـینادرگ مدرم  ياوشیپ  ار  دوخ 
نکیلو  ) دشاب تعیرش  نیناوق  قفو  رب  وا  میلعت  ات  ار  دوخ  ریغ  نداد  میلعت  زا  شیپ  هریغ ) میلعت  لبق   ) مالسا ماکحا  بادآ و  هب  ار  دوخ 
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زا شیپ  هناسلب ) هبیدات  لبق   ) دوخ لیمج  لعف  تریـس و  هب  ار  دوخ  ریغ  وا  نداد  میلعت  نتخاس و  بدا  دشاب  هک  دیاب  و  هتریـسب ) هبیدات 
هسفن و ملعم  و   ) لاوـقا هب  ناـشیا  ندرب  ناـمرف  زا  تسا  رتـشیب  لاـعفا  هب  ناـمدرم  ندرب  ناـمرف  هک  اریز  دوـخ  ناـبز  هـب  وا  ندرک  بدا 
زا ساـنلا ) مـلعم  نـم   ) مـیرکت مـیظعت و  هـب  تـسا  رتراوازـس  لـالجالاب ) قـحا   ) نآ هدـننک  بدا  دوـخ و  سفن  هدـنزومآ  و  اـهبدوم )

لامعا نساحم  قالخا و  مراکم  هب  ناشیا  هدننک  بدا  و  مهبدوم ) و   ) نامدرم هدننازومآ 

یلمآ

ینیوزق

دوخ سفن  میلعت  هب  دنک  ءادتبا  هک  نآ  تسا  مزال  وا  رب  ناشیا ، بدوم  ملعم  ماما و  نامدرم  يارب  زا  ار  دوخ  سفن  دـنک  بصن  هک  ره 
وکین شیوخ  تریـس  لوا  ینعی  .نابز  هب  وا  بیدات  زا  دـشاب  رتشیب  ار  مدرم  دوخ  تریـس  هب  وا  بیدات  دـیاب  و  نارگید ، میلعت  زا  شیپ 

اب قباطم  شتریس  لعف و  هک  ره  هچ  نابز ، هب  میلعت  زا  دشاب  رتشیب  نآ  ریثات  بیر  یب  و  دنریذپ ، بدا  و  دنیامن ، ادتقا  نآ  هب  ات  دنادرگ 
هدـهاشم نیعلا  يار  هب  ظـعاو  رد  نآ  فـالخ  عمتـسم  هک  هظعوم  نآ  دـهد  رثا  هنوگچ  دـهدن و  رثا  وا  بیداـت  هظعوم و  دوبن  شلوق 

.ناشیا بدوم  نامدرم و  ملعم  زا  میظعت  لالج و  اب  دشاب  یلوا  قحا  دوخ  بدوم  دوخ و  سفن  ملعم  دیامن و 

یجیهال

هناسلب و هبیدات  لبق  هتریسب  هبیدات  نکیلو  هریغ  میلعت  لبق  هسفن  میلعتب  ءدبی  نا  هیلعف  اماما ، سانلل  هسفن  بصن  نم  : » مالسلا هیلع  لاق  و 
ار دوخ  سفن  درک  بصن  هک  یـسک  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .مهبدوم » سانلا و  ملعم  نم  لالجالاب  قحا  اـهبدوم  هسفن و  ملعم 

اریز دوخ ، ریغ  ندینادرگ  اناد  زا  شیپ  دوخ  سفن  ندـینادرگ  اناد  هب  دـنک  ادـتبا  هکنیا  وا  رب  تسا  مزال  سپ  نامدرم ، تماما  يارب  زا 
هب ار  ریغ  رم  وا  نداد  بدا  زا  شیپ  دوـخ  راـتفر  هب  ار  ریغ  رم  وا  نداد  بدا  دـشاب  دـیاب  هنیآ  ره  درک و  دـناوتن  اـناد  ار  ریغ  ناداـن  هـک 

.نامدرم بدوم  نامدرم و  ملعم  زا  مارکا  میظعت و  هب  تسا  رتراوازس  دوخ  سفن  بدوم  دوخ و  سفن  ملعم  دوخ و  راتفگ 

ییوخ

، هب يدـتقی  يا  هب  متوی  نم  همئا : ثنوملا ج  رکذـملل و  مامالا  اماما - مهل  ناک  مهمدـقت و  موقلاب : موقلا و  اماما  هماـما و  موی  ما  هغللا :
هیفرظلا یلع  بوصنم  لبق ، بصن ، یلوعفم  یناث  اماما  بارعالا : .دـجنملا  ساـنلا - نیب  هکولـس  هیفیک  هلاـمعا ، هفیحـص  لـجرلا  هریس 

یلع ضیرعت  هیف  ینعملا : .هسفن  ملعم  و  هلوقل : ربخ  لالجالاب ، قحا  و  نکیل ، هلوقل و  ربخ  رقتـسم  فرظ  هتریـسب ، ادـبیلف  هلوقب : قلعتم 
راعشا هیف  و  خلا ، نالف - اهصمقت  دقل  و  هلوقب : هیقشقشلا  هبطخ  مالسلا ) هیلع   ) حتتفا امک  قح ، ریغ  نم  اهـصمقت  همامالا و  يدصت  نم 

یف مامالا  نم  دوصقملا  نال  اریهطت ، مهرهط  هرطفلاب و  مهبذه  و  هتطاحا ، هتردـقب و  مهبدا  لاجر  اهل  هللا  ایه  یهلا  بصنم  همامالا  ناب 
لانی نا  یلا  هصقن  عفر  هسفن و  میلعت  یلع  ردقی  ماقملا ال  اذهل  ادعتـسم  نکی  مل  نمف  سانلا ، یف  مکحی  يذلا  سیئرلا  وه  اذه  همالک 

ناک اذاف  اذهک ، بصنمل  مزلی  يذلا  قیمعلا  طیحملا  لماشلا  ملعلا  ماقم  یلا  رظنلاب  اصوصخ  و  ایلعلا ، هبترملا  يوصقلا و  هجردلا  هذه 
ءایصوالا ءایبنالا و  بولق  یلع  هضیفیف  هللا  نم  هبهومب  اما  لصحی  یبسکلا  ملعلا  ناف  هسفن  میلعت  یلع  ردقی  فیک  هتاذب  الهاج  لجرلا 

قالخالا و حالـصا  هریـسلا و  بیدات  معن  هصخـشب  هسفن  میلعت  یلع  ناـسنالا  ردـقی  فیکف  ءاـملعلا ، هذـتاسالا و  نم  هلیـصحتب  اـما  و 
قالخالا هنع  لیزی  هیـضایرلاب و  هقالخا  نسحیف  هسفنب ، هرـشابی  نا  ناسنالل  نکمی  امم  هیلمعلا  همکحلا  باب  نم  دـعی  يذـلا  لاـمعالا 
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هیلع ردـقی  فیکف  همامالا  ماقمب  هصاخلا  هفرعملا  ملعلا و  اما  لئاضفلا و  هنـسحلا و  قـالخالاب  هیلحی  اـهنع و  هریمـض  یلخی  و  هئیـسلا ،
يدـصت ناب  ضیرعت  هناف  لالجالاب ) قخا  اهبدوم  هسفن و  ملعم  و   ) هلوق کلذ  دـیوی  و  یلاعت ، هللا  هیانع  نم  نکی  مل  اذا  هسفنب  ناسنالا 

هسفن و میلعتل  صخـش  يدـصت  اذا  و  مارتحالا ، لالجالا و  بلج  سانلا و  دـنع  رابتعالا  هاجلا و  بسکل  نوکی  امنا  همامالل  لهالا  ریغ 
هضافالل دعتسی  ثیحب  سفنلا  هیفـصت  هضایرلاب و  لاغتـشالا  سفنلا  میلعت  نم  دارملا  نوکی  نا  الا  مهللا  لالجالاب ، قحا  نوکی  اهیبدات 

مالکلا ولخی  اذه ال  عم  و  ءاشی ، نم  بلق  یف  هللا  هفذقی  رون  ملعلا  مالسلا :) هیلع   ) هلوق هب  رعـشی  ثیداح و  الا  ضعب  یف  هیلا  ریـشا  امک 
شیوخ شزومآ  هب  مدرم  هب  نتخومآ  زا  شیپ  دـیاب  دزاـس  مدرم  ربهر  اوشیپ و  ار  دوخ  هک  ره  همجرتلا : .اـنرکذ  نم  یلع  ضیرعت  نم 

ار دوخ  هک  یـسک  دزوماـیب ، نارگید  هب  ناـبز  اـب  ار  بدا  روتـسد  هکنآ  زا  شیپ  دزومآ  بدا  دوـخ  لـمع  شور و  هب  دـیاب  و  دزادرپ ،
.دشاب مدرم  بدوم  راگزومآ و  هک  یسک  زا  تسا  رتراوازس  مارتحا  هب  دیامن  بدا  دزومآ و 

دنک دوخ  زا  يربهر  لوا  دیاب  دنک *** مدرم  ربهر  ار  دوخ  هک  ره 

نابز ین  دزاس  بیدات  لمع  اب  نارگید *** سپ  ناز  دزومایب و  دوخ 

دوب رگید  نآ  زا  شیب  شمارتحا  درک *** بیدات  تخومآ و  دوخ  هک  ره 

ریس هب  دشاب  ادخ  يوس  وا  هکنوچ  *** ریغ هب  شزومآ  بیدات و  دهد  هک 

يرتشوش

و اهحودمم ) اهمومذم و  مولعلا  یف  رشع - نماثلا  لصفلا   ) دیدحلا یبا  نبا   ) یف امک  ادبی  نا  هیلعف  باوصلا : و  هیرـصملا ،)  ) یف اذکه 
- ثالثلا تاـکرحلاب  بط - اذ  تنک  نا  هیبرعلا  لاـثمالا  یف  و  لـمعلا ، یلع  اـهلمحب  هریغ  میلعت  لـبق  هسفن  میلعتب  هیطخلا .) مثیم و  نبا 

بیعـش لاق  اذل  هناسلب و  هبیدات  لبق  هتریـسب  هبیدات  نکیل  .يدومن و  اود  دوخ  رـس  يدوب  بیبط  رگارگ  هیـسرافلا  یف  کینیعل و  بطف 
اما موثلک : نب  ورمع  هبطخ  یف  و  تعطتسا .) ام  حالصالا  الا  دیرا  نا  هنع  مکاهنا  ام  یلا  مکفلاخا  نا  دیرا  ام  و  : ) هموقل مالسلا ) هیلع  )

هتبغرب و مهایا  هدامتعا  نم  قدصا  هباحـصا  هیکزت  یف  هنع  ربعی  و ال  هسفن ، هیکزت  هکرت  نم  قدصا  ءرملا  دـصق  نع  ربخی  هناف ال  دـعب 
هنال اهبدوم ، هسفن و  ملعم  نکی  مل  يذـلا  مهبدوم  سانلا و  ملعم  نم  لالجالاب  قحا  اهبدوم  هسفن و  ملعم  .هتمرح و  یلع  مهایا  هنامتئا 

هذـه نا  لیمکل : مالـسلا ) هیلع   ) هلوق هملع  لصف  یف  رم  و  اذـه ، .حـبقلا  هیاغ  یف  وه  و  هسفن ، یـسنی  فورعملاـب و  ساـنلا  رماـی  نمم 
ملعلا تومی  کلذـک  یلا - هدوجوم - بولقلا  یف  مهلاثما  و  هدوقفم ، مهنایعا  رهدـلا ، یقب  اـم  نوقاـب  ءاـملعلا  و  یلا - هیعوا - بولقلا 

(. هیلماح تومب 

هینغم

ایندـلا بلطی  نا  اهنم  و  لوقی ، ام  سکعب  فرـصتی  ظعی و  نا  اهنم  تاـمالع ، ءوسلا  دـشرمل  ..ملعملا و  دـشرملا و  اـنه  ماـمالاب  دارملا 
یلا هبن  نا  و  ملعلا ، یلا  عامتـسالا  نم  هیلا  بحا  مالکلا  نوکی  نا  اهنم  و  هاجلا ، هزعلل و  ابلط  راسیلا  لها  ناطلـسلا و  طلاخی  و  نیدلاب ،
لبق لمعلا  فدهتسی  داشرالا  نا  .هلها  نیدلا و  همسب  نیمـستملا  نم  ریثک  نم  هاندهاش  هانیار و  امم  کلذ  ریغ  یلا  ..راث  فنا و  هئطخ 

ضعب دنع  لعف  هدر  ثدحا  امبر  ..حیرلا و  عم  هداشرا  بهذ  هلویم  هئاوهال و  اعبات  هنید  هسفنل و  اضقانم  دشرملا  ناک  اذاف  یش ء ، لک 
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ناب ملعی  نمم  اهورکم  ظعولا  نوکی  نا  دیعب  ریغ  .هکولـس و  یف  هرثا  رهظل  ظعاولا  اذـه  هفـصی  امک  نیدـلا  ناک  ول  لاق : نیعماسلا و 
صالخالا و  دسافلا ، نم  حالـصلا  هوعد  نوحبقتـسی  ءالقعلا  ناف  نکی  امهم  ..ظعتی و  ظعی و ال  هنا  هقـسفب و  ملع  یلع  هیلا  نیعتـسملا 

حتساف الا  سانلا و  ظعف  تظعتا  ناف  کسفن ، ظع  مالسلا :) هیلع   ) یسیع یلا  یحوا  هناحبس  هللا  نا  ثیدحلا : یف  .نئاخلا و  لیمعلا  نم 
نایب یلع  هناسل  هیتاوی  احیـصف  و  هدصق ، یف  اصلخم  و  هملعب ، الماع  و  هماکحا ، نیدلاب و  املاع  نوکی  نا  ظعاولل  یغبنیف  دعب ، .ینم و 

.مئال همول  هیف  یشخی  قحلا ال  یف  ائیرج  و  هعضاوم ، یف  مالکلا  عضی  هذفان  هیور  اذ  و  دیری ، ام 

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

هب تسخن  يرگید  هب  نداد  دای  زا  شیپ  دـیاب  دومن  مدرم  ياوشیپ  ار  دوخ  هک  ره  تسا : هدومرف  نایاوشیپ ) هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
یمن وا  اب  تفلاخم  رد  مدرم  تسا و  رتشیب  دـشاب  ناسکی  شرادرک  راـتفگ و  هک  یـسک  نخـس  رثا  اریز   ) دزادرپب شیوخ  سفن  میلعت 

هب هکنآ  زا  شیپ  الثم   ) دزاـس هتـسارآ  بدا و  ار  وا  دوخ  شور  هب  ناـبز ، هب  يرگید  هتـسارآ  ندرک و  بدا  زا  شیپ  دـیاب  و  دنـشوک )
بدا هدـنزومآ و  زا  دوخ  سفن  هدـننک  بدا  هدـنزومآ و  و  دـناوخب ) زامن  دوخ  دـیاب  يوش  راگتـسر  ات  ناوخب  زاـمن  دـیوگب  يرگید 

(. تسین اوه  وریپ  نوچ   ) تسا رتراوازس  مارتحا  میظعت و  هب  مدرم  هدننک 

ینامز

.دزومایب يرگتعنـص  یـسک  هب  دناوت  یمن  دناد  یمن  يرگتعنـص  هک  یـسک  تسا  عیانـص  رئاس  میلعت  دننام  مه  ماکحا  قالخا و  میلعت 
رایـسب مدرم ، یئاوشیپ  ماقم  ور  نیا  زا  .تسا  رتدایز  تیلوئـسم  رطخ و  دنـشاب ، رتدایز  ناوریپ  ردق  ره  هک  تسا  یماقم  یئاوشیپ  ماقم 

زا .میوش و  یم  روشحم  وا  اب  تمایق  زور  هک  مینک  یم  باختنا  ار  يدرف  اریز  تسا  مزال  تقد  رثکادـح  نآ  باـختنا  رد  تسا و  مهم 
.میا هداد  وا  هب  ار  هعماج  دوخ و  تشونرس  یفرط 

يزاریش دمحم  دیس 

سانلا ناف  هریغ ) میلعت  لبق   ) عئارـشلا بادالا و  هسفن ) میلعتب  ءدـبیلف   ) يدـتقم يا  اماما ) سانلل  هسفن  بصن  نم  : ) مالـسلا هیلع  لاـق  و 
ام الا  لمع  ناف  همالک  و  هناسلب ) هبیدات  لبق   ) هنسحلا هلامعاب  يا  هتریسب ) هبیدات  نکیل  و   ) لئاقلا نم  ال  لماعلا ، نم  بدالا  نولبقی  امنا 

قحا  ) بادالاب بداتی  يذـلا  اهبدوم ) و   ) ملعلا ملعتی  يذـلا  يا  هسفن ) ملعم  و   ) افلاخم هلمع  ناـک  اذا  همـالک  ـال  ساـنلا ، لـمع  راـیعم 
.لئاقلا نم  مارکالاب  قحا  لماعلاف  مالکلا ، نم  بعصا  لمعلا  نال  مهبدوم ) سانلا و  ملعم  نم  لالجالاب 

يوسوم

تافـصلا دیمح  یقتلم  تالامکلا و  عمجم  وه  .ء  یـش  لک  یف  مدـقملا  وه  مامالا  حرـشلا : .هودـقلا  مامالا : .اهماقا  هسفن : بصن  هغللا :
قحلا و لوبقب  اهمازلا  اهبیذهت و  هسفن و  میلعتب  ادـبی  نا  بجی  یـش ء  لک  لبقف  املعم  مهل و  اهجوم  سانلل و  اماما  نوکی  نا  دارا  نمف 
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هکولس و هتریـسب و  کلذ  نکیل  الوا و  لاعفالا  لاوقالا و  نم  نوکی  ام  نسحاب  هسفن  ذخای  میقتـسی و  نا  هیلع  بجی  لطابلا …  ضفر 
رسعلا هب  ساسالاا و  وه  مازتلالا  نکل  نیه و  لهس  ناسللا  کیرحت  ناف  تاداشرالا  تاحیرـصتلا و  هنع و  هرداصلا  لاوقالاب  یفتکی  ال 

یف مهتاملک  رثوت  یتح  هقثلا  لامکلا و  عضوم  یف  اونوکی  نا  هاعرلا  هداـقلا و  همئـالا و  ءاـملعلا و  هاعدـلا و  یلا  هوعد  هذـه  .هدـشلا  و 
 … هدئاف عفن و  اهل  نوکی  سانلا و 

یناقلاط

رادرک اـب  وا  میلعت  دـیاب  دزادرپ و  شیوخ  میلعت  هب  يرگید  میلعت  زا  شیپ  هک  تسوا  رب  دزاـس  مدرم  ياوـشیپ  ار  نتـشیوخ  سک  ره  »
تـسا میظعت  هب  رتراوازـس  دنک  یم  بدا  ار  دوخ  سفن  دهد و  یم  میلعت  ار  شیوخ  هک  سک  نآ  و  دشاب ، ینابز  میلعت  رب  مدقم  دوخ 

« .دهد یم  میلعت  دنک و  یم  بدا  ار  مدرم  هک  سک  نآ  زا 

تـسا هدـش  هتفگ  لثم  رد  هک  نانچ  نآ  دـشاب  میقتـسم  نآ  عرف  تسا  لاحم  دـشاب ، ژک  يزیچ  لـصا  رگا  تسا و  لوصا  عباـت  عورف ،
ار نتـشیوخ  دزاـس و  یم  اوشیپ  مدرم  يارب  ار  دوخ  هک  سک  نآ  .دـشاب » تسار  نآ  هیاـس  تسا ، ژک  بوچ  یتقو  تسا  نکمم  رگم  »

دناوتن دوخ  دـهد و  رارق  مدرم  ياوـشیپ  يرگدورد  اـی  يرگرز  شزوـمآ  يارب  ار  دوـخ  هک  تسا  یـسک  نوـچمه  تسا  هدادـن  میلعت 
.تسا تهافس  مامت  هکلب  تهافس  یعون  اهنت  هن  نیا  و  دزاسب ، یحول  يرتشگنا و 

رادرک و اب  دـنک  عورـش  شیوخ  نابز  اب  هکنآ  زا  شیپ  ار  مدرم  نداد  میلعت  تسا  راوازـس  و  تسا : هدومرف  مالّـسلا  هیلع  یلع  هاگ  نآ 
.تسا رتاسر  یمدآ  لاوحا  نداد  ناشن  يارب  راتفگ  زا  رادرک  هک  دنک  زاغآ  دوخ  راتفر 

مدرم و ملعم  هک  تسا  یـسک  زا  رت  هتـسیاش  میظعت  يارب  دزومآ ، یم  بدا  دهد و  یم  میلعت  ار  دوخ  هک  یـسک  تسا : هدومرف  سپس 
هک تسا  یـسک  زا  رت  تلزنم  گرزب  دزومآ ، یم  دوخ  هب  ار  قالخا  نساحم  هک  سک  نآ  اریز  تسا ، قح  نیا  و  دشاب ، ناشیا  بدؤم 
یم مه  مدرم  هب  تسا و  هتخومآ  دوخ  هک  سک  نآ  اما  .دـنک  یمن  لـمع  نآ  زا  يزیچ  هب  دوخ  دوش و  یم  مدرم  شزومآ  راد  هدـهع 

.دهد یمن  شزومآ  نارگید  هب  دنک و  یم  تعانق  نتخومآ  هب  طقف  هک  تسا  یسک  زا  رت  یمارگ  رترب و  دیدرت  نودب  دزومآ ،

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

ِهِسْفَن ُمِّلَعُم  ؛َو  ِِهناَِسِلب ِِهبیِدْأَت  َْلبَق  ِِهتَریِِسب  ُُهبیِدْأَت  ْنُکَْیل  َو  ِهِْریَغ ، ِمِیْلعَت  َْلبَق  ِهِسْفَن  ِمِیْلعَِتب  ْأَْدبَْیلَف  ًاماَمِإ  ِساَّنِلل  ُهَسْفَن  َبَصَن  ْنَم 

 . ْمِِهبِّدَُؤم ِساَّنلا َو  ِمِّلَعُم  ْنِم  ِلاَلْجِْإلِاب  ُّقَحَأ  اَُهبِّدَُؤم  َو 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

میلعت هب  دزادرپ  یم  نارگید  میلعت  هـب  هـکنآ  زا  شیپ  دـیاب  دـهد  یم  رارق  مدرم  رب  تماـما  ییاوـشیپ و  ماـقم  رد  ار  دوـخ  هـک  یـسک 
مّلعم و هک  یسک  دریگ و  تروص  لمع  اب  دشاب  شنابز  اب  هکنآ  زا  شیپ  نارگید  هب  تبـسن  وا  میلعت  بیدأت و  دیاب  دزادرپب و  شیوخ 
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باتک رد  هناـمیکح : راـتفگ  دنـس  .تسا . (  مدرم  ّیبرم  مّلعم و  هک  تسا  یـسک  زا  رتراوازـس  مارتحا  هب  تسا  نتـشیوخ  هدـننک  بدا 
تمکح نخـس  نیا  مهن ) نرق  ياملع  زا  یهیـشبا  بیطخ  هب  فورعم  «) یعفاش يرـصم  دمحا  نب  دـمحم  حوتفلاوبا  » هتـشون فرطتـسم 

جهن رداـصم  ) .تسا هدوـب  شراـیتخا  رد  هغـالبلا  جـهن  زا  ریغ  یعبنم  وا  هک  دـهد  یم  ناـشن  نیا  هدـش و  لـقن  ییاـه  تواـفت  اـب  زیمآ 
(. ( ،ج 4،ص 57 هغالبلا

تیبرت میلعت و  شور 

ماقم رد  ار  دوخ  هک  یـسک  :» دـیامرف یم  تسخن  : دـنک یم  هراشا  هجوت  ناـیاش  هتکن  هس  هب  راـبرهگ  راـتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
َبَـصَن ْنَم  ( ؛» دزادرپـب شیوـخ  میلعت  هب  دزادرپ  یم  نارگید  میلعت  هب  هکنآ  زا  شیپ  دـیاب  دـهد  یم  رارق  مدرم  رب  تماـما  ییاوـشیپ و 

( . ِهِْریَغ ِمِیْلعَت  َْلبَق  ِهِسْفَن  ِمِیْلعَِتب  ْأَْدبَْیلَف  ًاماَمِإ  ِساَّنِلل  ُهَسْفَن 

هک ار  یناسک  مامت  مه  دوش و  یم  لماش  ار  مدرم  رب  تموکح  سیئر  مه  ، مالک قالطا  رهاظ  قباطم  اجنیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  مالک 
شدوخ ناسنا  ات  هک  تسا  ینالقع  ملـسم  تیعقاو  کی  هب  هراشا  هلمج  نیا.دـنریگ  یم  هدـهع  رب  ار  مدرم  تیادـه  داـشرا و  یعون  هب 

.دنک ادها  نارگید  هب  دناوت  یمن  دشاب  هتشادن  ار  يزیچ 

یهد بآ  وا  بصنم  دوش  یک  هت  بآ  دوب ز  هک  يربا  کشخ 

«. دشاب تسار  نآ  هیاس  تسا  نکمم  هنوگچ  تسا  جک  هک  یبوچ  :» دنیوگ یم  هک  تسا  برع  نایم  رد  یلثملا  برض 

دوخ هب  دنریذپ و  یمن  زگره  ، تسین نایامن  وا  یگدنز  رد  شراثآ  دـنبیاپ و  دوخ  راتفگ  هب  هک  ار  یـسک  نانخـس  مدرم  ، نیا رب  هفاضا 
.درک یم  لمع  نآ  هب  شدوخ  تسخن  تشاد  یم  رواب  ار  نانخس  نیا  وا  رگا  : دنیوگ یم 

دشاب شنابز  اب  هکنآ  زا  شیپ  نارگید  هب  تبسن  وا  میلعت  بیدأت و  دیاب  :» دیامرف یم  هلمج  نیمود  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  لیلد  نیمه  هب 
( . ِِهناَِسِلب ِِهبیِدْأَت  َْلبَق  ِِهتَریِِسب  ُُهبیِدْأَت  ْنُکَْیل  َو  ( ؛» دریگ تروص  لمع  اب 

نخس ات  : فورعم ریبعت  هب  دشاب و  دقتعم  دوخ  هتفگ  هب  هک  دنریذپ  یم  ار  یسک  نانخس  مدرم  هک  تسا  یسانش  ناور  رد  ملسم  یلصا 
.دنک لمع  دوخ  هتفگ  هب  هک  تسا  نیا  داقتعا  نیا  نشور  هناشن  دنیشنن و  لد  رب  دیاین  رب  لد  زا 

سپ یکی  ار  نآ  زا  یشان  ددعتم  ياه  يرامیب  دنک و  داریا  تایناخد  ياه  نایز  هرابرد  يددعتم  ياه  ینارنخس  یبیبط  رگا  لثملا  یف 
.تفرگ دهاوخن  يدج  ار  وا  نخس  سک  چیه  دیآ  یم  راگیس  يوب  شناهد  زا  دننیبب  مدرم  یلو  ؛ درمشرب يرگید  زا 

: میناوخ یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هدمآ  یفاک  باتک  رد  هک  یثیدح  رد  لیلد  نیمه  هب 

هظعوم دـنکن  لمع  شملع  هب  ملاع  هک  یماگنه  اَفَّصلا ؛ ِنَع  ُرَطَْملا  ُّلِزَی  اَمَک  ِبُولُْقلا  ِنَع  ُُهتَظِعْوَم  ْتَّلَز  ِهِْملِِعب  ْلَمْعَی  َْمل  اَذِإ  َِملاَْعلا  َّنِإ  »
. ( ،ج 1،ص 44،ح 3 یفاک «. ) . دزیر یم  ورف  تخس  گنس  زا  ناراب  ياه  هرطق  هک  هنوگ  نامه  دزیر  یم  ورف  اه  لد  زا  وا 
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ریما لـیلد  نیمه  هب  زین.دریگ  یم  دوـخ  هب  اـهنآ  ظـعاوم  ربارب  رد  يریذـپانذوفن  تمواـقم و  تلاـح  مدرم  ياـه  لد  هک  نیا  هب  هراـشا 
: دیامرف یم  هبطخ 175  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم 

ادـخ هب  مدرم  يا  اَْهنَع ؛ ْمُکَْلبَق  یَهاَنَتَأ  اَّلِإ َو  ٍهَیِـصْعَم  ْنَع  ْمُکاَْهنَأ  َال  اَْـهَیلِإ َو  ْمُکُِقبْـسَأاَّلِإ  ٍهَعاَـط  یَلَع  ْمُکُّثُحَأ  اَـم  ِهَّللاَو  یِّنِإ  ُساَّنلا  اَـهُّیَأ  »
چیه زا  ار  امـش  میاـمن و  یم  لـمع  نآ  هب  امـش  زا  شیپ  مدوـخ  هک  نیا  رگم  منک  یمن  بیغرت  یتعاـط  چـیه  هب  ار  امـش  نم  دـنگوس 

«. میوج یم  يرود  نآ  زا  امش  زا  شیپ  مدوخ  هک  نیا  رگم  مراد  یمن  زاب  یتیصعم 

نتشیوخ هدننک  بدا  ملعم و  هک  یسک  :» دیامرف یم  هداهن  دیکأت  دمآ  شیپ  ياه  هلمج  رد  هچنآ  رب  هلمج  نیرخآ  نیموس و  رد  سپس 
ِساَّنلا َو ِمِّلَعُم  ْنِم  ِلاَـلْجِْإلِاب  ُّقَـحَأ  اَُـهبِّدَُؤم  ِهِسْفَن َو  ُمِّلَعُم  َو  ( ؛» تسا مدرم  یبرم  ملعم و  هک  تسا  یـسک  زا  رتراوازـس  مارتـحا  هب  تسا 

( . ْمِِهبِّدَُؤم

رگا هک  یلاح  رد  تسا  رت  قیمع  رتشیب و  شنانخـس  ریثأت  ، دزادرپ نتـشیوخ  بیدات  میلعت و  هب  تسخن  ناسنا  هاگ  ره  هک  نیا  هب  هراشا 
يور وا  زا  دـنوش و  یم  هاگآ  رما  نیا  زا  مدرم  هک  دـسر  یم  ارف  يزور  دـنامب  لفاغ  شیوخ  زا  دزادرپ و  مدرم  بیدأت  هب  اهنت  یـسک 

.دننادرگ یمرب 

دنک توعد  اه  يدب  كرت  اه و  یکین  هب  ار  نارگید  ناسنا  هک  تسا  ناقفانم  هناشن  زا  راک  نیا  هک  دوش  یم  هدافتسا  تایاور  زا  هکلب 
: دیامنن لمع  زردنا  نیا  هب  دوخ  و 

: دومرف هک  میناوخ  یم  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  داجس  ماما  زا  یثیدح  رد 

نارگید دراد و  یمن  زاب  ار  نتـشیوخ  یلو  ؛ دراد یم  زاب  اه  يدب  زا  ار  نارگید  قفانم  ِیتْأَی ؛ َال  اَِمب  ُُرمْأَی  یِهَْتنَی َو  َال  یَْهنَی َو  َِقفاَنُْملا  َّنِإ  »
. ( ،ج 2،ص 396،ح 3 یفاک «. ) . دیامن یمن  لمع  نادب  دوخ  دنک و  یم  توعد  اه  یکین  هب  ار 

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said: “Whoever places himself as a leader of the people should
commence with educating his own self before educating others, and his teaching
should be by his own conduct before teaching by the tongue. The person who teaches
and instructs his own self is more entitled to esteem than whoever teaches and

.” instructs others

گرم یکیدزن  رد  : 74 تمکح

هراشا

توص
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ِِهلَجَأ َیلِإ  ُهاَطُخ  ِءرَملا  ُسَفَن  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

 . دور یم  گرم  يوس  هب  یمدق  دشک ، یم  هک  یسفن  اب  ناسنا  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 

يدیهش

.درادرب گرم  يوس  هب  یماگ  درآرب  هک  یمد  اب  یمدآ 

یلیبدرا

دوخ لجا  يوسب  تسوا  ياهماگ  درم  ياهسفن  دومرف  و 

یتیآ

.گرم يوس  هب  تسوا  ياهماگ  یمدآ ، ياهسفن  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . تسا گرم  يوس  هب  وا  نتشادرب  ماگ  ناسنا  ندیشک  سفن  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

.هریغ ناسنالا و  سافنا  ادحاو  کیرحتلاب ، سفنلا  و 

يردیک

مثیم نبا 

هک تسا  هدروآ  ندز ، مد  يارب  هراعتـسا  ور  نآ  زا  ار  ماگ )  ) اطخ هملک ي  تسا .) گرم  يوس  هب  یماـگ  هلزنم ي  هب  ناـسنا  مد  ره  )
دزاس یم  کیدزن  گرم  ینعی  رمع  نایاپ  هب  ار  یمدآ  مد ، هجیتن  رد  سپ  دیاین ، رب  رگید  مد  دباین ، نایاپ  یمد  ات  تسا و  یپایپ  زین  مد 

.دناسر یم  دوخ  هار  نایاپ  هب  ار  ناسنا  یپایپ  ياهماگ  هک  يروطنامه 

دیدحلا یبا 
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 . ِِهلَجَأ َیلِإ  ُهاَطُخ  ِءْرَْملا  ُسَفَن  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

هلجأ یلإ  هاطخ  یحلا  سافنأ  يرثلا و  ناکـس  ءالبلا و  دفو  سانلا  هلوأ  لصف  یف  زتعملا  نب  هللا  دبع  یلإ  هبوسنم  هملکلا  هذه  تدـجو 
له يردأ  الف  هیـضمی  ارمأ  هیف  رظتنم  هیلإ و  رظان  توملا  هیداعأ و  برقأ  سفنلا  هیدعاو و  بذکأ  ایندـلا  هلمع و  نع  هل  عداخ  هلمأ  و 

 . مالسلا هیلع  نینمؤملا  ریمأ  نم  اهذخأ  مأ  زتعملا  نبال  یه 

هب لومعم  لدعلا  ربخ  هنع و  اهاور  دق  یضرلا  نأل  هبشأ و  همالکب  اهنإف  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأل  اهنأ  رهظی ) .» و  :» ا رهاظلا (  و 

یناشاک

دنز یم  هک  یـسفن  هک  اریز  دوخ  لجا  يوس  هب  تسا  وا  ياه  ماگ  درم  ندز  سفن  هلجا ) یلا  هاطخ  ءرملا  سفن  مالـسلا : هیلع  لاـق  (و 
.ددرگ یم  رتکیدزن  گرم  يوس  هب  دوش و  یم  مک  وا  رمع  زا  يزیچ 

یلمآ

ینیوزق

رمع يانب  زا  یتشخ  و  ددرگ ، یم  کیدزن  گرم  هب  یماگ  دنزیم  هک  سفن  ره  دوعوم ، لجا  يوس  هب  تسا  وا  ياهماگ  درم  ياهـسفن 
.دتفا یم  وا 

یجیهال

گرم يوس  هب  تسا  وا  ندز  ماگ  درم  ندز  سفن  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .هلجا » یلا  هاطخ  ءرملا  سفن  : » مالـسلا هیلع  لاـق  و 
.شگرم هب  دوش  کیدزن  ندز  سفن  ره  رد  هک  اریز  وا ،

ییوخ

مئاد لغش  سفنتلا  ینعملا : .دجنملا  یـشملا - دنع  نیمدقملا  نیبام  تاوطخ : یطخ و  ج : هوطخلا )  ) سافنا ردصم ج : سفنلا ) : ) هغللا
هلوانتی ام  امذلا  ناک  کلذ  عم  و  اضیرم ، ما  ناک  احیحـص  امون ، هظقی و  و  ادوعق ، امایق و  لاوحالا  نم  لاح  هنم  ولخی  یحلا ال  ناسنالل 

یمد ره  همجرتلا : .تاـمملا  وحن  هوطخ  هنکل  و  تاذـلا ، حرفی  هلوزن  و  هاـیحلا ، دـمی  هدوعـص  لـیق : و  فخا ، حورا و  جـئاوحلا و  نم 
.تسا یمدق  گرم  يوسب 

ندرم يوسب  يا  هتشادرب  *** یماگ وت ، يروآرب  هک  مد  ره 

يرتشوش

هل هملکلا  يردا  ال  ناونعلا : لقن  دعب  دیدحلا  یبا  نبا  لاق  .یشملا  یف  نیمدقلا  نیب  ام  هفاسم  يا : مضلاب )  ) هوطخ عمج  یطخلا : لوقا :
عداخ هلما  و  هلجا ، یلا  هاطخ  یحلا  سافنا  و  يرثلا ، ناکـس  و  ئالبلا ، دف  سانلا و  : ) لاق هناف  هنم ، اهذخا  زتعملا  نبال  وا  مالـسلا  هیلع 
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یبا نبا  لوـق  تلق : .هیـضمی  ارما  هیف  رظتنم  و  هیلا ، رظاـن  توـملا  و  هیداـعا ، برقا  سفنلا  و  هیدـعا ، بذـکا و  ایندـلا  و  هلمع ، نع  هـل 
ول لصحم  هل  ناک  امنا  و  لوالا ، ینعم  یف  یناثلا  نال  لصحم ، ـالب  مالـسلا ، هیلع  هنم  اهذـخا  زتعملا  نبـال  وا  مالـسلا  هیلع  هل  دـیدحلا 
هیلع هنع  رخات  نم  تاملک  بلغاف  ناـک ، فیک  و  رطاوخلا ؟ دراوتب  اـهلاق  وا  زتعملا  نبا  مالـسلا  هیلع  هنم  هملکلا  ذـخا  لـه  لاـق : ناـک 

ءارزو  ) یفف هیما ، ینب  ءافلخ  رخآ  دمحم  نب  ناورم  بتاک  دـیمحلادبع ، کلذـب  فرتعا  دـق  مالـسلا و  هیلع  همالک  نم  قیفلت  مالـسلا 
هیلع نینموملاریما  ینعی  علـصالا ، مالک  طفح  لاقف : اهیف ؟ کجرخ  هغالبلا و  نم  کنکم  يذلا  ام  دـیمحلا : دـبعل  لیق  يرایـشهجلا :)

( توـملا یف  نوثـالثلا - سداـسلا و  لـصفلا   ) نم هریغ  یلا  مالـسلا  هیلع  هبطخ  نـم  هدـحاو  ریغ  هبـسن  باـتکلا  لوا  یف  رم  .مالـسلا و 
( ناونعلا لوا  یف  رم  .مالسلا و  هیلع  هیلا  هبسن  ریغ  نم  اهباوبطخ  مهنال  جراوخلا ، ءافلخلا و 

نودعس نا  اضیا : رم  .هیلا و  هبسن  هیلحلا )  ) نا یتح  همالک ، ناونعلا  كاذ  نا  مهوا  امب  یتا  ضایع  نب  لیـضق  نا  لصفلا : اذه  نم  ( 11
موی نم  ام  مالـسلا : هیلع  هنع  یفاکلا )  ) یف و  لوقنف : ناونعلا  بسانی  ام  رکذ  یلا  دوعن  .اردق و  ناونعلا  كاذ  هلمج  نم  اذـخا  الولهب  و 

ینارت نل  کناف  همایقلا ، موی  هب  کل  دهشا  اریخ  یف  لمعاو  اریخ ، یف  لقف  دیهش ، کیلع  و  دیدج ، موی  انا  لاق : الا  مدآ  نبا  یلع  رمی 
مدـهت هررکت  سفن  يرجم  لک  یف  لالهوبا : لاق  .لحارم و  همایا  لحاور و  هسافنا  لحار و  ایندـلا  نکاس  مهـضعب : لاق  .ادـبا و  هدـعب 

هرمعت ام ال  كرمع  نم 

هینغم

فیـض ضرالا  رهظ  یلع  نالا  تنا  لاـحلا : ناـسلب  ـالئاق  کـظعی  و  هملظم ، هشحوم  هرفح  یلا  کـب  عفدـی  کـسافنا  نم  سفن  لـک 
.رارقلا رادل  هفایضلا  راد  نع  دوزت  و  کسفن ، عم  مجسناف  ریخالا ، كرقم  وه  و  اهفوج ، یف  ادغ  و  تقوم ،

هدبع

لجالا یلا  اهعطقی  هوطخ  ناسنالا  هسفنتی  سفن  لک  ناک  هلجآ : یلا  هاطخ  … 

يرفعج

مالسالا ضیف 

وا رمع  زا  سفن  ره  اریز   ) دوخ گرم  يوس  هب  تسا  وا  ماگ  درم  ندیشک  سفن  تسا : هدومرف  گرم ) یکیدزن  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
(. دنادرگ یم  کیدزن  شدصقم  هب  ار  صخش  هک  نتشادرب  ماگ  دننام  دیامن  یم  کیدزن  گرم  هب  هدرک و  مک 

ینامز

هک یعقوم  ات  دینک  تقد  زاگ  لوسپک  يزپکاروخ و  غارچ  هب  .دسر  یم  ناسنا  گرم  دش  مامت  هک  هاگنآ  تسا و  دودحم  ندب  يورین 
، ددرگ یم  لیطعت  هطوبرم  ياهراک  مامت  دـش  مامت  زاگ  تفن و  هک  هاگنآ  یلو  ددرگ  یم  فرط  رب  اـم  زاـین  دراد  دوجو  زاـگ  تفن و 
زا ام  هب  تسا  يرطخ  مالعا  میشک  یم  هک  یئاهـسفن  نیمه  .ددرگ  یم  عطق  سفن  هبترم  کی  تفای  نایاپ  یتقو  مه  ناسنا  ندب  يورین 

! گرم تسا ، گرم  ماجنارس  تسا و  دودحم  اهسفن  دادعت  اریز  گرم ،
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يزاریش دمحم  دیس 

یف ناسنالا  ءاقب  ردـق  ولف  هوطخ ، سفن  لک  ناـف  هلجا ) یلا  هاـطخ   ) هساـفنا يا  سنجلا ، هب  دارملا  ءرملا ) سفن  : ) مالـسلا هیلع  لاـق  و 
.هرمع نم  ائزج  صقنی  سفن  لک  ناک  سفن ، فلا  هئام  رادقمب  ایندلا 

يوسوم

ءرملا سفنت  املک  حرـشلا : .توملا  بورـضملا ، تقولا  لجالا : .یـشملا  دنع  نیمدقلا  نیب  ام  یطخ  تاوطخ و  اهعمج  هوطخلا : هغللا :
اذـه یف  و  اـسفن …  سفنت  اـملک  توملا  وحن  وندـی  هلجا و  برقی  هرخـالا و  یلا  وطخی  وـهف  هرمع  نم  تضقنا  هظحل  هیلع  ترم  هرم 

نم رذح  یلع  رارمتـساب  نوکی  هللا و  ءاقلل  هدـعلا  دـعی  نا  هیلع  لب  اهیلا  نکری  اهیف و ال  ناسنالا  رتغی  الف  ایندـلاب  میظع  دـیهزت  مالکلا 
 … دادعتسا نودب  هئجافی  نا  توملا 

یناقلاط

« .تسوا گرم  يوس  هب  وا  ماگ  یمدآ ، سفن  »

، دـنا كاخ  نانکاس  ـالب و  ناراـتفرگ  مدرم  : » تسا نینچ  نآ  زاـغآ  هک  یلـصف  رد  مدـید  زتعم  نب  هللا  دـبع  هب  بوسنم  ار  نخـس  نیا 
هدعو نیرتوگغورد  ایند  دـهد و  یم  بیرف  شرادرک  زا  ار  وا  شیوزرآ  تسا و  گرم  يوس  هب  وا  ياهماگ  هدـنز  صخـش  ياهـسفن 
ارجا وا  هراـب  رد  ار  ناـمرف  هک  تسا  رظتنم  تسا و  نارگن  وا  رب  گرم  تسوا و  نمـشد  نیرت  کـیدزن  سفن  ياوـه  تسوا و  هدـنهد 

« .دنک

رهاظ یلو  تسا ، هتفرگ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  ای  تسا  زتعم  نبا  زا  یتسار  هب  هملک  نیا  ایآ  مناد  یمن  دـیدحلا - یبا  نبا   - نم
زا ار  نآ  یضر  دیـس  یهگناو  تسا ، رت  هیبش  ترـضح  نآ  تاملک  هب  تسا و  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  نخـس  نیا  هک  تسا  نیا  عوضوم 

.درک لمع  نآ  هب  دیاب  تسا  هدرک  لقن  لداع  صخش  هک  ار  يربخ  تسا و  هدرک  تیاور  ترضح  نآ  لوق 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

 . ِِهلَجَأ َیلِإ  ُهاَطُخ  ِءْرَْملا  ُسَفَن 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

زا : دسیون یم  رداصم  باتک  بحاص  هنامیکح : راتفگ  دنـس  .تسا . (  گرم  یگدنز و  نایاپ  يوس  هب  وا  ياه  ماگ  ناسنا  ياه  سفن 
نم :» دـیوگ یم  شباتک  همدـقم  رد  وا  هک  یلاح  رد  تسا  مکحلاررغ  بحاص  دـنا  هدرک  لقن  ار  نآ  یـضر  دّیـس  زا  دـعب  هک  یناسک 

مکحلاررغ باـتک  رد  يدـمآ  موـحرم  ار  هچنآ  هک  دـهد  یم  ناـشن  نیا  »و  ما هدرک  فذـح  راـصتخا  يارب  ار  تاـیاور  نیا  ياهدـنس 
تسا هدرک  فذح  دوشن  دایز  باتک  مجح  هک  نیا  يارب  ار  شدانسا  هک  هدوب  هدیسر  وا  تسد  هب  دنـسم  تروص  هب  یعبانم  زا  هدروآ 
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نبا دننام  برع  ياحـصف  زا  يرایـسب  : دیازفا یم  سپـس  دوبن  دانـسا  فذـح  نایب  هب  يزاین  دوب  هتفرگ  هغالبلا  جـهن  زا  ار  نآ  وا  رگا  و 
رب مالـسلا  هیلع  یلع  تاملک  زا  يدایز  بلاطم  دنا  نایب  نانامرهق  زا  تغالب و  نادـیم  نازات  هکی  زا  هک  اهنآ  لاثما  هتابن و  نبا  عفقم و 

یعمج هک  نیا  هب  هجوت  اب  یلو  ؛ تسا هتفرگ  ماما  مالک  زا  نیقی  هب  دوش  یم  هدـید  هلمج  نیا  زتعملا  نبا  نانخـس  رد  رگا  دـنا و  هتفرگ 
جهن رداصم  ) .تسا هدوب  یـضر  دّیـس  مالک  زا  ریغ  اـهنآ  عباـنم  دـهد  یم  ناـشن  دـنا  هدرک  لـقن  « ِءْرَْملا ُساـْفنأ  «» ِءْرَْملا ُسْفَن  » ياـج هب 

(. ( ،ج 4،ص 57 هغالبلا

! تسا یماگ  یسفن  ره 

ماگ ناسنا  ياه  سفن  :» دـیامرف یم  هدرک  ناسنا  رمع  یجیردـت  نایاپ  هب  هراشا  هدـننک  رادـیب  هاتوک و  مالک  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
( . ِِهلَجَأ َیلِإ  ُهاَطُخ  ِءْرَْملا  ُسَفَن  ( ؛» تسا گرم  یگدنز و  دمآرس  يوس  هب  وا  ياه 

.دنرب یم  مان  « ماگ » ناونع هب  نآ  زا  یسراف  رد  هک  تسا  نتفر  هار  ماگنه  هب  مدق  ود  نایم  هلصاف  يانعم  هب  « هوْطُخ » عمج یطُخ 

تدم رگا  لاح و  همه  رد  دوعق و  مایق و  يرادیب و  باوخ و  رد  ؛ تسا ندیـشک  سفن  لاح  رد  امئاد  ناسنا  هک  تسا  یمهم  هتکن  نیا 
.دسر یم  ارف  وا  گرم  دندنبب  وا  رب  ار  سفن  ِهار  یهاتوک 

رثکادح دناوت  یم  سفنت  هاگتـسد  الثم  ؛ دـنراد يدودـحم  دادعتـسا  اضعا  ریاس  زغم و  بلق و  ناسنا و  سفنت  هاگتـسد  ، رگید يوس  زا 
نینچمه.دتـسرفب نوریب  نآ  هدنامیقاب  هارمه  ار  نبرک  زاگ  دنک و  بذج  ار  نآ  نژیـسکا  هدیـشک  نورد  هب  ار  اوه  راب  درایلیم  نیدنچ 

یم مامت  اه  هاگتسد  نیا  ناوت  بات و  دیسر  تیاهن  هب  ددع  نیا  هک  یماگنه  نیقی  هب  دوش  هتسب  زاب و  هبترم  اهدرایلیم  دراد  ناوت  بلق 
یم زاـب  راـک  زا  ماـگنه  نیا  رد  دوش و  ماـمت  نآ  تخوس  هرطق  نیرخآ  هک  یلیبـموتا  دـننام  ؛ دنتـسیا یم  راـک  زا  دوخ  هب  دوـخ  ؛ دوـش

ناسنا هک  یسفن  ره  ، تسا نایاپ  يوس  هب  یماگ  دوش  یم  فرصم  تخوس  زا  يا  هرطق  ره  لیبموتا  رد  هک  هنوگ  نامه  نیاربانب  ، دتسیا
.دزاس یم  کیدزن  یگدنز  نایاپ  هب  ماگ  کی  ار  وا  دنز  یم  وا  بلق  هک  ینابرض  ره  دشک و  یم 

زا دایز  ندرک  شزرو  هک  دندقتعم  یـضعب  لیلد  نیمه  هب.دنک  یم  کیدزن  دـصقم  هب  ار  ناسنا  یپ  رد  یپ  ياه  ماگ  هک  هنوگ  نامه 
.دوش یم  رتشیب  بلق  نابرض  رت و  عیرس  اه  سفن  شزرو  ماگنه  هب  اریز  ، دهاک یم  ناسنا  رمع 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسا  هدش  لقن  یفاک  باتک  رد 

ًاْریَخ َِّیف  ْلَمْعا  ًاْریَخ َو  َِّیف  ْلُقَف  ٌدیِهَـش  َْکیَلَع  اَنَأ  ٌدـیِدَج َو  ٌمْوَی  اَنَأ  َمَدآ  َْنبا  اَی  ُمْوَْیلا  َِکلَذ  َُهل  َلاَـق  اَّلِإ  َمَدآ  ِْنبا  یَلَع  ِیتْأَـی  ٍمْوَی  ْنِم  اَـم  »
زور نم  ناـسنا  يا  : دـیوگ یم  وا  هب  درذـگ  یم  ناـسنا  رب  هک  يزور  ره  ًادـَبَأ ؛ اَهَدـَْعب  ِیناَرَت  َْنل  َکَّنِإَـف  ِهَماَـیِْقلا  َمْوَـی  ِِهب  َکـَل  ْدَهْـشَأ 
اریز ، مهد یهاوگ  وت  يارب  تمایق  زور  ات  هد  ماجنا  کین  راک  وگب و  نخس  اه  یکین  زا  نم  رد.مهاوگ  وت  لامعا  رب  متـسه و  يدیدج 

. ( ،ج 2،ص 523،ح 8 یفاک «. ) . دید یهاوخن  ارم  زگره  رگید  مرذگب  هک  نم 

؛» ٍرْـسُخ یَِفل  َناْسنِْإلا  َّنِإ  ِرْـصَْعلا * َو  : »» دـیامرف یم  هدرک و  هراشا  نآ  هب  « رـصعلاو » هروس رد  دـیجم  نآرق  هک  تسه  يزیچ  ناـمه  نیا 
«. تسا نارسخ  لاح  رد  هراومه )  ) ناسنا هک  رصع  هب  دنگوس 
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نیا يانعم  تفگ  یم  نیـشیپ  ناگرزب  زا  یکی  : دیوگ یم  يو  دسر  یم  رظن  هب  بلاج  هک  دراد  ینخـس  هیآ  نیا  ریـسفت  رد  يزار  رخف 
: دز یم  دایرف  متخومآ  یشورف  خی  درم  زا  نم  ار  هروس 

دوخ شیپ  «. دینک محر  دوش  یم  بوذ  ابترم  شا  هیامرس  هک  یـسک  هب  ِِهلام ؛ ُسأَر  ُبوُذَی  ْنَم  اوُمَحْرا  ، ِِهلام ُسأَر  ُبوُذَی  ْنَم  اوُمَحْرا  »
«. ٍرْسُخ یَِفل  َناْسنِْإلا  َّنِإ   » يانعم تسا  نیا  : متفگ

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said: “Each breath taken by a man is a step towards his
death.”{That is just as each step makes way for the other, and this exercise by steps
is the means of nearing the goal. Similarly, every breath of life serves as a death-knell
for the previous one and carries life towards death, as if the breath the motion of
which is regarded as a sign of life is, in fact, the sign of the passing away of one
moment of life and a means of nearing death because each breath is death for the
previous one, and life is the name of those very death-carrying breaths. Every breath
is a dead body of the life that passed by. Life is the name of living by facing successive

.{ deaths

اجیب یگدرسفا  يداش و  رد  : 75 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ٍتآ ٍعّقَوَتُم  ّلُک  ٍضَقنُم َو  ٍدوُدعَم  ّلُک  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

 . دیسر دهاوخ  يدیشک ، یم  راظتنا  هک  ار  هچ  ره  و  دریذپ ، یم  نایاپ  تسا  یندرمش  هک  زیچ  ره  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 

يدیهش

.دسر رد  تسا  ینتشاد  مشچ  هچ  ره  دسر و  رس  هب  تسا  یندرمش  هچ  ره 
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یلیبدرا

تسا هدنیآ  گرم  دننام  هتشاد  مشچ  ره  تسا و  هدنیآ  رسب  تسا  رمع  هک  هدش  هدرمش  ره  دومرف  و 

یتیآ

.دسر یم  ارف  یتسه ، نآ  هار  هب  مشچ  هچ  ره  دسر و ، نایاپ  هب  تسا  یندرمش  هچ  ره  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . تسا یندیسر  يا  هدیشک  راظتنا  ره  ،و  یندش مامت  يا  هدش  هدرمش  ره  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

.رظتنملا عقوتملا : و 

يردیک

مثیم نبا 

روهـشم داوم  زا  یلک  تروص  هب  هلمج  ود  ره  .دمآ  دـهاوخ  تسا ، یندـمآ  شیپ  هچ  ره  و  تسا ، ریذـپ  نایاپ  تسا  یندرمـش  هچنآ  )
هلیسو هب  نداد  میب  یمود  و  ادخ ، ناگدنب  ياهتکرح  اهسفن و  هب  هراشا  نیتسخن  هلمج ي  تسا ، هظعوم  هنیمز ي  رد  هباطخ و  تعنص 

.تسا نآ  ياهدمایپ  گرم و  لیبق  زا  ییاهدمآ  شیپ  ي 

دیدحلا یبا 

 . ٍتآ ٍعَّقَوَتُم  ُّلُک  ٍضَْقنُم َو  ٍدوُدْعَم  ُّلُک  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اذه یلإ  نیبهاذـلا  نیملکتملا  نکل  ینفی و  یـضقنی و  نأ  دـب  هلک ال  ملاعلا  نأ  یف  نیملکتملا  روهمج  بهذـم  دـکؤت  یلوألا  هملکلا 
هؤانف و بجی  ادودـعم و ال  نوکی  نأ  زئاجلا  نم  مزلی و  کلذ ال  نإف  دودـعم  هنـأل  ایـضقنم  اـیناف و  نوکی  نأ  بجی  نولوقی  ـال  لوقلا 

مالسلا هیلع  نینمؤملا  ریمأ  مالک  لمحی  نأ  بجیف  لقعلا  قیرط  نم  عمسلا ال  قیرط  نع  ینفی  ملاعلا  نأ  انملع  امنإ  انباحـصأ  لاق  اذهل 
باحـصأ هیمـسی  يذلا  وه  هظفل و  رهاظ  هب  رعـشی  امک  ءاضقنالا  بوجو  یف  هلع  ددـعلا  نأ  ینعی  سیل  هنأ  وه  کلذ و  قباطی  ام  یلع 

امکح ءاضقنالاب  دودـعم  لک  یلع  مکح  دـقف  ضقنم  ناف و  هنأ  اوملعاف  دودـعم  لک  هدارم ) .» و  :» ا هدارم (  امنإ  ءامیإ و  هقفلا  لوصأ 
.ادیز یمسی  هنأل  مئاق  هنأ  ینعی  سیل  مئاق  دیز  لیق  ول  امک  هلعلا  نع  ادرجم 

ام نورظتنی  ءالقعلا ال  نأل  قح  هسفن  یف  لوقلا  تماقل و  همایقلا  ترظتنا  ول  اهلاثمأ  یف  هماعلا  لوق  هلثامیف  تآ  عقوتم  لک  هلوق و  اـمأف 
یتأیس رظتنم  لک  نأ  حص  دقف  هعوقو  نم  دب  ام ال  هعوقو و  نکمی  ام  نورظتنی  امنإ  هعوقو و  لیحتسی 
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یناشاک

مـشچ ره  و  تا ) عقوتم  لک  و   ) تسا هدنیآ  رـس  هب  تسا - رمع  هک  يا - هدـش  هدرمـش  ره  ضقنم ) دودـعم  لک  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
رارقلاراد هب  روآ  يور  رابتعا و  یب  يایند  هب  نک  تشپ  سپ  تسا  هدنیآ  تسا - گرم  هک  يا - هدش  هتشاد 

یلمآ

ینیوزق

.تسا هدنیآ  هتبلا  هدش  هدرب  راظتنا  ره  و  تسا ، هدنوش  یضقنم  هدش  هدرمش  ره 

یجیهال

دودعم و وا  ياقب  تدم و  هک  يزیچ  ره  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .تآ » عقوتم  لک  ضقنم و  دودـعم  لک  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
عقوـتم هک  يزیچ  ره  تسا و  هدـنوش  تسین  هدـنرذگرد و  هتبلا  ترـضم ، هچ  تعفنم و  هچ  تبکن و  هچ  تلود و  هچ  تسا ، یهاـنتم 
.دشاب رمث  یب  نآ  هودنا  نزح و  اجیب و  ایند  رورس  حرف و  سپ  ینعی  .دمآ  دهاوخ  رش ، هچ  ریخ و  هچ  ردق ، اضق و  تایضتقم  زا  تسا 

ییوخ

ناسنالا رمع  دودـعملا  نم  دوصقملا  ینعملا : .تآ  کلذـک  و  رتتـسم ، هعفر  صوقنم و  ربخ و  ءاضقنالا  نع  لـعاف  ضقنم ، بارعـالا :
يذـلا توملا  عقوتملا  نم  دوصقملا  و  هلاحم ، یـضقنی ال  رابتعا  لکب  دـع  اذا  هناف  هیناوث ، و  هقئاقد ، و  هتاعاس ، و  هماـیا ، و  هرهـشا ، نم 

.دیایم دیایب  دیاب  هچ  ره  و  دریذپیم ، نایاپ  دوشیم  هدرمشرب  هچ  ره  همجرتلا : .ههبش  الب  یتای 

دسریم ندرم  تشگ  رخآ  هک  نوچ  دوش *** رخآ  يرمشب  نوچ  ار  رمع 

يرتشوش

هناف ال ضقنا ) ( ) توملا یف  نوثالثلا - سداسلا و  لصفلا   ) نم لعفم  ال  یـضقنا )  ) نم لعفنم  ضقنم ) (، ) ضقنم دودـعم  لـک  : ) لوقا
روهمج بهذـم  دـکوی  مالـسلا  هیلع  همـالک  : ) دـیدحلا یبا  نبا  لاـق  .هتوص  یتـح  هلقثا  يا : هرهظ  لـمحلا  ضقنا  لاـقیف : هل ، هبـسانم 
لمحی نا  بجیف  لقعلا  عمـسلا ال  قیرط  نم  ینفی  ملاـعلا  نا  اـنملع  اـمنا  اولاـق : نکل  یـضقنی ، نا  دـبال  هلک  ملاـعلا  نا  یف  نیملکتملا 
لوصا باحـصا  هیمـست  يذـلا  وه  و  هظفل ، رهاظ  هب  رعـشی  امک  ئاضقنالا ، بوجو  یف  هلع  سیل  ددـعلا  نا  یلع  مالـسلا  هیلع  همـالک 

وحن هیلعلا ، نع  ادرجم  امکح  ءاضقنالاب  دودعم  لک  یلع  مکح  دقف  ضقنم  ناف و  هنا  اوملعاف ، دودعم  لک  هدارم  امنا  و  ئامیا ، هقفلا 
شیع ینـس  نا  مالـسلا  هیلع  هدارم  ناف  مارـض ، ریغ  یف  خفن  هلوط  ام  تلق : ادـیز .) یمـسی  هنال  مئاق  هنا  ینعی  سیل  مئاق ، دـیز  لیق : ول 

امنا : ) یلاعت هلوق  ریظن  وهف  یـضقنت ، نا  دبالف  هروصحم ، هدودـعم  ایندـلا  یف  هسافنا  هتانآ و  و  هتاعاس ، و  همایا ، و  هروهـش ، ناسنالا و 
هلوق ریـسفت  ربخ  قباسلا  ناونعلا  یف  رم  و  هسافنا ، دعی  یلاعت  وه  هینـس و  نودعی  تاهمالا  ءابالا و  نا  هریـسفت  یف  درو  ادع ،) مهل  دـعن 
لوق مالـسلا  هیلع  هلوق  لثامی  : ) دیدحلا یبا  نبا  لاق  تآ ) عقوتم  لک  و   … (. ) مکیقالم هناف  هنم  نورفت  يذـلا  توملا  نا  لق  : ) یلاعت

ام نورظتنی  امنا  و  هعوقو ، لیحتـسی  ام  نوعقوتی  ءالقعلا ال  نال  قح ، هسفن  یف  لوقلا  و  تماقل ) همایقلا  ترظتنا  ول   ) اـهلاثما یف  هماـعلا 
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، توملا عقوتملاب  دارملا  ناف  لئاط  الب  اضیا  انه  هلیوطت  تلق : یتایـسف .) رظتنم  لک  نا  حص  دقف  هعوق ، نم و  دـبال  ام  هعوق و  نکمی و 
ملعی یمتح ال  لک  عقوتملا  نال  لک )  ) هظفلب مالـسلا  هیلع  یتا  امنا  تآ و  متح  توملا ) یف  نوثالثلا - سداـسلا و  لـصفلا   ) توملا و 

، لولعملا هلعلاب و  لالدتسا  مالسلا  هیلع  همالک  هلمجلاب : .ءاتـشلا و  یف  رظملاک  هعوقو  بجی  هناف ال  هعوقو ، نکمی  ام  ال  هعوقو ، هعاس 
.لوذرم یماع  مالکک  هلعج  وه  و  لوبقلاب ، مزتلی  یتح 

هینغم

لمحت یه ال  امب  هتعیبط  نال  اهنع ، جراخ  ببـسب  لب  هسفنب ، ثدحی  يذلا ال  وه  ثودـحلا و  نکمم  نئاک  لک  انه  دودـعملاب  دارملا 
نم رفم  ام ال  عقوتملاب  دارملا  تآ ) عقوتم  لک  و   ) هلاحم ناـف ال  وهف  هناحبـس  هللا  ادـع  اـم  لـک  نا  ینعملا  و  هدوجول ، یفاـکلا  ببـسلا 
لک هلثم  .حیضوتلا و  درجمل  تآ )  ) هملک نوکت  هیلع  و  رشنلا ، ثعبلا و  توملاک و  دیعبلا ، وا  بیرقلا  لبقتـسملا  یف  هثودح  هعوقو و 

.بیرق تآ 

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

دوس و یگدرسفا و  یشوخ و  نوچ  دراد  نایاپ   ) دیآ رامش  هب  هچ  ره  تسا : هدومرف  اجیب ) یگدرـسفا  يداش و  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
سپ  ) دیـسر دهاوخ  هتـشگ ) ردقم  رـش  ای  ریخ   ) دسرب دیاب  هچ  ره  و  تسا ، هدنور ) نیب  زا   ) هدنیآ رـسب  يرامیب ) یتسردـنت و  نایز و 

(. دوشن هدرسفا  داش و  روما  هنوگ  نیا  رد  دنمدرخ 

ینامز

دوبان دوش و  یم  مامت  تسا  هرامـش  لباق  هچنآ  دیامرف : یم  دنتـسه  نآ  تورث  ایند و  هب  رورغم  هکنانآ  يارب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما 
دوجو هب  رد  يدیدرت  هک  يا  هثداح  دش : دهاوخ  هدهاشم  يدوز  هب  زیخاتـسر  ربق و  گرم ، دننام  هدش  هداد  هدـعو  هچنآ  ددرگ و  یم 

یم الاب  ار  رگید  هتسد  دروآ و  یم  نیئاپ  ار  يا  هتـسد  تسین ، نآ  رد  يدیدرت  هک  یتمایق  دش  اپرب  تمایق  هک  هاگنآ   ) .تسین شندمآ 
( درب

يزاریش دمحم  دیس 

رمع الثمف  هنم  ینفی  بهذی و  ددع  ددع  لکب  یـضقنی  دـعی  ام  ناف  تاف ، يا  یـضقنا ، نم  ضقنم ) دودـعم  لک  : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
یتای ال يا  تآ )  ) هئیجم بقرتی  عقوتی و  ام  يا  عقوتم ) لک  و   ) رمعلا نم  ءزج  یـضقنا  هنـس  بهذ  اذاـف  هنـس ، نیتسب  دودـعم  ناـسنالا 

.یضقنملا نع  رظنلا  فرصی  و  یتالل ، لمعی  نا  ناسنالل  دبالف  هلاحم ،

يوسوم
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هیضقنم یه  نینسلا و  رهشالا و  مایالا و  تاعاسلاب و  دودعم  رمعلا  حرشلا : .هبقرت  یشلا ء : عقوت  .مرصت  ینف و  یـشلا ء : یـضقنا  هغللا :
خزربلاب و ارورم  توملاب و  ءادتبا  هعقوتن  ام  لک  و  هرخالا …  ملاع  یف  هدعب  ابیش و  ادغ  ابابش و  مویلا  الافطا و  انک  سمالاب  هعرسب … 

 … رما دارا و  امب  لمعلا  هللا و  یلا  الا  رفم  ال  رفملا ؟ نیاف  هلاحم  تآ ال  کلذ  لک  همایقلا  مویف  باسحلا 

یناقلاط

« .تسا هدنسر  ارف  تسا ، ینتشاد  مشچ  هچ  ره  دوش و  یم  يرپس  ندرمش  لباق  زیچ  ره   » .تآ عقوتم  لک  و  ضقنم ، دودعم  لک 

یناملکتم هتبلا  دوش ، یم  دوبان  يرپس و  راچان  هب  ناهج  همه  دنا  هتفگ  هک  دنک  یم  دـیکأت  ار  ناملکتم  مومع  بهذـم  تسخن ، نخس 
یمن مزال  ار  نآ  دوش و  يرپس  دوبان و  هک  تسا  بجاو  تسا ، یندرمش  هک  تهج  نیا  زا  ناهج  دنیوگ  یمن  دنراد  ار  هدیقع  نیا  هک 
نارای هک  تسا  ببـس  نیمه  هب  .دـشابن  مزـال  بجاو و  نآ  ياـنف  دـشاب و  هتـشاد  دوجو  يدودـعم  تسا  نکمم  دـنیوگ  یم  دـنناد و 
نخس دیاب  نیا  ربانب  و  لقع ، قیرط  زا  هن  تسا  رابخا  ندینش  عمس و  قیرط  زا  دوش  یم  انف  ملاع  هکنیا  هب  ام  ملع  دنیوگ  یم  ام  یلزتعم 

مه نخـس  رهاظ  تسین ، نآ  يانف  بوجو  يارب  همات  لیلد  ندوب  یندرمـش  ددع و  ینعی  درک ، ینعم  هنوگ  نیمه  مه  ار  نینمؤملا  ریما 
لباق زیچ  ره  دینادب  هک  تسا  نیا  ترـضح  نآ  دوصقم  دنیوگ ، یم  ءامیا  نآ  هب  نایلوصا  حالطـصا  رد  هک  دـهد  یم  ار  ینعم  نیمه 

زا درجم  هک  یمکح  یلو  تسا  هداد  ءاضقنا  هب  مکح  يدودعم  ره  دروم  رد  هنوگ  نیدب  و  تسا ، یـضقنم  هدـنوش و  يرپس  شرامش 
.تسا هداتسیا  تسا  دیز  وا  مان  نوچ  هک  تسین  نیا  نآ  ینعم  تسا ، هداتسیا  دیز  دوش  هتفگ  رگا  هک  هنوگ  نامه  تسا ، تلع 

هک تسا  مدرم  هماع  راتفگ  نیا  ریظن  .تسا ،» هدنـسر  ارف  تسا  ینتـشاد  مشچ  هچ  ره  : » تسا هدومرف  هک  ترـضح  نآ  نخـس  نیا  اما 
يراک رظتنم  الومعم  نالقاع  نادنمدرخ و  اریز  تسا  یقح  نخـس  نیا  و  .دیـسر » دـهاوخ  ارف  یتسه ، تمایق  رظتنم  رگا  : » دـنیوگ یم 

، تسا راظتنا  دروم  عوقولا و  بیرق  هک  هچنآ  دراد و  ناکما  نآ  عوقو  هک  دنتـسه  يزیچ  رظتنم  دنتـسین و  دشاب ، لاحم  نآ  ناکما  هک 
.دمآ دهاوخ 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

 . ٍتآ ٍعَّقَوَتُم  ُّلُک  ،َو  ٍضَْقنُم ٍدوُدْعَم  ُّلُک 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

: هنامیکح راتفگ  دنس  .دسر . (  یم  ارف  ماجنارـس  تسا  راظتنا  دروم  هچنآ  دریگ و  یم  نایاپ  ماجنارـس  تسا  ندرمـش  لباق  هک  زیچره 
ُّلُک ٍضَْقنُم  ٍرورُس  ُّلُک  ٍصَقَْتنُم  ٍدودْعَم  ُّلُک  : » تروص نیدب  تسا  هدش  لقن  ینشور  توافت  اب  رابرپ  راتفگ  نیا  مکحلا  ررغ  باتک  رد 

هتفرگ و يرگید  عـبنم  زا  ار  نآ  مکحلاررغ  بحاـص  هک  دـهد  یم  ناـشن  راکـشآ  تواـفت  نیا  « . ٍتآ ٍعِّقَوَـتُم  ُّلُـک  ٍتاتَـش  یلإ  ٍعْـمَج 
شنیزگ نآ  زا  هدمآ  الاب  تمکح  ار  هچنآ  یضر  دّیـس  موحرم  تسا و  هدمآ  مکحلاررغ  رد  هک  هدوب  هنوگ  نامه  ماما  مالک  الامتحا 
و.تسا هدـش  رکذ  تسا  هغالبلا  جـهن  رد  هچنآ  قباطم  هلمج  نیا  زین  هبطخ 103  رد  (. ،ج 4،ص 59 هغالبلا جهن  رداصم  ) .تسا هدرک 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 1661 

http://www.ghaemiyeh.com


(.( ،ص 569 هغالبلا جهن  مامت  ) .تسا هدش  رکذ  هدمآ  مکحلاررغ  رد  هچنآ  هب  بیرق  هلمج  نیا  هغالبلا  جهن  مامت  باتک  رد 

! دندودحم اهدودعم  همه 

زیچره :» دیامرف یم  تسخن.تسا  نآ  لمکم  عقاو  رد  یلو  ؛ هدشن رکذ  ترابع  کی  رد  نیشیپ  تمکح  اب  دنچره  هنامیکح  راتفگ  نیا 
( . ٍضَْقنُم ٍدوُدْعَم  ُّلُک  ( ؛» دریگ یم  نایاپ  ماجنارس  دوش  یم  هدرمش  هک 

زا تسا و  ریذـپ  نایاپ  تسا  دودـحم  هچره  تسا و  دودـحم  دـیآ  رد  ددـع  تحت  زیچره  هک  تسا  یفـسلف  یلک  نوناق  هب  هراشا  نیا 
ره هک  تسا  نیا  شموهفم.هلاس  داتـشه  ای  ، هلاس تصـش  رمع  : مییوگ یم  الثم  ؛ دـنریگ یم  رارق  ددـع  تحت  اه  ناـسنا  رمع  هک  اـجنآ 
هک تسا  نیا  مهم  دور و  یم  اـنف  هب  ور  تعرـس  هب  هیامرـس  نیا  دوش و  یم  هتـساک  نآ  زا  اجیردـت  درذـگ  یم  ناـسنا  رب  هک  یتعاـس 

.تسا روبع  لاح  رد  تعرس  هب  میهاوخن  هچ  ، میهاوخب هچ  تسین  ام  رایتخا  رد  نآ  نتساک  نتشذگ و 

( . ٍتآ ٍعَّقَوَتُم  ُّلُک  َو  ( ؛» دسر یم  ارف  ماجنارس  تسا  راظتنا  دروم  هچنآ  و  :» دیامرف یم  همادا  رد  هاگ  نآ 

هب هراشا.تمایق  مایق  یگدنز و  نایاپ  گرم و  دننام  دهد ؛ یم  خر  هدنیآ  رد  میناد  یم  عطق  روط  هب  هک  تسا  يروما  « عَّقوتم » زا روظنم 
لدع هاگداد  رد  يزور  دریگ و  یم  ار  وا  ناماد  گرم  يزور  هک  دشاب  هتـشاد  هجوت  دیاب  تسا  هاگآ  روما  نیا  هب  هک  یـسک  هک  نیا 

.دبای یم  روضح  یهلا 

.( هیآ 99 ، رجح  ) . .دنا هدرک  ریسفت  گرم  هب  ار  نیقی  ُنیِقَْیلا » َکَِیتْأَی  یّتَح  َکَّبَر  ُْدبْعا  َو   » هفیرش هیآ  ریسفت  رد  لیلد  نیمه  هب 

ترخآ ناهج  ربارب  رد  شرمع  هک  ییایند  ؛ تسا ناراذـگ  یناف و  يایند  هب  هراـشا  عقاو  رد  هدومرف  ناـیب  ـالاب  هلمج  ود  رد  ماـما  هچنآ 
: میناوخ یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  یثیدح  رد  هک  هنوگ  نامه  ، تسا زیچان  رایسب 

یکی هک  تسا  نیا  دننام  ترخآ  ربارب  رد  ایند  رمع  ُعِجْرَی ؛ َِمب  ْرُْظنَْیلَف  ِّمَْیلا  ِیف  ُهَعَبْـصِإ  ْمُکُدَـحَأ  ُلَعْجَی  اَم  ُْلثِم  اَّلِإ  ِهَرِخْآلا  ِیف  اَْینُّدـلا  اَم  »
تشگنا رب  ایرد  بآ  زا  هزادنا  هچ  دنیبب  دنک  هاگن  لاح  نیا  رد  دروآ ) نوریب  سپس  و   ) دنک ورف  ییایرد  رد  ار  دوخ  تشگنا  امـش  زا 
یگدـنز ترخآ و  هب  هک  اهنآ  ناـبلط و  اـیند  همه  هب  تسا  يرادـشه  نیا  ،ج 70،ص 119،ح 111 ) . راونالاراحب «. ) . هدـنام یقاب  وا 

.دنهد یم  تسد  زا  ار  زیچ  هچ  دندروآ و  یم  تسد  هب  زیچ  هچ  دننادب  ات  دنا  هدرک  تشپ  نادیواج 

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abu Talib said : “ Every countable thing is to pass away; every expected
.” thing must come about

راک نایاپ  هشیدنا  رد  : 76 تمکح

هراشا
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توص

.Your browser does not support the audio tag

اَِهلّوَِأب اَهُرِخآ  َِرُبتعا  تَهَبَتشا  اَذِإ  َرُومُألا  ّنِإ  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

هک یلاس   .) دـننک یم  یبایزرا  هسیاـقم و  نیزاـغآ  اـب  ار  نیرخآ  دـندوب ، رگیدـکی  دـننامه  رگا  ثداوح  دومرف : وا ، رب  ادـخ  دورد  و 
( .تسادیپ شراهب  زا  تسوکن 

يدیهش

.تسناد زاغآ  زا  ار  نآ  نایاپ  تسناوت و - ندرک  سایق  يرگید  رب  ار  یکی  دوش - دننامه  اهراک  نوچ 

یلیبدرا

نآ لواب  نآ  رخآ  دوش  هدرک  رابتعا  دوش  هدیشوپ  نوچ  اهراک  هک  یتسردب  دومرف  و 

یتیآ

.نک سایق  ناشلوا  هب  ار  ناشرخآ  دندرگ  هیبش  مه  هب  اهراک  نوچ  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . دوش هدیجنس  ناشلّوا  هب  اهنآ  نایاپ  ، دوش هبتشم  روما  هک  ینامز  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

.صوصخم سایق  رابتعالا : و  سیق ، يا  ربتعا : .تمهبتسا و  يور : .تسبتلا و  اذا  يا  تهبتشا  اذا  رومالا  نا  هلوق  و 

يردیک

مثیم نبا 

نتفای تسد  شور  هار و  اهراک  زاغآ  رد  هاگره  ینعی  دـننک .) هسیاـقم  مه  اـب  ار  شلوا  رخآ و  دـش ، مهرد  هبتـشم و  اـهراک  هاـگره  )
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نینچ يراوشد  رد  زین  نآ  هک  نیا  رب  دوش  لالدتسا  و  دجنـسب ، شزاغآ  هب  ار  شنایاپ  دوب ، راوشد  اهنآ  هب  مادقا  و  دوب ، مولعمان  اهنادب 
.دننکن تمحز  اب  مادقا  هدرک و  يراددوخ  تروص  نیا  رد  و  تسا ،

دیدحلا یبا 

 . اَِهلَّوَِأب اَهُرِخآ  َِرُبتْعا  ْتَهَبَتْشا  اَذِإ  َرُومُْألا  َّنِإ  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

ناک املاط  تاببسملا و  یلع  لدت  بابسألا  جئاتنلا و  یلع  لدت  تامدقملا  نأ  کلذ  قح و  وه  دحاو و  ینعملا  تمهبتـسا و  اذإ  يور 
کلذک و ناک  اذإ  رخآلا و  لاح  یلع  امهدحأ  لاحب  لدتسیف  بسانت  برقأ ) .» :» ا ( 1 یندأ (  امهنیب  امنإ  الولعم و  هلع و  اسیل  نائیشلا 

تاذ هیعرلاک  اهحتاوفب  اهمتاوخ  یلع  اهلئاوأب و  اهبقاوع  یلع  لدتسی  هنإف  لوئت  اذ  ام  یلإ  ملعی  مل  نطفلا و  لقاعلا  یلع  رومأ  تهبتشا 
هنإف لبقتسملا  یف  لاحلا  نوکی  فیک  لقاعلا  یلع  مهبتسا  برطضت و  هتکلمم  رومأ  تأدتبا  اذإ  هسایسلا  فیعـضلا  کیکرلا  ناطلـسلا 

تاکرحلا نأل  تقولا  لبقتـسم  یف  لالحنا  راشتنا و  یلإ  کلملا  کلذ  رمأ  یـضفیس  هنأ  ملعی  اهلئاوأب و  اهرخاوأ  ربتعی  نأ  هیلع  بجی 
حضاو اذه  هعوقوب و  هدعاو  کلذب و  هرذنم  یلوألا 

یناشاک

رخآ دوش  یم  هدرک  رابتعا  اهلواب ) اهرخا  ربتعا   ) دوش هدیشوپ  نوچ  اهراک  هک  یتسرد  هب  تهبتشا ) اذا  رومالا  نا  مالسلا : هیلع  لاق  (و 
دیاب یم  سایق  نآ  رد  ندـش  لخاد  رـسعت  نآ و  لیـصحت  هجو  تفرعم  روما ، يدابم  رد  دوش  سبتلم  هک  هاـگره  ینعی  نآ  لوا  هب  نآ 

ندومن فقوت  تسا  مزال  سپ  .رـسع  رد  دوب  دهاوخ  نینچمه  نآ  رخآ  هک  نآ  رب  دومن  دـیاب  یم  لالدتـسا  ار و  نآ  رخآ  نآ  رب  درک 
نآ رد  ندماینرد 

یلمآ

ینیوزق

رابتعا رادم  و  تسا ، میظع  یملع  لیلج و  یتمکح  نیا  .نآ و  لوا  هب  نآ  رخآ  دوش  هدرک  رابتعا  دیاب  دندرگ  هبتـشم  روما  نوچ  ینعی 
ناف ناک  دق  امب  نکی  مل  ام  یلع  لدتـسا   ) دومرف مالـسلا ) هیلع  یبتجم  نسح  ترـضح   ) دوخ دنزرف  تیـصو  رد  هچنانچ  دشاب  نآ  رب 

( هابشا رومالا 

یجیهال

رد اهراک  تبقاع  دشاب  هبتشم  هاگ  ره  هک  مالسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .اهلواب » اهرخآ  ربتعا  تهبتشا  اذا  رومالا  نا  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
بوخ ضرغ  ریخ و  دصق  رب  راک  نآ  زاغآ  هچنانچ  نآ و  زاغآ  ادـتبا و  هب  ار  اهنآ  ماجنا  تیاغ و  دوش  یم  هدومزآ  ندوب ، دـب  کین و 

.دوب دهاوخ  دب  رش و  هدوب  دب  رش و  هچنانچ  ترخآ و  ایند و  رد  دوب  دهاوخ  بوخ  ریخ و  زین  نآ  ماجنا  هدوب ،

ییوخ
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، عرـشلا وا  لقعلا  رابتعاب  اهتقیقح  حـضتی  یتلا ال  یه  ههبتـشملا  رومـالا  ینعملا : .دـجنملا  سبتلا - یفخ و  هیلع : رمـالا  هبتـشا ) : ) هغللا
ما ال، هدصقم  یلا  هلصوی  هیلع  یشمی  نا  دیری  يذلا  قیرطلا  كولـس  نا  يردی  قیرطلا و ال  هیلع  هبتـشاف  انیعم  ادصقم  دیری  رفاسملاک 

لوا نم  رمالا  هبتـشا  اذا  مالـسلا :) هیلع   ) لوقیف ما ال ، قحلا  یلا  هلـصوی  هعباتم  قح و  هنا  يردـی  ماماب و ال  يدـتقی  نا  دـصقی  نمک  و 
و نانیمطا ، هریـصب و  یلع  هیف  لوخدلا  نوکی  حضتی و  یتح  ثحبلا  فقوتلا و  نم  دـبالف  هتیاهن ، یف  هحوضوب  ءاجر  الف  هیف  لوخدـلا 

راچد تسخن  زا  اـهراک  رگا  هک  یتسارب  همجرتلا : .هرخآ  یف  ءاـطخلا  یلا  يدوی  رما ، لوا  یف  ءاـطخ  عقو  اذا  هنا  دوصقملا  نا  رهاـظلا 
.دنوش هدیجنس  اهنآ  زاغآ  اب  اهنآ  نایاپ  دندش ، اطخ  هابتشا و 

جک راوید  دوریم  ایرث  ات  جک   *** رامعم دهن  رگ  لوا  زا  تشخ 

يرتشوش

دشاب و یم  عدبلا ) ههبشلا و  نتفلا و  یف   ) لصف اب  هطبار  رد  همالع  حیـضوت  تسا  هتفرگ  رارق  تمالع ))((  نیب  رد  هک  یتمـسق  هجوت :
باب جهنلا  نم  ثلاثلا  بابلا  لوا  یف  ( )) عدـبلا هبـشلا و  نتفلا و  یف  نوسمخلا - ثلاثلا و  لصفلا   ) .تسا هدـش  رکذ  همدـقم  ناونع  هب 
ریاـس یف  جراـخلا  ریـصقلا  مـالکلا  هلئاـسم و  هبوجا  نم  راـتخملا  کـلذ  یف  لخدـی  مالـسلا و  هیلع  نینموـملاریما  مکح  نم  راـتخملا 

هیلع رصتقا  مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما مکح  نم  هباتک  نم  ریخالا  مسقلا  وه  راتخملا  باب  فنصملا : لوق  مالـسلا : هیلع  لاق  .هضارغا 
طخب هتخـسن  يذلا  ریخالا  امیـسال  امهیتخـسن  هیحـصال  حیحـصلا  وه  هظعاوم و  و  مثیم : نبا  دیدحلا و  یبا  نبا  داز  و  هیرـصملا )  ) یف

ول هیف و  فنـصملا  لاق  يذلا  هظعی  نا  هلاس  لجرل  مالـسلا  هیلع  همالک  ( 150  ) .ناونعلا یف  اهنم  هریثک و  ظعاوم  هیف  نال  .فنـصملا و 
فصو و  عدبلا ) هبـشلا و  نتفلا و  یف  نوسمخلا - ثلاثلا و  لصفلا   ) .هعجان هظعوم  هب  یفکل  مالکلا  اذه  الا  باتکلا  اذه  یف  نکی  مل 

نویع ناقف  الاجترا  نهلجترا  تاملک  عستب  مالـسلا  هیلع  نینموملا  ریما  ملکت  لاقف : اـهریغ  مکحلا و  یف  مالـسلا  هیلع  همـالک  یبعـشلا 
هاجانملا و یف  ثـالث  همکحلا و  یف  نهنم  ثـالث  نهنم ، هدـحاوب  قاـحللا  نع  ماـنالا  عیمج  نعطق  همکحلا و  رهاوج  نمتیا  هغـالبلا و 

.هناسل تحت  ءوبخم  ءرملا  و  هردق ، فرع  ورما  کله  ام  و  هنـسحی ، ام  يرما  لک  همیق  لاقف : همکحلا  یف  یئاللا  اما  بدالا ، یف  ثالث 
ینلعجاف بحا  امک  تنا  ابر ، یل  نوکت  نا  ارخف  یب  یفک  و  ادـبع ، کل  نوکا  نا  ازع  یب  یفک  مهللا  لاقف : هاجانملا  یف  یئاللا  اـما  و 

تئـش نم  یلا  جـتحا  هریظن و  نکت  تئـش  نمع  نغتـسا  و  هریما ، نکت  تئـش  نم  یلع  ننما  لاقف : بدالا  یف  یئاللا  اما  .بحت و  امک 
(470 ( ) 16 ( ) 30 ( ) 94 ( ) 120 ( ) 150 ( ) 227  ) یف هتلاسم  هبوجا  يرت  هتلاـسم  هبوجا  نم  راـتخملا  کـلذ  یف  لخدـی  .هریـسا و  نکت 

هیعجتنم رمای  کلملادـبع  نب  ماـشه  بجاـح  ناـک  ریـصقلا  مـالکلا  و  (. 229 ( ) 235 ( ) 266 ( ) 287 ( ) 294 ( ) 300 ( ) 318 ( ) 356)
هاطعاف و .کضغبن  نا  نم  ریخ  کبحن  نالف  هضغبم  عنملا  هبحم و  ءاطعلا  لعج  یلاعت  هللا  نا  لاقف : یبارعا  ماقف  مالکلا ، یف  زاـجیالاب 
و یقابلا ، ینعم  عیمجلا و  ینعمب  یتای  رئاس )  ) فدهلا و ضرغلا )  ) یف لصالاو  هدصاقم ، یقاب  يا  هضارغا  رئاس  یف  جراخلا  .هل  لزجا 

اولاق و  نتف ، دـقف  رانلا  لخدا  یـش ء  لک  و  رانلاب ، نتف  نوتفم  رانید  مهلوق  هنتفلا  یف  لصالا  هنتفلا  یف  نک  هلوق  .انه  دارملا  وه  ریخالا 
، هثلاثلا یف  لخد  اذا  رکذلا  هقانلا  دلو  نوبللا : نبا  نوبللا  نباک  .رانیدلا  مهردلا و  يا  نیناتفلا  دیبع  سانلا 

تانب ناعمجی  و  نوبللا ، تنب  یثنالا  و  نبل ، اهل  راصف  هریغ  تعضو  عدبلا ) هبـشلا و  نتفلا و  یف  نوسمخلا - ثلاثلا و  لصفلا   ) هما نال 
یف .رـسکیف و  سباـیال  رـصعیف و  بطر  وه  اـم  عاـقعقلا : یف  هرارز  نب  بجاـح  لوق  هریظن  بلحیف  عرـضال  بکریف و  رهظـال  .نوـبللا 
نم تنک  نا  اولاق : .لمج و  اذـه و ال  یف  یل  هقان  ال  مهلوق : لازتعالا  یف  لاثمالا  نم  .ظـفلتف و  ارم  ـال  دردزتف و  اولح  نکتـال  لـثملا :
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، همره هدش  نم  هباینا  ترسکنا  يذلا  وه  و  هربکل ، بلثلاب  کلذک  هرغصل  نوبللا  نباب  عفتنیال  امک  مث  .نتفلا  لوح  ردتالف  نظفلا  لها 
لاق رهظال  بارضال و  بلث  كرتی  هبلع و  بلحی  بانلا  نا  رت  ملا  مهضعب : لاق  بابشلا ، طسو  یف  يذلا  بانلاب  لماکلا  عافتنالا  امنا  و 
هنتف ریبزلا و  نبا  کلملادبع و  هنتفک  هلالض ، یلا  امهالک  ناوعدی  نیلاض  نیسیئر  نیب  هموصخلا  مایا  یه  هنتفلا  مایا  دیدحلا : یبا  نبا 

نا تلق : .نیفص  لمجلاک و  هنتف  مایا  تسیلف  قح  بحاص  امهدحا  ناک  اذا  اما  و  ثعـشالا ، نبا  جاجحلا و  هنتف  كاحـضلا و  ناورم و 
(: هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا یلوم  هبهیوموبا  لاق  يربطلا :)  ) یفف مهلوا ، مایا  هنتفلا  مایا  لواـف  هقیقحلا  مهف  اودارا  هیبصعلا و  اوبناـج 

نیب فقو  املف  هعم  تقلطناف  .یعم  قلطناف  عیقبلا  لهال  رفغتـسا  نا  ترما  دـق  ینا  هبهیومابا ! ای  لاـقف : لـیللا  فوج  نم  یبنلا  یلا  ثعب 
اهرخآ عبتی  ملظملا  لیللا  عطقک  نتفلا  تلبقا  هیف ، سانلا  حبـصا  امم  متحبـصا  ام  مکل  نهیل  رباقملا ، لها  مکیلع  مالـسلا  لاق : مهرهظا 

یلص  ) یبنلاب عدبلا ) هبشلا و  نتفلا و  یف  نوسمخلا - ثلاثلا و  لصفلا   ) ادبف .فرـصنا  مث  لاق - نا  یلا  یلوالا - نم  رـش  هرخالا  اهلوا ،
ءاسن هدیـس  هبطخ  هرکذ  یف  مهلاجر  نم  يدادغبلا ) رهاط  یبا  نب  دـمحا  ءاسن  تاغالب   ) یف .هیف و  ضبق  يذـلا  هعجو  هلآ ) هیلع و  هللا 

و یتلا ، ایتللا و  دعب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هلوسرب هللا  مکذقناف  هبطخلا : یف  كدف و  رکبوبا  اهعنم  امل  نیملسملا  قرف  قافتاب  نیملاعلا 
فذق نیکرـشملا  نم  هرغاف  ترغف  لالـضلل و  نرق  مجن  اهافطا و  برحلل  اران  اوشح  املک  برعلا ، نابوذ  لاجرلا و  مهبب  ینم  ام  دـعب 

یف ادیـس  هللا  لوسر  نم  ابیرق  هللا  تاذ  یف  ادودکم  هدحب ، اهبهل  دـمخی  هصمخاب و  اهخامـص  اطی  یتح  یفکنی  الف  اهتاوهل ، یف  هیخاب 
نیدـلا و بابلج  لمـس  قافنلا و  هلخ  ترهظ  هئایبنا  راد  هیبنل  یلاـعت  هللا  راـتخا  اذا  یتح  نونمآ ، نوعدا  هینهلب و  یف  متنا  و  هللا ، ءاـیلوا 
، مکب اخراص  هزرغم  نم  هسار  ناطیـشلا  علطا  مکتاصرع و  یف  رطخف  نیلطبملا ، قینف  ردـه  نیلفالا و  لماخ  غبن  نیواغلا و  مظاـک  قطن 
مکلبا و ریغ  متمسوف  اباضغ ، مکافلاف  مکـشمحا  افافخ و  مکدجوف  مکـضهنتساف  نیظحالم ، هیف  هرغلل  نیبیجتـسم و  هئاعدل  مکدجوف 
اوطقـس و هنتفلا  یف  الا  هنتفلا  فوخ  متمعز  ارادب  لمدنی ، امل  حارجلاو  بیحر  ملکلا  بیرق و  دـهعلا  اذـه و  مکبرـش ، ریغ  اهومتدروا 

املف هعدوا ، هذبرلاب  رذابا  تیتا  لاق : عفار  یبا  نع  ظحاجلا ) هینامثع   ) هضقن یف  مهنم  یفاکسالا  يور  .نیرفاکلاب و  هطیحمل  منهج  نا 
یبنلا تعمـس  یناف  هوعبتاف ، بلاط  یبا  نب  یلع  خیـشلاب  مکیلع  هللا و  اوقتاف  هنتف  نوکتـس  یعم : سان  ـال  یل و  لاـق  فارـصنالا  تدرا 

قوراـفلا تنا  و  ربکـالا ، قیدـصلا  تنا  و  هماـیقلا ، موی  ینحفاـصی  نم  لوا  یب و  نمآ  نم  لوا  تنا  هل : لوـقی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )
بوسعی لاملا  نینموملا و  بوسعی  تنا  و  عدبلا ) هبـشلا و  نتفلا و  یف  نوسمخلا - ثلاثلا و  لصفلا  ، ) لطابلا قحلا و  نیب  قرفت  يذلا 

هدیقع فالخ  ثعشالا  نبا  جاجحلا و  هنتف  نم  دیدحلا : یبا  نبا  هلاق  ام  مث  .يدعب  كرتا  نم  ریخ  يریزو و  یخا و  تنا  و  نیرفاکلا ،
اقح و هفیلخ  مهدـنع  ناک  سانلا و  عیمج  هعیاب  نم  لماع  ناکف  جاجحلا  اما  و  هنتف ، ثعـشالا  نبا  مایق  ناک  مهدـنع  ناـف  هتلحن ، لـها 
هللا و یلو  ریبزلا  نبا  ءادتبا  ناک  مهدنع  هناف  هتلم ، لها  دنع  حیحص  ریغ  ریبزلا  نبا  کلملادبع و  هنتف  هلوق  کلذک  .هب و  نینمومللاریما 

ریبزلا نب  بعـصم  جرخ  دربملا :) لماک   ) یفف .هللا  ودع  ریبزلا  نبا  هللا و  یلو  وه  راص  کلملا  دـبع  بلغ  امل  و  هللا ، ودـع  کلملادـبع 
ام جراوخلا : مهادانف  قدـنخلا ، یلع  اموی  اوفقاوتف  هباحـصا ، بلهملا و  تای  مل  نکـسمب و  هلتقم  ربخ  جراوخلا  یتا  مث  ءاریمجاب ، یلا 

لتق بلهملا  یتا  نیموی  دعب  ناک  املف  .لضم  لاض  اولاق : کلملادبع ؟ یف  نولوقت  امف  اولاق : .يده  ماما  اولاق : بعـصملا ؟ یف  نولوقت 
نولوقت ام  جراوخلا : مهادان  اوفقاوت  املف  هتیالوب ، کلملادـبع  باتک  هیلع  درو  و  کلملادـبع ، یلع  اوعمتجا  ماـشلا  لـها  نا  بعص و 

مویلا لضم و  لاض  سمالاب  هللا  ءادـعا  ای  اولاق : .يدـه  ماما  اولاق : کلملادـبع ؟ یف  نولوقت  امف  اولاق : .مکربخن  ال  اولاق : بعـصم ؟ یف 
رطف یتلا  هرطفلا  فالخ  لقعلا و  فالخ  مهیلع  ام  نوکب  مهیلع  اونعط  نا  جراوخلا و  .هللا و  هنعل  مکیلع  ایندـلا  دـیبع  اـی  يدـه ، ماـما 

موزلملاب و لوقلا  نکمیالف  هقیدـص ، مهقیدـص و  هماما  یف  هماعلا  هقفاومب  اضیا  مکل  مزال  کلذ  نا  مهل : لاقی  هنا  ـالا  اـهیلع ، ساـنلا 
هنتف مایا  تسیلف  قح  بحاص  امهدـحا  ناک  اذا  هلوق  اما  و  عدـبلا ) هبـشلا و  نتفلا و  یف  نوسمخلا - ثلاـثلا و  لـصفلا   ) .مزـاللا كرت 

لمجلا دهشی  مل  يذلا  صاقو  یبا  نب  دعس  یف  لاق  مهتمئا  نم  ربلا  دبع  نبا  اذهف  هب ، نیفرتعم  ریغ  هتلم  لها  اضیاف  نیفـص  لمجلاک و 
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یتح یـشب ء  سانلا  رابخا  نم  هوربخی  ـال  نا  هلها  رما  هنتفلا و  یف  هتیب  مزل  دـعق و  نمم  ناـک  مالـسلا : هیلع  نینموملاریما  عم  نیفـص  و 
رمع نبا  ناک  لاقف : ایلع ؟ عیابی  مل  هیواعم و  عیاب  رمع  نبا  لاب  ام  عفانل : لیق  مهقوراف : نبا  همجرت  یف  لاـق  .ماـما و  یلع  همـالا  عمتجت 
ناک يذلا  هیواعم  ریـصی  يذلا  نیدلا  اذه  هللا  حبق  .هیلع  اوعمتجا  یتح  هیواعم  عیابی  مل  و  هعامج ، نم  اهعنمیال  هقرف و  یفادی  یطعیال 
یف یلاعت  هللا  هلعج  يذلا  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  نم  همامالاب  یلوا  نیدلا  ودع  نطوم و  ریغ  یف  هنعل  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا
هلوق یف  هنم  رتاوتملا  یف  هسفن  هلزنمب  یبنلا  هلعج  و  مکسفنا ) …  انسفنا و  و  هلوق … (  یف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا سفنک  هباتک 

هترکذ ام  تلق : .تلق  ام  هالوم ال  یلعف  هالوم  تنک  نم  لاق  امنا  لاـقیال : .هسفن  نم  هب  یلوا  یلعف  هسفن  نم  هب  یلوا  تنک  نم  ساـنلل :
یلوا تنا  یلب  هل  سانلا  لوق  مکـسفنا و  نم  یلوا  مکب  تسلا  سانلل  هلوق  دعب  هلمجلا  کلت  لاق  نکی  ملا  هانعم ، وه  هظفل  نکی  مل  نا 

رمع لاق  يذلا  جاجحلا  نا  یتح  هیناسنالا ، سومان  فالخ  وه  يذلا  نیدلا  اذه  هللا  حبق  .هانلق  ام  ریغ  اهانعم  ریـصی  لهف  انـسفنا  نم  انب 
همایقلا موی  عدبلا ) هبشلا و  نتفلا و  یف  نوسمخلا - ثلاثلا و  لصفلا   ) تءاج ممالا  عیمج  نا  ول  مهئافلخ : دحا  وه  يذلا  زیزعلادبع  نب 

نبا عنتما  هتینامثع :)  ) ضقن یف  مهتمئا  دحا  یفاکسالا  لاقف  هضری ، مل  .مهعیمج  انبلغل  جاجحلاب  مهانئج  مهرارشب و  مهنم  هدحاو  لک 
نا يور  هنال  معز  ماما ، الب  هلیللا  کلت  تیبی  الیک  کلملا  دـبعل  عیابیل  الیل  هباب  جاجحلا  یلع  قرط  مالـسلا و  هیلع  یلع  هعیب  نم  رمع 

جرخا نا  هلاح  هلاذرتسا  هل و  جاجحلا  راقتحا  نم  غلب  یتح  هیلهاج و  هتیم  تام  هل  ماما  تام و ال  نم  لاق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا
یلع و هعیب  كرتی  اذـه  قمحا  ام  جاجحلا : لاق  جرخ  امل  و  داز : مهـضعب و  هاور  لاق و  .اهیلع  كدـیب  قفـصا  لاقف : شارفلا  نم  هلجر 

نم همولعم  رخالا  یف  مهلاح  ناک  هنا  الا  اورهظ  اذا  هلادعلا  ءارجا  نوعدی  نویـسابعلا  ناک  مالـسلا : هیلع  لاق  و  .هلیل )) یف  اعیابم  ینیتای 
تناک جرزخلا و  یلا  رمالا  ریـصی  الئل  رکبابا  سوالا  تعیاب  امل  و  عدـبلا ) هبـشلا و  نتفلا و  یف  نوسمخلا - ثلاـثلا و  لـصفلا   ) .اـهلوا

مهنولاسی اوفقو  دـق  مهئانبا  باوبا  یلع  مکئانباب  یناکل  هللا  اما و  اهومتلعف  باـبحلا : نب  رذـنملا  مهل  لاـق  هیلهاـجلا ، نم  هباـقر  اـمهنیب 
.لاق امک  راص  .ءاملا و  نوقسیال  مهفکاب و 

هینغم

و سانلا ، نع  ءانغتـسالا  لبقتـسملا و  یف  هحارلا  لاملا و  هنایـص  هتجیتن  نال  نسح  ریخ و  ریبدـتلا  داصتقالاف و  اهجئاتنب ، ساقت  ءایـشالا 
ریبدتلاف هجیتنلاب ، رشبت  همدقملا  و  هیاهنلا ، یلع  لدت  هیادبلا  اضیا  ..هورثلا و  عایـض  رقفلا و  هتجیتن  نال  حیبق  رـش و  فارـسالا  ریذبتلا و 

نم ادغ  ثدحیس  امب  وبنتلا  عیطتسی  لقاع  لک  لوقی : کلذ و  یلا  ریـشی  مامالا  مالک  .اهئوس و  یلع  ریذبتلا  و  هبقاعلا ، نسح  یلع  لدی 
هقثلا فعـض  برعلا و  لذاـخت  و  هحاـجن ، یلع  هطاـشن  و  ناـحتمالا ، یف  هبوسر  یلع  لدـی  نـالا  ذـیملتلا  لـسکف  و  رـضاحلا ، عـضولا 

.عماط زاغ و  لک  ماما  مهتمیزه  یلع  هعطاق  هلالد  مهسفناب 

هدبع

تایاهنلا نوکت  تایادبلا  بسح  یلعف  اهلوا  یلع  اهرخآ  ساقی  يا  اهلواب : اهرخآ  ربتعا  … 

يرفعج

مالسالا ضیف 

اهنآ ماجنا  دشن ) هتـسناد  اهنآ  نایاپ  يدب  یکین و   ) دش هبتـشم  اهراک  هاگ  ره  تسا : هدومرف  راک ) نایاپ  هشیدنا  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
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زا وکین  لاس  اریز  دوب ، دهاوخ  دـب  ای  کین  نآ  ماجنا  دـشاب  دـب  ای  کین  راک  زاغآ  رگا  سپ   ) دوش یم  يربارب  هسیاقم و  ناشزاغآ  هب 
(. تسا راکشآ  شراهب 

ینامز

هیلع  ) یلع ماما  تسیچ ؟ شفیلکت  تسا  ناریح  ناسنا  يدـماشیپ  ره  رد  تسا و  مهبم  دارفا  تیـصخش  اهتـسایر و  یعاـمتجا ، لـئاسم 
تسا ماود  لباق  هک  دهد  یم  ناشن  یبوخب  دارفا  راک و  قباوس  .تخانش  شزاغآ  زا  دیاب  ار  اهراک  عون  نیا  نایاپ  دیامرف  یم  مالـسلا )

؟ هن ای 

يزاریش دمحم  دیس 

فیک ناسنالا  ملعی  مل  اذاف  ءاهتنالا ، نوکی  ءادتبالا ، بسح  یلع  هناف  اهلواب ) اهرخا  ربتعا  تهبتـشا  اذا  رومالا  نا  : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
.هدحاو هریت  یلع و  يرجت  امنا  ءایشالا  ذا  راص ، يذلا  هلوا ، هظحالم  نم  کلذ  فرعی  نا  نکمتی  ریصی ،

يوسوم

اذاف اهلوا  نم  رهظی  ودـبی و  امب  اـهتایاهن  رومـالا و  رخاوا  فرعت  نا  عیطتـست  حرـشلا : .هربتخا  یـشلا ء : ربتعا  .تسبتلا  تهبتـشا : هغللا :
یف رومالا  تهبتـشا  اذا  هئطخم و  هجیتنلا  تناک  هئطخم  تامدقملا  يدحا  تناک  اذا  همیلـس و  هجیتنلا  تناک  همیلـس  تامدقملا  تناک 

 … اهلوا یف  يرجی  امب  رومالا  رخاواب  ربتعی  نا  لقاعلا  یلع  اهرخآ و  یف  حضتت  مل  اهلوا 

یناقلاط

ا .درک » ناوت  سایق  نآ  لوا  هب  ار  نآ  نایاپ  دنوش ، هبتشم  هک  یماگنه  اهراک  انامه  »

رب تلالد  تامدقم  هک  تسا  قح  نخس  نیا  تسا و  یکی  ینعم  تسا و  هدش  لقن  زین  دوش » مهبم  «، » تمهبتـسا  » تروص هب  هملک  نی 
كدـنا ود  نآ  نایم  یلو  درادـن  دوجو  یلولعم  تلع و  هطبار  زیچ  ود  نایم  هک  اـسب  هچ  دراد و  تاببـسم  رب  تلـالد  بابـسا  جـیاتن و 

دوش و هبتـشم  كریز  دنمدرخ  رب  ییاهراک  دشاب و  نینچ  هاگ  ره  .دوش  یم  لالدتـسا  يرگید  رب  یکی  لاح  هب  دراد و  دوجو  یبسانت 
یهاشداپ ياراد  یتیعر  رگا  الثم  .درک  لالدتـسا  نآ  ماجرف  نایاپ و  هب  ناوت  یم  نآ  زاغآ  ماجنا و  زا  دـشک ، یم  اجک  هب  راـک  دـنادن 

هنوگچ هدنیآ  هک  ددرگ  مهبم  لقاع  رب  دنک و  یمارآ  ان  بارطضا و  هب  عورش  وا  روشک  روما  دشاب و  فیعض  تسایس  رصنع و  تسس 
هب هدـنیآ  رد  يدوز  هـب  ناـماس  نآ  راـک  هـک  دـنادب  دریگ و  ساـیق  نآ  زاـغآ  رب  ار  نآ  ناـیاپ  هـک  تـسا  بـجاو  وا  رب  دوـب ، دـهاوخ 

نیا دـهد و  یم  هدـعو  ار  نآ  عوقو  تسا و  نآ  رب  هدـنهد  میب  لیلد و  نیتسخن  ياهراک  اریز  دیـشک ، دـهاوخ  لـالحنا  یگدـنکارپ و 
.تسا حضاو 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 
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 . اَِهلَّوَِأب اَهُرِخآ  َِرُبتْعا  ْتَهَبَتْشا  اَذِإ  َرُومُْألا  َّنِإ 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

بحاص هنامیکح : راتفگ  دنـس  .دیجنـس . (  ناشلّوا  هب  دـیاب  ار  ناشرخآ  دـشابن ) نشور  هدـنیآ  و   ) دـنوش هبتـشم  اهراک  هک  یماـگنه 
يرونید هبیتق  نبا  : دنا هتسیز  یم  یضر  دّیـس  زا  لبق  هک  ینادنمـشناد  زا  رفن  ود  زا  ار  فیرـش  ثیدح  نیا  هغالبلا  جهن  رداصم  باتک 

ددـعت رب  لیلد  هک  تسا  هدرک  لقن  نیفـص  باتک  رد  يافوتم 202 )  ) محازم نب  رـصن  هسایـسلا و  همامالا و  باتک  رد  يافوتم 276 ) )
(. ( ،ج 4،ص 59 هغالبلا جهن  رداصم  ) .تسا هنامیکح  راتفگ  نیا  عبانم 

...تسوکن هک  یلاس 

یم.تساــشگراک قــح  هار  ناورهر  هـمه  هـکلب  ، ناریدــم هــمه  يارب  هــک  دــهد  یم  یمهم  سرد  اــجنیا  رد  مالــسلا  هــیلع  ماــما 
َِرُبتْعا ْتَهَبَتْشا  اَذِإ  َرُومُْألا  َّنِإ  ( ؛» دیجنـس ناشلوا  هب  دیاب  ار  ناشرخآ  دشابن ) نشور  هدنیآ  و   ) دنوش هبتـشم  اهراک  هک  یماگنه  :» دیامرف

( . اَِهلَّوَِأب اَهُرِخآ 

ام رگا  نیاربانب  ، دنا لولعم  تلع و  هیبش  عقاو  رد  دنراد و  ینتـسسگان  دنویپ  رگیدـکی  اب  اهراک  ماجنا  زاغآ و  هشیمه  هک  نیا  هب  هراشا 
نآ تبقاع  هدوب  حیحـص  ریـسم  رد  هاگ  ره  ؛ تسا هدوب  هنوگچ  شزاغآ  مینیبب  دیاب  میتشاد  دـیدرت  کش و  يراک  نایاپ  یگنوگچ  رد 

هتفرگ رارق  یتسردان  ریسم  رد  نآ  زاغآ  رگا  »و  تسادیپ شراهب  زا  تسوکن  هک  یلاس  :» یسراف لثملا  برـض  قباطم  تسا و  نینچ  زین 
: فورعم هتفگ  هب  تسا و  كانرطخ  تسردان و  زین  نآ  تبقاع  هک  مینادب  دیاب 

! جک راوید  دور  یم  ایرث  ات  جک  رامعم  دهن  نوچ  لوا  تشخ 

زاغآ رد  دیاب  میریگب  نامدوخ  ياهراک  زا  رابرپ  بوخ و  ياه  هجیتن  میهاوخ  یم  رگا  هک  نیا  نآ  دراد و  زین  يرگید  مایپ  نخس  نیا 
.میشاب نآ  ياهانبریز  بقارم 

تشاد و یحیحص  هیاپ  يْوقَّتلا » یَلَع  َسِّسُأ  ٌدِجْسََمل   » قادصم هب  یلوا  هک  تسا  رما  نیمه  رد  رارض  دجسم  ابق و  دجسم  يانب  توافت 
رفک و قافن و  ساسا  رب  نآ  هیاپ  هک  رارـض  دجـسم  دـش و  ناـنمؤم  هاـگتدابع  اوُرَّهَطَتَی » ْنَأ  َنوُّبُِحی  ٌلاـجِر  ِهِیف   » نومـضم هب  ماـجنارس 

.دوش قیرح  همعط  ربمغیپ  روتسد  هب  هک  دوب  نیا  شتبقاع  دوب  هدش  انب  نانمؤم  نایم  هقرفت  كرش و 

: دیامرف یم  ماما  هک  اجنآ  تسا  هدمآ  زین  رتشا  کلام  هماندهع  رد  انعم  نیا  بیرق 

لالدتـسا هدشن  عقاو  هچنآ  هب  تبـسن  تسا  هدش  عقاو  هتـشذگ  رد  هچنآ  اب  « ؛ ٌهاَبْـشَأ َرُومُْألا  َّنِإَف  ، َناَک ْدَـق  اَِمب  ْنُکَی  َْمل  اَم  یَلَع  َّلِدَتْـسا  »
«. دنرگیدکی هب  هیبش  ناهج  روما  اریز  ، نک

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abu Talib said : “ If matters get mixed up , the last ones should be
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appreciated compared to the previous ones.”{By looking at a seed, a cultivator can
say what plant will come out of it, what fruits, flowers or leaves it will bring about, and
what its expanse will be. Likewise, a guess can be made about the success of a
student by looking at his endeavor and effort. The same applies to the failure of some
other student by looking at his leisureliness and idleness. This is so because the
beginning is indicative of the end and the premises of the conclusion. Therefore, if the
end of any matter is not visible, its beginning should be looked at. If its beginning is
bad, the end, too, will be bad, and if the beginning is good, the end, too, will be good.

.{ An auspicious river begins from the very spring

مالسلا هیلع  ماما  باحصا  ناکین  صاوخ و  زا  یکی  هرابرد  : 77 تمکح

هراشا

توص
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 ّ ِیئَاّبضلا َهَزمَح  ِنب  ِراَرِض  ِرَبَخ  نِم  َو 

ُلیّللا یَخرَأ  دَـق  ِهِِفقاَوَم َو  ِضَعب  ِیف  ُُهتیَأَر  دََـقل  ُدَهـشَأَف  َلاَـق  مالـسلا َو  هیلع  َنِینِمؤُملا  ِریِمَأ  نَع  َُهل  ِِهَتلَأـسَم  َهَیِواَـعُم َو  یَلَع  ِِهلوُخُد  َدـنِع 
ِیب ّیَنع َأ  ِکَیلِإ  اَینُد  اَی  اَینُد  اَی  ُلوُقَی  ِنیِزَحلا َو  َءاَُکب  ِیکَبی  ِمِیلّـسلا َو  َلُملَمَت  ُلَملَمَتَی  ِِهتَیِحل  یَلَع  ٌِضباَق  ِِهباَرِحم  ِیف  ٌِمئاَق  َوُه  َُهلوُدُـس َو 

ُِکتقّلَط دَق  ِکِیف  ِیل  َهَجاَح  َال  ِيرَیغ  ّيُرغ  َتاَهیَه  ُِکنیِح  َناَح  َال  ِتقّوَشَت    ّ َِیلإ مَأ  ِتضّرَعَت 

480 ص :

ِدِروَملا ِمیِظَع  ِرَفّسلا َو  ِدُعب  ِقیِرّطلا َو  ِلوُط  ِداّزلا َو  ِهِّلق  نِم  ِهآ  ٌریِقَح  ُِکلَمَأ  ٌریِسَی َو  ِكُرَطَخ  ٌریِصَق َو  ِکُشیَعَف  اَهِیف  َهَعجَر  َال  ًاثاََلث 

اه همجرت 

یتشد

نوریب ات  دـنک  یبات  یب  تسا و  قفاـنم  هنیـس  رد  تمکح  یهاـگ  ریگارف ، دـشاب ، هک  اـجک  ره  ار  تمکح  دومرف : وا ، رب  ادـخ  دورد  و 
 . دریگ مارآ  نمؤم  هنیس  رد  شنامدمه  اب  هدمآ و 

يدیهش
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، دیـسرپ مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملا ریما  زا  ار  يو  هیواـعم  دـمآ و  رد  هیواـعم  رب  نوچ  هک  تسا  یبابـض  هرمـض  رـسپ  رارـض  ربخ  رد  [و 
ار نساحم  هداتـسیا ، اپ  رب  شیوخ  بارحم  رد  وا  و  دوب ، هدـنکفا  ار  دوخ  ياه  هدرپ  بش  هک  مدـید  یلاح  رد  ار  وا  هک  مهاوگ  تفگ :

رود نم  زا  ایند ! يا  ایند ! يا  تفگ ]: یم  و  تسیرگ ،  یم  ینیگهودنا  نوچ  دـیچیپ و  یم  دوخ  هب  هدـیزگ  رام  نوچ  هتفرگ  تسد  هب 
هب ارم  بیرفب ! ارم  زج  زگره ! .يریگ  ياج  نم  لد  رد  وت  هک  دابم  يا ؟ هدش  ما  هتفیـش  ای  يا ؟ هدـمآ  نم  هار  ارف  ییامندوخ - اب  وش -!

و زیچاـن ، تهاـج  تسا و  هاـتوک  تا  یناگدـنز  .تسین  نآ  رد  یتشگزاـب  ما و  هتفگ  قـالط  راـب  هس  ار  وت  نم  تسا ؟ يزاـین  هچ  وـت 
.هاگندمآ رد  یتخس  لزنم و  يرود  هار و  يزارد  كدنا و  هشوت  زا  هآ  زین - درخ - نتشاد  وت  يوزرآ 

یلیبدرا

رد ار  ترـضح  نآ  مدـید  هک  قیقحتب  مهد  یم  یهاوگ  سپ  تفگ  ناـنمؤم  ریما  تـالاح  زا  رارـض  زا  ینعی  وا  زا  هیواـعم  ندیـسرپ  و 
تسدب دوخ  تدابع  بارحم  رد  دوب  هداتـسیا  وا  ار و  دوخ  ياه  هدرپ  بش  دوب  هتـشاذگ  ورف  هک  یتلاح  رد  وا  فوقو  عضاوم  یـضعب 

هیرگ وچمه  درکیم  هیرگ  هدیزگ و  رام  ندوب  مارآ  یب  وچمه  مارآ  یب  دوب  دنیچ و  یم  هودنا  يرایـسب  زا  ار  دوخ  نساحم  دوب  هتفرگ 
یم يدـنموزرآ  نم  يوسب  اـی  ینکیم  ضرع  ار  دوخ  نمب  اـیآ  نم  زا  وـش  رود  اـیند  يا  اـیند  يا  هک  دوـمرف  یم  هدیـسر و  مغ  ندرک 
عاتم وت و  رد  ارم  تسین  یتجاح  چـیه  وا  رم  ریغ  هد  بیرف  نمب  وت  عمط  نیا  تسا  رود  وت  نداد  بیرف  تقو  نمب  دابم  کیدزن  یئاـمن 
ردـق هاـتوک و  تسکدـنا و  تیاـغب  وت  شیع  سپ  وت  رد  تسین  یعوجر  چـیه  قـالط  هس  ار  وت  مداد  قـالط  هک  قیقحتب  وت  تاـبث  یب 

ندمآ دورف  ياج  یگرزب  رفس و  يرود  هار و  يزارد  هشوت و  یمک  زا  هآ  راوخ  وت  دیما  تسکدنا و  وت  گرزب 

یتیآ

.دیـسرپ مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملا ریما  زا  ار  وا  هیواعم  دش ، لخاد  هیواعم  رب  یبابّـضلا  هرمـض  نب  رارـض  نوچ  هک  تسا  هدمآ  ربخ  رد 
هداتسیا دوخ  بارحم  رد  وا  دوب و  هدنکفارب  هدرپ  بش  .مدید  درک  یم  تدابع  هک  ییاج  رد  ار  وا  هک  مهد  یم  تداهش  تفگ : رارض 

: تفگ یم  تسیرگ و  یم  نانیگهودنا  نوچ  دیچیپ و  یم  دوخ  هب  هدیزگ  رام  نوچ  هتفرگ ، تسد  هب  ار  دوخ  نساحم  .دوب 

تاهیه .دابم  کیدزن  تبیرف  ماگنه  يا ؟ هدـش  قاتـشم  نم  هب  اـی  یناـیامن  یم  نم  هب  ار  دوخ  اـیآ  .وش  رود  نم  زا  اـیند ، يا  اـیند ، يا 
تسا و هاـتوک  تیگدـنز  .دـشابن  یتشگزاـب  نآ  رد  رگید  هک  ما  هتفگ  قـالط  هس  ار  وـت  .تسین  يزاـین  وـت  هب  ارم  بیرفب ، ار  يرگید 

.هاگلزنم یتخس  رفس و  يرود  هار و  يزارد  هشوت و  هار  ندوب  كدنا  زا  هآ ، .تسا  ریقح  تیوزرآ 

نایراصنا

رارض ، دیسرپ وا  زا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  اب  هطبار  رد  هیواعم  دش و  دراو  هیواعم  رب  یتقو  تسا  یبابض  هرمض  رـسپ  رارـض  ربخ  زا 
شبارحم رد  وا  ،و  دوب هدنکفا  ورف  ار  دوخ  ياه  هدرپ  بش  هک  یتقو  هب  مدید  فقاوم  زا  یضعب  رد  ار  وا  هک  مهد  یم  تداهـش  : تفگ

یم هیرگ  نیگمغ  ناسنا  دننام  ،و  دیچیپ یم  دوخ  هب  هدیزگ  رام  صخـش  نوچ  هتفرگ و  تسد  هب  ار  شنـساحم  و  هداتـسیا ، تدابع  هب 
 : تفگ یم  درک و 

ریغ ! زگره ، دابم کیدزن  تلاصو  نامز  !؟ يا هدش  مدـنموزرآ  ای  !؟ ینک یم  هضرع  نم  هب  ار  دوخ  ، نیزگ يرود  نم  زا  ، ایند يا  ، ایند يا 
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،و كدـنا تیگرزب  هاتوک ، تیگدـنز.تسین  یتشگ  زاب  ار  نآ  هک  ما  هدرک  هقالط  هس  ار  وت   ، تسین يزاـین  وت  هب  ارم  هک  ، هد بیرف  ارم 
 ! تمایق تمظع  ،و  رفس يرود  ،و  هار يزارد  ،و  داز یمک  زا  هآ   . تسا کچوک  تدارم 

اه حرش 

يدنوار

.هلیبق و بابض  و  اضیا ، دوقحلا  بابضلا : و  هعلط ، لخنلا : بابض  .مسجلا و  فیطللا  هغللا : یف  هرمضلا  .هراضی و  هراض  ردصم  رارضلا 
وا لاقف : .ایلع  یل  فص  هل : لاقف  هیواعم  یلع  هتافو  دعب  لخدف  مالسلا ، هیلع  یلع  باحصا  نم  ناک  يرهفلا  یبابضلا  هرمض  نب  رارض 

یلم ء رجحلا  هغللا  یف  رهفلا  .هتیحل و  تلـضخا  یتح  هیواـعم  یکب  لـصفلا و  کلذـب  ملکتف  .نلعفنل  و هللا  لاـقف : کـلذ ؟ نع  ینیفعت 
.هلـسرا و يا  هرتس : لـیللا  یخرا  .هنم و  نطب  بابـض  و  هناـنک ، نب  رـضتلا  نب  کـلام  نبا  رهف  وه  و  شیرق ، نم  هلیبقوبا  رهف  و  فکلا ،

عجولا نم  رقتـسی  مل  اذا  هشارف : یلع  لملمتی  وه  .زاجم و  انه  هرکذ  و  بایثلا ، نم  جدوهلا  یلع  لبـسا  ام  وه  و  لدـس ، عمج  لودـسلا 
اهلخدی و نم  زوفیس  يا  هزاغم  هیربلا  یمست  امک  ملسی  هلعل  يا  الافت ، هب  یمس  غودلملا ، میلسلا : .راحلا و  دامرلا  یه  هلم و  یلع  هناک 

هناو اهفراخز ، نع  هسفن  بیط  هنا  کلذب  ربخا  زاجم ، انیدلا  عم  باطخلا  اذـه  ینع  کیلا  ایند  ای  مالـسلا  هیلع  هلوق  .هکلهم و  یه  امنا 
قلعتی اذـک  .کیلا و  کتنیز  یعمجا  يا  رمـضم ، لعفب  کیلا  قلعتی  .کیف و  تدـهز  یناف  کیلا ، ینع  کتنیز  يذـخ  يا  .بغری  ال 

تـضرعتا يا  لعفلا  یـضتقی  ماهفتـسالا  و  تضرعت ؟ یبا  لاقف : راـکنالا  لـیبس  یلع  مهفتـسا  مث  .ینع  اـهیرتسا  رمـضم و  لـعفب  ینع 
تـضرعت نولوقی : اضیا و  کلذ  عیمج  نوفذحی  و  اذکب ، تضرعت  و  هب ، هل  تیدصت  يا  اذکب  نالفل  تضرعت  لاقی : و  رـشلل ، یـسفنب 

هللا یلص   ) هللا لوسر  لیلد  ناک  و  الامش ، انیمی و  هریس  یف  ذخا  اذا  لبجلا  یف  لمجلا  ضرعت  لاقی : و  جوعت ، ینعمب  ضرعت  و  مهلاسا ،
ءازوجلا یعمصالا : لاق  یمیقتساف  مساقلاوبا  وه  موجنلل و  ءازوجلا  ضرعت  یموس  اجرادم و  یضرعت  .لوقیف  هتقانب  ودحی  هلآ ) هیلع و 

و ماهفتـسالا ، هزمه  هلیدـع  هلـصتم  هذـه  ما  تفوشت  یلا  ما  .ءامـسلا  یف  همیقتـسمب  تسیل  هضراعم  موجنلا  ضراـعت  بنج و  یلع  رمت 
.کقوش و جیه  اذا  تقوشتف : ینقوش  ینقوشی و  یـشلا ء  ینقاش  لاقی : یـشلا ء ، یلا  سفنلا  عازن  وه  و  قوشلا ، نم  اضیا  فاقلاب  يور 

ایند اـی  مالـسلا : هیلع  لوقی  تنیزت ، هیراـجلا : تفوشت  و  تعلطت ، يا  یـشلا ء  یلا  تفوست  لاـقی  راـظتنالا ، فوـستلا : .دوـجا و  ءاـفلاب 
برقـال يا  کـنیح  ناـحال  هلوق  .هیلا و  اـهتولج  اـهجوز و  یلا  هارملا  تفـش  لاـقی : تفوشتب ، قلعتی  اـنهه  یلا  .یلا و  هوـلجلل  تنیزتا 

، زاجم امهالک  و  دـحاو ، نیتیاورلا  ینعم  .کیف و  یل  هعجر  اثالث ال  کتنیب  دـق  يور  .هتقو و  برق  نآ و  يا  هنیح  ناح  لاقی  کتقو ،
اهیف و  ردـصملا ، یلع  وا  فرظلا  یلع  اثالث  بصن  .تاقیلطت و  ثالث  کـتقلط  هریدـقت : و  هدـعب ، کـیلا  عجرا  ـال  اـکرت  کـتکرت  يا 

، هرمب عقی  ثالثلا ال  تاقیلطتلا  نا  نولوقت  متنا  لاقیف : لاسی  و  حصفا ، حـتفلا  هعجر و  هتارما  یلع  هیل  لاقی  و  اثالث ، یلا  دوعی  ریمـضلا 
هجوتی الف  هراعتـسا ، زاجم و  انهه  مـالکلا  اـنلق : اـهقلط ؟ یتح  اـهجوزت  ناـک  یتم  و  هملکلا ، هذـه  یلع  لاـق  اـمل  کلذـک  تناـک  ولف 

یف هنا  یلع  لدی  اثالث ال  کتقلط  هلوق  نا  یلع  .هتیلخ  يا  هتقلط  ریسالا و  تقلطا  لاقی : .هیلختلا  قالطالا : قبلطتلا و  لصا  و  نالاوسلا ،
کتقلط و  باقع ، کمارح  باسح و  کلالح  یف  نا  تملع  امل  هرم  کتقلط  دارملا  نوکیف  تارم ، ثالث  کتقلط  هاـنعم  نـال  هعفد ،

اذـهف .نیح  یلا  عاتم  هیناف  تنا  هیقاب و  یه  کترـض و  هرخالا  نا  تققحت  امل  هرم  کتقلط  و  یلبق ، ناک  نمب  کلاعفا  تیار  اـمل  هرم 
نم هآ  .لیلقلا و  ریـسیلا : .هلزنملا و  ردـقلا و  رطخلا : و  لاحلا .) نع  یـضم ال  امع  رابخا  وه  و   ) کلذ وحن  اثالث و  کتقلط  هلوق  ینعم 

.افلا واولا  اوبلقف  هوآ  هلصا  عجوت و  وه  امنا  و  هیاکشلا ، دنع  لاقی : اذک 

يردیک
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برطضی و يا  میلسلا : لملمت  لملمتی  .لیللا  مالظ  هدش  نع  هیانک  وه  هروتس و  لبـسا  لسرا و  يا  هلودس : لیللا  یخرا  رارـض  لوق  و 
یمـس و  رارق ، تابث و  یلع  نوکی  الف  راح  دامر  یلع  تیبی  نم  هلزنمب  هناک  دامرل  یه  و  هلملا ، نم  لملمتی  لصا  غیدلا و  ددرت  ددرتی 

(: ینع کیلا  ایند ، ای  : ) مالسلا هیلع  هلوق  .اهکلاس  زوفیس  يا  هزافم  هکلهملا  یمس  امک  ملسیس  هنا  يا  لافتلا  قیرط  یلع  امیلـس  غیدللا 
ضرعت تضرعت .) یبا   ) .اهلمع لمعتف  لاعفالا ، ءامـسا  نم  هنال  کیلاب  ینع  قلمت  و  کبرتغا ، یناف ال  هل  ینیزتت  ینع و ال  يدـعبا  يا 

ننس نع  یب  یلیمت  نا  تدرا  ینعی  تجرعت  یبا  دارا  وا  تیدصت ، يرارتغا  ببـسب  يا  جرعت ، يا  ضرعت  و  هل ، يربنا  يدصت و  يا  هل 
نرظنی و يا  حوطـسلا  نم  نفوشتی  ءاـسنلا  لاـقی  تعلطت ، يا  تفوشت .) یلا  ما   ) .راکنتـسالا داعبتـسالا و  قـیرط  یلع  هلاـق  هماقتـسالا ،

برق يا ال  اهیلع ، ءاعد  کـنیح : ناـح  ـال  قوشلا ، نم  فاـقلاب  يور  و  یلا ، الـسوت  تنیزتا  يا  تنیزت  هیراـجلا  تفوشت  و  نلواـطتی ،
مدـقتب نذوی  قالطلا  لیق  ناف  هراعتـسالا  قیرط  یلع  هیلکلاب  هیقیقحلا  هقرافملا  نع  هرابع  اذـه  اهیف :) هعجر  اثالث ال  کتقلط   ) .کـتقو

.ءاهقفلا و نم  موق  دنع  حاکنلا ، لبق  قالطلا  عقی  دق  هنا  یلع  هیعرشلا ، ماکحالا  بلطی  تاراعتـسالا ال  یف  هراعتـسا و  هذه  انلق  حاکن ،
دنع ثالثلا  تاقیلطتلا  و  فرظلا ، یلع  ابوصنم  نوکیف  تارم ، ثالث  وا  ردـصملا  یلع  هباصتنا  نوکیف  تاقیلطت  ثالث  يا  اـثالث : هلوق 

.اهلیـصافت اهطورـش و  و  قالطلا ، ماکحا  هفرعم  دارا  نم  رخا و  طورـش  عم  تاعفد ، ثالثب  عقی  اـمنا  و  هدـحاو ، هعفد  عقی  ـال  هیماـمالا 
هیاغ یلع  هیف  هافرتسم  هاصقتسم  هعیرشلا ، ماکحالا  رئاس  اهناف و  بذهملا  باتک  بیذهت  وه  و  هعیرشلا ، هعیرشب  موسوملا  انباتکب  هیلعف 

یف هناف  ایندـلا  یلا  اهجوم  ناک  نا  لصفلا و  اذـه  یف  بطخلا  عجوت و  هملک  هوآ : هآ و  .بیترتلا  صیلختلا و  بیذـهتلا و  نم  ماری  اـم 
انهاه و کـنیرا  ـال  نولوقی  هروهـشم  برعلا  مـالک  یف  هقینا  هقیرط  کـلت  و  اـهب ، رارتغـالا  و  اـهل ، ضرعتلا  نع  سفنلل  یهن  هقیقحلا 

.هیف كاراف  انهاه  رضحت  دارملا ال 

مثیم نبا 

.دیسرپ وا  زا  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما هب  عجار  هیواعم ، و  دمآ ، هیواعم  شیپ  هک  یماگنه  تسا  یئابـض  هرمـض  نب  رارـض  ربخ  زا 
، هدرتسگ ار  یکیرات  ياه  هدرپ  بش  هک  یماگنه  مدید ، ار  وا  درک ، یم  تدابع  هک  ییاهاج  یـضعب  رد  هک  مهد  یم  یهاوگ  تفگ :

هدیـسر مغ  نوچمه  و  دیچیپ ، یم  هدیزگرام  دننام  دوخ  رب  هتفرگ و  تسد  يور  ار  شنـساحم  دوب ، هداتـسیا  تدابع  بارحم  رد  وا  و 
: لدـس عمج  لودـس ، .دوب  هنانک  نب  رـضن  نب  کلام  نب  رهق  دالوا  زا  يا  هریت  ءابـض : دومرف : یم  ایند  هرابرد ي )  ) تسیرگ و یم  يا 
زا ایند ! يا  ایند ! يا   ) .دایز مغ  هلو : .هدیزگرام  میلـس : .هودنا  درد و  تدش  زا  ندیچیپ  دوخ  رب  لملمت : .دنزیوآ  هواجک  رب  هک  يزیچ 

تـسین يزاـین  وت  هب  ارم  تاـهیه ! اداـبم ! کـیدزن  ماـگنه  نآ  یتسه ؟ نم  ناـهاوخ  و  یناـیامن ؟ یم  نم  هب  ار  دوخ  اـیآ  .وش  رود  نم 
كدنا وت  شزرا  هاتوک و  وت  یناگدـنز  سپ  تسین ! یتشگزاب  هار  نآ  زا  هک  ما  هدرک  هقالط  هس  ار  وت  نم  بیرفب ! ار  يرگید  صخش 

هیلع  ) ماما باحصا  زا  رارض )  ) درم نیا  هاگلزنم .) یتخس  رفـس و  يرود  هار و  يزارد  و  هشوت ، یمک  زا  هآ  .تسا  زیچان  وت  يوزرآ  و 
وا .نک  فیـصوت  نم  يارب  ار  یلع  تفگ : وا  هب  هیواـعم  دـش ، دراو  هیواـعم  رب  ترـضح  نآ  تداهـش  زا  سپ  هک  یتقو  .دوب  مالـسلا )

ار بلاطم  نیا  رارـض  هک  دوب  نیا  ینکب ، ار  راک  نیا  دـیاب  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ : هیواـعم  .رادـب  فاـعم  راـک  نیا  زا  ارم  تفگ :
ار دوخ  هک  دید  یم  ینز  تروص  هب  ار  ایند  مالسلا ) هیلع   ) یلع .دش  رت  مشچ  کشا  زا  ششیر  هک  تسیرگ  يردق  هب  هیواعم  تفگ ،

.دوب دـنیاشوخان  مالـسلا )) هیلع   ) یلع  ) يو يارب  هک  یلاح  رد  دـسرب  شلاصو  هب  ات  دـنک  یم  هضرع  وا  رب  ار  دوخ  يروط  هتـسارآ و 
تسا يزیچ  هب  قلعتم  ینع  و  وش ، رود  ینعی : تسا  لاعفا  ءامـسا  زا  کیلا : و  تفگ : یم  نینچ  وا ، هب  باطخ  مالـسلا ) هیلع   ) ماما سپ 

ماهفتـسا یتسه ؟ نم  ناهاوخ  و  ینایامن ، یم  نم  هب  ار  دوخ  ایآ  ترابع : رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماما ماهفتـسا  .دراد و  ار  لعف  ياـنعم  هک 
تقو نآ  ینعی : کنیح ! ناحال  .تسا و  نآ  هتـساوخ ي  اب  دوخ  تقفاوم  ندرمـش  رود  ایند و  نتخاس  شزرا  یب  یعون  زین  يراکنا و 
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یم نم  زا  وـت  ار  هچنآ  ینعی  تاـهیه  تراـبع : .ینزب  لوـگ  ارم  وـت  هک  نیا  وـت و  زا  نم  ندروـخ  بیرف  ماـگنه  ینعی  داـبم ! کـیدزن 
ار شعمط  مشچ  ایند  هک  نیا  زا  هیانک  تسا ، هدرک  يرگید  نتفیرف  هب  رما  ار  وا  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هاگنآ  .تسا  رود  رایـسب  یهاوخ 

یتقو شا - هدنبیرف  هب  هک  تسا  نآ  دننام  نخـس  نیا  دبیرفب ، ار  نارگید  دشاب ، نیا  مالـسلا ) هیلع   ) ماما دوصقم  هک  نآ  هن  دربب ، وا  زا 
رـسمه کی  دـننام  هاگنآ  .دـنک  یمن  رثا  نم  رد  وت  بیرف  ینعی  هدـب ، بیرف  ار  يرگید  دـیوگب : تسا - هتفاـی  عـالطا  وا  بیرف  زا  هک 

هس قالط  سپس  .تسا  زاین  یب  وا  زا  هک  دهد  یم  عالطا  وا  هب  و  دزاس ، یم  بطاخم  ار  ایند  تسا ، رازیب  وا  زا  هک  یلاح  رد  یـضاران ،
هلمج نیا  و  تسین ) یتشگرب  هار   ) اهیف هعجر  ال  ترابع : نیا  اب  دهد  رارق  دـیکات  دروم  ار  وا  ییادـج  ات  دـنک  یم  ناونع  ار  وا  هراب ي 

نآ هولج ي  یئابیز و  نامه  هک  نآ  ندوب  شخبنایز  هب  ع   ) ماما هجوت  رطاـخ  هب  ار  اـیند  قـالط  و  تسا - یتیاـضران  تیاـهن  زا  هیاـنک 
شقالط هدوب و  یـضاران  وا  زا  بیاعم  هک  نآ  رطاخ  هب  هک  تسا  هدومرف  هراشا  ییاهبیع  هب  دعب  .تسا و  هداد  رارق  دیکات  دروم  دشاب ،

رد نآ  هاگیاج  شزرا و  یمک  ینعی  شزرا ، یمک  و  ایند ، رد  یگدنز  تدم  ینعی  یناگدنز ، یهاتوک  زا  دـنترابع  اهنآ  .تسا و  هداد 
رفـس رد  هشوت  یمک  زا  - 1 تسا : هدیلان  زیچ  دـنچ  زا  سپـس  .دور  یمن  ایند  زا  هک  ییوزرآ  يزیچان  دـعب ، و  مالـسلا ) هیلع   ) ماما رظن 

.تسا نینچ  دوخ  لامعا  ندرمـش  زیچان  رد  نافراع  شور  و  تسا ، هتـسیاش  لامعا  اوقت و  نامه  هشوت  هک  دـش  نشور  البق  و  هللا ، یلا 
ماجنارس هجیتن و  يرود  لیلد  هب  رفـس ، يرود  .تسین 3 - یهاـنتمان  زا  رتزارد  لـقع  دزن  رد  يزیچ  و  هللا ، یلا  قیرط  هار و  يزارد  - 2

.اربک و تمایق  سپـس  خزرب  ملاع  نآ  زا  دـعب  و  تسا ، گرم  اههاگلزنم  نیتسخن  و  هاـگلزنم ، یتخـس  .نآ 4 - ندوب  یهانتمان  راـک و 
.تسا هدش  تیاور  زین  .تسا  روای  رای و  ادخ 

دیدحلا یبا 

[ ِِّیباَّضلا َهَْرم   ] ِْنب ِراَرِض  ِرَبَخ  ْنِم  َو 

ْدَق ِهِِفقاَوَم َو  ِضَْعب  ِیف  ُُهْتیَأَر  ْدََـقل  ُدَهْـشَأَف  َلاَق  مالـسلا  هیلع  َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَأ  ْنَع  َُهل  ِِهَتلَأْـسَم  َهَیِواَـعُم َو  یَلَع  ِِهلوُخُد  َدـْنِع  ِِّیئاَـبَّضلا  َهَزْمَح 
[ َوُه  ] ِنیِزَْحلا َو َءاَُکب  یِْکبَی  ِمِیلَّسلا َو  َلُْملَمَت  ُلَْملَمَتَی  ِِهتَیِْحل  یَلَع  ٌِضباَق  ِِهباَرِْحم  ِیف  ٌِمئاَق  َوُه  َُهلوُدُس َو  ُْلیَّللا  یَخْرَأ 

[ ِْتفَّوَشَت  ] ََّیلِإ ْمَأ  ِتْضَّرَعَت  ِیب  یِّنَع َأ  ِْکَیلِإ  اَْینُد  اَی  اَْینُد  اَی  ُلوُقَی 

ٌریِـسَی َو ِكُرَطَخ  ٌریِـصَق َو  ِکُْشیَعَف  اَهِیف  َهَعْجَر  ًاثَالَث َال  ُِکتْقَّلَط  ْدَـق  ِکِیف  ِیل  َهَجاَح  يِْریَغ َال  يِّرُغ  َتاَْـهیَه  ِکـُنیِح  َناَـح  َـال  ِْتقَّوَشَت 
 . ِدِرْوَْملا ِمیِظَع  ِرَفَّسلا َو  ِدُْعب  ِقیِرَّطلا َو  ِلوُط  ِداَّزلا َو  ِهَِّلق  ْنِم  ِهآ  ٌریِقَح  ُِکلَمَأ 

للمتلا لملمتلا و  هراعتـسا و  انهاه  وه  لئادس و  لادسأ و  اضیأ  هعمج  یف  زوجی  جدوهلا و  یلع  لدسأ  ام  وه  لیدس و  عمج  لودسلا 
.راحلا دامرلا  یه  هلم و  یلع  هنأک  ضرملا  نم  رارقتسالا  مدع  اضیأ 

 . عوسلملا میلسلا  و 

.فاقلاب تقوشت  يوری  و 

تنک لوقت ال  امک  کتقو  رضح  يأ ال  اهیلع  ءاعد  کنیح  ناح  هلوق ال  و 
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جهن یلع  لییذتلا  یف  یبلحلا  دـمحأ  نب  لیعامـسإ  نب  هللا  دـبع  باتک  نم  انأ  هتلقن  هربخ و  يور  یـشایرلا  نإف  هرمـض  نب  رارـض  امأف 
لاق أ و ایلع  یل  فص  رارـض  ای  هیواعم  هل  لاقف  مالـسلا  هیلع  یلع  هباحـص  نم  رارـض  ناک  هیواـعم و  یلع  رارـض  لـخد  لاـق  هغـالبلا 

نم ملعلا  رجفتی  يدـملا  دـیعب  يوقلا  دـیدش  هللا  و  .هتبثأ )  ام  باوصلا  و  «، ناک و  :» ب ناک (  هنم  فصأ  ام  لاق  کیفعأ  لاق ال  ینیفعت 
هفک و بلقی  هرکفلا  لیوط  هربعلا  ریزغ  سبلملا  ریـصق  لکأملا  نشخ  هرـشابملا  لهـس  هرـشاعملا  نسح  هئاجرأ  نم  همکحلا  هئاـحنأ و 
هبیه ال بحاصل  بحاص  نوکی  ام  دشأ  انل  هبیرقت  عم  نحن  انتکـس و  اذإ  انئدـتبی  انلأس و  اذإ  انبیجی  اندـحأک  انیف  ناک  هسفن و  بطاخی 

 . هفقاوم ضعب  یف  هتیأر  دقل  دهشأ  نیدلا و  لهأ  برقی  نیکاسملا و  بحی  هتمظعل  مالکلا  هئدتبن 

.باتکلا یف  روکذم  مالکلا  مامت  و  ..

کلام نب  ییحی  انثدح  لاق  فسوی  نب  دمحم  نب  هللا  دبع  انثدـح  لاقف  ربخلا  اذـه  باعیتسإلا  باتک  یف  ربلا  دـبع  نب  رمع  وبأ  رکذ  و 
انثدح لاق  دیرد  نب  نسحلا  نب  دمحم  رکب  وبأ  انثدح  رـصمب و  يدادغبلا  هلقم  نب  دمحم  نب  دمحم  نسحلا  وبأ  انثدـح  لاق  دـئاع  نب 

ایلع یل  فص  رارـض  ای  یئادصلا ) .» :» باعیتسالا یف  یبابـضلا (  رارـضل  هیواعم  لاق  لاق  نادمه  نم  لجر  نع  يزامرحلا  نع  یلکعلا 
الدع مکحی  الصف و  لوقی  يوقلا  دیدش  يدملا  دیعب  هللا  ناکف و  هفصو  نم  دب  ذإ ال  امأ  لاق  هنفصتل  لاق  نینمؤملا  ریمأ  ای  ینفعا  لاق 

.باعیتسالا نم  ناک (  هتشحو و  لیللاب و  سنأی  اهترهز و  ایندلا و  نم  شحوتـسی  هیحاون  نم  همکحلا  قطنت  هبناوج و  نم  ملعلا  رجفتی 
هانیتفتسا و اذإ  انئبنی  هانلأس و  اذإ  انبیجی  اندحأک  انیف  ناک  نشخ  ام  ماعطلا  نم  رصق و  ام  سابللا  نم  هبجعی  هرکفلا  لیوط  هربعلا  ریزغ  ( 
هلطاب و ال یف  يوقلا  عمطی  ـال  نیکاـسملا  برقی  نیدـلا و  لـهأ  مظعی  هل  هبیه  هملکن  داـکن  ـال  اـنم  هبرق  اـنایإ و  هبیرقت  عم  هللا  نحن و 

لملمتی هتیحل  یلع  اضباق  هموجن  تراغ  هلودس و  لیللا  یخرأ  دق  هفقاوم و  ضعب  یف  هتیأر  دـقل  دهـشأ  هلدـع و  نم  فیعـضلا  سئیی 
یلإ مأ  تضرعت  یلأ ) .» :» باـعیتسالا یب (  يریغ أ  يرغ  اـیند  اـی  لوـقی  نیزحلا و  ءاـکب  یکبی  و  .غیدـللا )  : میلـسلا میلـسلا (  لـملمت 

هـشحو رفـسلا و  دـعب  دازلا و  هلق  نم  هآ  ریقح  كرطخ  ریـصق و  كرمعف  اهیف  یل  هعجر  اثالث ال  کتنیاب  دـق  تاهیه  تاـهیه  تقوشت 
اهرجح یف  اهدلو  حبذ  نم  نزح  لاق  رارض  ای  هیلع  کنزح  فیکف  کلذک  هللا  ناک و  نسح  ابأ  هللا  محر  لاق  هیواعم و  یکبف  قیرطلا 

. ( . یلاقلا 2:147 یلامأ  یف  اضیأ  وه  باعیتسالا 1107،1108،و  ) 

یناشاک

ماـما نینموملاریما و  لاـح  زا  تسا  یبایـض  هرمـض  نبرارـض  ربخ  زا  هیوعم ) یلا  هلوخد  دـنع  یبایـضلا  هرمـض  نبرارـض  ربـخ  نم  (و 
تلاـح زا  وا  زا  هیواـعم  ندیـسرپ  و  نینموـملاریما ) نـع  هـل  هتلاـسم  و   ) هیواـعم يوـس  هـب  وا  ندـش  لـخاد  دزن  مالـسلا  هـیلع  نـیقتملا 

یف  ) ار فراعم  بابرا  هودق  نآ  مدید  هک  قیقحت  هب  هتیار ) دقل   ) مهد یم  یهاوگ  سپ  تفگ  دهشاف ) لاق   ) مالسلا هیلع  نینموملاریما 
نیا ار و  دوخ  ياه  هدرپ  هلودس )  ) بش دوب  هتشاذگ  ورف  هک  یتلاح  رد  لیلا ) یحرا  دق  و   ) فوقو عضوم  زا  یضعب  رد  هفقاوم ) ضعب 

رد دوب  هداتسیا  هکیتقو  هبارحم ) یف  مئاق  وه  و   ) رات بش  رد  ار  ترـضح  نآ  مدید  ینعی  وا ، یکیرات  تملظ و  تدش  زا  تسا  تیانک 
یم لملمتی )  ) مالآ هودـنا و  يرایـسب  زا  ار  دوخ  نساـحم  نتفرگ  تسد  هب  هتیحل ) یلع  ضباـق   ) عوشخ عوضخ و  هب  تداـبع  بارحم 
هیرگ وچمه  درک  یم  هیرگ  و  نیزحلا ) ءاکب  یکبی  و   ) هدـیزگ رام  ندوب  مارآ  یب  دـننام  میلـسلا ) لملمت   ) مارآ یب  دوب  یم  دـیبنج و 

عوجر وش و  رود  نم و  زا  نک  عوجر  هتبلا  ایند  يا  ینعی  ینع ) کیلا  اـیند  اـی  اـیند  اـی   ) هک دومرف  یم  و  لوقی ) و   ) هدیـسر مغ  ندرک 
یعجرا  ) هک تسا  ریدـقت  نیا  رد  فوذـحم و  لعف  هب  قلعتم  دـنرورجم  راج و  ودره  نیا  شاـب  لوغـشم  دوخ  هب  دوخ و  يوس  هب  نک 
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ضرع نم  هب  ار  دوخ  ییآ و  یم  شیپ  نم  نداد  بیرف  ببـس  هب  ایآ  تضرعت ) یبا   ) .تسا دـیکات  تهج  زا  ءادـن  ریرکت  کیلا ) ینع 
نم هب  دابم  کیدزن  کنیح ) ناح  ال   ) يزیخ یمرب  نم  بلط  هب  ییاـمن و  یم  يدـنموزرآ  نم  يوس  هب  اـی  تقوشت ) یلا  ما   ) ینک یم 
یل هجاـح  ـال   ) رورغم نـالفاغ  زا  ارم  ریغ  هد  بیرف  يریغ ) يرغ   ) نم هب  وـت  عـمط  نیا  تسا  رود  تاـهیه )  ) وـت رورغ  نتفیرف و  تقو 

اب ندرک  باطخ  وچمه  ایند  هب  دندومن  باطخ  نآ  زا  دعب  روما  زا  يرما  چیه  رد  وت  تابث  یب  عاتم  رد  ارم  تسین  یتجاح  چیه  کیف )
تـسین یعوجر  چیه  هک  اهیف ) هعجر  ال   ) قالط هس  ار  وت  مداد  قالط  هک  قیقحت  هب  اثالث ) کتقلط  دـق  : ) هک دومرف  ههورکم و  هجوز 

رب تسین  نذوم  ماقم  نیا  رد  قالط )  ) ظفل هکنادـب  .هراعتـسا  قیرط  رب  هیلکلاب  یقیقح  تقرافم  زا  تسا  تیاـنک  نیا  وت  قـالط  رد  ارم 
نیا رد  تسا و  هیردصم  رب  اثالث )  ) بصن .هیعرش و  ماکحا  تسین  بولطم  تاراعتـسا  رد  هکنآ  هطـساو  هب  ترـضح ، نآ  حاکن  مدقت 
سپ ریـصق ) کشیعف  : ) هک دومرف  بطاخت  قیرط  هب  رگید  تارم ، ثالث  ینعی  ندوب  فرط  رب  ای  تسا  تاقلط  ثالث  هک  تسا  ریدـقت 

زا هآ  دازلا ) هلق  نم  هآ   ) راوخ وت  دـیما  و  ریقح ) کـلما  و   ) تسا كدـنا  وت  گرزب  ردـق  و  ریـسی ) كرطخ  و   ) تسا هاـتوک  وت  شیع 
دورف ياج  یگرزب  و  دروملا ) میظع  و   ) هاگرارق رفس و  يرود  و  رفسلا ) دعب  و   ) هار يزارد  و  قیرطلا ) لوط  و   ) هلا هار  رد  هشوت  یمک 

زا وا  ندرک  یهن  تسا و  سفن  اب  باتع  باطخ و  هقیقحلا  یف  اما  ایند  هب  تسا  هجوتم  هچرگا  لصف  نیا  رد  باطخ  هاگلزنم  ندـمآ و 
.ارس نیا  تذل  هب  وا  رارتغا  مدع  ایند و  تایهتشم 

یلمآ

ینیوزق

هیلع نینموملاریما   ) زا ار  وا  هیواـعم  درک  لاوس  و  هیواـعم )  ) رب دـش  لـخاد  هک  یتقو  هک  تسا  یئابـضلا ) هرمـض  نب  رارـض   ) ریخ زا  و 
وا و  ار ، دوخ  تملظ  ياه  هدرپ  بش  دوب  هدرتسگ  ورف  هک  یتقو  وا  فقاوم  یـضعب  رد  ار  وا  مدید  هک  مهدیم  یهاوگ  تفگ  مالـسلا )

تسیرگیم و  هدیزگ ، رام  صخش  ندیپت  وچمه  دیپت  یم  ار  دوخ  كرابم  شیر  تسد  هب  دوب  هتفرگ  و  دوخ ، بارحم  رد  دوب  هداتـسیا 
یم ضرع  نم  رب  ار  دوخ  ینعی  .يا  هدرک  ضرعت  نم  هب  ایآ  نم ، زا  وش  رود  ایند  يا  ایند  يا  تفگیم : هدیسر و  مغ  صخش  نتسیرگ 

وت و تقو  زگره  دابم  کیدزن  ناهاوخ  ارم  یتسه  نم و  هب  هتشگ  دنموزرآ  ینعی  .يا  هدومن  قیوشت  نم  يوس  هب  ای  بیرف ، يارب  ینک 
هب وت  رد  ارم  یتجاح  تسین  نم ، يارو  يدیـص  يوجب  و  ارم ، ریغ  بیرف  هب  وت  عمط  راک و  نیا  تسا  رود  و  وت ، لـصو  ناـمز  داـسرم 

گرزب هک  وت  ردـق  و  تسا ، هاتوک  وت  یناگدـنز  هچ  نآ ، رد  ارم  تسین  اور  تعجر  رگید  هک  قالط  هس  ار  وت  ما  هداد  قـالط  قیقحت 
عضوم یگرزب  رفس و  يرود  قیرط و  يزارد  زا  هشوت و  یمک  زا  هآ  تسا ، درخ  وت  ياهدارم  وت و  دیما  و  تسا ، كدنا  دنرامـش  یم 

سیل همه  ارهد  دـباکا  یتم  یلا  تلق  ایندـلا و  یلع  تبتع  تسا : هتفگ  ار  ایند  ترـضح  نآ  قالط  هب  هراشا  تیب  لـها  رعاـش  دور و  و 
یلع ینقلط  ثیح  دانع  مهسب  مکتیمر  مارکلا  نباب  معن  تلاقف  یلجنی 

یجیهال

یف هتیار  دقل  دهشاف  لاق : مالسلا ، هیلع  نینموملاریما  نع  هل  هتلاسم  هیواعم و  یلع  هلوخد  دنع  یبابضلا ، هرمـض  نب  رارـض  ربخ  نم  «و 
نیزحلا و ءاکب  یکبی  میلـسلا و  لملمت  لـملمتی  هتیحل ، یلع  ضباـق  هبارحم ، یف  مئاـق  وه  هلودـس و  لـیللا  یخرا  دـق  هفقاوم و  ضعب 
، اثالث کتقلط  دق  کیف ، یل  هجاح  ال  يریغ ! يرغ  تاهیه  کنیح  ناحال  تقوشت ؟ یلا  ما  تضرعت ؟ یبا  ینع ، کیلا  ایند ! ای  : » لوقی
زا ینعی و  دروملا »! میظع  رفسلا و  دعب  قیرطلا و  لوط  دازلا و  هلق  نم  هآ  ریقح ! کلما  ریسی و  كرطخ  ریصق و  کشیعف  اهیف ! هعجرال 
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لاوس ترـضح و  تلحر  زا  دعب  هیواعم ، روضح  رب  وا  ندش  لخاد  دزن  رد  هک  تسا  یبابـض  هرمـض ي  رـسپ  رارـض  ثیدح  هلمج ي 
هیلع نینموملاریما  مدید  قیقحت  هب  هنیآ  ره  هک  مهد  یم  تداهـش  هک  تفگ  مالـسلا ، هیلع  نینموملاریما  لاوحا  زا  وا  زا  هیواعم  ندرک 

ترضح نآ  دوب  ار و  دوخ  یکیرات  ياه  هدرپ  بش  دوب  هتخادنا  ریز  هب  هکنآ  لاح  وا و  ندرازگ  جح  تاقوا  زا  یضعب  رد  ار  مالـسلا 
یم هدیزگ و  رام  ندـیچیپ  دوخ  رب  دـننام  دوخ  رب  دـیچیپ  یم  ار ، شفیرـش  نساحم  دوب  هتفرگ  تسد  هب  دوخ ، زامن  ياج  رد  هداتـسیا 

؟ يا هدش  نم  ضرعتم  ایآ  نم ، بناج  زا  وت  لها  يوس  هب  درگرب  ایند ! يا  ایند ، يا  : » تفگ یم  هودـنا و  نزح و  اب  يا  هیرگ  تسیرگ 
تـسین ارم ، ریغ  هدب  بیرف  نم ! زا  وت  دارم  تسا  رود  رایـسب  هچ  وت ، ندیـسر  ماگنه  دابم  کیدزن  يا ؟ هتـشگ  قاتـشم  نم  يوس  هب  ای 

لایخ و رد  يا  هعفد  لقع و  رد  يا  هعفد  ینعی  هعفد ، هس  رد  مدرک  وت  زا  هقالع  عطق  متفگ و  قالط  هک  قیقحت  هب  وت ! رد  ارم  یجایتحا 
وت یگرزب  تسا و  هاـتوک  وت  یناگدـنز  سپ  نم ! رب  يدـش  دـبوم  مارح  وت  نآ و  رد  نم  يارب  زا  یعوـجر  تسین  سح ، رد  يا  هعفد 

!« لزنم یگرزب  رفس و  يرود  هار و  يزارد  هشوت و  ندوب  كدنا  زا  هآ  تسا ! تسپ  وت  يوزرآ  تسا و  كدنا 

ییوخ

میلس وهف  هتغدل  هیحلا : هتملس )  ) هتملظ راتسا  لسرا  يا  هلودس  لیللا  یخرا  لاقی : رتسلا ، لدسا : لودس و  لادسا و  ج : لدسلا ) : ) هغللا
، کتقو رضح  يا ال  کنیح ) ناحال   ) راحلا دامرلا  یه  هلم و  یلع  هناک  ضرملا  نم  رارقتسالا  مدع  لملمتلا )  ) .دجنملا و یملس - ج :

خلا یلـصی - مئاق  وه  و  هتیار ، لعاف  نع  هیلاح  هلمج  هلودـس ، لیللا  یخرا  دـق  و  بارعـالا : .حاحـص  تنیزت - يا  هیراـجلا  تفوشت ) )
ای هنع ، لاح  خلا ، لملمتی - هل ، ناث  ربخ  ضباق ، وه ، ربخ  هبارحم ، یف  مئاق  یناثلا ، ریمـضلا  وه  هل و  لوالا  لوعفملا  نع  يرخا  هکیلاح 

لاق هرمـض ) نب  رارـض  : ) ینعملا .تنک  ال  لوقت : امک  کتقو  رـضح  يا ال  اهیلع  ءاعد  کنیح ، ناحال  هفرعملا  يدانملا  باب  نم  ایند ،
حرـش نع  هیاورلا  هذـه  لـقنن  .یهتنا و  لاـقملا ، حیـصف  لاـحلا ، نسح  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما باحـصا  صلخ  نم  حـیقنتلا : یف 

نب هللادـبع  انثدـح  لاقف : ربخلا  اذـه  باعیتسالا ، باتک  یف  ربلادـبع  نب  رمعوبا  رکذ  و  لاـق : لـمکا  یفوا و  وهف  ناـث  دنـسب  یلزتعملا 
انثدح .رصمب و  يدادغبلا  هلقم  نب  دمحم  نب  دمحم  نسحلاوبا  انثدح  لاق : دئاع ، نب  کلام  نب  ییحی  انثدح  لاق : فسوی ، نب  دمحم 

: یئابـضلا رارـضل  هیواعم  لاق  لاق : نادمه ، نم  لجر  نع  يزامرحلا ، نع  یلکعلا ، انثدـح  لاق : دـیرد ، نب  نسحلا  نب  دـمحم  رکبوبا 
، يوقلا دیدش  يدملا ، دیعب  هللا  ناکف و  هفصو ، نم  دبال  ذا  اما  لاق : هنفصتل ، لاق : نینموملاریما  ای  ینفعا  لاق : ایلع ، یل  فص  رارـضای 
لیللاب و سنای  و  اهترهز ، ایندلا و  نم  شحوتـسی  هیحاون  نم  همکحلا  قطنت  و  هبناوج ، نم  ملعلا  رجفتی  الدـع ، مکحی  و  الـصف ، لوقی 
و هانلاس ، اذا  انبیجی  اندحاک  انیف  ناک  نشخ ، ام  ماعطلا  نم  و  رصق ، ام  سابللا  نم  هبجعی  هرکفلا ، لیوط  هربعلا ، هزیرغ  ناک  و  اهتشحو ،

عمطی ال  نیکاسملا ، برقی  و  نیدـلا ، لها  مظعی  هل ، هبیه  هملکن  داکن  ال  اـنم ، هبرق  اـنایا و  هیبرقت  عم  هللا  نحن و  و  هانیتفتـسا ، اذا  اـنئبنی 
، هموجن تراغ  و  هلودـس ، لیللا  یخرا  دـق  هقفاوم و  ضعب  یف  هتیار  دـقل  دهـشا  و  هلدـع ، نم  فیعـضلا  سایی  و ال  هلطاـب ، یف  يوقلا 

تاهیه تقوشت ؟ یلا  ما  تضرعت ؟ یبا  يریغ ، يرغ  ایند  ای  لوقی : و  نیزحلا ، ءاکب  یکبی  و  میلسلا ، لملمت  لملمتی  هتیحل ، یلع  اضباق 
یکبف قیرطلا ، هشحو  و  رفـسلا ، دـعب  و  دازلا ، هلق  نم  هآ  ریقح  كرطخ  و  ریـصق ، كرمعف  اهیف ، هعجر  اـثالث ال  کـتنیاب  دـق  تاـهیه ،

نم لوقا : .اهرجح  یف  اهدلو  حبذ  نم  نزح  لاق : رارض ؟ ای  هیلع  کنزح  فیکف  کلذک ، هللا  ناک و  نسحابا ، هللا  محر  لاق : هیواعم و 
هوعد و نم  لئاسولا  یتشب  ماشلا  یلا  مهبلجی  نا  نینموملاریما  باحصا  یلع  هترطیس  هفوکلا و  یلع  هطلـست  دعب  هیواعم  دئاکم  ثبخا 

فـصو نع  مهلاسی  لاجرلاب و  هصاغلا  هتلفح  یف  مهرـضحی  مث  لـئاسولا  نم  کـلذ  ریغ  وا  دـیدهت  وا  هلاـمع  ملظ  نم  بیرهت  وا  هید 
رارض هتلابح  یف  عقو  نمم  .هتسایس و  دییاتل  مهمالک  نم  ذیفتـسیف  هومهتی  سانلا و  هرـضحب  ابیع  هل  اورکذی  یتح  مالـسلا ) هیلع   ) یلع

فصولا اذهب  رارض  هفـصو  دق  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع فیـصوتب  هرماف  هدابعلا  دهزلا و  لها  نم  یلع و  صاوخ  نم  ناک  هرمـض و  نب 
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: هیلع هللا  ناوضر  هرکذ  ام  ضعب  یلاریـشن  و  هل ، اـظعاو  احـصان و  هیواـعم و  یلع  کلذـب  اـضرعم  یتش ، حاون  نم  هروطخلا  یف  غلاـبلا 
و هیـسدقلا ، یلاعملا  یلا  رظان  همهلا  یلاع  يا  يدـملا ) دـیعب  ناک   ) هناـب مالـسلا ) هیلع   ) یلعل هفیـصوت  هیلع  هللا  ناوضر  رارـض  حـتتفا 

هملع  ) مجنلا هروس  یف  یلاعت  هلوق  یلا  هراشا  هناک  و  هیتوکلملا ، هاـیاون  و  هیونعملا ، هاوق  هدـش  عم  هیداـملا  هسیـسخلا  ءاوهـالل  كراـت 
، حیرـصلا قحلا  وه  امب  قطنی  يا  الـصف ) لوقی : ( ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا یلا  یحولا  لماح  لیئربج  فصو  وه  و  يوقلا ) دیدش 

لدـعلاب مکحی  ناک  و  لزهلاب ) وه  ام  لصف و  لوقل  هنا   ) قراطلا هروس  یف  یلاعت  هلوق  یلا  هراشا  هناک  حیحـصلا و  یحولا  نم  اذوخام 
بلطی اهنع ، رفنتم  ایندـلا  یف  دـهاز  هیحان ، لک  نم  همکحلل  مخـضرحب  ـالمع و  ـالوق و  ملعلل  راـخذ  عبنم  لـطاب ، روج و  هطلاـخی  ـال 
رهاظلا هفصو  یف  عرـش  مث  .هینادجولا  هیلقعلا و  هیونعملا  هتافـص  هذه  هتـشحو ، لیللا و  یلا  يوا  یف  ایندلا  لها  نع  لازعنالا  هولخلا و 

مث .رومـالا  حالـصا  یف  ـالیوط  رکتفی  و  ءارقفلا ، ءافعـضلا و  یلع  همحرت  نم  هللا و  فوخ  نم  هزیزغلا  عومدـلا  لیـسی  یکبی و  لاـقف :
نـشخلا ماعطلا  ریـصقلا و  سابللا  هبجعی  یتح  نیکاسملا  ءارقفلا و  شیع  شیعی  لاقف : هلکام  هسابل و  هیز و  یف  مالـسلا ) هیلع   ) هفـصو

مث انبولق ، یف  هیونعم  هبیه  هل  نکل  و  انیتفی ، انلئاسم و  بیجی  اندحاک  انیف  ناک  لب  هسایرلل ، هراما  هراثم و  ازایتما و ال  هسفنل  ظحالی  مل 
: لوصفلا هذه  یف  یعامتجالا  لدعلل  هتیاعر  سانلا و  مومع  عم  هتلماعم  نیبی 

.هلها نیدلل و  الا  هدنع  همرح  الف  نیدلا  لها  مظعی  - 1

.نیرثملا ءاینغالا و  هجربز  یلا  تفتلی  نیکاسملا و ال  برقی  - 2

.کلذ یف  مهل  عمط  لب ال  مهضارغال ، هنولیمتسیف  هورثلا  هوقلا و  لهال  هیف  ذوفن  ال  - 3

نایب یف  کلذ  دـعب  عرـش  مث  .هورث  هاج و  لام و  اذ  ایوق  همـصخ  ناک  نا  هقحب و  هل  هذـخا  هلدـع و  نم  فیعـضلا  ءاجر  عطقی  ـال  - 4
یمعالا یـساقلا  بلقلا  ءامـصلا و  هرخـصلا  هذـه  یف  رثا  یتح  هیلع  دـیزم  اـمب ال  هیواـعمل  هروص  ایندـلا و  یف  هدـهز  هللا و  نع  هفوخ 

یف تذـفن  اذا  هربالا  ملا  نم  یبصلا  یکبی  امک  ناـک  لـب  قحلل ، ناـعذا  هللا و  نم  فوخ  نع  نکی  مل  هیواـعم  ءاـکب  نا  نظا  .یکبف و 
وهف هدبک  هبلق و  یلع  مهسلا  نم  عقوا  نوکت  مالسلا ) هیلع   ) یلع هلیضف  یف  دهاجملا  لطبلا  اذه  هیلا  اهاقلا  هلمج  لک  نا  ثیح  همسج 

هذفانلا هیلوطبلا  تابرـضلا  هذـه  هاجت  همواقملا  یلع  ردـقی  مل  ءاجوعلا ، هسایـسل  قیثولا  نکرلا  ناک  يذـلا  هملحت  هدـلجت و  لامک  عم 
هذـه ملا  ملحتف  ینیفعت ، وا  هلوـقب  انمـض  دـهعلا  هنم  ذـخا  اـمل  لـئاقلا  تاکـسا  یلع  يرتـجی  مل  اـباوج و  رحی  ملف  یـساقلا ، هبلق  یلع 
هناسل فیـسب  هدهاجی  يذلا  لطبلا  اذه  هدهاشم  نم  هلخد  يذـلا  مغلا  ملالا و  نم  یکبی  عرـش  هربص و  دـفن  یتح  تاعباتتملا  تایمرلا 

هیلع  ) یلعل هبح  رادقم  نع  همالک  رخآ  یف  لطبلا  اذـه  هربخا  مث  هوطـسلا ، کلملا و  ریرـس  یلع  اکتم  هسفن  يری  وه  و  هراد ، رقع  یف 
هیلع  ) یلعل هبحب  حیرصت  اذه  اهرجح ، یف  اهدلو  حبذ  ما  نزحک  مالسلا ) هیلع   ) یلع یلع  ینزخ  ناب  هباجا  ثیح  هل  هضغب  و  مالـسلا )
نتم همجرتلا : هرکم ؟ هدیکب و  هعم و  هیواعم  هفلاخمب  الا  مالسلا ) هیلع   ) یلع لتق  له  و  هل ، هضغبل  حیولت  هیلع و  دیزم  امب ال  مالـسلا )

فصو نم  يارب  ار  یلع  رارض  يا  تفگ : یبابض  رارـض  هب  هیواعم  دوش : یم  همجرت  یلزتعم  حرـش  رد  هجردنم  تیاور  هب  ربخ  لماک 
هب میوگیم : مراچان  نوچ  تفگ : خساپ  رد  ینک ، فصو  ار  وا  دیاب  هتبلا  تفگ : راد ، فاعم  ارم  نینموملاریما  ای  تفگ : خساپ  رد  نک ،
یم ورف  شیوس  همه  زا  شناد  درک ، یم  تموکح  يرگدادب  تفگیم ، نخـس  عطاق  حیرـص و  دوب ، يوقلادیدش  دوب ، تمهالاو  ادخ ،

، ناوارف شکـشا  تشاد ، سنا  ساره  رپ  بش  هب  دوـب ، نازیرگ  شینافوکـش  اـیند و  زا  دوـب ، اـیوگ  تمکح  شنوـماریپ  رد  تـخیر و 
دوب ام  زا  یکی  نوچ  ام  عمج  نایم  رد  ار ، راومهان  كاروخ  تشاد و  یم  شوخ  ار  هناشیورد  هاتوک  هماج  دوب ، ینـالوط  شا  هشیدـنا 
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رایـسب دوخ  هب  ار  اـم  هکنیا  اـب  ادـخ  هب  درک  یم  هاـگآ  ار  اـم  میتـساوخ  یم  يوتف  وا  زا  نوچ  و  داد ، یم  باوـج  میتـشاد  یـشسرپ  ره 
تشاد و یم  گرزب  ار  نید  لها  میتشادن ، ار  وا  اب  نخـس  تئرج  وا  هیهلا  تبیه  زا  هک  اسب  میدوب ، نیـشنمه  وا  اب  درک و  یم  کیدزن 

يرگداد زا  ییاونیب  چیه  و  دهاوخب ، وا  زا  دوخ  دوس  هب  یقحان  هک  تشادن  عمط  يدنمورین  چیه  درک ، یم  کیدزن  دوخب  ار  نیکاسم 
دوخ یکیرات  ياه  هدرپ  و  هتـشذگ ، همین  زا  بش  هک  یلاح  رد  مدید  ار  يو  شفقاوم  زا  یکی  رد  هک  مهاوگ  دوخ  نم  .دوبن  دیمون  وا 
بات چیپ و  دوخ  رب  هدیزگرام  نوچ  تشاد و  شیر  رب  تسد  دـندوب ، هدـش  ورف  برغم  هاچ  رد  شنارتخا  و  دوب ، هدرتسگ  ناهج  رب  ار 

نم يارب  يرادـیم ؟ هضرع  نمب  ار  دوخ  هدـب ، بیرف  ار  يرگید  اـیند  يا  تفگیم : تسیرگیم و  يا  هدز  تبیـصم  دـننام  هب  دروخیم و 
تردـق و  تسا ، هاـتوک  ترمع  درادـن ، عوجر  هک  مدرک  هقـالط  هس  ار  وت  نم  تاـهیه ، تاـهیه  ینک !؟ یم  همـشرک  یئاـمن و  روـیز 

ادخب دانک ، تمحر  ار  نسحلاوبا  ادخ  تفگ : تسیرگ و  هیواعم  .رطخرپ  هار  و  رفس ، يرود  و  مک ، هشوت ي  زا  سوسفا  هآ و  كدنا ،
.دنشاب هدیرب  رس  شنماد  رد  ار  شدنزرف  هک  يردام  هودنا  نوچ  تفگ : تسنوچ ؟ يو  رب  وت  هودنا  رارض  يا  دوب  نینچمه 

دوب مان  ارو  هرمض  نب  رارض  *** دوب ماگمه  رای  یکی  ار  یلع 

روپ گنرین  برح  نب  هاگردب  روزب *** شدناشک  خرچ و  دیخرچب 

دعتسم لی و  دمآرب ، خساپب  *** دجب ار  یلع  فصو  تساوخ  وا  زا 

شمدیجنس یهاگتسیا و  کیب   *** شمدید دوخ  هک  مهاوگ  اتفگب 

نوکس توکس و  رد  ناهج  رسارس  نوگلین *** هدرپ  دص  هدنکفا  بش 

شیرب شکاپ  تسا  قح  يوس  رظن  *** شیوخ بارحمب  اپ  رس  رب  یلع 

هدز شراسگمغ  خر  شکشرس   *** هدز شرام  هک  مطالت  رد  نانچ 

رورش يا  نمب  ار  دوخ  هضرع  نکم   *** رودب نم  زا  تفگ  یمه  ایندب 

ورگ ردنا  تزور  نینچ  دیاین  *** ورب یشورف  یم  نمب  همشرک 

بیصن ین  تجاح و  وت  مهاوخن ز   *** بیرف ار  يرگید  نم  يرودب ز 

رسب تیارب  یعوجر  مرادن  *** رگید راب و  هس  مداد  وت  قالط 

نوگنرس کچوک و  وزرآ  ار  وت   *** نوبز تردق  هاتوک و  وت  شیع  هک 

ارم مخ  رپ  لوط و  رپ  هار  نیز  و  *** ارم مک  هشوت  نیز  سوسفا  دص 

میظع سب  قح  هاگردب  مدورو  میب *** سرت و  رپ  تسا و  زارد  سب  رفس 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 1679 

http://www.ghaemiyeh.com


يرتشوش

نب رارض  لخد  لاق : اذکه  يدوعـسملا ) جورم   ) هاور لوقا : ایندلا ) …  نع  هضارعا  و  مالـسلا ) هیلع  ) هدهز یف  رـشع - عبارلا  لصفلا  )
: لاقف کلذ ، نم  دبال  لاق : ینفعا ! لاق : .ایلع  یل  فص  هل  لاقف  ادفا ، هیواعم و  یلع  مالـسلا -) هیلع   ) یلع صاوخ  نم  ناک  و  هرمض -

قطنت هبناوج و  نم  ملعلا  رجفتی  الدع ، مکحی  الـصف و  لوقی  يوقلا  دـیدش  يدـملا  دـیعب  هللا  ناک و  هناف  کلذ ، نم  دـبال  ناک  اذا  اما 
هللا انک و  و  هانلاس ، اذا  انیطعی  هانوعد و  اذا  انبیجی  هللا  ناک و  و  رـصق ، ام  سابللا  نم  نشخ و  ام  ماعطلا  نم  هبجعی  هیحاون ، نم  همکحلا 

محری و  نیدلا ، لها  مظعی  موظنملا ، ولوللاک  رغث  نع  مسبی  انسوفن ، یف  همظعل  هئدتبن  و ال  هل ، هبیه  هملکن  انم ال  هبرق  انل و  هبیرقت  یلع 
اهترهز و ایندلا و  نم  شحوتسی  نافهللا ، رـصنی  نایرعلا و  وسکی  هبرتم ، اذ  انیکـسم  وا  هبرقم  اذ  امیتی  هبغـسملا  یف  معطی  نیکاسملا و 

میلسلا لملمت  لملمتی  هتیحل  یلع  ضباق  هبارحم  یف  وه  هموجن و  تراغ  هلودس و  لیللا  یخرا  دق  هب و  یناک  و  هتملظ ، لیللاب و  سنای 
اثالث کتنبا  دـق  کنیح  ناح  ال  تاهیه ! تاـهیه  تقوشت ؟ یلا  ما  تضرعت  یلا  يریغ ، يرغ  اـیند  اـی  لوقی : نیزحلا و  ءاـکب  یکبی  و 

كرطخ ریقح و  ایندلا ) …  نع  هضارعا  و  مالسلا ) هیلع  ) هدهز یف  رشع - عبارلا  لصفلا   ) کشیع ریـصق و  كرمع  کیف ، یل  هعجرال 
؟ هیلع کنزح  فیک  لاق  لاق : نا  یلا  .همالک  نم  ائیـش  یندز  هیواعم : هل  لاـقف  .قیرطلا  هشحو  رفـسلا و  دـعب  دازلا و  هلق  نم  هآ  ریـسی ،

ناف هتیاور - یف  و  هصئاصخ - )  ) یف فنـصملا  هاور  و  اهنزح ! نکـسی  اهتربع و ال  اقرت  امف  اهردص ، یلع  اهدـلو  حـبذ  نم  نزح  لاق :
یف ینغلا  عمطی  نیکاسملا و ال  بحی  نیدلا و  لها  مظعی  باطخلا ، لصف  همکحلا و  نعف  قطن  نا  و  لایتخا ، رـشا و ال  ریغ  نعف  مسبت 
هیلع کنزح  فیکف  یلع ، ناک  اذـکه  لوقی : و  اهکلمی ! ام  هیواعم  عومد  تکوف  لاق - نا  یلا  هقح - نم  فیعـضلا  سیوی  هلطاـب و ال 
یف هیوباب  نبا  هاور  .اهترارح و  نکـست  اهتعمد و ال  یقرت  الف  اـهرجح  یف  اهدـحاو  حـبذ  نم  نزح  هللا  هیلع و  ینزح  لاـق : رارـض ؟ اـی 
هفص لب  ال ، لاق : ینیفعت ؟ وا  لاق : ایلع ! یل  فص  لاقف : هیواعم  یلع  یلشهنلا  هرمض  نب  رارض  لخد  لاق : غبـصالا  نع  ادنـسم  هیلاما ) )
هنع انبجحی  باب و ال  اننود  هل  قلغی  ال  هانرز ، اذا  انبرقی  هانلاس و  اذا  انبیجی  هانیتا و  اذا  انب  ادبی  اندحاک ، انیف  هللا  ناک و  رارض : لاقف  یل ،

: هیواعم لاقف  .موظنملا  ولوللا  لثم  نعف  مسبت  اذاف  هتمظعل ، هودـتبن  هتبیهل و ال  هملکن  انم ال  هبرق  انل و  هبیرقت  عم  هللا  نحن و  و  بجاـح ،
هتجهمب و هللا  دوجی  راهنلا ، فارطا  لیللا و  ءانآ  هللا  باتک  ولتی  داقرلا ، لیلق  داهـسلا ، لیوط  هللا  ناک و  رارـض : لاـقف  هتفـص ، یف  یندز 
، هبارحم یف  لثم  ذا  هتیار  ول  و  ئافحلا ، نشختسی  ءاکتالا و ال  نیلتسی  و ال  رودبلا ، انع  رخدی  روتـسلا و ال  هل  قلغت  ال  هتربعب ، هیلا  ءوبی 

یلع ضباق  وه  هموجن و  تراغ  و  ایندلا ) …  نع  هضارعا  و  مالسلا ) هیلع  ) هدهز یف  رـشع - عبارلا  لصفلا  ، ) هلودس لیللا  یخرا  دق  و 
هیواعم و یکبف  لاق :- نا  یلا  تقوشت - یلا  ما  تضرعت  یبا  ایند  ای  لوقی : وه  نیزحلا و  ءاـکب  یکبی  میلـسلا و  لـملمت  لـملمتی  هتیحل 

يزامرحلا نع  مالـسلا ) هیلع   ) هلاح نع  باعیتسالا )  ) يور و  نسحلاابا ! هللا  محر  یلع ، ناک  هللا  کلذـک و  رارـض ، ای  کبـسح  لاـق :
يدـملا دـیعب  هللا  ناکف و  هفـصو  نم  دـبال  ذا  اما  لاق : هنفـصتل ! لاق : ینفعا ، لاق : .ایلع  یل  فص  یئادـصلا : رارـضل  هیواعم  لاق  لاـق :

اهترهز و ایندلا و  نم  شحوتـسی  و  هیحاون ، نم  همکحلا  قطنت  هبناوج و  نم  ملعلا  رجفتی  الدع ، مکحی  الـضف و  لوقی  يوقلا ، دـیدش 
اندـحاک انیف  ناک  نشخ ، ام  ماعطلا  نم  رـصق و  ام  ساـبللا  نم  هبجعی  هرکفلا ، لـیوط  هربعلا  ریزغ  ناـک  و  هتـشحو ، لـیللاب و  سناتـسی 

برقی نیدـلا و  لـها  مطعی  هل ، هبیه  هملکن  داـکن  ـال  اـنم  هبرق  اـنایا و  هبیرقت  عـم  هللا  نحن و  هانابنتـسا و  اذا  اـنئبنی  هاـنلاس و  اذا  اـنبیجی 
هتلدس و لیللا  یخرا  دق  هفقاوم و  ضعب  یف  هتیار  دقل  دهـشا  و  هلدـع ، نم  فیعـضلا  سایی  هلطاب و ال  یف  يوقلا  عمطی  ال  نیکاسملا ،

یلا ما  تضرعت  یلا  يریغ ، يرغ  اـیند  اـی  .لوـقی  نیزحلا و  ءاـکب  یکبی  میلـسلا و  لـملمت  لـملمتی  هتیحل  یلع  اـضباق  هموـجن  تراـغ 
هـشحو رفـسلا و  دـعب  دازلا و  هلق  نم  هآ ، ریقح ، كرطخ  ریـصق و  كرمعف  اهیف ، هعجرال  اثالث  کتنیاب  دـق  تاهیه ! تاـهیه  تقوشت ،

وه امدلو و  حبذ  نم  نزح  لاق : رارـض ؟ ای  هیلع  کنزح  فیکف  کلذـک  هللا  ناک و  نسحلاابا ، هللا  محر  لاق : هیواعم و  یکبف  قیرطلا ،
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لخد لاق : جهنلا ، یلع  لییذتلا  یف  یبلحلا  لیعامسا  نب  هللادبع  باتک  نم  هتلقن  یـشایرلا و  هاور  دیدحلا : یبا  نبا  لاق  .اهرجح و  یف 
(- مالسلا هیلع   ) یلع هباحص  نم  ایندلا ) …  نع  هضارعا  و  مالسلا ) هیلع  ) هدهز یف  رـشع - عبارلا  لصفلا   ) ناک و  هیواعم - یلع  رارض 
نم ملعلا  رجفتی  يدـملا ، دـیعب  يوقلا  دـیدش  هللا  ناک و  هل ، فصا  ام  لاق : ال ، لاق : ینیفعت ؟ وا  لاق : ایلع ! یل  فص  هیواـعم : هل  لاـقف 

هفک و بلقی  هرکفلا ، لیوط  هربعلا  ریزغ  سبلملا ، ریصق  لکاملا  نشخ  هرشابملا ، لهس  هرـشاعملا  نسح  هئاجرا ، نم  همکحلا  هئاحنا و 
ال هبیه ، بحاصل  بحاص  نوکی  ام  دشا  انل  هبیرقت  عم  نحن  و  انتکس ، اذا  انیدتبی  انلاس و  اذا  انبیجی  اندحاک ، انیف  ناک  و  هسفن ، بطاخی 
اذکه و لاق  و  اهکلمی ، ام  هیواعم  عومد  تکوف   ) تایاورلا کلت  یف  لوقا : و  باعیتسالا .)  ) نع هلقن  مث  خلا .- هتمظعل - مالکلا  هیدتبن 

انلزن اننا  ول  و  : ) مهیف یلاعت  لاق  نمم  ناک  يرمعل  هنا  عم  هیواـعم ، یف  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما هقیقح  ترثا  نسلحلاوبا ) ناـک  هللا 
هلثمف خلا - هیلع - ) کنزح  فیک   ) هل هلوق  اما  و  اونمویل .) اوناکام  البق  یـش ء  لک  مهیلع  انرـشح  یتوملا و  مهملک  هکئالملا و  مهیلا 

یلا وکشا  یسوم و  یلع  یسوم  ما  دجوک  لاق : نسحلا ؟ یبا  کلیلخ  یلع  كدجو  فیک  هیواعم : هل  لاق  جورملا :)  ) یفف لیفطلاوبا ،
دیدحلا یبا  نبا   ) یف امک  هرمض ) نب  : ) باوصلا و  هیرصملا )  ) یف اذکه  هزمح ) نب  رارض  ربخ  نم  و  : ) فنـصملا لوق  .ریـصقتلا و  هللا 

نکل و  هریغ ، و  دــیدحلا ) یبا  نـبا   ) یف اـمک  یبایــضلا ) : ) باوـصلا و  هیرــصملا )  ) یف اذــکه  یئابــضلا ) ( ) هـیطخلا مـثیم و  نـبا  و 
( یلشهنل  ) لاق یلامالا )  ) نا تفرع  دق  و  یبابـضلا ،)  ) هنع اضیا  دیدحلا  یبا  نبا  لقن  نا  تدجو و  امک  یئادصل )  ) هلعج باعیتسالا ) )

نم ءادـص  میمت و  نم  لـشهن  و  هموـلعم ، ریغ  هقیقحلا  و  ایندـلا ) …  نع  هضارعا  و  مالـسلا ) هیلع  ) هدـهز یف  رـشع - عـبارلا  لـصفلا  )
( هنانک نب  رـضنلا  نب  کلام  نب  رهف  نم  نطب  بابـضل   ) مث لوق  اما  .رـسکلاب و  اهـضعب  حتفلاب و  اهـضعب  لئابق  هدع  بابـض  جـحذم و 

لاقی نا  باوصلا : امنا  و  دـیعبلا ، سنجلاب  فیرعتلاک  رهف ) نم  نطب   ) هلوق نا  عم  دـهاش ، البف  شیرق  بابـض  نم  اذـه  نا  یلع  لادـلا 
( مالـسلا هیلع   ) نینموملاریما نع  هل  هتلاسم  هیواـعم و  یلع  هلوخد  دـنع   ) .شیرق نم  هنوک  یلع  لـیلد  لاـق  ول  يول  نب  رماـع  نم  نطب 

ضعب یف  هتیار  دـقل  دهـشاف  (. ) مثیم نبا  دـیدحلا و  یبا  نبا   ) یف اـمک  لاـق ) : ) باوصلا و  هیرـصملا )  ) یف اذـکه  لاـق ) و   ) هل هفـصوب 
نع هبارحم ) یف  مئاق  وه  و   ) .همالظ هدش  نع  هیانک  هلودس  لیللا  ءاخرا  و  هراتـسا ، يا : هلودس ) لیلل   ) لسرا يا : یخرا ) دـق  هفقاوم و 

ناضمر و تلاقف : ناضمر  رهش  یف  هتالص  نع  مالسلا ) هیلع   ) یلع هیرس  دیعـس  ما  تلاس  هریغملا : نب  نامیلـس  ما  تلاق  يربکعلا  هنابا 
ءانآ تناق  وه  نما  : ) یلاعت هلوق  لزن  لاق : هنا  لـجر  هعمـس  سنا  نع  هیوباـب ) نبا  یلاـما   ) یف .هلک و  لـیللا  ییحی  ناـک  ئاوس ، لاوش 

دهـشاف هتدابع ، یلا  رظنال  مالـسلا ) هیلع   ) هتیتاف لاق : مالـسلا .) هیلع   ) یلع یف  هبر ) همحر  وجری  هرخالا و  رذحی  امئاق  ادـجاس و  لیللا 
هباحـصاب یلـصی  هتدـجوف  برغملا  ایندـلا ) …  نع  هضارعا  و  مالـسلا ) هیلع  ) هدـهز یف  رـشع - عـبارلا  لـصفلا   ) تقو هتیتا  دـقل  هللااـب 

ارقی یلـصی و  لیللا  لوط  هتدجوف  هعم  تلخدـف  هلزنم ، لخد  غرف  املف  ئاشعلا ، یلا  ماق  نا  یلا  بیقعتلا  یف  سلج  غرف  املف  برغملا ،
تعلط نا  یلا  بیقعتلا  یف  سلج  مث  رجفلا ، هالص  سانلاب  یلـص  دجـسملا و  یلا  جرخ  هئوضو و  ددج  مث  رجفلا ، علط  نا  یلا  نآرقلا 

سانلا هدصق  مث  سمشلا ،

مث رهظلا ، هباحـصاب  یلـص  مث  هئوضو  رهظلا  هالـصل  ددـجف  ماق ، نا  یلا  نارخآ ، مصتخا  اماق و  اغرف  اذاف  نالجر  هیلا  مصتخی  لـعجف 
تباغ نا  یلا  مهیتفی  مهنیب و  یـضقی  نارخآ  دـعقی  نالجر و  موقی  لعجف  سانلا  هاتا  مث  رـصعلا ، مهب  یلـص  نا  یلا  بیقعتلا  یف  دـعق 

: يا هلم ، یلع  هناک  رقتـسی  ام  يا : لملمتی ) هتیحل  یلع  ضباق   ) .هیف هیالا  هذـه  تلزن  دـقل  هللااـب  دهـشا  لوقا : اـنا  تجرخف و  سمـشلا ،
یلاما  ) يور نیزحلا .) ءاکب  یکبی  و   ) همالسلاب هل  الوفت  میلسلا  هل  اولاق  هیح ، هتغدل  نم  يا : میلـسلا ) لملمت  ، ) رانلا اهیف  تدقوا  هرفح 

هعیب ردـب و  لها  لامعا  انرکاذـتف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا دجـسم  یف  اـسولج  اـنک  لاـق : ریبزلا  نب  هورع  نع  ادنـسم  هیوباـب ) نبا 
یبا نب  یلع  لاق : لق ، اولاقف : هدابعلا  یف  اداهتجا  مهدـشا  اعرو و  مهرثکا  الام و  موقلا  لقاب  مکربخا  ـالا  ءادردـلاوبا : لاـقف  ناوضرلا ،
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دقل رمیوع  ای  هل : لاقف  راصنالا  نم  لـجر  هل  بدـتنا  مث  ههجوب ، هنع  ضرعا  ـالا  دـحا  سلجملا  یف  ناـک  اـمف  مالـسلا ،) هیلع   ) بلاـط
هیلع ) ایلع تدهـش  اوار ، ام  مکنم  موق  لک  لقیل  تیار و  اـم  لـئاق  ینا  لاـقف : اـهب ! تیتا  ذـنم  دـحا  اـهیلع  کـقفاو  اـم  هملکب  تملکت 

انا اذاف  هلزنمب ، قحل  تلقف : هتدقتفاف  لخنلا ، تالیغمب  رتتسا  هیلی و  امم  یفتخا  هیلاوم و  نع  لزتعا  دق  راجنلا و  ینب  طاحیوشب  مالسلا )
( مالسلا هیلع  ) هدهز یف  رشع - عبارلا  لصفلا   ) اهتلباقم یف  ینع  تملح  هقبوم  نم  مک  یهلا  : ) لوقی وه  یجش و  همغن  نیزح و  توصب 

یف مظع  يرمع و  کنایصع  یف  لاط  نا  یهلا ، کمرکب ؟ اهفشک  نع  تمرکت  هریرج  نم  مک  و  کتمعنب ؟ ایندلا ) …  نع  هضارعا  و 
هللا یجان  امم  ناکف  يوکشلا ، ثبلا و  ءاعدلا و  یلا  عزف  مث  کناوضر .) ریغ  جارب  انا  کنارفغ و ال  ریغ  لموم  انا  امف  یبنذ  فحـصلا 

فحـصلا یف  تارق  نا  هآ  یتـیلب ! یلع  مظعتف  كذـخا  نم  میظعلا  رکذا  مث  یتـئیطخ ، یلع  نوهتف  كوفع  یف  رکفا  یهلا   ) لاـق نا  هب 
، ئادنلاب هیف  نذا  اذا  الملا  همحری  هتلیبق ، هعفنت  هتریـشع و ال  هیجنت  ذوخام ال  نم  هلایف  هوذخ ، لوقتف  اهیـصحم  تنا  اهیـسان و  انا  هئیس 
، اسح هل  عمـسا  ملف  ءاکبلا  یف  معنا  مث  یظل .) تابهلم  نم  هرمغ  نم  هآ  يوشلل ، هعازن  ران  نم  هآ  یلکلا ، دابکالا و  جـضنت  راـن  نم  هآ 

هیلا انا  اـنا هللا و  : ) تلقف كرحتی ، ملف  هتکرحف  هاـقلملا  هبـشخلاک  وه  اذاـف  هتیتاـف  رجفلا ، هالـصل  هظقوا  رهـسلا  لوطل  مونلا  هبلغ  تلقف :
ای هللا  یه و  تلاقف : اهتربخاف  هناش  نم  ناـک  اـم  مالـس : اـهیلع  همطاـف  تلاـقف  هاـعنا ، ارداـبم  هلزنم  تیتاـف  یلع ! هللا  تاـم و  نوعجار )
اذا كاحضلا  وه  الیل  بارحملا  یف  ءاکبلا  وه  مالسلا :) هیلع   ) هیف ضراف  نبال  .ربخلا و  هللا - هیـشخ  نم  هذخات  یتلا  هیـشغلا  ءادردلاابا 

كاذ راص  ال  يا : کنیح ) ناح  تقوشت ال  یلا  ما  تضرعت  یبا  ینع   ) کـسما يا : کـیلا ) اـیند  اـی  اـیند  اـی  لوقی  و   ) بارـضلا دتـشا 
ناک مالـسلا ) هیلع   ) هنا يوری  بقانملا :)  ) یف اهنیح  ناح  تناح و ال  ام  رهدـلا  نم  هعاسل  لیمج  نع  يولـس  نا  و  هنیثب : تلاق  .تقولا 
نع کینغا  ینتجوزت  نا  بلاط  یبا  نبا  ای  تلاقف : ءاسنلا  لمجا  نم  هارما  هیلع  تمجهف  هاحـسم ، هدـی  یف  كدـف و  ناطیح  ضعب  یف 

 … ( ایندلا نع  هضارعا  و  مالسلا ) هیلع  ) هدهز یف  رـشع - عبارلا  لصفلا   ) کل نوکی  و  ضرالا ، نئازخ  یلع  کلدا  و  هاحـسملا ، هذه 
یلع لبقا  و  یناش ، نم  تسلف  يریغ  اجوز  یبلطاف  یعجرا  مالسلا :) هیلع   ) لاقف ایندلا ! انا  تلاق : تنا ؟ نمف  اهل : لاق  تیقب ، ام  کلملا 

لئامـشلا کلت  یف  اهتنیز  هنیثب و  سورعلا  يذ  یلع  انتتا  لطابب  انورق  ترغ  نا  یه  ام  هیند و  ایند  هترغ  نم  باخ  دقل  اشنا : هتاحـسم و 
انبه لدانجلا و  کلت  نیب  رفقب  نیهر  ادـمحم  نا  ایندـلا و  انا و  ام  لهاجب و  تسل  ایندـلا و  نع  فوزع  ینناـف  ياوس  يرغ  اـهل : تلقف 
ریغ یننا  ياوس  يرغف  لئاوطلاب  اهنازخ  نم  بلطی  اهریـصم و  ءانفلل  اعیمج  سیلا  لئابقلا  کلم  نوراق و  لاوما  اهرد و  زونکلاب و  اـنتتا 

هئاقل و موی  هللا  فاخا  یناف  لئاوغلا  لها  ایند و  ای  کناشف  هتقزر  دـق  امب  یـسفن  تعنق  دـق  لئان و  کلم و  زع و  نم  کـیف  اـمل  بغار 
امل لاق : - رخآ عضوم  یف  دـیدحلا  یبا  نبا  هلقن  دـق  و  یلودـلا - دوسالا  یبا  نع  يریغ ) يرغ  تاهیه   ) لئاز ریغ  اـمئاد  اباذـع  یـشخا 
هیف ام  هرثک  يار  املف  مهعم ، انا  راصنالا و  نیرجاهملا و  نم  سان  یف  هرـصبلاب  لاملا  تیب  لخد  لـمجلا  موی  مالـسلا ) هیلع   ) یلع رهظ 

الف و مهنیب ، مسقف  هئامـسمخ ، یباحـصا  نیب  هومـسقا  لاقف : بوص  هرـصب و  هیف  دعـص  لاملا و  یلا  رظن  مث  ارارم - يریغ ) يرغ   ) لاق
فالآ هتس  ناک  هرادقم  و  هغلبم ، فرعی  ناک  هناک  امهرد ، داز  امهرد و ال  صقن  ام  قحلاب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادمحم ثعب  يذلا 

ذخا هئامسمخ و  هئامسمخ  هباحصا  یلع  هرـصبلا  لام  تیب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع مسق  ینرعلا : هبح  نع  .افلا و  رـشعانثا  سانلا  مهرد و 
کنع باغ  نا  یبلقب و  کعم  ادـهاش  تنک  مالـسلا :) هیلع   ) هل لاقف  هعقولا  رـضحی  مل  ناسنا  هئاـجف  مهنم ، دـحاوک  مهرد  هئامـسمخ 
هذخا يذـلا  هیلا  عفدـف  ائیـش ، یفلا ء  نم  ینطعاف  ایندـلا ) …  نع  هضارعا  و  مالـسلا ) هیلع  ) هدـهز یف  رـشع - عبارلا  لصفلا   ) یمـسج

هموک موکف  لامب  مالـسلا ) هیلع   ) یتا و  بقانملا :)  ) یف و  یفقثلا ) تاراغ   ) یف .ائیـش و  یفلا ء  نم  بصی  مل  هئامـسمخ و  وه  هسفنل و 
هیف یلا  هدی  ناج  لک  ذا  هیف  هرایخ  يانج و  اذه  يریغ ! يرغ  یضیبا و  ءاضیب  ای  يرفصا  ءارفص  ای  لاق : هضف و  نم  هموک  بهذ و  نم 
مث امایا ، یلایل و  رحبلا  یف  اوراسف  هنیفـس ، اوبکرف  موق ، یف  ناک  الجر  نا  لامکالا :)  ) اـهاور یتلا  رهولب  فساذوی و  هصق  یف  و  اذـه ،

، رحبلا یلا  هریزجلا  نم  نفرشی  نالیغلا  تناک  و  هریزجلا ، یلا  رحبلا  هاقلا  هاوس و  اوقرغف  نالیغلا ، اهیف  هریزج  برقب  مهتنیفس  ترسکنا 
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هتذـخاف رخآ  لجرل  کلذ  لثم  قفتا  و  اهبحاوص ، نیب  هئاضعا  تمـسق  و  هتلتق ، حبـصلا  عم  ناک  اذا  یتح  اهحکن  اهاوهف و  الوغ  یتاـف 
حبـصلا عم  ناک  اذا  یتح  ارذح ، مانی  ملف  هلبق - هناک  نم  یقلام  لجرلا  ملع  دـق  و  اهحکنی - اهعم  تابف  هب  تقلطناف  نالیغلا  کلم  هنبا 

تحبـصاف هلها ، هب  اوتا  یتح  هولمحف  مهب  ثاغتـسا  اهلها و  يداـنف  هنیفـسب  وه  اذاـف  لـحاسلا ، یتا  یتح  لـجرلا  لـسناف  لوغلا  تماـن 
ترثاتسا هیتلکا و  اولاق : اهوبذکف و  ینم  رف  دق  هنا  تلاق : کعم ؟ تاب  يذلا  لجرلا  نیا  اهل : اولاقف  هعم  تتاب  یتلا  هلوغلا  اوتاف  نالیغلا 

یف تیقل  ام  هل : تلاق  هدـنع و  تسلج  هیلع و  تلخدـف  هلحر ، هلزنم و  یف  هتتا  یتح  ءاملا  یف  ترمف  هبانتات ، مل  نا  کنلتقنلف  اـنیلع  هب 
تئج لوغلا و  انا  تلاقف : معن ! لاق : تصلخت ؟ دـق  و  تلاقف : کلذ - اـهیلع  صق  و  هنم - هللا  ینـصلخ  ءـالب  تیقل  لاـق : اذـه ؟ كرفس 
 … ( ایندلا نع  هضارعا  و  مالـسلا ) هیلع  ) هدهز یف  رـشع - عبارلا  لصفلا   ) کلدا یناف  ینیکلهت  نا ال  هللا  كدشنا  اهل : لاقف  كذخال !
اذـهب تجوزت  ینا  کلملا ، هللا  حلـصا  انم  عمـسا  تلاق : کلملا  یلع  الخد  اذا  یتح  اقلطناف  کمحرا ، یناف  تلاق : لجر ، ناـکم  یلع 

لجرلاب الخف  اهلامج  هبجعا  کلملا  اهآر  اـملف  اـنرما ، یف  رظناـف  یتبحـص ، هرک  ینهرک و  هنا  مث  یلا ، ساـنلا  بحا  نم  وه  لـجرلا و 
رحـسلا عم  تناک  اذا  یتح  اهعم  تاب  و  اهب ، جوزتف  .کلملل  الا  حلـصت  ام  معن ، لاق : .اهجوزتاف  اهکرتت  نا  تببحا  ینا  هل : لاق  هراسف و 

نم لیکولا : لاقف  فلاب ، هل  رماف  ائیش  یبارعا  مالـسلا ) هیلع   ) هلاس و  بقانملا :)  ) یف .اهبحاوص و  یلا  هتلمح  هئاضعا و  تعطق  هتحبذ و 
نب نامثع  جرخ  امل  دـیفملا :) لمج   ) یف .هل و  امهعفنا  یبارعالا  طـعاف  نارجح  يدـنع  اـمهالک  مالـسلا ) هیلع   ) لاـقف هضف ؟ وا  بهذ 

اهب و هللا  اندعو  یتلا  مئانغلا  هذه  اولاق : هضفلا ، بهذلا و  نم  هیف  ام  یلا  الماتف  لاملا  تیب  یلا  ریبزلا  هحلط و  داع  هرصبلا و  نم  فینح 
يار املف  لاملا ) تیب  يا :  ) هلخد دق  کلذ و  دعب  مالسلا ) هیلع  ) ایلع تیار  و  امهنم ، اذه  تعمس  دوسالاوبا : لاق  .انل  اهلجعی  هنا  انربخا 
هجاح ال   ) .هیف ام  یلا  .تفتلا  ام  هللا  الف و  نینموملا ، بوسعی  انا  و  هملظلا ، بوسعی  لاملا  يریغ ، يرغ  ءاضیب ! ای  ءارفص ! ای  لاق : هیف  ام 

دقل .هیالا و  دـعب -) نم  هل  لحت  الف  اهقلط  ناف   ) لاق نا  یلا  ناترم ) قالطلا  : ) یلاعت لاق  اهیف ) هعجر  ـال  اـثالث  کـتقلط  دـق  کـیف  یل 
 … ( ایندلا نع  هضارعا  و  مالسلا ) هیلع  ) هدهز یف  رشع - عبارلا  لصفلا  (: ) مالسلا هیلع   ) هفصو یف  هیـسرافلاب  يروباسینلا  راطعلا  داجا 

هچ رـضخا  رحب  يدوب  هرطق  کی  وارد  روصم  رحب  يدب  شملع  رگا  هقالط  هس  شدوب  هرقن  رز و  هک  هقاف  رقف و  ردنا  دش  قلطم  نانچ 
هس فصو  ناهج  ناز  هتشذک  شنانـس  فصو  ناهج  نیا  هتفرگ  تسار  وا  صاخ  هیآ  هدفه  نان  هس  تسا  ار  وا  صالخا  اطع  رـس  رد 

لیقی و  هل ، شری  مث  ائیـش ، هنم  یقبی  یتح ال  هعمج  لک  یف  لاملا  تیب  مسقی  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ناک  دـیرفلا :) دـقعلا   ) یف شناـن و 
هللا كاحن  رفد  ما  ای  ایندـلا : ابطاخم  يرعملا  لاق  و  اذـه ، هیف  یلا  هدـی  ناج  لک  ذا  هیف  هرایخ  يانج و  اذـه  تیبلا : اذـهب  لـثمتی  و  هیف ،

: مهـضعب لاق  فرـصنم و  کنع  یلام  مالا  کنکل  اهب  قالطلا  تعقوا  سرعلا  کنا  ول  فرـسلا  سوبلا و  کیف  ءانخلا و  کـیف  هدـلاو 
و  - هتارما رخآ  لجر  قلطف  ناعجری ، مث  ناقلطی  سیوا  لدـعملا و  ناک  اولاـق : ثـالثلا و  دـعب  یل  عاـجترا  ـال  اـثالث  يداوف  وهللا  قلط 

امدـن اقلط  ام  اذا  سیوا  وا  لدـعملاک  كا  مل  ادادـترا و  هل  نظا  ام  اقالط  بالغ  ینب  تخا  تقلط  دـقل  لاقف : بالغ - ینب  نم  تناـک 
حـصنلا هثب  قحم  لوق  ریزولا  اذـهل  لق  تارم : ثالث  اریزو  راص  ناک  دـق  و  تارفلا ، نبا  یف  لولهب  نب  قاحـسا  نب  دـمحا  لاق  اداعف و 
.هسبحم یف  هثلاثلا  هترازو  یف  تارفلا  نبا  لتقف  هلاق  امک  رمالا  ناک  ثالثلا و  دـنع  تاتبلا  قالط  اثالث و  اثالث  اهتدـلقت  دـق  ثاثبا  امیا 

ملح مامغلا و  لظب  یش ء  هبشا  ایندلا  اولاقف : ریصق ) کشیعف   … ( ) ایندلا نع  هضارعا  و  مالسلا ) هیلع  ) هدهز یف  رشع - عبارلا  لصفلا  )
یلا هب  رما  اریثک و  اماعط  هل  ثیرح  نب  ورمع  عنص  هفوکلا ، لخد  قارعلا و  کلم  ابعصم و  لتق  امل  کلملادبع  نا  ریـسلا : یف  .ماینلا و 

تئاج مث  هریرـس ، یلع  هعم  ثیرح  نب  ورمع  کلملادـبع ، سلجا  و  مهـسلاجم ، اوذـخا  ساـنلا و  لخدـف  اـماع ، اـنذا  نذا  قنروخلا و 
اموی يرما  لک  یلب و  یلا  میما  ای  دـیدج  لک  و  لوالا : لاـق  اـمک  اـنکل  و  ماد ، ول  انـشیع  ذـلا  اـم  کلملادـبع : لاـقف  اولکاـف ، دـئاوملا 
ینب نم  تیبلا و  اذـه  نمل  هلاسی  وه  و  هعم ، ثیرح  نب  ورمع  و  رـصقلا ، یف  کلملادـبع  فاط  ماعطلا  نم  اوغرف  املف  ناـک  یلاریـصی 
کی مل  ناک  دق  ام  ناکف  ناسنالا  اهیا  کسفنل  حدکا  تیم و  کناف  لهم  یلع  لمعا  کلملا : دـبع  لاقف  هربخی ، ورمع  و  تیبلا ، اذـه 
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یلاعت هللا  دنع  لدعت  ایندـلا  تناک  ول  ربخلا  یف  ریـسی ،)  ) کتلزنم كردـق و  يا : كرطخ ) و   ) ناک دـق  نئاک  وه  ام  ناک  یـضم و  ذا 
لاق .هدودرم و  يراوع  هدودـمم و  یناما  نیب  هایند  یف  ءرملا  اولاق : ریقح ) کـلما  و   ) .ءاـم هبرـش  اـهنم  ارفاـک  یقـس  اـم  هضوعب  حاـنج 

وهشلا بح  سانلل  نیز  : ) یلاعت

هللا ایندـلا و  هایحلا  عاتم  کلذ  ثرحلا  ماعنالا و  هموسملا و  لیخلا  هضفلا و  بهذـلا و  نم  هرطنقملا  ریطانقلا  نینبلا و  ءاسنلا و  نم  تا 
هرهطم و جاوزا  اهیف و  نیدلاخ  راهنالا  اهتحت  نم  يرجت  تانج  مهبر  دنع  اوقتا  نیذلل  مکلذ  نم  ریخب  مکئبنوا  لق  باملا  نسح  هدنع 

نع هضارعا  و  مالسلا ) هیلع  ) هدهز یف  رشع - عبارلا  لصفلا   ) انل رفغاف  انمآ  اننا  انبر  نولوقی  نیذلا  دابعلاب  ریـصب  هللا  و  هللا ، نم  ناوضر 
(: سوماقلا  ) یف هآ ) (. ) راحـسالاب نیرفغتـسملا  نیقفنملا و  نیتناقلا و  نیقداصلا و  نیرباصلا و  راـنلا  باذـع  اـنق  اـنبونذ و  ایندـلا ) … 
(: سوماقلا  ) یف و  اذه ، .يوقتلا  یه  هرخالا و  داز  يا : دازلا ) هلق  نم   ) عجوتلا وا  هیاکشلا  دنع  لاقت  هعم  و  نیونتلا ، نودب  ءاهلا  رـسکب 

هنوـمعطی و رفـس  یف  دـحا  مهعم  دوزتـی  نکی  مل  هنـال  هریغملا ، نب  هیماوـبا  دوسـالا و  نب  هعمز  ورمع و  یبا  نب  رفاـسم  بـکرلا  داوزا 
یف رفسلا ) دعب  و   ) خزربلا یف  قیرطلا ) لوط  و   ) .هیلع اودفو  امل  دزالل  مالسلا ) هیلع   ) نامیلس هاطعا  سرف  بکرلا  داز  و  دازلا ، هنوفکی 

نادلولا لعجی  اموی  (، ) نولـسرملا قدص  نمحرلا و  دعو  ام  اذـه  اندـقرم  نم  انثعب  نم  انلیو  ای  اولاق   ) .رانلا دروملا ) میظع  و   ) رـشحملا
(. ایثج اهیف  نیملاظلا  رذن  اوقتا و  نیذلا  یجنن  مث  ایضقم  امتح  کبر  یلع  ناک  اهدراو  الا  مکنم  نا  و  (، ) ابیش

هینغم

هدعب و  هتصاخ ، نینموملاریما و  مامالا  باحصا  نم  ناک  هرمض  نب  رارض  نا  هدعب : نم  جهنلا  اوحرـش  نیذلا  یـضرلا و  فیرـشلا  لاق 
دیدش هللا  ناک و  هنم ، فصا  ام  رارـض : لاق  .کیفعا  ال  هیواعم : لاق  .ینفعا  لاق : ایلع ، یل  فص  رارـض  ای  هل : لاقف  هیواعم  یلع  لخد 

، سبلملا ریصق  لکاملا ، نشخ  هرشابملا ، لهس  هرـشاعملا ، نسح  هئاجرا ، نم  همکحلا  و  هبناوج ، نم  ملعلا  رجفتی  يدملا ، دیعب  يوقلا 
هبیرقت عم  نحن  و  انتکـس ، اذا  انئدتبی  و  هانلاس ، اذا  انبیجی  اندـحاک  انیف  ناک  و  هسفن ، بطاخی  هفک و  بلقی  هرکفلا ، لیوط  هربعلا ، ریزغ 

یف هتیار  دـقل  دهـشا  و  نیدـلا ، لها  برقی  و  نیکاسملا ، بحی  هتمظعل ، مالکلا  هئدـتبن  ال  هبیه ، بحاصل  بحاص  نوکی  اـم  دـشا  اـنل 
و نیزحلا ، ءاکب  یکبی  و  میلـسلا ، لملمت  لملمتی  هتیحل  یلع  ضباـق  هبارحم  یف  مئاـق  وه  هلودـس و  لـیللا  یخرا  دـق  و  هقفاوم ، ضعب 

انید ادبا ال  ..هلجا  نم  توملاب  ناهتسا  و  هلمعب ، هشاع  و  هسفنل ، وه  هعضو  ..یلع  جهن  وه  اذه  خلا ..) ینع  کیلا  ایند  ای  ایند  ای  : ) لوقی
و هذل ، هعتم و  و ال  يوه ، هوهـش و  ایند ال  ینعم ال  ..للحم و  اهل و ال  لح  ایدبا ال  امیرحت  هیلع  همرحم  اهنا  .اهنم  قوذـی  هنم و  قوذـت 
، اثالث ایندلا  قلط  هنال  الا  یشل ء  یلع ال  هایح  تناک  اذکه  ..مئاد و  ءالب  و  مئاق ، ءانع  لب  هدحاو ، هظحل  هداعـس  و ال  هینانا ، هیدرف و  ال 

نکمی فیکف  اهتنیز - اهتوالح و  رجه  و  اهیف ، هعجر  ـال  اـثالث  ایندـلا  قلط  اذا  ..سفن و  بیط  اـضر و  نع  هاـیحلا  هذـه  لـبقت  هنکل  و 
نبا یلع  نیمقانلا  همقن  یف  رسلا  نکمی  انه  و  اهتکیرش .؟ هرضلا و  نیب  عمجی  يذلا  نم  و  اهیبحم ؟ اهلها و  نیب  هنیب و  قیفوتلا  عمجلا و 

فرعی یلع ال  لاق : نم  لوق  یف  و  هترـصن ، هتعیب و  نع  نیلزتعملا  هلزع  یف  و  نیقراـملا ، نیقـسافلا و  نیثکاـنلاب و  هروث  و  بلاـط ، یبا 
( رجحلا  6 نونجمل - کنا  رکذلا  هیلع  لزن  يذلا  اهیا  ای  (: ) هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دمحمل نوکرشملا  لاق  مهلبق  نم  ..هسایسلا و 

هدبع

: کنیح ناح  ال  اهوحن …  هیح و  نم  غودـلملا  میلـسلا  میلـسلا : لملمت  لملمتی  همالظ …  بجح  هلودـس  هبارحم : یف  مئاـق  وه  و  … 
: دروملا میظع  رفـسلا و  هنم …  کبح  نکمت  یبلقل و  کلوصو  تقو  ءاج  ـال  کـنیح  ناـح  ـال  هبلط و  هادـصت و  هضرعتک  هب  ضرعت 
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باسحلا یف  هللا  یلع  دورولا  فقوم  دروملا 

يرفعج

مالسالا ضیف 

زا هیواعم  دمآ و  هیواعم  دزن  هک  یماگنه  تسا  مالسلا ) هیلع  ماما  باحصا  ناکین  صاوخ و  زا  هک   ) یبابض هرمـض  نبا  رارـض  ربخ  زا 
هک یماگنه  ار  وا  مدید  درک  یم  تدابع  هکیئاهاج  زا  یضعب  رد  هک  مهد  یم  یهاوگ  تفگ : دیسرپ ، وا  زا  مالسلا  هیلع  نینموملاریما 

دننام دـیچیپ  یم  هتفرگ ، تسد  رد  نتـشیوخ  شیر  هداتـسیا ، تداـبع  بارحم  رد  ترـضح  نآ  هدرتسگ و  یکیراـت  ياـه  هدرپ  بش 
ایآ رذگب ، نم  زا  ایند  يا  ایند  يا  دومرف : یم  ایند ) هرابرد   ) و هدیسر ، هودنا  ندرک  هیرگ  دننام  درک  یم  هیرگ  و  هدیزگ ، رام  ندیچیپ 

و وت ، بیرف )  ) ماگنه دابم  کیدزن  یناهاوخ ؟ ارم  هتـشاد  قوش  نم  هب  ای  یئاـمن ؟ یم  ینک و  یم  هضرع  نم  هب  ار  دوخ  بیرف ) يارب  )
هک ما ) هدیـشوپ  مشچ  وت  زا   ) ما هتفگ  قالط  راب  هس  ار  وت  و  تسین ، يزاین  وت  هب  ارم  هک  بیرفب  ار  يرگید  وت ! يوزرآ  تسا  رود  هچ 

تداـبع و  ) هشوت یمک  زا  هآ  تسا ، تسپ  وت  يوزرآ  و  كدـنا ، وـت  تیمها  و  هاـتوک ، وـت  یناگدـنز  سپ  تسین ، تشگزاـب  نآ  رد 
ادخ تفگ : تسیرگ و  هیواعم  نیا  زا  سپ  .تمایق  خزرب و  ربق و   ) هاگدورو یتخس  و  ترخآ )  ) رفس يرود  و  هار ، يزارد  و  یگدنب )

ار شدـنزرف  هک  ینز  هودـنا  دـننام  تفگ  تسا ؟ هنوگچ  ترـضح  نآ  رب  وت  هودـنا  رارـض  يا  دوب ، نینچ  دـنک  تمحر  ار  نسحلااـبا 
(. دنربب رس  شرانک 

ینامز

نآ فاصوا  هک  دـنک  یم  تساوخرد  وا  زا  مه  هیواعم  .دور  یم  هیواعم  شیپ  هک  تسا  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما کـیدزن  ناراـی  زا  رارض 
( مالسلا هیلع   ) ماما زا  ار  الاب  بلاطم  دنک  یم  لقن  مالسلا ) هیلع   ) یلع هرابرد  هک  یبلاطم  زا  سپ  مه  وا  دنک ، لقن  شیارب  ار  ترضح 
ار نسحابا  دنک  تمحر  ادخ  دیوگ  یم  دنک و  یم  هیرگ  دونش  یم  ار  رارـض  بلاطم  هکنیا  زا  سپ  هیواعم  .دنک  یم  رکذ  ایند  هرابرد 
هک تسا  یـسک  دننام  نم  مغ  تفگ : رارـض  ینیگمغ ؟ يدودـح  هچ  ات  وا  گرم  يارب  ایآ  یتفگ  هک  دوب  روط  نیمه  دـنگوس  ادـخب 

.دشاب هدش  هتشک  شنماد  رد  شدنزرف 

يزاریش دمحم  دیس 

: لاق مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  نع  هل  هیواعم ) لاوس  يا   ) هتلئـسم و  هیواعم ، یلع  هلوخد  دنع  یبابـضلا ، هزمح  نب  رارـض  ربخ  نم  (و 
، هبارحم یف  مئاق  وه  و  مالضلا ) بجح  لودسلا  ناف  هتملظ ، نع  هیانک   ) هلودس لیللا  یخرا  دق  و  هفقاوم ، ضعب  یف  هتیار  دقل  دهـشاف 
، هیح نم  غودلملا  میلس  كرحتلا و  لملمتلا :  ) میلـسلا لملمتی  رکفتلا ) دیری  نمل  نوکی  امنا  هیحللا  یلع  ضبقلا  و   ) هتیحل یلع  ضباق 
، باطخلا اذه  لاثما  ایند ) ای  ایند  ای  : ) لوقی نیزحلا و  ءاکب  یکبی  و  هزافملاب ) ءارحـصلا  یمـست  امک  الئافت ، کلذـب  یمـس  اهوحن ، و 

لمتحیف مامالا ، لاثما  نم  اما  روباخلا ) رجـش  ایا   ) وحن هبـشا ، ام  وا  حرفلا  وا  نزحلا  راهظال  وه  امنا  مالـسلا : هیلع  مامالا  لاـثما  ریغ  نم 
حبـسی الا  یـش ء  نم  نا  و  : ) هناحبـس هلوق  دح  یلع  هئازجا ، نوکلا و  مهمالک  عمـسی  ناب  ایقیقح  اباطخ  نوکی  نا  لمتحی  امک  کلذ ،

یلا ما   ) .راکنا ماهفتسا  وه  و  ملکتملل ، ءایلا  و  رج ، فرح  ءابلا  و  ماهفتسالل ، هزمهلا  تضرعت ) یبا   ) يدعتبا يا  ینع ) کیلا  ( ) هدمحب
اذه و  یلا ، کلوصو  تقو  ءاج  يا ال  کینح ) ناح  ال   ) هیـسفن هلاح  قوشتلا  و  بلطلا ، يدـصتلا و  ضرعتلا  و  تقتـشا ، يا  تقوشت )
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کتاذلمب ذتلی  یتح  كریغ  یعدخا  يا  يریغ ) يرغ   ) یلا ایندلا  لصت  الف  رمالا  دعتبا  يا  تاهیه )  ) اهتبلط لوصح  مدـعب  اهیلع  ءاعد 
هیلع هنا  نع  هیانک  اذـه  و  ثلاثلا ، قالطا  دـعب  هئرملا  ذـخا  لجرلل  لمی  هناف ال  اهیف ) هعجرال  اثالث  کـتقلط  دـق  کـیف  یل  هجاـح  ـال  )

كرادـقم کمظع و  يا  كرطخ ) و   ) .هعرـسب یهتنی  ایندـلا  دـما  ذا  ریـصق ) کشیعف   ) ادـبا اهیلا  عجری  اـکرت ال  ایندـلا  كرت  مالـسلا 
هذـخای ام  وه  دازلا ) هلق  نم   ) عجرت هملک  ها )  ) هفات ریقح  ایندـلا  نم  ناسنالا  هلمای  يذـلا  يا  ریقح ) کلما  و   ) هل هیمها  نیه ال  ریـسی ) )

رمعلا داز  و  نینـسلا ، فالا  قرغتـسی  هنجلا  یلا  لصی  نا  یلا  ناسنالا  قیرط  ناف  قیرطلا ) لوط  و   ) .هرفـسل هوحن  ماعطلا و  نم  رفاـسملا 
رابتعاب قیرطلا  و  نامزلا ، رابتعاب  هدادتما  يا  رفسلا ) دعب  و   ) هناحبس هللا  لضف  ول ال  هرمع ، ینس  رادقمب  هتایح  هلیط  ناسنالا  هئیه  يذلا 
تاـیئزج ناـسنالا و  رمع  لوط  نع  صحفت  همکحم  یلع  دورو  هناـف  هناحبـس ، هللا  یلع  دورولا  لـحم  يا  دروـملا ) میظع  و   ) ناـکملا

.هایاون هلامعا و 

يوسوم

نم رارقتـسالا  مدـع  لملمتلا : .همالظ  بجح  يا  هلودـس  یخراب  هدارم  جدوهلا و  یلع  لدـسا  اـم  وه  لیدـس و  عمج  لودـسلا : هغللا :
: ضرعت .ینع  يدعبا  ینع : کیلا  .الوافت  کلذب  یمس  اههبش  هیحلا و  نم  غودلملا  میلسلا : .راحلا  دامرا  یه  هلم و  یلع  هناک  ضرملا 

نبال باعیتسالا  باتک  نع  القن  دیدحلا  یبا  نبا  رکذ  حرـشلا : .یتنیزت  یتبغر و  یتقوشت : .کتقو  رـضح  ال  کنیح : ناح  .يدـصت ال 
دبال اذا  اما  لاق : .هنفصتل  لاق  .نینموملاریما  ای  ینفعا  لاق : .ایلع  یل  فص  رارض  ای  یبابـضلا : رارـضل  هیواعم  لاق  لاق : هدنـسب  ربلا  دبع 

، هیحاون نم  همکحلا  قطنت  هبناوج و  نم  ملعلا  رجفتی  الدع  مکحی  الـصف و  لوقی  يوقلا ، دیدش  يدـملا  دـیعب  هللا  ناکف و  هفـصو  نم 
ام ماعطلا  نم  رصق و  ام  سابللا  نم  هبجعی  هرکفلا ، لیوط  هربعلا  ریزغ  ناک  هتـشحو و  لیللاب و  سنای  اهترهز و  ایندلا و  نم  شحوتـسی 

مظعی هل ، هبیه  هملکن  داکن  انم ال  هبرق  انایا و  هبیرقت  عم  هللا  نحن و  هانیتفتـسا و  اذا  انئبنی  هانلاس و  اذا  انبیجی  اندـحاک  اـنیف  ناـک  نشخ ،
دق هفقاوم و  ضعب  یف  هتیار  دـقل  دهـشا  هلدـع و  نم  فیعـضلا  سئیی  هلطاب و ال  یف  يوقلا  عمطی  نیکاـسملا ال  برقی  نیدـلا و  لـها 
 … يریغ يرغ  ایند  ای  لوقی : نیزحلا و  ءاکب  یکبی  میلـسلا و  لملمت  لملمتی  هتیحل  یلع  اضباق  هموجن  تراـغ  هلودـس و  لـیللا  یخرا 

نم نزح  لاق : رارـض .؟ ای  هیلع  کنزح  فیکف  کلذک  هللا  ناک و  نسحابا  هللا  محر  لاق : هیواعم و  یکبف  .همدـقتملا  هملکلا  رخآ  یلا 
هروص بغارلا …  بهارلا  دباعلا  دهازلا  هروص  هباحـصا …  هداور و  دحا  اهیکحی  یلع  هروص  هذه  لوقا : اهرجح …  یف  اهدلو  حبذ 
اهیعنی هیرظان و  نع  اهیحنی  هنا  هدوقفم …  اهیف  هبغرلاف  ینع  کیلا  اـیند  اـی  دـشنی  وه  تاـظحل و  عضب  یلع  عم  شیعیل  ناـسنالا  دـشت 

امب یلیبس  نیـضرتعت  یل و  نیدـصتت  تنا  کیف …  بغری  کبحی و  نمع  یثحبا  یماما و  نم  يدـعبا  ینع …  کیلا  ناـیب …  غلباـب 
 … تاهیه کیدیا …  نیب  هغئاس  هسیرف  هیف  عقا  يذلا  تقولا  کلذ  ناک  نکل ال  کیهاودـب و  ینیمرت  نا  یلا  قوش  یف  تنا  کیف و 
یلا هیجردتـسا  هیعدـخا و  يریغ و  نع  یثـحبا  نکل  ینم و  برقلا  نم  کـعنمت  هیوـق  هناـصح  کـلما  اـناف  دـیعب  ینم  هنیبـلطت  اـم  نا 
.اهل هتیهارک  بابـسا  نیب  مث  اهل  هتهارک  هدـش  ایکاح  هیف  عوجرلا  مرحی  انئاب  اثالث  کتقلط  دـق  کیف  یل  هجاح  لاف  انا  اـما  کـناضحا 

کتمیق ریسی : كرطخ  .باذعلا و  مالالا و  تاصغنملاب و  هئولمم  هدودعم  تاونس  الا  یه  امف  هلیئـض  هلیلق  رمعلا  هدم  ریـصق : کشیعف 
هاجلا و لاملا و  له  هیلاع و  همه  وذ  هبلطی  ریقح ال  اهنم  لموی  امف  ریقح : کلما  .مامتهالا و  هیانعلا و  قحتست  هلیئـض ال  هلیلق  ینیع  یف 

يولعلا بلقلا  قمع  نم  تجرخ  هوات  هملک  دازلا : هلق  نم  هآ  .هرما  ذـیفنت  هللا و  هاضرم  ققحت  مل  نا  هفات  رومالا  ـالا  اـهلاثما  ناطلـسلا و 
داعملا مویلا  دازلا  لیلق  هنا  لوقی : وه  اذـه و  لک  هللا  اضرل  هعـسا  هحاس و  یلا  تلوحت  یتلا  هتایح  لک  هناـمیا و  هداـهج و  یف  یلع  … 
ایاطخلا شیعن  نیذلا  نحن  انکولس …  یف  رظنلا  نحن  دعنلف  هواتی  یلع  هنجلا …  تاجرد  عفرا  یلا  همئالا  ءایلوالا و  هرظن  اهنا  معن  … 

یلا جاتحی  هنا  هقـشا  هلوطا و  ام  قیرطلا و  لوط  دازلا و  هلق  نم  هآ  انمون  تاقوا  یف  یتح  یـصاعملا  نع  فکن  انلیل و ال  اـنراهن و  هلیط 
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یف طقسی  دق  هترخال و  انماض  هنید  یف  امیلـس  هلالخ  ناسنالا  لصی  دق  رفـس  نم  هدعبا  ام  ریخلا و  یلع  دیوعت  سفنلا و  هذهل  ضیورت 
ران یلا  اما  هنج و  یلا  اماف  باسحلا  توملا و  هنا  میظع  دروم  هنا  دروم  نم  همظعا  ام  اریخا  مث  .مثاملا  یـصاعملا و  یف  قیرطلا  طـسو 

 … ارون هل  هللا  لعجی  مل  نمل  میظع  دروم  هنا 

یناقلاط

، دیـسرپ وا  زا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هراب  رد  هیواعم  تفر و  هیواعم  شیپ  نوچ  هک  تسا  یبابـض  هزمح  نب  رارـض  ربخ  هلمج  زا  »
بارحم رد  ار  وا  شیاـهگنج  زا  یکی  رد  دوب  هتخیوآ  ار  دوخ  یکیراـت  ياـه  هدرپ  هک  یلاـح  رد  یبـش  هک  مهد  یم  یهاوـگ  تفگ :

تسیرگ و یم  هنانیگهودنا  دیچیپ و  یم  دوخ  رب  هدیزگ  رام  نوچ  دوب و  هتفرگ  تسد  هب  ار  دوخ  شیر  هداتسیا و  هک  مدید  شتدابع 
ارم زج  زگره ، دـسرن ، وت  نامز  زگره  يا ، هدـش  نم  هتفیـش  اـی  يراد ، یم  هضرع  نم  هب  ار  دوخ  وش ، رود  نم  زا  اـیند  يا  تفگ : یم 
وت شزرا  هاـتوک و  وـت  یگدـنز  شیع  تسین ، یتشگزاـب  نآ  رد  ما و  هدرک  هقـالط  هس  ار  وـت  تسین ، وـت  هب  يزاـین  ارم  هک  هد  بـیرف 
رد نآ  رد  دـیاب  هک  اـجنآ  یتخـس  رفـس و  يرود  هار و  يزارد  هشوت و  یکدـنا  زا  هآ  تسا ، ریقح  کـچوک و  وـت  يوزرآ  كدـنا و 

« .دمآ

ار هرمـض  نب  رارـض  نتفر  ربخ  تسا : هدروآ  نینچ  دروم  نیا  رد  تاحالطـصا ، تاغل و  زا  يا  هراپ  حیـضوت  زا  سپ  دـیدحلا  یبا  نبا 
باـتک رد  یبـلح  دـمحا  نب  لیعامـسا  نب  هللا  دـبع  لوق  زا  ار  نآ  دـیدحلا - یبا  نبا   - نم تسا و  هدرک  لـقن  یـشایر  هیواـعم ، شیپ 

وا هب  هیواعم  .دـمآ  هیواعم  شیپ  دوب ، مالّـسلا  هیلع  یلع  نارای  زا  هک  رارـض  دـیوگ : یم  وا  .منک  یم  لقن  هغـالبلا  جـهن  یلع  لییذـتلا 
رارـض .مراد  یمن  تفاعم  هن  تفگ : يراد ؟ یمن  فاـعم  راـک  نیا  زا  ارم  اـیآ  تفگ : .نک  فصو  نم  يارب  ار  یلع  رارـض  يا  تفگ :

شناد و وا  تانکـس  تاـکرح و  همه  زا  هک  دوـب  فرژ  يا  هشیدـنا  ياراد  دـنمورین و  تخـس  دـنگوس  ادـخ  هب  میوـگب ، هچ  تـفگ :
دوب و ناور  شکشا  دوب ، هاتوک  شیاه  هماج  نشخ و  شکاروخ  هک  یلاح  رد  .دوب  راتفر  شوخ  رضحم و  کین  .دیوارت  یم  تمکح 

نوچمه اـم  ناـیم  .تخاـس  یم  بطاـخم  ار  نتـشیوخ  تفرگ و  یم  شا  هرهچ  لـباقم  ار  شیوخ  تسد  فک  .دوب  رکفت  رد  هراوـمه 
.درک یم  نخس  هب  عورش  وا  میدرک  یم  توکس  ام  هاگ  ره  داد و  یم  خساپ  ار  ام  میدیـسرپ  یم  وا  زا  يزیچ  هاگ  ره  دوب ، ام  زا  یکی 

.میدرک یمن  نخس  هب  زاغآ  زگره  وا  یگرزب  ببس  هب  میتشاد و  یم  رتشیب  ار  وا  تبیه  یـسک  ره  زا  وا ، یتسود  یکیدزن و  همه  اب  ام 
شیاـهگنج زا  یکی  رد  ار  وا  هک  مهد  یم  یهاوـگ  تخاـس و  یم  کـیدزن  دوـخ  هب  ار  نارادـنید  تشاد و  یم  تسود  ار  ناـشیورد 

.مالک رخآ  ات  ...هک  مدید 

نب ییحی  لوق  زا  فسوی ، نب  دـمحم  نب  هللا  دـبع  تسا : هتفگ  هدروآ و  باـعیتسالا  باـتک  رد  ار  ربـخ  نیا  مه  ربـلا  دـبع  نب  رمع  وبا 
، یلکع لوق  زا  دیرد ، نب  نسح  نب  دمحم  رکب  وبا  رصم و  رد  يدادغب  هلقم  نب  دمحم  نب  دمحم  نسحلا  وبا  لوق  زا  هلئاع ، نب  کلام 

فیصوت ار  یلع  نم  يارب  رارـض  يا  تفگ : یبابـض  رارـض  هب  هیواعم  هک  دندرک  یم  لقن  نادمه  هلیبق  زا  يدرم  لوق  زا  يزامرح ، زا 
دنگوس ادـخ  هب  تسین ، يا  هراچ  هک  کـنیا  تفگ : .ینک  فیـصوت  ار  وا  دـیاب  تفگ : .راد  فاـعم  ارم  ناـنمؤم  ریما  يا  تفگ : نک ،

همه دـیوارت و  یم  شناد  وا  بناوج  همه  زا  .درک  یم  مکح  لدـع  هب  تفگ و  یم  قح  نخـس  .دوب  دـنمورین  شیدـنا و  فرژ  تخس 
دوب و ناور  شکـشا  .دـیزرو  یم  سنا  نآ  ییاهنت  بش و  اب  تشاد و  میب  نآ  یگدـنبیرف  ایند و  زا  .دوب  ایوگ  تمکح  هب  وا  ياـضعا 

هاـگ ره  دوب ، اـم  زا  یکی  نوـچمه  اـم  ناـیم  .ار  نشخ  ياـهکاروخ  تشاد و  یم  شوـخ  ار  هاـتوک  ياهـسابل  .دوـب  رکفت  رد  هراوـمه 
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ام و هب  وا  یکیدزن  همه  اب  دنگوس  ادخ  هب  .درک  یم  نامهاگآ  میتساوخ  یم  وا  زا  ییاوتف  نوچ  داد و  یم  خساپ  میدرک  یم  یـشسرپ 
هب ار  نایاونیب  درک و  یم  میظعت  ار  نید  لها  .میتشادـن  وا  اب  نتفگ  نخـس  يارای  وا  تبیه  زا  دومرف ، یم  کیدزن  دوخ  هب  ار  اـم  هکنیا 

یهاوگ .دش  یمن  دیمون  وا  لدع  زا  یناوتان  چـیه  تسب و  یمن  عمط  وا  هب  دوخ  لطاب  رد  يدـنمورین  چـیه  .تخاس  یم  کیدزن  دوخ 
شیر هداتسیا و  ياپ  رب  دوب ، ندش  ورف  لاح  رد  ناگراتس  نماد و  هب  هتـشه  ورف  بش  يوسیگ  هک  یبش  همین  هب  هاگدروآ  رد  مهد  یم 

يرگید سک  ایند  يا  تفگ : یم  تسیرگ و  یم  نیگهودنا  دیچیپ و  یم  دوخ  رب  هدیزگ  رام  نوچمه  دوب و  هتفرگ  تسد  هب  ار  دوخ 
نآ رد  ارم  ما و  هدرک  هقالط  هس  ار  وت  نم  زگره  زگره  يا ، هدـش  نم  هتفیـش  اـی  يراد  یم  هضرع  نم  هب  ار  دوخ  اـیآ  بیرفب ، ارم  زج 

.هار تشحو  رفس و  يرود  هشوت و  یمک  زا  هآ  تسا ، كدنا  وت  شزرا  هاتوک و  وت  رمع  تسین ، عوجر  قح 

رب وت  هودـنا  رارـض  يا  کنیا  .دوب  هنوگ  نیمه  دـنگوس  ادـخ  هب  يرآ  دانک ، تمحر  ار  نسح  ابا  دـنوادخ  تفگ : تسیرگ و  هیواعم 
.دنشکب شنماد  نایم  ار  شدنزرف  هک  يردام  هودنا  تفگ : تسا ؟ نوچ  وا  زا  ییادج 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

ِیف ُُهْتیَأَر  ْدََقل  ُدَهْشَأَف  : َلاَق ،َو  مالـسلا هیلع  َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَأ  ْنَع  َُهل  ِِهَتلَأْسَم  َهَیِواَعُم َو  یَلَع  ِِهلوُخُد  َْدنِع  ِِّیئاَبَّضلا  َهَزْمَح  ِْنب  ِراَرِـض  ِرَبَخ  ْنِم  َو 
: ُلوُقَی ،َو  ِنیِزَْحلا َءاَُکب  یِْکبَی  ،َو  ِمِیلَّسلا َلُْملَمَت  ُلَْملَمَتَی  ِِهتَیِْحل  یَلَع  ٌِضباَق  ِِهباَرِْحم  ِیف  ٌِمئاَق  َوُه  َُهلوُدُس َو  ُْلیَّللا  یَخْرَأ  ْدَق  ِهِِفقاَوَم َو  ِضَْعب 

َال ًاثاََلث  ُِکتْقَّلَط  ْدَـق  ، ِکِیف ِیل  َهَجاَح  َال  ، يِْریَغ يِّرُغ  َتاَْهیَه  ُِکنیِح  َناَح  َال  ِْتقَّوَشَت ؟ ََّیلِإ  ْمَأ  ِتْضَّرَعَت ؟ ِیب  ،َأ  یِّنَع ِْکَیلِإ  ، اَْینُد اَی  اَْینُد  اَی 
.ِدِرْوَْملا ِمیِظَع  ،َو  ِرَفَّسلا ِدُْعب  ،َو  ِقیِرَّطلا ِلوُط  ،َو  ِداَّزلا ِهَِّلق  ْنِم  ِهآ.ٌریِقَح  ُِکلَمَأ  ،َو  ٌریِسَی ِكُرَطَخ  ،َو  ٌریِصَق ِکُْشیَعَف  اَهِیف ! َهَعْجَر 

نب رارض  «،» هزمح نب  رارض  » ياج هب  رگید  خسن  یضعب  يدوعسم و  هخـسن  رد  « ) . ییابـض هزمح  نب  رارـض  » هک تسا  هدمآ  يربخ  رد 
تعاجـش اـب  هک  دوـب  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤم  ریما  صاـخ  ناراـی  زا  وا  تسا و  « هرمـض » ناـمه حیحـصًارهاظ  تسا و  هدـمآ  « هرُمَض

هدمآ « ییابض » رگید خسن  یضعب  حلاص و  یحبص  هخسن  رد  وا  هلیبق  دروم  رد  .داد  حرش  هیواعم  يارب  ار  نانمؤمریما  هتـسجرب  فاصوا 
نب دمحم  دج  « بابض هدمآ و« یبابِض  يرگید  ددعتم  خسن  رد  یلو  ؛ تسین فورعم  « ءابض » مان هب  يا  هلیبق  برع  نایم  رد  هک  یلاح  رد 

.دنـشاب یم  بوسنم  نآ  هب  املع  زا  یتعامج  هک  هفوک  فارطا  رد  هدوب  يا  هعلق  بابـض  : دـنا هتفگ  یـضعب  هدوب و  روصنم  نب  نامیلس 
نینچ مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  تالاح  هرابرد  وا  زا  هیواعم  لاؤس  هیواـعم و  رب  شدورو  ماـگنه  هب  ،ج 3،ص 451 ) .) نادلبلا مجعم  )

رد وا  دوب و  هدـنکفا  ورف  ار  دوخ  کیرات  هدرپ  بش  هک  یلاـح  رد  مدـید  فقاوم  زا  یـضعب  رد  ار  وا  نم  هک  مهد  یم  یهاوگ  : تفگ
هیرگ لد  زوس  زا  دـیچیپ و  یم  دوخ  هب  هدـیزگ  رام  نوچمه  هتفرگ و  دوخ  تسد  هب  ار  كرابم  نساحم  هداتـسیا  تدابع  هب  شبارحم 

ات ( ؟ یهد یم  ناشن  نم  هب  ار  تقایتشا  اـی  ینک  یم  هضرع  نم  هب  ار  دوخ  وت  وش  رود  نم  زا  اـیند ! يا  اـیند ! يا  : تفگ یم  درک و  یم 
( یتخانـشن ارم  يدرک و  هابتـشا   ) تاهیه يریگ ) ياـج  نم  لد  رد  هک   ) دـسرن ارف  وت  يارب  یناـمز  نینچ  زگره  يروآ )؟ قوش  هب  ارم 

وت ماقم  هاتوک و  وت  یگدـنز.تسین  نآ  رد  یعوجر  هک  یقـالط  ؛ مدرک هقـالط  هس  ار  وت.مرادـن  وت  هب  يزاـین  نم  ، هد بیرف  ار  يرگید 
تالکـشم  ) تمظع رفـس و  يرود  هار و  ندوب  ینالوط  و  ترخآ )  ) هشوت داز و  یمک  زا  هآ.تسا  زیچان  نتـشاد  ار  وت  يوزرآ  مک و 

راتفگ زا  یـشخب  زیمآ  تمکح  مالک  نیا  هک  دوش  یم  هدافتـسا  هغالبلا  جـهن  رداصم  باـتک  زا  هناـمیکح : راـتفگ  دنـس  دـصقم . ( .)
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ماگنه هب  دوب  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  صاخ  نارای  زا  هک  رارـض  دش و  لدب  در و  « هیواعم »و« رارـض » نایم رد  هک  تسا  یلـصفم 
روط هب  یضعب  يو  زا  دعب  یـضر و  دّیـس  موحرم  زا  شیپ  ار  نخـس  نیا  : دیازفا یم  سپـس.درک  لقن  وا  يارب  ار  نآ  « هیواعم » اب تاقالم 

رد قودص  موحرم  دنا  هدرک  تیاور  ار  نآ  دنسم  هک  یناسک  هلمج  زا  دنا  هدرک  لقن  ترضح  نآ  زا  لسرم  روط  هب  یـضعب  دنـسم و 
دـئاوفلا و زنک  رد  جرفلاوبا  ءایلوالا و  هیلح  رد  میعنوبا  زین  یلاما و  مان  هب  دوخ  باتک  رد  يافوتم 356 )  ) یلاق یلعوبا  موحرم  یلاما و 

(. ( ،ج 4،ص 61 هغالبلا جهن  رداصم  ) .دنتسه رگید  هورگ  باعیتسا و  رد  ربلادبع  نبا 

! هن رگد  غرم  رب  ماد  نیا  ورب 

هیواـعم رب  دراو  وا  هک  تسا  نینچ  دـنک  یم  لـقن  بهذـلا  جورم  رد  يدوعـسم  هـک  يا  هنوـگ  هـب  « هرُمَـض نـب  رارِـض  » يارجاـم لـصا 
رب درک  یم  روـصت  اریز   ) نک فاـعم  راـک  نیا  زا  ارم  : تفگ رارـض  نک  وگزاـب  نـم  يارب  ار  یلع  فاـصوا  : تـفگ وا  هـب  هیواعم.دـش 

درک و رارـصا  هیواعم  یلو  دـنک ) دـیدهت  ار  يو  وا  هیحان  زا  يرطخ  تسا  نکمم  دوش و  یم  تحاراـن  تسا و  هیواـعم  لـیم  فـالخ 
.یهد حرش  نم  يارب  هک  نیا  زج  تسین  يا  هراچ  : تفگ

دنمتردق و رایـسب  یمـسج ) یحور و  رظن  زا  ،) تشاد الاو  رایـسب  یماقم  وا  دنگوس  ادخ  هب  نادـب  تسا  نینچ  هک  نونکا  : تفگ رارِض 
تمکح نانخس  دیـشوج و  یم  وا  فارطا  زا  شناد  ملع و  يا  همـشچ  درک و  یم  تلادع  هب  مکح  تفگ و  یم  قح  نخـس.دوب  يوق 
يدـنلب ،و  عضاوت یناشن  سابل  یهاتوک  ، نامز نآ  رد   ) هاتوک وا  سابل  راوگاـن و  هداـس و  وا  ياذـغ.دش  یم  رداـص  وا  بناوج  زا  زیمآ 

هب میتشاد  وا  زا  ییاضاقت  رگا  تفگ و  یم  خساپ  ام  هب  میدناوخ  یم  ار  وا  تقو  ره  دنگوس  ادـخ  هب.دوب  دوب ) ربکت  هناشن  سابل  ناماد 
تبیه و رثا  رب  میدوب  کیدزن  وا  هب  مه  ام  درک و  یم  کـیدزن  اـم  هب  ار  دوخ  هک  نیا  اـب  دـنگوس  ادـخ  هب  اـم  درک و  یم  تمحرم  اـم 
وا مسبت.میدرک  یمن  نخـس  زاغآ  وا  سلجم  رد  زگره  ام  ِرکف  رد  وا  ِتمظع  لیلد  هب  میتشادن و  شـسلجم  رد  ملکت  تردق  وا  ِلالج 
یم رارق  محرت  دروم  ار  نادنمتـسم  تشاد و  یم  گرزب  ار  نارادنید.داد  یم  ناشن  مظنم  دیراورم  ياه  هناد  نوچمه  ار  ییاه  نادند 

يرای ار  نامولظم  دیشوپ و  یم  سابل  ار  ناگنهرب  درک و  یم  ماعطا  ار  نیشن  كاخ  نادنمتـسم  کیدزن و  نامیتی  یطحق  ماگنه  داد و 
هک یلاـح  رد  مدـید  ار  وا  یبش  مهد  یم  یهاوگ.تشاد  سنا  بش  یکیراـت  هب.تشاد  تشحو  نآ  قرب  قرز و  اـیند و  زا  درک و  یم 
رام نوچمه  هتفرگ و  تسد  اب  ار  شکرابم  نساـحم.دوب  هداتـسیا  شتداـبع  بارحم  رد  وا  دوب و  هداـتفا  ورف  بش  کـیرات  ياـه  هدرپ 

نیمه هب  هیبش  ،ج 2،ص 421؛ بهذـلا جورم  :...«. ) . تفگ یم  درک و  یم  هیرگ  كاـنزوس  تروص  هب  دـیچیپ و  یم  دوخ  هب  هدـیزگ 
حرش ) .تسا هدرک  لقن  باعیتسا  باتک  زا  یتوافت  اب  ار  ناتـساد  نیا  دیدحلا  یبا  نبا.تسا  هدرک  لقن  رگید  بتک  زا  دیدحلا  یبا  نبا 

(. ( ،ج 18،ص 225 دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جهن 

.تسا هدروآ  یترابع  رصتخم  اب  ار  الاب  ترابع  سپس 

ماـگنه هب  یئابِـض  هزمَح  نب  رارِـض  زا  يربـخ  رد  :» تسا هدرک  صیخلت  تروـص  نیا  هب  دـمآ  ـالاب  رد  ار  هـچنآ  یـضر  دّیـس  موـحرم 
( هیواعم خـساپ  رد   ) رارِـض هک  تسا  هدـمآ  نینچ  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  تـالاح  هراـبرد  وا  زا  هیواـعم  لاؤس  هیواـعم و  رب  شدورو 

: تفگ

شبارحم رد  وا  دوب و  هدنکفا  ورف  ار  دوخ  کیرات  هدرپ  بش  هک  یلاح  رد  مدید  فقاوم  زا  یضعب  رد  ار  وا  نم  هک  مهد  یم  یهاوگ 
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درک و یم  هیرگ  لد  زوس  زا  دیچیپ و  یم  دوخ  هب  هدـیزگ  رام  نوچمه  هتفرگ و  تسد  هب  ار  كرابم  نساحم  ، دوب هداتـسیا  تدابع  هب 
ُدَهْشَأَف : َلاَق ،َو  مالـسلا هیلع  َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَأ  ْنَع  َُهل  ِِهَتلَأْسَم  َهَیِواَعُم َو  یَلَع  ِِهلوُخُد  َْدنِع  ِِّیئاَبَّضلا  َهَزْمَح  ِْنب  ِراَرِـض  ِرَبَخ  ْنِم  َو  ( ؛»: تفگ یم 

َءاَُکب یِْکبَی  َو  ِمِیلَّسلا ، َلُْملَمَت  ُلَْملَمَتَی  ِِهتَیِْحل  یَلَع  ٌِضباَق  ِِهباَرِْحم  ِیف  ٌِمئاَق  َوُه  َُهلوُدُـس َو  ُْلیَّللا  یَخْرَأ  ْدَـق  ِهِِفقاَوَم َو  ِضَْعب  ِیف  ُُهْتیَأَر  ْدََـقل 
:( ُلوُقَی ،َو  ِنیِزَْحلا

: دنا هدوب  قفتم  نآ  رب  ایلوا  ایبنا و  : دوش یم  هتفگ  هک  يوبن  فورعم  ثیدح  قبط  رب  ایند  تبحم  هک  اجنآ  زا 

قرز و هب  ییانتعا  یب  تسا ، ناـهانگ  همه  همـشچرس  ،ج 12،ص 40،ح 17 ). لئاسولا كردتـسم  « ) . ٍهَئیطِخ ُّلُک  ُسأَر  اْینُّدـلا  ُّبُح  »
دوخ رابرپ  نانخـس  نیا  رد  ماما  اذل  ، تسا یـصاعم  ربارب  رد  هدننک  همیب  ایند و  رد  دـهز  رب  لیلد  يویند  ياه  تورث  تاماقم و  قرب و 

( . یِّنَع ِْکَیلِإ  اَْینُد ، اَی  اَْینُد  اَی  ( ؛» وش رود  نم  زا  ایند ! يا  ایند ! يا  :» دیامرف یم  هداد  رارق  بطاخم  ار  ایند 

نینچ زگره  يروآ )؟ قوش  هب  ار  نم  ات  ( ؟ یهد یم  ناشن  نم  هب  ار  تقایتشا  اـی  ینک  یم  هضرع  نم  هب  ار  دوخ  وت  :» دـیازفا یم  سپس 
( . ُِکنیِح َناَح  َال  ِْتقَّوَشَت ؟ ََّیلِإ  ْمَأ  ِتْضَّرَعَت ؟ ِیب  َأ  ( ؛») يریگ ياج  نم  لد  رد  هک   ) دسرن ارف  وت  يارب  ینامز 

هس ار  وت.مرادن  وت  هب  يزاین  نم  ، هد بیرف  ار  يرگید  یتخانشن ) ارم  يدرک و  هابتـشا   ) تاهیه :» دیامرف یم  رتشیب  دیکأت  يارب  همادا  رد 
!( . اَهِیف َهَعْجَر  َال  ًاثاََلث  ُِکتْقَّلَط  ْدَق  ، ِکِیف ِیل  َهَجاَح  َال  ، يِْریَغ يِّرُغ  َتاَْهیَه  ( ؛» تسین نآ  رد  یعوجر  هک  یقالط  ؛ مدرک هقالط 

.هیربخ هلمج  هن  تسا  نیرفن  هیئاشنا و  هلمج  عقاو  رد  ُِکنیِح » َناَح  َال   » هلمج

.دنک ذوفن  شلد  رد  ایند  قرب  قرز و  هک  دسرن  ارف  ینامز  هک  دهاوخ  یم  ادخ  زا  عقاو  رد  ماما 

زگره هک  تسا  نیا  روظنم  هکلب  ، بیرفب ار  اهنآ  ورب و  نارگید  غارـس  هب  نک و  اهر  ارم  هک  تسین  نیا  شموهفم  يِْریَغ » يِّرُغ   » هلمج
: تسا هدمآ  یسراف  فورعم  رعش  رد  هک  تسا  يزیچ  هیبش  این و  نم  غارس  هب 

هنایشآ تسا  دنلب  ار  اقنع  هک  هن  رگد  غرم  رب  ماد  نیا  ورب 

تـسا جاودزا  مکح  رد  هک  دراد  ایند  اب  يدنویپ  شنیرفآ  عبط و  بسح  هب  ناسنا  هک  تسا  نیا  رب  رظان  ایند  ندرک  هقالط  هس  هب  ریبعت 
.ما هدیشخب  تیاقل  هب  ار  تیاطع  هدرک و  عطق  ار  دنویپ  نیا  نم  : دیامرف یم  ماما  و 

هاتوک و وت  یگدنز  :» دیامرف یم  هدرک  نایب  ار  اه  تورث  تاماقم و  ایند و  رویز  رز و  رب  ترفن  نیا  لیلد  ترضح  ، نخس نیا  همادا  رد 
( . ٌریِقَح ُِکلَمَأ  ،َو  ٌریِسَی ِكُرَطَخ  ،َو  ٌریِصَق ِکُْشیَعَف  ( ؛» تسا زیچان  نتشاد  وت  يوزرآ  مک و  وت  ماقم 

.شزرا یب  هاگ  شزرا و  مک  نآ  تاماقم  تسا و  هاتوک  ایند  رمع  یتسار  هب 

.دنا هدرک  ادیپ  دوخ  يارب  یتسپ  ریقح و  يوزرآ  ، دنراد وزرآ  ار  وت  هک  یناسک  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  ٌریِقَح » ُِکلَمَأ   » هلمج

هشوت داز و  یمک  زا  هآ  :» دیامرف یم  هدرک  تیاکش  ترخآ  ینالوط  رفس  هشوت  داز و  دوبمک  زا  مالسلا  هیلع  ماما  ، نخس نیا  ِنایاپ  رد 
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ِمیِظَع َو  ِرَفَّسلا ، ِدُْعب  ،َو  ِقیِرَّطلا ِلوُط  ،َو  ِداَّزلا ِهَِّلق  ْنِم  ِهآ  ( ؛») دصقم تالکـشم   ) تمظع رفـس و  يرود  هار و  ندوب  ینالوط  و  ترخآ ) )
( . ِدِرْوَْملا

يوبن ثیدـح  ياـضتقم  هب  هک  اـجنآ  اـت  هتخاـس  مهارف  ترخآ  ملاـع  يارب  ار  هریخذ  نیرتشیب  مالـسلا  هیلع  ماـما  میناد  یم  هک  نیا  اـب 
: فورعم

،ج 39،ص راونالاراحب رد  نومـضم  کی  اب  فلتخم و  تاریبعت  اب  ثیدح  نیا  « ) . ِْنیَلَقَّثلا ِهَدابِع  ْنِم  ُلَْضفأ  ِقَْدنَْخلا  َمْوَی  ٍّیلَع  َهبْرَِـضل  »
هدـش لقن  زین  ،ج 3،ص 32  مکاح كردتسم  ،ج 1،ص 282، يزودـنق هدوملا  عیباـنی  ،ص 467 و  لاـبقا لـیبق  زا  رگید  بتک  رد  1،و 
سنا نج و  تدابع  زا  رترب  مالسا ) خیرات  ساسح  رایسب  هظحل  نآ  رد  ّدو  دبع  نب  ورمع  رکیپ  رب   ) ترضح نآ  يراک  هبرـض  .تسا ) 
زامن تعکر  رازه  هب  هاگ  وا  هنابش  ياه  تدابع  درک و  ناوارف  يراکادف  یمالـسا  تاوزغ  مامت  رد  ترـضح  نآ  میناد  یم  زین  تسا و 

هک ییاج  ، رگید ناوارف  تاعاطا  تادابع و  درک و  دازآ  دـیرخ و  دوخ  جـنر  تسد  زا  ار  هدرب  رازه  کـی  دیـسر و  یم  بش  کـی  رد 
ماجنا يراـک  هچ  مییوگب و  هچ  اـم  دـنک  ینارگن  یتحاراـن و  راـهظا  ترخآ  رفـس  هشوت  داز و  یمک  زا  هشوت  داز و  همه  نیا  اـب  ماـما 

؟ میهد

رگا یلو  ؛ دـنک یم  شـشوک  نآ  شیازفا  يارب  دـنیبب ، مک  ینـالوط  رفـس  نیا  يارب  ار  دوخ  هشوت  داز و  ناـسنا  هاـگره  تسا  یهیدـب 
.دتفا یمن  شیازفا  رکف  هب  زگره  دنیبب  گرزب  ار  دوخ  زیچان  لامعا  ددرگ و  رورغ  راتفرگ 

باتک و باسح و  تالکـشم  هب  هراـشا  « میظع » هب ریبعت  دوش و  یم  دراو  نآ  رد  ناـسنا  هک  تسا  تماـیق  زور  هب  هراـشا  « دروم » هب ریبعت 
.تسا نآ  تشحو  لوه و  طارص و  زا  روبع 

یسیلگنا

It is related that when Dirār ibn Hamzah (the correct is “Damrah”) ad-Dibabi (or as-
Suda'i{Dirār ibn Damrah was one of the companions of Imām Ali ibn Abū Tālib. After
the death of Imām Ali ibn Abū Tālib , he went to Syria where he met Muāwiyah. The
latter said to him, “Describe Ali to me." He replied, “Will you please excuse me from
answering?” But Mu'āwiyah insisted, “You must describe him,” whereupon Dirār said
the following: “If there is no alternative, then you should know that Ali was a man
whose personality knew no limits, terrific in power, his speech was decisive, his
judgments based on justice, his knowledge spread out in all directions and wisdom
manifested itself on all his behavior. Among the food he liked the most was the coarse
kind, and among the clothes, the short (and humble) ones. By Allāh, he was among us
like one of us. He used to respond to our questions and fulfill all our requests. By Allāh,
although he used to let us get close to him and he himself was close to us, we did not
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dare address him due to our feeling of awe towards him, nor did we dare to speak
first due to his greatness in our hearts. His smile displayed a row of pearls. He used to
honor the pious. He liked to be kind to the needy, to feed the orphans, the near of kin
or the needy in the day of hunger, clothe bare ones and help the vulnerable person.
He used to detest the world and its flowering. I testify to all of this.” So far, the
testimony is as quoted above by Sayyid ar-Radi. When Mu'āwiyah heard this from
Dirār, his eyes became full of tears and he said: “May Allāh have mercy on Abul-
Hassan. He really was so.” Then, turning to Dirăr, he said: "How do you feel in his
absence, 0 Dirās?” Dirār replied, "My grief is like that of a woman whose only child is
butchered in her own arms,” as we read in these references:Al-Istī'āb, Vol. 3, pp. 1107 -
1108; Hilyat al-Awliyā', Vol. 2, p. 84; Sifatul-Safwah, Ibn al-Jawzi, Vol. 1, p. 121; Al-Amāli,
Abū Ali alQāli, Vol. 2, p. 147; Zahr al-Adab, al-Husari, Vol. 1, pp. 40 - 41; Murūj alDhahab,
Vol. 2, p. 421; Ar-Riyād al-Nadira, Al-Muhibb al-Tabari, Vol. 2, p. 212; Ibn Abul-Hadid,
Vol. 18, pp. 225 - 26).}) went to Mu'āwiyah, and the latter inquired from him about Imām
Ali ibn Abū Tālib , he said the following: “I testify that I have seen him on several
occasions when night had spread and he was standing in the niche (of the mosque)
holding his beard, groaning like a man bitten by a snake and weeping as a grieved
man, saying:0 world, O world! Get away from me! Why do you present yourself tome?!
Or are you eager for me?! You may not get that opportunity to impress me. Deceive
some other person. I have no concern with you. I have divorced you thrice after which
there is no restitution. Your life is short, your importance is little and your liking is
humble. Alas! The provision is little, the way is long, the journey is far and the goal is

.” hard to reach

ردق ءاضق و  هرابرد  : 78 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ُهُراَتُخم اَذَه  ٍلیِوَط  ٍماَلَک  َدَعب  ٍرَدَق  ِهّللا َو  َنِم  ٍءاَضَِقب  ِماّشلا  َیلِإ  اَنُریِسَم  َناَک  َُهلَأَس َأ  اَّمل    ّ ِیمّاشلا ِِلئاّسِلل  مالسلا  هیلع  َُهل  ٍماَلَک  نِم  َو 
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َهّللا ّنِإ  ُدـیِعَولا  ُدـعَولا َو  َطَقَـس  ُباَقِعلا َو  ُباَّوثلا َو  َلَطََبل  َِکلَذَـک  َِکلَذ  َناَک  َول  ًاِمتاَح  ًارَدَـق  ًاـمِزَال َو  ًءاَـضَق  َتنَنَظ  َکـّلََعل  َکَـحیَو 
عَُطی َمل  ًابُولغَم َو  َصُعی  َمل  ًارِیثَک َو  ِلِیلَقلا  یَلَع  یَطعَأ  ًاریِـسَع َو  فّلَُکی  َمل  ًاریِـسَی َو  َفّلَک  ًاریِذحَت َو  مُهاَهَن  ًارِییخَت َو  ُهَداَبِع  َرَمَأ  ُهَناَحبُس 
اوُرَفَک َنیِذـّلا  ّنَظ  َِکلذاًلِطَاب  اَمُهَنَیب  اَم  َضرَألا َو  ِتاَواَمّـسلا َو  َقَلَخ  َال  ًاثَبَع َو  ِداَبِعِلل  َُبتُکلا  ِلِزُنی  َمل  ًابَِعل َو  َءاَِیبنَألا  ِلِسُری  َمل  ًاهِرکُم َو 

ِراّنلا َنِم  اوُرَفَک  َنیِذِّلل  ٌلیَوَف 

اه همجرت 

یتشد

خـساپ ینالوط  تاملک  اب  ماما  تسا ؟ یهلا  ردـق  اضق و  هب  ماش ، هب  ام  نتفر  ایآ  دیـسرپ  یماش  درم  : ) دومرف یماش  يدرم  باوج  رد  و 
شاداپ و دوب ، نینچ  رگا  يا ؟ هدرک  نامگ  ار  یمتح  ردـق  و  مزال ، ءاضق  دـیاش  وت ! رب  ياو  میدـیزگرب ) ار  نآ  زا  یخرب  هک  داد  ار  وا 
ات دومرف  یهن  و  دنراد ، رایتخا  هک  یلاح  رد  داد  نامرف  ار  دوخ  ناگدنب  ناحبـس ! دنوادخ  دوب !  هدوهیب  یهلا ، دیدهت  تراشب و  رفیک ،

ینامرفان اب  داد ، رارق  ناوارف  ار  كدـنا  لامعا  شاداپ  و  دومرفن ، فیلکت  ار  يراوشد  زیچ  و  درک ، بجاو  ار  یناسآ  ماـکحا  دنـسرتب ،
ینامسآ بتک  نداتسرف  ورف  و  داتسرفن ، یخوش  هب  ار  ناربمایپ  و  دوش ،  یمن  تعاطا  رابجا  هارکا و  اب  و  دش ، دهاوخن  بولغم  ناگدنب 

.دیرفاین فده  یب  تسا  ناشنایم  رد  ار  هچنآ  نیمز و  نامسآ و  و  « 1 ، » دوبن هدوهیب  ناگدنب  يارب 

 . تسا نارفاک  رب  هک  یشتآ  زا  ياو  دندش و  رفاک  هک  تسا  یناسک  رادنپ  نیا 

يدیهش

نیا و  زارد ، راتفگ  زا  سپ  دوب »؟ ادـخ  ردـق  اضق و  هب  ماش  هب  ام  نتفر  : » دیـسرپ وا  زا  یـسک  نوچ  تسا ، ترـضح  نآ  نانخـس  زا  [و 
دیون و و  دوب ، لطاب  رفیک  شاداپ و  دشاب  نینچ  رگا  يا ، هدرک  نامگ  ار  متح  ردق  مزال و  ءاضق  دیاش  وت ! رب  ياو  تسا ]: نآ  هدـیزگ 
دنـسرتب و ات  دومن  یهن  و  دنرایتخا ، ياراد  دنرومأم - نادـب  هچنآ  رد  و  دومرف - رما  ار  دوخ  ناگدـنب  ناحبـس  يادـخ  .لطاع  دـیدهت 
وا رب  هکنآ  زا  دننکن  شینامرفان  .رایـسب  كدنا ، رادرک - رب - وا  شاداپ  راوشد و  هن  تسا  ناسآ  درک  فیلکت  هچنآ  .دـنراد  زاب  تسد 

دومرفن و لزان  هدوهیب  ناگدـنب  يارب  ار  باتک  و  داتـسرفن ، هچیزاب  هب  ار  ناربمایپ  .دـنریزگان  هک  ور  نآ  زا  دـنربن  شنامرف  و  دـنریچ ،
رفاک هک  نانآ  رب  ياو  .دـندش  رفاک  هک  تسا  یناسک  نامگ  نیا   » .دومنن قلخ  لطاب  هب  تسا  ود  نیا  نایم  هچنآ  نیمز و  اه و  نامـسآ 

«! .شتآ زا  دندش 

یلیبدرا

هک زارد  یمالک  زا  سپ  وا  ردق  ادخ و  ياضقب  ماش  يوسب  وت  نتفر  تسه  ایآ  ترضح  نآ  زا  دیـسرپ  هک  یتقو  ار  یماش  رم  دومرف  و 
رگا مزلم و  تسبجاو و  هک  يردق  متحتم و  تسا و  مزال  هک  یئاضق  یـشاب  هدرب  نامگ  وت  دیاش  وت  رب  ياو  تسا  هدـش  هدـیزگرب  نیا 

رارـشا دـیعو  راربا و  هدـعو  ددرگ  طقاس  باـقع و  باوث و  ددرگ  لـطاب  هنیآ  ره  هدرک  هدارا  وت  هک  ینعم  ناـمهب  ردـق  اـضق و  دـشاب 
دومن فیلکت  ندـیناسرت و  يور  زا  ار  ناـشیا  درک  یهن  نداد و  راـیتخا  يور  زا  ار  دوـخ  ناگدـنب  هناحبـس  قـح  دوـمرف  هک  یتسردـب 

هک یتلاح  رد  هدنب  دشن  هدرک  یـصاع  رایـسب و  باوث  رادرک  زا  یکدنا  رب  داد  راوشد و  راکب  درکن  فیلکت  ناسآ و  راکب  ار  نامدرم 
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ورف يزاب و  يور  زا  ناقلخ  رب  ار  ناربمغیپ  داتـسرفن  رطـضم و  دشاب و  هرکم  هک  یتقو  رد  هدـنب  دـشن  رادربنامرف  دـشاب و  هدوب  روبجم 
نامگ دساف  نامگ  نیا  هزره  تساهنآ  نایم  رد  هچنآ  ار و  نیمز  نامـسآ و  دیرفاین  هدـیاف و  نودـب  ناگدـنب  يارب  ار  اهباتک  داتـسرفن 

خزود شتآ  زا  دندش  رفاک  هک  ارنانآ  رم  ياو  سپ  دندش  رفاک  هک  تسنانآ 

یتیآ

: تسا نینچ  شا  هدیزگ  هک  دومرف  زارد  یخساپ  تسا ، دنوادخ  ردق  اضق و  ماش ، هب  ام  نتفر  ایآ  دیسرپ  وا  زا  یسک  هک  یماگنه 

دیعو دـعو و  دوش و  لطاب  باقع  باوث و  رگید  دـشاب  نینچ  رگا  يرب ! یم  ناـمگ  یمتح  ردـق  مزـال و  ياـضق  هب  اـیوگ  وت ، رب  ياو 
.ددرگ طقاس 

رد .هتخاسن  فّلکم  راوشد  هب  هتخاس و  فلکم  ناسآ  هب  ار  نانآ  .دنـسرتب  ات  هدرک  یهن  رایتخا و  اـب  هدرک  رما  ار  شناگدـنب  دـنوادخ 
.دنیامن شتعاطا  هارکا  يور  زا  دیابن  دننک و  شینامرفان  دنرادنپ و  شبولغم  دیابن  .تسا  هداد  رایسب  ياهشاداپ  كدنا ، لمع  ربارب 

لطاب هب  تساهنآ  نایم  هچنآ  ار و  نیمز  نامـسآ و  دومنن و  لزان  ار  ینامـسآ  ياـهباتک  ثبعب ، داتـسرفن و ، هچیزاـب  هب  ار  ناربماـیپ  وا 
« .شتآ زا  دنا  هدش  رفاک  هک  یناسک  رب  ياو  دنا و  هدش  رفاک  هک  تسا  یناسک  نامگ  نیا   » .هدیرفاین

نایراصنا

سپ ؟ دوب یهلا  ردق  ءاضق و  هب  ماش  يوس  هب  ام  نتفر  ایآ  : دیسرپ هک  ینامز  ماش  لها  زا  يدرم  خساپ  رد  تسا  ترضح  نآ  نانخـس  زا 
 : تسا نآ  زا  يا  هدیزگرب  نیا  هک  ینالوط  يراتفگ  زا 

دیدـهت تراشب و  ،و  لطاب باقع  شاداپ و  هنیآ  ره  دوب  هنوگ  نیا  رگا  !؟ يا هدرب  ناـمگ  ار  متح  ردـق  مزـال و  ءاـضق  دـیاش  ! وت رب  ياو 
 . دش یم  طقاس 

،و هدرک فیلکت  نانآ  هب  ار  ناسآ  هدومن ، یهن  ندـناسرت  ضحم  ،و  هدومرف رما  نانآ  رایتخا  ساسا  رب  ار  شناگدـنب  ناحبـس  دـنوادخ 
قلخ ،و  هدـشن یناـمرفان  تسا  قلخ  بولغم  هک  باـب  نیا  زا  هدرک ، تیاـنع  رایـسب  ياـطع  لـمع  كدـنا  هب  ، هدرکن فـیلکت  ار  تخس 

یگدوهیب هب  ناگدنب  يارب  ار  ینامـسآ  بتک  ،و  تسین هچیزاب  ءایبنا  لاسرا  هدرک ، ناشروبجم  هکنیا  تهج  زا  هن  دنا  هدرب  ار  شنامرف 
رب ياو  سپ  ، دندش رفاک  هک  تسا  یمدرم  نامگ  نیا  ، » هدیرفاین لطاب  هجو  رب  ار  تساهنآ  نیب  هچنآ  نیمز و  اهنامسآ و  و  هداتـسرفن ،

 « . خزود باذع  زا  نارفاک 

اه حرش 

يدنوار

کلعل کحیو ، هراتخم : اذه  لیوط  مالک  دعب  ردـق ؟ هللا و  نم  ءاضقب  ماشلا  یلا  هریـسم  ناکا  لاس : امل  یماشلل  مالـسلا ) هیلع  لاق  (و 
هدابع رما  هناحبـس  هللا  نا  .دیعولا  دعولا و  طقـس  باقعلا و  باوثلا و  لطبل  کلذک  کلذ  ناک  ول  و  امتاح ، اردق  امزال و  ءاضق  تننظ 
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مل و  اهرکم ، عطی  مل  و  ابولغم ، صعی  مل  اریثک و  لیلقلا  یلع  یطعا  و  اریـسع ، فلکی  مل  و  اریـسی ، فلک  و  اریذـحت ، مهاـهن  ارییخت و 
لیوف اورفک  نیذـلا  نظ  کلذ  .الطاب  امهنیب  ام  ضرالا و  تاوامـسلا و  قلخ  و ال  اثبع ، داـبعلل  بتکلا  لزنی  مل  و  اـبعل ، ءاـیبنالا  لـسری 

: مالسلا هیلع  لاقف  ردق ؟ هللا و  نم  ءاضقب  ماشلا  یلا  كریسم  ناکا  لاقف : مالسلا  هیلع  ایلع  لاس  یماشلا  ناک  .رانلا و  نم  اورفک  نیذلل 
ءاضقلا نا  مالـسلا  هیلع  نیب  .امزال  ءاصق  تنظ  کلعل  کحیو  مالـسلا : هیلع  لاقف  .باوثلا  هب  قحتـست  الف  کلذک  ناک  اذا  لاقف : معن 

امنا هقیقح و  امهیف  لمعتـسی  مکحلا و  رمـالا و  نیب  كرتشم  ءاـضقلا  و  رمـالا ، ینعمب  نوکی  دـقف  مکحلا  ینعمب  ناـک  نا  هغللا و  یف 
یلاعت و هلوقک  رمالا ، عضوملا  اذه  یف  مالـسلا  هیلع  هدارم  .هلـصفنم و  هلالدل  الا  امهدـحاب  صتخی  و ال  هنیرقل ، امهدـحا  یلع  لمحی 
، هفلکی ام  ءاضقلا و  نم  هللا  هردق  ام  نوکی  ردقلا  .بجاولا و  متاحلا : ..محرت و  هلک  کحیو  .رما و  يا  هایا  الا  اودبعت  الا  کبر  یـضق 
: يور اهرکم  عطی  مل  هلوق و  .رییختلا و  کلذـب  دارملا  نا  احرـصم  مالـسلا  هیلع  رکذ  دـق  و  رایتخالاب ، یناثلا  رابخالاب و  نوکی  لوالاف 

.ابعل يا  اثبع  .اهارکا و  عطی  مل  يا  ردصم  هرکملا  لعافلا و  مسا  هرکملاف  اهرسک  ءارلا و  حتفب 

يردیک

هیلع لاق  هردق ، هللا و  ءاضقب  ناکا  ماشلا  یلا  انریـسم  نع  انربخا  مالـسلا  هیلع  هل  لاق  امل  لئاسلا  نا  يورف  ردـقلا  ءاضقلا و  ثیدـح  اما 
يرا ام  يانع  بستحا  هللا  دنع  لئاسلا : لاقف  .ردق  ءاضقب و  الا  ایداو  انطبه  انطوم و ال  انئطو  ام  همسنلا  ارب  هبحلا و  قلف  يذلا  و  مالسلا :

مل نوفرصنم و  متنا  مکفرصنم و  یف  نورئاس و  متنا  و  مکریـسم ، یف  مکرجا  هللا  مظع  دقل  خیـشلا  اهیا  هم  هل  لاقف  ائیـش  رجالا  نم  یل 
ءاضق تننظ  کلعل  کحیو  لاقف : .اناقاس  ردقلا  ءاضقلا و  فیکف  لاقف : نیرطضم ، اهیلا  نیهرکم و ال  مکتالاح  نم  یش ء  یف  اونوکت 

بنذمل و ال هللا  نم  همئال  تات  مل  و  یهنلا ، رمالا و  دیعولا و  دعولا و  باقعلا و  باوثلا و  لطبل  کلذک  ناک  ول  امتح و  اردق  امزال و 
، ناثوالا دابع  هلاقم  کلت  .نسحملا  نم  مذلاب  یلوا  ییـسملا ء  ییـسملا ء و ال  نم  حدملاب  یلوا  نسحملا  نکی  مل  نسحمل و  هدمحم 
وا اریذحت  یهن  ارییخت و  رما  هللا  نا  اهـسوجم  همالا و  هذه  هیردـق  مه  باوصلا و  نع  یمعلا  لها  روزلا و  دوهـش  و  ناطیـشلا ، دونج  و 

الطاب امهنیب  ام  و  ضرالا ، تاومـسلا و  قلخی  مل  و  اثبع ، هقلخ  یلا  لسرلا  لسری  مل  اهرکم و  عطی  مل  اـبولغم و  صعی  مل  اریـسی  فلک 
هللا نم  رمالا  وه  لاقف : امهب ، الا  انرس  ام  ناذللا  ردقلا  ءاضقلا و  ام  خیـشلا : لاقف  .رانلا  نم  اورفک  نیذلل  لیوف  اورفک  نیذلا  نظ  کلذ 

وجرن يذـلا  مامالا  تنا  لوقی : وه  و  ارورـسم ، خیـشلا  ضهنف  هایا ) الا  اودـبعت  الا  کبر  یـضق  و  : ) یلاعت هلوق  التو  مکحلا ، و  یلاعت ،
نال هیاورلا  هذه  اندروا  امنا  اناسحا و  هیف  انع  کبر  كازج  اسبتلم  ناک  ام  اننید  نم  تحضوا  اناوضر  نمحرلا  نم  روشنلا  موی  هتعاطب 
نا کلذ  یظفللا و  كارتشالا  لجال  مهو  امنا  لئاسلا  ردـقلا و  ءاضقلا و  ریـسفت  اضیا  اهیف  باتکلا و  نتم  یف  امل  اـنایب  افـشک و  اـهیف 

و  ) هلوقک باجیالا  مازلالا و  ینعمب  و  تاومـس ) عبـس  نهـضق  و   ) هلوقک مامتالا  ریدـقتلا و  و  قلخلا ، ینعمب  درو  دـق  هغللا  یف  ءاضقلا 
ضرالا یف  ندـسفتل  باتکلا  یف  لیئارـسا  ینب  یلا  انیـضق  و   ) هلوقک رابخالا  مـالعالا و  ینعمب  و  هاـیا .) ـالا  اودـبعت  ـالا  کـبر  یـضق 

هیلع هلعف  ام  دارا  امنا  و  کلذ ، دری  مل  مالـسلا  هیلع  وه  .ریدـقتلا  قلخلا و  ینعا  لوالا ، ینعملا  ءاضقلاب  دارا  هنا  نظ  لئاسلا  و  نیترم ،)
ثیح هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  ناسل  یلع  کلذب  هایا  هرابخا  یلاعت و  هللا  رماب  هلعف  امنا  مهوحن ، ریسملا  ودعلا و  داهج  نم  مالـسلا ،

اذک مالـسلا و  هیلع  وه  هرـسف  امک  هروهـشملا  رابخالا  نم  کلذ  وحن  و  يدـعب ، نیقراملا  نیطـساقلا و  نیثکانلا و  لتاقتـس  کنا  لاق :
: لوقک باتکلا  ینعمب  و  اهتاوقا ،) اهیف  ردق  و  : ) یلاعت هلوقک  قلخلا  ینعمب  نوکی  دق  ریدقتلا  و  ریدقتلا ، ینعمب  هناف  ردـقلا ، یف  لوقلا 

ردقلاب دارا  مالسلا  هیلع  وهف  رطس  ناک  یتلا  یلوالا  فحصلا  یف  ردق  دق  لالجلا  اذ  ناب  ملعا  و  رعاشلا : لاق  و  نیرباغلا ) نم  اهانردق  )
نیح لیواتلا  ههج  نم  طلغف  لاعفالا ، کلت  قلخ  یلاـعت  هللا  نا  دارا  هنا  نظ  خیـشلا  و  ظوفحملا ، حوللا  یف  کـلذ  بتک  یلاـعت  هللا  نا 
یلع لمحی  امنا  هقیقح و  مکحلا ، رمالا و  نیب  كرتشم  ءاضقلا  .لدـعلا ج - ءاملع  بتک  عیمجل  الـصا  راص  مالکب  نینموملاریما ، هنیب 
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و رابجالاب ، نوکی  لوالا  .هب و  فلک  ام  نیب  ءاضقلا و  نم  هللا  هردق  ام  نیب  كرتشم  ردـقلا ، اذـک  هلـصفنم و  هلالد ، هنیرقل و  امهدـحا 
.ردصملا ینعمب  حتفلاب  اهرسک و  ءارلا و  حتفب  يور  اهرکم و  متاحلا ، اذک  و  بجاولا ، متحلا : و  رایتخالاب ، یناثلا 

مثیم نبا 

زا تسا ؟ یهلا  ردق  اضق و  يور  زا  ماش  هب  ام  نتفر  ایآ  دیسرپ : راوگرزب  نآ  زا  هک  یتقو  یماش ، درم  هب  مالسلا ) هیلع   ) ماما نانخس  زا 
اضق و وت  دیاش  وت ، رب  ياو  : ) میا هدیزگرب  ریز  حرش  هب  ار  نآ  زا  یتمسق  ام  تسا  هدومرف  نایب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هک  يدایز  نانخس 

رابتعا یب  يدب ، زا  ندناسرت  بوخ و  هدعو ي  تشادـن و  ینعم  رفیک  شاداپ و  دوب ، روطنیا  رگا  هک  يا ، هدرک  نامگ  ار  یمتح  ردـق 
لمع و  راوشد ، فیلکت  هن  ناسآ ، هدرک  فیلکت  و  میب ، سرت و  اب  هدومرف  یهن  رایتخا و  اب  هدرک  رما  شناگدنب  هب  كاپ  دنوادخ  .دوب 

وا زا  دـنا و  هدوب  یـشکرس  هب  راچان  هک  نآ  رطاخ  هب  دـنا  هدرکن  یـشکرس  وا  لباقم  رد  .تسا و  هداد  داـیز  شاداـپ  رجا و  ار  كدـنا 
هدوهیب ار  ینامـسآ  ياهباتک  و  هداتـسرفن ، هچیزاب  هب  ار  ناربمایپ  .دـنا  هدوب  روبجم  يرادربنامرف  هب  هک  تهج  نآ  زا  دـنا  هدربن  ناـمرف 
نیذـلل لیوف  ورفک  نیذـلا  نظ  کلذ  تسا ، هدـیرفاین  فدـه  یب  ار  نیمز  نامـسآ و  تادوجوم  نیمز و  اهنامـسآ و  و  هدرکن ، لزاـن 

یهلا ردـق  اضق و  هب  ایآ  دـییامرفب  ماش  هب  ام  نتفر  هب  عجار  درک : ضرع  ماما  هب  یتقو  یماش  يدرم  دـنا ، هدرک  لقن  راـنلا .) نم  ورفک 
هرد هب  و  میداهنن ، مدق  اج  چیه  ام  دیرفآ ، ار  ناسنا  تفاکش و  ار  هناد  هک  ییادخ  هب  دنگوس  : ) دومرف مالـسلا ) هیلع   ) ماما هن ؟ ای  تسا 
ادخ دزن  یـشاداپ  دوخ  يارب  نم  ینعی : میرادن ، یـشاداپ  ادخ  دزن  سپ  تفگ : درم  نآ  .یهلا ) ردـق  اضق و  هب  رگم  میدـماین  دورف  يا 

رد و  دـیتفر ، یم  هک  یتقو  ماش  هب  نتفر  رد  ار  امـش  شاداپ  دـنوادخ ، خیـش ! يا  شاب ، تکاس  : ) دومرف مالـسلا ) هیلع   ) ماما .منیب  یمن 
: تفگ درم  نآ  دـیدوبن .) راـچان  روبجم و  لاـح  چـیه  رد  امـش  هک  یتروص  رد  دـینادرگ ، داـیز  دـیتشگ ، یمرب  هک  یتقو  ناتتـشگزاب 

ترابع دیعولا  هملک ي و  زا  سپ  هک  نیا  زج  کحیو ، دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) ماما هاگنآ  دنار ؟ ار  ام  ردـق  اضق و  هک  نیا  اب  هنوگچ !
نیا تسا ، هدـماین  راکوکین  يارب  یـشیاتس  هن  راکهانگ و  يارب  ادـخ  بناج  زا  یـشنزرس  چـیه  و  یهن ، رما و  و  تسا … : هدوب  نینچ 
نانیا تسا و  روک  تقیقح  ندید  زا  ناشنامـشچ  هک  تسا  یناسک  متـس و  روج و  نادـهاش  نانمیرها و  ناوریپ  ناتـسرپ و  تب  نخس 

درم نآ  دعب  رخآ …  ات  تسا  هدومرف  رما  رایتخا  يور  زا  ار  شناگدـنب  لاعتم  دـنوادخ  هک  اریز  دـنتما ، نیا  سوجم  هیردـق و  هقرف ي 
یلاعت و يادـخ  ناـمرف  نآ  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) ماـما میدرکن ؟ تکرح  هلیـسو  نادـب  زج  اـم  هک  تسیچ  ردـق  اـضق و  سپ  تفگ :
: تفگ تسج و  اج  زا  لاحشوخ  درم  نآ  اجنیا  رد  .هایا  الا  اودبعت  الا  کبر  یضق  و  درک : تئارق  ار  هیآ  نیا  هاگنآ  تسوا  تاروتـسد 

راکـشآ دوب  هدیـشوپ  ام  نید  زا  هچنآ  وت  میراد ، دـیما  ار  هدنـشخب  دـنوادخ  يدونـشوخ  تماـیق  زور  وت  يوریپ  اـب  هک  یماـما  نآ  وت 
یم هتفگ  يزوسلد  باب  زا   ) تسا محرت  هملک ي  حـیولا  .دـنک  اطع  وکین  شاداپ  راـک  نیا  رد  ار  وت  اـم  فرط  زا  راـگدرورپ  يدرک ،

هک یتمحز  رد  تسا  هدوب  ردق  اضق و  هب  ام  نتفر  رگا  تسا : نیا  درم  نآ  شسرپ  حیضوت  .دشاب  یم  بجاو  يانعم  هب  متاحلا  و  دوش )
هدـیرفآ هدـنب  رد  دـنوادخ  هک  هچنآ  دوش و  یم  هدارا  شنیرفآ  اضق و  زا  راـتفگ  رد  هک  تسور  نآ  زا  نیا  و  میرجا ؟ یب  میا  هدیـشک 
کحیو مالسلا :) هیلع   ) ماما ترابع  .درادن  دوجو  نآ  ماجنا  رد  يدزم  رجا و  دشاب  يرایتخاریغ  هک  هچ  ره  هدنب و  رایتخا  نودب  تسا 

ادخ ملع  ینعی  هتـشادنپ ، یم  ردق ، اضق و  ریـسفت  دروم  رد  يو  هک  تسا  يزیچ  دیاش  نآ  تسوا و  نامگ  هشیر ي  رگنایب  دیعولا  … 
ینعم هب  اضق  ریـسفت  هب  تسا  هراشا  ارییخت  هدابع  رما  هناحبـس  هللا  نا  ترابع : .دریگب و  ماجنا  نآ  قباطم  دـیاب  راک  هاوخاـن  هاوخ و  هک 

و  ) هفیرـش هیآ  هب  داهـشتسا  اب  دـسرپ - یم  نآ  يانعم  زا  هک  یـسک  خـساپ  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هک  يروطنامه  یهلا ، ناـمرف  رما و 
، دوخ راک  رد  هدـنب  ندوب  راتخم  اب  یهلا  یهن  رما و  هک  تسا  یهیدـب  و  تسا ، هدرک  حیرـصت  ریـسفت - نیا  تابثا  يارب  کبر ) یـضق 
، اضق دنا : هتفگ  اضق  ریـسفت  رد  یهاگ  تسا و  یعانقا  خساپ  کی  لاوس  فرط  مهف  رادقم  هب  تبـسن  خـساپ  نیا  هتبلا  .درادـن  یتافانم 
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دایز دادعت  هب  لوقع  ملاع  رد  ياهتروص  نیا  هک  ار  تادوجوم  یئزج  یلک و  ياهتروص  مامت  لاعتم  يادخ  شنیرفآ  زا  تسا  ترابع 
زا ندروآ  نوریب  و  دوخ ، هدام ي  رد  دـنراد  یگتـسباو  هدام  هب  هک  ار  ییاهتروص  هورگ  نآ  داجیا  هک  اجنآ  زا  سپـس  دـنتیاهن ، یب  و 

ردـق نیارباـنب  تسا ، هدوب  یجیردـت  يرگید و  زا  سپ  یکی  اـهتروص ، شریذـپ  ینعی  تیلعف  هلحرم ي  هب  دادعتـسا  هوـق و  هلحرم ي 
الا یـش ء  نم  نا  و  تسا : هدومرف  لاعتم  يادـخ  هک  روطنامه  يرگید ، زا  سپ  یکی  اهنآ  لیـصفت  روما و  نآ  داجیا  زا  تسا  تراـبع 

حیضوت نیا  اب  تسا ، ریذپ  ناکما  زین  الاب  شتـسرپ  هب  نتفگ  خساپ  ریـسفت ، نیا  قباطم  نونکا  .مولعم  ردقب  الا  هلزنن  ام  هنئازخ و  اندنع 
نامه رایتخا  ياـنعم  هک  اریز  درادـن  یتاـفانم  وا ، رفیک  شاداـپ و  فیلکت و  نس  هدـنب و  ندوب  راـتخم  اـب  هدـش  داـی  ینعم  هب  اـضق  هک 

زا ترفن  ای  و  دـننک - یم  هدارا  هب  ریبعت  نآ  زا  هک  لعف - هب  لـیم  هاـگره  هک  تسا  ییورین  ياراد  يو  هک  نیا  زا  تسا  هدـنب  یهاـگآ 
ناکما شیارب  ود  ره  تسا و  نآ  كرت  رب  مه  لعف و  رب  رداق  مه  يو  دوش  همیمض  نادب  دننک - یم  تهارک  هب  ریبعت  نآ  زا  هک  لعف -

زا یکی  هک  دنچ  ره  درادن ، یتافانم  فرط ، ود  زا  کی  ره  عوقو  مدـع  ای  عوقو  رب  یلاعت  يادـخ  ملع  اب  هک  تسا  ینایرج  نیا  دراد و 
هتشذگ ادخ  ملع  رد  هچنآ  بسح  رب  فیلکت  یهگناو  .دش  دهاوخ  رداص  یجراخ  ضرع  ناونع  هب  عطق  روطب  ادخ  ملع  رد  فرط  ود 
یلاعت يادـخ  تمکح  نامه  هک  یلعف  لماع  لوا - تسا : راک  رد  رگید  لماع  ود  نآ ، رب  هوالع  هکلب  دوش ، یمن  هدـنب  هجوتم  تسا ،

هب شبولطم ، لامک  هب  صقان  دوجوم  ره  تیادـه  هدـیرفآ و  تروص  نیرتراوتـسا  نیرتهب و  هب  ار  تادوجوم  راگدرورپ ، ینعی  تسا ،
نیا زا  دشاب ، هدوب  تشذگ - هک  یفیرعت  اب  رایتخا - تفـص  ياراد  هدـنب  ینعی ، تیلباق ، لماع  مود : .تسوا  روخ  رد  هک  تسا  يوحن 

دوصقم هجیتن ، هب  ندیـسر  يارب  هک  تسا  هدرمـش  یفیلکت  رایتخا و  تایـصوصخ  زا  ریز  حرـش  هب  ار  زیچ  هد  مالـسلا ) هیلع   ) ماما ور ،
یهت ار  نانآ  .تسا 2 - لاح  نیـشناج  ردـصم  ارییخت  رایتخا ، اب  تسا  هدرک  رومام  ار  شناگدـنب  دـنوادخ  - 1 تسا : تمکح  یلـصا 

دـشاب و ناسآ  اهنآ  رب  راک  ات  تسا ، هداد  رارق  ناسآ  ار  ناـنآ  فیلکت  .تسا 3 - هل  لوعفم  اریذـحت  .سرت  میب و  يور  زا  تسا  هدرک 
راچد تخـس  فیلکت  اب  دنـشاب و  هتـشادن  رایتخا  تلاح  هک  نیا  اـت  هدادـن ، رارق  راوشد  ار  ناـنآ  فیلکت  .دنک 4 - ادـیپ  هقالع  لیم و 
دیری رـسیلا و ال  مکب  هللا  دـیری  تسا : هدومرف  هراشا  لاعتم  دـنوادخ  هک  يروطنامه  دـنوشن ، لمحت  لباق  ریغ  اـسرف و  تقاـط  فیلکت 
دریذپ یم  تروص  ادخ  ینامرفان  .تسا 6- رایتخا  تایصوصخ  زا  زین  دوخ  نیا  هک  نداد  دایز  شاداپ  ار  كدنا  لمع  .رسعلا 5 - مکب 

ینامرفان ور  نآ  زا  ناگدنب  تسا ، طلـسم  ناگدنب  همه ي  رب  ادـخ  اریز  تسا  ناگدـنب  بولغم  شـسدقا  تاذ  هک  تهج  نآ  زا  هن  اما 
رایتخا و تایـصوصخ  زا  نیا  و  تسا ، هداد  اهنآ  تسد  رب  ار  راک  رایتخا  هتـشاذگ و  دازآ  ناشاهراک  رد  ار  اـهنآ  ادـخ  هک  دـننک  یم 

دنوادـخ فرط  زا  رابجا  يور  زا  نارادربنامرف  يرادربنامرف  ینعی  دـنا ، هداهنن  وا  ناـمرف  هب  رـس  راـبجا  يور  زا  .تساهنآ 7 - يدازآ 
هب ار  نارادربنامرف  ات  هداتـسرف  هکلب  تسا ، هداتـسرفن  هچیزاب  هب  ار  ناربماـیپ  .تسا 8 - راـیتخا  تایـصوصخ  زا  یکی  زین  نیا  تسین و 

ار ینامـسآ  ياهباتک  .تسا 9 - راـیتخا  مزاول  زا  دوخ  نیا  و  دـنراد ، رذـحرب  خزود  شتآ  زا  ار  ناراـکهنگ  دـنهد و  تراـشب  تشهب 
هب رومام  هک  ار  ییاهراک  ماکحا  فیلاـکت و  عاونا  ناگدـنب  اـت  هدرک  لزاـن  ار  اـهنآ  هکلب  تسا ، هدومرفن  لزاـن  ناگدـنب  يارب  هدوهیب 
زا اـهنیا  ماـمت  دوـش و  ناـیب  ناـشیا  رب  دـنرومام  نآ  تیاـعر  هب  هـک  یهلا  دودـح  و  دسانـش ، زاـب  اـهباتک  نآ  زا  دنتـسه ، اـهنآ  ماـجنا 

ساـسا رب  هکلب  تـسا ، هدـیرفاین  هدوـهیب  ار  نـیمز  نامـسآ و  تادوـجوم  نـیمز و  اهنامـسآ و  .تسا 10 - نانآ  راـیتخا  تایـصوصخ 
نادب و  دننک ، لصاح  یـشنیب  قح ، تردق  تایآ  رد  هشیدنا  تبهوم  هلیـسو  هب  ناگدنب  تسا : هلمج  نآ  زا  هک  هدیرفآ  دـنچ  یتمکح 

تاومسلا قلخ  یف  نا  تسا : هدومرف  لاعتم  يادخ  هک  نانچ  دنربب ، وا  تمظع  لامک  هب  یپ  .دنوش و  هجوتم  وا  تمکح  زار  هب  هلیـسو 
نیذـلا نظ  کلذ  تسا : هتـشاد  رذـحرب  نآ  زج  يداقتعا ، زا  ار  بطاخم  بابلالا و  یلوال  تایال  راهنلا  لیللا و  فالتخا  ضرـالا و  و 

.اورفک
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دیدحلا یبا 

[ ِهِمَالَک  ] ْنِم َو 

[ ِهِرَدَق  ] ِهَّللا َو َنِم  ٍءاَضَِقب  ِماَّشلا  َیلِإ  اَنُریِسَم  َناَک  َُهلَأَس َأ  اََّمل  ِّیِماَّشلا  ِِلئاَّسِلل  مالسلا  هیلع  َُهل  ٍمَالَک 

ُباَقِْعلا َو ُباَوَّثلا َو  َلَطََبل  َِکلَذَک  َِکلَذ  َناَک  َْول  ًاِمتاَح  ًارَدَق  ًامِزَال َو  ًءاَضَق  َْتنَنَظ  َکَّلََعل  َکَْحیَو  ُهُراَتُْخم  اَذَـه  ٍلیِوَط  ٍمَالَک  َدـَْعب  ٍرَدَـق 
ًارِیثَک ِلِیلَْقلا  یَلَع  یَطْعَأ  ًاریِسَع َو  ْفِّلَُکی  َْمل  ًاریِسَی َو  َفَّلَک  ًاریِذْحَت َو  ْمُهاَهَن  ًارِییْخَت َو  ُهَداَبِع  َرَمَأ  ُهَناَْحبُـس  َهَّللا  َّنِإ  ُدیِعَْولا  ُدْعَْولا َو  َطَقَس 

اَمُهَْنَیب اَم  َضْرَْألا َو  ِتاَواَمَّسلا َو  َقَلَخ  ًاثَبَع َو َال  ِداَبِْعِلل  َُبتُْکلا  ِلِْزُنی  َْمل  ًابَِعل َو  َءاَِیْبنَْألا  ِلِـسُْری  َْمل  ًاـهِرْکُم َو  ْعَُطی  َْمل  ًاـبُوْلغَم َو  َصُْعی  َْمل  َو 
 . ِراّنلَا َنِم  اوُرَفَک  َنیِذَِّلل  ٌْلیَوَف  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُّنَظ  َِکلذ  ًالِطَاب 

مالـسلا هیلع  یلع  یلإ  خیـش  ماق  لاق  هتابن  نب  غبـصألا  نع  هاور  ررغلا و  باتک  یف  ربخلا  اذـه  هللا  همحر  نیـسحلا  وبأ  انخیـش  رکذ  دـق 
الإ ایداو  انطبه  ائطوم و ال  انئطو  ام  همـسنلا  أرب  هبحلا و  قلف  يذلا  لاقف و  هردق  هللا و  ءاضقب  ناک  ماشلا أ  یلإ  انریـسم  نع  انربخأ  لاقف 
یف مکرجأ  هللا  مظع  دـقل  خیـشلا  اهیأ  هم  لاقف  ائیـش  رجألا  نم  یل  يرأ  ام  یئانع  بستحأ  هللا  دـنعف  خیـشلا  لاـقف  هردـق  هللا و  ءاـضقب 

لاقف نیرطضم  اهیلإ  نیهرکم و ال  مکتالاح  نم  ءیـش  یف  اونوکت  مل  نوفرـصنم و  متنأ  مکفرـصنم و  یف  نورئاس و  متنأ  مکریـسم و 
باوثلا و لطبل  کلذـک  کلذ  ناک  ول  امتح  اردـق  امزال و  ءاضق  تننظ  کلعل  کحیو  لاقف  اناقاس  ردـقلا  ءاـضقلا و  فیک  خیـشلا و 

حدملاب یلوأ  نسحملا  نکی  مل  نسحمل و  هدـمحم  بنذـمل و ال  هللا  نم  همئال  تأت  مل  یهنلا و  رمألا و  دـیعولا و  دـعولا و  باقعلا و 
نع یمعلا  لهأ  روزلا و  دوهـش  ناطیـشلا و  دونج  ناثوألا و  داـبع  هلاـقم  کـلت  نسحملا  نم  مذـلاب  یلوأ  ءیـسملا  ـال  ءیـسملا و  نم 
عطی مل  ابولغم و  صعی  مل  اریـسی و  فلک  اریذـحت و  یهن  ارییخت و  رمأ  هناحبـس  هللا  نإ  اهـسوجم  همـألا و  هذـه  هیردـق  مه  باوصلا و 

َنیِذَِّلل ٌْلیَوَف  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُّنَظ  َِکلَذ  اًلِطَاب  اَـمُهَْنَیب  اَـمَو  َضْرَأـْلا  تاوامـسلا َو  قلخی  مل  اـثبع و  هقلخ  یلإ  لـسرلا  لـسری  مل  اـهرکم و 
هللا و نم  رمألا  وه  لاقف  امهب  الإ  انرـس  ام  ناذللا  ردقلا  ءاضقلا و  امف  خیـشلا  لاقف  هلآ 27 ) . هیلع و  هللا  یلـص  هروس  ِراَّنلا ( َنِم  اوُرَفَک 

مامإلا تنأ  لوقی  وه  ارورـسم و  خیـشلا  ضهنف  . ( 23: ءارـسإلا هروس  ُهاَّیِإ (  اَّلِإ  اوُدـُبْعَت  اَّلَأ  َکُّبَر  یَـضَقَو  هناحبـس  هلوق  الت  مث  مکحلا 
.هتعاطب وجرن  يذلا 

هکرتشملا ظافلألا  نم  هنأ  رمألا و  مکحلا و  ینعمب  نوکی  دق  ردقلا  ءاضقلا و  نأ  نایب  یف  نیسحلا  وبأ  کلذ  رکذ 

یناشاک

هب وا  نتفر  دزن  ماشلا ) یلا  هریـسم  دـنع   ) هدومرف هک  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  مـالک  هلمج  زا  و  مالـسلا ) هیلع  هل  مـالک  نم  (و 
هب وت  نتفر  تسه  ایآ  ماشلا ) یلا  كریـسم  ناکا   ) ترـضح نآ  زا  دیـسرپ  هک  یتقو  هلئـس ) امل   ) ار یماـش  رم  یماـشلل )  ) ماـش بناـج 

راتخم و مالک  نیا  هک  هراتخم ) اذه   ) زارد یمالک  زا  دعب  لیوط ) مالک  دعب   ) وا ردق  ادخ و  ياضق  هب  هردق ) هللا و  ءاضقب   ) ماش فرط 
( همـسنلا ءرب  هبحلا و  قلف  يذـلاو  : ) یماش باوج  رد  دومرف  هک  تسا  نیا  لـیوط  مـالک  نآ  زا  یـضعب  نآ و  زا  تسا  هدـش  هدـیزگرب 

چیه رد  میدزن  اپ  اـئطوم ) اـنئطو  اـم   ) مدـع متک  زا  ار  مدآ  ینب  دـیرفآ  نیمز و  ریز  رد  ار  هناد  تفاکـشب  هک  ییادـخ  نآ  قح  هب  ینعی 
ردـق اضق و  هب  رگم  ردـق ) ءاضقب و  الا   ) ملاع مدرم  رب  هصرع  نآ  رد  يداو  چـیه  هب  میدـماین  دورف  و  ایداو ) اـنطبه  ـال  و   ) مدـق عضوم 

باوـث هک  اریز  رطخ ، رپ  رفـس  نیا  رد  يدزم  دوـخ  يارب  منیب  یمن  تفگ  مـالک  نیا  عامتـسا  زا  دـعب  یماـش  مدآ  ملاـع و  راـگدرورپ 
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دقل  ) ریبدـت یب  ریپ  يا  شاب  شوماخ  خیـشلا ) اهیا  هم  : ) هک دومرف  ترـضح  نآ  هیرابجا  روما  رب  هن  هیراـیتخا  روما  رب  دوش  یم  بترتم 
نآ رد  نورئاس ) متنا  و   ) امش نتفر  رد  مکریس ) یف   ) ار امـش  دزم  یلاعت  يادخ  هدینادرگ  رایـسب  گرزب و  هنیآ  ره  مکرجا ) هللا  مظعا 
مل و   ) دیدوب هدندرگزاب  هک  یتقو  رد  نوفرـصنم ) متنا  و   ) امـش نتـشگزاب  رد  و  مکفرـصنم ) یف  و   ) امـش دیدوب  هدننک  ریـس  هک  لاح 
هب و  اهیلا ) و   ) ناگدـش هتـشاد  رابجا  هارکا و  هب  نیهرکم )  ) دوخ تالاح  زا  زیچ  چـیه  رد  دـیدوبن  و  مکتالاح ) نم  یـش ء  یف  اونوکت 

روما نآ  يوس  هب  دـنار  ار  ام  اضق  هکنآ  لاح  دـشاب و  نینچ  هنوگچ  تفگ  یماـش  ناگدـشروبجم  رطـضم و  نیرطـضم )  ) نآ بناـج 
ار وت  نانخـس و  عون  نیا  زا  دانک  محر  وت  رب  يادـخ  ینعی  کـحیو )  ) هک دومرف  مالـسا  هیلع  ترـضح  نآ  سپ  مالـسلا ) هیلع  لاـقف  )

کلعل  ) .دـنیوگ باذـع  تقو  رد  هک  تسا  يا  هملک  لـیو )  ) هکناـنچمه دـنیوگ  محرت  تقو  رد  هک  تسا  يا  هملک  نـیا  دازرماـیب و 
اییوگ مزلم  تسا و  بجاو  هک  يردق  و  امتاح ) اردق  و   ) متحتم تسا و  مزال  هک  ییاضق  یـشاب  هدرب  نامگ  دـیاش  امزال ) ءاضق  تننظ 

رب مزال  بجاو و  يداجیا  رب  ار  ردق  رادرک و  رد  دشاب  هدنب  هدـننک  مازلا  نآ  هک  یلاعت  بجاو  ملع  هب  ار  اضق  دوب  هدرک  ریـسفت  یماش 
( تاومـس عبـس  نهیـضقف  : ) لوا مالعا  ینعم  هب  باجیا و  ینعم  هب  قلخ و  ینعم  هب  هتفای  دورو  ردـق  اضق و  هکنآ  لاح  ملع و  نآ  قفو 

هچنآ نایم  تسا  كرتشم  ردـق  نینچمه  و  باتکلا ) یف  لیئارـسا  ینب  یلا  انیـضق  و  : ) موس هایا ) الا  اودـبعت  ـالا  کـبر  یـضق  و  : ) مود
یم لوا  سپ  .تسا  مکح  نآ  لیـصفت  ردق  تسا و  یلامجا  مکح  اضق  هچنآ  هب  هدش  هدرک  فیلکت  هچنآ  نایم  اضق و  زا  هدش  ریدقت 
نیا زا  .تسا  متح  لیبق  زا  هک  ریدقت  تسا و  قلخ  نآ  هک  درک  لوا  ینعم  هدارا  ریبدت ، یب  ریپ  .رایتخا  هب  موس  مود و  رابجا و  هب  دشاب 

لطبل  ) يدرک هدارا  وت  هک  ینعم  نامه  هب  ردـق  اضق و  دـشاب  رگا  و  کلذـک ) کلذ  ناـک  ول  و  : ) دومرف مالـسلا  هیلع  ترـضح  تهج 
دیعو راربا و  هدـعو  ددرگ  طقاس  و  دـیعولاو ) دـعولا  طقـس  و   ) رارقلاراد رد  باقع  باوث و  دـشاب  لـطاب  هنیآ  ره  باـقعلا ) باوثلا و 

ار دوخ  ناگدـنب  دومرف  رما  هداـبع ) رما   ) یلاـعت هناحبـس و  قح  هک  یتـسرد  هب  هناحبـس ) هللا  نا   ) تسا باـقع  باوث و  نآ  هک  رارـشا 
در دشاب  ریخم  هدنب  سپ  ندیناسرت  يور  زا  اریذحت )  ) ار ناشیا  دومن  یهن  و  مهاهن ) و   ) نتخاس ریخم  نداد و  رایتخا  يور  زا  ارییخت ) )

نایاصع نایغای و  اب  ترضح  نآ  هچنآ  سپ  .دوش  باذع  بجوتـسم  دزرو  نایـصع  رگا  دبای و  باوث  دنک  تعاطا  رگا  هک  دوخ  لعف 
ای : ) هک دومرف  وا و  هب  دوب  هدرک  راـبخا  ربـمغیپ  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربـمغیپ هب  دومن  مـالعا  هک  دوب  هناحبـس  قح  هدومرف  هب  درک 

هناحبـس قح  هک  قیرط  نیا  هب  رایتخا  یب  دوب و  هرکم  نآ  رد  هکنآ  هن  يدـعب ) نیقراـملا  نیطـساقلا و  نیثکاـنلا و  لتاقتـس  کـنا  یلع 
تهج نیا  زا  .رامشیب  بوث  هب  دیسر  نآ  هطساو  هب  رایتخا و  هب  رادرک  نآ  هب  دش  لوغشم  هکلب  راک ، نآ  رد  رابجا  هب  ار  وا  دوب  هتشادب 
درکن فیلکت  و  اریـسع ) فلکی  مل  و   ) رایتخا هب  ناسآ  راک  هب  ار  ناگدنب  یلاعت  قح  دومن  فیلکت  ینعی  اریـسی ) فلک  و  : ) هک دومرف 

، دشن هدرک  نایصع  و  ابولغم ) صعی  مل  و   ) رایسب باوث  هدرک  زا  یکدنا  رب  داد  و  اریثک ) لیلقلا  یلع  یطعا  و   ) رابجا هب  راوشد  راک  هب 
هدنب ینعی  دشن ، هدینادرگ  رادربنامرف  و  اهرکم ) عطی  مل  و   ) رایتخا یب  دشاب  هدوب  روبجم  هک  یتلاح  رد  وا  زا  دـشن  یـصاع  هدـنب  ینعی 
يور زا  ناقلخ  بناج  هب  ار  ناربمغیپ  داتـسرفن  و  ابعل ) ءایبنالا  لسری  مل  و   ) رطـضم دـشاب و  هدوب  هورکم  هک  یتقو  رد  هدربن  وا  ناـمرف 

تاومـسلا و قلخ  و ال   ) يزاـجم رما  هدـیاف و  نودـب  ناگدـنب  يارب  ار  اـهباتک  داتـسرفن  ورف  و  اـثبع ) داـبعلل  بتکلا  لزنی  مل  و   ) يزاـب
دساف راک  نیا  کلذ )  ) لیاط هزره و ال  الطاب )  ) تسا اهنآ  نایم  رد  هچنآ  و  امهنیب ) ام  و   ) ار اه  نیمز  اه و  نامسآ  دیرفاین  و  ضرالا )

هک دومرف  نیا  زا  دعب  نید  نورد  خزود  شتآ  زا  رانلا ) نم   ) نید یب  دندوب و  رفاک  هک  تسا  نانآ  نامگ  اورفک ) نیذلا  نظ   ) لطاب و 
دنـشاب هلوقم  نیا  نعذم  هک  هفیاط  نآ  باوص و  زا  یمع  لها  غورد و  دوهـش  تسا و  ناطیـش  دونج  ناثوا و  هدبع  هلاقم  نیا  ریپ ! يا 

تسا و ادـخ  رما  نآ  هک  دومرف  نآ ؟ هب  الا  مدـیرکن  ریـس  ام  هک  يردـق  اضق و  تسیچ  تفگ  ریپ  .دنتـسه  تما  نیا  سوجم  هیردـق و 
راگدرورپ دینادرگ  بجاو  درک و  مکح  ینعی  هایا ) الا  اودـبعت  الا  کبر  یـضق  و  : ) هک دومن  توالت  ار  هیآ  نیا  نآ  زا  دـعب  وا  مکح 

رابجا دحرـس  هب  درب و  نوریب  رایتخا  زا  ار  هدـنب  هک  يا  هبترم  هب  هن  تسا  بوجو  ینعم  هب  اجنیا  اـضق  سپ  ار  وا  ـالا  دـیتسرپن  هکنآ  وت 
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نم روشنلا  موی  هتعاطب  اوجرت  يذلا  مامالا  تنا  تفگ : لاحشوخ و  كانحرف و  تساخ  ياپ  رب  دومن  لوق  نیا  عامتسا  نوچ  ریپ  .دشک 
ام میراد  یم  دـیما  هک  ییاوشیپ  ماما و  نآ  وت  ینعی  اناسحا  هیف  انع  کبر  كازج  اسبتلم  ناک  ام  اننید  نم  تحـض  وا  اـناوضر  نمحرلا 

ادیوه رهاظ و  يدینادرگ و  نشور  .ار  يدونشخ  هدنیاشخب  دنوادخ  ترـضح  زا  روشن  ثعب و  زور  رد  وت ، رما  يرادربنامرف  ببـس  هب 
هب لمتـشم  يازج  ار  ام  سبتلم  رما  وت  حاضیا  رد  اـم  زا  وت  راـگدرورپ  ار  وت  داـهد  ازج  .اـم  رب  دوب  هدیـشوپ  هچنآ  ار  اـم  نید  یتخاـس 

.ماعنا ناسحا و 

یلمآ

ینیوزق

هک يزارد  مالک  زا  دعب  دوب  یلاعت  وا  ردـق  ادـخ و  ياضق  هب  ماش  هب  ام  نتفر  ایآ  تفگ : هک  یماش )  ) یلیاس اب  ترـضح  نآ  تفگ : و 
زا ار  نایمدآ  تفاکـشب و  كاخ  لد  رد  هناد  هک  يادـخ  نآ  قح  هب  هک : تسا  نیا  مالک  نآ  زا  یـضعب  تسا و  مالک  نآ  راـتخم  نیا 

نیا زا  یماش ) لیاس   ) تفگ سپ  .یلاعت  وا  ردق  ادخ و  ياضقب  رگم  یئداوب  میتفرن  ورف  یعـضوم و  رب  میداهنن  ماگ  هک  دیرفایب  كاخ 
.هتـشگ بجوم  ثعاب و  ردق  اضق و  هکلب  هدـش ، رداص  ام  زا  رایتخا  هب  هن  هک  رطخرپ  رفـس  نیا  رد  يدزم  دوخ  يارب  زا  منیب  یمن  رارق 
هدـنور هک  لاح  نآ  رد  امـش  نتفر  رد  ار  امـش  رجا  ازج  زور  ناید  یلاعت  يادـخ  دـینادرگ  گرزب  هتبلا  هنیآ  ره  دومرف : ترـضح  نآ 

، هدش هدرک  هارکا  دوخ  تالاح  زا  یتلاح  چیه  رد  امش  دیدوب  هن  و  دیدوب ، هدندرگ  زاب  هک  لاح  نآ  رد  امش  نتـشگ  زاب  رد  و  دیدوب ،
نآ هب  دناوخیم  تکرح و  نآ  هب  دناریم  ار  ام  ردق  اضق و  دشاب و  نینچ  هنوگچ  تفگ : یماش  هتـشگ  روبجم  رطـضم و  تلاح  نآ  هب  و 

و دـیوگ ، محرت  ماقم  رد  ابلاغ  ار  کحیو  هملک  برع  هدـش  روکذـم  اجنیا  هچنآ  رخآ  ات  کـحیو  تفگ : ترـضح  نآ  سپ  تلاـح ؟
لطاب هنیآ  ره  دوب  یم  نینچ  نیا  رگا  ار و  بجاو  يردـق  مزال و  یئاضق  یتشادـنپ  وت  رگم  باذـع  مشخ و  ماـقم  رد  ار  کـلیو  هملک 
تـسا هدرک  رما  یلاعت  هناحبـس و  قح  هک  قیقحت  هب  بابرالا ، بر  ترـضح  دیعو  هدـعو و  تشگیم  طقاس  و  باقع ، باوث و  دـشیم 

رایتخالا و بولـسم  یهانم  رما و  وا  رد  ار  ناـشیا  ینعی  .ریذـحت  هجو  رب  ار  ناـشیا  تسا  هدرک  یهن  رییخت و  هجو  رب  ار  دوخ  ناگدـنب 
هب دزم  هجو  رب  تسا  هدرک  اطع  راوشد و  رایسب  تسا  هدرکن  فیلکت  و  ناسآ ، كدنا  تسا  هدرک  فیلکت  هدینادرگن و  هردقلا  عوفرم 

، ندوب روبجم  هورکم و  يور  زا  هدشن  هدرک  تعاط  و  ندش ، بولغم  يور  زا  تسا  هدشن  هدرک  تیـصعم  رایـسب و  رجا  لیلق  لعف  ءازا 
راک رد  رایتخا  چیه  ار  دابع  رگا  نیعی  .وغل  ثبع و  هب  دابع  يارب  ار  اهباتک  تسا  هداتسرفن  و  وهل ، يزاب و  هب  ار  ایبنا  تسا  هداتـسرفن  و 
هجو رب  تسا  اـهنآ  نیب  اـم  هچنآ  ار و  نیمز  اهنامـسآ و  تسا  هدرکن  قلخ  .دوبیم و  ثبع  ضحم  بتک  لازنا  لـسر و  لاـسرا  دوـبیمن 
تب هلاقم  نآ  خیـش  يا  دومرف : نآ  زا  دـعب  .ران و  باذـع  زا  ار  نارفاک  رم  ياو  دـنا و  هتـشگ  رفاـک  هک  تسا  ناـنآ  ناـمگ  نیا  لـطاب 

قباطم نایب  نیا  .دنتما  نیا  سوجم  تما و  نیا  هیردق  ناشیا  تسا و  باوص  هار  زا  ناروک  غورد و  ناهاوگ  ناطیش و  دونج  ناتسرپ و 
( همالا هذـه  سوجم  هیردـقلا   ) هک ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  مالک  رد  هیردـق  هک  دـنک  تلالد  تسا و  ینارحب  لضاف  لـقن 

نمحرلا ءامـصخ  ناثوالا و  هدبع  ناوخا  هلاقم  کلت   ) تسا نینچ  یفاک  رد  تسا و  هدش  عقاو  فلتخم  ثیدح  ترابع  و  دـنا ، هربجم 
هضوفم هن  دنا  هربجم  هیردق  هک  دنک  تلالد  زین  نآ  سپ  تسین ، ناوخا  ظفل  بتک  یضعب  رد  و  همالا ) هذه  هیردق  ناطیشلا و  دونج  و 

دننکن رگا  دننک و  رگا  دومن  ضیوفت  ناشیاب  درک و  یهن  رما و  ار  هدنب  يادخ  دنیوگیم  دـننادیم و  لالقتـسالا  یلع  لعاف  ار  دـبع  هک 
تاملک نیا  .دوشیم و  رهاظ  ثیدح  زا  هچنانچ  دنا  هضوفم  هیردق )  ) هک تسا  نآ  حـصا  و  دنلقتـسم ، تردـق  رد  و  دـنراتخم ، نآ  رد 
دومرف نآ ؟ هب  الا  میدرکن  ریس  ام  هک  يردق  ءاضق و  تسیچ  سپ  تفگ : ریپ  .ما  هدرک  نایب  یفاک ) لوصا   ) حرـش رد  نم  دراد  یلیوات 
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وت يادـخ  دومن  رما  هدرک و  مکح  ینعی  هایا ) الا  اودـبعت  الا  کـبر  یـضق  و   ) دومن توـالت  هیآ  نیا  وا و  مکح  تسا و  ادـخ  رما  نآ 
هک یهجو  رب  هن  نکیلو  وا ، روتـسد  هب  تسا و  وا  مکح  هب  ینعی  .تسا  ادـخ  ياضق  هب  زیچ  همه  سپ  ار ، وا  الا  دـینکم  تداـبع  هکنآ 

بتک و لازنا  يدوب  نینچ  رگا  دـشابن ، اور  ار  وا  باقع  باوث و  دـیعو و  هدـعو و  یهن و  رما و  و  دور ، نوریب  اـقلطم  راـیتخا  زا  هدـنب 
نیا نوچ  ریپ  دـنیوگ  .يدوب  عیاـض  تمکح و  یب  راـن  تنج و  دوجو  و  يدوب ، لـطاب  باـقع  باوـث و  يدوـب و  ثبع  لـسر  لاـسرا 

نمحرلا نم  روشنلا  موی  هتعاطب  وجرن  يذـلا  ماـمالا  تنا  تفگ : تاـیبا  نیا  كاـنحرف و  لاحـشوخ و  تساوخ  ياـپ  رب  دومن  عامتـسا 
اناسحا هیفانع  کبر  كازج  اسبتلم  ناک  ام  اننید  نم  تحضوا  اناوضر 

یجیهال

مالک زا  ینعی و  هراتخم : اذه  لیوط ، مالک  دعب  ردـق ؟ هللا و  نم  ءاضقب  ماشلا  یلا  هریـسم  ناکا  هلاس : امل  یماشلل ، مالـسلا  هیلع  لاق  و 
ایآ هک  نیفص  گنج  زا  تعجارم  زا  دعب  ترضح ، نآ  زا  دیسرپ  هک  یتقو  رد  یماش  صخش  يارب  زا  تسا  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما 

لئاس ضرغ  .تسا و  نآ  هدیزگرب ي  مالک  نیا  هک  يزارد  مالک  زا  دعب  ادخ ؟ زا  ردق  ادـخ و  زا  ياضق  هب  ماش  يوس  هب  ام  رفـس  دوب 
! کحیو : » دشاب رمث  رجا و  یب  نآ  رد  ام  تقشم  سپ  رفس ، نآ  رد  میدوب  روبجم  ام  سپ  دوب  ردق  اضق و  هب  ام  رفس  نوچ  هک  دوب  نآ 

رما هناحبس ، هللا  نا  .دیعولا  دعولا و  طقـس  باقعلا و  باوثلا و  لطبل  کلذک ، کلذ  ناک  ول  امتاح ، اردق  امزال و  ءاضق  تننظ  کلعل 
مل اهرکم و  عطی  مل  ابولغم و  صعی  مل  اریثک و  لیلقلا  یلع  یطعا  اریـسع و  فلکی  مل  اریـسی و  فلک  اریذحت و  مهاهن  ارییخت و  هدابع 

لیوف اورفک ، نیذـلا  نظ  کلذ  ، ) الطاب امهنیب  ام  ضرالا و  تاوامـسلا و  قلخ  اثبع و ال  دابعلل  بتکلا  لزنی  مل  اـبعل و  ءاـیبنالا  لـسری 
مزال ياضق  تهج  زا  رفـس  نآ  دوب  هک  یـشاب  هدرک  نامگ  وت  هک  دـیاش  لئاس ، يا  داـب ، وت  رب  محرت  ینعی  راـنلا ».) نم  اورفک  نیذـلل 

ینعی يا ، هدرک  نامگ  وت  هکنانچ  ردق  اضق و  دوب  رگا  راتخم ؟ هن  رفـس  نآ  رد  يا  هدوب  روبجم  وت  هدنزاس و  بجاو  ردق  هدـینادرگ و 
عیطم هک  اریز  ار ، ناگدـننک  تعاطا  رب  ادـخ  نداد  باوث  يدوب  اج  یب  لطاب و  هنیآ  ره  وت ، لعف  رد  وت  رایتخا  بلـس  يارب  زا  بجوم 

عیطم و هن  دشاب  یـصاع  وا  سپ  درک ، یمن  تعاطا  دوبن  ربج  رگا  هک  اریز  دشاب ، باقع  قحتـسم  هکلب  دـشابن ، باوث  قحتـسم  روبجم 
اریز دشاب ، باوث  قحتسم  هکلب  دشابن ، باذع  قحتسم  روبجم  یصاع  هک  اریز  ار ، راکهانگ  رم  ادخ  ندرک  باذع  يدوب  اجیب  لطاب و 

باوث و هب  دعو  يدوب  رمث  یب  طقاس و  رابتعا  هجرد ي  زا  هنیآ  ره  یصاع و  هن  دشاب  عیطم  وا  سپ  درک ، یمن  هانگ  دوبن  ربج  رگا  هک 
هب هکنآ  لاح  دشابن و  وا  رد  يرثا  ار  دـیعو  دـعو و  نایـصع ، تعاط و  رد  هدـنب  ندوب  رطـضم  روبجم و  اب  هک  اریز  باذـع ، هب  دـیعو 
زا تدابع ، هب  ار  شناگدنب  تسا  هدرک  رما  هناحبس  يادخ  هک  قیقحت  هب  دشاب ، رثا  اب  دیعو  دعو و  قح و  باقع  باوث و  مزج ، ناونع 

تقاط و نود  ناسآ  فیلکت  درک  فیلکت  ناـشیا و  ندـناسرت  تهج  زا  یـصاعم  زا  تسا  هدرک  یهن  ناـشیا و  هب  نداد  راـیتخا  تهج 
ایند و رب  ترخآ  ندرک  رایتخا  ببـس  هب  ار ، رایـسب  باوث  كدـنا  تدابع  رب  درک  اـطع  تقاـط و  قوف  يراوشد  فیلکت  درکن  فیلکت 
رد ناگدـننک  تعاطا  ندوب  روبجم  تهج  زا  دـشن  هدرک  تعاطا  هاـنگ و  رد  ناراـکهانگ  ندوب  روهقم  تهج  زا  دـشن  هدرک  نایـصع 

، ندوب هدیاف  یب  يور  زا  ناگدنب  يارب  زا  ار  اهباتک  درکن  لزان  ندوب و  رمث  یب  ندرک و  يزاب  يور  زا  ار  ناربمغیپ  داتـسرفن  تعاط و 
قلخ دوب و  دـناوت  یمن  ثبع  میکح  لعف  دوب و  هدـیاف  یب  ثبع و  بتک  لازنا  لسر و  لاـسرا  دـندوب ، روبجم  ناگدـنب  هچناـنچ  ینعی 

باسح و یب  حلاصم  عفانم و  اب  درک  قلخ  هکلب  ندوب ، رثا  یب  عیاض و  يور  زا  تسا  اهنآ  نایم  رد  هچنآ  اب  ار  اهنیمز  اهنامسآ و  درکن 
یناسک نانچنآ  نامگ  وت  نامگ  نآ  ، » دـشاب راـبج  ملاـظ و  راـتفگ ، تسار  رادرک  تسرد  میکح  هک  دوب  دـناوت  هنوگچ  سپ  راـمش ،

« .دنا هدش  رفاک  هک  یناسک  يارب  زا  تسا  تباث  منهج  شتآ  زا  هاچ  سپ  دنا  هدش  رفاک  هک  تسا 
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ییوخ

( متح  ) احیو هللا  همزلا  تلق  کناک  لعف  رامـضاب  هبـصن  ..بجعتلا و  حدـملا و  ینعمب  یتاـت  دـق  عجوت و  محرت و  هملک  حـیو :) : ) هغللا
، مالک دـعب  بارعالا : .دـجنملا  اعفن - هیلع  يدـجی  العف ال  لعف  هزنتلا ، وا  هذـللا  هدـصقب  العف  لعف  ابعل : بعل )  ) یـضق یـشلاب ء : امتح 

اریثک اریذـحت ، کلذـک  و  هل ، لوعفم  ارییخت  کحیو ، هللا  مزلا  يا  ردـقم  لـعفب  بوصنم  کـحیو  همـالک ، نم  و  هلوقب : قلعتم  فرظ 
یفاکلا نم  ردـقلا  ربجلا و  باب  یف  ثیدـحلا  يور  ینعملا : .صعی  ریمـض  نم  لاح  ابولغم  كورتم ، هنم  لوالا  یطعال و  ناـث  لوعفم 

اـسلاج مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما ناک  لاق : هوعفر  امهریغ  دمحم و  نب  قاحـسا  دایز و  نب  لهـس  نع  دـمحم  نب  یلع  ظفللا : اذـهب 
ءاضقبا ماشلا  لها  یلا  انریـسم  نع  ربخا  نینموملاریما ، ای  هل : لاق  مث  هیدی ، نیب  یثجف  خیـش  لبقا  ذا  نیفـص  نم  هفرـصنم  دـعب  هفوکلاب 

لج و زع و  هللا  نم  ءاضقب  الا  داو  نطب  متطبه  ـال  هعلت و  متولع  اـم  خیـش  اـی  لـجا  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما لاـقف  ردـق ؟ هللا و  نم 
متنا مکریـسم و  یف  رجالا  مکل  هللا  مظع  دـقل  هللا  وف  خیـش  هم  هل : لاقف  نینوملاریما  ای  یئانع  بستحا  هللا  دـنع  خیـشلا : هل  لاقف  هردـق ،
هیلا و ال  نیهرکم ، مکتالاح  نم  یـش ء  یف  اونوکت  مل  و  نوفرـصنم ، متنا  مکفرـصنم و  یف  و  نومیقم ، متنا  مکماقم و  یف  و  نورئاس ،

انریسم و ردقلا  ءاضقلاب و  ناک  نیرطـضم و  هیلا  نیهورکم و ال  انتالاح  نم  یـش ء  یفف  نکن  مل  فیک  و  خیـشلا : هل  لاقف  نیرطـضم ،
یهنلا و رمالا و  و  باقعلا ، باوثلا و  لطبل  کلذک  ناک  ول  هنا  امزال ، اردق  امتح و  ءاضق  ناک  هنا  نظت  و  هل : لاقف  انفرـصنم ؟ انبلقنم و 

نم ناسحالاب  یلوا  بنذملا  ناکل  و  نسحملل ، هدمحم  و ال  بنذملل ، همئال  نکت  ملف  دـیعولا  دـعولا و  ینعم  طقـس  و  هللا ، نم  رجزلا 
و ناطیـشلا ، بزح  و  نمحرلا ، ءامـصخ  ناثوالا و  هدـبع  ناوخا  هلاقم  کلت  بنذـملا ، نم  هبوقعلاـب  یلوا  نسحملا  ناـکل  نسحملا و 
و ابولغم ، صعی  مل  اریثک و  لیلقلا  یلع  یطعا  و  اریذحت ، یهن  و  ارییخت ، فلک  یلاعت  كرابت و  هللا  نا  .اهـسوجم  همالا و  هذـه  هیردـق 
، اثبع نیرذـنم  نیرـشبم و  نیبنلا  ثعبی  مل  و  الطاب ، امهنیب  ام  ضرالا و  تاومـسلا و  قلخی  مل  و  اضوفم ، کلمی  مل  و  اهرکم ، عطی  مل 

: لوقی خیشلا  اشناف  رانلا ، نم  اورفک  نیذلا  نظ  کلذ 

انارفغ نمحرلا  نم  هاجنلا  موی   *** هتعاطب وجرن  يذلا  مامالا  تنا 

اناسحا ناسحالاب  کبر  كازج  اسبتلم *** ناک  ام  انرما  نم  تحضوا 

نا دـبالف و  فیرـشلا ، یفاکلا  یف  درو  ام  ثیدـحلا و  اذـه  نم  هللا - همحر  یـضرلا - هرکذ  ام  نیب  فالتخالا  هیف  ام  يرت  دـق  و  لوقا :
- هللا همحر  یـضرلا - رکذ  و  هعقاولا ، ددعت  لمتحی  حصفا و  حـضوا و  یـضرلا  هراتخا  ام  و  ینعملاب ، الوقنم  نینومـضملا  دـحا  نوکی 

فرع رخآ  باتک  يرخا و  هیاور  نم  هذـخا  یـضرلا  لعل  ایماش و  هنوکب  یفاکلا  هیاور  یف  راعـشا  نکل ال  و  ایماش ، ناک  لـئاسلا  اذـه 
یف لاق  .ربدـتف  ماشلا  لها  یلا  انریـسم  نع  انربخا  لاق : ثیح  هفوکلا  لها  نم  هناب  ثیدـحلا  ردـص  رعـشی  نکل  و  یماش ، هناـب  لـئاسلا 
نم ـالاح  هلمج  ناـف  لاـحلا ، اذ  همـالک  یف  نیبـی  مل  .یهتنا و  لاـحلا ، دـسم  دـس  ردـصم  ارییخت  و  ارییخت ، هداـبع  رما  مثیم : نبا  حرش 
هیفف فلکت ، یلع  الا  نیراتخملا  نیریخم  هظفل  نم  دافتـسی  و ال  نیریخم ، مهنوکلاح  هدابع  رما  ینعملا : نوکی  هداـبع ، وه  لوعفملا و 

مل ملف  هللا  وه  لعافلا و  نم  الاح  هلعج  نا  و  رخآ ، باب  یلا  بابلا  نم  هفـصلا  کلت  لمح  مث  هفـصلا ، یلع  ردـصملا  لـمح  ناـفلکت :
.ربدتف ینعملا ، ههج  نم  اقلطم  الوعفم  وا  الاح  هلعج  نیب  قرف  و ال  هب ، حرـص  امک  اریذحت ، مهاهن  هلوق : یف  امک  اقلطم ، الوعفم  هلعجی 
نتملا .یهتنا و  هتابن  نب  غبصا  نع  هاور  و  رورغلا ، باتک  یف  ربخلا  اذه  هللا : همحر  نیسحلاوبا  انخیش  رکذ  دق  یلزتعملا : حرـش  یف  لاق 

يرب ء هبحلا و  قلف  يذـلا  و  : ) لوقب هیف  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هلاـقم  ردـصف  دراوم ، یف  یفاـکلا  ثیدـح  نتم  عم  فـلتخم  هرکذ  يذـلا 
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هذه و  بنذملا ) نم  هبوقعلاب  یلوا  نسحملا  ناکل  و  نسحملا ،  نم  ناسحالاب  یلوا  بنذـملا  ناکل  و  : ) هلوق هیف  رکذـی  مل  و  همـسنلا )
اهنم هصالخ  رکذن  هلح  یف  هسمخ  اهوجو  یفاکلا  یلع  هحرش  یف  هللا  همحر  یسلجملا  رکذ  دقو  .ثیدحلا  اذه  تالکشم  نم  هلمجلا 
هذه یف  هلینل  ناسحالاب  یلوا  راص  بنذملاف  فیلکتلا  یلع  ربجلاب  باقعلا  باوثلا و  لطب  اذا  هنا  یلع  اعرفتم  نوکی )  ) هنا لوالا - انه :
یلع اروبجم  بنذـملا  ناک  ول  هنا  یناثلا - .تادابعلا  فیلکتلا و  قاشم  هلمحتل  هنم  الاح  ءوسا  نسحملا  هتاوهـش و  هدالم و  یلا  ایندـلا 

نـسحملا هبوقع  و  هنم ، عقاولا  فالخلا  یلع  هربج  كرادـتل  بذـنملاب  ناسحالا  یلوالاف  هعاطلا  لـمع  یلع  نسحملا  هئیـسلا و  لـمع 
امک بنذلاب  یـضری  هنال ال  ناسحالاب  یلوا  بنذملا  ناک  امنا  هنا  لیق  ام  ثلاثلا - .امهنیب  هلادـعلا  یعاری  بنذـملا و  عم  هلاح  يواسیل 
نم هبوقعلاب  یلوا  ناسحالاب  یـضری  نم ال  و  هیلع ، ربجلا  هلالدل  ناسحالاب  یـضری  هنال ال  هبوقعلاب  یلوا  نسحملا  و  هربج ، هیلع  لدـی 
نا یغبنیف  هیف ، تاذللا  ثادـحاب  ایندـلا  یف  هیلا  نسحی  نا  بنذـملا  تاذ  یـضتقا  امل  هنا  عبارلا - .هیف  ام  یفخی  و ال  هب ، یـضری  يذـلا 

فیلاکتلاب همالیا  ایندلا و  یف  هقـشملا  نسحملا  تاذ  یـضتقا  اذا  نیتاشنلا و  یف  تاوذلا  ریغت  مدـعل  کلذـک ، اضیا  هرخالا  یف  نوکی 
هنم تائیـسلا  حـئابقلا و  رودـصب  بنذـملا  نا  کلذ  هجو  لعل  ام : … سماخلا - .کلذـک  نوکی  نا  یغبنی  اضیا  هرخالا  یفف  یقاـشلا 

هتاحرفب نسحملا  نا  و  ناسحالا ، قحتـسیف  رهاق  رهق  رباـج و  ربجب  تناـک  دـق  و  هراـیتخاب ، هنم  تعقو  اـهنا  هنظل  لاـبلا  رـسکنم  ملاـتم 
، عوفرم هنا  ثیدحلا : دنس  یف  هللا  همحر  یسلجملا  لاق  .بنذلا  نم  هبوقعلاب  یلوا  رایتخاب  اهلعف  دق  هنا  همعز  هنع و  تانـسحلا  رودصب 
و زاوهالا ، لها  یلا  مالـسلا ) هیلع   ) ثلاـثلا نسحلا  یبا  هلاـسر  یف  روکذـم  و  هنع ، دـیناساب  نویعلا  یف  هللا  همحر  قودـصلا  هاور  نکل 

ینداب هتابن  نب  غبـصالا  نع  هحرـش  یف  همالعلا  هاور  و  هیلا ، دـیرجتلا  یف  یـسوطلا  ققحملاراشا  و  هیمالکلا ، هیثیدـحلا و  بتکلا  رئاس 
ثیداحالا و تالکـشم  نم  دابعلا  لامعا  یف  ردـقلا  ءاضقلا و  رایتخالا و  ربجلا و  هلئـسمل  هضرعت  راـبتعاب  ثیدـحلا  اذـه  لوقا : .رییغت 

هذه نع  تثحب  دق  و  زجوملا ، حرـشلا  اذه  یف  ثحبلا  اذهل  لاجم  و ال  لضعملا ، اذـه  هب  لحنی  حیـضوت  و  لصفم ، حرـش  یلا  جاتحی 
مارملا حیـضوت  ماقملا و  قیقحت  دارا  نمف  لوالا ، ءزجلا  یف  هعوبطملا  هیـسرافلاب  هتمجرت  یفاکلا و  لوصا  حرـش  یف  الـصفم  هلئـسملا 

نب غبـصا  همجرتلا : .هحرـش  یف  یفاکلا  نتم  انمجرت  انال  یلزتعملا ، حراشلا  هاور  نتم  یلع  امامت  ثیدـحلا  مجرتن  نحن  و  هیلا ، عجریلف 
خـساپ رد  دوب ؟ ردـق  ادـخ و  ءاضقب  ماشب  ام  نتفر  هک  وگب  ام  هب  تفگ : داتـسیا و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ربارب  رد  يدرمریپ  تفگ : هتابن 

نآ وا ، ردق  ادخ و  ءاضقب  زج  میدشن  ورف  يرد  رب  میتشادنرب و  یماگ  ام  دنیرفایم ، رادناج  دفاکـشیم و  ار  هناد  هک  ادخ  نادـب  دومرف :
نیا رد  ادخ  اققحم  شاب  شوماخ  خیـش  يا  دومرف : یلع  مرادن ، یباوث  چیه  مراذگب ، ادخ  باسحب  دیاب  مدرب  هک  یجنر  تفگ : خـیش 

رایتخا یب  راچان و  دـیدوبن و  هتـشاد  او  یلاح  چـیه  رد  امـش  نتـشگرب ، رد  هچ  نتفر  رد  هچ  هدرک  اـطع  یگرزب  شاداـپ  امـش  هب  رفس 
یم نامگ  دیاش  وت ، رب  ياو  دومرف : ترضح  دنا ، هداد  قوس  ار  ام  ردق  اضق و  هکنیا  اب  میدوبن  نینچ  هنوگچ  تفگ : خیش  نآ  دیدوبن ،

هدوهیب لطاب و  همه  یهن  رما و  دیعو و  دعو و  باقع و  باوث و  دشاب  نینچ  رگا  تسا  نایم  رد  یمزلم  متح و  ردـق  مزال و  اضق  ینک 
راکدب و  دشابن ، نیـسحت  حدمب و  رتراوازـس  راکدب  زا  راکوکین  و  دیاشن ، نیرفآ  ار  راکوکین  دیابن و  شنزرـس  ار  راکهنگ  دـندرگ و 

باوص هار  زا  نایانیبان  قحان و  ناهاوگ  ناطیش و  هاپـس  ناتـسرپ و  تب  راتفگ  نیا  راکوکین ، زا  شهوکن  تمذم و  هب  دشابن  رتراوازس 
ناگدـنب نتخاس  راتخم  يارب  هداد  نامرف  ناحبـس ، دـنوادخ  هک  یتسار  .دـنبوسحم  تما  نیا  ناربگ  تما و  نیا  هیردـق  نانآ  و  تسا ،

هدش بولغم  دوخ  هدنب  ربارب  رد  هک  تسین  نیا  ینعمب  شینامرفان  هدومرف ، یناسآ  فیلکت  نتشاد و  رذحرب  يارب  هدرک  نقدغ  دوخ و 
و هتـشادن ، لیـسگ  شناگدـنب  يوسب  ثبع  هدوهیب و  ار  دوخ  نالوسر  دوش ، یمن  تعاطا  روز  لامعا  ندرک و  راداو  يور  زا  و  تسا ،

نآ نارفاک - رب  خزود  زا  ياو  دـندش ، رفاک  هک  یناسک  نآ  نامگ  تسنیا  هدـیرفاین - هدوهیب  تسا  اهنآ  رد  هچنآ  نیمز و  اهنامـسآ و 
، تسا ادخ  روتـسد  رما و  ینعمب  ردق  اضق و  نیا  دومرف : دنتـسیچ ؟ میدرک  رفـس  اهنآ  هلیـسوب  ام  هک  يردـق  اضق و  سپ  تفگ : خـیش 

دیتسرپن هک  هداد  نامرف  تراگدرورپ  هایا -) الا  اودبعت  نا ال  کبر  یـضق  و  : ) هک دومرف  توالت  ار  ناحبـس  دنوادخ  هتفگ  نیا  سپس 
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: تفگ یم  تساخرب و  هنامداش  خیش  نآ  ار - وا  زج 

تسا رس  رد  ادخ  زا  تشهب  دیما  *** شتعاط اب  هک  یماما  نآ  یئوت 

تسا رواد  ترضح  اب  وت  يازج  *** ام نید  زا  ههبش  ره  وت  يدود  ز 

نیگنس دب  شلدب  نیفص  مغ  *** نیفص زا  یلع  تشگرب  هک  نوچ 

دیدپ تشگ  نآ  زا  تخس  يا  هنتف  *** دیسرن یتسکش  راکمتسب 

داتسا يا  ماش  نتفر  وگب  هک  *** داتسیا تخس  وا  رب  ردنا  یخیش 

ادیپ دش  رشب  هاوخلدب  ای  *** ادخ رّدقم ز  دوب  اضقب 

قبس دب ز  شردق  اضق و  هک   *** قح یقاّلخب  دنگوس  تفگ 

هارمه دب  شردق  اضق و  زج  هارب *** میداهنن  یماگ  چیه 

يرجا هر  نیا  زا  میرادن  هک  *** يربص ایادخ  هک  اتفگ  خیش 

مظعم یباوث  هداد  ادخ  هک  *** مژد خیش  ایا  شوماخ  تفگ 

دومیپ هر  نیا  دوخ  لیم  زا  سک  ره  *** دوبن هارکاب  هار  نیا  یط 

درگ يا  متح  اضق  تسین  هو  تفگ  درب *** ار  ام  اضق  هک  اتفگ  خیش 

باذع هن  یهن و  هن  رمأ و  دوب  هن  باقع *** تسباوث و  هدوهیب  هن  رو 

درم يا  راکوکن  شیاتس ز  هن  درک *** بنذم  شنزرس  ادخ  هن 

نهک ناطیش  رکشل  هتفگ  *** نثو داّبع  هتفگ  دوب  نیا 

ناهج قلخ  نیدب  دازآ  هداد  *** نامرف ناحبس  ترضح  شتسار 

ریسی لهس و  یلو  فیلکت  هدرک  ریذحت *** مسرب  تسا  درک  یهن 

هدشن هرکم  یسک  تعاطاب  هدشن *** سک  وا  رب  هریچ  هنگ  زا 

لیلد قولخمب  دنشاب  هک  ات  *** لیسگ هدرک  لسر  لیخ  ثبع  هن 
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تسیز دوبن  ار  هدهیب  ناهج  رد  *** تسین هدهیب  نیمز  اهنامسآ و 

دوب ران  رد  همه  ناکم  هک  *** دوب راّفک  هویش  نامگ  نیا 

؟ يرپس اهامب  هار  نیا  هدرک  *** يردق اضق و  هچ  اتفگ  خیش 

شگ رد  ار  نابز  خیش  يا  رگید  *** شمکح ادخ و  نامرف  تفگ 

ناوخرب شوخور  کبر » یضق   » هک *** نآرق ردنا  دوب  قح  هتفگ 

دوتسب ار  یلع  يرعش و  دنچ  دورس *** داش و  دشب  دیمهف و  خیش 

يرتشوش

(، هدیحوت  ) یف قودصلا  و  هیفاک )  ) یف ینیلکلا  و  هداشرا )  ) یف دیفملا  هاور  لوقا : ردـقلا ) ءاضقلا و  یف  نورـشعلا - عباسلا و  لصفلا  )
امع ینربخ  لاقف : نیفـص  برح  نم  هفارـصنا  دـعب  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما یلا  ءاج  الجر  نا  يرـصبلا  نسحلا  يور  لوالا : لاـق 
هیلع  ) لاقف ردـق ؟ هللا و  نم  ءاضقب  ناکا  برحلا  نم  موقلا  ءالوه  نیب  و  ردـقلا ) ءاضقلا و  یف  نورـشعلا - عباسلا و  لصفلا   ) اننیب ناـک 

اذا لاق : مل ؟ و  هل : لاقف  .یئانع  بستحا  هللا  دـنعف  لجرلا : لاقف  .ردـق  ءاضق و  هیف  الا و هللا  ایداو  متطبه  هعلت و ال  متولع  ام  هل : مالـسلا )
تننظ وا  مالسلا :) هیلع   ) لاقف هیـصعملا ؟ یلع  انل  باقعلا  هجو  ام  و  هعاطلا ؟ یلع  انل  باوثلا  هجو  امف  لمعلا  یلا  ردقلا  ءاضقلا و  ناک 
هیردق و  نمحرلا ، ءامصخ  و  ناطیـشلا ، بزح  و  ناثوالا ، هدبع  لاقم  هب  لوقلا  ناف  کلذ ، نظت  ال  مزال ، ردق  متح و  ءاضق  هنا  لجر  ای 
قلخی مل  و  ابولغم ، صعی  مل  و  اهرکم ، عطی  مل  و  اریسی ، فلک  و  اریذحت ، یهن  و  ارییخت ، رما  هلالج  لج  هللا  نا  اهسوجم ، همالا و  هذه 
يذلا ردقلا  ءاضقلا و  امف  لجرلا : لاقف  رانلا .) نم  اورفک  نیذلل  لیوف  اورفک  نیذـلا  نظ  کلذ  ، ) الطاب امهنیب  ام  ضرالا و  ءامـسلا و 

هیلا هبرقلا  یلع  هنوعملا  و  هئیسلا ، كرت  هنسحلا و  لعف  نم  نکمتلا  و  هیصعملا ، نع  یهنلا  هعاطلاب و  رمالا  مالسلا :) هیلع   ) لاق هترکذ ؟
هل نظلا  ناف  هنظت ، الف  کلذ  ریغ  اماف  انلامعال ، هردـق  انلاعفا و  یف  هللا  ءاضق  کلذ  لـک  دـیعولا ، دـعولا و  و  هاـصع ، نمل  نالذـخلا  و 

نمحرلا نم  باملا  موی  هتعاطب  وجرن  يذـلا  ماـمالا  تنا  لوقی : اـشنا  و  کـنع ، هللا  جرف  ینع  تجرف  لـجرلا : لاـقف  .لاـمعالل  طـبحم 
یف مالـسلا ) هیلع   ) هلوق نع  حـضوم  ثیدـحلا  اذـه  و  لاق : اناسحا  ناسحالاب  کبر  كازج  اسبتلم  ناک  ام  اننید  نم  تحـضوا  اـنارفغ 

دایز و نب  لهـس  نع  دـمحم  نب  یلع  یناثلا : لاق  .اهنع و  ثبعلا  یفن  یلاعت و  هلاـعفا  یف  همکحلا  تاـبثا  ربجلا و  یفن  لدـعلا و  ینعم 
اثجف خیش  لبقا  ذا  نیفص  نم  هفرـصنم  دعب  هفوکلاب  اسلاج  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما ناک  لاق : هوعفر  امهریغ  دمحم و  نب  قاحـسا 
لاقف ردق ؟ هللا و  نم  ءاضقب  ماشلا  ردقلا ) ءاضقلا و  یف  نورـشعلا - عباسلا و  لصفلا   ) لها یلا  انریـسم  نع  انربخا  هل : لاق  مث  هیدی  نیب 
.یئانع بستحا  هللا  دنعف  خیشلا : هل  لاقف  .ردق  هللا و  نم  ءاضقب  الا  داو  نطب  متطبه  هعلت و ال  متولع  ام  خیش ، ای  لجا  هل : مالسلا ) هیلع  )

متنا مکفرـصنم و  یف  و  نومیقم ، متنا  مکماـقم و  یف  و  نورئاـس ، متنا  مکریـسم و  یف  رجـالا  مکل  هللا  مظع  دـقل  هللا  وـف  هم ، هل : لاـقف 
انتالاح نم  یش ء  یف  نکن  مل  فیک  و  خیشلا : هل  لاقف  .نیرطضم  هیلا  و ال  نیهرکم ، مکتالاح  نم  یش ء  یف  اونوکت  مل  و  نوفرصنم ،

امتح ءاضق  ناک  هنا  نظت  و  هل : مالسلا ) هیلع   ) لاقف انفرصنم ؟ انبلقنم و  انریسم و  ردقلا  ءاضقلاب و  ناک  و  نیرطضم ، هیلا  نیهرکم و ال 
ملف دـیعولا ، دـعولا و  ینعم  طقـس  و  هللا ، نم  رجزلا  .یهنلا و  رمالا و  و  باقعلا ، باوثلا و  لطبل  کلذـک  ناـک  ول  هنا  اـمزال ؟ اردـق  و 
نم هبوقعلاب  یلوا  نسحملا  ناـکل  و  نسحملا ، نم  ناـسحالاب  یلوا  بنذـملا  ناـکل  و  نسحملل ، هدـمحم  ـال  و  بنذـملل ، همئـال  نکت 
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فلک یلاعت  هللا  نا  اهسوجم ، همالا و  هذه  هیردق  و  ناطیشلا ، بزح  و  نمحرلا ، ءامصخ  و  ناثوالا ، هدبع  ناوخا  هلاقم  کلت  بنذملا ،
تاوامسلا قلخی  مل  و  اضوفم ، کلمی  مل  و  اهرکم ، عطی  مل  و  ابولغم ، صعی  مل  و  اریثک ، لیلقلا  یلع  یطعا  و  اریذحت ، یهن  و  ارییخت ،

اشناف رانلا .) نم  اورفک  نیذلل  لیوف  اورفک  نیذلا  نظ  کلذ   ) اثبع نیرذنم  نیرـشبم و  نییبنلا  ثعبی  مل  و  الطاب ، امهنیب  ام  ضرالا و  و 
لخد لاق : مالسلا ) هیلع   ) هئابآ نع  يداهلا  نع  هئابآ و  نع  مالسلا ) هیلع   ) قداصلا نع  ینوکسلا  نع  ادنسم  ثلاثلا  يور  و  خیشلا … 
لجا هل : لاقف  ردق ؟ هللا و  نم  ءاضقبا  ماشلا  لها  یلا  انجورخ  نع  انربخا  لاقف : مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما یلع  قارعلا  لها  نم  لجر 

.یئانع بستحا  هللادنع  خیشلا : لاقف  ردق ؟ هللا و  نم  ءاضقب  الا  داو  نطب  متطبه  هعلت و ال  متولع  ام  هللا  وف  خیش ، ای 

ناک ول  امزال ، اردق  و  ردقلا ) ءاضقلا و  یف  نورـشعلا - عباسلا و  لصفلا   ) امتح ءاضق  نظت  کلعل  خیـش ! ای  الهم  مالـسلا :) هیلع   ) لاقف
و ال همئـال ، یـسم ء  یلع  نکی  مل  و  دـعولا ، دـیعولا و  ینعم  طقـسل  و  رجزلا ، یهنلا و  رمـالا و  و  باـقعلا ، باوثلا و  لـطبل  کلذـک 
و ناثوالا ، هدبع  هلاقم  کلت  نسحملا ، نم  ناسحالاب  یلوا  بنذملا  و  بنذملا ، نم  همئاللاب  یلوا  نسحملا  ناکل  و  هدـمحم ، نسحمل 
، اریثک لیلقلا  یلع  یطعا  و  اریذحت ، یهن  و  ارییخت ، فلک  لج  زع و  هللا  نا  خیش ! ای  .اهسوجم  همالا و  هذه  هیردق  و  نمحرلا ، ءامصخ 

نیذـلل لیوف  اورفک  نیذـلا  نظ  کلذ  ، ) الطاب اـمهنیب  اـم  ضرـالا و  تاوامـسلا و  قلخی  مل  و  اـهرکم ، عطی  مل  و  اـبولغم ، صعی  مل  و 
اهبکار تنک  دق  هشحاف  لعف  یف  هرذعم  سیلف  رعشلا :- نم  رم  ام  یلع  ادئاز  لاق  نا  یلا  لوقی - وه  خیـشلا و  ضهنف  رانلا .) نم  اورفک 
اناودع املظ و  هل  یلولا  لتق  قوسفلا و ال  ءاش  بحا و ال  الف  اناطیش  موق  ای  نذا  تدبع  اهیف  هعقوا  هیهان  الئاق  انایصع ال ال و ال  اقسف و 

و لاق - نا  یلا  سابع - نبا  نع  همرکع  نع  و  مالـسلا ،) هیلع   ) هئاـبآ نع  دـمحم  نع  رفعج  نع  حـیجن  نب  هللادـبع  نع  ادنـسم  هاور  و 
لاقف امهب ؟ الا  هعلت  انولع  ایداو و ال  انطبه  ام  اناقاس و  ناذـللا  ردـقلا  ءاضقلا و  امف  خیـشلا : لاقف  داز : هنا  الا  ءاوس  هلثم  ثیدـحلا  رکذ 

یبا نبا  لاق  و  اناسحا .) نیدـلاولاب  هایا و  الا  اودـبعت  ـالا  کـبر  یـضق  و   ) هیـالا هذـه  ـالت  مث  مکحلا ، هللا و  نم  رمـالا  مالـسلا :) هیلع  )
ماق لاق : غبـصالا  نع  يور  .رمالا و  مکحلا و  ینعمب  نوکی  دـق  ردـقلا  ءاـضقلا و  نا  ناـیب  یف  هررغ )  ) یف نیـسحلاوبا  هرکذ  دـیدحلا :

ام همـسنلا  ارب  هبحلا و  قلف  يذلا  و  لاقف : هردـق ؟ هللا و  ءاضقب  ناکا  ماشلا  یلا  انریـسم  نع  انربخا  لاقف : مالـسلا ) هیلع   ) یلع یلا  خـیش 
بستحا ردقلا ) ءاضقلا و  یف  نورـشعلا - عباسلا و  لصفلا   ) هللا دنعف  خیـشلا : لاقف  .هردق  هللا و  ءاضقب  الا  ایداو  انطبه  ائطوم و ال  انئطو 

و نوفرصنم ، متنا  مکفرصنم و  یف  و  نورئاس ، متنا  مکریسم و  یف  مکرجا  هللا  مظع  دقل  هم ، لاقف : .ائیـش  رجالا  نم  یلع  يرا  ام  یئانع 
کلعل کحیو  لاقف : اناقاس ؟ ردـقلا  ءاضقلا و  فیک و  و  لاـقف : .نیرطـضم  اـهیلا  ـال  نیهرکم و  مکتـالاح  نم  یـش ء  یف  اونوکت  مل 

همئال کت  مل  و  یهنلا ، رمالا و  و  دیعولا ، دعولا و  و  باقعلا ، باوثلا و  لطبل  کلذک  کلذ  ناک  ول  امتح ، اردق  امزال و  ءاضق  تننظ 
کلت نسحملا ، نم  مذلاب  یلوا  یسملا ء  و ال  یسملا ء ، نم  حدملاب  یلوا  نسحملا  نکی  مل  و  نسحمل ، هدمحم  و ال  بنذمل ، هللا  نم 
هناحبس هللا  نا  اهسوجم ، همالا و  هذه  هیردق  مه  و  باوصلا ، نع  یمعلا  لها  و  روزلا ، دوهش  و  ناطیـشلا ، دونج  و  ناثوالا ، دابع  هلاقم 

قلخی مل  اـثبع و  هقلخ  یلا  لـسرلا  لـسری  مـل  و  اـهرکم ، عـطی  مـل  اـبولغم و  صعی  مـل  و  اریـسی ، فـلک  و  اریذـحت ، یهن  ارییخت و  رما 
ردـقلا ءاضقلا و  امف  خیـشلا : لاقف  رانلا .) نم  اورفک  نیذـلل  لیوف  اورفک  نیذـلا  نظ  کلذ  ، ) الطاب امهنیب  ام  ضرـالا و  تاوامـسلا و 

هاور و  تلق : هایا .) الا  اودـبعت  الا  کبر  یـضق  و   ) هناحبـس هلوق  الت  مث  مکحلا ، هللا و  نم  رمالا  وه  لاـقف : اـمهب ؟ ـالا  انرـس  اـم  ناذـللا 
سانلا رمع  بطخ  لاق : دوعـسم  نبا  نع  بیطخلا  يور  .مهقوراف  نیب  و  مالـسلا ) هیلع   ) هنیب ناتـش  تلق : .هلثم  هقئاف )  ) یف يرـشخمزلا 

نا لوقی : اولاق : .اذـه  مکریما ؟ لوقی  ام  سوسقلا : نم  سق  لاقف  .ءاشی  نم  يدـهی  ءاشی و  نم  لضی  هللا  نا  هتبطخ : یف  لاـقف  هیباـجلاب 
کلـضا و هللا  لب  هیلا : ثعبف  کلذ  رمع  غلبف  ادحا  لضی  نا  نم  لدعا  هللا  .تسقرب  سقلا : لاقف  .ءاشی  نم  يدهی  ءاشی و  نم  لضی  هللا 
( مالـسلا هیلع   ) هل مالک  نم  و  : ) فنـصملا لوق  ردـقلا ) ءاضقلا و  یف  نورـشعلا - عباسلا و  لصفلا   ) .کـقنع تبرـضل  كدـهع  ـال  ول 
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و مثیم :) نبا   ) یف .یماشلا و  لئاسلل  مالـسلا ) هیلع   ) همالک نم  و  دـیدحلا : یبا  نبا  یف  نکل  و  یلوالا ) هیرـصملا   ) یف اذـکه  لئاسلل )
هعم دهـش  ایقارع  لب  ایماش  نکی  مل  لئاسلا  نا  هیلع  دریف  امهتخـسن ، هحـصل  اذـکه  ناک  جـهنلا  لصا  نا  رهاظلاف  .یماشلل  هل  مالک  نم 

، رخا تالاوس  هلاوس و  رخآ و  ربخ  یف  مالـسلا ) هیلع   ) هیلع یماـش  خیـش  دورو  درو  معن  .قودـصلا  قیرط  یف  هب  حرـص  اـمک  نیفص ،
نم کتیتا  ینا  هل : لاقف  رفـسلا ، هیجـس  هیلع  خیـش  هاتا  ذا  برحلل  هباحـصا  یبعی  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما اـنیب  هنا  هیقفلا :)  ) يورف
نم خیـش ، ای  معن  لاق : .هللا  کملع  امم  ینملعف  لاتغتـس ، کنظا  ینا  و  لئاضفلا ، نم  کیف  تعمـس  دـق  ریبک  خیـش  انا  و  ماشلا ، هیحان 

انریسم ناکا  هلاس  امل   … ) کعم اهلها  هنجلا و  يرا  و  هنجلا ، عدا  بهذا و  نیاف  خیـشلا : لاقف  لاق - نا  یلا  نوبغم - وهف  هاموی  لدتعا 
هیف الا و هللا  ایداو  متطبه  هعلت و ال  متولع  ام  ( ) مالـسلا هیلع   ) هلوق یلا  هراشا  هراتخم ) اذـه  لیوط  مالک  دـعب  ردـق  ءاضقب و  ماـشلا  یلا 
یف نومیقم و  متنا  مکماقم و  یف  نورئاس و  متنا  مکریـسم و  یف  رجالا  مکل  هللا  مظع  دـقل  هللا  وف  خیـش  اـی  هم  : ) هلوق و  ردـق ) ءاـضق و 

امزال و ءاضق  تننظ  کلعل  کحیو  (. ) نیرطضم هیلا  نیهرکم و ال  مکتالاح  نم  یش ء  یف  اونوکت  مل  نوفرصنم و  متنا  مکفرـصنم و 
: هلوقک دوسالا ، بارغلا  ینعمب  الا  متاح )  ) لامعتـسا رن  ملف  نسحا ، وه  و  امتح ) اردـق  و   ) تایاورلا ظـفل  نا  تفرع  دـق  اـمتاح ) اردـق 

دـش اذا  بایهب  سیل  و  هلوق : متاح و  قاو و  یلع  ودغا  تنک ال  تودـغ و  دـقل  و  ردـقلا ) ءاضقلا و  یف  نورـشعلا - عباسلا و  لصفلا  )
یف یفنلا  یلا  بهذی  همرلا  وذ  ناک  لاق : رمع  نب  یـسیع  نع  دـیفملا ) سلاجم   ) يور و  اذـه ، متاح  قاو و  مویلا  ینادـع  لوقی  هلحر 
نم امهنیب  ام  فرعی  ناک  هرـصبلا و  یلاو  وه  و  هدرب - یبا  نبا  لالب  دنع  اموی  اعمتجاف  اهیف ، تابثالا  یلا  بهذـی  هبور  ناک  و  لاعفالا ،

هللا و ءاضقب  کلذ  ناک  الا  اصومرق  عبس  صمرقی  اصوحف و ال  رئاط  صحفی  هللا ال  و  هبور : لاقف  هرظانملا ، یلع  امهـضحف  هموصخلا -
وذ لاقف  هللا ؟ هیشمب  ما  اهذخا  هتیشمبفا  هبور : هل  لاقف  .لیارـص  لیایع  هلاع  هبولح  ذخای  نا  بئذلل  هللا  نذا  ام  همرلا : وذ  هل  لاقف  .هردق 
بر یلع  بذکلا  نم  نوها  بئذلا  یلع  بذکلا  هللا  و  همرلا : وذ  لاقف  .بئذلا  یلع  بذکلا  هللا  اذـه و  هبور : لاقف  .هتیـشمب  لب  همرلا :

کلذ ناک  ول  (: ) مثیم نبا  دیدحلا و  یبا  نبا   ) یف نکل  و  هیرـصملا ،)  ) یف اذکه  باقعلا ) باوثلا و  لطبل  کلذک  ناک  ول  و   ) .بئذلا
هارج یلعف و ال  يریغ و ال  لعف  نم  اهنا  لهج و ال  یلع  بونذلا  تآ  مل  لذاعا  قارولا : دومحم  لاق  اذه و  .حیحصلا  وه  و  کلذک .)

قدـص ناف  لضفلاب  لیمجلا و  عنـصلاب  درفت  نم  وفعب  ینم  نظلا  نسحب  نکلو  یلقع  هب  طیحی  یلهج ال  نا  ـال  اـهتئج و  هللا  یلع  ینم 
اضقلا یف  نورشعلا - عباسلا و  لصفلا   ) یلثم نم  نظلا  قدص  ام  هلضف  یفف  هتننظ  دق  يذلا  نظلا 

یلع زاـتجا  هفینحاـبا  نا  اوور  فئارطلا :)  ) یف لدـعلا و  مکحلا و  یف  فاـصنالا  نم  تیتا  اـمناف  باـقعلا  هنم  ینلاـن  نا  و  ردـقلا ) ء و 
دبال هل : لاقف  هیدی  نیب  سلجف  كربخا ، یتح  سلجا  هل : لاقف  نمم ؟ هیصعملا  هل : لاقف  هناحتما  داراف  مالسلا ) هیلع   ) رفعج نب  یسوم 

و هلعفی ، مل  امب  هذخای  فیعـضلا و  هدبع  ملظی  نا  نم  فصنا  لدعا و  وهف  هللا  نم  تناک  ناف  امهنم ، وا  هبر  نم  وا  دبعلا  نم  نوکت  نا 
هل و  یهنلا ، هجوت  هیلا  رمالا و  عقو  هیلعف  دـبعلا  نم  تناک  نا  و  فیعـضلا ، هدـبع  فاصناب  یلوا  يوقلا  هکیرـش و  وهف  امهنم  تناک  نا 

هینملا و  ) نع دیعولا ) دعولا و  طقـس  و  (. ) ضعب نم  اهـضعب  هیرذ  : ) هفینحوبا لاقف  .رانلا  وا  هنجلا  هل  تبجو  و  باقعلا ، باوثلا و  قح 
رهظ مکب  یـصاعملا و  نع  سانلا  نوهنت  و  نوقتملا ؟ لض  مکب  يوقتلاب و  سانلا  نورماتا  ماشلا : هربجم  یلا  سابع  نبا  بتک  لـمالا :)
یلع رتفم  الا  مکنم  له  نیطایـشلا ، فلـس  رامع  و  نیقـسافلا ، دجاسم  نازخ  و  نیملاظلا ، ناوعا  نیلتاقملا و  فلـس  ءانبا  ای  نوصاعلا ؟
هیلع ما  متیلاوت  اذـه  یلعا  هتداهـش ؟ هللا  یلع  روزلا  هتدالق و  فیـسلا  ـالا  مکنم  لـه  و  هیلا ؟ هینـالع  اهبـسنی  هیلع و  همارجا  لـمحی  هللا 
الام و ال  همده ، الا  ارانم  و ال  هذـخا ، الا  الام  عدـی هللا  مل  نم  هالاوم  یلا  متدـمع  ربکالا ، هنم  مکبیـصن  و  رفوالا ، هنم  مکظح  متیلامت ؟
یتح لطابلا  لها  متنعا  و  اولق ، اولذ و  یتح  قحلا  لها  متلذاخت  و  هللا ، قح  مظعا  هللا  قلخ  ثبخـال  متبجواـف  هناـخ ، وا  هقرـس  ـالا  میتیل 

ام یلع  بذعی  وا  بیعی ، ام  عنـصی  وا  عنـصی ، ام  بیعی  امیکح  تدجو  له  زیزعلادبع : نب  رمع  یلا  نالیغ  بتک  اضیا : .اورثک  اورغ و 
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لـصفلا  ) فلکی امیحر  تدجو  له  ما  هنع ؟ لضی  مث  يدـهلا  یلا  وعدـی  ادیـشر  تدـجو  له  ما  هیلع ؟ بذـعی  ام  یـضقی  وا  یـضق ،
ملظلا و یلع  سانلا  لمحی  الدع  تدجو  له  ما  هعاطلا ؟ یلع  مهبذعی  وا  هقاطلا  قوف  دابعلا  ردـقلا ) ءاضقلا و  یف  نورـشعلا - عباسلا و 

یف و  اذـه ، .یمع  هنع  یمعلاب  و  انایب ، اذـهب  یفک  مهنیب ؟ بذاـکتلا  بذـکلا و  یلع  ساـنلا  لـمحی  اـقداص  تدـجو  لـه  و  ملاـظتلا ؟
مهنم ـالاجر  هیلا  لـمحف  ردـقلاب ، اومهتا  هعاـمج  هیلا  لـمحی  نا  هنیدـملا  لـماع  نامیلـس  نب  رفعج  یلا  بتک  يدـهملا  نا  يربطلا :) )

نب دمحم  نب  میهاربا  و  یثیللا ، باد  نب  دیزی  نب  یـسیع  و  یلذهلا ، سیق  نب  دیزی  نب  هللادبع  رـسای و  نب  رامع  نب  دمحم  نب  هللادـبع 
ال لاق : .هیار  کیبا و  نید  اذـه  هل : لاقف  رامع  نب  دـمحم  نب  هللادـبع  مهنیب  نم  هل  يربناف  يدـهملا ، یلع  اولخداف  یماـسالا ، رکب  یبا 

لیبسلا هانیده  انا  ( ) ارییخت هدابع  رما  هناحبـس  هللا  نا   ) .مهقلطاف نیدی ، ناک  هب  و  انقراف ، اذه  یلع  كوبا ، الا  ال  لاق : .دواد  یمع  كاذ 
فلک و  (. ) هسفن هللا  مکرذـحی  و  ( ) اریذـحت مکاهن  و  (. ) يدـهلا یلع  یمعلا  اوبحتـساف  مهانیدـهف  دومث  اما  و  اروفک ) اما  ارکاش و  اما 
لیلقلا یلع  یطعا  و  (. ) رسعلا مکب  دیری  رسیلا و ال  مکب  هللا  دیری  (، ) جرح نم  نیدلا  یف  مکیلع  لعج  ام  ( ) اریـسع فلکی  مل  اریـسی و 
لصفلا  ) لک یف  لبانس  عبس  تتبنا  هبح  لثمک  هللا  لیبس  یف  مهلاوما  نوقفنی  نیذلا  لثم  (، ) اهلاثما رـشع  هلف  هنـسحلاب  ءاج  نم  ( ) اریثک

لاس یکجارکلا :) زنک   ) یف ابولغم ) صعی  مل  و  (. ) ءاشی نمل  فعاضی  هللا  هبح و  هئم  هلبنـس  ردقلا ) ءاضقلا و  یف  نورـشعلا - عباسلا و 
همیظعلا دجاسملا  دحا  یف  هیلع  تامرحملا  يدـحا  حـکن  لجر  نع  انوربخا  مهل : اولاقف  اهب ، مهومزلا  هلاسم  نع  هربجملا  لدـعلا  لها 

.هدارا یلب هللا  هربجملا : تلاق  .هفصلا  هذه  یلع  لعفلا  اذه  هنم  دارا  یلاعت  هللا  نا  نولوقتا  لهاج  ریغ  ملاع  وه  ناضمر و  رهـش  راهن  یف 
لها مهل  لاق  .هرثوی  سیلبا و  هدـیری  امنا  اذـه  یلب  هربجملا : تلاق  ههرک ؟ ما  کلذ  دارا  له  سیلبا  نع  انوربخا  لدـعلا : لها  مهل  لاق 

.هدیری ههرکی و ال  لب  هربجملا : تلاق  .ههرکی  ما  هدیری  ناکا  کلذـب  ملع  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا رـضح  ول  انوربخاف  لدـعلا :
یبنلا اومذت  و  یلاعت ، هللا  هدارال  هتدارا  هقفاومل  دومحم  هنا  اولوقت  سیلبا و  یلع  اونثت  نا  اذـه  یلع  مکمزل  دـقف  لدـعلا : لها  مهل  لاق 

ناک و  مهدـحا - لاقف  عمج  هدـنع  ءاسورلا و  ضعب  سلجم  یف  هلاسملا  هذـه  تدروا  تنک  دـق  .یلاعت و  هللا  هدارـال  هتدارا  هفلاـخمل 
و تلقف : .اهنم  مکمزلی  امم  مکل  صالخ  يرخا ال  هلاسم  اضیا  مکیلعف  اهیف  هربجملل  هلیح  هلاسملا ال  هذـه  تناک  نا  ربجلا - یلا  لیمی 

سیلبا هیشم  نوکت  نا  اذه  نم  مزل  دقف  یصاعملا  نم  هیصعم  تعقو  مث  اهواشی  سیلبا  هیـصعملا و  ءاشی  هللا ال  ناک  اذا  لاقف : یه ؟ ام 
یلع دبعلا  ربجی  نا  ردـقی  یلاعت ال  هللا  نا  لوقن  انک  ول  و  هردـقلا ، مدـع  فعـضلا و  دـنع  هبلغلا  حـصت  امنا  هل : تلقف  .هللا  هیـشم  تبلغ 

ءاش ول  و   ) لاقف کلذ  یلاعت  نابا  دـق  و  ترکذ ، ام  انمزل  ءاجل  ـالا  رـسقلاب و  هیـصعملا  نیب  هنیب و  لوحی  نا  اـهیلا و  هرطـضی  هعاـطلا و 
( ردقلا ءاضقلا و  یف  نورشعلا - عباسلا و  لصفلا   ) مل امنا  و  اهاده ) سفن  لک  انیتال  انئـش  ول  و   ) لاق و  هدحاو ) هما  سانلا  لعجل  کبر 
: نالیغل کلملادبع  نب  ماشه  لاق  يربطلا :)  ) یف .مذلا و  حدملل و  دابعلا  قاقحتسا  نالطب  فیلکتلا و  ننـس  نع  جورخلا  هیف  امل  لعفی 

نب نومیم  ماشه  اعدـف  .معن  لاق : .هنع  تعزن  الطاب  ناک  نا  و  كانعبتا ، اقح  ناک  ناف  كرماب  انعزانف  کیف  سانلا  رثکا  دـق  کحیو !
: ماشه لاقف  هبجی  ملف  هبجا  ماشه : لاقف  تکسف  اهراک ، یـصعفا  نومیم : هل  لاقف  یـصعی ؟ نا  هللا  ءاشا  نالیغ : هل  لاقف  هملکیل ، نارهم 

لدـی امم  یکجارکلا : لاق  اثبع ) دابعلل  باتکلا  لزنی  مل  ابعل و  ءایبنالا  لسری  مل  و   ) .هیلجر هیدـی و  عطقب  رما  و  هتلقا ، نا  هللا  ینلاـقا  ـال 
و اهنع ، یهن  یلاعت  هنا  وهف  اهعیمجل ، طخاس  اهل  هراک  هنا  اهنم و  ائیش  ءاشی  نا  زوجی  حئابقلا و ال  یصاعملا و  دیری  هناحبس ال  هنا  یلع 

هنوک یف  یهنلا  ناک  ولف  ههرکی ، امع  الا  یهنی  نا  زوجی  اندـحا ال  نا  يرت  ـالا  هنع ، یهنملا  لـعفلل  یهاـنلا  ههارکب  نوکی  اـمنا  یهنلا 
امک ال هل ،) هراک  انا  : ) هلوق و  اذـک ) لعفت  ال  : ) هریغل اندـحا  لوق  نیب  قرف  هنال ال  هاـنرکذ ، اـم  بجی  مل  هیهارکلا ، یلا  رقتفم  ریغ  اـیهن 

ثیح نم  حـئابقلا  یـصاعملا و  عیمجل  اهراک  هناحبـس  ناک  اذا  و  لعفت ،) نا  کـنم  دـیرم  ینا  : ) هلوق هل و  ارما  لـعفا ) : ) هلوق نیب  قرف 
اضیا کلذ  یلع  لدی  .دحاو و  هجو  یلع  دحاو  رمال  اهراک  ادیرم و  نوکی  نا  هلاحتسال  اهل  ادیرم  نوکی  نا  لاحتـسا  اهنع  ایهان  ناک 
نوکی نا  بجو  هداراب  ادیرم  ناک  نا  و  هدارا ، الب  هل  ادیرم  ناک  نا  مذ  صقن و  هفـص  یلع  نوکی  نا  بجول  حیبقلل  ادیرم  ناک  ول  هنا 
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( ردقلا ءاضقلا و  یف  نورـشعلا - عباسلا و  لصفلا   ) لد ام  لثم  یلع  کلذ  نم  عمـسلا  لد  دق  .هحیبق و  حـیبقلا  هدارا  نال  حـیبقل ، العاف 
(، اهورکم کبر  دنع  هئیـس  ناک  کلذ  لک  ( ) نیملاعلل املظ  دـیری  هللا  ام  و  (، ) دابعلل املظ  دـیری  هللا  ام  و  : ) لج زع و  لاق  لقعلا ، هیلع 

اذاف نودبعیل ) الا  سنالا  نجلا و  تقلخ  ام  و   ) یلاعت لاق  و  رسعلا ، مظعا  رفکلا  نا  ملعن  و  رسعلا ) مکب  دیری  رسیلا و ال  مکب  هللا  دیری  )
یف و  مکل .) هضری  اورکـشت  نا  رفکلا و  هداـبعل  یـضری  ـال  و  : ) یلاـعت لاـق  و  اـهریغ ، مهنم  دـیری  نا  زوجی  ـالف  هداـبعلل  مهقلخ  ناـک 
امبر کیلع و  لوطی  باوجلا  لیصفت  هل : لاقف  .مهلـضا  هللا  نا  اهرهاظ  هیآ  نع  لدعلا  لها  ضعب  هربجملا  نم  لجر  لاس  فئارطلا :) )
تناک ولف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دمحمل هجح  لزن  نآرقلا  نا  نیملـسملا  رئاس  تنا و  دقتعت  اما  ینفرع : نکل  هظفحت و  همهفت و ال  ال 

هاصعلا رافکلل و  هجح  لزن  نآرقلا  ناک  هعاطلا  نم  هاصعلا  رافکلا و  عنم  یلاعت  هنا  یف  اهرهاظ  لثم  اهنطاب  اهب  قلعتت  یتلا  تایالا  هذه 
کباتک هتلاسرب و  تئج  يذـلا  کبر  نا  هل : نولوقی  مهـسفنا و  لتق  هتبراحم و  نع  تاـیالا  هذـهب  نونغتـسی  اوناـکف  یبنلا ، یلع  یبنلل 

تاوامـسلا و قلخ  و ال   ) .هیلع مهل  هجح  ریـصی  نآرقلا  ناکف  انکرت ، کمزل  دق  مالـسالا و  نع  انعنم  دق  هنا  نادهـشی  هب ، تئج  يذـلا 
مثیم و نبا  دـیدحلا و  یبا  نبا   ) یف امک  وا  ـالب و  کـلذ ) : ) باوصلا و  هیرـصملا )  ) یف اذـکه  کـلذ ) ـالطاب و  اـمهنیب  اـم  ضرـالا و 
: یکجارکلا لاق  رانلا .) نم  اورفک  نیذلل  لیوف  اورفک  نیذـلا  نظ  ردـقلا ) ءاضقلا و  یف  نورـشعلا - عباسلا و  لصفلا   ) کلذ ( ) هیطخلا

رفاکلل هردـق  هنا ال  و  یلاعت ، هدارا  ام  نوکی  هنا ال  اهلوق : یلاعت و  هللا  یلع  یـصاعملا  اهلمحب  هریثک ، مالـسالا  یلع  هریجملا  هیاـنج  نا 
مهیف اـهلعج  اـهل و  مهقلخ  موـق و  یلع  یـصاعملاب  یـضق  هللا  نا  و  هقـسف ، كرت  یلا  قساـفلل  لـیبس  ـال  و  هرفک ، نـم  صـالخلا  یلع 

فلکملا نع  طقـسی  حـیبقلا  داقتعالا  اذـه  و  اهیلع ، مهبیثیل  مهیف  اهلعف  اهل و  مهقلخ  موق و  یلع  تاـعاطلاب  یـضق  و  اـهیلع ، مهبقاـعیل 
.نولوقی و امم  هللااـب  ذوعن  .ینغی  ـال  هصرح  و  عفنی ، ـال  هداـهتجا  نا  يری  هنـال  هیـصعملا ، نع  باـنتجالا  هعاـطلا و  لـعف  یلع  صرحلا 
قباسلا و ردـقلا  ینملـسا  لاضعلا و  ءادـب  ینالتبا  لاقف  قذام  ای  تثنخت  یلع م  هلعف  نع  ثنخملا  تلاـس  لدـعلا : لـها  ضعب  تدـشنا 
تلکا و هلوق - یف  جـلجل  و  لاـقف - قساـف  ورما  تنا  میتـیلا و  لاـم  لـکال  تلق  قلاـخلا و  یـضق  اذـهب  اولاـقف  مهلعف  یلع  هاـنزلا  تمل 
، رـضاح هیهاتعلاوبا  هفیلخلا و  سلجم  یف  همامث  ناک  فئارطلا :)  ) یف قداص و  دـحا  مهیف  ام  هبر و  یلع  لیحی  لک  قزارلا و  ینمعطا 
- همامث لاق  هذه ؟ كرح  نم  لاق : و  اربجم - ناک  و  هدـی - هیهاتعلاوبا  كرحف  هل ، نذاف  همامث ، هرظانم  هفیلخلا  نم  هیهاتعلاوبا  سمتلاف 

معزی هبهذم ، كرت  هفیلخلل : همامث  لاقف  .کسلجم  یف  همامث  ینمتـش  هفیلخلل : هیهاتعلاوبا  لاقف  .هیناز  هما  نم  لدـعلاب - لوقی  ناک  و 
هبعـش نبا  يور  و  اذه ، .عطقناف  رما ، هل  سیل  و  ردقلا ) ءاضقلا و  یف  نورـشعلا - عباسلا و  لصفلا   ) بضغ یـش ء  يالف  اهکرح  هللا  نا 

ججللا یف  هیراجلا  کلفلا  مشاه  ینب  رشعم  مکناف  دعب ! اما  مالسلا :) هیلع   ) یلع نب  نسحلا  یلا  بتک  يرصبلا  نسحلا  نا  هفحت :)  ) یف
دنع هللا  لوسر  نبا  ای  کـیلا  تبتک  نوملـسملا ، اـهیف  اـجن  نونموملا و  اـهلزن  یتلا  حون  هنیفـسک  و  هرهاـشلا ، هرینلا  مـالعالا  هرماـغلا و 
یلع ءادهـش  متنا  مکملع و  هللا  ملع  نم  ناف  کئابآ ، يار  کیار و  هیلع  يذـلاب  انربخاف  هعاطتـسالا ، یف  انتریح  ردـقلا و  یف  انفالتخا 

ام ول ال  و  کباتک ، یلا  لص  و  مالسلا :) هیلع   ) نسحلا هباجاف  میلع .) عیمس  هللا  ضعب و  نم  اهضعب  هیرذ   ) مکیلع دهاشلا  هللا  و  سانلا ،
، رفک دقف  هملعی  هللا  نا  هرـش و  هریخ و  ردقلاب  نموی  مل  نمف  دعب  اما  کتربخا ، ام  نذا  کلبق  یـضم  نم  هریح  کتریح و  نم  ترکذ 

وه لب  هکلهملا ، نم  يدـس  دابعلا  لمهی  مل  و  ابولغم ، صعی  مل  اـهرکم و  صعی  مل  هللا  نا  رجف ، دـقف  هللا  یلع  یـصاعملا  لاـحا  نم  و 
اریذحت مهاهن  ارییخت و  مهرما  لب  مهردقا ، هیلع  ام  یلع  رداقلا  مهکلم و  امل  کلاملا 

مل نا  و  لعف ، اهنیب  مهنیب و  لوحی  ناب  مهیلع  نمی  نا  ءاـشف  هیـصعملا  یلا  اوهتنا  نا  و  اداـص ، اـهنع  اودـجی  مل  هعاـطلاب  اورمتئا  ناـف  ، 
ال مهاهن ، مهرما و  مهرذـح و  مهفرع و  مهرـصب و  ناب  مهیلع  نم  لب  اهرک ، اهومزلا  اربج و ال  اـهیلع  مهلمح  يذـلا  وه  سیلف  لـعفی 

هاور .نیعمجا و  مکادـهل  ءاش  ولف  هغلابلا  هجحلا  و هللا  هنع ، مهاهن  ام  یلع  مهل  اربج  و ال  هکئالملاک ، اونوکیف  هب  مهرما  یلع  مهل  البج 
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(. لئاسرلا هرهمج   ) لقن یلع  فالتخا  عم  لمالا ) هینملا و  )

هینغم

عم براح  ایماش  الجر  نا  یـضرلا : فیرـشلا  و  ررغلا ،)  ) باـتک یف  نیـسحلاوبا  و  یفاـکلا ) لوصا   ) یف ینیلکلا  مهنم  هعاـمج ، يور 
انئطو ام  هل : لاقف  هردق .؟ هللا و  نم  ءاضقب  ماشلا  لها  برح  یلا  انریـسم  ناک  له  مامالا : لاس  اهنم  هفرـصنم  دعب  و  نیفـص ، یف  مامالا 
مظع دقل  هم ، مامالا : هل  لاقف  .ارجا  یل  يرا  ام  ..يانع  بستحا  هللا  دـنع  لئاسلا : لاقف  .هردـق  هللا و  ءاضقب  الا  ایدا  انطبه و  و ال  ائطوم ،

دق فیک و  لئاسلا : لاقف  .نیرطـضم  نیهرکم و ال  مکتـالاح  نم  یـش ء  یف  اونوکت  مل  و  مکفرـصنم ، یف  مکریـسم و  یف  مکرجا  هللا 
هباشتم هثالث  عیضاوم  كانه  رابتخالا : ءاضقلا و  .نایبلا  یلی  امیف  و  خلا ..) تننظ  کلعل  کحیو  : ) مامالا لاقف  ردقلا .؟ ءاضقلا و  انقاس 

باتک یف  الـصفم  اهنم  لک  نع  انملکت  .لالـضلا و  يدـهلا و  ثلاثلا : .رایتخالا و  ربجلا و  یناثلا : .ردـقلا  ءاضقلا و  لوـالا : هکباـشتم ،
نم لکل  .هددصب  نحن  يذلا  عوضوملا  مکحب  رایتخالا  ردـقلا و  ءاضقلا و  ینعم  یلا  زاجیاب  انه  ریـشن  و  هیالولا .) دـیحوتلا و  هفـسلف  )

مامالا لاق  .ریدـقتلا  هنا  ردـقلا  یناعم  حـضوا  .هل و  درم  يذـلا ال  ءاضمالا  تبلا و  هنا  ءاضقلا  یناعم  حـضوا  و  ناعم ، ردـقلا  ءاـضقلا و 
دیفح اضرلا  مامالا  لاق  .هل و  درم  ءاضما ال  وه  ءاضقلا  و  هضرع ، هلوط و  نم  یـشلا ء  ریدـقت  وه  ردـقلا  قداصلا : مامالا  لجن  مظاـکلا 

لب ضیوفت  ربج و ال  ال   ) وه هیمامالا  هعیـشلا  هیلع  يذلاف  ضیوفتلا  ربجلا و  هلاسم  اما  .ماربا  ءاضقلا  و  هسدـنه ، ردـقلا  قداصلا : مامالا 
و هقورع ، یف  مدـلا  نایرجک  اـمامت  هیلا  هبـسنلاب  یه  اـمنا  و  هلاـعفا ، یف  اـقالطا  هل  رثا  ـال  ناـسنالا  نا  ربجلا  ینعم  و  نیرمـالا .) نیب  رما 

هذـه رما  هیلا  ضوف  مث  هیـصعملا ، هعاطلا و  یلع  هردـقلا  ءاطعا  و  هاـهن ، دـبعلا و  رما  هللا  نا  ضیوفتلا  ینعم  .هفنا و  نم  سفنلا  جورخ 
امامت اهنع  ادیعب  دبعلا  هردق  یلا  هبسنلاب  هللا  حبـصا  ثیحب  هردقلا  هذه  نیب  هنیب و  هقالع  لک  هناحبـس  عطق  و  ءاشی ، ام  اهب  لعفی  هردقلا 

رما نا  دـعب  هللا  نا  ضیوفتلا ) ربجلا و  نیب  رما   ) ینعم .ضراعم و  محازم و  الب  دـیری  ام  اهب  لعفی  يرتشملل  هتعلـس  عاـب  يذـلا  عئاـبلاک 
هنیب و هقالعلا  عطقی  هردقلا و  هذه  نع  هیلک  ضرعی  مل  یلاعت  هنکل  و  نویربجلا ، معز  امک  اهایا  همرحی  مل  هردقلا و  هحنم  هاهن  دبعلا و 

نا عیطتـسی  دبعلا ال  و  ءاش ، یتم  دبعلا  نم  اهعزنی  هتطلـس  تحت  اهقلاخ و  هضبق  یف  دبعلا  هردـق  تیقب  لب  هیـضوفملا ، یعدا  امک  اهنیب 
دبعلا نوکی  رابتعالا  اذـهب  و  هنم ، اهعزنی  نا  هناحبـس  دارا  اذا  اهئاقبا  عیطتـسی  اضیا ال  و  اهدـیرا ، ـال  لوقی هللا : و  هردـقلا ، هذـه  ضفری 

اذه ینعم  و  اریـسم ، اریخم ال  ههجلا  هذه  نم  نوکی  و  كرتی ، لعفی و  نا  عیطتـسی  هل  هللا  اهحنم  یتلا  هردقلاب  اضیا  و  اریخم ، اریـسم ال 
رطیـسم يوق  با  لاثملا : اذه  مدقن  حیـضوتلل  .نیرما و  نیب  رما  و  نیب ، نیب  ینعم  وه  اذه  ههج ، نم  ریخم  و  ههج ، نم  ریـسم  دـبعلا  نا 

دلولا دارا  اذا  هب  ظافتحالا  عیطتسی  اضیا ال  و  لاحب ، هضفر  عیطتسی  هنال ال  لاملا  دلولا  ذخاف  هب ، رجتا  هل : لاق  و  الام ، هاطعا  هدلو  یلع 
ضفر یف  ریـسم  هنا  اذه  ینعم  و  رجاتی ، لاملا و ال  دمجی  نا  رداق  وه  اضیا  و  هیبا ، هدارال  اقفو  هب  راجتالا  یلع  رداق  هنکل  و  هنم ، هعزن 
اهنکل و  كرتی ، اهب و  لعفی  ناسنالا  یف  اهنا  ناسنالل ، هللا  اهحنم  یتلا  هردـقلا  اذـکه  .اهمدـع و  هراجتلا و  یف  ریخم  و  هئاقبا ، لاـملا و 

دیحوتلا و هفـسلف   ) باتک یلا  عجریلف  دیزملا  دارا  نم  .هدلول و  دـلاولا  هاطعا  يذـلا  لاملاک  امامت  اضیا  هللا  هضبق  یف  هسفن  تقولا  یف 
ام اریسم  ناسنالا  ناک  ول  يا  کلذک ) کلذ  ناک  ول  و   ) تاملکلا ریسفتب  زاجیاب  عرشن  هللا  ءاش  نا  دیفملا  دیهمتلا  اذه  دعب  و  هیالولا .)

یلع هرمثلاک  هلعف  و  حـیرلا ، بهم  یف  هشیرک  امامت  هذـه ، لاحلا  و  ناسنالا ، نوکی  ثیح  باـقعلا ) باوثلا و  لـطبل   ) نویربجلا لوقی 
هللا نا   ) .باقعلا باوثلا و  دوجو  نع  عرف  دـیعولا  دـعولا و  نـال  هیـصعملا ، یلع  دـیعولا ) و   ) هعاـطلا یلع  دـعولا ) طقـس  و   ) هرجـشلا
وه فیک و  .ء  یـشب  مهفلک  ام  نیریـسم  اوناک  ول  و  نوریخم ، نورداق و  مهنال  الا  اولعفی  نا  مهرما  اـم  يا  ارییخت ) هداـبع  رما  هناـحبس 
نم و  هباقع ، هبـضغ و  نم  اریذحت ) مئاهن  و  (. ) هرقبلا  286 تبستکا - ام  اهیلع  تبـسک و  ام  اهل  اهعـسو  الا  اسفن  هللا  فلکی  ال  : ) لئاقلا
لاق جرح  رسع و  الب  عیطی  عمسی و  نا  ناسنالا  عیطتسی  الهس  و  اریسی ) فلک  و   ) رایتخالا هردقلا و  عم  الا  ریذحتلا  ینعم  هنا ال  ههادبلا 
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هلوقک امامت  اریـسی ) فلک   ) یلع ریـسفت  فطع  اریـسع ) فلکی  مل  و  (. ) هدـئاملا  6 جرح - نم  مکیلع  لعجیل  هللا  دـیری  اـم  : ) هناـحبس
( اریثک لیلقلا  یلع  یطعا  و   ) .رسعلا یفن  یعدتـسی  هعبطب  رـسیلا  ناف  هرقبلا )  185 رـسعلا - مکب  دیری  رـسیلا و ال  مکب  هللا  دیری  : ) یلاعت

سیلف ناسنالا  یصع  اذا  ابولغم ) صعی  مل  و   ) هتردق مامت  هتدارا و  لمب ء  ناسنالا  هلعف  يذلا  ریـسیلا  لمعلا  یلع  ریثکلا  باوثلا  یطعا 
الب هیناسنا  هنال ال  هتیرح  ناسنالل  كرتی  نکل  و  ریدـق ، یـش ء  لک  یلع  هنا  ـالک ، ..هیـصعملا  نع  هعدر  نع  زجاـع  هللا  نا  اذـه  ینعم 

هلاعفا عم  هلاوقا  ضقانتت  ال  میکح ، لداع و  هنال  لعفی  هنکل ال  و  لعفل ، هعاطلا  نع  هعنمی  نا  دارا  ول  اضیا  و  اـهرکم ) عطی  مل  و   ) هیرح
لسرلا لاسرا  نم  همکحلا  نال  ریسفت ، فطع  اثبع ،) دابعلل  باتکلا  لزنی  مل  و   ) قحلا یلا  قلخلا  اودشریل  لب  ابعل ) ءایبنالا  لسری  مل  (و 

.هلامک هلالج و  هملع و  هتردق و  اهیف  یلجتتل  لب  الطاب ) امهنیب  ام  ضرالا و  تاومسلا و  قلخ  و ال   ) هدحاو بتک  لازنا  و 

هدبع

اهبابسا دوجو  دنع  اهل  هداجیا  ردقلا  اهعاضوا و  یف  اهلاوحا  یلع  ءایـشالا  لوصحب  قباسلا  هللا  ملع  ءاضقلا  دیعولا : دعولا و  طقـس  … 
نا الا  صخـش  دـجی  رـشلا و ال  ریخلا و  یلع  ثعاب  نم  هسفن  نم  دـجی  ام  دـبعلاف و  هلاعفا  نم  لعفل  دـبعلا  رطـضی  امهنم  یـش ء  ـال  و 

مامالا هرکذ  ام  لیلدلا  ادیعس و  اما  هب و  ایقش  اما  هرایتخاب  العاف  هملعی  هللا  لمعی و  ام  یلا  هعفاد  هرایتخا 

يرفعج

مالسالا ضیف 

گنج زا  تشگزاـب  زا  سپ   ) راوـگرزب نآ  زا  هک  یماـش  درم  هب  ردـق ) ءاـضق و  هراـبرد   ) تسا مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  نانخـس  زا 
یئادخ هب  دنگوس  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  ( ؟ دوب ادـخ  بناج  زا  ردـق  ءاضق و  هب  ماش  لها ) گنج   ) هب ام  نتفر  ایآ  دیـسرپ : نیفص )

یماش ردـق ، ءاضق و  هب  رگم  میدـشن  ریزارـس  يا  هردـب  یئاج و  هب  میداهنن  ماـگ  دـیرفآ  ار  ناـسنا  تفاکـش و  كاـخ  ریز  ار  هناد  هک 
دینادرگ گرزب  ادـخ  خیـش  يا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  هدوبن ( راـیتخا  هب  نوچ   ( درادـن یـشاداپ  رفـس  نیا  رد  اـم  جـنر  سپ  تفگ :

هنوگچ تفگ : خیـش  دـیدوبن ، روبجم  لاح  چـیه  رد  دـیتشگ و  یم  رب  هک  ناتتـشگزاب  رد  دـنتفر و  یم  هک  ناتنتفر  رد  ار  امـش  شاداپ 
نیا میا  هدومن  رایتخا  نآ  زا  ام  ار  هچنآ  هک  زارد  نخـس  نیا )  ) زا سپ  مالـسلا ) هیلع  ماما  دنار ؟ یم  ار  ام  ردـق  ءاضق و  هکنیا  اب  تسا 
رگا يدرک ، نامگ  دریگ ) ماجنا  دـیاب  هک   ) ار یمتح  مزال و  ردـق  ءاضق و  وت  دـیاش  دـنک ) محر  وت  هب  ادـخ   ) کحیو دومرف :)  ) تسا
بناج زا  و   ) تشگ یم  طقاس  خزود )  ) يدب رش و  هب  میب  و  تشهب )  ) یبوخ ریخ و  هب  دیون  و  دوب ، تسردان  رفیک  شاداپ و  دوب  نینچ 

نیا دوبن ، راوازـس  شهوکن  هب  راکدـب  ندوتـس و  هب  راکوکین  و  دـش ، یمن  نییعت  شاداـپ  ربناـمرف  يارب  رفیک و  راـکهانگ  يارب  ادـخ 
.دـنتما نیا  سوبحم  هیردـق و  ناـشیا  تسا و  قح  باوص و  هار  زا  ناروـک  غورد و  ناـهاوگ  ناطیـش و  ناوریپ  ناتـسرپ و  تب  راـتفگ 

: دـیوگ یم  هک  تسا  يربج  اجنیا  رد  ارم  و  دوش ، یم  هتفگ  ود  ره  یـضیوفت  يربج و  هب  ام  رابخا  رد  يردـق  ظفل  هک  دـنامن  هتفگاـن 
هک یـضیوقت  فالخب  تسا  روبجم  ادـخ  تیـشم  ریدـقت و  هب  هکلب  تسین  دوخ  رایتخا  هدارا و  هب  دـهد  ماجنا  يا  هدـنب  ره  هک  يراک 

لالقتـسا دننکن  ای  دننکب  هک  دراذگاو  دوخ  هب  دومن و  یهن  رما و  ار  هدـنب  دـنوادخ  دـیوگ : یم  تسا و  رکنم  ار  یلاعتیادـخ  تردـق 
) باذع زا   ( سرت میب و  اب  هدومرف  یهن  رایتخا و  اب  هدرک  رما  ار  شناگدنب  ناحبـس  دنوادخ  دومرف (: مالـسلا  هیلع  ماما  هصالخ  دنراد ،
و دنـشابن ( روبجم  نآ  ماجنا  رد  ات   ( راوشد راک ( هب   ( هدادن روتـسد  و  دنهد ( یم  ماجنا  تبغر  هب  هک   ( ناسآ راک ( هب   ( هدرک فیلکت  و 

هکنیا تهج  زا  دـنا  هدرکن  ینامرفان  ار  وا  و  تسا ( نتـشاد  رایتخا  همزال  دوخ  نیا  هک   ( هدومرف ءاطع  رایـسب  شاداـپ  ار  كدـنا  رادرک 
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ار همه  هکلب   ( دشاب هدرک  روبجم  هکنیا  تهج  زا  دنا  هدربن  ار  شنامرف  و  دشابیم ( بلاغ  رهاق و  شناگدنب  رب  اریز   ( دشاب هدش  بولغم 
تعاطا اـت  هداتـسرف  ار  اـهنآ  هکلب   ( هداتـسرفن يزاـب  تهج  زا  ار  ناربمغیپ  و  تسا ( هتخاـس  هداـمآ  ار  راـک  ره  بابـسا  هداد و  راـیتخا 
هدوهیب ناگدنب  يارب  ار  نآرق ( لیجنا و  هیروت و  دننام   ( اهباتک و  دنناسرتب ( خزود  زا  ار  نانامرفان  هداد و  هدژم  تشهب  هب  ار  ناگدننک 

همه هکلب   ( هدیرفاین اجیب  ار  تسا  اهنآ  رد  هچنآ  نیمز و  اهنامسآ و  و  دنشاب ( انشآ  ادخ  روتسد  هب  ات  هداتسرف  ار  اهنآ  هکلب   ( هداتـسرفن
میرک س 38 ي 27 نآرق  رد  دزاـس ، روبجم  ار  یـسک  رادرک  تسرد  میکح  هک  دوش  یم  هنوگچ  سپ  هدـیرفآ ، تمکح  هب  ار  اـهنآ 

سپ دندیورگن ، دندش و  رفاک  هک  تسا  یناسک  نامگ  نآ  ینعی ( رانلا  نم  اورفک  نیذلل  لیوف  اورفک ، نیذلا  نظ  کلذ  دـیامرف : یم 
روتـسد و نآ  دومرف : نآ ؟ ببـس  هب  رگم  میتفرن  ام  هک  تسیچ  ردق  ءاضق و  تفگ : خیـش  سپ   ( شتآ زا  دندش  رفاک  هک  نانآ  رب  ياو 

مکح وت  راگدورپ  ینعی  هایا  الا  اودـبعت  الا  کبر  یـضق  و  دوـمن س 17 ي 23 : تئارق  ار  هیآ  نیا  نآ  زا  سپ  تسا  دـنوادخ  مـکح 
وت زا  يوریپ  اب  هک  یتسه  یئاوشیپ  ماما و  وت  ینعی  تفگ : هتـساخرب  دوخ  ياـج  زا  دونـشخ  خیـش  سپ  .دـیتسرپن  ار  وا  زج  هک  هدومرف 

تراگدرورپ یتخاس ، راکشآ  دوب  هدیشوپ  ام  شیک  نید و  زا  هچنآ  میراودیما ، ار  هدنشخب  دنوادخ  يدونشخ  ءاضر و  زیختـسر  زور 
). دومرف ءاطع  وکین  شاداپ  وت  هب  تمدخ  نیا  رد  ام  بناج  زا 

ینامز

یمتح یهاگ  تشونرـس  هک  تسا  نیا  درک  لـقن  ناوت  یم  اـجنیا  هچنآ  تسا  یملع  یمـالک و  عوضوم  کـی  ردـق  ءاـضق و  عوضوم 
ناهج ثداوح  زا  رگید  یلیخ  گرم  دننام  دوش  یم  ماجنا  میهاوخن  هچ  میهاوخب و  هچ  هک  تسا  نیا  یمتح  طورشم : یهاگ  تسا و 

یم نایاپ  یعیبط  تروصب  ام  رمع  میدرک  زیهرپ  ملظ  زا  میتفر ، ماوقا  ندیدب  میداد ، هقدـص  رگا  گرم ، خـیرات  دـننام  تسا  طورـشم 
یم ایند  زا  یمتح  ردـق  ءاضق و  زا  لبق  رتدوز و  میدرکن  بیقعت  ار  رمع  لوط  للع  هک  هاـگنآ  میـسر و  یم  یمتح  ءاـضق  هب  دریذـپ و 

روطب میهاوخن  ای  میهاوخب  همـضاه  زاهج  بلق و  ناسنا ، ندـب  هاگتـسد  دـیئامرف : هجوت  لاثم  نیا  هب  بلطم  ندـش  نشور  يارب  .میور 
مه شنیرفآ  هاگتـسد  رد  تسام  رایتخا  هب  نابز  رکف و  شوگ ، مشچ ، اپ ، تسد ، تکرح  اـما  دـنهد  یم  ماـجنا  ار  دوخ  هماـنرب  مظنم 

ناهج و مظن  عاعـش  تحت  هکنیا  نیع  رد  اه  همانرب  زا  یلیخ  دخرچ و  یم  ناهج  مظن  يور  تسین و  ام  هتـساوخ  هب  اه  همانرب  زا  یلیخ 
نتفر هک  تسا  بلطم  ود  نیمه  هب  هراشا  یماش  باوج  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماما شیامرف  .تسا  يدازآ  مدرم  يارب  تسادـخ ، تراظن 

.نتفرگ شاداپ  يارب  تسام  يرایتخا  ياهراک  زا  ماش  هب 

يزاریش دمحم  دیس 

مالک دـعب  ردـق -؟ هللا و  نم  ءاضقب  هیواعم ) لاتقل   ) ماشلا یلا  انریـسم  ناکا  هلاـس : اـمل  یماـشلا  لـئاسلل  مالـسلا ، هیلع  هل  مـالک  نم  و 
هللا و ءاضقب  ناک  رفـسلا  نا  مامالا  هل  لاق  نکامالا ، فالتخا  رابتعاب  مذلا ، حدـملل و  لمعتـست  هملک  کحی ) و  : ) هراتخم اذـه  لیوط ،

باوثلا هلعف  ءازاب  یطعی  هناحبـس ال  هللا  هلعفی  ام  ذا  باوث ، مهل  نکی  مل  هللا  ءاـضقب  ناـک  ول  هنا  ثیح  هرـسحلا ، لـجرلا  رهظاـف  هردـق ،
و هفالخ ، نکمی  اموتحم ال  يا  اـمتاح ) اردـق  و   ) .هنع فلختلا  نکمی  ـال  اـمزال ) اـئاضق  تننظ  کـلعل  : ) هلوقب ماـمالا  هباـجاف  هدـبعل ،

نا مزلی  سدنهملا  لاق  اذا  الثم  یـشلکل ء ، لوعجملا  ریدقتلا  ردـقلا  و  هصاخ ، تایفیکب  نوکت  ناب  ءایـشالا  یلع  هللا  مکح  وه  ءاضقلا 
ءاش نا  لمع و  عاطا و  ءاش  نا  ءانبلا  دـیب  کلذ ، دـعب  نکل  اردـق ، ناـک  اهتایـصوصخ  اـهناکم و  نیع  اذا  و  اـئاضق ، ناـک  رادـلا ، ینبت 

( کلذ ناک  ول  و   ) .ءاش فیک  اهب  هجوتی  هدارا  هیف  ذا  هردـق ، هللا و  ءاـضق  یلا  هبـسنلاب  ءاـنبلاک  ناـسنالا  اذـکه  و  لـمعی ، مل  فلاـخ و 
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نکی مل  هعاطلا  یلع  ناسنالا  ربجا  ول  ذا  باـقعلا ) باوثلا و  لـطبل   ) هیمتحلا موزللا و  نم  ترکذ  يذـلا  کلذـکل )  ) ردـقلا ءاـضقلا و 
ناف باقعلاب ، دیعولا ) و   ) باوثلاب دعولا )  ) یغل لطب و  يا  طقـس ) و   ) باقع هنایـصعل  نکی  مل  هیـصعملا  یلع  ربجا  ول  و  باوث ، هملعل 

و  ) اوکرت اوئاشی  مل  نا  اولمع و  اوئاـش  نا  نیراـتخم  مهنوکلاـح  یف  يا  ارییخت ) هداـبع  رما  هناحبـس  هللا  نا   ) ربجلا عم  نـالطاب  اـمهیلک 
و  ) ناسنالا هقاط  نود  هلهـس  فیلاکت  يا  اریـسی ) فلک  و   ) .روذحملا یف  متعقو  متلعف  نا  لاق  و  مهرذح ، يا  اربج ، ال  اریذحت ) مهاهن 

مل و   ) لیزجلا باوثلا  یطعی  لیلقلا  لمعلا  لباقم  یفف  اریثک ) لیلقلا  یلع  یطعا  و   ) هبعص هرسع  هفیلاکت  تسیل  يا  اریـسع ) فلکی  مل 
عطی مل  و   ) هیدلام ناسنا  لک  رهظیل  لاجملا ، مهاطعا  يذلا  وه  لب  هل ، نیصاصعلا  هیـصعم  یف  ابولغم  هناحبـس  سیل  يا  ابولغم ) صعی 

، ثبعلا بعللا و  لجال  يا  ابعل ) ءایبنالا  لسری  مل  و   ) .مهنم رایتخالا  بلـس  ثیحب  مهایا ، ههارکاب  هل ، نیعیطملا  هعاطا  تسیلف  اهرکم )
هیاغ و نودـب  و  اثبع ) دابعلل   ) هیوامـسلا بتکلا  سنج  يا  باتکلا ) لزنی  مل  و   ) هعیفرلا تاجردـلا  لین  و  ناسنالل ، هداعـسلا  هیاـغل  لـب 
و  ) عیطملل هداعـسلا  لین  و  هعاطالا ، لکلا  نم  ضرغلا  لب  ضرغال ، عاد و  الب  الطاب ) امهنیب  ام  ضرـالا و  تاوامـسلا و  قلخ  و   ) هدـئاف

مهلامعا هلطابلا و  مهتدـیقعل  اهنولخدـی  یتلا  رانلا ) نم  اورفک  نیذـلل  لیوف   ) هللااب اورفک ) نیذـلا  نظ   ) ثبع لطاب  نوکلا  ناب  کـلذ )
.هئیسلا

يوسوم

يذلا ال مزجلا  متحلا : .ریدقتلا  ردقلا : .مزجلا  متحلا و  ءاضقلا : .بجعتلا  حدملا و  ینعمب  یتات  دق  عجوت و  محرت و  هملک  حـیو : هغللا :
یف حرـشلا : .هیف  هدـئاف  ام ال  ثبعلا : .حـیبقلا  رمالا  یلع  باقعلاب  دـعوتلا  دـیعولا : .نسحلا  یلع  نسحلا  رمالاب  نوکی  دـعولا : .هنم  رفم 

ای هل : لاق  مث  هیدی  نیب  یثجف  خیـش  لبقا  ذا  نیفـص  نم  هفرـصنم  دعب  هفوکلاب  اسلاج  نینموملاریما  ناک  ثیدحلا : يور  یفاکلا  باتک 
متطبه هعلت و ال  متولع  ام  خیـش  ای  لجا  نینموملاریما : لاقف  هردـق ؟ هللا و  نم  ءاضقبا  ماشلا  لها  یلا  انریـسم  نع  اـنربخا  نینموملاریما 

نینموملاریما و هیلا  تفتلا  اهدنع  نینموملاریما  ای  یئانع  بستحا  هللا  دـنع  خیـشلا : لاقف  .هردـق  لج و  زع و  هللا  نم  ءاضقب  الا  داو  نطب 
لاوس و مامالا …  نم  اهحـضوتسی  نا  داراف  رومـالا  هیلع  تهبتـشا  خیـش  نیب  قیقد  قیقر و  راوح  تننظ …  کـلعل  کـحی  و  هل : لاـق 

رجا هنا ال  یلا  خیـشلا  مهف  بهذف  هللا  ریدقتب  کلذ  لک  معن …  مامالا  هباجاف  ماشلا  لها  یلا  ریـسملا  ناک  هردق  هللا و  ءاضقبا  .باوج 
خیشلا نظ  همالک …  نم  همهفی  نا  بجی  ام  هل  نیبی  دارا و  ام  هل  ححـصیل  مامالا  تفتلا  اهدنع  هیلع  اربجم  ناک  ثیح  هریـسم  یف  نذا 

دـعولا و طقـس  باقعلا و  باوثلا و  لطبل  کلذـک  رمالا  ناـکول  هنا  ماـمالا  هیلع  درف  هنم  صلختی  نا  نکمی  ـال  متح  مزـال  ریـسملا  نا 
رجالا و بترت  رایتخالا  کلم  اذاف  لعفلا  مدـع  لعفلا و  یف  هتیرح  ناسنالا  کـلمی  نا  راـیتخالاب و  هنوهرم  رومـالا  هذـه  نـال  دـیعولا 

هللا نا  هل  نیب  مث  هیلع …  اهرکم  هنم  عقو  ام  نوکی  هتیرح و  کلمی  نم ال  باثی  وا  بقاعی  فیک  الا  دیعولا و  دـعولا و  حـصو  باوثلا 
رسعی امب  هفلکی  مل  هیلع و  ردقی  امب  ناسنالا  فلک  هناحبس  هنا  فلکملل …  نایصعلا  هعاطلا و  هیرح  كرت  رجاوزلا و  رماوالا و  ردص 

: ابولغم صعی  مل  هللا  نا  هقیقدلا : تایـصوصخلا  ضعب  هل  نیب  مث  لیزجلا …  رجالا  لیلقلا  لمعلا  یلع  یطعا  کلذ  عم  قشی و  وا  هیلع 
هتعاط و رادقم  يریل  هکرتی  هنکل  لعفل و  کلذ  دارا  ول  لب  هدر  هعدر و  یلع  ردقی  روهقم ال  زجاع  هناحبـس  هنال  هصعی  مل  هاصع  نمف 

لزنی مل  ابعل و  ءایبنالا  لسری  مل  .هکرت  هنکمی  مزلم ال  هنا  هارکا و  ربج و  نع  هعطی  مل  هناحبـس  هعاـطا  نمف  اـهرکم : عطی  مل  .همازتلا و 
هتعفر و ناسنالا و  لـماکت  یف  دـسجتت  همیظع  هیاـغ  نود  هلتق  تقولا و  ءاـضق  یهلتلل و  ءاـیبنالا  لـسری  مل  هناحبـس  هنا  اـثبع : باـتکلا 

مهدرو قلخلا  هیادهل  هلزنا  امنا  ثبعلا و  هب  دصقی  هل  بتک  نم  هلزنا  امف  اثبع  دابعلل  باتکلا  لزنی  مل  کلذک  هللا و  نم  ابیرق  هتروریص 
ناسنالا و لجا  نم  قحلاب  امهقلخ  لب  الطاب  امهنیب  ام  ضرالا و  تاوامسلا و  قلخی  مل  مهحالـص و  هیف  ام  یلا  مهدیب  ذخالا  هللا و  یلا 

 … باقعلا مهل  نظلا و  اذه  یلع  مهل  باذعلا  اورفک و  نیذلا  نظ  وه  کلذف  الطاب  امهقلخ  هناب  نظ  نم  و  هتداعس … 
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یناقلاط

ینخس زا  سپ  دوب  دنوادخ  ردق  اضق و  زا  ماش  هب  ام  نتفر  نیا  ایآ  دیسرپ : نوچ  هک  تسا  یماش  درم  نآ  هب  ترضح  نآ  نانخس  زا  و 
شاداپ رگید  هک  دوب  نینچ  رگا  يا  هتـشادنپ  ار  یمتح  مزال و  ردق  اضق و  دیاش  وت  رب  ياو  : » تفگ تسا ، نآ  هدیزگ  نیا  هک  ینالوط 

رما دنتسه ، رایتخا  ياراد  هک  یلاح  رد  ار  دوخ  ناگدنب  ناحبس  دنوادخ  تسا ، هتـشادرب  نایم  زا  دیعو  دعو و  تسا و  لطاب  باقع  و 
رارق فیلکت  ار  راوشد  راـک  هدومرف و  فـیلکت  تسا  ناـسآ  ار  هچنآ  دـنوادخ  .تسا  هدوـمرف  یهن  میب  سرت و  يارب  تسا و  هدوـمرف 
دننک یمن  نایـصع  دشاب ، بولغم  هک  یلاح  رد  زگره  ار  دنوادخ  .دنک  یم  تیانع  ناوارف  شاداپ  كدنا  راک  لابق  رد  تسا و  هدادـن 
لزان هدوهیب  ار  اهباتک  ناگدـنب  يارب  تسا و  هدومرفن  لیـسگ  هچیزاب  هواـی و  هب  ار  ناربماـیپ  دوش ، یمن  تعاـطا  ریزگاـن  روز و  اـب  و 

رب ياو  دنا ، هدـش  رفاک  هک  تسا  یناسک  نامگ  نیا  ، » تسا هدـیرفاین  لطاب  تساهنآ  نایم  ار  هچنآ  نیمز و  اهنامـسآ و  تسا ، هدرکن 
«. شتآ زا  دنا  هدش  رفاک  هک  نانآ 

هک تسا  هدروآ  نینچ  هدرک و  لقن  هتابن  نب  غبـصا  زا  ررغلا  باـتک  رد  ار  ربخ  نیا  داـنک  تمحر  شیادـخ  هک  نیـسحلا  وبا  اـم  خـیش 
یلع تسا ؟ هدوب  دـنوادخ  ردـق  اضق و  هب  ماش  هب  ام  نتفر  نیا  اـیآ  وگب  اـم  هب  هک  دیـسرپ  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  تساـخرب و  يدرمریپ 

میدماین دورف  اج  چیه  رب  میداهنن و  ماگ  اج  چیه  رب  دهد ، یم  شرورپ  ار  ناج  دفاکـش و  یم  ار  هناد  هک  سک  نادـب  دـنگوس  دومرف :
دوخ يارب  تروص  نیا  رد  دنچ  ره  منک  یم  باسح  ادخ  هاگـشیپ  رد  ار  دوخ  جنر  نم  تفگ : درم  نآ  .دـنوادخ  ردـق  اضق و  هب  رگم 

مه دیتفر و  یم  هک  یماگنه  ناتریسم و  رد  ار  امش  شاداپ  لاعتم  دنوادخ  هک  شاب  شوماخ  خیش  يا  دومرف : یلع  .منیب  یمن  یـشاداپ 
دیا و هدوبن  روبجم  دوخ  تالاح  زا  کی  چیه  رد  امش  تسا ، هداد  رارق  گرزب  رایـسب  دیتشگ  یم  زاب  هک  یماگنه  امـش  تشگزاب  رد 

موتحم ردق  مزال و  ياضق  دیاش  وت ، رب  ياو  يا  دومرف : دنا ؟ هدرب  ار  ام  ردق  اضق و  هنوگچ  سپ  دیسرپ : خیش  .دیا  هتـشادن  يرارطـضا 
بناج زا  زگره  دوب و  یم  هوای  یهن  رما و  دیما و  میب و  دـش و  یم  لطاب  باقع  شاداپ و  هک  دوب ، یم  نانچ  رگا  يا ؟ هدرک  نامگ  ار 

زا راکهبت  شیاتـس و  يارب  رت  هتـسیاش  راکهبت  زا  راکوکین  دـمآ و  یمن  راکوکین  يارب  یـشیاتس  راکهنگ و  يارب  یـشنزرس  دـنوادخ 
هیردـق و هک  تسا  نالدروک  ناـیوگغورد و  ناطیـش و  نایهاپـس  ناتـسرپ و  تب  داـقتعا  نیا  .دـندوبن  شهوکن  هب  رتاوازـس  راـکوکین 

نداد میب  اب  ار  نانآ  تسا و  هداد  نامرف  يراک  هب  دنتسه  راتخم  هک  یلاح  رد  ار  دوخ  ناگدنب  ناحبس  دنوادخ  دنا ، تما  نیا  سوجم 
مه روز  هب  دوش و  یمن  نایـصع  دشاب ، بولغم  هک  یلاح  رد  وا  اب  تسا و  هداد  رارق  فیلکت  ار  ناسآ  راک  .تسا  هدرک  یهن  يراک  زا 

هدوهیب تساهنآ  نایم  ار  هچنآ  نیمز و  اهنامسآ و  تسا و  هدومرفن  لیـسگ  دوخ  قلخ  يارب  هوای  ار  ناربمایپ  وا  .دوش  یمن  هدرب  نامرف 
«. شتآ زا  دنا  هدش  رفاک  هک  نانآ  رب  ياو  دنا  هدش  رفاک  هک  تسا  یناسک  رادنپ  نیا   » تسا هدیرفاین 

ار هیآ  نیا  سپـس  دـنوادخ و  مکح  رما و  دوـمرف : تسیچ ؟ میا  هتفر  نآ  ببـس  هب  اـم  هـک  يردـق  اـضق و  نآ  سپ  دیـسرپ : خیـش  نآ 
: دناوخ یم  ار  تیب  ود  نیا  تساخرب و  دونـشخ  خیـش  .ار ،» وا  رگم  دینکم  شتـسرپ  هک  تسا  هداد  نامرف  تیادـخ  و  : » دومرف توالت 
ام رب  هک  ار  نید  زا  هچنآ  مینک ، یم  وزرآ  ار  ناوضر  نامحر  يادخ  زا  زیخاتـسر  زور  وا ، زا  تعاطا  اب  ام  هک  یتسه  یماما  نامه  وت  »

« .دراد ینازرا  یکین  شاداپ و  ام  بناج  زا  تیادخ  یتخاس ، حضاو  دوب  هبتشم 

.تسا كرتشم  ظافلا  زا  رما و  مکح و  ینعم  هب  هاگ  ردق  اضق و  هملک  هک  تسا  هدروآ  دروم  نیا  رد  ار  ربخ  نیا  نیسحلا  وبا 

مراکم
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مالسلا هیلع  لاق  و 

: ُهُراَتُْخم اَذَه  ٍلیِوَط  ٍماَلَک  َدَْعب  ٍرَدَق ؟ ِهَّللا َو  َنِم  ٍءاَضَِقب  ِماَّشلا  َیلِإ  اَنُریِسَم  َناَک  :َأ  َُهلَأَس اََّمل  ِّیِماَّشلا  ِِلئاَّسِلل 

َهَّللا َّنِإ.ُدـیِعَْولا  ُدـْعَْولا َو  َطَقَـس  ،َو  ُباَقِْعلا ُباَوَّثلا َو  َلَطََبل  َِکلَذَـک  َِکلَذ  َناَک  َْول  ًاِمتاَح ! ًارَدَـق  ،َو  ًامِزَال ًءاَـضَق  َْتنَنَظ  َکَّلََعل  َکَْـحیَو !
َْمل ،َو  ًابُوْلغَم َصُْعی  َْمل  َو  ًارِیثَک ؛ ِلِیلَْقلا  یَلَع  یَطْعَأ  ،َو  ًاریِـسَع ْفِّلَُکی  َْمل  ،َو  ًاریِـسَی َفَّلَک  ،َو  ًاریِذْـحَت ْمُهاَهَن  َو  ًارِییْخَت ، ُهَداَـبِع  َرَمَأ  ُهَناَْـحبُس 

َنیِذَّلا ُّنَظ  َِکلذ  :» ًالِطَاب اَمُهَْنَیب  اَم  َضْرَْألا َو  ِتاَواَمَّسلا َو  َقَلَخ  َال  ،َو  ًاثَبَع ِداَبِْعِلل  َُبتُْکلا  ِلِْزُنی  َْمل  ،َو  ًابَِعل َءاَِیْبنَْألا  ِلِـسُْری  َْمل  ،َو  ًاـهِرْکُم ْعَُطی 
«. ِراّنلا َنِم  اوُرَفَک  َنیِذَِّلل  ٌْلیَوَف  ، اوُرَفَک

اضق و هب  ماش  هب  ام  نتفر  ایآ  : دیسرپ هک  یماگنه  یماش  هدننک  لاؤس  هب  هک  تسا  مالسلا  هیلع  ماما  ینالوط  مالک  کی  زا  یـشخب  نیا 
دنروبجم ناشیاهراک  رد  مدرم  و   ) تسا یمتح  ردق  مزال و  ياضق  مروظنم  يدرک  نامگ  دیاش  وت  رب  ياو  : دومرف نایب  دوب ؟ یهلا  ردق 

دنوادخ.تشگ یم  طقاس  دـیعو  هدـعو و  دـش و  یم  لطاب  نیقی  هب  یهلا  باقع  باوث و  ، دوب نینچ  رگا  .دـنرادن ) دوخ  زا  يرایتخا  و 
هداهن و نانآ  شود  رب  یناسآ  فیلاکت  هتـشاد ، رذـحرب  هدرک و  یهن  ،و  هدیـشخب راـیتخا  ار  اـهنآ  ،و  هدرک رما  ار  شناگدـنب  ناـحبس ،
ار وا  ، رابجا يور  زا  یـسک  زگره  ،و  هداد رارق  يریثک  شاداـپ  كدـنا ) تعاـطا   ) ِربارب رد.هدرکن  یـسک ) هب   ) ینیگنـس فیلکت  زگره 

ثبع شناگدنب  يارب  ار  ینامـسآ  بتک  هداتـسرفن و  هدوهیب  ار  ناربمایپ  ادـخ  ، تسا هدومنن  تعاطا  هارکا  يور  زا  ،و  هدرکن تیـصعم 
.تسا نارفاک  نامگ  نیا.تسا  هدیرفاین  فده  یب  لطاب و  تساهنآ  نایم  رد  هچنآ  نیمز و  اه و  نامسآ  ،و  هدرکن لزان 

ياملع زا  یهورگ  ار  نخـس  نیا  هک  تسا  هدـمآ  هغالبلا  جـهن  رداصم  رد  هنامیکح : راتفگ  دنـس  خزود . ( ! شتآ  زا  نارفاک  رب  ياو 
رد قودص  یفاک و  لوصا  لوا  دلج  رد  ینیلک  موحرم  اهنآ  هلمج  زا  هک  دنا  هدرک  لقن  لسرم  دنسم و  تروص  هب  تنـس  لها  هعیش و 

نیـسحلا نب  دـمحم  خیـش  جاجتحا و  رد  یـسربط  لوقعلا و  فحت  رد  هبعـش  نبا  مالـسلا و  هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  دـیحوت و  باـتک 
(. ( ،ج 4،ص 63 هغالبلا جهن  رداصم  ) .تسا هلدالا  ررغ  رد  یلزتعملا 

ربج بتکم  نالطب  لیالد 

رد مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  زا  هک  تسا  یفورعم  مهم و  نانخـس  زا  ، دـمآ نآ  دانـسا  رکذ  رد  هک  هنوگ  ناـمه  راـبرپ  مـالک  نیا 
ار نآ  زا  یـشخب  یـضر  دّیـس  موحرم.تسا  هلئـسم  نیا  لح  قرط  نیرتهب  زا  یکی  هدـش و  لقن  راـیتخا ) ربج و  و   ) ردـق اـضق و  هنیمز 

.تسا هدرواین  ار  ثیدح  ردص  هدرک و  شنیزگ 

هیلع یلع  نانمؤم  ریما  : تسا نینچ  نآ  میروآ و  یم  یفاک  باتک  زا  ار  نآ  ردص  لماک  روط  هب  ثیدح  ياوتحم  ندش  نشور  يارب  ام 
: درک ضرع  تسشن و  وناز  ود  ترضح  نآ  ربارب  رد  دمآ  يدرمریپ  هک  دوب  هفوک  رد  نیفص  گنج  زا  تشگزاب  زا  سپ  مالسلا 

؟ دوب یهلا  ردق  اضق و  هب  ماش  لها  يوس  هب  ام  نتفر  ایآ  هک  هد  ربخ  ام  هب  نانمؤم  ریما  يا 

اضق هب  هک  نیا  رگم  دیدماین  دورف  ار  يا  هرد  چیه  دیتفرن و  الاب  ار  يا  هپت  چیه  امـش.درمریپ  يا  يرآ  : دومرف مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما 
.دوب یهلا  ردق  و 
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.تشاد میهاوخن  یشاداپ  رجا و  تمحز  همه  نیا  ربارب  رد  ام  سپ  دشاب  نینچ  رگا  : تفگ درمریپ 

داد و رارق  هار  نیا  ریـسم  رد  امـش  يارب  یگرزب  شاداپ  دـنوادخ  دـنگوس  ادـخ  هب  درمریپ ! يا  شاب  شوماخ  : دومرف مالـسلا  هیلع  ماما 
.دیدوبن روبجم  هرکم و  تالاح  نیا  زا  کی  چیه  رد  امش.ناتتشگزاب  رد  زین  دیتشاد و  هک  ییاه  فقوت  رد  نینچمه 

؟ دوب یهلا  ردق  اضق و  هب  مامت  ام  دمآ  تفر و  هک  یلاح  رد  میدوبن  روبجم  هرکم و  ام  هنوگچ  : درک لاؤس  درمریپ 

(. تسا هدمآ  هغالبلا  جهن  رد  هک  تسا  هنوگ  نامه  هیقب  :) دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

هک تسا  مالسلا  هیلع  ماما  مالک  زا  یشخب  نیا  :» دیوگ یم  هدرک  تعانق  هلمج  دنچ  نیا  هب  فیرش  ثیدح  نیا  زا  یضر  دّیـس  موحرم 
هدیزگ هک  دومرف  نایب  ینالوط  ینخـس  زا  دعب  دوب  یهلا  ردق  اضق و  هب  ماش  هب  ام  نتفر  ایآ  : دیـسرپ هک  یماگنه  یماش  هدننک  لاؤس  هب 
ٍلیِوَط ٍماَلَک  َدَْعب  ٍرَدَق ؟ ِهَّللا َو  َنِم  ٍءاَضَِقب  ِماَّشلا  َیلِإ  اَنُریِسَم  َناَک  :َأ  َُهلَأَس اََّمل  ِّیِماَّشلا  ِِلئاَّسِلل  : مالـسلا هیلع  َُهل  ٍماَلَک  ْنِم  َو  ( ؛» تسا نیا  شا 

( . ُهُراَتُْخم اَذَه 

و  ) تسا یمتح  ردق  مزال و  ياضق  مروظنم  يدرک  نامگ  دـیاش  وت  رب  ياو  :» دـیامرف یم  نینچ  نخـس  نیا  همادا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
زا يدادـعت  رد  ! ) . ًاِمتاَح ًارَدَـق  ،َو  ًامِزَال ًءاَضَق  َْتنَنَظ  َکَّلََعل  َکَْحیَو ! ( ؛») دـنرادن دوخ  زا  يرایتخا  دـنروبجم و  ناـشیاهراک  رد  مدرم 

تغل رد  یعطق  متح و  يانعم  هب  « متاح » یـضعب هتفگ  هب  اریز  ، دـسر یم  رظن  هب  رت  حیحـص  نامه  هدـمآ و  « متح «» متاـح » ياـج هب  خـسن 
دوش یم  نشور  نیعلا  باتک  برعلا و  ناسل  هلمج  زا  تغل  بتک  هب  هعجارم  اب  یلو  ،ج 8،ص 280 ) هغابصلا جهب  ) .تسا هدماین  برع 
دوش یم  هتفگ  « متاح » زین غالک  هب  رگا  یتح  دـنک  یم  یعطق  ار  یمکح  ینعی  ؛ دوش یم  هتفگ  « متاح » زین رواد  یـضاق و  صخـش  هب  هک 

نیاربانب ، درک دـهاوخ  یمتح  ار  نآ  ندوب  موش  دـنک  یم  ادـص  ینایرج  ربارب  رد  وا  هک  یماگنه  دوب  دـقتعم  برع  هک  تسا  نآ  يارب 
 ( . .دراد بسانت  ردق  اب  « متاح » يانعم

َِکلَذَک َِکلَذ  َناَک  َْول  ( ؛» تشگ یم  طقاس  دیعو  هدعو و  دـش و  یم  لطاب  نیقی  هب  یهلا  باقع  باوث و  ، دوب نینچ  رگا  :» دوزفا سپس 
( . ُدیِعَْولا ُدْعَْولا َو  َطَقَس  ،َو  ُباَقِْعلا ُباَوَّثلا َو  َلَطََبل 

ار وا  دعب  دزاس  هانگ  هب  روبجم  ای  دـهد  شاداپ  وا  هب  دـعب  دـنک و  روبجم  بوخ  راک  هب  ار  یـسک  دـنوادخ  تسا  نکمم  هنوگچ  ینعی 
هک دنهدب  هدعو  درادن  رایتخا  دوخ  زا  هک  یـسک  هب  تسا  نکمم  هنوگچ  تسا و  هنالداع  ریغ  هناملاظ و  يراک  نیا  دـیامن ؟ تازاجم 

يداد ماجنا  ار  دب  راک  نالف  رگا  هک  دـننک  دـیدهت  ای  داد و  میهاوخ  وت  هب  نانچ  نینچ و  یـشاداپ  یهد  ماجنا  ار  کین  راک  نالف  رگا 
.تسا هدوهیب  وغل و  دیعو  دعو و  نیا  نیقی  هب  دش ؟ یهاوخ  هداد  رفیک  نانچ  نینچ و 

نالف يراد  هگن  تباـث  ار  تتـسد  رگا  : تفگ ناوت  یم  دزرل  یم  راـیتخا  یب  هتـسویپ  وا  تسد  ، هشعر يراـمیب  رثا  رب  هک  یـسک  هب  اـیآ 
ربخ یب  نادان و  ار  وا  مدرم  همه  دیوگب  نینچ  یـسک  رگا  مینک ؟ یم  تتازاجم  یهد  همادا  ار  شزرل  رگا  میهد و  یم  وت  هب  ار  شاداپ 

.دنناوخ یم 

هدـمآ يرت  حورـشم  تروص  هب  تسا  ربج  هب  لوق  دـساف  یلاـت  تقیقح  رد  هک  مالـسلا  هیلع  ماـما  ياـه  هلمج  نیا  یفاـک  ثیدـح  رد 
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: دیامرف یم  ، تسا

َال ِِبنْذُْمِلل َو  ٌهَِمئَال  ْنُکَت  ْمَلَف  ِدیِعَْولا  ِدْعَْولا َو  یَنْعَم  َطَقَـس  ِهَّللا َو  َنِم  ُرْجَّزلا  ُیْهَّنلا َو  ُْرمَْألا َو  ُباَقِْعلا َو  ُباَوَّثلا َو  َلَطََبل  َِکلَذَک  َناَک  َْول  »
ِناَوْخِإ َُهلاَقَم  َْکِلت  ِِبنْذُْـملا  َنِم  َِهبوُقُْعلاـِب  َیلْوَأ  ُنِسْحُْملا  َناََـکل  ِنِسْحُْملا َو  َنِم  ِناَـسْحِْإلِاب  َیلْوَأ  ُِبنْذُْـملا  َناََـکل  ِنِسْحُْمِلل َو  ٌهَدَـمْحَم 

مدرم ینعی  - یتشادنپ وت  هک  دشاب  هنوگ  نیا  رگا  اَهِـسوُجَم ؛ ِهَّمُْألا َو  ِهِذَه  ِهَّیِرَدَق  ِناَْطیَّشلا َو  ِبْزِح  ِنَمْحَّرلا َو  ِءاَمَـصُخ  ِناَثْوَْألا َو  ِهَدَـبَع 
چیه هن  ، ددرگ یم  طقاس  دیعو  دعو و  دوش و  یم  لطاب  دنوادخ  يوس  زا  یهن  رما و  باقع و  باوث و  - دنـشاب روبجم  ناشیاهراک  رد 
اریز  ) تسا راکوکین  زا  یکین  هب  رتراوازـس  راکهنگ  هکلب  ، تسا شیاتـس  هتـسیاش  يراکوکین  چـیه  هن  شنزرـس و  روخرد  يراکهنگ 

راکهنگ اریز   ) تسا راکهنگ  زا  رفیک  هب  رت  هتـسیاش  راکوکین  زین  و  درب ) یم  شاداپ  رب  هوالع  مه  ار  دوخ  يراکوکین  هرمث  راـکوکین 
نآ سوجم  تما و  نیا  هیرَدَق  ناطیش و  بزح  نامحر و  نانمـشد  ناتـسرپ و  تب  ناردارب  راتفگ  نیا  دنیب ) یم  رجز  زین  دوخ  هانگ  زا 

. ( ،ج 1،ص 155،ح 1 یفاک «. ) . تسا

شنیرفآ أدـبم  رد  یتـح  سوجم  هک  تسا  نآ  ببـس  هب  « تما نیا  سوجم  » هب اـهنآ  زا  ریبـعت  تسا و  ربـج  هب  نیلئاـق  « هیردـق » زا روظنم 
يدب رـش و  يادخ  دنک و  داجیا  ریخ  روما  دناوت  یم  طقف  نادزی )  ) اه یکین  ریخ و  يادخ  دندوب  دـقتعم  دـندوب و  ربج  هب  لئاق  ناهج 

.دنیرفآ یم  رش  طقف  نمیرها )  ) اه

رکذ نآ  يارب  دساف  یلات  راهچ  هدومرف و  نایب  ربج  لاطبا  يارب  ار  لیلد  نیرت  مکحم  انعمرپ  هاتوک و  ترابع  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
.تسا هدرک  لمع  یشنیزگ  اجنیا  رد  یضر  دّیس  موحرم  هک  دهد  یم  ناشن  هتفای و  اقترا  دساف  یلات  هد  هب  یفاک  هخسن  رد  هک  هدرک 

یلقع چیه  اریز  ، دوش یم  طقاس  لطاب و  دیعو  دعو و  باقع و  باوث و  دشاب  راک  رد  ربج  رگا  هک  تسا  هدمآ  هغالبلا  جهن  هخـسن  رد 
ار راک  نیا  رگا  دنیوگب  وا  هب  راک  هب  عورش  زا  لبق  ای  دنهد و  رفیک  ای  شاداپ  ار  وا  دعب  دننک و  يراک  هب  روبجم  ار  یسک  دریذپ  یمن 

.يوش یم  خیبوت  نانچ  یهدن  رگا  دش و  یهاوخ  قیوشت  نینچ  یهد  ماجنا 

وغل دیعو  دعو و  هناملاظ و  رفیک  شاداپ و  تروص  نیا  ریغ  رد  دـشاب  هتـشاد  دوخ  زا  يرایتخا  ناسنا  هک  تسا  یتروص  رد  همه  اهنیا 
.تسا هدوهیب  و 

ناوت یمن  ار  يراکوکین  چـیه  دومن و  تمـالم  ناوت  یمن  ربج  ضرف  رد  ار  يراـکهنگ  چـیه  : هدومرف نیا  رب  هفاـضا  یفاـک  هخـسن  رد 
.تسا هنالقاع  ریغ  شیاتس  قیوشت و  هناملاظ و  یتلاح  نینچ  رد  شنزرس  تمالم و  اریز  ، درک شیاتس 

هب دیاب  نیاربانب  ، هداد رارق  راشف  تحت  ار  وا  هتفرگ و  ار  وا  ناماد  هانگ  اریز  ، تسا ناسحا  هب  یلوا  ربج  ضرف  رد  راکهنگ  صخش  هکلب 
دوش یم  دـنم  هرهب  دوخ  کین  راک  زا  اریز  ، تسا رتراوازـس  تازاجم  هب  راکوکین  سکع  هب  دریگ و  رارق  تبحم  دروم  تازاجم  ياج 

هتـشاد و دوخ  زا  يرایتخا  راکوکین  هن  رگید  ترابع  هب.تسین  راگزاس  راگدرورپ  تلادع  لقع و  قطنم و  اب  روما  نیا  زا  کی  چیه  و 
راک رد  یشاداپ  رفیک و  قاقحتسا  نودب  دوش  انب  رگا  هنالقاع و  شاداپ  هن  تسا  هنالداع  اهنآ  دروم  رد  تازاجم  هن  نیاربانب  راکدب ، هن 
لاح ره  هب  ددرگ و  لصاح  یلداعت  ات  داد  راکوکین  هب  دـیاب  ار  رفیک  دوش و  وا  جـنر  فیفخت  ات  داد  راکدـب  هب  دـیاب  ار  شاداـپ  دـشاب 
دزیر یم  مه  هب  همه  قیوشت  هذخاؤمو و  یهاون  رماوا و  باقع و  باوث و  هلئسم  ربج  ضرف  رد  دزاس  نشور  هک  تسا  نیا  ماما  فده 
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.دهد یم  تسد  زا  ار  دوخ  موهفم  و 

هاـگداد و ییوجزاـب و  ناـمرجم  يارب  اـه  تلم  ماوقا و  ماـمت  رد  هک  نیا  نآ  درک و  ناـیب  يرگید  تروص  هب  ناوت  یم  ار  نخـس  نیا 
یم بیترت  اه  تشادگرزب  اه و  قیوشت  اه و  ساپـس  عاونا  سانـش  هفیظو  دارفا  يارب  ، سکع هب  دنلئاق و  نآ  دننام  نادنز و  تازاجم و 

زا ار  ناراکدـب  تازاجم  اه و  هاگداد  دوجو  دوخ  یعامتجا  یگدـنز  رد  دـنراد  يربج  رکفت  یفـسلف  رظن  زا  هک  یناـسک  یتح.دـنهد 
نیا هب  تسرد.تسا  هناملاظ  اه  همانرب  نیا  مامت  مییوگب  دیاب  میـشاب  ربج  هب  دقتعم  ام  رگا.دنرمـش  یم  هنالقاع  رـشب و  یگدـنز  مزاول 
تلع هب  هک  ار  يرامیب  ای  دزرل و  یم  وت  تسد  ارچ  هک  مینک  رضاح  هاگداد  هب  ار  نوسنیکراپ )  ) هشعر هب  التبم  یناسنا  ام  هک  دنام  یم 

.میهد رارق  تمالم  تمذم و  دروم  تسین  تکرح  رب  رداق  عاخن  عطق 

رگا یتح  تسا  تلادع  نیع  دنک  راک  ره  ادخ  دنا  هتفگ  هدرک و  یفن  زین  ار  ادخ  تلادع  راچان  ربج  هب  نادقتعم  لیلد  نیمه  هب  دـیاش 
یم نآ  رب  یلقاع  ره  هک  ینخـس  ؛ تسا هدادـن  خر  یفالخ  راک  ، تشهب هب  ار  ناراک  هنگ  ناملاظ و  دتـسرفب و  خزود  هب  ار  ناکین  مامت 

.ددنخ

ینشور فافش و  رایسب  تروص  هب  هتخادرپ و  رایتخا  هلئسم  حیـضوت  هب  اهدساف  یلات  رکذ  زا  سپ  نخـس و  نیا  همادا  رد  ماما  هاگ  نآ 
رذـحرب هدرک و  یهن  هدیــشخب و  راـیتخا  ار  اـهنآ  هدرک و  رما  ار  شناگدـنب  ناحبــس  دـنوادخ  :» دـیامرف یم  دــنک و  یم  ناـیب  ار  نآ 

هداد رارق  يریثک  شاداپ  مک ) تعاطا   ) ِربارب رد.تسا  هدرکن  ینیگنس  فیلکت  زگره  هدراذگ و  نانآ  شود  رب  یناسآ  فیلاکت  ، هتشاد
،َو ًارِییْخَت ُهَداَـبِع  َرَمَأ  ُهَناَْحبُـس  َهَّللا  َّنِإ  ( ؛» تـسا هدوـمنن  تعاـطا  هارکا  يور  زا  هدرکن و  تیـصعم  ار  وا  ، راـبجا يور  زا  یـسک  زگره  و 

( . ًاهِرْکُم ْعَُطی  َْمل  ،َو  ًابُوْلغَم َصُْعی  َْمل  ؛َو  ًارِیثَک ِلِیلَْقلا  یَلَع  یَطْعَأ  َو  ًاریِسَع ، ْفِّلَُکی  َْمل  ،َو  ًاریِسَی َفَّلَک  ،َو  ًاریِذْحَت ْمُهاَهَن 

فیلاکت ندوبن  نیگنس  رد  زین  ار  یهلا  لضفو  هدرکرکذ  رایتخا  تفص  اب  هتخیمآار  یعیرـشت  یهاونورماوا  اجنیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
.تسا هدوزفا  نآ  رب  اه  شاداپ  ندوب  نوزفا  و 

لسر و لاسرا  دنـشاب  روبجم  مدرم  ًاعقاو  رگا  هک  نیا  نآ  هدرک و  رکذ  ربج  هب  لوق  يارب  رگید  دساف  یلات  هس  نخـس  همادا  رد  سپس 
ار روبجم  ِراکهنگ  هن  تشاد و  زاب  يراـکوکین  زا  ناوت  یم  ار  روبجم  ِراـکوکین  هن  اریز  ، تسا هدوهیب  وغل و  همه  ینامـسآ  بتک  لازنا 

ِلِـسُْری َْمل  َو  ( ؛» تسا هدرکن  لزاـن  ثبع  ناگدـنب  يارب  ار  ینامـسآ  بتک  هداتـسرفن و  هدوهیب  ار  ناربماـیپ  ادـخ  :» دـیامرف یم.هاـنگ  زا 
( . ًاثَبَع ِداَبِْعِلل  َُبتُْکلا  ِلِْزُنی  َْمل  ،َو  ًابَِعل َءاَِیْبنَْألا 

ریغ راک  هک  یناسک  اریز  ، دزیر یم  ورف  قالخا  ياملع  ياه  هیـصوت  یقالخا و  ياه  بتکم  ماـمت  میـشاب  ربج  هب  لـئاق  اـم  رگا  ًـالوصا 
یهلا و ناربمایپ  ياه  همانرب  اـی  قـالخا  ياـملع  ياـه  هیـصوت  راکهدـب  ناشـشوگ  زگره  دـنهد  یم  ماـجنا  ربج  مکح  هب  ار  یقـالخا 

.تسین ینامسآ  بتک  تاروتسد 

نامگ نیا.هدیرفاین  فده  یب  لطاب و  ار  تساهنآ  نایم  رد  هچنآ  نیمز و  اه و  نامـسآ  دـنوادخ  :» دـیامرف یم  دـساف  یلات  نیرخآ  رد 
ٌْلیَوَف ، اوُرَفَک َنیِذَّلا  ُّنَظ  َِکلذ  : » ًالِطَاب اَـمُهَْنَیب  اَـم  َضْرَأـْلا َو  ِتاَواَـمَّسلا َو  َقَلَخ  اـَل  َو  ( ؛» خزود شتآ  زا  نارفاـک  رب  ياو.تسا  نارفاـک 

« ( . ِراّنلا َنِم  اوُرَفَک  َنیِذَِّلل 
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ریسم ات  تسا  ناسنا  نیا  يارب  دنیوگ  یم  اه  ناسنا  يارب  اهنآ  ریخـست  زا  نخـس  هک  یتایاور  مکح  هب  نیمز  نامـسآ و  شنیرفآ  ینعی 
نایم رد  هچنآ  نیمز و  اه و  نامـسآ  شنیرفآ  دشاب  حیحـص  ربج  نارادفرط  راتفگ  رگا.دیامیپب  ار  لماکت  هار  دریگ و  شیپ  رد  ار  قح 

.تسین لماکت  يربج  لماکت  میناد  یم  درادن و  يرایتخا  لماکت  هار  ندومیپ  يارب  ناسنا  نوچ  ، دوب دهاوخ  هدوهیب  لطاب و  تساهنآ 

تما نیا  سوجم  رَدـق و  هب  نالئاق  نامحر و  نانمـشد  ناتـسرپ و  تب  هدـیقع  ، رظن نیا  : تسا هدومرف  - یفاک هخـسن  قباطم  - ماما هکنیا 
وا زا  رـش  رودص  هک  دنتـسناد  یم  ریخ  يادخ  ار  نادزی  : دـندوب یتسرپ  هناگود  تیونث و  هب  لئاق  سوجم  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  تسا 

میـسقت رـش  ریخ و  هب  زین  ار  ناهج  تادوجوم  ثداوح.نکمم و  ریغ  وا  زا  ریخ  رودص  هک  رـش  يادـخ  ار  نمیرها  تسا و  نکمم  ریغ 
دندوب ربج  هب  لئاق  زین  یتسه  ناهج  أدبم  رد  بیترت  نیا  هب  دنداد و  یم  تبسن  نمیرها  هب  ار  رورش  نادزی و  هب  ار  تاریخ  ؛ دندرک یم 

دهد و یمن  ماجنا  ریخ  زج  تسا  نادزی  قولخم  وا  نطاب  هک  سک  نآ.دنتشادنپ  یم  روبجم  ناشلاعفا  رد  ار  اه  ناسنا  ، یلوا قیرط  هب  و 
.دراد رش  هب  لیامت  هراومه  تسا  نمیرها  قولخم  شحور  نطاب  هک  سک  نآ 

َنیِذَّلا َلاق  َو  : »» تسا « لـحن » هروس زا  هفیرـش 35  هیآ  هب  هراشا  ایوگ  تسه  زین  ناکرـشم  هدـیقع  ربج  : هدومرف مالـسلا  هیلع  ماـما  هچنآ 
ْلَهَف ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  َلَعَف  َِکلذَک  ٍءْیَـش  ْنِم  ِِهنوُد  ْنِم  اْنمَّرَح  انُؤابآ َو ال  ُنَْحن َو ال  ٍءْیَـش  ْنِم  ِِهنوُد  ْنِم  انْدَـبَع  ام  ُهّللا  َءاش  َْول  اوُکَرْـشَأ 

ار يزیچ  میدرک و  یمن  شسرپ  ار  وا  ریغ  ام  ناردپ  هن  ام و  هن  تساوخ  یم  ادخ  رگا  : دنتفگ ناکرـشم  ُنِیبُْملا ؛» ُغالَْبلا  َّالِإ  ِلُسُّرلا  یَلَع 
هفیظو ناربمایپ  ایآ  یلو  دندرک  یم  لمع  هنوگ  نیمه  زین  دندوب  ناشیا  زا  شیپ  هک  یناسک  يرآ )  ) میتخاس یمن  مارح  وا  هدارا  نودب 

«. دنراد راکشآ  غالبا  زج  يا 

ربج و هلئـسم  دروم  رد  یماش  درمریپ  نآ  هب  ار  یفاک  یفاش و  باوج  نیا  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  یماگنه  : تسا هدمآ  یفاک  تیاور  رد 
: تسا نینچ  شتیب  ود  هک  دورس  يراعشا  ههادبلاب )  ) دش و نامداش  وا  ، دومرف نایب  رایتخا 

ًاناَْرفُغ ِنَمْحَّرلا  َنِم  ِهاَجَّنلا  َمْوَی  ِِهتَعاَِطب  وُجَْرن  يِذَّلا  ُماَمِْإلا  َْتنَأ 

اناَسْحِإ ِناَسْحِْإلِاب  َکُّبَر  َكاَزَج  ًاِسبَْتُلم  َناَک  اَم  اَنِْرمَأ  ْنِم  َتْحَضْوَأ 

.میراد وزرآ  تاجن  زور  رد  ار  نامحر  دنوادخ  شزرمآ  وت  تعاطا  هلیسو  هب  هک  یتسه  یماما  وت 

.دنک ناسحا  وت  هب  يدرک  ام  هب  هک  ناسحا  نیا  ربارب  رد  تراگدرورپ.یتخاس  حضاو  ام  رب  دوب  هبتـشم  هدـیچیپ و  ام  نید  رما  زا  هچنآ 
. ( ،ج 1،ص 155،ح 1 یفاک ) .

یسیلگنا

A man inquired from Imām Ali ibn Abū Tālib saying, “Was our going to fight the Syrians
destin-ed by Allāh?” Imām Ali ibn Abū Tālib detailed his reply, a selec-tion from which
is here: Woe to you! You take it as a final and un-avoidable des-tiny{The end of this
story is that after this encounter, the man inquired, “What kind of destiny it was by
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destiny) means the command) ءاضق , “ which we had to go?” Imām Ali ibn Abū Tālib said
wa qada rabbuka alla ta ' هایا الا  اودـبعت  نأ ال  کبر  یـضقو  : of Allāh.” For example, He has said
budu illa iyyah (And your Lord commanded that you shall worship none but Him
[Qur'ān, 17:23]). Here, the Arabic word slias qadā' in the original text) stands for
destiny, fate, Divine command.} (according to which we are bound to act). If it were
so, there will have been no question of reward or chastisement, and there will have
been no sense in Allāh's promises or warnings. (On the other hand) Allāh, the Glori-
fied One, has ordered His ser-vants to act according to their free will and has
cautioned them and protected them (from evil). He has placed easy obligations on
them and has not put heavy obligations. He gives them much (reward) in return for
little action. He is disobeyed, not because He is overpowered. He is obeyed but not by
force. He did not send prophets just for fun. He did not send down the Book for the
people without a purpose. He did not create the heavens, the earth and all that is in

اورفک نیذـلل  لیوف   ... between them in vain. That is the imagination of those who disbelieve
(.” then woe to those who disbelieve because of the Fire (Qur'ān, 38:27 رانلا نم 
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هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

َیلِإ َنُکـسَتَف  َجُرخَت  یّتَـح  ِهِردَـص  ِیف  ُجَـلجَلَتَف  ِِقفاَـنُملا  ِردَـص  ِیف  ُنوُکَت  َهَمکِحلا  ّنِإَـف  َتناَـک  ّینَأ  َهَمکِحلا  ِذُـخ  مالـسلا  هیلع  َلاَـق  َو 
ِنِمؤُملا ِردَص  ِیف  اَِهبِحاَوَص 

اه همجرت 

یتشد

نوریب ات  دـنک  یبات  یب  تسا و  قفاـنم  هنیـس  رد  تمکح  یهاـگ  ریگارف ، دـشاب ، هک  اـجک  ره  ار  تمکح  دومرف : وا ، رب  ادـخ  دورد  و 
 . دریگ مارآ  نمؤم  هنیس  رد  شنامدمه  اب  هدمآ و 

يدیهش
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دوخ ياهناسمه  اب  دوش و  نورب  ات  دبنجب  شا  هنیـس  رد  سپ  دوب  قفانم  هنیـس  رد  هاگ - تمکح - هک  ریگارف ! دشاب  اج  ره  ار  تمکح 
.دمرایب نمؤم  هنیس  رد 

یلیبدرا

دشابیم تمکح  ملع  هک  یتسردب  سپ  قفانم  قفاوم و  زا  دشاب  هک  اجک  ره  زا  عقاو  قباطم  تسیمالک  هک  ار  تمکح  ریگ  ارف  دومرف  و 
؟؟ دور یم  دیآ و  یم  سپ  قفانم  هنیس  رد 

نمؤم هنیس  رد  دوخ  نابحاص  يوسب  دریگ  مارآ  دیآ و  نوریب  هکنآ  ات 

یتیآ

دیآ و، نوریب  ات  دریگن  مارآ  اجنآ  رد  دشاب و  قفانم  هنیس  رد  هاگ  هک  ریگارف  دشاب  هک  اج  ره  رد  ار  تمکح  مالـسلا :) هیلع   ) دومرف و 
.دریگ ياج  نمؤم  هنیس  رد  دوخ  نادننامه  اب 

نایراصنا

نوریب ات  دریگ  یمن  رارق  اجنآ  رد  ، تسه مه  قفانم  هنیـس  رد  تمکح  هک  ، دـیریگارف تسه  اـج  ره  ار  تمکح  : دومرف ترـضح  نآ  و 
 . دریگ مارآ  شنارای  رگید  اب  نمؤم  هنیس  رد  دیآ و 

اه حرش 

يدنوار

يا يردـص  یف  یـشلا ء  جـلخت  لاقی : نسحا ، اـنهه  جـلختلا  و  جـلتختف ، يور  تناـک و  یتم  نیا و  تناـک و  فیک  يا  تناـک  ینا  و 
.دعتم ریغ  نوکی  و  هعزتنا ، هبذج و  اذا  هجلتخا  .لیامت و  بارطظا و 

يردیک

دعتم ریغ  نوکی  هعزتنا و  هبذج و  يا  هجلتخا  و  لثامت ) و   ) برطضا يا  يردص  یف  یشلا ء  جلخت  لاقی : جلختف  يور  و 

مثیم نبا 

هک ار  یناسک  و  دنزومایب ، ناقفانم - زا  دنچ  ره  دشاب - هک  اج  ره  رد  ار  تمکح  ات  تسا  هداد  روتسد  مالسلا ) هیلع   ) ماما دریگ .) رارق 
دنباـیب اـج  ره  ار  تمکح  اـت  تـسا  هدرک  راداو  يرمـضم  ساـیق  اـب  دـنراد  ترفن  ناـقلانم ) زا   ) دراوـم یـضعب  زا  يریگارف  زا  دـیاش 

هب هراشا  هدش ، لقن  هک  یتیاور  ود  هب  انب  جالتخا  ای  جلجلت و  هملک ي  اب  .تسا و  همکحلا  ناف  هلمج ي : سایق  يارغص  هک  دنریگارف ،
تمکح بسانم  ياج  قفانم  هنیس ي  هک  بیترت  نیا  هب  تسا ، هدومرف  قفانم  هنیس ي  رد  تمکح  ندوب  برطضم  تمکح و  یتابث  یب 

هک یلـصا  نابحاص  هنیـس ي  رد  دوش و  دراو  نموم  هنیـس ي  ینعی  دوخ  بسانم  ياج  هب  ات  تسا  مارآان  اـج  نآ  رد  تمکح  تسین و 
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ياج رد  نداهن  نآ و  نتفرگارف  نموم  رب  دـشاب  روطنیا  هچ  ره  و  تسا : نینچ  زین  نآ  ردـقم  ياربک  و  دریگ ، رارق  تساهتمکح ، ياج 
.تسا بجاو  مزال و  بسانمان  ياج  زا  ندروآ  نوریب  بسانم و 

دیدحلا یبا 

َیلِإ َنُکْـسَتَف  َجُرْخَت  یَّتَـح  ِهِرْدَـص  ِیف  ُجَـلْجَلَتَف  ِِقفاَـنُْملا  ِرْدَـص  ِیف  ُنوُکَت  َهَمْکِْحلا  َّنِإَـف  َْتناَـک  یَّنَأ  َهَمْکِْحلا  ِذُـخ  مالـسلا  هیلع  َلاَـق  َو 
: ِنِمْؤُْملا ِرْدَص  ِیف  اَِهبِحاَوَص 

[ ِقاَفِّنلا ِلْهَأ  ْنِم  َْول  َهَمْکِْحلا َو  ِذُخَف  ِنِمْؤُْملا  ُهَّلاَض  ُهَمْکِْحلَا  : َِکلَذ ِْلثِم  ِیف  مالسلا  هیلع  ٌِّیلَع  َلاَق  ْدَق  َیلاَعَت َو  ِهَّللا  ُهَمِحَر  ُّیِضَّرلَا  َلاَق  ]

 . ِقاَفِّنلا ِلْهَأ  ْنِم  َْول  َهَمْکِْحلا َو  ِذُخَف  ِنِمْؤُْملا  ُهَّلاَض  ُهَمْکِْحلا  مالسلا  هیلع  َلاَق  80َو 

.ایندلا بلطب  انرمأ  هرخآلا و  هنوئم  انیفک  انتیلف  ایندلا  هنوئم  انافک  هرخآلا و  بلطب  انرمأ  هللا  نإ  لاقف  جاجحلا  بطخ 

.قفانملا بلق  نم  تجرخ  نمؤملا  هلاض  هذه  لاقف  نسحلا  اهعمسف 

لـضفأ هریرـس و  مرکأ  هللا  يوقت  قفانملا  ناسل  یلع  نمؤملا  هلاض  لوقی  یجراخلا و  هزمح  یبأ  مـالک  هبجعی  يروثلا  نایفـس  ناـک  و 
هدـی و دـمم  فرعیل  ببـسلا  لیوط  ببللا  یخر  وه  هسفن و  ناـکم  یف  ئرما  لـک  لـمعیل  قماولا  هقم  اـهیلع  قثاولا و  هقث  اـهنم  هریخذ 

ءاقبلا راد  عاب  اهرامث  ینتجا  اهراعـش و  رعـشتسا  يوقتلا و  رثآ  ادبع  هللا  محر  لمعلا  نم  هعناملا  للعلا  للزلا و  رذـحیل  همدـق و  عضوم 
هانإ و بشعلا  غلب  اذإ  یتح  يدـنلاب  اهعورف  فطنت  يرثلا و  اهقورع  جـمت  اهآر  نم  بجعت  اهاعرم و  قنوی  هضورک  ایندـلا  دابآلا  رادـب 

تحبصأف قستا  ناک  ام  تقرف  قرولا و  حایرلا  تتحف  دوعی  ام ال  نامزلا  نم  یلوت  دوعلا و  يوذ  دومعلا و  فعض  هاهتنم  جربزلا  یهتنا 
امیمر تسمأ  امیشه و 

یناشاک

قفاوم زا  دشاب  هک  اجک  ره  زا  عقاو - قباطم  تسا  یمالک  نآ  هک  ار - تمکح  ریگارف  تناک ) ینا  همکحلا  ذـخ  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
سپ هردص ) یف  جلجلت   ) قفانم هنیس  رد  دشاب  یم  قفانملا ) ردص  یف  نوکت   ) تمکح ملع  هک  یتسرد  هب  سپ  همکحلا ) ناف   ) قفانم و 

یم ینعی  .تسا  جلتختف )  ) خسن یـضعب  رد  نآ و  عضوم  تیحالـص  مدع  تهج  هب  دریگ  یمن  رارق  وا و  هنیـس  رد  دور  یم  دیآ و  یم 
هب دریگ  یم  مارآ  سپ  اهبحاوص ) یلا  نکـستف   ) دیآ یم  نوریب  هک  نآ  ات  جرخت ) یتح   ) قفانم هنیـس  رد  دـنک  یم  بارطـضا  دـهج و 

اورظنا لاق و  نم  یلا  اورظنت  ال   ) هملک تسا و  نآ  لها  زا  وا  هک  اریز  قفاوم  نموم  هنیـس  رد  نموملا ) ردـص  یف   ) دوخ نابحاص  يوس 
.تسا نیا  لیبق  زا  لاق ) ام  یلا 

یلمآ

ینیوزق

یتسردب قفانم ، نموم و  حلاط و  حلاص  زا  دـشاب  اج  ره  زا  ار  عقاو  قباطم  لوق  هحیحـص و  هدـیاف  قح و  شناد  ینعی  ار  تمکح  ریگب 
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رد دوخ  نارای  ناقیفر و  يوس  هب  دریگ  یم  مارآ  دـیآ و  یم  نوریب  ات  دریگ  یمن  رارق  اجنآ  قفاـنم و  هنیـس  رد  دـشاب  یم  تمکح  هک 
( لاق ام  یلا  اورظنا  لاق و  نم  یلا  اورظنت  ال   ) لوق تسا  ماقم  نیا  زا  .نموم و  هنیس 

یجیهال

یلا نکـستف  جرخت  یتـح  هردـص ، جـلجلتف  قفاـنملا ، ردـص  یف  نوکت  همکحلا  ناـف  تناـک ، ینا  همکحلا  ذـخ  : » مالـسلا هیلع  لاـق  و 
هک اجک  ره  رد  دشاب  ایشا  قیاقح  هب  ملع  هک  ار  تمکح  ملع  دیریگارف  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .نموملا » ردص  یف  اهبحاوص ،
یم نوریب  ات  وا  هنیـس ي  رد  دوش  یم  برطـضم  سپ  قفانم ، هنیـس ي  رد  دشاب  یم  تمکح  ملع  زا  یـضعب  هک  قیقحت  هب  سپ  دـشاب ،

مـضنم وا و  زا  نموم  دریگ  یمارف  ینعی  نموم ، هنیـس ي  رد  دوخ  ياهبحاصم  يوس  هب  ددرگ  یم  نکاس  سپ  وا ، نابز  زا  ینعی  دـیآ ،
.دوخ هقح ي  تاداقتعا  ریاس  هب  دزاس  یم 

ییوخ

یـش ء هردـص  یف  مالکلا و  یف  ددرت  جـلجلت )  ) هدادـس رمالا و  باوص  هفـسلفلا ، قحلل ، قفاوملا  مـالکلا  مکح : ج : همکحلا ) : ) هغللا
ریمـضلا اهلعاف  تدـجو ، يا  همات  تناک  و  تناک ، نیا  نم  يا  هیف  لوعفم  ناـمز و  فرظ  ینا  تناـک : ینا  بارعـالا : .دـجنملا  ددرت -

: ینعملا .رارمتـسالا  یلع  لدـت  افیفخت و  هیئاـت  يدـحا  تفذـح  عراـضملا  ثنوم  جـلجلتت  يا  جـلجلتف ، همکحلا ، یلا  دـئاعلا  رتتـسملا 
وا شاعملل  عفان  لمع  یلا  هیدهت  وا  داعملا ، ادبملاب و  ناسنالا  هفرعم  دیزت  هقیقح  ایاضق  یلع  قلطت  هنـسلا  باتکلا و  ناسل  یف  همکحلا 

ملاعم و  عیارشلا ، ملعب  ترسف  دق  و  هرقبلا ) - 269 اریثک - اریخ  یتوا  دقف  همکحلا  توی  نم  و   ) یلاعت هللا  لاق  رابتعالا  اذـهب  و  داعملا ،
ضافی ینالقع  ءوض  وا  یلاعت ، هللا  نم  یحولا  یلع  یکتملا  ءایبنالا  میلعت  همکحلا  عبنم  نیمسقلا و  دحا  نم  ولخت  هقح ال  هعیرـش  لک 

ءاضتـسا امبر  و  همکح ، هملک  هدـی  یف  عقتف  ءایـصوالا  ءایبنالا و  تامیلعت  نم  ذـخای  قفانملا  نا  ثیح  و  قئالخلا ، یلع  یلاعت  هتیاـنعب 
انه و یلا  ضکری  منغلا  عیطق  نع  لاض  فورخک  تناکف  هبلق ، یف  همکحلا  رقتـست  الف  قفانم  هنال  اهب  دـقتعی  ـال  نکل  اهدـجتف و  هلقع 

یف هرقتـسملا  مکحلاب  اهقاحلا  اهذـخاب و  نموملا  رماف  اهرهظی ، اهب و  قطنیف  هنامتک  یلع  ردـقی  قفانملا و ال  ردـص  یف  جـلجلتت  انه و 
قفانملا بلق  روفن  دارملا  اهیلا و  نئمطی  اهیف و  نکـسیف  منغلا  عیطق  یلا  لاضلا  فورخلا  درک  وهف  اهبحاوص ، یلا  نکـست  یتح  هردص 

جرخ هنا  هجحب  قحلا  مالکلا  كرتی  الف  لاق ، نم  یلا  لاق ال  ام  یلا  رظنی  نا  دبال و  هناب  هیـصوتلا  و  هنع ، همکحلا  روفن  همکحلا و  نع 
زا ار  هنامیکح  تسرد و  نخس  همجرتلا : .اهلها  ریغ  دنع  دجو  نا  اهناظم و  نم  همکحلا  ملعلا و  بلط  دیکاتب  رعـشی  و  قفانملا ، مف  نم 

دوخ دیآ و  ردب  نآ  زا  ات  دخرچیم  وس  نآ  وس و  نیدـب  تسه و  مه  قفانم  لد  رد  تمکح  نخـس  اریز  نک ، تفایرد  دـشاب  سک  ره 
.دنراد ياج  نموم  هنیس ي  رد  هک  دناسرب  دوخ  نارای  هب  ار 

زورفیب لد  رد  تفرعم  غارچ  زومایب *** يدنپ  تمکح و  سک  ره  ز 

؟ یساره رد  نوچ  شتمکح  دنپ و  ز  یسانش *** نامیا  یب  هدنیوگ  رگا 

قماو وچمه  نازرل  ناریح و  دوب  قفانم *** بلق  رد  هک  تمکح  اسب 

شنانگمه رب  دسر  نموم  رب  شنابز *** زا  دیآرب  ات  دخرچب 
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يرتشوش

هیلع  ) هئاـبآ نع  مالـسلا ) هیلع   ) داوجلا نع  یبیـصنلا  يولعلا  نیـسحلا  نب  هللادـیبع  نع  لـضفملا  یبا  نع  خیـشلا ) یلاـما   ) هاور لوقا :
يورو اهلها .) اهب و  قحا  اونوکت  كرشملا  دنع  ول  اهوبلطاف و  نموملا  هلاض  همکحلا  هسلخ و  هصرفلا  هبیخ و  هبیهلا  : ) اذکه مالـسلا )

داجسلا نع  نیعا  نب  نارمح  نع  نامثع  نب  دامح  نع  يوادیصلا  معنملا  دبع  نب  دمحا  نع  ینسحلا  يولعلا  دمحم  نب  رفعج  نع  هنع 
یف جـلجلتل  همکحلا  نم  هملکلا  نا  مالـسلا ) هیلع   ) هنع قافنلا ) نامیالا و  رفکلاو و  مالـسالا  یف  نوعبرـالا - لـصفلا  ( ) مالـسلا هیلع  )

ءاشی نم  همکحلا  یتوی   ) همکحلا ذخ  .اهقفلیف  اهلها  اهب و  قحا  نوکیف  نموملا  اهعمسیف  اهب  ظفلی  یتح  اهناظم  یلا  اعازن  قفانملاردص 
عبس یف  خسرف  هئامعبـس  امیکح  میکح  عبت  لاصخلا :)  ) یف و  بابلالا .) اولوا  الا  رکذی  ام  اریثک و  اریخ  یتوا  دقف  همکحلا  توی  نم  و 

هرارح دشا  و  رجحلا ، نم  یـسقا  و  رحبلا ، نم  ینغا  و  ضرالا ، نم  عسوا  و  ئامـسلا ، نم  عفرا  ام  اذه  ای  هل : لاق  هب  قحل  املف  تاملک ،
نم عسوا  لدـعلا  و  ئامـسلا ، نم  عفرا  قحلا  اذـه ، ای  هل : لاقف  تایـسارلا -؟ لابجلا  نم  لـقثا  و  ریرهم ، زلا  نم  ادرب  دـشا  و  راـنلا ، نم 
حور نم  سایلا  و  رانلا ، نم  هرارح  دـشا  عشجلا  صیرحلا  و  رجحلا ، نم  یـسقا  رفاکلا  بلق  و  رحبلا ، نم  ینغا  سفنلا  ینغ  و  ضرالا ،
لهال رهمجرزب  لاق  هبیتق ،) نبا  نویع   ) یف اذـه و  .تایـسارلا  لاـبجلا  نم  لـقثا  يربلا ء  یلع  ناـتهبلا  و  ریرهمزلا ، نم  دربا  یلاـعت  هللا 

بحلا و  مکغابـصل ، ضامحلا  و  مکتهکافل ، هتمحل  مکبیطل و  رـشقلا  نوکیل  جرت  الا  مدالا  ناکم  مکقزری  نا  کـلملا  اولـس  سبحلا :
ناک حورملا :)  ) یف .كودـع و  نم  تناک  ول  اـهکرتتال و  تناـک و  .نیا  يا : ینا  .هتمکح  نم  تفرع  اـم  لوا  کـلذ  ناـکف  مکنهدـل 
نب دـمحم  هل  لاقف  ائیـش  نسحیال  هنا  فلحی  و  مامت ، یبا  یف  يارلا  یـس ء  هفرعملا  بدـالا و  ملعلا و  یف  هلحم  عم  ربدـملا  نب  میهاربا 
هبس یتح  هب  هتیرغا  یناکل  هللا  وف  عیهم  سفنلا  یلا  اهنم  يدرلا  لیبس  هطخ  يدوفب  اطتخم  بیـشلا  ادغ  هلوق :؟ یف  لوقت  ام  رهزالا : یبا 

نیـسحلا یبا  نب  رمع  ینثدـح  قافنلا ) نامیالا و  رفکلاو و  مالـسالا  یف  نوعبرالا - لصفلا   ) دـقف کـلذ  تلعف  اذا  تلقف  لاـق : هنعل  و 
: یه هیلا و  اهبـسنا  مل  مامت  یبال  هزوجرا  هتدشناف  زیجارا  انب  ترمف  لیذه  راعـشا  هیلع  ارقی  یبارعالا  نبا  یلا  هب  هجو  هابا  نا  یـسوطلا 

كادف تلعج  هل  تلقف  هبتک  نم  باتک  رهظ  یلع  اهبتکف  اهبتکا  هنبال : لاقف  خلا - هلهج - نم  لهاج ، ینا  نظف  هلذع  نم  هتلذـع  لذاع 
وا ناک  اودع  نسحم  ناسحا  عفدیال  نا  بجاولا  نال  حیبق  ربدملا  نبا  نم  اذـه  و  يدوعـسملا : لاق  قرخ - قرخ  لاقف ، مامت  یبال  اهنا 

ذخف نموملا  هلاـض  همکحلا  لاـق : هنا  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما نع  يور  دـقف  عیفرلا  عیـضولا و  نم  هدـئافلا  ذـخوت  نا  و  اقیدـص ،
هیف ام  نسحا  یش ء  لک  نم  تذخا  لاق : هنا  سرفلا - ءامکح  نم  ناک  و  رهمجرزب - نع  رکذ  دق  و  كرـشلا - لها  نم  ول  کتلاض و 
نم تذـخا  امف  لیق  هبحاص - نع  هبذ  و  هلهال ، هفلا  لاـق : بلکلا ؟ نم  تذـخا  اـم  لـیق  بارغلا ، ریزنخلا و  هرهلا و  بلکلا و  نم  یتح 
دنع اهلهال  اهقلمت  اهتمغن و  نسح  لاق : هرهلا ؟ نمف  لیق : هجئاوح ، یف  هروکب  لاـق : ریزنخلا ؟ نمف  لـیق  هرذـح - هدـش  لاـق : بارغلا ؟

ناهذالا و اهل  ذحشت  عامسالا و  اهیلا  یغصت  سوفنلا و  اهب  كرحت  بولقلا و  اهل  حاترت  یتلا  راعـشالا  هذه  لثم  باع  نم  و  هلاسملا -
یلع نعط  هسفن و  نم  ضغ  امناف  هیاهن - یـصقا  هیاغ و  دـعبا  هداجالا  یف  غلب  دـق  اهلئاق  نا  هفرعم  لـضف و  و  هحیرق ، هل  نم  لـک  ملعی 

نکـستف .هردص  نم  جرخت  یتح  هردـص  یف  .ددرت  رادـت و  يا : جـلجلتف  قفانملا  ردـص  یف  نوکت  امنا  همکحلا  ناف  .هرایتخا  هتفرعم و 
هتریقع عفر  دـق  نارکـس  یقل  ذا  هصیـصملا  هقزا  یف  یـشمی  امنیبف  اطبارم  كرابملا  نبا  جرخ  اولاق : نموملا  ردـص  یف  اـهبحاوص  یلا 

( قافنلا نامیالا و  رفکلاو و  مالـسالا  یف  نوعبرالا - لصفلا   ) لیبس يوها  يذلا  یلا  سیل  لیلذلا و  انا  يوهلا و  ینل  ذا  لوقی : ینغتی و 
هلبزم یف  هرهوج  بر  لثملا ؟ متعمـس  اما  لاقف : نارکـس ؟ نم  هتعمـسا  رعـش  بتکتا  هل : لیقف  تیبلا - بتکف  همک ، نم  اجمانرب  ذـخاف 

.هلبزم یف  هرهوج  هذهف  لاق  معن ، اولاق 

هینغم
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رفکلا و رمـضی  نمل  اتعن  قافنلا  ناک  یـضم  امیف  .موقا و  یه  یتلل  يدـهت  نا  اهناش  نم  و  نیبرجملا ، ءالقعلا  راـکفا  هراـصع  همکحلا 
هریغک اهبرجی  هایحلا و  سرامی  قفانملا  نا  وه  مامالا  لوق  ینعم  و  اریخ ، نلعا  و  ارش ، رمضا  نم  لک  هب  فسوی  مویلا  و  نامیالا ، رهظی 

هقیقحلا نال  دیریال ، وا  دـیری  ثیح  نم  اهب  قطنی  و  لقاع ، ياک  هبراجت  نم  هقیقحلا  همکحلا و  جرختـسی  و  نیفراعلا ، نیبرجملا و  نم 
همکحلا هقیقحلا و  هدـئار  نموملا  اذـه  قحلا ، هجول  قحلا  نع  ثحبی  نم  انه  نموملاـب  دارملا  و  ناـکم ، یف  رقتـستال  هبئاد  هکرح  یف 

هعفنت نکل ال  و  اهب ، قطنی  اهسحی و  هناف  قفانملا  اما  هکولس ، یف  اهب  عفتنی  و  قفانملا ، دحلملا و  نم  یتح  نوکت ، تناک و  ینا  اهذخای 
.عقاولا و قحلل و  سکاعملا  هاجتالا  یف  الا  فرـصتی  كرحتی و  و ال  لوقی ، اـم ال  لـعفی  و  لـعفی ، ـال  لوقی و  هنـال  لـیلق ، وا  ریثک  یف 

نورتستی مه  و  هلمجلاب ، توملا  كالهلا و  هحلـسا  یلا  قئالخلا  تاوقا  اولوح  نیذلا  مهنم  و  هرثک ، نوصحی  انرـصع ال  یف  نوقفانملا 
هعفنمل یه  نولوقی : بوعـشلا و  یلع  سـسجتلل  ءاـضقلا  نفـس  نوعنـصی  و  هیندـملا ، ملـسلا و  هنایـص  هیرحلا و  نع  عافدـلا  تاـملکب 

اهنومـسی یتلا  رـصانعلا  نم  صاصقلا  مساب  رارحالا  نولتقی  اضیا  و  هرهزلا ، رمقلا و  یف  لـسعلا  روهـش  ءاـضقل  و  هتداعـس ، ناـسنالا و 
نع هنلعم  قافالا  یف  رودـت  و  راوسالا ، اهتوقب  قرخت  هقیقحلا  نکل  و  هنمـالا ! دودـحلا  نع  اـعافد  بوعـشلا  یلع  نودـتعی  و  همادـه ) )

.دیعبلا بیرقلا و  اهاری  اهعمسی و  و  اهسفن ،

هدبع

كرحتت يا  جلجلت  هردص : یف  جلجلتف  قفانملا  … 

يرفعج

مالسالا ضیف 

راکوکین زا  هاوخ   ) دـشاب اج  ره  ریگارف  ار  قح ) قفاوم  تسرد و  نخـس   ) تمکح تسا : هدومرف  تمکح ) هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
بارطـضا و رد  تسین ) تمکح  يرادهاگن  هتـسیاش  هک   ) اجنآ رد  تسه و  مه  ورود  قفانم و  هنیـس  رد  تمکح  هک  راکدب ) زا  هاوخ 

.دریگ اج  نموم  دوخ  بحاص  هنیس  رد  دیآ و  نوریب  وا ) نابز  زا   ) ات تسا  ینارگن 

ینامز

رد هیامرـس  نیا  .تسین  سک  همه  صوصخم  دـنک  تیوقت  ناسنا  رد  ار  یـسانشادخ  دـناسرب و  ناهج  زومر  هب  ار  ناـسنا  هک  یـشناد 
یم راکـشآ  ار  بلاطم  نآ  درادـن  تیفرظ  نوچ  دزومایب و  ارنآ  رفاک  ای  قفانم و  هاگره  .دریگ  یم  رارق  رامـش  تشگنا  يدارفا  راـیتخا 
ملع ناـگناگیب  زا  درادـن  یناـیز  وا  نید  يارب  هک  اـجنآات  تسا  نموم  هفیظو  تهج  نیدـب  .دریگ  یم  رارق  نموم  راـیتخا  رد  دزاـس و 

.دنادرگ زاین  یب  ار  شتلم  دوخ و  هار  نیا  زا  دزومایب و 

يزاریش دمحم  دیس 

يذلا ال قفانملا ) ردص  یف  نوکت  همکحلا  ناف   ) رفاکلا وا  قفانملا  وا  نموملا  دنع  ءاوس  تناک ) ینا  همکحلا  ذخ  : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
نکـستف  ) هناسل نم  همکحلا  جرخت ) یتح  ( ؟ ما ال اهلوقت  له  اهلوح  سفنلا  بارطـضاب  كرحتت ، يا  هردـص ) یف  جـلجلتف   ) اهب لمعی 

ینعم تاداـشرالا و  مکحلا و  ندـعم  نموملا  ردـص  ذا  نموملا ) ردـص  یف   ) هدوجوملا هیمکحلا  تاـملکلا  رئاـس  يا  اـهبحاوص ) یلا 
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.اهب لمعی  نا  مزلی  هنا  ملعی  اهیعی و  لب  همکحلا ، لوح  ددرتی  نموملا ال  نا  نکست :

يوسوم

تناک ردصم  يا  نم  اهذخا  نع  عفرتلا  مدع  همکحلا و  ذخا  یلا  هوعد  حرشلا : .تبثت  رقت و  نکـست : .ددرتت  كرحتت و  جلجلت : هغللا :
نم هریح  یف  هدجتف  اهلها  نم  سیل  هنال  كرحتت  برطضت و  لب  قفانملا  ردص  یف  رقتست  همکحلا ال  و  نیقفانملا ، دنع  تناک  ول  یتح 

یتلا تاـیمکحلا  نم  اـهبحاوص  یلا  رقتـست  نکـستف و  نموملا  ردـص  لخدـت  ارهق و  هنع  جرختف  هیلا  اـهیقلی  ناـسنا  نع  ثحبی  اـهرما 
 … اهیلا حاتری  اهب و  عفتنیف  نموملا  ردص  اهیوحی 

یناقلاط

هنیس رد  دیآ و  نوریب  ات  دبنج  یم  شا  هنیس  رد  نانچمه  تسا و  قفانم  هنیـس  رد  هاگ  تمکح  هک  ریگارف ، دشاب  اجک  ره  ار  تمکح  »
« .دریگ مارآ  اهتمکح  رگید  رانک  نموم ،

: هک تسا  هدوـمرف  نیا  ریظن  مه  يرگید  نخـس  مالّـسلا  هیلع  یلع  دـیوگ : یم  دـیامرف  تمحر  ار  وا  لاـعتم  يادـخ  هـک  یـضر  دـیس 
« .ریگ ارف  ناقفانم  زا  دنچ  ره  ار  تمکح  تسا ، نمؤم  هدشمگ  تمکح  »

تیافک ار  ام  يایند  هنیزه  تمحز و  هداد و  نامرف  ترخآ  بلط  هب  ار  ام  لاـعتم  دـنوادخ  تفگ : نآ  نمـض  دـناوخ و  هبطخ  جاـجح 
ار نخـس  نیا  يرـصب  نسح  نوچ  .میدـش  یم  هداد  نامرف  ایند  بلط  هب  دـش و  یم  تیافک  ام  ترخآ  تمحز  شاک  يا  تسا ، هدرک 

نیمه یجراخ  هزمح  وبا  نانخـس  زا  مه  يروث  نایفـس  .تسا  هدـمآ  نورب  قفانم  لد  زا  هک  تسا  نمؤم  هدـشمگ  يرآ  تفگ : دـینش ،
.تسا هدرک  شوارت  قفانم  لد  زا  هک  تسا  نمؤم  هدشمگ  تسا  هتفگ  هدرک و  دای  هنوگ 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

ِرْدَـص ِیف  اَِهبِحاَوَص  َیلِإ  َنُکْـسَتَف  َجُرْخَت  یَّتَح  ِهِرْدَـص  ِیف  ُجَـلْجَلَتَف  ِِقفاَـنُْملا  ِرْدَـص  ِیف  ُنوُکَت  َهَمْکِْحلا  َّنِإَـف  ، َْتناَـک یَّنَأ  َهَمْکِْحلا  ِذُـخ 
 . ِنِمْؤُْملا

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

نآ زا  اـت  دریگ  یمن  مارآ  وا  هنیـس  رد  اـما  ؛ تسا قفاـنم  هنیـس  رد  یهاـگ  تمکح  اریز  ، دـشاب هک  اـجره  ریگ  ارف  ار  شناد  تـمکح و 
رانک رد  دوش و  جراخ 

تمکح نخس  نیا  هک  تسا  هدمآ  هغالبلا  جهن  رداصم  رد  هنامیکح : راتفگ  دنس  .دریگ . (  ياج  نمؤم  هنیس  رد  رگید  ياه  تمکح 
باتک زا  ملظلا  حیباصم  باتک  رد  یقرب  نییبتلا و  نایبلا و  رد  ظحاج  هلمج  زا  دنا  هدرک  لقن  یتعامج  یـضر  فیرـش  زا  لبق  ار  زیمآ 
نخس نیا  و...تسا  هدومرف  یبتجم  نسح  ماما  شدنزرف  هب  مالسلا  هیلع  ماما  هک  یتاملک  نمـض  رد  ررُع  ررُغ و  رد  طاوطو  نساحم و 
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هنیمز نیا  رد  ار  « بیسم نب  دیعس  »و« یلع نب  رمع  » ناتـساد سپـس  تسا  هدوب  روهـشم  ترـضح  نآ  زا  مالـسا  ردص  رد  زیمآ  تمکح 
(. ( ،ج 4،ص 65 و 66 هغالبلا جهن  رداصم  ) .دنک یم  لقن 

! ریگ ارف  یبایب  اج  ره  ار  شناد 

یم.دشاب قفانم  نآ  هدـنیوگ  رگا  یتح  تفریذـپ  دـیاب  سک  ره  زا  ار  زیمآ  تمکح  نانخـس  هک  تسا  نیا  رابرهگ  مالک  نیا  هصالخ 
( . َْتناَک یَّنَأ  َهَمْکِْحلا  ِذُخ  ( ؛» دشاب هک  اجره  ریگ  ارف  ار  شناد  تمکح و  :» دیامرف

جراخ نآ  زا  ات  دریگ  یمن  مارآ  وا  هنیس  رد  اما  ؛ تسا قفانم  هنیـس  رد  یهاگ  تمکح  اریز  :» دیازفا یم  ، هدرک هراشا  نآ  لیلد  هب  سپس 
زا یـضعب  رد   ) . ُجَـلْجَلَتَف ِِقفاَنُْملا  ِرْدَـص  ِیف  ُنوُکَت  َهَمْکِْحلا  َّنِإَف  ( ؛» دریگ ياـج  نمؤم  هنیـس  رد  رگید  ياـه  تمکح  راـنک  رد  دوش و 

ِهِرْدَص ِیف  .درادن )  نآ  اب  یتوافت  نادنچ  انعم  رظن  زا  هک  هدمآ  « جّلختت «،» جلجلت » ياج هب  راونالا  راحب  رد  هلمج  زا  هغالبلا  جـهن  خـسن 
( . ِنِمْؤُْملا ِرْدَص  ِیف  اَِهبِحاَوَص  َیلِإ  َنُکْسَتَف  َجُرْخَت  یَّتَح 

تمکح مالک  هاگیاج  هک  تسا  نآ  هب  هراـشا  تسا  یمارآاـن  بارطـضا و  ياـنعم  هب  هژاو  نیا  هکنیا  هب  هجوت  اـب  ...ُجَـلْجَلَت »  » هب ریبعت 
هنیس ینعی  تسا ؛ نآ  بسانتم  هک  یهاگیاج  رد  دوش و  جراخ  ات  دنک  یم  یمارآان  هتسویپ  اجنآ  رد  ور  نیازا  ، تسین قفانم  هنیس  زیمآ 

.دریگ رارق  زیمآ  تمکح  نانخس  ریاس  رانک  رد  نمؤم  صخش 

یتیدودـحم چـیه  شناد  ملع و  هک  میدرک  هدافتـسا  مالـسلا  مهیلع  ناموصعم  فلتخم  تاـیاور  زا  هک  تسا  ناـمه  نخـس  نیا  هجیتن 
: نامز رظن  زا  هن  ؛ درادن

: ناکم رظن  زا  هن  و  ِدَحَّللا » َیلإ  ِدْهَْملا  َنِم  ِْملِْعلا  اُوُبلْطُأ  »

رادقم رظن  زا  هن  و  ِنیّصلِاب » َول  ِْملِْعلا َو  اُوُبلْطُأ  »

: ششوک شالت و 

.تسا هدمآ  دعب  تمکح  رد  تمکح و  نیا  رد  هک  هنوگ  نامه  هدنیوگ  رظن  زا  هن  و  ِجَهُْملا » ِّقَش  ِجَجُّللا َو  ِضْوَِخب  َْول  ِْملِْعلا َو  اُوُبلْطُأ  »

.ددنسپ یمندوخ  هب  ار  یتیودحم  چیه  هکدراد  تیمها  يدح  هب  تمکحو  ملع  يرآ 

هفیرـش هیآ  لـیذ  رد  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا  هک  یتـیاور  هلمج  زا  تاـیاور  زا  یـضعب  رد  هک  دوش  یم  حرطم  لاؤس  نیا  اـجنیا  رد 
ماعط زا  روظنم  : دومرف مالسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  هدمآ  ِهِماعَط » یلِإ  ُناْسنِْإلا  ِرُْظنَْیلَف  »

،ج 2،ص راونالاراحب « ). دریگ یم  ارف  یـسک  هچ  زا  دنک  هاگن  دیاب  دریگ  یم  ارف  هک  تسا  یـشناد  ُهُذُـخأَی ؛ ْنَّمِم  ُهُذُـخأَی  يذَّلا  ُهُْملَع  »
.دراد انعم  هچ  قفانم  زا  زیمآ  تمکح  نخس  نتفرگ  نیاربانب  .( 96

ار نآ  دیاب  دشاب  هک  سک  ره  زا  اج و  ره  زا  هک  تسا  نشور  حضاو و  يردق  هب  زیمآ  تمکح  نخـس  هاگ  هک  تسا  نیا  لاؤس  خساپ 
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تیملع تناید و  رظن  زا  هک  دورب  یـسک  دزن  دـیاب  دریگ  یم  ارف  داتـسا  دامتعا  هب  ار  بلاطم  ناسنا  هک  رگید  دراوم  رد  یلو  ؛ تفریذـپ
.دشاب دامتعا  دروم 

یم لـقن  ، میهد یم  ناـیاپ  ار  نخـس  نیا  نآ  رکذ  اـب  هک  تسا  هدـش  یبلاـج  هتکن  هب  هراـشا  يرتـشوش  هماـّلع  هغـالبلا  جـهن  حرـش  رد 
: تفگ یم  دناوخ و  یم  زاوآ  هک  داتفا  یتسم  درم  هب  شمشچ  تفر  یم  هار  اه  هچوک  رد  رهش  رب  تراظن  ناونع  هب  « كرابم نبا  :» دنک

ٌلیبَس يوْهأ  يذَّلا  یلإ  َْسَیل  ٌلیلَذ َو  اَنأ  يوَْهلا َو  ینَّلَضأ 

.تسین ، مراد هقالع  وا  هب  هک  سک  نآ  هب  یهار  هک  سوسفا  درک و  لیلذ  ارم  سفن  ياوه 

: دنتفگ وا  هب.تشون  ار  تیب  نیا  دروآرد و  يذغاک  دوخ  نیتسآ  زا  كرابم  نبا 

يرهوگ اسب  يا  « ًهََلبْزَم یف  ٍهَرَهْوَج  َّبُر  » هک دیا  هدینشن  ار  فورعم  لثملا  برض  رگم  : تفگ وا  یـسیون ؟ یم  تسم  رعاش  زا  ار  يرعش 
.( ،ج 12،ص 597 هغابصلا جهب  ! ) . هلبزم زا  دوب  يرهوگ  مه  نیا  : تفگ.يرآ : دنتفگ دشاب ؟ هداتفا  اه  هلابز  نایم  رد 

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abu Talib said : “ Take wisdom from wherever it may be because if a wise
saying is in the bosom of a hypocrite, it flutters in his bosom till it comes out and

.” settles with others of its own category: in the bosom of the believer

تمکح هرابرد  زین  : 80 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ِقاَفّنلا ِلهَأ  نِم  َول  َهَمکِحلا َو  ِذُخَف  ِنِمؤُملا  ُّهلاَض  ُهَمکِحلا  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

 . دشاب ناقفانم  زا  دنچ  ره  ریگارف  ار  تمکح  تسا ، نمؤم  هدشمگ  تمکح  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 

يدیهش
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.دشاب ناقفانم  زا  دنچ  ره  ریگ  ارف  ار  تمکح  .تسا  نمؤم  هدشمگ  تمکح 

یلیبدرا

قافن لها  زا  نآ  ذخام  دشاب  هچ  رگا  ار و  تمکح  ریگ  ارف  سپ  تسنمؤم  هدش  مک  تمکح  هک  راتفگ  نیا  لثم  رد  دومرف  و 

یتیآ

.دشاب ناقفانم  نابز  زا  دنچ ، ره  ریگارف ، ار  تمکح  سپ  .تسا  نمؤم  هدشمگ  تمکح  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . دشاب قافن  لها  زا  هچ  رگ  ریگارف  ار  تمکح  سپ  تسا ، نمؤم  هدشمگ  تمکح  : دومرف هنیمز  نیمه  رد  ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

و هسفنب ، بجعتی  ردانلاک  هدـنع  ملعلا  راص  ائیـش  ملع  اذا  لهاجلا  ناف  اهراهظاب  الا  هسفن  نکـست  قفانملا ال  دـنع  هلاـضلاک  همکحلا  و 
مث هدنع ، نکسیف  هملع  یلا  اهب ، نموملا  ملع  دادزا  نموملا  اهعمـس  همکحلاب و  ملکت  اذاف  هرهظی  یتح  هنع  كاسمالا  نع  زجعی  داکی 

.رابطصالا هتداع  راقولا و  نموملا  قالخا  نم  هثب و  هملع  یلا  جیتحا  اذا 

مثیم نبا 

يارب ار  هدش ) مگ   ) هلاض هملک ي  دشاب .) قفانم  صخـش  زا  هک  دنچ  ره  ریگارف  ار  تمکح  سپ  تسا ، نموم  هدـش ي  مگ  تمکح  )
شدـیوج یم  و  تسا ، نآ  یپ  رد  وا  تسا و  نموم  هتـساوخ ي  تمکح  هک  هدروآ  هراعتـسا  تهج  نآ  زا  نموم ، هب  تبـسن  تمکح 

.دیوج یم  ار  دوخ  هدش ي  مگ  يا ، هدش  مگ  ره  بحاص  هک  نانچ 

دیدحلا یبا 

یناشاک

هدـش مگ  تمکح  نموملا ) هلاض  همکحلا   ) راـتفگ نیا  لـثم  رد  ترـضح  نآ  تسا  هدومرف  و  کـلذ ) لـثم  یف  مالـسلا  هیلع  لاـق  (و 
هراعتـسا قافن  لها  زا  نآ  هدنبای  دشاب  هچرگا  و  قافنلا ) لها  نم  ول  و   ) ار تمکح  ریگارف  سپ  همکحلا ) دخف   ) قافآ رد  تسا  نموم 

رد هک  هلاض  بحاص  هکناـنچمه  دـنک  نآ  بلط  هک  تسا  نآ  نموم  ناـش  زا  هک  تسا  نآ  راـبتعا  هب  تمکح  يارب  زا  هلاـض )  ) ظـفل
.تسا نآ  بلط 
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یلمآ

ینیوزق

زا هچ  رگا  ار  تمکح  ریگارف  سپ  دیوج ، یم  اج  همه  ار  وا  نموم  تسا و  نموم  هدش  مگ  تمکح  تسا : هدومرف  نیا  لثم  رد  مه  و 
.دشاب قافن  لها 

یجیهال

رد مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .قاـفنلا » لـها  نم  ول  همکحلا و  ذـخف  نموـملا ، هلاـض  همکحلا  : » کـلذ لـثم  یف  مالـسلا  هیلع  لاـق  و 
سپ تسا ، وا  لیصحت  قیاش  بلاط و  صحفتم و  نموم  ینعی  تسا ، نموم  هدش ي  مگ  تمکح  ملع  هک  قباس  ثیدح  دننام  یثیدح 

.دشاب قافن  لها  زا  هچ  رگا  ار و  تمکح  ملع  دیریگارف 

ییوخ

نموملل هلاضلاب  همکحلا  نع  مالسلا ) هیلع   ) ربع ینعملا : .هئارو  یعست  يذلا  دوقفملا  یشلا ء  لاضلا : ثنوم  لاوض  ج : هلاضلا ) : ) هغللا
يدـیا یف  عـقت  نا  نم  اهنـضح  مکحلا و  دراوـش  عـمتجا  يذـلا  وـه  نموـملا  نوـکی  نا  یغبنی  هـمکحلا و  يواـم  ناـمیالا  نا  راـبتعاب 

یلع نیفلاخملا  رافکلا و  طلست  نم  اذه  انرصع  یف  قفتا  امک  هلطابلا ، مهضارغا  هدسافلا و  مهئارآ  جیورتل  هلیـسو  اهولعجف  نیقفانملا 
بایرد ار  تمکح  تسا ، نموم  هدـشمگ ي  تمکح  همجرتلا : .مالـسالا  بابـش  اولـضا  اولـض و  اهب و  اوداسف  هعیبطلا ، همکحلا  نونف 

.دشاب قافن  لها  زا  هچرگ 

ریسا دش  قفانم  تسد  رد  هچ  رو   *** ریگب تمکح  نموم  هدشمگ 

يرتشوش

لاق و  ( ) هیطخلا مثیم  نبا  دیدحلا و  یبا  نبا   ) یفف طقـس  اهیف  و  هیرـصملا )  ) یف اذکه  مالـسلا ) هیلع   ) لاق یناثلا و  یف  فنـصملا  لوق 
دق .قافنلا  لها  نم  ول  همکحلا و  ذـخف  نموملا  هلاض  همکحلا  مالـسلا ) هیلع   ) هلوق .ماقملا  هل  دهـشی  و  کلذ ) لثم  یف  مالـسلا ) هیلع  )

نموملا هلاض  همکحلا  و  (: ) فحتلا  ) هاورو كرشلا -) لها  نم  ول  کتلاض و  ذخف  نموملا  هلاض  همکحلا   ) هاور يدوعسملا  نا  تفرع 
انتیلف ایندلا ، هنوم  انافک  هرخالا و  بلطب  انرما  هللا  نا  : ) لاقف جاجحلا  بطخ  دـیدحلا  یبا  نبا  لاق  رـشلا .) لها  يدـیا  یف  ول  اهبلطیلف و 

نایفـس ناک  و  لاق : .قفاـنملا  بلق  نم  تجرخ  نموملا  هلاـض  هذـه  لاـقف  نسحلا  اهعمـسف  ایندـلا ) بلطب  اـنرما  هرخـالا و  هنوم  اـنیفک 
اهنم هریخذ ، لضفت  هریرـس و  مرکا  هللا  يوقت  قفانملا - ناسل  یلع  نموملا  هلاـض  لوقی  و  یجراـخلا - هزمح  یبا  مـالک  هبجعی  يروثلا 

عـضوم هدـی و  دـمم  فرعیل  ببـسلا و  لیوط  لابلا ، یخر  وه  هسفن و  ناکم  یف  يرما ء  لک  لـمعیل  قماولا ، هقم  اـهیلع  و  قثاولا ، هقث 
رادب ءانفلا  راد  عاب  اهرامث ، ینتجا  اهراعـش و  رعـشتسا  و  يوقتلا ، رثآ  ادبع  هللا  محر  لمعلا ، نم  هعناملا  للعلا  للزلا و  رذحیل  و  همدق ،

و هانا ، بعـشلا  غلب  اذا  یتح  يدـنلاب ، اهعورف  فطنت  و  يرثلا ، اهقورع  جـمت  اهآر  نم  بجعت  و  اـهاعرم ، قنوت  هضورک  ایندـلا  دـبالا -
، قستا ناـک  اـم  تقرف  و  قرولا ، حاـیرلا  تتحف  دوعیـال ، اـم  ناـمزلا  نم  یلوت  و  دوعلا ، يوذ  دوـمعلا و  فعـض  هاـهتنم ، جربزلا  یهتنا 

قیداصم نم  لعجی  نا  نکمی  و  تلق : .امیمر  تسما  و  امیشه ، قافنلا ) نامیالا و  رفکلاو و  مالسالا  یف  نوعبرالا - لصفلا   ) تحبصاف
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يدـنع نا  ول  و  هریغ ، کلمیال  نم  ماـیق  هیلع  تمقل  برجا  ریعب  یلو  مهرد  فلا  یل  نا  ول  هیبا ، نب  داـیز  لوق  مالـسلا ) هیلع   ) همـالک
اذا ناک  و  موی - تاذ  یل  یبعشلا  لاق  زازبلا : رمعوبا  لاق  یشکلا  یف  و  اذه ، .هیف  اهتعضول  قح  ینمزل  اهریغ و  کلما  مهارد ال  هرـشع 
ياف کل  ما  یل ال  لاقف : كدنع -؟ هلاض  یل  لازام  تلقف  هب ، کثدحا  اثیدح  يدنع  کل  نا  يدنع - سلج  عجر  ءاضقلا و  یلا  حار 
هلیل تاذ  مالسلا ) هیلع   ) ایلع تیتا  لوقی : روعالا  ثرحلا  تعمس  لاقف : دعب  هتلاس  مث  ذئموی - ینثدحی  نا  یبا  يدنع و  کل  عقت  هلاض 

تومیال بحی و  ثیح  یناری  یتح  هسفن  جرختف  ینبحی  دـبع  تومیال  هنا  اما  لاقف : هللا ، کبح و  تلقف : کب ؟ ءاج  ام  روعا  ای  لاـقف :
.كرضیال هضغب  و  کعفنیال ، هبح  نا  اما  دعب - یبعشلا  یل  لاق  لاق : مث  .هرکی  ثیح  یناری  یتح  هسفن  رخف  ینضغبی  دبع 

هینغم

نا یغبنی  قحلا  هجول  قحلا  بلط  نم  نا  یلا  هراشالل  رکذـلاب  نموملا  صخ  امنا  و  ادـحلم ، ما  ناـک  اـنموم  لـقاع  لـک  دـئار  همکحلا 
وه نامیالا  اذه  ضقانی  يذلا  و  هقیقحلا ، قحلا و  یلا  يدوی  لمعلا  و  لدـع ، قح و  نامیالا  اذـه  نال  رخالا ، مویلا  هللااب و  انموم  نوکی 

قبـس .رـصعلا و  اذـه  یف  مالعالا  لئاسو  یلع  نورطیـسملا  مهنم  و  قافنلا ) لها  نم  ول  و   ) لالقتـسالا هنایخلا و  و  لالحنالا ، قسفلا و 
.فدهلا عوضوملا و  هدحول  نیمقرلا  نیب  عمج  نیحراشلا  ضعب  و  لصاف ، الب  قباسلا  مقرلا  یف  همکحلا  نع  مالکلا 

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

( دشاب نآ  یپ  رد  دیاب  هشیمه   ) تسا نموم  هدشمگ  تمکح  تسا : هدومرف  تمکح ) هرابرد  زین   ) نایب نیمه  دـننام  مالـسلا  هیلع  ماما 
.دشاب رود  مدرم  زا  هچ  رگا  ریگارف  ار  نآ  سپ 

ینامز

يزاریش دمحم  دیس 

لها نم  ول  همکحلا و  ذـخف   ) الثم هلام  ناـسنالا  دـقفی  اـمک  هدـقف ، يذـلا  یـشلا ء  يا  نموملا ) هلاـض  همکحلا  : ) مالـسلا هیلع  لاـق  و 
تاـملکلا ملعتل  ضیرحت  اذـه  و  هبـشا ، اـم  وا  هلبزملا ، یف  وا  قفاـنملا ، دـنع  وـل  و  اهدـجو ، نیا  هتلاـض  ناـسنالا  ذـخای  اـمک  قاـفنلا )

.لوقی نمب  ال  لاقی ، امب  رابتعالاف  ناک ، صخش  يا  نم  بادالا ، و  هیمکحلا ،

يوسوم

یه اهل  وه  هل و  یهف  اهنم  دیفتـسملا  ناسنالا  هنال  اهنع  شتفی  همکحلا و  نع  ثحبی  نموملا  حرـشلا : .دوقفملا  یـشلا ء  هلاضلا : هغللا :
هل هقالع  اهلها و ال  نم  سیل  قفانملا  ناف  نیقفانملا  يدـل  تناک  ول  اهنع و  عفرتی  اهذـخای و ال  اذـل  اهیلا و  لصی  نا  همهی  یتلا  هلاـضلا 

 … اهب

یناقلاط
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مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

 . ِقاَفِّنلا ِلْهَأ  ْنِم  َْول  َهَمْکِْحلا َو  ِذُخَف  ، ِنِمْؤُْملا ُهَّلاَض  ُهَمْکِْحلَا 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

ریگب ار  تمکح  نیاربانب  ، تسا نمؤم  هدشمگ  تمکح  شناد و  ملع و 

دّیـس زا  لبق  هک  یناسک  هلمج  زا  تسا  هدـمآ  هغالبلا  جـهن  رداصم  باتک  رد  هنامیکح : راتفگ  دنـس  .دـشاب . (  قافن  لها  زا  دـنچره 
دبع نبا  یلاما و  رد  یلاق  یلع  وبا  رابخالا و  نویع  رد  هبیتق  نبا  ، دنا هدرک  لقن  دوخ  ياه  باتک  رد  ار  زیمآ  تمکح  نخس  نیا  یضر 

ُهَمْکِْحلا : » دنا هدرک  لقن  تروص  نیا  هب  ار  نآ  ثیدح  نایوار  زا  یـضعب  .تسا  بهذـلا  جورم  رد  يدوعـسم  دـیرفلا و  دـقع  رد  هبر 
کیدزن رگیدـکی  اب  همه  نومـضم  هک  « ِرَّشلا ِلـْهأ  يدـْیأ  یف  َْول  َو  :» یـضعب و  ِكْرِّشلا » ِلـْهأ  يدـْیأ  یف  َْول  اـهَُبلْطَْیلَف َو  ِنِمؤُْملا  ُهَّلاـض 

هب ماما  هک  ییاهزردنا  نمض  رد  زیمآ  تمکح  راتفگ  نیا  زین  هغالبلا  جهن  مامت  باتک  رد  (. ،ج 4،ص 67 هغالبلا جهن  رداصم  «.) تسا
(.( ،ص 699 هغالبلا جهن  مامت  ) .تسا هدمآ  دومرف  « هیفنح نب  دمحم  » شدنزرف

تسا نمؤم  هدشمگ  شناد 

.رگید لکش  هب  ریبعت و  هب  اما  ؛ دمآ لبق  مالک  رد  هک  تسا  يزیچ  هیبش  تسا  هدمآ  رابرهگ  مالک  نیا  رد  هچنآ 

نمؤم هدشمگ  شناد  ملع و  :» دیامرف یم  هدرک  ییابیز  هیبشت  دزاس  نشور  ار  ملع  عبنم  ندوب  دودحمان  هک  نیا  يارب  مالسلا  هیلع  ماما 
( . ِقاَفِّنلا ِلْهَأ  ْنِم  َْول  َهَمْکِْحلا َو  ِذُخَف  ، ِنِمْؤُْملا ُهَّلاَض  ُهَمْکِْحلا  ( ؛» دشاب قافن  لها  زا  دنچره  ریگب ، ار  شناد  نیاربانب  ، تسا

یم وا  زا  دـنیبب  سکره  دزن  ار  نآ  ددرگ و  یم  نآ  لاـبند  هـب  ًاـمئاد  دـشاب  هتـشاد  یـشزرارپ  هدـشمگ  ناـسنا  هاـگ  ره  تـسا  نـشور 
هک دهد  یم  ناشن  عقاو  رد  نخـس  نیا.راکدب  ای  دشاب  راکوکین  ، كرـشم ای  دشاب  قفانم  ، رفاک ای  دـشاب  نمؤم  صخـش  نآ  هاوخ  ؛ دریگ

يارب يا  هلیسو  ار  نآ  اسب  هچ  دننک و  یم  هدافتسا  نآ  زا  هنابصاغ  نادساف  ناقفانم و  دنا و  نامیااب  دارفا  شنادو  ملع  یلـصا  نابحاص 
.دنرتراوازس نآ  هب  دنبایب  ار  نآ  هک  اج  ره  دنا  نانمؤم  هک  نآ  یقیقح  بحاص  ، نیاربانب ، دنهد یم  رارق  دوخ  ءوس  فادها  هب  ندیسر 

ِهّللا َهَنیِز  َمَّرَح  ْنَم  ْلـُق  : »» میناوخ یم  هیآ 32  «، فارعا  » هروس رد  ؛ تسا هدـمآ  دـیجم  نآرق  رد  رت  هدرتسگ  تروص  هب  هک  يزیچ  هیبش 
ٍمْوَِقل ِتاـیْآلا  ُلِّصَُفن  َِکلذَـک  ِهَماـیِْقلا  َمْوَی  ًهَِصلاـخ  اْینُّدـلا  ِهاـیَْحلا  ِیف  اوـُنَمآ  َنیِذَِّلل  َیِه  ْلـُق  ِقْزِّرلا  َنِم  ِتاـبِّیَّطلا  ِهِداـبِِعل َو  َجَرْخَأ  ِیتَّلا 
هدرک مارح  ار  هزیکاـپ  ياـه  يزور  نینچمه )  ) هدـیرفآ و دوـخ  ناگدـنب  يارب  هـک  ار  یهلا  ياـه  تـنیز  یـسک  هـچ  وـگب  َنوُـمَْلعَی ؛»

رد یلو ) دـننک  یم  هدافتـسا  نآ  زا  زین  نارگید  دـنچره   ) دـنا هدروآ  نامیا  هک  تسا  یناسک  نآ  زا  ایند  یگدـنز  رد  اهنیا  وگب.تسا 
«. میهد یم  حرش  دنهاگآ  هک  یناسک  يارب  ار  دوخ  تایآ  هنوگ  نیا.دوب  دهاوخ  نانمؤم  يارب  صلاخ  تمایق 

.دوش یم  لماش  ملسم  روط  هب  ار  يونعم  بهاوم  یلو  ؛ تسا يدام  بهاوم  هب  رظان  هیآ  هچرگ 
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: تفگ نآ  نمض  رد  دناوخ و  هبطخ  « جاجح » يزور هک  تسا  هدمآ  دیدحلا  یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  رد 

روتـسد ترخآ  بلط  هب  ار  ام  دنوادخ  اْینُّدـلا ؛ ِبَلَِطب  انْرمُأ  ِهَرِخْآلا َو  ُهَنؤَم  انیفُک  انَتَْیلَف  اْینُّدـلا  َهَنؤَم  انافَک  ِهَرِخْآلا َو  ِبَلَِطب  انَرَمأ  َهّللا  َّنإ  »
نـسح «. میدوب ایند  بلط  هب  رومأـم  اـم  درک و  یم  نیمـضت  اـم  يارب  ار  ترخآ  شاـک  يا.هدرک  تنامـض  ار  اـم  يویند  يزور  هداد و 

: تفگ دینش و  ار  نخس  نیا  يرصب 

جهن حرـش  «. ) . تسا هدـش  جراخ  یقفانم  بلق  زا  هک  تسا  نمؤم  هدـشمگ  نامه  نیا  ِِقفانُْملا ؛ ِْبلَق  ْنِم  ْتَجَرَخ  ْنِمؤْملا  ُهَّلاض  ِهذـه  »
.( ،ج 18،ص 229 دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا 

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said: “Wisdom is the believer's pursuit; therefore, attain
.” wisdom even if it may be from the people of hypocrisy

481 ص :

رنه هرابرد  : 81 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ُُهنِسُحی اَم  ِ ٍئ  رما ّلُک  ُهَمِیق  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

هملک اهیلإ  نرقتال  همکحاهب و  نزوتال  همیق و  اهل  باصتال  یتلا  هملکلا  یهو  یضرلا  لاق 

اه همجرت 

یتشد

 . تسوا صّصخت  ییاناد و  رادقم  هب  سک  ره  شزرا  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 

ار نآ  ییـالاو  ینخـس ، چـیه  هدوبن و  نآ  گنـس  مه  یتـمکح  چـیه  و  دوش ، یمن  رّوصت  نآ  يارب  یتـمیق  هک  تسا  یتاـملک  زا  نیا  )
یب یفاک و  یفاش و  ار  یمالـسا  تّما  دومنهر ، نیمه  زج  میتشادن  رگا  دیوگ ، یم  ّتنـس  لها  نادنمـشناد  زا  یکی  ظحاج : ( ) درادـن

«.( هلآ 83 هیلع و  هللا  یلص  نییبتلا ج 1 ، نایبلا و   » .دوب هدننک  زاین 

يدیهش
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و دراذـگ ، ناوـتن  اـهب  ار  نآ  هک  تسا  يا  هـملک  نـیا  و   ، ] يزرو یم  هـک  يزرا  نآ  تساـناد - کـین  نادـب  هـک  تساـهب  نآ  ار  درم 
[ .داهن ناوتن  نآ  ياتمه  ار  يا  هملک  چیه  تفای و  ناوت  یمن  نآ  گنسمه  یتمکح 

یلیبدرا

یتمیق و ارنآ  رم  دوش  یمن  هدیناسر  هک  تسیا  هملک  نیا  دیامرف و  یم  دیـس  ارنآ  دـنادیم  وکین  هک  تسیزیچ  يدرم  ره  هبترم  تمیق و 
هملک نآب  دوش  یمن  هدرک  نیرق  نیرق و  یتمکح و  نآ  هلباقم  رد  دوش  یمن  هدیجنس 

یتیآ

.دناد یم  شیوکین  هک  تسا  يزیچ  سک  ره  شزرا  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

دناوتن نآ  نیرق  یمالک  چیه  تسین و  نآ  گنسمه  يزیمآ  تمکح  نخـس  چیه  هک  درک  ناوتن  اهب  ار  نخـس  نیا  دیوگ : یـضر  دیس 
.دوب

نایراصنا

 . دهد یم  ماجنا  وکین  ار  نآ  هک  تسا  يراک  درم  ره  تمیق  : دومرف ترضح  نآ  و 

 . دومن ربارب  نآ  اب  ار  یمالک  ،و  دیجنس نآ  اب  ار  یتمکح  ،و  تشاذگ تمیق  شیارب  ناوت  یمن  هک  تسا  ینخس  نیا 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

هقلخ ام  عیمج  نا  ینعملا  ءادعا و  ملعلا  لهال  نولهاجملا  هنـسحی و  ناک  دـق  ام  ءرما  همیق  و  مالـسلا : هیلع  هل  لوقعلا  راونا  راعـشا  نم 
و حـلاصلا ، لمعلا  لـقاعلا  قلخ  نم  دوصقملا  ناـک  اذا  و  هدوصقمل ، عبت  یـش ء  لـک  همیق  همکحلا و  هجو  یلع  ـالماک  هقلخ  اـمنا  هللا 

رهظی ناسنالا  همیق  و   ) هتمیق دادزا  هملع  دادزا  یتمف  هملع  هتفرعم و  دوصقملا  ناکف  ملعلاب ، الا  اهیلا  هل  لیبس  و ال  حـئابقلا ، نم  يوقتلا 
عفتنا ملعلاب ، زاف  نم  نا  لیق : هقح .) یـضقی  و  هتمیق ، رهظی  امهعومجمبف  داعملا ، یف  باوثلا  لوصح  و  دابعلا ، یف  ءانثلا  نسح  نیرماب 

هبر و نذاب  هتابن  جرخی  بیطلا  دـلبلا  لاق : کلذـل  و  هدـهاش ، هعمـس و  ام  لکب  رـصبتسا  الهاج  ناک  نم  و  هدـهاش ، هعمـس و  ام  لکب 
دسف ناف  ضرالا  نم  بیطلا  اثیبخ و  الا  تبنی  مل  هوام  بذع  و  هرذب ، باط  نا  ضرالا و  نم  ثیبخلاف  ادکن ، الا  جرخی  ثبخ ال  يذلا 
هفـص یف  لاق  .لکالا  یف  ضعب  یلع  اهـضعب  لضفی  دحاو و  ءامب  یقـسی  یلاعت : لاق  کلذل  و  ابیط ، الا  تبنی  مل  هوام  حلـص  و  هرذب ،

صـصختی مل  نم  و  یمع ،) مهیلع  وه  رق و  مهناذآ و  یف  هرخالاب  نونموی  نیذلا ال  و  (، ) ءافـش يده و  اونمآ  نیذـلل  وه  لق  : ) نآرقلا
نع لقعلا  بلـس  انمهوت  ول  و  مدآ ،) ینب  انمرک  دـقل  و  : ) یلاعت هلوقب  ناسنالل  همیقلا  ناف  هل  همیق  ناسناب و ال  سیلف  لـمعلا ، ملعلاـب و 

ماوقا ال نع  لقعلا  یلاعت  هللا  یفن  کلذل  .ملعلا  لیصحت  دعب  الا  لقعلاب  عافتنا  و ال  هلثمم ، هروص  وا  هلسرم  همیهب  الا  ناک  امل  ناسنالا 
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ریرسل ال همیق  الف  نودبعیل ) الا  سنالا  نجلا و  تقلخ  ام  و  : ) یلاعت لاق  کلذل  عرـشلاب  ءادتهالا  دعب  الا  ملعلاب  عافتنا  هب و ال  نوعفتنی 
نکمی سرفل ال  و ال  هب ، دربلا  رحلا و  عفد  و  هروعلا ، رتس  نکمی  سابلل ال  هب و ال  يذـغتلا  نکمی  ماعطل ال  ـال  و  هیلع ، سولجلا  نکمی 

هملع ناسنالا  قلخ  نآرقلا ، ملع  .نمحرلا  : ) یلاعت لاق  .هیادـه  و ال  هل ، ملع  ـال  يرم  ـال  همیق  ـال  کلذـکف  هب ، هفاـسملا  عطق  هبوکر و 
نا سانلا  فراعتم  یلع  هجولا  ناک  و  امهنیب ، امیف  واولا  لخدـی  مل  و  نایبلا ، میلعتب  مث  ناـسنالا  قلخب  مث  نآرقلا  میلعتب  ادـتباف  ناـیبلا )

میلعت یلع  مدـقم  نایبلا  میلعت  و  نایبلا ، میلعت  یلع  مدـقم  ناـسنالا  داـجیا  هناـف  نآرقلا ، هملع  و  ناـیبلا ، هملع  و  ناـسنالا ، قلخ  لوقی :
میلعت نا  یلع  هبن  .ناسنالا  قلخ  مث  نآرقلاب ) ادـتبا   ) نآرقلاب صـصختی  مل  اـم  اـناسنا  قولخملا  دـعی  مل  اـمل  یلاـعت  هللا  نکل  نآرقلا ،
هفرعم دـعب  لصحی  ناسنالاب  صتخملا  یقیقحلا  نایبلا  نا  یلع  هبن  ناـیبلا ، هملع  لاـق  مث  هقیقحلا ، یلع  اـناسنا  هلعج  يذـلا  وه  نآرقلا 

لهاجلا رفاکلل و  لاقی  الف  حدـملا  ظفل  ناسنالا  و  اـفطع ، ـال  هلبق  اـمم  الدـب  هلمج  لـک  لـعج  و  فطعلا ، فرح  كرت  نآرقلا و  ملع 
.بوثلا هنم  ذختی  نا  دعتسم  بوث  هنا  نطقلل  لاقی  امک  اهانرکذ  یتلا  هیناسنالل  ادعتسم  هنوک  عسوتلا و  قیرط  نم  الا  ناسنا ،

مثیم نبا 

تالامک بسک  هب  نآ  يـالعا  دـح  رد  قیوشت  نخـس ، نیا  زا  فدـه  دـناد .) یم  بوخ  ار  نآ  هک  تسا  يزیچ  هب  یـسک  ره  شزرا  )
هتـسیاش نانآ و  لد  رد  وا  هاگیاج  و  درخ ، بابرا  رظن  رد  يو  ماقم  صخـش ، شزرا  .تساـهنآ  ریاـظن  اهتعنـص و  يریگارف  یناـسفن و 

یم بوخ  هک  تسا  يزیچ  ورگ  رد  اهنیا  مامت  هک  تسا  یهیدـب  .تسوا  ندرمـش  صقان  ریقحت و  ای  تشادـگرزب و  میظعت و  هب  ندوب 
و نانآ ، نیرتلاـمک  اـب  مدرم  دزن  رد  دارفا  نیرتـالاو  نیرتشزارپ و  نیارباـنب  هدروآ  تسد  هب  هک  تسا  يا  هدربماـن  تـالامک  دراـمش و 

يارب مدرم  لقع  هک  تسا  یـشزرا  بسحرب  اهنیا  مامت  و  دـنراد ، ار  لغـش  هفرح و  نیرت  تسپ  هک  دنتـسه  یناسک  اهنآ  نیرت  هیامورف 
.دنلئاق تالامک  مزاول  تالامک و 

دیدحلا یبا 

.ُُهنِسُْحی اَم  ٍئِْرما  ِّلُک  ُهَمِیق  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

 [ هملک اهیلإ  نرقت  همکح و ال  اهب  نزوت  همیق و ال  اهل  باصت  یتلا ال  هملکلا  هذه  یلاعت و  هللا  همحر  یضرلا  لاق  ]

.يرخأ اتکن  انهاه  رکذن  نحن  هیفاش و  لاوقأ  ملعلا  لضف  یف  انل  فلس  دق 

هب نیزتی  ناسل  لکب  حودمم  هنأ  ملعلا  لضف  یلع  هلالد  مکبسحب  كولملا  ءانبأ  یلإ  هتلاسر  یف  کباب  نب  ریـشدرأ  مالک  نم  نإ  لاقی 
.هب یمسی  نأ  بضغی  هنم و  یفتنی  دحأ  لک  نأ  لهجلا  بیع  یلع  هلالد  مکبسحب  لاق و  هب  قصلی  نم ال  هیعدی  هلهأ و  ریغ 

هعفر و هب  انددزا  الإ  ائیش  هنم  دیفتسن  انأل ال  لاق  اصرح  هیلع  کلذ  مکداز  الإ  ائیش  ملعلا  نم  نودیفتست  مکلاب ال  ام  ناورشونأل  لیق  و 
.ذخأ ثیح  نم  عفان  ملعلا  نأب  انملعل  لاق  دحأ  لک  نم  ملعتلا  نم  نوفنأت  مکلاب ال  ام  هل  لیق  ازع و 

.رامحلا ربصک  ربص  ریزنخلا و  صرحک  صرح  بارغلا و  روکبک  روکبب  لاق  ملعلا  نم  تکردأ  ام  تکردأ  مب  رهمجرزبل  لیق  و 

یلع لاومألا  باحـصأ  يرن  امم  رثکأ  لاملا  لهأ  باوبأ  یلع  ملعلا  لهأ  يرن  انلاب  امف  لیق  ملعلا  لاقف  لاملا  مأ  لضفأ  ملعلا  هل  لـیق  و 
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باحـصأ لهج  لاملا و  یلإ  هجاحلاب  ءاملعلا  ملعل  متیأر  امک  ناک  امنإ  لـهجلا و  ملعلا و  یلإ  دـئاع  اـضیأ  كاذ  لاـق  ءاـملعلا  باوبأ 
.ملعلا هلیضفب  لاملا 

املاع قلخی  ءرملا  سیلف  ملعت  رعاشلا  لاق  و 

یناشاک

دـنک و یم  وکین  هک  تسا  يزیچ  نامدرم  دزن  یـصخش  ره  هبترم  يدرم و  ره  تمیق  هنـسحی ) ام  ءرما  لک  همیق  مالـسلا : هیلع  لاـق  (و 
وت را  زومآ  شناد  ناسنا  هب  تبسن  تسا  تالامک  ءالعا  هچنآ  لیصحت  رد  دییامن  ششوک  سپ  .نافرع  رنه و  زا  ار  نآ  دناد  یم  وکین 
یم هرـس - سدق  یـضر - دیـس  یـضرلا ) دیـسلا  لاق   ) تسا تمیق  وا  شناد  ردـق  هب  ار  سکره  هکنآز  تسا  تلود  ياوه  رـس  رد  ار 

نزوت و ال   ) یتمیق نییعت  ار  وا  رم  دوش  یمن  هدیناسر  هک  تسا  يا  هملک  نیا  ینعی  همیق ) اهل  باصت  یتلا ال  هملکلا  هذه  : ) هک دـیامرف 
وا ملع  هکره  هک  هحابم  تاعانـص  مولع و  زا  هک  تسا  ررقم  هچ  یتحیـصن  هملک  نیا  لثم  رد  وا  اب  دوش  یمن  هدیجنـس  و  همکح ) اـهب 
رب دـشاب  شقنم  هک  هلثمم  تروص  اب  ناویح  دوب و  یم  میاهب  لثم  ناسنا  يدوبن  لـقع  ملع و  رگا  تسا و  رترفاو  وا  تمیق  تسا  رتشیب 

( هملک اهیلا  نرقت  و ال   ) .تمیق ردق و  رد  درم  رادـقم  ددرگ  یم  فلتخم  تفرعم ، ملع و  رد  وا  تاجرد  فالتخا  تهج  هب  سپ  .ناینب 
رتشیب وا  ملع  هکره  هحاـبم ، تاعانـص  مولع و  زا  هک  تسا  ررقم  هچ  یتحیـصن  ینعی  هملک  نیا  لـثم  رد  وا  هب  دوش  یمن  هدرک  نیرق  و 

يدوب میاهب  نوچ  ناسنا  يدوبن  لقع  ملع و  رگا  تسا و  رفوا  وا  تمیق  تسا 

یلمآ

ینیوزق

هبترم يدرم و  ره  تمیق  .هملک  اهیلا  نرقت  همکح و ال  اهل  نزوت  همیق و ال  اهل  باصت  یتلا ال  هملکلا  هذه  هنع و  هللا  یضر  دیـسلا  لاق 
یمن هک  تسیا  هملک  نیا  دیوگ : یم  دیـس  .لامک و  عون  ره  زا  ار  نآ  دـنادیم  دـنک و  یم  وکین  هک  تسا  يزیچ  نآ  لقع  رایع  رد  وا 

ره هقیقحلا  یف  .یتملک و  نآ  اـب  ددرگ  یمن  نورقم  و  یتمکح ، وا  لـباقم  رد  دوش  یمن  هدرک  نزو  و  تمیق ، هب  وا  يارب  دیـسر  ناوت 
دنرآ رد  تمیق  هب  ار  یمدآ  رگا  ضرفلاب  .تسا و  وا  شناد  رنه و  عفن و  هزادـنا  هب  نآ  تمیق  دوش  تفاـی  یتسه  رازاـب  رد  هک  يزیچ 

.دشاب وا  رثا  عفن و  رنه و  شناد و  ردق  هب  ماع  صاخ و  رظن  رد  وا  تمیق 

یجیهال

يراکوکین ردـق و  هب  درم  رادـقم  ردـق و  تمیق و  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .نسحی » ام  يرما ء  لک  همیق  : » مالـسلا هیلع  لاـق  و 
.تسوا

ییوخ

یف لمحتی  ام  کلذ  یف  ظحلی  و  هقلخ ، دنع  وا  هللا  دنع  هبوغرملا  راثالا  دئاوفلا و  نم  هیلع  بترتی  ام  رابتعاب  یـش ء  لک  همیق  ینعملا :
لذـب یف  هبغرلا  دـقف  وا  هتـسخل  موقی  ام ال  ءایـشالا  نم  و  ءالقعلا ، دـنع  عاتملا  ءازاب  لذـبت  ام  یه  و  بعاـتم ، تاـنوم و  نم  هلیـصحت 
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دنع وا  هللا  دنع  هتمارکل  وا  رافقلا ، يراربلا و  یف  بارتلا  و  راهنالا ، طوطش  یف  ءاملاک  هئارش  یلا  هجاحلا  مدع  هروفول و  هئازاب  ضوعلا 
هراعتسا مالـسلا ) هیلع   ) همالک یف  همیقلاب  ریبعتلاف  .هیرـشبلا  هعماجلا  یف  نورق  ذنم  هیقرلا  یقلا  دق  تاذلاب و  رح  هناف  ناسنالاک ، سانلا 

ءرملا رابتعا  نا  یلا  هبن  و  عاتملا ، یلع  هیناسللا  تاریبعتلا  یف  هتراهم  هیودـیلا و  هتاعانـص  هیونعملا و  هتالامک  یلا  رظنلاـب  ءرملا  هیبشتب 
بعتی نا  دـبالف و  رومالا  نم  رما  یف  اعجرم  نوکی  نا  دارا  نمف  اهریغ  وا  هراجت  وا  هعارز  وا  هعنـص  نم  هدـیجی  هنـسحی و  اـمب  ساـقی 
میسقت یلا  اوهجوتف  همیقلا  همکحلا  هذهب  هرـصاعملا  نورقلا  یف  هیقارلا  بوعـشلا  متها  دق  .رمالا و  اذه  یف  صـصختلا  لیـصحتل  هسفن 

بسک هملعت و  یف  دجلا  و  مهقوذ ، بسانی  ام  رایتخا  نیملعتملا  یلع  اوضرف  و  هقیض ، بعش  یلا  تاعانصلا  مولعلا و  فراعملا و  نونف 
لظ دق  و  یقارلا ، روتسدلا  همیقلا و  همکحلا  هذهب  لمعلا  رصع  تاعانصلا ، نونفلا و  یف  نیصصختملا  رـصع  انرـصعف  .هیف  صـصختلا 

.بولطملاب نولانی  و ال  رومالا ، لتخیف  هسرامم ، ینداب  ناش  لک  یف  نولخدیف  هیولعلا  همکحلا  هذـه  یلا  اوتفتلی  املق  انورق  نوملـسملا 
.دناوتیم دنادیم و  وکین  هک  تسنامه  يدرم  ره  شزرا  همجرتلا :

تسا وکن  يراک  ره  هب  شیداتسوا   *** تسوا بوخ  راک  هب  سک  ره  شزرا 

يرتشوش

یف ظحاجلا  هاور  و  هیتعانص ،)  ) یف يرکسعلا  لالهوبا  هاور  و  یفاکلا ،) نیخیشلا و  یلاما  یناعملا و  لاصخلا و  نویعلا و   ) هاور لوقا :
هاور و  حاـنج ، نبا  دـمحم  نب  دـمحا  یف  بیطخلا  هاور  و  هدـقع ،)  ) یف هبر  دـبع  نبا  هاور  و  همجعم ،)  ) یف يوـمحلا  هاور  و  هناـیب ،) )

رداون یف  یفاکلا )  ) يور اهحودمم ) اهمومذـم و  مولعلا  یف  رـشع - نماثلا  لصفلا  (. ) ءارعـشلا  ) هاور و  يزوجلا ،) نبا  طبـس  هرکذـت  )
نم لقاعب  سیل  هنا  اوملعا  سانلا ، اهیا  هبطخ : ضعب  یف  لاق  مالـسلا ) هیلع   ) ایلع نا  هعفر  يرـصبلا  هشئاع  نبا  نع  ادنـسم  هلقع  باـتک 

اوملکتف نسحی ، ام  يرما  لک  ردـق  و  نونـسحی ، ام  ءانبا  سانلا  هیلع ، لهاجلا  ءانثب  یـضر  نم  میکحب  و ال  هیف ، روزلا  لوق  نم  جـعزنا 
ملعلاب یفک  و  هنـسحی ، ام  يرما  لک  همیق  ذا  املع ، مهلقا  همیق  ساـنلا  لـقا  لاـق : مالـسلا ) هیلع   ) هنع يور  .مکرادـقا و  نیبت  ملعلا  یف 

يور .هیلا و  بسن  اذا  بضغی  و  هیف ، وه  نم  هنم  اربتی  هنا  هعـض ، لهجلاب  یفک  و  هیلا ، بسن  اذا  حرفی  هنـسحی و  نم ال  هیعدـی  هنا  افرش 
، هیاورلل هیاردلا  یه  هفرعملا  ناف  مهتفرعم ، مهتیاور و  ردق  یلع  هعیشلا  لزانم  فرعا  قداصلل : لاق  مالسلا ) هیلع   ) رقابلا نا  یناعملا :) )

لک همیق  نا  هیف  تدجوف  مالسلا ) هیلع   ) یلعل باتک  یف  ترظن  ینا  نامیالا ، تاجرد  یـصقا  یلا  نموملا  ولعی  تایاورلل  تایاردلاب  و 
هیلع  ) یلع لاق  يومحلا  مجعم  یف  .ایندلا و  راد  یف  لوقعلا  نم  مهاتآ  ام  ردق  یلع  سانلا  بساحی  یلاعت  هللا  نا  هتفرعم  هردـق  يرما و 

ام ردق  ءرملا  همیق  یبغلا  لثم  ءاکذلا  وذ  ییعلا ال و ال  لثم  حیـصفلا  نوکیال  لاق : رعاش و  همظنف  نسحی ، ام  ناسنا  لک  همیق  مالـسلا :)
ام يرما  لک  همیق  مالـسلا :) هیلع   ) یلع لوق  ابطابط  نبا  دـجو  هیتعانـص :)  ) یف يرکـسعلا  لاـق  یلع و  ماـمالا  نم  ءاـضق  ءرملا  نسحی 

و اهحودمم ) اهمومذم و  مولعلا  یف  رـشع - نماثلا  لصفلا   ) هنـسحی ام  يرما  لک  همیقف  یتمیقب  یلاغا  ینعد  یمئال  ایف  لاقف : هنـسحی ،
: لئاقلا ذخا  انهاه  نم  و  هنسحی ، ام  يرما  لک  همیق  هنع : يدسلا  هاور  امیف  مالـسلا ) هیلع   ) یلع مالک  نم  و  هترکذت :)  ) یف طبـسلا  لاق 

لوق .نیقابلا  تایاور  یتات  نسحی و  ام  لضفلا  لها  دـنع  اندـنع و  هتمیق  يرما  لک  نقتملا  ملاعلا  مامالا  وه  بلاط و  یبا  نب  یلع  لاـق 
هیلع  ) هیلا ناحوص  نب  هعـصعص  بتک  هدـقع :)  ) یفف هعـصعصل ، هبر  دـبع  نبا  لاـق  اـم  یلع  هلاـق  مالـسلا )) هیلع   ) لاـق و  : ) فنـصملا
لاق مجعملا :)  ) یف هنسحی  ام  يرما  لک  همیف  مالسلا ) هیلع   ) هلوق .هنسحی  ام  يرما  لک  همیق  هباتک  یف  عقوف  یش ء ، یف  هلاسی  مالـسلا )
فلخ ریبزلا  لآ  نم  لجر  یلص  يدقاولا : لاق  .ینیع و  یف  فخ  نحل  املف  الامج ، هبیه و  ینرهبف  دیشرلا  یلع  تلخد  ملس : نب  دیعس 

اذـه نوها  ناک  ام  لاقف : هبناج  یلا  ناک  لجر  یلا  يریبزلا  تفتلا  ملـس  اـملف  نیعـضوم ، یف  نحلف  رثاـکتلا ) مکاـهلا   ) ارق روصنملا و 
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يرخا هرم  نحلف  هینذا ، یبارعـالا  رـصف  نحلف ، یبارعا  هیف  سلجم  یف  روصنملا  ملکت  ینابیـشلا : ورمعوـبا  لاـق  .هلها و  یلع  یـشرقلا 
ءاضقب و رمالا  اذه  تیل  دقل و  دهـشا  یبارعالا : لاقف  هثلاثلا ، یف  نحلف  ملکت  مث  اذـه ، ام  اذـهل  فا  یبارعالا : لاقف  یلوالا ، نم  مظعا 

یضرلا لاق  هلوقف  ناک  فیک  .هخسنلا و  نم  طقس  هلعل  .اسار و  مثیم ) نبا   ) یف سیل  یـضرلا  نایب  نا  بیرغلا  نم  یـضرلا ) لاق   ) .ردق
و هیرـصملا ،)  ) یف اذکه  یه ) و   ) .هنع هیطخلا  ولخل  فنـصملا  مالک  اهحودـمم ) اهمومذـم و  مولعلا  یف  رـشع - نماثلا  لصفلا   ) سیل

يور .یلاعت  هللا  اهقدـص  هنا  همیق  اهیفکی  و  همیق ) اـهل  باـصت  ـال  یتلا  هملکلا  ( ) هیطخلا دـیدحلا و  یبا  نبا   ) یف اـمک  هذـه  باوصلا :
: لاق مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما نع  مالسلا ) هیلع   ) هئابآ نع  یناثلا  رفعج  یبا  نع  ینسحلا  میظعلادبع  نع  ادنسم  هیلاما )  ) یف خیـشلا 

نحل یف  مهنفرعتل  و  : ) یلاعت لزناف  رهظ ، ملکت  اذاف  هناـسل  تحت  ءوبخم  ءرملا  تلق : اـهل  هباـتک  یف  یقیدـصت  یلاـعت  لزنا  اـعبرا  تلق 
یلاعت لزناف  نسحی ، ام  يرما  لک  همیق  تلق : و  هملعب ،) اوطیحی  مل  امب  اوبذک  لب   ) یلاعت لزناف  هاداع ، ائیـش  لهج  نم  تلق : و  لوقلا ،)

یف مکل  و  : ) یلاـعت لزناـف  لـتقلا ، لـقی  لـتقلا  تلق : و  مسجلا ،) ملعلا و  یف  هطـسب  هداز  مکیلع و  هافطـصا  هللا  نا  : ) تولاـط هصق  یف 
عـستب مالـسلا ) هیلع   ) یلع ملکت  لاق : یبعـشلا  نع  ادنـسم  لاصخلا )  ) يور همکح ) اهب  نزوت  و ال  (. ) بابلالا یلوا  ای  هایح  صاـصقلا 

اهنم ثالث  نهنم ، هدـحاوب  قاحللا  نع  مانالا  عیمج  نعطق  و  همکحلا ، رهاوج  نمتیا  و  هغالبلا ، نویع  ناقف  الاجترا  نهلجترا  تاـملک 
کل نوکا  نا  ازع  یل  یفک  یهلا  لاقف : هاجانملا  یف  یتاللا  اماف  بدالا ، یف  اهنم  ثـالث  و  همکحلا ، یف  اـهنم  ثـالث  و  هاـجانملا ، یف 

نماثلا لصفلا   ) همیق لاقف : همکحلا  یف  یتاللا  اما  و  بحت ، امک  ینلعجاف  بحا ، اـمک  تنا  اـبر ، یل  نوکت  نا  ارخف  یب  یفک  و  ادـبع ،
یتاللا اما  و  هناسل ، تحت  ءوبخم  ءرملا  و  هردق ، فرع  ورما  کله  ام  و  هنسحی ، ام  يرما  لک  اهحودمم ) اهمومذم و  مولعلا  یف  رشع -

نرقت .هریظن و ال  نکت  تئـش  نمع  نغتـسا  و  هریـسا ، نکت  تئـش  نم  یلا  جـتحا  و  هریما ، نکت  تئـش  نم  یلع  ننما  لاقف : بدالا  یف 
يرما لک  ردق  مالـسلا :) هیلع   ) یلع لوق  ملعلا  بلط  یلع  هملک  ثحا  لاق : دمحا  نب  لیلخلا  نا  هیلاما :)  ) یف دـیفملا  يور  هملک  اهیلا 

.نسحی و ام  يرما  لک  همیق  يا  هملکلا ، هذـه  نم  مکحا  هملک  سانلا  مالک  یف  ملعا  ال  لاق : ظحاجلا  نا  بیطخلا  يور  .نسحی و  اـم 
هذـه یلعالا  باتکلا  اذـه  نم  فقت  مل  ولف  نسحی ، ام  يرما  لک  همیق  مالـسلا ) هیلع   ) بلاـط یبا  نب  یلع  لاـق  ظـحاجلا :) ناـیب   ) یف

ناک ام  مالکلا  نسحا  و  هیاغلا ، نع  هرـصقم  ریغ  و  هیافکلا ، یلع  هلـضاف  اهاندجول  لب  هینغم ، هیزجم  و  هیفاش ، هیفاک  اهاندجول  هملکلا 
هین بسح  یلع  همکحلا ، رون  نم  هاشغ  و  هلالجلا ، نم  هسبلا  دـق  یلاعت  هللا  ناـک  و  هظفل ، رهاـظ  یف  هاـنعم  و  هریثک ، نع  هلیلق  کـینغی 

لالخالا نع  اهزنم  و  هارکتـسالا ، نم  ادـیعب  عبطلا  حیحـص  ناک  و  اغیلب ، ظـفللا  و  افیرـش ، ینعملا  ناـک  اذاـف  هلئاـق ، يوقت  و  هبحاـص ،
اهلئاق نم  تذفن  و  هطیرشلا ، هذه  یلع  هملکلا  تلـصف  یتم  و  همیرکلا ، هبرتلا  یف  ثیغلا  عینـص  بلقلا  یف  عنـص  فلکتلا ، نع  انوصم 
اهمهف نع  لهذـی  و ال  هربابجلا ، رودـص  هب  اهمیظعت  نم  عنتمی  ام ال  دـییاتلا  نم  اـهحنم  و  قیفوتلا ، نم  هللا  اهبحـصا  هفـصلا  هذـه  یلع 

و ال نایب ، یلع  ثحا  و ال  اعفن ، معا  و ال  اـعیر ، رثکا  ـال  و  اـفرح ، لـقا  هملک  اودـجی  مل  مهنا  یلع  اوعمجا  اـضیا : هیف  .هلهجلا و  لوقع 
لوق نم  ماهفالا  یف  رـصق  مهفتلا و  اهحودـمم ) اهمومذـم و  مولعلا  یف  رـشع - نماثلا  لصفلا   ) كرت نمل  رجها  و ال  نییبت ، یلا  یعدا 

.هنسحی ام  يرما  لک  همیق  مالسلا :) هیلع   ) یلع

هینغم

هلامل و ال  هبقل ، هبسنل و  ربتعی  ردقی و  نا  یغبنی  درفلا ال  نا  و  عمتجملا ، یف  دارفالا  صاخـشالل و  میوقتلا  رایعم  یلا  اذهب  مامالا  ریـشی 
امل لب  همسوا ، تاداهش و  نم  لمحی  ام  هملعل و  و ال  هیـضایرلا ، تایرابملا  لاتقلا و  نیدایم  یف  هتاراصتنا  هتحاصفل و  و ال  هبـصنم ، و 
جح هالص و ال  موص و ال  اهرفکی  ابونذ ال  بونذلا  نم  نا  : ) میرکلا یبنلا  نع  و  ناسحا ، عفن و  نم  هیخال  هیدسی  هجتنی و  يا  هنـسحی 

نا هللا : ) رخآ ثیدـح  یف  و  نیـسئابلا .؟ جـیواحملا و  نم  هناحبـس  هللا  لایعل  یعـس  اذا  فیکف  هلایع ) یلع  لجرلا  یعـس  اهرفکی  امنا  و 
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، ایندلا هرخالا و  نیب  هقیثولا  هلصلا  یلا  ثیدحلا  اذه  یموی ء  و  همایقلا .) موی  نونمالا  مه  سانلا  جئاوح  یف  نوعـسی  ضرالا  یف  ادابع 
، مهمالحاب بعالتی  و  سانلا ، یناماب  رکام  عداخم  يداـنی  دـق  .ـالیبس و  لـضا  یمعا و  کـلت  یف  وهف  یمعا  هذـه  یف  ناـک  نم  نا  و 

نیذـلا نیقفاـنملا  نم  اذـه  و  نجملا .! رهظ  مهل  بلق  دـیری  اـم  مهنم  غلب  اذا  یتح  هئارب  هجاذـس و  نع  تایحـضنلا  ضعب  هل  نومدـقیف 
.لیلق لبق  مهیلا  هراشالا  تقبس 

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

یم وکین  ار  نآ  هک  تسا  يرنه )  ) يزیچ هزادـنا ) هب  مدرم  دزن  وا  ماقم   ) درم ره  شزرا  تسا : هدومرف  رنه ) هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
اب ار  يزردنا  تمکح و  و  درک ، نییعت  یئاهب  ناوت  یمن  نخس  نیا  يارب  دیامرف ): همحرلا ( هیلع   ( یـضردیس درب ، یم  راک  هب  و   ) دناد

.دومن ربارب  نآ  اب  ار  ینخس  و  دیجنس ، نآ 

ینامز

نآ يواسم  يا  هملک  تمکح و  دش و  لئاق  یشزرا  ناوت  یمن  هملک  نیا  يارب  دسیون : یم  الاب  بلطم  لقن  زا  سپ  یضردیس  موحرم 
هک یبلطم  یلو  دش  دهاوخ  رتدایز  ناسنا  شزرا  دشاب ، رتدایز  ناسنا  صـصخت  ردق  ره  هک  تسا  نشور  بلطم  نیا  .دوش  یمن  تفای 

تـسد ملع  هب  یهار  هچ  زا  دندیـسرپ  رهمگرزب  زا  .دـننک  لـمحت  ار  نتخومآ  تمحز  دـنهاوخ  یم  رتـمک  دارفا ، هک  تسا  نیا  تسه 
نتشاد صرح  نودب  دیدرت  نودب  .متخومآ  غالا  زا  هک  يربص  ریزنخ و  زا  هک  یـصرح  غالک و  زا  هک  يزیخ  حبـص  اب  تفگ : یتفای ؟

حرـش نامه  نیا  دسر و  یمن  دوخ  فده  هب  یـسک  تامیالمان  ربارب  رد  ربص  نودب  راک و  تشپ  يزیخ و  حبـص  نودـب  نتخومآ ، هب 
.ددرگ زوریپ  نوعرف  رب  نآ  نتشاد  اب  ات  تساوخ  یم  ادخ  زا  یسوم  هک  تسا  يردص 

يزاریش دمحم  دیس 

سانلا دنع  هللا و  دنع  هتمیق  هنزو و  نوکی  بادالا  مولعلل و  ناسنالا  هفرعم  رادقمب  ناف  هنـسحی ) ام  ءرما  لک  همیق  : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
(. هملک اهیلا  نرقت  و ال  همکح ، اهب  نزوت  و ال  همیق ، اهل  باصت  یتلا ال  هملکلا  یه  و  هر :)  ) یضرلا لاق  )

يوسوم

تمدق لهف  سانلا ، هللا و  وحن  تمدق  ام  رظناف  سانلا  دـنع  هللا و  دـنع  کتمیق  فرعت  نا  تدرا  اذا  حرـشلا : .هردـق  لجرلا : همیق  هغللا :
همدخ و سانلل  تمدق  له  صالخا ؟ قدص و  جـح و  مایـص و  هالـص و  نم  هدابع  تمدـق  له  نطولا ؟ نع  اعافد  هیحـضت و  اداهج و 

له هسردم ؟ حصم و  یفشتسم و  نم  زوعلا  هجاحلا و  هقافلا و  لها  هنم  دیفتـسی  اماع  اعورـشم  تمدق  له  هجاح ؟ عفر  هثاغا و  هناعا و 
؟ اهمایا یف  اهدعست  هیرشبلل و  اعفان  ائیش  مدقت  نا  تعطتسا  له  نیبلق ؟ دحوت  نیقرتفم و  عمجت  نیمصاختم و  نیب  حلصت  نا  تعطتـسا 

کتمیقف داسفلا  هعالخلا و  لالحنالا و  روجفلا و  هلیذرلا و  الا  مدقت  مل  اذا  اما  و  هردقب …  کتمیق  نا  فرعا  تمدق و  ام  رادقم  رظنا 
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 … هتمدق ام  كردق  و 

یناقلاط

يا هملک  نیا  تسا : هتفگ  دانک  تمحر  ار  وا  لاعتم  يادخ  هک  یضر  دیـس  .دنادب » بوخ  ار  نآ  هک  تسا  يزیچ  نآ  درم  ره  شزرا  »
.دوش یمن  نآ  ياتمه  ینخس  چیه  و  تسین ، نآ  گنسمه  یتمکح  چیه  درک و  نییعت  ناوت  یمن  نآ  يارب  یتمیق  هک  تسا 

نانخس هلمج  زا  دوش : یم  هتفگ  .میروآ  یم  يرگید  ياه  هتکن  کنیا  میا و  هتشاد  نایب  هتـشذگ  رد  ملع  تلیـضف  رد  هدنـسب  نانخس 
هک تسا  نیا  ملع  تلیضف  دروم  رد  لیلد  نیرتهب  امش  يارب  هک  تسا  نیا  هتـشون ، ناگدازهاش  يارب  هک  وا  هلاسر  رد  ناکباب  ریـشدرا 

لیلد نیرتهب  دنیارآ و  یم  نآ  اب  ار  دوخ  دـنوش و  یم  ندوب  ملاع  یعدـم  دـنرادن  ملع  هک  یناسک  دـنا و  هدوتـس  ار  نآ  اهنابز  همه  اب 
یم نیگمـشخ  دنمانب ، لهاج  ار  وا  رگا  دنک و  یم  عفد  دوخ  زا  ار  نآ  سک  همه  هک  نیا  تسا ، هدنـسب  ار  امـش  هک  لهج  بیع  يارب 

.دوش

؟ دـیوش یم  رتاـشوک  نآ  شزوـمآ  رب  مه  زاـب  دـیزومآ  یم  يزیچ  ملع  زا  هچ  ره  هک  دوـش  یم  هچ  ار  امـش  دـش : هتفگ  ناورـشونا  هب 
چیه زا  نتخومآ  زا  ارچ  شدـنتفگ  .دوش  یم  هدوزفا  اـم  تبتر  يدـنلب  تزع و  رب  میزوـمآ  یم  نآ  زا  هچ  ره  هک  ببـس  نیدـب  تفگ :

.تسا شخب  دوس  دوش ، هتفرگ  اجک  ره  زا  ملع  میناد  یم  نوچ  تفگ : دینک ؟ یمن  يراد  دوخ  سک 

غالک و يزیخ  رحـس  نوچ  يزیخ  رحـس  هب  تفگ : يا ؟ هدیـسر  هنوگچ  يا  هتفرگ  ارف  هک  شناد  همه  نیا  هب  دـش : هتفگ  رهمگرزب  هب 
.رخ ربص  نوچ  يربص  كوخ و  يدنمزآ  نوچ  يزآ 

یم رتشیب  نارگناوت  هناخ  رد  رب  ار  ملع  لها  ببـس  هچ  هب  سپ  دنتفگ : .ملع  تفگ : لام ؟ ای  تسا  رتهب  ملع  دـش : هتفگ  رهمگرزب  هب  و 
هک تسا  ببس  نیدب  دینیب  یم  هک  نانچ  نآ  ددرگ و  یم  رب  لهج  ملع و  هب  مه  نیا  تفگ : ناملاع ؟ هناخ  رد  رب  ار  نارگناوت  ات  مینیب 

.دنتسین هاگآ  ملع  تلیضف  زا  نارگناوت  دنتسه و  هاگآ  لام  هب  زاین  هب  ناملاع 

هدروخلاس تسین ، لهاج  نوچمه  هسیاقم و  لباق  شناد  ملع و  نیرق  تسا و  هدشن  هدیرفآ  ملاع  یمدآ  هک  زومایب  : » تسا هتفگ  رعاش 
« .دوب دهاوخ  لاسدرخ  کچوک و  اهنمجنا  رد  روضح  ماگنه  هب  دشاب  هتشادن  شناد  رگا  موق  گرزب  و 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

 . ُُهنِسُْحی اَم  ٍئِْرما  ِّلُک  ُهَمِیق 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

دناوت یم  هک  تسا  يراک  هزادنا  هب  سک  ره  شزرا  تمیق و 
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دنا هدرک  لقن  یضر  دّیس  زا  لبق  یتعامج  ار  اهبنارگ  رابرپ و  رایـسب  مالک  نیا  هنامیکح : راتفگ  دنـس  .دهد . (  ماجنا  یبوخ  هب  ار  نآ 
تسین یـسک  نیتسخن  یـضر  دّیـس  موحرم  تسا  هدمآ  هغالبلا  جهن  رداصم  باتک  رد  هکنیا  هلمج  زا  دنا  هدوتـس  هداعلا  قوف  ار  نآ  و 

رد ظحاج  ناـمثعوبا  وا  زا  شیپ  تسا  هدرک  هراـشا  نآ  شزرا  هب  هدرب و  یپ  نآ  تیمها  هب  هدوتـس و  ار  زیمآ  تمکح  نخـس  نیا  هک 
نآ دوبن  زیمآ  تمکح  هملک  نیمه  زج  باتک  نیا  رد  رگا  هک  هدوزفا  سپـس  تسا  هدروآ  ار  نآ  دوخ  نییبتلاو  نایبلا  باتک  زا  اج  ود 
دنک زاین  یب  ار  ناسنا  دایز  رادقم  زا  نآ  مک  رادـقم  هک  تسا  یمالک  مالک  نیرتهب  و...یتفای  یم  ینغم  يزجم و  یفاش و  یفاک و  ار 

نآ رب  شلئاق  ياوقت  بحاص و  تین  قباطم  شناد  زا  يا  هتسوپ  تلالج و  سابل  لاعتم  دنوادخ  دشاب و  راکـشآ  رهاظ و  نآ  موهفم  و 
هیلع بلاط  یبا  نب  یلع  نخـس  هک  دنک  یم  لقن  ملعلا  نایب  عماج  باتک  رد  ّرَبلادبع  نبا  زا  رداصم  بحاص  سپـس  ....دشاب  هدـناشوپ 
نخس نیا  زا  ملع  بلط  رب  قیوشت  يارب  يراتفگ  چیه  هتفرگن و  یشیپ  نخـس  نیا  رد  وا  رب  يدحا  ُُهنِـسُْحی » ام  ٍءرمأ  ُّلُک  ُهَْمِیق   » مالـسلا
هدرب هرهب  نآ  زا  دوخ  راعشا  رد  دنا و  هتفرگ  ار  نخـس  نیمه  ارعـش  زا  يرایـسب  هک  هدوزفا  هغالبلا  جهن  رداصم  سپـس.تسین  رترثؤم 

(.( ،ج 4،ص 69 و 70 هغالبلا جهن  رداصم  ) .دنا

نآ نزو  مه  يا  هنامیکح  نخـس  چـیه  دوش و  یمن  روصت  نآ  يارب  یتمیق  هک  تسا  یتاـملک  زا  نیا  : دـیوگ یم  یـضر  دّیـس  موحرم 
اِهب ُنَزُوت  ـال  ،َو  ٌهَمیق اـَهل  باـُصت  ـال  یتَّلا  ُهَِملَْکلا  یِه  :َو  ُیـضَّرلا َلاـق  ( ؛ دریگ رارق  نآ  فـیدر  مه  دـناوت  یمن  ینخـس  چـیه  تسین و 

( . ٌهَِملَک اْهَیلإ  ُنَْرُقت  ،َو ال  ٌهَمْکِح

ناسنا شزرا  رایعم 

ره شزرا  تمیق و  :» دـیامرف یم  تسا  هدرک  نایب  ینـشور  هب  هاتوک  هنامیکح  ترابع  نیا  رد  ار  یناـسنا  ره  شزرا  مالـسلا  هیلع  ماـما 
( . ُُهنِسُْحی اَم  ٍئِْرما  ِّلُک  ُهَمِیق  ( ؛» دهد ماجنا  یبوخ  هب  ار  نآ  دناوت  یم  هک  تسا  يراک  هزادنا  هب  سک 

یعقاو شزرا.تسین  ناسنا  شزرا  رب  لیلد  مادک  چـیه  یمـسر  یعامتجا و  ياه  تسپ  لام و  ماقم و  ، بسن بسح و  هک  نیا  هب  هراشا 
هدنـسیون ، اناوت يرعاش  هتـسیاش ، یملعم  ، رهام رایـسب  یحارج.دیآ  یم  رب  نآ  هدهع  زا  هک  دهد  یم  لیکـشت  یمهم  ياهراک  ار  ناسنا 

زا یبوخ  هب  هک  تسا  يراک  نامه  ردـق  هب  اـهنآ  شزرا  دزاـس  انـشآ  یهلا  ماـکحا  هب  ار  مدرم  دـناوت  یم  هک  رهاـم  یهیقف  يوق و  يا 
.دنیآ یم  رب  نآ  هدهع 

رتشیب و ياه  تدهاجم  رت و  هتـسیاش  لامعا  هک  دـنراد  شزرا  تمیق و  یناسک  مه  دـنوادخ  دزن  رد  ، تسا نینچ  مدرم  دزن  رد  اهنت  هن 
.دنهد یم  ماجنا  يرتهب  تاحالصا 

ملع و ُُهنِـسُْحی » ام   » زا روظنم  دنا  هتفگ  یـضعب.تسا  هدـش  مه  يرگید  ياهریـسفت  دـمآ  الاب  رد  هچنآ  زج  فیرـش  ثیدـح  نیا  يارب 
هتفرگ ارف  ار  نآ  یبوخ  هب  هک  تسا  یـشناد  ملع و  تفرعم و  رادقم  هب  ناسنا  ره  شزرا  نیاربانب  ، دراد صخـش  هک  تسا  ییاه  شناد 

.تسا

.شزرا اب  لمع  الاب و  تفرعم  : دنا هدروآ  مه  اب  ار  ود  نیا  یضعب 

هدومن ریـسفت  يراکوکین  ناسحا و  ینعم  هب  ار  ُُهنـسحی » ام   » دنا و هدرک  رکذ  فیرـش  ثیدح  نیا  يارب  یمراهچ  ریـسفت  رگید  یخرب 
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.تسوا يراکوکین  ناسحا و  هزادنا  هب  سک  ره  شزرا  : دنا هتفگ 

عناـم یب  ًـالماک  اـنعم  کـی  زا  شیب  رد  ظـفل  لامعتـسا  اریز  ، تسا ریذـپ  ناـکما  هلمج  موهفم  رد  ریـسفت  راـهچ  ره  نیب  عـمج  هچرگ 
.دسر یم  رظن  هب  رت  بسانم  رت و  حیحص  لوا  ریسفت  یلو  ؛ تسا

هک تسا  هدرک  لقن  مالـسلا  مهیلع  ناـنمؤمریما  زا  شناردـپ  زا  مالـسلا  هیلع  داوج  ماـما  هک  تسا  ییاـبیز  ثیدـح  نخـس  نیا  دـهاش 
: متفگ نم.دومرف  لزان  شباتک  رد  ار  نآ  دییأت  لاعتم  دنوادخ  متفگ و  نم  ار  نخس  راهچ  :» دومرف

یم راکـشآ  دـیوگب  نخـس  هک  یماـگنه  تسا  هتفهن  شناـبز  ریز  رد  ناـسنا  تیـصخش  َرَهَظ ؛ َمَّلَکَت  اَذِإَـف  ِِهناَِـسل  َتْحَت  ٌءوـُبْخَم  ُءْرَْملا  »
: متفگ نم  «. یسانش یم  ناشنانخس  زرط  زا  ار  ناقفانم  ِلْوَْقلا ؛» ِنَْحل  ِیف  ْمُهَّنَفِْرعََتل  َو  : »» دومرف لزان  ار  هیآ  نیا  دنوادخ  «. دوش

اُوبَّذَک َْلب  : »» دومرف لزان  ار  هیآ  نیا  دنوادخ  «. دنک یم  ینمشد  نآ  اب  تسا  لهاج  يزیچ  هب  تبسن  هک  یسک  ُهاَداَع ؛ ًاْئیَش  َلِهَج  ْنَمَف  »
: متفگ زین  « دندرک بیذکت  دنتشادن  یهاگآ  نآ  زا  هک  ار  يزیچ  نانمشد )  ) اهنآ ِهِْملِِعب ؛» اوُطیُِحی  َْمل  اِمب 

رد ار  هیآ  نیا  دـنوادخ  «. دـهد یم  ماجنا  یبوخ  هب  هک  تسا  يزیچ  هزادـنا  هب  یناسنا  ره  شزرا  ُنِسُْحی ؛ اَـم  يِْرما  ِّلُـک  ُهَمِیق  ْوَأ  ُرْدَـق  »
زا هدیزگرب و  امش  رب  ار  تولاط )  ) وا دنوادخ  ِمْسِْجلا ؛» ِْملِْعلا َو  ِیف  ًهَطَْـسب  ُهَداز  ْمُْکیَلَع َو  ُهافَطْـصا  َهّللا  َّنِإ  : »» هدرک لزان  تولاط  هصق 

: متفگ زین  و  «. تسا هداد  شیازفا  ار  وا  مسج  ملع و  رظن 

ِیلوُأ ای  ٌهایَح  ِصاصِْقلا  ِیف  ْمَُکل  َو  : »» دومرف لزان  ار  هیآ  نیا  دـنوادخ  دـنک » یم  مک  ار  نتـشک  صاصق )  ) نتـشک َْلتَْقلا ؛ ُّلُِقی  ُلـْتَْقلا  »
،ج 7،ص دـیدحلا یبا  نـبا  هغـالبلا  جـهن  حرـش  «. ) . درخ زغم و  ناـبحاص  يا  تسامــش  یگدـنز  تاـیح و  هیاـم  صاـصق  ِباـْبلَْألا ؛»

. ( ،ج 1،ص 165،ح 5 راونالاراحب 382؛

هنامیکح نخـس  نیا  هزادنا  هچ  ات  دهد  یم  ناشن  هک  هدرک  نایب  يا  هلمج  زیمآ  تمکح  راتفگ  نیا  رکذ  زا  دـعب  یـضر  دّیـس  موحرم 
چیه دوش و  یمن  روصت  نآ  يارب  یتمیق  هک  تسا  یتاـملک  زا  نیا  :» دـیوگ یم  هتـشاذگ  ریثأـت  غیلب  حیـصف و  درم  نیا  ناـج  لد و  رد 

یتَّلا ال ُهَِملَْکلا  یِه  :َو  ُیـضَّرلا َلاـق  ( ؛» دریگ رارق  نآ  فـیدر  مه  دـناوت  یمن  ینخـس  چـیه  تسین و  نآ  نزو  مه  يا  هناـمیکح  نخس 
( . ٌهَِملَک اْهَیلإ  ُنَْرُقت  ،َو ال  ٌهَمْکِح اِهب  ُنَزُوت  ،َو ال  ٌهَمیق اَهل  باُصت 

یسیلگنا

.” Imām Ali ibn Abū Tālib said: “The worth of every man lies in his accomplishments

Sayyid ar-Radi says that this is the statement the value of which is too precious to
assess, one compared to which no wise saying can be weighed and with which no

.other sentence can be matched

زردنا رد  : 82 تمکح
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هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ُهَبنَذ ّالِإ  ّنَفاَخَی  َال  ُّهبَر َو  ّالِإ  مُکنِم  ٌدَحَأ  ّنَوُجرَی  َال  اًلهَأ  َِکلَِذل  َتناََکل  ِِلبِإلا  َطَابآ  اَهَیلِإ  ُمتبَرَض  َول  ٍسمَِخب  مُکیِصوُأ  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 
ِربّصلِاب مُکیَلَع  ُهَمّلَعَتَی َو  نَأ  ّیـشلا َء  ِمَلعَی  َمل  اَذِإ  ٌدَحَأ  ّنَیِحَتـسَی  َال  ُمَلعَأ َو  َال  َلوُقَی  نَأ  ُمَلعَی  َال  اّمَع  َِلئُـس  اَذِإ  مُکنِم  ٌدَـحَأ  ّنَیِحَتـسَی  َال  َو 

ُهَعَم َربَص  َال  ٍناَمیِإ  ِیف  َال  ُهَعَم َو  َسأَر  َال  ٍدَسَج  ِیف  َریَخ  َال  ِدَسَجلا َو  َنِم  ِسأّرلاَک  ِناَمیِإلا  َنِم  َربّصلا  ّنِإَف 

اه همجرت 

یتشد

لّمحت ار  رفس  جنر  دینارب و  باتـش  رپ  ار  نارتش  اهنآ  يارب  رگا  هک  منک  یم  شرافـس  زیچ  جنپ  هب  ار  امـش  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 
دندرک و لاؤس  یکی  زا  رگا  و  دسرتن ، دوخ  هانگ  زا  زج  و  دشابن ، راودیما  دوخ  راگدرورپ  هب  زج  امش  زا  یـسک  تسا :  راوازـس  دینک 
هک ییابیکـش ، هب  داـب  امـش  رب  و  دـنکن ،  مرـش  دـناد  یمن  هچنآ  نتخوـمآ  رد  یـسک  و  مـناد ، یمن  دـیوگب  دـنکن و  مرـش  دـناد ، یمن 

 . درادن یشزرا  رس ، یب  ندب  نانوچ  ییابیکش  نودب  نامیا  ندب و  رب  تسا  رس  نوچ  ار  نامیا  ییابیکش ،

يدیهش

زا کی  چیه  تسا : روخ  رد  دینک ، راومه  دوخ  رب  ار  رفـس  جنر  نادب  یـسرتسد  يارب  رگا  هک  منک  یم  شرافـس  زیچ  جـنپ  هب  ار  امش 
دیوگ هک  دنکن  مرـش  دنادن  هک  دنـسرپ  يزیچ  ار  یـسک  نوچ  و  دسرتن ، دوخ  هانگ  زا  زج  و  ددـنبن ، دـیما  دوخ  راگدرورپ  هب  زج  امش 

رس نوچ  ار  نامیا  ییابیکش  هک  ییابیکش  هب  داب  امـش  رب  و  دزومایب ،  دناد  یمن  هک  ار  يزیچ  هکنآ  زا  دنکن  مرـش  سک  چیه  و  منادن ،
.دوبن ربمه  ییابیکش  اب  هک  ینامیا  رد  هن  و  دوبن ، رس  ار  نآ  هک  ار  ینت  تسین  يدوس  و  ار ، نت  تسا 

یلیبدرا

راک نیاب  دشاب  هنیآ  ره  نارتش  ياهلغب  ریز  نآ  بلط  يارب  ار  دوخ  ياه  هنشاپ  دینزب  رگا  هملک  جنپ  هب  ار  امش  منکیم  تیصو  دومرف  و 
هک هاگ  ره  سکچیه  دنکن  مرش  دوخ و  هانگ  زا  رگم  دسرتن  دوخ و  راگدرورپ  دوخب  امش  زا  کیچیه  دشابن  راودیما  هک  دیاب  راوازس 

هکنآ ار  يزیچ  دـنادن  هک  هاـگ  ره  یکی  دـنکن  اـیح  مناد و  یمن  هک  مناد  یمن  هک  دـیوگ  هکنآ  زا  دـنادن  هک  يزیچ  زا  ار  وا  دنـسرپب 
يریخ چـیه  ندـب و  زا  رـس  هک  نانچمه  تسنامیا  زا  یئابیکـش  هک  یتسردـب  سپ  تعاط  رد  یئابیکـشب  داـب  وت  رب  ارنآ و  دریگ  میلعت 

وا اب  دشابن  ربص  هک  ینامیا  رد  هن  دشابن و  وا  اب  رس  هک  ندب  رد  تسین 

یتیآ

، دیزاتب دنت  دیوش و  راوس  رتش  رب  رگا  اهنآ  ندروآ  تسد  هب  يارب  هک  منک  یم  تیـصو  زیچ  جـنپ  هب  ار  امـش  مالـسلا :) هیلع   ) دومرف و 
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: تسا هتسیاش 

زا دـنادن  هک  دنـسرپ  وا  زا  هک  يزیچ  رگا  دـسرتن و  دوخ  هانگ  زج  يزیچ  زا  ددـنبن و  دـیما  دوخ  راگدرورپ  هب  زج  امـش  زا  کی  چـیه 
.دشاب هتشادن  گنن  دناد ، یمن  هک  يزیچ  نتخومآ  زا  دشابن و  هدنمرش  مناد » یمن   » نتفگ

.تسین يریخ  دـشابن ، رـس  هک  یندـب  رد  ندـب ، هب  تبـسن  تسا  رـس  نوچ  نامیا  هب  تبـسن  ییابیکـش  اریز  ییابیکـش ، هب  داـب  امـش  رب 
.دشابن مأوت  ییابیکش  اب  هک  ینامیا  رد  تسا  نینچمه 

نایراصنا

هنیآ ره  دیوش  راد  هدهع  ار  تخس  يرفس  تقشم  شنتفای  يارب  رگا  هک  منک  یم  تیصو  همانرب  جنپ  هب  ار  امش  : دومرف ترـضح  نآ  و 
شـسرپ تقو  هب  « مناد یمن  » مالعا زا  ،و  دنکن تشحو  شهانگ  زا  زج  ،و  ددنبن دیما  شراگدرورپ  هب  زج  امـش  زا  يدحا   : تسا راوازس 

هکنیا هچ  ، ییابیکـش هب  داـب  امـش  رب  و   . دـیامنن مرـش  تسین  اراد  هک  یملع  نتخوـمآ  زا  ،و  دـنکن اـیح  دـناد  یمن  هـک  يزیچ  زا  ندـش 
 . تسین يریخ  دشابن  ییابیکش  هک  ینامیا  رد  ،و  تسین رس  هک  یندب  رد  ، تسا ندب  هب  تبسن  رس  هلزنم  هب  نامیا  هب  تبسن  ییابیکش 

اه حرش 

يدنوار

اهب و مکیصوا  یتلا  تاملکلا  کلت  ملعت  یلا  دیعبلا  رفسلا  مترفاس  ول  يا  لبالا  طابآ  اهیلا  متبرـض  ول  و  هلوق : .طبالا و  حمج  طابالا  و 
.هیف دحلا  زواجت  يا  ءانثلا : یف  طرفا  .ربصلاب و  مکیصوا  يا  ربصلا  هلوق و  .لجع و  یلع  اهومتریس  اهبلط و  یف  لبالا  متکرح 

يردیک

اهطابآ صخ  لبالا و  نیبعتم  اهبلط ، یف  يا  اهیلا  مترـس  مترفاس و  ول  دارا  لبالا و  طـبا  هلجرب  برـضی  بکارلا  نـال  رفـسلا  نع  هراـبع 
هتار لاقی  امک  ضعبلا ، کلذب  صاصتخا  هدایزل  هنم  لصح  نم  ضعب  یلا  لعفلا  دنـسی  دق  و  ریـسلا ، عقی  اهب  یتلا  مئاوقلا  لوصا  اهنال 
يا لبالا  طابآ  متبعتا  مترس و  ول  لاق  هناکف  وضعلا  کلذ  نم  لکلا ال  نم  لصح  لعفلا  ناک  ناو  يدی ، هتلمع  ینذا و  هتعمس  ینیع و 

ینفی وجرملا  ءانفب  و  ناف ، لئاز  هاوس  وجرم  لک  نال  هبر .) الا  مکنم  دـحا  نوجری  ـال   ) .اـهطابآ اـهمئاوق و  اـصوصخ  و  لـبالا ، متبعتا 
امع ال لئس  اذا  مکنم  دحا  نیحتـسی  ال   ) .هئاود هبیبط و  نم  ال  هضرم ، نم  ضیرملا  فوخ  نال  هبنذ .) الا  نفاخی  ال   ) .هب قلعتملا  ءاجرلا 

مهدـنع زربی  سانلا و  یلع  سبلی  نا  دارا  وا  هلهج ، هملع و  نیب  هتاذ  یف  زیمی  مل  هناف  ملعی  اـمیف ال  ملکت  نم  ملعا ) ـال  لوقی : نا  ملعی 
و ضرالا ، ءامـسلا و  هکئالم  هتنعل  ملع  ریغب  سانلا  یتفا  نم  لاـق : هنا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  نع  يور  و  همولعم ، يز  یف  هلوهجم 

ربک یلع  ملعتی  نم  ضعبل  لیق  هملعتی .) نا  یشلا ء  ملعی  مل  اذا  دحا  نیحتسی  ال   ) .ملع یتح  ءاملعلا  هدافا  ملعا  ملعی ال  امیف ال  لاق  نم 
ملعلا و  يربک ، یلع  ملعتلا  نم  یحتـسا  فیکف  يربک ، یلع  لـهجلا  نم  یحتـسا  مل  اذا  لاـقف : ربکلا  یلع  ملعتت  نا  یحتـست  اـما  هنس :
ملاعم نم  يا  نامیالا  نم  ربصلا  ربصلاب و  مکیصوا  يا و  ربصلاب : .خیـشلا و  باشلا و  نم  نسح  ءافـشلا  بلط  و  لهجلا ، ضرمل  ءافش 

.هالج نامیالا و 
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مثیم نبا 

زا یسک  تسا : راوازس  دینزب ، وناز  اب  نارتش  لغب  ریز  هب  اهنآ  ندروآ  تسد  هب  يارب  رگا  هک  منک ، یم  شرافـس  زیچ  جنپ  هب  ار  امـش  )
یتقو مناد ، یمن  نتفگ  هب  یـسک  زا  دنکن  مرـش  .دوخ و  هانگ  زا  رگم  دسرتن  يزیچ  زا  .ددنبن  دیما  شراگدرورپ  هب  زج  یـسک  هب  امش 

هب ندـیورگ  داـب  امـش  رب  .دـناد و  یمن  ار  نآ  هک  يزیچ  نتخوـمآ  هب  یـسک  زا  دـنکن  مرـش  دـناد و  یمن  هـک  دنـسرپب  وا  زا  ار  يزیچ 
نانچ دشاب ، هتشادن  رس  هک  تسین  ندب  نآ  رد  يریخ  و  ندب ، هب  تبسن  تسا ، رس  نوچمه  نامیا ، هب  تبـسن  ییابیکـش  اریز  ییابیکش 

يوجتـسج رد  ترفاسم  زا  تسا  هدروآ  هیانک  ار  نارتش ) لغب  ریز   ) لبالا طابآ  مالـسلا ) هیلع   ) ماما تسین .) ربص  نودـب  نامیا  رد  هک 
هن ادخ و  هب  اهنت  نتشاد  دیما  - 1 زا : دنترابع  زیچ  جنپ  نآ  اما  .دنز  یم  رتش  لغب  هب  شیاهوناز  اب  راوسرتش  هک  نآ  حیضوت  اهزیچ  نآ 

دوخ ناـنگ  زج  يزیچ  زا  .تسا 2 - ندوب  وا  نامرف  عیطم  هتـسویپ  ادـخ و  يارب  لمع  رد  صـالخا  راـک  نیا  مزاول  هلمج  زا  .وا  زج  هب 
، دـسر یم  ادـخ  هدـنب ي  هب  هانگ  رثا  رد  رفیک  نیا  نوچ  تسا و  يدـنوادخ  رفیک  زیچ ، نیرتکانـسرت  هک  نآ  حیـضوت  .دیـسرتب  دـیابن 
زا سرت  يروآدای  اب  تسا  هانگ  زا  يرود  هب  توعد  نخـس  نیا  رگید و  زیچ  زا  هن  میـسرتب ، هانگ  زا  هک  تسا  نآ  رتراوازـس  نیارباـنب 
زا نتفگ  نخس  ثعاب  ینخس  نینچ  نتفگ  زا  مرش  اریز  .مناد  یمن  دیوگب ، دناد ، یمن  ار  يزیچ  نوچ  هک  نآ  زا  نتشادن  مرش  .نآ 3 -

تکاله ثعاب  و  دراد ، یپ  رد  ار  يرگید  ندرک  نادان  نتخاـس و  هارمگ  هک  تسا  یناداـن  یهارمگ و  مه  نیا  و  تسا ، یناداـن  يور 
و دـننک ) تنعل  ار  وا  نیمز  نامـسآ و  ناگتـشرف  دـهد ، اوتف  هتـسنادن  سک  ره  : ) دوـمرف هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ .تسا  يورخا 

نتشاد مرـش  هک  ور  نآ  زا  دناد ، یمن  ار  نآ  هک  يزیچ  نتخومآ  زا  نتـشادن  مرـش  .ددرگ 4 - یم  زین  ایند  رد  تکاله  ثعاـب  یهاـگ 
رما و  ییابیکش ، تلیضف  .تسا 5 - يورخا  تکاله  و  كاله ، یتساک و  ینادان و  تلاح  رد  وا  ندـنام  یقاب  ثعاب  يریگارف  زا  نادان 

ندروآ مهارف  هار  رد  تماقتـسا  نآ  هلحرم ي  نیرتمک  و  تسین ، نکمم  ربص  نودب  یتلیـضف  چـیه  اریز  ییابیکـش ، ربص و  نتـشاد  هب 
رـس هب  هیبشت  نامیا  هب  تبـسن  ار  ربص  هک  تسور  نیا  زا  تساهنآ ، ندادـن  تسد  زا  نینچمه  اـهنآ و  نتـشاد  رادـیاپ  دـعب  اهتلیـضف و 

دروم نایب  نیا  اب  ار  ود  نآ  نیب  تبـسانم  هیبشت و  هاگنآ  .تسین  نکمم  ربص  نودـب  نامیا  هک  نآ  لیلد  هب  تسا ، هدومن  نت  هب  تبـسن 
ساـیق يارب  ارغـص  همدـقم ي  ربـصلا  ناـف  تراـبع  .تسین و  يریخ  دـشاب  هتـشادن  رـس  هک  یندـب  نآ  رد  هک : تسا  هداد  رارق  دـیکات 

نآ ره  و  تسا : نینچ  سایق  ياربک  تسا و  هدرک  ربص  هب  راداو  هلیسو  نادب  هک  تسا  يرمضم 

.تسا بجاو  شندرک  مهارف  ندروآ و  تسد  هب  دشاب  روط  نیا  هک  هچ 

دیدحلا یبا 

َّالِإ َّنَفاَخَی  ُهَّبَر َو َال  َّالِإ  ْمُْکنِم  ٌدَحَأ  َّنَوُجْرَی  ًالْهَأ َال  َِکلَذـِل  َْتناََکل  ِِلبِْإلا  َطَابآ  اَْهَیلِإ  ُْمْتبَرَـض  َْول  ٍسْمَِخب  ْمُکیِـصوُأ  مالـسلا  هیلع  َلاَق  َو 
ْمُْکیَلَع ُهَمَّلَعَتَی َو  ْنَأ  َءْیَّشلا  ِمَْلعَی  َْمل  اَذِإ  ٌدَـحَأ  َّنَیِحَتْـسَی  ُمَلْعَأ َو َال  َـال  َلوُقَی  ْنَأ  ُمَْلعَی  َـال  اَّمَع  َِلئُـس  اَذِإ  ْمُْکنِم  ٌدَـحَأ  َّنَیِحَتْـسَی  َـال  ُهَْبنَذ َو 

 . ُهَعَم َْربَص  ٍناَمیِإ َال  ِیف  َْریَخ  ُهَعَم َو َال  َْسأَر  ٍدَسَج َال  ِیف  َْریَخ  ِدَسَْجلا َو َال  َنِم  ِْسأَّرلاَک  ِناَمیِْإلا  َنِم  َْربَّصلا  َّنِإَف  ِْربَّصلِاب 

كاوس وجرأ  هللا ال  هیهاتعلا و  وبأ  لاق  لصفلا و  اذه  اهیلع  يوطنملا  مکحلا  عیمج  یف  مالکلا  مدقت  دق 

لوق ال نم  عنتما  نم  نأل  کلذ  هتءوس و  فشکی  مث  هتبکر  فشک  نم  ییحتسی  نمک  ناک  يردأ  لوق ال  نم  ایحتسا  نم  لاقی  ناک  و 
اهیبش ناکف  هنم  ایحتسی  نأ  بجاوب  سیل  امع  فک  هنم و  ایحتـسی  نأ  هقیقحلا  یف  بجی  ام  عقاو  دقف  إطخلا  لهجلاب و  باجأ  يردأ و 
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.هروعلا هبکرلا و  یف  هانرکذ  امب 

 . ایح ماد  ام  ملعتلا  هب  نسحی  کلذک  ایح  ماد  ام  لهجلا  هنم  حبقی  امک  لهجلا و  هنم  حبقی  ماد  ام  ملعتلا  ناسنإلاب  نسحی  لاقی  ناک  و 

کلذ نم  هلمج  دعب  امیف  یتأیس  عنقم و  مالک  هیف  قبس  دقف  ربصلا  امأ  و 

یناشاک

( اهیلا متبرض  ول   ) راثآ تمکح  هملک  جنپ  هب  ار  امش  منک  یم  تیصو  هک  ترضح  نآ  دومرف  سمخب ) مکیصوا  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
ار نارتش  رت  مامت  هچره  تعرـس  هب  دـیوش  راوس  رگا  ینعی  ار  نارتش  ياـهلغب  لـبالا ) طاـبا   ) راـتفگ نآ  بلط  يوس  هب  دـینزب  رگا  هک 
( هبنذ الا  نفاخی  هبرب و ال  الا  مکنم  دـحا  نوجری  ال  : ) تسا نیا  تاکرب  اب  تاملک  نیا  هب  ندیـسر  هطـساو  هب  رافـسا  رد  دـیزاس  ناور 

بلط رد  وا  ریغ  يوجرم  هک  اریز  دوخ  رادرک  هانگ و  زا  رگم  دسرتن  دوخ و  راگدرورپ  زا  رگم  امـش  زا  یکی  دشابن  راودیما  هک  دـیاب 
دنکن مرـش  و  دـحا ) نییحتـسی  و ال   ) وا هب  تسا  قلعتم  هک  ییاج  رد  دوش  یم  یناف  وجرم  نآ  يانف  هب  تسا و  اـنف  لاوز و  ضرعم  رد 

ار نآ  مناد و  یمن  هک  دـیوگ  هکنآ  زا  ملعا ) لوقی ال  نا   ) دـنادن هک  يزیچ  زا  دوش  هدیـسرپ  نوچ  ملعی ) امع ال  لئـس  اذا   ) کی چـیه 
نامـسآ و هکئالم  وا  رب  دننک  تنعل  نید ، ماکحا  هب  نتـشاد  ملع  ریغ  هب  دهد  اوتف  هکره   ) هک هدمآ  ثیدـح  رد  هچ  دـنادن  دوخ  بیع 

هکنآ زا  هملعتی ) نا   ) ار يزیچ  دنادن  نوچ  یـشلا ء ) ملعی  مل  اذا   ) دیامنن مرـش  سک و  چیه  دنکن  ایح  و  دحا ) نییحتـسی  و ال  ( ) نیمز
.ناوج ریپ و  زا  تسا  نسح  افش  بلط  تسا و  لهج  ضرم  يافش  ملع  هک  اریز  نآ  هب  دنک  اناد  ار  دوخ  ار و  نآ  دزومایب 

تفگ نتفرگ ؟ میلعت  نس  نیا  رد  دـیآ  یمن  مرـش  ار  وت  تفگ : یـصخش  .یلاسگرزب  ناوا  رد  تفرگ  یم  میلعت  یکی  هک  دـنا  هدروآ 
مکیلع و   ) نآ نتفرگ  میلعت  نس ، ربک  رب  ارم  دـیآ  یم  مرـش  هنوگچ  یلاح ، دـب  یلاسگرزب و  رد  لهج  زا  دـماین  مرـش  ارم  هاـگره  هک 

هب سپ  نامیالا ) نم  ربصلا  ناف   ) نایصع زا  بانتجا  نادزی و  تعاط  رد  ندومن  ییابیکش  هب  ار  امش  منک  یم  تیـصو  رگید  و  ربصلاب )
رد تسین  يریخ  چـیه  هعم ) سار  دـسج ال  یف  ریخ  و ال   ) ندـب زا  تسارـس  هچمه  دـسجلا ) نم  سارلاک   ) نامیا زا  ربص ، هک  یتسرد 

هتفگ هک  تسا  اجنیا  زا  نآ و  اب  ییابیکـش  ربص و  دشابن  هک  ینامیا  رد  هن  و  هعم ) ربص  نامیا ال  یف  و ال   ) نآ اب  رـس  دـشابن  هک  یندـب 
.تسین نامیا  تسین ، ربص  ار  هکره  دنا :

یلمآ

ینیوزق

رد نتفاتش  يارب  دوخ  ياپ  ياه  هنشاپ  هب  ار  نارتش  ياهلغب  ریز  نآ  بلط  يوس  هب  دینزب  رگا  هک  زیچ  جنپ  هب  ار  امش  منک  یم  تیـصو 
و دوخ ، يادخ  هب  رگم  هتبلا  امش  زا  یسک  دشاب  هتشادن  دیما  .قیال  راوازس و  دج  یعس و  نآ  هب  تاملک  نآ  دنـشاب  هنیآ  ره  نآ  بلط 
و منادیمن ، دیوگب  هکنیا  دنادیمن  هکیزیچ  زا  دوش  هدیـسرپ  هکینامز  یکی  دنکن  مرـش  و  دوخ ، هانگ  زا  رگم  امـش  زا  کی  چیه  دـسرتن 

تسین و  نت ، زا  تسا  رـس  هلزنم  هب  نامیا  زا  ربص  قیقحت  هب  هچ  ربص ، هب  داب  امـش  رب  نآ ، ملعت  زا  ار  یملع  دنادن  هک  یکی  دنکن  مرش 
.دشابن ربص  نآ  اب  هک  ینامیا  رد  هن  و  دشابن ، رس  نآ  اب  هک  ینت  رد  ریخ 

یجیهال
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الا نفاخی  هبر و ال  الا  مکنم  دحا  نوجریال  الها : کلذل  تناکل  لبالا  طابآ  اهیلا  متبرـض  ول  سمخب ، مکیـصوا  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
ناف ربصلاب  مکیلع  هملعتی و  نا  یـشلا ء  ملعی  مل  اذا  دحا  نیحتـسی  ملعا و ال  لوقی ال  نا  ملعیال  امع  لئـس  اذا  دحا  نیحتـسی  هبنذ و ال 

هک مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .هعم » ربصال  نامیا  یف  هعم و ال  سار  دسج ال  یف  ریخ  و ال  دـسجلا ) نم  سارلاک  نامیالا  نم  ربصلا  )
هدیناود هدش  نارتش  رب  راوس  ینعی  رتش ، ياهولهپ  هب  نآ  لیـصحت  يوس  هب  امـش  دینزب  رگا  هک  زیچ  جـنپ  هب  ار  امـش  منک  یم  تیـصو 

دیاب دوخ و  راگدرورپ  هب  رگم  امـش  زا  یـسک  دشابن  راودیما  دیاب  راوازـس : نآ  يارب  زا  دـشاب  هنیآ  ره  نآ ، لیـصحت  يوس  هب  دیـشاب 
مناد و یمن  هک  دیوگب  هکنیا  زا  دنادن  هک  يزیچ  وا  زا  دنـسرپب  هک  یتقو  رد  سک  چیه  دنکن  مرـش  دـیاب  ار و  دوخ  هانگ  رگم  دـسرتن 
رد یئابیکـش  ربص و  هب  امـش  دیـشاب  مزالم  ار و  نآ  دریگارف  هکنیا  زا  ار  يزیچ  دـنادن  هک  یتقو  رد  سک  چـیه  دـنکن  مرـش  هک  دـیاب 

دشابن و وا  اب  رـس  هک  یندب  رد  یتعفنم  تسین  ندب ، يارب  زا  تسا  رـس  دننام  نامیا  يارب  زا  ندوب  ابیکـش  هک  قیقحت  هب  سپ  اهتقـشم ،
.دشابن وا  اب  یئابیکش  ربص و  هک  ینامیا  رد  یتعفنم  تسین 

ییوخ

نع اضوع  ددعلا  نون  زیمملا و  فذـح  ایاصو  سمخب  يا  سمخب ، بارعالا : .ثنوی  رکذـی و  فتکلا ، نطاب  طابآ : ج : طبالا ) : ) هغللا
، هلیقثلا دیکاتلا  نونلاب  دکوم  بئاغ  یهن  نوجری  ال  هداع ، عقاو  ریغ  طرشلا  نا  هیانعب  هیطرـشلا  نا  ینعمل  انه  تریعتـسا  ول ، فوذحملا 

ینثتـسملا و  غرفم ، لمجلا  هذـه  یف  ینثتـسملا  و  هیلاتلا ، لمجلا  یف  اذـک  غلبا و  دـکآ و  نوکیف  یهنلا  ینعمب  اـیفن  نوکی  نا  نکمی  و 
: ینعملا .افیفخت  هیئای  يدحا  فذـح  نورقملا  فیفللا  ییح  نم  لاعفتـسا  نیحتـسی : ال  الا ، لبق  عقاولا  لعفلل  لوعفم  هنا  یلع  بوصنم 

هذه یف  جردا  دق  و  الها ، کلذـل  تناکل  لبالا  طابآ  اهیلا  متبرـض  ول  هلوقب : اهیف  غلاب  ایاصولا و  هذـهب  کسمتلا  مالـسلا ) هیلع   ) دـکا
یف املعت و  امیلعت و  هفرعملا  ملعلا و  قیرط  یف  هبدا  و  هسفنل ، هریبدت  یف  و  ادبملا ، عم  هتطبار  یف  دـحا  لک  یلع  بجی  ام  مها  ایاصولا 
یلا هجوتلا  موزلب  ادبف  .ماکحالا  نیناوقلا و  هیاعر  فیلاکتلا و  ءادا  نم  هیلع  بجی  ام  و  مالالا ، هراکملا و  نم  هب  طیحی  ام  عم  هتهجاوم 

هللا و نم  لضفب  الا  هیلا  جاتحی  املک  بصنملا و  قزرلا و  نم  دیری  امب  لانی  هناب ال  دقتعیف  براملا ، لک  كرد  ریخ و  لک  لین  یف  هللا 
يا وجری  نا ال  دبعلا  یلع  مزلیف  باب  لک  یف  لئاسولا  زهجم  بابـسالا و  ببـسم  وهف  لئاسو ، بابـسا و  دـصقم  لک  لوصحل  ناک  نا 

، ناسنالا عبط  مئالی  ام  كردل  هبلاطلا  هیوهشلا  هوقلا  ولتی  .هتوهـش و  هیلا  هوعدی  هبلطی  ام  لک  یلا  عجری  ءاجرلا  و  هدنع ، نم  الا  یش ء 
ناسنالا كردـی  ام  ردـقبف  بوبحم ، توف  وا  هورکم ، هباصا  نم  فوخلا  هنم  دـلوتی  و  هعبط ، فلاخی  ام  لک  نع  هرفانلا  هیبضغلا  هوقلا 

نوکی هبونذ و  نم  دـلوتی  هراکملا  نم  هیلا  رجی  املک  و  هرامالا ، هسفن  ناـسنالا  ودـع  مالـسلا :) هیلع   ) لاـقف فوخلا  هب  طـیحی  هتاوهش 
هـسفن نع  عفد  بونذلا ، كرت  ولف  هبنذ ، نم  الا  ناسنالا  فاخی  نا ال  بجیف  مکیدیا ) تمدـق  هبیـصم  نم  مکتباصا  ام  و   ) هدـی بسک 

ام ال لاوئـس  نع  باوجلا  یف  دـحا  لـک  یلع  لـهجلاب  فارتعـالا  نم  ءاـیحلا  كرت  یف  مالـسلا ) هیلع   ) رـصی .بویعلا و  فواـخملا و 
بعـصی ملعی و  وه ال  مهروما و  یف  هنوتفتـسی  هیلا و  نوعجری  سانلل  املع  هسفن  بصن  نم  یلا  عجری  میمعتلا  دیکاتلا و  اذه  و  هملعی ،

امیف هریـصب  يدـه و  یلع  اونوکیل  اوـملعی  مل  اـم  اوـملعتی  نا  مهیلع  بعـصی  نیذـلا  مه  .يردا و  ـال  لوـقی  هلهجب و  فرتـعی  نا  هیلع 
.هیف و مالکلا  مدقت  يذلا  مومذملا  ءایحلا  نم  يردی  امیف ال  ملعتلا  نم  يردا و  لوق ال  نم  ءایحلاف  .فقوملا  بصنملا و  نم  هنودصتی 

اظعاو اوعد  ربنملا و  یلع  اورقتـسا  وا  بارحملا  یف  اوماق  اذاف  ملظملا  رحبلا  اذـه  جاوما  یف  نورومغم  ملعلا  لها  رثکا  نا  فساـتلا  نم 
دجتف میلعتلاب ، کلذ  دعب  اولغتـشی  نا  هنم  بعـصا  و  يردا ، الب  اوبیجی  نا  مهیلع  بعـصی  نیدلا  ماکحا  یف  لاوئـسلل  اعجرم  اوراص  وا 

هـصرفلا دوجو  عم  مهیلا  هعوجرملا  لئاسملا  مولعلا و  یف  نوثحبیف  ضعب  عم  مهـضعب  نوعمتجی  مهنم ال  اریثک  اددـع  دالبلا  بلاغ  یف 
سار هلعج  ربصلاب و  مالـسلا ) هیلع   ) یـصو مث  .يردا  هناب ال  فارتعالا  وا  ملعتلاـب  لاغتـشالاب  ینمـض  فارتعا  هنـال  کـلذ  هیفاـکلا و 
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تاجرد نا  و  هل ، نامیا  هل ال  ربص  نم ال  هناب  رعـشی  دـسجلا ، نم  سارلاک  نامیالل  ربصلا  لعج  و  هماوق ، هتریـصب و  هتایح و  نامیالا و 
جنر اهنآ  يارب  دـینارب و  رتش  اهنآ  لابند  هب  رگا  هک  مراد  امـشب  شرافـس  جـنپ  نم  دومرف : همجرتلا : .ربصلا  تاجردـب  ساـقی  ناـمیالا 
دیابن و  شیوخ ، راگدرورپ  هب  زج  دشاب  هتشاد  يدیما  امـش  مادکچیه  دیابن  .دننآ  راوازـس  دیزاس  راومه  دوخ  رب  ار  ینالوط  ياهرفس 

هن و  منادیمن ، نم  دیوگب  هک  دنک  مرش  دنادیمن  هچنآ  زا  شسرپ  ربارب  رد  مادکچیه  دیابن  شیوخ ، هانگ  زا  زج  دهد  هار  دوخب  یـسرت 
يارب ربص  اریز  دیزاس  دوخ  هشیپ  ار  یئابیکش  ربص و  تسمزال  امش  رب  دزومایب ، ارنآ  هکنیا  زا  دنک  مرـش  دنادیمن  ار  يزیچ  هک  یـسک 

چیه تسین  نآ  اب  ربص  هک  مه  ینامیا  تسین ، نآ  رد  یتاـیح  رثا  يریخ و  چـیه  درادـن  رـس  هک  ینت  نت ، يارب  تسا  رـس  نوچ  ناـمیا 
.درادن يرثا  يریخ و 

مرامشیم ناتارب  ار  کی  کی  هک  مراد *** جنپ  شرافس  دیوگ  یلع 

ارحص هوک و  ردنا  دینار  رتش   *** اهنآ لابند  رگا  دنراوازس 

تهانگ زج  يزیچ  چیه  زا  سرتم   *** تراگدرورپ زا  زج  دیما  رادم 

یناوتان باوج  زا  مرش  نکم   *** ینادن خساپ  تدنسرپ و  رگا 

مرگلد داتسا ، زا  شیزومآ  هک  *** مرش نکم  ینادیمن  يزیچ  رگا 

رکیپ دشاب ز  رس  هچ  ار  نامیا  هک  ررکم *** دیابیم  ربص  ار  امش 

هارمه تسین  شربص  هک  ینامیا  هچ  هارمه *** ریخ  درادن  رس  یب  نت 

يرتشوش

هیلع  ) یلع لاق  لاق : قاحسا  یبا  نع  سیق  نب  ورمع  نع  رمحالا  نب  دلاخوبا  يور  لاق : اذکه  ادنسم  هنویع )  ) یف هبیتق  نبا  هاور  لوقا :
و ال هبنذ ، الا  نفاخی  ـال  و  هبرـالا ، دـبع  نوجری  ـال  نهلثم : اوکردـت  نا  لـبق  نهوبیـصت  ـال  نهیف  یطملا  متلحر  ول  تاـملک  مالـسلا :)

یندا عم  هنایب )  ) یف اعوفرم  ظحاجلا  هاور  .خلا و  ملعا - هللا  لوقی  نا  ملعیال  امع  لئس  اذا  ییحتسی  و ال  ملعتی ، نا  ملعیال  نم  ییحتـسی 
یلع متردق  ام  نهیف  متلحر  ول  سمخ  مالسلا :) هیلع   ) یلع لاق  مالسلا ) هیلع   ) هئابآ نع  اضرلا  نع  ادنسم  لاصخلا )  ) هاور .فالتخا و 

هلزنمب نامیالا  نم  ربصلا  و  ملعتی ، نا  ملعیال  امع  لئـس  اذا  لهاجلا  ییحتـسی  و ال  هبر ، الا  وجری  و ال  هبنذ ، الا  دـبع  فاخی  ـال  نهلثم :
لاق لاق : یبعـشلا  نع  يور  و  اهحودمم ) اهمومذم و  مولعلا  یف  رـشع - نماثلا  لصفلا   ) .هل ربص  نمل ال  نامیا  و ال  دسجلا ، نم  سارلا 

الا نفاخی  و ال  هبر ، الا  دـحا  وجری  ـالا ال  نهلثم : اوبیـصت  مل  اهومتیـضناف  یطملا  متبکر  ول  تاـملک  ینع  اوذـخ  مالـسلا :) هیلع   ) یلع
هلزنمب نامیالا  نم  ربصلا  نا  اوملعا  و  ملعا ، هللا  لوقی  نا  ملعیال  امع  لئس  اذا  ییحتـسی  و ال  ملعتی ، نا  ملعی  مل  اذا  ییحتـسی  و ال  هبنذ ،

لاق لـبالا  طاـبآ  اهلیـصحت  یلا  يا : اـهیلا  متبرـض  ول  لاـصخ  سمخب  مکیـصوا  .هل  سار  ـال  دـسج  یف  ریخ  ـال  دـسجلا و  نم  سارلا 
یلع برضلا  نا  امک  عارسالا ، هیاغ  نع  هیانک  لبالا  طابآ  برض  .طابآ و  عمجلا  و  ثنوی ، رکذی و  حانجلا  تحت  ام  طبالا  يرهوجلا :

ناسنا یلع  هنکـسملا  برـض  نا  امک  همانالا ، نع  هیانک  اددـع ) نینـس  فهکلا  یف  مهناذآ  یلع  انبرـضف  : ) یلاعت هلوق  یف  امک  ناذالا 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 1748 

http://www.ghaemiyeh.com


لاق دادـغب :) خـیرات   ) یف الها  کلذـل  تناـکل  .هلذـملا  مازلا  نع  هیاـنک  هنکـسملا ) هلذـلا و  مهیلع  تبرـض  و  : ) یلاـعت هلوق  یف  اـمک 
ارارطـضا رفـسلا  یف  کلذ  لعف  شارخ  نبا  نا  بسحا  تارم ، سمخ  ثیدحلا  یف  یلوب  تبرـش  شارخ : نب  فسوی  نب  نمحرلادـبع 

نم ناتنثا  بنذلا  ریغ  فوخ  مدع  و  برلا ، ریغ  ءاجر  مدع  هبنذ  الا  نفاخی  هبر و ال  الا  مکنم  دـحا  نوجری  .ءاملا ال  دوجو  مدـع  دـنع 
لاق نا  اهیف  ام  بجعا  ناک  و  بیجاعالا ، نامقل  اـیاصو  یف  ناـک  لاـق : مالـسلا ) هیلع   ) قداـصلا نع  یفاـکلا )  ) یف .همیقلا و  سمخلا 
یف رـشع - نماـثلا  لـصفلا   ) .کـمحرل نیلقثلا  بونذـب  هتئج  ول  ءاـجر  هللا  جرا  و  کبذـعل ، نیلقثلا  ربب  هتئج  ول  هفیخ  هللا  فخ  هنبـال :

ول ءاجر ، رون  و  هفیخ ، رون  نارون : هبلق  یف  الا و  نموم  دبع  نم  سیل  لوقی : مالـسلا ) هیلع   ) یبا ناک  و  اهحودمم ) اهمومذـم و  مولعلا 
و رانلا ، فاخی  و ال  هنجلا ، رجری  لجر ال  نع  رکبابا  مورلا  کلم  لوسر  لاس  بقانملا :)  ) یف و  اذه ، .رخالا  یلع  امهدحا  دزی  مل  انزو 

ربخاف كرفک ، یلا  ارفک  تددزا  رمع : هل  لاق  و  رکبوبا ، هبجی  ملف  .يری  امب ال  دهشی  و  قحلا ، ضغبی  و  هنتفلا ، بحی  و  هللا ، فاخی  ال 
فاخی و ال  هوجری ، هللا و  فاخی  نکل  و  رانلا ، فاخی  و ال  هنجلا ، وجری  ال  هللا ، ءایلوا  نم  لجر  اذه  لاقف : مالـسلا ) هیلع   ) یلع کلذب 

وه رانلا و  هنجلاب و  دهشی  و  قح ، وه  توملا و  ضغبی  و  هنتف ، امه  دلولا و  لاملا و  بحی  و  هلدع ، نم  هللا  فاخی  امنا  و  هملظ ، نم  هللا 
دحا یف  قودصلا ) لاصخ   ) و یبیتقلا ) نویع   ) نا تفرع  دق  ملعا  لوقی ال  نا  ملعیال  امم  لئس  اذا  دحا  نیحتسی  .ربخلا و ال  امهری - مل 

نع یفاـکلا  یفف  ملعا ، ـال  لوقی  نا  فنـصملا  هیاور  حـصالا  ملعا و  هللا  لوـقی  نا  ملعیـال  اـمع  لئـس  اذا  ییحتـسی  ـال  هاور و  هیقیرط 
هیلع  ) هنع .کلذ و  لوقی  نا  ملاعلا  ریغل  سیل  و  ملعا ، هللا  لوقی : نا  هملعی  وه ال  یش ء و  نع  لئـس  اذا  ملاعلل  مالـسلا :) هیلع   ) قداصلا

ال لووسملا : لاق  اذا  و  اکش ، هبحاص  بلق  یف  عقویف  ملعا ، هللا  لقی : و ال  يردا ، ال  لقیلف : ملعیال  امع  مکنم  لجرلا  لئـس  اذا  مالـسلا :)
سانلا یتفا  نم  مالـسلا :) هیلع   ) رفعج یبا  نع  یفاکلا )  ) یف و  سمخلا ، نم  هثلاـثلا  وه  اذـهف  ناـک  فیک  .لـئاسلا و  همهتی  ـالف  يردا 

رزو هقحل  و  باذعلا ، اهحودمم ) اهمومذـم و  مولعلا  یف  رـشع - نماثلا  لصفلا   ) هکئالم و  همحرلا ، هکئالم  هتنعل  يدـه  ملع و ال  ریغب 
لاقف یبلق ، هل  عدـصتی  نا  داک  الا  مالـسلا ) هیلع   ) دـمحم نب  رفعج  نم  هتعمـس  اثیدـح  ترکذ  ام  همربش : نبا  نع  .هاـیتفب و  لـمع  نم 

هیلع و هللا  یلص   ) یبنلا یلع  هدج  هدج و ال  یلع  هوبا  بذک  ام  هللااب  مسقا  و  هلآ -) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا نع  يدج  نع  یبا  ینثدح 
نم مکحملا  و  خوسنملا ، نم  خـسانلا  ملعیال  وه  ملع و  ریغب  سانلا  یتفا  نم  و  کلها ، کله و  دـقف  سییاقملاب  لمع  نم  لاق : هلآ -)
نم اهلک  هلاسم  هرـشع  نامث  نع  یبارعالا  نبا  تلاس  بیبح : نب  دـمحم  لاق  یناغالا )  ) یف و  اذـه ، .کـلها  کـله و  دـقف  هباـشتملا ،

رونیدـلا درو  دربملا  نا  اومعز  مجعملا :)  ) یف .يردا و  يردا ال  اهعیمج ال  یف  لوقی  هدـحاو  اـهنم  فرعی  ملف  حاـمرطلا ، رعـش  بیرغ 
هللا یلـص   ) یبنلا یهن  یتلا  همثجملا  هاشلا  ام  خیـشلا ، اهیا  یـسیع : هل  لاق  همالـس  یـضق  هیلع و  لخد  ام  لواف  ناهام ، نب  یـسیعل  ارئاز 

دیمحلا لآ  نم  قبی  مل  زجارلا : لوق  لاق  دهاش ؟ نم  له  لاقف : هبجللا ، لثم  نبللا  هلیلقلا  هاشلا  یه  لاقف : اهمحل ؟ لکا  نع  هلآ ) هیلع و 
انیهن یتلا  همثجملا  هاشلا  ام  خیـشلا  اهیا  هل : لاق  لخد  املف  يرونیدـلا ، هفینح  یبال  نذاتـسی  بجاحلاب  اذاف  همثجم  هبجل  زینع  الا  همـسن 

- دربملا ینعی  قارعلا - خیـش  اذـه  لوقت و  فیک  هل : لاقف  .اهافق  فلخ  نم  تحبذ  و  اهبکر ، یلع  تمثج  یتلا  یه  لاقف : اـهلکا ؟ نع 
وا خیـشلا  اذه  هعمـس  ریـسفتلا  اذه  ناک  نا  ینمزلت  هعیبلا  نامیا  يرونیدلا  لاقف  نبتیبلا - هدـشنا  و  نبللا - هلیلقلا  هبجللا  لثم  یه  لوقی 

، عاش دق  ام  يرکذ  قارعلا و  نم  کیلع  درا  نا  تفنا  ینناف  يرونیدلا ، قدـص  دربملا : لاقف  .هذـه  امهتعاسل  الا  ناتیبلا  ناک  نا  هارق و 
.تهبلا و ال كرت  رارقالا و  هنم  نسحتـساف  اهحودـمم ) اهمومذـم و  مولعلا  یف  رـشع - نماثلا  لصفلا  ، ) فرعا هنع ال  ینلاست  ام  لواـف 

نئازخ ملعلا  مالسلا :) هیلع   ) رفعج یبا  نع  .همیقلا  سمخلا  لاصخلا  نم  هعبارلا  وه  اذه  هملعتی  نا  یـشلا ء  ملعی  مل  اذا  دحا  نیحتـسی 
هیلع  ) هللادـبع یبا  نع  .مهل و  بحملا  و  عمتـسملا ، و  ملکتملا ، و  لـئاسلا ، هعبرا : مـلعلا  یف  رجوـی  هناـف  اولاـساف  لاوـسلا ، اـهحیتافم  و 
غرفی ملسم ال  لکل  فا  هلآ :) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا نع  .اوهقفتی و  یتح  طایسلاب  مهسوور  تبرـض  یباحـصا  نا  تددول  مالـسلا :)

هنمحتقا هاردزاف و  لجر ، روصنملا  یلع  لخد  يربطلا :) خیرات   ) یف و  اذه ، .هنید  نع  لاسی  هدهاعتیف و  هنید  رمال  هعمج  لک  یف  هسفن 
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ملع نم  یحتـسا  مل  و  هتملع ، ملعب  لخبا  مل  لاق : اذـه ؟ کل  ینا  هل : لاقف  املع ، هنم  هدـنع  دـجوالا  یـش ء  نع  هلاسی  لـعجف ال  هنیع ،
ال : ) باوصلا و  هیرصملا ،)  ) یف اذکه  ریخ  دسجلا و ال  نم  سارلاک  نامیالا  نم  ربصلا  ناف  ربصلاب  مکیلع  .كانه و  نمف  لاق : .هملعتا 
( مالـسلا هیلع   ) لخد ربخلا : یف  و  هعم .) ربص  نامیا ال  یف  هعم و ال  سار  دـسج ال  یف  ( ) مثیم نبا  دـیدحلا و  یبا  نبا   ) یف اـمک  ریخ )

هللا يوقتب  کیلع  هل : لاقف  .یخا  یباب و  تبصا  لاق : کلام ؟ هل : مالسلا ) هیلع   ) لاقف نیزح ، بیئک  هباب  یلع  لجرب  وه  اذاف  دجـسملا ،
اهمومذم مولعلا  یف  رشع - نماثلا  لصفلا   ) سارلا قراف  اذاف  دسجلا ، نم  سارلا  هلزنمب  هناف  رومالا ، یف  ربصلا  و  ادغ ، هیلع  مدقت  يذلا 

هیبنل یلاعت  لاق  نامیالا  نم  هلزنملا  کلتب  ربصلا  نوکل  .رومالا و  تدسق  رومالا  ربصلا  قراف  اذا  و  دسجلا ، دسف  دسجلا  اهحودـمم ) و 
هنیب کنیب و  يذـلا  اذاف  نسحا  یه  یتلاب  عفدا  : ) هل لاق  و  الیمج ،) ارجه  مهرجها  نولوقی و  ام  یلع  ربصا  و  (: ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  )

نولوقی يذـلا  کنزحیل  هنا  ملعن  دـق  : ) هل لاق  و  میظع ،) ظح  وذ  الا  اهاقلی  ام  اوربص و  نیذـلا  الا  اهاقلی  ام  میمح و  یلو  هناک  هوادـع 
مهاتا یتح  اوذ  وا  اوبذک و  ام  یلع  اوربصف  کلبق  نم  لسر  تبذک  دقل  نودحجی و  هللا  تایاب  نیملاظلا  نکل  کنوبذـکی و  مهناف ال 

تاـیالا رکذ  دـعب  ثاـیغ - نب  صفحل  مالـسلا ) هیلع   ) قداـصلا لاـق  و  لـسرلا .) نم  مزعلااولوا  ربص  اـمک  ربصاـف   ) هل لاـق  و  انرـصن ،)
انتایاب اوناـک  اوربص و  اـمل  اـنرماب  نودـهی  همئا  مهنم  اـنلعج  و  : ) لاـقف هترتع ، یف  هرـشب  مث  ربصلاـب - هیبن  یلاـعت  هللا  رما  یف  همدـقتملا 

لیئارسا ینب  یلع  ینـسحلا  کبر  هملک  تمت  و  : ) یلاعت لزناف  دسجلا ، نم  سارلاک  نامیالا  نم  ربصلا  یبنلا : لاق  کلذ  دنعف  .نونقوی 
هللا حاباف  ماقتنا ، يرشب و  هنا  هلآ :) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا لاقف  نوشرعی .) اوناک  ام  هموق و  نوعرف و  عنصی  ناک  ام  انرمد  اوربص و  امب 

، بستحا و  ربص ، نمف  هرخالا ، یف  هل  رخدا  ام  عم  هربص  باوث  هل  لعج  و  هئابحا ، هیبن و  يدـیا  یلع  مهلتقف  نیکرـشملا ، لاتق  هل  یلاعت 
.هرخالا یف  هل  رخدی  ام  عم  هئادعا  اهحودمم ) اهمومذم و  مولعلا  یف  رشع - نماثلا  لصفلا   ) یف هنیع  هللا  رقی  یتح  ایندلا  نم  جرخی  مل 

هینغم

وه و  هجاحلا ، بلط  لاوسلا و  انه  ءاجرلاب  دارملا  هبر ) الا  مکنم  دـحا  نوجری  ـال  - ) 1 ایاصو : سمخب  هذه  هتمکح  یف  مامالا  یـصوا 
، هئاند هسخ و  هریغل  و  ءابا ، زع و  هناحبـس  للذتلا هللا  و  قیرطلا ؟ نیا  ول  لذ و  لاوسلا  لیق : امیدق  .هلذملا و  عوضخلا و  یعدتـسی  هعبطب 
: هتاجانم ضعب  یف  مالـسلا ) هیلع   ) نیدـباعلا نیز  مامالا  لاق  ..مدـعم  یلع  مدـعم  نم  هنملل  لمحت  و  جاتحم ، یلا  جاتحم  عوضخ  هنـال 

اوطعا اوطعا  نا  و  ینومرح ، یتـبارق  یلا  ینتاـجلا  نا  و  ینومهجت ، کـقلخ  یلا  ینتلک  نا و  و  تزجع ، یـسفن  یلا  ینتلک  نا و  مهللا 
اهئارو ناب  نامیالا  عم  سفنلاب  هقثلا  لمعلا و  یعسلا و  یف  هللا  هعاط  ءاجرلا  یف  یـسیئرلا  طرـشلا  .اریثک و  اومذ  و  الیوط ، اولم  و  الیلق ،

مثا و وهف  باقع  باسح و  هیلع  يرجی  ام  لک  هبنذ .) الا  نفاخی  ـال  و  - ) .بولطملا 2 غولبل  دهمت  نیعت و  ایلع  هوق  یـش ء  لک  ءارو  و 
اما ..ماثالا  بونذلا و  ریغ  یلع  باقعلا  باذعلا و  نم  فوخلل  رربم  عوضوم و  الف  نذا  و  باقع ، هیلع و ال  باسح  هادع ال  ام  و  بنذ ،

هدارم و  کلذ ، نع  دـیعب  مامالا  دـصق  و  هزیرغ ، هعیبط و  وهف  بیرق  وا  بیبح  دـقف  ضرملا و  رقفلاـک و  هورکم  ثودـح  نم  فوخلا 
ملعی امع ال  لئس  اذا  مکنم  دحا  نیحتسی  و ال  - ) .ارارم 3 هلثم  مدقت  .هبضغ و  هباذع و  نم  فیوختلا  و  هللا ، هیصعم  نم  ریذحتلا  لوالا 

ام رثکا  ام  نسحلا : مامالا  هدـلول  لاق  .هیتالا و  همکحلا  یف  مامالا  لاق  امک  هلتاقم ، تبیـصا  لوقلا  اذـه  كرت  نم  و  ملعا ) ال  لوقی : نا 
بلط یف  دـهتجا  یعـس و  ملع  نم  هیدـل  اـم  لقتـسا  نم  و  هط .)  114 املع - یندز  یبر  لاـق  و  : ) میرکلا هیبنل  هناحبـس  لاـق  و  لـهجت ،

مهو و نم  مهبلق  یف  رطخی  ام  لک  نوبـسحی  اصاخـشا  تولب  تفرع و  دـق  و  لهج ، یلا  هملع  لوحت  ملعلا  هرثک  یعدا  نم  و  دـیزملا ،
و ال - ) .نورعـشی 4 ـال  ثیح  نم  هیبوبرلا  نوعدـی  مهنا  هعقاو  نم  اذـه  ینعم  و  مهتاذ ، نیع  مهملع  ناـک  یتح  اـملع  اـیح و  لاـیخ و 

بلطب فختسا  نم  و  هلیبس ، یف  هقشملا  لمحتی  و  هلیصحت ، ملعلا و  یف  یلایللا  رهسی  و  هملعتی ) نا  یـشلا ء  ملعی  مل  اذا  دحا  نیحتـسی 
لقع و ال ـال  نید و  هل  متی  ـالف  ربصلا  یلع  هسفن  لـمحی  مل  نم  و  خـلا ..) ربصلاـب  مکیلع  و  - ) .اهرقح 5 هسفنب و  فختـسا  دقف  ملعلا 
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ءافخا يوکـشلا و  كرت  ربصلا  نم  و  طقف ، نامیالا  نیذـلل و  ـال  هلیـضف  ریخ و  لـکل  نیکرلا  نکرلا  ساـسالا و  وه  ربصلا  نا  ..لـمع 
زیزع راـص  رئبلا و  نم  فسوی  جرخ  ربصلاـب  و  همکارت .؟ باـصملا و  هفعاـضم  ـالا  قلقلا  عزجلا و  نم  يودـج  هیا  و  يولبلا ، رـضلا و 
قوفی اـم  ایندـلا  هاـیحلا  یف  باـصوالا  باذـعلا و  نم  هتیرذ  وه و  یقـال  هنجلا و  نم  مدآ  جرخ  مزعلا  مدـع  ربصلا و  كرتـب  و  رـصم ،

.روصتلا

هدبع

ریسملا ثحو  لاحرلا  دش  نع  هیانک  طابالا  برض  طبا  عمج  طابالا  لبالا : طابآ  اهیلا  … 

يرفعج

مالسالا ضیف 

ياه هنشاپ  اب   ) رگا اهنآ  ندروآ  تسد  هب  يارب  هک  منک  یم  شرافس  زیچ  چنپ  هب  ار  امـش  تسا : هدومرف  زردنا ) رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
امـش زا  کیچیه  دیاب  لوا ) : ) تسا راوازـس  دیزاس ) راومه  دوخ  رب  ار  یتخـس  جنر و  هتفر  باتـش  هب   ) دینزب اهرتش  ياهلغب  ریز  دوخ )

( مود تسا ، یگدنب  تدابع و  ماود  لمع و  رد  صالخا  مزلتـسم  وا  هب  هجوت  يراودیما و  اریز   ) دوخ راگدورپ  هب  رگم  دشابن  راودیما 
و موس ) هانگ ، رثا  رب  رگم  دسر  یمن  هدنب  هب  تسا و  دـنوادخ  رفیک  باذـع و  زا  اهـسرت  نیرتگرزب  اریز   ) دوخ هانگ  زا  رگم  دـسرتن  و 
ار يرگید  دیوگ  یم  هتـسنادن  دنک  مرـش  رگا  اریز   ) مناد یمن  دیوگب  هک  دنکن  مرـش  دیاب  دنـسرپب  وا  زا  دـناد  یمن  هک  ار  يزیچ  رگا 

رگا اریز   ) دزومایب ار  نآ  هکنیا  زا  دیامنن  مرـش  دیاب  دـیناد  یمن  ار  يزیچ  رگا  و  مراهچ ) تسا ، یهابت  بجوم  نآ  دزاس و  یم  هارمگ 
لـئاضف و زا  کـیچیه   ( اریز یئابیکـش  ربص و  هب  داـب  امـش  رب  و  دوش ، یم  هراـچیب  دـنام و  یم  یقاـب  یناداـن  لـهج و  رد  دـیامن  مرش 
رد دشاب و  هتـشادن  رـس  هک  ینت  رد  تسین  یکینو  ریخ  و  نت ، زا  تسارـس  دننام  نامیا  زا  یئابیکـش  تسین و ( یلاخ  ربص  زا  تالامک 

.دشابن یئابیکش  نآ  اب  هک  ینامیا 

ینامز

یم مرش  رتشیب  دنک  یم  هابتشا  دوش و  یم  نآ  دراو  هک  یعقوم  مناد ، یمن  دیوگب  دشک  یم  تلاجخ  دناد و  یمن  ار  یبلطم  هک  یسک 
دیاب ناسنا  هکنیا  هن  دنراد و  ار  یعقوت  نینچ  مدرم  هن  دشاب ، هاگآ  مولع  همه  زا  هک  تسین  مالـسلا ) هیلع   ) ماما ای  ربمایپ و  ناسنا  .دنک 

( مالـسلا هیلع   ) یلع زا  طقف  نخـس  نیا  میوگ  یم  خساپ  دینک  لاوس  دیهاوخ  یم  هچ  ره  دیوگب  دـهدب و  هار  دوخ  هب  ار  يرکف  نینچ 
زا یکی  ربص  .دیـسرپب  دیهاوخ  یم  هچ  ره  دیهدب  تسد  زا  ارم  هکنیا  زا  شیپ  ینودقفت ) نا  لبق  ینولـس   ) دومرف یم  هک  دوب  هتـسیاش 

.هدش هداد  هدعو  تشهب  نآ  هدنراد  هب  هک  تسا  هدیدنسپ  ياهتفص 

يزاریش دمحم  دیس 

عمج لبالا ) طابا   ) حئاصنلا هذه  لیصحت  یلا  رفسلل  يا  اهیلا ) متبرض  ول   ) هسمخ حئاصنب  يا  سمخب ) مکیص  وا  : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
هذه تناکل )  ) عرسیل هطبا  هلجرب  برض  ریسلا ، یف  یطبا ء  و  لبالا ، یلع  رفاس  اذا  ناسنالا  نال  رفسلا ، نع  هیانک  طابالا  برض  و  طبا ،

مکنم دحا  نوجری  ال  : ) یه سمخلا  و  اهلجال ، رفاسی  نا  ناسنالل  یغبنی  یتح  اهمظعل ، الها )  ) طابالا یلع  برضلا  کلذل )  ) سمخلا

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 1751 

http://www.ghaemiyeh.com


هطساو ایلا و  ائاجر  هریغ  ءاجر  یفانی  اذه ال  و  صلاخلا ، دیحوتلا  وه  اذه  ناف  هنم ، رـش  لک  عفد  وجری  و  هنم ، ریخ  لک  وجریف  هبر ) الا 
لک هبقاع  نم  دشا  بنذلا  هبقاع  نال  هب ، هفوخ  صـصخی  ناب  هبنذ ) الا  نفاخی  و ال   ) .تاخوتملا هیاغلا  کلت  زاجنال  هناحبـس  هللا  اهلعج 
اذا مکنم  دحا  نیحتسی  و ال   ) رارـضالا نم  یئالقعلا  فوخلا  یفانی  کلذ ال  و  لماکلا ، فوخلا  فاخی  ال  فاخی ، ینعم ال  و  فوخم ،

نیزت سانلا  دنع  هللا و  دنع  قدصلا  هلیضف  ناف  ملعا ) ال  لوقی : نا   ) یحتسی الف  هباوج ، ملعی  امع ال  سانلا  هلئس  ناب  ملعی ) امع ال  لئس 
( هملعتی نا  یـشلا  ملعی  مل  اذا  دحا  نیحتـسی  و ال   ) هرخالا ایندـلا و  یف  هنیـشی  هناف  عقاولا ، فالخب  باجا  اذا  ام  فالخب  ناسنالا ، اذـه 

نم ربصلا  ناف   ) اهلک رومالا  یف  ربصلاب ) ( ) اومزلا  ) ینعمب لعف ، مسا  مکیلع ) و   ) .لـهجلا یف  صقنلا  اـمنا  و  ملعتلا ، یف  صقن  ـال  هناـف 
یف و ال   ) هب عفتنی  عفتنی و ال  ال  تیم ، وه  ذا  هعم ) سار  دسج ال  یف  ریخ  و ال   ) هفیرـشلا هلزنملا  هذهب  يا  دسجلا ) نم  سارلاک  نامیالا 

و عزجی ، هبیـصملا  دـنع  ربصی  نم ال  و  اهکرتی ، هعاطلا  یلع  ربصی  نم ال  اهلعفی و  هیـصعملا  نع  ربصی  نم ال  ناف  هعم ) ربص  ـال  ناـمیا 
.بولطم ریخ  هنم  یتای  ال  مرحملا ، عزجلا  هیصعملا و  لعف  هعاطلا و  كرت  هبوتب  نامیا 

يوسوم

یف متجرخ  ول  هسمخ  روما  هذـه  حرـشلا : .اهبلط  یف  لاحرلا  دـش  نع  هیانک  طابالا : برـض  .فتکلا  نطاب  طاـبآ  هعمج  طـبالا : هغللا :
متبکر ولف  مویلا - اما  میدـقلا - یف  اذـه  اهلجا  نم  اهنوکرحت  لامجلا و  اهلیبس  یف  نوبرـضت  نیداج  اـهیلا  متیعـس  نیرجاـهم و  اـهبلط 
عقوتت ال  هبر ) الا  مکنم  دـحا  نوجری  ال  : ) یه رومالا  هذـه  اهبلط و  لجا  نم  رجاهی  نا  الها  تناکل  اهلیبس  یف  خـیراوصلا  تارئاطلا و 

لـصحی رمالا و  يرجی  اهیدـی  یلع  یتلا  بابـسالا  طئاسولا و  لعجا  هللا و  دـنع  هللااب و  کبولطم  رـصحاف  هللا  نم  ـالا  هبلطت  ـال  ریخلا و 
قزارلا قلاخلا و  هنال  هعفر  زع و  هیف  هنم  بلطلا  هللا و  ءاجر  کتجاح و  ءاضقل  اهرخـس  هللا و  اهرف  طئاسو و  لـئاس و  اـهنا و  بولطملا 

نا ناسنالل  یفکی  هللا و  رما  یلع  درمت  هیـصعم و  وه  رابجلا و  هللا  بضغ  هب  لانی  رانلا و  هلخدی  هنال  هبنذ ) الا  نفاخی  و ال   … ) قلطملا
لئس اذا  مکنم  دحا  نیحتـسی  و ال   … ) هرجه هنع و  دعبلا  هکرتب و  هللا  یلا  رفی  رذحی و  هنم و  فاخی  یتح  بنذلا  یلع  هبوقعلا  روصتی 

هباجا نم  ءایحلا  هذـخا  امبر  هملعی  رما ال  نع  لئـس  اذا  ناسنالا  نا  ملع و  ریغب  لوقلا  نع  یهن  اذـه  و  ملعا ) ال  لوقی : نا  ملعی  اـمع ال 
یهنف بابـسالا  نم  کلذ  ریغل  وا  يردا  هلوق ال  هتلزنم  نم  طحی  هیعامتجا  هیـصخش  هنوکل  وا  ماقم  بحاص  هنال  يردـی  هنا ال  لـئاسلا 
ملاعلا هباجاف  ظعولل  اسلاج  ناک  هلاسم و  املاع  لاس  الجر  نا  یترکاذ  یف  نیدلا و  سفنلا و  كاله  کلذ  یف  نال  رورغلا  نع  مامالا 
يرخا ملعا  و ال  هرات ، ملعا  لوقی  نمل  یـسرکلا  اذه  نا  کلی  و  ملاعلا : هباجاف  يردـی  نمل  یـسرکلا  نع  لزنا  لجرلا : لاقف  يردا  ال 

نال هملعتی ) نا  یشلا ء  ملعی  مل  اذا  دحا  نیحتسی  و ال   … ) یش ء لکب  ملاعلا  هنا  هللا و  یلا  ریشی  هل ، ناکم  الف  یش ء  لک  ملعی  نم  اما 
دـشو ءاملعلا  دـصق  ملعلا و  بلط  نم  اضرف - حـبق  كانه  ناک  نا  حـبقا - لب  حـیبق  لهجلا  لهج و  یـشلا ء  کلذـل  ملع  نودـب  هئاقب 

سفنلا و طبـض  وه  و  ربصلاب ) مکیلع  و   … ) تاظع ربع و  حـلاصلا  دـبعلا  یـسوم و  هصق  یف  هلهج و  عفری  نا  لیبس  یف  مهیلا  لاحرلا 
نم ربصلا  ناف   ) .ربصلاب مکیلع  هنازرو  ءودهب  اهلح  یف  ریکفتلا  لکاشملا و  ثادحالا و  ماما  طوقسلا  فعـضلا و  مدع  نازتالا و  موزل 
ریخ هیف و ال  هدئاف  سارلا ال  نودب  دسجلاف  هعم ) ربص  نامیا ال  یف  هعم و ال  سار  دـسج ال  یف  ریخ  دـسجلا و ال  نم  سارلاک  نامیالا 

نمـضتی ربصلا  نال  ربصلا  نم  ایلاخ  ناـک  اذا  راعـش  يوعد و  درجم  حبـصی  هلوعفم و  هلولدـم و  دـقفی  ناـمیالا  کلذـک  هنم و  یجری 
هتعاط هنزاوت و  یلع  اظفاحم  انزتم  هیمسج  همیظع و  تناک  امهم  ثادحالا  ماما  ناسنالا  ءاقب  هردق و  هللا و  ءاضقب  اضرلا  هللا و  میلـستلا 

 … هللا

یناقلاط
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زا زج  امش  زا  کی  چیه  تسا  راوازس  دینارب  نآ  هب  یسرتسد  يارب  باتش  اب  ار  نارتش  رگا  هک  منک  یم  شرافـس  زیچ  جنپ  هب  ار  امـش  »
مرزآ دنـسرپب ، دناد  یمن  هک  ار  يزیچ  امـش  زا  یکی  زا  نوچ  دـسرتن و  شیوخ  هانگ  زا  زج  دـشاب و  هتـشادن  يدـیما  شیوخ  يادـخ 

ربص هک  ربص  هب  داب  امـش  رب  و  دـنکن ، مرزآ  نآ  نتخومآ  زا  دـناد  یمن  ار  يزیچ  امـش  زا  یکی  نوچ  و  مناد ، یمن  دـیوگب  هک  دـنکن 
« .دوبن ییابیکش  اب  هک  ینامیا  رد  هن  تسین و  رس  نودب  دسج  رد  يریخ  و  ار ، نت  تسا  رس  نوچ  ار  نامیا 

هب ادـخ ، يا  : » تسا هدورـس  نینچ  هراب  نیا  رد  هیهاتعلا ، وبا  .میا  هتفگ  نخـس  لیـصفت  هب  لـصف  نیا  رد  جردـنم  ياـهتمکح  همه  رد 
هدنـشوپ وت  هک  زرمایب  ار  مناهانگ  نابرهم ، يا  .مرادن  میب  مناهانگ  زج  يزیچ  زا  مرادـن و  دـیما  وت  زج  یـسک  هب  هک  دـنگوس  تدوخ 

« .ییاهبیع

دعب دنک و  مرزآ  دوخ  يوناز  ندرک  هنهرب  زا  هک  تسا  یـسک  نوچمه  دنک ، مرزآ  مناد » یمن   » نتفگ زا  هک  یـسک  تسا  هدش  هتفگ 
هب دـهد و  خـساپ  ینادان  اـب  دـنک و  مرزآ  مناد » یمن   » نتفگ زا  سک  ره  هک  تسا  تهج  نادـب  نیا  .دـنک و  هنهرب  ار  شیوخ  تروع 

تسا و هدرک  يراد  دوخ  تسا  هتـشادن  یمرزآ  هک  يزیچ  زا  دـنک و  مرزآ  نآ  زا  دـیاب  هک  تسا  هداتفا  يراک  هب  عقاو  رد  دـتفا ، اطخ 
.میا هتفگ  هک  تسا  یتروع  وناز و  نامه  هیبش 

تـسا هدنز  یمدآ  ات  هک  هنوگ  نامه  و  تسا ، هدوتـس  نتخومآ  تسا ، هدیهوکن  یمدآ  يارب  ینادان  هک  هاگ  ره  ات  تسا  هدش  هتفگ  و 
.تسا هدوتس  وا  يارب  نتخومآ  شناد و  بسک  تسا ، هدیهوکن  وا  يارب  ینادان 

.دش دهاوخ  هتفگ  رگید  یشخب  مه  هدنیآ  ثحابم  رد  تسا و  هدش  هتفگ  نخس  یفاک  هزادنا  هب  هتشذگ  بلاطم  رد  ربص  هراب  رد 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

َّنَیِحَتْـسَی َال  ،َو  ُهَْبنَذ اَّلِإ  َّنَفاَخَی  َال  ،َو  ُهَّبَر اَّلِإ  ْمُْکنِم  ٌدَـحَأ  َّنَوُجْرَی  َال  : ًالْهَأ َِکلَذـِل  َْتناََکل  ِِلبِْإلا  َطَابآ  اَْـهَیلِإ  ُْمْتبَرَـض  َْول  ٍسْمَِخب  ْمُکیِـصوُأ 
َنِم ، َْربَّصلا َّنِإَف  ، ِْربَّصلِاب ْمُْکیَلَع  ،َو  ُهَمَّلَعَتَی ْنَأ  َءْیَّشلا  ِمَْلعَی  َْمل  اَذِإ  ٌدَحَأ  َّنَیِحَتْـسَی  َال  ،َو  ُمَلْعَأ َال  : َلوُقَی ْنَأ  ُمَْلعَی  َال  اَّمَع  َِلئُـس  اَذِإ  ْمُْکنِم  ٌدَـحَأ 

 . ُهَعَم َْربَص  َال  ٍناَمیِإ  ِیف  َال  ،َو  ُهَعَم َْسأَر  َال  ٍدَسَج  ِیف  َْریَخ  َال  ،َو  ِدَسَْجلا َنِم  ِْسأَّرلاَک  ِناَمیِْإلا 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

هب يارب  ار  اج  همه  و   ) دـیهد تکرح  تعرـس  هب  ار  راوهار  نارتش  نآ  لیـصحت  يارب  رگا  هک  منک  یم  شرافـس  زیچ  جـنپ  هب  ار  اـمش 
: تسا راوازس  دینک ) شدرگ  نآ  ندروآ  تسد 

(. ددنبن لد  و   ) دشابن راودیما  شراگرورپ  هب  زج  امش  زا  کی  چیه 

.دسرتن دوخ  هانگ  زا  زج  سک  چیه 

ار يزیچ  امش  زا  یسک  رگا  و.مناد  یمن  : دیوگب ًاحیرص )  ) دنکن و ایح  دناد  یمن  هک  دندیـسرپ  وا  زا  ار  يزیچ  رگا  امـش  زا  سک  چیه 
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.دشکن تلاجخ  نآ  نتفرگ  ارف  زا  تسناد  یمن 

يا هدیاف  رس  یب  نت.نت  ربارب  رد  تسا  رس  نوچمه  نامیا  ربارب  رد  تماقتسا  ربص و  اریز  ، دینک هشیپ  تماقتـسا  ربص و  هک  داب  امـش  رب 
هدمآ رابرهگ  مالک  نیا  دانسا  هرابرد  ، هغالبلا جهن  رداصم  رد  هنامیکح : راتفگ  دنس  .تماقتـسا (  ربص و  نودب  نامیا  نینچمه  درادن 

ار نآ  یضر  دّیـس  زا  لبق  زا  هک  یناسک  زا  یهورگ  هب  سپـس  هدش  لقن  ترـضح  نآ  زا  هک  تسا  هرتاوتم  تایاور  زا  مالک  نیا  : تسا
نویع رد  هبیتـق  نبا  مالـسلا و  هیلع  اـضرلا  ماـمالا  هفیحـص  هلمج  زا  دـنک  یم  رکذ  ار  فورعم  عبنم  هن  هدرک و  هراـشا  دـنا  هدرک  لـقن 

نآ دروم  هدزای  هک  يرگید  ریثک  هورگ  زا  زین  یضر  دّیـس  موحرم  زا  دعب  لاصخ و  رد  قودص  نییبتلاو و  نایبلا  رد  ظحاج  رابخالا و 
هرکذت رد  يزوج  نب  طبـس  نیظعاولا و  هضور  رد  يروباشین  لاّتف  بقانم و  رد  یمزراوخ  هلمج  زا  دـنک  یم  لقن  تسا  هدرک  رکذ  ار 

(. ( ،ج 4،ص 79 و 80 هغالبلا جهن  رداصم  ) .ءافلخلا خیرات  رد  یطویس  قشمد و  هنیدم  خیرات  رد  رکاسع  نبا  صاوخلا و 

مهم لصا  جنپ 

يا هداعلا  قوف  تیمها  تسا و  زاس  تشونرس  ناسنا  یگدنز  رد  هک  یلئاسم  نیرت  مهم  زا  عوضوم  جنپ  هب  رابرپ  تمکح  نیا  رد  ماما 
.دنک یم  هراشا  دیکأت  اب  دراد 

و  ) دیهد تکرح  تعرـس  هب  ار  راوهار  نارتش  نآ  لیـصحت  يارب  رگا  هک  منک  یم  شرافـس  زیچ  جنپ  هب  ار  امـش  :» دیامرف یم  تسخن 
َِکلَِذل َْتناََکل  ِِلبِْإلا  َطَابآ  اَْهَیلِإ  ُْمْتبَرَـض  َْول  ٍسْمَِخب  ْمُکیِـصوُأ  ( ؛» تسا راوازـس  دـینک ) شدرگ  نآ  ندروآ  تسد  هب  يارب  ار  اج  همه 

( . ًالْهَأ

یم هک  یماگنه  اریز  ، تسا هار  نیا  رد  ششوک  شالت و  تیاهن  زا  هیانک  دینزب ) ار  نارتش  لغب  ریز  ؛  ِِلبْإلا َطابآ  اْهَیلإ  ُْمْتبَرَض   » هب ریبعت 
اب ات  دندز  یم  هبرـض  لغب  ریز  هلمج  زا  وا  ندب  ساسح  طاقن  زا  یکی  هب  دـنهد  تکرح  دـصقم  يوس  هب  تعرـس  اب  ار  رتش  دنتـساوخ 

.دنک تکرح  تعرس 

؛») ددنبن لد  و   ) دشابن راودیما  شراگرورپ  هب  زج  امـش  زا  کی  چیه  :» دـیامرف یم  هتخادرپ  يرگید  زا  سپ  یکی  اهنآ  نایب  هب  هاگ  نآ 
( . ُهَّبَر اَّلِإ  ْمُْکنِم  ٌدَحَأ  َّنَوُجْرَی  َال  )

مامت هتشر  وا و  نامرف  هب  زیچ  همه  ؛ هللا الا  دوجولا  یف  رثؤم  :ال  میدقتعم یلاعفا  دیحوت  ساسا  رب  تسادخ و  بابسالا  ببـسم  : ًالوا اریز 
تـشونرس دهاوخب و  وا  زا  دهاوخ  یم  هچره  دریگب و  همـشچرس  زا  ار  بآ  ناسنا  هک  رتهب  هچ  نیاربانب  ، تسوا تردق  هضبق  رد  روما 

.دنیبن يرگید  تسد  رد  دولآ  كرش  يرکفت  رد  ار  دوخ 

.تزع راگدرورپ  ربارب  رد  تسا و  تلذ  ادخ  ریغ  ربارب  رد  عضاوت  عوضخ و  ، دنشاب زاس  تشونرس  مه  نارگید  هک  ضرف  هب  ًایناث 

ناهگان دـندز  یم  ار  وا  تداسح  رثا  رب  دـننکفیب و  هاـچ  هب  ار  وا  دنتـساوخ  یم  فسوی  ناردارب  هک  یماـگنه  تسا  هدـمآ  یتیاور  رد 
.درک ندیدنخ  هب  عورش  فسوی 

یلو ؛ دراگنا یم  یخوش  ار  ندنکفا  هاچ  هب  هلئـسم  ام  ردارب  ییوگ  تسین  هدنخ  ياج  اجنیا  هک  دـنتفر  ورف  بجعت  رد  تخـس  ناردارب 
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دنمورین ناردارب  امـش  هب  يزور  مراد  رطاخ  هب  : تفگ.تخومآ ام  همه  هب  اهنآ و  هب  یگرزب  سرد  تشادرب و  زار  نیا  زا  هدرپ  فسوی 
نآ.دراد یمغ  هچ  دراد  دنمورین  روای  رای و  همه  نیا  هک  یـسک  متفگ  دوخ  اب  متخادنا و  رظن  هداعلا  قوف  تردق  يوق و  ناوزاب  نآ  اب 

هانپ امش  هب  امش  زا  منیب و  یم  راتفرگ  امش  لاگنچ  رد  ار  دوخ  زورما  یلو  متـسب  لد  ناتدنمورین  ناوزاب  هب  مدرک و  هیکت  امـش  رب  زور 
هیآ لیذ  ،ج 9، هنومن ریـسفت   ) . .منکن هیکت  وا  ریغ  رب  نم  هک  تخوـمآ  نم  هب  قـیرط  نیا  زا  ادـخ.دیهد  یمن  هاـنپ  نم  هب  یلو  مرب  یم 

 ( .فسوی هروس  ،15

تسا نآ  مهم  ؛ درادن يونعم  يدام و  فادها  هب  ندیسر  يارب  نارگید  ياهورین  بابسا و  ملاع  زا  هدافتـسا  اب  یتافانم  هلئـسم  نیا  هتبلا 
دوش هتسب  بابسا  ناهج  رب  یهلا  فاطلا  مشچ  يا  هظحل  رگا  تسادخ و  هیحان  زا  مه  نآ  دراد  يریثأت  هک  یببـس  ره  دنادب  ناسنا  هک 

.دید ار  بابسالا  ببسم  بابسا  هدرپ  تشپ  رد  دیاب  يرآ.دننام  یم  زاب  راک  زا  اهنآ  همه 

( . ُهَْبنَذ اَّلِإ  َّنَفاَخَی  َال  َو  ( ؛» دسرتن دوخ  هانگ  زا  زج  سک  چیه  :» دیامرف یم  دراد و  یم  نایب  ار  هیصوت  نیمود  مالسلا  هیلع  ماما  سپس 

یم راـتفرگ  جـنر  درد و  هب  ترخآ  اـیند و  رد  ار  وا  هک  تسوا  هاـنگ  تسا  ناـسنا  یعقاو  نمـشد  هک  يزیچ  تـسا  نـشور  نآ  لـیلد 
یم ار  وا  تایح  هک  تسا  نیا  دـنک  یم  ناسنا  اب  هک  يراک  نیرخآ  متا  بمب  یتح  ناـهج  نیا  كاـنلوه  بابـسا  هک  یلاـح  رد.دـنک 

.تسا راختفا  نیرتگرزب  هک  دسر  یم  تداهش  راختفا  هب  دشاب  ادخ  ياضر  هار  رد  هلئسم  نیا  رگا.دریگ 

( ًاحیرص  ) دنکن و ایح  دناد  یمن  هک  دندیـسرپ  وا  زا  ار  يزیچ  رگا  امـش  زا  سک  چیه  :» دیازفا یم  هتخادرپ  روتـسد  نیموس  هب  هاگ  نآ 
( . ُمَلْعَأ َال  : َلوُقَی ْنَأ  ُمَْلعَی  َال  اَّمَع  َِلئُس  اَذِإ  ْمُْکنِم  ٌدَحَأ  َّنَیِحَتْسَی  َال  َو  ( ؛» مناد یمن  : دیوگب

رد ًاعرـش  ًالقع و  دـنکفیب و  یهارمگ  هب  ار  نارگید  دـهدب و  ییاطخ  باوج  ناـسنا  هک  تسا  نآ  بیع.تسین  بیع  مناد  یمن  نتفگ 
.دشاب لوئسم  اهنآ  ربارب 

.دراد یمیظع  رایسب  تیلوئسم  هک  دشاب  هدوب  اوتف  ای  تواضق  ماقم  رد  ملع  نودب  لوق  هاگره  ًاصوصخم 

: میناوخ یم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یثیدح  یفاک  فیرش  باتک  رد 

ملع و نودـب  هک  یـسک  ُهاَْیتُِفب ؛ َلِمَع  ْنَم  ُرْزِو  ُهَقَِحل  ِباَذَْـعلا َو  ُهَِکئاَـلَم  ِهَمْحَّرلا َو  ُهَِکئاَـلَم  ُْهتَنََعل  يًدُـه  اـَل  ٍْملِع َو  ِْریَِغب  َساَّنلا  یَْتفَأ  ْنَم  »
وا شود  رب  دـنا  هدرک  لمع  وا  ياوتف  هب  هک  یناـسک  هاـنگ  دـننک و  یم  تنعل  ار  وا  ، باذـع تمحر و  ناگتـشرف  دـهدب  اوتف  تیادـه 

. ( ،ج 1،ص 42،ح 3 یفاک «. ) . دوب دهاوخ 

لیلد نیا  هب  ارهاظ  دـننک ؟ یم  نعل  ار  وا  تمحر  هکئالم  ارچ  اـما  ؛ تسا نشور  یـسک  نینچ  هب  تبـسن  باذـع  ناگتـشرف  نعل  لومش 
.تسا هدرک  يراددوخ  تسا  یهلا  تمحر  هیام  هک  ، باوج رد  مناد  یمن  نتفگ  زا  هک  تسا 

ناوت یم  هکلب  « دنا هدازن  ردام  زا  ناگمه  دـنناد و  یم  ناگمه  ار  زیچ  همه  » فورعم لوق  هب  هک  دـننادب  دـیاب  دوخ  ، ملع هب  رورغم  دارفا 
.دراپسن یشومارف  هب  دراوم  هنوگ  نیا  رد  ار  مناد  یمن  هلمج  ناسنا  هک  دراد  یبیع  هچ  سپ.دنناد  یمن  ار  زیچ  همه  زین  ناگمه  : تفگ

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 1755 

http://www.ghaemiyeh.com


َّنَیِحَتْسَی َال  َو  ( ؛» دشکن تلاجخ  نآ  نتفرگ  ارف  زا  تسناد  یمن  ار  يزیچ  امش  زا  یـسک  رگا  :» دیازفا یم  روتـسد  نیمراهچ  رد  هاگ  نآ 
( . ُهَمَّلَعَتَی ْنَأ  َءْیَّشلا  ِمَْلعَی  َْمل  اَذِإ  ٌدَحَأ 

ار يرایسب  قیاقح  نآ  نیا و  زا  یپ  رد  یپ  تالاؤس  اب  نامز  تشذگ  اب  دناد و  یمن  يزیچ  دوش  یم  دلوتم  ردام  زا  ناسنا  هک  یماگنه 
.تسا هدوب  لاؤس  ، شناد ملع و  رد  ناشتفرشیپ  لیالد  زا  یکی  ناهج  نادنمشناد  نیرتگرزب.دریگ  یم  ارف 

.تسا شناد  ملع و  دیلک  ، لاؤس يرآ 

: تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یثیدح  رد  هک  هنوگ  نامه 

ملع و ْمَُهل ؛ ُّبِحُْملا  ُعِمَتْـسُْملا َو  ُمِّلَکَتُْملا َو  ُِلئاَّسلا َو  ٌهََعبْرَأ  ِْملِْعلا  ِیف  ُرَجُْؤی  ُهَّنِإَف  ُهَّللا  ُمُکُمَحْرَی  اُولَأْساَف  ُلاَؤُّسلا  ُحِیتاَفَْملاَو  ُِنئاَزَخ  ُْملِْعلا  »
ملع شزومآ  رد  اریز  ، دـینک لاؤس  دـیناد ) یمن  ار  هچره   ) نیارباـنب ، تسا شـسرپ  لاؤـس و  نآ  دـیلک  تسا و  ینئازخ  هلزنم  هب  شناد 

دوجو هدننک  لاؤس  زا  ریغ  یناگدنونـش  سلجم  رد  تسا  نکمم  اریز   ) هدنونـش ، هدنیوگ ، هدننک لاؤس  : دـنریگ یم  شاداپ  سک  راهچ 
. ( ،ج 1،ص 196،ح 1 راونالاراحب «. ). دراد تسود  ار  اهنآ  هک  سک  نآ  و  دنشاب ) هتشاد 

رد تماقتسا  ربص و  اریز  ، دینک هشیپ  ار  تماقتسا  ربص و  هک  داب  امش  رب  :» دیامرف یم  هتخادرپ  روتسد  نیرت  مهم  نیمجنپ و  هب  نایاپ  رد 
َّنِإَف ، ِْربَّصلِاب ْمُْکیَلَع  َو  ( ؛» تماقتسا ربص و  نودب  نامیا  نینچمه  درادن  يا  هدیاف  رس  یب  نت.نت  ربارب  رد  تسا  رس  نوچمه  نامیا  ربارب 

( . ُهَعَم َْربَص  َال  ٍناَمیِإ  ِیف  َال  ،َو  ُهَعَم َْسأَر  َال  ٍدَسَج  ِیف  َْریَخ  َال  ،َو  ِدَسَْجلا َنِم  ِْسأَّرلاَک  ِناَمیِْإلا  َنِم  َْربَّصلا 

هک نارگید  اب  ناسنا  طابترا  رازبا  نیرت  مهم  ییایوب و  ییاـشچ و  ، ییاونـش ، ییاـنیب : تسوا رـس  رد  ناـسنا  ساوح  نیرت  مهم  میناد  یم 
.دراد رارق  رس  رد  تسا  نابز 

همجمج طسو  رد  تسا  زغم  هک  اضعا  مامت  هدـنامرف  رت ، مهم  همه  زا.تسا  رکیپ  نیا  ءزج  زین  ناهد  ینعی  ؛ ندـب هب  اذـغ  دورو  هزاورد 
ندب زا  یمین  هاگ  هک  يزغم  هتکـس  رد.دوش  یم  لیطعت  ندب  ياه  تیلاعف  زا  یـشخب  دسرب  نآ  هب  یبیـسآ  نیرتمک  رگا  هک  دراد  رارق 

.تسا هتخادنا  راک  زا  ار  شخب  نآ  هک  تسا  زغم  ياه  گر  زا  یضعب  يزیرنوخ  یلصا  لماع  ددرگ  یم  جلف  ناسنا 

روتسد ای  دوش و  یم  هداد  مزال  نامرف  اه  شخب  مامت  هب  اجنآ  زا  هک  دراد  دوجو  یلرتنک  قاتا  یتعنص  ياهرهش  زا  يرایـسب  رد  زورما 
.تسا ندب  مامت  لرتنک  قاتا  عقاو  رد  ناسنا  زغم.دنهد  یم  فقوت 

هاگتسد مامت  هقیقد  دنچ  زا  سپ  دنز و  یم  يا  هناحوبذم  ياپ  تسد و  ناسنا  ، دوش ادج  ندب  زا  رـس  رگا  ؛ دراد رارق  رـس  رد  اهنیا  همه 
دهاوخن ناـمیا  يارب  ییاـقب  ماود و  دوش  ادـج  ناـمیا  زا  رگا.تسا  نینچ  زین  ناـمیا  هب  تبـسن  تماقتـسا  ربص.دوش و  یم  لـیطعت  اـه 

یم ربص  بئاصم  رد  هن  دـنیب و  یم  دوخ  رد  یناوت  ، تعاطا تالکـشم  ربارب  رد  هن  ، دراد كرت  لمحت  باـت  هاـنگ  ربارب  رد  هن  اریز  ، دوب
.دنک

ربص و ربارب  رد  تمعن  همه  نیا  :» دـنیوگ یم  اـهنآ  هب  دـنیآ  یم  ناـیتشهب  لابقتـسا  هب  تمحر  ناگتـشرف  هک  یماـگنه  لـیلد  نیمه  هب 
«: دیداد جرخ  هب  هک  تسا  یتماقتسا 
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یم یتشهب  نادیواج  ياه  غاب  دراو  نانمؤم  ِراّدلا ؛» یَبْقُع  َمِْعنَف  ُْمتْرَبَص  اِمب  ْمُْکیَلَع  ٌمالَـس  ٍباب * ِّلُک  ْنِم  ْمِْهیَلَع  َنُولُخْدَی  ُهَِکئالَْملا  َو  »»
مالس دنیوگ  یم  اهنآ  هب  دنوش و  یم  دراو  نانآ  رب  يرد  ره  زا  ناگتشرف  اهنآ و  حلاص  نادنزرف  نارسمه و  ناردپ ، نینچمه  دنوش و 

. ( هیآ 23 و 24 ، دعر «. ). نادیواج يارس  نآ  ماجنارس  تسا  وکین  هچ  تسا  نات  تماقتسا  ربص و  لیلد  هب  همه ) اهنیا   ) امش رب 

: دومرف.میهد یم  نایاپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  ییانعمرپ  ثیدح  اب  ار  نخس  نیا 

ار يا  هدـنب  چـیه  دـنوادخ  تسا و  راوهار  بکرم  نیرتهب  ربص  ِْربَّصلا ؛ َنِم  َعَسْوأ  ـال  َُهل َو  ًاْریَخ  ًادـْبَع  ُهّللا  َقَزَر  اـم  ٍبَکْرَم  ُْریَخ  ُْربَّصلا  »
.( ،ج 5،ح 10025 همکحلا نازیم   ) . .تسا هدادن  تماقتسا ) و   ) ربص زا  رت  هدرتسگ  رتهب و  يزیچ 

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abu Talib said : “ I impart to you five things which, if you ride your camels
fast in search of them, you will find them worth the effort:None of you should rest his
hope save on his Lord (Allāh); none of you should fear anything save his sin; none of
you should feel ashamed of saying, “I do not know when asked about a matter which
he does not know; none of you should feel ashamed of learning a thing that he does
not know and you should practice endurance because endurance is for belief what
the head is for the body:Just as there is no good in a body without the head, there is

.no good in belief without endurance

The real value of a person is his knowledge (and perfection of attainment). His worth'
and status will be in accordance with the status of knowledge and attainment which
he holds. Eyes that are conscious of real values do not look at the face, features,
tallness of stature, size or worldly pomp and status. Rather, they look at the
attainments of a person and assess his worth according to these attainments. The
conclusion is that a man should strive to acquire distinction and be admonished. The

.worth of every person is according to the extent of his knowledge
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َکِسفَن ِیف  اَم  َقوَف  ُلوُقَت َو  اَم  َنوُد  اَنَأ  ًامِهّتُم  َُهل  َناَک  ِهیَلَع َو  ِءاَنّثلا  ِیف  َطَرفَأ  ٍلُجَِرل  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

نابز رب  هک  منآ  زا  رتمک  نم  تفگن ) تشاد  لد  رد  هچنآ  و  درک ، طارفا  ماما  شیاتس  رد  هک  یصخش  هب  : ) دومرف وا ، رب  ادخ  دورد  و 
 . يراد لد  رد  هک  منآ  زا  رترب  و  يدروآ ،

يدیهش

رترب يرآ و  نابز  رب  هک  منآ  زا  رتمک  نم  دومرف ]: درواـین  ناـبز  هب  تشاد  لد  رد  هچنآ  و  درک ، طارفا  وا  ندوتـس  رد  هک  يدرم  هب  [و 
.يراد لد  رد  هک  منآ  زا 

یلیبدرا

هدز تمهت  ار  ترـضح  نآ  رم  دوب  هکنآ  لاـح  دـینارذگ و  رد  دـح  زا  وا و  رب  ندرک  اـنث  رد  درکیم  طارفا  هک  ار  يدرم  رم  دوـمرف  و 
يراد یم  ناهنپ  سفن  رد  هک  منآ  يالاب  یئوگیم و  وت  هک  منا  ریز  نم  ترضح  نآ  توادعب 

یتیآ

یم هچنآ  زا  مرتورف  نم  دومرف : نینچ  تسین  یکی  شناـبز  اـب  شلد  هک  تسناد  یم  وا  درک و  یم  طارفا  وا  شیاتـس  رد  هک  يدرم  هب 
.يراد لد  رد  هچنآ  زا  مرتارف  ییوگ و 

نایراصنا

یم هچنآ  زا  نم  : دومرف تشادن  ترـضح  نآ  هراب  رد  یبوخ  رظن  یلو  درک  طارفا  ترـضح  شیاتـس  رد  هک  يدرم  هب  ترـضح  نآ  و 
 . مرترب يراد  داقتعا  رد  هچنآ  زا  ،و  رت نییاپ  ییوگ 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

، کتروص لعف  ضقانت  کتدیقع  و  کتینالع ، فلاخی  کلذ  یف  کتریرـس  و  یغبنی ، ام  قوف  ینتمظع  یف و  امم  رثکاب  ینتحدـم  يا 
.دادسلا ننس  بناجم  باوصلل  فلاخم  کیلعف  الکف  تارامالاب  یل  رهظ  امل  یتوادع ، رمضت  یناصقن و  دقتعت  ثیح 

مثیم نبا 
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مهتم ترضح  نآ  هب  تبسن  يداقتعا  یب  هب  هک  یلاح  رد  درک ، یم  طارفا  راوگرزب  نآ  شیاتـس  رد  هک  یـسک  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما
ییوگ یم  هک  منآ  زا  رتـمک  نم  تراـبع : يرادـنپ .) یم  نطاـب  رد  هک  منآ  زا  رترب  ییوگ و  یم  هک  منآ  زا  رتـمک  نم  : ) دوـمرف دوـب ،
بلطم نآ  هب  خـساپ  يرادـنپ  یم  نطاب  رد  هک  منآ  زا  رترب  و  تراـبع : و  تسا ، راوگرزب  نآ  شیاتـس  رد  درم  نآ  يور  هداـیز  خـساپ 

.درک یم  مهتم  تلیضف  نتشادن  هب  ار  مالسلا ) هیلع   ) ماما هک  تسوا  نطاب 

دیدحلا یبا 

 . َکِسْفَن ِیف  اَم  َقْوَف  ُلوُقَت َو  اَم  َنوُد  اَنَأ  ًامِهَّتُم  َُهل  َناَک  ِْهیَلَع َو  ِءاَنَّثلا  ِیف  َطَْرفَأ  ٍلُجَِرل  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

.ههجو یف  ناسنإلا  حدم  هیهارک  یف  عنقم  لوق  انم  قبس  دق 

اهعمـس هلوح و  نم  رمع و  اهعمـسف  هعیبر  دیـس  دوراجلا  اذه  لجر  لاقف  يدـبعلا  دوراجلا  لبقأ  ذإ  هردـلا  هدـنع  اسلاج و  رمع  ناک  و 
لاق همف  اهتعمـس  ام  لاق و  اهتعمـس  دـقل  امأ  کل  یل و  ام  لاق  نینمؤملا  ریمأ  ای  کل  یل و  ام  لاقف  هردـلاب  هقفخ  هنم  اند  املف  دوراجلا 

.کنم ئطأطأ  نأ  بحأ  انأ  ءیش و  اهنم  کبلق  نطلاخیل 

رتف ملعلا  وأ  نیدلاب  هیلع  ینثأ  اذإ  یناثلا  هسفنب و  باجعإلا  امهدحأ  ناکلهم  نارمأ  ههجو  یف  حودمملل  ثدحی  هنإ  ءامکحلا  تلاق  و 
نم امأف  ارـصقم  هسفن  يأر  نم  رمـشتی  امنإ  هنإف  نیدـلا  ملعلا و  بلط  یف  هدـج  هریمـشت و  صقن  هسفن و  نع  یـضر  هداهتجا و  لـق  و 

یبنلا لاق  اذهل  سانلا و  دنع  هل  لصح  دق  ام  یلع  لکتی  هداهتجا و  لقیف  كردأ  لصو و  دـق  هنأ  نظی  هنإف  هیلع  ءانثلاب  نسلألا  تقلطأ 
.حلفأ امل  اهعمس  ول  کبحاص  قنع  تعطق  کحیو  هعمسی  داک  اناسنإ  حدم  نمل  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

دارأ امنإ  هنع و  فرحنی  هیف و  عقی  ناک  هنأ  فرع  دـق  هنأ  یلع  ههبنی  نأ  دارأ  امنإ  هنإف  کسفن  یف  ام  قوف  هل و  مالـسلا  هیلع  هلوق  امأف 
وأ هرجزی  هفوخیل و  وأ  کلذ  فرع  دق  هنأ  هفیرعتب  هملعیل  وأ  هب  همذی  ناک  امع  علقی  هنأ  هنظل  امإ  هحلـصملا  نم  هآر  امل  کلذ  هفیرعت 

کلذ ریغل 

یناشاک

وا و هب  ندرک  انث  رد  دومن  یم  طارفا  هک  يدرم  هب  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  دومرف  و  هیلع ) ءانثلا  یف  طرفا  لجرل  مالسلا : هیلع  لاق  (و 
ضغب و ببـس  هب  هدـنهن  تمهت  ار  ترـضح  نآ  رم  دوب  هکنآ  لاـح  و  اـمهتم ) هل  ناـک  و   ) ندوـمن شیاتـس  رد  دـینارذگ  یم  دـح  زا 

وت ینعی  يراد  یم  ناهنپ  سفن ، رد  هکنآ  يالاب  و  کسفن ) یف  ام  قوف  و   ) ییوگ یم  وت  هک  منآ  ریز  نم  لوقت ) ام  نود  انا   ) توادـع
رهاظ هک  نآ  لاح  و  نسح ، تسا و  راوازـس  هچنآ  قوف  ییامن  یم  میظعت  تسا و  نم  تاذ  رد  هچنآ  زا  تدایز  هب  ارم  ینک  یم  حدم 

.تسا اپرب  نم  توادع  هب  وت  لد  تسا و  ایوگ  نم  يانث  هب  وت  نابز  هچ  تسا  وت  نطاب  فلاخم  وت 

یلمآ

ینیوزق

وت هک  منآ  زا  رتـمک  نم  داـقتعا : صـالخا و  رد  مهتم  وا  هب  دوـب  ترـضح و  نآ  رب  ياـنث  رد  دـینارذگ  دـح  زا  هک  يدرم  اـب  تفگ  و 
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.ینک یم  رهاظ  انث  حدم و  نآ  فالخرب  يراد و  نم  هب  هک  داقتعا  نآ  ینعی  تسا  رمضم  وت  سفن  رد  هک  منآ  زا  رتالاب  ییوگیم و 

یجیهال

مالـسلا هیلع  تفگ  ینعی و  .کسفن » یف  ام  قوف  لوقت و  ام  نود  انا  : » امهتم هل  ناک  هیلع و  ءانثلا  یف  طرفا  لجرل  مالـسلا  هیلع  لاـق  و 
مرت تسپ  نم  هک : ترضح  نآ  رم  توادع  هب  مهتم  دوب  هکنآ  لاح  ترضح و  نآ  رب  شیاتس  رد  دوب  هتشذگ  دح  زا  هک  ار  يدرم  رم 

.نم توادع  زا  تسا  وت  لد  رد  هچنآ  نم  هب  تسین  قیال  ینعی  .تسا  وت  لد  رد  هچنآ  زا  مرتالاب  ییوگ و  یم  وت  هچنآ  زا 

ییوخ

نوکت نا  زوجی  و  هیردصم ، نوکت  نا  زوجی  ام  هظفل  و  انا ، هلوقل : ربخ  هلمجلا  و  لوقت ، ام  یلا  فاضم  رقتـسم  فرظ  نود ، بارعالا :
یف ام  هظفل  و  هلوقت ، يا  فوذـحم  طـبارلا  هیلعف و  هلمج  هنا  راـبتعاب  هربخ  لوقت  ادـتبم و  نوکتف  لوقت ، یـش ء  نود  يا  هرکن  هیمـسا 

همارکب و نورقم  مالـسلا ) هیلع   ) هنم عضاوت  اذـه  همالک  ینعملا : .اهل  ربخ  رقتـسم  فرظ  کسفن ، یف  و  هیمـسا ، کـسفن  یف  اـم  هلوق :
يو شیاتـس  رد  هک  يدرمب  همجرتلا : .قدـصلل  هعابتا  قحلا و  یلا  هتبانا  یلا  داـشرا  قاـفنلا و  نم  هسفن  یف  اـمع  راـبخالا  یه  و  هیول ،

.یناد هک  منآ  زا  رترب  و  یئوگ ، هک  منآ  زا  رتمک  نم  دومرف : دوب  مهتم  قافن  یهاوخدب و  هب  ترضح  نآ  دزن  درک و  هغلابم 

تفس شین  رهز  وا  هنیک  شلد ز  ردنا  و  تفگ *** شیب  ینابز و  دوتس و  یلع  يدرم 

يا هتفهن  ترات  لد  رد  هچنآ  زا  رتهب  يا *** هتفگ  هک  اهنآ  زا  نم  مرتمک  دومرف :

يرتشوش

 … ( هحفص یف  و  مالسلا ) هیلع  ) هملع یف  رشاعلا - لصفلا   ) یعمـصالا لاق  هصئاصخ :)  ) یف یـضرلا  و  هنایب )  ) یف ظحاجلا  لاق  لوقا :
و اذـه ، .کسفن  یف  ام  قوف  و  لوقت ، ام  نود  انا  همهتی : ناک  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع لاقف  طرفاف ، مالـسلا ) هیلع   ) یلع یلع  لجر  ینثا 

نب میعن  هیلا  ماقف  دسا  ینب  یف  هلوسر  هب  رمف  هنع ، هغلب  مالک  یف  یمیمتلا  دراطع  نب  رـشب  یلا  ثعب  مالـسلا ) هیلع   ) هنا یفاکلا )  ) يور
نا لذـل و  کعم  ماقملا  نا  هللا  اما و  میعن : هل  لاقف  برـضی ، نا  هب  رما  و  هب ، هوتاف  هیلا  مالـسلا ) هیلع   ) ثعبف هتلفاف ، يدـسالا  .هجاـجد 

ماقملا نا  کلوق  اما  هئیـسلا ) نسحا  یه  یتلاب  عفدا  : ) لوقی لج  زع و  هللا  نا  کنع ، انوفع  دـق  هل : مالـسلا ) هیلع   ) لاقف .رفکل  کقارف 
نا اورکذ  اذـه و  .هنع  یلخی  نا  رما  مث  هذـهب ، هذـهف  اهتبـستکا ، هنـسحف  رفکل  کقارف  نا  کلوق  اما  و  اهتبـستکا ، هئیـسف  لذـل  کـعم 

لعجاف هدایزلا  یف  اصقن  تیشخ  یتح  باطخلا  یف  ینتدز  دق  هباجاف : هباطخ  یف  دازف  هعقر  هیلا  بتک  زازبلا  هللا  هبه  نب  یسیعل  اقیدص 
دوراجلا لبقا  ذا  هردـلا ، هدـنع  اسلاج و  ناک  رمع  نا  اـنه : دـیدحلا  یبا  نبا  لـقن  هداـیزلا و  یف  اـصقن  تیـشخ  یلثم  باـطخ  یباـطخ 

یلام و رمعل : لاقف  هردـلاب ، هقفخ  هنم  اند  املف  دوراجلا ، اهعمـس  و  هلوح ، نم  رمع و  اهعمـسف  هعیبر ، دیـس  اذـه  لجر : لاقف  يدـبعلا ،
هیانجلا تلق : .کنم  یطاطا  نا  بحا  انا  یـش ء و  اهنم  کبلق  نطلاخیل  لاـق : همف ! اهتعمـس  اـم  و  لاـق : اهتعمـس ، دـقل  اـما  لاـق : .کـل 
حداملا نا  هحفـص ) …  یف  و  مالـسلا ) هیلع  ) هملع یف  رـشاعلا - لصفلا   ) عم حداملا ، بنوی  نا  رمع  یلع  ناکف  حودمملل ، حداملل ال 
برـضلا نا  عم  .هقیقح  مالک  ناک  همالک  و  هئاسلجل ، لب  دوراجلل ، کلذ  رکذـی  مل  وه  و  ههجو ، یف  الجر  حدـم  ناک  اذا  بنوی  امنا 

ءاج دـق  لجر  اذاف  هفوکلا ، هاضیم  یف  اضوتا  تنک  لاـق : نیزر  نع  یفاـکل )  ) يور هلثم ! یف  ـال  هیاـنج  ینج  نمل  نوکی  اـمنا  هردـلاب 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 1760 

http://www.ghaemiyeh.com


: لاق مث  اثالث  هردلاب  یسار  برـض  غرف  املف  اضوتف  ماقف  هیدی ، یلع  عقوف  هتمحزف  یعم  اضوتف  اند  مث  اهقوف  هترد  عضو  هیلعن و  عضوف 
یف لصالا  امنا  .یلا و  تفتلی  مل  یـضمف و  .هیلا  رذتعا  تبهذف  نینموملاریما ، اولاقف : اذه ؟ نم  تلقف : مرغتف ! رـسکتف  عفدـت  نا  كایا 

.کلذب دوراجلا  همزلاف  هرهص  نوعظم  نب  همادق  یلع  برشلا  دح  عییضت  رمع  دارا  امل  هنم ، هبلق  یف  نغض  دوراجلا  عم  رمع  لمع 

هینغم

متح اذه  و  هعبطب ، هاب  ای  ءانثلا و  هرکی  مامالا  ناک  خلا ..) لوقت  ام  نود  انا  : ) لاقف امهتم  هل  ناک  و  مامالا ، یلع  ءانثلا  یف  مهضعب  طرفا 
بحا ینا  مکرطاخب  لوجی  نا  تهرک  لاـق : ءارطـالا و  یلع  هباحـصا  ضعب  ماـمالا  بتاـع  ..هسفن و  یف  قلاـخلا  مظع  نمل  هرورـض  و 
ماظعا سامتلا  یب  اونظت  ـال  و  هعناـصملاب ، ینوطلاـخت  ـال  و  هرباـبجلا ، هب  ملکت  اـمب  ینوملکت  ـال  و  لـیمجب ، یلع  اونثت  ـالف  ..ءارطـالا 

، کیف سیل  امب  کـیرطی  نم  رذـحا  : ) لاـق ماـمالا  نا  هدـلاخلا ) همکحلا   ) باـتک یف  و  هبطخلا 214 . یف  ءاـج  اـم  رخآ  یلا  ..یـسفنل 
بیرق نم  کلذ  یلا  رـشی  مل  رداصملا  نم  يدـل  ام  نال  مامالل ، مهتملا  اذـه  لاق  اذام  يردا  .کیف و ال  سیل  امب  کتهبی  نا  کشویف 

.مامالا باوج  رعشی  امک  ضرم ، هبلق  یف  ناک  يرطملا  نکل  و  کلذ ، نود  وا  هیف  وه  امب  هارطا  امبر  .دیعب و  وا 

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

زا مرتمک  نم  تسا : هدومرف  هتخومآ و ) ار  ینتورف  شور   ) تشادن هدیقع  ترضح  نآ  هب  هک  یلاح  رد  هک  يدرم  هب  مالسلا  هیلع  ماما 
( نم بقانم  لئاضف و  هب  وت  نتـشادن  رواب  داقتعا و   ) يزیچ زا  مرتالاب  یئوگ و  یم  وت  هک  لوسر ) ادخ و  هب  قئال  يانث  حدـم و   ) هچنآ

.ینارذگیم هشیدنا  رد  هک 

ینامز

عوضوم نیا  رکذ  اب  رگید  يوس  زا  دـنک و  یم  یـسولپاچ  هک  دـنامهف  شیوخ  رگـشیاتس  هب  دوخ  بلطم  نایب  اـب  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما
هدـیدرگ و لماک  دـنک  یم  رکف  وا  دـنک  یم  شیاتـس  ناسنا  زا  یـسک  هک  یعقوم  اریز  .داد  تاـجن  يدنـسپدوخ  ضراوع  زا  ار  دوخ 
هب هکنیا  يارب  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  شیامرف  هب  هجوت  اب  .درادن  يونعم  یملع و  یقالخا ، لماکت  اصوصخم  لماکت  هب  يزاین  رگید 
رد ار  اهنآ  لقادح  ای  میئوگب و  نخـس  دوخ  بیاعم  زا  هلـصافالب  دیاب  مینامن  زاب  دـشر  زا  میوشن و  رورغم  ام  زا  ندرک  فیرعت  ماگنه 

.میروآ رظن 

يزاریش دمحم  دیس 

هنا نظی  مامالا  ناک  ناب   ) امهتم هل  مالـسلا  هیلع  ناک  و  مامالا ) حدـم  یف  غلاب  ناـب   ) هیلع ءاـنثلا  یف  طرفا  لـجرل  مالـسلا - هیلع  لاـق  و 
هل تبثا  هلعل  و  اهرکذت ، یتلا  حـئادملا  فاصوالا و  هذـه  نم  لوقا  يا  لوقت ) ام  نود  انا  (-: ) هناسل یلع  هلوقی  ام  هبلق  یف  سیل  قفانم 

.یناش نم  طحت  کسفن  ذا  کسفن ) یف  ام  قوف  و  ( ) هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلاب هصاخ  هفص  وا  هب ، هصاخلا  هللا  تافص  ضعب 
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يوسوم

در اذـلف  کلذ  ادـقتعم  نوکی  نا  نود  هیلع  ءانثلا  مامالا و  حدـم  یف  لجرلا  طرفا  حرـشلا : .حدـملا  ءانثلا : .دـحلا  زواـجت  طرفا : هغللا :
رهظت کنال  کسفن  یف  ام  قوف  و  هلوقب : هلوق  یف  قدـصلا  صالخالا و  مدـعب  همهتا  ینثی و  لوقی و  ام  نود  هناب  طارفالا  یلع  ماـمالا 

 … رمضت ام  ریغ 

یناقلاط

نآ شیاتـس  رد  هک  يدرم  هب  .کسفن  یف  ام  قوف  و  لوقت ، ام  نود  انا  امهتم : هل  ناک  هیلع و  ءانثلا  یف  طرفا  لجرل  مالّـسلا  هیلع  لاق  و 
« .يراد لد  رد  هک  منآ  زا  رترب  ییوگ و  یم  هک  منآ  زا  رتمک  نم  : » دومرف دوب ، مهتم  مالّسلا  هیلع  یلع  رظن  رد  درک و  طارفا  ترضح 

رانک شا  هنایزات  دوب و  هتسشن  رمع  .دش  هتفگ  نخس  یفاک  دح  هب  نیا  زا  شیب  وا  روضح  رد  یمدآ  شیاتس  ندوب  هدیهوکن  دروم  رد 
نخس نیا  دوراج  دوخ  دندوب و  وا  درگ  هک  یناسک  رمع و  .تسا  هعیبر  رورـس  دوراج  نیا  تفگ : يدرم  دمآ ، يدبع  دوراج  .دوب  وا 

وت نم و  نایم  يزیچ  هچ  نینمؤملا  ریما  يا  تفگ : دوراج  .دیشک  هنایزات  وا  يور  رب  رمع  دمآ ، کیدزن  دوراج  هک  نیمه  .دندینش  ار 
لد رد  نخس  نآ  زا  تفگ : ینایز ؟ هچ  مدینش  هچنآ  رد  تفگ : يدینشن ؟ ار  وا  نخس  رگم  يزیچ  هچ  تفگ : رمع  تسا ؟ هدمآ  دیدپ 

.میادزب وت  زا  ار  نآ  مراد  تسود  هک  دیآ  یم  دیدپ  يزیچ  وت 

یم هتفیـش  دوخ  هب  هکنآ  یکی  دیآ  یم  شیپ  كانرطخ  زیچ  ود  دنیاتـس ، یم  شروضح  رد  ار  وا  هک  یـسک  يارب  دنا  هتفگ  نامیکح 
زا دریذپ و  یم  یتساک  وا  شـشوک  دوش و  یم  تسـس  دوخ  راک  رد  دننک ، شیاتـس  ملع  ای  يرادـنید  هب  ار  وا  رگا  هکنآ  رگید  دوش ،
هک دنز  یم  رمک  هب  تمه  نماد  یـسک  الومعم  .دریذپ  یم  یتسـس  ملع  نید و  بلط  رد  وا  شـشوک  هجیتن  رد  دوش  یم  یـضار  دوخ 

تسا و هدیـسر  لامک  دح  هب  دنک  یم  نامگ  وا  دنزادرپ ، یم  وا  شیاتـس  هب  اهنابز  هک  یماگنه  یلو  دـنیبن ، لماک  يراک  رد  ار  دوخ 
یم مک  وا  ششوک  دنک و  یم  دامتعا  تسا ، هدمآ  دیدپ  مدرم  رظن  رد  وا  يارب  هک  یتیثیح  نامه  هب  تسا و  هدرک  كرد  ار  زیچ  همه 

.دوش

يا : » دومرف دینشن  ار  نآ  صخش  نآ  دوتـس و  ار  يرگید  هک  یـسک  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  تسا  ببـس  نیمه  هب 
« .دش یمن  راگتسر  زگره  دوب  هدینش  ار  شیاتس  نیا  رگا  يدز ، ار  دوخ  تسود  ندرگ  هک  وت  رب  ياو 

دزاس هاگآ  ار  وا  هک  تسا  هدوب  نیا  يارب  ارهاـظ  مرترب » يراد  لد  رد  هچنآ  زا  و   » تسا هدومرف  هک  مالّـسلا  هیلع  یلع  راـتفگ  نیا  اـما 
وا دوخ  نامگ  هب  ات  دنامهفب  وا  هب  ار  عوضوم  تسا  هتسناد  تحلـصم  دزاس و  فرـصنم  راک  نآ  زا  ار  وا  تسا و  هنوگچ  دناد  یم  هک 

.رگید یفده  هب  ای  دهد  زردنا  میب و  ار  وا  هنوگ  نادب  ای  دروآ  نوریب  لاح  نآ  زا  ار 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

: ًامِهَّتُم َُهل  َناَک  ،َو  ِْهیَلَع ِءاَنَّثلا  ِیف  َطَْرفَأ  ٍلُجَِرل 
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 . َکِسْفَن ِیف  اَم  َقْوَف  ،َو  ُلوُقَت اَم  َنوُد  اَنَأ 

، تخاس یم  مهتم  ار  يو  لد  رد  یلو  درک  وا  حدم  دایز  هک  یسک  هب  مالسلا  هیلع  ماما 

راتفگ دنـس  يراد . ( .»! لد  رد  هک  منآ  زا  رتالاب  و  يزاس ) یم  يراج  تنابز  رب  و   ) ییوگ یم  وت  هک  متـسه  نآ  زا  رتمک  نم  :» دومرف
عضوم ود  رد  ظحاج  ار  زیمآ  تمکح  نخس  نیا  یضر  دّیس  زا  لبق  هک  دنک  یم  حیرصت  رداصم  باتک  رد  بیطخ  موحرم  هنامیکح :

زین یـضر  موحرم  زا  دـعب  فارـشالا و  باسنا  رد  يرذـالب  راـبخالا و  نویع  رد  هبیتق  نبا  نینچمه  هدروآ و  نییبتلاو  ناـیبلا  باـتک  زا 
باتک رد  یضترم  دیس  لاثمالا و  عمجم  رد  ینادیم  تارضاحم و  رد  بغار  : هلمج زا  دنا  هدروآ  دوخ  ياه  باتک  رد  ار  نآ  یتعامج 

(. ( ،ج 4،ص 80 هغالبلا جهن  رداصم  ) .دنا هدرک  رکذ  ررع  ررغ و  رد  طاوطو  نیدلا  دیشر  یلاما و 

ّولغ یگناگود و 

انث حدم و  رد  طارفا  نیقی  هب  یلو  ؛ دوش یم  اهنآ  قیوشت  ثعاب  دنا  هداد  ماجنا  هک  یبوخ  ياهراک  ببـس  هب  دارفا  يانث  حدم و  هچرگ 
يارب شـالت  شـشوک و  زا  ار  وا  ددرگ و  یم  لـباقم  فرط  لاـفغا  ببـس  دوش  یم  بوسحم  يا  هریبک  هاـنگ  غورد و  هکنیا  رب  نوزفا 

.ددرگ یم  راکشآ  وا  رد  ینیبرتربدوخ  رورغ و  راثآ  دراد و  یم  زاب  رتالاب  تاماقم  هب  ندیسر 

نآ زا  رتـمک  نم  :» دومرف تسناد  یم  مهتم  ار  وا  لد  رد  یلو  درک  یم  هغلاـبم  وا  شیاتـس  رد  هک  یـسک  ربارب  رد  ماـما  ، لـیلد نیمه  هب 
اَم َنوُد  اَنَأ  : ًامِهَّتُم َُهل  َناَک  ،َو  ِْهیَلَع ِءاَنَّثلا  ِیف  َطَْرفَأ  ٍلُجَِرل  : مالـسلا هیلع  لاق  ( ؛» يراد لد  رد  هک  منآ  زا  رتالاب  ییوگ و  یم  وت  هک  متـسه 

( . َکِسْفَن ِیف  اَم  َقْوَف  ،َو  ُلوُقَت

زین لامتحا  نیا  یلو  ؛ دریگب ار  وا  ولغ  يولج  دهاوخ  یم  نخس  نیا  اب  ماما  دشاب و  هدرک  ولغ  ماما  دروم  رد  صخـش  نآ  تسا  نکمم 
ره رد.دیوگ  یم  ار  ینخس  نینچ  هناعضاوتم  ماما  یلو  هدرمشرب  ار  ماما  یعقاو  تافـص  زا  یـشخب  اهنت  وا  اسب  هچ  هک  تسا  هدش  هداد 

نطاب و هک  مالسلا  هیلع  ماما  يوس  زا  تسا  یتمارک  عقاو  رد  « يراد لد  رد  هک  منآ  زا  رترب  » دیامرف یم  هک  نخس  نیا  لیذ  هلمج  لاح 
مالسلا هیلع  ماما  یعقاو  تافص  یتح  شلد  رد  دنک و  یم  دیجمت  فیرعت و  هناقفانم  وا  دناد  یم  دناوخ و  یم  ار  دوخ  بطاخم  نورد 

.درادن لوبق  زین  ار 

زا یثیدـح  رد  هلمج  زا.تسا  هدـمآ  شیاتـس  حدـم و  رد  نارگ  هغلابم  ناحادـم و  دروم  رد  يدایز  تمذـم  زین  یمالـسا  تاـیاور  رد 
: دومرف هک  میناوخ  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ 

نیا زا  هیانک  « دیـشاپب ناشتروص  رد  كاخ  دیدرک  تاقالم  ار  ناحادم  هک  یماگنه  َبارُّتلا ؛ ُمِهِهوُجُو  یف  اُوثْحاَف  َنیحاّدَْملا  ُُمتیَقل  اذإ  »
،ج 9،ص همکحلا نازیم  لقن  قباطم  دواد  نبا  ننـس  «. ) . دیهدن اهنآ  هب  نخـس  همادا  هزاجا  دـییوج و  يرازیب  تئارب و  اهنآ  راک  زا  هک 

 ( .تسا هدمآ  ،ج 4،ص 11  هیقفلا هرضحی  نم ال  هلمج  زا  تیب  لها  ناوریپ  فورعم  عبانم  رد  انعم  نیمه  هیبش  .3785

درک هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  رضحم  رد  يرگید  صخش  هرابرد  يزیمآ  هغلابم  شیاتـس  يدرم  هک  میناوخ  یم  يرگید  ثیدح  رد 
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
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وت زیمآ  هغلابم  حدم  رگا  دوش و  یم  وا  تکاله  ببس  هک  ناسرن  وا  شوگ  هب  یتفگ  ار  هچنآ  ْحَْلُفی ؛ َْمل  َکَعِمَس  َْول  ُهُِکلُْهتَف  ُهْعِمُْست  «ال 
. ( ،ج 3،ص 652،ح 8339 لامعلازنک «. ) . دش دهاوخن  راگتسر  زگره  دونشب  ار 

:» دومرف مالسلا  هیلع  ماما  هک  هاگنآ  تسا  هدمآ  يرت  عماج  تروص  هب  بلطم  نیمه  زین  رتشا  کلام  نامرف  رد 

يروط ار  اهنآ  سپس  ِهَّزِْعلا ؛ َنِم  ِینُْدت  َوْهَّزلا َو  ُثِدُْحت  ِءاَرْطِْإلا  َهَْرثَک  َّنِإَف  ُْهلَعْفَت  َْمل  ٍلِطاَِبب  َكوُحَْجبَی  َال  َكوُرُْطی َو  اَّلَأ  یَلَع  ْمُهْضُر  َُّمث  )
يا هدادن  ماجنا  هک  یتسردان  لامعا  هب  تبسن  ار  وت  زین.دنزیهرپب ) یسولپاچ  قلمت و  زا  و   ) دننکن اج  یب  شیاتـس  وت  زا  هک  نک  تیبرت 

«. دزاس یم  کیدزن  رورغ  ربک و  هب  ار  ناسنا  دروآ و  یم  راب  هب  يدنسپدوخ  بجُع و  ناوارف  شیاتس  حدم و  اریز  ، دنیامنن دیجمت 

ماـما هک  تفگ  هچ  اـنث  رد  طارفا  ماـقم  رد  صخـش  نآ  هک  هراـب  نیا  رد  ینخـس  میا  هدـید  اـم  هک  یبتک  زا  کـی  چـیه  رد  هنافـسأتم 
.ماما عضاوت  ای  تسا  هدوب  حدم  رد  طارفا  هک  مینک  تواضق  میتسناوت  یم  دش  یم  لقن  مالک  نآ  نیع  رگا  تسا و  هدماین  تفشآرب 

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said the following about a man who praised him much,
although he did not admire him: “I am below what you express and above what you

.” feel in your heart

ناکین نادنزرف  لسن و  ياقب  رد  : 84 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ًاَدلَو ُرَثکَأ  ًادَدَع َو  یَقبَأ  ِفیّسلا  ُهّیَِقب  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

 . تسا رتشیب  ناشنادنزرف  و  رت ، ماود  اب  ناش  هرامش  گنج ، ریشمش و  ناگدنام  یقاب  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 

يدیهش

! .دیاز رتشیب  دیاپ و  رترید  دهرب  راتشک  زا  هچنآ 

یلیبدرا
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دنزرف تهج  زا  رتشیب  ددع و  يور  زا  تسا  رت  هدنام  یقاب  ریشمش  برض  زا  هدنام  یقاب  هچنآ  دومرف  و 

یتیآ

.دنوش يرتشیب  نادنزرف  بحاص  دننامب و  نارگید  زا  شیب  دنهر ، یم  ریشمش  زا  هک  نانآ  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . تسا رتشیب  ناشلسانت  دلاوت و  ،و  رترادیاپ ناشددع  گنج  زا  ناگدنام  اج  هب  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

لوط دادزا  امبر  یتح  هئالما ، یف  دـمی  هل و  یلمی  هناف  مهنم ، دـحاو  یقبی  مث  هتیرذ ، تلتق  اـمولظم و  لـتق  نم  نا  یلاـعت  هللا  هنـس  نم 
، هکرابم هبیط  هیرذ  هبلص  نم  قلخ  هناف  مالسلاامهیلع ، نیـسحلا  نب  یلع  نیدباعلا  نیزب  کلذ  لعف  امک  هنامز ، لها  هنرق و  یلع  هئالما 

هاقبا نم  فیـسلا  هیقب  و  دحاولا ، اذه  لسنب  لسنلا  یف  اوفو  امل  هلها  نم  نولوتقملا  یقب  ول  یتح  سانلا  نم  ریثک  لسن  نع  هلـسن  بونی 
.هاطخت هریغ و  لتق  ناب 

مثیم نبا 

رد دیامرف .) یم  اطع  رتشیب  نادنزرف  رت و  ینالوط  رمع  دنوادخ  دنا ، هدیسرن  تداهـش  هب  مالـسا  نانمـشد  اب  داهج  رد  هک  یناسک  هب  )
هب ناگدنامزاب ، اب  اه  هتـشک  ییزگیاج  نآ و  يرادـیاپ  ظفح و  رـشب و  عون  ندـنام  یقاب  رب  راگدرورپ  ترابع  زج  يزیچ  نخـس ، نیا 

.تسا قیاقح  هب  رتاناد  دنوادخ  .دسر و  یمن  نم  رظن 

دیدحلا یبا 

[ یَْمنَأ  ] ِْفیَّسلا ُهَّیَِقب  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

 . ًاَدلَو ُرَثْکَأ  ًادَدَع َو  یَْقبَأ 

.هلعلا رکذ  مکحلا  رکذ  امل  هتیل  نامثع  وبأ  انخیش  لاق 

.مهیف لتقلا  عرسأ  نمم  مهلاثمأ  بلهملا و  ینب  ریبزلا و  دالوأ  هدالوأ و  یف  هلوق  قادصم  اندجو  دق  لاق  مث 

اهلتقب مه  املف  انعرزیل  لتقلا  نإ  الک  تلاقف  ادـع  مکنینفأل  ادـصح و  مکندـصحأل  هللا  امأ و  اهل  لاقف  جراوخلا  نم  هأرماب  دایز  یتأ  و 
 ) کته یتلا  نکل  هئایلوأ و  رتس  کتهی  هللا ال  نإ  تلاقف  .هنعل ) هحبق و  يأ  ، هّللا هاحل  هللا (  اـهاحل  اـهرتس  اوکتها  لاـقف  اـهبوثب  ترتست 
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تلتقف هللا  اهدعبأ  اهلتق  اولجع  لاقف  هیمس  اهنبا  دی  یلع  اهرتس  تکته ) .» :» ا

یناشاک

( ادلو رثکا  و   ) ددع رظن  زا  تسا  رت  هدنام  یقاب  ریشمش  برض  زا  تسا  هدنام  یقاب  هچنآ  اددع ) یقبا  فیسلا  هیقب  مالسلا : هیلع  لاق  (و 
هب لوتقم  سفن  ندنام  سپ  زاب  یناسنا و  عون  ياقب  هب  هدش  فورـصم  یهاشداپ  تیاهن  یب  فطل  یهلا و  تیانع  هچ  دـلو ، ثیح  زا  و 

دنا هتفای  تداهش  هجرد  اهنآ  ناردپ  دندش و  رشتنم  رب  رحب و  رد  هک  دنا  هرهاط  تیرذ  لسن  لوق  نیا  رایعم  یهانتمان و  لضف 

یلمآ

ینیوزق

یف .دـلو و  لـسانت و  يور  زا  دـشابیم  رتـشیب  و  ددـع ، يور  زا  دـشاب  یم  رت  یقاـب  لـتق  زا  موق  هدـنامزاب  ینعی  .ریـشمش  هیقب  دومرف  و 
یم ریشمش  زا  ناشیا  لاثما  ای  ناهاشداپ  ار  یقیرف  دیامنیم  هدهاشم  نیعلا  يار  هب  ملع  نیا  دنیب  یم  نایملاع  لاوحا  رد  هک  ره  هقیقحلا 

لام و و  دـندرگ ، یم  رایـسب  یتقو  كدـنا  هب  دـنام  یم  هک  ناـشیا  زا  كدـنا  تسا  یهلا  تمحرم  تریغ و  هک  اـجنآ  زا  و  دـننارذگ ،
.تمکح نیا  قیدصت  يارب  تسا  یفاک  ترضح  نآ  هرهاط  تیرذ  لاوحا  و  دنبای ، یم  تمعن 

یجیهال

هار رد  ندز  ریشمش  زا  هک  یعفانم  راثآ و  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .ادلو » رثکا  اددع و  یقبا  فیـسلا  هیقب  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
.دالوا يرایسب  لاوما و  ددع  ياقب  زا  دشاب  رتشیب  نآ  تعفنم  جیاتن  دشاب و  رتزارد  نآ  ددع  ءاقب  دنام ، یم  یقاب  ادخ 

ییوخ

الا کلذ  يرا  ال  هللا : همحر  مثیم  نبا  لاق  هتلع و  رکذ  مکحلا  رکذ  امل  هتیل  نامثعوبا : انخیـش  لاـق  هحرـش : یف  یلزتعملا  لاـق  ینعملا :
هیلا تفتلی  مل  نکل  اهعم و  اهناهرب  یتلا  ایاضقلا  نم  هسفن و  للعی  مکح  اذـه  لوقا : .خـلا  هتماقا - هظفح و  عونلا و  ءاقبب  هیهلالا  هیانعلل 

حرـش یف  مالکلا  نکل  و  هتیانع ، نم  یـش ء  لک  ناب  دقتعن  نحن  هللا و  هیانع  نم  هنوکب  یفتکا  مثیم و  نبا  هحـضوی  مل  و  خیـشلا ، اذه 
ءوشنلا و هفـسلف  لوصا  نم  عـبارلا  لـصالا  نسحـالا  باـختنا  لـصا  یلا  همکحلا  هذـه  یف  مالـسلا ) هیلع   ) هرظن ناـک  .هیاـنعلا و  هذـه 

هلـصاح .لئاوالا و  هیلا  دتهی  مل  یملع  لصا  هناک  هفـشکب  اورختفا  نورق و  ذنم  اپورا  یف  نورـصاعملا  ءاملعلا  هیف  ثحب  يذلا  ءاقترالا 
و نسحالا ، ءاقب  لذرالا و  ءانف  یلا  يدوی  عزانتلا  اذـه  و  اهرکذ ، ماقملا  یـضتقی  للعل ال  رمتـسم  عزانت  یف  اهعمجاب  هداملا  دـیلاوم  نا 

یقبا اهنوک  ینعم  و  مالسلا ) هیلع   ) همالک یف  تعقو  یتلا  فیـسلا  هیقب  وه  یقابلا  نسحالا  و  تانئاکلا ، یف  مئادلا  روطتلا  رـس  وه  اذه 
عـسی لیوط ال  ثحب  انه  و  عزانتلا ، یف  ینف  امم  رثکا  هنم  دلوتی  و  يوقا ، دشا و  عزانتلا  هکرعم  نم  جراخلا  اذه  هنا  ادلو ، رثکا  اددع و 

.تسا رترمث  رپ  رت و  هدیدبآ  دنام ، اجب  ریشمش  مد  زا  هچنآ  همجرتلا : .هراشالا  هیفکی  لقاعلا  و  هیف ، ضوخلا  ماقملا 

تسا رتروآرمث  تسا  رادیاپ  تسا *** هدنام  اج  رب  راکیپ  زا  هکنآ 

يرتشوش
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هیلع  ) عقوف هعیبر ، یف  رثـکا  فیـسلا  نا  دـقعلا ، یف  اـمک  مالـسلا ) هیلع   ) هیلا بتک  رذـنملا  نب  نیـصحلا  نا  ناونعلا  یف  لـصالا  لوقا :
و ادلو ، مرکا  اددع و  یمنا  فیسلا  هیقب  ههجو : هللا  مرک  یلع  لاق  ظحاجلا :) نایب   ) یف .اددع و  یمنا  فیسلا  هیقب  هباوج : یف  مالـسلا )

انخیـش لاق  دیدحلا : یبا  نبا  لاق  .لجنلا و  مرک  ءرذلا و  هرثک  و  فیـسلا ، کهن  نم  هدلو  هیلا  راص  يذـلا  نایعلاب  کلذ  سانلا  دـجو 
قادصم اندجو  دق  لاق : مث  هلعلا ، رکذ  مکحلا  رکذ  امل  دـیحوتلا ) یف  لوالا - لصفلا  ( ) مالـسلا هیلع   ) هتیل ظحاجلا :) ینعی   ) نامثعوبا

تناک ثیح  رـضمف  ملظ ، هیلع  عقو  نم  ناربجب  هیهلالا  هیانعلاف  هلعلا  اما  تلق : .مهلاـثما  بلهملا و  ینب  و  ریبزلا ، دـالوا  و  هدـالوا ، هلوق 
مهعم هعمج  اما  و  هدلو ، یلع  راصتقالا  ظحاجلا  باتک  یف  تدجو  يذلا  مث  مهئانفا ، نم  اورثکاف  هعیبر  ءادعا  اوناک  و  هنطلـسلا ، مهیف 

عم لتقف  طقف ، کلملادبع  ضوهن  مایا  هدلو  نم  عمج  لتق  امنا  ریبزلا  نا  ثیح  هلحم ، ریغ  یفف  لقن - امک  بلهملا - دلو  ریبزلا و  دـلو 
بلهملا نا  امک  یسیع ، هنبا  هیخا  بعـصم  عم  لتق  و  هورع ، نب  ورمع  هیخا  نبا  و  رذنملا ، هوخا  و  هورع ، ریبزلا و  هانبا  ریبزلا  نب  هللادبع 

نامز لک  یف  مهیف  لتقلا  ناکف  مالـسلا ) هیلع   ) هدلو اما  .کلملادبع و  نب  دیزی  یلع  بلهملا  نب  دیزی  جرخ  مایا  هدـلو  نم  عمج  لتق 
لتق اودارا  مهعیـضر و  اولتق  یتـح  مهلاـصیتسا  اـهیف  اودارا  یتـلا  فطلا  هعقو  يوس  ساـبعلا ، ینب  هنطلـس  هیما و  ینب  هنطلـس  هدـم  یف 

کلذ عم  و  يومالا ، یناهبـصالا  جرفلا  یبال  نییبلاطلا ) لـتاقم   ) اـهنم و  صوصخلاـب ، هریثک  بتک  مهلتاـقم  یف  فنـص  یتح  مهلیلع ،
ناک دق  و  مهتنطلـس ، مایا  اورثک  اوناک  دـق  و  مشاه ، ینب  عم  نییـسابعلا ، عم  یتح  شیرق  فئاوط  عیمج  نم  رثکا  مالـسلا ) هیلع   ) هدـلو

، اریبک اریغـص و  افلا  نیثالث  هثالث و  اوناکف  هدـهع ، یلو  مالـسلا ) هیلع   ) اضرلا یـسوم  نب  یلع  لعج  دارا  امل  مهئاصحاب  رما  نوماـملا 
نب یلع  نم  رمالاب  قحا  لضفا و ال  ادحا  هتقو  یف  دـجی  ملف  مالـسلا ) هیلع   ) یلع دـلو  سابعلا و  دـلو  یف  رظن  هنا  سانلل  نوماملا  لاقف 

نورق و ذنم  شیرق - عیمج  نم  فورعملا  لب  يدوعسملا ، يربطلا و  دیحوتلا ) یف  لوالا - لصفلا   ) کلذ لقن  مالـسلا .) هیلع   ) یـسوم
دمحم نب  دمحم  لاق  مالـسلا .) هیلع   ) هیف هصاخلا  هللا  تایآ  نم  کلذ  و  مالـسلا ،) هیلع   ) هدلو نم  نوحـشم  عقـص  لک  نرق - لک  یف 

یف مالسلا ) هیلع   ) ینم ام  لثمب  هتیرذ  هدلو و  یف  دحا  نمی  مل  هنا  مالـسلا ) هیلع   ) هیف یلاعت  هللا  تایآ  نم  و  هداشرا :)  ) یف نامعنلا  نب 
لمش يذلا  فوخلاک  رجاف  رب و ال  و ال  نامز ، کلم  و ال  ماما ، و ال  یبن ، دلو  نم  هعامج  لمـش  فوخ  فرعی  مل  هنا  کلذ  و  هتیرذ ،
ریما هیرذ  قحل  ام  باهرالا  هفاخالا و  ناطوالا و  رایدـلا و  نع  درطلا  لتقلا و  نم  ادـحا  قحل  ـال  و  مالـسلا ،) هیلع   ) نینموملاریما هیرذ 

کتفلاب و اولتقف  کلذ ، نم  مهیلع  يرج  ام  لاـکنلا  بورـض  نم  ساـنلا  نم  هفئاـط  یلع  رجی  مل  و  هدـلو ، و  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملا
و كـالهلا ، یلع  مهـسفنا  تبهذ  یتـح  شطعلا  عوجلاـب و  اوبذـع  و  ناـینبلا ، ءاـیحا  مه  مهنم و  ریثـک  یلع  ینب  و  لاـیتحالا ، هـلیغلا و 

یلا فوخلا  مهب  غلب  و  سانلا ، رثکا  نع  مهبـسن  نامتک  و  ناطوالا ، لهالا و  رایدلا و  هقرافم  و  دالبلا ، یف  قزمتلا  یلا  کلذ  مهجوحا 
و هرامعلا ، نع  هیئانلا  عضاوملا  و  برغلا ، قرشلا و  یـصقا  یلا  مهناطوا  نم  مهبره  غلب  و  ءادعالا ، نع  الـضف  مهئابحا  نع  ءافختـسالا 

اهلک هذه  و  نامزلا ، هربابج  نم  مهیرارذ  مهسفنا و  یلع  هفاخم  مهب  طالتخالا  و  مهبیرقت ، نع  اوبغر  و  سانلا ، رثکا  مهتفرعم  یف  دهز 
، ءایلوالا نیحلاصلا و  ءایبنالا و  نم  هیرذ  رثکا  هانفصو  ام  عم  مه  و  مهددع ، هلق  مهلوصا و  ثاثتجا  مهماظن و  عاطقنا  یـضتقت  بابـسا 

یف لوالا - لصفلا   ) .دابعلا رثکا  يرارذ  یلع  هرثکلا  یف  اوبلغ  و  دالبلا ، مهترثکب  اوقبط  دـق  سانلا ، نم  دـحا  لک  يرارذ  نم  رثکا  لب 
قرخ کلذ  یف  و  ءابرقالا ، نم  هنید  مهباسنا  يوذ  یف  اهرـصح  و  ءادـعبلا ، نود  مهـسفنا  یف  مهحکانم  صاصتخا  عم  اذـه  دـیحوتلا )
هرثک و  تلق : .هیف  ههبش  ام ال  اذه  و  هانیب ، هانفصو و  امک  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما یف  هرهابلا  هیالا  لیلد  وه  و  هانیب ، ام  یلع  هداعلا 

هللا یلص   ) هیبن یلاعت  هللا  دعو  قیدصتل  هدهاش  ناکم  نامز و  لک  یف  مهدرط  مهسبح و  مهلتق و  عم  مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما دالوا 
قیدصتل و لیلد  مالسلا  مهیلع  هتیب  لها  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلل نیئناشلا  شیرق  ریهامج  ضارقنا  نا  امک  رثوکلا ، هلآ ) هیلع و 

هلوق یف  مهرباد  عطقب  امومع  نیملاظلا  یلاعت  هدیع  یلا و  افاضم  صوصخلاب ، رتبا  هنوکل  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هئناش یلاعت  هللا  دـیع 
اددع رثکا  فیسلا  هیقب  نوک  یف  مالسلا ) هیلع   ) هلوقل دهـشی  امم  و  نیملاعلا .) بر  دمحلا هللا  اوملظ و  نیذلا  موقلا  رباد  عطقف  : ) یلاعت
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ریغ ندـلی  مل  اولاق - امک  ابروا - یف  ءاسنلا  تناک  نیتیملاعلا  نیبرحلا  دـعبف  نیملاظلا ، ریغ  یف  یناـسنالا  عونلا  ءاـقبب  یلاـعت  هنم  هیاـنع 
.نهنم نیریثک  لاجر  ءانفل  نینبلا 

هینغم

هیقب : ) هدبع دمحم  خیـشلا  لوق  لیلعتلا  یف  تارق  ام  حجرا  و  کلذل ) هلعلا  رکذ  مامالا  تیل  : ) لاق هنا  هخیـش  نع  دیدحلا  یبا  نبا  لقن 
ءافرـش یقابلا  نوکیف  لذلا ، یلع  توملا  اولـضف  و  مهنع ، میـضلا  عفد  مهفرـش و  ظفح  یف  اولتق  نیذلا  دعب  نوقبی  نیذـلا  مه  فیـسلا 
مامالا لوق  عم  امامت  ریـسفتلا  اذه  قفتی  و  ءانفلا .) وحملا و  یلا  مهریـصم  ناف  ءالذالا ، فالخب  رثکا  مهدلو  و  یقبا ، مهددع  و  ءابجن ،

و هداعس ، الا  توملا  يرا  ال  ءادهـشلادیس : هدلو  لوق  و  نیرهاق ) مکتوم  یف  هایحلا  و  نیروهقم ، مکتایح  یف  توملا  : ) هبطخلا 51 یف 
.امرب الا  نیملاظلا  عم  هایحلا 

هدبع

لذلا یلع  توملا  اولضف  مهنع و  میضلا  عفد  مهفرش و  ظفح  یف  اولتق  نیدلا  دعب  نوقبی  نیذلا  مه  فیسلا  هیقب  ادلو : رثکا  اددع و  … 
ءانفلا وحملا و  یلا  مهریصم  ناف  ءالذالا  فالخب  رثکا  نوکی  مهدلو  یقبا و  مهددعف  ءادجن  ءافرش  نوقابلا  نوکیف 

يرفعج

مالسالا ضیف 

رامش زا  دنا ) هدش  هتشک  تفارش  رازراک  رد  هک   ) ریـشمش زا  هدنام  تسا : هدومرف  ناکین ) نادنزرف  لسن و  ياقب  رد   ) مالـسا هیلع  ماما 
دنرادیاپ یقاب و  رایسب و  هک  راوگرزب  نآ  ناوریپ  مالسلا و  هیلع  ءادهشلادیس  ترضح  نادنزرف  دننام   ) تسا رتشیب  دنزرف  زا  رت و  یقاب 

(. دنامن یقاب  نانآ  زا  يا  هناشن  رثا و  یهوبنا  اب  هک  شا  هیامورف  نانمشد  فالخ و  هب 

ینامز

هیما و ینب  تسد  هب  هک  دـیعبت  نادـنز ، لتق ، راتـشک ، همه  نآ  دراد : الاب  بلطم  يارب  يا  هدـنز  ياه  هنومن  نییبلاطلا ) لتاقم   ) باـتک
همه نآ  زا  یماـن  نوـنکا  دـندیدرگ و  نیلتاـق  زا  رتـنوزف  ددـع  دـنزرف و  رظن  زا  نیلوـتقم  ناگدـنامزاب  اـما  تـفرگ  ماـجنا  ساـبع  ینب 

تـسا نیا  رطاخب  نیا  دوش و  یم  هدرب  مارتحا  اب  ناشنامدود  و  مالـسلا ) هیلع   ) ناماما مان  اج  همه  یلو  دروخ  یمن  مشچ  هب  نارگمتس 
ادخب تفگ : دایز  .دندروآ  دایز  شیپ  ار  جراوخ  زا  ینز  .تسا  هتفرگ  رظن  رد  یـصوصخم  يورین  لوتقم  ناگدنامزاب  يارب  ادـخ  هک 
.دـنک یم  ریثکت  ار  ام  نتـشک ، ینک ! یم  هابتـشا  تفگ : نز  .منادرگ  یم  دوبان  ار  ناـترفن  نیرخآ  اـت  منک و  یم  ورد  ارامـش  دـنگوس 

دنک تنعل  ار  وا  ادخ  تفگ : دایز  .دیناشوپ  ار  نتـشیوخ  تخادـنا و  دوخ  يور  ار  شـسابل  تفرگ  ار  وا  لتق  میمـصت  دایز  هک  هاگنآ 
هدیرد دایز )  ) شدنزرف تسدب  شا  هدرپ  هک  سک  نآ  دـنک  یم  ظفح  ار  شناتـسود  مارتحا  ادـخ  تفگ : نز  دـینک ! هراپ  ار  شرداچ 

دوخ تمحر  زا  ار  وا  ادـخ  دـیناسرب  لتق  هب  ار  وا  رتدوز  هچ  ره  تفگ : دایز  دوب !) هراک  دـب  ینز  نوچ   ) دوب دایز ) رداـم   ) هیمـس دـش 
.دندیناسر لتق  هب  ار  نز  .دراد  رودب 
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يزاریش دمحم  دیس 

رثکا و   ) ائاقب نسحا  يا  اددع ) یقبا   ) مهراصنا مهئابرقا و  لتق  اوقب و  نیذلا  لاتقلا  دعب  نوقابلا  يا  فیسلا ) هیقب  : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
و مهددعل ، هتیمها  نوکت  ال  مهیف ، عمطی  نم  اوبراحی  مل  لذـلاب و  اوضر  اذا  هعامجلا  نال  کلذ  و  رثکا ، مه  دالوا  نوکی  يا و  ادـلو )

.ءامرکلل دادعتلا  دنع  یکا ء ، یقبا و  مهف  سارلا ، یعوفرم  ءافرش  یقابلا  ناک  مهضعب ، یقب  اوبراح و  اذا  اما  مهدلول ، ناونع  ال 

يوسوم

رـصتنا فویـسلا و  نم  یجن  نم  نا  ینعملا  و  هلعلا …  رکذ  مکحلا  رکذ  امل  هتیل  نامثعوبا : انخیـش  لاق  دیدحلا : یبا  نبا  لاق  حرـشلا :
نوکی رـصتنملا  ناف  دلولا  ددعلا و  ریثک  ناک  نا  داهطـضالا و  رهقلا و  لذـلا و  شاع  نمم  ادـلو  رثکا  اددـع و  یقبا  ناک  هکرعملا  یف 

 … مهلتق هموصخ و  ءانفا  یلع  ردقا  يوقا و 

یناقلاط

« .تسا رت  نوزف  دنزرف  رظن  زا  رت و  هدننک  ومن  رامش  ظاحل  زا  ریشمش  هدنام  زاب  »

یم مه  ار  نآ  تلع  تسا  هدرک  نایب  هک  ار  مکح  نیا  شاـک  يا  تسا  هتفگ  تسخن  هملک  نیا  هراـب  رد  ظـحاج  ناـمثع  وبا  اـم  خـیش 
لاثما بلهم و  نادناخ  ریبز و  مالّسلا و  هیلع  یلع  دوخ  باقعا  نادنزرف و  رامش  رد  ار  راتفگ  نیا  قادصم  تسا : هتفگ  سپـس  .دومرف 

.منیب یم  دنا ، هدش  عقاو  راتشک  هلمح و  دروم  تخس  هک  ناشیا 

رامش یب  ار  امش  یندرک و  ورد  منک  یم  ورد  ار  امـش  دنگوس  ادخ  هب  انامه  تفگ : وا  هب  دایز  دندروآ ، دایز  شیپ  ار  جراوخ  زا  ینز 
دوخ شیوخ  هماج  اب  نز  نآ  دشکب  ار  وا  تساوخ  نوچ  .تسام و  ندییور  نتشاک و  هیام  راتشک  هک  زگره ، تفگ : .مزاس  یم  دوبان 
یمن ار  دوخ  يایلوا  شـشوپ  هدرپ و  دـنوادخ  تفگ : .دانک  تنعل  شیادـخ  هک  دـیردب  ار  شا  هدرپ  تفگ : داـیز  .تشاد  هدیـشوپ  ار 

زا يادخ  دینک ، باتـش  وا  نتـشک  رد  تفگ : دایز  تسا ، هیمـس  تسا ، هدش  هدـیرد  شرـسپ  تسد  هب  شا  هدرپ  هک  سک  نآ  و  درد ،
.دش هتشک  نز  نآ  دراد و  شرود  دوخ  تمحر 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

 . ًاَدلَو ُرَثْکَأ  ،َو  ًادَدَع یَْقبَأ  ِْفیَّسلا  ُهَّیَِقب 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

دّیـس زا  شیپ  هک  یناسک  هلمج  زا  هنامیکح : راتفگ  دنـس  .دنرتشیب . (  ناشنادـنزرف  رت و  نوزف  ناشیاقب  ماود و  ، ریـشمش ناگدـنام  زاب 
رکذ ٍءام  ْنَع  اْقبأ  ياج  هب  یلو  ؛ تسا افلخلا  تاعیقوت  باب  رد  دیرفلا  دقع  رد  هبر  دـبع  نبا  دـنا  هدرک  لقن  ار  راب  رپ  مالک  نیا  یـضر 

هک دـنا  هدرک  دـییأت  ًابلاغ  اهنآ  رابخالا و  نویع  رد  هبیتق  نبا  زین  هدروآ و  نییبتلا  ناـیبلا و  باـتک  رد  ار  نآ  زین  ظـحاج  تسا و  هدرک 
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ددع دنتفای و  ینوزف  تعرـس  هب  ناگدنام  یقاب  دنا  هتـشک  ار  اهنآ  زا  يدایز  هدع  نانمـشد  هک  نیملـسم  زا  یفئاوط  هداد  ناشن  خـیرات 
هدرک دشر  ومن و  نانچ  اهنآ  نادنزرف  زا  يریثک  ددع  تداهش  اب  هک  تسا  بلاط  یبا  لآ  نآ  ّمتا  هنومن  هک  دنداد  لیکـشت  ار  يریثک 

(. ( ،ج 4،ص 81 هغالبلا جهن  رداصم  زا  سابتقا  اب  ) .دنا هتفرگ  ار  ناهج  هک  دنا 

رابرپ لسن 

دنا هداتفا  تمحز  هب  نآ  ریـسفت  رد  ناحراش  هک  هدرک  هراشا  يا  هدـیچیپ  هتکن  هب  دوخ  زیمآ  تمکح  مالک  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
( . ًاَدلَو ُرَثْکَأ  ،َو  ًادَدَع یَْقبَأ  ِْفیَّسلا  ُهَّیَِقب  ( ؛» تسا رتشیب  ناشنادنزرف  رتدایز و  ناشیاقب  ماود و  ریشمش  ناگدنام  زاب  :» دیامرف یم 

نوزف ناشنادنزرف  دنراد و  رتشیب  ياقب  ناشناگدنام  یقاب  یلو  ؛ دنتفرگ ینابرق  اهنآ  زا  هنامحر  یب  نانمشد  هک  تسا  یفیاوط  هب  هراشا 
.دوب دنهاوخ  رت 

یفیاوط هب  ناخروم  دـییأت و  ار  تقیقح  نیا  یخیرات  ياـه  هبرجت  دـش  هتفگ  زیمآ  تمکح  مـالک  نیا  دنـس  رکذ  رد  هک  هنوگ  ناـمه 
.دنتفای ینوزف  يریگمشچ  روط  هب  ناشنادنزرف  هک  تشذگن  نادنچ  یلو  دش  هتشک  اهنآ  زا  يریثک  ددع  هک  دنا  هدرک  هراشا 

ریـشمش مد  زا  دـنتفای  اج  ره  ار  اـهنآ  هیما  ینب  هک  دـندوب  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمومریما  نادـنزرف  - میتفگ هک  ناـنچ  - نآ زراـب  هنومن 
ددع دالب  مامت  رد  هللادمحب  هک  هتفای  ینوزف  يردق  هب  اهنآ  لسن  یلو  دنتفرگ  ینابرق  اهنآ  زا  هنامحر  یب  زین  سابع  ینب  دـندنارذگ و 

.دوش یم  هدید  اهنآ  زا  يریثک 

هک دندقتعم  « مثیم نبا  » دننام ناحراش  زا  یضعب  تسا  ناگدنام  یقاب  ینوزف  هنامحر و  یب  راتشک  نآ  نایم  يا  هطبار  هچ  هکنیا  هرابرد 
رد یتکرب  نانچ  ینامولظم  نینچ  هب  هک  تسا  يدـنوادخ  فاطلا  هیهلا و  تایانع  اهنت  تفای  ناوت  یمن  ود  نیا  ناـیم  رد  یعیبط  هطبار 

.دهد یم  لسن 

دنناد یم  تساقب  عزانت  هجیتن  هک  حلـصا  باختنا  هلئـسم  هب  هراشا  ار  نآ  ترابع  نیا  حرـش  رد  يا  هرمک  موحرم  دـننام  رگید  یـضعب 
دنرت يوق  هک  اهنآ  دـهد ) یم  خر  تایح  همادا  يارب  لئابق  دارفا و  نایم  رد  هک  ییاه  يریگرد   ) اـقب عزاـنت  ماـگنه  هب  : دـیوگ یم  يو 
يْوقأ  » هلمج ور  نیازا  ، دنراد يرتشیب  دلو  داز و  رترابرپ و  لسن  اهرت  يوق  دنوش و  یم  هتشک  دنرت  فیعـض  هک  اهنآ  دننام و  یم  یقاب 

.تسا قداص  اهنآ  دروم  رد  ًاَدلَو » ُرَثْکأ  ًادَدَع َو 

نآ دزاس و  یم  نشور  ار  نآ  لیذ  ردـص و  یعیبط  هطبار  هک  تفگ  ناوت  یم  مالـسلا  هیلع  ماـما  مـالک  يارب  يرت  نشور  ریـسفت  یلو 
لیلد نیمه  هب  دـنوش و  یم  فیرـش  زیزع و  مدرم  ياـه  هدوت  رظن  رد  ناشناگدـنامزاب  دـنهد  یم  یناـبرق  دیهـش و  هک  یماوقا  هک  نیا 
ریبعت هب.دبای  ینوزف  اهنآ  دلو  داز و  هک  دوش  یم  ببـس  نیمه  دـنهدب و  سورع  اهنآ  هب  دـنریگب و  داماد  اهنآ  زا  دـنراد  تسود  مدرم 

يا هطبار  نینچ  نتخاس  رارقرب  يارب  مدرم  هک  دوش  یم  بجوم  رما  نیمه  تسا و  رابتعا  راختفا و  هیاـم  اـهنآ  اـب  یببـس  طاـبترا  رگید 
داماد ای  سورع  يارب  يراگتساوخ  ماگنه  هب  هک  یتازایتما  زا  یکی  هک  مینیب  یم  زین  دوخ  نامز  رصع و  رد  ام.دننک  ششوک  شالت و 

.دوش بیغرت  هداوناخ  نیا  هب  جاودزا  هب  لباقم  فرط  ات  تسادهش  هداوناخ  زا  دنیوگ  یم  هک  تسا  نیا  دننک  یم  رکذ 
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.تسا رت  بسانم  ریخا  ریسفت  دنچ  ره  ، تسا ریذپ  ناکما  الاب  ياهریسفت  نایم  عمج  هتبلا 

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abu Talib said : “ The survivors of the sword are large in number and
.” have many offspring

مناد یمن  نتفگن  نایز  رد  : 85 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ُُهِلتاَقَم تَبیِصُأ  ِيرَدأ  َال  َلوَق  َكَرَت  نَم  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

 . دسر یم  يدوبان  تکاله و  هب  تسا ، نادرگ  يور  مناد » یمن   » نتفگ زا  هک  یسک  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 

يدیهش

.درآ رد  ياپ  دوخ  ياجتکاله  هب  دراذگاو ، منادن  نتفگ  هک  نآ 

یلیبدرا

دیاشگب نهد  هتسنادان  رگا  تکاله  عضاوم  دوش  هدیسر  ار  مناد  یمن  راتفگ  دنک  كرت  هک  ره 

یتیآ

.دسر تکاله  هب  دنز  زاب  رس  مناد » یمن   » نتفگ زا  هک  ره  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . دنیشن شا  ینتشک  ساسح  عضاوم  رب  تکاله  ریت  دراذگب  تسد  زا  ار  « مناد یمن  » هملک هک  یسک  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 
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يدنوار

يردیک

.اهتباصاب لتقی  یتلا  هعضاوم  ناسنالا  لتاقم  و  ایند ، وا  انید  هکاله  ببس  کلذ  ناک  ملعی ، امب ال  رابخالا  دوعت  نم  يا 

مثیم نبا 

نودب راتفگ  زا  هیانک  نخـس  نیا  ندراذـگورف  تسا .) هدـش  کیدزن  شیاههاگنتـشک  هب  دـنک ، كرت  ار  مناد ، یمن  ترابع : هک  ره  )
هک ور  نآ  زا  دوش ، یم  هدنیوگ  بیصن  ینادان  يور  زا  نخس  رثا  رد  هک  تسا  یتکاله  زا  هیانک  اههاگنتشگ  هب  ندیسر  و  تسا ، ملع 

.تسا ترخآ  رد  مه  ایند و  رد  مه  تکاله  ثعاب  اسب  هچ  و  تسا ، ندرک  هارمگ  ندش و  هارمگ  ثعاب 

دیدحلا یبا 

 . ُُهِلتاَقَم ْتَبیِصُأ  يِرْدَأ  َلْوَق َال  َكَرَت  ْنَم  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

امنإ لاقف  يردأ  لوقت ال  اذک و  اذـک  هنـس  لک  کلملا  کیطعی  تلاقف أ  يردأ  لاقف ال  هلأسم  نع  هتلأسف  رهمجرزب  یلإ  هأرما  تءاج 
.هلام تیب  ینافک  امل  يردأ  ام ال  یلع  یناطعأ  ول  يردأ و  ام  یلع  کلملا  ینیطعی 

.ملعلا فصن  ملعأ  لوق ال  لوقی  ناک  و 

يردی یتح ال  هانحتما  يردأ  لاق  نإ  يردی و  یتح  هانملع  يردأ  ناسنإ ال  انل  لاق  اذإ  ءالضفلا  ضعب  لاق  و 

یناشاک

تبیصا  ) دیاشگب ناهد  باوج  هب  هتسنادان  ار و  مناد  یمن  راتفگ  دنک  كرت  هک  یـسک  يردا ) لوق ال  كرت  نم  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
ایند و تکاله  ببـس  دنادن  هک  يزیچ  هب  ندومن  رابخا  هب  دوب  داتعم  هک  یـسک  ینی  وا ، لتق  عضاوم  وا  بناج  هب  دوش  هدیـسر  هلتاقم )

.ددرگ وا  ترخآ 

یلمآ

ینیوزق

ینعی .وا  لتاقم  رب  كاله  مخز  دوشیم  هدیسر  دیاشگب ، نابز  لاوس  ره  شیپ  ار و  منادیمن )  ) ینعی يردا ) ال   ) لوق دنک  كرت  هک  ره 
.دوش كاله  صخش  دسر  اجنآ  هب  مخز  نوچ  هک  عضاوم  نآ 

یجیهال

یمن  » نتفگ تشاذـگاو  هک  یـسک  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .هلتاقم » تبیـصا  يردا » ـال   » لوق كرت  نم  : » مالـسلا هیلع  لاـق  و 
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.ترخآ ایند و  رد  ینعی  وا  هب  اهتکاله  دسر  یم  مناد ، یمن  هک  دیوگن  دنادن و  هک  ار  يزیچ  وا  زا  دننک  لاوس  رگا  ینعی  ار ، مناد »

ییوخ

تبیـصا بارعالا : .دـجنملا  غدـصلاک - ملـسی  هبحاص  داکی  بیـصا ال  اذا  يذـلا  وضعلا  لتاقم : ج : لتقملا ) ، ) هکردا هباـصا :) : ) هغللا
ریغب يوتفلا  نم  یلابی  نم ال  یلع  كالهلاب  ءاعد  هلمجلا  هذـه  ینعملا : .لعافلا  بئاـن  هلتاـقم  و  هباـصالا ، نم  لوعفملل  ینبم  هلتاـقم ،

.داب كاله  دنک ، شومارف  ار  منادیمن  سک  ره  همجرتلا : .دمتعم  لیلد  ملع و  ریغب  لاوئسلا  نع  باوجلا  حیحص و  دنتسم  ملع و 

داب رتشن  شیگدنز  گر  رب  منادیمن *** زا  گنن  هک  ره 

يرتشوش

نا تبث  ولف  کلذ  لبق  مالـسلا ) هیلع   ) هنع کلذ  لقن  هنا  الا  سابع ، نبا  یلا  هنویع )  ) یف هبیتق  نبا  و  هناـیب )  ) یف ظـحاجلا  هبـسن  لوقا :
، ناک فیک  و  هیلیثمتلا ) …  مالـسلا ) هیلع  ) هتبوجا یف  رـشع - ثلاثلا  لـصفلا  (. ) مالـسلا هیلع   ) هنم هذـخا  هنا  دـبالف  هلاـق ، ساـبع  نبا 

هنا ریثک  یعدا  .هیکف و  نیب  لجرلا  لتقم  ربخلا  یف  و  لوتقملا ، لتقملا ال  عمج  وهف  هتلتق ، تبیـصا  اذا  یتلا  عضاوملا  ناـسنالا  لـتاقمف 
تحت امع  ینولس  ملعلا : ههبا  هتلخد  دق  لتاقم و  لاق  دیرفلا ) دقعلا   ) یفف لتاقم ، مهنم  و  هلتاقم ، تبیصا  حضتفاف و  یش ء  لک  يردی 

یف ناک  امع  کلاسن  نکل  و  يرثلا ، نم  لفسا  شرعلا و ال  تحت  امع  کلاسن  ام  لاق : لجر و  هیلا  ماقف  .يرثلا  نم  لفـسا  یلا  شرعلا 
ارکذ نامیلـس ، هلمن  نع  لئـسف  رخآ : هلاق  و  همحفاف ! هنول ؟ ناک  اـم  فهکلا  لـها  بلک  نع  ینربخا  هباـتک ، یف  هللا  هرکذ  و  ضرـالا ،

، یلعن تاه  مالغ  ای  لاق : مث  هتیسنف ، طق  ائیش  تظفح  طق و ال  ائیش  تعمـس  ام  هداتق : لاق  اضیا  هیف  و  محفا ! ردی و  ملف  یثنا ؟ ما  تناک 
يردی و لجر  و  هولـسف ، يردی  هنا  يردی  و  يردـی ، لجر  هعبرا : لاجرلا  لیلخلا : لاق  هبیتق ) نبا  نویع   ) یف .کیلجر و  یف  امه  لاقف 
يردی و ال لجر ال  و  هوملعف ، دشرتسم  كاذف  يردی  هنا ال  يردـی  يردـی و  لجر ال  و  هورکذـف ، سان  كاذـف  يردـی  هنا  يردـی  ال 
! يردا ال  لاقف : هلاسم  نع  هتلاسف  رهمجرزب  یلا  هارما  تئاج  دـیدحلا : یبا  نبا  لاق  .هوضفراـف و  لـهاج  كاذـف  يردـی  ـال  هنا  يردـی 
ام ال یلع  یناطعا  ول  و  يردا ، ام  یلع  کلملا  ینیطعی  امنا  لاقف  يردا ، لوقت ال  اذـک و  اذـک و  هنـس  لک  کـلملا  کـیطعیا  تلاـقف :

.هلام تیب  ینافک  امل  يردا 

هینغم

يردا تلق ال  نا  کـناف  .يردا  ـال  لوق  ملعت  : ) هدـلاخلا همکحلا   ) باـتک یف  همکحلا 80 و  رظنا  .لیلق  لبق  کلذ  نع  مـالکلا  مدـقت 
لاق هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  باحـصا  نم  دـحا  ام  .يردـت و  یتح ال  كولاس  يردا  ینا  تلق  نا  .يردـت و  یتح  كوملع 

(. مالسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  الا  ینولس 

هدبع

هلک هریخ  مرحف  هوتقم  لهجلاب  سانلا  هفرع  نم  لهجلاب و  فرع  ملعی  ـال  اـم  لاـق  نم  نـال  هلتق  عضاوم  هلتاـقم : تبیـصا  يردا  ـال  … 
کلهف
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يرفعج

مالسالا ضیف 

دیوگن ار  مناد  یمن  دناد و ) یمن  هک  ار  يزیچ  دنسرپب  وا  زا   ) هک یـسک  تسا : هدومرف  مناد ) یمن  نتفگن  نایز  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
(. ددرگ یم  هابت  اوسر و   ) دسر یم  وا  هب  دوش ) یم  كاله  صخش  هک  یعضاوم   ) شیاههاگنتشک

ینامز

ناشتعالطا مدرم  یقب  ام  دـندوب  هاگآ  مولع  زا  زیزع  يادـخ  اـب  طاـبترا  رثا  رد  هک  میرذـگب  هک  ناربماـیپ  و  مالـسلا ) هیلع   ) ناـماما زا 
.درک لاوـس  وا  زا  یبـلطم  دـمآ و  رهمگرزب  شیپ  ینز  .دـنناد  یم  هـک  تـسا  نآ  زا  شیب  دـنناد  یمن  هـک  ار  هـچنآ  تـسا و  دودـحم 
یمن یئوگ  یم  هزات  يریگ و  یم  لوپ  ردقنآ  هلاس  همه  ناطلـس  زا  تفگ : نز  .مناد  یمن  تفگ : دـهدب و  باوج  تسناوتن  رهمگرزب 
قوقح اه  هتـسنادن  يارب  تساوخ  یم  رگا  مناد  یم  هک  تسا  یبلاطم  رطاخ  هب  دـهد  یم  نم  هب  ناطلـس  هچنآ  تفگ : رهمگرزب  مناد !

! دوبن یفاک  نم  يارب  شا  هنیزخ  دهدب 

يزاریش دمحم  دیس 

افالخ اباوج  باجا  لب  هیلا ، هجوت  یتلا  هلئـسالا  باوج  یف  هملکلا  هذـه  لقی  مل  ناب  يرادا ) ال  : ) لوق كرت  نم  : ) مالـسلا هیلع  لاـق  و 
و رحنلاک - لتقلا - لحم  لتقم ، عمج  لتاقم  و  ملعی ، اـمب ال  لاـق  هنـال  کـله  يا  كـالهلا ، نع  هیاـنک  اذـه  هلتاـقم ) تبیـصا   ) عقاولل

.هلتقف هلتق  عضوم  كالهلا  باصا  يا  تبیصا ،

يوسوم

ءاطخلاب و باجا  يردی  هناب  باجا  یـش ء و  لک  نع  لئـس  نم  حرـشلا : .وجنی  هبحاص ال  باصا  اذا  يذـلا  هلتق  عضوم  لتاقملا : هغللا :
هبجتنا نم  وا  هللا  وه  هلاسم  لک  یلع  بیجی  نم  هللا و  وه  یـش ء  لک  يردی  نم  نال  ایندلا  نیدلا و  كاله  هیف  باوجلا  اذه  لهجلا و 

انفرع نا  لب  .ء  یش  لکب  نیطیحم  یش ء و  لکب  ءاملع  انسفنا  بسحنف  رورغلا  انذخای  نا ال  انل  میلعت  اذه  و  ءایبنالاک …  هقلخ  نم  هللا 
انتفرعم مدـع  انتفرعم و  بسحب  يردا  يردا و ال  نیرما …  نیب  لاوس  لک  ماما  نوکن  نا  بجی  هفرعن و  امم  رثکا  هلهجن  ام  یقبی  اـئیش 

…

یناقلاط

« .دسر یم  وا  هب  شندش  هتشک  هاگیاج  دنک ، اهر  ار  مناد  یمن  نتفگ  سک  ره  »

دزادرپ یم  وت  هب  نانچ  نینچ و  هلاس  همه  هاشداپ  اـیآ  تفگ : .مناد  یمن  تفگ : دیـسرپ ، وا  زا  يا  هلأـسم  دـمآ و  رهمگرزب  شیپ  ینز 
رد دهاوخب  رگا  دـنک و  یم  اطع  مناد  یم  هک  ییاهزیچ  لابق  رد  ار  رادـقم  نیا  هاشداپ  يرآ ، تفگ : رهمگرزب  .مناد  یمن  ییوگب  هک 

هملک تسا : هتفگ  یم  رهمگرزب  .دوب و  دـهاوخن  یفاک  وا  لاملا  تیب  يدوجوم  مامت  دـنک ، اطع  نم  هب  مناد  یمن  هک  ییاـهزیچ  لاـبق 
.تسا ملع  زا  یمین  مناد » یمن  »
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ار وا  مناد ، یم  دیوگب  رگا  و  دنادب ، ات  میهد  یم  میلعت  ار  وا  مناد ،» یمن   » دـیوگب ام  هب  یـسک  هاگ  ره  تسا : هتفگ  نالـضاف  زا  یکی 
.دناد یمن  هک  دمهفب  ات  مییامزآ  یم  نادنچ 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

 . ُُهِلتاَقَم ْتَبیِصُأ  « يِرْدَأ َال  » َلْوَق َكَرَت  ْنَم 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

.تسا هداد  رارق  نافلاخم )  ) كانرطخ ياه  هبرض  ضرعم  رد  ار  دوخ  ریذپ  بیـسآ  عضاوم  دنک  كرت  ار  « مناد یمن  » هلمج هک  یـسک 
نیا نیع  هب  مکحلاررغ  رد  يدـمآ  ار  زیمآ  تمکح  مـالک  نیا  هک  تـسا  هدـمآ  هغـالبلا  جـهن  رداـصم  رد  هناـمیکح : راـتفگ  دنـس  ). 

ار نآ  هتسیز  یم  يو  زا  لبق  هک  ظحاج  یلو  هتسیز  یم  یـضر  دّیـس  موحرم  زا  دعب  هک  تسا  یناسک  زا  وا  هتبلا  تسا  هدروآ  ترابع 
نانمؤمریما صاخ  نادرگاش  زا  سابع  نبا  هک  اجنآ  زا  تسا و  هدرک  لـقن  تواـفت  یمک  اـب  ساـبع  نبا  زا  نییبتلا  ناـیبلا و  باـتک  رد 

یم ساـبع  نبا  زا  یتـیاور  رد  هک  نیا  صوصخ  هب  تسا  هتفرگ  ملع  سوناـیقا  نآ  زا  ار  نآ  دـسر  یم  رظن  هب  تسا  مالـسلا  هیلع  یلع 
باحـصا ملع  نم و  ملع  تسا و  یلع  شناد  زا  نم  شناد  تسا و  ربمایپ  شناد  زا  یلع  شناد  ادـخ و  زا  ادـخ  لوسر  شناد  :» میناوخ

(.( ،ج 4،ص 82 هغالبلا جهن  رداصم  «.) ایرد تفه  رد  هرطق  دننام  زج  تسین  مالسلا  هیلع  یلع  ملع  لباقم  رد  ربمایپ 

« مناد یمن  » كرت تارطخ 

یم دـنک و  یم  نایب  يرگید  بلاـج  تروص  هب  دوب  هدـمآ  تمکح 82  رد  هک  ار  ینخـس  هنامیکح  راتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
هداد رارق  نافلاخم )  ) كانرطخ ياه  هبرض  ضرعم  رد  ار  دوخ  ریذپ  بیسآ  عضاوم  دنک  كرت  ار  « مناد یمن  » هلمج هک  یسک  :» دیامرف

( . ُُهِلتاَقَم ْتَبیِصُأ  « يِرْدَأ َال  » َلْوَق َكَرَت  ْنَم  ( ؛» تسا

نانخس هک  اجنآ  رد  دشاب  هتـشاد  يویند  هبنج  تسا  نکمم  تکاله  نیا  دنکفا و  یم  تکاله  هب  ار  دوخ  راک  نیا  اب  هک  نیا  هب  هراشا 
ار مدرم  ای  دنک  یم  دراو  صاخشا  يوربآ  تیثیح و  هب  همطل  شنانخـس  هک  اجنآ  رد  ، يورخا هبنج  ای  تسا و  نیرفآرطخ  هدیجنـسن و 

.دناشک یم  یهارمگ  هب 

دتفا یم  هرطاخم  هب  ناسنا  تایح  دوش  دراو  نآ  رب  هبرـض  رگا  هک  ندـب  زا  یعـضاوم  هب  ار  نآ  تغل  بابرا.تسا  « لتقم » عمج « لـتاقم »
.نآ لاثما  هنیس و  رس و  دننام  ؛ دنا هدرک  ریسفت 

لاؤس يا  هلئسم  زا  دمآ و  وا  دزن  ینز  هک  دنک  یم  لقن  رهمجرذوب  زا  یبلاج  ناتـساد  هنامیکح  نخـس  نیا  حرـش  رد  دیدحلا  یبا  نبا 
؟ مناد یمن  ییوگب  هک  دـهد  یم  وت  هب  یفوـلا  فـالآ و  لاـس  ره  هاـشداپ  : تفگ.دـش ینابـصع  نز.مناد  یمن  : تفگ رهمجرذوـب.درک 

يزیچ مناد  یمن  هچنآ  ربارب  رد  تساوخ  یم  رگا  مناد و  یم  هک  تسا  ییاهزیچ  ربارب  رد  دـهد  یم  نم  هب  ار  هچنآ  : تفگ رهمجرذوب 
یم هک  تسا  نآ  زا  رتشیب  رایسب  میناد  یمن  ام  هک  ار  یلئاسم  هک  نیا  هب  هراشا   ) درک یمن  تیافک  زین  وا  لاملا  تیب  مامت  دهدب  نم  هب 
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(. میناد

دنادب و ات  میهد  یم  میلعت  ار  وا  ، مناد یمن  : دیوگب دناد  یمن  هک  ییاهزیچ  ربارب  رد  یـسک  رگا  هک  دنک  یم  لقن  الـضف  یـضعب  زا  زین 
،ج 18،ص 236. دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرـش  (. ) . دوش اوسر  و   ) مناد یمن  دیوگب  ات  مینک  یم  شناحتما  ، مناد یم  : دیوگب رگا 

(

یم يدنمــشناد  هـک  دـنک  یم  لـقن  « هدــلاخلا هـمکحلا  » باـتک زا  هغـالبلا  جــهن  لـالظ  یف  رد  هـینغم  موـحرم  ار  نخــس  نـیا  هیبـش 
یم دییوگب  رگا  دینادب و  ات  دنهد  یم  میلعت  امش  هب  مناد  یمن  دییوگب  رگا  هک  ارچ  ، دیریگب دای  ار  مناد ) یمن  «) يردأ «ال  نتفگ : تفگ

: دیازفا یم  سپس.دیوش  یم  اوسر  دیناد و  یمن  دننک و  یم  لاؤس  امش  زا  مناد 

نم زا  «) ینولـس :» تفگن قـلطم  روـط  هب  دـناد و  یم  ار  زیچ  همه  هک  درکن  اـعدا  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  ناراـی  زا  يدـحا 
.(. ،ج 4،ص 266 هغالبلا جهن  لالظ  یف   ) . مالسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  زج  هب  دیسرپب )

ریذـپ بیـسآ  عضوم  « ِْهیَّکَف َْنَیب  ِلُجَّرلا  ُلَتْقَم  :» دراد ار  ماما  مالک  ياوتحم  زین  نآ  هک  تسا  هدـش  لـقن  یلثملا  برـض  هطبار  نیمه  رد 
. ( ،ج 7،ص 90 دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  (. ) . دوش یم  وا  تکاله  هیام  وا  نابز  ینعی   ) دراد رارق  وا  کف  ود  نایم  رد  ناسنا 

هب ای  ما  هدینـش  لاح  هب  ات  ار  هچ  ره  نم  هک  درک  اعدا  يزور  هک  دـنک  یم  لقن  تنـس ) لها  فورعم  هیقف   ) هداـتق زا  يرتشوش  موحرم 
.ما هدرکن  شومارف  زگره  ما  هدرپس  هظفاح 

: تفگ راکتمدخ.مشوپب  روایب  ارم  شفک  : تفگ شراکتمدخ  هب  نخس  نیا  زا  دعب 

،ج 6،ص يرتشوش همالع  هغالبلا  جـهن  حرـش  (. ) . دـش هدنمرـش  تخـس  لمع  نیا  اعدا و  نآ  زا  يو   ) تسامـش ياپ  رد  امـش  شفک 
.( 359

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abi Talib said : “ Whoever abandons saying , ' I do not know' meets his
.” destruction

ریپ يار  هرابرد  : 86 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ِماَلُغلا ِدَهشَم  نِم    َ ِيُور ِماَلُغلا َو  ِدَلَج  نِم    ّ َِیلإ ّبَحَأ  ِخیّشلا    ُ يَأر مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 1776 

http://www.ghaemiyeh.com


اه همجرت 

یتشد

.تسا رتدنیاشوخ  ناوج  شالت  زا  نم  دزن  رد  ریپ  هشیدنا  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 

( تسا رترب  ناناوج  یمزر  یگدامآ  زا  ناریپ  هبرجت  هک  هدش  لقن  (و 

يدیهش

-. رازراک يارب  ناوج - ندوب  هدامآ  رضاح و  زا  تسا ] یتیاور  رد  و   ] .مراد یم  رت  تسود  ناوج  يریلد  زا  ار  ریپ  ریبدت 

یلیبدرا

ناوج یگنادرم  زا  نم  دزن  تسا  رتسود  هدش  تیاور  اناوت و  یناوجون  روضح  زا  نم  دزن  رترادتسود  اناد و  ریپ  هشیدنا  دومرف  و 

یتیآ

.مراد رت  تسود  ناوج  يروالد  زا  ار  ریپ  ریبدت  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

.ناوج روضح  زا  هدمآ :] رگید  تیاور  رد  ]

نایراصنا

.مراد رت  تسود  ناوج  تداشر  زا  ار  درم  ریپ  ریبدت  : دومرف ترضح  نآ  و 

 . مراد رت  تسود  ناوج  ندیگنج  زا  :[ رگید یتیاور  رد  ]

اه حرش 

يدنوار

يردیک

یبنی ء باشلا  روضح  و  هبراجت ، هلقع و  نع  ارداص  نوکی  خیـشلا  يار  نا  ینعی  روضحلا  دهـشملا  هب و  لثمتی  مالـسلا ، هیلع  هل  مالک 
.بقاوعلا یف  هرکفت  هلق  هاوه و  هصرح و  نع 

مثیم نبا 

دلج .تسا  هدمآ  مالغلا  دهشم  دلج ، هملک  ياج  هب  یتیاور  رد  مراد .) تسود  رتشیب  ناوج  يدنمورین  یکباچ و  زا  ار  ریپ  هشیدنا ي  )
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، يدـنمدوس لصا  هک  اریز  تسا ، يروالد  يدـنمورین و  رب  مدـقم  هشیدـنا  هک  تشذـگ  البق  .تسوا  يدـنمناوت  ورین و  نامه  صخش 
زا کی  ره  هک  ور  نآ  زا  تسا ، هتسناد  ناوج  هژیو ي  ار  يروالد  و  ریپ ، صوصخم  ار  هشیدنا  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هتبلا  .تسا  هشیدنا 
زا .تسا و  تسرد  هشیدنا ي  عقوت  ياج  روما ، اب  راک  رـس و  دایز و  ياه  هبرجت  لیلد  هب  يریپ  نوچ  .دنا  یگژیو  نآ  اب  بسانتم  اهنآ 

نـشور زین  ترابع  نیا  يانعم  تسا و  هدـمآ  هروضح ) هدهـشم ،  ) رگید تیاور  هب  انب  اـما  .دور  یم  ناوت  يدـنمورین و  راـظتنا  یناوج 
.تسا

دیدحلا یبا 

[ يَوُْری  ] ِمَالُْغلا َو ِدَلَج  ْنِم  ََّیلِإ  ُّبَحَأ  ِْخیَّشلا  ُْيأَر  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

 . ِمَالُْغلا ِدَهْشَم  ْنِم  َيِوُر 

هسفنب ررغی  دق  هنأل  برجملا  ریغ  ثدحلا  مالغلا  هتعاجـشب  غلبی  ام ال  هیأرب  ودعلا  نم  غلبیف  هبرجتلا  ریثک  خیـشلا  نأل  کلذک  لاق  امنإ 
ناعجشلا هعاجش  لبق  يأرلا  بیطلا  وبأ  لاق  کلذل  هعاجشلا و  یلع  مدقم  يأرلا  نأ  بیر  هباحصأ و ال  کلهی  کلهیف و 

هریغ و ال یف  هبراجت  تلق  هسفنب و  هباجعإ  رثک  دـق  افرت  ارمغ  امالغ  کشیج  یلع  لمعتـست  ـال  هیوریـش  هنبا  یلإ  زیوربأ  اـیاصو  نم  و 
.يأرلا يوذ  لوهکلاب  کیلع  همسج و  نم  نسلا  تذخأ  امک  هلقع  نم  رهدلا  ذخأ  دق  اربدم  اریبک  امره 

مکرد مکرمأ هللا  اودلق  ینعملا و  اذه  یف  يدایإلا  رمعی  نب  طیقل  لاق  و 

یناشاک

یگنادرم تدالج و  زا  مـالغلا ) دـلج  نم   ) نم يوس  هب  تسا  رتتـسود  اـناد  ریپ  هشیدـنا  یلا ) بحا  خیـشلا  يار  مالـسلا : هیلع  لاـق  (و 
ءافطا بجوم  نآ  بقاث و  هشیدـنا  بئاص و  رکف  هبرجت و  لقع و  زا  دوش  یم  رداص  ریبدـت ، بحاـص  ریپ  يار  هک  اریز  اـناوت  ناوجون 
دندنچ يدودـعم  تکاله  بجوم  نآ  هکلهم و  روما  رد  سفن  ياقلا  روهت و  رب  تسا  ینتبم  ناوج ، تدالج  .تسا و  ملاع  عیمج  نتف 

نم  ) هک هدمآ  تیاور  یضعب  رد  و  مالغلا ) دهشم  نم  يور  و   ) .ناعجشلا هعاجـش  لبق  يارلا  تسا : لیبق  نیا  زا  .مدآ و  ینب  رارـشا  زا 
تبحاـصم و روـضح و  هک  اریز  دـنمورین  ناوـجون  روـضح  زا  نم  دزن  تسا  رتتـسود  دـنمدرخ ، ریبدـت  ریپ  يار  ینعی  مـالغلا ) دهـشم 

ربدت رکفت و  تلق  يوه و  تسا و  صرح  بسک  بجوم  وا  تسلاجم 

یلمآ

ینیوزق

زا دوش  یم  هدرک  تیاور  و  لاسون ، ینعی  مالغ ، تدالج  زا  عیاـقو  رد  نم  دزن  تسا  رت  تسود  لاـس  نهک  ینعی  خیـش  ریبدـت  يار و 
.نسلا ثیدح  مالغ  روهشم  دوهشم و  دربن  زا  ینعی  .مالغ  دهشم 

یجیهال
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تسا رت  تسود  ریپ  صخش  ریبدت  رکف و  هک  مالسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .مالغلا » دلج  نم  یلا  بحا  خیـشلا  يار  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
ناوج ندـیدرگ  رـضاح  زا  هک  تسا  دراو  یتـیاور  ینعی و  مـالغلا » دهـشم  نم  : » يور دـق  سرون و  ناوـج  نداد  توـق  زا  نم  دزن  رد 

.کمک دادما و  تهج  هب  ینعی  سرون 

ییوخ

روملا یف  مدقتلا  ببس  ینعملا : .دجنملا  براشلا - راطلا  ناملغ  ج  مالغلا )  ) بیشلا هیلع  رهظ  نسلا و  یف  تنابتسا  نم  خیشلا :) : ) هغللا
، نیرمالا نیذه  یلا  جاتحی  اهیف  ریـصنلا  رفظلا و  ناف  بورحلا  كراعملا و  یف  اصوصخ  دجملا و  لمعلا  و  حیحـصلا ، جمانربلا  نارما :

رثوم جاهنم  یلع  ناک  اذا  جتنی  لمعلا  یف  دجلا  و  هوقلا ، لماکتملا و  لقعلا  هبرجتلا و  نم  دافتـسملا  حیحـصلا  يارلا  نم  جتنی  لوالا  و 
خیشلا يار  مالسلا :) هیلع   ) لاقف خویـشلا  يار  ابلاغ  برجملا  يارلا  و  مصخلل ، ادییات  كالهلل و  اببـس  هوقلا  لامعا  نوکی  امبرف  الا ، و 

هتفگ ینعم  نیا  رد  .ناوجون و  یکـالاچ  زا  نم  شیپ  تسا  رت  بوبحم  درم ، هریپ  يار  همجرتـلا : .هتوـق  باـشلا و  دـلج  نم  یلا  بحا 
: هدش

تشک ناوت  هد  ات  یکی  زا  ریشمشب   *** تشپ ینکشب  ار  يرکشل  ییار ، هب 

يرتشوش

یلع عقو  دیرفلا :) دقعلا   ) یف و  باشلا .) دلج  نم  یلا  بحا  خیشلا  يار  (: ) هنایب  ) یف ظحاجلا  هاور  و  لوقا : .مالغلا  دهشم  نم  يور  و 
( دلج نم  یلا  بحا  خیشلا  يار   ) .مالغلا دلج  نم  ریخ  خیشلا  يار  مالسلاامهیلع : یلع  نب  نسحلا  نم  هءاج  باتک  یف  مالـسلا ) هیلع  )

یف .مالغ و  فلا  هوق  نم  اریثات  دـشا  نوکی  نا  نکمی  رفظلا  یف  خیـشلا  يار  ناف  مـالغلا )  ) .فیـسلاب برـضلا  هدـشلا و  يا  نیتحتفب ،
نا یلا  هیارل - برحلاب و  هتفرعم  الا  یش ء  هیف  سیلاریبک  اخیـش  ناک  همـصلا و  نب  دیرد  نینح  هوزغ  یف  نزاوه  عم  رـضح  يربطلا :) )
یف نوعبرالا - نماثلا و  لصفلا   ) نا کموق و  سیئر  تحبـصا  دـق  کنا  موقلا : سیئر  فوع  نب  کلامل  لاق  ساطواب  اولزن  املف  لاق -

سانلا عم  تقـس  لاق : .ریغـصلا  ءاکب  ءاشلا و  راـعی  ریمحلا و  قاـهن  ریعبلا و  ءاـغر  عمـسا  یلاـم  هدـعب ، اـم  هل  موی  اذـه  برحلا ) بادآ 
مل کل  تناک  نا  اهنا  یـش ء ، مزهنملا  دری  له  لاق : .هلام  هلها و  نع  لجر  لک  لتاقیل  لاق : مل ؟ لاـق : .مهلاوما  مهءاـسن و  مهءاـنبا و 
قلا مث  مهموق  ایلع  مهدالب و  عنمتم  یلا  مهعفرا  کلام ، کلها و  یف  تحـضف  کیلع  تناک  نا  هحمر و  هفیـسب و  لجر  ـالا  کـعفنی 

.کلام کلها و  تزرحا  دـق  کلذ و  كافک  کیلع  تناک  نا  و  كءارو ، نم  کب  قحل  کل  تناک  ناـف  لـیخلا  نوتم  یلع  نابـشلا 
نا هرک  .يرهظ و  نم  جرخی  یتح  فیـسلا  اذـه  یلع  نئکت  وا ال  یننعیطتل  هموقل : لاق  کملع و  ربک  تربک و  دـق  کنا  لعفا  ال  لاق :

( لماکلا  ) یف .دـیرد و  لاق  ام  يارلا  باوص  ناک  و  ینتفی …  مل  هدهـشا و  مل  موی  اذـه  دـیرد : لاقف  .يار  رکذ و  اهیف  دـیردل  نوکی 
: لوقیف .عاجشب  سیل  سهیب  ریمالا  اهیا  هل : لاقیف  بیهص ، نب  سهیب  لدب  عاجش  فلا  يرکسع  یف  نا  ینرـسی  ام  بلهملا  لاق  دربملل :

نوماشتی مهنا  تلق  عاجش  فلا  هناکم  ناک  ولف  لفتغی ، نا  نمآ  اناف  لووس ، رذح  يارلاوذ  و  لقعلا ، مکحم  يارلا  دیدس  هنکل  لجا و 
اهءاسن و اوبس  اهلاجر و  اولتق  هرصبلا و  اوبرخل  جراوخلا  برح  یف  هریبادت  الولف  نیتم ، يار  اذ  اخیـش  بلهملا  ناک  .نوطاتحی و  یتح 

نم عجارت  سانلا و  ماقاف  هرفظب  هباتک  درو  مث  هیدابلا  یلا  هلقنلاب  هرـصبلا  لها  مه  يربلـس و  یلـس و  موی  لتق  بلهملا  ناب  اوفجرا  اـمل 
هفوکلا لهال  جاجحلا  لاق  اذل  و  اهریغ ، هفوکلا و  قارعلا  عیمج  یلع  اوبلغل  هالول  لب  بلهملا ، هرصب  هرصبلا  فنحالا : لاق  مهنم  بهذ 

، رحاسلا هیمـست  جراوخلا  تناک  و  برحلا ) بادآ  یف  نوعبرالا - نماثلا و  لصفلا   ) .بلهملا دـیبع  متنا  جراوخلاـب : بلهملا  رفظ  دـعب 
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تایباب بلهملا  ناش  یف  جاجحلا  جراوخلا و  سیئر  يرطق  نم  لک  لـثمت  و  هضقن ، یلا  مهقبـس  هنودـجیف  ارما  نوربدـی  اوناـک  مهنـال 
امحق و يارلا ال  مکحتسم  هتریرس  رزش  یلع  ترمتسا  یتح  اعبتم  اروط و  اعبتم  نوکی  هرطشا  رهدلا  اذه  بلحی  لاز  ام  يدایالا : طیقل 
، بلهملا باحصا  اهب  یمریف  همومسم  الاصن  لمعی  ناک  هقرازالا  نم  ادادح  الجر  نا  جراوخلا : یلع  ریبدتلا  یف  هئارآ  نم  اعرـض و  ال 

یف باتکلا  اذـه  قلا  لاقف : يرطق  رکـسع  یلا  مهرد  فلا  باتکب و  هباحـصا  نم  ـالجر  هجوف  هومکیفکا ، اـنا  لاـقف : هیلا  کـلذ  عفرف 
مهرد فلاب  کیلا  تهجو  دـق  یلا و  تلـصو  دـق  کلاصن  ناف  دـعب ، اما   ) باتکلا یف  ناک  و  لعفف ، کـسفن  یلع  رذـحا  هرکـسع و 
هذهف لاق : .يردا  ال  لاق : باتکلا ؟ اذه  ام  لاقف : لجرلاب  اعدف  يرطق  یلا  مهاردلا  باتکلا و  عقوف  لاصنلا ) هذـه  نم  اندز  اهـضبقاف و 
.نیبت هقث و ال  ریغ  یلع  الجر  تلتقا  هل : لاقف  هبلعث  نب  سیق  ینب  یلوم  ریغـصلا  هبر  دبع  هءاجف  لتقف ، هب  رماف  .ملعا  ام  لاق : مهاردـلا ؟
حالـص یف  لجر  لتق  يرطق : هل  لاقف  .اقح  نوکی  نا  زوجی  ابذـک و  اهرما  نوکی  نا  زوجی  لاـقف : مهاردـلا ؟ هذـه  لاـح  اـم  هل : لاـقف 

غلبف .هوقرافی  مل  هعامج و  هبر و  دـبع  هل  رکنتف  .هیلع  ضرتعت  نا  هیعرلل  سیل  و  احلاص ، هآر  امب  مکحی  نا  مامالل  و  رکنم ، ریغ  سانلا 
امنا يرطق : هل  لاقف  لعفف  .کل  تدجس  لقف  كاهن  اذاف  هل ، دجساف  ایرطق  تیار  اذا  هل : لاقف  اینارـصن  الجر  هلا  سدف  بلهملا  کلذ 

اهل متنا  منهج  بصح  هللا  نود  نم  نودـبعت  اـم  مکلا و  : ) جراوخلا نم  لـجر  هل  لاـقف  .کـل  ـالا  تدجـس  اـم  هل : لاـقف  .هللا  دوجـسلا 
کلذ رـض  امف  میرم  نبا  یـسیع  اودبع  برحلا ) بادآ  یف  نوعبرالا - نماثلا و  لصفلا   ) دق يراصنلا  ءالوه  نا  يرطق : لاقف  نودراو )
کلذ غلبف  هملکلا ، تفلتخاف  ایمذ ؟ تلتقا  لاق : يرطق و  هیلع  کلذ  رکناف  هلتقف ، ینارصنلا ، یلا  جراوخلا  نم  لجر  ماقف  .انیش  یـسیع 

امهدحا تامف  مکیلا  نیرجاهم  اجرخ  نیلجر  متیارا  لاقف : لجرلا  مهاتاف  هیلا ، هب  مدقت  یش ء  نع  مهلاسی  الجر  مهیلا  هجوف  .بلهملا 
زجی مل  يذـلا  رخالا  اما  هنجلا و  لها  نم  نمومف  تیملا  اـما  مهـضعب : لاـقف  .هنحملا  زجی  ملف  هومتنحتماـف  رخـالا  مکغلب  قیرطلا و  یف 

دودـح یلا  يرطق  جرخف  فـالتخالا ، رثکف  هنحملا ، ازیجی  یتح  نارفاـک  اـمه  لـب  نورخآ : موق  لاـق  .اـهزیجی و  یتـح  رفاـکف  هنحملا 
یف ینامرکلا  لاق  ءاشلا ، لـبالا و  نم  نسملا  دوعلا  و  عدوا ) دوعب  محاز   ) مهلاـثما نم  .مهفـالتخا و  یف  موقلا  ارهـش و  ماـقاف  رخطـصا 

ءانحنا الول  یتمیزع و  ترمتـساف  يرهظ  بیـشلا  ینح  رعاشلا : لاـق  .رومـالا و  یف  هبرجتلا  نسلا و  لـهاب  ـالا  نعتـست  ـال  يا  هلاـثما :) )
و دمحا : نب  رضخ  یف  يرتحبلا  لاق  اهبابلا و  اهاهن و  یف  دزی  لاجرلا  بابش  نم  صقتنی  ام  و  زتعملا : نبا  لاق  مهسلا و  ذفنی  مل  سوقلا 

یف نوعبرالا - نماثلا و  لصفلا  (: ) دیدحلا یبا  نبا   ) یف امک  یبنتملا  لاق  هدونج و  نم  هوارآ  تناک  براح  نا  يارلا  لصافم  بیـصم 
ناکم و لک  ءایلعلا  نم  تغلب  هرم  سفنل  اعمتجا  امه  اذاف  یناثلا  لـحملا  یه  لوا و  وه  ناعجـشلا  هعاجـش  لـبق  يارلا  برحلا ) بادآ 
و : ) فنـصملا لوق  ناسنالا  نم  فرـش  یلا  یندا  مغیـض  یندا  ناکل  لوقعلا  الول  نارقالا  نعاطت  لـبق  يارلاـب  هنارقا  یتفلا  نعط  اـمبرل 

هاور ظحاجلا  نا  تفرع  دق  مالغلا ) دهل  دهشم  نم  (. ) يوری و  دیدحلا ) یبا  نبا   ) یف نکل  و  مثیم ) نبا  هیرـصملا و   ) یف اذکه  يور )
خیـشلا يار  نا  امک  و  اذه ، رثکم .) فاج  نم  ریخ  لقم  لوصو   ) هلوق اذه  مالـسلا ) هیلع   ) هلوق ریظنف  ناک  فیک  و  باشلا .) دلج  نم  )

ءاضق اطع : نب  نامثع  لاق  هبیتق :) نبا  نویع   ) یف .خویـشلا و  دنع  اهنم  عرـسا  نابـشلا  دنع  جـئاوحلا  ءاضق  اولاق : باشلا ، دـلج  نم  ریخ 
و مکل ) …  هللا  رفغی  مویلا  مکیلع  بیرثت  ال  هتوخال … (  فسوی  لوق  ادهاش  ارق  مث  خویشلا ، دنع  اهنم  لهـسا  بابـشلا  دنع  جئاوحلا 
ام كوزغ  نا  مورلا  ملع  فسوی : نب  دمحم  یف  يرتحبلا  لاق  میحرلا .) روفغلا  وه  هنا  یبر  مکل  رفغتـسا  فوس  مهل … (  بوقعی  لوق 

موی ءابـسلا  هیدل  اوسن  لتقب  افرـص و  نیبلا  مهاقـس  ءابـسب  برحلا ) بادآ  یف  نوعبرالا - نماثلا و  لصفلا   ) ءانف نکل  مهل و  اباقع  ناک 
شیجلا فعـضت  ول  ودعلا  دوبو  ءامغلا  جرفی  نعط  افاصنا و  ماهلا  قلفی  بزح  نیب  ءاطع  نوذـخای  ادـنج ال  کئارآ  بئاتک  نم  تقرف 

ءارالا فرصت  مهیلع و 

هینغم
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یـضوف و طیطخت  الب  هعاجـشلا  لمعلا و  نا  کش  نم  سیل  و  لـمعلا ، هعاجـشلل و  بابـشلا  و  طـیطختلا ، يارلل و  نوبرجملا  خویـشلا 
(. يارلا هلاجاب  مزحلا  و  : ) مامالا لوق  دنع  همکحلا 46  حرش  یف  کلذ  نع  مالکلا  مدقت  .هفزاجم و 

هدبع

مادقالا یف  العف  دشا  برحلا  یف  يارلا  ءادعالاب و  هعاقیا  هدهشم  لاتقلا و  یلع  هربص  مالغلا  دلج  مالغلا : دلج  نم  یلا  … 

يرفعج

مالسالا ضیف 

تسود رتشیب  ناوج  يروالد  یئاناوت و  زا  راک ) ره  گنج و  رد   ) ار درمریپ  هشیدنا  تسا : هدومرف  ریپ ) يار  هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
تیاور مالغلا ) دلج  نم  ياج  هب   ) و دزاس .) هابت  ار  ناشنارای  دوخ و  هدش  رورغم  تسا  نکمم  شیامزآ  یمک  رثا  رب  ناوج  اریز   ) مراد

.ناوج روضح  زا  مراد ) تسود  رتشیب  ار  ریپ  هشیدنا  يار و   ) ینعی مالغلا  دهشم  نم  هدش 

ینامز

رکف درم  مه  دـندوب و  گنج  درم  مه  لاح  ره  رد  هک  میرذـگب  هک  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مالـسا ربمایپ  و  مالـسلا ) هیلع   ) ناـماما زا 
درف کی  يارب  مک  یلیخ  تفـص  ود  ره  نیا  .ریبدـت  هشقن و  رکف ، درم  ای  دنتـسه و  یکالاچ  يروـالد و  گـنج ، درم  اـی  مدرم  بلاـغ 

همانرب هشقن و  زا  سپ  يروالد  تعاجـش و  تسا ، روصت  لـباق  حیحـص  هماـنرب  هشقن و  دوجو  اـب  يراـک  ره  تفرـشیپ  .دوش  یم  عمج 
دوش و یم  تفای  رتمک  رکفتم  اریز  دراد ، شزرا  رواگنج  درم  زا  شیب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماـما  رظن  رد  رکفتم  درم  ور  نیا  زا  تسا ،

.دایز رواگنج 

يزاریش دمحم  دیس 

امنا ءایـشالا  ناف  یـشلک ء ، یلع  لب  لاتقلا ، یلع  هربص  يا  مالغلا ) دلج  نم  یلا  بحا   ) رومالا یف  خیـشلا ) يار  : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
هبراحملل هروضح  نم  يا  مالغلا ) دهشم  نم  : ) يور ..لشفلاب و  يرحف  طیطختلا  يارلا و  نودب  لمعلا  اما  لامعالاب ، مث  ءارالاب  جلاعت 

.هلتاقملا و 

يوسوم

همکحلا حرشلا : .ءادعالاب  هعاقیا  مالغلا : دهشم  .لاتقلا  یلع  هربص  مالغلا : دلج  .بیشلا  هیلع  رهظ  نسلا و  یف  مدقت  نم  خیـشلا : هغللا :
یلا جاـتحت  برحلا  .بابـشلا و  یف  نوکت  همیزعلا  هوقلا و  نا  اـمک و  هاـیحلا  ربـتخا  نینـسلا و  براـجت  شاـع  نمیف  دـیدسلا  يارلا  و 

العف و دشا  هوقلا و  نم  بورحلا  یف  يوقا  هبرجتلا  دـیدسلا و  يارلا  همکحلا و  و  مزعلا …  هوقلا و  یلا  جاتحت  امک  هبرجتلا  همکحلا و 
.لازنلا یلع  هتوق  هربص و  باشلا و  لاتق  یلع  هنم  هرداصلا  هتمکح  خیشلا و  يار  مامالا  لضف  اذلف  اریثات 

یناقلاط
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یکباچ زا  رتهب  رت و  ینتـشاد  تسود  نم  رظن  رد  ریپ  ریبدـت  «. » مـالغلا دهـشم  نم  : » يوری .مـالغلا و  دـلج  نم  ّیلا  ّبحا  خیـشلا  يأر 
« .رازراک رد  ناوج  روضح  زا  تسا  هدش  تیاور  .تسا و  ناوج 

دروآ یم  رد  ياپ  زا  نانچ  ار  نمـشد  دوخ  هشیدـنا  يأر و  اـب  تسا و  هبرجت  ياراد  ریپ  هک  تسا  هدومرف  تهج  نیا  زا  ار  نخـس  نیا 
هتفیـش دوخ  هب  هدومزآان  راک  ناوج  هک  اسب  هچ  .دـسرب  نآ  هب  دـناوت  یمن  دوخ  يریلد  هانپ  رد  هبرجت  یب  لاس و  نس و  مک  ناوج  هک 
یبنتم بیطلا  وبا  ببـس  نیدب  .تسا  يریلد  رب  مدقم  هشیدنا  يأر و  هک  تسین  کش  و  دزادنا ، تکاله  هب  ار  شنارای  دوخ و  ددرگ و 

ود نآ  هاـگ  ره  تسا ، مود  هبترم  رد  يریلد  تسخن و  هشیدـنا  تسا ، ناریلد  يریلد  رب  مدـقم  هشیدـنا  هاـگیاج  : » تسا هدورـس  نینچ 
اب نادروامه  ندز  هزین  زا  شیپ  ار  شیوخ  دروامه  درمناوج  هک  اسب  هچ  دسر ، یم  يرترب  مامت  هب  دوش ، عمج  يدـنمورین  سفن  يارب 

« ...دنز یم  هزین  هشیدنا 

زاسم هدنامرف  ار  هدرورپ  شیاسآ  هتفیش و  ناوجون  دوخ  هاپس  رب  هک  تسا  نیا  هیوریش  شرـسپ  هب  زیورپ  ورـسخ  ياهـشرافس  هلمج  زا 
نامه راگزور  هک  مه  ار  لاح  هتسکش  هدروخلاس  ریپ  و  تسا ، رایسب  شدوخ  هب  وا  یگتفیش  كدنا و  نارگید  دروم  رد  وا  هبرجت  هک 

نایم نتـشامگ  هب  داب  وت  رب  رامگم و  هاپـس  یهدنامرف  رب  تسا  هتفرگ  مه  ار  وا  لقع  هدرک ، هدوسرف  ار  وا  یمـسج  ظاحل  زا  هک  هنوگ 
.هشیدنا اب  دنمدرخ و  نالاس 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

« . ِماَلُْغلا ِدَهْشَم  ْنِم  » َيِوُر َو.ِماَلُْغلا  ِدَلَج  ْنِم  ََّیلِإ  ُّبَحَأ  ِْخیَّشلا  ُْيأَر 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

راتفگ دنس  .تسا . (  رتهب  ناوج  ییوجگنج  زا  : تسا هدمآ  يرگید  تیاور  رد.تسا  ناوج  یکالاچ  زا  رتهب  نم  دزن  ریپ  ریبدت  يأر و 
هیلع یلع  نانمؤمریما  زا  دنا  هتسیز  یم  یـضر  دّیـس  زا  شیپ  هک  یناسک  زا  ار  هنامیکح  نخـس  نیا  ، هغالبلا جهن  رداصم  رد  هنامیکح :

باتک رد  يرکـسع  لالهوبا  زا  نییبتلا و  نایبلا و  باتک  رد  ظحاج  دیرفلا و  دـقع  رد  هبر  دـبع  نبا  هلمج  زا  تسا  هدرک  لقن  مالـسلا 
(. ( ،ج 4،ص 83 هغالبلا جهن  رداصم  ) .تسا هدرک  لقن  لاثمالا  هرهمج 

ریپ يأر  تیمها 

یم دـنک و  یم  ناناوج  يروالد  یکالاچ و  ناریپ و  ریبدـت  يأر و  نایم  يا  هسیاقم  ، شزیمآ تمکح  مالک  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
ناوج ییوجگنج  زا  : تسا هدمآ  يرگید  تیاور  رد.تسا  دربن ) نادیم  رد   ) ناوج یکالاچ  زا  رتهب  نم  دزن  ریپ  ریبدـت  يار و  :» دـیامرف

«( . ِماَلُْغلا ِدَهْشَم  ْنِم  » َيِوُر ِماَلُْغلا َو  ِدَلَج  ْنِم  ََّیلِإ  ُّبَحَأ  ِْخیَّشلا  ُْيأَر  ( ؛» تسا رتهب 

.تسا گنج  نادیم  يانعم  هب  دراوم  هنوگ  نیا  رد  « دهشم ناوج و« يانعم  هب  اجنیا  رد  « مالغ يدنمورین و« یکباچ و  يانعم  هب  « دَلَج »

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 1782 

http://www.ghaemiyeh.com


یکالاچ يروالد و  دعب  هجرد  رد  تسا و  مزال  حیحـص  ياه  هشقن  تسخن  هجرد  رد  نمـشد  اب  دربن  رد  يزوریپ  يارب  تسا  یهیدـب 
ناریپ ریبدت  : دیامرف یم  مالسلا  هیلع  ماما  ور  نیازا  ، دسر یمن  يا  هجیتن  هب  اه  يروالد  دشابن  یحیحـص  هشقن  ات  نیقی  هب  نایوجگنج و 

اه هبرجت  دـنا و  هدـید  ار  دربن  ياه  نادـیم  اـه  لاـس  هک  یلاـسگرزب  نادرم  اریز  ، تسا رتهب  ناـناوج  یکـالاچ  تعاجـش و  زا  نم  دزن 
سکع هب  یلو  ؛ دنرادن ار  یناوت  نینچ  ، ناناوج هک  یلاح  رد  دنتـسه  حیحـص  همانرب  میظنت  هب  رداق  اه  هبرجت  نآ  ساسا  رب  دنا  هتخومآ 

يأر و ار  یلصا  هیاپ  یلو  ؛ دنراد يزایتما  کی  ره  هچرگ  ، دنتسه یکالاچ  يروالد و  یفاک و  یمـسج  ییاناوت  تردق و  ياراد  ، ناریپ
.دهد یم  لیکشت  ناریپ  ریبدت 

قدنخ رفح  داهنـشیپ  رد  یـسراف  ناملـس  هک  يریبدت  قدنخ  گنج  رد  الثم  دـنک  یم  دـییأت  ًالماک  ار  هنامیکح  مالک  نیا  زین  خـیرات 
.دنک ظفح  نمشد  لاگنچ  رد  طوقس  زا  ار  هنیدم  تسناوت  دیشیدنا 

زا جراـخ  ار  ناریپ  زیچ و  همه  نوناـک  ار  دوـخ  دنتـسه و  اـنتعا  یب  ناریپ  هب  تبـسن  هک  یناـناوج  هب  نمـض  رد  هناـمیکح  راـتفگ  نیا 
.دینادن زاین  یب  اهنآ  براجت  زا  ار  دوخ  دیراذگب و  مارتحا  نالاسگرزب  هب  هک  دهد  یم  رادشه  دنرادنپ  یم  عامتجا  هنودرگ 

: بیطلا وبا  هتفگ  هب 

یناّثلا ُّلَحَْملا  َیِه  ٌلَّوأ َو  َوُه  ِناعْجَّشلا  ِهَعاجُش  َْلبَق  ُْيأّرلا 

ٍناکَم َّلُک  ِءاْیلُْعلا  َنِم  ْتَغََلب  ًهَّرَم  ٍسْفَِنل  اعَمَتْجا  امُه  اذإَف 

.دراد رارق  مود  لحم  رد  نیا  تسا و  لوا  نآ  تسا  ناعاجش  تعاجش  زا  شیپ  هبرجت  ملع و 

یبا نبا  هغالبلا  جهن  حرش   ) . .دننک یم  دوعص  لحم  نیرتالاب  هب  دنوش  عمج  يدنمورین  صخـش  يارب  مه  اب  ود  ره  هک  یماگنه  یلو 
. ( ،ج 18،ص 337 دیدحلا

ار دوخ  رکشل  هدنامرف  : تفگ یم  هک  دنک  یم  لقن  شدنزرف  هب  نیطالـس  زا  یکی  زا  یتحیـصن  الاب  رعـش  رکذ  زا  دعب  دیدحلا  یبا  نبا 
تـشذگ هک  نانچ  ، هتـساک شلقع  زا  راگزور  تشذـگ  هک  ار  يا  هداتفا  راک  زا  ریپ  هن  نکن و  باـختنا  يا  هبرجت  مک  رورغم و  ناوج 

 ( .نامه  ) . .ینیزگرب ار  هبرجترپ  نالاسگرزب  هک  داب  وت  رب.هدرک  فیعض  ار  شمسج  رمع 

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abu Talib said : I love the opinion of an old man more than the
determination of a young man: (or according to another version: more than the

(. martyrdom of a young man

رافغتسا هرابرد  : 87 تمکح

هراشا
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توص

.Your browser does not support the audio tag

ُراَفِغتسِالا ُهَعَم  ُطَنقَی َو  نَِمل  ُتبِجَع  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

 . تسا دیماان  دنک و  رافغتسا  دناوت  یم  هک  یسک  زا  متفگش  رد  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 

يدیهش

.دناوت نتساوخ  شزرمآ  تسا و  دیمون  هک  نآ  زا  متفگش  رد 

یلیبدرا

هدرک تیاکح  ندرک و  رافغتسا  دشاب  وا  اب  هکنآ  لاح  یهلا و  ترفغم  تمحر و  زا  دوش  دیمون  هک  ار  یسک  رم  مراد  بجع  دومرف  و 
هناحبس و يادخ  تبوقع  زا  دندوب  ناما  هک  زیچ  ود  نیمز  رد  دوب  دومرف  ترضح  نآ  رقاب و  یلع  نب  دمحم  رفعج  وبا  ترضح  نآ  زا 

هدش هتشادرب  هک  یناما  اما  نآب  دیوش  کسمتم  سپ  ار  رگید  ناما  دیراد  هگن  دزن  سپ  اهنآ  زا  یکی  دش  هتشادرب  هک  قیقحتب  یلاعت و 
هدنیوگ هک  یتلاح  رد  تسا  دـنمجرا  هک  تسا  هدومرف  تسا  نتـساوخ  شزرمآ  سپ  یقاب  ناما  اما  تسیادـخ و  لوسر  وا  سپ  تسا 
ناشیا هکنآ  لاح  ناشیا و  هدننک  باذع  ادخ  دزـسن  یـشاب و  ناشیا  وت  هکنآ  لاح  ار و  ناقلخ  دـنک  باذـع  هک  ادـخ  دزن  هک  تسنیا 

راکفا ندرک  رهاظ  ياه  هفیطل  زا  تسا و  رارسا  ندروآ  نوریب  ياهیئوکین  زا  ار  راتفگ  نیا  دنهاوخ و  شزرمآ 

یتیآ

.تسه شنتساوخ  شزرمآ  ناوت  هکنآ ، لاح  دوش و  یم  دیمون  دنوادخ  تمحر  زا  هک  یسک  زا  متفگش  رد  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . تسوا اب  رافغتسا  هک  یلاح  رد  متفگش  رد  تسا  سویأم  هک  یسک  زا  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

مثیم نبا 
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يور زا  شزرمآ  بلط  نوچ  و  تمحر ، زا  يدیماان  ینعی  طونق ، متفگش .) رد  دراد  ار  هبوت  رافغتـسا و  ناکما  هک  یـسک  يدیمون  زا  )
ياج رافغتسا ، دوجو  اب  يدیمون  ور  نیا  زا  تسا ، ششخب  ساسا  هشیر و  دمآ - دهاوخ  هک  نانچ  میرک - نآرق  تداهش  هب  صالخا ،

.تسا بجعت 

دیدحلا یبا 

 . ُراَفِْغتْسِالا ُهَعَم  ُطَنْقَی َو  ْنَِمل  ُْتبِجَع  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

.بونذلا سراوح  رافغتسالا  اولاق 

.رافغتسالا رکشلا و  الإ  امهحلصی  همعن ال  بنذ و  نیب  دبعلا  مهضعب  لاق  و 

لعفی و مل  نإ  ابذک  ابنذ و  نوکیف  هیلإ  بوتأ  هللا و  رفغتـسأ  مکدـحأ  نلوقی  ال  مبثخ ) .» :» یف ب یف ا،و  اذـک  معثخ (  نب  عیبرلا  لاق  و 
 . یلع بت  یل و  رفغا  مهللا  لقیل  نکل 

.نیباذکلا هبوت  .بونذلا )  كرت  : عالقإلا عالقإ (  الب  رافغتسالا  لیضفلا  لاق  و 

ملعی وه ال  هللااب و  ائزهتسم  ناک  مدنلا  یلع  رافغتسالا  مدق  نم  لیق  و 

یناشاک

و رافغتـسالا ) هعم  و   ) یهلا ترفغم  ادخ و  تمحر  زا  دوش  دـیمون  هک  ار  یـسک  مراد  بجع  ظنقی ) نمل  تبجع  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
یهابت زا  ندش  نامیشپ  ندرک و  نارفغ  بلط  ندومن و  رافغتسا  دشاب  وا  اب  هکنآ  لاح 

یلمآ

ینیوزق

رداص وا  زا  یتیصعم  رگا  ینعی  تسه  رافغتـسا  وا  اب  تزع و  ترـضح  وفع  تمحر و  زا  ددرگ  دیمون  هک  ار  سک  نآ  رم  مراد  بجع 
، دشاب هدرک  گرزب  تیصعم  دنچ  ره  ار  یصاع  تعافش  دشاب  یفاک  رافغتسا  هک  درپسن  يدیمون  هار  و  دباتش ، رافغتـسا  هب  دیاب  ددرگ 
ره ات  دوریم  تغلابم  نآ  قییضت  رد  ددرگ ، یم  روکذم  ترضح  نآ  مالک  زا  باتک  رخآ  رد  طیارش  نآ  رافغتـسا و  طیارـش  اب  نکیلو 
هن رافغتـسا  هک  نیا  لاح  قیقحت  و  دیامنیم ، وحم  ار  نآ  هتبلا  رافغتـسا  هک  نآ  هب  رورغم  دـیامنن ، تعراسم  یـصاعم  هب  يرتجم  لهاج 

ینعم اب  تسا  مالک  تبسن  وچمه  تلاح  نآ  هب  ظفل  تبـسن  تسا و  لاح  بلق و  تایفیک  تالاح و  زا  هکلب  تسا  لاقم  ظفل و  درجم 
یظفل الا  و  ددرگ ، هدرمش  نیبحم  زا  تسا  ققحتم  ینعم  رگا  مرادیم  تسود  ار  وت  نم  دیوگ : صخش  الثم  نآ  زا  دافتسم  ربخ  و  نآ ،

.دوب هرهب  یب  تبحم  رثا  زا  دشاب و  هتفگ  قافن  قلمت و  هار  زا  ینعم  زا  یلاخ 

یجیهال
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دشاب سویام  هک  یسک  زا  منک  یم  بجعت  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .رافغتـسالا » هعم  طنقی و  نمل  تبجع  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
.ندرک هبوت  ندرک و  ترفغم  بلط  ینعی  ندرک ، رافغتسا  تصخر  ادخ  بناج  زا  دشاب  وا  اب  هکنآ  لاح  ادخ و  تمحر  زا 

ییوخ

اعیمج و بونذلا  رفغی  هللا  نا  هللا  همحر  نم  اوطنقت  مهسفنا ال  یلع  اوفرـسا  نیذلا  يدابع  ای  لق  لیزنتلا - - 52  ) یلاعت هللا  لاق  ینعملا :
ناسنالا سوب  لصو  اذا  هنال  هقبوملا ، رئابکلا  نم  دـع  دـق  و  همحر ، نع  سایلا  هللا و  نع  ءاجرلا  عطق  وه  طونقلا  و  میحرلا ) روفغلا  وه 
كالهلا یف  عقو  ناطیشلل و  هسفن  ملستسا  قحلا و  یلا  عوجرلا  لمعلا و  باب  هیلع  دسنا  دقف  یلاعت  هللا  همحر  نم  طونقلا  سایلا و  یلا 

.دراد هارمه  هب  رافغتسا  تسا و  دیمون  هک  یسک  زا  متفگش  رد  همجرتلا : .نارسخلا  و 

يرتشوش

مالسلا هیلع  هنعف  رخآ ، ظفلب  ینعملا  اذه  مالسلا  هیلع  هنع  يور  لوقا : هفلتخم ) تاعوضوم  یف  نوتسلا - لصفلا  : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
هتبوقع نم  طونقلا  هل  لصح  امل  يرهزلا  نا  درو  .رافغتـسالا و  مالـسلا : هیلع  لاق  یه ؟ ام  لیق : هعم  هاجنلا  کلهی و  نمل  بجعلا  لاـق 

مث هتید  ثعبب  هرما  .کبنذ و  نم  کیلع  فاخا  ام ال  کطونق  نم  کیلع  فاخا  مالـسلا : هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  هل  لاق  تامف  ـالجر 
رافغتسالا هلآ :) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا نع  یفاکلا )  ) یف .هتلاسر و  لعجی  ثیح  ملعا  هللا  يدیـس ! ای  ینع  تجرف  هل  لاقف  رافغتـسالا ،

مهبذعم هللا  ناک  ام  و  یلاعت … (  لاق  دق  و  کبنذل ) …  رفغتسا  هللا و  الا  هلا  هنا ال  ملعاف   ) یلاعت لاق  هدابعلا ، ریخ  هللا  الا  هلا  لوق ال  و 
(. نورفغتسی مه  و 

هینغم

اوفرسا نیذلا  يدابع  ای  لق  : ) یلاعت هلوق  یلا  اذهب  مامالا  ریشی  .هبوتلا و  رافغتسالاب  و  هتمحر ، هللا و  وفع  نم  سایلا  انه  طونقلاب  دارملا 
(. رمزلا  53 میحرلا - روفغلا  وه  هنا  اعیمج  بونذلا  رفغی  هللا  نا  هللا  همحر  نم  اوطنقت  مهسفنا ال  یلع 

هدبع

هبوتلا يا  رافغتسالا : هعم  طنقی و  … 

يرفعج

مالسالا ضیف 

اب هک  یلاح  رد  دوش  یم  دیمون  دنوادخ ) شزرمآ  زا   ) هک یسک  يارب  مراد  بجع  تسا : هدومرف  رافغتـسا ) هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
رخآ رد  مهن  دص و  راهچ  نخس  رد  مالسلا  هیلع  ماما  هک  نآ  طیارش  ای  نکیلو   ) تسه شزرمآ  بلط  رافغتـسا و  شناهانگ ) يارب   ) وا

(. دیامرفیم نایب  باتک 

ینامز

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 1786 

http://www.ghaemiyeh.com


.دش دهاوخ  رکذ  هملک 422  رد  رافغتسا  هبوت و  يانعم 

يزاریش دمحم  دیس 

.طونقلل اناکم  عدی  ال  هبوتلا ، بابل  هناحبس  هللا  حتف  يا  رافغتسالا ) هعم  و   ) هللا همحر  نم  طنقی ) نمل  تبجع  : ) مالسلا هیلع  لاق  و 

يوسوم

مظعا هبنذ  نا  روصتی  نم  نال  هل  زیجعت  هللا و  هردقل  میجحت  وه  ذا  اهدشا  بونذلا و  مظعا  هللا  همحر  نم  سایلا  .سایلا  طونقلا : هغللا :
هللا رفغ  هللا  رفغتـسا  هللا و  هردقب  نمآ  اذاف  اعیمج ) بونذلا  رفغی  هللا  نا  : ) یلاعت هلوق  ضفر  هللااب و  نظلا  ءاسا  اطخا و  دـقف  رفغی  نا  نم 

.هبونذ هل 

یناقلاط

« .تسوا هارمه  یهاوخ  شزرمآ  هکنآ  لاح  دوش و  یم  دیمون  هک  سک  نآ  زا  متفگش  رد  »

زج يزیچ  تسا و  تمعن  هانگ و  نایم  روصحم  هدـنب  تسا : هتفگ  ناـگرزب  زا  یکی  .تسا  ناـهانگ  هدـنراد  زاـب  رافغتـسا ، دـنا : هتفگ 
.دنک یمن  حالصا  ار  تلاح  ود  نآ  رافغتسا  يرازگساپس و 

هک منک ، یم  هبوت  شهاگراب  هب  مهاوخ و  یم  شزرمآ  يادخ  زا  دیوگب  دیابن  امش  زا  کی  چیه  تسا ، هتفگ  مثیخ -  - معثخ نب  عیبر 
.يامرف ینازرا  ما  هبوت  قیفوت  مزرمایب و  ایادخ  راب  دیوگب : دیاب  و  تسا ، غورد  هانگ و  دهدن ، ماجنا  دیاب  دیاش و  هک  نانچ  رگا  ار  نیا 

.تسا نایوگغورد  هبوت  هانگ ، ندرک  اهر  نودب  یهاوخ  شزرمآ  تسا : هتفگ  لیضف 

.تسا هدرک  هرخسم  ار  ادخ  دنادب ، هکنیا  نودب  درادب ، مدقم  هانگ  زا  ینامیشپ  رب  ار  یهاوخ  شزرمآ  سک  ره  تسا : هدش  هتفگ  و 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

 . ُراَفِْغتْسِْالا ُهَعَم  ُطَنْقَی َو  ْنَِمل  ُْتبِجَع 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

زا شیپ  ار  هنامیکح  نخـس  نیا  هنامیکح : راتفگ  دنـس  .تسوا . (  اب  رافغتـسا  هک  یلاح  رد  دوش  یم  دیمون  هک  یـسک  زا  متفگـش  رد 
خیـش ، یـضر دّیـس  زا  دعب  رابخالا و  نویع  رد  هبیتق  نبا  دیرفلا و  دـقع  رد  هبر  دـبع  نبا  لماک و  باتک  رد  دربم  ، یـضر دّیـس  موحرم 

(. ،ج 4،ص 83 هغالبلا جهن  رداصم  ) .دنا هتفرگ  يرگید  ردصم  زا  دهد  یم  ناشن  هک  تسا  هدروآ  یلاما  رد  یتوافت  اب  ار  نآ  یـسوط 
(
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؟ ارچ يدیمون 

زا متفگـش  رد  :» دـیامرف یم  تسا  هدوشگ  ناراکهنگ  همه  يور  هب  ار  يراودـیما  هار  دوخ  هنامیکح  راتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
( . ُراَفِْغتْسِْالا ُهَعَم  ُطَنْقَی َو  ْنَِمل  ُْتبِجَع  ( ؛» تسوا اب  رافغتسا  هک  یلاح  رد  دوش  یم  دیمون  هک  یسک 

تسا و هتخاس  راودـیما  دوخ  تمحر  هب  ار  اهنآ  هدوشگ و  شناگدـنب  يور  هب  ار  رافغتـسا  هبوت و  ياهرد  دـنوادخ  هک  نیا  هب  هراـشا 
يا ُمیِحَّرلا ؛» ُروُفَْغلا  َوُه  ُهَّنِإ  ًاعیِمَج  َبُونُّذـلا  ُرِفْغَی  َهّللا  َّنِإ  ِهّللا  ِهَمْحَر  ْنِم  اوُطَنْقَت  ْمِهِـسُْفنَأ ال  یلَع  اُوفَرْـسَأ  َنیِذَّلا  َيِدابِع  ای  ُْلق  : »» دومرف

وا هک  ارچ  ، دیوشن سویأم  دنوادخ  تمحر  زا  دـیا  هدـش  ناهانگ  بکترم  دـیا و  هتفرگ  شیپرد  ار  دوخ  هب  فارـسا  هار  هک  یناگدـنب 
.( هیآ 53 ، رمز «. ) . تسا نابرهم  هدنزرمآ  وا  نیقی  هب  ار  ناگدننک ) هبوت   ) ناهانگ همه 

قح تمحر  زا  هک  یسک  اریز  ، تسا ناهانگ  نیرتالاب  ادخ  تمحر  زا  سأی  میناد  یم  تسا و  يدیماان  يانعم  هب  « طوُنق » هدام زا  « ُطَنْقَی »
دـص هچ  تماق  کی  هچ  ما  هدـش  قرغ  نم  هتـشذگ و  نم  رـس  زا  بآ  : دـیوگ یم  نوچ  ، درادـن ییاـبإ  یهاـنگ  چـیه  زا  دوش  سویأـم 
ماما زا  یثیدح  رد  اذل  ، دـنک یم  هانگ  هنوگ  ره  هدولآ  ار  وا  هک  تسا  یمدآ  لد  رد  ناطیـش  ذوفن  هار  نیرت  كانرطخ  يدـیمون.تماق 

: تفگ یم  نینچ  شدنزرف  هب  نامقل  هک  میناوخ  یم  مالسلا  هیلع  قداص 

سرتب هنوگ  نآ  دنوادخ  زا  کَمِحََرل ؛ ِْنیَلَقَّثلا  ِبُونُِذب  ُهَْتئِج  َْول  ًءاَجَر  َهَّللا  ُجْراَو  ََکبَّذََعل  ِْنیَلَقَّثلا  ِِّرِبب  ُهَْتئِج  َْول  ًهَفیِخ  َّلَجَو  َّزَع  َهَّللا  ِفَخ  »
هب ردق  نآ  دنک و  تازاجم  ار  وت  یشزغل  ببـس  هب  دراد  ناکما  یـشاب  هداد  ماجنا  ار  سنا  نج و  کین  لامعا  تادابع و  مامت  رگا  هک 

( يریخ رما  رافغتساو و  هبوت  بجوم  هب   ) ار وت  دراد  ناکما  یـشاب  هدرک  ار  سنا  نج و  هانگ  مامت  رگا  هک  دشاب  راودیما  ادخ  تمحر 
. ( ،ج 3،ص 67،ح 1 یفاک «. ) . دنک تمحر 

یم سویأم  نارفاک  اهنت  ادـخ  تمحر  زا  َنوُِرفاْکلا ؛» ُمْوَْقلا  َّالِإ  ِهّللا  ِحْوَر  ْنِم  ُسَْأیَی  ـال  ُهَّنِإ  : »» دـیوگ یم  تحارـص  اـب  زین  دـیجم  نآرق 
.( هیآ 87 ، فسوی «. ). دنوش

هب تسردان  رایسب  هک  دنک  یم  لقن  معثخ  نب  عیبر  زا  قفاوم  رظن  اب  ینخس  مالک  نیا  حرش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  هک  تسا  هجوت  نایاش 
هب رگا  دشاب  هانگ  غورد و  تسا  نکمم  هک  ارچ  « ِْهَیلإ ُبُوتأ  ِهّللا َو  ُرِفْغَتْـسأ  :» دیوگن سک  چیه  : تفگ یم  وا  هکنیا  نآ  دسر و  یم  رظن 

: دیوگب نآ  ياج  هب  ،و  دنکن لمع  نآ 

(. تسرف ورف  ار  دوخ  تمحر  و   ) درگ زاب  نم  يوس  هب  شخبب و  ارم  ایادخ  « ) َّیَلَع ُْبت  یل َو  ْرِفْغا  َّمُهّللا  »

زا هدش  رافغتسا  هب  رما  نآرق  رد  نیا  رب  هفاضا.تسین  راگزاس  هدش  دراو  اهاعد  رد  رافغتسا  ناونع  هب  هک  يدایز  تاریبعت  اب  نخس  نیا 
: میناوخ یم  حون  ناتساد  رد  هلمج 

ینادنچ ییانـشآ  معثخ  نب  عیبر  ییوگ.دوش  یم  هدید  ریبعت  نیمه  زین  يرگید  ددعتم  تایآ  رد  3 و  ًاراّفَغ » َناک  ُهَّنِإ  ْمُکَّبَر  اوُرِفْغَتْسا  »
.تسا هتشادن  ینآرق  تایآ  نیا  اب 

ددرگرب وا  يوس  هب  دنوادخ  تسا  نکمم  هنوگچ  دـنکن  نارفغ  بلط  وا  زا  ددرگن و  زاب  ادـخ  يوس  هب  ًاعقاو  ناسنا  رگا  ، نیا رب  نوزفا 
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یلو میوش  یم  رود  وت  زا  ام  شخبب ! ار  ام  وت  اما  میهد  یم  همادا  ار  هانگ  ام  ایادخ ! : تفگ ناوت  یم  ایآ  دنک ؟ تمحر  لومشم  ار  وا  و 
! یساسا یب  راتفگ  هچ  وش !؟ کیدزن  ام  هب  وت 

نایم یتوافت  هنوگ  چیه  هکنیا  نخس  هاتوک 

.تسین یل » رِفْغا  َّمُهّللأ   » و هّللا » ُرِفْغَتْسأ  »

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abu Talib said : “ I wonder about one who loses hope despite his ability to
.” seek forgiveness

482 ص :

نیملسم ینمیا  لماع  ود  : 88 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ُّهنَأ مالسلا  امهیلع  ُِرقاَبلا  ِّیلَع  ُنب  ُدّمَُحم  ٍرَفعَج  ُوبَأ  ُهنَع  یَکَح  َو 

یلص ِهّللا  ُلوُسَر  َوُهَف  َِعفُر  يِّذلأ  ُناَمَألا  اّمَأ  ِِهب  اوُکّسَمَتَف  َرَخآلا  ُمُکَنوُدَف  اَمُهُدَحَأ  َِعفُر  دَق  ِهّللا َو  ِباَذَع  نِم  ِناَناَمَأ  ِضرَألا  ِیف  َناَک  َلاَق 
َنوُرِفغَتسَی مُه  مَُهبّذَعُم َو  ُهّللا  َناک  ام  مِهِیف َو  َتنَأ  مَُهبّذَُعِیل َو  ُهّللا  َناک  ام  َوَیلاَعَت  ُهّللا  َلاَق  ُراَفِغتسِالاَف  ِیقَابلا  ُناَمَألا  اّمَأ  هلآ َو  هیلع و  هللا 

طابنتسالا فئاطلو  جارختسالا  نساحم  نم  اذه  یضرلا و  لاق 

اه همجرت 

یتشد

زا ناما  هیام  نیمز  رد  زیچ  ود  دومرف ) لقن  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  زا  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  : ) دومرف وا ، رب  ادخ  دورد  و 
ادخ لوسر  دش  هتـشادرب  هک  یناما  اّما  دینز ، گنچ  نادب  دیبایرد و  ار  يرگید  سپ  دش ، هتـشادرب  ود  نآ  زا  یکی  دوب : ادـخ  باذـع 

: دومرف ادخ  لوسر  هب  گرزب  يادخ  هک  تسا ،  ندرک  رافغتسا  هدنام ، یقاب  نامأ  و  دوب ، مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 

« دننک یم  رافغتسا  هک  ماگنه  نآ  ات  دنک  یمن  ناشباذع  و  ینانآ ، نایم  رد  وت  هک  یلاح  رد  دنک  یمن  باذع  ار  نانآ  ادخ  »
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( . تسا نآرق  تایآ  زا  نخس  تفارظ  و  ینعم ، فیاطل  نیرتوکین  جارختسا  شور  نیا  )

يدیهش

یکی دوب ، ادخ  باذع  زا  نامأ  هیام  نیمز  رد  زیچ  ود  دومرف ]: هک  درک  تیاکح  مالسلا ) هیلع   ) وا زا  رقاب  یلع  نب  دمحم  رفعج  وبا  [و 
.دوب هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  دش  هتشادرب  هک  یناما  اّما  دینز : گنچ  نادب  دیریگب و  ار  يرگید  سپ  دش  هتشادرب  ود  نآ  زا 
نایم رد  وت  هک  یلاح  دنک  یمن  باذـع  ار  نانآ  ادـخ  و   » دـیامرف یلاعت  يادـخ  .تسا  نتـساوخ  شزرمآ  تسا  هدـنام  هک  یناما  اّما  و 

تفارظ تسا و  ندروآ  نورب  ار  ینعم  فیاطل  رتوکین  زا  نیا  و  « ] دـنهاوخ یم  شزرمآ  هک  یلاح  دـنک  یمن  ناشباذـع  ادـخ  ینانآ و 
[ .ندرک راکشآ  ار  نخس 

یلیبدرا

یتیآ

: دومرف هک  دنک  تیاکح  ترضح  نآ  زا  مالسلا ) هیلع   ) رقاب دمحم  ماما  رفعج ، وبا 

نادب دیریگب و  ارنآ  تساجرب  يرگید  دش و  هتـشادرب  ود  نآ  زا  یکی  دوب : ناما  هیام  زیچ  ود  ادخ ، باذـع  زا  ار  مدرم  نیمز  يور  رب 
يادخ .تسا  رافغتسا  دنام ، ياجرب  هک  ناما  نآ  .دوب و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  دش  هتـشادرب  هک  ناما  نآ  .دییوج  کسمت 

ناشباذع ادخ  دنبلط  یم  شزرمآ  ادخ  زا  هک  هاگ  نآ  ات  دنکن و  ناشباذع  ادـخ  یتسه ، ناشنایم  رد  وت  هک  هاگ  نآ  ات  : » دـیامرف یلاعت 
«. درک دهاوخن 

.دنا هدرک  طابنتسا  دنا و  هدیشک  نوریب  وکین  هچ  ار  ینعم  نیا  مالسلا ) هیلع   ) ماما دیوگ : یضر  دیس 

نایراصنا

 : دومرف هک  هدرک  تیاور  ترضح  زا  مالّسلا  امهیلع  رقاب  یلع  نب  دمحم  رفعج  وبا 

اما.دینزب گنچ  نآ  هب  دـیریگب و  هدـنام  یقاب  هک  ار  يرگید  سپ  دـش ، هتـشادرب  اهنآ  زا  یکی  ، دوب نیمز  رد  ادـخ  باذـع  زا  ناما  ود 
گرزب دـنوادخ   ، تـسا رافغتـسا  تـسا  یقاـب  هـک  یناـما  اـّما  و.هـلآ  هـیلع و  هـّللا  یّلـص  تسادـخ  لوـسر  دـش  هتــشادرب  هـک  یناـما 

دنلوغـشم رافغتـسا  هب  هک  یلاح  رد  دیامن  یمن  ناشباذع  ،و  ینانآ نایم  رد  وت  هک  یلاح  رد  دنک  یمن  باذع  ار  نانآ  دنوادخ  :» دومرف
«.

 . تسا نآرق  زا  ترضح  طابنتسا  فئاطل  جارختسا و  نساحم  زا  نایب  نیا 

اه حرش 

يدنوار
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.رخالا اومازلا  يا  رخالا  مکنودف  هلوق  و 

يردیک

.هومزلا هوذخ و  يا  رخالا : مکنودف 

مثیم نبا 

نیمز يور  ادـخ  باذـع  زا  ناما  ود  : ) دومرف مالـسلا ) هیلع   ) یلع هک  تسا  هدرک  لقن  مالـسلا ) هیلع   ) رقاـب نب  دـمحم  ماـما  رفعجوبا ،
تـسد زا  هک  یناما  اما  دـینزب : گنچ  نآ  هب  سپ  تسامـش ، سرتسد  رد  يرگید  یلو  تسا  هتفر  تسد  زا  اهنآ  زا  یکی  دراد ، دوجو 
ربمایپ هب  دـنوادخ  تسا ، شزرمآ  بلط  رافغتـسا و  هدـنام  یقاب  هک  یناما  اما  تسا و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ ربماـیپ  دوجو  هتفر 

مه مهبذـعم و  هللا  ناک  ام  مهیف و  تنا  مهبذـعیل و  هللا  ناک  اـم  مهیف و  تنا  مهبذـعیل و  هللا  ناـک  اـم  و  دومرف : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )
نیب رد  ص   ) ربمایپ دوجو  هک  نیا  .تساهیبای  هتکن  نیرت  فیرظ  زا  وکین و  نانخـس  زا  نخـس  نیا  دیوگ : یم  یـضردیس  .نورفغتـسی 
يارب همدـقم  ود  صـالخااب ، یبلط  شزرمآ  نینچمه  وا و  شزرمآ  زا  يرادروخرب  يارب  دـنوادخ  يوس  هب  ناـنآ  ندـنادرگرب  تما و 

( مالـسلا هیلع   ) ماما تسا و  نآ  هاوگ  یلقع  لیلد  هک  تسا  یبلاطم  زا  تسا ، راگدرورپ  باذـع  ندرک  فرطرب  ادـخ و  تمحر  لوزن 
.تسا هداد  رارق  دیکات  دروم  دومرف  نایب  هک  يروطنامه  ینآرق  نیتسار  هاوگ  اب  ار  نآ 

دیدحلا یبا 

َناَک ع]  ] ُهَّنَأ مالسلا  امهیلع  ُِرقاَْبلا  ٍِّیلَع  ُْنب  ُدَّمَُحم  ٍرَفْعَج  ُوبَأ  ُْهنَع  یَکَح  َو 

یلـص ِهَّللا  ُلوُسَر  َوُهَف  َِعفُر  يِذَّلا  ُناَمَْألا  اَّمَأ  ِِهب  اوُکَّسَمَتَف  َرَخْآلا  ُمُکَنوُدَف  اَمُهُدَحَأ  َِعفُر  ْدَق  ِهَّللا َو  ِباَذَع  ْنِم  ِناَناَمَأ  ِضْرَْألا  ِیف  َناَک  َلاَق 
َنوُرِفْغَتْسَی ْمُهَو  ْمَُهبِّذَعُم  ُهَّللا  َناَک  اَمَو  ْمِهِیف  َْتنَأ  ْمَُهبِّذَُعِیل َو  ُهَّللا  َناَک  اَمَو  َیلاَعَت  ُهَّللا  َلاَق  ُراَفِْغتْـسِالاَف  ِیقاَْبلا  ُناَمَْألا  اَّمَأ  هلآ َو  هیلع و  هللا 

. ( . لافنألا 33 هروس  )

 [ طابنتسالا فئاطل  جارختسالا و  نساحم  نم  اذه  یلاعت و  هللا  همحر  یضرلا  لاق  ]

مهبذع و امل  نورفغتسی  نمم  اوناک  ول  يأ  مهنع  رافغتـسالا  یفن  دارملا  لاحلا و  عضوم  یف  َنوُرِفْغَتْـسَی  ْمُه  نیرـسفملا َو  نم  موق  لاق 
الف نورفغتـسی  مهنکل ال  لاق  هنأکف  دوه 117 ) . هروس  َنوُِحلْـصُم (  اَُهلْهَأَو  ٍْملُِظب  يَرُْقلا  َِکلُْهِیل  َکُّبَر  َناَک  اَمَو  یلاعت  هلوق  لثم  اذـه 

.مهنع باذعلل  ءافتنا 

هیلع و هللا  یلـص  هللا  لوسر  نع  فلخت  نمم  مهرهظأ  نیب  نوملـسملا  مهورفغتـسی  نم  مهیف  مهبذعم و  هللا  ناک  ام  هانعم و  موق  لاق  و 
 ( . .ا نم  طقاس   ) نیفعضتسملا نم  .ا )  نم  طقاس  هلآ ( 

مهدص وه  باذـعلا و  یـضتقی  ام  دوجو  عم  هللا  مهبذـعی  ببـس ال  يأل  يأ و  لافنألا 34 ) . هروس  ُهَّللا (  ُمَُهبِّذَُـعی  اَّلَأ  ْمَُهل  اَمَو  لاـق  مث 
هروس نأل  ثداوحلا  عئاقولا و  بیترت  یلع  سیل  نآرقلا  بیترت  نأ  یلع  لدی  اذه  هیبیدحلا و  ماع  یف  تیبلا  نع  لوسرلا  نیملـسملا و 
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هـسداسلا هنـسلا  یف  ناک  تیبلا  نع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسرلا  دـص  هرجهلا و  نم  هیناثلا  هنـسلا  یف  ردـب  هعقو  بیقع  تلزن  لافنألا 
.هیناثلا هنسلا  یف  تلزن  هروس  یف  هسداسلا  هنسلا  یف  تلزن  هیآ  لعجی  فیکف 

نامثع مایأ  یف  هباحصلا  نم  موق  هبتر  امنإ  کلذ و  نم  ریثک  نآرقلا  یف  و 

یناشاک

یلع نب  دمحم  رفعجوبا  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  زا  هدرک  تیاکح  و  مالـسلا ) امهیلع  رقابلا  یلع  نب  دمحم  رفعج  وبا  هنع  یکح  (و 
ضرالا یف  ناک   ) هیلع هللا  تاولـص  ترـضح ، نآ  دومرف  هک  مالـسلا ) هیلع  لاق  هنا   ) مالـسلاو هولـصلا  مارکلا  هئابآ  یلع  هیلع و  رقاـبلا 

دـش هتـشادرب  سپ  امهدحا ) عفر  دـق  و   ) ناهج يادـخ  باقع  باذـع و  زا  یلاعت ) هللا  باذـع  نم   ) ناما ود  نیمز  رد  دوب  هک  ناناما )
اما  ) ناما نآ  هب  دینز  رد  گنچ  سپ  هب ) اوکـسمتف   ) رگید یکی  نآ  تسا  امـش  دزن  سپ  رخالا ) مکنودف   ) نایم زا  ود  ره  نآ  زا  یکی 

هیلع و هللا  یلـص   ) دوب يادخ  ربمغیپ  نآ  سپ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  وهف   ) هدش هتـشادرب  هک  ناما  نآ  اما  عفر ) يذلا  نامالا 
زع هللا  لاق   ) ناهانگ زا  تسا  نتساوخ  شزرمآ  نآ  سپ  رافغتـسال ) اف   ) تسا هدنام  یقاب  هک  ناما  نآ  اما  و  یقابلا ) نامالا  اما  و  ( ) هلآ
هللا ناک  ام  و   ) نامزلارخآ ربمغیپ  قح  رد  ناـشیا ، عیمج  رب  تسا  ردـق  گرزب  ناـیملاع و  رب  تسا  بلاـغ  هک  ییادـخ  دومرف  لـج ) و 

یتسه وت  هک  اریز  ناشیا  نایم  رد  یشاب  وت  هکنآ  لاح  و  مهیف ) تنا  و   ) ار ناقلخ  دنک  باذع  هک  یلاعت  يادخ  تسین  ینعی  مهبذعیل )
مه و   ) راـگزور لـها  هدـننک  باذـع  راـفغ ، يادـخ  تسین  و  مهبذـعم ) هللا  ناـک  اـم  و   ) رافغتـسا باـب  رد  دومرفو  ناـیملاع ، تمحر 

نـساحم نم  اذه  و   ) هک دیامرف  یم  هرـس  سدـق  دیـس  راگدـیرفآ و  زا  دـنهاوخ  شزرمآ  راکهانگ  موق  نآ  هکنآ  لاح  و  نورفغتـسی )
طابنتسا فیاطل  زا  و  طابنتسالا ) فئاطل  و   ) نآ ندروآ  نوریب  تسا و  رارسا  جارختسا  ياه  ییوکین  زا  راتفگ  نیا  ینعی  جارختـسالا )

نآ راهظتسا  تسا و  راکفا 

یلمآ

ینیوزق

رفعجوبا  ) ترـضح نآ  زا  تسا  هدرک  تیاکح  .طابنتـسالا و  فیاـطل  جارختـسالا و  نساـحم  نم  اذـه  و  هنع : هللا  یـضر  دیـسلا  لاـق 
سپ ود ، نآ  زا  یکی  دـش  عوفرم  قیقحت  هب  و  ناحبـس ، دزیا  باذـع  زا  ناـما  ود  نیمز  رد  دوـب  تفگ : هک  مالـسلا ) هیلع  رقاـب  دـمحم 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص   ) دوب يادخ  لوسر  نآ  امـش  نایم  زا  دش  عوفرم  هک  یناما  اما  وا ، هب  دـینز  رد  گنچ  و  ار ، رگید  نیا  دـیریگب 
یم رکذ  نآرق  زا  ود  ره  نیا  دـهاش  سپ  .دـینامن  لفاغ  راک  زا  دـینادب و  ات  تسا  رافغتـسا  امـش  نایم  تسا  یقاب  هک  ناما  نآ  و  ملس )

ترـضح اب  باطخ  نورفغتـسی ) مه  مهبذـعم و  هللا  ناک  ام  میهف و  تنا  مهبذـعیل و  هللا  ناـک  اـم   ) لـجوزع يادـخ  تفگ  هک  دـیامرف 
باذـع هک  لجوزع  يادـخ  تسین  و  یناشیا ، نایم  رد  وت  ار و  ناـشیا  دـنک  باذـع  هک  لـجوزع  يادـخ  تسین  ینعی و  .تسا  لوسر 

عقاولا یف  تسا و  طابنتسا  فیاطل  جارختسا و  نساحم  زا  نیا  و  دیوگ : یم  دیس )  ) .دنشاب هدرک  یم  راغتـسا  ناشیا  ار و  ناشیا  هدننک 
(. ازجلا ریخ  هتعیش  نع  هللا  ءازج   ) تسا نینچ 

یجیهال
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هناحبس و هللا  باذع  نم  ناناما  ضرالا  یف  ناک  : » لاق هیلع ، هللا  یلص  هنا ، - مالسلاامهیلع - رقابلا یلع  نب  دمحم  رفعجوبا  هنع  یکح  و 
یقاـبلا ناـمالا  اـما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا ، لوسر  وهف  عـفر  يذـلا  ناـمالا  اـما  هب ، اوکـسمتف  رخـالا  مکنودـف  امهدـحا ، عـفر  دـق 
تیاکح ینعی و  نورفغتـسی ».) مه  مهبذـعم و  هللا  ناک  ام  مهیف و  تنا  مهبذـعیل و  هللا  ناک  اـم  و   ) لـئاق نم  زع  هللا ، لاـق  رافغتـسالاف ،

هللا یلص  ترـضح ، نآ  هک  مالـسلاامهیلع  رقاب  دمحم  ماما  نیـسحلا  نب  یلع  رـسپ  رفعجوبا  مالـسلا ، هیلع  نینموملاریما  زا  تسا  هدرک 
زا یکی  امش  نایم  رد  دش  هتـشادرب  قیقحت  هب  هناحبـس و  يادخ  ندرک  باذع  زا  هدنهد ي  ناما  زیچ  ود  نیمز  رد  دوب  هک  تفگ  هیلع 

هیلع هللا  یلص  ادخ ، لوسر  نآ  سپ  دش ، هتشادرب  هک  یناما  اما  نآ ، هب  دینز  رد  گنچ  سپ  رگید ، ناما  تسا  امش  دزن  رد  سپ  اهنآ ،
رب بلاغ  هک  یئادخ  نآرق  رد  تسا  هتفگ  .تسا  ناهانگ  زا  ندرک  ترفغم  بلط  رافغتسا و  سپ  تسا  یقاب  هک  یناما  اما  دوب ، هلآ ، و 

هدوبن هک  تسا  هتفگ  یـشاب و  ناشیا  نایم  رد  وت  هکنآ  لاح  ار و  ناگدـنب  دـنک  باذـع  هک  ادـخ  تسا  هدوبن   ) هک تسا  هدـنیوگ  ره 
(.« دنشاب ناهانگ  شیاشخب  هدننک ي  بلط  دننک و  رافغتسا  ناشیا  هکنآ  لاح  ناگدنب و  هدننک ي  باذع  ادخ  تسا 

ییوخ

و  ) لاق مث  هیالا : هذه  ریسفت  لقن  دعب  یلزتعملا  حراشلا  لاق  .طابنتسالا  فئاطل  جارختسا و  نساحم  نم  اذه  و  هللا : همحر  یـضرلا  لاق 
تیبلا نع  لوسرلا  نیملـسملا و  مهدص  وه  باذعلا و  یـضتقی  ام  دوجو  عم  هللا  مهبذعی  ببـس ال  يال  يا و  هللا ) مهبذعی  نا ال  مهل  ام 
هروـس نـال  ثداوـحلا ، عئاـقولا و  بیترت  یلع  سیل  نآرقلا  بیترت  یلع  سیل  نآرقلا  بیترت  نا  یلع  لدـی  اذـه  هیبیدـحلا و  ماـع  یف 

هیآ لعجی  فیکف  هسداسلا ، هنـسلا  یف  ناک  تیبلا  نع  لوسرلا  دـص  و  هرجهلا ، نم  هیناـثلا  هنـسلا  یف  ردـب  هعقو  بیقع  تلزن  لاـفنالا 
.نامثع مایا  یف  هبحاصلا  نم  موق  هبتر  امنا  کلذ و  نم  ریثک  نآرقلا  یف  و  هیناثلا ، هنسلا  یف  تلزن  هروس  یف  هسداسلا  هنـسلا  یف  تلزن 

هعرف ام  عم  مئالی  و ال  ینعملا : حـضاو  ریغ  ثداوحلا ، عئاقولا و  بیترت  یلع  سیل  نآرقلا  بیترت  - 1 رظنلل : دراوم  همالک  یف  و  لوقا :
ردـص یف  هکم  وکرـشم  هیلع  مزع  اـمم  تیبلا  نع  نیملـسملا  دـص  نا  .لوزنلا 2 - بیترت  یلع  سیل  بـیترت  نا  هـضرغ  لـعل  و  هـیلع ،

هـضرعتملا هیلاتلا  تایالا  هدیوی  و  رارمتـسالا ، یلع  لادلا  عراضملا  لعفلاب  هنع  ربع  اذل  و  همیزعلا ، هذه  یلع  مهددـنی  هیالا  و  هرجهلا ،
اذه یلع  هتایآ  هروس و  بتر ، عمج و  نآرقلا  نا  حـص  دـق  .هللا 3 - لیبس  نع  دصلا  یف  مهلاوما  قافنا  تیبلا و  دـنع  مهتالـص  هیفیکل 

نامثع نمز  یف  نآرقلا  عمج  و  هباحصلا ، نم  عمج  یبنلا  یلع  همتخ  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا نمز  یف  انیدیا  نیب  يذلا  بیترتلا 
هذـه نم  هیف  فیرحتلا  لوخد  نع  هل  هنایـص  انیدـیا ، نیب  يذـلا  ءالمالا  اذـه  یف  هرـصح  ءالمالا و  طخلا و  مسر  هیحان  نم  ناک  اـمنا 

نم هیدی و ال  نیب  نم  لطابلا  هیتای  يذلا ال  هللا  مالک  یلع  يرجت  نآرقلا  تایآ  بیترت  یف  هباحـصلا  ضعب  هلخادـمب  لوقلا  و  هیحانلا ،
زا هاـنپ  ود  نیمز  يور  رد  دوـمرفیم : هک  هدرک  تیاور  ترـضح  نآ  زا  مالـسلا ) هیلع   ) رقاـبلا نب  دـمحم  مجنپ  ماـما  همجرتـلا : .هـفلخ 
دـش هتـشادرب  هک  یهانپ  نآ  اما  دبـسچب ، نادب  ار و  يرگید  دیرادهگن  سپ  دش  هتـشادرب  ود  نآ  زا  یکی  تشاد ، دوجو  ادخ  باذـع 
ادخ هک  دـشابن   ) هدومرف یلاعت  يادـخ  تسا ، رافغتـسا  تسا  یقاب  هک  یهانپ  نآ  اما  و  دوب ، هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  دوخ 

(. دنهاوخ شزرمآ  هکنیا  اب  دوش  اهنآ  هدننک  باذع  ادخ  هک  دشابن  و  یشاب ، نانآ  نایم  وت  هک  یلاح  رد  دنک  باذع  ار  نانآ 

يرتشوش

و مالـسلاامهیلع ) رقابلا  یلع  نب  دمحم  رقعجوبا  هنع  یکح  و  : ) فنـصملا لوق  .طابنتـسالا  فئاطل  جارختـسالا و  نساحم  نم  اذـه  و 
: لاق هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا نع  نکل  مالسلا ) هیلع   ) قداصلا یکح  ام  مالسلا ) هیلع   ) رقابلا مالـسلا ) هیلع   ) هنع یکح  امم  بیرق 
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یتامم یف  اما  و  مهیف ) تنا  مهبذـعیل و  هللا  ناک  ام  و  : ) یلاعت لاق  دـقف  یتاـیح  یف  اـما  اریخ ، یتاـمم  یف  و  اریخ ، یتاـیح  یف  مکل  نا 
هللا لوسر  وهف  ناناما …  ضرـالا  یف  ناـک  لاـق  هنا  ( ) هصاـخلا هوبنلا  یف  سداـسلا - لـصفلا   ) .مکل رفغتـساف  مکلاـمعا  یلع  ضرعتف 
هیلع  ) حون رمع  انیف  ترمع  کنا  تددو  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلل لاق  ارامع  نا  يردخلا  دیعـس  یبا  نع  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )

، مکل هللا  رفغتساو  نوثدحتف  یتایح  یف  اما  مکل ، رشب  سیل  یتافو  و  مکل ، ریخ  یتایح  رامع  ای  هلآ :) هیلع و  هللا  یلص   ) لاقف مالـسلا .)
نا و  مکلئابق ، مکئابآ و  ءامسا  مکئامساب و  یلع  نوضرعت  مکناف  یتیب  لها  یلع  یلع و  هالصلا  اونـسحا  هللا و  اوقتاف  یتافو  دعب  اما  و 
نا معزی  ضرم : مهبولق  یف  نیذلا  كاکشلا و  نوقفانملا و  لاقف  .مکبونذل  هللا  رفغتسا  اءوس  نکی  نا  و  یلاعت ، هللا  تدمح  اریخ  نکی 
لق و  : ) یلاعت هللا  لزناف  .کفالا  وهل  اذه  نا  مهلئابق ، یلا  مهباسنا  مهئابآ و  ءامـسا  و  لاجرلا ، ءامـساب  هتافو  دعب  هیلع  ضرعت  لامعالا 

یلاـعت و هللا  لاـق  نیذـلا  اـما  هصاـخ ، هماـع و  لاـقف : نوـنموملا ؟ نم  و  هل : لـیقف  نوـنموملا ) هلوـسر و  مکلمع و  هللا  يریـسف  اوـلمعا 
نع یلجبلا ، عیبرلا  نب  نسحلا  نع  لیزید  نبا  يور  .مالـسلا و  مهیلع  مهنم  همئالا  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) دـمحم لآ  مهف  نونموملا 

يذلا کنیرن  وا  نومقتنم  مهنم  اناف  کب  نبهذن  اماف  : ) یلاعت هلوق  یف  کلام  نب  سنا  نع  لیوطلا ، دـیمح  نع  يرازفلا ، قاحـسا  یبا 
.همقنلا تیقب  هیلا و  هعفر  هرکی ، ام  هتما  یف  هیری  نا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هیبن یلاعت  هللا  مرکا  لاق : نوردـتقم ) مهیلع  اناف  مهاندـعو 

هللا اودجول  لوسرلا  مهل  رفغتسا  هللا و  اورفغتـساف  كوواج  مهـسفنا  اوملظ  ذا  مهنا  ول  و  : ) یلاعت لاق  رافغتـسالاف ) یقابلا  نامالا  اما  (و 
لاق (. ) امیحر اروفغ  هللا  دـجی  هللا  رفغتـسی  مث  هسفن  ملظی  وا  اءوس  لمعی  نم  و  ( ) هصاخلا هوبنلا  یف  سداسلا - لصفلا  (، ) اـمیحر اـباوت 

ذا و  : ) هیالا لبق  و  نورفغتـسی ) مه  مهبذعم و  هللا  ناک  ام  مهیف و  تنا  مهبذعیل و  هللا  ناک  ام  و  (. ) 33  ) هیالا یف  لافنالا  یف  یلاعت ) هللا 
مهبذعی الا  مهلام  و  : ) هیالا دعب  و  میلا ) باذـعب  انتئا  وا  ءامـسلا  نم  هراجح  انیلع  رطماف  كدـنع  نم  قحلا  وه  اذـه  ناک  نا  مهللا  اولاق 

( یمقلا ریسفت   ) یف ام  هیناثلا : و  فنـصملا ، هیلا  راشا  ام  اهادحا : تایاور ، هیالا  ریـسفت  یف  و  مارحلا .) دجـسملا  نع  نودصی  مه  هللا و 
مکوعدا ام  یلا  ینوبیجاف  میلا ، کلملا  رجا  و  ایندلا ، كولم  عیمج  لتقا  نا  ینثعب  هللا  نا  شیرقل : لاق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا نا 

وه  ) دمحم هلوقی  يذلا  اذه  ناک  نا  مهللا  لهجوبا : لاقف  .هنجلا  یف  اکولم  اونوکت  و  مجعلا ، اهب  مکل  نیدـت  برعلا و  اهب  اوکلمت  هیلا 
مـشاه ونب  انک و  لاق : مث  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلل ادسح  میلا ) باذـعب  انتئا  وا  ءامـسلا  نم  هراجح  انیلع  رطماف  كدـنع  نم  قحلا 

ال یبن ، انم  مهنم : لئاق  لاق  بکرلا  مهب  انب و  يوتـسا  اـملف  .اودـقوا  اذا  دـقون  و  اونعط ، اذا  نعطن  و  اولمح ، اذا  لـمحن  ناـهر  یـسرفک 
ناک ام  و  : ) کلذ یف  یلاعت  هللا  لزناف  .مهللا  کنارفغ  لاق : مث  .موزخم  ینب  یف  نوکی  و ال  مشاـه ، ینب  یف  نوکی  نا  کلذـب  یـضرن 

: یلاعت هللا  لاق  هکم  نم  هوجرخا  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا لتقب  اومه  املف  مهللا ) کنارفغ  : ) لاق نیح  نورفغتـسی ) مه  و  هللا … 
ینعی هءایلوا ) …  اوناک  ام  مارحلا و  دجـسملا  هصاخلا ) هوبنلا  یف  سداسلا - لـصفلا   ) نع نودـصی  مه  هللا و  مهبذـعی  ـالا  مهل  اـم  (و 

هاور ام  هثلاثلا : .اولتقف و  ردب  موی  فیسلاب  هللا  مهبذعف  .دمحم  ای  کباحـصا  تنا و  نوقتملا ) الا  هوایلوا  نا   ) هکم ءایلوا  اوناک  ام  اشیرق 
و يرهفلا ، ثراحلا  بضغ  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما بقانم  نیب  امل  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نا  هنومـضم : ربخ  یف  یفاـکلا ) )
و : ) هیآ لزنا  و  هتلاقم ، یلاعت  لزناف  میلا ) باذعب  انتئا  وا  ءامسلا  نم  هراجح  انیلع  رطماف  كدنع  نم  قحلا  وه  اذه  ناک  نا  مهللا  : ) لاق

اما تبت و  اما  و  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا هل  لاـقف  نورفغتـسی ) مه  مهبذـعم و  هللا  ناـک  اـم  مهیف و  تنا  مهبذـعیل و  هللا  ناـک  اـم 
هل سیل  نیرفاکلل  عقاو  باذـعب  لئاس  لاس  : ) لزنا مث  هتماه ، تضرف  هلدـنج ، هتتا  هنیدـملا  رهظب  راص  املف  .لحرا  لـب  لاـقف : تلحر ؟

هیلع و هللا  یلـص   ) یبنلا نا  يور  هنا  الا  هترکذت )  ) یف يزوجلا  نبا  طبـس  هنع  هلقن  امک  هریـسفت )  ) یف یبلعثلا  هنم  ابیرق  يور  و  عفاد .)
.هلثم هرخآ  یلا  اقح …  دـمحم  لوقی  ام  ناک  نا  مهللا  ثراحلا : لاق  هالوم ، یلعف  هالوم  تنک  نم  ساـنلل : ریدـغلا  موی  لاـق  اـمل  هلآ )

هافطـصا هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبـنلا فـصو  یف  مالـسلا ) هـیلع   ) نینموـملاریما نـع  دـیحوتلا  بـطخ  یف  یفاـکلا )  ) يور و  اذـه ،
رارقالا و  هدـیحوت ، هتدابع و  یلا  مهوعدـی  همالکب ، هتالاسرب و  هقلخ  یلا  هثعب  و  هسفنل ، هصتخا  لیلـضتلا ، نم  هب  يدـه  و  لیـضفتلاب ،
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هلاـهج و  قحلا ، نع  فدـص  و  لـسرلا ، نم  هرتف  نیح  یلع  هثعب  هیبـنب ، قیدـصتلا  و  هتیبوبرب ، هصاـخلا ) هوبنلا  یف  سداـسلا - لـصفلا  )
یف بیطخلا  يور  .نیقیلا و  هاتا  یتح  هدـبع  و  هتمـال ، حـصن  و  هلیبس ، یف  دـهاج  و  هتـالاسر ، غلبف  دـیعولا ، ثعبلاـب و  رفک  و  برلاـب ،
مل لاق : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا فصو  یف  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما نع  ادنـسم  ردـتقملا - نب  یـسیع  بتاک  باهولادـبع -

نکی مل  الجر و  ادـعج  ناـک  طبـسلا ، ـال  و  طـطقلا ، دـعجلاب  نکی  مل  هعبر و  ناـک  و  ددرتملا ، ریـصقلا  ـال  طـعمملا و  لـیوطلاب  نکی 
نثش هبرسم ، اذ  دتکلا ، شاشملا و  لیلج  رافشالا ، بدها  نینیعلا ، جعدا  ابرشم ، ضیبا  اریودت ، هجولا  یف  ناک  مثلکملا  و ال  مهطملاب ،

، نییبنلا متاخ  وه  و  هوبنلا ، متاخ  هیفتک  نیب  اعیمج ، تفتلا  تفتلا  اذا  و  ببـص ، یف  یـشمی  اـمناک  علقت  یـشم  اذا  نیمدـقلا ، نیفکلا و 
لوقی هبحا ، هفرعم  هطلاخ  نم  و  هباه ، ههیدـب  هآر  نم  هکیرع ، مهنیلا  و  همذـب ، مهافوا  و  هجهل ، ساـنلا  قدـصا  و  اردـص ، ساـنلا  ارجا 

(. هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) هلثم هدعب  هلبق و ال  را  مل  هتعان :

هینغم

و اهنم ، جراخب  سیل  تاملظ  یف  يراقلا ء  كرتت  لاوقا  تالیوات و  اهیف  نیرسفملل  و  لافنالا ، هروس  یف  اهمقر 33  همیرکلا  هیالا  هذه 
و هللا ، باذع  نم  هاجن  هنال  مالسالا ، انه  رافغتسالاب  دارملا  نا  و  هکم ، لها  یلا  دوعی  مهبذعیل  یف  نیبئاغلا  ریمض  نا  نحن  همهفن  يذلا 
هناحبس ال وه  اضیا  .هماقم و  هناشل و  امیظعت  امارکا و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  مهیف  مادام  هکم  لها  بذعی  هللا ال  نا  ینعملا 

اوعفاد و  العف ، الوق و  مالسالاب  اوکسمت  هانعم  هب ) اوکسمتف  رخالا  مکنود  : ) ممالا لوق  .هتلاسرب و  اونموی  نا  هطیرـش  هدعب  نم  مهبذعی 
ناتملک ناسالا  همالسلا و  و  همالـس ) مسا  مالـسالا  : ) هبطخلا 150 یف  هلوق  ینعملا  اذه  هدارا  دـیوی  يذـلا  و  نوعیطتـست ، ام  لکب  هنع 

.ناتفدارتم

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

) رافغتـسا هب  بیغرت  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  هدرک  لقن  مالـسلاامهیلع  نیـسحلا ) نبا   ) یلع نبا  رقابدـمحم  ماما )  ) رفعجوبا ترـضح 
نآ هب  سپ  تسا  امـش  دزن  يرگید  تفر و  تسد  زا  اهنآ  زا  یکی  دوب  نیمز  رد  دـنوادخ  رفیک  زا  هانپ  یگدوسآ و  ود  تسا : هدومرف 

) تسب رب  تخر  امش  نیب  زا  هک   ( دوب هلآ - هیلع و  هللا  یلص  ادخ - لوسر  تفر  تسد  زا  هک  یهانپ  اما  دینک ( يرادهگن   ( دینز گنچ 
ام و  هدومرف : میرک س 8 ي 33 ) نآرق  رد   ) یلاعتیادـخ تسا ، ناهانگ )  ) شزرمآ تساوخرد  رافغتـسا و  تسا  یقاب  هک  یهانپ  اما  و 

یتسه و ناشیا  نیب  رد  وت  ات  دنک  یمن  باذع  ار  درم  ادخ  ینعی  نورفغتـسی  مه  مهبذعم و  هللا  ناک  ام  مهیف و  تناو  مهبذغیل  هللا  ناک 
نایب نیا  هدومرف (: همحرلا  هیلع  یضردیس   ( دنبلط یم  شزرمآ  ناشناهانگ ( زا   ( ناشیا هکنآ  لاح  دناسر و  یمن  رفیک  هب  ار  نانآ  ادخ 

راکـشآ و ار  نآ  مالـسلا  هیلع  ماما  هک   ( دـشاب یم  قئاقح  كرد  ياهیفاکـش  وم  زا  وکین و  نانخـس  زا  میرک ( نآرق  زا  ندروآ  هاوگ  (
(. تسا هدومرف  نایب 

ینامز

هیآ زا  تشادرب  هک  الاب  بلطم  .دـیامرف  یم  تیانع  شلها  هب  ادـخ  هک  تسا  یمهم  مولع  زا  یکی  نآرق  بلاـطم  تاـیآ و  زا  هدافتـسا 
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يداهتجا ياهیراک  هزیر  اهیفاکش و  وم  زا  مالسلا  هیلع  ماما  شیامرف  تسا : هتفگ  هتفرگ و  رارق  یضر  موحرم  هجوت  دروم  تسا  نآرق 
تـشگنا دنچ  ره  دنـشاب  هتـشاد  دوجو  هعماج  رد  رگتدابع  هتـسیاش و  ناگدنب  هک  ینامز  ات  هک  تسادـیپ  هتفگان  .تسا  ترـضح  نآ 

.دراد یمرب  تلم  هعماج و  زا  ار  باذع  نانآ  تکرب  هب  ادخ  دنشاب  رامش 

يزاریش دمحم  دیس 

اناک ناب  هللا ) باذـع  نم  ناناما  ضرالا  یف  ناک  : ) لاق مالـسلا  هیلع  هنا  مالـسلاامهیلع : رقاـبلا ، یلع  نب  دـمحم  رفعجوبا  هنع  یکح  و 
و هب ) اوکـسمتف   ) هوذخ يا  رخالا ) مکنودف   ) نینامالا دحا  بهذ  يا  امهدحا ) عفر  دق  و   ) ضرالا لها  یلع  باذعلا  لوزن  مدـعل  اببس 
و رافعتـسالاف )  ) عفری مل  يذلا  یقابلا ) نامالا  اما  و  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) لوسر  ) دوجو ناک  عفر ف ) يذـلا  نامالا  اما   ) هوکرتت ال 

لعل و  نورفغتـسی ) مه  مهبذعم و  هللا  ناک  ام  و  مهیف ،  ) هللا لوسر  ای  تنا ) مهبذعیل و  هللا  ناک  ام  و  : ) یلاعت هللا  لاق   ) .بنذلا نم  هبوتلا 
یلع لدـی  مسالا  ناف  یناثلا ، رارمتـسا  و  لوالا ، عاـطقنا  نم  رکذ  اـمل  یناـثلا ، یف  مهبذـعم )  ) لوـالا و یف  مهبذـعیل )  ) ناـیتالا ب رس 
هیالا نم  مالـسلا  هیلع  مامالا  هطبنتـسا  يذـلا  طابنتـسالا ) فئاـطل  و  جارختـسالا ، نساـحم  نم  اذـه  و  هر :)  ) یـضرلا لاـق   ) رارمتـسالا

.همیرکلا

يوسوم

لهال باذعلا  نم  ناما  همئاقلا  هتکرب  هللا و  لوسر  دوجو  حرـشلا : .طابنتـسالا  فئاطل  جارختـسالا و  نساحم  نم  اذـه  و  یـضرلا : لاق 
ءانفلا راد  نع  هلیحر  دعب  و  باذعلا …  نم  ممالا  هب  ذخا  امم  اهریغ  هحیـصلا و  مدهلا و  فسخلاب و  مهذخای  الف  هدلب  هنامز و  هتلم و 
نمضت هللا  رفغتسا  لاق  نم  ناف  هیـصعملا  نع  هبوتلا  هللا و  یلا  عوجرلا  بنذلا و  نع  عالقالا  ینعی  يذلا  رافغتـسالا  هتمال  كرت  هبایغ  و 

همئالا باد  هباد و  وه  مامالا  نم  طابنتسالا  اذه  .باذعلا و  نم  هنموی  هتبوت و  هنم  لبقتی  هللا  هیـصعملا و  نع  اعالقا  هقداص و  هبوت  هلوق 
هنیدـم انا  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاق  هللا  لوسر  هثرو  هتمکح و  نداـعم  هللا و  ملع  نازخ  مهف  کـلذ  یف  بجع  ـال  هتیرذ و  نم 

 … اهباب یلع  ملعلا و 

یناقلاط

ادخ باذع  زا  ناما  ود  نیمز  رب  : » تسا هدومرف  یم  مالّسلا  هیلع  یلع  هک  هدومرف  لقن  مالّـسلا  امهیلع  رقابلا  یلع  نب  دمحم  رفعج  وبا  »
ادخ لوسر  هدش  هتشادرب  هک  یناما  دیزای ، تسد  نآ  هب  رگید و  یکی  نآ  هب  داب  امش  رب  تسا ، هدش  هتشادرب  ود  نآ  زا  یکی  هک  هدوب 

دنوادـخ تسا : هدومرف  لاعتم  دـنوادخ  هک  تسا  یهاوخ  شزرمآ  هدـنام ، یقاب  هک  یکی  نآ  اـما  تسا ، مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 
«. دیامرف یمن  باذع  دننک  رافغتسا  ات  ار  نانآ  دنوادخ  دیامرف و  یمن  باذع  یشاب  نانآ  نایم  وت  هک  یلاح  رد  ار  نانآ 

.تسا فیاطل  ندیشک  نوریب  طابنتسا و  نیرت  هدیدنسپ  زا  نیا  و  دیوگ : یم  دانک  تمحر  شیادخ  هک  یضر  دیس 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 
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َِعفُر ْدـَـق  ،َو  ِهَّللا ِباَذـَـع  ْنـِم  ِناـَناَمَأ  ِضْرـَأـْلا  ِیف  َناـَـک  َلاـَـق : ُهَّنَأ  مالــسلا  اــمهیلع  ُِرقاـَْـبلا  ٍِّیلَع  ُنـْب  ُدَّمَُحم  ٍرَفْعَج  وـُبَأ  ُهـْنَع  یَکَح  َو 
ُهَّللا َلاَق.ُراَفِْغتْسِْالاَف  ِیقاَْبلا  ُناَمَْألا  اَّمَأ  هلآ َو  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َوُهَف  َِعفُر  يِذَّلا  ُناَمَْألا  اَّمَأ  : ِِهب اوُکَّسَمَتَف  َرَخْآلا  ُمُکَنوُدَف  ، اَمُهُدَحَأ

: َیلاَعَت

 . َنوُرِفْغَتْسَی ْمُه  ْمَُهبِّذَعُم َو  ُهّللا  َناک  ام  ْمِهِیف َو  َْتنَأ  ْمَُهبِّذَُعِیل َو  ُهّللا  َناک  ام  َو 

: دومرف هک  تسا  هدرک  لقن  ترضح  نآ  زا  مالسلا  امهیلع  رقابلا  یلع  نب  دمحم  رفعجوبا 

اما ؛ دینز گنچ  نآ  هب  دیبایرد و  ار  یمود  دـش  هتـشادرب  اهنآ  زا  یکی  هک  دوب  یهلا  باذـع  زا  تاجن ) هلیـسو  ود   ) ناما ود  نیمز  رد  »
لزان تما  نیا  رب  یباذع  زگره  وا  دوجو  تکرب  هب  دـنوادخ  هک   ) دوب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  دوجو  دـش  هتـشادرب  هک  یناما 

اهنآ نایم  رد  وت  ات  :» دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  هک  هنوگ  نامه  ، تسا « رافغتـسا » هدنام یقاب  هک  یناما  و  تفر ) ام  نایم  زا  وا  یلو  ، درکن
دنـس درک . ( .» دهاوخن  ناشباذع  دنوادخ  ، دننک یم  رافغتـسا  دوخ  ناهانگ  زا  زین  نانآ  ات  دنک و  یمن  باذع  ار  نانآ  دنوادخ  یتسه 
ماـما زا  يراکـشآ  تواـفت  اـب  ار  ثیدـح  نیا  یـسربط  موـحرم  هک  تسا  هدـمآ  هغـالبلا  جـهن  رداـصم  باـتک  رد  هناـمیکح : راـتفگ 
لاـتف نینچمه  هتفرگ و  هغـالبلا  جـهن  زج  يرگید  عـبنم  زا  هـک  دـهد  یم  ناـشن  نـیا  تـسا و  هدرک  لـقن  مالـسلا  هـیلع  نینمؤـملاریما 

رد يزوج  نب  طبـس  هنوگ  نیمه.تسا  هدروآ  هغالبلا  جـهن  هب  تبـسن  مک  هفاضا و  يرادـقم  اب  نیظعاولا  هضور  باتک  رد  يروباشین 
ملع « سابع نبا  » تسا مولعم  هک  یلاح  رد  هدرک  لقن  « سابع نبا  » زا ار  نآ  شریـسفت  رد  يزار  رخف  : دیازفا یم  سپـس  صاوخلا  هرکذت 

(.( ،ج 4،ص 85 هغالبلا جهن  رداصم  ) .تسا هدرک  ذخا  نانمؤم  ریما  مولع  زا  - شدوخ حیرصت  هب  - ار دوخ 

میرک نآرق  تاـیآ  زا  اهطابنتـسا  نیرت  فیطل  اـه و  هدافتـسا  نیرتهب  زا  هنومن  کـی  ماـما  طابنتـسا  نیا  :» یـضر دّیـس  موحرم  هتفگ  هب 
( . ِطاْبِنتْسْإلا ِِفئاَطل  ِجارِْختْسْإلا َو  ِنِساحَم  ْنِم  اذه  :َو  ُیضَّرلا َلاق  ( ؛» تسا

یهلا باذع  زا  ناما  ود 

لقن مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  شا  یمارگ  هدازدنزرف  طسوت  هب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  هنامیکح  راتفگ  نیا  یـضر  دّیـس  موحرم 
ناما و ود  نیمز  رد  :» دومرف هک  تسا  هدرک  لقن  نینچ  ترضح  نآ  زا  مالسلا  امهیلع  رقابلا  یلع  نب  دمحم  رفعج  وبا  : دیوگ یم  هدرک 

ٍرَفْعَج ُوبَأ  ُْهنَع  یَکَح  َو  ( ؛» دـینز گنچ  نآ  هب  دـیبایرد و  ار  یمود  دـش  هتـشادرب  اهنآ  زا  یکی  هک  دوب  یهلا  باذـع  زا  تاـجن  هلیـسو 
( . ِِهب اوُکَّسَمَتَف  َرَخْآلا  ُمُکَنوُدَف  ، اَمُهُدَحَأ َِعفُر  ْدَق  ،َو  ِهَّللا ِباَذَع  ْنِم  ِناَناَمَأ  ِضْرَْألا  ِیف  َناَک  َلاَق  ُهَّنَأ  مالسلا  امهیلع  ُِرقاَْبلا  ٍِّیلَع  ُْنب  ُدَّمَُحم 

اما :» دـیامرف یم  دزادرپ و  یم  هدرک  دـیجم  نآرق  تایآ  زا  یکی  زا  هک  یطابنتـسا  ساسا  رب  ود  نیا  حرـش  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  هاـگنآ 
لزان تما  نیا  رب  یباذع  زگره  وا  دوجو  تکرب  هب  دـنوادخ  هک   ) دوب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  دوجو  دـش  هتـشادرب  هک  یناما 

اهنآ نایم  رد  وت  ات  :» دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  هک  هنوگ  نامه  ، تسا رافغتـسا  هدنام  یقاب  هک  یناما  و  تفر ) ام  نایم  زا  وا  یلو  ؛ درکن
اَّمَأ ( ؛» درک دـهاوخن  ناشباذـع  دـنوادخ  دـننک  یم  رافغتـسا  دوخ  ناهانگ  زا  زین  نانآ  ات  دـنک و  یمن  باذـع  ار  اهنآ  دـنوادخ  یتسه 

َْتنَأ ْمَُهبِّذَُـعِیل َو  ُهّللا  َناک  ام  :َو  َیلاَعَت ُهَّللا  َلاَق  ُراَفِْغتْـسِْالاَف  ِیقاَْـبلا  ُناَـمَْألا  اَّمَأ  ،َو  هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َوُهَف  َِعفُر  يِذَّلا  ُناَـمَْألا 
( . َنوُرِفْغَتْسَی ْمُه  ْمَُهبِّذَعُم َو  ُهّللا  َناک  ام  ْمِهِیف َو 
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؛» تسا میرک  نآرق  تایآ  زا  اهطابنتسا  نیرت  فیطل  اه و  هدافتسا  نیرتهب  زا  هنومن  کی  ماما  طابنتسا  نیا  » یضر دّیس  موحرم  هتفگ  هب 
( . ِطاْبِنتْسْإلا ِِفئاَطل  ِجارِْختْسْإلا َو  ِنِساحَم  ْنِم  اذه  :َو  ُیضَّرلا َلاق  )

نآ زا  مالسلا  هیلع  ماما  هک  ار  یطابنتسا  هدمآ و  هکرابم  هیآ  نیا  رد  هک  ار  هچنآ  زین  مینک  عوجر  شیوخ  درخ  لقع و  هب  هک  یماگنه 
مامت يارب  یتمحر   1 َنیَِملاْعِلل » ًهَمْحَر  ّالِإ  َكاْنلَـسْرَأ  ام  َو   » هفیرـش هیآ  قباطم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمغیپ.میبای  یمرد  هدرک 

.دنک باذع  ار  اهنآ  ادخ  دشاب و  تما  نایم  رد  یهلا  تمحر  نوناک  نیا  تسا  نکمم  هنوگچ  دوب  نایناهج 

نارفغ و هدعو  هدرک و  رافغتـسا  هب  توعد  ار  ناگدنب  شدوخ  اریز  ، تسادخ تمحر  بلج  لیاسو  زا  یکی  رافغتـسا  ، رگید ییوس  زا 
َوُه ُهَّنِإ  ًاـعیِمَج  َبُونُّذـلا  ُرِفْغَی  َهّللا  َّنِإ  ِهّللا  ِهَمْحَر  ْنِم  اوُطَنْقَت  ـال  ْمِهِـسُْفنَأ  یلَع  اُوفَرْـسَأ  َنیِذَّلا  َيِداـبِع  اـی  ْلـُق  : »» دومرف هداد و  شزرمآ 

سویأم دنوادخ  تمحر  زا  دیا  هدش  ناهانگ  بکترم  دیا و  هتفرگ  شیپرد  ار  دوخ  هب  فارـسا  هار  هک  یناگدـنب  يا  ُمیِحَّرلا ؛» ُروُفَْغلا 
.( هیآ 53 ، رمز «. ). تسا نابرهم  هدنزرمآ  وا  نیقی  هب  ار  ناگدننک ) هبوت   ) ناهانگ همه  وا  هک  ارچ  ، دیوشن

زا رافغتسا  هبانا و  هبوت و  هلیسو  هب  ار  دوخ  دنناوت  یم  ناناملسم  یقاب  راید  هب  ترـضح  نآ  نتفر  ادخ و  ربمغیپ  تلحر  زا  دعب  نیاربانب 
.تسا هدیزرو  دیکأت  نآ  رب  هداد و  ناشن  اهنآ  هب  ار  هار  دمآ  الاب  رد  هک  یطابنتسا  اب  مالسلا  هیلع  ماما  دنراد و  نوصم  یهلا  باذع 

يور هب  دنناوت  یم  ار  تداعـس  تمعن و  تمحر و  ياهرد  رافغتـسا  اب  هکلب  دـننامب  ماما  رد  یهلا  باذـع  زا  دـنناوت  یم  اهنت  هن  ناشیا 
َو ًارارْدـِم * ْمُْکیَلَع  َءاـمَّسلا  ِلِـسُْری  ًاراّـفَغ * َناـک  ُهَّنِإ  ْمُکَّبَر  اوُرِفْغَتْـسا  : »» تسا هدـمآ  « حون » هروس رد  هک  هنوـگ  نامه.دـنیاشگب  دوـخ 

رایـسب وا  دیبلطب  شزرمآ  شیوخ  راگدرورپ  زا  متفگ  اهنآ  هب  نم  ًاراْهنَأ ؛» ْمَُکل  ْلَعْجَی  ٍتاّنَج َو  ْمَُکل  ْلَعْجَی  َنِیَنب َو  ٍلاْومَِأب َو  ْمُکْدِدُْمی 
غاب دنک و  کمک  ناوارف  نادنزرف  لاوما و  اب  ار  امش  دتـسرفب و  امـش  رب  یپ  رد  یپ  ار  نامـسآ  تکربرپ  ياه  ناراب  ات  تسا  هدنزرمآ 

. ( هیآ 12-10 ، حون «. ). دهد رارق  ناترایتخا  رد  يراج  ياهرهن  زبسرس و  ياه 

هیآ نیا  رد  « رافغتـسا » زا روظنم  ددرگ و  یم  رب  هکم  لها  هب  « ْمَُهبِّذَُعِیل » رد ریمـض  : دیوگ یم  دوخ  هغالبلا  جـهن  حرـش  رد  هینغم  موحرم 
ناـیم رد  ربمغیپ  هک  یماداـم  ار  هکم  لـها  دـنوادخ  » هک تسا  نیا  هیآ  ياـنعم  نیارباـنب  ، تسا مالـسا  هب  ندروآ  يور  كرـش و  كرت 
جهن لالظ  یف  «. ) . درک دـهاوخن  تازاجم  دـنروایب  ترـضح  نآ  تلاسر  هب  ناـمیا  رگا  زین  وا  زا  دـعب  دـنک و  یمن  باذـع  تساـهنآ 

.( ،ج 4،ص 267 هغالبلا

هروس زا  هک  « لافنا » هروس رد  - هک نیا  هب  هجوت  اب  هیآ  رهاظ  اریز  ، تسا هدرک  دودحم  ار  هیآ  موهفم  هینغم  موحرم  هک  دـسر  یم  رظن  هب 
زین رافغتـسا  نینچمه  ار  هکم  لها  طقف  هن  دوش  یم  لـماش  ار  ناناملـسم  همه  - دراد دوجو  هدـیدرگ  لزاـن  هنیدـم  رد  هک  تسا  ییاـه 

هب نیشیپ  ماوقا  ياه  باذع  زا  يرایـسب  میناد  یم  دریگ و  یم  رب  رد  ار  رگید  ناهانگ  مه  كرـش و  هانگ  مه  هک  دراد  یعیـسو  يانعم 
.طول موق  باذع  دننام  ؛ دنداد یم  ماجنا  كرش  زا  ریغ  هک  دوب  یناهانگ  ببس 

.تسا هانگ  زا  هبوت  هنوگره  زین  رافغتسا  دوش و  یم  لماش  ار  نامز  ره  رد  ناناملسم  همه  هک  دراد  یعیسو  موهفم  هیآ  ، نیاربانب

ِدِجْـسَْملا ِنَع  َنوُّدُـصَی  ْمُه  ُهّللا َو  ُمَُهبِّذَُـعی  ّـالَأ  ْمَُهل  اـم  َو  : »» میناوخ یم  « لاـفنا » هروس رد  هیآ  نیا  زا  دـعب  هیآ  رد  هک  نیا  هجوـت  لـباق 
اهنآ هک  نیا  اب  دـنکن  تازاـجم  ار  اـهنآ  ادـخ  ارچ  َنوُمَْلعَی ؛» ـال  ْمُهَرَثْکَأ  َّنِکل  َنوُقَّتُْملا َو  ـَّالِإ  ُهُؤاـِیلْوَأ  ْنِإ  ُهَءاـِیلْوَأ  اُوناـک  اـم  ِمارَْحلا َو 
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طقف نآ  تسرپرس  ؛ دنتسین نآ  تسرپرس  اهنآ  هک  یلاح  رد  دننک  یم  يریگولج  مارحلادجسم  رانک ) رد  ندرک  تدابع  زا  ار  نانمؤم  )
. ( هیآ 34 ، لافنا «. ) . دنناد یمن  اهنآ  رتشیب  یلو  ؛ دنناراگزیهرپ

هناخ ترایز  زا  ار  ربمغیپ  هکم  رافک  هک  مشش ) لاس   ) هیبیدح لاس  رد  هیآ  نیا  هک  دنا  هتشادنپ  نینچ  - دیدحلا یبا  نبا  دننام  - یـضعب
رد هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  باحـصا  هلیـسو  هب  نآ  بیترت  نآرق و  يروآ  عمج  ماگنه  هب  ًادعب  هدش و  لزان  دنتـشاد  زاب  ادخ 

.تسا هدش  هداد  ياج  اجنیا 

لاس رد  اهنت  ادـخ  هناخ  هب  تبـسن  ناناملـسم  ترایز  زا  ناکرـشم  يریگولج  ًالوا  : تسا هابتـشا  تهج  ود  زا  نخـس  نیا  هک  یلاـح  رد 
دش و يروآ  عمج  ینونک  تروص  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  نامز  رد  نآرق  ًایناث  دوب و  نینچ  زین  نیا  زا  شیپ  دوبن  هیبیدح 

دلج رد  دمح  هروس  تایآ  لیذ  هنومن  ریسفت  رد  ار  هراب  نیا  رد  رتشیب  حرش   ) . .دندناوخ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  رب  باحـصا 
 ( .دییامرف هعلاطم  لوا 

یسیلگنا

Imām) “Abū Ja'far” Muhammed ibn Ali al-Bāqir has related from Imām Ali ibn Abū)
Tālib that the Imām had said: “There are two sources of deliverance from the
punishment of Allāh:one of them has been raised up, while the other is before you.
You should, therefore, adhere to it. The source of deliverance, which has been raised
up is the Messenger of Allāh Muhammed , while the source of deliverance that
remains is the seeking of forgiveness. Allāh, the Glorified One, has said the
following:And Allāh is not to chastise them while you are among them, nor is Allāh to

(.” chastise them while yet they seek (His) forgiveness (Qur'ān, 8:33

Sayyid ar-Radi says that this is one of the most beautiful ways of deriving the
.meaning and a most delicate manner of an interpretation

تداعس هب  ندیسر  هرابرد  : 89 تمکح

هراشا

توص
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نَم ُهاَینُد َو  َرمَأ  َُهل  ُهّللا  َحَلصَأ  ِِهتَرِخآ  َرمَأ  َحَلصَأ  نَم  ِساّنلا َو  َنَیب  ُهَنَیب َو  اَم  ُهّللا  َحَلصَأ  ِهّللا  َنَیب  ُهَنَیب َو  اَم  َحَلـصَأ  نَم  مالـسلا  هیلع  َلاَق  َو 
ٌِظفاَح ِهّللا  َنِم  ِهیَلَع  َناَک  ٌظِعاَو  ِهِسفَن  نِم  َُهل  َناَک 
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اه همجرت 

یتشد

هک یسک  و  درک ،  دهاوخ  حالصا  ار  مدرم  وا و  نایم  دنوادخ  دنک ، حالـصا  ادخ  دوخ و  نایم  هک  یـسک  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 
وا رب  ار  ادخ  دراد ، یظعاو  ناج  نورد  زا  هک  یـسک  و  درک ، دـهاوخ  حالـصا  ار  وا  يایند  روما  ادـخ  دـنک ، حالـصا  ار  ترخآ  روما 

.تسا یظفاح 

يدیهش

ادخ دنک ، تسرد  دوخ  ترخآ  راک  هک  نآ  و  درآ ،  حالـص  هب  ار  مدرم  وا و  نایم  ادخ  دراد ، حالـص  هب  ار  ادخ  دوخ و  نایم  هک  نآ 
.تسا یظفاح  وا  رب  ار  ادخ  تسا ، یظعاو  نتشیوخ  رب  دوخ  زا  ار  وا  هک  نآ  و  دهد ، ناماس  ار  وا  يایند  راک 

یلیبدرا

زا تسا  مدرم  نایم  تسوا و  ناـیم  هچنآ  ادـخ  درآ  حالـصب  يوقت  زا  ادـخ  ناـیم  تسوا و  ناـیم  هچنآ  درآ  حالـصب  هک  ره  دومرف  و 
ظعو دوخ  سفن  زا  ار  وا  رم  دشاب  هک  ره  ار و  وا  يایند  راک  ادخ  درآ  حالـصب  ار  دوخ  ترخآ  راک  درآ  حالـصب  هک  ره  ترـشاعم و 

هدنراد هاگن  ادخ  زا  وا  رب  دشاب  یصاعم  زا  ار  وا  دنک  عنم  هک  هدنهد 

یتیآ

راک هک  ره  .دزاس و  وکین  مدرم  اب  ار  وا  هطبار  زین ، دـنوادخ  دزاس ، وکین  ار  ادـخ  دوخ و  ناـیم  هطبار  هک  ره  مالـسلا :) هیلع   ) دومرف و 
وا يارب  ادخ  يوس  زا  دشاب  دوخ  هدنهد  زردنا  هک  ره  دروآ و  حالـص  هب  ار  شیایند  راک  دنوادخ ، دروآ ، حالـص  هب  ار  دوخ  ترخآ 

.دوب ینابهگن 

نایراصنا

ره و   . دنک حالصا  تسا  مدرم  وا و  نیب  ار  هچنآ  دنوادخ  دیامن ، حالصا  تسادخ  وا و  نایم  ار  هچنآ  سک  ره  : دومرف ترـضح  نآ  و 
وا رب  ادخ  زا  تسا  ظعاو  دوخ  رب  دوخ  زا  هک  ار  نآ  و.دنک  حالـصا  ار  شیایند  راک  دنوادخ  ، دروآ حالـصا  هب  ار  شترخآ  راک  سک 

 . تسا نابهگن 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

مثیم نبا 
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راک ادخ  دنک ، حالـصا  ار  ترخآ  راک  هک  ره  دیامن ، حالـصا  ار  مدرم  وا و  نیبام  دنوادخ  دنک ، حالـصا  ادخ  دوخ و  نیبام  هک  ره  )
حالـصا تشاد .) دهاوخ  ینابهگن  ادخ  فرط  زا  دـشاب ، هتـشاد  يا  هدـنهد  دـنپ  دوخ  بناج  زا  هک  ره  و  دـیامن ، حالـصا  ار  وا  يایند 

توهـش و ياوق  حالـصا  اوقت  راثآ  هلمج  زا  نوچ  و  ددرگ ، یم  ادخ  يدونـشوخ  ثعاب  هک  تساوقت  هلیـسو ي  هب  ادـخ  دوخ و  نیبام 
زین مدرم  وا و  نیبام  حالـصا  نیاربانب  دشاب ، یم  اوق  نیا  دروم  رد  لادتعا  هب  يدنبیاپ  زین  و  دـنمدرم ، نایم  رد  داسف  ساسا  هک  بضغ ،

زا يراددوخ  ایند و  فرط  هب  مدرم  ندـشن  بذـج  ترخآ ، رما  حالـصا  مزاول  هلمج  زا  نینچمه  .تساوق و  نامه  حالـصا  هب  هتـسباو 
حالصا بجوم  دوخ  هک  تسا  هنسح  قالخا  اب  ناشراتفر  نانآ و  حیحـص  دروخرب  هب  هتـسب  زین  نیا  و  تسایند ، لام  هب  تبـسن  صرح 

یناسردوس و ثعاب  تسا و  تافـص  نیا  دجاو  هک  تسا  یـسک  هب  نانآ  يدـنم  هقالع  نتفرگ و  رارق  ریثات  تحت  ثعاب  ترخآ و  رما 
بولطم يایند  لیـصحت  یفرط  زا  .دوش  یم  وا  يایند  حالـصا  ثعاب  بیترت  نیا  هب  و  ددرگ ، یم  وا  هب  مدرم  ندـناسرن  رازآ  کمک و 

يرما مه  نیا  .دشاب و  یم  يو  زاین  زا  لادتعا  دح  نامه  بولطم  يایند  تسا و  لهـس  دـنک  حالـصا  ار  شترخآ  رما  هک  یـسک  يارب 
دوخ موس ، بلطم  اما  .تسا  راد  هدهع  ایند ، یناگدنز  تدـم  لوط  رد  ار  نآ  حالـصا  ندروآ و  مهارف  راگدرورپ و  تیانع  هک  تسا 

هشیر ي رـش و  ساـسا  اـهنیا  هک  تسا  بضغ  توهـش و  ياوق  دروم  رد  لادـتعا  هب  يدـنبیاپ  یهلا و  ياوقت  ثعاـب  ندرک  هظعوـم  ار 
رش زا  ار  ناسنا  ادخ  هک  ددرگ  یم  نآ  ثعاب  شیوخ  ندرک  هظعوم  اما  دنشاب ، یم  ترخآ  ایند و  تکاله  مزلتسم  هک  دنتسه  يداسف 

.دراد هاگن  اهنآ 

دیدحلا یبا 

ْنَم ُهاَْینُد َو  َْرمَأ  ُهَّللا  َحَلْـصَأ  ِِهتَرِخآ  َْرمَأ  َحَلْـصَأ  ْنَم  ِساَّنلا َو  َْنَیب  ُهَْنَیب َو  اَم  ُهَّللا  َحَلْـصَأ  ِهَّللا  َْنَیب  ُهَْنَیب َو  اَم  َحَلْـصَأ  ْنَم  مالـسلا  هیلع  َلاَـق  َو 
 . ٌِظفاَح ِهَّللا  َنِم  ِْهیَلَع  َناَک  ٌظِعاَو  ِهِسْفَن  ْنِم  َُهل  َناَک 

قلاخلا اضر  ناونع  نیقولخملا  اضر  مهلوق  یلوألا  هملکلا  لثم 

 . هتیعر هنع  یضرأ  الإ  هنع  هللا  یضر  لاو  نم  ام  عوفرملا  ثیدحلا  یف  ءاج  و 

دماح انأ  حدام  انأ  رکاش  انأ  هلوق  یف  مهضعب  ءاعد  هیناثلا  هملکلا  لثم  و 

. ( لحنلا 128 هروس  َنُونِسُْحم (  ْمُه  َنیِذَّلا  اْوَقَّتا َو  َنیِذَّلا  َعَم  هللا  َّنِإ  یلاعت  هلوق  هثلاثلا  هملکلا  لثم  و 

یناشاک

يراگزیهرپ اوقت و  هب  نادزی  نایم  تسا و  وا  نایم  هچنآ  دروآ  حالص  هب  هک  یسک  هللا ) نیب  هنیب و  ام  حلـصا  نم  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
هک اریز  یناگدنز  ترشاعم و  زا  نامدرم  نایم  تسا و  وا  نایم  هچنآ  نایملاع ، دنوادخ  دروآ  حالص  هب  سانلا ) نیب  هنیب و  هللا  حلـصا  )

یـسک و  هترخا ) رما  حلـصا  نم  و   ) .ناقلخ نایم  رد  تسا  داسف  ادبم  ناشیا  داسف  هک  دوش  یم  بضغ  توهـش و  هوق  حالـصا  اوقت ، هب 
حلـصم هک  اریز  ار  وا  يایند  راک  یلاعت  يادخ  دروآ  حالـصا  هب  هایند ) رما  هللا  حلـصا   ) ار دوخ  يابقع  ترخآ و  دروآ  حالـص  هب  هک 

هکره و  ظعاو ) هسفن  نم  هل  ناـک  نم  و   ) .تسا وا  ياـیند  حالـص  مزلتـسم  نیا  قـالخا و  مراـکم  هب  ار  قح  رم  تسا  لـماعم  ترخآ ،
زا وا  رب  دشاب  ظفاح ) هللا  نم  هیلع  ناک   ) یـصاعم زا  ار  وا  دنک  عنم  هک  يا  هدـنهد  دـنپ  یظعاو و  شدوخ  سفن  لبق  زا  ار  وا  رم  دـشاب 
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يورخا باذع  زا  ار  وا  دهد  یصالخ  هک  ینابهاگن  ادخ 

یلمآ

ینیوزق

نایم تسا و  وا  نایم  ار  هچنآ  نانم  يادخ  دنک  حالـصا  نامرف ، لاثتما  هب  وا  يادـخ  نایم  تسا  وا  نایم  ار  هچنآ  دـنک  حالـصا  هک  ره 
دنک حالصا  هک  ره  و  يرامح ) یمداخ و  قلخ  یف  کلذ  فرعاف  یصع  ینا ال   ) هتفگیم هک  تسا  لوقنم  نیفراع  یـضعب  زا  .نامدرم 

زا ینعی  .یظعاو  دوخ  سفن  زا  ار  وا  دـشاب  هدوب  هک  ره  و  وا ، يارب  ار  وا  ياـیند  رما  یلاـعت  يادـخ  دـنک  حالـصا  ار  دوخ  ترخآ  رما 
زیزع يادخ  بناج  زا  وا  رب  دشاب  دـیامن ، سفن  تفلاخم  رد  تدـهاجم  دـنک و  تاوهـش  زا  فک  یـصاعم و  زا  سفن  عنم  دوخ  شیپ 

، دشاب ظفاح  ار  وا  یهلا  تمصع  دهاوخ  سپ  دهد  رس  شیوخ  سفن  نانع  صخش  دیابن  هکنآ  رخآ  هرقف  زا  ضرغ  .یمصاع  ظفاح و 
قیرط رگم  دشاب ، ظفاح  مصاع و  یلاعت  يادخ  هن  رگا  ءوس  هب  تسا  هراما  ار  وا  یمدآ  سفن  یلاعت  قح  قیدصت  هب  مه  هک  ههبش  نیاب 

دنک ریکذت  ظعو و  تعاط  هب  و  دنک ، ریذحت  رما  تفلاخم  زا  ار  وا  و  دیامن ، تدهاجم  سفن  اب  دراد و  شیوخ  ساپ  هک  تسنآ  هدـنب 
اهیغ نع  سفنالا  عجرت  مل  رعاش :) لوق   ) تسا اجنیا  زا  .دیامن و  تظفاحم  ار  وا  یهلا  تمـصع  هک  ددرگ  نآ  لها  .دشاب  نینچ  نوچ 

ار یـسک  رگا  لوا  هرقف  مکح  هب  هک  تسنآ  هنایم  رد  قرف  هلمج  زا  دـیامنیم و  بیرق  مه  اب  وا  هرقف  ود  اما  رجاز و  اهل  اهنم  نکی  مل  ام 
هک تمیرج  نآ  زا  ادخ  وا و  نایم  نوچ  دشاب  هتشادن  كاب  نآ  زا  يرکنم ، رما  یتمیرج و  تمهت  هب  دننک  دصق  دنوش و  نمشد  مدرم 

درامگ تشیعم  قزر و  رما  ایند و  حالـصا  رب  تمه  همه  یمدآ  دیابن  هک  تسنآ  نایب  رد  مود  هرقف  .دـشاب و  يرب  دـننک  تلاوح  وا  هب 
لعجی هللا  قتی  نم  و  یلاعت : لاق  امک   ) درآ حالصا  هب  ار  وا  يایند  رما  یلاعت  هناحبس و  قح  دیامن  لاغتشا  نید  حالـصا  هب  وا  نوچ  هک 

( ..بستحی ثیح ال  نم  هقزری  اجرخم و  هل 

یجیهال

ناک نم  هایند و  رما  هللا  حلصا  هترخآ ، رما  حلصا  نم  سانلا و  نیب  هنیب و  ام  هللا  حلصا  هللا  نیب  هنیب و  ام  حلصا  نم  : » مالسلا هیلع  لاق  و 
دوخ و نایم  رد  درک  يراگزاس  حالـصا و  هک  یـسک  هک : مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .ظفاح » هللا  نم  هیلع  ناـک  ظـعاو ، هسفن  نم  هل 
هک یـسک  دنادرگ و  وا  راگزاس  ار  نامدرم  ینعی  مدرم ، نایم  وا و  نایم  ادخ  دـنک  حالـصا  ادـخ ، ندرک  تعاطا  هب  ینعی  ادـخ ، نایم 

بناج زا  دشاب  هک  یـسک  تشیعم و  رد  یناسآ  هب  ار  وا  يایند  راک  ادخ  دنک  حالـصا  ادخ ، تدابع  هب  ار  شترخآ  راک  درک  حالـصا 
.يا هدنراد  هاگن  وا  يارب  زا  ادخ  بناج  زا  دشاب  یم  يا ، هدنهد  دنپ  ار  دوخ  رم  دوخ  سفن 

ییوخ

ظعاو هلوقب : قلعتم  رورجم  راج و  هسفن ، نم  حلصا  لوعفم  لوصوملا  و  هتلـص ، رقتـسم  فرظ  هنیب  هلوسوم و  هنیبام ، یف  ام ، بارعالا :
هیدوبعلا و هطبار  یه  هبر  دـبعلا و  نیب  هطبارلا  ینعملا : .ظـفاحب  قلعتم  هللا  نم  و  ناـک ، ربـخ  رقتـسم  فرظ  هل  و  عجـسلل ، هاـعارم  مدـق 
هل مزلی  ام  عیمج  هدبع  یلع  بجوا  امیف  هللا  نما  دق  و  هل ، هعاطلا  نسح  هللا و  قح  نم  هیلع  بجی  ام  ءاداب  برلا  دبعلا و  نیب  ام  حالصا 
نا امک  هبر ، نیب  هنیبام و  حالصا  یلع  بترتی  مزال  رثا  سانلا  نیب  هنیب و  ام  جالصاف  هل ، مهتدوم  بلج  سانلا و  عم  هلماعملا  نسح  نم 

هقزر هلافکب  دبعلا  کلذ  ایند  رما  هللا  حلـصاف  هیدوبعلا ، هفیظو  ءادا  هرثا  مرحم ، لک  نع  بنجتلا  ضئارفلا و  هماقاب  هرخالا  رما  حالـصا 
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ره دومرف : همجرتلا : .یلاعت  هللا  ظفح  یف  ناکف  اهیلع ، بقارم  امئاد و  اهل  حلـصم  اهب  لـغاش  وهف  هسفن  ظـعی  نم  و  هلاوحا ، نیـسحت  و 
، دـنک تسرد  ار  شترخآ  راک  سک  ره  و  دـیامنیم ، تسرد  ار  مدرم  رئاس  وا و  نایم  ادـخ  دـنک ، تسرد  ار  ادـخ  دوخ و  ناـیم  سک 

.تسا وا  رادهگن  دنوادخ  دریگ ، دنپ  دوخ  زا  سک  ره  و  دنکیم ، تسرد  ار  وا  يایند  راک  ادخ 

ناهج قلخ  يو و  نیب  دنک  حالصا  قلاخ   *** شدوخ دنوادخ و  نیب  دنک  حالصا  هک  ره 

ناج يراب ء  دنک  حالصا  يو  يایند  راک   *** شرگید يارس  راک  دنک  حالصا  هکره 

ناحبس يادخ  لاح  ره  هب  تسا  وا  ظفاح  تسا *** زومآدنپ  ظعاو و  شنتشیوخ  ار  هک  ره 

يرتشوش

هیلع قداـصلا  نع  ( 477  ) هثیدـح یف  یفاکلا ) هضور   ) يور لوقا : هفلتخم ) تاـعوضوم  یف  نوتـسلا - لـصفلا  : ) مالـسلا هیلع  لاـق  و 
نم هعبار : نهعم  سیل  هثـالثب  اوبتک  ضعب  یلا  مهـضعب  بتک  اذا  ءاـملعلا  ءاـهقفلا و  تناـک  مالـسلا : هیلع  نینموملا  ریما  لاـق  مالـسلا :
امیف هللا  حلصا  یلاعت  هنیب  هنیب و  امیف  حلصا  نم  و  هتینالع ، هللا  حلصا  هتریرس  حلصا  نم  و  ایندلا ، نم  همه  هللا  هافک  هترخآ  هتمه  تناک 

نم و  یناثلا : یف  سانلا و  نیب  هنیب و  ام  هللا  حلـصا  یلاعت  هللا  نیب  هنیب و  ام  حلـصا  نم  لوـالا : یف  مالـسلا  هیلع  هلوق  .ساـنلا  نیب  هنیب و 
مثیم و نبا   ) یف نکلو  دـیدحلا ،) یبا  نبا  هیرـصملا و  هعبطلا   ) یف ام  یلع  سانلا  نیب  هنیب و  ام  هللا  نسحا  هللا  نیب  هنیب و  اـم  یف  نسحا 

هانغا الا  يوقتلا  زع  یلا  یصاعملا  لذ  نم  ادبع  هللا  لقن  ام  مالسلا : هیلع  قداصلا  لاق  .سانلا  نیب  هنیب و  ام  هلللا  هافک  هیطخلا :) هخـسنلا 
نم یناثلا و  یف  هایند و  رما  هل  هللا  حلصا  هترخآ  رما  حلصا  نم  لوالا و  یف  .رشب و  ریغ  نم  هسنآ  هریشع و  ریغ  نم  هزعا  لام و  ریغ  نم 

: مالـسلا هیلع  یـسیع  نع  و  بستحیال .) ثیح  نم  هقزری  اجرخم و  هل  لعجی  هللا  قتی  نم  و  : ) یلاعت لاق  هایند  رما  هللا  هافک  هنیدـل  لمع 
رقابلا نع  و  هفلتخم ) تاعوضوم  یف  نوتسلا - لصفلا   ) .هیمدختساف کمدخ  نم  و  هیمدخاف ، ینمدخ  نم  ایندلا : یلا  یلاعت  هللا  یحوا 

هسفن و یف  هانغ  تلعج  الا  ایندـلا  رما  نم  یـش ء  یف  هاوه  یلع  ياوه  نموم  دـبع  رثوی  یلالج ال  یتزع و  و  یلاعت : لاق  مالـسلا : هیلع 
میهاربا نب  قاحسا  ناک  جورملا )  ) یف .رجات و  لک  هراجت  ءارو  نم  هل  تنک  و  هقزر ، ضرالا  تاوامسلا و  تنمض  و  هترخآ ، یف  همه 

عاتراف لتاقلا ، قلطا  هل  لوقی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا ناک  همانم  یف  يارف  لـکوتملا - هفـالخ  یف  يا : دادـغب - یلع  بعـصم  نب 
امهلاسف سابع  يدنـسلا و  راضحاب  رماف  لتاق ، رکذ  اهیف  دـجی  ملف  سوبحلا  باحـصال  هدراولا  بتکلا  یف  رظن  امیظع و  اعور  کلذـل 

سیطارقلا و فاعـضا  یف  باتکلا  دجوف  رظنلا  داعاف  هربخب ، انبتک  دـق  معن و  سابعلا : هل  لاقف  .لتقلاب  هیلع  یعدا  دـحا  امهیلا  عفر  له 
هباحـصا نم  هدـعو  وه  ناک  هنا  رکذـف  کتقلطا ، ینتقدـص  نا  هل : لاـق  هراـضحاب و  رماـف  هب ، رقا  لـتقلاب و  هیلع  دهـش  دـق  لـجرلا  اذا 

ناک املف  هیلب ، لک  یلع  هیف  نوفکعی  روصنملا  هنیدـمب  لزنم  یف  مهعامتجا  ناک  هنا  مرحم و  لـک  نولحتـسی  همیظع و  لـک  نوبکتری 
تردابف هخرص ، تخرـص  رادلا  هیراجلا  طسوت  املف  لامجلا ، هعراب  هیراج  اهعم  داسفلل و  مهیلا  فلتخت  زوجع  مهتءاج  مویلا  اذه  یف 
ینتملعا ینتعدخ و  زوجعلا  هذه  ناف  یف  هللا  هللا  تلاقف : .اهتـصق  نع  اهتلاس  اهتعور و  تنکـس  اتیب و  اهتلخداف  یباحـصا  نیب  نم  اهیلا 

یلـص  ) هللا لوسر  يدـج  و  مکیلع ، یب  تمجهف  اهلوقب  هقثا  اهعم و  تجرخف  هیلا  رظنلا  یلا  ینتقوشف  هلثم ، ری  مل  اقح  اـهتنازخ  یف  نا 
یلا تجرخ  اهـصالخ و  تنمـضف  یف ، مهوظفحاف  مالـسلاامهیلع  یلع  نب  نسحلا  یبا  مالـسلاامهیلع و  همطاف  یما  و  هلآ ) هیلع و  هللا 

، اهنع عنما  اهنود  تمق  اهیلا و  اورداب  و  اهنع ، انفرص  تدرا  اهنم  کتجاح  تیـضق  امل  اولاق : اهب و  مهتیرغا  یناکف  مهتفرعف ، یباحـصا 
یف نوتـسلا - لـصفلا   ) مل و  هتلتقف ، اـهکته  یلع  مهبلکا  اـهرما و  یف  مهدـشا  یلا  تدـمعف  حارج ، ینتلاـن  نا  یلا  اـننیب  رمـالا  مقاـفتف 
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.یل تنک  امک  کل  ناک  ینترتس و  امک  هللا  كرتس  تلاقف : .رادلا  نم  اهتجرخا  اهتصلخ و  نا  یلا  اهنع  عنما  لزا  هفلتخم ) تاعوضوم 
دق قاحـسا : هل  لاقف  .هلاحلا  هذه  یلع  تعفرف  همد ، یف  طحـشتی  لجرلا  يدی و  یف  نیکـسلا  انیلا و  اوردابتف  هجـضلا  ناریجلا  عمـس  و 
هبیر یف  تلخدال  هیـصعم و  تدواع  هل ال  ینتبهو  نم  قحوف  لاق : .هلوسرل  کتبهو هللا و  هارملل و  کـظفح  نم  ناـک  اـم  کـل  تفرع 
یف .ء و  یش  لوبق  یباف  اعساو  ارب  هیلع  ضرع  و  کلذ ، هل  عیـضی  مل  هللا  نا  اهآر و  یتلا  ایورلاب  قاحـسا  هربخاف  یلاعت ، هللا  یقلا  یتح 

کتجاح و عم  تعنتما  مل  لیقف : کلذ  نم  عنتماف  هیوبیـس ، باتک  هئرقیل  راـنید  هئاـم  ینزاـملل  لذـب  اـیدوهی  نا  دربملا  نع  مجعملا ) )
الا کلذ  یلع  ضمی  ملف  همذـلل ، هللا  باتک  يرقا  نا  تهرکف  هللا  باتک  نم  هیآ  اذـک  اذـک و  هیوبیـس  باـتک  یف  نا  لاـقف : کـتلیع ؟

الجر مکباصم  نا  میلظا  رعاشلا : لوق  نع  هلاسی  هیلا  ثعبف  هکرت هللا ، ام  فاعـضا  هیلع  هللا  فلخا  هبلط و  یف  قثاولا  لسرا  یتح  هدیدم 
رانید و فلاب  هل  رماف  مالکلا ، متی  هب  نال  ملظ  ربخلا  امنا  ربخب و  سیل  هنال  .ال  هباجاف : لجر ؟ عفر  حصی  له  ملظ  هیحت  مالـسلا  يدها 

مهنیدـهنل انیف  اودـهاج  نیذـلا  و  : ) یلاعت لاق  ظفاح  هللا  نم  هیلع  ناک  ظعاو  هسفن  نم  هل  ناک  نم  و  لوالا : یف  .هئام و  رهـش  لـک  یف 
نع یئاهبلا  لوکـشک  لقن  هتینالع  هللا و  حلـصا  هفلتخم ) تاعوضوم  یف  نوتـسلا - لـصفلا   ) هتریرـس حلـصا  نم  یناـثلا : یف  و  اـنلبس )
نم ام  یلع  ای  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاق  لاق : ههجو  هللا  مرک  نینموملاریما  نع  ینادـمهلا  ثراحلا  يور  لاق : یـضاقلا  ریـسفت 

ام و  هینارب ، هللا  دسفا  هیناوج  دـسفا  نم  و  هینارب ، هللا  حلـصا  هیناوج  حلـصا  نمف  هینالع - هریرـس و  ینعی  ینارب - یناوج و  هل  الا و  دـبع 
کلذ هل  عضو  ءامـسلا  یف  هتیـص  ءاس  اذا  و  ضرالا ، لها  یف  کلذ  هل  هللا  عضو  نسح  اذاف  ءامـسلا ، لها  یف  تیـص  هل  الا و  دحا  نم 

.هزاوآ : هیسرافلاب هل  لاقی  تیصلا  لوقا : .هرکذ و  لاق : وه ، ام  هتیص  نع  لئسف  ضرالا ، یف 

هینغم

كاذا فکت  نا  یـش ء - لک  لبق  دـبالف - كوحن  مهئالو  سانلا و  بولق  بسکت  نا  تدرا  اذا  خـلا ..) هللا  نیب  هنیب و  اـم  حلـصا  نم  )
و اهیلع ، ربصلا  مهریغ و  نم  مهنم و  تامدـصلا  لبقتل  ادعتـسم  نوکت  نا  و  كدـهج ، ردـق  مهحلاصل  لمعت  نا  و  اناسل ، ادـی و  مهنع 

هترخآ رما  حلـصا  نم  و   ) .مهلجا نم  كداهجل  سانلا  دـنع  و  هل ، کتعاطل  هللا  دـنع  ایـضرم  تنک  تافـصلا  هذـه  کیف  ترفاوت  یتم 
نا الک ، ..نظی  امک  یفک ، بیهرتلا و  بیغرتلا و  یلا  فدـهت  هیناسنا  همیق  و ال  نوطـالفا ، لـثمک  هیرظن  درجم  هرخـالا  تسیل  خـلا ..)

یجراخ ملاع  عقاولا  یف  هدـنع و  هرخالا  و  لمع ، ملع و  نید  هنا  ..اهتاذ  یف  همیقلاب  و ال  هدرجملا ، تاـیرظنلاب  ادـبا  ینعی  ـال  مالـسالا 
لمعلا و  اهب ، لمعی  هرخالا  و  اهیف ، لمعی  ایندلا  نا  قرفلا  و  اذه ، انملاعک  امامت  باذـع  میعن و  و  بارـش ، ماعط و  هیف  سملی ، سحی و 

حالـصتسا هلکاشم و  لح  ناسنالا و  همدخل  لاضنلا  لمعلا و  یف  صالخالا  و  هنامالا ، قدصلا و  وه  هرخالا  لجا  نم  ایندـلا  یف  مهالا 
: هناحبس لاق  .ایندلا  هایحلا  یف  هعفرلا  حاجنلل و  ببس  اضیا  وهف  هرخالا  هداعسب  زوفلل  ببـس  نادیملا  اذه  یف  لمعلا  نا  امک  ..هلاوحا و 

فرتعی ملسم  ریغ  ما  ناک  املسم  فصتم  ثحاب  لک  و  ءارسالا .)  72 الیبس - لضا  یمعا و  هرخالا  یف  وهف  یمعا  هذه  یف  ناک  نم  (و 
یلوالا هفیظولا  نا  خلا ..) هسفن  نم  هل  ناک  نم  و   ) .مالـسالا نید  وه  هذهل  هیطم  کلت  لعج  و  هرخالا ، ایندلا و  نیب  طبر  نید  لوا  ناب 

کلاهملا یف  ناما  نما و  یف  شاع  نیصحلا  نصحلا  اذه  هل  ناک  نم  نا  ههادبلا  نم  .هفزاجملا و  نم  هبحاص  هیاقو  یه  میلـسلا  لقعلل 
اعفن يدجت  هیجراخلا ال  ظعاوملا  نا  یلا  ءامیا  هیف  .لخادلا و  سفنلا و  نم  ظعاولاب  یقاولا  لقعلا  اذه  نع  مامالا  ربع  .فواخملا و  و 

(. لقعلا ینغلا  ینغا  : ) همکحلا 37 یف  مامالا  لوق  دنع  کلذ  نع  مالکلا  قبس  .لقعلا و  سفنلا و  یف  ابیط  ارثا  تکرت  اذا  الا 

هدبع

يرفعج
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مالسالا ضیف 

ادخ روتـسد  هب   ) دنک تسرد  تسا  ادـخ  نیب  وا و  نیب  ار  هچنآ  هک  ره  تسا : هدومرف  تداعـس ) هب  ندیـسر  هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
تـسرد ار  شترخآ  راک  هک  ره  و  دهد ) یئاهر  اهیراتفرگ  زا  ار  وا   ) دنک تسرد  تسا  مدرم  نیب  وا و  نیب  ار  هچنآ  ادخ  دیامن ) لمع 

وا  ) دیامن تسرد  ار  وا  يایند  راک  ادخ  دربن ) راک  هب  ایند  رد  ار  ششوک  همه  دهرب و  زیختـسر  باذع  زا  هک  دهد  ماجنا  يراک   ) دنک
هقزری اجرخم ي 3 و  هل  لـعجی  هللا  قتی  نم  و  دـیامرف : یم  میرک س 65 ي 2  نآرق  رد  هکنانچ  دنکن ، نادرگرـس  یگدـنز  رما  رد  ار 

یئاج زا  و  دیاشگب ، وا  رب  ار  اهیراتفرگ ( زا   ( ندش نوریب  هار  ادـخ  دوش  راکزیهرپ  هدیـسرت  ادـخ  زا  هک  ره  ینعی  بستحیال  ثیح  نم 
هتـشادزاب و یـصاعم  زا  ار  سفن  هشیدنا  اب   ) دشاب يا  هدنهددنپ  دوخ  بناج  زا  هک  ره  و  دـیامرف ) ءاطع  يزور  وا  هب  دربن و  نامگ  هک 

(. دیامن یم  ظفح  یتخس  ءالب و  ره  زا  ار  وا  هک   ) دوب دهاوخ  ینابهگن  ار  وا  ادخ  بناج  زا  دناسرتب ) خزود  باذع  زا 

ینامز

رت بوبحم  مدرم  رظن  رد  ار  وا  ادخ  دشوکب ، رتشیب  ادـخ  هار  رد  ناسنا  ردـق  ره  .دراد  میقتـسم  هطبار  اهلد  رب  ذوفن  اب  ناگدـنب ، لامعا 
ادخ دزاس ، دوخ  هشیپ  ار  يراکزیهرپ  هک  یـسک  : ) دـیوگ یم  حیرـص  روطب  ادـخ  .دزاس  فرطرب  رتعیرـس  ار  شیاهینارگن  دـنادرگ و 

( .دهد یم  قزر  وا  هب  درب  یمن  نامگ  هک  یئاج  زا  دروآ و  مهارف  وا  يارب  تالکشم ) زا   ) یهاگرارف

يزاریش دمحم  دیس 

ابوبحم هلعج  ناب  سانلا ) نیب  هنیب و  ام  هللا  حلصا   ) هیهاون كرت  و  هرماواب ، لمع  ناب  هللا ) نیب  هنیب و  ام  حلصا  نم  : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
نم هل  ناک  نم  و   ) ایندلا ماهم  هیفکی  ناب  هایند ) رما  هل  هللا  حلـصا   ) حلاصلا لمعلا  نامیالاب و  هترخآ ) رما  حلـصا  نم  و   ) مهیدـل اعاطم 

.هراکملا تافالا و  نع  هظفحی  ظفاح ) هللا  نم  هیلع  ناک   ) نیدلا هلیضفلاب و  هرمات  هیسفن  هلاح  هل  تناک  ناب  ظعاو ) هسفن 

يوسوم

هللا قوقحب  ماق  نم  نال  کلذ  سانلا و  نیب  هنیب و  ام  هللا  حلصا  هللا  نیب  هنیب و  ام  حلصا  نم  حرشلا : .هدسفا  دض  یشلا ء : حلـصلا  هغللا :
نع حفـص  مهترـشع و  نسحاف  ادـیج  سانلا  نیب  هنیب و  امیف  هلماعت  حبـصاف  نیرخالاب  هتقالع  یلع  کلذ  سکعنا  هللا  رما  اـمب  لـمع  و 

حلصا هترخآ  رما  حلصا  نم  .مهعم و  رومالا  حلصت  يذالا و  رشلا و  عفتریف  مهنیب  هنیب و  ام  حلصی  کلذب  مهفیعـض و  ناعا  مهئیـسم و 
هللا رماوا  نال  هایند  رما  هل  هللا  حلصا  دهاج  هللا و  اضر  لیصحت  لیبس  یف  یعـسو  ماص  یلـصف و  هترخآ  رما  حلـصا  نم  هایند : رما  هل  هللا 
نم ریثک  نع  لزانتی  هنال  یعیبط  لکشب  هایند  تحلص  اهل  یعس  هرخالا و  وحن  ناسنالا  هجتا  یتم  هرخالا و  هداعس  ایندلا و  حالـص  اهیف 

کلذـب هللا و  رما  امک  هلایع  یلع  دـکی  ضرالا و  یف  یعـسی  لب  مهایند  یف  ایندـلا  لـها  سفاـنی  مل  تایرورـضلا و  ریغ  تاـیلامکلا و 
یف رکفی  نم  لقاعلا  ناـف  ظـفاح  هللا  نم  هیلع  ناـک  ظـعاو  هسفن  نم  هل  ناـک  نم  .ایندـلا و  بسکی  اـضرلا و  هعاـنقلا و  هدـنع  لـصحت 
نع يذالا  عفری  مالـسلا و  نامالا و  شیعی  اذـه  لثم  ارم و  ناک  امهم  قحلا  لوبق  یلع  هسفن  ضوری  سانلا و  عفنی  ام  رومالا و  بقاوع 

.هایحلا یف  کلسی  فیک  هلقعب  فرعی  هنال  هسفن 

یناقلاط
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، ظعاو هسفن  نم  هل  ناک  نم  .هایند و  رما  هللا  حلصا  هترخآ  رما  حلصا  نم  .سانلا و  نیب  هنیب و  ام  هللا  حلصا  هللا  نیب  هنیب و  ام  حلصا  نم 
تـسا مدرم  وا و  نایم  هک  ار  هچنآ  دنوادخ  درآ ، حالـص  هب  تسا  دنوادخ  وا و  نایم  هک  ار  هچنآ  سک  ره   » .ظفاح هللا  نم  هیلع  ناک 

ره و  دروآ ، یم  حالـص  هب  ار  وا  يایند  راک  دنوادخ  دروآ ، حالـص  هب  ار  دوخ  یناهج  نآ  راک  هک  سک  نآ  و  دروآ ، یم  حالـص  هب 
« .تسا يا  هدنرادهگن  وا  رب  ار  ادخ  تسا ، ظعاو  نتشیوخ  زا  دوخ  رب  ار  هک 

تـسا هدمآ  عوفرم  ثیدـح  رد  و  تسا ، قلاخ  تیاضر  ناونع  قولخم  تیاضر  دـنا : هتفگ  هک  تسا  راتفگ  نیا  تسخن ، نخـس  لاثم 
« .دیامرف یم  یضار  وا  زا  ار  شتیعر  دشاب  یضار  وا  زا  يادخ  هک  یمکاح  ره  »

هنـسرگ و ناسرت و  هدـننک و  شیاین  رگـشیاتس و  رازگـساپس و  نم  : » تسوا تایبا  نیا  رد  نارعاـش  زا  یکی  ياـعد  مود  نخـس  لاـثم 
« .شاب نآ  رگید  مین  نماض  زین  وت  راگدرورپ  يا  منماض ، نم  ار  نآ  زا  یمین  هک  تسا  تلصخ  شش  نیا  ما ، هنهرب 

هک نانآ  هارمه  دنراگزیهرپ و  هک  تسا  یناسک  هارمه  دنوادخ  : » دـیامرف یم  هک  تسا  لاعتم  دـنوادخ  راتفگ  نیا  موس ، نخـس  لاثم 
« .دنا ناراکوکین 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

ِهِسْفَن ْنِم  َُهل  َناَک  ْنَم  ،َو  ُهاَْینُد َْرمَأ  َُهل  ُهَّللا  َحَلْصَأ  ِِهتَرِخآ  َْرمَأ  َحَلْصَأ  ْنَم  ،َو  ِساَّنلا َْنَیب  ُهَْنَیب َو  اَم  ُهَّللا  َحَلْصَأ  ِهَّللا  َْنَیبَو  ُهَْنَیب  اَم  َحَلْصَأ  ْنَم 

 . ٌِظفاَح ِهَّللا  َنِم  ِْهیَلَع  َناَک  ٌظِعاَو 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

حالـصا ار  شترخآ  رما  هک  یـسک  ،و  درک دهاوخ  حالـصا  ار  مدرم  وا و  نایم  دنوادخ  دنک  حالـصا  ار  ادـخ  دوخ و  نایم  هک  یـسک 
رارق وا  يارب  یظفاح  دنوادخ  دشاب  هتـشاد  یظعاو  شدوجو  نورد  رد  هک  یـسک  دـنک و  یم  حالـصا  ار  شیایند  رما  دـنوادخ  دـنک 
هدرک لـقن  ماـما  زا  ار  زیمآ  تمکح  مـالک  نیا  یـضر  دّیـس  موحرم  زا  لـبق  هک  یناـسک  زا  هناـمیکح : راـتفگ  دنـس  .داد . (  دـهاوخ 
هضور رد  زین  ینیلک  خیش  موحرم.تسا  هدروآ  دنـس  رکذ  اب  یلاما  باتک  رد  مه  لاصخ و  باتک  رد  مه  هک  تسا  قودص  خیـش  ، دنا

توافتم یمک  هدـمآ  هغالبلا  جـهن  رد  هچنآ  اب  نآ  نتم  توافتم و  نآ  تیاور  دـنچره  ، هدروآ قودـص  خیـش  ترابع  نامه  اـب  یفاـک 
ار نآ  هرکذت  باتک  رد  يزوج  نبا  زین  تنس  لها  ياملع  زا.هدروآ  ار  تیاور  ردص  زین  نساحملا  باتک  هدنسیون  یقرب  موحرم.تسا 
اب زیمآ  تمکح  مـالک  نیا  هغـالبلا  جـهن  ماـمت  باـتک  رد  و 86 .) ،ج 4،ص 85  هغالبلا جـهن  رداـصم  ) .تسا هدرک  رکذ  یتواـفت  اـب 

(. ( ،ص 600 هغالبلا جهن  مامت  ) .تسا هدرک  لقن  هدش  نیودت  یضر  دّیس  موحرم  زا  شیپ  هک  تایرفعج  باتک  زا  توافت  يرادقم 

روما ندیسر  ناماس  هب  حالصا و  هار 

هک یسک  :» دیامرف یم  دنک و  یم  هراشا  مهم  رما  هس  هب  تسا  هلمج  هس  زا  بّکرم  عقاو  رد  هک  ینارون  مالک  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
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رما دنوادخ  دنک  حالصا  ار  شترخآ  رما  هک  یسک  دنک و  یم  حالـصا  ار  مدرم  وا و  نایم  دنوادخ  دنک  حالـصا  ار  ادخ  دوخ و  نایم 
ْنَم ( ؛» داد دهاوخ  رارق  وا  يارب  یظفاح  دنوادخ  دشاب  هتشاد  یظعاو  شدوجو  نورد  رد  هک  یسک  درک و  دهاوخ  حالصا  ار  شیایند 

ٌظِعاَو ِهِسْفَن  ْنِم  َُهل  َناَک  ْنَم  ،َو  ُهاَْینُد َْرمَأ  َُهل  ُهَّللا  َحَلْصَأ  ِِهتَرِخآ  َْرمَأ  َحَلْصَأ  ْنَم  ،َو  ِساَّنلا َْنَیب  ُهَْنَیب َو  اَم  ُهَّللا  َحَلْصَأ  ِهَّللا  َْنَیب  ُهَْنَیب َو  اَم  َحَلْصَأ 
( . ٌِظفاَح ِهَّللا  َنِم  ِْهیَلَع  َناَک 

هـس نیا  زا  ًابلاغ  دنتـشون  یم  رگیدکی  هب  يا  همان  هک  یماگنه  هتـشذگ  رد  املع  ناگرزب  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تایاور  زا  یـضعب  زا 
رظن نآ  رب  ناسنا  زور  همه  دوش و  هتـشون  الط  بآ  اب  هک  تسا  راوازـس  یتسار  هب  دـنتفرگ و  یم  هرهب  دوخ  هماـن  رد  ، هناـمیکح هلمج 

.دنکفیب

یقطنم یعیبط و  يا  هطبار  ، نآ تامدـقم  هدـمآ و  زیمآ  تمکح  تاـملک  نیا  رد  هک  يا  هناـگ  هس  ياـه  هجیتـن  ناـیم  هطبار  هکنیا  رد 
تسا يونعم  یهلا و  هطبار  مه  : تفگ ناوت  یم  یلو  ؛ دنا هدومیپ  ار  یفلتخم  ياه  هار  هغالبلا  جهن  ناحراش  يونعم  یناحور و  ای  تسا 

.یقطنم هطبار  مه  و 

رد ادـخ  ياـضر  هک  دـنک  هاـگن  تسخن  دریگ  یم  رارق  يرما  ره  ربارب  رد  ینعی  ؛ دـنک حالـصا  ار  ادـخ  دوـخ و  ناـیم  هک  یـسک  اریز 
یم ناـماس  مدرم  اـب  ار  وا  هطبار  دـنوادخ  دریگ و  یم  رارق  یهلا  تاـیانع  لومـشم  نیقی  هب  یـسک  نـینچ  ، دـنیزگرب ار  نآ  تـسیچ و 

هب دنک  هشیپ  یتسار  تناما و  قدص و  هک  یـسک.تسا  یتسار  تناما و  قدص و  مزتلـسم  ادخ  اب  هطبار  حالـصا  نیا  رب  هفاضا.دـشخب 
.تشاد دنهاوخن  وا  اب  یلکشم  دننک و  یم  دامتعا  وا  هب  دوب و  دهاوخ  مدرم  نیما  دنوش و  یم  دنم  هقالع  وا  هب  مدرم  نیقی 

فطل لومـشم  دـیوگ  كرت  ار  وا  یهاوـن  تعاـطا و  ار  یهلا  رماوا  ینعی  ؛ دـنک حالـصا  ار  شیوـخ  ترخآ  رما  هـک  یـسک  نـینچمه 
هب تسا و  يراگزیهرپ  اوقت و  هب  ترخآ  رما  حالصا  ، نیا رب  نوزفا.دهد  یم  ناماس  زین  ار  وا  يایند  راک  دنوادخ  ؛ دش دهاوخ  دنوادخ 

متـس ملظ و  یـسک  هب  ؛ دنریگ یمن  شیپ  رد  فالخ  هار  اریز  ، دوب دـنهاوخ  قفوم  زین  دوخ  يدام  یگدـنز  رد  اوقت  اب  ياه  ناسنا  نیقی 
.نابرهم همه  اب  زین  وا  دنتسه و  نابرهم  وا  اب  همه  دننک ، یمن 

فطل ، دـهد رادـشه  وا  هب  ناـهانگ  ربارب  رد  هـک  دـشاب  هتـشاد  ینورد  ياوـقت  رادـیب و  نادـجو  ینعی  ؛ یناـسفن ظـعاو  هـک  یـسک  زین 
ینورد یظعاو  نینچ  هک  یـصخش  نیا  رب  هفاضا.دراد  یم  ظوفحم  ثداوح  دـنزگ  زا  ار  وا  دـنکفا و  دـهاوخ  هیاـس  وا  رب  راـگدرورپ 

.دوب دهاوخ  ظوفحم  ثداوح  دنزگ  زا  یسک  نینچ  دزیهرپ و  یم  كانرطخ  روما  زا  دراد 

.یعیبط یقطنم و  هطبار  مه  تسا و  يونعم  هطبار  مه  هجیتن  هس  نآ  اب  رما  هس  نیا  هطبار  نیاربانب 

ماما ثیدـح  نیا  قباطم.میهد  یم  نایاپ  هدروآ  یفاک  لوصا  رد  ینیلک  موحرم  هک  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یثیدـح  اب  ار  نخـس  نیا 
: تسا هدومرف  نینچ  ّلجوّزع  دنوادخ  : دومرف مالسلا  هیلع  رقاب 

ُْتنَّمَـض ُهَتَْعیَـض َو  ِْهیَلَع  ُْتفَفَک  اَّلِإ  ِهِـسْفَن  يَوَـه  یَلَع  َياَوَـه  ٌدـْبَع  ُِرثْؤـُی  اـَل  ِیناَـکَم  ِعاَِـفتْرا  يِّوـُلُع َو  ِیتَـمَظَع َو  ِیلاَـلَج َو  ِیتَّزِع َو  «َو 
دای دـنگوس  تماقم  ولع  تینارون و  تمظع و  لالج و  تزع و  هب  ٍرِجاَت ؛ ِّلُـک  ِهَراَِـجت  ِءاَرَو  ْنِم  َُهل  ُْتنُک  ُهَقْزِر َو  َضْرَأـْلا  ِتاَواَـمَّسلا َو 

ار وا  يزاین  یب  نم  هک  نیا  رگم  درمش  یمن  مدقم  ایند  روما  زا  يزیچ  رد  دوخ  هتساوخ  رب  ارم  هتـساوخ  ینمؤم  هدنب  چیه  هک  منک  یم 
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رتهب يرجات  ره  تراـجت  زا  وا  يارب  مهد و  یم  رارق  وا  يزور  نماـض  ار  نیمز  اـه و  نامـسآ  شترخآ و  رد  ار  وا  تّمه  وا و  لد  رد 
. ( ،ج 2،ص 137،ح 1 یفاک «. ) . دوب مهاوخ 

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said: “If a man behaves properly in matters between himself
and Allāh, then Allāh will keep proper the matters between him and others. And if a
man keeps proper the affairs of his next life, Allāh will keep proper for him the affairs

.” of this world. Whoever admonishes himself is protected by Allāh

غیلبت شور  هرابرد  : 90 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ِهّللا ِرکَم  نِم  مُهنِمُؤی  َمل  ِهّللا َو  ِحوَر  نِم  مُهِسیُؤی  َمل  ِهّللا َو  ِهَمحَر  نِم  َساّنلا  ِّطنَُقی  َمل  نَم  ِهیِقَفلا  ّلُک  ُهیِقَفلا  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

باذع زا  و  دنکن ، دـیمون  وا  ینابرهم  زا  و  سویأم ، ادـخ  شزرمآ  زا  ار  مدرم  هک  تسا  یـسک  لماک  هیقف  دومرف : وا ، رب  ادـخ  دورد  و 
 . دزاسن نمیا  ادخ  یناهگان 

يدیهش

يو یناهگان  باذـع  زا  دـنکن و  ناشدـیمون  وا  ینابرهم  زا  و  دزاـسن ، سویأـم  ادـخ  شزرمآ  زا  ار  مدرم  هک  تسا  یـسک  لـماک  هیقف 
.درادن ناشنمیا 

یلیبدرا

دزاسن سویام  ادـخ و  تمحر  زا  ار  نامدرم  دـنادرگن  دـیمون  هک  تسیـسک  راوتـسا  خـسار و  ملع  رد  دـشاب  اناد  هک  ره  اـناد  دومرف  و 
ادخ تبوقع  ذخا و  زا  ار  ناشیا  دنادرگن  نمیا  ادخ و  تحار  حور و  زا  ار  ناشیا 

یتیآ
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ناشـسویأم قح  تمحر  زا  هن  دنادرگ و ، دیمون  دـنوادخ  شزرمآ  زا  هن  ار  مدرم  هک  تسا  یـسک  لماک  هیقف  مالـسلا :) هیلع   ) دومرف و 
.دهد ینمیا  ادخ  رکم  زا  هن  دزاس ،

نایراصنا

زا ،و  دزاسن سویأم  یهلا  فطل  زا  ،و  دـنکن دـیما  اـن  ادـخ  تمحر  زا  ار  مدرم  هک  تسا  یـسک  لـماک  هدـیمهف  : دومرف ترـضح  نآ  و 
 . دیامنن نمیا  قح  تازاجم 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

مثیم نبا 

ادخ فرط  زا  یتحار  شیاسآ و  زا  ار  اهنآ  دـنکن و  دـیماان  ادـخ  تمحر  زا  ار  مدرم  هک  تسا  یـسک  نآ  یعقاو ، كریز  هدـمیهف و  )
یـسک ینعی  لماک ، مهف  زا  هیانک  هیقفلا  لک  زا  مالـسلا ) هیلع   ) ماما دوصقم  دزاسن .) نمیا  یهلا  رفیک  رکم و  زا  و  دـنادرگن ، سویاـم 

، نآرق فده  نیتسخن  هک  دمهف  یم  دـنک  ادـیپ  یـشنیب  دـیجم  نآرق  هرابرد ي  سک  ره  هک  نآ  حیـضوت  تسا ، لماک  ییاناد  رد  هک 
نداد میب  تراشب ، باذع ، هدعو ي  بوخ ، هدعو ي  دیدهت ، قیوشت ، تروص  هب  یصوصخم  ياههار  زا  ادخ  تمس  هب  مدرم  توعد 

میب باذع و  هدـعو ي  هک  یتایآ  هلیـسو ي  هب  ار  مدرم  هک  تسا  نآ  یکرد  نینچ  همزال ي  تروص  نیا  رد  سپ  تسا ، اهنیا  لاثما  و 
نتخاس راداو  يدـیمون ، همزال ي  اریز  دـنادرگن ، سویاـم  یـشوخ  شیاـسآ و  زا  هلیـسو  نادـب  دـنکن و  دـیماان  ادـخ  تمحر  زا  هداد 

نیا زا  و  دنرادن ، هانگ  زا  يراددوخ  يورخا و  هجیتن ي  هب  يدیما  هک  ارچ  تسا  ییایند  سوه  يوه و  زا  يوریپ  هانگ و  هب  ناراکهنگ 
اعیمج بونذلا  رفغی  هللا  نا  هللا  همحر  نم  اوطنقت  مهسفنا ال  یلع  اوفرسا  نیذلا  يدابع  ای  لق  تسا : هدومرف  لاعتم  يادخ  هک  تسا  ور 

هدـعو و تایآ  هب  داقتعا  اب  یهلا  رکم  زا  .نورفاکلا و  موقلا  ـالا  هللا  حور  نم  ساـیی  ـال  هنا  تسا : هدومرف  زین  .میحرلا و  روفغلا  وه  هنا 
يوه زا  يوریپ  هانگ و  راچد  دوش و  نانآ  داـمتعا  ناـنیمطا و  ثعاـب  تراـشب  تاـیآ  اداـبم ، اـت  دزاـسن ، نمیا  ار  اـهنآ  ادـخ ، تراـشب 

هب توعد  هظعوم و  رد  هکلب  نورـساخلا  موقلا  الا  هللا  رکم  نمای  الف  هللا  رکم  اونمافا  تسا : هدومرف  لاعتم  يادخ  ور  نیا  زا  و  دندرگ ،
.دنک يوریپ  یهلا  نیناوق  تنس و  ياهفده  زا  دیاب  ادخ  يوس 

دیدحلا یبا 

 . ِهَّللا ِرْکَم  ْنِم  ْمُْهنِمُْؤی  َْمل  ِهَّللا َو  ِحْوَر  ْنِم  ْمُهِْسیُْؤی  َْمل  ِهَّللا َو  ِهَمْحَر  ْنِم  َساَّنلا  ِطِّنَُقی  َْمل  ْنَم  ِهیِقَْفلا  ُّلُک  ُهیِقَْفلا  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

ٌروُفََغل ُهَّنِإ  لوقی َو  مث  ِباقِْعلا  ُعیِرَـس  َکَّبَر  َّنِإ  لوقی  نأ  لثم  دـعولاب  هجزمی  ـالإ و  دـیعولا  هیف  رکذـی  زیزعلا  باـتکلا  نم  عضوم  لـق 
.هبهرلا هبغرلا و  نیب  اددرتم  فلکملا  نوکیل  اذه  یضتقت  همکحلا  ٌمیِحَر و 

نم نمآ  کنأک  کل  ام  یـسیع  لاقف  بطاق  حلاک  وه  یـسیع و  رـشبتسم  کحاض  وه  یـسوم و  یقل  هزومرملا  لاثمألا  یف  نولوقی  و 
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نسح دنع  ینإف  اراعش  یلإ  امکبحأ  یسوم  امهیلإ  هللا  یحوأف  هللا  حور  نم  سیآ  کنأک  کل  ام  مالسلا  هیلع  یـسوم  لاقف  هللا  باذع 
.یب يدبع  نظ 

نإ هنوفوخی  هبوتلا و  یلع  هنوثحی  امنإ  هللا و  همحر  نم  هنوطنقی  ادـحأ و ال  نوسیؤی  مهنإف ال  دـیعولاب  اولاق  نإ  انباحـصأ و  نأ  ملعا  و 
رثکأ نإف  هیف  بیر  اذـه ال  ضرألا و  یف  هللا  یـصع  امل  ءاجرإلا  بهذـم  ول ال  لیذـهلا  وبأ  انخیـش  لاـق  اـم  قحب  هبوت و  ریغ  نم  تاـم 
باقع كانه  ناک  نإ  هنإـف و  نیبنذـملا  محری  یلاـعت  هللا  نأ  ساـنلا  نیب  ضافتـسا  رهتـشا و  دـق  همحرلا و  یلع  نولوعی  اـمنإ  هاـصعلا 

برآملا تاوهشلا و  غولب  یصاعملا و  یلع  سانلا  تفاهتف  هلجاعلا  تاوهـشلا  بحت  سوفنلا  هنجلا و  یلإ  نوجرخی  مث  هدودعم  اتاقوأف 
ادج الیلق  وأ  امودعم  امإ  نایصعلا  ناکل  سانلا  نیب  هروهظ  هئجرملا و  لوق  ولف ال  کلذ  یلع  نیلوعم 

یناشاک

هک تسا  یـسک  سانلا ) طنقی  مل  نم   ) اناوت لـماک و  نید  ملع  رد  دـشاب  هک  اـناد  ره  ياـناد  هیقفلا ) لـک  هیقفلا  مالـسلا : هیلع  لاـق  (و 
حور نم   ) ار ناشیا  دزاسن  مورحم  سویام و  و  مهـسیوی ) مل  و   ) ادخ شزرمآ  تمحر و  زا  هللا ) همحر  نم   ) ار نامدرم  دنادرگن  دیمون 

دنوشن ریلد  ات  وا  ساب  ادـخ و  رکم  زا  هللا ) رکم  نم   ) ار ناشیا  دـنادرگن  نمیا  و  مهنموی ) مل  و   ) الع لج و  قح  تحار  حور و  زا  هللا )
نآ بسانم  ار و  یـضرم  ره  دیامن  صیخـشت  صاخ و  ياود  هب  دیامن  اود  ار  یـسفن  ره  هک  هاگآ  میکح  رب  تسا  مزال  سپ  .هانگ  رد 

دنـشاب و حیحـص  هک  یناسک  سپ  .دنبای  یـصالخ  یـصاعم ، لهج و  ضارما  زا  هک  دیاش  ات  صاخ  ماع و  ره  هب  تبـسن  دیامرف  جالع 
، نایغط نایصع و  ماقسا  هب  دنشاب  میقتسم  هک  یتعامج  و  دهد ، هدعو  نادزی ، نامرف  هب  دنـشاب  عیطم  نایـصع و  تلاهج و  مالآ  زا  اربم 

.دیامرف دیعو  زیمآرهز  تبرش 

یلمآ

ینیوزق

هک یـشوخ  شیاسآ و  زا  دزاسن  سویام  و  ادخ ، تمحر  زا  ار  مدرم  دنادرگن  دـیمون  هک  تسا  سک  نآ  هیقف  لامک  هیقف و  مامت  هیقف 
.جاردتسا هجو  رب  لفاغ و  هب  ار  هدنب  يادخ  ذخا  ینعی  يادخ  رکم  زا  دنادرگن  نمیا  و  تسا ، ادخ  دزن 

یجیهال

ینعی و .هللارکم » نم  مهنموی  مل  هللا و  حور  نم  مهسیوی  مل  هللا و  همحر  نم  سانلا  طنقی  مل  نم  هیقفلا  لک  هیقفلا  : » مالسلا هیلع  لاق  و 
ناشیا دنادرگن  سویام  ادخ و  ششخب  زا  ار  نامدرم  دزاسن  دیمون  هک  تسا  یسک  تهاقف  رد  مامت  لماک  هیقف  هک  مالسلا  هیلع  تفگ 

.ادخ نالذخ  رکم و  زا  ار  ناشیا  دنادرگن  نمیا  ادخ و  باذع  زا  یصالخ  تحار و  زا  ار 

ییوخ

: ینعملا .ءادـبتملا  ربخ  هلوصوم و  سانلا ، طنقی  مل  نم  هلوق : یف  نم  و  هل ، نایب  فطع  وا  هیقفلا  هلوق : نم  لدـب  هیقفلا ، لک  بارعـالا :
ریصبلا وه  هنسلا  باتکلا و  یف  هنم  دوصقملا  نکل  هیلیصفتلا و  اهتلدا  نع  هیعرفلا  هیعرـشلا  ماکحالاب  ملاعلا  وه  حالطـصالا  یف  هیقفلا 
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مهنم هقرف  لک  نم  رفن  الولف   ) یلاعت هلوق  رظنی  ینعملا : اذه  یلا  و  اعورف ، الوصا و  همهف  نیدلا و  ملع  یف  علضتملا  مالسالا و  ماکحاب 
لعج يذلا  رخالا  ریسفتلا  یلع  اصوصخ  هبوتلا ) - 122 نورذحی - مهلعل  مهیلا  اوعجر  اذا  مهموق  اورذنیل  نیدـلا و  یف  اوهقفتیل  هفئاط 

مالـسالا و مهفیف  رفظلا ، رـصنلا و  لوزن  هللا و  تایآ  نم  رفـسلا  رفنلا و  یف  هاری  ام  رابتعاب  رفاسملا  دـهاجملا  رفانلا  وه  رذـنملا  هقفتملا 
نیب هکولـس  وه  لهاجلل  حالـصالا  هیبرتلا و  ساسا  نا  مهفی  هیمیلعتلا  هدصاقم  نیدـلاب و  ریـصبلا  نا  مالـسلا :) هیلع   ) لوقیف .هب  دـقتعی 

هللا باب  نم  مورحم  هناب  دقتعا  هیلع و  هللا  معن  هضافا  نم  سیآ  هللا و  همحر  نم  هاجر  عطقنا  ولف  دیعولا ، دعولا و  و  ءاجرلا ، فوخلا و 
هیلا هوعدـی  بنذ  لک  بکتری  و  نیطایـشلا ، عاـبتاب  قحلی  عوجرلا و  هبوتلا و  باـب  هیلع  دـسیف  هیلا  هل  قیرط  ـال  هتمحر و  نم  دورطم  و 

هنجلاب و زوفلا  یلاعت و  هللا  یلا  برقتلا  ءاجر  وه  تاعاطلاب  لاغتـشالا  یـصاعملا و  باکترا  نع  بنجتلا  یعاد  نال  هبـضغ ، وا  هتوهش 
یف تربدـت  اذا  و  یـصاعملا ، باکتراب  يرجتی  فوخلا و  هنع  لوزی  هباذـع ، هللا و  رکم  نم  انمآ  هسفن  يار  نم  هنا  اـمک  دـبالا ، میعنلا 
رانلا هنجلا و  نم  غیلبلا  فیـصوتلا  راذنالا و  ریـشبتلا و  دیعولا و  دعولا و  نم  ءولمم  هتدـجو  فیرـشلا  نآرقلا  زیزعلا و  باتکلا  تایآ 

و دنکن ، سویام  شهاگرد  ضیف  زا  و  دزاسن ، دیمون  ادخ  تمحر  هار  زا  ار  مدرم  هک  تسا  یـسک  لماک  هیقف  همجرتلا : .رابتعالا  اذهب 
.دهدن نیمات  وا  باذع  زا 

ادخ روانهپ  تمحر  كرد  مدرم ز   *** درکن یم  دیمون  هک  تسا  یسک  نید  ياناد 

الب زا  راکهنگ  دادن  یم  نیمات  وا *** میسن  ضیف  تخاسن ز  یم  سویام 

يرتشوش

؟ هیقفلا قح  هیقفلاب  مکربخا  الا  اذکه : لوالا  هیاور  و  هطبس ) هرکذت  يزوجلا و  نبا  بقانم  فحتلا و  یناعملا و  یفاکلا و   ) هاور لوقا :
یلا هنع  هبغر  نآرقلا  كرتی  مل  و  هللا ، یـصاعم  یف  مهل  صخری  مل  و  هللا ، باذع  نم  مهنموی  مل  و  هللا ، همحر  نم  سانلا  طنقی  مل  نم 

یناعملا هلثم  و  رکفت ، اهیف  سیل  هدابع  یف  ریخ  الا ال  ربدـت ، اهیف  سیل  هءارق  یف  ریخ  ـالا ال  مهفت ، هیف  سیل  ملع  یف  ریخ  ـال  ـالا  هریغ ،
نیریخالا دانسا  هقفت و  اهیف  سیل  هدابع  یف  ریح  الا ال  امهیف : نکل  فحتلا ، و  اهحودمم ) اهمومذم و  مولعلا  یف  رشع - نماثلا  لصفلا  )

مل نم   ) هقفلا لماک  هیقق  يا : هیردصملا ، یلع  لک  بصنب  هیقفلا  لک  هیقفلا  مالسلا .) هیلع   ) هنع هرمض  نب  مصاع  نع  هدانساب  میعنوبا 
لاق دقف  هللا  حور  نم  مهـسیوی  مل  و  اعیمج .) بونذلا  رفغی  هللا  نا  هللا  همحر  نم  اوطنقت  ال  : ) لاق یلاعت  هنال  هللا  همحر  نم  سانلا  طنقی 
نمای الف  : ) یلاعت لاق  دـقف  هللا  رکم  نم  مهنموی  مل  و  نورفاکلا .) موقلا  الا  هللا  حور  نم  سایی  هنا ال  هللا  حور  نم  اوسایت  ـال  و  : ) یلاـعت

(. میظع موی  باذع  یبر  تیصع  نا  فاخا  ینا  لق  : ) هیبنل لاق  و  نورساخلا ) موقلا  الا  هللا  رکم 

هینغم

نموملا و  اران ، هنج و  هناحبـس  هللا  نا  ینعملا  و  دـشرملا ، يداـهلا و  تافـص  هیف  ترفاوت  يذـلا  لـماکلا  هیقفلا  و  هیقفلا ، لـکب  دارملا 
، لیبسلا هذه  سانلاب  کلـسی  مالـسالا  هقیقحب  فراعلا  دشرملا  .کلت و  یف  عمط  هذه و  نم  فوخ  نع  هلاعفا  هلاوقاب و  ردصی  لقاعلا 
: میرکلا نآرقلا  ناش  وه  امک  رانلا ، نم  مهفوخ  هنجلا  یف  مهبغر  اذا  و  هنجلا ، یف  ءاجرلا  لمالا و  باب  مهل  حـتف  رانلا  نم  مهفوخ  اذاـف 

هبطخلا حرش  یف  لیـصفتلا  نم  وحنب  کلذ  نع  مالکلا  قبـس  و  هدئاملا .)  98 میحر - روفغ  هللا  نا  و  باـقعلا ، دـیدش  هللا  نا  اوملعا  (و 
(. فوخلا ءاجرلا و  هفسلف   ) هرقف  158
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هدبع

وه هیقفلاف  رعـشی  ـال  ثیح  نم  باـقعلاب  دـبعلل  هذـخا  هللا  رکم  حـتفلاب و  وه  هتفار و  هفطل و  هللا  حور  هللا : حور  نم  مهـسیوی  مل  و  … 
ءاجرلا فوخلا و  یباب  بولقلل  حتافلا 

يرفعج

مالسالا ضیف 

ادـخ شزرمآ  تمحر و  زا  ار  مدرم  هک  تسا  یـسک  كریز  هدـیمهف و  ياناد  تسا : هدومرف  غیلبت ) شور  هراـبرد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
.دیامنن هدوسآ  نمیا و  ادخ  رفیک  رکم و  زا  ار  اهنآ  و  دزاسن ، دیمون  ادخ  بناج  زا  یشوخ  شیاسآ و  ار  ناشیا  و  دنکن ، سویام 

ینامز

، يزوریپ هب  دـندرک ، یم  رطخ  مالعا  مدرم  هب  هک  یطئارـش  نامه  رد  دنتـشاد : زاتمم  تفـص  ود  دوخ  یغیلبت  همانرب  رد  یهلا  ناربمایپ 
ناربمایپ هرابرد  نیرشبم )  ) و رشبم ) (، ) ریشب  ) هملک هبترم  هدزاود  دیجم  نآرق  رد  .دنداد  یم  هجوت  مه  ادخ  فطل  تشهب و  شیاسآ ،

تـسا ماقم  ود  ره  هب  نداد  هجوت  روظنم  هب  تاملک  ندـش  فیدر  مه  نیا  تسا  هدـمآ  مه  ریذـن )  ) هملک دراوم  نیا  مامت  رد  هدـمآ و 
رد مه  شور  نیا  .دنیامن  نایب  ار  تاجن  هار  مه  دـنزاس و  هاگآ  اهرطخ  زا  ار  مدرم  مه  دـیاب  دـنیامیپ  یم  ار  ءایبنا  هار  هک  مه  یناسک 

.تسا هدیدرگ  بیقعت  دیجم  نآرق 

يزاریش دمحم  دیس 

امک ءاهقفلا  هفرعی  ام  لک  فرعی  ذا  اهقف ، املع و  ءاهقفلا  لک  هناک  ههاقفلا ، یف  هغلاـبم  اذـه  هیقفلا ) لـک  هیقفلا  : ) مالـسلا هیلع  لاـق  و 
نا لوقی  ناب  هللا ) همحر  نم  سانلا  طنقی  مل  نم   ) .راد یف  ضرالا  هعاس و  یف  رهدـلا  لجر و  یف  ساـنلا  تیارل  هتئج  ول  رعاـشلا : لاـق 

هعسلا بجوی  هنال  احور ، یمس  هتمحر و  هفطل و  يا  هللا ) حور  نم  مهسیوی  مل  و   ) اوسئیی یتح  ادبا  مهل  هللا  هرفغم  مدع  ببـس  مهبونذ 
یلا لوصولل  هیفخ  هجلاـعملا  ینعمب  هغل  رکملا  هللا ) رکم  نم  مهنموی  مل  و   ) ایندـلا یف  حورلا  و  هرخـالا ، یف  همحرلا  ناـک  .هحارلا و  و 

كرتی يذلا  وه  لماکلا  هیقفلاف  متئـش  ام  اولعفاف  میرک  هللا  نا  مهل  لوقی  ناب ال  کلذ  و  یجافملا ، هباقع  هللا  هرکمب  دارملا  و  یـشلا ء ،
.ءاجرلا فوخلا و  نیب  سانلا 

يوسوم

هعیرشلا مهف  يذلا  لجرلا  وه  هیقفلا  حرشلا : .هتفار  هفطل و  هللا : حور  .ءاجرلا  عطق  طونقلا و  سایلا : .هسای  هطنق  سایلا و  طونقلا : هغللا :
اولمع امهمف  ءاجرلا  فوخلا و  نیب  اونوکی  نا  یلع  سانلا  لمحی  يذـلا  وه  لماکلا  هیقفلا  نا  اهتابلطتم و  اهقمع و  كردا  اـهاعو و  و 
رطخلا لامتحا  یقبی  تاـعاط  تانـسح و  نم  اولمع  اـمهم  هنارفغ و  هللا و  وفعب  لـمالا  مهل  یقبی  تازواـجت  نم  اوبکترا  تائیـس و  نم 

ای : ) یلاعت هلوق  نم  ذوخام  اذـه  اوعاطا و  امهم  هنجلا  مهلخدـی  اوصع و ال  امهم  مهنع  همحرلا  باوبا  دـصوی  الف  مئاق  مهلبقتـسم  یلع 
هنا ال : ) یلاعت هلوق  و  میحرلا ) روفغلا  وه  هنا  اعیمج  بونذـلا  رفغی  هللا  نا  هللا  همحر  نم  اوطنقت  مهـسفنا ال  یلع  اوفرـسا  نیذـلا  يدابع 
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(. نورساخلا موقلا  الا  هللا  رکم  نمای  الف  هللا  رکم  اونمافا  : ) یلاعت هلوق  و  نورفاکلا ) موقلا  الا  هللا  حور  نم  سایی 

یناقلاط

رکم زا  دزاسن و  سویأم  ادـخ  ینابرهم  زا  ار  ناـنآ  دـنکن و  دـیمون  ادـخ  تمحر  زا  ار  مدرم  هک  تسا  یـسک  لـماک ، یتسار  هب  هیقف  »
« .درادن ناشنمیا  دنوادخ 

: هدومرف هک  نآ  نمـض  الثم  دشابن ، هتخیمآ  دـیما  اب  هکنیا  رگم  دـشاب  هدـمآ  يدـیدهت  نآ  رد  هک  تسا  دـیجم  نآرق  رد  ییاج  رتمک 
یـضتقم ار  نیمه  مه  تمکح  .تسا ،» نابرهم  هدـنزرمآ  انامه  و  : » تسا هدومرف  نآ  زا  سپ  .تسا » تبوقع  تخـس  دـنوادخ  انامه  »

.دشاب دیما  میب و  نایم  فلکم  صخش  هک  تسا 

هدرسفا مژد و  هک  ار  مالّـسلا  هیلع  یـسیع  دوب  نادنخ  داش و  هک  یلاح  رد  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  هک  تسا  هدمآ  هدنزومآ  لاثما  نمض 
دوش یم  هچ  ار  وت  تفگ : یـسوم  یتسه ؟ ناما  رد  دنوادخ  باذـع  زا  ایوگ  دوش ، یم  هچ  ار  وت  تفگ : یـسوم  هب  یـسیع  .دـید  دوب ،

هاگیاج رد  نم  هک  تسا  رت  بوبحم  نم  يارب  یـسوم  راعـش  هک  دومرف  یحو  ود  نآ  هب  دـنوادخ  و  يدـیما ، ان  دـنوادخ  رهم  زا  ایوگ 
.متسه دوخ  هدنب  نظ  نسح 

یمن دـنوادخ  تمحر  زا  سویأم  دـیما و  ان  ار  سک  چـیه  لاح  نیع  رد  دنتـسه ، میب  هب  دـقتعم  هکنآ  اب  ام  یلزتعم  ناراـی  هک  نادـب  و 
تـسا هتفگ  قح  هب  لیذهلا  وبا  ام  خیـش  دنریمب و  هبوت  نودب  ادابم  هک  دنهد  یم  میب  دـننک و  یم  قیوشت  هبوت  هب  ار  نانآ  هکلب  دـننک ،

هک تسین  يدیدرت  کش و  عوضوم  نیا  رد  و  دش ، یمن  دنوادخ  هیلع  نایـصع  زگره  نیمز  يور  رب  دوب  یمن  هئجرم  بهذم  رگا  هک 
رب لاـعتم  دـنوادخ  هک  تـسا  هدـش  روهـشم  مـه  مدرم  ناـیم  رگید  يوـس  زا  دـنوش و  یم  ادـخ  تـمحر  رب  یکتم  ناراـکهنگ  رتـشیب 

.دنرب یم  تشهب  هب  ار  ناراکهنگ  سپـس  تسا و  تقوم  دودحم و  تسه ، مه  یباذع  رگا  تمایق  رد  دروآ و  یم  تمحر  ناراکهنگ 
یم يور  اهتوهـش  اهوزرآ و  هب  ندیـسر  هانگ و  عاونا  هب  ببـس  نیدـب  دـنراد و  یم  تسود  ار  يدـقن  ياهتوهـش  مه  ناـیمدآ  سوفن 

یتسار هب  ای  دوبان  یچیپرـس  هانگ و  دـشابن ، مدرم  ناـیم  نآ  روهظ  هئجرم و  داـقتعا  رگا  دـننک و  یم  هیکت  ادـخ  تمحر  هب  دـنروآ و 
.دوش یم  كدنا 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

 . ِهَّللا ِرْکَم  ْنِم  ْمُْهنِمُْؤی  َْمل  ،َو  ِهَّللا ِحْوَر  ْنِم  ْمُهِْسیُْؤی  َْمل  ،َو  ِهَّللا ِهَمْحَر  ْنِم  َساَّنلا  ِطِّنَُقی  َْمل  ْنَم  ِهیِقَْفلا  ُّلُک  ُهیِقَْفلا 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

تازاجم زا  دنکن و  سویأم  وا  فطل  زا  دزاسن و  دیمون  یهلا  تمحر  زا  ار  مدرم  هک  تسا  یسک  لامک  ّدح  رد  نید  رد  ریـصب  هیقف و 
یناعم باتک  رد  قودـص  خیـش  یـضر  دّیـس  موحرم  زا  شیپ  ار  هنامیکح  مالک  نیا  هنامیکح : راتفگ  دنـس  .دـیامنن . (  نمیا  وا  ياه 

میعنوبا هتـشون  ءایلوالا  هیلح  رد  ّتنـس  لها  بتک  زا  دـنا و  هدروآ  یفاـک  رد  ینیلک  موحرم  لوقعلا و  فحت  رد  هبعـش  نبا  راـبخالا و 
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لامعلا و زنک  زا  ار  مالک  نیا  لوا  شخب  ، هغالبلا جهن  مامت  باتک  رد  ،ج 4،ص 87 .) هغالبلا جهن  رداصم  ) .تسا هدش  رکذ  یناهفصا 
(. ( ،ص 311 هغالبلا جهن  مامت  ) .تسا هدرک  لقن  قشمد  هنیدم  خیرات 

لماک هیقف 

یم دـنک و  یم  حرطم  يدـیدج  تروص  هب  ار  اـجر  فوخ و  لداـعت  هلئـسم  دوخ  راـبرپ  مـالک  نیا  رد  تقیقح  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
زا دزاسن و  سویأم  وا  فطل  زا  دنکن و  دیمون  یهلا  تمحر  زا  ار  مدرم  هک  تسا  یـسک  لامک  ّدح  رد  نید  رد  ریـصب  هیقف و  :» دـیامرف
ْنِم ْمُْهنِمُْؤی  َْمل  ،َو  ِهَّللا ِحْوَر  ْنِم  ْمُهِْـسیُْؤی  َْمل  َو  ِهَّللا ، ِهَمْحَر  ْنِم  َساَّنلا  ِطِّنَُقی  َْمل  ْنَم  ِهیِقَْفلا  ُّلُک  ُهیِقَْفلا  ( ؛» دـیامنن نمیا  وا  ياه  تازاـجم 

( . ِهَّللا ِرْکَم 

هب يوغل و  يانعم  هب  ِهیقف  هکلب  ، تسین نید  هیعرف  ماـکحا  هب  ملاـع  ینعی  یحالطـصا  ِهیقف  زیمآ  تمکح  مـالک  نیا  رد  « هیقف » زا روظنم 
.تسا تهج  ره  زا  لماک  ملاع  يانعم  هب  « هیقَْفلا ُّلُک  ینید و« ملاع  ینعی  تسا  هملک  عیسو  يانعم 

هلمج : تسا هدش  هتفرگ  نآرق  تایآ  زا  عقاو  رد  هدرب  راک  هب  دوخ  هنامیکح  راتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  يا  هناگ  هس  تاریبعت 
َيِداـبِع اـی  ْلـُق  : »» تسا هیآ  نیا  زا  هتفرگرب  « دـنکن سویأـم  یهلا  تمحر  زا  ار  مدرم  هک  یـسک  ِهّللا ؛ ِهَمْحَر  ْنِم  َساـّنلا  ِطِّنَُقی  َْمل  ْنَـم  »
فارسا هار  هک  یناگدنب  يا  ُمیِحَّرلا ؛» ُروُفَْغلا  َوُه  ُهَّنِإ  ًاعیِمَج  َبُونُّذلا  ُرِفْغَی  َهّللا  َّنِإ  ِهّللا  ِهَمْحَر  ْنِم  اوُطَنْقَت  ْمِهِسُْفنَأ ال  یلَع  اُوفَرْسَأ  َنیِذَّلا 

هبوـت  ) ناـهانگ همه  وا  هک  ارچ  ، دـیوشن سویأـم  دـنوادخ  تمحر  زا  دـیا  هدـش  ناـهانگ  بکترم  دـیا و  هـتفرگ  شیپرد  ار  دوـخ  هـب 
.( هیآ 53 ، رمز «. ). تسا نابرهم  هدنزرمآ  وا  نیقی  هب  ار  ناگدننک )

ْنِم اوُـسَّسَحَتَف  اوـُبَهْذا  : »» دـیوگ یم  دوـخ  نادـنزرف  هب  هک  تسا  بوـقعی  مـالک  زا  هتفرگ  رب  ِهّللا » َهَمْحَر  ْنِم  ْمُهِْـسیُؤی  َْمل  َو   » هـلمج و 
شردارب فسوی و  يوجتـسج  رد  دـیورب و  َنوُِرفاْکلا ؛» ُمْوَْقلا  َّالِإ  ِهّللا  ِحْوَر  ْنِم  ُسَْأیَی  ُهَّنِإ ال  ِهّللا  ِحْوَر  ْنِم  اوُسَأـْیَت  ـال  ِهیِخَأ َو  َفُسُوی َو 

.( هیآ 87 ، فسوی «. ) . دنوش یمن  سویأم  رفاک  موق  زج  یهلا  تمحر  زا  نوچ  دیوشن  سویأم  یهلا  تمحر  زا  دیشاب و 

زا اهنآ  ایآ  َنوُرِساْخلا ؛» ُمْوَْقلا  َّالِإ  ِهّللا  َرْکَم  ُنَمْأَی  الَف  ِهّللا  َرْکَم  اُونِمَأَف  َأ  : »» دیامرف یم  هک  تسا  هفیرـش  هیآ  نیا  زا  هتفرگ  رب  موس  هلمج 
دوخ ناراکنایز  تیعمج  اهنت  و  تسا ) هناریگلفاغ  باذع  يانعم  هب  دراوم  هنوگ  نیا  رد  رکم   ) دـندید ناما  رد  ار  دوخ  یهلا  تازاجم 

.( هیآ 99 ، فارعا «. ) . دنناد یم  ناما  رد  یهلا  باذع  زا  ار 

جهن ناحراش  زا  یضعب  دیوگ  یم  ادخ  تمحر  هب  يراودیما  زا  نخس  ود  ره  هک  تسا  مود  لوا و  هلمج  نایم  یتوافت  هچ  هک  نیا  رد 
.تسایند رد  یهلا  تمحر  هب  هراشا  مود  هلمج  تمایق و  رد  ادخ  تمحر  هب  هراشا  تسخن  هلمج  : دنا هتفگ  هغالبلا 

.( ،ج 4،ص 300 هغالبلا جهن  حیضوت  (. ) . تسا هدمآ  فسوی  بوقعی و  ناتساد  رد  هک  هنوگ  نامه  )

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said: “The perfect jurist of Islam is whoever does not let people
lose hope of the mercy of Allāh, does not make him despondent of Allāh's kindness
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.” and does not make them feel safe from Allāh's punishment

شناد ملع و  زا  ندماین  هدوتس  هب  هرابرد  : 91 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ِمَکِحلا َِفئاَرَط  اََهل  اوُغَتباَف  ُناَدبَألا  ّلَمَت  اَمَک  ّلَمَت  َبُولُقلا  ِهِذَه  ّنِإ  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

زیمآ تمکح  يابیز  نانخس  اهلد ، یباداش  يارب  سپ  دنوش ، یم  هدرـسفا  اه  ندب  دننامه  اه  لد  نیا  انامه  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 
( ( یناور ضارما  تخانش   ) PSYCHIATRY يرتایک یسپ  ملع : هب  هراشا   . ) دییوجب ار 

يدیهش

! دیاب هک  اج  ره  زا  دیئوجب - ار  تمکح  هدیزگ  نانخس  نآ  شیاسآ - يارب - سپ  دیآ ، هوتس  هب  اه  نت  نوچمه  اهلد  نیا 

یلیبدرا

اهلد نآ  يارب  دـینک  بلط  سپ  ماـعط  کـی  زا  نادـب  دریگ  یم  لـالم  هک  ناـنچمه  دریگ  یم  لـالم  اـهلد  نیا  هک  یتسردـب  دومرف  و 
ار تمکح  فیاطل 

یتیآ

زغن نانخـس  ناشنتخاس  نامداش  يارب  سپ  .دنوش  یم  لولم  اه  نت  هک  ناسنآ ، دنوش ، یم  لولم  مه  اهلد  نیا  مالـسلا :) هیلع   ) دومرف و 
.دییوجب زیمآ  تمکح  و 

نایراصنا

 . دییوجب ار  تمکح  فئاطل  اهلد  تلالم  عفر  يارب  دوش ، یم  هتسخ  اهندب  نوچمه  اهلد  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار
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.مکدنع هفرط  نوکی  هثدحتسملا  همکحلا  یه  و  هفیرط ، عمج  فئارطلا  .اوبلطا و  يا  اوغتباف : .رجضت  يا  لمت : بولقلا  هذه  نا  و 

يردیک

و هفرط ، یثنالا  و  نایتفلا ، نم  میرکلا  فرطلا  و  اـهفرط ، اهتاثدحتـسم و  يا  مکحلا : فئارط  اـهل  اوغتباـف  .رجـضی  يا  رکفتلا  نم  ینعی 
و عنملا ، وه  ماکحالا و  هلصا  نیر و  هبوشی  یتح ال  هعضوم  .یف  یشلا ء  عضو  قحلا و  هباصا  همکحلا  و  هفرط ، همیرکلا  هعاضبلل  لاقی 
يذـلا ال عفانلا  مالکلا  انهاه  همکحلاب  دارا  و  ملاـظلا ، عنمی  هنـال  مکاـحلا  هنم  و  جاـجوعالا ، نم  هبادـلا  عنمی  اـهنال  هبادـلا  همکح  هنم 

.رکفتلا یلا  هعامتسا  یف  جاتحی 

مثیم نبا 

سوفن یهاگ  دیـشاب .) اهنآ  يارب  هزات  ياهتمکح  يوجتـسج  رد  نیاربانب  دـنوش ، یم  هدرـسفا  هتـسخ و  اهندـب  دـننامه  زین  اـهلد  نیا  )
رب هک  یتقو  .دندرگ  یم  هدرسفا  نآ  رد  شرگن  زا  نآ  بلاطم  یتخاونکی  لیلد  هب  و  دنوش ، یم  هدز  شناد  ملع و  عون  کی  زا  یناسنا 

شخبتذل ات  درادن  یگزات  ناشیا  رب  تمسق  نیا  دننک و  یم  هسیاقم  نآ  اب  زین  ار  رگید  ياهتمسق  دنبای  یهاگآ  نآ  بلاطم  زا  یـشخب 
( مالـسلا هیلع   ) ماما تسا ، دنـسپان  یمدآ  سفن  يارب  یگدز  یگدرـسفا و  تلاح  نوچ  یفرط  زا  دشخب ، همادا  ار  نآ  هب  هجوت  دشاب و 

روآ تذـل  هک  تسا  سفن  يارب  روآ  تفگـش  هزات و  ياهتمکح  دوصقم ، .دـنیوجب  سفن  يارب  هزات  ياـهتمکح  اـت  تسا  هدومرف  رما 
تمکح تمکح ، زا  مالـسلا ) هیلع   ) ماما دوصقم  .دیآرب  نوگانوگ  بلاطم  زا  يریگ  هرهب  شناد و  لابند  هشیمه  هک  يدـح  هب  دـشاب 

.تساهنیا همه  لماش  ای  نآ و  فلتخم  ماسقا  یلمع و 

دیدحلا یبا 

 . ِمَکِْحلَا ِهَمْکِْحلَا ]  ] َِفئاَرَط اََهل  اوُغَْتباَف  ُناَْدبَْألا  ُّلَمَت  اَمَک  ُّلَمَت  َبُولُْقلا  ِهِذَه  َّنِإ  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

امک ، مالکلا ثیدـحلا و  نم  مهـسنؤی  امیف  اوضافأ  اذإ  ؛ اضامحإ موقلا  ضمحأ  : لاقی اوضمحأف (  نادـبألا  لمت  امک  لـمت  اـهنإ  لاـق  ول 
کلذ و لقی  مل  هنکل  راعشألا و  رابخألا و  تاهاکفلا و  یلإ  اهلقن  دارأ  هنأ  یلع  کلذ  لمحل  هریغ  نع  لقن  امک  .هکفتم ) هکف و  : لاقی

یف هیلقعلا  راظنألا  نم  لـمت  بولقلا  نأ  دارأ  هنأ  یلع  مالـسلا  هیلع  همـالک  لـمحی  نأ  بجوف  همکحلا  فئارط  اـهل  اوغتباـف  لاـق  نکل 
هیقلخلا همکحلا  یلإ  هعجارلا  هیمکحلا  لاثمألا  يأ  همکحلا  فئارط  اهلالم  دـنع  اهل  اوغتباف  لدـعلا  دـیحوتلا و  یلع  هیمالکلا  نیهاربلا 

ام يوهلا و  هوهشلا و  بضغلا و  مذ  هفعلا و  دهزلا و  هعاجـشلا و  ربصلا و  حدم  لثم  بابلا  اذه  لوصف  نم  ریثک  یف  هورکاذ  نحن  امک 
هیف بولقلا  جاتحت  رخآ ال  نف  رخآ و  ملع  اذه  نإف  کلذ  وحن  هناطلس و  هقیدص و  هلزنم و  هدلو و  هسفن و  ناسنإلا  هسایـس  یلإ  عجری 

.سفنلل همیظع  هذل  اضیأ  هیف  اهیلع و  لمأتلا  رظنلا و  فدارتب  لکت  بعتتف و  طابنتسا  رکف و  یلإ 

.ریثک سفنلا  مامجإ  یف  ءاج  دق  و 

.رکذلا یعت ) .» :» د عتاورب (  بولقلا  اوحور  مهضعب  لاق 

.یتموق بستحأ  امک  یتمون  بستحأ  انأ  یسرافلا  ناملس  نع  و 
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.یب تعطقنا  اهتقاط  قوف  اهتفلک  نإ  یتلحار  یسفن  نإ  زیزعلا  دبع  نب  رمع  لاق  و 

.نادبألا اوحورت  امک  ناهذألا  اوحور  مهضعب  لاق  و 

امامجتسا کلذ  نکی  وهلب  نیمکحلا ) .» :» د  ) نیتمکحلا نیب  اوقرفف  هلم  بولقلل  هجم و  ناذآلل  نإ  کباب  نب  ریشدرأ  لاق  و 

یناشاک

هکنانچمه نادبالا ) لمت  امک   ) دنوش یم  ریس  دنریگ و  یم  لالم  اهلد  نیا  هک  یتسرد  هب  لمت ) بولقلا  هذه  نا  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
فیاطل همکحلا ) فئارط   ) اهلد يارب  دییوجب  دینک و  بلط  سپ  اهل ) اوغتباف   ) ماعط کی  زا  اهندب  دـنوش  یم  ریـس  دـنریگ و  یم  لالم 

هملک هب  دارم  .مامت و  طاشن  هب  مولع  باـستکا  رد  هشیمه  دـشاب  اـت  سفن ، هبجعم  بیارغ  تسا و  هثدحتـسم )  ) هملک نآ  هک  تمکح 
.دوشن لالم  لالک و  ببس  ات  رکفت  هب  دشابن  جاتحم  هک  عفان  تسا  یمالک  ماقم ، نیا  رد  همکحلا ) فئارط  )

یلمآ

ینیوزق

نادبا دوشیم  هتـسخ  لولم و  هکنانچمه  دج  رما  رد  دوشیم  مک  ناشیا  طاشن  و  راک ، زا  دنوشیم  هدـنام  لولم و  اهلد  نیا  هک  یتسرد  هب 
زا ینعی  .ار  تمکح  فیارط  اهلد  لالم  يارب  زا  دیئوجب  سپ  یتدم ، دحاو  ياذـغ  لوانت  زا  ای  یفاب ، هماج  يراوس و  لثم  زا  يراک  زا 

بطخ و  نافراع ، هنـسحتسم  تادافا  و  ناـمیکح ، هفیطل  تاـملک  زا  ددرگیم  لـصاح  یطاـسبنا  یطاـشن و  نآ  زا  ار  سفن  هچنآ  مولع 
لیبق زا  نآ و  لاثما  و  يونثم )  ) باتک لـیبق  زا  تاـیاکح  اـهلقن  و  ناد ، تمکح  ناـعبط  فیرظ  راوطا  رحـس  راعـشا  و  ناـبیطخ ، هغیلب 

.دشاب رایسب  هنسحتسم  فئارط  هلمج  زا  ترضح  نآ  مالک  رد  و  رهدلا ) همیتی   ) و فئارظ )  ) و تارضاحم )  ) باتک

یجیهال

قیقحت هب  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .همکحلا » فئارط  اهل  اوغتباف  نادبالا ، لمت  امک  لمت  بولقلا  هذـه  نا  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
ینعی ار  تمکح  ياه  هدمآدیدپون  اهنآ  يارب  زا  دینک  بلط  سپ  اهندـب ، ندـش  لولم  دـننام  دـندرگ  یم  هتـسخ  لولم و  اهلد  نیا  هک 

.ار تمکح  ءاحنا  دینک  دیدجت 

ییوخ

رداـنلا ثیدـحلا  ..هوحن  رمثلا و  نم  رداـنلا  بیرغلا  فرط : ج : فـیرطلا )  ) هنم رجـض  همئـس و  یـشلا ء : نع  هلـالم  لـمی  لـم ) : ) هغللا
لحم یف  هلمجلا  هیردـصم و  ام ، هظفل  نادـبالا : لـمت  اـمک  بارعـالا : فیرطلا  ثنوم  فئارط  هفیرطلا ج : لاـق : نا  یلا  نسحتـسملا ،
بلقلا طاشن  وه  تانـسحلا ، یلاعملا و  بسک  و  تایحلا ، یحاون  عیمج  یف  مدقتلا  رـس  ینعملا : .لمت  هلوقل : یعونلا  قلطملا  لوعفملا 

حور ءاضعالا  تالـضعلا و  لک  یف  و  ثاعبنالا ، حور  يوقلا  لک  یف  خفنی  بلقلا  طشن  اذاف  دصاقملا ، نم  دـصقم  لک  وحن  ههجوت  و 
لها راظنا  هجوت  دـق  لـمع و  يا  یلع  ردـقی  ـال  هکرحلا و  نع  ناـسنالا  دوجو  لـمعم  فقوتی  لـم  لـسک و  اذا  و  لـمعلا ، كرحتلا و 

و هیضایرلا ، باعلالاب  اومتها  و  هعونتم ، تاریبدت  شویجلا  لامعلا و  طاشن  ءایحال  اورب  دورسلا  اذه  یلا  تایحلا  جئاوح  رئاس  هعنصلا و 
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لک نادـیملا  اذـه  یف  مهلاوحا  مهبهاذـم و  فالتخاب  ساـنلا  بهذ  و  اـعیفر ، ـالحم  یناـسنالا  عمتجملا  یف  هفیرظلا  عئانـصلا  تزاـح 
یقیسوملاک ههفاتلا : نونفلا  نم  اهدسفی  امب ال  بولقلا  طشنی  ام  یلا  هجوتلا  ددح  عوضوملا و  اذه  یلا  مالـسلا ) هیلع   ) راشاف .بهذم 

ناسنالا همارکب  سمت  هلوقعم ال  هدیفم و  تناک  ام  اهنم  دوصقملا  و  هفیرطلا ، مکحلا  یف  اهرصح  و  هسندلا ، باعلالا  تارکـسملا و  و 
هحابملا تاذلملاب  لاغتشا  و  بابحالا ، ءاقدصالا و  عم  هرشاعملا  و  لداعتملا ، حازملا  و  نیعرشملا ، هیامرلا  قبسلاک و  ینالقعلا  هفرش  و 

.دیئوجب اهنآ  يارب  نیشنلد  هزات و  ياهتمکح  هک  دیاب  ار  امش  اه ، نت  دننامب  دنوش  هتسخ  اهلد  همجرتلا : .کلذ  وحن  و 

شراب دهاکب  هک  روایب  هزات  یتمکح  شراک *** زا  نت  هچ  هدوسرف  هتسخ و  دوش  لد 

يرتشوش

هاور و  هلفغ ، اضیا  یف 3/197  هررک  و  لوقا : مالـسلا : هیلع  لاق  و  بولقلا ) یف  مالـسلا ) هیلع   ) همالک نوسمخلا - سماخلا و  لصفلا  )
يومحلا هاور  .نادبالا و  لکت  امک  لکت  اهناف  همکحلا ، عیدـبب  مکـسفنا  اوحور  اذـکه : مالـسلا  هیلع  هنع  يرتحبلا  نب  صفح  اعوفرم 

ظفلب امهیلک  جـهنلا )  ) یف نا  مث  .نادـبالا  لمت  امک  لمت  اهناف  همکحلا ، فئارط  اهل  اوسمتلا  بولقلا و  هذـه  اومجا  اذـکه : هئابدا  یف 
سماـخلا و لـصفلا  ( ) مثیم نبا   ) نم هححـصم  ریغ  هخـسن  یف  و  فیلـصت ، مکحلا  ظـفلب  لوـالا  هیرـصملا )  ) هـعبطلا لـقن  هـمکحلا و 

یناثلا یف  سیل  هیطخلا ) هخسنلا   ) یف نا  امک  هخـسنلا ، نم  طقـس  هناک  و  یناثلا ، سیل  بولقلا ) یف  مالـسلا ) هیلع   ) همالک نوسمخلا -
نم اهتاوقا  یلا  جاتحت  بولقلا  ناورـشونا : لاـق  دربملا ) لـماک   ) یفف ناـک  فیک  و  دـیدحلا .) یبا  نبا   ) یف دوجوم  هنکلو  هذـه  طـفل 

نکی نیتمکحلا  نیب  اوقرفف  اللم  بولقلل  هجم و  ناذالل  نا  ریـشدرا : لاق  هیف :) و   ) .ءاذـغلا نم  اـهتاوقا  یلا  نادـبالا  جاـیتحاک  همکحلا 
ترصف نوماملا  یلا  ثعب  هیهاتعلاوبا : لاق  جورملا :)  ) یف .روثدلا و  هعیرس  اهناف  بولقلا  هذه  اوبذاج  نسحلا : لاق  .امامجتسا و  کلذ 

اذـه یف  یلو  لجا  تلق : .فارطتـسالا  بح  سانلا  ناش  لاقف : هسار  عفر  مث  ایلم  قرطاف  تمجحاف ، امومغم ، ارکفتم  اقرطم  هتیفلاف  هیلا 
یـشلاب ء یجتل ء  کنا  راشبل : لیق  یناغالا :)  ) یف لاح و  یلا  لاح  نم  لـقنتلا  ـالا  هفرطم  تناـک  ذا  سفنلا  حلـصیال  وه : رعـش و  تیب 

امدلا رطمت  وا  سمشلا  باجح  انکته  هیرضم  هبضغ  انبضغ  ام  اذا  کلوق : لثم  بولقلا  هب  علخت  ارعـش و  لوقت  امنیب  توافتملا  نیجهلا 
سماـخلا و لـصفلا   ) تیزلا یف  لـخلا  بصت  تیبـلا  هبر  هباـبر  لوـقت : املـس  اـنیلع و  یلـص  ربـنم  يرذ  هلیبـق  نـم  ادیـس  اـنرعا  اـم  اذا 
و دـج ، لوالا  لوقلاف  عضوم ، لکل  لاقف : توصلا  نسح  کید  تاجاجد و  رـشع  اهل  بولقلا ) یف  مالـسلا ) هیلع   ) همالک نوسمخلا -

يدنع اذـهف  ضیبلا  یل  عمجت  یهف  کید  تاجاجد و  رـشع  اهل  .هبابر  و  قوسلا ، نم  ضیبلا  لکآ  انا ال  ینیراج و  هبابر  یف  هتلق  اذـه 
نب ءاـطعل  لـیق  راـبخالا :) نویع   ) یف لـموحف  لوخدـلا  نیب  يوللا  طقـسب  لزنم  بیبـح و  يرکذ  نم  کـبن  اـفق  نم : نسحا  یلوق  نم 

مـسالا بیرغ  رادلا ، دیعب  تنک  ءابرغلا ، هفارظ  ءابرقلل  سیل  لاق : کنم ؟ بدآ  وه  نم  مهدنع  هکماربلا و  یلع  تبلغ  فیک  بعـصم :
(: یناغالا  ) یف .مهنع و  یتبغر  یف  مهبغر  و  مهنم ، يدـعابت  مهیلا  ینبرقف  ءالمالاب ، احیحـش  ءاوتلـالا  ریثک  مرجلا ، ریغـص  ربکلا  میظع 

لاقف لازغلا ، ورمع  هانغ  هداـشنا و  ساـنلا  رثک  نسح  رظنم  وحم  نم  کـل  مک  نمدـلاب ؟ نیعنـصت  اـم  حـیر  اـی  هیما : نب  یلع  لاـق  اـمل 
نرق یف  لازغلا  ورمع  عبارلا  هثالثلاب و  رانلا  یلا  لجع  نمدلاب  نیعنـصت  ام  حیر  ای  ذخ  ایلع و  ذخ  ینذـخ و  بر  ای  یمعالا : یـسوموبا 

ابنذ مکنیب  ینیب و  امیف  تبنذا  دق  لاقف : هیما  یتاف  ارـش ، مهنیب  ینیب و  بشنا  نا  بحاال  یتوخا و  مه  تیب و  لها  ءالوه  لاق  مدـن و  مث 
.هلاق يذلا  رعـشلا  نم  ارذتعم  كاتا  دق  یـسوموبا  کمع  اذه ! ای  لاقف : هیما  نب  یلعب  اعدـف  .کنایتف  نم  کب  اریجتـسم  کتئج  دـق  و 

لـصفلا  ) .باوج انم  نوکی  نا  نم  نمآ  تنا  و  رثکا ، تنا و  ترجـض  امک  هنم  هللا  نحن و  انرجـض  دق  هل : لاقف  هدشناف  وه ؟ ام  و  لاق :
نم رجضف  هبعش  دنع  اصصصک  هدابع : نب  حور  لاق  دادغب :) خیرات   ) یف و  بولقلا ) یف  مالـسلا ) هیلع   ) همالک نوسمخلا - سماخلا و 
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ول رادـلا  انملکت و  ام  یمراد  تمجعتـسا  دـیزابا ! ای  لاـقف : ساـنلا ، تاـیرخا  یف  سوا  نب  دیعـس  دـیزابا  يارف  هفرطب  یمرف  ثیدـحلا ،
.راعشالا نادشانتی  العجف  دیزابا ! ای  یلا  رابخا  تاذ  انتملک 

هینغم

همکحلا رـصحنت  ـال  و  تطعا ، اـم  ناـسنالا  نوکلا و  تطعا  یتلا  هدـلاخلا  هللا  همکح  نم  وه  لاـمج  هعور و  نم  هعیبـطلا  یف  اـم  لـک 
درالا مامالا  نال  نیحراشلا ، نم  هریغ  دـیدحلا و  یبا  نبا  مهف  امک  يوقتلا  دـهزلا و  حدـم  یف  راصقلا  تاملکلا  لاـثمالا و  صوصخب 

هیف ام  لک  و  رهنلا ، فافـض  یلع  فاصفـصلا  رهزلا و  قئادح  رجفلا و  علطمف  هیلع  و  ماسلا ، للملا و  بلقلا  نع  بهذی  ام  انه  مکحلاب 
انـسسحا املک  هب  عتمتن  هدـشنن و  نا  انیلع  و  همکحلا ، نم  وهف  لمالا - هایحلا و  اهیف  ظقوی  سفنلا و  یـضری  و  یهلالا ، زاـجعالا  همظع 

.لاضنلا داهجلا و  فناتسن  و  لمالا ، طاشنلا و  انیلا  دوعیل  روتفلا  بعتلاب و 

هدبع

رظانملا بئارغل  نادبالا  طسبنت  امک  بولقلا  اهیلا  طسبتل  اهبئارغ  مکحلا  فئارط  مکحلا : فئارط  اهل  … 

يرفعج

مالسالا ضیف 

هوتـس هب  عوضوم ) کی  رد  هشیدـنا  رکف و  زا   ) اهلد نیا  تسا : هدومرف  شناد ) ملع و  زا  ندـماین  هدوتـس  هب  هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
راک شروخ و  کی  ندروخ  زا   ) اه نت  اهندـب و  هکنانچ  رگیدـکی ) اب  نآ  ءازجا  ندوب  تخاونکی  تهج  هب   ) دـنوش یم  هتـسخ  هدـمآ 
روآ تفگش  هزات و  ياهشناد  اهتمکح و  اهلد  نآ  یگتـسخ ) عفر   ) يارب سپ  دنوش ، یم  هتـسخ  هدمآ  هوتـس  هب  نداد ) ماجنا  گنرکی 

هب تمکح و  بسک  رد  ات   ) دیبلطب ار  نادنمـشناد ) نید و  نایاوشیپ  نوگانوگ  نانخـس  دننام  دـنرب  یم  یـشوخ  تذـل و  اهنآ  هب  هک  )
(. دیوشن هتسخ  هتشاد  ششوک  شناد  ندروآ  تسد 

ینامز

هب زاین  دـنک و  یم  یگتـسخ  ساسحا  مه  رکف  دراد  شیاسآ  تحارتسا و  هب  زاـین  دـنک و  یم  ادـیپ  یگتـسخ  ندـب  هک  يروط  ناـمه 
ماما دـننک  یم  شرافـس  ار  یندـب  تحارتسا  شدرگ و  ای  یتیوقت و  ياهوراد  ناسانـشناور  رکف ، یگتـسخ  عفر  يارب  .دراد  تحارتسا 

هک تسا  نیا  تسا  هجوـت  لـباق  هک  يرگید  هتکن  .دـهد  یم  زیگنا  تمکح  تاـملک  بلاـج و  بلاـطم  هب  هجوـت  مالـسلا ) هیلع   ) یلع
نیا تلع  دراد و  دوجو  میرک  نآرق  رد  شور  نیمه  هدش و  هداد  تبـسن  بلق  هب  حور  یگتـسخ  دروم  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماما بلطم 

میقتـسم هطبار  بلق  رکف و  نوچ  دوب  دـهاوخن  ملاـس  مه  رکف  دـشابن  ملاـس  بلق  رگا  تسا  رکف  یتمالـس  ظـفح  زکرم  بلق  هک  تسا 
.دنراد

يزاریش دمحم  دیس 

اهل  ) اوبلطا يا  اوغتباف )  ) لمعلا نم  بعتت  و  نادـبالا ) لمت  امک   ) هلـالملا نم  لـسکت ، و  لـمت ) بولقلا  هذـه  نا  : ) مالـسلا هیلع  لاـق  و 
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.هفیرطلا هبیرغلا  رومالل  حرشنی  بلقلا  ناف  بولقلا ، طاسبنال  بجوملا  اهبئارغ  يا  مکحلا ) فئارط 

يوسوم

اذا حرشلا : .هفرطتسملا  اهبئارغ  مکحلا : فئارط  .اوبلطا  اوغتبا : .ماسجالا  نادبالا : .هنم  رجض  همئس و  یـشلا ء : نم  یـشلا ء و  لم  هغللا :
اهیلا دوعت  اهطاشن و  هب  ددجتی  يذلا  هیفرتلا  هیلـستلا و  وا  هضایرلا  نم  عونب  اهتحارال  اهباحـصا  هجوت  لمعلا  نم  تبعت  نادبالا و  تلک 

بلاطملا وحن  هجوتلا  لساکتت و  یخارتت و  سفنلا  ریکفتلا و  نع  فقوتی  لقعلاف  نادـبالا  باصت  امک  اضیا  باصت  بولقلا  اهتیویح و 
دوعیف هفیفخ  ههاکف  هفیرظ و  هیبدا  هفیطل  هحیرم و  هفیطل  هتکن  یلا  جاتحت  تالاحلا  هذـهف  رفوتی  ـال  قیقدـت  قیقحت و  یلا  جاـتحت  یتلا 

رجـضلا ماسلا و  لـلملا و  نم  عونلا  اذـهب  هماـیا  ضعب  یف  رمی  دـق  اـنم  لـک  یحورلا و  طاـشنلا  یـسفنلا و  هجوتلا  يرکفلا و  طاـشنلا 
هیف وه  ام  یلع  هلابقا  هیلا  دوعی  کلذ و  لک  هنع  عفتری  هیفرتلا  لئاسو  نم  هلیـسوب  وا  هفیرطب  وا  ههزنب  وا  هتکنلا  باحـصا  عم  عاـمتجابف 

…

یناقلاط

« .دییوجب ار  هدیزگ  نانخس  اهنآ  يارب  دوش ، یم  لولم  هتسخ و  اهندب  هک  هنوگ  نامه  دوش  یم  لولم  اهلد  نیا  هک  انامه  »

ییاهتمکح لاثما و  دیاب  دوش و  یم  هتـسخ  لدـع  دـیحوت و  هراب  رد  یمالک  یلقع و  تارظانم  ثحابم و  زا  اهلد  هک  تسا  نیا  روظنم 
توهـش و ندـیهوکن  ینمادـکاپ و  ییاـسراپ و  يریلد و  ربـص و  ندوتـس  نوچ  درک ، وجتـسج  تسا ، یقـالخا  روما  هب  طوبرم  هک  ار 

دیهد رارق  وگتفگ  دروم  هاگ  تسا  هتسباو  تموکح  ناتسود و  هداوناخ و  یـصخش و  ریبدت  هب  هک  ار  يروما  هکنآ  هصالخ  و  بضغ ،
.دوش یم  شمارآ  هیام  دشاب و  هتشاد  قیقد  رظن  لمأت و  نآ  رد  تسین  مزال  درادن و  رایسب  ندیشیدنا  هب  زاین  اهلد  روما  نیا  رد  هک 

.دیشخب شمارآ  ار  اهلد  ادخ » دای   » ناتسوب رد  شدرگ  اب  هک  نآ  هلمج  زا  دنا ، هتفگ  مه  رگید  نانخس  هراب  نیا  رد 

.منک یم  باسح  شیوخ  زامن  نتشاد  اپرب  نوچمه  مه  ار  دوخ  باوخ  نم  تسا : هتفگ  یم  یسراف  ناملس 

دهاوـخ هار  رد  ارم  منک ، راـب  نآ  رب  شناوـت  زا  نوزفا  رگا  تسا  نـم  راوـهار  رتـش  نـم  سفن  تـسا : هـتفگ  یم  زیزعلا  دـبع  نـب  رمع 
.تشاذگ

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

 . ِمَکِْحلا َِفئاَرَط  اََهل  اوُغَْتباَف  ، ُناَْدبَْألا ُّلَمَت  اَمَک  ُّلَمَت  َبُولُْقلا  ِهِذَه  َّنِإ 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

راتفگ دنس  .دینک . (  باختنا  ار  زیمآ  تمکح  فئاطل  اهنآ  تلالم  عفر  يارب  دنوش  یم  هدرـسفا  لولم و  اه  ندب  نوچمه  اه  بلق  نیا 
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جهن رداصم  ) .دـنا هدروآ  دـیرفلا  دـقع  باتک  رد  هبر  دـبع  نبا  هیبشتلا و  یفن  هلاـسر  رد  ظـحاج  ار  هناـمیکح  راـتفگ  نیا  هناـمیکح :
هرامش رد  زیمآ  تمکح  مالک  نیا  نیع  هک  نیا  هجوت  لباق.دنتسیز  یم  یضر  دّیس  موحرم  زا  لبق  رفن  ود  ره  و  ،ج 4،ص 87 ) هغالبلا

هک يا  هنوگ  هب  هدرک  يروآ  عمج  ینامز  لصاوف  اب  ار  راصق  تاملک  یضر  دّیس  موحرم  هک  دهد  یم  ناشن  تسا و  هدش  رارکت   197
 ( .تسا هدروآ  هنیعب  ار  نآ  تمکح 91  رد  هک  هدرک  شومارف  تمکح 197  نتشون  ماگنه  هب 

حور یگتسخ  عفر  هار 

یم هدرک  هراـشا  دراد  یهجوـت  ناـیاش  ریثأـت  ناـسنا  یگدـنز  رد  هک  یناور  مهم  هـتکن  هـب  دوـخ  زیمآ  تـمکح  نخـس  نـیا  رد  ماـما 
باختنا ار  زیمآ  تمکح  فئاطل  اهنآ  تلالم  عفر  يارب  نیارباـنب  ، دـنوش یم  هدرـسفا  لولم و  اـه  ندـب  نوچمه  اـه  بلق  نیا  :» دـیامرف

( . ِمَکِْحلا َِفئاَرَط  اََهل  اوُغَْتباَف  ، ُناَْدبَْألا ُّلَمَت  اَمَک  ُّلَمَت  َبُولُْقلا  ِهِذَه  َّنِإ  ( ؛» دینک

تحارتسا نآ  هک  دراد  یگتسخ  عفر  يارب  حیرفت  تحارتسا و  هب  زاین  دوش و  یم  هتسخ  ، نیگنـس يراک  ماجنا  زا  دعب  ناسنا  ، کش یب 
لئاسم ؛ تسا نینچ  زین  ناـسنا  حور.دـنک  یم  رگید  راـک  هب  عورـش  يارب  هداـمآ  ار  يو  ندـب  اریز  تسین ، راـک  نآ  زا  رتمک  شتیمها 

قرط زا  نآ  شمارآ  ؛ داد شمارآ  وا  هب  دـیاب.دزاس  یم  هتـسخ  ار  وا  یگنهرف  یـسایس و  یعامتجا و  تالکـشم  لح  یملع و  هدـیچیپ 
.دوش یم  نیمأت  یفلتخم 

هدـهاشم نمچ و  ناغرم  يادـص  ندینـش  اه و  هزبس  اهراشبآ و  ، اه ناتـسلگ  اه و  غاب  ، ابیز رظانم  ندـید  تعیبط و  ناماد  هب  نتفر  هاگ 
خیرات هعلاطم  هاگ  هقالع و  دروم  ياقفر  اب  هناتـسود  ياهوگ  تفگ و  هاگ  انعم و  رپ  ياهزنط  ندینـش  هلیـسو  هب  هاگ  ابیز و  ناگدـنرپ 

هک تسا  زیمآ  تمکح  يابیز  نانخـس  نامه  رت  مهم  همه  زا  یلو  ؛ دهد شمارآ  ناسنا  هتـسخ  حور  هب  دـناوت  یم  اهنیا  همه.ناینیـشیپ 
.دنیرفآ یم  يداش  ناسنا  يارب  مه  دیازفا و  یم  ناسنا  شناد  رب  يزیچ  مه  هک  دوش  یم  ادا  رثن  بلاق  رد  هاگ  رعش و  بلاق  رد  هاگ 

ياه هفیطل  بلاج و  ياهرعـش  ، ابیز ياه  هصق  رب  لمتـشم  ياه  باتک  نید  ياملع  ناگرزب  زا  یعمج  هک  تسا  لـیلد  نیمه  هب  دـیاش 
.دننک یگتسخ  عفر  دنناوخب و  ار  اهنآ  یگتسخ  ماگنه  هب  ملع  نابلاط  ات  دنا  هتشون  بوخ 

ره هک  انعم  نیا  هب  ماع  یعمج و  تروص  هب  ای  دشاب  یصخش  تروص  هب  دناوت  یم  مالسلا  هیلع  ماما  كرابم  روتسد  نیا  نتسب  راک  هب 
رتشیب طاشن  اب  دناوتب  ات  دشاب  هتشاد  يزیر  همانرب  یعامتجا  ای  یملع  ياهراک  زا  یگتـسخ  دراوم  تهج  دوخ  يارب  تسا  مزال  یناسنا 

هب ار  اـهنآ  هک  دوش  ییاـه  يزیر  هماـنرب  دـیاب  فلتخم  ياـه  تیعمج  یملع و  زکارم  يارب  زین  دـهد و  همادا  دوـخ  تبثم  ياـهراک  هب 
.دشخب شمارآ  طاشن و  تلالم ، راک و  زا  یگتسخ  ماگنه 

تفگـش بلاج و  هزات و  زیچ  ره  هب  « هفیرط » عمج فئارط »  )» دزادرپ یم  مکحلا  فئارط  هب  ناـسنا  هک  یقیاـقد  اـی  تاـعاس  دـیدرت  یب 
وا راـک  یهدزاـب  دوش  یم  ببـس  مه  طاـشن و  مه  دراد و  یگدـنزومآ  مه  اریز  ، تسوا رمع  دـیفم  تاـعاس  زا  دوش ) یم  هتفگ  زیگنا 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  ماما  هک  هدمآ  زین  تمکح 390  رد  هک  هنوگ  نامه.ددرگ  رتشیب 

ِِلقاَْعِلل َْسَیلَو  ُلُمْجَیَو  ُّلِحَی  اَمِیف  اَِهتََّذل  َْنَیبَو  ِهِسْفَن  َْنَیب  یِّلَُخی  ٌهَعاَسَو  ُهَشاَعَم  ُّمُرَی  ٌهَعاَسَو  ُهَّبَر  اَهِیف  یِجاَُنی  ٌهَعاَسَف  ٍتاَعاَس  ُثاََلث  ِنِمْؤُْمِلل  »
هس هب  ار  دوخ  یگدنز  تاعاس  نامیا  اب  ناسنا  ٍمَّرَُحم ؛ ِْریَغ  ِیف  ٍهََّذل  ْوَأ  ٍداَعَم  ِیف  ٍهَوْطُخ  ْوَأ  ٍشاَعَِمل  ٍهَّمَرَم  ٍثاََلث  ِیف  اَّلِإ  ًاصِخاَش  َنوُکَی  ْنَأ 
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شاعم و حالصا  قیرط  رد  ار  يرگید  شخب  دیامن  یم  شراگدرورپ  اب  تاجانم  تدابع و  فرـص  ار  یـشخب  : دنک یم  میـسقت  شخب 
«. دنک یم  فرص  دنسپلد  لالح و  ياه  تذل  زا  يریگ  هرهب  هار  رد  ار  موس  شخب  دریگ و  یم  راک  هب  یگدنز 

يوس زا  میهاربا  فحـص  رد  هک  یبلاطم  زا  یکی  ناونع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  راونـالا  راـحب  رد  نومـضم  نیا  هیبش 
.( ،ج 12،ص 71،ح 14 راونالاراحب  ). .تسا هدمآ  ، دش لزان  ادخ 

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abu Talib said : “ The hearts become bored as bodies become bored; so
.” look for beautiful wise sayings for them

لمع یب  ملع  شهوکن  رد  : 92 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ِناَکرَألا ِحِراَوَجلا َو  ِیف  َرَهَظ  اَم  ُهُعَفرَأ  ِناَسّللا َو  یَلَع  َِفقُو  اَم  ِملِعلا  ُعَضوَأ  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

اضعا و رد  هک  تسا  یملع  ملع ، نیرترب  و  تسا ، ناـبز  رـس  رب  هک  تسا  یـشناد  شناد ، نیرت  شزرا  یب  دومرف : وا ، رب  ادـخ  دورد  و 
 . تسا راکشآ  حراوج 

يدیهش

.تسا ناج  لد و  نایم  هک  نآ  نیرترب ، تسا و  نابز  رس  رب  هک  تسا  نآ  ملع  رتورف 

یلیبدرا

رهاـظ هک  تسنآ  شناد  نیرتدـنلب  لـمعب و  دوشن  یتدوم  ناـبز و  رب  دتـسیاب  هک  تسنآ  شنیب  نیرت  نوبز  شناد و  نیرتـسپ  دومرف  و 
ناگدنب ناکرا  اضعا و  رد  وا  راثآ  دوش 

یتیآ
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اضعا و رب  هک  تسا  یملع  اهملع ، نیرتدـنمجرا  دـشاب و  نابز  رـس  رب  هک  تسا  یملع  اهملع ، نیرتردـق  یب  مالـسلا :) هیلع   ) دومرف و 
.دوش راکشآ  یمدآ  ناکرا 

نایراصنا

رهاظ ناکرا  مادنا و  رد  شرثا  هک  تسا  نآ  شناد  نیرترب  و  هدنام ، نابز  رـس  هک  تسا  نآ  شناد  نیرت  تسپ  : دومرف ترـضح  نآ  و 
 . ددرگ

اه حرش 

يدنوار

، عیـضو ملع  كاذف  بسحف  هب  ملکتی  ناک  اذاف  ملعی ، هب و  لمعی  ام  وه  عیفرلا  ملعلا  نا  ینعی  ناسللا  یلع  فقو  ام  ملعلا  عضوا  هلوق  و 
.میظع باوث  هل  نوکی  يا ال 

يردیک

و لاوقالا ، نود  نودـقتعی  ام  رثکا  رهاوظلا  باحـصا  ناـف  مهلاوقا ، مهلاـعفا  فلاـخی  نیذـلا  ءاـملعلا  نم  ساـنلا  ماوعل  مظعا  داـسف  ـال 
اهیقلن نا  مهـضرغ  لب  ماثالا ال  باقتحا  ماطحلا و  فاطتخا  یلع  انم  ارجا  اوناک  امل  هقیقح  ظاعولا  هلوقی  امل  ناک  ول  هناـب  نوکـسمتی 

وه بغری  مث  .اهـضعب  نع  ولخی  یتح  اهتاعبت  نم  مهرذـحی  و  ایندـلا ، سانلا  فوخی  يذـلا  ملاعلا  لثم  و  اهوعلتبیف ، اهبیقن  اـهوقلتیف و 
نتم نم  هناف  لیثمتلا  اذـه  ندعبتـسی  وه و ال  هلکایف  ذـخای  مث  هلکا ، ام  یقب  یتح  بلکلا  برـضی  نمک  اهئانتقا  یف  مهکراشی  و  اـهیف ،

مل اونمآ  نیذلا  اهیا  ای  : ) یلاعت هلوق  وحن  کلذ  یف  دیدهتلا ، دروم  مظع  انرکذ  ام  قادصم  و  اهبالک ، سانلا  و  هقیج ، ایندـلا  ثیدـحلا 
(. نولعفت ام ال  اولوقت  نا  هللا  دنع  اتقم  ربک  نولعفت  ام ال  نولوقت 

مثیم نبا 

حراوـج اـضعا و  همه ي  رد  هک  تسا  نآ  شناد  نیرتـالاب  و  تسا ، فـقوتم  ناـبز  رب  هـک  تـسا  یـشناد  نآ  شناد ، نیرتـشزرا  یب  )
تسپ هک  دنک  زورب  نآ  رد  هتفرگ و  اج  نابز  رب  اهنت  دشابن و  لمع  نآ  هارمه  هب  هک  تسا  یشناد  زا  هیانک  لوا ، ملع  تسا .) راکـشآ 
جیاـتن هلمج  زا  هتـسیاش  لاـمعا  هک  ور  نآ  زا  .دـشاب  لـمع  هب  نورقم  هک  تسا  یملع  نآ  روـظنم  یمود  زا  تسا و  ملع  هجرد  نـیرت 
راکـشآ لولعم  رد  تلع  روهظ  ناسب  ادخ  هدنب ي  حراوج  اضعا و  رد  ملع  عون  نیا  .دشاب  یم  تسوا ، هتـسیاش  هچنآ  ادخ و  تخانش 

.تسا دنمدوس  ترخآ  رد  هک  تسا  یملع  نامه  نیا  تسا و 

دیدحلا یبا 

 . ِناَکْرَْألا ِحِراَوَْجلا َو  ِیف  َرَهَظ  اَم  ُهُعَفْرَأ  ِناَسِّللا َو  یَلَع  َِفقُو  اَم  ِْملِْعلا  ُعَضْوَأ  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

سانلا دـیفی  ناک  اذإ  امأف  اصقان  املاع  ناک  تادابعلا  هنم  رهظت  نأ  ریغ  نم  هناسل  هقلقل  الإ  هملع  نم  رهظی  مل  اذإ  ملاعلا  نـأل  قح  اذـه 
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نکی مل  ول  نولوقی  سانلا  نأل  کلذ  امات و  اماع  هب  نوکی  عفنلا  نإف  هدابعلا  نم  همیظع  مدـق  یلع  سانلا  هدـهاشی  مث  هقطنم  هظافلأب و 
.بأدلا اذه  هسفن  بأدأ  امل  هلوقی  ام  هقیقح  دقتعی 

یف کلذ  رهظل  هب و  ذـخأل  لوقی  ام  هیقحأ ) .» :» د هقیقح (  دـقتعی  ناک  ول  هنأل  لطاب  قافن و  هلوقی  اـم  لـک  هیف  نولوقیف  لوـألا  اـمأ  و 
اهب متهی  هدابعلاب و ال  مهنم  دحأ  «. ( نولغتشی :» ا  ) لغتشی الف  هلوقب  هلعفب ال  نودتقیف  هتاکرح 

یناشاک

يدوم نابز و  رب  دتسیاب  هک  تسا  نیا  ناسللا ) یلع  فقو  ام   ) شنیب نیرت  نوبز  شناد و  نیرتتـسپ  ملعلا ) عضوا  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
ببـس ارـس  نیا  رد  هچ ، .ناهج  ود  رد  درادـن  هدـیاف  لمع  یب  لوق  هک  اریز  ناـکرا  اـضعا و  رد  نآ  رثا  دوشن  رهاـظ  لـمع و  هب  دوشن 
تـسا نآ  ناکرالا ) حراوجلا و  یف  رهظ  ام   ) شناد نیرتدـنلب  و  هعفرا ) و   ) نایز رد  نایز  بجوم  ارـس  نآ  رد  تسا و  نالهاج  ياوغا 
تدابع رد  ملع  نآ  راثآ  دوش  رهاظ  هک  یتیثیح  هب  لـمع  هب  دـشاب  نورقم  ینعی  ناگدـنب  ناـکرا  اـضعا و  رد  وا  راـثآ  دوش  رهاـظ  هک 

.ترخآ ملاع  رد  تسا  هب  عطقنم  ملع ، نیا  لولعم و  رد  تلع  روهظ  وچمه  حراوج  رب  هیندب 

یلمآ

ینیوزق

.ناکرا حراوج و  رد  نآ  رثا  ددرگ  رهاـظ  هک  تسنآ  یملع  نیرترب  و  دـشاب ، فوقوم  صخـش  ناـبز  رب  هک  تسنآ  یملع  نیرت  تسپ 
.لعف رد  ءاضعا و  رد  ینعی 

یجیهال

تسپ هک  مالسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .ناکرالا » حراوجلا و  یف  رهظ  ام  هعفرا  ناسللا و  یلع  فقو  ام  ملعلا  عضوا  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
.لمع اب  ملع  ینعی  بناوج ، اضعا و  عیمج  رد  ددرگ  رهاظ  هک  تسا  نآ  ملع  نیرت  هبترم 

ییوخ

، هناکرا هحراوج و  یف  رثوی  و  هنایبب ، ملاعلا  قطنیف  ءایشالا  هب  فشکیف  بلقلا  یلع  عشی  رون  نهذلا و  یف  هلصاح  هروص  ملعلا  ینعملا :
كالهلا رمث و  الب  رجـشلاک  ذـئنیح  وهف  هیلع ، لمعی  هب و ال  لوقیف  ملاعلا  ناسل  یلع  فقی  نا  هتاجرد  عضواف  لزانم  تاـجرد و  هل  و 

ام ال اولوقت  نا  هللا  دـنع  اتقم  ربک  نولعفت  ام ال  نولوقت  مل  اونمآ  نیذـلا  اهیا  اـی  فصلا - - 2  ) لئاق نم  زع  هلوقب  بطاخملا  و  رثا ، ـالب 
نیذلا لثم  هعمجلا - - 5  ) لئاق نم  زع  لاقف  هیلع  دیزم  امب ال  لمع  الب  ملاعلا  یلاعت  هللا  مذ  دق  و  هعـضو ، امول  کلذب  یفک  و  نولعفت )

یلا غلب  دـقف  هناکرا  هحراوج و  یف  هملع  رهظ  هملعب و  ملاعلا  لمع  اذاف  ارافـسا ) لمحی  رامحلا  لثمک  اـهولمحی  مل  مث  هیروتلا  اولمح 
.تسنایع دنمشناد  مادنارد  هچنآ  شناد  نیرتالاو  و  تسنابز ، رس  رب  اهنت  هک  تسنآ  شناد  نیرت  تسپ  همجرتلا : .هتاجرد  العا 

دوب تسد  رس  رب  هک ، دوب  ملع  نآ  دوب *** تسپ  دوب  نابز  رس  هک  یملع 
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: تسا هتفگ  انعم  نیمه  رد  و 

تسا روط  وا  یلجت  هنیس ز  تسا *** رون  لدب  هک  بلطب  یملع 

تسا بهل  یبا  غارچ  شرون ز  تسا *** ببس  ار  هلداجم  هک  یملع 

يرتشوش

(91) همکح لبق  اذه  هیطخلا ) مثیم و  نبا  دیدحلا و  یبا  نبا   ) یفف هعضوم ، نع  فرحم  وه  و  ددعلا ، یف  هیرـصملا )  ) یف اذکه  لوقا :
، بلقلا یف  ملع  ناملع ، ملعلا  هلآ :) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا نع  رم  ام  ریظن  اذهف  ناک  فیک  .نادبالا و  لمت  امک  لمت  بولقلا  هذه  نا 

بالکلاک هبحاص  نال  ملع  عضوا  هنوکف  ناسللا ، یلع  فقو  ملع  اما  .دابعلا  یلع  هجح  کلذف  ناسللا ، یف  ملع  و  عفانلا ، ملعلا  کلذف 
انئش ول  نیواغلا و  نم  ناکف  ناطیـشلا  هعبتاف  اهنم  خلـسناف  انتایآ  هانیتآ  يذلا  ابن  مهیلع  لتاو  : ) یلاعت لاق  ریعبلا ، ریمحلا و  و  هدرقلا ، و 
نا اهحودـمم ) اهمومذـم و  مولعلا  یف  رـشع - نماثلا  لصفلا   ) بلکلا لثمک  هلثمف  هاوه  عبتا  ضرـالا و  یلا  دـلخا  هنکل  اـهب و  هاـنعفرل 

هنذاتـساف اریثک ، اـملع  یعو  دـق  سیلج  یـسومل  ناـک  مالـسلا :) هیلع   ) قداـصلا نع  ربخلا  یف  و  ثهلی .) هکرتت  وا  ثهلی  هیلع  لـمحت 
یسوم لاسف  هتبیغ ، تلاطف  یضم ، و  اریخ ، الا  نوکیال  لاقف : .هعیـضت  الف  املع  کلمح  دق  هللا  نا  مالـسلا :) هیلع   ) لاقف هبراقا ، هرایزل 

بر ای  لاق : یـسوم و  عزفف  هلـسلس ، هقنع  یف  ادرق  خسم  دـق  بابلا  یلع  اذ  وه  هل : لاقف  هنع ، لیئربج  لاسف  دـحا ، هنع  هربخی  ملف  هنع ،
.هریغ و یلا  نکر  هعیضف و  املع ، هتلمح  ینا  هیف ، کل  بلجتـسا  ام  كاتوقرت  عطقنت  یتح  توعد  ول  هیلا  یحواف  یـسیلج ، یبحاص و 
: يا هللا ) تایاب  اوبذـک  نیذـلا  موقلا  لثم  سئب  ارافـسا  لمحی  رامحلا  لثمک  اهولمحی  مل  مث  هاروتلا  اولمح  نیذـلا  لـثم  : ) یلاـعت لاـق 

اذا ریعبلا  يردی  ام  كرمعل  رعابالا  ملعک  الا  اهدیجب  مهدنع  ملع  راعـشالل ال  لماوز  رعاشلا : لاق  و  اناسل ، هوقدص  نا  و  المع ، هوبذک 
هیلع  ) قداصلا نع  و  لهاجلا ، نم  الاح  اوسا  هبحاص  و  ملع ، عضوا  ملعلا  كاذ  نوکیـال  فیک  رئارغلا و  یف  اـم  حار  وا  هقاـسواب  ادـغ 

مه و اهیف  اوبکبکف  : ) یلاعت هلوق  یف  مالـسلا ) هیلع   ) رقابلا نع  .دـحاو و  بنذ  ملاعلل  رفغی  نا  لبق  ابنذ  نوعبـس  لهاجلل  رفغی  مالـسلا :)
: ربخلا یف  و  اهحودمم ) اهمومذم و  مولعلا  یف  رشع - نماثلا  لصفلا   ) .هریغ یلا  هوفلاخ  مث  مهتنـسلاب ، الدع  اوفـصو  موق  مه  نوواغلا )

اما .رانلا و  مهیلع  یظلت  فیک  ءوسلا ، ءاملعل  لیو  مالـسلا :) هیلع   ) یـسیع لاق  .هملعل و  كراتلا  ملاعلا  حـیر  نم  نوذاتیل  رانلا  لها  نا 
ملعلا اوتوا  نیذلا  مکنم و  اونمآ  نیذلا  هللا  عفری  : ) هبحاص یف  یلاعت  لاق  يذلا  هنالف  ملع  عفرا  ناکرالا  حراوجلا و  یف  رهظ  ملع  نوک 
اوثرو امنا  و  امهرد ، ارانید و ال  اوثروی  مل  ءایبنالا  نا  کلذ  و  ءایبنالا ، هثرو  ءاملعلا  نا  هیف : مالـسلا ) هیلع   ) قداـصلا لاـق  و  تاـجرد )
مهللا یئافلخ ، محرا  مهللا  ملعلا : کلذ  بحاص  یف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاق  .رفاو و  ظـحب  ذـخا  اـهنم  ذـخا  نمف  ثیداـحا ،

هیلع  ) قداصلا لاق  .یتما و  اهنوملعی  مث  یتنـس ، یثیدـح و  نوملعتی  نیذـلا  لاق : مه ؟ نم  و  لیق : .یئافلخ  محرا  مهللا  یئافلخ ، محرا 
نع .هللا و  ملع  و  لـمع هللا ، و  ملعت هللا ، لـیقف : اـمیظع ، تاوامـسلا  توـکلم  یف  یعد  ملع هللا ، و  هب ، لـمع  و  ملعلا ، ملعت  نم  مالـسلا :)

و مهفلا ، هنذا  و  دـسحلا ، نم  هءاربلا  هنیع  و  عضاوتلا ، هسارف  هریثک ، لئاضق  وذ  ملعلا  نا  ملعلا ، بلاـط  اـی  مالـسلا :) هیلع   ) نینموملاریما
هتمه و  ءاملعلا ، هرایز  هلجر  و  همحرلا ، هدـی  و  رومالا ، ءایـشالا و  هفرعم  هلقع  و  هینلا ، نسح  هبلق  و  صحفلا ، هظفح  و  قدـصلا ، هناـسل 

، ءافولا هبکرم  و  هیفاعلا ، هدئاق  و  هاجنلا ، اهحودمم ) اهمومذم و  مولعلا  یف  رشع - نماثلا  لصفلا   ) هرقتسم و  عرولا ، هتمکح  و  همالسلا ،
هداز و  بونذلا ، بانتجا  هتریخذ  و  بدالا ، هلام  و  ءاملعلا ، هرواحم  هشیج  و  هارادملا ، هسوق  و  اضرلا ، هفیـس  و  هملکلا ، نیل  هحالـس  و 

.رایخالا هبحم  هقیفر  و  يدهلا ، هلیلد  و  هعداوملا ،
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هینغم

، هیارد مهف و  ملعلا  .نکرلا و  هیلع  قلطی  ناسنالا  دـسج  یف  یـسیئرلا  وضعلا  و  لمعلا ، یلع  اهب  نیعتـسی  یتلا  هواضعا  ناسنالا  حراوج 
ملکتی طیرشلا  اذه  نا  قرفلا  ..لجسم و  طیرش  هناوطـسا و  وهف  لمعلا  یعولا و  نع  هب  یفتکا  مالکلاب و  قثو  نم  و  هیاور ، ظفح و  ال 
قوفتلا ظفحلاب و  متهی  يذـلا ال  وه  اقح  ملاعلا  ..هتوص و  یلا  عامتـسالا  بحی  اضیا  و  عمـسی ، ملکتی و  هناف  ظفاحلا  اـما  عمـسی ، ـال  و 
ناسنالا بح  نا  : ) ینیـص فوسلیف  لاق  .هرظن  یف  هیاغلا  وه  عفاـنلا  لـمعلا  و  هلیـسوک ، ظاـفلالا  یلا  رظنی  لـب  نارقـالا ، یلع  لادـجلاب 

یه اهدـحو  هفارخلا  و  لمعلا ، هایحلا و  نع  یلختت  هقیقحلا ال  ناب  کلذ  هیعو ) مدـع  هلهج و  قیرط  یف  یلوالا  هوطخلا  یه  تاملکلل 
هباجا ناف  لمعلاب ، فتهی  ملعلا  و  لمع ، ملع  نمف  لمعلاب ، نورقم  ملعلا  : ) مامالا لوق  یتای  .دیعب و  وا  بیرق  نم  هایحلاب  لصتت  یتلا ال 

.انما الدع و  ابصخ و  رثکا  هایحلا  لعجی  يذلا  وه  لماکلا  ملاعلا  نا  راصتخاب  و  هنع .) لحترا  الا  و 

هدبع

هواضعا ندـبلا  ناکرا  لامعالا و  قالخالا و  یف  هرثا  رهظی  مل  ناسللا و  یلع  فقو  ام  هاندا  يا  ملعلا  عضوا  ناسللا : یلع  فقو  اـم  … 
خملا بلقلاک و  هسیئرلا 

يرفعج

مالسالا ضیف 

یئاناد  ) تسا هتفرگ  اج  ناـبز  رب  هک  تسا  یـشناد  شناد  نیرتردـقیب  تسا : هدومرف  لـمع ) یب  ملع  شهوکن  رد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
راتفر نآ  هب  صخش  هک  تسا  یئاناد   ) دشاب ادیوه  مادنا  همه  رد  هک  تسا  یملع  ملع  نیرترب  و  دنکن ) راتفر  نآ  هب  صخس  هک  تسا 

(. دراد دوس  ترخآ  رد  یلمع  نینچ  و  دیامن ،

ینامز

لمع شیوخ  شناد  هب  ملاع  یتقو  دـنک ، لمع  نآ  هب  دنمـشناد  هک  ددرگ  یم  لوحت  اـشنم  دراد و  رثا  هعماـج  رد  یتقو  شناد  ملع و 
نیا دـیجم  نآرق  رد  زیزع  يادـخ  .دـش  دـنهاوخن  لئاق  مارتحا  وا  يارب  مه  مدرم  هکلب  ددرگ  یم  شزرا  یب  ادـخ  شیپ  اهنت  هن  درکن ،

( .دیراد تخس  یباذع  ادخ  رظن  زا  دینکن  لمع  دیئوگب و  هکنیا  : ) دیامرف یم  هدرک  شنزرس  ار  هورگ 

يزاریش دمحم  دیس 

عفرا يا  هعفرا ) و   ) لمعی نا  نودـب  هب  ناسنالا  مکلت  ناب  ناسللا ) یلع  فقو  ام   ) هسخا هاندا و  يا  ملعلا ) عضوا  : ) مالـسلا هیلع  لاـق  و 
لغـش اذاف  خـملا ، بلقلاـک و  ندـبلا  ناـکرا  يا  ناـکرالا ) و   ) ءاـضعالا یه  و  هحراـج ، عمج  حراوجلا ) یف  رهظ  اـم   ) هفرـشا ملعلا و 

هاندا یلع  المتشم  ناک  طقف  هب  ملکت  ول  و  ملعلا ، فرشا  یلع  المتشم  ناک  هبیطلا ، ایاونلا  و  حلاصلا ، لمعلاب  ناسنالا 

يوسوم
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اذه نهذلا  یف  یشلا ء  هروص  لوصح  وه  ملعلا  حرشلا : .هیـسیئرلا  هواظعا  ندبلا : ناکرا  .ءاضعالا  حراوجلا : .هاندا  ملعلا : عضوا  هغللا :
بـسحف ناسللا  یلع  هرثا  رهظی  نا  اهرقحا  هتاجرد و  ینداـف  تاـجرد  ملعلا  اذـهل  لـعجی  ماـمالا  ساـنلا و  نم  ریثک  هیلع  لـصحی  دـق 

ثح دـق  مظعالا و  عفرالا و  یه  يرخالا  هجرد  كانه  و  لوقی …  ام  لعفی  وا ال  لوقی  امب  رثاتی  بطخی و ال  ظعی و  دـشری و  ملاعلاف 
الا لمعلا و  هترمث  لمعلا  و  فرعی ، ملعی و  ام  ذـیفنتل  ءاضعالا  حراوجلا و  قلطنتف  لـمعلاب  ملعلا  نرتقی  نا  یه  اـهیلع و  همئـالا  یبنلا و 

.هرسحلا یسالا و  بجوی  هدوجو  لب  دحا  هنم  دیفتسی  ضرالا ال  قامعا  یف  نوفدم  زنک  یلا  لوحت 

یناقلاط

« .دوش یم  رهاظ  ناج  لد و  رد  هک  تسا  يزیچ  نآ  نیرتدنلب  دشاب و  ینابز  هک  تسا  نآ  ملع  نیرت  هیام  ورف  »

راکـشآ وا  زا  یلمع  تدابع و  دشاب و  نابز  هب  نتفگ  دـح  رد  طقف  ملاع  ملع  هاگ  ره  اریز  تسا  تسرد  قح و  رب  الماک  عوضوم  نیا 
راوتسا تدابع  لاح  رد  ار  وا  مدرم  دناسر و  هرهب  نانخـس  نابز و  اب  ار  مدرم  هاگ  ره  اما  .تسا  صقان  يدنمـشناد  صخـش  نآ  دوشن ،
تدابع رد  ار  دوخ  دشابن ، دقتعم  تقیقح  هب  دیوگ  یم  هچنآ  هب  رگا  دنیوگ : یم  مدرم  دوب و  دهاوخ  رتماع  رتمامت و  شا  هرهب  دـننیبب 

هب رگا  هک  تسا  هوای  زیمآ و  قافن  دـیوگ  یم  هچنآ  دـنیوگ : یم  مدرم  تسخن  دروم  رد  هکنآ  لاح  .دزادـنا و  یمن  یتمحز  نینچ  هب 
هب مدرم  لاح  ره  هب  .دـش  یم  رهاظ  وا  تاکرح  لامعا و  رد  دـش و  یم  دوخ  هتفگ  دـنب  ياـپ  دوب ، دـقتعم  دـیوگ  یم  هچنآ  هب  یتسار 
نآ هب  یمامتها  دوش و  یمن  مرگرـس  تدابع  هب  مدرم  زا  کی  چیه  تروص  نیا  ریغ  رد  راتفگ و  هب  هن  دننک  یم  ادتقا  صخـش  رادرک 

.دزرو یمن 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

 . ِناَکْرَْألا ِحِراَوَْجلا َو  ِیف  َرَهَظ  اَم  ُهُعَفْرَأ  ،َو  ِناَسِّللا یَلَع  َِفقُو  اَم  ِْملِْعلا  ُعَضْوَأ 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

هک تسا  نآ  اه  شناد  نیرت  شزرارپ  و  ددرگن ) رهاظ  لمع  رد  و   ) دوش فقوتم  نابز  رب  اهنت  هک  تسا  نآ  اه  شناد  نیرت  شزرا  یب 
.دوش راکشآ  ندب  ناکرا  اضعا و  رد 

نیا یضر ) دّیس  موحرم  زا  دعب   ) هک یناسک  هلمج  زا  هنامیکح : راتفگ  دنـس  ددنب . ( .) راک  هب  دوخ  یگدنز  رد  ار  نآ  شا  هدنراد  (و 
نآ يدمآ  تسا و  رابخالا  ضور  رد  بوقعی  نبا  راربالا و  عیبر  رد  يرـشخمز  ، دـنا هدرک  لقن  دوخ  باتک  رد  ار  زیمآ  تمکح  مالک 

باتک رد  ،ج 4،ص 88 .) هغالبلا جـهن  رداصم  ) .تسا هتفرگ  يرگید  عبنم  زا  دـهد  یم  ناشن  هک  هدروآ  مکحلاررغ  رد  یتوافت  اـب  ار 
مامت ) .تسا هدروآ  دومرف  نایب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  شدنزرف  يارب  ماما  هک  یفورعم  همان  تیـصو  نمـض  ار  نآ  ، هغالبلا جهن  مامت 

(. ( ،ص966 هغالبلا جهن 

ملع عون  نیرتدب  نیرتهب و 
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یمو دـنک  یم  وگزاب  ار  نآ  ياه  هناشن  هدرک  هراشا  شزرااـب  شزرا و  یب  مولع  هب  دوخ  هناـمیکح  راـتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
شناد نیرت  شزرارپ  و  ددرگن ) رهاظ  لمع  رد  زگره  و   ) دوش فقوتم  نابز  رب  اهنت  هک  تسا  نآ  اـه  شناد  نیرت  شزرا  یب  :» دـیامرف
َِفقُو اَم  ِْملِْعلا  ُعَضْوَأ  ( ؛») ددنب راک  هب  دوخ  یگدنز  رد  ار  نآ  شا  هدنراد  و   ) ددرگ راکـشآ  ندـب  ناکراو  اضعا  رد  هک  تسا  نآ  اه 

( . ِناَکْرَْألا ِحِراَوَْجلا َو  ِیف  َرَهَظ  اَم  ُهُعَفْرَأ  ،َو  ِناَسِّللا یَلَع 

نیقی هب  تسا و  نابز  هقلقل  اهنت  فورعم  ریبعت  هب  لمع و  هنوگ  ره  زا  یلاخ  یملع  هک  نیا  هب  هراـشا  ِناـسِّللا » یَلَع  َِفقُو  اـم   » هب ریبعت 
مکح تایاور و  قبط  نوچ  تسا  نیرفآ  تیلوئـسم  شبحاص  يارب  وس  کـی  زا  اریز  ، تسا شناد  ملع و  نیرت  شزرا  یب  یملع  نینچ 
هدـش ناوارف  تراسخ  راتفرگ  یملاع  نینچ  رگید  يوس  زا  دـشخب و  یم  لمع  یب  ملاع  زا  رتدوز  ار  لمع  یب  لـهاج  دـنوادخ  ، لـقع
تسا هدومن  نارفک  هکلب  هدرواین  اجب  ار  تمعن  نیا  رکش  عقاو  رد  هدرکن و  هدافتسا  نآ  زا  هتشاد و  رایتخا  رد  ار  تاجن  بابـسا  نوچ 

يوس زا  تسا و  هدرک  تشپ  اهنآ  هب  لمع  رد  هک  دـنک  یم  وگزاب  ار  یمولع  نابز  هب  اریز  ، تسا قفانم  یملاـع  نینچ  موس  يوس  زا  و 
دنک و یمن  لمع  شدوخ  ارچ  دیوگ  یم  تسار  ملاع  نیا  رگا  : دـنیوگ یم  همه  اریز  ، تسا روفنم  مدرم  نایم  رد  یـسک  نینچ  مراهچ 

.درک دهاوخن  دامتعا  وا  هب  سک  چیه  ببس  نیمه  هب 

ياضعا هب  هراشا   ) شندب ناکرا  و  ندب ) ياضعا  يانعم  هب  هحراج  عمج  حراوج   ) وا حراوج  رد  ملع  راثآ  هک  لمع  اب  ملاع  ، سکع هب 
دیفـس ور  زین  ادـخ  هاگـشیپ  رد  دامتعا و  دروم  مرتحم و  مدرم  همه  رظن  رد  هدـش  رهاظ  تسد ) ناـبز و  مشچ و  دـننام  یـسیئر  مهم و 

تیادـه ِتاکرب  اه و  شاداپ  دـنک و  یم  بذـج  یقالخا  لیاضف  ادـخ و  يوس  هب  ار  مدرم  شلمع  اب  هتخیمآ  ملع  نیا  رب  هفاضا.تسا 
.دزاس یم  مهارف  دوخ  يارب  ار  سان 

ُلِمْحَی ِرامِْحلا  ِلَثَمَک  : » دـیامرف یم  هدومن  هیبشت  دـنا  هدرک  لمح  وا  رب  ییاه  باتک  هک  ییاپراهچ  هب  ار  لـمع  یب  ملاـع  ، دـیجم نآرق 
«. ًارافْسَأ

: تشاد یم  هضرع  هتسویپ  هک  میناوخ  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  یثیدح  رد 

زا مرب  یم  هانپ  وت  هب  ایادخ  اَهل ؛ ُباجَتُْسیال  ٍهَوْعَد  ْنِمَو  ُعَبْشَت  ٌسْفَن ال  ْنِمَو  ُعَشْخَی  ٍُبلَق ال  ْنِمَو  ُعَْفنَی  ٍْملِع ال  ْنِم  َِکب  ُذوُعأ  ّینإ  َّمُهّللأ  »
یمن باجتسم  زگره  هک  ییاعد  دوش و  یمن  ریـس  زگره  هک  یـسفن  تسین و  نآ  رد  عوشخ  هک  یبلق  دشخب و  یمن  يدوس  هک  یملع 

 ( .تسا هدمآ  ،ج 5،ص 70،ح 5381  كردتسم رد  نآ  ریظن  ،ح 14005 و  همکحلا نازیم  «. ) . ددرگ

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  ماما  هک  میدناوخ  هغالبلا  جهن  ياه  هبطخ  زا  هبطخ 110  رد 

ِهّللا َدـْنِع  َوُه  ،َو  ُمَْزلَأ َُهل  ُهَرْـسَحلا  ،َو  ُمَظْعأ ِْهیَلَع  ُهَّجُْحلا  َِلب  ؛ ِِهلْهَج ْنِم  ُقیِفَتْـسَی  يِذَّلا َال  ِِرئاَْحلا  ِلِهاَْجلاَک  ِهِْملِع  ِْریَِغب  َلـِماَْعلا  َِملاَْـعلا  َّنِإ  «َو 
یمن دوخ  هب  شیوخ  لهج  زا  زگره  هک  تسا  ینادرگرـس  لـهاج  نوچمه  دـنک  یم  لـمع  شملع  ریغ  هب  هک  یملاـع  ، نیقی هب  ُمَْولَأ ؛

!«. تسا رتراوازس  ادخ  هاگشیپ  رد  وا  شنزرس  رترادیاپ و  شترسح  رت و  میظع  وا  رب  تّجح  هکلب  دیآ !

رارق لهج  تملظ  رد  دوش و  یم  هتفرگ  وا  زا  ملع  دنکن ، لمع  شملع  هب  ناسنا  رگا  هک  دوش  یم  هدافتسا  تایاور  زا  یـضعب  زا  هکلب 
: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما.دریگ  یم 
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یم چوک  نآ  زا  هنرگو  دنام  یم  یقاب  درک  تباجا  رگا  دناوخ  یم  ارف  ار  لمع  ، ملع ُْهنَع ؛ َلَحَتْرا  اَّلِإ  َُهباَجَأ َو  ْنِإَف  ِلَمَْعلِاب  ُِفتْهَی  ُْملِْعلا  »
. ( ،ج 1،ص 44،ح 2 یفاک «. ) . دنک

رد شنانخس  اب  ددرگ و  تیاده  هیام  هک  تسا  نآ  مدرم  نایم  رد  ملاع  کی  دوجو  هدیاف  نیرت  مهم  ، دش هراشا  الاب  رد  هک  روط  نامه 
یم مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد  هک  هنوگ  نامه.درادن  يراثآ  نینچ  زگره  لمع  یب  ملاع  هک  یلاح  رد.دراذگب  رثا  اه  لد 

: دومرف هک  میناوخ 

دـنپ و دـنکن  لمع  شملع  هب  ملاع  هک  یماگنه  اَفَّصلا ؛ ِنَع  ُرَطَْملا  ُّلِزَی  اَمَک  ِبُولُْقلا  ِنَع  ُُهتَظِعْوَم  ْتَّلَز  ِهِْملِِعب  ْلَمْعَی  َْمل  اَذِإ  َِملاَْـعلا  َّنِإ  »
. ( ،ح 3 نامه «. ). دزیر یم  ورف  تخس  گنس  زا  ناراب  هک  هنوگ  نامه  دزیر  یم  ورف  اه  لد  زا  وا  زردنا 

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abu Talib said : “ The most humble knowledge is that which remains on
the tongue, and the most honorable one is that which manifests itself through (the

." action of) the limbs and the organs of the body

ادخ هب  هنتف  زا  ندرب  هانپ  هرابرد  : 93 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ِنَم نَِکل  ٍهَنِتف َو  یَلَع  ٌلِمَتشُم  َوُه  ّالِإ َو  ٌدَحَأ  َسَیل  ُّهنَِأل  ِهَنتِفلا  َنِم  َِکب  ُذوُعَأ  ِّینإ  ّمُهّللأ  مُکُدَحَأ  َّنلوُقَی  َال  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

483 ص :

ِلاَومَألِاب َو مُهُِربَتخَی  ُّهنَأ  َِکلَذ  یَنعَم  ٌهَنِتف َو  مُکُدالوَأ  مُُکلاومَأ َو  اّمنَأ  اوُمَلعا  َُولوُقَی  ُهَناَحبُس  َهّللا  ّنِإَف  ِنَتِفلا  ِتاّلِضُم  نِم  ذِعَتسَیلَف  َذاَعَتسا 
ّقَحَتـُسی اَِهب  ِیّتلا  ُلاَعفَألا  َرَهظَِتل  نَِکل  مِهِـسُفنَأ َو  نِم  مِِهب  َمَلعَأ  ُهَناَحبُـس  َناَـک  نِإ  ِهِمـسِِقب َو    َ ِیـضّارلا ِِهقزِِرل َو  َطِـخاّسلا  َنّیَبَتَِیل  ِداـَلوَألا 

ِلاَحلا َماَِلثنا  ُهَرکَی  ِلاَملا َو  َریِمثَت  ّبُِحی  مُهَضَعب  َثاَنِإلا َو  ُهَرکَی  َروُکّذلا َو  ّبُِحی  مُهَضَعب  ّنَِأل  ُباَقِعلا  ُباَّوثلا َو 

ریسفتلا یف  هنم  عمسام  بیرغ  نم  اذه  یضرلا و  لاق 

اه همجرت 

یتشد
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نآ نکل  دشابن ، يا  هنتف  رد  هک  تسین  یسک  اریز  مرب ، یم  هانپ  وت  هب  هنتف  زا  ایادخ  دیوگن : امـش  زا  يدرف  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 
: دیامرف یم  ناحبس  يادخ  انامه  دربب ، هانپ  هدننک  هارمگ  ياه  شیامزآ  زا  درب ، هانپ  ادخ  هب  دهاوخ  یم  هک 

ات دیامزآ ، یم  ناشنادنزرف  لاوما و  اب  ار  اه  ناسنا  ادخ  هک  تسا  نآ  هیآ  نیا  ینعم  دنیامـش » هنتف  امـش  نادنزرف  لاوما و  هک  دـینادب  »
رت هاگآ  ناشدوخ  زا  ناشتالاوحا  هب  دنوادخ  هچ  رگ  دنوش ، هتخانش  تسا ، دنسرخ  هک  نآ  و  دونـشخان ، دوخ  يزور  زا  هک  سک  نآ 

دنزرف دنراد و  تسود  ار  رسپ  دنزرف  مدرم  یـضعب  هک  نآ  هچ  دیامن ،  راکـشآ  دراد  رفیک  ای  شاداپ  قاقحتـسا  هک  يرادرک  ات  تسا ،
 . دننارگن هیامرس  شهاک  زا  دنراد و  تسود  ار  لاوما  یناوارف  رگید  یضعب  و  دندنسپ ، یمن  ار  رتخد 

يدیهش

زا دهاوخ  هانپ  هک  نآ  نکیل  تسا ، يا  هنتف  رد  هک  زج  تسین  سک  چیه  هچ  مرب ! یم  هانپ  وت  هب  هنتف  زا  ایادـخ  دـیوگن  امـش  زا  یـسک 
ادخ هک  تسا  نیا  نآ  ینعم  و  تسا ، » هنتف  امش  نادنزرف  لام و  هک  دینادب  : » دیامرف ناحبـس  يادخ  هک  دهانپ  هدننک  هارمگ  ياه  هنتف 

زا رتاـناد  ادـخ  دـنچ  ره  و  دـیامن ، راکـشآ  ارنآ  زا  دونـشخ  و  يو ، يزور  زا  دونـشخان  اـت  دـیامزآ  یم  نادـنزرف  اـهلام و  هب  ار  ناـنآ 
ار نارسپ  یضعب  هچ  دیآ ،  دیدپ  تسا  باقع  قحتسم  هچنآ  زا  تسا  باوث  قحتـسم  هک  ییاهراک  هکنآ  يارب  نکیل  اهنادب ، تساهنآ 

.دندنسرخان نآ  شهاک  زا  دندنسپ و  ار  لام  شیازفا  یضعب  و  دنرامش ، یم  دنسپان  ار  نارتخد  دنراد و  تسود 

[ .هدش هدینش  وا  زا  هک  تسا  تفگش  ياهریسفت  زا  نیا  [و 

یلیبدرا

زا کی  چـیه  تسین  هک  اریز  هیلب  هنتف و  زا  وتب  مریگ  یم  هانپ  نم  هک  یتسردـب  ایادـخ  راب  هک  امـش  زا  یکی  دـیوگن  دـیاب  هک  دومرف  و 
هارمگ ياـه  هنتف  زا  دریگ  هاـنپ  هک  دـیاب  سپ  ادـخب  دریگ  یم  هاـنپ  هک  ره  نـکیل  ـالب و  هـنتف و  رب  تـسا  لمتـشم  وا  هـکنآ  زجب  اـمش 

هک تسنآ  نیا  ینعم  ایند و  رد  الب  دنا و  هنتف  امش  نادنزرف  امش و  ياهلام  هک  دینادب  هک  دیامرف  یم  ادخ  هک  یتسردب  سپ  ناگدننک 
دوخ و تمسقب  هدنوش  دونشوخ  ار و  دوخ  يزور  رم  هدنریگ  مشخ  دوش  نشور  ات  نادنزرف  اهلامب و  ار  ناشیا  دیامزآ  یم  هناحبـس  وا 

باقع باوثب و  دـنوشیم  قحتـسم  نآب  هک  ییاهلعف  دوش  رهاظ  ات  نکیل  ناشیا و  ياهـسفن  زا  ناشیاب  رتاـناد  هناحبـس  وا  تسه  هچ  رگا 
ندینادرگ رایسب  دنراد  تسود  ناشیا  زا  یخرب  ار و  نارتخد  دنراد  تهارک  ار و  نارـسپ  دنراد  یم  تسود  ناشیا  زا  یـضعب  هک  اریز 

ریسفت رد  ترضح  نآ  زا  هدش  هدینـش  هک  تسیزیچ  نآ  بیجع  زا  نیا  لاح و  نتـشگ  ناشیرپ  ندش و  هنخر  دنراد  تهارک  ار و  لام 
تیآ نیا  نیا 

یتیآ

هب هکنآ ، رگم  تسین  سکچیه  اریز  .شیاـمزآ  زا  وـت  هب  مرب  یم  هاـنپ  ادـنوادخ  هک  دـیوگن  امـش  زا  یـسک  مالـسلا :) هیلع   ) دوـمرف و 
شا هدننک  هارمگ  ياهشیامزآ  زا  هک  دهاوخب  وا  زا  دیوج ، هانپ  ادخ  هب  هک  دهاوخ  یـسک  رگا  یلو  تسا ، راتفرگ  شیامزآ  هب  يوحن 

دنوادخ هک  تسا  نآ  ینعم  دنیامـش .» شیامزآ  هلیـسو  امـش  نادنزرف  اهییاراد و  هک  دینادب  : » دـیامرف یم  ناحبـس  يادـخ  .دـهد  هانپ 
، دنچ ره  .دونـشخ  یـسک  هچ  تسا و  دونـشخان  وا  يزور  هب  یـسک  هچ  هک  دراد  مولعم  ات  دیامزآ  یم  دالوا  لاوما و  هب  ار  شناگدنب 
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تسا باقع  روخرد  هک  ییاهراک  زا  ار  باوث  قحتـسم  ياهراک  هک  تسا  نآ  يارب  یلو  تسا ، رتهاگآ  اهنآ  دوخ  زا  اهنآ  هب  دنوادخ 
زا دندنـسپ و  یم  ار  لام  نتخاسروراب  یـضعب  .دیاین  شوخ  رتخد  زا  ار  نانآ  دنراد و  تسود  ار  رـسپ  دنزرف  یخرب  اریز  دراد ، مولعم 

.دندونشخان نآ  شهاک 

.هدش هدینش  ترضح  نآ  زا  هک  تسا  بیجع  يریسفت  نیا  و  دیوگ : یضر  دیس 

نایراصنا

ناحتما لومـشم  هکنیا  رگم  تسین  یـسک  هکنیا  هچ  « مرب یم  هانپ  وت  هب  ناحتما  زا  ، یهلا :» دیوگن امـش  زا  یـسک  : دومرف ترـضح  نآ  و 
.تسا

لاوما و هک  دینادب  :» دیامرف یم  ناحبس  دنوادخ  ، دیوج هانپ  هدننک  هارمگ  ياه  هنتف  زا  دیاب  دیوج  هانپ  ادخ  زا  تساوخ  یـسک  رگا  اما 
 «. دنناحتما هیام  ناتنادنزرف 

ار وا  بیـصن  هب  یـضار  وا و  قزر  زا  دونـشخان  ات  دـنک  یم  شیامزآ  نادـنزرف  لاوما و  هب  ار  ناـنآ  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  هیآ  ینعم 
راوازـس هک  ییاهراک  هک  تسا  نیا  يارب  شیامزآ  یلو  ، تسا رتهاگآ  اـهنآ  هب  اـهنآ  دوخ  زا  ناحبـس  دـنوادخ  هچ  رگا  ، دزاـس مولعم 

قـشاع یخرب  ،و  دـنرتخد زا  رفنتم  رـسپ و  دـنزرف  قشاع  مدرم  زا  یـضعب  اریز   ، ددرگ راکـشآ  تسا  رفیک  بجوم  هک  یلامعا  باوث و 
.دنتورث ناصقن  زا  تحاران  لام و  شیازفا 

 . هدش هدینش  ترضح  زا  هک  تسا  روآ  باجعا  ياهریسفت  زا  نیا 

اه حرش 

يدنوار

یـش ء یلک  ملعی  هللا  .يدعتی و  يدـعتی و ال  اهلک  نییبت  نباتـسا و  نابا و  نیب و  ناب و  طخاسلا و  نیبتل  يور  .ناحتمالا  هنتفلا : لصا  و 
.هریثکت لاملا : ریمثت  .هللا  دابع  دوجولا  دنع  کلذ  ققحتی  امنا  و  هدوج ، لبق 

يردیک

مثیم نبا 

درب یم  هانپ  هک  نآ  اما  دوشن ، شیامزآ  هک  تسین  یسک  اریز  .مرب  یم  هانپ  وت  هب  نومزآ  هنتف و  زا  ادخ  دیوگب ، امـش  زا  یـسک  ادابم  )
تـسانعم نادب  نیا  .هنتف  مکدالوا  مکلاوما و  امنا  اوملعا  و  دیامرف : یم  ناحبـس  يادخ  نوچ  دربب  هانپ  هدننک  هارمگ  ياه  هنتف  زا  دیاب 

هب تبـسن  هک  یـسک  و  تسا ، یـضاران  دوخ  يزور  زا  هک  یـسک  ات  دیامزآ ، یم  ناشدنزرف  لام و  هلیـسو ي  هب  ار  مدرم  دنوادخ  هک 
هک تسا  نآ  يارب  نوـمزآ  اـما  .تسا  رتهاـگآ  اهنادـب  ناـنآ  دوـخ  زا  دـنوادخ  هچرگا  ددرگ ، راکـشآ  تسا ، یـضار  دوـخ  تبیـصن 

نتـشاد زا  و  دنراد ، تسود  ار  رـسپ  نادـنزرف  مدرم ، زا  یـضعب  اریز  .دوش  نشور  ناشدوخ  يارب  رفیک  شاداپ و  هتـسیاش ي  ياهراک 
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زا معا  شیامزآ  هک  نآ  مالک ، هصالخ ي  دنتحاران .) یلاحناشیرپ  زا  دنهاوخ و  یم  ناوارف  لام  رگید  یضعب  و  دنا ، یضاران  نارتخد 
اب ار  شناگدنب  دنوادخ  هک  نآ  لیلد  هب  ددرگ ، یم  زین  نادنزرف  لام و  لماش  اریز  درب ، هانپ  ادـخ  هب  دـیاب  نآ  زا  هک  تسا  یـشیامزآ 

هانپ ياج  دربب ، ار  یهلا  نامرف  دـنک و  تیاـعر  ار  ادـخ  روتـسد  اـهنآ  هراـبرد ي  يا  هدـنب  رگا  هک  یتروص  رد  .تسا  هدومزآ  ود  نآ 
دننام دوش ، یم  ادـخ  هار  زا  یهارمگ  ثعاب  هک  تسا  یـشیامزآ  نآ  درب ، هانپ  ادـخ  هب  دـیاب  هک  یـشیامزآ  اـما  تسین ، ادـخ  هب  ندرب 

.دنک فرص  سفن  ياوه  يوریپ  تاوهش و  هار  رد  ار  لام  وا  دربب و  نوریب  تلدع  هار  زا  ار  وا  تورث  لام و  هک  یسک 

دیدحلا یبا 

َذاَعَتْـسا ِنَم  ْنَِکل  ٍهَْنِتف َو  یَلَع  ٌلِمَتْـشُم  َوُه  َّالِإ َو  ٌدَـحَأ  َْسَیل  ُهَّنَِأل  ِهَْنتِْفلا  َنِم  َِکب  ُذوُعَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  ْمُکُدَـحَأ  ََّنلوُقَی  مالـسلا َال  هیلع  َلاَـق  َو 
[ ِتَّالَضَم  ] ِتَّالِضُم ْنِم  ْذِعَتْسَْیلَف 

[ ُهَناَْحبُس  ] ُهَّنَأ َِکلَذ  یَنْعَم  ٌهَْنِتف َو  ْمُکُدالْوَأ  ْمُُکلاْومَأ َو  امَّنَأ  اوُمَلْعا  ُلوُقَی َو  ُهَناَْحبُس  َهَّللا  َّنِإَف  ِنَتِْفلا 

ُلاَْعفَْألا َرَهْظَِتل  ْنَِکل  ْمِهِسُْفنَأ َو  ْنِم  ْمِِهب  َمَلْعَأ  ُهَناَْحبُس  َناَک  ْنِإ  ِهِمْسِِقب َو  َیِضاَّرلا  ِِهقْزِِرل َو  َطِخاَّسلا  َنَّیَبَتَِیل  ِدَالْوَْألا  ِلاَْومَْألِاب َو  ُهَداَبِع  ُِربَتْخَی 
.ِلاَْحلا َمَالِْثنا  ُهَرْکَی  ِلاَْملا َو  رَیِْمثَت  ُّبُِحی  ْمُهَضَْعب  َثاَنِْإلا َو  ُهَرْکَی  َروُکُّذلا َو  ُّبُِحی  ْمُهَضَْعب  َّنَِأل  ُباَقِْعلا  ُباَوَّثلا َو  ُّقَحَتُْسی  اَِهب  ِیتَّلا 

 [ ریسفتلا یف  مالسلا  هیلع  هنم  عمس  ام  بیرغ  نم  اذه  یلاعت و  هللا  همحر  یضرلا  لاق  ]

بهذف هبیصم  هتباصأ  اذإ  نوتفم  وهف  نتف  دیز و  نتتفا  دق  لوقت  ناسنإلا  بیـصت  هیلبلا  هحئاجلا و  یلع  قلطت  هراتف  كرتشم  ظفل  هنتفلا 
اودتریل هکمب  مهوبذع  نیذلا  ینعی  جوربلا 10 ) . هروس  ِتانِمْؤُْملا (  َنِینِمْؤُْملا َو  اُونَتَف  َنیِذَّلا  َّنِإ  یلاعت  لاق  کلذ  وحن  وأ  هلقع  وأ  هلام 

قلطت هرات  نوتفم و  رانید  هتدوج و  ام  رظنتل  رانلا  هتلخدأ  اذإ  بهذـلا  تنتف  لاقی  ناحتمالا  رابتخالا و  یلع  قلطت  هراـت  مالـسإلا و  نع 
نأـک نیتف  هرحلل  لاـقی  هقرحم و  هضف  يأ  نوتفم  قرو  و  تایراذـلا 13 ). هروس  َنُونَتُْفی (  ِرانلَا  یَلَع  ْمُه  َمْوَی  یلاعت  لاق  قارحـإلا  یلع 
ِْهیَلَع ُْمْتنَأ  ام  یلاعت  لاق  ایعابر  ایثالث و  ءاج  قحلا  نع  لضم  يأ  نتفم  نتاف و  لجر  لاقی  لالـضلا  یلع  قلطت  هرات  هقرحم و  اـهتراجح 

هنتفلا و نم  کب  ذوعأ  ینإ  لاـق  نمف  نینتفم  موق  أرق  نیلـضمب و  يأ  تاّفاصلا 162،163 ). هروس  ِمیِحَْجلا (  ِلاص  َوُه  ْنَم  ّالِإ  َنِیِنتاـِفب 
هل هحلـصملاب و  ملعأ  یلاعت  هللا  نأل  زئاج  ریغف  ناحتمالا  رابتخالا و  دارأ  نإ  کلذـب و  سأب  الف  لالـضلا  وأ  قارحإلا  وأ  هحئاجلا  دارأ 

تارابتعالا نأ  ناحتمالا و  رابتخالا و  وه  هظفللا  لصأ  نأ  يدـنع  ضعب و  لاح  هدابع  ضعب  ملعیل  لب  مهلاح  ملعیل  هداـبع ال  ربتخی  نأ 
هانرکذ ام  هحص  تملع  تلمأت  اذإ  اهیلإ و  هعجار  يرخألا 

یناشاک

هذوع نیا  هب  یلاعت  قح  هب  دنکن  هذاعتسا  ینعی  امش  زا  یکی  دیوگن  هک : ترضح  نآ  دومرف  و  مکدحا ) نلوقی  ال  مالسلا : هیلع  لاق  (و 
چیه تسین  هک  اریز  مکنم ) دـحا  سیل  هنال   ) نامز هنتف  زا  وت  هب  مریگ  یم  هانپ  نم  ایادـخ  راـب  ینعی  هنتفلا ) نم  کـب  ذوعا  ینا  مهللا  )
نکل و   ) نآ عفر  تسا  لکـشم  هک  هیلب  رب  تسا  طیحم  هنتف و  رب  تسا  لمتـشم  وا  هک  رگم  هنتف ) یلع  لمتـشم  وه  الا و   ) امـش زا  کی 

هدننک و هارمگ  ياه  هنتف  زا  نتفلا ) تالضم  نم   ) دریگ هانپ  هک  دیاب  سپ  ذعتسیلف )  ) ادخ هب  دریگ  هانپ  هک  یسک  نکل  و  ذاعتـسا ) نم 
امنا اوملعا  و  : ) ماظن زجعم  مالک  رد  دـیامرف  یم  یلاعت  هناحبـس و  قح  هک  یتسرد  هب  سپ  لوقی ) هناحبـس  هللا  ناـف   ) هدـنزاس كـاله 
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یلاع مالک  نیا  ینعم  و  کلذ ) ینعم  و   ) ایند رد  تسا  هنتف  امـش  نادنزرف  امـش و  ياه  لام  هک  دینادب  ینعی  هنتف ) مکدالوا  مکلاوما و 
یف  ) ناگدنب اب  دنک  یم  ناگدننک  شیامزآ  هلماعم  ینعی  دیامزآ  یم  یلاعت  هناحبس و  قح  هک  تسا  نآ  مهربتخی ) هناحبـس  هنا   ) ماقم

و  ) ار دوخ  يزور  رم  هدننک  مشخ  ددرگ  ادیوه  دوش و  رهاظ  ات  هقزرل ) طخاسلا  نیبتیل   ) ناشیا نادنزرف  اهلام و  رد  دالوالا ) لاومالا و 
ناشیا هب  رتاناد  مهب ) ملعا   ) یلاعت قح  تسه  هچرگا  و  هناحبس ) ناک  نا  و   ) دوخ يزور  تمسق  هب  هدنوش  یضار  و  همسقب ) یـضارلا 

هک ییاهرادرک  اه و  لعف  اهب ) یتلا  لاعفالا   ) ددرگ اراکشآ  دوش و  رهاظ  ات  نکلو  رهظتل ) نکل  و   ) ناشیا ياه  سفن  زا  مهسفنا ) نم  )
اریز مهضعب ) نال   ) تابوقع تابوثم و  هب  دنسر  یم  باقع و  باوث و  هب  دنوش  یم  قحتسم  باقعلا ) باوثلا و  قحتـسی   ) نآ ببـس  هب 

و مهضعب ) و   ) ار نارتخد  دنرامش  یم  هورکم  و  ثانالا ) هرکی  و   ) ار نارسپ  دنراد  یم  تسود  روکذلا ) بحی   ) نامدرم زا  یـضعب  هک 
یم هورکم  و  لاـحلا ) مـالثنا  هرکی  و   ) ار لاـم  ندـینادرگ  رایـسب  دـنراد  یم  تـسود  لاـملا ) ریمثت  بـحی   ) ناـشیا زا  رگید  یتعاـمج 

.ار لاح  نتشگ  ناشیرپ  ندش و  هنخر  دنرامش 

یلمآ

ینیوزق

نکیلو هنتف ، رب  تسا  لمتشم  وا  رگم  يدحا  چیه  تسین  هک  ارچ  هنتف ، زا  وت  هب  مربیم  هانپ  نم  ادنوادخ  امش  زا  یـسک  دیوگب  هک  دیابن 
، دشاب هدننک  هارمگ  هک  اه  هنتف  نآ  زا  وت  هب  مربیم  هانپ  ادنوادخ  دیوگب : ینعی  دنک  نتف  تالضم  زا  هذاعتسا  دیاب  دنک  هذاعتـسا  هک  ره 

امـش نادـنزرف  اهلام و  هک  دـینادب  ینعی و  هنتف ) مکدالوا  مکلاوما و  امنا  اوملعا  (و  میرک باتک  رد  دـیوگ  یم  یلاعت  هللا  هک  نآ  يارب 
يا هراچ  دـنزرف  لاـم و  زا  ار  یمدآ  و  درب ، هاـنپ  يادـخ  هب  و  دـنک ، هذاعتـسا  هنتف  قلطم  زا  یـسک  هک  دـیاشن  سپ  ار ، امـش  تسا  هنتف 
یم ار  داـبع  هناحبـس  قح  هک  تسا  نیا  هیآ  ینعم  .ریـسفتلا و  یف  هنم  عمـس  اـم  بیرغ  نم  اذـه  و  هنع : هللا  یـضر  دیـسلا  لاـق  .دـشابن 
قح هچ  رگا  و  مه ، زا  دوخ  تمـسق  هب  یـضار  دوخ و  قزر  هب  یـضاران  ددرگ  نیبم  ات  دالوا ، لام و  هب  دـیامن  یم  ناحتما  دـیامزآ و 

باـقع باوـث و  قحتـسم  نآ  هب  هک  سک  ره  زا  اـهراک  ددرگ  رهاـظ  هکنآ  يارب  نکیلو  ناـشیا ، زا  ناـشیا  هـب  تـسا  رتاـناد  هناـحبس 
دنک يزور  رتخد  ار  ناشیا  لجوزع  يادخ  نوچ  و  رتخد ، زا  دنـشاب  هراک  دنراد و  تسود  هنیرن  نادـنزرف  مدرم  یـضعب  هچ  ددرگیم ،

مدرم یـضعب  و  میظک ) وه  ادوسم و  ههجو  لظ  یثنالاب  مهدـحا  رـشب  اذا  و   ) دومرف هچناـنچ  دـنوش  نحتمم  نآ  هب  و  دـندرگ ، طـخاس 
زا يزیچ  نوچ  سپ  وا  لام  تمعن و  زا  يزیچ  رد  ندش  هنخر  ینعی  .ار  لاح  مالثنا  دنـساب  هراک  ار د  لام  ندرک  رایـسب  دنراد  تسود 
زا هک  تسا  اهریسفت  نآ  بیرغ  زا  نیا  و  دیوگ : یم  دیس  .ددرگ و  رهاظ  ناحتما  رد  ناشیا  رما  دندرگ و  طخاس  دوش  مک  ناشیا  لام 

اجنیا ترضح  هک  تسا  هتکن  نیا  ریغ  دلو  ناحتما  نایب  رد  ناهذا  رد  ررقم  روهـشم و  هک  تسا  نآ  ضرغ  هدش  هدینـش  ترـضح  نآ 
زین لام  ناحتما  رد  دهد ، مدرم  دای  اب  هتکن  نآ  هک  تسا  هتساوخ  ترـضح  و  درب ، هار  ینعم  نیا  هب  ناهذا  رتمک  و  تسا ، هتخاس  رهاظ 

تفگ ناوت  نیا  لثم 

یجیهال

ذاعتـسا نم  نکل  هنتف و  یلع  لمتـشم  وه  الا و  دحا  سیل  هنال  هنتفلا ،» نم  کبذوعا  ینا  مهللا  : » مکدحا نلوقیال  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
مهربتخی هناحبـس ، هنا  کـلذ  ینعم  و  هنتف ) مکدـالوا  مکلاوما و  اـمنا  اوملعا  و   ) لوقی هناحبـس  هللا  ناـف  نتفلا ، تالـضم  نم  ذعتـسیلف 

اهب یتلا  لاعفالا  رهظتل  نکل  مهسفنا و  نم  مهب  ملعا  هناحبـس ، ناک  نا  همـسقب و  یـضارلا  هقزرل و  طخاسلا  نیبتیل  دالوالا ، لاومالاب و 
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ینعی و .لاحلا » مالثنا  هرکی  لاملا و  ریمثت  بحی  مهـضعب  ثاـنالا و  هرکی  روکذـلا و  بحی  مهـضعب  نـال  باـقعلا ، باوثلا و  قحتـسی 
زا هنتف ،» هب  ندش  راتفرگ  زا  وت  هب  مرب  یم  هانپ  نم  هک  قیقحت  هب  اراگدرورپ   » هک امـش  زا  یـسک  دـیوگن  دـیاب  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ 
ره درب ، یم  هانپ  هک  یـسک  نکلو  دالوا ، لاوما و  ینعی  هنتف ، رب  تسا  راتفرگ  هدش و  هتفرگورف  هکنیا  رگم  یـسک  تسین  هکنیا  تهج 

امـش و ياهلام  تسین  هک  دینادب   ) هک دـیوگ  یم  هناحبـس ، يادـخ  هک  قیقحت  هب  سپ  هدـننک ، هارمگ  ياه  هنتف  زا  دربب  هانپ  دـیاب  هنیآ 
ناشیا و هب  نداد  اهلام  هب  ار  ناشیا  دـنک  یم  شیامزآ  هناحبـس  يادـخ  قیقحت  هب  هک  تسا  نیا  نآ  ینعم  و  هنتف ) رگم  امـش  نادـنزرف 
هب تسا  رتاناد  هناحبس ، يادخ  هچ  رگا  وا و  يزور  هب  دنماضر  وا و  يزور  رم  دنماضران  دوش  رهاظ  هکنیا  ات  ناشیا ، هب  نداد  نادنزرف 

، ار باقع  باوث و  دنوش  یم  قحتسم  اهنآ  ببس  هب  هک  ینانچنآ  ياهراک  دوش  رهاظ  هکنیا  ات  نکلو  ناشیا ، ياهسفن  زا  ناشیا  لاوحا 
یم تسود  ناشیا  زا  یـضعب  ار و  نارتخد  دنراد  یم  نمـشد  ار و  نارـسپ  دالوا  زا  دراد  یم  تسود  ناشیا  زا  یـضعب  هکنیا  تهج  زا 

.ار لاح  ندوب  لتخم  ندش و  هنخر  دنراد  یم  نمشد  ار و  لام  ندش  دایز  ندرک و  تعفنم  دنراد 

ییوخ

هب نم  ایادخ  راب  : ) دیوگب دوخ  ياعد  رد  اهامـش  زا  یکی  ادابم  دومرف : همجرتلا : .دجنملا  ملثناف - هتفاح  نم  هرـسک  ءانالا : ملث ) : ) هغللا
ياه هنتف  زا  دیاب  دنکیم  ادخ  زا  هانپ  بلط  سک  ره  یلو  تسا ، هتفر  ورف  هنتف  رد  هکنیا  زج  دشابن  سکچیه  اریز  هنتف ) زا  مربیم  هانپ  وت 
نیا زا  دوصقم  و  دنا ) هنتف  اهامش  دالوا  لاوما و  انامه  هک  دینادب  و   ) دیامرفیم هناحبس  يادخ  اریز  دوش ، هدنهانپ  ادخ  هب  هدننک  هارمگ 

يزور واب  ادخ  هچنادب  تبـسن  یـسک  هچ  دوش  نشور  ات  دـیامزآ  یم  ار  مدرم  اهدـنزرف  اهیئاراد و  هلیـسوب ي  ادـخ  هک  تسنآ  نخس 
هب تسا  رتاناد  هناحبس  دنوادخ  هچ  رگا  و  تسا ، مرگلد  دونشخ و  ادخ  تمـسق  هب  یـسک  هچ  و  تسنارگن ، نیگمـشخ و  تسا  هدرک 

باقع هجنکش و  ای  باوث  راوزـس  مدرم  اهنآ  ببـسب  هک  یئاهراک  نآ  همه  هک  تسنآ  يارب  شیامزآ  نیا  یلو  وا ، دوخ  زا  یـسک  ره 
هک دنتـسه  یخرب  و  دـیایم ، ناشدـب  نارتخد  زا  دـنراد و  تسود  ار  روکذ  دالوا  هک  دنتـسه  مدرم  یخرب  اریز  دـنوش ، رادـیدپ  دوشیم 

نیا تسا : هدومرف  هر - یضردیس - .دنراد  تهارک  دوخ  لاح  یگتخیسگ  زا  و  دننک ، دوسرپ  دنناسرب و  رمثب  ار  یئاراد  دنراد  تسود 
.هدش هدینش  وا  زا  هک  تسیریسفت  بئارغ  زا  ترضح  نایب 

هم هب  ات  هک  دشاب ز  هنتف  رهز   *** هدب مهانپ  اهلا  راب  وگم 

لد هراچیب  دنزاس و  هارمگ  هک   *** لضم ياه  هنتف  زا  روآ  هانپ 

دنارن دوخ  زا  دالوا  لام و  یسک  دناوخ *** هنتف  ار  دالوا  لام و  ادخ 

دنرب تقبس  يوگ  رگیدکی  زا  هک  دنوش *** شیامزآ  رشب  اهنادب 

راگدرورپ تسا  اناد  زیچ  ره  هب  راکشآ *** دوش  یضار  طخاس ز  هک 

باجح یب  دوش  مدرم  ادیوه ز   *** باقع باوث و  راک  هک  ات  یلو 

شرب ردنا  هدرورپ  هک  دیآ  دب   *** شرتخد تسود و ز  رسپ  یخرب  هچ 
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شیوخ عضو  یشیورد  دنهاوخن  شیب *** دنیوج  لام  یمدرم  رگد 

يرتشوش

دشاب و یم  عدبلا ) ههبشلا و  نتفلا و  یف   ) لصف اب  هطبار  رد  همالع  حیـضوت  تسا  هتفرگ  رارق  تمالع ))((  نیب  رد  هک  یتمـسق  هجوت :
باب جهنلا  نم  ثلاثلا  بابلا  لوا  یف  ( )) عدـبلا هبـشلا و  نتفلا و  یف  نوسمخلا - ثلاثلا و  لصفلا   ) .تسا هدـش  رکذ  همدـقم  ناونع  هب 
ریاـس یف  جراـخلا  ریـصقلا  مـالکلا  هلئاـسم و  هبوجا  نم  راـتخملا  کـلذ  یف  لخدـی  مالـسلا و  هیلع  نینموـملاریما  مکح  نم  راـتخملا 

هیلع رصتقا  مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما مکح  نم  هباتک  نم  ریخالا  مسقلا  وه  راتخملا  باب  فنصملا : لوق  مالـسلا : هیلع  لاق  .هضارغا 
طخب هتخـسن  يذلا  ریخالا  امیـسال  امهیتخـسن  هیحـصال  حیحـصلا  وه  هظعاوم و  و  مثیم : نبا  دیدحلا و  یبا  نبا  داز  و  هیرـصملا )  ) یف

ول هیف و  فنـصملا  لاق  يذلا  هظعی  نا  هلاس  لجرل  مالـسلا  هیلع  همالک  ( 150  ) .ناونعلا یف  اهنم  هریثک و  ظعاوم  هیف  نال  .فنـصملا و 
فصو و  عدبلا ) هبـشلا و  نتفلا و  یف  نوسمخلا - ثلاثلا و  لصفلا   ) .هعجان هظعوم  هب  یفکل  مالکلا  اذه  الا  باتکلا  اذه  یف  نکی  مل 

نویع ناقف  الاجترا  نهلجترا  تاملک  عستب  مالـسلا  هیلع  نینموملا  ریما  ملکت  لاقف : اـهریغ  مکحلا و  یف  مالـسلا  هیلع  همـالک  یبعـشلا 
هاجانملا و یف  ثـالث  همکحلا و  یف  نهنم  ثـالث  نهنم ، هدـحاوب  قاـحللا  نع  ماـنالا  عیمج  نعطق  همکحلا و  رهاوج  نمتیا  هغـالبلا و 

.هناسل تحت  ءوبخم  ءرملا  و  هردق ، فرع  ورما  کله  ام  و  هنـسحی ، ام  يرما  لک  همیق  لاقف : همکحلا  یف  یئاللا  اما  بدالا ، یف  ثالث 
ینلعجاف بحا  امک  تنا  ابر ، یل  نوکت  نا  ارخف  یب  یفک  و  ادـبع ، کل  نوکا  نا  ازع  یب  یفک  مهللا  لاقف : هاجانملا  یف  یئاللا  اـما  و 

تئـش نم  یلا  جـتحا  هریظن و  نکت  تئـش  نمع  نغتـسا  و  هریما ، نکت  تئـش  نم  یلع  ننما  لاقف : بدالا  یف  یئاللا  اما  .بحت و  امک 
(470 ( ) 16 ( ) 30 ( ) 94 ( ) 120 ( ) 150 ( ) 227  ) یف هتلاسم  هبوجا  يرت  هتلاـسم  هبوجا  نم  راـتخملا  کـلذ  یف  لخدـی  .هریـسا و  نکت 

هیعجتنم رمای  کلملادـبع  نب  ماـشه  بجاـح  ناـک  ریـصقلا  مـالکلا  و  (. 229 ( ) 235 ( ) 266 ( ) 287 ( ) 294 ( ) 300 ( ) 318 ( ) 356)
هاطعاف و .کضغبن  نا  نم  ریخ  کبحن  نالف  هضغبم  عنملا  هبحم و  ءاطعلا  لعج  یلاعت  هللا  نا  لاقف : یبارعا  ماقف  مالکلا ، یف  زاـجیالاب 
و یقابلا ، ینعم  عیمجلا و  ینعمب  یتای  رئاس )  ) فدهلا و ضرغلا )  ) یف لصالاو  هدصاقم ، یقاب  يا  هضارغا  رئاس  یف  جراخلا  .هل  لزجا 

اولاق و  نتف ، دـقف  رانلا  لخدا  یـش ء  لک  و  رانلاب ، نتف  نوتفم  رانید  مهلوق  هنتفلا  یف  لصالا  هنتفلا  یف  نک  هلوق  .انه  دارملا  وه  ریخالا 
ثلاثلا و لصفلا   ) هما نال  هثلاثلا ، یف  لخد  اذا  رکذلا  هقانلا  دلو  نوبللا : نبا  نوبللا  نباک  .رانیدـلا  مهردـلا و  يا  نیناتفلا  دـیبع  سانلا 
بکریف و رهظال  .نوبللا  تانب  ناعمجی  و  نوبللا ، تنب  یثنالا  و  نبل ، اهل  راصف  هریغ  تعـضو  عدـبلا ) هبـشلا و  نتفلا و  یف  نوسمخلا -
دردزتف و اولح  نکتال  لثملا : یف  .رسکیف و  سبایال  رـصعیف و  بطر  وه  ام  عاقعقلا : یف  هرارز  نب  بجاح  لوق  هریظن  بلحیف  عرـضال 

.نتفلا لوح  ردـتالف  نظفلا  لها  نم  تنک  نا  اولاق : .لمج و  اذـه و ال  یف  یل  هقان  ال  مهلوق : لازتعالا  یف  لاثمالا  نم  .ظفلتف و  ارم  ال 
بانلاب لماکلا  عافتنالا  امنا  و  همره ، هدش  نم  هباینا  ترـسکنا  يذلا  وه  و  هربکل ، بلثلاب  کلذک  هرغـصل  نوبللا  نباب  عفتنیال  امک  مث 

هنتفلا مایا  دیدحلا : یبا  نبا  لاق  رهظال  بارـضال و  بلث  كرتی  هبلع و  بلحی  بانلا  نا  رت  ملا  مهـضعب : لاق  بابـشلا ، طسو  یف  يذلا 
هنتف كاحضلا و  ناورم و  هنتف  ریبزلا و  نبا  کلملادبع و  هنتفک  هلالـض ، یلا  امهالک  ناوعدی  نیلاض  نیـسیئر  نیب  هموصخلا  مایا  یه 

اودارا هیبصعلا و  اوبناج  نا  تلق : .نیفـص  لمجلاک و  هنتف  مایا  تسیلف  قح  بحاص  امهدـحا  ناک  اذا  اـما  و  ثعـشالا ، نبا  جاـجحلا و 
فوج نم  یبنلا  یلا  ثعب  هلآ :) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا یلوم  هبهیوموبا  لاق  يربطلا :)  ) یفف مهلوا ، مایا  هنتفلا  مایا  لواف  هقیقحلا  مهف 

.یعم قلطناف  عیقبلا  لهال  رفغتسا  نا  ترما  دق  ینا  هبهیومابا ! ای  لاقف : لیللا 

نتفلا تلبقا  هیف ، سانلا  حبـصا  امم  متحبـصا  ام  مکل  نهیل  رباقملا ، لـها  مکیلع  مالـسلا  لاـق : مهرهظا  نیب  فقو  اـملف  هعم  تقلطناـف 
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نتفلا یف  نوسمخلا - ثلاثلا و  لصفلا   ) ادبف .فرصنا  مث  لاق - نا  یلا  یلوالا - نم  رش  هرخالا  اهلوا ، اهرخآ  عبتی  ملظملا  لیللا  عطقک 
نم يدادـغبلا ) رهاـط  یبا  نب  دـمحا  ءاـسن  تاـغالب   ) یف .هیف و  ضبق  يذـلا  هعجو  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلاـب عدـبلا ) هبـشلا و  و 

هلوسرب هللا  مکذـقناف  هبطخلا : یف  كدـف و  رکبوبا  اهعنم  امل  نیملـسملا  قرف  قاـفتاب  نیملاـعلا  ءاـسن  هدیـس  هبطخ  هرکذ  یف  مهلاـجر 
نرق مجن  اهافطا و  برحلل  اران  اوشح  املک  برعلا ، ناـبوذ  لاـجرلا و  مهبب  ینم  اـم  دـعب  و  یتلا ، اـیتللا و  دـعب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )

، هدـحب اهبهل  دـمخی  هصمخاب و  اهخامـص  اطی  یتح  یفکنی  ـالف  اـهتاوهل ، یف  هیخاـب  فذـق  نیکرـشملا  نم  هرغاـف  ترغف  لالـضلل و 
راد هیبنل  یلاعت  هللا  راـتخا  اذا  یتح  نونمآ ، نوعدا  هینهلب و  یف  متنا  و  هللا ، ءاـیلوا  یف  ادیـس  هللا  لوسر  نم  اـبیرق  هللا  تاذ  یف  ادودـکم 
یف رطخف  نیلطبملا ، قـینف  ردـه  نیلفـالا و  لـماخ  غـبن  نیواـغلا و  مظاـک  قـطن  نیدـلا و  باـبلج  لمـس  قاـفنلا و  هلخ  ترهظ  هئاـیبنا 

مکدجوف مکضهنتساف  نیظحالم ، هیف  هرغلل  نیبیجتسم و  هئاعدل  مکدجوف  مکب ، اخراص  هزرغم  نم  هسار  ناطیـشلا  علطا  مکتاصرع و 
امل حارجلاو  بیحر  ملکلا  بیرق و  دهعلا  اذـه و  مکبرـش ، ریغ  اهومتدروا  مکلبا و  ریغ  متمـسوف  اباضغ ، مکافلاف  مکـشمحا  افافخ و 

هینامثع  ) هضقن یف  مهنم  یفاکـسالا  يور  .نیرفاکلاب و  هطیحمل  منهج  نا  اوطقـس و  هنتفلا  یف  الا  هنتفلا  فوخ  متمعز  ارادـب  لمدـنی ،
هللا و اوقتاف  هنتف  نوکتـس  یعم : سان  ـال  یل و  لاـق  فارـصنالا  تدرا  اـملف  هعدوا ، هذـبرلاب  رذاـبا  تیتا  لاـق : عفار  یبا  نع  ظـحاجلا )

نم لوا  یب و  نمآ  نم  لوا  تنا  هل : لوـقی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبـنلا تعمـس  یناـف  هوعبتاـف ، بلاـط  یبا  نب  یلع  خیـشلاب  مکیلع 
یف نوسمخلا - ثلاثلا و  لصفلا  ، ) لطابلا قحلا و  نیب  قرفت  يذـلا  قوراـفلا  تنا  و  ربکـالا ، قیدـصلا  تنا  و  هماـیقلا ، موی  ینحفاـصی 

ام مث  .يدـعب  كرتا  نم  ریخ  يریزو و  یخا و  تنا  و  نیرفاکلا ، بوسعی  لاـملا  نینموملا و  بوسعی  تنا  و  عدـبلا ) هبـشلا و  نتفلا و 
اما و  هنتف ، ثعـشالا  نبا  مایق  ناک  مهدـنع  ناف  هتلحن ، لـها  هدـیقع  فـالخ  ثعـشالا  نبا  جاـجحلا و  هنتف  نم  دـیدحلا : یبا  نبا  هلاـق 
نبا کلملادـبع و  هنتف  هلوق  کلذـک  .هب و  نینمومللاریما  اقح و  هفیلخ  مهدـنع  ناک  سانلا و  عیمج  هعیاـب  نم  لـماع  ناـکف  جاـجحلا 

وه راص  کلملا  دبع  بلغ  امل  و  هللا ، ودع  کلملادبع  هللا و  یلو  ریبزلا  نبا  ءادتبا  ناک  مهدنع  هناف  هتلم ، لها  دنع  حیحـص  ریغ  ریبزلا 
مل نکـسمب و  هلتقم  ربخ  جراوخلا  یتا  مث  ءاریمجاب ، یلا  ریبزلا  نب  بعـصم  جرخ  دربملا :) لماک   ) یفف .هللا  ودع  ریبزلا  نبا  هللا و  یلو 

نولوقت امف  اولاق : .يده  ماما  اولاق : بعصملا ؟ یف  نولوقت  ام  جراوخلا : مهادانف  قدنخلا ، یلع  اموی  اوفقاوتف  هباحصا ، بلهملا و  تای 
درو و  کلملادبع ، یلع  اوعمتجا  ماشلا  لها  نا  بعـص و  لتق  بلهملا  یتا  نیموی  دـعب  ناک  املف  .لضم  لاض  اولاق : کلملادـبع ؟ یف 
یف نولوقت  امف  اولاق : .مکربخن  ـال  اولاـق : بعـصم ؟ یف  نولوقت  اـم  جراوخلا : مهاداـن  اوفقاوت  اـملف  هتیـالوب ، کلملادـبع  باـتک  هیلع 

جراوخلا و .هللا و  هنعل  مکیلع  ایندلا  دیبع  ای  يده ، ماما  مویلا  لضم و  لاض  سمالاب  هللا  ءادعا  ای  اولاق : .يده  ماما  اولاق : کلملادبع ؟
اـضیا مکل  مزال  کلذ  نا  مهل : لاقی  هنا  الا  اهیلع ، سانلا  رطف  یتلا  هرطفلا  فـالخ  لـقعلا و  فـالخ  مهیلع  اـم  نوکب  مهیلع  اونعط  نا 

نتفلا و یف  نوسمخلا - ثلاثلا و  لصفلا   ) .مزاللا كرت  موزلملاب و  لوقلا  نکمیـالف  هقیدـص ، مهقیدـص و  هماـما  یف  هماـعلا  هقفاومب 
نبا اذهف  هب ، نیفرتعم  ریغ  هتلم  لها  اضیاف  نیفص  لمجلاک و  هنتف  مایا  تسیلف  قح  بحاص  امهدحا  ناک  اذا  هلوق  اما  و  عدبلا ) هبشلا و 
مزل دعق و  نمم  ناک  مالسلا : هیلع  نینموملاریما  عم  نیفص  لمجلا و  دهشی  مل  يذلا  صاقو  یبا  نب  دعـس  یف  لاق  مهتمئا  نم  ربلا  دبع 
لیق مهقوراف : نبا  همجرت  یف  لاـق  .ماـما و  یلع  همـالا  عمتجت  یتح  یـشب ء  ساـنلا  راـبخا  نم  هوربخی  ـال  نا  هلها  رما  هنتفلا و  یف  هتیب 

هیواعم عیابی  مل  و  هعامج ، نم  اهعنمیال  هقرف و  یفادی  یطعیال  رمع  نبا  ناک  لاقف : ایلع ؟ عیابی  مل  هیواعم و  عیاب  رمع  نبا  لاب  ام  عفانل :
نیدلا ودع  نطوم و  ریغ  یف  هنعل  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا ناک  يذلا  هیواعم  ریـصی  يذلا  نیدلا  اذه  هللا  حبق  .هیلع  اوعمتجا  یتح 

و هلوق … (  یف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبـنلا سفنک  هباـتک  یف  یلاـعت  هللا  هلعج  يذـلا  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  نم  هماـمالاب  یلوا 
نم هب  یلوا  یلعف  هسفن  نم  هب  یلوا  تنک  نم  ساـنلل : هلوـق  یف  هنم  رتاوـتملا  یف  هسفن  هلزنمب  یبـنلا  هـلعج  و  مکـسفنا ) …  انـسفنا و 

هلمجلا کلت  لاق  نکی  ملا  هانعم ، وه  هظفل  نکی  مل  نا  هترکذ  ام  تلق : .تلق  ام  هالوم ال  یلعف  هالوم  تنک  نم  لاق  امنا  لاقیال : .هسفن 
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هللا حـبق  .هانلق  ام  ریغ  اهانعم  ریـصی  لهف  انـسفنا  نم  انب  یلوا  تنا  یلب  هل  سانلا  لوق  مکـسفنا و  نم  یلوا  مکب  تسلا  سانلل  هلوق  دـعب 
عیمج نا  ول  مهئافلخ : دحا  وه  يذلا  زیزعلادبع  نب  رمع  لاق  يذلا  جاجحلا  نا  یتح  هیناسنالا ، سومان  فالخ  وه  يذـلا  نیدـلا  اذـه 

جاجحلاب مهانئج  مهرارـشب و  مهنم  هدـحاو  لک  همایقلا  موی  عدـبلا ) هبـشلا و  نتفلا و  یف  نوسمخلا - ثلاثلا و  لصفلا   ) تءاج ممـالا 
یلع قرط  مالـسلا و  هیلع  یلع  هعیب  نم  رمع  نبا  عنتما  هتینامثع :)  ) ضقن یف  مهتمئا  دـحا  یفاکـسالا  لاقف  هضری ، مل  .مهعیمج  اـنبلغل 

تام و نم  لاق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نا  يور  هنال  معز  ماما ، الب  هلیللا  کلت  تیبی  الیک  کلملا  دـبعل  عیابیل  الیل  هباب  جاجحلا 
كدـیب قفـصا  لاقف : شارفلا  نم  هلجر  جرخا  نا  هلاح  هلاذرتسا  هل و  جاـجحلا  راـقتحا  نم  غلب  یتح  هیلهاـج و  هتیم  تاـم  هل  ماـما  ـال 

هیلع لاق  و  .هلیل )) یف  اعیابم  ینیتای  یلع و  هعیب  كرتی  اذـه  قمحا  اـم  جاـجحلا : لاـق  جرخ  اـمل  و  داز : مهـضعب و  هاور  لاـق و  .اـهیلع 
و لالـضلا ، هجوف  هجوا : هرـشع  یلع  هنتفلا  هدـیحوت :)  ) یف هیوباب  نبا  لاق  هنتفلا  نم  کـب  ذوعا  ینا  مهللا  مکدـحا  نلوقیـال  مالـسلا :
: ثلاثلا و  نونتفیال ) مه  انمآ و  اولوقی  نا  اوکرتی  نا  سانلا  بسحا  ملا   … ( ) انوتف كاـنتف  و  یلاـعت … (  هلوق  وه  راـبتخالا و  یناـثلا :

انک ام  انبر  هللا  و  عدـبلا ) هبـشلا و  نتفلا و  یف  نوسمخلا - ثلاثلا و  لصفلا   ) اولاق نا  ـالا  مهتنتف  نکت  مل  مث   ) یلاـعت هلوق  وه  هجحلا و 
یف الا  یلاـعت … (  هلوق  وه  رفکلا و  سماـخلا : و  لـتقلا ) …  نم  دـشا  هنتفلا  و  یلاـعت … (  هلوق  وه  كرـشلا و  عبارلا : و  نیکرـشم )

هلوقک باذعلا  عباسلا : و  تانموملا ) …  نینموملا و  اونتف  نیذـلا  نا   ) یلاعت هلوق  وه  رانلاب و  قارحالا  سداسلا : و  اوطقـس ) …  هنتفلا 
و ائیش ) …  هللا  نم  هل  کلمت  نلف  هتنتف  هللا  دری  نم  و  نولجعتست ) هب  متنک  يذلا  اذه  مکتنتف  اوقوذ  نونتفی ) رانلا  یلع  مه  موی   ) یلاعت

نوعرف نم  فوخ  یلع  هموق  نم  هیرذ  الا  یـسومل  نمآ  امف  اورفک ) …  نیذـلا  مکنتفی  نا  متفخ  نا  یلاعت … (  هلوقک  لتقلا  نماثلا :
هنحملا هدـش  رـشاعلا : و  کیلا ) …  انیحوا  يذـلا  نع  کنونتفیل  اوداک  نا  و   ) یلاعت هلوقک  دـصلا  عساتلا : و  مهنتفی ) …  نا  مهئلم  و 

امنا یلاعت … (  هلوقک  هبحملا  وه  و  رخآ ، اهجو  میهاربا  نب  یلع  داز  دـق  و  نیملاـظلا ،) موقلل  هنتف  اـنلعجتال  اـنبر  یلاـعت … (  هلوقک 
.هلخبم هنبجم  دـلولا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبـنلا لوقل  ءاـبلاب  هبحملا  ـال  نونلاـب  هنحملا  هنا  يدـنع  و  هنتف ) …  مکدـالوا  مکلاوما و 

نتفلا لاقف : قارحالا ، هاـنعم  یف  لـصالا  نا  لـیلخلا  نم  موهفملا  و  تلق : عدـبلا ) هبـشلا و  نتفلا و  یف  نوسمخلا - ثلاـثلا و  لـصفلا  )
نع و  اذـه ، .هقرحم  اهتراجح  ناک  نیتف  هرحلل  لاقی  هقرحم و  هضف  يا  نیتف  قرو  و  نونتفی ،) رانلا  یلع  مه  موی   ) یلاعت لاق  قارحالا ،
دق یسماف  ادیعس  تنتفا  سمالاب  یهف  ینتنتفا  نئل  ریبج : نب  دیعس  یف  نادمه  یشعا  لوقب  هیلع  درو  هتنتف ، لب  هتنتفا  لاقیال  یعمـصالا 

دـشنت اهعم و  فدـب  ینغت  هیراج  انعم  راوج و  نحن  ریبج و  نب  دیعـس  هیف  سلجمب  انررم  متهالا : تنب  ورمع  ما  نع  ملـسم و  لـک  یلق 
یلاعت هتنس  نال  و  دلولا ، وا  لاملاب  ول  هنتف و  یلع  لمتشم  وه  الا و  دحا  سیل  هنال  .نتبذک  نتبذک  دیعـس : لاقف  ینتنتفا ،…  نئل  تیبلا 
مهلبق نم  نیذـلا  انتف  دـقل  نونتفیال و  مه  انمآ و  اولوقی  نا  اوکرتی  نا  سانلا  بسحا   ) یلاعت لاق  الیدـبت ، هتنـسل  دـجت  نل  هدابع و  نتف 

لجعلاب لیئارسا  ینب  هنتف  یف  امک  نتفلا  تالـضم  نم  هللااب  ذعتـسیلف  ذاعتـسا  نم  نکلو  .نیبذاکلا  نملعیل  اوقدص و  نیذلا  هللا  نملعیلف 
هنتف لثمب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا هافو  دعب  نیملسملا  هنتف  یف  امک  .هلتق و  اودارا  نوراه و  اوکرت  یتح  هب  يرماسلا  مهلـضا  يذلا 
یف مهل  لاـق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبـنلا ناـک  و  هلتق ، اودارا  مهیبـن و  هفیلخ  اوکرت  یتـح  هلجع  لوـالا  یناـثلا  لـعجب  لیئارـسا  ینب 

هبـشلا و نتفلا و  یف  نوسمخلا - ثلاثلا و  لصفلا   ) .هومتلخدل بض  رحج  اولخد  ول  یتح  وذـحب  اوذـح  لیئارـسا  ینب  نعبتتل  رتاوتملا :
؟ همف لعفا  مل  انا  نا  لاقف : .عیاب  هل : اولاقف  رکب ، یبا  یلا  هب  اوضمف  ایلع  اوجرخاف  هفیقـسلا - هصق  یف  هبیتق -) نبا  ءافلخ   ) یف و  عدـبلا )

وخا اما  معنف و  هللا  دـبع  اما  رمع : لاق  .هلوسر  اخا  هللادـبع و  نولتقت  نذا  لاـق : .کـقنع  برـضل  وه  ـالا  هلا  ـال  يذـلا  هللا  نذا و  اولاـق :
یلع قحلف  .هبنج  یلا  همطاف  تناک  ام  یـش ء  یلع  ههرکاال  لاقف : هیف ؟ رمات  الا  رمع : هل  لاقف  ملکتیـال ، تکاـس  رکبوبا  .ـالف و  هلوسر 
.رکذ ام  رخآ  یلا  یننولتقی - اوداک  ینوفعـضتسا و  موقلا  نا  ما  نبای  يدانی : یکبی و  حیـصی و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  ربقب 
بجع هلخدـی  الئل  هنع  هفکاف  هدابعلا  نم  بابلا  دـیری  نمل  نینموملا  يدابع  نم  نا  لاق : یلاـعت  هنا  قودـصلا ) دـیحوت   ) يور و  اذـه ،

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 1837 

http://www.ghaemiyeh.com


، هدسفال هترقفا  ول  ینغلاب و  الا  هنامیا  حلصیال  نمل  مهنم  نا  و  هدسفال ، هتینغا  ول  رقفلاب و  الا  هنامیا  حلـصیال  نمل  مهنم  نا  و  هدسفیف ،
الا هنامیا  حلـصیال  نمل  نینموملا  يدابع  نم  نا  و  کلذ ، هدسفال  هدـسج  تححـص  ول  مقـسلاب و  الا  هنامیا  حلـصیال  نمل  مهنم  نا  و 

مکلاوما و امنا  اوملعا  و   ) لوقی هناحبـس  هللا  ناف  .ریبخ  میلع  یناـف  مهبولقب  یملعب  يداـبع  ربدا  ینا  و  هدـسفال ، هتمقـسا  ول  هحـصلاب و 
مثیم نبا   ) یف اهدوج  عم و  هیرصملا )  ) نم هناحبس  هملک  تطقـس  هناحبـس  هنا  کلذ  ینعم  و  مبظع .) رجا  هدنع  هللا  نا  هنتف و  مکدالوا 

دالوالا لاومالاب و  .مهنحتمی  يا : مهربتخی  عدـبلا ) هبـشلا و  نتفلا و  یف  نوسمخلا - ثلاثلا و  لصفلا  (. ) هیطخلا دـیدحلا و  یبا  نبا  و 
نیذـلا هللا  نملعیلف  مهـسفنا … (  نم  مهب  ملعا  هناحبـس  ناک  نا  .دالوالا و  یف  همـسقب  یـضارلا  .لاومالا و  یف  هقزرل  طـخاسلا  نیبتیل 
یضتقم هینلا و  درجم  لمعلا ال  یلع  ءازجلا  نال  باقعلا  باوثلا و  قحتـسی  اهب  یتلا  لاعفالا  رهظتل  نکلو  نیبذاکلا .) نملعیل  اوقدص و 
ثانالا هرکی  روکذلا و  بحی  مهضعب  نال  .امرکت  امهفرص  یلع  ذخاویال  الـضفت و  امهدرجم  یلع  بیثی  یلاعت  وه  ناک  نا  و  هیوطلا ،

هکـسمیا هب  رـشب  ام  ءوس  نم  موقلا  نع  يراوتی  میظک  وه  ادوسم و  ههجو  لظ  یثنالاب  مهدـحا  رـشب  اذا  و   ) مهلثم یف  یلاعت  لاق  یتح 
میلـستلا مهیلع  بجاولا  ناک  و  ثانالل - متهارک  روکذـلا و  سانلا  بحل  و  اولاق : .نومکحی  ام  ءاسالا  بارتلا  یف  هسدـی  ما  نوه  یلع 
مهـضعب و  روکذـلا .) ءاشی  نمل  بهی  اثانا و  ءاشی  نمل  بهی  لاقف … (  روکذـلا  یلع  ثانالا  هبه  لجوزع  مدـق  هناش - یلاعت  هتیـشمل 

لاق .لاملاب و  انه  ریخلا  رـسف  و  دـیدشل ) ریخلا  بحل  هنا  و   ) یلاعت لاق  هیف ، للخلا  عوقو  يا  لاـحلا  مـالثنا  هرکی  لاـملا و  ریمثت  بحی 
تارمثلا سفنالا و  لاومالا و  نم  صقن  عوجلا و  فوخلا و  نم  یشب ء  مکنولبنل  و   ) امهریغ دلولا و  لاملاب و  هدیبع  ناحتما  یف  یلاعت 

لاق ناک  ول  ریسفتلا و  یف  هنم  عمس  ام  بیرغ  نم  اذه  و  نیرباصلا .) رـشب  و  عدبلا ) هبـشلا و  نتفلا و  یف  نوسمخلا - ثلاثلا و  لصفلا  )
نا هنتف  لاومالا  نوک  نم  ردابتملا  نال  ریسفتلا  بیرغ  نم  هلعج  .نسحا  ناک  مالـسلا  هیلع  هنم  عمـس  ام  لدب  مالـسلا  هیلع  هنع  يور  ام 

جارخا مهیلع  بعـصی  مهنم  اریثـک  نا  اـمک  تاوهـشلا  یلا  مهب  لاـملا  لـیمی  ساـنلا  نم  اریثـک  نا  و  ینغتـسا ، هآر  نا  یغطی  ناـسنالا 
نع فلختلل  اببـس  نوریـصی  مهنا  هنتف  دـالوالا  نوک  نم  رداـبتملا  نا  اـمک  نوکلهیف  لاـملا  یف  مهیلع  یلاـعت  هللا  بجوا  یتلا  قوقحلا 

ءاوها ابلاغ  ءاـبالا  هقفاومل  عورـشملا و  هیلع  قاـض  ول  عورـشملا  قیرط  ریغ  نم  مهل  لاـملا  لیـصحت  و  هاـکزلا ، نع  لـخبلا  و  داـهجلا ،
هیالا ریـسفت  یف  هماعلا  تور  .موشیملا و  هنبا  اشن  یتح  انم  ریبزلا  لاز  ام  مالـسلا : هیلع  لاقف  هنبا ، عم  ریبزلل  قفتا  امک  هیوهملا ، مهئاـنبا 

، نارثعی نایـشمی و  نارمحا  ناصیمق  مالـسلاامهیلع  نیـسحلا  نسحلا و  ءاجف  بطخی  ناک  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نا  هدیرب : نع 
مکلاوـما و اـمنا   ) یلاـعت هللا  قدـص  لاـق : ربـنملا و  یلع  هرجح  یف  امهعـضو  امهذـخاف و  اـمهیلا  هلآ ) هـیلع و  هللا  یلـص   ) یبـنلا لزنف 

هیلع هنع  يور  امم  و  اذه ، .امهتعفر  یثیدح و  تعطق  یتح  ربصا  ملف  نارثعی  نایـشمی و  نییبصلا  نیذه  یلا  ترظن  هنتف ) …  مکدالوا 
هیالا هذه  الت  مث  احابص - نیعبرا  دعب  ول  رکذ و  ام  یتم  نیمیلا  یف  ءانثتسالا  لاق : مالسلا  هیلع  هنا  رم  ام  ریغ  ریسفتلا  بیرغ  نم  مالـسلا 

ثلاثلا و لصفلا   ) هلوقل مایصلا  رهـش  لوا  هلیل  هلها  عم  هبراقملا  بحتـست  لاق : مالـسلا  هیلع  هنا  و  تیـسن .) …  اذا  کبر  رکذا  و  ) … 
 … (. مکئاسن یلا  ثفرلا  مایصلا  هلیل  مکل  لحا   ) یلاعت عدبلا ) هبشلا و  نتفلا و  یف  نوسمخلا -

هینغم

و هبـشا ، ام  دلولا و  لاملا و  ببـسب  نایغطلا  نتفلا  تالـضعمب  دارملا  و  نینبلا ، هاجلا و  لاملاب و  رابتخالا  ناحتمالا و  انه  هنتفلاب  دارملا 
نم ذوعت  لب  هدابعل ، هناحبـس  اهلحا  یتلا  قزرلا  نم  تاـبیطلا  ایندـلا و  هاـیحلا  هنیز  اـهنم  ناـف  مومعلا ، هجوب  هنتفلا  نم  ذوتت  ـال  ینعملا 
املک ریخلا  نع  دعتبی  ناسنالا  اندهاش  دق  ..هریمـض و  هنید و  نع  ناسنالا  فرـصت  ام  اریثک  اهتنیز  ایندـلا و  نال  اهلئابح ، هنتفلا و  ءارغا 

و رش ، وا  ریخ  نم  نولعفیس  ام  اولعف و  ام  هدابع  نم  ملعی  هناحبـس  هللا  نا  خلا ..) مهربتخی  هنا  کلذ  ینعم  و   ) .فرتلا هداملا و  یف  نعما 
ام یلع  هیزاجی  هبساحی و  لب  و  هرـس ، هردص و  هیلع  يوطنی  ام  و  هنم ، ملعی  ام  یلع  ادحا  بساحی  نا ال  هئاضق  هلدع و  یف  قبـس  نکل 
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تماق یـصع  فلاخ و  ناف  هاهن ، هرما و  و  تابیطلا ، تاریخلا و  نم  هقزر  و  هدارالا ، لقعلا و  هردـقلا و  هبهو  نا  دـعب  لـعفلاب  هنم  رهظ 
.باقعلا هذخاوملا و  قحتسا  هجحلا و  هیلع 

هدبع

هصقن لاحلا  مالثنا  حبرلاب و  هوامنا  لاملا  ریمثت  لاملا : ریمثت  بحی  … 

يرفعج

مالسالا ضیف 

یم هانپ  وت  هب  شیاسآ  هنتف و  زا  ایادخ  دیوگب - امش  زا  یکی  دیابن  تسا : هدومرف  ادخ ) هب  هنتف  زا  ندرب  هانپ  هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
، دربب هانپ  قح ) هار  زا   ) هدـننک هارمگ  ياه  هنتف  زا  دـیاب  درب  یم  هاـنپ  هک  یـسک  یلو  دـشابن ، هنتف  راـتفرگ  هک  تسین  یـسک  اریز  مرب ،
اـهیئاراد و دـینادب  ینعب  هنتف  مکدـالوا  مکلاوما و  اـمنا  اوـملعاو  دـیامرف : یم  ي 28  مـیرک س 8  نآرق  رد   ) ناحبـس دـنوادخ  نوـچ 
ات دیامن  یم  شیامزآ  نادنزرف  اهیئاراد و  هب  ار  نانآ  ناحبـس  دنوادخ  هک  تسا  نیا  شیامرف  نیا  ینعم  و  دنتـسه ، هنتف  امـش  نادنزرف 

یلو تسا ، رتاناد  اهنآ  هب  اـهنآ  دوخ  زا  ناحبـس  دـنوادخ  هچ  رگا  ددرگ و  ادـیوه  دوخ  هرهب  هب  یـضار  يزور و  زا  نیگمـشخ  هکنآ 
نادـنزرف زا  یخرب  اریز  ددرگ ، راکـشآ  ناشیا ( دوخ  هب   ( تسا رفیک  شاداپ و  هتـسیاش  هک  یئاـهرادرک  هک  تسا  نآ  يارب  شیاـمزآ 

دنجنرب نآ  ندش  مک  زا  هتـشاد و  تسود  ار  یئاراد  لام و  ندومن  رایـسب  اهنآ  زا  یـضعب  و  دنجنرب ، رتخد  زا  دنراد و  تسود  ار  رـسپ 
) هفیرـش هیآ  نایب  و   ( ریـسفت رد  ترـضح  نآ  زا  هک  تسا  یتفگـش  نانخـس  هلمج  زا  شیامرف  نیا  دیامرف (: همحرلا  هیلع  یـضردیس  (

.تسا هدش  هدینش 

ینامز

دارفا هنوگنیا  هب  هکنیا  يارب  زیزع  يادخ  تسا  هدیدرگ  لماک  شنامیا  دنک  یم  رکف  ددرگ و  یم  رورغم  يونعم  رظن  زا  ناسنا  یهاگ 
، دنا هدشن  هتخانـش  مدرم  يارب  یبهذم  دارفا  یفرط  زا  .دنـسانشب  ار  ناشدوخ  ات  دهد  یم  رارق  ناحتما  ریـسم  رد  ار  نانآ  دهد ، رادشه 
هک یئاهناحتما  زا  ادخ  هب  هک  دنک  یم  شرافـس  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  .دـنک  یم  یفرعم  مدرم  هب  ارنانآ  یبوخ  هب  راگزور  ثداوح 

قوف تاکن  هب  هجوت  اب  .دـیدرگ  زوریپ  ناحتما  رد  دـنک و  کمک  امـش  هب  ادـخ  اـت  دـیربب  هاـنپ  دـنادرگ  یم  لزلزتم  ار  ناـسنا  دـئاقع 
.دریگ یمن  رظن  رد  دوخ  يارب  يا  هجیتن  اه  هنحص  نیا  رد  ادخ  تسوا  حالـص  يارب  دیفم و  رـشب  يارب  راگزور  ثداوح  تاناحتما و 

ناحتما ریسفت  رد  مالسلا ) هیلع   ) ماما زا  هک  تسا  یبیجع  ریـسفت  نیا  دسیون : یم  دناسر  یم  نایاپ  هب  هک  ار  بلطم  یـضر  موحرم  اذل 
.تسا هدمآ  تسدب 

يزاریش دمحم  دیس 

نوکی ام ال  کلذ  ناف  هنتفلاب ، هللا  هیلتبی  نا ال  بلطی  ناـب  هنتفلا )) نم  کـبذوعا  ینا  مهللا  : ) مکدـحا نلوقی  ـال  : ) مالـسلا هیلع  لاـق  و 
ناحتما هنتف و  اهلک  ناف  هبـشا ، ام  و  لاملا ، و  هایحلا ، ندـبلاک و  ناحتمالا  بجوی  ام  يا  هنتف ) یلع  لمتـشم  وه  الا و  دـحا  سیل  هنـال  )

نم نکل  و   ) .احلاط ناک  هیصعملا  یف  اهفرـص  نا  و  احلاص ، ناک  هعاطلا  یف  اهفرـص  اذاف  ثیبخ ، وا  نسح  ءرملا  نا  اهب  فرعی  سانلل ،
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وا هنایغط ، ببسی  ام ال  هللا  هیطعی  نا ال  وعدی  ناب  هلالض ، بجوی  ام  يا  نتفلا ) تالضم  نم  ذعتسیلف   ) هذاعتسالا دیری  نم  يا  ذاعتـسا )
هذاعتـسالا حصی  و  هنتف )) مکدالوا  مکلاوما و  امنا  اوملعا  و  : ) لوقی هناحبـس  هللا  ناف  : ) کلذ هبـشا  ام  وا  رفکلاب ، هقاهرا  ببـست  ادالوا 

اذا هقزرل ) طخاسلا   ) رهظی يا  نیبتیل ) دالوالا  لاومالاب و   ) مهنحتمی يا  مهربتخی )  ) هناحبـس هنا ) کـلذ   ) و دـلولا ؟ لاـملا و  لـصا  نم 
هل سیل  راهظتـسالا  اذـه  ناک ) نا  و   ) هل هناحبـس  هللا  همـسق  يذـلا  همـسقب ) یـضارلا  و   ) .اریثک ناک  اذا  هلاـمب  یغاـطلا  و  ـالیلق ، ناـک 

لمع ال قاقحتـسا و  نع  نانوکیف  باقعلا ) باوثلا و  قحتمی  اهب  یتلا  لاعفالا  رهظتل  نکل  (، ) مهـسفنا نم  مهب  ملعا   ) وه ذا  هناحبـس ) )
مهـضعب نال  - ) ایاونلا فـالتخا  ناـیب  یف  هلوقب - مهاـیاون  رهظیل  هناحبـس  مهربتخی  فیک  مالـسلا  هیلع  نیب  مث  هناحبـس ، هملع  درجمب 

حبرلاب و هئامنا  يا  لاملا ) ریمثت  بحی  مهضعب  و  (. ) مکدالوا و   ) هناحبس هلوق  یلا  هبسنلاب  دالوالا - نم  ثانالا ) هرکی  روکذلا و  بحی 
هنماکلا هبحملا  نم  ماسقالا  هذه  رهظت  یکلف  مکلاوما ) امنا   ) هناحبـس هلوق  یلا  هبـسنلاب  اذـه  و  هصقن ، يا  لاحلا ) مالثنا  هرکی  و   ) رثملا

عمس ام  بیرغ  نم  اذه  و  هر ،)  ) یضرلا لاق   ) باقعلا یـصاغلا  باوثلا و  عیطملا  قحتـسی  یکل  دالوالا ، لاملا و  هللا  یطعی  سوفنلا  یف 
.فیرطلا لکشلا  فیطللا و  بولسالا  اذهب  ریسفتلا ) یف  هنم 

يوسوم

یلع هرادا  هب و  ففلت  بوثلاب : لمتـشا  .ناحتمالا  رابتخالا و  هنتفلا : .ریـسفتلا  یف  هنع  عمـس  اـم  بیرغ  نم  اذـه  و  یـضرلا : لاـق  هغللا :
نا انم  درف  يا  مالـسلا  هیلع  یهن  حرـشلا : .هتفاح  نم  هرـسک  ءانالا : ملث  .حـبرلاب  هوامنا  لاملا : ریمثت  .بضاـغلا  طـخاسلا : .هلک  همـسج 
نم الا  اهیف  اندوجو  اهلک و  ایندـلا  ام  ناحتمالا و  عقوم  یف  وه  الا و  دـحا  سیل  هنال  ناحتمالا  راـبتخالا و  ینعت  یتلا  هنتفلا  نم  ذیعـستی 

هیورلا اـهیف  ناـسنالا  دـقفی  یتـلا  یه  نفتلا و  تالـضم  نم  ذعتـسیلف  ذیعـستی  نا  دارا  نم  مـعن  .اـننحتمی  اـهیف و  هللا  اـنربتخی  نا  لـجا 
لک و  هنتف ) مکدالوا  مکلاوما و  امنا  اوملعا  و  : ) هللا لوقب  کلذ  للع  .هذاعتسا و  یلا  جاتحت  هذهف  هدنع  قحلا  هجو  لضی  هحیحـصلا و 

يریل رابتخالا  ناف  هللا  عیطی  ما  مهببـسب  هللا  یـصعی  له  مهببـسب ؟ لضی  ما  مهیف  هللا  عیطی  لـه  فرعیل  هدـالوا  هلاوما و  یف  نحتمی  اـنم 
میقی نا  لجا  نم  نکل  مهـسفنا و  مهلاوحا و  ملعی  هناحبـس  ناک  نا  کلذـب و  یـضارلا  نم  هتدارا  هللا و  مکح  یلع  بضاغلا  طخاسلا 

رکذ مث  هلمعب …  باقعلا  قحتـسی  نم  هلمعب و  باوثلا  قحتـسی  نم  نیبتـسی  یکل  هنا  هب  نوللعتی  ام  مهراذـعا و  عطقی  مهیلع و  هجحلا 
لاملا و هدایز  بحی  مهـضعب  ما ال و  بحی  امیف  هرکی و  امیف  هللا  عیطی  لهف  ثانالا  هرکی  روکذـلا و  بحی  مهـضعبف  کلذ  نم  نیئزج 

هتلق لاملا و  صقن  هیف  ناک  نا  هللا و  یـضری  امب  عنقی  وا  شغی  یباری و  ناک  لاملا  هدایزل  فرحنملا  قیرطلا  لغتـسی  لهف  هناصقن  مدع 
…

یناقلاط

هب مه  سک  ره  تسا ، يا  هنتف  رد  هکنآ  رگم  تسین  سک  چیه  اریز  .مرب  یم  هانپ  وت  هب  هنتف  زا  نم  ایادـخ  راب  دـیوگن  امـش  زا  یـسک  »
هنتف امـش  دالوا  لاوما و  انامه  هک  دینادب  و  : » تسا هدومرف  ناحبـس  دنوادخ  هک  دربب  هانپ  هدننک  هارمگ  ياه  هنتف  زا  درب  یم  هانپ  ادـخ 

ار وا  يزور  زا  دونشخ  دونشخان و  ات  دیامزآ  یم  دالوا  لاوما و  اب  ار  شیوخ  ناگدنب  ناحبس  دنوادخ  هک  تسا  نیا  نآ  ینعم  و  .دنا »
زا تسا  شاداپ  راوازـس  هک  ار  ییاهراک  هکنیا  يارب  یلو  تسا  رتاناد  ناشیا  هب  ناگدـنب  دوخ  زا  دـنوادخ  هک  دـنچ  ره  دزاس ، نشور 

یخرب دنراد و  یم  شوخان  ار  رتخد  دـنراد و  تسود  ار  رـسپ  دـنزرف  یخرب  هک  دـیامرف ، راکـشآ  تسا  باقع  راوازـس  هک  ییاهراک 
.دنراد یمن  شوخ  ار  نآ  ینوگرگد  نآ و  شهاک  دنراد و  یم  تسود  ار  لام  شیازفا 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 1840 

http://www.ghaemiyeh.com


هدینش مالّسلا  هیلع  ترضح  نآ  زا  هک  تسا  یتفگـش  ياهریـسفت  زا  نیا  و  دیوگ : یم  دیامرف  شتمحر  لاعتم  يادخ  هک  یـضر  دیس 
.تسا هدش 

تـسا نوتفم  دیز  ییوگ  یم  هکنانچ  دوش ، یم  قالطا  دسر  یم  ناسنا  هب  هک  ییالب  يراتفرگ و  رب  هاگ  هک  تسا  یکرتشم  هملک  هنتف 
اُونَتَف َنیِذَّلا  َّنِإ   » دـیامرف یم  لاعتم  دـنوادخ  .تسا  هدرب  ناـیم  زا  ار  وا  لـقع  اـی  لاـم  هدیـسر و  وا  هب  یگوس  هک  تسا  نیا  دوصقم  و 

نیا مه  یهاگ  .دندرگرب  مالسا  زا  ات  دنداد  یم  هجنکـش  هکم  رد  ار  ناملـسم  نادرم  نانز و  هک  یناسک  ینعی  ِتانِمْؤُْملا » َنِینِمْؤُْملا َو 
مزاـس و نشور  ار  نآ  راـیع  هک  مداـهن  هروک  رد  ینعی  مدرک  نوتفم  ار  ـالط  دـنیوگ  یم  دوش ، یم  ینعم  شجنـس  نومزآ و  هب  هملک 

يزور : » دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  هکنانچ  دوش  یم  قالطا  ندنازوس  هب  هملک  نیا  هاگ  .هرس  رانید  ینعی  نوتفم  رانید 

هتفگ نیتف  مه  خالگنـس  نیمز  هب  .هدـید  شتآ  هرقن  ینعی  دوش  یم  هتفگ  مه  هرقن  دروم  رد  و  دـنوش » یم  نوتفم  شتآ  رد  ناـنآ  هک 
درم دوش  یم  هتفگ  دوش و  یم  قالطا  یهارمگ  تلالض و  رب  مه  یهاگ  .دنا  هداهن  هروک  رد  ار  نآ  ياهگنـس  ییوگ  ینعی  دوش ، یم 

ایادـخ دـیوگب  سک  ره  و  ناهارمگ ، ینعی  َنِیِنتاِفب » ِْهیَلَع  ُْمْتنَأ  ام  تسا « : هدومرف  لاعتم  دـنوادخ  قح و  زا  هارمگ  ینعی  نتفم  نتاـف و 
شجنـس ناحتما و  روظنم  رگا  یلو  تسا ، زیاج  دـشاب  شتآ  رد  نتخوس  ـالب و  یهارمگ و  شروظنم  مرب و  یم  هاـنپ  هنتف  زا  وت  هب  نم 

لاوحا دوخ  هک  تهج  نیا  زا  هن  دیامزایب  ار  ناگدنب  هک  تسوا  قح  .تسا  رتاناد  تحلـصم  رب  لاعتم  دـنوادخ  هک  تسین  زیاج  دـشاب 
ناـمه هنتف  هملک  یلـصا  ینعم  نم  هدـیقع  هب  و  دـننادب ، ار  رگید  یخرب  لاـح  شناگدـنب  زا  یخرب  هکنیا  يارب  هکلب  دـنادب  ار  ناـشیا 

.تسناد یهاوخ  ار  نیا  یتسرد  ینک  تقد  رگا  تسا و  يدعب  یناعم  رگید  یناعم  تسا و  شجنس  نومزآ و 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

ِتاَّلِضُم ْنِم  ْذِعَتْسَْیلَف  َذاَعَتْـسا  ِنَم  ْنَِکل  ،َو  ٍهَْنِتف یَلَع  ٌلِمَتْـشُم  َوُه  اَّلِإ َو  ٌدَحَأ  َْسَیل  ُهَّنَِأل  « ِهَْنتِْفلا َنِم  َِکب  ُذوُعَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  :» ْمُکُدَحَأ ََّنلوُقَی  َال 
َطِخاَّسلا َنَّیَبَتَِیل  ِدَالْوَْألا  ِلاَْومَْألِاب َو  ْمُهُِربَتْخَی  ُهَّنَأ  َِکلَذ  یَنْعَم  َو  « ، ٌهَْنِتف ْمُکُدالْوَأ  ْمُُکلاْومَأ َو  امَّنَأ  اوُمَلْعا  َو  : » ُلوُقَی ُهَناَْحبُـس  َهَّللا  َّنِإَف  ، ِنَتِْفلا

َّنَأـِل ؛ ُباَـقِْعلا ُباَوَّثلا َو  ُّقَحَتُْـسی  اَِـهب  ِیتَّلا  ُلاَْـعفَْألا  َرَهْظَِتل  ْنَِکل  ،َو  ْمِهِـسُْفنَأ ْنِم  ْمِِهب  َمَلْعَأ  ُهَناَْحبُـس  َناَـک  ْنِإ  ،َو  ِهِمْـسِِقب َیِـضاَّرلا  ،َو  ِِهقْزِِرل
.ِلاَْحلا َماَِلْثنا  ُهَرْکَی  ،َو  ِلاَْملا َریِْمثَت  ُّبُِحی  ْمُهَضَْعب  ،َو  َثاَنِْإلا ُهَرْکَی  َروُکُّذلا َو  ُّبُِحی  ْمُهَضَْعب 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

یناـحتما هک  نیا  رگم  تسین  سک  چـیه  اریز  ینک ، ناـحتما  ارم  هک  نیا  زا  مرب  یم  هاـنپ  وت  هب  ادـنوادخ ! دـیوگن  امـش  زا  سک  چـیه 
یم ناحبـس  دـنوادخ  ، درب هانپ  ادـخ  هب  هدـننک  هارمگ  ياه  نومزآ  زا  ، دـنک اعد  درب و  هانپ  ادـخ  هب  دـهاوخ  یم  یـسک  رگا  یلو.دراد 

«. تسامش شیامزآ  هلیسو  امش  دالوا  لاوما و  دینادب  :» دیامرف

نیگمـشخ شا  يزور  زا  هک  سک  نآ  ات  دـنک  یم  شیامزآ  ناشدالوا  لاوما و  اب  ار  مدرم  دـنوادخ  هک  تسا  نآ  نخـس  نیا  ياـنعم 
نآ لیلد  هب  نیا  یلو  ، تسا رت  هاگآ  ناشدوخ  زا  مدرم  هب  ناحبس  دنوادخ  دنچره  ، دوش هتخانش  تسا  یضار  رکاش و  هک  نآ  زا  تسا 
زا دنراد و  تسود  ار  رسپ  ًالثم )  ) مدرم زا  یضعب  اریز  ، ددرگ رهاظ  دوش  یم  باقع  باوث و  قاقحتسا  بجوم  هک  ییاهراک  هک  تسا 
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شاداپ و ببـس  تاین  نیا  زا  کی  چیه   ) دنتحاران نآ  ناصقن  زا  دنهاوخ و  یم  ار  لام  شیازفا  یـضعب  دندونـشخان و  رتخد  نادـنزرف 
نیا هیبش  یثیدح  ، هغالبلا جهن  رداصم  رد  هنامیکح : راتفگ  دنـس  ددرگ . ( .) راکـشآ  لمع  نادیم  رد  هک  ینامز  رگم  دوش  یمن  رفیک 

ناشن شیاه  توافت  هک  هدرک  لقن  یـسوط  خیـش  یلاما  یکلام و  رطاخلا  هیبنت  باتک  زا  نانمؤمریما  زا  ییاه ) توافت  اب  هتبلا   ) ثیدح
(.( ،ج 4،ص 89 هغالبلا جهن  رداصم  ) .تسا هدش  هتفرگ  يرگید  عبنم  زا  دهد  یم 

نآ زا  هک  تسا  يا  هدیچیپ  قیمع و  ياهریـسفت  زا  تسا  هدروآ  نایب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هچنآ  :» دیوگ یم  یـضر  دّیـس  موحرم 
؛» تسا هدش  هدینش  ترضح 

( . ِریسْفَّتلا ِیف  ُْهنِم  َعِمُس  ام  ِبیرَغ  ْنِم  اذهَو  : یضَّرلا َلاق  )

یهلا ناحتما  هفسلف 

اـه و ناـسنا  همه  يارب  ناـحتما  تیمومع  نآ  دـنک و  یم  هراـشا  یمهم  هتکن  هب  دوخ  زیمآ  تمکح  راـتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
.تسا طیارش  ره  رد  نآ  ندوب  یمتح 

یِّنِإ َّمُهَّللا  :» ْمُکُدَحَأ ََّنلوُقَی  َال  ( ؛» موش ناحتما  هک  نیا  زا  مرب  یم  هانپ  وت  هب  ادنوادخ ! دـیوگن  امـش  زا  سک  چـیه  :» دـیامرف یم  تسخن 
«( . ِهَْنتِْفلا َنِم  َِکب  ُذوُعَأ 

اَّلِإ َو ٌدَـحَأ  َْسَیل  ُهَّنَِأل  ( ؛» دراد یناحتما  هک  نیا  رگم  تسین  سک  چـیه  هک  لـیلد  نیا  هب  :» دـیامرف یم  هتخادرپ  نآ  تلع  رکذ  هب  سپس 
( . ٍهَْنِتف یَلَع  ٌلِمَتْشُم  َوُه 

یب درذگ و  یم  تاناحتما  ریسم  زا  اه  لماکت  هدش و  هدیرفآ  لماکت  يارب  رشب  تساه و  تیلوئسم  فیلاکت و  ، ناحتما راد  ایند  الوصا 
فّلکم یفیلکت  چـیه  هب  ارم  ادـنوادخ  : دـیوگب ناسنا  هک  تسا  نیا  لثم  ییاعد  نینچ  نیارباـنب  ، تسین لاـمک  يوس  هب  یهار  ناـحتما 

.تسا تباجتسا  زا  رود  ییاعد  نینچ  تسا  یهیدب.نکن 

یلو :» دیامرف یم  دزومآ و  یم  اه  ناسنا  هب  تاناحتما  هرابرد  ار  ندرب  هانپ  ندرک و  اعد  حیحـص  هار  نخـس  نیا  همادا  رد  ماما  هاگ  نآ 
ْنِم ْذِعَتْـسَْیلَف  َذاَعَتْـسا  ِنَم  ْنَِکل  َو  ( ؛» دربب هانپ  ادخ  هب  هدننک  هارمگ  تاناحتما  زا  ، دـنک اعد  دربب و  هانپ  ادـخ  هب  دـهاوخ  یم  یـسک  رگا 

( . ِنَتِْفلا ِتاَّلِضُم 

وا لاح  لماش  یهلا  قیفوت  ات  دبلطب  يرای  هار  نیا  رد  شکاپ  تاذ  زا  دهاوخب و  ار  تاناحتما  رد  يزوریپ  قیفوت  ادـخ  زا  رگید  نایب  هب 
.دوش دیفس  ور  یهلا  ياه  شیامزآ  رد  ددرگ و 

: دیوج یم  کسمت  یلقع  یلقن و  لیلد  ود  هب  نخس  نیا  همادا  رد  ماما  هاگ  نآ 

: ُلوُقَی ُهَناَْحبُس  َهَّللا  َّنِإَف  ( ؛» دنتسه امش  شیامزآ  هلیسو  امش  دالوا  لاوما و  دینادب  : دیوگ یم  ناحبس  دنوادخ  اریز  :» دیامرف یم  تسخن 
« ( . ٌهَْنِتف ْمُکُدالْوَأ  ْمُُکلاْومَأ َو  امَّنَأ  اوُمَلْعا  «َو 
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صلاخان زا  صلاخ  دوش و  هتفرگ  نآ  ياه  یصلاخان  ات  تسا  هروک  رد  الط  نداد  رارق  يانعم  هب  لصا  رد  « هنتف » هک تسا  رکذ  هب  مزال 
تالکـشم داجیا  نتخاـس و  هارمگ  ، هجنکـش ياـنعم  هب  هاـگ  هژاو  نیا  هتبلا  هدـش  قـالطا  شیاـمزآ  هنوگره  هب  سپـس  ددرگ  هتخاـنش 

هعجارم هرقب ) هروس  هیآ 191  لیذ   ) ،ج 2،ص 32 هنومن ریسفت  هب  رتشیب  حرش  يارب   ) . .تسا هدش  لامعتسا  زین  يرگبوشآ  یعامتجا و 
 ( .دوش

.دراد دوجو  دیجم  نآرق  رد  یهلا  تاناحتما  ندوب  یمتح  هرابرد  يدایز  تایآ 

.تسا هدراذگ  یناحتما  نشور  رایسب  دراوم  زا  دروم  ود  يور  تشگنا  ماما 

لاوـما و اـب  ار  مدرم  ادـخ  هک  تسا  نآ  نخـس  نیا  ياـنعم  :» دـیامرف یم  دزادرپ و  یم  یلقع  یلیلد  ناـیب  هب  هیآ  نیا  ریـسفت  رد  سپس 
، دوش هتخانـش  تسا  یـضار  رکاش و  هک  سک  نآ  زا  تسا  نیگمـشخ  شا  يزور  زا  هک  سک  نآ  اـت  دـنک  یم  شیاـمزآ  ناـشدالوا 
باوث و قاقحتـسا  بجوـم  هک  ییاـهراک  هک  تسا  نآ  يارب  نیا  یلو  ؛ تسا رت  هاـگآ  ناـشدوخ  زا  مدرم  هب  ناحبـس  يادـخ  دـنچره 

َناَک ْنِإ  ،َو  ِهِمْـسِِقب َیِـضاَّرلا  ،َو  ِِهقْزِِرل َطِخاَّسلا  َنَّیَبَتَِیل  ِداـَلْوَْألا  ِلاَْومَأـْلِاب َو  ْمُهُِربَتْخَی  ُهَّنَأ  َکـِلَذ  یَنْعَم  َو  ( ؛» ددرگ رهاـظ  دوش  یم  باـقع 
( . ُباَقِْعلا ُباَوَّثلا َو  ُّقَحَتُْسی  اَِهب  ِیتَّلا  ُلاَْعفَْألا  َرَهْظَِتل  ْنَِکل  ،َو  ْمِهِسُْفنَأ ْنِم  ْمِِهب  َمَلْعَأ  ُهَناَْحبُس 

زج دوش  یمن  باقع  شاداپ و  ببـس  زگره  صاخـشا  تاین  ینورد و  تافـص  هکنیا  نآ  تسا و  ییانعمرپ  هتکن  هب  هراـشا  نخـس  نیا 
نیاربانب ، ینورد تافص  تاین و  هن  تسا  لامعا  ، باقع باوث و  رایعم  رگید  نایب  هب.ددرگ  راکشآ  لمع  رد  تاین  تافـص و  نیا  هکنآ 

یم ناحتما  مه  زاب  ، تسا رت  هاگآ  نآ  هب  ناشدوخ  زا  هکلب  ، دـناد یم  ًالماک  ار  اه  ناسنا  ینورد  تافـص  تاـین و  هکنیا  نیع  رد  ادـخ 
درذـگ و یم  لاعفا  قیرط  زا  لماکت  ریـسم  رگید  ریبعت  هب.دـبای  ققحت  باقع  باوث و  رایعم  دـنوش و  رهاظ  لامعا  هنحـص  رد  اـت  دـنک 

.تسا فده  نیمه  يارب  همه  یهلا  ياه  شیامزآ 

.یلعاف نسح  اهنت  هن  تسا  یلعف  نسح  تسا  رفیک  شاداپ و  كالم  هچنآ  ، رگید نابز  هب  زاب 

رسپ الثم )  ) مدرم زا  یضعب  اریز  :» دیامرف یم  هدراذگ  اه  ناسنا  تاین  زا  قادصم  دنچ  يور  تشگنا  نخـس  نیا  نایاپ  رد  ماما  هاگ  نآ 
نیا زا  کی  چیه   ) دنتحاران نآ  ناصقن  زا  دنهاوخ و  یم  ار  لام  شیازفا  یـضعب  دندونـشخان و  رتخد  نادنزرف  زا  دـنراد و  تسود  ار 

،َو َثاَنِْإلا ُهَرْکَی  َروُکُّذلا َو  ُّبُِحی  ْمُهَضَْعب  َّنَِأل  ( ؛») ددرگ راکشآ  لمع  نادیم  رد  هک  ینامز  رگم  دوش  یمن  رفیک  شاداپ و  ببـس  تاین 
( . ِلاَْحلا َماَِلْثنا  ُهَرْکَی  ،َو  ِلاَْملا َریِْمثَت  ُّبُِحی  ْمُهَضَْعب 

هدـهع زا  دندنـسرخان و  یهلا  ياه  تمعن  زا  هک  دنتـسه  یناسک  دـنرفنتم  رتخد  زا  دـنراد و  تسود  ار  رـسپ  نادـنزرف  اـهنت  هک  اـهنآ 
ناحتما نیا  رد  هک  دننـسه  یهورگ  زین  ، تحاران ناصقن  هنوگره  زا  دـنا و  لاـم  عمج  یپ  رد  هک  اـهنآ  دـنا و  هدـماین  رب  یهلا  ناـحتما 

.دنا هدشن  لوبق 

قیمع و ياهریـسفت  زا  تسا  هدروآ  نایب  نیا  رد  ماما  هچنآ  :» دـیوگ یم  زیمآ  تمکح  تاملک  نیا  ناـیب  زا  دـعب  یـضر  دّیـس  موحرم 
( . ِریسْفَّتلا ِیف  ُْهنِم  َعِمُس  ام  ِبیرَغ  ْنِم  اذه  :َو  یضَّرلا َلاق  ( ؛» تسا هدش  هدینش  ترضح  نآ  زا  هک  تسا  يا  هدیچیپ 
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يارب یهلا  ياه  شیامزآ  هک  دزاس  یم  نشور  ماما  اریز  یهلا ، ياه  شیامزآ  هلئسم  رب  انعمرپ  هدرشف و  تسا  يریسفت  هکنیا  هب  هراشا 
.تسا ینورد  تافص  تاین و  اهدادعتسا و  ندیسر  تیلعف  هب  يارب  هکلب  ، تسین لوهجم  فشک 

شیامزآ نادیم  ناهج  -1

فلتخم حوطـس  رد  هک  یتاناحتما  ماـمت  دـننام  تسا  یلوهجم  فشک  يارب  هاـگ  : دوش یم  ماـجنا  فدـه  ود  اـب  يرـشب  ياـه  نومزآ 
لماـک حیحـص و  هنوگ  هب  ار  دوـخ  سورد  درگاـش  مادـک  دـننادب  هک  تسا  نیا  يارب  همه  تساـه ؛ هاگـشناد  شرورپ و  شزوـمآ و 

ًاعقاو ایآ  ؛ تسیچ نآ  نطاب  دوش  مولعم  ات  دنرب  یم  هروک  نورد  هب  ار  یکوکـشم  يالط  هک  نیا  ای  تسا و  هتخوماین  مادـک  هتخومآ و 
.صلاخان ای  تسا  صلاخ  تسالط  رگا  رگید و  زلف  ای  تسالط 

الط نالف  میناد  یم  هک  نیا  لثم  ، دریگ یم  تروص  لامک  هب  ندناسر  يارب  هکلب  ، تسین لوهجم  فشک  يارب  ناحتما  زا  يرگید  عون 
تسا ییاه  نیرمت  مامت  لیبق  نیا  زا  دیآ و  تسد  هب  صلاخ  يالط  دزوسب و  اه  یصلاخان  ات  میرب  یم  هروک  هب  ار  نآ  ، دراد یصلاخان 

.تسا بولطم  لامک  هب  ندیسر  شرورپ و  يارب  اهنیا  همه  ؛ دنهد یم  ماجنا  هقباسم  نادیم  رد  روضح  زا  شیپ  ناراکشزرو  هک 

َناک ْنإَو  : » دـیوگ یم  هدومرف و  هراشا  نآ  هب  الاب  هلمج  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  هنوگ  نامه  ، تسین لوا  يانعم  هب  یهلا  ياه  نومزآ 
ْمُه ال اـّنَمآ َو  اُولوُقَی  ْنَأ  اوُکَْرتـُی  ْنَأ  ُساـّنلا  َبِسَح  َأ   »» هدـمآ « توبکنع » هروس رد  هک  هنوگ  ناـمه  و  ْمِهِـسُْفنأ » ْنِم  ْمِِهب  َمَلْعأ  ُهَناـْحبُس 

دنیوگب هک  نیمه  دـندرک  ناـمگ  مدرم  اـیآ  َنِیبِذاـْکلا ؛» َّنَمَْلعََیل  اُوقَدَـص َو  َنیِذَّلا  ُهّللا  َّنَمَْلعَیَلَف  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  اَّنَتَف  ْدََـقل  َو  َنوـُنَتُْفی * 
مه ار  اهنیا  و   ) میدومزآ دندوب  اهنآ  زا  شیپ  هک  ار  یناسک  ام  دش ؟ دنهاوخن  شیامزآ  دـنوش و  یم  اهر  دوخ  لاح  هب  میدروآ  نامیا 
«. ) دـبای قـقحت  دـنیوگ  یم  غورد  هـک  یناـسک  دــنیوگ و  یم  تـسار  هـک  یناـسک  هراـبرد  ادــخ  مـلع  دــیاب  مـینک ) یم  شیاـمزآ 

. ( هیآ 2 و 3 ، توبکنع .

رد هک  هنوگ  نامه  ، دنسرب یعقاو  صولخ  هب  ناگدنب  ددرگ و  فرطرب  اه  یصلاخان  هک  تسا  نیا  يارب  یهلا  تاناحتما  مامت  نیاربانب 
ِرَِّشب ِتارَمَّثلا َو  ِسُْفنَْألا َو  ِلاْومَأـْلا َو  َنِم  ٍصْقَن  ِعوُْجلا َو  ِفْوَْخلا َو  َنِم  ٍءْیَِـشب  ْمُکَّنَُوْلبََنل  َو  : » تسا هدـمآ  هرقب » » هروس هفیرش 155  هیآ 

«. َنیِِرباّصلا

یم ار  شناگدـنب  یناسنا  تافآ  ینیمز و  تالوصحم  دوبمک  ، اه یگنـسرگ  ، اـه ینمااـن  ، تالکـشم عاونا  اـب  دـنوادخ  هیآ  نیا  قباـطم 
هیلاع تاماقم  هب  لین  تراشب  اهنآ  هب  دنیآ و  دوجو  هب  دـندرک  تمواقم  اه  شیامزآ  نیا  رباربرد  هک  یناسک  ینعی  نارباص  ات  دـیامزآ 

.دوش هداد 

َو : »» دـیامرف یم  یهلا  تاـناحتما  زا  يا  هراـپ  رکذ  زا  دـعب  اریز  ، هدـش ناـیب  يرتشیب  عوضو  اـب  بلطم  نیا  « نارمع لآ  هـیآ 141« رد  و 
دوباـن ار  نارفاـک  دـنادرگ و  صلاـخ  ار  ناـمیااب  دارفا  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  فدـه  َنیِِرفاـْکلا ؛» َقَحْمَی  اُونَمآ َو  َنیِذَّلا  ُهّللا  َصِّحَُمِیل 

«. دزاس

؟ رفیک شاداپ و  رایعم  -2
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تواخـس و اـب  ، هتـسراو ناـسنا  دـنک  یم  يریخ  راـک  تین  هک  یـسک.دراد  وا  ینورد  تافـص  اـب  یکیدزن  هطبار  ناـسنا  تین  نیقی  هـب 
يرورـش مدآ  نیقی  هب  دراد  ناـمدرم  راتـشک  تیذا و  رازآ و  تین  هک  سک  نآ  دـسرن و  دوـخ  دوـصقم  هب  دـنچره  ، تـسا يرگراـثیا 

زین.دـشاب هداد  ماجنا  يراک  نآ  قبط  رب  هک  نیا  رگم  دـنهد  یمن  رفیک  شتین  رب  ار  یـسک  القع  فرع  رد  هن  عرـش و  رد  هن  یلو  ؛ تسا
.دننیب یمن  شاداپ  قحتسم  شتین  لیلد  هب  ار  یسک 

تین اـما  درادـن  رفیک  ، رـش تین  هک  تسا  هدـمآ  یمالـسا  تاـیاور  رد  ارچ  تسا  نینچ  رگا  هـک  دـیآ  یم  شیپ  لاؤـس  نـیا  اـجنیا  رد 
: میناوخ یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد  دراد ؟ شاداپ  ، ریخ

ِقْدِِصب ُْهنِم  َِکلَذ  َّلَجَو  َّزَع  ُهَّللا  َِملَع  اَذِإَف  ِْریَْخلا  ِهوُجُوَو  ِِّرْبلا  َنِم  اَذَکَو  اَذَـک  َلَْعفَأ  یَّتَح  ِیْنقُزْرا  ِّبَر  اَی  ُلوُقََیل  َریِقَْفلا  َنِمْؤُْملا  َدـْبَْعلا  َّنِإ  »
يزور نم  هب  ادـنوادخ  دـیوگ  یم  تسدـگنت  نمؤم  هدـنب  ٌمیِرَک ؛ ٌعِساَو  َهَّللا  َّنِإ  ُهَلِمَع  َْول  َُهل  ُُبتْکَی  اَم  َلـْثِم  ِرْجَأـْلا  َنِم  َُهل  ُهَّللا  َبَتَک  ٍهَِّین 
تـسا قداص  شتین  نیا  رد  وا  دـنادب  ادـخ  هک  یماگنه.مهد  ماجنا  بوخ  ياه  همانرب  کین و  ياهراک  زا  نانچ  نینچ و  ات  هد  ناوارف 

.دهد یم  شتین  ببس  هب  ، داد یم  وا  هب  درک  یم  لمع  رگا  هک  ار  یشاداپ  رجا و 

. ( ،ج 2،ص 85،ح 3 یفاک «. ) . تسا میرک  هدنشخب و  دنوادخ 

هنـسح کی  دنوشن  نآ  ماجنا  رب  قفوم  دننک و  يریخ  تین  نامیا  اب  دارفا  هاگره  هک  تسا  هدمآ  باب  نامه  رد  زین  يرگید  تیاور  رد 
اهنآ يارب  يزیچ  دـنا  هدرکن  لمع  ات  دـننک  یتیـصعم  تین  هک  یماگنه  یلو  ؛ هنـسح هد  دـننک  لمع  رگا  دوش و  یم  هتـشون  اهنآ  يارب 

.( ،ص 498،ح 2 نامه  ) . .دوش یمن  هتشون 

یم هداد  لمع  رب  هک  یشاداپ  ؛ یلـضفت باوث  یقاقحتـسا و  باوث  تسا  هنوگود  رب  باوث  هک  نیا  نآ  تسا و  نشور  لاؤس  نیا  خساپ 
شاداـپ دوش  یم  هداد  تین  هب  هک  یـشاداپ  و  تسا ) یهلا  لـضفت  یعون  دوـخ  زین  قاقحتـسا  دـنچره   ) تسا قاقحتـسا  باـب  زا  دوـش 

.تسا یلضفت 

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abu Talib said : None of you should say: O Allāh! I seek Your protection
against affliction' because there is none who is not afflicted. But whoever seeks
Allāh's protection should seek it from misguiding troubles because Allāh, the Glorified
One, says the following:And be admonished that your wealth and children are a trial
(Qur'ān, 8:28). It means that He tries people with wealth and progeny in order to
distinguish one who is displeased with his livelihood from one who is happy with what
he has been given. Even though Allāh, the Glorified One, knows them more than they
know themselves, He does so in order to let them perform actions with which they
earn rewards or penalties. This is so because some of them like to have male
(children) and dislike to have females, whereas some like to amass wealth and dislike
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.” adversity

.Sayyid ar-Radi says that this is a wonderful interpretation related from the Imam

یکین ریخ و  ریسفت  رد  : 94 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

 َ ِیهَُابت نَأ  َکُملِح َو  َمُظعَی  نَأ  َکُملِع َو  َُرثکَی  نَأ  َریَخلا  ّنَِکل  َكُدـَلَو َو  َُکلاَم َو  َُرثکَی  نَأ  ُریَخلا  َسَیل  َلاَقَف  َوُه  اَم  ِریَخلا  ِنَع  َِلئُـس  َو 
َوُهَف ًابُونُذ  ََبنذَأ  ٍلُجَر  ِنیَلُجَِرل  ّالِإ  اَینّدـلا  ِیف  َریَخ  اـَل  َهّللا َو  َترَفغَتـسا  َتأَـسَأ  نِإ  َهّللا َو  َتدِـمَح  َتنَـسحَأ  نِإَـف  َکـّبَر  ِهَداَـبِِعب  َساـّنلا 

ِتاَریَخلا ِیف  ُعِراَُسی  ٍلُجَر  َِهبّوتلِاب َو  اَهُکَراَدَتَی 

اه همجرت 

یتشد

نآ ریخ  هکلب  دوش ، رایسب  تدنزرف  لام و  هک  تسین  نآ  یبوخ  دومرف ) تسیچ ؟ ریخ »  » دندیـسرپ ماما  زا  : ) دومرف وا ، رب  ادخ  دورد  و 
سپ یشاب ، زارف  رس  مدرم  نایم  رد  راگدرورپ  شتـسرپ  رد  و  دشاب ، رادقم  نارگ  گرزب و  وت  يرابدرب  و  ناوارف ، وت  شناد  هک  تسا 

 . یهاوخ شزرمآ  ادخ  زا  يدرک  دب  رگا  و  يروآ ، اج  هب  ادخ  رکش  یهد  ماجنا  یکین  راک  رگا 

.تسین ریخ  سک  ود  يارب  زج  ایند  رد 

 . دزرو باتش  وکین  ياهراک  رد  هک  يراکوکین  رگید  و  دنک ، ناربج  هب  وت  اب  هک  يراک  هانگ  یکی 

يدیهش

ددرگ و ناوارف  تشناد  هک  تسا  نآ  ریخ  هکلب  دوـش ، رایـسب  تدـنزرف  لاـم و  هک  تسین  نآ  ریخ  دوـمرف ]: دندیـسرپ  ریخ  زا  ار  وا  [و 
ییوگ ساپس  ار  ادخ  يدرک  کین  يراک  رگا  سپ  .راگدرورپ  شتسرپ  هب  ینک  يزارفارـس  نامدرم  رب  و  رادقم ، گرزب  تا  يرابدرب 

نآ هبوـت  هب  دـیزرو و  یناـهانگ  هک  نآ  یکی  ار : سک  ود  زج  دوـبن  يریخ  اـیند  رد  و  ییوـج ،  شزرمآ  وا  زا  يدـیزرو  هاـنگ  رگا  و 
.دیباتش وکین  ياهراک  رد  هک  نآ  يرگید  و  دیسر ، رد  ار  ناهانگ 

یلیبدرا

تسنآ ریخ  نکیل  وت و  دنزرف  وت و  لام  دوش  رایسب  هکنآ  ریخ  تسین  دومرف  سپ  تسا  زیچ  هچ  هک  ریخ  زا  ترضح  نآ  زا  دندیسرپ  و 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 1846 

http://www.ghaemiyeh.com


یئوکین رگا  سپ  دوخ  راگدرورپ  شتـسرپب  مدرم  اب  ینک  ترخافم  هکنآ  وت و  يرابدرب  دوش  گرزب  هکنآ  وت و  شناد  دوش  دایز  هک 
هانگ هکیدرم  درم  ود  يارب  زجب  ایند  رد  يریخ  چیه  تسین  ار و  يادخ  یهاوخ  شزرمآ  ینک  دب  رگا  ار و  يادـخ  یئوگ  دـمح  ینک 

يراگزیهرپ و اب  یلمع  چـیه  تسین  كدـنا  دومرف  تاریخ و  رد  تفاتـشب  هکیدرم  تبوتب و  ارنآ  دومن  یفالت  وا  دـنچ و  یهاـنگ  درک 
ادخ دزن  دتفا  لوبقم  هک  يزیچ  دشاب  كدنا  هنوگچ 

یتیآ

نآ ریخ  هکلب  دنـشاب ، رایـسب  تنادنزرف  ای  ناوارف  تلام  هک  تسین  نآ  ریخ  دومرف : نینچ  تسیچ  ریخ  هک  دندیـسرپ  وا  زا  هک  یماگنه 
یکین رگا  سپ  .دوب  تراگدرورپ  شتـسرپ  هب  تندـیلاب  یلاـب ، یم  مدرم  رب  رگا  دـشاب و  رایـسب  تیراـبدرب  نوزفا و  تملع  هک  تسا 

.یهاوخ شزرمآ  وا  زا  ینک ، يدب  رگا  ییوگ و  ساپس  ار  يادخ  ینک ،

يارب هک  یـسک  دـیامن و  یم  شناربـج  هبوـت  هـب  دـنک و  یم  یهاـنگ  هـک  یـسک  سک : ود  يارب  رگم  تـسین ، يریخ  ناـهج  نـیا  رد 
.دباتش یم  ریخ  ياهراک 

نایراصنا

گرزب تیرابدرب  ،و  دایز تشناد  هک  تسا  نآ  ریخ  ، تسین دنزرف  لام و  ندش  نوزفا  ریخ  : دومرف دـش  لاؤس  ترـضح  زا  ریخ  هراب  رد 
بلط هب  يدومن  يدـب  رگا  ،و  ینک رکـش  ار  ادـخ  يدرک  یبوخ  رگا  سپ  ، ییامن تاـهابم  مدرم  هب  تراـگدرورپ  یگدـنب  هب  ،و  ددرگ

هب هک  يدرم  و  دـیامن ، ناربج  هبوت  اب  هدـش و  یناهانگ  بکترم  هک  يدرم  : رفن ود  يارب  رگم  تسین  اـیند  رد  يریخ   . يزیخرب ترفغم 
 . دباتش یم  ریخ  ياهراک  بناج 

اه حرش 

يدنوار

نورعشی لب ال  تاریخلا  یف  مهل  عراسن  نینب  لام و  نم  هب  مهدمن  امنا  نوبـسحیا  یلاعت  هلوق  یلا  باوجلا  یف  امواف  ریخلا  نع  لئـس  و 
مهبولق اوتا و  امب  نوتوی  نیذلا  نوکرشی و  مهبرب ال  مه  نیذلا  نونموب و  تایاب  مه  نیذلا  نوقفـشم و  مهبر  هیـشخ  نم  مه  نیذلا  نا 

دنع هب  نوهجوتی  يذلا  ءاعدلا  حصی  فیک  لیق : ناف  .نوقباس  اهل  مه  تاریخلا و  یف  نوعراسی  کئلوا  نوعجار  مهبر  یلا  مهنا  هلجو 
نا هباوجف : رشلا .؟ ریخلا و  قلاخ  تنا  مهللا  ءاعدلا  یف  نوورت  کیلا و  سیل  رشلا  کیدی و  یف  ریخلا  مکلوق  نم  هالـصلا  یف  لوخدلا 

یناثلا ءاعدلا  ینعم  و  هرماوا ، نم  یلاعت و ال  هلاعفا  نم  حیابقلا  سیل  اهلک و  هنـسح  اهب  رما  وا  هللا  اهلعف  یتلا  لاعفالا  منا  لوالاب  دارملا 
.نسحلا یهبلا : یشلاب ء  هرخافملا  اهابملا : و  مهرخافت ، يا  سانلا : یهابت  نا  .رانلا و  هنجلا و  قلخ  یلاعت  هنا 

يردیک

یهابت لیق  و  هعمسلا ، و  ءایرلا ، بجعلا و  قیرط  یلع  ال  کلذ ، کسفن  یف  دقتعت  هللا و  هدابع  یف  یقیقحلا  رخفلا  نا  سانلا  رکاذت  يا 
و هللا ، ناوضر  و  باوثلاب ، هلعافل  مکح  يذـلا  وه  لاعفالا  نم  لوبقملا  لـبقتی : اـم  لـقی  فیک  .سناوت و  يا  سنـالا  وه  و  ءاـهبلا ، نم 
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موکحملا لاعفالا  نم  لوبقملاف  رافکلا ، نم  امهلبقی  و ال  رفاک ، لک  نم  ناسحالا  لدعلا و  یضری  هللا  نال  لوبقملا ، نم  معا  یـضرملا 
.لیلق هنا  لاقی  ال  باوثلا ، زوفلاب و  مکح  اذا  و  باوثلا ، قاقحتساب  هلعافل ،

مثیم نبا 

نآ هکلب  دوش ، دایز  تدـنزرف  لام و  هک  تسین  نآ  ریخ  : ) دومرف مالـسلا ) هیلع   ) ماما تسیچ ؟ ریخ  دندیـسرپ ، مالـسلا ) هیلع   ) ماما زا 
رکـش ساپـس و  يدرک ، یکین  رگا  سپ  ینک ، رخف  مدرم  هب  ادـخ  یگدـنب  يارب  دوش و  رتشیب  تا  يراـبدرب  داـیز و  تشناد  هک  تسا 

هک نآ  یکی  رفن ، ود  يارب  رگم  درادـن  موهفم  اـیند  رد  یبوخ  چـیه  .ینک  ترفغم  بلط  ادـخ  زا  يدرک ، دـب  رگا  و  ییوگب ، ار  ادـخ 
، دریذپ تروص  اوقت  اب  ماوت  هک  يراک  چیه  و  دباتشب ، کین  ياهراک  یپ  رد  هک  یسک  نآ  رگید  و  دنک ، ناربج  هبوت  اب  ار  دوخ  هانگ 

لاـم زا  تراـبع  مدرم  هدوت ي  فرع  رد  ریخ  درمـش .)؟ كدـنا  تسا  نکمم  تسا ، لوبق  دروم  هک  ار  یلمع  هنوـگچ  تسین ، كدـنا 
یناسفن تالامک  زا  هچنآ  يورخا و  تداعـس  ادـخ ، هار  رد  ناکلاس  نافراع و  حالطـصا  رد  اما  تسا  يویند  ياه  هتخودـنا  ناوارف و 

هیلع  ) ماما هتبلا  دنا  هدرک  ریـسفت  دروم  ود  ره  زا  معا  ار  ریخ  یهورگ  هک  اسب  .دشاب  يورخا  تداعـس  هب  ندیـسر  هلیـسو ي  هک  تسا 
یفن ددرگ  ترخآ  رد  رـش  ثعاب  اسب  هچ  هکنآ  لیلد  هب  مه  نآ و  تقرافم  يرادیاپان و  لیلد  هب  مه  ار  لوا  دروم  ندوب  ریخ  مالـسلا )
ياوق لامک  دایز ، شناد  نیاربانب  تسا ، هدرمـش  یناـسنا  ياوق  لاـمک  هشیر ي  ار  نآ  هدرک و  ریـسفت  مود  ینعم  هب  ار  ریخ  هدومرف و 
رطاخ هب  مدرم  هب  راختفا  تسا و  هیبضغ  هوق  تلیـضف  نامه  و  یلمع ، هوق ي  لامک  زا  دایز  يرابدرب  و  تسا ، هلقاع  سفن  يارب  يرظن 
يارب ترفغم  بلط  و  هداد ، هک  کین  راک  قیفوت  هب  تبسن  ادخ  ساپس  صالخا و  تدابع ، يدایز  هب  راختفا  ینعی  راگدرورپ ، یگدنب 

رصحنم ار  ایند  ریخ  مالسلا ) هیلع   ) ماما هاگنآ  .تسا  یلمع  هوق ي  لامک  يوهـش و  هوق ي  لیاضف  هلمج  زا  هدش ، بکترم  هک  یهانگ 
رس وا  زا  هک  تسا  یناهانگ  ناربج  ناهانگ و  ندرب  نیب  زا  يزاسدوبان و  مرگرس  ای  ناسنا  هک  نآ  حیـضوت  تسا ، هتـسناد  زیچ  ود  رد 

طسو دح  هک  یلیصحت  لباق  ریخ  رگید  .تساهیبوخ  ماجنا  لوغشم  ای  دزاس و  هدامآ  اهیکین  بسک  يارب  ار  دوخ  هلیـسو  نیدب  ات  هدز ،
هدرک مکح  تسا  یهلا  ياوقت  اب  ماوت  هک  یلمع  نآ  ندوبن  كدـنا  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما سپـس  .درادـن  دوجو  دـشاب ، راـک  ود  نیا 

نیا و  تساوقت ، نتشاد  مزلتـسم  کین  ياهراک  هب  نتفاتـش  اهنآ و  ندرب  نیب  زا  ای  ناهانگ  ناربج  هک  دهد  هجوت  هلیـسو  نیدب  ات  تسا 
نخـس نیا  .تسا و  یناوارف  رجا  مزلتـسم  دـتفا  لوـبق  ادـخ  دزن  هچنآ  تسا و  هتفریذـپ  ادـخ  دزن  هک  ور  نآ  زا  تسین  یکچوـک  راـک 

.هدش دای  لمع  ود  هب  تسا  یقیوشت 

دیدحلا یبا 

[ َْریَْخلا  ] ُْریَْخلا َْسَیل  َلاَقَف  َوُه  اَم  ِْریَْخلا  ِنَع  َِلئُس  َو 

َتْدِمَح َْتنَـسْحَأ  ْنِإَف  َکِّبَر  ِهَداَبِِعب  َساَّنلا  َیِهاَُبت  ْنَأ  َکُْملِح َو  َمُظْعَی  ْنَأ  َکُْملِع َو  َُرثْکَی  ْنَأ  َْریَْخلا  َّنَِکل  َكُدـَلَو َو  َُکلاَم َو  َُرثْکَی  ْنَأ 
ِتاَْریَْخلا َو ِیف  ُعِراَُسی  ٍلُجَر  َِهبْوَّتلِاب َو  اَهُکَراَدَتَی  َوُهَف  ًابُونُذ  ََبنْذَأ  ٍلُجَر  ِْنیَلُجَِرل  َّالِإ  اَْینُّدـلا  ِیف  َْریَخ  َهَّللا َو َال  َتْرَفْغَتْـسا  َتْأَسَأ  ْنِإ  َهَّللا َو 

 . ُلَّبَقَُتی اَم  ُّلِقَی  َْفیَک  يَْوقَّتلا َو  َعَم  ٌلَمَع  ُّلِقَی  َال 

 . رانلا نم  وجنی  يذلا  دیعسلا  لب  هدعست  هایند  يذلا  دیعسلا  سیل  ینعملا  اذهل  رعاشلا  لاق  دق 

لوق یلع  الـصأ  لمع  هنم  لبقت  امل  هریبکل  اعقوم  ناک  ول  هنأل  رئاـبکلا  باـنتجا  عم  يأ  يوقتلا  عم  لـمع  لـقی  ـال  مالـسلا و  هیلع  هلوق 
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نأل مالـسإلا  یلع  اـنهاه  يوقتلا  نولمحی  مهنإـف  هئجرملا  بهذـم  اـمأف  رئاـبکلا  باـنتجا  يوقتلاـب  دارملا  نوکی  نأ  بجوف  انباحـصأ 
.رئابکلل اعقاوم  ناک  نإ  هلامعأ و  لبقتت  مهدنع  ملسملا 

رئابکلا ال عقاوی  هللا و  فاخی  نم  نألف  انبهذـم  یلع  امأ  تلق ال  فوخلا  یه  اهتقیقح و  یلع  يوقتلا  هظفل  لمح  زوجی  لهف  تلق  نإـف 
يوقتلا لمح  زوجی  هنأ ال  تبثف  هلامعأ  لبقتت  مالـسإلا ال  هلم  یفلاخم  نم  هللا  فاخی  نم  نألف  هئجرملا  بهذـم  امأ  هلاـمعأ و  لـبقتت 

.فوخلا یلع  انهاه 

.هفرعی هنأل ال  هللا  فاخی  مالسإلا ال  هلمل  فلاخم  وه  نم  تلق  نإف 

هوبنلا دحج  نم  مزلی  الف  اهیف  هل  تعقو  ههبـشل  هوبنلا  دحجی  نحن و  هفرعن  امک  هتافـص  هتاذـب و  هللا  فرعی  نأ  زوجی  لب  ملـسن  تلق ال 
یلاعت هللا  هفرعم  مدع 

یناشاک

زیچ هچ  نآ و  تسیچ  هک  ریخ  زا  وه ) اـم  ریخلا  نع   ) هیحتلا هولـصلا و  هیلع  ترـضح  نآ  دـش  هدرک  لاوـس  و  مالـسلا ) هیلع  لئـس  (و 
نکل و   ) وت نادنزرف  و  كدـلو ) و   ) وت لام  دوش  رایـسب  هکنآ  ریخ ، تسین  کلام ) رثکی  نا  ریخلا  سیل  : ) هک دومرف  سپ  لاقف )  ) تسا
ددرگ رایـسب  دوش و  گرزب  و  کملح ) مظعی  نا  و   ) وت ملع  شناد و  ددرگ  رایـسب  هک  تسا  نآ  ریخ  نکل  و  کـمع ) رثکی  نا  ریخلا 

راگدرورپ شتـسرپ  هب  کبر ) هدابعب   ) راگزور مدرم  اب  ییاـمن  شزاـن  ینک و  رخف  هکنآ  و  ساـنلا ) یهاـبت  نا  و   ) وت يراـبدرب  ملح و 
دوخ سفن  رد  نید  لوصا  ندرک  داقتعا  تسا و  الع  لج و  قح  يرادربنامرف  یلاعت و  يادخ  شتـسرپ  رد  یقیقح  رخف  هک  اریز  دوخ 

شیاتـس ییوگ و  دـمح  هللا ) تدـمح   ) لاوقا لاوحا و  رد  ینک  ییوکین  رگا  سپ  تنـسحا ) ناف   ) اـیر هعمـس و  بجع و  هقیرط  رب  هن 
یلاعت يراب  ترـضح  زا  یهاوخ  شزرمآ  هللا ) ترفغتـسا   ) يوش نایـصع  بکترم  ینک و  يدب  رگا  و  تاسا ) نا  و   ) ار يادـخ  ییامن 

درک یهاـنگ  هک  يدرم  اـبونذ ) بنذا  لـجر   ) ار درم  ود  رم  رگم  نیلجرل ) ـالا   ) اـیند رد  تـسین  يریخ  چـیه  و  ایندـلا ) یف  ریخ  ـال  (و 
يدرم و  تاریخلا ) یف  عراسی  لجر  و   ) دنوادخ هب  تشگزاب  هبوت و  هب  ار  نآ  دومن  یفالت  سپ  هبوتلاب ) اهکرادـتی  وهف   ) دـنچ یهانگ 

اب يرادرک  یلمع و  چیه  تسین  كدنا  و  يوقتلا ) عم  لمع  لقی  و ال   ) تانسح رد  تفرگ  یـشیپ  تاربم و  تاریخ و  رد  تفاتـشب  هک 
هلوبقم لاعفا  هچ  يراب  ترـضح  دزن  دـتفا  لوبقم  هک  يزیچ  لبقتی ) اـم   ) دـشاب كدـنا  هنوگچ  و  لـقی ) فیک  و   ) يراـگزیهرپ اوقت و 
یلاعت يادـخ  هک  اریز  .لوبقم  زا  تسا  معا  یـضرم  هکنادـب  بابرالا و  بر  ياضر  دوش  یم  لـصاح  باوث و  وا  رب  دوش  یم  بترتم 

وا لعاف  هک  تسا  نآ  لاـعفا  زا  لوبقم  سپ  .نموم  زا  ـالا  ار  نآ  دـنک  یمن  لوبق  اـما  رفاـک  نموم و  ناـسحا  لدـع و  هب  تسا  یـضار 
( یضری  ) رب دومن  لبقتی )  ) ظفل راثیا  هیلع  هللا  تاولص  ترضح  نآ  اذهلف  .معا  یضرم  دشاب و  باوث  قحتسم 

یلمآ

ینیوزق

، تملع ددرگ  رایسب  هک  تسا  نآ  ریخ  هکلب  تدنزرف  لام و  دوش  رایسب  هکنآ  ریخ  تسین  دومرف : تسیچ ، نآ  هک  ریخ  زا  دندیـسرپ  و 
، یـسانش تلود  ریخ و  تمعن و  رخف و  ار  نآ  و  دوخ ، دـنوادخ  تدابع  هب  ناـمدرم  رب  ینک  تاـهابم  هکنیاو  تملح ، ددرگ  گرزب  و 
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ود رگم  ایند  رد  ریخ  تسین  .یبلط و  وفع  ترفغم و  يادـخ  زا  ینک  دـب  راک  رگا  و  ینک ، دـمح  ار  يادـخ  ینک  وکین  راـک  رگا  سپ 
رب دـشاب  یم  مزـالم  و  تاریخ ، يوـس  هب  دباتـش  یم  هک  يدرم  و  دـیامن ، كرادـت  هبوـت  هب  ار  نآ  سپ  دـنک  هاـنگ  هک  يدرم  ار : درم 

.دوش هدرک  لوبق  هک  یتعاط  دشاب  مک  هنوگچ  و  دشاب ، نورقم  يوقت  اب  هک  یلمع  دشابن  مک  ینعی و  خـلا ) ..لقی  و ال  هلوق :  ) تاعاط
نیقتم زا  سپ  ددرگن ، لوبقم  نیقتم  زا  زج  لـمع  ینعی  نیقتملا ) نم  هللا  لـبقتی  اـمنا  تفگ ..(  میرک  باـتک  رد  يادـخ  هکنآ  رد  رظن 

یـضرم لمع  هک  تسا  هدرک  هدافا  یـشاک ) حراش   ) اجنیا .تفگ و  ناوت  مک  ار  نآ  اجک  ددرگ  لوبقم  هک  لمع  نآ  و  ددرگ ، لوبقم 
نموم زا  زج  اما  تسا ، یـضرم  رفاک  نموم و  زا  ناسحا  لمع و  هک  اریز  نموم  زا  ناسحا  لمع و  هک  اریز  لوبقم ، لـمع  زا  تسا  معا 
لوبق ظفل  رایتخا  هک  تسین  یفخم  .اضر و  ظفل  هن  دندومن  ادا  لوبق  ظفلب  ترـضح  نآ  اذهلف  دشابن  باوث  قحتـسم  و  ددرگن ، لوبقم 

بحاص هب  نوچ  و  دشابن ، لوبق  هیاپ  رد  دیاش  دریگ  قلعت  لمع  هب  نوچ  اضر  اما  و  دـش ، روکذـم  هچنانچ  تسا  تیآ  هب  تراشا  يارب 
.دیآ قیاف  لوبق  رب  دریگ  قلعت  لمع 

یجیهال

نا کلمع و  کملع و  رثکی  نا  ریخلا  نکلو  كدـلو ، کلام و  رثکی  نا  ریخلا  سیل  : » لاـقف وه ؟ اـم  ریخلا  نع  مالـسلا ، هیلع  لئـس  و 
: نیلجرل الا  ایندـلا  یف  ریخ  هللا و ال  ترفغتـسا  تاسا  نا  هللا و  تدـمح  تنـسحا  ناف  کبر ، هدابعب  سانلا  یهابت  نا  کـملح و  مظعی 
ینعی و لبقتی »؟ ام  لقی  فیک  يوقتلا و  عم  لمع  لـقی  ـال  تاریخلا و  یف  عراـسی  لـجر  هبوتلاـب و  اهکرادـتی  وهف  اـبونذ  بنذا  لـجر 
، وت دنزرف  وت و  لام  ددرگ  رایسب  هکنیا  ریخ  تسین  هک  مالسلا  هیلع  تفگ  سپ  تسا ؟ زیچ  هچ  ریخ  هکنیا  زا  مالسلا  هیلع  دش  هدیـسرپ 

نامدرم هب  ینک  رخف  وت  هکنیا  وت و  يراـبدرب  ملح و  ددرگ  گرزب  هکنیا  وت و  لـمع  وت و  ملع  ددرگ  رایـسب  هک  تسا  نآ  ریخ  نکلو 
ادخ زا  نک  ترفغم  بلط  يدرک  دب  راک  رگا  ار و  ادخ  نک  رکـش  يدرک  کین  راک  رگا  سپ  .وت  راگدرورپ  ندرک  تدابع  ببـس  هب 

ندرک و هبوت  هب  ار  اـهنآ  دـنک  كرادـت  سپ  ار  ناـهانگ  دـنکب  هک  يدرم  درم : ود  يارب  زا  رگم  اـیند  رد  يریخ  تسین  نک و  هبوـت  و 
هک یلمع  دشاب  كدـنا  هنوگچ  يراکزیهرپ و  يوقت و  اب  لمع  ددرگ  یمن  كدـنا  رایـسب و  ریخ  ياهلمع  رد  دریگ  یـشیپ  هک  يدرم 
زا رگم  ار  لمع  ادخ  دنک  یمن  لوبق  ینعی  نیقتملا » نم  هللا  لبقتی  امنا   » هک تسا  هتفگ  نآرق  رد  ادخ  هکنانچ  ینعی  دوش ؟ هدرک  لوبق 

.نایقتم

ییوخ

ءال ربخ  لحم  یف  نیلجرل  و  غرفم ، ءانثتـسالا  ریخ و  هلوقب : قلعتم  رورجم  راج و  ایندـلا ، یف  نیلجرل ، الا  ایندـلا  یف  ریخ  ـال  بارعـالا :
دق ینعملا : .هیلع  فطع  عراسی  لجر  و  لجر ، امهدحا  يا  فوذحم  ءادتبمل  ربخ  بنذا ، لجر  دحال  وه  فوذحملا و  سنجلل  هیفانلا 
نا يرـسالا  نم  مکیدیا  یف  نمل  لق  یبنلا  اهیا  ای  لافنالا - - 70  ) یلاعت هلوق  یف  امک  مالسالا  ینعمب  نآرقلا  یف  ریخلا  ظفل  لمعتـسا 
نا هذـه  هتمکح  یف  مالـسلا  هیلع  یفن  دـق  و  میحر .) روفغ  هللا  مکل و  رفغی  مکنم و  ذـخا  اـمم  اریخ  مکتوی  اریخ  مکبولق  یف  هللا  ملعی 

امهلیـصحت و یف  نودهجی  دلولا و  لاملا و  هرثک  یف  ریخلا  نا  نم  سانلا  هماع  هدقتعی  ام  فالخ  یلع  اریخ  دلولا  لاملا و  هرثک  نوکی 
یف رهتـشی  ام  اریثک  داقتعالا و  اذه  یف  سانلا  هئطخت  هنم  دوصقملا  و  ایقیقح ، ایفن  نوکی  دق  یفنلا  اذه  .نکمم و  هجو  لکب  امهریثکت 

یفنلا نم  دارملا  نوکی  نا  اما  .سانلا و  هماع  نیب  هعیاشلا  ریطاسالا  رثکا  ءاقنعلاک و  الـصا ، اـهل  هیعقاو  ـال  اروما  هماـعلا  دـنع  فرعلا و 
یفن هلمجلا  هذه  نم  دارملا  نوکی  امبر  .هیونعملا و  هداعسلا  لیصحت  یف  هرثوم  ریغ  اهنا  دالوالا و  لاومالا و  هرثک  نم  ریخلا  راثآ  یفن 
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تسین نیا  ریخ  دومرف : تسیچ ؟ ریخ  هکنیا  زا  دش  شسرپ  ینعملا : .لاجر  لاجرلا و ال  حابشا  ای  مالسلا :) هیلع   ) هلوق یف  امک  لامکلا 
و ددرگ ، تباـث  گرزب و  تیراـبدرب  ملح و  دوش و  نوزفا  تشناد  هک  تسنیا  یبوخ  ریخ و  هکلب  دوش ، نوزفا  تدـنزرف  یئاراد و  هک 
زا يدب  راک  رگا  و  یئامن ، يرازگساپس  ار  ادخ  يدرک  کین  راک  رگا  ینک ، تاهابم  رخف و  تراگدرورپ  شتسرپب  مدرم  نایم  یناوتب 

تـسا هدـش  یناهانگ  بکترم  هک  يدرم  سک : ود  زا  یکی  يارب  رگم  تسین  يریخ  ایند  نیا  رد  .یئوجب  شزرمآ  ادـخ  زا  دز  رـس  وت 
یکین راک  چـیه  دباتـش ، یم  ریخ  ياهراک  هب  هک  يدرم  دـنک و  یم  ناربج  ار  اهنآ  قح  يوسب  تشگرب  هبوت و  اـب  تسنامیـشپ و  یلو 

لوبق هتفریذپ و  هک  یلمع  نآ  درمـش  مک  ناوت  یم  هنوگچ  و  دشاب ، يراکزیهرپ  يوقت و  هارمه  هک  یتروص  رد  تسین  بوسحم  مک 
.تسا هدش  قح  هاگرد 

يرتشوش

نبا طبـس  هرکذـت  هاور  لوقا : تادابعلا و )) …  نم  مالـسلا ) هیلع   ) هنیب ام  یف  نوعبرالا - یناثلا و  لصفلا  هحفص 214 ، دلجم 13 ، ))
نکل كدـلو و  کلام و  رثکی  نا  ریخلا  سیل   ) یل مالـسلا ) هیلع   ) یلع لاـق  لاـق  ریخ  دـبع  نع  ادنـسم  مبعن ) یبا  هیلح   ) نع يزوجلا 
لجر هبوتب و  کلذ  كرادـتی  وهف  ابونذ  بنذا  لجر  نیلجر  دـحال  ـالا  ایندـلا  یف  ریخ  ـال  کـملح و  مظعی  کـملع و  رثکی  نا  ریخلا 

هیلع  ) لئـس و   ) فنـصملا لوق  .فیفخ  نبا  یف  هیلحلا  هاور  و  لبقتی ) ام  لـقی  فیکف  يوقت  یف  لـمع  لـقی  ـال  تاریخلا و  یف  عراـسی 
سانلا لازی  ال  مالـسلا ) هیلع   ) هنع یلامالا )  ) یف و  ریخ - دـبعل  لاق  مالـسلا ) هیلع   ) هنا هیلحلا  هیاور  نم  تفرع  دـق  ریخلا ) نع  مالـسلا )

هیاغ كدنع  ریخلا  لمعل  نوکی  الا  کیصوا  لاقف  ینصوا  مالسلا ) هیلع   ) هل لاق  الجر  نا  يور  و  اوکله - اووتسا  اذاف  اوتوافت  ام  ریخب 
نم مالسلا ) هیلع   ) هنیب ام  یف  نوعبرالا - یناثلا و  لصفلا  هحفص 215 ، دلجم 13 ،  )) هلقلا یف  هیاغ  كدنع  مثالا  لمعل  هرثکلا و ال  یف 
هلک ریخلا  لعج  مالسلا ) هیلع   ) مهنع و  لیللا - هالص  هقدصلا و  موصلا و  هثالث : ریخلا  باوبا  مالـسلا ) هیلع   ) مهنع و  تادابعلا و )) … 
نم هب  مهدمن  امنا  نوبـسحیا  ( ) كدلو کلام و  رثکی  نا  ریخلا  سیل  ( ) مالـسلا هیلع   ) هلوق .ایندلا  یف  دـهزلا  هحاتفم  لعج  تیب و  یف 

هدابعب سانلا  یهاـبت  نا  و  کـملح ) مظعی  کـملع و  رثکی  نا  ریخلا  نکل  و  ( ) نورعـشی ـال  لـب  تاریخلا  یف  مهل  عراـسن  نینب  لاـم و 
نونموی مهبر  تایاب  مه  نیذلا  نوقفشم و  مهبر  هیشخ  نم  مه  نیذلا  نا  ( ) هللا ترفغتـسا  تاسا  نا  هللا و  تدمح  تنـسحا  ناف  کبر 

نم جورملا - )  ) یف امک  مالسلا -) هیلع   ) هل لیق  و  نوقباس .) اهل  مه  تاریخلا و  یف  نوعراسی  کئلوا  نوکرشی  مهبرب ال  مه  نیذلا  و 
ناملس بتک  دسالا )  ) یف و  اورفغ - اوبضغ  اذا  اوربص و  اولتبا  اذا  اورفغتسا و  اوواسا  اذا  اورشبتسا و  اونـسحا  اذا  نیذلا  لاق  دابعلا  رایخ 

کعفنی نا  کملح و  رثکی  نا  لب  دلولا  لاملا و  هرثکب  سیل  ریخلا  نا  ملعاف  ادـلو ، الام و  کقزر  هللا  نا  یلا  تبتک  ءادردـلا  یبا  یلا 
و ال : ) یتوملا نم  کسفن  ددـعا  يرت و  کناک  لمعا  دـحال  لمعت  ضرالا ال  نا  هسدـقملا  ضرالا  تلزن  کنا  یلا  تبتک  کملع و 

مکلاوما مکهلت  اونمآ ال  نیذلا  اهیا  ای  ( ) تاریخلا یف  عراسی  لجر  هبوتلاب و  اهکرادتی  وهف  ابنذ  بنذا  لجر  نیلجرل  الا  ایندـلا  یف  ریخ 
( قافنلا نامیالا و  رفکلاو و  مالـسالا  یف  نوعبرالا - لصفلا  (. ) نورـساخلا مه  کئلواف  کلذ  لعفی  نم  هللا و  رکذ  نع  مکدالوا  و ال 

هرکذـت هاورو  هیطخلا ) مثیم و  نبا  دـیدحلا و  یبا  نبا   ) یف امک  هقباس  لیذ  هلعج  باوصلا  القتـسم و  اـناونع  هیرـصملا )  ) هتلعج لوقا :
القتسم هاور  دیفملا ) یلاما   ) ناک نا  فنصملا و  دنتسا  هتیاور  یف  لصالا  یلا  ریخلا و  نع  لئس  هقباس و  ءزج  اضیا  يزوجلا  نبا  طبس 

مزاح یبا  نب  سیق  نع  هدانساب  هاورو  هقباس  ءزج  مالـسلا ) هیلع   ) هنع ریخ  دبع  نع  فیفخ  نبا  ناونع  یف  میعن  یبا  هیلح  رخاوا  هاورو 
لقی فیک  يوقتلا و  عمالا  لمع  لبقی  نل  هناف  لمعلاب  امامتها  دـشا  لـمعلا  لوبقل  اونوک  مالـسلا ) هیلع   ) بلاـط یبا  نب  یلع  لاـق  لاـق 
هقباس لیذ  هنا  تفرع  اضیا  و  مثیم ) نبا  دیدحلا و  یبا  نبا   ) یف امک  لقیال ) و  : ) باوصلا و  هیرـصملا )  ) یف اذکه  لقیال  .لبقتی  لمع 
انمدق و  : ) یلاعت لاق  روجفلا ، عم  لمع  رثکیال  امک  لیلق  هل  لاقیال  کلیلق  رعاشلا : لاق  يوقتلا  عم  لمع  .هلبق  ام  یلع  فطعی  نا  دبالف 
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نم هللا  لبقتی  امنا  لیباقل … ( : لیباه  ناسل  نع  ایکاح  یلاعت  لاق  لبقتی  ام  لقی  فیک  و  اروثنم .) ءابه  هانلعجف  لمع  نم  اولمع  اـم  یلا 
(. نیقتملا

هینغم

، رـشف ارـش  نا  و  ریخف ، اریخ  نا  هلوعفم ، هرثا و  ثیح  نم  هیلا  رظنی  امنا  و  قرو ، وا  رجح  هنال  مذـی ، دـمحی و ال  وه ال  ثیح  نم  لاملا 
36 هرـسح - مهیلع  نوکت  مث  اهنوقفنیـسف  هللا  لیبس  نع  اودـصیل  مهلاوما  نوقفنی  اورفک  نیذـلا  نا  : ) رـشلا یلع  لاـثمک  هناحبـس  لاـق 
هبح و هئم  هلبنس  لک  یف  لبانـس  عبـس  تتبنا  هبح  لثمک  هللا  لیبس  یف  مهلاوما  نوقفنی  نیذلا  لثم  : ) ریخلا یلع  لاثمک  لاق  و  لافنالا .)

کلذک و  حلاصلا ) لجرلل  حـلاصلا  لاملا  معن  (: ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) مظعالا لوسرلا  لاق  و  هرقبلا )  261 ءاشی - نمل  فعاضی  هللا 
لتق نا  رـش  و  الدـع ، انما و  ابـصخ و  رثکا  هایحلا  لـعج  نا  هلک  ریخ  ملعلا  و  اـحلاط ، ناـک  نا  رـش  و  اـحلاص ، ناـک  نا  ریخ  وه  دـلولا 
یفن اذاملف  رـش - وه  ثیح  نم  مذی  و  ریخ ، وه  ثیح  نم  دمحی  ملعلا  دلولا و  لاملا و  لک  ناک  اذا  لاست : .نینمالا و  عور  نییمدالا و 
لاملا نیب  نزاوی  نا  انه  هلوقب  مامالا  دیری  ال  باوجلا : هدحاو .؟ هلیـضف  نم  عیمجلا  نا  عم  ملعلا ، نود  دـلولا  لاملا و  نع  ریخلا  مامالا 

یف اریخ  يری  و ال  دالوالا ، لاومالا و  یف  ریخلا  لـک  ریخلا  يری  نم  یلع  درلا  هفدـه  لـب  هیناـث ، ههج  نم  لـمعلا  و  ههج ، نم  دـلولا  و 
یهابت نا  و  (. ) ابس  35 نیبذـعمب - نحن  ام  ادالوا و  الاوما و  رثکا  نحن  : ) نوفرتملا لاق  لبق  نم  .املح و  ما  ناک  اـملع  اـقالطا  اـمهریغ 

ملحلا و ملعلاب و  لب  دـلولا ، لاملاب و  اروکذـم  ائیـش  کسفن  يرت  نا ال  درملا  لب  رخافتلا ، اـنه  یهاـبتلاب  دارملا  سیل  کـبر .) هداـبعب 
و کتائیس ، نم  هللا ) ترفغتسا  تاسا  نا  و   ) تاریخلا لمع  یلا  كاده  يذلا  هللا ) تدمح  تنـسحا  ناف   ) كولـسلا نسح  هللا و  هعاط 

یف کعفنی  ام  وه  ایندلا  یف  لمع  لک  یف  مظعالا  یـشلا ء  خـلا ..) ایندـلا  یف  ریخ  و ال   ) تاحلاصلا یلا  هعراسملا  هبوتلاب و  اهتکرادـت 
نم اضیا  ..هتعیرش و  هدودح و  يدتعت  و ال  هناحبـس ، هللا  بضغ  یقتت  نا  يوقتلا  .ناسنالا  همدخل  لمعلا  و  بنذلا ، نم  هبوتلاک  هرخالا 

هدایز و الب  بجو  ام  یلع  راصتقالا  انه  لیلقلا  لمعلاب  دارملا  و  مارح ، ما  وه  لالحا  يردـت  ـال  اـمع  عروتلا  تاهبـشلا و  ءاـقتا  يوقتلا 
.هداعس هلیضف و  زوفلا  اهذهب  یفک  .زاف و  دقف  اهنع  حزحز  نم  و  رانلا ، نع  حزحز  دقف  کلذل  قفو  نم  و  ناصقن ،

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

یئاراد و هک  تسین  نآ  یکین  ریخ و  دومرف : نآ ) ریـسفت  رد   ) ترـضح نآ  تسیچ ؟ یکین  ریخ و  هک  دندیـسرپ  مالـسلا  هیلع  ماـما  زا 
یگدــنب تعاـطا و  رثا  رب  و  دوـش ، گرزب  تیراــبدرب  مـلح و  نوزفا و  تـشناد  هـک  تـسا  نآ  ریخ  هـکلب  ددرگ ، رایــسب  تدــنزرف 

رد و  یهاوخب ، شزرمآ  ادخ  زا  يدرک  دب  رگا  و  يرازگساپس ، ار  ادخ  يدرک  یکین  رگا  سپ  ینک ، يزارفرس  مدرم  هب  تراگدرورپ 
ياـهراک رد  هک  يدرم  و  دـیامن ، یفـالت  هب  وـت  هب  ار  هدروآ  اـج  هب  ناـهانگ  هـک  يدرم  درم : ود  يارب  رگم  تـسین  یکین  ریخ و  اـیند 

لوبقم هک  یلمع  هنوگچ  و  تسین ، كدنا  دریگ  ماجنا  يراکزیهرپ  يوقت و  اب  هک  يراک  و  دشاب ) كدنا  دنچ  ره   ) دباتـشب دنـسپادخ 
؟ دشاب یم  كدنا  دوش  یم  هتفریذپ  و 

ینامز
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ار دارفا  تیصخش  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  دنناد  یم  نآ  تمظع  يویند و  روما  ماقم و  تورث ، لام ، هب  ار  دارفا  تمظع  نارکف  هاتوک 
درب یم  الاب  ار  يونعم  تیصخش  مالـسلا ) هیلع   ) ماما اجنآ  ات  .دناد  یم  لمع  رد  صالخا  ادخ ، هب  هجوت  يراکزیهرپ ، لمع ، اب  ملع  هب 
همه بیصن  تداعس  نیا  نوچ  دنک  یم  لیلجت  يو  زا  دیامن و  یم  یفرعم  یلاع  تاماقم  فیدر  رد  هدرک  هبوت  هک  ار  يراکهانگ  هک 
يارب دنتـسه و  منهج  شتآ  لفـسا ) كرد   ) رد متح  روطب  نیقفانم  : ) دیامرف یم  نآرق  رد  هورگ  نیا  هرابرد  ادخ  ددرگ و  یمن  سک 

رظن رد  ادخ  يارب  صولخ  يور  زا  ار  ناشنید  دنربب و  هانپ  ادخب  دندرگ و  حالـصا  دـننک و  هبوت  هکنیا  رگم  یئوج ، یمن  يروای  نانآ 
(. دیامرف یم  تیانع  گرزب  یشاداپ  نینموم  هب  ادخ  يدوزب  .دوب  دنهاوخ  نینموم  زا  هدع ، نیا  تروص  نیا  رد  دنریگب 

يزاریش دمحم  دیس 

نا ریخلا  نکل  و   ) سانلا معزی  امک  كدلو ) کلام و  رثکی  نا  ریخلا  سیل  : ) مالسلا هیلع  لاقف  وه ؟ ام  ریخلا ، نع  مالسلا : هیلع  لئس  و 
ناف  ) یلاعت کبر ) هدابعب   ) هرخافملا ینعمب  ال  مهیلع ، دیزت  يا  سانلا ) یهابت  نا  و   ) لکاشملا یف  کملح ) و   ) رومالاب کملع ) رثکی 

الا ایندـلا  یف  ریخ  و ال   ) نارفغلا وفعلا و  هنم  تبلط  و  هللا ) ترفغتـسا  تاـسا  نا  و   ) ناـسحالل کـقفو  نا  یلع  هللا ) تدـمح  تنـسحا 
لجر و   ) هفلاسلا هبونذ  نع  هتبوت  یف  ریخلاـف  هباـنالا ، و  هبوتلاـب ) اهکاردـتی  وهف  اـبونذ ، بنذا  لـجر   ) ساـنلا نم  نیفنـص  يا  نیلجرل )
هاضر مهملا  نال  الیلق ، سیل  لبقی  ام  لبقی و  هنال  يوقتلا ) عم  لمع  لقی  ال  : ) مالسلا هیلع  لاق  .اهیلا و  عرـسی  يا  تاریخلا ) یف  عراسی 

(. نیقتملا نم  هللا  لبقتی  امنا  : ) هناحبس لاق  راکنا ، ماهفتسا  لبقتی ؟) ام  لقی  فیک  و   ) لوبقلا لیلدب  یضر  دق  و  هناحبس ،

يوسوم

دالوالا و هرثک  لاومالا و  عمج  یف  ریخلا  لک  ریخلا  نا  یلا  رظنی  سانلا  ضعب  حرـشلا : .هقحلا  هعبتا و  هکرادـت : .رخاـفت  یهاـبت : هغللا :
هناوضر هللا و  هرفغم  یلا  لصوملا  هنال  کملع  رثکی  نا  روما : یف  ریخلا  لک  ریخلا  ناب  نازیملا  اذه  یلع  دری  انه  مامالا  مهنازیم و  اذه 

نا اهیلع و  ربصت  اهللحتف و  هبعـصلا  رومالا  لبقتـست  ردصلا  عساو  نوکت  لب  اهرقحا  بابـسالا و  هفتال  بضغت  الف  کملح  مظعی  نا  و 
مث هرخالا …  یف  مهتاجرد  عفترت  هب  سانلا و  هب  لضاقتی  نا  بجی  يذـلا  میظعلا  دیـصرلا  اهنال  هللا  هدابعب  مهیلع  رختفت  سانلا  یهابت 
هیلع هنا  مث  .اناطخا  اناسا و  نا  یلاعت  هناحبـس و  هرفغتـسن  نا  هعاطلل و  قیفوتلا  یلع  هل  ارکـش  انـسحا  نا  هللا  دـمحن  نا  وه  ارما و  انملع 

هیصعملا یف  طقسف  هتیـشم  یف  رثع  همدق و  تلزف  هللا  یـصع  بنذا و  لجر  نالجر : الا  اهقحتـسی  هنا ال  اهتمیق و  هایحلل  یطعا  مالـسلا 
همیظع و هل  هبـسنلاب  هایحلا  نوکت  اذه  لثم  تائیـسلا و  یحمتف  راغتـسالا  هیلا و  عوجرلا  هللا و  یلا  هبانالا  هبوتلاب و  هبنذ  كرادتی  اذـهف 
تانسحلا و نع  ثحبی  تاریخ  هبیط و  لامعا  بحاص  هنکل  یطخی ء و  مل  صعی و  مل  لجر  رارمتسالا و  ءاقبلا و  قحتسی  همیق و  تاذ 

سیل رمعلا و  یـضقی  نم  اما  و  هتلزنم …  ولعت  هتاجرد و  عفترتل  هایحلا  قحتـسی  اذـه  لثمف  ربلا  لاـمعا  باوثلا و  رجـالا و  ءارو  رودـی 
نوکت نا  نود  تابیطلاب  عتمتلا  هذـللا و  لکالل و  سیل  ایندـلا  ناف  رـصق  ما  لاط  هرمعل  هرمث  هتایح و ال  نم  هدـئاف  ـالف  نیلجرلا  دـحاب 

نم هللا  لبقتی  امنا  : ) یلاعت لاق  اریبک  لمعلا  ناک  امهم  يوقت  نودـب  المع  هللا  لبقی  ـال  حرـشلا : دـیعب …  یمرم  وا  میظع  فدـه  تاذ 
لبق نم  هللا و  دـنع  لوبقم  هنال  امیظع  اریبک و  لمعلا  ناک  هلمع  هللا  لبق  نم  يوقتلا و  عم  لمع  لک  هللا  لـبقی  لـباقملا  یف  و  نیقتملا )

 … هنجلا هلخدا  هلمع  هللا 

یناقلاط
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نا و  کـملح ، مظعی  نا  و  کـملع ، رثکی  نا  ریخلا  نکل  و  كدـلو ، کـل و  اـم  رثکی  نا  ریخلا  سیل  لاـقف : وه  اـم  ریخلا  نع  لئـس  و 
وهف ابونذ  بنذا  لجر  نیلجرل : ّالا  ایندلا  یف  ریخ  و ال  هللا ، ترفغتسا  تأسا  نا  و  هللا ، تدمح  تنسحا  ناف  کبر ، هدابعب  سانلا  یهابت 

ریخ هراب  رد  ترـضح  نآ  زا  و   » .لبقی ام  لقی  فیک  و  يوقتلا ، عم  لمع  لقی  ـال  و  تاریخلا ، یف  عراـسی  لـجر  و  هبوتلاـب ، اهکرادـتی 
دوش و ردقنارگ  تیرابدرب  نوزفا و  تشناد  هک  تسا  نآ  ریخ  یلو  دوش  نوزفا  تدنزرف  لام و  هک  تسین  نآ  ریخ  : » دومرف دندیـسرپ 

شزرمآ يادخ  زا  يدرک  دب  رگا  ینک و  شیاتس  ار  ادخ  يدرک  کین  يراک  رگا  ینک ، يزارفرس  دوخ  يادخ  تدابع  هب  نامدرم  رب 
تسا و هدرک  ناربـج  ار  اـهنآ  هبوـت  اـب  اـما  تسا  هدرک  یناـهانگ  هک  نآ  یکی  تـسین ، يریخ  سک  ود  يارب  زج  اـیند  رد  یهاوـخ و 

هچنآ هنوگچ  تسین و  كدنا  دـشاب  يراگزیهرپ  اب  هارمه  هک  يراک  چـیه  و  دریگ ، باتـش  ریخ  ياهراک  نداد  ماجنا  رد  هک  يرگید 
« .تسا كدنا  دوش ، یم  هتفریذپ 

هک تسا  یسک  راگتسر  بایماک  هکلب  دزاس ، شبایماک  وا  يایند  هک  تسین  یسک  بایماک  : » تسا هدورـس  نینچ  دروم  نیا  رد  رعاش 
« .دبای ییاهر  شتآ  زا 

مراکم

مالسلا هیلع  لاقف 

؟ َوُه اَم  ِْریَْخلا  ِنَع  َِلئُس  َو 

ْنِإَـف ؛ َکِّبَر ِهَداَـبِِعب  َساَّنلا  َیِهاَُـبت  ْنَأ  ،َو  َکُْـملِح َمُظْعَی  ْنَأ  َو.َکُْـملِع  َُرثْـکَی  ْنَأ  َْریَْخلا  َّنَِـکل  ،َو  َكُدـَلَو َکـُلاَم َو  َُرثْـکَی  ْنَأ  ُْریَْخلا  َْسَیل 
ٍلُجَر ،َو  َِهبْوَّتلِاب اَهُکَراَدَـتَی  َوُهَف  ًاـبُونُذ  ََبنْذَأ  ٍلُـجَر  : ِْنیَلُجَِرل اَّلِإ  اَْینُّدـلا  ِیف  َْریَخ  اـَل  َو.َهَّللا  َتْرَفْغَتْـسا  َتْأَـسَأ  ْنِإ  ،َو  َهَّللا َتْدِـمَح  َْتنَـسْحَأ 

.ِتاَْریَْخلا ِیف  ُعِراَُسی 

؟ تسیچ یکین  ریخ و  : دندیسرپ ترضح  نآ  زا 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

ابو ددرگ  نوزف  تملحوداـیز  تملع  هک  تسا  نیا  رد  ریخ  ، دـنوش داـیز  تنادـنزرف  ناوارف و  تلاـم  هک  تسین  نآ  رد  یبوـخ  ریخ و 
رافغتـسا دز  رـس  یهانگ  رگا  ییوگ و  ساپـس  ار  ادخ  دـش  رداص  وت  زا  یکین  راک  هاگ  ره  ، ینک تاهابم  مدرم  هبراگدرورپ  شتـسرپ 

غارس هب  تعرس  اب  هک  یـسکودنک  ناربج  هبوت  اب  دهاوخ  یمو  هدرک  یناهانگ  هک  یـسک  : تسا بوخ  سکود  يارب  طقف  ایند  ، ییامن
هدرک لقن  ار  زیمآ  تمکح  راتفگ  نیا  یـضر  دّیـس  موحرم  زا  شیپ  هک  یناسک  زا  هنامیکح : راتفگ  دنـس  .دور . (  یم  ریخ  ياـهراک 
تسا ءایلوالا  هیلح  رد  یناهفصا  میعنوبا  ، دنا هدرک  لقن  ار  نآ  یـضر  دّیـس  زا  دعب  هک  یناسک  زا  تسا و  نساحم  باتک  رد  یقرب  ، دنا

لاتف راربالا و  عیبر  باتک  رد  يرـشخمز  زین  تسا و  هتفرگ  يرگید  عبنم  زا  دـهد  یم  ناشن  هک  هدرک  لقن  ییاه  توافت  اـب  ار  نآ  هک 
(. ( ،ج 4،ص 89 هغالبلا جهن  رداصم  ) .درب مان  ناوت  یم  ار  مکحلاررغ  رد  يدمآ  نیظعاولا و  هضور  رد 

؟ تسیچ رد  ریخ 
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یکین ریخ و  : دیـسرپ ترـضح  نآ  زا  » هک دـهد  یم  يا  هدـننک  لاؤـس  هب  خـساپ  ، زیمآ تمکح  راـبرپ  مـالک  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
( . َوُه اَم  ِْریَْخلا  ِنَع  َِلئُس  َو  ( ؛»؟ تسیچ

: درک هصالخ  زیچ  جنپ  رد  ار  ریخ  دوخ  عماج  خساپ  رد  ماما 

( َكَُدلَو َُکلاَم َو  َُرثْکَی  ْنَأ  ُْریَْخلا  َْسَیل  َلاَقَف  ( ؛» دنوش دایز  تنادـنزرف  ناوارف و  تلام  هک  تسین  نآ  رد  یبوخ  ریخ و  :» دومرف تسخن 
.

هصالخ دنزرف  لام و  رد  ار  الاو  شزرا  هک  تسا  یناسنا ) يورین   ) نادنزرف لام و  هلئـسم  رد  بلاغ  هاگدید  یفن  نخـس  نیا  زا  روظنم 
ناوارف زین  اهنآ  تارفن  دایز و  اهنآ  تورث  دـنراد و  رایتخا  رد  يرتشیب  لاوما  هک  دنتـسه  لئاق  یناسک  يارب  ار  تیـصخش  دـننک و  یم 

هب تمدـخ  هار  رد  بهاوم  نیا  رگا  هنرگ  دـننک و  یم  هاگن  دـنزرف  لام و  هب  يویند  يداـم و  ياـه  هبنج  زا  اـهنت  ، رگید ریبعت  هب.تسا 
لاـم رب  ریخ  هژاو  يددـعتم  تاـیآ  رد  دـیجم  نآرق  رد  هک  ارچ  ، تسا ریخ  قادـصم  مه  نآ  دوش  فرـص  قلاـخ  ياـضر  بلج  قلخ و 

ُهَّیِـصَْولا ًاْریَخ  َكَرَت  ْنِإ  ُتْوَْملا  ُمُکَدَـحَأ  َرَـضَح  اذِإ  ْمُْکیَلَع  َِبتُک  : »» میناوخ یم  « هرقب  » هروس هیآ 180  رد  هلمج  زا.تسا  هدـش  قالطا 
یبوخ زیچ  رگا  دسر  ارف  گرم  ار  امش  زا  یکی  هک  یماگنه  هدش  هتـشون  امـش  رب  َنیِقَّتُْملا ؛» یَلَع  اقَح  ِفوُْرعَْملِاب  َنِیبَْرقَْألا  ِْنیَِدلاْوِلل َو 

«. دنک تیصو  هتسیاش  روط  هب  ناکیدزن  ناردام و  ناردپ و  يارب  هدراذگ  ياج  هب  دوخ  زا  یلام ) )

ینک تاهابم  مدرم  هب  راگدرورپ  شتـسرپ  اب  دبای و  ینوزف  تملح  ددرگ و  دایز  تملع  هک  تسا  نیا  رد  ریخ  یلو  : دـیازفا یم  سپس 
َو.َکُْملِع َُرثْکَی  ْنَأ  َْریَْخلا  َّنَِکل  َو  ( ؛» ییامن رافغتسا  دز  رس  یهانگ  رگا  ییوگ و  ساپـس  ار  ادخ  دش  رداص  وت  زا  یکین  راک  هاگ  ره  و 

( . َهَّللا َتْرَفْغَتْسا  َتْأَسَأ  ْنِإ  ،َو  َهَّللا َتْدِمَح  َْتنَسْحَأ  ْنِإَف  ؛ َکِّبَر ِهَداَبِِعب  َساَّنلا  َیِهاَُبت  ْنَأ  ،َو  َکُْملِح َمُظْعَی  ْنَأ 

یم هدید  يدام  يایند  رد  هچنآ  فالخ  رب  دنک و  یم  نایب  ار  مالـسا  یـشزرا  ماظن  انعم  رپ  تارابع  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  ، عقاو رد 
تدابع ملح و  ملع و  رد  ار  شزرا  مالسلا  هیلع  ماما  ، دننک یم  هصالخ  تارفن  زا  یـشان  تردق  تورث و  لام و  رد  ار  شزرا  هک  دوش 

داسف و هیام  دشاب  راگدرورپ  یگدنب  ملح و  ملع و  زا  ادج  رگا  تردـق  تورث و  لام و  اریز  ، دـیامرف یم  هصالخ  رافغتـسا  رکـش و  و 
.تفرگ دهاوخ  رارق  رش  ریسم  رد  هک  تسا  يرازبا  یهابت و 

هب ار  نآ  ماما  اذـل  ، دریگ رارق  یتخبدـب  فارحنا و  ریـسم  رد  تسا  نکمم  زین  دوش  ادـج  ملح  راـگدرورپ و  تیدوبع  زا  رگا  ملع  هتبلا 
.تسا هدومرف  یفرعم  ریخ  ناونع  هب  دروآ  یم  رد  لرتنک  هب  ار  ملع  هک  يرگید  روما  همیمض 

ببس اهنآ  يدایز  دندش و  یم  بوسحم  هداوناخ  عفادم  یماح و  يورین  نادنزرف  هک  تسا  ییاه  نامز  هب  طوبرم  دلو  ترثک  هب  ریبعت 
يرت عیسو  يانعم  هب  ار  نآ  میناوت  یم  ام  نامز  لاثما  رد  یلو  ؛ تسا هدش  هراشا  نآ  هب  ًارارک  زین  نآرق  تایآ  رد  دوب و  تردق  توق و 

هک تسا  نیا  مالـسلا  هیلع  ماما  فده.رگید  نارادفرط  ای  هلیبق و  ای  دشاب  دنزرف  هاوخ  ؛ یناسنا ياهورین  ینوزف  : مییوگب مینک و  ریـسفت 
.تسا تدابع  ملح و  ملع و  رد  هکلب  ، تسین وا  فارطا  یناسنا  ياهورین  لام و  ینوزف  رد  ناسنا  تداعس  ریخ و  : دیامرفب

یمن ییاج  هب  یـسک  نینچ.ریبدت  یب  هدز و  باتـش  اما  دشاب  ملاع  یناسنا  تسا  نکمم.تسا  ریبدت  اب  هتخیمآ  يرابدرب  « ملح » زا روظنم 
.دراذگ یم  ياج  هب  دوخ  زا  یقیمع  راثآ  دش  ریبدت  يرابدرب و  اب  هتخیمآ  ، ملع یتقو  یلو  ؛ دسر
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هک تسا  نآ  دوصقم  هکلب  ، دـشکب مدرم  خر  هب  ار  شتادابع  ناسنا  هک  تسین  نیا  راگدرورپ  یگدـنب  تدابع و  هب  تاـهابم  زا  روظنم 
هیلع یلع  نانمؤم  ریما  زا  هک  يا  هلمج  هیبش.دنک  تاهابم  نآ  هب  دوخ  دوجو  نورد  رد  دشاب و  راگدرورپ  یگدـنب  هب  وا  یعقاو  راختفا 

: دراد یم  هضرع  دنوادخ  هاگشیپ  هب  هک  هدش  لقن  مالسلا 

.( ،ج 74،ص 402،ح 23 راونالاراحب « . ) . ًاْدبَع ََکل  َنوُکَأ  ْنَأ  ًاّزِع  ِیب  یَفَک  یَِهلِإ  »

دنک یم  هصالخ  زیچ  ود  رد  ار  ایند  تداعـس  ریخ و  هدرک و  هراشا  يرگید  مهم  هتکن  هب  راتفگ  نیا  نایاپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هاگنآ 
تعرس اب  هک  یسک  دنک و  ناربج  هبوت  اب  دهاوخ  یم  هدرک و  یناهانگ  هک  یسک  : تسا بوخ  سک  ود  يارب  طقف  ایند  :» دیامرف یم  و 

ِیف ُعِراَُـسی  ٍلُـجَر  ،َو  َِهبْوَّتلاـِب اَهُکَراَدَـتَی  َوُـهَف  ًاـبُونُذ  ََبنْذَأ  ٍلُـجَر  : ِنـْیَلُجَِرل اَّلِإ  اَْینُّدـلا  ِیف  َْریَخ  اـَل  َو  ( ؛» دور یم  ریخ  ياـهراک  غارـس  هـب 
( . ِتاَْریَْخلا

کی ناونع  هب  مینک  روصت  ترخآ  نادیواج  یگدنز  يارب  هاگرذگ  کی  تروص  هب  ار  ایند  ام  رگا  اریز  ، تسا نیمه  زین  رما  تقیقح 
ناهانگ ناربج  ای  دربب  رگید  يارس  يارب  رازاب  نیا  زا  ای  هعرزم  نیا  زا  دناوت  یم  ناسنا  هک  يا  هرهب  تسناد  میهاوخ  ، فده هاگلزنم و 

.تاریخ رد  تعرس  ای  تسا و 

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abu Talib was asked what goodness is . He replied thus:" Goodness is not
that your wealth and progeny should be much, but goodness is that your knowledge
should be much, your forbearance should be great and that you should vie with other
people in worshipping Allāh. If you do good deeds, you should thank Allāh, but if you
commit evil, you should seek forgiveness of Allāh. In this world, goodness is for two
persons only:the man who commits sins but rectifies them by repentance, and the

.” man who hastens towards good deeds

يوقت شزرا  : 95 تمکح

هراشا

ُلّبَقَُتی اَم  ّلِقَی  َفیَک  يَوقّتلا َو  َعَم  ٌلَمَع  ّلِقَی  َال  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

؟ دوش هتفریذپ  هک  هچنآ  تسا  كدنا  هنوگچ  و  تسین ، كدنا  اوقت  اب  يراک  چیه  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 
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يدیهش

.تسا ینتفریذپ  هچنآ  دوب  كدنا  هنوگچ  تسین و  كدنا  يوقت  اب  يراک  چیه 

یلیبدرا

یتیآ

.دشاب كدنا  هداتفا ، لوبقم  دنوادخ  هاگرد  هب  هک  یلمع  هنوگچ  سپ  تسین ، كدنا  دشاب ، مأوت  اوقت  اب  هک  یلمع 

نایراصنا

!؟  دشاب كدنا  هنوگچ  تسا  قح  هتفریذپ  هک  یلمع  ،و  تسا هارمه  اوقت  اب  هک  یلمع  تسین  مک  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

مثیم نبا 

دیدحلا یبا 

یناشاک

یلمآ

ینیوزق

یجیهال

ییوخ

يرتشوش

هینغم

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 
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ینامز

يزاریش دمحم  دیس 

يوسوم

یناقلاط

« .تسا كدنا  دوش ، یم  هتفریذپ  هچنآ  هنوگچ  تسین و  كدنا  دشاب  يراگزیهرپ  اب  هارمه  هک  يراک  چیه  و  »... 

ناهانگ زا  بانتجا  يراگزیهرپ ، يوقت و  زا  روظنم  .تسین ،» كدنا  دشاب  يراگزیهرپ  اب  هارمه  هک  يراک  چـیه  : » تسا هدومرف  هکنیا 
نیا ربانب  تسین و  هتفریذپ  وا  زا  یلمع  چـیه  دوش  یم  هریبک  هانگ  بکترم  هک  سک  نآ  ام  یلزتعم  نارای  هدـیقع  هب  اریز  تسا ، هریبک 

رد دننک و  یم  ینعم  مالسا  هب  ار  يوقت  هک  تسا  نانچ  هئجرم  بهذم  رد  یلو  .تسا  هریبک  ناهانگ  زا  بانتجا  يوقت  زا  دارم  هدیقع ،
.دوش یم  هتفریذپ  دوش ، هریبک  هانگ  بکترم  دنچ  ره  ناملسم  لامعا  نانآ  رظن 

اریز هن ، میوگ : یم  درک  ینعم  تسا  دـنوادخ  زا  فوخ  هک  نآ  یقیقح  ینعم  نامه  هب  ار  يوقت  هملک  تسا  نکمم  اـیآ  ییوگب : رگا 
هئجرم بهذم  رد  .تسین  هتفریذـپ  وا  لامعا  مه  زاب  دوش ، هریبک  هانگ  بکترم  رگا  دـسرت  یم  ادـخ  زا  هک  مه  سک  نآ  ام  هدـیقع  هب 

هب اج  نیا  رد  يوقت  ندرک  ینعم  نیا  ربانب  تسین ، هتفریذـپ  شلامعا  تسا  مالـسا  فلاـخم  یلو  دـسرت  یم  ادـخ  زا  هک  سک  نآ  مه 
؛ دسانـش یمن  ار  ادخ  نوچ  دسرت  یمن  يادـخ  زا  تسا  مالـسا  نییآ  فلاخم  هک  سک  نآ  ییوگب : رگا  .تسین  تسرد  فوخ  ینعم 

یم اـم  هک  هنوگ  ناـمه  دسانـشب  وا  تافـص  تاذ و  همه  اـب  ار  ادـخ  یـسک  تسا  زیاـج  هکلب  تسین ، یعطق  ملـسم و  نیا  میوـگ : یم 
توبن رکنم  سک  ره  تسین  مزال  نیا  ربانب  دشاب  رکنم  يا  ههبـش  ببـس  هب  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  توبن  یلو  میـسانش 

.دسانشن ار  لاعتم  يادخ  دشاب ، ربمایپ 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

؟ ُلَّبَقَُتی اَم  ُّلِقَی  َْفیَک  ،َو  يَْوقَّتلا َعَم  ٌلَمَع  ُّلِقَی  َال 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

دنـس تسا . ( !؟ مک  تسادـخ  هاگرد  لوبقم  هک  یلمع  هنوگچ  دـشاب ) مک  ًارهاـظ  دـنچره   ) تسین مک  تسا  اوقت  اـب  مأوت  هک  یلمع 
رد ، دـنا هتـسناد  نآ  زا  یئزج  هدرک و  رکذ  هارمه  قباس  تمکح  اب  ار  نآ  ، ثیدـح نیا  ِناحراش  نایوار و  زا  یعمج  هنامیکح : راـتفگ 

قباس راتفگ  نخـس و  نیا  نیب  زین  یهجوت  لباق  يونعم  طابترا.دـنا  هدومن  ادـج  ار  نآ  رگید  یعمج  یـضر و  دّیـس  موحرم  هک  یلاح 
موحرم دنا  هدرک  لقن  ار  نآ  یـضر  دّیـس  موحرم  زا  شیپ  هک  یناسک  زا.تسا  رت  بسانم  نآ  ندوب  لقتـسم  نیاربانب  ، دوش یمن  هدید 
يدنـس هب  سلاجم  باتک  رد  - هماقم هّللا  یلعا  - دیفم خیـش  لوقعلا و  فحت  رد  ینارح  هبعـش  نبا  یفاک و  لوصا  مود  دلج  رد  ینیلک 

دهد یم  ناشن  هک  یترابع  :...« ُلوُقَی مالـسلا  هیلع  َنینِمؤُْملاُریمأ  َناک  » هک دـنک  یم  لقن  دوش  یم  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  هب  لـصتم  هک 
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(. ( ،ج 4،ص 90 هغالبلا جهن  رداصم  ) .دومرف یم  رکذ  ًارارک  ار  نآ  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما 

يوقت شزرا 

تیفیک ، رگید يریبعت  هب  ای  ، دـنک یم  لامعا  یلوبق  رد  اوقت  شقن  هب  هراشا  شزیمآ  تمکح  هاتوک و  نخـس  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
دنچره  ) تسین مک  تساوقت  اب  مأوت  هک  یلمع  :» دیامرف یم  ار و  لمع  تیمک  هن  دـهد  یم  رارق  ادـخ  هاگرد  رد  یلوبق  رایعم  ار  لمع 

. )؟ ُلَّبَقَُتی اَم  ُّلِقَی  َْفیَک  ،َو  يَْوقَّتلا َعَم  ٌلَمَع  ُّلِقَی  َال  ( ؛»؟ دشاب یم  مک  تسادخ  هاگرد  لوبقم  هک  یلمع  هنوگچ  دشاب ) مک  ًارهاظ 

َنِم ُهّللا  ُلَّبَقَتَی  اـمَّنِإ  : »» دـیامرف یم  لـیباق ) لـیباه و   ) مدآ نادـنزرف  ناتـساد  رد  هک  اـجنآ  ؛ تسا دـیجم  نآرق  زا  هـتفرگرب  نخـس  نـیا 
.( هیآ 27 ، هدئام «. ) . دنک یم  لوبق  ار  ناراگزیهرپ  لامعا  اهنت  دنوادخ  َنیِقَّتُْملا ؛»

لمع.تسا توافتم  لوبق  طیارـش  اب  لمع  تحـص  طیارـش  هک  دـنا  هدـش  روآداـی  ار  بلطم  نیا  یهقف  بتک  رد  ناـگرزب  زا  يرایـسب 
ای نآ  زا  سپ  شیپ و  يرگید  لامعا  اب  ، لمع نیا  هاگ  یلو  ؛ دشاب عناوم  زا  یلاخ  ازجا و  طیارش و  مامت  عماج  هک  تسا  یلمع  حیحص 

ققحت میظع و  شاداـپ  ياـنعم  هب  یلوبق   ) دوـش یم  دـنوادخ  هاـگرد  رد  نآ  یلوـبق  عناـم  هک  ددرگ  یم  هارمه  يا  هتـسیاشان  تاـفص 
(. لمع ياه  هفسلف  فادها و 

.دوش یمن  هتفریذپ  زور  لهچ  ات  وا  لامعا  دنک  رمخ  برش  هک  یسک  هک  تسا  هدمآ  تایاور  رد  ًالثم 

. ( ،ج 6،ص 401،ح 4 یفاک « . ) . ًامْوَی َنیَِعبْرَأ  ًهاَلَص  َُهل  ُهَّللا  ِلَبْقَی  َْمل  َرْمَْخلا  َبِرَش  ْنَم  »

،ج نامه ، ) . دـنک یمن  لوبق  ار  وا  زامن  ادـخ  دـنک  دولآ  بضغ  هاـگن  شرداـم  ردـپ و  هب  هک  یـسک  : میناوخ یم  يرگید  ثیدـح  رد 
. ( ،ج 73،ص 361 راونالاراحب  ) . .كان ههبش  ای  مارح  ياذغ  ندروخ  دروم  رد  نینچمه  2،ص 392 ) .

دنهد و ماجنا  یحیحص  لمع  تسا  نکمم  نایاوقت  یب  دشاب و  اوقت  اب  مأوت  هک  دوش  یم  عقاو  دنوادخ  هاگرد  لوبقم  یلامعا  نیاربانب 
.دشاب لمع  حور  هفسلف و  میظع و  شاداپ  دقاف  شزرا و  یب  اهنآ  لمع  اما  ؛ دوش یفیلکت  طاقسا 

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said: “Action accompanied by fear for Allāh does not fail; how
نیقتملا نم  هللا  لبقتی  اـمنا  : can a thing fail that has been accepted?!”{'Allāh says the following

Verily, Allāh does accept (an offering only) from those who guard (themselves"
(.{ against evil)” (Holy Qur'ān, 5:27

یگدنب تعاط و  تلیضف  رد  : 96 تمکح

هراشا
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توص
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َنیِذـّلا ِّیبّنلا َو  اَذـه  ُهوُعَبّتا َو  َنیِذـَّلل  َمیِهاربِِإب  ِساّنلا  َیلوَأ  ّنِإاَلَت  ُّمث  ِِهب  اوُءاَج  اَِمب  مُهُمَلعَأ  ِءاَِیبنَألِاب  ِساّنلا  َیلوَأ  ّنِإ  مالـسلا  هیلع  َلاَـق  َو 
ُُهَتباَرَق َتبُرَق  نِإ  َهّللا َو  یَصَع  نَم  ٍدّمَُحم  ّوُدَع  ّنِإ  ُُهتَمُحل َو  تَدَُعب  نِإ  َهّللا َو  َعاَطَأ  نَم  ٍدّمَُحم    ّ َِیلو ّنِإ  َلاَق  ُّمث  َهَیآلااُونَمآ 

اه همجرت 

یتشد

.دنا هدروآ  هک  هچنآ  هب  تسا ، نانآ  نیرتاناد  ناربمایپ ، هب  مدرم  نیرت  کیدزن  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 

ربمایپ نیا  هب  هک  یناـنمؤم  و  دـندیدرگ ، وا  وریپ  هک  دـننانآ  میهاربا  هب  مدرم  نیرت  کـیدزن  اـنامه  : » دومرف توـالت  ار  هیآ  نیا  سپس 
دنویپ دـنچ  ره  دـنک  تعاطا  ار  ادـخ  هک  تسا  یـسک  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  تسود  دومرف ) سپـس  « ) دنتـسویپ متاخ 

دنواشیوخ دنچ  ره  دنک ، ینامرفان  ار  ادخ  هک  تسا  یسک  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  نمـشد  و  دشاب ، رود  وا  يدنواشیوخ 
 . دشاب وا  کیدزن 

يدیهش

دننانآ میهاربا  هب  مدرم  نیرتکیدزن  انامه  :[ » دـناوخرب سپـس   ] .دـنا هدروآ  هچنادـب  تسا  نانآ  نیرتاناد  ناربمایپ ، هب  مدرم  نیرتکیدزن 
هک تسا  یـسک  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحم تسود  دومرف ]: سپـس  « ] .دندیورگ هک  یناسک  ربمایپ و  نیا  دـندیدرگ و  وا  وریپ  هک 
هک تسا  یسک  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم نمـشد  و  دسرن ، هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحم هب  شبـسن  دنچره  دنک  تعاطا  ار  ادخ 

.دوب هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم کیدزن  دنواشیوخ  دنچره  دنک  ینامرفان  ار  ادخ 

یلیبدرا

هک نآرق  زا  دـناوخب  نآ  زا  سپ  ارنآ  دـندروآ  هچ  نآ  هب  تسناـشیا  رتاـناد  ناربـمغیپ  رب  ناـمدرم  نیرتراوازـس  هک  یتسردـب  دومرف  و 
هکنانآ تسا و  دّمحم  دارم  ار  ربمغیپ  نیا  دننک  يوریپ  دنا و  هدرک  يوریپ  هک  دنناربمغیپ  میهارباب  نامدرم  نیرتراوازـس  هک  یتسردـب 

هچ رگا  ار و  ادخ  دربنامرف  هک  تسیسک  نآ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم ترـضح  تسود  هک  یتسردب  دومرف  نآ  زا  دعب  دندیورگ 
یشیوخ دشاب  کیدزن  هچ  رگا  ار و  ادخ  دربن  نامرف  هک  تسیسک  نآ  دّمحم  نمـشد  هک  یتسردب  ربمغیپ و  زا  وا  یـشیوخ  دشاب  رود 

لهج وبا  دننام  ربمغیپ 

یتیآ

توالت ار  هیآ  نیا  سپس   ] .دنشاب رتاناد  دنا  هدروآ  هچنآ  هب  هک  دنتسه  یناسک  ناربمایپ  هب  مدرم  نیرتکیدزن  مالـسلا :) هیلع   ) دومرف و 
هیلع هللا  یلـص   ) دـمحم تسود  دومرف : سپـس  .دنتـسه » نانمؤم  ربمایپ و  نیا  وا و  ناوریپ  انامه  میهاربا  هب  ناـسک  نیرتکیدزن  [ » دومن
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هک تسا  یسک  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) دمحم نمشد  دشاب و  رود  وا  زا  بسن  هب  دنچ  ره  دنک ، تعاطا  ار  ادخ  هک  تسا  یـسک  هلآو )
.دوب وا  کیدزن  دنواشیوخ  دنچره ، دنکن  تعاطا  ار  ادخ 

نایراصنا

ار هیآ  نیا  سپـس.دنا  هدروآ  قح  بناج  زا  اهنآ  هچنآ  هب  تسا  ناـنآ  نیرت  هاـگآ  اـیبنا  هب  مدرم  نیرت  کـیدزن  : دومرف ترـضح  نآ  و 
: دومرف توالت 

تـسود  : دومرف سپـس  « .دنیوا هب  ناگدیورگ  مالـسا و  ربمایپ  نیا  دـندرک و  يوریپ  وا  زا  هک  دـنیاهنآ  میهاربا  هب  مدرم  نیرت  کیدزن  »
هللا یلـص  ) دّمحم نمـشد  ،و  دشاب رود  دّمحم  اب  شدنویپ  دنچ  ره  دنک  تعاطا  ار  ادخ  هک  تسا  یـسک  ( هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ) دّـمحم

 . دشاب کیدزن  ترضح  نآ  هب  شتبارق  دنچ  ره  دیامن  ینامرفان  ار  ادخ  هک  تسا  یسک  ( هلآ هیلع و 

اه حرش 

يدنوار

.هب هتقصلا  اذا  یشلاب ء  یشلا ء  تمح  نم ال  هبارقلا ، مضلاب  همحللا  و 

يردیک

.هب هتقصلا  اذا  یشلاب ء  یشلا ء  تمح  نم ال  هبارقلا  همحللا : .دمحم و  یلو  هللا  ودع  نوکی  ادمحم و ال  یصع  دقف  هللا  یصع  نم  نال 

مثیم نبا 

ار هیآ  نیا  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هاگنآ  دـنا .) هدروآ  ادـخ  بناج  زا  نانآ  هچنآ  هب  تساهنآ  نیرتهاگآ  ناربماـیپ ، هب  دارفا  نیرتکیدزن  )
هللا یلص   ) دمحم ترـضح  رادتـسود  : ) دومرف سپـس  .اونمآ  نیذلا  یبنلا و  اذه  هوعبتا و  نیذلل  میهارباب  سانلا  یلوا  نا  درک : توالت 

هیلع و هللا  یلص   ) دمحم ترـضح  نمـشد  و  دشابن ، وا  کیدزن  دنواشیوخ  دنچ  ره  دنک  تعاطا  ار  ادخ  هک  تسا  یـسک  هلآ ) هیلع و 
توعد مالـسلا ) هیلع   ) ایبنا فدـه  نوچ  .دـشاب ) راوگرزب  نآ  کیدزن  دـنواشیوخ  هچ  رگا  دربن  ار  ادـخ  نامرف  هک  تسا  یـسک  هلآ )

اهنآ ناج  لد و  هب  و  هدوب ، نانآ  اب  رتقفاوم  دـنک ، تعاطا  رتشیب  ار  ادـخ  هک  سک  ره  نیاربانب  تسا ، هدوب  راگدرورپ  تعاطا  هب  مدرم 
رـسیم دـنا  هدروآ  ادـخ  بناج  زا  هچنادـب  یهاگآ  اب  زج  ناشیا  تعاطا  نوچ  .دوب و  دـهاوخ  رتراوتـسا  ناشیا  هب  شتبـسن  و  رتکیدزن ،

هیآ ي بلطم ، نیا  لیلد  و  دوب ، دهاوخ  ناشیا  اب  یگتـسباو  هب  سک  نیرت  هتـسیاش  درف و  نیرتکیدزن  اهنادب ، مدرم  نیرتهاگآ  تسین ،
مان دـعب  و  دوش ، نشور  ترـضح  نآ  دوصقم  لامجا  روطب  ات  تسا ، هدرک  نایب  ار  ایبنا  تلاـح  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما .تسا  رکذ  دروم 
یلو هب  دارم  .تسا و  هدرک  رکذ  صوصخ  روطب  تسوگنخس - کی  شور  هک  روطنامه  ار - هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحم ترـضح 

هیلع و هللا  یلـص   ) دـمحم هب  تیولوا  لیلد  ادـخ  تعاـطا  هک  نیا  رب  تسا  هدومن  هراـشا  .تسا و  تسود  یلوا و  ناـمه  ناـج  نیا  رد 
یـصاع صخـش  اـی  هتـشادن و  یکیدزن  يدـنواشیوخ  عیطم ، صخـش  هک  دـنچ  ره  تسوا ، اـب  ینمـشد  لـیلد  ادـخ  یناـمرفان  و  هلآ ،)
ترضح اب  ینمشد  یتسود و  يارب  لقتسم  تلع  ود  تیصعم  تعاط و  دوش ، مولعم  هک  نیا  يارب  دشاب ، هتشاد  یکیدزن  يدنواشیوخ 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 1861 

http://www.ghaemiyeh.com


.دیآ دوجو  هب  تیصعم  زا  ترفن  تعاطا و  هب  لیم  ات  دنتسه  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم

دیدحلا یبا 

ع]  ] َالَت َُّمث  ِِهب  اوُءاَج  اَِمب  ْمُهُمَلْعَأ  ِءاَِیْبنَْألِاب  ِساَّنلا  َیلْوَأ  َّنِإ  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

ع]  ] َلاَق َُّمث  َهَیْآلا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُِّیبَّنلَا َو  اَذه  ُهوُعَبَّتا َو  َنیِذََّلل  َمیِهاْربِِإب  ِساّنلا  َیلْوَأ  َّنِإ 

 . ُُهَتباَرَق َْتبُرَق  ْنِإ  َهَّللا َو  یَصَع  ْنَم  ٍدَّمَُحم  َّوُدَع  َّنِإ  ُُهتَمُْحل َو  ْتَدَُعب  ْنِإ  َهَّللا َو  َعاَطَأ  ْنَم  ٍدَّمَُحم  َِّیلَو  َّنِإ 

یلإ  ... هللا عاطأ  نم  دمحم  یلو  نإ  دعب  امیف  هلوق  اذک  کلذ و  یضتقی  هیآلاب  هلالدتسا  نأل  مهلمعأ  حیحصلا  مهملعأ و  هیاورلا  اذکه 
مکلامعأب و ال ینوتیا  عوفرملا  ثیدحلا  لثم  اذه  هبارقلا و  بسنلا و  مضلاب  همحللا  لمعلا و  رکذ  امنإ  ملعلا و  رکذی  ملف  لصفلا  رخآ 

 . ْمُکاْقتَأ ِهّللا  َْدنِع  ْمُکَمَرْکَأ  َّنِإ  مکباسنأب  ینوتأت 

.ائیش هللا  نم  کنع  ینغأ  ینإ ال  دمحم  تنب  همطاف  ای  حیحصلا  ثیدحلا  یف  و 

رانلا أ یلع  اهتیرذ  هللا  مرحف  اهجرف  تنـصحأ  همطاف  نإ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هلوق  تیأر  مالـسلا أ  هیلع  دـمحم  نب  رفعجل  لجر  لاـق 
نمف امهادع  نم  امأف  تیبلا  لهأ  همحل  نم  امهنأل  انیسح  انـسح و  دارأ  امنإ  قمحأل  کنإ  لاقف  ایندلا  یف  یمطاف  لکل  انامأ  اذه  سیل 

 . هبسن هب  ضهنی  مل  هلمع  هب  دعق 

یناشاک

امب مهملعا   ) ناربمغیپ هب  نامدرم  نیرتراوازـس  هک  یتسرد  هب  ترـضح : نآ  دومرف  و  ءاـیبنالاب ) ساـنلا  یلوا  نا  مالـسلا : هیلع  لاـق  (و 
ار هیآ  نیا  دناوخ  نآ  زا  سپ  یلاعت ) هلوق  مالـسلا  هیلع  یلت  مث   ) نادزی دزن  زا  ار  نآ  دندروآ  هچنآ  هب  تسا  ناشیا  نیرتاناد  هب ) اوئاج 

هنیآ ره  ربمغیپ  میهاربا  هب  نامدرم  نیرتراوازـس  ینعی  اونما ) نیذلا  یبنلا و  اذه  هوعبتا و  نیذـلل  میهارباب  سانلا  یلوا  نا   ) هک نآرق  زا 
تـسا دمحم  ترـضح  دارم  ار - ربمغیپ  نیا  دنک  يوریپ  رگید  یهلا و  ماکحا  زا  دمآ  يو  هب  هچنآ  هب  ار  وا  دـنیامن  يوریپ  هک  دـننانآ 

هیلع لاق  مث   ) یهاون رماوا و  زا  دش  لزان  وا  هب  هچنآ  هب  دـندش  ملاع  دـندروآ و  نامیا  يو  هب  هک  ار  یناسک  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )
عاطا نم  ( ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحم تسود  هک  یتسرد  هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  یلو  نا   ) هک دومرف  نآ  زا  دعب  مالـسلا )

ناملـس و وچمه  تلاسر  ترـضح  زا  وا  يدنواشیوخ  دشاب  رود  هچرگا  و  هتمحل ) تدعب  نا  و   ) ار يادـخ  درب  نامرف  هک  یـسک  هللا )
( هللا یصع  نم  ( ) هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم نمشد  هک  یتسرد  هب  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ودع  نا  و   ) لالب رذوبا و  دادقم و 

تلاسر ترضح  هب  وا  دنویپ  یشیوخ و  دشاب  کیدزن  هچرگا  و  هتبارق ) تبرق  نا  و   ) ار ادخ  دربن  نامرف  دش و  یصاع  هک  تسا  یسک 
نب یلع  نیـسح  نب  یلع  نیفراعلا  نیز  نیدباعلادیـس و  لوق  تسا  هلوقم  نیا  زا  .نارین و  تبقاع  نامرفان  لهجوبا  بهلوبا و  دننام  هانپ 

هللا و عاطا  نمل  هنجلا  ایشرق و  ادیس  ناک  ول  هللا و  یـصع  نمل  رانلا  تقلخ  امنا  : ) هک نیعمجا  مهیلع  همالـس  هللا و  تاولـص  بلاط  یبا 
یشرق دیس  هچرگا  ار  ادخ  دوب  نامرفان  هک  ار  یسک  رم  خزود  شتآ  تسا  هدش  هدیرفآ  هک  تسین  نیا  زج  ینعی  ایشبح ) ادبع  ناک  ول 

.دشاب یشبح  مالغ  هچرگا  ار  ادخ  درب  نامرف  هک  یسک  يارب  تشهب  هدش  قولخم  و  دشاب ،
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یلمآ

ینیوزق

تفگ سپ  .نید  ملع  ینعی  يادخ  دزن  زا  ار  نآ  دنا  هدروآ  هچنآ  هب  تسا  ناشیا  نیرتاناد  ناربمغیپ  هی  نامدرم  نیرتیلوا  هک  قیقحت  هب 
نیا دـندومن و  عاـبتا  ار  وا  هک  دـننانآ  مالـسلا ) هیلع  میهاربا   ) هب ناـمدرم  نیرتـیلوا  هک  یتـسرد  هب  ینعی  ..میهارباـب ) ساـنلا  یلوا  نا  )

يراصن دوهی و  ای  دوهی  رب  تسا  در  دنیوگ  دـنا  هدروآ  نامیا  هکنانآ  تسا و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ام  لوسر  هب  هراشا  ربمغیپ ،
ام  ) هدـمآ میرک  باتک  رد  هچنانچ  دنتـسنادیم  دوخ  زا  ار  ترـضح  نآ  دـندومن و  یم  باـستنا  مالـسلا ) هیلع  میهاربا   ) هب ار  دوخ  هک 

.تما رد  وا  ماقم  رد  مایق  تلاسر و  ترـضح  تفالخ  هب  ترـضح  نآ  تیولوا  رب  تسا  لیلد  و  ..اینارـصن ) اـیدوهی و ال  میهاربا  ناـک 
سک نآ  دمحم  نمـشد  و  وا ، دنویپ  دشاب  رود  دنچ  ره  ار  يادخ  دنک  تعاطا  هک  تسا  سک  نآ  دمحم  یلو  قیقحت  هب  تفگ : سپ 

تـسا هدرک  رکذ  ماقم  نیا  رد  .ترـضح و  نآ  هب  وا  یـشیوخ  دـشاب  کـیدزن  دـنچ  ره  لـجوزع  ار  يادـخ  دـنک  یناـمرفان  هک  تسا 
ول هللا و  عاطا  نمل  هنجلا  اشیرق و  ادیـس  ناک  ول  هللا و  یـصع  نمل  رانلا  تقلخ  امنا   ) دومرف هک  مالـسلا ) هیلع  نیدباعلا  نیز  ترـضح  )

.داهن تیصعم  تعاط و  رب  هک  داهنن  بسن  رب  خزود )  ) و تشهب )  ) ناید يادخ  يرآ  ایشبح ) ادبع  ناک 

یجیهال

اذه هوعبتا و  نیذلل  میهارباب  سانلا  یلوا  نا   ) مالـسلا هیلع  الت  مث  هب » اوواج  امب  مهملعا  ءایبنالاب ، سانلا  یلوا  نا  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
نا هللا و  یـصع  نم  دـمحم  ودـع  نا  هتمحل و  تدـعب  نا  هللا و  عاطا  نم  دـمحم  یلو  نا  : » مالـسلا هیلع  لاق  مث  اونمآ ) نیذـلا  یبنلا و 
هب تسا  ناـشیا  نیرتاـناد  ناربـمغیپ  هب  باـستنا  هب  ناـمدرم  نیرتراوازـس  هک  قـیقحت  هب  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .هتبارق » تبرق 

نیا مالسلا  هیلع  درک  توالت  سپ  هیعرش ، ماکحا  هب  لمع  هقح و  تاداقتعا  هب  نیقی  ینعی  ار ، زیچ  نآ  ناربمغیپ  دنا  هدروآ  هک  يزیچ 
يوریپ هک  دنـشاب  یناـسک  هنیآ  ره  مالـسلا  هیلع  میهاربا  هب  ناـمدرم  نیرتراوازـس  هک  قـیقحت  هب  : ) هک تـسا  نـیا  نآ  ینعم  ار و  هـیآ 

سپ نامز .) رخآ  ربمغیپ  نیا  هب  دـندروآ  نامیا  هک  یناـسک  ناـنچنآ  دـشاب و  نییبنلا  متاـخ  هک  ربمغیپ  نیا  وا و  تما  زا  ار  وا  دـندرک 
رود هچ  رگا  ار و  ادخ  تسا  هدرک  تعاطا  هک  تسا  یـسک  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم ، تسود  هک  قیقحت  هب  مالـسلا : هیلع  تفگ 
هدرک ینامرفان  هک  تسا  یسک  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  دمحم ، نمشد  هک  قیقحت  هب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  اب  وا  یـشیوخ  دشاب 

.هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  اب  وا  یشیوخ  دشاب  کیدزن  هچ  رگا  ار و  ادخ  دشاب 

ییوخ

هدالولاب ما  با و  هلف  هما ، نم  تاناویحلا  نم  هتدـلج  ینب  رئاس  عم  ناسنالا  كرتشی  ینعملا : .حاحـص  هبارقلا - مضلاب : همحللا ) : ) هغللا
و هیبرتلا ، میلعتلاب و  لعفلا  یلا  هوقلا  نع  هحور  جورخ  رابتعاب  یه  هیناث و  هدـالوب  ناویحلا  عاونا  نع  ناـسنالا  زاـتمی  نکل  و  هیعیبطلا ،

ناسنالل نا  امک  .ایندلا و  هذه  یف  هنامثج  ناک  نا  یلعالا و  ءالملاب  قلعتم  هحور  ایناحور  ایتوکلم  امسج  ناسنالا  ریـصی  رابتعالا  اذهب 
هیناثلا و هتدالو  ردصم  هملعمب و  هلص  هتقیقح  هحور و  رابتعاب  هلف  بسنلا ، همحلب  اهنع  ربعی  هیبا و  هماب و  هلص  هتعیبط  همسج و  رابتعاب 

نع هعاطالا  عابتالا و  نسح  هیونعملا  هطبارلا  هیحورلا و  هلـصلا  هذه  هراما  و  مالـسلا .) هیلع   ) همئالا ءایـصوالا و  لسرلا و  ءایبنالا و  مه 
دمحمب سانلا  یلوا  نا  مالسلا ) هیلع   ) نیبف .هیسنجلا  هقرو  وا  هداهشلا  هقرو  هیداملا  هلـصلا  هراما  نا  امک  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا

، طقف هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلاب هیداملا  هتلص  رابتعاب  سیل  هفالخلل  هقاقحتـسا  نا  یلا  راشا  و  هللا ، عاطا  نم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )
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یه هیونعملا  هلـصلا  هیحورلا و  هبارقلا  لب  نیفلاخملا ، شیرق و  هاعدا  امک  هفالخلا  قاقحتـسال  هماـتلا  طاـنملا  یه  هبارقلا  نوکت  ـال  و 
یناسک دنراد - ار  اهنآ  ینیشناج  راوازس  هک  ناربمغیپ - هب  مدرم  رت  یلوا  دومرف : همجرتلا : .هفالخلا  هیالولا و  ماقم  يدصت  یف  طانملا 
میهاربا هب  مدرم  همه  زا  یلوا  یتسارب   ) دناوخ ار  هیآ  نیا  سپـس  دنرتاناد ، دندروآ  ادـخ  بناج  زا  ءایبنا  هک  هچنآ  همه  هب  هک  دنتـسه 
نیـشناج یلو و  یتسارب  دومرف : سپـس  دـندیورگ ) وا  هب  هک  یناسک  نآ  ربمغیپ و  نیا  دـندرک و  يوریپ  يو  زا  هک  دـنیناسک  هنیآ  ره 

دمحم نمشد  یتسارب  و  دشاب ، رود  وا  زا  یـشیوخ  رد  هچ  رگا  دنک و  تعاطا  ار  ادخ  هک  تسا  یـسک  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحم
.دشاب يو  کیدزن  دنواشیوخ  هچ  رگا  دنک و  ادخ  ینامرفان  هک  تسا  یسک  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  )

ادخ قلخ  همه  زا  اهنادب  رتیلوا  تسه   *** ایبنا كاپ  شیک  رب  دوب  رتاناد  هک  ره 

ادج يو  زا  این  رد  داژن و  رد  دشاب  هچرگ  تسا   *** یلو ار  دمحم  کشیب  ادخ  رما  وریپ 

ابرقا دشاب ز  شیوخ و  ربمیپ  اب  دشاب  هچ  رگ   *** تسترضح نآ  نمشد  دش  قح  نامرفان  هک  ره 

يرتشوش

( مهلمعا  ) حیحصلا و  مهملعا ،)  ) هیاورلا دیدحلا  یبا  نبا  لاق  مهلمعا ) هایبنالاب  سانلا  یلوا  نا  ( ) هصاخلا هوبنلا  یف  سداسلا - لصفلا  )
.ملعلا یلع  فوقوم  لمعلا  نال  حیحص  مهملعا ) : ) مثیم نبا  لاق  .دعب و  امیف  مالـسلا ) هیلع   ) هلوق اذک  و  یـضتقی ، هیالاب  هلالدتـسا  نال 
فلخت هرثک  عم  امیس  ال  طورشملا ، یلع  طرشلا  ال  امهمزالتل ، ببسملا  یلع  ببسلا  قلطی  امنا  و  هل ، ببس  لمعلل ال  طرش  ملعلا  تلق :

، لمعلا سفنل  هیمهالا  نایب  ماـقم  یف  مالـسلا ) هیلع   ) وه و  نیلماـعلا ، ءاـملعلا  نم  رثکا  نیلماـعلاریغ  ءاـملعلا  نوک  و  ملعلا ، نع  لـمعلا 
امب  ) .هدـعب وا  هلبق  هریغ  وا  فنـصملا  نم  فیحـصتلا  عقو  لیلق  طخلا  یف  مهملعا )  ) نیب هنیب و  قرفلا  نا  ثیح  و  مهلمعا )  ) حیحـصلاف
هللا یلـص   ) هنال یبنلا ) …  اذـه  هوعبتا و  نیذـلل  میهارباب  سانلا  یلوا  نا  : ) یلاعت هلوق  همالکل  ادـهاش  الت ) مث   ) .عئارـشلا نم  اوواـج )

(: يدـقاولا بتاک  تاقبط   ) یف و  افینح .) …  میهاربا  هلم  عبتا  نا  کیلا  انیحوا  مث  : ) یلاعت لاق  .میهاربال  سانلا  عبتا  ناـک  هلآ ) هیلع و 
ماقملا یف  یتلا  مدقلاب  هبـشا  امدق  رن  مل  اناف  هلآ )) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادمحم نونعی   ) هب ظفتحا  بلطملادـبعل : جـلدم  ینب  نم  موق  لاق 

هروس یف  هیالا  و  ایقیقح ، انامیا  اونمآ ) نیذلا  و   ) .هب طفتحی  بلاطوبا  ناکف  .ءالوه  لوقی  ام  عمسا  بلاط : یبال  بلطملادبع  لاقف  .هنم 
و هتمحل ، تدعب  نا  هللا و  عاطا  نم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحم یلو  نا  لاق  مث  ( ) هصاخلا هوبنلا  یف  سداسلا - لصفلا   ) .نارمع لآ 

ثیدـحلا یف  دـیدحلا  یبا  نبا  لاق  هبارقلا ، مضلاب : همحل  هتمحل ) تبرق  نا  و  هللا ، یـصع  نم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دـمحم ودـع  نا 
یلص  ) یبنلا لوق  تیارا  مالسلا :) هیلع   ) دمحم نب  رفعجل  لجر  لاق  .ائیش و  هللا  نم  کنع  ینغا  ینا ال  دمحم  تنب  همطاف  ای  حیحصلا :

قمحال کنا  لاقف : ایندـلا ؟ یف  یمطاف  لکل  اناما  اذـه  سیلا  رانلا ، یلع  اهتیرذ  هللا  مرحف  اهجرف  تنـصحا  همطاـف  نا  هلآ :) هیلع و  هللا 
نویع  ) يور و  تلق : .هبـسن  هب  ضهنی  مل  هلمع  هب  دعق  نمف  امهادـع  نم  اماف  تیبلا ، لها  هسمخلا  نم  امهنال  انیـسح  انـسح و  دارا  امنا 

لوق كرغا  رانلا : دـیزب  فورعملا  یـسوم  نب  دـیز  هیخال  لاق  مالـسلا ) هیلع   ) اضرلا نا  مهجلا : نبا  و  اشولا ، و  رـسای ، نع  هیوباب ) نبا 
کنا يرت  تنک  نا  هصاـخ ، نیـسحلا  نسحلل و  کـلذ  راـنلا ) یلع  اـهتیرذ  هللا  مرحف  اـهجرف  تنـصحا  همطاـف  نا   ) هفوکلا لـها  هلفس 

نب یـسوم  نم  لج  زع و  هللا  یلع  مرکا  نذا  تناف  هنجلا ، لخد  هللا و  عاطا  رفعج  نب  یـسوم  و  هنجلا ، لخدـت  لج و  زع و  هللا  یـصعت 
، كوخا انا  دیز : هل  لاقف  .تمعز  ام  سئبف  هتیـصعمب ، هلانت  کنا  تمعز  و  هتعاطب ، الا  لج  زع و  هللا  دنع  ام  دحا  لانی  ام  هللا  و  رفعج ،

مکحا تنا  قحلا و  كدـعو  نا  یلها و  نم  ینبا  نا  بر  لاق … ( : احون  نا  لج ، زع و  هللا  تعطا  ام  یخا  تنا  هل : لاقف  .کیبا  نبا  و 
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هلها نوکی  نا  نم  لج  زع و  هللا  هجرخاف  حـلاص ) …  ریغ  لمع  هنا  کلها  نم  سیل  هنا  حون  ای  هل … ( : لج  زع و  لاـقف  نیمکاـحلا )
( هصاخلا هوبنلا  یف  سداسلا - لصفلا   ) اذا تنا  و  هل : لاـق  و  اـشولا ، یلا  تفتلا  مالـسلا ) هیلع   ) هنا اـشولا :) هیاور   ) یف داز  و  هیـصعمب -

ارباف هللا  نید  فلاخ  نم  مهجلا  نبای  هل : مالـسلا ) هیلع   ) لاق و  مهجلا :) نبا  هیاور   ) یف داز  و  تیبلا - لها  اـنم  تناـف  یلاـعت  هللا  تعطا 
نم و  هللا ، لوسر  نبای  تلقف : .ناک  هلیبق  يا  نم  و  ناک ، نم  انئاک  هلاوت  ـالف  هللا  يداـع  نم  و  ناـک ، هلیبق  يا  نم  ناـک ، نم  اـنئاک  هنم 

و مکیلا ، هللا  لوسر  ینا  مشاه : ینب  و  بلطملادبع ، ینبل  لاق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نع  .هیـصعی و  نم  لاق : هللا ؟ يداعی  يذـلا 
مکنم یئایلوا  ام  هللا  الف و  هلخدم ، لخدنس  و  انم ، ادمحم  نا  اولوقت : ال  هلمع ، مکنم  لجر  لکل  و  یلمع ، یل  نا  مکیلع و  قیفـش  ینا 
سانلا نوتای  و  مکروهظ ، یلع  ایندـلا  نولمحت  نوتات  همایقلا  موی  مکفرعا  الف  ـالا  نوقتملا ، ـالا  بلطملادـبع  ینب  اـی  مکریغ  نم  ـال  و 

بلطملادـبع ینب  ای  لاق : .مکیف و  لج  زع و  هللا  نیب  ینیب و  اـمیف  و  مکنیب ، ینیب و  اـمیف  مکیلا  ترذـعا  دـق  ینا  ـالا  هرخـالا ، نولمحی 
اضرلا نع  و  نولءاستی .) ذئموی و ال  مهنیب  باسنا  الف  روصلا  یف  خفن  اذاف  : ) لج زع و  لاق  مکباسنا ، مکباسحاب و  مکلامعاب ال  ینوتیا 

هیلع  ) مظاکلا نع  .باذعلا و  نم  نافعض  انئیسمل  و  رجالا ، نم  نالفک  اننسحمل  مالسلا :) هیلع   ) نیـسحلا نب  یلع  لاق  مالـسلا :) هیلع  )
مکیناماب و سیل  (: ) مالسلا هیلع   ) لاقف انریغ ؟ نم  انم و  بنذملا  یف  لوقت  ام  مالسلا :) هیلع   ) قداصلا هیبال  لاق  لیعامسا  نا  مالـسلا :)

ضرالا هجو  یلع  ام  هللا  و  مالـسلا :) هیلع   ) اضرلل لجر  لاق  يزارلا : یـسوم  نع  و  هبزجی .) …  اءوس  لمعی  نم  باتکلا  لها  یناما  ال 
ریخ هللا  تنا و  رخآ : هل  لاقف  .مهتظحا  هللا  هعاط  و  مهتفرـش ، يوقتلا  لاقف : ابا ؟ کنم  فرـشا  هصاخلا ) هوبنلا  یف  سداـسلا - لـصفلا  )

لئابق ابوعـش و  مکانلعج  و  هیالا … (  هذه  تخـسن  ام  هللا  و  هل ، عوطا  یقتا هللا و  ناک  نم  ینم  ریخ  اذه ، ای  فلحت  ال  هل : لاقف  .سانلا 
و دجوی ، مل  نکل  هنم  اریخ  ناک  هنم  یقتا  دحا  دجو  ناک  نا  مالـسلا ) هیلع   ) قدـص تلق  مکاقتا .) …  هللا  دـنع  مکمرکا  نا  اوفراعتل 

نم سانلا  طعی  مل  و  اقح ، هللا  لوسرب  ذخا  نمف  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسرب  انقح  بجو  تیب  لها  انا  مالسلا :) هیلع   ) اضرلا نع 
هللا لوسر  نم  یتبارقب  اذه  نم  ریخ  هنا  يری  ناک  نا  هناملغ :- نم  دوسا  دـبع  یلا  اموا  و  مالـسلا -) هیلع   ) هنع .هل و  قح  الف  هلثم  هسفن 
نا عیـشتلا  ذـختا  نم  یفتکی  مالـسلا :) هیلع   ) رقابلا نع  .هنم و  هب  لضفا  نوکاف  حـلاص ، لمع  یل  نوکی  نا  الا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )
هرثک و  هنامالا ، ءادا  و  عشختلا ، عضاوتلاب و  الا  نوفرعی  اوناک  ام  و  هعاطا ، هللا و  یقتا  نم  الا  انتعیـش  ام  هللا  وف  تیبلا ، لـها  اـنبحب  لوقی 

، ثیدحلا قدص  و  ماتیالا ، نیمراغلا و  هنکسملا و  لها  و  ءارقفلا ، نم  ناریجلل  دهعتلا  و  نیدلاولاب ، ربلا  و  هالصلا ، موصلا و  هللا و  رکذ 
ام هللا  لوسر  نبای  یفعجلا : رباج  هل  لاقف  .ءایشالا  یف  مهرئاشع  ءانما  اوناک  و  ریخ ، نم  الا  سانلا  نع  نسلالا  فک  و  نآرقلا ، هوالت  و 

کلذ عم  نوکی  مث ال   ) هالوتا ایلع و  بحا  لوقی : نا  لجرلا  بسح  بهاذملا ، کب  نبهذت  رباج ال  ای  لاقف : .هفصلا  هذهب  ادحا  فرعن 
لمعی و ال  هتریـس ، عبتی  مث ال  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نم  ریخ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  و  هللا ، لوسر  بحا  ینا  لاـق : ولف  ـالاعف )

، هبارق دـحا  نیب  هللا و  نیب  سیل  هللا ، دـنع  امل  اولمعا  هللا و  هصاخلا ) هوبنلا  یف  سداسلا - لصفلا   ) اوقتاف ائیـش ، هایا  هبح  هعفناـم  هتنـسب 
ام هعاطلاب ، الا  یلاعت  هللا  یلا  دـبعلا  برقتی  ام  هللا  رباج و  ای  هتعاـطب ، مهلمعا  هل و  مهاـقتا  هیلع  مهمرکا  و  یلاـنت ، هللا  یلا  داـبعلا  بحا 

انتیالو لانت  و ال  ودع ، انل  وهف  ایصاع  ناک هللا  نم  و  یلو ، انل  وهف  اعیطم  ناک هللا  نم  .هجح  نم  دحال  هللا  یلع  و ال  رانلا ، نم  هءارب  انعم 
ول و  (، ) میظع موی  باذـع  یبر  تیـصع  نا  فاخا  ینا  لـق  (: ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) هیبنل یلاـعت  لوقی  ثیح  .عرولا و  لـمعلاب و  ـالا 
الب هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هیلا باستناب  هاـجنلا  عقوتی  فیک  نیتولا ) هنم  اـنعطقل  مث  نیمیلاـب  هنم  انذـخال  لـیواقالا  ضعب  اـنیلع  لوقت 

باذـعلا اهل  فعاضی  هنیبم  هشحافب  نکنم  تای  نم  هلآ … ( :) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا ءاسنل  یلاعت  هلوق  لب  لمع ؟ ءوس  عم  و  لـمع ،
حرـص هب  و  مهتفلاـخم ، یف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هیلا نیبوسنملا  باذـع  هیدـشا  یلع  لدـی  اریـسی ) هللا  یلع  کـلذ  ناـک  نیفعض و 

، هعوضوم رابخاف  یل ) نوحلاطلا  و  (: ) هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا ناسل  یلع  اولقن  ام  اما  .مدقتملا و  ربخلا  یف  مالـسلا ) هیلع   ) داجـسلا
الا رانلا  انسمت  نل  لیئارسا … ( : ینب  لوق  و  هوابحا ) …  هللا و  ءانبا  نحن  مهـسفنال … ( : اوعـضو  ام  یف  يراصنلا  دوهیلا و  لوق  ریظن 
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اـم ال هللا  یلع  هصاـخلا ) هوبنلا  یف  سداـسلا - لـصفلا   ) نولوقت ما  هدـهع  هللا  فلخی  نلف  ادـهع  هللا  دـنع  متذـختا  لـق  هدودـعم  اـمایا 
ام سانلا  اهیا  لاقف : ینمب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا بطخ  لاق : مالـسلا ) هیلع   ) قداصلا نع  احیحـص  یفاـکلا )  ) يور و  نوملعت .)

باتک قفاوی  ثیدـح ال  لک  و  مالـسلا :) هیلع   ) لاق .هلقا و  ملف  هللا  باتک  فلاخی  مکءاج  ام  و  هتلق ، اناف  هللا  باتک  قفاوی  ینع  مکءاج 
.تیبلا لها  انم  هللا  تنا و  دیزی  نبای  مالـسلا :) هیلع   ) هللادبع وبا  یل  لاق  لاق : دیزی  نب  رمع  نع  یـشکلا  يور  و  اذه ، .فرخز  وهف  هللا 

ارقت اما  رمع ، ای  مهـسفنا  نم  هللا  يا و  لاق : مهـسفنا ؟ نم  تلق : .مهـسفنا  نم  هللا  يا و  لاـق : دـمحم ؟ لآ  نم  كادـف  تلعج  هل : تلق 
(. نینموملا یلو  هللا  اونمآ و  نیذلا  یبنلا و  اذه  هوعبتا و  نیذلل  میهارباب  سانلا  یلوا  نا  : ) لج زع و  هللا  باتک 

هینغم

هذـه نوکت  و ال  هتفیلخ ، یبنلا و  نیب  هیعیبط  هیهلا  هقـالع  یه  و  هفـالخلاب ، اـهنع  ربعی  و  مهنع ، هیـالولا  ءاـیبنالاب  ساـنلا  یلواـب  دارملا 
یلوا هنا  هسفن و  یلا  اذهب  مامالا  ریشی  .هفقاوم و  عیمج  یف  هل  رصانم  اهب و  لماع  یبنلا  هلاسرب  ملاعل  الا  نوکت  نل  هیالولا و  وا  هفالخلا 

اذا هدیـس  نم  دـبعلا  ثروی  مالـسالا  نا  یلا  هراشالا  ردـجت  .اقالخا و  املع و  هل  دادـتما  هنال  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسرب  سانلا 
امک اعم ، هیالولا  هبارقلا و  تعمتجا  اذا  فیکف  .ءالولاب  ثرالا  ءاهقفلا  حالطـصا  یف  یمـسی  و  هاوس ، ثراو  اعربت و ال  هقتعا  دـق  ناک 
موی راصنالا  یلع  شیرق  نم  اوجتحا  نیذـلا  یلع  اذـهب  دری  ماـمالا  و  هبارقلا ، ءاـحلا - مضب  همحللا - یلع .؟ دـمحم و  نیب  لاـحلا  یه 
یلبق قطنمب  هقلخ  نم  دحا  عم  لماعتی  هناحبـس ال  هللا  نا  مامالا : لاقف  ..هللا  لوسر  نم  مهتبارقل  هفالخلاب  یلوا  مهنا  اومعز  و  هفیقـسلا ،

هیلع و هللا  یلـص   ) دمحم نیب  هبارق  هیالو و ال  اضیا ال  .يوقتلا و  هعاطلاب و  هلیـسولا  هیلا  یغتبا  نم  الا  ءاوس  هدـنع  لکلاف  یـصخش ، وا 
مکمرکا نا  : ) هناحبـس لاق  تایاورلا ، تایالا و  تقطن  اذـهب  و  یـشبح ، یـشرق و  نیب  قرف  ریغ  نم  ساسالا  اذـه  یلع  الا  هریغ  و  هلآ )

اذه و  ائیـش .) هللا  نم  کنع  ینغا  ینا ال  دـمحم  تنب  همطاف  ای  (: ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاق  و  تارجحلا )  13 مکاقتا - هللا  دنع 
.تارم هنع  مالکلا  مدقت  .فئاوطلا و  ممالا و  لک  دنع  مالسالا  نید  نع  روهشم  فورعم و 

هدبع

هبسن يا  مضلاب  هتمحل  هتمحل : تدعب  نا  … 

يرفعج

مالسالا ضیف 

ار هچنآ  هب  دنناشیا  نیرتاناد  ناربمغیپ  هب  مدرم  رتکیدزن  رت و  هتسیاش  تسا : هدومرف  یگدنب ) تعاط و  تلیـضف  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
رب یگدنب  تعاط و  تسا و  یگدنب  تعاط و  رثا  رب  ناربمغیپ  هب  یکیدزن  یگتسیاش و  اریز   ) دنا هدروآ  یلاعتقح ) بناج  زا   ) نانآ هک 

یلوا نا  دناوخ : ار ) هیآ س 3 ي 68  نیا   ) مالـسلا هیلع  ماما  سپ  دنا ) هدروآ  دـنوادخ  بناج  زا  ناشیا  هک  تسا  ماکحا  نتـسناد  رثا 
ترـضح  ) ربـمغیپ نیا  وا و  هک  دـننانآ  میهاربا  هب  مدرم  نیرتـکیدزن  ینعی  اونما  نیذـلا  یبـنلا و  اذـه  هوعبتا و  نیذـلل  میهارباـب  ساـنلا 
تـسود دومرف : سپ  دـندومن ، يوریپ  ار  دـندیورگ  هدروآ و  نامیا  راوگرزب ) نآ  هب   ) هک یناـسک  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم 

و دادقم ) رذوبا و  ناملـس و  دننام   ) دشاب رود  ترـضح ) نآ  اب   ) وا يدـنواشیوخ  هچ  رگا  درب  نامرف  ار  ادـخ  هک  تسا  یـسک  دـمحم 
(. لهجوبا بهلوبا و  دننام   ) دشاب وا  هب  کیدزن  دنواشیوخ  هچ  رگا  دربن  نامرف  ار  ادخ  هک  تسا  یسک  دمحم  نمشد 
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ینامز

دوخ ملع  هب  هک  ینادنمـشناد  .درادن  روصت  یماقم  نآ  فیدر  رد  هک  تسالاو  یماقم  یهلا  هاگتـسد  رد  يونعم  رظن  زا  ناربمایپ  ماقم 
هتـشادن یـشزرا  چیه  يدنواشیوخ  رهاظ و  رظن  زا  دنچ  ره  دوب  دنهاوخ  ناربمایپ  فیدر  رد  دنـشوکب  ادـخ  يارب  اعقاو  دـننک و  لمع 

اهنت هک  دـهدب  رکذـت  تاداـس  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ دـالوا  هب  دراد  یعـس  هلمج  نیا  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماـما  .دنـشاب 
یم هک  تیاور  نیا  رگم  درک : ضرع  و  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  تمدـخ  دـمآ  یـصخش  .درادـن  يرثا  نیموصعم  اب  يدـنواشیوخ 

شنامدود ادخ  اذل  تشاد  هاگن  ار  دوخ  تفع  مالـسلا ) هیلع   ) همطاف ( ) رانلا یلع  اهتیرذ  هللا  مرحف  اهجرف  تنـصحا  همطاف  نا  : ) دیوگ
: دومرف مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  دننک ؟ یم  یگدـنز  ایند  رد  هک  همطاف  نادـنزرف  يارب  تسین  يا  همان  ناما  درک ) مارح  شتآ  رب  ار 

نیا ریغ  دنتـسه و  تیب  لها  دوپ  رات و  زا  نانآ  نوچ  تسا  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  نسح و  ماما  هب  طوبرم  تیاور  نیا  یقمحا  وت 
.درادن هدئاف  نانآ  يارب  تبسن  دنشاب  هتشادن  هتسیاش  لمع  هاگره  راوگرزب  ود 

يزاریش دمحم  دیس 

نا یفخی  و ال  هب ) اوئاج  امب  مهملعا   ) مهیلا ساـنلا  برقا  و  مهب ، اـطوبرم  نوکی  ناـب  ءاـیبنالاب ) ساـنلا  یلوا  نا  : ) مالـسلا هیلع  لاـق  و 
، اقباس هعبت  نم  يا  اونمآ )) نیذلا  یبنلا و  اذه  و  هوعبتا ، نیذلل  میهارباب ، سانلا  یلوا  نا  (: )) مالسلا هیلع  الت  مث   ) لماعلا ملاعلا  دارملا 

لاق مث   ) .هیوامـسلا هعیرـشلا  نم  یتا  امب  اوملع  و  هب ، ءاج  امب  اوملع  مهنال  یلوا ، ءالوه  اوناـک  اـمنا  و  نونموملا ، مالـسالا و  لوسر  و 
نم سیل  همحلف  هبسن ، يا  هتمحل ) تدعب  نا  هللا و  عاطا  نم   ) هعبات هبحم و  يا  هلآ )) هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم یلو  نا  (: ) مالـسلا هیلع 
ناب هتبارق ) تبرق  نا  هللا و  یصع  نم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم ودع  نا  و  ( ) هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) لوسرلا هریـشع  لوسرلا و  محل 

هالاوملا و رکفلا ، لاـجر  نیدـلا و  لاـجر  نازیم  ناـف  بهل ، یباـک  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) لوسرلا یلا  ابـسن  ساـنلا  برقا  نم  ناـک 
.هبشا ام  هیمیلقالا و  هیرصنعلا و  ال  هیرکفلا ، هینیدلا و  تاداعملا 

يوسوم

رمالا یلوتملا  هماقم و  مئاقلا  هفیلخلا  وه  نم  یبنلا …  دـعب  رمالا  یلو  نوکی  نمل  نایب  دـیدحت و  اذـه  حرـشلا : .هبارقلا  همحللا : هغللا :
یـضتقی هیالاب  هلالدتـسا  نال  مهلمعا  حیحـصلا  مهملعا و  هیاورلا  و  دیدحلا : یبا  نبا  لاق  .هب  مهلمعا  هب و  ءاج  امب  سانلا  ملعا  هنا  هنع 

لالدتـسالا رمالا و  هیال  ول  فیرـشلا  دیدحتلا  اذه  و  ملعلا …  رکذی  ملف  هللا …  عاطا  نم  دمحم  یلو  نا  دعب : امیف  هلوق  اذـک  کلذ و 
هتعاط هللا و هتایحـضت و  هداهجل و  ینلاب  سانلا  یلوا  هنا  هفیرـشلا و  هسفن  یلا  هلالخ  نم  ذوفنلا  دـیری  میهارباب …  سانلا  یلوا  نا  هیاب 

.هلوسرل

یناقلاط

: دومرف توالت  ار  هیآ  نیا  سپـس  دـنا ،» هدروآ  نانآ  هک  تسا  ییاهزیچ  هب  ناـشیا  نیرتاـناد  ناربماـیپ  هب  مدرم  نیرت  کـیدزن  اـنامه  »
: دومرف سپس  .دنا » هدیورگ  هک  یناسک  ربمایپ و  نیا  دنا و  هدرک  يوریپ  وا  زا  هک  دنتسه  ینانآ  میهاربا  هب  مدرم  نیرت  کیدزن  انامه  »

دنک ینامرفان  ار  ادخ  هک  تسا  یسک  دمحم  نمشد  دشاب و  رود  شبـسن  دنچ  ره  درب  نامرف  ار  ادخ  هک  تسا  یـسک  دمحم  تسود  »
« .دشاب کیدزن  وا  اب  شیدنواشیوخ  دنچ  ره 
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تسا دننک » لمع  رتشیب  هک  نانآ  - » مهلمعا  - نآ حیحـص  یلو  تسا  مهملعا - « - ناشیا نیرتاناد   » تروص هب  نخـس  نیا  لقن  هچ  رگ 
دمحم تسود  دیامرف : یم  هک  وا  نخس  هلابند  نینچمه  دراد و  ار  اضتقا  نیمه  مه  هیآ  نآ  هب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  لالدتـسا  و 

.ملع هن  تسا  لمع  زا  نخس  بلاطم  همه  رد  هک  درب ، نامرف  ار  ادخ  هک  تسا  یسک 

دنوادخ شیپ  امـش  نیرتیمارگ  هک  دـیروایم  ار  دوخ  ياهبـسن  دـیروایب ، نم  يارب  ار  دوخ  لامعا   » هک تسا  هدـمآ  عوفرم  ثیدـح  رد 
یمن يراک  وت  يارب  دـنوادخ  لابق  رد  نم  دـمحم ، رتخد  همطاـف  يا   » تسا هدـمآ  حیحـص  ثیدـح  رد  و  .تسامـش » نیرتراـکزیهرپ 

« .مزاس

: تسا هدومرف  هک  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  راتفگ  نیا  ینک  یم  نامگ  ایآ  تفگ : مالّـسلا  هیلع  دـمحم  نب  رفعج  هب  يدرم 
ناـیمطاف همه  يارب  ناـما  .تسا » هدرک  مارح  شتآ  رب  ار  شا  هیرذ  دـنوادخ  هک  دوـمرف  ظـفح  ناـنچ  ار  ینمادـکاپ  تـفع و  همطاـف  »

ار وا  شلمع  سک  ره  ود  نآ  زا  ریغ  تسا ، هدومرف  هدارا  ار  نیـسح  نسح و  ثیدـح  نیا  زا  یتـسه ، یقمحا  درم  وـت  تفگ : تسین ؟
.دشک یمن  رب  ار  وا  شبسن  دناشن ، ورف 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

َُّمث ، َهَیْآلا ...اُونَمآ » َنیِذَّلا  ُِّیبَّنلا َو  اَذـه  ُهوُعَبَّتا َو  َنیِذََّلل  َمیِهاْربِِإب  ِساّنلا  َیلْوَأ  َّنِإ  : » اَلَت َُّمث  ، ِِهب اوُءاَج  اَِـمب  ْمُهُمَلْعَأ  ِءاَِـیْبنَْألِاب  ِساَّنلا  َیلْوَأ  َّنِإ 
 . ُُهَتباَرَق َْتبُرَق  ْنِإ  َهَّللا َو  یَصَع  ْنَم  ٍدَّمَُحم  َّوُدَع  َّنِإ  ،َو  ُُهتَمُْحل ْتَدَُعب  ْنِإ  َهَّللا َو  َعاَطَأ  ْنَم  ٍدَّمَُحم  َِّیلَو  َّنِإ  : َلاَق

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

نآ هب  یهاگآ  نیا  هیاس  رد  و   ) دنرت هاگآ  ناشتامیلعت  هب  همه  زا  هک  دنتـسه  ییاهنآ  ، ناربمایپ هب  مدرم  نیرت  هتـسیاش  نیرت و  کیدزن 
اه نآ  میهاربا  هب  مدرم  نیرت  کیدزن  نیرت و  هتـسیاش  :» درک توالت  ار  هیآ  نیا  مالـسلا  هیلع  ماـما  سپـس  دـنناشوپ ) یم  لـمع  هماـج 
هک تسا  یسک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  تسود  نیقی  هب  «. ربمایپ نیا  هب  نانمؤم  ربمایپ و  نیا  زین  دندرک و  يوریپ  وا  زا  هک  دنتـسه 
وا تبارق  دنچره  دنک  ینامرفان  ار  ادخ  هک  تسا  یـسک  دمحم  نمـشد  دـشاب و  رود  شا  یبسن  دـنویپ  دـنچره  ، دـنک تعاطا  ار  ادـخ 

هیلع یلع  زا  ار  رابرپ  مالک  نیا  هک  یناسک  هلمج  زا  هک  تسا  هدمآ  هغالبلا  جهن  رداصم  رد  هنامیکح : راتفگ  دنـس  .دشاب . (  کیدزن 
مکحلاررغ رد  نآ  لوا  شخب.نایبلا  عمجم  رد  یسربط  رطاخلا و  هیبنت  رد  یکلام  راربالا و  عیبر  رد  يرـشخمز  ، دنا هدرک  لقن  مالـسلا 

هب مالـسلا  هیلع  یلع  يایاصو  نمـض  ار  مـالک  نیا  هغـالبلا  جـهن  ماـمت  باـتک  رد  ،ج 4،ص 90 .) هغالبلا جـهن  رداصم  ) .تسا هدـمآ 
«.( ،ص 993 هغالبلا جهن  مامت  » .تسا هدرک  لقن  ترضح  نآ  دالوا  ریاس  مالسلا و  امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  شنادنزرف 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نمشد  تسود و 

هتـسیاش نیرت و  کیدزن  :» دیامرف یم  هدرک  هراشا  ایلوا  ایبنا و  اب  طابترا  كالم  رایعم و  هب  دوخ  رابرپ  راتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
یم لـمع  هماـج  نآ  هب  یهاـگآ  نیا  هیاـس  رد  و   ) دـنرت هاـگآ  ناـشتامیلعت  هب  هـمه  زا  هـک  دنتـسه  ییاـهنآ  ، ناربماـیپ هـب  مدرم  نـیرت 
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( . ِِهب اوُءاَج  اَِمب  ْمُهُمَلْعَأ  ِءاَِیْبنَْألِاب  ِساَّنلا  َیلْوَأ  َّنِإ  ( ؛») دنناشوپ

يوریپ وا  زا  هک  دنتسه  اهنآ  میهاربا  هب  مدرم  نیرت  کیدزن  نیرت و  هتـسیاش  : دومرف توالت  ار  هیآ  نیا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  سپـس  »
( . َهَیْآلا اُونَمآ » َنیِذَّلا  ُِّیبَّنلا َو  اَذه  ُهوُعَبَّتا َو  َنیِذََّلل  َمیِهاْربِِإب  ِساّنلا  َیلْوَأ  َّنِإ  : » اَلَت َُّمث  ( ؛» ربمایپ نیا  هب  نانمؤم  ربمایپ و  نیا  زین  دندرک و 

رد رگا  ، ملع دـنک و  یم  لمع  هب  توعد  هک  تسا  یملع  نامه  اجنیا  رد  یهاگآ  ملع و  زا  مالـسلا  هیلع  ماـما  روظنم  هک  تسا  نشور 
.دنک یم  راداو  لمع  هب  ار  ناسنا  نیقی  هب  دنک  ذوفن  ناسنا  ناج  قمع 

تیعبت تعاطا و  زا  نخـس  دعب  ياه  هلمج  هفیرـش و  هیآ  اریز  ، تسا « ْمُُهلَمْعأ » حیحـص هک  دـنا  هتفگ  هغالبلا  جـهن  ناحراش  زا  یـضعب 
تخرد هرمث  اریز  تسین ، نامدوخ  دزن  زا  تیاور  ترابع  رییغت  هب  يزاین  ، میتفگ هک  هنوگ  ناـمه  یلو  تسا ؛ لـمع  ناـمه  هک  دـنراد 

دقتعم نآ  هب  ًاقیمع  دـنک و  رواب  عطق  روط  هب  ار  يزیچ  ، ناسنا رگا  اریز  تسا ، ینادان  لهج و  یعون  لمع  یب  ملع  تسا و  لـمع  ، ملع
.دور یم  هار  نآ  قبط  رب  ، دشاب

تعاطا ار  ادخ  هک  تسا  یسک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تسود  نیقی  هب  :» دیازفا یم  قوف  راتفگ  دییأت  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  سپس 
وا تبارق  دنچره  دنک  ینامرفان  ار  ادخ  هک  تسا  یسک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  نمشد  دشاب و  رود  شا  یبسن  دنویپ  دنچره  ، دنک

( . ُُهَتباَرَق َْتبُرَق  ْنِإ  َهَّللا َو  یَصَع  ْنَم  ٍدَّمَُحم  َّوُدَع  َّنِإ  ،َو  ُُهتَمُْحل ْتَدَُعب  ْنِإ  َهَّللا َو  َعاَطَأ  ْنَم  ٍدَّمَُحم  َِّیلَو  َّنِإ  : َلاَق َُّمث  ( ؛» دشاب کیدزن 

.تسا یکیدزن  تبارق و  يانعم  هب  اجنیا  رد  دراد و  یفلتخم  یناعم  « هَمُحل »

الاب رد  هک  تسا  يا  هیلک  ياربک  نآ  قیداصم  زا  یقادـصم  هب  هراشا  هدومرف  كراـبم  مـالک  نیا  لـیذ  رد  ار  هچنآ  مالـسلا  هیلع  ماـما 
هدرک قبطنم  تما  نیا  رب  ار  یلک  لصا  نآ  دنتسه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ربمغیپ  تما  ، ترـضح نآ  نابطاخم  هک  اجنآ  زا  دمآ و 

تـسا يزیچ  نامه  نیا.دوش  یمن  لصاح  تعاطا  قیرط  زا  زج  مالـسا  ربمغیپ  زا  يوریپ  یتسود و  تیالو و  هک  هدومن  يریگ  هجیتن  و 
رد ماما  ؛ تسا هدمآ  دـنک  یم  سکعنم  ینامی  سوواط  اب  ار  ماما  يوگ  تفگ و  هک  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  فورعم  ثیدـح  رد  هک 

: تسا هدومرف  ثیدح  نیا  نایاپ 

هدـیرفآ ار  تشهب  دـنوادخ  ًاّیِـشَُرق ؛ ًادـَلَو  َناَک  َْولَو  ُهاَصَع  ْنَِمل  َراَّنلا  َقَلَخَو  ًاّیِـشَبَح  ًادـْبَع  َناَک  َْولَو  َنَسْحَأ  ُهَعاَـطَأ  ْنَِمل  َهَّنَْجلا  ُهَّللا  َقَلَخ  »
یناسک يارب  هدیرفآ  ار  خزود  دنشاب و  یـشبح  هدرب  دنچره  ، دنهد ماجنا  یبوخ  هب  ار  راک  نیا  دننک و  تعاطا  ار  وا  هک  یناسک  يارب 

. ( ،ج 46،ص 82 راونالاراحب «. ) . دنشاب شیرق  نامدود  زا  يدنزرف  دنچره  ، دننک نایصع  ار  وا  هک 

دعس » ار وا  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  دوب و  ناورم  نب  زیزعلادبع  نادنزرف  زا  هک  - کلملادبع نب  دعـس  هک  میناوخ  یم  يرگید  ثیدح  رد 
مالسلا هیلع  رقاب  ماما.تخیر  یم  کشا  درک و  یم  هیرگ  هدز  تبیـصم  نانز  دننام  هک  یلاح  رد  دیـسر  ماما  تمدخ  - دیمان یم  « ریخلا

هیما ینب  هب  هراـشا   ) نآرق رد  هنوـعلم  هرجـش  زا  هک  یلاـح  رد  منکن  هیرگ  هنوـگچ  درک  ضرع  ینک ؟ یم  هیرگ  ارچ  دعـس  يا  : دوـمرف
زا وت  : دومرف مالسلا  هیلع  ماما.متسه  تسا )

ْنَمَف : » دـیوگ یم  دـنک و  یم  تیاکح  میهاربا  زا  هک  يا  هدینـشن  ار  ادـخ  مالک  ایآ.تیب  لها  ام  زا  یلو  ؛ یتسه يوما  وت.یتسین  اـهنآ 
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. ( ،ج 46،ص 337 راونالاراحب .(.»؟ تسا نم  زا  وا  دنک  تعباتم  نم  زا  سکره  یِّنِم ؛ ُهَّنِإَف  ِینَِعبَت 

ار ٍدَّمَُحم » ّیلَو  َّنإ   » هلمج هتفرگ و  تماما  يانعم  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  كرابم  مالک  رد  ار  تیالو  هینغم  موحرم  هک  نیا  هجوت  ناـیاش 
.تسا هنامیکح  مالک  نیا  فلتخم  ياه  هلمج  اب  راگزاسان  دیعب و  رایسب  يریسفت  هک  دناد  یم  ربمغیپ  نیشناج  ماما و  يانعم  هب 

نآرق مالسا و  رد  شزرا  رایعم 

طخ مالسا.دندرک  یم  راختفا  نآ  هب  دارفا  هک  تشاد  هداعلا  قوف  تیمها  يا  هلیبق  یبسن و  ياه  هطبار  برع  یلهاج  یـشزرا  ماظن  رد 
یگدنب تعاطا و  و  ْمُکاْقتَأ » ِهّللا  َْدنِع  ْمُکَمَرْکَأ  َّنِإ  : » درمـش يراگزیهرپ  اوقت و  ار  ناسنا  دوجو  شزرا  رایعم  دیـشک و  اهنآ  رب  نالطب 

باـکترا رفک و  زا  يوریپ  تروص  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربـمغیپ  اـب  دـنویپ  نیرت  کـیدزن  یتـح  تسناد و  راـیعم  ار  ادـخ 
هن ، دندوب مشاه  ینب  زا  هن  هک  يدارفا  ، لباقم رد  و  ٍِحلاص » ُْریَغ  ٌلَمَع  ُهَّنِإ  َِکلْهَأ  ْنِم  َْسَیل  ُهَّنِإ  ُحُون  ای  : » درک دادـملق  رابتعا  یب  نایـصع 

رد.درمـش هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تیب  لها  ءزج  ناشحلاص  لامعا  ـالاو و  ناـمیا  ببـس  هب  ار  اـهنآ  ، برع داژن  زا  هن  شیرق و  زا 
: دومرف رذوبا  هب  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هک  میناوخ  یم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یثیدح 

ناملس رذوبا ، يا  ِْتیَْبلا ؛ ُلْهَأ  اّنِم  َناْملَس  َّنإ  ًاِرفاک َو  َناک  ُهَرَْکنأ  ْنَم  ًانِمُؤم َو  َناک  ُهَفَرَع  ْنَم  ِضْرْألا  ِیف  ِهّللا  َباب  َناْملَـس  َّنإ  ٍرَذابأ  ای  »
تسا و رفاک  دنک  راکنا  ار  وا  سک  ره  تسا و  نمؤم  دسانـشب  تسرد  ار  وا  سک  ره  نیمز  رد  یهلا  تمحر )  ) ياهرد زا  تسا  يرد 

.( ،ج 22،ص 373 نامه «. ) . تسا تیب  لها  ام  زا  ناملس 

تیب لها  مالسا و  بتکم  زا  يرود  رثا  رب  هک  دندوب  ناماما  ناردارب  زا  یـضعب  یتح  ای  مشاه و  ینب  ای  شیرق  زا  يدارفا  هک  یلاح  رد 
.دش راتفر  اهنآ  اب  يا  هناگیب  نوچمه  دندش و  درط  یلک  هب 

.دوش یم  گنر  مک  ای  گنر  یب  مالسا  رد  اه  هطباض  نودب  اه  هطبار  بیترت  نیا  هب 

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said: “The persons who are attracted to the prophets the most
are those who know the most what the prophets have brought.” Then Imām Ali ibn
Abū Tālib recited this verse: Verily, of men, the nearest to Abraham are surely those
who followed him and this (Our) Prophet (Muhammed) and those who believe (Qur'ān,
3:68). Then he said the following: “The friend of Muhammed is whoever obeys Allāh,
even though he may have no blood relationship (with him), and the enemy of
Muhammed is whoever disobeys Allāh even though he may have near kinship [with

 [.” the Prophet

484 ص :
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شزرا یب  لمع  : 97 تمکح

هراشا

توص
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ّکَش ِیف  ٍهاَلَص  نِم  ٌریَخ  ٍنیِقَی  یَلَع  ٌمَون  َلاَقَف  ُأَرقَی  ُدّجَهَتَی َو  ِهّیِروُرَحلا  َنِم  اًلُجَر  مالسلا  هیلع  َعِمَس  َو 

اه همجرت 

یتشد

يارب ار  اجنآ  جراوخ  فرحنم  هورگ  هک  هفوک  کیدزن  يا  هدکهد  ءارورح ،  } ءارورح زا  يدرم  يادص  : ) دومرف وا ، رب  ادـخ  دورد  و 
هک دینـش  ار  .دش } هتـشک  ناورهن  گنج  رد  هک  دوب  هندا » نبا  هورغ   » صخـش نآ  دـندوب و  هدرک  باختنا  مالّـسلا  هیلع  ماما  اب  راکیپ 

 . تسا دیدرت  کش و  اب  ندرازگزامن  زا  رترب  نیقی ، اب  هارمه  ندیباوخ  درک ) یم  توالت  نآرق  دناوخ و  یم  بش  زامن 

يدیهش

.ندرازگ زامن  یلد  ود  اب  هک  هب  نتفخ  نیقی  هب  دومرف ]: نآرق ، ندناوخ  زامن و  رد  تسا  رادیب  بش  نایجراخ  زا  يدرم  هک  دینش  [و 

یلیبدرا

رب ندرک  باوخ  تفگ  سپ  دناوخ  یم  نارق  درازگ و  یم  دّـجهت  زامن  هک  هیرورح  جراوخ  زا  يدرم  هک  دینـش  هک  یتقو  رد  دومرف  و 
ماما ناشب  کش  رد  ندرازگ  زامن  زا  تسا  رتهب  نامز  ماما  اب  نیقی 

یتیآ

: دومرف نینچ  دناوخ  یم  نآرق  درازگ و  یم  بش  زامن  هیرورح  زا  یکی  هک  دینش  یتقو 

.کش اب  ندرازگ  زامن  زا  تسا  رتهب  دشاب ، هارمه  نیقی  اب  هک  یباوخ 

نایراصنا

: دومرف ، تسا لوغشم  نآرق  ندناوخ  بش و  زامن  هب  ( جراوخ ) هّیرورح زا  يدرم  هک  دینش  ترضح  نآ 

 . تسا کش  رد  زامن  زا  رتهب  نیقی  رب  باوخ 

اه حرش 
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يدنوار

نم وه  و  رهـس ، يا  دجهت : دـجه و  .رـصقی و  دـمی و  اهب ، مهعمتجم  لوا  ناک  هیرق  یه  ءارورح و  یلا  بسنی  جراوخلا ، هیرورحلا : و 
.دهجتلا لیللا  هالصل  لیق  هنم  و  دادضالا ،

يردیک

لیق و  نافلا ، مهنم  عجرف  نینموملاریما  مهرظان  و  ناورهنب ، عضوم  وه  و  ارورحب ، اولزن  مهنال   ) کلذـب اومـس  جراوخلا ، مه  هیرورحلا 
ناکف ادـبعتم  ناک  هنا  الا  یلعل  اضغبم  ناک  هیذا و  نب  هورع  وه  دـجهتی  یلـصی و  ناک  يذـلا  لجرلا  نینموملاریما و  کلذـب  مهامس )

هالص نم  ریخ  نیقی  یلع  مون  : ) مالـسلا هیلع  هلوق  .دادضالا  نم  وه  مان و  ینعمب  نوکی  دق  رهـس و  يا  دجهت : .ءاملا و  یلع  ضباقلاک 
یف کشلا  عم  نال  هنید  یف  كاش  نع  رداص  وه  و  ریخلا ، هروص  هل  لمع  نم  ریخ  نیقی ، بحاص  نم  رداـص  حاـبم  ینعی  کـش .) یف 

.لمعلا رمثی  نیدلا ال 

مثیم نبا 

ود هب  ارورح - هب  بوسنم  جراوخ و  زا  یهورگ  هیرورح  تسا .) دیدرت  کش و  اب  ندـناوخ  زامن  زا  رتهب  نامیا ، نیقی و  اب  ندـیباوخ  )
.دـندرک عامتجا  اجنآ  رد  جراوخ  راـب  نیتسخن  هک  تسا  ناورهن  هقطنم  رد  ییاتـسور  ماـن  ارورح ، دنـشاب  یم  رـصق - دـم و  تروص :
هـستیاش هچنآ  هب  هک  یـسک  نآ  باوخ  هک  نیا  رطاخ  هب  تسا ، نانچ  هک  یتسارب  .تسا  تدابع  يارب  یباوخ  رادیب  زا  ترابع  دجهت ،

زا ار  تسیاـش  تداـبع ، لوصا  زا  يدراوم  رد  هک  تسا  یـسک  نآ  تداـبع  زا  رتهب  دراد ، یهاـگآ  نیقی و  تسا ، یهاـگآ  نیقی و  ي 
نانآ هک  تسا  يدیدرت  کش و  نآ  مالـسلا ،) هیلع   ) ماما دوصقم  .دزادنا  تمحز  هب  ار  دوخ  هدیاف  یب  و  دـهدن ، صیخـشت  تسیاشان 

یم نید  ناکرا  زا  ینکر  نادـب  یهاگآ  هک  تسا ، اهنآ  ماجنا  تیفیک  تادابع و  میلعت  ساسا  دوخ  هک  دنتـشاد  تقو  ماما  تماـما  رد 
تادابع و رارـسا  دیحوت و  ملع  لیبق  زا  اهیدنمزاین  زا  يرایـسب  رد  کش  نآ و  زا  هدافتـسا  مدع  ثعاب  نا  رد  دیدرت  کش و  و  دـشاب ،

.تسا راگدرورپ  تعاطا  كولس و  تیفیک 

دیدحلا یبا 

 . ٍّکَش یَلَع  ٍهَالَص  ْنِم  ٌْریَخ  ٍنیِقَی  یَلَع  ٌمَْون  َلاَقَف  ُأَْرقَی  ُدَّجَهَتَی َو  ِهَّیِروُرَْحلَا  َنِم  ًالُجَر  مالسلا  هیلع  َعِمَس  َو 

نم ءابلألا  ءالقعلا  سانلا و  ریخ  مهنأ  نونظی  سانلا و  نم  ریثک  مویلا  عنـصی  امک  دوبعملاـب  لـهجلا  عم  هداـبعلل  ضرعتلا  نع  یهن  اذـه 
هیرق : ءارورح ءارورح (  یلإ  مهتبـسن  یف  مهیف و  لوـقلا  قبـس  دـق  جراوـخلا و  هیرورحلا  مهب و  نوءزهتـسی  مهنم و  نوکحـضی  ساـنلا 

«. ( . هیلع اوفلاخ  نیح  مهعامتجا  مهمیکحت و  لوأ  ناک  اهب  ؛و  بلاط یبأ  نب  ّیلع  اوفلاخ  نیذلا  جراوخلا  اهب  لزن  ، هفوکلا رهاظب 

ینعملا وه  ملعلا و  مدع  عم  هالـصلا  داروأ  لفاونلاب و  لاغتـشالا  نم  ریخ  هیلـصألا  هدـیقعلا  همالـس  عم  تادابعلاب  لفنتلا  كرت  لوقی ع 
نوکی نأب  یلوأ  دسافلا  داقتعالا  وه  ضحملا و  لهجلا  عم  وهف  کشلا  عم  لفنتلا  نم  اریخ  لفنتلا  مدع  ناک  اذإف  کش  یف  هلوقب 

یناشاک
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دوب و هندا  نب  هورق  نآ  هیرورح و  زا  يدرم  دینـش  هیلع  هللا  تاولـص  ترـضح  نآ  هک  یتسرد  هب  و  هیرورحلا ) نم  الجر  عمـس  دق  (و 
يارب دـندش  عـمج  اـجنآ  لاـح  لوا  رد  هک  ناوارهن  زا  تسا  يا  هیرق  نآ  رورح و  هب  دـنبوسنم  هـک  ناـیجراخ  زا  دـنیتعامج  هـیرورح 
دنیوگ درک  یم  نآرق  و  ءرقی ) و   ) درازگ یم  بش  زامن  تدابع و  رد  دیشک  یم  يرادیب  هک  دجهتی )  ) ترـضح نآ  اب  ندومن  هبراحم 

نآ تمدـخ  رد  داـیز  نب  لـیمک  .تسیرگ  یم  نیزح و  زاوآ  هب  اـمئاق ) ادـجاس و  لـیللا  ءاـنا  تناـق  وه  نما  : ) دـناوخ یم  ار  هیآ  نیا 
یکشاک يراق  نیا  نیزح  توص  زا  تفگ  تسیچ ؟ هآ  ببس  هک  دومرف  ترـضح  .دیـشک  یهآ  وا  ندناوخ  زا  دوب  هداتـسیا  ترـضح 

رد هک  یتدم  زا  دعب  .نکم و  وزرآ  نیا  شکم و  هآ  دومرف  .مدینش  یم  وا  زا  ار  نیزح  مالک  نیا  هشیمه  ات  وا  ندب  رد  مدوب  ییوم  نم 
، يدرک یم  وزرآ  نآ  هک  تسا  يراق  نآ  لوتقم  نیا  هک  دومرف  هدـیبلط  ار  لـیمک  دـش  هتـشک  ترـضح  نآ  تسد  هب  جراوخ  گـنج 
: دومرف هدومن  تئارق  عامتـسا  ترـضج  نآ  نوچ  هصقلا  .ناسللا  یلع  يرجی  اطخ  لک  نم  هللا  رفغتـسا  تفگ : يراد ؟ وزرآ  نآ  زونه 
وا تعاطا  بوجو  رد  ماما  رب  دشاب  نیقی  رب  هک  یـصخش  باوخ  ینعی  کش ) یف  هولـص  نم  ریخ  نیقی  یلع  مون  : ) تفگ سپ  لاقف ) )

نانمشد هک  تسا  ررقم  نیا  مامه و  ماما  نآ  ناش  هب  نتشاد  کش  رد  ندرازگ  زامن  زا  تسا  رتهب  ماکحا ، ریاس  رد  وا  ندومن  ءادتقا  و 
ینامشیپ دننک  رتشا  هنیس  هچرگا  تسرد  تسین  زامن  ار  یلع 

یلمآ

ینیوزق

رتهب دـشاب  لمتـشم  نیقی  رب  صخـش  هک  یباوخ  دومرف : .دـناوخ  یم  نآرق  دراذـگیم و  بش  زامن  هک  هیرورح )  ) زا ار  يدرم  دینـش  و 
.دوب جراوخ )  ) عمجم و  ناورهن )  ) يارق زا  تسیا  هیرق  يرورح )  ) دشاب و نورقم  کش  اب  هک  يزامن  زا  تسا 

یجیهال

هک هیرورح  تعامج  زا  يدرم  هک  دینش  و  .کش » یف  هالص  نم  ریخ  نیقی  یلع  مون  : » لاقف ارقی  دجهتی و  هیرورحلا  نم  الجر  عمس  و 
تءارق درازگ و  یم  بش  زامن  دندرک ، هبراحم  ترـضح  نآ  اب  هفوک  هب  کیدزن  ءارورح »  » لزنم رد  هک  دنـشاب ، جراوخ  زا  يا  هفیاط 

تسا رتهب  دشاب ، قح  رب  هفیلخ ي  نامز و  ماما  هب  داقتعا  هک  قح  داقتعا  اب  ندرک  باوخ  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  سپ  دنک ، یم  نآرق 
.هیرورح هفیاط ي  لثم  دشاب ، قح  رب  هفیلخ ي  نامز و  ماما  هب  داقتعا  هک  قح  داقتعا  مدع  اب  ینعی  کش ، اب  ندرازگزامن  زا 

ییوخ

مهعامتجا لوا  ناک  ناورهنلاب و  هیرق  رصق  دمب و  ءارورح  یلا  اوبسن  جراوخلا  نم  هقرف  هیرورحلا )  ) و مثیم : نبا  حرش  یف  لاق  ینعملا :
نع هفالخلا  همامالا و  رما  یف  رهظ  قرفلا  رئاـس  عم  جراوخلل  یلوصـالا  فـالتخالا  لوقا : .یهتنا  هداـبعلا  یف  رهـسلا  دـجهتلا )  ) و اـهب ،

هرفاوتم صوصن  مهدنع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  نم  صنلاب  تبثی  اهناب  نودـقتعی  هیمامالا  نا  ثیح  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا
باحـصا نکل  و  مالـسلا .) هیلع   ) بلاـط یبا  نب  یلع  وه  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبـنلا نم  هیلع  صوصنملا  ماـمالا  ناـب  هرتاوـتم  لـب 

لها عامجا  هعیبلاب و  همامالا  تبثی  اولاقف : اهتابثا ، یف  الـصا  کلذ  اولعج  همالا و  عامجا  اهیلع  اوعدا  هعیبلاب و  همامالا  اودـقع  هفیقـسلا 
اودـمتعی مل  صنلا و  مهدـنع  تبثی  ملف  جراوـخلا  اـهب  ترثاـت  مالـسالا  یف  ثادـحا  نتف و  ترهظ  نکل  .همـالا و  نم  دـقعلا  لـحلا و 

یلع نیفلاـخملا  نیغاـبلا و  نم  اوراـصف  نم ؟ یلا  مهروما  یف  نوـعجری  مهنا  و  مهرما ، یف  اوکـش  هماـمالا و  رما  اورکناـف  عاـمجالاب ،
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نم جراوخلا  ناک  و  يوقلا ، مالـسالا  دضع  یف  اتف  مالـسالا و  خیرات  نم  ابعرم  الـصف  تراص  ثداوح  اوثدحا  و  نیملـسملا ، هموکح 
الف مهل  نیقی  ال  مالـسلا :) هیلع   ) لوقی رظنلا  اذـهب  و  مامالاب ، مهل  هفرعم  نکل ال  راهنلا و  نوموصی  لیللا و  نوموقی  اهئارق  همالا و  دابع 

: دومرف دـناوخیم  نآرق  دوخ  يراد  هدـنز  بش  رد  هیرورح  جراوخ  زا  یکی  دینـش  ترـضح  نآ  همجرتلا : .مهتادابع  مهتالـص و  عفنی 
.دیدرت کش و  لاح  رد  ندناوخ  زامن  زا  تسا  هب  نیقی ، تفرعم و  اب  ندیباوخ 

يرتشوش

لوق مالـسلا .) هیلع   ) هنع ساـبع  نبا  نع  هترکذـت )  ) یف يزوجلا  نبا  طبـس  هاور  لوـقا : نیقراـملا ) یف  نوثـالثلا - ثلاـثلا و  لـصفلا  )
هیلع  ) لاق و  : ) مثیم نبا  هخسن  یف  و  عمس ) و  (: ) هیطخلا دیدحلا و  یبا  نبا   ) یف نکلو  هیرـصملا )  ) یف اذکه  عمـس ) دق  و  : ) فنـصملا

نم ناـفلا  مهنم  هعم  عـجرف  جراوـخلا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع رظاـن  دربـملا :) لـماک   ) یف هیرورحلا ) نم  ـالجر  (. ) عمـس دـق  و  مالـسلا :)
بیـسملا نع  یـشکلا )  ) یف .ءارورحب و  مکعامتجال  هیرورحلا  متنا  لاق : مث  مکیمـسن ؟ ام  مهل : لاقف  اهب - اوعمجت  اوناـک  و  ءارورح -

.ءارورح اولاق : ضرالا ؟ هذه  نومست  ام  لاقف : ءارورح ، یلا  یهتنا  یتح  راس  مث  لاق - نا  یلا  هانیقلت - امداق  ناملـس  اناتا  امل  هبجن : نب 
: يا دجهت ، دجه و  حاحصلا :)  ) یف .لیللا و  هالص  یلصی  يا : دجهتی )  ) .نیرخالا رـش  اهب  جرخی  و  نیلوالا ، رـش  ءارورحب  جرخ  لاقف :

یلا سابع  نبا  راص  امل  دربملا :) لماک   ) یف .دجهتلا  لیللا : هالصل  لیق  هنم  و  دادضالا ، نم  وه  و  رهس ، يا : دجهت ، دجه و  و  الیل ، مان 
نا يربطلا :)  ) یف .ن و  ورمشم  مه  و  هضحرم ، صمق  مهیلع  لبالا ، تانفثک  ایدیا  و  دوجـسلا ، لوطب  هحرق  اهابج  مهنم  يار  جراوخلا 

لصفلا  ) هابجلا باحـصا  ای  برحلا :- نم  عجر  امل  مهل  رتشالا - لاق  جراوخ ، اوراص  مث  لاتقلا  كرت  یلع  رتشالا  اوربجا  نیذلا  ءارقلا 
ایندلا یلا  الا  مکرارف  يرا  الف  یلاعت ، هئاقل  یلا  اقوش  ایندلا و  یف  هداهز  مکتالـص  نظن  انک  دوسلا ! نیقراملا ) یف  نوثالثلا - ثلاثلا و 

، نآرقلا يا : ارقی ) و   ) .نوملاظلا موقلا  دعب  امک  اودعباف  ادبا ، ازع  اهدعب  نیئارب  متنا  ام  مکل ! احبق  هلالجلا ، بینلا  هابشا  ای  توملا ، نم 
امک نیدـلا  نم  نوجرخی  مهقولح ، زواجی  نآرقلا ال  نوورقی  موق  یتما  نم  نوکیـس  یبنلا : لاق  لاق : رذ  یبا  نع  يربطلا ) لیذ   ) یف و 
هلوق ریظن  وه  کش ) یف  هالص  نم  ریخ  نیقی  یلع  مون  لاقف :  … ) هقیلخلا قلخلا و  رارـش  هیف  نودوعی ، مث ال  هیمرلا  نم  مهـسلا  جرخی 

، رهـسلا الا  همایق  نم  هل  سیل  مئاق  مک  و  امظلا ، ـالا  همایـص  نم  هل  سیل  مئاـص  نم  مک  (: ) 145  ) همکحلا یف  روکذملا  مالـسلا ) هیلع  )
یلع توملا  یف  ناک  اقحم  تنک  ول  : ) یئاـطلا جرب  نب  هعرزل  مالـسلا ) هیلع   ) هلوق هقباـس  یف  رم  و  مهراـطفا .) ساـیکالا و  مون  اذـبح 

هعصعص هبرـض  و  هدی ، ناباف  هفتک  یلع  رهنلا  موی  یبسارلا  بهو  نب  هللادبع  بویاوبا  برـض  جورملا )  ) یف و  ایندلا .) نع  هیزعت  قحلا 
نب هللادبع  قراملا  قسافلا  سار  اذه  الاق : و  مالسلا ) هیلع   ) ایلع هبایتا  هسار و  زتحا  مث  هنطب ، یف  يرخاب  هکردا  و  هلجر ، اهب  نابا  هبرض 

، هللا باتکل  اظفاح  بسار  وخا  ناک  دـق  لاق : مث  یکبی - هنا  انیلا  لیخ  یتح  هجولا - اذـه  هاـش  لاـق : هیلا و  مالـسلا ) هیلع   ) رظنف .بهو 
ال لاق : مالـسلا ) هیلع   ) ناک و  مالـسلا - ) هیلع   ) یلع فص  یلع  جراوخلا  نم  لجر  لـمح  دربملا :) لـماک   ) یف .هللا و  دودـحل  اـکرات 

یف نوثـالثلا - ثلاـثلا و  لـصفلا   ) اـیطخلا هترج  وا  ادـب  ول  اـیلع و  يرا  ـال  مهلتقا و  لوقی : وه  هثـالث و  هباحـصا  نم  لـتقف  مهئادـتبا -
يردا ا ام  بهو : نب  هللادـبع  لاقف  .هنجلا  یلا  هحورلا  اذـبح  لاق : فیـسلا  هطلاخ  املف  هلتقف ، مالـسلا ) هیلع   ) یلع هیلا  جرخف  نیقراملا )

ءابدا  ) یف .هباحـصا و  نم  هعامجب  لزخناف  .کش  دق  هارا  اذـهب و  ارارتغا  ترـضح  امنا  دعـس : نم  لجر  لاقف  رانلا ؟ یلا  ما  هنجلا  یلا 
نب بسارب  سیل  و  دزـالا ، نم  یبسارلا  بهو  نب  هللادـبع  مهیلع  فـالآ  هعبرا  جراوخلا  ناـک  و  مالـسلا :) هیلع   ) هتمجرت یف  يومحلا )

فلا و لـتق  و  هئاـمنامث ، فلا و  مهنم  یقبف  اوقرفت  ناورهنب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع لزن  اـملف  اـمهریغ ، برعلا  یف  سیل  ناـیر و  نب  مرج 
.رانلا یلا  اهلعل  و  بهو : نب  هللادـبع  لاقف  .هنجلا  یلا  حاورلا  اوعرـسا  اولاق : مهب  هطاحالا  دـنع  مهنا  مهقرفت  ببـس  ناـک  و  هئامـسمخ ،

یبا عم  ناما  تایار  عفر  ناورهنلا  یلا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع جرخ  امل  يربطلا :)  ) یف .كاـش و  لـجر  عم  لـتاقن  اـنارن  هقراـف : نم  لاـقف 
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، نئادملا وا  هفوکلا  یلا  مکنم  فرصنا  نم  و  نمآ ، وهف  ضرعتـسی  مل  لتقی و  مل  نمم  مکنم  ءاج  نم  جراوخلا : بویاوبا  يدانف  بویا 
یتح فرـصنا  نا  الا  ایلع ؟ لتاقن  یـش ء  يا  یلع  يردا  ام  هللا  و  یعجـشالا : لفون  نب  هورف  لاقف  .نمآ  وهف  هعامجلا  هذـه  نم  جرخ  و 

نیقرفتم يرخا  هفئاط  تجرخ  و  هرکسدلا ، نیجیندنبلا و  لزن  یتح  سراف  هئامـسمخ  یف  فرـصناف  .هعابتا  وا  هلاتق  یف  یتریـصب  ذفنت 
مهنم بهو  نب  هللادبع  عم  اوقب  نیذلا  ناکف  فالآ ، هعبرا  اوناک  و  هئام ، نم  وحن  مهنم  مالسلا ) هیلع   ) یلع یلا  جرخ  و  هفوکلا ، تلزنف 

یبال تلق  جارد ، نب  لیمج  نع  یغبلا ، لها  لاتق  باـب  یف  بیذـهتلا )  ) يور و  مالـسلا … ) هیلع   ) یلع یلا  اوفحز  هئاـمنامث ، نیفلا و 
مه و  نیقراملا ) یف  نوثالثلا - ثلاثلا و  لصفلا   ) فیک هباحصا : ضعب  هل  لاقف  .معن  لاقف : كاکش ؟ جراوخلا  مالـسلا :) هیلع   ) هللادبع

نامثع لتق  امل  لوقی : ینادـمهلا  هرم  ناک  ظـحاجلا :) ناـیب   ) یف و  اذـه ، .مهـسفنا  یف  نودـجی  اـمم  کـلذ  لاـق : زاربلا ؟ یلا  نوعدـی 
یش ء و یف  تلخد  نوکا  الا  تدمح  نیفص  لمجلا و  عقو  املف  هعکر ، هئام  تیلصف  هلتق  نم  یـش ء  یف  تلخد  نوکا  الا  هللا  تدمح 
ذا هللا  تدمح  ریبزلا  نبا  هنتف  تناک  املف  هعکر ، هئام  تدز  اهدهشا و  مل  ذا  هللا  تدمح  ناورهنلا  هعقو  تناک  املف  هعکر ، یتئام  تدز 

مهنم ال ادحا  فرعن  امک ال  جراوخلا ، لاتق  لحتسی  هعامجلا ال  لها  نم  اهیقف  فرعن  ال  طحاجلا : لاق  .هعکر  هئام  تدز  اهدهشا و  مل 
شطع رامع  لتق  امل  يزوجلا :) نبا  طبس  هرکذت   ) یف .صوصللا و  لاتق  لحتسی 

عنتمی قمحالا ، اذه  یلا  اورظنا  مهـضعب : لاقف  هیف ، برـشلا  یباف  هضف - نم  هریغ  لاق  و  جاجز - نم  حدـقب  یتاف  دعـس : نبا  لاق  هلتاق ،
نبا مال  امل  هیف :) و  ! ) هیغابلا هئفلا  کلتقت  هل : هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا لاق  دق  و  ارامع ، لتق  هنا  یسنی  ءانالا و  اذه  یف  برـشلا  نم 

الا تفلح  هل : لاق  .ادبا  انسوور  اهنم  لسغن  هحیضف ال  انتحضف  دقل  هل : لاق  و  مالسلا ،) هیلع   ) یلع لاتق  هکرت  یف  هابا  لمجلا  موی  ریبزلا 
دق ثکنلا  هنیمی و  نع  هرافک هللا  هنید  نوصل  الوحکم  قتعی  مهـضعب : لاقف  الوحکم ، همالغ  قتعاف  .کنیمی  نع  رفک  هل : لاـقف  .هلتاـقا 

هنیبج یلع  حال 

هینغم

هنامیا غلب  نم  و  هارت ، تناک  هللااب  نموت  نا  نیقیلا  .لیللا و  یف  دبعتی  یلصی و  يا  دجهتی  جراوخلا  نم  الجر  عمس  نیح  اذه  مامالا  لاق 
اذـه خـیرات  وه  ءادهـشلا  خـیرات  و  لیبسلا ، هذـه  یف  توملاب  نیهتـسی  و  هللا ، هاضرمب  لمعلا  نع  زجاح  يا  ههجو  یف  مقی  مل  انه  یلا 

اذه بحاص  ناک  اذا  بجع  الف  نذا  و  تاحلاصلا ، تادابعلا و  هنم  ضیقن  يذـلا  عبنملا  ردـصملا و  وه  لب  هدابع ، هسفنب  وه  و  نیقیلا ،
.هتالص یف  الاض  ایصاع  كاشلا  ناک  و  همون ، یف  اتناق  ادباع  نیقیلا 

هدبع

لیللاب یلصی  يا  دجهتی  ءارورحب و  هیلع  اوجرخ  نیذلا  جراوخلا  ءاحلا  حتفب  هیرورحلا  هیرورحلا : نم  الجر  … 

يرفعج

مالسالا ضیف 

ءارورح يارحـص  رد  نینموملاریما  اب  تفلاخم  يارب  نانآ  عامتجا  هک  ناورهن  جراوخ   ) هیرورح زا  يدرم  هک  دینـش  مالـسلا  هیلع  ماما 
ماما یئاسانـش  یب  تدابع  نتـشادن  دوس  هرابرد   ) ترـضح نآ  سپ  دـناوخ ، یم  نآرق  درازگ و  یم  بش  زاـمن  هدوب ) هفوک  کـیدزن 
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ادبم اریز   ) دیدرت کش و  اب  ندرازگزامن  زا  تسا  رتهب  دشاب  قح ) رب  هفیلخ  نامز و  ماما  هب   ) رواب نیقی و  اب  هک  یباوخ  دومرف : نامز )
ندرازگزامن دشاب  هتشاد  دیدرت  وا  رد  هک  یـسک  تسا و  تقو  ماما  نید  ناکرا  زا  یکی  اهنآ و  یگنوگچ  تیفیک و  تادابع و  میلعت 

(. تسین تسرد  شندناوخ  نآرق  و 

ینامز

مانب اذـل  دـندش ، عمج  هیرق  نآ  رد  دنتـساخ  اـپب  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما هیلع  جراوخ  هک  هاـگنآ  هفوک و  کـیدزن  هدوب  يا  هیرق  ءارورح 
ناکرا زا  یکی  رد  هتخانشن و  ار  دوخ  ماما  هک  نانیا  دیامرف  یم  مدرم  ندرک  نشور  يارب  مالسلا ) هیلع   ) ماما .دندش  هدیمان  هیرورح ) )

زامن زا  ترضح  روظنم  هک  دوش  یم  هدافتـسا  بلطم  لوا  زا  .تسا  هجیتن  یب  ناشندناوخ  نآرق  بش و  زامن  دنراد  دیدرت  نید  لوصا 
ردـقنآ بش  زامن  .ددرگ  یمن  طقاس  یتلاح  چـیه  رد  بجاو  زامن  اریز  بجاو ، زامن  هن  تسا  بش  زاـمن  یبابحتـسا و  زاـمن  کـش  اـب 

نآرق رد  ادخ  .دبای  تسد  رتالاب  تاماقم  هب  ات  دهد  ماجنا  ار  نآ  دوش  یم  رومام  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مالسا ربمایپ  هک  دراد  تیمها 
(. دناسرب دومحم ) ماقم   ) هب ار  وت  تراگدرورپ  تسا  دیما  ناوخب  بش  زامن  : ) دیامرف یم  دیجم 

يزاریش دمحم  دیس 

( نیقی یلع  مون  (: ) نآرقلا  ) ارقی و  لیللاب ) یلـصی  يا   ) دجهتی جراوخلا ) مه  و   ) هیرورحلا نم  الجر  عمـس  دـق  و  مالـسلا - هیلع  لاق  و 
هیلع باثی  مونلا  ذا  هبجاولا  هدـیقعلا  نم  یـش ء  یف  کش ) یف  هالـص  نم  ریخ   ) همامالا اهنم  یتلا  لوصالاب  اـنیقتم  ناـسنالا  نوکی  ناـب 

.ثیداحالا نم  رهظی  امک  باقع ، اهیف  لب  اهیف ، باوثال  کش  یف  هالصلا  و  اهب ، هللا  رما  یتلا  ندبلل  هحار  هنوک  رابتعاب 

يوسوم

هیرورحلا حرـشلا : .لیللاب  دبعتی  دجهتی : .ناورهنلاب  هیرق  ءارورحب  مامالا  یلع  اوجرخ  نیذلا  جراوخلا  مه  ءاحلا  حتفب  هیرورحلا : هغللا :
اهوایبغا اهلاهج و  اوناک  امک  اهدابع  همالا و  داهز  اوناک  دق  ناورهنلاب و  هیرق  رصقلا - دملاب و  ءارورح - یلا  اوبـسن  جراوخلا  نم  هقرف 

فورعملا هنظی  رکنملا و  لعفی  قحلا و  هدقتعی  روزلا و  لوقی  یجراخلا  مهیف : مهضعب  لاق  .مهنید و  نع  مهتلضا  ههبـش  مهیلع  تلخد 
يذلا کشلا  نم  اوجرخی  نا  ایاضقلا  باحـصا  لکل  اغیلب  اسرد  یطعی  مامالا  و  عورـشم …  ببـسب  هیلا  لصتی  هللا و ال  یلع  دـمعتی  و 

نبا لوقی  .نیقیلا و  لیصحت  نع  هتلغش  اذا  هدابعلا  یتح  ناسنالا  عدیل  عطاسلا و  نیقیلا  هلحرم  یلا  مهایاضق  نم  هیضق  يا  یف  هنوشیعی 
مدع عم  هالـصلا  داروا  لفاونلاب و  لاغتـشالا  نم  ریخ  هیلـصالا  هدیقعلا  همالـس  عم  تادابعلاب  لفنتلا  كرت  وه : رخآ  ینعم  دیدحلا  یبا 

 … ملعلا

یناقلاط

تسا يزامن  زا  رتهب  نیقی  اب  نتفخ  دومرف : دناوخ ، یم  نآرق  بش و  زامن  نایرورح  زا  يدرم  هک  دینـش  مالّـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  «و 
« .دیآ هدرازگ  کش  لاح  رد  هک 

یم دـننک و  یم  نانچ  مدرم  زا  يرایـسب  هورگ  زورما  هک  نانچمه  تسا ، دوبعم  هب  تبـسن  لهج  اب  ندرک  تداـبع  زا  یهن  نخـس  نیا 
نامه مه  نایرورح  .دـننک  یم  هرخـسم  ار  ناشیا  دـندنخ و  یم  نانآ  رب  دـنمدرخ  مدرم  هکنآ  لاـح  دـنا و  مدرم  نیرتهب  هک  دـنرادنپ 
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.تشذگ ءارورح  هب  نانآ  تبسن  ناشیا و  هراب  رد  نخس  هک  دنا  جراوخ 

زامن داروا  لفاون و  هب  ندوب  مرگرـس  زا  تسا  رتهب  یلـصا  هدـیقع  تمالـس  اب  یبحتـسم  تدابع  كرت  دـیامرف : یم  مالّـسلا  هیلع  یلع 
دـشاب شندوب  زا  رتهب  شندوبن  کـش  اـب  یتقو  اریز  تسا ، نیمه  کـش ،» لاـح  رد   » زا مالّـسلا  هیلع  یلع  نخـس  دوصقم  .ملع  نودـب 

.تسا رتهب  بتارم  هب  نآ  ندوبن  دساف  هدیقع  لهج و  اب  هک  تسا  مولعم 

مراکم

مالسلا هیلع  لاقف 

.ُأَْرقَی ُدَّجَهَتَی َو  ِهَّیِروُرَْحلا  َنِم  ًالُجَر  مالسلا  هیلع  َعِمَس  َو 

.ٍّکَش ِیف  ٍهاَلَص  ْنِم  ٌْریَخ  ٍنیِقَی  یَلَع  ٌمَْون 

اب مأوت  باوخ  : دومرف ، دنک یم  توالت  نآرق  تسا و  هنابش  تدابع  هب  لوغـشم  هک  دینـش  ار  جراوخ  زا  یکی  يادص  مالـسلا  هیلع  ماما 
تسا يزامن  زا  رتهب  ، نامیا نیقی و 

نخـس نیا  هرابرد  یـضر  دّیـس  موحرم  زا  شیپ  یعبانم  هغالبلا  جـهن  رداصم  رد  هنامیکح : راتفگ  دنـس  دـشاب . ( ! کش  اب  هارمه  هک 
هک تسا  هدوزفا  هتـسیز و  یم  یـضر  دّیـس  زا  دعب  هک  هدرک  لقن  ینادیم  لاثمالا  عمجم  زا  ار  نآ  یلو  ؛ تسا هدشن  لقن  زیمآ  تمکح 

هتفای فیلأت  هغالبلا  جهن  زا  لبق  يدایز  تدـم  هک  تسا  ییاه  باتک  زا  ًابلاغ  هدـمآ  لاثمالا  عمجم  رد  هک  یثیداحا  : میا هتفگ  اهراب  ام 
هرکذـت يدـمآ و  مکحلاررغ  یکلاـم و  رطاـخلا  هیبـنت  یعفاـش و  هحلط  نب  دّـمحم  لوؤـسلا  بلاـطم  باـتک  زا  ار  نآ  نینچمه  تـسا 

ریما زا  « سابع نبا  » ار ثیدح  نیا  هک  دـنک  یم  حیرـصت  صاوخلا  هرکذـت  رد  هک  اجنآ  زا  دـنک و  یم  لقن  يزوج  نب  طبـس  صاوخلا 
نبا » رایتخا رد  يرگید  عبنم  هک  تسا  هتفرگ  هجیتن  ، هدربن « سابع نبا  » زا یمان  یضر  دّیس  هک  یلاح  رد  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  نانمؤم 

(.( ،ج 4،ص 91 هغالبلا جهن  رداصم  ) .تسا هدش  رکذ  « یلع (» ٍنیقَی یف  ٌمَْون  «) یف » هملک ياج  هب  هک  نیا  صوصخ  هب  هدوب  « يزوج

شزرا یب  لمع 

تدابع هب  لوغـشم  هک  دینـش  ار  جراوخ  زا  یکی  يادـص  مالـسلا  هیلع  ماما  :» میناوخ یم  هاـتوک  زیمآ و  تمکح  نخـس  نیا  زاـغآ  رد 
: دومرف.دنک یم  توالت  نآرق  تسا و  هنابش 

ُدَّجَهَتَی َو ِهَّیِروُرَْحلا  َنِم  ًالُجَر  مالـسلا  هیلع  َعِمَـس  َو  ( ؛» دـشاب کـش  اـب  هارمه  هک  تسا  يزاـمن  زا  رتهب  ، ناـمیا نیقی و  اـب  مأوت  باوخ 
( . ٍّکَش ِیف  ٍهاَلَص  ْنِم  ٌْریَخ  ٍنیِقَی  یَلَع  ٌمَْون  : مالسلا هیلع  َلاَقَف  ، ُأَْرقَی

دندرک عامتجا  هفوک  کیدزن  رد  « ءاروُرَح » مان هب  يا  هیرق  رد  راب  نیتسخن  يارب  هک  تسا  جراوخ  زا  یهورگ  ای  جراوخ  ماـن  « هّیروُرَح »
،ج راونالاراحب  ) . .دنا هتـشون  رفن  رازه  ود  ار  هورگ  نآ  ددع  خـیراوت  رد  دـندومن  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  اب  تفلاخم  نالعا  و 

. ( 33،ص 351
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ار يریسم  دندیشیدنا و  یم  يرشق  ًالماک  یلو  ؛ دندوب نآرق  توالت  و  هنابـش ) تدابع   ) دجهت ًاصوصخم  تدابع  لها  اهنآ  زا  يرایـسب 
زا رتهب  نیقی  اب  هارمه  باوخ  دـیامرف  یم  ماما  لیلد  نیمه  هب.دوب  کش  اب  هتخیمآ  دـندوب  هدرک  باختنا  دوخ  یمالـسا  هدـیقع  رد  هک 

.تسا کش  اب  هارمه  زامن 

نیقی نامیا و  ، دـهن یم  ناسنا  ياپ  شیپ  ار  میقتـسم  طارـص  دزاس و  یم  کـیدزن  ادـخ  هب  ار  ناـسنا  هچنآ.تسا  نشور  مه  نآ  لـیلد 
هب دـنراد  کش  اب  هتخیمآ  یفیعـض  نامیا  هک  اهنآ  یلو  ؛ دـیآ یمن  شیپ  ناسنا  يارب  یفارحنا  هنوگ  چـیه  دـشاب  مکحم  رگا  هک  تسا 

.تسا شزرا  مک  یحطس و  رایسب  اهنآ  تدابع  ور  نیا  زا.دنوش  یم  فرحنم  تسار  هار  زا  یناسآ 

: تسا هدمآ  ناراد  هدنز  بش  ناراد و  هزور  هرابرد  تمکح 145  رد  هک  تسا  يزیچ  هیبش  نخس  نیا 

ِساَـیْکَْألا َو ُمْوـَن  اَذَّبَح  ُءاَـنَْعلا  ُرَهَّسلا َو  اَّلِإ  ِهِماَِـیق  ْنِم  َُهل  َْسَیل  ٍِمئاَـق  ْنِم  ْمَک  ُأَـمَّظلا َو  ُعوُْـجلا َو  اَّلِإ  ِهِماَیِـص  ْنِم  َُهل  َْسَیل  ٍِمئاَـص  ْنـِم  ْمَـک  »
زا هک  یناراد  هدـنز  بش  اسب  هچ  دـنرب و  یمن  يا  هرهب  یگنـسرگ  یگنـشت و  زج  هب  دوخ  هزور  زا  هک  ناراد  هزور  اسب  هچ  ْمُهُراَْطفِإ ؛

.دنرادن يا  هرهب  یگتسخ  یباوخ و  یب  زج  دوخ  هنابش  مایق 

«. ناشراطفا نادنمشوه و  باوخ  رب  نیرفآ 

نانمؤم ریما  : دیوگ یم.میا  هتخادرپ  نآ  حرـش  هب  هک  تسا  یتمکح  دهاش  هک  دنک  یم  لقن  یثیدح  بولقلا  داشرا  رد  یملید  موحرم 
رایخا زا  ، دایز نب  لیمک  دوب و  هتـشذگ  بش  زا  یـساپ.تفر  یم  دوخ  هناخ  يوس  هب  دـش و  جراـخ  هفوک  دجـسم  زا  اـه  بش  زا  یبش 

دش و یم  هدینش  نآ  زا  نآرق  توالت  يادص  هک  دندیسر  يا  هناخ  هب  هار  يانثا  رد.دوب  شتمدخ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  نیبحم  هعیش و 
رد لیمک  هیآ 9 ). ، رمز  ...«. ). ًاِمئاق ًادِـجاس َو  ِْلیَّللا  َءانآ  ٌِتناق  َوُه  ْنَّمَأ  : » درک یم  توـالت  روآ  هیرگ  نیزح و  ییادـص  اـب  ار  هیآ  نیا 

.دیوگب ینخس  هکنآ  یب  درب  تذل  نآرق  يراق  نیا  لاح  زا  درک و  دیجمت  نآ  زا  لد 

تسا و خزود  لها  درم  نیا.دربن  ورف  یتفگـش  رد  ار  وت  درم  نآ  يادـص  رـس و  لیمک  يا  : دومرف ، درک وا  هب  یهاگن  مالـسلا  هیلع  ماما 
.داد مهاوخ  ربخ  وت  هب  هدنیآ  رد 

نیا اب  نآرق  يراق  نیا  ندوب  یخزود  هب  شا  یهاوگ  سپس  وا و  نطاب  هب  تبـسن  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هفـشاکم  زا  تسخن  لیمک 
دندیروش و مالـسلا  هیلع  یلع  دـض  رب  جراوخ  هک  ینامز  ات  تشذـگ  یتدـم.دنام  ناریح  دوب  هتفر  ورف  یبوخ  یناحور  تلاح  رد  هک 

یم نیمز  رب  ار  جراوخ  زا  ییاهرـس  نآ  اب  هک  تشاد  تسد  رد  يریـشمش  مالـسلا  هیلع  ماما.دـش  نانآ  اـب  گـنج  هب  راـچان  ترـضح 
يا : دومرف درک و  ور  دوب  هداتـسیا  شرانک  رد  هک  لـیمک  هب  تشاذـگ و  اهرـس  نآ  زا  یکی  رب  ار  ریـشمش  كون  لاـح  نیا  رد.دـنکفا 

لیمک

ورف باجعا  رد  وت  دناوخ و  یم  ار  هیآ  نیا  بش  نآ  رد  هک  تسا  صخـش  نامه  نیا  ینعی  اِمئاق » ًادِـجاس َو  ِْلیَّللا  َءانآ  ٌِتناق  َوُه  ْنَّمَأ  »
،ج 33،ص 399. راونالاراحب  ) . .درک رافغتسا  دوخ  بش  نآ  رکف  زا  تخادنا و  مالسلا  هیلع  ماما  ياهاپ  يور  هب  ار  دوخ  لیمک.یتفر 

(
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؟ دننایک جراوخ 

جراوخ و هرابرد  یناوارف  ياه  ثحب  رگید ) تادلجم  و   ) هبطخ 127 لیذ  رد  مجنپ  دلج  رد  هبطخ 60 و  لیذ  رد  مود  دلج  رد  هچرگ 
.میشاب هتشاد  اهنآ  هرابرد  يا  هشیر  یثحب  اجنیا  رد  میناد  یم  مزال  یلو  میا  هتشاد  اهنآ  راکفا  لامعا و 

تحت ار  مالسلا  هیلع  یلع  وس  کی  زا  اهنآ  دندمآ  دوجو  هب  تیمکح  هلأسم  نیفص و  گنج  زا  دعب  ًامسر  هک  دندوب  یهورگ  جراوخ 
ادخ و باتک  هعلاطم  اب  ات  دریذپب  صاعورمع  لباقم  رد  شرکـشل  يوس  زا  مکح  ناونع  هب  ار  يرعـشا  یـسوموبا  هک  دنداد  رارق  راشف 

یـسوموبا صاعورمع  هک  یماگنه  یلو.دـنقحرب  دوخ  ریـسم  رد  کـی  مادـک  هیواـعم  مالـسلا و  هیلع  یلع  دـننک  مولعم  ربمغیپ  تنس 
نآرق زا  يا  هیآ  دنتـساخرب و  تیمکح  لصا  اب  تفلاخم  هب  اهنآ  داد  نایاپ  هیواعم  عفن  هب  ار  تیمکح  ناـیرج  داد و  بیرف  ار  يرعـشا 
ناونع هب  یـسک  باختنا  و  «. هّلل ّـالإ  َمْکُحـال  » تسادـخ صوصخم  تیمکح  دـنتفگ  هدرک و  حرطم  دوبن  لـئاسم  نیا  هب  طوبرم  هک  ار 

.دنتساخرب تیمکح  نارادفرط  ریفکت  هب  یتح  تسا و  نید  رد  تعدب  ای  كرش  تیمکح 

ًامَکَح اُوثَْعباَف  : » دوب هدرک  حیرـصت  هداوناخ  هب  طوبرم  تالکـشم  رد  مه  تیمکح  هلئـسم  هب  تحارـص  اب  نآرق  هک  دوب  یلاح  رد  نیا 
 ...«. اُولَتَْتقا َنِینِمْؤُْملا  َنِم  ِناتَِفئاط  ْنِإ  َو  : » ناناملسم نایم  تافالتخا  رد  مه  و  اِهلْهَأ » ْنِم  ًامَکَح  ِِهلْهَأ َو  ْنِم 

گنج هب  هک  یماگنه  درک و  عمج  دوخ  رود  ار  ناحول  هداس  زا  يا  هدع  ًاجیردت  هک  دوب  قفانم  سیق  نب  ثعـشا  هورگ  نیا  رادمدرس 
رد تفرن و  نایم  زا  رکفت  نیا  یلو  ؛ دندنام یقاب  اهنآ  زا  یمک  دادعت  اهنت  دندروخ  یتخس  تسکـش  دنتـساخرب و  مالـسلا  هیلع  یلع  اب 

.دندرک یم  ریفکت  ار  مالسلا  هیلع  یلع  هّللاب -  ذایعلا  - هک درک  ادیپ  ینارادفرط  مالسا  ردص  خیرات  لوط 

نیا نآ  دش و  راکـشآ  یـضعب  نایم  رد  مه  ربمغیپ  نامز  رد  یتح  یجراخ  رکفت  هک  دوش  یم  هدافتـسا  فورعم  خیراوت  زا  یـضعب  زا 
یم هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ  هک  یماـگنه  نزاوه  اـب  گـنج  زا  دـعب  هرـصیوخلاوذ  ماـن  هب  یـصخش  باحـصا  ناـیم  رد  هک 
ادـخ لوسر  مدـید  ار  وت  راک  نم  دـمحم  يا  : درک ضرع  تساـخرب و  دـنک  میـسقت  ناـیوجگنج  ناـیم  رد  ار  یگنج  مئاـنغ  تساوخ 
ادـیپ نم  دزن  تلادـع  رگا  وت  رب  ياو  : دومرف ، دـش نیگمـشخ  ربمایپ  يدرکن ؟ تیاـعر  ار  تلادـع  : درک ضرع  يدـید ؟ هنوگچ  : دومرف

ار وا  هن  : دومرف ربمایپ  مناسرب ؟ لتق  هب  ار  وا  نم  یهد  یم  هزاـجا  ادـخ  لوسر  يا  : تفگ رمع  دـش ؟ دـهاوخ  ادـیپ  یـسک  هچ  دزن  دوشن 
یم جراـخ  نید  زا  هک  يا  هنوگ  هب  دـننک  یم  ادـیپ  قمعت  نید  رد  دوـخ ) ناـمگ  هب   ) هک دـبای  یم  یناوریپ  هدـنیآ  رد  منیب  یم.هنوراو 

،ج 2،ص لماک رد  ریثا  نبا  ،ج 4،ص 496؛ هیوبنلا هریـسلا  رد  ماشه  نبا   ) . .دوش یم  جراخ  نامک  هلچ  زا  ریت  هک  هنوگ  نامه  دـنوش ،
 ( .تسا هدروآ  « مهبولق هفلؤم  » باب رد  ار  ثیدح  نیا  دوخ  حیحص  رد  زین  يراخب  184؛

.تسا مالسا  نیئآ  زا  جورخ  شموهفم  داد و  اهنآ  هب  مرکا  ربمغیپ  ار  جراوخ  ناونع  عقاو  رد  هک  دوش  یم  نشور  ثیدح  نیا  زا 

هب یـسدقم  هرهچ  دندوب و  نآرق  يراق  ای  ظفاح  ، بش زامن  لها  اهنآ  زا  يرایـسب  ، دـنداد یم  يدایز  تیمها  تادابع  هب  ًارهاظ  جراوخ 
.دننک عمج  دوخ  درگ  ار  نادان  ناربخ  یب  زا  یهورگ  دنتسناوت  دش و  اهنآ  يرهاظ  ذوفن  ثعاب  نیمه  دنتفرگ و  یم  دوخ 

نوریب نیملـسم  هرمز  زا  ددرگ و  یم  رفاک  دوش  بکترم  يا  هریبک  هانگ  سک  ره  دنتفگ  یم  هلمج  زا  دنتـشاد  یبیجع  تاداقتعا  اهنآ 
رفاک دندوب  هدرک  ادـیپ  یـشزغل  اهنآ  هدـیقع  هب  هک  ار  یعقاو  ناناملـسم  زا  يرایـسب  هدـیقع  نیمه  رثا  رب  مادـعا و  هب  موکحم  تسا و 
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.دنتشک دندرمش و 

زا یـضعب  هتفگ  هب.دـنداد  « هیرورح » مان اهنآ  هب  یـضعب  دـندش  عمج  « ءارورح » ماـن هب  هفوک  فارطا  هیرق  رد  راـب  نیتسخن  جراوخ  نوچ 
سرافو قارع  رد  یـشخب  : دندش میـسقت  تمـسق  ود  هب  دندروآ و  تسد  هب  يرایـسب  تردق  هیما  ینب  هرود  رد  هورگ  نیا  نادنمـشناد 

.دندوب لاعف  برعلاهریزج  رد  رگید  یهورگو  هدرک  ادیپ  هطلس  نامرکو 

.دنتفر نایم  زا  جیردت  هب  اما  ؛ دنتشاد ییاه  تیلاعف  زین  سابع  ینب  هرود  رد 

مامت یلو  ؛ دندوب قفاوم  تیمکح  شریذـپ  زا  شیپ  ات  مالـسلا  هیلع  یلع  نامثع و  رمع و  رکبوبا و  ؛ نیتسخن يافلخ  تفالخ  هب  جراوخ 
ای دـشاب  برع  هاوخ  ؛ دـننک باختنا  دوخ  لیم  هب  مدرم  ار  هفیلخ  دـیاب  دـندوب  دـقتعم  دندرمـش و  یم  لطاب  ار  یـسابع  يوما و  يافلخ 

.دوشب لوزعم  ًاروف  دیاب  درادرب  یماگ  یهلا  رماوا  فالخرب  هفیلخ  هاگره  و.یشرق  ریغ  ای  یشرق  مجع 

هـضیرف هب  یـسک  رگا  نیاربانب  ، تسا نامیا  ءزج  زین  نید  ماکحا  هب  لمع  تسین و  داقتعا  اهنت  نامیا  هک  دندوب  دقتعم  اهنآ  همه  ًابیرقت 
.دوب دهاوخ  رفاک  دوش  بکترم  ار  يا  هریبک  هانگ  ای  دنکن  لمع  یهلا  ضیارف  زا  يا 

یلو ؛ دناوخ یم  رایسب  نآرق  ، تفرگ یم  هلـصاف  مالـسا  ناملاع  رکف و  لها  زا  هک  تشاد  دوجو  يرـشق  حول  هداس  دارفا  اهنآ  عمج  رد 
: هدش لقن  اهنآ  هرابرد  مرکا  ربمغیپ  زا  هک  يریبعت  هب 

هن دیسر و  یم  اهنآ  لقع  زغم و  هب  هن   ) تفر یمن  رتالاب  ناشیاه  هناش  زا  یلو  دندناوخ  یم  ار  نآرق  ِهیوارَت ؛ ُزوُجَیالَو  َنآْرُْقلا  َنُوئَْرقَی  »
. ( ،ج 33،ص 13 راونالاراحب («. ) . درک یم  دوعص  اهنامسآ  هب 

دندوب لهاج  رایـسب  بصعتم و  ، رکف هاتوک  ، رگن یحطـس  يدارفا  : درک هصالخ  هلمج  دنچ  رد  ناوت  یم  ار  اهنآ  يرکف  یحور و  عضو 
ای رفاک  ار  شیوخ  زج  دنتـشادنپ و  یم  ادـخ  هاـگرد  ناـبرقم  زا  ار  دوخ  دـنداد  یم  تیمها  نآرق  ظـفح  تاداـبع و  رهاـظ  هب  نوچ  و 

رظن زا  هک  مالـسا  گرزب  نایاوشیپ  هب  یتح  هک  دـنداد  یم  هزاجا  دوخ  هب  روما  نیمه  رثا  رب  دـندرک و  یم  ضرف  یهلا  هاـگرد  دودرم 
هیبش يرکفت  هک  « هرـصیوخلا وذ  » ربـمغیپ رـصع  رد  هک  هنوگ  نامه.دـنریگب  هدرخ  دـندوبن  هسیاـقم  لـباق  زگره  اـهنآ  اـب  شناد  ملع و 
دنوش یم  بوسحم  یکاـنرطخ  دارفا  ، جراوخ هیاـپ  نیا  رب  تفرگ  هدرخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  تلادـع  هب  تشاد  جراوخ 

هیلع ماما  دـش و  رداص  نانآ  تسد  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  لتق  نامرف  هک  دـندوب  یهورگ  ناـمه  نانیا.دـنرادن  اـبا  یتیاـنج  چـیه  زا  هک 
.دیشون تداهش  تبرش  اهنآ  تسد  هب  مالسلا 

دوخ زج  ار  همه  هک  دـنرکف  هاتوک  جوجل و  ، بصعتم يدارفا  اـهنآ  ؛ دـنراد جراوخ  هب  يداـیز  تهابـش  زین  اـم  رـصع  یطارفا  ناـیباهو 
تراغ ار  ناشلاوما  دـنزیر و  یم  ار  ناملـسم  ریغ  ناملـسم و  ، كدوک ، نز ، درم زا  معا  ؛ ناهانگ یب  نوخ  یتحار  هب  دـننک و  یم  ریفکت 
جراوخ زا  رتمک  ناشرطخ  اهنت  هن  ام  رـصع  جراوخ  زا  هورگ  نیا  دنریگ و  یم  تراسا  هب  ار  ناشنانز  دسرب  ناشتـسد  رگا  دـننک و  یم 

.دنرت كانرطخ  رایسب  هکلب  ، تسین مالسا  هیلوا  نورق 

جراوخ هک  یماگنه  : دـیامرف یم  هک  اجنآ  دـشاب  هورگ  نیمه  هب  هراـشا  هبطخ 60  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  ماما  مـالک  دـیاش 
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: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  ، دندش كاله  همه  جراوخ  دندرک  ضرع  مالسلا  هیلع  ماما  هب  دندش  هتشک  ناورهن 

نینچ َنِیباَّلَـس ؛ ًاصوُُصل  ْمُهُرِخآ  َنوُکَی  یَّتَح  ، َعُِطق ٌنْرَق  ْمُْهنِم  َمََجن  اَمَّلُک  ، ِنلا ِءاَسّ ِتاَراَرَق  ،َو  ِلاَجِّرلا ِبَالْـصَأ  ِیف  ٌفَُطن  ْمُهَّنِإ  ؛ ِهّللا َّالَک َو  »
یم عطق  دروآرب  رـس  اهنآ  زا  یخاش  نامز  ره  دوب و  دنهاوخ  نانز  محر  نادرم و  بلُـص  رد  ییاه  هفطن  اهنآ  دنگوس ! ادـخ  هب  ، تسین

!«. دوب دنهاوخ  نانزهار  نادزد و  ناشرخآ  هکنیا  ات  ، ددرگ

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib heard a Khārijite performing mid-night prayers and reciting the
Qur'ān, so he said: “Sleeping in a state of firm belief is better than praying in a state of

.” doubt

رابخا رد  هشیدنا  هرابرد  : 98 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ٌلِیلَق ُهَتاَعُر  ٌرِیثَک َو  ِملِعلا  َهاَوُر  ّنِإَف  ٍهَیاَوِر  َلقَع  َال  ٍهَیاَعِر  َلقَع  ُهوُُمتعِمَس  اَذِإ  َرَبَخلا  اُولِقعا  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

و ناوارف ، ملع  نایوار  اریز  دینک ، لقن  دیونـشب و  هن  دینک ، لمع  دیمهفب  ار  نآ  دیدینـش ، ار  یتیاور  نوچ  دومرف : وا ، رب  ادـخ  دورد  و 
 . دنکدنا نآ  ناگدننک  لمع 

يدیهش

كدنا نآ  نادنبراک  هب  دنرایـسب و  ملع  نایوار  هک  دینک  تیاور  دیونـشب و  هن  دینک ، تیاعر  مهف و  ار  نآ  دیدینـش  ار  یثیدـح  نوچ 
.رامش رد 

یلیبدرا

سپ دـشاب  راـتفگ  درجم  هک  تیاور  نتفایردـب  هن  تسنا  ربدـت  هک  تیاـعر  نتفایردـب  ارنآ  دیونـشب  نوـچ  ار  ربـخ  دـیبایرد  دوـمرف  و 
كدنا ناگدننک  تیاعر  دنرایسب  ناگدننک  تیاور  هک  یتسردب 
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یتیآ

لقن اریز  .دـینک  لقن  دیونـشب و  هک  نیا  هن  دیـشیدنیب ، نآ  رد  دـیمهفب و  کین  ار  نآ  دیدینـش  يربخ  هاگره  مالـسلا :) هیلع   ) دومرف و 
.دنا كدنا  نآ  رد  ناگدننک  هشیدنا  یلو ، دنرایسب  ملع  ناگدننک 

نایراصنا

،و رایسب شناد  نایوار  هک  ، ندرک لقن  اب  يرادهگن  هن  لمع  اب  يرادهگن  دینک  يرادهگن  دیدینش  هک  ار  يربخ  : دومرف ترـضح  نآ  و 
 . دنا كدنا  نآ  ناگدننک  تیاعر 

اه حرش 

يدنوار

و ائینه ، راص  هئانه  ونهت  ماـعطلا  ونه  لاـقی  اـنهیل ، يور : و  ظـفحلا ، هیاـعرلا : .هوبتکا و  هوظفحا و  ینعی : هوبـسحا ، يا  ریخلا : اولقعا  و 
: لیق و  دـیدشتلاب ، ماعطلا  ینانه  ینونهی و  ینانهی و  ماعطلا  ینانه  و  لاـق : شفخـالا  نع  هقف  هقف و  لـثم  اـنهی  ماـعطلا  ینه ء  کلذـک 

.ریثکلا یلع  لدی  دیدشتلا  نیلوعفم و  یلا  يدعتی  فیفختلاب  بارشلا  ماعطلا و  هللا  ینانه  لاقی 

يردیک

مث هعلـس  يرتشا  و  اهدوقن ، اهفویز و  نیب  قرفی  وه ال  ریناند و  ذـخای  یمعاـک  هیارد  هیاـعر و  ریغ  نم  راـبخالا  لـقان  نا  لـیجنالا  یف 
.هعلس دقن و ال  الب  یقبف  هدری  نم  یلع  ذخا و  نمم  يردی  وه ال  .هدرف و  افویز  هرثکا  دقانلا  دجوف  هسیک  یف  ام  بص 

مثیم نبا 

نودـب ربخ  کی  ندینـش  ظافلا و  طبـض  هیاورلا : لقع  یهاگآ  ملع و  تیاعر  مهف و  كرد و  هلیـسو ي  هب  ربخ  طبـض  هیاعرلا : لـقع 
لقن اریز  دـینکن ، هدنـسب  تیاور  ظفل  تفایرد  هب  دـینک و  كرد  یهاگآ  مهف و  يور  زا  ارنآ  دیدینـش ، ار  يربخ  نوچ   ) ینعم كرد 

يرمـضم سایق  کی  هلیـسو ي  هب  ترابع  نیا  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما دـنکدنا .) ناگدـننک  تیاـعر  اـما  دـنناوارف ، شناد  ناگدـننک 
نینچ زین  نآ  ردـقم  ياربک  و  ملعلا …  هاور  ناف  ترابع : نآ  يارغـص  همدـقم ي  هک  تسا  هدومرف  بیغرت  روبزم  لمع  هب  ار  صخش 

نوزفا شناد  ناگدـننک  تیاـعر  هک  نآ  يارب  دوـش ، كرد  هشیدـنا  ریبدـت و  يور  زا  اـت  تسا  هتـسیاش  دـشاب  ناـنچ  هچ  ره  و  تسا :
.دنوش

دیدحلا یبا 

 . ٌلِیلَق ُهَتاَعُر  ٌرِیثَک َو  ِْملِْعلا  َهاَوُر  َّنِإَف  ٍهَیاَوِر  َلْقَع  ٍهَیاَعِر َال  َلْقَع  ُهوُُمتْعِمَس  اَذِإ  َرَبَْخلا  اُولِقْعا  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

هلعفی امک  هیاور  کلذ  اووری  نأ  یلع  همکحلا  ملعلا و  نم  افرط ) .» :» ا افارطأ (  هریغ  نم  وأ  هنم  اوعمـس  اذإ  اورـصتقی  نأ  نع  مهاهن ع 
.ریسیلا الإ  هیناعم  نم  يردی  هسارد و ال  نآرقلا  سانلا  رثکأ  أرقی  امک  نوثدحملا و  مویلا 
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.مهف هفرعم و  يأ  هیاعر  لقع  هنوعمسی  ام  اولقعی  نأ  مهرمأ  و 

مالسلا هیلع  قدص  هربدتی و  هیعاری و  نم  يأ  لیلق  هتاعر  ریثک و  ملعلا  هاور  نإ  مهل  لاق  مث 

یناشاک

ربدـت نآ  هک  تیاعر  نتفایرد  هب  هیاعر ) لقعب   ) ار نآ  دیونـشب  وچ  ار  ربخ  دـیبایرد  هومتعمـس ) اذا  ربخلا  اولقعا  مالـسلا : هیلع  لاـق  (و 
هب سپ  ریثک ) ملعلا  هاور  ناف   ) ربدـت نودـب  دـشاب  ظفل  لـقن  درجم  هک  تیاور  نتفاـیرد  هب  هن  هیاور ) لـقع  ـال   ) نآ ینعم  مهف  تسا و 

لقان نا  : ) هک هدش  هدروآ  لیجنا  رد  هک  تسا  لوقنم  مک  نآ  ناگدـننک  تیاعر  و  لیلق ) هتاعر  و   ) دنرایـسب ملع ، نایوار  هک  یتسرد 
دجوف هسیک  یف  ام  بص  مث  هعلـس  يرتشا  اهدوقن و  اهفویز و  نیب  قرفی  وه ال  ریناند و  دـخای  یمعاک  هیارد  هیاعر و  ریغ  نم  رابخالا 

اهربخ هدننک  لقن  هک  یتسرد  هب  ینعی  هعلس ) دقن و ال  الب  یقبف  هدری  نم  یلع  هذخا و  نمم  يردی  وهف ال  هیلع  هدرف  افویز  رثکا  دقانلا 
دشاب هدرکن  قرف  هک  نآ  لاح  یسک و  زا  ار  دنچ  يرانید  دشاب  هتفرگ  ارف  هک  تسا  يروک  دننام  ندومن  ربدت  ندرک و  تیاعر  نودب 

ادج هدننک و  دقن  دبای  سپ  .دشاب  هتشاد  هسیک  رد  هک  ار  ریناند  نآ  دزیرب  نآ  زا  دعب  ار و  دنچ  یعاتم  درخب  نآ و  هرسان  هرـس و  نایم 
زا ار  رز  نآ  هک  دنادن  وا  ار و  هعلس  دیامن  ذخا  وا و  رب  ار  هرسان  رز  نآ  دنک  در  سپ  هرسان  ار  نآ  رتشیب  .هرسان  هرـس و  زا  رز  هدنزاس 

هعلس یب  دقن و  یب  دنامب  سپ  .درک  دیاب  یم  در  هک  رب  هتفرگ و  هک 

یلمآ

ینیوزق

رد ات  ناـبز  هب  ندومن  ینعی  تیاور  مهف  هن  نآ ، هب  ندرک  لـمع  نآ و  رد  ربدـت  ینعی  .تیاـعر  مهف  دیونـشب  هک  ار  يربخ  دـینک  مهف 
.مک ناگدنراد  ساپ  ینعی  نآ ، نایعار  دنرایسب و  نابز  هب  نالقان  ینعی  ملع  نایوار  هک  یتسرد  هب  هچ  دیئامن ، لقن  لفاحم 

یجیهال

هیلع تفگ  ینعی و  .لیلق » هتاعر  ریثک و  ملعلا  هاور  ناف  هیاور ، لقع  ـال  هیاـعر  لـقع  هومتعمـس  اذا  ربخلا  اولقعا  : » مالـسلا هیلع  لاـق  و 
تیاور و يارب  زا  نتـسناد  هن  ندرک ، ربدت  نتـسناد و  يارب  زا  نتفرگ  دای  دیونـش  یم  هک  یتقو  رد  ار  ثیدـح  دـیریگ  دای  هک  مالـسلا 

.دنکدنا ملع  ناگدننکربدت  ناگدننک و  تاعارم  دنرایسب و  ملع  نالقان  نایوار و  هک  قیقحت  هب  سپ  ندرک ، لقن 

ییوخ

، ربخلا ینعملا : .اولقع  یعون ال  قلطم  لوعفم  هیاعر ، لقع  بارعـالا : .ریـصی  اذاـم  یلا  رظن  رمـالا : هیاـعر  اـیعر و  یعری  یعر ) : ) هغللا
وه امک  نیموصعملا  هباحصلا و  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا نع  هیورملا  رابخالا  هنم  و  ریغلا ، نع  مالکل  هیاور  وا  هعقاو  نع  هیاکح 

یبنلا نمز  یف  یتح  ءارتفالا  لعجلا و  رابخالا  یف  رثک  دق  و  بذکلا ، قدـصلا و  لمتحی  ربخ  لک  ثیدـحلا و  هقفلا و  ءاملع  حلطـصم 
لک لبق  هضرع  ربخلا و  دقن  نم  دبالف  هباذکلا ، یلع  رثک  لاق : یتح  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هیلا هبسنلاب  یتح  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  )

نمـضتی ینعملا : اذـهب  .اضیا و  موجنلا  هبقارم  ینعمب  تءاج  هیاـعرلا  هازغم و  هبذـک و  هقدـص و  فرعی  یلقع  یف  ساـیقم  یلع  یش ء 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 1883 

http://www.ghaemiyeh.com


لهـس ربخلا  هیاورف  اهتالاح ، فرعتیل  هنـسلا  لوط  موجنلا  دصرتی  نمک  ربخلا  ثیدحلا و  قدص  یف  ربدـتلا  دـیزم  مالـسلا ) هیلع   ) هلوق
هنتم و ثیح  نم  وا  هرودـص ، هحـص  هدنـس و  ثیح  نم  ناـک  ءاوس  ربدـتلا  لـماتلا و  یلا  جاـتحی  بعـص  هتیارد  همهف و  نکل  و  ادـج ،

همئـال هحیـصنلاب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبـنلا رما  اـم  باـب  یف  اـنه  هرکذـن  ینعملا : اذـهب  اثیدـح  یفاـکلا  یف  يور  دـق  و  هموـهفم ،
هیلع  ) هللادـبع یبا  نع  روفعی ، یبا  نبا  نع  ناـمثع ، نب  ناـبا  نع  رـصن  یبا  نب  دـمحم  نب  دـمحا  نع  انباحـصا ، نم  هدـع  نیملـسملا :

یتلاقم عمس  ادبع  هللا  رضن  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) لاقف فیخلا  دجـسم  یف  سانلا  بطخ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) لوسر نا  مالـسلا )
هک يربخ  همجرتلا : .خـلا  هنم - هقفا  وه  نم  یلا  هقف  لماح  بر  و  هیقف ، ریغ  هقف  لماح  برف  اهعمـسی  مل  نم  اهغلب  اهظفح و  اهاعوف و 

.كدنا نآ  رد  نارظان  و  دنرایسب ، شناد  نایوار  اریز  دیرگنن ، نآ  تیاور  هب  دیجنسب و  دوخ  لقع  اب  دیدینش 

یباتیم نآ  رد  هشیدنا  ءوض   *** يوار زا  يربخ  يدینش  نوچ 

تسبایمک نآ  رد  هشیدنا  درم  تسا *** رایسب  ربخ  ملع و  يوار 

يرتشوش

مکیلع مالـسلا :) هیلع   ) هنع یکجارکلا ) زنک   ) یف .هـیاور و  لـقع  ـال  هیاردـلاب  هـنع  ربـعی  هیاـعر و  لـقع  هومتعمـس  اذا  ربـخلا  اوـلقعا 
قداصلا نع  یفاکلا )  ) یف لیلق  هتاعرو  ریثک  ملعلا  هاور  ناف  .هیاردـلا  ءاملعلا  همه  و  هیاورلا ، ءاهفـسلا  همه  تایاورلاب ، ـال  تایاردـلاب 

و هیاعرلا ، كرت  مهنزحی  ءاملعلاف  باتکلل ، شغتـسم  ثیدحلل  حصنتـسم  نم  مک  و  لیلق ، هتاعرو  ریثک ، باتکلا  هاور  مالـسلا :) هیلع  )
دنعف هتکله ، یعری  عارو  هتایح ، اهحودمم ) اهمومذـم و  مولعلا  یف  رـشع - نماثلا  لصفلا   ) یعری عارف  هیاورلا ، ظفح  مهنزحی  لاهجلا 

نب نومیم  نع  یـشکلا  يور  هیارد ، لها  ریغ  مالـسلا ) هیلع   ) لاق امک  هماعلا  هاور  رثکا  .ناقیرفلا و  ریاـغت  و  ناـیعارلا ، فلتخا  کـلذ 
نم تعمـس  له  مهنم : لجرل  لاقف  اوذخا - نمم  نولابی  اوناک ال  و  ثیدحلا - هنولاسی  مالـسلا ) هیلع   ) هللادبعابا موق  یتا  لاق : هللادـبع 
نا یلا  رمخلا - الا  لالح  هلک  ذیبنلا  لاق : دمحم  نب  رفعج  نع  يروثلا  نایفـس  ینثدـح  لاقف : .ضعبب  ینثدـحف  لاق : .معن  لاق : يریغ ؟
ائیـش هنم  تعمـس  له  لاق : .ال  لاق : هفرعت ؟ له  دمحم  نب  رفعج  همـسا  رکذت  هنع و  ثدحت  يذلا  اذـه  هل : مالـسلا ) هیلع   ) لاقف لاق -

ول هل : مالـسلا ) هیلع   ) لاقف .اهیف  نورتمی  رهد ال  ذنم  انرـصم  لها  ثیداحا  معن  لاق : قح ؟ كدنع  ثیداحالا  هذـهف  لاق : .ال  لاق : طق ؟
تنک له  اهب ، ثدـحا  مل  اهفرعا و  ـال  بذـک  ینع  اـهیورت  یتلا  ثیداـحالا  هذـه  کـل  لاـقف  هنع  ثدـحت  يذـلا  لـجرلا  اذـه  تیار 

یفاکلا یف  و  اذه ، .ربخلا  هلوق - زاجل  لجر  قنع  یلع  مهدحا  دهـش  ول  لاجر  هلوق  یلع  دهـش  هنال  لاق : مل ؟ و  لاق : .ال  لاق : هقدصت ؟
دـلجم 3،  )) .هیلعف ابذـک  ناک  نا  مکلف و  اقح  ناک  ناف  مکثدـح ، يذـلا  یلا  هودنـساف  ثیدـحب  متثدـح  اذا  لاـق : مالـسلا ) هیلع   ) هنع
هیاعر ال لقع  هومتعمـس  اذا  ربخلا  اولقعا  : ) ریخالا نتملا  یلع  مالـسلا ) هیلع   ) هلوق هماـعلا )) هماـمالا  یف  عباـسلا - لـصفلا  هحفص 79 ،
، ریـسی فالتخا  عم  مالکلا  اذه  تلعج  ینیلکلا  هیاور  نا  قباسلا  ناونعلا  یف  تفرع  دق  لیلق ) هتاعر  ریثک و  ملعلا  هاور  ناف  هیاور  لقع 

 … ( نیدـلا اولقع  : ) هلوق فنـصملا  لعج  اما  و  مالـسالا ،) مئاعد  مه  : ) هلوق یلع  انه  قباسلا  مـالکلا  ءزج  قحلا ) اولقعا  : ) كاذ یفف 
.هحرش رارکت  یلا  جاتحی  هدافم ال  داحتا  دعب  مث  يرخا ، هیاور  یف  هلعلف  هازج ، … 

هینغم

نا یلع  ..هناـسلب  هنع  ربـخا  و  هنیعب ، حرـصلا  اذـه  يار  نم  و  هدـی ، هملعب و  احرـص  یبـن  نم  نیب  قرفاـک  هیاورلا  هیاـعرلا و  نیب  قرفلا 
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، لقنلا یف  هقث  امهنم  لک  مادام  لهاجلا  هیاورک  امامت  اهل  ملاعل  هیاور  و  سردـلا ، ملعلا و  یلا  جاتحی  هیجراخلا ال  نایعالا  نع  رابخالا 
نع نووری  نولقنی و  نیذلا  مه  و  ریثک ) ملعلا  هاور  ناف   ) ملعلا یف  نیخسارلا  لوقع  الا  اهکردت  اهفرعت و  الف  ریخلاک  هیحورلا  میقلا  اما 
ریثک هلثم  و  هاورلا ، تارـشع  لداعی  هدحو  يوارلا  اذه  و  ثیدح .) فلا  هئمثالث  تیبلا  لهال  ظفحا  انا  : ) هاورلا نم  لئاق  لاق  .ءاملعلا و 

.قحب ءاملعلا  يا  لیلق ) هتاعر  (و 

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

زا هن  دیبایرد  نآ  رد  هشیدنا  ربدت و  يور  زا  ار  نآ  دیدینـش  يربخ  نوچ  تسا : هدومرف  رابخا ) رد  هشیدـنا  هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
.كدنا نآ  رد  ناگدننک  هشیدنا  دنرایسب و  ملع  ناگدننک  لقن  اریز  نآ ، ظفل  لقن  يور 

ینامز

زا رظن  فرـص  هدینـش  غورد  تمهت و  تبیغ ، هاگره  اریز  دـنک  تقد  دـیاب  نآ  لقن  رد  اما  دونـش  یم  دایز  بلطم  یگدـنز  رد  ناسنا 
اسب هچ  دننک و  یمن  تقد  دنونش  یم  هک  يرابخا  بلاطم و  رد  نادان  دارفا  ابلاغ  .تسا  هانگ  مه  نآ  لقن  تسا  هانگ  نآ  ندینش  هکنیا 

بالقنا هحول  رـس  .دننز  یم  نماد  هک  ار  يراوگان  ياهرطخ  دنروآ و  یم  دوجوب  تقد  نودب  هبرجت ، یب  دارفا  نیمه  هک  ار  یثداوح 
هدوب تمظع  هب  ندـناسر  تافارخ و  ماهوا و  گنچ  زا  اهتلم  تاجن  نآ  لابندـب  يرکف و  دـشر  داجیا  نوگانوگ  ياه  هعماج  رد  ءایبنا 

.دننک لمع  شتاروتسد  هب  دنناوخب و  تقد  هب  ار  دیجم  نآرق  هک  دنوش  یم  زوریپ  یگدنز  رد  ناناملسم  یتقو  تسا 

يزاریش دمحم  دیس 

طقف هلقن  اودـیرت  ناب  هیاور ) لقع  ال   ) هتاعارم هب و  لمعلل  هومهفت  ناب  هیاعر ) لـقع  هومتعمـس  اذا  ربخلا  اولقعا  : ) مالـسلا هیلع  لاـق  و 
.لمعلل ربخلا  ذخای  و  لمعی ، نم  لق  ذا  لیلق ) هتاعر  و   ) سانلا نم  ریثک )  ) هنولقنی هنووری و  نیذلا  ملعلا ) هاور  ناف  )

يوسوم

نم انیلا  لصی  ام  قیقحت  یلا  مامالا  نم  هوعد  حرشلا : .مهف  نود  هظفح  هظافلا و  طبـض  هیاور : لقع  .مهفلاب  هطبـض  هیاعر : لقع  هغللا :
امک اهلقن  هیاورلا و  ظفحب  ناسنالا  یفتکی  اهنم و ال  دارملا  ام  اهیناعم و  مهفت  اهمیقـس و  نم  اهحیحـص  صحفت  تایاورلا و  رابخالا و 
رهظ نع  هل  نوظفاحلا  هتلقن و  ملعلا و  هاور  ناف  مهفت  یعو و  نود  عمـسی  ام  ظفحی  دـهاشی و  اـم  لـقنی  لیجـست  هلآ  یلا  لوحتیف  یه 
یف اصوصخ  نوریثک و  هظفحلا  دـجن  اذـل  هلیلق و  هلق  مهف  هانعمل  نوکردـملا  هتقیقح و  یلع  نوفقاولا  هتاـع و  نکل و  نوریثک و  بلق 

ام ربدـتی  اهیناعم و  یلع  فقی  اهمهفی و  نم  لقا  ام  نکل  تیب و  لک  یف  ثیدـحلا  بتک  تحـضا  هعابطلا و  اهیف  ترـشتنا  یتلا  انتنمزا 
 … اهیف

یناقلاط
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هک یناسک  دنرایسب و  ملع  نایوار  هک  ندرک  تیاور  يارب  دیونشب  هکنآ  هن  دینک  تیاعر  مهف و  ار  نآ  دیونش ، یم  ار  يربخ  هاگ  ره  »
« .دنا كدنا  دننک  تیاعر  دنمهفب و 

ار نآ  ندرک  كرد  لمأت و  نودب  دنونـش و  یم  نارگید  وا و  زا  ار  تمکح  یملع و  فیاطل  رگا  هکنیا  زا  ار  نانآ  مالّـسلا  هیلع  یلع 
زا یلو  دـنناوخ  یم  نآرق  مه  مدرم  رتشیب  .دـنهد  یم  ماجنا  ناثدـحم  زورما  هک  تسا  يراـک  نیا  تسا و  هدومرف  عنم  دـننک ، تیاور 

تفرعم مهف و  اب  دـننک و  لـقعت  شا  هراـب  رد  دنونـش  یم  ار  هچنآ  تسا  هداد  ناـمرف  ناـنآ  هب  و  دـنمهف ، یمن  یکدـنا  زج  نآ  یناـعم 
دننک و تیاعر  دنشیدنیب و  هک  یناسک  ینعی  كدنا ، نآ  ناگدننک  تیاعر  دنرایـسب و  ملع  نایوار  تسا : هدومرف  نانآ  هب  و  دنبایرد ،

.تسا هدومرف  تسار 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

، ٍهَیاَوِر َلْقَع  َال  ، ٍهَیاَعِر َلْقَع  ُهوُُمتْعِمَس  اَذِإ  َرَبَْخلا  اُولِقْعا 

 . ٌلِیلَق ُهَتاَعُر  ،َو  ٌرِیثَک ِْملِْعلا  َهاَوُر  َّنِإَف 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

رکفت هکنیا  هن  دیدنب  راک  هب  ار  نآ  ات  دـییامن ) كرد  ار  نآ  ياوتحم  تقیقح  و   ) دیـشیدنیب نآ  رد  دیونـش  یم  ار  يربخ  هک  یماگنه 
جهن رداصم  رد  هنامیکح : راتفگ  دنـس  دنمک . ( ! نآ  ناگدننک  تیاعر  دنرایـسب و  ملع  نایوار  اریز  ، دشاب نارگید  هب  لقن  يارب  طقف 

یم لقن  هلمج  نیا  هفاضا  اب  كدـنا و  یتوافت  اب  ار  زیمآ  تمکح  مالک  نیمه  یناهفـصا  بغار  يابدالا  تارـضاحم  باتک  زا  هغالبلا 
رداصم ) .تسا هتـشاد  تفایرد  يرگید  عبنم  زا  ار  ثیدح  بغار  دهد  یم  ناشن  هک  « ِبُونُّذلا ُهّدام  ِهّللا  ِهَعاط  ِْریَغ  یف  ِْملِْعلا  ُهَْرثَک  :» دـنک

يا هبطخ  لیذ  رد  یضر  دّیس  زا  شیپ  يرصتخم  توافت  اب  ار  ثیدح  نیا  ینیلک  موحرم  هکنیا  هجوت  لباق  (. ،ج 4،ص 92 هغالبلا جهن 
 ( .تسا هدروآ  ،ج 8،ص 389  یفاک باتک  رد  ینالوط 

تسین یفاک  ندرک  تیاور  اهنت 

دیونش یم  ار  يربخ  هک  یماگنه  :» دیامرف یم  دهد و  یم  تسد  هب  رابخا  لقن  يارب  يرایعم  هنامیکح  راتفگ  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
نایوار اریز  ، نارگید هب  لقن  يارب  رکفت  اهنت  هن  دـیدنب  راک  هب  ار  نآ  اـت  دـییامن ) كرد  ار  نآ  ياوتحم  تقیقح  و   ) دیـشیدنیب نآ  رد 

( ٌلِیلَق ُهَتاَعُر  ،َو  ٌرِیثَک ِْملِْعلا  َهاَوُر  َّنِإَف  ، ٍهَیاَوِر َلْقَع  َال  ٍهَیاَعِر  َلْقَع  ُهوُُمتْعِمَس  اَذِإ  َرَبَْخلا  اُولِقْعا  ( ؛» مک نآ  ناگدننک  تیاعر  دنرایـسب و  ملع 
.

تقیقح مهف  كرد و  يارب  تقد  هب  هراشا  تسا  نکمم  هدـننک ) تیاعر  يانعم  هب  یعار  عمج  «) هاعُر ـالاب و« هلمج  رد  « هیاـعر » هب ریبعت 
هب دیبایرد و  ار  نآ  تقیقح  دیونشب و  ار  اهربخ  ینعی  ؛ تسا نکمم  زین  ود  ره  دشاب و  لمع  ماقم  رد  ندرک  تیاعر  هب  هراشا  ای  ربخ و 

.دییامن لمع  نآ 
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تبقارم نادنفـسوگ و  یناپوچ  اـی  ناـمجنم  هلیـسو  هب  اـهنآ  تاـکرح  ندرک  دـصر  ناگراتـس و  تبقارم  ياـنعم  هب  لـصا  رد  « هَیاـعِر »
رد هدش و  قالطا  يزیچ  زا  تبقارم  هنوگ  ره  هب  سپـس  تسا و  هدمآ  نارادـمامز  هلیـسو  هب  روشک  روما  ریبدـت  يانعم  هب  زین  تساهنآ 

.تسا هدش  هدارا  عیسو  يانعم  نیمه  الاب  ثیدح 

اهنآ مهف  سپـس  تایاور  لقن  تسخن  : دراد دوجو  هلحرم  هس  دوش  یم  هتنم  موصعم  نایاوشیپ  تاملک  ای  یحو  ماقم  هب  هک  یلئاسم  رد 
یفاک ییاهنت  هب  تیاور  هن  هک  دنک  یم  دزـشوگ  ٍهَیاوِر » َلْقَع   » ریبعت اب  الاب  راتفگ  رد  ماما.ناشیاوتحم  موهفم و  هب  لمع  نآ  زا  دـعب  و 

ترضح هلحرم  نیا  رد  تسا و  هدرک  كرد  هدیمهف و  هچنآ  رب  تسا  لمع  سابل  ندیـشوپ  مهم  هکلب  ، نآ مهف  لقع و  درجم  هن  تسا 
.كدنا نالماع  اما  ؛ دنرایسب ناگدنیوگ  نایوار و  : دیامرف یم 

یملع اهنت  هدـش و  هدرمـش  لـهج  هلزنم  هب  لـمع  یب  ملع  ثیداـحا  زا  يرایـسب  رد  هک  تسا  يا  هزادـنا  هب  تاـیاور  هب  لـمع  تیمها 
: میناوخ یم  نانمؤمریما  زا  یثیدح  رد  ، دوش هتنم  لمع  هب  هک  دراد  مان  نیا  یگتسیاش 

نآ زا  يرگید  ثیدــح  رد  و  ،ح 2829 ). مکحلاررغ « ). تسین ملاع  دـنکن  شملع  هب  لـمع  هک  یـسک  ِهِْملِِعب ؛ ْلَـمْعَی  َمل  ْنَم  َِملَع  اـم  »
: میناوخ یم  ترضح 

هیام دشخبن  وت  هب  يدوس  هک  یلام  تسا و  یهارمگ  دنکن  حالصا  ار  وت  هک  یملع  ٌلابَو ؛ َکُعَْفنَی  ٌلام ال  ٌلالَض َو  َکَِحلُْـصی  ٌْملَع ال  »
.( ،ح 193 نامه «. ) . دراد یخلت  موش و  تبقاع  تسا و  یتخبدب  تراسخ و 

: تشاد یم  هضرع  اعد  ماگنه  هب  هک  تسا  هدمآ  ادخ  لوسر  زا  يرگید  ثیدح  رد 

یبلق زا  دشخب و  یمن  يدوس  هک  یملع  زا  مرب  یم  هانپ  وت  هب  نم  ایادـخ  ؛...  ُعَشْخَیال ٍْبلَق  ْنِم  ُعَْفنَیال َو  ٍْملِع  ْنِم  َِکب  ُذوُعأ  ّینإ  َّمُهّللأ  »
. ( ،ح 14005 همکحلا نازیم  «. ) . ...درادن عوشخ  هک 

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abu Talib said : “ When you hear a tradition , test it according to the
criterion of intel-ligence, not to that of mere hearsay, because those who relate

." knowledge are numerous, but those who safe-guard it are few

...و ِهّلِل  اّنِإ  ریذپلد  ریسفت  : 99 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag
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اَنِسُفنَأ یَلَع  ٌراَرقِإَنوُعِجار  ِهَیلِإ  ّانِإ  َواََنلوَق  ِکلُملِاب َو  اَنِسُفنَأ  یَلَع  ٌراَرقِإِهِّلل  ّانِإاََنلوَق  ّنِإ  َلاَقَف  َنوُعِجار  ِهَیلِإ  ّانِإ  ِهِّلل َو  ّانِإ  ُلوُقَی  اًلُجَر  َعِمَـس  َو 
ِکلُهلِاب

اه همجرت 

یتشد

نآ زا  همه  ام   » مییوگ یم  هک  ام  نخس  نیا  اَّنِإ ) اُولاق  ٌهَبیِصُم  ْمُْهَتباصَأ  اذِإ  َنیِذَّلا  تفگ  یصخش  هک  دینش  : ) دومرف وا ، رب  ادخ  دورد  و 
 . شیوخ يدوبان  هب  تسا  یفارتعا  تسا » وا  يوس  هب  ام  تشگزاب   » مییوگ یم  هکنیا  و  یگدنب ، هب  تسا  يرارقا  مییادخ »

يدیهش

هک ام  هتفگ  یگدنب و  هب  تسا  ام  رارقا  مییادخ » نآ  زا  ام   » ام هتفگ  دومرف ]: َنوُعِجار » ِْهَیلِإ  اَّنِإ  ِهَِّلل َو  اَّنِإ   » دیوگ یم  يدرم  هک  دینش  [و 
.یگدنیاپان یهابت و  هب  تسا  رارقا  میدرگ » یم  زاب  وا  يوس  هب  »

یلیبدرا

ادخ يازج  يوسب  ام  هک  یتسردب  میهاریادخ و  رم  ام  هک  یتسردب  تفگ  یم  هک  ار  يدرم  دینـش  هک  یتقو  رد  ترـضح  نآ  دومرف  و 
هیلا انا  میئادخ و  هدنب  كولمم و  هک  نآ  هب  نامدوخ  ياهسفن  رب  رارقا  هَّلل  انا  هک  ام  راتفگ  هک  یتسردب  دومرف  سپ  میناگدننک  عوجر 

ام ياهسفن  ندش  كاله  رب  تسا  رارقا  نوعجار 

یتیآ

ییاورناـمرف و هب  مییادـخ  نآ  زا  اـم  ...هللا » اـّنا  : » مییوگ یم  هک  یتـقو  دومرف : .نوعجار  هیلا  اـّنا  اـّنا هللا و  دـیوگ : یم  یـسک  هک  دـینش 
دوخ نتفر  ناـیم  زا  تکـاله و  هب  میدرگ ، یم  زاـب  وا  يوس  هب  نوعجار » هیلا  اـنا   » مییوگ یم  نوچ  میا و  هدرک  فارتعا  وا  یهاـشداپ 

.مینک یم  فارتعا 

نایراصنا

: دومرف « نوعجار هیلا  ّانا  هّلل و  انا  :» دیوگ یم  هک  يدرم  دینش  ترضح  نآ 

 . نامندش كاله  هب  تسام  فارتعا  « نوعجار هیلا  ّانا  و   » ام نخس  ،و  قح یهاشداپ  هب  تسام  رارقا  « هّلل ّانا  » ام راتفگ 

اه حرش 

يدنوار

يردیک
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مثیم نبا 

ام هک  تسا  نآ  رب  ام  فارتعا  انا هللا ، نخـس : : ) دومرف ترـضح  نوعجار  هیلا  انا  انا هللا و  تفگ : یم  يدرم  دینـش ، مالـسلا ) هیلع   ) ماـما
ماما هک  يریسفت  اب  تارابع  نیا  ینعم  تسا .) زیختسر  رد  ام  تشگزاب  انف و  رب  فارتعا  نوعجار  هیلا  انا  و  راتفگ : و  مییادخ ، كولمم 

.تسا حضاو  نشور و  تسا  هدومرف  هکرابم  هیآ ي  زا  مالسلا ) هیلع  )

دیدحلا یبا 

[ ْدَق َلاَق ع َو   ] َو

یَلَع ٌراَْرقِإ  َنوُعِجار  ِْهَیلِإ  ّانِإ  اََنلْوَق َو  ِْکلُْملِاب َو  اَنِـسُْفنَأ  یَلَع  ٌراَْرقِإ  ِهِّلل  ّانِإ  اََنلْوَق  َّنِإ  َلاَـقَف   - َنوُعِجار ِْهَیلِإ  اـّنِإ  ِهِّلل َو  اـّنِإ  ُلوُقَی  ًـالُجَر  َعِمَس 
 . ِْکلُْهلِاب اَنِسُْفنَأ 

وهف َنوُعِجار  ِْهَیلِإ  ّانِإ  هلوق َو  امأف  دـیزل  رادـلا  لوقت  امک  کیلمتلا  مال  ماللا  هذـه  نأل  هل  دـیبع  نوکولمم هللا و  انأب  فارتعا  ِهِّلل  ّانِإ  هلوق 
کلهلا رکذف  کلذـب  حیرـصتلا  نع  نینمؤملا  ریمأ  عنتقا  هناحبـس و  هیلإ  عوجرلا  ینعم  وه  اذـه  نأل  همایقلا  روشنلاب و  فارتعا  رارقإ و 

امک هسفن  ءیشلا  نع  ءیشلا  همدقمب  ربعف  هناحبس  هیلإ  همایقلا  موی  انعوجر  یلإ  ضفم  انکله  نأل  کلهلاب  انـسفنأ  یلع  رارقإ  هنإ  لاقف 
.کلذ وحن  توملا و  یمحلا  توملا و  رقفلا  لاقی 

نع لزعمب  یهف  ندبلا  ریبادت  رسأ  یف  تماد  ام  سفنلا  نإ  لاقیف  رخآ  ریسفتب  هقطانلا  سفنلا  یتبثم  لوق  یلع  کلذ  رسفی  نأ  نکمی  و 
. ( هرقبلا 156 هروس  َنوُعِجار (  ِْهَیلِإ  ّانِإ  هلوقف َو  اهئدابم  یلإ  سفنلا  تعجر  ندبلا  تام  اذإف  کلذ  ریغب  هقرغتسم  هلغتـشم  اهنأل  اهئدابم 

کلهلاب هنع  ربعملا  توملا  وه  هعم و  الإ  ریسفتلا  اذهب  عوجرلا  حصی  امب ال  رارقإ 

یناشاک

مییادخ و نآ  زا  همه  ام  هک  یتسرد  هب  نوعجار ) هیلا  انا  انا هللا و   ) تفگ یم  هک  يدرم  زا  ترضح  نآ  دینش  و  لوقی ) الجر  عمـس  (و 
هک یتسرد  هب  انا هللا ) انلوق  نا   ) هک لاقم  نیا  دزن  دومرف  سپ  لاقف )  ) میناگدندرگ زاب  وا  يوس  هب  ام  میدنب و  رد  وا  یگدنب  هلسلس  رد 
هیلا اـنا  اـنلوق  و   ) یهلا یهاـشداپ  هب  دوخ  ياـه  سفن  رب  تسا  اـم  فارتعا  کـلملاب ) انـسفنا  یلع  رارقا   ) تسا اـنا هللا )  ) هک اـم  راـتفگ 

یهابت تکاله و  هب  دوخ  ياه  سفن  رب  تسا  رارقا  کلهلاب ) انسفنا  یلع  رارقا   ) تسا نوعجار ) هیلا  انا   ) هک ام  لوق  و  نوعجار )

یلمآ

ینیوزق

هدندرگ زاب  ادخ  يوس  هب  ام  قیقحت  هب  میئادخ و  نآ  زا  ام  قیقحت  هب  ینعی  نوعجار ) هیلا  انا  انا هللا و   ) تفگ یم  هک  يدرم  زا  دینـش  و 
ياه سفن  رب  تسا  رارقا  نوعجار ) هیلا  انا  و   ) ام لوق  و  یهلا ، یهاـشداپ  هب  دوخ  ياهـسفن  رب  تسا  رارقا  اـنا هللا )  ) اـم لوق  تفگ : .میا 

.ام توم  تکاله و  هب  دوخ 
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یجیهال

یلع رارقا  نوعجار ، هیلا  انا  انلوق : کلملاب و  انـسفنا  یلع  رارقا  انا هللا ، انلوق : نا  : » لاقف نوعجار ،» هیلا  انا  انا هللا و  : » لوقی الجر  عمـس  و 
سپ میدرگ » یمرب  وا  يوس  هب  ام  مییادخ و  يارب  زا  ام  : » تفگ یم  يدرم  هک  مالـسلا  هیلع  ترـضح  دینـش  ینعی و  .کلهلاب » انـسفنا 

زا ندوب  كولمم  هب  ام  ياهـسفن  رب  ار  ام  ندرک  رارقا  دراد  مزال  مییادـخ  يارب  زا  ام  هک  اـم  نتفگ  هک  قیقحت  هب  : » مالـسلا هیلع  تفگ 
رب ار  ام  ندرک  رارقا  دراد  مزال  میدرگ ، یمرب  وا  يوس  هب  ام  هک  اـم  نتفگ  رد هللا و  تیکلم  مـال  هملک ي  بیرقت  هب  ینعی  ادـخ ، يارب 

.ندرم ندش و  كاله  هب  ام  ياهسفن 

ییوخ

و نم ، هطـساوب  لوعفملاب  طبتری  عمـس  نال  عسوتلا  یلع  عمـس  هلوقل  لوعفم  الجر ، بارعالا : .دـجنملا  تاـم - اـکله : کـله ) : ) هغللا
نوک هللا و ولمم  اناب  فارتعا  انا هللا ، هلوق : یلزتعملا : حرـش  یف  لاق  ینعملا : .هل  هفـص  هلعج  نکمی  و  الجر ، نم  لاح  هیلعف  هلمج  لوقی 

: رظنلل دراوم  همالک  یف  و  لوقا : .خلا  کیلمتلا - مال  ماللا  هذه  نال  هل  دیبع 

ناک نا  و  مالـسلا ) هیلع   ) هلوق تسیل  هلمجلا  نال  هدعب  هرکذ  ام  میقتـسی  الف  مالـسلا ) هیلع   ) یلع یلا  عجری  هلوق  ریمـض  نا  رهاظلا  - 1
عیمج لوق  نع  یکحم  هنال  اضیا  میقتـسی  الف  انا هللا - صوصخ - وه  هلوق  نم  دوصقملا  ناـک  نا  و  مالـسلا ،) هیلع   ) هلوق نم  دوصقملا 

.نیلئاقلا

یلج قرف  کیلمتلا  نیب  هنیب و  و  کلملا ، ماللا  یناعم  نم  نا  - 2

لحارم عیمج  یف  هترضح  نم  هضافتسالا  وه  و  متا ، هنم و  معا  لب  همایقلا ، روشنلا و  صوصخ  سیل  هللا  یلا  عوجرلا  نم  دوصقملا  - 3
یـش ء لک   ) یلاعت هلوق  نم  دافتـسی  و  کلهلاب ، انـسفنا  یلع  رارقا  مالـسلا :) هیلع   ) هلوق هب  رعـشی  امک  هوق  لوح و  لـک  یف  دوجولا و 
: دومرف نوعجار ) هیلا  انا  انا هللا و   ) دیوگیم هک  دینـش  يدرمزا  همجرتلا : صـصقلا .) - 88 نوعجرت - هیلا  مکحلا و  هل  ههجو  الا  کـلاه 

يزیچ دوخ  هک  تسنآ  هب  فارتعا  نوعجار ) هیلا  انا   ) اـم هتفگ  میتسه و  وا  كولمم  هک  تسنآ  هب  فارتعا  میئوگیم  هک  اـنا هللا )  ) ینعم
.میتسین

يرتشوش

ام هیف  لصالا  و  هصئاصخ ،)  ) یف یـضرلا  لاق  هلثم  و  لوقا : اهریغل ) …  تایال و  مالـسلا ) هیلع  ) هریـسفت یف  رـشع - يداـحلا  لـصفلا  )
ثعشالا یلا  مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما ءاج  لاق : دامح  یبا  نب  حلاص  نع  دمحم  نب  یلع  نع  یفاکلا )  ) یف بوقعی  نب  دمحم  هاور 

نا کـنا  یلع  تیدا ، هللا  قـحف  تربـص  نا  و  تیتا ، محرلا  قـحف  تعزج  نا  هل : لاـقف  نمحرلادـبع ، هل  لاـقی  هل  خاـب  هیزعی  سیق  نـب 
هیلا اـنا  اـنا هللا و  ثعـشالا : لاـقف  مومذـم ، تنا  ءاـضقلا و  کـیلع  يرج  تعزج  نا  و  دوـمحم ، تنا  ءاـضقلا و  کـیلع  يرج  تربـص 

رارقاف انا هللا )  ) کلوق اما  هل : مالـسلا ) هیلع   ) لاقف هاهتنم ! ملعلا و  هیاغ  تنا  ال  لاق : اهلیوات ؟ ام  يردـتا  مالـسلا :) هیلع   ) لاقف .نوعجار 
و اهریغل ) …  تایال و  مالسلا ) هیلع  ) هریسفت یف  رشع - يداحلا  لصفلا   ) .كالهلاب رارقاف  نوعجار ) هیلا  انا  و   ) کلوق اما  و  کلملاب ،

دق نوعجار ) هیلا  انا  انا هللا و  لوقی : ـالجر  مالـسلا ) هیلع   ) عمـس و   ) فنـصملا لوق  .هلثم  اـعوفرم  هفحت  یف  یبلحلا  هبعـش  یبا  نبا  هاور 
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انـسفنا یلع  رارقا  اـنا هللا  اـنلوق  نا  مالـسلا :) هیلع   ) لاـقف  ) .هیخا توـم  یف  سیق  نب  ثعـشا  ناـک  لـجرلا  نا  ینیلکلا  ربـخ  نم  تـفرع 
و کلملا )  ) یف زوجی  .داعملاب و  رارقالا  وهف  کلهلاب ) انـسفنا  یلع  رارقا  نوعجار  هیلا  اـنا  و  : ) اـنلوق و  ادـبملاب ، رارقـالا  وهف  کـلملاب )

یف کلمل ) نکل  تلق : .امهیف  حـتفلا  مضلاب و  کله ) اما  کلم و  اماف  نبهذـال   ) لاـقی تیکـسلا : نبا  لاـق  .حـتفلا  مضلا و  کـلهلا ) )
نم حورلا  لق   ) یلاعت هلوق  مالسلا ) هیلع  ) رسف دق  .هیکلاملا و  ینعمب  تیکسلا  نبا  مالک  یف  هیکولمملا و  ینعمب  مالـسلا ) هیلع   ) همالک
نا لـبنح :) نب  دـمحا  لـئاضف   ) نع يزوجلا ) نبا  طبـس  هرکذـت   ) یفف حورلا ، ریـسفت  هداـیز  عم  ینعملا  نم  بیرق  وـه  اـمب  یبر ) رما 

: لاق باتکلا  رصیق  ارق  املف  باتکلا ، فلخ  اهباوج  مالسلا ) هیلع   ) یلع بتکف  هلضعم ، هصیوع  لئاسم  نع  هلاسی  رمع  یلا  بتکارصیق 
یلع تفقو  مالسلا :) هیلع   ) یلع یلارـصیق  بتکف  دمحم ، مع  نبا  هل  لیقف  بیجملا  نع  لاسف  هوبنلا ، تیب  نم  الا  مالکلا  اذه  جرخ  ام 

یف هللا  اـهرکذ  یتـلا  حورلا  یف  مکبهذـم  نع  یل  فشکت  نا  رثوا  و  هلاـسرلا ، ندـعم  و  هوبنلا ، تیب  لـها  نم  کـنا  تملعف  کـباوج 
هفیطل و هتکن  حورلاف  دـعب …  اما  هیلا : مالـسلا ) هیلع   ) یلع بتکف  یبر ) رما  نم  حورلا  لق  حورلا  نع  کنولاسی  و   ) هلوق یف  مکباـتک 

نم اهجرخا  اهیـشنم ، هردق  و  اهریغل ) …  تایال و  مالـسلا ) هیلع  ) هریـسفت یف  رـشع - يداحلا  لصفلا   ) اهیراب هعنـص  نم  هفیرـش  هعمل 
.مالـسلا .كدنع و  هلام  ذخا  هدنع  کلام  تذخا  اذاف  هعیدو ، كدنع  هل  و  ببـس ، کل  هدنع  یهف  هکلم ، یف  اهنکـسا  هکلم و  نئازخ 

ءاقر عفرالا و  لحملا  نم  کیلا  تطبه  هلوق : انیس  نبا  ذخا  انه  نم  و  طبسلا : لاق  .حورلا  یه  اندنع  هلام  و  قزرلا ، وه  هدنع  انلام  تلق :
عنمت ززعت و  تاذ 

هینغم

وهف یلاعت  هنم  صیخرت  نذا و  الب  فرـصت  نم  و  کلاملا ، صیخرتب  الا  اهنم  یـشب ء  فرـصتلا  هیلع  مرح  کـلملاب  هسفن  یلع  رقا  نم 
.نیدلاخلا لمع  لمعی  و ال  هفارتعا ، هسفن و  عم  مجسنی  نا  هیلعف  توملاب  رقا  نم  اضیا  .ملاظ و  بصاغ 

هدبع

كالهلا مضلاب  کلهلا  کلهلاب : انسفنا  یلع  … 

يرفعج

مالسالا ضیف 

هب هدمآ و  ادخ  نامرف  هب  ام  ینعی  میرک س 3 ي 156  نآرق   ) نوعجار هیلا  انا  انا هللا و  تفگ : یم  هک  ار  يدرم  دینش  مالسلا  هیلع  ماما 
كولمم و ام  هکنیا  و   ) ادخ یهاشداپ  هب  تسا  ام  فارتعا  هللاانا  راتفگ  دومرف : نآ ) ریـسفت  رد   ) ترـضح نآ  میدرگ ) یم  زاب  وا  يوس 

زور رد  تماـیق  رد  ندـش  رـضاح  ناـمدوخ و  ندرم  و   ) ندـش هاـبت  هب  تسا  اـم  فارتعا  نوعجار  هیلا  اـنا  راـتفگ و  و  میتسه ) وا  هدـنب 
(. زیختسر

ینامز

دیاشگ یم  ناهج  رب  هدید  هک  یخیرات  نآ  زا  .تفر  دهاوخ  ایند  زا  هدارا  نودب  ماجنارـس  تسا  هدماین  ایندب  دوخ  هدارا  هب  هک  يرـشب 
ناـسنا هک  تسا  لـیلد  نیا  دزاـس و  یلمع  ار  دوخ  ياـه  هتـساوخ  دـناوت  یمن  ثداوح  زا  يرایـسب  رد  دور  یم  اـیند  زا  هک  يزور  اـت 
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( روما یلیخ  رد  ندوب  زجاع  ندوب ، ادخ  كولمم   ) هتکن ود  نیا  هب  هک  یسک  نآ  اما  تسا ، زجاع  روما  زا  يرایـسب  رد  ادخ و  كولمم 
دوش یمن  تحاران  ایند  زارف  بیشن و  زا  دوب و  دهاوخ  گرم  هدامآ  هشیمه  دنسروخ و  ياهیراوگان  زا  يرایسب  رد  دشاب  هتـشاد  هجوت 

.تسوا تسد  رد  ناهج  تردق  دناد  یم  نوچ 

يزاریش دمحم  دیس 

( ماللا  ) ذا کلملاب ) انسفنا  یلع  رارقا  هللاانا - انلوق - نا  : ) مالسلا هیلع  لاقف  نوعجار ) هیلا  انا  انا هللا و  : ) لوقی الجر  مالسلا ، هیلع  عمس  و 
هناحبـس و هباسح  یلا  عوجرلا  نال  كالهلا ، يا  کلهلاب ) انـسفنا  یلع  رارقا  نوعجار - هیلا  انا  و  انلوق - و   ) دـیزل لاـملا  وحن  کـلملل ،

.كالهلا توملا و  دعب  الا  نوکی  هئازج ال 

يوسوم

حیرص فارتعا  انا هللا  .هظعی  هملعی و  لئاقلا و  اذه  مامالا  اهب  هبنی  هقیقد  هقیمع و  هیولع  هتافتلا  حرـشلا : .كالهلا  مضلاب  کلهلا : هغللا :
و همکح …  نم  برهی  وا  رفی  ارما و ال  هل  یـصعی  کلاملا و ال  عیطی  نا  هیلع  بجو  اکولمم  ناک  نم  نوکولمم هللا و  انناب  رارقا  انم و 
ام توملا و  دـعب  ام  یلا  رظنی  نا  بجی  اتیم  ناک  نم  دولخ و  انل و ال  ءاقب  نا ال  توملا و  كالهلاب و  رارقا  فارتعا و  نوعجار  هیلا  انا 

 … باقعلا باوثلا و  نم  هل  هللا  هدعا 

یناقلاط

تسا یگدنب  هب  ام  رارقا  مییادخ » نآ  زا  ام   » هک نخس  نیا  دومرف : دیوگ ، یم  اَّنِإ  اُولاق  ٌهَبیِصُم  ْمُْهَتباصَأ  اذِإ  َنیِذَّلا  يدرم  هک  دینـش  «و 
« .تسا يدوبان  هب  ام  رارقا  میدرگ » یم  زاب  دنوادخ  يوس  هب  ام  و  : » مییوگ یم  هک  ام  نخس  نیا  و 

لثم تسا ، کـیلمت  مـال  ِهَّلل »  » رد ل »  » هک تسا  تهج  نیا  زا  تسا » یگدـنب  هب  اـم  رارقا  مییادـخ - نآ  زا  اـم   » تسا هدوـمرف  هک  نیا 
يوس هب  تشگزاـب  زیخاتـسر و  روشن و  هب  رارقا  فارتـعا و  ْمُْهَتباـصَأ » اذِإ  َنیِذَّلا   » تسا و دـیز  زا  هناـخ  دـیزل » رادـلا  : » ییوگب هکنیا 

هک تسا  ببـس  نادـب  نیا  .تسا  هدومرف  ار  يدوباـن  طـقف  تسا و  هدومرفن  حیرـصت  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  یلو  تسا  دـنوادخ 
هدومرف هدارا  ار  هجیتن  هدرک و  نایب  ار  همدقم  ینعی  تسا ، دـنوادخ  هاگـشیپ  هب  تمایق  زور  هب  ام  تشگزاب  ببـس  ام  گرم  يدوبان و 

.نآ ریاظن  تسا و  گرم  بت  تسا و  گرم  رقف  دوش  یم  هتفگ  هک  هنوگ  نامه  تسا ،

مراکم

مالسلا هیلع  لاقف 

« َنوُعِجار ِْهَیلِإ  ّانِإ  ِهِّلل َو  ّانِإ  : » ُلوُقَی ًالُجَر  َعِمَس  َو 

.ِْکلُْهلِاب اَنِسُْفنَأ  یَلَع  ٌراَْرقِإ  َنوُعِجار » ِْهَیلِإ  ّانِإ  َو  : » اََنلْوَق ؛َو  ِْکلُْملِاب اَنِسُْفنَأ  یلَع  ٌراَْرقِإ  ِهِّلل » ّانِإ   » اََنلْوَق َّنِإ 

كولمم ام  هک  تسا  نیا  رب  رارقا  « ِهِّلل ّانِإ  » مییوگ یم  هکنیا  : دومرف َنوُعِجار » ِْهَیلِإ  ّانِإ  ِهِّلل َو  ّانِإ  : » دیوگ یم  يدرم  : دینش مالسلا  هیلع  ماما 
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میور یم  ایند  زا  ماجنارس  همه  هک  تسا  نیا  رب  رارقا  « َنوُعِجار ِْهَیلِإ  ّانِإَو   » مییوگ یم  هکنیاو  مییادخ 

باتک رد  ینارح  هبعـش  نبا  موحرم  یتافاضا  اـب  ار  زیمآ  تمکح  مـالک  نیا  هناـمیکح : راـتفگ  دنـس  میدـنویپ . ( .) یم  ترخآ  هب  (و 
رکذ یتوافت  رصتخم  اب  مکحلاررغ  رد  ار  نآ  يدمآ  ، یضر دّیس  زا  دعب  تسا و  هدروآ  یـضر ) دّیـس  موحرم  زا  شیپ   ) لوقعلا فحت 

.تسا هدـش  هدرمـش  « سیق نب  ثعـشا  » درک زاـغآ  ار  نخـس  نیا  مالـسلا  هیلع  یلع  روـضح  رد  هک  يدرم  لوـقعلا  فـحت  رد  هدرک و 
(.( ،ج 4،ص 92 هغالبلا جهن  رداصم  )

...و ِهِّلل  ّانِإ  ریذپلد  ریسفت 

دیجم نآرق  تایآ  زا  هک  َنوُعِجار » ِْهَیلِإ  ّانِإ  ِهِّلل َو  ّانِإ   » هلمج يارب  یبلاج  ریـسفت  زیمآ  تمکح  هیاـمرپ  هلمج  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
نآ هک  یماگنه.دـننک  یم  يراج  نابز  رب  رطاخ  یلـست  يارب  ار  نآ  بئاصم  رد  ندـش  راتفرگ  ماگنه  هب  مدرم  هک  يا  هیآ  ، دراد تسا 
ادخ كولمم  ام  هک  تسا  نیا  رب  رارقا  ِهِّلل » ّانِإ   » مییوگ یم  هکنیا  : دومرف َنوُعِجار » ِْهَیلِإ  ّانِإ  ِهِّلل َو  ّانِإ  : » دیوگ یم  يدرم  دینـش  ترـضح 

َو ( ؛) میدنویپ یم  ترخآ  هب  و   ) میور یم  ایند  زا  ماجنارـس  همه  هک  تسا  نیا  رب  رارقا  َنوُعِجار » ِْهَیلِإ  ّانِإ  َو   » میئوگ یم  هکنیا  میتسه و 
ِْهَیلِإ ّانِإ  َو  : » اََنلْوَق ؛َو  ِْکلُْملِاب اَنِـسُْفنَأ  یَلَع  ٌراَْرقِإ  ِهِّلل » اـّنِإ  : » اََـنلْوَق َّنِإ  : مالـسلا هیلع  َلاَـقَف  َنوُعِجار » ِْهَیلِإ  اـّنِإ  ِهِّلل َو  اـّنِإ  : » ُلوُقَی ًـالُجَر  َعِمَس 

( . ِْکلُْهلِاب اَنِسُْفنَأ  یَلَع  ٌراَْرقِإ  َنوُعِجار »

هلمج دیحوت و  هب  هراشا  لوا  هلمج  هک  تسا  نیا  مالسلا  هیلع  ماما  كرابم  رظن  هک  دنا  هدیقع  نیا  رب  هغالبلا  جهن  نارـسفم  زا  یـضعب 
.داعم أدبم و  هب  رارقا  رب  تسا  يددجم  تداهش  َنوُعِجار » ِْهَیلِإ  ّانِإ  ِهِّلل َو  ّانِإ   » هلمج بیترت  نیا  هب  تسا و  داعم  هب  هراشا  مود 

ار یـسک  ناج  دنوادخ  رگا  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  دوش  یم  هتفگ  بئاصم  زورب  ماگنه  هب  هک  هلمج  نیا  دندقتعم  رگید  یـضعب  یلو 
تحلصم هک  نامز  ره  مینام و  یم  هدنز  دنادب  تحلصم  هک  ینامز  ات.دنتسه  وا  نامرف  تحت  وا و  ِنآ  زا  همه  هدوب و  وا  کِلم  ، تفرگ

هتفر اـیند  زا  هک  يزیزع  هب  رـصحنم  اـنف  گرم و  هک  تسا  نـیا  هـب  هراـشا  مود  هـلمج  دریگ و  یم  سپ  زاـب  هداد  هـک  ار  هـچنآ  دـنیبب 
: برع فورعم  لثملا  برض  قبط  میراد و  یم  رب  ماگ  ریسم  نیا  رد  میا و  هداهن  ماگ  هار  نیا  رد  زین  ام  همه  ؛ تسین

.تسا ریگارف  الب  نیا  « دوب دهاوخ  لمحت  لباق  دوش  ریگارف  هک  یماگنه  الب  َْتباط ؛ ْتَّمَع  اذإ  ُهَّیَلَْبلا  »

هجوت اب  ار  هلمج  نیا  راوگان  ثداوح  ندمآ  شیپ  ماگنه  هب  ، ناسنا هک  تسا  بوخ  هچ  درادـن و  یعنام  زین  ریـسفت  ود  نیا  نایم  عمج 
زاب وا  يوس  هب  مییادخ و  نآ  زا  ام  :» دیامن هفاضا  تسا  نابز  یـسراف  رگا  یتح  دـنک و  يراج  نابز  رب  دـش  رکذ  هک  ییانعم  ود  ره  هب 

.تسا یساپسان  عزف و  عزج و  عنام  رطاخ و  یلست  هیام  نیقی  هب  هک  « میدرگ یم 

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abu Talib heard a man reciting the following “Verily, we are Allāh's, and
(verily to Him shall we return” (Qur'ān,2 :156

The Imam said , “ Our saying , Inna lillah ( Verily we are Allāh's) is an admission of His
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majesty over us, while our saying, Wa inna ilayhi raji'un (and verily to Him shall we
.” return) is an admission of our being mortal

ناحادم ربارب  رد  : 100 تمکح

هراشا

توص
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َنّونُظَی اّمِم  ًاریَخ  اَنلَعجا  ّمُهّللأ  مُهنِم  ِیسَِفنب  ُمَلعَأ  اَنَأ  ِیسَفن َو  نِم  ِیب  ُمَلعَأ  َّکنِإ  ّمُهّللأ  َلاَقَف  ِهِهجَو  ِیف  ٌموَق  ُهَحَدَم  مالسلا َو  هیلع  َلاَق  َو 
َنوُمَلعَی َال  اَم  اََنل  رِفغا  َو 

اه همجرت 

یتشد

دوخ نم  و  یسانش ، یم  رتهب  مدوخ  زا  ارم  وت  ایادخ  راب  دومرف ): دندرک  شیاتس  ار  وا  یهورگ  هک  هاگنآ  : ) دومرف وا ، رب  ادخ  دورد  و 
 . زرمایب دنناد  یمن  هک  ار  هچنآ  و  هد ، رارق  رتوکین  دنرادنپ ، یم  نانیا  هچنآ  زا  ارم  ایادخ  مسانش ،  یم  نانآ  زا  رتشیب  ار 

يدیهش

.مسانش یم  رتشیب  نانآ  زا  ار  دوخ  نم  یسانش و  یم  رتهب  مدوخ  زا  ارم  وت  ایادخ  راب  دومرف ]: دندوتس ،  شیور  شیپ  ار  وا  یهورگ  [و 
.دنناد یمن  هک  ار  هچنآ  ام  زا  زرمایب  دنرادنپ و  یم  هک  نک  نآ  زا  رتهب  ار  ام  ایادخ 

یلیبدرا

سفنب مرتاناد  نم  نم و  سفن  زا  نمب  يرتاناد  وت  هک  یتسردب  اهلا  راب  دومرف  سپ  وا  ههجاوم  رد  ار  وا  یهورگ  دندرک  حدم  دومرف  و 
دنناد یمن  هچنآ  ام  يارب  زرمایب  دنرب و  یم  نامگ  هچنآ  زا  رتهب  ار  ام  نادرگب  ایادخ  راب  ناشیا  زا  دوخ 

یتیآ

یم ناشیا  زا  رتهب  ار  دوخ  نم  يرتاناد و  مدوخ  هب  نم  زا  وت  ایادـخ ، راب  دومرف : نینچ  دوتـس ، یم  يورایور  ار  وا  یـسک  هک  یماگنه 
.زرمایب نم  يارب  دنناد ، یمن  نانیا  هک  ار  یناهانگ  دنرادنپ و  یم  نانیا  هک  راد  نآ  زا  رتهب  ارم  ایادخ ، راب  .مسانش 

نایراصنا

زا رتهب  ار  ام  ، ایادـخ  . مرتاناد اهنآ  زا  مدوخ  هب  نم  ،و  يرت هاگآ  نم  هب  نم  زا  ، اراـگدرورپ : دومرف  ، دندوتـس ار  وا  شلباـقم  رد  یهورگ 
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 . زرمایب دنرادن  ربخ  هک  ار  هچنآ  ام  زا  ،و  هد رارق  دنراد  نامگ  ام  هب  هچنآ 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

مثیم نبا 

زا مدوخ  هب  نم  يرتاناد و  نم  زا  نم  هب  تبـسن  ایادخ  : ) دومرف راوگرزب  نآ  دندرک  شیاتـس  ورردور  یهورگ  ار  مالـسلا ) هیلع   ) ماما
ریگب و هدیدان  دنناد  یمن  ام  هرابرد ي  هک  ار  هچنآ  و  هدـب ، رارق  دـنرب ، یم  نامگ  نارگید  هچنآ  زا  رتهب  ار  ام  ایادـخ  مرتهاگآ ، نانآ 
زا دـعب  هتـسکش و  ددرگ ، یم  يدنـسپدوخ  بجوم  هک  یـشیاتس  ربارب  رد  ار  دوخ  سفن  مالـسلا ) هیلع   ) ماما نخـس ، نیا  اـب  .زرماـیب )
هک ار  وا  ياهبیع  و  دـهد ، رارق  دـنراد  نامگ  وا  هرابرد ي  نارگید  هچنآ  زا  رتالاب  ار  وا  یکین  هجرد ي  ات  هدرک  تساوخرد  دـنوادخ 
ات دنز  یم  رس  یهانگ  وا  زا  هنوگچ  تسا ، هانگ  زا  موصعم  مالسلا ) هیلع   ) ماما هک  دنک  لاکشا  یـسک  رگا  .دزرمایب  دنهاگآان ، نآ  زا 
وا لاثما  هرابرد ي  هک  ار  هچنآ  ترـضح و  نآ  لاثما  صقن  بیع و  هک  میدرک  نایب  البق  مییوگ : یم  خـساپ  رد  دـنک ؟ شزرمآ  بلط 

.تساهنآ زا  اربم  موصعم و  هک  یلومعم  ناهانگ  زا  هن  تسا  یلوا  كرت  باب  زا  دنمان ، یم  هانگ 

دیدحلا یبا 

[ ِیْنلَعِْجا  ] َّمُهَّللا ْمُْهنِم  یِسْفَِنب  ُمَلْعَأ  اَنَأ  یِسْفَن َو  ْنِم  ِیب  ُمَلْعَأ  َکَّنِإ  َّمُهَّللا  ِهِهْجَو  ِیف  ٌمْوَق  ُهَحَدَم  مالسلا َو  هیلع  َلاَق  َو 

 . َنوُمَْلعَی اَم َال  اََنل  ِیل ]  ] ْرِفْغا َنوُّنُظَی َو  اَّمِم  ًاْریَخ  اَْنلَعِْجا 

ههجو یف  ناسنإلا  حدم  هیهارک  یف  لوقلا  مدقت  دق 

.هضیمو یسوم  هقلح  یلع  تررمأ  امنأکف  ههجو  یف  كاخأ  تحدم  اذإ  عوفرملا  ثیدحلا  یف  و 

.هللا كرقع  لجرلا  ترقع  ههجو  یف  الجر  حدم  لجرل  اضیأ  لاق 

.ههجو یف  هیلع  ینثی  نأ  نم  هل  اریخ  ناک  فهرم  فیسب  لجر  یلإ  لجر  یشم  ول  اضیأ  لاق  و 

.لمعلا نع  رتفی  حودمملا  کلذک  لامعألا و  هکرحلا و  نع  عطقنی  حوبذملا  نأل  اولاق  حبذلا  وه  حدملا  رمع  مالک  نم  و 

.دجلا هکرحلا و  نع  هب  ینغتسا  ام  سوفنلا  بولقلا و  یف  لصح  دق  لوقی  و 

.کلجنم رسکاف  هداصحلا  نیب  تیص  کل  راط  اذإ  نیحالفلا  لاثمأ  نم  و 

سیل ملسم  یبأ  نب  دایز  لاق  یسفن و  یلإ  ترغاصت  الإ و  یل  دحأ  هحدم  وأ  یلع  دحأ  ءانث  نم  تعمـس  ام  ریخـشلا  نب  فرطم  لاق  و 
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.عجاری نمؤملا  نکل  ناطیش و  هل  يءارت  الإ و  هیلع  دحأ  ءانث  عمس  دحأ 

صاوخلا بولق  کلتف  فرطم  لوق  امأ  ماوعلا و  بولق  کلتف  دایز  لوق  امأ  اقدص  لاق  كرابملا  نبال  امهمالک  رکذ  املف 

یناشاک

نآ یموق  دـندرک  یم  حدـم  هک  قیقحت  هب  هکنآ  لاـح  ترـضح و  نآ  دوـمرف  و  ههجو ) یف  موـق  هحدـم  دـق  و  مالـسلا : هیلع  لاـق  (و 
ملعا انا  و   ) نم سفن  زا  نم  هب  يرتاناد  وت  ایادخ  راب  یـسفن ) نم  یب  ملعا  کنا  مهللا   ) هک دومرف  سپ  لاقف )  ) وا ربارب  رد  ار  ترـضح 
دنرب یم  نامگ  هچنآ  زا  رتهب  ار  ام  نادرگب  ایادـخ  راب  نونظی ) امم  انلعجا  مهللا   ) ناشیا زا  دوخ  سفن  هب  مرتاناد  نم  و  مهنم ) یـسفنب 

یلوا كرت  زا  ناشیادنناد  یمن  هچنآ  ام  يارب  زا  زرمایب  و  نوملعی ) ام ال  انل  رفغا  (و 

یلمآ

ینیوزق

زا دوخ  هب  مرتاناد  نم  نم و  سفن  زا  نم  هب  يرتاناد  وت  قیقحت  هب  ادـنوادخ  تفگ : وا ، يور  رد  ار  ترـضح  نآ  یموق  دـندرک  حدـم 
.ناشیا دننادمین  ار  هچنآ  ام  يارب  زا  زرمایب  و  ناشیا ، دنربیم  نامگ  هچنآ  زا  رتهب  هب  ار  ام  نادرگب  ادنوادخ  موق ، نیا 

یجیهال

ام ال انلرفغا  نونظی و  امم  اریخ  انلعجا  مهللا  مهنم ، یـسفنب  ملعا  انا  یـسفن و  نم  یب  ملعا  کنا  مهللا  : » لاقف ههجو ، یف  موق  هحدم  و 
هب يرتاناد  وت  هک  قیقحت  هب  ایادخ  راب  هک : تفگ  سپ  وا ، يور  شیپ  رد  یتعامج  ار  ترـضح  نآ  دندرک  شیاتـس  ینعی و  نوملعی »!

دـنا و هدرک  نامگ  ناشیا  هک  سک  نآ  زا  رتهب  ار  ام  نادرگب  ایادـخ  راب  ناشیا ، زا  مسفن  لاح  هب  مرتاناد  نم  نم و  سفن  زا  نم  لاـح 
.ناسرب نمیهم  هکئالم ي  هب  ار  ام  نیبرقم  هکئالم ي  بزح  زا  ینعی  .دنناد  یمن  ناشیا  هک  ار  هچنآ  ام  زا  رذگرد 

ییوخ

يذـلا بجعلا  هروس  رـسکل  هصخـش  نم  عوضخ  مالعا  ههجو و  یف  مهحدـم  نع  ههارک  راـهظا  اذـه  مالـسلا ) هیلع   ) همـالک ینعملا :
اموصعم مالـسلا ) هیلع   ) ناک نا  مومـسملا و  حدملا  اذه  هاجت  مومعلل  میلعت  مانالا و  روهمج  يدل  ماقملا  اذه  فقو  نمل  ابلاغ  ضرعی 

: همجرتلا .هنع  بوتی  هنم و  رفغتـسی  بنذک  قحلا  ریغ  یلا  هجوت  لک  دعی  ماقم  یف  فراعلا  نا  یلع  بویعلا ، نم  يربم  بونذـلا و  نم 
زا رتهب  ارم  ایادخ  راب  مرتاناد ، نانیا  زا  دوخب  نم  يرتاناد و  مدوخ  زا  نم  هب  وت  ایادخ  راب  دومرف : دندوتـس ، ار  وا  يور  رد  يور  يدرم 

.دننادیمن تسناهن و  رد  ار  هچنآ  اهام  يارب  زرمایب  و  دنرادنپ ، هک  نک  نآ 

دنتفس ینعم  رد  شیاتس  رد  *** دنتفگ ار  یلع  حدم  وربور 

رتهب دوخ  نم  یتسه و  مدوخ  زا  *** رتاناد نم  هب  وت  برای  تفگ 
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مشیدنارود مزاح و  دوخ  رهب  *** مشیوخ سفن  ملاع  همه  زا 

شدنرادنپن تسناهن و  رد  *** شدننادیمن هچنآ  رذگرد ز 

يرتشوش

یکز اذا  هنا  نیقتملا  تافـص  نم  و  نیقتملا ، ماما  مالـسلا ) هیلع   ) ناـک هحفـص ) …  یف  و  مالـسلا ) هیلع  ) هملع یف  رـشاعلا - لـصفلا  )
ینلعجا و  نولوقی ، امب  ینذخاوت  مهللا ال  یسفنب ، ینم  یب  ملعا  یبر  و  يریغ ، نم  یـسفنب  ملعا  انا  لوقیف : هل  لاقی  امم  فاخ  مهدحا 

لجرلا ترقع   ) ههجو یف  الجر  حدم  لجرل  مالـسلا ) هیلع   ) لاق و  دیدحلا : یبا  نبا  لاق  .نوملعی و  ام ال  یل  رفغا  نونظی و  امم  لضفا 
یف و  تلق : .ههجو  یف  هیلع  ینثی  نا  نم  هل  اریخ  ناک  فهرم  فیـسب  لـجر  یلا  لـجر  یـشم  ول  مالـسلا :) هیلع   ) لاـق و  هللا .) كرقع 

! الطاب ناک  ول  فیکف  اقح ، ناک  ول  مومذم  هناف  نامثع ، حدم  نم  یف  رذوبا  هب  لمع  و  بارتلا ) نیحادملا  هوجو  یف  اوثحا   ) ربخلا

هینغم

ینثی اذل ال  و  مهعبط ، مهباد و  اذه  و  مهتغل ، نیفراعلا و  هرظن  یف  هذه  و  طقف ، هسفن  سیل  و  هللا ، بنج  یف  یـش ء  لک  مامالا  رفغتـسی 
اذهب اعد  اذـل  .هریغ و  نم  ءانثلا  مامالا  هرکی  اضیا  و  فسوی .)  55 میلع - ظیفح  ینا  : ) فسوی لاق  امک  هرورـضل  الا  هسفن  یلع  مامالا 

یلوالا ال كرت  یلع  هرفغملا  هبر  نم  مامالا  بلط  : ) همکحلا هذـه  حرـشی  وه  و  لئاق ، لاق  ..ءارطـالا و  حـیدملا و  عمـس  نیح  ءاعدـلا 
..هللا و رفغتـسا  موصعملا : لاق  ول  یتح و  ببـس  ریغ  ببـسل و  هیلا  نورفت  نیزجاعلا  يوام  كرتلا )  ) اذه راص  دق  و  بنذلا .) لعف  یلع 

.نیقیدصلا ءایبنالا و  هغث  یه  هذه  نا  اوسن 

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

هب نم  و  يرتاناد ، نم  زا  نم  هب  وت  ایادخ  دومرف : ینتورف ) شور  رد   ) ترضح نآ  دندوتس ، ور  شیپ  رد  یهورگ  ار  مالـسلا  هیلع  ماما 
یمن ام  يارب  هک  ار  یئاهیتشز )  ) هچنآ و  دنیاتـس ) یم   ) دنرب یم  نامگ  ناشیا  هچنآ  زا  رتهب  ار  ام  هد  رارق  ایادخ  مرتاناد ، اهنآ  زا  دوخ 

یگنوگچ تیفیک  نداد  دای  يارب  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  ترـضح  شزرمآ  تساوخرد  رافغتـسا و   ) زرمایب یناد ) یم  وت  و   ) دـنناد
هک يزیچ  ینعی  تسا  یلوا  كرت  تهج  زا  ای  و  دـش ، هراشا  هتکن  نیا  هب  متفه  داـتفه و  نخـس  حرـش  رد  هکناـنچ  مدرم ، هب  تسا  نآ 

حراش هکنانچ  دـشاب ، يربم  نآ  زا  دـیاب  موصعم  هک  تسین  یناهانگ  زا  یلوا  كرت  تسا و  هدرواین  اجب  دروایب و  اـج  هب  هدوب  راوازس 
(. تسا هدومرف  ار  نآ  اجنیا  رد  دوخ  حرش  رد  هللا ( همحر   ( ینارحب

ینامز

یـسولپاچ قلمت و  رب  لمح  هک  اجنآ  ات  ناراکوکین  زا  قیوشت  .تسا  یهلا  هفیظو  کی  دوش  یم  ناسنا  هرابرد  هک  یتامدـخ  زا  رکـشت 
رد دروخب  ار  نانابز  برچ  بیرف  دـنکن و  تقد  ناسنا  هاگره  دیـسر ، قلمت  یـسولپاچ و  هب  هک  هاگنآ  اما  مزـال ، تسا  يراـک  ددرگن 
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لماکت دشر و  هار  رورغ ، رثا  رد  رگید  يوس  زا  دـتفا و  یم  يرگید  كانرطخ  یحور  ضارما  ءایر و  ربکت ، رورغ ، يدنـسپدوخ ، ماد 
هیلع  ) یلع شور  دنزاب و  یمن  ار  دوخ  شیاتس  حدم و  ندینـش  ماگنه  هب  صلاخ  ناگدنب  ناگتـسیاش و  اما  ددنب  یم  دوخ  يور  رب  ار 

رد ات  دـنرب  یم  هاـنپ  ادـخب  دـنروآ و  یم  رظن  رد  ار  شیوخ  صقاون  دنونـش  یم  هک  یتازاـیتما  ربارب  رد  دـنریگ  یم  شیپ  ار  مالـسلا )
.مزادنیب مادب  ار  نانآ  مناوت  یمن  هدرک  فارتعا  ناطیش  هک  دنریگ  رارق  نیصلخم  فیدر 

يزاریش دمحم  دیس 

ناسنالا و تافـص  قئاقد  نم  ملعی  هناحبـس  هللا  ناـف  یـسفن ) نم  یب  ملعا  کـنا  مهللا  : ) ههجو یف  موق  هحدـم  و  مالـسلا - هیلع  لاـق  و 
هفرعم نم  اریخ  هسفن  فرعی  ناسنا  لک  نال  نیح ، داملا  ءالوه  نم  يا  مهنم ) یـسفنب  ملعا  اـنا  و   ) هسفنب ناـسنالا  هملعی  ـالام  هلاـمعا ،

بلط نا  اقباس  انرکذ  دـق  ءاطخالا و  نم  نوملعی ) ام ال  انل  رفغا  و   ) نوحداملا ءالوه  نظی  يا  نونظی ) امم  اریخ  اـنلعجا  مهللا   ) هل هریغ 
.هناحبس هللا  عم  مهماقمب  اقئال  اهنوری  یتلا ال  تاحابملا  ضعب  رابتعاب  نارفغلل ، همئالا 

يوسوم

مهللا انهوجو …  یف  انل  نیحداملا  لباقن  فیک  انل  میلعت  حدملاب و  هلوصح  نکمی  يذـلا  وهزلل  رـسک  هنم هللا و  عضاوت  اذـه  حرـشلا :
ام اهنیوکت و  فرعت  اهفرعت و  اهتقلخ و  بر  ای  تنا  اهب …  ینم  ملعا  تنا  سفنلا  هذـه  لمحا  يذـلا  اـناف  یـسفن ، نم  یب  ملعا  کـنا 
ام رهاوظلا و  نوفرعی  ءالوه  نیحداملا …  ءالوه  نم  یسفنب  ملعا  انا  و  کفراعم …  لک  ماما  هذه و  کتفرعم  ماما  زجاع  انا  يوحت و 

بلطی امک  لامکلا  بلطی  مالـسلا  هیلع  وهف  نونظی ، امم  اریخ  انلعجا  مهللا  یـسفن …  قمع  یف  ام  لخادلا و  فرعاف  انا  اما  مهل و  عقو 
 … مهیدیاب هنوکردی  وا  مهنویع  هیلع  عقت  مل  امل  نارفغلا 

یناقلاط

ینلعجا مهللا  .مهنم  یسفنب  ملعا  انا  و  یسفن ، نم  یب  ملعا  ّکنا  مهّللا  دومرف : نینچ  دندوتس ، شروضح  رد  ار  ترـضح  نآ  یهورگ 
ارم ایادـخ  مرتاناد ، ناشیا  زا  مدوخ  هب  مه  نم  يرتاناد و  مدوخ  هب  نم  زا  وت  ایادـخ  راب   » .نوملعی ـال  اـم  یل  رفغا  و  نّونظی ، اّـمم  اریخ 

« .زرمایب نم  يارب  دنناد  یمن  هک  ار  هچنآ  هدب و  رارق  دننک  یم  نامگ  هچنآ  زا  رتهب 

رد ار  تردارب  هک  یماگنه   » تسا هدـمآ  عوفرم  ثیدـح  رد  و  تشذـگ ، وا ، روضح  رد  ناسنا  ندوتـس  ندوب  دنـسپان  هراـب  رد  نخس 
يوراـیور ار  يرگید  درم  هک  يدرم  هب  و  .دنـشک » شندرگ  رب  هدـنرب  ناـشخرد  غیت  يا  هداد  ناـمرف  ییوـگ  ییاتـس ، یم  شروـضح 

هلمح يدرم  هب  هتخآ  غیت  اب  يدرم  رگا  : » تسا هدومرف  زین  و  .دانک » هدنامرد  تیادـخ  يدرک  هدـنامرد  ار  درم  نآ  : » دومرف دوب  هدوتس 
« .دوش هدوتس  يور  ایور  هک  تسا  نآ  زا  رتهب  دنک 

راک تکرح و  زا  دوش  یم  هدیرب  شندرگ  هک  سک  نآ  هچ  تسا ، ندرگ  ندیرب  نامه  شیاتـس  هک  تسا  نیا  رمع  نانخـس  هلمج  زا 
یتلاح سفن  لد و  رد  شیاتـس  تسا  هدش  هتفگ  .دنک و  یم  یتسـس  دنام و  یم  زاب  لمع  زا  دنیاتـس  یم  هک  ار  یـسک  دنام و  یم  زاب 

.دنک یم  يزاین  یب  ساسحا  ششوک  راک و  زا  دوخ  رد  هدش  شیاتس  هک  دروآ  یم  شیپ 

.نکشب ار  دوخ  ساد  يدش  روآ  مان  ناگدننک  ورد  نایم  نوچ  دنیوگ : یم  هک  تسا  نازرواشک  ياهلاثم  زا 
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.دش کچوک  مرظن  رد  نم  سفن  هکنیا  رگم  مدینشن  دوخ  هراب  رد  یشیاتس  حدم و  یسک  زا  زگره  تسا : هتفگ  ریّخش  نب  فرطم 

یلو دوش ، یم  راکشآ  وا  رب  ناطیش  هکنیا  رگم  دونش  یمن  دوخ  هراب  رد  یـشیاتس  حدم و  سک  چیه  تسا : هتفگ  ملـسم  یبا  نب  دایز 
.ددرگ یم  زاب  تقیقح  هب  دوز  نمؤم 

تسا مدرم  ماوع  ياهلد  دروم  رد  تسا  هتفگ  دایز  هچنآ  دنا ، هتفگ  تسار  تفگ : دنتفگ ، كرابم  نبا  يارب  ار  ود  نیا  نخس  نوچ  و 
.تسا مدرم  صاوخ  ياهلد  دروم  رد  تسا  هتفگ  فرطم  هچنآ  و 

مراکم

ِهِهْجَو ِیف  ٌمْوَق  ُهَحَدَم  مالسلا َو  هیلع  َلاَق  َو 

مالسلا هیلع  لاقف 

.َنوُمَْلعَی َال  اَم  اََنل  ْرِفْغا  َنوُّنُظَی َو  اَّمِم  ًاْریَخ  اَْنلَعْجا  َّمُهَّللا  ، ْمُْهنِم یِسْفَِنب  ُمَلْعَأ  اَنَأ  ،َو  یِسْفَن ْنِم  ِیب  ُمَلْعَأ  َکَّنِإ  َّمُهَّللا 

.دندرک حدم  ار  وا  مالسلا  هیلع  ماما  ربارب  رد  یهورگ 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

.متسه اهنآ  زا  مدوخ  هب  رت  هاگآ  نم  يرت و  هاگآ  مدوخ  زا  نم  هب  وت  ادنوادخ !

هد رارق  دننک  یم  نامگ  اهنآ  هچنآ  زا  رتهب  ار  ام  دنوادخ !

دّیـس موحرم  زا  شیپ  ار  زیمآ  تمکح  مالک  نیا  هک  یناسک  هلمج  زا  هنامیکح : راتفگ  دنـس  .شخبب . (  اـم  رب  دـنناد  یمن  ار  هچنآ  و 
دیشر ، یضر دّیـس  زا  دعب  تسا و  هدروآ  ار  نآ  اه  توافت  زا  یـضعب  اب  هک  تسا  فارـشالا  باسنا  رد  يرذالب  ، دنا هدرک  لقن  یـضر 

رد يدـمآ  نینچمه.تسا  هدروآ  هـتفرگ  ار  نآ  يرگید  ردـصم  زا  دـهد  یم  ناـشن  هـک  یتاـفاضا  اـب  ررع  ررغ و  رد  طاوـطو  نیدـلا 
هدـش رکذ  یتوافت  اب  « مامه » فورعم هبطخ  رد  هلمج  راهچ  نیا  هک  تسا  هجوت  لباق.تسا  هدرک  رکذ  یتوافت  اب  ار  نآ  زین  مکحلاررغ 

(. ( ،ج 4،ص 93 هغالبلا جهن  رداصم  ) .تسا

ناحادم ربارب  رد 

زا نم  هب  وت  ادـنوادخ ! :» دومرف ، دندوتـس شلباـقم  رد  ار  وا  یهورگ  هک  هدومرف  یناـمز  مالـسلا  هیلع  ماـما  ار  زیمآ  تمکح  مـالک  نیا 
ُمَلْعَأ اَنَأ  ،َو  یِـسْفَن ْنِم  ِیب  ُمَلْعَأ  َکَّنِإ  َّمُهَّللا  : َلاَقَف ، ِهِهْجَو ِیف  ٌمْوَق  ُهَحَدَـم  َو  ( ؛» متـسه اهنآ  زا  مدوخ  هب  رت  هاگآ  نم  يرت و  هاگآ  مدوخ 

( . ْمُْهنِم یِسْفَِنب 

اَّمِم ًاْریَخ  اَْنلَعْجا  َّمُهَّللا  ( ؛» شخبب ام  رب  دنناد  یمن  ار  هچنآ  هد و  رارق  دـننک  یم  نامگ  اهنآ  هچنآ  زا  رتهب  ار  ام  دـنوادخ ! :» دوزفا سپس 
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( . َنوُمَْلعَی َال  اَم  اََنل  ْرِفْغا  ،َو  َنوُّنُظَی

رد ور  نیا  زا  ، تساـهنآ دوـخ  ربارب  رد  دارفا  شیاتـس  حدـم و  ، هدـش یهن  تدـش  هب  نآ  زا  یمالـسا  تاـیاور  رد  هک  يروـما  هلمج  زا 
.تسا هدش  هدرمش  حبذ  یعون  شیاتس  حدم و  يرگید  تایاور 

: میناوخ یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  زا  یتیاور  رد 

دننام ینک  شیاتـس  حدم و  شربارب  رد  ار  تردارب  هک  یماگنه  یـسوُْملا ؛ ِهِْقلِح  یلَع  َتْرَْرمأ  امَّنأَکَف  ِهِهْجَو  یف  َكاخأ  َتْحَدَـم  اذإ  »
. ( ،ج 5،ص 283 ءاضیبلا هجحم  «. ) . یشک یم  شیولگ  رب  دراک  هک  تسا  نیا 

: دومرف هک  میناوخ  یم  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ماما  زا  یثیدح  رد 

شیاتـس هتفگ  هب  هک  تسا  یـسک  مدرم  نیرت  نادان  ُحیـصَّنلا ؛ ِْهَیلإ  ُضِّغَُبی  ُحیبَْقلا َو  َُهل  ُنِسُْحی  ٍقَّلَمَتُم  ٍحِدام  ِلْوَِقب  ُّرَتْغُْملا  ِساّنلا  ُلَهْجأ  »
. ( ،ح 1137 مکحلاررغ «. ) . دوش رورغم  ، دراد یم  ضوغبم  ار  اه  ییابیز  ابیز و  شرظن  رد  ار  اه  یتشز  قلمت  هار  زا  هک  يا  هدننک 

برخم هداعلا  قوف  نآ  تارثا  هک  دـید  میهاوخ  میـشیدنیب  بوخ  زیمآ  قلمت  یطارفا و  ياه  شیاتـس  حدـم و  راب  ناـیز  راـثآ  رد  رگا 
ار دوخ  صیاـقن  بویع و  رگید  يوس  زا  دوش و  یم  وا  لـماکت  هار  عناـم  رورغ  نیمه  دـنک و  یم  رورغم  ار  ناـسنا  وس  کـی  زا  ؛ تسا

ادیپ هقالع  ناحادم  هب  ابلاغ  ، موس يوس  زا  دیآ و  یمن  رب  نتـشیوخ  حالـصا  ماقم  رد  درمـش و  یم  نسح  ار  اهنآ  هاگ  هکلب  ، دـنیب یمن 
دوخ لمع  دوش و  یم  هدیشک  ناشعورشمان  ياه  هتساوخ  ماجنا  هب  وا  دنراد و  یعورـشمان  ياه  هتـساوخ  نانآ  هک  یلاح  رد  دنک  یم 

.دنک یم  هیجوت  یعون  هب  ار 

زا دنک و  یم  نتشیوخ  رد  هانگ  ای  صقن  هب  فارتعا  تمـصع  ماقم  نآ  اب  مالـسلا  هیلع  ماما  هنوگچ  هک  تسا  یفورعم  لاؤس  اجنیا  رد 
؟ دبلط یم  شزرمآ  ادخ 

زا ناشدوجو  ماـمت  اـب  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناـماما  هدـمآ و  اـهاعد  رد  هک  يرگید  ریباـعت  تاریبعت و  هنوگ  نیا  باوج  رد  یـضعب 
يزاین نآ  هب  ناشدوخ  تسا و  مدرم  يارب  قشمرـس  ناونع  هب  همه  نانخـس  هنوگ  نیا  دـنیوگ ، یم  دـننک  یم  شزرمآ  بلط  دـنوادخ 

.دنتشادن

دوش یم  هدافتـسا  یتایاور  زا  هک  نیا  صوصخ  هب  تسین ، راـگزاس  اـهاعد  نحل  اـب  دـسر و  یمن  رظن  هب  یحیحـص  هیجوت  ، هیجوت نیا 
.دنتشاد یبات  یب  دندیچیپ و  یم  دوخ  هب  دنتخیر و  یم  کشا  اهاعد  نیا  ندناوخ  ماگنه  نانآ 

- هللااب ذوعن  - هک تسین  نیا  یلوا  كرت  يانعم.دنا  هداد  ماجنا  هک  تسا  ییاه  یلوا  كرت  ببـس  هب  همه  اهنیا  هک  دندقتعم  رگید  عمج 
فارطا رد  یسک  رگا  الثم  ؛ دنشاب هدش  لقتنم  يرتمک  بحتسم  هب  يرت  مهم  بحتـسم  زا  تسا  نکمم  هکلب  دشاب ، هدش  ماجنا  یفالخ 
تعامج زا  رت  تیعمج  رپ  تعامج  نیقی  هب  تیعمج  مک  رت و  کیدزن  يرگید  تیعمجرپ و  رترود و  یکی  دشاب  دجسم  ود  شا  هناخ 

كرت یلو  هداد  ماجنا  یمهم  بحتـسم  راک  هک  نیا  اب  دـنک  تکرـش  مود  تعامج  رد  رگا  لاـح  تسا  رتشیب  شباوث  رت  تیعمج  مک 
یناسک یتح  یلومعم و  دارفا  يارب  لامعا  هنوگ  نیا.تسا  هدرکن  تکرـش  رت  تیعمجرپ  تعاـمج  رد  هک  هدز  رـس  وا  زا  مه  يا  یلوا 
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یم هاـنگ  یعوـن  دوـخ  يارب  ار  نآ  موـصعم  ناـماما  ناربماـیپ و  یلو  تسین  صقن  بیع و  دـنا  هّللا  یلا  كولـس  ریـس و  ریـسم  رد  هک 
.دندرک یم  رافغتسا  نآ  زا  دندرمش و 

رافغتسا نآ  زا  دندید و  یمن  راگدرورپ  ماقم  قیال  ار  دوخ  لامعا  مه  زاب  دنداد و  یم  ماجنا  ار  دوخ  شـشوک  مامت  تسا  نکمم  هاگ 
دعب دهد و  یم  جرخ  هب  ییاریذپ  يارب  ار  دوخ  شالت  نیرخآ  دنک و  یم  ادـیپ  یمرتحم  رایـسب  نامهیم  هک  یـسک  دـننام  ؛ دـندرک یم 

.ما هدنمرش  منک و  یم  یهاوخ  رذع  متشادن  نیا  زا  شیب  ناوت  هک  نیا  زا  : دیوگ یم 

: دنتفگ یم  هدیدن و  وا  قیال  ار  دوخ  تادابع  راگدرورپ  ماقم  تمظع  هب  هجوت  اب  مالسلا  مهیلع  ناموصعم  ، ًاساسا

. ( ،ج 68،ص 23 راونالاراحب « . ) . َِکتَدابِع َّقَح  َكانْدَبَع  ام  «َو 

یسیلگنا

.Some people praised Imām Ali ibn Abū Tālib in his presence

The Imām said: “O Lord! You know me better than I know myself, and I know myself
better than they know. O Lord! Make us better people than what they think and

.” forgive what they do not know

اهزاین نتخاس  اور  هرابرد  : 101 تمکح
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توص

.Your browser does not support the audio tag

َُؤنهَِتل اَِهلیِجعَِتب  َرَهظَِتل َو  اَهِماَتِکتسِاب  َمُظعَِتل َو  اَهِراَغِصتسِاب  ٍثاَلَِثب  ّالِإ  ِِجئاَوَحلا  ُءاَضَق  ُمیِقَتسَی  َال  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

، دـیامن گرزب  دوخ  اـت  نآ  ندرمـش  کـچوک  زیچ ، هس  هب  رگم  تسین  رادـیاپ  مدرم  ياـهزاین  ندروآ  رب  دومرف : وا ، رب  ادـخ  دورد  و 
 . دشاب اراوگ  ات  نآ ، ندروآ  رب  رد  باتش  و  دوش ، راکشآ  دوخ  ات  نآ  نتشاد  ناهنپ 

يدیهش

باتـش و  ددرگ ، راکـشآ  ات  نآ ، ندیـشوپ  .دـیامن  گرزب  ات  نآ ، ندرمـش  درخ  دـیاین ، تسار  زیچ  هس  اب  زج  اه  تجاح  نتخاـس  اور 
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.دوش اراوگ  ات  نآ ، رد  ندرک 

یلیبدرا

؟؟ دنام یم  رب  نآب  اهتجاح  هچنآ  ندرمش  کچوکب  زیچ  هسب  زجب  اهتجاح  ندرازگ  دوش  یمن  تسار  دومرف  و 

ناشیاب تجاح  دوش  هدنراوگ  ات  نآ  رب  باتشب  هعمس و  ایر و  زا  يرود  يارب  ندناشوپب  مدرم و  رظن  رد  زیچ  نآ  هتشاد  میظع  ات 

یتیآ

نتشاد ناهنپ  .دیآ  گرزب  ادخ  دزن  رد  ات  نآ  ندرمش  درخ  .دیاین  تسار  زیچ ، هس  هب  زج  اهتجاح ، ندروآرب  مالـسلا :) هیلع   ) دومرف و 
.دوش اراوگ  ات  نآ  نداد  ماجنا  رد  باتش  دوش و  راکشآ  شاداپ  ماگنه  هب  ات  نآ 

نایراصنا

: دوشن میقتسم  زیچ  هس  هب  زج  تاجاح  ندرک  اور  : دومرف ترضح  نآ  و 

اراوگ دنمتجاح  يارب  ات  شماجنا  رد  باتش  هب  ،و  ددرگ رهاظ  ات  نآ  نتشاد  ناهنپ  هب  ، دوش گرزب  قح  دزن  ات  نآ  ندرمش  کچوک  هب 
 . دوش

اه حرش 

يدنوار

رقابلا نع  .نمیلا و  نم  هلیبق  هلاکب  بلغت : لاق  ءابلا ، رسکب  یلاکبلا  يور : و  مانـسلا ، هغللا : یف  فون  و  یلاکبلا ، فون  رکذ  مدقت  دق  و 
قمار ما  دقارا  هلوق  .کقمرا و  ناهنب  ما  قمارا  فون  ای  حطسلا : یف  هعم  وه  یماشلا و  فون  هالومل  مالسلا  هیلع  یلع  لاق  مالـسلا : هیلع 

قمرلا و کسمی  يذـلا  وه  و  قمر ، ینعمب  قمار  لیق : .هیلا و  ترظن  اذا  اقمر : هقمرا  هتقمر  لاـقی : رظنت ، يا  قمرت  ناـظقی ، ما  مئاـنا  يا 
بوثلا وه  راعـشلا و  هلزنمب  هئارقلاب  هتمزالم  هرثکل  هللا  مالک  اوذـختا  يا  اراثد  ءاعدـلا  اراعـش و  نآرقلا  هلوق و  .بلاغلا و  مونلا  عفادـت 

تبرغ اذا  یلاعت و  لاق  اهوعطق ، يا  ایندلا : اوضرق  .یناقوفلا و  بوثلا  وه  راثدـلاک و  ندـبلا  یقی  احالـس  ءاعدـلا  اوذـختا  و  یناتحتلا ،
تررم له  هبحاصل : لجرلا  لوقی  و  اهلامش : نع  مهکرتی  مهعطقی و  مهزواجت  الامش و  مهفلخت  دیبعوبا : لاق  .لامشلا  تاذ  مهـضرقت 

نم اذک  و  رمی ، نم  لاوما  رـشع  ذخایف  قیرطلا  یلع  دـعقی  يذـلا  راشعلا : .الیل و  نیمیلا  تاذ  هتـضرق  لووسملا : لوقیف  اذـک ؟ ناکمب 
نود وه  و  بیقنلا ، فیرعلا : .مهلاوما و  رـشع  مهنم  تذـخا  اذا  مهرـشعا  موقلا  ترـشع  لاقی : يراطلا ء ، نم  دـلبلا  یف  رـشعلا  ذـخای 
مهنال کلذب  اومـس  یطرـش ، مهدـحاو  هملظلا ، ناوعا  طرـشلا : .نهاکلا و  فارعلا : ملاعلا و  میلعلاک و  فراعلا  فیرعلا و  .سیئرلا و 

.ففخی دق  دیدشتلاب و  هبطرعلا  دیرد : نبا  باتک  یف  .اهب و  نوفرعی  همالع  مهسفنال  اولعج 

يردیک

مثیم نبا 
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راکـشآ دوخ  ات  نآ  نتـشاد  ناهنپ  دوش ، گرزب  ات  نآ  ندرمـش  کچوک  طرـش ، هس  اـب  رگم  دوش  یمن  هدروآرب  یتسردـب  اـهتجاح  )
ندروآرب ینعی  تسا ، هدرک  نییعت  طرـش  هس  اهتجاح  ندش  هدروآرب  يارب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما دـشاب .) اراوگ  ات  نآ  رد  باتـش  دوش ،

هب ات  درامـش ، کچوک  ار  تجاح  نآ  تجاح  هدنروآرب ي  - 1 تسا : هدرک  طرش  هس  هب  طورشم  تسا  هتـسیاش  هک  نانچ  ار  تجاح 
نآ زا  دراد ، ناـهنپ  ار  نآ  .دوش 2 - دزنابز  دنرامـش و  گرزب  ار  شیاطع  شـشخب و  و  دوش ، فورعم  یـشنم  گرزب  یگدنـشخب و 
یم فوطعم  نآ  هب  يرتشیب  هجوت  نارگید  يوس  زا  دراد و  شـشک  دـیرادب  یفخم  امـش  هچنآ  زاربا  هب  رتشیب  مدرم  تعیبط  هک  تهج 

.انهی ماعطلا  انه  دـنیوگ : یم  هک  تسا  لیبق  نآ  زا  ترابع  نیا  .دوش  نیـشنلد  ینعی  دـشاب ، اراوگ  ات  دـهد  ماجنا  تعرـس  هب  .دوش 3 -
رید یخلت  هب  هتخیمآ  تجاـح  ندروآرب  تذـل  هجیتن  رد  دـناجنر ، یم  ار  هدـننک  تساوخرد  تجاـح ، ندروآرب  رید  هک  نآ  حیـضوت 

.ددرگ یم  نآ  ندروآرب 

دیدحلا یبا 

 . َُؤنْهَِتل اَِهلیِْجعَِتب  َرَهْظَِتل َو  اَهِماَتِْکتْسِاب  َمُظْعَِتل َو  اَهِراَغِْصتْسِاب  ٍثَالَِثب  َّالِإ  ِِجئاَوَْحلا  ُءاَضَق  ُمیِقَتْسَی  :َال  مالسلا هیلع  َلاَق  َو 

.اهحاجنتسا اهئاضق و  جئاوحلا و  یف  وحنلا و  اذه  یف  یصقتسم  لوق  انل  مدقت  دق 

.دوسحم همعن  يذ  لک  نإف  نامتکلاب  مکتاجاح  یلع  اونیعتسا  عوفرملا  ثیدحلا  یف  ءاج  دق  و 

عنملل اونوکتف  لهأب  هل  متـسل  ام  اوبلطت  اهلهأ و ال  ریغ  یلإ  اهوبلطت  ـال  اـهنیح و  ریغ  یف  جـئاوحلا  اوبلطت  ـال  ناوفـص  نب  دـلاخ  لاـق  و 
.ءاقلخ

.ریخأتلا نم  حورأ  لیجعت  هجاحلا  سأ  سأ و  ءیش  لکل  لاقی  ناک  و 

.الیجر اهل  بلطاف  لاق  هجیوح  یف  کتئج  هیفنحلا  نب  دمحمل  لجر  لاق  و 

امع هلئاس  دری  لقاعلا ال  زوجی و  ام  الإ  لأسی  لقاعلا ال  امه  حـجنلا و  بجو  ـالإ  ناـعمتجی  ـال  نارمأ  لاـقع  نب  هبـش  نب  بیبش  لاـق  و 
.نکمی

.هسفن رغصتسا  دقف  اهب  انانتما  اهئاضق  دعب  هیلإ  هیخأ  هجاح  مظعتسا  نم  لاقی  ناک  و 

دوع ءدب و  یف  لطملا  ناک  و  .يزیربتلا )  حرشب  هناوید 2:159- لطملا (  یف  مامت  وبأ  لاق  و 

یناشاک

هب رگم  ثلثب ) الا   ) تلادـع نوناق  رب  ناجاتحم  ياهتجاح  ندرازگ  دوش  یمن  تسار  جـئاوحلا ) ءاضق  میقتـسی  ال  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
( مظعتل  ) تحامس تمه و  ولع  رب  تسا  لاد  نیا  دیآ و  یم  رب  نآ  هب  اهتجاح  هچنآ  ندرمـش  کچوک  هب  اهراغـصتساب )  ) تلـصخ هس 

يرود رب  تسا  لاد  نآ  هچ  نآ ، ندیناشوپ  هب  و  اهماتکتساب ) و   ) رظن رد  روهشم  دنک و  ادیپ  مظع  ینعی  زیچ  نآ  دوش  هدرمش  میظع  ات 
ياهتجاح رد  ندومن  یگدزباتـش  هب  و  اهلیجعتب ) و   ) دـنادرگ رهاظ  ار  نآ  هناحبـس  قح  ات  ینعی  دوش  رهاظ  ات  رهظتل )  ) هعمـس ایر و  زا 
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قالطا باب  زا  تجاح ، هب  هیلا  جاتحم  هیمـست  ضیغبت و  ردـکت و  هبیاش  نودـب  ناشیا  رب  اهتجاح  نآ  دوش  هدـنراوگ  ات  ءانهتل )  ) ناشیا
.جئاوح ظفل  هب  دنعجار  ریامض  هک  تسا  تهج  نیا  زا  قلعتم و  رب  تسا  قلعتم  مسا 

یلمآ

ینیوزق

قح و لها  رظن  رد  رمالا و  سفن  رد  ددرگ  گرزب  اـت  نآ  ندرمـش  درخ  زیچ : هس  هب  رگم  اـهتجاح  ياـضق  تسین  هتـسیاش  میقتـسم و 
بحاص رطاخ  رب  دـشاب  اراوگ  ات  راظتنا  یب  نآ  هب  ندومن  لیجعت  و  باوث ، بترت  ردـق و  هار  زا  ددرگ  رهاظ  دوخ  هب  ات  نتـشاد  ناـهنپ 

درخ تجاح  نآ  درآ  نابز  رب  ای  شیوخ  سفن  رد  نآ  رب  دهن  تنم  سپ  درامـش  گرزب  ار  نآ  درازگ و  یتجاح  هک  ره  يرا  .تجاح 
نوچ و  وا ، ترضح  لوبق  رظن  زا  دنام  ناهنپ  هعمس  ایر و  بح  يارب  ار  نآ  دنادرگ  شاف  نوچ  و  هناحبس ، قح  رابتعا  نازیم  رد  ددرگ 

.وا لد  رب  دشابن  اراوگ  ددرگن و  دونشخ  نآ  ياضق  زا  درب  راظتنا  تمحز و  تجاح  بحاص  درازگ و  رید 

یجیهال

هیلع تفگ  ینعی و  .انهتل » اهلیجعتب  رهظتل و  اهماتکتساب  مظعتل و  اهراغصتساب  ثالثب : الا  جئاوحلا  ءاضق  میقتسیال  : » مالسلا هیلع  لاق  و 
هکنیا ات  تجاح  نآ  ندرمش  ریقح  هب  تلصخ : هس  هب  رگم  مدرم  ياهتجاح  ندروآرب  دوش  یمن  اپرب  ددرگ و  یمن  تسار  هک  مالـسلا 
تجاح نآ  ندروآرب  دوز  هب  شیاتس و  هب  يوش  راکشآ  وت  هکنیا  ات  ار  تجاح  نآ  ياضق  نتشاد  ناهنپ  هب  يوش و  هدرمش  گرزب  وت 

.تجاح بحاص  رب  دشاب  اراوگ  ار  تجاح  نآ  وت  ندروآرب  هکنیا  ات 

ییوخ

.لیلعتلل هبنی  مظعتل  یف  ماللا  لاصخ ، وه  نیونتلا و  هنع  ضوع  فوذـحم  انه  هزیمم  و  زیمتلا ، یلا  جاتحی  مهبم  ددـع  ثالث : بارعالا :
اهنم مشتـسی  داکی  هیلع  ثحلا  یف  هریثک  رابخا  درو  دـق  و  هیمالـسالا ، فئاظولا  هیرـشبلا و  لـئاضفلا  مها  نم  هجاـحلا  ءاـضق  ینعملا :

طورـش یلا  مالکلا  اذـه  یف  مالـسلا  هیلع  راشا  دـق  و  هریثک ، تابوثم  هل  رکذ  و  انموم ، املـسم  هجاحلا  بلاط  ناک  اذا  بوجولا  هحئار 
، میقتـسی ال  مالـسلا :) هیلع   ) هلوق و  لوبقلا ، وا  هحـصلا  ثیح  نم  طورـش  لمع  لکلف  هرخالا ، ایندـلا و  یف  هیلع  هراثآ  بترت  هلاـمک و 

هلمع نوکی  نا  دیری  یلوالا - .اعبط  هجاحلا  یضاق  اهبلطی  اراثآ  لاصخلا  اذهل  نیب  و  لاصخلا ، هذه  لمکتسی  مل  اذا  لامکلا  یفن  دیفی 
دنع هللا و  دـنع  هتمظع  یف  رثوی  هناف  یـضاقلا  فرط  نم  هجاحلا  ءاـضق  راغـصتسا  هیلا  لوصولا  قیرط  لوقیف : ساـنلا ، هللا  دـنع  اـمیظع 

رثویف یضاقلا  همتکتسی  نا  هیلا  لوصولا  قیرط  لوقیف : هلیضفلاب  اروهشم  ریـصیف  ریخلا  اذه  هنع  رـشتنی  رهظی و  نا  دیری  هیناثلا - .سانلا 
هتبحم و بلجتل  بلاطلا  یلع  هئینه  نوکت  نا  دـیری  هثلاثلا - .متکی  اـم  مهف  یلع  ساـنلا  صرح  وا  هللا ، نم  لـضفب  هرـشن  هروهظ و  یف 

.اهلجعی نا  هیلا  لوصولا  قیرط  لوقیف : هتدمحم ،

: تلصخ هس  تاعارم  اب  رگم  دیایمن  تسرد  مدرم  جئاوح  ندروآرب  دومرف : همجرتلا :

.ددرگ هدنزارب  گرزب و  هکنآ  ات  يرامشن ، گرزب  دوخ  رظن  رد  يروآ و  باسح  هب  مک  ارنآ  - 1
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.ددرگ ادیوه  راکشآ و  دوخ  ات  دشکن ، نارگید  خر  هب  دراد و  ناهنپ  ارنآ  تجاح  یضاق  - 2

.دشاب نیشنلد  اراوگ و  وا  هب  ات  راذگن ، رظتنم  ار  تجاح  بلاط  دهد و  ماجنا  ارنآ  رتدوز  هچ  ره  - 3

تسارآ دیابب  هک  تلیضف  هس  اب  زج   *** تسار لماک و  دوبن  جئاوح  ماجنا 

تساک مک و  یب  دوش  نایع  هک  ناهن  شیراد   *** دنناد شگرزب  هکنآ  ات  يریگ  مک 

تساوخ تجاح  نآ  هک  یتجاح  بلاط  رب  *** دشاب اراوگ  هک  ات  ینک  لیجعت 

يرتشوش

دیری زیزعلادـبع  نب  رمع  نجـس  نم  هجورخ  یف  هیبارعاـب  بلهملا  نب  دـیزی  رم  دربـملا :) لـماک   ) یفف مـظعتل  اهراغـصتسا  اـما  لوـقا :
دیرت کنا  هنبا  هل  لاق  اهیلا  اهعفداف  لاق : رانید  هئامنامث  لاقف : هقفنلا ؟ نم  کعم  اـم  هیواـعم  هنبـال  لاـق  اـهلبقف و  اـمنغ  هترقف  هرـصبلا ،

الا یضرا ، اناف ال  ریـسیلاب  یـضرت  تناک  نا  لاقف  کفرعت ، دعب ال  یه  ریـسیلا و  اهیـضری  هذه  لاملاب و  الا  لاجرلا  نوکی  لاجرلا و ال 
مقافتف هرصبلاب  تلصتا  مث  هیدابلاب  تناک  ابرح  نا  یعمصالا  معز  .اهیلا و  اهعفدا  یسفن  فرعا  اناف  ینفرعت  یه ال  تناک  نا  ریثکلاب و 

تنذاتساف مراد  ینب  نم  عاقفلا  نب  رارض  یلا  مالغ  انا  تثعبف و  عماجلا  دجسملا  یف  اوعمتجاف  حلـصلاب  سانلا  نیب  یـشم  مث  اهیف  رمالا 
موقلا عمتجمب  هتربخف  قالخالا ) مراکم  یف  نوعبرالا - ثلاثلا و  لصفلا   ) .بولح هل  زنعل  ارزب  طلخی  هلمـش  یف  هب  اذاـف  یل  نذاـف  هیلع 

نم یضق  اذا  یتح  هعم  لکآ  نا  هترذقف  یناعدف  رمت  تیزب و  هتتاف  انیدغ  هیراج  ای  حاص  هحفصلا و  لسغ  مث  زنعلا  تلکا  یتح  لهماف 
مث ههجو  یلع  هلـضف  حسم  هبرـشف و  ءامب  هتتاف  .انیقـسا  هیراج  ای  حاص  مث  هدـی  هب  لسغف  رادـلا  یف  یقلم  نیط  یلا  بث  هتجاح و  هلکا 

یندـع ءادرب  هتتاف  یئادرب  یلع  هیراج  ای  لاق  مث  معنلا ، هذـه  رکـش  يدون  یتم  ماـشلا  تیزب  هرـصبلا  رمتب  تارفلا  ءاـم  دـمحلا هللا  لاـق 
الا هوبح  قبت  ملف  موقلا  یلا  یشم  مث  نیتعکر ، یلـص  دجـسملا  لخد  املف  هیزل  احابقتـسا  هنع  تیفاجتف  هلمـشلا  کلت  یلع  هب  يدتراف 
یف داز  دـق  ءاملا  ناک  يرایـشهجلا ) ءارزو   ) یف .فرـصنا و  هل و  ام  یف  ءایحالا  نیب  ناک  ام  عیمج  لمحتف  سلج  مث  هل  اـماظعا  تلح 
یلع مهقرفیل  تاوـقلا  هعم  ییحی و  بکرف  دادـغبب  مـیقم  دـلاخ  نـب  ییحی  هتادیـصتم و  ضعب  یف  اـبئاغ  دیـشرلا  ناـک  دیـشرلا و  ماـیا 
هترثک ءاملا و  هوق  یلا  رظنی  فقوف  رودـلا  یلا  راص  تاینـسملا و  ماکحاب  رما  تاوقلا و  قرفف  اهنوظفحی  ءاـملا  نم  هفوخملا  عضاوملا 

ناک لجر  رما  یف  هزمح  نبا  هرامع  یلا  اهیف  ینهج  دق و  یبا  ناک  هنس  یف  هلثم  تیار  دق  ییحی  لاقف  دملا  اذه  لثم  انیار  ام  موق  لاقف 
نا تصقن و  دـق  هتمعن  نا  تبرخف و  تفیحت  هعایـض  نا  هملعی  هباتک  هیلع  دروف  يرلاب  عایـض  هل  تناـک  ناـسارخ و  لـها  نم  هب  ینعی 
املف هلبقتسملا  هنـسلا  یف  هیدوی  و  هتعیـض ، هرامع  یلع  اهب  يوقتیل  مهرد  فلا  یتئام  هغلبم  ناک  هنـس و  جارخب  هریخات  یف  هرما  حالص 

عیمجب ناعتـسا  هکلمی و  ام  لک  نع  هب  جرخف  هیلع  جرخ  يذـلا  لاملا  نم  روصنملا  همزلا  ام  بقعب  ناک  هنم و  غلب  همغ و  باـتکلا  ارق 
لاح هفرع  هیلا و  رـصف  هزمح  نب  هرامع  یلب  لاقف  يردا ،  تلقف ال  لجرلا  اذـه  رما  یف  هیلا  عزفی  انهه  نم  ینب  ای  یل  لاقف  .هیف  هناوخا 

ثلاـثلا و لـصفلا  ، ) هشارف یلع  عجطـضم  وه  هیلع و  تلخدـف  یبرغلا  بناـجلا  یف  لزنی  ناـک  هلجد و  دـم  دـق  هیلا و  ترـصف  لـجرلا 
نیلجرلا و لیقث  تضهنف  کلذ - یلع  دزی  مل  و  رـسجلا - بابب  ادـغ  یل  فق  لاقف  کـلذ  هتملعاـف  قـالخالا ) مراـکم  یف  نوعبرـالا -

دمب هلیللا  کلت  تءاج  دق  رسجلا و  بابب  تفقوف  تودغف  دعومل  دغاف  تحبصا  اذاف  هتیجـس  کلت  ینب  ای  لاقف  ربخلاب  یبا  یلا  تدع 
هرهظی هرم و  هیفخی  حوملا  قروز و  لبقا  فقاو  انا  انیبف  ءاملا  هدایز  نورظنی  اعیمج  نیبناـجلا  نم  ساـنلا  مظتنا  روسجلا و  عطق  بیجع 
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هباود و فلخ  دـق  قروزلا و  یف  هعم  حالم  هزمح و  نب  هرامع  اذاف  طشلا  نم  اند  یتح  اجن ) اجن  قرغ  قرغ  : ) نولوقی ساـنلا  يرخا و 
اذه لثم  یف  كادف  تلعج  تلق  هیلا و  تودـعف  تلزنف  يردـص ، الم  ینیع و  یف  لبن  هتیار  املف  هنم  بکر  يذـلا  عضوملا  یف  هناملغ 

یـش ء ياف  لاـق  ینوذرب  بکراـف  هل  تلقف  هاراـکتا  اـنوذرب  یل  بلطا  یخا  نبا  اـی  فلخا  كدـعا و  لاـقف  هدـیب .- تذـخا  و  مویلا - 
كاذ ذا  وه  هللادـیبعابا و  دـیری  هجوت  یمالغ و  نوذرب  تبکر  هبکرف و  ینوذرب  هیلا  تمدـقف  تاه  لاـقف  مـالغلا  نوذرب  تلق  بکرت ؟

یلا هیدی  نیب  لخد  هللادیبع  یبا  بجاح  یلع  علط  املف  هرافـسا  ضعب  یف  روصنملا  روصنملل و  هفیلخ  دادغبب  يدـهملا  جارخلا و  یلع 
هلاس لجرلا و  لاح  هراـمع  هملعاـف  هیدـی  نیب  سلج  هیف و  هسلجا  هسلجم و  نم  ماـق  هللادـیبعوبا  هآر  اـملف  هعم  تلخد  رادـلا و  فصن 

یننکمی و اذـه ال  لاقف : لبقملا ، ماعلا  یف  اهدری  مهرد  فلا  یتئاـم  لاـملا  تیب  نم  هفالـسا  مهرد و  فلا  اـتئام  وه  هجارخ و  طاقـسا 
ءاضق یلا  لیبسلا  یندجوتل  اذه  نودـب  عنقاف  هللادـیبعوبا  لاقف : تلاس  ام  ریغ  لبقا  تسل  لاقف : .لبقملا  ماعلا  یلا  هجارخب  هرخوا  ینکل 

هسلجمل و داعف  یلام  نم  کلذ  لمحتا  ینا  لاق  .همکب و  هللادیبعوبا  ذـخاف  هرامع  ضهنف  الیلق  هللادـیبعوبا  مولت  هرامع و  یباف  هجاحلا 
یف نوعبرالا - ثلاثلا و  لصفلا   ) هللادـیبع یبا  یلع  هب  باستحالا  هتنـسل و  لجرلا  جارخ  طاقـساب  جارخلا  لماع  یلا  هللادـیبعوبا  بتک 

کیخا و دـنع  تمقا  ول  تلقف  انجرخ  باتکلا و  تذـخاف  لبقملا  ماعلا  یلا  هنم  عجتری  مهرد  فلا  یتئام  هفالـسا  و  قالخالا ) مراکم 
لاق ( ) هیفف  ) رهظتل اهماتکتـسا  اما  .ربع و  یتح  تفقو  عضوملا و  یلا  هعم  ترـصف  روبعلا  نم  ادـب  دـجا  لاقف ال  دـملا  اذـه  یف  ربعت  مل 

يدنع و سانلا  عاقر  ترثکف  جـئاوحلا  یف  عاقرلا  هیلع  ضرعا  تنکف  سنا  هدوم و  یکمربلا  ییحی  نیب  ینیب و  تناک  دـینجلا  نب  یلع 
مقا یل  لاقف  اهتددر  اما  رظنلاب و  تلوطت  اماف  یمک  یفخ و  التما  عاقرلا و  ترثک  دق  يدیـس  ای  هل : تلق  اموی و  هتدـصقف  هلغـش  لصتا 

هراکذا نم  تییحتـسا  مونلا و  یلا  انمق  انیدیا و  انلـسغ  انلکا و  یفخ و  یف  عاقرلا  تعمج  هدـنع و  تمقاف  تلاس  ام  لعفا  یتح  يدـنع 
هیلا اهدر  اهعیمج و  یف  عقوف  یفخ  نم  عاقرلاب  وه  اعد  انا و  تمنف  برشلاب  لغاشتنف  موقن  تملع  دق  یننال  اهضرع  نم  تسای  اهایا و 
یلا رکبف  یشعلاب  تفرصنا  تبرـش و  هل و  عاقرلا  رکذ  زجتـسا  ملف  هیف  هتلآ  تدعا  دق  برـشلا و  سلجم  یف  هیلا  تلخدف  هبتنا  مان و  و 
سیل ام  اهنم  ففخا  اهزیمال و  عاقرلاب  توعدـف  مهب  يردـص  قاض  مهیلا و  ترذـتعاف  هدـنع  یتماقا  یلع  اوفقو  امل  عاـقرلا  باحـصا 

تلـضفت و دق  يدیـس  ای  تلق  هتیار  املف  هرکـشل ، هیلا  بوکرلا  اهقیرفت و  الا  همه  یل  نکی  ملف  اهعیمج  یف  تاعیقوتلا  تدجوف  مهمب 
امب كربخا  ناب  کیلع  نما  نا  ینم  تدرا  هللا  ناحبس  یل  لاقف  يرورس ، لماکتی  یتح  ینفرعت  مل  یبلق و  تقلع  ملف  یتجاح  تیـضق 

هل و ال اهانب  دـلاخ  الا  راد  یکمربلا  دـلاخ  سیلجل  يری  نکی  مل  نولوقی  انباحـصا  ناک  همامث  لاق  هیف ) و   ) .کیلع یفخی  نا  زوجیـال 
نومـسی کلذ  لبق  اوناک  راوزلا و  ربلا  بلطل  لامعلا  دـصقی  نم  نیحیمتـسملا و  یمـس  نم  لوا  ناک  اهیلع و  هلمح  دـلاخ  الا و  هعیض 

یف فارـشالا و  و  قالخالا ) مراکم  یف  نوعبرالا - ثلاثلا و  لصفلا   ) رارحالا مهیف  مسالا و  اذـه  مهل  حبقتـسا  انا  دـلاخ  لاقف  لاوسلا 
یلع مساب  هلبق  نوعدی  مادـعالا  ونب  ناک  لیثا و  فرطتـسم و  هل  دوجف  کمرب  وذـح  هدوج  یف  دـلاخ  اذـح  .هراوز  ضعب  لوقی  کلذ 

نیدـتجملا یف  هراتـساف  مهیلع  ارـس  راوزلا  مهامـسف  لیلج  هفات و  مهیف  ناک  نا  نطوم و  لک  یف  لاوسلاب  نومـسی  لـیلد  هیف  مادـعالا 
نا  ) مهـضعب یلا  بتک  ظحاجلا  نع  و  حارـسلا ) لیجعت  فورعملا  هرمث  هرمث و  یـش ء  لکل   ) ربخلا یفف  ونهتل ، اهلیجعت  اما  لودـس و 

دعولاب و لطملا  ناف  حجنلا  لجع  : ) نادمح نبا  لاق  و  لالتعالا ) لطملا و  قعاوص  نع  املاس  اهلب  نکیلف و  تقرب  دق  كدعو  باحس 
هیف ریخ  عفنی  سیل  هلجعا و  سانلل  هعفنا  ریخلا  لیـضفت  فالخالا  یلع  ءافولل  اهلطام و  تنک  نا  هدـع  یف  ریخ  ال  یبتعلا : لاق  و  دـیع )

نوکی هاودـج  قباسل  هحاتمم  داک  هدـیکنت  نم  لاونلا  ءطب  نا  هادـی  لینت  يذـلاب  لجع  .دـمحا  نب  رـضخ  یف  يرتحبلا  لاـق  لـیوطت و 
: لیق ءانالا ) یب  لاطف  يرعـشلا  وا  لیهـس  یلا  ءاشعلا  تیرکا  و   ) .هئیطحلا لاق  هرخا  ءاشعلا ) يرکا   ) ناسللا یف  هدور و  لبق و  رادصالا 

اهل هرـسوم  هارما  هفوکلاب  ناک  : ) مجعملا یف  اذه و  تسیا  یتح  کفورعم  ترظتنا  لوقی  ءاشعب  سیلف  هدعب  لکا  ام  ارحـس و  علطی  وه 
مث اهاضتقا  یتح  اهب  ماقف  اهنوید  اهل  یـضتقا  اذا  هجوزتت  اهناب  هل  تضرع  رعاشلا و  لدـبع  نبا  تتاف  داوسلاب  هریثک  نوید  ساـنلا  یلع 
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لوقیف لباق  یف  فلا  ما  کیلا  بحا  ماعلا  هئامـسمخا  هل : لوقیف  هلاسیف  هفوکلاب  ناورم  نب  رـشب  نبا  یتاـی  لدـبع  نبا  ناـک  و  اـهبلاط -
یف نافلا  قالخالا ) مراکم  یف  نوعبرالا - ثلاثلا و  لصفلا   ) ما کیلا  بحا  ماـعلا  یف  فلا  هل  لاـق  لـباق  نم  هاـتا  اذاـف  لـباق  یف  فلا 

تلواح يذـلا  کیطخیـس  : ) هیلا هارملا  تبتکف  ائیـش - هطعی  مل  رـشب و  نبا  تام  یتح  کلذـک  لزی  ملف  لباق ، یف  نافلا  لوقیف  لباق ؟
یلع دـعب  لدـبع  نبا  لخد  مث  لام  سار  کلذ  دـعت  تنک  رـشب و  نبا  فورعم  كاطخا  اـمک  یلاـبح  نم  کلـصو  لـبح  عطقیف  ینم 

کحـضف نیتیبلا - هل  رکذ  و  رعـش - یتیبب  یلع  تدرف  یموق  نم  هارما  تبطخ  لاق  يدعب  تثدحا  ام  کلملادبع : هل  لاقف  کلملادـبع 
.مهرد یفلاب  هل  رما  کسفنب و  ترکذا  هللا  كاحل  هل  لاق  کلملادبع و 

هینغم

درفنم هیئانث  هدـعاسم  وهف  هجاحلا  ءاضق  اما  عیمجلا ، هحلـصم  هنم  فدـهلا  و  لماکت ، نواعتلا  نا  هجاـحلا  ءاـضق  نواـعتلا و  نیب  قرفلا 
اهمتک هجاحلا و  لجع  نا  اذـه  هتفهل ، دری  و  هدـبک ، دربی  هیخا  هجاح  یف  یعاسلا  نال  قالخالا ، مراکم  لئاضفلا و  نم  هنکل  و  رخال ،

اودل لثم  هبقاعلل  رهظتل )  ) یف ماللا  .اهرجا و  اهرون و  بهذی  و  هجاحلا ، وفص  ردکی  هناف  رثکتـسا  نلعا و  لجا و  اذا  اما  اهرغـصتسا ، و 
، نوثدحتی مهرودب  مه  و  سانلا ، ماما  هیلع  ینثا  و  هیلا ، يدسملا  هنع  نلعا  هلهاجت  اذا  فورعملا  يدـسم  نال  بارخلل ، اونبا  توملل و 

.يذتحی الثم  هنم  نوذختی  و 

هدبع

هیضقم الا  ملعت  الف  اهئاضق  دعب  رهظتل  اهتلواحم  دنع  اهنامتک  ءاضقلاب و  مظعتل  بلطلا  یف  اهراغصتسا  مظعتل : اهراغـصتساب  ثالثب  … 
فیخ ترخا  ول  اهنم و  نامرحلا  فیخ  ءاضقلا  لبق  ترهظ  وا  بلطلا  دنع  تمظع  ول  هئینه و  نوکتف  اهب  عتمتلا  نم  نکمتلل  اهلیجعت  و 

ناصقنلا

يرفعج

مالسالا ضیف 

هب تسخن )  ) زیچ هس  هب  رگم  اهتـساوخرد  ندومن  اور  تسین  هتـسیاش  تسا : هدوـمرف  اـهزاین ) نتخاـس  اور  هراـبرد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
باتش هب  موس )  ) دوش راکشآ  شاداپ ) ماگنه   ) ات نآ  هتـشاد  ناهن  یب  مود )  ) ددرگ گرزب  راگدرورپ ) دزن   ) ات نآ  ندرمـش  کچوک 

.دشاب اراوگ  هدنهاوخ ) يارب   ) ات نآ  ماجنا  رد 

ینامز

: دنک تیاعر  ار  تاکن  نیا  تسا  ریزگان  دـبای  تسد  اهیدـنمزاین  نیا  هب  هکنیا  يارب  دراد و  یناوارف  ياهیدـنمزاین  یگدـنز  رد  ناسنا 
دنک و نامتک  ار  دوخ  هتساوخ  .دوشن  هکوش  دروآ ، تسدب  رگا  دوشن و  تحاران  درواین  تسدب  رگا  هک  درامـش  کچوک  ار  تجاح 

ندوب لها  نتـساوخ و  تجاح  عقوم  .دننک  یم  ینکـشراک  نآ  قیرط  رد  دندرگ  هاگآ  هک  ناسنا  نانمـشد  نوچ  درادـب  یفخم  ار  نآ 
رد تقد و  اهنآ  باختنا  رد  میریگب و  رظن  رد  میا  هتساوخ  تجاح  وا  زا  هک  ار  یسک  یگتسیاش  نینچمه  تجاح و  نآ  يارب  ار  دوخ 

.میدرگ زوریپ  ات  مینک  مادقا  ادخ  رب  لکوت  دامتعا و  اب  لاح  ره 
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يزاریش دمحم  دیس 

يا اهراغصتساب )  ) یضاقلا اهلعفی  لاصخ  تالثب ) الا   ) انسحا ءاضق  ءاضقلا  نوکی  ناب  جئاوحلا ) ءاضق  میقتسی  ال  : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
هنا رهظی  نا  نامتک ال  یف  اهاضق  اهاضق ، اذاف  اهماتکتـساب ) و   ) هل یـضقملا  نیع  یف  هجاحلا  مظعتل )  ) اریغـص هئاضق  یـضاقلا  دعی  ناب 

هنوحدـمی هلعف و  نورهظی  مهنا  یتح  هل ، رابکا  لعف و  در  سانلا  دـنع  راص  هلعف  یفخا  اذا  لعافلا  ناف  رهظتل )  ) هینالفلا هجاحلا  یـضق 
.ءاضقلا ءانهب  بهذی  ءاطبالا  ناف  هل ، یضقملل  ائینه  نوکت  يا  ءونهتل )  ) ءاضقلا یف  اهلیجعتب ) و   ) هیلع

يوسوم

نوکی هجاحلا  ءاضق  لامک  حرشلا : .اهب  ذتلی  ونهت : .اهرشن  مدع  اهنامتک و  یلع  صرحلا  اهماتکتسا : .متیو  لدتعی  ال  میقتـسی : ال  هغللا :
ببسلا نوکی  اهنامتک  عاذت و  الف  متکت  نا  .اهبحاص 2 - نیع  سانلا و  نیعا  یف  مظعتف  اهل  یضاقلا  اهرغـصتسی  نا  - 1 طورشلا : هذهب 

ریخات اهفیوست و  ناف  اهبحاص  اهب  انهیل  اهلیجعت  .یفتخا 3 - رتتـسا و  ام  هفرعم  نوبحی  مهتداع  یلع  سانلا  نال  سانلا  نیب  اهراشتنا  یف 
 … اهلها یلع  اهصغنی  اهئاضق 

یناقلاط

هب دوش و  راکشآ  ات  نآ  نتشاد  هدیـشوپ  هب  دیامن و  گرزب  ات  نآ  ندرمـش  کچوک  هب  دیاین ، تسار  زیچ  هس  اب  زج  اهزاین  ندروآ  رب 
« .دوش اراوگ  ات  نآ  ندروآ  رب  رد  ندرک  باتش 

عوفرم ثیدـح  رد  .شنداد  ماجنا  اهنآ و  ندروآ  رب  اهزاین و  هراب  رد  مه  دـش و  هتفگ  هتـشذگ  ثحابم  رد  یفاک  نخـس  هراـب  نیا  رد 
« .تسا دسح  کشر و  دروم  یتمعن  بحاص  ره  هک  دیهاوخب  يرای  نتشاد  هدیشوپ  زا  دوخ  ياهزاین  ندمآ  رب  يارب  : » تسا هدمآ 

دنتـسین نآ  راوازـس  هتـسیاش و  هک  مه  ار  هچنآ  و  دـیهاوخم ، لهاان  زا  دـیهاوخم و  ماگنهبان  ار  اهزاین  تسا : هتفگ  ناوفـص  نب  دـلاخ 
.دنراد زاب  ار  نآ  امش  زا  هک  دیتسه  نآ  راوازس  تروص  نآ  رد  هک  دیهاوخم 

.تسا ندرک  ریخأت  زا  رت  هدوسآ  هک  تسا  باتش  زاین  هیاپ  تسا ، يا  هیاپ  ار  زیچ  ره  تسا : هدش  هتفگ  و 

.نک ادیپ  ار  یکدرم  نآ  ندروآ  رب  يارب  تفگ : ما ، هدمآ  وت  شیپ  یکزاین  يارب  تفگ : هیفنح  نب  دمحم  هب  يدرم 

تـسخن دوش ، یم  بجاو  يراگتـسر  هکنیا  رگم  دوش  یمن  عمج  رگیدـکی  اب  هک  تسا  زیچ  ود  تسا : هتفگ  لاقع  نب  هبـش  نب  بیبش 
.دهد یمن  در  خساپ  دشاب  نکمم  هک  يزیچ  زا  ار  دوخ  لئاس  لقاع ، هکنآ  مود  دشاب ، اور  هک  دنک  یم  تلأسم  ار  يزیچ  لقاع  هکنآ 

ار نتـشیوخ  دـیدرت  نودـب  درازگ  تـنم  درمـشب و  گرزب  ار  نآ  دوـخ  ردارب  زاـین  ندروآ  رب  زا  سپ  سک  ره  تـسا : هدـش  هـتفگ  و 
.تسا هدرک  کچوک 

.تسا هتسناد  شتآ  همدقم  دود و  ار  نآ  هدورس و  يرعش  تجاح  ندروآ  رب  ندرک  ادرف  زورما و  دروم  رد  مه  مامت  وبا 
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مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

 . َُؤنْهَِتل اَِهلیِْجعَِتب  ،َو  َرَهْظَِتل اَهِماَتِْکتْسِاب  َو  َمُظْعَِتل ، اَهِراَغِْصتْسِاب  : ٍثاَلَِثب اَّلِإ  ِِجئاَوَْحلا  ُءاَضَق  ُمیِقَتْسَی  َال 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

،و دوش راکشآ  ات  شنتـشاد  موتکم  ،و  ددرگ گرزب  ات  شندرمـش  کچوک  : زیچ هس  هب  رگم  دوش  یمن  لماک  مدرم  تاجاح  ندروآرب 
نیا دوخ  خیرات  رد  یـضر  دّیـس  موحرم  زا  شیپ  يافوتم 284 )  ) یبوقعی هنامیکح : راـتفگ  دنـس  .ددرگ . (  اراوگ  اـت  نآ  رد  لـیجعت 
مالک اـی  یـضر  دّیـس  مـالک  دراد  لاـمتحا  تسا و  هدرک  رکذ  ریبعت  رد  ییاـه  تواـفت  ناوارف و  یتاـفاضا  اـب  ار  زیمآ  تمکح  مـالک 

رد یکم  بلاطوبا  ، دـنا هدرک  لقن  دوخ  باتک  رد  ار  نآ  یـضر  دّیـس  زا  شیپ  هک  یناسک  رگید  زا.دـشاب  هدـش  اـنعم  هب  لـقن  یبوقعی 
جهن ترابع  نیع  راربالا  عیبر  رد  يرـشخمز  یلو  ؛ هدرک لقن  یتوافت  اب  مکحلاررغ  رد  ار  نآ  زین  يدـمآ  و.تسا  بولقلا  توق  باتک 

(. ( ،ج 4،ص 94 هغالبلا جهن  رداصم  ) .تسا هدروآ  ار  هغالبلا 

مدرم هب  تمدخ  طرش  هس 

یثیدح رد  هک  اجنآ  ات  تسا  تاعاط  نیرتهب  تابحتسم و  نیرت  مهم  زا  مدرم  تالکـشم  لح  نادنمزاین و  جیاوح  ندروآرب  میناد  یم 
: میناوخ یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

ِِهناَوْخِإ َو ِِهناَریِج َو  ِِهبِراَقَِأل َو  اَـهِیف  ُرِفْغَی  ٍهَنَـسَح  ِْفلَأ  َْفلَأ  َُهل  َّلَـج  َّزَع َو  ُهَّللا  َبَتَک  ِهَّللا  ِهْجَو  َبَلَط  ِِملْـسُْملا  ِهیِخَأ  ِهَجاَـح  ِیف  یَعَـس  ْنَم  »
رازه لاعتم  دنوادخ  ، راگدرورپ ياضر  بلج  يارب  دنک  ششوک  شالت و  شناملسم  ردارب  تجاح  ندروآرب  يارب  هک  یسک  ِهفِراَعَم ؛

نارفغ لومـشم  شنایانـشآ  ینید و  ناردارب  ناگیاسمه و  ناگتـسب و  نآ  ببـس  هب  یتح  دسیون و  یم  وا  لامعا  همان  رد  هنـسح  رازه 
. ( ،ج 2،ص 197،ح 6 یفاک «. ). دنوش یم  یهلا 

تاجاح ندروآرب  :» دیامرف یم  ، هدرک هصالخ  زیچ  هس  رد  ار  جیاوح  ياضق  لامک  طیارش  شا  ینارون  راتفگ  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
ات نآ  رد  لیجعت  دوش و  راکـشآ  ات  شنتـشاد  موتکم  ددرگ و  گرزب  ات  شندرمـش  کچوک  زیچ  هس  هب  رگم  دوش  یمن  لـماک  مدرم 

( . َُؤنْهَِتل اَِهلیِْجعَِتب  ،َو  َرَهْظَِتل اَهِماَتِْکتْسِاب  َو  َمُظْعَِتل ، اَهِراَغِْصتْسِاب  : ٍثاَلَِثب اَّلِإ  ِِجئاَوَْحلا  ُءاَضَق  ُمیِقَتْسَی  َال  ( ؛» ددرگ اراوگ 

ماجنا يارب  هاگ  دننک و  یم  ناونع  اج  همه  دنرمش و  یم  گرزب  ار  نآ  دنروآ  یم  رب  ار  يدنمزاین  تجاح  یتقو  هک  یناسک  دنرایسب 
ماجنا ؛ درادن یـشزرا  تاجاح  ياضق  هنوگ  نیا.دوش  یم  هدنمرـش  هتـسخ و  ، دنمتجاح هک  يا  هنوگ  هب  دـنراد ، ادرف  زورما و  نآ  نداد 

هک تسا  یـصخش  یگرزب  هناـشن  نیا  درمـشب و  کـچوک  ار  نآ  ناـسنا  هک  دـنک  یم  ادـیپ  شزرا  یتروـص  رد  مدرم  ياـه  هتـساوخ 
.دوش یم  هدرمش  گرزب  زین  وا  راک  دش  گرزب  اهرظن  رد  وا  هک  یماگنه.تسا  هدروآرب  ار  تجاح 

سح هک  اجنآ  زا  یلو  ؛ دـنامب ظوفحم  همه  دزن  هدـننک  اضاقت  يوربآ  ات  دراد  ناـهنپ  ار  نآ  هک  تسا  دنمـشزرا  یتروص  رد  نینچمه 
هب ار  وا  دننک و  یم  دای  شبحاص  نآ و  زا  تیمها  اب  دوش و  یم  راکشآ  تامدخ  هنوگ  نیا  ماجنارس  تسا ، دایز  مدرم  رد  يواکجنک 
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.دنیاتس یم  یقالخا  لیاضف 

اهراب تسا  راچان  دنمتجاح  تروص  نیا  ریغ  رد  اریز  دریگ ، ماجنا  تعرـس  هب  هک  تساراوگ  دنمـشزرا و  یتجاح  يادا  نیا  رب  هفاضا 
وا تجاح  هچنانچ  ماگنه  نیا  رد.دـنک  لیمحت  دوخ  حور  رب  ار  يا  هزاـت  جـنر  راـب  ره  دورب و  دراد  زاـین  وا  هب  هک  یـسک  هناـخ  رد  هب 

.دوب دهاوخن  اراوگ  شیارب  دش  هدروآرب 

.دراد یپ  رد  ار  هجیتن  هس  نیا  ، راک هس  نیا  ینعی  ؛ تلع مال  هن  تسا  تبقاع  مال  حالطصا  هب  َُؤنْهَِتل »  » و َرَهْظَِتل »  » و َمُظْعَِتل »  » هلمج رد  مال 

نآ یگنوگچ  هکلب  ، هدش هدرمش  ریخ  ياهراک  نیرت  گرزب  زا  جئاوح  ياضق  هلئسم  اهنت  هن  یمالـسا  تاروتـسد  رد  هک  تسا  ینتفگ 
.دریگ تروص  اراوگ  یناسنا و  ًالماک  تروص  هب  جئاوح  ياضق  ات  تسا  هدش  هداد  میلعت  زین  فلتخم  تاهج  زا 

: دیامرف یم  هک  اجنآ  ؛ تسا هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يرگید  ریبعت  هب  مالک  نیمه  هیبش 

ُهَتْرَّتَس اَذِإ  ِْهَیلِإ َو  ُهُعَنْـصَت  ْنَم  َْدنِع  ُهَتْمَّظَع  ُهَتْرَّغَـص  اَذِإ  َکَّنِإَف  ِِهلیِْجعَت  ِهِرِیتْسَت َو  ِهِریِغْـصَت َو  ٍلاَصِخ  ِثاَلَِثب  اَّلِإ  ُُحلْـصَی  َال  َفوُْرعَْملا  ُْتیَأَر  »
یمن حالـصا  تلـصخ  هس  هب  زج  کین  ياـهراک  هک  مدـید  نینچ  ُهَتْدَّکَن ؛ ُهَتْفَّخَـس َو  َکـِلَذ  ُْریَغ  َناَـک  ْنِإ  ُهَتْأَّنَه َو  ُهَْتلَّجَع  اَذِإ  ُهَتْمَّمَت َو 
یکین وا  هب  هک  یسک  دزن  يرمشب  کچوک  ار  نآ  هک  یماگنه  اریز  ، نآ رد  ندرک  لیجعت  نتشاد و  ناهنپ  ندرمـش و  کچوک  : دریذپ
هتخاس شیاراوگ  ینک  لیجعت  نآ  رد  نوچ  يا و  هدـناسر  لامک  هب  ار  نآ  يراد  شناهنپ  هک  ینامز  دوب و  دـهاوخ  گرزب  يا  هدرک 

. ( ،ج 4،ص 30،ح 1 یفاک «. ) . يا هدرک  شزرا  یب  فیخس و  ار  نآ  دشاب  نیا  زا  ریغ  رگا  يا و 

هب زور  بش و  رد  ار  دوـخ  لاوـما  هک  ار  یناـسک  هدـش و  هداد  ود  ره  راکـشآ  ناـهنپ و  ياـه  قاـفنا  هب  روتـسد  دـیجم  نآرق  رد  هتبلا 
( ایند تالکشم  ترخآ و  ياه  باذع  زا   ) مغ سرت و  هنوگره  هدش و  هداد  هدعو  یهلا  رجا  دننک  یم  قافنا  راکشآ  ناهنپ و  تروص 

ْمُه ْمِْهیَلَع َو ال  ٌفْوَخ  ْمِهِّبَر َو ال  َدـْنِع  ْمُهُرْجَأ  ْمُهَلَف  ًهَِینالَع  ارِـس َو  ِراهَّنلا  ِْلیَّللِاب َو  ْمَُهلاْومَأ  َنوُقِْفُنی  َنیِذَّلا   » .تسا هدـش  یفن  ناـشیا  زا 
«. َنُونَزْحَی

يارب یقـشمرس  ددرگ و  یم  نارگید  قیوشت  ببـس  راکـشآ  قافنا  هاگ  اریز  ، درادـن یتاـفانم  دـمآ  ـالاب  رد  هچنآ  اـب  روتـسد  نیا  یلو 
نظ ءوس  قافنا  هب  رهاظت  نیا  رب  نوزفا  تسا  بولطم  رظن  نیا  زا  دراد و  یپ  رد  ار  رگید  ياه  قافنا  یقافنا  هجیتن  رد  تسا و  نیریاـس 

يرگید مهم  فدـه  دوخ  نیا  درب و  یم  نایم  زا  تابجاو  يادا  مدـع  ندوب و  سیـسخ  لخب و  تفـص  دروم  رد  صاخـشا  هب  ار  مدرم 
الاب رد  هچنآ  لثم  ییانثتـسا  دراوم  رد  زج  دشاب  موتکم  جیاوح  ياضق  قافنا و  هک  تسا  نیا  رب  ساسا  لصا و  لاح  ره  رد  یلو  ؛ تسا

.دمآ

هک تسا  هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  یثیدح  رد  ور  نیا  زا 

هقدص ًافْعِض ؛ َنیِرْشِع  ٍهَسْمَِخب َو  اَهِّرِس  ْنِم  ُلَْضفَأ  اَُهتَِیناَلَع  ِهَضیِرَْفلا  َهَقَدَص  ًافْعِض َو  َنیِْعبَِسب  اَهَتَِیناَلَع  ُلُضْفَت  ِعُّوَطَّتلا  ِیف  ِّرِّسلا  َهَقَدَص  َّنِإ  »
جنپ تسیب و  ناهنپ  هقدص  زا  دشاب  راکشآ  رگا  بجاو  هقدص  تسا و  رتالاب  هبترم  داتفه  راکـشآ  هقدص  زا  دشاب  ناهنپ  رگا  بحتـسم 

.( ،ج 7،ص 133،ح 3 لئاسولا كردتسم  «. ) . تسا لضفا  راب 
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یسیلگنا

Imam Ali ibn Abu Talib said : “ The fulfillment of (others') needs becomes a lasting
virtue in three ways:regarding it as small, so that it attains greatness, concealing it so

.” that it may manifest itself, and doing it quickly so that it may please them

اهدمآ شیپ  ضعب  هرابرد  : 102 تمکح
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َنوّدـُعَی ُفِصنُملا  ّالِإ  ِهِیف  ُفّعَُـضی  َال  ُرِجاَفلا َو  ّالِإ  ِهِیف  ُفّرَُظی  َال  ُلِحاَملا َو  ّالِإ  ِهِیف  ُبّرَُقی  َال  ٌناَمَز  ِساّنلا  یَلَع  ِیتَأـی  مالـسلا  هیلع  َلاَـق  َو 
ِمِحّرلا َهَلِص  ًامرُغ َو  ِهِیف  َهَقَدّصلا 

485 ص :

ِناَیصِخلا ِرِیبدَت  ِناَیبّصلا َو  ِهَراَمِإ  ِءاَسّنلا َو  ِهَروُشَِمب  ُناَطلّسلا  ُنوُکَی  َِکلَذ  َدنِعَف  ِساّنلا  یَلَع  ًَهلاَِطتسا  َهَداَبِعلا  ًاّنَم َو 

اه همجرت 

یتشد

راکدب زا  زج  دیاین  ناشـشوخ  و  ار ، نیچ  نخـس  زج  دنرامـشن  مرتحم  هک  دمآ  دهاوخ  مدرم  رب  يراگزور  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 
 . لداع زج  ددرگن  ناوتان  و  هزره ،

، تسا مدرم  رب  یبلط  يرترب  یعون  تدابع  و  يراذگ ، ّتنم  نادنواشیوخ  اب  دـنویپ  و  تراسخ ، نادـنمزاین  هب  کمک  راگزور  نآ  رد 
 . ددرگ یم  هرادا  ناگجاوخ  يرترب  و  نالاسدرخ ، یهدنامرف  و  نانز ، تروشم  اب  تموکح  نامز  نآ  رد 

يدیهش

.دننادن ناوتان  ار  فاصنا  اب  زج  و  دنناوخن ، عبط  شوخ  ار  راکدب  زج  و  دنهنن ، جرا  ار  نیچ  نخـس  زج  هک  دـیآ  يراگزور  نامدرم  رب 
رب نتخورف  یگرزب  تلیـسو  ار  تدابع  و  دنراذگ ، ّتنم  دنواشیوخ  اب  دـنویپ  رب  و  دـنرآ ، باسح  هب  ناوات  ار  هقدـص  راگزور  نآ  رد 

.ناگجاوخ اب  ریبدت  ناکدوک و  نآ  زا  ندوب  ریما  و  دوب ، نانز  تروشم  اب  ینارمکح  راک  ماگنه  نینچ  رد  .دنراگنا  مدرم 

یلیبدرا
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راکدـب و زجب  نآ  رد  دوشن  هدـناوخ  كریز  نیچ و  نخـس  زاّـمغ  راّـکم  زجب  دـشابن  بّرقم  هک  یناـمز  ناـمدرم  رب  دـیآ  یم  دومرف  و 
شتسرپ نداهن و  تنم  ار  ناشیوخب  یگتسویپ  ناوات و  نآ  رد  ار  هقدص  دنرمش  هدننک  داد  فصنم  رگم  نآ  رد  دوشن  هدناوخ  فیعض 

ندـشیدنا حالـص  ناکدوک و  ندوب  ناریما  نازینک و  تروشمب  تقو  هاشداپ  دـشاب  نیا  دزن  سپ  نامدرم  رب  ندرک  یـشکندرگ  ادـخ 
ناگدیشک هیصخ 

یتیآ

و راکهبت ، رگم  دیاین ، رامش  هب  عبط ، شوخ  نیچ و  نخس  رگم  دوبن ، بّرقم  هک  دیآ  یم  يراگزور  مدرم  رب  مالـسلا :) هیلع   ) دومرف و 
رد .مدرم  رب  نتخورف  يرترب  ار  تدابع  نداهن و  تنم  ار  محر  هلـص  دنرامـش و  تمارغ  ار  هقدـص  دـنناوخ و  ناوتاـن  ار  فصنم  مدرم 

.ناگجاوخ تسد  هب  اهراک  ریبدت  نادرخ و  نآ  زا  تراما  دوب و  نانز  تروشم  اب  تموکح ، لاح ، نیا 

نایراصنا

زج ،و  دـتفین لوبقم  عـبط و  شوـخ  راکدـب  ریغ  ،و  دوـشن بّرقم  نیچ  نخـس  زج  هک  دـیآ  يراـگزور  ار  مدرم  : دوـمرف ترـضح  نآ  و 
رب ییوج  يرترب  ببـس  ار  یگدنب  ،و  دنراذگ ّتنم  ار  محر  هلـص  ، دـنناد تراسخ  ار  ناجاتحم  هب  کمک   . دنرامـشن ناوتان  ار  فصنم 

 . تساهارس هجاوخ  ریبدت  اه و  هچب  ییاورنامرف  ،و  نازینک تروشم  هب  تموکح  نامز  نآ  رد.دنهد  رارق  مدرم 

اه حرش 

يدنوار

یف .لحام و  وهف  کلملا  یلا  هب  یعـس  يا  هب  لحم  لاقی : دـیکلا ، رکملا و  لحملا : .ناطلـسلا و  یلا  سانلاب  یعـسی  يذـلا  لـحاملا : و 
: مرغلا .یلابی و  لزهلا و ال  لطابلا و  نم  یهتـشی  ام  لکب  ملکتی  يذـلا  وه  نجاملا و  الا  يور  .اقدـصم و  ـالحام  هلعجت  ـال  و  ءاعدـلا :

اولتق يا  مهیلع  اوعاطتسا  اولاقف  لواطت ، يا  هیلع : لاطتـسا  .اهوادا و  مزلی  یتلا  یه  و  مرغملا ، کلذک  ینعمب و  امه  همارغلا و  نیدلا و 
.اولتق اوناک  امم  رثکا  مهنم 

يردیک

ءازه لزه و  نم  لوقی  امب  یلابی  يذلا ال  وه  و  نجاملا ، يور  و  یعسلا ، و  دیکلا ، رکملا و  لحملا : و  ناطلسلا ، یلا  یعاسلا  يا 

مثیم نبا 

زین نجاملا  رجافلا ، هملک ي  ياج  هب  تسا ، رکم  بیرف و  يانعم  هب  لحم  لصا  دـنک ، یم  ینیچ  نخـس  هاشداپ  دزن  هک  یـسک  لحام :
يراگزور ، ) ماو نید ، مرغلا : .دیوگب  دهاوخب  شلد  هرخـسم ، هوای و  هدوهیب ، نخـس  زا  زیچ  ره  هک  يا  هدنیوگ  ینعم  هب  تسا : هدمآ 

یمن باسح  هب  ناوتان  و  راکدب ، رگم  دوش  یمن  داد  ملق  كریز  و  نیچ ، نخـس  رگم  تسین  برقم  راگزور  نآ  رد  هک  دیایب  مدرم  رب 
ثعاب ار  ادـخ  یگدـنب  تنم و  ار  محر  هلـص ي  و  دنرامـش ، یم  تمارغ  ار  نداد  هقدـص  تقو  نآ  رد  .فاـصنااب  صخـش  رگم  دـیآ 

اب ریبدـت  ناکدوک و  هلیـسو ي  ینارمکح  و  نازینک ، تروشم  اب  یهاشداپ  ینامز  نانچ  رد  سپ  دـنناد ، یم  مدرم  رب  يرترب  یگرزب و 
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نیناوق تناید و  زا  اـهنآ  يرود  مدرم و  يدـب  رطاـخ  هب  ناـمز  نآ  رد  هک  تسا  نیا  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما دوصقم  .تساهارـس  هجاوخ 
هب طلغ  هب  نانیچ  نخـس  هجیتن  رد  تسیاش ، ياج  هب  تسیاشان  هتفرگ و  رارق  هدیدنـسپ  قـالخا  ياـج  هب  اوراـن  تسپ و  قـالخا  عرش ،
هوق دربراک  رد  هک  یسک  ینعی  ناراکهبت  و  دنوش ، یم  برقم  ناهاشداپ  دزن  رد  دنبرقت ، هتسیاش  هک  يدارفا  تلیضف و  باحصا  ياج 

: ترابع .دوش  یم  هدرمش  تسا ، لدتعم  تاکرح  لامعا و  ياراد  هک  یتلیضفاب  صخش  دیامیپ ، یم  ار  طارفا  تسپ  هار  شتوهـش ، ي 
.دنرامـش و زجاع  ناوتان و  تسا ، فصنم  مدرم  اب  شراتفر  رد  تساوقت و  ياراد  هک  دـننیبب  ار  یـسک  هاگره  ینعی  فعـضی …  ـال  و 
، دـنک یمن  متـس  وا  هک  نیا  رطاخ  هب  دنرامـش ، لقع  مک  ینعی  فعـضی  ترابع  زا  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما دوصقم  هک  دور  یم  لاـمتحا 

تـسا راوازـس  هتـسیاش و  باوـث  بسک  رطاـخ  هب  نآ  نداد  هک  ار  يا  هقدـص  و  تسا ، هـتفرگن  تـفرگ ، یم  دـیاب  هـک  ار  یقح  اـیوگ 
ار نادـنواشیوخ  اب  محر  هلـص  نینچمه  و  دنرامـش ، یم  تمارغ ، نداد و  ناواـت  يراوگاـن ، ینیگنـس و  رد  ماو  تخادرپزاـب  نوچمه 

اولطبت اونمآ ال  نیذلا  اهیا  ای  هفیرـش : هیآ  لیلد  هب  تسا  هقدص  تلیـضف  ندرب  نیب  زا  ثعاب  تنم  هک  یتروص  رد  دـننک  باسح  تنم ،
دوش و یم  نامدرم  رگید  هب  تبـسن  ییوج  يرترب  يارب  يا  هلیـسو  ادخ  تدابع  یگدـنب و  نامز  نآ  رد  يذالا و  نملاب و  مکتاقدـص 

ياه هناشن  هلمج  زا  مالسلا ) هیلع   ) ماما هاگنآ  .دریگ  یم  رتالاب  نارگید  زا  ار  دوخ  دراد  یتنم  مدرم  رب  هک  یـسک  دننام  هلیـسو ، نادب 
هشیدنا ي ریبدـت و  ناکدوک و  ندرامگ  یهدـنامرف  هب  نازینک و  تروشم  اب  هاشداپ  ناطلـس و  هک  دـناد : یم  ار  اهزیچ  نیا  نامز ، نآ 

شیپ یتدم  ام و  نامز  رد  اهتمالع  نیا  دیامرف ): یم  هغالبلا - جهن  حراش  مثیم - نبا  موحرم   ) .دننک هرادا  ار  تکلمم  اهارـس ، هجاوخ 
!( تسا هتشگ  رهاظ  ام  رصع  زا 

دیدحلا یبا 

َنوُّدـُعَی ُفِْصنُْملا  َّالِإ  ِهِیف  ُفَّعَُـضی  ُرِجاَْفلا َو َال  َّالِإ  ِهِیف  ُفَّرَُظی  ُلِحاَْملا َو َال  َّالِإ  ِهِیف  ُبَّرَُقی  ٌناَمَز َال  ِساَّنلا  یَلَع  ِیتْأَی  مالـسلا  هیلع  َلاَق  َو 
[ ِءاَمِْإلَا  ] ِهَروُشَِمب ُناَْطلُّسلا  ُنوُکَی  َِکلَذ  َْدنِعَف  ِساَّنلا  یَلَع  ًَهلاَِطتْسا  َهَداَبِْعلا  ًاّنَم َو  ِمِحَّرلا  َهَلِص  ًامْرُغ َو  ِهِیف  َهَقَدَّصلا 

 . ِناَیْصِْخلا ِرِیبْدَت  ِناَْیبِّصلا َو  ِهَراَمِإ  ِءاَسِّنلَا َو 

.هدیاکملا هرکامملا و  هلحامملا  لوحم و  لحام و  وهف  ناطلسلا  یلإ  هب  یعس  اذإ  هب  لحم  لاقی  دیکلا  رکملا و  لحملا 

.قسفلاب ارهاظتم  انجام  اعیلخ  ناک  اذإ  الإ  افیرظ  ناسنإلا  سانلا  دعی  رجافلا ال  الإ  هیف  فرظی  هلوق و ال 

هکرلا و یلإ  هوبـسن  افیعـض و  هودع  سانلا  هتلماعم  یف  فاصنإ  عرو و  هدنع  اناسنإ  اوأر  اذإ  يأ  فصنملا  الإ  هیف  فعـضی  هلوق و ال  و 
 . ملاظلا الإ  مهدنع  مهشلا  سیل  هواخرلا و 

محرلا اولصو  اذإ  نونمی  و  هراسخ ) .» امرغ و  :» ا هراسخ (  يأ  امرغ  هقدصلا  نودعی  لاق  مث 

.مهریغ اورقتحا  مهسفنأ و  مهتبجعأ  اهب و  اوحجبت  سانلا و  یلع  اهب  اولاطتسا  هدابع  يوذ  اوناک  اذإ  و 

یه بویغلا و  نع  رابخإلا  باـب  نم  وه  لـصفلا و  رخآ  یلإ  ءاـمإلا  هروشمب  اـیاعرلا  نیب  مکحلا  ناطلـسلا و  نوکی  کـلذ  دـنعف  لاـق 
هباحصلا نود  اهب  صتخملا  تازجعملا  هتایآ و  يدحإ 
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یناشاک

دزن سک  چیه  نآ  رد  دشابن  برقم  هک  هیف ) برقی  ال   ) يراگزور نامدرم ، رب  دـیآ  یم  نامز ) سانلا  یلع  یتای  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
لازه ینعی  تسا  هدـمآ  لجام )  ) یتیاور هب  نامز و  ناطلـس  يوس  هب  نامدرم  نیچ  نخـس  زامغ و  راکم  رگم  لـحاملا ) ـالا   ) ناـمدرم
بذاک راکهانگ  رگم  رجافلا ) الا   ) دنیوگن كریز  ار  سک  چیه  ینعی  نامز  نآ  رد  دوشن  هدـناوخ  كریز  و  هیف ) فرظی  و ال   ) بعال

داد هدـنهد و  فاصنا  رگم  فصنملا ) الا   ) ار سکچیه  دـنیوگن  فیعـض  ینعی  نآ  رد  دوشن  هدـناوخ  فیعـض  و  هیف ) فعـضی  ـال  (و 
رب نداهن  تنم  ار  نادنواشیوخ  هب  نتسویپ  و  انم ) محرلا  هلص  و   ) ناوات نامز  نآ  رد  ار  هقدص  دنرمـش  امرغ ) هقدصلا  نودعی   ) هدنیامن

سپ کلذ ) دنعف   ) نامدرم رب  نآ  هب  ندرمـش  گرزب  ار  دوخ  یـشکندرگ و  ار  ادخ  تدابع  و  سانلا ) یلع  هلاطتـسا  هدابعلا  و   ) ناشیا
يریما و  نایبصلا ) هراما  و   ) نازینک اب  تروشم  هب  نامدرم  هاشداپ  نامز و  ناطلس  دشاب  ءامالا ) هروشمب  ناطلـسلا  نوکی   ) ناوا نآ  دزن 

.نادرمان نایارس و  هجاوخ  ناگدیشک و  هیصخ  ندیشیدنا  حالص  و  نایصخلا ) ریبدت  و   ) ناکدوک

یلمآ

ینیوزق

یـضعب رد  و  ار ، زامغ  راکم و  صخـش  ینعی  .ار  لحام  رگم  نامز  نآ  رد  دوخ  هب  دـننادرگن  کیدزن  هک  ینامز  نامدرم  رب  دـیآ  یم 
نآ رد  دننادن  اهلد  لوبقم  عبط و  شوخ  ینعی  دنرامـشن  فیرظ  وگ و  لزه  مرـش و  یب  ینعی  نون )  ) و میج )  ) هب هدـمآ  نجام )  ) خـسن
یم ار ، لدـع  قح و  عباـت  فـصنم  درم  رگم  ناـمز  نآ  رد  دنرامـشن  فیعـض  و  ار ، قداـص  ریغ  راکدـب  ینعی  .رجاـف  درم  رگم  ناـمز 

لصاح .نامدرم  رب  یشکندرگ  ببس  ار  تدابع  و  ناشیا ، رب  تنم  ار  ناشیوخ  هلصو  ناوات ، تمارغ و  نامز  نآ  رد  ار  هقدص  دنرامش 
رب نآ  ببس  هب  دنرازگ  یتدابع  رگا  و  دنهن ، تنم  نآ  رب  دننک  ناسحا  یشیوخ  اب  رگا  دنرامـش و  ناوات  ار  نآ  دننک  هقدص  یلام  رگا 

روهظ و تیاغ  نامز  نیا  رد  هدیهوکن  لاح  همیمذ و  تلـصخ  هس  ره  نیا  هک  قح  قح  هب  هللا ) یلو  قدص   ) دـنیامن ربکت  عفرت و  مدرم 
ریبدـت و  ناـکدوک ، تراـما  نازینک و  تروـشم  هب  ناـمرف  بحاـص  ناطلـس و  دـشاب  لاـح  نیا  دزن  تقو و  نـیا  رد  سپ  .دراد  عوـیش 

رمآ ناـمرف و  بحاـص  و  دـشاب ، قلعتم  لـقع  مک  ناـنز  نازینک و  تروشم  هب  تنطلـس  هک  نآ  ضرغ  اهارـس ، هجاوخ  ینعی  .نایـصخ 
دنشاب تقلخ  لقع و  صقان  نایصخ  تلود  ریشم  ربدم و  و  دشاب ، كدوک 

یجیهال

نودعی فصنملا ، الا  هیف  فعـضی  رجافلا و ال  الا  هیف  فرظی  لحاملا و ال  الا  هیف  برقیال  نامز  سانلا  یلع  یتای  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
ریبدت نایبصلا و  هراما  ءامالا و  هروشمب  ناطلسلا  نوکی  کلذ  دنعف  سانلا ، یلع  هلاطتسا  هدابعلا  انم و  محرلا  هلـص  امرغ و  هیف  هقدصلا 

يوگدـب رگم  راگزور  نآ  رد  دـشابن  ناطلـس  برقم  هک  يراگزور  ناـمدرم  رب  دـیآ  یم  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  نایـصخلا »!
بحاص رگم  دوشن  هدینادرگ  توق  یب  فیعض و  راکهانگ و  قساف  رگم  راگزور  نآ  رد  دوشن  هدرمش  لاحشوخ  فیرظ و  نامدرم و 

رب نتـسج  یگرزب  ار  ندرک  تداـبع  ندراذـگ و  تـنم  ار  ناـشیوخ  هـب  ناـسحا  نداد و  ضرق  ار  نداد  هقدـص  دنرمـش  یم  تلادـع ،
ریبدـت و اب  ناکدوک و  تموکح  تلایا و  اب  نامالغ و  ناگدـنب و  تروشم  روش و  اب  هاشداپ  دـشاب  یم  راگزور  نآ  رد  سپ  ناـمدرم ،

.نایارس هجاوخ  يار 
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ییوخ

، لاملا نم  هوادا  مزلی  ام  مرغلا )  ) .اعراب ایکذ و  ناک  فرظ ) ، ) لحام وهف  هداک  ریمالا و  یلا  هب  یعس  ریمالا : یلا  هب  الحم  لحم ) : ) هغللا
هلوقل ال لعافلا  بانم  بئان  غرفم  ینثتـسم  لحاملا ، بارعالا : .معنا  لضفت و  هیلع : هلاطتـسا  لاطتـسا )  ) هرک یلع  لاملا  نم  یطعی  اـم 

دعت همکحلا  هذه  ینعملا : .سانلا  یلا  عجری  لعافلا  ریمـض  و  نودعی ، هلوقل  ناث  لوعفم  امرغ ، فصنملا ، رجافلا و  کلذک  و  برقی ،
هموکحلا یلع  هیما  ینب  طلـست  رـصع  نم  مالـسالا  خیرات  یف  نامزلا  اذه  ادـب  دـق  همارکلا و  نم  عون  وه  لبقتـسملا و  نع  رابخالا  نم 

هنطلـسلا رما  یف  ءاسنلا  تلخد  مهناطلـسل و  ادییات  مهطالب  یلا  لاذنالا  لزهلا و  نیلحاملا و  هاعـسلا و  بیرقتب  اوادـب  مهناف  هیمالـسالا 
هنبا ادلاخ  ناورم  لزع  امل  هنا  يور  و  هفالخلا ، رما  یف  هطلـس  اهل  تناک  هدعب و  ناورم  تجوزت  دیزی  نب  دلاخ  ماک  اهذوفن ، اههاجل و 

دتـشا هلاجر و  هفیلخلا و  یلع  اهلالد  اهلامج و  وا  .هشارف  یف  هقنخب  هلیل  يراوجلا  رما  هیلع و  تظاغ  هینبل  اهدـقع  دـهعلا و  هیـالو  نع 
.نیمالا و ما  دیـشرلا و  نوراه  هجوز  هدـیبز  يداهلا و  ما  نارزیخ  خـیرات  هعلاطم  نم  رهظی  امک  سابعلا  ینب  هلود  یف  هلخادـملا  هذـه 

هنباب هنبا  و  هیبا ، نب  دایزب  هیواـعم  هعنـص  اـمک  هلیلجلا  بصاـنملا  مهیلا  لوحی  ساـیکالا و  لاـجرلا  نم  هرجفلا  روصعلا  هذـه  یف  دـعی 
لها سانلا  هساس  ناک  اذا  و  همزاول ، نم  فاصنالا  لدـعلا و  لها  فیعـضتف  روجفلا  لها  نم  سئاـسلا  ربدـملا و  ناـک  اذا  .هللادـیبع و 

يدوت همارغ و  دـعی  مکاحلا  اهذـخای  یتلا  هاکزلاف  سانلا ، بولق  نع  نامیالا  لوزی  قحلا  لدـعلا و  لـها  دهطـضا  هاعـسلا و  روجفلا و 
نایـصخلا و کیلامملا  ذاـختاب  مهمرح  ظـفحل  هاـجلا  لـها  لـسوتیف  هناـمالا  نمـالا و  لـخی  و  قـالخالا ، دـسفیف  ظـیغ  ههارک و  یلع 
زج و  دیاین ، تسدب  یبرقت  ار  نیچ  نخـس  زج  هرود  نآ  رد  هک  دیآ  ینارود  مدرم  رـس  رب  همجرتلا : .اهرومال  مهریبدـت  یلا  نودـمتعی 

هرود نیا  رد  ار  مدرم  دـنوشن ، هدرمـش  نوبز  فصنم  هاوختلادـع و  مدرم  زج  و  دنرامـشن ، تسایـساب  كریز و  ار  هزره  رجاف و  مدرم 
رد و  دنهن ، تنم  اهنآ  رب  دوخ  نادنواشیوخ  هب  ناسحا  رد  و  دننکن ، تخادرپ  هاوخلد  هب  دـنرآ و  باسحب  ماو  دـنزادرپب  هک  ار  یتاکز 
هب یئاورنامرف  و  دشاب ، نانز  اب  تروشم  هب  تنطلس  هک  تسیا  هرود  نینچ  رد  دنشورف ، يزارفرس  مدرم  رب  دنوادخ  شتـسرپ  تدابع و 

.دریگ تروص  اه  هدیشک  هیاخ  تسدب  روما  ریبدت  و  دسر ، ناکدوک 

مغ راتفرگ  ناملسم  دشاب  هک   *** مژد ینامز  دیآ  تفگ  یلع 

نابز مدژک  نیچ  نخس  زا  زجب  *** ناهش يوسب  دیوجن  بّرقت 

نافصنم زج  دننادن  یم  نوبز  *** نارجاف زجب  كریز  دننادن 

دنشک تمارغ  روز و  دنرامش  *** دنهد مکاحب  مدرم  هک  یتاکز 

دننک تدابع  ّطلست  يارب  *** دنهن ّتنم  شیوخ  اب  ناسحاب 

تدسفم زا  رپ  نانز  روشب   *** تنطلس دوب  ناراگزور  نیا  رد 

راک ریبدت  هیاخ  یب  نادرمب  *** راذگاو دوش  نایبصب  تراما 

يرتشوش
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، نامیلس نب  هللادبع  نع  یلماحملا ، بیعـش  یبا  نع  لقیـصلا  رمع  نب  یـسوم  نع  لهـس ، نع  هتدع ،) نع  یفاکلا  هضور   ) هاور لوقا :
یف عساتلا - لصفلا  ، ) رجافلا هیف  فرظی  نامز  سانلا  یلع  نیتایل  (: ) مالسلا هیلع   ) نینموملاریما لاق  لاق : مالسلا ) هیلع  ) هللادبع یبا  نع 
اذا : ) لاقف نینموملاریما ؟ ای  كاذ  یتم  هل : لیقف  فصنملا ) هیف  فعـضی  و  نجاملا ، هیف  برقی  و  محالملاب ) …  مالـسلا ) هیلع  ) هرابخا

( مالسلا هیلع   ) هتایآ يدحاو  بویغلاب ، رابخالا  باب  نم  وه  دیدحلا : یبا  نبا  لاق  و  نایبصلا .) رما  و  ئامالا ، نطلس  و  ئاسنلا ، نطلست 
رکاملا و ناطلـسلا و  یلا  یعاسلا  يا : لحاملا ) الا  هیف  برقی  نامز ال  ساـنلا  یلع  یتاـب   ) .هباحـصلا نود  اـهب  صتخملا  تازجعملا  و 

يرایشهجلا ثدح  مجعملا :)  ) یفف .لکوتملا  نمزب  رابخا  هناک  و  فصنملا ) الا  هیف  فغـضی  و ال  رجافلا ، الا  هیف  فرظی  و ال   ) .دئاکلا
، مدقت جارخلا  یف  هل  نکی  مل  و  اغیلب ، الجر  ناک  و  عایضلا - ناوید  یلع  سابعلا  نب  میهاربال  بتکا  تنک  لاق : نامیلـس  نب  بهو  نع 
، عایـضلا ناوید  سابعلا  نب  میهاربا  تدلق  لکوتملل : لاقف  هباتکلا - یف  امدقم  دمحا  ناک  و  دعابت ، ربدملا  نب  دمحا  نیب  هنیب و  ناک  و 

نقیاف .میهارباب  ربخلا  لصتا  و  امکنیب ، عمجا  دـغ  یف  لـکوتملا : لاـقف  اـحیبق - اـنعط  هیلع  نعط  و  اریثک - ـال  ـالیلق و  نسحی  ـال  وه  و 
هل لاقف  .دـمحا  رـضح  و  هتمعن ، هسفن و  نم  اـسیآ  ناطلـسلا  راد  یلا  ادـغ  و  هتعانـص ، یف  دـمحاب  یفی  ـال  هنا  ملع  و  هورکملا ، لولحب 

هناف ال .هنع  رکذا  یش ء  يا  دمحا : لاقف  .سما  هیف  تنک  ام  رکذا  تاهف  تدعق  مکلجا  نم  و  ترضح ، و  میهاربا ، رضح  دق  لکوتملا :
و ال لمحی ، مل  نم  مهنم و  لمح  نم  لمح  و  مهلویک ، مهتاریدقت و  نم  مهرتاسد  یف  ام  ملعی  و ال  یحاونلا ، یف  هلامع  ءامـسا  فرعی 

هذه یف  لاطا  و  هرامعلا - یف  اذـک  هیحان  تلتخا  و  افلا ، اذـک  اذـک ، هیحانب  هبحاص  عطتقا  دـق  و  اهدـلقت ، یتلا  یحاونلا  ءامـسا  فرعی 
( مالـسلا هیلع  ) هرابخا یف  عساتلا - لصفلا   ) رعـش یتیب  یف  یباوج  لاقف : .کتوکـس  ام  لاقف : .میهاربا  یلا  لـکوتملا  تفتلاـف  رومـالا -

هارتا الاذـعلا  هاشولا و  عاطا  الاوقالا و  قدـص  یلوق و  در  هدـشناف : تاه  لاـقف : .امهتدـشنا  هفیلخلا  نذا  ناـف  .اـمهتلق  محـالملاب ) … 
و لکان ، ام  اوتاه  و  اذه ، یف  انحل  لمعی  نمب  ینوتیا  .تنـسحا  .هز  هز  لکوتملا : لاقف  الالهلا  تیار  ههجو  یلع  دودص و  رهـش  نوکی 

میهاربا ثکمف  بهو : لاق  هلزنم ، یلا  فرـصنا  هیلع و  علخف  .میماربا  یلع  اولعخا  و  ربدـملا ، نبا  لوضف  نم  اـنوعد  و  ئاـسنلاب ، اوئیج 
یلثمب و یلوا  قحلا  ینب ! ای  لاقف  .کمـصخ  یلع  راصتنالا  نم  کل  هللا  ددـج  اـمب  لذـج  رورـس و  موی  اذـه  هل : تلقف  .اـمومغم  هموی 
و هغالبلا ، یف  ینرشعی  هنا ال  امک  جارخلا ، یف  هرـشعی  نمم  انا  و ال  رکذ ، امم  یـش ء  یف  بذک  و ال  هجحب ، دمحا  عفدا  مل  ینا  .هبـشا 

لکوتملا يرتـحبلا ، دـشنا  جورملا :)  ) یف و  هلک ؟ کـلذ  عفدـی  ناـمز  نم  متغا - نا  الـضف  یکبا - ـالفا  هقرخم  هناـطرب و  تجلف  اـمنا 
: لکوتملل لاقف  .سبنعلاوبا  بثوف  .فارصنالل  يرقهقلا  یشم  یهتنا  املف  مکتحت  فرط  ياب  مستبت و  رغث  يا  نع  اهلوا : یتلا  هتدیـصق 

سار تلخدا  مطتلت  فک  ياب  مقتلت و  حلـس  يا  نم  سبنعلاوبا : دـشناف  .هدرب  رماف  .هذـه  هتدیـصق  یف  هتـضراع  هللا  دـقف و  .هدرب  رمات 
هلجرب صحف  هاـفق و  یلع  یقلتـسا  یتح  لـکوتملا  کحـضف  .متـشلا  نم  ههبـشا  اـمب  کـلذ  لـصو  محرلا و  یف  هداـبع  یبا  رتحبلا ي 

فرصنی هورکملا  عمـسا  و  یجه ، يذلا  يرتحبلا  يدیـس ، ای  حتفلا  لاقف  .مهرد  فالآ  هرـشع  سبنعلا  یبا  یلا  عفدی  لاق : و  يرـسیلا ،
صخشا حتفلا  ناک  و  هدلب - نم  هانصخشا  يذلا  يرصبلا  اذه  يدیـس و  ای  لاق : .مهرد  فالآ  هرـشع  يرتحبلا  یلا  عفدی  و  لاق : .ابئاخ 

ام یف  مهکرـشی  ال  هیآ - لیوات  یف  محالملاب ) …  مالـسلا ) هیلع  ) هرابخا یف  عساـتلا - لـصفلا   ) فـالتخالا عوقول  هرـصبلا  نم  دربملا 
لاق مث  .همزح  هداهتجا و  هدج و  يرتحبلا  عفنی  مل  و  لزهلا ، هعافش  یف  مهلک  اوفرصناف  .مهرد  فالآ  هرشع  هیلا  عفدی  و  لاق : .هولصح 
نم لقعا  يرامح  ناک  .معن  لاق : .اهتیرا  یتلا  اـیورلا  یف  هرعـش  ناـک  اـم  و  هتاـفو ، كراـمح و  نع  ینربخا  سبنعلا : یبـال  لـکوتملا 

کل دربا  ملا  يرامح ! اـی  هل : تلقف  .مئاـنلا  يری  اـم  یف  هتیارف  اـهنم  تاـمف  .هلفغ  یلع  لـتعاف  .هلز  ـال  هیرج و  هل  نکی  مل  و  هاـضقلا ،
یلع تفقو  يذـلا  مویلا  یف  ناک  امل  .معن  لاق : كربخ ؟ ام  هلفغ و  یلع  تم  ملف  .يدـهج  کیلا  نسحا  و  ریعـسلا ، کل  قنا  و  ئاملا ،
تمف .اهب  يدجو  دتـشا  و  اهتقـشعف ، یبلق  عماجمب  تذـخاف  اهتیارف  .ءانـسح  ناتا  یب  ترم  اذـک  اذـک و  یف  هملکت  ینال  دیـصلا  نالف 

موی ینتمیت  ینال  دیصلا  باب  دنع  ناتاب  یبلق  ماه  یندشنا : و  معن ، لاق : ارعش ؟ کلذ  یف  تلق  لهف  يرامح  ای  هل : تلقف  .افساتم  ادمک 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 1916 

http://www.ghaemiyeh.com


؟ ینارقنشلا ام  يرامح ! ای  تلقف : یناوه  لاط  نذا  شع ت  ول  تم و  اهبف  ینارقنـشلا  نولک  یلیـسا ن  نیدخب  ناسحلا و  اهایانثب  انحر 
مویلا کلذ  یف  حرف  و  رامحلا ، رعـشب  مویلا  کلذ  اونعی  نا  نینغملا  و  نیهلملا ، رما  لکوتملا و  برطف  ریمحلا ، بیرغ  نم  اذـه  لاـقف :

- یلع نب  دمـصلادبع  دلو  نم  یـسابعلا - ربعلاوبا  ناک  یناغالا :)  ) یف .هتزئاج و  سبنعلا و  یبا  همرکت  یف  داز  و  هیف ، هلثم  ری  مل  احرف 
یف هب  یمری  لکوتملا  ناک  و  نیـسمخلا ، یلع  فین  دـق  و  قمحلا ، یلا  لدـع  و  دـجلا ، كرتف  .هفالخلا  لـکوتملا  یلو  نا  یلا  ایوتـسم 
یف عساتلا - لصفلا   ) هجرخیف ءاملا  یف  عقی  مث  .قیرطلا  قیرطلا  حاص  ءاوهلا  یف  ـالع  اذاـف  .ریرح  صیمق  هیلع  و  ئاـملا ، یلا  قینجنملا 

هکبشلا حرطی  مث  .هکربلا  یف  عقی  یتح  اهیف  ردحنیف  هقالزلا  یلع  هسلجی  لکوتملا  ناک  حابسلا و  محالملاب ) …  مالسلا ) هیلع  ) هرابخا
کمسلا و نم  یناک  کبشلاب  ینداطـصی  كربلا و  یف  ینحرطیف  کلملا  یب  رمای  و  لوقی : کلذ  یفف  .کمـسلا  جرخی  امک  هجرخیف 
انا و دسکا  نا  دیرتا  ناخشک ! ای  لاقف : فخسلا ؟ اذه  یلع  کلمحی  شیا  ربعلا : یبال  لکوتملا  راد  یف  يرمیصلا  سیمعلاوبا  لاق  هیف :

یف لاق  دـق  و  يرتحبلا ، یلع  مدـقت  تنکا  لقعلا  قفل  ول  اـباتک  نیثـالث  اـفین و  هعاـقرلا  یف  تعنـص  و  ملعلا ، تکرت  تنا  و  تنا ، قفنت 
مقتلت فـک  ياـب  مطترت و  حلـس  يا  یف  تلق : هیلع و  تنا  تجرخ  اـملف  مکتحت  فرط  ياـب  مستبت و  رغث  يا  نع  سمـالاب : لـکوتملا 
یمریل هفوکلا  یلا  ربعلاوبا  جرخ  و  لاق : .دـعبا  تبرق و  و  مرح ، هزئاـجلا و  تیطعاـف  مزهنت  کـنا  تملع  محرلا و  یف  کـسار  تلخدا 

، اهیف هقرغ  ماجالا و  ضعب  یف  هلتقف  .احیبق  الوق  مالسلا ) هیلع   ) یلع یف  لوقی  نییفوکلا  ضعب  هعمـسف  .مهماجآ  یف  هامرلا  عم  قدنبلاب 
تدشنا بونجلا : یبا  نب  ناورم  لاق  يربطلا :) خیرات   ) یف .حیبق و  ءاجه  نییولعلا  یف  هل  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلعل ضغبلا  دـیدش  ناک  و 

فالآ هثالثب  یل  رما  و  هماعلا ، راد  یف  علخ  عبرا  یلع  علخ  و  هماـمیلا ، نیرحبلا و  یلع  یل  دـقعف  .هیف  هضفارلا  ترکذ  ارعـش  لـکوتملا 
، یل اهناطقلی  یخاتی  الا  دعس  رصتنملا و  محالملاب ) …  مالسلا ) هیلع  ) هرابخا یف  عساتلا - لصفلا   ) هنبا رما  یسار و  یلع  ترثنف  رانید ،

هنا یتح  هتریس  نم  تفرع  امک  اذه  یف  هیصوصخ  هل  ناک  ثیح  لکوتملا  نمزب  رابخا  هناک  انلق : .یل و  اهاعمجف  ائیـش  اهنم  سما  و ال 
بعللا و هسلجم  یف  رهظ  سـالعلا  ینب  ءاـفلخ  نم  فلـس  نمم  دـحا  نکی  مل  (: ) جورملا  ) یف لاـق  .نوـجملا و  یف  بتکلا  هـل  فـنص 

عون نم  ءایـشا  ثدحا  و  هل ، ثدحملا  و  کلذ ، یلا  قباسلا  هناف  .لکوتملا  الا  هکرت  سانلا  نم  ضافتـسا  دق  امم  لزهلا  و  کحاضملا ،
دوجب و ال فصوی  نم  هداوق  هباتک و  نم  نیمدـقتملا  و  هئارز ، یف و  نکی  ملف  .هتیعر  رثکا  و  هصاوخ ، نم  بلغالا  اهیف  هعبتاف  رکذ  اـم 

مایا و  نییـسابعلا ، یقاب  مایا  مالـسلا ) هیلع   ) هدـعب هنمزا  یف  مالـسلا ) هیلع   ) هلاق ام  ناکف  الا  و  برط .) نوجم و  نع  یلاعتی  وا  لاـضفا ،
و هل : اولاقف  .هیلا  هحیدم  لاصیا  دیشرلا و  یلا  هلاصیا  مهکرت  یلع  هکماربلا  یقحاللا  نابا  بتاع  یناغالا :)  ) یف .هیمومع و  هل  هیما  ینب 

یبا لآ  ءاجه  یف  ابهذـم  کلذـل  نا  اولاقف : .هصفح  یبا  نب  ناورم  هب  یظحی  ام  لثمب  هنم  یظحا  نا  دـیرا  لاقف : کلذ ؟ نم  دـیرت  اـم 
امب ال الا  ایندلا  بلط  یجی ء  ال  عنصت ؟ امف  اولاق : .کلذ  لحتسا  ال  لاق : .لعفن  یتح  هکلـساف  .یطعی  هیلعو  یظحی ، هب  مهمذو ، بلاط 

یف معلا  نبا  ما  هیدـل  هفلز  برقا  هللا  لوسر  معا  برعلا  مجعلا و  هتلق  دـق  امب  معا  املـسم  ناک  نم  هللا  قحب  تدـشن  نابا : لاقف  لـحی ؟
نابال رماف  .دیـشرلا  اهدـشناف  بکرف  کتایبا  نم  بجعا  یـش ء  مویلا  دیـشرلا  یلع  دری  اـم  لـضفلا : لاـقف  .هلیوط  یه  و  بسنلا ؟ هبتر 

یف عساـتلا - لـصفلا   ) .لـکوتملاب مههبـشا  دـیزی  نب  دـیلولا  ناـک  نییومـالا  یف  .هب و  صخ  و  هـب ، لـصتا  مـث  مـهرد  فـلا  نیرـشعب 
ذختی نا  هرمای  ناسارخب  رایس  نب  رصن  یلا  بتک  دیزی  نب  دیلولا  یلو  امل  يربطلا :) خیرات   ) یفف محالملاب ) …  مالـسلا ) هیلع  ) هرابخا

و هیوارلا ، دامح  ناک  یناغالا :)  ) یف .اهیلع و  ردـقی  ناسارخب  هجانـص  لک  هل  عمجی  نا  و  هضف ، بهذ و  قیرابا  و  ریباـنط ، طـبارب و  هل 
یتح شهی  الف  .هدشنا  تلعجف  دیلولا  ینمدقتسا  دامح : لاق  .هقدنزلاب  امهتم  ناک  مهلک  نومدانتی و  زانک  يذ  رامع  و  سایا ، نب  عیطم 

؟ هرعـش نم  یـش ء  كدنع  له  لاقف : هبابعی - وا  داری  یـش ء  رامعرعـش  نا  تننظ  ام  و  هنع - لاس  هفرعف و  .زانک  يذ  رامع  رکذ  يرج 
نیب هلابق  یف  امعفم  اذبنجم  اناکم  کنم  کنم  کنم  یهتـشا  اذبح  نیعلا  همالـس  ای  تنا  اذبح  هتدـشناف : هل  هدیـصق  ظفحا  معن  تلقف :

مانـسلاک اکمات  اذک  مانم و ال  یف  هلثم  نیعلا  رت  مل  اذفنقت  دق  اسنخا  هسجم  اذ  ایبار  يذتحم  دقلا  نسح  بکانم  اذ  امغدم  اذبر  نینکر 
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اجاف اذبره  سمللا  اذ  هسجملا  فرعلا و  بیط  اذبهج  تنیاع  تشهد و  هتلمات  ول  اذخفت  اهنم  لان  اهعیجـض  یفک  الم  اذذقم  هنع  ذب  ذا 
، هافق یلع  طقس  یتح  دیلولا  کحضف  اذ  رعقب  اذ  ذخا  اذ و  رعـشب  اذ  ذخاف  اذخات  اعیمج  كرح  تیلو  يریا  تیل  اذ  لثمک  ریاب  هیف  هیف 

وه و  تایبالا ، ررکا  و  رـضحاف ، بارـشلاب  محالملاب ) …  مالـسلا ) هیلع  ) هرابخا یف  عساتلا - لـصفلا   ) رما و  هیلجر ، هیدـیب و  قفـص  و 
همسج فعض  و  هرصب ، یشغ  دق  تیمک  یح  تلق : رامع ؟ لعف  ام  لاق : مث  .مهرد  فلا  نیثالث  و  نیتلحب ، یل  رما  و  قفصی ، برـشی و 
ایندـلا نم  رامع  یلا  بحا  وه  و  هیلع ، ررـض  هلعفی ال  یـشب ء  هفیلخلا  ربخا  الا  هل : تلقف  .مهرد  فالآ  هرـشعب  هل  رماـف  هب ، كارح  ـال 

، طایسلاب عطق  دقف  دحلا ، برضیف  .طرشلا  هعفریف  نارکس  وه  و  تاناحلا ، نم  فرـصنی  لازی  هنا ال  تلق : كاذ ؟ ام  و  لاق : .اهریفاذحب 
و نیدح ، هل  عفارلا  برـض  الا  هریغ  رکـس و ال  یف  ارامع  سرحلا  نم  دـحا  هیلا  عفری  الا  قارعلاب  هلماع  یلا  بتکف  .بارـشلا  عدـی  و ال 
( سانلا یلع  هلاطتـسا  هدابعلا  و  انم ، محرلا  هلـصو  (. ) امرغم قفنی  ام  ذختی  نم  بارعالا  نم  و  ( ) امرغ هیف  هقدصلا  نودعی   ) .ارامع قلطا 

یف اذکه  ءاسنلا ) هروشمب  ناطلـسلا  نوکی  کلذ  دنعف   ) .هعمـسلا ءایرلل و  لب  یلاعت  مهتقدـصک هللا  مهتدابع  مهتلـص و  سیل  هنا  ثیح 
رسکلاب نایصخلا ) ریبدت  و  نایبصلا ، هراما  و  (. ) هیطخلا مثیم و  نبا  دیدحلا و  یبا  نبا   ) یف امک  ءامالا  هروشمب  باوصلا : و  هیرصملا ) )

ثالث هل  و  هوعیاب ، لکوتملا  نب  قفوملا  نب  دـضتعملا  نب  ردـتقملا  هفالخ  یلا  هراـشا  مـالکلاو  هاتیـصخ ، لـس  نم  يا : یـصخلا  عمج 
هیخال مث  حافسلل  رمالا  ناب  دمحم  هنبال  رمالا  یعدی  ناک  امل  نسحلا  نب  هللادبع  ربخا  مالسلا ) هیلع   ) قداصلا ناک  دقل  .هنـس و  هرـشع 

- عساتلا لصفلا  ، ) هیلع میهاربا  دـمحم و  جرخ  امل  روصنملا - ناک  اذـل  و  مهواسن ، هیف  رواشی  مهنایبص و  هلانی  یتح  هینبل  مث  روصنملا 
جاجحلا یبا  نع  جرفلا ) یبا  لتاقم   ) یفف رفعج ؟ اندعو  ام  نیا  لوقی : امهتبلغ - نم  فاخ  و  محالملاب ) …  مالسلا ) هیلع  ) هرابخا یف 

لتاقی هلبق  نم  ناک  و   ) یـسوم نب  یـسیع  نا  هغلب  ذا  دـمحم  جرخم  نع  ینلاـسی  وه  و  روصنملا ، سار  یلع  مئاـقل  ینا  لاـق : لاـمجلا 
.ءاسنلا هرواشم  و  ربانملا ، یلع  اهب  اننایبص  بعل  نیاف  .الک  لاق : و  هالصم ، هعم  بیـضقب  برـضف  سلجف  - ائکتم ناک  و  مزه - ادمحم )

نیاف .انوانبا  اهلنی  مل  و  فیکف ، عیبر ! ای  کلیو  لوقی : لعج  یتح  میهاربا  رما  نم  لجو  روصنملا  نا  لاـق : میکح  نب  صفح  نع  هیفو :
ردـتقملا نا  هروعلا :- فوشکم  هتزانج  كرت  و  هبـشخ ، یلع  هسار  عفر  و  ردـتقملا ، لتق  رکذ  دـعب  يرزجلا - لاـق  و  ناـیبصلا ؟ هراـما 

.مدخلاو ءاسنلا  اهیف  مکح  و  اریثک ، هفالخلا  لاوحا  نم  لمها 

هینغم

اهارق ال نم  .مهبتک و  یف  کلذ  ثیدـحلا  لها  نود  و  اهفاصوا ، اهلاعفاب و  هیتالا  لاـبجالا  نع  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  ربخا 
یلع یتای  : ) هلوق هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هب ربخا  امم  و  فلـس ، امیف  يرج  ام  و  انرـصع ، یف  يرجی  ام  نیب  اـهنیب و  فـالتخا  يا  دـجی 

و هولعف .) رکنم  نع  نوهانتی  ءامدلل ال  نوکافس  يراوضلا  بائذلاک  نیطایشلا  بولق  مهبولق  و  نییمدالا ، هوجو  مههوجو  نامز  سانلا 
وزغل وجلا  ربلا و  ربحلا و  یف  هیرکـسعلا  دعاوقلا  نومیقی  و  فولالاب ، ءایربالا  ءامد  مویلا  نوکفـسی  نیذـلا  مه  نم  نوفرعی  سانلا  لک 

( هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  ضیف  نم  ضیغ  وه  انه  مامالا  هیلا  راشا  يذلا  .اهلها و  دیرـشت  اهریمدـت و  هفعـضتسملا و  بوعـشلا 
برقی ال   ) .هریغ نود  ملعلا  اذهب  هصخ  یبنلا  نا  يا  هباحـصلا ) نود  اهب  صتخا  يذلا  بیغلاب  رابخالا  نم  اذـه  : ) دـیدحلا یبا  نبا  لاق 

الا  ) افیطل افیرظ  دـعی  ال  هیف ) فرظی  و ال   ) داسفلا لالـضلا و  هئیب  یف  یلعلا  تاجردـلا  هدـحو  هلف  رکانلا ، مامنلا  يا  لـحاملا ) ـالا  هیف 
ثیدـحلا یف  و  لدـعلا ، قحلاب و  لماعلا  لئاقلا  فصنملاـالا )  ) لـمهی رجهی و  یلا  هیف ) فعـضی  ـال  و   ) قساـفلا عیلخلا  وه  و  رجاـفلا )

و مورحملا ، یلع  هب  نونمی  اماعنا  انم ) محرلا  هلص  و   ) هرئاج هبیرـض  امرغ ) هقدصلا  نودعی  (. ) فعـضتسم مهنیب  امیف  نموملا  : ) يوبنلا
مهموصب و ساـنلا  یلع  نونمی  ساـنلا ) یلع  هلاطتـسا  هداـبعلا  و   ) .جراـعملا هروس  نم  هیـالا 24  یف  میرکلا  نآرقلا  صنب  هل  قـح  وـه 

دنعف (. ) تارجحلا  17 نیقداص - متنک  نا  ناـمیالل  مکادـه  نا  مکیلع  نمی  هللا  لـب  مکمالـسا  یلع  اونمت  ـال  : ) لوقی هللا  و  مهتـالص ،
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يدـهی نم  نیمرجملاب و  نعفـشی  و  دالبلا ، هرادا  یف  نعمطی  و  نیمکاحلا ، یلع  نرطیـسی  يا  ءاسنلا ) هروشمب  ناطلـسلا  نوکی  کـلذ 
، مهتلبق مهواسن  و  مهتهلا ، مهنوطب  : ) هدعب نم  لایجالا  نع  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مظعالا لوسرلا  هلاق  امم  .نیمثلا و  سیفنلا و  نهیلا 

لافطالا دالوالا و  یلا  مهدعب  نم  هرامالاب  نودهعی  نیذلا  كولملا  یلا  ریشی  نایبصلا ) هراما  و  (. ) مهعاتم مهفرـش  و  مهنید ، مهایند  و 
.ءایر اقافن و  نیمعزتملا  نیمکاحلل و  نوفتهی  نوقفصی و  نیذلا  اننامز  یف  هملظلا  ناوعا  هقزترملا و  لاثما  نایصخلا ) ریبدت  (و 

هدبع

دعی يا ال  فعـضی  افیرظ و ال  دعی  يا ال  فرظی  ناطلـسلا و ال  دنع  هیاشولاب  سانلا  یف  یعاسلا  لحاملا  لحاملا : الا  هیف  برقی  ال  … 
مهیلع و قوفتلا  ساـنلا  یلع  هلاطتـسالا  هیلع و  همارکلا  اـهب  ارهظم  كریغ  یلع  همعنلا  كرکذ  نملا  همارغلا و  مضلاـب  مرغلا  اـفیعض و 

لضفلا یف  مهیلع  دیزتلا 

يرفعج

مالسالا ضیف 

نخس رگم  تسین  برقم  نآ  رد  هک  دمآ  دهاوخ  مدرم  يارب  يراگزور  تسا : هدومرف  اهدمآ ) شیپ  ضعب  هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
نامز نآ  رد  ار ، راکتسرد  فاصنااب  صخش  رگم  دنرامشن  ناوتان  و  وگغورد ، راکدب  رگم  دوشن  هدناوخ  كریز  و  هاشداپ ، دزن  نیچ 

ار ناشیوخ  اب  دش  دمآ و  محر و  هلـص  و  دنرامـش ، یم  دنهد ) یم  هارکا  هب  هک  یلام   ) ناوات تمارغ و  ار  ادخ  هار  رد  قافنا  هقدـص و 
هجیتن  ) سپ دنناد ! یم  مدرم  رب  ینوزف  ببـس  ار  ادخ  یگدنب  و  مدرک ) نانچ  نینچ و  هک  متـسه  نم  دـیوگ  یم  الثم   ) دـنهن یم  تنم 

و اپ ) رـس و  یب  ياهنز   ) نازینک اب  شاگنک  تروشم و  هب  یئاورنامرف ) رد   ) هاشداپ ماگنه  نآ  رد  هک ) تسا  نآ  تشز  ياهرادرک  نیا 
رد دیدحلا  یبا  نبا   ) دـشاب یم  تسپ ) قئالان و  نادرم   ) اهارـس هجاوخ  هشیدـنا  و  هبرجت ) یب  نارتوهـش  ناناوج   ) ناکدوک ینارمکح 

صاصتخا هک  تسا  یتازجعم  تایآ و  زا  یکی  یبیغ و  رابخا  هلمج  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  شیامرف  دـسیون : یم  اجنیا  رد  ار  دوخ  حرش 
(. دراد ترضح  نآ  هب 

ینامز

رد ار  هعماج  تایـصوصخ  نانآ  .تسا  ناهج  غباون  ناماما و  ناربمایپ ، صوصخم  ندرک  رطخ  مالعا  نداد و  ار  ثداوح  ياـه  هناـشن 
زا رابخا  هزجعم و  تقیقح  رد  بلاطم  هنوگ  نیا  .دـننک  یم  نایب  ار  تکاله  طوقـس و  ای  دـشر و  تمظع و  ياه  هناـشن  هتفرگ و  رظن 
نآ هب  صوصخم  تسا  یتازجعم  زا  یکی  هتـشاد  ناـیب  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما هک  بلطم  نیا  : ) دـیوگ یم  دـیدحلا  یبا  نبا  تسا  بیغ 

دـسافم یتقو  هک  تسین  دیدرت  ياج  دندوبن .) هاگآ  یتاعالطا  نینچ  زا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحم نارای  زا  کی  چیه  ترـضح و 
دـتفا و یم  نالهاان  تسدـب  عامتجا  مهم  ياهراک  دـننک و  یم  ادـیپ  دـشر  نادـساف  لوا  هجرد  رد  درک  ذوفن  اـه  هعماـج  رد  یقـالخا 
ار يرهـش  میدرک  هدارا  هک  هاگنآ  : ) دـیوگ یم  هدرک  هراشا  هتکن  نیا  هب  زیزع  يادـخ  تسا  یمتح  هعماج  نامه  طوقـس  نآ  لابندـب 

كاخ اب  ار  ناش  تیعمج  رهـش و  هاگنآ  دـندرگ  باذـع  قحتـسم  ات  میناشک  یم  هتـسیاشان  ياهراک  هب  ار  اهناراذگـشوخ  مینک  دوبان 
(. میزاس یم  ناسکی 

يزاریش دمحم  دیس 
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افوخ و هنوبرقی  سانلاف  هیاشولاب  هطلسلا  دنع  سانلاب  یعاسلا  يا  لحاملا ) الا  هیف  برقی  نامز ال  سانلا  یلع  یتای  : ) مالسلا هیلع  لاق  و 
و ال  ) یـصعی رجفی و  يذـلا  رجافلا ) الا   ) افیرـض دـعی  يا ال  هیف ) فرظی  و ال   ) رکملا دـیکلا و  لحملا  لصا  و  اـعمط ، هبرقی  ناطلـسلا 

نوکت یتح  داسفلا  بلغی  نامز  لک  یف  کلذ  و  لـمعلا ، لوقلا و  یف  لدـعی  يذـلا  فصنملا ) ـالا   ) افیعـض دـعی  ـال  يا  هیف ) فعـضی 
هلـصو  ) رجا ضوع و  الب  مهیدـیا  نم  هبهاذ  همارغ  يا  امرغ )  ) نامزلا کـلذ  یف  يا  هیف ) هقدـصلا  نودـعی   ) لـئاضفلا ناـکم  لـئاذرلا 

قوف هسفن  لعجی  دـباعلاف  مهیلع ، اقوفت  يا  ساـنلا ) یلع  هلاطتـسا  هداـبعلا  و   ) .اورفم اـبجاو  ـال  هولـص ، یلع و  الـضفت  يا  اـنم ) محرلا 
نوکی  ) نامزلا کلذ ) دـنعف   ) هنم لضفا  سانلا  لک  نا  نظی  یتح  هعـضاوت  رثک  هتدابع ، ترثک  نم  نا  اـمنیب  مهیلع ، الـضفت  نیرخـالا 

یش ء لک  نوکیف  عاضت  سییاقملا  نال  نایبصلا ) هراما  و   ) نامزلا اذه  یف  يرن  امک  ءاسنلا ) هروشمب   ) هطلسلا روما  هرادا  يا : ناطسلا )
مهدـیبع و يدـیاب  رمالا  عقی  بعلا و  وهللاب و  هطلـسلا  بابرا  لغئـشی  ذا  دـیبعلا ، يا  نایـصخلا ) ریبدـت  و   ) هب قیلی  يذـلا ال  هناکم  یف 

.اننامز یف  هانیار  امک  مهمدخ 

يوسوم

: فصنملا .افیعـض  دـعی  فعـضی : .افیرظ  دـعی  فعـضی : .افیرظ  دـعی  فرظی : .هیاشولاب  سانلا  نیب  یعاسلا  لحاملا : .هاندا  هبرق : هغللا :
: نایـصخلا .عافترالا  هلاطتـسالا : .هیلع  ولعلاب  ارهظم  ریغلا  یلع  همعنلا  دادعت  نملا : .همارغلا  نیدلا و  مرغلا : .نوبـسحی  نودـعی : .لداعلا 
اهعوق و لبق و  ثادحالا  ارقی  همداقلا …  مایالا  اهدلت  نمزلا و  اهلمحیـس  هنا  اهنع …  مامالا  فشک  روما  هلمج  هذـه  حرـشلا : .دـیبعلا 

نامز هنا  سییاقملا …  مطحتت  نیزاوملا و  هیف  لدبتت  سحن  موش و  نامز  هنا  ههیرکلا …  هروصلا  هذه  هیف  دجیف  لبقتسملا  فرـشتسی 
وه کلذ  هب  مهنتفی  ام  مهیلا  مهنم و  لقنی  هیاشولاب و  سانلا  نیب  یعـسی  نم  لحاملا : الا  هیف  برقی  ـال  - 1 یه : هتامالع  تامالع و  هل 

و ال .سانلا 2 - نم  برقملا  وه  نتفلا  عرزی  يذـلا  هبحـالا  نیب  قرفملاـف  هناـکم ، هوظح و  هل  حبـصی  يذـلا  ردـقملا  برقملا  لـجرلا 
هریثک هرثک  نووغی  نیذلا  تاینغملا  نینغملا و  یف  کلذ  قادـصم  دـجا  ینا  افیطل و  افیرظ  حبـصی  کتهت  نمف  رجافلا : الا  هیف  فرظی 

فصنملا نودعی  مهنا  وا  اریقح  افیعـض  هنوری  سانلا  فصنی  هللا و  فصنی  يذلا  لداعلاف  فصنملا : الا  هیف  فعـضی  ال  .سانلا 3 - نم 
.مهمدخی هنال ال  هل  همیق  ائیش ال  هنوری  هلمحی و  يذلا  لدعلا  نومرتحی  مهنال ال  مهفی  ال 

یلع هللا  اهـضرف  یتـلا  مهیلع و  هبجاولا  هاـکزلا  عفد  نودـعی  هلها  نا  نمزلا  کـلذ  بئارغ  نم  هذـه  و  اـمرغ : هیف  هقدـصلا  نودـعی  - 4
نم همحر  مهدـحا  لصو  اذا  انم : محرلا  هلـصو  .مهفونا 5 - نع  امغر  مهنع و  ارهق  اهنوعفدـی  هیرابجا  هبیرـض  اهنودـعی  مهنم  ءاینغالا 

: سانلا یلع  هلاطتسا  هدابعلا  و  .کلذ 6 - ررکی  هترایزب و  هرکذی  هیلع  الـضفتم  هسفن  يار  هاخا  خالا  راز  اذاف  هدجن  ام  اذه  اهب و  هیلع 
بجعلا و هذخا  ربکت و  عفرتف و  مهنم  یلعا  هنا  هسفن  نم  سحا  سانلا و  یلع  ربکت  هدابع  مایص و  هالص و  نم  هیلع  بجو  ام  يدا  اذاف 

هروشمب مکحلا  نوکی  ذـئدنع  رم  امک  رمالا  حبـصی  نیزاوملا و  لدـبتت  نمزلا و  هلمحیـس  اـم  رکذ  نا  دـعب  مالـسلا  هیلع  هنا  مث  .وهزلا 
ضرت مل  اذا  رما  ءاضما  یلع  ردقی  مکاحلا ال  نا  ناطلسلا  باحـصا  ضعب  انثدحی  هارما و  راشتـسا  اذا  الا  ارما  مکاحلا  عطقی  الف  ءاسنلا 

هقزترملا هفرصی  مهنع و  رمالا  ربدی  عضر و  راغـص  لافطا  مه  دهعلا و  هالو  یلا  یـصویف  نایبصلا  دیب  هرمالا  نوکت  ذئدنع  هتجوز و  هب 
 … هاجلا بصنملا و  مکحلا و  دیبع  سانلا  نم 

یناقلاط

ناوتان فاصنا  اب  زج  و  دوشن ، هتشاد  شوخ  فیرظ و  راکهبت  زج  دباین و  برقت  نیچ  نخس  زج  هک  دمآ  دهاوخ  مدرم  رب  يراگزور  »

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 1920 

http://www.ghaemiyeh.com


دـنهد و یم  ماجنا  تنم  اب  ار  يدـنواشیوخ  دـنویپ  تیاـعر  دـنناد و  یم  ناواـت  ار  نداد  هقدـص  يراـگزور ، ناـنچ  رد  دوشن ، هدرمش 
ناکدوک ییاورنامرف  ناکزینک و  اب  ینزیار  اب  تموکح  راک  ماگنه  نآ  رد  و  دنهد ، یم  رارق  مدرم  رب  نتفای  تردـق  هلیـسو  ار  تدابع 

« .دوش یم  ماجنا  ناگجاوخ  یشیدنا  هراچ  و 

هیلع نینمؤملا  ریما  نداد  ربخ  هلمج  زا  نخـس  نیا  هجیتن  هلابند و  دـیوگ : یم  تاحالطـصا  تاغل و  حیـضوت  زا  سپ  دـیدحلا  یبا  نبا 
هژیو نآ  هب  وا  باحـصا  همه  نایم  زا  هک  تسوا  تازجعم  یگرزب و  ياه  هناشن  زا  یکی  دوخ  نیا  تسا و  هدیـشوپ  لئاسم  زا  مالّـسلا 

.تسا

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

،َو ًامْرُغ ِهِیف  َهَقَدَّصلا  َنوُّدـُعَی  ، ُفِْصنُْملا اَّلِإ  ِهِیف  ُفَّعَُـضی  َال  ،َو  ُرِجاَْفلا اَّلِإ  ِهِیف  ُفَّرَُظی  َال  ،َو  ُلِحاَْملا اَّلِإ  ِهِیف  ُبَّرَُقی  َال  ٌناَـمَز  ِساَّنلا  یَلَع  ِیتْأَـی 
!. ِناَیْصِْخلا ِرِیبْدَت  ،َو  ِناَْیبِّصلا ِهَراَمِإ  َو  ِءاَسِّنلا ، ِهَروُشَِمب  ُناَْطلُّسلا  ُنوُکَی  َِکلَذ  َْدنِعَف  ِساَّنلا ! یَلَع  ًَهلاَِطتْسا  َهَداَبِْعلا  َو  ًاّنَم ، ِمِحَّرلا  َهَلِص 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

اب دارفاو  دنوش  یم  هدرمش  فیطلو  فیرظ  ، راکدب ِنارجاف  اهنت  دنبّرقم و  ، نیچ نخس  ِنارگ  هلیح  اهنت  هک  دسر  یم  ارف  مدرم  رب  ینامز 
ملـسم قح  هک   ) محر هلـص  ،و  ررـض تراسخ و  نادـنمزاین  هب  کمک  نامز  نآ  رد.دـش  دـنهاوخ  بوسحم  ناوتانو  فیعـض  ، فاصنا

نآ رد.دوب  دهاوخ  مدرم  رب  ییوج  يرترب  هلیـسو  تسادـخ ) هاگـشیپ  رد  یناسنا  ره  هفیظو  هک   ) تدابع ،و  تنم تسا ) نادـنواشیوخ 
جهن رداصم  لقن  قباطم  هنامیکح : راتفگ  دنـس  .تساه . (  هجاوخ  ریبدـت  ناکدوک و  ییاورنامرف  نانز و  تروشم  هب  تموکح  ناـمز 
لماک باتک  رد  دربم  ، دنا هدروآ  دوخ  بتک  رد  ار  زیمآ  تمکح  مالک  نیا  یـضر  دّیـس  موحرم  زا  شیپ  هک  یناسک  هلمج  زا  ، هغالبلا

رد ار  نآ  بغار  ، یـضر دّیـس  زا  دـعب  دنتـسه و  یفاک  هضور  رد  ینیلک  موحرم  دوخ و  خـیرات  رد  یبوقعی  و  يرـصتخم ) توافت  اـب  )
هک یتوافت  اب  زین  لوؤسلا  بلاطم  رد  یعفاش  هحلط  نبا  مکحلاررغ و  رد  يدمآ  نینچمه  هدرک و  رکذ  یتارییغت  اب  ءابدالا  تارـضاحم 

(. ( ،ج 4،ص 95 هغالبلا جهن  رداصم  ) .تسا هدروآ  دنا  هتفرگ  هغالبلا  جهن  ریغ  زا  دهد  یم  ناشن 

بیجع ییوگ  شیپ 

يرادشه دنک و  یم  نایب  هدـنیآ  ياه  نامز  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  یبیغ  ياهربخ  زا  یکی  اوتحمرپ  زیمآ و  تمکح  مالک  نیا 
.شناوریپ نارای و  باحصا و  هب  تسا 

دب تشز و  ، اـهبنارگ کـین و  راـک  هس  شزرااـب و  ، شزرا یب  تسپ و  هورگ  هس  هک  دـنک  یم  ینیب  شیپ  ار  یناـمز  مالـسلا  هیلع  ماـما 
.دنریگ یم  تسد  هب  ار  تموکح  مامز  قیالان  هورگ  هس  دنوش و  یم  هدرمش 

فیرظ و راکدب  ِنارجاف  اهنت  دنوش و  یم  برقم  نیچ ، نخـس  ِنارگ  هلیح  اهنت  هک  دـسر  یم  ارف  مدرم  رب  ینامز  :» دـیامرف یم  تسخن 
اَّلِإ ِهِیف  ُبَّرَُقی  اـَل  ٌناَـمَز  ِساَّنلا  یَلَع  ِیتْأَـی  ( ؛» دـش دـنهاوخ  بوسحم  ناوتاـن  فیعـض و  ، فاـصنا اـب  دارفا  دـنوش و  یم  هدرمـش  فیطل 
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( . ُفِْصنُْملا اَّلِإ  ِهِیف  ُفَّعَُضی  َال  ،َو  ُرِجاَْفلا اَّلِإ  ِهِیف  ُفَّرَُظی  َال  ،َو  ُلِحاَْملا

راک و هنگ  تریس و  تشز  دارفا  ، دوش یم  هنوراو  تنس  باتک و  یهلا و  ماکحا  مالسا و  یـشزرا  ماظن  نامز  نآ  رد  هک  نیا  هب  هراشا 
یم رکنم  فورعم  فورعم و  رکنم  یطیارـش  نینچ  رد.دـننار  یم  بقع  هب  عامتجا  هنحـص  زا  ار  ناکین  دـنیآ و  یم  راک  رـس  رب  دـساف 

.ددرگ

نیمز ندوـب  لـصاح  یب  کـشخ و  ياـنعم  هب  لـصا  رد  هلیح و  رکم و  ياـنعم  هب  لـهج ) نزو  رب  «) لْـحَم » هداـم زا  لِـحام »  » هـب ریبـعت 
.دنا هتفگ  لحام  ببس  نیمه  هب  ار  راّکم  نیچ و  نخس  رگ و  هلیح  دارفا.تسا 

نآ دنرادن و  ابا  تشز  کیکر و  ياه  یخوش  زا  دنیوگ و  یم  دمآ  ناشنابز  رب  هچره  هک  تسا  يراب  دنب و  یب  دارفا  هب  هراشا  رِجاف » »
.دنرمش یم  تفاطل  تفارظ و  یعبط و  خوش  یعون  ار 

ناوتان و فیعض و  یمدآ  ار  یسک  نینچ  ناراک  تشز  طیحم  رد  یلو  ؛ دنک یم  ادا  یبوخ  هب  ار  مدرم  قح  هک  تسا  یـسک  فِْصنُم » »
يروآدرگ مدرم  قوقح  بصغ  مارح و  هار  زا  یناوارف  تورث  لاوما و  هک  يدارفا  اهنآ  رظن  رد  یلو  دوش ؛ یم  هدرمـش  اپ  تسد و  یب 

.دنتسه یقیال  گنرز و  ياه  مدآ  ، دننک یم 

هک  ) محر هلص  ،و  ررض تراسخ و  نادنمزاین  هب  کمک  نامز  نآ  رد  دوش ) یم  هدرمـش  دب  ، بوخ رایـسب  راک  هس  :») دیازفا یم  سپس 
دهاوخ مدرم  رب  ییوج  يرترب  هلیـسو  تسادـخ ) هاگـشیپ  رد  یناسنا  ره  هفیظو  هک   ) تداـبع ،و  ّتنم تسا ) نادـنواشیوخ  ملـسم  قح 

( . ِساَّنلا یَلَع  ًَهلاَِطتْسا  َهَداَبِْعلا  ،َو  ًاّنَم ِمِحَّرلا  َهَلِص  ،َو  ًامْرُغ ِهِیف  َهَقَدَّصلا  َنوُّدُعَی  ( ؛» دوب

ياه هبساحم  قبط  دننک و  کمک  نادنمزاین  هب  هک  دننیب  یمن  یلیلد  مدرم  ، دوش هدیچرب  هعماج  زا  قالخا  نامیا و  هک  ینامز  رد  يرآ 
یماگنه زین  تسا و  تراسخ  نیا  دش و  مک  ام  هیامرـس  زا  هزادنا  نامه  هب  میداد و  دنمزاین  نالف  هب  رادـقم  نالف  : دـنیوگ یم  يرهاظ 

نانآ هب  یگرزب  تمعن  ییوگ  هکلب  ، دنروآ یمن  رامش  هب  یناسنا  یقالخا و  یعرش و  نیِد  ار  نآ  دنور  یم  دوخ  ناگتسب  رادید  هب  هک 
رتشیب ناشعـضاوت  عوضخ و  هک  نیا  ياج  هب  دنهد  یم  ماجنا  ار  دوخ  يدابع  هفیظو  هک  یماگنه  دنهن و  یم  تنم  نانآ  رب  دـنا و  هداد 

.دنرمش یم  رت  ماقم  دنلب  رترب و  نارگید  زا  ار  دوخ  دوش 

.دنریگ یم  هنوراو  ياه  هجیتن  دوخ  کین  رهاظ  هب  لامعا  زا  هک  نیا  نخس  هاتوک 

یم یلهاج  برع  هرابرد  هک  تسا  هدـمآ  دـیجم  نآرق  رد  هک  تسا  يزیچ  هیبش  ًاـمْرُغ » ِهیف  َهَقَدَّصلا  َنوُّدـُعَی   » مالـسلا هیلع  ماـما  هلمج 
هار رد  ار  هچنآ  دـنرود ) مالـسا  میلاعت  زا  هک   ) نیـشن هیداب  ياه  برع  زا  یـضعب  ًامَْرغَم ؛» ُقِْفُنی  ام  ُذِـخَّتَی  ْنَم  ِبارْعَْألا  َنِم  َو  : » دـیامرف

.( هیآ 98 ، هبوت «. ) . درادنپ یم  دوخ  يارب  نارسخ  تمارغ و  دنک  یم  قافنا  ادخ 

َّیَلَع اوُّنُمَت  ُْلق ال  اوُمَلْسَأ  ْنَأ  َْکیَلَع  َنوُّنُمَی  : »» تسا هدمآ  تارجح » » هروس هیآ 17  رد  هک  تسا  يزیچ  هیبش  ًاّنَم » ِمِحَّرلا  ُهَلِص   » هلمج و 
مالـسا وگب  دـندروآ  مالـسا  هک  دـنهن  یم  تنم  وت  رب  اـهنآ  َنِیقِداـص ؛» ُْمْتنُک  ْنِإ  ِناـمیِْإِلل  ْمُکادَـه  ْنَأ  ْمُْکیَلَع  ُّنُمَی  ُهّللا  ِلـَب  ْمُکَمالْـسِإ 
ياعدا رد   ) رگا تسا  هدرک  تیادـه  ناـمیا  يوس  هب  ار  امـش  هک  دـهن  یم  تنم  امـش  رب  دـنوادخ  دـیهنن  تنم  نم  رب  ار  دوخ  ندروآ 
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«. دیتسه قداص  نامیا )

رب تنم  ببـس  هک  تسین  يزیچ  نیا.تسا  راختفا  لماکت و  تداعـس و  همانرب  هکلب  ، هفیظو یهلا  ربماـیپ  هب  ندروآ  ناـمیا  تسا  نشور 
ادخ دیاب  دوش  نآ  هب  قفوم  سک  ره  هک  تسا  یناسنا  ینید و  هفیظو  میدرک  هراشا  هک  هنوگ  نامه  محر  هلـص  نینچمه.ددرگ  ربمایپ 

.ددرگ ّتنم  هلیسو  هک  نیا  هن  دشاب  رختفم  دیوگ و  رکش  ار 

هلیـسو هک  نیا  هن  ددرگ  ادـخ  هاگـشیپ  رد  ناسنا  عوضخ  عضاوت و  هلیـسو  دـیاب  تسا و  ناسنا  تیبرت  یلاـع  بتکم  تداـبع  نینچمه 
.دوش مدرم  رب  ییوج  يرترب 

لاـمعا نآ  همـشچرس  هک  دـنک  یم  هراـشا  يا  هعماـج  نینچ  رد  داـسف  لـماع  هس  هب  نخـس  نیا  همادا  رد  مالـسلا  هـیلع  ماـما  هاـگ  نآ 
َْدنِعَف ( ؛» دوب دـهاوخ  اه  هجاوخ  ریبدـت  ناکدوک و  ییاورنامرف  نانز و  تروشم  هب  تموکح  نامز  نآ  رد  :» دـیامرف یم  ، تسا تسردان 

( . ِناَیْصِْخلا ِرِیبْدَت  ،َو  ِناَْیبِّصلا ِهَراَمِإ  ،َو  ِءاَسِّنلا ِهَروُشَِمب  ُناَْطلُّسلا  ُنوُکَی  َِکلَذ 

نامتخاس هب  هجوت  اب  یلو  ؛ دـنریگ یم  یـشیپ  نانآ  زا  یهاگ  هکلب  ، دـنربارب نادرم  اب  قوقح  زا  يرایـسب  رد  مالـسا  رد  نانز  ، کش یب 
نز و تاواسم  راعـش  هک  ام  نامز  رد  یتح  ایند  مامت  رد  لیلد  نیمه  هب.تسا  جراخ  اهنآ  ناوت  زا  روما  زا  یـضعب  هرادا  اـهنآ  یفطاـع 

رایـسب دراوم  رد  زج  - یگنج يداصتقا و  یـسایس و  مهم  ياه  تسپ  اـه و  تموکح  ماـمت  راـکتبا  هدرک  رپ  ار  اـج  همه  برغ  رد  درم 
دـشاب نانز  تروشم  اـب  تموکح  رگا  لاح.دـنراد  راـک  نیا  يارب  يرتشیب  یگداـمآ  اـهنآ  هک  ارچ  تسا  نادرم  تسد  رد  - يدودـعم

.دمآ دهاوخ  دوجو  هب  يراکنا  لباق  ریغ  تالکشم 

ینازینک هب  هراشا  هک  تسا  هدمآ  « ءامإ » ءاسن ياج  هب  همئالا  صئاصخ  رد  یـضر  دّیـس  موحرم  هخـسن  یتح  اه و  هخـسن  زا  یـضعب  رد 
تموکح لئاسم  رد  هدرک و  هدافتـسا  هقالع  نیا  زا  زین  اهنآ.دنتـشاد  رارق  اهنآ  دـیدش  هقالع  دروم  دـندوب و  افلخ  راـبرد  رد  هک  تسا 

ذوفن هاشداپ  ای  هفیلخ  رد  اهنآ  قیرط  زا  یهاگ  دنراذگب  ریثأت  تموکح  روما  رد  دنتـساوخ  یم  هک  يدارفا  یتح  دندرک و  یم  تلاخد 
.دندرک یم 

هب دنراد و  لکشم  نالک  ياه  میمصت  رد  یلو  ؛ دنا نادرم  زا  رت  قیقد  ییزج  لئاسم  رد  نانز  دندقتعم  زورما  ناسانش  ناور  زا  یـضعب 
.تسا لکشم  اهنآ  يارب  دراد  يرگن  نالک  هب  زاین  هک  تموکح  رما  لیلد  نیمه 

نس و مک  ناکدوک  اهراب  خـیرات  لوط  رد  هک  دـشاب  نآ  يرهاظ  موهفم  تسا  نکمم  ناکدوک ) تموکح  « ) نایبصلا هراما   » زا روظنم 
دارم نآ  ییانک  يانعم  ای  تفرگ و  یم  ماجنا  اهنآ  کیدزن  ناگتـسب  ای  ردام  تسد  هب  تموکح  رما  دـنا و  هدیـسر  تموکح  هب  یلاس 

.دنرادن قیمع  راکفا  دنتسین و  رگنرود  دنراد و  هناگ  هچب  راکفا  هک  یناسک  ینعی  ؛ دشاب

یخیرات ياه  نارود  زا  یـضعب  رد  هک  دـشاب  دارم  نآ  يرهاظ  يانعم  ناـمه  تسا  نکمم  اـه ) هجاوخ  ریبدـت  « ) نایـصخلا ریبدـت   » زین
رب دنناوتب  ات  دنـشاب  هجاوخ  هک  دندرامگ  یم  اهنآ  رب  ار  ینادرم  دنتـشاد و  يا  هدرتسگ  يارـسمرح  ناهاشداپ  ای  افلخ  هتـشاد و  دوجو 
رد هک  یناسک  دـندرک و  یم  ارجا  تموکح  رد  ار  دوخ  تایونم  افلخ  ناهاش و  ذوفنرپ  نارـسمه  کمک  اب  نانآ.دـننک  داـمتعا  اـهنآ 

یـصاخ صاخـشا  عفانم  قیرط  رد  طلغ و  ياهریـسم  رد  هعماج  ماظن  بیترت  نیا  هب  دندرک و  یم  هدافتـسا  ناشذوفن  زا  دندوب  هیـشاح 
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.تفرگ یم  رارق 

دوـخ يرهاـظ  یگنادرم  نداد  تسد  زا  تلع  هب  اـه  هجاوـخ  اریز  ، دـشاب نآ  ییاـنک  ياـنعم  روـظنم  هک  دراد  دوـجو  زین  لاـمتحا  نیا 
نایم رد  : دـنا هتفگ  یـضعب  هک  اجنآ  ات  دـش  یم  یفیعـض  ریبدـت  اـهنآ  ریبدـت  دـنداد و  یم  تسد  زا  زین  ار  نادرم  تافـص  زا  يرایـسب 

.تسا هدش  ادیپ  يا  هغبان  رتمک  خیرات  لوط  رد  ناگجاوخ 

یعقاو ياه  شزرا 

؟ دنک یم  نییعت  ای  فیرعت  یسک  هچ  ار  اه  شزرا  یلو  دنمارتحا  تیصخش و  یلاع و  تاماقم  اهبنارگ و  يایـشا  بلاط  اه  ناسنا  همه 
لاح.دننک یم  نییعت  ار  اه  شزرا  املع  ارما و  ینعی  ، دنراد تسد  رد  ار  مدرم  يرکف  هتـشر  ای  تموکح  مامز  هک  یناسک  هکنآ  خـساپ 
نوگرگد هعماج  یـشزرا  ماظن  ، دنرادب هضرع  ار  یبذاک  ياه  شزرا  یعقاو  ياه  شزرا  ياج  هب  دـنوش و  فرحنم  ریـسم  زا  اهنآ  رگا 

.دنور یم  بذاک  ياه  شزرا  لابند  هب  ، هدرک اهر  ار  یعقاو  ياه  شزرا  مدرم  دوش و  یم 

هت دش  لزان  يدرم  رب  نآرق  هک  یماگنه  درک  یم  نییعت  ناشنادـنزرف  ینوزف  تورث و  ار  اه  ناسنا  شزرا  هک  تیلهاج  نارود  رد  الثم 
رب نآرق  نیا  ارچ  ٍمیِظَع ؛ ِْنیَتَیْرَْقلا  َنِم  ٍلُجَر  یلَع  ُنآْرُْقلا  اَذه  َلُِّزن  َْول ال  : » دنتفگ دـندرک و  بجعت  ، یناسنا ياه  نابیتشپ  دـقاف  تسد و 

سابل رد  ار  یـسوم  هک  یماـگنه  نوعرف  اـی  هیآ 31 ). ، فرخز  ) . تسا هدـشن  لزان  فئاـط  هکم و  تیـصخش  اـب  نادـنمتورث  زا  یکی 
: تفگ هدرک  بجعت  دید  یناپوچ 

.( هیآ 53 ، فرخز «. ) . درادن الط  ياهدنبتسد  یسوم  ارچ  ٍبَهَذ ؛» ْنِم  ٌهَرِوْسَأ  ِْهیَلَع  َیِْقلُأ  ْوَلَف ال  »»

درک و ریقحت  ار  تورث  ؛ دوب یـشزرا  بالقنا  نامه  داد  ماجنا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمغیپ  هک  يراک  نیرت  مهم  ساـسا  نیا  رب 
ار زیچ  همه  رما  نیمه  تفرگ و  ار  یلهاج  ياهراعش  ياج  ْمُکاْقتَأ » ِهّللا  َْدنِع  ْمُکَمَرْکَأ  َّنِإ   » راعش درمش و  یناسنا  شزرا  هناشن  ار  اوقت 

.دومرف تیاده  یعقاو  ياهریسم  هب  اه  ههاریب  زا  ار  اه  ناسنا  تخاس و  نوگرگد  بلقنم و 

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abu Talib said : “ Shortly , a period of time will come for people when high
[government) posts will be given only to those who defame others, when vicious
people will be regarded as witty, whereas the fair ones will be regarded as weak.
People will regard charity as a loss, consider kinship as a burden and worship as
grounds for gaining prestige among others. At such a time, authority will be exercised
through the counsel of women, and there will be posting of young boys in high places,

." and the administration will be run by eunuchs

ایند اب  دروخرب  شور  : 103 تمکح
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هراشا
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َلاَقَف َِکلَذ  ِیف  َُهل  َلیِقَف  ٌعُوقرَم  ٌقَلَخ  ٌراَزِإ  ِهیَلَع    َ ُِیئر َو 

اَینّدلا َو ّبَحَأ  نَمَف  ِناَِفلَتُخم  ِناَلِیبَس  ِناَتِواَفَتُم َو  ِناّوُدَع  َهَرِخآلا  اَینّدـلا َو  ّنِإ  َنُونِمؤُملا  ِِهب  ِيَدـتَقی  ُسفّنلا َو  ِِهب  ّلِذَـت  ُبلَقلا َو  َُهل  ُعَشخَی 
ِناَتّرَض ُدَعب  اَمُه  ِرَخآلا َو  َنِم  َدَُعب  ٍدِحاَو  نِم  َبُرَق  اَمّلُک  اَمُهَنَیب  ٍشاَم  ِبِرغَملا َو  ِقِرشَملا َو  َِهلِزنَِمب  اَمُه  اَهاَداَع َو  َهَرِخآلا َو  َضَغبَأ  اَهّالَوَت 

اه همجرت 

یتشد

نآ اب  لد  یـشوپ )؟ یم  راد  هلـصو  نهاریپ  ارچ  دیـسرپ  یـصخش  دوب  ماما  مادنا  رب  يراد  هلـص  نهاریپ و  : ) دومرف وا ، رب  ادخ  دورد  و 
 . دنریگ یم  قشم  رس  نآ  زا  نانمؤم  و  دوش ، یم  مار  سفن  و  نتورف ،

، دزرو قشع  نآ  هب  دشاب و  تسرپ  ایند  هک  یسک  سپ  دنرگیدکی ، زا  يادج  هار  ود  و  توافتم ، نمـشد  ود  ترخآ ، و  مارح )  ) يایند
 . درک دهاوخ  ینمشد  نآ  اب  دزرو و  هنیک  ترخآ  هب 

و ددرگ ، یم  رود  يرگید  زا  دوش  کیدزن  یکی  هب  هاگ  ره  ود ، نآ  يوس  هب  هدنور  و  دنرود ، مه  زا  برغ  قرـش و  دننامه  ود  نآ  و 
 . دنناسر نایز  رگیدکی  هب  هراومه  ود  نآ 

يدیهش

- دننک ادتقا  نادب  نانمؤم  و  راوخ ، ار  سفن  نک و  عشاخ  ار  لد  دومرف ]: دندیسرپ  ببـس  .هدز  هنیپ  هنهک و  يا  هماج  اب  دندید  ار  وا  [و 
لد رد  ار  نآ  رهم  تشاد و  تسود  ار  ایند  هک  نآ  .مه  فلاخم  دـنهار  ود  و  مهارفان ، دننمـشد  ود  ترخآ  ایند و  اـنامه  رادرک .- رد 
هب نوچ  دور  ود  نآ  نایم  هک  نآ  تسا و  رتخاب  رواخ و  نوچ  ترخآ  ایند و  و  تشاـگنا ،  نمـشد  دیدنـسپ و  هن  ار  ترخآ  تشاـک ،

-. يوگتفگ رد  دنراگزاسان و  هک  يوش - یکی  حاکن  رد  دننز  ود  نوچ  .دوش و  رود  يرگید  زا  ددرگ  کیدزن  یکی 

یلیبدرا

سپ تفـص  نیا  رد  ار  وا  رم  دنتفگ  سپ  دوب  هتخودنا  رب  دنچ  هراپ  هک  هنهک  يرازا  وا  رب  دـش  هدـید  هک  یتقو  ترـضح  نآ  دومرف  و 
ناگدنورگ نآب  دننکیم  يوریپ  هراّما و  سفن  نآب  دوش  یم  مار  لد و  نآب  دنکیم  ینتورف  دنراد و  عوشخ  هک  دومرف 

تـسود هک  ره  سپ  فلتخم  دـنهار  ود  رگیدـکی و  فـالخ  فلاـختم و  دـنرگیدکی  نانمـشد  ترخآ  اـیند و  هک  یتسردـب  دومرف  و 
تسا و برغم  قرشم و  هلزنمب  ترخآ  ایند و  ارنآ و  توادع  هقیرط  ار و  ترخآ  تفرگ  نمـشد  نآب  دیزرو  یتسود  ار و  ایند  تشاد 
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درم کی  دقع  رد  دننز  ود  لاح  نیزا  دعب  ترخآ  ایند و  يرگید و  زا  دـش  رود  یکیب  دـش  کیدزن  هک  دـنچ  ره  ود  ره  نایم  هدـنور 
تسیرگید ندیجنر  ببس  کی  ره  يدونشوخ  هک 

یتیآ

دزاس و یم  راوخ  ار  سفن  عشاخ و  ار  لد  هماج  نیا  دومرف : دندیـسرپ ، وا  زا  باب  نیا  رد  تشاد ، نت  رب  راد  هلـصو  هنهک و  يا  هماـج 
.دننک ادتقا  نادب  نانمؤم 

نمشد ار  ترخآ  درادب ، تسود  ار  ایند  هک  ره  .نوگ  هنوگ  هار  ود  دنا و  نوگمهان  نمشد  ود  ترخآ  ایند و  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 
يرگید زا  دوش  کیدزن  یکی  هب  هاگره  دنک ، یم  ریـس  ود  نآ  نایم  هک  یـسک  دنا و  برغم  قرـشم و  هباثم  هب  ترخآ  ایند و  .هتـشاد 

.يوش کی  حاکن  رد  دنتسه  نز  ود  نوچ  ای  ددرگ و  رود 

نایراصنا

یم راوخ  سفن  ،و  دوش یم  عشاـخ  لد  نآ  رطاـخ  هب  : دومرف ، دندیـسرپ ببـس  ، دـش هدـید  ترـضح  نت  رب  يراد  هلـصو  هنهک و  هماـج 
تشاد تسود  ار  ایند  هک  یسک  سپ  ، فلتخم هار  ود  ،و  دنتوافتم نمشد  ود  ترخآ  ایند و   . دننک یم  ادتقا  نآ  هب  نامیا  لها  ،و  ددرگ

 . دومن ینمشد  نآ  اب  تشاد و  نمشد  ار  ترخآ  داد  ياج  لد  هب  ار  شرهم  و 

رد ود  نیا  ، دوش یم  رود  يرگید  زا  دوش  کیدزن  یکی  هب  رادـقم  ره  ود  نآ  نیب  هدـنور  ،و  دـنبرغم قرـشم و  هلزنم  هب  ترخآ  ایند و 
 . دنشاب یم  ووه  ود  دننام  هب  مه  اب  يراگزاسان 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

مثیم نبا 

، لد نآ ، اب  : ) دومرف ترضح  دندرک ، وگتفگ  ترضح  اب  هراب  نیا  رد  دندید ، مالسلا ) هیلع   ) ماما نت  رب  ار  يراد  هلصو  هنهک  هماج ي 
هـس هنهک  ساـبل  نآ  ندیـشوپ  دروم  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما دـنریگ .) یم  قشمرـس  نآ  زا  ناـنموم  ددرگ و  یم  مارآ  سفن  نتورف و 

مهرد نامه  سفن  تلذ  .سفن و  نتـسکش  مهرد  رقف  هلیـسو  هب  هراـما و  سفن  ندـش  مار  لد و  ینتورف  تسا : هتـشاد  ناـیب  ار  بلطم 
تسا لوا  روظنم  ود  نامه  هب  مه  نانموم  يوریپ  تسا و  هراما  سفن  نتسکش 

ترخآ اب  ددـنبب ، لد  نآ  هب  دـشاب و  ایند  رادتـسود  هک  یـسک  نیاربانب  دـنفلاخم ، هار  ود  و  دـنراگزاسان ، نمـشد  ود  ترخآ  ایند و  )
زا دوش  کیدزن  یکی  هب  هچ  ره  دور  یم  هار  اهنآ  نیبام  هک  یـسک  دنبرغم ، قرـشم و  دننام  ود  نآ  و  تسا ، زیتس  رد  نآ  اب  نمـشد و 
هک يا  هلصاف  تهج  زا  ار - نمـشد  ودعلا ) : ) هملک .دننام ) یم  ووه  نز  ود  هب  اهفالتخا  نیا  زا  سپ  ود ، نآ  و  دوش ، یم  رود  يرگید 
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نـشور حـضاو و  دـنفلاخم ، هار  ود  ترخآ  ایند و  هک  نیا  اما  و  تسا ، هدروآ  هراعتـسا  اهنآ  يارب  دراد - دوجو  ترخآ  اـیند و  نیباـم 
ماما هاگنآ  .دشاب  يرگید  نمشد  اهنآ  زا  یکی  رادتسود  هک  تسا  نآ  ترخآ  ایند و  نیب  فالتخا  ینمشد و  دوجو  همزال ي  .تسا و 
بلاط و  تساهنآ ، تهج  فالتخا  اهنآ و  تنیاـبم  هبـش  هجو  تسا ، هدرک  هیبشت  برغم  قرـشم و  هب  ار  ترخآ  اـیند و  مالـسلا ) هیلع  )

هب ایند  بلاط  اریز  تسا  برق …  املک  ترابع : هبش  هجو  تسا ، تکرح  رد  برغم  قرـشم و  نیبام  هک  هدرک  هیبشت  یـسک  هب  ار  ایند 
رتشیب ایند  بسک  رد  هچ  ره  و  دتفا ، یم  رود  نآ  زا  دنام و  یم  لفاغ  ترخآ  زا  تبسن  نامه  هب  درامگ  تمه  ایند  بلط  رد  رادقم  ره 

قرـشم و تهج  ود  زا  یکی  هب  هک  يورهر  دـننامه  سکعلاـب ، ددرگ و  یم  ددرگیم  نوزفا  ترخآ  زا  شا  يرود  تلفغ و  دـشیدنیب ،
زا یکی  هب  هچ  ره  هک  تسا  نیا  زین  هبـش  هجو  تسا  هدرک  هیبشت  ووه  ود  هب  ار  ترخآ  ایند و  نآ ، زا  سپ  .دنک و  یم  تکرح  برغم 

.ددرگ یم  رود  رگید  نز  زا  هنز  ود  درم  نوچمه  دوش ، کیدزن  اهووه 

دیدحلا یبا 

اَْینُّدلا َّنِإ  َنُونِمْؤُْملا  ِِهب  يِدَتْقَی  ُسْفَّنلا َو  ِِهب  ُّلِذَت  ُْبلَْقلا َو  َُهل  ُعَشْخَی  َلاَقَف  َِکلَذ  ِیف  َُهل  َلیِقَف  ٌعُوقْرَم  ٌقَلَخ  ٌراَزِإ  ِْهیَلَع  َِیئُر  ْدَق ] َلاَق ع:َو   ] َو
ِبِْرغَْملا َو ِقِرْـشَْملا َو  َِهلِْزنَِمب  اَمُه  اَهاَداَع َو  َهَرِخْآلا َو  َضَْغبَأ  اَهَّالَوَت  اَْینُّدلا َو  َّبَحَأ  ْنَمَف  ِناَِفلَتُْخم  ِنَالِیبَس  ِناَتِواَفَتُم َو  ِناَّوُدَـع  َهَرِخْآلا  َو 

 . ِناَتَّرَض ُدَْعب  اَمُه  ِرَخْآلا َو  َنِم  َدَُعب  ٍدِحاَو  ْنِم  َبُرَق  اَمَّلُک  اَمُهَْنَیب  ٍشاَم 

نم مهنم  یلعألا و  یلع  یندألا  سبل  رثآ  نم  مهنم  نیمـسق  یلع  هیف  نیفراعلا  ءامکحلا و  نأ  انرکذ  بابلا و  اذه  یف  لوقلا  مدـقت  دـق 
ناک میرم ع  نب  یـسیع  راعـش  وه  نینمؤملا و  ریمأ  کلذـک  لوألا و  بهذـملا  باحـصأ  نم  باطخلا  نب  رمع  ناک  لاـحلا و  سکع 

ام نمیلا و  داربأ  لثم  بایثلا  نم  دـیجلا  ناک  هسبل  رثکأ  اعیمج و  نیعونلا  سبلی  هللا ص  لوسر  ناک  بایثلا و  ظـیلغ  فوصلا و  سبلی 
اهنأ یتح  .بایثلا )  هب  غبـصت  ، نمیلاب نوکی  رفـصأ  تبن  وه  ؛و  سرولاب هغوبـصم  يأ  ، هسروم هسروم (  هتفحلم  تناک  کلذ و  لـکاش 

اهغبـص ضفنت  يأ  : لاق دـلجلا » یلع  عدرت  یتلا  هرفعزملا  نع  ّـالإ  هیدرـألا  نم  ءیـش  نع  هنی  مل  :» ساـّبع نبا  نع  ناـسللا  یف  عدرتل ( 
.ثیدحلا یف  ءاج  امک  هدلج  یلع  .نارفعزلاب )  غوبصم  ؛ عیدر بوث  ،و  هیلع

و «، یجنـسلا :» ب یخبـسلا (  دـقرف  ءاـج  رفـصأ و  زخ  فرطم  هیلع  رفـصأ و  نوذرب  یلع  تاـفرعب  اـفقاو  هـیفنحلا ع  نـب  دـمحم  یئر  و 
زخ فرطم  نسحلا  یلع  نسحلا و  یلإ  یلإ ) دقرف  هبسنب  رکذ  و  توقای ؛ هرکذ  ، هرصبلاب عضوم  ، هخبـسلا یلإ  بوسنم  ، هتبثأ ام  باوصلا 

هنجلا لهأ  بایث  یلع  یلإ و  رظنت  کلاب  ام  نسحلا  لاقف  فوص  بایث  دقرف  یلع  هیلإ و  رظنی  لعجف 

.فرطملا بحاص  نم  هفوصب  ابجع  دشأ  وهلف  هردص  یف  ربکلا  هبایث و  یف  دهزلا  لعجیل  مکدحأ  نإ  رانلا  لهأ  بایث  کیلع  و 

افلاخم ناک  نئل  اهیلع و  سانلا  علطی  نأ  متببحأ  دقلف  مکرئارسل  اقفاوم  اذه  مکسابل  ناک  نإ  فوصلا  باحـصأل  كامـسلا  نبا  لاق  و 
.متکله دقل  اهل 

دقل لوقی  ناک  ادـج  هنمثملا  بایثلا  سبلی  هفالخلا  لبق  ناک  هسوبلم و  یف  باطخلا  نب  رمع  هدـعاق  یلع  زیزعلا  دـبع  نب  رمع  ناـک  و 
هنأ سانلا  هاری  نیح  یل  لیخ  الإ و  طـق  ادـیدج  اـبوث  تسبل  اـم  هوسکلا و  نم  هدـیرأ  اـمع  قزرلا  نم  یل  هللا  مسق  اـم  زجعی  نأ  تفخ 

.هلک کلذ  كرت  هفالخلا  یلو  املف  لاب  وأ  لمس 
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هفلخ نم  هیدی و  نیب  نم  بیجلا  عوقرم  صیمق  هیلع  سلج و  مث  هعمجلا  زیزعلا  دـبع  نب  رمع  انب  یلـص  لاق  دـیوس  نب  دیعـس  يور  و 
هدـجلا و دـنع  ناک  ام  دـصقلا  لضفأ  نإ  لاقف  هسأر  عفر  مث  ایلم  سکنف  تسبل  ولف  نینمؤملا  ریمأ  اـی  كاـطعأ  هللا  نإ  لـجر  هل  لاـقف 

.هردقملا دنع  ناک  ام  وفعلا  لضفأ 

هیلع تلخد  مث  هتزب  هبایث و  هدوج  هنول و  نسح  نم  بجعأف  هفـالخلا  لـبق  زیزعلا  دـبع  نب  رمع  يرأ  تنک  هلدـعم  نب  مصاـع  يور  و 
عمتجا دق  ءاضیب  هوسنلق  هیلع  اذإ  محل و  مظعلا  دلجلا و  نیب  سیل  یتح  همظعب  هدلج  قصل  دوسا و  قرتحا و  دق  وه  اذإ  یلو و  نأ  دعب 

 ) هنوکذاش یلع  وه  اهادـس و  جرخ  دـق  هیناـجبنأ  .یلاـبلا )  بوثلا  وه  ؛و  قحـس عمج  قحـس (  هیلع  تلـسغ و  دـق  اـهنأ  ملعی  اـهنطق و 
عـضوم ، ناوطق یلإ  هبوسنم  : هیناوطق هیناوطق (  هءابع  هنوکذاشلا  تحت  ضرألاب  تقـصل  دـق  .نمیلاب )  لمعت  ظـالغ  باـیث  : هنوکذاـشلا

نم لـجرلا  یفکی  اـمنإف  کـتوص  نم  ـالیلق  ضفخا  رمع  هل  لاـقف  هتوص  عفرف  ملکتی  لـجر  هدـنع  فوصلا و  هقاـشم  نم  .هفوکلاـب ) 
.هبحاص عمسی  ام  ردق  مالکلا 

نیط نهقوف  تابصق  ثالث  یلع  هجارس  ناک  بایثلا و  نم  ظیلغلا  ورفلا  سبلی  ناک  زیزعلا  دبع  نب  رمع  نأ  بوقعی  نب  دیبع  يور  و 

باستکالا هذه  لمعف  يرخألا  لمعل  داضم  نیرادلا  نم  دحاو  لک  لمع  نأل  کلذ  حرـش و  یلإ  جاتحی  هسفن ال  یف  نیب  لصفلا  اذـه 
هذه لمع  کلذ و  بسان  ام  هجوزلا و  دلولا و  شاعملا و  رمأب  مامتهالا  قزرلا و  یف  قزرلا ) .» لیبس  یف  برضلا  و  :» ا بارطـضالا (  و 

نیلمعلا نیذه  نأ  مولعم  یلاعت و  هللا  رکذ  نع  دصی  ام  لک  نع  هجولا  فرـص  هدابعلل و  باصتنالا  تاوهـشلا و  ضفر  قئالعلا و  عطق 
ناعمتجی نیترض ال  هرخآلا  ایندلا و  تناک  مرج  الف  ناداضتم 

یناشاک

سپ کلذ ) یف  هل  لیقف   ) دوب هتخود  نآ  رب  دنچ  يا  هراپ  هک  هنهک  يرازا  ترضح  نآ  رب  دندید  و  عوقرم ) قلخ  رازا  هیلع  يار  دق  (و 
( بلقلا هل  عشخی  : ) هک دوـمرف  باوـج  رد  سپ  لاـقف )  ) تاـیه نیا  تیفیک  زا  وا  زا  دندیـسرپ  ینعی  تفـص  نآ  رد  ار  وا  مدرم  دـنتفگ 
هب يدـتقی  و   ) هراـما سفن  نآ ، هب  دوش  یم  مار  سفنلا ) هب  لذـت  و   ) هشیپ ربـک  لد  نآ ، يارب  زا  دـنک  یم  ینتورف  دزرو و  یم  عوشخ 

.هتسیاش نانموم  نآ  هب  دننک  یم  يوریپ  و  نونموملا )

نالیبس و   ) فلاختم توافتم و  دننمـشد  ود  ترخآ  اـیند و  هک  یتسرد  هب  ناـقرافتم ) ناودـع  هرخـالا  ایندـلا و  مالـسلا : هیلع  لاـق  (و 
و  ) ار وا  دیزرو  یتسود  و  اهالوت ) و   ) ار ایند  تشاد  تسود  هکره  سپ  ایندلا ) بحا  نمف   ) فلاخم فلتخم و  دـنهار  ود  و  نافلتخم )

دزن ترخآ  اـیند و  نیا  و  اـمه ) و   ) نآ اـب  تـشاد  یعرم  ینمـشد  هـقیرط  و  اـهاداع ) و   ) ار ترخآ  تـشاد  نمـشد  و  هرخـالا ) ضغبا 
برق املک   ) ود ره  نیا  نایم  رد  هدنور  و  امهنیب ) شام  و   ) تسا برغم  قرشم و  هباثم  هب  برغملا ) قرشملا و  هلزنمب   ) بلاط دنمـشوه 

ترخآ ایند و  نیا  و  دعب ) امه  و   ) يرگید زا  ددرگ  یم  رود  رخالا ) نع  دعب   ) ود نآ  زا  یکی  هب  دوش  کیدزن  هک  هاگره  دـحاو ) نم 
تیاغ رد  تسا  رگید  نآ  ترـضم  یکی  دوجو  هک  رهوش  کی  هلابح  رد  دننز  ود  لثم  ینعی  دنا  هرـض  ود  ناترـض )  ) لاح نیا  زا  دعب 

ررض

یلمآ
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ینیوزق

ددرگیم عشاخ  باوج : رد  تفگ  باب  نآ  رد  نخـس  وا  اب  دـش  هتفگ  سپ  يا ، هدز  هراپ  هنهک  هماج  ترـضح  نآ  نت  رب  دـش  هدـید  و 
هک رخاـف  وـکین و  هماـج  تسا  نآ  فـالخ  رب  و  ناـنموم ، نآ  هـب  دـننک  یم  ءادـتقا  و  سفن ، نآ  هـب  ددرگ  یم  لـیلذ  و  لد ، نآ  يارب 
نآ لیـصحت  رب  رطاخ  و  دـننک ، بلط  نآ  لثم  دـننیب  نآ  هک  نارگید  و  دوش ، ادـیپ  یبجع  وا  سفن  رد  و  ددرگ ، رختفم  نآ  هب  صخش 

ددرگ نیگمغ  هتسکش و  لد  دباین  نآ  لثم  هک  سک  نآ  و  دنتفا ، تیصعم  مثا و  رد  و  دننام ، لفاغ  قح  راک  زا  سپ  دنرامگ ،

ره سپ  دنروخن ، زاب  مه  هب  هک  فلتخم  هار  ود  دندرگن و  قفتم  فلتوم و  مه  اب  هک  دنتوافتم  نمشد  ود  ترخآ  ایند و  هک  قیقحت  هب 
قرـشم و هلزنم  هب  ترخآ  ایند و  و  نآ ، اـب  دومن  ینمـشد  ار و  ترخآ  تشاد  نمـشد  نآ  هب  دومن  یلوت  ار و  اـیند  تشاد  تسود  هک 

رود يرگید  نآ  زا  ردـق  ناـمه  ددرگ  کـیدزن  بناـج  ود  نآ  زا  یکی  هب  هک  ردـق  دـنک  ریـس  هناـیم  رد  هک  یـصخش  تسا و  برغم 
رد يرگید  نآ  دـنک  دونـشخ  هک  ار  کی  ره  دنـشاب ، درم  کـی  هلاـبح  رد  هک  دـننز  ود  وچمه  لاـح  نیا  اـب  ترخآ  اـیند و  و  ددرگ ،

.دنیاین تسار  زگره  مه  اب  و  دجنرب ، دوش و  بضغ 

یجیهال

هب يدـتقی  سفنلا و  هب  لذـت  بلقلا و  هل  عـشخی  : » لاـقف کـلذ ، یف  هل  لـیقف  عوـقرم ، قـلخ  رازا  هیلع  یئر  دـق  مالـسلا و  هیلع  لاـق  و 
هدش هدز  هنیپ  هلـصو و  هنهک ي  هماج ي  ریز  ترـضح  نآ  ندب  رب  دوب  هدش  هدید  هکنآ  لاح  مالـسلا و  هیلع  تفگ  ینعی و  .نموملا »
راوخ لد و  نآ  تهج  زا  ددرگ  یم  نتورف  عوشخ و  اب  هک  تفگ  سپ  نآ ، تمکح  هرابرد ي  ار  ترضح  نآ  رم  دش  هتفگ  سپ  يا ،

.نموم نآ  هب  دنک  یم  يوریپ  هراما و  سفن  نآ  ببس  هب  دوش  یم 

امه اهاداع و  هرخالا و  ضغبا  اهالوت  ایندلا و  بحا  نمف  نافلتخم ، نالیبس  ناتوافتم و  ناودع  هرخالا  ایندلا و  نا  : » مالسلا هیلع  لاق  و 
هب مالـسلا ، هیلع  تفگ  ینعی و  .ناترـض » دـعب  امه  رخالا و  نم  دـعب  دـحاو  نم  برق  املک  امهنیب ، شام  برغملا و  قرـشملا و  هلزنمب 

فلتخم هار  ود  نامحر و  راثآ  یکی  تسا و  ناطیش  راثآ  یکی  رگیدکی : اب  دنشاب  راثآ  توافتم  نمـشد  ود  ترخآ  ایند و  هک  قیقحت 
ترخآ تشاد  نمشد  نآ ، اب  درک  یتسود  ار و  ایند  تشاد  تسود  هک  یسک  سپ  خزود ، هار  یکی  تسا و  تشهب  هار  یکی  دنـشاب :

دوش یم  کیدزن  هک  ردق  ره  ناشیا  نایم  رد  هدنور ي  هک  دنشاب  برغم  قرشم و  هلزنم ي  هب  ارـس  ود  نآ  نآ و  اب  درک  ینمـشد  ار و 
ینعی دنـشاب ، رهوش  کی  دـقع  رد  نز  ود  دـننام  هروکذـم ، فاصوا  رد  توافت  زا  دـعب  ود  ره  رگید و  نآ  زا  دوش  یم  رود  یکی ، هب 

.دنوشن راگزاس  رگیدکی  اب  زگره 

ییوخ

، کلذ یف  هل  لیقف  بارعالا : .دجنمل  عاقرلاب - هحلصا  بوثلا  اعقر  عقر )  ) ثنوملا رکذملل و  یلابلا  ناقلخ : قالخا و  ج : قلخ ) : ) هغللا
رـصعلا اذـه  یف  و  هیرهاظلا ، هتماعز  هتموکح و  مایا  یف  ناک  عوقرملا ، رازالل  مالـسلا ) هیلع   ) هسبل نا  رهاـظلا  ینعملا : .هیببـسلل  ءاـفلا 
هنیزلاب لمجتلا  هرخافلا و  باـیثلا  سبل  اوداـتعا  و  سرفلا ، مورلا و  نم  هریثک  مئاـنغ  ـالاوما و  اوزاـح  و  شیعلا ، نیملـسملا  یلع  عسوت 

هناها دـع  بجعلا و  لحم  یف  عقو  عوقرملا  قلخلا  رازالا  اذـه  هیلع  یئر  امل  و  هنطلـسلا ، باحـصا  مهنم و  ءارمالا  اصوصخ  هرهاـظلا و 
سبل یف  نامیالا  لهال  هوسا  نوکا  نا  یغبنی  و  نینموملل ، هیلـست  و  سفنلل ، هضایر  هناـب  مالـسلا ) هیلع   ) باـجاف هل  يدـصتملا  ماـقمب 
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ینخس يو  اب  هراب  نیا  رد  دش و  هدید  يراد  هلصو  هنهک و  شوپور  ترضح  نآ  نت  رب  همجرتلا : .ناطیـشلا  لیوست  رـسکنیل  ناقلخلا ،
نآ زا  نانموم  دنکیم و  راوخ  ار  هراما  سفن  و  دزاسیم ، عشاخ  ار  لد  هنهک  سابل  نیا  ندیشوپ  دومرف : خساپ  رد  شترـضح  دش ، هتفگ 

.دنریگیم قشمرس 

نیقی لها  قح  رب  یئاوشیپ  *** نید يالوم  رب  ردنا  دش  هدید 

يا هنیرید  هماج ي  هلصو  رپ ز  *** يا هنیپ  رپ  هنهک ي  يادر  کی 

ندب ردنا  تسا  رویز  الوم  تفگ  *** نخس هراب  نیا  رد  يو  اب  دش  هتفگ 

لیپ هدنمزر  نیا  نم  رب  درغن  ات  *** لیلذ مسفن  دنک  عشاخ  دنک  لد 

یلع هارمه  دنهار  رد  هک  رگ  *** يوریپ نآ  زا  دیاش  ار  نانموم 

، صوقنم هنال  ردقم  ءادتبملا  عفر  ربخ  ءدتبم و  امهنیب ، شام  و  بارعالا : .رئارض  ناترض ج : امه  و  اهجوز ، هارما  هارملا ، هرـض ) : ) هغللا
يا يونملا  هیلا  فاضملا  فذحل  مضلا  یلع  ینبم  فرظ  دعب  و  هربخ ، ناترض  ءدتبم و  امه  و  هیلاح ، هلمجلا  و  رقتـسم ، فرظ  ربخلا  و 

هیف و شیعت  ام  لک  نم  کلوح  ام  یه  و  هرخالا ، نم  کیلا  برقا  یه  یتلا  رادـلا  يا  یندالا  ثنوم  ایندـلا  ینعملا : .کلذ  لـک  دـعب 
هطلتخم و کیلا  هبسنلاب  یهف  کیرشاعم ، كراج و  كدلو و  کلام و  کتاوهش و  کسفن و  نم  هاوهت ، كاوحت و  و  کعم ، شیعی 

لوقیف دبالا ، یلا  کتوم  دعب  كراد  هرخالا  و  هناتف ، هرارف  هرادـغ  هیناف  هفرـصنم و  ماودـلا و  یلع  هفرـصنم  و  نیح ، لک  یف  هددـجتم 
ایندلا بحا  نمف  ناتوافتم ، نا  ودـع  امه  لب  نیدـضاعم ، نیفلاوم  نیقیفرک  کعم  ناعمتجت  کترخآ ال  كایند و  نا  مالـسلا :) هیلع  )
یلخت امهادـحا و  راتخت  نا  دـبالف  اعم ، امهواضرا  نکمی  ناترـض ال  امه  و  رخالا ، نع  دـعب  امهدـحا  یلا  برق  نم  و  هرخالا ، ضغبا 

دراد و تسود  ار  ایند  سک  ره  دـنرگیدکی  فلاخم  هار  ود  روجان و  نمـشد  ود  ترخآ  ایند و  یتسارب  دومرف : همجرتلا : .هرخالا  نع 
هار رد  اهنآ  نایم  یکی  هک  دنرتخاب  رواخ و  دننامب  ود  نیا  و  هتـشادرب ، توادـع  رـس  نآ  اب  هتـشاد و  نمـشد  ار  ترخآ  دورب  شلابند 

.دنتسه وبه  ود  دننامب  ود  نآ  و  هدش ، رود  يرگید  زا  دوش  کیدزن  اهنآ  زا  یکی  هب  هچ  ره  تسا و 

دنردنا شیوخ  هر  هب  مه  فالخ  ردنا  دنربارب *** نمشد  ود  هچ  ترخآ  ایند و 

بضغ رد  تسا  ینوخ  نمشد  هچ  ترخآ  اب  بش *** زور و  تسنآ  یپ  رد  هک  بلطایند 

رترود هداتفا  نآ  زا  دش  هچ  نیا  کیدزن   *** رو هار  هک  برغم  هچ  دنقرشم و  هچ  ود  نیا 

هاوخم نود  يایند  ور و  ترخآ  لابند  *** هاوخ هنیک  دنیوبه  ود  نادب  همه  نیا  اب 

يرتشوش

یب يدـتقی  و  بلقلا ، عشخیل  لاـق : کـصیمق ؟ عقرت  مل  مالـسلا :) هیلع   ) یلعل لـیق  اذـکه : هلئاـضف )  ) یف لـبنح  نب  دـمحا  هاور  لوقا :
، یجراـخ مهیف  هرـصبلا  لـها  نم  دـفو  مالـسلا ) هیلع   ) یلع یلع  مدـق  لاـق : بهو  نب  دـیز  نع  هتیلح ،)  ) یف میعنوبا  يور  .نوـنموملا 
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.ربکلا نم  دعبا  یسوبل  نا  یسوبل ، کلام و  لاقف : هسوبل  یف  مالسلا ) هیلع  ) ایلع بتاعف 

هینغم

تعقر دقل  : ) مامالا لوق  هبطخلا 158  رخآ  یف  قبس  و  عوقرملا ، رازالا  یلا  دوعی  هل )  ) یف ریمضلا  سفنلا ) هب  لذت  و  بلقلا ، هل  عشخی  )
( هیلع صنت  یلع  هعردم   ) ناونعب هروکذملا  هبطخلا  حرش  یف  هعردملا  هذه  نع  انملکت  و  اهعقار .) نم  تییحتـسا  یتح  هذه  یتعردم 

سیماوق نم  اهفدار  ام  هملکلا و  هذه  فذـح  بجول  و  ینعم ، عوضوم و ال  نم  دـهزلا  رقفلل و  ناک  ام  شیعلا  یف  سانلا  يواست  ول  و 
مامالا ..هنایغط و  فرتملا و  مظاعت  و  همالآ ، مورحملا و  تارسح  اهنم  و  همزاول ، هراثآ و  هقحلت  نا  دبالف و  رقفلا  دجو  دق  اما و  هغللا ،

موصعملا مامالا  وه  و  هنکل ، و  هقح ، یف  کلذ  یف  لیحتـسی  لب  یلاـعتی ، یغطی و  نا  نود  تاـبیطلا  لـکا  دـیدجلا و  سبل  یلع  رداـق 
هب لذـت  و  بلقلا ، هل  عـشخی  : ) اـنه هلوـق  و  هبطخلا 206 . یف  لاق  امک  کلهیف ، هرقف  ریقفلاـب  جـیهی  ـالیک  ساـنلا  هفعـضب  هسفن  ردـقی 

.هرطبی ینغلا و  هیغطی  نمل  خیبوت  عیرقت و  سفنلا )

مل ایند  نیترـضلاک ، برغملا و  قرـشملاک و  نیفلتخم  نیلیبس  نیودـعک و  هرخالا  عم  اـهلعج  یتلا  ایندـلاب  مالـسلا ) هیلع   ) هدارم لوقا :
، اهیداعم هرخالا و  ضغبم  نوکیال  ایندلا و  بحم  دحا  نوکی  نا  نکمی  الف  نیودعک ، هرخالا  عم  اهنا  مولعم  و  هرخالل ، همدـقم  لعجت 
و ایندـلا .) …  هایحلا  الا  دری  مل  انرکذ و  نع  یلوت  نم  نع  ضرعاف  ( ) مالـسلا هیلع   ) هیبنل یلاعت  لاـق  اذـل  و  مالـسلا ) هیلع   ) لاـق اـمک 

یلا رعاش : لاق  رخالا ، نع  دعب  امه  دـحا  نم  کلاس  برق  املک  مالـسلا ) هیلع   ) لاق امک  هنا  مولعم  و  برغملا ، قرـشملاک و  نیلیبسک 
هیما نم  هارما  ایرثلا ، فوع  نب  نمحرلادـبع  نب  لیهـس  جوزت  اـمل  و  اذـه ، ناـیقتلت  فیک  يرخا  ماـشلاب  هجاـح و  هنیدـملاب  وکـشا  هللا 

عباسلا و لصفلا   ) نایقتلی فیک  هللا  كرمع  الیهـس  ایرثلا  حـکنملا  اهیا  رمع : لاق  هعیبر ، یبا  نب  رمع  اـهب  ببـشی  ناـک  یتلا  رغـصالا ،
هارملا لیهـسب و  یمـسملا  لجرلا  رمع  هبـش  ینامی  لقتـسا  اذا  لیهـس  تلقتـسا و  ام  اذا  هیماش  یه  اـهئانف ) ایندـلا و  مذ  یف  نوثـالثلا -

ایرثلا ناب  هیلع  همالک  ضقنی  نا  لیهـسل  ناـک  و  تلق : .ناـعمتجیال  نیذـللا  اـیرث )  ) و لیهـس )  ) نیفورعملا نیبکوکلاـب  اـیرثب  هامـسملا 
هیف سانلا  عیاب  هفوکلاب  عضوم  نیترـضلا  رـصق  جرفلا :) یبا  لـتاقم   ) یف .یل و  یهف  بکوکلل  بکوکلا  و  بکوک ، لیهـس  بکوک و 

ناودع ال هرخالا  ایندلا و  نا  لصالا ، و  ریغت ، مالکلا  یف  عقو  هناک  و  اذه ، .ایارسلا  یبا  مایا  ابطابط  نب  لیعامـسا  نب  میهاربا  نب  دمحم 
قرشملاک ناتوافتم  نافلتخم  نالیبس  امه  و  سکعلاب ، و  اهاداع ، هرخالا و  ضغبا  اهالوت  ایندلا و  بحا  نمف  امهیلوت ، امهبح و  عمتجی 

نم ناترـضلا و  هب  مالـسلا ) هیلع   ) اههبـش امم  ثلاثلاف  ناک ، فیک  .رخالا و  نم  دـعب  اـمهنم  دـحاو  نم  شاـم  برق  اـملک  برغملا ، و 
مث يرخالاب ، بهذ  حجر  امهیا  نازیم  یتفک  مالسلا ) هیلع   ) داجـسلا امههبـش  و  يرخالا ، هتعطق  امهادحا  لصو  نمف  هنیابملا ، امهعبط 

هئایلوال هعفار  رانلا ، یلا  هللا  ءادـعال  هضفاخ  يا : هعفار .) هضفاخ  هبذاک  اهتعقول  سیل  هعقاولا  تعقو  اذا   ) یلاعت هلوق  مالـسلا ) هیلع   ) الت
تیقاومب متها  نم  ایندـلا  هذـل  لمکتـسی  مل   ) هنا درو  دـق  و  الماک ، امهنیب  عمجلا  نکمیـال  نادـض  اـمهنا  ثیح  هلمجلاـب  و  هنجلا ، یلا 

(. هتاولص

ءایربکلاک و مارحلا ، یلا  يدوت  یتلا  و  نیرخالا ، باسح  یلع  شیعلاک  مارحلا  انه  ایندـلاب  دارملا  خـلا ..) ناودـع  هرخالاو  ایندـلا  نا  )
بحا نمف   ) میمـصلا یف  هرخالا  نم  و  ضحم ، ریخ  یهف  نیبجلا  قرع  نیمیلا و  کـب  شیعلا  لـالحلا و  اـیند  اـما  قحلا ، ریغب  هرطیـسلا 
سیل و  ادوبعم ، انید و  اهذختا  و  ایندلا ، یلا  هلکب  فرصنا  هنا  حوضوب  لدت  اهالوت )  ) هملک و  اهاداع .) هرخالا و  ضغبا  اهالوت  ایندلا و 

ایندـلاب دارملا  نا  یلع  رخآ  لیلد  اذـه  برغملا ) قرـشملا و  هلزنمب  امه  و   ) .اهل لمعلا  هرخالا و  هرک  هناش  اذـه  ناک  نم  نا  کش  نم 
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هرخالل هلیـسو  هیطم و  ایندلا  تناک  ام  داضتلا - دعبلا و  اذه  هرخالا  ایندـلا و  نیب  ناک  ول  و  لالـضلا ، روجفلا و  و  داسفلا ، یغبلا و  ایند 
نع دعتبا  تایداملا  یف  فرـسا  نم  لک  و  دضلا ، یلا  بلقنا  دحلا  زواج  ام  لک  رخالا ) نم  دعب  دـحاو  نم  برق  املک  امهنیب  شام  (و 
هلک ناسنالا  لمع  نوکی  ناب  کلذ  و  تالاحلا ، ضعب  یف  ناترض ) دعب  امه  و   ) .لئاضفلا نع  دعب  لئاذرلا  نم  برق  نم  و  تایحورلا ،
هللا یلـص   ) هللا لوسر  لاق  .ناتـضغابتم  ناترـض  ناتباحتم ال  ناتقیقـش  امهف  کلت  هذهل و  لمع  اذا  اما  هترخال ، ائیـش  مدقی  و ال  هایندل ،

.هذهل هذه  نم  ذخا  نم  مکریخ  نکل  و  ایندلل ، هرخالا  و ال  هرخالل ، ایندلا  كرت  نم  مکریخ  سیل  هلآ :) هیلع و 

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

هماج نینچ  ارچ  دندیـسرپ   ) دش وگتفگ  ترـضح  نآ  اب  نآ  هرابرد  سپ  دندید  مالـسلا ) هیلع   ) ماما نت  رب  يراد  هلـصو  هنهک  هماج  و 
يوریپ نآ  زا  نینموم  و  دوش ، یم  مار  هراما  سفن  عضاوتم و  لد  نآ  اب  دومرف : هنهک ) هماـج  هراـبرد   ) راوگرزب نآ  يا )؟ هدیـشوپ  يا 

ار صخـش  هک  وکین  ون و  هماج  فـالخ  هب  دوش  یم  اـنتعا  یب  سفن  ياهـشهاوخ  هب  هتفرگ و  هشیپ  ینتورف  هماـج  هنهک  اـب   ) دـننک یم 
(. دتفا یم  هانگ  رد  هدش  لفاغ  قح  زا  دزاس و  یم  نیبدوخ 

( خزود هار  تشهب و  هار   ) ادـج هار  ود  روجان و  نمـشد  ود  ترخآ  اـیند و  تسا : هدومرف  ترخآ ) اـیند و  هراـبرد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
مـشچ نآ  زا   ) هدوـمن ینمـشد  نآ  اـب  هتـشاد و  نمـشد  ار  ترخآ  تسب  لد  نآ  هب  تشاد و  تسود  ار  اـیند  هک  یـسک  سپ  دنتـسه ،
ددرگ رود  يرگید  زا  دوش  کیدزن  یکی  هب  هچ  ره  اهنآ  نیب  هدنور  هک  دنـشاب  یم  رتخاب  رواخ و  دـننام  ود  نآ  و و  تسا ، هدیـشوپ )

اهنآ و  دشاب ) تبغر  یب  ایند  هب  ترخآ  هب  هتـسب  لد  و  دنام ، لفاغ  ترخآ  زا  هزادـنا  نامه  ددـنب  لد  نآ  هب  هچ  ره  ایند  هب  هتـسب  لد  )
یتسود یکیدزن و  نوچ  دنوشن ، راگزاس  رگیدکی  اب  زگره  هک   ) دنشاب هتشاد  رهوش  کی  هک  دننام  نز  ود  هب  ناشفالتخا  نیا  زا  سپ 

(. تسا يرگید  اب  ینمشد  يرود و  مزلتسم  کی  ره  اب 

ینامز

راد هلصو  هعماج  ددرگ  یم  فرحنم  ناسنا  جیردت  هب  دراد و  یم  زاب  قلخ  ادخ و  دای  زا  دنادرگ ، یم  رورغم  ار  ناسنا  نتـسارآ ، دوخ 
.دـنک یم  ادـیپ  هجوت  قلخ  ادـخب و  تبـسن  دـنادرگ و  یم  عضاوتم  دارفا  هب  تبـسن  دراد  یمزاب  يرگیغای  یـشکندرگ و  زا  ار  ناـسنا 

هک تسین  دـیدرت  ياـج  .تشادـن  شیوخ  ساـبل  اـصوصخم  یئارآدوخ و  هب  يرظن  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماـما  تازاـیتما ، نیا  رطاـخب 
نایم عمج  اما  ددرگ ، هضرع  دهد ، یم  ناسنا  هب  هک  ار  یتمعن  دراد  تسود  ادخ  تسین و  هدیدنـسپ  مه  یگدنز  رما  رد  يرگ  يدوهی 

هک يروما  نیا  هب  تبـسن  ار  دوخ  ـالمع  اـت  راد  هلـصو  هنهک و  مه  دـشوپب و  اـبیز  ون و  ساـبل  مه  ناـسنا  هک  تسا  نیا  شور  ود  نیا 
.ددرگ دنم  هرهب  همانرب  ود  ره  يایازم  زا  رگید  يوس  زا  دهد و  هولج  انتعا  یب  درادن  شزرا 

زا ار  ناسنا  همه ، هک  تسا  نوگاـنوگ  ياهینارذگـشوخ  اـیند و  رویز  هب  هجوت  لوپ ، يروآ  عمج  رکفب  دراد  ایندـب  هقـالع  هک  یـسک 
نادنمتـسم و هب  کـمک  يراد ، هدـنز  بش  تداـبع ، رکفب  تـسا  ترخآ  رکف  هـب  هـک  سک  نآ  دراد و  یم  زاـب  تماـیق  زور  ادـخ و 
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نمشد ود  نیا  زا  یکی  دننک و  باختنا  ار  هار  ود  نیا  زا  یکی  دنریزگان  تسین و  عمج  لباق  دارفا ، يارب  هار  ود  نیا  .تسا  ناگراچیب 
هب هدرک و  شهوکن  ایند  زا  هتفگ : نخـس  ترخآ  ایند و  هرابرد  دروم  دصکی  زا  زواجتم  دیجم  نآرق  .دنیامن  باختنا  یتسود  يارب  ار 
رد ار  ایند  لام  امش  : ) دیوگ یم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ هب  ضیرعت  تروص  هب  احیرـص  هیآ  کی  رد  تسا و  هداد  هجوت  ترخآ 

(. تساناد دنمورین و  ادخ  .تسا  هدرک  هدارا  ار  ترخآ  ادخ  دیریگ و  یم  رظن 

يزاریش دمحم  دیس 

رازاب كرازا  لدبت  اذامل ال  مامالل  لیق  يا  ( ؟ کلذ یف  هل  لیقف  هقرخ ) عقر  دق  لاب ، يا   ) عوقرم قلخ  رازا  مالسلا - هیلع  هیلع - یئر  و 
حومطلا و نع  سفنلا ) هب  لذـت  و   ) اـیلاب اـبوث  ناـسنالا  سبل  اذا  عـضخی  بلقلا  ناـف  بلقلا ) هل  عـشخی  : ) مالـسلا هیلع  لاـقف  دـیدج )؟

اهفراخز ایندلاب و  نوقلعتی  الف  نونموملا ) هب  يدتقی  و   ) ءالعتسالا

نیلیبسلا ال دحا  یف  کلاسلاف  نافلتخم )  ) ناقیرط يا  نالیبس ) و   ) رخالا نع  امهدحا  توافتی  ناتوافتم ) نا  ودع  هرخالا  ایندـلا و  نا  )
هبوبحم داضی  هرخالا  رما  نال  اهاداع ) هرخالا و  ضغبا   ) اهعبتا يا  اهالوت ) ایندلا و  بحا  نمف   ) .رخالا لیبسلا  یف  كولسلا  نم  نکمتی 
برغملا قرشملا و  نیب  يا  امهنیب ) شام   ) هلزنمب ناسنالا  و )  ) امهیتهج نیب  فالتخالا  دعبلا و  یف  برغملا ) قرـشملا و  هلزنمب  امه  (و 

لک نیتللا  دـحاو ، لجرل  نیتجوزک  يا  ناترـض )  ) کلذ دـعب  وا  لاحلا ، اذـه  یلا  يا  دـعب ) ( ) رخالا نم  دـعب  دـحاو  نم  برق  اـملک  )
یف هناحبـس  لاـق  دـقف  هللحملا  ایندـلا  اـما  همرحملا ، ایندـلا  یلا  هبـسنلاب  وه  اـمنا  اذـه  نا  یفخی  ـال  .هرخـالا و  يداـعت  اـمهنم  هدـحاو 

نسحا ام  و  هیلا : بسنی  امیف  مالـسلا  هیلع  مامالا  لاق  و  هنـسح ) هرخالا  یف  و  هنـسح ، ایندلا  یف  انتآ  انبر  لوقی  نم  مهنم  و  : ) اهعوضوم
.اعمتجا اذا  ایندلا  نیدلا و 

يوسوم

الف عقرم  برش و  هیلع و  رهدلا  لکا  دق  ایلاب  ابوث  سبلی  نیکسم  يز  یف  نینموملاریما  هتفالخ …  مایا  دهشملا  اذه  ناک  امبر  حرـشلا :
ناسنالا هلمحی  ام  یلع  هدـمعلا  نا  اهفافع و  اهرهط و  سوفنلا و  لامج  وه  لامجلا  نا  موهفم  نم  قلطنی  هنا  یحتـسی …  وا  هب  لـجخی 

هیلع هنا  نیطایـشلا …  رکم  رئارـضلا و  هوادع  ءاسنلا و  دسح  بلاعثلا و  لیح  بائذلا و  بولق  هلیمجلا  بایثلا  توتحا  امبرف  هلخاد  یف 
امک ولعلا  ربکلا و  هذخای  الف  بلقلا  هل  عشخی  بوث  هنا  همیظع …  هظعوم  نمضتی  يذلا  نایبلا  اذهب  قلطنیف  کلذ  یلع  بتاعی  مالسلا 

نورتسی ام  نودجی  نیذلا ال  کئلوا  ماما  ینحنت  عضاوتت و  سفنلا  هب  لذت  هنا  امک  .هدیجلا  هلیمجلا  هدـیدجلا  بایثلا  باحـصا  ذـخای 
هللا هعاط  نع  اهجرخی  مهـسوفن و  دـیدجلا  بوثلا  ذـخای  الف  نونموملا  یب  يدـتقیف  ماما  اناف  نونموملا : هب  يدـقتی  اثلاث  و  مهنادـبا … 

 … هیف هللا  نوصعیف 

هارما هارملا : هرـض  .قیرطلا  وه  لیبس و  ینثم  نالیبس : .ناتدـعابتم  ناتفلتخم  ناتوافتم : .یلابلا  قلخلا : .ندـبلا  رتسی  بوث  رازالا : هغللا :
نمف امهنیب  عماج  ناتدعابتم ال  هذهل  هودع  کلت  کلتل و  هودع  هذـهف  ناترفانتم  هرخالا و  ایندـلا و  نا  نیب  مث  .ناترـض  امه  اهجوز و 
امهنا هنجلا  یلا  هجتی  قیرط  لیبس و  هرخالا  رانلا و  یلا  هجتی  قیرط  لیبس و  ایندـلاف  اهاداع …  هرخالا و  ضغبا  اـهالوت  ایندـلا و  بحا 

ایندـلا و نیب  عمجلا  نکمی  کلذ ال  نکمی  امکف ال  ناعمتجت  وا  نادـحتت  نا  نکمی  لهف  امهنیب  ناسنالا  برغملا و  قرـشملا و  هلزنمب 
نا لجرلل  نکمی  نیترضب ال  امههبـش  مث  يرخالا  نع  دعتبا  هدحاو  نم  برتقا  املک  هناف  امهنیب  فقی  ناک  اذا  ناسنالا  نا  امک  هرخالا 
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.هدیعسلا یبقعلا  اهیف  هل  نم  امهنم و  هحیرملا  راتخی  نا  لقاعلا  یلع  يرخالا و  طخسا  هدحاو  یضرا  نا  لب  اعم  امهیضری 

یناقلاط

نانمؤم دنک و  یم  نوبز  ار  سفن  عشاخ و  ار  لد  : » دومرف ترضح  نآ  دندیسرپ ، ار  ببس  دش  هدید  يراد  هنیپ  هنهک  نهاریپ  وا  نت  رب 
« .دننک یم  ءادتقا  راک  نیا  هب  مه 

ياه هماج  ندیـشوپ  ناشیا  زا  یخرب  دـنا ، هنوگ  ود  دروم  نیا  رد  نافراع  نامیکح و  هک  میتفگ  دـش و  هتفگ  نخـس  البق  هراب  نیا  رد 
.سکع رب  یخرب  دنا و  هداد  حیجرت  ار  نازرا 

تسا هدوب  مالّسلا  هیلع  یسیع  راعش  راک  نیا  مالّسلا و  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  نینچمه  تسا ، هدوب  تسخن  هتسد  زا  باطخ  نب  رمع 
.دیشوپ یم  هنیمشپ  نشخ و  ياه  هماج  ترضح  نآ  هک 

ریاظن ینمی و  ياهدرب  بوخ و  عون  زا  ترضح  نآ  ياه  هماج  رتشیب  دیشوپ و  یم  ار  عون  ود  ره  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ 
نیا هک  نانچمه  .تشاذـگ  یم  رثا  شتـسوپ  رب  نآ  گنر  هک  دوب  هدـش  گنر  سرو  هناد  اب  نانچ  مه  ترـضح  نآ  هفحلم  دوب و  نآ 

.تسا هدمآ  ثیدح  رد  عوضوم 

نـسح ماما  روضح  هب  یخبـس  دقرف  .دراد  نت  رب  درز  زخ  هماج  هداتـسیا و  درز  ینایدام  رب  تافرع  رد  هک  دندید  ار  هیفنح  نب  دـمحم 
ماما .درک  نسح  ماما  هماج  هب  نتسیرگن  هریخ  هب  عورش  دوب  هدیشوپ  هنیمشپ  هماج  هک  دقرف  دوب ، زخ  هماج  ترـضح  نآ  نت  رب  دمآ و 
اناـمه ناـیخزود  هماـج  وت  رب  تسا و  ناـیتشهب  هماـج  نم  نت  رب  هکنآ  لاـح  يرگن و  یم  نم  رب  نینچ  هک  دوش  یم  هچ  ار  وت  دوـمرف :
بحاص زا  تسا  رت  هتفیش  شیوخ  هنیمشپ  هماج  هب  و  دهد ، یم  رارق  شیوخ  هنیس  رد  ار  ربکت  دوخ و  هماج  رد  ار  دهز  امش  زا  یخرب 

.شا هماج  هب  زخ  هماج 

نآ رب  مدرم  دیراد  یم  تسود  ارچ  تسامش  هدیشوپ  ياه  هشیدنا  اب  قفاوم  امش  هماج  نیا  رگا  تفگ : ناشوپ  هنیمشپ  هب  كامـس  نبا 
.دیا هدش  كاله  هک  تسامش  تریرس  اب  فلاخم  رگا  دنوش و  هاگآ 

تمیق نارگ  یتسار  هب  ياه  هماج  شیوخ  تفالخ  زا  شیپ  یلو  دیـشوپ  یم  هماـج  باـطخ  نب  رمع  نوچمه  مه  زیزعلا  دـبع  نب  رمع 
دشاب كدنا  مشوپب  مهاوخ  یم  هچنآ  لابق  رد  دیامرف ، یم  نم  هرهب  هماج  زا  دنوادخ  هچنآ  هک  مراد  نآ  میب  تفگ : یم  دیشوپ و  یم 

هب هک  نیمه  یلو  .تسا  هدوسرف  هنهک و  هک  مرادـنپ  یم  نینچ  دـننیب  یم  ار  نآ  مدرم  هک  نیمه  رگم  مشوپ  یمن  يوـن  هماـج  چـیه  و 
.تشاذگ رانک  ار  اه  هماج  نآ  همه  دیسر  تفالخ 

هک تشاد  نت  رب  ینهاریپ  هک  یلاح  رد  تسـشن  سپـس  درازگ و  هعمج  زامن  اـم  اـب  زیزعلا  دـبع  نب  رمع  دـیوگ : یم  دـیوس  نب  دـیعس 
شاک تسا ، هدومرف  ینازرا  وت  هب  هک  دنوادخ  نینمؤملا  ریما  يا  تفگ : وا  هب  يدرم  .تشاد  هنیپ  تشپ  زا  مه  ولج و  زا  مه  شنابیرگ 

، يور هنایم  داصتقا و  نیرتهب  تفگ : تشادرب و  رس  سپـس  دنکفا و  ریز  هب  رـس  یتخل  زیزعلا  دبع  نب  رمع  .يدیـشوپ  یم  بوخ  هماج 
.دریذپ تروص  تردق  ماگنه  هب  هک  تسا  يوفع  وفع ، نیرتهب  دوش و  ماجنا  يرگناوت  رد  هک  تسا  يداصتقا 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 1934 

http://www.ghaemiyeh.com


رـس و سابل و  هرهچ و  گنر  یبوخ  زا  مدید و  یم  دوش  هفیلخ  هک  نآ  زا  شیپ  ار  زیزعلا  دـبع  نب  رمع  دـیوگ : یم  هلدـعم  نب  مصاع 
هب شتـسوپ  هک  ناـنچ  نآ  تسا  هدـش  هتخوـس  هایـس و  مدـید  متفر ، وا  شیپ  دـش  هفیلخ  هـکنیا  زا  سپ  مدرک ، یم  تفگـش  وا  عـضو 

دوب هدش  عمج  شیاه  هبنپ  هک  دیپس  یهالک  بش  تشادن ، دوجو  یتشوگ  چیه  ناوختـسا  تسوپ و  نایم  ییوگ  هدیبسچ و  ناوختـسا 
رب هک  نشخ  یمیلگ  يور  تشاد ، نت  رب  دوب  هتفر  شیور  گنر و  هک  هنهک  ياه  هماـج  رـس و  رب  تسا  هدـش  هتـسش  داد  یم  ناـشن  و 
یم نخس  دوب و  شروضح  رد  مه  يدرم  .دوب  هتسشن  دوب ، هدش  هدرتسگ  نشخ  ياهمشپ  زا  ییابع  مه  نآ  ریز  دوب و  هدش  نهپ  نیمز 

هک ردق  نامه  ناسنا  يادص  يدنلب  نک ، هاتوک  ار  تیادص  یمک  تفگ : زیزعلا  دبع  نب  رمع  درک ، دنلب  ار  شیادـص  درم  نآ  تفگ ،
.تسا یفاک  دونشب  وا  نیشنمه 

زا ترابع  مه  وا  غارچ  دیـشوپ ، یم  نشخ  هنییوم  هنیمـشپ و  هچراپ  الومعم  زیزعلا  دبع  نب  رمع  هک  دنک  یم  تیاور  بوقعی  نب  دـیبع 
.دندوب هدیلام  لگ  نآ  يور  هک  دوب  ین  هعطق  هس 

هار ود  راـگزاسان و  دـنا  نمـشد  ود  ناـهج ، نآ  ناـهج و  نیا  اـنامه   ...«، » ناـتوافتم ناودـع  هرخـآلا  ایندـلا و  ّنا   » هلمج دروـم  رد  و 
لمع ظاحل  زا  کی  ره  هک  تسا  ببـس  نادب  نیا  و  درادن ، حرـش  هب  زاین  هک  تسا  نشور  نانچ  عوضوم  نیا  دـیوگ : یم  ...توافتم »

لاح تسا و  نآ  ریظن  يروما  دنزرف و  نز و  شاعم و  يزور و  بسک  يارب  شـشوک  ینارگن و  یناهج  نیا  لمع  .تسا  يرگید  دض 
عنام هک  تسا  يزیچ  ره  زا  ندنادرگ  يور  تدابع و  يارب  شـشوک  اهتوهـش و  نتخادنا  رود  قیالع و  ندـیرب  یناهج  نآ  راک  هکنآ 
یمن عمج  رگیدکی  اب  هک  دنتـسه  ووه  ود  ترخآ  ایند و  راچان  تسا ، رگیدکی  دض  لمع  ود  نیا  هک  تسا  یهیدب  دـشاب و  ادـخ  دای 

.دنوش

مراکم

مالسلا هیلع  لاقف 

.َِکلَذ ِیف  َُهل  َلیِقَف  ٌعُوقْرَم  ٌقَلَخ  ٌراَزِإ  ِْهیَلَع  َِیئُر  َو 

اَْینُّدلا َو َّبَحَأ  ْنَمَف  ؛ ِناَِفلَتُْخم ِناَلِیبَس  ،َو  ِناَتِواَفَتُم ِناَّوُدَع  َهَرِخْآلا  اَْینُّدلا َو  َّنِإ.َنُونِمْؤُْملا  ِِهب  يِدَـتْقَی  ،َو  ُسْفَّنلا ِِهب  ُّلِذَـت  ،َو  ُْبلَْقلا َُهل  ُعَشْخَی 
؛ اَمُهَْنَیب ٍشاَم  ،َو  ِبِْرغَْملا ِقِرْشَْملا َو  َِهلِْزنَِمب  اَمُه  ،َو  اَهاَداَع َهَرِخْآلا َو  َضَْغبَأ  اَهاَّلَوَت 

! ِناَتَّرَض ُدَْعب  اَمُه  ،َو  ِرَخْآلا َنِم  َدَُعب  ٍدِحاَو  ْنِم  َبُرَق  اَمَّلُک 

.درک لاؤس  نآ  هرابرد  یسک  ، دش هدید  ترضح  نآ  مادنا  رب  يراد  هلصو  هنهک و  سابل 

(. تسا هدرک  باختنا  دوخ  يارب  ار  یسابل  نینچ  تاناکما  نتشاد  اب  مالسلا  هیلع  ماما  ارچ  هک  )

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

یم قشمرـس  نآ  زا  و   ) دـننک یم  ادـتقا  نآ  هب  ناـنمؤم  ددرگ و  یم  مار  نآ  اـب  شکرـس  سفن  دوـش و  یم  عضاـخ  نآ  ببـس  هب  بلق 
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(. دنریگ

نمـشد ار  ترخآ  دزرو  قشع  نآ  هب  درادب و  تسود  ار  ایند  هک  یـسک  اذل  ، دـنا فلتخم  هار  ود  توافتم و  نمـشد  ود  ترخآ  ایند و 
تسا تکرح  رد  ود  نیا  نایم  رد  هک  یسک  نوچمه  ناسنا  دنا و  برغم  قرشم و  هلزنم  هب  ود  نیا.دنک  یم  ینمشد  نآ  اب  دراد و  یم 
تباقر مه  اب  الومعم  هک   ) دـندرم کـی  رـسمه  ود  نوچمه  ود  نیا  ددرگ و  یم  رود  يرگید  زا  دوش  یم  کـیدزن  یکی  هب  ناـمز  ره 

نبا موحرم  یـضر  دّیـس  زا  لبق  ار  زیمآ  تمکح  نخـس  نیا  هغالبلا  جهن  رداصم  لقن  قباطم  هنامیکح : راتفگ  دنـس  دنراد .( .) دیدش 
لوؤسلا و بلاطم  ءایلوالا و  هیلح  باتک  رد  یتوافت  رصتخم  اب  تسا و  هدروآ  تاقبط  رد  دعـس  نبا  لوقعلا و  فحت  رد  ینارحب  هبعش 

(. ( ،ج 4،ص 95 هغالبلا جهن  رداصم  ) .تسا هدمآ  رایخالا  ضور  صئاصخلا و  ررغ  كولملا و  جارس 

ترخآ هب  هقالع  یتسرپایند و  داضت 

نآ هرابرد  یسک  دندید  ترـضح  نآ  مادنا  رب  يراد  هلـصو  هنهک و  سابل  » هک دومرف  ینامز  ار  هنامیکح  راتفگ  نیا  مالـسلا  هیلع  ماما 
مالـسلا هیلع  ماـما  تـسا ) هدرک  باـختنا  دوـخ  يارب  ار  یـسابل  نـینچ  تاـناکما  نتـشاد  اـب  مالـسلا  هـیلع  ماـما  ارچ  هـک   ) درک لاؤـس 
قـشمرس نآ  زا  و   ) دننک یم  ادـتقا  نآ  هب  نانمؤم  ددرگ و  یم  مار  نآ  اب  شکرـس  سفن  دوش و  یم  عضاخ  نآ  ببـس  هب  بلق  :» دومرف
( . َنُونِمْؤُْملا ِِهب  يِدَتْقَی  ،َو  ُسْفَّنلا ِِهب  ُّلِذَت  ،َو  ُْبلَْقلا َُهل  ُعَشْخَی  : َلاَقَف َِکلَذ  ِیف  َُهل  َلیِقَف  ٌعُوقْرَم  ٌقَلَخ  ٌراَزِإ  ِْهیَلَع  َِیئُر  َو  ( ؛») دنریگ یم 

ناریا و نوچمه  یمهم  ياهروشک  دش و  هدیشک  بونج  لامش و  برغ و  قرش و  هب  یمالسا  تاحوتف  هنماد  افلخ  رصع  رد  میناد  یم 
.دش نیملسم  بیصن  يرایسب  یجارخ  لاوما  ناوارف و  مئانغ  دنتفرگ و  رارق  مالسا  مچرپ  ریز  رصم  مور و 

ياه هرفـس  ، اهبنارگ ياه  سابل  ، للجم ياه  هناخ  دـندروآ ، يور  تورث  رد  هقباسم  هب  یهورگ  ؛ تشاد یناوارف  راب  نایز  راثآ  رما  نیا 
ماظن دـنتفر و  ورف  يدام  ياه  شزرا  ایند و  رد  مدرم  زا  یمیظع  هورگ  دـندومن و  باختنا  دوخ  يارب  ابیز  ياـه  بکرم  گـنراگنر و 
يارب مالسلا  هیلع  ماما  اجنیا  رد.دش  نوگرگد  - دش هراشا  نآ  هب  لبق  زیمآ  تمکح  مالک  رد  هک  هنوگ  نامه  - یمالسا هعماج  یشزرا 

ار شیوخ  دهز  رهاظم  دنادرگ  زاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  تنس  مالسا و  میقتسم  طارـص  هب  ار  فرحنم  ناناملـسم  هک  نیا 
یتفگـش بجوـم  رما  نیمه  دوـب و  راد  هلـصوو  شزرا  مک  هداـس و  ياـه  ساـبل  ندیـشوپ  نآ  هلمج  زا  هـک  تخاـس  راکـشآ  ًـالماک 

، دوب ناگمه  يارب  یگرزب  سرد  هک  دومرف  یخـساپ  مالـسلا  هیلع  ماما  یلو  ؛ دـنتفرگ داریا  ترـضح  هب  هک  اجنآ  اـت  تشگ  ناگدـننیب 
: دراد مهم  هدیاف  هس  مشوپ  یم  ار  سابل  نیا  هک  یماگنه  : دومرف

نم زا  تسا  گرزب  ناـهانگ  همـشچرس  هک  ینیبرتربدوـخ  ربـکت و  دـنک و  یم  عوـضخ  نآ  ربارب  رد  نم  حور  بلق و  هک  نیا  تسخن 
یم یناطیـش  ياـه  هار  هب  ار  ناـسنا  هک  نآ  ياـه  هسوسو  دوش و  یم  مار  نآ  ببـس  هب  شکرـس  سفن  هک  نیا  رگید  دوش و  یم  رود 

لفاغ ادخ  زا  ار  ناسنا  هک  یتالمجت  قرب و  قرز و  رپ  یناگدنز  زا  دننک و  یم  ادتقا  نآ  هب  نانمؤم  هک  نیا  موس  و.دنیـشن  ورف  دناشک 
.دنک یمن  تراقح  ساسحا  هداس  یگدنز  لیاسو  نتشاد  هداس و  ياه  سابل  ندیشوپ  زا  سک  چیه.دنوش  یم  رود  دزاس  یم 

زا يا  هشوگ  سابل  عون  باختنا  هک  دنک  یم  هراشا  ترخآ  ایند و  هرابرد  یلک  یلصا  هب  نخس  نیا  همادا  رد  مالسلا  هیلع  ماما  هاگ  نآ 
هب درادب و  تسود  ار  ایند  هک  یـسک  اذل  ، دنا فلتخم  هار  ود  توافتم و  نمـشد  ود  ترخآ  ایند و  :» دـیامرف یم  ، تسا نآ  ياه  هشوگ 
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ْنَمَف ، ِناَِفلَتُْخم ِناَلِیبَس  ،َو  ِناَتِواَفَتُم ِناَّوُدَـع  َهَرِخْآلا  اَْینُّدـلا َو  َّنِإ  ( ؛» دراد توادـع  نآ  اب  دراد و  یم  نمـشد  ار  ترخآ  دزروب  قشع  نآ 
( . اَهاَداَع َهَرِخْآلا َو  َضَْغبَأ  اَهاَّلَوَت  اَْینُّدلا َو  َّبَحَأ 

: تسا زیچ  هس  ره  ای  زیچ و  هس  زا  یکی  اجنیا  رد  ایند  زا  روظنم 

ریـسم زا  نآ  ریـسم  هک  دـیآ  تسد  هب  هنابـصاغ  تاماقم  عورـشمان و  لاوما  مارح و  قیرط  زا  هک  تسا  ییاـیند  روظنم  هک  نیا  تسخن 
.تسادج ًاعطق  ترخآ 

یشومارف هب  ترخآ  ، دش ناسنا  یلصا  فده  ایند  رگا  اریز  ، ترخآ يارب  هلیسو  هن  دشاب  فده  هک  تسا  ییایند  روظنم  هک  نیا  رگید 
يارب يا  هلیـسو  هصالخ  هاگرذـگ و  لـپ و  اـی  هعرزم  هنوگ  هب  اـیند  هب  رگا  اـما  ؛ دوب دـهاوخن  ییاـهن  فدـه  رگید  دوش و  یم  هدرپس 

تایاور رد  هک  هنوگ  ناـمه  ، درک دـهاوخ  تیوقت  ار  نآ  نیقی  هب  هکلب  ، درادـن نآ  اـب  ینمـشد  اـهنت  هن  دوش  هاـگن  ترخآ  هب  ندیـسر 
.تسا هدمآ  یمالسا 

هدمآ تسد  هب  لالح  قیرط  زا  دنچره  ، دش قرغ  نآ  رد  ناسنا  یتقو  هک  تسا  یتالمجت  قرب و  قرز و  رپ  يایند  روظنم  هک  نیا  موس 
بکرم اه و  سابل  اه و  هناخ  رتشیب و  تالمجت  هزاـت و  تنیز  رکف  رد  زور  ره  ؛ دـش دـهاوخ  هدرپس  یـشومارف  تسد  هب  ترخآ  دـشاب 

.ار داعم  مه  دنک و  یم  شومارف  ار  ادخ  مه  دشابن  مه  مارح  لابند  دنچره  یسک  نینچ  تسا و  رت  قرب  قرز و  رپ  ياه 

رگیدکی هک  دنا  نمشد  ود  : دیامرف یم  تسخن  اریز  ، تسا رگید  زیچ  هب  يزیچ  زا  لزنت  هب  هیبش  عقاو  رد  ِنالیبَس »  » و ناّوُدَع »  » هب ریبعت 
هتـشاد مه  اب  یتوادع  هاوخ  ؛ دنوش یم  هتنم  دصقم  ود  هب  هک  دنا  فلتخم  ریـسم  ود  لقا  دـح  : دـیامرف یم  سپـس  دـننک  یم  بیرخت  ار 

.هن ای  دنشاب 

.تسا هتشذگ  نانخس  زا  يریگ  هجیتن  هلزنم  هب  عقاو  رد  هدمآ  اْینُّدلا » َّبَحأ  ْنَمَف   » هلمج رد  هچنآ 

ود نیا  :» دیامرف یم  دنک و  یم  نایب  ترخآ  ایند و  يارب  حـضاو  لاثم  ود  رگید  ریبعت  هب  بلاج و  هیبشت  ود  مالـسلا  هیلع  ماما  نایاپ  رد 
دوش یم  کیدزن  یکی  هب  نامز  ره  تسا  تکرح  رد  ود  نیا  نایم  رد  هک  تسا  یسک  نوچمه  ناسنا  دنا و  برغم  قرـشم و  هلزنم  هب 

ِقِرْشَْملا َِهلِْزنَِمب  اَمُه  َو  ( ؛») دنراد دیدش  تباقر  مه  اب  ًالومعم  هک   ) دندرم کی  رسمه  ود  نوچمه  ود  نیا  ددرگ و  یم  رود  يرگید  زا 
( . ِناَتَّرَض ُدَْعب  اَمُه  ،َو  ِرَخْآلا َنِم  َدَُعب  ٍدِحاَو  ْنِم  َبُرَق  اَمَّلُک  ؛ اَمُهَْنَیب ٍشاَم  ،َو  ِبِْرغَْملا َو 

ناّوُدَـع و  ) دـمآ الاب  ترابع  رد  ایند  هراـبرد  هک  يریبعت  ود  هب  تبـسن  هدومرف  ناـیب  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  ار  یلاـثم  ود  تسا  ینتفگ 
هب ریبعت  و  ناتِوافَتُم » ناّوُدَـع   » يارب تسا  یلاثم  ووه ) ود  « ) ِناتَّرَـض  » هب ریبعت  ؛ تسا شوشم  رـشن  فل و  لیبق  زا  حالطـصا  هب  ِنالیبَس )

« . ناِفلَتُْخم ِنالیبَس   » يارب تسا  یلاثم  « برغم قرشم و  »

هاگتساخ هک  قرشم  ؛ دشاب شوشم  رشن  فل و  لیبق  زا  زین  ترخآ  ایند و  هب  تبسن  « برغم قرـشم و  » هب ریبعت  هک  تسه  زین  لامتحا  نیا 
.تسایند هب  هراشا  دور  یم  تملظ  يوس  هب  ور  هک  برغم  ترخآ و  هلزنم  هب  تسا  باتفآ  رون 

هب زگره  دوش  قرغ  نآ  ياهرویز  رز و  تالمجت و  رد  ناسنا  ای  دـشاب و  ناسنا  ییاهن  فدـه  اـی  ، دوش مهارف  مارح  زا  اـیند  رگا  يرآ 
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.ددرگ یم  رترود  نادیواج  تداعس  زا  زور  هب  زور  هکلب  ، دزادرپ یمن  ترخآ 

یثیدح رد  هلمج  زا  ؛ دنک یم  دییات  ار  نخس  نیا  زین  تسا  هدیسر  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  ای  ادخ  لوسر  زا  هک  يرگید  تایاور 
: میناوخ یم  هدرک  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  زا  راونالا  راحب  رد  یسلجم  همالع  موحرم  هک 

ترخآ هب  ایند  بلط  ِراَرْـضِْإلِاب ؛ ُّقَحَأ  اَهَّنِإَف  اَْینُّدـلِاب  اوُّرِـضَأَف  اَْینُّدـلِاب  ًاراَرْـضِإ  ِهَرِخْآلا  ِبَلَط  ِیف  ِهَرِخآـْلِاب َو  ًاراَرْـضِإ  اَْینُّدـلا  ِبَلَط  ِیف  َّنِإ  »
«. ) تسا ناـیز  هب  رتراوازـس  هک  دـیریذپب  ار  اـیند  ررـض  نیارباـنب  دـنز ، یم  ررـض  اـیند  هـب  ترخآ  بـلط  دـناسر و  یم  ناـیز  ناـسنا 

.( ،ج 70،ص 61،ح 30 راونالاراحب .

: میناوخ یم  هدش  لقن  یمالسا  بتک  رد  حیسم  ترضح  زا  هک  يرگید  ثیدح  رد 

اب درف  بلق  رد  ترخآ  ایند و  تبحم  ٍدِـحاَو ؛ ٍءاَنِإ  ِیف  ُراَّنلا  ُءاَْملا َو  ُمیِقَتْـسَی  اـَل  اَـمَک  ٍنِمُْؤم  ِْبلَق  ِیف  ِهَرِخآـْلا  اَْینُّدـلا َو  ُّبُح  ُمیِقَتْـسَی  اـَل  »
.( ،ج 14،ص 327،ح 50 نامه «. ) . دندرگ یمن  عمج  فرظ  کی  رد  شتآ  بآ و  هک  هنوگ  نامه  دوش  یمن  عمج  نامیا 

مارح و لالح و  نتفرگ  رظن  رد  نودب  هداد و  رارق  دوخ  فده  ار  ایند  هک  تسا  یـسک  هب  رظان  تایاور  نیا  مامت  هک  تسادیپ  هتفگان 
هن دهد  یم  رارق  ترخآ  هب  لین  هلیـسو  دهاوخ و  یم  لالح  قیرط  زا  ار  ایند  هک  یـسک  اما  ؛ دود یم  نآ  لابند  هب  هتـسویپ  قحان  قح و 

.تسا هدش  زین  شیاتس  یسک  نینچ  زا  تایاور  رد  هکلب  ، تسین مومذم  اهنت 

: دومرف هک  میناوخ  یم  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  یثیدح  رد  ور  نیا  زا 

رارق دوخ  يایند  عبات  ار  دوخ  نید  رگا  َنیرِـساْخلا ؛ َنِم  ِهَرِخْآلا  ِیف  َْتنُک  َكاْینُد َو  َکَنید َو  َتْکَلْهأ  َكاْینُِدل  ًاعَبَت  َکَنید  َْتلَعَج  ْنإ  »
هب ار  تنید  مه  یهد  رارق  تنید  عبات  ار  دوخ  يایند  رگا  دوب و  یهاوخ  ناراک  نایز  زا  ترخآ  رد  هدرک و  هابت  ار  تیاـیند  نید  ، یهد

. ( ،ح 2220 مکحلاررغ «. ) . یتسه ناراگتسر  زا  ترخآ  رد  ار و  تیایند  مه  يا و  هدروآ  تسد 

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib was publicly seen waring worn-out clothes with patches. When

it was pointed out to him, he said, “With it (such shabbiness of dressing] the heart
fears, the mind feels humble and the believers emulate. Certainly this world and the
next are enemies of each other, two paths in opposite directions. Whoever likes this
world and loves it hates the next and is its enemy. These two are like the East and the
West. If the walker between them gets close to one, he gets farther from the other.

." After all, they are like two fellow-wives

نادهاز فصو  : 104 تمکح

هراشا
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ٌِدقاَر ُفَون َأ  اَی  ِیل  َلاَقَف  ِموُّجنلا  ِیف  َرَظَنَف  ِهِشاَِرف  نِم  َجَرَخ  دَـق  ٍهَلَیل َو  َتاَذ  مالـسلا  هیلع  َنِینِمؤُملا  َریِمَأ  ُتیَأَر  َلاَق    ّ ِیلَاَکبلا ٍفَون  نَع  َو 
َلاَق ٌِقماَر  َلب  ُتلُقَف  ٌِقماَر  مَأ  َتنَأ 

َنآرُقلا ًابیِط َو  اَهَءاَم  ًاشاَِرف َو  اََهباَُرت  ًاـطاَِسب َو  َضرَـألا  اوُذَّـختا  ٌموَق  َکـَِئلوُأ  ِهَرِخـآلا  ِیف  َنِیبِغاّرلا  اَینّدـلا  ِیف  َنیِدِـهاّزِلل  َیبوُط  ُفَون  اَـی 
ِلیّللا َنِم  ِهَعاّسلا  ِهِذَـه  ِلثِم  ِیف  َماَق  مالـسلا  هیلع  َدُواَد  ّنِإ  ُفَون  اَی  ِحیِـسَملا  ِجاَهنِم  یَلَع  ًاضرَق  اَینّدـلا  اوُضَرَق  ُّمث  ًاراـَثِد  َءاَعّدـلا  ًاراَـعِش َو 

وَأ ُرُوبنّطلا    َ ِیه ٍهَبَطرَع َو  َبِحاَص  وَأ  ًاّیِطرُـش  وَأ  ًافیِرَع  وَأ  ًاراّشَع  َنوُکَی  نَأ  ّالِإ  َُهل  َبیُِجتـسا  ّالِإ  ٌدـبَع  اَـهِیف  وُعدَـی  اـَل  ٌهَعاََـسل  اَّـهنِإ  َلاَـقَف 
ُرُوبنّطلا ََهبوَکلا  ُلبّطلا َو  َهَبَطرَعلا  ّنِإ  ًاضیَأ  َلِیق  دَق  ُلبّطلا َو    َ ِیه ٍَهبوَک َو  َبِحاَص 

اه همجرت 

یتشد

يا هلیبق  هلاّکب  دوب و  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نارای  زا  نادمه  لها  هلاّضف ، رـسپ  فون   ) یلاّکب فون  زا  : ) دومرف وا ، رب  ادخ  دورد  و 
ناگراتس هب  یهاگن  تساخرب ، رتسب  زا  تدابع  يارب  مدید  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  ماما  اه ، بش  زا  یکی  رد  هک  هدش ، لقن  .دوب ) نمی  زا 

: دومرف .مرادیب  متفگ : رادیب ؟ ای  یباوخ ! دومرف : نم  هب  و  دنکفا ،

، تخت ار  نیمز  هک  دنتـسه  یمدرم  نانآ  دنتـسب ، ترخآ  هب  لد  و  دندیـشوپ ، مشچ  مارح  يایند  زا  هک  نانآ  لاح  هب  اشوخ  فون !  يا 
هک .تسا  هدمآ  زین  مالّسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  نانخـس  رد  هک  تسا  يریبعت  داد ، رارق  رطع  ار  بآ  رطع ( ، ار  بآ  رتسب ، ار  كاخ 

شـشوپ ار  نآرق  و  كراـبم )» یکز  هتـشون  یمالـسالا  فوّـصتلا   » .تسا یگنـسرگ  مشروخناـن  و  بآ ، نـم  يوبـشوخ  رطع  دوـمرف :
دروخ رب  ایند  اب  حیـسم  ياسیع  شور  اب  و  دـنداد ، رارق  دوخ  نیئور  سابل  ار  اعد  و  ور ) هماج  راـثد : و  نیریز ، هماـج  راعـش : ، ) نیریز

 . دندرک

: تفگ یم  و  تساخ ، یم  رب  بش  زا  یتعاس  نینچ  رد  داب ) وا  رب  ادخ  دورد  هک   ) ربمایپ دوواد  انامه  فون ! يا 

تموکح یماظتنا  ياهورین  نادرگبـش و  ناسوساج ، ناریگ ، جاب  اب  زج  دسر ، یم  تباجا  هب  يا  هدنب  ره  ياعد  هک  تسا  یتعاس  نیا  »
« . لبط روبنط و  هدنزاون  ای  رگمتس ،

يدیهش

ناگراتـس هب  یهاـگن  هدـمآ  نورب  دوـخ  رتـسب  زا  مدـید  ار  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤـملا ریما  یبـش  هک  تسا  تیاور  یلاـکب  فوـن  زا  [و 
ناهج نیا  زا  لد  هک  نانآ  اشوخ  فون ! دومرف ]: .تسا  زاب  ما  هدید  متفگ  تسا ؟ زاب  تا  هدـید  ای  يا  هتفخ  فون ! دومرف : تخادـنا و 

.رتسب ار  نآ  كاخ  دنا و  هتفرگ  دوخ  یندرتسگ  ار  نیمز  هک  دنا  یمدرم  نانآ  .دنتسب  ناهج  نادب  دنتسسگ و 
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نادب یهاگن  و  دنا - هتخاس  رود  دوخ  زا  ار  ایند  حیسم  نوچ  .نابز  درو  ار  اعد  دنراد و  هتسب  ناشناج  هب  ار  نآرق  .بیط  ار  نآ  بآ  و 
دنکن اعد  نآ  رد  يا  هدـنب  هک  تسا  یتعاس  نیا  تفگ  دـش و  نورب  بش  زا  تعاس  نینچ  رد  مالـسلا ) هیلع   ) دواد فون ! هتخادـنین .-

ای دشاب ، هغوراد  رازگ  تمدخ  ای  دـناسر ، مکاح  هب  ار  نامدرم  راک  شرازگ  ای  دناتـس ، جاب  هک  نآ  رگم  دوش ، هتفریذـپ  وا  زا  هک  زج 
[ .روبنط هبوک ، تسا و  لبط  هبطرع ، دنا  هتفگ  و   ] .تسا لبط  نآ  دشاب و  هبوک  هدنراد  ای  دزاون ، روبنط - هبطرع -

یلیبدرا

یتیآ

یتسه باوخ  فون ، يا  دومرف : ارم  تسیرگن و  ناگراتس  هب  تساخرب و  رتسب  زا  هک  مدید  ار  نینمؤملا  ریما  یبش  دیوگ : یلاکب  فون 
ترخآ هب  دنا و  هدیرب  ایند  زا  هک  یناسک  لاح  هب  اشوخ  فون ، يا  مالسلا :) هیلع   ) دومرف .مرادیب و  نینمؤملا ، ریما  ای  متفگ : رادیب ؟ ای 

نورد .دوخ  يوبـشوخ  رطع  ار  شبآ  رتسب و  ار  شکاخ  دنا و  هدرک  دوخ  شرف  ار  نیمز  هک  دنتـسه  ینامدرم  نانیا  .دنا  هدروآ  يور 
.دنا هتخاس  رود  دوخ  زا  ار  ایند  حیسم ، نوچ  .اعد  هب  ار  نورب  دنا و  هتسارآ  نآرق  هب  ار  دوخ 

دنوادـخ هاگرد  هب  يا  هدـنب  چـیه  هک  تسا  یتعاس  نیا  دومرف : تساخرب و  بش ، زا  یتعاس  نینچ  رد  مالـسلا ) هیلع   ) دواد فون ، يا 
تموکح هب  ار  مدرم  ياهراک  هک  یـسک  ای  ریگجاب )  ) ریگب هّیرـشع  رگم  دوش ، باجتـسم  شیاعد  هکنآ ، رگم  درادنرب ، اعد  هب  تسد 

«. لبط  » هبوک بحاص  ای  دشاب و  روبنط »  » هبطرع بحاص  ای  هطرش ، ای  دنک  شرازگ 

.روبنط هبوک  تسا و  لبط  هبطرع  دنیوگ  یضعب  دیوگ : یضر  دیس 

نایراصنا

سپس ، تخود هدید  ناگراتس  هب  ، دش نوریب  شرتسب  زا  مدید  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  یبش  : تفگ هک  تسا  یلاکب  فون  زا  ربخ 
: دومرف ، نینمؤملا ریما  ای  مرادیب  : متفگ رادیب ؟ ای  یباوخ  ! فون يا  : تفگ نم  هب 

.ترخآ هب  ناگدادلد  ،و  ایند رد  نادهاز  لاح  هب  اشوخ   ، فون يا 

هماج ار  اعد  ،و  لد سابل  ار  نآرق  ، دنداد رارق  راوگشوخ  تبرش  ار  شبآ  ،و  رتسب ار  شکاخ  ،و  شرف ار  نیمز  هک  دنتـسه  یمدرم  نانآ 
تساخرب بش  زا  تعاس  نیا  دننام  رد  مالّـسلا  هیلع  دواد  ، فون يا  یندیرب !  هچ  دندیرب  دوخ  زا  حیـسم  هقیرط  رب  ار  ایند  ،و  هدومن ور 

عضو رگشرازگ  ای  ، ریگ جاب  ياعد  رگم  دوش ، باجتـسم  هکنیا  رگم  دنک  یمن  اعد  تعاس  نیا  رد  دبع  هک  تسا  یتعاس  نیا  : تفگ و 
روبنط هبوک  ،و  لبط هبطرع  : هدـش هتفگ  و.لبط  ینعی  هبوک  و   ، روبنط ینعی  هبطرع  هدـنزاون  ای  ملاظ ، هغوراد  ای  ، رگمتـس مکاح  هب  مدرم 

 . تسا

اه حرش 

يدنوار
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رقابلا نع  .نمیلا و  نم  هلیبق  هلاکب  بلغت : لاق  ءابلا ، رسکب  یلاکبلا  يور : و  مانـسلا ، هغللا : یف  فون  و  یلاکبلا ، فون  رکذ  مدقت  دق  و 
قمار ما  دقارا  هلوق  .کقمرا و  ناهنب  ما  قمارا  فون  ای  حطسلا : یف  هعم  وه  یماشلا و  فون  هالومل  مالسلا  هیلع  یلع  لاق  مالـسلا : هیلع 

قمرلا و کسمی  يذـلا  وه  و  قمر ، ینعمب  قمار  لیق : .هیلا و  ترظن  اذا  اقمر : هقمرا  هتقمر  لاـقی : رظنت ، يا  قمرت  ناـظقی ، ما  مئاـنا  يا 
بوثلا وه  راعـشلا و  هلزنمب  هئارقلاب  هتمزالم  هرثکل  هللا  مالک  اوذـختا  يا  اراثد  ءاعدـلا  اراعـش و  نآرقلا  هلوق و  .بلاغلا و  مونلا  عفادـت 

تبرغ اذا  یلاعت و  لاق  اهوعطق ، يا  ایندلا : اوضرق  .یناقوفلا و  بوثلا  وه  راثدـلاک و  ندـبلا  یقی  احالـس  ءاعدـلا  اوذـختا  و  یناتحتلا ،
تررم له  هبحاصل : لجرلا  لوقی  و  اهلامش : نع  مهکرتی  مهعطقی و  مهزواجت  الامش و  مهفلخت  دیبعوبا : لاق  .لامشلا  تاذ  مهـضرقت 

نم اذک  و  رمی ، نم  لاوما  رـشع  ذخایف  قیرطلا  یلع  دـعقی  يذـلا  راشعلا : .الیل و  نیمیلا  تاذ  هتـضرق  لووسملا : لوقیف  اذـک ؟ ناکمب 
نود وه  و  بیقنلا ، فیرعلا : .مهلاوما و  رـشع  مهنم  تذـخا  اذا  مهرـشعا  موقلا  ترـشع  لاقی : يراطلا ء ، نم  دـلبلا  یف  رـشعلا  ذـخای 
مهنال کلذب  اومـس  یطرـش ، مهدـحاو  هملظلا ، ناوعا  طرـشلا : .نهاکلا و  فارعلا : ملاعلا و  میلعلاک و  فراعلا  فیرعلا و  .سیئرلا و 

.ففخی دق  دیدشتلاب و  هبطرعلا  دیرد : نبا  باتک  یف  .اهب و  نوفرعی  همالع  مهسفنال  اولعج 

يردیک

مونلا عفادی  قمرلا و  کسمی  يذلا  قمارلا : لیق : و  ناظقی ، ما  مئانا  يا  قمار .) ما  تنا  دقارا  : ) هلوق .هیلا و  ترظن  يا  یشلا ء : تقمر  و 
يذلا راشعلا : .مالسلا  هیلع  یـسیع  هلعف  امک  مهـسفنا ، نع  ایندلا  قیالع  اوعطق  يا  حیـسملا .) جاهنم  یلع  اضرق  ایندلا  اوضرق   ) .بلاغلا
نالف طرـشا  مهلوق : نم  یطرـشلا : .مهملظی و  نم  مهیلع  لدیف  هموق  فرعی  يذـلا  فیرعلا  .هلباسلا و  نم  راشعالا  بئارـضلا و  ذـخای 

هیانج ال لع  لاملا  ذـخای  نمم  فرعلا  یف  صـصخی  مث  هب ، فرعی  همالع  هسفنل  لعج  یطرـشلاف  اهدـعا ، و  هل ، اهملعا  يا  رمال  هسفن 
امهب ینع  رـصخملا ، ریغـصلا  لبطلا  هبوکلا : .مورلا و  هغلب  روبنطلا  هبطرعلا : لاـملا .) ذـخا  ـال  دـحلا  هیف  ناـف  ءاـنزلاک   ) اعرـش هیف  لاـم 

.یهالملا بحاص 

مثیم نبا 

دنک یم  رظن  ناگراتس  بناج  هب  هدمآ و  نوریب  دوخ  رتسب  زا  هک  مدید  ار  نانمومریما  یبش  تفگ : هک  تسا  هدش  لقن  یلاکب  فون  زا 
اب هک  یسک  فیرع : رادیب ، رظان ، قمار : تسا ، نمی  ياهاتسور  زا  ییاتـسور  مان  هلاکب  هب  بوسنم  ءاب ، رـسک  هب  یلاکب ، دیامرف : یم  و 

.مرادیب نینموملاریما  ای  مدرک : ضرع  رادـیب ؟ ای  یباوخ  فون ! يا  ، ) دـیوگ یم  وا  هب  ار  مدرم  زار  دـنک و  یم  يراکمه  تلود  رومام 
ار نیمز  كاخ  و  شرف ، ار  نیمز  هک  دنتسه  یناسک  نانآ  دنا ، هتـسب  لد  ترخآ  هب  هک  ایند  نایاسراپ  لاح  هب  شوخ  فون  يا  دومرف :

ترضح شور  هب  بیترت  نیا  هب  و  دنا ، هتخاس  شیوخ  هبج  ار  اعد  نهاریپ و  ار  نآرق  هداد و  رارق  اراوگ  یندیشون  ار  نآ  بآ  و  رتسب ،
هک تسا  یتعاس  نیا  تفگ : دش و  دنلب  اج  زا  بش  تقو  نیا  رد  دوواد  فون ، يا  .دندرک  رود  دوخ  زا  ار  ایند  مالـسلا ) هیلع   ) حیـسم

، ناـیتموکح نیچربخ  اـی  ریگب ، رـشع  هک  یـسک  نآ  زج  .ددرگ  یم  اور  هک  نیا  رگم  دـنک  یمن  تساوخرد  يا  هدـنب  تعاـس  نآ  رد 
رات و ینعی  هبوک  و  لهد ، ینعی  هبطرع  دنا : هتفگ  یضعب  (. ) دشاب نز  لهد  ای  و  روبنت ) رات و   ) زاس هدنزاون  ای  یتموکح  شارف  همزگ و 

زین تسا و  هدرک  لقن  مالسلا ) هیلع   ) دوواد ترـضح  زا  هک  تسا  تهج  نامه  هب  تقو  نآ  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماما نتفر  نوریب  زاس .)
ار ایند  رد  نایاسراپ  سپس  اهنآ ، یگتسارآ  واهنامـسآ  شنیرفآ  هرابرد ي  ندیـشیدنا  هجوت و  يارب  تسا  يدازآ  تقو  هک  ور  نآ  زا 
ار نیمز  كاخ  .دـنا 2 - هداد  رارق  دوخ  شرف  ار  نیمز  - 1 تسا : هدومرف  یفرعم  نانآ  زا  نارگید  يوریپ  روظنم  هب  یگژیو  شـش  اـب 
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ایند و زا  يرادروخرب  رد  دارفا  نآ  ییاسراپ  مزاول  زا  اـهنیا  و  دـنا ، هتـسناد  اراوگ  یتبرـش  ار  نیمز  بآ  .دـنا 3 - هداد  رارق  دوخ  رتسب 
راثد ار  تساوخرد  اـعد و  .دـنا 5 - هتخاس  دوخ  نیریز ) هماج ي   ) راعـش ار  نآرق  .تسا 4 - نآ  زا  تبغر  لیم و  اـب  ندیـشوپ  مشچ 
لاح رد  هتسویپ  نانآ  هک  تسا  هدروآ  هراعتـسا  ور  نآ  زا  نآرق  يارب  ار  راعـش  ظفل : دنا  هداد  رارق  ابع ) هبج و  لیبق  زا  شوپور  سابل  )

تـسا هدروآ  هراعتـسا  تهج  نآ  زا  ار  راثد  ظفل  .تسا و  ندب  هارمه  هک  نیریز  سابل  دننامه  دـننآرق  دـصاقم  كرد  نآ و  شزومآ 
هب صخـش  هک  يروطنامه  دنراد ، یم  هگن  ناشیا  رب  دراو  ياهیتخـس  ادخ و  باذـع  زا  اعد  هلیـسو ي  هب  ار  دوخ  نانآ  هک  اعد ، يارب 
اب ار  ایند  اهیگژیو  نیا  اب  نانآ  ینعی  ایند ، زا  نانآ  ندیرب  .دنک 6 - یم  ظفح  ار  نتشیوخ  نآ  لاثما  امرس و  زا  شوپور  سابل  هلیسو ي 

مود همین ي  رد  راوگرزب  نآ  نتـساخ  اپ  هب  .دنا و  هتخاس  ادـج  دوخ  زا  مالـسلا ) هیلع   ) حیـسم ترـضح  نوچمه  زاین  رادـقم  نیرتمک 
سوسحم ياـهراک  هب  یمرگرـس  زا  یناـسنا  سفن  هک  نیا  لـیلد  هب  دور  یم  تباـجا  دـیما  ماـگنه  نآ  رد  هک  دوـب  تهج  نآ  زا  بش 

نآ اـما  و  تسا ، يدـنوادخ  فاـطلا  شریذـپ  هداـمآ ي  دراد و  یبوبر  ناتـسآ  هب  ناوارف  هجوت  باوـخ ، زا  سپ  تسا و  غراـف  هنازور 
.دراد یمزاب  راگدرورپ  تمحر  لوبق  زا  ار  ناشاهلد  هک  تسا  هانگ  اب  ناشطابترا  رطاخ  هب  تسا  هدومرف  انثتسا  هک  ار  يدارفا 

دیدحلا یبا 

[ ِِّیئاَّکَْبلَا  ] ٍفَْون ْنَع  َو 

[ ُّحَصَْألا َوُه  ِمَّاللِاب َو  ِِّیلاَکَْبلَا  َلِیق  [َو 

[ َیلِإ  ] َرَظَنَف ِهِشاَِرف  ْنِم  َجَرَخ  ْدَق  ٍهَْلَیل َو  َتاَذ  َنِینِمْؤُْملا ع  َریِمَأ  ُْتیَأَر  : َلاَق ِِّیلاَکَْبلَا 

[ ُْتُلق  ] ٌِقماَر ْمَأ  َْتنَأ  ٌِدقاَر  ُفَْون َأ  اَی  َلاَقَف  ِموُجُّنلا  ِیف 

[ َلاَقَف َنِینِمْؤُْملا  َریِمَأ  اَی   ] ٌِقماَر َْلب  ُْتلُقَف 

َنآْرُْقلَا ًابیِط َو  اَهَءاَم  ًاشاَِرف َو  اََهباَُرت  ًاطاَِسب َو  َضْرَْألا  اوُذَـخَّتا  ٌمْوَق  َِکَئلوُأ  ِهَرِخْآلا  ِیف  َنِیبِغاَّرلا  اَْینُّدـلا  ِیف  َنیِدِـهاَّزِلل  َیبوُط  ُفَْون  اَی  َلاَق 
اَهَّنِإ َلاَقَف  ِْلیَّللا  َنِم  ِهَعاَّسلا  ِهِذَـه  ِْلثِم  ِیف  َماَق  َدُواَد ع  َّنِإ  ُفَْون  اَی  ِحیِـسَْملَا  ِجاَْهنِم  یَلَع  ًاـضْرَق  اَْینُّدـلا  اوُضَرَق  َُّمث  ًاراـَثِد  َءاَعُّدـلا  ًاراَـعِش َو 

ٍَهبوُک َو َبِحاَص  ْوَأ  ُرُوْبنُّطلا  َیِه  ٍهَبَطْرَع َو  َبِحاَص  ْوَأ  ًاّیِطْرُش  ْوَأ  ًافیِرَع  ْوَأ  ًاراَّشَع  َنوُکَی  ْنَأ  َّالِإ  َُهل  َبیُِجتْسا  َّالِإ  ٌْدبَع  اَهِیف  وُعْدَی  ٌهَعاََسل َال 
 . ُرُوْبنُّطلا ََهبوُْکلا  ُْلبَّطلا َو  َهَبَطْرَْعلا  َّنِإ  ًاْضیَأ  َلِیق  ْدَق  ُْلبَّطلا َو  َیِه 

 . یلع ع بحاص  ناک  یلاکبلا  فون  حاحصلا  بحاص  لاق 

نادمه نم  یحف  لیکب  امأ  نمیلا و  نم  اهنأ  رهاظلا  یه و  برعلا  يأ  نم  رکذی  مل  هلاکب و  یعدـت  هلیبق  یلإ  بوسنم  وه  بلعث  لاق  و 
*. . ( . هثارت ول ال  ثروی و  مل  نولوقی  : * هردص بحرأ (  لیکب و  هیف  تکرش  دقف  هلوقب  تیمکلا  راشأ  مهیلإ  و 

.هفرعأ الف  فون  بسن  یف  یلاکبلا  امأف 

 . كرصبب موجنلا  ءامسلا و  قمرت  ظقیتسم  مأ  يأ  قمار  مأ  هلوق 
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يأ فهکلا 17 ) . هروس   ) ِلامِّشلا َتاذ  ْمُهُـضِْرقَت  َْتبَرَغ  اذِإ  یلاـعت َو  لاـق  مهروهظ  ءارو  اـهوفلخ  اـهوکرت و  يأ  ایندـلا  اوضرق  هلوق 
یلإ همرلا  يذل  دشنأ  نیمیلا و  تاذ  الیل  هتـضرق  معن  لوقی  اذک  ناکمب  تررم  له  هبحاصل  لجرلا  لوقی  الامـش و  مهفلخت  مهکرتت و 

(. ( . ضرق ) حاحصلا سراوفلا (  نهنامیأ  نع  الامش و  فرشم  زاوجأ  نضرقی  نعظ 

نیعضوملا نیذه  نیب  نزجی  نعظ  یلإ  ترظن  لوقی  ناعضوم  سراوفلا  فرشم و  اولاق 

یناشاک

هک تفگ  لاق )  ) نمی زا  تسا  يا  هلیبق  نآ  هلاکب و  هب  تسا  بوسنم  یلاکب )  ) یلاکب و فون  زا  تسا  لوقنم  و  یلاکبلا ) فون  نع  (و 
نم جرخ  دق  و   ) اهبش زا  یبش  نایم  رد  ار  هیلع  همالـس  هللا و  تاولـص  نینموملاریما  مدید  هلیل ) تاذ  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  تیار  )

فون يا  هک  دومرف  سپ  فوـن ) اـی  لاـقف   ) ناگراتـس هب  درک  رظن  سپ  موـجنلا ) یلا  رظنف   ) دوـخ هاـگباوخ  زا  دـمآ  نوریب  هک  هشارف )
مرادـیب هکلب  نینموملاریما ) ای  قمار  لب   ) متـسین باوخرد  هک  متفگ  سپ  تلقف )  ) يرادـیب رد  ای  یباوخ  رد  ایآ  قمار ) ما  تنا  دـقارا  )

تقـشمرپ يایند  رد  ار  نادـهاز  رم  داب  لاحـشوخ  فون  يا  دومرف  سپ  ایندـلا ) یف  نیدـهازلل  یبوط  فون  اـی  لاـقف   ) ناـنمومریما يا 
ارف هک  اطاسب ) ضرالا  اوذختا   ) هللاائایلوا زا  دنیتعامج  ناشیا  موق ) کئلوا   ) ترخآ رد  ار  ناگدـنیامن  تبغر  رم  هرخالا ) یف  نیبغارلا  )

نارقلاو  ) وبـشوخ تبرـش  ار  نآ  بآ  و  ابیط ) اهئام  و   ) باوخ هماج  ار  وا  كاخ  و  اشارف ) اهبارت  و   ) یلاق طاـسب و  ار  نیمز  دـنا  هتفرگ 
ار راعش )  ) ظفل دنـشوپ  یم  هماج  يالاب  رب  هک  يا  هماج  ار  اعد  و  اراثد ) ءاعدلا  و   ) تسا ندب  قصالم  هک  يا  هماج  ار  نآرق  و  اراعش )
تسا و نادـبا  مزالم  هک  نیریز  هماـج  وچمه  نآ  هب  ناـشیا  تمزـالم  ناـشیا و  هب  نآ  برق  راـبتعا  هب  نآرق  يارب  زا  هدومرف  هراعتـسا 

ظفاح نییالاب  هماج  هکنانچمه  نارین  باذـع  زا  وا  هب  ناشیا  تشاد  هگن  ظفح و  رابتعا  هب  اعد  يارب  زا  ار  راثد )  ) ظـفل .نآ و  هب  برقا 
راعـش یلی  راثد  هک  تسا  نآ  رطاخب  نآرق  زا  دعب  اعد  يارب  زا  ار  راثد )  ) نآرق و يارب  زا  ار  راعـش )  ) ظفل قالطا  تسا و  ناشیا  ندـب 

ار نآ  دندومن  عطق  ار و  ایند  دندیرب  سپ  ایندـلا ) اوضرق  مث  ( ) نارقلا هوالت  یتما  هدابع  لضفا   ) ثیدـح تسا  نیا  دـیوم  .دـشاب و  یم 
هقیرط رب  مالـسلا ) هیلع  حیـسملا  جاهنم  یلع   ) ترورـض ردق  هب  رگم  دندرک  قیاوع  قیالع و  عطق  ینعی  اضر  يور  زا  یندیرب  اضرق ) )

مایق ماق )  ) مالسلا هیلع  ربمغیپ  دواد  هک  یتسرد  هب  فون  يا  مالسلا ) هیلع  یبنلا  دواد  نا  فون  ای   ) ءانثلا هیحتلا و  هیلع  یـسیع  ترـضح 
یمرب تقو  نیمه  رد  .دوب  بش  ریخا  فصن  نآ  بش و  زا  تعاس  نیا  لثم  رد  لیللا ) نم  هعاسلا  هذه  لثم  یف   ) تدابع اعد و  هب  دومن 

( دـبع اهیف  اوعدـی  هعاس ال   ) تعاـس نیا  هک  یتسرد  هب  اـهنا )  ) هک دومرف  سپ  لاـقف )  ) .تاجردـلا عیفر  اـب  تاـجانم  يارب  زا  تساـخ 
الا اراشع ) نوکی  نا  الا   ) اعد نآ  وا  يارب  دوش  باجتـسم  هک  رگم  هل ) بیجتـسا  الا   ) يا هدنب  چیه  وا  رد  دـنکن  اعد  هک  تسا  یتعاس 
هک یـسک  ینعی  هدـننک  اسانـش  دـشاب  ای  افیرع ) وا   ) ناتـس جاب  یچاغمت و  لـثم  ناـیناوراک  راـکا و  زا  ناتـس  کـی  هد  زا  دـشاب  هکنآ 

تغل لصا  رد  طرش  ملظ و  رد  تسا  ناملاظ  هدننک  يرای  هک  یناوع  ای  ایطرش ) وا   ) دنک متس  ناشیا  رب  ات  ار  یـصخش  دنک  ینومنهار 
نیا زا  نامدرم ، نایم  رد  دوش  یم  هتخانـش  نآ  هب  هک  دوخ  سفن  رب  دـننک  یم  بصن  یتمـالع  ماوع  هکنوچ  تسا و  تمـالع  ینعم  هب 

بحاـص وا   ) تسا روبنط  هبطرع ، و  روـبنطلا ) یه  و   ) هبطرع دـنوادخ  دـشاب  اـی  هبطرع ) بحاـص  وا   ) هدـش یمـسم  مسا  نیا  هب  تهج 
یتیـصعم مزالم  روما ، نیا  بحاص  هک  اریز  تسا  روجف  تلآ  هک  تسا  لهد  هبوک ، و  لبطلا ) یه  و   ) هبوک دـنوادخ  دـشاب  اـی  هبوک )

دنا هتفگ  مه  یضعب  و  اضیا ) لیق  دق  و  هنع : هللا  یضر  دیسلا  لاق   ) .تسا ادخ  بناج  زا  تمحر  لوبق  اعد و  تباجتـسا  عنام  هک  تسا 
.روبنط هبوک و  تسا و  لهد  هبطرع ، روبنطلا ) هبوکلا و  لبطلا و  هبطرعا  نا   ) هک

یلمآ
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ینیوزق

يوس هب  درک  رظن  دوخ و  شارف  زا  دـمآ  نوریب  یبـش  ار  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  مدـید  تفگ  هک  تسا  تیاور  یئاـکب ) فوـن   ) زا
هب اشوخ  فون  يا  تفگ  سپ  نینموملاریما )  ) ای مرادـیب  متفگ : يرادـیب ؟ ای  یباوخ  رد  فون  يا  نم : هب  باطخ  تفگ  سپ  ناگراتس 

ینعی .شارف  ار  نآ  كاخ  شیوخ و  طاـسب  ار  نیمز  دـنا  هتفرگ  ارف  هک  دـنا  یموق  ناـنآ  ترخآ ، رد  ناـبغار  اـیند  رد  نادـهاز  لاـح 
راعـش ار  نآرق  دـندرکن و  یمعنت  یفلکت و  یناگدـنز  رد  ینعی  .شیوخ  راوگ  شوخ  تبرـش  بیط و  ار  نآ  بآ  شیوخ و  هاگباوخ 

رما نوچ  ینوریب  هماج  راثد  نهریپ و  لـثم  .تسا  نت  قصـالم  هک  تسا  هعماـج  نآ  راعـش  دـنتخاس  شیوخ  راـثد  ار  اـعد  و  شیوخ ،
هب دندومیپ  لزانم  و  یندیرب ، ار  ایند  دندیرب  سپ  خـلا ) اوضرق  مث  هلوق : راثد   ) ار اعد  تفگ ، راعـش )  ) ار نآ  دوب  رتگرزب  اعد  زا  نآرق 
هللا یضر  دیسلا  لاق  مالسلا ) هیلع  انیبن و  یلع  حیـسم   ) ترـضح لاونم  رب  دندومن  افتکا  كدنا  هب  و  دنتـسبن ، ایند  هب  لد  ینعی  .یناسآ 

: تفگ سپ  بش  زا  تعاس  نیا  رد  تساخرب  مالـسلا ) هیلع  دواد   ) فون يا  روبنطلا  هبوکلا  لـبطلا و  هبطرعلا  نا  اـضیا  لـیق  دـق  هنع و 
ریگ و کی  هد  ینعی  راشع  دشاب  هدوب  رگموا  يارب  دنک  تباجتـسا  يادخ  رگم  يا  هدنب  تعاس  نیا  رد  دـنکیمن  هک  تسا  یتعاس  نیا 
رب هک  یلام  صالختـسا  يارب  دناسانـشب  ریاج  مکاح  شیپ  ار  مدرم  هک  سکنآ  ینعی  فیرع  اـی  تسا  رادـهار  ریگ و  جاـب  قلطم  دارم 
رب هک  قح  ریغب  مکاح  نارکون  گنهرـس و  ینعی  یطرـش  ای  .دـنیوگ  لغج  ار  وا  دـهع  نیا  رد  دـشاب ، هدـش  تلاوح  قح  ریغ  هب  ناشیا 

( هبوک  ) تسا و روبنط ) ( ) هبطرع ( ) هبوک  ) بحاص ای  هبطرع )  ) بحاص ای  دـنا  هدرک  بصن  سفن  ترارـش  راک و  نآ  رب  یتمالع  دوخ 
.دنا هتفگ  سکعرب  یضعب  و  لبط ) )

یجیهال

دقارا فون ، ای  : » لاقف موجنلا ، یلا  رظنف  هشارف ، نم  جرخ  دـق  هلیل و  تاذ  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  تیار  لاق : یلاـکبلا ، فون  نع  و 
موق کـئلوا  هرخـالا ، یف  نیبـغارلا  ایندـلا ، یف  نیدـهازلل  یبوط  فون ، اـی  : » لاـقف .نینموملاریما  اـی  قمار ، لـب  تلقف : قمار »؟ ما  تنا 

.حیسملا جاهنم  یلع  اضرق  ایندلا  اوضرق  مث  اراثد ، ءاعدلا  اراعش و  نآرقلا  ابیط و  اهئام  اشارف و  اهبارت  اطاسب و  ضرالا  اوذختا 

نوکی نا  الا  هل ، بیجتـسا  الا  دبع  اهیف  وعدـیال  هعاس  اهنا  لاقف : لیللا ، نم  هعاسلا  هذـه  لثم  یف  ماق  مالـسلا ، هیلع  دوواد  نا  فون ، ای 
(. لبطلا یه  و  ، ) هبوک بحاص  وا  روبنطلا ،) یه  و  ، ) هبطرع بحاص  وا  ایطرش ، وا  افیرع ، وا  اراشع ،

مدـید تفگ : هک  نمی  هلاـکب ي  مدرم  زا  فوـن  زا  تسا  هدـش  تـیاور  ینعی و  .روـبنطلا » هبوـکلا  لـبطلا و  هـبطرعلا  اـضیا  لـیق  دـق  و 
يا تفگ : سپ  اه ، هراتـس  يوس  هب  درک  هاگن  سپ  شهاـگباوخ ، زا  دـمآ  نوریب  هک  اهبـش  زا  یبش  رد  ار  مالـسلا ، هیلع  نینموملاریما 
یب هک  یناسک  لاح  هب  اشوخ  فون  يا  تفگ : سپ  نانمومریما ، يا  مرادـیب  هکلب  هک  متفگ  سپ  يرادـیب ؟ ای  يا  هدـیباوخ  اـیآ  فون 

كاخ دوخ و  نتسشن  ياج  ار  نیمز  يور  دنا  هتفرگ  هک  دنـشاب  یتعامج  اهنآ  ترخآ ، هب  دنـشاب  دنمـشهاوخ  ایند و  زا  دنـشاب  تبغر 
، رهاظ هماج ي  ار  ندرک  اعد  دوخ و  لد  تنیز  نطاـب و  ساـبل  ار  نآرق  تءارق  دوخ و  تذـل  ار  نیمز  بآ  دوخ و  هاـگباوخ  ار  نیمز 

دوواد هک  قیقحت  هب  فون  يا  .ربمغیپ  حیسم  هقیرط ي  رب  یندیرب  ایند  زا  دندیرب  سپ  دوخ ، لزاون ، ثداوح و  درب  رح و  ررض  زا  عنام 
نآ رد  دنک  یمن  اعد  هک  تسا  یتقو  بش  زا  تقو  نیا  مالـسلا : هیلع  تفگ  سپ  بش ، زا  تقو  نیا  دـننام  رد  تساخرب  مالـسلا  هیلع 

مدرم هدنیامن ي  ای  یچک و  رمگ  ریگ و  کی  هد  هدنب  نآ  دشاب  هکنیا  رگم  وا ، يارب  نآ  دوش  یم  باجتسم  هکنیا  رگم  يا  هدنب  تقو 
، روبنط نتخاون  لغـش  بحاص  دـشاب  هکنیا  ای  ماکح و  نیطالـس و  ياهیکبوچ  اهیـشاب و  زا  دـشاب  هکنیا  اـی  نادزد و  ناراکمتـس و  هب 
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.یچ هراقن  ینعی  وهل ، لبط  نتخاون  بحاص  ای  زاس و  هدنزاون ي  ینعی 

.هدنزاون مود  تسا و  یچ  هراقن  لوا  هک  تسا  هدش  هتفگ  زین  و 

ییوخ

یئاضعا عیمجل  هطلاخم  يا  يراعش  هیفاعلا  لعجا  و  راعـش :)  ) دجنملا هیلا - رظنلا  لاطا  اقمر : هقمر ) ، ) دقار وهف  مان  ادقر : دقر ) : ) هغللا
هنم و  انطاب ، وا  رهاظ  هیلع  هموادـملا  دارملا  و  اریثک ، هلواز  هسرام و  هطلاـخ و  اذا  هراـثد  یـشلا ء و  لـعج  مهلوق  نم  اـهل ، هقراـفم  ریغ 
دق دسجلا و  رعـش  یلیام  وه  و  سابللا ، نم  راثدـلا  تحت  ام  رـسکلاب  راعـشلا  و  راثدـلا ، نود  راعـشلا  متنا  هفوکلا : لهال  یلع  ثیدـح 

جرخ دق  و  هیف ، لوعفم  هلیل ، تاذ  بارعالا : .دجنملا  سیئرلا - نود  وه  بیقنلا و  موقلا ، رماب  میقلا  فیرعلا :)  ) نیرحبلا عمجم  حتفی -
وه بلعث : لاق  هلیبقلا ، یلا  هبـسن  ءابلا  حتفب  یلاکبلا ) فون  : ) ینعملا .هداعـسلل  سنج  ملع  وه  ءدـتبم و  یبوط  هیلاح ، هلمج  هشارف : نم 

ءابلا رـسکب  لاکب  وه  امنا  هنا  دیدحلا : یبا  نب  دیمحلادبع  لاق  ریبکلا ، لاجرلا  یف  و  نادمه ، یف  هلیبق  هلاکب  یعدـت  هلیبق  یلا  بوسنم 
رـسکب یلاکبلا  هحرـش : یف  مثیم  نبا  لاق  و  مالـسلا ،) هیلع   ) یلع بحاص  هلاضف  نب  فون  وه  صخـشلا و  اذـه  مهنمف  ریمح  نم  هلیبق 

یف نیلخادـلا  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع صاوخ  نم  ناـک  هنا  ثیدـحلا  اذـه  نم  دافتـسی  لوقا : .نمیلا  نم  هیرق  هلاـکب  یلا  بوسنم  ءاـبلا 
هللا و یف  ینافلاب  قیلی  نامیالا  هفرعملا و  دهزلا و  یف  ایئاهن  اسرد  هیلا  یقلا  دق  و  هباب ، یف  نیصلخملا  و  هرارـسال ، نیظفاحلا  و  هتاولخ ،

رابخالا و  همالک ، یط  یف  حیـسملا  جاهنم  هفیرعت  کلذـب  رعـشی  امک  هللا  وایلوا  ءایبنالا و  هجرد  یلا  یقترملا  هللااب و  یقیقحلا  فراعلا 
و هللا ، باب  یلا  اهجوتم  هوایبنا  هللا و  وایلوا  موقی  يذـلا  صوصخملا  تقولاب  هملعاف  لیللا  نم  هعاسلا  هذـه  لثم  یف  ماق  یبنلا  دواد  ناب 

نع هیف  سفنلا  ولخل  هباجالا  هنظم  ناک  امنا  و  لیللا ، نم  ریخالا  فصنلا  یف  همایق  ناک  و  مثیم : نبا  لاـق  .هیـسدقلا  هرـضحلا  یلا  رظاـن 
ابتکم حتف  و  ابیهر ، اسرد  اذه  همالک  یف  مالـسلا ) هیلع   ) یقلا دـقف  .لاق  امب  ملعا  وه  و  یهتنا - هسوسحملا - راهنلا  لغاوشب  لاغتـشالا 

اهیف بلاطلا  رظنی  تومصلا ، توکـسلا و  جاوما  هحوبحب  یف  لیللا  مالظ  یف  لغتـشی  ابتکم  هوذح  اذح  نم  فون و  لاثما  لئالق  سانال 
یلا بذـجیف  اهقلاخ ، اهقلخ و  یف  رکفتی  و  ءارـضخلا ، هحفـصلا  هذـه  یف  اهقمری  ءامـسلا  موجن  یلا  هرـصب  اـقمار  نوکلا ، باـتک  یلا 

نآرقلا لعجی  و  هبیط ، اهئام  و  هشارف ، اهبارت  هطاسب و  ضرالا  ریصیف  حیسملا ، جاهنم  یلع  اضرق  ایندلا  ضرقیف  یهلالا ، سدقلا  هریظح 
هب دش و  نوریب  شرتسب  نایم  زا  هک  مدـید  یبش  همین  رد  ار  یلع  دوخ  مشچ  هب  دـیوگ : یلاکب  فون  همجرتلا : .اراثد  ءاعدـلا  و  اراعش ،

لاـحب اـشوخ  فون  يا  دومرف : نینموملاریما  اـی  منارتـخا  نارگن  هکلب  متفگ : رادـیب ؟ اـی  یباوخ  فوـن  يا  دوـمرف : تسیرگن و  هراـتس 
شبآ هدومن و  رتسب  ار  شکاخ  هتسناد و  دوخ  هاگشیاسآ  ار  نیمز  هک  دنـشاب  یمدرم  نانآ  ارـس ، رگید  هب  ناقاتـشم  ایند و  رد  نادهاز 

، دنا هتسناد  دوخ  یگشیمه  هویـش  ار  ادخ  هاگرد  هب  زاین  و  هتخاس ، دوخ  نیـشنلد  راعـش  ار  نآرق  دنا ، هدروآ  باسح  هب  رطع  ياجب  ار 
زا تعاس  نیا  دننام  رد  دواد  هک  یتسارب  فون  يا  .حیسم  شور  هب  دنا  هدیرب  ارنآ  یتسود  هتـشر ي  هدنک و  ایند  زا  لد  هرابکی  سپس 

تباجا هکنآ  زج  دربن  زاین  یب  هاگردب  زاین  نآ  رد  يا  هدـنب  چـیه  هک  تسا  تعاس  نامه  نیا  هک  یتسار  دومرف : سپ  درک ، مایق  بش 
.دشاب لابط  ای  و  نز ، روبنط  ای  ینابرهش  میخژد  ای  ادخدک ، ای  یچکرمگ  هکنیا  رگم  دوش ،

یلاعم هاگیاپ  گنهابش  رای  *** یلاکب فون  تسرد ، یثیدح  تفگ 

یلال ّرد  هچ  شرتسب  زا  هدشرب  ار *** یلع  دیدب  ما  هدید  یبش  همین 
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یلات مّدقم و  هشیدنا  رد  دوب  زورفا *** بش  نارتخا  يوس  رظن  تشاد 

؟ یلامف هتفخن  نانمؤم  ریم  يا  شمتفگ  رادیب ***  وت  هک  ای  يا و  هتفخ  نمب  تفگ 

یلاخ هرسکی  دنا  هدرک  ناهج  لد ز  *** یناسک لاحب  شوخ  فون  يا  هک  تفگ 

یلاعب يور  هدومن  لفاسب  تشپ  یبقع *** بلاط  دندش و  ایند  دهاز 

یلاهن هدرک  مرن  كاخ  زا  يرتسب   *** ار ادخ  نیمز  نیزگ  طاسب  هدرک 

یلایل ظافح  اعد  زو  هتخاس و  *** نآرق شیوخ ز  راعش  بآ و  بیط ز 

یلاجم هدرک  تسدب  تدابع  رهب  احیسم ***  وچمه  هدیرب  ایند  تسد ز 

یلاحب مایق  قح  هاگردب  درک  دواد ***  ترضح  هک  دب  تقو  نیا  رد  فون 

یلاع هرهب  درب  درک  اعد  هک  ره  *** تباجا صاخ  تسا  تعاس  نیا  هک  تفگ 

یلاحب تسین  لبط  روبنط و  بحاص  تسا *** یطرش  هن  ادخدک و  راشع و  هن  هک  رک 

يرتشوش

یف یکجارکلا  و  هجورم )  ) یف يدوعـسملا  هاور  لوـقا : ایندـلا ) …  نع  هضارعا  و  مالـسلا ) هـیلع  ) هدـهز یف  رـشع - عـبارلا  لـصفلا  )
، يدـتهملا همزالم  رثکی  نمم  یعبرلا  یلع  نب  دـمحم  ناک  لاقف : لوالا  اما  هیلاـما .)  ) یف دـیفملا  و  هلاـصخ )  ) یف قودـصلا  و  هزنک ) )

رکذ معن ، تلق : هتیابی ؟ ناک  نیح  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نع  هاکح  يذـلا  فون  ربخ  فرعتا  هلیل  تاذ  يدـتهملا  یل  لاق  دـمحم : لاـقف 
لب تلق : تنا ؟ مئانا  فون : ای  یل : لاق  مث  ءامـسلا  یلا  رظنلا  لوخدـلا و  جورخلا و  رثکا  دـق  هلیل  مالـسلا ) هیلع  ) ایلع تیار  لاـق : فون 

اوذختا موق  کئلوا  هرخالا ، یف  نیبغارلا  ایندلا  یف  نیدـهازلل  یبوط  فون ، ای  یل : لاقف  نینموملاریما ، ای  هلیللا  ذـنم  ینیعب  قمرا  قمار ،
نب یـسیع  حیـسملا  جاهنم  یلع  اضرق  ایندـلا  اوضرق  مث  اراثد ، ءاعدـلا  اراعـش و  باتکلا  ابیط و  اهئام  ابایل و  اـهبارت  اـطاسب و  هللا  ضرا 

هلجو بولقب  الا  یلا  اولخدی  الا  لیئارسا  ینبل  لق  نا  مالسلا ) هیلع   ) یسیع هدبع  یلا  یحوا  یلاعت  هللا  نا  فون  ای  مالسلا .) هیلع   ) میرم
دقل هللا  وف  یعبرلا : لاق  .هملظم  مهلبق  یقلخ  نم  دـحال  و  هوعد ، مهنم  دـحال  بیجا  ـال  ینا  مهملعا  و  هیقن ، فکا  هعـشاخ و  راـصبا  و 

ای لوقی : یکبی و  وه  هتولخل و  ناک  تیب  یف  هبرب  الخ  دـق  و  لـیللا ، فوج  یف  هعمـسا  تنک  دـق  هطخب و  ربخلا  اذـه  يدـتهملا  بتک 
نع هضارعا  و  مالـسلا ) هیلع  ) هدهز یف  رـشع - عبارلا  لصفلا   ) ربخلا یف  رمی  و  هرخالا ، یف  نیبغارلا  ایندلا ، یف  نیدـهازلل  یبوط  فون 
هیلع  ) هئابآ نع  رقابلا  نع  ادنـسم  يورف  یناثلا : اما  .هایا و  مهلتق  كارتالا و  عم  ناـک  اـم  هرما  نم  ناـک  نا  یلا  .هرخآ  یلا  ایندـلا ) … 

ای کقمرا  ناهبن  لاق : ناهبن ؟ ما  دـقارا  فوناـی  حطـسلا - یف  هعم  وه  و  یمابـشلا - فون  هـالومل  لاـق  مالـسلا ) هیلع  ) اـیلع نا  مالـسلا )
هینابرلا هینابهرلا و  فرعت  نیذلا  نوطبلا  صمخلا  هافشلا  لبذلا  یتعیـش  لاق : هللا ! ال و  لاق : یتعیـش ؟ نم  يردت  له  لاق : نینموملاریما !

مهمادـقا و اوفـص  مهفارطا و  یلع  اودـترا  مهطاسوا و  یلع  اورزتا  لیللا  مهنج  اذا  نیذـلا  راـهنلاب ، دـسا  لـیللاب  ناـبهر  مههوجو ، یف 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 1946 

http://www.ghaemiyeh.com


، ئابجن مارک  ئاملع ، ئاملحف ، راهنلا  اما  و  مهباـقر ، كاـکف  یف  هللا  یلا  نوراـجی  مهدودـخ  یلع  مهعومد  يرجت  مههاـبج ، اوشرفا 
مل اوباغ  نا  و  اوفرعی ، مل  اودهـش  نا  اراعـش ، نآرقلا  اـبیط و  ءاـملا  اـطاسب و  ضرـالا  اوذـختا  نیذـلا  یتعیـش  فون ، اـی  ئاـیقتا ، راربا 
يار نا  همرکا و  انموم  يار  نا  اعوج ، تام  ول  سانلا و  لاسی  مل  و  بارغلا ، عمط  عمطی  بلکلا و ال  ریره  رهی  مل  نم  یتعیش  اودقتفی ،
مهب تفلتخا  هفیفع ، مهـسفنا  و  هفیفخ ، مهجئاوح  هنوزحم و  مهبولق  هنومام و  مهرورـش  یتعیـش ! فون  اـی  هللا  ءـالوه و  هرجه ، اقـساف 

نع ادنـسم  يورف  ثلاثلا : اما  .ضرالا و  فارطا  یف  لاق : ئالوه ؟ بلطا  نیا  كادـف ! هللا  ینلعج  تلق : .مهبولق  فلتخت  مل  نادـبالا و 
ولتی ءامـسلا و  یلا  رظنیف  هعاس  دـعب  هعاـس  جرخی  هلک و  لـیللا  یلـصی  ناـکف  مالـسلا ،) هیلع   ) نینموملاریما دـنع  هلیل  دـلب  لاـق : فون 
یبوط فون ! ای  لاـق : يرـصبب ، کـقمرا  قمار  لـب  تلق : قمار ؟ ما  تنا  دـقارا  فون ! اـی  لاـقف : لـیللا ، نم  ودـه  دـعب  یب  رمف  نآرقلا ،

هیلع ) هدهز یف  رـشع - عبارلا  لصفلا  ، ) اشارف اهبارت  اطاسب و  ضرالا  اوذختا  نیذلا  کئلوا  هرخالا ، یف  نیبغارلا  ایندلا و  یف  نیدهازلل 
نب یـسیع  جاهنم  یلع  اضیرقت  ایندـلا  نم  اوضرق  اراعـش ، ءاعدـلا  اراثد و  نآرقلا  و  ابیط ، اـهئام  و  ایندـلا ) …  نع  هضارعا  و  مالـسلا )

هرهاط و بولقب  الا  یتویب ، نم  اتویب  اولخدـی  لیئارـسا ال  ینب  نم  الملل  لق  یـسیع  یلا  یحوا  لـج  زع و  هللا  نا  مالـسلا ،) هیلع   ) میرم
وکت نا  كایا  فون ! ای  هملظم ، هلبق  یقلخ  نم  دحال  هوعد و  مکنم  دحال  بیجتـسم  ریغ  ینا  مهل : لق  و  هیقن ، فکا  هعـشاخ و  راصبا 
هیلع هللا  یلـص   ) هللا یبن  ناف  لبطلا - یه  و  هبوک - بحاص  وا  روبنطلا - یه  و  هبطرع - بحاص  وا  افیرع  وا  ایطرـش  وا  ارعاش  وا  اراشع 

یطرش وا  رـشاع  هوعد  وا  رعاش  هوعد  وا  فیرع  هوعد  الا  هوعد  اهیف  درت  هعاسلا ال  اهنا  لاقف : ءامـسلا  یلا  رظنف  هلیل  تاذ  جرخ  هلآ ) و 
جاهنم یلع  اضرق  ایندلا  نوضرقی   ) هیف و  اداس ) هبارت و  و   ) هیف نکل  ثلاثلا  لثم  هاورف  عبارلا : اما  .هبوک و  بحاص  وا  هبطرع  بحاص  وا 

، نیلسرملا قحالم  قحلت  لوالا  جاهنملاب  کیلع  یسیع  ای  مالسلا ) هیلع   ) یسیع یلا  یحوا  یلاعت  هللا  نا   ) هیف و  مالسلا ) هیلع   ) حیـسملا
یناعد و عاد  نم  عمسا  یناف ال  هعشاخ ، راصبا  هیقن و  دیا  هرهاط و  بولقب  الا  یتویب  نم  اتیب  اولخدی  الا  نیرذنملا : اخا  ای  کموقل  لق 

ارعاش افیرع و ال  نوکت  نا ال  فون  ای  تعطتسا  ناف  یلا ، هدری  مل  قح  هلبق  یل  هوعد و  هل  بیجتسا  هملظم و ال  هدنع  يدابع  نم  دحال 
یحاون یف  رظنف  یلایللا  نم  هلیل  جرخ  نیملاعلا  بر  لوسر  مالـسلا ) هیلع  ) دواد ناف  لعفاف ، هبطرع  بحاـص  ـال  هبوک و  بحاـص  ـال  و 

افیرع نوکی  نا  الا  هایا  هاطعا  الا  اریخ  اهیف  هللا  لاسی  ملـسم  دبع  اهقفاوی  ام  هعاسل  هعاسلا ، هذـه  نا  دواد ! بر  هللا  و  لاق : مث  ئامـسلا ،
لوـق ایندـلا ) …  نع  هضارعا  و  مالـسلا ) هـیلع  ) هدـهز یف  رـشع - عـبارلا  لـصفلا  (. ) هـبطرع بحاـص  وا  هبوـک  بحاـص  وا  ارعاـش  وا 

: لـیق و  یئاـکبلا ، فوـن  نع  و  ( ) دـیدحلا یبا  نبا   ) یف نکل  و  مثیم ) نبا  هیرـصملا و   ) یف اذـکه  یلاـکبلا ) فوـن  نع  و  : ) فنـصملا
، نمیلا نم  هلیبق  الاکب  نا  رهاظلا  دیدحلا : یبا  نبا  لاقف  ناک  فیک  .نتملاب و  طلخ  هیـشاح  ناک  هلعل  و  حـصالا ) وه  ماللاب و  یلاکبلا 

.هفرعا الف  فون  بسن  یف  یلاکبلا  اماف  بحرا  لیکب و  هیف  تکرـش  دقف  هلوق : یف  تیمکلا  راشا  مهیلا  نادمه و  نم  یحف  لیکب  اما  و 
ذخای مل  ملف  حاحـصلا ،)  ) نم بحرا ) لیکب و  هیف  تکرـش  دقف  : ) هلوق یف  تیمکلا  راشا  مهیلا  نادمه و  نم  لیکب  همالک  ذخا  تلق :

( نادـمه نمف  لیکب  اما  و  نمیلا ، نم  الاکب  نا  رهاظل   ) هریبعت مث  .یلاـکبلا  فون  مهنم  ریمح  نم  لاـکبونب  و  لاـقف : لاـکب  یف  همـالک 
امهنم لک  حتفلاب  لیکبک  رسکلاب  لاکب  نوک  رهظالا  مث  .صاخلا  ماعلا و  نیب  لباقتلا  لعجل  ینعم  و ال  نمیلا ، نم  اضیا  نادمهف  اطخ ،

نم لاکب  نادمه و  نم  لیکب  نوک  لعج  مث  .نادمه  نم  امهبـسحا  لیکبونب  لاکب و  ونب  و  هترهمج :)  ) یف دیرد  نبا  لاق  .نادمه  نم 
نب ربج  نع  يور  جراوخلا ، ربخ  رکذ  ناونع  یف  يربطلا  ناب  لوالل : لالدتـسالا  نکمی  .یناثلا و  یف  افالخ  دـجا  مل  و  الامتحا ، ریمح 
 … ایندلا نع  هضارعا  و  مالسلا ) هیلع  ) هدهز یف  رشع - عبارلا  لصفلا   ) فون نب  اربج  نا  برغملا : یف  .ینادمهلا و  كادولا  یبا  فون 
لاق و  یلیکبلا ، لیق  یلاکبلا و  فون  نب  ربج  كادولا  وبا  یلاکبلا و  هلاضف  نب  فون  هیلا  بسنی  لاکب : یف  لاق  یناعمسلا  .یلاکبلا و  ( 
لوق اما  .فالتخال و  اب  یتاـف  .یلیکبلا  فون  نب  ربج  كادولا  یبا  طـهر  نادـمه  نب  فون  نب  ناریخ  نب  مشج  نب  لـیکب  لـیکب : یف 

یلاکبلا و فون  نبا  كاذ  نال  برغملا ، هلاق  ام  یفانی  الف  نادـمه ، نب  فون  دـل  ناریخ و  و  هانثملا : مث  ءاخلاب  ریخ )  ) یف سوماـقلا ) )
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هفیلخ نم  موهفملا  و  نادـمه ، نب  فون  نب  ناویخ  نب  مشج  وه  لیکب : یف  لاـق  نادـلبلا ) مجعم   ) نا ـالا  نادـمه ، نبا  فون  نبا  اذـه 
نب یمعد  نب  لاکب  ینب  نم  وه  هفیلخ  لاق  لاق : و  یلاـکبلا ) ورمع  ( ) باـعیتسالا  ) نونعف ریمج ، نم  ـال  نادـمه و  نم  ـال  لاـکب  نوک 

(، فراعملا  ) یف رکذ  امک  وهف  ابـس ، نب  نالهک  نم  نادـمهف  ناک  فیک  .نالهک و  نب  دـیز  نب  کلام  نب  يدـع  نب  فوع  نب  دـعس 
، یلاکبلا فون  نا  یناعمـسلا ،) يربطلا و  لیذ   ) یف و  اذـه ، .ابـس  نبا  وه  ریمح  و  نالهک ، نبا  دـیز  نب  کلام  نب  راـیخ  نب  هعیبر  نبا 

باـتک یف  ءاـج  .یمابـشلاب و  هفـصو  تفرع - اـمک  یکجارکلا - زنک  نا  اینادـمه ، فون  نوک  دـیوی  اـمم  .راـبحالا و  بعک  هارما  نبا 
نبا مشج  ایندـلا ) …  نع  هضارعا  و  مالـسلا ) هیلع  ) هدـهز یف  رـشع - عبارلا  لصفلا   ) نب دعـسا  نبا  وه  مابـش  نا  ریثا :) نبـال  باـبللا  )

.نمیلا نم  هیرق  هلاکب  یلا  بوسنم  لاکبلا  مثیم :) نبا   ) لوق اما  .هللادبع و  هنکس  لبج  مابـش : و  نادمه ، نب  فون  نب  ناریخ  نب  دشاح 
یف اذکه  موجنلا ) یف  رظنف  هشارف  نم  جرخ  دق  هلیل و  تاذ  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما تیار  لاق   ) .دـحا هب  لقی  مل  و  هل ، رابتعا  الف 
هللا حدم  هیقفلا :)  ) باتک یف  قودصلا  رکذ  و  هیطخلا .) مثیم و  نبا  دیدحلا و  یبا  نبا   ) یف امک  موجنلا ) یلا  : ) باوصلا و  هیرـصملا ) )

وجری هرخالا و  رذـحی  امئاق  ادـجاس و  لیللا  ءانآ  تناق  وه  نما   ) لاقف لیللا  هالـص  مایقب  هباتک  یف  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما یلاعت 
: لوقی رادـلا ، لها  عمـسی  یتح  هتوص ، عفر  لیللا  رخآ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماـق  اذا  مالـسلا ) هیلع  ) هللادـبع وبا  لاـق  هیف : و  هبر .) همحر 

قفا یف  رظناـف  کـشارف  نم  تمق  اذا  مالـسلا :) هیلع   ) رفعج یبا  نع  هیف  و  عجطـضملا .) یلع  عـسو  عـلطملا و  لوـه  یلع  ینعا  مهللا  )
ضرا جاربا و ال  تاذ  ءامس  جاد و ال  لیل  کنم  يراوی  هنا ال  مهللا  هدمحا ، هدبعا و  یحور ، یلع  در  يذلا  دمحلا هللا  : ) لق ءامـسلا و 

، رودـصلا یفخت  ام  نیعالا و  هنئاخ  ملعت  کقلخ ، نم  جـلدملا  يدـی  نیب  یجل  رحب  ضعب و ال  قوف  اهـضعب  تاملظ  ـال  داـهم و  تاذ 
نییبنلا قلاخ  و  نیلسرملا ، هلا  و  نیملاعلا ، بر  ناحبـس  مون ، هنـس و ال  كذخات  ال  مویقلا ، یحلا  تنا  نویعلا و  تمان  موجنلا و  تراغ 
نارمع لآ  رخآ  نم  تایآ  سمخ  ارقا  مث  میحرلا ) باوتلا  تنا  کنا  یلع  بت  ینمحرا و  یل و  رفغا  مهللا  نیملاعلا ، بر  دمحلا هللا  و 
 … ( ایندلا نع  هضارعا  و  مالسلا ) هیلع  ) هدهز یف  رـشع - عبارلا  لصفلا   ) راهنلا لیللا و  فالتخا  ضرالا و  تاوامـسلا و  قلخ  یف  نا  )

نوعدـی عجاضملا  نع  مهبونج  یفاجتت  : ) یلاعت هلوق  یف  مالـسلا ) هیلع   ) هنع و  داـعیملا .) فلخت  ـال  کـنا  یلاـعت - هلوق  یلا  تاـیال -
ءاش ام  وا  لیللا  اثلث  بهذ  اذاف  لیللا ، لوا  یف  نومانی  انتعیـش ، نم  هعابتا  و  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما یف  تلزنا  اعمط ) افوخ و  مهبر 
امب مهربخا  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هیبنل هباتک  یف  یلاـعت  هللا  مهرکذـف  هدـنع ، اـمیف  نیعئاـط ، نیبهار ، نیبغار ، مهبر  یلا  اوعزف  هللا 

: يا قمار ) ما  تنا   ) مئان يا : دـقارا ) فون  ای  یل  لاقف   ) .مهتعور مهفوخ و  نمآ  هتنج و  مهلخدا  هراوج و  یف  مهنکـسا  هنا  مهاـطعا و 
نال هجو  و ال  قمرلا ، ال  هظقیلا ، هبنلا و  دوقرلا : لباقم  یفف  حصالا ، وه  و  ناهبن ) ما  دقارا   ) یکجارکلا هیاور  یف  نا  تفرع  دق  و  رظان ،

ناـهبن ( ) مالـسلا هیلع   ) هل لاـق  هنا  یکجارکلا - هیاور  نـم  هـتفرع  اـمک  فوـن - لوـق  بساـنملا  اـمنا  و  مالـسلا ،) هـیلع   ) کـلذ لوـقی 
قمار لب  تلقف : ( ) هیطخلا مثیم و  نبا  دیدحلا و  یبا  نبا   ) یفف طقس ، اهیف  هدایز و  الب  هیرـصملا )  ) یف اذکهف  ناک  فیک  و  کقمرا ،)
نمل یبوط  اـضیا : مالـسلا ) هیلع   ) همـالک نم  و  هرخـالا ،) یف  نیبـغارلا  ایندـلا  یف  نیدـهازلل  یبوط  فون ! اـی  لاـق  (. ) نینموملاریما اـی 
.هریغ یطعا  امب  هردص  نزحی  مل  و  هانذا ، عمست  امب  هللا  رکذ  سنی  مل  و  هانیع ، يرت  امب  هبلق  لغـشی  مل  و  ئاعدلا ، هدابعلا و  صلخا هللا 

یف و  اشارف ) اهبارت  اطاسب و  ضرالا  اوذـختا  موق  کنل  و   … ( ) ایندـلا نع  هضارعا  و  مالـسلا ) هیلع  ) هدـهز یف  رـشع - عبارلا  لصفلا  )
و  ) .بایثلا نم  دسجلا  یلو  ام  يا : اراعش ) نآرقلا  و  ! ) ایندلا هایحلا  هرهز  نع  مهضارعال  ابیط ) اهئام  و  (. ) اداسو ( ) دیفملا یلاما   ) هیاور
: يا لامشلا ) تاذ  مهـضرقت  تبرغ  اذا  و  : ) یلاعت لاق  اهوزاج ، يا : ایندلا ) اوضرق  مث   ) .بایثلا نم  راعـشلا  قوف  ناک  ام  اراثد ) ءاعدلا 

جاهنم یلع  اضرق   ) سراوفلا نهنامیا  نع  الامش و  فرـشم  زاوجا  نضرقی  نعظ  یلا  همرلا : وذ  لاق  .اهلامـش و  یف  مهکرتت  مهزوجت و 
لیللا نم  هعاسلا  هذـه  لثم  یف  ماق  مالـسلا ) هیلع   ) دواد نا  فون ! ای   ) .رمقلا لیللا  یف  هجارـس  و  هیلجر ، هتباد  تناـک  يذـلا  حیـسملا )

دبع اهقفاوی  ام  هعاسل  لیللا  یف  نا  مالـسلا :) هیلع   ) قداصلا نع  یفاکلا )  ) یف هل ،) بیجتـسا  الا  دـبع  اهیف  وعدـی  هعاـس ال  اـهنا  لاـقف :
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یه لیللا و  فصن  یـضم  اذا  لاق : لیللا ، نم  یه  هعاس  يا  و  تلق : هلیل ، لک  یف  هل  بیجتـسا  ـالا  اـهیف  هللا  وعدـی  یلـصی و  مث  ملـسم 
دعب سانلا  رماب  میقلا  افیرع ) وا   ) سانلا لاوما  رشع  ناطلـسلا  لبق  نم  ذخای  نم  اراشع ) نوکی  نا  الا   ) .فصنلا لوا  نم  لوالا  سدسلا 
.اهب نوفرعی  همالع  مهـسفنال  نولعجی  دنجلا  و  اهملعا ، يا : اذـک ) رمال  هسفن  طرـشا   ) نم ایدـنج ، يا : ایطرـش ) وا   ) هل مهفرعی  سیئرلا 

داع رکـسالا  نب  هیما  تام  امل  ینئادملا : نع  یناغالا )  ) یف ایندلا ) …  نع  هضارعا  و  مالـسلا ) هیلع  ) هدـهز یف  رـشع - عبارلا  لصفلا  )
اموی بالک  عمـسف  هلبالا ، هالوف  دایز ، مایا  یلا  یقب  و  هریثک ، تاحوتف  دهـشی  و  نیملـسملا ، عم  وزغی  ناـکف  هرـصبلا ، یلا  بـالک  هنبا 

دبع اهیف  وعدی  هعاس ال  رحـسلا  ناف  مکبر  اوعدا   ) لوقی رحـسلا  یف  هلها  عمجی  ناک  هللا  یبن  دواد  نا  ثدحی : یـصاعلا  یبا  نب  نامثع 
یف .هاـفعاف و  هلمع  نـم  هافعتـساف  داـیز  یلا  بـتک  بـالک  کـلذ  عمـس  اـملف  اـفیرع ،) وا  اراـسع  نوـکی  نا  ـالا  هـل ، رفغ  ـالا  نموـم 

کعسی بوث  يدنع  سیل  هالفب و  تومت  تلق : کیکبی ؟ ام  لاقف : تیکب ! هافولا ، هترـضح  امل  تلاق : رذ  یبا  هجوز  نع  باعیتسالا ) )
ضرالا نم  هالفب  مکنم  لجر  نتومیل  مهیف : انا  رفنل ، لوقی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا تعمـس  هیلع : لزن  عمجل  رذوبا ، لاقف  اـنفک !

ول تبذـک و  تبذـک و ال  ام  هللا  و  لجرلا ، کلذ  اناف  هیرق ، یف  تام  الا  دـحا  رفنلا  کئلوا  نم  سیل  و  نینموملا ، نم  هباـصع  هدهـشت 
ناک مکنم  لجر  یننفکی  نا ال  هللا  مکدشنا  ینا  و  اهلوا ، یل  وه  بوث  یف  الا  نفکا  مل  یتارمال ، وا  یل  انفک  ینعسی  بوث  يدنع  ناک 

یتفلا لاـقف  راـصنالا - نم  یتف  ـالا  لاـق  اـم  ضعب  فراـق  دـق  ـالا و  دـحا  رفنلا  کـئلوا  نم  سیل  و  اـبیقن - وا  ادـیرب  وا  اـفیرع  وا  اریما 
یه و  هبطرع - بحاص  وا  ! ) یننفکت تنا  لاق : .یما  لزغ  نم  یتبیع  یف  نیبوث  یف  و  اذـه ، یئادر  یف  مع  اـی  کـنفکا  اـنا  يراـصنالا :
یف برض  اذا  ردنفقلا  هل  لاقی  اناطیش  نا  مالسلا :) هیلع   ) قداصلا نع  یفاکلا )  ) یف لقن  و  لبطلا ،) یه  و  هبوک - بحاص  وا  روبنطلا -
خفن مث  تیبلا  بحاص  نم  هلثم  یلع  هنم  وضع  لک  ناطیـشلا  کلذ  عضو  لاجرلا ، هیلع  لخد  و  طبربلاب ، احابـص  نیعبرا  لـجرلا  لزنم 

یف .راغی و  الف  هواسن  یتوت  یتح  اذه  دعب  ایندلا ) …  نع  هضارعا  و  مالسلا ) هیلع  ) هدهز یف  رشع - عبارلا  لصفلا   ) راغی الف  هخفن ، هیف 
هیلع و هللا  یلص   ) یبنلا نع  .کنع و  رفنت  هکئالملا  و  کعم ، ضکری  ناطیشلا  ناف  ناجلوصلاب ، هبرـضلا  كایا و  و  يوضرلا :) هقفلا  )

.ربخلا هیلهاجلا - روما  ناثوالا و  راتوالا و  فزاعملا و  ریمازملا و  وحما  نا  ینرما  و  نیملاعلل ، همحر  يده و  ینثعب  یلاعت  هللا  نا  هلآ :)
لاق و  دوعلا ، هبطرعلا  يرهوجلا : لاق  و  هترهمج ،)  ) یف دـیرد  نبا  هیلا  بهذ  روبنطلا ،) هبوکلا : و  لبطلا ، هبطرعلا : نا  اضیا  لـیق  دـق  (و 

وا هبطرع  بحاص  وا  - ) هتخـسن یف  امک  دیدحلا - یبا  نبا  یف  نا  بیرغلا  نمف  ناک ، فیک  .جنرطـشلا و  وا  درنلا  هبوکلا  يرـشخمزلا :
هدنع لجرب  ماشه  یتوا  ماشه : یلوم  رشب  نع  يربطلا ) خیرات   ) یف و  اذه ، .فالخ  لقن  نع  الضف  ریـسفت ، لقن  نودب  هبوک ) بحاص 

ینارتا لاقف : .ربصلاب  کیلع  هیزعا - انا  هل و  تلقف  رـشب : لاق  یکبف ، هبرـض  و  هسار ، یلع  روبنطلا  اورـسکا  لاقف : طبرب  رمخ و  ناـیق و 
.اروبنط هامس  ذا  طبربلل  هراقتح  یکبا ال  امنا  برضلل ! یکبا 

هینغم

دق و  هلیل ، تاذ  مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما تیار  اذه : فون  لاق  .هیلا و  نیبرقملا  هتعیـش و  مامالا و  باحـصا  نم  یلاکبلا  فون  ناک 
و ال ادوجوم ، نودری  ..رـسیت ال  امب  نوعنقی  نیذلا  مه  و  خلا ..) ایندـلا  یف  نیدـهازلل  یبوط  : ) لاق موجنلا و  یف  رظنف  هشارف ، نم  جرخ 
تابیطلا ال نم  ابیط ) اهئام  و   ) .نیدساح نیطخاس و ال  ریغ  اهیلع  اومان  ضرالا  یلع  مونلا  یلا  هرورـضلا  تعد  نا  و  ادوقفم ، نوفلکتی 

ءاعدلا و   ) هماکحاب لمعلا  هتوالت و  یلع  نوصرحی  اراعـش ) نآرقلا  و  ( ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  هبحی  ناک  يذـلا  بیطلا  نم 
و سابللا ، نم  ندبلا  یلی  ام  راعشلا  لصا  نال  ارس ، نآرقلا  هوالت  نع  هیانک  راعـشلا  لیق : .اعمط و  افوخ و  ءاعدلا  یلع  نوبظاوی  اراثد )
ضرقلا و نیب  قرفلا  و  امـضخ ، اهومـضخ  ام  و  اـضرق ) ایندـلا  اوضرق  مث   ) باـیثلا نم  رهظ  اـم  هنـال  ارهج ، ءاعدـلا  نع  هیاـنک  راثدـلا 

.تومی نم ال  توق  ایندـلا  نم  اوذـخا  نیدـهازلا  نا  ینعملا  و  هلک ، مفلاب  لکا  مصخلا  و  نانـسالا ، فارطاب  لـکا  ضرقلا  نا  مضخلا 
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عیطتـسی لمات ، ءوده و  هلزع و  هعاس  یه  و  قایـسلا ، نم  مهفلا  یلا  ردابتی  امک  لیللا ، فصن  دعب  يا  لیللا ) نم  هعاسلا  هذه  لثم  یف  )
هروس نم  هیالا 186  یف  دعو  امک  بیجتـسی  هناحبـس  وه  و  صالخاب ، هوعدی  و  هناحبـس ، هقلاخ  یلا  هجتی  نا  عضولا  اذه  یف  ناسنالا 
هعاطا هبرل و  دـبعلا  باجتـسا  یتمف  یل .) اوبیجتـسیلف  ناـعد  اذا  یعادـلا  هوعد  بیجا  بیرق  یناـف  ینع  يداـبع  کـلاس  اذا  و  : ) هرقبلا

و هبطرع .) بحاص  وا  ایطرـش  وا  افیرع  وا  اراشع  نوکی  نا  الا  : ) هلوقب طرـشلا  اذه  یلا  مامالا  راشا  .هاضرا و  هدـبعل و  برلا  باجتـسا 
راشعلا و  هدارفا ، هقیداصم و  ضعبب  یـشلا ء  یلا  هراشالا  باب  نم  وهف  هدـعب  ام  راشعلا و  رکذ  اـما  ایـصاع ، ـال  اـعیطم  نوکی  نا  هملکب 

تاذ قنعلا  هلیوط  هیقیسوم  هلآ  وه  و  روبنطلاب ، یـضرلا  فیرـشلا  اهرـسف  هبطرع  و  فورعم ، یطرـشلا  .بقارملا و  فیرعلا : و  یباجلا ،
.دوعلا اهنظا  .راتوا و 

هدبع

: اراعش نآرقلا  ابیط و  افیفخ …  اظحل  هظحل  اذا  هقمر  لاقی  مئانلا  ینعمب  دقارلا  هلباقم  یف  نیعلا  هبتنم  قمارلاب  دارا  قمار : لب  تلقف  … 
ام راعـشلا  لصا  عوضخلا هللا و  هلذـلل و  اراهظا  هب  نورهجی  اراثد  ءاعدـلا  هقئاقد و  یف  رکفتلا  هظعاومب و  رابتعالل  ارـس  هنوارقی  اراـعش 

 … هداهزلا یف  حیـسملا  هقیرط  یلع  ضارقملاب  بوثلا  قزمی  امک  اهوقزم  ایندلا  اوضرق  اهنم و  الع  ام  راثدـلا  بایثلا و  نم  ندـبلا  یلی 
مهرارـسا سانلا و  لاوحا  یلع  سـسجتی  نم  فیرعلا  ساکملا و  وه  لاومالا و  راـشعا  ذـخا  یلوتی  نم  راـشعلا  اراـشع : نوکی  نا  ـالا 

هبوکلا لبطلا و  مکاحلا …  ناوعا  مه  بطرک و  طرـشلا  دحاو  هطرـشلا  یلا  هبـسن  نوکـسف  مضب  یطرـشلا  الثم و  مهریمال  اهفـشکیف 
هکبردلاب فورعملا  وه  ریغصلا و  لبطلا  مضلاب  هبوکلا  نا  لوقنملا  هغللا و  بتک  نم  هیلع  انفقو  امیف  اذه  رن  مل  روبنطلا :

يرفعج

مالسالا ضیف 

نینموملاریما یبش  هتفگ : هک  تسا  هدـش ) تیاور  دـشاب  یم  مالـسلا  هیلع  ماما  باحـصا  صاوخ  زا  هک   ) یلاکب هلاـضف ) نبا   ) فون زا 
؟ يرادـیب ای  يا  هدـیباوخ  فون  يا  دومرف : درک و  هاـگن  اـه  هراتـس  يوس  هب  دـمآ و  نوریب  شیوخ  رتسب  زا  هک  مدـید  ار  مالـسلا  هیلع 
هک دنتـسه  یهورگ  ناشیا  دنا ، هتـسب  لد  ترخآ  هب  هک  ایند  رد  نایاسراپ  لاح  اشوخ  فون  يا  دومرف  مرادیب ، نینموملاریما  ای  متفگ :

نهاریپ ار  نآرق  و  دنتسه ) ءانتعا  یب  یگدنز  مزاول  هب   ) دنا هداد  رارق  اراوگ  تبرـش  ار  نآ  بآ  رتسب و  ار  نآ  كاخ  شرف و  ار  نیمز 
( ترـضح  ) شور هب  سپ  دـنا ، هدـینادرگ  اهدـماشیپ ) ثداوح و  زا  ریگولج   ) ور هماج  ار  تساوخرد  اعد و  و  لد ) شیارآ  تنیز و  )

کیدزن  ) بش زا  تعاس  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  دوواد  فون ، يا  .دندرک  ادـج  دوخ  زا  ار  ایند  تشادـن ) یگتـسبلد  ایند  هب  هک   ) حیـسم
هکنآ رگم  يا  هدـنب  نآ  رد  دـنک  یمن  تساوخرد  اعد و  هک  تسا  یتعاس  نیا  تفگ : تساخرب و  یلاعتقح ) اب  زاین  زار و  يارب  رحس 

ار ناشرارسا  دناسانشب و  ناراکمتس  هب  ار  مدرم  هک  یسک  ای  رادهار ) یچکرمگ و  ریگجاب و   ) ریگ کی  هد  هکنیا  رگم  ددرگ  یم  اور 
زا تسا  عنام  ناشیا  هانگ  اریز   ) دـشاب نز  لهد  یچ و  هراقن  ای  زاس  هدـنزاون  ای  هغوراد  ناراـکمه  همزگ و  اـی  دـیامن ، شاـف  اـهنآ  دزن 

) هراقن لهد و   ( لبط ینعم  هب  هبوک  و  زاس (  ( روبنط ینعمب  هبطرع  دیامرف (: همحرلا ) هیلع   ) یضردیس .ددرگ  اور  ناشتـساوخرد  هکنیا 
.روبنط ینعی  هبوک  لبط و  ینعی  هبطرع  هدش : هتفگ  زین  و  تسا ،

ینامز
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تاـیاور و رظن  زا  یلو  دروآرب  ار  ناـنآ  هتـساوخ  اـت  دـنهاوخب  تجاـح  وا  زا  هک  هدرک  توـعد  ار  همه  دـیجم  نآرق  رد  زیزع  يادـخ 
ناتسدریز هب  تبسن  دنا ، هدش  هدولآ  مارح  لام  اب  هک  یناسک  .دوش  یمن  باجتسم  ناشیاعد  دارفا  زا  یلیخ  نیموصعم  نایب  ثیداحا و 

يرما اریز  دروآرب ، ار  ناشتاجاح  ادخ  دنـشاب  هتـشاد  راظتنا  دیابن  دننک  یمن  لمع  یمالـسا  فیاظو  هب  هصالخ  دنرادن و  هجوت  ماوقا 
نم هرابرد  هک  هاـگنآ  : ) دـیامرف یم  رگید  دروم  رد  یلو  حیحـص  نآ  ياـه  هنومن  دوخ و  ياـج  رد  اـعد  هب  هدومن  نآرق  رد  ادـخ  هک 

توعد نانیا  دیاب  .مهد  یم  خساپ  تجاح  نتساوخ  ماگنه  هب  ار  دنمتجاح  ياعد  .متـسه  کیدزن  نم  وگب : نانآ  هب  دنـسرپب  مناگدنب 
هب یهجوت  هکلب  تسین  هفرط  کی  هتـساوخ ، هیآ  نیا  هب  هجوت  اب  دندرگ .) زوریپ  دیاش  دننک  ادـیپ  هدـیقع  نم  هب  دـننک و  لوبق  مه  ارم 

.دیآ تسدب  یتباجا  وا  هیحان  زا  ات  دیاب  ادخ 

يزاریش دمحم  دیس 

: فوناـی یل ، لاـقف  موجنلا  یف  رظنف  هشارف ، نم  جرخ  دـق  و  هلیل ، تاذ  مالـسلا  هیلع  نینموـملاریما  تیار  لاـق : یلاـکبلا ، فوـن  نع  و 
( ایندـلا یف  نیدـهازلل  یبوط  فون ، اـی  : ) لاـق قمار ، لـب  تلقف : .هظحل  اذا  هقمر  لاـقی  ظـقی ، ما  تنا  مئاـنا  يا  قمار )؟ ما  تنا  دـقارا  )

اهبارت و   ) یـسارکلا یلع  سولجلا  لباقم  یف  اطاسب ) ضرالا  اوذختا  موق  کئلوا   ) اهلجال نیلماعلا  هرخالا ) یف  نیبغارلا   ) اهل نیکراتلا 
لمعلا هل و  مهتئارق  یف  مهب  هقصاللا  مهتمالع  هولعج  يا  اراعـش ) نآرقلا  و   ) .بیطلا لدب  يا  ابیط ) اهئام  و   ) شارفلا ضوع  يا  اشارف )

هبایث قوف  ناسنالا  هسبلی  يذـلا  راثدـلاک  مهنم ، رهاظلا  رمالا  مهنا  يا  اراثد ) ءاعدـلا  و   ) نآرقلا لـها  مهناـب  مهاـیا  ساـنلا  هفرعم  هب و 
.دهزلا یف  مالـسلا  هیلع  هتقیرط  يا  حیـسملا ) جاهنم  یلع   ) ضارقملاب بوثلا  قزمی  امک  اهوقزم  يا  اضرق ) ایندلا  اوضرق  مث   ) یفدلل ء

هللا باجتسا  يا  هل ) بیجتسا  الا  دبع  اهیف  وعدی  هعاس ال  اهنا  لاقف  لیللا ، نم  هعاسلا  هذه  لثم  یف  ماق  مالـسلا  هیلع  دواد  نا  فون : ای  )
سانلا رابخا  نع  سـسجتی  يذـلا  وه  و  افیرع ) وا   ) املظ هلودـلل ، لاـملا ، راـشعا  ذـخا  یلوتی  نم  وه  و  اراـشع ) نوکی  نا  ـالا   ) هئاـعد

دق و  لبطلا ، یه  و  ( ) هبوک بحاص  وا  ( ) روبنطلا یهو  ( ) هبطرع بحاص  وا   ) لطابلا مکاحلا  ناوعا  مه  و  ایطرش ) وا   ) هطلـسلل اهفیرعتل 
(. روبنطلا هبوکلا  و  لبطلا ، هبطرعلا  نا  اضیا : لیق 

يوسوم

.اوعطتقا اوضرق : .بایثلا  نم  ندـبلا  یلی  ام  راعـشلا : .ءانه  هداعـس و  یبوط : .افیفخ  اـظحل  هظحل  اذا  هقمر  نم  قمار : .مئاـن  دـقار : هغللا :
مکاحلا نواعم  یطرـشلا : .هریمال  اهفـشکیل  سانلا  ضارعا  یلع  سـسجتی  نم  فیرعلا : .لاملا  راشعا  عماج  راشعلا : .قیرطلا  جاـهنملا :

یلا رظنی  ءاضفلا  یلا  مامالا  جرخ  دق  هتبحم و  یف  نیصلخملا  نینموملاریما و  هعیـش  نم  یلاکبلا  یفون  حرـشلا : .هرما  ذفنم  هملظ و  یف 
.هقیقرلا هظعوملا  هذه  هیلا  هجوف  مئان  ریغ  هنا  فون  هباجاف  ظقیتسم  ما  مئان  وه  له  فون  نم  مهفتسا  مث  ضرالا  تاومـسلا و  توکلم 

الئل هرخالا و  یف  مهبولق  تقلعت  نیذـلا  مهنا  هرخالا …  وحن  تهجوت  اهنع و  مهـسوفن  تفزع  نیذـلا  ایندـلا  یف  داـهزلا  کـئلوا  اـنه 
مهنا - 1 تافـص : هدع  مهل  موق  مهنا  مهدصقی  نیذلا  داهزلا  تافـصاوم  ضعب  هل  رکذ  ایندلا  یف  دهزلا  یعدا  نمیف  رمالا  هیلع  هبتـشی 

نم اوذختا  .هب 2 - نومعنتی  کلذ و  نوشرتفی  ثیح  شارف  داجـس و  طسب و  نم  ایندلا  ءانبا  هیلع  ام  اوضفر  اطاسب  ضرالا  اوذختا  موق 
بیط و بارش  یلا  ءاملا  لوحتف  ابیط : اهئام  و  .ایندـلا 3 - ءانبا  هیلع  عزانتی  امب  نومتهی  هیلا و ال  نوحاتری  هیلع و  نومانی  اشارف  بارتلا 

نویحی هنولتری و  مهبولق  یف  شیعی  نآرقلاف  اراعـش : نآرقلا  اوذـختا  .هذیذللا 4 - تابورـشملا  ءارو  مهیعـس  ایندلا و  لها  قنات  اوضفر 
امفیک هللا و  اوعد  اودعق  نا  هللا و  اوعد  اوماق  ناف  ءاعدـلا  عم  نوشیعی  موق  مهنا  اراثد : ءاعدـلا  اوذـختا  .هرما 5 - وا  نوذـفنی  هماکحا و 
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اوذخا مهنا  حیسملا : جاهنم  یلع  اضرق  ایندلا  اوضرق  مث  .ءاعد 6 - لها  موق  مهنا  مهتافص  نم  مهل و  مزالم  ءاعدلاف  هللا  اوعد  اوکرحت 
هیرارمتـسا هب  لمکی  ام  هدوا و  میقی  يذـلا  فافکلا  الا  اهنم  لـنی  مل  وه  مهل و  هودـقلا  وهف  حیـسملا  هلکا  اـم  اـهنم  اولکا  ایندـلا و  نم 

اهنا یلا  فونل  ابیغرت  مالـسلا  هیلع  دوواد  اهب  ماق  یتلا  هعاسلا  یه  نینموملاریما  اهب  ماـق  یتلا  هعاـسلا  هذـه  نا  یلا  ههبن  مث  هاـیحلا … 
هللا و نیب  مهنیب و  هلـصلا  تعطقنا  نم  ءاعد  الا  دری  ءاعدلا و ال  اهیف  باجتـسی  هعاس  اهناف  رحـسلا  هعاس  اهلعل  ءایبنالا و  اهب  موقی  هعاس 

سسجتی يذلا  فیرعلا  کلذک  اناودع و  املظ و  مهتالغ  سانلا و  لاوما  نم  رشعلا  ذخای  يذلا  راشعلا  رکذ  دق  تالاصتالا و  تلطعت 
مهلال و ذا  سانلا و  رهق  یف  نیملاظلا  نیمکاحلا  رما  ذفنی  يذلا  یطرشلا  وه  ثلاثلا  نیملاظلا و  هدایسا  یلا  اهلقنی  سانلا و  بویع  یلع 

قـسفلا ءانغلا و  لها  يا  لبطلا  وه  هبوک و  بحاص  وا  قسافلا  راقیـسوملا  یلع  قبطنی  نا  نکمی  روبنطلا و  وه  هبطرع و  بحاـص  عبارلا 
.هللا هعاط  ریغ  یلا  مهب  نوفرحنی  سانلا و  نولضی  نیذلا 

یناقلاط

ار مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  تسا : هتفگ  هک  هدش  تیاور  تسا  رت  حیحـص  هک  مال  اب  یلاکب  تسا  هدش  هتفگ  یئاکب و  فون  زا 
نینمؤملا ریما  يا  متفگ : رادیب ؟ ای  يا  هتفخ  ایآ  فون ، يا  دومرف : تسیرگن و  ناگراتس  هب  دمآ و  نوریب  دوخ  رتسب  زا  هک  مدید  یبش 

دوخ و یندرتسگ  ار  نیمز  هک  دـنا  یمدرم  نانآ  ناگتـسب ، لد  ترخآ  هب  دـنا و  نادـهاز  ایند  رد  هک  ناـنآ  رب  اـشوخ  دومرف : .مرادـیب 
هداد رارق  دوخ  ینورب  هماج  ار  اعد  نیریز و  هماج  ار  نآرق  شوخ ، يوب  رطع و  ياج  هب  ار  بآ  دـنا و  هتفرگ  شیوخ  رتسب  ار  كاـخ 

، تساخ یم  رب  بش  زا  یتعاس  نینچ  رد  مالّسلا  هیلع  دواد  فون ، يا  .دنا  هتخادنا  رود  ار  ایند  مالّسلا  هیلع  حیـسم  شور  هب  نانآ  .دنا 
ای هدـنریگ  جاـب  هکنآ  زج  دوش  یم  هتفریذـپ  وا  زا  هکنیا  رگم  دـنک  یمن  اـعد  نآ  رد  يا  هدـنب  چـیه  هک  تسا  یتعاـس  نیا  دوـمرف : و 

ینعم هب  هبطرع »  » تسا هدش  هتفگ  .دشاب و  بوک  لبط  زاون و  روبنط  ای  دشاب  هغوراد  رازگتمدخ  ای  مکاح  هب  نامدرم  راک  رگـشرازگ 
.تسا روبنط  ینعم  هب  هبوک »  » لبط و

هلاکب مان  هب  يا  هلیبق  هب  بوسنم  فون  تسا : هتفگ  بلعث  .تسا  هدوب  مالّـسلا  هیلع  یلع  راـی  یلاـکب  فون  تسا  هتفگ  حاحـص  فلؤم 
هلیبـق زا  يا  هخاـش  ماـن  لـیکب  .تسا  هدوب  نمی  زا  هک  تسا  نیا  بلطم  رهاـظ  تسا و  بارعا  هقطنم  مادـک  زا  تسا  هتفگن  یلو  تسا 

« .دنتشاد تکرش  دروم  نآ  رد  بحرا  لیکب و  هلیبق  : » تسا هتفگ  دراد و  هراشا  هلیبق  نیا  هب  دوخ  رعـش  رد  مه  تیمک  تسا و  نادمه 
.تسا هداد  حرش  هدرک و  ینعم  ار  تغل  دنچ  سپس  دیدحلا  یبا  نبا 

مراکم

ٌِدقاَر ،َأ  ُفَْون اَی  : ِیل َلاَقَف  ِموُجُّنلا  ِیف  َرَظَنَف  ِهِشاَِرف ، ْنِم  َجَرَخ  ْدَق  ،َو  ٍهَْلَیل َتاَذ  مالسلا  هیلع  َنِینِمْؤُْملا  َریِمَأ  ُْتیَأَر  َلاَق : ، ِِّیلاَکَْبلا ٍفَْون  ْنَع  َو 
.ٌِقماَر َْلب  : ُْتلُقَف ٌِقماَر ؟ ْمَأ  َْتنَأ 

مالسلا هیلع  لاق  و 

َنآْرُْقلا ،َو  ًابیِط اَهَءاَم  ،َو  ًاشاَِرف اََهباَُرت  ،َو  ًاطاَِسب َضْرَأـْلا  اوُذَـخَّتا  ٌمْوَق  َکـَِئلوُأ  ، ِهَرِخآـْلا ِیف  َنِیبِغاَّرلا  ، اَْینُّدـلا ِیف  َنیِدِـهاَّزِلل  َیبوُط  ، ُفَْون اَـی 
ِْلیَّللا َنِم  ِهَعاَّسلا  ِهِذَـه  ِْلثِم  ِیف  َماَق  مالـسلا  هیلع  َدُواَد  َّنِإ  ، ُفَْون اَی  ، ِحیِـسَْملا ِجاَْهنِم  یلَع  ًاضْرَق  اَْینُّدـلا  اوُضَرَق  َُّمث  ، ًاراَثِد َءاَعُّدـلا  َو  ًاراَعِش ،

.ٍهَبَطْرَع َبِحاَص  ْوَأ  ، ًاّیِطْرُش ْوَأ  ًافیِرَع  ْوَأ  ًاراَّشَع  َنوُکَی  ْنَأ  اَّلِإ  ، َُهل َبیُِجتْسا  اَّلِإ  ٌْدبَعاَهِیف  وُعْدَی  َال  ٌهَعاََسل  اَهَّنِإ  : َلاَقَف
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یهاگن.دوب هدش  جراخ  دوخ  رتسب  زا  تدابع  يارب  هک  مدید  اه  بش  زا  یکی  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  : دیوگ یم  « یلاکب فون  »
.مرادیب : مدرک ضرع  رادیب ؟ ای  یباوخ  فون ! يا  : دومرف نم  هب  سپس  دنکفا  نامسآ  ناگراتس  هب 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

ار شبآ  رتـسب و  ار  نآ  كاـخ  شرف و  ار  نیمز  هک  اـه  ناـمه  ، دـنترخآ رد  بـغار  هـک  اـیند  رد  نادـهاز  لاـح  هـب  اـشوخ  فوـن ! يا 
.دنداد رارق  دوخ  ياراوگ  یندیشون 

! فون يا.دندرک  يرپس  حیسم  شور  رب  ار  ایند  سپس  دنتخاس  شیوخ  نییور  سابل  نوچمه  ار  اعد  نیریز و  سابل  نوچمه  ار  نآرق 
یمن اعد  نآ  رد  يا  هدـنب  چـیه  هک  تسا  یتعاس  نامه  نیا  تفگ  تساخرب و  باوخ  زا  یتعاس  نینچ  رد  مالـسلا ) هیلع  ربمایپ   ) دواد
رومأم ای  رگ  شرازگ  سوساج  ای  دشاب  هدوب  ملاظ ) مکاح  يارب   ) تایلام عمج  رومأم  هکنآ  رگم  دسر  یم  تباجا  هب  هک  نیا  زج  دنک 

ار هنامیکح  راتفگ  نیا  تسا  هدمآ  هغالبلا  جهن  رداصم  رد  هنامیکح : راتفگ  دنس  .دشاب . (  لبط  ای  روبنط و  هدنزاون  ای  ،و  شا یماظتنا 
لاصخ رد  قودص  موحرم  هدرک  لقن  ار  نآ  هک  یناسک  هلمج  زا  دنا  هدرک  لقن  وا  زا  دعب  ای  یضر  دّیـس  موحرم  زا  لبق  يریثک  هورگ 

وبا رکاسع و  نبا  دادغب و  خیرات  رد  يدادغب  بیطخ  نینچمه  سلاجم  رد  دیفم  خیش  بهذلا و  جورم  رد  يدوعسم  نیدلا و  لامکا  و 
هنیمز نیا  رد  بهذلا  جورم  رد  یلصفم  ناتساد  يدوعـسم  نمـض  رد  قشمد  خیرات  رد  مکحلاررغ  رد  يدمآ  ءایلوالا و  هیلح  رد  میعن 

طخ هب  ار  نآ  درب و  تذل  نآ  زا  رایـسب  دـندرک  لقن  وا  يارب  ار  مالک  نیا  هک  یماگنه  یـسابع )  ) يدـتهم دـهد  یم  ناشن  هک  هدروآ 
(.( ،ج 4،ص 96 هغالبلا جهن  رداصم  ) .تشون دوخ 

تسا « لبط «» هبَطْرَع :» دنا هتفگ  سکع  هب  یضعب  دیازفا  یم  هدرک و  ریسفت  « لبط » هب ار  « هبْوَک »و« روبنط » هب ار  « هبَطْرَع » یـضر دّیـس  موحرم 
؛» روبنط «» هبْوَک و«

( . ُرُوْبنُّطلا ََهبْوَْکلاَو  ُْلبَّطلا  َهَبَطْرَْعلا  َّنِإ  : ًاْضیَأ َلِیق  ْدَقَو.ُْلبَّطلا  َیِهَو  ٍَهبْوَک  َبِحاَص  ْوَأ  ُرُوْبنُّطلا  َیِهَو  )

ایند رد  نادهاز 

اه بش  زا  یکی  رد  ار  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  : دیوگ یم  یلاکب  فون  » هک دش  رداص  مالسلا  هیلع  ماما  زا  یماگنه  ینارون  مالک  نیا 
.دوب هدش  جراخ  دوخ  رتسب  زا  تدابع  يارب  مدید 

ینارون نخس  نیا  هاگ  نآ  «) مرادیب : مدرک ضرع  رادیب ؟ ای  یباوخ  فون ! يا  : دومرف نم  هب  سپس  دنکفا  نامـسآ  ناگراتـس  هب  یهاگن 
هیلع َنِینِمْؤُْملا  َریِمَأ  ُْتیَأَر  : َلاَق ِِّیلاَـکَْبلا  ٍفَْون  ْنَع  َو  ( ؛) دومرف ناـیب  دـهد  یم  حرـش  هاـتوک  یتاراـبع  رد  ار  اـیند  رد  دـهز  تیاـهن  هک 

( . ٌِقماَر َْلب  : ُْتلُقَف ٌِقماَر ؟ ْمَأ  َْتنَأ  ٌِدقاَر  َأ  ُفَْون ، اَی  : ِیل َلاَقَف  ِموُجُّنلا  ِیف  َرَظَنَف  ، ِهِشاَِرف ْنِم  َجَرَخ  ْدَق  ،َو  ٍهَْلَیل َتاَذ  مالسلا 

.تسا هدرب  یم  رس  هب  شتمدخ  رد  اه  بش  یتح  هک  هدوب  نانمؤم  ریما  نامداخ  ای  کیدزن  ناتسود  زا  دمآ  دهاوخ  هچنانچ  فون 

ار شبآ  رتسب و  ار  نآ  كاخ  شرف و  ار  نیمز  هک  اه  نامه  ، دـنترخآ رد  نابغار  هک  ایند  رد  نادـهاز  لاح  هب  اشوخ  فون ! يا  : دومرف »
.دنداد رارق  دوخ  ياراوگ  یندیشون 
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اَی َلاَق  ( ؛» دندرک يرپس  حیسم  شور  رب  ار  ایند  سپـس  دنتخاس  شیوخ  نییور  سابل  نوچمه  ار  اعد  نیریز و  سابل  نوچمه  ار  نآرق 
َنآْرُْقلا ،َو  ًابیِط اَـهَءاَم  ،َو  ًاـشاَِرف اََـهباَُرت  ،َو  ًاـطاَِسب َضْرَأـْلا  اوُذَـخَّتا  ٌمْوَق  َکـَِئلوُأ  ، ِهَرِخآـْلا ِیف  َنِیبِغاَّرلا  اَْینُّدـلا ، ِیف  َنیِدِـهاَّزِلل  یبوُط  ُفَْون 

( . ِحیِسَْملا ِجاَْهنِم  یلَع  ًاضْرَق  اَْینُّدلا  اوُضَرَق  َُّمث  ، ًاراَثِد َءاَعُّدلا  ،َو  ًاراَعِش

سابل ار  اعد  نیریز و  ساـبل  ار  نآرق  هب  ریبعت  .تسا  یلعا  دـح  رد  نتـسیز  هداـس  زا  هیاـنک...و  رتسب  ار  كاـخ  شرف و  ار  نیمز  ریبعت 
تـسا ناشنابز  درو  اـعد  دراد و  رارق  ناـشحور  ناـج و  لد و  نورد  رد  نآرق  تاروتـسد  هک  تسا  نیا  زا  هیاـنک  ، دـنداد رارق  نییور 

زا دننک و  یم  اعد  رتشیب  قیفوت  يارب  دـنبلط و  یم  يرای  ادـخ  زا  یعامتجا  يدرف و  تکرح  هنوگره  دوعق و  مایق و  ماگنه  هب  هراومه 
.دنرب یمن  دای  زا  ار  ادخ  زگره  قیرط  نیا 

ار اعد  سپ  ، دـنک یم  ظفح  اه  بیـسآ  يرایـسب  زا  ار  وا  ، سابل تسا و  ریذـپ  بیـسآ  رایـسب  يداع  لاح  رد  ناسنا  ندـب  ، نیا رب  نوزفا 
ترخآ و اـیند و  ياـه  باذـع  فـلتخم و  تارطخ  زا  ار  دوـخ  ، اـعد هیاـس  رد  اـهنآ  هک  تسا  نیا  هب  هراـشا  نداد  رارق  نـییور  ساـبل 

.دننک یم  ظفح  یقالخا  تافارحنا 

عطق يانعم  هب  مه  ضرق   ) تسا حیسم  ترضح  هنادهاز  رایـسب  شور  رب  ایند  ندرک  یط  ندومیپ و  هب  هراشا  « . ..اْینُّدلا اوُضَرَق   » هب ریبعت 
(. ندرک روبع  نتشذگ و  يانعم  هب  مه  هدمآ و  ندیرب  ندرک و 

یهاوخب رگا  و  :» دومرف هک  تسا  هدـمآ  هبطخ 160  رد  رت  حورـشم  روط  هب  یـسیع  ترـضح  هنادهاز  یگدـنز  هب  اجنیا  رد  ماما  هراشا 
یم رارق  دوخ  شلاب  ار  گنـس  وا  ؛ منک یم  وگزاب  تیارب  ار  - داب وا  رب  ادخ  دورد  هک  - میرم نب  یـسیع  یگدنز  يرگید ) هنومن  يارب  )

وا هانپ  رس  ، هام شیاه  بش  غارچ  ، یگنسرگ وا  شروخ  نان  ، دروخ یم  کشخ ) نان  دننام   ) راوگان ياذغ  ، دیشوپ یم  نشخ  سابل  ، داد
هویم و تفرگ ) یم  رارق  باتفآ  هب  ور  قرـش  فرط  رد  اهرـصع  برغ و  فرط  رد  اه  حبـص   ) دوب نیمز  برغم  قرـشم و  ناتـسمز  رد 
ار وا  شتالکـشم )  ) هک يدنزرف  هن  دبیرفب و  ار  وا  هک  تشاد  يرـسمه  هن.دنایور  یم  نایاپراهچ  يارب  نیمز  هک  دوب  یناهایگ  وا  لگ 

تـسد شمداخ  دوب و  شیاهاپ  شبکرم  ؛ دنک شراوخ  هک  یعمط  هن  دراد و  لوغـشم  دوخ  هب  ار  وا  هک  تشاد  یلام  هن  ، دزاس نیگمغ 
!« شیاه

،َو َعوُْجلا ُهُماَدِإ  َناَک  ،َو  َبِشَْجلا ُلُکْأَی  ،َو  َنِشَْخلا ُسَْبلَی  ،َو  َرَجَْحلا ُدَّسَوَتَی  َناَک  ْدَـقَلَف  ، ُماَلَّسلا ِْهیَلَع  َمَیْرَم  ِْنب  یَـسیِع  ِیف  ُْتُلق  َْتئِـش  ْنِإ  (َو 
ٌهَجْوَز َُهل  ْنُکَت  َْمل  ؛َو  ِِمئاَهَْبِلل ُضْرَْألا  ُِتْبُنت  اَم  ُُهناَْحیَر  ُُهتَهِکاَف َو  ،َو  اََـهبِراَغَم ِضْرَأـْلا َو  ُقِراَـشَم  ِءاَـتِّشلا  ِیف  ُُهلاَـلِظ  ،َو  َرَمَْقلا ِلـْیَّللِاب  ُهُجاَرِس 

!( . ُهاَدَی ُهُمِداَخ  ،َو  ُهاَلْجِر ُُهتَّباَد  ، ُهُّلُِذی ٌعَمَط  َال  ،َو  ُُهتِْفلَی ٌلاَم  َال  ،َو  ُُهنُزْحَی ٌَدلَو  َال  ،َو  ُُهِنتْفَت

هتـشاد مالـسلا  امهیلع  یلع  مالـسا و  ربمایپ  نوچمه  يدهز  ای  دنک و  یگدنز  حیـسم  ترـضح  دننام  دناوت  یم  یـسک  رتمک  نیقی  هب 
هب دننک و  کبس  ار  دوخ  راب  دنزاس و  رود  دوخ  زا  ار  يویند  تاقلعت  دنناوت  یم  هک  اجنآ  ات  نامیا  اب  مدرم  هک  تسا  نآ  روظنم.دشاب 
یم بذج  دوخ  هب  ار  ناسنا  راکفا  مامت  وس  کی  زا  یتالمجت  جرخ و  رپ  ياه  یگدـنز  هک  ارچ  ، دـنوش عناق  رت  هداس  هچ  ره  یگدـنز 

هدولآ هبتـشم  ای  لالح  هب  ار  ناسنا  اذل  ، تسا لکـشم  ًابلاغ  لالح  لام  زا  نآ  هیهت  رگید  ییوس  زا  دزاس و  یم  لفاغ  ترخآ  زا  دنک و 
.دوش یم  تیمورحم  تیدودحم و  یگتسکش و  لد  ترسح و  هیام  نادنمزاین  يارب  موس  يوس  زا  دزاس و  یم 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 1954 

http://www.ghaemiyeh.com


هبطخ مراهچ  شخب  لیذ  رد  « ایبنا هنادهاز  یگدنز   » ناونع تحت  هک  یثحب  هب  یهلا  يایلوا  ایبنا و  هنادهاز  یناگدـنز  زا  یهاگآ  يارب 
.دییامرف هعجارم  میا  هدروآ   160

نخـس دنوادخ  هاگرد  هب  زاین  زار و  بش و  تعاس  نآ  رد  ندنام  رادیب  تیمها  نایب  رد  نخـس  نیا  همادا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هاگنآ 
تـسا یتعاس  نامه  نیا  تفگ  تساخرب و  باوخ  زا  یتعاس  نینچ  رد  مالـسلا  هیلع  ربمایپ )  ) دواد فون ! يا  :» دـیامرف یم  ، دـیوگ یم 

ای ملاـظ ) مکاـح  يارب   ) تاـیلام عـمج  رومأـم  هکنآ  رگم  دـسر  یم  تباـجا  هب  هک  نیا  زج  دـنک  یمن  اـعد  نآ  رد  يا  هدـنب  چـیه  هک 
ِهِذَـه ِْلثِم  ِیف  َماَق  مالـسلا  هیلع  َدُواَد  َّنِإ  ُفَْون  اَی  ( ؛» دـشاب لبط  ای  روبنط و  هدـنزاون  ای  شا و  یماظتنا  رومأـم  اـی  ، رگـشرازگ سوساـج 

َیِه ٍهَبَطْرَع َو  َبِحاَص  ْوَأ  ًاّیِطْرُـش  ْوَأ  ًافیِرَع  ْوَأ  ًاراَّشَع  َنوُکَی  ْنَأ  اَّلِإ  َُهل  َبیُِجتْـسا  اَّلِإ  ٌْدبَع  اَهِیف  وُعْدَـی  َال  ٌهَعاََسل  اَهَّنِإ  َلاَقَف  ِْلیَّللا  َنِم  ِهَعاَّسلا 
( . ُْلبَّطلا َیِه  ٍَهبْوَک َو  َبِحاَص  ْوَأ  ُرُوْبنُّطلا 

تسا « لبط «» هبطرع :» دنا هتفگ  سکع  هب  یضعب  دیازفا  یم  هدرک و  ریسفت  « لبط » هب ار  « هبوک »و« روبنط » هب ار  « هبَطْرَع » یـضر دّیـس  موحرم 
؛» روبنط «» هبوک و«

( ُرُوْبنُّطلا ََهبْوَْکلا  ُْلبَّطلا َو  َهَبَطْرَْعلا  َّنِإ  : ًاْضیَأ َلِیق  ْدَق  (َو 

اب تاجانم  زا  ًاتدـعاق  تسیاب  یم  یـسک  نینچ  تشاد و  يا  هدرتسگ  تموکح  وا  هک  دـشاب  ور  نیا  زا  دـیاش  اجنیا  رد  دواد  ماـن  رکذ 
رد تشاد  هک  یبوخ  رایـسب  يادـص  ببـس  هب  دواد  ، نیا رب  هوالع.دـنامب  لفاغ  اه  يراتفرگ  رثا  رب  بش  زا  تعاـس  نینچ  رد  دـنوادخ 

َدُواد َعَم  انْرَّخَس  َو  : » دیوگ یم  نآ  هرابرد  نآرق  هک  یتوص  نامه  ؛ دوب دنم  هقالع  رایسب  نیشن  لد  توص  نآ  هب  راگدرورپ  اب  تاجانم 
1 َْریَّطلا .» َنْحِّبَُسی َو  َلابِْجلا 

هیلع قداص  ماما  هک  دـشاب  نامه  تسا  نکمم  هدوب  بش  زا  یتعاس  هچ  هدرک  هراشا  نآ  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  یتعاـس  هک  نیا  رد 
: دیامرف یم  تسا  هدرک  هراشا  نآ  هب  هدش  لقن  یفاک  ياعدلا  باتک  رد  هک  یثیدح  رد  مالسلا 

ُّيَأَو ُهَّللا  َکَحَلْصَأ  ُْتُلق  ٍهَْلَیل  ِّلُک  ِیف  َُهل  َباَجَتْسا  اَّلِإ  اَهِیف  َّلَج  َّزَع َو  َهَّللا  وُعْدَی  یِّلَُـصی َو  َُّمث  ٌِملْـسُم  ٌْدبَع  اَهُِقفاَُوی  اَم  ًهَعاََسل  ِْلیَّللا  ِیف  َّنِإ  »
اب یناملسم  هدنب  ره  هک  تسا  یتعاس  بش  رد  ِفْصِّنلا ؛ ِلَّوَأ  ْنِم  ُلَّوَْألا  ُسُدُّسلا  َیِه  ِْلیَّللا َو  ُفِْصن  یَـضَم  اَذِإ  َلاَق  ِْلیَّللا  َنِم  َیِه  ِهَعاَس 
نآ زا  : دیوگ یم  يوار.دوش  یم  باجتسم  بش  ره  رد  شیاعد  دنک  اعد  دنوادخ  هاگرد  هب  دناوخب و  زامن  سپس  دوش  گنهامه  نآ 

: دومرف تسا ؟ بش  زا  یتعاس  هچ  نآ  : مدرک لاؤس  ترضح 

. ( ،ج 2،ص 478،ح 10 یفاک «. ) . تسا تعاس  نامه  مود  فصن  زاغآ  زا  مشش  کی  درذگب  بش  فصن  هک  یماگنه 

تسا و بش  رخآ  ثلث  ینعی  رحـس  تقو  ادـخ  اب  زاـین  زار و  يارب  بش  تعاـس  نیرتهب  هک  دوش  یم  هدافتـسا  زین  تاـیاور  یـضعب  زا 
. ( ،ح 9 نامه  ). .دشاب هتشاد  ار  دوخ  صاخ  یگژیو  دش  هتفگ  هک  یتاعاس  زا  کی  ره  تسا  نکمم 

. ( هیآ 18 ، تایراذ  ) . .تسا هدش  هراشا  اهرحس  رد  رافغتسا  تیمها  هب  زین  دیجم  نآرق  رد 

راّشَع  ) تسا راّشَع »  » تسخن.تسا هدومرف  انثتسا  دواد  لوق  زا  دوخ  ترابع  نیا  رد  ار  هورگ  جنپ  مالسلا  هیلع  ماما  هک  نیا  هجوت  لباق 
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ملاظ ماکح  يارب  تایلام  ناونع  هب  نآ  ریغ  ای  اه  هزاورد  رد  رب  ار  مدرم  لاوما  زا  مهد  کی  هک  دش  یم  هتفگ  یناسک  هب  « رْشُع » هدام زا 
(. دنتفرگ یم 

يرگـشرازگ یـسوساج و  ناونع  هب  هک  تسا  یناسک  هب  هراشا  تسا و  تفرعم  ناـفرع و  هداـم  زا  ههبـشم  تفـص  هک  فیرع »  » سپس
.دندرک یم  راک  ملاظ  نامکاح  يارب 

یناسک اـهنآ  دـنتفگ  یم  هغوراد  اـهنآ  هب  هتـشذگ  رد  دوش و  یم  هتفگ  یماـظتنا  روماـم  سیلپ و  هب  زورما  هک  تسا  ناـمه  ّیطرـش » »
هب فرط ) نزو  رب  «) طَرَش » هدام زا  ) .دندرک یم  مادقا  « تقو ملاظ  نامکاح  » فلاخم یطاخ و  دارفا  بلج  اهرهش و  مظن  يارب  هک  دندوب 

«. دنتشاد یصاخ  ياه  تمالع  ای  صوصخم  سابل  نارومأم  نآ  اریز  ، هدش هتفرگ  تمالع  يانعم 

ینارـسوه یـشایع و  داسف و  وهل و  سلاجم  بسانم  ياه  گنهآ  هک  تسا  یناگدـنزاون  هب  هراشا  َهبْوَک » » بحاص و  هَبَطْرَع » » بحاـص
.دنتخاون یم 

یـشایع و هب  ار  مدرم  هـک  یناـسک  دـننک و  یم  ناراـبج  ناـملاظ و  هـب  کـمک  هـک  یناـسک  : هدرک انثتـسا  ار  هورگ  ود  دواد  عـقاو  رد 
.دنیامن یم  توعد  ینارسوه 

: اه هتکن 

؟ تسیک یلاکب  فون  -1

وا فصو  طبـض  رد.دوب  ترـضح  نآ  ناـمداخ  زا  ًـالامتحا  مالـسلا و  هیلع  یلع  ناـنمؤم  ریما  ناراـی  زا  یکی  فوخ ) نزو  رب  «) فوـن »
ره رد  دنا و  هتفگ  لاعف ) نزو  رب  «) لاَّکب » یضعب و  فاوط ) رب  «) لاَکب » یضعب و  باتک ) نزو  رب  « ) لاِکب » یـضعب تسا  فالتخا  لاّکب ) )

.دنتشاد تنوکس  نمی  رد  هک  رَیْمِح  ای  نادمه  هلیبق  زا  دنناد  یم  يا  هخاش  ار  نآ  لاح 

ریما زا  یلاکب  فون  لوق  زا  یلـصفم  تیاور  يرتشوش ) موحرم  لاجرلا  سوماق  لـقن  قباـطم   ) قودـص یلاـما  رد  هک  نیا  هجوت  لـباق 
: تسا نینچ  نآ  زا  یشخب  هک  هدش  لقن  نانمؤم 

َّبَحَأ ًالُجَر  َّنَأ  َْولَو  ِهَماَیِْقلا  َمْوَی  اَنَعَم  َناَک  اَنَّبَحَأ  ْنَم  ُفَْون  اَی  ًانیِعُم  َنیِِملاَّظِلل  ْنُکَت  اَلَف  ِهَماَـیِْقلا  َمْوَی  یِعَم  َنوُکَت  ْنَأ  َكَّرَـس  ْنِإ  ُفَْون  اَـی  »
تسود ار  ام  یسک  ره  فون ! يا.نکن  کمک  ناملاظ  هب  یشاب  ام  اب  تمایق  زور  يراد  تسود  رگا  فون ! يا  ُهَعَم ؛ ُهَّللا  ُهَرَشََحل  ًارَجَح 

یلاما «. ) . دنک یم  روشحم  نآ  اب  ار  وا  دنوادخ  ، درادب تسود  ار  یگنس  هعطق  یـسک  رگا  یتح  دوب  دهاوخ  ام  اب  زور ) نآ  رد   ) دراد
.( ،ص 210 قودص خیش 

هنابش زاین  زار و 

دوجو هب  يونعم  یناحور و  مارآ و  یطیحم  درذـگ و  یم  بش  زا  یـساپ  دور و  یم  باوخ  هب  مدرم  بلاـغ  ياـه  مشچ  هک  یماـگنه 
دنزادرپ یم  راـگدرورپ  هاـگرد  هب  زاـمن  يادا  زاـین و  زار و  هب  دـنزیخ و  یمرب  شوـخ  باوـخ  زا  راد  هدـنز  بش  ناـیاسراپ  ، دـیآ یم 
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دوخ هب  ار  ناسنا  یـسک  هن  ؛ دراد ناج  حور و  شرورپ  رد  يرتشیب  ریثأـت  زاـین  زار و  نیا  ناهاگرحـس  بش و  مود  همین  رد  ًاـصوصخم 
یم تولخ  دوخ  يادخ  اب  ، انعم مامت  هب  ناسنا  تسا و  يراکایر  ههبـش  هن  هنازور و  ياه  تیلاعف  راک و  بسک و  هن  ، دـنک یم  لوغـشم 

ِِهب ْدَّجَهَتَف  ِْلیَّللا  َنِم  َو  « ؛ تسا هدش  هداد  دومحم  ماقم  هنابش  دجهت  هیاس  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  هب  لیلد  نیمه  هب  دنک و 
«. ًادوُمْحَم ًاماقَم  َکُّبَر  َکَثَْعبَی  ْنَأ  یسَع  ََکل  ًهَِلفان 

َیِفْخُأ ام  ٌسْفَن  ُمَْلعَت  الَف  : » تسا هدیـسرن  سک  چـیه  رکف  هب  هک  هدـش  هداد  هدـعو  ییاه  شاداپ  دارفا  هنوگ  نیا  هب  لـیلد  نیمه  هب  زین 
«. َنُولَمْعَی اُوناک  اِمب  ًءازَج  ٍُنیْعَأ  ِهَُّرق  ْنِم  ْمَُهل 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هطبار  نیمه  رد 

: َلاَقَف ُهَْدنِع  اَهِرَطَخ  ِمَظِِعل  اََهباََوث  ْنِّیَُبی  َْمل  َهَّللا  َّنِإَف  ِْلیَّللا  ُهاَلَص  اَّلِإ  ِنآْرُْقلا  ِیف  ٌباََوث  َُهلَو  اَّلِإ  ُْدبَْعلا  ُُهلَمْعَی  ٍنَسَح  ٍلَمَع  ْنِم  اَم  »

ٍُنیْعَأ ِهَُّرق  ْنِم  ْمَُهل  َیِفْخُأ  ام  ٌسْفَن  ُمَْلعَت  الَف  َنوُقِْفُنی *  ْمُهاْنقَزَر  اّـمِم  ًاـعَمَط َو  ًاـفْوَخ َو  ْمُهَّبَر  َنوُعْدَـی  ِعِجاـضَْملا  ِنَع  ْمُُهبُونُج  یفاـجَتَت  »
هک بش  زاـمن  رگم  هدـش  ناـیب  نآ  يارب  نآرق  رد  ینیعم  شاداـپ  هک  نیا  رگم  تـسین  یکین  لـمع  چـیه  َنوـُلَمْعَی ؛» اُوناـک  اـِمب  ًءازَج 
یم اپ  هب  و   ) دوش یم  رود  بش  لد  رد  اهرتسب  زا  ناشیاهولهپ  : هدومرف هدرکن و  ناـیب  نآ  تمظع  لـیلد  هب  ار  شباوث  گرزب  دـنوادخ 
یم قافنا  میا  هداد  يزور  نانآ  هب  هچنآ  زا  دنناوخ و  یم  دیما  میب و  اب  ار  دوخ  راگدرورپ  و  دنروآ ) یم  ادـخ  هاگرد  هب  ور  دـنزیخ و 

،ج یمق ریسفت  «. ) . تسا هدرک  هریخذ  هتفهن و  اهنآ  يارب  تسا  نامشچ  ینـشور  هیام  هک  ییاه  باوث  هچ  دناد  یمن  سک  چیه  * دننک
. ( 2،ص 168

یقیسوم ياه  نایز 

: دومرف رکذ  اعد  تباجتسا  عنام  ار  زیچ  دنچ  ینارون  نایب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

روبنط نتخاون  نینچمه  و  نانآ ) ملظ  ياه  هیاپ  میکحت  يارب   ) ندوب اهنآ  ياه  هغوراد  کلس  رد  ، یـسوساج ، ناملاظ يارب  يریگ  جاب 
.لبط ندز  و 

هک ار  يدراوم  نیاربانب  ، تسین دروم  جـنپ  نیا  هب  رـصحنم  - دوش یم  هدافتـسا  تایاور  ریاس  زا  هک  يا  هنوگ  هب  - اـعد تباجتـسا  عناوم 
.تسا يدج  نشور و  ییاه  هنومن  هدرمش  مالسلا  هیلع  ماما 

زین يدـمآرد  ، نانآ اب  يراکمه  تصرف  رب  هوالع  اریز  ، تسین دـیدرت  ياج  هتفگ  ناملاظ  رب  تناعا  هرابرد  مالـسلا  هیلع  ماما  هچنآ  رد 
باجتـسم وا  ياعد  دروخب  مارح  ياذغ  هک  یـسک  میناد  یم  تسا و  عورـشمان  مارح و  دسر  یم  نآ  نالماع  تسد  هب  هار  نیا  زا  هک 

.دننک یم  دمآرد  بسک  یگدنزاون  قیرط  زا  هک  یناسک  نینچمه.دوب  دهاوخن 

مارح هک  تسا  ینارـسوه  یـشایع و  داـسف و  وهل و  سلاـجم  بساـنتم  گـنهآ  : تسا هنوـگ  ود  رب  یقیـسوم  ياـه  گـنهآ  میناد  یم 
رگید ریبعت  هب  دراد و  باصعا  يور  یبرخم  ریثأت  تسا و  یـسنج  مارح  لامعا  هب  یگدولآ  هلمج  زا  ناوارف  ناـهانگ  أـشنم  اریز  ، تسا

ياه یقیـسوم  قیرط  زا  ریدخت  دراد  ناسنا  حور  مسج و  رد  ندـییوب  ای  ندیـشون  ای  قیرزت  قیرط  زا  ردـخم  داوم  هک  ار  يریثأت  نامه 
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.دراذگ یم  یمدآ  شوگ  قیرط  زا  ار  ریثأت  نامه  زین  عورشمان 

اب ار  نآ  هک  هدـش  دراو  نآرق  دروـم  رد  هکلب  تسا ، زیاـج  حاـبم و  تسین و  یتاـسلج  نـینچ  بساـنم  هـک  گـنهآ  زا  يرگید  شخب 
میتشاد و یقیسوم  یعون  زین  یتنس  ياه  شزرو  رد.دوش  یم  هدافتسا  صوصخم  ياه  یقیـسوم  زا  اه  گنج  رد.دیناوخب  ابیز  گنهآ 

مارح یقیـسوم  اهنیا  زا  مادک  چیه  هک  دنتفرگ  یم  هرهب  جنـس  لبط و  زا  ینز  هنیـس  تاجتـسد  تاکرح  نتخاس  مظنم  يارب  هاگ  یتح 
.تسین

ناوارف ناج  مسج و  رظن  زا  یقیسوم  ياه  نایز  هرابرد  نخـس.دوش  یم  نشور  ، هاگآ فرع  هب  هعجارم  اب  ود  نیا  نایم  صیخـشت  هتبلا 
: میهد یم  نایاپ  ار  نخس  نیا  بان  ثیدح  کی  اب  اما  دجنگ  یمن  رصتخم  نیا  رد  هک  تسا 

بارش و نآ  رد  هک  يا  هناخ  َهَکَرَْبلا ؛ ُمُْهنَع  ُهَّللا  ُعَفْرَیَو  ْمُهُؤاَعُد  ُباَجَتُْسی  َالَو  ٌدَْرن  ْوَأ  ٌرُوْبنُط  ْوَأ  ٌّفَد  ْوَأ  ٌرْمَخ  ِهِیف  ًاْتَیب  ُهَِکئاَلَْملا  ُلُخْدَت  َال  »
،ج 12 ص، هعیـشلا لئاسو  «. ). ددرگ یمن  باجتـسم  نآ  رد  اعد  دـنوش و  یمن  دراو  نآ  رد  ناگتـشرف  دـشاب  یقیـسوم  تالآ  رامق و 

. ( 235،ح 13

یسیلگنا

It is related by Nawf al-Bikali that: “One night, I saw Imām Ali ibn Abū Tālib coming out
of his bed and looking at the stars. Then he said to me:'O Nawf! Are you awake or
asleep?' I said: 'I am awake , O Imam Ali ibn Abu Talib! whereupon the Imam said the
following:“O Nawf! Blessed be those who abstain from this world and are eager for
the next. They are the people who regard this earth as the floor, its dust as their
mattress and its water as their perfume. They recite the Holy Qur'ān in low tones and
supplicate in high tones, then they are cut off from the world as Isa (Jesus) used to

.” be

O Nawf ! Prophet Dawud ( David) rose up at a similar hour one night and said: This is
the hour when whatever a person pleads, his plea is granted unless he is a tax-

.” collector, an intelligence collector, a policeman, a lute player or a drummer

drum) and  ) لبط  Sayyid ar-Radi says the following: “It is also said that “artabah' means
.” ‘kubah' means lute

486 ص :

ادخ روتسد  زا  يوریپ  رد  : 105 تمکح
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هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

اَهوُکِهَتنَت َو اَلَف  َءاَیـشَأ  نَع  مُکاَهَن  اَهوُدَـتعَت َو  اَلَف  ًادوُدُـح  مَُکل  ّدَـح  اَهوُعّیَُـضت َو  اَلَف  َِضئاَرَف  مُکیَلَع  َضَرَتفا  َهّللا  ّنِإ  مالـسلا  هیلع  َلاَق  َو 
اَهوُفّلَکَتَت اَلَف  ًاناَیِسن  اَهعَدَی  َمل  َءاَیشَأ َو  نَع  مَُکل  َتَکَس 

اه همجرت 

یتشد

زا اّما  هدومرف ، نّیعم  امش  يارب  يدودح  و  دینکن ، هابت  ار  اهنآ  هدرمش ، مزال  امش  رب  ار  یتابجاو  ادخ  انامه  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 
يور زا  هن  دوـمرف  توکـس  ییاـهزیچ  هب  تبـسن  و  دـیراد ، هاـگن  ار  اـهنآ  تـمرح  دوـمرف ، یهن  ییاـهزیچ  زا  و  دـینکن ، زواـجت  اـهنآ 

 . دیزاسن راچد  تمحز  جنر و  هب  اهنآ  هراب  رد  ار  دوخ  سپ  یشومارف ،

يدیهش

هتشادزاب نات  ییاهزیچ  زا  و  دیرذگم ! نآ  زا  هداهن  ناتیارب  يدودح  و  دینکم ! عیاض  ار  نآ  هداهن ، ییاهبجاو  امش  هدهع  رب  ادخ  انامه 
جنر هب  نآ  هراـب  رد  ار  دوـخ  سپ  هدراذـگناو ، یـشومارف  يور  زا  ار  نآ  هتفگن و  امـش  يارب  ار  ییاـهزیچ  دینکـشم و  ار  نآ  تمرح 

.دینکفیم

یلیبدرا

؟؟؟ ارنآ دینکم  سپ  ار  اه  هضیرف  امش  رب  هدرک  ضرف  ادخ  هک  یتسردب  دومرف  و 

دینکـشم و ارنآ و و  دـیردم  سپ  اـهزیچ  زا  ار  امـش  درک  یهن  نآ و  زا  دـیرذگمرد  سپ  ار  عرــش  ماـکحا  امــش  يارب  درک  نـییعت  و 
نشور نتسناد  رد  دیشک  جنر  سپ  یشومارف  ههجب  ارنآ  درکن  كرت  امش و  يارب  یئاهزیچ  زا  دش  شوماخ 

یتیآ

دودح نآ  زا  هدرک ، نیعم  يدودح  ناتیارب  دیراذگم و  عیاض  ار  اهنآ  هتشاد ، بجاو  یلامعا  امش  رب  دنوادخ  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 
هکنآ هن  هدرک ، توکـس  اهنآ  هراـب  رد  هک  تسا  ییاـهزیچ  دینکـشم و  نآ  تمرح  هدرک ، یهن  ییاـهزیچ  زا  ار  امـش  .دـینکم  زواـجت 

.دینکفیم جنر  هب  ار  دوخ  اهنآ  رد  دشاب ، هدرک  شومارف 

نایراصنا
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زواجت نآ  زا  هدومرف  رّرقم  ار  يدودـح  ،و  دـینکن عیاض  ار  نآ  هتـشاذگ ، امـش  هدـهع  رب  ار  یتاـبجاو  دـنوادخ  : دومرف ترـضح  نآ  و 
یـشومارف يور  زا  ار  اـهنآ  هدرکن و  فـیلکت  امـش  رب  ار  یلیاـسم  ،و  دـیربن نـیب  زا  ار  نآ  تـمرح  هدوـمن  یهن  يروـما  زا  و  دـییامنن ،

 . دیزادنین تمحز  رد  اهنآ  هب  تبسن  ار  دوخ  سپ  هتشاذگناو 

اه حرش 

يدنوار

.لحی امب ال  اهل  انل و  همرحلا  كاهتنا  مهلوق  نم  هللا ، مرح  ام  اوذخات  يا ال  اهوکهتنت  الف  هلوق  .اهوزواجت و  يا ال  اهودتعت  الف  هلوق  و 

يردیک

اهعدـی مل  ءایـشا و  نع  مکل  تکـس  و   ) .لحی امب ال  اهلوانت  وه  و  همرحلا ، كاهتنا  نم  اهوکهنتت : .اهوزواجتت و ال  يا  اهودـتعت : ـالف 
مل هنا  توکـسلاب ، دارا  هب و  یلاعت  هللا  مهفلکی  مل  ام  هفرعم  مهـسفنا  نوفلکی  نیذـلا  نیلداجملا  یلع  در  اذـه  اهوفلکتت .) الف  انایـسن ،

.اهتقیقح و  اهمکح ، اوبلطت  يا ال  اهوفلکتت  الف  هنع ، ثحبلاب  رمای  مل  رکذی و 

مثیم نبا 

هزاجا ار  اهنادـب  ندـیزای  تسد  هتـسناد و  حابم  هک  یهلا  ياهتمعن  زا  ییاهزیچ  تیاهن  یهلا : دودـح  ادـخ ، نید  تابجاو  هللا : ضئارف 
هدرک نییعت  امـش  يارب  ار  يدودـح  و  دـیزاس ، هابت  ار  اهنآ  ادابم  تسا ، هتخاس  بجاو  ار  ییاـهزیچ  امـش  رب  دـنوادخ  ، ) تسا هدومرف 
يارب و  دـیردب ، ار  اهنآ  تمرح  هدرپ ي  ادابم  هک  تسا  هدرک  یهن  ییاهزیچ  زا  ار  امـش  و  دـییامن ، زواجت  دودـح  نآ  زا  اداـبم  تسا ،

(. دـیرادنین تمحز  هب  ار  ناـتدوخ  سپ  دـشاب ، هدرک  شوارف  ار  اـهنآ  هک  نآ  هن  تـسا ، هدـیزگ  یـشوماخ  ییاـهزیچ  دروـم  رد  اـمش 
یـشوماخ اهنآ  هرابرد ي  هک  ییاهزیچ  .دـنک و  زواـجت  یهلا  دودـح  زا  هک  اـهیتسپ  تاـمرحم و  زا  هچنآ  ینعی  یهن  دروم  ییاـهزیچ 

توکـس هب  یـشومارف ، يور  زا  دـنوادخ  اریز  تسا  هدـیاف  یب  ترخآ  رد  هک  تسا  یقیقد  ياهینتـسناد  هـب  فـیلکت  لـیبق  زا  هدـیزگ 
اهنادـب لاغتـشا  هک  نیا  لیلد  هب  ترخآ و  يارب  اهنآ  ندوب  دوس  یب  لـیلد  هب  هکلب  تسا ، نایـسن  زا  اربم  دـنوادخ  هچ  هدرکن ، رازگرب 

.تسا هتفگن  نخس  اهنآ  زا  ددرگ  یم  نایز  ررض و  بجوم  دوش و  یم  دیفم  ياهینتسناد  هب  لاغتشا  كرت  ثعاب 

دیدحلا یبا 

[ َیلاَعَت  ] َهَّللا َّنِإ  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

َْمل َءاَیْشَأ َو  ْنَع  ْمَُکل  َتَکَس  اَهوُکِهَْتنَت َو  َالَف  َءاَیْشَأ  ْنَع  ْمُکاَهَن  اَهوُدَتْعَت َو  َالَف  ًادوُدُح  ْمَُکل  َّدَح  اَهوُعِّیَُـضت َو  َالَف  َِضئاَرَف  ْمُْکیَلَع  َضَرَْتفا 
 . اَهوُفَّلَکَتَت َالَف  ًاناَیِْسن  اَهْعَدَی 

. ( هدئاملا 101 هروس  ْمُکْؤُسَت (  ْمَُکل  َْدُبت  ْنِإ  َءایْشَأ  ْنَع  اُولَئْسَت  یلاعت ال  هللا  لاق 

.هللا مهبأ  ام  اومهبأ  رثألا  یف  ءاج  و 
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.سانلا نیب  لوادتملاب  کبسح  كرکف  اهیف  تبعتأ  عقت و  مل  لئاسم  ضرفت  مل  ءاهقفلا  ضعبل  نیحلاصلا  ضعب  لاق  و 

.هبیرغلا رداونلا  نم  کلذ  وحن  جاجز و  نم  فخ  یلع  حسم  نإف  نیفخلا  یلع  حسملا  باب  یف  مهلوق  لثم  اذه  اولاق 

.نکی مل  امب  مهملعأ  ناک و  امب  سانلا  لهجأ  هفینح  یبأ  یف  کیرش  لاق  و 

.هیلع هللا  ناعأ  ناک  اذإ  رمألا  نإف  اوفلتختف  نکی  مل  امیف  اوعزانتت  رمع ال  لاق  و 

هب رمأ  امب  لالخإلاب  وأ  هنع  یهن  ام  باکتراب  امإ  لحی  امب ال  اهلوانت  همرحلا  كاهتنا  و 

یناشاک

نآ هک  ار  دنچ  يا  هضیرف  ضئارف )  ) امـش رب  دینادرگ  ضرف  یلاعت  يادـخ  هک  یتسرد  هب  مکیلع ) ضرتفا  هللا  نا  مالـسلا  هیلع  لاق  (و 
دح و   ) ایر هعمس و  تهج  زا  نآ  هب  نایتا  ای  ادا  كرت  هب  ار  نآ  دیزاسم  عیاض  سپ  اهوعیضت ) الف   ) هبجاو عورف  تسا و  هسمخ  لوصا 

بجوم هک  اریز  دودـح  نآ  زا  دـیرذگنرد  سپ  اهودـتعت ) الف   ) تایعرـش ماکحا  زا  اهدـح  امـش  يارب  دومرف  نییعت  و  ادودـح ) مکل 
كرت و  انایـسن ) اهعدـی  مل  و   ) ار اهنآ  دومنن  نایب  دـنچ و  يزیچ  زا  ار  امـش  تشادزاب  و  ءایـشا ) نع  مکاهن  و   ) تاباقع تسا و  تایلب 

سپ اهوفلکتت ) الف   ) تحلصم ضحم  دوب و  تمکح  بجوم  نآ  میلعت  نییبت و  نییعت و  مدع  هکلب  یـشومارف  يور  زا  ار  اهنآ  دومرفن 
کلذ ریغ  حور و  تقیقح  ندومن  قیقحت  ردق و  اضق و  زا  ثحب  بجاو و  هنک  زا  ثحب  لثم  نآ  ملعت  رد  دیشکم  جنر 

یلمآ

ینیوزق

اهنآ دینادرگم  عیاض  سپ  ار  اهضیرف  امش  رب  تسا  هتخاس  بجاو  یلاعت  قح  قیقحت  هب  ینعی  .تشذگ  بطخ  یضعب  رد  نومضم  نیا 
سپ اهزیچ  يا  هراپ  زا  ار  امـش  تسا  هدرک  یهن  و  دـیئامنم ، زواـجت  نآ  زا  ار  تاسایـس  دودـح و  امـش  يارب  تسا  هدومن  نییعت  و  ار ،

تـسا هدادن  كرت  اهزیچ و  یـضعب  زا  امـش  يارب  زا  تسا  هدـش  تکاس  و  دـیردم ، اهنآ  تمرح  هدرپ  ینعی  .اهنآ  هب  دـیزرون  كاهتنا 
.دیهنم دوخ  ندرگ  رب  نآ  جنر  ینعی  دیئامنم  اهنآ  فلکت  سپ  یشومارف  يور  زا  ار  اهنآ 

یجیهال

اهوکهتنت و الف  ءایـشا  نع  مکاهن  اهودتعت و  الف  ادودح  مکل  دح  اهوعیـضتالف و  ضئارف ، مکیلع  ضرتفا  هللا  نا  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
رب تسا  هدینادرگ  بجاو  ادخ  هک  قیقحت  هب  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .اهوفلکتتالف » انایـسن  اهعدی  مل  ءایـشا و  نع  مکل  تکس 

دوـقع و امـش  يارب  زا  تسا  هدرک  داد  رارق  دـیروایب و  اـجب  ینعی  ار ، اـهنآ  دـینادرگن  هراـکیب  عیاـض و  سپ  ار ، هبجاو  تاداـبع  اـمش 
سپ همرحم ، ياهزیچ  هب  باکترا  زا  ار  امش  تسا  هدرک  عنم  دینکب و  نآ  هب  لمع  دییامنن و  نآ  زا  زواجت  سپ  ار ، هدودحم  تاعاقیا 

تالامک مولع و  لیبق  زا  هحابم  ياهزیچ  لاوحا  زا  امـش  يارب  زا  تسا  هدـش  تکاـس  نآ و  زا  دـیتسیازاب  دـینکن و  نآ  تمرح  کـته 
يور زا  ار  اهنآ  نایب  تسا  هدرکن  كرت  هبیجع و  هقیقد ي  تاعانص  رعـش و  هسدنه و  باسح و  موجن و  ملع  دننام  هحابم ، هیعانص ي 

.اهنآ لیصحت  رد  دیربم  جنر  تقشم و  سپ  امش ، يارب  زا  اهنآ  هب  يانتعا  مامتها و  مدع  تهج  زا  هکلب  یشومارف ،
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ییوخ

ترسف هضیرف و  عمج  وه  و  ضئارفلا ) - ) 1 ماسقا : هعبرا  یلا  هینیدلا  رومالا  نم  راکفالا  هیلا  هجوتی  ام  مالـسلا ) هیلع   ) مسق دق  ینعملا :
ثرـالا و باـتک  یف  ضئارفلا  هظفل  لامعتـسا  ءاـهقفلا  نیب  عاـش  دـق  و  اـهوحن ، جـحلا و  هاـکزلا و  مایـصلا و  هالـصلاک و  تاـبجاولاب 

یلاعت هلوق  نم  هذوخام  یه  و  ثارولل ، هررقملا  هیعرـشلا  تاردقملاب  رـسفی  و  هثرولا ، نم  دحاو  لکل  هضرفملا  ماهـسلا  هنم  دوصقملا 
اهنم دوصقملا  نا  رهاظلا  و  امیکح ) امیلع  ناک  هللا  نا  هللا  نم  هتضیرف   ) ثارولا نم  عمج  ماهـس  رکذ  دعب  هیالا 11 ) ءاسنلا  هروس   ) یف
هظفل نکل  و  هیف ، صخر  همعن و  نم  هحاـبا  اـم  تاـیاهنب  مثیم  نبا  هرـسف  دودـحلا ) - ) .لوالا 2 ینعملا  وه  مالـسلا ) هیلع   ) همـالک یف 

دعب ( 229  - هیالا 230 هرقبلا  هروس   ) یفف قالطلا  حاکنلا و  یف  هررقملا  ماکحالا  یف  تایالا  نم  دحاو  ریغ  یف  لمعتـسا  دـق  دودـحلا 
کلت و  هیالا 1 - قالطلا - هروس   ) یف و  هللا ) دودح  امیقی  الا  افاخی  نا  الا   ) هلوق و  اهودتعت ) الف  هللا  دودـح  کلت  : ) قالطلا مکح  رکذ 

: اولاقف امهلاثما  لتقلا و  تایانجلا و  تاررقم  یف  هلامعتسا  ءاهقفلا  دنع  حلطصا  دق  و  هسفن .) ملظ  دقف  هللا  دودح  دعتی  نم  هللا و  دودح 
ماکحالا لک  اهنم  دارملا  نا  رهاـظلا  .هقفلا و  نآرقلا و  یف  هظفللا  کـلت  نم  دوصقملا  فلاـخی  مثیم  نبا  هرکذ  اـمف  دودـحلا ، باـتک 

اذهب و  ادج ، هقفلا  رثکا  یه  و  اهریغ ، ثرالا و  حاکنلا و  قالطلا و  ءاضقلا و  ماکحا  نم  تامرحملا  تابجاولا و  ریغ  هررقملا  هیعرشلا 
حابملا ناف  هحابالا ، یفانی  دودحلا  رهاظ  نا  یلا  افاضم  اهودتعت ، الف  هلوق : همئالی  نکل ال  تاحابملا و  اهیف  لخدـی  نا  نکمی  رابتعالا 

ضرعتلا هللا  كرتف  اهنع ، توکسملا  .هنـسلا 4 - باتکلا و  یف  هنیبم  ادج  هریثک  یه  و  تامرحملا ، نم  هنع  مکاهن  ام  .دودحم 3 - ریغ 
هللا كرت  ام  اـهنم  دوصقملا  نوکی  نا  - 1 نیهجو : لمتحت  هلمجلا  هذـه  انایب و  هللا  نم  اهیف  لزنی  مل  وا  امکح  اـهل  نیبی  ملف  اـسار  اـهل 
مل يا  هللا  دـنع  هل  مکح  ام ال  اضعب  وا  الک  حابملا  نا  یلع  ءانب  حابملاب  رـسفی  نا  نکمیف  هیف ، صن  امم ال  راصف  یفیلکتلا  همکح  نایب 

: هحرش نمض  یف  لاقف  یلزتعملا  حراشلا  ینعملا  اذه  یلا  لام  دق  .مکحلا و  مدع  هحابالاف  ایهن ، ادح و ال  هضیرف و ال  هللا  نم  هل  ررقی 
نیلئاقلا هلدا  نم  اذـه  همـالک  ناـکف  یهتنا  كرکف  اـهیف  تبعتا  عقت و  مل  لـئاسم  ضرفت  مل  ءاـهقفلا  ضعبل  نیحلاـصلا  ضعب  لاـق  و 
رومـالا یلا  عجری  اـم  هنم  دارملا  نوکی  نا  .دابعلا 2 - یلا  غالبلا  مدـع  هللا  توکـس  نم  دارملا  نا  یلع  ءانب  هیف  صن  ـال  اـمیف  هحاـبالاب 
ردـصلا یف  نیملـسملا  راکفا  هیلا  هجوت  امم  اهوحن  ردـقلا و  ءاضقلا و  قلخلا و  ءدـب  رانلا و  هنجلا و  تایولعلا و  لیـصافتک  هیداقتعالا 

، اهنم لاوئسلا  نع  یهنلا  درو  ءایشا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا نع  لئس  دق  و  ددجلا ، هیمالـسالا  هئـشانلا  و  بابـشلا ، امیـس  لوالا ال 
: لاقف مثیم  نبا  کلذ  یلا  لام  و  مکوست .) مکلدبت  نا  ءایشا  نع  اولئـست  اونما ال  نیذلا  اهیا  ای  هدئاملا - - 101  ) یف لئاق  نم  زع  لاقف 
: همجرتلا .هزیجولا  هذه  اهعسی  حرش ال  یلا  جاتحی  ماقملا  حیضوت  و  خلا - هرخالا - یف  هل  عفن  ملع ال  قئاقد  فیلکتک  هنع  تکس  ام  و 
و دیورن ، رتارف  اهنآ  زا  هدرک  عضو  يدودح  تاررقم و  دیراذگن و  عیاض  ار  اهنآ  هدرک  ضرف  امـش  رب  یتابجاو  ادـخ  یتسارب  دومرف :

اهنآ هرابرد ي  ینایب  هدرک و  توکـس  مه  یئاهزیچ  زا  و  دـیوشن ، اـهنآ  بکترم  هدرک  نقدـغ  امـش  رب  هتـشاد و  ناـتزاب  یئاـهزیچ  زا 
.دیزادنین جنر  هب  ار  دوخ  اهنآ  هرابرد ي  امش  تسا ، هدوبن  یشومارف  يور  زا  نیا  هدرکن و  رداص 

عبات شابیم  شاب  وا  دح  رس  *** عیاض دنوادخ  تابجاو  نکم 

عناص دنوادخ  میرح  ناردم  *** هدرک میرحت  هچنآ  رب  تسد  نزم 

عناق شابیم  ار و  دوخ  وت  ناجنرم  *** دصاقم سب  زا  تسا  دیزگ  یشومخ 

يرتشوش
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الف هیطخلا .) مثیم و  نبا  دـیدحلا و  یبا  نـبا   ) یف اـمک  ضئارف )  ) باوـصلا و  هیرـصملا )  ) یف اذـکه  ضئارفلا  مـکیلع  ضرتـفا  هللا  نا 
هقرشم ءاضیب  یه  اهبحاص و  یلا  تعجر  اهتقو  لوا  یف  تعفترا  اذا  هالصلا  نا  مالـسلا :) هیلع   ) رفعج یبا  نع  یفاکلا )  ) یف اهوعیـضت 

- نوثالثلا عساتلا و  لصفلا   ) ءادوس یه  اهبحاص و  یلا  تعجر  اهدودح  ریغب  اهتقو  ریغ  یف  تعفترا  اذا  هللا و  کظفح  ینتظفح  لوقت 
هئایبنا نم  عمج  رکذ  دـعب  یلاعت  لاق  .هللا و  کعیـض  ینتعیـض  لوقت  هملظم  هبرل ) دـبعلا  یلع  بجی  ام  یف  مالـسلا ) هیلع   ) هلاـق اـم  یف 

مهتالـص نع  مه  نیذـلا  و   ) یلاـعت هلوق  رـسف  و  اـیغ ) نوقلی  فوسف  تاوهـشلا  اوعبتا  هالـصلا و  اوعاـضا  فلخ  مهدـعب  نم  فـلخف  )
.ضئارفلا و ماقا  نم  سانلا  دبعا  مالسلا :) هیلع   ) مهنع و  ناماه - نوراق و  عم  رشح  هتالـص  عیـض  نم  ربخلا : یف  .عییـضتلاب و  نوهاس )
هللا و عطی  نم  هللا و  دودح  کلت   ) مالا هلالک  نیجوزلا و  ثاریم  رکذ  دعب  یلاعت  لاق  اهودعتت  الف  يا : اهودـتعت  الف  ادودـح  مکل  دـح 

هلخدی هدودح  دعتی  هلوسر و  هللا و  صعی  نم  میظعلا و  زوفلا  وه  کلذ  اهیف و  نیدلاخ  راهنالا  اهتحت  نم  يرجت  تانج  هلخدی  هلوسر 
نیتای نا  الا  نجرخیال  نهتویب و  نم  نهوجرختال  هعجرلل … (  جاوزالا  قالط  رکذ  دـعب  لاق  و  نیهم .) باذـع  هل  اهیف و  ادـلاخ  اراـن 

علخ یف  لاق  و  ارما .) کلذ  دـعب  ثدـحی  هللا  لعل  يردـتال  هسفن  ملظ  دـقف  هللا  دودـح  دـعتی  نم  هللا و  دودـح  کـلت  هنیبم و  هشحاـفب 
کئلواف هللا  دودح  دعتی  نم  اهودتعت و  الف  هللا  دودح  کلت  هب  تدتفا  امیف  امهیلع  حانج  الف  هللا  دودـح  امیقی  الا  متفخ  ناف   ) جاوزالا

اهوکهتنتالف و ءایشا  نع  مکاهن  و  هبرل ) دبعلا  یلع  بجی  ام  یف  مالسلا ) هیلع   ) هلاق ام  یف  نوثالثلا - عساتلا و  لصفلا  (. ) نوملاظلا مه 
قرخ کتهلا  يرهوجلا  لاق  کتهلا و  نم  لاعفنا  یناثلا  یلع  کهنلا و  نم  لاـعتفا  لوـالا  یلع  اـهوکتهنتالف و  مثیم ) نبا   ) هخـسن یف 

رـسیملا رمخلا و  امنا  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای   ) یلاعت لاق  لحیال ، امب  اهلوانت  همرحلا  كاهتنا  لاق  و  کتهناف - هکته  دق  هئارو و  امع  رتسلا 
یف ءاضغبلا  هوادـعلا و  مکنیب  عقوی  نا  ناطیـشلا  دـیری  امنا  نوحلفت  مکلعل  هوبنتجاف  ناطیـشلا  لمع  نم  سجر  مـالزالا  باـصنالا و  و 

ءایشا و نع  مکل  تکسو  مکل .) اریخ  اوهتنا   ) یلاعت لاق  و  نوهتنم ،) متنا  لهف  هالصلا  نع  هللا و  رکذ  نع  مکدصی  رـسیملا و  رمخلا و 
لزنی نیح  اهنع  اولاست  نا  مکوست و  مکل  دبت  نا  ءایشا  نع  اولاستال  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای   ) اهوفلکتت الف  انایسن  .اهکرتی  مل  يااهعدی : مل 

(. نیرفاک اهب  اوحبصا  مث  مکلبق  نم  موق  اهلاس  دق  میلح  روفغ  هللا  اهنع و  هللا  یفع  مکل  دبت  نآرقلا 

هینغم

اذه .ایهن  وا  ارما  یلاعت  هنم  نایبلا  و  دبعلا ، یف  هردقلا  عم  الا  كرت  وا  لعف  یلع  هدابع  نم  ادحا  ذخاوی  ال  میکح ، لداع و  هناحبـس  هللا 
نع عفر  : ) همحرلا یبن  لاـق  هرقبلا .)  286 اهعـسو - الا  اسفن  هللا  فلکی  ال  : ) یلاعت لاق  .هنـسلا  باتکلا و  ءـالقعلا و  لـقعلا و  مکح  وه 
یلع دارا  ام  مهفرع  و  هردقلا ، مهاتآ  دق  ..مهفرع و  مهاتآ و  امب  سانلا  یلع  جـتحا  هللا  نا  قداصلا : مامالا  لاق  و  نوملعی .) ام ال  یتما 

امع ال لاوسلا  ثحبلا و  اذامل  نذا  .ادـح و  دـحلا  کلذ  يدـعت  يدـتعا و  نم  یلع  لعج  و  ادـح ، مهنم  هدارمل  لعج  و  هلـسر ، ناـسل 
نول و  مدآ ، هرجـش  و  هکئالملا ، هقیقح  یف  ثحبلاک  ایندـلا ؟ هایحلا  یف  هثحب  نع  انل  يودـج  و ال  ءازجلا ، باـسحلا و  موی  هنع  لاـسن 
قنع نب  جوع  رکذل  اقیقد  ادـیدحت  بتکلا  ضعب  یف  تارق  لوقی : الئاق  تعمـس  .اهـضرع و  حون و  هنیفـس  لوط  و  اهنبل ، حـلاص و  هقان 
ریغ مکح  نوقحلی  نیذـلا  سایقلا  لـها  یلع  حیرـص  حـضاو و  در  خـلا ..) ءایـشا  نع  مکل  تکـس  و  : ) ماـمالا لوق  .اـضرع و  ـالوط و 

.نینثالا نیب  هکرتشملا  هلعلا  هروص  نم  مهبوقل  یلع  رطخی  امل  الا  یشل ء  صوصنملا ال  مکحی  هیلع  صوصنملا 

هدبع

اهب مکسفنا  اوفلکت  يا ال  اوفلکتت  .فاعضالا و ال  هناهالا و  كاهتنالا  اهنایتاب و  اهنع  هیهن  اوکهتنت  يا ال  اهوکهتنت : الف  ءایشا  نع  … 
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اهنع هللا  تکس  ام  دعب 

يرفعج

مالسالا ضیف 

هوکز سمخ و  هزور و  زامن و  دننام   ) تابجاو هدرک  رما  امش  رب  دنوادخ  تسا : هدومرف  ادخ ) روتسد  زا  يوریپ  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
حاکن عیب و  ماکحا  دننام   ) يدودح و  دیسر ) دیهاوخ  رفیک  هب  هک  دینکن  یهاتوک  اهنآ  ماجنا  رد   ) دیئامنن هابت  ار  اهنآ  سپ  ار  جح ) و 

زا ار  امـش  و  دیوش ) یم  هراچیب  هک  دینکن  راتفر  ناتدوخ  هقیلـس  هب  دـیئامنن (  زواجت  اهنآ  زا  هدومن  نییعت  امـش  يارب  ثراو ) قالط  و 
نایز ایند  رد  هک  دیرواین  اج  هب   ) دـیردن ار  اهنآ  تمرح  هدرپ  هتـشاد  زاب  يراوخابر ) بارـش و  رامق و  طاول و  انز و  دـننام   ) یئاهزیچ

لیصحت هب  ندرک  فیلکت  دننام   ) هدیزگ یشوماخ  یئاهزیچ  زا  امـش  يارب  و  دش ) دیهاوخ  راتفرگ  دیواج  باذع  هب  ترخآ  رد  هدید 
سپ تسا ) یـشومارف  زا  هزنم  دنوادخ  نوچ   ) هدومرفن كرت  یـشومارف  يور  زا  ار  اهنآ  و  درادن ) يدوس  ترخآ  يارب  هک  یـشناد  و 

.دیزادنین جنر  هبار  دوخ  اهنآ  ندروآ  تسد  هب  رد 

ینامز

دنک تیاعر  ار  تاررقم  نیا  دیاب  تسا  ناملسم  هک  یسک  هدیدرگ و  نییعت  حابم  بحتسم و  هورکم ، مارح ، بجاو ، یهلا : تاروتسد 
ینب میئامن ، هفاضا  ار  شیوخ  فیلکت  مینک و  وجتـسج  میزادنایب و  تمحز  هب  ار  دوخ  دیابن  هدادن  يروتـسد  ادخ  هک  يدراوم  رد  اما 

.دندرک راتفرگ  ار  دوخ  لیئارسا  ینب  واگ  دروم  رد  یئوج  هناهب  وجتسج و  يواکجنک و  رثا  رب  لیئارسا 

يزاریش دمحم  دیس 

مکل دح  و   ) اهیف نواهتلا  اهکرتب و  اهوعیـضت ) الف   ) تابجاولا مکیلع  بجوا  يا  ضئارفلا ) مکیلع  ضرتفا  هللا  نا  : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
الف  ) اذکه ءاضقلا و  ثرالا و  و  قالطلا ، حاکنلا و  دحک  هداعـسلا ، هقاطن ، یف  لماعلل  بجوملا  یـش ء  لک  دح  مکل  نیب  يا  ادودح )

اوقرخت يا ال  اهوکهتنت ) الف   ) هبـشا ام  رـسیملا و  رمخلاک و  ءایـشا ) نع  مکاهن  و  - ) اصقن وا  هدایز  دودـحلا - کلت  زواجتب  اهودـتعت )
هنال انایـسن ) اهعدـی  مل  و   ) هبـشا ام  و  نوکلا ، قباوس  و  هرخالا ، تایـصوصخک  ءایـشا ) نع   ) مکعفنل يا  مکل ) تکـس  و   ) اهنایتاب هیهن 

.مکایند مکنید و ال  عفنت  اهناف ال  اهیف ، قمعتلا  مکسفنا  اوفلکت  يا ال  اهوفلکتت ) الف   ) نایسنلا نع  هزنم  هناحبس 

يوسوم

: اهعدـی .فاعـضالا  هناهالا و  كاهتنالا : .اـهوزواجتت  اهودـتعت : .اـهلمها  هالـصلا : عیـض  .تاـبجاولا  ضئارفلا : .بجوا  ضرتفا : هغللا :
فقی نا  ناسنالا  یلع  نا  اهزجوم  هغلاب  هظعوم  حرـشلا : .هتداع  فالخ  یلع  وا  هقـشم  یلع  هلمحت  همـشجت و  رمـالا : فلکت  .اـهکرتی 

مایص و هالص و  نم  تابجاو  مکیلع  بجوا  هللا  نا  هنع 1 - هللا  تکس  امع  تکسی  مارحلا و  كرتی  اهنم و  بجاولا  ذفنیف  هفیلاکت  ماما 
رطالا و مکل  مسر  اهودـتعت : الف  ادودـح  مکل  دـحو  .هوکرتت 2 - وا  کـلذ  نع  اولختت  ـالف  ءادـتعالل  درو  ملظلل  عفر  هاـکز و  جـح و 

الف ءایـشا  نـع  مکاـهن  و  - 3 اـهیلع …  اوبـساحتف  اـهنع  اوجرخت  وا  اـهوزواجتت  ـالف  اهنمـض  اوـکرحتت  نا  مکل  زوـجی  یتـلا  دودـحلا 
سانلا و ملظ  رمخلا و  برش  هقرـسلا و  انزلاک و  اهب  مایقلا  وا  اهلوانت  مکیلع  مرح  تاروظحملا و  ضعب  باکترا  نع  مکاهن  اهوکهتنت :
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ءایشا نع  تکس  هناحبس  هللا  و  اهوفلکتت : الف  انایسن  اهعدی  مل  ءایشا و  نع  مکل  تکس  و  .اهب 4 - اومقت  اهولعفت و  الف  مهیلع  ءادتعالا 
مدعل اهکرت  امنا  یـسنی و  يذـلا ال  هللا  وه  لب  اهل  هنم  انایـسن  کلذ  نکی  مل  اهیف و  قیقدـتلا  اهنع و  ثحبلا  بجوی  مل  امک  اهنیبی  مل  و 
الملا نجلا و  هکئالملا و  یف  لاحلا  وه  امک  اهتقیقح  یف  رظنلا  اهنع و  ثحبلاب  اهیلع  اوقـشت  مکـسفنا و  اوفلکت  ـالف  اـهعفن  اهتدـئاف و 

 … اهتسارد هیلووسم  انلمحی  مل  اهنع و  ثحبلاب  هللا  انفلکی  مل  یتلا  رومالا  نم  اهریغ  یلعالا و 

یناقلاط

زا تسا ، هدرک  صخشم  امـش  يارب  يدودح  دینکم و  اهر - عیاض - ار  اهنآ  تسا ، هدرک  بجاو  امـش  رب  ار  یـضیارف  لاعتم  دنوادخ  »
يور زا  ار  نآ  تسا و  هدرک  توکس  ییاهزیچ  دروم  رد  دینکشم ، ار  نآ  تمرح  تسا ، هدرک  عنم  ییاهزیچ  زا  ار  امش  دیرذگم ، نآ 

« .دینکفیم جنر  هب  ار  دوخ  هراب  نآ  رد  سپ  هدراذگن ، او  یشومارف 

« .دیآ یم  دب  ار  امش  دوش  نشور  امش  يارب  رگا  هک  ییاهزیچ  زا  دیسرپم  : » تسا هدومرف  لاعتم  دنوادخ 

تمحز هب  ار  دوخ  رکف  هراب  نآ  رد  ینک و  یم  بجاو  هداتفین ، قافتا  هک  ار  یلئاسم  ارچ  تفگ : ناهیقف  زا  یکی  هب  ناـحلاص  زا  یکی 
تسا هداد  رارق  مهبم  دنوادخ  ار  هچنآ  تسا  هدمآ  ربخ  رد  .شاب و  هدنـسب  تسا  لوادتم  مدرم  نایم  هک  اهزیچ  نیمه  هب  يزادنا ، یم 

.دیراذگب مهبم  نانچمه 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

َءاَیْشَأ ْنَع  ْمَُکل  َتَکَس  ؛َو  اَهوُکِهَْتنَت اَلَف  ، َءاَیْشَأ ْنَع  ْمُکاَهَن  ؛َو  اَهوُدَتْعَت اَلَف  ، ًادوُدُح ْمَُکل  َّدَح  ؛َو  اَهوُعِّیَُضت اَلَف  ، َِضئاَرَف ْمُْکیَلَع  َضَرَْتفا  َهّللا  َّنِإ 
 . اَهوُفَّلَکَتَت اَلَف  ، ًاناَیِْسن اَهْعَدَی  َْمل  َو 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

امش دیورن و  رتارف  نآ  زا  هدرک  نییعت  امش  يارب  ییاهزرم  دودح و  دینکن و  عیاض  ار  اهنآ  ، هدرک بجاو  امش  رب  ار  یـضیارف  دنوادخ 
تهج هب  هکلب   ) يراک شومارف  ّتلع  هب  هن  تسا  هدـش  تکاس  يروما  زا  دـیراد و  هاگن  ار  اهنآ  تمرح  تسا  هدرک  یهن  يروما  زا  ار 
هرابرد شسرپ  لاؤس و  اب  و   ) دینکفین تمحز  هب  اهنآ  دروم  رد  ار  دوخ  نیاربانب  تسا ) هدوب  اهنآ  هب  تبسن  توکـس  رد  هک  یحلاصم 
دنزرف ِیلاما  باتک  زا  ار  ینارون  مالک  نیا  رداصم  باتک  رد  هنامیکح : راتفگ  دنـس  دـینادرگن ( .) نیگنـس  ار  دوخ  فیلکت  راـب  اـهنآ 

باتک رد  قودص  موحرم  زین  هدرک و  لقن  مرکا  ربمغیپ  زا  نانمؤم  ریما  زا  دسر  یم  لاس 306  هب  نآ  دنس  هک  یتیاور  زا  یسوط  خیش 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  نانمؤم  ریما  مالسلا و  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  ار  نآ  سلاجم  رد  دیفم  خیـش  هیقفلا و  هرـضحی  نم ال 
رد يدمآ  نینچمه.دهد  یم  تبـسن  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  ار  نآ  ًامیقتـسم  یـضر  دّیـس  موحرم  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  هدومرف و  لقن 

(.( ،ج 4،ص 98 هغالبلا جهن  رداصم  ) .تسا هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  زا  ار  نآ  مکحلاررغ 

ام هفیظو 
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نـشور یـشخب  ره  رد  ار  ام  فیلکت  هدرک و  هصالخ  شخب  راهچ  رد  ار  ام  فیاظو  دوخ  هنامیکح  راـتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
: تسا هتخاس 

( . اَهوُعِّیَُضت اَلَف  ، َِضئاَرَف ْمُْکیَلَع  َضَرَْتفا  َهَّللا  َّنِإ  ( ؛» دینکن عیاض  ار  اهنآ  ، هدرک بجاو  امش  رب  ار  یضیارف  دنوادخ  :» دیامرف یم  تسخن 

دیاب تسا و  یمهم  حـلاصم  ياراد  کی  ره  هک  نآ  لاثما  تاکز و  داهج و  جـح و  هزور و  زامن و  نوچمه  یتاـبجاو  هب  تسا  هراـشا 
زا یثیدـح  رد  هک  هنوگ  نامه  ، نداد ماجنا  صقان  ای  دـشاب  ندومن  كرت  دـیاش  ندرک  عییـضت  زا  روظنم  درک و  ظفح  ًـالماک  ار  اـهنآ 

: تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

ِْریَغ ِیف  ْتَعَفَتْرا  اَذِإ  ُهَّللا َو  َکَظِفَح  ِینَتْظِفَح  ُلوُقَت  ٌهَقِرْـشُم  ُءاَْضَیب  َیِه  اَِهبِحاَص َو  َیلِإ  ْتَعَجَر  اَِـهْتقَو  ِلَّوَأ  ِیف  ْتَعَفَتْرا  اَذِإ  َهاَـلَّصلا  َّنِإ  »
دوش ماجنا  تقو  لوا  رد  هک  یماگنه  زامن  ُهَّللا ؛ َکَعَّیَض  ِینَتْعَّیَض  ُلوُقَت  ٌهَِملْظُم  ُءاَدْوَس  َیِه  اَِهبِحاَص َو  َیلِإ  ْتَعَجَر  اَهِدوُدُح  ِْریَِغب  اَِهْتقَو 

ار نم  : دـیوگ یم  وا  هب  تسا و  ناـشخرد  نشور و  هـک  یلاـح  رد  ددرگ  یم  زاـب  شبحاـص  يوـس  هـب  سپـس  دور و  یم  نامـسآ  هـب 
یم رب  شبحاص  يوس  هب  دوش  ماجنا  شتاروتسد  تیاعر  نودب  تقو و  ریغ  رد  هک  یماگنه  دنک و  ظفح  ار  وت  ادخ  يدرک  تظفاحم 

. ( ،ج 3،ص 268،ح 4 یفاک «. ) . دنک عیاض  ار  وت  ادخ  يدرک  عیاض  ارم  : دیوگ یم  وا  هب  یناملظ و  هایس و  هک  یلاح  رد  ددرگ 

اَلَف ، ًادوُدُح ْمَُکل  َّدَح  َو  ( ؛» دیورن رتارف  نآ  زا  هدرک  نییعت  امش  يارب  ییاهزرم  دودح و  دنوادخ  :» دیامرف یم  روتـسد  نیمود  رد  سپس 
( . اَهوُدَتْعَت

ار اه  ثاریم  زا  یـشخب  هک  نآ  زا  دعب  زین  دیجم  نآرق  رد  هدـش و  نییعت  ثرا  رد  هک  تسا  یماهـس  هنومن  يارب  دودـح  نیا  زا  روظنم 
خزود شتآ  رد  دولخ  هب  دیدهت  دننک  يدعت  دودح  نیا  زا  هک  یناسک  دعب  هیآ  رد  1 و  ِهّللا » ُدوُدُح  َْکِلت  : » دیامرف یم  دنک  یم  نایب 

.( هیآ 1 ، قالط هیآ 229؛ ، هرقب ، ) . تسا هدـش  هّللا  دودـح  هب  ریبعت  قالط  ماـگنه  هب  هجوز  جوز و  هفیظو  دروم  رد  نینچمه  ، دـنا هدـش 
رگا هک  هدمآ  تنس  باتک و  رد  اه  ناسنا  قوقح  يارب  هک  تسا  یصاخ  ياه  همانرب  اه و  تیفیک  طیارـش و  هب  هراشا  ، دودح نیاربانب 

.دوش یم  یلاوما  بحاص  یسک  قحان  هب  ای  ددرگ و  یم  لامیاپ  یقح  ای  دوش  زواجت  اهنآ  زا 

ْنَع ْمُکاَهَن  َو  ( ؛» دـیراد هاـگن  ار  اـهنآ  تمرح  تسا  هدرک  یهن  يروما  زا  ار  امـش  دـنوادخ  :» دـیامرف یم  روتـسد  نیموس  رد  هاـگ  نآ 
( . اَهوُکِهَْتنَت اَلَف  ، َءاَیْشَأ

يدسافم لیلد  هب  ناشمومع  هدش و  دراو  تنس  باتک و  رد  هک  تسا  هریغص  هریبک و  یـصاعم  هب  هراشا  تمـسق  نیا  هک  تسا  نشور 
.تسا هدش  میرحت  تسه  مدرم  يایند  نید و  يارب  اهنآ  رد  هک 

ناهانگ نآ  اه و  ناسنا  نایم  دـنوادخ  ییوگ  تسا  يرد  هدرپ  تمرح و  کته  ياـنعم  هب  وحم ) نزو  رب  «) کـْهَن » هداـم زا  « اـهوُکِهَْتنَت »
نآ غارـس  هب  دـنرد و  یم  ار  اـه  هدرپ  ناراـک  تیـصعم  یلو  ؛ دنـشیدین نآ  هب  دـنوشن و  دراو  نآ  میرح  رد  اـت  تسا  هدیـشک  يا  هدرپ 

.دنور یم  ناهانگ 

توکس رد  هک  یحلاصم  تهج  هب  هکلب   ) يراک شومارف  ّتلع  هب  هن  هدش  تکاس  يروما  زا  دنوادخ  :» دیامرف یم  هلمج  نیمراهچ  رد 
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ار دوخ  فیلکت  راب  اهنآ  هرابرد  شـسرپ  لاؤس و  اب  و   ) دینکفین تمحز  هب  اهنآ  دروم  رد  ار  دوخ  نیاربانب  تسا ) هدوب  اهنآ  هب  تبـسن 
( . اَهوُفَّلَکَتَت اَلَف  ًاناَیِْسن ، اَهْعَدَی  َْمل  َءاَیْشَأ َو  ْنَع  ْمَُکل  َتَکَس  َو  ( ؛») دینادرگن نیگنس 

ْمُکْؤُسَت ْمَُکل  َْدُبت  ْنِإ  َءایْشَأ  ْنَع  اُولَئْـسَت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  : »» تسا « هدئام » هروس هیآ 101  تسا  دیجم  نآرق  زا  هتفرگرب  نخـس  نیا 
لاؤس ییاهزیچ  زا  دـیا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  ٌمِیلَح ؛» ٌروُفَغ  ُهّللا  اْهنَع َو  ُهّللا  اَفَع  ْمَُکل  َدـُْبت  ُنآْرُْقلا  ُلَّزَُنی  َنیِح  اْهنَع  اُولَئْـسَت  ْنِإ  َو 

راکشآ امش  يارب  دینک  لاؤس  اهنآ  زا  نآرق  لوزن  ماگنه  هب  رگا  یلو  دنک  یم  تحاران  ار  امش  دوش  راکشآ  امش  يارب  رگا  هک  دینکن 
ملح ياراد  هدنزرمآ و  دنوادخ  دیشاب ) هتشادن  نآ  ياشفا  رب  رارصا  امش  تسا  هتفرگ  هدیدان  و   ) هدیشخب ار  اهنآ  دنوادخ.دش  دهاوخ 

«. تسا

هب يدرم  دــش  لزاــن  جـــح  هراــبرد  راــگدرورپ  روتـــسد  هــک  یماــگنه  هدـــمآ  قوــف  هــیآ  لوزن  نأــش  رد  هــک  هنوــگ  ناــمه 
هب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  لاس ؟ کی  ای  تسا  لاس  ره  يارب  جـح  روتـسد  ایآ  ادـخ ! لوسر  يا  : درک ضرع  « هقارـس » ای « هشاکع » مان

نیا ارچ  وت  رب  ياو  : دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ.درک  رارکت  ار  دوخ  لاؤس  راـب  هس  اـی  ود  وا  یلو  تفگن  خـساپ  وا  لاؤس 
دیتفا و یم  تمحز  هب  هداعلا  قوف  دوش و  یم  بجاو  امش  رب  لاس  همه  رد  جح  ، يرآ : میوگب وت  باوج  رد  رگا  ینک ؟ یم  رارصا  همه 

: دوزفا سپس...دیزرون  رارصا  نآ  رب  ما  هتفگن  ار  يزیچ  یتقو  ات  نیاربانب  ، دوب دیهاوخ  راکهانگ  دینک  تفلاخم  رگا 

«. ) دیهد ماجنا  ار  نآ  دوخ  ییاناوت  هزادنا  هب  مداد  روتـسد  يزیچ  هب  ار  امـش  هک  یماگنه  ُْمتْعَطَتْـسا ؛ اَم  ُْهنِم  اُوتأَف  ٍءْیَِـشب  ْمُُکتُْرمأ  اذإ  »
 ( .هتفگ شیپ  هیآ  لیذ  روثنملا  ّرد  نایبلا و  عمجم  ریسفت  .

هنوگره رما  قالطا  قباطم  رگا  دننک  حـبذ  ار  يواگ  دـش  هداد  روتـسد  لیئارـسا  ینب  هب  لتاق  ندرک  ادـیپ  يارب  هک  یماگنه  میناد  یم 
دندیسرپ ار  واگ  نآ  رگید  طیارش  نس و  گنر و  دندرک و  رارـصا  مه  رـس  تشپ  اهنآ  یلو  دوب ؛ یفاک  دندرک  یم  باختنا  ار  يواگ 

دنتخادرپ و يدایز  هنیزه  دنداتفا و  تمحز  هب  تخـس  نآ  ندرک  ادیپ  يارب  هک  دش  تقـشم  رپ  دودـحم و  فیلکت  ردـق  نآ  هجیتن  رد 
.خیرات لوط  رد  ناگمه  يارب  دش  یتربع  سرد  نیا 

: میناوخ یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يرگید  ثیدح  رد 

َنیِذَّلا اَهُّیَأ  ای  َّلَج  َّزَع َو  ُهَّللا  َلاَق  ْدَـق  ْمُهَءاَِیْبنَأ َو  ْمِِهلاَؤُس  ِهَْرثَِکب  ْمُکَْلبَق  َناَک  ْنَم  َکَلَه  اَمَّنِإ  َلاَؤُّسلا  اوُِرثُْکت  َالَو  َهَّللا  اوُقَّتا  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  اَـی  »
َْمل َْول  ُرُفْکَیَف َو  ُهُِربْخُأَف  ِیُنلَأْسَی  ِینِیتْأَی  َلُجَّرلا  َّنِإ  ِهَّللا  ْمُْکیَلَع َو  ُهَّللا  َضَرَْتفا  اَّمَع  اُولَأْسا  ْمُکْؤُسَت َو  ْمَُکل  َْدُبت  ْنِإ  َءایْشَأ  ْنَع  اُولَئْسَت  َال  اُونَمآ 
« . َنیِِرفاک اِهب  اوُحَبْصَأ  َُّمث  ْمُِکْلبَق  ْنِم  ٌمْوَق  اَهلَأَس  ْدَق  ِِهلْوَق  َیلِإ  ْمَُکل  َْدُبت  ُنآْرُْقلا  ُلَّزَُنی  َنیِح  اْهنَع  اُولَئْسَت  ْنِإ  ُهَّللا َو  َلاَق  ُهَّرَـض َو  اَم  ِیْنلَأْسَی 

.( ،ج 1،ص 224،ح 16 راونالاراحب ) .

دنتـساوخ یم  ار  يروما  مدرم  اسب  يا  هدـش و  یهن  داـیز  ییوج  یپ  لاؤس و  ترثک  زا  هک  دوش  یم  هدافتـسا  فیرـش  ثیدـح  نیا  زا 
قبط ای  و  هدـنیآ -  ثداوح  ای  دوخ  رمع  نایاپ  زا  لاؤس  ًالثم  ؛ دـمآ یم  شیپ  یتالکـشم  دـش  یم  شاف  رگا  هک  دوش  شاـف  اـهنآ  يارب 
هدمآ ثیدح  نیا  رد  ،ج 1،ص 188. یمق میهاربا  نب  یلع  ریـسفت   ). تسا یـسک  هچ  اهنآ  یعقاو  ردـپ  هک  نیا  زا  تاـیاور  زا  یـضعب 

درادنپ و یم  دوخ  ردپ  ار  يو  هک  تسا  یـسک  زا  ریغ  وا  یعقاو  ردـپ  هکداد  باوج  یـضعب  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  تسا 
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تالکـشم دـش  یم  لاؤس  نآ  زا  رگا  هک  عرـش  ماکحا  دویق  تاـیئزج و  اـی  نآ و  دـننام  و  .دـش )  یگتـسکشرس  ییاوسر و  هیاـم  نیا 
.تشگ یم  مهارف  یمیظع 

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abu Talib said : “ Allah has placed on you some obligations which you
should not ignore, has laid down for you limits which you should not transgress, has
prohibited you from certain things which you should not violate and has kept quiet
about certain things, but He has not left them out by mistake so that you should not

.” find them

نیدب یئانتعا  یب  هرابرد  : 106 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ُهنِم ّرَضَأ  َوُه  اَم  مِهیَلَع  ُهّللا  َحَتَف  ّالِإ  مُهاَینُد  ِحاَلِصتسِال  مِِهنیِد  ِرمَأ  نِم  ًائیَش  ُساّنلا  ُكُرتَی  َال  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

رترابنایز يزیچ  هب  ار  نانآ  ادخ  هک  نآ  زج  دنیوگ ، یمن  كرت  ار  نید  زا  يزیچ  ایند  حالـصا  يارب  مدرم  دومرف : وا ، رب  ادـخ  دورد  و 
 . تخاس دهاوخ  راچد 

يدیهش

نانآ شیپاشیپ  تسا  رتشیب  نآ  زا  شنایز  هک  ار  يزیچ  ادخ  هکنآ  زج  دراذـگناو  دوخ  يایند  دوبهب  يارب  ار  نید  راک  زا  يزیچ  مدرم 
.درآ

یلیبدرا

يررـض ناشیارب  ادخ  دیاش  هک  رکم  ناشیا  يایند  حالـص  بلط  يارب  ناشیا  نید  راک  زا  يزیچ  ار  نامدرم  دننک  یمن  كرت  دومرف  و 
نآ زا  دشاب  رت  هدنناسر  ررض  نآ  هک  ار 

یتیآ
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یعـضو ناشیارب  دنوادخ  هکنآ ، زج  دـننکن  كرت  يویند  روما  دوبهب  يارب  ار  ینید  روما  زا  کیچیه ، مدرم ، مالـسلا :) هیلع   ) دومرف و 
.دشاب شدوس  زا  شیب  شنایز  هک  دروآ  شیپ 

نایراصنا

ار نآ  زا  رترابنایز  دنوادخ  هکنآ  رگم  ، دننک یمن  كرت  ناشیایند  دوبهب  يارب  ار  ناشنید  همانرب  زا  يزیچ  مدرم  : دومرف ترـضح  نآ  و 
 . دهن یم  ناشتسد  فک  رد 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

مثیم نبا 

هک دـیاشگ  یم  ار  يرد  نانآ  رب  دـنوادخ  هک  نیا  رگم  دـنک  یمن  راذـگورف  ناشایند  قنور  رطاخ  هب  ار  ناـشنید  رما  زا  يزیچ  مدرم  )
نوچ تسین ، ریذـپ  نایاپ  دـش - زاب  یهاوخاـیند  رد  هک  یتقو  اـیند - رد  مدرم  ياـه  هتـساوخ  نوچ  تسا .) رتشیب  دوس  نآ  زا  شناـیز 

زا ناسنا  يرود  نینچمه  دوش و  یم  نآ  مزاول  طیارش و  لیصحت  ایند و  ییوج  هدایز  یبلط و  نوزفا  يارب  يا  هنیمز  دوخ  يا  هتـساوخ 
فدـه نامه  اب  ایند  دوس  نآ  رد  هک  يراک  ره  نیاربانب  تسایند ، رد  زارد  رود و  ياهوزرآ  اـیند و  هب  وا  یکیدزن  هزادـنا ي  هب  ادـخ 

دوب دهاوخ  رتشیب  یلوا  زا  شنایز  و  تسا ، ایند  نتسارآ  نتـسج و  ياهرد  زا  يرد  شیاشگ  يارب  يا  هلیـسو  دشاب ، رظن  دروم  ییایند 
.ددرگ یم  رتنوزفا  ادخ  زا  يرود  رتشیب و  ایند  هب  یگتفرورف  نوچ 

دیدحلا یبا 

 . ُْهنِم ُّرَضَأ  َوُه  اَم  ْمِْهیَلَع  ُهَّللا  َحَتَف  َّالِإ  ْمُهاَْینُد  ِحَالِْصتْسِال  ْمِِهنیِد  ِْرمَأ  ْنِم  ًاْئیَش  ُساَّنلا  ُكُْرتَی  مالسلا َال  هیلع  َلاَق  َو 

ءیش یف  هناخ  نوکی  نأ  افوخ  هلام  یلع  هتفاخم  هلیکو و  هبساحمب  لغتـشم  وه  هیلع و  هضیرفلا  هالـص  تقو  عیـضی  ناسنإ  کلذ  لاثم 
.هالصلا هتوفتف  هیلع  هتشقانم  یلع  صرحی  وهف  هنم 

هضیرفلا هلامهإب  هکردتسی  نأ  مار  امم  هیلع  رضأ  وه  ام  هلام  هایند و  رمأ  یف  هیلع  هللا  حتف  اذه  لثم  لعف  نم  لاق ع 

یناشاک

حالـصتسال  ) ناشدوخ نید  راک  زا  ار  يزیچ  ناـمدرم  دـننک  یمن  كرت  مهنید ) رما  نم  ائیـش  ساـنلا  كرتی  ـال  مالـسلا : هیلع  لاـق  (و 
ار يزیچ  هنم ) رـضا  وه  ام   ) ناشیا رب  یلاعت  يادخ  دـیاشگ  یم  هک  رگم  مهیلع ) هللا  حـتف  ال   ) دوخ يایند  حالـص  بلط  يارب  مهایند )

تراجت لثم  تقشمرپ  يایند  راک  حالـصا  تهج  هب  تدابع  رد  ریخات  تعاط و  رد  فیفخت  هک  اریز  نآ  زا  دوب  رت  هدنناسر  ررـض  هک 
بعـص تسا  يرما  ندرک  لدب  ایند  هب  ار  ترخآ  هک  تسا  ررقم  ترخآ و  زا  ندنامزاب  ایند و  هب  تسا  صرح  تجاح  مدع  ریدقت  رب 
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رتکانررض رت و 

یلمآ

ینیوزق

هتـشاد رتشیب  ررـض  هچنآ  ناشیا  يور  رب  نآ  تافاکم  رد  يادـخ  دـیاشگیم  رگم  ار  دوخ  نید  روما  زا  يرما  ناـمدرم  دـننکیمن  كرت 
.نآ زا  دشاب 

یجیهال

هیلع تفگ  ینعی و  .هنم » رـضا  وه  ام  مهیلع  هللا  حتف  الا  مهایند ، حالـصتسال  مهنید  رما  نم  ائیـش  سانلا  كرتی  ال  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
رب ادخ  دیاشگ  یم  هکنآ  رگم  دوخ ، يایند  تعفنم  حالص و  يارب  زا  ار  دوخ  نید  رما  زا  يزیچ  نامدرم  دننک  یمن  كرت  هک  مالـسلا 

.دشاب تعفنم  نآ  زا  رتشیب  ناشیا  يارب  زا  شررض  هک  ار  يزیچ  ناشیا  يور 

ییوخ

نرقلا نم  هیمالـسالا  همـالا  نا  راـبتعابف  لوـالا  رظنلاـب  اـما  .مـهنم  درف  لـک  یلا  و  هـلملا ، هعماـجلا و  یلا  رظنت  هـمکحلا  هذـه  ینعملا :
تایـضتقملا بسانی  ناـمزلا و ال  عم  قفاوی  ـال  هنا  هجحب  هینیدـلا  ماـکحالا  ننـسلا و  نم  دـح  اوریغ  اوریغ  اذـه  اـننامز  یلا  یمالـسالا 

نع رابخالا  نم  دـحاو  ریغ  یف  يور  ام  هنمف  .نیدـلا  یف  هعدـبلل  ءاشنم  راص  نیلوـالا و  هباحـصلا  رـصع  نم  کـلذ  ءدـب  و  هیرـصعلا ،
ام هنم  .امهیلع و  بقاعا  امهمرحا و  اـنا  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  نمز  یف  ناـتللحم  اـتناک  ناـتعتم  لاـق : رمع  ناـب  نیقیرفلا 

يدارفلا ناضمر  رهش  یلایل  لفاون  رمع  لیوحت  هنم  .امه و  دعب  ام  یلا  اهیتعکر  لیق  نم  هعمجلا  هالص  هبطخ  رخا  هنا  نامثع  نع  یکح 
يدوی الف  مهایند  رما  حالـصتسال  مهنید  رما  نوکرتی  ساـنلا  نم  ریثکف  یناـثلا  رظنلاـب  اـما  .حـیاورتلا و  هالـص  عیرـشت  هعاـمجلا و  یلا 
عجری و ال  لطاب ، مهوت  ایندلا  رما  حالـصتسال  نیدلا  رما  كرت  نا  مالـسلا :) هیلع   ) لاقف هلها  هقفن  وا  هتقفنل  اهیلا  هجاحلا  هجحب  هاکزلا 

زج دنهنن  او  ایند  راک  حالصا  يارب  ار  دوخ  نید  روما  زا  زیچ  چیه  مدرم  دومرف : همجرتلا : .رـسخا  رـضا و  وه  ام  حاتفم  هنال  لئاط ، یلا 
.دزاسیم راچد  يرترابنایز  عضو  هب  ار  اهنآ  دنوادخ  هکنیا 

تنیرق رت  نالک  نایز  ددرگ  هک  *** تنید هب  ار  دوخ  يایند  هلصو  نکم 

يرتشوش

نم ام  و  هقح ، ریغ  یف  نینثا  قفنا  الا  هقح  یف  امهرد  عنمی  دـبع  نم  ام  مالـسلا ، هیلع  قداصلا  نع  یفاـکلا )  ) یف مالـسلا : هیلع  لاـق  و 
یلع رثوی  دـبع  نم  ام  مالـسلا : هیلع  رقابلا  نع  هیقفلا )  ) یف .همایقلا و  موی  ران  نم  هیح  هب  یلاعت  هللا  هقوط  الا  هلاـم  نماـقح  عنمی  لـجر 
هیلع قداصلا  نع  یفاکلا )  ) یف .هجاحلا و  کلت  هل  یـضقی  نا  لبق  اوفرـصنا  دق  نیقلحملا  یلا  رظن  الا  ایندلا  جـئاوح  نم  هجاح  جـحلا 

ال لاقف : .هریخ  کلذ  نوکی  نا  یـسع  لاغـشا و  ماوقا و  نیب  ینیب و  تناک  هلماعم  لاق : ماعلا ؟ جـحت  کـلام ال  هعامـسل : لاـق  مالـسلا 
بنذب الا  تیبلا  اذه  نع  دبع  سبح  ام  لاق : مث  .هریخ  نم  کلذ  یف  کل  هللا  لعف  ام  هللا  و  هفلتخم ) تاعوضوم  یف  نوتـسلا - لصفلا  )
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نا يری  هناک  يدبع  یلا  نورت  اما  هتکئالمل : یلاعت  لاق  هتالـص  ففخف  هالـصلا  یف  دبعلا  ماق  اذا  مالـسلا : هیلع  هنع  .رثکا و  وفعی  ام  و 
.يدیب هجئاوح  ءاضق  نا  ملعی  اما  يریغ ، دیب  هجئاوح  ءاضق 

هینغم

هوکرت اهمها ، مالسالا و  تابجاو  سدقا  نم  وه  داهجلا و  اوکرت  ..رصعلا  اذه  یف  نوملـسملا  هقیقحلا  وا  همکحلا  هذهل  لاثم  حضوا  و 
مهنید و اوکرت  هیحاـن ، لـک  نم  مهب  طـیحت  یتـلا  هرـساکلا  شوحولا  هیراـضلا و  بائذـلا  هب  نوبهری  حالـس  لـک  نم  ـالزع  اوشاـع  و 

عبتا و  !. ) مهتمارک مهتیرح و  اوداو  و  مهدـالب ، اوعاـضاف  غراـفلا ، مـالکلا  و  لـسکلا ، فرتلل و  اوملـستسا  داـهجلا و  كرتب  مهخیراـت 
هفرتملا سوورلاف  دوه .)  117 نوحلـصم - اهلها  ملظب و  يرقلا  کلهیل  کبر  ناک  ام  نیمرجم و  اوناـک  هیف و  اوفرتا  اـم  اوملظ  نیذـلا 

-. لقالا یلع  هدایقلا - نم  اهدرط  وا  اهمیطحتب  الا  جالع  و ال  ءادلا ، یه  هدسفملا 

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

زا ناشایند  دوس  ندروآ  تسد  هب  يارب  ار  ناشنید  راک و  زا  يزیچ  مدرم  تسا : هدومرف  نیدـب ) یئانتعا  یب  هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
نید رما  رد  یئانتعا  یب  اریز   ) تسا رتشیب  شنایز  دوس  نآ  زا  هک  ار  يزیچ  اهنآ  رب  دروآ  یم  شیپ  ادخ  هکنآ  رگم  دـنهد  یمن  تسد 

(. تسا یلاعتقح  تمحر  زا  يرود  مزلتسم 

ینامز

یم رانک  ار  نایاونیب و …  هب  کمک  ماوقا ، رادـید  ضرق ، تخادرپ  بجاو ، ياهزامن  اـیند  لاـم  ندروآ  تسدـب  يارب  مدرم  زا  یلیخ 
لام رب  دنناوت  یم  اهـشور  هنوگ  نیا  اب  دـننک  یم  رکف  دارفا  هنوگنیا  دـننک  یم  لیطعت  ار  شیوخ  بجاو  ياهراک  اسب  هچ  دـنراذگ و 
روما هک  تسادخ  تلذ  دهاوخب  ار  هکنآ  دهد و  یم  تزع  دـهاوخب  ار  هک  ره  تسادـخ  تسدـب  تورث  هکنآ  زا  لفاغ  دـنیازفیب  دوخ 

.دیازفا یمن  نآ  رب  دهاکن  نآ  زا  يزیچ  رگا  ام  ندنک  ناج  ندز و  صرح  دنک و  یم  میظنت  ار  دمآرد  یگدنز و 

يزاریش دمحم  دیس 

ام مهیلع  هللا  حتف  الا   ) بسکلا لجال  هالصلا  كرتی  ناک  مهایند ) حالصتسال  مهنید  رما  نم  ائیش  سانلا  كرتی  ال  : ) مالسلا هیلع  لاق  و 
.نامزلا اذه  یف  نیعلا ، ماب  کلذ  اندهاش  دق  و  هلجال ، نیدلا  اوکرت  يذلا  یشلا ء  نم  اررض  رثکا  وه  ام  يا  هنم ) رضا  وه 

يوسوم

دق هیـضقلا  نکل  هدیغر و  هایح  هدیعـس و  ایند  یلع  لصحی  نا  عیطتـسی  نیدـلا  روما  نم  ارما  كرت  اذا  هنا  ضعبلا  روصتی  دـق  حرـشلا :
ناوهلا و لذـلا و  شیعی  هب  اذاف  هایند  هتایح و  یلع  ظافحلل  داهجلا  كرتی  دـقف  بلطی ، ام  فـالخ  یتاـت  هیلع و  رـضا  یـسقا و  نوکت 
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مدع نیدـلا و  یلع  ظافحلا  یلا  هوعد  مامالا  نم  هذـه  و  رمالا …  رخآ  یف  هتایح  یلع  نوملاظلا  یـضقی  دـق  كرحتی و  وه  تومی و 
 … اهیف ام  ایندلا و  لجا  نم  هنم  یش ء  هعاضا 

یناقلاط

نایز هک  يزیچ  نانآ  يارب  دنوادخ  هکنیا  رگم  دـننک  یمن  اهر  ناشایند  راک  ندیـشخب  دوبهب  يارب  ار  دوخ  نید  راک  زا  يزیچ  مدرم  »
« .دروآ یم  شیپ  تسا ، رت  شخب 

هک دوش  یم  دوخ  لیکو  ياهراک  هبـساحم  مرگرـس  دـنک و  یم  عیاض  ار  بجاو  زامن  تقو  یناسنا  هک  تسا  نانچ  عوضوم  نیا  لـثم 
.دوش یم  اضق  شزامن  هک  دوش  یم  راک  نیا  مرگرس  نانچ  يدنمزآ  اب  وا  دشاب و  هدرک  تنایخ  يدروم  رد  ادابم 

نایز راـک  ناـمه  رد  دـنوادخ  دـهد ، ماـجنا  دوخ  ياـیند  روما  هراـب  رد  ار  راـک  نیا  ریظن  هک  یـسک  تسا : هدومرف  مالّـسلا  هیلع  یلع 
.درک دهاوخ  وا  هجوتم  يرتشیب 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

.ُْهنِم ُّرَضَأ  َوُه  اَم  ْمِْهیَلَع  ُهَّللا  َحَتَف  اَّلِإ  ْمُهاَْینُد  ِحاَلِْصتْسِْال  ْمِِهنیِد  ِْرمَأ  ْنِم  ًاْئیَش  ُساَّنلا  ُكُْرتَی  َال 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

یم اهنآ  يور  هب  ار  نآ  زا  رتراب  نایز  دنوادخ  هک  نیا  رگم  دننک  یمن  كرت  ناشیایند  حالـصا  يارب  ار  ناشنید  روما  زا  يزیچ  مدرم 
هلمج هفاضا  هب  ار  زیمآ  تمکح  هلمج  نیا  - هغالبلا جـهن  رداصم  لقن  قباطم  - مکحلاررغ بحاص  هنامیکح : راـتفگ  دنـس  .دـیاشگ .( 

ًاْریَخ ُهَناْحبُس  ُهّللا  ُمُهَضَّوَع  ّالإ  ْمِِهتَرِخآ  ِحالْصِإل  ُمُهاْینُد  ْنِم  ًاْئیَـش  ُساّنلا  ُكّرتَی  ال  :» تسا نینچ  نآ  هدرک و  لقن  نآ  زاغآ  رد  يرگید 
زا «. دهد یم  ضوع  اهنآ  هب  ار  نآ  زا  رتهب  ادخ  هک  نیا  رگم  دننک  یمن  كرت  ناشترخآ  حالصا  يارب  ناشیایند  زا  ار  يزیچ  مدرم  ؛ ُْهنِم

جهن رداـصم  ) .تسا هتفرگ  هغـالبلا  جـهن  زج  يرگید  عـبنم  زا  ار  نآ  مکحلاررغ  بحاـص  يدـمآ  هک  دوـش  یم  هدافتـسا  هفاـضا  نـیا 
(.( ،ج 4،ص 99 هغالبلا

ایند يارب  نید  بیرخت  هجیتن 

رب ار  ایند  هک  یناسک  ایند و  نید و  ضراعت  هراـبرد  یمهم  هتکن  هب  دـنک  یم  هراـشا  دوخ  هناـمیکح  راـتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
هک نیا  رگم  دننک  یمن  كرت  ناشیایند  حالصا  يارب  ار  ناشنید  روما  زا  يزیچ  مدرم  :» دیامرف یم  دنهد و  یم  حیجرت  ناشنید  ماکحا 
اَم ْمِْهیَلَع  ُهَّللا  َحَتَف  اَّلِإ  ْمُهاَْینُد  ِحاَلِْصتْسِْال  ْمِِهنیِد  ِْرمَأ  ْنِم  ًاْئیَش  ُساَّنلا  ُكُْرتَی  َال  ( ؛» دیاشگ یم  اهنآ  يور  هب  ار  نآ  زا  رتراب  نایز  دنوادخ 

( . ُْهنِم ُّرَضَأ  َوُه 

عیاض ببـس  کی  ره  تیاعر  دنریگ و  یم  رارق  مه  ربارب  رد  يویند  عفانم  ینید و  تاروتـسد  ، تاقوا زا  يرایـسب  رد  هک  نیا  هب  هراشا 
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عفانم هب  دـنناد  یمن  ادـخ  نامرف  هب  زج  ملاع  رد  ار  يرثؤم  چـیه  هک  یقیقح  ناتـسرپاتکی  دـحوم و  ياه  ناـسنا.تسا  يرگید  ندـش 
لماش یهلا  تمحر  ور  نیا  زا  ، دنـشوک یم  یهلا  ياه  نامرف  تعاطا  نامیا و  نید و  ظفح  يارب  دـننز و  یم  اپ  تشپ  شیوخ  يویند 
عفانم يادـف  ار  دوخ  یهلا  فیاظو  ایند و  يادـف  ار  ناشنید  هک  اـهنآ  سکع  هب.ددرگ  یم  ناشدـیاع  نآ  زا  رتهب  دوش و  یم  ناـشلاح 

.دتسرف یم  ناشغارس  هب  دنتشاد  میب  نآ  زا  ار  هچنآ  زا  رتدب  دنوادخ  دننک  یم  يویند 

تالیکـشت ادابم  دـنزادنا  یم  ریخأت  هب  دراد  تیروف  هبنج  عرـش  مکح  قبط  رب  هک  ار  دوخ  بجاو  جـح  هک  دنتـسه  یناسک  لثملا  یف 
.دوش دوکر  راتفرگ  اهنآ  يدام 

: میناوخ یم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یثیدح  رد 

سک چیه  ُهَجاَْحلا ؛ َْکِلت  َُهل  یَـضُْقت  ْنَأ  َْلبَق  اُوفَرَْـصنا  ِدَق  َنیِقِّلَحُْملا  َیلِإ  َرَظَن  اَّلِإ  اَْینُّدلا  ِِجئاَوَح  ْنِم  ًهَجاَح  ِّجَْحلا  یَلَع  ُِرثُْؤی  ٍدـْبَع  ْنِم  اَم  »
اهنآ هرهچ  رد  جح  راثآ  هک  ادخ  هناخ  جاجح  دنک  یم  هاگن  ناهگان  هک  نیا  رگم  دراد  یمن  مدقم  جح  رب  ار  ایند  جـیاوح  زا  یتجاح 

،ج 2،ص 220،ح 2226. هیقفلا هرضحی  نم ال  «. ) . دشاب هدش  هدروآرب  وا  تجاح  هکنآ  زا  شیپ  دنتشگ  زاب  رفس  نیا  زا  تسا  نایامن 
(

باحـصا زا  یکی  هب  ترـضح  هک  میناوخ  یم  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  یفاـک  فیرـش  باـتک  رد  هک  يرگید  ثیدـح  رد 
: دومرف « هعامس » شصاخ

ََکل ُهَّللا  َلَعَف  اَم  ِهَّللا  َال َو  َلاَقَف  ٌهَرَیِخ  َِکلَذ  َنوُکَی  ْنَأ  یَسَع  ٌلاَغْـشَأ َو  ٍمْوَق َو  َْنَیب  ِیْنَیب َو  َْتناَک  ٌهَلَماَعُم  ُْتلُقَف  ِماَْعلا  ِیف  ُّجُحَت  َال  ََکل  اَم  »
: درک ضرع  يور ؟ یمن  جح  لاسما  ارچ  ٍهَرَیِخ ؛ ْنِم  َِکلَذ  ِیف 

.دشاب نآ  رد  ، ریخ دیاش  مراد و  ییاه  يراتفرگ  تسا و  یهورگ  نم و  نایم  يا  هلماعم 

. ( ،ج 4،ص 270،ح 1 یفاک «. ) . تسین نینچ  : دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

ناکرا اسب  هچ  دـنک و  یم  مامت  تعرـس  هب  ار  نآ  ایند  ياهراک  زا  یـضعب  لیلد  هب  دوش  یم  زامن  لوغـشم  هک  یماگنه  ناسنا  ًالثم  ای 
هیلع نانمؤم  ریما  هتفگ  هب  دـننک  یم  ناشعفانم  يادـف  ار  ناشزامن  هک  دارفا  هنوگ  نیا.دوش  یمن  ماـجنا  تسا  مزـال  هک  ناـنچنآ  زاـمن 

.دنسر یمن  ییاج  هب  مالسلا 

: میناوخ یم  یثیدح  رد 

ِدَِیب ِهِِجئاَوَح  َءاَضَق  َّنَأ  يَرَی  ُهَّنَأَک  يِدـْبَع  َیلِإ  َنْوَرَت  اَم  ِِهتَِکئاَلَِمل َأ  َیلاَعَت  َكَراَـبَت َو  ُهَّللا  َلاَـق  ُهَتاَلَـص  َفَّفَخَف  ِهاَـلَّصلا  ِیف  ُدـْبَْعلا  َماَـق  اَذِإ  »
هاتوک ایند ) جـیاوح  هب  ندیـسر  يارب   ) ار شزامن  دوش و  زامن  لوغـشم  یناسنا  هک  یماگنه  يِدَِـیب ؛ ِهِِجئاَوَح  َءاَضَق  َّنَأ  ُمَْلعَی  اَم  يِْریَغ َأ 
تـسد هب  شتاجاح  ندـش  هدروآرب  دـنک  یم  نامگ  ییوگ  دـینیب  یمن  ارم  هدـنب  نیا  اـیآ  : دـیامرف یم  شناگتـشرف  هب  دـنوادخ  ، دـنک

. ( ،ج 3،ص 269،ح 10 نامه . ( .»؟ تسا نم  تسد  رد  همه  شجیاوح  ماجنا  دناد  یمن  ایآ.تسا  يرگید 
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نیا لومـش  هکلب  تسین  انثتـسم  هدعاق  نیا  زا  اهنت  هن  یعامتجا  ياهزاین  تاجاح و  اما  ؛ تسا يدرف  تاجاح  دروم  رد  دش  هتفگ  هچنآ 
ياـهروشک نارـس  - دوـخ هغـالبلا  جـهن  حرـش  رد  « هینغم » موـحرم هتفگ  هب  - ًـالثم ؛ تـسا رتراکـشآ  رت و  يوـق  اـهنآ  هـب  تبـسن  هدـعاق 

یم هئارا  اهنآ  هب  يرامعتسا  ياه  تلود  هک  يدام  عفانم  يارب  ار  نیملسم  نایک  مالسا و  میرح  زا  عافد  داهج و  روتسد  زورما  ، یمالسا
زین اهنآ  يایند  دنا و  هدـش  راوخ  لیلذ و  ناگناگیب  تسد  رد  ؛ تسا هتخاس  مورحم  ود  ره  زا  ار  اهنآ  دـنوادخ  دـنا و  هدرک  اهر  دـنهد 

.تسا هتشگن  نیمأت 

هولج زا  يا  هولج  دـنک و  یم  تشگزاـب  یلاـعفا  دـیحوت  لـصا  هب  هدوـمرف  ناـیب  هناـمیکح  نخـس  نیا  رد  ـالوم  هچنآ  مینک  تقد  رگا 
.دوش یم  بوسحم  ُهّللا » ّالإ  ِدوُجُْولا  ِیف  َرِّثَُؤم  «ال  ياه

اِمب ْمُهانْذَخَأَف  اُوبَّذَک  ْنِکل  ِضْرَْألا َو  ِءامَّسلا َو  َنِم  ٍتاکََرب  ْمِْهیَلَع  انْحَتََفل  اْوَقَّتا  اُونَمآ َو  يرُْقلا  َلْهَأ  َّنَأ  َْول  َو  : »» دـیوگ یم  دـیجم  نآرق 
يور هب  ار  نیمز  نامسآ و  تاکرب  ياهرد  دندرک  یم  هشیپ  اوقت  دندروآ و  یم  نامیا  اه  يدابآ  اهرهش و  لها  رگا  َنُوبِـسْکَی ؛» اُوناک 

«. ) مـیدرک ناـشلامعا  هجیتـن  راـتفرگ  ار  اـهنآ  اـم  دـندرک و  بیذـکت  ار ) اـم  تاروتــسد  یهلا و  ناربماـیپ   ) یلو میدوـشگ  یم  اـهنآ 
. ( هیآ 96 ، فارعا .

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abu Talib said : “ If people abandon the doing of something related to the
creed for the benefit of their worldly affairs, Allāh will inflict on them something more

.” harmful than it
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هراشا
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ُهُعَفنَی َال  ُهَعَم  ُهُملِع  ُُهلهَج َو  ُهَلَتَق  دَق  ٍِملاَع  ّبُر  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

وا لاح  هب  يدوس  اّما  دـشاب  شهارمه  وا  شناد  دروآ و  رد  ياپ  زا  ار  وا  شلهج  هک  يدنمـشناد  اـسب  هچ  دومرف : وا ، رب  ادـخ  دورد  و 
 . دشاب هتشادن 

يدیهش
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.درکن يدوس  ار  وا  دوب  وا  اب  وا  شناد  دروآ و  رد  ياپ  زا  ار  وا  يو  ینادان  هک  دنمشناد  اسب 

یلیبدرا

موجن ملع  دننام  ار  وا  دیناسرن  عفن  وا  ملع  وا و  ینادان  ار  وا  تشک  هک  یئاناد  اسب 

یتیآ

.درکن شدوس  دوب و  وا  اب  شملع  هکنآ ، لاح  دروآ و  رد  ياپ  زا  شلهج  هک  ار  یملاع  اسب  هچ  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . دهدن وا  هب  يدوس  یلو  تسوا  اب  ششناد  هک  یلاح  رد  ، دهد نتشک  هب  ار  وا  شینادان  هک  يدنمشناد  اسب  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

، اضعب ملعی  مل  و  هملع ، هیلع  بجی  اـم  ضعب  ملع  وا  هیف ، هیلا  جاـتحی  اـم  لـمها  و  نیدـلا ، یف  هیلا ، جاـتحی  ـال  اـم  ملعی  هنـال  کـلذ  و 
لهاج هناکف  هحبقب  هملع  هلعف  نع  هفرصی  مل  و  هتوهـش ، هبلغل  حیبقلا  لعف  وا  رخالا  ضعبلاب  ملعلا  هعفنی  مل  و  ضعبلاب ، لهجلا  هکلهاف 

هیلع و هللا  یلـص  یبنلا  لاق  سانلا ، نم  میظعتلا  بلط  ءالیخلا و  بجعلا و  ثروی  اـملع  هب  دارا  لـیق  و  هملعب ، هعاـفتنا  دـقفل  هلهج  هلتق 
.هیلع لابو  هملعف  هلاح  اذه  ناک  نم  و  ءالیخلا ، ملعلا  هفآ  هلآ :

مثیم نبا 

(، مالـسلا هیلع   ) ماـما دوـصقم  دـناسرن .) يدوـس  وا  هـب  دراد  هـک  یـشناد  دروآرد و  ياـپ  زا  ار  وا  شا  یناداـن  هـک  يدنمـشناد  اـسب  )
نیناوق زا  دندنم و  هرهب  یلقع  مولع  رگید  وحن و  ملع  دننامه  هکلب  یتسدرت ، وداج و  دـننام  هدـیاف  یب  مولع  زا  هک  تسا  ینادنمـشناد 
ثعاب ملع  نیا  هجیتن  رد  و  دـنوش ، یهانگ  بکترم  دـننک و  زواجت  یهلا  دودـح  زا  ای  دـنهد و  اوتف  لـهج  يور  زا  و  هاـگآان ، مالـسا 

سپ دوش  یم  يرتـمهم  ملع  كرت  ثعاـب  درادـن و  يدوـس  ترخآ  رد  هک  یملع  نآ  اـی  و  ددرگ ، ترخآ  اـیند و  رد  ناـنآ  تکـاله 
.ددرگ یم  ترخآ  رد  يو  تکاله  ثعاب  هکلب  دشخب  یمن  تاجن  ار  وا  اهینتسناد  نآ  درادن و  يدوس  هک  نآ  رب  هوالع 

دیدحلا یبا 

 . ُهْعَْفنَی َْمل  ُهَعَم  ُهُْملِع  ُُهلْهَج َو  ُهَلَتَق  ْدَق  ٍِملاَع  َّبُر  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

همیتیلا باتک  الإ  هل  نکی  مل  ول  رکذت و  نأ  نم  رهشأ  هتمکح  روهشم و  هلضف  عفقملا و  نب  هللا  دبعل  يرج  امک  اریثک  اذه  لثم  عقو  دق 
یفکل
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اذکه هلقع و  نم  رثکأ  هملع  تدجو  لاقف  هنع  لیلخلا  لئـسف  رخآلا  مالک  امهنم  لک  عمـس  دمحأ و  نب  لیلخلاب  عفقملا  نبا  عمتجا  و 
نم ناکف  هطخ  هیف  دـجوی  روصنملا و  مع  یلع  نب  هللا  دـبعل  نامأ  باتک  بتک  هلتق  هروهت  مرج  اروهتم ال  هتمکح  عم  ناـک  هنإـف  ناـک 

هباود قلاوط و  هؤاسنف  نامألا  اذه  طورش  نم  ءیـش  یف  لوأت  وأ  رهظأ  ام  ریغ  نطبأ  وأ  هللا  دبع  همعب  نینمؤملا  ریمأ  ردغ  یتم  هتلمج و 
هل بتک  يذـلا  نم  لأس  هیلع و  فقو  امل  روصنملا  یلع  کلذ  دتـشاف  هتعیب  نم  لح  یف  نوملـسملا  رارحأ و  هؤاـمإ  هدـیبع و  سبح و 
نب نایفس  هرصبلاب  هلماع  یلإ  روصنملا  بتکف  هرصبلاب  یلع  ینبا  نامیلـس  یـسیع و  کیمع  بتاک  عفقملا  نب  هللا  دبع  هل  لیقف  نامألا 

هرـصبلا ریمأ  یبلهملا  هیواعم  نب  نایفـس  یلإ  اهب  بیـصخلا  وبأ  بتکف  عفقملا  نبا  ینیفکی  دـحأ  ام  لاق أ  لب  لیق  هلتقب و  هرمأی  هیواعم 
هیلع يرتفا  همالک و  نم  اموی  نایفـس  بضغف  امئاد  هنم  کحـضی  هب و  ثبعی  ناک  هنأل  عفقملا  نبا  یلع  ادـجاو  نایفـس  ناک  ذـئموی و 

سابعلا نب  هللا  دـبع  نب  یلع  ینبا  نامیلـس  یـسیعب و  مصتعی  عنتمی و  ناک  هملتغملا و  نبا  ای  هل  لاق  اـشحاف و  ادر  هیلع  عفقملا  نبا  درف 
نبا لخدأف  عفقملا  نبا  مهنم  هرـصبلا  لهأ  نم  هعامج  هیلع  نذأتـساف  هلتق  مزتعا  بتوک  امب  هرمأ  یف  بتوک  املف  هیلع  نایفـس  اهدقحف 

هرجحلا کلت  یف  عفقملا  نبا  فداصف  نایفـس  باب  یلع  هرظتنی  هتبادب  همالغ  سلج  هزیلهد و  یف  هرجح  یلإ  هب  لدع  مهلبق و  عفقملا 
لتقی مل  هلتق  کلتقأ  مل  نإ  هملتغم  یمأ  اذک  یل  تلق  موی  رکذت  نایفـس أ  هل  لاقف  رجـسی  ران  رونت  هناملغ و  هدنع  هیواعم و  نب  نایفس 
جرخ هیلع و  رونتلا  قبطأ  مث  هدـسج  عیمج  یلع  یتأ  یتح  اهیلإ  رظنی  وه  رانلا و  یف  اهاقلأ  اوضع و  اوضع  هءاـضعأ  عطق  مث  دـحأ  اـهب 

نامیلس هاخأ  یلع و  نب  یـسیع  ربخأ  یـضمف و  جرخی  ملف  هرظتنی  عفقملا  نبا  مالغ  فلخت  هدنع  نم  اوجرخ  املف  مهملکف  سانلا  یلإ 
راد لخد  عفقملا  نبا  نأ  هلداعلا  هنیبلا  تماق  روصنملا و  یلإ  هاصخشأف  هیلإ  هلوخد  دحجف  هرمأ  یف  هیواعم  نب  نایفس  امـصاخف  هلاحب 
ریمأ ای  لاقف  روصنملا  یلإ  الیل  نایفـس  ءاجف  ادغ  هللا  ءاش  نإ  رمألا  اذه  یف  رظنأ  انأ  روصنملا  لاقف  اهنم  جرخی  مل  امیلـس و  ایح  نایفس 

صاصقلا یـسیع  نامیلـس و  بلط  هداهـشلا و  تماق  دغ و  یف  مهرـضحأ  عرت و  لاق ال  كرمأ  عبتم  کتعینـص و  یف  هللا  قتا  نینمؤملا 
یل بصنی  نم  هفلخ  باب  یلإ  أموأ  بابلا و  اذه  نم  مکیلع  عفقملا  نبا  جرخ  مث  عفقملا  نباب  نایفـس  تلتق  نإ  متیأر  روصنملا أ  لاقف 

.ارده همد  بهذ  اهدعب و  عفقملا  نبا  رکذ  نع  نامیلس  یسیع و  برضأ  رمألا و  عفدنا  اوتکسف و  نایفسب  هلتقأ  یتح  هسفن 

مث لقعأ  بدآ و  لیلخلا  مکحأ و  حصفأ و  عفقملا  نبا  ناک  لاقف  عفقملا  نبا  مأ  لیلخلا  هنطف  ءاکذ و  مظعأ  ناک  امیأ  یعمصألل  لیق 
کـسن دق  لیلخلا  ناک  ایندلا و  یف  دـهزلا  کسنلا و  یلإ  اهبحاصب  تضفأ  هنطف  لتقلا و  یلإ  اهبحاصب  تضفأ  هنطف  نیب  ام  ناتـش  لاق 

تومی نأ  لبق 

یناشاک

عفن دوب  وا  اب  هک  وا  ملع  و  هعفنی ) هعم ال  هملع  و   ) وا ینادان  ار  وا  تشک  هک  ییاناد  اسب  هلهج ) هلتق  دق  ملاع  بر  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
بسن و ملع  تاـیه و  موجن و  باـسح و  رحـس و  ملع  نوچ  دـشابن  هیلا  جاـتحم  هک  دزومآ  ار  یملع  هک  یـسک  وچمه  ار  وا  دـیناسرن 

تسا هدنشک  مالـسا ، ماکحا  زا  دشاب  لهاج  هک  یملاع  نینچنیا  سپ  .هدنامزاب  نید  ملع  زا  نآ ، هب  وا  لاغتـشا  هطـساو  هب  کلذریغ و 
هللااب ذوعن  .مالآ  تابوقع و  نیدنچ  اب  دننک  رشح  نالهاج  هرمز  رد  ار  وا  هک  اریز  .ترخآ  رد  تسا  وا  هدننک  كاله  وا و  لهج  ار  وا 

یلمآ

ینیوزق
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.دناسرن عفن  ار  وا  دشاب و  وا  اب  وا  ملع  و  وا ، لهج  ار  وا  دشکب  قیقحت  هب  هک  ملاع  اسب 

یجیهال

تـسا ییایند  ملع  ملاع  رایـسب  هچ  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .هعفنیال » هعم  هملع  هلهج و  هلتق  دق  ملاع  بر  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
یمن عفن  وا  یترخآ  ینادان  اب  وا  ییاـیند  شناد  وا و  یترخآ  لـهج  ار  وا  دـنادرگ  یم  مورحم  يدـبا  تاـیح  زا  ار و  وا  دـشک  یم  هک 

.ار وا  دشخب 

ییوخ

لـصحی و  قیدصت ، وا  روصت  نهدـلا ، یف  هلـصاح  هروص  ملعلا  ینعملا : .دـجنملا  ظلغ - افج و  قمح و  هلاهج : الهج و  لهج ) : ) هغللا
هیهلالا و فراعملاب  ملعلا  هقداـصب و  تسیلف  يرخا  اـهنع  فلختت  و  هقداـص ، یهف  هراـت  اـهیلع  قبطنت  اـهئارو  اـمع  هیکاـح  اـیاضق  هنم 

هباجا یلع  هلمحی  نادجو  هل  لصحیف  ملاعلا  نادجو  یف  رثوی  دقف  .فئاظو  یلا  اهب  ملاعلا  وعدی  هیفرعلا  نیناوقلا  وا  هیعرـشلا  ماکحالا 
هملع فالخ  یلع  هتاوهـش  هزئارغ و  هوعدـب  ملاعلا  لمعیف  يداقتعا  نادـجو  نع  هدرجم  هروص  ریـصیف  هملع  نم  رثاـتی  ـال  دـق  هملع و 

یف لهجلا  هب  رـسف  اـمک  هنوشخلا  ءاـفجلا و  قمحلا و  نم  عون  ینعملا  اذـهب  لـهجلا  .هلمع و  هنادـجوی و  ـالهاج  هلقعب ، اـملاع  نوکیف 
باتک دقع  رابتعالا  اذهب  و  هل ، رخآ  ریسفت  وه  هعم و  عمتجی  یـشلاب ء ال  ملعلا  مدع  ینعمب  لهجلا  ناک  نا  ملعلا و  عم  عمتجیف  هغللا ،:

اهب لهاجلا  القع  هینیدلا  ایاضقلاب  ملاعلا  وه  ملاعلا  نم  دوصقملاف  .نیهجولا  دحاب  امهنم  لک  یف  هرسف  نیلصف و  لهج  ظفلل  دجنملا ) )
، مثیم نبا  هب  هرـسف  امک  هیف ، عفن  امب ال  ملعلا  هنم  دارملا  نوکی  نا  دعبی  هکلهی و  ملاعلا و  لتقی  ینعملا  اذهب  لهجلا  المع و  انادـجو و 

.هدربن يدوس  نآ  زا  تسوا و  اب  ششناد  و  هدرک ، دوبان  هتشک و  ار  وا  شلهج  هک  یملاع  اسب  همجرتلا : .ربدتف 

شیر هب  مهرم  ملع  نآ  زا  هتسبن  *** شیوخ لهج  هتشک ي  یملاع  اسب 

يرتشوش

هیلع  ) هناب نیملاع  اناک  امهناف  ریبزلا  هحلط و  یف  مالـسلا ) هیلع   ) هلاق لوقا : نوثکانلا ) مه  لمجلا و  یف  نوثـالثلا - دـحاولا و  لـصفلا  )
یف نوثالثلا - دحاولا و  لصفلا   ) ایندلا بح  نع  یـشانلا  امهلهج  امهلتقف  هالتاق  کلذ  عم  لطابلا و  یلع  امهنا  و  قحلا ، یلع  مالـسلا )
یف فنخموبا  هاور  .ائیش  امهنع  قحلا - یلع  مالسلا ) هیلع   ) هنوکب امهملع - نغی  مل  هرامالا و  یلع  صرحلا  و  نوثکانلا ) مه  لمجلا و 

( مالـسلا هیلع   ) یلع بطخ  هرـصبلا  نودـیری  هشیاع  امهعم  هکم و  نم  هحلط  ریبزلا و  راس  امل  لوالا : یف  و  داشرالا -)  ) هاور و  هلمج ) )
و اهمع ، نباف  هحلط  اما  هبحاص ، نود  هل  رمالا  يری  امهنم  لک  و  ریبزلا ، هحلط و  اهعم  هرصبلا و  یلا  تراس  هشیاع  نا  سانلا  اهیا  لاقف :

نا هللا  و  دیدش - امهنم  عزانت  دعب  هبحاص  قنع  امهدحا  نبرـضیل  ادبا - کلذ  اولانی  نل  و  اودارا - امب  اورفظ  ول  هللا  و  اهنتخف ، ریبزلا  اما 
نلتقیل هللا  يا و  .هکلهلا  دراوم  اهعم  نم  اهسفن و  دروت  یتح  هطخس ، هللا و  هیصعم  یف  الا  هدقع  لحت  هبقع و ال  عطقت  ام  لمجلا  هبکار 

هلهج و هلتق  ملاع  بر  و  نائطخم ، امهنا  ناملعیل  اـمهنا  و  باوحلا ، بـالک  اـهحبنت  یتلا  اـهنا  و  مهثلث ، نبوتیل  مهثلث و  نبرهیل  مهثلث و 
ور و  نوبستحملا ؟ نیاف  هیغابلا  هئفلا  تماق  دقف  لیکولا ، معن  هللا و  انبسح  .هعفنی  هملع ال  هعم 

هشیاع و ال مع  نبا  هنا  الا  هفالخلا  هحلط  یعدـی  ـال  : ) اـهنتخف ریبزلا  اـما  و  اـهمع ، نباـف  هحلط  اـما  : ) هلوق لدـب  هیف  نکل  هلثم  یناـثلا  ها 
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دارملا نا  لوالا  مهوتف  دارملل ، مثیم  نبا  دیدحلا و  یبا  نبا  نطفتی  مل  .یتای و  امک  یتالا  ءزج  وه  و  اهیبا ،) رهـص  هنا  الا  ریبزلا  اهیعدی 
نب هللادـبع  همعل  ناما  باتک  بتک  امل  روصنملا  هلتقف  روهـشم ، هلـضف  عفقملا و  نبال  کلذ  لثم  يرج  لاقف : يرهاـظلا  لـتقلا  لـتقلاب 

ملعک هیف ، عفن  املع ال  ملعلاب  دارا  مالـسلا ) هیلع   ) هنا یناثلا  مهوت  .هتعیب و  نم  لح  یف  سانلا  قلاوط و  هواسنف  همعب ، ردغ  نا  هناب  یلع 
لک و  عیارـشلاب ، لهجلا  لهجلاب  و  هیعانـص ، مولع  تاجن و  رینلا  و  نوثکانلا ) مه  لمجلا و  یف  نوثالثلا - دـحاولا و  لـصفلا   ) رحـسلا
عیاب هنا  معزی  : ) ریبزلا یف  مالـسلا ) هیلع   ) هلوق دنع  فنخم ) یبا  لمج   ) هیاور لقن  لوالا  نا  بیرغلا  نم  .مارـض و  ریغ  یف  خـفن  امهنم 

یف نیقراملا و  نیطـساقلا و  یف  يرجی  هنا  الا  نیثکانلا ، یف  مالکلا  لاق  نا  و  مالـسلا ) هیلع   ) هنا مث  .اسار  لفغ  انه  هبـسانم و  الب  هدیب )
هللا اوعمـسی  مل  مهناک  : ) مهرکذ دعب  مالـسلا ) هیلع   ) هلوق یف  هیقـشقشلا ، یف  عیمجلل  مالکلا  ینعمب  ربع  دق  و  هیلع ، نیمدقتملا  هثالثلا 

اهوعمـس دـقل  هللا  یلب و  نیقتملل ،) هبقاعلا  اداسف و  ضرالا و ال  یف  اولع  نودـیری  نیذـلل ال  اهلعجن  هرخالا  رادـلا  کـلت   ) لوقی ثیح 
امل هرصبلا ، یضاق  روس  نب  بعک  یف  مالکلا  اذه  نم  ابیرق  مالـسلا ) هیلع   ) لاق دق  .اهجربز و  مهقار  مهنیعا و  یف  ایندلا  تیلح  نکلو 
هیلع  ) یلع بکر  هرـصبلا  لها  مزهنا  امل  لاق : غبـصالا  نع  هلمج )  ) یف فنخموبا  يورف  لـمجلا ، لـها  یف  ـالیتق  هب  مالـسلا ) هیلع   ) رم

یـضاق روس  نب  بعکب  رمف  مهـضرعتسی  یلتقلا  یف  راس  و  هدنع - هیقاب  تناک  و  ءابهـشلا - هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا هلغب  مالـسلا )
کلـضا ناطیـشلا  نکلو  کعفن  ول  ملع  کل  ناک  دقل  روس - نب  بعک  کما  لیو  : ) لاقف سلجاف  هوسلجا  لاقف : لیتق ، وه  هرـصبلا و 

دحاولا و لصفلا   ) ذیملت میعن  نب  دمحم  نب  ردیح  تافنـصم  یف  خیـشلا ) تسرهف   ) دـعو اذـه  هولـسرا .) رانلا - یلا  کلجعف  کلزاف 
یلا يرـسک  بتک  یبیتقلا :) نویع   ) یف .هعم و  وه  يذـلا  هملع  هلتق  ملاع  هیبنت  باتک  یـشایعلا ، نوثکانلا ) مه  لمجلا و  یف  نوثالثلا -
دقف دـجلا  عم  ناک  ام  اما  رهمجرزب : هیلا  بتکف  .لتقلا  سبحلل و  الها  اهب  ترـص  نا  کـملع  هرمث  ناـک  سبحلا : یف  وه  رهمجرزب و 

.رشلا و ریثک  نم  تحرتسا  دقف  ریخلاریثک  تدقف  تنک  نا  ینا  عم  ربصلا ، هرمثب  عفتنا  ترـص  دج  ذا ال  نالاف  ملعلا ، هرمثب  عفتنا  تنک 
هتلهج و يوهلا و  فیک  ینتملع  و  اهیف : لاقف  هیلع  تبضغف  اهاوهی ، ناک  هنیق  رعاشلا  یلوصلا  سابعلا  نب  میهاربال  ناک  یناغالا :)  ) یف

روـن نئفطت  ـال  مهـضعبل : یملع و  نع  رـصقاف  لـهج  یلا  يا  وـه  یندریف  مکدـنع  یل  اـم  ملعا  یملظ و  مکملظ  یلع  يربـص  مکملع 
.مهملع رونب  ملعلا  لها  یعسی  موی  هملظلا ، یف  یقبتف  بونذلا  هملظب  کملع 

هینغم

وهزلا و هسفن  یف  ملعلا  ثعبی  نا  اهنم  و  هریـصب ، الب  ءاملعلا  تاملک  ظفحی  نا  اهنم  رهاظملا ، روصلا و  نم  دیدعلا  لهاجلا  ملاعلا  اذهل 
و هلقعب ، هملع  نم  زرتحی  نا ال  اهنم  و  هرخآ ، ایند و  لـهاجلا  نم  ارثا  اوسا  اذـه  و  هیـصوصلل ، هادا  هملع  نم  ذـختی  نا  اـهنم  و  رورغلا ،
وا لاوسلا ، لبق  باوجلا  یلا  قبـسی  وا  مـالکلاب ، هیلع  بلغتی  هثیدـح و  یف  اـملاع  كراـشی  وا  ءاـفکالا ، یلع  هملعب  لیطتـسی  نا  هلاـثم 

ءاغصالا بحی  و ال  همهفی ، نم ال  ملعلاب  ثدحی  وا  هب ، فحتـسی  هرقتحی و  ادناعم  شقانی  وا  هنع ، بیجی  وه  و  لووسملا ، هریغ  نوکی 
.کلذ وحن  ..هریغ و  یف  ملعلا  يری  نا  هسفن  یلع  لقثی  و  هیلا ،

هدبع

هل هریصب  لقنی و ال  وا  لمعی  ملعی و ال  وا  يردی  ظفحی و ال  يذلا  ملاعلا  وه  اذه  و  هلهج : هلتق  دق  ملاع  … 

يرفعج

مالسالا ضیف 
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( اهنآ دننام  باسنا و  تئیه و  موجن و  باسح و  رحس و  ملع  هب   ) ملاع اسب  تسا : هدومرف  ماکحا ) لهج و  نامز  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
مهیلع نیموصعم  همئا  زا  هک  نید ) ملع  هب   ) شینادان لهج و  تسا ) هدنامزاب  نید  ملع  ندروآ  تسد  هب  زا  اهنآ  هب  لاغتـشا  رثا  رب   ) هک

.دشخبن دوس  ار  وا  تسا  وا  اب  هک  یشناد  ملع و  و  دزاس ( یم  هرهب  یب  دیواج  یتخبکین  زا   ( دشک یم  ار  وا  تسا ( هدیسر  مالسلا 

ینامز

، ادخ هب  هجوت  يراکزیهرپ ، دـهز ، اب  هارمه  هک  هاگنآ  هکلب  دوب ، دـهاوخن  یگدـنز  رد  ناسنا  يزوریپ  تداعـس و  هیام  یئاهنت  هب  ملع 
، رورغ اـب  هک  یملع  .دـنادرگ  یم  زوریپ  یگدـنز  رد  ار  ناـسنا  دوـب و  دـهاوخ  شخبرمث  ناـسنا  يارب  دـشاب  مدرم و …  هـب  تمدـخ 

نیا اریز  .داتفا  دنهاوخ  ناسنا  نتشک  رکف  هب  اسب  هچ  دنک و  یم  کیرحت  ار  نارگید  دشاب  هارمه  تجاجل و …  لادج ، یهاوخدوخ ،
رد هک  ءاروعاب  معلب  نآ  لماک  هنومن  .درک  دـهاوخ  مهارف  ار  ناسنا  يدوبان  هلیـسو  هکلب  دوب ، دـهاوخن  دـیفم  ناسنا  يارب  اهنت  هن  ملع 

.تساخرب یسوم  اب  گنج  هب  تخاس و  مهارف  ار  شیوخ  يدوبان  فارحنا و  هلیسو  دوخ  ملع  هب  رورغ  رثا 

يزاریش دمحم  دیس 

، ادخ هب  هجوت  يراکزیهرپ ، دـهز ، اب  هارمه  هک  هاگنآ  هکلب  دوب ، دـهاوخن  یگدـنز  رد  ناسنا  يزوریپ  تداعـس و  هیام  یئاهنت  هب  ملع 
، رورغ اـب  هک  یملع  .دـنادرگ  یم  زوریپ  یگدـنز  رد  ار  ناـسنا  دوـب و  دـهاوخ  شخبرمث  ناـسنا  يارب  دـشاب  مدرم و …  هـب  تمدـخ 

نیا اریز  .داتفا  دنهاوخ  ناسنا  نتشک  رکف  هب  اسب  هچ  دنک و  یم  کیرحت  ار  نارگید  دشاب  هارمه  تجاجل و …  لادج ، یهاوخدوخ ،
رد هک  ءاروعاب  معلب  نآ  لماک  هنومن  .درک  دـهاوخ  مهارف  ار  ناسنا  يدوبان  هلیـسو  هکلب  دوب ، دـهاوخن  دـیفم  ناسنا  يارب  اهنت  هن  ملع 

.تساخرب یسوم  اب  گنج  هب  تخاس و  مهارف  ار  شیوخ  يدوبان  فارحنا و  هلیسو  دوخ  ملع  هب  رورغ  رثا 

يوسوم

لب لهاج  هنا  هیلع  قدـصی  ملعلا  اذـهل  هتفلاخم  ههج  نم  فراع و  ملاـع  هنا  هیلع  قدـصی  ههج  نم  وهف  هملع  فلاـخی  يذـلا  حرـشلا :
 … رارقلا سئب  رانلا و  درویف  ملعی  امب  هلمع  مدعل  کلذ  هلتقیف  هفرعملا  مدع  لهجلا و  راثآ  هقحلت  لهاجلا و  مکح  ذخای 

یناقلاط

« .دشخبن يدوس  ار  وا  دوب و  وا  اب  وا  شناد  شدشکب و  وا  ینادان  هک  يدنمشناد  رایسب  هچ  »

وا تمکح  لضف و  هکنآ  لاـح  تسا و  هداـتفا  قاـفتا  عفقم  نب  هللا  دـبع  يارب  هک  ناـنچ  نآ  تسا ، هداـتفا  قاـفتا  رایـسب  عوضوم  نیا 
.دوب هدنسب  وا  يارب  دوب  یمن  همیتیلا  زج  یباتک  ار  وا  رگا  دوش و  هتفگ  هک  تسا  نآ  زا  رتروهشم 

: عفقم نبا  يراتفرگ 

، دندیـسرپ عفقم  نبا  هراـب  رد  لـیلخ  زا  .تشاد  يونـش  فرح  يرگید  زا  کـی  ره  تشاد و  ترـشاعم  دـمحا  نب  لـیلخ  اـب  عفقم  نبا 
زا ار  وا  یخاتـسگ  نیمه  دوب و  خاتـسگ  شیوخ  تمکح  همه  اـب  عفقم  نبا  .دوب  نینچمه  متفاـی و  وا  لـقع  زا  شیب  ار  وا  ملع  تفگ :

: دوب هتـشون  نآ  نمـض  دوب و  عفقم  نبا  دوخ  طخ  هب  هک  تشون  روصنم  يومع  یلع  نب  هللا  دبع  يارب  يا  همان  ناما  وا  .دروآ  رد  ياپ 
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رد ای  دـهد ، ماجنا  راکـشآ  فالخ  رب  ناـهن  رد  يزیچ  اـی  دزرو  رکم  هللا  دـبع  دوخ  يومع  هب  تبـسن  روصنم  نینمؤملا  ریما  هاـگ  ره  »
شناکزینک ناگدرب و  همه  تشادزاب و  شیاهبوکرم  همه  هقلطم و  شنانز  همه  دنک ، گنرد  همان  ناما  نیا  ياهطرش  زا  یکی  يارجا 

دـمآ و نارگ  وا  رب  دـش ، هاگآ  همان  ناما  نیا  رب  روصنم  نوچ  .دوب » دـنهاوخ  دازآ  اهر و  وا  تعیب  زا  ناناملـسم  دـش و  دـنهاوخ  دازآ 
و یلع ، نارسپ  نامیلس  یسیع و  وت  يومع  ود  ریبد  عفقم  نب  هللا  دبع  دنتفگ : تسا ؟ هتشون  هک  وا  يارب  ار  يا  همان  ناما  نینچ  دیـسرپ :

.دشکب ار  عفقم  نبا  داد  نامرف  تشون و  همان  دوب  هیواعم  نب  نایفس  هک  هرصب  رد  دوخ  رازگراک  هب  روصنم  .تسا  هتشون  هرصب  رد 

نایفـس يارب  ار  نخـس  نیا  بیـصخلا  وبا  دنک و  تیافک  نم  زا  ار  عفقم  نبا  هک  تسه  یـسک  ایآ  تفگ : روصنم  تسا ، هدش  هتفگ  و 
یم يزاب  ار  وا  هراومه  عفقم  نبا  هک  دوب  نیگمـشخ  عفقم  نبا  رب  نایفـس  .تشون  دوب  هرـصب  ریما  ماگنه  نآ  رد  هک  یبلهم  هیواعم  نب 

دوخ هک  عفقم  نبا  .دز  یتمهت  وا  رب  دروآرب و  مشخ  عفقم  نبا  نخس  زا  نایفس  يزور  .دز  یم  دنخشیر  داد و 

نز رسپ  يا  تفگ : نایفس  هب  داد و  تشرد  تشز و  یخساپ  دید ، یم  سابع  نب  هللا  دبع  نب  یلع  نارسپ  نامیلـس  یـسیع و  هانپ  رد  ار 
وا نتـشک  هب  میمـصت  دـش ، هتـشون  نانچ  عفقم  نبا  هراب  رد  نوچ  و  تفرگ ، لد  رد  وا  زا  ار  نخـس  نیا  هنیک  نایفـس  .هراب  مالغ  دـنول 

عفقم نبا  .داد  هزاجا  ناشیا  هب  دنتـساوخ و  رادید  هزاجا  وا  زا  دوب  ناشیا  زا  مه  عفقم  نبا  هک  هرـصب  مدرم  زا  یهورگ  ار  اضق  .تفرگ 
رد رب  وا  بکرم  هارمه  عفقم  نبا  مالغ  .دندرب  نایفس  هناخ  زیلهد  رد  يا  هرجح  هب  و  دندروآ ، رد  ار  وا  دمآ و  نارگید  زا  شیپ  یتدم 

: تفگ عفقم  نبا  هب  نایفس  .دوب  نشور  یشتآ  رونت  دید و  شنارکاچ  هارمه  ار  نایفس  هرجح  نآ  رد  عفقم  نبا  .دنام  رظتنم  تسـشن و 
مالغ دـنول و  مردام  دنـشاب ، هتـشکن  نانچ  ار  سک  چـیه  هک  مشکن  نانچ  ار  وت  رگا  کنیا  یتفگ ؟ نم  هب  هچ  زور  نالف  يراد  دای  هب 

ار وا  هنوگ  نیدب  دنتخادنا و  یم  رونت  رد  درک  یم  هدهاشم  هک  یلاح  رد  دندرک و  وا  ياهمادنا  ندـیرب  هب  عورـش  سپـس  دـشاب ، هراب 
نوچ تخادرپ و  وگتفگ  هب  نانآ  اب  دـمآ و  مدرم  شیپ  سپـس  نایفـس  .دنتـسب  ار  رونت  رـس  دـنتخادنا و  رونت  رد  دـندرک و  هراـپ  هراـپ 

نامیلـس شردارب  یلع و  نب  یـسیع  شیپ  مالغ  .دماین  عفقم  نبا  یلو  دنام  وا  رظتنم  عفقم  نبا  مالغ  دـنتفر ، نوریب  وا  هناخ  زا  ناگمه 
نآ .دش  رکنم  دوخ  هناخ  هب  ار  عفقم  نبا  ندمآ  وا  دندیـسرپ ، هراب  نآ  رد  نایفـس  زا  ود  نآ  .درک  هاگآ  عوضوم  زا  ار  ود  نآ  تفر و 

نوریب اجنآ  زا  هدش و  نایفـس  هناخ  دراو  ملاس  هدنز و  عفقم  نبا  هک  دنداد  یهاوگ  نادـهاش  دنداتـسرف و  روصنم  شیپ  ار  نایفـس  ود 
يا تفگ : دمآ و  روصنم  شیپ  هنابـش  نایفـس  .منک  یم  یگدیـسر  ار  راک  نیا  ادرف  دنوادخ  تساوخ  هب  تفگ : روصنم  .تسا  هدماین 
ادـخ زا  تسا ، هداد  ماجنا  ار  وت  نامرف  هک  یـسک  هراب  رد  تسا و  هتفرگ  تروص  وت  دوخ  تساوخ  هب  هک  راـک  نیا  رد  نینمؤملا  ریما 

ار نایفـس  دنتـساوخ  روصنم  زا  یـسیع  نامیلـس و  دنداد و  یهاوگ  ناهاوگ  هدرک  راضحا  ار  نانآ  ادرف  سرتم ، تفگ : روصنم  .سرتب 
عفقم نبا  نوخ  لابق  رد  ار  نایفـس  نم  رگا  تفگ : درک ، یم  هراشا  دوب  شرـس  تشپ  هک  يرد  هب  هک  یلاح  رد  روصنم  .دنک  صاصق 

ناگمه مشکب ؟ نایفس  نوخ  لابق  رد  ار  وا  هک  دنک  یم  نم  میلـست  ار  دوخ  یـسک  هچ  دیآ  نوریب  هدنز  رد  نیا  زا  عفقم  نبا  مشکب و 
.تفر رده  وا  نوخ  دندرواین و  نابز  رب  عفقم  نبا  زا  ینخس  رگید  مه  نامیلس  یسیع و  دنام و  فقوتم  راک  دندنام و  شوماخ 

رتروآ و نخـس  عفقم  نبا  تفگ : دندوب ؟ رت  شوهاب  رت و  كریز  دـمحا  نب  لیلخ  عفقم و  نبا  زا  کی  مادـک  دـش : هتفگ  یعمـصا  هب 
هدنراد ندش  هتـشک  هب  رجنم  هک  يا  یکریز  نایم  تسا  يرایـسب  توافت  هچ  تفگ : و  رتدنمدرخ ، رت و  بدوم  لیلخ  دوب و  رت  میکح 
گرم زا  شیپ  لیلخ  هک  دوب  ببـس  نادب  نیا  و  دناسرب ، ناهج  نیا  رد  دهز  ییاسراپ و  هب  ار  دوخ  هدنراد  هک  يا  یکریز  دوش و  نآ 

.دوب هدش  اسراپ  دباع و  شیوخ 
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مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

 . ُهُعَْفنَی َال  ُهَعَم  ُهُْملِع  ،َو  ُُهلْهَج ُهَلَتَق  ْدَق  ٍِملاَع  َّبُر 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

؛ تسوا اب  شملع  هک  یلاح  رد  ، هتشک ار  وا  شلهج  هک  يدنمشناد  رایسب  هچ 

یم یـضر  دّیـس  موحرم  زا  لبق  ياه  لاس  هک  روهـشم  خروم  فنخموبا  هنامیکح : راتفگ  دنـس  .دـشخب . (  یمن  يدوس  شلاح  هب  اما 
هب « ریبز »و« هـحلط » هـک یناـمز  دـیوگ  یم  يو.تـسا  هدرک  ناـیب  هناـمیکح  راـتفگ  نـیا  يارب  يدورو  نأـش  َلَـمَجلا  باـتک  رد  هتـسیز 
يا هبطخ  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  دندرک  تکرح  لمج ) گنج  يزورفا  شتآ  يارب   ) هرـصب يوس  هب  هنیدم  زا  « هشیاع » یهارمه

ُهَعَم ال ُهُْملِعَو  ُُهلْهَج  ُهَلَتَق  ْدَـق  ٍِملاـع  َّبُر  ِناـئِطُْخم َو  اـمُهَّنأ  ِناـمَْلعََیل  - ریبز هحلط و  ینعی  - اـمُهَّنإ َو  :» دومرف هبطخ  نآ  رخآ  رد  دـناوخ و 
ناشلهج هک  ییاناد  دارفا  رایـسب  هچ  و  هدنکفا ) هدرپ  اهنآ  تریـصب  مشچ  رب  یتسرپاوه  یلو   ) دـنراکاطخ هک  دـنناد  یم  ود  نیا  ؛ ُهُعَْفنَی
ناتـساد نیا  نایب  زا  دـعب  هغالبلا  جـهن  رداصم  باتک  رد  « دـنرب یمن  نآ  زا  يدوس  تساهنآ و  اب  ناشملع  هک  یلاح  رد  هتـشک  ار  اهنآ 

جهن رداـصم  ) .مکحلاررغ رد  يدـمآ  نـینچمه  هدرک و  لـقن  ار  هناـمیکح  مـالک  نـیا  زین  داـشرا  رد  دـیفم  خیـش  موـحرم  : دـیازفا یم 
(.( ،ج 4 ص 99 هغالبلا

شنم لهاج  ملاع 

رایـسب هچ  :» دـیامرف یم  هدرک  هراشا  یقالخا  لئاذر  هب  هدولآ  لمع و  یب  ناملاع  هب  ماـما  اـنعمرپ  هاـتوک و  هناـمیکح و  راـتفگ  نیا  رد 
،َو ُُهلْهَج ُهَلَتَق  ْدَـق  ٍِملاَع  َّبُر  ( ؛» دـشخب یمن  يدوس  شلاح  هب  اما  ؛ تسوا اـب  شملع  هک  یلاـح  رد  هتـشک  ار  وا  شلهج  هک  يدنمـشناد 

( . ُهُعَْفنَی َال  ُهَعَم  ُهُْملِع 

ناشلهج هک  دـیوگ  یم  نخـس  ینادان  ناملاع  زا  انعمرپ  هاتوک و  ترابع  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  دـش  هراشا  الاب  رد  هک  هنوگ  نامه 
.درک نایب  ناوت  یم  یفلتخم  ياهریسفت  دوش  یم  عمج  اه  نآ  دوجو  رد  لهج  ملع و  هنوگچ  هک  نیا  رد  تسا  هدش  اهنآ  لتاق 

تـسا یناملاع  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  شهوکن  نیاربانب  تسا ، لهج  نوچمه  دوشن  هارمه  لـمع  اـب  رگا  ملع  هک  نیا  رت  نشور  همه  زا 
.دوش یم  اهنآ  يونعم  يدام و  تکاله  ببس  دننک و  یمن  لمع  نآ  هب  دنریگ و  یمن  هرهب  دوخ  ملع  زا  هک 

هک میناوخ  یم  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  زا  یفاک  فیرش  باتک  رد  یثیدح  رد 

لهاـج دـننام  دـنکن  لـمع  شملع  هب  هک  یملاـع  صخـش  ِهـِلْهَج ؛ ْنَـع  ُقیفَتْـسَی  ـال  يذَّلا  ِِرئاـْحلا  ِلِـهاْجلاَک  ِهِْریَِغب  َلـِماْعلا  َِملاـْعلا  َّنإ  »
.دبای یمن  دوبهب  لهج  يرامیب  زا  هک  تسا  ینادرگرس 

: دیامرف یم  تیاور  نامه  رد  ترضح  سپس 
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«. ) مدـید رترادـیاپ  ار  وا  ترـسح  رت و  گرزب  وا  رب  ار  یهلا  تـجح  هـکلب  ُمَوْدأ ؛ ُهَرْـسَْحلا  ُمَـظْعأ َو  ِهـْیَلَع  َهَّجُْحلا  َّنأ  ُتـیأَر  ْدَـق  ْلـَب  »
. ( ،ج 1،ص 45،ح 6 یفاک .

.تسا هدمآ  زین  هغالبلا  جهن  هبطخ 110  لیذ  رد  یتوافت  كدنا  اب  ترابع  نیمه 

: میناوخ یم  ترضح  نامه  زا  مکحلا  ررغ  رد  يرگید  ثیدح  رد 

يدونشخ هار  رد   ) ار وت  هک  یتورث  تسا و  یهارمگ  دنکن  حالصا  ار  وت  هک  یشناد  ٌلابَو ؛ َکُعَْفنَی  ٌلام ال  ٌلالَض َو  َکُِحلُْصی  ٌْملِع ال  »
.( ،ح 193 مکحلا ررغ  «. ) . تسا یتخبدب  دشخبن  يدوس  ادخ )

يراکایر ییوجدوس و  یهاوخدوخ و  ربکت و  رورغ و  دـننام  يا  هنـالهاج  تافـص  « لـهج » زا روظنم  هک  دراد  دوجو  زین  لاـمتحا  نیا 
خیرات لوط  رد  هک  هنوگ  نامه  ، دـناشک یم  يدوبان  هب  ار  ملاع  ددرگ  هارمه  هنـالهاج  هدـیهوکن  تافـص  نیا  اـب  ملع  هاـگ  ره  ؛ دـشاب

دزن مالـسا و  رد  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  تیعقوم  ایآ  دـندوبن ؟ نآرق  مالـسا و  ماکحا  هب  ملاـع  ریبز  هحلط و  اـیآ.دراد  يداـیز  قیداـصم 
یبلط و هاج  هک  تسا  نیا  زج  ایآ  دیـشخبن ؟ اهنآ  هب  يدوس  ناـشملع  هک  دـش  هچ  دنتخانـش ؟ یمن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ 

ببس اهنآ  هنالهاج  تافص  هکلب  ، تشادن يدوس  ناشلاح  هب  ناشملع  اهنت  هن  دیناشک و  لمج  گنج  هب  ار  اهنآ  سفن  ياوه  زا  يوریپ 
رد زین  ناشدصقم  هب  زگره  دنداد و  نتـشک  هب  ار  ناناملـسم  زا  رفن  رازه  هدفه  دودح.دش  ترخآ  رد  ناشتازاجم  ایند و  رد  ناشگرم 

.دندیسرن ایند 

دقاـف وا  ملع  ، رگید يریبـعت  هب  تسا و  هدیـسرن  نآ  قـمع  هب  یلو  دراد  ملع  زا  يرهاوـظ  هـک  دـشاب  نـیا  روـظنم  دور  یم  لاـمتحا  زین 
: میناوخ یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد  هک  هنوگ  نامه  تسا  تریصب 

تریـصب شنیب و  نودب  هک  سک  نآ  ًادُْعب ؛ ّالإ  ِقیرَّطلا  َنِم  ِْریَّسلا  ُهَعْرُـس  ُهُدیُزت  الَف  ِقیرَّطلا  ِْریَغ  یلَع  ِِرئاّسلاَک  ٍهَریـَصب  ِریَْغ  یلَع  ُلِماْعلا  »
«. ) دوش یم  رترود  یلصا  هار  زا  دورب  رتدنت  ردق  ره  یـسک  نینچ  ، دراد یم  رب  ماگ  ههاریب  رد  هک  تسا  یـسک  دننامه  دنک  یم  لمع 

. ( ،ج 4،ص 401 هیقفلا هرضحیال  نم  .

.درادن یعنام  زین  اهریسفت  نیا  نایم  عمج 

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said: “Often, the ignorance of a learned man ruins him, while
.” the knowledge he has does not avail him

یمدآ حور  ياه  یتفگش  : 108 تمکح

هراشا

توص
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ًاداَدضَأ ِهَمکِحلا َو  َنِم  ّداَوَم  َُهل  ّنَأ  َِکلَذ  ُبلَقلا َو  َِکلَذ  ِهِیف َو  اَم  ُبَجعَأ    َ ِیه ٌهَعـَضب  ِناَسنِإلا  اَذَه  ِطاَِیِنب  َّقلُع  دََـقل  مالـسلا  هیلع  َلاَق  َو 
ُبَضَغلا َُهل  َضَرَع  نِإ  ُفَسَألا َو  ُهَلَتَق  ُسأَیلا  ُهَکَلَم  نِإ  ُصرِحلا َو  ُهَکَلهَأ  ُعَمّطلا  ِِهب  َجاَه  نِإ  ُعَمّطلا َو  ُّهلَذَأ  ُءاَجّرلا  َُهل  َحَنَس  نِإَف  اَِهفاَلِخ  نِم 

ًالاَم َداَفَأ  نِإ  ُهّرِغلا َو  ُهتَبَلَتـسا  ُرمَألا  َُهل  َعَسّتا  ِنِإ  ُرَذَحلا َو  ُهَلَغَـش  ُفوَخلا  َُهلاَغ  نِإ  َظّفَّحتلا َو    َ ِیَـسن یَـضّرلا  ُهَدَعـسَأ  نِإ  ُظیَغلا َو  ِِهب  ّدَتـشا 
ُعَبّشلا ِِهب  َطَرفَأ  نِإ  ُفعّضلا َو  ِِهب  َدَعَق  ُعوُجلا  ُهَدَهَج  نِإ  ُءاَلَبلا َو  ُهَلَغَش  ُهَقاَفلا  ُهتّضَع  نِإ  ُعَزَجلا َو  ُهَحَضَف  ٌهَبیِصُم  ُهَتباَصَأ  نِإ  یَنِغلا َو  ُهاَغطَأ 

ٌدِسفُم َُهل  ٍطاَرفِإ  ّلُک  ّرِضُم َو  ِِهب  ٍریِصقَت  ّلُکَف  ُهَنِطبلا  ُهتّظَک 

اه همجرت 

یتشد

بلق نآ  و  تسوا ، ینورد  ياضعا  نیرت  فرگـش  هک  هتخیوآ  یتشوگ  هراپ  ناـسنا  ینورد  ياـه  گر  هب  دومرف : وا ، رب  ادـخ  دورد  و 
 . دراد دوجو  وا  رد  نآ ، اب  توافتم  ییاهزیچ  و  تمکح ، زا  ییاهزیچ  هک  تسا ،

رگا و  دزاـس ، هاـبت  ار  نآ  صرح  دروآ  موجه  نآ  رب  عـمط  رگا  و  دـنادرگ ، راوـخ  ار  نآ  عـمط  دـیآ ، دـیدپ  يدـیما  لد  رد  رگا  سپ 
، دریگن مارآ  دبای و  ینوزف  نآ  يزوت  هنیک  دوش  كانمـشخ  رگا  دروآ ، رد  ياپ  زا  ار  نآ  ندروخ  فّسأت  دوش ، هریچ  نآ  رب  يدـیمون 

.دزاس لوغشم  ار  نآ  ندرک  زیهرپ  دریگارف  ار  نآ  سرت  رگا  و  درب ،  دای  زا  ار  يراد  نتشیوخ  دبای ، تسد  يدونشخ  هب  رگا 

رگا و  دـناشک ،  یـشکرس  هب  ار  نآ  يزاـین  یب  دروآ ، تسد  هب  یلاـم  رگا  و  دوـش ، یگدز  تلفغ  راـچد  دـسرب ، یـشیاشگ  هب  رگا  و 
رگا و  دزاـس ، لوغـشم  ار  وا  اـهالب  ددرگ ، ـالتبم  یتسدـیهت  هب  رگا  و  دـنک ، شیاوـسر  يربـص  یب  دـسر ، نآ  هـب  يراوگاـن  تبیـصم 
دنک هنوگ  ره  سپ  دـناسر ، نایز  ار  نآ  يریـس  دوش ، ریـس  يدایز  رگا  و  دروآرد ، ياپ  زا  ار  نآ  یناوتان  دـنک ، شبات  یب  یگنـسرگ 

 . تسا نیرفآ  داسف  نآ  يارب  يوردنت  هنوگ  ره  و  رابنایز ، نآ  يارب  يور 

يدیهش

ار لد  هک  اریز  تسا  لد  نآ  و  تسا ، نآ  تسوا  رد  هک  زیچ  رت  تفگـش  هک  تسا  نازیوآ  يا  هراپتـشوگ  یمدآ  نیا  لد  ياـهگر  هـب 
نآ رب  عمط  رگا  دـنادرگ و  راوخ  ار  نآ  عمط  دـیآ ، دـیدپ  يدـیما  لد  رد  رگا  سپ  نآ  فلاخم  ییاهدـض  تمکح و  زا  دوب  اه  هدام 

مارآ دبوشآ و  رب  دریگب  شمشخ  رگا  و  دشکب ، ار  نآ  غیرد  دبای ، تسد  نآ  رب  يدیمون  رگا  و  دزاس ، هابت  ار  نآ  صرح  درآ ، موجه 
، دریگ ارف  ار  وا  هاـگان  هـب  سرت  رگا  و  دـهدب ،  تـسد  زا  يرادنتـشیوخ  ناـنع  دوـش ، بیـصن  شا  يدنـسرخ  تداعــس  رگا  دریذـپن ،

يرگناوت درآ ، تسد  هب  یلام  رگا  و  دیابرب ، ار  وا  تلفغ  دیآ ، دیدپ  شراک  رد  یـشیاشگ  رگا  و  دـنادرگ ، لوغـشم  ار  وا  ندـیزیهرپ 
، دوش راچد  الب  هب  دوش ، راتفرگ  یشیورد  هب  رگا  و  دنک ، شیاوسر  ییابیکشان  دسر  ودب  یتبیصم  رگا  و  دراداو ،  یـشکرس  هب  ار  يو 
ره سپ  .دـناسر  شناـیز  مکـش  يرپ  ددرگ ، ریـس  رپ  رگا  و  دـناشنب ، ياـپ  زا  ار  يو  یناوتاـن  دـنادرگ ، شتقاـط  یب  یگنـسرگ  رگا  و 

.ناوات یهابت و  بجوم  دح  ره  زا  ندنارذگ  و  تسا ، نایز  ار  نآ  ریصقت ،

یلیبدرا
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وا رم  تسا و  لد  نآ  تسوا و  رد  هک  تسیزیچ  نآ  رتبجع  نآ  هک  هراپ  تشوگ  مدآ  نیا  رد  گر  زا  تسا  هدـش  هتخیوآ  هک  قیقحتب 
دزاس راوخ  سفن  يوزرآ  يراودیما و  ار  وا  دیآ  دیدپ  رگا  سپ  نآ  فالخ  زا  دـنچ  يدـض  مولع و  تمکح و  زا  اه  هیامرـس  تسار 
رگا ندروخ و  هودنا  ار  وا  دشکب  يدیمون  ار  وا  دهد  تسد  رگا  صرح و  ار  وا  دزاس  كاله  عمط  واب  دـنک  ناجیه  رگا  عمط و  ار  وا 

نتـشاد و هاگن  دنک  شومارف  يراک  رد  يدونـشوخ  ار  وا  دنک  يرای  رگا  تدش و  مشخ و  واب  دوش  تخـس  بضغ  ار  وا  دوش  ضراع 
ار وا  دسرب  رگا  رورغ و  بیرف و  ار  وا  دیابر  ینمیا  ار  وا  رم  دوش  خارف  رگا  ندیسرت و  ار  وا  دنک  لوغـشم  سرت  ار  وا  دوش  بلاغ  رگا 

یـشیورد ار  وا  دزگب  رگا  رگناوت و  ار  وا  دزاس  یغاط  یلام  زا  دریگ  هدیاف  رگا  يراز و  يرارقیب و  عزج و  ار  وا  دزاس  اوسر  یتبیـصم 
درذگب دح  زا  رگا  یناوتان و  یتسس و  ار  وا  دناشنب  یگنسرگ  ار  وا  دزادنا  بعت  رد  ار  وا  دهد  ششوک  رگا  الب و  ار  وا  دزاس  لوغشم 

تسا هدننک  هابت  یطارفا  ره  تسا و  هدنناسر  ررض  ار  وا  يریصقت  ره  ماعط و  يرپ  ار  وا  دزادنا  جنر  رد  يریس  ار  وا 

یتیآ

نآ رد  هک  تسوا  بلق  نآ  تساهزیچ و  نیرت  تفگش  زا  هک  تسا  هتخیوآ  یتشوگ  هراپ  ناسنا ، لد  گر  هب  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 
.نآ فالخ  نآ و  دض  ییاه  هیام  تسا و  تمکح  زا  ییاه  هیام 

يدیمون رگا  دنک و  شهابت  صرح  دهن  يور  وا  هب  يدنمزآ  رگا  دزاس و  یم  شراوخ  يدنمزآ  دروآ ، يور  وا  هب  يراودـیما  هاگره 
ببـس اـضر  يدونـشخ و  رگا  دریگ و  تدـش  شیزوت  هنیک  دوش ، طلـسم  وا  رب  مشخ  رگا  دـشکب و  ار  وا  فسأـت  دـبای ، تسد  نآ  رب 

رگا دراد و  شلوغـشم  دوخ  هب  راک  زا  رذح  دریگب ، ار  شنابیرگ  تشحو  رگا  دـهدب و  تسد  زا  ار  شیرادنتـشیوخ  دوش ، شتداعس 
وا هب  یتبیصم  رگا  .دراداو  شیـشکرس  هب  يزاین  یب  دتفا ، شتـسدب  یلام  رگا  .دیابرب  شتلفغ  رورغ و  دوش ، شبیـصن  شیاسآ  نما و 

رگا .دزادنا  رد  شیاپ  زا  یناوتان  درازایب ، ار  وا  یگنـسرگ  رگا  دتفا ، الب  هب  دیآ ، راچد  رقف  هب  رگا  دـنادرگ و  شیاوسر  یباتیب  دـسر ،
.دشاب شداسف  هیام  دنارذگ ، دح  زا  رگا  تسوا و  نایز  دیآ ، هاتوک  يراک  رد  رگا  .دهد  شرازآ  مکش  يرپ  دنک ، طارفا  يریس  رد 

نایراصنا

بلق نآ  تسا و  نآ  تسوا  دوجو  رد  هک  يزیچ  رت  بیجع  هک  هدش  هتخیوآ  یتشوگ  هعطق  ار  ناسنا  نیا  گر  : دومرف ترـضح  نآ  و 
نوچ ،و  دنک شراوخ  عمط  دـیآ  دـیدپ  لد  يارب  يدـیما  رگا   . تسا نآ  فلاخم  يدادـضا  تمکح و  زا  ییاه  هّدام  بلق  يارب  ، تسا
رگا ،و  دروآ رد  ياپ  زا  ار  وا  ترـسح  دوش  هریچ  نآ  رب  يدیمون  رگا  ،و  دـنکفا تکاله  هب  ار  نآ  صرح  دـیآ  ناجیه  هب  نآ  رد  عمط 

و  . دهد تسد  زا  ار  يرادنتشیوخ  راهم  دیامن  تدعاسم  ار  وا  يدونـشخ  اضر و  رگا  ،و  دریگ ینوزف  شمـشخ  ددرگ  وا  ضراع  هنیک 
یلام رگا  ،و  دیابر ار  وا  تلفغ  ددرگ  خارف  شیارب  ینمیا  رگا  ،و  دنک شلوغـشم  رذح  طایتحا و  دهد  تسد  وا  هب  یناهگان  سرت  رگا 

الب دوش  یتسدیهت  راچد  رگا  ،و  دزاس شیاوسر  عزف  عزج و  دسرب  وا  هب  یتبیـصم  رگا  و   ، دزادنا یـشکرس  هب  ار  وا  تورث  دـسر  وا  هب 
مکش درذگب  هزادنا  زا  وا  يریس  رگا  ،و  دروآ رد  اپ  زا  ار  يو  یناوتان  دریگ  تخس  وا  رب  یگنسرگ  رگا  ،و  دنک دوخ  هب  لوغـشم  ار  وا 

.دیامن شبارطضا  تمحز و  راتفرگ  يرپ 

 . تسوا هدننک  دساف  یطارفا  ره  ،و  رابنایز وا  يارب  يدوبمک  ره  سپ 

اه حرش 
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يدنوار

: خـس .توملاب و  يا  طینلای  هامر  هللا  مهلوق  هنم  و  اضیا ، طینلا  وه  هبحاص و  تام  عطق  اذاـف  نیتولا ، نم  بلقلا  هب  قلع  قرع  طاـینلا : و 
يور و  يربص ، لیع  هنم  و  هبلغلا ، لوعلا : و  هبلغ ، يا  فوخلا : هلاع  .هلفغلا و  هلق  ظقیتلا و  ظفحتلا : .نزحلا و  فسـالا : .ضرتعا و  يا 

: لاقی و  هحیـضفلا ، مسالا  و  هئواسم ، فشکنا  اذا  حـضتفاف  هحـضف  لاقی : و  هتبلـس ، نم  غلبا  هتبلتـسا  .هبلغلا و  هزعلا : .هکلما و  يا  هلاـغ 
يا طرفا : .رقفلا و  هملآ  يا  هنسح ، هرابع  هقافلا  هتضع  .ایصاع و  يا  ایغاط ، هلعج  هاغطا : .يدعتی و  يدعتی و ال  يدب ، اذا  حبصلا  حضف 

ماعطلا هظک  لاقی : ماعطلا ، نم  ءالثمالا  نع  يرتعی  یش ء  فاکلا  رـسکب  هظکلا  و  لکالا ، هرثک  هدهج  يا  هنطبلا  هتظک  .دحلا و  زواجت 
.برکلا نم  یندهج  يا  رمالا  اذه  ینظک  و  هظکی ،

يردیک

.نزحلا و فسالا : ضرتعا و  يا  حنس : .محل و  نم  هعطق  يا  هعضب  و  هبحاص ، تام  عطقنا  اذاف  نیتولا ، نم  بلقلا  هب  قلع  قرع  طاینلا :
يا هنطبلا : هتظک  .هتعبت و  و  رقفلا ، بعتل  هفیطل  هراعتسا  هقافلا : هتـضع  .هکلها و  يا  هلاغ  يور  يربص و  لیع  هنم  هبلغ و  فوخلا : هلاع 

: یلاعت لاق  امک  هفلتخم : دونج  اهل  هکلمم  بلقلا  هکلمم  نا  ملعا  .ماعطلا  ءالتما  نم  ناسنالا  يرتعی  ءاد  هظکلا  لکالا و  هرثک  هتدـهجا 
عنـص هفرعمب  الا  هللا  هفرعم  بلقلل  لصحی  و ال  یمظعلا ، هداعـسلا  بلط  هناش  و  هرخالل ، بلقلا  قلخ  و  وه ، الا  کـبر  دونج  ملعی  اـم  و 

و هدیـص ، هفرعملا  بلاقلاب و  ساوحلا  ماوق  و  ساوحلا ، قیرط  نم  الا  هل  لصحی  ملاعلا ال  بئاجع  هفرعم  و  ملاعلا ، هعنـص  و  یلاعت ، هللا 
نم كالهلا  رطخ  یف  بیکرتلا و  اذـه  ببـسب  فیعـض  کـلذ  و  رـصانعلا ، نم  بکرم  بلاـقلا  .هبکرم و  بلاـقلا  و  هتکبـش ، ساوحلا 

، نطاب رهاظ و  نیرکـسع  یلا  شطعلا ، عوجلا و  ملا  عفد  یف  جاتحا  و  تاـفالا ، ببـسب  جراـخ  نم  و  شطعلا ، عوجلا و  ببـسب  لـخاد 
و هدوربلا ، و  هرارحلا ، نم  هیف  امل  ناکرالاک  وهف  .هجو  نم  ههبـشی  ناسنالا  الا و  یـش ء  نم  اـمف  يوقلا ، نطاـبلا  و  ءاـضعالا ، رهاـظلاف 
ام ههج  نم  همیهبلاـک  ومنی و  يذـغتی و  اـم  ههج  نم  تاـبنلاک  و  باـصعالا ، ماـظعلا و  نم  هیف  اـمل  نداـعملاک  و  هسوبیلا ، و  هبوـطرلا ،

ههج نم  کلملاک  و  لضی ، يوغی و  ام  ههج  نم  ناطیـشلاک  بضغی و  درجی و  ام  ههج  نم  عبـسلاک  و  ملاتی ، ذتلی و  لیختی و  سحی و 
لثم هبلق  یف  .همکح و  فالا  هعبرا  ناسنالا  ندـب  یف  هیروتلا  یف  .مکحلا  عمجم  هللا  هلعج  ام  ههج  نم  حوللاـک  هدـبعی و  هللا  فرعی  اـم 

، حوللا و  ساـطرقلا ، یف  ءایـشالا  تبثی  ملقلا  نا  اـمک  .ساـنلا  بولق  یف  ءایـشالا ، روـص  همـالکب  تبثی  اـم  ههج  نم  ملقلاـک  کـلذ و 
هتماقتـسا یف  جاتحملا  ضرالا  تحت  ءاملا  دوجوک  رمالا  ءادـتبا  یف  هیف  لقعلا  دوجو  و  همکحلا ، ملعلا و  ندـعم  راـص  هبلقب  ناـسنالاف 

بلغا هسوسحملا  تاذـللا  بلط  و  هلوقعم ، و  هسوسحم ، تاذـللا  تاذـللا و  هیف  ام  يرحتی  هجو  یلع  ناسنالا  هللا  قلخ  امل  و  رفح ، یلا 
قیدـص لقعلا  لیجنالا : یف  هرخالا .) نورذـت  هلجاعلا و  نوبحت   ) لب الک  یلاعت : لاق  کلذـل  و  هوهـشلا ، عباوت  نم  اهنال  ناـسنالا  یلع 

و هرون ، هلمح و  بیطی  يذلا  جرتالاک  اما  ریـصیف  میمذلا ، دیمحلا و  تابنلا  راعـش  یف  ناسنالا  رهظی  دق  عوبتم و  ددع  روهلا  و  عونمم ،
هرارم یف  لـظنحلاک  وا  رـشلا ، يدـعت  ریخلا و  مدـع  یف  فوشکلاـک  وا  عـفنلا ، نم  یلوـی  اـمیف  مرکلا  و  لـخنلاک ، وا  هـقرو  و  هدوـع ،

هعفانم و هرثک  یف  لحنلاک  ریصیف  هدومحملا ، تاناویحلا  راعش  یف  هرات  رهظی  .هبیط  هرجشک  هبیط  هملک  هلوقب : هبن  اذه  یلع  و  قاذملا ،
یف بلکلاک  وا  ثبعلا ، یف  بئذلاک  وا  هرشلا ، یف  ریزنخلاک  وا  لحنلا ، یلا  کبر  یحوا  و  لاق : امک  هتسایس ، نسح  یف  و  هراضم ، هلق 

وا هدالبلا  یف  رامحلاک  وا  هاکاحملا ، یف  درقلاک  وا  هغوارملا  یف  بلعثلاک  وا  هقرسلا ، یف  هرافلاک  وا  عمجلا ، یف  لحنلاک  وا  صرحلا ،
مما الا  هیحاـنجب  ریطی  رئاـط  ـال  ضرـالا و  یف  هباد  نم  اـم  و  یلاـعت : هلوقب  لد  تاـهباشملا  نم  وحنلا  اذـه  یلع  .هراـمغلا  یف  روثلاـک 

نجلا و نیطایش  هلوقب : هیلع  یلاعت  لد  امک  قحلا ، هروص  یف  لطابلا  لوسو  لضی  يوغیف و  نیطایشلا ، راعش  یف  هرات  رهظی  و  مکلاثما ،
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ام بسح  اهعضوم  ءایـشالا  هذه  نم  هدحاو  لک  عضو  اذا  اناسنا  نوکی  امنا  و  ارورغ ، لوقلا  فرخز  ضعب  یلا  مهـضعب  یحوی  سنالا 
لقعلاب الا  كردی  ام ال  لیثمت  ناف  اهب  اهوروص  الاثما  اهاوق  و  ناسنالا ، تاذل  اوبرـض  دق  و  عرـشلا ، رونب  یـضتسملا ء  لقعلا  هیـضتقی 
هعراوش تطخ  و  هروس ، نصح  هناینب و  دیـش  و  هوانب ، مکحا  دلب  يرجم  يرجی  ناسنالا  تاذ  اولاقف  .مهفلا  نم  برقی  نسحلل  روصتم 

ریزو کلملل  ربدم و  کلم  هیف  و  هعانص ، تلمعتسا  و  هقاوسا ، تمیقا  و  هراهنا ، تیرجا  هرود و  ناکـسلاب  ترمع  و  هلاحم ، تمـسق  و 
اهعانصف .رارشا  رایخا و  دلبلا  یف  و  بتاک ، و  نامجرت ، و  نزاخ ، و  رابخا ، بحاص  و  دیرب ، بحاص  و 

غامدلا و  بلقلا ، هکلم  راد  و  لقعلا ، کلملا  و  هیذاغلا ، و  هیمانلا ، هعفادلا و  و  همـضاهلا ، و  هکـساملا ، و  هبذاجلا : اهل  لاقی  یتلا  يوقلا 
هوقلا نزاـخلا : سمخلا و  ساوحلا  راـبخالا  باحـصا  هلیخملا و  هوقلا  دـیربلا  بحاـص  و  غامدـلا ، هنکـسم  هرکفملا و  هوقلا  ریزولا ، و 
يوقلا رایخالاف ، .رارـشالا  رایخالا و  اهناکـس : دـیلا و  اهتلآ  و  هبتاکلا ، هوقلا  بتاکلا : و  ناسللا ، هتلآ  و  قطنلا ، ناـمجرتلا : و  هظفاـحلا ،
یلاعت هللا  هسایسب  سانلا  ساسو  یکزت  اذا  یلاولا  نا  امکف  هحیبقلا ، قالخالا  اهنم  یتلا  يوقلا  رارـشالا  و  هلیمجلا ، قالخالا  اهنم : یتلا 

یتم کلذـک  مکنم ) رمالا  ولوا  لوسرلا و  اوعیطا  هللا و  اوعیطا   ) لاق امک  هتعاط ، هفاکلا  یلع  بجو  ضرالا ، یف  یلاـعت  هللا  لـظ  راـص 
امک رابخالا  يداعت  و  داسفلا ، ثبعلا و  بلط  نم  ملاعلا  رارـشا  کفنی  امک ال  و  هتعاط ، يوقلا  رئاس  یلع  تبج  .اسیاس و  لـقعلا  ناـک 

و دسحلا ، و  ءاوهلا ، نم  هیدر  يوق  ناسنالا  سفن  یف  کلذک  .اهیف  اورکمیل  اهیمرجم  رباکا  هیرق  لک  یف  انلعج  کلذـک  و  یلاعت : لاق 
نا مهرذحا  و  لاق : امک  رارشالا ، یلا  یغصی  قحلا و ال  عبتی  نا  یلاولل  بجی  هنا  امک  رکفلا  لقعلا و  يداعت  داسفلا و  بلطت  هوهشلا و 
امک مهیلع  وقی  مل  اذا  هیداعا  ملاسی  نا  یلاولا  یلع  بجی  هنا  امک  و  همیمذلا ، يوق  یلع  دـمتعی  نا ال  لقعلل  بجی  کلذـک  كونتفی ،

سفنلا يوق  نم  رارشالا  ملاسی  نا  لقعلل  بجی  کلذک  مهملاس  نا  مهیلا و  نکری  نا ال  و  اهل ، حنجاف  ملـسلل  اوحنج  نا  و  یلاعت : لاق 
، دصرم لک  مهل  اودعقا  هلوق و  یلا  نیکرـشملا  اولتقاف  مرحلا  رهـشالا  خلـسنا  اذاف  یلاعت : لاق  امک  .هاداعملا  راهظا  دـهعلا و  ضقن  یلا 

صتخا نم  یلع  اهدـیک  فعـضی  نجلا  سنـالا و  نیطایـش  نا  اـمک  اـهیجاری و  ـال  نا  سفنلا  يوق  یلع  يوق  ذا  لـقعلا  قـح  کلذـک 
، لقعلا نع  يوهلا  دیک  فعـضی  کلذک  هنولوتی ، نیذـلا  یلع  هناطلـس  امنا  لاق  امک  اهالاو ، نم  یلع  يوقی  هللااب و  ذاعتـسا  نامیالاب و 

یـضقنی یتح  مهتبحاصم  یلا  رطـضم  وه  رفـسلا و  یف  ءاقفر  هعم ، رفاسم  لثم  هاوق  عم  ناسنالا  لثم  لیق  و  هب ، ذاعتـسا  هللااب و  يوقت  اذا 
هومم هنکل  و  هظفحی ، بیقر  هناک  هماما  دحاوف  ءدب  هتقادص  نم  ام  هلودع  يری  نا  رحلا  یلع  ایندلا  دـکن  نم  و  رعاشلا : لاق  امک  هرفس 
هعمقی الف  هجئاه ، جـیهیف  هیوغی  امبر  نکل  يداـعا  نع  هیمحی  رعز  هنیمی  نع  رخآ  و  قدـصلاب ، بذـکلا  طـلخیف  اـقیفلت  لـطابلا  قفلی 

نم .عئاج  ریزنخ  هناک  قبش  رذق  قلم  نعرا  هنکل  برشملا  معطملاب و  هیتای  يذلا  وه  و  هراسی ، نع  رخآ  و  بطح ، یف  ران  هناک  حصنلا 
نا ال قلملا و  رعزالا  اذـه  ءالیخب  هئاتلا  رعزلا  اذـه  ولع  یفطی ء  نا  و  اربز ، هربزی  یتح  ضرالا  هذـه  یلع  رعزلا  اذـه  طلـسب  نا  هتلیح 
و مهولا ، نع  هیانک  تهابلا  هومملا  قلملاف  هیلا ، یهنی  امیف  هقدـصی  مث  اظیلغ  هللا  نم  اـقثوم  هیتوی  یتح  صرحتملا  تهاـبلا  یلا  حـنجت 
يوقلا و اذـه  ریرقت  یلا  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  راـشاف  لـیوط  مـالک  کـلذ  یف  هوهـشلا و  نع  رعزـالا  قلملا  بضغلا و  نع  رعزلا 
، ظیغلا یلا  بضغلا  و  فسالا ، یلا  سایلا  و  صرحلا ، یلا  عمطلا  و  عمطلا ، لذ  یلا  ءاجرلا  يدوی  یتح ال  لادـتعالا  دـح  یلع  اهظفح 

.هانرکذ ام  لیصافت  نم  کلذ  ریغ  و 

مثیم نبا 

هتخیوآ یتشوگ  هراپ  ناـسنا  نیا  ندـب  ياـهگر  زا  یکی  هب  ، ) تفرگ ار  وا  یناـهگان  هلاـغ : تسا ، هتخیوآ  نآ  هب  لد  هک  یگر  طاـین :
: دراد دوجو  تمکح  ریغ  زا  نآ  دـض  تمکح و  ياه  هیاـم  نآ  رد  هک  تسا  بلق  نآ  و  تسوا ، ندـب  وضع  نیرت  تفگـش  هک  هدـش 
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ار وا  يدیماان  رگا  و  دروآرد ، ياپ  زا  ار  نآ  زآ  صرح و  دوش ، روآور  نآ  رب  عمط  رگا  و  دزاس ، راوخ  ار  وا  عمط  دشاب ، راودیما  رگا 
يدونـشوخ رگا  و  دریگ ، تخـس  وا  رب  مشخ  تدش  ددرگ ، یلوتـسم  وا  رب  بضغ  مشخ و  رگا  و  دشکب ، ار  وا  ترـسح  مغ  دریگارف ،

رگا و  دزاس ، مرگرـس  ار  وا  يراک  هظفاحم  طایحا و  دریگارف ، ار  وا  هگان  هب  سرت  رگا  و  دربب ، دای  زا  ار  يرادنتـشیوخ  ددرگ ، وا  راـی 
یب دـسرب ، یلام  هب  رگا  دـنک ، اوسر  ار  وا  یباـتیب  دروآور ، وا  رب  یتبیـصم  رگا  و  ددرگ ، یم  تلفغ  راـچد  دوش ، رطاـخ  هدوسآ  داـیز 

، دوش هدـیجنر  يرپمکـش  زا  دوش  ریـس  دایز  رگا  و  ددرگ ، ـالب  راـتفرگ  درب ، جـنر  يزیچ  یب  زا  رگ  و  دراداو ، ناـیغط  هب  ار  وا  يزاـین 
داوم زا  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما دوصقم  دـنک .) دـساف  ار  وا  یتداـیز  عون  ره  دـناسر و  ناـیز  ار  وا  یهاـتوک  یتساـک و  عون  ره  نیارباـنب 
ماجنا دیاب  هچنآ  نتسناد  زا  تسا  ترابع  دوخ  تمکح  و  دنتمکح ، ياه  هخاش  زا  لیاضف  مامت  اریز  تسا ، یقالخا  لیاضف  تمکح ،

دادـضا زا  کـی  ره  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما و  دـنبلق ، لاـمک  ياـه  هداـم  اـهنیمه  تسا و  هنیمز  ره  رد  دروم  نیرت  هتـسیاش  نآ  و  داد ،
.دنـشاب 1- یم  لیاضف  طیرفت  طارفا و  فرط  ود  نامه  هک  تسا ، هدومرف  هراشا  زین  دنلیاضف  دض  هک  یلیاذر  ینعی  داوم  نآ  فلاخم 
هب مه  هتسب و  عمط  هچنآ  ربارب  رد  تلذ  يراوخ و  دمایپ  هلیسو ي  مالسلا ) هیلع   ) ماما يراودیما ، زا  طارفا  دنسپان  تفـص  ینعی  عمط ،

نامه هک  يدیماان  .تسا 2 - هتـشاد  رذحرب  تفـص ، نیا  زا  ترخآ  ایند و  رد  هدنـشک  يدنمزآ  نامه  ینعی  عمط ، ندش  دایز  هلیـسو 
هتـشاد رذحرب  نآ  زا  هدنـشک  دیدش و  فسات  ینعی  نآ  دمایپ  لیلد  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما تسا ، يراودیما  زا  طیرفت  دنـسپان  تفص 

، مشخ طـسو  دـح  دوـش و  یم  هدرمـش  يزغم  کبـس  هک  مشخ  تدـش  ناـمه  ینعی  مشخ ، رد  يور  هداـیز  تـسپ  تفـص  .تسا 3 -
زا يور  هدایز  دنسپان  تفص  نامه  ینعی  نآ ، ندرک  شومارف  يرادنتشیوخ و  كرت  .تسا 4 - مشخ  ندروخورف  تعاجش و  تلیضف 
هک تسا  نیا  زا  ترابع  نآ  سرت و  رد  طارفا  دنسپان  تفـص  .تسا 5 - هتـشگ  وا  دیاع  ایند  زا  هچنادب  تسا  ناسنا  يدنماضر  تلاح 

طایتحا و بناج  تیاعر  نامه  تسا  هتـسیاش  وا  يارب  هچنآ  هک  یتروص  رد  دسرتب ، دیابن  هک  دسرتب  يزیچ  زا  سرت  تلاح  رد  ناسنا 
هب لقع ، ندش  تلفغ  راچد  يرطاخ و  هدوسآ  ینعی  سرت  دض  نتشاد  رد  طیرفت  تسپ  تفـص  .تسا 6 - كانتشحو  ياهراک  كرت 

تحلصم خ رد  ناسنا  هک  يدح 

، یبات یب  ینعی  تبیصم ، ربارب  رد  لمحت  ربص و  تلیضف  زا  یتساک  دنـسپان  تفـص  .دـشیدنین 7 - دوخ  تینما  شیاسآ و  ظفح  دو و 
هب رد  طارفا  ياوران  تفـص  .تسا 8 - هتـشاد  رذـحرب  تسا ، ییاوسر  نامه  هک  نآ  دـمایپ  لیلد  هب  تلاح  نیا  زا  مالـسلا ) هیلع   ) ماما

تسپ تفص  .ندرک 9 - زواجت  دوخ  دـح  زا  ینعی  ناـیغط  .يزاـین  یب  و  داـیز ، تورث  تلع  هب  ناـیغط  ینعی  اـیند  لاـم  ندروآ  تسد 
، تسا هفیظو  ماجنا  زا  یناوتان  رثا  رد  ندش  ریگنیمز  نامه  هک  تسا  هدش  روآدای  زین  ار  نآ  دـمایپ  و  یگنـسرگ ، رب  ربص  رد  یهاتوک 

تلیضف دح  زا  شیب  يریـس  دنـسپان  تفـص  .تسا 10 - هتـشاد  رذـحرب  دنـسپان  يوـخ  نیا  زا  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما لـیلد  نیمه  هب  و 
هاگنآ .تسا  هتـشاد  رذحرب  نآ  زا  دمایپ  نیمه  لیلد  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما .تسا و  يرپمکـش  ترابع  لمع  نیا  دـمایپ  هک  لادـتعا ،

هب تسا  هدرب  نایاپ  هب  ار  دوخ  نخـس  لامجا  روط  هب  ندروخ ، رد  طیرفت  طارفا و  فرط  ود  زا  نتـشاد  رذـحرب  اب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما
تلیـضف زا  ار  بلق  زین  نآ  رد  طارفا  و  تسا ، شخبنایز  نآ  يارب  سپ  دـنک ، یم  یهت  تلیـضف  زا  ار  بلق  طیرفت  نوچ  هک  لیلد  نیا 

.تسادخ تسد  هب  داسف  زا  يرادهگن  قیفوت  .ددرگ  یم  بلق  داسف  ثعاب  دزاس و  یم  نوریب 

دیدحلا یبا 

[ َوُه  ] ِهِیف َو اَم  ُبَجْعَأ  َیِه  ٌهَعَْضب  ِناَْسنِْإلا  اَذَه  ِطاَِیِنب  َقِّلُع  ْدََقل  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 
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ُهَکَلْهَأ ُعَمَّطلا  ِِهب  َجاَـه  ْنِإ  ُعَمَّطلا َو  ُهَّلَذَأ  ُءاَـجَّرلا  َُهل  َحَنَـس  ْنِإَـف  اَِـهفَالِخ  ْنِم  ًاداَدْـضَأ  ِهَمْکِْحلا َو  َنِم  َّداَوَم  َُهل  َّنَأ  َکـِلَذ  ُْبلَْقلا َو  َکـِلَذ 
[ اَضِّرلَا  ] ُهَدَعْسَأ ْنِإ  ُْظیَْغلا َو  ِِهب  َّدَتْشا  ُبَضَْغلا  َُهل  َضَرَع  ْنِإ  ُفَسَْألا َو  ُهَلَتَق  ُسْأَْیلا  ُهَکَلَم  ْنِإ  ُصْرِْحلا َو 

َداَفَأ ْنِإ  ُعَزَْجلا َو  ُهَحَضَف  ٌهَبیِصُم  ُْهَتباَصَأ  ْنِإ   ] ُهَّرِْغلا َو ُْهتَبَلَتْسا  ُْرمَْألا  َُهل  َعَسَّتا  ِنِإ  ُرَذَْحلا َو  ُهَلَغَـش  ُفْوَْخلا  َُهلاَغ  ْنِإ  َظُّفَحَّتلا َو  َیِـسَن  یَـضِّرلَا 
[ یَنِْغلا ُهاَغْطَأ  ًالاَم 

[ ُهَعَّضلا ِِهب  ْتَدَعَق   ] ُعوُْجلا ُهَدَهَج  ْنِإ  ُءَالَْبلا َو  ُهَلَغَش  ُهَقاَْفلا  ُْهتَّضَع  ْنِإ  ُعَزَْجلا َو  ُهَحَضَف  ٌهَبیِصُم  ُْهَتباَصَأ  ْنِإ  یَنِْغلا َو  ُهاَغْطَأ  ًالاَم  َداَفَأ  ْنِإ 

 . ٌدِسْفُم َُهل  ٍطاَْرفِإ  ُّلُک  ٌّرِضُم َو  ِِهب  ٍریِصْقَت  ُّلُکَف  ُهَنِْطْبلا  ُْهتَّظَک  ُعَبِّشلا  ِِهب  َطَْرفَأ  ْنِإ  ُفْعَّضلا َو  ِِهب  َدَعَق 

ءابلا حـتفب  هعـضبلا  اضیأ و  طینلا  هل  لاـقی  هبحاـص و  تاـم  عطق  اذإـف  نیتولا  نم  بلقلا  هب  قلع  قرع  طاـینلا  فعـضلا و  هب  دـعق  يور 
وه اهـضعب و  همکحلا و  نم  اهـضعبف  تاداـضتم  تاـفلتخم  تـالاح  بلقلا  روتعی  لاـق  بلقلا و  اـنهاه  اـهب  دارملا  محللا و  نم  هعطقلا 
هنأ موق  نظ  نإ  لمجملا و  مالکلا  اذه  نم  همدق  امل  احرـش  اهددـع  یتلا  رومألا  تسیل  اهرکذـی ع و  مل  همکحلل و  فانم  اهل  داضملا 

.اهفالخ همکحلا و  باب  نم  ءیش  اهیف  سیل  اهددع  یتلا  رومألا  نأ  يرت  کلذ أ ال  دارأ 

.هلاثم رکذی ع  مل  نإ  اهفالخ و  همکحلا و  لاثم  امف  تلق  نإف 

 . کلذ وحن  روجفلا و  اهدض  هفعلاک و  لخبلا و  هدض  دوجلاک و  نبجلا و  اهدض  بلقلا و  یف  هعاجشلاک  تلق 

اذإ ناسنإلا  نإف  ءاجرلا  وحن  رخآ  مزال  همزلی  بلقلاب  قلعتی  امم  ءیش  لک  نأ  نایب  وه  امنإ  فنأتـسم  مالکف  اهددع ع  یتلا  رومألا  امأف 
هعفنملا کلت  ردصت  نأ  هلیبس  نمم  هعفنم  عقوت  ءاجرلا  نأ  ءاجرلا  عمطلا و  نیب  قرفلا  ءاجرلا و  عبتی  عمطلا  عمطلا و  هلذأ  هؤاجر  دتشا 

عبتی صرحلا  نأل  کـلذ  صرحلا و  هلتق  عمطلا  هب  جاـه  نإ  لاـق و  مث  هنم  هعفنملا  کـلت  عوقو  دعبتـسی  نمم  هعفنم  عقوت  عمطلا  هنع و 
.جار هنأ  نظی  امنإ  عماط و  هنأ  عماطلا  ملعی  مل  اذإ  عمطلا 

 . اوفسأ اوسئی  اذإ  سانلا  رثکأ  فسألا  هلتق  سأیلا  هکلم  نإ  لاق و  مث 

دسفم و هل  طارفإ  لک  رـضم و  هب  ریـصقت  لکف  لاق  نأب  همتخ  مث  هرخآ  یلإ  لصفلا  یف  هدراولا  رومألا  نم  اهریغ  قالخألا و  ددع  مث 
ریذبتلا و هفنتکی  يذلا  دوجلاک  هلیـضفلا  یه  هلادعلا  ناتلیذر و  امه  نیفرط  نیب  یطـسولا  هجردلا  اهنأ  هلادعلا و  یف  انمالک  قبـس  دـق 

انحرـش نبجلا و  جوهلا و  اهفنتکی  یتلا  هعاجـشلا  و  .هعیدخلا )  بخلا و  : هزبرجلا هزبرجلا (  هوابغلا و  هفنتکی  يذلا  ءاکذلا  كاسمإلا و 
هتداعإل ینعم  الف  ایفاک  احرش  کلذ  یف  ءامکحلا  هلاق  ام 

یناشاک

تسا سوسحم  دهاشم و  هک  مدآ  نیا  نورد  گر  زا  تسا  هتخیوآ  هنیآ  ره  هعضب ) ناسنالا  اذه  طاینب  قلع  دقل  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
هل و   ) تسا لد  نآ  و  بلقلا ) کلذ  و   ) وا رد  تسا  يزیچ  نیرت  بیجع  تشوگ  هراـپ  نآ  و  هیف ) اـم  بجعا  یه  و   ) يا هراـپ  تشوگ 

فالخ زا  دـنچ  يدـض  و  اهفالخ ) نم  دادـضا  و   ) لیاضف عاونا  تمکح و  زا  اه  هیامرـس  ار  وا  تسا  لـصاح  رم  و  همکحلا ) نم  داوم 
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راوخ عمطلا ) هلذا   ) يوه سفن و  يوزرآ  دیما و  ار  وا  دـیآ  دـیدپ  رگا  سپ  ءاجرلا ) هل  حنـس  نف   ) لیاذر ریاس  لهج و  نوچ  تمکح 
هیلع لاق  اـمک  کـلهم  صرح  تلذـم و  موزل  هب  تسا  هنعرفنم  لدـع و  تلیـضف  زا  تسا  طارفا  تلیذر  نآ  زآ و  عمط و  ار  وا  دزاـس 

نا و   ) ارـس ود  ره  رد  صرح  ار  وا  دراد  كـاله  هب  صرحلا ) هکلها   ) عمط وا  هب  دـنک  ناـجیه  رگا  و  عـمطلا ) هب  جاـه  نا  و  : ) مالـسلا
نا و   ) تافام رب  ندروخ  هودنا  ار  وا  دشکب  فسالا ) هلتق   ) تلیـضف زا  تسا  طیرفت  هک  يدیمون  ار  وا  دهد  تسد  رگا  و  سایلا ) هلکم 

فرط هک  ظیلغ  تدـش  مشخ و  وا  هب  دوش  تخـس  ظیغلا ) هب  دتـشا   ) مشخ بضغ و  ار  وا  رم  دوش  ضراـع  رگا  و  بضغلا ) هل  ضرع 
ار وا  دـنک  يراـی  رگا  و  اـضرلا ) هدعـسا  نا  و   ) شیع یخلت  تسا و  رازآ  بجوـم  نآ  شیط و  هب  تسا  یمـسم  هدوـب و  بضغ  طارفا 
وا مزال  هک  تسا  يا  هلیذر  ظفحت  مدـع  ار و  دوخ  تلفغ  كرت  نتـشاد و  هگن  دـنک  شومارف  ظـفحتلا ) یـسن   ) يراـک رد  يدونـشخ 

یـضعب رد  تلفغ و  نیح  رد  سرت  ار  وا  دوش  بلاغ  رگا  و  فوخلا ) هلاع  نا  و   ) اـیند زا  دوش  لـصاح  هچره  هب  اـضر  رد  تسا  طارفا 
ندش لوغشم  ندیسرت و  ار  وا  دزاس  لوغـشم  رذحلا ) هلغـش   ) سرت ار  وا  دریگ  ارف  هاگان  رگا  ینعی  .تسا  هطوقنم  نیغ  هب  هلاغ )  ) خسن

رما نآ  هب  دـیامن  یم  لمع  مزح و  قیرط  زا  ناسنا  دـیامن  ضارعا  ذـئنیحف  .فوخ  رد  تسا  طارفا  وا  مزال  هک  تسا  یتلیذر  رذـح ، هب 
رورغ و بیرف و  ار  وا  دـیابر  هرغلا ) هتبلتـسا   ) نآ هب  دوش  طـسبنم  ینمیا و  ار  وا  رم  دوـش  خارف  رگا  و  نمـالا ) هل  عـستا  نا  و   ) فوـخم

هحضف  ) یتیلب یتبیـصم و  ار  وا  دسرب  رگا  و  هتبیـصم ) هتباصا  نا  و   ) تسا تینما  طارفا  نآ  مزال  هک  تسا  يا  هلیذر  رورغ ) بالتـسا  )
لامتحا رب  ربص  تلیـضف  زا  تسا  طیرفت  نآ  مزـال  هک  تسا  يا  هلیذر  عزج ) تحیـضف   ) يراز و يرارقیب و  ار  وا  دـنک  اوسر  عزجلا )

مزال هک  تسا  يا  هلیذر  ینغ ) ءاغطا   ) يرگناوت و ار  وا  دزاس  یغاط  ینغلا ) هاغطا   ) یلام زا  دریگ  هدیاف  رگا  و  الام ) دافا  نا  و   ) هراکم
لوغشم ءالبلا ) هلغش   ) يزیچ یب  وا  هب  دناسر  ررض  یشیورد و  ار  وا  دزگب  رگا  و  هقافلا ) هتضع  نا  و   ) لام ترثک  رد  تسا  طارفا  نآ ،

بعت رد  دهد و  شـشوک  رگا  و  عوجلا ) هدهج  نا  و   ) رقف رب  ربص  تلیـضف  زا  تسا  طیرفت  هلیذر  لاغتـشا ، تنحم  الب و  ار  وا  دنادرگ 
نا و   ) لکا رد  لدع  زا  تسا  طیرفت  مزال  فعض ، زا  دوعق  یناوتان و  یتسس و  ار  وا  دناشنب  فعـضلا ) هب  دعق   ) یگنـسرگ ار  وا  دزادنا 
يا هلیذر  نیا  ماعط و  يرپ  ار  وا  دزادنا  جنر  بعت و  رد  هنطبلا ) هتظک   ) يراوخرپ يریس و  ار  وا  درذگب  دح  زا  رگا  و  عبـشلا ) هب  طرفا 

هحناس روما  نیا  زا  یطیرفت  يریصقت و  ره  سپ  رضم ) هب  ریصقت  لکف   ) لکا رد  لدع  تلیضف  زا  تسا  عبش  طارفا  نآ  مزال  هک  تسا 
رد لادتعا  دح  تسا و  هدننک  هابت  ار  وا  نا  زا  نتـشذگرد  دح  زا  یطارفا و  ره  و  دسفم ) هل  طارفا  لک  و   ) تسا هدـنناسر  ررـض  ار  وا 
رب وا  ظفح  یموق و  میوقت  هب  تاکرب  اب  تاملک  نیا  هب  دومرف  هراشا  مالـسلا  هیلع  هانپ  تیالو  ترـضح  .تسا  نسحتـسم  روما ، عیمج 

لیـصافت زا  کـلذ  ریغ  ظـیغ و  هب  بضغ  و  فـسا ، هب  ساـی  و  صرح ، هب  عـمط  عـمط و  لذ  هب  ءاـجر  دوـشن  يدوـم  اـت  لادـتعا  دـح 
تاروکذم

یلمآ

ینیوزق

و تسا ، یمدآ  رد  هک  تسا  زیچ  ره  رت  بیجع  هعطق  نآ  تشوـگ ، زا  يا  هعطق  یمدآ  نیا  نورد  گر  هب  هتخیوآ  قـیقحت  هب  هنیآ  ره 
سپ تمکح  فالخ  زا  نآ  دادـضا  تمکح و  زا  تسا  اـهدام  ار  نآ  ربونـص )  ) لکـش رب  تسا  یتشوگ  هچراـپ  نآ  و  تسا ، لد  نآ 

رب هک  عمط  ار  وا  دـنادرگیم  لیلذ  تسا  لد  طاسبنا  زازتها و  طاشن و  بجوم  هدـیمح  تسا  یتلاـح  نآ  دـیما و  ار  وا  دوش  حـناس  رگا 
عوقو هب  صرح  ار  وا  دنکیم  كاله  درک  ناجیه  نآ  رد  عمط  نوچ  دوشیم و  يراوخ  ناوه و  بجوم  ددرگیم و  بترتم  نتـشاد  دیما 

تحلصم تمکح و  رب  لمتشم  تاهج  یـضعب  زا  تاقوا و  یـضعب  زین  نآ  سای و  ار  وا  ددرگ  کلام  رگا  و  ترخآ ، ایند و  تافآ  رد 
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مشخ و وا  هب  دوـشیم  تخـس  بضغ  ار  وا  ددرگ  یم  ضراـع  رگا  .هودـنا و  ترـسح و  ینعی  .فـسا  زا  ار  وا  دـشکیم  دـشاب  صخش 
رـشلا هسم  اذا  یلاعت ، لاق  امک   ) ار يراددوخ  ظفحت و  دنکیم  شومارف  یتقو  يدونـشخ  اضر و  ار  وا  دنک  یم  تدعاسم  رگا  و  هصغ ،

مل ناک  رم  هرـض  هنع  انفـشک  املف  امئاق  وا  ادعاق  وا  هبنجل  اناعد  رـضلا  ناسنالا  سم  اذا  یلاعت : هلوق  و  اعونم ، ریخلا  هسم  اذا  و  اعوزج ،
رذح و ار  وا  دنادرگیم  لوغـشم  میب  فوخ و  ار  وا  دوش  بلاغ  رگا  و  نولمعی ) اوناک  ام  نیفرـسملل  نیز  کلذک  هسم  رـض  یلا  انعدی 
ار وا  دـیابر  یم  یـشوخ  ینمیا و  وا  يارب  ددرگ  خارف  رگا  و  دریگ ، رارف  هاگان  ینعی  تسا  همجعم  نیغ  هب  هبلاغ  هک  هخـسن  .زارتحا و 

دنکفا یم  نایغط  رد  لام  نآ  ار  وا  دبایب  یلام  رگا  و  يرارقیب ، عزج و  ار  وا  دنک  یم  اوسر  یتبیصم  ار  وا  دسرب  رگا  رارتغا و  تلفغ و 
تخس رگا  .الب و  ار  وا  دنادرگ  راتفرگ  انع  هقاف و  نادند  ار  وا  دزگب  رگا  و  یغتـسا ) هآر  نا  یغطیل ، ناسنالا  نا  الک  یلاعت : لاق  امک  )

همه سپ  مکش ، يرپ  ار  وا  دنکفا  بارطضا  قلق و  رد  يریس  وا  هب  دنک  طارفا  رگا  و  فعض ، ار  وا  دناشن  اپ  زا  یگنـسرگ  وا  رب  ددرگ 
.تسا لکشم  نتشاد  یعرم  لادتعا  دح  و  تسا ، دسفم  ار  وا  یشیب  طارفا و  ره  و  تسا ، رضم  ار  وا  یطیرفت  ریصقت و 

یجیهال

، اهفالخ نم  دادضا  همکحلا و  نم  داوم  هل  بلقلا و  کلذ  هیف و  ام  بجعا  یه  هعضب  ناسنالا  اذه  طاینب  قلع  دقل  : » مالسلا هیلع  لاق  و 
هب دتـشا  بضغلا ، هل  ضرع  نا  فسالا و  هلتق  سایلا  هکلم  نا  صرحلا و  هکلها  عمطلا  هب  جاـه  نا  عمطلا و  هلذا  ءاـجرلا  هل  حنـس  ناـف 

هحضف هبیصم  هتباصا  نا  هرغلا و  هتبلتـسا  نمالا  هل  عستا  نا  رذحلا و  هلغـش  فوخلا  هلاغ  نا  ظفحتلا و  یـسن  اضرلا  هدعـسا  نا  ظیغلا و 
، هنطبلا هتظک  عبشلا  هب  طرفا  نا  فعضلا و  هب  دعق  عوجلا  هدهج  نا  ءالبلا و  هلغش  هقافلا  هتـضع  نا  ینغلا و  هاغطا  الام  دافا  نا  عزجلا و 

یتشوگ هراپ ي  ناسنا  زا  یگر  رب  تسا  هدش  هتخیوآ  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .دـسفم » هل  طارفا  لک  رـضم و  هب  ریـصقت  لکف 
هک تمکح  زا  تسا  ناروای  اهدمم و  اه و  هدام  لد  يارب  زا  .تسا و  لد  نآ  تسا و  ناسنا  رد  هک  تسا  يزیچ  نیرت  بیجع  نآ  هک 

رگا سپ  تمکح ، فـالخ  زا  تسا  نانمـشد  نادـناعم و  لد  يارب  زا  دوش و  هدرک  هک  تسا  راوازـس  هک  ییاـهزیچ  زا  تسا  تراـبع 
وا دـنادرگ  كاله  ندرک ، عمط  وا  رد  دـنک  ناجیه  رگا  ندرک و  عمط  ار  وا  دزاس  راوخ  لیلذ و  يزیچ ، دـیما  ار  وا  رم  ددرگ  ضراع 

ار وا  رم  دوش  ضراع  رگا  ندوب و  كانهودنا  نزح و  ار  وا  دشک  یم  يزیچ ، زا  يدـیمون  ار  وا  ددرگ  کلام  رگا  ندـش و  صیرح  ار 
هاگان رگا  ار و  يرایـشه  ندوب و  رادیب  دنک  شومارف  يدونـشخ ، ار  وا  دنک  تدعاسم  رگا  ندرک و  مشخ  وا  رد  دنک  تدـش  یبضغ ،
بیرف ندـش و  رورغم  ار  وا  دـیابرب  یندوب ، نمیا  وا  يارب  زا  دوش  خارف  رگا  ندیـسرت و  ار  وا  دزاـس  نادرگور  یفوخ ، وا  هب  دـسر  رد 

ندیدرگ زاین  یب  ار  وا  دنک  هارمگ  ار ، یلام  دنک  لیـصحت  رگا  ندرک و  يراز  ار  وا  دزاس  اوسر  یتبیـصم ، وا  هب  دسرب  رگا  ندروخ و 
یتسس و ار  وا  دناشنب  یگنـسرگ ، ار  وا  دزادنا  تقـشم  هب  رگا  نداتفوا و  الب  هب  ار  وا  دزاس  نادرگور  يرقف ، هقاف و  ار  وا  دزگب  رگا  و 

هدنناسر ررـض  يریـصقت  ره  سپ  ندروخ ، رپ  رازآ  ار  وا  دزادنا  جـنر  هب  یندـش ، ریـس  وا  رد  دـنک  زواجت  دـح  زا  رگا  ندوب و  ناوتان 
.ار وا  رم  تسا  هدننکدساف  یطارفا  ره  وا و  هب  تسا 

ییوخ

نم هعطقلا  هعـضبلا )  ) هبحاص تام  عطق  اذاف  بلقلاب  لـصتم  ظـیلغ  قرع  یـش ء ، لـک  قلعم  داوفلا ، طون : هطونا و  ج : طاـینلا ) : ) هغللا
الم ماعطلا : نالف  ظک )  ) دـجنملا هنانـساب - هکـسما  اضع  ضع )  ) .هلفغلا هرغلا )  ) ثعبنا كرحت و  راث و  جاـه )  ) ضرع خنـس )  ) ملحللا

بلقلا قلطا  ینعملا : .هیلاح  وا  هیفـصو  هلمج  هیف ، ام  بجعا  یه  قلع ، لعاف  نع  بئاـن  هعـضب ، بارعـالا : .سفنلا  قیطی  ـال  یتح  هنطب 
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هرعاش هوق  یناثلا - .طاشنلا  هایحلا و  عبنم  وه  ندـبلایف و  يراجلا  مدـلل  ازکرم  نوکی  هیرلا  تحت  يربونـص  محل  لوـالا - نیینعم : یلع 
هربدـم هب  هقلعتم  مسجلا و  نع  هجراخ  حورلا  ناب  نیلئاقلا  نییهلالا  ءامکحلا  لوق  یلع  دـسجلا  عم  حورلا  هب  طبترت  ناسنالا  نطاـب  یف 

يذلا يربونصلا  بلقلا  اذه  نم  هثعبنم  هیرشبلا  حئارقلا  زئارغلا و  نا  مالسلا ) هیلع   ) همالک نم  رهاظلا  .ینامحرلا و  بلقلا  هنومسی  هل و 
همالک یف  تعقو  یتلا  ظافلالا  ناـف  اـهل ، هداـم  وا  همکح  مالـسلا ) هیلع   ) هآر اـمب  همـالک  یف  حرـصی  مل  و  طاـینلاب ، هقلعم  هعـضب  وه 

و بضغلا ، و  فسالا ، و  سایلا ، و  صرحلا ، و  عمطلا ، و  ءاجرلا ، یه : و  هیناسنالا ، لـئاذرلا  یلع  هیناویحلا و  زئارغلا  یلع  لدـی  اـهرثکا 
و فعـضلا ، و  عوجلا ، و  هقافلا ، و  ینغلا ، و  نایغطلا ، و  عزجلا ، و  هرغلا ، و  نمالا ، و  فوخلا ، و  رذـحلا ، و  ظفحتلا ، و  اضرلا ، و  ظیغلا ،

یف قالخالا و  ملع  یف  هدومحم  یناعم  یلع  فوخلا  و  رذـحلا ، و  ظفحتلا ، و  ءاجرلا ، قلطی  ظاـفلالا  هذـه  نیب  نمف  .هنطبلا  و  عبـشلا ،
ءاجرلا و نم  دوصقملا  نا  یلع  .نییقالخالا  ءامکحلا  دـنع  هدومحم  ریغ  قالخا  همومذـم و  یناعم  یلع  لدـتف  اهرئاس  اـما  و  راـبخالا ،

هذه قلطم  دوصقملا  لب  هللا ، باذع  نم  رذحلا  وا  هللا ، نم  فوخلا  وا  هنارفغ ، هللا و  همحرب  ءاجرلا  سیل  همالک ، یف  رذـحلا  فوخلا و 
مثیم نبا  جرختـسا  دق  .لئاضف و  نم  هدودعم  هدومحم و  تافـصلا  هذه  قلطم  دعت  الف  یتش ، بابـساب  ناسنالل  ضرعت  یتلا  تافـصلا 

، همکحلا نم  هدام  الثم  ءاجرلا  لعجف  طارفالا ، طیرفتلا و  یفرط  یف  اهل  ادادضا  همکحلل و  اداوم  مالسلا ) هیلع   ) همالک نم  هحرـش  یف 
ظیغلا و مظک  هعاجـشلا و  هلیـضف  بضغلا  ظفل  نم  جرختـسا  و  اهیف ، طیرفتلا  هلیذر  سایلا  و  اهیف ، طارفـالا  هلیذر  صرحلا  عمطلا و  و 
هل طارفا  لک  رـضم و  هب  ریـصقت  لکف   ) همالک رخآ  یف  مالـسلا ) هیلع   ) هلوق نا  لاقی : نا  ـالا  .فسعتلا  نم  همـالک  ولخی  ـال  و  اذـکه ،
اذه همالک  هبـشی  .اهنیب و  یتلا  داوملا  هذه  نم  همومذملا  هدومحملا و  تافـصلا  لئاذرلا و  لئاضفلا و  جارختـسال  هیلک  هطباض  دسفم )

هعامج هدنع  و  مالـسلا ) هیلع   ) هللادبع یبا  دنع  تنک  لاق : نارهم  نبا  هعامـس  هیاور  یف  یفاکلا  نم  لهجلا  لقعلا و  باتک  یف  درو  ام 
: هعامـس لاق  اودتهت ، هدنج  لهجلا و  و  هدنج ، لقعلا و  اوفرعا  مالـسلا :) هیلع   ) هللادبعوبا لاقف  لهجلا ، لقعلا و  رکذ  يرجف  هیلاوم  نم 
یلا ج عجریلف  عالطالا  دارا  نمف  ایفاو ، احرش  فیرشلا  ثیدحلا  اذه  تحرش  دق  .خلا و  انتفرع - ام  الا  فرعن  كادف ال  تلعج  تلقف :

هتخیوآ یتشوگ  هعطق  ناـسنا  نیا  لد  دـنب  هب  هک  تسا  ققحم  دومرف : همجرتـلا : .فیرـشلا  یفاـکلا  نم  لوصـالا  یلع  انحرـش  نم  - 1
هک يدادـضا  تمکح و  زا  تسیئاـه  هیاـم  نآ  يارب  و  تسا ، لد  نآ  دـشابیم و  تسه  وا  رد  هچنآ  ره  نیرتزیگنا  تفگـش  هک  تـسا 

دوش يزآ  راچد  دزیگنارب  اج  زا  ار  يو  عمط  رگا  و  دزاس ، راوخ  ار  يو  عمط  دهد  خر  يدیما  وا  يارب  رگا  دنتـسه ، تمکح  فلاخم 
وا رب  یگنت  قـلخ  ظـیغ و  دوـش  ضراـع  وا  رب  مشخ  رگا  دـشکب و  ار  وا  سوـسفا  دریگ  ارف  ار  وا  يدـیمون  رگا  و  دزاـس ، شدوباـن  هک 
يو هب  میب  سرت و  رگا  و  دربب ، دای  زا  ار  يراک  هظفاحم  يراددوخ و  ددرگ  لیان  اـضر  یـشوخلد و  تداعـس  هب  رگا  و  دزاـتب ، تخس 

راچد رگا  دزادـنارب ، نب  زا  ار  وا  تلفغ  دزادـنا  شرـس  رب  هیاـس  شیاـسآ  نما و  رگا  دراد ، او  دوخ  هب  ار  وا  طاـیتحا  رذـح و  دـیآرد 
رگا و  دـشک ، شماد  هب  تورث  یـشکرس  دـتفا  شتـسد  هب  ییاراد  لام و  رگا  و  دـنک ، اوسر  ار  يو  یبات  یب  ددرگ  تبیـصم  گوس و 

شنیمز هب  یتسـس  یناوتان و  دیاسرفب  ار  شناج  یگنـسرگ  رگا  و  دـنک ، شلوغـشم  يراتفرگ  الب و  دزگب  ار  وا  يرادـن  یتسدـگنت و 
هدننک هابت  یشیازف  ره  و  تسا ، روآ  نایز  دب و  یـشهاک  ره  دریگب ، ولگ  رد  شـسفن  ددرگ  ریـس  رپ  دنک و  رپ  ار  مکـش  رگا  و  دناشن ،

.تسا

نازیوآ تشوگ  کی  دوب  ناسنا ، لد  دنب  رب  هک  *** هنامیکح رد  نیا  تفسب  هنازرف ، درم  نآ  یلع 

ناهنپ اه  هیام  تمکح  ز  نآ ، ردناک  تسا  بلق  نامه  يو *** ردنا  تسه  هچ  ره  ز  يوضع ، نیرتروآ  تفگش 

ناسنا دوخ  زا  ریبدت  شیرادهگن  دهاوخ  یم  هک  سپ *** شیپ و  يّدض ز  دوب  ار ، تمکح  جنگ  ره  یلو 
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ناینب دنک  ناریو  دیآ و  صرح  شدزیگنا  عمط  *** شراوخ دنک  دیآ  عمط  يو ، رب  دهد  خر  را  دیما 

ناج رب  دنز  شتآ  ات  ظیغ  دزاتب  دیآ  مشخ  هچ   *** ار وا  هآ  سوسفا و  دشک  دریگ ، ارو  يدیمون  هچ 

نادنز کی  هچ  دریگ  ارف  ار  وا  رذح  دسرت  رگا   *** دوخ زا  ربخ  یب  ددرگ  هکنآ  ات  دنک ، شتسم  یشوخ 

ناه دیامن  اوسر  ارو  یباتیب  كوس  هاگب  دزادنارب *** نب  زا  شتلفغ  دشاب ، نمأ  رد  رگا 

نامردیب درد  دص  شدیآ  دشاب  شیورد  رگ  و  *** شکرس دوش  یم  تورث  درآ ز  تسدب  یلام  رگا 

ناقفخ ارو  دریگ  مکش  خفن  زا  دروخ  رپ  رگ  و  *** دتفا نیمز  رب  یناوتان  زا  دوش  رگ  هنسرگ 

ناسآ ناگدنب  رب  امن  لکشم  نیا  وت  ادنوادخ  *** دش یهابت  رد  شیازف  زو  نایز و ، رد  شهاک  ز 

يرتشوش

رمعم نب  یلع  نب  دـمحم  نع  لوالا  يور  هلووس ،) بلاطم   ) یف یعفاـشلا  هحلطوبا  يدوعـسملا و  و  هتـضور )  ) یف ینیلکلا  هاور  لوقا :
رفعج یبا  نع  رباج  نع  رمـش  نب  ورمع  نع  یعازوالا  ورمع  یبا  نع  يرهفلا  رـضنلا  نب  نیـسحلا  نع  هشاکع  نب  یلع  نب  دمحم  نع 

و هلآ ،) هیلع و  هللا  یلص   ) لوسرلا هافو  نم  مایا  هعبـس  دعب  هنیدملاب  سانلا  بطخ  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما نا  لاق : مالـسلا ) هیلع  )
ام بجعا  سانلا  اهیا  لاق - نا  یلا  هدوجو - الا  لانت  نا  ماهوالا  عنم  يذلا  دمحلا هللا  لاقف : هفیلات ، نآرقلا و  عمج  نم  غرف  نیح  کلذ 

و صرحلا ، هکلها  عمطلا  هب  جاه  نا  و  عمطلا ، هلذا  ءاجرلا  هل  حنـس  ناف  اهفالخ ، نم  دادـضا  همکحلا و  نم  داوم  هل  هبلق و  ناسنالا  یف 
، رذحلا هلغش  فوخلا  هلان  نا  و  ظفحتلا ، یسن  اضرلاب  دعسا  نا  و  ظیغلا ، هب  دتشا  بضغلا  هل  ضرع  نا  و  فسالا ، هلتق  سایلا  هکلم  نا 

هتذخا همعنلا  هل  تددج  نا  و  هرغلا ، هتبلتسا  مهفالتخا و ) …  سانلا و  صقن  یف  نورـشعلا - سداسلا و  لصفلا   ) نم الا  هل  عستا  نا  و 
عوجلا هدهجا  نا  و  عزجلا ، هحضف  هبیصم  هتباصا  نا  و  ءاکبلا - هدهج  ءالبلا - هلغش  هقاف  هتضع  نا  و  ینغلا ، هاغطا  الام  دافا  نا  و  هرغلا ،

نب رارـض  لخد  یناثلا : لاـق  .دـسفم و  هل  طارفا  لـک  رـضم و  هب  ریـصقت  لـکف  هنطبلا ، هتظک  عبـشلا  یف  طرفا  نا  و  فعـضلا ، هب  دـعق 
.کلذ نم  دبال  هیواعم : لاق  .ینفعا  لاق : .ایلع  یل  فص  هل : لاقف  ادفاو ، هیواعم  یلع  مالسلا -) هیلع   ) یلع صاوخ  نم  ناکو  هرمض -
.همالک نم  ائیـش  یندز  هیواعم : هل  لاقف  لاق - نا  یلا  يوقلا - دـیدش  يدـملا  دـیعب  هللا  ناک و  هناف  کلذ  نم  دـبال  ناک  اذا  اما  لاـقف :

لام نا  و  عمطلا ، هلاما  ءاجرلا  هل  حنس  ناف  اهفالخ ، نم  دادضا  همکحلا و  نم  داوم  هل  و  هبلق ، ناسنالا  یف  ام  بجعا  لوقی : ناک  لاقف :
و ظفحتلا ، یسن  اضرلا  هدعسا  نا  و  ظیغلا ، هب  دتشا  بضغلا  هل  ضرع  نا  و  فسالا ، هلتق  طونقلا  هکلم  نا  و  صرحلا ، هکلها  عمطلا  هب 

نا و  فعـضلا ، هدعقا  عوجلا  هدهج  نا  و  رقفلا ، هحـضف  هقاف  هتـضع  نا  و  ینغلا ، هاغطا  الام  دافا  نا  و  عزجلا ، هحـضف  فوخلا  هلاما  نا 
تاهیه لاق : .همالک  نم  هتیع  ام و  یندز  هیواعم : هل  لاقف  .دسفم  هل  طارفا  لک  و  رـضم ، هب  ریـصقت  لکف  هنطبلا ، هتظک  عبـشلا  هب  طرفا 
دمحم نب  رفعج  مامالا  نع  میلـس  نب  ییحی  نع  یعفاشلا  نع  هدانـساب  یقهیبلا  لقن  ثلاثلا : لاق  .هنم و  هتعمـس  اـم  عیمج  یلع  یتآ  نا 

، اهفالخ نم  اهل  دادضا  همکحلا و  نم  داوم  هیف  هبلق ، ناسنالا  یف  ام  بجعا  لاق : مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما نع  رفعج  نب  هللادبع  نع 
هب دتشا  بضغلا  هل  ضرع  نا  و  فسالا ، هلتق  سایلا  هکلم  نا  و  صرحلا ، هکلها  عمطلا  هب  جاه  نا  و  عمطلا ، ههلوا  ءاجرلا  هل  حنس  ناف 

هلغش فوخلا  هلان  نا  و  ظفحتلا ، مهفالتخا و ) …  سانلا و  صقن  یف  نورشعلا - سداسلا و  لصفلا   ) یـسن اضرلا  هدعـسا  نا  و  ظیغلا ،
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هب دعق  عوجلا  هب  دهجا  نا  و  ءالبلا ، هلغش  هقاف  هتـضع  نا  و  ینغلا ، هاغطا  الام  دجو  نا  و  عزجلا ، هحـضف  هبیـصملا  هتباصا  نا  و  نزحلا ،
یف ناـسنالا ) اذـه  طاـینب  قـلع  دـقل   ) .دـسفم هل  طارفا  لـک  و  رـضم ، هب  ریـصقت  لـکف  هنطبلا ، هـتظک  عبـشلا  هـب  طرفا  نا  و  فعـضلا ،
نع .دارفـالا و  عیمجل  لـماشلا  ناـسنالا  عون  هدارم  .هبحاـص و  تاـم  عطق  اذاـف  نیتوـلا ، نم  بلقلا  هب  قـلع  قرع  طاـینلا : حاحـصلا :) )

نوکی ناویح ، لک  یف  ام  هیف  دـجوی  ناسنالا ، نم  دـشا  یلاعت  قلخ  امیف  سیل  وه : و  مـالک ، ناـسنالا  دارفا  تواـفت  یف  سیلاطاطـسرا 
و مامحلاک ، ایـسنا  رمنلاک و  ایـشحو  و  بارغلاک ، اروجف  و  بلکلاک ، الیخب  و  کیدلاک ، ایخـس  و  بنرالاک ، انابج  و  دسالاک ، اعاجش 

اهئات و  قعقعلاک ، اصل  و  رامحلاک ، الیلذ  و  لیفلاک ، ازیزع  و  بدـلاک ، ائیطب  و  لازغلاک ، اعیرـس  و  منغلاـک ، امیلـس  و  بلعثلاـک ، اـثیبخ 
اقیطنم و  توحلاک ، سرخا  و  لغبلاک ، اسومش  و  روثلاک ، ادودک  و  سیتلاک ، ارورـش  و  هماعنلاک ، الاض  و  اطقلاک ، ایداه  و  سواطلاک ،

، محللا نم  هعطقلا  حاحصلا )  ) یف هعضب )  ) .هرافلاک ارضم  و  سرفلاک ، اعافن  و  موبلاک ، اموشیم  و  ریزنخلاک ، الوهج  و  رازهلاک ،

هیف ام  لک  و  هیف ) ام  بجعا  یه   ) .رسکلاب یصحی  ام ال  هقرخلا و  هفسکلا و  هردفلا و  هذلفلا و  هعطقلا و  لثم  اهتاوخا  و  حتفلاب ، یه  و 
لـصفلا  ) .بجع هلک  لـب  مظعب ، عمـسی  و  محلب ، ملکتی  و  محـشب ، رظنی  ناـسنالا ، اذـهل  اوـبجعا  اـضیا : مالـسلا ) هیلع   ) لاـقف بـجع ،

( بلقلا کلذ  و   ) ربکالا ملاعلا  يوطنا  کیف  ریغـص و  مرج  کنا  معزتا  مهفـالتخا و ) …  ساـنلا و  صقن  یف  نورـشعلا - سداـسلا و 
( اهفالخ نم  دادضا  همکحلا و  نم  داوم  هل  و   ) .بلق فلا  هیف  ردص  هل  هلودلادضع : یف  لیق  و  اذه ، .هبلقت  نم  الا  بلقلا  یمس  ام  اولاق 

ثلاثلا و  هوهشلا ، یف  اهماوق  هفعلا و  یناثلا  و  هرکفلا ، یف  اهماوق  همکحلا و  اهدحا  سانجا : هعبرا  لئاضفلا  اضیا : مالسلا ) هیلع   ) هنع و 
نم داوم   ) هلوقب مالـسلا :) هیلع   ) دارا مثیم : نبا  لاـق  .سفنلا  يوـق  لادـتعا  یف  هماوـق  لدـعلا و  عـبارلا  و  بضغلا ، یف  اـهماوق  هوـقلا و 
داوم یه  و  باـب ، لـک  یف  حلـصالا  وه  و  لـعفی ، نا  یغبنی  اـمب  ملعلا  یه  و  همکحلا ، نم  اهرـساب  اـهناف  هیقلخلا ، لـئاضفلا  همکحلا )

یلوالاف اهنم ، طارفالا  طیرفتلا و  فارطا  یتلا  یه  و  لئاضفلل ، هداضملا  لئاذرلا  اـهفالخ ) نم  دادـضا  و  : ) هلوقب دارا  .بلقلا و  لاـمک 
و فوخلا ، ضورع  نم  طارفالا  هلیذر  هسماخلا  لاق : نا  یلا  .هایند  نم  هیلع  لصحی  امب  ناسنالا  اـضر  نم  طارفـالا  هلیذر  وه  عمطلا و 

رمـالل لـمعلا  فوـخلا و  نم  طارفـالا  كرت  و  مزحلاـب ، ذـخالا  هیف  یغبنی  يذـلا  و  هـضورع ، دـنع  یغبنی  اـمع  رذـحلاب  لاغتـشالا  یه 
نا یلا  .نمالا  نم  هیلع  وه  ام  ظفح  هتحلـصم و  یف  رکفی  یتح ال  نمـالا  وه  هدـض و  ضورع  یف  طـیرفتلا  هلیذر  هسداـسلا  .فوخملا 

طارفالا مزلی  هلیضفلا و  مدعب  بلقلا  هرضم  نم  طیرفتلا  مزلی  امب  الامجا  اهیف  طیرفتلا  طارفالا و  یفرط  نع  ریفنتلاب  کلذ  متخ  مث  لاق :
همالک یف  مثیم  نبا  ضرع  و  مهفالتخا و ) …  ساـنلا و  صقن  یف  نورـشعلا - سداـسلا و  لـصفلا   ) .اـهنع هجورخل  هداـسفا  نم  اـهیف 

موق نظ  نا  و  لمجملا ، مالکلا  اذه  نم  همدق  امل  احرـش  مالـسلا ) هیلع   ) اهددع یتلا  رومالا  تسیل  لاق : ثیح  دیدحلا  یبا  نباب  كاذ 
هنال همکح  هلیـضف و  عمطلا  یلا  يدوی  طارفا  هیف  نکی  مل  نا  ءاجرلا  عمطلا ) هلذا  ءاجرلا  هل   ) .ضرع يا : جنـس ) ناـف   ) .کـلذ دارا  هنا 

( هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) یبـنلا لوق  یف  فنـصملا ) هیوبن  تازاـجم   ) یف .عـبط و  وـهف  هیلا  يدا  نا  اـما  و  ایندـلا ، نیدـلل و  هاـیحلا  هداـم 
اهماذـم و یف  هعقوی  و  اهـسنادم ، لاـعفالا و  بئاـعم  یلا  هبحاـصب  ریـصی  عمطلا  نا  دارملا  عبط ) یلا  يدـهی  عـمط  نم  هللااـب  اوذیعتـسا  )

هبحاـص مسی  هناـک  متاـخلا ، وـه  عباـطلا و  نم  يوـحنلا  حـتفلا  یبا  نم  هتعمـس  اـم  یلع  ذوخاـم  بـیعلا  سندـلا و  عـبطلا  و  اهـصقانم ،
زاجملا و یلع  اهیلا  داـه  هناـک  عمطلا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) لـعج عبطلا  نرادـم  یلا  هرئاـص  عمطلا  بقاوع  تناـک  اـملف  بئاـعملاب ،

تبثی يذـلا  مالـسلا :) هیلع   ) هنع .هلذـت و  هبغر  هل  نوکت  نا  نموملاب  حـبقا  ام  مالـسلا :) هیلع   ) قداصلا نع  یفاـکلا )  ) یف .عاـستالا و 
.سانلا يدیا  یف  امع  عمطلا  عطق  یف  عمتجا  دق  هلک  ریخلا  تیار  مالسلا :) هیلع   ) داجسلا نع  .عمطلا و  هجرخی  يذلا  و  عرولا ، نامیالا 

- نورشعلا سداسلا و  لصفلا   ) .هفورعم هصصق  عامطلا و  بعـشا  .عماطملاب و  داصیل  ریطلا  نا  و  عماطملا ، لاجرلا  قانعا  عطقت  اولاق : و 
صرحلا لذــی و  عمطلاـف  طارفا ، یف  طارفا  صرحلاـف  صرحلا ) هـکلها  عـمطلا  هـب  جاـه  نا  و   … ( ) مهفـالتخا و ساـنلا و  صقن  یف 
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: رعاش لاق  .هتحن و  هتحطن و  هما  صم  یف  طرفا  اذا  لجعلا  ناف  حـئاوحلا ، هیخا  یلع  لـجرلا  رثکی  ـال  هبیتق :) نبا  نویع   ) یف .کـلهی و 
نبا لاق  رعـش و  ول  هتینم  اهیف  هیغب و  یلع  حلم  بر  و  رخآ : لاق  هبطع و  یلا  یندی  هکاردا  لع  هکردـیل و  یـش ء  یلع  صیرح  نم  مک 

هرـشلاب و کلذ  بلطی  نم  ما  هیطعلاب  هل  کسفن  وخـست  نا  قحا  مرکتلا  لاـمجالاب و  کـیلا  بلطی  نم  رظنا  همرحم ، صرحلا  عفقملا :
، دویقلا هذه  نم  هیف  نحن  ام  يرت  اما  لجرلا : هل  لاقف  دیق ، هیلع و  لامب  ذخا  دق  سوبحم  لجر  یلع  رانید  نب  کلام  لخد  .صرحلا و 

تعـضو هذـه  کلام : لاقف  هصبخا ، جاجد و  اذا  تلزناف و  لزنت ، نا  اهب  رماف  یل  لاق : هذـه ؟ نمل  لاقف : هلـس  يارف  هسار  کلام  عفرف 
هلیـضف نم  طیرفتلا  وه  فسالا ) هلتق  سایلا  هکلم  نا  و   ) .رانلا نم  هرارح  دـشا  عشجلا  صیرحلا  ءامکحلا : تلاق  .کلجر و  یف  دویقلا 

عبـس یف  خسرف  هئمعبـس  امیکح  میکح  عبت  مالـسلا :) هیلع   ) قداصلا نع  لاصخلا )  ) یف .نیدلا و  ایندلل و  لمعلا  عنمی  سایلاف  ءاجرلا ،
سانلا و صقن  یف  نورـشعلا - سداسلا و  لـصفلا  ، ) ضرـالا نم  عسوا  و  ءامـسلا ، نم  عفرا  اـم  اذـه ! اـی  لاـق : هب  قحل  اـملف  تاـملک ،

لاـبجلا نم  لـقثا  و  ریرهمزلا ، نـم  ادرب  دـشا  و  راـنلا ، نـم  هرارح  دـشا  و  رجحلا ، نـم  یـسقا  و  رحبلا ، نـم  ینغا  و  مهفـالتخا و ) … 
یـسقا رفاکلا  بلق  و  رحبلا ، نم  ینغا  سفنلا  ینغ  و  ضرالا ، نم  عسوا  لدعلا  و  ءامـسلا ، نم  عفرا  قحلا  اذه ! ای  هل : لاقف  تایـسارلا ؟

نم لقثا  يربلا ء  یلع  ناتهبلا  و  ریرهمزلا ، نم  ادرب  دـشا  هللا  حور  نم  سایلا  و  راـنلا ، نم  هرارح  دـشا  عشجلا  صیرحلا  و  رجحلا ، نم 
هیلع  ) نیـسحلا نب  یلع  هل  لاقف  اطاطـسف ، برـض  شحوت و  ابراه و  جرخف  تامف  الجر ، يرهزلا  بقاـع  اولاـق : .تایـسارلا و  لاـبجلا 

نع یفاکلا )  ) یف ظیغلا ) هب  دتـشا  بضغلا  هل  ضرع  نا  و   ) .کبنذ نم  کیلع  فاخا  ام ال  کطونق  نم  کیلع  فاـخا  ینا  مالـسلا :)
وا تخفتنا  هانیع و  ترمحا  بضغ  اذا  مکدحا  نا  و  مدآ ، نبا  بلق  یف  دقوت  ناطیشلا  نم  هرمج  بضغلا  اذه  نا  مالسلا :) هیلع   ) رقابلا
نع .کلذ و  دـنع  هنع  بهذـی  ناطیـشلا  سجر  ناف  ضرالا ، مزلیلف  هسفن  نم  کلذ  مکدـحا  فاخ  اذاف  هیف ، ناطیـشلا  لـخد  هجاد و 

، کلذـب تیفتکا  دـق  لجرلا : لاقف  .بضغت  بهذا و ال  لاق : .ینملع  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلل لجر  لاق  مالـسلا ) هیلع   ) قداصلا
یبنلا لوق  رکذ  مث  مهعم  ماق  مث  هحالس  سبل  کلذ  يار  املف  حالسلا ، اوسبل  افوفص و  اوماق  دق  برح  هموق  نیب  اذاف  هلها  یلا  یـضمف 
برض وا  لتق  وا  هحارج  نم  مکل  ناک  ام  ءالوه ! ای  لاقف : هموق ، ودع  مه  نیذلا  موقلا  یلا  یـشمی  ءاج  مث  حالـسلا  یمرف  بضغت ) (ال 

.بضغلا بهذ  موقلا و  حلطـصاف  مکنم ، کلذب  یلوا  نحن  مکل ، وهف  ناک  امف  موقلا : لاقف  .هومکیفوا  انا  یلام  یف  یلعف  رثا  هیف  سیل 
سانلا و صقن  یف  نورشعلا - سداسلا و  لصفلا   ) .لسعلا لخلا  دسفی  امک  نامیالا  دسفی  بضغلا  هلآ :) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا نع  و 
موق و یلع  بضغ  لجر  امیا  و  رانلا ، لخدـی  یتح  ادـبا  یـضری  امف  بضغیل  لجرلا  نا  مالـسلا :) هیلع   ) رقابلا نع  و  مهفالتخا و ) … 

محرلا ناف  هسمیلف  هنم  ندیلف  محر  يذ  یلع  بضغ  لجر  امیا  و  ناطیشلا ، سجر  هنع  بهذیس  هناف  کلذ  هروف  نم  سلجیلف  مئاق  وه 
دیلولا و  کلملادبع - نب  دیلولا  هیخا  عم  کلملادبع  نب  ناورم  جح  يریبزلا :) بعـصم  شیرق  بسن   ) یف و  اذـه ، .تنکـس  تسم  اذا 

نم هعنمف  هیف  یلع  زیزعلادـبع  نب  رمع  کسماف  هیلع ، درلاب  ناورم  هوفتف  هصماف  دـیلولا  بضغف  هرواحم ، امهنیب  يرجف  هفیلخ - ذـئموی 
نونامیلا موقلا  رداغ  دقل  رعاشلا : لاقف  هونفد ، یتح  يرقلا  يداو  نم  اوحار  امف  یفوج ،) یف  یظیغ  تددر  ینتلتق  : ) رمعل لاقف  کلذ ،

عبتتـسا اذا  ام  هلیذرلا  اعوج و  نیلکم  اوسما  ذا  بکرلل  اوقـش و  ذا  موقلل  ناورم  الف  اوریـسف  اعیـشم  نانجلا  دلج  يرقلا  يداوب  اودـغ  ذا 
ریخ و هللادنع  ام  و   ) یلاعت لاق  هلیـضف ، وهف  اسار  ماقتنالا  كرت  نا  اما  و  مصخلا ، هقحتـسی  امم  رثکاب  ماقتنالا  یلا  يدوی  اظیغ  بضغلا 

مقتنا اذا  هنا  امک  نورفغی ) مه  اوبـضغ  اـم  اذا  شحاوفلا و  مثـالا و  رئاـبک  نوبنتجی  نیذـلا  نولکوتی و  مهبر  یلع  اونما و  نیذـلل  یقبا 
هبراحم یف  يربطلا -)  ) یف ظفحتلا ) یسن  اضرلا  هدعسا  نا  و  (. ) اهلثم هئیس  هئیـس  ءازج  و  : ) یلاعت لاق  هلادع ، نوکی  قاقحتـسالا  ردقب 

لبقف و کعم ،) ینا   ) ینامرکلا یلا  رـصن  ینامرکلا و  نیب  رمالا  مظع  نیح  ملـسموبا  ثعب  ناـسارخ - یف  یناـمرکلا  رایـس و  نب  رـصن 
! کلیو ینامرکلا : یلا  لسراف  مهفالتخا و ) …  سانلا و  صقن  یف  نورشعلا - سداسلا و  لصفلا   ) رصن یلع  کلذ  دتشاف  هیلا ، مضنا 

وه و  حلـصب - اباتک  اننیب  بتکنف  ورم ، لخدـنف  هعداوملا  یلا  مله  نکل  و  هنم ، کباحـصا  یلع  کیلع و  فئاـخل  ینا  هللا  وف  ررتغت  ـال 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 1994 

http://www.ghaemiyeh.com


هبحرلا یف  فقو  یتح  ینامرکلا  جرخ  رکـسعملا و  یف  ملـسموبا  ماقا  هلزنم و  ینامرکلا  لخدف  ملـسم - یبا  نیب  هنیب و  قرفی  نا  دـیری 
وحن یف  عیرس  نبا  هیلا  هجوف  هرغ  هنم  رصن  رصباف  باتکلا  اننیب  بتکنل  جرخا  رصن : لسرا  مث  هنوشکـشخ ، قطرق  هیلع  سراف و  هئم  یف 
یتح هباحـصا  هامح  هتباد و  نع  رخف  هترـصاخ  یف  نعط  ینامرکلا  نا  مث  الیوط ، اهب  اولتتقاـف  هبحرلا ، یف  اوقتلاـف  سراـف  هئمثـالث  نم 

مثیم و نبا   ) یف امک  هلاع ) نا  و  : ) باوصلا و  هیرصملا )  ) یف اذکه  هلان ) نا  و   ) .هبلص ینامرکلارـصن و  لتقف  هب  مهل  لبق  ام ال  مهءاج 
لزن املف  يرـصنلا ، فوع  نب  کـلام  یلا  ساـنلا  رما  عاـمج  ناـک  نینح - هوزغ  یف  يربطلا -)  ) یف رذـحلا ) هلغـش  فوخلا  (. ) هیطخلا

و ءاشلا ، راعی  و  ریمحلا ، قاهن  و  ریعبلا ، ءاغر  عمـسا  یلام  لاق : دـیرد  لزن  املف  همـصلا ، نب  دـیرد  مهیف  ساـنلا و  هیلا  عمتجا  ساـطواب 
سیئر تحبـصا  کنا  هل : لاقف  .هل  یعدف  کلام ؟ نیا  لاقف : .مهلاوما  مهءاسن و  مهءانبا و  سانلا  عم  کلام  قاس  اولاق : یبصلا ؟ ءاکب 

مهلاوما مهءاصن و  مهءانبا و  سانلا  عم  تقـس  لاق : ریغـصلا ؟ ءاکب  و  ءاشلا ، راعی  و  ریمحلا ، قاهن  و  ریعبلا ، ءاغر  عمـسا  یلام  کموق ،
مل کل  تناک  نا  اهنا  یـش ء !؟ مزهنملا  دری  له  لاق : .مهنع  لتاقیل  هلام  هلها و  لـجر  لـک  فلخ  لـعجا  نا  تدرا  لاـق : مل ؟ و  لاـق :

سانلا صقن  یف  نورشعلا - سداسلا و  لصفلا   … ) کلام کلها و  یف  تحضف  کیلع  تناک  ناو  هحمر ، هفیـسب و  لجر  الا  کعفنی 
یلع نوراه  فوقو  دـعب  مکحلا  نب  ماشه  ناکف  الف ، ـالا  هلیح و  ریبدـت و  یلع  هردـق  هل  ناـک  اذا  اـم  مومذـملا  و  مهفـالتخا و ) …  و 

هبذکی و هتلع  هل  بیبط  فصو  اذا  ناکف  فوخلا ، نم  لتعاف  اجن  نا  قفتا  هقنع و  برـضیل  مدـق  ناک  و  هلتق ، دارا  همامالا  یف  هجاجح 
یبا یلا  نماتـسا  ینامرکلا  نب  یلع  ناک  هتـسلتخا ، يا : هرغلا ) هتبلتـسا  نمـالا  هل  عستا  نا  و   ) .ینباـصا اـمم  بلقلا  عزف  یتلع  هل : لوقی 

( ینغلا هاغطا  الام  دافا  نا  و   ) .اعیمج مهلتقف  هل  مهامسف  اسک ، زئاوجب و  مهل  رمای  مهیلویل و  هتصاخ  هل  یمسی  نا  ملسموبا  هرماف  ملسم ،
امک عزجلا ) هحـضف  هبیـصم  هتباصا  نا  و   ) هرقف دعب  ینغلا ) هاغطا  الام  دافا  نا  و   ) هرقفلا هذه  نوک  باوصلا : و  هیرـصملا ،)  ) یف اذکه 

یغطیل ناسنالا  نا  (. ) الام دافا  نا  و   ) دعب هقافلا ) هتـضع  نا  و  : ) نوکی نا  بسانملا  نال  و  هیطخلا ،) مثیم و  نبا  دیدحلا و  یبا  نبا   ) یف
هدـحاو هما  سانلا  نوکی  نا  ول ال  و  (، ) ءاشی اـم  ردـقب  لزنی  نکل  ضرـالا و  یف  اوغبل  هداـبعل  قزرلا  هللا  طـسب  ول  و  (، ) ینغتـسا هار  نا 

قلخ ناسنالا  نا  ( ) عزجلا هحـضف  هبیـصم  هتباصا  نا  و  (. ) نورهظی اهیلع  جراعم  هضف و  نم  افقـس  مهتویبل  نمحرلاب  رفکی  نمل  انلعجل 
یف و  مهفـالتخا و ) …  ساـنلا و  صقن  یف  نورـشعلا - سداـسلا و  لـصفلا  (. ) اـعونم ریخلا  هسم  اذا  اـعوزج و  رـشلا  هـسم  اذا  اـعوله 
یتح اهیلع  اعزج  اهنفدی  امایا ال  ماقاف  تتام ، مث  سانلل ، رهظی  امایا ال  دیزی  ماقاف  کلملادبع ، نب  دیزی  هیراج  هبابح  تلتعا  جورملا :) )

کنع لست  ناف  لاقف : اهربق  یلع  ماقا  اهنفدـف و  کلذ ، نع  لجت  هفالخلا  نا  و  کعزجب ، کنع  نوثدـحتی  ساـنلا  نا  اولاـقف : تفیج ،
یف ءالبلا ) هلغـش  هقافلا  هتـضع  نا  و   ) .تام مث  لئالق  اـمایا  اهدـعب  ماـقا  مث  دـلجتلاب  ـال  سفنلا  ولـست  ساـیلابف  يوهلا  عدـت  وا  سفنلا 
دحا هیلع  حتفتـسا  اذا  ناک  و  هقوحـسم ، رامطا  یف  هتیب  مزل  دق  امربتم  اکولعـص  افراحم  افیرط  ابیدا  رعاشلا  قمقمـشلاوبا  ناک  دقعلا :) )
انیور انا  لاق : هلاح  ءوس  يار  املف  هناوخا ، ضعب  هیلع  لخدف  تکـس ، الا  هل و  حتف  فقاولا  هبجعا  ناف  بابلا ، جرف  نم  رظنف  جرخ  هباب 

یف .همایقلا و  موی  ازازب  ننوکال  اقح  لوقت  ام  ناـک  نا  لاـق : هماـیقلا .) موی  نوساـکلا  مه  ایندـلا  یف  نیراـعلا  نا   ) ثیدـحلا ضعب  یف 
رطم نم  هیدوالا  یف  یقبی  يذـلا  ءاملاک  دارا  امع  ارـصقم  یقبیف  مدـعلا  هب  دـعق  ارما  لوانتی  نا  دارا  اذا  هل  لام  نم ال  دـنهللام : باـتک 
نبا ءارعـش   ) یف فعـضلا ) هب  دـعق  عوجلا  هدـهج  نا  و   ) .ضرالا هفـشنت  یتح  هناکم  یقبی  لب  رهن  ـال  رحب و  یلا  يرجی  ـالف  فیـصلا 

مف تدسف  لبجلا  نم  هرخـص  تعقوف  اراغ  لخدف  لبج ، یف  ناک  هنا  کلذ  و  عوجلا ، لیتق  یعدی  هوبا  ناک  سیق - یـشعا  یف  هبیتق -)
- نورـشعلا سداسلا و  لصفلا   ) مض یلع و  محل  ءاسنلا  ناف  کتانب ، تجوز  ول  همقلع ، نب  لیقعل  لیقف  اذـه ، .اعوج  هیف  تاـمف  راـغلا 
هب طرفا  نا  و   ) .نرهظی الف  نهیرعا  و  نرثای ، ـالف  نهعیجا  ینا  ـالک  لاـق : .تاـیناغ  نکی  مل  اذا  مهفـالتخا و ) …  ساـنلا و  صقن  یف 

تبی هعبـش  لان  نا  ابیذـعت و  صمخلا  يری  متاح : لاق  ماعطلا ، نم  ءالتمالا  نم  ناسنالا  يرتعی  ام  رـسکلاب : هظکلا  هنطبلا ) هتظک  عبـشلا 
هتارما تلکا  المج و  لکا  هنا  نومعزیف  الوکا ، یمیمتلا  دعـس  نب  لاله  ناک  ناـظقیلاوبا : لاـق  دـقعلا )  ) یف اـمهبم و  مهلا  هلق  نم  هبلق 
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نب نامیلـس  ناک  ینئادملا : لاق  و  ناریعب ؟ کنیب  ینیب و  یلا و  لصت  فیک  و  هل : تلاقف  اهیلا ، لصی  مل  اهعماجی  نا  دارا  املف  الیـصف ،
، نیلسلا نم  غرف  یتح  هنیت  هضیب و  لکای  لعجف  ضیبلا ، اورشقا  لاقف : .انیت  رخالا  اضیب و  ولمم  امهدحا  نیلـسب  یتاف  قبادب  کلملادبع 

نبا یلا  هفوکلا  نم  مشاه  ینب  نم  لجر  لحر  جورملا )  ) یف و  اذه ، .تامف  ضرم  مختاف و  هلکاف  رکـسب ، اخم  هولمم  هعـصقب  هوتا  مث 
امایا هدنع  میقی  نا  هیلع  فلحف  هفوکلا  یلا  عوجرلا  دارا  لوحلا  دـعب  ناک  املف  احارتسم ، لخدـی  مل  الوح  هدـنع  ماقاف  هنیدـملاب ، همع 

نا انیلعف  هل : اتلاقف  .احارتسم  لخدـی  مل  الوح و  اندـنع  ماقا  هفرظ ، یمع و  نبا  امتیار  ما  امهل : لاقف  ناـتنیق  لـجرلل  ناـک  ماـقاف و  رخا ،
، هبارش یف  هاتحرط  هاتقدف و  لهسم - وه  و  رشعلا - بشخ  یلا  اتدمعف  کلذ ، امکناش و  لاق  .ءالخلا  نم  ادب  هعم  دجی  ائیش ال  هل  عنصن 

یتلل لاقف  یتفلا ، صغمت  یلوملا و  موانت  امهنم  بارـشلا  ذـخا  املف  هریغ ، نم  امهالوم  اتقـس  هیلا و  هاتمدـق  امهبارـش  تقو  رـضح  املف 
صقن یف  نورـشعلا - سداسلا و  لصفلا  : ) هینغت نا  کلاسی  تلاق : .کل  لوقی  ام  اهتبحاص : اهل  تلاقف  ءـالخلا ؟ نیا  یتدیـس  اـی  هیلت :
تفتلا مث  اتمهف ، ام  نیتیکم و  امهنظا  یتفلا : لاقف  هتنغف  رافق  اهنم  اهلها  لزنمف  رایدـلا  همطاف  لآ  نم  الخ  مهفـالتخا و ) …  ساـنلا و 

اهنم ریدـلا  تارقدـلا و  شحوا  هینغت : نا  کلاسی  تلاق : لوقی ؟ ام  اهتبحاص : اهل  تلاـقف  .شحلا  نیا  یتدیـس  اـی  لاـقف : يرخـالا  یلا 
نیا هللا  كزعا  اـهل : لاـقف  يرخـالا  یلا  تفتلا  مث  ینع ، اـتمهف  اـم  نیتـیقارع و  اـمهنظا  یتـفلا : لاـقف  هتنغف ، روـمغملا  لزنملاـب  اـهانعف 

: لاقف هتنغف  یبنلا  یلع  هالـصلاب  نذا  اسمخ و  لصو  هالـصلل  اضوت  هینغت : نا  کلاسی  تلاق : لوقی ؟ ام  اهتبحاص : اهل  تلاقف  .اـضوتملا 
: تلاق .کل  لوقی  ام  اهتبحاص : اهل  تلاقف  فینکلا ؟ نیا  یتدیـس  ای  لاقف : يرخالا  یلا  تفتلا  مث  .ینع  اتمهف  ام  نیتیزاجح و  اـمهنظا 

تفتلا مث  ینع ، اتمهف  ام  نیتینامی و  امهنظا  لاقف : اینافکل  دـحاو  شاو  ناک  ول  بناـج و  لـک  نم  نوشاولا  ینفنکت  هینغت : نا  کـلاسی 
یلق احازملا و  ههاکفلا و  كرت  هینغت : نا  کلاسی  تلاق  لوقی ؟ ام  اهتبحاص : اهل  تلاـقف  حارتسملا ؟ نیا  هذـه  اـی  لاـقف : يرخـالا  یلا 

یب ام  یلع  ینورجضا  حالسلا و  ینفنکت  لوقی : اشنا  رمالا  هب  دتشا  املف  موانتم ، وه  کلذ و  عمـسی  یلوملا  هتنغف و  احارتسا  هبابـصلا و 
یف یلوملا  هبتنا  و  امهیلع ، حلـس  هلیوارـس و  لح  هنا  مث  یناوزلا  هجو  یلع  هب  تقرذ  يرابطـصا  كاذ  نع  قاض  املف  یناـغالا  ریرکتب 

اطارـص جرخملا  نیری  راوج  کل  هلعافلا ! نبا  ای  لاق : لعفلا ؟ اذـه  یلع  کلمح  ام  یخا  ای  لاق : هیراوجب  لزن  ام  يار  املف  کـلذ ، رثا 
لحر مث  اذه ، ریغ  ءازج  نهل  مهفالتخا و ) …  سانلا و  صقن  یف  نورـشعلا - سداسلا و  لصفلا   ) دجا ملف  هیلع ، ینللدـی  امیقتـسم ال 

و اماوق .) کلذ  نیب  ناک  اورتقی و  مل  اوفرسی و  مل  اوقفنا  اذا  نیذلا  و   ) یلاعت لاق  دسفم ) هل  طارفا  لک  رضم و  هب  ریـصقت  لک  و   ) .هنع
ءاذـغلا لثم  مهنمف  هثالث ، سانلا  نوماملا : نع  و  اذـه ، .اهطاسوا  رومالا  ریخ  هتاـملک :) عماوج   ) یف هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاـق 

.لاح لک  یلع  هورکم  ءادلاک  مهنم  و  ضرملا ، لاح  یف  هیلا  جاتحی  ءاودلاک  مهنم  و  لاح ، لک  یلع  هنم  دبال 

هینغم

رصانعلا و نم  دیدعلا  ناسنالا  لخاد  یف  نا  هراشالا : هذهب  دهمن  مامالا  تاملک  نم  دوصقملا  حضتی  یکل  هیفطاعلا : هیلقعلا و  رصانعلا 
.هفرعملا و ملعلا و  ردصی  قطنملا  اذه  نع  و  یلقعلا ، قطنملاب  یمـست  و  هیرکف ، هیلقع  لوالا ، نیمـسق : یلع  اهعومجمب  یه  و  زئارغلا ،

نیب مداصتلا  عارصلا و  عقی  ام  اریثک  .لویملا و  هوهشلا و  ردصت  هنع  و  یفطاعلا ، قطنملاب  یمست  و  هیفطاع ، هیبلق  رصنانع  یناثلا  مسقلا 
لطعتی و  للـشلاب ، باصی  و  لقعلا ، یلع  هفطاعلا  رـصتنت  بلغالا  معالا  یف  .دـحاو و  سفن  دـحاو و  مسج  یف  اـمهعامتجال  نیقطنملا 
نیذلا و  لقعلا ، نع  هفطاعلا ال  نع  ردصت  هتاکرح  ناسنالا و  لاعفا  رثکا  .هرما و  یلع  اهیف  بلغ  یتلا  ههجلا  یف  لمعلا  يریثاتلا و  نع 

و ال هکئاش ، هریـسع و  انه  لداعتلا  هیلمع  نال  لیلقلا ، نم  لقا  مه  رخالا  یلع  امهدـحا  یغطی  نا  نود  نیقطنملا  نیب  نزاوتلا  نوظفحی 
هیصعم نع  نولووسم  و  هبیصملا ، دنع  ربصلا  و  رشلا ، نع  هفطاعلا  حبکب  نوفلکم  نحن  .ربصلا و  لقعلا و  نم  میظع  ظح  وذ  الا  اهاقلی 

مالک و  هکلهتلا ، یلا  دوقی  دـحلا و  زواجتی  يذـلا  عزجلا  یلع  و  هرطیـسلا ، بح  هوهـشلا و  عم  عافدـنالا  یلع  نوبقاعم  و  لـقعلا ، هللا و 
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رثکا ارثا و  اوسا  وه  ام  هنم  دـلوتی  دـق  اهنم  دـحاولا  نا  و  هدارفا ، هرهاـظم و  ضعب  یلا  راـشا  و  یفطاـعلا ، قطنملاـب  صتخی  اـنه  ماـمالا 
کلذ و   ) محللا نم  هعطقلا  ءابلا - حـتفب  هعـضبلا - و  بلقلا ، هب  قلع  قرع  طاینلا : خـلا ..) ناـسنالا  اذـه  طاـینب  قلع  دـقل  : ) لاـق .اررض 
هعبات دـیدحلا و  یبا  نبا  مهف  اـمک  دوجلا  هعاجـشلاک و  لـئاضفلا  اـنه  همکحلاـب  دارملا  سیل  خـلا ..) همکحلا  نم  دراوم  هل  و  بلقلا ،

ام لک  مامالا و  هیلا  راشا  امم  کلذ  یلا  ام  و  عزجلا ، بضغلا و  ءاجرلاک و  هیفطاعلا  نووشلا  قایـسلا - هلالدـب  دارملا - لب  الک ، ..مثیم 
هل حنـس  ناف   ) .هغلاب همکحل  لب  اثبع ، بلقلا  یف  اهقلخ  ام  هناحبـس  هللا  نال  همکحلا ، هملک  اهیلع  مامالا  قلطا  .هیلقعلا و  نووشلا  لباقم 

فرـص و  هیلع ، ءانثلا  یف  قفان  بذک و  و  هریمـض ، هنید و  هعاب  و  عرـضت ، هل و  للذـت  قولخم  نم  افورعم  عقوت  نا  عمطلا ) هلذا  ءاجرلا 
هنال هعـضلا ، هسخلا و  هذـه  نع  ینغ  یف  لقاعلا  نموملا  و  هغالب .! هیذـه  و  القع ، هنبج  و  املح ، هتدالب  لـعجف  نساـحم ، یلا  هئواـسم 

هکلها عمطلا  هب  جاـه  نا  و   ) یلاـعت هنم  قیفوتلا  هللا و  یلع  لـکوتلاب  و  ساـنلا ، عم  لداـبتملا  نواـعتلا  یعـسلاب و  هجئاوح  ءاـضق  عـقوتی 
راهن لیل  حدکی  و  هدی ، یف  ام  یلع  فاخی  بعتلا ، فوخلا و  مئاد  صیرحلا  و  صرحلا ، دلوی  عمطلا  و  عمطلا ، دلوی  ءاجرلا  صرحلا .)

هلتق سایلا  هکلم  هقفـصلا و  رـسخ  اذاف  لمالا ، غولبل  دـحلا  زواجت  عمطلا و  یف  فرـسا  فسالا .) هلتق  سایلا  هکلم  نا  و   ) .دـیزملل ابلط 
بـضغلا هل  ضرع  نا  و   ) هنع ففخت  هیقاب  هل  تیقب  و  رمالا ، هیلع  ناهل  هیادـبلا  ذـنم  ظفحت  لدـتعا و  ول  ..اهتدـش و  اهفنعب و  همدـصلا 

نم زیمت  داـکت  : ) کـلملا هروس  نم  هیـالا 8  یف  منهج  راـن  هب  هناحبـس  فصو  دـق  و  هناروف ، بضغلا و  بیهل  وـه  و  ظـیغلا ) هب  دتـشا 
ظیغلا و عرجت  نم  هبقاع  يدجا  یلحا و  یش ء  ..دلج و ال  ریصب و  همتک  و  ریبک ، لقعب  هدهاج  نم  الا  رش  لک  حاتفم  ظیغلا  و  ظیغلا .)
بقاوعلا و نم  لـهذ  و  هئاوـها ، هتاوهـشل و  ناـنعلا  قـلطا  ظـفحتلا و  یـسن   ) دارا اـم  ایندـلا  نم  لاـن  و  اـضرلا ) هدعـسا  نا  و   ) .هناـمتک

هنال لتاقلا ، ءادلا  نونجلا و  وه  اذه  و  هلایخ ، نم  یتح  یـش ء  لک  نم  رذـح  فاخ  اذا  رذـحلا ) هلغـش  فونجلا  هلان  نا  و   ) تاجافملا
هل عستا  نا  و   ) یقاولا عفانلا  حافکلا  یلع  كرحملا  وه  دومحملا  رذحلا  .لمعلا و  هکرحلا و  نع  عنمی  و  هلزعلا ، دومجلا و  یلع  ثعبی 

وهف تابخملا ، تاجافملا و  نع  لهذ  و  نانئمطالا ، لـک  ناـمطا  هلاـم  هسفن و  یلع  نما  اذا  ینعملا  .هلفغلا و  يا  هرغلا ) هتبلتـسا  نمـالا 
لقاعلا ..الوهذ و  هلفغ و  همایا  عیمج  تناک  نما  نا  و  رذـح ، یف  ارذـح  اهلک  هتایح  تناک  فاـخ  نا  طرفم ، فرـسم و  اـمئاد  ادـبا و 

هذه عم  و  نمالا ، دنع  هسفن  حاترت  اضیا  و  لمع ، نم  هعیطتسی  ام  و  تاقاط ، نم  کلمی  ام  باسح  یلع  نکل ال  و  فوخلا ، هنع  رذحی 
هماعنا و یلع  رکـشلا هللا  عضاوتلا و  نم  الدب  مثالاب  هزعلا  هتذخا  و  ینغلا ) هاغطا  الام  دافا  نا  و   ) .رذـحی بقاوعلا و  نم  سرتحی  هحارلا 

نا و   ) رزو مثا و  یلا  هبیـصملا  رجا  لوحی  و  اججات ، رانلا  دیزی  لب  اعفن ، هیدجی  يذلا ال  عزجلا ) هحـضف  هبیـصم  هتباصا  نا  و   ) هلـضفت
توملاب هسفن  یلع  مکح  و  صالخلا ، قیرط  یف  ریکفتلا  یعسلا و  نع  هفرص  و  نزحلا ، هیلع  رطیس  رقتفا  نا  ءالبلا ) هلغش  هقافلا  هتـضع 

روثیف و لطبلا  اما  هنکـسملا ، هلذـلا و  هیلع  تبرـض  نم  ناش  وه  امک  فعـضلا ) هب  دـعق  عوجلا  هدـهج  نا  و   ) ءایحالا نیب  شیعی  وه  و 
رذ یبا  لیلجلا  یباحـصلا  نع  رهتـشا  ..سوبلا و  لذـلا و  نم  ررحتلا  وا  توملا ، یتح  هنایک  لکب  دـهاجی  و  فعـضلا ، نم  هوقلا  قلخی 
ءاد یه  .همختلا و  هنطبلا : و  هتملآ ، هتظک : هنطبلا .) هتظک  عبـشلا  هب  طرفا  نا  و  !. ) هفیـس ارهاش  جرخی  فیک ال  عاـج  نمل  تبجع  هلوق :
یف نسح  لداعتلا  نزاوتلا و  دسفم .) هل  طارفا  لک  و  رـضم ، هب  ریـصقت  لکف   ) ناویحلاب قحلا  هنطبل  اریـسا  ناک  نم  و  حورلا ، مسجلا و 

.تدسفا ترضا و  يرخالا  یلع  امهادحا  تغب  ناف  زئارغلا ، لویملا و  نیب  یتح  یش ء  لک 

هدبع

: ظفحتلا یسن  یضرلا  رهظ …  ادب و  هل  حنس  ءاجرلا : هل  خنس  ناف  بلقلا …  هب  قلعم  قرع  باتکک  طاینلا  هنم : بجعا  یه  هعـضب  … 
هدشر و نع  هب  تبهذ  هتبلس و  يا  هتبلتسا  هلفغلا و  رسکلاب  هرغلا  هرغلا : هتبلتـسا  نم  الا  تارـضملا …  نم  زرحتلا  یقوتلا و  وه  ظفحتلا 

سفنلا قیـضی  یتح  نطبلا  ءالتما  رـسکلاب  هنطبلا  هتملآ و  هتبرک و  يا  هتظک  هنطبلا : هتظک  عبـشلا  رقفلا …  هقاـفلا  هدافتـسا  لاـملا  داـفا 
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همختلا

يرفعج

مالسالا ضیف 

يزیچ نیرتفگـش  نآ  هک  هدـش  هتخیوآ  یتشوگ  هراپ  ناسنا  نیا  ياهگر )  ) زا یگرب  تسا : هدومرف  بلق ) هراـبرد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
دـیما و رگا  اـهنآ : فـالخرب  تسا  يا  هدیدنـسپان  تافـص  هدیدنـسپ و  فاـصوا  نآ  يارب  هک  تسا  بلق  نآ  تسا و  وا  رد  هک  تسا 

نآ هب  يدیمون  رگا  و  دزاس ، شهابت  صرح  دیآ  شوج  هب  نآ  رد  عمط  رگا  و  دنادرگ ، یم  شراوخ  زآ  عمط و  دنک  ور  نآ  هب  وزرآ 
اضر و رگا  و  دریگ ، تخـس  نآ  هب  مشخ  دیآ  شیپ  نآ  يارب  یئوخدنت  بضغ و  رگا  و  شدـشک ، یم  هودـنا  ترـسح و  دـبای  تسد 
زا  ) نتسج يرود  دریگ  ارف  ار  نآ  ناهگان  سرت  رگا  و  دیامن ، شومارف  ار  اه ) هدیدنسپان  زا   ) يراددوخ دوش  هارمه  ار  نآ  يدونـشخ 
یب دهد  خر  هودنا  تبیصم و  نآ  هب  رگا  دیابر ، یم  ار  نآ  تلفغ  دریگ  ینوزف  نآ  یگدوسآ  ینمیا و  رگا  و  دزاس ، شلوغـشم  راک )

، دنک شراتفرگ  یتخـس  ءالب و  درازایب و  ار  نآ  يزیچ  هب  رگا  و  دنادرگ ، شیغای  يرگناوت  دـبایب  یلام  رگا  و  دـیامن ، شیاوسر  یبات 
جنر هب  يرپمکش  درذگب  دح  زا  هتـشگ  رایـسب  نآ  هب  يریـس  رگا  و  شدروآ ، رد  اپ  زا  یناوتان  ریگ و  تخـس  نآ  رب  یگنـسرگ  رگاو 
هنایم لادتعا و  هک  یبلق  نیاربانب   ) دـنادرگ هابت  ار  نآ  دـح  رد  یـشیب  ره  و  دـناسر ، نایز  ار  نآ  دـح  زا  یهاتوک  ره  سپ  شدزادـنا ،

(. دبایرد ار  ترخآ  ایند و  دوس  نآ  هدنراد  دنک  راتفر  تمکح  هب  هدادن  تسد  زا  ار  يور 

ینامز

هک هاگنآ  .ار  امرگ  هن  دراد و  ار  امرس  تقاط  هن  تسا ) هدش  قلخ  فیعض  ناسنا  : ) تسا هدومرف  ادخ  تسا و  فیعـض  يدوجوم  رـشب 
یم دـنلب  نامـسآ  هب  شا  هلان  دایرف و  دـیدرگ  راتفرگ  هک  یعقوم  دـنک و  یم  شومارف  ار  ادـخ  تسا  تمعن  زان و  رد  تاهج  عیمج  زا 

دـشاب و ادـخ  دایب  دـنکن و  شومارف  ار  ادـخ  هک  وا  يارب  تسا  يرطخ  مـالعا  ددرگ  یم  رـشب  هجوتم  هک  ثداوح  بیترت  نیدـب  دوش 
هک تسا  نیا  تسا  هداد  رارق  ثحب  دروم  تمسق  نیا  رد  مالسلا ) هیلع   ) ماما هک  یهجوت  لباق  بلطم  .دیامن  كرد  ار  شیوخ  فعض 

هنومن يارب  .تسا  هداد  رارق  ثحب  دروم  ار  نامرد  یـسانش  ناور  رظن  زا  تسا و  هداد  تبـسن  بلق  هب  ار  ناور  باصعا و  ياهیراوگان 
ار ناسنا  قیمع  رثات  هک  یسانشناور  مهم  بلطم  کی  نیا  دناسر و  یم  لتق  هب  ار  وا  ترـسح  درک  هبلغ  وا  رب  يدیماان  رگا  دیامرف : یم 

.تسا نآ  نامرد  هار  يدیماان  اب  هزرابم  دروآ و  یمرد  ياپ  زا 

يزاریش دمحم  دیس 

هعـضبلا کلت  يا  یه )  ) محللا نم  هعطق  يا  هعـضب )  ) بلقلا هب  قلعم  قرع  طاینلا  ناسنالا ) اذـه  طاینب  قلع  دـقل  : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
اهفرعی یتلا  همکحلا ) نم  داوم  هل  و   ) هربخ رابتعاب  کلذ )  ) ریکذت و  بلقلا )  ) وه کلذ ) و   ) ناسنالا یف  ام  بجعا  يا  هیف ) ام  بجعا  )

نوکافـسلا و اهب  لمعی  یتلاک  همکحلا  فالخ  يا  اهفالخ ) نم  دادضا  و   ) لمعلاب ناسنالا  دـمت  اهنا  رابتعاب  داوم )  ) اهنوک و  ناسنالا ،
تبنت همکح  لک  نا  دادـضالا )  ) نم داری  نا  لمتحی  و  نونج ، هعاجـشلا  و  فرـس ) ءاخـسلا   ) و نبج ) ءایحلا  : ) وحن لئاذرلا  باحـصا 

قیلا ینعملا  اذه  و  اذکه ، عمطلا و  یلا  یهتنی  ءاجرلا  و  روهتلا ، یلا  یهتنت  هعاجشلاک  هلیضف ، اهنوک  نع  اهفرص  بجوت  هلیذر ، اهدنع 
عمطی نمل  للذتلا  و  هلذـلل ، بجوم  عمطلا  ذا  عمطلا ) هلذا   ) یـشل ء ءاجرلا ) هل   ) رهظ يا  حنـس ) ناف   ) .ءافلاب حنـس ) ناف  ، ) هلوق بترتب 
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ایندـلا كاله  صرحلا  بجوی  دـق  و  يورخـالا ، هکـاله  بجوا  صرحلا ) هکلها   ) داز رثک و  ناـب  عمطلا ) هب  جاـه  نا  و   ) ناـسنالا هیف 
و کهنی ، یتح  فساتلا  نم  رثکی  نا  هلتق )  ) دارملا ب و  فساتلا ، يا  فسالا ) هلتق   ) یـش ء نم  سئی  ناـب  ساـیلا ) هکلم  نا  و   ) .اـضیا
، هسفن یف  يوق  داز و  يا  ظـیغلا ) هب  دتـشا   ) یـش ء یلع  وا  دـحا  یلع  بضغ  ناـب  بضغلا ) هل  ضرع  نا  و   ) کـلهی ضرحب و  اـنایحا 

هدایزلا نم  ظفحتی  مل  يا  ظفحتلا ) یسن   ) اسفن ادیعس  راص  یتح  یضر  ناب  اضرلا ) هدعسا  نا  و   ) هظیغ مظکی  هبـضغ و  دربی  نا  لباقم 
هلان نا  و   ) .اذکه قحتسی و  ام ال  هل  لدبیف  دحا  نع  یضری  ناک  مارحلا ، یلا  هاضر  هرجی  دق  لب  لادتعالا ، نع  جرخی  یتح  اضرلا  یف 

هتابجاو هلامعا و  رئاسل  غارف  هل  یقبی  یتح ال  فوخملا ) کلذ  نم   ) رذحلا یف  ذخا  يا  رذحلا ) هلغش   ) یـش ء نم  فاخ  يا  فوخلا )
یتای امبر  ام  كرادـت  و  هناش ، حالـصا  نع  هلفغلا ، رورغلا و  هبلـس  يا  هرغلا ) هتبلتـسا   ) نمالا یهتنم  یف  ناکناب  نمالا ) هل  عستا  نا  (و 
لاملا یف  لادتعالا  دـح  نع  جورخلا  نع  هرابع  نایغطلا  و  ینغلا ) هاغطا  ام ال   ) لصح يا  دافا ) نا  و   ) فوخلا عاونا  نم  لبقتـسملا  یف 

يا هقافلا ) هتضع  نا  و   ) هنم لمحی  ام ال  روهظ  هحیـضفلا  ینعم  و  ربصی ، الف  عزجلا ) هحـضف  هبیـصم  هتباصا  نا  و   ) .هوحن فارـسالاب و 
هدـهج نا  و   ) .هتابجاو هلامعا و  رئاس  نع  ءالبلا ) هلغـش   ) هل رقفلا  مالیا  نع  هیانک  اذـه  ادـیدش و  نانـسالاب  ذـخالا  وه  ضعلا  و  رقفلا ،

يا هنطبلا ) هتظک   ) اریثک لکا  ناب  عبشلا ) هب  طرفا  نا  و   ) فعـضلا هرثک  نم  لمعلا ، یلع  ردقی  الف  فعـضلا ) هب  دعق   ) هبعتا يا  عوجلا )
هدایز و  هل ) طارفا  لک  و   ) لادـتعالا نع  هصیقنلا  ریـصقتلاب  دارملا  وا  رـضم ) هب  ریـصقت  لکف   ) نطبلا ءالتما  یه  و  هنبلا ، هعملا  هتبرک و 

(. اطسو هما  مکانلعج  کلذک  و  : ) هناحبس لاق  طسولا ، یف  فقی  نا  هلیضفلا  امنا  و  دسفم )  ) لادتعالا نع 

يوسوم

.رهظ هل و  ضرع  هل : حنـس  .دـیدسلا  لوقلا  همکحلا : .محللا  نم  هعطقلا  ءابلا  حـتفب  هعـضبلا : .بلقلاب  لصتم  ظیلغ  قرع  طاـینلا : هغللا :
یقوتلا و ظفحتلا : .هدـشا  وا  بضغلا  ظیغلا : .نزحلا  فسالا : .هیف  طـیرفتلا  مدـع  یـشلاب ء و  کـسمتلا  صرحلا : .ثعبنا  راـث و  جاـه :

نایغطلا نم  هاغطا : .عفتنا  دافتسا و  دافا : .هلفغلا  رـسکلاب  هرغلا : .هبنتلا  زارتحالا و  رذحلا : .هرغ  یلع  هذخا  هلاغ : .تارـضملا  نم  زرحتلا 
: هقاـفلا .نانـسالا  فارطاـب  ذـخالا  ضعلا : .نزحلا  راـهظا  ربـصلا و  مدـع  عزجلا : .هبویع  فشک  هحـضف : .دـحلا  زواـجت  رطبلا و  وـه  و 

یتح نطبلا  ءالتما  هنطبلا : .اریثک  نطبلا  ءالتما  هظکلا : .دـحلا  زواجت  طرفا : .هبعتا  هایعا و  هدـهج : .نحملا  بئاصملا و  ءالبلا : .هجاـحلا 
ذخای الف  رومالا  یف  لادـتعالا  یلع  ظفاحی  نا  هیلع  یغبنی  هنا  یلا  ناسنالا  هبنی  نا  لصفلا  اذـه  یف  مامالا  درا  حرـشلا : .سفنلا  قیـضی 

.لادـتعالا مدـع  روهتلا و  یلا  هدـشتف  ناسنالا  اذـه  ضرتعت  یتلا  تالاحلا  ضعب  رکذ  طیرفتلا و  بناج  ذـخای  امک ال  طارفالا  بناـج 
وه تالاحلا و  تاکلملا و  کلت  لـکب  لـصتی  يذـلا  بلقلا  هنا  اـهتکرح  اـهقلطنم و  اهردـصم و  رومـالا و  هذـه  روحم  رکذـب  ءادـتبا 

زواجتی ناسنالا و  اهیف  فرحنی  دراوم  رکذ  دق  اهضیقن و  هیـضقلا و  هدض و  یـشلا ء و  لمحی  هنا  اعیمج  اهل  بصملا  نوکی  اهلمحتی و 
هـسفن لذـی  هل و  عضخی  هارت  هیلا  وبـصی  هوجری و  ام  هل  ققحی  انالف  نا  هرطاخ  یف  رم  اذا  عمطلا : هلذا  ءاجرلا  هل  حنـس  ناف  .دودحلا 1 -
عمطلا دتشا  اذا  مث  اهتناها  هسفن و  لال  ذا  یلا  هدوقی  يذلا  وه  وجری  ام  یلا  لوصولا  یف  عمطلا  نا  وجری …  ام  یلا  لصی  نا  لجا  نم 

یف ادوـقفم و  ناـک  نا  هقیقحت  لـیبس  یف  هسفن  لذـب  یـش ء  یلع  صرح  نم  نـال  لـتاق  صرح  یلا  لوـحتی  هرما  لحفتـسا  دادزا و  و 
یتح هبلق  یف  سایلا  بدو  هبولطم  هجو  یف  باوبـالا  تدـسنا  نا  فسـالا : هلتق  ساـیلا  هکلم  نا  و  .ادوجوم 2 - ناک  نا  هیلع  ظاـفحلا 

باذع ءاقش و  یلا  هتایح  لوحتتف  همزالم  هل  هبسنلاب  حبصت  همئادلا و  هباکلا  شیعی  هنال  هلتقیس  یـسالا  نزحلا و  ناف  قمعلا  یلا  لصو 
دتشی دق  هناف  هسفن  یف  بضغلا  راث  اذا  ظیغلا : هب  دتـشا  بضغلا  هل  ضرع  نا  و  .هلک 3 - توملا  وه  نکی  مل  نا  توملا  نم  عون  وـه  و 

ههج نم  ایندلا  هیلع  تلبقا  هلام و  وا  هلاح  نع  یضر  اذا  ظفحتلا : یسن  یضرلا  هدعسا  نا  و  .هتدش 4 - نم  رجفنی  داکی  قنحی و  نا  یلا 
مدـع هیف و  قلعملا  قحلا  ءاداب  هیلع  هظفاحملا  یـسن  هیلا  نامطا  لاملا و  یطعا  اذاف  اهعـضوم  اهعـضی و  اهظفحی و  اـهنوصی و  نا  یـسن 
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یلوتسا هیلع و  فوخلا  رطیـس  نا  رذحلا : هلغـش  فوخلا  هلاغ  نا  و  .اهاج 5 - ادلو و  هحـص و  یطعا  نا  اذکه  مارحلا و  یف  هلامعتـسا 
لک نم  رذح  ضرملا  نم  فوخلا  رـصنع  رطیـس  ناف  هیلع  هحیـص  لک  ناک  یـش ء و  لک  نم  فوخلا  رذـحلا و  شیعی  هارت  هبلق  یلع 
یلا وا  هتحص  یلا  نامطا  ناب  هلام  وا  هسفن  یف  هیلع  هللا  عسو  اذا  هرغلا : هتبلتسا  رمالا  هل  عستا  نا  و  - 6 اذکه …  هل و  اودع  هدعو  ماعط 
هرغ نیح  یلع  هیتای  ردـقلاب  اذا  هدـنع و  ام  نیـصحت  یف  رکفی  ءانه ال  هعد و  یف  حوری  رهدـلا و  لئاوغ  نمای  هناـف  هترثک  هلاـم و  هعس 
یغط ینغتـسا  نا  ینغلا : هاـغطا  ـالام  داـفا  نا  و  - 7 نامالا …  نم  شیعی  ناـک  اـم  هبلـسی  هتاـیح و  يرجم  هیلع  ریغی  ثداـحب  هاـجافیف 

دـض یلا  ناسنالا  اـهلوحیف  همعنلا  یلع  هظفاـحملا  مدـع  هلیذر  هذـه  و  ینغتـسا ) هار  نا  یغطیل  ناـسنالا  نا  : ) همیرکلا هیـالل  اقادـصم 
نم هیدل  زیزع  تام  وا  هسفن  یف  ضرملا  لحف  هبیصم  هتباصا  اذا  عزجلا : هحضف  هبیـصم  هتباصا  نا  و  .هلجا 8 - نم  تناک  یتلا  فدهلا 

لادتعالا و نم  هللا  رما  امیف  مزتلی  مل  طابـضنالا و  مدع  ربصلا و  هنادقفل  هرجا  بهذی  یتح  هواتی  جضی و  خرـصی و  هارت  هدلو  وا  دـلاو 
هیلع یلوتـسا  قلما  رقتفا و  نا  ءالبلا : هلغـش  هقاـفلا  هتـضع  نا  و  - 9 هبعـصلا …  تالاحلا  عیمج  اـهب  اـهیلع و  عطقی  هیطم  ربصلا  ذاـختا 

تحت يوه  هاوق و  تراخ  عوجلا  هب  دتشا  عاج و  نا  فعـضلا : هب  دعق  عوجلا  هدهج  نا  و  .هسفن 10 - هاسنا  یتح  هوالب  دتشا  نزحلا و 
لکالا همختا  هلمحتت  امع  هدایز  هنطب  تالتماف  دحلا  زواجت  یتح  لکا  نا  هنطبلا : هتظک  عبشلا  هب  طرفا  نا  و  .افیعض 11 - الیلذ  هتاط  و 
شحاف ینغ  وا  همخت  نم  رضم  هب  طارفا  لک  نا  امک  اهریغ  عزج و  وا  هجاح  وا  عوج  نم  رـضم  هب  ریـصقت  لکف  هلمجلاب  .هب و  رـضا  و 
ققحتت هب  ناسنالا و  اذـهل  دـیفملا  ءاودـلا  وه  طیرفت  وا  طارفا  نود  رومـالا  یف  لادـتعالا  طـسولا و  دـحلا  یقب  اـهریغ و  وا  بضغ  وا 

 … هتداعس

یناقلاط

نآ رد  هک  تسا  نیا  تسا ، نآ  رد  هک  يزیچ  رت  تفگش  تسا و  لد  نآ  و  تسا ، هتخیوآ  یتشوگ  هراپ  یمدآ  لد  ياهگر  هب  انامه  »
درآ و موجه  نآ  رب  زآ  رگا  و  دزاس ، یم  شنوبز  يدـنمزآ  دـیآ  دـیدپ  يدـیما  نآ  رد  رگا  .نآ  ياهدـض  تمکح و  زا  تساه  هدام 
، دوش یم  تخس  شا  هنیک  دریگب  مشخ  رگا  و  شدشک ، یم  هودنا  دوش  هریچ  نآ  رب  يدیمون  رگا  دزاس ، یم  شهابت  صرح  دناروشب 
و دراد ، یم  لوغـشم  دوخ  هب  ار  وا  سرت  دریگ  ورف  ار  وا  میب  رگا  دنک ، یم  شومارف  ار  يراد  نتـشیوخ  دهد  شیرای  یتخبـشوخ  رگا 

درآ تسد  هب  یلاـم  رگا  دزاـس ، یم  شیاوسر  ییابیکـشان  شدـسر  یگوـس  رگا  شدـیابر ، یم  یگتفیرف  دـبای  یخارف  راـک  رد  رگا 
دهد شرازآ  یگنسرگ  رگا  دوش ، یم  الب  راچد  دنکفا  نادند  گنچ و  وا  رب  یتسدگنت  رگا  دراد ، یم  او  یشکرس  هب  ار  وا  يرگناوت 

ره شخب و  نایز  ار  وا  ریـصقت  ره  هنوگ  نیدـب  .دـهد  یم  شرازآ  مکـش  يرپ  دوش  رایـسب  وا  يریـس  رگا  شدـناشن ، یم  ورف  یناوتان 
« .تسا هدننک  هابت  ار  وا  طارفا 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

َحَنَس ْنِإَف  ؛ اَِهفاَلِخ ْنِم  ًاداَدْضَأ  ِهَمْکِْحلا َو  َنِم  َّداَوَم  َُهل  َّنَأ  َِکلَذ  َو.ُْبلَْقلا  َِکلَذ  :َو  ِهِیف اَم  ُبَجْعَأ  َیِه  ٌهَعَْـضب  ِناَْسنِْإلا  اَذَه  ِطاَِیِنب  َقِّلُع  ْدََقل 
،َو ُْظیَْغلا ِِهب  َّدَتْـشا  ُبَضَْغلا  َُهل  َضَرَع  ْنِإ  ،َو  ُفَسَْألا ُهَلَتَق  ُسْأَْـیلا  ُهَکَلَم  ْنِإ  ،َو  ُصْرِْحلا ُهَکَلْهَأ  ُعَمَّطلا  ِِهب  َجاَـه  ْنِإ  َو  ُعَمَّطلا ، ُهَّلَذَأ  ُءاَـجَّرلا  َُهل 

ْنِإ ،َو  ینِْغلا ُهاَغْطَأ  ًالاَم  َداَفَأ  ْنِإ  ،َو  ُهَّرِْغلا ُْهتَبَلَتْسا  ُْرمَْألا  َُهل  َعَسَّتا  ِنِإ  ،َو  ُرَذَْحلا ُهَلَغَـش  ُفْوَْخلا  َُهلاَغ  ْنِإ  ،َو  َظُّفَحَّتلا َیِـسَن  یـضِّرلا  ُهَدَعْـسَأ  ْنِإ 
ُْهتَّظَک ُعَـبِّشلا  ِهـِب  َطَْرفَأ  ْنِإ  ،َو  ُفـْعَّضلا ِهـِب  َدَـعَق  ُعوُْـجلا  ُهَدَـهَج  ْنِإ  َو  ُءاَـلَْبلا ، ُهَلَغَـش  ُهَقاَْـفلا  ُهـْتَّضَع  ْنِإ  ،َو  ُعَزَْجلا ُهَحَـضَف  ٌهَبیـِـصُم  ُْهَتباَـصَأ 
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.ٌدِسْفُم َُهل  ٍطاَْرفِإ  ُّلُک  ،َو  ٌّرِضُم ِِهب  ٍریِصْقَت  ُّلُکَف.ُهَنِْطْبلا 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

يو بلق  ناـمه  وا و  ياـضعا  نیرت  بیجع  هدـش و  هتخیوآ  یـصوصخم  گر  هب  هک  تسا  یتشوگ  هعطق  ناـسنا  نیا  هنیـس  نورد  رد 
رد یطارفا ) ي   ) اهوزرآ هاگره  سپ  ، تسا عمج  نآ  رد  تمکح  دض  تمکح و  زا  یتافص  هک  تسا  نآ  تلع  هب  یفرگش  نیا  ، تسا
هب دـیآ  ناجیه  هب  وا  رد  عمط  هک  یماگنه  دـنک و  یم  راوخ  لیلذ و  ار  وا  عمط  دـهد و ) یم  تسد  وا  هب  عمط  تلاح   ) دوش رهاظ  نآ 

هاگره دروآ و  یم  رد  ياپ  زا  ار  وا  فسأت  ددرگ  بلاغ  وا  رب  سأـی  هک  یماـگنه  دـناشک و  یم  تکـاله  هب  ار  وا  صرح ، نآ  لاـبند 
( يزیچ ای  یسک  زا   ) دح زا  شیب  رگا  و  دنز ) یم  یفالخ  راک  ره  هب  تسد  و   ) دریگ یم  ینوزف  شمشخ  ددرگ  یلوتسم  وا  رب  بضغ 

يراـکطایتحا دوـش  بلاـغ  وا  رب  سرت  هاـگره  دـهد و  یم  تسد  زا  ار  طاـیتحا  بناـج  دـنک ) ادـیپ  ناـنیمطا  نآ  هب  و   ) دوـش یـضار 
هب یلام  تقو  ره  دور و  یم  ورف  يربخ  یب  تلفغ و  رد  ددرگ  ناسآ  وا  رب  راک  ناـمز  ره  دراد و  یم  لوغـشم  دوخ  هب  ار  وا  یطارفا ) )

ار شنماد  ، رقف رگا  دزاس و  یم  اوسر  ار  وا  یباـت  یب  دـسرب  وا  هب  یتبیـصم  رگا  دراد و  یم  او  ناـیغط  هب  ار  وا  يزاـین  یب  دروآ  تسد 
هچنانچ دنک و  یم  شریگ  نیمز  فعض  دنک  ادیپ  یگنسرگ  رگا  دراد و  یم  لوغـشم  دوخ  هب  ار  وا  (، نآ زا  یـشان   ) تالکـشم ، دریگب

وا هب  طـیرفت ) و   ) دوبمک هنوگره  یلک ) روط  هب   ) ددـنب و یم  وا  رب  ار  سفن  هار  ، هتخادـنا جـنر  هب  ار  وا  يرورپ  مکـش  دـنک  يروخرپ 
نخـس نیا  : دـیوگ یم  رداصم  باتک  هدنـسیون  هنامیکح : راـتفگ  دنـس  .دـنک . (  یم  دـساف  ار  وا  طارفا  هنوگ  ره  دـناسر و  یم  ناـیز 

جهن رد  ار  نآ  یـضر  دّیـس  موـحرم  دـنچره   ) تسا ترـضح  نآ  روهـشم  ياـه  هبطخ  زا  هک  تسا  هلیـسو  فورعم  هـبطخ  زا  یـشخب 
یفاک و هضور  رد  ینیلک.دـنا  هدرک  لقن  ار  هبطخ  نیا  یـضر  دّیـس  موحرم  زا  شیپ  هک  یناسک  هلمج  زا  و  تسا ) هدرکن  لقن  هغالبلا 

نیا دوخ  بتک  رد  هک  دنک  یم  هراشا  فورعم  نادنمـشناد  زا  يرگید  ریثک  عمج  هب  سپـس.تسا  لوقعلا  فحت  رد  ینارح  هبعـش  نبا 
قشمد خیرات  رد  رکاسع  نبا  ، بهذلا جورم  رد  يدوعسم  ، داشرا رد  دیفم  خیش  موحرم  : هلمج زا  دنا  هدرک  لقن  ار  زیمآ  تمکح  مالک 

زیمآ تمکح  راتفگ  نیا  هغالبلا  جـهن  مامت  باتک  بحاص  ،ج 4،ص 100 .) هغالبلا جهن  رداصم  ) .دشاب یم  مکحلاررغ  رد  يدـمآ  و 
درک یم  بلط  مالسلا  هیلع  یلع  زا  ار  يرتشیب  نانخس  هک  هیواعم  خساپ  رد  »و  هرمض نب  رارض  » لوق زا  يرگید  نانخـس  همیمـض  هب  ار 

(. ( ،ص 563 هغالبلا جهن  مامت  ) .تسا هدومن  رکذ 

! تقلخ ناهج  هبوجعا 

زا کی  ره  راثآ  یقالخا و  لیاذر  زا  یمهم  شخب  یناسنا و  فطاوع  هلـسلس  کی  هب  دوخ  هنامیکح  راتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
گر هب  هک  تسا  یتـشوگ  هـعطق  ناـسنا  نـیا  هنیـس  نورد  رد  :» دـیامرف یم  درمـش و  یم  بـلق  ار  اـهنآ  زکرم  هدوـمرف و  هراـشا  اـهنآ 

اَم ُبَجْعَأ  َیِه  ٌهَعَْـضب  ِناَْسنِْإلا  اَذَـه  ِطاَِیِنب  َقِّلُع  ْدََـقل  ( ؛» تسا يو  بلق  نامه  وا و  ياـضعا  نیرت  بیجع  هدـش و  هتخیوآ  یـصوصخم 
( . ُْبلَْقلا َِکلَذ  :َو  ِهِیف

لیاضف یناسنا و  فطاوع  زکرم  دناوت  یم  تساضعا  مامت  هب  نوخ  ندناسر  رومأم  هک  يربونص  وضع  نامه  بلق  هنوگچ  هک  نیا  رد 
.تفگ میهاوخ  نخس  نآ  زا  حورشم  روط  هب  ثحب  نیا  نایاپ  رد  دشاب  یقالخا  لیاذر  و 

نایاپ ناسنا  تایح  نامز  نیرتمک  رد  دوش  عطق  رگا  هک  تسا  نازیوآ  ناسنا  هنیس  رد  نآ  هلیـسو  هب  بلق  هک  تسا  یگر  نامه  « طاین »
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هب.تسا هدمآ  زین  بلق  دوخ  يانعم  هب  یماگنه  دـنا و  هتـسناد  توف ) نزو  رب  «) طَون » عمج ینامز  هدرمـش و  درفم  ار  نآ  هاگ.دـبای  یم 
یم وا  ندـب  وضع  نیرتزیگنا  تفگـش  هدـش  هتخیوآ  یگر  اـب  شا  هنیـس  نورد  رد  هک  ار  یمدآ  بلق  نیا  مالـسلا  هیلع  ماـما  لاـح  ره 

.درمش

دـض تمکح و  زا  یتافـص  هک  تسا  نآ  رطاـخ  هب  یفرگـش  نیا  :» دـیامرف یم  نینچ  نخـس  همادا  رد  هـتخادرپ و  نآ  لـیلد  هـب  سپس 
( . اَِهفاَلِخ ْنِم  ًاداَدْضَأ  ِهَمْکِْحلا َو  َنِم  َّداَوَم  َُهل  َّنَأ  َِکلَذ  َو  ( ؛» تسا عمج  نآ  رد  تمکح 

يارب يزکرم  ار  ناسنا  بلق  ماـما  بیترت  نیا  هب  تسا و  یقـالخا  لـیاذر  هب  هراـشا  نآ  دادـضا  یقـالخا و  لـیاضف  هب  هراـشا  تمکح 
هجیتن هک  هدرک  ریـسفت  یقالخا  لیاضف  ریغ  هب  ار  تمکح  لالظ  یف  رد  هینغم  موحرم  هک  نیا  درمـش و  یم  یقالخا  لیاذر  لـیاضف و 

. ( ،ج 4،ص 282 هغالبلا جهن  لالظ  یف   ) . .تسا رهاظ  فالخ  رایسب  دوش  یم  بوسحم  لیاذر  یعون  نآ 

هنیمز نیا  رد  هتکن  هد  هب  هتخادرپ  دنراد  رارق  طیرفت  طارفا و  فرط  رد  هک  یقالخا  لیاذر  زا  یشخب  حرش  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  سپس 
: دنک یم  هراشا 

دوش رهاظ  نآ  رد  یطارفا ) ي   ) اهوزرآ هاگ  ره  :» دیامرف یم  دور و  یم  یطارفا  سأی  سپـس  یطارفا و  ياجر  تلاح  غارـس  هب  تسخن 
نآ لاـبند  هب  دـمآ  ناـجیه  هب  وا  رد  عمط  هک  یماـگنه  دـنک و  یم  راوخ  لـیلذ و  ار  وا  عمط  دـهد و ) یم  تسد  وا  هب  عـمط  تلاـح  )

( . ُصْرِْحلا ُهَکَلْهَأ  ُعَمَّطلا  ِِهب  َجاَه  ْنِإ  ،َو  ُعَمَّطلا ُهَّلَذَأ  ُءاَجَّرلا  َُهل  َحَنَس  ْنِإَف  ( ؛» دناشک یم  تکاله  هب  ار  وا  ، صرح

.تسا ندش  ضراع  يانعم  هب  « حونس » هدام زا  « َحَنَس » زا روظنم 

دیما نیا  هک  تسا  حـضاو  تسا  نتخود  اهنآ  تاناکما  لاوما و  هب  مشچ  نتـشاد و  نارگید  هب  یطارفا  دـیما  اجنیا  رد  « ءاجر » زا روظنم 
.تسا یقالخا  لیاذر  زا  همه  هک  دناشک  یم  صرح  هب  ار  وا  ، عمط و  عمط ، هب  ار  وا  ، یطارفا

یم رد  ياپ  زا  ار  وا  فسأت  ددرگ  بلاق  وا  رب  سأی  هک  یماگنه  و  :» دـیامرف یم  دـنک و  یم  حرطم  ار  « یطارفا سأی  » نآ لباقم  رد  ماما 
( . ُفَسَْألا ُهَلَتَق  ُسْأَْیلا  ُهَکَلَم  ْنِإ  َو  ( ؛» دروآ

تیقفوم زا  راک  بسک و  تراجت و  ملع و  ياه  هنحص  رد  ناسنا  هک  تسا  بابـسا  ملاع  رد  یطارفا  يدیماان  اجنیا  رد  « سأی » زا روظنم 
یطارفا و دیما  نایم  رد  طسو  دح.دنوش  یم  دوبان  هاگ  ناوتان و  فیعـض و  یگدنز  رد  نیقی  هب  سویأم  صاخـشا  ؛ دشاب سویأم  دوخ 
: دومرف مرکا  ربمغیپ  هک  هنوگ  نامه  دسر  یمن  ییاج  هب  یگدنز  رد  ناسنا  دشابن  رگا  هک  تسا  لدتعم  يراودیما  تلاح  نامه  سأی 

رگا نم و  تما  يارب  تسا  یتمحر  وزرآ  دیما و  ًارَجَش ؛ ٌسِراغ  َسَرَغ  اهََدلَو َو ال  ٌِدلاو  ْتَعَـضَر  اَمل  ُلَمْألا  َْول ال  یتَّمُِال َو  ٌهَمْحَر  ُلَمْألا  »
،ج 74،ص 175) راونالا راحب  «. ) . تشک یمن  یلاهن  ینابغاب  چیه  داد و  یمن  ریش  ار  شدنزرف  يردام  چیه  دوبن  دیما 

بـضغ هاگ  ره  :» دیامرف یم  دنک و  یم  نایب  دنراد  رارق  طیرفت  طارفا و  دح  رد  هک  ار  يا  هلیذر  تافـص  نیمراهچ  نیموس و  هاگ  نآ 
یضار يزیچ ) ای  یسک  زا   ) دح زا  شیب  رگا  و  دنز ) یم  یفالخ  راک  ره  هب  تسد  و   ) دریگ یم  ینوزف  شمـشخ  دوش  یلوتـسم  وا  رب 
یَضِّرلا ُهَدَعْسَأ  ْنِإ  ،َو  ُْظیَْغلا ِِهب  َّدَتْشا  ُبَضَْغلا  َُهل  َضَرَع  ْنِإ  َو  ( ؛» دهد یم  تسد  زا  ار  طایتحا  بناج  دنک ) ادیپ  نانیمطا  نآ  هب  و   ) دوش
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( . َظُّفَحَّتلا َیِسَن 

صاخـشا دارفا و  هب  باسح  یب  دامتعا  مه  دراد و  طارفا  هبنج  دوش  یم  تسردان  ياهراک  همـشچرس  هک  بضغ  تلاـح  مه  نیقی  هب 
.تسا طایتحا  تیاعر  اب  هتخیمآ  لدتعم  تیاضر  ود  نیا  نایم  طسو  دح.ددرگ  یم  ناوارف  تالکشم  ببس  مه  نآ  هک 

هاگ ره  :» دیامرف یم  دیوگ و  یم  نخس  دنراد  رارق  طیرفت  طارفا و  فرط  رد  هک  یقالخا  هلیذر  نیمشش  نیمجنپ و  زا  ترضح  سپس 
یب تلفغ و  رد  ددرگ  ناـسآ  وا  رب  راـک  هاـگ  ره  دراد و  یم  لوغـشم  دوـخ  هب  ار  وا  یطارفا )  ) يراـکطایتحا دوـش  بلاـغ  وا  رب  سرت 

( . ُهَّرِْغلا ُْهتَبَلَتْسا  ُْرمَْألا  َُهل  َعَسَّتا  ِنِإ  ،َو  ُرَذَْحلا ُهَلَغَش  ُفْوَْخلا  َُهلاَغ  ْنِإ  َو  ( ؛» دور یم  ورف  يربخ 

ربارب رد  يرپس  ار  نآ  دنوادخ  عقاو  رد.دنرمش  یم  تلیـضف  كانرطخ  یفنم و  بقاوع  ربارب  رد  ار  لدتعم  اجب و  سرت  قالخا  ياملع 
رس رب  هک  یتارطخ  دنتسه و  وا  نیمک  رد  هک  ینانمشد  دوشن و  دراو  ینادیم  ره  رد  باسح  یب  ات  هداد  رارق  ناسنا  دوجو  رد  تارطخ 
هب هلیذر  یتفـص  دریگب  دوخ  هب  یطارفا  هبنج  تلاح  نیا  رگا  یلو  درادن ؛ رود  رظن  زا  دننک  یم  دـیدهت  ار  يو  دـصقم  هب  ندیـسر  هار 

هلیذر ، دراذـگب مدـق  يریـسم  نادـیم و  ره  رد  هناـکاب  یب  ناـسنا  دوش و  عقاو  طـیرفت  تهج  رد  رگا  هک  هنوگ  ناـمه  تسا  « نبُج » ماـن
.دوش یم  دای  يربخ  یب  رورغ و  ، تلفغ هب  نآ  زا  هک  تسا  يرگید 

دراد و یم  او  نایغط  هب  ار  وا  يزاین  یب  دروآ  تسد  هب  یلام  هاگره  :» دیامرف یم  یطارفا  فاصوا  نیمتشه  نیمتفه و  نایب  رد  هاگ  نآ 
لوغـشم دوخ  هب  ار  وا  (، نآ زا  یـشان   ) تالکـشم دریگب  ار  شنماد  رقف  رگا  دنک و  یم  اوسر  ار  وا  یبات  یب  دـسرب  وا  هب  یتبیـصم  رگا 

( . ُءاَلَْبلا ُهَلَغَش  ُهَقاَْفلا  ُْهتَّضَع  ْنِإ  َو  ُعَزَْجلا ، ُهَحَضَف  ٌهَبیِصُم  ُْهَتباَصَأ  ْنِإ  ،َو  یَنِْغلا ُهاَغْطَأ  ًالاَم  َداَفَأ  ْنِإ  َو  ( ؛» دراد یم 

.تسا ندیزگ  نتفرگ و  زاگ  يانعم  هب  ظح ) نزو  رب  «) ّضع » هدام زا  « ُْهتَّضَع »

.هدننک لوغشم  رقف  یبات و  یب  اب  مأوت  تبیصم  : تسا هداد  رارق  زیچ  ود  ربارب  رد  ار  لام  ینوزف  ببس  هب  نایغط  مالسلا  هیلع  ماما 

( رقف «) هقاف » اریز ، تسا نیمه  زین  بسانم  تسا و  هدمآ  ٌهَبیـصُم » ُْهَتباصأ  ْنإ  َو   » هلمج زا  لبق  ُهَقاَْفلا » ُْهتَّضَع  ْنِإ  َو   » هلمج یفاک  هخـسن  رد 
.دریگ یم  رارق  انغ » » ربارب رد  هلصاف  الب 

شناد و ملع و  تفرـشیپ  هب  کمک  نادـنمدرد و  هب  کمک  ، یناسنا يالاو  فادـها  هب  لین  يارب  هلیـسو  نیرتهب  ، تورث لام و  نیقی  هب 
هب ار  ناسنا  دوش  یتیفرظ  مک  یهاوخدوخ و  اب  مأوت  رگا  اما  ؛ تسا نآ  دننام  ریخ و  ياهانب  نتخاس  یعامتجا و  تلادع  نتخاس  رارقرب 

اهنآ هک  تسین  هنوگ  نآ  ( ؛» ینْغَتْـسا ُهآَر  ْنَأ  یغْطََیل * َناْسنِْإلا  َّنِإ  ّالَک  : »» دـیامرف یم  دـیجم  نآرق  هک  هنوگ  نامه  دراد  یم  او  نایغط 
(. تساوقت یب  تیفرظ و  مک  ياه  ناسنا  روظنم  «) دنیبب زاین  یب  ینغتسم و  ار  دوخ  هاگره  دنک  یم  نایغط  ناسنا  ، دنرادنپ یم 

ای تراجت  رد  ندـش  تسکـشرو  دـننام  ؛ مینک ریـسفت  یلام  بئاصم  هب  الاب  ترابع  رد  ار  تبیـصم  هک  تسا  نیا  بساـنم  لاـح  ره  رد 
َو : » دیامرف یم  هک  اجنآ  تسا  هدش  تبیـصم  قالطا  نآ  رب  هاگ  دیجم  نآرق  رد  هک  نآ  دـننام  تعارز و  رد  تالوصحم  نتفرگ  تفآ 

ّانِإ اُولاق  ٌهَبیِصُم  ْمُْهَتباصَأ  اذِإ  َنیِذَّلَا  َنیِِرباّصلا * ِرَِّشب  ِتارَمَّثلا َو  ِسُْفنَْألا َو  ِلاْومَْألا َو  َنِم  ٍصْقَن  ِعوُْجلا َو  ِفْوَْخلا َو  َنِم  ٍءْیَِـشب  ْمُکَّنَُوْلبََنل 
«. َنوُعِجار ِْهَیلِإ  ّانِإ  ِهِّلل َو 
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یم شریگ  نیمز  فعض  دنک  ادیپ  یگنـسرگ  رگا  :» دیامرف یم  هداد  رارق  هجوت  دروم  ار  مهد  مهن و  هلیذر  مالـسلا  هیلع  ماما  ماجنارس 
َو ُفْعَّضلا ، ِِهب  َدَعَق  ُعوُْجلا  ُهَدَهَج  ْنِإ  َو  ( ؛» ددنب یم  وا  رب  ار  سفن  هار  هتخادنا  جنر  هب  ار  وا  يرورپ  مکـش  دـنک  يروخرپ  رگا  دـنک و 

( . ُهَنِْطْبلا ُْهتَّظَک  ُعَبِّشلا  ِِهب  َطَْرفَأ  ْنِإ 

.تسا ندنکفا  تمحز  هب  يانعم  هب  ظح ) نزو  رب  «) ظک » هدام زا  « ُْهتَّظَک »

زا شیب  ندروخ  مک  ، تسا یحور  یمـسج و  ياه  يرامیب  همـشچرس  تسا و  هدـیهوکن  يروخرپ  رد  طارفا  هک  هنوگ  نامه  نیقی  هب 
.تساه تیلوئسم  ماجنا  رب  تردق  مدع  یناوتان و  فعض و  هیام  زین  دح 

دور یم  یلک  لصا  کی  غارـس  هب  صوصخ  روط  هب  الاب  دروم  هد  رکذ  زا  دـعب  ، تلیـضف قالخا و  گرزب  ملعم  نیا  ، مالـسلا هیلع  ماما 
و  ) دوبمک هنوگره  یلک ) روط  هب  :») دـیامرف یم  ار و  اـهطیرفت  طارفا و  زا  رگید  دراوـم  مه  دریگ و  یم  ارف  تشذـگ  ار  هچنآ  مه  هک 

( . ٌدِسْفُم َُهل  ٍطاَْرفِإ  ُّلُک  ،َو  ٌّرِضُم ِِهب  ٍریِصْقَت  ُّلُکَف  ( ؛» دزاس یم  دساف  ار  وا  طارفا  هنوگره  دناسر و  یم  نایز  وا  هب  طیرفت )

نانخـس قالخا و  ملع  مامت  هک  تسا  یـسرد  عقاو  رد  دـهد  یم  ام  همه  هب  شا  ینارون  مالک  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  ار  یـسرد 
.تسا هدش  هصالخ  نآ  رد  قالخا  ياملع 

رارق وا  ناج  نورد  رد  هدیرفآ و  ناسنا  رد  دنوادخ  هک  يزئارغ  هک  دهد  یم  رادشه  ناگمه  هب  انعمرپ  سرد  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
دیما ؛ دوشن هدیـشک  طیرفت  طارفا و  يوس  هب  هک  نیا  رب  طورـشم  تسا  يرورـض  ناسنا  يونعم  يداـم و  تاـیح  يارب  همه  تسا  هداد 

نآ رد  طیرفت  طارفا و  اما  ؛ تسا مزال  كانرطخ  ثداوح  ربارب  رد  سرت  طایتحا و  ، راب نایز  نآ  رد  طـیرفت  طارفا و  یلو  ؛ تسا بوخ 
.تسا یتخبدب  ببس 

نتـشاد يارب  اذغ  ندروخ.دشابن  نآ  رد  عزج  نایغط و  طیرفت و  طارفا و  هک  نیا  رب  طورـشم  تسا  تداعـس  بابـسا  زا  تورث  لام و 
.دشاب یم  نیرفآ  لکشم  نآ  رد  طیرفت  طارفا و  اما  ؛ تسا مزال  ملاس  حور  نتشاد  همدقم  ناونع  هب  ملاس  ندب 

؟ تسا ناسنا  دب  بوخ و  تافص  نوناک  بلق  ایآ 

رارق اضعا  مامت  هب  نوخ  ژاپمپ  يارب  هنیـس  نورد  هک  يوضع  يانعم  هب  بلق  هک  تسا  نیا  دوش  یم  حرطم  اـجنیا  رد  هک  یمهم  لاؤس 
نوخ نتفرگ  اضعا و  هب  هدـش  هیفـصت  نوخ  ندـناسر  طقف  نآ  راک  تسین و  تاکاردا  زکرم  زگره  نادنمـشناد  تاـقیقحت  قبط  دراد 

ناسنا هنیـس  هب  یگر  اـب  هک  یبلق  دـیامرف  یم  مالـسلا  هیلع  ماـما  هنوگچ.تسا  هیر  ینعی  ندـب  هناـخ  هیفـصت  هب  نآ  نداتـسرف  هدولآ و 
؟ تسا تافص  نیا  زکرم  هدش  هتخیوآ 

؛» ...ْمِِهبُوُلق یلَع  ُهّللا  َمَتَخ  : »» دـیامرف یم  هک  اجنآ  ًاـصوصخم  تسا  هدـمآ  زین  دـیجم  نآرق  رد  بلق  تالامعتـسا  هراـبرد  لاؤس  نیمه 
.( هیآ 7 ، هرقب «. ) . ...هداهن رهم  اهنآ  ياه  لد  رب  دنوادخ 

.میروآ یم  اجنیا  رد  هک  هدمآ  هنومن  ریسفت  رد  یعماج  ثحب  ، لاؤس نیا  خساپ  رد 
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يارب يا  هبملت  هکلب  ، تسین تاکاردا  زکرم  بلق  میناد  یم  هک  یلاح  رد  تسا  هدـش  هداد  تبـسن  بلق  هب  نآرق  رد  قیاقح  كرد  ارچ 
!؟ تسا ندب  رد  نوخ  شدرگ 

: مییوگ یم  نینچ  خساپ  رد 

: هلمج زا  ، تسا هدمآ  ینوگانوگ  یناعم  هب  نآرق  رد  « بلق »

بلاـطم نیا  رد  ٌْبلَق ؛» َُهل  َناـک  ْنَِمل  يرْکِذـَل  َکـِلذ  ِیف  َّنِإ  : »» میناوخ یم  «ق» هروس هیآ 37  رد  هک  ناـنچ  ، كرد لـقع و  ینعم  هب  .1
«. دنشاب هتشاد  كرد  لقع و  يورین  هک  نانآ  يارب  تسا  يروآدای  رکذت و 

یماگنه َرِجانَْحلا ؛» ُبُولُْقلا  ِتَغََلب  ُراْصبَْألا َو  ِتَغاز  ْذِإ  َو  : »» تسا هدـمآ  هیآ 10  «، بازحا » هروس رد  هک  نانچ  ، ناـج حور و  ینعم  هب  .2
«. دوب هدیسر  بل  هب  اه  ناج  هدنامورف و  تشحو  زا  اه  مشچ  هک 

لد رد  يدوز  هب  َبْعُّرلا ؛» اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ِبوـُُلق  ِیف  یِْقلُأَـس  : »» تساـنعم نیا  دـهاش  « لاـفنا » هروـس هیآ.فـطاوع 12  زکرم  ینعم  هـب  .3
َْتنُک َْول  ْمَُهل َو  َْتِنل  ِهّللا  َنِم  ٍهَمْحَر  اـِمبَف  : »» میناوخ یم  هیآ 159  « نارمع لآ  » هروس رد  رگید  ياج  رد  «. مینک یم  داجیا  سرت  نارفاـک 

«. دندش یم  هدنکارپ  تفارطا  زا  يدوب  لدگنس  رگا  ... ؛» َِکلْوَح ْنِم  اوُّضَْفنَال  ِْبلَْقلا  َظِیلَغ  اظَف 

: دروخ یم  مشچ  هب  دنمورین  زکرم  ود  ناسنا  دوجو  رد  هکنیا  حیضوت 

اب مینک  یم  ساسحا  دیآ  یم  شیپ  ام  يارب  يرکف  بلطم  هک  یماگنه  اذل  ، تسا « باصعا هاگتسد  زغم و  » نامه هک  تاکاردا  زکرم  .1
(. دنتسه حور  يارب  يرازبا  هلیسو و  عقاو  رد  باصعا  هلسلس  زغم و  هچرگا   ) میهد یم  رارق  لیلحت  هیزجت و  دروم  ار  نآ  شیوخ  زغم 

يور لوا  هلحرم  رد  یفطاع  لئاسم  دراد و  رارق  هنیـس  پچ  شخب  رد  هک  يربونـص  بلق  نامه  زا  تسا  ترابع  هک  فطاوع  زکرم  .2
.دوش یم  عورش  بلق  زا  هقرج  نیلوا  دراذگ و  یم  رثا  زکرم  نیمه 

یتقو نانچمه  ،و  مینک یم  ساسحا  يربونـص  بلق  نیمه  يور  ار  نآ  راشف  میوش  یم  ور  هبور  یتبیـصم  اب  هک  یماگنه  نادجولاب  ام 
(. دینک تقد   ) مینک یم  ساسحا  زکرم  نیمه  رد  ار  طاسبنا  حرف و  میروخ  یم  رب  يزیگنارورس  بلطم  هب  هک 

یمـسج ياه  لمعلا  سکع  تارهاظت و  یلو  تسا  یمدآ  حور  ناور و  یگمه  « فطاوع »و« تاـکاردا » یلـصا زکرم  هک  تسا  تسرد 
زا یفطاع  لئاسم  لمعلا  سکع  یلو  ؛ دوش یم  راکـشآ  زغم  هاگتـسد  رد  راب  نیتسخن  مهف  كرد و  لمعلا  سکع  تسا  توافتم  اـهنآ 

ینـشور هب  روما  نیا  داجیا  ماگنه  هب  هک  يروط  هب  ، ددرگ یم  رهاظ  ناسنا  بلق  رد  مغ  يداش و  ، شمارآ ، سرت ، توادـع ، تبحم لیبق 
.مینک یم  ساسحا  دوخ  بلق  رد  ار  اهنآ  رثا 

تبـسن زغم ) اـی  لـقع  ینعم  هب   ) بلق هب  یلقع  لـئاسم  صوصخم ) وضع  نیمه   ) بلق هب  یفطاـع  لـئاسم  نآرق  رد  رگا  هک  نیا  هجیتن 
.تسا هتفرن  فازگ  هب  ینخس  ،و  دش هتفگ  هک  تسا  نامه  نآ  لیلد  ، هدش هداد 
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نآ فقوت  هظحل  کی  هک  يروط  هب  ، دراد ناسنا  ياقب  تایح و  رد  یمهم  شقن  صوصخم  وضع  يانعم  هب  بلق  هتشذگ  اهنیا  همه  زا 
.دوش هداد  تبسن  نآ  هب  یفطاع  يرکف و  ياه  تیلاعف  هک  دراد  یعنام  هچ  نیاربانب  تسا ، هارمه  يدوبان  اب 

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said: “In man, there is a piece of flesh attached to him which is
the most amazing thing in him. It is the heart. It has a store of wisdom and things
contrary to wisdom. If it sees a ray of hope, eagerness humiliates it, and when
eagerness intensifies, greed ruins it. If disappointment overtakes it, grief kills it. If
anger rises in it, a serious rage develops. If it is blessed with pleasure, it forgets to be
cautious. If it is apprehensive, it becomes heedless. If peace extends all around it, it
becomes neglectful. If it earns wealth, freedom from care places it in the wrong. If
trouble befalls it, impatience makes it humble. If it faces starvation, distress
overtakes it. If hunger attacks it, weakness seats it. If its food increases, heaviness of

.” stomach pains it. Thus, every diminution harms it, and every excess is harmful
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ِیلَاغلا ُعِجرَی  اَهَیلِإ  ِیلّاتلا َو  ُقَحلَی  اَِهب  یَطسُولا  ُهَقُرمّنلا  ُنَحن  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

 . دندرگ یم  زاب  ام  هب  ناگتخات  شیپ  و  دنسر ، یم  ام  هب  ناگدنام  بقع  میا ، هنایم  هاگ  هیکت  ام  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 

يدیهش

.ددرگزاب ام  هب  هتخات  شیپ  هک  نآ  و  دسر ، ام  هب  دمآ  سپ  زا  هک  نآ  .میهار  نایم  هاگ  هیکت  ام 
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یلیبدرا

یم زاب  نآ  يوسب  ام ؟؟؟ تبحم  رد  رّـصقم  دوش  یم  قحال  نآب  طـیرفت  طارفا و  ناـیم  میطـسوتم  میلادـتعا و  دـح  رب  اـم  هک  دومرف  و 
یلاغ ددرگ 

یتیآ

رد ام  زا  هک  ره  دـناسرب و  ار  دوخ  دـیاب  هدیـسرن  هک  ره  هک  میتسه ، طسو  دـح  ینایم ، یتشپ  نآ  دـننامه  ام  مالـسلا :) هیلع   ) دومرف و 
.ددرگ زاب  ام  هب  هک  دیاب  درذگ ،

نایراصنا

 . ددرگ زاب  نآ  هب  هتفرگ  یشیپ  و  دسرب ، نآ  هب  هدنام  بقع  ، میا هنایم  هار  هاگ  هیکت  ام  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

، لوسرلا یمظعلا  هقرمنلا  فاضملا و  فذحف  یطسولا ، هقرمنلا  ووذ  نحن  يا  یطسولا  هقرمنلا  نحن  هلوق  .هریغص و  هداس  و  هقرمنلا : و 
.رومالا و نیب  طسو  انرماف  ءاـیبناب  انـسلف  هل  اـججح  اـنک  نا  هللا  دـیبعلا  نحن  لوقی : ایندـلا ، هقرمنلا  مهلف  ءارما  اوذـختا  اذا  هیعرلا  اـما  و 

.هالغلا هنم  و  دحلا ، هیف  زواج  يا  اولغ ، ولغی  رمالا  یف  الغ  لاقی : دحلا ، زواجت  يذلا  یلاغلا : .عباتلا و  یلاتلا :

يردیک

و طسولا ، سلجملا  باحـصا  يا  هقرمنلا  وذ  نحن  ینعی  دـیبع  یبا  نع  اـضیا  لـحرلا  قوف  یتلا  هسفنطلا  هریغـصلا و  هداـسولا  هقرمنلا :
اطیسو مهیف  نکا  مل  یناک  یجرعلا : لاق  الحم و  مهعفرا  .ابسن و  مهطسوا  يا  هموق  یف  طیـسو  نالف  و  هل ، دعا  یـش ء  لک  نم  طسولا 

رصقم و اما  لطبملا  ناف  نیفرطلا ، یلع  لطابلا  و  نوطـسوتم ، هلها  قحلا و  قحلا و  باحـصا  نحن  يا  ورمع  لآ  یف  یتبـسن  کی  مل  و 
ردابی نا  نع  فلخت  نم  قح  نمف  ءایشالا ، هطساوب  قحلا  هبشف  اطرفم ، وا  اطرفم  الا  لهاجلا  يرت  ال  نینموملاریما : لاق  امک  زواجتم  اما 
اوفقی نا  سانلا  رئاس  یلع  بجو  قحلا  ماما  نینموملاریما  ناک  اـملف  هدـنع ، فقیف  هیلا  عجری  نا  هزواـجت  نم  قح  نم  و  هب ، قحلیف  هیلا 

.هدنع

مثیم نبا 

يوس هب  هتفرگ  یـشیپ  هک  نآ  دـناسرب و  نآ  هب  ار  دوخ  دـنام  بقع  هک  نآ  هنایم ، رد  میتسه  یهاگ  هیکت  ام  ، ) کچوک شلاب  هقرمن :
هراعتسا دوخ  نادناخ  دوخ و  يارب  لدتعم ، هنایم و  ینعی  یطسولا )  ) تفـص هب  ار  هملک  نیا  مالـسلا ) هیلع   ) ماما دیامن .) تشگزاب  نآ 

طارفا و فرط  ود  نیب  رد  لدـع و  دـح  رد  ییاهوگلا  ترخآ  ایند و  یگدـنز  رد  مدرم  يارب  قح و  نانیا  هک  ور  نآ  زا  تسا ، هدروآ 
ینعی هدـنام  بقع  ات  دـنک ، دروخرب  روما  اب  لادـتعا  دـحرد  هک  تسا  نآ  نیتسار  ناربهر  و  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما قح  زا  و  دـنطیرفت ،
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.ددرگزاب وا  يوس  هب  تلادع  دح  زا  زواجتم  وردنت  ینعی  هتفرگ  یشیپ  و  دسرب ، وا  هب  اهراک  رد  رصقم  هدننک ي  یهاتوک 

دیدحلا یبا 

[ ِیلاَّتلا اَِهب  ُقَْحلَی  ِیتَّلَا   ] یَطْسُْولا ُهَقُرْمُّنلا  ُنَْحن  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

 . ِیلاَْغلا ُعِجْرَی  اَْهَیلِإ  ِیلاَّتلا َو  ُقَْحلَی  اَِهب 

لک نأ  ینعملا  هقرمن و  لحرلا  قوف  هسفنطلل  لاـقی  اـمهیف و  رـسکلاب  هقرمنلا  زوجی  هریغـص و  هداـسو  اـمهیف  مضلاـب  هقرمنلا  قرمنلا و 
نیفرطلا نیب  طسوتملا  رمألا  مه  دـمحم ع  لآ  نأ  دارملا  افنآ و  هانحـضوأ  اـمک  لـئاذرلا  نم  نیدودـعم  نیفرطب  هحنجم  اـهنإف  هلیـضف 

.مهب قحلی  نأ  بجاولاف  مهنع  رصق  نم  لک  مهیلإ و  عجری  نأ  بجاولاف  مهزواج  نم  لکف  نیمومذملا 

ینالفلا و يأرلا  بکترا  دق  ارکنم و  رمألا  نم  نالف  بکر  دق  نولوقی  اوناک  امل  تلق  ینعملا  اذـهل  هقرمنلا  ظفل  راعتـسا  ملف  تلق  نإف 
هیلع و سلاجلا  هل و  بکارلاک  نوکی  هیلإ و  عجری  ابهذم  ناسنإلا  هاری  امل  هقرمنلا  ظفل  راعتسا  بکری  امم  لحرلا  قوف  هسفنطلا  تناک 

.هقوف كروتملا 

هلوق هنم  یلضفلا و  يأ  یطسولا  هقیلخلا  یطـسولا و  هقیرطلا  یه  هذه  لاقی  یلـضفلا  اهب  داری  یطـسولا  هظفل  نوکت  نأ  اضیأ  زوجی  و 
. ( هرقبلا 143 هروس   ) ًاطَسَو ًهَّمُأ  ْمُکاْنلَعَج  هنم  مهلضفأ و  يأ  ملقلا 28 ). هروس   ) ْمُهُطَسْوَأ َلاق  یلاعت 

یناشاک

طیرفت طارفا و  نایم  میطـسوتم  میعقاو و  لادـتعا  دـح  رب  هک  میلوسر  تیب  لها  ام  ینعی  یطـسولا ) هقرمنلا  نحن  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
اهب  ) تسا یـش ء  لدعا  اجنیا  دارم  .دشاب و  هنایم  رد  وا  بناج و  ود  ره  زا  وا  رب  دـننک  هیکت  هک  تسا  یـشلاب  تغل ، لصا  رد  هقرمن ) )

.دننک و ناشیا  رب  موصعم  ریغ  لیـضفت  هک  یتعامج  لثم  رـصقم  طرفم  زا  تسا  ترابع  هک  یلات  دوش  یم  قحال  نآ  هب  یلاتلا ) قحلی 
رب سپ  .دننادرگرـس  تفلاخم ، تلالـض و  هیداب  رد  دنراد و  تراهط  تمـصع و  لها  ضغب  هک  هتـشگ  یتامج  تنـس  عینـش ، رما  نیا 

رهدـلادبا یهارمگ ، هیداب  رد  هن  رگا  دنـسرب و  تیادـه  لها  قح و  يداو  هب  ات  دـننک  یط  ار  تلالـض  لحارم  هک  تسا  مزـال  ناـشیا 
هب دـنراد  ولغ  هک  یتعامج  دـننام  .بصعتم  طرفم  زا  تسا  تیانک  یلاغ  ددرگ  یم  زاب  نآ  يوس  هب  و  یلاغلا ) عجری  اـهیلا  و   ) دـننامب

ار طارفا  لحارم  ولغ و  لزاـنم  هک  تسا  بجاو  .دـنناسر و  یم  تیهولا  هب  دـنرب و  یم  نوریب  تیرـشب  دـح  زا  ار  ناـشیا  هک  يا  هبترم 
دننامب دلخم  رفک ، يداو  رد  هن  رگا  دنتباث و  طسو  دصقم  قدص و  جهنم  رد  هک  قح  لها  هب  دنیامن  تشگزاب  دننک و  عطق 

یلمآ

ینیوزق

هورگ ام  .تسا  طسو  دح  اجنیا  دارم  دـشاب و  هنایم  رد  نآ  بناج و  ود  ره  زا  نآ  رب  دـننک  هیکت  هک  تسا  یـشلاب )  ) لصا رد  هقرمن ) )
هتفرگ یشیپ  تسا و  هتفر  نوریب  دح  زا  ریس  رد  هکنآ  ددرگ  یم  زاب  نآ  يوس  هب  و  تسا ، بقع  رد  هکنآ  ددنویپ  یم  نآ  هب  میا  هنایم 

.تسا
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یجیهال

يده و همئا ي  ام  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .یلاغلا » عجری  اهیلا  یلاتلا و  قحلی  اهب  یطـسولا ، هقرمنلا  نحن  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
ددرگ یمرب  دوش و  مامت  دهاوخ  رگا  تیلباق  هاتوک  رـصقم  هدننک ي  طیرفت  نآ  هب  ددرگ  یم  قحلم  هک  میلدع  طسو و  شلاب  هداس و 

ره لدع ، طسو  قح  لوصو  رد  میئام  ینعی  .دـیآزاب  لامک  هب  دـهاوخ  رگا  تمیـش  زارد  هدـننکزواجت ي  دـح  زا  طرفم  نآ  يوس  هب 
هب دوش و  لماک  ات  ام  تفرعم  هب  دوش  قحلم  دیاب  دـش ، فلاخم  ار و  ام  هبترم ي  ردـق و  تخانـشن  ام و  قح  رد  درک  ریـصقت  هک  سک 

.قح هب  دوش  لصاو  دیآ و  تماقتسا  هب  ات  نآ  هب  ددرگرب  دیاب  دش ، یلاغ  ام و  قح  نافرع  زا  درک  زواجت  هک  یسک  ره  دسرب و  قح 

ییوخ

اهتدحاو دئاسولا  یه  و  هیـشاغلا ) - 17 هفوفـصم - قرامن  و   ) یلاعت هلوق  نیرحبلا : عمجم  یف  لاـق  هریغـصلا  هداـسولا  هقرمنلا ) : ) هغللا
هقرمنلا ظفل  راعتـسا  یلاغلا ، عجری  انیلا  یلاتلا و  قحلی  انب  یطـسولا  هقرمنلا  نحن  همئالا : ثیدـح  یف  و  اـهحتف ، نونلا و  رـسکب  هقرمنلا 

نا لداعلا  مامالا  قح  نم  و  مهداعم ، مهشاعمریبدت و  یف  مهیلا  قلخلا  دنتسی  لدعلا  همئا  مهنوک  رابتعاب  هتیب  لهال  هل و  یطسولا  هفصب 
هقرمنلا یلع  دنتـسیامک  لدـعلا  دـح  هبلط  یف  زواـجتملا  طرفملا  یلاـغلا  هیلا  عـجری  و  نیدـلا ، یف  رـصقملا  طرفملا  یلاـتلا  هـب  قـحلی 

یه هذـه  لاـقی  یلـضفلا ، اـهب  داری  یطـسولا  هظفل  نوکت  نا  زوجی  و  یلزتـعملا : حرـشلا  یف  لاـق  .یهتنا  اـهیبناج  یلع  نم  هطـسوتملا 
ام همجرتـلا : .یهتنا  مهلـضفا  يا  ملقلا ) - 28 مهطـسوا - لاق  : ) یلاعت هلوق  هنم  یلـضفلا و  يا  یطـسولا ، هقیلخلا  و  یطـسولا ، هقیرطلا 

.دندرگ زاب  نادب  نازاتشیپ  و  دنناسرب ، نادب  ار  دوخ  ناگداتفا  سپ  دیاب  هک  میلداع  هاگ  هیکت 

میاجلم هداتفا  سپ  زاتشیپ و  رهب  زا  *** میا هنایم  ردنا  لداع و  هاگ  هیکت  ام 

يرتشوش

، هدنع اوفق  انیلا و  هودرف  هنوفرعت ، ام ال  انثیدح  نم  متعمـس  اذا  اذکه : لوقعلا ) فحت   ) هاور لوقا : هماعلا ) همامالا  یف  عباسلا - لصفلا  )
فلخت نم  و  قحل ، انب  کسمت  نم  .رصقملا  قحلی  انب  و  یلاغلا ، عجری  انیلاف  یلجع ، عییاذم  اونوکت  و ال  قحلا ، مکل  نیبت  اذا  اوملـس  و 

انقیرط .هللا  طخس  نم  جاوفا  انیضغبمل  و  هللا ، همحر  نم  جاوفا  انیبحمل  .قحـس  انقیرط  ریغ  کلـس  نم  و  قحل ، انرما  عبتا  نم  قحم ، انع 
هـسفنطلا وا  هرثیملا  وا  هریغـصلا  هداسولا  هثلثم :- هقرمنلا - قرمنلا و  سوماقلا :)  ) یف یطـسولا ) هقرمنلا  نحن   ) .دـشرلا انرما  و  دـصقلا ،

و ساسالا :)  ) یف .قوتف و  هنیب  ناک  ام  باحـسلا : نم  رـسکلاب - هماعلا - ) همامالا  یف  عباسلا - لصفلا   ) هقرمنلا و  لاق : مث  .لحرلا  قوف 
هیلع  ) همالک یف  یطـسولا - اهلالـض و  لضف  يدعب  مکح  یلا  قرمن  لحرب و  تدـش  هقان  اذا  سوا : لاق  و  دـئاس ، و  هفوفـصم : قرامن 

، یلاتلا قحلی  اهب  دعب : مالسلا ) هیلع   ) هلوق هنیرقب  .اهطسوا  رومالا  ریخ  هلآ :) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا مالک  یف  طسوالا )  ) ریظن مالـسلا )
.هانعم همکح ال  یلـضفلا )  ) امنا و  هلحم ، ریغ  یف  یلـضفلا ، ینعمب : یطـسولا  نوک  دیدحلا ) یبا  نبا   ) لامتحا .یلاغلا و  عجری  اهیلا  و 

نع نیبناجم  مهروما ، یف  طسولا  دح  یلع  مالسلا ) هیلع   ) اوناک .اهلضفا  اهریخ و  رومالا  طسوا  نا  لاق : مالـسلا ) هیلع   ) هنا تفرع  دقف 
دیلولا نع  یفاکلا )  ) يور اماوق .) کلذ  نیب  ناک  اورتقی و  مل  اوفرـسی و  مل  اوقفنا  اذا  نیذـلا  و  : ) یلاعت لاق  امک  طارفـالا ، طـیرفتلا و 

هللا عسوی  لاقف : رخآ ، ءاج  مث  هاـطعاف ، رخآ ، ءاـج  مث  هاـطعاف ، لـئاس ، ءاـجف  مالـسلا ) هیلع   ) هللادـبع یبا  دـنع  تنک  لاـق : حـیبص  نب 
یقبیف ال لعفل ، قح  یف  اهعـضو  الا  اهنم  یقبی  الا  ءاش  مث  مهرد ، فلا  نیعبرا  وا  نیثالث  غلبی  لام  هل  ناک  ول  الجر  نا  لاق : مث  .کیلع 
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بر ای  لاق : مث  .ههجو  یف  هقفناف  لام  هل  ناک  لـجر  مهدـحا : لاـق : مه ؟ نم  تلق : .مهواـعد  دری  نیذـلا  هثـالثلا  نم  نوکیف  هل ، لاـم 
( هماعلا همامالا  یف  عباسلا - لصفلا   ) یلا ماقف  لئاس ، ءاجف  مالـسلا ) هیلع   ) هللادبع یبا  دـنع  تنک  لاق : نالجع  نع  يور  و  ینقزرا … 

ءاج مث  هلوانف ، هدـیب  هذـخاف  ماقف  هلاسف ، رخآ  ءاج  مث  هلوانف ، هدـیب  ذـخاف  ماقف  هلاسف ، رخآ  ءاج  مث  هلوانف ، هدـی  المف  رمت ، هیف  لتکم 
هیلا تلـسراف  هاطعا ، الا  ائیـش  ایندـلا  نم  دـحا  هلاسی  ناک ال  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نا  لاق : مث  .كایا  انقزار و  هللا  لاـقف : رخآ ،

، هیلا هب  یمرف  هصیمق ، ذـخاف  لاق : .کصیمق  ینطعا  لقف : یـش ء  اندـنع  سیل  کل : لاق  ناف  هلاساف ، هیلا  قلطنا  تلاقف : اـهل ، اـنبا  هارما 
و اروسحم .) امولم  دـعقتف  طسبلا  لک  اهطـسبت  کقنع و ال  یلا  هلولغم  كدـی  لعجت  ـال  و  : ) لاـقف دـصقلا ، یلع  لـج  زع و  هللا  هبداـف 

ءالیخ نع  تاطاطت  اهنا  لاقف : .کلذ  یف  هیلع  ضرتعاف  هلغب ، یلع  مالـسلا ) هیلع   ) مظاکلا هاـقل  هنیدـملا  مدـق  اـمل  نوراـه  نا  اورکذ 
سما و کنم  سانلا  بجع  مالسلا :) هیلع   ) قداصلل لاق  هفینحابا  نا  اورکذ  .اهطسوا و  رومالا  ریخ  و  ریعلا ، هلذ  نع  تعفترا  و  لیخلا ،
و هللا ، ال و  هفینحوبا : لاقف  یلام ؟ یف  نبغا  نا  اضرلا  نم  ام هللا  و  مالسلا :) هیلع   ) لاقف نوکی ! ساکم  دشا  کندبب  سکامت  هفرعب  تنا 

نب دـمحم  ناک  یلاتلا ) قحلی  اهب   ) .هنم انل  جرخم  امب ال  انتئج  ـالا  یـشب ء  کـئیجن  اـم  و  ریثک ، ـال  لـیلق و  اـضرلا  نم  اذـه  یف  اـم هللا 
تدراف یلع ، نب  دمحم  هنبا  تیار  یتح  هنم ، لضفا  افلخ  عدی  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسحلا نب  یلع  لثم  نا  يرا  تنک  ام  لوقی : ردکنملا 

ناک و  هتیقلف - هراح  هعاس  یف  هنیدـملا  یحاون  ضعب  یلا  تجرخ  لاـق : کـظعو ؟ یـش ء  ياـب  هباحـصا : هل  لاـقف  .ینظعوف  هظعا  نا 
یف عباسلا - لصفلا   ) یف شیرق  خایشا  نم  خیش  هللا ، ناحبـس  یـسفن : یف  تلقف  نیدوسا ، نیمالغ  یلع  یکتم  وه  و  الیقث - انداب  الجر 

باصتی وه  رهنب و  یلع  درف  هیلع ، تملـسف  هنم  توندـف  .هنظعال  اما  ایندـلا ! بلط  یف  لاحلا  هذـه  یلع  هعاسلا ، هذـه  هماـعلا ) هماـمالا 
هذـه یلع  تنا  و  کلجا ، كءاج  ول  تیارا  ایندـلا ! بلط  یف  لاحلا  اذـه  یلع  هعاسلا  هذـه  یف  شیرق  خایـشا  نم  خیـش  تلقف : اقرع ،

اهب فکا  لج ، زع و  هللا  تاعاط  نم  هعاط  یف  انا  ینءاج و  لاحلا ، هذـه  یلع  انا  توملا و  ینءاج  ول  لاـقف : عنـصت ؟ تنک  اـم  لاـحلا ،
، هللا کمحری  تقدـص  تلقف : .هللا  یـصاعم  نم  هیـصعم  یلع  انا  ینیتای و  نا  فاخا  تنک  امنا  و  سانلا ، نع  کنع و  یلاـیع  یـسفن و 

دبع کنا  یلع  عیاب  لاقیف : هب ، یتوی  شیرق  نم  لجرلا  ناکف  هرحلا : هعقو  یف  یبوقعیلا ،) خـیرات   ) یف .ینتظعوف و  کـظعا  نا  تدرا 
خا و کنا  یلع  لاق : کعیابا ؟ نا  دیزی  دیری  مالع  لاقف : مالسلا ، امهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  هاتاف  هقنع ، برـضیف  .ال  لوقیف : .دیزیل  نق 

نیـسحلا نب  یلع  هباجا  سانلا  يار  نا  املف  .اذه  کمـشجا  ام  لاقف : .تلعف  نق  دـبع  ینا  یلع  کعیابا  نا  تدرا  نا  و  لاقف : .مع  نبا 
رقابلا رفعج  یبا  یلع  يراصنالا  رباج  لخد  یلاغلا ) عجری  اهیلا  و   ) .دارا ام  یلع  هوعیابف  .دیری  ام  یلع  هعیابی  هللا  لوسر  نبا  اذـه  اولاق :

توملا و  هحـصلا ، نم  یلا  بحا  ضرملا  و  ینغلا ، نم  یلا  بحا  رقفلا  تحبـصا و  لاـق : تحبـصا ؟ فـیک  هل : لاـقف  مالـسلا ،) هیلع  )
وا توملا  و  هحـصلا ، وا  ضرملا  و  ینغلا ، وا  رقفلا  نم  اـنل  هللا  هدارا  اـم  تیبلا  لـها  اـنکل  مالـسلا :) هیلع   ) لاـقف .هاـیحلا  نم  یلا  بحا 

هلوق هماعلا ) همامالا  یف  عباسلا - لصفلا   ) .مولعلا رقاب  تنا  كدج ، قدص  هللا و  لوسر  نبای  تقدـص  رباج : لاقف  .انیلا  بحا  وه  هایحلا 
، الجر نوثـالث  هسمخ و  لـهذ  ینب  نم  لـمجلا  موی  لـتق  يربطلا :)  ) یف قحل ،) اـنب  کـسمت  نم  (: ) فحتلا  ) هیاور یف  مالـسلا ) هیلع  )

امنا و  الامـش ، انیمی و  اوذـخا  سانلا  نا  قحلا ، یلع  اناف  لاق : قح ؟ یلع  انک  نا  انلاتق  نسحا  ام  یخا  ای  لتاقی : وه  هیخال و  لجر  لاقف 
لاله یبا  لئاوا   ) نع قحـس ) اـنقیرط  ریغ  کلـس  نم  و  قحم ، اـنع  فلخت  نم  و   ) اـضیا .ـالتق  یتح  ـالتاقف  .اـنیبن  تیب  لـهاب  انکـسمت 

تیضق و  ایح ، مهیبن  ترصن  شیرق ، رکشب  شیرق  قحا  هللا - و  تنک - لاقف : مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما یلا  مثیهلاوبا  ماق  يرکسعلا )
یلاما  ) يور هللا ،) …  همحر  نم  عاونا  انیبحمل  : ) اـضیا .هللا  هعیب  ـالا  اوثکن  ـال  و  مهـسفنا ، یلع  ـالا  مهیغب  اـم  هللا  و  اـتیم ، قوقحلا  هنع 

ثراحلا لعجف  مهیف ، تنک  و  هعیشلا ، نم  رفن  یف  مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما یلع  ینادمهلا  ثراحلا  لخد  لاق : غبصالا  نع  دیفملا )
: لاقف هلزنم - هنم  هل  تناک  و  مالـسلا -) هیلع   ) نینموملا ریما  هیلع  لبقاف  اضیرم - ناک  و  هنجحمب - ضرالا  طبخی  و  هتیـشم ، یف  دواـتی 
: لاق مهتموصخ ؟ میف  و  لاق : .کبابب  کباحـصا  ماصتخا  الیلغ  اراوا و  ینداز  و  ینم ، رهدـلا  لاـن  لاـقف : ثراـح ؟ اـی  كدـجت  فیک 
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: لاقف مجحی ؟ ما  مدـقیا  يردـی  ال  باـترم ، ددرتم  و  لاـق ، ضغبم  و  دـصتقم ، و  لاـغ ، مهنم  طرفم  نمف  کـلبق ، هثـالثلا  یف  کـیف و 
یما یبا و  كادف  ثراحلا : لاقف  .یلاتلا  قحلی  مهبو  یلاغلا ، عجری  مهیلا  طسوالا ، طمنلا  یتعیـش  ریخ  نا  الا  نادمه ، اخا  ای  کبـسح 
نید نا  مالسلا :) هیلع   ) لاق هماعلا ) همامالا  یف  عباسلا - لصفلا   ) .انرما نم  هریصب  یلع  کلذ  یف  انتلعج  انبولق و  نع  نیرلا  تفـشک  ول 

قحلاب و  دـهاجم ، هب  عداصلا  و  ثیدـحلا ، نسحا  قحلا  نا  ثراح  ای  .هلها  فرعت  قحلا  فرعاف  قحلا ، هیاب  لب  لاجرلاب ، فرعی  ـال  هللا 
حورلا و نیب  مدآ  هتقدص و  لوالا ، هقیدص  و  هلوسر ، وخا  و  هللادـبع ، ینا  الا  .کباحـصا  نم  هفاصح  هل  ناک  نم  هب  ربخ  مث  كربخا ،
هیـصو و و  هونـص ، انا  و  هتـصلاخ ، هتـصاخ و  نحن  و  نورخالا ، نحن  و  نولوالا ، نحنف  اقح ، مکتما  یف  لوالا  هقیدص  ینا  مث  دسجلا ،

لک حتفی  حاتفم ، فلا  تعدوتسا  و  بابـسالا ، نورقلا و  ملع  و  باطخلا ، لصف  باتکلا و  مهف  تیتوا  هرـس ، هاوجن و  بحاص  و  هیلو ،
یتیرذ نم  ظفحتسا  نمل  یل و  يرجی  کلذ  نا  و  الفن ، ردقلا  هلیلب  تددما  و  دهع ، فلا  فلا  یلا  باب  لک  یضفی  باب ، فلا  حاتفم 

دنع و  طارـصلا ، دـنع  و  تامملا ، دـنع  ینفرعت  ثراح  اـی  كرـشبا  و  اـهیلع ، نم  ضرـالا و  هللا  ثری  یتح  راـهنلا ، لـیللا و  يرج  اـم 
و هیکرتاف ، ییلو  اذه  لوقا : هحیحص ، همـسق  اهمـساقا  رانلا ، همـساقم  لاق : همـساقملا ؟ ام  و  ثراحلا : لاق  .همـساقملا  دنع  و  ضوحلا ،

دق و  یل - لاق  يدیب و  هللا  لوسر  ذخا  امک  كدـیب  تذـخا  لاق : و  ثراحلا ، دـیب  مالـسلا ) هیلع   ) ذـخا مث  لاق : .هیذـخف  يودـع  اذـه 
و یتزجحب ، یلع  ای  تنا  تذـخا  و  هتزجحب ، هللا و  لبحب  تذـخا  همایقلا  موی  ناک  اذا  هنا  یل :- نیقفانملا  شیرق و  دـسح  هیلا  توکش 

ثراح ای  کیلا  اهذـخ  هیـصوب ؟ هیبن  عنـصی  اذام  و  هیبنب ؟ هللا  عنـصی  اذامف  مکتزجحب ، مکتعیـش  تذـخا  و  کتزجحب ، کتیرذ  ذـخا 
یتم اهدعب  یلابا  ام  لوقی : وه  و  هءادر ، رجی  ثراحلا  ماقف  اثالث - اهلوقی  تبستکا - ام  کل  و  تببحا ، نم  عم  تنا  هلیوط : نم  هریـصق 

.ینیقل وا  توملا  تیقل 

هینغم

تیبلا لآ  و  هداسولا ، حتفف - مضف  نوکـسف  مضب  هقرمنلا - : ) زاجعا زاجیاب و  لاق  يذلا  هدحو  هدبع  دمحم  خیـشلل  انه  مالکلا  عدـن  و 
رئاس لاصت  یطسولاب ال  اهفصو  و  ءاضعالا ، نانئمطا  رهظلا و  هحارل  هداسولا  یلا  دنتسی  امک  نیدلا ، روما  یف  مهیلا  دانتسالل  اهب  هبـشا 

نم مهب  قحلی  لدعلا ، طسولا  طارـصلا  یلع  تیبلا  لآ  و  هبناجب ، ام  هطـساوب  اما  هرـشابم و  اما  اهیلع ، دـمتعی  لکلا  ناکف  اهب ، قرامنلا 
.هلفان هیلع  فطع  لک  و  لوضف ، حرشلا  اذه  نود  حرش  لک  و  زواجت .) الغ و  نم  مهیلا  عجری  و  رصق ،

هدبع

دنتسی امک  نیدلا  روما  یف  مهیلا  دانتسالل  اهب  هبشا  تیبلا  لآ  هداسولا و  حتفف  مضف  نوکـسف  مضب  هقرمنلا  یطـسولا : هقرمنلا  نحن  … 
وا هرـشابم  اما  اهیلع  دـمتعی  لکلا  ناکف  اهب  قرامنلا  رئاس  لاصتال  یطـسولاب  اهفـصو  ءاضعالا و  نانئمطا  رهظلا و  هحارل  هداـسولا  یلا 

زواجت الغ و  نم  مهیلا  عجری  رصق و  نم  مهب  قحلی  لدعلا  طسولا  طارصلا  یلع  تیبلا  لآ  هبناجب و  ام  هطساوب 

يرفعج

مالسالا ضیف 

دنهد هیکت  نآ  هب  بناج  ود  زا  هک   ) هنایم رد  میتسه  یتشپ  نوچ ) تیبلها   ) ام تسا : هدومرف  ماما ) هدزاود  هراـبرد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
ام یئاسانـش  رد   ) هدناماو هکنآ  دنزومایب ) ام  زا  ناشداعم  شاعم و  ریبدت  مدرم  دیاب  هک  لادتعا  دـح  رب  میـشاب  یم  تسار  هار  ام  ینعی 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 2011 

http://www.ghaemiyeh.com


هتفرگ یـشیپ  هدرک و  زواـجت  هکنآ  و  دروآ ) تسد  هب  ار  یتـخبکین  شیاـسآ و  اـت   ) دـناسرب یتـشپ  نآ  هب  ار  دوخ  هدوـمن ) یهاـتوک 
(. دهرب یهارمگ  زا  ات   ) دیامن تشگزاب  یتشپ  نآ  بناج  هب  هدرب ) نوریب  تیرشب  دح  زا  هدومن  يور  هدایز  ام  هرابرد  )

ینامز

نیع رد  دـننز و  یم  اپ  تشپ  مالـسا  تاروتـسد  زا  یلیخ  هب  هدرک و  زاغآ  ار  يراـب  دـنب و  یب  نآ  لاـمعا  نید و  عوضوم  رد  یهورگ 
هدرک و نید  همیمض  ار  اهراک  زا  یلیخ  هدرک  يور  هدایز  یمالـسا  لئاسم  رد  رگید  یهورگ  دنناد و  یم  صلاخ  هعیـش  ار  دوخ  لاح 

نایب اب  ار  اه  همانرب  تاروتسد و  دیاب  میتسه  مالسا  تاررقم  بطق  ام  دیامرف : یم  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  .دنناد  یم  مالسا  زا  ار  اهنآ 
یب يریگ و  هشوگ  دهز ، هب  رما  حیـسم  ترـضح  یلـصا  نیئآ  .دیزاس  دوخ  هشیپ  ار  ام  شور  اصخـش  دینک و  قیبطت  ام  ياه  همانرب  و 

يریگ هشوگ  اب  دمآ  هک  مالـسا  یئاشگ و …  روشک  و  گنج ، يزیرنوخ ، هب  رما  دوهی  هدـش  فیرحت  نیئآ  درک و  یم  ایند  زا  يربخ 
هنومن ات  مداد  رارق  لدـتعم  رترب و  تلم  ار  اناملـسم  امـش  : ) دومرف زیزع  يادـخ  تفلاخم و  مه  يرگمتـس  يزیرنوخ و  اب  درک  هزراـبم 
بلطم نیمه  هب  مه  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماـما  امـش .) يارب  دـشاب  هنوـمن  وـگلا و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دـمحم مدرم و  يارب  دیـشاب 

.دیدرگ زوریپ  یگدنز  رد  ات  دیزاس  دوخ  هشیپ  ار  ام  شور  دیاب  هک  دنک  یم  شرافس 

يزاریش دمحم  دیس 

روما یف  مهیلا  دانتـسالل  هقرمنلاب ، تیبلا  لآ  مالـسلا  هیلع  هبـش  امنا  و  هداسولا ، هقرمنلا : یطـسولا ) هقرمنلا  نحن  : ) مالـسلا هیلع  لاـق  و 
بهذ یلغ و  يذلا  یلاغلا ) عجری  اهیلا  و   ) الدتعم اریس  رسی  مل  رصق و  يذلا  یلاتلا ) قحلی  اهب   ) هحارلل هداسولا  یلا  دنتسی  امک  نیدلا ،

نا مزلی  هفالخلا ، همالا و  نود  مهناـب  لاـق  نم  و  قحلا ، یف  مهناـب  لاـق  نم  و  قحلا ، یف  مهیلا  عجری  هیهولـالاب ، مهیف  لاـق  نمف  ادـیعب ،
قحلا دارا  اذا  مهیلا  عجری 

يوسوم

یطسولا هداسولاب  تیبلا  لها  هبـش  حرـشلا : .دحلل  زواجملا  رمالا  یف  غلابملا  یلاغلا : .رـصقملا  طرفملا  یلاتلا : .هداسولا  هقرمنلا : هغللا :
مهرابتعاب مهیلع  دامتعالا  مهیلا و  عوجرلا  نم  اوحجنی  اودعسی و  یکل  سانلل  دبال  هنا  اهیلا و  اهیلع و  یکتی ء  نم  حیرت  یتلا  هلدتعملا 

مهتقیرط یلا  مهیلا و  عجری  نا  بجی  اـمک  مهنع  فلختملا  مهتقیرط و  نع  فرحنملا  مهیلا  دوعی  نا  بجی  لدـعلا  همئا  قـحلا و  لـها 
.یجانل وه  طسولا  دحلا  کلاه و  مهب  یلاغملا  قرام و  مهقح  یف  رصقملاف  لادتعالا  ققحتی  مهب  هضورفملا و  هدودح  زواجت  نم 

یناقلاط

یم زاـب  نآ  هب  تسا  هدـننک  ولغ  هغلاـبم و  هک  سک  نآ  دـسر و  یم  نآ  هب  هدـنامزاب  نآ  زا  هکنآ  میا ، هناـیم  هاـگ  هیکت  یتـشپ و  اـم  »
« .ددرگ

، درذگ رد  ناشیا  دح  زا  سک  ره  هک  دنتـسه  ییاهزیچ  نایم  هدیدنـسپ  هنایم و  دـح  مالّـسلا  مهیلع  دـمحم  لآ  هک  تسا  نیا  دوصقم 
.دناسرب ناشیا  هب  ار  دوخ  دیاب  دشاب ، هدرک  یهاتوک  روصق و  سک  ره  ددرگ و  زاب  ناشیا  دح  هب  دیاب 
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لضفا و ینعی  « » ْمُهُطَسْوَأ َلاق  : » تسا هدومرف  دنوادخ  هکنانچ  .هنایم  ینعم  هب  هن  دشاب  رترب  ینعم  هب  یطـسو »  » هملک هک  تسا  زیاج  و 
« .میداد رارق  تما  نیرترب  ار  امش  ینعی  « » اطسو هما  ْمُکاْنلَعَج  َِکلذَک  َو   » و تفگ » ناشیا  رترب 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

 . ِیلاَْغلا ُعِجْرَی  اَْهَیلِإ  ،َو  ِیلاَّتلا ُقَْحلَی  اَِهب  ، یطْسُْولا ُهَقُرْمُّنلا  ُنَْحن 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

دنوش قحلم  نآ  هب  ناگداتفا  بقع  دیاب ) (؛ میتسه هنایم  هاگ  هیکت  ام 

دیرفلا دقع  رد  يافوتم 328 )  ) هبر دبع  نبا  یضر  دّیس  موحرم  زا  لبق  هنامیکح : راتفگ  دنـس  .دندرگ . (  زاب  نآ  يوس  هب  ناوردنت  و 
نبا نینچمه  دوخ و  خیرات  رد  يافوتم 284 )  ) یبوقعی رابخالا و  نویع  رد  يافوتم 276 )  ) هبیتق نبا  هدروآ و  توافت  یمک  اـب  ار  نآ 

هدروآ ار  زیمآ  تمکح  مالک  نیا  ظافلا  زا  یـضعب  رد  یتوافت  اب  سلاجم  رد  دـیفم  موحرم  لوقعلا و  فحت  رد  يافوتم 332 )  ) هبعش
وا و نیب  هک  ینانخس  نمض  ار  هنامیکح  راتفگ  نیا  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  دیآ  یم  رب  هتـشون  یفطـصملا  هراشب  رد  يربط  هچنآ  زا.دنا 

(.( ،ج 4،ص 102 هغالبلا جهن  رداصم  ) .دومرف نایب  دش  لدب  در و  « ینادمه ثراح  » نیب

میرود طیرفت  طارفا و  زا  ام 

یم ، تـسا هتخاـس  نـشور  « ناـیلاغ و« نارـصقم » » ربارب رد  ار  شنادـناخ  دوـخ و  فـقوم  ، هناـمیکح راـتفگ  نـیا  رد  مالـسلا  هـیلع  ماـما 
ُهَقُرْمُّنلا ُنَْحن  ( ؛» دـندرگ زاب  نآ  يوس  هب  ناوردـنت  دـنوش و  قحلم  نآ  هب  ناگداتفا  بقع  دـیاب ) (؛ میتسه هنایم  هاـگ  هیکت  اـم  :» دـیامرف

( . ِیلاَْغلا ُعِجْرَی  اَْهَیلِإ  ،َو  ِیلاَّتلا ُقَْحلَی  اَِهب  ، یَطْسُْولا

طسو و یتشپ  ؛ دـننک یم  هیکت  نآ  رب  هک  تسا  ییاکتم  ای  یتشپ  يانعم  هب  لصا  رد  « هقُرُْمن » اریز ، تسا ینیـشنلد  ابیز و  هیانک  ریبعت  نیا 
.تسا هدوب  رت  فیرش  دارفا  هاگیاج  هجوت و  دروم  سلجم  ياه  یتشپ  فص  رد  هک  هدوب  يزاتمم  یتشپ  ، هنایم

هار یگمه  و   ) دـننادرگ زاب  ام  هب  ار  دوخ  هاگن  دـیاب  دـنرتالاب  هک  اهنآ  دـننک و  ام  يوس  هب  ور  دـیاب  دـنرت  نییاپ  هک  اهنآ  : دـیامرف یم 
(. دنریگ شیپ  ار  لادتعا 

هنوگ نامه  ، دشاب طیرفت  طارفا و  زا  رود  لادتعا و  دـح  رـس  رد  هک  تسا  يروما  یهلا  نییآ  مالـسا و  رد  لوبق  دروم  هکنیا  هب  هراشا 
َْمل اوُقَْفنَأ  اذِإ  َنیِذَّلا  َو  : »» دـیامرف یم  قافنا  هرابرد  رگید  ياـج  رد  1 و  ًاطَـسَو » ًهَّمُأ  ْمُکاْنلَعَج  َِکلذَک  َو  : » دیوگ یم  دـیجم  نآرق  هک 
رد يریگ و  تخـس  هن  دننک و  یم  فارـسا  هن  دننک  یم  قافنا  هک  یماگنه  هک  یناسک  ًاماوَق ؛» َِکلذ  َْنَیب  َناک  اوُُرتْقَی َو  َْمل  اُوفِرُْـسی َو 

.( هیآ 67 ، ناقرف «.) . دننک یم  تیاعر  ار  لادتعا  دح  ود  نیا  نایم 

يدرف دـح  رد  ار  نانآ  دـندرک و  یم  راکنا  ار  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ناماما  هتـسجرب  فاصوا  هک  دنتـسه  یناـسک  « یلاـت » زا روظنم 
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یم لئاق  ناشیارب  ییادـخ  تافـص  هدرب و  رتالاب  موصعم  ماما  دـح  زا  ار  نانآ  هک  یناسک  یلاغ » » زا روظنم  دـنداد و  یم  رارق  یلومعم 
هن میدنـسپ  یمن  ار  هورگ  ود  نیا  زا  کی  چیه  ام  : دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  ماما.دنداد  یم  يأر  اهنآ  تیهولا  هب  یهاگ  یتح  دـندش و 

.یلاغ هن  یلات و 

زا هیآ 28  رد  هک  هنوـگ  ناـمه  ، هناـیم ياـنعم  هب  هن  دـنا  هتفرگ  یلاـع  زاـتمم و  ياـنعم  هب  ار  « یطـسو » هغـالبلا جـهن  حاّرـش  زا  یـضعب 
.تسا رترب  لضفا و  يانعم  هب  اجنیا  رد  طسوا  هک  َنوُحِّبَُست » َْول ال  ْمَُکل  ُْلقَأ  َْمل  ْمُهُطَسْوَأ َأ  َلاق  : » میناوخ یم  « ملق » هروس

طـسو يانعم  نامه  بسانم  تسا و  دـیعب  رایـسب  یلامتحا  نینچ  هدـمآ  هنامیکح  مالک  نیا  لیذ  رد  هک  یلاغ  یلات و  هب  هجوت  اـب  یلو 
.دراد طیرفت  طارفا و  فرط  هک  تسا 

ًابلاغ زین  یعامتجا  یقالخا و  لئاسم  رد  هک  تسا  هجوت  دروم  يداقتعا  لئاسم  رد  اهنت  هن  هنایم  طخ  ندومیپ  لادـتعا و  دـح  زا  يوریپ 
.تسا ینشور  تاکرب  راثآ و  ياراد  لادتعا  تلاح  طسو و  دح  هدوب و  رابنایز  زین  روما  نیا  رد  طیرفت  طارفا و  اریز  ، تسا نینچ 

هب شیارگ  یهورگ  یلاـح  رد  ؛ دـندیزگرب ار  لادـتعا  دـح  اـج  همه  رد  اـهنآ  ياـه  تیادـه  اـب  تیب  لـها  بتکم  ناوریپ  هناتخبـشوخ 
رد دندیزگرب و  ار  « نیرمالا نیب  رما  لب  ضیوفت  ربج و ال  «ال  راعـش بتکم  نیا  ناوریپ  دـندرک ، یم  باختنا  ار  ضیوفت  یهورگوربج 

تاذ و زا  ام  دـنیوگ  یم  هک  یناسک   ) لـیطعت هب  دـقتعم  یهورگ  و  دـنوادخ ) تیمـسج  هب  داـقتعا   ) هیبشت هب  لـئاق  یعمج  هک  ییاـج 
دقتعم هکلب  ار  لیطعت  هن  دـنتفریذپ و  ار  هیبشت  هن  بتکم  نیا  ناوریپ  ، دـندوب ناناملـسم  نایم  رد  میمهف ) یمن  زیچ  چـیه  ادـخ  تاـفص 

ناهج هنهپ  رد  شراثآ  قیرط  زا  ناوت  یم  ار  وا  یلو  تسین ؛ كرد  لـباق  اـه  ناـسنا  يارب  هچرگ  وا  تافـص  ادـخ و  تاذ  هنک  دـندش 
.تخانش یبوخ  هب  یتسه 

ناوریپ هک  دوش  یم  هدافتسا  تایاور  زا  یـضعب  زا  یلو  تسا  تیب  لها  ناماما  يانعم  هب  هچ  رگ  « نحن » هب ریبعت  هک  نیا  نخـس  نیرخآ 
.دنا هنوگ  نیمه  زین  اهنآ  نیتسار 

: دومرف میناوخ  یم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یثیدح  رد  هک  نانچ 

مه امـش  هعیـش  تعیمج  يا  یلاـّتلا ؛ ُمُِکب  ُقَْحلَی  یلاـْغلا َو  ُمُْکَیلإ  ُعَجْرَی  یطْـسُْولا  ُهَقُرْمُّنلا  اُونوُک  - ٍدَّمَُحم ِلآ  ِهَعیِـش  - ِهَعیّـشلا َرَـشْعَم  اـی  »
يدرم ماگنه  نیا  رد  « دوش قحلم  امـش  هب  هدنام  بقع  ددرگ و  زاب  امـش  يوس  هب  هدننک  ولغ  هک  دیـشاب  لدـتعم  طسو و  دـح  هاگیاج 

: درک ضرع 

: دومرف تسیچ ؟ یلاغ  زا  روظنم  ، موش تیادف 

ام هک  دـنیوگ  یم  یبلاطم  ام  هرابرد  هک  دنتـسه  یهورگ  ْمُْهنِم ؛ انَْـسل  اّنِم َو  َکـئلوأ  َْسیَلَف  انُـسُْفنأ  یف  ُهلوُقَن  ـال  اـم  اـنیف  َنُولوُقَی  ٌمْوَق  »
هب ور  مالـسلا  هیلع  ماما  سپـس  «. میتسین اهنآ  زا  ام  دنتـسین و  ام  زا  اهنآ  دـنیوپ ) یم  ار  طارفا  ولغ و  هار  اهنآ   ) مییوگ یمن  دوخ  هرابرد 

: دومرف درک و  مدرم 

تارب ام  دنگوس  ادـخ  هب  ِهَعاّطلِاب ؛ ّالإ  ِهّللا  َیلإ  ُبَّرَقَتَن  ٌهَّجُح َو ال  ِهّللا  یَلَع  اَنل  ٌَهباِرق َو ال  ِهّللا  َْنَیب  انَْنَیب َو  ٌهَئاَرب َو ال  ِهّللا  َنِم  انَعَم  ام  هّللاَو  »
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زا زج  میرادن و  وا  ربارب  رد  یصاخ  تجح  تسین و  يدنواشیوخ  دنوادخ  ام و  نایم  میرادن و  یـسک ) يارب  خزود  شتآ  زا   ) يدازآ
: دوزفا سپس  «. مییوج یمن  برقت  وا  هب  تعاطا  قیرط 

سک ره  اوُّرَتْغَت ؛ ْمُکْحَیَو ال  اوُّرَتْغَت  ْمُکْحَیَو ال  انَتَیالَو  ُهَعَْفنَت  َْنل  ِهِّلل  ًایِـصاع  مُْکنِم  َناک  ْنَم  انَتَیالِو َو  ُهُعَْفنَت  ِهِّلل  ًاـعیطُم  ْمُْکنِم  َناـک  ْنَمَف  »
یمن يدوس  وا  هب  ام  تیالو  دـنک  ادـخ  تیـصعم  امـش  زا  سک  ره  تسا و  شخبدوس  وا  يارب  اـم  تیـالو  دـشاب  ادـخ  عیطم  امـش  زا 

. ( ،ج 2،ص 75،ح 6 یفاک «. ) . دیوشن رورغم  امش  رب  ياو  ، دیوشن رورغم  ام ) تیالو  هب   ) امش رب  ياو.دشخب 

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abu Talib said : “ We ( members of the Prophet ' s family ) are like the
pillow in the middle: Whoever lags behind has to come forward to meet it, while

.” whoever exceeds the bounds has to return to it

یهلا رماوا  قّقحت  طئارش  : 110 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

َعِماَطَملا ُِعبّتَی  َال  ُعِراَُضی َو  َال  ُِعناَُصی َو  َال  نَم  ّالِإ  ُهَناَحبُس  ِهّللا  َرمَأ  ُمیُِقی  َال  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

اهوزرآ وریپ  و  دشابن ، راکـشزاس  دنکن ، ارادم  قح  يارجا  رد  هک  سک  نآ  زج  درادناپ ، رب  ار  ادخ  نامرف  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 
 . ددرگن

يدیهش

.دزاتن اهعمط  یپ  دزاسن و  راوخ  ار  دوخ  دنکن و  ارادم  قح - رد  هک - یسک  زج  درادن  اپ  رب  ار  ادخ  نامرف 

یلیبدرا

عـضاوم دنکن  يوریپ  يراوخ و  تلذم و  نید و  رد  دنکن  هنهادم  ارادم و  هک  ره  زجب  ار  هناحبـس  يادخ  رما  دزاس  یمن  میاق  دومرف  و 
ار عمط 
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یتیآ

یپ زا  دیامنن و  ینتورف  لطاب  ربارب  رد  دنکن و  ارادم  قح  يارجا  رد  هکنآ ، رگم  درادن  ياپ  رب  ار  ادخ  نامرف  مالـسلا :) هیلع   ) دومرف و 
.دورن دوخ  عماطم 

نایراصنا

اهعمط لابند  ،و  دنک یمن  ینوبز  نارگید  ربارب  رد  ،و  درادن شزاس  هک  یسک  رگم  دراد  یمن  اپ  رب  ار  قح  نامرف  : دومرف ترضح  نآ  و 
 . دور یمن 

اه حرش 

يدنوار

عراض و  هریغ ، هعرـضا  و  لذ ، عضخ و  هعارـض : لجرلا  عرـض  .هعناصی و  هوشرلا  هاطعا  يا  انالف : نالف  عناص  و  هوشرلا ، هعناـصملا : و 
.ههباشملا هعراضملا : .هلامل و  هل  عضاوت  اذا  ینغلا  ریقفلا 

يردیک

عراض و  لذـلا ، عوشخلا و  هعارـضلا و  و  هجاحلا ، بلط  نم  مشتحی  مل  لاملاب  عناص  نم  لـثملا  یف  هوشرلا و  هعناـصملا : حاحـصا  یف 
قحلا و ال لاطب  هوشرلا ال  یطعی  نم ال  الا  هب ، میقی  ـال  هللا و  رما  میقی  ـال  يا  ههباـشملا ، هعراـضملا : و  هلاـمل ، هل  عضاوت  ینغلا : ریقفلا 
هوشرلا ال ذـخا  وه  ءاـشترالا و  هعناـصملاب  داری  نا  لـمتحی  و  مهلاـعفا ، یف  مههباـشی  ـال  وا  مهیلا  برقتلل  و  کلذـل ، هملظلل  عـضاوتی 

.اهواطعا

مثیم نبا 

ود ایوگ  يراوخ ، تلذ و  ینعی  عرـض  هدام ي  زا  هلعافم  باب  ردصم  هعراضم : ندرک ، شزاس  نآ ، لاثما  هوشر و  هلیـسو ي  هقناصم :
و تسین ، شزاس  ارادم و  لها  هک  یـسک  رگم  دنک  یمن  ارجا  ار  ادخ  نامرف  ، ) دننک یم  یکچوک  يرگید  هب  تبـسن  کی  ره  هک  رفن 
زا عنام  لمع  نیا  و  تسوا ، ياـضر  نتـسج  ثعاـب  يرگید  اـب  شزاـس  هک  تسا  یهیدـب  دورن .) عمط  لاـبند  هب  دـیامنن و  یگیاـمورف 

يراددوخ ثعاب  ود  ره  نارگید ، هب  نتـشاد  عمط  مشچ  یگیامورف و  نینچمه  .ددرگ و  یم  وا  هرابرد  یهلا  روتـسد  دودـح و  يارجا 
.دیامن یم  راوشد  وا  رب  هک  تسا  یهلا  دودح  اهروتسد و  هب  نتخادرپ  زا 

دیدحلا یبا 

 . َعِماَطَْملا ُِعبَّتَی  ُعِراَُضی َو َال  ُِعناَُصی َو َال  ْنَم َال  َّالِإ  ُهَناَْحبُس  ِهَّللا  َْرمَأ  ُمیُِقی  مالسلا َال  هیلع  َلاَق  َو 

نم مشتحی  مل  لاملاب  عناص  نم  لثملا  یف  هوشرلا و  لذب  هعناصملا  هنیعب و  وه  نکی  مل  نإ  اذه  بسانی  ءیـش  رمع  مالک  نم  قبـس  دق 
.هجاحلا بلط 
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.هلتاقملا هبراضملاک و  نینثالا  نیب  لعفلا  نوک  یلع  لدت  هلعافملا  تلق  حتفلاب  عناصی  نم ال  لوقی  نأ  یغبنی  ناک  تلق  نإف 

نوکی نأ  زوجی  هل و  دیز  عضخیل  دـیزل  عضخی  يأ  عوضخلا  یه  هعارـضلا و  نم  نوکی  نأ  زوجی  هجاحلا و  بلطل  ضرعتی  عراضی  و 
.مهنم سیل  قحلا و  هالو  وأ  قحلا  همئأب  هبشتی  يأ ال  ههباشملا  ینعمب  هعراضملا  نم 

فورعمف عماطملا  عابتا  امأ  و 

یناشاک

دنکن و هنهادم  ارادم و  هک  یسک  رگم  عناصی ) نم ال  الا   ) ار یلاعت  يادخ  رما  دراد  یمن  ياپ  هب  هللا ) رما  میقی  ال  مالـسا : هیلع  لاق  (و 
للذت عضاوت و  ینعی  دوخ  ریغ  اب  دنکن  هشیپ  تعارض  تلذ و  و  عراصی ) و ال   ) هیطع ار  نآ  دهنن  مان  قح و  لاطبا  يارب  دناتسن  توشر 
توق اب  نید  تماقا  رد  ات  اه  عمط  ياهلحم  هب  دورن  یپ  رد  و  عماطملا ) عبتی  و ال   ) دیوجن برقت  وا و  هب  دنکن  هنهادم  ملاظ و  اب  دیامنن 

تکوش دشاب و 

یلمآ

ینیوزق

صرح عمط و  هلمجلاب  .دورن و  اهعمط  یپ  زا  دنکن و  هشیپ  تعارض  تلذ و  دناتسن و  هوشر  یسک  رگم  ار  يادخ  رما  درادیمن  ياپ  رب 
.دنکن ینامگدب  یلد و  دب  درادن و  قلخ  زا  هشیدنا  دربن و  هار  زا  ار  وا 

یجیهال

یمن اپرب  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .عماطملا » عبتی  عراضی و ال  عناصیال و ال  نم  الا  یلاعت  هللا  رما  میقی  ـال  : » مالـسلا هیلع  لاـق  و 
ینعی دـشابن  عمط  ياهاج  وریپ  دـشابن و  قلخ  مار  دـنکن و  قلخ  اب  تاشامم  تارادـم و  هک  یـسک  رگم  ار  یلاـعت  يادـخ  مکح  دراد 

.نامدرم رد  دنکن  عمط 

ییوخ

یـشلا ء: نع  هعناص  و  اشر ، نم  يا  هجاحلا ) بلط  نم  مشتحی  مل  لاملاب  عناص  نم   ) لـثملا هنم  هاـشر و  هاراد  هنهاد ، هعناـص :) : ) هغللا
فوذحم عراضی  عناصی و  لوعفم  و  میقی ، ال  هلوق : لعاف  لوصوملا  غرفم و  ینثتـسم  عناصی ، نم ال  بارعالا : .اهباشت  اعراضت  ههباش ،

رهاظ ینعملا : .مومعلا  هنم  اضیا  دافتـسی  و  مزاللا ، هلزنم  لعفلا  لیزنتب  كورتم  وا  سانلا  عراضی  ادحا و ال  عناصی  يا ال  مومعلا  هنیرقب 
نم بنتجا  اذا  هللا  رما  میقی  اـمنا  مکاـحلا  نا  مالـسلا : هیلع  لوقیف  ماـمالا  هفیلخلا و  یلاوـلا و  همکحلا  هذـه  یف  دوـصقملا  نا  حارـشلا 

عناصی نم ال  لوقی : نا  یغبنی  ناک  تلق : ناف  هوشرلا ، لذب  هعناصملا  و  یلزتعملا : حراشلا  لاق  .عماطملا  عابتا  هعراضملا و  هعناصملا و 
هلالد نال  دراط ، ریغ  باوجلا  دراو و  لاکـشالا  لوقا : .هلتاقملا  هبراضملاک و  نینثا  نیب  لعفلا  نوک  لع  لدـت  هلعافملا  تلق : حـتفلاب ،

، اهذـخا هوشرلا و  یطعا  اهنم  الک  نا  هانعم  هاشارملاف  لوعفم ، لعاف و  نیفرطلا  نم  الک  نا  هانعم  نینثا  نیب  لعفلا  نوک  یلع  هلعاـفملا 
لاق .لوعفملا و  لعافلا و  امه  نینثا  نیب  نوکی  دعتم  لعف  لکف  الا  و  باوجلا ، میقتـسی  الف  موکحملا  یلع  هوشرلا  یطعی  مکاحلا ال  و 
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و هیعرلا ، مکاحلا و  نیب  هلدابمل  ینعم  ال  لوقا : .رخالل  عرـضی  امهنم  الک  ناک  هلذـلا  وه  عرـضلا و  نم  هلعافم  هعراضملا  و  مثیم : نبا 
نا قیقحتلاف  .عرضتسا  عرـضت و  هداملا  هذه  نم  لمعتـسا  امنا  هلذلا و  ینعمب  عرـض  هدام  نم  عراض  لامعتـسا  یلع  هغللا  یف  فقن  مل 

یغتبی سانلا  عم  انهادم  ناک  نم  عم  قفاوی  هللا ال  رما  هماقا  نا  دوصقملا  هعداخملا و  هنهادـملا و  ینعمب  همالک  یف  هعناصملا  نا  لاقی :
نهدـت وـل  اود  و  مـلقلا - - 9( هلوـقب کـلذ  نع  هلآ ) هـیلع و  هللا  یلـص   ) یبـنلا هللا  رذـح  دـق  و  هدـسافلا ، مـهئارآ  مهتاوهـش و  هباـجا 

یف نعطلا  یلا  هراشا  هناک  و  اهجرحا ، فقاوملا و  بعـصا  یف  یتح  قحلا  فلاـخم  عم  هنهادـملا  نع  عنملا  هنم  دیفتـسی  و  نونهدـیف .)
وه امک  نیملـسملا  رابک  دحا  هریون  نب  کلام  لتقم  یف  دیلولا  نب  دلاخ  رکبابا  نهاد  دـقف  اهیف  هرهاظ  هنهادـملا  ناف  نیخیـشلا ، هریس 
نم اـهلمحتی  مل  تاـفالخ  مهنم  لـمحت  و  تاـماشلا ، یلع  مهطلـسف  هیما  ینب  لاـجر  رئاـس  هیواـعم و  رمع  نهاد  و  خـیراتلا ، یف  تبثم 

مکاحلا نا  مالـسلا ) هیلع   ) هضرغ و  ینعملا ، اذهب  الا  هغللا  یف  یجی ء  مل  عراض  ناف  ههباشملا ، وه  هعراضملا  نم  دوصقملا  .مهریغ و 
نع هعطقی  قحلا  همزالمف  هیوهـشلا ، ءارالا  ءاوهالا و  وا  هیدیلقتلا ، ننـسلا  یلع  هینبملا  مهبادآ  مهتریـس و  یف  سانلا  عم  هباشی  قحلا ال 

لمجلا و هکرعم  یف  هلعن  فسخل  هیدـصت  هتراما و  مایا  یف  مالـسلا ) هیلع   ) هتریـس نع  لقن  امک  ساـنلا ، نم  هتبتر  یف  نم  عم  هباـشتلا 
هریس یلع  نعط  هناک  .ءایزالا و  لاوحالا و  یف  سانلا  ههباشم  عم  میقتـسی  حیرـصلا ال  قحلا  هماقاف  هیلع  بیع  اعوقرم  اقلخ  ارازا  هسبلت 
یلع مهل  اعاضخا  سانلل و  هلامتسا  مهتلود  یف  اهماکح  مورلا و  هرصایق  لاوحا  ءایزا و  عابتا  یلا  اولام  مهناف  مهتموکح ، یف  نییومالا 
یلا هرفـس  یف  رمع  عم  هتاقالم  نم  رهظی  امک  هسفن  هیواعم  ساسالا  اذه  رجح  ینب  .همادـهلا و  هیوهـشلا  مهجئاوحل  ءاضق  اوداتعا و  ام 

و موئـشملا ، هباشتلا  اذـه  یف  طرفا  دـق  و  يزلا ، اذـهب  سانلا  رما  ءارمالا  ربدـی  دـلب  یف  اناب  هراذـتعا  هیلع و  هیز  رمع  راکنتـسا  ماـشلا و 
هراشاف عماطملا ) عبتی  و ال   ) هلوق اما  .طرفم و  لدتعم و  نیب  مه  و  ءارمالا ، هالولا و  رئاسل  هریـس  تراصف  هدعب  دیزی  مومذـملا ، رـصنتلا 

اقلطم هتعاـطا  هللا  رما  هماـقا  نم  دوـصقملا  نوـکی  نا  نکمی  .هیلبقلا و  هیـصخشلا و  عماـطملاب  هئیلملا  ناـمثع  هموـکح  یف  نـعطلا  یلا 
و قحلا ، فلاخم  عم  نهادی  الف  لاصخلا  هذه  بنتجی  نا  دـبال و  هیلا  هجوتملا  هللا  رما  میقی  نا  دارا  اذا  ملـسم  لک  ناف  مومعلا  لمـشیف 

دنوادـخ نامرف  دومرف : همجرتلا : .عاطملا  عبتی  ـال  و  مهب ، هصاـخلا  مهلاوحا  مهلاـعفا و  یف  هاـصعلاب  هب  ءاـشی  ـال  و  ساـنلا ، عداـخی  ـال 
.دورن عمط  لابند  و  دشابن ، یچدیلقت  دشابن ، راک  شزاس  هک  یسک  رگم  تشاد ، دناوتن  اپرب  ناحبس 

تشاذگن شزاس  هار  هب  مدق  هکنآ  زج   *** تشاد دناوتن  ياپ  هب  ادخ  نامرف 

تشاد ار  دوخ  دشن و  عماطم  لابند  *** هانگ لها  هویش  درکن  دیلقت 

يرتشوش

قیرط یف  انا  انیب  برح  نب  بیعش  نع  دادغب  خیرات )  ) یف تادابعلا و ) …  نم  مالـسلا ) هیلع   ) هنیب ام  یف  نوعبرالا - یناثلا و  لصفلا  )
یسفنل تلقف  کقنع  برضی  رابج  لجر  اذه  ناق  لعفت  یل ال  تلاقف  یهنلا  رمالا و  کیلع  بجو  یسفنل  تلقف  دیشرلا  تیار  ذا  هکم 

هدیب یسرک و  یلع  وه  هیلع و  تلخداف  هوذخ  لاقف  مئاهبلا  تبعتا  همالا و  تبعتا  دق  نوراه  ای  تحـص  ینم  اند  املف  .کلذ  نم  دب  ال 
امف لاق  ناـسارخ - ءاـنبا  يا  ءاـنبالا - نم  تلق  کـما  کـتلکث  نمم ؟ لاـقف  ساـنلا  ءاـنفا  نم  تلق  لـجرلا  نمم  لاـقف  هب  بعلی  دومع 
یف یمـس  هللا  تیار  دق  کمـساب و  كوعدا  نامحر و ال  ای  هللا  ای  لوقاف  همـساب  هللا  وعدا  انا  تلقف  یمـساب  ینوعدـت  نا  یلع  کلمح 

ینامیلا سوواط )  ) نبا نع  هیلحلا )  ) یف .تجرخاف و  هوجرخا  لاـقف  بهلاـبا  هیلا  قلخلا  ضغبا  ینک  دـمحم و  هیلا  قلخلا  بحا  هباـتک 
نبا هل  لاقی  لماع  اهیف  يرقلا و  ضعب  یف  انلزنف  اجاجح  انجرخف  ناطلسلا - اذه  یلع  جرخن  نا  یغبنی  هنا  یبال  لوقا  لازا  تنک ال  لاق 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 2018 

http://www.ghaemiyeh.com


هیلع ملسف  هیدی  نیب  دعقف  ءاجف  سوواطب  ربخا  دق  حیجن  نبا  اذاف  دجسملا  یف  حبـصلا  هالـص  اندهـشف  لامعلا  ثبخا  نم  ناک  حیجن و 
هلاسا تلعج  هدیب و  تددمف  هیلا  تمق  هب  ام  تیار  املف  اذکه  هنع و  ضرعاف  رسیالا  قشلا  یلا  لدع  مث  هنع  ضرعاف  هملکف  هبجی  ملف 
تلخد املف  ائیـش  یل  لوقی  تکاس ال  وه  یـضمف و  تیارام - یب  لـعف  هب  یتفرعم  یلب  لاـق  کـفرعی  مل  نامحرلادـبعابا  نا  هل  تلق  و 

( لـماک  ) یف .کـناسل و  مهنع  سبحت  نا  عطتـست  مل  کفیـسب  مهیلع  جرخت  نا  تمعز  تنا  اـمنیب  عـکل  اـی  لاـق  یلا و  تفتلا  لزنملا 
دیزی یلا  نولیمی  مث  هیواعم  یلع  نوملـسی  سانلا  لعجف  ءارمح  هبق  ییف  هدـعقا  دـهعلا  هیالول  دـیزی  بصن  امل  هیواـعم  نا  يور  دربملا 

هیلع  ) هنیب ام  یف  نوعبرالا - یناثلا و  لصفلا   ) روما اذـه  لوت  مل  ول  کنا  ملعا  لاقف  هیواعم  یلا  عجر  مث  کلذ  لعفف  لجر  ءاـج  یتح 
نا هللا  فاخا  لاقف  رحبابا  ای  لوقت  کلاب ال  ام  هیواعم  هل  لاقف  سلاج  فنحالا  اهتعـض و  نیملـسملا ال  تاداـبعلا و ) …  نم  مالـسلا )
دق مهنکل  هنبا و  اذه و  هللا  قلخ  رـش  نم  نا  ملعال  ینا  هل  لاقف  بابلاب  لجرلا  هیقل  فنحالا  جرخ  املف  تقدـص  نا  مکفاخا  تبذـک و 

اذ ناف  کسما  اذـه  ای  فنحالا  هل  لاقف  تعمـس  امب  الا  اهجارختـسا  یف  عمطن  انـسلف  لاـفقالا  باوبـالاب و  لاـمالا  هذـه  نم  اوقثوتـسا 
يردـن ام  هللا  هنوحدـمی و  سانلا  لعجف  هل  عیوب  موی  یف  هیواـعمل  لاـق  دـیزی  نا  يور  و  اـهیجو - هللا  دـنع  نوکی - ـالا  قیلخ  نیهجولا 

( هیلحلا  ) یف .هتعدخ و  دـقف  کتجاح  هنم  غلبت  یتح  کل  عداختف  هعدـخ  تدرا  نم  لک  هیواعم  هل  لاقف  اننوعدـخی  ما  سانلا  عدـخنا 
ریخ ال سانلا  ریخ و  یباحـصا  انا و  ( ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاق  حـتفلا ) هللا و  رـصن  ءاج  اذا   ) لزن اـمل  يردـخلا  دیعـس  یبا  نع 

نب عفار  تباث و  نب  دیز  هدنع  ناک  و  تبذک - لاقف  هنیدملا - یلع  اریما  ناک  و  ناورم - ثیدـحلا  اذـهب  تثدـحف  حـتفلا ) دـعب  هرجه 
- اذه هموق و  هفارع  یلع  یـشخی  اعفار - ینعی  اذـه - نکل  كاثدـحل و  ائاش  ول  نیذـه  نا  اما  تلقف  ریرـسلا - یلع  هعم  امه  حـیدخ و 

.هقدصلا نع  هعزنت  نا  یشخی  ادیز - ینعی 

هینغم

ال عناصی : .اهمها و ال  هماعلا و  حـلاصملا  نم  هنال  هناحبـس ، هللا  یلا  مامالا  هفاضا  و  ساـنلا ، یلع  مکحلا  یلوتی  ـال  يا  هللا  رما  میقی  ـال 
ناف نکی  امهم  .عرضی و  عضخی و  عراضی ال  ینعم ال  لیق : .هلامعا و  هماکحا و  نم  یش ء  یف  نیلطبملا  هبشی  ال  يراضی : .يرادی و ال 

مع نیعماـطلا - ءاوها  وا  همکح ، یف  هئاوها  عبتا  اذاـف  نیموکحملا  هداعـسل  لـمعلا  و  لدـعلا ، قحلا و  هماـقا  مکاـحلا  مکح  نم  هیاـغلا 
ضرالا و تاومسلا و  تدسفل  مهئاوها  قحلا  عبتا  ول  و  : ) هناحبس لاق  مکاحلا ، مکحلا و  دوجو  نم  ضرغلا  ضفتنا  و  یغبلا ، داسفلا و 

.میرکلا نآرقلا  یحولا و  یناعمب  هرماع  مامالا  مکح  یتات  اذکه  و  نونموملا .)  71 نهیف - نم 

هدبع

نیلطبملاب و هلمع  یف  هبتـشی  هنا ال  ینعملا  ههباشملا و  هعراضملا  قحلا و  یف  يرادـی  يا ال  عناصی  ال  عناـصی : ـال  نم  ـالا  هناحبـس  … 
قحلا عاض  نا  اهعم و  لیملا  عماطملا  عابنا 

يرفعج

مالسالا ضیف 

اب  ) هک یـسک  رگم  دنک  یمن  ءارجا  ار  ناحبـس  دنوادخ  نامرف  مکح و  تسا : هدومرف  مکح ) هدـننک  ءارجا  هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
و دیامنن ، ینتورف  وا ) اب   ) و دناتـسن ) هوشر  وا  زا  ای   ) دنکن یهارمه  هارادم و  دیامن ) ارجا  شا  هرابرد  ار  ادخ  مکح  دـهاوخ  یم  هکنآ 
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.دورن اهزآ  اهعمط و  یپ  رد 

ینامز

يارب هک  سکنآ  .مزال  يرتدایز  جنر  ماقم  نآ  ندروآ  تسدب  ای  ظفح و  يارب  تسا و  رتدیدش  تیلوئـسم  دشاب  رتالاب  ماقم  ردـق  ره 
ندروآ تسدب  يارب  هک  درادن  یمغ  چیه  دـنک و  یلام  يرادرب  هرهب  دوخ  تسایر  زا  دـهاوخ  یم  دـهد  یم  لوپ  تسایر  هب  ندیـسر 

هک اـجنآ  اـت  دزغل  یم  تخـس  ناـسنا  یهجوت ، یب  نیرتکچوک  اـب  هک  تسا  یـساسح  تواـضق  ماـقم  .دـهد  ماـجنا  ار  یلمع  ره  لوپ 
تواضق يارب  یگدامآ  هک  دنک  یم  كرد  دوش و  یم  ناحتما  ادخ  فرط  زا  دسرب  تواضق  ماقم  هب  دـهاوخ  یم  هک  دوواد  ترـضح 

.دنک یم  تقد  سپ  نآ  زا  درادن و 

يزاریش دمحم  دیس 

( عراضی و ال   ) هلماجم قحلا  ضعب  كرتی  ناب  قحلا  یف  لماجی  يا ال  عناصی ) نم ال  الا  هناحبـس  هللا  رما  میقی  ال  : ) مالـسلا هیلع  لاـق  و 
مل هثالثلا  دـحا  ناک  اذا  ناسنالا  ناف  هیداـملا ، عاـمطالا  يا  عماـطملا ) عبتی  ـال  و   ) مهب هبـشی  ـال  و  هلاـمعا ، یف  نیلطبملا  هباـشی  ـال  يا 

.هللا رما  هماقا  نم  نکمتی 

يوسوم

.عوضخلا ینعمب  هعارـضلا  نم  وا  ههباشملا  هعراضملا : .هنهادـملا  هارادـملا و  هعناصملا : .اهمتا  هالـصلا  ماقا  هرهظا و  قحلا : ماقا  هغللا :
مهماما بعـشلا و  هودق  وهف  اهیزن  الداع  انیما  ایوق  نوکی  نا  بجی  دالبلا  دابعلا و  یف  هللا  رما  میقی  همالا و  رومالا  یلوتی  يذلا  حرـشلا :
يرادی نهادی و  يا ال  عناصی : ال  - 1 یه : رمالا و  یلوتی  نمل  طورشلا  ضعب  مامالا  عضو  دق  رایخالا و  يدتقی  هب  راظنالا و  هجتت  هیلا 

هللا دودح  میقی  لیلذلا ال  ناف  عنخی  لذی و  يا ال  عراضی ، ال  .نیدلا 2 - باسح  یلع  مهد  بستکیل و  مارحلا  رومالا  هوشرلاب و  سانلا 
هیف نیعماطلا  یلا  داقنی  ال  عماطملا : عبتی  ـال  و  .نیدـلاو 3 - یفانتی  کلذ  ناف  هکولـس  یف  هلامعا و  یف  نیلطبملا  رافکلا و  هباشی  ـال  وا 

 … هللا دودح  کلذب  لطعی  مهعامطا و  مهتاوهشل و  ملستسیف  نیملسملا  نم 

یناقلاط

« .دنکن يوریپ  ار  اهیدنمزآ  دزاسن و  راوخ  ار  دوخ  دنکن و  ارادم  هک  یسک  زج  دراد  یمن  اپ  رب  ار  ناحبس  يادخ  نامرف  »

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

 . َعِماَطَْملا ُِعبَّتَی  َال  ،َو  ُعِراَُضی َال  ُِعناَُصی َو  َال  ْنَم  اَّلِإ  ُهَناَْحبُس  ِهَّللا  َْرمَأ  ُمیُِقی  َال 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 
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دشاب راک  شزاس  هن  هک  دنک  ارجا  دناوت  یم  یسک  اهنت  ار  ادخ  نامرف 

( نارگید لباقم  رد   ) لیلذ میلست و  هن  و  هوشر ) لها  (و 

هک تسا  هدشن  لقن  هنامیکح  مالک  نیا  هرابرد  نیا  زج  هغالبلا  جهن  رداصم  رد  هنامیکح : راتفگ  دنـس  دنک . ( اه  عمط  زا  يوریپ  هن  و 
یم ناشن  هک  هدرک  رکذ  دروم  دـنچ  رد  توافت  اب  ار  هنامیکح  راتفگ  نیا  هتـسیز  یم  یـضر  موحرم  زا  دـعب  هک  مکحلاررغ  بحاـص 

(.( ،ج 4،ص 102 هغالبلا جهن  رداصم  ) .تسا هتشاد  رایتخا  رد  هغالبلا  جهن  زا  ریغ  یعبنم  دهد 

ادخ نامرف  نایرجم 

رد ار  نآ  دنک و  یم  نایب  دنراد  ار  یهلا  رماوا  يارجا  ییاناوت  هک  ار  یناسک  تافص  هنامیکح  رابرپ و  راتفگ  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
: دیامرف یم  ، هدرک هصالخ  زیچ  هس 

هن و  نارگید ) لباقم  رد   ) لیلذ میلـست و  هن  و  هوشر ) لها  و   ) دشاب راک  شزاس  هن  هک  دنک  ارجا  دناوت  یم  یـسک  اهنت  ار  ادـخ  نامرف  »
( . َعِماَطَْملا ُِعبَّتَی  َال  ،َو  ُعِراَُضی َال  ،َو  ُِعناَُصی َال  ْنَم  اَّلِإ  ُهَناَْحبُس  ِهَّللا  َْرمَأ  ُمیُِقی  َال  ( ؛» دنک اه  عمط  زا  يوریپ 

راد قـح  هـب  ار  قـح  دـنناوت  یمن  زگره  دنتـسه  نـتفرگ ) هوـشر  يراکـشزاس و  ياـنعم  هـب  «) هعناـصم » لـها هـک  ناـنآ  تـسا  یهیدـب 
لامیاپ افعض  قوقح  نایم  نیا  رد  دنزاس و  یم  فرـصنم  قح  زا  دننک و  یم  يرادیرخ  ار  اهنآ  لطاب  لها  نادنمروز  هک  ارچ  ، دنناسرب

.دوش یم 

تعاجـش و تیعطاق و  قح  نامرف  يارجا  اریز  ، دنرادن ار  ادخ  نامرف  يارجا  تردـق  دـنناوتان  لیلذ و  فیعـض و  هک  یناسک  نینچمه 
.دنرادن ار  راک  نیا  ناوت  دننک  یم  لمع  لطاب  لها  شور  هب  هک  نوبز  دارفا  دبلط و  یم  ار  تیصخش  لالقتسا 

اریز ، دنشاب ادخ  نامرف  يرجم  دنناوت  یمن  زگره  دولآ  سوه  ياه  هتـساوخ  لام و  ، ماقم رد  عمط  ؛ اه عمط  عاونا  هب  التبم  صاخـشا  زین 
.دراد یم  زاب  قح  هار  ندومیپ  زا  دنک و  یم  بذج  دوخ  يوس  هب  ار  اهنآ  اه  یهار  دنچ  اه و  یهارود  رس  رب  عمط 

هاگ اریز  ایلوا ) ایبنا و  رگم   ) دشاب قح  نامرف  يرجم  لماک  روط  هب  هک  میا  هدـید  ار  يرادـمامز  رتمک  خـیرات  لوط  رد  لیلد  نیمه  هب 
.تسا هدنام  زاب  قح  هار  ندومیپ  زا  ور  نیا  زا  ، تسا هتشاد  ار  اهنآ  همه  هاگ  فعض و  هطقن  هس  نیا  زا  یکی 

نآ رب  زین  یمالـسا  تایاور  تایآ و  رد  هک  تسا  يروما  دومرف  نایب  یهلا  نامرف  يارجا  عناوم  هرابرد  الاب  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هچنآ 
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمغیپ  میناوخ  یم  هوشر  هرابرد  هلمج  زا  ؛ تسا هدش  دیکأت 

ریگ هوشر  تسا و  صلاخ  رفک  هک  دـیزیهرپب  هوشر  زا  ِهَّنَْجلا ؛ َحـیر  ِهَوْشِّرلا  ُبِحاـص  ُّمُشَی  ـال  ِْرفُْکلا َو  ُضْحَم  اـهَّنإَف  َهَوْشِّرلا  مُکاـّیإ َو  »
«. دنک یمن  مامشتسا  زگره  ار  تشهب  يوب 

تیامح يارب  هک  ار  ینیناوق  درمش و  یم  مدقم  راتخم  قلاخ  شتسرپ  رب  ار  رانید  مهرد و  شتسرپ  عقاو  رد  دریگ  یم  هوشر  هک  یسک 
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تلذ و راهظا  نامه  هک  « هعراضم دـنک و« یم  ناملاظ  ناراک و  لغد  نادزد و  زا  تیاـمح  هلیـسو  هب  لیدـبت  تسا  هعماـج  يافعـض  زا 
.تسا ناملاظ  ندیسر  تردق  هب  ادخ و  نامرف  دراذگ  اپ  ریز  يارب  يرگید  لماع  تسا  نایوگروز  ربارب  رد  یناوتان 

: دیامرف یم  هبطخ 193 )  ) ماّمه هبطخ  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما 

ناـمرف يارجا  و   ) نید رد  ار  وا  هک  تسا  نیا  ناراـگزیهرپ  ياـه  هناـشن  زا  یکی  ِنید ؛ یف  ًهَّوـُق  ْمَُهل  يرَت  َکَّنأ  ْمِهِدَـحأ  ِهَمـالَع  ْنِمَف  »
«. ینیب یم  دنمورین  يوق و  یهلا )

: هک هدمآ  راونالا  راحب  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ماما  زا  یتیاور  رد  هک  سب  نیمه  تسا  موس  عنام  هک  عمط  دروم  رد 

ناسنا عمط  دننام  يزیچ  درب و  یمن  نیب  زا  ار  نید  اه  تعدب  دننام  زیچ  چیه  ُعَمَّطلا ؛ ُْلثِم  َلُجَّرلا  َدَْسفأ  ُعَِدْبلا َو ال  ُْلثِم  َنیّدلا  َمَدَه  ام  »
«. دزاس یمن  دساف  ار 

: میناوخ یم  ترضح  نآ  زا  يرگید  ثیدح  رد 

دهدن هزاجا  دیاب  دنک  یگدنز  دازآ  رمع  لوط  رد  دهاوخ  یم  هک  یـسک  ُهَْبلَق ؛ َعَمَّطلا  ِنِکُْـسی  الَف  ِِهتایَح  َماّیأ  ًاّرُح  َشیعَی  ْنأ  َدارأ  ْنَم  »
.( ،ج 6،ح 11213 همکحلا نازیم  «. ) . دبای تنوکس  شبلق  رد  عمط 

: دیوگ یم  تسا  ثیدح  نیا  زا  هتفرگ  رب  هک  يرعش  رد  يدعس 

داشگ لاؤس  رد  دوخ  رب  هک  ره 

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abu Talib said : None can establish the rule of Allāh, the Glorified One,
except whoever shows no relenting in the matter of what is right), who does not

.” behave like wrong doers and who does not run to satisfy his greed

دراد تسود  ار  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هک  یسک  ءالتبا  رد  111 و 112 : تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ینبحا ول  ِهَیلِإ : ِساّنلا  ّبَحَأ  َناَک  َنیّفِـص َو  نِم  ُهَعَم  ِهِعِجرَم  َدَعب  ِهَفوُکلِاب    ّ ِيرَاصَنألا ٍفیَنُح  ُنب  ُلهَـس    َ ُّیفُوت دَـق  مالـسلا َو  هیلع  َلاَق  َو 
تفاهتل لبج 
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هیلع هلوق  لثماذه  رایخألا و  نیفطصملاو  راربألا  ءایقتألابالإ  کلذ  لعفیال  هیلإ و  بئاصملا  عرـستف  هیلع  ظلغت  هنحملا  نأ  کلذ  ینعم 
مالسلا

:112 تمکح

ًاباَبلِج ِرقَفِلل  ّدِعَتسَیلَف  ِتیَبلا  َلهَأ  اَنّبَحَأ  نَم 

هرکذ عضوماذه  سیل  رخآ  ینعم  یلع  کلذ  لوؤیدق  و 

اه همجرت 

یتشد

( .تفر ایند  زا  فینح  نب  لهس  ماما ، ینتـشاد  تسود  نارای  زا  یکی  نیّفـص ، گنج  زا  تشگزاب  زا  سپ  : ) دومرف وا ، رب  ادخ  دورد  و 
راظتنا رد  تشونرـس  نیا  هک  دیآ ، وا  غارـس  هب  تعرـس  هب  اه ، تبیـصم  ینعی   . ) دزیر یم  ورف  مه  رد  درادـب ، تسود  ارم  یهوک  رگا 

( تسا هدمآ  تمکح 112  رد  نآ  دننامه  تسادخ ، ناگدیزگرب  ناراکزیهرپ و 

ار رقف  دیاب  سپ  درادب ، تسود  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  تیب  لها  ام  سک  ره  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و  تمکح 112 :
( دشاب اه  ّتیمورحم  عاونا  هدامآ  ینعی   ) .دریذپب نییور  سابل  نانوچ 

« تسین نآ  رکذ  ياج  اجنیا  هک  دننک  یم  ریسفت  يرگید  یناعم  هب  ار  تاملک  نیا  »

يدیهش

رگا دومرف ]: تشاد  یم  تسود  رتشیب  سکره  زا  ار  وا  ماما  و  درم ، هفوک  رد  نیّفص  زا  تشگزاب  زا  سپ  يراصنأ  فینح  رسپ  لهـس  ]
.دریگ و باتـش  وا  يوس  هب  اهتبیـصم  دوش و  تخـس  وا  رب  جنر  هک  تسا  نیا  نآ  ینعم  و   ] دزیر ورف  مه  رد  درادب  تسود  ارم  یهوک 

:[! هک تسوا  هدومرف  دننام  نیا  .رایخا و  ناگدیزگ  راکوکین و  ناگزیکاپ  اب  زج  دننکن  راک  نینچ 

اجنیا هک  دننک  لیوأت  رگید  ینعم  هب  ار  نخس  نیا  هاگ  و   ] دریذپب كاشوپ  نوچمه  ار  یشیورد  دریگ ، تسود  ار  تیب  لهأ  ام  هک  ره 
[ .تسین نآ  ندروآ  ياج 

یلیبدرا

نیرتسود زا  دوب  نیفـص و  زا  ترـضح  نآ  هب  وا  نتـشگزاب  تقو  هفوکب  يراصنا  فینح  نب  لهـس  دـش  یفوتم  هک  یتقو  رد  دومرف  و 
تظلغ و تنحم  هک  تسنیا  نآ  ینعم  تنحم و  ترثک  زا  هراپ  هراپ  دتفیب  هنیآ  ره  هوک  ارم  دراد  تسود  رگا  ترـضح  نآ  هب  نامدرم 

ناگدیزگرب رادرکوکین و  ناراگزیهرپ  رب  زجب  دسر  یمن  ینعی  دوش  یمن  هدرک  وا و  يوسب  اهتبیـصم  دباتـشب  سپ  وا  رب  دنک  یتشرد 
رقف و يارب  زا  دزاـس  اـّیهم  هک  دـیاب  سپ  میتیب  لـها  هک  ار  اـم  دراد  بش  ود  هک  ره  هک  تسا  ترـضح  لوق  دـننام  نیا  لاـعفا و  وکین 
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نآ ندرک  دای  عضوم  نیا  تسین  رگید  ینعم  رب  نیا  هدش  هدرک  لیوات  هک  قیقحتب  راوتسا و  هدرپ  راسکنا 

یتیآ

هفوک رد  تشگزاب ، نیفص  زا  وا  اب  هکنآ  زا  سپ  دوب ، مالسلا ) هیلع   ) ماما ناتسود  زا  یکی  هک  يراصنا ، فینح  نب  لهس  هک  یماگنه 
.دزیر ورف  درادب ، تسود  ارم  مه  یهوک  رگا  دومرف : وا  هراب  رد  درک ، تافو 

افج نیا  دنباتـشب و  وا  يوس  هب  اهتبیـصم  دریگ و  یم  تخـس  وا  رب  تنحم  جنر و  هک  تسا  نیا  نخـس  نیا  ینعم  دیوگ : یـضر  دـیس 
(. تسا هدمآ  تمکح 112  رد   ) هک ترضح  نخس  نیا  هب  تسا  هیبش  نیا  ناگدیزگرب و  ناکین و  ناراگزیهرپ و  اب  رگم  دورن 

.دریذپب نت  رب  ار  یشیورد  هماج  دیاب  دریگ ، یتسود  هب  ار  تیب  لها  ام  هک  سک  ره  تمکح 112 :

نایراصنا

ماما ، دوب ماما  دزن  مدرم  نیرتبوبحم  زا  وا  ، تفر ایند  زا  هفوک  هب  تشگزاب  زا  سپ  ، دوب ترـضح  هارمه  نیّفـص  رد  هک  فینح  نب  لهس 
: دومرف وا  گرم  رد 

 . دزیر ورف  مه  زا  درادب  تسود  ارم  یهوک  رگا 

.دریگ باتش  وا  بناج  هب  بئاصم  ددرگ و  تخس  وا  رب  یتحاران  تنحم و  هک  تسا  نیا  زارف  نیا  ینعم 

 : هک تسا  ترضح  نآ  هتفگ  دننام  نیا  و.رایخا  ناگدیزگرب  ناکین و  ناراکزیهرپ و  اب  زج  دوشن  نینچ  نیا 

.دشاب اّیهم  یتسدیهت  هماج  ندیشوپ  يارب  دیاب  دراد  تسود  ار  تیب  لها  ام  سک  ره 

 . تسین نآ  نایب  لحم  اجنیا  هک  هدش  لیوأت  يرگید  يانبم  رب  ترضح  راتفگ  و 

اه حرش 

يدنوار

نم هعوجر  تقو  يا  فرظلا ، یلع  بصن  نیفـص  نم  هعجرم  .طقاست و  رانلا  یف  شارفلا  تفاهت  و  هعطق ، هعطق  طقـس  لـبحلا  تفاـهت 
هتوم ناک  اعیرـس و  تامف  بلقلا ، دـیلا و  ناسللاب و  انیعم  ارـصان و  یل  ناـک  فینح  نب  لهـس  نا  لوـالا  ربخلا  ینعم  .ناـکملا و  اذـه 
یلتبم تیبلا  لها  بحم  و  کلذـک ، نوکی  فیک ال  و  هسفن - هب  ینعی  هیلع - ءـالبلا  دتـشی  یقتلا  نموملا  و  رـصان ، دـقف  یل و  هبیـصم 
رقفلل دعتـسیلف  تیبلا  لها  انبحا  نم  مالـسلا : هیلع  یلع  لوق  لوی  دـق  هلوق و  نم  یـضرلا  هرکذ  ام  اـما  .ءـالب و  رقفلا  .ءـالوه و  فیکف 

موی هرقفل  دـعیلف  انبحا  نم  هب  دارملا  نا  نم  دـیبعوبا  هلاق  ام  اهدـحا  هثالث : اهوجو  ربخلا  اذـهل  نا  .هنیبی و  مل  رخآ و  ینعم  یلع  ابابلج 
ینغلا و نم  سانلا  رئاس  یف  اـمک  مهبحی  نمیف  يرن  اـنال  ایندـلا ، یف  رقفلا  هب  دری  مل  و  هللا ، یلا  برقلا  باوثلا و  نم  هربجی  اـم  هماـیقلا 

اهجو هیف  یـضترملا  لاق  .اهنم و  عنقتلا  ایندـلا و  نم  لیلقلا  یلع  ربصیلف  انبحا  نم  دارا  هنا  وه : و  ایناث ، اهجو  هیف  هبیتق  نبا  لاـق  .رقفلا و 
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یلا اهدقیل  هسفن و  مریلف  انبحا  نم  يا  اثلاث ، اهجو  هیف  یـضترملا  لاق  .اهنم و  عنقتلا  ایندلا و  نم  لیلقلا  یلع  ربصیلف  انبحا  نم  يا  اثلاث ،
هب لعف  اذا  هرقف  لاقی  .بعـصلا  هب  للذی  لبح  هیلع  يولیف  ریعبلا  فنا  زحی  نا  وه  رقفلاف  اهنم ، هرک  امع  ربصلا  یلع  اهللذیل  تاعاطلا و 

ینعفن ول  يا  لبج  ینبحا  ول  هلوق  .هب  صتخملا  میظعتلا  وا  هل  عفنلا  هدارا  نع  هیانک  هریغل  ناـسنالا  هبحم  .بوثلا و  باـبلجلا : .کـلذ و 
عضوملا اذه  لثم  یف  زاجملا  نا  یلع  هتقیقح ، هعضو و  یلع  مالکلا  لمح  اذا  اذه  .ضرالاب  مهعافتنا  نم  رثکا  لبجلاب  عافتنا  و  لبج ،

.نسح اضیا 

يردیک

، اـفافجت يور  .اـبابلج و  رقفلل  دعتـسیلف  تیبلا  لـها  اـنبحا  نم  .طـقاست  راـنلا  یف  شارفلا  تفاـهت  هعطق و  هعطق  طقـس  لـبجلا  تفاـهت 
عزجلا یلع  لمحلا  نم  ایندلا  ضفر  للقتلا و  رقفلا و  هیلع  دروی  امم  هاقو  دعیلف  ینعی  اهب  لمتشی  یتلا  هئالملا  لیق : و  ءادرلا ، بابلجلا :
.یلاعت هللا  یلا  هقافلا  رقفلا و  لمتحی  و  رهاظلا ، رقفلا  اذه  لمتحی  يربولا : مامالا  لاق  .لاح  هنوشخ  شیعلا و  فظـش  یلع  ربصلا  هلق  و 

انعبات نمف  انتریـس  هناف  هتایح  لوط  هدابعلا هللا  همادتـساب  اهثدـحیل  و  هسفن ، نطویلف  انتعیاشم  یلع  مزع  و  انتدوم ، یلع  هسفن  نطو  نم  و 
رئاس یف  ام  لثم  مهبحی  نمیف  يرن  انال  ایندـلا  یف  رقفلا  دری  مل  دـیبعوبا : لاق  .یلاعت  هللا  یلا  هقافلا  رقفلا و  انتنـس  نم  انتنـسب و  نتـسیلف 

هناکف تاعاطلا  یلع  ثحلا  و  هحیـصنلا ، هظعوملا و  جرخم  مالکلا  جرخا  و  همایقلا ، موی  رقفلا  هب  دارا  امنا  و  رقفلا ، ءانغلا و  نم  سانلا 
رقفلا الا  دری  مل  هبیتق : نبا  لاق  .هدـنع  فلزلا  یلاعت و  هللا  یلا  برقلا  باوثلا و  نم  هربجی  ام  و  همایقلا ، موی  هرقفل  دـعیلف  انبحا  نم  دارا 

هبش و  اهضارعا ، سانلا و  لاوحا  نع  فکلاب  هسفن  ذخایل  و  اهنم ، عنقتلا  ایندلا و  نم  للقتلا  یلع  ربصیلف  انبحا  نم  ینعملا  و  ایندلا ، یف 
هیلع هنع  يور  ام  لیواتلا  اذه  هحصب  دهشی  و  لاق : .ندبلا  بابلجلا  رتسی  امک  رقفلا  رتسی  هنال  بابلجلا ، فافجتلاب و  رقفلا  یلع  ربصلا 

هعیشلا ءامیس  ام  و  لاق : هعیشلا ، ءامیس  مهیف  يرا  یل ال  ام  لاقف : کتعیـش ، لاق : ءالوه ، نم  ربنق  ای  لاق : هباب  یلع  اموق  يار  هنا  مالـسلا 
نب یلع  يدهلا  ملع  یضترملا  فیرشلا  دیـسلا  لاق  .ءاکبلا  نم  نویعلا  شمع  املظلا  نم  ءافـشلا  سبی  يوطلا  نم  نوطبلا  صمخ  لاق :

، ربخلا یف  نوکی  نا  نکمی  و  عفنا ، نسحا و  هبیتق  نبا  لوق  ناک  نا  نانـسح و  اعیمج  ناهجولا  هحور و  هللا  سدـق  يوسوملا  نیـسحلا 
مث هنم  بیرق  وا  مظعلا  یلا  صلخی  یتـح  ریعبلا  فنا  زجی  نا  رقفلا  هتظفل  ینعم  هوجو  دـحا  نا  وه  هغللا و  هتحـصب  دهـشی  ثلاـث  هجو 

هترقف دقف  هیف  ترثا  هتززح و  یـش ء  لک  هرقف و  هب  روقفم و  ریعب  ارقف و  هرقفی  هرقف  هنم  لاقی  بعـصلا ، کلذب  للذی  لبح  هیلع  يولی 
تاـعاطلا و یلا  اهدـقیل  اـهمطخیل و  هسفن و  مزلیف  اـنبحا  نم  و  هدارا ، نوـکی  نا  لـمتحیف  رقفم ، فیـس  هرقاـفلا و  تیمـس  هنم  .اریقفت 

ریعبلاب کلذ  لعفی  امک  اهنم ، دـیرا  ام  هقـشم  اهنم و  هرک  امع  ربصلا  یلع  اهللذـیل  و  تاوهـشلا ، نم  هیلا  اـهعابط  لـیمی  اـمع  اهفرـصی 
دهاش هل  ناک  اذا  هلمتحی  ام  ضعب  یلع  مالکلا  لمح  دعبتـسی  نا  بجی  سیل  .رکذـی و  مل  ربخلا  یف  ثلاث  هجو  اذـه  و  لاق : .بعـصلا 
هوجو نم  مالکلا  هلمتحی  ام  لـک  رکذـی  نا  رعـشلا  مـالکلا و  بیرغ  ریـسفت  یطاـعتی  نم  یلع  بجاولا  نـال  برعلا  مـالک  هغللا و  نم 

و هنع ، بیغم  هدارم  ناف  هنیعب ، هدارمب  ملعلا  هیلع  بجی )  ) سبل ادرفنم و  اهنم  دـحاو  لک  بطاـخملا  دارا  نوکی  نا  زوجی  و  یناـعملا ،
.لامکلا لامتحا  هوجو  رکذ  نم  هانرکذ  ام  همزلی  ام  رثکا 

مثیم نبا 

گنج زا  تشگزاب  زا  سپ  دوب ، ترضح  نآ  دزن  صاخـشا  نیرت  یمارگ  زا  هک  يراصنا ، فینح  نب  لهـس  نوچ  مالـسلا ) هیلع   ) ماما
بئاصم و ینوزف  رد  هغلابم  نیا  و  داتفا ، هکت  هکت  تفاهت : دومرف : وا  تافو  زا  سپ  مالسلا ) هیلع   ) ماما تفر ، ایند  زا  هفوک  رد  نیفص ،
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یضردیس دشاپب .) مه  زا  هنیآ  ره  درادب  تسود  ارم  یهاتوک  رگا  ، ) دسر یم  شناتسود  و  مالسلا ) هیلع   ) ماما هب  هک  تسا  ییراتفرگ 
یندشن راک  نیا  و  دنوش ، یم  روآور  وا  رب  اهمغ  سپ  دریگ ، یم  تخس  وا  رب  نومزآ  نیا  هک  تسا  نآ  نخـس  نیا  يانعم  دیوگ : یم 

: دومرف هک  تسا  ترابع  نآ  دننام  مالسلا ) هیلع   ) ماما نخـس  نیا  رادرک ، کین  ناگدیزگرب  ناراکوکین و  ناراگزیهرپ ، اب  رگم  تسا 
.دوش و هدامآ  رقف  سابل  ندیـشوپ  يارب  دیاب  درائد  تسود  ار  هداوناخ  ام  سک  ره  ینعی  ابابلج ) رقفلل  دعتـسیلف  تیبلا  لها  انبحا  نم  )
.دزاس و ایهم  دوخ  يارب  ار  نیا  ینعی  ینعی  انبحا …  نم  ترابع : .تسین  نآ  راتفگ  ياـج  هک  دـنا  هدرک  هیجوت  زین  يرگید  ياـنعم  رب 
هک تسا  نیا  نآ  ندروآ  هراعتـسا  لیلد  و  دزاس ، هدامآ  نآ  لمحت  یتسدـیهت و  يارب  ار  دوخ  ناسنا  هک  تسا  نیا  زا  هراعتـسا  بابلج 
یم رفک  هب  اسب  هچ  هک  ینادرگرـس  یلدـگنت و  و  یقالخا ، دـب  رد  نآ  ییامندوخ  رقف و  ضراوع  زا  ار  هدامآ  صخـش  اـهنیا  يود  ره 

و ناشیا ، زا  تباتم  يوریپ و  مزلتسم  مالسلا ،) هیلع   ) نادناخ نیا  هناصلخم  یتسود  نوچ  و  دنناشوپ ، یم  يزادناور ، نوچمه  دماجنا ،
ناتسود تسا  مزال  نیاربانب  تساهنآ ، ربارب  رد  ربص  ایند و  كرت  رقف و  ناشیا  ياهـشور  هلمج  زا  تسا و  ندوب  ناشیا  شور  هار و  هب 

.دنزاس ایهم  دوخ  ششوپ  يارب  نآ ، لمحت  رقف و  يارب  دوخ  یگدامآ  زا  ینهاریپ  دننک و  دوخ  هشیپ  ار  رقف  زین  ناشیا 

ایند يراـتفرگ  دوبمک و  اـب  دـیاب  دراد  تسود  ار  اـم  سک  ره  تسا : هتفگ  هدرک و  تیاور  يرگید  تراـبع  رد  ار  اـنعم  نیا  هبیتق  نبا 
رقف و هک  تسا  هدومرف  هیبـشت  ور  نآ  زا  نهاریپ  هب  ار  یتسدـیهت  رقف و  رب  ربـص  تسا : هتفگ  وا  مه  .دـنک و  هشیپ  ار  تعاـنق  دزاـسب و 

هدرک لقن  ترضح  نآ  زا  هک  تسا  یتیاور  لیوأت  نیا  یتسرد  رب  دهاش  دیوگ : یم  دناشوپ ، یم  ار  ندب  ینهاریپ  نوچمه  یتسدیهت ،
نم دومرف : نینموملاریما ! ای  وت  ناوریپ  درک : ضرع  ربنق ، دنتـسیک ؟ نانیا  ربنق ! دومرف : دنا ، هداتـسیا  شا  هناخ  رد  رب  یهورگ  دید  دنا :

زا تشپ  هب  اهمکـش  ندـیبسچ  دومرف : تسا ؟ روطچ  هعیـش  يامیـس  درک : ضرع  .منیب  یمن  ار  يوریپ  ندوب و  هعیـش  يامیـس  نانیا  رد 
.هیرگ زا  اهمشچ  ندش  رون  مک  یگنشت ، زا  اهبل  ندیکشخ  یگنسرگ ،

دننام یناسک  ناشیا  ناتـسود  ناـیم  هک  دـینیب  یمن  رگم  تسین ، اـیند  رد  رقف  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماـما  دوصقم  دـیوگ : یم  هدـیبع  وبا 
رب قیوشت  تحیصن و  دنپ و  هنیمز  رد  ار  نخس  و  تسا ، تمایق  زور  رد  رقف  مالسلا ) هیلع   ) ماما دوصقم  هکلب  دندنمتورث ، مدرم ، رگید 

شتمایق زور  رقف  يارب  دـیاب  دراد  تسود  ار  ام  سک  ره  تسا : هدومرف  نینچ  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما اـیوگ  تسا و  هدرک  داریا  تعاـطا 
.دیامن ناربج  ادخ  هب  یکیدزن  برقت و  رجا و  هلیسو  هب  ار  نآ  ات  دنک  هدامآ  يزیچ 

تسا نامه  و  تسا ، رتبوخ  هبیتق  نبا  نخس  هک  دنچره  تسا ، بوخ  هیجوت  ود  ره  تسا : هدومرف  دزرمایب -  شیادخ  یـضترم -  دیس 
.دننک یم  هیجوت  زین  رگید  يانعم  هب  یهاگ  داب و  یضار  وا  زا  شیادخ  یضر -  دیس  نخس  يانعم 

هب ار  نخـس  نآ ، لقن  اب  ام  درادـن و  ار  نخـس  نیا  لمح  يارب  تیحالـص  چـیه  هک  تسا ، هداد  ار  يدنـس  ÷ ان لامتحا  يدـنوار  بطق 
.میناشک یمن  ازارد 

دیدحلا یبا 

[ ُهَعَم َنیِّفِص  ْنِم   ] ِهِعِجْرَم َدَْعب  ِهَفوُْکلِاب  ُّيِراَْصنَْألا  ٍْفیَنُح  ُْنب  ُلْهَس  َیِّفُُوت  ْدَق  َلاَق ع:َو  َو 

[ ِّبَحَأ ْنِم   ] َناَک َنیِّفِص َو  ْنِم  ُهَعَم 
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.َتَفاَهََتل ٌلَبَج  ِینَّبَحَأ  َْول  ِْهَیلِإ  ِساَّنلا  َّبَحَأ 

راربألا ءایقتألاب  ـالإ  کـلذ  لـعفی  ـال  هیلإ و  بئاـصملا  عرـستف  هیلع  ظـلغت  هنحملا  نأ  کـلذ  ینعم  یلاـعت و  هللا  همحر  یـضرلا  لاـق  ]
عضوم اذه  سیل  رخآ  ینعم  یلع  کلذ  لوؤی  دق  ابابلج و  رقفلل  دعتسیلف  تیبلا  لهأ  انبحأ  نم  هلوق ع: لثم  اذه  :و  رایخألا نیفطـصملا 

 [ هرکذ

.قفانم الإ  کضغبی  نمؤم و ال  الإ  کبحی  هل ال  لاق  یبنلا ص  نأ  تبث  دق 

.رودحلا یلإ  ءاملا  نم  نمؤملا  یلإ  عرسأ  يولبلا  نإ  لاق  یبنلا ص  نأ  تبث  دق  و 

.یقوم یفاکلا  یقلم و  نمؤملا  رخآ  ثیدح  یف  و 

.هدلو هلام و  هسفن و  یف  بئاصم  مکمظعأ  هللا  دنع  مکریخ  رخآ  ثیدح  یف  و 

یلع کلذ  لوئی  دق  هلوقب و  یـضرلا  دارم  وه  اذه  لعل  تفاهتل و  لبج  هبحأ  ول  هنأ ع  یه  هقداص و  هجیتن  امهمزلی  ناتمدقملا  ناتاه  و 
هرکذ عضوم  اذه  سیل  رخآ  ینعم 

یناشاک

هک یتلاح  رد  هیلع  هللا  تاولص  ترضح  نآ  دومرف  و  هفوکلاب ) هللا  همحر  يراصنالا  فینح  نب  لهس  یفوت  دق  و  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
نیفص زا  ترضح  نآ  اب  وا  نتشگزاب  زا  دعب  نیفـص ) نم  هعم  هعجرم  دعب   ) هفوک رد  هر )  ) يراصنا فینح  نب  لهـس  دوب  هدرک  تافو 

( لبج ینبحا  ول   ) نیملاعلا بر  هللا  تاولـص  هیلع  نینموملاریما  يوس  هب  نامدرم  نیرتتـسود  زا  وا  دوب  و  هیلا ) سانلا  بحا  نم  ناک  (و 
ینعم و  : ) هک دیامرف  یم  هرـس  سدق  دیـس  هودنا ، تنحم و  زا  هراپ  هراپ  دـتفیب  هنیآ  ره  تفاهتل )  ) هوکـشاب هوک  ارم  دراد  تسود  رگا 

تیاهن هب  ینعی  وا ، رب  ددرگ  ربتـس  ظیلغ و  یتسود ، تبحم و  هک  تسا  نآ  هیلع ) ظلغت  هبحملا  نا   ) لاثم یب  لاقم  نیا  ینعم  و  کلذ )
ینعی راک  نآ  دوش  یمن  هدرک  و  کلذ ) لعفی  و ال   ) وا يوس  هب  مدامد  ياهتبیـصم  دباتـشب  سپ  هیلا ) بئاـصملا  عرـستف   ) دـسر هبترم 

نیفطـصملا  ) راـکوکین ناراـگزیهرپ  هب  رگم  راربـالا ) ءاـیقتالاب  ـالا   ) بلاـغلا هللادـسا  تبحم  هطـساو  هب  بئاون  بئاـصم و  دـسر  یمن 
: هک هیلع - هللا  تاولـص  تسا - ترـضح  نآ  لوق  لثم  راتفگ  نیا  و  مالـسلا ) هیلع  هلوق  لثم  اذه  و   ) راکوکین ناگدـیزگرب  و  رایخالا )
( ابابلج  ) راسکنا رقف و  يارب  دزاس  اـیهم  ربصلا ) نم  رقفلل  دعتـسیلف   ) میتیب لـها  هک  ار  اـم  دراد  تسود  هکره  تیبلا ) لـها  اـنبحا  نم  )

باـبلج هکناـنچمه  ار  رقف  ربص ، دـشوپ  یم  هک  اریز  باـبلج )  ) هب رقف  رب  دوش  یم  بترتم  هک  ار  ربص  هدومرف  هیبشت  راوتـسا ، يا  هدرپ 
رگید ینعم  رب  رخا ) ینعم  یلع   ) راثن ررد  مـالک  نیا  دوش  یم  هدرک  لـیوات  هک  قیقحت  هب  و  کـلذ ) لواـی  دـق  و   ) ار ندـب  دـشوپ  یم 

شیع و تنوشخ  دنا و  هدرک  لمح  يرهاظ  هقافو  رقف  هب  یـضعب  نآ ، ندرک  دای  ياج  ماقم ، نیا  تسین  هک  هرکذ ) عضوم  اذـه  سیل  )
مزع وا  تدوم  رد  ار  دوخ  سفن  دیامن  نیطوت  هک  یسک  ینعی  .یلاعت  قح  يوس  هب  ار  هقافو  رقف  دنا  هدرک  لمح  یضعب  لاح و  تدش 

نآ دیامن و  لمع  ام  هقیرط  رب  دوخ و  رمع  لوط  رد  الع  لج و  قح  تدابع  رد  دـیامن  مادـقا  مایق و  سپ  ام  تعباتم  رب  دـیامن  مزج  ار 
ار برولطم  ندروآ و  یلاعت  قح  يوس  هب  نتفاترب و  اـیند  زا  يور  راـفغ و  هاـگرد  رد  راـقتفا  یگتـسکش و  تسا و  هقاـفو  رقف  هقیرط 

سپ .تسا  ترخآ  رقف  دارم  دنا ، هدوب  ناشیا  تبحم  قرغسم  انغ  لها  زا  يرایسب  هک  اریز  تسین  ایند  رقف  دارم  دنتفگ  یضعب  و  نتفای ،
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ملع یـضترم  دیـس  .تمایق و  زور  رد  رقف  ربج  يارب  زا  درادرب  تعاط  هشوت  دراد  تسود  ار  ام  هکره  هک  تسا  نآ  مالک  ینعم  اییوگ 
رب ربص  يارب  دنادرگ  مار  للذتم و  ار  دوخ  سفن  هک  دـیاب  ار  ام  دراد  تسود  هکره  هک  تسا  نآ  ینعم  هدومرف : هرـس  سدـق  يدـهلا 

.نآ و ندـینادرگ  مار  يارب  زا  تسا  شکرـس  رتش  ندرک  راهم  تغل  لصا  رد  رقف  هچ  .تاعاط  يارب  ار  نآ  دزاس  هدامآ  تاهورکم و 
ربنق يا  هک  دومرف  .دوخ  هاگراب  رد  دید  ار  یهورگ  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  يزور  هک  هدش  عقاو  تیاور  رد  هکنیا  تسا  نیا  دیوم 

هچ نایعیش  تمالع  تفگ  ربنق  .نایعیش  يامیس  ناشیور ، رد  تسین  هک  دومرف  .دنتسه  وت  ترضح  نایعیـش  تفگ : دنناسک ؟ هچ  نانیا 
نانایرگ مشچ  ناگنشت ، بل  ناگنسرگ ، مکش  دومرف : تسا ؟ زیچ 

یلمآ

ینیوزق

نیفطـصملا راربالا  ءایقتالاب  الا  کلذ  لعفی  هیلا و ال  بیاصملا  عرـستف  هیلع  ظلغت  هنحملا  نا  کلذ  ینعم  هنع : هللا  یـضر  دیـسلا  لاـق 
زا وا  دوب  نیفص و  زا  ترضح  نآ  اب  تعجارم  تقو  يراصنا ) فینح  نب  لهس   ) تفای تافو  هک  یتقو  ترـضح  نآ  تفگ  .رایخالا و 
رب ددرگیم  ظـیلغ  تنحم  ینعی  دـیوگیم : دیـس )  ) دـیآ یمرد  ياـپ  زا  یهوک  دراد  تسود  ار  اـم  رگا  يو : يوس  هب  مدرم  نیرتـبوبحم 

کلذ لووی  دق  .رایخا و  ناگدیزگرب  راربا  ناراکزیهرپ  اب  رگم  دوش  یمن  راک  نیا  وا و  يوس  هب  بیاصم  دباتش  یم  سپ  نم ، تسود 
دیاب ار  تیب  لها  ام  درادیم  تسود  هک  ره  مالسلا ) هیلع   ) تسا ترـضح  نآ  لوق  لثم  نیا  هرکذ و  عضوم  اذه  سیل  رخآ  ینعم  یلع 

.تسین نآ  رکذ  عضوم  اجنیا  هک  دنا  هدرک  زین  رگید  لیوات  نیا  و  يا ، هماج  رقف  يارب  زا  دنک  ایهم 

یجیهال

ینبحا ول  : » هیلا سانلا  بحا  نم  ناک  نیفـص و  نم  هعم  هعجرم  هفوکلاب  يراـصنالا  فینح  نب  لهـس  یفوت  دـق  مالـسلا و  هیلع  لاـق  و 
تعجارم هک  یتلاح  رد  هفوک  رد  يراصنا  فینح  رسپ  لهس  دوب  هدرک  تافو  هکنآ  لاح  مالسلا و  هیلع  تفگ  ینعی و  تفاهتل ».» لبج 

تسود رگا  هک  مالسلا ، هیلع  تفگ  ترضح ، نآ  يوس  هب  نامدرم  نیرت  تسود  زا  دوب  نیفص و  گنج  زا  ترـضح  نآ  اب  دوب  هدرک 
وا و تینا  لبج  ددرگ  كدنم  تفرگ  رارق  ام  تبحم  روط  هب  هک  یـسک  ینعی  .دزیرب  مه  زا  دوش و  هراپ  هراپ  هنیآ  ره  یهوک  ارم  دراد 

.لقع ملاع  هب  عبط  ملاع  زا  دوش  طقاستم 

مالسلا هیلع  تسا  وا  لوق  دننام  ترـضح  لوق  نیا  ینعی و  .ابابلج » رقفلل  دعتـسیلف  تیبلا  لها  انبحا  نم  : » مالـسلا هیلع  هلوق  لثم  اذه  و 
ققحت رقف  ینعی  .رقف  سابل  ندیـشوپ  يارب  زا  ددرگ  یم  دعتـسم  هنیآ  ره  سپ  ار  ربمغیپ  تیب  لها  ام  تشاد  تسود  هک  یـسک  ره  هک 

دبع تاـقولخم  لـک  هچ  رگا  و  هیبوبرلا » اـههنک  هرهوج  هیدوبعلا  : » هک تسا  ربخ  رد  هکناـنچ  تسا ، تیبوبر  نآ  هنک  هک  یتیدوبع  رب 
تنک : » لـفاون برق  تیبوبحم  هجرد ي  هب  ندیـسر  هب  رگم  دوشن  ققحتم  ققحت  نآ  تسا و  تیدوبع  ریغ  تیدوبع  رب  قـقحت  دنـشابن 

.بطخ همجرت ي  يانثا  رد  تشذگ  نآ  حرش  و  .رصبی » یب  عمسی و  یب  هرصب ، تنک  هعمس و 

ییوخ

یلع لدـی  طرـش  فرح  ول ، بارعالا : .دـجنملا  عساولا - بوثلا  وا  صیمقلا  بابلجلا :)  ) .عباتتب طقاست  یـشلا ء : یلع  تفاـهت ) : ) هغللا
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هللا یـضر  نیذلا  نیلوالا  نیقباسلا  نم  یـصولا و  یبنلل و  نیـصلخملا  راصنالا  نم  فینح  نب  لهـس  ینعملا : .ءازجلا  طرـشلا و  عانتما 
: لاق مالـسلا ) هیلع   ) قداصلا نا  هبقع  ربخ  یف  و  لاق : ریبکلا  لاجرلا  یف  .راهنالا  اهتحت  نم  يرجت  تانج  مهلدعا  هنع و  اوضر  مهنع و 

يدحا یبقع  يردب  هنا  لاق  تاولـص و  سمخ  هیلع  یلـص  یتح  اسمخ  هیلع  ربکف  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هیلع  یلـص  الجر  نا  مکغلب  اما 
هیلع  ) هاثرف یلع  بح  یلع  تاـم  هنا  هلـضف  یف  یفک  .هالـص و  هبقنم  لـکل  هیلع  یلـصف  بقاـنم  سمخ  هل  رـشع و  ینثـالا  ءاـبقنلا  نم 

یبنلا نا  تبث  دـق  لاق : ثیدـحلا  حرـش  یف  هلقن  ام  یلزتعملا  حراشلا  نع  لقنا  نا  ینبجعی  و  قیمعلا ، بجعملا  مـالکلا  اذـهب  مالـسلا )
هرکذ دق  و  یلیام : ثیدحلا  حرـش  یف  مثیم  نبا  لقن  و  قفانم .) الا  کضغبی  و ال  نموم ، الا  کبحی  ال  : ) هل لاق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )
رقفلا یلع  ربـصلا  هبـش  و  لاـق : اـهیف ) عـنقتلا  ایندـلا و  نم  لـلعتلا  یلع  رـصقیلف  اـنبحا  نم   ) لاـقف يرخا  هراـبعب  ینعملا  اذـه  هبیتـق  نبا 

ربنق ای  لاقف : هباب ، یلع  اموق  يار  هنا  يور  ام  لیواتلا  اذـه  هحـصب  دهـشی  و  لاق : ندـبلا ، بابلجلا  رتسی  امک  رقفلا  رتسی  هنال  بابلجلاب 
نم هافشلا  سبی  يوطلا ، نم  نوطبلا  صمخ  لاق  هعیشلاا ؟ ءامیس  مهیف  يرا  یل ال  ام  لاقف : نینموملاریماای ، کتعیش  لاقف : ءالوه ؟ نم 
نم سانلا  رئاس  یف  ام  لـثم  مهبحی  نمیف  نا  يرت  ـالا  ایندـلا ، یف  رقفلا  دری  مل  هنا  دـیبعوبا : لاـق  .ءاـکبلا و  نم  نویعلا  شمع  ءاـمظلا ،

دعیلف انبحا  نم  دارا  هناکف  تاعاطلا ، یلع  ثحلا  هحیـصنلا و  ظـعولا و  جرخم  مـالکلا  جرخا  و  هماـیقلا ، موی  رقفلا  دارا  اـمنا  و  ینغلا ،
نا نانـسح و  اعیمج  ناهجولا  و  هللا : همحر  یـضترملا  دیـسلا  لاق  .هدنع  هفلزلا  یلاعت و  هللا  یلا  باوثلا  نم  هربجی  ام  همایقلا  موی  هرقفل 

ملعیل مالکلا  اذه  انلقن  لوقا : .رخآ  ینعم  یلع  کلذ  لووی  دق  هنع و  هللا  یـضر  دیـسلا  لوق  ینعم  کلذـف  نسحا ، هبیتق  نبا  لوق  ناک 
: نیهجو لمتحی  خلا ) لبج  ینبحی  ول  : ) هلوق لوقا : .مالعالا و  رظنل  الحم  راص  اذه  همالک  نا 

، هللا ءاقبب  اوقبی  هللا و  تاذ  یف  اونفی  یتح  عباتتب  مهتینانا  هرامالا و  مهـسوفن  بیذـت  نیبحملا و  بولق  بهلت  هیهلا  هلعـش  یتبحم  نا  - 1
یـصقا یلا  هللا  یلا  قیرطلا  كولـس  یف  صاوخلل  هقیرط  هتبحم  و  هنجلا ، یلا  لوصولا  یف  سانلا  هماـعل  قیرط  مالـسلا ) هیلع   ) هتعباـتمف

.هفرعملا تاجرد 

نب لهـس  همجرتلا : .افـسا  اوتومی  یتح  ائیـشف  ائیـش  مهنادبا  یئابحا و  بولق  بیذتف  همادـهلا ، یبئاصم  نم  رثاتلل  هبجوم  یتبحم  نا  - 2
: دومرف سپ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع دزن  دوب  مدرم  نیرتبوبحم  وا  درک  تافو  هفوک  رد  نیفـص  ههبج  زا  تعجارم  زا  سپ  يراـصنا  فینح 

نم تسود  رب  ـالب  تنحم و  هک  تسنیا  مـالک  نیا  ینعم  دـیوگ : یـضر  .دزیر  ورف  مه  زا  هدرخ  هدرخ  دراد  تـسود  ارم  یهوـک  رگا 
، رایخا ناگدیزگرب  و  راربا ، ءایقتا  اب  رگم  دوشن  هلماعم  نیا  دنرآرد و  ياپ  زا  ار  وا  دـنرآ و  باتـش  يو  رب  بئاصم  و  دوشیم ، مکارتم 

هدامآ دوخ  يارب  یـشیورد  زا  یـشوپور  دـیاب  دراد  تسود  ار  هداوناـخ  اـم  سک  ره  دومرف : هک  تسا  وا  رگید  راـتفگ  دـننامه  نیا  و 
.تسین نآ  رکذ  بسانم  اجنیا  هک  هدش  رگید  لیوات  شراتفگ  نیا  يارب  هک  اسب  .دزاس و 

تسد زا  تفر  هفوکب  تشگرب  *** نیفص نوچ ز  فینح  نب  لهس 

تسبرب تخر  یلع و  دزن  رد  *** دوب نامدرم  نیرتبوبحم 

تسب رمک  نم  رهم  هب  هوک  رگ  *** تفگ نینچ  یلع  شا  هیثرم  رد 

تسشنب هچ  ءالتبا  شتآ  رد  *** تبحم رد  تخادگب  مه  زا 

يرتشوش
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اما .انفقو  ام  یلع  هماعلا  ماعلا  یناثلا  و  طقف ، هصاخلا  هاور  لهـسب  صاـخلا  لوـالا  لوقلا  لوقا : هماـعلا ) هماـمالا  یف  عباـسلا - لـصفلا  )
نع یبراحملا ، حیرذ  نع  حیرـش ، نب  دـمحم  نب  رفعج  نع  هئامعبرالا : لوصالا  نم  یمرـضحلا ) ینثم  نب  دـمحم  باتک   ) یفف لوالا 
ناک معن  لاقف : رـشع ؟ ینثالا  هللا  یبن  ءابقن  نم  هل : تلقف  .ءابقنلا  نم  ناک  لاقف : فینح ، نب  لهـس  رکذ  و  مالـسلا .) هیلع   ) هللادبع یبا 

هیلع و هللا  یلص   ) یبنلا اورظنتساف  مد ، مهیف  اوعجر و  مهنا  معن ، لاقف : مهموق ؟ یلع  ءالفک  هل : تلقف  .نیعبـسلا  نم  اوریتخا  نیذلا  نم 
هیلع  ) هللادبع وبا  لاقف  الهس ، رکذ  .مهعم و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا لبقا  و  اوحلطصاف ، مهمد ، نم  اوغرفف  اوعجرف  لباق ، یلا  هلآ )
اعزج مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما عزج  تام  اـمل  لاـق : و  هیلع ، ینثا  .هبقنمب و  ساـنلا  نم  ـال  و  شیرق ، نم  دـحا  هقبـس  اـم  مالـسلا :)

و : ) فنـصملا لوق  .دیبعوبا  هبیتق و  نبا  هاورف  یناثلا  اما  .ضفر و  لبج ال  یعم  ناک  ول  لاق : و  تاولـص ، سمخ  هیلع  یلـص  و  ادیدش ،
کلذـل و  هیلا ) سانلا  (. ) هیطخلا مثیم و  نبا  دـیدحلا و  یبا  نبا   ) یف امک  بحا ) نم   ) باوصلا و  هیرـصملا ،)  ) یف اذـکه  بحا ) ناک 

یلع هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا یلص  امک  ینثملا ، نب  دمحم  باتک  ربخ  نم  تفرع  امک  تاولص ، سمخ  هیلع  مالسلا ) هیلع   ) یلص
همامالا یف  عباسلا - لصفلا   ) ربخلا رکذ  تفرع  دق  و  هعطق ، هعطق  طقاست  يا : تفاهتل ) لبج  ینبحا  ول   ) .هالـص هرـشع  عبرا  هزمح  همع 

يذـلا ال كوخا  یماطقلا : لاـق  .ضفرم  بهاذ  قرفتم  لـک  و  حاحـصلا :)  ) یفف دـحاو ، ینعملا  و  ضفرـال ، : ) تفاـهتلا لدـب  هماـعلا )
عرـستف هیلع  ظلغت   ) .ناحتمالا يا : هنحملا ) نا  کلذ  ینعم  : ) فنـصملا لوق  فئاتکلا  تاظفحملا  دـنع  ضفرت  هسفن و  سحلا  کلمی 
نموملا یلا  عرسا  ءالبلل  همـسنلا ، ارب  هبحلا و  قلف  يذلا  و  لاق : مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما نع  هئامعبرالا  ثیدح  یف  هیلا ) بئاصملا 
هموسقم رومالا  نا  ثیحف  راربالا ) ءایقتالاب  الا  کلذ  لعفی  و ال   ) .نیذاربلا ضکر  نم  و  اهلفسا ، یلا  هعلتلا  یلعا  نم  لیسلا  رادغا  نم 

نا اورکذف  لاملا ، هسایرلا و  هتوی  لامکلا ال  هقاذحلا و  هاتآ  نم  نا  امک  ایندلا ، هیتوی  هرخالا ال  هللا  هاتآ  نمف  هدابع ، نیب  یلاعت  هللا  نم 
؟ ءاضقلل هرکذ  نمف  لاق : .حارجلا  نبا  لـیق : هرازولل ؟ حـشر  نمف  لاـقف : کلذـب ، يربطلا  ربخا  زتعملا ، نبا  عیوب  علخ و  اـمل  ردـتقملا 

یمـس نیذـلا  ءالوه  نم  دـحاو  لک  لاق : فیک ؟ و  هل : لیق  .مظتنی  و ال  متی ، رما ال  اذـه  نا  لاق : مث  ـالیلق ، قرطاـف  .ینثملا  نبا  لـیقف :
.لوط هتدمل  نوکی  و ال  لالحمـضا ، یلا  الا  اذه  يرا  ام  و  هیلوم ، ایندلا  ربدم و  نامزلا  و  هسنج ، ءانبا  یف  هبترلا  یلع  هانعم  یف  مدـقتم 

ناک و  یکملا - یـشرقلا  میرموبا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع یلع  مدق  یبوقعیلا ) خـیرات   ) یف رایخالا ) نیفطـصملا  و   ) .لاق امک  رمالا  ناکف 
ول و  كارا ، نا  تببحاف  میدـق  کب  يدـهع  نکلو  هجاح ، یف  تئج  ام  هللا  و  لاق : میرمابا ؟ ای  کمدـقا  ام  لاق : هآر  اـملف  هل - اقیدـص 

يذـلا هماعلا ) همامالا  یف  عباسلا - لصفلا   ) کبحاصل ینا  هللا  میرمابا و  ای  لاقف : .قیرطلا  یلع  مهتمقال  کـیلع ، ضرـالا  لـها  عمتجا 
، نیحلاصلا هنحم  ایندـلا  و  ینع ، نوقرفتیف  مهبیجا  مث  مهیلع ، یباـف  یننوعدـی  هللا - محر  نم  ـالا  هللا  قلخ  رارـشب  تینم  ینکل  و  ملعت ،

عرـسا ءالبلا  دهجلا و  لوقی : هتعمـس  قیـضلا ، اذه  ریغ  یعرذ  قاضل  لوقی ، هنا  یبیبح  نم  تعمـس  ام  ول ال  و  مهنم ، كایا  هللا و  انلعج 
هاور و  ابابلج ) رقفلل  دعتسیلف  تیبلا  لها  انبحا  نم  مالسلا :) هیلع   ) هلوق لثم  اذه  و   ) .هیراجم یلا  لیسلا  نم  ینبحا  هللا و  بحا  نم  یلا 

، هفحلملا بابلجلا : حاحـصلا :)  ) یف و  افافجت .) وا  ابابلج  رقفلل  دعیلف  تیبلا  لها  انبحا  نم  : ) اذکه امهیبیرغ )  ) یف هبیتق  نبا  و  دیبعوبا ،
يور .سرفلا  سبل  فافجتلا : بیبالجلا و  نهیلع  يراذـعلا  یـشم  هیهال  یه  هیلا و  روسنلا  یـشمت  الیتق : یثرت  لیذـه  نم  هارما  تلاق 

و هللا ، یف  کـبحال  هللا  ینا و  هل : لاـق  مث  هیلع ، ملـسف  لـجر  هاـتاف  مالـسلا ،) هیلع   ) نینموملاریما عم  تنک  لاـق : غبـصالا  نع  رافـصلا 
( مالسلا هیلع   ) نینموملاریما دیب  .هینالعلا و  یف  اهب  نیدا  امک  رسلا  یف  کتیالوب  هللا  نیدا  و  هینالعلا ، یف  کبحا  امک  رـسلا  یف  کبحا 

ثیدح فلاب  ینثدـح  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نا  لاقف : هیلا  هسار  عفر  مث  هعاس ، ضرالا  یف  هدوعب  تکن  مث  هسار ، اطاطتف  دوع 
دقل کحیو  فلتخا ، اهنم  رکانت  ام  و  فلتیا ، اهنم  فراعت  امف  ماشتف ، ءاوهلا  یف  یقتلت  نینموملا  حاورا  نا  و  باب ، فلا  ثیدـح  لکل 

یف کبحا  و  هللا ، یف  کبحا  ینا  هل : لاقف  رخآ ، هیلع  لخد  مث  .ءامـسالا  یف  کمـسا  و ال  هوجولا ، یف  کهجو  فرعا  اـمف  تبذـک !
تکنف هینالعلا  یف  اهب  هللا  نیدا  امک  رسلا  یف  کتیالوب  هللا  نیدا  و  هینالعلا ، یف  کبحا  هماعلا ) همامالا  یف  عباسلا - لصفلا   ) امک رسلا 
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اهنم ذشی  ملف  مدآ ، بلص  نم  اهقاثیم  هللا  ذخا  هنوزخم  هنیط  انتنیط  نا  تقدص  هل : لاقف  هیلا ، هسار  عفر  مث  هیناثلا  هدوعب  مالـسلا ) هیلع  )
رقفلا هللا  و  لوقی : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا تعمـس  یناف  ابابلج ، رقفلل  ذـختا  بهذا و  اهریغ ، نم  لخاد  اـهیف  لخدـی  ـال  و  ذاـش ،

نا لاق : كرابملا  نب  دمحا  نع  رابخالا :) یناعم   ) يور نکلو  .خیـشلا  یلاما )  ) هاور .يداولا و  نطب  یلا  لیـسلا  نم  انیبحم  یلا  عرـسا 
.ابابلج رقفلل  دعا  هل : لاقف  .کبحا  ینا  مالسلا :) هیلع   ) نینموملاریمال لاق  الجر  نا  يوری : ثیدح  مالـسلا :) هیلع   ) قداصلل لاق  الجر 

.ابابلج کتقافل  تددعا  هل : لاق  امنا  لاق ، اذکه  سیل  لاقف :

: لـصالا و  يوارلا ، مهو  نم  هبیتق  نبا  و  دـیبع ، یبا  ربخ  و  رافـصلا ، ربـخ  یف  رقفلا )  ) ظـفل نوکب  عمجلا  نکمی  .هماـیقلا و  موی  ینعی :
يار راصنالا  نم  الجر  نا  همثع  نع  دـسالا :)  ) يور نکل  مدـقتملا ، میرم  یبا  ربخ  و  مدـقتملا ، هئامعبرالا  ربخ  هل  دهـشی  امک  ءـالبلا ،
یتح هرمتب ، ولد  لک  یلع  هسفن  رجاـف  هظیرق  ینب  یتاـف  ائیـش ، هیف  دـجی  ملف  هتیب  یتاـف  عوجلا ، رثا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا هجوب 

بحت کنظال  ینا  هل : هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) لاقف هلآ ،) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا يدی  نیب  هعـضوف  رمتلاب  عجر  مث  افک  وا  هنفح  عمج 
دعا و  هقافلل ، ربطصاف  اما ال  لاق : .یلام  یلها و  يدلو و  یـسفن و  نم  یلا  بحا  تنال  قحلاب ، کثعب  يذلا  لجا و  لاق : هلوسر ؟ هللا و 

.لیواتلا نم  لووی ) دق  و   ) .هلفسا یلا  لبجلا  سار  نم  ءاملا  طوبه  نم  ینبحی  نم  یلا  عرسا  یهل  قحلاب  ینثعب  يذلا  وف  افافجت ، ءالبلل 
( هرکذ عضوم  اذـه  سیل  رخآ  ینعم  یلع  (. ) ابابلج رقفلل  دعتـسیلف  انبحا  نم   ) هلوق يا : کلذ ) ( ) هماعلا هماـمالا  یف  عباـسلا - لـصفلا  )

سانلا ریاس  یف  ام  لثم  مهبحی  نم  یف  نا  يرتالا  ایندلا ، یق  رقفلا  دری  مل  مالسلا ) هیلع   ) هنا لاق : هناف  دیبعوبا ، هرکذ  ام  دارا  هنا  رهاظلا 
انبحا نم  دارا : هناکف  تاـعاطلا ، یلع  ثحلا  هحیـصنلا و  ظـعولا و  جرخم  مـالکلا  جرخا  و  هماـیقلا ، موی  رقفلا  دارا  اـمنا  و  ینغلا ؟ نم 

نا الا  حیحـص ، ینعم  دـیبعوبا  هرکذ  ام  تلق : .هدـنع  یفلزلا  یلاعت و  هللا  یلا  برقتلا  و  باوثلا ، نم  هربجی  ام  همایقلا  موی  هرقفل  دـعیلف 
هنوک و  ظفللا ، كاذ  ریغ  هظفل  نوکب  مکح  و  ینعملا ، كاذ  رکذ  یناعملا )  ) ربخ نا  تفرع  دـق  و  هیلع ، لـمحلا  نع  بآ  ربخلا  ظـفل 

ربصیلف انبحا  نم  نا  وه : و  هبیتق ، نبا  هلاق  ینعم  رهاظلاف  ربخلا  هحـص  ضرف  ول  و  اـبابلج .) هماـیقلا  یف  يا : کـتقافل ، تددـعا  : ) ظـفلب
هجو ربخلا  یف  نوکی  نا  نکمی  و  امهلوق ، هررغ )  ) یف یـضترملا  رکذ  .اهـضارعا و  نع  فکلاب  هسفن  ذخایل  و  ایندلا ، نم  للقتلا  یلع 

هب للذـی  لبح  هیلع  يولی  مث  هنم ، بیرق  وا  مظعلا  یلا  صلخی  یتح  ریعبلا  فنا  زحی  نا  رقفلا )  ) هظفل ینعم  هوجو  دـحا  نا  وه : ثلاث ،
یلا اهدقیل  اهمطحیل و  و  هسفن ، مزلیلف  انبحا  نم  نا  دارا : مالـسلا ) هیلع   ) هنا اذه  یلع  لمتحیف  .کلذ  هب  لعف  هب : روقفم  ریعب  .بعـصلا 

لعفی امک  اهنم ، دـیرا  ام  هقـشم  و  هانرکذ ، ام  یلع  ربصلا  یلع  اهللذـیل  و  تاوهـشلا ، نم  اهعابط  هیلا  لیمت  امع  اهفرـصیل  و  تاـعاطلا ،
، ناک فیک  و  ظفللا ، نم  ردابتملا  فالخ  دـیعب  ینعم  اضیا  وه  تلق : .رکذـی  مل  ربخلا  یف  ثلاث  هجو  اذـه  .بعـصلا و  ریعبلاـب  کـلذ 

هللااب ناخیـش  یناثدـح  شبکلا  نابیـش و  هماعلا ) همامالا  یف  عباسلا - لصفلا  : ) لاـق یحمجلا  باـبح  نب  لـضفلا  هفیلخ  یبا  نع  يورف 
ملف هسفن ، یلا  هوعدـی  فنحالا  یلا  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسحلا بتک  ریـسلا : یف  نامزلا و  هبکن  یلع  ربصاف  ایمطاف  تنک  اذا  الاق  ناملاع 

نویع  ) یف .برحلا و  یف  هدیکم  و ال  لاملل ، اعمج  و ال  کلملل ، هلایا  مهدنع  دـجن  ملف  نسحلا ، یبا  لآ  انبرج  دـق  لاق : و  اباوج ، دری 
نیـسحلا نا  رمع : نبال  لیق  .رانلا و  انولخدا  مهانـضغبا  نا  و  انولتق ، مهانببحا  نا  بلاط ؟ یبا  لآ  نم  انیقل  ام  یبعـشلا : لاـق  هبیتق :) نبا 

هیلع  ) لـیئربج نا  اثیدـح : کثدـحاس  ینا  اـما  رمع : نبا  لاـقف  یباـف ، عجری  نا  هللا  هدـشان  هقحلف و  .قارعلا  یلا  هجوت  مالـسلا ) هیلع  )
و هلآ ،) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا نم  هعضب  مکنا  .هرخالا و  راتخاف  هرخالا  ایندلا و  نیب  هریخف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا یتا  مالـسلا )

نایفس ثیدح  یف  جرفلا - :) یبا  لتاقم   ) یف .مکل و  ریخ  وه  امل  الا  مکنع  هللا  اهفرص  ام  و  کتیب ، لها  نم  دحا  تنا و ال  اهیلتال  هللا ،
انءاج ام  هل : مالـسلا ) هیلع   ) نسحلا لاق  هعیبلا - هیغاطلا  اذه  تیطعا  نیح  انباقر  تللذا  مالـسلا :) هیلع   ) نسحلل لاق  يذلا  یلیل  یبا  نب 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  تعمس  لوقی : ایلع  تعمس  یناف  نایفس ، ای  رـشباف  مالـسلا ) هیلع   ) لاقف .مکبح  لاق : نایفـس ؟ ای  کب 
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امهادحا یطسولا - هبابسلا و  ینعی : نیتاهک - وا  نیتبابسلا - ینعی : نیتاهک - یتما  نم  مهبحا  نم  یتیب و  لها  ضوحلا  یلع  دری  لوقی :
لصفلا  ) .مالسلا مهیلع  دمحم  لآ  نم  قحلا  ماما  هللا  ثعبی  یتح  رجافلا ، ربلا و  عست  ایندلا  ناف  نایفـس ، ای  رـشبا  .يرخالا  یلع  لضفت 

فاشکلا يور  يدبیملا ) حتاوف   ) یف و  ضفاور ، مهیبحم  اومس  نا  ضئارفلا و  نم  مالسلا  مهیلع  مهبح  مث  هماعلا ) همامالا  یف  عباسلا -
هبحمب انرما  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا اولاس  یبرقلا ،) …  یف  هدوملا  الا  ارجا  هیلع  مکلاسا  لق ال  تلزن … (  امل  هنا  يدـحاولا : و 

لآ هفرعم  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاق  لاـق : دادـقملا  نع  يذـمرتلا  يور  .اـمهانبا و  همطاـف و  یلع و  تارم : ثـالث  لاـقف  نم ؟
.باذعلا نم  ناما  دمحم  لال  هیالولا  و  طارصلا ، نم  زاوج  دمحم  لآ  بح  و  رانلا ، نم  هءارب  دمحم 

هینغم

مامالا یلا  سانلا  بحا  ناک  و  نیفص ، نم  هعجرم  دعب  هفوکلاب  فینح  نب  لهس  یفوت  یضرلا : فیرشلا  لاق  .عدصت  طقاست و  تفاهت :
تیبلا لها  بحا  نم  نا  اهلبق  یتلا  هلمجلا و  هذـه  نم  مامالا  دـیری  .هلوق  لثم  اذـه  و  یـضرلا : لاق  مث  تفاهتل .) لبج  ینبحا  ول  : ) لاقف

الا مهدـنع  یـش ء  ذا ال  قحلا ، هللا و  ءالو  تیبلا  لهال  ءالولا  نا  وه  و  هحوضول ، ببـسلا  نایب  نع  تکـس  و  بئاصملا ، هیلع  تمکارت 
یلع لطابلا و  رـشلا و  يوق  هیلع  ترهاظت  لیبسلا  هذه  کلـس  نم  و  هلها ، لطابلا و  برح  یف  داهجلا  صالخالا و  و  نامیالا ، ملعلا و 

و هرثک ، یـصحت  رطق ال  رـصع و  لک  نم  کلذ  یلع  هلثمالا  و  هوق ، نم  هعیطتـست  ام  لک  مهل  هل و  تدـعا  و  ناـسحاب ، هنوعبتی  نیذـلا 
هعوجر دعب  رطضا  و  ریصق ، ریغ  ادما  بعـشلا  یف  رـصوح  دقف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) نییبنلا متاخ  هاقال  ام  ضعب  یلا  هراشالا  یفکت 

كرت ام  : ) هلوق مامالا  نع  رهتـشا  .بقرتی و  افئاخ  اهنم  جرخ  مث  يدـع ، نب  معطم  وه  و  رفاک ، راوج  یف  هکم  لخدـی  نا  فئاـطلا  نم 
عمتجملا و هایح  نم  یـش ء  یف  مهاسی  لزعنم ال  وا  هعما ، وا  رومغم ، هناـب  ملعاـف  ءادـعا  ـالب  شاـع  نم  شاـع  اذا  و  اـبحاص ) یل  قحلا 

.اهرم اهولحب و  اهسرامی 

هدبع

مهبح صلخیلف هللا  مهبحا  نم  نا  وه  رخآ : ینعم  یلع  کـلذ  لووی  عدـصت …  اـم  دـعب  طـقاست  تفاـهت  تفاـهتل : لـبج  ینبحا  ول  … 
مهدنع بلطت  ایندلا  تسیلف 

يرفعج

مالسالا ضیف 

دومن و تافو  هفوک  رد  نیفص  گنج )  ) زا ترضح  نآ  اب  نتـشگرب  زا  سپ  يراصنا  فینح  نبا  لهـس  هک  یماگنه  مالـسلا  هیلع  ماما 
تـسود ارم  یهوک  رگا  تسا : هدومرف  دوخ ) نارادتـسود  يراتفرگ  هراـبرد   ) تشاد یم  تسود  رتشیب  نارگید  زا  ار  وا  راوگرزب  نآ 

يراتفرگ و اب  شیامزآ  هک  تسا  نآ  شیامرف  نیا  ینعم  و  دیامرف ): همحرلا  هیلع  يوضر  دیس   ) دزیر ورف  هدش  هکت  هکت  دشاب  هتـشاد 
ناگدیزگرب راکوکین و  ناراکزیهرپ  اب  رگم  دوش  یمن  نیا  و  دباتـش ، یم  وا  يوس  هب  اههودنا  سپ  دریگ  یم  تخـس  وا  رب  یگراچیب 

نهاریپ ندیشوپ  يارب  دیاب  دراد  تسود  ار  تیبلها  ام  هک  ره  تسا : مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  شیامرف  دننام  راتفگ  نیا  و  راوگرزب ،
یب یئابیکش  هک  تسا  نآ  يارب  هدومن  هیبشت  نهاریپ  هب  ار  يزیچ  یب  رب  یئابیکش  هکنیا  و   ) دوش هدامآ  یناشیرپ  رقف و  رب ) یئابیکـش  )
هکت دـشاب  هتـشاد  تسود  ارم  یهورگ  رگا  : ) ترـضح نآ  شیامرف  و  دـناشوپ ) یم  ار  نت  نهاریپ  هکناـنچ  دراد  یم  ناـهنپ  ار  يزیچ 
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یتسدـگنت يزیچ و  یب  هک  نآ  يرهاظ  ینعم  زا  ریغ   ) يرگید ینعم  رب  راوگرزب ) نآ  رگید  شیامرف  رد  رقف  اـی  دزیر ، ورف  هدـش  هکت 
یب هدومرفن  نایب  همحرلا ( هیلع   ( دیـس هک  رقف  يارب  رگید  ینعم  زا  دارم  دـیاش  و   ) تسین نآ  نایب  ياج  اـجنیا  هک  هدـش  لـیوات  تسا )

تعانق دیامنن و  ششوک  ایند  يارب  دیاب  دراد  تسود  ار  ام  هک  ره  تسنیا : نآ  ینعم  سپ  دشاب ، یگدنز  رد  تعانق  ایند و  هب  یئانتعا 
يدـنمزاین و يارب  دراد  تسود  ار  اـم  هـک  ره  دوـش : یم  نـینچ  ینعم  هـک  دـشاب  زیختـسر  زور  يدـنمزاین  دارم  دـیاش  و  دریگ ، هـشیپ 

(. درادرب یگدنب  تعاط و  هشوت  ینعی  دشاب  هدامآ  تمایق  زور  یناشیرپ 

ینامز

رتشیب باوث  زا  هکنیا  يارب  دنشاب ، لماک  قلخ  هب  تمدخ  يراکزیهرپ ، رظن  زا  هاگره  دنتسه  هعماج  قشمرس  قیقح  رد  هک  ناراکوکین 
هدامآ تسا  تیب  لها  ام  راتسود  سک  ره  ، ) دنا هدومرف  هک  اجنآ  ات  دنیآ  راتفرگ  ینوگانوگ  ياهیراوگان  هب  دندرگ  دنم  هرهب  ایند  رد 
مدرم ياهیراوگان  ندـید  اب  دـنا  هتفای  تیبرت  نانآ  بتکم  رد  دـنا و  هتخومآ  ار  تمـصع  نادـناخ  هار  هک  یناسک  ددرگ .) یگراـچیب 

اما دنتـسه  تمعن  زاـن و  رد  رهاـظ  هـب  دـنچ  ره  ور ، نـیا  زا  دـنا و  مدرم  راوـخمغ  هـشیمه  تـشاد و  دـنهاوخن  شوـخ  لد  هاـگ  چـیه 
.داد ناج  ام  یتسود  هار  رد  فینح  نب  لهـس  دیامرف  یم  هدرک  هضرع  یلماک  هنومن  مالـسلا ) هیلع   ) یلع .تسا  لد  نوخ  ناشکاروخ 
ماما ینادردـق  هنومن  نیا  تفر و  ایند  زا  یعیبط  گرم  اـب  تحارتسا  رتسب  رد  دـنچ  ره  داد  اـم  هب  تدارا  رطاـخ  هب  ار  نیریـش  ناـج  وا 

.تسا مدرم  هب  تمدخ  زا  مالسلا ) هیلع  )

يزاریش دمحم  دیس 

ناک و  نیفص ، نم  مالـسلا ، هیلع  هعم  هعوجر ) يا   ) هعجرم دعب  هفوکلاب ، يراصنالا  فینح  نب  لهـس  یفوت  دق  و  مالـسلا - هیلع  لاق  و 
ینعم یـضرلا : دیـسلا  لاق   ) ءالولاب لکوم  ءـالبلا  نـال  هعطق ، هعطق  هئازجا  تطقاـست  يا  تفاـهتل ) لـبج  ینبحا  ول  - ) هیلا ساـنلا  بحا 

هیلع هلوق  لثم  اذه  و  رایخالا ، نیفطصملا  و  راربالا ، ءایقتالاب  الا  کلذ  لعفی  و ال  هیلا ، بئاصملا  عرـستف  هیلع ، ظلغت  هنحملا  نا  کلذ 
لها دحا  بحا  اذاف  ءادعالا ، هرثک  ثیح  هنمزالا ، کلت  یف  دارملا  نا  رهاظلا  و  ابابلج ) رقفلل  دعتـسیلف  تیبلا ، لها  انبحا  نم  : ) مالـسلا

، رخآ ینعم  یلع  کلذ  لوی  دـق  و  : ) دیـسلا لاق  و  خـیراتلا ، یف  رکذ  امک  رقفلا ، یلا  هرما  لوی  امم  قییـضتلا  دـشا  هیلع  اوقیـض  تیبلا ،
.ضعب هرکذ  امک  مهدنع ، بلطت  ایندلا  تسیلف  مهبح ، صلخیلف هللا  مهبحا  نم  نا  هدارم : لعل  و  هرکذ ) عضوم  اذه  سیل 

يوسوم

نم فیرـشلا  هیلا  بهذ  ام  حیـضوت  یف  مهـضعب  لاق  حرـشلا : .عساولا  بوثلا  وا  صیمقلا  باـبلجلا : .طـقاست  عدـصت و  تفاـهت : هغللا :
دق .قفانم و  الا  کضغبی  نموم و ال  الا  کبحی  ال  یلعل :)  ) هل لاـق  هلآ - هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا - نا  تبث  دـق  لاـق : رخـالا …  ینعملا 

یقلم و نموملا   ) رخآ ثیدـح  یف  رودـحلا و  یلا  ءاملا  نم  نموملا  یلا  عرـسا  يولبلا  نا  لاق : هلآ - هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا - نا  تبث 
هجیتن امهمزلی  ناتمدـقملا  ناـتاه  .هدـلو و  هلاـم و  هسفن و  یف  بئاـصم  مکمظعا  هللا  دـنع  مکریخ  رخآ  ثیدـح  یف  و  یقوم ) رفاـکلا 

.رخآ ینعم  یلع  کلذ  لووی  دق  و  هلوقب : یضرلا  دارم  وه  اذه  لعل  تفاهتل و  لبج  هبحا  ول  مالسلا  هیلع  هنا  یه  هقداص و 

یناقلاط
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بوبحم تشذگرد و  هفوک  رد  دوب ، مالّسلا  هیلع  یلع  هارمه  هک  نیفـص  گنج  رد  تکرـش  زا  سپ  يراصنا  فینح  نب  لهـس  نوچ  »
داـنک تمحر  شیادـخ  هک  یـضر  دیـس  .دزیر » یم  ورف  مهرد  درادـب ، تسود  ارم  یهوک  رگا  : » دوـمرف دوـب ، شرظن  رد  مدرم  نیرت 

هب تبـسن  زج  يراک  نینچ  دریگ و  یم  باتـش  وا  يوس  هب  اه  تبیـصم  دوش و  یم  تخـس  وا  رب  جنر  هک  تسا  نیا  نآ  ینعم  دـیوگ :
هک ره  : » تسا هدومرف  هک  تسوا  رگید  راتفگ  دـننامه  نیا  و  دریگ ، یمن  تروص  رادرک  هدیدنـسپ  ناگدـیزگ  راکوکین و  ناکزیکاپ 

يرگید ینعم  هب  ار  نخـس  نیا  هاگ  و  دـشوپب ،» یـشیورد  هماج  دوش و  هدامآ  یـشیورد  يارب  دـیاب  دراد  یم  تسود  ار  تیب  لها  اـم 
.تسین نآ  ندروآ  ياج  اج  نیا  هک  دنا  هدرک  لیوأت 

ار وت  نمؤم  زج  یـسک  : » تسا هدوـمرف  مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  هک  تسا  هدـش  تباـث  عوـضوم  نیا 
هدومرف مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هک  تسا  هدش  تباث  زین  و  .دراد » یمن  نمـشد  ار  وت  قفانم  زج  یـسک  دراد و  یمن  تسود 

اب يوراـیور -  نمؤم  : » تسا هدـمآ  رگید  یثیدـح  رد  .اـهیدوگ » يوس  هب  بآ  زا  تسا  رت  ناباتـش  نمؤم  يوـس  هب  يراـتفرگ  : » تسا
رد هک  تسامش  زا  سک  نآ  دنوادخ  هاگشیپ  رد  امـش  نیرتهب   » تسا هدمآ  رگید  یثیدح  رد  و  .تسا ،» نوصم  رفاک  تسا و  اهجنر -

تـسود ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  یهوک  رگا  هک  دراد  ار  هجیتن  نیا  تامدقم  نیا  .دنیب » رتگرزب  بئاصم  شیوخ  نادنزرف  لام و  سفن و 
.دشاب ینعم  نیمه  رگید  يانعم  زا  مه  یضر  دیس  روظنم  دیاش  دشاپ ، یم  ورف  مه  زا  درادب 

مراکم

: ِْهَیلِإ ِساَّنلا  َّبَحَأ  َناَکَو  َنیِّفِص ، ْنِم  ُهَعَم  ِهِعِجْرَم  َدَْعب  ِهَفوُْکلِاب  ُّيِراَْصنَْألا  ٍْفیَنُح  ُْنب  ُلْهَس  َیِّفُُوت  ْدَق  مالسلا َو  هیلع  َلاَق  َو 

مالسلا هیلع  لاق  و 

.َتَفاَهََتل ٌلَبَج  ِینَّبَحَأ  َْول 

ِِهلْوَق ُْلثِم  اذـه  ،َو  ِرایْخْألا َْنیَفَطْـصُْملا  ِراْربْألا َو  ِءایِْقتْألِاب  ّالإ  َِکلذ  ُلَعْفَی  ،َو ال  ِْهَیلإ ُِبئاصَْملا  ُعِرُْـستَف  ، ِْهیَلَع ُُظْلغَت  َهَنْحِْملا  َّنأ  َکـِلذ  ینْعَم 
: مالسلا هیلع 

.ًاباَْبلِج ِْرقَْفِلل  َّدِعَتْسَْیلَف  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  اَنَّبَحَأ  ْنَم 

«. ِهِرْکِذ َعِضْوَم  اذه  َْسَیل  َرَخآ  ینْعَم  یلَع  َِکلذ  ُلَّوَُؤی  ْدَقَو  »

هک یلاح  رد  تسب  ورف  ایند  زا  مشچ  هفوک  رد  « فینح نب  لهـس  » نیفـص نادـیم  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  تشگزاب  ماـگنه  هب 
.دوب مالسلا  هیلع  ماما  دزن  مدرم  نیرت  بوبحم 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

! دزیر یم  ورف  دفاکش و  یم  مه  زا  درادب  تسود  ارم  یهوک  رگا  یتح 

اهنت تشونرس  نیا  دنیآ و  یم  ام  ناتسود  غارس  هب  تعرس  هب  ، بئاصم دیادش و  هک  تسا  نآ  نخس  نیا  يانعم  : دیوگ یم  یضر  دّیس 
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.تسا نابوخ  ناگدیزگرب و  ناکین و  ناراگزیهرپ و  راظتنا  رد 

: دومرف هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  ماما  زا  هک  تسا  يرگید  نخس  دننامه  نخس  نیا 

.ددرگ اه ) يراتفرگ  اه و  تیمورحم  عاونا  هدامآ  و   ) دزاس ایهم  دوخ  يارب  ار  رقف  ششوپ  دیاب  دراد  تسود  ار  تیب  لها  ام  سکره 

راتفگ دنـس   ). .تسین نآ  حرـش  ياج  اجنیا  هک  دـنا  هدرک  يرگید  ریـسفت  مـالک  نیا  يارب  یهاـگ  : دـیوگ یم  ناـیاپ  رد  یـضر  دـیس 
هدنـسیون مکحلاررغ و  رد  يدـمآ  راربـالا و  عـیبر  رد  يرـشخمز  ، هدرک لـقن  ار  لوا  راـبرپ  تمکح  هک  یناـسک  هـلمج  زا  هناـمیکح :

یضر دّیس  زا  شیپ  نادنمشناد  املع و  نایم  رد  مود  زیمآ  تمکح  هملک  اما  .تسا  يافوتم 1120 ) ناخ  یلع  دیس   ) هعیفرلا تاجردلا 
لقن ار  نآ  هک  یناسک  هلمج  زا  دنا  هداد  يددعتم  تارظن  نآ  ریـسفت  رد  هدرک و  لقن  یفلتخم  ياه  تروص  هب  ار  نآ  هدوب و  روهـشم 

رد یسلجم  همالع  موحرم  ،ج 4،ص 103 .) هغالبلا جهن  رداصم  ) .تسا هیاهن  رد  ریثا  نبا  یلاما و  باتک  رد  یـضترم  دیـس  دـنا  هدرک 
نآ هرابرد  هحفـص  دـنچ  رد  یطوسبم  حرـش  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  الوم  زیمآ  تمکح  مالک  ود  نیا  هب  هراشا  زا  دـعب  راونـالاراحب 

(. ( ،ج 67،ص 247 راونالاراحب ) .درک میهاوخ  هراشا  نآ  هب  ادعب  هک  تسا  هدروآ 

نیفص نادیم  زا  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  تشگ  زاب  ماگنه  هدش  رکذ  نآ  يارب  يدورو  نأش  زیمآ  تمکح  مالک  نیا  همدقم  رد 
یلع ناـنمؤمریما  مرکا و  ربمغیپ  صاـخ  باحـصا  زا  ، مالـسا ناماگـشیپ  زا  یکی  « ) فینح نب  لهـس  » دـنداد ربخ  مالـسلا  هیلع  ماـما  هب 

ُْنب ُلْهَس  َیِّفُُوت  ْدَق  َو  ( ؛» دوب مالـسلا  هیلع  ماما  دزن  مدرم  نیرت  بوبحم  هک  یلاح  رد  هتـسب  ورف  ایند  زا  مشچ  هفوک  رد  مالـسلا ) امهیلع 
( . ِْهَیلِإ ِساَّنلا  َّبَحَأ  َناَک  ،َو  َنیِّفِص ْنِم  ُهَعَم  ِهِعِجْرَم  َدَْعب  ِهَفوُْکلِاب  ُّيِراَْصنَْألا  ٍْفیَنُح 

درادـب تسود  ارم  یهوک  رگا  یتح  :» دومرف نازیزع  عیرـس  نتفر  تسد  زا  ایند و  ییافو  یب  هنیمز  رد  ماگنه  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
( . َتَفاَهََتل ٌلَبَج  ِینَّبَحَأ  َْول  ( ؛» دزیر یم  ورف  دفاکش و  یم  مه  زا 

يرادـشه مه  تسادـخ و  نادرم  يارب  ینومزآ  مه  هک  تسا  نازیزع  نتفر  تسد  زا  ایند و  تعیبط  يرادـیاپان  ییافو و  یب  هب  هراـشا 
.ناگمه يارب 

دئادش و هک  تسا  نآ  نخـس  نیا  يانعم  :» دـیازفا یم  ایند  ییافو  یب  هرابرد  هنامیکح  راتفگ  نیا  لابند  هب  یـضر  دّیـس  موحرم  سپس 
تسا نابوخ  ناگدیزگرب و  ناکین و  ناراگزیهرپ و  راظتنا  رد  اهنت  تشونرس  نیا  دنیآ و  یم  ام  ناتسود  غارس  هب  تعرـس  هب  ، بئاصم

ار رقف  شـشوپ  دیاب  دراد  تسود  ار  تیب  لها  ام  سکره  :» دومرف هک  تسا  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  يرگید  نخـس  دـننامه  نخـس  نیا  و 
ُِبئاصَْملا ُعِرُْـستَف  ، ِْهیَلَع ُُظْلغَت  َهَنْحِْملا  َّنأ  َِکلذ  ینْعَم  ( ؛» ددرگ اه ) يراـتفرگ  اـه و  تیمورحم  عاونا  هداـمآ  و   ) دزاـس اـیهم  دوخ  يارب 

ِْرقَْفِلل َّدِعَتْـسَْیلَف  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  اَنَّبَحَأ  ْنَم  : مالـسلا هیلع  ِِهلْوَق  ُْلثِم  اذـه  ،َو  ِرایْخْألا َْنیَفَطْـصُْملا  ِراْربْألا َو  ِءاـیِْقتْألِاب  ّـالإ  َکـِلذ  ُلَـعْفَی  ـال  ،َو  ِْهَیلإ
( . ًاباَْبلِج

.نآ دننام  ای  رداچ  ؛ دناشوپب ار  نآ  هدمع  تمسق  ای  ندب  مامت  هک  دنیوگ  یم  یسابل  هب  « بابلج »

ریز ریسفت  هس  اهنآ  همه  نایم  زا  هک  هدش  یفلتخم  ياهریسفت  تسا  رقف  ششوپ  تیب و  لها  تبحم  نایم  رد  يا  هطبار  هچ  هک  نیا  رد 
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: تسا رت  بسانم  همه  زا 

ثیدح ياضتقم  هب  نیچمه  دنور و  یم  ادخ  ناتسود  غارس  هب  اهالب  ؛» ِءالِْوِلل ُءالَْبلا  » ياضتقم هب  هک  نیا  تسخن 

دریگ یم  ار  ناربمایپ  ناماد  همه  زا  شیب  تالکـشم  اه و  يراتفرگ  ُلَْثمْألاَف ؛ ُلَْثمْألا  َُّمث  ْمُهَنْوَلَی  َنیذَّلا  َُّمث  ُءایْبنْألا  ًءالَب  ِساّنلا  َّدَـشأ  َّنإ  »
مالسلا هیلع  ماما  هب  هک  يدارفا  ،ج 2،ص 252 ) . یفاک « ) . يرگید زا  سپ  یکی  ناکین  سپس  دنتسه  اهنآ  لابند  هب  هک  یناسک  سپس 

هک نیا  مکح  هب  دـنریگ و  یم  رارق  ایلوا  فص  رد  دـنزروب  قشع  تسا  یهلا  يونعم و  تاکرب  یناـسنا و  لـیاضف  زا  يا  هعومجم  هک 
.ناشتاجرد عیفرت  يارب  تسا  يا  هلیسو  همه  نانآ و  يارب  تسا  ینومزآ  مه  هک  دنهد  یم  ناشرتشیب  الب  ماج  دنرت  برقم 

یگدنز یگداس  يانعم  هب  رقف  دیاب  دنراد  تیب  لها  بح  ای  دـنزور  یم  ماما  هب  قشع  هک  یناسک  تسا  نآ  روظنم  رگید  ریـسفت  هب  انب 
: دومرف یم  نآ  هرابرد  مرکا  ربمغیپ  هک  يرقف  نامه  ؛ دننک هشیپ  ار 

،ج راونالاراحب « ) . منک یم  راختفا  ناربمایپ  ریاس  رب  نآ  اـب  تسا و  نم  راـختفا  هیاـم  رقف  ِءاـِیْبنْألا ؛ ِِریاـس  یلَع  ُرِخَْتفأ  ِِهب  يرْخَف َو  ُْرقَْفلا  »
قرب قرز و  هنوگ  ره  زا  یلاخ  یگدنز  هب  عناق  نتـسیز و  هداس  يانعم  هب  دشابن  « هللا یلا  رقف  » رقف يانعم  هب  رگا  ریبعت  نیا  69،ص 32 ).

.دنشاب عناق  يا  یگدنز  نینچ  هب  دیاب  ناشنایاوشیپ  دننام  زین  بتکم  نیا  ناوریپ.تسا  ندوب  لمجت  و 

سابع ینب  اهنآ  زا  سپ  هیما و  ینب  هژیو  هب  تیب  لها  نانمشد  هک  تسا  نآ  الاب  زیمآ  تمکح  مالک  ود  زا  روظنم  هک  نیا  موس  ریـسفت 
رظن زا  یتح  هک  اجنآ  ات  دنهد  رارق  راشف  رد  رظن  ره  زا  دننیبب  نایاوشیپ  نیا  قشاع  بتکم و  نیا  وریپ  ار  سک  ره  هک  دندوب  ددـص  رد 
دروم نامز  رـصع و  ره  رد  قح  رادـفرط  تسا و  قح  يالو  نامه  تیب  لها  يـالو  هتـشذگ  نیا  زا.دـنوش  عقاو  اـنگنت  رد  زین  تشیعم 

رادـفرط هک  یناسک  دـهد  یم  ناشن  زین  مالـسا  خـیرات.دوش  یم  عقاو  تسین  مک  ابلاغ  اهنآ  هدُـع  هدِـع و  هک  لطاب  نارادـفرط  مجاـهت 
یبا بعـش  ناتـساد  دنتفرگ  یم  رارق  دیدش  راشف  رد  نانمـشد  فرط  زا  دندش  یم  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  نایاوشیپ  ای  مرکا  ربمغیپ 

نیرتدیدش رد  « هذبر » مورحم نابایب  رد  هنامولظم  هک  اجنآ  ات  دندرک  مهارف  وا  يارب  نامثع  هیواعم و  هک  یتالکـشم  رذ و  یبا  بلاط و 
.تسا تسد  نیا  زا  يا  هنومن  ، درپس نیرفآ  ناج  هب  ناج  رقف 

: تفگ یم  هدش  لقن  تسا  فورعم  نیعبات  زا  یکی  هک  زین  یبعش  زا 

ار وا  رگا  مینک  هچ  مالـسلا  هیلع  یلع  اب  میناد  یمن  انرَفَک ؛ ُهانْـضَْغبأ  ْنإَو  انْرَقَْتفإ  ُهاْنبَبْحا  َّنإ  ٍِبلاط  یبأ  ِْنب  ّیلَِعب  ُعَنْـصَن  اـم  يرْدـَن  اـم  »
بقانم «. ) . میوش یم  رفاک  میرادب  نمـشد  ار  وا  رگا  میوش و  یم  دنمزاین  ریقف و  هک ) دنریگ  یم  تخـس  ام  رب  نانچ   ) میرادب تسود 

.( ،ج 3،ص 248 بوشآرهش نبا 

هنـس 41 رد  ار  « هبعـش نب  هریغم  » نوچ هک  هدش  لقن  هیواعم » » زا ریثا  نبا  خـیرات  يربط و  خـیرات  رد  هک  تسا  ینخـس  رت  نشور  نیا  زا 
زا مناد  یم  يریـصب  درف  ار  وت  نوچ  اما  منکب  وت  هب  يدایز  ياه  شرافـس  متـساوخ  یم  نم  : تفگ دناوخ و  ارف  ار  وا  درک  هفوک  یلاو 

نـکم و شوـمارف  ار  وا  شهوــکن  یلع و  مانــشد  هـک  نـیا  نآ  مـنک و  یمن  كرت  ار  هیــصوت  کــی  یلو  ؛ مدرک رظن  فرــص  اــهنآ 
رود تموکح  زکرم  زا  ار  اهنآ  راذگب و  یلع  نارای  رب  بیع  یناوت  یم  ات  نک و  رافغتسا  بلطب و  ار  ادخ  تمحر  ناوارف  « نامثع » يارب
مراد تموکح  رما  رد  ناوارف  هبرجت  نم  : تفگ « هریغم » .نک کیدزن  تموکح  زکرم  هب  امن و  دـیجمت  حدـم و  ار  « نامثع » ناوریپ نک و 
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هدرکن شهوکن  رما  نیا  رد  ارم  سک  چـیه  ما و  هدوب  یبصاـنم  راد  هدـهع  وت  ریغ  يارب  وـت  زا  شیپ  دـنا و  هدوـمزآ  ارم  زین  نارگید  و 
دیجمت حدم و  ار  وت  هللا  ءاش  نا  : تفگ هیواعم.شهوکن  ای  ینک و  یم  دیجمت  حدم و  ای.دومزآ  یهاوخ  ارم  هدـنیآ  رد  مه  وت  تسا و 

و تسا ) هدـش  رکذ  يدـع  نب  رجح  تداهـش  رکذ  تبـسانم  هب  لاـس 51  ثداوح  رد   ) ،ج 2،ص 112 يربـط خـیرات   ) . .درک مهاوخ 
.( ،ج 3،ص 102 ریثا نبا  خیرات 

ریـسفت مالک  نیا  يارب  یهاگ  :» دـیازفا یم  هدـیزگرب  هناـمیکح  مـالک  ود  نیا  يارب  ار  لوا  ریـسفت  هکنآ  زا  دـعب  یـضر  دّیـس  موحرم 
( . ِهِرْکِذ ُعِضْوَم  اذه  َْسَیل  َرَخآ  ینْعَم  یلَع  َِکلذ  ُلَّوَُؤی  ْدَق  َو  ( ؛» تسین نآ  حرش  ياج  اجنیا  هک  دنا  هدرک  يرگید 

.میدروآ الاب  رد  ام  هک  دشاب  يرگید  ریسفت  ود  هب  دوخ  مالک  رخآ  رد  شرظن  زین  یضر  دّیس  موحرم  هک  تسین  دیعب 

یسیلگنا

Sahl ibn Hunayf al-Ansāri died in Kūfa after his return from the battle of Siffin, and he
was very much loved by Imām Ali ibn Abū Tālib . On this occasion, Imām Ali ibn Abū

.” Tālib said: “Even if a mountain had loved me, it will have now crumbled

Sayyid ar-Radi says that the meaning of this statement is that since the trial of the
man who loves Imām Ali ibn Abū Tālib will be so, severe troubles will leap towards
him, and this is not the case except with the God-fearing, the virtuous and the select
good ones.” He adds saying that there is another similar saying of Imām Ali ibn Abū

:Tālib about certain individuals, and it is cited below

Imām Ali ibn Abū Tālib said: “Whoever loves us, we members of the Household (of the
.” Prophet), should be prepared to face destitution

Sayyid ar-Radi says that this has been interpreted in a different way as well, but on
this occasion, it is not fit to mention here.{Perhaps the other meaning of this saying is
this: “Whoever loves us should not hanker after worldly matters even though in
consequence he may have to face destitution and poverty. He should rather remain

." { content and avoid seeking worldly benefits

مهم زردنا  هدجیه  : 113 تمکح
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ِنـسُحَک َنیِرَق  َال  يَوقّتلاَک َو  َمَرَک  َال  ِرِیبدـّتلاَک َو  َلقَع  َال  ِبجُعلا َو  َنِم  ُشَحوَأ  َهَدـحَو  َال  ِلقَعلا َو  َنِم  ُدَوعَأ  َلاَم  َال  مالـسلا  هیلع  َلاَـق  َو 
َال ِهَهبّـشلا َو  َدـنِع  ِفُوقُولاَک  َعَرَو  َال  ِباَّوثلاَک َو  َحـبِر  َال  ِحـِلاّصلا َو  ِلَمَعلاَک  َهَراَِجت  َال  ِقِیفّوتلاَک َو  َدـِئاَق  َال  ِبَدَألاَک َو  َثاَریِم  َال  ُِقلُخلا َو 

َفَرَـش َال  ِعُضاَّوتلاَک َو  َبَسَح  َال  ِربّصلا َو  ِءاَیَحلاَک َو  َناَمیِإ  َال  ِِضئاَرَفلا َو  ِءاَدَأَک  َهَداَبِع  َال  ِرّکَفّتلاَک َو  َملِع  َال  ِماَرَحلا َو  ِیف  ِدهّزلاَک  َدـهُز 
ِهَرَواَشُملا َنِم  َُقثوَأ  َهَرَهاَظُم  َال  ِملِحلاَک َو  ّزِع  َال  ِملِعلاَک َو 

اه همجرت 

یتشد

و یـشیدنارود ، نوچ  یلقع  و  ینیبدوخ ، زا  رت  كانـسرت  ییاهنت  و  تسین ، رتدنمدوس  لقع  زا  يا  هیامرـس  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 
لمع نوچ  یتراجت  و  یهلا ، قیفوت  نوچ  يربهر  و  بدا ،  نوچ  یثاریم  و  شوخ ، قالخا  نوچ  ینیـشنمه  و  يوقت ، نوچ  يراوگرزب 
نوچ یـشناد  و  مارح ،  يایند  هب  ییانتعا  یب  نوچ  يدهز  و  تاهبـش ، زا  زیهرپ  نوچ  یئاسراپ  و  یهلا ، شاداپ  نوچ  يدوس  و  حلاص ،

و شناد ، نوچ  یتفارـش  و  ینتورف ، نوچ  يدـنواشیوخ  و  ربص ، ءایح و  نوچ  ینامیا  و  تابجاو ، ماـجنا  نوچ  یتداـبع  و  ندیـشیدنا ،
 . تسین ندرک  تروشم  زا  رت  نئمطم  ینابیتشپ  و  يرابدرب ، نوچ  یتّزع 

يدیهش

چیه و  ندیـشیدنا ، ریبدـت  نوـچ  درخ  چـیه  و  ندیدنـسپ ، دوـخ  زا  رتکانـسرت  ییاـهنت  چـیه  و  تـسین ، رتدـنمدوس  درخ  زا  لاـم  چـیه 
تیانع اب  نوچ  ربهار  چیه  و  ندش ،  هتخیهرف  نوچ  ثاریم  چیه  و  وکین ، يوخ  نوچ  نیـشنمه  چیه  و  يراگزیهرپ ، نوچ  يراوگرزب 

زاب نوچ  ییاسراپ  چـیه  و  نتخودـنا ، باوث  نوچ  دوس  چـیه  و  ندـیزرو ، کـین  رادرک  نوچ  يرگادوس  چـیه  و  ندوب ، هارمه  ادـخ 
نوچ تدابع  چیه  و  نتخادرپ ، رکفت  هب  نوچ  شناد  چیه  و  مارح ،  نتـساوخن  نوچ  دـهز  چـیه  و  ماکحا ، نتـسنادن  ماگنه  نداتـسیا 
تزع چیه  و  ییاناد ، نوچ  فرـش  چیه  و  ینتورف ، نوچ  بسح  چیه  ییابیکـش و  مرزآ و  نوچ  نامیا  چـیه  و  نتخاس ، ادا  ار  اهبجاو 

.ندز يأر  زا  رتراوتسا  نابیتشپ  چیه  و  ندوب ، رابدرب  نوچ 

یلیبدرا

يراوگرزب هن  یـشیدنا و  حالـص  دـننام  لقع  هن  ینیب و  دوخ  زا  رتشحواب  یئاهنت  هن  لقع و  زا  رتدـنمدوس  یلاـم  چـیه  تسین  دومرف  و 
لمع دننام  يرگدوس  هن  قیفوت و  وچمه  هدنـشک  هن  بدا و  وچمه  ثاریم  هن  قلخ و  یئوکین  دـننام  ینیـشنمه  هن  يراگزیهرپ و  نوچ 

رد یتبغر  یب  وچمه  ایند  زا  یتبغر  یب  هن  دوشن و  مارحب  رجنم  ات  ههبـش  دزن  نداتـسیا  وچمه  عرو  هن  باوث و  دننام  دوس  هن  هتـسیاش و 
داژن هن  بسح و  هن  ربـص و  هن  اـیح و  دـننام  ناـمیا  هن  اـه و  هضیرف  ندرازگ  وچمه  شتـسرپ  هن  ندرک و  رکف  نوـچ  شناد  هن  مارح و 

ندرک تروشم  زا  رتراوتسا  نابیتشپ  هن  يرابدرب و  نوچمه  يدنمجرا  هن  شناد و  نوچ  یگرزب  هن  ینتورف و  نوچمه 

یتیآ
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، یلقع چیه  تسین و  يدنـسپدوخ  زا  رتزیگنا  تشحو  ییاهنت  چیه  تسین و  لقع  زا  رتدنمدوس  یتورث  چـیه  مالـسلا :) هیلع   ) دومرف و 
نوچ یثاریم  چیه  تسین و  ییوخ  شوخ  نوچ  ینیـشن  مه  چیه  تسین و  يوقت  نوچ  یتمارک  چیه  تسین و  ریبدت  ندیـشیدنا و  نوچ 

تسین و ترخآ  باوث  نوچ  يدوس  چیه  تسین و  حلاص  لمع  نوچ  یتراجت  چـیه  تسین و  قیفوت  نوچ  يربهر  چـیه  تسین و  بدا 
ییابیکـش ایح و  نوچ  ینامیا  چـیه  تسین و  مارح  رد  دـهز  نوچ  يدـهز  چـیه  تسین و  ههبـش  ربارب  رد  فقوت  نوچ  ییاسراپ  چـیه 
یناـبیتشپ چـیه  تسین و  يراـبدرب  نوچ  یتزع  چـیه  تسین و  ملع  نوچ  یتفارـش  چـیه  تسین و  عضاوت  نوـچ  یبـسح  چـیه  تسین و 

.تسین تروشم  زا  رتراوتسا 

نایراصنا

يا يراوگرزب  ،و  ریبدـت نوچ  یلقع  ،و  يدنـسپ دوخ  زا  رت  كانـسرت  يا  ییاهنت  ،و  لـقع زا  رتدـنمدوس  یتورث  : دومرف ترـضح  نآ  و 
دننام يدوس  ،و  حـلاص لمع  لثم  یتراـجت  ،و  قیفوت نوچ  يربهر  و  بدا ،  دـننام  یثاریم  ،و  قلخ نسح  نوچ  ینیـشنمه  ،و  اوقت دـننام 
يادا نوچ  یتدابع  ،و  هشیدنا دننامه  یـشناد  و   ، مارح نتـساوخن  دـننام  يدـهز  ،و  ههبـش رد  نداتـسیا  زاب  نوچ  يا  ییاسراپ  ،و  باوث

رتراوتسا يا  ینابیتشپ  ،و  يرابدرب نوچ  یتّزع  ،و  شناد لثم  یفرش  ،و  ینتورف نوچ  یبسح  ،و  ییابیکش ایح و  دننام  ینامیا  ،و  تابجاو
 . تسین ترواشم  زا 

اه حرش 

يدنوار

دـشا مکحا و  قثوا : هنواـعملا و  هرهاـظملا : .ربکلا و  بجعلا : .هشحو و  دـشا  يا  شحوا : .هدـئاع و  هدـئاف و  رثـکا  عفنا و  يا  دوعا : و 
.هعضوم نم  هتجرختسا  يا  لسعلا ، ترش  نم  هقتشم  هرواشملا : .هب و  انامتیا 

يردیک

نم یـش ء  سیل  يا  نامیالا  مزل  يا ال  ربصلا : ءاـیحلاک و  ناـمیا  ـال  .هبحاـص و  یلا  عفناـب  ادوع  رثکا  هتقیقح  هدـئاف و  رثکا  عفنا و  يا 
.هنواعملا هرهاظملا  موزلملاب و  مزاللا  نع  ربعف  نیذهک  هیلا  اهمض  بجی  نامیالا و  مزلی  یتلا  لاعفالا 

مثیم نبا 

مرک و ال  ریبدـتلاک ، لقع  و ال  بجعلا ، نم  شحوا  هدـحو  و ال  لقعلا ، نم  دوعأ  لاـم  ـال  هلمج ) هدـفه  : ) دومرف مالـسلا ) هیلع   ) ماـما
و ال باوثلاک ، حبر  و ال  حلاصلا ، لمعلاک  هراجت  و ال  قیفوتلاک ، دئاق  و ال  بدالاک ، ثاریم  و ال  قلخلا ؛ نسحک  نیرق  و ال  يوقتلاک ،

ءایحلاک نامیا  و ال  ضئارفلا ، ءاداک  هداـبع  ـال  و  رکفتلاـک ، ملع  ـال  و  مارحلا ، یف  دـهزلاک  دـهز  ـال  و  ههبـشلا ، دـنع  فوقولاـک  عرو 
.هوراشملا نم  قثوأ  هرهاظم  و ال  ملعلاک ، فرش  و ال  عضاوتلاک ، بسح  و ال  ربصلاو ،

ندیـشیدنا ریبدت و  نوچ  يدرخ  چیه  .دشاب  یمن  یهاوخدوخ  زا  رتکانـسرت  ییاهنت  جیه  و  تسین ، لقع  زا  رت  هدـیاف  رپ  یتورث  چـیه  »
و دشاب ، یمن  بدا  دننام  یثاریم  چیه  .تسین و  یتخبـشوخ  دننام  ینیـشنمه  چیه  و  دشاب ، یمن  اوقت  نوچ  ییراوگرزب  چیه  و  تسین ،
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یهلا دزم  رجا و  نوچ  يدوس  چیه  و  دشاب ، یمن  هتـسیاش  راک  دننامه  یتراجت  چـیه  و  تسین ، يراک  رب  قیفوت  دـننامه  يربهر  چـیه 
چیه و  تسین ، مارح  زا  زیهرپ  دننام  ییاسراپ  چیه  تسین و  كان  ههبـش  لمع  لباقم  رد  فقوت  دننام  يراگزیهرپ  چـیه  و  دـشاب ، یمن 

يرابدرب مرـش و  ناسمه  ینامیا  چـیه  .تسین و  تابجاو  ماجنا  دـننام  یتدابع  چـیه  و  تسین ، راـک  رد  ندیـشیدنا  نوچمه  ییهاـگآ 
اب تروشم  زا  رت  نئمطم  يا  هناوتشپ  چیه  و  دسر ، یمن  شناد  ياپ  هب  یتفارـش  چیه  و  دشاب ، یمن  ینتورف  دننام  ییالاو  چیه  تسین و 

«. دشاب یمن  نارگید 

هراعتـسا لقع  يارب  ور  نآ  زا  ار  لام  هملک  دناسر ، یمن  شبحاص  هب  يرتشیب  دوس  ینعی  .تسین  لقع  زا  رت  هدیاف  رپ  یتورث  چـیه  - 1
نآ اب  ار  هنکمم  تالامک  هنادواج و  ياهدوس  ناـسنا  هک  تسا  يا  هیامرـس  نآ  تسا و  لـقع  هب  صخـش  يزاـین  یب  هک  تسا  هدروآ 

تفارش رد  اراکـشآ  هیامرـس  عون  ود  نیا  نیب  نوچ  .دروآ و  یم  تسد  هب  ار  يرهاظ  لامک  لام  اب  هک  يروط  نامه  دنک ، یم  بسک 
.درادن دوجو  شبحاص  يارب  رت  هدیاف  رپ  لقع  زا  یلام  ریزگان  تسا ، توافت 

ره هک  تسا  هدرمش  یهاوخدوخ  خنس  زا  ور  نآ  زا  ار  ییاهنت  مالسلا ) هیلع   ) ماما تسین ، یهاوخدوخ  زا  رتکانسرت  ییاهنت  چیه  و  - 2
.تسا هدش  نایب  البق  تسا  سرت  ثعاب  یهاوخدوخ  هک  نیا  و  دنتسه ، ینیگمهس ، تشحو  ثعاب  ود 

نآ رب  زاجم  روط  هب  ار  لقع  مان  نیاربانب  تسا  یلمع  لقع  فرـصت  لقع ، زا  دوصقم  تسین ، ندیـشیدنا  ریبدت و  نوچ  یلقع  چیه  - 3
تارظن ندروآ  تسد  هب  ریبدـت و  لقع ، تافرـصت  مامت  هک  تسا  یهیدـب  .ببـسم و  رب  ببـس  مان  قالطا  باب  زا  تسا  هدرک  قـالطا 
ناسمه نآ  تافرصت  زا  کی  چیه  یفرط  زا  تسا و  ریبدت  نامه  ریزگان  لقع  زا  دوصقم  نوچ  و  تس ، اهراک  همه  رد  راد ، تحلصم 

.دشاب یمن  ریبدت  دننامه  یلقع  چیه  نیاربانب  تسین ، ریبدت 

یهلا ياوقت  نوچ  و  تسا ، لذـب  هتـسیاش  هچنآ  لذـب  زا  تسا  تراـبع  مرک  ياـنعم  موهفم و  .تسین  اوقت  نوچ  ییراوگرزب  چـیه  - 4
زا ندرک  رظن  فرص  تقیقح  رد  اوقت  سپ  تسایند ، عاتم  زا  ضارعا  ایند و  رد  ییاسراپ  تیشخ  مزاول  زا  و  تسا ، تیشخ  زا  ترابع 

یگتـسیاش ایند  مامت  زا  تشذـگ  نیاربانب ، دوش ، هدـناوخ  يراوگرزب  ایند  ياه  هتخودـنا  زا  يرادـقم  لذـب  هاگ  ره  تساـیند و  ماـمت 
: درک فیـصوت  نینچ  ار  نآ  هتـشذگ  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هک  يروط  نامه  .دوش  بوسحم  يریظن  یب  يراوگرزب  ات  دراد  يرتشیب 

«. اهل اهتلمج  تبهوف  هجاتحم  اهتیار  «و 

رتهب دوش ، یم  هتفگ  نیشنمه  هچنآ  هک  تسا  یهیدب  و  يدش ، انشآ  هنسح  قالخا  اب  البق  تسین ، قلخ  نسح  نوچ  ینیشنمه  چیه  - 5
و میزوماـیب ، ییوخـشوخ  اـهنآ ، یتـسود  ینیـشنمه و  زا  هک  تسا  نآ  رگید ، نانیـشنمه  هجیتـن  هدـیاف و  اریز  تسین ، قـلخ  نـسح  زا 

نیاربانب دـیاین ، تسد  هب  نآ  زا  هجیتن  نیا  اسب  يا  هک  تسا  نآ  همدـقم  زا  رتدنمـشزرا  تسا ، ینیـشنمه  هجیتن  دوخ ، هک  ییوخـشوخ 
.تسین نآ  ریظن  هیبش و  يزیچ 

اهراک رد  نتفاـی  قیفوت  نوچ  يربهر  چـیه  .تشذگ 7 - هلمج  نیا  حیـضوت  نایب و  شیپ ، یکدـنا  تسین ، بدا  دـننام  یثرا  چـیه  - 6
نآ هب  یبای  تسد  ثعاب  اهنآ  مامت  هک  يروط  هب  تسا  يزیچ  طیارـش  لیاسو و  ندمآ  مهارف  زا  ترابع  قیفوت  نوچ  و  درادـن ، دوجو 
چیه .درادن 8 - دوجو  فده - هب  ندناسر  دوز  رد  قیفوت - دـننام  شیاهفدـه  ندیـسر  يارب  يربهر  ناسنا  يارب  ریزگان  تسا  فدـه 

تراجت هک  نانچمه  هک  تسا  هدروآ  هراعتـسا  هتـسیاش  راک  يارب  ور  نآ  زا  ار  هراجت ) : ) هملک ي تسین ، هتـسیاش  راک  دننام  یتراجت 
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هچ ره  سپ  تسا ، هتـسباو  نآ  دوس  هجیتن و  شزرا  هب  تراجت  شزرا  نوچ  .تسا و  ریخ  ثعاب  زین  هتـسیاش  راک  تسا ، دوس  مزلتـسم 
يدوس نآ  زا  رتالاب  هک  تسا  ترخآ  یمئاد  دزم  ورجا  تراجت  نیا  دوس  نوچ  و  تسا ، رتشیب  تراجت  شزرا  دشاب  رتدنمـشزرا  دوس 
نـشور بلطم  تسین ، یهلا  دزم  رجا و  نوچمه  يدوس  چیه  .درادن 9 - ریظن  اهتراجت  نیب  رد  زین  هتـسیاش  لمع  تراجت  سپ  تسین ،

فالخ و ياهراک  ربارب  رد  فقوت  هب  ار  ییاسراپ  یهاگ  تسین ، كان  ههبش  راک  ربارب  رد  فقوت  دننام  ییراگزیهرپ  چیه  .تسا 10 -
نیرتالاب زا  ندوب ، مارح  رد  هچ  ندوب و  لالح  تهج  رد  هچ  كان  ههبش  ياهراک  ماجنا  زا  يراددوخ  نوچ  .دننک و  یم  ریـسفت  مارح 

ریظن ییاسراپ  عاونا  رگید  زا  کی  چـیه  نیاربانب ، درک  يرود  تامرحم  زا  ناوت  یم  نآ  هلیـسو  هب  رتشیب  همه  زا  تسا و  ییاسراپ  عون 
، بجاو ماجنا  دـنا و  هداد  نامرف  روتـسد و  مارح  زا  زیهرپ  هب  نوچ  .تسین  مارح  زا  زیهرپ  دـننام  ییاـسراپ  چـیه  .دـشاب 11 - یمن  نآ 

چیه .تسا 12 - زیهرپ  عون  نیرترب  بحتـسم ، رب  بجاو  تلیـضف  دننامه  مارح  زا  زیهرپ  نیاربانب  تسا ، دـهز  عاونا  رگید  زا  رت  نییاپ 
نآ هب  تبـسن  نخـس  نیا  دـیآ و  یم  تسد  هب  هشیدـنا  هار  زا  هک  یملع  نوچمه  ینعی  تسین ، راـک  رد  ندیـشیدنا  نوچمه  ییهاـگآ 

نتفرگارف زین  اهنیا و  لاثما  ناگرزب و  لاـح  حرـش  ثیداـحا ، نارگید ، نخـس  ظـفح  لـیبق  زا  تسا ، ملع  دـننک  اـعدا  هک  تسا  يزیچ 
نینچمه دـنک و  یم  عراـش  هک  یمکح  و  تسا ، فرـشا  یلک و  یلقع ، يرکف و  ملع  اریز  دـنوش ، یم  لـصاح  ساوح  زا  هک  یمولع 

لیبق زا  تسا  نآ  راوازس  هک  تسا  ییاهزیچ  رد  هشیدنا  ندیـشیدنا ، زا  دوصقم  .دراد و  یلک  هبنج ي  زین  دروآ  یم  هبطخ  رد  بیطخ 
هار زا  هک  یملع  رب  ار  رکفت  ندیـشیدنا و  مان  .تساهنآ و  زا  نتفرگ  تربع  زین  و  هدیرفآ ، دنوادخ  هچنآ  نیمز و  اهنامـسآ و  شنیرفآ 
هب ملع  مالسلا ،) هیلع   ) ماما دوصقم  تسا  نکمم  ببسم و  رب  ببـس  مسا  قالطا  باب  زا  تسا ، هدومن  قالطا  دیآ ، یم  تسد  هب  رکفت 

ماجنا دـننام  یتدابع  چـیه  .دراد 13 - یم  هاـگن  یهارمگ  زا  ار  هشیدـنا  اـهنآ  تیاـعر  هـک  دـشاب  ینیناوـق  نآ  ندیـشیدنا و  هوـحن ي 
يرابدرب مرـش و  ناسمه  ینامیا  چـیه  .تسا 14 - رتدنمـشزرا  بجاو  ریغ  زا  بجاو  رما  دـنبجاو و  اـهنیا  نوـچ  دـشاب  یمن  تاـبجاو 

تلیضف ود  نیا  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  و  دسر ، یمن  هدش ، لیمکت  يرابدرب  مرـش و  اب  هک  ینامیا  نآ  هیاپ  هب  ینامیا  چیه  تسین ،
.تسا 15- هدرب  راک  هب  موزلم  رب  مزال  مسا  قالطا  زاجم و  باب  زا  نامیا  رب  ار  اهنیا  و  تسا ، هدیـشخب  فرـش  تشذـگ ، هک  نانچ  ار 
هک ییاهزیچ  نیرتشیب  هب  تبـسن  ینتورف  تساهتلیـضف  اهیکین و  هلمج  زا  یگرزب  ییالاو و  نوچ  تسین ، ینتورف  دننامه  ییالاو  چـیه 

یمن شناد  ياپ  هب  یتفارش  چیه  .تسا 16 - هدش  نایب  زین  البق  هک  يروطنامه  تسا ، رتدنمـشزرا  رتالاو و  دندرگ ، یم  تاریخ  ببس 
یتفارـش چـیه  تسا و  تالامک  نیرتالاب  ملع  هک  تسا  نشور  تسا ، هدومرف  قالطا  زاـجم  باـب  زا  مزـال  رب  ار  موزلم  ماـن  هک  دـسر ،

نیا حرش  .تسین و  نآ  زا  رتیوق  رتمکحم و  ینعی  نارگید ، اب  تروشم  زا  رت  نئمطم  يا  هناوتشپ  چیه  .تسین 17 - نآ  تفارش  دننامه 
تیرثکا دراوم  رابتعا  هب  تالامک  نیا  زا  يرایـسب  رد  مکح  هک  تشاد  هجوت  دیاب  .تشذـگ  هروشملاک ، ریهظ  و ال  ترابع : رد  نخس 

رد ادخ  هب  هجوت  هلیـسو ي  هب  قیفوت  بدا ، ییوخـشوخ ، يوقت ، ریبدت ، لقع ، هب  بیغرت  قیوشت و  مالـسلا ) هیلع   ) ماما فده  تسا و 
، تابجاو رب  تبظاوم  هشیدـنا و  مارح ، رد  ییاسراپ  كان ، ههبـش  راـک  ربارب  رد  یگداتـسیا  یهلا ، دزم  رجا و  هتـسیاش ، لـمع  اـهراک ،

.دشاب یم  روما ، رد  تروشم  یهاگآ و  ینتورف و  يرابدرب ، مرش و  ندروآ  مهارف 

دیدحلا یبا 

ِنْـسُحَک َنیِرَق  يَْوقَّتلاَک َو َال  َمَرَک  ِرِیبْدَّتلاَک َو َال  َلْقَع  ِبْجُْعلا َو َال  َنِم  ُشَحْوَأ  َهَدْـحَو  ِلْقَْعلا َو َال  َنِم  ُدَوْعَأ  َلاَم  مالـسلا َال  هیلع  َلاَق  َو 
[ َعْرَز  ] ِِحلاَّصلا َو َال ِلَمَْعلاَک  َهَراَِجت  ِقِیفْوَّتلاَک َو َال  َِدئاَق  ِبَدَْألاَک َو َال  َثاَریِم  ِْقلُْخلا َو َال 

َناَمیِإ ِِضئاَرَْفلا َو َال  ِءاَدَأَک  َهَداَبِع  ِرُّکَفَّتلاَک َو َال  َْملِع  ِماَرَْحلا َو َال  ِیف  ِدْهُّزلاَک  َدْهُز  ِهَْهبُّشلا َو َال  َْدنِع  ِفُوقُْولاَک  َعَرَو  ِباَوَّثلاَک َو َال  َْحبِر 
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 . ِهَرَواَشُْملا َنِم  َُقثْوَأ  َهَرَهاَظُم  ِْملِْحلاَک َو َال  َّزِع  ِْملِْعلاَک َو َال  َفَرَش  ِعُضاَوَّتلاَک َو َال  َبَسَح  ِْربَّصلا َو َال  ِءاَیَْحلاَک َو 

.مکحلا هذه  عیمج  یف  مالکلا  مدقت  دق 

املاط هل  لام  يذـلا ال  لقاعلا  اریقف و  قمحأ  داـعف  هقمحب  هلاـم  بهذ  اـملاط  لاـملا  اذ  قمحـألا  نـأل  هنم  دوعأ  لـقعلا  نإـف  لاـملا  اـمأ 
.هیلع هلقع  یقب  هلقعب و  لاملا  بستکا 

هلک شیعلا  نأل  لقعلا  لضفأ  وه  ریبدـتلا  نأ  بیر  هنم و ال  شحوتـسا  هطلاخملا و  نع  درفأ  تقم  نم  تقملا و  بجویف  بجعلا  امأ  و 
.ریبدتلا یف 

. ( تارجحلا 13 هروس  ْمُکاْقتَأ (  ِهّللا  َْدنِع  ْمُکَمَرْکَأ  َّنِإ  هللا  لاق  دقف  يوقتلا  امأ  و 

 . بدألاک اهءانبأ  ءابآلا  تثرو  ام  ءامکحلا  تلاقف  بدألا  امأ  و 

.لض هدئاق  نکی  مل  نمف  قیفوتلا  امأ  و 

.( . فصلا 10 هروس  ٍمِیلَأ (  ٍباذَع  ْنِم  ْمُکیِْجُنت  ٍهَراِجت  یلَع  ْمُکُّلُدَأ  ْلَه  یلاعت  هللا  لاق  دقف  تاراجتلا  فرشأ  هنإف  حلاصلا  لمعلا  امأ  و 

.هحلاصلا لامعألا  دع  مث 

.مئانلا ملحب  هیبشف  ایندلا  حبر  امأ  یقیقحلا و  حبرلا  وهف  باوثلا  امأ  و 

هذیذللا لکآملاک  تاحابملا  یف  دهزی  نمم  لضفأ  مارحلا  یف  دهزی  نم  نأ  بیر  عرولا و ال  هقیقح  وهف  تاهبـشلا  دنع  فوقولا  امأ  و 
و نارمع 191 ). لآ  هروس  ِضْرَْألا (  ِتاوامَّسلا َو  ِْقلَخ  ِیف  َنوُرَّکَفَتَی  لاقف َو  رکفتلا  بابرأ  یلاعت  هللا  فصو  دق  همعانلا و  سبالملا  و 

هدیـصم عضاوتلا  ربصلا و  کلذک  نامیإلا و  خم  ءایحلا  لفاونلاب و  هدابعلا  قوف  ضئارفلا  ءادأب  هدابعلا  نأ  بیر  اوُرُْظنَی و ال  َْمل  لاق َأ َو 
.ناویحلا رئاس  نیب  هنیب و  لضفلا  عقی  هب  ناسنإلا و  هصاخ  هنأل  ملعلا  ءایشألا  فرشأ  بسحلا و  وه  کلذ  فرشلا و 

هضحماف رمألا  یف  كودع  كراشتـسا  اذإ  ءامکحلا  ضعب  مالک  نم  کلقع و  یلإ  هفیـضتست  كریغ  لقع  نإف  مزحلا  نم  هروشملا  و 
کـفلاخ و نإ  هدوملا و  یلإ  هتوادـع  تضفأ  کـتاوانم و  یف  هطارفإ  یلع  مدـن  عـفتنا  کـیأرب و  لـمع  نإ  هنإـف  يأرلا  یف  هحیـصنلا 

ههورکم یف  كانم  تغلب  هحصنب و  کتنامأ  ردق  فرع  رضتسا 

یناشاک

هدحو و ال   ) .تسا ارـس  ود  ره  هیامرـس  وا  هک  اریز  .تسین  درخ  زا  رت  هدیافرپ  یلام  چیه  لقعلا ) نم  دوعا  لام  مالـسلا ال  هیلع  لاق  (و 
رتورف ار  مدرم  دوخ و  قوفت  تهج  هب  بجعم  هک  اریز  يدنـسپدوخ  بجع و  زا  رتکانـسرت  ییاهنت  چیه  تسین  و  بجعلا ) نم  شحوا 
وچمه یلقع  چیه  تسین  و  ریبدتلاک ) لقع  و ال   ) تسا ییاهنت  تدحو و  مزلتـسم  نیا  وا و  زا  نامدرم  دنوش  یم  رفنتم  ندید ، دوخ  زا 
تـسین یمرک  چیه  و  يوقتلاک ) مرک  و ال   ) ریذپلدو دشاب  راوازـس  هک  یهجو  رب  حلاصم  رد  تسا  یلمع  لقع  فرـصت  نآ  هک  ریبدـت 
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نآ لثم  یمرک  چـیه  سپ  سفن ، بیط  تلوهـس و  هب  عاتم  فرـشا  لذـب  تسا و  اـیند  دـهز  مزلتـسم  نآ  هک  اریز  يراـگزیهرپ  وچمه 
دیص ببس  نآ  هک  اریز  ادخ  قلخ  اب  یقلخ  شوخ  ییوخ و  ییوکین  وچمه  تسین  ینیشنمه  چیه  و  قلخلا ) نسحک  نیرق  و ال   ) دشابن

وا دناهر  یم  هک  بدا  وچمه  تسین  یثاریم  چـیه  و  بدالاک ) ثاریم  و ال   ) افـص اب  نارای  تبحاصم  تطلاخم و  بجوم  تسا و  اهلد 
یـش ء بابـسا  قفاوت  قیفوت ، هب  دارم  یهلا و  قیفوت  وچمه  ریخ  هب  تسین  يا  هدنـشک  چـیه  و  قیفوتلاک ) دـئاق  الو   ) بعت جـنر و  زا  ار 
هب هک  اریز  هدیدنـسپ  رادرک  دننام  تسین  یتراجت  چیه  و  حـلاصلا ) لمعلاک  هراجت  و ال   ) نآ لوصح  هب  هدـیاف  طیارـش  دوجو  تسا و 

لـصاح نآ  اب  هک  اریز  باوث  لثم  تسین  يدوس  چیه  و  باوثلاک ) حـبر  و ال   ) ترخآ رد  هیلاع  تاجرد  دـیآ  یم  تسد  هب  نآ  ببس 
یعرو چـیه  و  ههبـشلا ) دـنع  فوقولاک  عرو  و ال   ) تسا عفانم  مجا  حاـبرا و  لـجا  نیا  باـبرالا و  بر  دزن  برقت  تیزم و  دوش  یم 

زا تسا  تراـبع  عرو  .یهلا و  تبوقع  هب  ددرگن  بقاـعم  یهاـنم و  مارح و  هب  دوـشن  رجنم  اـت  ههبـش  دزن  نداتـسیا  زاـب  وـچمه  تسین 
ملع و ال   ) نآ رد  تبغر  مدـع  مارحرد و  دـهز  وچمه  تسین  يدـهز  چـیه  و  مارحلا ) یف  دـهزلاک  دـهز  و ال   ) یهانم زا  نداتـسیازاب 

.یه و اـمک  یهلا  نارفع  هب  دنـسر  یم  نآ  ببـس  هـب  هـک  اریز  یهلا  يـالآ  رد  ندرک  رکفت  وـچمه  تـسین  یملع  جـیه  و  رکفتلاـک )
تالوقنم رد  دشاب  رکفت  دارم ، هکنآ  ای  هنـس ) نیتس  هدابع  نم  ریخ  هعاس  رکفت  : ) هک ههدش  دراو  ثیدح  رد  هکنیا  تسا  نیا  قادصم 
فانـصا زا  اه  هضیرف  ندرک  ادا  وچمه  یتدابع  چیه  تسین  و  ضئارفلا ) ءاداک  هدابع  و ال   ) تایهقف ریاس  ریـسافت و  ثیداحا و  وچمه 

لامک هک  ینامیا  دـننام  تسین  ینامیا  چـیه  و  ربصلا ) ءایحلاک و  نامیا  ـال  و   ) تابودـنم زا  تسا  رتشیب  نآ  باوص  هک  اریز  تاـبجاو 
بـسح و ال   ) ناـمیا ددرگ  یم  ماـمت  اـهنیا  اـب  دـننامیا و  بعـش  فرـشا  زا  ود  ره  نیا  هک  اریز  ییابیکـش  اـیح و  هب  دـشاب  هدرک  ادـیپ 
ناشیا ياهلد  رد  تسا  تبحم  بجوم  نآ  هک  اریز  ادخ  ناگدـنب  اب  ندومن  ینتورف  لثم  تسین  يداژن  یتنمرکم و  چـیه  و  عضاوتلاک )

تسا ملاع  تیزم  تعفر و  بجوم  نآ  هک  اریز  شناد  وچمه  تسین  یفرش  چیه  و  ملعلاک ) فرش  و ال   ) وا هب  ناشیا  ماظعتسا  ببـس  و 
ثروم نآ  هک  اریز  شنیب  لها  اب  ندرک  تروشم  زا  رتراوتـسا  ینابیتشپ  چـیه  و  هرواشملا ) نم  قثوا  هرهاظم  ـال  و   ) ترخآ اـیند و  رد 

.يرابدرب تفص  وچمه  يدنمجرا  تزع و  چیه  تسین  و  ملحلاک ) زع  و ال   ) باوث تسا و  باوص 

یلمآ

ینیوزق

و راک ، ریبدـت و  وچمه  یلقع  هن  و  تشذـگ ، شیپ  زا  بجع و  زا  رت  تشحو  اب  یتدـحو  هن  و  لقع ، زا  رتعفن  رپ  یلام  تسین  دومرف : و 
يدـیاق هن  ترخآ و  اـیند و  تمکح  ملع و  ینعی  .بدا  وچمه  یثاریم  هن  و  قلخ ، نسح  وـچمه  ینیرق  هن  و  يوـقت ، وـچمه  یمرک  هن 

رد فوقو  وچمه  یعرو  هن  و  ترخآ ، باوث  وچمه  يدوس  هن  و  حـلاص ، لـمع  وچمه  یتراـجت  هن  و  قیفوت ، وچمه  يا  هدنـشک  ینعی 
ایح وچمه  ینامیا  هن  و  ضیارف ، ءادا  وچمه  یتدابع  هن  و  رکفت ، وچمه  یملع  هن  و  مارح ، رد  دهز  وچمه  يدهز  هن  و  ههبـش ، عضاوم 
زا ترهاظم )  ) ءالقع و اـب  ترواـشم  وچمه  یتنواـعم  هن  و  ملع ، وچمه  یفرـش  هن  و  عضاوت ، وچمه  یفرـش  ینعی  یبسح  هن  و  ربص ، و 

.ندومن یتشپ  مه  ینعی  تسا  قتشم  رهظ ) )

یجیهال

نسحک نیرق  يوقتلاک و ال  مرک  ریبدتلاک و ال  لقع  بجعلا و ال  نم  شحوا  هدحو  لقعلا و ال  نم  دوعا  لام  ال  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
ههبـشلا و ال دنع  فوقولاک  عرو  باوثلاک و ال  حبر  حلاصلا و ال  لمعلاک  هراجت  قیفوتلاک و ال  دـئاق  بدالاک و ال  ثاریم  قلخلا و ال 
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فرـش عضاوتلاک و ال  بسح  ربصلا و ال  ءایحلاک و  نامیا  ضیارفلا و ال  ءاداک  هدابع  رکفتلاک و ال  ملع  مارحلا و ال  یف  دهزلاک  دهز 
تعفنم هک  اریز  شناد ، لقع و  زا  رت  تعفنم  اب  یلام  تسین  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .هرواشم » نم  قثوا  هرهاـظم  ـال  ملعلاـک و 
تسین تسا و  ترخآ  ایند و  نارای  زا  ندنام  اهنت  ثعاب  هک  اریز  ندیزرو ، ربکت  زا  رت  تشحو  اب  یئاهنت  تسین  تسا و  ترخآ  ایند و 

تسا و قیالخ  قلاخ و  دزن  تمارک  هک  اریز  يوقت ، دـننام  یتمارک  تسین  تساـطخ و  زا  رود  هک  اریز  روما ، رد  ربدـت  دـننام  یـشناد 
، نداد بدا  دننام  نتـشاذگ  ثاریم  هب  یلام  تسین  تسوا و  تبحـص  بلاط  سک  همه  هک  اریز  یقلخ ، شوخ  دننام  یبحاصم  تسین 

یتراجت تسین  ادخ و  برق  هب  دناسر  یم  هک  اریز  قیفوت ، دـننام  يراهم  هدنـشک ي  تسین  تسا و  ترخآ  ایند و  هعـسوت ي  هک  اریز 
يراگزیهرپ تسین  تسا و  یمئاد  هک  اریز  ترخآ ، باوث  دـننام  یتعفنم  تسین  تسا و  تشهب  شتعفنم  هک  اریز  وکین ، رادرک  دـننام 

لام زا  یتبغر  یب  دـننام  یتبغر  یب  تسین  هتبلا و  تامرحم  زا  تسا  باـنتجا  هک  اریز  لاـحلا ، هبتـشم  روما  دزن  رد  فقوت  دـننام  يا ) )
ادبم و تفرعم  هک  اریز  سفنا ، قافآ و  رد  ندرک  رکفت  شناد  دننام  یـشناد  تسین  تسا و  تدابع  رد  تبغر  بجوم  هک  اریز  مارح ،
اب نامیا  دـننام  ینامیا  تسین  تسا و  لفاون  برق  قیفوت  بجوم  هک  اریز  تابجاو ، ندروآ  ياج  هب  دـننام  یتدابع  تسین  تسا و  داعم 

تسا و ترخآ  اـیند و  تزع  ثعاـب  هک  اریز  ینتورف ، دـننام  یتباـجن  تسین  تسا و  ماکحتـسا  هکلم و  بجوم  هک  اریز  ربـص ، مرش و 
اریز ندرک ، تروشم  زا  رتراوتـسا  يروای  نواعم و  تسین  تسا و  ترخآ  ایند و  یگرزب  هک  اریز  ملع ، دننام  یگرزب  فرـش و  تسین 

.تسا شزغل  زا  رود  هک 

ییوخ

هللا هفاخم  یقتا : نم  مسالا  يوقنلا :) - ) نیرحبلا عمجم  اذه - یلا  كاذ  نم  كاذ و  یلا  اذـه  نم  لیمی  هنال  الام  لاملا  یمـس  و  هغللا :
، هیسنجلا ینعم  اهنمـضتل  حتفلا  یلع  ینبم  اهمـسا  اهدعب  ام  و  سنجلل ، هیفان  لمجلا  هذه  یف  ال ، بارعالا : .دجنملا  هتعاطب - لمعلا  یف 

یف نمالا  هحارلا و  یلا  لوصولا  جـئاوحلا و  لیـصحتل  اهفرـص  لاملا  هدـئاف  نال  لقعلا ) نم  دوعا  لام  ال  : ) ینعملا .اهربخ  هدـعب  اـم  و 
هتحار و لتخی  هرـضی و  امیف  لاملا  فرـصی  اهیفـس  بحاص  ناک  ناف  لقعلا ، هنوعمب  رـسیتی  امنا  دـصاقملا  هذـه  و  لجاعلا ، لـجالا و 
ابیرغ ال موهوملا  هماقم  یف  بجعملا  یقبی  هشحولا و  هنم  دـلوتیف  هسفنب  بجعملا  نع  سانلا  درط  ربکتلا و  بجوی  بجعلا  .هتداـعس و 

دق يوقتلا و  نم  یلعا  قلخ  و ال  هیلاع ، قالخاب  قلختلا  و  عیفر ، لصا  یلا  باستنالا  نم  ناـسنالل  لـصحی  فرـش  همارکلا  .هل و  سینا 
بلج سنـالا و  هفلـالا و  بجوی  قـلخلا  نسح  و  مکیقتا .) هللا  دـنع  مکمرکا  نا  تارجحلا - - 13  ) لاقف اهیف  همارکلا  یلاـعت  هللا  ربتعا 

دـصاقملا و لینل  هبحاص  قفویف  لئاذرلا ، نع  بنجتلا  لئاضفلاب و  یلجتلا  وه  بدالا  .هنم و  قفرا  قفوا و  نیرق  الف  هبحاص  یلا  مهبولق 
یلا لـینلا  یف  لخدـی  اـملک  هقفاوـم  بوـلطملا و  كرد  لـئاسو  عـمج  وـه  قـیفوتلا و  .هنم و  عـفنا  ثاریم  ـالف  براـملا  یلا  لوـصولا 

هقافلا سوبلا و  موی  وه  و  داعملا ، مویل  هریخذ  ریـصی  حلاصلا  لمعلا  .هدصقم و  یلع  هلدی  ناسنالل  لیلد  دئاق و  نسحا  وهف  دـصاقملا ،
توم دـعب  یقبت  وا  ینفت  یه  لاملا و  هورثلا و  یف  دـیزت  بساـکملا  تاراـجتلا و  یف  حاـبرالا  و  هنم ، عفنا  حـبرا و  هراـجت  ـالف  داـبعلل 

یقوتلا وه  عرولا  .هرخالا و  یف  هل  یفوی  هبحاص و  مزالی  حـلاصلا  لمعلا  یلع  بترتملا  يورخالا  رجالا  وه  باوثلا و  نکل  و  اهبحاص ،
هبتشملا كرت  ههبـشلا و  دنع  فوقولا  و  هللا ، نم  هبوقعلا  بجوی  سفنلا و  هراهطب  رـضی  ام  لک  نع  بنجتلا  شحاوفلا و  باکترا  نع 

ءالتبا و رثکا  تامرحملا  نـال  دـهزلا  لـضفا  مارخلا  كرت  و  تاـمرحملا ، تاـحابملا و  نم  تاهبـشملا  كرت  دـهزلا  .عرولا و  لـمکا 
رکفتلا .اهریغ و  نم  رثکا  اهیف  سوسوی  ناطیـشلا  و  عنم ، ام  یلع  صیرح  ناـسنالا  ناـف  هضاـیرلا  هقـشملا و  لـمحت  یلا  جوحا  اـهکرت 
فرـشا وهف  مولعلا ، هنم  دـلوتی  یمان  ملع  رکفتلا  يرخا  هرابعب  ملعلا و  نم  عفنا  وهف  لهجی ، اـم  لیـصحت  یف  لـصاحلا  ملعلا  نامعتـسا 

یلع لیلد  اهـضرف  و  اهلثم ، هدابع  الف  هیناحورلا ، ضارغالا  لیـصحت  یف  هملعی  ام  مزلا  و  ناسنالا ، اهب  فلک  اـم  مها  ضئارفلا  .ملعلا و 
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کـسانملا داروـالاک و  هداـبع  اهنوبـسحی  يرخا  لاـمعاب  نولغتـشی  هضیرفلا و  نوکرتـی  ساـنا  یلع  نعط  هـلمجلا  هذـه  یف  و  کـلذ ،
وه ربصا  سانلا و  دـنع  هللا و  دـنع  لمعلا  لوقلا و  نم  یغبنی  ام ال  راهظا  نع  ظفحتلا  وه  ءایحلا  .تاراـیزلا  یف  هنونـسملا  وا  هعدـتبملا 

بلج بجوی  عضاوتلا  .ناما و  بعـش  مها  نم  امه  الک  ودـعلا و  هاجت  یف  هفیظولا  ءادا  مرحملا و  كرت  وا  هدابعلا  هقـشم  یف  همواقملا 
هجوت بجوی  و  هلوح ، ام  هبحاص و  هب  یضی ء  سابقم  و  هیادهلل ، حابـصم  ملعلا  .بسحلا و  نسحا  وهف  سانلا  نم  مارتحالا  مارتحالا و 
حرـش یف  و  لوقا : .رهاظم  نیعم و  لک  نم  رثکا  ناسنالا  هیوقت  بجوت  اهلها  عم  هروشملا  .هنم و  دـیفا  فرـش  الف  هیلا ، هلاضلا  سوفنلا 

هیف درو  و  هملک ، هرشع  نامث  نوکتف  محلاک ) زع  و ال   ) هلمجلا هذه  ملعلاک ) فرش  ال  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق دعب  درو  دیدحلا  یبا  نبا 
رتروآ ساره  ییاهنت  چیه  تسین ، درخ  زا  رتدـنمدوس  ییاراد  چـیه  همجرتلا : .عجارف  باوثلاک ) حـبر  ال   ) ماقم یف  باوثلاک ) عرز  (ال 

، تسین یئوخـشوخ  نوچ  یـشودمه  دسرن  يراکزیهرپ  هیاپ  هب  يدنمجرا  چیه  دـشابن ، ریبدـت  نوچ  یلقع  چـیه  تسین ، ینیبدوخ  زا 
باوث نوچ  يا  هرهب  چیه  تسین ، دـنمدوس  ریخ  راک  دـننامب  یتراجت  دوشن ، تسدـب  قیفوت  نوچ  یئامنهر  دـشابن ، بدا  نوچ  یثاریم 
یشناد چیه  و  تسین ، مارح  هب  تبسن  دهز  نوچ  يدهز  چیه  دشابن ، ههبش  زا  نتفرگ  زاب  تسد  نوچ  یئاسراپ  چیه  و  تسین ، ترخآ 
دننامب یبسح  چیه  و  تسین ، ییابیکـش  ءایح و  نوچ  ینامیا  چـیه  دـسرن ، ضئارف  ماجنا  هیاپ  هب  یتدابع  چـیه  تسین ، هشیدـنا  دـننامب 

هک لد  يا  ونـشب  یلع  يدنپ ز  .تسین  يروش  مه  زا  رتمکحم  ینابیتشپ  و  دشابن ، شناد  نوچ  یتفارـش  .تسین  عضاوت  بدا و  تیاعر 
نم ام و  هب  بجع  زا  رتدـب  دوبن  تشحو  زگره  رت  هدـئافرپ  لقع  زا  دوبن  یلام  نف  گرزب  داتـسا و  دـنپ  رد  دوبن  وا  نوچ  نشور  يوش 

هچ هن  یبسک  قیفوت ، نانچ  هن  ربهر  ندرک  بدا  هچ  یثرا  شوخ ، قلخ  هچ  هن  يرای  يوقت  ناـنچ  هن  یجرا  تسا ، ریبدـت  هچ  هن  یلقع 
دهز لد  يا  مارح  دـهز  نوچ  تسین  ناز  یعرو  رتهب  ههبـش  زا  یـشک  را  تسد  نملاوذ  دـیز  یبقع  ردـنا  باوث  هچ  یحبر  ریخ  راـک 

عـضاوت دننام  نمیا  دوبن  نامیا  یئابیکـش  ربص و  نوچ  ضرف  ءادا  هچ  یکـسن  هشیدـنا ، هچ  هن  یملع  نقتم  دوبن  يدـهز  لد  يا  مارح 
اضیا ریهظ  روش  نوچ  دوبن ، فرش  ملع  نوچ  زگره  بسح  وت  رهب  تسین 

يرتشوش

امک هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا هافو  نم  مایا  هعبـسل  اهب  مالـسلا  هیلع  بطخ  یتلا  هلیـسولا  هبطخ  ءزج  وه  لوقا : مالـسلا : هیلع  لاق  و 
نم مالـسلا ) هیلع   ) هرکذ امیف  نوسمخلا - سداسلا و  لـصفلا  ! ) ساـنلا اـهیا  هیف : نکل  مالـسلا ، هیلع  رقاـبلا  نع  یفاـکلا ) هضور   ) هاور

و رکفتلاک ، ملع  و ال  ربدتلاک ، لقع  و ال  حـصنلا ، نم  غلبا  ظعاو  و ال  لهجلا ، نم  دـشا  رقف  و ال  لقعلا ، نم  دوعا  لام  هنا ال  قئاقحلا )
لام .تمـصلا ال  ربصلاک و  ملح  و ال  مراحملا ، نع  فکلاک  عرو  و ال  بجعلا ، نم  دـشا  هشحو  و ال  هرواشملا ، نم  قثوا  هرهاـظم  ـال 
یف .هدایز و  ءاملعلا  هسلاـجم  و  هداـفا ، ملعلا  و  هدـالو ، لـقعلا  مالـسلا : هیلع  نینموملاریما  لاـق  یکجارکلا ) زنک   ) یف لـقعلا  نم  دوعا 
یلا هتبغر  عفری  دـبعلا  نا  لاق : كاذ ؟ فیک  و  لیق : .لـقعلا  هلق  ـالا  رفکلا  ناـمیالا و  نیب  سیل  مالـسلا : هیلع  قداـصلا  نع  یفاـکلا ) )

.سمـشلا و ال هعم  تملظ  لقعلا ال  روص  ول  یبیتقلا :) نویع   ) یف .کلذ و  نم  عرـسا  یف  دیری  يذلا  هاتال  هتین هللا  صلخا  ولف  قولخم ،
قلخف هکئالملا  نم  کلم  یلا  رمالا  ضوف  یلاعت  هللا  نا  مالـسلا : هیلع  رفعج  یبا  نع  لامعالا ) باقع   ) یف بجعلا  نم  شحوا  هدـحو 

، هلمنا لثم  ران  نم  هریون  یلاعت  هللا  لسراف  یلثم ؟ نم  لاـق : هل  تداـقنا  دـق  ءایـشالا  يار  اـملف  ءایـشا  نیـضرا و  عبـس  تاوامـس و  عبس 
لزنا مالسلا و  هیلع  یسوم  یلاعت  هللا  ملک  امل  یمقلا :) ریسفت   ) یف .بجعلا و  هلخد  نا  امل  هیلا  تلصو  یتح  قلخ  ام  عیمجب  اهلبقتـساف 
امیف نوسمخلا - سداـسلا و  لـصفلا   ) هاروتلا هیلع  لزنا  هملک و  هللا  نا  مهربخاـف  ربـنملا  دعـصف  لیئارـسا ، ینب  یلا  عجر  حاولـالا  هیلع 
دقف یـسوم  كردا  لیئربج  یلا  یلاعت  هللا  یحواف  ینم  ملعا  اـقلخ  هللا  قلخ  اـم  هسفن : یف  لاـق  مث  قئاـقحلا ) نم  مالـسلا ) هیلع   ) هرکذ

یسوم یلع  لیئربج  لزنف  هملع ، نم  ملعت  هیلا و  رـصف  کنم  ملعا  الجر  هریبکلا  هرخـصلا  دنع  نیرحبلا  یقتلم  دنع  نا  هملعا  و  کله ،
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یف حیحـص  امهالک  ربدـتلاک و  لقع  هاور و ال  یفاکلا ) هضور   ) نا تفرع  دـق  ریبدـتلاک  لقع  ـال  و  کلذـب …  هربخا  مالـسلا و  هیلع 
لقاعلل یغبنی  و  مرحم ، ریغ  یف  هذـل  وا  شاعمل ، همرم  وا  داعمل ، دوزت  ثالث  يدـحا  یف  الا  يریال  نا  لقاعلل  یغبنی  ربخلا : یف  .هسفن و 
ربصلا و  نیدـلا ، یف  هقفتلا  لامکلا ، لک  لامکلا  مالـسلا : هیلع  رقابلا  نع  .هناش و  یلع  البقم  هناـسلل ، اـظفاح  هناـمزب ، اـفراع  نوکی  نا 

نیرق ـال  ایـساک و  تنک  نا  اـنایرع و  تبلقت  یقتلا  نم  اـسابل  سبلت  مل  تنا  اذا  يوقتلاـک : مرک  ـال  .هـشیعملا و  ریدـقت  و  هبئاـنلا ، یلع 
نمل هنجلا  یلعا  یف  تیب  هنجلا و  طـسو  یف  تیب  هنجلا و  ضبر  یف  تیب  میعز  اـنا  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبـنلا نع  قـلخلا  نسحک 
هرکذ امیف  نوسمخلا - سداسلا و  لصفلا   ) .هقلخ نسح  نمل  و  الزاه ، ناک  نا  بذـکلا و  كرت  نمل  و  اقحم ، ناک  نا  ءارملا و  كرت 

اقلط رفعج  هوخا  ناک  و  امیرک ، ایخـس  ناک  ارـسب و  اسبع  ییحی  نب  لضفلا  ناک  دادـغب :) خـیرات   ) یف و  قئاـقحلا ) نم  مالـسلا ) هیلع  )
هیسرافلاب هیف  لیق  نمک  لضفلا  ناکف  تلق : .لضفلا  ءاقل  یلا  مهنم  لیما  رفعج  ءاقل  یلا  سانلا  ناک  و  هل ، ءاطع  الیخب ال  ناک  ارـشب و 

: ملس نب  دیعس  لاق  .محشلا و  ءاسنلا  یلح  هیبرعلا و  لاجرلا  یلح  یبعشلا : لاق  بدالاک  ثاریم  .مدیشخب و ال  شیاقلب  ار  شیاطع  نم 
یبارعا هیف  سلجم  یف  روصنملا  ملکت  ینابیشلا : ورمعوبا  لاق  .ینیع و  یف  فخ  نحل  املف  الامج ، هبیه و  ینرهبف  دیشرلا  یلع  تلخد 

لاـقف هثلاـثلا  نحلف  ملکت  مث  اذـه !؟ اـم  اذـهل  فا  یبارعـالا : لاـقف  یلوـالا  نم  مظعا  يرخا  هرم  نحلف  هینذا ، یبارعـالا  رـصف  نـحلف ،
ماق ذا  قبادب  کلملادبع  نب  نامیلـس  عم  انک  لاق : یکـسکسلا  كاحـضلا  نع  .ردق و  ءاضقب و  رمالا  اذه  تیل  دقل و  دهـشا  یبارعالا :
هللا محر  الف  نامیلس : لاقف  .هذخاف  انابا  لام  یلع  اناخا  بثوف  ریثک ، لام  كرت  کله و  انیبا  نا  لاقف : یلصوملا  يدزالا  حاحـسلا  هیلا 
دقف مق  لاقف : هیرکاشلا  ضعب  هدـیب  ذـخاف  ینع ، ناحللا  اذـه  اوجرخا  .تثرو  ام  یف  کل  كراب  و ال  کیخا ، ماظع  حـین  و ال  كاـبا ،

ضاعلا قئاقحلا ) نم  مالـسلا ) هیلع   ) هرکذ امیف  نوسمخلا - سداسلا و  لصفلا   ) اذـه و  نامیلـس : لاقف  مضلاـب - نینموملاریما - تیذآ 
انم بنعق و  نیطبلا و  دیوس و  انم  و  لئاقلا : تسلا  هل  لاقف  جراوخلا  يار  يری  ناک  الجر  کلملادبع  ذـخا  .هلجرب و  اوبحـسا  هما ، رظب 
نم یف  لوقت  اـم  نسحلل : لـجر  لاـق  .هلیبس و  هیلختب  رماـف  نینموملاریما ، اـی  يا : نینموملاریما  تلق : اـمنا  لاـقف : بیبـش  نینموملاریما 

: لجرلا لاقف  .هیخا  هیبال و  امف  وه  امنا  نسحلا : لاق  .هاخا  هابال و  امف  لجرلا : لاقف  .هاخا  هابا و  كرت  نسحلا : لاقف  هیخا ؟ هیبا و  كرت 
ملعلا اوملعت  كرابملا : نبا  نع  .اطخلا و  یلا  ینوعدـت  باوصلا و  یلا  كوعدا  یلع ، افالخ  دـشا  تنا  لاـق : .یلع  کـفالخ  دـشا  اـم 

هباد هیخا  نم  ریعتسیف  اهیف  لمجتی  نا  جاتحی  هبئانلا  هبونت  لجرلا  ناف  مکتنسلا ، نم  اوحلصا  هینبل : لجر  لاق  .نیرهـش و  بدالا  ارهش و 
یلاعت هللا  نا  مالسلا : هیلع  قداصلا  نع  یفاکلا )  ) یف .یلاعت و  هللا  نم  قیفوتلاک  دئاق  .اناسل و ال  هریعی  نم  دجیال  ابوث و  هقیدص  نم  و 
هردـص حرـشی  هیدـهی  نا  هللا  دری  نمف   ) هیالا هذـه  ـالت  مث  هبلق - هعمـس و  اـهل  ءاـضاف  رون  نم  هتکن  هبلق  یف  تکن  اریخ  دـبعب  دارا  اذا 

امناک قئاقحلا ) نم  مالسلا ) هیلع   ) هرکذ امیف  نوسمخلا - سداسلا و  لصفلا   ) اجرح اقیض  هردص  لعجی  هلضی  نا  دری  نم  مالـسالل و 
هللا لیبس  یف  مهلاوما  نوقفنی  نیذلا  لثم   ) .اهیف نارـسخلا  نم  نمالا  اهحابرا و  یف  حـلاصلا  لمعلاک  هراجت  و ال  ءامـسللا .) یف  دعـصی 

يدانی ربخلا : یف  باوثلاک  حبر  .میلع و ال  عساو  هللا  ءاشی و  نمل  فعاضی  هللا  هبح و  هئام  هلبنس  لک  یف  لبانس  عبس  تتبنا  هبح  لثمک 
یف دـهزلاک  دـهز  .کلهیف و ال  مارحلا  یف  عقی  الئل  ههبـشلا  دـنع  فوقولاک  عرو  .رـشبا و ال  متا و  ریخلا  بحاص  ای  موی : لـک  کـلم 
ملع و ال  قزرلا .) نم  تابیطلا  هدابعل و  جرخا  یتلا  هللا  هنیز  مرح  نم  لق  : ) یلاعت لاـق  كاذـب ، سیلف  حاـبملا  یف  دـهزلا  اـما  مارحلا و 

: مالـسلا هیلع  نینموملاریما  نع  .هتردـق و  یف  هللا و  یف  رکفتلا  نامدا  هدابعلا  لضفا  مالـسلا : هیلع  قداصلا  نع  یفاکلا )  ) یف رکفتلاـک 
کیرت کتآرم  رکفتلا  ربخلا : یف  .کبر و  هللا  قتا  کبنج و  سانلا  نع  فاج  کبلق و  رکفتلاب  هبن  هب ، لمعلا  ربلا و  یلا  وعدی  رکفتلا 

یفف ءایحلا  اما  ربصلا  ءایحلاک و  نامیا  .ضئارفلا و ال  ماقا  نم  سانلا  دبعا  ربخلا  یف  ضئارفلا  ءاداک  هدابع  .کتانسح و ال  کتائیس و 
نانورقم نامیالا  ءایحلا و  قئاقحلا ) نم  مالـسلا ) هیلع   ) هرکذ امیف  نوسمخلا - سداسلا و  لصفلا  : ) مالـسلا هیلع  قداصلا  نع  یفاـکلا 

نم سارلا  هلزنمب  نامیالا  نم  وهف  ربصلا  اما  .هل و  ءایح  نمل ال  نامیا  ال  مالسلا : هیلع  هنع  .هبحاص و  هعبت  امهدحا  بهذ  اذاف  نرق ، یف 
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ناملس نیب  عقو  مالسلا : هیلع  قداصلا  نع  .فرـشلا و  عضاوتلا و  دحاو  ینعمب  ناداضتم  نامـسا  لاقی : عضاوتلاک  بسح  .دسجلا و ال 
كرخآ يرخآ و  اما  و  هرذـق ، هفطنف  کلوا  یلوا و  اما  ناملـس ، لاقف : تنا ؟ نم  ناملـسل : لجرلا  لاـقف  هموصخ ، لـجر  یـسرافلا و 

ملعلاک فرـش  .میئللا و ال  وهف  هنازیم  فخ  نم  میرکلا و  وهف  هنازیم  لقث  نمف  نیزاوملا  تعـضو  همایقلا و  موی  ناک  اذاف  هنتنم ، هفیجف 
یلاعت هللا  لعج  دـق  ملعلا و  فرـش  نم  یلعا  فرـش  يا  .دـباع و  فلا  نیعبـس  نم  لـضفا  هملعب  عفتنی  ملاـع  مالـسلا : هیلع  رقاـبلا  لاـق 

نم قثوا  هرهاـظم  ـال  و  ملعلا .) اولوا  هکئـالملا و  وه و  ـالا  هلا  ـال  هنا  هللا  دهـش  : ) یلاـعت لاـق  هتکئـالم ، هسفن و  فیدر  ملعلا  بحاـص 
هقادـصلا قیدـصلا و  یف  .هرـشتساف و  کیخا  عم  کلقع  فصن  لیق : دـق  کل و  هلقع  راص  القاع  ترواـش  اذا  میکح : لاـق  هرواـشملا 

کتاوانم و یف  هطیرفت  یلع  مدـن  عفتنا  کیارب و  لمع  نا  هناف  هحیـصنلا ، هضحماـف  كودـع  كراشتـسا  اذا  میکح : لاـق  يدـیحوتلل 
.ههورکم یف  كانم  تغلب  هحصنب و  کتناما  ردق  فرع  رضتسا  کفلاخ و  نا  و  هدوملا ، یلا  هتوادع  تضفا 

هینغم

انه لاملاب  دارملا  لقعلا ) نم  دوعا  لاـم  ـال  - ) 1 یه : و  هرخآ ، اـیند و  حاـجنلا  قرط  ریخلا و  عماـجم  نم  فرط  یلا  اـنه  ماـمالا  راـشا 
، هعفانم لقعلا و  همعن  سملی  سحی و  الهاج  ما  ناـک  اـملاع  بل  يذ  لـک  ..عفنا و  دوعا : .هتیاـغ و  یلا  ناـسنالاب  يدوت  یتلا  هلیـسولا 

ساطرقلا و  هب ، رطـسا  يذلا  ملقلا  اذـه  یناطعا  نمف  ..هتاوطخ  نم  هوطخ  لک  یف  و  هسبلم ، هنکـسم و  و  هبارـش ، هماعط و  یف  اهـسحی 
هعانصلا یف  لقعلا  رثا  اما  هیاهن ، ام ال  یلا  ..اهئوض  یف  كرحتا  یتلا  ءابرهکلا  حابصم  و  اهغوصا ، یتلا  تاملکلا  و  هیلع ، بتکا  يذلا 

قراوخلاب و هاتا  هب  هجتا  ینا  و  اناسنا ، ناسنالا  نکی  مل  لقعلا  ول ال  راصتخالاب  .بکاوکلا و  نم  هریغ  رمقلا و  یلا  ضرالا  زواجت  دقف 
هاطخا نم  و  رشلا ، یلا  ریخلا ال  یلا  فرص  و  هدشر ، یف  لمعتسا  اذا  هتمظع  لقعلا و  لضف  يواسی  یـش ء  يا  لام و  ياف  تازجعملا ،
نوتقمی سانلا  نال  بجعلا ) نم  شحوا  هدـحو  ال  - ) .هتوسق 2 همومـس و  ترهظ  رـشلا  یلا  هب  فرحنا  نم  و  هتیناویح ، ترهظ  لقعلا 

اذه لمـشی  و  ریبدـتلاک ) لقع  و ال  - ) همکحلا 3.30 یف  هلثم  مدـقت  و  ابیرغ ، ادـیحو  حبـصیف  هبرق ، نم  نودـعابتی  و  هسفنب ، بجعملا 
ارهوج قفنی  هنال  حاکنلا ، خیـشلا  كرتی  نا  ریبدتلا  نم  و  خویـشلا : ضعب  لاق  .قافنالا و  یف  قفرلا  هرامثتـسا و  لاملا و  هنایـص  ریبدتلا 

: یلاعت هلوق  لثم  هناهالا ، ناوهلا و  دـض  همارکلا  مارکالا و  انه  مرکلاب  دارملا  يوقتلاک ) مرک  و ال  - ) .ادبا 4 هلثم  یلع  لصحی  انیمث ال 
نیرق و ال  - ) .يوقتلا 5 هرقف : هبطخلا 189  یف  اهنم  تارم ، يوقتلا  نع  مالکلا  مدقت  و  تارجحلا .)  13 مکاقتا - هللا  دنع  مکمرکا  نا  )

وا املاع  نوکی  نا  يرورـضلا  نم  سیل  .سانلا و  عم  هتاقالع  یف  هلماعملا  هریـسلا و  نسح  ناسنالا  نوکی  نا  هب  دارملا  قلخلا ) نسحک 
ثاریم ـال  و  - ) 6 قـلخلا .) نسح  بسحلا  مرکا   ) همکحلا 38 یف  .هردـغ و  هرـش و  نم  دـحا  یـشخی  نا ال  مهملا  و  اعرتخم ، وا  ـالطب 

.هنم هب و  الا  هوق  لوح و ال  يذلا ال  هللا  نم  هیانعلا  هیادهلا و  وه  و  قیفوتلاک ) دئاق  و ال  - ) همکحلا 7.53 یف  فرحلاب  مدقت  بدالاک )
هقیقحلا هذه  ضقانت  تافسلف  تعمس  تارق و  املک  و  ریبدت ، هیف  الا و هللا  قالطالا  یلع  یش ء  هنا ال  هسرامملا  هبرجتلاب و  نموا  ینا  و 

، اهنم دبال  ابابسا  قیفوتلا  اذهل  ناب  نموا  اضیا  .لقعلا و  ذفانم  هیف  تدس  يذلا  زئاجعلا  نامیاک  يدوجوب ال  ینامیاک  انامیا  اهب  تددزا 
هذه و  ناسنالا ، هب  عتنی  ارثا  كرتی  نا  وه  و  حـلاصلا ) لمعلاک  هراجت  و ال  - ) .ءانثتسا 8 الب  سانلا  لکل  ریخلا  بح  یعـسلا و  اهمها  و 

هیلع و هللا  یلص   ) همحرلا یبن  لاق  و  دعرلا .)  17 ضرالا - یف  ثکمیف  سانلا  عفنی  ام  اما  و   ) هرخآ ایند و  هحجانلا  هحبارلا  هراجتلا  یه 
لمع نمآ و  بات و  نمل  الا  رفغی  بیثی و ال  وه ال  و  یلاـعت ، هللا  نم  باوثلاـک ) حـبر  ـال  و  - ) .سانلل 9 سانلا  عفنا  ساـنلا  ریخ  هلآ :)

و مارحالا ، هریبکت  هراهطلا و  ءوضولا و  یف  عروتی  فقی و  مهنم  ریثک  و  تاهبشلا .) دنع  فوقولاک  عرو  و ال  - ) .يدتها 10 مث  احلاص 
هجوزلا نبالل و  اثاریم  یقبت  ام  كرتی  مث  هئانبا ، هئاسن و  تاوهش  یف  اهریذبت  نیکاسملا و  ءارقفلا و  لاوما  یف  فرـصتلا  نع  عروتی  ال 

نم هللا  دنع  اذه  نم  لضفا  و  هناوضر ، هعاط هللا و  هیلع  رداقلا  كرت  یف  نال  مارحلا ) یف  دـهزلاک  دـهز  و ال  - ) .تنبلا 11 رهصلا و  و 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 2047 

http://www.ghaemiyeh.com


هبـشا هنکل  و  اعرـش ، زئاج  وهف  نیزوعملا  یلع  دوعت  يودـج  الب  لالحلا  یف  دـهزلا  اما  هنم ، هیلا  جوحا  وه  نمل  لـالحلا  قزرلا  كرت 
ظفح نم  يودـج  هیا  و  ملع ، الب  ریکفتلا  نم  ارطخ  رثکا  ریفکت  الب  ملعلا  و  ریکفتلاـک ) ملع  ـال  و  - ) .يودـج 12 الب  بعتلا  ثبعلاب و 

هدـئاوفب و هفرعم  یعو و  الب  مالکلا  ظفح  نم  يودـج  هیا  یـشاوحلا ؟ حورـشلا و  یف  باوجلا  لاکـشا و  نم  اـهیلع  دری  اـم  نوتملا و 
هیا و  هباوج : یف  لوقن  .تاکلملا و  يذـغی  لقعلا و  فهری  لاکـشا  نم  دری  ام  لاوقالا و  ظفح  نا  لئاق : لاق  و  هاـیحلا ؟ یف  هرثا  يدـم 
یتح هتاذـل  بلطی  یـش ء  ادـبا ال  هایحلا ..؟ نووش  نم  اناش  جـلاعت  مل  تابیغملا و  ملاع  یف  تیقب  اذا  تاـکلملا  لـقعلا و  نم  يودـج 

کیلع ام  تیدا  اذا  ضئارفلا ) ءاداک  هدبع  و ال  - ) 13 همکحلا 90 . یف  هلثم  مدقت  .هتاضرمب و  لمعلا  هتعاط و  یلا  فدهی  هللااب  نامیالا 
( ربصلا ءایحلاک و  نامیا  ـال  و  - ) .زاف 14 دـقف  رانلا  نع  حزحز  نم  نا  ارارم  مدـقت  و  مهدـبعا ، قلخلا و  دعـسا  نم  تناف  تابجاو  نم 
.نبج و فعـض و  وهف  ایندـلا  وا  هرخالا  تابیط  نم  نامرحلا  یلا  ءایحلا  يدا  اذا  و  هلیـضف ، ریخ و  نید  لقع و ال  هرقی  ـال  اـمم  ءاـیحلا 

نا  ) تیبلا لها  تاملک  یف  هدـحو  عقاوتلاک ) بسح  و ال  - ) همکحلا 55 و 15.82 یف  ربصلا  نع  همکحلا 20 و  یف  هنع  مالکلا  مدقت 
کش و ال  هیلا .) یتوی  نا  بحی  ام  لثمب  الا  دحا  یلا  یتای  و ال  عنـصت - الب  يا  میلـس - بلقب  اهتلزنم  اهلزنی  هسفن و  ردق  ءرملا  فرعی 

ملع ال یف  ریخ  و ال  عفانلا ، ملعلاک ) فرـش  و ال  - ) .سانلا 16 هللا و  دنع  هناش  عفترا  و  اریثک ، اریخ  یتوا  دقف  قلخلا  اذـه  توی  نم  نا 
كاذ یلا  ام  و  هیبان ، هکرح  وا  هحراج ، هملک  هنم  تردب  عیضو  وا  هیفـس  نع  ملحلاک ) زع  و ال  - ) .میمح 17 میحج و  راضلا  و  عفنی ،
برض رارقالا  عیجـشتلا و  و  داسفلل ، رارقا  عیجـشت و  وهف  ضرالا  یف  نودسفی  نیذلا  نع  توکـسلا  اما  .هراذقا  نع  میرکلا  عفرتی  امم 

همکحلا 54. یف  هلثم  مدقت  هرواشملا ) نم  قثوا  هرهاظم  و ال  - ) .لمعلا 18 نم 

هدبع

عفنا دوعا  لقعلا : نم  دوعا  … 

يرفعج

مالسالا ضیف 

اریز  ) تسین درخ  زا  رتدوس  رپ  یئاراد  چیه  تسا : هدومرف  يدنسپدوخ ) شهوکن  هدیدنسپ و  تافص  هب  بیغرت  رد   ) مالسلا هیلع  ماما 
رت تسپ  دوخ  زا  ار  مدرم  دنسپدوخ  اریز   ) تسین يدنسپدوخ  زا  رتکانسرت  یئاهنت  چیه  و  درادرب ) رد  ار  ترخآ  ایند و  تداعـس  درخ 
یم راوتـسا  هدامآ و  ره  ار  هشیدنا  اریز   ) تسین هشیدنا  ریبدت و  نوچ  یلقع  چیه  و  دـنام ) اهنت  دـننک و  يرود  وا  زا  مه  اهنآ  هتـشادنپ 
نوچ ینیـشنمه  چیه  و  تسا ) دنمجرا  زیزع و  قلخ  قلاخ و  دزن  راکزیهرپ  اریز   ) تسین يراکزیهرپ  دـننام  يدرمناوج  چـیه  و  دزاس )

صخـش یگتـسارآ  اریز   ) تسین یگتـسارآ  بدا و  دننام  یثاریم  چیه  و  دروآ ) تسد  هب  ار  اهلد  وکین  يوخ  اریز   ) تسین وکین  يوخ 
یم دنسپادخ  تسار و  هار  هب  ار  صخـش  قیفوت  اریز   ) تسین راک  هب  نتفای  تسود  قیفوت  دننام  یئاوشیپ  چیه  و  دزاس ) یم  بوبحم  ار 

دننام يدوس  چـیه  و  درادرب ) رد  ار  یگـشیمه  یتخبکین  اریز   ) تسین هدیدنـسپ  رادرک  دـننام  یناگرزاب  تراـجت و  چـیه  و  دـناشک )
اریز  ) تسین مولعمان ) زیچ   ) ههبـش ولج  رد  ندنام  نوچ  يرود  بانتجا و  چیه  و  یگـشیمه ) تسا  يدوس  اریز   ) تسین یهلا )  ) شاداپ

یگتسارآ و مزلتسم  مارح  رد  یتبغر  یب  اریز   ) تسین مارح  رد  یتبغر  یب  دننام  یئاسراپ  چیه  و  دناشک ) یم  مارح  هب  ههبـش  رد  مادقا 
چیه و  دـهرب ) یهارمگ  زا  هدرب  هار  داـعم  ادـبم و  هب  نآ  رثا  رب  اریز   ) تـسین ینیب  شیپ  رکفت و  دـننام  یـشناد  چـیه  و  تـسا ) یکاـپ 
دننام ینامیا  چیه  و  تسا ) رفیک  باذـع و  نآ  كرت  رد  تابحتـسم و  زا  رتشیب  نآ  شاداپ  اریز   ) تسین تابجاو  ماجنا  دـننام  یتدابع 
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ار نتورف  اریز   ) تسین ینتورف  دننام  يزارفرـس  يراوگرزب و  چیه  و  ددرگ ) یم  لماک  نامیا  ود  نیا  هب  اریز   ) تسین یئابیکـش  مرش و 
دننام يدنمجرا  چیه  و  تسا ) صخش  يامنهار  شناد  اریز   ) تسین شناد  دننام  یگرزب  تفارش و  چیه  و  دنراد ) تسود  لد  زا  همه 

یپ ببس  تروشم  اریز   ) تسین ندرک  شاگنک  زا  رتراوتسا  ینابیتشپ  چیه  و  تسا ) يزارفرـس  بجوم  يرابدرب  اریز   ) تسین يرابدرب 
(. تسا نآ  نایز  دوس و  راک و  نایاپ  هب  ندرب 

ینامز

.دناد یم  ندومن  تروشم  عضاوت و  ءایح ، ربص ، يراکزیهرپ ، هتـسیاش ، راک  لقع ، نتـشاد  اب  ار  دارفا  يرترب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما 
نابرهم يادـخ  .تسا  تیدـحا  ترـضح  هجوت  تیاـنع و  دروم  دـناسرب  تازاـیتما  هنوگ  نیا  هب  ار  ناـسنا  هک  یئاـه  هماـنرب  لاـمعا و 

باذع زا  ار  امـش  هک  شخب  هجیتن  یتراجت  يوس  هب  ار  امـش  دیهاوخ  یم  ایآ  : ) دـیامرف یم  هدرک  هصالخ  هلمج  کی  رد  ار  تازایتما 
يارب راک  نیا  دینادب ، رگا  دیـشوکب  ادخ  هار  رد  ناج  لام و  اب  دـیروایب  نامیا  شربمایپ  ادـخ و  هب  منک ؟ یئامنهار  دـهد  تاجن  یهلا 

بلاطم رد  مالسلا  هیلع  ماما  هک  یتازایتما  همه  هب  درک  رظن  فرـص  لام  ناج و  زا  ادخ  هار  رد  ناسنا  هک  هاگنآ  تسا .) …  رتهب  امش 
.دبای یم  تسد  هدومرف  الاب 

يزاریش دمحم  دیس 

شحوا هدحو  و ال   ) ناسنالا یلع  تاریخلاب  ردی  قاب  لقعلا  و  ینفی ، لاملا  ذا  لقعلا ) نم   ) عفنا يا  دوعا ) لام  ال  : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
نـسحا حالـصلا  هجو  یلع  رومالا  ریبدـت  ناف  ریبدـتلاک ) لقع  و ال   ) همئاد هشحو  یف  نوکیف  سانلا ، هسفنب  بجعملا  نال  بجعلا ) نم 

هفصلا هذه  ذا  قلخلا ) نسحک   ) ناسنالل بحاص  و  نیرق ) و ال   ) تافصلا فرشا  اهناف  يوقتلاک )  ) هفارـش يا  مرک ) و ال   ) .لقعلا جئاتن 
يذلا ثاریملا  فالخب  ایونعم  ایدام و  ناسنالا  هعفر  بجوی  بدالا  ذا  بدالاک ) ثاریم  و ال   ) ناسنالا هحار  ءاقدـصالا و  هرثک  بجوت 

ناسنالل دـئاق ) و ال   ) مهبیدات الب  لاملا  مهل  فلخی  نا  نم  مهل  عفنا  هناف  هدالوا ، ناسنالا  بدوی  نا  مزاللا  نا  ینعملا  و  طقف ، لاـم  وه 
ریخ ثروی  هنـال  حـلاصلا ) لـمعلاک  هراـجت  ـال  و   ) هداعـسلا عاونا  یلا  قـیفوتلا  هداـق  هناحبـس ، هللا  هقفو  نمف  قیفوتلاـک )  ) تاریخلا یلا 

يدبا قاب  وهف  باوثلا  اما  هعطقنم ، هیلاملا  حابرالا  ناف  باوثلاک ) حـبر  و ال   ) .اذـکه تسیلف  هیلاملا  تاراجتلا  رئاس  فالخب  نیرادـلا ،
هکرتی ناب  مارحلا ) یف  دهزلاک  دهز  و ال   ) تامرحملا نع  عرولا  هنود  ام  و  عرولا ، عاونا  لضفا  هناف  ههبشلا ) دنع  فوقولاک  عرو  (و ال 

لـصوی رکفتلا  ناف  رکفتلاک ) ملع  و ال   ) هقیقح ادـهز  سیلف  تامرحملا ، ضعبب  یتای  و  هحابملا ، دـئاذللا  یف  دـهزی  نم  اـما  ناـسنالا ،
نایتاب هللا  دبعی  نمف  ضئارفلا ) ءاداک  هدابع  و ال   ) .ایحطس ناسنالا  هلـصحتی  يذلا  يداعلا  ملعلا  فالخب  فراعملا  قئاقح  یلا  ناسنالا 

و هعاطلا ، یلع  ربصلا ) و   ) هیهاون كرتب  هللا  نع  ءایحلاک ) نامیا  و ال   ) هقیقح ادباع  سیل  ضئارفلا  عیمجب  یتای  نا  نودب  تابحتـسملا 
و ناـسنالا ، هعفرل  هبجوملا  هلـضافلا ، قـالخالا  عاونا  لـضفا  هناـف  عضاوتلاـک ) بسح  ـال  و   ) هبیـصملا یف  عزجلا  نع  و  هیـصعملا ، نع 
و  ) ملعلا فرشک  هبشا  ام  هاجلا و  لاملا و  فرش  سیلف  ملعلاک ) فرـش  و ال   ) .بسنلا لباقم  لئاضفلا  نم  ناسنالا  هبـستکی  ام  بسحلا 

تاذ یف  لخاد  اذـه  یـضرع و  زعلا  عاونا  رئاس  ناف  هریغ ، هلـصحی  ـال  اـم  نیتاـشنلا  یف  زعلا  نم  لـصحی  میلحلا  ناـف  ملحلاـک ) زع  ـال 
- مهمرتحا هنال  هنومرتحی - مهنا  ثیح  ارهظ  هسفنل  سانلا  لعج  راشتـسا  اذا  ناسنالا  ناف  هرواـشملا ) نم  قثوا  هرهاـظم  ـال  و   ) ناـسنالا

.هل رهظ  باوصلا  لها  لکف  باوصلا ، هجو  فرعی  هنا  یلا  هفاضالاب 

يوسوم
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یناقلاط

هراـچ نوچ  يدرخ  چـیه  تسین ، رت  كانتـشحو  ندوب  هتفیـش  دوخ  هب  زا  ییاـهنت  چـیه  و  تسین ، رت  شخب  دوس  درخ  زا  یلاـم  چـیه  »
يربهار چـیه  و  بدا ، نوچ  یثاریم  چـیه  و  ییوخ ، شوخ  نوچ  ینیـشنمه  چـیه  و  يراگزیهرپ ، نوچ  يراوگرزب  چـیه  و  یـشیدنا ،
گنرد نوچ  ییاسراپ  چیه  و  تسین ، نتخودـنا  باوث  نوچ  یتشاک  چـیه  و  تسین ، کین  رادرک  نوچ  یتراجت  چـیه  و  قیفوت ، نوچ 

تسین و ندیـشیدنا  نوچ  یـشناد  چیه  و  تسین ، مارح  رد  ندیزرو  دهز  نوچمه  يراکزیهرپ  چیه  و  تسین ، ههبـش  ماگنه  هب  ندرک 
تسین و ینتورف  نوچ  يرابت  چیه  تسین و  ییابیکـش  مرزآ و  نوچ  ینامیا  چیه  تسین و  تابجاو  نداد  ماجنا  نوچمه  یتدابع  چیه 

« .تسین ینزیار  زا  رتراوتسا  ینابیتشپ  چیه  يرابدرب و  نوچ  یتزع  چیه  ملع و  نوچ  یفرش  چیه 

رت شخب  دوس  نآ  زا  لـقع  هک  تسین  دـیدرت  لاـم  دروم  رد  .دـش  هتفگ  نخـس  نیا  زا  شیپ  زیمآ  تمکح  نانخـس  نیا  همه  هراـب  رد 
هک اسب  هچ  لام  نودـب  لقاع  دوش و  ریقف  دربب و  نایم  زا  شیوخ  تقامح  اب  ار  دوخ  لام  هک  اسب  هچ  لاـم  بحاـص  قمحا  اریز  تسا ،

یـسک دوش و  یم  ینمـشد  بجوم  یگتفیـش  دوخ  هب  .دنام  یم  یقاب  وا  يارب  مه  شلقع  دروآ و  گنچ  هب  لام  شیوخ  لقع  هانپ  رد 
ریبدت و هک  تسین  کش  و  دتفا ، یم  تشحو  ییاهنت و  رد  دنام و  یم  زاب  نارگید  اب  هدوارم  زا  تسا  دنیاشوخان  نارگید  ظاحل  زا  هک 

دنوادخ هک  سب  نیمه  يوقت  هراب  رد  اما  .تسا  یشیدنا  هراچ  هانپ  رد  شا  همه  نتـسیز  بوخ  هک  تسا  لقع  نیرترب  یـشیدنا  هراچ 
« .تسامش نیرتراگزیهرپ  دنوادخ  هاگشیپ  رد  امش  نیرت  یمارگ  انامه  : » تسا هدومرف  لاعتم 

ناکما مه  قیفوت  هراب  رد  .دـنا  هدراذـگن  یقاب  دوخ  نارـسپ  يارب  بدا  نوچ  یثاریم  چـیه  ناردـپ  دـنا : هتفگ  نامیکح  بدا  هراـب  رد 
هب ار  امـش  ایآ  : » تسا هدومرف  لاعتم  دـنوادخ  تسا ، تراـجت  نیرتهب  هک  کـین  رادرک  هراـب  رد  .دوش  هارمگ  شا  هدـنراد  هک  درادـن 

نیا دوس  هک  تسا  نآ  یعقاو  دوس  هک  تسین  دـیدرت  باوث  دروم  رد  .دـناهرب » كاندرد  باذـع  زا  ار  امـش  هک  منک  تلالد  یتراـجت 
.تسا هدیباوخ  صخش  ياهباوخ  هیبش  یناهج 

مارح ههبش و  دروم  رد  هک  سک  نآ  کش  نودب  تسا و  نامه  عرو  تقیقح  هک  تسین  دیدرت  ههبش  ماگنه  هب  ندرک  گنرد  هراب  رد 
.دنک یم  يراددوخ  مرن  ياهسابل  هزمشوخ و  ياهکاروخ  ریظن  حابم  ياهراک  رد  هک  تسا  یسک  زا  لضفا  دنک  یم  گنرد 

ررکم و  دنـشیدنا » یم  نیمز  اهنامـسآ و  شنیرفآ  رد  : » تسا هدومرف  هدرک و  فصو  وکین  دنـشیدنا  یم  هک  ار  نانآ  لاـعتم  دـنوادخ 
نامیا زغم  مرزآ  .تسا و  تابحتـسم  نداد  ماجنا  رد  تدابع  زا  رتـالاب  ضیارف  ماـجنا  رد  تداـبع  و  .دـنرگن » یمن  اـیآ   » تسا هدومرف 

هک تسا  ملع  اهزیچ  نیرت  فیرش  .تسا  بسح  رابت و  نامه  هک  تسا  فرش  ندرک  راکش  رازبا  عضاوت  ییابیکـش و  نینچمه  تسا ،
.تسا نارادناج  رگید  وا و  نایم  لصاف  دح  تسا و  یمدآ  صتخم 

هک تسا  نامیکح  زا  یکی  نخس  زا  ییازفا و  یم  دوخ  لقع  رب  مه  ار  يرگید  لقع  هک  تسا  یشیدنا  رود  زا  مه  ینزیار  تروشم و 
رد درب  دوس  دنک و  لمع  وت  هشیدنا  هب  رگا  هک  شاب  شیدنا  ریخ  وا  يارب  دوخ  يأر  رد  درک ، ینزیار  وت  اب  تنمـشد  رگا  تسا : هتفگ 

ردـق مه  زاب  دـنیب ، نایز  دـنک و  تفلاخم  وت  اب  رگا  دوش و  یم  لدـبم  یتسود  هب  وا  ینمـشد  دوش و  یم  نامیـشپ  وت  اب  دوخ  ینمـشد 
.تسا هدش  هدروآرب  وا  هراب  رد  مه  وت  يوزرآ  دسانش و  یم  ار  وت  تحیصن 

مراکم
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مالسلا هیلع  لاق  و 

َثاَریِم َال  ،َو  ُِقلُْخلا ِنْسُحَک  َنیِرَق  َال  ،َو  يَْوقَّتلاَک َمَرَک  َال  ،َو  ِرِیبْدَّتلاَک َلْقَع  َال  ،َو  ِبْجُْعلا َنِم  ُشَحْوَأ  َهَدْـحَو  َال  ،َو  ِلـْقَْعلا َنِم  ُدَوْعَأ  َلاَـم  اـَل 
ِیف ِدْهُّزلاَک  َدـْهُز  َال  ،َو  ِهَْهبُّشلا َدـْنِع  ِفُوقُْولاَک  َعَرَو  َال  ،َو  ِباَوَّثلاَک َحـْبِر  َال  ،َو  ِحـِلاَّصلا ِلَمَْعلاَک  َهَراَِجت  َال  ،َو  ِقِیفْوَّتلاَک َدـِئاَق  َال  ،َو  ِبَدَْألاَک

َّزِع َال  ،َو  ِْملِْعلاَک َفَرَـش  َال  َو  ِعُضاَوَّتلاَک ، َبَسَح  َال  ،َو  ِْربَّصلا ِءاَیَْحلاَک َو  َناَمیِإ  َال  ،َو  ِِضئاَرَْفلا ِءاَدَأَک  َهَداَبِع  َال  ،َو  ِرُّکَفَّتلاَـک َْملِع  اـَل  ،َو  ِماَرَْحلا
.ِهَرَواَشُْملا َنِم  َُقثْوَأ  َهَرَهاَظُم  َال  ،َو  ِْملِْحلاَک

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

تبقاع نوچمه  یلقع  چیه  ، ینیبدوخ بجُع و  زا  رت  كانتشحو  ییاهنت  چیه  هن  ،و  تسین لقع  زا  رت  دمآردرپ  يا  هیامرـس  لام و  چیه 
بدا ياپ  هب  یثاریم  چیه  تسین و  قلخ  نسح  نوچمه  ینیشنمه  چیه  ، اوقت نوچمه  يراوگرزب  تیصخش و  چیه  هن  تسین و  یشیدنا 

یهلا و باوث  نوچمه  يدوس  چـیه  ، روآدوس حـلاص  لمع  دـننام  یتراجت  چـیه  هن  تسین و  قیفوت  نوچمه  يربهار  چـیه  ، دـسر یمن 
یـشناد ملع و  چیه  هن  تسین و  مارح  هب  ییانتعا  یب  نوچمه  ییاسراپ  دـهز و  چـیه  ، تسین تاهبـش  زا  زیهرپ  نوچمه  ییاسراپ  چـیه 

يارب  ) يرابتعا شزرا و  چیه  ، ربص ایح و  دننام  ینامیا  چیه  هن  تسین و  تابجاو  ضیارف و  يادا  نوچمه  یتدابع  چیه  ، رکفت نوچمه 
زا رت  نئمطم  یناـبیتشپ  چـیه  تسین و  ملح  نوـچ  یتزع  چـیه  ، تسین شناد  مـلع و  نوـچ  یتفارـش  چـیه  ینتورف و  نوـچمه  ناـسنا )

نخس نیا  : دیوگ یم  هنامیکح  راتفگ  نیا  هرابرد  هغالبلا  جهن  رداصم  باتک  بحاص  هنامیکح : راتفگ  دنس  .دوب .(  دهاوخن  تروشم 
هب فورعم  هبطخ  رد  هدـنکارپ  روـط  هب  نآ  رثـکا  هـک  تـسا  مالـسلا  هـیلع  ماـما  روهـشم  ياـه  تـمکح  زا  هـلمج  هدـجیه  زا  بـکرم 
نآ هک  يا  هبطخ  رد  نینچمه  لوقعلا و  فحت  رد  یفاک و  هضور  رد  هغـالبلا  جـهن  زا  لـبق  هک  يا  هبطخ  ناـمه  ؛ هدـمآ « هلیـسو » هبطخ

مامت تسا و  هدمآ  قودـص  یلاما  رد  هک  هدـش  رکذ  دومرف  نایب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  تلحر  زا  ور  هد  زا  دـعب  ترـضح 
مکحلا ملاعم  روتـسد  باتک  رد  زیمآ  تمکح  ياه  هلمج  نیا  رثکا  هک  هنوگ  نامه  هتفای  فیلأت  هغـالبلا  جـهن  زا  لـبق  اـه  باـتک  نیا 

(. ( ،ج 4،ص 105 هغالبلا جهن  رداصم  ) .تسا هدش  رکذ  مکحلاررغ  رد  هدنکارپ  روط  هب  و  یعاضق ) یضاق  هتشون  )

مهم زردنا  هدجیه 

تروص هب  هدروآ  اجنیا  رد  یـضر  دّیـس  موحرم  هچنآ  دوش  یم  هدافتـسا  میا  هدروآ  زیمآ  تمکح  تاملک  نیا  دنـس  هرابرد  هچنآ  زا 
هک دیآ  یم  رب  هدمآ  هغالبلا  جهن  مامت  باتک  رد  هچنآ  یفاک و  تایاور  زا  هک  یلاح  رد  تسا  هدوب  ییاه  هبطخ  ای  هبطخ  رد  هدنکارپ 
يا هناگادـج  عوضوم  هرابرد  کی  ره  یفلتخم و  ظـعاوم  اـهنیا  دـسر  یم  رظن  هب  تروص  ره  رد  یلو  ؛ تسا هدوب  مه  راـنک  رد  اـهنیا 

.دنراد رگیدکی  اب  کیدزن  دنویپ  همه  هک  تسین  نآ  رب  لیلد  ترابع  کی  رد  اهنآ  عمج  تسا و 

هراـبرد یگرزب  سرد  یهاـتوک  تراـبع  رد  هناـگ  هدـجیه  ياـه  هلمج  نیا  زا  يا  هـلمج  ره  هـک  درک  راـکنا  ناوـت  یمن  لاـح  ره  رد 
اب ار  اهنآ  مایپ  دـنک و  رورم  اهنآ  رب  یگدـنز  لوط  رد  اهراب  اهراب و  ناسنا  تسا  راوازـس  دـهد و  یم  اـم  هب  شخب  تداعـس  یگدـنز 

.دونشب ناج  شوگ 

.میزاس هارمه  مالسلا  هیلع  ماما  مالک  قمع  هب  ندرب  یپ  يارب  یهاتوک  حرش  اب  هناگادج  ار  کی  ره  ام  ور  نیازا 
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( . ِلْقَْعلا َنِم  ُدَوْعَأ  َلاَم  َال  ( ؛» تسین لقع  زا  رت  دمآردرپ  يا  هیامرس  لام و  چیه  :» دیامرف یم  تسخن 

.رت عفان  رتدمآردرپ و  ینعی  « دَوْعأ »

دنرایـسب هچ.دهد  قوس  وا  يوس  هب  ار  يدام  يونعم و  ياه  هیامرـس  دـناوت  یم  هک  تسا  لقع  رد  تاناویح  رب  ناسنا  زایتما  میناد  یم 
یناسک ، لباقم رد  دنا و  هداد  تسد  ار  نآ  یهاتوک  تدم  رد  لقع  فعض  رثا  رب  هدیسر و  اهنآ  هب  ردپ  زا  یتفگنه  تورث  هک  یناسک 

لالح قیرط  زا  یناوارف  هیامرس  یهاتوک  تدم  زا  سپ  تیارد  لقع و  رثا  رب  اما  ؛ دنا هدرک  عورـش  رفـص  زا  ار  دوخ  يدام  یگدنز  هک 
.تسا نینچ  زین  قالخا  شناد و  ملع و  هیامرس  دروم  رد.دنا  هدومن  يروآدرگ 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

ُهَتَّین َصَلْخأ  ْوَلَف  ٍقُولْخَم  یلإ  ُهَتَبْغَر  ُعَفْرَی  َدـْبَْعلا  َّنإ  َلاق  ِهّللا ؟ ِلوُسَر  َْنب  اَی  َكاذ  َْفیَک  َلیق َو  ِلْقَْعلا  ُهَِّلق  ّالإ  ِْرفُْکلا  ِنامیْإلا َو  َْنَیب  َْسَیل  »
.تسا یلقع  مک  نامه  رفک  نامیا و  نایم  هلصاف  َِکلذ ؛ ْنِم  َعَرْسأ  یف  ُدیُری  يذَّلا  ُهاتَأل  ِهِّلل 

یقولخم زا  ار  دوخ  هتـساوخ  ناسنا  یهاگ  : دومرف تسا ؟ هنوگچ  رما  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـنزرف  يا  : دـندرک ضرع 
،ج 1،ص یفاک «.). دمآ یم  شغارـس  هب  رت  هاتوک  یتدم  رد  هتـساوخ  نامه  دوب  صلاخ  ادخ  يارب  شتین  رگا  هک  یلاح  رد  دـبلط  یم 

.( 28،ح 33

( . ِبْجُْعلا َنِم  ُشَحْوَأ  َهَدْحَو  َال  َو  ( ؛» تسین ینیبدوخ  بجُع و  زا  رت  كانتشحو  ییاهنت  چیه  :» دیامرف یم  هنامیکح  راتفگ  نیمود  رد 

ار مدرم  نیبدوخ  دارفا  رگید  يوس  زا  دنریگ و  یم  هلـصاف  اهنآ  زا  دـنرفنتم و  هاوخدوخ  نیبدوخ و  دارفا  زا  مدرم  وس  کی  زا  هک  ارچ 
ییاهنت راـتفرگ  بیترت  نیا  هب  دزاـس و  یم  ادـج  مدرم  زا  ار  اـهنآ  ، یمهو یلاـیخ و  يرترب  دـننیب و  یمن  دوخ  یتسود  تقاـیل  دـح  رد 

.دنوش یم  یکانتشحو 

: میناوخ یم  هدمآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یفاک  فیرش  باتک  رد  هک  یثیدح  رد  ور  نیا  زا 

«. دوش یم  كاله  دوش  ینیبدوخ  راتفرگ  هک  یسک  َکَلَه ؛ ُبْجُْعلا  ُهَلَخَد  ْنَم  »

( . ِرِیبْدَّتلاَک َلْقَع  َال  َو  ( ؛» تسین یشیدنا  تبقاع  نوچمه  یلقع  چیه  :» دیامرف یم  هتکن  نیموس  رد 

هجیتن ، نیقی هب  دـشخب و  یم  ماظن  ار  شیوخ  ترخآ  ایند و  ياهراک  نآ  هلیـسو  هب  ناسنا  هک  تسا  كاردا  هوق  نامه  لـقع  زا  روظنم 
.دنرت لقاع  همه  زا  نیقی  هب  ، دنتسه نآ  ییاهن  هجیتن  اهراک و  تبقاع  رکف  رد  هک  اهنآ  ؛ دوش یم  نشور  نآ  نایاپ  رد  يراک  ره 

.درک يزردنا  ياضاقت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  دزن  یصخش  هک  میناوخ  یم  یثیدح  رد 

راـب هس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  وا و  ناـیم  نخـس  نیا  يرآ ! : درک ضرع  درک ؟ یهاوخ  لـمع  میوگب  رگا  : دومرف ترـضح 
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  ، نایاپ رد  دش و  رارکت 
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یماگنه منک  یم  هیصوت  وت  هب  نم  ُْهنَع ؛ ِهَْتناَف  ًاّیَغ  ُکَی  ْنإ  ِهِْضماَف َو  ًادْشُر  ُکَی  ْنإَف  ُهَتَِبقاع  ْرَّبَدَتَف  ٍْرمِأب  َتْمَمَه  َْتنأ  اذإ  َکیـصوأ  ّینإ  »
یهارمگ و رگا  ورب و  راک  نآ  لابند  هب  دراد  یکین  تبقاـع  رگا.شیدـنیب  نآ  تبقاـع  رد  یهد  ماـجنا  ار  يراـک  یتفرگ  میمـصت  هک 

. ( ،ج 8،ص 150،ح 130 یفاک «. ) . نک رظن  فرص  نآ  زا  تسا  تلالض 

( . يَْوقَّتلاَک َمَرَک  َال  َو  ( ؛» تسین اوقت  نوچمه  يراوگرزب  تیصخش و  چیه  :» دیامرف یم  هتکن  نیمراهچ  رد 

نیرتاوقتاب دنوادخ  دزن  امش  نیرت  یمارگ  ْمُکاْقتَأ ؛» ِهّللا  َْدنِع  ْمُکَمَرْکَأ  َّنِإ  : »» دیامرف یم  هک  تسا  دیجم  نآرق  زا  هتفرگرب  نخـس  نیا 
«. تسامش

تیـصخش هک  یتشز  ياهراک  ماجنا  زا  اریز  ، تسا تیـصخشاب  یمارگ و  زین  ادـخ  قلخ  دزن  هک  دـنوادخ  دزن  اـهنت  هن  اوقت  اـب  صخش 
.دنک یم  يراددوخ  دنکش  یم  مه  رد  ار  ناسنا 

: دومرف مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما 

. ( ،ج 75،ص 9،ح 65 راونالاراحب «. ) . تسا تیصخش  دیلک  يراگزیهرپ  يْوقَّتلا ؛ ِمَرَْکلا  ُحاتْفِم  »

( . ُِقلُْخلا ِنْسُحَک  َنیِرَق  َال  َو  ( ؛» تسین قلخ  نسح  نوچمه  ینیشنمه  چیه  :» دیامرف یم  هتکن  نیمجنپ  رد 

ناتـسود نتـشاد  زا  ، قالخادـب ياـه  ناسنا.دـنک  یم  بذـج  بلج و  دوخ  يوس  هب  ار  همه  هک  دراد  یبـیجع  هبذاـج  قلخ  نسح  اریز 
.دننک یم  راختفا  اهنآ  یتسود  هب  دارفا  همه  قلخ  نسُح  بحاص  دروخرب و  شوخ  دارفا  هک  یلاح  رد  دنمورحم  یمیمص 

: میدناوخ دمآ  زیمآ 38  تمکح  مالک  لیذ  رد  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  یثیدح  رد 

«. دراد یم  راوتسا  ار  یتسود  هتشر  دنک و  یم  راد  هشیر  ار  تبحم  یتسود و  قلخ  نسح  َهَّدَوَْملا ؛ ُِتْبُثی  ِْقلُْخلا  ُنْسُح  »

نیرت مهم  زا  قلخ  نسح  ییور و  هداشگ  دـهد  یم  ناـشن  هدـمآ و  يدـنلب  رایـسب  تاریبعت  یمالـسا  ثیداـحا  رد  قلخ  نسح  هراـبرد 
.دراد دیکأت  نآ  رب  مالسا  هک  تسا  يروما 

( . ِبَدَْألاَک َثاَریِم  َال  َو  ( ؛» تسین بدا  نوچمه  یثاریم  چیه  :» دیامرف یم  هتکن  نیمشش  رد  مالسلا  هیلع  ماما  سپس 

يانعم هب  لصا  رد  « بدا ،» میدروآ دوب  هدـش  رارکت  اـجنآ  رد  تراـبع  نیا  نیع  هک  زیمآ 54  تمکح  راتفگ  لـیذ  رد  هک  هنوگ  ناـمه 
دوش یم  هتفگ  « هبدأم » دننک یم  توعد  نآ  هب  ار  دارفا  دننک و  یم  هدامآ  نآ  رد  اذغ  هک  يا  هرفس  هب  ور  نیا  زا  تسا و  ندرک  توعد 
يوس هب  مدرم  توعد  ببـس  مارتحا  اـب  مأوت  تاـملک  زا  هدافتـسا  عضاوت و  راـتفر و  راـتفگ و  رد  دارفا  مارتحا  تیاـعر  هک  اـجنآ  زا  و 

مارتحا هن  صاخـشا و  مارتحا  هن  هک  دنتـسه  یناـسک  ناـبدا  یب  نآ  ربارب  رد  دـنمان و  یم  « بدا » ار روما  نیا  هعومجم  ، دوش یم  ناـسنا 
میلعت و هب  « بیدأت » تبـسانم نیمه  هب.دـنرب  یم  راک  هب  صاخـشا  اب  دروخرب  رد  یبساـنم  نانخـس  هن  دـننک و  یم  تیاـعر  ار  سلاـجم 

نیا ، دوش یم  هتفگ  ظافلا  دعاوق  هب  طوبرم  لئاسم  هب  « تایبدا »و« بدأ ،» زورما حالطـصا  رد.دوش  یم  قالطا  بادآ  نداد  دای  تیبرت و 
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جهن ناحراش  زا  یـضعب  دنچره  هدمآ و  دوجو  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  ماما  نامز  زا  دعب  ًاعطق  تسا و  دیدج  هک  حالطـصا 
تقیقح زا  يا  هشوگ  نتفگ  نخس  بادآ  هچرگ.تسا  هابتشا  ًاعطق  یلو  ؛ دنا هدرک  ریـسفت  انعم  نیمه  هب  ار  ماما  مالک  رد  بدا  هغالبلا 

.دریگ یم  رب  رد  ار  بدا 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  سب  نیمه  بدا  تیمها  رد 

َبَدْألا ِِهْتَیب  َلـْهأ  ُثَرُوی  یـصاْعلا  ُدـْبَْعلا  ُلازَی  ـال  َو...َهَّنَجَّلا  اَمُْهلِخْدَـی  یّتَح  َحـِلاّصلا  َبَدأـْلا  َْملِْعلا َو  ِِهْتَیب  َلـْهأ  ُثَرُوی  ُنِمؤُْملا  ُلازَی  ـال  »
تشهب دراو  ار  همه  هک  دوش  یم  ببـس  دزومآ و  یم  دوخ  هداوناخ  هب  بدا  ملع و  نامیا  اب  ناسنا  ًاعیمَج ؛ َراّنلا  اَمُْهلِخُْدی  یّتَح  ءَّیَّسلا 

،ج لـئاسولا كردتـسم  «. ). دتـسرف یم  خزود  هب  ار  همه  هک  اـجنآ  اـت  دزومآ  یم  یبدا  یب  دوـخ  هداوناـخ  هب  راـک  هنگ  هدـنب  دـنک و 
. ( 12،ص 201،ح 4

: میناوخ یم  مکحلا  ررغ  رد  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  یثیدح  رد 

الط و ندروآ  تسد  هب  زا  رتدـنمزاین  بدا  بسک  هب  امـش  ِبَهَّذـلا ؛ ِهَّضِْفلا َو  ِباِستْکْإلا  یلإ  ْمُْکنِم  َجَوْحأ  ِبَدْألا  ِباِستْکا  یلإ  ْمُکَّنإ  »
.( ،ح 5081 مکحلا ررغ  «. ) . دیتسه هرقن 

( . ِقِیفْوَّتلاَک َِدئاَق  َال  َو  ( ؛» تسین قیفوت  نوچمه  يربهار  چیه  :» دیامرف یم  زیمآ  تمکح  هتکن  نیمتفه  رد 

رد « قیفوت » زا روظنم.تسا  راگزاس  ًالماک  نآ  یفرع  يانعم  اب  هک  تسا  ندومن  گنهامه  نتخاـس و  قفاوم  ياـنعم  هب  تغل  رد  « قیفوت »
لیکـشت یبسانم  سلجم  دـنک و  ادـیپ  اعد  يارب  یبوخ  لاح  ناسنا  رگا  الثم  تسا  يراک  نداد  ماجنا  يارب  بابـسا  ندوب  هدامآ  اجنیا 

ندـش مهارف  نینچمه.دـش  لـصاح  اـعد  يارب  قیفوت  دوش  یم  هتفگ  ، دـنک هرادا  ار  سلجم  نآ  ییافـصاب  دنمـشناد و  بیطخ  دوـش و 
ماما رگا  دوش و  یم  هدـیمان  قیفوت  اهنیا  مامت  شناد  ملع و  نتفرگ  ارف  ای  نامورحم  هب  کـمک  اـی  هللا  تیب  تراـیز  يارب  ًـالثم  بابـسا 

یم راـگدرورپ  تعاـطا  ریـسم  قح و  هار  هب  ار  ناـسنا  ، قیفوت هک  تسا  نآ  يارب  تسا  قـیفوت  ربـهر  نیرتـهب  : دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع 
.تساه یبوخ  اه و  یکین  يارب  یبوخ  يامنهار  دناشک و 

رقاب ماما  زا  یثیدح  رد  ور  نیا  زا  ، تسا راگدرورپ  كاپ  تاذ  ریخ  ياهراک  يارب  قیفوت  یلصا  همشچرس  هک  تسین  کش  لاح  ره  هب 
: میناوخ یم  مالسلا  هیلع 

ندش مهارف  نوچمه  یتیفاع  چیه  هن  تسین و  تیفاع  تمالـس و  دـننام  یتمعن  چـیه  ِقیفوُّتلا ؛ ِهَدِـعاسُمَک  ِهَِیفاع  ِهَِیفاْعلاَک َو ال  َهَمِْعن  «ال 
.( ،ح 22236 همکحلا نازیم  «. ) . تسا قیفوت 

: دیوگ یم  هک  میناوخ  یم  بیعش  ترضح  یهلا  ربمغیپ  نابز  زا  زین  دیجم  نآرق  رد 

«. مدرگ یم  زاب  وا  يوس  هب  ندرک و  لکوت  وا  رب  تسین  ادخ  هب  زج  نم  قیفوت  ُبِینُأ ؛» ِْهَیلِإ  ُْتلَّکَوَت َو  ِْهیَلَع  ِهّللِاب  ّالِإ  یِقِیفْوَت  ام  «َو 

هاوخریخ همه  يارب  دنک و  تمدخ  ادخ  ناگدنب  هب  درادرب ، ماگ  ادخ  هار  رد  ناسنا  ردق  ره  ؛ دراد يدایز  بابـسا  یقیفوت  یب  قیفوت و 
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مدع دارفا و  هب  متـس  ملظ و  یـصاعم و  ناهانگ و  ، سکع هب  دـنک و  یم  رتشیب  کین  ياهراک  ماجنا  يارب  ار  وا  قیفوت  دـنوادخ  دـشاب 
هیلع نانمؤم  ریما  ماما  زا  مکحلا  ررغ  رد  هک  یثیدح  رد.دنک  یم  بلس  ناسنا  زا  ار  قیفوت  ، ناتـسود داتـسا و  نیدلاو و  قوقح  تیاعر 

: میناوخ یم  هدش  لقن  مالسلا 

نید زا  قیفوت  دوش  یمن  ادج  مسج  زا  هیاس  هک  هنوگ  نامه  ِناقِرَتْفَی ؛ ُقیفْوَّتلا ال  ُنیّدلا َو  َِکلذَـک  ِناقِرَتْفَی  َّلَّظلا ال  َمْسِْجلا َو  َّنأ  امَک  »
«. دنک یمن  ادیپ  ییادج  زین 

( . ِِحلاَّصلا ِلَمَْعلاَک  َهَراَِجت  َال  َو  ( ؛» تسین حلاص  لمع  دننام  یتراجت  چیه  :» دیامرف یم  هتکن  نیمتشه  رد 

حلاص لمع  یلو  تسا  یندش  یناف  لاوز و  ضرعم  رد  رادیاپان و  يویند  يدام و  ياهدوس.دننک  یم  تراجت  دوس  يارب  ، نارجات همه 
ْمُکُّلُدَأ ْلَه  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اـی  : »» دـیامرف یم  دـیجم  نآرق.تسا  رتدوسرپ  یتراـجت  ره  زا  تسا  يورخا  يدـبا  باوث  همـشچرس  هک 

ْنِإ ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ْمُکِـسُْفنَأ  ْمُِکلاْومَأـِب َو  ِهّللا  ِلـِیبَس  ِیف  َنوُدِـهاُجت  ِِهلوُسَر َو  ِهّللاـِب َو  َنُونِمُْؤت  ٍمِیلَأ * ٍباذَـع  ْنِم  ْمُکیِْجُنت  ٍهَراـِجت  یلَع 
؛» ُمیِظَْعلا ُزْوَْفلا  َِکلذ  ٍنْدَـع  ِتاّنَج  ِیف  ًهَبِّیَط  َنِکاسَم  ُراْهنَْألا َو  اَِهتْحَت  ْنِم  يِرْجَت  ٍتاّنَج  ْمُْکلِخْدـُی  ْمَُکبُونُذ َو  ْمَُکل  ْرِفْغَی  َنوُمَْلعَت * ُْمْتنُک 

ادخ و هب  دشخب ؟ یم  ییاهر  كاندرد  باذع  زا  ار  امـش  هک  منک  ییامنهار  يراجت  هب  ار  امـش  ایآ  دـیا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
رگا *) دینادب رگا  تسا  رتهب  زیچ ) ره  زا   ) امـش يارب  نیا  دینک و  داهج  ادخ  هار  رد  ناتیاه  ناج  لاوما و  اب  دـیروایب و  نامیا  شلوسر 

رد تسا و  يراج  شناتخرد  ریز  زا  اهرهن  هک  دنک  یم  لخاد  تشهب  زا  ییاه  غاب  رد  ار  امـش  دشخب و  یم  ار  ناتناهانگ  دینک ) نینچ 
. ( هیآ 12-10 ، فص «. ) . تسا میظع  يزوریپ  نیا  دهد و  یم  ياج  نادیواج  تشهب  رد  هزیکاپ  ياه  نکسم 

َال َو  ( ؛» تسین یهلا  باوث  نوچمه  يدوس  چیه  :» دیامرف یم  تسا  لبق  هتکن  هدـننک  لیمکت  عقاو  رد  هک  زیمآ  تمکح  هتکن  نیمهن  رد 
( . ِباَوَّثلاَک َْحبِر 

ام : » میناوخ یم  میرک  نآرق  رد  هک  هنوگ  نامه  تسا  رارقرب  یقاب و  هراومه  یهلا  باوث  یلو  دـنور  یم  نیب  زا  همه  يدام  ياـهدوس 
2 ٍقاب .» ِهّللا  َْدنِع  ام  ُدَْفنَی َو  ْمُکَْدنِع 

.ریذپان راکنا  تسا  یتیعقاو  يونعم  دوس  یلو  تسا  لایخ  باوخ و  نوچمه  يدام  حابرا  عقاو  رد 

ياضتقم هب  یهلا  باوث  هک  یلاح  رد  دوش  ربارب  هد  یهاگ  تسا  نکمم  یتح  ربارب و  دنچ  ای  ود  ؛ دراد يدح  يدام  دوس  ، نیا رب  هفاضا 
يدوس تسا ؛ نآ  رب  نوزفا  هاگ  ربارب و  دـصتفه  هاـگ  هیآ 261 ). ، هرقب  ...«. ) . ِهّللا ِلِیبَس  ِیف  ْمَُهلاْومَأ  َنوُقِْفُنی  َنیِذَّلا  ُلَـثَم   » هفیرـش هیآ 

.دوش یمن  ادیپ  یتراجت  چیه  رد  هک 

( ِهَْهبُّشلا َْدنِع  ِفُوقُْولاَک  َعَرَو  َال  َو  ( ؛» تسین تاهبش  زا  زیهرپ  نوچمه  ییاسراپ  چیه  :» دیامرف یم  هتکن  نیمهد  رد 

اهنت هن  نآ  دوجو  اب  هک  دوش  یم  قالطا  اوقت  يالعا  دح  هب  تایاور  ناسل  رد  تسا و  زیهرپ  تدـش  ای  زیهرپ  يانعم  هب  لصا  رد  « عرو »
.دیوج یم  يرود  زین  تاهبش  زا  هکلب  دنک  یم  زیهرپ  ملسم  ناهانگ  زا  ناسنا 

: هدش میسقت  شخب  هس  هب  تاعوضوم  مامت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  فورعم  ثیدح  رد  زین  یمالسا  تایاور  رد 
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َتامَّرَحُْملا َو َبَکَتْرإ  ِتاَهَبُّشلِاب  َذَـخأ  ْنَم  ِتامَّرَحُْملا َو  َنِم  اَجن  َتاـهَبُّشلا  َكَرَت  ْنَمَف  َکـِلذ  َْنَیب  ُتاهَبُـش  ٌنَِّیب َو  ٌمارَح  ٌنَِّیب َو  ٌلـالَح  »
راکشآ نآ  یهارمگ  هک  تسا  يروما  درک و  يوریپ  نآ  زا  دیاب  هک  تسا  راکشآ  نآ  یتسرد  تسا  يروما  ُمَْلعَی ؛ ُْثیَح ال  ْنِم  َکَلَه 

تامرحم زا  دـنک  كرت  ار  تاهبـش  هک  یـسک  ؛ ود نیا  ناـیم  رد  تسا  هبتـشم  كوکـشم و  روما  دومن و  باـنتجا  نآ  زا  دـیاب  تسا و 
كاله دناد  یمن  هک  اجنآ  زا  دوش و  یم  تامرحم  بکترم  ًاجیردت )  ) دورب تاهبـش  غارـس  هب  هک  یـسک  دـبای و  یم  ییاهر  راکـشآ 

.( ،ج 1،ص 68،ح 10 یفاک «. ) . دش دهاوخ 

.دور یم  هاگترپ  رد  طوقس  نآ و  رد  شزغل  میب  هک  تسا  هاگترپ  هبل  دننامه  تامرحم و  میرح  تاهبش  عقاو  رد 

ناـهانگ زا  زیهرپ  ياـنعم  هب  عرو  تسخن  : تسا رترب  يرگید  زا  یکی  هک  دـنا  هدرک  میـسقت  مسق  هـس  هـب  ار  « عرو » ناـگرزب زا  یـضعب 
مـسق.دوش یم  هدـیمان  نیبئات  عرو  ، نآ تسوا و  تداهـش  لوبق  تلادـع و  بجوم  هدرک و  جراخ  قسف  زا  ار  ناسنا  هک  تسا  راکـشآ 

مـسق دـنیوگ و  یم  ناحلاص  عرو  نآ  هب  هک  دزاس  یم  رود  تاهبـش  زا  ار  ناسنا  هک  تسا  يراگزیهرپ  تلاـح  ناـمه  ، نآ زا  يرگید 
مان دـنک و  یم  زیهرپ  دـناشکب  مارح  هب  ار  وا  يزور  دـسرت  یم  هک  یلالح  روما  زا  یتح  هک  تسا  يراگزیهرپ  تلاـح  نآ  زا  يرگید 
ندش عیاض  زا  سرت  يارب  تسادخ  ریغ  هچنآ  زا  ندرک  رظن  فرـص  يانعم  هب  عرو  ، رگید مسق.تسا  هدش  هدراذگ  نآ  رب  نیقتم  عرو 

زا یثیدح  رد  هک  هنوگ  نامه  دـنیوگ » یم  نیقیدـص  عرو  نآ  هب  و  تسا ) عرو  يالعا  هجرد  نآ  و   ) هدوهیب يرما  رد  رمع  زا  یتعاس 
: میناوخ یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ 

هک نیا  رگم  دوش  یمن  بوسحم  نیقتم  زا  یـسک  ٌسَأب ؛ ِهِیف  َنوُکَی  ْنأ  َهَفاُخم  ِِهب  َسَأب  اـم ال  َعَدَـی  یّتَح  َنیقَّتُْملا  َنِم  ُلُـجَّرلا  ُنوُکَی  ـال  »
«. ( عرو » هدام ، نیرحبلا عمجم  «. ) . تسا مارح  هک  يروما  رد  نداتفا  زا  سرت  ببس  هب  دنک  كرت  درادن  یلاکشا  ًاتاذ  هک  ار  يروما 

َدْهُز َال  َو  ( ؛» تسین مارح  هب  ییانتعا  یب  نوچمه  ییاسراپ  دـهز و  چـیه  :» دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  ماما  هنامیکح  هتکن  نیمهدزاـی  رد 
( ِماَرَْحلا ِیف  ِدْهُّزلاَک 

ندوب يویند  تاماقم  هب  انتعا  یب  ندومن و  تعانق  نکـسم  اذغ و  سابل و  هب  نتـسیز و  هداس  رد  اهنت  ار  دهز  ، دارفا زا  يرایـسب  هچرگ 
رگا ؛ دشابن مه  هداس  دایز  ناسنا  یگدنز  دنچره  ، تسا مارح  زا  زیهرپ  دهز  نیرت  مهم  مالسلا  هیلع  ماما  كرابم  رظن  زا  یلو  ؛ دنناد یم 
هداس ِیگدنز  نامه  رد  دراد و  يا  هداس  رایـسب  یگدنز  هک  سک  نآ  تسا و  يدهاز  درف  نآ  هدنراد  دـشاب  لالح  زا  یگدـنز  نامه 

.تسین یعقاو  دهاز  تسه  یکوکشم  هبتشم و  لاوما 

هجوت ببس  يرایسب و  ناهانگ  زا  تاجن  هیام  دشاب  رود  كان  ههبـش  لاوما  هنوگره  زا  هک  یماگنه  هژیو  هب  هداس  ِیگدنز  هک  نیا  رد 
تیمها هدرتسگ  روط  هب  یمالسا  تایاور  رد  مه  نآرق و  تایآ  رد  مه  لیلد  نیمه  هب  تسین و  یکـش  تسا  راگردورپ  كاپ  تاذ  هب 

.تسا هدش  نایب  دوش  یم  بترتم  نآ  رب  هک  يرابرپ  جیاتن  نآ و  تقیقح  تیهام و  سپس  دهز و 

دهدب نارگید  هب  ار  دوخ  دمآرد  هفاضا  ناسنا  هک  دشاب  انعم  نیا  هب  رگا  دهز  هک  دنا  هتشون  اجنیا  رد  هغالبلا  جهن  ناحراش  زا  یـضعب 
دـسرن یـسک  هب  نآ  هدیاف  دنک و  هریخذ  ار  دوخ  دـمآرد  هفاضا  هاگره  یلو  تسا  تلیـضف  کی  دـنک  تعانق  يا  هداس  یگدـنز  هب  و 

.دوب دهاوخ  شزرا  یب  ًالماک  يدهز  نینچ 
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هب اهنت  مینیب و  یمن  نآ  رارکت  هب  یترورـض  ور  نیازا  میداد ، حرـش  « دهز » دروم رد  یفاک  هزادـنا  هب  موس  دـلج  رد  هبطخ 81  لیذ  رد 
: مینک یم  هدنسب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  تیاور  کی 

«. تسایند رد  دهز  نآ  دیلک  هدش و  هداد  رارق  يا  هناخ  رد  اه  یکین  مامت  اَْینُّدلا ؛ ِیف  َدـْهُّزلا  ُهُحاَتْفِم  َلِعُج  ٍْتَیب َو  ِیف  ُهُّلُک  ُْریَْخلا  َلِعُج  »
.( ،ج 2،ص 128،ح 2 یفاک ) .

( . ِرُّکَفَّتلاَک َْملِع  َال  َو  ( ؛» تسین رکفت  نوچمه  یشناد  ملع و  چیه  :» دیامرف یم  هنامیکح  هتکن  نیمهدزاود  رد  ترضح 

نادـنچ ناشملع  دنـشیدنا  یمن  نآ  هرابرد  دـننک و  یم  هدنـسب  هدـمآ  تایاور  رد  هچنآ  نارگید و  تارابع  ظفح  هب  اهنت  هک  یناـسک 
لها هک  نانآ  یلو  ؛ دهد ياج  دوخ  رد  ار  يدایز  مولع  دناوت  یم  هک  دنتـسه  یتوص  طبـض  هاگتـسد  نوچمه  عقاو  رد  درادن و  يرمث 

يدام و یگدنز  يامنهار  هک  دننک  یم  فشک  یقیاقح  ناگرزب  تاملک  مالـسا و  تایاور  نآرق و  تایآ  ياج  ياج  زا  دـنا  هشیدـنا 
یمن ادـیپ  یگدـنلاب  ومن و  تفرـشیپ و  ، مولع زگره  دوش  تعانق  نارگید  مولع  لقن  هب  اـهنت  دـشابن و  رکفت  رگا  تساـه و  نآ  يونعم 

.دنک

رکفت ، هدیسر مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  زا  مه  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  مه  هک  ثیداحا  زا  یضعب  رد  لیلد  نیمه  هب 
: تسا هدش  هدرمش  تدابع  نیرترب 

 ( .هلیسولا هبطخ  ،ج 8،ص 20، یفاک ،ج 74،ص 63،ح 4 و  راونالاراحب « . ) . َرُکَفَّتلاَک َهَدابِع  «ال 

( . ِِضئاَرَْفلا ِءاَدَأَک  َهَداَبِع  َال  َو  ( ؛» تسین تابجاو  ضیارف و  يادا  نوچمه  یتدابع  چیه  :» دیامرف یم  زیمآ  تمکح  هتکن  نیمهدزیس  رد 

: میناوخ یم  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  زا  رگید  ثیدح  رد 

«. تسا مدرم  نیرتدباع  زا  دنک  لمع  دوخ  تابجاو  هب  هک  یسک  ِساّنلا ؛ َدَبْعأ  ْنِم  َوُهَف  ِْهیَلَع  ُهّللا  َضَرَْتفا  اِمب  َلِمَع  ْنَم  »

: میناوخ یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  يرگید  ثیدح  رد 

«. دنک ادا  ار  تابجاو  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرتدباع  َِضیارَْفلا ؛ َماقأ  ْنَم  ِساّنلا  ُدَبْعأ  »

زادـگ زوـسرپ و  ینـالوط و  ياـه  شیاـین  تابحتـسم و  غارــس  هـب  نـتفر  اـهنت  ، تداـبع هـک  دراد  نـیا  هـب  هراـشا  تاـیاور  نـیا  ماـمت 
یلاـم قوقح  يادا  مدرم و  قوقح  نتخادرپ  زا  معا  ؛ دـنک ادا  ار  دوخ  تاـبجاو  ناـسنا  هک  تسا  نآ  تسخن  هجرد  رد  تداـبع  ؛ تسین

.یهلا قح  يادا  رت  مهم  همه  زا  ینید و 

( . ِْربَّصلا ِءاَیَْحلاَک َو  َناَمیِإ  َال  َو  ( ؛» تسین ربص  ایح و  دننام  ینامیا  چیه  :» دیامرف یم  هتکن  نیمهدراهچ  رد 

سفن ضابقنا  ایح  ، رگید نایب  هب.دراد  یم  زاب  تشز  ياهراک  غارس  هب  نتفر  زا  ار  ناسنا  هک  تسا  يا  هدنرادزاب  تلاح  يانعم  هب  « ایح »
ای تیـصعم و  كرت  ای  دـشاب  تعاطا  تالکـشم  هاوخ  ؛ تسا تالکـشم  ربارب  رد  تماقتـسا  يانعم  هب  ربص » تساـه و« یتشز  ربارب  رد 
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.اه یتخس  بئاصم و  تالکشم 

دهاوخن يرارق  تابث و  نامیا  دشابن  تالکـشم  ربارب  رد  تماقتـسا  ربص و  رگا  دور و  یم  داب  رب  نامیا  ، دشابن ایح  تلاح  رگا  نیقی  هب 
.تشاد

: میناوخ یم  مالسلا  امهیلع  رقاب  ماما  ای  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد 

اهنآ زا  یکی  اجره  دنا  هدش  هتـسب  نامـسیر  کی  اب  نامیا  ایح و  ُُهبِحاص ؛ ُهَِعبَت  امُهُدَحأ  َبَهَذ  اذإَف  ٍنَرَق  یف  ِنانوُْرقَم  ُنامیْإلا  ُءایَْحلا َو  »
.( ،ج 2،ص 106،ح 4 یفاک «. ). تفر دهاوخ  وا  لابند  هب  يرگید  دورب 

: تسا هدمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد 

تـسا تفـص  راهچ  ُرْکُّشلا ؛ ِْقلُْخلا َو  ُنْسُح  ُءایَْحلا َو  ُقْدِّصلا َو  : ٍتانَـسَح ُهّللا  اََهلََّدب  ًابُونُذ  ِهِمَدَق  یلإ  ِِهنْرَق  ْنَم  َناک  ِهیف َو  َّنُک  ْنَم  ٌَعبْرأ  »
قلخ و نسح  ایح و  قدص و  : دنک یم  تانسح  هب  لیدبت  ار  نآ  دنوادخ  دشاب  هانگ  شمدق  ات  قرف  زا  دنچ  ره  دشاب  یـسک  ره  رد  هک 

یم رظن  هب  رت  حیحـص  هک  تسا  هدـمآ  « بونذ «،» ًابونذ » ترابع ياـج  هب  ،ص 369، لوقعلا فـحت  رد  .) ،ص 107،ح 7 ناـمه «. ) . رکش
(.( دسر

مدرم و اب  يریگرد  زا  قلخ  نسح  اه و  یتشز  حیابق و  زا  ایح  دراد و  یم  زاب  ناهانگ  زا  يرایسب  زا  ار  ناسنا  ییوگتسار  تسا  یهیدب 
وترپ رد  ینعی  دنک ؛ یم  لدبم  تانسح  هب  ار  تائیـس  هک  تسا  روما  نیمه  دنک و  یم  قیوشت  اه  تمعن  زا  ینادردق  هب  ار  ناسنا  ، رکش

.دنوش یم  تانسح  هب  لیدبت  ناهانگ  هار  همادا  رد  تافص  نیا 

( . ِعُضاَوَّتلاَک َبَسَح  َال  َو  ( ؛» تسین ینتورف  نوچمه  ناسنا ) يارب   ) يرابتعا شزرا و  چیه  :» دیامرف یم  هنامیکح  هتکن  نیمهدزناپ  رد 

ربکت و رثا  رب  یلو  ؛ دنراد يا  هتسجرب  تافص  زین  ناشدوخ  دنتسه و  یبولطم  دح  رد  یگداوناخ  تفارـش  رظن  زا  هک  یناسک  دنرایـسب 
.دنمدرم بوبحم  دنشاب  هتشادن  یلاع  بسن  بسح و  دنچره  ناعضاوتم  هک  یلاح  رد  دنروفنم  هعماج  رد  ، ینیبرتربدوخ

: دومرف شنارای  هب  هک  میناوخ  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  یثیدح  رد 

دینک ینتورف  نیاربانب  ، دـناسر یم  الاب  ماقم  هب  ار  شبحاص  ینتورف  عضاوت و  ُهّللا ؛ ُمُکْعَفْرَی  اوُعَـضاوَتَف  ًهَْعفَر  ُهَبِحاص  ُدـیزَی  َعُضاوَّتلا  َّنإ  »
. ( ،ج 2،ص121،ح 1 یفاک «. ) . دربب الاب  ار  امش  ادخ  ات 

( . ِْملِْعلاَک َفَرَش  َال  َو  ( ؛» تسین شناد  ملع و  نوچ  یتفارش  چیه  :» دیامرف یم  زیمآ  تمکح  هتکن  نیمهدزناش  رد 

اریز دـیآ  یم  تسد  هب  شناد  ملع و  قیرط  زا  روما  نیا  نیقی ، هب  تسا و  یمانکین  راختفا و  تمظع و  یگتـسیاش و  يانعم  هب  « فرـش »
.درادن دوجو  یناسنا  هعماج  رد  ییاج  لهاج  نادان و  دارفا  يارب  تسا و  یناسنا  ياه  شزرا  تاراختفا و  همه  دیلک  یهاگآ  ملع و 

كون ياه  بّکرم  هک  اجنآ  ات  تسا  هدمآ  ملع  شیاتـس  حدم و  رد  هک  یتایاور  تایآ و  زا  تسا  رپ  یمالـسا  تایاور  دیجم و  نآرق 
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.تسا هدش  هدرمش  رترب  نادیهش  نوخ  زا  نادنمشناد  ملق 

: دومرف هک  میناوخ  یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد 

كردتـسم «. ) . متفاـی شناد  ملع و  رد  ار  نآ  ، متفر فرـش  تیـصخش و  شزرا و  غارـس  هب  نـم  ؛  ِمـْلِْعلا ِیف  ُُهتْدَـجَوَف  َفَرَّشلا  ُتـْبلََط  »
. ( ،ج 12،ص 174،ح 13810 لئاسولا

.دشخب یم  ناماس  ار  اه  ناسنا  يایند  ای  دراد و  يونعم  هبنج  ای  هک  تسا  ییاه  شناد  مولع و  « ملع » زا روظنم  تسا  یهیدب 

( . ِْملِْحلاَک َّزِع  َال  َو  ( ؛» تسین ملح  نوچ  یتزع  چیه  :» دیامرف یم  هنامیکح  هتکن  نیمهدفه  رد 

یگدنز تالکشم  نینچمه  دهد  یمن  ناشن  لمعلا  سکع  بدا  یب  لهاج و  نادان و  دارفا  ربارب  رد  هک  دوش  یم  هتفگ  یسک  هب  میلح 
دوش یمن  هچاپ  تسد  تخس ، ثداوح  لباقم  رد  دیامن و  یم  لح  دوخ  رد  ار  اهنآ  ، دنلب رکف  ردص و  هعس  رثا  رب  دنک و  یم  لمحت  ار 

.دنزیخ یمرب  نادان  لباقم  رد  میلح  دارفا  تیامح  هب  مدرم  هک  هدش  هدید  رایسب  تسوا و  تزع  ثعاب  اه  نیمه  و 

یلو ؛ دیازفا یم  ناشتیصخش  تزع و  رب  بدا  یب  رس و  کبس  نادان ، دارفا  ربارب  رد  ناشتوکس  اریز  ، دنزیزع مدرم  رظن  رد  رابدرب  دارفا 
.دهاک یم  ناشمارتحا  تزع و  زا  رما  نیمه  دنوش و  یم  ریگرد  لئاسم  نیرت  کچوک  رد  نارابدربان 

: میناوخ یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  یثیدح  رد 

ملح بجوم  هب  ار  یسک  زگره  دادن و  تزع  ینادان  لهج و  ببس  هب  ار  یسک  زگره  ادخ  ُّطَق ؛ ٍْملِِحب  َّلَذأ  ُّطَق َو ال  ٍلْهِِجب  ُهّللا  َّزَعأ  ام  »
. ( ،ج 2،ص 112،ح 5 یفاک «.) . تخاسن لیلذ  يرابدرب  و 

َنِم َُقثْوَأ  َهَرَهاَظُم  َال  َو  ( ؛» تسین تروشم  زا  رت  نئمطم  ینابیتشپ  چـیه  :» دـیامرف یم  هنامیکح  هتکن  نیرخآ  نیمهدـجه و  رد  هاـگ  نآ 
( . ِهَرَواَشُْملا

يوق رایـسب  دنوش  همیمـض  رگیدکی  هب  راکفا  لوقع و  هک  یماگنه  ؛ دراد یـصیخشت  لقع و  يرکف و  یناسنا  ره  هک  تسادیپ  هتفگ  ان 
یمهم ینابیتشپ  قیرط  نیا  زا  دوش و  یم  مولعم  ًابلاغ  دصقم  هب  هار  نیرت  کیدزن  فرطرب و  عناوم  ، نشور اهریـسم  ، دـننک یم  لمع  رت 

.ددرگ یم  لصاح  يدرف  ره  يارب 

ناـسآ نآ  نتـسسگ  هک  تسا  یکیراـب  نامـسیر  نوچمه  درف  کـی  يورین  هک  تسا  نینچ  ینامـسج  ياـهورین  رد  هک  هنوـگ  ناـمه 
یتفاترب مه  هب  نوچ  :» رعاش هتفگ  هب  ، دیدرگ لیکشت  نآ  زا  یمکحم  بانط  دش و  همیمـض  رگیدکی  هب  اهورین  هک  یماگنه  یلو  ؛ تسا

.تسا يراج  ًالماک  زین  يرکف  ياهورین  رد  مکح  نیا  «. دلسگن شرایدنفسا 

ْمُهُْرمَأ َو  : » دـیامرف یم  تسا و  هدـش  رکذ  تروشم  اـب  روما  ماـجنا  دـیجم  نآرق  رد  ناـنمؤم  هتـسجرب  تافـص  زا  یکی  ساـسا  نیا  رب 
هدوب نانمؤم  اب  تروشم  هب  رومأـم   2 ِْرمَْألا » ِیف  ْمُهْرِواـش  َو   » ياـضتقم هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  صخـش  یتح   1 ْمُهَْنَیب » يروُش 
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.تسا

: دوب هدومرف  مالسلا  هیلع  ماما  هک  تمکح 54  لیذ  رد 

تحت یثحب  زین  هبطخ 35  نمـض  ، مود دـلج  رد  نآ و  رابرپ  راثآ  تروشم و  تیمها  هرابرد  یطوسبم  حرـش  ِهَرَواـشُْملاَک » َریهَظ  ـالَو  »
.میتشاد رظن  لها  يارآ  زا  يریگ  هرهب  ناونع 

( .دییامرف هعجارم  هنومن  ریسفت  دلج 3 و 20  هب   ) . .تسا هدمآ  يا  هظحالم  لباق  ياه  ثحب  قوف  تایآ  لیذ  زین  هنومن  ریسفت  رد 

هچرگ نانخس  نیا  هک  تسا  مزال  هتکن  نیا  رکذ  دوب  مهم  یقالخا  هیصوت  هدجه  رب  لمتشم  هک  رابرپ  هنامیکح و  راتفگ  نیا  نایاپ  رد 
تسا و هدـمآ  نوگانوگ  ياهدورو  نأش  اب  فلتخم  ثیداحا  رد  نآ  زا  ییاه  تمـسق  یلو  هدـش  عمج  اج  کـی  تروص  هب  اـجنیا  رد 

.دشاب هدرک  نایب  نوگانوگ  ياه  تبسانم  هب  رّرکم  روط  هب  مالسلا  هیلع  ماما  ار  اهنآ  زا  يرایسب  تسین  دیعب 

هبنج رد  زوریپ  دنمتداعـس و  تخبـشوخ و  ات  دـنک  لمع  یگدـنز  رد  هنامیکح  راتفگ  کی  نیمه  هب  ناـسنا  هک  تسا  یفاـک  نیقی  هب 
.ددرگ يونعم  يدام و  ياه 

یسیلگنا

mām Ali ibn Abū Tālib said: “No wealth is more profitable than wisdom; no loneliness is
more estranging than vanity; no wisdom is as good as tact; no honor is like fearing
Allāh; no companion is like the goodness of moral character; no inheritance is like
civility; no guide is like promptitude; no trade is like the doing of deeds of virtue; no
profit is like a Divine reward; no self-control is like inaction in time of doubt; no
abstention is like that from prohibitions; no knowledge is like thinking; no worship is
like the carrying out of obligations; no belief is like modesty and endurance; no
attainment is like humility; no honor is like knowledge; no power is like forbearance

.” and no support is more reliable than a good piece of advice
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َیلوَتـسا اَذِإ  َمَلَظ َو  دَـقَف  ٌَهبوَح  ُهنِم  رَهظَت  َمل  ٍلُجَِرب  ّنّظلا  ٌلُجَر  َءاَـسَأ  ُّمث  ِِهلهَأ  ِناَـمّزلا َو  یَلَع  ُحاَلّـصلا  َیلوَتـسا  اَذِإ  مالـسلا  هیلع  َلاَـق  َو 
َرّرَغ دَقَف  ٍلُجَِرب  ّنّظلا  ٌلُجَر  َنَسحَأَف  ِِهلهَأ  ِناَمّزلا َو  یَلَع  ُداَسَفلا 

اه همجرت 

یتشد

هک یلاح  رد  درب ، دب  نامگ  يرگید  هب  یسک  رگا  دیآ ، بلاغ  نآ  مدرم  راگزور و  رب  يراکوکین  هاگ  ره  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 
دشاب نامگ  شوخ  يرگید  هب  یسک  و  دوش ، بلاغ  نآ  مدرم  هنامز و  رب  يدب  رگا  و  تسا ،  راکمتس  هدشن  راکشآ  یتشز  لمع  وا  زا 

 . داد بیرف  ار  دوخ  «، 1»

يدیهش

هدرک متـس  هدشن ، راکـشآ  یتحیـضف  وا  زا  هک  درب ، دب  نامگ  يرگید  هب  یـسک  دـیآ و  بلاغ  نآ  مدرم  هنامز و  رب  يراکوکین  نوچ 
.تسا هتفیرف  ار  دوخ  درب  کین  نامگ  يرگید  هب  یسک  دوش و  بلاغ  نآ  مدرم  هنامز و  رب  يراکدب  رگا  .تسا و 

یلیبدرا

سپ یتحیضف  وا  زا  دشابن  رهاظ  هک  يدرمب  دوخ  نامگ  يدرم  دنک  دب  نآ  زا  سپ  نآ  لها  نامز و  رب  حالـص  دوش  یلوتـسم  هاگ  ره 
نامگ يدرم  دـنادرگ  وکین  سپ  نآ  لها  نامز و  رب  يراک  هابت  یهابت  دوش  یلوتـسم  هاگ  ره  نامگ و  نآ  رد  هدرک  متـس  هک  قیقحتب 

ناـنمؤم ریما  يا  ار  دوخ  یباـیم  هنوگچ  هک  ار  ترـضح  نآ  رم  دـنتفگ  هتخادـنا و  بیرف  رد  ار  دوخ  هک  قیقحتب  سپ  يدرمب  ار  دوخ 
زا ار  وا  دنرآ  یم  دوخ و  یتسـس  رد  نتب  دوش  یم  رامیب  دوخ و  ياقب  رد  دوش  یم  یناف  هک  یـسک  لاح  دشاب  هنوگچ  هک  تفگ  سپ 

الب هنتف و  عاونا  تسایند  هک  شدوخ  نمام 

یتیآ

هب ییاوسر  زونه  هک  يرگید  هب  یسک  سپس  دوش ، یلوتسم  شمدرم  هنامز و  رب  يراکوکین  حالـص و  نوچ  مالـسلا :) هیلع   ) دومرف و 
يرگید هب  یـسک  دوش و  یلوتـسم  شمدرم  هنامز و  رب  داسف  يراکدـب و  نوچ  تسا و  هدرک  متـس  وا  رب  دوش ، نامگدـب  هدرواین ، راب 

.تسا هدروخ  بیرف  درب ، کین  نامگ 

نایراصنا

نامگ هدشن  رهاظ  يا  ییاوسر  وا  زا  هک  یسک  هب  یسک  رگا  ددرگ  بلاغ  نامز  مدرم  رب  یکین  حالـص و  نوچ  : دومرف ترـضح  نآ  و 
 . هدومن متس  اعطق  درب  دب 

 . هدز لوگ  ار  دوخ  درب  بوخ  نامگ  یسک  هب  یسک  دوش و  بلاغ  داسف  نامز  مدرم  رب  رگا  و 

اه حرش 
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يدنوار

وه بورخملا و  هناف  هبرخ  یـضرلا  طـخب  .مثا و  يا  هبوح  يور  لذـلا و  ناوهلا و  هیزخلا : و  لـجرب ، هفـص  هیزخ  هنم  رهظت  مل  هلوق  و 
هلعف هنا  انلق  ول  و  هدحاولا ، هارملا  هبرخلا : .هبارخ و  برخی  نالف  لباب  نالف  برخ  لاقی : ریعبلا ، قراس  وه  براخلا و  نم  وا  قوقشملا ،

.هنید یف  بارخ  رهظی  مل  مادام  لجرب  نظلا  ییسی ء  نم  املاظ  نوکی  يا  دعبتسی ، مل  بارخلا  نم 

يردیک

هب و حضتفی  حیبق ، لعف  يا  هحیـضف  و  يزخ ، يا  هیزخ : هلوق  .یئزجلا و  بلغی  داسفلا  حالـصلا و  رـشلا و  ریخلا و  یف  یلکلا  نا  هانعم 
نم وا  ریعبلا  قراس  وه  براخلا و  نم  وا  قوقـشملا  وه  و  بورخملا ، نم  هناکف  .هبرخ ج - یـضرلا  طـخب  لـیق و  مثا ، يا  هبوح  يور 

.قثوم ریغب  قثو  ثیح  كالهلا  رطخ  یف  هسفن  عقوا  يا  ررغ : .بارخلا و 

مثیم نبا 

نامگ هدزن  رس  يو  زا  یتشز  راک  هک  یـصخش  هب  یـسک  رگا  دشاب ، هتفرگارف  ار  مدرم  راگزور و  يراکوکین ، یکین و  هک  یماگنه  )
شوخ یـسک  هب  یـسک  رگا  تسا  هریچ  مدرم ، راگزور و  رب  يراکدـب  يدـب و  هک  یماگنه  تسا و  هدرک  متـس  هک  یتسارب  دربب ، دـب 
لماوع ندروآ  مهارف  يارب  هک  تسا  یلیاسو  هلمج  زا  راگزور  هک  تشذـگ  لبق  رد  تسا .) هتفیرف  ار  دوخ  هک  یتسارب  دـشاب ، نامگ 
حالـص ریخ و  نامز  ار  ینامز  نانچ  تروص  نیا  رد  هک  تسا  هدش  هدامآ  ترخآ  ملاع  رد  ایند و  نیا  یگدنز  رد  مدرم  یبوخ  ریخ و 

دساف هنامز  دنیوگ ، یم  تروص  نآ  رد  هک  تسا  حالـص  ریخ و  ندوبن  يارب  زاس  هنیمز  لیاسو  زا  یکی  راگزور  نیچمه  .دنیوگ  یم 
، ساسا نیا  رب  تسا و  هتفرگارف  ار  شمدرم  راگزور  يراکوکین  یکین و  هک  تسا  يراگزور  لوا  عون  .تسا  يدـب  راگزور  هدـش و 

یتسپ راک  هک  یـسک  نآ  هب  ینامز ، نینچ  رد  سک ، ره  و  میـشاب ، نیب  شوخ  مدرم  هب  هک  دنک  یم  باجیا  دور و  یم  ریخ  راک  دـیما 
دودح زا  نتفر  نوریب  دوخ ، نیا  هدرب و  راک  هب  ییاجبان  دروم  رد  ار  دوخ  ینامگدب  دشاب ، نامگدـب  تسا  هدـشن  المرب  درم  دزن  وا  زا 

ناـمز و مود ، عوـن  .دـشاب و  یم  هاـنگ  ینعم  هب  هک  دـنا  هدرک  تیاور  هبوـح  هیزخ ، ياـج  هب  یـضعب  .تـسا و  يراکمتـس  تلادـع و 
ینامگدـب ياج  دور و  یم  فالخ  راک  راظتنا  ساسا ، نیا  رب  تسا و  هدـش  هریچ  شمدرم  راـگزور و  رب  داـسف  هک  تسا  يراـگزور 

ینعی تسا ، هداد  بیرف  ار  دوخ  هک  یتـسارب  دـشاب ، نیب  شوـخ  يدرف  هب  يراـگزور  نینچ  رد  سک  ره  سپ  تسه ، مدرم  هب  تبـسن 
.تسا هدنام  لفاغ  دوخ  لاح  زا  هدز و  لوگ  ار  نتشیوخ 

دیدحلا یبا 

َیلْوَتْـسا اَذِإ  َمَلَظ َو  ْدَـقَف  ٌَهبْوَح  ُْهنِم  ْرَهْظَت  َْمل  ٍلُجَِرب  َّنَّظلا  ٌلُجَر  َءاَسَأ  َُّمث  ِِهلْهَأ  ِناَـمَّزلا َو  یَلَع  ُحَـالَّصلا  َیلْوَتْـسا  اَذِإ  مالـسلا  هیلع  َلاَـق  َو 
 . َرَّرَغ ْدَقَف  ٍلُجَِرب  َّنَّظلا  ٌلُجَر  َنَسْحَأَف  ِِهلْهَأ  ِناَمَّزلا َو  یَلَع  ُداَسَْفلا 

عوفرملا ربخلا  یف  ءاج  دق  حـلاص و  نامزلا  ثیح  نظلا  ءوس  هل  یغبنی  دـساف و ال  نامزلا  ثیح  نظلا  ءوس  لقاعلا  یلع  نیعتی  نأ  دـیری 
یلع ع و هیلإ  راـشأ  اـمک  هبوح  هنم  رهظت  مل  يذـلا  ملـسملا  یلع  لوـمحم  کـلذ  ءوـسلا و  نظ  ملـسملاب  ملـسملا  نظی  نأ  نع  یهنلا 

هیصعملا هبوحلا 
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نإ هللا  کـتمرح و  مظعأ  کـمظعأ و  اـم  تیب  نم  کـب  اـبحرم  لاـقف  هبعکلا  یلإ  هللا ص  لوسر  رظن  لاـق  رباـج  هاور  اـم  وه  ربخلا  و 
 . ءوسلا نظ  هب  نظی  نأ  هلام و  همد و  هثالث  نمؤملا  نم  هدحاو و  کنم  مرح  هللا  نأل  لج  زع و  هللا  دنع  کنم  همرح  مظعأ  نمؤملا 

اءوس و ملـسملا  کیخأ  یف  نم  تجرخ  هملکب  ننظت  هنم و ال  کبلغی  ام  ءیجی  یتح  هنـسحأ  یلع  کیخأ  رمأ  عض  رمع  مـالک  نم  و 
.نظلا هب  ءاسأ  نم  نمولی  الف  مهتلل  هسفن  ضرع  نم  المحم و  ریخلا  یف  اهل  دجت  تنأ 

.سانلاب نظلا  ءوس  مزحلا  مکب و  ینظ  تنسحأ  ذإ  تأسأ  رعاش 

.هلعف ءوسل  دحأ  هب  قثی  هنظ و ال  ءوسل  دحأب  قثی  نم ال  لاق  الاح  سانلا  أوسأ  نم  ملاعل  لیق 

.هلهأ نامزلا و  اذه  ینبدأف  یبهاذم  ضعب  نظلا  نسح  ناک  دق  رعاش و 

.سانلاب نظلا  ءوس  هللااب و  نظلا  نسح  لاق  کتعانص  ام  یفوصل  لیق 

.مزحلا هیف  نأ  الإ  نظلا  ءوس  حبقأ  ام  زجعلا و  هیف  نأ  الإ  نظلا  نسح  نسحأ  ام  لاقی  ناک  و 

زتعملا نبا 

بیرملا ظحل  طقاسم  دقفت 

یناشاک

راگزور و رب  هلهاو ) نامزلا  یلع   ) یلاح وکین  ددرگ  بلاغ  حالص و  دوش  یلوتـسم  نوچ  حالـصلا ) یلوتـسا  اذا  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
رهاظ هک  يدرم  هب  هبوح ) هنم  رهظی  مل  لجرب   ) ار دوخ  نامگ  يدرم  دـنک  دـب  نآ  زا  سپ  نظلا ) لجر  ءاسا  مث   ) راگزور نآ  نامدرم 

هب سپ  ملظ ) دقف   ) یتئیطخ یمثا و  وا  زا  دشابن  نایامن  هک  يدرم  هب  ینعی  .تسا  هیزخ )  ) تیاور یـضعب  رد  یتحیـضف و  وا  زا  دـشابن 
داسف ددرگ  یلوتسم  هک  هاگره  و  داسفلا ) یلوتسا  اذا  و  ( ) مثا نظلا  ضعب  نا   ) یلات هللا  لاق  امک  نآ  رد  راکمتس  دشاب و  ملاظ  قیقحت 

نآ رد  يدرم  هب  ار  نامگ  يدرم  دنادرگ  وکین  سپ  لجرب ) نظلا  لجر  نسحا  و   ) نامز لها  نامز و  رب  هلها ) نامزلا و  یلع   ) یهابت و 
.نامگ نآ  ببس  هب  تلفغ  بیرف  رد  ار  دوخ  دشاب  هتخادنا  سپ  ررغ ) دقف   ) ناوا

یلمآ

ینیوزق

وا زا  دـشاب  هدـشن  رهاظ  هک  یـصخش  هب  یـصخش  دـنک  ینامگدـب  سپ  نآ ، لها  نامز و  قـالخا  رب  حالـص  ددرگ  یلوتـسم  هاـگره 
هبوح خـسن  یـضعب  رد  دـشاب و  نامز  نیا  راـبتعا  هب  نظلا ) نسح  نموملا   ) ثیدـح .تسا و  هدرک  ملظ  قیقحت  هب  یماندـب  یئاوسر و 

هب کین  نامگ  يدرم  سپ  نآ  لها  ناـمز و  رب  داـسف  دوش  یلوتـسم  رگا  دـشاب و  هدـماین  دـیدپ  یئاـطخ  یهاـنگ و  وا  زا  ینعی  .تسا 
.دشاب هتخادنا  ررض  ررغ و  رد  ار  دوخ  دنام  لفاغ  مزح  زا  درب و  يدرم 
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یجیهال

یلوتـسا اذا  ملظ و  دقف  هیزخ  هنم  رهظت  مل  لجرب ، نظلا  لجر  ءاسا  مث  هلها ، نامزلا و  یلع  حالـصلا  یلوتـسا  اذا  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
هبلغ دش و  یلوتسم  هک  ینامز  نآ  ره  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .رغ » دقف  لجرب  نظلا  لجر  نسحاف  هلها ، نامزلا و  یلع  داسفلا 
سپ ییاوسر ، تلصخ  وا  زا  تسا  هدشن  راکشآ  هک  يدرم  هب  يدرم  دش  نامگدب  سپ  شلها ، نامز و  رب  يراکوکین  حالـص و  درک 

دـش نئمطم  نامگ و  شوخ  سپ  شلها ، نامز و  رب  داسف  دش  بلاغ  هک  ینامز  نآ  ره  سک و  نآ  رب  تسا  هدرک  متـس  هک  قیقحت  هب 
.وا تسا  هدروخ  بیرف  هک  قیقحت  هب  سپ  يدرم  زا  يدرم 

ییوخ

ءامکحلا لوق  یف  نامزلا  ینعملا : دجنملا .- كالهلل - هضرع  اریرغت  هررغ ) ، ) ناسنالا اهیف  يزخی  یتلا  هلـصخلا  هیلبلا ، هیزخلا ) : ) هغللا
ام رابتعاب  نکل  و  موهوم ، وا  دوجوم  هنا  هنع  ثحبی  و  ییـس ء ، نسح و ال  حلاط و ال  حلاص و ال  هتاذب ال  وه  و  کلفلا ، هکرح  رادـقم 

ائیـس و  هرم ، احلاص  نوکی  و  نیرخآ ، هحدمی  موق و  همذیف  هئاسالا ، ناسحالا و  لماوع  دحا  دعی  هلها  رابتعاب  عاضوالا و  نم  هیلع  رمی 
دمتعا دق  .لمکا و  نیبا و  هراما  و ال  لدا ، لیلد  ثیح ال  هیلا  دنتـسی  هلملا  ءاهقف  ءاملع و  دـنع  هلدالا  دـحا  رهاظ  هنم  ذـخوی  و  يرخا ،

نم نظلا  ءوسف  قدصلا ، هنامالا و  لدعلا و  حالـصلا و  هلها  نامزلا و  لاح  رهاظ  ناک  اذا  لاقف : هیلع  هللا  تاولـص  اذـه  همالک  یف  هیلع 
و رطخ ، ررغ و  لیلد  نود  نم  نظلا  نسحف  هعادـخلا ، ردـغلا و  هنایخلا و  داسفلا و  هلها  نامزلا و  لاح  ناک  اذا  نکل  ملظ و  لیلد  نود 

یب يرگید  هب  سپـس  دـش  امرفکح  شمدرم  راـگزور و  رب  یکین  یبوخ و  نوچ  دومرف : همجرتلا : .مثا  يا  هبوح )  ) هیزخ ناـکم  يور 
دـشاب امرفکح  شمدرم  راگزور و  رب  یهابت  داسف و  رگا  و  تسا ، هدرک  متـس  وا  هب  دشاب  نامگدـب  دـنیب ، هانگ  ییاوسر و  وا  زا  هکنآ 

.تسا رطخ  بیرف و  هیام ي  هتخانشان  درم  هب  ینیب  شوخ 

نارگید يوس  یببس  یب  شابم  نیبدب   *** نآ لها  دنبوخ  هک  کین  راگزور  رد 

نایز رد  زادنیم  شیوخ  شابم و  نیب  شوخ  شمدرم *** دنهابت  هک  دب  راگزور  رد 

يرتشوش

ام نکل  دحاو  ینعملا  و  هبوح ، هیزخ  لدب  دیدحلا  یبا  نبا  یف  مثیم و  نبا  اهقدصی  و  هیرصملا ) هعبطلا   ) یف اذکه  مالسلا : هیلع  لاق  و 
نموملا نا  و  کتمرح ، مظعا  ام  لاقف : هبعکلا  یلا  رظن  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نا  رباـج  يور  دـیدحلا : یبا  نبا  لاـق  .دوجا  اـنه 

داسفلا یلوتـسا  اذا  .ءوسلا و  نظلا  هب  نظی  نا  هلام و  همد و  هثالث : نموملا  نم  هدحاو و  کنم  مرح  یلاعت  هللا  نال  کنم ، همرح  مظعا 
و هفلتخم ) تاعوضوم  یف  نوتـسلا - لصفلا  : ) رعاش لاق  دیدحلا : یبا  نبا  لاق  ررغ  دقف  لجرب  نظلا  لجر  نسحاف  هلها  نامزلا و  یلع 

نظلا ءوس  هللااب و  نظلا  نسح  لاـق  کتعانـص ؟ اـم  یفوصل : لـیق  هلها و  ناـمزلا و  اذـه  ینبداـف  یبهاذـم  ضعب  نظلا  نسح  ناـک  دـق 
عضو نم  (- 159  ) یف امک  مالـسلا - هیلع  لاق  دقف  صخـشلا  ثیح  نم  اما  و  نامزلا ، ثیح  نم  انه  مالـسلا  هیلع  همالک  تلق : .سانلاب 

.نظلا هب  ءاسا  نم  نمولی  الف  همهتلا  عضاوم  هسفن 

هینغم
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فکلا هنم و  ظفحتلا  درجم  نظلا  ءوسب  دارملا  و  هدوهع ، هلاوقا و  یف  هقدـص  یلع  دامتعالا  صخـشلاب و  هقثلا  انه  نظلا  نسحب  دارملا 
اهـضرع هسفنب : ررغ  .حـضفی و  يزخی و  ام  لعف  هیزخلا : .همهتلا و  عم  یتح  لعف  وا  لوقب  هیلا  هئاسالا  لاـحب  زوجی  ـال  و  هتلماـعم ، نع 

نم ادرف  نوکی  نا  هب  هقثلا  رایعمف  ردـغی ؟ وا  دوهعلاـب  یفی  یله  تککـش : و  ساـنلا ، نم  دـحاو  قـالخا  تلهج  اذا  ینعملا  و  رطخلل ،
.قافنلا ردـغلا و  هدوسی  دـساف  عمتجم  نم  نوکی  نا  هیلا  نوکرلا  مدـع  همهتلا و  راـیعم  و  لـعفی ، لوقی و  اـمیف  قداـص  حـلاص  عمتجم 

یتـلا فورظلا  و  هیف ، شیعی  يذـلا  عمتجملا  نبا  ناـسنالا  نا  خـیراتلا  هسارد  عاـمتجالا و  ملع  تبثا  دـق  و  عمتجملا : روـطت  ءاـیبنالا و 
هئیبلا تناک  اذا  راجن  یلا  لوحتی  ذالوفلا  نا  و  هئیبلا ، لدـبتب  لدـبتی  رثاتی و  داـمجلا  یتح  ..یبا  ما  ءاـش  اـهریغتب  ریغتی  هنا  و  هب ، طـیحت 

مهب لقتنت  و  اهروذج ، نم  عاضوالا  ریغت  هعیرشب  مهلسراف  هناحبس ، هللا  نم  یحوب  هقیقحلا  هذه  لسرلا  ءایبنالا و  كردا  دق  .همئالم و 
نیفرتملا نیب  و  نیددـجملا ، ءایبنالا  نیب  لادـجلا  شاقنلا و  رودـی  ناک  روطتلا  ریغتلا و  اذـه  لوح  ..لـمکالا و  لـضفالا و  عضولا  یلا 

اهوفرتم لاق  الا  ریذن  نم  هیرق  یف  کلبق  نم  انلـسرا  ام  کلذـک  و  : ) یلاعت هلوق  اهنم  کلذ ، یف  هحیرـص  نآرقلا  تایآ  و  نیظفاحملا ،
هب متلـسرا  امب  انا  اولاق  مکئابآ  هیلع  متدـجو  اـمم  يدـهاب  مکتئج  ول  وا  لاـق  نودـتقم  مهراـثآ  یلع  اـنا  هما و  یلع  اـنئابآ  اندـجو  اـنا 

(. فرخزلا  23 نورفاک -

هدبع

رطخلا يا  ررغلا  یف  هسفنب  عقوا  يا  ررغ  هحضفت و  هلذتف و  ناسنالا  بیصت  هیلبلا  نوکسف  حتفب  هیزخلا  هیزخ : هنم  رهظت  … 

يرفعج

مالسالا ضیف 

هب يدرم  سپ  تفرگ  ارف  ار  شلها  راگزور و  يراـکوکین  هاـگ  ره  تسا : هدومرف  ینیب ) شوخ  ینیبدـب و  هراـبرد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
ادیوه وا  زا  یهانگ  هک  يدرم  هب  ینعی  هدـش  طبـض  هبوح  هنم  رهظت  مل  خـسن  زا  یـضعب  رد  و   ) هتـشگن راکـشآ  وا  یئاوسر  هک  يدرم 
دـشاب نیب  شوخ  يدرم  هب  يدرم  سپ  تخادنا  تسد  شلها  راگزور و  رب  يراکهابت  هاگ  ره  و  هدومن ، متـس  دوش  نیبدب  هدـیدرگن )

دیما هتشاد  شزیمآ  ترـشاعم و  راکهابت  مدرم  اب  هدش و  تیبرت  داسف  نامز  رد  هک  یـسک  زا  نوچ   ) هتخادنا یهابت  رطخ و  هب  ار  دوخ 
(. تشاد دیابن  یکین 

ینامز

ره لاح  نیع  رد  نظ و  نسح  هن  تسا و  حیحص  دارفا  هب  تبسن  نظ  ءوس  هن  هک  دوش  یم  هدافتسا  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  شیامرف  زا 
دنراکوکین شمدرم  هک  يا  هقطنم  رد  .تسا  رصع  طیحم و  هقطنم ، عاضوا  رد  هلئسم  توافت  درک و  بیقعت  دیاب  تسا و  حیحـص  ود 

ای داسف و  نئارق ، يور  زا  دـیاب  نالقاع  .تساطخ  نظ  نسح  دـنا  كاپان  شتلم  هک  ینیمزرـس  رد  هک  روط  ناـمه  تساـطخ  نظ  ءوس 
.دنیامن باختنا  مدرم  هب  تبسن  ار  دوخ  شور  دننک و  كرد  ار  هعماج  حالص 

يزاریش دمحم  دیس 

مهنوکب هلها  حالـص  و  هایحلا ، قفارم  یف  ریخلا  هعـسب  نامزلا  حالـص  هلها ) نامزلا و  یلع  حالـصلا  یلوتـسا  اذا  : ) مالـسلا هیلع  لاـق  و 
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یف هنظ  نال  نظلا ، ءاسا  نم  ملظ ) دـقف   ) هحیـضف يا  هیزخ ) هنم  رهظت  مل  لجرب  نظلا  لجر  ءاسا  مث   ) لاعفالا لاوقـالا و  یف  نیلدـتعم 
نودـب اطابتعا و  لجرب ) نظلا  لجر  نسحاف   ) داسفلا لها  نم  مهرثکا  راص  ناب  هلها ) نامزلا و  یلع  داـسفلا  یلوتـسا  اذا  و   ) هعقوم ریغ 

.رطخلا ررغلا و  یف  هسفن  عقوا  يا  ررغ ) دقف   ) حلاصملا یلا  الا  دنسی  رما ال  هیلا  دنساف  لیلد ،

يوسوم

تناـک اـمهم  حرـشلا : .لـطب  هلمع : طـبح  .كرولا  هبکرلا و  نیب  اـم  ذـخفلا : .توملا  هعیجف  هورکم ، رما  لـک  هیلبلا و  هبیـصملا : هغللا :
نمک همکح - ضفری  هللا و  ءاضق  هیف  رکنتسی  ارما  لعف  نم  اباصم و  هبیصم  بلغت  الف  اذا  ربصلا  نم  اهلباقی  ام  كانهف  همیظع  هبیـصملا 

.هتبیصمل هباستحا  رجا  هباوث و  بهذ  هللا و  طخسا  دقف  هبیج - قش  وا  ههجو  شمخ  وا  هذخف  یلع  هدی  برض 

یناقلاط

، درب دب  نامگ  تسا  هدشن  راکشآ  یهانگ  وا  زا  هک  يرگید  سک  هب  یسک  دشاب و  هریچ  شمدرم  راگزور و  رب  يراک  وکین  هاگ  ره  »
هتفیرف ار  دوخ  دشاب  نامگ  شوخ  رگید  سک  هب  یـسک  دـشاب و  هریچ  شمدرم  راگزور و  رب  یهابت  نوچ  و  تسا ، هدرک  متـس  انامه 

« .تسا

راـگزور و هاـگ  ره  هکنآ  لاـح  دوش و  نامگدـب  هک  تسا  لـقاع  رب  دوـش  هاـبت  راـگزور  نوـچ  هک  تسا  نیا  ترـضح  نآ  دوـصقم 
هدش یهن  رگید  ناملـسم  هب  ناملـسم  ندرب  دب  نامگ  زا  عوفرم  ربخ  رد  .درب  دب  نامگ  هک  تسین  راوازـس  دنـشاب ، هدیدنـسپ  شمدرم 

هدومرف هراشا  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  هنوگ  نامه  تسا ، هدـشن  راکـشآ  یتیـصعم  وا  زا  هک  تسا  یناملـسم  دروم  رد  نیا  هتبلا  تسا و 
يا وت  رب  دورد  : » دومرف تسیرگن و  هبعک  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  تسا : هتفگ  هدرک و  تیاور  رباـج  ار  ربخ  نآ  .تسا 

رتگرزب وت  زا  شتمرح  دنوادخ  هاگـشیپ  رد  نمؤم  هک  دنگوس  ادـخ  هب  لاح  نیع  رد  تسا ، گرزب  هچ  وت  تمرح  یگرزب و  هچ  هناخ 
هتـشاد تمرح  ار  زیچ  هس  نمؤم  دروم  رد  هکنآ  لاـح  تسا و  هتـشاد  ظوحلم  ار  تمرح  کـی  وت  دروم  رد  لاـعتم  دـنوادخ  هک  تسا 

« .دوشن هدرب  دب  نامگ  وا  هب  هکنیا  شلام و  شنوخ و  تسا 

هب دراد و  زاب  نآ  زا  ار  وت  هک  دوش  یهاـنگ  بکترم  هکنآ  اـت  نادـب  هجو  نیرتهب  هب  ار  تردارب  راـک  هک  تسا  رمع  نانخـس  هلمج  زا 
ار دوخ  سک  ره  وشم و  نامگ  دب  یبای  یم  ریخ  رد  یلمحم  نآ  يارب  هک  اجنآ  ات  دیآ  یم  نوریب  تناملسم  ردارب  ناهد  زا  هک  ینخس 

.دنک شنزرس  ار  وا  دیابن  دوش ، نامگ  دب  وا  هب  یسک  رگا  دهد  رارق  اهتمهت  ضرعم  رد 

« .تسا مدرم  هب  ینامگدب  رد  یشیدنا  رود  هک  مدرک  دب  مدرب ، هدیدنسپ  نامگ  امش  هب  هک  هاگ  نآ  : » تسا هدورس  نینچ  يرعاش 

هب دنکن و  دامتعا  یـسک  هب  شیوخ  ینامگ  دب  ببـس  هب  هک  سک  نآ  تفگ : تسیک ؟ مدرم  نیرت  لاح  دب  دـش : هتفگ  يدنمـشناد  هب 
.دنکن دامتعا  وا  هب  یسک  شرادرک  يدب  ببس 

« .درک بدا  ارم  شمدرم  راگزور و  نیا  یلو  دوب  نم  ياهشور  زا  یکی  ینامگ  شوخ  : » تسا هتفگ  رعاش 

.مدرم هب  نظ  ءوس  ادخ و  هب  نظ  نسح  تفگ : تسیچ ؟ وت  راک  دش : هتفگ  یی  یفوص  هب 
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زج تسا  دنسپان  هچ  ندرب  دب  نامگ  تسا و  هتفهن  یناوتان  نآ  رد  هکنآ  زج  تسوکین  هچ  ندرب  هدیدنـسپ  نامگ  تسا : هدش  هتفگ  و 
.تسا هتفهن  یشیدنا  رود  نآ  رد  هکنآ 

ار وا  نانخـس  شوارت  تساـهلد و  هرهچ  اهمـشچ  هک  شاـب  دـیدرت  دروم  صخـش  ياـههاگن  بظاوم  : » تسا هدورـس  نینچ  زتـعم  نبا 
« .يروآ یم  گنچ  هب  ار  بیاعم  هلیسو  نادب  هک  نک  یسررب 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

ِناَمَّزلا َو یَلَع  ُداَسَْفلا  َیلْوَتْـسا  اَذِإ  َو  َمَلَظ ! ْدَـقَف  ٌَهبْوَح  ُْهنِم  ْرَهْظَت  َْمل  ٍلُجَِرب  َّنَّظلا  ٌلُجَر  َءاَسَأ  َُّمث  ، ِِهلْهَأ ِناَمَّزلا َو  یَلَع  ُحاَلَّصلا  َیلْوَتْـسا  اَذِإ 
 . َرَّرَغ ْدَقَف  ٍلُجَِرب  َّنَّظلا  ٌلُجَر  َنَسْحَأَف  ، ِِهلْهَأ

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

دب نامگ  ، هدشن رهاظ  یهانگ  وا  زا  هک  يرگید  هب  لاح  نیا  رد  یسک  رگا  ددرگ  رهاظ  شلها  نامز و  رب  یکین  حالص و  هک  یماگنه 
بیرف ار  دوخ  درب  يرگید  هب  بوخ  نامگ  سک  ره  ددرگ  یلوتسم  شلها  نامز و  رب  داسف  هک  یماگنه  تسا و  هدرک  متس  وا  هب  درب 

ییاه توافت  اب  مکحلاررغ  باتک  رد  هنامیکح  راتفگ  نیا  هک  هدـمآ  هغالبلا  جـهن  رداصم  رد  هناـمیکح : راـتفگ  دنـس  تسا . ( ! هداد 
رد ار  نآ  زین  يرـشخمز.تسا  هدرک  ذخا  هغالبلا  جـهن  زا  ریغ  يرگید  عبنم  زا  ار  نآ  هک  دـهد  یم  ناشن  اه  توافت  نیا  هدـش و  رکذ 

(. ( ،ج 4،ص 106 هغالبلا جهن  رداصم  ) .تسا هدروآ  يرتمک  توافت  اب  راربالا  عیبر 

نظ ءوس  نظ و  نسُح  رایعم 

رب لصا  هتبلا.دراد  يا  هدرتسگ  باتزاب  تایاور  تاـیآ و  رد  هک  تسا  مهم  رایـسب  لـئاسم  زا  مالـسا  رد  نظ  ءوس  نظ و  نسح  هلئـسم 
هراشا نآ  هب  ـالاب  هلمج  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  دراد  مه  ییانثتـسا  لـصا  نیا  یلو  ؛ تسا رگیدـکی  هب  تبـسن  ناناملـسم  نظ  نسح 

زا هک  درب  يرگید  هب  دب  نامگ  لاح  نیا  رد  یسک  رگا  ددرگ  رهاظ  شلها  نامز و  رب  یکین  حالص و  هک  یماگنه  :» دیامرف یم  ، هدرک
يرگید هب  بوخ  نامگ  سک  ره  ددرگ  یلوتسم  شلها  نامز و  رب  داسف  هک  یماگنه  تسا و  هدرک  متـس  وا  هب  هدشن  رهاظ  یهانگ  وا 

َو َمَلَظ ! ْدَـقَف  ٌَهبْوَح  ُْهنِم  ْرَهْظَت  َْمل  ٍلُجَِرب  َّنَّظلا  ٌلُجَر  َءاَسَأ  َُّمث  ، ِِهلْهَأ ِناَمَّزلا َو  یَلَع  ُحاَـلَّصلا  َیلْوَتْـسا  اَذِإ  ( ؛» تسا هداد  بیرف  ار  دوخ  دربب 
( . َرَّرَغ ْدَقَف  ٍلُجَِرب  َّنَّظلا  ٌلُجَر  َنَسْحَأَف  ، ِِهلْهَأ ِناَمَّزلا َو  یَلَع  ُداَسَْفلا  َیلْوَتْسا  اَذِإ 

َنیِذَّلا اَهُّیَأ  ای  : »» میناوخ یم  هیآ 12  « تارجح » هروس رد  هک  نانچ  ، تسا نظ  نسح  رب  یمالسا  هعماج  رد  لصا  ، میتفگ هک  هنوگ  نامه 
یضعب هک  ارچ  دیزیهرپب  اه  نامگ  زا  يرایـسب  زا  دیا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  ٌْمثِإ ؛» ِّنَّظلا  َضَْعب  َّنِإ  ِّنَّظلا  َنِم  ًارِیثَک  اُوِبنَتْجا  اُونَمآ 

«. تسا هانگ  اهنآ  زا 

نانمؤمریما زا  یثیدح  رد  ؛ زیهرپب نظ  ءوس  زا  نک و  تحص  رب  لمح  ار  تناملـسم  ردارب  راک  هک  هدش  دیکأت  زین  یمالـسا  تایاور  رد 
: میناوخ یم  مالسلا  هیلع 
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فالخ رب  یلیلد  هک  نیا  رگم  نک  لمح  نکمم  هجو  نیرتوکین  رب  ار  تناملـسم  ردارب  لمع  ًالِمْحَم...ِِهنَـسْحأ ؛ یلَع  َکیخأ  َْرمأ  ْعَض  »
يارب یکین  لمحم  یناوت  یم  هک  یمادام  ربم و  دب  نامگ  هدش  رداص  تناملسم  ردارب  زا  هک  ینخـس  هب  تبـسن  زگره  دوش و  مئاق  نآ 

. ( ،ج 2،ص 362،ح 3 یفاک «. ). نک تحص  رب  لمح  یبایب  نآ 

: میناوخ یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يرگید  ثیدح  رد 

مهتم ار  شناملـسم  ردارب  نامیااب  صخـش  هک  یماگنه  ِءاْملا ؛ ِیف  ُحـْلَْملا  ُثاْمنَی  امَک  ِِهْبلَق  ْنِم  ُنامیْإلا  َثاْمنا  ُهاـخأ  ُنِمؤُْملا  َمَهَّتا  اذإ  »
.( ،ص 361،ح 1 نامه «. ) . بآ رد  کمن  هک  هنوگ  نامه  دوش  یم  بوذ  وا  بلق  رد  نامیا  دنک 

حالـص هار  مدرم  بلاغ  دشاب و  نایامن  طیحم  رد  مالـسا  هرهچ  هک  تسا  ینامز  هب  طوبرم  بلطم  نیا  الاب  زیمآ  تمکح  مالک  قباطم 
ناسنا دوش  یم  ببـس  دارفا  هب  تبـسن  نظ  نسح  دنور  یم  فالخ  هار  هب  مدرم  رثکا  دش و  نامز  رب  بلاغ  ، داسف هک  ینامز  اما  ؛ دـنیوپب

.ددرگن اه  هدسفم  اه و  هئطوت  راتفرگ  ات  دراد  هگن  ار  طایتحا  بناج  دیاب  دهد و  بیرف  ار  شدوخ 

نیا نودب  هک  تسا  نیا  روظنم  هکلب  ، دنک مهتم  ار  اهنآ  دزاس و  راکشآ  صاخشا  هب  ار  دوخ  نظ  ءوس  ناسنا  هک  تسین  انعم  نادب  نیا 
.دهدن تسد  زا  ار  طایتحا  بناج  لمع  رد  ، دزاس رهاظ  دوش  یم  نمؤم  هب  تناها  ببس  هک  یفنم  لمعلا  سکع  هک 

تشاد و نظ  نسح  اهنآ  هب  دـیاب  هک  دـنراد  یبوخ  قباوس  یـضعب  ؛ دـنتوافتم مه  اب  دـننک  یم  یگدـنز  نامز  کی  رد  هک  يدارفا  هاگ 
نیا زا  ، تسین نامز  مدرم  مامت  داسف  ، رایعم نیاربانب  ، درک تیاعر  ار  طایتحا  بناج  اهنآ  هرابرد  دیاب  هک  دناءوس  قباوس  ياراد  یـضعب 

: دومرف الاب  زیمآ  تمکح  مالک  رد  مالسلا  هیلع  ماما  ور 

.تسا عونمم  هدشن  هدید  وا  زا  ییوس  هقباس  هک  یسک  هب  نظ  ءوس  نیاربانب  ، تسا هانگ  يانعم  هب  « َهبْوَح و« ٌَهبْوَح » ُْهنِم  ْرَهْظَت  َْمل  ٍلُجَِرب  »

لامتحا نیا.تسوا  رب  متـس  ملظ و  هدشن  هدـید  وا  زا  یفالخ  هک  یناملـسم  ردارب  هب  نظ  ءوس  هک  تسانعم  نیا  هب  َمَلَظ » ْدَـقَف   » هب ریبعت 
.دزاس یم  مورحم  وا  يراکمه  زا  ار  دوخ  اریز  ، دنک متس  زین  شدوخ  هب  یسک  نینچ  هک  دراد  ناکما  هلمج  نیا  ریسفت  رد  زین 

هب لمح  يارب  ار  حالص  هبلغ  هدومرف و  « بلغا رب  ءیش  لمح  » هدعاق نامه  هب  هراشا  هنامیکح  راتفگ  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما  ، عقاو رد 
دناد یم  مزال  طایتحا  نظ و  ءوس  يارب  ار  داسف  هبلغ  ، لباقم رد  دـشاب و  هتـشاد  هقباس  ءوس  يدرف  هک  نیا  رگم  هتـسناد  یفاـک  تحص 

(. میسانش یم  نآ  اب  ار  وا  هک  تسا  یبوخ  قباوس  ياراد  یسک  اعقاو  هک  نیا  رگم  )

دوخ عفانم  ظفح  يارب  ًابلاغ  هک  يرگمتـس  ياه  تلود  هاـگره  ؛ تسا قداـص  ًـالماک  زین  اـه  تلود  اـه و  تلم  طـباور  رد  نخـس  نیا 
ضرف دیاب  هکلب  ، مینک تحـص  رب  لمح  ار  اهنآ  راک  دیابن  زگره  دنهد  ناشن  ام  هب  زبس  غاب  ِرد  دـنراذگ  یم  اپ  ریز  ار  نارگید  قوقح 

.دنا هدرتسگ  یماد  ام  بیرف  يارب  نانآ  هک  دشاب  نیا  رب 

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said: “At a time when virtue is in vogue in the world and among
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people, if a person entertains an evil suspicion about another person from whom
nothing evil has ever been seen, he becomes unjust. And at a time when vice is in
vogue in the world and among people, if a man entertains a good impression about

.” another person, he hurls himself into peril

ایند يریذپ  نایاپ  هب  هّجوت  : 115 تمکح
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یَتُؤی ِِهتّحِِـصب َو  ُمَقـسَی  ِِهئاَقَِبب َو  یَنفَی  نَم  ُلاَح  ُنوُکَی  َفیَک  مالـسلا  هیلع  َلاَقَف  َنِینِمؤُملا  َریِمَأ  اَی  َكُدَِجن  َفیَک  مالـسلا  هیلع  َُهل  َلِیق  َو 
ِِهنَمأَم نِم 

اه همجرت 

یتشد

يایاقب رد  هک  یسک  لاح  دوب  دهاوخ  هنوگچ  دومرف ): تسا ؟ هنوگچ  امش  لاح  دیسرپ  ماما  زا  یـصخش  : ) دومرف وا ، رب  ادخ  دورد  و 
 ! دسر یم  ارف  وا  گرم  دراد  شیاسآ  هک  اجنآ  رد  و  تسا ، رامیب  یتمالس  رد  و  رادیاپان ، دوخ 

يدیهش

- شا یتسردنت  رد  تسا و  رادیاپان  شیاقب  رد  هک  نآ  دوب  هنوگچ  دومرف ]: ینیب ؟ یم  هنوگچ  ار  دوخ  نانمؤم ! ریما  دندیـسرپ  وا  زا  و 
.تسا ناور  يو  يوس  هب  گرم  تسا  ناما  رد  هک  اجنآ  زا  و - رامیب -،

یلیبدرا

یتیآ

رد دـناشک و  یم  انف  هب  ار  وا  شیاقب  هک  یـسک  لاح  تسا  هنوگچ  دومرف : یبای ؟ یم  هنوگچ  ار  دوخ  نینمؤملا ، ریما  اـی  دـنتفگ  ار  وا 
.دیآ شغارس  هب  ششیاسآ  نما و  ياج  رد  گرم  ددرگ و  رامیب  شیتسردنت 

نایراصنا

: دومرف ؟ یبای یم  هنوگچ  ار  دوخ  : دش لاؤس  ترضح  زا 
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!؟  دسر یم  ارف  شگرم  تسین  ناما  رد  هک  یلحم  زا  و  دوش ، یم  رامیب  شتمالس  هب  ،و  یناف شیاقب  هب  هک  یسک  لاح  تسا  هنوگچ 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

اذـه یف  هنوک  و  ناسنالا ، ءاقب  دارا  مسقلا و  ءانفلا و  ببـس  امهناکف  مقـسلا  ءانفلا و  یلا  هب  نایـضفی  هتحـص  و  ناسنالا ، ءاقب  ناک  امل 
مدـعلا ناکل  رثوملا  رابتعا  ریغ  نم  هتقیقح  یلخ و  ول  نکمملا  ناـف  هتیهاـم  یلا  رظنلاـب  و  هقح ، یف  یلوا  سیل  هل  یـضراع  رما  ملاـعلا 

.ءاحنالا عیمج  نم  ءانفلاب  ارومغم  هنوکل  ءاقبلاب  هیلع  اموکحم  ناک  نا  و  ءانفلا ، زیح  یف  وهف  هلاح  اذه  ام  هقح ، یف  لوا  و  یلوا ،

مثیم نبا 

اب هک  یـسک  لاح  تسا  هنوگچ  : ) دومرف یمارگ  نآ  ینیب ؟ یم  هنوگچ  ار  دوخ  نینموملاریما ، اـی  دـش ، ضرع  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هب 
هیلع  ) ماـما دـسر .) یمارف  شهاـگهانپ  رد  گرم  ماجنارـس ، و  دوش ، یم  راـمیب  شا  یتسردـنت  اـب  و  تسا ، یتسین  هب  ور  دوخ ، یتسه 

همادا ي و  یتسه ، تدم  همادا ي  زا  تسا  ترابع  اقب ، نوچ  .تسا و  هداد  خساپ  هوکـش  دنپ و  شور  هب  دوخ  لاح  حرـش  زا  مالـسلا )
زا نوچ  نینچمه ، و  تسوا ، يانف  ثعاب  ناسنا  ياقب  نیاربانب ، تسا ، گرم  ندـش  کیدزن  ثعاب  نامز  يازجا  ندـمآ  یپایپ  نامز و 

هیلع  ) ماـما هک  نیا  اـما  و  تسوا ، يراـمیب  ثعاـب  تقیقح  رد  یتمالـس  تحـص و  ور ، نیا  زا  تـسا ، يراـمیب  یتسردـنت ، ياهدـمایپ 
نآ دوصقم  و  تسا ، یمیم  ردـصم  اجنیا  رد  نمام  هک  تسا  نینچ  نیا  ایوگ  دـسر ، یمارف  هاگهانپ  رد  گرم  تسا ، هدومرف  مالـسلا )

یلاح رد  دـندرگ ، یم  لزان  دنتـسه  دـنیآ  شوخان  شیارب  هک  ترخآ  ياهمیب  سرت و  ندرم و  لیبق  زا  ییاهزیچ  ناسنا ، رب  هک  تسا 
مسا نمام  زا  دوصقم  هک  دراد  لامتحا  .دشاب و  یم  لفاغ  دنیبب  دیاب  ریزگان  ایند  زا  سپ  هچنآ  زا  تسایند و  هب  هتسبلد  تحار و  وا  هک 

یم وا  هب  هک  ییاهیراتفرگ  اهدرد و  هک  تسا  نآ  دسر ، یمارف  شهاگهانپ  رد  هک  نیا  يانعم  دشاب ، ایند  ینعی  شمارآ  لحم  ناکم و 
زا دـنوش  یم  ضراع  وا  رب  هک  ییاهدـماشیپ  ضراوع و  و  هدوب ، وا  يارب  ینما  لحم  هک  تسایند  نامه  ياهراک  تـالاح و  زا  دـسر ،

.درادن ناکما  نآ  زا  زیرگ  بانتجا و  هک  يروطب  تسوا ، یتحار  تینما و  تلاح  زا  تسا و  نما  لحم  نامه 

دیدحلا یبا 

[ َكُدِجَت  ] َْفیَک َُهل ع  َلِیق  َو 

 . ِِهنَمْأَم ْنِم  یَتُْؤی  ِِهتَّحِِصب َو  ُمَقْسَی  ِِهئاَقَِبب َو  یَنْفَی  ْنَم  ُلاَح  ُنوُکَی  َْفیَک  َلاَقَف  َنِینِمْؤُْملا  َریِمَأ  اَی  َكُدَِجن 

هحص دعب  ینبار  دق  يرصب  يرأ  بیبطلا  نب  هدبع  لوق  لثم  اذه 

زماغل نیلت  یتانق ال  تناک  رخآ  لاق  و 

یناشاک
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يراد لاح  هچ  ینعی  ار ؟ دوخ  یبای  یم  هنوگچ  نینموملاریما ) ای  كدجت  فیک   ) ار ترضح  نآ  رم  دنتفگ  و  مالسلا ) هیلع  هل  لیق  (و 
یم رد  انف  ضرعم  رد  هک  یـسک  لاح  دشاب  هنوگچ  هئاقبب ) ینفی  نم  لاح  نوکی  فیک   ) هک دومرف  باوج  رد  لاقف )  ) نانمومریما يا 

تیاغ هک  یـصخش  لاح  دشاب  عون  هچ  ینعی  دوخ  يازجا  اضعا و  تحـص  هب  دوش  یم  رامیب  و  هتحـصب ) مقـسی  و   ) دوخ ياقب  هب  دیآ 
یم رد  و  هنمام ) نم  یتوی  و   ) وا يانع  ببـس  دوش و  یم  وا  يرامیب  وا  تحـص  تیاغ  و  وا ، توف  ببـس  دوش و  یم  وا  ياـنف  وا  ياـقب 

ار الب  نتف و  هراکم و  عاونا  تسا  ایند  هک  شدوخ  نمام  زا  دننادرگ  یم  لخاد  وا  هب  ینعی  ار ، وا  دنروآ 

یلمآ

ینیوزق

لاح دشابیم  هنوگچ  دومرف : ترضح  نآ  سپ  نینموملاریما ؟ يا  ار  دوخ  یبای  یم  هنوگچ  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  اب  تفگ  یـسک 
.وا هدوسآ  نما و  ياج  زا  وا  رب  بیاصم  دوش  یم  هدمآ  و  دوخ ، تحص  هب  ددرگیم  رامیب  و  دوخ ، ياقب  هب  دوشیم  یناف  هک  یسک 

یجیهال

« .هنمام نم  یتوی  هتحصب و  مقسی  هئاقبب و  ینفی  نم  لاح  نوکت  فیک  : » لاقف نینموملاریما ؟ ای  كدجت  فیک  مالـسلا : هیلع  هل  لیق  و 
لاح دشاب  هنوگچ  هک  مالسلا  هیلع  تفگ  سپ  نانمومریما ؟ يا  ار  دوخ  وت  یبای  یم  هنوگچ  هک  ار  ترـضح  نآ  رم  دش  هتفگ  ینعی و 

وا تلفغ  نما و  ياج  زا  فوخ  وا  هب  دوش  هدروآ  دوخ و  تحـص  لاح  رد  دشاب  ضیرم  دوخ و  ياقب  لاح  رد  دـشاب  یناف  هک  یـسک 
.دشاب ایند  هک 

ییوخ

لعافلا بئان  لحم  یف  هلمجلا  و  ردصلا ، مزال  هنال  هیلع  مدق  كدجت ، هلوقل  یناثلا ، لوعفملا  لحم  یف  ماهفتسا  مسا  فیک ، بارعالا :
یلع هناـیبل  ءاعدتـسا  لاـحلا و  نع  لاوئـس  كدـجت ) فیک  : ) ینعملا .لـیق  يوارلا  لوقب  قلعتم  فرظ  هل  و  لاـق ، لوهجم  لـیق  هملکل 

لئاسلا ضرغ  لعل  و  همالا ، یلع  هماعزلل  هیدصت  دعب  هیلع  یقلا  لاوئس  اذه  ناک  و  هسفن ، لاحب  هناف  هنع ، لوئـسملا  لادج  یـضتقم و 
نم لاح  یف  ایندلا  هذه  یلع  دامتعالا  یغبنی  هناب ال  مالـسلا ) هیلع   ) باجاف هفالخلا  ماقم  يدصت  هرامالاب و  لینلا  نم  هبلق  یف  ام  هانتکا 
هعبت اهنم  لکل  و  هثالث ، روما  لاحلا  نسح  ناـسحا  تاـبجوم  نـال  لاـح ، يا  یلع  حرفلا  هداعـسلا و  ساـسحال  لاـجم  ـال  لاوحـالا و 

: هنزحم

یـضم نع  هرابع  ایندلا  یف  ءاقبلا  نال  هلاحم ، ءانفلا ال  یلا  لووی  اهیف  ءاقبلا  نکل  و  ایندلا ، هذـه  یف  یح  لک  هیغب  وه  يذـلا  ءاقبلا  - 1
.نینسلا روهشلا و  مایالا و  تاعاسلا و  قئاقدلا و  یط  همارصنا  رمعلا و 

تازاـهجلا یف  لـمعی  لدـتعم  جازم  نع  هراـبع  هحـصلا  نکل  و  ساـنلا ، لـک  اـهیغتبی  هلوـهجملا و  معنلا  نم  تدـع  یتـلا  هحـصلا  - 2
يدـحا ءاهتناب  مقـسلا  هنم  دـلوتی  و  هتدام ، هتوق و  ذافن  یلا  هلاحم  ـال  لووی  و  ائیـشف ، ائیـش  مسجلا  طاـشن  کلهتـسیف  هملع ، هیمـسجلا 

.يوقلا
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(. هدیـشم جورب  یف  متنک  ول  توملا و  مککردـی  اونوکت  امنیا  : ) یلاـعت هللا  لاـق  دـق  نماـملا و  نیا  و  نماـملا ، یف  هحارلا  نمـالا و  - 3
هب و  دوشیم ، تسین  نتسیز  هب  هک  یسک  لاح  تسا  هنوگچ  دومرف : ینادیم ؟ هنوگچ  ار  دوخ  هک  دش  شسرپ  ترضح  نآ  زا  همجرتلا :

.دسریم وا  گرم  شنما  هاگهانپ  رد  و  ددرگیم ، رامیب  یتسردنت 

نوکس یب  دشاب  هکنآ  تسنوچ  تفگ  نوچ *** وت  ینوچ  دش  هدیسرپ  یلعزا 

نومنهر یتسیردنت  نومک  زا   *** شیرامیب تسیز و  زا  شیتسین 

نورب ور  اجنیا  زا  زیخرب  شدیوگ  *** شنمام رد  شرس  رب  دیآ  گرم 

يرتشوش

توم ببـس  ناک  ام  لـئاوالا : ضعبل  لـیق  لـاله :) یبا  یتعانـص   ) یف هلاـقبب ) ینفی  نم  لاـح  نوکی  فیک  : ) مالـسلا هیلع  هلوق  لوقا :
ایندلا ام  كرمعل  یمورلا : نبا  لاق  هوانف و  هلک  یـشیع  صغن  هواقب  هتفآ  نم  لاحام  رعاشلا : لاق  .ءاش و  ام  نسحاف  هنوک  لاق : کیخا ،
ینعی یلع - نب  دـمحم  لاق  اهواقب و  ءانفلا  بابـساب  لانی  امنا  اهیف و  شیعلائاقب  فیک  اهواطغ و  ریـصبلا  سفن  نع  لاز  اذا  هماقا  رادـب 

و صـصغ ، اهعم  سیل  هلکا  هیاف  کموی ، نم  کبرقت  و  کمامح ، یلا  کب  فلدزت  هذـلالا  کشیع  نم  کلام  - ) مالـسلا هیلع  رقاـبلا 
یف نوثالثلا - سداسلا و  لـصفلا   ) .مرتخملا لاـیخلا  وا  دوقفملا  بیبحلا  ترـص  دـق  کـناکف  كرما  لـماتف  قرـش ، اـهعم  سیل  هبرش 
حرش یف  هیوبنلا ) هتازاجم   ) یف فنـصملا  لاق  هتخـصب ) مقـسی  و   ) هربقیف هواقب  هتیمی  هرکذت  ایانملا  یـسنی و  ءرملا  و  تلق : و  توملا )
امنا و  اهـسفن ، یف  ءادـب  تسیل  هقیقحلا  یلع  همالـسلا  نال  زاجم ، لوقلا  اذـه  ءاد ) همالـسلاب  یفک  : ) هلا هیلع و  هللا و  یلـص  یبنلا  لوق 
اذه مظن  ءارعشلا  ترثکا  دق  و  هیلا ، هیدوم  و  هیف ، هعقوم  تناک  ذا  ءاد  یمست  نا  هجولا  اذه  نم  نسحف  مقـسلا ، يداوع  مرهلا و  دارملا 
هلق عم  رثکا  و  مامت ، یف  زجوا  و  اعزنم ، دعبا  و  هولاق ، ام  عیمج  نم  یهبا  هلا  هیلع و  هللا و  یلص  یبنلا  هملک  نا  الا  مهراعشا  یف  ینعملا 
دیبل لوق  املـست و  حصت و  نا  ءاد  کبـسح  هحـص و  دعب  ینبار  دق  يرـصب  يرا  روث : نب  دیمح  لوق  ینعملا  اذه  یف  ءاج  اممف  مالک ،

فیکف ینغلا  همالسلا و  لوط  یتفلا  دوی  بلوت : نب  رمنلا  لوق  ءاد و  همالسلا  اذاف  ینحـصیل  ادهاج  همالـسلاب  یبر  توعد  و  هعیبر : نب 
رهدلا عم  ینبار  یـش ء و  لک  ینم  ریغت  یه : تیبلا و  اذـه  اهتلمج  نم  یتلا  تایبالا  اریثک  نسحتـسال  ینا  لعفی و  همالـسلا  لوط  يری 

هب ینم  تلع  عانـص  هیثراح  يدی  یف  اطیخم  ناک  لمجا  وه  وا  مسجلا  فافک  نوکی  امدعب  یمیدا  یف  اهارا  لوضف  لدبتا  یتلا  یلادبا 
لبق ام  كرادت  توملا ) یف  نوثالثلا - سداسلا و  لصفلا   ) لمحی مایقلا و  مار  اذا  ءونی  هحـص  لادـتعا و  دـعب  یتفلا  دری  لعنم  دـلجلا 
امنیا ( ) هنمام نم  یتوی  و   ) همامت يرما  صقن  یف  عرـسا  هیهاتعلاوبا : لاـق  و  یتفلا …  دوی  لـفغا  رمت و  ماـیا  ثداوح  هدـعب  بابـشلا و 

 … (. هدیشم جورب  یف  متنک  ول  توملا و  مککردی  اونوکت 

هینغم

لمالا و هبیخلا  ببس  و  ردغلل ، عوضوم  رذحلا ال  ظفحتلا و  عم  .نانئمطالا و  هقثلا و  الثم - ردقلا - ببسف  ببس ، هیعاد و  ثداح  لکل 
نم  ) یح هنال  لاق : بابشلا ؟ هرهز  یف  وه  كوخا و  تام  اذامل  مهضعبل : لیق  .هایحلا  توملا  ببس  و  قباس ، لما  الب  هبیخ  و ال  عمطلا ،
يا هنمام ) نم  یتوی  و   ) فوخلا نمالا  ببس  و  میلـسلا .؟ ریغل  بطعلا  ضرعی  له  و  هحـصلا ، مقـسلا  ببـس  .هتایحب و  يا  هئاقبب ) ینفی 

.اهیف تام  یتلا  هعاسلا  یف  تومی  هنا  بستحی  ثیح ال  نم 
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هدبع

مقـس مرهلا و  ضرم  نم  برقت  هحـصلا  هیلع  تدـم  املک  ءانفلا و  یلا  مدـقت  ءاقبلا  وه  هرمع و  لاط  املک  هئاـقبب : ینفی  نم  نوکی  … 
ندبلا سفن  یف  هنماک  هبابسا  ناف  اهنم  هنایتا  نمای  یتلا  ههجلا  يا  هنمام  نم  توملا  هیتای  ضرم و  حرفک 

يرفعج

مالسالا ضیف 

هنوگچ دومرف : ایند ) رد  ياهیراتفرگ  هرابرد   ) ترـضح نآ  یبای ؟ یم  هنوگچ  ار  دوخ  نینموملاریما  اـی  دـنتفگ : مالـسلا  هیلع  ماـما  هب 
دوش یم  راـمیب  شیتسردـنت  هب  و  شدـناشک ) یم  یتـسین  يوـس  هب  یتـسه   ) ددرگ یم  تسین  دوـخ  یتـسه  هب  هک  یـسک  لاـح  تسا 

.دبایرد ایند )  ) شهاگهانپ زا  ار  وا  گرم  و  شدرب ) یم  يریپ  يرامیب  يوس  هب  یتسردنت  )

ینامز

نانآ دنزاس و  کیدزن  ادخ  هب  ار  قلخ  دنتشاد  یعس  یسرپ  لاوحا  ماگنه  هب  مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما مه  نآ  ادخ  هتسیاش  ناگدنب 
رد .درادن  هدارا  دوخ  زا  ناسنا  هک  تسا  يدوبان  يوسب  ماگ  یگدنز ، تاظحل  هک  دهد  یم  هجوت  مالـسلا ) هیلع   ) ماما .دـنهد  دـنپ  ار 

دوخ زا  گرم  ضرم و  رد  هک  یناسنا  بیترت  نیدـب  .تسوا  نیمک  رد  گرم  ددرگ و  یم  ضیرم  دراد  طاشن  رظن  ره  زا  هک  یطئارش 
؟ دنک یم  شومارف  ار  ادخ  دوخ و  ارچ  تسا  راگدرورپ  رظن  تحت  درادن و  هدارا 

يزاریش دمحم  دیس 

ینفی نم  لاح  نوکی  فیک ، : ) مالـسلا هیلع  لاقف  کسفن ) دـجت  فیک  يا  ( ؟ نینموملاریما ای  كدـجت  فیک  مالـسلا : هیلع  هل  لـیق  و 
ببـس هحـصلا  ذا  هتحـصب ) مقـسی  و   ) اجیردـت رمعلا  ینفی  اذـکه  و  رمعلا ، نم  هعاس  صقنل  بجوم  ءاقبلا ، نم  هعاس  لک  ناف  هئاقبب )

ناسنالا سفن  ناسنالا و  سفن  یف  هنماک  توملا  بابـسا  یف  هنمام ) نم  یتوی  و   ) ضرملل ببـس  کلذ  و  هندبب ، ناسنالا  تالابم  مدعل 
.یجراخ ودع  كانه  نکمی  ذا ال  نمآ ، لحم 

يوسوم

یناقلاط

دوش و یم  یناف  دوخ  ياقب  هب  هک  سک  نآ  لاح  تسا  هنوگچ  : » دومرف یبای ؟ یم  هنوگچ  ار  دوخ  نانمؤم  ریما  يا  دندیـسرپ  وا  زا  «و 
« .دسر یم  شگرم  تسا  ناما  رد  هک  اجنآ  زا  .دوش و  یم  رامیب  شیوخ  یتسردنت  اب 

مراکم

؟ َنِینِمْؤُْملا َریِمَأ  اَی  َكُدَِجن  َْفیَک  مالسلا  هیلع  َُهل  َلِیق  َو 
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مالسلا هیلع  لاقف 

؟ ِِهنَمْأَم ْنِم  یتُْؤی  ِِهتَّحِِصب َو  ُمَقْسَی  ،َو  ِِهئاَقَِبب ینْفَی  ْنَم  ُلاَح  ُنوُکَی  َْفیَک 

؟ تسا هنوگچ  امش  لاح  نانمؤمریما  يا  : درک ضرع  مالسلا  هیلع  ماما  هب  یسک 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

هک ییاج ) رد  ای   ) یلاح رد  ددرگ و  یم  رامیب  دوخ  تمالـس  اب  دوش و  یم  یناف  دوخ  ياـقب  اـب  هک  یـسک  لاـح  دوب  دـهاوخ  هنوگچ 
دنیب یم  ناما  رد  ار  دوخ 

ًادنـسم یـسوط  خیـش  یلاما  رد  مالک  نیا  هک  هدـمآ  هغالبلا  جـهن  رداصم  رد  هنامیکح : راتفگ  دنـس  .دریگ . (  یم  ار  شناـماد  گرم 
رد مدیـسر  بلاط  یبا  نب  یلع  میومع  تمدخ  ناهاگحبـص  :» دیوگ یم  هک  تسا  هدـمآ  بلاط ) یبا  نب  رفعج  «) رفعج نب  هّللادـبع  » زا

خیـش موحرم  هک  دـهد  یم  ناشن  نیا  »و  دومرف نم  خـساپ  رد  ار  الاب  نخـس.مدرک  لاؤس  ناشیا  كرابم  لاح  زا.دوب  راـمیب  هک  یلاـح 
هـضور لـقن  قـبط  توـعد  باـتک  رد  زین  يدـنوار  موـحرم  تسا و  هدرک  ذـخا  هغـالبلا  جـهن  زا  ریغ  يرگید  عـبنم  زا  ار  نآ  یـسوط 

(. ( ،ج 4،ص 106 هغالبلا جهن  رداصم  ) .تسا هدرک  لقن  یتوافت  اب  ار  نآ  راونالاراحب 

يا امـش  لاـح  دیـسرپ  ترـضح  نآ  زا  یـسک  هک  یلاؤـس  خـساپ  رد  مهم  هتکن  هـس  هـب  هناـمیکح  راـتفگ  نـیا  رد  مالـسلا  هـیلع  ماـما 
: دیامرف یم  ، هدرک هراشا  تسا ؟ هنوگچ  نانمؤمریما 

هک ییاج ) رد  و   ) یلاح رد  ددرگ و  یم  رامیب  دوخ  تمالـس  اب  دوش و  یم  یناف  دوخ  ياقب  اـب  هک  یـسک  لاـح  دوب  دـهاوخ  هنوگچ  »
َْفیَک : مالـسلا هیلع  لاقَف  َنِینِمْؤُْملا  َریِمَأ  اَی  َكُدَِـجن  َْفیَک  مالـسلا  هیلع  َُهل  َلـِیق  َو  ( ؛» دـسر یم  ارف  شگرم  دـنیب  یم  ناـما  رد  ار  دوخ 

( . ِِهنَمْأَم ْنِم  یَتُْؤی  ِِهتَّحِِصب َو  ُمَقْسَی  ،َو  ِِهئاَقَِبب یَنْفَی  ْنَم  ُلاَح  ُنوُکَی 

ره تسا و  دودـحم  هرخالاب  دـشاب  ینالوط  ردـق  ره  ناسنا  رمع  اریز  ، تسا نشور  دوش  یم  یناف  شئاقب  اب  ناسنا  هنوگچ  هکنیا  لیلد 
زا یغلبم  زور  ره  هک  يراد  هیامرـس  دننام  تسرد  دوش  یم  رت  کیدزن  انف  رمع و  نایاپ  هب  ماگ  کی  درذگ  یم  وا  رمع  زا  هک  یتعاس 

هیامرـس زا  هدافتـسا  اب  تفگ  ناوت  یم  وا  هراـبرد  هک  دـشاب  هتـشاد  نآ  ياـج  هب  يدـمآرد  هکنآ  یب  دـنک  یم  هنیزه  ار  دوخ  هیاـمرس 
.دش دهاوخ  تسدگنت  سلفم و  ، شا

مامت مظنم  ندرک  راک  ببـس  هب  ناسنا  یتمالـس  هک  تسا  رظن  نیا  زا  دوش  یم  راـمیب  شتمالـس  ببـس  هب  هنوگچ  ناـسنا  هک  نیا  اـما 
ماجنارـس دهد و  یم  يور  تالالتخا  عاونا  دنک و  یم  هدوسرف  ًاجیردت  ار  نآ  مظنم  ندرک  راک  نیمه  یلو  ؛ تسا ندـب  ياه  هاگتـسد 

.دتسیا یم  زاب  راک  زا 

ناهنپ ناسنا  دوخ  دوجو  نورد  رد  يریذـپ  بیـسآ  لماوع  هک  تسا  نآ  دریذـپ  یم  بیـسآ  شنما  لحم  زا  ناـسنا  هنوگچ  هکنیا  زار 
ار وا  دوش و  یم  ضراع  وا  هب  يزغم  ای  یبلق  هتکـس  دـهد  یم  خر  زغم  ای  بلق  ياـه  گر  زا  یکی  رد  هک  یلـالتخا  اـب  ناـهگان.تسا 

.دتسرف یم  رگید  ناهج  هب  ای  دزاس و  یم  ناج  همین 
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: دیامرف یم  اج  کی  رد  ، هدرک هراشا  تاکن  نیا  هب  فلتخم  تایآ  رد  دیجم  نآرق 

مکحم ياهژد  رد  دنچره  دیآ  یم  امش  غارـس  هب  گرم  دیـشاب  اج  ره  ٍهَدَّیَـشُم ؛» ٍجوُُرب  ِیف  ُْمْتنُک  َْول  ُتْوَْملا َو  ُمُکْکِرُْدی  اُونوُکَت  امَْنیَأ  »
.( هیآ 78 ، ءاسن «. ). دیشاب

ندرک نایز  نارـسخ و  لاح  رد  هتـسویپ )  ) ناسنا هک  رـصع  هب  مسق  ٍرْـسُخ ؛» یَِفل  َناْسنِْإلا  َّنِإ  ِرْـصَْعلا * َو  : » دـیامرف یم  رگید  ياج  رد 
.( هیآ 1 و 2 ، رصع «. ). تسا

گرم يوس  هب  وا  ياه  ماـگ  ناـسنا  ياـه  سفن  ِِهلَجأ ؛ یلإ  ُهاـطَخ  ِءْرَْملا  ُسْفَن   » هک دوب  هدـمآ  تمکح 74، ، راصق تاـملک  نیمه  رد 
( .دوش یم  رت  کیدزن  گرم  هب  ماگ  کی  دشک  یم  هک  یسفن  ره   ) تسا

دوش یم  لفاغ  تارطخ  زا  اسب  هچ  ، مسج یتمالـس  اقب و  ماگنه  هب  ناسنا  هک  تسه  الاب  هنامیکح  ياه  هلمج  ریـسفت  رد  رگید  لامتحا 
ییاناوت و ماگنه  هب  تلفغ  ، راوگاـن ثداوح  نیا  زا  يرایـسب  لـماع  هک  ارچ  ، دـناشک یم  يراـمیب  اـنف و  هب  ار  وا  یتمالـس  اـقب و  نیا  و 

.تسا یتسردنت 

دوش یم  یگرزب  رطخ  لحم  هب  لیدـبت  نما  لحم  نامه  هاگ  دـهد و  یم  تسد  زا  ار  طایتحا  ًابلاغ  دوخ  نما  لحم  رد  ناسنا  نینچمه 
یم هبرـض  اه  نامه  زا  ناهگان  ، دراپـس یم  اه  نآ  تسد  هب  ار  دوخ  زیچ  همه  دنک و  یم  نانیمطا  ًالماک  يدارفا  هب  ناسنا  هک  نیا  ای  و 

.تسا رت  بسانم  لوا  ریسفت  یلو  ؛ دروخ

یسیلگنا

It was said to Imam Ali ibn Abi Talib: How are you , “ O Imam Ali ibn Abi Talib? He
replied : How can he be well whom life is driving towards death, whose state of health
can change into sickness any moment and who is to be caught (by death) from his

?” place of safety

اه شیامزآ  عاونا  ناسنا و  : 116 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ِءاَلمِإلا ِلثِِمب  ًادَحَأ  ُهّللا  یَلَتبا  اَم  ِهِیف َو  ِلوَقلا  ِنسُِحب  ٍنُوتفَم  ِهیَلَع َو  ِرتّسلِاب  ٍروُرغَم  ِهَیلِإ َو  ِناَسحِإلِاب  ٍجَردَتسُم  نِم  مَک  مالـسلا  هیلع  َلاَق  َو 
َُهل
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اه همجرت 

یتشد

 ، دروخ بیرف  هانگ ، رب  یشوپ  هدرپ  اب  و  دتفا ،  ماد  هب  هدیـسر ، وا  هب  هک  ییاه  تمعن  اب  هک  یـسک  اسب  هچ  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 
 . دومزاین نداد ، تلهم  دننامه  ار  سک  چیه  ادخ  و  ددرگ ،  شیامزآ  ندش ، شیاتس  اب  و 

يدیهش

هراب رد  هک  کین  نخـس  اب  و  ددرگ ،  هتفیرف  دنـشوپ  وا  هانگ  رب  هک  يا  هدرپ  اب  و  دتفا ، ماد  هب  .دنهد  ودـب  هک  یتمعن  اب  هک  یـسک  اسب 
.دومرف اطع  ودب  هک  یتلهم  نوچ  دومزاین  يزیچ  هب  ار  سک  چیه  ادخ  و  دوش ،  هدومزآ  دنیوگ  شا 

یلیبدرا

ببـسب واب و  هناحبـس  وا  ندرک  ماعنا  ببـسب  تلفغ  هجو  رب  تبوقعب  هدـش  هدـینادرگ  کیدزن  هجردـب  هجرد  هک  یـسک  اسب  دومرف  و 
ادـخ تخاسن  التبم  وا و  قح  رد  ناـمدرم  راـتفگ  نسح  رد  هدـش  هدـنکفا  هنتف  رد  اـسب  هچ  وا  رب  ندوب  یفخم  رورغ و  ندـش  هدیـشوپ 

راگزور وا  نداد  تلهم  دننامب  ار  کیچیه 

یتیآ

شهانگ نتـشاد  هدیـشوپ  اب  .دوش  کیدزن  وا  باذـع  هب  مک  مک  يدـنوادخ  تمعن  ناسحا و  اب  هک  اسک  اسب  مالـسلا :) هیلع   ) دومرف و 
نداد تلهم  نوچ  يزیچ  هب  ار  سکچیه  دـنوادخ ، .ددرگ  هتفیرف  دـننک ، یم  داـی  یکین  هب  ار  وا  مدرم  هک ، نیا  زا  دروخ و  یم  بیرف 

.تسا هدومزاین  وا ، هب 

نایراصنا

اب و   ، دوش هتفیرف  دتفا  شهانگ  رب  هک  يا  هدرپ  اب  و  ددرگ ،  ریگلفاغ  دوش  وا  هب  هک  یناسحا  اب  هک  یسک  اسب  هچ  : دومرف ترضح  نآ  و 
 . دروخ بیرف  دوش  وا  زا  هک  یشیاتس 

 . تسا هدرکن  شیامزآ  هداد  وا  هب  هک  یتلهم  دننام  هب  ار  يدحا  دنوادخ 

اه حرش 

يدنوار

هجردلا یف  یقارلا  یقری  امک  مهذخان  مث  مهلهمن  يا  نوملعی  ثیح ال  نم  مهجردتسنس  یلاعت  لاق  هرغلا ، یلع  ذخالا  جاردتـسالا : و 
تلهما يا  تیلما  نم  هقاقتشا  نیتم  يدیک  نا  مهل  یلما  یلاعت و  لاق  لاهمالا ، ءالمالا : .ولعلا و  یلا  لصی  یتح  یش ء  دعب  ائیش  جردنی 

.هنتفلل ضرع  يذلا  نوتفملا : .انیح و  يا  رهدلا  نم  هوالم  و  انامز ، هدم و  هل  تعلطا  ترخا و  و 
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يردیک

انایغط دبعلا  دادزیف  همعن  دبعلا  یلع  یلاعت  هللا  دادزی  نا  کلذ  و  هیف ، طروتی  یتح  هجرد  هجرد  كالهلا  یلا  لازنتسالا  جاردتـسالا : و 
هبوقعلاب هلجاعی  مل  اذا  و  نوملعی ،) ثیح ال  نم  مهجردتـسنس  : ) یلاعت لاق  باقعلا ، یلا  ابرق  دادزیف  هلاهما  و  هرایتخا ، ءوسب  اـنارفک  و 

امنا : ) یلاعت هلوق  نم  ذوخام  اذـه  رهدـلا و  نم  نیح  هئالملا  لاهمالا و  ءـالمالا : .کلذـب و  رتغیف  هل  روفغم  وا  هنع  لوفغم  هنا  روصتیف 
(. نیتم يدیک  نا  مهل  یلما  و  ( ) امثا اودادزیل  مهل  یلمن 

مثیم نبا 

یسک اسب  هچ  ، ) تدم نتخادنا  ریخات  هب  نداد و  تلهم  ءالما : ددرگ ، باذع  راتفرگ  ینامرفان ، تلفغ و  لیلد  هب  هک  یسک  جردتسم :
رطاخ هب  هدیدرگ و  هتفیرف  دوخ  هب  شهانگ  نتـشاد  هدیـشوپ  رثا  رد  هدش و  کیدزن  باذع  هب  هتفر  هتفر  دـنوادخ )  ) ناسحا ببـس  هب 
ماما تسا .) هدومزاین  نداد  تلهم  هلیـسو ي  هب  وا  نوچمه  ار  سک  چـیه  دـنوادخ  .تسا  هداـتفا  هنتف  ماد  رد  یناـبز  برچ  نیـسحت و 

اب ناسحا  یکین و  - 1 تسا : هدرک  نایب  ار  دروم  راهچ  دیامزآ ، یم  ار  شناگدنب  هلیـسو  نادب  دـنوادخ  هک  يروما  زا  مالـسلا ) هیلع  )
ریخات هب  .وا 4 - هب  تبسن  مدرم  شیاتس  حدم و  ییوگشوخ و  .وا 3 - هانگ  ینامرفان و  ندناشوپ  .شا 2 - هدنب  هب  تبسن  اهتمعن  عاونا 

، اهتمعن اهنآ  همه ي  تقیقح  رد  هک  يروما  نیا  هلیـسو ي  هب  نومزآ  هجیتن ي  نوچ  .وا و  هب  نداد  تصرف  تلهم و  تدم و  نتخادنا 
يرازگساپس رفکا و  ما  رکـشاا  ینولبیل  تسا : هدومرف  لاعتم  يادخ  هک  نانچ  تسا ، یـساپسان  نارفک و  ای  تسا و  ساپـس  رکـش و  ای 

شیامزآ دروم  تمعن  نیلوا  يرازگساپس  قیرط  زا  هک  معنتم  صخـش  هب  دنوادخ  هک  تسا  تاذل  اب  بولطم  بوخ و  هجیتن ي  نامه 
هتـسیاش نیاربانب  دوش ، هدیـشک  باذع  هب  كدنا  كدنا  تمعن  نیمه  هلیـسو ي  هب  وا  اسب  هچ  هک  دهد  یم  رادشه  تسا ، هتفرگ  رارق 

هداد هجوت  هتفرگ ، رارق  شیامزآ  دروم  مدرم  تمعن  ببـس  هب  هک  ار  صخـش  نآ  دـنوادخ  نینچمه  و  دزرون ، تلفغ  نآ  زا  هک  تسا 
رد ار  دوخ  راوگان  دماشیپ  زا  صخـش  و  هدش ، ادخ  هب  تبـسن  وا  یهاوخدوخ  رورغ و  ثعاب  تمعن ، نیا  تاقوا  زا  يرایـسب  هک  تسا 

داسف رش و  ثعاب  یهاگ  تمعن  نآ  هکنیا  رب  تسا  هداد  هجوت  موس  دروم  رد  .ددرگ و  یم  یـصاعم  راتفرگ  هجیتن  رد  دنیب و  یم  ناما 
هداد هجوت  مراهچ  دروم  رد  و  ینیبدوخ ، هب  وا  ندش  التبم  ادخ و  رکش  زا  يو  نتخاس  فرـصنم  ثعاب  نینچمه  تسا و  وا  هب  تبـسن 

.دننک یم  شیامزآ  نآ  اب  ار  يو  تسا  یتمعن  نیرتالاب  تمعن  نیا  هک  نیا  رب  تسا 

دیدحلا یبا 

ِءَالْمِْإلا ِْلثِِمب  ًادَحَأ  ُهَّللا  یَلَْتبا  اَم  ِهِیف َو  ِلْوَْقلا  ِنْسُِحب  ٍنُوتْفَم  ِْهیَلَع َو  ِْرتَّسلِاب  ٍروُْرغَم  ِْهَیلِإ َو  ِناَسْحِْإلِاب  ٍجَرْدَتْسُم  ْنِم  ْمَک  مالـسلا  هیلع  َلاَق  َو 
 . َُهل

 . ءالمإلا جاردتسالا و  یف  لوقلا  مدقت  دق 

.اهب قلعتی  احلاص  افرط  اضیأ  انرکذ  دقف  هیف  لوقلا  نسحب  ناسنإلا  هنتف  یف  لوقلا  امأف 

ول هقنع  برـضت  تدـکل  کحیو  لاق  نکل  عمـسی و  ملف  هللا ص  لوسر  سلجمب  رم  دـق  ـالجر و  حدـم  لـجرل  هللا ص  لوسر  لاـق  و 
.حلفأ امل  اهعمس 
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یناشاک

هب هدرک  ادیپ  برق  هبترم  تبوقع و  هب  هدش  هدـینادرگ  کیدزن  هجرد  هجرد ، هک  یـسک  اسب  جردتـسم ) نم  مک  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
وا لباقم  رد  هدرک  ییاطخ  راب  ره  هک  قیرط  نیا  هب  تبقاع  دب  نآ  هب  هناحبس  وا  ندومن  ماعنا  ببـس  هب  هیلا ) ناسحالاب   ) تلفغ رورغ و 

: هک هدـش  دراو  نآرق  رد  هکناـنچمه  تبوـقع ، هب  هدـش  راـتفرگ  هـعفد  کـی  هـب  اـت  هتـشادنپ  لیـضفت  ار  ءاـطع  نآ  وا  هداد و  ییاـطع 
هدیشوپ ببس  هب  هیلع ) رتسلاب   ) هدش هداد  بیرف  رایسب  و  رورغم ) و  ( ) نیتم يدیک  نا  مهل  یلما  نوملعی و  ثیح ال  نم  مهجردتـسنس  )

وا قح  رد  نامدرم  راتفگ  نسح  تهج  هب  هیف ) لوقلا  نسحب   ) هدش هتخادنا  هنتف  رد  رایسب  و  نوتفم ) و   ) وا رب  نآ  ندوب  یفخم  ندش و 
راگزور و رد  وا  نداد  تلهم  دننام  هب  هل ) ءالمالا  لثمب   ) ار کی  چیه  یلاعت  يادـخ  تخاسن  راتفرگ  التبم و  و  ادـحا ) هللا  یلتبا  ام  (و 
هب دبع  يوس  هب  ندومن  ناسحا  لوا - تسا : هجو  راهچ  رب  یلاعت  يادـخ  ناحتما  التبا و  هک  دـش  مولعم  نانچ  ماقم  یلاع  مالک  نیا  زا 

وا تدم  ریخات  لاهما و  مراهچ - وا ، رب  قلخ  يانث  وا و  رد  لوق  نسح  موس - تیصعم ، رش  مود - معن ، بورض 

یلمآ

ینیوزق

نایصاع قح  رد  یلاعت  قح  دنکفا  تکاله  رد  ربخ  یب  ات  دشکب  هیاپ  هیاپ  یتسود  قیرط  زا  ار  یسک  نمشد  هک  دشاب  نآ  جاردتـسا ) )
: ).. دیامرفیم دنا  هتشگ  رمتسم  نایغط  تیصعم و  رد  ببـس  نآ  هب  ناشیا  و  تسا ، هداد  ینمیا  یـشوخ و  تمعن و  لام و  ار  ناشیا  هک 

ناـشن و  دـننادیمن ، ناـشیا  هک  اـجنآ  زا  میـشکیم  تبوـقع  ـالب و  هب  هیاـپ  هیاـپ  ار  ناـشیا  ینعی  نوـملعی ) ـال  ثیح  نـم  مهجردتـسنس 
هنم و هللااب  ذوعن  ددرگ  رتشیب  وا  رد  تاوهش  عبتت  تلفغ و  هکلب  دراذگن  نآ  رکش  دبای  یتمعن  نوچ  صخـش  هک  دشاب  نآ  جاردتـسا ) )

روصق یب  اهتمعن  نآ  قوقح  دراد و  هاگن  رتهب  يراب  تعاط  ساپ  و  دـبای ، شیب  رکـش  قیفوت  دـبای  شیب  تمعن  نوچ  هک  سک  نآ  اما 
رد .دوب  یلاعت  قح  فاـطلا  لـضفت  هکلب  دوبن ، جاردتـسا  وا  رب  تمعن  نآ  دـشاب  ترخآ  اـیند و  تخب  کـین  صخـش  ناـنچ  درازگب ،

متساوخ یلام  یلاعت  يادخ  زا  هک  مدیسرپ  مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبا  ترـضح  زا  دیوگ : دیزی  نب  ورمع  زا  تسا  يرورم  یفاک  باتک 
هک مسق  ادخ  هب  دومرف  ترضح  نآ  دشاب  جاردتـسا  اهنیا  هک  مسرتیم  متفای ، مدرک  بلط  هناخ  درک  اطع  مدیبلط  يرـسپ  و  داد ، نم  هب 

و تسا ، تمعن  نآ  رکـش  ضرغ  تسین  جاردتـسا  دـمحلا هللا )  ) یتفگ یتفاـی و  یتمعن  هاـگره  ینعی  دـمحلا هللا )  ) اـب جاردتـسا  تسین 
هب دش  هدرک  جاردتـسا  اسب  ینعی  .دشابن  نآ  قباطم  لعف  هک  دـمحلا هللا )  ) لوق اهنت  هن  تسا  هنطاب  هرهاظ و  ءاضعا  ععیمج  نآ  ردـصم 

يادـخ تسا  هدرکن  التبم  وا و  هرابرد  کین  لوق  هب  هتـشگ  نوتفم  اسب  وا و  للخ  بیع و  ندیـشوپ  هب  هتـشگ  زورغم  اسب  وا و  ناـسحا 
.تمعن رد  وا  تدم  ندیناشک  ینعی  .ار  وا  ءالما )  ) لثم هب  ار  یسک  لجوزع 

یجیهال

ءالمالا لثمب  ادحا  هللا  یلتبا  ام  هیف و  لوقلا  نسحب  نوتفم  هیلع و  رتسلاب  رورغم  هیلا و  ناسحالاب  جردتسم  نم  مک  : » مالسلا هیلع  لاق  و 
تسا رایسب  هچ  وا و  يوس  هب  ادخ  ندرک  ناسحا  ببس  هب  قیفوت  یب  جردتسم  زا  تسا  رایـسب  هچ  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .هل »
ببـس هب  ایند  هب  هدش ي  هتفیرف  تسا  رایـسب  هچ  وا و  ندرکن  اوسر  وا و  ياهیدب  رب  ادخ  ندـیناشوپ  ببـس  هب  ایند  هب  هدروخ ي  بیرف 

.ار وا  تبوقع  ندرک  ریخات  ار و  وا  رم  نداد  تلهم  لثم  هب  ار  یسک  ادخ  تسا  هدرکن  ناحتما  .وا و  هرابرد ي  بوخ  راتفگ 
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ییوخ

نم هرثکلاب ، رعشی  مهبم  ددع  یلا  ریشت  هیربخ و  مک ، بارعالا : .هدملا  ریخات  لاهمالا و  ءالمالا :)  ) هرغلاب ذوخاملا  جردتسملا :) : ) هغللا
.جردتـسم یلع  نوتفم  رورعم و  هل و  ربخ  رقتـسم  فرظ  هیلا  ناسحالاب  و  ءدتبم ، نوکی  نا  حـصی  رابتعالا  اذـهب  اهل و  زیمت  جردتـسم ،

نم ذوخام  وه  و  دشالا ، باذعلا  هقاقحتسال  اتیبثت  هنایصع  یلع  رصملا  درمتملا  یصاعلا  هبوقع  یف  هللا  نم  حماست  جاردتسالا ، ینعملا :
همعنلا نم  دیزمب  جاردتسالا  نراقی  امبر  و  نوملعی .) ثیح ال  نم  مهجردتـسنس  انتایاب  اوبذک  نیذلا  و  فارعالا - - 172  ) یلاعت هلوق 

، یـصاعملا نم  هبکترا  امل  ءافخالا  رتسلاب و  جاردتـسالا  نوکی  امبر  هنا  امک  هنایـصع ، هنایغط و  دـیزی  یـصاعلا و  هب  زتغیف  ناسحالا  و 
ءایرلا بجعلا و  هلخدیف  دباع  وا  دهاز  وا  نسحم  هناب  مهداقتعا  هل و  سانلا  حدم  هرهـشلا و  نسحب  ناسنالا  نحتمی  دق  .کلذب و  رتغیف 

نم ذوخام  هل ) ءالمالا  لثمب  ادحا  هللا  یلبتا  ام  و  (: ) مالسلا هیلع   ) هلوق .يرخا و  هیحان  نم  یصاعملا  باکترا  یلع  ءرجتی  و  هیحان ، نم 
باذـع مهل  امثا و  اودادزیل  مهل  یلمن  امنا  مهـسفنال  ریخ  مهل  یلمن  امنا  اورفک  نیذـلا  نبـسحی  ـال  و  نارمع - لآ  - 178  ) یلاعت هلوق 

یلا يدوی  ناک  اذا  مهعفنی  رافکلا ال  لاهما  نا  هناحبـس  نیب  مث  لاق : نا  یلا  هکم - یکرـشم  یف  تلزن  ناـیبلا : عمجم  یف  لاـق  نیهم .)
نم ریخ  مهایا  انلاهما  مهرامعال و  انتلاطا  نا  يا  مهـسفنال ، ریخ  مهل  یلمن  امنا  اورفک  نیذلا  نظی  يا ال  نبـسحی ، و ال  لاقف : باقعلا ،

هلیـسو هب  هتفیرف  اسب  و  يو ، هب  ناسحا  هلیـسو  هب  دوش  هدـناشک  تلفغ  هب  هک  یـسک  اسب  دومرف : همجرتلا : .یهتنا  هللا - لیبس  یف  لتقلا 
تلهم وا  هب  هکنیا  دـننامب  دـنکن  ناحتما  ار  سک  چـیه  ادـخ  و  ترهـش ، نسح  هلیـسوب  هدومزآ  هتفیـش و  اسب  و  شهانگ ، ندرک  ناهن 

.دهد

تسا تسوا  ناهانگ  رهب  راتس  هک  تسوا *** ناسحا  رورغم  هک  سک  اسب 

دشک شمیظع  فالخ  ماد  هب  *** دهد شبیرف  ترهش  نسح  ای  و 

داهن شماد  هب  شیامزآ  نیا  رد  *** داد راکدب  هب  تلهم  هک  رگ  ادخ 

يرتشوش

ام اوسن  املف  ( ) نورعـشیال لب  تاریخلا  یف  مهل  عراسن  نینب  لاـم و  نم  هب  مهدـمن  اـمنا  نوبـسحیا   ) هیلا ناـسحالاب  جردتـسم  نم  مک 
اوملظ و نیذـلا  موقلا  رباد  عطقف  نوسلبم  مهاذاـف  هتغب  مهانذـخا  اوتوا  اـمب  اوحرف  اذا  یتح  یـش ء  لـک  باوبا  مهیلع  اـنحتف  هب  اورکذ 

اوناکل سانلا  یلع  هللا  رتس  الول  هنا  درو  هیلع و  رتسلاـب  رورغم  و  نوملعیـال .) ثیح  نم  مهجردتـسنس  نیملاـعلا … ( ) بر  دـمحلا هللا 
نولوقی اوناکف  مهل ، نیقلمتملا  لطابلا و  ءافلخک  هیف  لوقلا  نلـصب  نوتفم  .مهنونفدـی و  لـبازملا و ال  یلع  ساـنلا  نم  اریثک  نوحرطی 

رکذ دعب  هئافلخ -)  ) یف هبیتق  نبا  لاق  .هرجـشلا و  هعیب  لثم  هعیب  اهنا  هینبل : لکوتملا  هعیب  هینبل و  نوراه  هعیب  دـیزی و  هنبال  هیواعم  هعیبل 
ياضر و نم  همطاف  اضر  اـهیف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لوقب  اـمهریرقت  دـعب  رمع - رکب و  یبـال  تلاـق  مالـسلاامهیلع  همطاـف  نا 

دقف همطاف  طخـسا  نم  یناضرا و  دـقف  همطاف  یـضرا  نم  و  یطخـس ، نم  همطاف  هفلتخم ) تاعوضوم  یف  نوتـسلا - لـصفلا   ) طـخس
.هیلا امکنوکشال  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا تیقل  نئل  و  ینامتیضرا ، ام  ینامتطخـسا و  امکنا  هتکئالم  هللا و  دهـشا  ینا  ینطخـسا -

سانلا هیلا  عمتجا  ایکاب و  جرخف  اهیلصا ، هالص  لک  یف  کیلع  هللا  نوعدال  هللا  و  لوقت : مالـسلاامهیلع  همطاف  یکبی و  رکبوبا  بحتناف 
مقی هللا مل  اذـه  ناک  نا  هنا  کلذـب ، انملعا  تنا  میقتـسی و  رمالا ال  اذـه  نا  اولاق : .یتعیب  ینولیقا  مکتعیب  یف  یل  هجاح  ـال  مهل : لاـقف 
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همطاف نم  تیار  تعمس و  ام  دعب  هعیب  ملـسم  قنع  یف  یلو  هلیل  تب  ام  هورعلا  هذه  هواخر  نم  هفاخا  ام  کلذ و  الول  هللا  و  لاقف : .نید 
هتنبل سفن  يوه  و  الطاب ، افازج و  ناک  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا مالک  نا  لوقن : نا  مزاللا  ناکل  هیف  مهلوق  نسحب  هتنتف  ـالولف  … 

سمـشلا هیلع  تعلط  ام  یل  نا  ول  هل : لاق  سابع و  نبا  هراضتحا  یف  اعد  رمع  نا  اضیا : هبیتق  نبا  لاق  .اهلجال و  نیدلا  بارخب  هاضر  و 
و احتف ، کترجه  تناک  ترجاه و  و  ازع ، کمالـسا  ناک  تملـسا و  سابع : نبا  هل  لاقف  .علطملا  لوه  نم  هب  تیدـتفال  تبرغ  اـم  و 

ملسم لک  تیب  لها  یلع  کب  لصوا  لاومالا و  کب  یبج  راصمالا و  کب  هللا  رصم  و  ایـضار ، کنع  هفیلخلا  ضبق  هفیلخلا و  ترزاو 
.معن لاق : .همایقلا  موی  هللا  دنع  هللادبع  ای  اذهب  یل  دهشتا  رمع : هل  لاقف  .هداهشلاب  کل  متخ  مث  مهقازرا  یف  هعسوت  مهنید و  یف  هعسوت 
لثمب ادـحا  هللا  یلتبا  ام  و  لاوقالا ؟ کلت  لثمب  هتنتف  الول  ساـبع  نبا  هداهـش  یلا  جاـتحم  هللا  لـهف  دـمحلا …  کـل  مهللا  رمع : لاـقف 

(. نیتم يدیک  نا  مهل  یلما  و  ( ) هفلتخم تاعوضوم  یف  نوتسلا - لصفلا  : ) هباتک نم  نیعضوم  یف  یلاعت  لاق  هل  ءالمالا 

هینغم

نوعمتـسی و ال  بیرلا .! کشلا و  لبقت  هقیقحک ال  اـهعم  نولماـعتی  و  مهماـهوا ، مهتاروصتل و  نوبیجتـسی  مهنم  ریثکلا  وا  ساـنلا  رثکا 
ماطحلا نم  ائیـش  اوکلم  اذا  و  ءامـسلا ، یحو  اذه  اولاق  قفانم  مهحدم  یف  بذک  اذاف  ثداوحلا ، نم  هثداحب  نوربتعی  وا  حصان ، ظعاول 

زتعی نطفلا ال  لقاعلا  و  ضحم ، رـش  وه  مهل  اریخ  هنوبـسحی  اوناک  يذلا  نا  مهریغل  مهل و  نیبتی  مایالا  عم  ..هعنملا و  هوقلا و  انه  اولاق :
مک : ) مامالا لوق  هبطخلا 112  یف  حرـشلا  عم  مدقت  .هدهج و  اهل  طاتحی  و  بقاوعلا ، نم  ارذح  دادزی  لب  هیلع ، ایندلا  لابقاب  عدـخنی  و 

(. رساخ دیزم  و  حبار ، صوقنم  نم 

هدبع

ءالمالا هذخا و  یف  هرذعملل  هماقا  هجحلل و  اغالبا  هنایصع  یف  میقم  وه  هیلع و  هتمعن  عبات  هللا  هجردتـسا  هیلا : ناسحالاب  جردتـسم  … 
لاهمالا هل 

يرفعج

مالسالا ضیف 

باذع و هب  مک  مک  وا  هب  دنوادخ )  ) ششخب ناسحا و  هب  هک  یـسک  اسب  تسا : هدومرف  ناگدنب ) شیامزآ  هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
ندنام ناهنپ  هب  هک  یـسک  اسب  و  دنک ) نارفک  دیازفیب و  ینامرفان  هب  وا  دیامن  ناسحا  وا  هب  ادـخ  دـنچ  ره  نوچ   ) هدـش کیدزن  رفیک 

رد وا  هرابرد  مدرم )  ) کین راتفگ  تهج  هب  هک  یـسک  اسب  و  هدشن ) اوسر  هدرک  تشز  راک  هچ  ره  اریز   ) هدروخ بیرف  وا  رب  اهیدـب ) )
یم زاب  وا  هرابرد  تسا  مدرم  کین  راتفگ  اهنآ  هلمج  هک  ادخ  ياهتمعن  يرازگساپس  زا  ار  وا  يدنسپدوخ  نوچ   ) هداتفا یتخـس  هنتف و 

تمعن اریز   ) دوـمنن شیاـمزآ  اـیند ) رد   ) وا نداد  تلهم  دـننام  ار  یـسک  دـنوادخ  و  ددرگ ) یم  راـتفرگ  یتخـس  باذـع و  هب  دراد و 
(. دوش یم  شیامزآ  نآ  هب  هدنب  هک  تسا  یتمعن  نیرتگرزب  یگدنز 

ینامز

هک تسین  نیا  رب  لیلد  ماقم  ترهش و  هعسوت  یتمالـس ، دوجو  تورث ، شیازفا  دنک ، حالـصا  ار  ادخ  دوخ و  نایم  باسح  دیاب  ناسنا 
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تسا یمرگرس  لئاسو  اهنیا  تاقوا  زا  یلیخ  هکلب  تسا ، باوث  شاداپ و  رثا  رب  اهتمعن  نیا  دراد و  یم  تسود  ار  دارفا  هنوگ  نیا  ادخ 
یقیرط زا  دیامرف … ( : یم  هورگ  نیا  دروم  رد  ادخ  .دنیبب  ربق  رد  ار  دوخ  دـنک  زاب  مشچ  ناهگان  ددرگ و  لوغـشم  دوخ  هب  ناسنا  ات 

زا نارگید  ندشن و  راتفرگ  ایند  رد  و  ندرکن ، يویند  باذع  نداد ، تلهم  قیرط  نآ  و  .مینکفا ) یم  شتآ  رد  ار  نانآ  دنناد  یمن  هک 
.تسا ندرک  شیاتس  ناسنا 

يزاریش دمحم  دیس 

هجرد هذخایل  هنایصع  یلع  میقم  وه  و  هیلع ، همعن  عبات  يا  هللا ، هجردتسا  لاقی  هیلا ) ناسحالاب  جردتسم  نم  مک  : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
دق رورغم )  ) نم مک  و ) ( ) نیتم يدـیک  نا  مهل  یلما  و  نوملعی ، ثیح ال  نم  مهجر  دتـسنس  : ) هناحبـس لاق  اـمک  هکلهی ، یتح  هجرد ،

نـسحب  ) عودخم يا  نوتفم )  ) نم مک  و )  ) ماثالا نم  هلعف  امب  هحـضفی ، مل  هللا و  هدرتس  ذا  هیلع ) رتسلا   ) ببـس ب )  ) بقاعی هنا ال  نظ 
، ماثالا نم  یتای  امب  هب  داول  ذا  لاهمالا  يا  هل ) ءالم  الا  لثمب  ادـحا  هللا  یلتبا  ام  و   ) سانلا لوقی  امک  هنا  نظیف  هیف )  ) ساـنلا نم  لوقلا )

.هیلع باقعلا  ماثالا و  دیازت  کلذ  بجوا  لعفی ، ام  هکرت و  ول  نکل  یهتنال ،

يوسوم

یناقلاط

ناش هراب  رد  هک  کین  نخس  اب  دنا و  هتشگ  هتفیرف  ناشیا  زا  یـشوپ  هدرپ  اب  دنا و  هداتفا  ماد  هب  ندرک  ییوکین  اب  هک  یناسک  اسب  هچ  »
« .تسا هدومزاین  نداد  تلهم  نوچمه  يزیچ  هب  ار  سک  چیه  دنوادخ  دنا و  هدش  هتفیش  تسا  هدش  هتفگ 

، دش هتفگ  یفاک  دح  هب  هدیدنسپ  نانخس  هب  یمدآ  ندش  هتفیش  دروم  رد  نینچمه  .دش  هتفگ  نخس  نداد  تلهم  جاردتـسا و  هراب  رد 
ار شندرگ  دوب  کیدزن  وت  رب  ياو  يا  دومرف : دوب  هدینشن  وا  دوتس و  ار  يرگید  درم  هک  يدرم  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ 

« .دش یمن  راگتسر  دوب  هدینش  ار  نخس  نیا  رگا  ینزب و 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

 . َُهل ِءاَْلمِْإلا  ِْلثِِمب  ًادَحَأ  ُهَّللا  یَلَْتبا  اَم  َو  ِهِیف ! ِلْوَْقلا  ِنْسُِحب  ٍنُوتْفَم  ،َو  ِْهیَلَع ِْرتَّسلِاب  ٍروُْرغَم  ،َو  ِْهَیلِإ ِناَسْحِْإلِاب  ٍجَرْدَتْسُم  ْنِم  ْمَک 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

یم رورغم  اهنآ  رب  ادخ  یشوپ  هدرپ  ببس  هب  دنور و  یم  ورف  تلفغ  رد  هدش  هداد  اهنآ  هب  هک  یتمعن  ببس  هب  هک  یناسک  دنرایسب  هچ 
اه تمعن  همادا  و   ) نداد تلهم  دننام  يزیچ  هب  ار  سک  چیه  دنوادخ  دنروخ و  یم  بیرف  نانآ  زا  دـیجمت  فیرعت و  رثا  رب  دـندرگ و 

جهن زا  شیپ  زیمآ  تمکح  مالک  نیا  : دیوگ یم  رداصم  هدنسیون  هنامیکح : راتفگ  دنـس  .تسا . (  هدرکن  شیامزآ  تبوقع ) كرت  و 
،ج هغالبلا جـهن  رداصم  ) .تسا هدـمآ  يزوج  نب  طبـس  هرکذـت  یبوقعی و  خـیرات  یفاک و  هضور  لوقعلا و  فحت  باـتک  رد  هغـالبلا 

هلمج نیموس  زین  تمکح 462  رد  هدـش و  رارکت  ًانیع  زین  هرامـش 260  تمکح  تحت  هنامیکح  راتفگ  نیا  ، نمـض رد  4،ص 107 .)
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( .تسا هدمآ  ررکم  روط  هب  « هیف لوقلا  نسحب  نوتفم  بر  » نآ

زیچ راهچ  هب  رادشه 

هژاو راـهچ  روـحم  رب  هـک  دــنک  یم  هراـشا  مـهم  هـتکن  راـهچ  هـب  هدــنهد  رادــشه  هناـمیکح و  راـتفگ  نـیا  رد  مالــسلا  هـیلع  ماـما 
هدش هداد  اهنآ  هب  هک  یتمعن  هلیسو  هب  هک  یناسک  دنرایسب  هچ  :» دیامرف یم.دنز  یم  رود  « ءالما »و« نوتفم «،» رورغم «،» جردتسم :» رادانعم

دـنروخ و یم  بیرف  ناـنآ  زا  دـیجمت  فیرعت و  رثا  رب  دـندرگ و  یم  رورغم  اـهنآ  رب  ادـخ  یـشوپ  هدرپ  ببـس  هب  دـنوش و  یم  لـفاغ 
ٍجَرْدَتْـسُم ْنِم  ْمَک  ( ؛» تسا هدرکن  شیامزآ  تبوقع ) كرت  اه و  تمعن  همادا  و   ) نداد تلهم  دننام  يزیچ  هب  ار  سک  چـیه  دـنوادخ 

( . َُهل ِءاَْلمِْإلا  ِْلثِِمب  ًادَحَأ  ُهَّللا  یَلَْتبا  اَم  َو  ِهِیف ! ِلْوَْقلا  ِنْسُِحب  ٍنُوتْفَم  ،َو  ِْهیَلَع ِْرتَّسلِاب  ٍروُْرغَم  ،َو  ِْهَیلِإ ِناَسْحِْإلِاب 

هیآ ود  رد  ریبعت  نیا  دیجم  نآرق  رد.تسا  هدمآ  ندرب  ییوس  تمـس و  هب  ًاجیردـت  ار  يزیچ  يانعم  هب  « جاردتـسا » هشیر زا  « جردتـسم »
هلحرم هب  هلحرم  ار  یـسک  هک  نیا  نآ  تسا و  یکی  دروم  ود  ره  رد  نآ  موهفم  هدـش و  رکذ  ملق )» » هروس و 44  «، فارعا » هروس  182)

هن اما  دور  یم  هاگترپ  يوس  هب  ههاریب  زا  یـسک  هک  نیا  لثم  تسرد  دـننک  راتفرگ  تازاجم  ماد  رد  دوش  هجوتم  دوخ  هک  نیا  نودـب 
یم هاگترپ  بل  هب  ناهگان.مینک  قیوشت  زین  ار  وا  تسا  رفیک  تازاجم و  قحتسم  هکنآ  لیلد  هب  هکلب  مینکن  یهن  راک  نیا  زا  ار  وا  اهنت 

رد دزغل و  یم  اج  نامه  زا  دـنیب و  یمن  دوخ  ربارب  رد  تشگزاـب  هار  دـنک و  یم  تشحو  ، دـنیب یم  تازاـجم  ماد  رد  ار  دوخ  دـسر و 
دـهد و یم  ماقم  ، دـشخب یم  تمعن  دـنک ، یم  یکین  دـنناسر  یم  دوخ  جوا  هب  ار  نایغط  هک  يدارفا  هب  ادـخ.دنک  یم  طوقـس  هاگترپ 

.تسا كاندرد  رایسب  تلاح  نآ  رد  هک  یتازاجم  ، دزاس یم  ناشتازاجم  راتفرگ  تمعن  زان و  نایم  رد  ناهگان 

ًهَتَْغب ْمُهانْذَـخَأ  اُوتوُأ  اِمب  اوُحِرَف  اذِإ  یّتَح  ٍءْیَـش  ِّلُک  َباْوبَأ  ْمِْهیَلَع  انْحَتَف  ِِهب  اوُرِّکُذ  ام  اوُسَن  اّمَلَف  : »» میناوخ یم  « ماـعنا » هروس هیآ 44  رد 
میدوشگ اهنآ  رب  ار  تمعن  هنوگ  همه  ياهرد  ام  دندرک  شومارف  هدش  هداد  رکذـت  اه  نآ  هب  ار  هچنآ  هک  یماگنه  َنوُِسْلبُم ؛» ْمُه  اذِإَف 

.دندش لاحشوخ  دوب  هدش  هداد  اهنآ  هب  هچنآ  هب  ًالماک )  ) هک ینامز  ات 

هب دیناوت  یم  « جاردتـسا » باذـع درومرد  رتشیب  حیـضوت  يارب  «. ) . دـندش دـیمون  هرابکی  میتخاس و  راتفرگ  باذـع  هب  ار  اهنآ  ناهگان 
( .دینک هعجارم  « ماعنا » هروس هیآ 44  لیذ  هحفص 298  دلج 5، ، هنومن ریسفت 

یم رارق  اـهنآ  ناـهانگ  هـب  تبـسن  دـنوادخ  یـشوپ  هدرپ  قـیرط  زا  یهلا  نوـمزآ  دروـم  هـک  تـسا  یناـسک  هـب  هراـشا  هـلمج  نـیمود 
هب دننک و  هبوت  دنوش و  رادیب  ات  دنکفا  یم  هدرپ  شناگدـنب  ناهانگ  رب  دـشاب  نکمم  هک  اج  نآ  ات  تسا و  بویعلا  راتـس  ، ادـخ.دنریگ
یم هانگ  ترثک  تدـش و  رب  دـنروخ و  یم  بیرف  یهلا  رتس  نیا  زا  دـنوش و  یم  رورغم  ، سکع هب  یهورگ  یلو  دـندرگ  زاـب  قح  هار 

.دنوش یم  ماع  صاخ و  ياوسر  اهنآ  دور و  یم  الاب  اه  هدرپ  ماجنارس  « دنک اوسر  درذگب  دح  زا  هک  نوچ  » هک نیا  هب  هجوت  اب.دنیازفا 

قیرط زا  هاگ  نظ و  نسح  يور  زا  مدرم  هاگ  ؛ تسا ناسنا  رد  سفن  ياوه  ناطیش و  ذوفن  ياه  هار  زا  رگید  یکی  هب  هراشا  موس  هلمج 
تروص هب  هچنآ  اب  ار  دوخ  عضو  دنربخاب و  دوخ  لاح  زا  هک  اهنآ  هاگ  یلو  ؛ دـنزادرپ یم  يدارفا  يانث  حدـم و  هب  یـسولپاچ  قلمت و 

اب یهاگ  ، دننک قفاوم  مدرم  نظ  نسح  اب  ار  دوخ  دننک  یم  یعس  هدش و  رادیب  دننیب  یم  توافتم  ًالماک  دوش  یم  هتفگ  دیجمت  حدم و 
ناطیش و ماد  رد  هک  یلاح  رد  ، دنرادنپ یم  قالخا  تلیضف و  جوا  رد  یهلا و  هاگرد  برقم  ار  دوخ  دنروخ و  یم  بیرف  ، نانخـس نیا 
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.دنراتفرگ سفن  ياوه 

دننام يزور و  شرتسگ  تمعن و  ندیـشخب  قیرط  زا  ار  اهنآ  روفغ  میلح و  ِدـنوادخ  هک  تسا  یناسک  لاح  هب  هراشا  هلمج  نیمراـهچ 
هدش و ناشیربخ  یب  تلفغ و  ببس  اه  تمعن  شرتسگ  نیا  ؛ دندرگ زاب  دنوش و  رادیب  یهلا  ياه  تمعن  ساپ  هب  دیاش  دیامزآ  یم  نآ 

كاـندرد رایـسب  هک  یتازاـجم  ؛ دـنک یم  تازاـجم  هتفرگ و  ار  اـهنآ  ادـخ  ناـهگان  ، دـنهد یم  همادا  باتـش  اـب  ار  اـطخ  هار  ناـنچمه 
دوــش و یم  نوــگرگد  زیچ  هـمه  هـظحل  کــی  رد  هــک  دــنتاذل  مرگرــس  رو و  هطوــغ  یهلا  ياــه  تــمعن  ناــیم  رد  اریز  ، تــسا

کی رد  هدـش و  یهلا  یناهگان  باذـع  راتفرگ  ، تشاد رارق  تلفغ  رورغ و  جوا  رد  تاناکما  همه  نآ  نتـشاد  اـب  هک  « نوراـق » نوچمه
.دنهد یم  تسد  زا  ار  دوخ  زیچ  همه  هظحل 

رارق اه  تمعن  عاونا  لومـشم  ار  اهنآ  ادـخ  ؛ تسا هدرک  هراشا  انعم  نیمه  هب  اهنآ  تشذگرـس  »و  ابـس » موق لاح  حرـش  رد  دـیجم  نآرق 
اهنآ درک و  ار  دوخ  راک  ناطیـش  سفن و  ياوه  اما   1 ٌروُفَغ » ٌّبَر  ٌهَبِّیَط َو  ٌهَْدَلب   » دنتشاد هدنزرمآ  ییادخ  تمعن و  زا  رپ  ینیمزرـس  ، داد
داتفا هار  هب  یمیظع  بالیس  تسکش و  نآ  رد  ناروناج  بآ و  ذوفن  رثا  رب  « برأم » ِمیظع دس  ناهگان.تشاداو  نایغط  یساپسان و  هب  ار 
هدنام یقاب  هک  يا  هنوگ  هب  دـنام  ياج  هب  ناریو  ریاب و  ینیمز  اهنت  درب و  مه  رد  دـیبوک و  مه  رد  ار  اه  خاک  اه و  تعارز  اه و  غاب  و 

.دننک چوک  نیمزرس  نآ  زا  دندش  روبجم  تیعمج 

ًاْمثِإ َو اوُدادْزَِیل  ْمَُهل  ِیلُْمن  امَّنِإ  ْمِهِـسُْفنَِأل  ٌْریَخ  ْمَُهل  ِیلُْمن  امَّنَأ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنَبَـسْحَی  َو ال  : »» دـیامرف یم  هورگ  نیا  هرابرد  دـیجم  نآرق 
یم تلهم  اهنآ  هب  ببـس  نیا  هب  اهنت  تسا  اهنآ  عفن  هب  میهد  یم  نانآ  هب  هک  یتلهم  دـننکن  نامگ  زگره  نارفاـک  ٌنیِهُم ؛» ٌباذَـع  ْمَُهل 
هیآ ، نارمع لآ  «. ). تسا هدـننک  راوخ  یباذـع  اهنآ  يارب  ماجنارـس )  ) دـنیازفیب و دوخ  ناـهانگ  رب  دـنوش ) یمن  رادـیب  رگا   ) هک میهد 

. ( 178

تلهم » يانعم هب  هاگ  »و  نداد کمک  » يانعم هب  هک  هدش  هدافتـسا  الاب ) هنامیکح  مالک  نوچمه  «) ءالما » هژاو زا  زین  هفیرـش  هیآ  نیا  رد 
باذع همدقم  هک  هدش  قالطا  ینداد  تلهم  هب  دـیجم  نآرق  رد  الومعم  یلو  ؛ دـیآ یم  رامـش  هب  کمک  یعون  زین  نآ  هک  تسا  « نداد

.تسا كاندرد 

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said: “There are many people who are given time (by Allāh)
through good treatment towards them. Many are deceived because their sinful
activities are veiled. There are many who are impressed by good talk about
themselves. And Allāh does not try anyone as seriously as He tries one whom He

(.” allows time (to remain sinful

مالّسلا هیلع  ماما  اب  یتسود  رد  طیرفت  طارفا و  زا  زیهرپ  : 117 تمکح

هراشا
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توص
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ٍلاَق ٌضِغبُم  ٍلاَغ َو  ّبُِحم  ِناَلُجَر  ِّیف  َکَلَه  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

 . هدنهد مانشد  نمشد  و  هدننک ، طارفا  تسود  دندیسر : تکاله  هب  نم  رطاخ  هب  نت  ود  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 

يدیهش

.تشاک لد  رد  ارم - ضغب - هک  ینمشد  تشادن و  هاگن  هزادنا  زا  هک  یتسود  دندش : هابت  نم  رطاخ  هب  نت  ود 

یلیبدرا

ینمشد رد  هدننک  هغلابم  نمشد  ّتبحم و  رد  هدننک  ّولغ  تسود  درم  ود  نم  قح  رد  دندش  كاله  دومرف  و 

یتیآ

رد هک  یسک  رگید ، دنک و  یم  ولغ  نم  یتسود  رد  هکنآ  یکی ، دندیسر : تکاله  هب  سک  ود  نم  ببـس  هب  مالـسلا :) هیلع   ) دومرف و 
.درشف یم  ياپ  نم  ینمشد 

نایراصنا

 . دح زا  زواجتم  نمشد  و  هدننک ، ّولغ  قشاع  : دندش كاله  نم  اب  هطبار  رد  رفن  ود  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

.هوبنلا وا  هیهلالا  هیف  دقتعا  يذلا  وه  مالسلا  هیلع  یلع  هبحم  یف  یلاغلا  .ضغبا و  يا  یلقی : الق  و  یلقی ، یلق  نم  لعافلا  مسا  یلاقلا  و 

يردیک

.هوادعلا یف  یلاغلا  یلاقلا : .هوبنلا و  وا  هیهلالا  هیف  دقتعا  نم  ینعی  لاغ : بحم 

مثیم نبا 
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هدایز شا  ینمـشد  رد  هک  ینمـشد  نآ  يرگید  تسا و  وردـنت  هک  یتسود  نآ  یکی  دنـسر : تکاله  هب  نم  اب  طاـبترا  رد  سک  ود  )
ینمشد و دحرس  ات  نآ  هب  تبسن  یهاتوک  طیرفت و  هبنج ي  هک  تسا  یناسفن  لیاضف  زا  یکی  ادخ  يایلوا  یتسود  نوچ  .دنک ) يور 

تمایق رد  هک  دنتـسه  یتسپ  تفـص  ود  ناشیا ، هرابرد ي  ولغ  دحرـس  ات  نانآ  هب  تبـسن  طارفا  يور و  هداـیز  فرط  ناـنآ و  اـب  زیتس 
نانآ اب  ینمشد  ثعاب  ادخ  يایلوا  هب  تبـسن  هنیک  هک  ور  نآ  زا  طیرفت ، دنـسپان  تفـص  اما  .دندرگ  یم  دوخ  بحاص  تکاله  ثعاب 

تسا و ناگدنوش  كاله  هلمج ي  زا  هدرک و  ینمشد  ادخ  اب  تقیقح  رد  دزرو ، ینمـشد  يادخ  يایلوا  زا  یکی  اب  هک  ره  دوش ، یم 
ییادخ ماقم  هب  يرشب  ماقم  زا  ار  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  هالغ )  ) ناوردنت هک  تهج  نآ  زا  طارفا ، يوردنت و  دنسپان  تفـص  اما 

.دنا هداتفا  تکاله  هب  تسا ، حیرص  رفک  هک  دنا  هدناسر 

دیدحلا یبا 

 . ٍلاَق ٌضِْغبُم  ٍلاَغ َو  ٌّبُِحم  ِنَالُجَر  َِّیف  َکَلَه  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اذه لثم  یف  لوقلا  مدقت  دق 

مویلا کیف  تلقل  میرم  نبا  یف  يراصنلا  تلاق  ام  کـیف  یتمأ  نم  فئاوط  لوقت  نأ  قفـشأ  ینأ  ـال  ول  هللا  هللا ص و  لوسر  لاـق  دـق  و 
.هکربلل کیمدق  تحت  نم  بارتلا  اوذخأ  الإ  سانلا  نم  دحأب  رمت  الاقم ال 

نبا یف  يراصنلا  دقتعی  ام  هیف  نودقتعی  ایندلا  یف  هرـشتنم  ددـعلا  هریثک  هالغ  هیف  تلغ  دـقف  لاقملا  کلذ  هیف  لقی  مل  هنوک ص  عم  و 
.داقتعالا کلذ  نم  عنشأ  میرم و 

راحـص نم  اهالاو  ام  نامع و  یف  نإ  لاقی  هنم و  هءاربلاب  حرـصی  هنعلی و  نم  انیأر  ام  نکل  هضغبی و  نم  انیأر  دقف  یلاقلا  ضغبملا  امأف 
امهنم هللا  یلإ  أربن ).» نحن  ا«و  أربأ (  انأ  هیف و  هدقتعت  جراوخلا  تناک  ام  هیف  نودقتعی  اموق  اهارجم  يرجی  ام  و 

یناشاک

هدـننک ولغ  هک  یتسود  لاغ ) بحم   ) درم ود  نم  ناش  رد  دـش  كاله  هک  دومرف  ترـضح  نالجر ) یف  کـله  مالـسلا : هیلع  لاـق  (و 
رد دـشاب  هدـننک  هغلابم  هک  ینمـشد  و  لاغ ) ضغبم  و   ) نم قح  رد  دـنک  توبن  ای  تیهولا  داقتعا  هک  یتیثیح  هب  نم  تبحم  رد  دـشاب 

تبحم طیرفت  طارفا و  نیفرط  ضغب ، تبحم و  رد  ندومن  ولغ  هچ  هتـشاک  دوخ  موش  لد  رد  ار  توادـع  ضغب و  مخت  نم و  ینمـشد 
ترخآ رد  تکاله  ببس  رفک و  قافن و  مزلتسم  دنتسه و  یطسو 

یلمآ

ینیوزق

وچمه یلاـق  نمـشد  و  همـشعشم )  ) هیریـصن و وچمه  یتـسود  رد  طرفم  ینعی  .یلاـغ  رادتـسود  درم : ود  نم  رد  تسا  هدـش  كـاله 
یم تیاور  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هک  تسا  يورم  ترـضح  نآ  زا  هماع )  ) قیرط رد  و  بصاون )  ) و جراوخ ) )

ره نیا  و  هل ) تسیل  یتلا  هلزنملاب  هولزنا  یتح  يراصنلا  هتبحا  هما و  اوتهب  یتح  دوهیلا  هضغبا  یسیع ظ )  ) یـسوم نم  لثم  کیف   ) دنک
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نایب هب  تجاح  تفـص  يراصن  رگید  یـضعب  طرفم  یتسود  تفـصدوهی و  هیما  ینب  ینمـشد  و  دراد ، عویـش  نامز  رثکا  رد  لاـح  ود 
انالوم لضف  یف  یفک  هل  ادجس  ارط  سانلا  رخل  هلحم  يدبا  یـضترملا  نا  ول  تفگ : نیا  هب  تراشا  هماع  نیدهتجم  زا  یعفاش  درادن و 

هللا هبر  ما  هبر  یلع  يردی  سیل  یعفاشلا و  تام  هللا و  هنا  هیف  کشلا  عوقو  یلع 

یجیهال

: درم ود  نم  ناش  رد  دندش  كاله  هک  مالسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .لاق » ضغبم  لاغ و  بحم  نالجر : یف  کله  : » مالسلا هیلع  لاق  و 
ای توـبن  هبترم ي  هب  تیـالو  هبترم ي  زا  دـهد  زواـجت  تبحم  زا  ارم  ینعی  نـم ، ناـش  رد  هدـننکزواجت  دـح  زا  هدنرادتـسود ي  درم 

تسایر تماما و  هبترم ي  زا  دهد  لزنت  ینمشد  تهج  زا  ارم  ینعی  .نم  ناش  رد  هدننک ي  ینمـشد  هدنراد ي  نمـشد  درم  تیهولا و 
.تیسوؤرم تیمومام و  هبترم ي  يوس  هب 

ییوخ

ام ال تیبلا  لها  یف  لوقی  نم  یلاغلاف  رادقملا ، دحلا و  زواجت  یتح  ددشت  بلـصت و  دعق  باب  نم  اولغ  نیدـلا  یف  الغ ) : ) لاقی هغللا :
فرح یف ، بارعالا : .نیرحبلا  عمجم  هتـضغب - اذا  هتیلق  نم  لـعاف  لاـق ) ، ) هیهولـالا هوبنلا و  مهیف  یعدـی  نمک  مهـسفنا ، یف  نولوقی 

نم همئالا  یلع و  هیالو  ینعملا : .لـعافلا  نم  لدـب  لاـغ ، بحم  هلعاـف و  نـالجر  و  کـله ، هلوقب : قلعتم ، رورجملا  ریمـضلا  عم  رجلا 
مهتعباتم یه  و  نیدـحوملا ، دـیحوت  و  نینموملا ، نامیال  طرـش  نیدـلا و  لصا  یف  بجاولا  نم  مهیلع  هللا  مالـس  نیموصعملا  هدـالوا 

قوف مالسلا ) هیلع   ) یلع یف  دقتعا  نمف  همالا ، یلع  همامالا  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا نع  هفالخلاب  مهتفرعم  بحلا و  نع  هئشانلا 
.هتبتر نع  هطح  لاـق  ضغبم  وهف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا دـعب  هتماـما  رکنا  نم  و  دـحلا ، نع  نیزواـجتم  لاـغ  بحم  وهف  هماـقم 

.دیناشک ورف  مماقم  زا  هک  ینمشد  مود  دینارذگ و  مدح  زا  هک  یتسود  یکی  درم ، ود  نم  هرابرد  دندش  كاله  دومرف : همجرتلا :

تسخ لد  هک  یمصخ  رگید  یلاغ ، یکی  تسکاله *** نم  رد  سک  ود  دیوگ  یلع 

يرتشوش

دق و  صوحالا - وبا  يورف  لوالا  اما  لوقا : .لاق  ضغبم  لاغ و  بحم  نالجر : یف  کله  مالسلا :) هیلع   ) هلوق لثم  اذه  و  یـضرلا : لاق 
هلوق .لاق  ضغبم  لاغ و  بحم  نالجر : یف  کلهی  لاق : مالسلا ) هیلع   ) یلع نع  نایح  یبا  نع  رخآ - عضوم  یف  دیدحلا  یبا  نبا  هلقن 
ینا ول ال  هللا  و  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا هل  لاق  انه  دـیدحلا : یبا  نبا  لاق  لاغ  بحم  نالجر  یف  کله  لوالا  یف  مالـسلا ) هیلع  )

اوذـخا الا  سانلا  نم  دـحاب  رمت  الاقم ال  مویلا  کیف  تلقل  میرم  نبا  یف  يراـصنلا  تلاـق  اـم  کـیف  یتما  نم  فئاوط  لوقت  نا  قفـشا 
ددـعلا هریثک  هالغ  هیف  تلغ  دـقف  لاقملا  کلذ  هیف  لقی  مل  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نوک  عم  و  لاـق : کیمدـق ، تحت  نم  بارتلا 

مهعراصم مالسلا ) هیلع   ) هلوق دنع  لاق  .داقتعالا و  کلذ  نم  عنـشا  میرم و  نبا  یف  يراصنلا  دقتعت  ام  هیف  نودقتعی  ایندلا  یف  هرـشتنم 
لـصفلا  ) هلاوحا و  هتازجعم ، نم  ساـنلا  دـهاش  اـم  یـضتقمب  و  هرـشع : مکنم  کـلهی  ـال  و  هرـشع ، مهنم  تلفی  ـال  هللا  و  هفطنلا ، نود 

هندـب یف  لح  یهلالا  رهوجلا  نا  یلا  بسن  یتح  الغ  نم  هیف  ـالغ  رـشبلا ، يوقل  هیفاـنملا  مالـسلا )) هیلع   ) هضغب هبح و  یف  نورـشعلا -
نا یلا  لاق - ضغبم  لاغ و  بحم  کیف  کلهی  لاقف  کلذب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا هربخا  دق  و  یسیع ، یف  يراصنلا  تلاق  امک 

؟ انا نم  کلیو  هل : لاقف  اهررکی ، لعج  و  تنا - تنا  هل  لاقف  بطخی  وه  ماق و  ابـس ، نب  هللادـبع  همایا  یف  ولغلاب  رهج  نم  لوا  و  لاق -
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رثع مالـسلا ) هیلع   ) یلع ناک  دق  یفقثلا : هللادیبع  نب  دمحا  سابعلاوبا  لاق  .هیار و  یلع  اوناک  موق  ذـخا  هذـخاب و  رماف  هللا ، تنا  لاقف :
اولاق و  اهلا ، ابر و  هوذختا  و  مهیبن ، هب  ءاج  ام  اودحج  و  مهبرب ، اورفک  نا  یلا  مهیلع  ناطیشلا  ذاوحتـساب  هتبحم ، نم  اوجرخ  موق  یلع 
رانلاب اوقرحف  اوباف  مهعوجر ، یف  اعمط  مهیلع  نخد  ارفح  مهل  رفحف  مهلوق ، یلع  اوماقاف  مهدعوت ، مهباتتـساف و  انقزار ، انقلاخ و  تنا 

هنا تالاقملا : بتک  یف  انباحصا  يور  و  لاق : اربنق  توعد  يران و  تدق  وا  ارکنم  ارما  تیار  اذا  ینا  ارفح  ترفح  دق  نورت  الا  لاق : و 
.رانلا و بر  الا  رانلاب  بذـعی  ال  لاق : هتلـسرا  يذـلا  کمع  نبا  نال  هلالا ، تنا  کنا  انیب  اروهظ  انل  رهظ  نالا  هیلا : اوحاص  مهقرح  اـمل 

یف نولکای  موقب  رم  مالـسلا ) هیلع   ) ایلع نا  هتخیـشم ، یقاب  هیبا و  نع  یلفونلا  نع  یـصیصملا  نامیلـس  نب  دمحم  نع  سابعلاوبا  يور 
یف لکالا  لاب  امف  لاق : .ال  اولاق : متنا ؟ باتکلا  لها  نمفا  لاق : .هدـحاو  و ال  اولاق : یـضرم ؟ ما  متنا  رفـسا  لاقف : اراـهن ، ناـضمر  رهش 

انا امنا  مکلیو  لاق : مث  بارتلاب ، هدـخ  قصلاف  هسرف ، نع  لزنف  مهدارم ، مهفف  کلذ ، یلع  هودـیزی  مل  تنا : تنا  اولاـق : .ناـضمر  رهش 
و اقاثو ، مهودش  لاق : مث  مهنع  ضهنف  مهرما ، یلع  اوماقاف  ارارم ، مهاعدف  اوباف ، مالـسالا ، یلا  اوعجرا  و  هللا ، اوقتاف  .هللادیبع  نم  دبع 

مهدـشانی و  مهب ، فتهی  لعج  و  مهیلع ، نخدـف  بطحلا ، و  مالـسلا )) هیلع   ) هضغب هبح و  یف  نورـشعلا - لصفلا   ) رانلا هلعفلاب و  یلع 
یف یب  مرت  مل  اذا  تئاش  ثیح  هینملا  یب  مرتل  رعاشلا : لاقف  اوقرتحاف ، مهیلع  یقلا  و  رانلا ، بطحلاب و  رماف  اوباف ، مالسالا ، یلا  اوعجرا 

هعامج نا  مث  سابعلاوبا : لاق  .ابطح  اوراص  یتح  مهیلع  افقاو  حربی  ملف  نید  ریغ  ادقف  توملا  كاذف  رانب  ابطح  اتشح  ام  اذا  نیترفحلا 
نا دعب  هقلطاف  هنع ، فعاف  بات  هنا  اولاق : هصاخ و  ابس  نب  هللادبع  یف  اوعفش  سابع  نب  هللادبع  مهنم  مالسلا ) هیلع   ) یلع باحـصا  نم 

و هتلاقم ، رهظا  مالـسلا ) هیلع   ) لتق اـملف  نئادـملا ، یلا  هاـفنف  نئادـملا ، یلا  لاـقف : بهذا ؟ نیا  لاـقف : .هفوکلاـب  میقی  ـالا  هیلع  طرتشا 
تمی و مل  هنا  انملعل  هرـص ، نیعبـس  یف  هغامدـب  انومتئج  ول  هللا  و  لاق : مالـسلا ) هیلع   ) یلع لتق  هغلب  امل  و  هنوعبتی ، هفئاـط  هل  تراـص 

مهنم لوقلا ، اذـه  یلع  هعامج  نئادـملاب  ابـس  نب  هللادـبع  یلا  عمتجا  و  تالاقملا : باحـصا  لاق  .هاصعب  برعلا  قوسی  یتح  تومیال 
نوعدی هوعد  مهل  تراص  و  ممرما ، مقافت  و  امهریغ ، نورخآ  و  يدنکلا ، برح  نب  ورمع  نب  هللادـبع  و  ینادـمهلا ، هربص  نب  هللادـبع 

الا هللا نکمیال  کلذ  نا  اولاقف : لاح ، دـعب  الاح  تابیغملاب  هرابخا  نم  سانلا  نیب  عاش  رهظ و  ام  یه  و  اـهیلا ، نوعجری  ههبـش  و  اـهیلا ،
نیع اقف  دـق  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ناک  و  رمع - لوق  وحن  هفیعـض  ههبـشب  مهـضعب  قلعت  .هدـسج و  یف  هل  الا  تاذ  تلح  نم  وا  یلاـعت ،
هوقب لب  هینادسج  هوقب  ربیخ  باب  تعلق  ام  هللا  و  یلع : لوق  وحن  و  هللا ، مرح  یف  انیع  تاقف  هللادی  یف  لوقا  ام  مرحلا - یف  دـحلا  ناسنا 

و هدحو ، بازحالا  مزه  و  هدـبع ، رـصن  و  هدـعو ، قدـص  هدـحو  هدـحو  هللا  الا  هلا  ال  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لوق  وحن  و  هیهلا ،
اومحتقا امل  اورمع  مالـسلا )) هیلع   ) هضغب هبح و  یف  نورـشعلا - لصفلا   ) مهـسراف مهعراب و  لتق  هنال  یلع ، وه  بازحـالا  مزه  يذـلا 

نب ریرج  لاق  ظحاجلا :) نایب   ) یف .خلا و  مهـسراف - لتق  يوس  برح  ریغ  نم  نیبولغم  نیبراه  هلیللا  کلت  هحیبص  اوحبـصاف  قدنخلا ،
برـض تلق : ربخلا ؟ ام  یل : لاقف  برح - نبا  وه  و  ءادوسلا - نبا  ینیقلف  مالـسلا ،) هیلع   ) یلع برـض  ام  دعب  نئادـملا  تمدـق  سیق :

یتح تومیال  هنا  انملعل  هرـص  هئام  یف  هغامدـب  انومتئج  ول  لاـق : .اـهنم  دـشا  نم  شیعی  وا  اـهنم  رـسیا  نم  لـجرلا  تومی  هبرـض  یلع 
قلخ یلاعت  هللا  نا  لوقی : ضیوفتلاب ، لوقی  ابس  نب  هللادبع  دلو  نم  الجر  نا  مالسلا :) هیلع   ) قداصلل لیق  ربخلا  یف  .هاصعب و  مکدوذی 

ارقا هللا ، ودع  بذک  لاقف : .اتاما  اییحا و  و  اقزر ، اقلخف و  امهیلا ، رمالا  ضوف  مث  ایلع ، ادمحم و 

یف و  راهقلا .) دـحاولا  وه  یـش ء و  لـک  قلاـخ  هللا  لـق  مهیلع  قلخلا  هباـشتف  هقلخک  اوقلخ  ءاکرـش  اولعج هللا  ما  : ) دـعرلا هیآ  هیلع  او 
نم لاق  ضغبم  .متئـش و  ام  انلـضف  یف  اولوق  نوبوبرم و  دابع  انا  اولوق  انیف ، ولغلا  مکایا و  مالـسلا :) هیلع   ) نینموملاریما لاـق  فحتلا :) )
نا اوهرک  هلهاب  ینب  نا  رصن :) نیفص   ) یفف هلهابونب ، مالـسلا ) هیلع   ) هیـضغبم نم  .ضغبلا و  هلـصا  دیدشلا و  ینعمب  انه  و  یلقی ، یلق 

مکءاطع و اوذـخف  مکـضغبا ، ینوضغبت و  مکنا  هللا  دهـشا  هلهاب ، رـشعم  ای  لاقف : مهاعدـف ، نیفـص ، یلا  مالـسلا ) هیلع   ) هعم اوجرخی 
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هیلع  ) هضغب هبح و  یف  نورشعلا - لصفلا   ) نم هعامج  ینثدح  لاق : هریصح  نب  ثرحلا  نع  دیفملا ) یلاما   ) یف .ملیدلا و  یلا  اوجرخا 
قلف يذلاوف  مهایاطع ، اوذخایلف  مهامس  دق  رخآ  ایح  هلهاب و  اینغ و  یل  اوعدا  لاق : هنا  مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما باحصا  مالـسلا ))

، هرخالا ایندلا و  یف  یل  ءادعا  مهنا  دومحملا  ماقملا  دنع  ضوحلا و  دنع  دهاش  ینا  و  بیصن ، مالـسالا  یف  مهل  ام  همـسنلا  ارب  هبحلا و 
نع .بیـصن و  نم  مالـسالا  یف  اهلام  هلیبق  نیتس  نجرهبـال  لـئابق و  ندرـال  يامدـق  تتبث  نئل  و  هلهاـب ، طرفب  هذـخا  اـینغ  نذـخال  و 

لخدیل بثوف  رصقلا ، طئاح  یلا  سمشلا  هتاجلا  یتح  رصقلا  باب  یلع  مالـسلا ) هیلع   ) یلع عم  اسلاج  تنک  لاق : سیق  نب  قازرلادبع 
یلـص  ) هللا لوسر  یلیلخ  ینثدح  مالـسلا :) هیلع   ) لاقف .هب  هللا  ینعفنی  اعماج  اثیدح  ینثدح  لاق : هبوثب و  قلعتف  نادمه  نم  لجر  ماقف 
اهذـخ مههوجو ، هدوسم  نیئمظم ، ءامظ  انودـع  دری  و  مههوجو ، هضیبم  نییورم ، ءاور  ضوحلا  یتعیـش  انا و  درا  ینا  هلآ ) هیلع و  هللا 

هیلع  ) هیـضغبم نم  .رـصقلا و  لخد  مث  نادـمه ، اخا  اـی  ینلـسرا  تبـستکا ، اـم  کـل  تببحا و  نم  عم  تنا  هلیوط ، نم  هریـصق  کـیلا 
نذاتـساف هبـسی ، ناک  دـعجلا  نا  یفاکلا :) تاید  رداون   ) یف و  ینادـمهلا ، دـعجلا  مهنم  و  رم ، اـمک  ینهجلا  باـطخ  نیلاـقلا  مالـسلا )

هتحت اذا  خوفنملا و  قزلاک  هشارف  یلع  اتیم  هموی  نم  دعجلا  دجوف  كریغب ، یفکتس  هل : لاقف  هلتقل ، مالسلا ) هیلع   ) قداصلا حابصلاوبا 
نیعبس ءاشع  لک  و  هرم ، نیعبس  هرکب  لک  مالسلا ) هیلع   ) هبسی ناک  یناعمسلا :) باسنا   ) یفف یبحرلا ، نامثع  نب  زیرح  مهنم  .دوسا و 

.هرم

هینغم

هب بهذی  طرفم  ضغبم  و  قحلا ، ریغ  یلا  بحلا  هب  بهذی  طرفم  بحم  نافنص : یف  کلهیس  : ) هبطخلا 125 یف  هلوقب  مامالا  هرسف  و 
هیلع و هللا  یلـص   ) هللا لوسر  ثیدح  یف  ینعملا  اذـه  رهتـشا  و  هومزلاف .) طسوالا  طمتلا  الاح  یف  سانلا  ریخ  و  قحلا ، ریغ  یلا  ضغبلا 

(. رظنا ج 2 ص 246 (. ) هلآ

هدبع

ضغبملا یلاقلا  کلذ و  وحن  وا  هیف  توهـاللا  لولح  يوعد  وا  هریغ  بسب  هبح  یف  دـحلا  زواـجتملا  یلاـغلا  لاـغ : بحم  نـالجر  … 
ضغبلا دیدشلا 

يرفعج

مالسالا ضیف 

( شیتسود رد   ) هک یتسود  یکی )  ) دـندش هاـبت  نم  ار  رد  درم  ود  تسا : هدومرف  دوخ ) نمـشد  تسود و  هراـبرد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
رکنم ارم  تلزنم  ماقم و   ) دـنک يور  هدایز  ینمـشد  رد  هک  ینمـشد  رگید )  ) و دـنادب ) رتالاب  تیـالو  هبترم  زا  ارم   ) دـنک يور  هداـیز 

(. دشاب

ینامز

: دومرف مالـسلا ) هیلع   ) یلع هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  دـسیون : یم  تسا  تنـس  لها  نادنمـشناد  زا  هک  دـیدحلا  یبا  نبا 
تا هرابرد  تسادخ  دنتفگ  مالـسلاامهیلع  میرم  نب  یـسیع  هرابرد  دنیوگب  مناوریپ  زا  يا  هدع  هک  مدیـسرت  یمن  رگا  دنگوس  ادـخب  )
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( هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) مالـسا ربمایپ  هکنیا  اب  .دنرادرب ) تکرب  يارب  تیاپ  فک  كاخ  زا  ینک  رذگ  وس  ره  زا  هک  متفگ  یم  ینخس 
یب هدـیقع  نیا  نارادـفرط  دادـعت  دراد و  دوجو  ایند  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع یئادـخب  هدـیقع  زاب  دومرفن  یبلطم  ترـضح  نآ  هرابرد 

ترـضح نآ  زا  تمذم  ترـضح  نآ  نامز  رد  زاب  .درک  هزرابم  هدـیقع  نیا  اب  دوخ  تایح  نامز  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع .تسا  رامش 
شهوکن یطیرفت  یطارفا و  هتـسد  ود  ره  زا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع تفر و  یم  رامـشب  نانآ  فئاظو  ءزج  يو  هب  نعل  هللااـب  ذاـیعلا  یتح 

میکح ناـمقل  هک  یـشور  ناـمه  دـنک  ظـفح  ار  لادـتعا  يراـک  ره  رد  هـک  تـسا  یـسک  زوریپ  دنمتداعـس و  صخـش  .تـسا  هدرک 
( .شاب ور  هنایم  یگدنز  شور  رد  : ) درک شرافس  شدنزرفب 

يزاریش دمحم  دیس 

هیلع مامالا  هیهولاب  اولاق  نیذـلاک  یف ، غلاب  و  یلغ ، دـق  لاغ ) بحم   ) سانلا نم  نافنـص  يا  نالجر ) یف  کله  : ) مالـسلا هیلع  لاـق  و 
.مهیلا نم  بصاونلا و  جراوخلاک و  ضغبلا ، دیدش  ینعمب : یلاق ، يا  لاق ) ضغبم  و   ) مالسلا

يوسوم

یناقلاط

« .هدنرذگ دح  زا  نمشد  طرفم و  رادتسود  دندش ، كاله  نم  دروم  رد  سک  ود  »

مراد میب  هک  تسا  نیا  هن  رگا  دنگوس  ادخ  هب  : » تسا هدومرف  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  دش و  هتفگ  نخـس  البق  هراب  نیا  رد 
هراب رد  زورما  دنیوگ ، یم  میرم  رسپ  هراب  رد  نایحیـسم  هک  دنیوگب  ار  نامه  مالّـسلا - هیلع  یلع   - وت هراب  رد  نم  تما  زا  ییاههورگ 
هّللا یّلـص  ربمایپ  هکنآ  اب  و  .درادرب » ار  تیاپ  ریز  ياهکاخ  تکرب ، يارب  هکنیا  رگم  يرذگن  سک  چـیه  هب  هک  متفگ  یم  ینخـس  وت 

وا هراب  رد  هک  دنا  هدـنکارپ  ناهج  رد  ناگدـننک  ولغ  زا  يرایـسب  هورگ  تسا ، هدومرفن  وا  هراب  رد  ار  نخـس  نانچ  مّلـس  هلآ و  هیلع و 
.دنراد ار  نآ  زا  رتدب  رتدنت و  هکلب  میرم  رسپ  دروم  رد  ار  نایحیسم  داقتعا  نامه 

ار یسک  یلو  دننک  یم  يزوت  هنیک  وا  هب  دنراد و  یم  نمشد  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  هک  میا  هدید  ار  یناسک  ام  طرفم ، نمشد  دروم  رد 
نآ ياهنابایب  نآ و  فارطا  ياهارحـص  نامع و  رد  دوش  یم  هتفگ  .دیوج  يربت  وا  زا  تحارـص  هب  دـنک و  تنعل  ار  وا  هک  میا  هدـیدن 

.میوج یم  يربت  ادخ  هاگشیپ  هب  ناشیا  زا  نم  و  دنراد ، ار  جراوخ  هدیقع  نامه  ترضح  نآ  هراب  رد  هک  دنتسه  یهورگ  هقطنم 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

 . ٍلاَق ٌضِْغبُم  ،َو  ٍلاَغ ٌّبُِحم  : ِناَلُجَر َِّیف  َکَلَه 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

هک هدمآ  هغالبلا  جهن  رداصم  رد  هنامیکح : راتفگ  دنس  زوت . ( ! هنیک  نمشد  هدننک و  ولغ  تسود  : دندش كاله  نم  هرابرد  سک  ود 
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باتک رد  ظحاج  هلمج  زا  دنا  هدرک  لقن  دوخ  ياه  باتک  رد  نادنمشناد  زا  یهورگ  یـضر  دّیـس  زا  لبق  ار  زیمآ  تمکح  مالک  نیا 
تسا و رهاوجلا  ندـعم  رد  یکجارک  مکحلاررغ و  رد  يدـمآ  ، یلاما رد  قودـص  موحرم  ، يواـسملا نساـحملا و  رد  یقهیب  ، ناویحلا

َّیف ُِکلْهَیَـس  «َو  دوب هدمآ  هبطخ 127  رد  هلمج  زا  ؛ میدـناوخ مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  ناـیقتم  يـالوم  رگید  تاـملک  رد  ار  نآ  هیبش 
ٌطَْرفُم َو ٌّبُِحم  ُنالُجَر  َّیف  ُِکلْهَی  :» دیامرف یم  ماما  هک  دـمآ  دـهاوخ  زین  تمکح 469  رد  »و  ٌطِْرفُم ٌضِْغبُم  َو...ٌطَْرفُم  ٌّبُِحم  ِناـْفنِص 

(.( ،ج 4،ص 107 هغالبلا جهن  رداصم  ) .تسانعملا بیرق  اهنیا  همه  »و  َرَتْفُم ٌتِحاب 

تکاله هیام  طیرفت  طارفا و 

سک ود  :» دـیامرف یم  دـنک و  یم  شهوـکن  ار  هللا  ءاـیلوا  تبحم  رما  رد  طـیرفت  طارفا و  ، هناـمیکح راـتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
( . ٍلاَق ٌضِْغبُم  ،َو  ٍلاَغ ٌّبُِحم  : ِناَلُجَر َِّیف  َکَلَه  ( ؛» زوت هنیک  نمشد  هدننک و  ولغ  تسود  : دندش كاله  نم  هرابرد 

ایند و رد  تاجن  ببـس  هجیتن  رد  نانآ و  زا  طرـش  دـیق و  یب  يوریپ  ببـس  نامه  تسا و  نامیا  ناکرا  زا  هللا  ءایلوا  تبحم  کـش  یب 
تیهولا اـی  توـبن  ماـقم  هب  ار  ماـما  دـیآ و  رد  وـلغ  لکـش  هب  دـنک و  زواـجت  لادـتعا  دـح  زا  تبحم  نیا  رگا  یلو  دوـش  یم  ترخآ 

ینمشد توادع و  هب  ار  دوخ  ياج  دوش و  وحم  تبحم  رگا  هک  هنوگ  نامه.تسا  تلالـض  یهارمگ و  یتبحم  نینچ  نیقی  هب  ، دناسرب
.دوب دهاوخ  تلالض  یهارمگ و  نامیا و  زا  جورخ  ببس  دهد 

زا يراثآ  مه  زورما  هک  تالغ  زا  یعمج  دندش ؛ ادـیپ  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  دروم  رد  هورگ  ود  ره  اقافتا  : دـیوگ یم  خـیرات 
اریز ، هدرک لوـلح  مالـسلا  هیلع  یلع  مسج  رد  دـنوادخ  : دـنتفگ یم  دنتـسناد و  یم  ادـخ  هکلب  ربـمغیپ  زا  رترب  ار  وا  تسا  یقاـب  ناـنآ 

دندرکن هبوت  نوچ  داد و  هبوت  ار  نانآ  زا  یعمج  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هک  تسا  هدمآ  تایاور  رد.تسا  ییادخ  تافـص  شتافص 
. ( ،ج 5،ص 5 دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جـهن  حرـش  ،ج 18،ص 140،ح 4؛ لئاسولا كردتـسم   ) . .درک رداص  ار  اـهنآ  گرم  ناـمرف 

.تسا ولغ  نیع  هک  دنیوگ  یم  یبلاطم  دوخ  یلومعم  نانخس  راعشا و  رد  هک  دنوش  یم  ادیپ  یناسک  مه  زورما 

هار عالطا  مک  ربخ و  یب  يابطخ  ای  ناحادم  یـضعب  قیرط  زا  هژیو  هب  یبهذـم  تاسلج  هب  هنافـسأتم  ولغ  اب  هتخیمآ  نانخـس  هنوگ  نیا 
هک یلاح  رد  ، دنرادنپ یم  تیالو  تقیقح  ار  نآ  هاگ  دـنناشکب و  دوخ  لابند  هب  زین  ار  ماوع  زا  یهورگ  دنـشوک  یم  نانآ.تسا  هتفای 

راظتنا رد  يدب  هدنیآ  دـننکن  يریگ  شیپ  نآ  زا  تفرعماب  ناحادـم  هاگآ و  يابطخ  ینید و  ياملع  رگا  تسا و  تلالـض  یهارمگ و 
یم لقتنم  اج  همه  هب  کچوک  سلجم  کی  زا  ولغ  اب  هتخیمآ  نانخس  نیا  ، تسا تاطابترا  يایند  زورما  يایند  هک  اجنآ  زا.تسا  نانآ 
یم رداـص  ار  اـهنآ  لـتق  رفک و  مکح  دـنهد و  یم  يرـست  نایعیـش  همه  هب  ار  نآ  دـنا  هتـسشن  نیمک  رد  هـک  هعیـش  نانمـشد  دوـش و 

.دوب رادیب  اه  هئطوت  نیا  ربارب  رد  دیاب.دننک 

توادـع ینمـشد و  نآ  ياـج  هب  هکلب  تسین  ناـشبلق  رد  تماـما  تـبحم  تیـالو و  روـن  اـهنت  هـن  يرگید  هورگ  ، هورگ نـیا  ربارب  رد 
نیا نارگطارفا و  نآ.دنتـسناد  یم  لـتقلا  بجاو  دـندرک و  یم  نیرفن  نعل و  هللااـب ) ذوعن   ) ار ترـضح  نآ  هک  جراوـخ  دـننام  ؛ دـنراد

هک هنوگ  نامه.دننک  تیاعر  ار  لادتعا  دح  هک  دنراد  یم  رب  ماگ  میقتسم  طارـص  رد  یناسک  اهنت.دنهارمگ  ود  ره  ناگدننک  طیرفت 
: دومرف هبطخ 127  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
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«. دیوشن ادج  اهنآ  زا  زگره.دنتسه  ور  هنایم  هورگ  نم  دروم  رد  مدرم  نیرتهب  ُهُومِْزلاَف ؛ ُطَسوْألا  ُطَمَّنلا  ًالاح  َِّیف  ِساّنلا  ُْریَخَو  »

رد دنا و  جراخ  مالسا  زا  ، تالغ هفئاط  دننام  دنوش  یم  هدرمش  اه ) یبصان   ) بصاون ناونع  هب  ام  هقف  رد  هک  دارفا  هنوگ  نیا  هنافسأتم 
.دنا نارفاک  نیرتدب  اه  یبصان  هکلب  دنیآ ، یم  رامش  هب  رافک  فیدر 

لد رد  یلو  دننک  یمن  راکـشآ  تحارـص  اب  ار  دوخ  توادع  هچرگ  هک  دـنوش  یم  تفای  زین  يدارفا  ام  نامز  رـصع و  رد  فسالا  عم 
دـش هدینـش  هک  يا  هنوگ  هب  دندرگ  یم  تحاران  نآ  رکذ  زا  رکنم و  ار  وا  لیاضف  ، دنرادن مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  هب  يا  هقالع 

مه نیا.دنهد  یمن  نآ  هب  رشن  هزاجا  دوش و  یم  يروآ  عمج  مالـسلا  هیلع  یلع  لیاضف  ياه  باتک  يدوعـس  ناتـسبرع  رد  ام  مایا  رد 
.تسا يرگ  یبصان  یعون 

هک میناوخ  یم  ترضح  نآ  زا  قودص  تاداقتعا  رد  یتیاور  رد  : میهد یم  نایاپ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یتیاور  اب  ار  نخـس  نیا 
اهنآ و تسد  هب  شنیرفآ  ، هدرپس اهنآ  تسد  هب  ار  اهراک  ماـمت  هدـیرفآ و  ار  یلع  دـمحم و  دـنوادخ  : تفگ یم  هک  یـسک  خـساپ  رد 
وا يارب  ار  « دـعر » هروس هیآ  ، تسا هتفگ  غورد  ادـخ  نمـشد  نیا  : دوـمرف ، دـنناریم یم  دـننک و  یم  هدـنز  ، تساـهنآ تسد  رد  زین  قزر 

وگب...دننیرفآ یم  ادخ  دننام  زین  نایاتمه  نیا  دنتـشاد  داقتعا  هک  دـنا  هداد  رارق  یناکیرـش  ادـخ  يارب  اهنآ  :» دـیامرف یم  هک  دـیناوخب 
. ( هیآ 16 ، دعر «. ) . تسا زوریپ  هناگی  وا  تسا و  زیچ  همه  قلاخ  دنوادخ 

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said: “Two categories of persons will face ruin on my account:
.” one who exaggerates in loving me and one who hates me intensely

اه تصرف  زا  هدافتسا  : 118 تمکح
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ٌهّصُغ ِهَصرُفلا  ُهَعاَضِإ  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

 . تسا رابهودنا  تصرف ، نداد  تسد  زا  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 

يدیهش

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 2091 

http://www.ghaemiyeh.com


.تسا ریگولگ  یهودنا  تصرف  نداد  تسد  زا 

یلیبدرا

نآ توفب  تبسن  دروخ  هودنا  تصرف  ندرک  عیاض  ملّسلا  هیلع  لاق  و 

یتیآ

.تسا هّصغ  تصرف  نداد  تسد  زا  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . تسا هودنا  تصرف  ندومن  هابت  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

مثیم نبا 

، تسا هتشاد  ار  نآ  نداد  ماجنا  ناکما  یتقو  رد  هک  يراک  نداهن  تسد  زا  ینعی  تسا .) هودنا  مغ و  هیام ي  تصرف  نداد  تسد  زا  )
.دراد هک  يدمایپ  لیلد  هب  تسا  تصرف  يزاسهابت  زا  ناسنا  نتشاد  رودب  نخس  نیا  و  تسا ، هودنا  فسات و  ثعاب 

دیدحلا یبا 

 . ٌهَّصُغ ِهَصْرُْفلا  ُهَعاَضِإ  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

 . ِباحَّسلا َّرَم  ُّرُمَت  اهنإف  صرفلا  اوزهتنا  لثملا  یف 

ودعلا یف  هصرف  تنکمأ  نإ  رعاشلا و  لاق  و 

یناشاک

ترخآ رد  تسا  هودنا  بجوم  یلاعت  يادخ  تعاط  ریغ  رد  تصرف  ندرک  عیاض  هصغ ) هصرفلا  هعاضا  مالسلا : هیلع  لاق  (و 

یلمآ

ینیوزق
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.تسا ترسح  هصغ و  تصرف  ندرک  عیاض  دومرف :

یجیهال

ار يراک  تغارف  تصرف و  نامز  تصرف و  نتخاس  عیاض  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .هصغ » هصرفلا  هعاضا  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
.راک نآ  ندش  توف  زا  دعب  تسا  هودنا  هصغ و  بجوم  نداد ، تسد  زا 

ییوخ

یبنلا نع  يور  ام  یلا  هراـشا  هناـک  و  ینعملا : .قلحلا  یف  یجـشلا  هصغلا )  ) و غوسی ، ـالف  قلحلا  هب  صغی  يا  هصغ ، اذ  اـماعط  و  هغللا :
لبق کتایح  و  كرقف ، لبق  كانغ  و  کمقـس ، لبق  کتحـص  و  کمره ، لبق  کبابـش  عبرا : لبق  اـعبرا  منتغا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )

.تسا ریگولگ  تصرف  نداد  تسد  زا  دومرف : همجرتلا : .کتوم 

هنم ار  دوخ  هراچیب  ریگولگ و   *** هدم فک  زا  دیآ  تسدب  تصرف  هچ 

يرتشوش

رم رمت  هصرفلا  هدعب و  مدنلا  نم  کنموی  لمعلا  لبق  ریبدتلا  ینعملا  اذـه  نم  بیرق  یف  مالـسلا  هیلع  لاق  و  لوقا : مالـسلا : هیلع  لاق  و 
قدصاف و بیرق  لجا  یلا  ینترخا  الول  بر  لوقیف  توملا  مکدـحا  یتای  نا  لبق  نم  مکانقزر  ام  نم  اوقفنا  و  : ) یلاعت لاق  .باحـسلا 

اوعبتا و  نولمعت ) امب  ریبخ  هللا  اهلجا و  ءاج  اذا  اـسفن  هللا  رخوی  هفلتخم ) تاـعوضوم  یف  نوتـسلا - لـصفلا   ) نل نیحلاـصلا و  نم  نکا 
بنج یف  تطرف  ام  یلع  یترسح  ای  سفن  لوقت  نا  نورعشتال  متنا  هتغب و  باذعلا  مکیتای  نا  لبق  نم  مکبر  نم  مکیلا  لزنا  ام  نسحا 

لبق کغارف  و  كرقف ، لبق  كانغ  و  کمقس ، لبق  کتحص  و  کمره ، لبق  کبابش  سمخ : لبق  اسمخ  منتغا  ربخلا : یف  و  هللا .) … 
بوقعی ذـیملت  یـسخرسلا  بیبطلا  ناورم  نب  دـمحم  نب  دـمحا  ناک  یطفقلا :) ءامکح  رابخا   ) یف .کتوم و  لبق  کتایح  و  کلغش ،

ناک همدان و  مث  دضتعملل  املعم  الوا  ناک  و  هلقع ، هملع ال  هیلع  بلاغلا  ناک  و  هفسلفلا ، مولع  یف  نیننقتملا  دحا  يدنکلا  قاحـسا  نب 
هملسف هروهشم ، هیلع  مساقلا  نم  هلیحب  هعاذاف  دضتعملا ، مالغ  ردب  هللادیبع و  نب  مساقلاب  قلعتی  رسب  هیلا  یضفاف  هرارساب ، هیلا  یـضفی 

یف دـمحا  ماقا  هعامج و  ریماطملا  نم  تلفا  دـمآ  حـتفل  دـضتعملا  جرخ  املف  ریماطملا ، هاـعد  وا  مث  هلاـم  ایفـصتساف  اـمهیلا  دـضتعملا 
مهتبثاف و مهب ، بلقلا  قلعت  نم  حیرتسیل  اولتقی  نا  یغبنی  امم  هعامج  تابثاب  مساقلا  دضتعملا  رماف  هتینمل ، اببس  هدوعق  ناک  هعـضوم و 

.هعفر ءامسلا  غلب  نا  دعب  یضم  لتقف و  مهتلمج  یف  دمحا  لخدا 

هینغم

مدقت .ءانهلا و  ریخلا و  اهمرح  و  هسفن ، یلا  ءاسا  يذلا  وه  عیضملا  توفملا و  ناب  کلذ  توملا ) نم  دشا  توفلا  : ) مهلوق هانعم  یف  و 
همکحلا 20. هلاسرلا 30 و  یف  کلذ  نع  مالکلا 

هدبع

يرفعج
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مالسالا ضیف 

بـسانم تقو و  رد  راک  هب  ندومنن  مادـقا   ) تصرف نداد  تسد  زا  تسا : هدومرف  نداد ) تسد  زا  تصرف  هراـبرد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
.تسا هودنا  مغ و  ثعاب )

ینامز

تسد زا  تصرف  یلاح  مک  رثا  رد  دش  دعاسم  طیارش  هک  هاگنآ  تسا و  مزال  بسانم  طئارش  تیاعر  يراک  ره  زا  يرادرب  هرهب  يارب 
میلاـن و یم  هک  يزور  .تماـیق  زور  تهج  يرادرب  هرهب  يارب  یگدـنز  زا  رتـالاب  یتصرف  هچ  ددرگ و  یمن  زاـب  اـسب  هچ  هک  دور  یم 

.تسا هتفر  تسد  زا  یلک  هب  تصرف  اریز  تسا ، یفنم  باوج  اما  بوخ  راک  يارب  میدرگرب  ایندب  هک  مینک  یم  شهاوخ 

يزاریش دمحم  دیس 

نزحی نا  کلذ  بجوا  هلعفی  ملف  یـش ء  نم  ناسنالا  نکمت  اذا  هناـف  نزحلا ، بجوت  يا  هصغ ) هصرفلا  هعاـضا  : ) مالـسلا هیلع  لاـق  و 
-. یقبت صرفلا ال  ناف  کلذ - نم  نکمتی  ثیح ال  هدعب ،

يوسوم

یناقلاط

« .تسا ریگولگ  یهودنا  تصرف ، نداد  تسد  زا  »

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

 . ٌهَّصُغ ِهَصْرُْفلا  ُهَعاَضِإ 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

مـالک نیا  هراـبرد  رداـصم  باـتک  رد  هک  يدروـم  اـهنت  هناـمیکح : راـتفگ  دنـس  .تسا . (  هودـنا  مغ و  هیاـم  تصرف  نداد  تسد  زا 
،ج 4،ص هغـالبلا جـهن  رداـصم  ) .تسا هدرک  رکذ  ار  نآ  مکحلاررغ  رد  يدـمآ  موـحرم  هک  تسا  نیا  دـنک  یم  لـقن  زیمآ  تـمکح 
رد زین  ًالبق  .تسا  هدرک  لـقن  ار  زیمآ  تمکح  ثیدـح  نیمه  ظـعاوملا  مکحلا و  نویع  باـتک  رد  زین  « یثیللا دـمحم  نب  یلع  (. » 108

َْلبَق َهَصْرُْفلا  ِرِداب  :» دومرف یم  هک  اجنآ  دوب  هدـمآ  ترابع  نیمه  هیبش  یترابع  مالـسلا  امهیلع  یبتجم  نسح  ماما  هب  ، ماما كرابم  هماـن 
«.( ٌهَّصُغ َنوُکَت  ْنأ 

دیهدن تسد  زا  ار  تصرف 
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تسد زا  :» دیامرف یم  دنک و  یم  توعد  اه  تصرف  زا  هدافتسا  هب  ار  ناگمه  هنامیکح  رایسب  هاتوک و  راتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
( . ٌهَّصُغ ِهَصْرُْفلا  ُهَعاَضِإ  « ) تسا هودنا  مغ و  هیام  تصرف  نداد 

مالسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما  هب  شا  همان  تیصو  رد  ار  نآ  هیبش  مالـسلا  هیلع  ماما  دش  هراشا  تمکح  نیا  دنـس  رد  هک  هنوگ  نامه 
: میدناوخ زین  زیمآ 21  تمکح  مالک  رد  هدومرف و 

کین ياه  تصرف  نیاربانب  ، تسا تکرح  رد  تعرـس ) هب   ) اهربا نوچمه  اه  تصرف  ِْریَْخلا ؛ َصَُرف  اوُزُهَْتناَف  ِباـحَّسلا  َّرَم  َّرُمَت  ُهَصْرُفلا  »
.دیرامشب تمینغ  ار 

هک تسا  یتامدقم  هب  دنمزاین  مهم  ياهراک  هژیو  هب  اهراک  زا  يرایسب  اریز  ، تسا يراک  ماجنا  بابـسا  ندش  مهارف  يانعم  هب  تصرف 
.تسا نوریب  ناسنا  رایتخا  زا  هاگ 

یم رایسب  اریز  ، دیسر دصقم  هب  درک و  هدافتسا  اهنآ  زا  رتدوز  هچره  دیاب  ددرگ  مهارف  بابـسا  نآ  ییاهدمآ  شیپ  رثا  رب  هک  یماگنه 
.ددرگ یمن  زاب  زگره  هتفر  تسد  زا  تصرف  دوش 

زگره ای  یناسآ  هب  هاگ  درذگ و  یم  تعرـس  هب  هک  تسا  ییاه  تصرف  زا  همه  تمالـس  تحـص و  ، راک طاشن  ، تغارف ، ناسنا ِیناوج 
.ددرگ یمن  زاب 

زگره ایند  زا  ار  تبیـصن  اْینُّدـلا ؛» َنِم  َکَبیِـصَن  َْسنَت  َو ال   »» هفیرـش هیآ  ریـسفت  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  زا  یفورعم  ثیدـح 
: دومرف هک  هدمآ  هیآ 77 ). ، صصق « ) . نکن شومارف 

یناوج و لاب و  تغارف  ییاناوت و  یتمالـس و  َهَرِخْآلا ؛ اِهب  َُبلْطَت  ْنأ  َکَتَطاِشن  ََکبابَـش َو  َکَـغارَف َو  َکَـتَُّوق َو  َکَتَّحِـص َو  َْسنَت  ـال  »
.( ،ج 14،ص 316 هعیش ثیداحالا  عماج  «. ) . امن لیصحت  ار  ترخآ  تداعس  نآ  هلیسو  هب  نکن و  شومارف  ار  تطاشن 

دشاب رادیب  ناسنا  هک  رتهب  هچ.دنک  یمن  لح  ار  یلکشم  چیه  تصرف  نتفر  تسد  زا  يارب  يراز  هیرگ و  یتح  هودنا و  مغ و  ، نیقی هب 
.دبایرد ار  اه  تصرف  و 

: دومرف هک  هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  یفورعم  ثیدح 

امـش رایتخا  رد  یتداعـس  ياه  میـسن  نات  یناگدـنز  نارود  رد  امـش  راگدرورپ  اَهل ؛ اوضرَّعَتَف  الأ  ُتاحَفَن  ْمُکِرْهَد  ِماّیأ  یف  ْمُکِّبَِرل  َّنإ  »
تنس لها  عبانم  رد  ،ج 68 ص 221. راونالا راحب  «. ) . دیهد رارق  نآ  ضرعم  رد  ار  دوخ  دینک و  هدافتـسا  اه  میـسن  نآ  زا  دراذگ  یم 

رد دئاوزلا  عمجم  رد  ار  نآ  « یمثیه » تنس لها  فورعم  دنمـشناد  : تسا هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  ثیدح  نیا  زین 
( .تسا هدروآ  »ج 10،ص 231  هللا همحر  تاحفنل  ضرعتلا  » باب

.دوش یم  لصاح  هاگ  هگ  ناسنا  يارب  یگدنز  نارود  رد  هک  تساهبنارگ  ياه  تصرف  نامه  تداعس  ياه  میسن  نیا 
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: دومرف هک  میناوخ  یم  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  زا  يرگید  ثیدح  رد 

مه نونکا  مه  مدرم  يا  3 ؛ ِهّللا » ِْبنَج  ِیف  ُتْطَّرَف  ام  یلَع  یتَرْـسَح  ای  ٌسْفَن  َلوُقَت  ْنَأ   » ِْلبَق ْنِم  ِمَدُّنلا َو  ِْلبَق  ْنِم  َنْآلا  َنْآلا  ُساّنلا  اَهُّیأ  »
یـسک دـیجم ) نآرق  هدومرف  هب   ) هکنآ زا  شیپ  دـیوش و  نامیـشپ  دورب و ) تسد  زا  اه  تصرف   ) هکنآ زا  شیپ  دـیزیخ ) اـپ  هب   ) نونکا

: دیوگب

.( ،ح 15791 همکحلا نازیم  «. ) . مدرک ادخ  نامرف  زا  تعاطا  رد  هک  ییاه  یهاتوک  زا  نم  رب  سوسفا 

یسیلگنا

.” Imām Ali ibn Abū Tālib said: “To miss an opportunity is to be choked by grief
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ُِلقاَعلا ّّبللا  وُذ  اَهُرَذحَی  ُلِهاَجلا َو  ّرِغلا  اَهَیلِإ  ِيوَهی  اَِهفوَج  ِیف  ُِعقاّنلا  ّمّسلا  اَهّسَم َو  ٌنَّیل  ِهّیَحلا  ِلَثَمَک  اَینّدلا  ُلَثَم  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

هدروخ بیرف  نادان  دراد ، نورد  رد  هدنـشک  ّمس  یلو  مرن  نآ  تسوپ  تسا ، یّمـس  رام  نوچ  مارح  يایند  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 
 . دنیزگ يرود  نآ  زا  لقاع  دنمشوه  و  دیارگ ، یم  نآ  هب 

يدیهش

نآ زا  اناد  دـنمدرخ  و  دریذـپ ، نآ  یتسود  نادان  هتفیرف  .راـبگرم  رهز  نآ  نورد  و  راومه ، مرن و  نآ  ندوس  تسا  راـم  نوچمه  اـیند 
.دریگ يرود 

یلیبدرا

نادان و روخ  بیرف  نآب  دـنکیم  لیم  تسنآ  نوردـنا  رد  هدنـشک  رهز  نآ و  ندرک  ّسم  تسمرن  تسا  رام  وچمه  اـیند  لـثم  دومرف  و 
نادرپ درخ  دنوادخ  نآ  زا  دنکیم  رذح 
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یتیآ

مدرم .تسا  هدنـشک  رهز  نآ  نورد  رد  یلو  دـیآ ، مرن  دنـشک ، تسد  نآ  رب  نوچ  .تسا  راـم  دـننامه  اـیند  مالـسلا :) هیلع   ) دومرف و 
.دیوج يرود  نآ  زا  لقاع  دنمدرخ  دننک و  لیم  نادب  نادان  هدروخ و  بیرف 

نایراصنا

لیم نآ  هب  نادان  هدروخ  لوگ.تسا  هدنـشک  ّمس  شنورد  و  مرن ، نآ  ندوس  هک  ، تسا راـم  نوچمه  اـیند  لـثم  : دومرف ترـضح  نآ  و 
 . دیامن رذح  نآ  زا  لقاع  دنمدرخ  و  دنک ،

اه حرش 

يدنوار

.لفاغلا رغلا : .طقس و  يا  يوها : اهیلا و  يوهی  .يرطلا و  عقانلا : مسلا  و 

يردیک

.اهترضم اهتعبت و  نم  لفاغلا ، اهیلا  لیمی  طقسی و  يا  رغلا : اهیلا  يوهی  غلاب ، يا  عقان : مسو 

مثیم نبا 

نآ تمس  هب  نادان  رورغم  صخش  تسا ، هدنـشک  نآ  نورد  رهز  یلو  مرن ، ندیـشک  تسد  ماگنه  هک  تسا  يرام  نآ  لثم  ایند  لثم  )
، هیبشت تهج  تسا ، هتـسناد  يرام  دننامه  ار  ایند  مالـسلا ) هیلع   ) ماما دیوج .) یم  يرود  نآ  زا  شیدـنارود  لقاع  اما  دـنک ، یم  لیم 
هک یلاـح  رد  تسا ، لهـس  نادـب  یـسرتسد  ذـیذل و  يا  همعط  هدـننیب ، رظن  رد  اـیند  هک  نآ  حیـضوت  .تـسا  اهـسم …  نـیل  تراـبع :
هب نآ  دب  ماجنارـس  زا  هاگآان  صخـش  نیاربانب  تسا ، كاندرد  باذع  يورخا و  یتخبدـب  ثعاب  نآ  رب  يزایتسد  نادـب و  یگتـسبلد 

هولج ي میالم و  رام  رب  ندیلام  تسد  هک  اجنآ  زا  نک ، یم  يرود  نآ  زا  ایند  لاح  زا  هاگآ  دـنمدرخ  صخـش  و  دور ، یم  نآ  فرط 
یلو دور ، یم  وا  تمس  هب  رام ، نورد  رهز  زا  یهاگآان  لیلد  هب  دنک و  یم  روصت  هرقن  الط و  زا  ییوگنلا  ار  نآ  نادان  تسوکین ، نآ 

.دیوج یم  يرود  نآ  زا  دسانش  یم  ار  رام  هک  نآ 

دیدحلا یبا 

 . ُِلقاَْعلا ِّبُّللا  وُذ  اَهُرَذْحَی  ُلِهاَْجلا َو  ُّرِْغلا  اَْهَیلِإ  يِوْهَی  اَِهفْوَج  ِیف  ُِعقاَّنلا  ُّمَّسلا  اَهُّسَم َو  ٌنَِّیل  ِهَّیَْحلا  ِلَثَمَک  اَْینُّدلا  ُلَثَم  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

ماقعلا ماقسلا  هبان  یف  سملا و  نیل  مقرأ  رهدلا  امنإ  لاقف  ینعملا  اذه  هیهاتعلا  وبأ  ذخأ  دق  ارارم و  ایندلا  یف  لوقلا  مدقت  دق 

یناشاک

ندوس ندرک و  سم  تسا  مرن  هک  اهسم ) نیل   ) تسا رام  لثم  وچمه  رادغ ، يایند  لثم  هیحلا ) لثمک  ایندلا  لثم  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
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تـسا رهاظ  هچنآ  يوس  هب  دنک  یم  لیم  اهیلا ) يوهی   ) نآ نوردنا  رد  اهفوج ) یف   ) تسا رگراک  رهز  و  عفانلا ) مسلا  و   ) نوریب زا  نآ 
درخ و دنوادخ  لقاعلا ) بللا  وذ   ) نآ زا  دیامن  یم  رذح  و  اهرذحی ) و   ) نادان هدش  هتفیرف  لهاجلا ) رغلا   ) نآ تذـل  تنیل و  زا  نآ  زا 
هک تسا  هیح  دـلج  دـننام  نآ  بیط  ایند و  تذـل  هک  تسا  نآ  هیبشت  لیثمت و  هجو  رد  مالک  هصالخ  نآ  نطاب  تفرعم  هب  نادرپ  درم 

لـصاح نآ  ببـس  هب  هک  سفن  رهوج  رد  تسا  هنکمتم  هیدر  تایه  نآ  هک  نآ  تاذل  زا  دوش  یم  لصاح  هچنآ  نیزتم و  تسا و  نیل 
چیپ یعفا  رام و  نوچ  ناهج  دنا : هتفگ  هک  تسا  اجنیا  زا  تبوقع و  تسا و  ملا  ببس  هک  هیح  مس  دننام  ترخآ  رد  بیذعت  دوش  یم 

تسا چیه  وت  تسد  رد  هک  رتهب  نامه  تسا  چیپ 

یلمآ

ینیوزق

رغ وا  هب  دوشیم  لیام  و  وا ، مکـش  رد  تسا  کلهم  رهز  و  وا ، رب  ندوس  تسد  وا و  رهاظ  تسا  مرن  تسا : رام  لـثم  وچمه  اـیند  لـثم 
رهد تلود  هزرگ  رام  نوچ  تسه  دیوگ : یئانـس )  ) میکح لقاع ، درخ  بحاص  وا  زا  دـنکیم  رذـح  و  نادان ، روخ  يزاب  ینعی  .لهاج 

وت هک  تسا  نیا  وت  هب  نم  زردـنا  همه  دـناوخ  یتـت  یتـت  ار  وا  شقن  دـناد  یمن  وا  شقن  نوچ  لـفط  رهز  رپ  نوردـنا  نیگنر و  مرن و 
هب و  تسا ، هتـشگ  هتفیـش  وا  لاخ  طـخ و  هب  و  هتفیرف ، ازگ  ناـج  راـم )  ) نیا هب  هک  یمدا  زا  تسا  بجع  تسا و  نیگنر  راـم  یلفط و 
رهم رب  لد  همه  هک  یمدآ  زا  فیح  تشگنرب ، يزور  دوخ  تداع  زا  چـیه  تشکب و  ار  سک  رازه  نارازه  رام )  ) نیا دـنیب  یم  ناـیع 
هوک دوش  نوتفم  نوچ  تسا  هوک  یمدآ  دـیوگ : يولوم )  ) تسا هداـهن  لد  رب  راـم )  ) نیا قشع  رد  مغ  هوـک  تسا و  هتـسب  راـم )  ) نیا
دوب تخورف  نازرا  یمدآ  ار  نتشیوخ  یمک  رد  دش  دمآ و  ینوزف  زا  یمدآ  نیکـسم  تخانـشن  نتـشیوخ  دوش  نوچ  ناریح  رام  ردنا 

تسود رام  تسا و  دش  ناریح  ارچ  وا  تسا  وا  ناریح  هک  رام و  نارازه  دص  تخود  قلد  رب  ار  شیوخ  سلطا 

یجیهال

« .لقاعلا بللا  وذ  اهرذحی  لهاجلا و  رغلا  اهیلا  يوهی  اهفوج ، یف  عقانلا  مسلا  اهسم و  نیل  هیحلا ، لثمک  ایندلا  لثم  : » مالسلا هیلع  لاق  و 
رهز هکنآ  لاح  وا و  ندرک  سم  لحم  تسا  مرن  هک  تسا  رام  هبیرغ ي  لاح  لثم  ایند  هبیجع ي  لاح  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و 

.تسوا نوردنا  رد  کلهم  لتاق 

.اناد لقع  بحاص  وا  زا  دنک  یم  رذح  نادان و  هدروخ ي  بیرف  وا  يوس  هب  دیآ  یمورف 

ییوخ

ربخ اهسم ، نیل  هربخ ، رقتـسم  فرظ  لثمک ، و  ءدتبم ، ایندلا ، لثم  بارعالا : .نیرحبلا  عمجم  لتاق - لیق : غلاب و  يا  عقان ) مس   ) و هغللا :
نیل هلمج  و  ایندلا ، ریمـض  نع  لاح  هلمجلا  هیفرظلا و  وه  ربخ  ءدتبم و  اهفوج ، یف  عقانلا  مسلا  و  اهـسم ، نیل  یه  يا  فوذحم  ءدـتبم 

ایندلا لثمت  یف  غیلب  اذه  همالک  ینعملا : .امهنیب  فطاعلا  كرت  اذلف  ینعم ، اهب  هلصتم  همقباسلا  هلمجلا  نع  نایبلا  فطع  مکحب  اهـسم 
اهدلج ءارو  نم  سملا  درجمب  الا  اهیلا  برقتلا  یف  بغری  و ال  اهثبخا ، اهشحوا و  امف  هیح  اهنا  ثیح  هریس ، رـضا  و  هروص ، عشبا  یلع 
هواشغ هرصب  یلع  لعج  ثیحب  بلقلا  وا  نیعلاب  یمعالا  الا  اهبرقی  اذاف ال  اهتیـشحو ، اهنارکنب و  اهاری  یمعا ال  سماللا  ناک  اذا  نیللا 
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ایند دومرف : همجرتلا : .نایعلاب  راحتنا  اهنم  برقتلا  نا  كردی  هنال  رذحلا  لک  بیبللا  لقاعلا  هنع  رذـحی  و  هقیقحلا ، كرد  نع  یماعتلا 
نآ زا  رادـلد  دـنمدرخ  و  تسا ، راتـساوخ  شنادان  لوگ  اهنت  لتاق ، رهز  زا  هدـنکآ  شنورد  تسا و  شیاـس  مرن  هک  تسیراـم  دـننام 

.تسنازیرگ

شنطاب هدنکآ  دوب  نیک  رهز  اما ز  *** ششیاس تسا  مرن  هک  هزرگ  رام  هچ  ایند 

ششکاشک زا  رذحب  درخ  اب  رادلد  *** سب تسا و  رس  رد  شسوه  ار  لوگ  نادان 

يرتشوش

عم ناملـس  یلا  اباتک  هنوک  رکذ  نودـب  هداشرا )  ) یف دـیفملا  لوالا  يور  و  لوقا : اهئانف ) ایندـلا و  مذ  یف  نوثالثلا - عباسلا و  لصفلا  )
یف نا  اذکه : مالـسلا  هیلع  قداصلا  نع  هیفاک )  ) یف ینیلکلا  یناثلا  يور  و  اهمـس ، دیدش  هلوقب  اهمـس  لتاق  مالـسلا  هیلع  هلوق  لیدبت 
اهیلا يوهی  لقاعلا و  لجرلا  اهرذـحی  عقانلا  مسلا  اهفوج  یف  اهـسم و  نیلا  ام  هیحلا  لثمک  ایندـلا  لثم  امنا  مالـسلا -  هیلع  یلع  باـتک 

هیلعو و هللا  یلص  یبنلا  لاق  هیوبنلا ) هتازاجم   ) یف فنصملا  لاق  یسرافلا  ناملس  یلا  هل  باتک  نم  و  فنـصملا : لوق  .لهاجلا  یبصلا 
هفالخ رخآ  یفوت  : ) دیدحلا یبا  نبا  لاق  .فنالا و  نع  هیانک  نینیعلا  نیب  هدلج  ینیع و  نیب  هدلج  ناملـس  و  مالـسالا ، نبا  ناملـس  هلا 

رکذ نامثع  مایا  هنم  سیل  ثیح  رهظا  یناثلا  لب  تلق : رثکا .) لوـالا  و  رمع ، هفـالخ  یف  یفوت  لـیق : و  (، 36  ) لوا وا  هنـس  رخآ  نامثع 
هعبرالا دحا  هنا  هیمامالا  معزت  هتصاخ و  مالسلا و  هیلع  یلع  هعیش  نم  ناملـس  ناک  دیدحلا  یبا  نبا  لاق  و  رذ ، یبا  نم  امک  ریـسلا  یف 

ام اما  رکب و  یبا  رما  یف  مهنوفلاخی  امنا  هعیشلا و  نم  هنا  یف  مهنوفلاخی  انباحصا ال  مهفویس و  يدلقتم  هوتا  مهـسوور و  اوقلح  نیذلا 
لومحمف اهئانف ) ایندلا و  مذ  یف  نوثالثلا - عباسلا و  لصفلا   ) دیدرکن دیدرک و  هفیقـسلا  موی  نیملـسملل  هلوق  نم  نوثدـحملا  هرکذـی 

ناک ولف  تیبلا  لها  نع  متلدع  مکنا  ال  متلعف ، ام  معن  هفیلخ و  متفلختسا  يا : متعنص : ام  ائیـش و  متعنـص  دارملا  نا  یلع  انباحـصا  دنع 
امنا ینعملا و  اذه  یطعت  هیـسرافلا ال  یف  هروکذملا  هطفللا  و  متملـسا ) ام  متملـسا و   ) هانعم لوقت  هیمامالا  و  یلوا ، ناک  مهنم  هفیلخلا 

هیمامالا هیلا  هبسنت  ام  ناک  ولف  نئادملا ، یلع  رمعل  لمع  ناملـس  نا  انباحـصا  لوق  هحـص  یلع  لدی  ریغ و  لمعلا ال  لعفلا و  یلع  لدی 
لیق ام  لیبق  نم  متلعف  اـم  معن  هفیلخ و  متفلختـسا  ینعی  دـیدرکن  دـیدرک و  ناملـس  لوق  ریـسفت  یف  هلوق  لـب   - تلق لـمعی -  مل  اـقح 
یف هنا  الا  مکسفنا  دنع  ائیـش  متلعف  مکنا  ناملـس  مالک  ینعم  نا  حضاولا  نم  امنا  یبلطیم و  ادخ  ینعم ز  یئوگ و  یم  ظفل  هیـسرافلاب 

، اریخا مکلعفب  متملسا  ام  هناک  هنا  الا  الوا  متملسا  نا  مکنا و  دارملا  نوک  نم  هیمامالا  نع  هلقن  ام  همزال  الـصا و  ائیـش  متلعف  ام  عقاولا 
هـسفن لاقف  هتفالخ  هحـص  مدع  یلع  الیلد  هئاطع  نم  هلکا  مدع  ناک  هتفالخ  هحـص  یلع  الاد  ناک  ولف  نئادـملا  یلع  رمعل  هلمع  اما  و 

لمع نم  ـالا  لـکآ  نا  بحا  ـال  لوقی  هنم و  لـکای  هعیبی و  نئادـملا و  یلع  ریما  وه  صوخلا و  فسی  ناملـس  ناکربلادـبع  نبا  لاـق  )
هل تناک  هدی و  لمع  نم  لکای  هب و  قدـصت  هئاطع  جرخ  اذا  ناک  فالآ و  هسمخ  ناملـس  ءاطع  ناک  يرـصبلا  نسحلا  لاق  و  يدـی )
نبا نع  هدانـساب  فئارطلا  یف  امک  هباـتک  یف  جارـسلا  یلع  نب  دـمحم  هللادـبعوبا  يور  هنا  عم  اهـضعب ) سبلی  اهـضعب و  شرفی  هئاـبع 

و هصاخ ) …  مکنم  اوملظ  نیذلا  نبیصت  هنتف ال  اوقتا  و   ) یلع تلزنا  دق  دوعسم ! نبا  ای  هلا  هیلع و  هللا و  یلـص  یبنلا  لاق  لاق  دوعـسم 
هل ینع  ایعا و  کل و  لوقا  امل  نکف  هملظلا  اهئانف ) ایندـلا و  مذ  یف  نوثالثلا - عباسلا و  لصفلا   ) هصاخ کـل  مسم  اهکعدوتـسم و  اـنا 

یبنلا نم  اذه  تعمـسا  نمحرلادبعابا  ای  يوارلا  هل  لاقف  یلبق ) ناک  نم  هوبن  یتوبن و  دحج  نمک  اذـه  یـسلجم  ایلع  ملظ  نم   ) ایدوم
امک یماما  نذاتـسا  مل  ینا  کلذ  یلمع و  هبوقع  تبلج  مرج ! ال  لاق : .نیملاظلل  تیل  فیکف و  لاـق : .معن  لاـق : هلاو  هیلع  هللا و  یلص 
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هللا و یلص  یبنلا  نا  هدیرب  ثیدح  نم  يور  ربلادبع  نبا  لاق  دیدحلا : یبا  نبا  لاق  .هللا  رفغتسا  انا  ناملس و  رامع و  بدنج و  هنذاتـسا 
ناک : ) تلاق هشیاع  نع  انیور  دـق  و  ناملـس ) دادـقملا و  رذوبا و  یلع و  مهبحی  هنا  ینربخا  هعبرا و  بحب  یبر  ینرما  : ) لاق هلا  هیلع و 
نع يور  دـق  و  هلا ) هیلع و  هللا و  یلـص  یبنلا  یلع  انبلغی  داـک  یتح  لـیللاب  هب  درفتی  هلا  هیلع و  هللا و  یلـص  یبنلا  نم  سلجم  ناملـسل 
یبا نع  هرم  نب  ورمع  نع  شمعـالا  يور  و  ناملـس ) هلاـنل  اـیرثلا  یف  نیدـلا  ناـک  ول  : ) لاـق هوـجو  نم  هلا  هیلع و  هللا و  یلـص  یبـنلا 

( تیبلا لها  انم  وه  فزنی و  رحب ال  كاذ  رخالا ، ملعلا  لوالا و  ملعلا  ملع  : ) لاقف ناملس  نع  لئـس  هنا  مالـسلا  هیلع  یلع  نع  يرتخبلا 
بحاص ناملس  : ) لاق هریره  یبا  نع  هداتق  يور  و  میکحلا ) نامقلک  یسرافلا  ناملـس  : ) لاق مالـسلا  هیلع  یلع  نع  ناذاز  هیاور  یف  و 

یلع رم  نایفس  ابا  نا  يورملا  ثیدحلا  یف  و  همکح ) املع و  یشح  ناملـس  : ) رابخالا بعک  لاق  و  نآرقلا ) لیجنالا و  ینعی  نیباتکلا :
اذه نولوقتا  رکبوبا  مهل  لاقف  اهذخام ) هللا  ودع  قنع  نم  فویسلا  تذخا  ام  : ) اولاقف نیملسملا  نم  رفن  یف  لالب  بیهـص و  ناملس و 
نئل مهتبضغا  کلعل  رکبابا  ای   ) هلا هیلع و  هللا و  یلص  یبنلا  لاقف  هربخا  هلا و  هیلع و  هللا و  یلـص  یبنلا  یتا  و  اهدیـس ؟ شیرق و  خیـشل 

مهاردب دوهی  مه  هبابرا و  نم  ناملس  يرتشا  هلا  هیلع و  هللا و  یلص  یبنلا  نا  ربخ  یف  يور  و  یلاعت ) هللا  تبضغا  دقل  مهتبـضغا  تنک 
الا هدیب  هلک  لخنلا  کلذ  هلا  هیلع و  هللا و  یلـص  یبنلا  سرغف  كردت  یتح  اهیف  لمعی  اذک و  اذـک و  لخنلا  نم  مهل  سرغی  نا  یلع  و 
هللا یلـص  یبنلا  لاقف  هلخنلا  کلت  الا  هلک  لخنلا  معطاف  رمع ، اهـسرغ  هدحاو  هلخن  اهئانف ) ایندلا و  مذ  یف  نوثالثلا - عباسلا و  لصفلا  )

قورافلل نوکی  نا  ورغ  و ال  تلق : تمعطاف .) هدـیب  هلا  هیلع و  هللا و  یلـص  یبنلا  اهـسرغ  اهعلقف و  رمع ، لیق  اهـسرغ ؟ نم  هلا  هیلع و  و 
هودضاعیل هلا  هیلع و  هللا و  یلـص  یبنلا  ءادـعا  شیرق  عم  هتقادـص  بابـسا  دـکوی  ناک  قیدـصلا  نا  امک  هفینح  بحاص  تایاک  تایآ 

: لاـقف رمع  هاـقلتف  هل  هبیغ  نم  ناملـس  مدـق  لاـق : ساـبع  نبا  نع  ادنـسم  هتیلح )  ) یف میعنوبا  يور  .اولعف و  دـق  یـصولا و  یلع  هدـعب 
املف کسفنل )؟ یناضرت  ادـبع و ال  یناضرتا هللا  : ) ناملـس هل  لاقف  رمع  هنع  تکـسف  ینجوزف ، ناملـس  لاق  یلاـعت ، هللادـبع  کیـضرا 

هتفالخ مایا  كردی  مل  ناملس  نا  تفرع  دق  هتفالخ  مایا  لبق  .رمالا  اذه  نع  برضت  معن  اولاق  هجاح ؟ مکلا  لاقف : رمع  موق  هاتا  حبصا 
هیحلا لثمک  ایندلا  لثم   ) .رمع لبق  نم  نئادملا  یلع  هتیالو  مایا  ناک  هیلا  مالـسلا  هیلع  باتک  نا  رهاظلا  نامثع و  وا  رمع  نامز  تام  و 

عیقن و مس  و  ( ) عقان مسلا  اهباینا  یف   ) هعبانلا لاق  عمتجا  هیحلا : بان  یف  مسلا  عقن  ساسالا :)  ) یف اـهفوج  یف  عقاـنلا  مسلا  اهـسم و  نیل 
رغلا لهاجلا  رغلا  اهیلا  يوهب  ماقعلا  مامـسلا  هبان  یف  سملا و  نیل  مقرا  رهدـلا  امنا  هیهاتعلاوبا : لاق  دـیدحلا  یبا  نبا  لاـق  یبرم .) عقنم 

یبصلا اهیلا  يوهی  لقاعلا و  لـجرلا  اـه  رذـحی  یفاـکلا )  ) ربخ یف  نا  تفرع  دـق  لـقاعلا  بللا  وذ  اهرذـحی  .برجملا و  ریغ  رـسکلاب :
یعد مهیف و  بتک  نمم  یئاطلا  دواد  ناکف  نیفلا  نیفلاب  ءارقلا  نم  موقل  رما  هفوکلا  دیـشرلا  مدق  امل  دادـغب :) خـیرات   ) یف .لهاجلا و 

، هیدی نیب  اهرشنن  قیرطلا  یف  الاق  هفینح و  یبا  نب  دامح  كامسلا و  نبا  هیلا  اهب  بهذف  هیلا ) اهولسرا  مکئیجی  دواد ال  : ) لاقف همـساب 
نا یبا  و  نایبصلاب ، اذـه  لعفی  امنا  هوش  لاقف  هیدـی  نیب  اهارثن  ـالخد  اـملف  اـهدریال ، مهرد  یفلاـب  هل  رموی  یـش ء  هدـنع  سیل  لـجر 

ایندـلا یلع  صیرحلا  لثم  : ) مالـسلا هیلع  رقابلا  لوق  اهلها  عم  اهلاثما  نم  و  اهلها ، ایندـلا و  لاثما  دـحا  مالـسلا  هیلع  هلاـق  اـم  .اـهلبقی و 
یتح جورخلا  نم  اهل  دـعبا  ناک  افل  اهئانف ) ایندـلا و  مذ  یف  نوثالثلا - عباسلا و  لصفلا   ) اهـسفن یلع  تدادزا  اـملک  زقلا  هدود  لـثمک 

نا يور  هلتقی .) یتح  اشطع  دادزا  ناشظعلا  هنم  برـش  املک  رحبلا  ءام  لثمک  ایندـلا  لثم  : ) مالـسلا هیلع  قداـصلا  لوق  و  اـمغ ، تومت 
ایندـلا  ) لاقف امهرد  يواسی  هتایح  یف  کـی  مل  هلبزم و  یلع  یقلم   - نذـالا عوطقم   - کـسا يدـج  یلع  هلا  هیلع و  هللا و  یلـص  یبنلا 

یف هرجش  هل  تعفر  بکار  لثمک  ایندلا  لثم  یلثم و  : ) هلا هیلع و  هللا و  یلـص  هنع  و  هلها .) یلع  يدجلا  اذه  نم  یلاعت  هللا  یلع  نوها 
تب فیـضک  مهقرافت ، موی  تنا  : ) رذوبا لاق  و  لالظلا ، یفک ء  یه  اولاق : و  اهکرت ) حار و  مث  اهتحت   - هلولیقلا نم   - لاقف فئاص  موی 

دی یف  ریزنخ  قرعب  و  ماعطلا ) نم  مفلا  یف  یقبی  ام  يا  هظامللاب   ) اضیا مالـسلا  هیلع  وه  اههبـش  و  مهریغ ) یلا  مهنع  تودـغ  مث  مهیف 
موذجم
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هینغم

اذا اهیف : لیق  امم  .ررکت و  مدـقت و  ام  رخآ  یلا  ..هیزر  هیح و  و  باذـع ، باصم و  ءالب و  ءاـنف و  یهف  ..هل  هیاـهن  ـال  ایندـلل  ماـمالا  مذ 
.یه نم  دنع  رظناف  ایندلا  فرعت  نا  تدرا 

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

رهز شزردـنا  رد  مرن و  یـشکب  نآ  رب  تسد  هک  تسا  رام  ناتـساد  نوچ  ایند  ناتـساد  تسا : هدومرف  ایند ) هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
.دنیزگ یم  يرود  نآ  زا  نیب  نایاپ  دنمدرخ  و  دور ، یم  نآ  فرطرب  نادان  هدروخ  بیرف  تسا ، هدنشک 

ینامز

همه و متسیس  نیرخآ  ياهنیشام  ژالپ ، الیو ، غاب ، شرف ، هناخ ، سابل ، رویز ، رز و  تسا : یمرگرـس  حیرفت و  هاگیاج  نادان  يارب  ایند 
ادـخ و تیونعم ، زا  ندـنام  رود  فارحنا ، لئاسو  همه  اهنیا  رایـشوه  اـناد و  يارب  اـما  ندروخ ، لوگ  تسا و  یمرگرـس  لـئاسو  همه 

هچیزاب ایند  : ) دـیوگ یم  تسا و  هدرک  دای  هچیزاـب )  ) بعل وهل و  ناونع  هب  ار  اـیند  نآرق  رد  ادـخ  تهج  نیمه  هب  تسا  نید  ناربهر 
، مینک تقد  رگا  .تسا ) ندوزفا  يارب  ششوک  دالوا  تورث و  لام و  دروم  رد  و  تسا ، نتخورف  رخف  رگیدکی  هب  تسا ، تنیز  تسا ،

تنیز نارود  لاس  ات 30  يارب 20  دنرگن  یم  يزاب  هدید  زا  ار  همه  تسا و  هچیزاب  دـنراد  لاس  تسیب  زا  رتمک  هک  یناسک  يارب  ایند 
تسا دالوا  تورث و  و  لامب ، یشورف  رخف  نارود  لاس  هاجنپ  ات  لاس  یس  زا  دنرگن  یم  یئابیز  هاگدید  زا  ار  زیچ  همه  تسا  یئابیز  و 

.دسرارف گرم  ات  نآ  هب  تبسن  ندش  مرگرس  تورث و  يروآ  عمج  نارود  لاس  هاجنپ  زا  سپ  و 

يزاریش دمحم  دیس 

يا اهفوج ) یف   ) لئاقلا يا  عقانلا ) مسلا  و   ) نشخ ریغ  نیل  هیحلا  مسج  ذا  اهـسم ) نیل  هیحلا ، لـثمک  ایندـلا  لـثم  : ) مالـسلا هیلع  لاـق  و 
لفاـغلا يا  رغلا ) اـهیلا  يوهی   ) هناحبـس هللا  باوث  نع  ناـمرح  ماـثآ و  یـصاعم و  اـهنطاب  تاوهـش و  ذـئاذل و  اـهرهاظ  ایندـلاف  اـهنطاب 

.اهبقاوع ءایشالا و  قئاقح  كردی  يذلا  لقاعلا )  ) نطابلا يا  بللا ) وذ  اهرذحی  و   ) اهنطاب یف  ام  ملعی  ثیح ال  اهتقیقحب  لهاجلا ) )

يوسوم

یناقلاط

دنمدرخ دنک و  یم  نآ  گنهآ  نادان  هتفیرف  تس ، هدنـشک  رهز  نآ  نورد  مرن و  نآ  هب  ندیـشک  تسد  هک  تسا  رام  نوچ  ایند  لثم  »
« .تسا رذح  رب  نآ  زا  اناد 

مراکم
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مالسلا هیلع  لاق  و 

 . ُِلقاَْعلا ِّبُّللا  وُذ  اَهُرَذْحَی  ،َو  ُلِهاَْجلا ُّرِْغلا  اَْهَیلِإ  يِوْهَی  ، اَِهفْوَج ِیف  ُِعقاَّنلا  ُّمَّسلا  ،َو  اَهُّسَم ٌنَِّیل  ِهَّیَْحلا  ِلَثَمَک  اَْینُّدلا  ُلَثَم 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

تسوا نورد  رد  هدنـشک  مس  هک  یلاح  رد  دسر  یم  رظن  هب  مرن  ندرک  سمل  ماگنه  هب  هک  تسا  لاخ ) طخ و  شوخ   ) رام دننام  ایند 
هک همان 68  رد  هنامیکح : راتفگ  دنـس  .دنک . ( یم  رذـح  نآ  زا  لقاع  دـنمدرخ  دور و  یم  نآ  يوس  هب  نادان  ِرورغم  لیلد ) نیمه  هب  )

زیمآ تمکح  هلمج  نیمه  هیبش  هتشاگن  دوخ  يرهاظ  تفالخ  نارود  زا  شیپ  یسراف  ناملس  هب  ار  نآ  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما 
ردص یفاک  لوصا  رفکلا  نامیالا و  باتک  رد  یـضر  دّیـس  زا  شیپ  ینیلک  موحرم  هلمج  زا  تشذـگ  ًالبق  نآ  عبانم  دوش و  یم  هدـید 
هیبنت باـتک  رد  مارو  موحرم  مکحلا و  ملاـعم  روتـسد  باـتک  رد  یعاـضق  یـضاق  داـشرا و  رد  دـیفم  خیـش  موحرم  هدروآ و  ار  هماـن 

،ج هغالبلا جهن  رداصم  ) .دنا هدرک  ذخا  هغالبلا  جهن  زج  يذخأم  زا  دهد  یم  ناشن  هک  دنا  هدرک  رکذ  ار  نآ  ییاه  توافت  اب  رطاوخلا 
(.( 4،ص 108

! لاخ طخ و  شوخ  رام  ایند 

یم ، تسا هداد  رادـشه  ناـگمه  هب  هدرک و  ناـیب  هدـنبیرف  ياـیند  يارب  يرگید  هیبـشت  دوـخ  راـبرپ  راـتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
رد هدنـشک  مس  هک  یلاح  رد  دـسر  یم  رظن  هب  مرن  ندرک  سمل  ماگنه  هب  هک  تسا  لاخ ) طخ و  شوخ و   ) راـم دـننام  اـیند  :» دـیامرف

ِهَّیَْحلا ِلَثَمَک  اَْینُّدلا  ُلَثَم  ( ؛» دنک یم  رذح  نآ  زا  لقاع  دنمدرخ  دور و  یم  نآ  يوس  هب  نادان  ِرورغم  لیلد ) نیمه  هب   ) تسا نآ  نورد 
( . ُِلقاَْعلا ِّبُّللا  وُذ  اَهُرَذْحَی  ،َو  ُلِهاَْجلا ُّرِْغلا  اَْهَیلِإ  يِوْهَی  ، اَِهفْوَج ِیف  ُِعقاَّنلا  ُّمَّسلا  ،َو  اَهُّسَم ٌنَِّیل 

گنراگنر و ياهاذـغ  ، اه سابل  ، اهرویز رز و  ، اه خاک  تسا ؛ كانرطخ  ینطاب  هدـنبیرف و  يرهاظ  یگژیو  ود  نیا  ياراد  ایند  تعیبط 
تـسد هب  يارب  ار  ناهانگ  عاونا  هب  ندـش  هدولآ  ادـخ  زا  يربخ  یب  ، تلفغ ، نورد رد  یلو  ؛ تسایند باذـج  رهاـظم  اـه  شون  شیع و 

رهاظ نیا  ضقانت  ددـعتم  ياه  لاثم  رکذ  اب  شفلتخم  تارابع  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  تهج  نیا  يور.دراد  دوخ  اب  نآ  ظفح  ای  ندروآ 
.تسا هداد  رادشه  هتخاس و  راکشآ  ار  نطاب  و 

اب ار  لثم  نیمه  ، هتـشاگن هرـس  سدـق  یـسراف  ناملـس  هب  شا  يرهاظ  تفالخ  نارود  زا  شیپ  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  همان 68  لـیذ  رد 
هیبشت هدـجه  هب  هک  میدرک  يروآ  عمج  یمالـسا  تایاور  نآرق و  تایآ  زا  ایند  يارب  یتاهیبشت  اـم.تسا  هدومرف  ناـیب  تواـفت  یمک 
ِنالفاغ ندرک  رادیب  يارب  دوخ  ثیداحا  رد  موصعم  نایاوشیپ  سپس  نآرق و  رد  لاعتم  يادخ  هنوگچ  هک  میداد  ناشن  دش و  یم  غلاب 
هلئـسم نیا  هزادـنا  هچ  ات  هک  دـهد  یم  ناشن  یبوخ  هب  هلثما  نیا  رثکت  ددـعت.دنا و  هتفرگ  هرهب  فلتخم  یـسح  ياـه  لاـثم  زا  ، ربخ یب 

.تسا تیمها  ياراد 

یم رظن  هب  میالم  مرن و  رایـسب  نآ  سمل  ماگنه  هب  هک  هدـش  هداد  ناشن  رام  هب  لیثمت  اب  ایند  نطاب  رهاـظ و  داـضت  رظن  دروم  لاـثم  رد 
هک يزادـگ ) ناج  لتاق و  مس  «) عقان » مس دوش  لفاغ  هظحل  کی  رگا  هک  یلاح  رد  درب  یم  تذـل  نآ  سمل  زا  ربخ  یب  ِناسنا  دـسر و 
ات بات  چـیپ و  اب  مأوت  هداـعلا  قوف  شزوس.دوش  یم  لـقتنم  ناـسنا  ندـب  هب  نآ  شین  قیرط  زا  تسا  كاـنرطخ  ناویح  نیا  نورد  رد 
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ندـب و یلـصا  ياه  هاگتـسد  یجیردـت  نداتفا  راک  زا  سپـس  تسا و  هدـمآرد  یباتیب  رد  لثم  کی  تروص  هب  هدـیزگ  رام  هک  اـجنآ 
.گرم يوس  هب  باتش 

هک تسا  یهاگآ  ان  نادان و  ياه  ناسنا  هب  هراشا  دروخ ) یم  بیرف  دوز  هک  هبرجت  یب  ماخ  ناـسنا  ياـنعم  هب  رِغ  «) لـهاج ِّرِغ  » هب ریبعت 
یم ربخ  یب  هتخاس  مسجم  یبوخ  هب  ار  نآ  ناینیـشیپ  خیرات  دراد و  نطاب  رد  هچنآ  زا  دـنزود و  یم  ایند  هدـنبیرف  رهاوظ  هب  مشچ  اهنت 

.دنراد یم  رذحرب  نآ  زا  ار  دوخ  دنا  هدرک  هدهاشم  خیرات  هنییآ  رد  ار  ناتسرپایند  تشونرس  هک  هاگآ  هبرجتاب و  نالقاع  یلو  ؛ دننام

هن هک  دـنوش  یم  نآ  ریـسا  نانچ  تسرپایند  دارفا.تسا  هدـش  هدرمـش  ناهانگ  مامت  همـشچرس  یتسرپایند )  ) ایند بح  لـیلد  نیمه  هب 
یم تحارـص  اب  هاگ  دنراد و  یهاگآ  رادیب و  نادجو  هن  دنـسانش و  یم  سانلا  قح  هن  ، دنرب یم  ار  لقع  نامرف  هن  دنا و  هدـنب  ار  ادـخ 

.تسا زاجم  ام  يارب  راک  ره  يویند  فادها  هب  ندیسر  يارب  : دنیوگ

: میناوخ یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  یثیدح  رد 

هک یـسک  اریز  ، دیراذگاو نآ  لها  هب  ار  ایند  ُرُعْـشَی ؛ َوُه ال  ِهِْفتَح َو  ْنِم  َذَـخأ  ِهیفْکَی  ام  َقْوَف  اْهنِم  َذَـخأ  ْنَم  ُهَّنإَف  اِهلْهِأل  اْینُّدـلا  اوُکْرتُأ  »
.( ،ح 6058 لامعلا زنک  «. ) . تسا هدرک  عیرست  دناد  یمن  هک  اجنآ  زا  ار  دوخ  گرم  عقاو  رد  دریگرب  نآ  زا  دوخ  زاین  زا  شیب 

: میناوخ یم  ترضح  نآ  زا  يرگید  ثیدح  رد 

رگم تسین  نیرخآ  نیلوا و  زا  سک  چیه   : ًاتُوق ّالإ  اْینُّدلا  َنِم  َْطُعی  َْمل  ُهَّنإ  ِهَمایِْقلا  َمْوَی  یّنَمَتَی  َوُه  ّالإ َو  َنیرِخْآلا  َنیلَّوْألا َو  َنِم  ٌدَـحأ  ام  »
.( ،ج 74،ص 54 راونالاراحب «. ) . دوب هدشن  هداد  وا  هب  ایند  زا  زاین  هزادنا  هب  زج  شاک  يا  هک  دنک  یم  وزرآ  تمایق  زور  هک  نیا 

هیاغ اهنآ  يارب  ایند  دنرادن و  شون  شیع و  تذـل و  زج  یفدـه  هک  تسا  یناتـسرپایند  يایند  هرابرد  دـش  هتفگ  هچنآ  مامت  کش  یب 
تیاور ریبعت  هب  بوبحم و  حودمم و  يایند  ، دوش هدافتسا  يورخا  تداعـس  هب  لوصو  يارب  ایند  تاناکما  زا  هاگره  یلو  ؛ تسا لامآلا 

.دوش یم  بوسحم  دناسر ) یم  فده  هب  ار  ناسنا  هک  ییایند  «) غالب يایند  » مالسلا هیلع  داجس  ماما 

ام هب  میدنم  هقالع  میراد و  تسود  ار  ایند  ام  ادخ  هب  : درک ضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  یـصخش  : میناوخ یم  یثیدـح  رد 
ما هداوناخ  مدوخ و  یگدنز  : درک ضرع  ینک ؟ هچ  نآ  اب  یهاوخ  یم  يراد ؟ تسود  ار  ایند  : دومرف وا  هب  مالـسلا  هیلع  ماما.دوش  هداد 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما.مروآ  اج  هب  هرمع  جح و  مهد و  هقدص  ادخ  هار  رد  ، مروآ اج  هب  محر  هلص  نآ  اب  ، منک نیمأت  ار 

.( ،ج 5،ص 72،ح 10 یفاک «. ) . تسا ترخآ  بلط  هکلب  تسین  ایند  بلط  نیا  ِهَرِخْآلا ؛ ُبَلَط  اذه  اْینُّدلا  ُبَلَط  اذه  َْسَیل  »

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said: “The example of the world is like a snake: It is soft in touch
but its inside is full of venom. An ignorant person who has fallen into deceit is attracted

.” to it, but a wise and intelligent man stays on guard against it
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شیرق لیابق  ياه  یگژیو  : 120 تمکح

هراشا

توص
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ٍموُزخَم ُوَنب  اّمَأ  َلاَقَف  ٍشیَُرق  نَع  مالسلا  هیلع  َِلئُس  َو 

489 ص :

ُنَحن اّمَأ  اَهِروُهُظ َو  َءاَرَو  اَِمل  اَهُعَنمَأ  ًایأَر َو  اَهُدَعبَأَف  ٍسمَـش  ِدبَع  ُوَنب  اّمَأ  مِِهئاَِسن َو  ِیف  َحاَکّنلا  مِِهلاَجِر َو  َثیِدَح  ّبُِحن  ٍشیَُرق  ُهَناَحیَرَف 
ُحَمسَأ اَنیِدیَأ َو  ِیف  اَِمل  ُلَذبَأَف 

ُحَبصَأ ُحَصنَأ َو  ُحَصفَأ َو  ُنَحن  ُرَکنَأ َو  ُرَکمَأ َو  ُرَثکَأ َو  مُه  اَنِسوُُفِنب َو  ِتوَملا  َدنِع 

اه همجرت 

یتشد

اب جاودزا  و  ناشنادرم ، نخس  ندینش  هک  و  دنشیرق ، يوبشوخ  لگ  موزخم ، ینب  اّما  دندیـسرپ ) شیرق  زا  : ) دومرف وا ، رب  ادخ  دورد  و 
دب تهج  نیمه  هب  هک  دنرتدنمناوت  نادنزرف  لام و  تیامح  رد  و  رت ، شیدـنارود  « 1  » سمش دبع  ینب  اّما  میراد ، تسود  ار  ناشنانز 
نید هار  رد  يزاـبناج  يارب  و  رت ، هدنــشخب  مـیراد  تـسد  رد  ار  هـچنآ  مشاـه ) ینب   ) اـم اـّما  و  دنــشاب ،  یم  رت  لـیخب  رت و  شیدــنا 
ینب  . ) میرت يور  شوخ  رت و  هاوخریخ  رتایوگ و  ام  و  دـنرت ، يور  تشز  رتراک و  بیرف  اـّما  رتشیب  ناشرامـش  اـهنآ  .میردـنمتواخس 

( .دوب ّبلطملا  دبع  نب  مشاه  يومع  رسپ  سمش  دبع  هک  دنتسه ، نایوما  نامه  سمش ، دبع 

يدیهش

و نتفگ ، نخـس  ناشنادرم  اـب  میراد  تسود  دـنا ، شیرق  يوبـشوخ  لـگ  موزخم : نادـناخ  اـما  دومرف ]: دندیـسرپ ، شیرق  زا  ار  وا  [و 
.نتفرگ ینز  هب  ار  ناشنانز 

هدنشخب میراد  تسد  هب  هچنآ  رد  ام  نکیل  .رتدنمورین  دنزرف  لام و  تیامح  رد  دنرت و  شیدنا  رود  يأر  رد  سمش : دبع  نادناخ  اّما 
رت و ناـبز  هداـشگ  اـم  و  رادرک ، تشز  رتراـکبیرف و  دنرامـش و  هب  رتشیب  ناـنآ  و  رتدرمناوج ، ناـج  نداد  رد  گرم  ماـگنه  و  میرت ،

.رادید هب  رتبوخ  رت و  هاوخریخ 

یلیبدرا
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يا يراد  یم  تسود  دنـشیرق  يوبـشوخ  هایگ  سپ  موزخم  ونب  اّما  هک  دومرف  سپ  شیرق  لاح  زا  دـش  هدیـسرپ  هک  یتقو  رد  دومرف  و 
رد دـنناشیا  نیرترود  سپ  سمـش  دـبع  ونب  اما  ناشیا و  نّیزت  ههج  ناشیا  ناـنز  رد  ار  ندرک  حاـکن  ار و  ناـشیا  نادرم  نخـس  لـئاس 

يزیچ نآ  میرت  هدنشخب  سپ  مینامشاه  ام  اما  ّتیبصع و  تیمح  تدش  زا  ار  دوخ  ياهتـشپ  سپ  رم  ناشیا  نیرت  هدننک  عنم  هشیدنا و 
اب رتراـکم و  دـنرتشیب و  سمـش  دـبع  موزخم و  ونب  دوـخ و  ياهـسفنب  گرم  دزن  میرتریلد  درمناوـج و  تساـم و  ياهتـسد  رد  هک  ار 

راسخر زا  رتوکین  دوخ و  سفن  نیرت  حصان  میرت و  حیصف  ام  رتراکنا و 

یتیآ

تسود شنانز  اب  ییوشانز  شنادرم و  اب  وگتفگ  دنا  شیرق  يوبشوخ  ناحیر  موزخم ، ینب  اّما  دومرف : دندیسرپ ، وا  زا  شیرق  هراب  رد 
[ نادناخ لام و  ینعی   ] دنراد دوخ  رس  تشپ  هچنآ  تیامح  رد  .دنرتشیدنارود و  نارگید  زا  يأر ، هب  سمش ، دبع  ینب  .تسا  ینتـشاد 

.دنرتراوتسا

دنا شیب  رامش  هب  سمش  دبع  ینب  .میرتدنمتواخس  نداد ، ناج  هب  گرم ، ماگنه  هب  میرت و  هدنـشخب  میراد ، تسد  رد  هچنآ  هب  ام  اما 
.میرتیورشوخ میرتهاوخکین و  ار  مدرم  میرتحیصف و  ام  یلو  دنرترادرکدب ، رتراکم و  و 

نایراصنا

ار ناشنانز  اب  جاودزا  ،و  ناشنادرم راتفگ  ، دنـشیرق يوبـشوخ  لـگ  موزخم  ینب  اـما  : دومرف دـش  لاؤس  ترـضح  زا  شیرق  اـب  هطبار  رد 
.میراد تسود 

 . دنرتدنمورین ثداوح  عقوم  ،و  رت شیدنارود  سمش  دبع  نادنزرف  اما 

رتشیب و ددع  رد  سمـش  دبع  نادنزرف.میرتدنمتواخـس  ناج  لذب  تقو  هب  ،و  رت هدنـشخب  میراد  تسد  رد  هچنآ  زا  مشاه  ینب  ام  اما  و 
 . میرتورشوخ رت و  هاوخ  ریخ  رت و  حیصف  ام  ،و  دنرترادرک دب  رتراکم و 

اه حرش 

يدنوار

انول یمازخلاـک و  هبیط  اـحیر  هل  ناـک  و  بلاـغ ، نبا  يول  نب  بعک  نب  هرم  نب  هظقی  نب  موزخم  وه  و  شیرق ، نم  هلیبـق  وبا  موزخم  و 
نکت مل  لیق  .یمشبع و  هیلا  هبسنلا  و  شیرق ، نم  لذر  لیج  سمـشدبع  .بلغالا و  یلع  دلاولا  هبـشی  دلولا  ربلا و  يریخ  وه  و  هنولک ،

يا سمش  بع  .دربلا و  وه  و  بح ، يا  ءاحلا  نم  هلدبم  نیعلا  و  اهئوض ، يا  سمش  بع  مسالا  اذه  لصا  سمشلا و  هدبع  نم  برعلا 
امل اهعنما  ایار و  اهدعباف  هلوق  .هریغ و  سمـشدبع  میمت و  نب  هانم  دـیز  نب  یمـشبع  اذـه  ءالعلا : نب  ورمعوبا  ناق  .اهریظن و  اهلدـع و 

نوکی نا  زوجی  .الخب و  قافنالا  نم  هوبـسک  نیذـلا  لاملا  نوعنمی  باوصلا و  نم  دـیعب  مهیار  يا  امذ ، نوکی  نا  زوجی  اهروهظ  ءارو 
هلوق .هحابـص و  مضلاب  حبـص  دـق  و  لامجلا ، هحباصلا  .مهئارآ و  نولیجی  لاـع  دـیعب  مهیار  مهمیرح و  مهمرح و  نوعنمی  يا  احدـم ،

.بحصالا نم  بیرق  حبصالا  و  کلذ ، نم  لعفا  حبصا  نحن 
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يردیک

اهئاسن هوظحل  شیرق  هناحیر  هلیبقلا  تیمـس  لیق  و  شیرق ، هناحیر : موزخم ، نب  ورمع  نب  هللادـبع  نب  هریغملل  هیلهاجلا  یف  لاقی  ناـک 
.اهلاجر دنع 

مثیم نبا 

جاودزا ناشنادرم و  نانخس  دنشیرق ، يوبشوخ  لگ  موزخم  ینب  هلیبق  اما  : ) دندومرف دندیسرپ ، شیرق  هب  عجار  مالـسلا ) هیلع   ) ماما زا 
اما و  تساهنآ ، رس  تشپ  رد  هچنآ  زا  دندارفا  نیرتریگشیپ  نیرت و  شیدنارود  سمـشدبع  ینب  اما  و  تسا ، ینتـشادتسود  ناشنانز  اب 
نآ و  میناـنآ ، نیرتزاـبناج  گرم  ماـگنه  هب  میراد و  تسد  رد  هچنآ  هب  تبـسن  میتـسه  شیرق  دارفا  نـیرت  هدنـشخب  مشاـه ) ینب   ) اـم

، موزخم دنـشیرق ، زا  يا  هفیاط  موزخم  ینب  میرتورـشوخ .) رتهاوخریخ و  رتحیـصف ، اما  دـنرتورتشز ، رتراکبیرف و  رترامـشرپ ، لـیابق ،
، تسا هریغم  ناـمدود  هریغم و  نب  ماـشه  نب  لـهجوبا  ناـنآ ، هلمج  زا  و  تسا ، بلاـغ  نب  يول  نب  بعک  نب  هرم  نب  هظقی  رـسپ  دوخ ،

نیا ور ، نآ  زا  و  دراد ، ردـپ  هب  تهابـش  دـنزرف  ابلاغ  و  تشاد ، نآ  گنر  نوچ  یگنر  کخیم و  لـگ  نوچمه  یـشوخ  يوب  موزخم 
نادرم دنا  هتفگ  یـضعب  .دوب  موسوم  مان  نامه  هب  موزخم  نب  رمع  نب  هللادـبع  نب  هریغم  و  دـنا ، هتفگ  شیرق  يوبـشوخ  لگ  ار  هفیاط 
راهظا یئارآدوخ و  تفارظ و  ياراد  ناشنانز  و  دوب ، ینتـشادتسود  ناشیا  اـب  نتفگ  نخـس  دنتـشاد  هک  یتساـیک  لـیلد  هب  هفیاـط  نیا 

ود هعیبر و  هک  فانمدـبع ، نب  سمـشدبع  ینب  اـما  .دوـب  ینتـشادتسود  ناـنآ  اـب  جاودزا  ور  نیا  زا  دـندوب ، نادرم  هب  تبـسن  یتـبحم 
( مالسلا هیلع   ) ماما .دنیاهنآ  زا  مکح  نب  ناورم  باتع و  نب  دیسا  نایفسوبا ، شرسپ  هیما و  نب  برح  صایعا ، هبتع ، هبیش و  شدنزرف ،
، تسا شیدـنارود  ینالف  دـنیوگ : یم  .تسا  هفیاط  نیا  یـشوهزیت  زا  هیانک  هک  تسا  هدرک  فیـصوت  یـشیدنارود  هب  ار  هفیاـط  نیا 
هک دنا ، هناگی  ثداوح  اهدماشیپ و  رد  نانآ  هک  تسا  هدومرف  فیصوت  زاب  .دنیبب و  ار  یتحلصم  لبق  زا  یـشوهزیت ، لیلد  هب  هک  یتقو 

- دـنراد تسد  رد  هچنآ  هب  تبـسن  ندوب  رت  هدنـشخب  رب  ار  مشاه  ینب  ینعی  دوخ ، نادـناخ  هاگنآ  .تساهنآ  تریغ  تیمح و  زا  هیانک 
، دارفا نیرتعاجـش  ینعی  گرم  هماـگنه ي  رد  دارفا  نیرتزاـبناج  رب  نآ  زا  سپ  تـسا و  هدرک  فیـصوت  لـیابق - نـیرت  یخــس  ینعی 
هب ار  مشاه  ینب  اما  تسا ، هدرک  یفرعم  لیذر  ود  يرهاظ و  تلیـضف  کی  اب  ار  هفیاـط  ود  نآ  اـهنیا  همه ي  زا  دـعب  و  هدرک ، فیرعت 

دارفا ینوزف  تسا  هورگ  ود  نآ  رد  هک  یتلیضف  .تسا  هدرک  فصو  تسا ، یحور  یکی  ینامسج و  اهنآ  زا  دروم  ود  هک  تلیضف  هس 
ندوب رتورابیز  رتنابز و  هداشگ  مشاـه : ینب  ياهتلیـضف  اـما  تساـهنآ ، ندوب  رتراکتـشز  ندوب و  هلیح  رکمرپ و  دنـسپان : تفـص  ود  و 
دشاب مدرم  اب  نانآ  يدروخرب  شوخ  ییور و  هداشگ  حبصا )  ) زا دوصقم  هک  دراد  لامتحا  دنا و  ینامـسج  تلیـضف  ود  هک  تساهنآ 

، تسا یهاوخریخ  هتـسیاش ي  هک  یـسک  يارب  اهنآ  ندوب  نیرت  هاوخریخ  نآ  زا  سپ  .تسا و  یحور  تلیـضف  کـی  نآ  هشیر ي  هک 
.تفع تلیضف  تحت  یناسفن  تسا  یتلیضف  دوخ 

دیدحلا یبا 

[ ُّبُِحت  ] ٍْشیَُرق ُهَناَْحیَرَف  ٍموُزْخَم  ُوَنب  اَّمَأ  َلاَقَف  ٍْشیَُرق  ْنَع  َِلئُس  ْدَق ]  ] َو [ : َلاَق ع [َو 

ِیف اَِمل  ُلَْذبَأَف  ُنَْحن  اَّمَأ  اَهِروُهُظ َو  َءاَرَو  اَِمل  اَهُعَْنمَأ  ًایْأَر َو  اَهُدَْعبَأَف  ٍسْمَـش  ِدـْبَع  ُوَنب  اَّمَأ  ْمِِهئاَِسن َو  ِیف  َحاَکِّنلا  ْمِِهلاَجِر َو  َثیِدَـح  ُّبُِحن 
 . ُحَبْصَأ ُحَْصنَأ َو  ُحَْصفَأ َو  ُنَْحن  ُرَْکنَأ َو  ُرَْکمَأ َو  ُرَثْکَأ َو  ْمُه  اَنِسوُُفِنب َو  ِتْوَْملا  َْدنِع  ُحَمْسَأ  اَنیِْدیَأ َو 
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مهرابخأ نم  فرط  موزخم و  ینب  بسن  یف  لصف 

.افرش اهمظعأ  شیرق و  رخفأ  نیتیبلا  نیذه  دعب  مهنإف  موزخم  ونب  امأف  سمش  دبع  مشاه و  هرخافم  یف  لوقلا  مدقت  دق 

مهب برضی  هنأ  کلذ  دحأل و  قفتی  مل  ام  اهیف  مهل  قفتا  اهب و  میظع  تیص  مهل  رشتناف  راعشألاب  موزخم  تیظح  نامثع  وبأ  انخیش  لاق 
هل و هملک  یف  هیمأ  ینب  فیلح  يرسجلا  ناحیس  لوق  کلذ  نمف  هیاغ  لک  یف  اوعـضوأ  فرـشلا و  دوجلا و  هعنملا و  زعلا و  یف  لثملا 

 . ماشه توم  بکرلا  یغانی  نیح 

نوخرؤی سانلا  نم  مهالاو  نم  هنانک و  شیرق و  تناـک  اولاـق  مهنأ  کـلذ  قح و  خـیراتلا  یف  موزخم  هلوقت  اـم  نأ  یلع  کـلذ  لدـف 
امک هریغملا  نب  ماشه  تام  ماع  کلذ  ناک  لیفلا و  ءیجم  نم  کلذ  ناک  هبعکلا و  ینبم  نمز  کلذ  ناک  نولوقی  اوناک  ءایشأ  هثالثب 
ماع کلذ  ناک  هراـجحلا و  نمز  کـلذ  ناـک  ناـیحلا و  نمز  کـلذ  ناـک  لـحطفلا و  نمز  کـلذ  ناـک  لوقتف  خرؤت  برعلا  تناـک 

فنأ ینب  نم  عفر  امک  عضی  عفری  امک  تملع  امک  رعشلا  لئالدلا و  رهظأ  رخافملا و  مظعأ  نم  لثملا  برض  لعجت  هاورلا  فاجحلا و 
.ابنذلا هقانلا  فنأب  يوسی  نم  مهریغ و  بانذألا  فنألا و  مه  موق  هئیطحلا  لوق  هقانلا 

 . ابالک تغلب و ال  ابعک  الف  ریمن  نم  کنإ  فرطلا  ضعف  ریرج  لوق  ریمن  ینب  نم  عضو  امک  و 

.تیقل ام  تیبلا  اذه  نم  ریمن  تیقلف 

 . ریمن ینب  ءاجهلا  عضو  امک  یئاجه  هعض  مکدیزی  فوس  برعلا و  نم  اموق  وجهی  وه  ءاجهلا و  هعضو  نمیف  الثم  رعاشلا  مهلعج  و 

.تیبلا اذه  مهفرش  یف  ملث  دق  فیرش و  لیبق  ریمن  و 

تططح ذإ  ینأک  هبهر  عضوم  یف  موزخم و ال  ینب  یلإ  هبغر  عضوم  یف  نکی  مل  نابیـش و  ینب  حدمی  وه  يدنکلا و  هلازغ  نبا  لاق  و 
 . ماشه اهب  لح  نیح  هکمب  مهیف  لحرلا 

.لثملا ماشهب  برضف 

تمس نوزحلا  نزح  یلإ  لیقع  ینب  نم  هجافخ  یجافخلا و  هیواعم  نب  برح  حدمی  وه  یملـس و  ینب  دحأ  مزح  ینب  نم  لجر  لاق  و 
شیج نالسع  اهفلخ  لباوب  یباکر 

هارذ یلإ  تخنأ  نأ  املف 

 . شیرق یف  مهتیبب  لثملا  برضف 

ناطحق ینب  نم  سیکأ  تسر  ام  مکحلا  نب  نمحرلا  دبعل  ناسح  نب  نمحرلا  دبع  لاق  و 

 . هریغملا لآب  لثملا  برضف 
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نب کلام  لاق  امهطهر و  لمح و  هفیذح و  مهنم  هرازف  نب  يدع  ینب  دـحأ  ناوکذ  نب  هیوح  نب  ورمع  نب  ردـب  ونبف  ناوکذ  ونب  امأ  و 
لئاو نب  رکب  رخف  انع  هنی  مل  هریون أ 

 . ماشهل ایح  اهلک  اشیرق  لعجف 

لاق : هبسن ریغ  نم  دربملل 2:142  لماکلا  ماشه (  اهب  سیل  ضرألا  نأک  ارعـشقم  هکم  نطب  حبـصأ  یجافخلا و  روث  نب  هللا  دـبع  لاق  و 
«.( . بدج اهلانی  الأ  هلجأ  نم  بجی  ناک  دقف  ؛ ضرألا یف  نوفدم  وهف  تام  ناک  نإ  وه و  : لوقی :» هحرش یف 

.لثملا قوف  لثم و  اذه  و 

مأ متبدجأ  اذکه  شیرق  رـشاعم  مکل  ام  نیفـشق  نیداب  ماشلا  نودـیری  شیرق  راجت  نم  سان  هب  رم  دـق  یبلکلا و  فورخلا  لاق  اولاق و 
لزنم أ لک  یف  نابکرلا  انل  لوقت  ورمع  یبأ  نب  رفاسم  لاق  ینعملا  اذـه  یف  لحملا و  بدـجلا و  ءازإب  ماشه  توم  لعجف  ماشه  تاـم 

.بدج مکباصأ  مأ  ماشه  تام 

.ءاوس ثیغلا  دقف  ماشه و  توم  لعجف 

يأ ، بقن ؛و  هبسن ریغ  نم  لماکلا 2:143  ماشه (  نع  بقن  توملا  تیأر  ینإ  رکب  ای  حبطصأ  ینیعد  ریشق  نب  هملس  نب  هللا  دبع  لاق  و 
.( . شیرق 301 بسن  رظنا  و.اماشه  باصأ  یّتح  فوط 

 . ماشهب تضهان  یتح  فوخلا  نم  اهمیرح  نوخت  شیرق ال  تناک  هوخأ و  وأ  ینیقلا  ناحمطلا  وبأ  لاق  و 

.اتام یشرقلا  ماشه  نإ  اتافخإ  اوکلهت  انموق ال  ای  هنانک  هموقل  بوعش  نب  رکب  وبأ  لاق  و 

 . ماشه مامهلاب  یلوق  ذفاون  اوفکفک  مث  مهل  ءاجه  تنک  دق  ریهز و  نب  شادخ  لاق  و 

یحئادم نإف  یحدم  یئتری  نم  همره و  نب  میهاربإ  مع  همره  نب  یلع  لاق  و 

ینتبسن موی  كابأ  نأ  تبسح  الجر أ  وجهی  وه  رعاشلا و  لاق  و 

اهلک شیرق  نم  مراکألا  نإ  یلشهنلا  رفعی  نب  دوسألا  لاق  و 

کلام یثعشألاب و  یندعوت  سیق أ  نب  ثعشألا  نب  دمحمل  يرقشألا  بعک  وأ  هنطق  تباث  لاق  و 

.فدرم بلقلا  ریخلا و  مشاهک  يرثلا و ال  دعلا و  ءاحطبلا و  هرس  هل  هحیحأ  ابأ  اهیف  رکذی  یتلا  هتملک  یف  یعازخلا  لاق  و 

لاق کیلع  تمـسقأ  لاقف  متبـضغ  انتکـس  نإ  متبـضغ و  انلق  نإ  لاقف  شیرق  لئابق  نع  يدـبعلا  ناحوص  نب  هعـصعص  هیواعم  لأـس  و 
دیس مهلک  هرشع  مکرعاش و  لوقی  نمیف 
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ءوسب ینم  یتنک  مارح  يدع  ینب  نم  عیطم  نب  هللا  دبع  وجهی  وه  هیمأ و  ینب  فیلح  يرسجلا  ناحیس  نب  نمحرلا  دبع  لاق  و 

نب ماشه  یلاـخ  و  هناوید 76 ). برح (  نب  نایفـس  یبأ  یلع  دـیلولا  ماـشه و  هیلاـخب  رخفی  وه  بلطملا و  دـبع  نب  بلاـط  وبأ  لاـق  و 
بقاث هریغملا 

.بدجلا هنسلا  یف  نورثملا  بدودحا  اذإ  مهریغب  قیلت  تسیل  هیشم  مهل  مهیف  يرعبزلا  نبا  لاق  و 

ردـب أ نب  ناقربزلا  هعنم  نأ  دـعب  یموزخملا  هیمأ  یبأ  نب  هللا  دـبع  هلبإ  یقـس  نیح  هقانلا  فنأ  ینب  دـحأ  نزاوه  ینب  نم  رعاش  لاـق  و 
ضوح لایس  تعنم  نم  يردت 

ایداب نسحی  ءرملا  تنأل  يرمعل  هل  ابیجم  هیمأ  یبأ  نب  هللا  دبع  لاقف 

الجر قفار  يؤل  نب  رماع  ینب  نم  لجر  ناک  دق  ظاکع و  مایأ  برعلا  نیب  مکحیف  زاجملا  يذب  سلجی  هریغملا  نب  دیلولا  ناک  اولاق و 
دبع نب  بلاط  وبأ  هنود  ماقف  لـطی  همد  داـکف  هلتق  یتح  اـصعلاب  هـالعف  لـبح  یف  مـالک  اـمهنیب  يرجف  یـصق  نب  فاـنم  دـبع  ینب  نم 

هتولع مامر  يذ  لبح  لجأ  نم  بلاط أ  وبأ  لوقی  کلذ  یفف  هلتق  ام  هنأ  انیمی  نیسمخ  هفلحتساف  دیلولا  یلإ  همدق  بلطملا و 

.درفلا فعضألا  یلع  یلعتسا  طمخت و  هرمأ  زع  نإ  ریخلا  یقبی  کمکح  هل و  هملک  یف  اضیأ  بلاط  وبأ  لاق  و 

لدنج صق و  ضارضر  یلع  نأک  هلاخ  وه  بکرلا و  داز  هیمأ  ابأ  یثری  اضیأ  بلاط  وبأ  لاق  و 

هریغملا نب  ماشه  هلاخ  یثری  اضیأ  بلاط  وبأ  لاق  و 

عشاخ نکرلا  یحلا و  دیمع  اندقف 

 . ماشه وه  نامثع  وبأ  ماشه و  نب  لهج  وبأ  وه  اذه  ورمع 

هسنأ مل  نامثع  ابأ  نإ  هیثرت  طرق  نب  هملس  نب  رماع  تنب  هعابض  تلاق  و 

مکح ابأ  هونک  سانلا  مکحلا  ابأ  ینکی  ناک  لهج و  ابأ  وجهی  وه  تباث و  نب  ناسح  لاق  و 

.مدقتلا هسائرلاب و  هل  فرتعاف 

امکیلع امهیلإ  لسرأ  امهنع  يراوت  هبطق و  نب  مره  یلإ  هثالع  نب  همقلع  لیفطلا و  نب  رماع  رفانت  امل  ینثملا  نب  رمعم  دـیبع  وبأ  لاق  و 
ءرملاک نک  یلاخ و  یبأ و  كادـف  مکحت  ـالف  يرعبزلا  نبا  هل  لاـقف  لـهج  یبأ  یلإ  اراـصف  نهذـلا  دـیدحلا  نسلا  ثیدـحلا  یتفلاـب 

 . ورمع لآ  مکاح 

 . مره یلإ  اعجرف  مکحی  نأ  یبأف 
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اماجس امکعومد  نم  اقیره  روث  نب  هللا  دبع  لاق  و 

رازن ینب  ءاسن  تدلو  ام  هل و  هملک  یف  اضیأ  لاق  و 

لاق ءاحطبلا  دیـس  نم  تلق و  فاعرلاب  ءاحطبلا  دیـس  کله  هل  مالک  یف  لوقی  حیرج  نبا  تعمـس  یلذهلا  هفرط  یبأ  نب  هرامع  لاق  و 
 . هریغملا نب  ماشه 

.لکلل مهلمحأ  فورعملل و  مهلذبأ  ناک  هریغملا  نب  ماشه  اهلخدل  هنجلا  شیرق  یکرشم  نم  دحأ  لخد  ول  یبنلا ص  لاق  و 

هریغملا و نب  ماشه  اهلانل  هبوثملا  لانت  رثدلا  لاعفلا  لزجلا و  قلخلاب  ول  هللا و  ریغ  یف  ریثک  هللا و ال  یف  لیلق  باطخلا ال  نب  رمع  لاق  و 
.هلیبس یف  داهجلا  هللا و  دیحوتب  نکل 

وه راجفلا و  مایأ  دحأ  وه  و  .ظاکع ) نم  بیرق  عضوم  : هطمش و.شیرق  هنانک و  یلع  سیقل  هطمـش (  موی  یف  ریهز  نب  شادخ  لاق  و 
اماشه انب  تغلب  نأ  غلب  اهمصخ و  شیرق و  ودع 

هبذاک ریغ  انددش  ام  هدش  ای  بورحلا  کلت  یف  امهرکذ  اضیأ و  لاق  و 

موق الأ هللا  لاقف  بورحلا  کلت  یف  يرعبزلا  نبا  مهرکذ  و 

هریغملا و نب  هیمأ  وبأ  وه  فانم  دبع  وبأ  بعک و  نب  صیصه  نب  ورمع  نب  مهس  نب  دیعس  تنب  هطیر  یه  هریغملا و  دلو  مأ  یه  هطیر 
تنب هکتاع  هدنع  تناک  دحأ و  هعم  دوزتی  مل  ارفاسم  جرخ  اذإ  ناک  هنأل  بکرلا  داز  هل  لیق  امنإ  هفیذح و  همسا  بکرلا و  دازب  فرعی 

مـشاه وه  ربکألا و  هنبا  مساب  ینکی  هریغملا  ناک  ورمع و  همـسا  هریغملا و  نب  هعیبر  وبأ  وهف  نیحمرلا  وذ  امأ  ماشه و  نب  بلطملا  دبع 
 . باطخلا نب  رمع  مأ  یه  هتنبا و  همتنح  نم  الإ  بقعی  مل  و 

لصألا دجام  میدن  بر  لهج  ابأ  حدمی  يرعبزلا  نبا  لاق  و 

ایواث همیذج  ییح  یف  تنک  اذإ  دیلولا  حدمی  هلهاب  مهس  یمهسلا  سالخ  نب  درولا  لاق  و 

هیحاض ءانبألا  نیدیلولا و  نإ  اضیأ  لاق  و 

.مضهملا فیهللا  راجلل  عنما  دتحم و  مرکأ  ثیغلا  نبا  ای  کطهر  لاق و  و 

بر اموی  نکلهأ  ردـب و  نب  هفیذـح  یف  هعیبر  نب  دـیبل  لاق  امک  هماهت  یبر  اماشه  هاـخأ  دـیلولا و  لـعج  هریغملا و  بقل  ثیغلا  اولاـق 
 . دعم بر  هلعجف  هناوید 55 ). رعرع (  تبخ و  نیب  دعم  بر  هنبا و  هدنک و 

مهنإ برعلا  نع  اربخم  یلاعت  هللا  لاق  شیرق  رئاس  نم  مهریغ  نود  مهنأـشل  نآرقلا  میظعت  نم  اـنیأر  اـم  موزخم  ردـق  یلع  لدـی  اولاـق 
هریغملا نب  دیلولا  کش  الب  نیمیظعلا  نیلجرلا  دحأف  فرخزلا 31 ). هروس  ٍمیِظَع (  ِْنیَتَیْرَْقلا  َنِم  ٍلُجَر  یلَع  ُنآْرُْقلَا  اَذه  َلُِّزن  َْول ال  اولاق 
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 . دیبع یبأ  نب  راتخملا  دج  مأ  دوعسم  نب  هورع  وه  هیف أ  فلتخم  رخآلا  و 

.تایآلا ّرثّدملا 13-11 ). هروس  ًادوُهُش (  َنِیَنب  ًادوُدْمَم َو  ًالام  َُهل  ُْتلَعَج  ًادیِحَو َو  ُْتقَلَخ  ْنَم  ِینْرَذ َو  دیلولا  یف  هناحبس  لاق  و 

. ( . سبع 5،6 هروس   ) يّدَصَت َُهل  َْتنَأَف  ینْغَتْسا  ِنَم  اّمَأ  تلزن  دیلولا  یف  اولاق و 

. (. ناخدلا 49 هروس  ُمیِرَْکلا (  ُزیِزَْعلا  َْتنَأ  َکَّنِإ  ْقُذ  تلزن  لهج  یبأ  یف  و 

. ( . قلعلا 17 هروس  ُهَیِدان (  ُعْدَْیلَف  تلزن  هیف  و 

. ( . لّمّزملا 11 هروس  ِهَمْعَّنلا (  ِیلوُأ  َنِیبِّذَکُْملا  ِینْرَذ َو  موزخم َو  یف  و 

. ( . ماعنألا 94 هروس  ْمُکِروُهُظ (  َءارَو  ْمُکاْنلَّوَخ  ام  تلزن  مهیف  و 

الأ تیلآ  دـق  ینإ  لاقف  هیلهاجلا  یف  شیرق  تاتویب  نع  نادـمه  یـشعأ  لأس  جاجحلا  نأ  نسحلا  وبأ  ناـظقیلا و  وبأ  يرطقیلا  معز  و 
هبقلا براض  هبعکلا و  یلحم  هرکذب  خرؤملا  هلهأ  یف  ببحملا  مهیأ  نم  لاق  لقف  اولاق  نوعمـست  لوقأ و  نکل  دحأ و  یلع  ادحأ  رفنأ 

بکرلا داز  هقان و  فلأ  هنع  روحنملا  هسابسب و  عیجـض  مهیأ  نمف  لاق  موزخم  ینب  نم  اولاق  ریملا  ریخلا و  بحاص  ریخلاب و  بقلملا  و 
هدافرلا یف  عیمجلا  لدع  همکهت و  یلع  هتیصو  ذفنملا  همکح و  یف  عنقملا  ناک  مهیأ  نمف  لاق  موزخم  ینب  نم  اولاق  ءاحطبلا  ضیبم  و 

نمف لاق  موزخم  ینب  نم  اولاق  هریزخلا  معطم  هکیرألا و  بحاص  مهیأ  نمف  لاق  موزخم  ینب  نم  اولاق  هبعکلا  ساـسأ  عضو  نم  لوأ  و 
مهمیدـق عم  مهل  ناک  ول  ریمألا  اهیأ  هیمأ  ینب  نم  لجر  لاقف  كاذ  وهف  لاق  موزخم  ینب  نم  اولاق  هرربلا  مارکلا  هرـشعلا  هوخـإلا  مهیأ 

ماظعلا حوتفلا  عم  هلئاطلاب  كردملا  هحیلط و  رسآ  هملیسم و  لتاق  هدرلا و  دادر  مهنم  نأب  تملع  ام  جاجحلا أ و  لاقف  مالـسإ  ثیدح 
 . نامثع وبأ  هرکذ  ام  رخآ  اذهف  ماسجلا  يدایألا  و 

مهلاجر ثیدح  بحت  شیرق  هناحیر  موزخم  لاق  نأ  یلع  انرکذ  یف  رـصتقا  نم  انفـصنأ  ام  موزخم  تلاق  لاقیف  هیلع  دازی  نأ  نکمی  و 
نب ورمع  نب  هللا  دـبع  نب  هریغملا  انمف  هریهـش  ءاسؤر  هریثک و  لاجر  میظع و  رثأ  مالـسإلا  هیلهاجلا و  یف  اـنل  مهئاـسن و  یف  حاـکنلا  و 

شیرق نم  اموق  یخمـشلا  مث  يرازفلا  يأل  نب  نیـشخ  ریع  امل  جحلا  نم  هرازف  عنم  يذلا  وه  هیلهاجلا و  یف  شیرق  دیـس  ناک  موزخم 
هریقع نم  كدنع  له  بر  ای  جحلا  نم  عنم  امل  نیشخ  لاقف  مسوملا  یف  لبإلا  نم  برعلا  هرحنی  ام  نوذخأی  مهنإ 

دعس نب  بعک  تنب  ایظحلا  اهمأ  یصق و  نب  يزعلا  دبع  تنب  هکتاع  اهمأ  اهبـسن و  رکذ  مدقت  دق  هطیر و  مهمأ  هرـشعلا  هریغملا  ونب  انم 
ناک اـیظحلا و  ونب  تاـحلاصلاب  یـضم  رعاـشلا  لوقی  اـهل  زاـجملا و  يذـب  مدـألا  باـبق  تبرـض  شیرق  نم  هأرما  لوأ  هرم  نب  میت  نب 

.ریقفلا ینغی  مهفیسب 

دبع نب  بلاط  وبأ  ناک  يریـشقلا  سمـش  دـبع  نب  هللا  دـبع  نب  ثراحلا  تنب  هرخـص  همأ  هریغملا  نب  دـیلولا  ایظحلا  ینعأ  ءالؤه  نمف 
هناکم متفرع  دق  دـیلولا  یلاخ  بلاط و  یبأ  لوق  یلإ  يرت  هتلوئخب أ ال  بلاط  وبأ  رختفی  لجر  نم  كافک  هلاخ و  هنأب  رختفی  بلطملا 

 . دبعم نب  سایإ  یصاعلا  وبأ  یلاخ  و 
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دیـس ناک  هریغملا و  نب  ماـشه  عاـطملا  دیـسلا  مهنم  افیرـش و  ناـک  هریغملا و  نب  ناـمثع  افیرـش و  ناـک  هریغملا و  نب  صفح  مهنم  و 
ینإ رکب  ای  حبطصأ  ینیرذ  هیثری  بوعش  نب  دوسألا  نب  رکب  وبأ  لوقی  هل  عفادم  ریغ  شیرق 

القثلا لماحلا  صانقلا و  کله  الأ  يرمضلا  هیمأ  نب  ثراحلا  هل  لوقی  و 

ارعشقم هکم  نطب  حبصأ  هیثری و  هیکبی و  اضیأ  لاق  و 

 . ریشق ینب  نم  یه  ماشه و  هجوز  ءارعشلا  اهرکذت  یتلا  هعابض  و 

هثراح نب  هیمأ  نب  میکح  هب  اورغأف  فانم  دـبع  ینب  یلع  کلذ  مظع  تیبلا  یکلهلاک  تسل  الأ  ثراحلا  لاق  املف  راکب  نب  ریبزلا  لاـق 
نم رفأ  لاق  ثراـحلا و  هنم  رفف  اهئاقـس  یلع  هتلمعتـسا  هب و  تیـضر  شیرق  تناـک  سمـش و  دـبع  ینب  فیلح  یملـسلا  صقوـألا  نب 

 . میکح یب  لکنی  نأ  هفاخم  موی  لک  حطابألا 

.اهنم اضوع  دایجأب  یتلا  هراد  ماشه  ونب  هاطعأف  هراد  میکح  مدهف 

اماجس امهعومد  نم  یقیره  هیثری  یئاکبلا  روث  نب  هللا  دبع  لاق  و 

اقورط اوسم  اذإ  بکرلل  نمف 

يؤل و نب  رماع  نب  صیعم  نب  دـبع  نب  هرجح  نب  هدـبع  نب  دـیبل  وبأ  هریغملا و  نب  ماشه  هیلهاجلا  یف  شیرق  سراف  ناک  ریبزلا و  لاق 
نب رارـض  قدـنخلا و  موی  لوتقملا  يرماعلا  دـبع  نب  ورمع  امهدـعب  شیرق  یـسراف  ناک  اکله  املف  ءاحطبلا  سراف  ماشهل  لاـقی  ناـک 
ماعک اخیرات  ماشه  تام  ماع  ناک  اولاق و  ناـیموزخملا  لـهج  یبأ  نب  همرکع  بهو و  یبأ  نب  هریبه  مث  يرهفلا  یبراـحملا  باـطخلا 

 . راجفلا موی  موزخم  ینب  سیئر  ماشه  ناک  هبعکلا و  ناینب  ماع  راجفلا و  ماع  لیفلا و 

راد شیرق  هتلخدأ  ادیـس  ناک  هللا ص  لوسر  لهج  ابأ  هانک  امنإ  مکحلا و  وبأ  هتینک  ورمع و  همـسا  ماشه و  نب  لـهج  وبأ  اـنم  اولاـق و 
ماشه نب  ثراحلا  ابصلا و  یلع  داس  نم  دحأ  وه  هبراش و  رطی  مل  مالغ  وه  شیرق و  خویـش  نم  هلجلا  قوف  هتـسلجأ  هتدوسف و  هودنلا 

ماشه نب  ثراحلا  نأ  تئبن  یئاطلا  يدوهیلا  فرشألا  نب  بعک  لوقی  هل  اروکذم و  افیرش  ناک  لهج  یبأ  وخأ 

انک ول  انإ  لاق  یکب و  قرف و  نوکبی  هکم  لهأ  هعبتف  باطخلا  نب  رمع  هفالخ  یف  هلام  هلهأب و  ماـشلا  یلإ  هکم  نم  رجاـه  يذـلا  وه  و 
ادـهاجم ماشلاب  هعم  نم  هسفن و  اسباح  لزی  ملف  لج  زع و  هللا  یلإ  هلقنلا  اهنکل  الدـب و  مکب  اندرأ  ام  راجب  اراـج  رادـب و  اراد  لدبتـسن 

.تام یتح 

نولوألا و نورجاهملا  لعجف  امهنیب  وه  هدـنع و  اسلجف  باطخلا  نب  رمع  یلإ  ورمع  نب  لیهـس  ماـشه و  نب  ثراـحلا  ءاـج  ریبزلا  لاـق 
عنص ام  رت  مل  لیهسل أ  ثراحلا  لاقف  سانلا  رخآ  یف  اراص  یتح  ثراح  ای  انهاه  لیهس  ای  انهاه  لوقی  امهیحنیف و  رمع  نوتأی  راصنألا 
املف انأطبأ  اوعرـسأف و  انیعد  موقلا و  یعد  انـسفنأ  یلع  موللاب  عجرن  نأ  یغبنی  هیلع  مول  هنإ ال  لجرلا  اهیأ  لیهـس  لاـقف  مویلا  رمع  اـنب 

لاقف ال هب  كردتـسن  ءیـش  نم  لهف  انـسفنأ  نم  انیتأ  انأ  انملع  سمألاب و  تعنـص  ام  انیأر  دق  هل  الاقف  دغ  یف  هایتأ  رمع  دنع  نم  اماق 
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.اتام یتح  اهب  ادهاجف  ماشلا  یلإ  اجرخف  مورلا  رغث  یلإ  امهل  راشأ  هجولا و  اذه  الإ  ملعأ 

لتق امل  هیواعمل  لاق  يذلا  وه  ادیـس و  افیرـش  ناک  هریغملا و  نب  دیلولا  تنب  همطاف  همأ  ماشه  نب  ثراحلا  نب  نمحرلا  دبع  انم  اولاق و 
ینع باغ  نیح  لاقف  نوعاطلل  مهتـضرع  نوجـسلا و  یف  مهتـسبح  نایفـس أ ال  یبأ  ملح  کنم  بزع  نیأ  هباحـصأ  يدع و  نب  رجح 

.هتنبا هجوزف  هفیلخ  وه  نافع و  نب  نامثع  هیف  بغر  يذلا  وه  ماشه  نب  ثراحلا  نب  نمحرلا  دبع  یموق و  نم  کلثم 

همیزخ نب  دسأ  ونب  هیلع  مدـق  يذـلا  وه  املاع و  اهیقف  اداوج و  ادیـس  ناک  ماشه  نب  ثراحلا  نب  نمحرلا  دـبع  نب  رکب  وبأ  انم  اولاق و 
رکب یبأ  نب  هللا  دـبع  هنبال  لاقف  لام  هدـیب  نکی  مل  یلتقلا و  نم  هعبرأ  هید  ریعب  هئامعبرأ  مهنع  لمتحاف  مهنیب  تناک  ءامد  یف  هنولأسی 
انیلع ربکأ  دـقل  هریغملا  لاقف  کلذ  هل  رکذـف  همع  یلإ  هللا  دـبع  بهذـف  هنوعملا  هلأـساف  نمحرلا  دـبع  نب  هریغملا  کـمع  یلإ  بهذا 

اموی أ هوبأ  هل  لاقف  هرـصب  بهذ  دق  دجـسملا و  یلإ  هابأ  دوقی  ناک  ائیـش و  هیبأل  رکذـی  امایأ ال  ماقأ  هللا و  دـبع  هنع  فرـصناف  كوبأ 
لاق أ کل  لاق  ام  ینربخت  ینب أ ال  ای  هل  لاقف  بحی  ام  همع  دنع  دجی  نل  هنأ  تکس  نیح  فرعف  تکس  معن و  لاق  کمع  یلإ  تبهذ 

هیبأل قوسلا  نم  هنیع  نیعتف  هللا  دبع  ادغف  هنیع  یل  ذخف  قوسلا  یلإ  ادغ  دـغا  نکل  لعف و  امبرف  هریغملا  هینک  تناک  مشاه و  وبأ  لعفی 
یلإ اهعفدی  نأ  هوبأ  هرمأ  غرف  املف  هنیعلا  کلت  نم  رکب  یبأ  نب  هللا  دبع  ریغ  اتیز  اماعط و ال  قوسلا  یف  دحأ  عیبی  مایأ ال  ماقأف  اهعاب  و 

.مهیلإ اهعفدف  نییدسألا 

ینظفحاف نیقیدص  هنیدملاب  یل  نإ  هافولا  هترضح  امل  دیلولا  هنبال  کلملا  دبع  لاق  ناورم و  نب  کلملا  دبعب  اصیصخ  رکب  وبأ  ناک  و 
 . ماشه نب  ثراحلا  نب  نمحرلا  دبع  نب  رکب  وبأ  بلاط و  یبأ  نب  رفعج  نب  هللا  دبع  امهیف 

نب ماشه  نب  ثراحلا  نب  نمحرلا  دـبع  نب  رکب  ابأ  اهنم  اودـع  هسمخ و  هسمخ  فرـشلاب  تلاوت  شیرق  نم  تایبأ  هثالث  لاقی  ناـک  و 
 . هریغملا

عم تبیـصأ  هنیع  تناک  ماعطلل و  مهمعطأ  لاـملاب و  ساـنلا  دوجأ  ناـک  ماـشه  نب  ثراـحلا  نب  نمحرلا  دـبع  نب  هریغملا  اـنم  اولاـق و 
بارعألا نم  موق  ءاجف  ادحأ  دری  لزن و ال  ثیح  ماعطلا  معطی  روزجلا و  رحنی  هریغملا  ناک  مورلا و  هوزغ  یف  کلملا  دـبع  نب  هملـسم 
کحامـس کنیع و  ینبیریل  ینإ  لاق  یلإ  رظنلا  دـحت  کـل  اـم  هریغملا  هل  لاـقف  هیلإ  رظنلا  دـحی  مهدـحأ  لـعجف  هماـعط  یلع  اوسلجف 

لاجدـلا ال نإ  کحیو  هریغملا  لاقف  ماعطلل  ساـنلا  معطأ  هنأ  روعأ و  هنأ  اـنیور  اـنأل  لاجدـلا  کـنظأ  لاـق  تبترا  مم  لاـق و  ماـعطلاب 
هتیـص راص  سانلا و  معطأ  عاطنألا و  طسب  رزجلا و  رحنف  هفوکلا  مدق  امل  يدـسألا  رـشیقألا  لوقی  هریغملل  هللا و  لیبس  یف  هنیع  باصت 

برعلا یف 

شیرق یلع  مط  رحبلا  كاتأ 

رشب نباف 

هبقع دالوأ  ینعی  هبقع  راتوأ  هللا و  دیبع  نب  هحلط  نب  یسوم  نب  نارمع  نب  دامح  میتلا  يدج  مکحلا و  نب  ناورم  نب  رـشب  نب  هللا  دبع 
اوناک ءالؤه  لک  هیمأ و  نب  برح  نب  نایفـس  یبأ  ونب  رخـص  طهر  یحمجلا و  بطاح  نب  دـمحم  نب  نامقل  یبطاحلا  طیعم و  یبأ  نب 

يراصنألا بویأ  یبأ  یلوم  حـلفأ  نب  میلـس  نأ  هغلب  يذـلا  وه  اذـه  هریغملا  مهرکذ و  لمخأ  هریغملا  اهمدـق  املف  هفوکلاب  نیروهـشم 
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نأ هلأس  رانید و  فلأ  هیلإ  لسرأف  رانید  هئامـسمخب  بویأ  یبأ  یلع  هنیدملا  همدقم  هللا ص  لوسر  هیف  لزن  يذلا  لزنملا  عیبی  نأ  دارأ 
.هموی یف  هقدص  هلعج  هکلم  املف  هعابف  هایإ  هعیبی 

هعمج لک  یف  اروزج و  موی  لک  یف  رحنی  ناک  لجعلا و  یلع  هفوکلاب  هب  فاطی  نمحرلا  دـبع  نب  هریغملا  نب  دـیزی  ناک  ریبزلا و  لاق 
نیتس هاطعأ  رـسف و  کنبا  عسیلا  لیق  اهللک  نم  لاقف  لأسف  هبجعأف  انـسح  الیلکت  مانـسلاب  هللکم  هتانفج  يدـحإ  اموی  يأر  نیروزج و 

.ارانید

اذه متبـصن  ءیـش  يأ  یلع  مالغ  ای  هریغملا  دیبع  نم  دـبعل  لاقف  هنفجلا  یلع  تقرـشأ  دـق  هریغملا و  هدرب  یلع  ماشه  نب  میهاربإ  رم  و 
.مالغلا کلذ  قتعأف  هریغملا  کلذ  غلبف  لبإلا  داضعأ  یلع  نکل  لاق ال و  دمعلا  یلع  دیرثلا 

هنإ لاق  کب  قلخلا  یقشأ  انلاب  امف  سانلا  یلع  کفورعم  ضاف  دق  مشاه  ابأ  ای  اولاقف  هیلإ  اوماقف  بارعألا  هرحب  رم  يذلا  وه  هریغملا  و 
معن اولاق  هایإ  ینوعیبت  لاقف أ  یتمرح  یتمدخ و  يالوم  ای  لاقف  مالغلا  یکبف  هوذخأف  مکل  وهف  مالغلا  اذه  اوذـخ  نکل  یعم و  لام  ال 

.مهیلإ لاملا  کلذ  لمح  هفوکلا  یلإ  داع  املف  رح  تنأف  بهذا  ادبأ  اهلثمل  کضرعأ  هللا ال  هل و  لاق  هقتعأ و  مث  لامب  مهنم  هارتشاف 

مهریغ و ال یهتشی  امک  نوهتـشی  مهنإ  لوقی  نیکاسملا و  هفـصلا  باحـصأ  امهمعطی  ناقدیف و  زوجلا  رکـسلاب و  رمأی  هریغملا  ناک  و 
ریدغلا و یف  تقـشف  لسعلا  برقب  رمأف  احلم  ناک  هریغ و  ءام  مهل  سیل  اریدغ  اودروف  هعامج  هعم  رفـس و  یف  هریغملا  جرخف  مهنکمی 

 . هریغملا برق  نم  الإ  اوحار  یتح  مهنم  دحأ  برش  امف  هئامب  تضیخ 

مورلا و ضرأ  ماشه  نبا  ازغف  هعیبی  الف  اعیدـب  یمـسملا  ناکملاب  هلام  هریغملا  موسی  ناک  کلملا  دـبع  نب  ماشهل  اـنبا  نأ  ریبزلا  رکذ  و 
هیلع ءام  : عیدـب عیدـبب (  یلام  ینموست  تنک  کنإ  لاقف  ماشه  نبا  یلإ  هریغملا  ءاجف  مهتازغ  یف  هعاجم  ساـنلا  تباـصأف  هریغملا  هعم 
اهب هریغملا  معطأف  رانید  فلأ  نیرـشعب  هفـصن  ینم  نآلا  رتشاـف  هکعیبأ  نأ  یبآـف  .توقاـی.يرقلا ) يداو  برقب  هیراـج  نویع  لـیخن و 
ریمأ نبا  شیجلا و  ریمأ  تنأ  کیأر  هللا  حـبق  هنبال  لاق  ربخلا  اماشه  غلب  دـق  کـلت و  هتوزغ  نم  ساـنلاب  ماـشه  نبا  عجر  اـملف  ساـنلا 

نإ رقتفت  نأ  تیـشخ  کحیو أ  سانلا  هب  معطی  هلام و  هقوس  لجر  کعیبی  یتح  مهمعطت  الف  هعاجم  کـعم  ساـنلا  بیـصی  نینمؤملا 
.سانلا تمعطأ 

لخاد لجرل  هللا ص  لوسر  مقی  مل  ملـسی و  مل  كرـشم  دعب  وه  امئاق و  هللا ص  لوسر  هل  ماق  يذـلا  لهج  یبأ  نب  همرکع  انل  اولاق و 
يذلا وه  هوادعلا و  دیدش  ناک  نأ  دعب  مالسإلا  هرصن  یف  دهتجا  يذلا  وه  همرکع  همرکع و  الإ  فرـشم  فیرـش و ال  سانلا  نم  هیلع 

وه نیدانجأ و  موی  دیهـشلا  وه  هنوعم و  ارجأ و ال  داهجلا  یلع  ذـخآ  لاـق ال  یبأـف و  داـهجلا  یلع  هنوعم  هنم  لـبقی  نأ  رکب  وبأ  هلأـس 
يذلا

 . کلذ ریغ  لأسی  مل  یل و  رفغتست  نأ  کلأسأ  ینإف  لاقف  کتیطعأ  الإ  ائیش  مویلا  ینلأست  هللا ص ال  لوسر  لاق 

.امهریغ هیمأ و  نب  ناوفص  ورمع و  نب  لیهسک  لاملا  اولأس  هریغ  شیرق  لک  و 

نب دـیزی  اهیلع  هلمعتـسا  هکم  ریمأ  ناک  ارثکم و  ادـیجم  ارعاش  ناک  هریغملا  نب  ماـشه  نب  صاـعلا  نب  دـلاخ  نب  ثراـحلا  اـنل  اولاـق و 
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انلزنم نیأ  انع  لأسی  ناک  نم  هرعش  نم  هیواعم و 

.هنع يور  ثیدحلا و  يور  شیرق و  هوجو  نم  ناک  دلاخ  نب  همرکع  هوخأ  و 

نإ كرمعل  رعاشلا  لاق  هیف  افالتم و  اداوج  ناک  نمحرلا  دبع  نب  لیعامسإ  نب  دلاخ  هریغملا  نب  مشاه  نب  صاعلا  نب  دلاخ  دلو  نم  و 
دلاخ شاع  ام  دجملا 

.اهیقف ناک  هکم و  یضاق  ناک  هریغملا  نب  ماشه  نب  نمحرلا  دبع  نب  دمحم  وه  صقوألا و  انل  اولاق و 

هللا لوسر  جوز  هملس  مأ  وخأ  هریغملا  نب  هیمأ  نب  هللا  دبع  نیملسملا  ءامدق  نم  اولاق و 

.ادیهش فئاطلا  موی  لتق  نینح و  هکم و  حتف  دهش  ارجاهم و  جرخ  مث  نیملسملا  یلع  فالخلا  دیدش  ناک  ص 

.نیملسملا ءاحلص  نم  ناک  رجاهملا و  هامسف  همسا  هللا ص  لوسر  ریغ  هیمأ  نب  دیلولا  و 

فارـشأ نم  اناک  هللا  دـبع  هامـسف  همـسا  هللا ص  لوسر  ریغ  هریغملا  نب  هعیبر  یبأ  نب  ریجب  هریغملا و  نب  هیمأ  یبأ  نب  ریهز  انم  اولاق و 
رمع هرصبلا و  ریمأ  ناک  هعیبر  یبأ  نب  هللا  دبع  نب  ثراحلا  وه  عابقلا و  ثراحلا  انم  اولاق و  افیرـش  ناک  هعیبر  یبأ  نب  سابع  شیرق و 

.بیبشتلا لزغلا و  يذ  روهشملا  رعاشلا  هعیبر  یبأ  نب  هللا  دبع  نب 

دعب هنیدملا  هیقف  ناک  ثراحلا  نب  نمحرلا  دبع  نب  هریغملا  وه  روهـشملا و  هیقفلا  هعیبر  یبأ  نب  هللا  دبع  نب  ثراحلا  دـلو  نم  اولاق و 
.ءاضقلا هل  دلقتی  مل  عنتماف و  رانید  فالآ  هعبرأ  هزئاج  دیشرلا  هیلع  ضرع  سنأ و  نب  کلام 

لیخلا هنعأ  هیلإ  ناک  اعاجش و  هبیقنلا  نومیم  اکرابم  ناک  هللا  فیـس  هریغملا  نب  دیلولا  نب  دلاخ  اهل  موزخم و  هدعت  ام  دعی  نم  اولاق و 
هملیـسم و لتق  يذلا  وه  أربف و  هحرج  یلع  هللا ص  لوسر  ثفنف  نینح  موی  حرج  هکم و  حـتف  هعم  دهـش  هللا ص و  لوسر  دـهع  یلع 
وأ هنعط  هیف  الإ و  عبـصإ  عضوم  يدسج  یف  ام  افحز و  اذک  اذک و  تدهـش  دقل  هتؤم  موی  لاق  رکب و  یبأ  هفالخ  دـهم  هحیلط و  رـسأ 

ءاسنلا موزخم و  ینب  رود  یلع  باطخلا  نب  رمع  رم  ءانبجلا و  نیعأ  تمان  الف  ریعبلا  تومی  امک  یـشارف  یلع  تومأ  اذ  انأ  اه  هبرض و 
مهیلإ هربخ  لصو  دق  ادلاخ و  نبدنی 

هب تلـصو  ام  یکبت  دـشنأ أ  مث  هلثم  نع  هرح  موقت  له  نامیلـس و  ابأ  نبدـنی  نأ  ءاسنلا  یلع  اـم  لاـق  فقوف و  صمحب  تاـم  ناـک  و 
یمادنلا

.هیف قدص  نأ  نم  کلذ  هعنمی  مل  هنع و  افرحنم  دلاخل و  اضغبم  ورمع  ناک  و 

.نیملسملا ءاحلص  نم  قدص  لجر  ناک  هریغملا  نب  دیلولا  نب  دیلولا  انم  اولاق و 

رمأ همسف  مهدعب  هفالخلا  یلع  بثی  نأ  هنم  هیواعم  فاخ  ماشلا و  لهأ  یف  ردقلا  میظع  ناک  دیلولا و  نب  دلاخ  نب  نمحرلا  دبع  انم  و 
.هلتقف هاقسف  لاثأ  نبا  یعدی  هل  ابیبط 
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مشاه و ینب  یلإ  عطقنملا  هیمأ و  ینب  یلع  فلاخملا  نمحرلا و  دـبع  همعب  لاـثأ  نبا  لـتاق  دـیلولا  نب  دـلاخ  نب  رجاـهملا  نب  دـلاخ  و 
دیلولا نب  هللا  دبع  نب  هملس  نب  بویأ  کلملا و  دبع  نب  ماشه  انبا  دمحم  میهاربإ و  هنیدملا و  ریمأ  ناک  دیلولا  نب  ماشه  نب  لیعامسإ 
هطرـش یلو  دیلولا  نب  دـیلولا  نب  هللا  دـبع  نب  هملـس  بویأ و  نب  لیعامـسإ  نب  ماشه  هدـلو  نم  شیرق و  لاجر  نم  ناک  دـیلولا و  نب 

 . هنیدملا

 . هیواعم نب  دیزی  جاح  هللا  قلخ  لوأ  وه  هریغملا  نب  صفح  نب  رمع  یبأ  نب  هللا  دبع  هریغملا  نب  صفح  دلو  نم  اولاق و 

دوجأ نم  ناک  ریبزلا و  نبـال  نمیلا  یلاو  هریغملا  نب  سمـش  دـبع  نب  دـیلولا  نب  نمحرلا  دـبع  نب  هللا  دـبع  وه  قرزـألا و  اـنل  اولاـق و 
 . یحمجلا لبهد  یبأ  حودمم  وه  برعلا و 

رمع نب  هللا  دبع  نب  ذئاع  نب  یفیـص  بئاسلا  یبأ  مسا  بئاسلا و  یبأ  نب  بئاسلا  نب  هللا  دـبع  وه  هللا ص و  لوسر  کیرـش  انل  اولاق و 
ریخ تنک  دقل  لاق  یلب  لاق  یکیرـش  تسل  لاق أ  ینفرعت  هل أ  لاقف  حـتفلا  موی  هءاجف  هیلهاجلا  یف  یبنلا ص  کیرـش  ناک  موزخم  نب 

 . يرامت يراشت و ال  کیرش ال 

دبع نب  دسأ  نب  فانم  دبع  مقرألا  یبأ  مسا  هوعدلا و  لوأ  یف  هکمب  هراد  یف  هللا  لوسر  رتتسا  يذلا  مقرألا  یبأ  نب  مقرألا  انم  اولاق و 
 . موزخم نب  رمع  نب  هللا 

اردب هملس  وبأ  دهش  هللا ص  لوسر  لبق  هریغملا  نب  هیمأ  یبأ  تنب  هملس  مأ  جوز  وه  هللا و  دبع  همسا  دسألا و  دبع  نب  هملـس  وبأ  انم  و 
.نیملسملا ءاحلص  نم  ناک  و 

ئناه مأ  همأ  بلاط ع  یبأ  نب  یلع  تخأ  نبا  وه  هریبه و  نب  هدعج  هنبا  نیروکذـملا و  ناسرفلا  نم  ناک  بهو  یبأ  نب  هریبه  انل  اولاق 
مل هدعج  نبا  ول ال  رعاشلا  هیف  لاقف  ناسارخ  نم  اریثک  ردـنهقلا و  حـتف  يذـلا  وه  هریبه  نب  هدـعج  نب  هللا  دـبع  هنبا  بلاط و  یبأ  تنب 

.روصلا خفنی  یتح  ناسارخ  مکردنهق و ال  حتفت 

رمع نب  دیبع  نب  ثراحلا  نب  بطنح  نب  بلطملا  نب  مکحلا  وهف  روهشملا  داوجلا  امأ  روهشملا و  هیقفلا  بیسملا  نب  دیعـس  انل  اولاق و 
 . موزخم نب 

.باهسإلا فوخ  موزخم  لاجر  نم  اریثک  انکرت  انرکذ و  نم  یلع  انرصتقا  انرصتخا و  دق  و 

نینمؤملا ع ریمأ  نکل  مهنأشل و  اراغـصتسا  مهل و ال  اراقتحا  مالکلا  اذـه  لـقی  مل  نینمؤملا ع  ریمأ  نإ  باوجلا  یف  لاـقی  نأ  یغبنی  و 
دیری ناک  ول  لاق و  ام  مهیف  لاق  ضرعلاب  اموزخم  رکذ  املف  مهنیب  هنیب و  امل  سمـش  دـبع  ینب  رخافی  نأ  هرخافملا  موی  همه  رثکأ  ناک 

هلبق نم  رکذی  امنإ  یلع ع  یلع ع و  رصع  دعب  نویمالـسإ  لاجرلا  ءالؤه  رثکأ  نأ  یلع  مهنع  هرکذ  ام  یلع  مهل  رـصتقا  امل  مهترخافم 
.هدعب ءیجی  نم  ال 

مهسوفنب توملا  دنع  حمـسأ  مهنإ  مشاه  ینب  یف  لاق  مث  مهروهظ  ءارو  امل  عنمأ  مهنإ  سمـش  دبع  ینب  یف  لاق  دق  ناک  اذإ  تلق  نإف 
.نافصولا ضقانت  دقف 
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سمش دبع  ینب  نم  اددع  لقأ  مشاه  ونب  ناک  اهروهظ و  ءارو  ام  عنمت  هرثکلابف  سمش  دبع  ینب  هرثک  دارأ  هنأل  امهنیب  هضقانم  تلق ال 
هنأ ناب  دقف  سمـش  دبع  ینب  نم  هدارفنا  یلع  دحاو  لک  نم  توملا  دنع  هسفنب  حمـسأ  عجـشأ و  هدارفنا  یلع  مهنم  دحاو  لک  نأ  الإ 

نیلوقلا نیب  هضقانم  ال 

یناشاک

بیط رد  ناشیا  قالخا  تافـص و  زا  ینعی  .شیرق  زا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  دش  هدیـسرپ  و  شیرق ) نع  مالـسلا  هیلع  لئـس  دـقو  )
يوبـشوخ تبن  سپ  شیرق - زا  دنتـسه  ینطب  هک  موزخم - نادـنزرف  اما  شیرق ) هناـحیرف  موزخم  ونب  اـما   ) دومرف سپ  لاـقف )  ) شیع

( یمازخ  ) يوب دننام  دیـسر  یم  هماش  هب  ییوب  وا  زا  دوب  اهنیا  ردپ  موزخم  هک  تسا  نآ  هناحیر  هب  تعامج  نیا  هیمـست  هجو  دنـشیرق 
ناشیا ببس  نیا  زا  .دوب  دوجوم  وا  دالوا  بلغا  رد  تفص  ود  ره  نیا  تابن و  نآ  نول  هب  دوب  دننام  زین  وا  نول  تسا و  يرب  يزیچ  هک 

: هک ماع  باطخ  قیرط  هب  دومرف  تهج  نیا  زا  .دوب  یتفاطل  ناشیا  نانز  رد  یتسایک و  ناشیا  نادرم  رد  نوچ  دنتفگ  شیرق  هناحیر  ار 
و  ) یناـبز نیریـش  ببـس  هب  ار  ناـشیا  نادرم  نخـس  یباـطخ - لـباق  هک  یـسک  نآ  يا  يراد - یم  تسود  مهلاـجر ) ثیدـح  بحت  )

دبع نادـنزرف  ام  و  سمـش ) دـبع  ونب  اما  و   ) نانز نآ  عنـصت  نیزت و  هطـساو  هب  ناشیا  نانز  رد  ار  حاکن  عوقو  و  مهئاسن ) یف  حاـکنلا 
نالف  ) هک .يار  توق  تدوج و  زا  تسا  تیانک  نیا  هشیدـنا و  رظن  زا  دنـشیرق  نیرترود  سپ  ایار ) اهدـعباف   ) فاـنم دـبع  نب  سمش 

ءارو امل  اهعنما  و   ) دوخ يار  توق  تهج  هب  رود  ياج  زا  ار  روما  تحلـصم  یـصخش  دـنیب  هک  دـنیوگ  یم  یتروص  رد  يارلا ) دـیعب 
ینعی .دوخ  میرح  تیاـمح  تیمح و  تدـش  زا  تسا  تیاـنک  نیا  ار و  دوخ  ياهتـشپ  سپ  رم  دـنناشیا  نیرت  هدـننک  عنم  و  اـهروهظ )

میمـشاه نادـنزرف  هک  ام  اما  و  نحن ) اـما  و   ) دـنیوگ ینعی  ـالام  ياـه  نخـس  ناـشیا  سپ  رد  ناـمدرم  هک  دـنوش  یمن  يرما  بکترم 
درمناوج و و  حمـسا ) و   ) تسا ام  ياهتـسد  رد  هک  ار  يزیچ  نآ  رم  انیدـیا ) یف  اـمل   ) میرت هدنـشخب  رت و  هدـننک  لذـب  سپ  لذـباف ) )

هبراحم نادیم  رد  تعاجـش  لامک  هب  تسا  تیانک  نیا  دوخ  ياهناج  نداد  هب  انـسوفنب )  ) گرم ندیـسر  دزن  توملا ) دنع   ) میرتریلد
نحنو  ) رتراـکنا اـب  دـنرتراکم و  و  رکنا ) رکما و  و   ) ردـغ هلیح و  يور  زا  دـنرتشیب  سمـش  دـبع  وـنب  هموزخم و  وـنب  و  رثـکا ) مه  (و 
تـسا ام  رد  ینعی  راسخر  يور  زا  رتوکین  و  حبـصا ) و   ) رادـغ سفن  رب  رتحـصان  و  حـصنا ) و   ) راـتفگ رد  میرت  حیـصف  اـم  و  حـصفا )

هدیدنسپ تامس  زا  دنیراع  ناشیا  هدیمح و  تافص 

یلمآ

ینیوزق

يوب و شوخ  لگ  ینعی  دنا  شیرق )  ) هناحیر ناشیا  موزخم ) ونب   ) اما تفگ : شیرق )  ) ياهنطب تاقبط و  زا  دندیـسرپ  ترـضح  نآ  زا 
ار ناـشیا  هیما ) ینب   ) ینعی سمـشدبع ) ونب   ) اـما .ار و  ناـشیا  ناـنز  حاـکن  ار و  ناـشیا  نادرم  راـتفگ  وـت  يرادـیم  تسود  يوبتـسد ،

تدـش زا  تسا  تراـبع  ار ، دوخ  ياهتـشپ  سپ  دـنرت  هدـننک  عـنم  و  هشیدـنا ، يرود  ریبدـت و  يار و  يور  زا  دـنا  شیرق )  ) نیرترود
نتقو میرتدرمناوج  و  ناهج ، لام  زا  تسا  ام  تسد  رد  هچنآ  میرت  هدنـشخب  مشاهونب )  ) ینعی ام  اـما  .نمـشد و  زا  یهاـگآ  ظـفحت و 
يور و  میرتحـصان ، و  میرتحیـصف ، ام  و  دنرت ، شوخان  و  دنرترکماب ، دنرتشیب و  سمـشدبع ) ونب   ) ینعی ناشیا  .ناج و  ندادـب  گرم 

.میرت يور  نشور  ای  میرت ، هداشگ 

یجیهال
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اهدعباف سمـش  دبعونب  اما  مهئاسن و  یف  حاکنلا  مهلاجر و  ثیدـح  بحت  شیرق ، هناحیرف  موزخم  ونب  اما  : » لاقف شیرق ، نع  لئـس  و 
حصفا نحن  رکنا و  رکما و  رثکا و  مه  انسوفنب و  توملا  دنع  حمـسا  انیدیا و  یف  امل  لذباف  نحن  اما  اهروهظ و  ءارو  امل  اهعنما  ایار و 

، موزخمونب هفیاط ي  اما  هک : مالسلا  هیلع  تفگ  سپ  شیرق  هفیاط ي  لاوحا  زا  ترضح  نآ  دش  هدیـسرپ  ینعی و  .حبـصا » حصنا و  و 
نانز رد  ندرک  جـیوزت  ناشیا و  تحاصف  بیرقت  هب  ار ، ناـشیا  نادرم  راـتفگ  يراد  یم  تسود  وت  دنـشیرق ، يوبـشوخ  ناـحیر  سپ 

يار و يور  زا  دنـشیرق  هفیاط ي  نیرترود  سپ  سمـش  دـبعونب  هفیاط ي  اما  ناشیا و  تحالم  لیامـش و  نسح  بیرقت  هب  ار ، ناشیا 
.دشاب ناشیا  رـس  تشپ  هک  ار  يروما  رم  دنـشیرق  فئاوط  نیرت  هدننک  عنم  دنرظن و  زا  رود  ياهتحلـصم  ریبادت  بحاص  ینعی  ریبدـت ،

رد هک  ار  هچنآ  رم  میرت  هدنشخب  سپ  میشاب ، مشاهونب  هک  ام  اما  ناشیا و  رب  لزاون  ثداوح و  عفد  رد  دنقافتا  تیمح و  بحاص  ینعی 
.ندرک و داهج  رد  میتعاجـش  بحاص  ینعی  گرم ، دزن  رد  میرتدرمناوج  لام و  ملع و  رد  میـشاب  یخـس  ینعی  تسام ، تردق  تسد 

تحیـصن راتفگ و  رد  میرت  حیـصف  مشاهونب  ام  مدرم و  اب  ترـشاعم  رد  دنرترودب  دنرت و  هدننکرکم  ددع و  بسح  هب  دنرتشیب  ناشیا 
.مدرم اب  ترشاعم  رد  میرتور  شوخ  تسین و  ام  اب  يا  هعدخ  راتفر و  رد  میرت  هدننک 

ییوخ

تاقبط و اوقرفتف  نورثاکتی ، و  داجمالا ، ءابالاب و  نورخافتی  و  اکـسمت ، دشا  هیبصعلاب  نیکـسمتم  هیلهاجلا  یف  برعلاا  تناک  ینعملا :
اماصتعا مهنیب  نم  شیرق  تصلخت  و  مهل ، الغاش  الغـش  ناودـعلا  برحلا و  تراص  یتح  اضعب  مهـضعب  اوداعت  اوضغابت و  و  بتارم ،

نمالا لظ  یف  لئابقلا  لک  ذولی  هنـس  لک  یف  هعبرا  مرحلا  رهـشالا  تررقف  مارحلا ، تیبلاب  و  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) لوسرلا دادـجاب 
ضفر دیحوتلاب و  ممهاعد  نیعمجا  رـشبلل  احلـصم  و  نیملامعلل ، همحر  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا ثعب  امل  .مرحلا و  هبعکلا و  یلا 

نع عنملا  یف  یعس  و  رباقملا ) مترز  یتح  رثاکتلا  مکیهلا   ) ناشلا اذه  یف  هروس  لزن  و  هیمالسالا ، هوخالاب  کسمتلا  عرـش  و  هیبصعلا ،
همومسملا هموئشملا  هیلبقلا  اهتـسایس  ریبدت  نم  اونکمت  مالـسالا و  رجح  یف  هیماونب  بدامل  .ءانع و  دهج و  لکب  هیلهاجلا  تارخافملا 

یتح تارخافملا  اوعاشا  و  تایبصعلا ، اوراثاف  مالسالا ، اهتاما  یتلا  هیلهاجلا  هداعلا  هذه  ءایحا  یلا  اوعجر  هیمالـسالا  هعماجلا  بلق  یف 
موزخمونب و ثالثلا : هذه  مهنم  صلختـسا  هدیدع  لئابق  مه  شیرق و  نع  لئـس  امل  و  مالـسلا .) هیلع   ) یلع ترـضح  یلا  اهلیذ  ترج 
، الامج مهرفوا  الام و  مهرثکا  شیرق و  رخفا  مه  موزخم و  ینب  فصو  زیجولا و  نایبلا  اذه  یلع  رصتقا  و  مشاهونب ، و  سمشدبع ، ونب 

معنت مهتیهاـفر و  مهتورث و  مهذوفنب و  شیرق  نیب  هوبـستکا  بقل  اذـه  و  شیرق .) هناـحیر   ) مهنا وه  مهتیلهاـج و  یف  هب  اورتخفا  اـمب 
موزخم ینب  لاجر  نا  يراختفالا  فصولا  اذه  بل  نا  لاقف : حدملا ، نم  مذلاب  هبشا  وه  امب  مالسلا ) هیلع   ) هرـسف .مهئاسن و  مهلاجر و 

( مالسلا هیلع   ) فصو یتلا  هیمالسالا  بدالا  هیحورلا و  یلاعملا  نم  اذه  نیا  و  حاکنلا ، همدانملل و  لها  و  نایبلا ، حیلم  و  ناسللا ، ولح 
مهناب  ) سمـشلادبع ینب  فصو  .مامهلا و  هبطخ  یف  نوقتملا  اـهب  فصو  اـم  و  هافـشلا ، لـبذ  و  نوطبلا ، صمخ  مهنا : نم  هتعیـش  اـهب 

دعب نم  دوصقملا  نا  رهاظلا  نکل  و  هیمح ، یلوا  يارلا و  دـیج  مهناب  مثیم  نبا  هرـسف  دـق  و  اهروهظ ) ءارو  امل  اـهعنما  و  اـیار ، اهدـعبا 
مهحاورا تغلب  نا  یلا  نآرقلا  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) لوسرلا اوبراح  مهناف  هینآرقلا ، فراـعملا  مالـسالا و  نع  مهرظن  دـعب  يارلا 

و اهاج ، الام و  اهب  هلولا  ایندـلا و  بح  مهروهظ  ءارواـم  عنم  نم  دوصقملا  .يارلا و  هدوج  نم  اذـه  ینا  و  اـهرک ، اوملـسا  مث  یقارتلا ،
عم مهتفلاخم  یف  ربکالا  ببـسلا  وه  عنمتلا  اذـه  و  مکروهظ .) ءارو  مکانلوخ  ام  متکرت  و  ماـعنالا - - 94 :( یلاعت هلوق  یلا  هراشا  هناـک 

اودـطو و  شوـیجلا ، اوزهج  و  تارماوـملا ، اوربدـف  هنـس ، نیرـشع  نـم  رثـکا  مالـسالا  یلع  دـیکلا  و  هـلآ ) هـیلع و  هللا  یلــص   ) یبـنلا
سمـشدبع ینب  میمح  نایفـس  یبا  هجوز  دـنه  تناـک  دـق  .هفعلا و  هیمحلا و  نم  اذـه  ینا  و  مهروهظ ، ءارواـم  اوـعنمیل  تارکـسعملا 

دایز نبا  ما  هیمـس  عم  ءاشحفلا  یف  اهتـصق  و  جاوزالا ، تاوذ  عم  یتح  هشحافلا  بکتری  اهجوز  .هیلهاجلا و  یف  مالعالا  تاوذ  يدحا 
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رثکا و مه  و  ( ) مالـسلا هیلع   ) هلوق کلذ  دیوی  .ءایعدالا و  نم  مهتامح  مهتاعد و  و  ءدایعدالا ، تیب  مهتیب  و  فیک : هروهـشم ، هفورعم 
هللا یهن  یتـلا  تارکنملا  لـها  نم  مهنا  ـالا  رکنا ، هلوق : نم  و  نیطایـشلا ، ناوعا  مهنا  ـالا  رکما ، هلوق : نم  دارملا  لـه  و  رکنا ) رکما و 

هدـعب رختفا  يذـلا  یبنلا  ناسل  یلع  يرج  نآرقلا  ال  حـصفا )  ) مهناـب مشاـهونب  فصو  مث  .فیرـشلا  نآرقلا  نم  عضوم  ریغ  یف  اـهنع 
یف مهامیـس  و  قحلا ، هداـبعب  هرونم  مههوجو  نـال  حبـصا ) و   ) قحلا همئا  قـلخلا و  هادـه  مهنم  نـال  همـالل  حـصنا ) و   ) هملک عـماوجب 
هناک و  مالـسالا ، یف  هرکنملا  هیلبقلا  تارخافملا  رکذـب  ماـقملا  یف  همـالک  یلزتعملا  حراـشلا  لاـطا  دـق  .دوجـسلا و  رثا  نم  مههوجو 

نا یغبنی  و  هیلع : هللا  تاولـص  هیلع  باتعلاب  ارعـشم  هیرعـشلا  هتایاور  تایرخا  یف  لاقف  هانرکذ ، ام  مالـسلا ) هیلع   ) همـالک نم  مشتـسا 
نینموملاریما نکل  و  مهناشل ، اراغـصتسا  و ال  مهل ، اراـقتحا  مـالکلا  اذـه  لـقی  مل  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما نا  باوجلا : یف  لاـقی 

نم مالکلا  اذـه  یف  ام  يرت  تنا  و  لوقا : .مهنیب  هنیب و  اـمل  سمـشدبع ، ینب  رخاـفی  نا  هرخاـفملا  موی  همه  رثکا  ناـک  مالـسلا ) هیلع  )
نم بهذلا  ایرثلا و  نم  يرثلا  نیا  و  سمـشدبع ، ینب  عم  اصوصخ  هیلهاجلا و  رخافملا  هذـه  نم  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نیا  و  فسعتلا ،

ینک و نخـس  ناشنادرم  اب  يراد  تسود  دنـشیرق ، ناتـسوب  لـگ  موزخم  ینب  اـما  دومرف : شیرق ، زا  شدندیـسرپ  همجرتلا : ماـغرلا .!؟
اما .دنرتاشوک و  دنراد  هچنآ  ظفح  رد  دنرترود و  يار  رد  دـنیاهنآ - هریت  هیما  ینب  سمـشدبع - ینب  اما  .يریگب و  تفج  ار  ناشنانز 

ام و  رترادرک ، تشز  رتزاب و  گنرین  دنرتشیب و  رامش  رد  نانآ  رتزابناج ، راکیپ  رد  و  میرت ، هدنشخب  میراد  هچنآ  رد  مشاه - ینب  ام -
.رتابیز رتوگزردنا و  رتاویش و 

شیع دنشاب و  لگ  موزخم  نب  تفگ  شیرق *** عضو  زا  دش  شسرپ  یلع  زا 

نتساوخ دیاب  تفج  ناشنانز  زا  *** نخس شوخ  نابز و  نیریش  یمدرم 

رتشیب بصنم  لام و  ناظفاح  *** رتشیدنا رود  شاهیسمش  دبع 

قح زابناج  لد و  رپ  نانآ  زا  شیب  قبس *** رد  نانآ  لام ز  لذبب  ام 

رتشیک شوخ  حصنأ  میحصفأ و  *** رتتشز دنرکمأ و  دنرثکا و 

يرتشوش

یف امک  ظـحاجلا -) هلاـسر   ) یف و  لوقا : لاـقف : شیرق  نع  مالـسلا ) هیلع   ) لئـس و  راـصنالا و ) …  فصو  یف  نوسمخلا - لـصفلا  )
رکنا مه  دوجا و  دجما و  دجنا و  نحن  هیما - ینب  مشاه و  ینب  نع  لئس  نیح  مالسلا ) هیلع   ) یلع لاق  یفنحلا -) نامیلس  هدوم  عیبانی  )

میهاربا نب  هللادبع  نع  راکب ) نبا  تایقفوم   ) يور .ماهلل و  برـضا  ماعطلل و  معطا  نحن  اضیا : مالـسلا ) هیلع   ) لاق .ردـغا و  رکما و  و 
حصفا حبصا و  نحن  لاق : .سمشدبع  ینب  نع  مکنع و  انربخا  مالسلا :) هیلع   ) یلعل شیرق  نم  لجر  لاق  هرامع : نب  لفون  نع  یمجلا 

مکنع انربخا  مالسلا :) هیلع   ) یلعل لیق  دقعلا :)  ) یف .رکنا و  رکما و  رثکا و  مه  یلب  لاق : .ائیش  موقلل  تیقبا  ام  لجرلا : لاقف  .حمـسا  و 
اما مالـسلا :) هیلع   ) یلع لاـق  یبعـشلا : لاـق  .حمـسا و  حـصنا و  حبـصا و  نحن  و  رجفا ، رکما و  رکنا و  هیماوـنب  لاـقف : .هیما  ینب  نع  و 
یف نوسمخلا - لصفلا   ) .هنولانیف لانیال  يذـلا  رمالل  اهبلطا  ارجح و  اهدـشاف  هیماونب  اما  و  ماهلل ، اهبرـضا  ماعطلل و  اهمعطاف  مشاـهونب 

- هوظح هحاجر و  هحامس و  هحاصف و  هحابـصب و  سمخب  انـصصخ  مالـسلا :) هیلع   ) یلع لاق  نویعلا :)  ) یف و  راصنالا و ) …  فصو 
لئس  ) و فنصملا : لوق  .حمـسا  حبـصا و  حصفا و  نحن  و  رکما ، رجفا و  ردغا و  مه  لاقف : مالـسلا ) هیلع   ) لئـس و  ءاسنلا .- دنع  ینعی 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 2119 

http://www.ghaemiyeh.com


رادلادبعونب يزعلادـبع ، نب  دـساونب  بلطملاونب ، مشاهونب ، انطب : نورـشع  هسمخ و  شیرق  جورملا :)  ) یف شیرق ) نع  مالـسلا ) هیلع  )
، حاطبلا شیرق  مه  و  حـمجونب - مهـسونب ، بعک ، نب  يدـعونب  هظقیونب ، موزخمونب ، هرم ، نب  میتونب  بـالک ، نب  هرهزونب  یـصق ، نب 

نب ثرحلاونب  مهف ، نب  براـحمونب  بلاـغ - نب  میت  مه  و  مردـالاونب - يول ، نب  هماـساونب  رماـعونب ، صیعمونب ، لـبنح ، نب  کـلامونب 
هناـنک نب  رـضنلا  فراـعملا :)  ) یف .رهاوـظلا و  شیرق  يوـل - نب  دعـس  مه  و  هناـنبونب - يوـل - نب  همیزخ  مـه  و  هذـئاعونب - هللادـبع ،

رهف و هدلو  و  اهلک ، اهوبا  وهف  رضنلا  نب  کلام  یلا  شیرق  تعجر  و  نمیلا - یف  تلصلا  راص  و  تلصلا - کلام و  هدلو  و  شیرقوبا ،
باطخلا نب  رارـض  براحم  نم  و  براحم ، بلاغ و  هدـلو  شیرق و  لئابق  تقرفت  هنمف  رهف  اما  و  هدـیبعوبا ، ثراحلا  نم  و  ثراـحلا ،

سیق یلا  اوسیل  دـحا  نم  اوسیل  مردالا  ینب  نا  لاق : مهبارعا  نم  مردالا  میت  نم  میت و  يول و  بلاغ  دـلو  و  هیلهاجلا ، یف  شیرق  رعاش 
همیزخ و دعـس و  رماع و  بعک و  هدلو  و  اهفرـش ، شیرق و  ددع  یهتنی  هیلاف  يول  اما  ددعلا و  یف  شیرق  مهافوتال  دسا و  نم  اوسیل  و 

نم و  موثلک ، راصنالا و ) …  فصو  یف  نوسمخلا - لصفلا   ) ما نبا  صیعم  نم  و  صیعم ، لـسح و  رماـع  دـلو  و  فوع ، ثراـحلا و 
ساقم نابیش و  ینب  یف  مه  هذئاع و  مهنمف  يول  نب  دعس  اما  و  نامعب ، عقو  يول  نب  هماس  ورمعونب و  نارکسلا  لیهس و  لهس و  لسح 

اما و  رمع ، مهنمف  يدع  اما  حمجونب و  مهسونب و  صیصه  نم  و  يدعو ، صیـصه  هرم و  هدلوف  يول  نب  بعک  اما  .رعاشلا و  يذئاعلا 
ارعشقم هکم  نطب  حبصا  و  اولاق : ماشه  یف  و  ماشه ، نب  لهجوبا  موزخم  نم  موزخم و  مهنم  و  هحلط ، رکب و  یبا  طهر  میت  مهنمف  هرم 

و یصق - اما  و  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا لاوخا  هرهز  و  یـصق ، هرهز و  بالک  دلو  بالک و  مهنم  ماشه و  اهب  سیل  ضرالا  ناک 
و فانمدبع - هدلو  هعازخ و  نم  حاتفملا  ذـخا  هودـنلا و  راد  ینب  هکم و  اهلزنا  شیرق و  لئابق  عمج  هنال  اعمجم  یمـسف  دـیز - همـسا 

رادلادبع نم  و  ریبزلا ، دجو  هجیدخوبا  دسا  نب  دلیوخ  يزعلادبع  نم  و  داب - دق  و  دبع - يزعلادـبع و  رادـلادبع و  و  هریغملا - همـسا 
یف نامثع  نب  هبیـش  هبعکلا و  حاتفم  هیلا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا عفدـف  ملـسا  هحلط  نب  نامثع  ـالا  دـحا  موی  اولتق  هحلط  یبا  لآ 
نب هظقی  نب  موزخمونب )  ) اما لاقف  .معطم  نب  ریبج  لفون  نم  لفون و  بلطملا و  سمـشدبع و  مشاه و  فانمدبع  دلو  و  حاتفملا ، هدلو 

کتمشه يردبعل : ناوفـص  نب  دلاخ  لاق  نایبلا :)  ) یف .موزخم و  بوقثم  لکل  لاقی  يرهوجلا : لاق  .بلاغ  نب  يول  نب  بعک  نب  هرم 
.تربدا اذا  اهقلغت  تلبقا و  اذا  باوبـالا  اـهل  حـتفت  اـهراع  یهتنم  اـهرا و  ددـبع  نم  تنا  و  موزخم ، کـتمزخ  هیما و  کـتما  مشاـه و 

يزعم لاقف : راـصنالا و ) …  فصو  یف  نوسمخلا - لـصفلا   ) موزخم ینب  نع  ـالفغد  هیواـعم  لاـس  ناـیبلا :)  ) یف شیرق و  هناـحیرف 
نوکی نا  یغبنیال  هیواعم : لاق  نایبلا :)  ) یف .مارکلا و  هرهاصم  مالکلا و  قداـشت  مهیف  ناـف  هریغملا ، ینب  ـالا  هریرعـشق ، اـهیلع  هریطم ،

هیلع  ) یلع نب  نسحلا  کلذ  غلبف  .هایت  ریغ  یموزخملا  ـال  و  عاجـش ، ریغ  يریبزلا  ـال  و  میلح ، ریغ  يومـالا  ـال  و  داوج ، ریغ  یمـشاهلا 
و اونفیف ، ریبزلا  لآ  عجـشتی  و  سانلا ، یلا  اوببحتیف  هیماونب  ملحی  و  مهیدـیاب ، ام  دـفنیف  مشاهونب  دوجی  نا  دارا  هللا  هلتاق  لاقف : مالـسلا )
و اذـه ، .مالکلا  قداشت  هریغملا : ینب  یف  لاق  هباسنلا  الفغد  نا  تفرع  دـق  مهلاجر ) ثیدـح  بحت   ) .ساـنلا مهـضغبیف  موزخمونب  هیتی 

هیلع کلذ  رکنا  یتح  هتارماب  انز  اردغ و  رکب  یبا  لبق  نم  دیلولا  نب  دلاخ  هلتق  يذلا  یعوبریلا  هریون  نب  کلام  اثیدح  نیبوبحملا  نم 
مهثدح هلامج و  مهبجعا  موقلا  هآر  املف  ینیدـتفیل ، ءاجف  اکلام  کلذ  غلبف  هیلهاجلا  یف  بلغتونب  ینرـسا  رمعل : ممتم  هوخا  لاق  رمع ،

ما نهنم  و  هلآ -) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا جوز  هملس  ما  مهئاسن  نم  و  مهئاسن ) یف  حاکنلا  و   ) .ءادف ریغب  هل  ینوقلطاف  هثیدح  مهبجعاف 
زیزعلادبع دنع  یموزخملا  هریغملا  نب  دیلولا  نب  هللادبع  نب  هملس  نب  بوقعی  تنب  هملس  ما  تناک  جورملا :)  ) یف .حافسلا  هجوز  هملس 

ناک و  حافـسلا - سابعلاوبا  اهب  رم  ذا  موی  تاذ  یه  انیبف  اهنع ، کلهف  ماشه  دـنع  تناک  مث  اـهنع ، کـلهف  کلملادـبع  نب  دـیلولا  نب 
هجو رانید  هئامعبـس  هذـه  هل : یلوق  اهل : تلاق  اهجوزتی و  نا  هیلع  ضرعت  اهل  هالوم  تلـسراف  اهل ، بسنف  هنع  تلاسف  امیـس - الیمج و 
هیلع تضرعف  هـالوملا  هتتاـف  مشح - رهوج و  میظع و  لاـم  راـصنالا و ) …  فصو  یف  نوسمخلا - لـصفلا   ) اـهعم ناـک  و  یلا - اـهب 

هئامـسمخ اهقدصاف  اهایا ، هجوزف  جـیوزتلا  هلاسف  اهیخا  یلا  لبقا  اهل و  معناف  لاملا  هیلا  تعفدـف  .يدـنع  لام  قلمم ال  انا  لاقف : کلذ 
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لـصی ملف  رهوجلاب  للکم  اهنم  وضع  لک  اذاف  اهیلع  دعـصف  هصنم ، یلع  یه  اذاف  هتلیل ، نم  اهیلع  لخد  رانید و  یتئام  يدـها  راـنید و 
.اهیلا لصی  ملف  کلذ ، نود  ضرالا  یلع  اشارف  هل  تشرف  هغبصم و  ابایث  تسبل  اهـسبل و  تریغ  تلزنف و  اهیراوج  ضعب  تعدف  اهیلا ،

الا فلح  و  هدـنع ، تیظح  هتلیل و  نم  اهیلا  لصو  یتح  هب  لزت  ملف  .کباصا  ام  لثم  مهبیـصی  ناک  کلذـک  اذـه ، كرـضیال  تلاقف :
و اهریبدتب …  اهتروشمب و  الا  ارما  عطقی  ناک  ام  یتح  هدیدش  هبلغ  هیلع  تبلغ  و  هطیرو ، ادمحم  هل  تدلوف  يرستیال ، اهیلع و  جوزتی 

نا دارا  هیلع - مدـقی  نا  یموزخملا  نمحرلادـبع  نبا  هریغملا  یلا  ناورم  نـب  کلملادـبع  ثـعب  يریبزلا :) بعـصم  شیرق  بـسن   ) یف
.اهایا و هجوزف  رانید  فلا  نیعبرا  هل  لعج  بنیز و  هتخا  هیلا  بطخف  مکحلا ، نب  ییحی  اهب  هلیا و  هریغملا  مدـقف  بنیز -  هتخا  هجوزی 

اهیف کل  نا  ملعا  مل  هنم و  اهتجوزف  یلا  اهبطخف  ییحی  کـمعب  تررم  هل : لاـقف  بنیز  هیلا  بطخ  کلملادـبع  یلع  قشمد  مدـق  اـمل 
نیتکعک و تدـجو  اذا  یلاباال  ینعی  بنیز -) ناتکعک و   ) ییحی لاقف  هل ، یـش ء  لـک  ذـخا  همع و  یلع  کلملادـبع  بضغف  .هجاـح 
، اذه .رخالا  برالا  یلا  لصو  مث  هقلخ  نسح  امناک  اهنم  برم  لک  نال  هلوصوملا ، اهنسح  نم  یمـست  بنیز  تناک  و  بنیز - يدنع 

یبا تنب  یناه  ما  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا بطخ  لاق : مالسلا ) هیلع   ) امهدحا نع  یفاکلا )  ) يور شیرق ، ءاسن  قلطم  حدم  دروو 
هارما الا  کل  حلـصیال  ماتیا و  يرجح  راصنالا و ) …  فصو  یف  نوسمخلا - لـصفلا   ) یف هباـصم  ینا  هللا  لوسر  اـی  تلاـقف : بلاـط 

دیدحلا یبا  نبا  یتا  و  اذه ، .هیدی  تاذ  یف  جوز  یلع  یعراال  دلو و  یلع  اهانحا  شیرق  ءاسن  لثم  لبالا  بکر  ام  یبنلا : لاقف  .هغراف 
نبا نا  مث  .راعشالا  نم  مهیف  لیق  ام  مالسالا و  هیلهاجلا و  یف  موزخم  لاجر  دع  یلع  ناونعلا  حرش  یف  رصتقاف  یلکثلا ، کحـضی  امب 

انفـصنا ام  موزخم  تلاق  لاقی  نا  نکمی  و  لاقف : مهیف ، مالـسلا ) هیلع   ) هلوق نم  فنا  موزخم و  لاجر  ربکا  نم  ناک  هناک  دـیدحلا  یبا 
مالـسالا هیلهاجلا و  یف  انل  و  مهئاسن ) یف  حاکنلا  مهلاجر و  ثیدـح  بحت  شیرق  هناحیر  موزخم   ) لاق نا  یلع  انرکذ  یف  رـصتقا  نم 

لهج یبا  نب  همرکع  ماشه و  نب  لهجابا  هریغملا و  نب  ماشه  هریغملا و  نب  دیلولا  هریغملا و  مهنم  دـع  مث  .هریثک  لاجر  همیظع و  رثام 
هیلع  ) هنا لاـقی  نا  یغبنی  لاـق : و  رخآ ، اـعمج  لیعامـسا و  نب  ماـشه  نمحرلادـبع و  هنبا  دـیلولا و  نـب  دـلاخ  هـعیبر و  یبا  نـب  رمع  و 

رم املف  مهنیب  هنیب و  امل  سمشدبع  ینب  رخافی  نا  هرخافملا  موی  همه  رثکا  ناک  امل  نکل  و  مهل ، اراقتحا  مالکلا  اذه  لقی  مل  مالـسلا )
یلع هدعب و  نویمالسا  ءالوه  رثکا  نا  یلع  .لاق  ام  یلع  رـصتقا  امل  مهترخافم  دیری  ناک  ول  و  لاق ، ام  مهیف  لاق  ضرعلاب  موزخم  رکذ 

هل نیباس  مهتماماب  لاق  نیذلا  نم  ریثک  ناک  امل  هنا  الا  مالکلا ، اذه  لثمب  ملکتی  هفرعملا و  یعدی  لجرلا  اذه  ناف  .هلبق  نم  رکذـی  امنا 
همالک نم  اذه  نوک  مولعم  ریغ  هنا  لوقی  نا  موزخمل  فنا  ذا  هنکمی  ناک  و  رادـقملا ، اذـه  یلع  رـصتقی  نا  هنم  ورغال  مالـسلا ) هیلع  )

( مالـسلا هیلع   ) هفـصو لقن  یلع  ترـصتقا  هبیتق ) نبا  نویع   ) و هبردبع ) نبا  دـقع   ) و طحاجلا ) هلاسر   ) نا تفرع  دـقف  مالـسلا ) هیلع  )
فـصو یف  نوسمخلا - لصفلا   ) دـنع یلاعت و  هللا  دـنع  نیفلاخم  نیقفانم و  راـفک و  لاـجرل  همیق  يا  مث  .موزخم  نود  هیما  مشاـهل و 

لزن موزخم  یف  نا  هنع - هسفن  لقن  امیف  ظحاجلا - لاق  دـق  و  مالـسلا ،) هیلع   ) هدـنع و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هلوسر راـصنالا و ) … 
لزن دـیلولا  یف  و  مکروهظ ) …  ءارو  مکانلوخ  ام  متکرت  و  یلاـعت … (  هلوق  و  همعنلا ) …  یلوا  نیبذـکملا  ینرذ و  و   ) یلاـعت هلوق 

ادوعص هقهراس  ادینع  ناک  هنا  الک  دیزا  نا  عمطی  مث  ادوهـش  نینب  ادودمم و  الام  هل  تلعج  ادیحو و  تقلخ  نم  ینرذ و   ) یلاعت هلوق 
الا اذه  نا  رثوی  رحـس  الا  اذه  نا  لاقف  ربکتـسا  ربدا و  مث  رـسب  سبع و  مث  رظن  مث  ردق  فیک  لتق  مث  ردق  فیک  لتقف  ردـق  رکف و  هنا 

کیلع ام  يدصت و  هل  تناف  ینغتسا  نم  اما   ) یلاعت هلوق  و  رشبلل ) هحاول  رذتال  یقبتال و  رقس  ام  كاردا  ام  رقس و  هیلصاس  رشبلا  لوق 
لهجوبا ناک  و  هینابزلا .) عدنس  هیدان  عدیلف   ) یلاعت هلوق  و  میرکلا ) زیزعلا  تنا  کنا  قذ   ) یلاعت هلوق  لزن  لهج  یبا  یف  و  یکزی ) الا 

نالا  ) لیئربج هل  لاق  یتح  لیئارـساونب ) …  هب  تنمآ  يذلا  الا  هلا  هنا ال  تنمآ  لاق … (  قرغلا  هکردا  امل  نوعرفف  نوعرف ، نم  یتعا 
رس ناک  لهج  یبا  نب  همرکع  و  هلآ .) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا یلع  بلغ  هنا  یعدا  هلتق  نیحف  لهجوبا  اما  و  لبق ،) …  تیـصع  دق  و 
مل هراد  یف  هنا  همـساب و  اوفته  و  مالـسلا ) هیلع  ) اـیلع اورکذ  راـصنالا و  نم  موق  مدـن  رکبوبا  عیوب  اـمل  هنا  راـکب  نب  ریبزلا  يورف  هیبا ،
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يرماـعلا و ورمع  نب  لیهـس  رفن  راـصنالا  یلع  شیرق  دـشا  ناـک  و  مهیلا ، جرخی  راـصنالا و ) …  فـصو  یف  نوـسمخلا - لـصفلا  )
اولخد مث  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا اوبراح  نیذـلا  شیرق  فارـشا  ءالوه  .نایموزخملا و  لهج  یبا  نب  همرکعو  مشاه  نب  ثرحلا 

ای لاقف : سامش  نب  سیق  نب  تلباث  ماق  طهرلا  ءالوه  لوق  راصنالا  غلب  املف  لاق : نا  یلا  .راصنالا  هرتو  دق  روتوم  مهلک  مالـسالا و  یف 
روتوم مهلک  ماوقا  نم  امیـس  ایندلا ال  لها  نم  ناک  ذا  اماف  شیرق ، نم  نیدلا  لها  هلاق  ول  لوقلا  اذه  مکیلع  ربکی  امنا  راصنالا  رـشعم 

.اوکـسماف و الا  متببحا و  ام  اولوق  کلذ  دـنعف  ءالوه  مالک  لثم  هرخالا  لها  مه  نیذـلا  شیرق  لاجر  تملکت  ناف  مکیلع ، نربکیـالف 
نوحیصی نوملسملا  ناک  هنیدملا  یلا  اوعجر  امل  و  مالـسالل ، اراع  راصف  هتوم  موی  نیملـسملاب  هرارف  هراثآ  هدمعف  دیلولا  نب  دلاخ  اما 

هنم و اربتف  قح ، ریغب  مهل  هلتق  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا نامز  نیملـسملا  نم  عمجب  هردغ  و  بارتلا ، مهیلع  نوثحی  رارف و  ای  مهب 
رکبوبا و هررق  رم و  امک  رکب  یبا  نامز  نیملـسملا  نم  عمجب  هردغ  و  مهئایلوا ، ءاضرال  ثعب  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا هلعف  نم 

هنعلی مالسلا ) هیلع   ) ناک و  هیواعم ، ناوعا  دحاف  نمحرلادبع  هنبا  اما  .کلذل و  رمالاب  همایق  رکب و  یبا  هافو  هعاس  رمع  هلزعف  هنع  عفاد 
قسافلاب و یمـس  یتح  تانـصحملل  كاتهلا  وهف  هعیبر  یبا  نب  رمع  اما  .هبرغم و  هتادـغ و  هالـص  دـعب  هیواعم  نعلی  امک  نیفـص  دـعب 

اشه اما  .هرخالا و  لبق  ایندلا  یف  هللا  هقرحا 

هنیدملا نع  راصنالا و ) …  فصو  یف  نوسمخلا - لصفلا   ) دیلولا هلزع  املف  مالسلا ،) هیلع   ) هبـسی ناک  نم  دحا  وهف  لیعامـسا  نب  م 
نیذلا ءالوه  یف  رخف  ياف  .امرکت  هل  مالـسلا ) هیلع   ) ضرعتی ملف  کلذـل ، مالـسلا ) هیلع   ) داجـسلا رذـحی  ناک  سانلل  فقوی  نا  رما  و 

نیسحلا یلا  هکم  یف  یتا  يذلا  وه  .نمحرلادبع و  نب  رمع  مهیفورعم  نم  هتاف  مهنم  عمج  لقن  یف  لوط  هنا  عم  .ابطح و  منهجل  اوناک 
یف مالـسلا ) هیلع   ) همالک نا  عم  .تففک  الا  یتحیـصن و  رکذا  ینحـصنتست  نا  مالـسلا :) هیلع   ) هل لاق  قارعلا و  لها  بتک  هتءاج  اـمل 

هل نوکی  نا  دیدحلا  یبا  نبا  داراف  مهلاجر ، رکذی  هباسن  مالـسلا ) هیلع   ) ناک لهف  مهلاجر  دادعتال  شیرق  فئاوط  تافـص  رکذ  نایب 
هیلع  ) رکذی مل  هیتلا  ربکلاب و  مهراهتشا  عم  اموزخم  نا  عم  .راکب  نبا  يریبزلا و  بعـصم  باتکک  شیرقل  بسن  باتک  مالـسلا ) هیلع  )
یبا نب  نزحل  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاق  اولاقف : شیرق ، هناحیر  مهنوک  یلع  لقنلا - هحـص  یلع  رـصتقا -  لـب  کـلذ  مالـسلا )

هلوهـسلا امنا  نزح : لاقف  .لهـس  تنا  لب  هل : مالـسلا ) هیلع   ) لاقف .نزح  لاق : کمـسا ؟ ام  بیـسملا : نب  دیعـس  دج  یموزخملا  بهو 
نزح دلو  یف  بسنلا و  لها  لاق  باعیتسالا :)  ) یف .مویلا و  یتح  انیف  فرعت  هنوزحلا  کلت  تلاز  امف  بیسملا : نب  دیعـس  لاق  .رامحلل 

.هایت و ریغ  نوکی  نا  یموزخملل  یغبنیال  رم - امک  هیواعم - لاق  کلذل  مهنم و  ودعی  داکیال  مهیف  کلذ  فورعم  قلخ  ءوس  هیورج و 
هفـصلا نم  داـیدزالا  یلع  ضیرحتلل  لـب  حیحـص  ضرغ  نع  کـلذ  لـقی  مل  هیواـعم  نـال  اـمنا  هیلع  مالـسلا ) هـیلع   ) نـسحلا در  اـما 

 … ( راصنالا و فصو  یف  نوسمخلا - لصفلا   ) فئاوط فرـشا  فانمدبع  ینب  دعب  مهنا  لاق : دـیدحلا  یبا  نبا  ناک  ول  .همومذـملا و 
فیک لاقف : کئلوا  یلع  لذرلا  میت  مدـقت  نم  بجعت  رمالاب  هنبا  مایق  مهقیدـصوبا  هفاحقوبا  عمـس  املف  احیحـص ، همالک  ناـک  شیرق 

هلبق الوقم  ناک  لب  مالسلا ،) هیلع   ) هئاشنا نم  افـص  سیل و  شیرق  هناحیر  موزخم  نوک  .کلذب و  موزخم  ونب  فانمدبعونب و  تیـضر 
.مهلاجر ثیدـح  بح  داز  لب  مهئاسن  حاکن  بح  یلع  رـصتقی  مل  ناب  نسح  ریـسفتب  مهل  مالـسلا ) هیلع   ) هرـسف دـق  و  مالـسلا ) هیلع  )

دجـسم لخد  یموزخملا  نمحرلادـبع  نب  دـلاخ  نا  رخآ - عضوم  یف  دـیدحلا  یبا  نبا  هلقن  دـق  و  هجات - باـتک  یف  هدـیبعوبا  يورف 
: هل لاقف  هدسح  هثیدح  هملع و  عمس  املف  سانلا - ملعا  نم  ناک  و  بابرلا - میت  نم  یمیتلا  بعقصلاوبا  اهیف  هقلح  یلا  یهتناف  هفوکلا ،
هل لاـقف  .نیدـشالا  ورمع  ـال  نیمرکـالا و  هلظنحـال  نیرثکـالا و  دعـس  نم  تنا  اـم  هـل : لاـقف  .باـبرلا  مـیت  نـم  لاـق : لـجرلا ؟ نـمم 

رادـلادبع ـال  نیفلختـسملا و  هیما  ـال  نیبـجتنملا و  مشاـه  نم  تنا  اـم  هللا  و  لاـق : .موزخم  ینب  نـم  لاـق : تـنا ؟ نـممف  بعقـصلاوبا :
و هب ، تئج  امل  احبق  بعقصلاوبا : لاق  .شیرق  هناحیر  نحن  لاق : رخفت ؟ مبف  نیبجحتسملا 
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: حافـسلا عم  ناوفـص  نب  دلاخ  ربخ  یف  .همحفاف و  .لاجرلا  دنع  اهئاسن  هوظحب  تیمـس  شیرق ؟ هناحیر  موزخم  تیمـس  مل  يردت  له 
نم تثعب  کلذ و  حافـسلا  هارما  هملـس  ما  تعمـسف  هزئاج ، هیطعی  نهیف و  هبغریل  رئارحلا  يراوجلا و  ءاسنلا  ماسقا  هل  فصی  لعج  اـمل 

هناحیر كدنع  شیرق و  هناحیر  موزخم  ینب  نا  کتربخا  حافسلل : لاق  هملس و  ما  ما  ءاضرال  رمالا  سکعف  ادیدش ، هبرض  نم  اهمدخ 
هیلع  ) هناب هراذتعا  مث  راصنالا و ) …  فصو  یف  نوسمخلا - لصفلا   ) .ءامالا ءاسنلا و  رئارح  یلا  کنیعب  حطـست  تنا  نیحایرلا و  نم 

فئاوط تافـص  نایب  ماقم  یف  لب  هرخافملا  ماقم  یف  الوا  مالـسلا ) هیلع   ) نکی ملف  طبخ  یف  طبخ  موزخم ، راقتحا  دصقی  مل  مالـسلا )
مکنم یبـنلا و  اـنم   ) هیواـعم یلا  مالـسلا ) هیلع   ) هباـتک نوک  لـه  سمـشدبع و  عم  هترخاـفمب  مـالکلا  اذـهل  طـبر  يا  اـیناث  و  شیرق ،

نا اعبار  و  الوا ، رکذ  ناونعلا  یف  فیک و  ضرعلاب  موزخم  رکذ  رمی  مل  اثلاث  و  کلذک ، مالک  لک  لعجی  کلذ  یف  دراولا  بذـکملا )
دجوی نم  مهنم ال  دجو  نم  فصی  هفئاط  فصی  ناسنا  لکف  ماع  یـش ء  اذهف  طلغ ، هلبق ) نم  رکذی  امنا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع و   ) هلوق

نب رمع  دف  و  یناغالا :)  ) یف و  اذه ، .هیقالخالا  هینیدلا و  لئاضفلا  ریغب  ثرتکی  هنا ال  سانلا  یقاب  عم  مالـسلا ) هیلع   ) هقرف امنا  و  هدعب ،
مارحلا دجـسملا  یف  سلاج  انا  انیب  لاقف : بهل ، یبا  نب  هبتع  نب  سابع  نب  لضفلا  عم  هترخافم  نع  هلاسف  کلملادـبع  یلع  هعیبر  یبا 

ماشه اهب  سیل  ضرالا  ناک  ارعـشقم  هکم  نطب  حبـصا  و  تیبلا : اذـهب  لثمتا  اـنا  ینقفاو و  لـضفلا و  لـخد  ذا  شیرق  نم  هعاـمج  یف 
الا هقیقحل  یلاعت  هللا  تیب  اهیف  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا اهیف  ثعب  بلطملادـبع و  اهب  حـجبت  هدـلب  نا  موزخم  ینب  اخا  اـی  لاـقف :
ینب اخا  ای  تلقف : بلطملادبع  رهوجلا  نیز  رهوج  فانمدبع  امنا  لوقی : نم  لوق  قدصا  تیبلا و  اذـه  نم  رعـشا  نا  و  ماشهل ، رعـشقت 

نم هللا  رعـشا و  یل : لاقف  موزخم  تاریخلل  موزخم  ءاـنبا  اـهعمجا  تاریخلا  یلع  لیلدـلا  نا  لوقی : يذـلا  کـبحاص  نم  رعـشا  مشاـه 
عمطلا ینلمح  مث  هللا ، ینبلغ و  یسفن : یف  تلقف  موزخم  ءانبا  مشاه ال  مارا  اهعمجا  تاریخلا  انل  يدها  لیربج  لوقی : يذلا  کبحاص 
هتکرح اذا  قیرحلا  موزخم  ءانبا  لوقی : يذلا  هنم  رعشا  لب  راصنالا و ) …  فصو  یف  نوسمخلا - لصفلا  : ) هل تلقف  ینع  هعاطقنا  یف 

: لوقی يذـلا  قدـصا  کبحاص و  نم  رعـشا  لاق : یلع و  لبقاف  املـس  دـقف  هدـح  نع  داح  نم  بهل  عم  رارـشلا  هنم  جرخی  امرـض  هرات 
نا هللا  تینمتف و  امـشه  امـشاه  مار  نم  ناـب  هقدـصا  لوقلا  ریخ  ملعا و  امرطـضا و  قـیرحلا و  رح  دـمخا  اـمط  امـس و  اذا  رحب  مشاـه 

املظلا اهرونب  ولجت  سانلل  تعلط  مجنا  موزخم  ءانبا  لوقی : يذـلا  کبحاص  نم  رعـشا  تلقف : هیلع  تدـلجت  مث  یب ، تخاـس  ضرـالا 
: لوقی يذلا  قدصا  کبحاص و  نم  رعـشا  لاق  مث  ظحللا ، نم  عرـساب  یلع  لبقاف  امهبلا  برـضت  ائینه و  ادوج  هلاست  لبق  لینلاب  دوجت 
، ینیع یف  ایندلا  تدوساف  اعرق  دمحا  دعب  انعراق  نمف  یبنلا  یف  هللا  انراتخا  اعم  موجنلا  تفخا  تدب  اذا  اهعلطم  دعـسلاب  سمـش  مشاه 
هب و رختفاال  فیک  لاقف : .کترخافم  انعـست  امف  یبنلاب  انیلع  رختفت  تنک  نا  مشاه  ینب  اخا  ای  هل : تلق  مث  اباوج ، دـجا  ملف  تعطقناـف 

ملف تلق  دـق  لاق : مث  هضقانملا ، ادـتبا  ذا  مالکلا  عطقب  تررـس  .راخفلا و  عضومل  هنا  تقدـص  تلقف : .یلع  هب  ترخفل  کنم  ناـک  ول 
ارخاف اموی  تنک  نا  انب  رخفا  ددعقلا  كانه  هدعقا  رخفلا  وذ  مهراخفب  امس  اذا  نیذلا  نحن  لاقف : .تاه  تلقف : .عامتـسالا  نم  ادب  دجا 

فـصو یف  نوسمخلا - لصفلا   ) دـمحا هلاسرلا  وذ  كرابملا  انم  رخافم  لـکل  موزخم  نباـی  لـق  اودرفا  كرخفب  اورخف  یلوـالا  یفلت 
ایلم ترکف  .ینرظنا و  هل : تلق  مث  تدـلبت  ترـصحف و  دـقرفلا  لانی  له  کلذ  تاهیه  مکل  انه  راخفلا  وذ  لوقی  اذام  راصنالا و ) … 

عیفرلا فرـشلا  یف  کیلا  رخافم و  لک  تقفو  ترخف  دـق  نا  دهـشا  یناف  هب  ترخف  اذاف  دـمحم  هالع  دـق  الا  رخفـال  لوقا : تاـشنا  مث 
جیلخلا هطغطغ  ضرالا  یف  هلها  یبنلا و  یـشاح  اهماد  نم  دـلوملا  اهیلع  يرج  تامرکملا  یف  لوا  یهاـنت  دـق  مئاـعد  اـنل  دـصقملا و 

هفالـس نولوانتی  دکنالا  نامزلا  زه  اذا  ادوج  مهفکا  نوطب  يدنت  هیتف  عم  دبعم  ینغ  هب و  تقطنامم  هضب  دوخ  ءانقب  حرواذ  عد  دـبزملا 
کیرا : ) موزخم ینب  اخا  ای  یل : لاقف  رعـشلا ، نم  یلع  دشا  ناک  لثم  باوجب  ینباجا  دقل  هللا  وف  دـعقملا  باط  اهبراشل و  تباط  هیماع 

و  ) .یقلتسا یتح  کلملادبع  کحضف  لاق : .ینع  ماق  کحضف و  .توکسلا  نم  حلـصا  ائیـش  يراال  هل : تلقف  رمقلا .) ینیرت  اهـسلا و 
لاقف نامثع ، لتق  یف  اموی  کلملادبع  ءاسلج  ضاخ  ظحاجلا :) نایب   ) یف اهروهط ) ءارو  امل  اهعنما  و  ایار ، اهدـعباف  سمـشدبعونب  اما 
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نع هل  بضغلا  ینلغـش  لاق : هیلع ؟ کنزح  نم  کغلب  امف  لاـق : .ملتحملا  نود  تنک  لاـق : ذـئموی ؟ تنک  کنـس  يا  یف  مهنم : لـجر 
تیوط دقل  و  هتلتق : نم  ماقتنالا  ددصب  هنوک  نامثع و  لتق  ینعم  یف  هیواعم  یلا  ناورم  بتک  راکب :) نبا  تایقفوم   ) یف .هیلع و  نزحلا 

ذجت یتح  لـجعلا  بکارلا  همیوهت  ـالا  عوجهلا ، بح  هملظملا و  كرت  اـنب  ناـظلا  سفن  تبذـک  دـلجلا ، هنم  ملحی  لـغن  یلع  مهمیدا 
هوق یتین و  هحـص  یلع  انا - اهعانیا و  نیح  هلدهملا  نیحارعلا  ذج  راصنالا و ) …  فصو  یف  نوسمخلا - لصفلا   ) مجامج مجامج و 
یبآ تارتلا و  بالط  برح  نبا  تنا  و  لعفب ، کمدـقتم  لوقب و ال  کقباس  ریغ  ینم - مدـلا  نایلغ  یل و  محرلا  کـیرحت  یتمیزع و 

.هسفن و توص  نم  قرفی  كرشلا  نم  تلفملا  عبـسلاک  هلازغلا و  نیع  بقرت  ریجهلا  یف  ببـسلا  ءابرحک  انا  کیلا و  یباتک  و  میـضلا ،
دعقن مل  زعلا  بلطیل  انرواجم  ایمذ  ناک  ول  هللا  و  رات ، وا  بالط  جاجح  رغ  فنا  رشعم  سمشدبع  ینب  انا  و  رماع : نب  هللادبع  هیلا  بتک 

هکـسم الا  مارح  یلع  ینطب  لمف ء  هبقع : نب  دـیلولا  هیلا  بتک  .اـحورطم و  هماـمقلا  یلع  هلبزمب  نفدـی  مل  ناـمثع  فیکف  راـجلا ، نع 
انا بلاطلا ، هلفغ  بقتری  بقترملا  هفیخ  الا  تاـهینهف  نیللا  اـما  و  رافـشلا ، تابـشب  بهـالا  يرف  ناـمثع  هلتق  جادوا  يرفا  یتح  قمرلا ،

هایحلا هرهز  نامثع  هلتق  طبخیا  لذ ، فعضلا  هصقنم و  راعلا  نا  لحرم ، مدلاب  مدلا  نود  سیل  و  دعب ، انتاحفص  دبت  امل  هاجادم و  یلع 
ال هلحرلا ، یف  دووکلا  هبقعلا  ءاطتما  درطلا و  هفاسم  دـعب  عم  رذـحلا ، اوسلحتـسی  فوخلا و  اوطتمی  امل  نیعملا و  درب  نوقـسی  ایندـلا و 

یما نبا  مدـب  مقا  مل  نا  مارح  یلع  یمون  لاق : نا  یلا  اهلافطا - اهل  لماوحلا  عضت  ابرح  مهل  بصنا  یتح  کلذ  ناـک  نا  هبقعل  تیعد 
ام اذا  نییومالا : دـحا  لاق  دربملا :) لماک   ) یف تاومـالا و  هحاـنم  كاذ - بـالطب  مقا  مل  تدـعق و  اذا  یلع - تماـق  تـالعلا  ینب  نم 

ابزاوش دایجلا  یـضمن  اننکل  و  راصنالا و ) …  فصو  یف  نوسمخلا - لصفلا   ) ایکاوبلا میقن  الاغوا  کن  مل  انتارت و  نع  منن  مل  اـنرتو 
دیرثلا مشه  یلعلا  ورمع  ورمع : همـسا  مشاه و  یف  يرعبزلا  نبا  لاق  انیدـیا  یف  امل  لذـباف  نحن  اما  اـیمارملا و  تارتلا  وحن  اـهب  یمرنف 
زبخلا مهل  مشه  يذلا  امشاه  لعج  فجعلا و  لزالاب و  هکم  لها  يرعبزلا  نبا  مع  ظحاجلا : لاق  فاجع  نوتنـسم  هکم  لاجر  هموقل و 

هئام برعلا  نم  کلملا  بهی  ام  رثکا  ناک  اضیا : طحاجلا  لاق  .هب و  ـالا  فرعیـال  راـص  یتح  همـسا  یلع  بقللا  اذـه  بلغف  دـیرثلا ، و 
یف .ریعب و  فلا  لجرل  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا بهو  دقل  و  حدملا ، هیاغ  دیرا  اذا  کلذ  لاقی  امنا  و  هدـینه ) بهذ   ) لاقیف ریعب ،
یبا نبا  لیخبلا  نابجلا  یعلا  دـنع  نم  کتیتا  هل : لاق  هیواعم و  یلا  مدـق  یفقثلا  نجحم  یبا  نب  هللادـبع  نا  اورکذ  هبیتق :) نبا  ءاـفلخ  )

و یلع ، ناسل  اهافکل  ادحاو  اناسل  تلعجف  تعمج  سانلا  نسلا  نا  ول  هللا  وف  یعلا  کلوق  اما  تلق ؟ ام  يردـتا  هیواعم : هل  لاقف  .بلاط 
ربت و نم  امهدـحا  ناتیب  یلعل  ناک  ول  هللا  وف  لیخب  هنا  کلوق  اما  و  هلتق ، الا  هزراب  طق  ادـحا  تیار  له  کما  کـتلکثف  ناـبج  هنا  اـما 

هدـی یف  هلعج  نم  يذـلا  متاخلا  اذـه  یلع  نامثع و  مد  یلع  لاق : هلتاـقت ؟ مـالعف  یفقثلا : لاـقف  .هنبت  لـبق  هربت  ذـفنال  نبت  نم  رخـالا 
هیلع  ) نیسحلل لاق  رحلا  نا  يربطلا :)  ) یف توملا ) دنع  انـسوفنب  حمـسا  و  (. ) مالـسلا هیلع   ) هب قحل  یفقثلا و  کحـضف  .هتنیط  تزاج 

نیسحلا هل  لاقف  .يرا  امیف  نکلهتل  تلتوق  نئل  نلتقتل و  تلتاق  نئل  دهشا  یناف  کسفن ، یف  كرکذا  هیلا : دایز  نبا  هلسرا  امل  مالسلا )
کل لوقا  ینولتقت ، نا  بطخلا  مکب  راصنالا و ) …  فصو  یف  نوسمخلا - لصفلا   ) ودعی له  و  ینفوخت ، توملابفا  مالـسلا :) هیلع  )

یضماس و لاقف : .لوتقم  کناف  بهذت  نیا  هل : لاقف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا هرـصن  دیری  وه  هیقل و  همع  نبال  سوالا  وخا  لاق  ام 
دعب هیف - امغری و  شغی و  اروبثم  قراف  هسفنب و  نیحلاصلا  لاجرلا  یسآ  املسم و  دهاج  اقح و  يون  ام  اذا  یتفلا  یلع  راع  توملاب  ام 

وه یلع و  نب  نسحلا  نب  ورمع  اعد  و  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسحلا نب  یلع  اموی  دـیزی  اعد  دـیزی - یلع  مهلاخدا  تیبلا و  لـها  رـسا  رکذ 
- همـض و  دـیزی - هل  لاقف  .هلتاقا  مث  انیکـس  ینطعا  نکل  ال و  لاق : هنبا - ادـلاخ  ینعی  یتفلا -؟ اذـه  لتاقتا  ورمعل : لاقف  ریغـص ، مـالغ 

یلعل حاجحلا  لاق  لاق : رانید  نب  ورمع  نع  یلاقلا :) ماهوا  یلع  يرکبلا  هیبنت   ) یف .هیح و  الا  هیحلا  دلت  له  مزخا ) نم  اهفرعا  هنشنش  )
ینب نم  دحا  فطلا  دهـشی  مل  هنال  کلذ  لاق  .مهخیـش  دنع  ریبزلا  لآ  نم  مکخیـش  دنع  مرکا  متنک  متنا  مالـسلا :) هیلع   ) نیـسحلا نب 

هدی تقاطا  مشاه 
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هللادبع ینب  ارماع  دابع و  نیب  یـشعلا  نم  فاط  ریبزلا و  نب  هللادبع  جاجحلا  لتق  و  مالـسلا ،) هیلع   ) نیـسحلا لبق  لتق  الا  هدیدح  لمح 
نم حاجحلا  عنمیل  کلملادـبع  یلع  دـفو  اـمل  ینثملا  نسحلا  نا  يریبزلا :) بعـصم  شیرق  بسن   ) یف و  اذـه ، .اـمهیلع  هیدـی  اعـضاو 
یلع نسحلا  لخد  امل  .کلملادبع و  دنع  کعفناس  هل : لاقف  مکحلا  نب  ییحی  هیقل  هدـج و  تاقدـص  یف  هعم  فارطالا  رمع  هکارـشا 

ماع لک  قارعلا  لها  یناما  هبیـش  هعنمی  ام  و  هل : لاقف  سلجملا - یف  ییحی  و  بیـشلا - کیلا  عرـسا  کلملادـبع : هل  لاـق  کلملادـبع 
تیبلا لها  انکل  تلق و  امک  سیل  و  تدـفر ، هللا  دـفرلا و  سئب  هل : لاـقف  نسحلا  هیلع  لـبقاف  .هفـالخلا  هنونمی  بکر  مهنم  هیلع  مدـقی 

.هل تمدـق  ام  راصنالا و ) …  فصو  یف  نوسمخلا - لـصفلا   ) مله لاـق : هیلع و  لـبقاف  عمـسی - کلملادـبع  و  بیـشلا - اـنیلا  عرـسی 
ام هللا  اهیا و  ییحی : هل  لاقف  هرـضحم  ءوس  یلع  نسحلا  هبتاعف  ییحی  هیقل  جرخ  امل  .هل و  کـلذ  سیل  لاـقف : جاـجحلا ، لوقب  هربخاـف 

هعقاو یف  يربطلا -)  ) یف رکنا ) رکما و  رثکا و  مه  و   ) .ادـفر کتولا  اـم  هجاـح و  کـل  یـضق  اـم  كاـیا  هتبیه  ـالول  و  کـباهی ، لازی 
نم هنیدملاب  نم  نایفس و  یبا  نب  دمحم  نب  نامثع  یلع  اوبثو  دیزی  علخ  یلع  لیسغلا  هلظنح  نب  هللادبع  هنیدملا  لها  عیاب  امل  هرحلا -

بتکف ناورم ، راد  اولزن  یتـح  مهتعاـمجب  اوجرخف  لـجر ، فـلا  نم  اوـحن  اوناـکف  شیرق ، نم  مهیار  يری  نم  مهیلاوـم و  هیما و  ینب 
هلیل هرـشع  یتنثا  ابهاذ و  هلیل  هرـشع  یتنثا  کتلجا  دق  هل : لاق  عادولا و  هینث  یلا  کلملادـبع  هعم  جرخ  لوسر و  عم  دـیزی  یلا  هیماونب 

هیمدق عضاو  یـسرک  یلع  سلاج  وه  دیزی و  یلع  مدقف  .كرظتنا  اسلاج  یندجت  ناکملا  اذه  یف  هلیل  نیرـشع  عبرال و  ینفاوف  البقم ،
هظلغ یموق  تلدبف  یتیجـس  نم  يذلا  ملحلا  اولدب  دـقل  لاق : مث  هارقف  سرقنلا - هب  ناک  لاقی  و  هدـجی - ناک  عجو  نم  تسط  ءام  یف 
مهیلع سانلا  عمجا  لاق : .هعاس  اولتاقی  نا  اوعاطتـسا  امف  لاق : .رثکا  یلب و  لاق : لجر ؟ فلا  مهیلاوم  هیماونب و  نوکی  اما  لاق : مث  نایلب 

ینب نم  مهعم  نم  یلع  اوبثو  هلابقا  هنیدـملا  لها  غلب  اذا  یتح  شیجلاب  هبقع  نب  ملـسم  لبقا  و  لاق - نا  یلا  .هقاـط - مهب  مهل  نکی  ملف 
هلئاغ و انوغبتال  هقاثیم  هللا و  دهع  انوطعت  وا  مکقانعا  برضن  مکلزنتسن و  یتح  مکنع  فکنال  اولاق : ناورم و  راد  یف  مهورـصحف  هیما 

اذا یتح  قیرطلا  اذـه  بکنتف  کـعم  نمب  ریـست  نا  يرا  هبقع : نب  ملـسمل  کلملادـبع  لاـقف  لاـق - نا  یلا  هروع - یلع  اـنل  نولدـتال 
لـصفلا  ) تاذ هنیدـملا  تـکرت  تحبــصا  اذا  یتـح  سرحلا  تـیکذا  لـیللا  ناـک  اذا  یتـح  تـلزن  هنیدـملاب  لـیخن  یندا  یلا  تـیهتنا 

تعلط مهیلع و  تفرـشا  دـق  موقلا و  لبقتـست  مث  اقرـشم  هرحلا  لـبق  نم  مهیتاـت  یتح  راـسیلا  راـصنالا و ) …  فصو  یف  نوسمخلا -
نیقرـشم متمد  ام  نوری  و  اهاذا ، مهبیـصت  اهرح و  مهیذویف  مههوجو  یف  عقت  مهیذوتـالف و  کباحـصا ، فاـتکا  نیب  تعلط  سمـشلا 

.نیبرغم اوماد  ام  مهحالس  نم  یشل ء  متنا  هنورتال  ام  مکدعاوس  مکعورد و  مکفویس و  مکحامر و  هنسا  مکبارح و  مکضیب و  قالتیا 
دیزیل لوخ  مهنا  یلع  هعیبلل  سانلا  اعدـف  هنیدـملا  هبقع  نب  ملـسم  لخدـف  لاـق - نا  یلا  دـلو -  يرما ء  يا  كوبا  هللا  ملـسم : هل  لاـقف 
ورمع نم  کنم و  بجع  ناورم : نب  کلملادـبعل  موی  تاذ  دـیزی  نب  دـلاخ  لاق  هیف : .ءاش و  ام  مهیلها  مهلاوما و  مهئامد و  یف  مکحی 

یسملا ء سیل  هنا  ینیدل  هیمحم  ابضغ و  نکمتسم  مزاح  هلوص  لوصاف  هعور  نکسیل  ینم  هتیناد  لاقف : هترغ ؟ تبصا  فیک  دیعس  نب 
اوبرعا مالـسلا :) هیلع   ) قداصلا لاق  .داضلاب و  قطن  نم  حصفا  انا  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاق  حـصفا ) نحن  و   ) نسحملاک هلیبس 

، رمقلا مشاهل  لاقی  مشاه ) لضف   ) هباتک یف  ظحاجلا  لاق  .هلامجل  رمقلا  مشاهل  لاقی  ناک  حبصا ) حصنا و  و   ) .ءاحصف موق  اناف  انثیدح 
يراسلا رمقلا  یلا  لاق : مشاه و  یلا  همکاحملا  یلا  هاعدف  یش ء  شیرق  ضعب  نیب  هنیب و  ناک  و  یعازخلا - دورطم  لوقی  کلذ  یف  و 

، ـالامک مهلمکا  ادوـج و  مهرهظا  ـالامج و  ساـنلا  لـمجا  بلطملادـبع  ناـک  رزجلا و  عـمق  نم  لزـالا  یف  مهمعطم  هتوـعد و  رینملا 
: جرفلا یبال  لتاقملا )  ) یف .ایهب و  الیمج  ایبا و  اعاجـش  بلطملادبع  نب  ریبزلا  ناک  و  راصنالا و ) …  فصو  یف  نوسمخلا - لصفلا  )

رمق هل  لاقی  ناک  و  ضرالا ، یف  ناطخت  هالجر  مهطملا و  سرفلا  بکری  الیمج  امیـس  الجر و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نب  ساـبعلا  ناـک 
؟ لجرلا نمم  هیواعم : هل  لاق  هیواعم  یلع  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما باتکب  درو  امل  هعـصعص  نا  جورملا :)  ) یف و  اذه ، مشاه  ینب 

نم لاق : هدالوا ؟ يا  نمف  لاق : .سرتحا  فرصنا  اذا  سرتفا و  یقل  اذا  سکن و  ازغ  اذا  ناک  لاق : رازن ؟ ناک  ام  هل : لاقف  .رازن  نم  لاق :
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: لاق تنا ؟ هدالوا  يا  نمف  لاق : .دامعلا  ضرالا  عاقبب  برـضی  دابعلا و  لوعی  داجنلا و  لیطی  ناک  لاق : هعیبر ؟ ناـک  اـم  و  لاـق : .هعیبر 
يا نمف  لاق : .اعطاس  ابهل  ءاقللا  یف  اعفان و  اثیغ  تامرکملا  یف  اعطاق و  افیس  برحلا  یف  ناک  لاق : هلیدج ؟ ناک  ام  و  لاق : .هلیدج  نم 

، دقف امع  لاسیال  دجی و  ام  هفیـضل  اباهو  ضیبا  ابیـصخ  ایرـضح  ناک  لاق : سیقلادـبع ؟ ناک  ام  و  لاق : .سیقلادـبع  نم  لاق : هدالوا ؟
ادجم و شیرق  نم  یحلا  اذـهل  تکرت  امف  ناحوص  نبای  کحیو  لاق : .ءامـسلا  نم  ثیغلا  ماقم  سانلل  موقی  قرعلا ، بیط  قرملا  ریثک 

کلملا ربنملا و  ریرسلا و  رقشالا و  رفصالا و  رمحالا و  ضیبالا و  مهل  تکرت  مهب ، الا  حلـصیال  ام  مهل  تکرت  هللا  یلب و  لاق : .ارخفال 
لمتـشی همالک  نا  نظ  هیواعم و  حرفف  .ءامـسلا  یف  هموجن  ضرالا و  یف  هللا  رانم  مه  کلذـک و  کلذ  نوکیـال  ینا  و  رـشحملا ، یلا 

کلذ یف  کموقل  کل و ال  سیل  لاقف : دارا  ام  هعـصعص  فرعف  .کلذـک  کلذ  نا  ناحوص  نبای  تقدـص  لاقف : .اهلک  شیرق  یلع 
فـصو یف  نوسمخلا - لصفلا   ) نبای کلی  کلذ و  ملف  لاق : .ءاملا  بذع  نع  متولع  یعرملا و  فنا  نع  متدـعب  داریا ، رادـصا و ال 

کنع ال یبنی  قدـصلا  هعـصعص : لاقف  .مق  هیواعم : هل  لاقف  .مشاه  ینبل  کلذ  امنا  .رانلا  لهال  لیولا  لاق : .ناحوص  راـصنالا و ) … 
ءازجا هرشع  هوهشلا  قلخ  یلاعت  هللا  نا  لاق : مالـسلا ) هیلع   ) رقابلا نع  ملـسم  نب  دمحم  نع  هیقفلا ) حاکن  رداون   ) يور و  اذه ، .دیعولا 

ءاسنلا و یف  هعـست  ءازجا  هرـشع  مهتعیـش  هیما و  ینب  ءاسن  یف  و  مهتعیـش ، مشاه و  ینبل  کلذ  ءاسنلا ، یف  هدحاو  لاجرلا و  یف  هعـست 
.لاجرلا یف  هدحاو 

هینغم

سانلا رثکا  نم  وهف  هاتعلا  تاومالا و  ءامـسا  ظفحی  اهفرعی و  يذـلا  اما  نورثاکتی ، اهب و  نورخافتی  و  باسنالاب ، نومتهی  برعلا  ناـک 
ضوق .اهئایشا و  اهتایح و  الا  فرعت  و ال  هیشاملا ، هعیبطلا و  یلع  شیعت  یتلا  هیئادبلا  تاعمتجملا  ناش  اذهف  عدب  و ال  الـضف .! املع و 

نا : ) هناحبـس لاق  و  هلهج : نم  رـضی  و ال  هملع ، نم  عفنی  ال  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  هنع  لاـق  و  ملعلا ، اذـه  ناـینب  مالـسالا 
باسنالاب ملعلا  بح  نم  یقب  اذه  عم  و  نونموملا .)  101 ذئموی - مهنیب  باسنا  الف  : ) لاق و  تارجحلا .)  13 مکاقتا - هللا  دنع  مکمرکا 

هبسن هب  اطبا  نم  : ) همکحلا 22 یف  حرـشلا  عم  هلوق  مدقت  .لئاسلا و  عم  هاشامم  مامالا  هنع  باجا  و  لاوسلا ، اذه  اهنم  راثآ ، بساور و 
بذک و نا  تیارا  ..یلـص  اذا  ادبع  یهنی  يذـلا  تیارا  : ) هیف لزن  يذـلا  لهجوبا  مهنمف  خـلا ..) موزخم  ونب  اما  (. ) هبـسح هب  عرـسی  مل 

..رق هیلصاس  ..ادیحو  تقلخ  نم  ینرذ و  : ) هیف لزن  دیلولا  مهنم  و  قلعلا .) ..هئطاخ - هبذاک  هیصان  هیـصانلاب  اعفـسنل  هتنی  مل  نئل  ..یلوت 
بزح شویجلا و  شیج  يذـلا  نایفـسوبا  مهدیـس  و  هیما ، ونب  مهنمف  خـلا ..) سمـش  دـبع  ونب  اما  و  (. ) رثدـملا ..رذـت - ـال  یقبت و  ـال 

هنبا و  داقعلا ، لاق  امک  اعیش  اعیش  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحم هما  قرف  يذلا  هیواعم  هنبا  و  مالـسالا ، یبن  مالـسالا و  یلع  بازحالا 
60 نآرقلا - یف  هنوـعلملا  هرجـشلا  و  : ) لزن مهیف  و  قینجنملاـب ، هبعکلا  یمر  و  لوـسرلا ، هنیدـملا  حاـبا  و  نیـسحلا ، لـتق  يذـلا  دـیزی 
تیبلا و لها  سجرلا  کنع  بهذیل  هللا  دیری  امنا  : ) لزن انیف  و  نیـسحلا ، نسحلا و  یلع و  دمحم و  انمف  خلا ..) نحن  اما  و  (. ) ءارـسالا
قحلا و نم  انبرق  دـقف  لصالا  نع  حرـشلا  یف  اندـعتبا  اذا  .لدـعلا و  همکح  و  لصفلا ، یلاعت  هلوق  و  بازحالا .)  33 اریهطت - مکرهطی 

نم هئاربلاـب  و  هئاـیلوا ، هئاـبحا و  حدـمب  و  هرکـشب ، انتنـسلا  اـنبولق و  لغـشی  نا  لووسملا  هناحبـس  وه  .هناوضر و  هللا و  باوث  عـقاولا و 
.هئادعا مهئادعا و 

هدبع

مشاهونب يا  نحن  خلا و  رثکا  سمشاونب  يا  مه  يا و  هیماونب  مهنم  و  سمش : دبع  ونب  اما  و  … 
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يرفعج

مالسالا ضیف 

اریز  ) دنتـسه شیرق  يوبـشوخ  لگ  شیرق ) زا  يا  هفئاط   ) موزخم ینب  اما  دومرف : دندیـسرپ  شیرق  فاصوا )  ) زا مالـسلا  هیلع  ماما  زا 
( یگتـسارآ رثا  رب   ) ار ناشنانز  اب  یئوشانز  و  ینابز ) نیریـش  تهج  هب   ) ناشنادرم نانخـس  دـنا ) هتـسارآ  ناشنانز  كریز و  ناشنادرم 

هدـنریگ ولج  هشیدـنا و  يار و  زا  دنـشاب  یم  شیرق  نیرت  نیبرود  شیرق ) زا  رگید  هفئاط   ) سمـشدبع ینب  اـما  و  يراد ، یم  تسود 
میرت هدنشخب  شیرق ) زا  رگید  هفئاط  مشاه ، ینب   ) ام اما  و  دنا ) هناگی  اهدماشیپ  رد   ) تسا ناشیا  رـس  تشپ  هک  ار  يزیچ  دننانآ  نیرت 

( میرادن كاب  ندش  هتشک  زا  گنج  نادیم  رد   ) گرم ماگنه  نداد  ناج  هب  میرتدرمناوج  و  تسا ، نامتسد  رد  هک  یئاراد )  ) ار هچنآ 
، دنشاب یم  ور  تشز  هدنبیرف و  رایسب  شزیمآ ) رد   ) و دنرتشیب ، رامش ) يور  زا  دنتـسه  اهنآ  زا  هیما  ینب  هک  سمـشدبع  ینب   ) ناشیا و 

.میتسه رتورشوخ  ترشاعم ) رد   ) رت و هاوخکین  و  رتاسر )  ) رت حیصف  راتفگ ) رد   ) ام و 

ینامز

یم نایب  هتفرگ ) همشچرس  نآ  زا  هیما  ینب  هک   ) سمشدبع ینب  هفئاط  و  مشاه ) ینب   ) ار دوخ  هفئاط  تازایتما  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما 
هدرک و یفرعم  نآرق  رد  هبیط ) هرجش   ) هب ار  مشاه  ینب  ادخ  .دنوش  ربخ  اب  دنتسین  هاگآ  هفئاط  ود  نیا  تازایتما  زا  هک  یناسک  ات  دنک 

.تسا هدرک  دای  ( هنوعلم هرجش   ) ناونع هب  ار  نانآ  رگید  دروم  رد  و  هثیبخ ) هرجش   ) ار هیما  ینب 

يزاریش دمحم  دیس 

هحابـص یف  نیحایرلا  مهناـک  يا  شیرق ) هناـحیرف   ) شیرق نم  هفئاـط  مه  و  موزخمونب ) اـما  : ) لاـقف شیرق ؟ نع  مالـسلا : هیلع  لاـق  و 
هیماونب مهنم  و  سمـش ) دـبعونب  اما  و   ) نهلامکل مهئاسن ) یف  حاـکنلا  و   ) هتوـالحل مهلاـجر ) ثیدـح  تحت   ) هحیارلا نسح  رظنملا و 

يا اـهروهظ ) ءارو  اـمل  اـهعنما  و   ) باوصلا نع  اـیار  دـعبا  مهنا  دارملا  نا  برقـالا  لـعل  و  بقاوـعلا ، یلا  نورظنی  يا  اـیار ) اهدـعباف  )
لذـباف  ) مشاه ینب  نحن ) اما  و   ) .هلجاعلا یلا  نورظنی  امنا  و  مهئارو ، ام  یلا  نورظنی  مهنا ال  دارملا  نا  برقالا  لعل  و  راـجلا ، نومحی 
دبعونب يا  مه ) و   ) انم ناعجـشلا  نوکی  اذل  توملاب و  یلابن  الف  انـسوفنب ) توملا  دـنع  حمـسا  و   ) دوجا یخـسا و  يا  انیدـیا ) یف  امل 

رثکا يا  حـصنا ) و   ) اـناسل حـصفا ) نحن  و   ) لـیمجلل اـنارکن  رثکا  يا  رکنا ) و   ) هلیح ارکم و  رثکا  يا  رکما ) و   ) اددـع رثـکا )  ) سمش
.اهجو لمجا  يا  حبصا ) و   ) سانلل هحیصن 

يوسوم

یناقلاط

هب ناشیا و  نادرم  نتفگ  نخـس  هک  نانچ  نآ  دنا ، شیرق  يوبـشوخ  لگ  موزخم  نادناخ  اما  دومرف : دندیـسرپ ، وا  زا  شیرق  هراب  رد  »
رـس تشپ  اهتمعن و  ظفح  رد  رت و  شیدـنا  رود  ناگمه  زا  سمـش  دـبع  نادـناخ  يراد ، یم  تسود  ار  ناشیا  نانز  نتفرگ  يرـسمه 

زا نانآ  رتدرمناوج ، یناشف  ناج  رد  گنج - گرم -  ماگنه  هب  نیرت و  هدنـشخب  میراد  تسد  رد  هچنآ  رد  ام  و  دـنرتاشوک ، شیوخ 
« .میرت يوربوخ  رت و  شیدنا  ریخ  رتروآ و  نخس  ام  دنرتراکدب و  رترگ و  هلیح  رتشیب و  رامش  ظاحل 
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: ناشیا رابخا  زا  یخرب  موزخم و  ینب  بسن  رد  یلصف 

، نادـناخ ود  نیا  زا  سپ  .دـش  هتفگ  نخـس  لیـصفت  هب  هتـشذگ  ثحابم  رد  سمـش  دـبع  نادـناخ  مشاه و  نادـناخ  هرخافم  هراـب  رد 
.دنرتراختفا اب  رت و  فیرش  شیرق  ياهنادناخ  رگید  زا  موزخم  نادناخ 

هچنآ دروم  نیا  رد  دندوب و  هرهش  راعشا  ندورس  رد  رادروخرب و  رعـش  عبط  زا  موزخم  نادناخ  دیوگ : یم  ظحاج  نامثع  وبا  ام  خیش 
لثم ناشیا  فرـش  دوج و  يرادساپ و  تزع و  هراب  رد  هک  تسا  نیا  نآ  ببـس  .تسا و  هدوبن  ینادـناخ  چـیه  يارب  هدوب  ناشیا  يارب 

هک تسا  هیما  ینب  نامیپ  مه  دنگوس و  مه  يرـسحلا  ناحیـس  عارـصم  نیا  هلمج  زا  .دندوب  هدیـسر  تیاهن  لامک و  هب  دش و  یم  هدز 
نادـناخ هچنآ  هک  تسا  نآ  لیلد  عارـصم  نیا  دـنتفگ ،» یم  نخـس  ماشه  گرم  هراـب  رد  هتـسهآ  ناراوس  هک  یماـگنه  : » دـیوگ یم 

ار زیچ  هس  مدرم ، رگید  زا  ناشیا  ناوریپ  هنانک و  شیرق و  لـیابق  دـنیوگ : یم  ناـنآ  تسا و  قح  دـنیوگ  یم  خـیرات  هراـب  رد  موزخم 
زا سپ  لاس  دنچ  ای  لیف  ندمآ  زا  سپ  لاس  دـنچ  ای  هبعک  يانب  زا  سپ  لاس  دـنچ  راک  نیا  دـنتفگ : یم  دنتـسناد و  یم  خـیرات  أدـبم 

لحطف راگزور  هب  دنتفگ : یم  دنتـسناد و  یم  خیرات  أدبم  ار  يرگید  روما  بارعا  هک  هنوگ  نامه  تسا ، هدوب  هریغم  نب  ماشه  گرم 
.تسا هدوب  فاحج  لاس  ای  هراجح  نامز  ای  نایح  راگزور  هب  ای 

اهنادناخ دروم  رد  مه  رعش  ندورس  دنا و  هداد  یم  رارق  اهراختفا  نیرتگرزب  زا  ار  یسک  هدیدنسپ  راک  هب  ندز  لثملا  برض  ناخروم 
هقانلا فنا  نادـناخ  تلزنم  تعفر  بجوم  هئیطح  رعـش  نیا  هک  نانچ  نآ  .تسا  هدوب  شهوکن  هیام  هاگ  و  تلزنم ، تعفر  ببـس  هاـگ 

هقان ینیب  اب  ار  مد  یـسک  هچ  مد و  نارگید  دنتـسه و  ینیب  ناشیا  هک  یهورگ  : » تسا هتفگ  ناشیا  حدم  رد  هک  تسا  هدش  هقان » ینیب  »
هک اجنآ  تسا  هدناسر  نایز  تخـس  دنا  هدوب  فیرـش  ینادناخ  هک  ار  ریمن  نادـناخ  ریرج  رعـش  نیا  هک  نانچ  نآ  و  .دـناد » یم  ربارب 
زا هک  يراتفرگ  هچ  و  .بالک » نادناخ  هب  هن  یـسر و  یم  بعک  نادناخ  هب  هن  يریمن و  نادناخ  زا  وت  هک  دنب  ورف  مشچ  : » تسا هتفگ 

نینچ برع  زا  یموق  شهوکن  رد  يرعاش  هک  نانچ  نآ  دنا  هدش  شهوکن  لثملا  برض  تسا و  هدمآ  ریمن  نادناخ  رـس  رب  رعـش  نیا 
« .تخادنا دهاوخ  ریمن  ینب  شهوکن  زور  هب  ار  امش  نم  شهوکن  نیا  یتسپ  یگدنامرد و  يدوز  هب  : » تسا هدورس 

هیام وا  نداد  رارق  لثملا  برـض  نمـض  هک  دنا  هدورـس  يراعـشا  موزخم  نادـناخ  رالاس  هریغم  نب  ماشه  هراب  رد  مه  يرگید  نارعاش 
دبع مزح و  ینب  هلیبق  زا  يدرم  نابیش و  نادناخ  شیاتـس  نمـض  يدنک  هلازغ  نبا  هکنانچ  دنا ، هدش  نادناخ  نآ  يزارفرـس  شیاتس و 

: دیوگ یم  روث  نب  هللا  دبع  .دنراد  يراعـشا  هراب  نیا  رد  یجافخ  روث  نب  هللا  دبع  هریون و  نب  کلام  تباث و  نب  ناسح  رـسپ  نامحرلا 
زا رتارف  هکلب  لثملا  برـض  اهنت  هن  تیب  نیا  .تسین » نیمزرـس  نآ  رد  ماشه  ییوگ  تسا ، هدـش  تکرب  یب  کشخ و  هکم  نیمزرـس  »

.تسا نآ 

: تفگ .دنتـشذگ  یبلک  فورخ  رانک  زا  هدیلوژ  بترمان و  یعـضو  اب  دنتـشاد  ماش  گنهآ  هک  شیرق  ناناگرزاب  زا  یهورگ  دـنیوگ :
هک دینیب  یم  تسا  هتشذگرد  هریغم  نب  ماشه  ای  دیا  هدش  یطحق  یلاسکشخ و  راتفرگ  تسا ، هدمآ  امـش  رـس  رب  هچ  شیرق  هورگ  يا 

لزنم ره  رد  نارفاسم  : » تسا هدورـس  نینچ  ینعم  نیا  رد  مه  ورمع  یبا  نب  رفاسم  .تسا  هداد  رارق  یطحق  گنـسمه  ار  ماـشه  گرم 
ناراب ندماین  ماشه و  گرم  تیب  نیا  رد  ورمع  یبا  نب  رفاسم  .دیا » هدش  یناراب  یب  راتفرگ  ای  تسا  هدرم  ماشه  رگم  دنیوگ  یم  ام  هب 

.تسا هتسناد  ناسکی  ار 
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شیرق لیابق  هراب  رد  يدـبع  ناحوص  نب  هعـصعص  زا  هیواـعم  هک  یماـگنه  دـنا ، هدوتـس  ار  موزخم  نادـناخ  دارفا  مه  رگید  نارعاـش 
وا و  ییوگب ، هک  مهد  یم  تدـنگوس  تفگ : هیواـعم  دـیوش ، یم  نیگمـشخ  مییوـگن  رگا  مییوـگب و  رگا  مینک ، هچ  تفگ : دیـسرپ ،

يرورـس تشپرد  تشپ  دـندوب ، رورـس  یگمه  هک  نـت  هد  نآ  و  : » تـسا هدورـس  نـینچ  ینادـناخ  هـچ  هراـب  رد  امـش  رعاـش  تـفگ :
دیلو ماـشه و  دوـخ  ییاد  ود  دروـم  رد  مه  بلطملا  دـبع  نب  بلاـط  وـبا  هک  اـجنآ  اـت  تسا ، موزخم  ینب  شیاتـس  رد  هک  ...دنتـشاد »
يراک گنهآ  يزور  رگا  هک  تسا  هدـنبات  ناـنچ  نم  ماـشه  ییاد  : » تسا هتفگ  هدـیزرو و  راـختفا  برح  نب  نایفـس  وبا  رب  یموزخم 

« .تسا دثرم  نب  ورمع  نایفـس ، وبا  ییاد  هکنآ  لاح  و  تسا ، تلزنم  دنلب  رگداد  دیلو  مرگید ، ییاد  تسا ، هدنرب  ریـشمش  نوچ  دـنک 
هک تسا  یـشور  دننام  یم  زاب  راک  زا  نارگناوت  یلاسکـشخ  رد  هک  یماگنه  هب  ار  نانآ  : » تسا هدورـس  نانآ  هراب  رد  مه  يرعبز  نبا 

« .تسین ناشدوخ  زج  سک  چیه  هتسیاش  راوازس و 

.درک یم  مکح  بارعا  نایم  دـش  یم  اپ  رب  ظاکع  رازاب  هک  ییاهزور  رد  تسـشن و  یم  زاجملا  وذ  رازاب  رد  هریغم  نب  دـیلو  دـنیوگ :
ناشیا نایم  ینامـسیر  رـس  رب  دوب و  قیفر  هارمه و  یـصق  نب  فانم  دبع  نادـناخ  زا  يدرم  اب  يول  نب  رماع  نادـناخ  زا  يدرم  ار  اضق 

لطاب وا  نوخ  دوب  کـیدزن  نوچ  تشک و  ار  وا  هک  دز  ار  يرگید  دوخ  یتسد  بوچ  اـب  نادـنچ  يرماـع  درم  .تفرگرد  وگم  وگب و 
.درب دیلو  شیپ  ار  درم  نآ  درک و  مایق  هراب  نآ  رد  بلاط  وبا  دوش ،

يارب اـیآ  : » تسا هدورـس  نینچ  دروـم  نیا  رد  بلاـط  وـبا  تسا و  هتـشکن  ار  درم  نآ  تفگ : وا  داد و  دـنگوس  راـب  هاـجنپ  ار  وا  دـیلو 
وش هرخص  نبا  نامرف  میلـست  کنیا  دمآ ، نآ  یپ  زا  ییاهنامـسیر  هک  يدرک  دنلب  وا  يور  ار  دوخ  یتسدبوچ  يا ، هدیـسوپ  نامـسیر 

موزخم و ینب  ناـگرزب  زا  هک  بکرلا  داز  هیما  وبا  گرم  رد  بلاـط  وبا  .دزرو » یم  تلادـع  دـنک و  یم  مکح  اـم  ناـیم  يدوز  هب  هک 
رقف هکرعم  هاگ  ره  : » دـیوگ یم  ماشه  هیثرم  رد  وا  تسا ، هدورـس  هیثرم  هریغم  نب  ماشه  شرگید ، ییاد  گرم  رد  مه  تسوا و  ییاد 
هانپ وا  ياه  هناخ  هب  نارفاسم  هلیبق و  ناـمیتی  وا و  موق  ناـنز  هویب  دوب ، مدرم  هاـگهانپ  هریغم  نب  ماـشه  تفرگ ، یم  ورف  ار  مدرم  میب  و 

تـسایر هب  رارقا  وا  يارب  تسا  هدرک  لهج  وبا  زا  تباث  نب  ناسح  هک  يوجه  رد  هک  هدوب  نانچ  موزخم  نادناخ  عضو  ...دـندرب » یم 
.تسا هدرک  یماگشیپ  و 

دندرب و يرواد  هبطق  نب  مره  شیپ  يا  هلأسم  رد  هثالع  نب  همقلع  لیفط و  نب  رماع  هک  یماگنه  دـیوگ : یم  ینثم  نب  رمعم  دـیبع  وبا 
نهذ زیت  لاس و  نس و  مک  درمناوج  نآ  شیپ  يرواد  يارب  هک  داب  امش  رب  هک  داتـسرف  مایپ  ود  نآ  هب  درک  ناهنپ  يور  ود  نآ  زا  مره 

درک يراد  دوخ  مه  لهج  وبا  .دنکن  مکح  ود  نآ  نایم  هک  داد  دنگوس  ار  وا  يرعبز  نبا  یلو  دنتفر  لهج  وبا  شیپ  ود  نآ  و  دـیورب ،
: تفگ یم  هک  مدینـش  وا  زا  حیرج  نبا  نانخـس  نمـض  دـیوگ : یم  یلذـه  هفرط  یبا  نب  هرامع  .دنتـشگرب  مره  شیپ  راچان  ود  نآ  و 

.هریغم نب  ماشه  تفگ : تسیک  ءاحطب  رالاس  مدیسرپ ، دش ، كاله  ینیب  يزیرنوخ  اب  ءاحطب  رالاس 

دراو هریغم  نب  ماشه  دیآ ، رد  تشهب  هب  دـناوتب  شیرق  ناکرـشم  زا  یـسک  رگا  : » تسا هدومرف  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  و 
« .درک یم  لمحت  رتشیب  ار  نارگید  ینیگنس  يراتفرگ و  دوب و  رت  هدنشخب  ناگمه  زا  هک  دش  دهاوخ  تشهب 

هداتفا قافتا  هدوب  ظاکع  کیدزن  ییاج  هک  هطمـش  رد  تسا و  راجف  ياهگنج  زا  یکی  هک  هطمـش  گنج  دروم  رد  ریهز  نب  شادـخ 
دوخ راعشا  نمـض  تسا و  هدوتـس  دنا  هدوب  موزخم  نادناخ  نارـس  هک  ار  ماشه  دیلو و  تسا ، شیرق  نانمـشد  زا  دوخ  هکنآ  اب  تسا 
نبا ...دنرابت » الاو  مه  دنراد و  دوج  مه  هک  دنتسه  نانچ  موزخم  ینب  یلو  دراد ، دوجو  ششخب  دوج و  مدرم  نایم  رگا  : » تسا هتفگ 
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دنگوس مروخب ، دـنگوس  ادـخ  هناخ  هب  رگا  : » تسا هتفگ  نآ  نمـض  هدوتـس و  اـهگنج  نآ  رد  ار  موزخم  نادـناخ  تیمها  مه  يرعبز 
ماش ياه  هزاورد  نایم  هک  ما  هدروخن  غورد 

دیعس رتخد  هک  هطیر  .دنتـسین » هطیر  نارـسپ  نوچ  يرابدرب  لقع و  رد  رت  گنـس  نارگ  رت و  هزیکاپ  یناردارب  چیه  هکم  مدر  هلحم  ات 
هدمآ يرعبز  نبا  راعشا  رد  هک  فانم  دبع  وبا  زا  دوصقم  .تسا و  هریغم  نارسپ  ردام  تسا ، بعک  نب  صیصه  نب  ورمع  نب  مهـس  نب 
هـشوت  » بکرلا داز  وا  هب  تهج  نیا  زا  .تسا  هفیذـح  وا  یلـصا  ماـن  هدوب و  بکرلا  داز  هب  فورعم  هک  تسا  هریغم  نب  هیما  وـبا  تسا 
هکتاع مه  شرـسمه  تشاد ، یمن  رب  یکاروخ  داز و  رگید  سک  چیه  درک  یم  رفـس  یناوراک  اب  وا  هاگ  ره  هک  دنا  هتفگ  یم  رفاسم »
هریغم نب  هعیبر  وبا  تسا ، هدمآ  يرعبز  نبا  رعـش  رد  هک  هزین » ود  بحاص   » نیحمرلا وذ  زا  دوصقم  .دوب  ماشه  نب  بلطملا  دـبع  رتخد 

شرتخد لسن  زا  طقف  وا  باقعا  تسا و  مشاه  ناـمه  هک  تسا  هدوب  شگرزب  رـسپ  ماـن  هب  شا  هینک  ورمع و  وا  یلـصا  ماـن  هک  تسا 
راعـشا موزخم  نادناخ  حدم  رد  مه  یمهـس  سالخ  نب  درو  يرعبز و  نبا  .تسا  باطخ  نب  رمع  ردام  همتخ  دنا و  هدـنام  یقاب  همتخ 

.دندوب هدورس  مه  يرگید 

هداوناخ نآ  دروم  رد  نآرق  هک  تسا  یتشادـگرزب  تسا ، موزخم  ینب  یگرزب  هناشن  هک  يروما  هلمج  زا  دـنیوگ : یم  ناسانـش  بسن 
هیرق ود  زا  يدرم  رب  نآرق  ارچ  : » دنا هتفگ  یم  ناشیا  هک  دنک  یم  نایب  بارعا  لوق  زا  لاعتم  دـنوادخ  هک  نانچ  نآ  تسا ، هدرک  لقن 

فالتخا يرگید  دروم  رد  تسا و  یموزخم  هریغم  نب  دـیلو  درم  ود  نآ  زا  یکی  زا  دوصقم  دـیدرت  نودـب  و  .دـشن » هداتـسرف  گرزب 
ره ارم و  راذگب  : » تسا هدومرف  دیلو  دروم  رد  لاعتم  دنوادخ  زین  .دـیبع و  یبا  نب  راتخم  دـج  ای  تسا  دوعـسم  نب  هورع  ایآ  هک  تسا 
یب هک  سک  نآ  اما  : » تسا هدـش  لزان  هیآ  نیا  دـیلو  دروم  رد  مه  و  دـنیوگ : .مداد » رارق  ناوارف  یلام  وا  يارب  اهنت و  مدـیرفآ  ار  هک 

« .يروای رای و  ار  وا  وت  تسج ، يزاین 

هک دـیاب  سپ   » يرگید و  .یتسه ،» یمارگ  زیزع  ناـمه  وت  قیقحت  هب  هک  شچب   » یکی تسا  هدـش  لزاـن  هیآ  ود  لـهج  وبا  هراـب  رد  و 
دنتـسه و اهتمعن  بحاص  هک  ار  یناگدننک  بیذکت  ارم و  راذگاو  : » هیآ نیا  موزخم  نادـناخ  هراب  رد  .ار » دوخ  سلجم  لها  دـناوخب 

« .دیدرک اهر  دوخ  رس  تشپ  میداد  امش  هب  ار  هچنآ  و   » تسا هدش  لزان  ناشیا  هراب  رد  مه  و  هد ،» تلهم  یکدنا  ار  ناشیا 

، دیـسرپ یلهاج  هرود  رد  شیرق  ياهنادـناخ  هراب  رد  نادـمه  یـشعا  زا  جاجح  هک  دـننک  یم  لقن  نسحلا  وبا  يرطقی و  ناـظقیلا  وبا 
شوگ میوگ و  یم  ینانخـس  کنیا  یلو  مهدن  حیجرت  يرگید  رب  بسن  ظاحل  زا  ار  سک  چـیه  ما  هتفرگ  میمـصت  نم  تفگ : یـشعا 

رب هبعک و  هدننک  رویز  خیرات و  أدبم  وا  مان  دای و  رت و  ینتشاد  تسود  دوخ  موق  نایم  ناشیا  زا  کی  مادک  تفگ : وگب  دنتفگ : .دیهد 
: تفگ تسا ، هدوب  موزخم  نادناخ  زا  یـصخش  نانچ  دـنتفگ : دـنا ؟ هدوب  رابراوخ  لام و  بحاص  ریخ و  هب  بقلم  همیخ و  هدـنراد  اپ 

مادک زا  ءاحطب  هدـننک  دـیپس  ور  بکرلا و  داز  تسا و  هدـش  هتـشک  وا  يوس  زا  هقان  رازه  تسا و  هدوب  هسابـسب  باوخمه  یـسک  هچ 
اب وا  شرافس  دوش و  تعانق  وا  مکح  هب  هک  تسا  هدوب  یسک  هچ  تفگ : دنا ، هدوب  موزخم  ینب  زا  ناگمه  دنتفگ : دنا ؟ هدوب  نادناخ 
ار هبعک  ساسا  هک  سک  نیتسخن  دشاب و  ناگمه  ربارب  نایجاح  زا  ییاریذپ  هنیزه  رد  ددرگ و  ءارجا  دشاب  هدوب  دنخشیر  هارمه  هکنآ 
يراورپ و نارتش  اب  هدننک  ماعطا  ریرس و  تخت و  بحاص  یـسک  هچ  تفگ : .دنا  هدوب  موزخم  ینب  زا  دنتفگ : تسا ؟ هدوب  دشاب  هداهن 

مادـک زا  دـنا  هدوب  راـکوکین  یمارگ و  یگمه  هک  يردارب  هد  نآ  تفگ : .تسا  هدوب  موزخم  ینب  زا  دـنتفگ : تسا ؟ هدوـب  هدـیزگرب 
ینب زا  يدرم  ماگنه  نیا  رد  .دنا  هدوب  رترب  همه  زا  نادـناخ  نامه  نیا  ربانب  تفگ : یـشعا  .موزخم  ینب  زا  دـنتفگ : دنتـسه ؟ نادـناخ 
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یمن رگم  تفگ : جاجح  دوب ، یم  يرثا  مه  مالـسا  رد  نشور  هتـشذگ  همه  نیا  اـب  ناـنآ  يارب  شاـک  ریما  يا  تفگ : جاـجح  هب  هیما 
دارفا زا  هک  یناد 

یهگناو تسا ، ناشیا  زا  مه  هحیلط  هدننک  ریـسا  هملیـسم و  هدنـشک  دـندرک و  گنج  نادـترم  اب  هک  دـندوب  یناسک  موزخم  نادـناخ 
ناـمثع وبا  نانخـس  تفرگ ، تروـص  ناـشیا  تسد  رب  ناوارف  تمعن  گرزب و  حوـتف  دـندرک و  ناربـج  ار  اـهماقتنا  اـه و  هنیک  ناـشیا 

.دریذپ یم  نایاپ  اج  نیمه  ظحاج 

هدرک هدنسب  هزادنا  نیمه  هب  طقف  ام  هراب  رد  هک  یـسک  دنیوگ  یم  موزخم  ینب  هک  دوش  هتفگ  هدوزفا و  وا  نانخـس  رب  تسا  نکمم  و 
تـسود ار  نانآ  نانز  اب  جاودزا  ناشیا و  نادرم  يوگتفگ  هک  نانچ  نآ  دنا  شیرق  يوبـشوخ  لگ  موزخم  نادـناخ  : » تسا هتفگ  هک 

روآ مان  دارفا  رایـسب و  نادرم  گرزب و  راثآ  مالـسا  تیلهاج و  رد  ار  ام  هکنآ  لاح  تسا و  هدادـن  فاـصنا  اـم  هب  تبـسن  .يراد » یم 
یسک وا  تسا ، هدوب  شیرق  رورـس  یلهاج  هرود  رد  هک  تسام  نادناخ  زا  موزخم  نب  ورمع  نب  هللا  دبع  نب  هریغم  .تسا  هدوب  ناوارف 

جح مسارم  رد  بارعا  هک  ار  ینارتش  تشوگ  هک  درک  شنزرس  ار  شیرق  زا  یهورگ  یخمـش  يرازف  يال  نب  نیـشخ  نوچ  هک  تسا 
.تسا و هدورـس  يرعـش  دروم  نیا  رد  نیـشخ  درک و  يریگوـلج  هرازف  هلیبـق  ندرازگ  جـح  زا  دـنراد ، یم  رب  دوـخ  يارب  دنـشک  یم 

رتخد هکتاع  هطیر  ردام  .دنتـسه  ام  زا  میدرک  نایب  ـالبق  ار  هطیر  بسن  تسا و  هطیر  یگمه  رداـم  هک  هریغم  رـسپ  هد  تفگ  دـنهاوخ 
رد هک  تسا  شیرق  يوناب  نیتسخن  وا  تسا و  هرم  نب  میت  نب  دعـس  نب  بعک  رتخد  ایطخ  هکتاع  رداـم  تسا و  یـصق  نب  يزعلا  دـبع 

دندرب و دوخ  يارب  ار  هدیدنسپ  ياهراک  ایطخ  نارـسپ  : » دیوگ یم  وا  هراب  رد  رعاش  تشارفا و  رب  یمرچ  ياه  همیخ  زاجملا  وذ  رازاب 
ثراح رتخد  هرخص  شردام  هک  تسا  هریغم  نب  دیلو  ایطخ ، باقعا  هلمج  زا  و  .دش » یم  رگناوت  شیورد  ناشیا  شـشخب  شزیر و  اب 
راختفا نیمه  و  تسوا ، ییاد  وا  هک  دنک  یم  راختفا  بلاط  وبا  تسا و  بلاط  وبا  ییاد  دیلو  .تسا  يریشق  سمش  دبع  نب  هللا  دبع  نب 

ار مدیلو  ییاد  : » دیوگ یم  بلاط  وبا  هک  ینیب  یمن  رگم  دـلاب ، یم  دوخ  رب  ییاد  نانچ  نتـشاد  هب  بلاط  وبا  هک  تسا  هدنـسب  وا  يارب 
دوب و فیرـش  يدرم  هک  هریغم  نب  صفح  .ار » دـبعم  نب  ساـیا  صاـعلا  وبا  مرگید  ییاد  نینچمه  دیـسانش ، یم  ار  شتلزنم  ناـتدوخ 

تـشادن يزیتس  دروم  نآ  رد  سک  چـیه  دوب و  شیرق  ياورنامرف  رورـس و  هک  هریغم  نب  ماشه  دوب و  وا  دـننامه  هک  هریغم  نب  نامثع 
هاگ ره  و  تسا ...« : هتفگ  نآ  نمض  هک  هدورـس  یتایبا  ماشه  هیثرم  رد  بوعـش  نب  دوسا  نب  رکب  وبا  .دنا  هدوب  موزخم  نادناخ  زا  زین 
هک وشم  هتسخ  نک و  هیرگ  وا  رب  تسا - ماشه  رسمه  مان  عابـض - يا  متـسه ، مارح  هام  رد  مرح و  رد  ییوگ  مدرک  یم  تاقالم  ار  وا 

ماشه ندوبن  اب  هکم  نیمزرـس  : » تسا هتفگ  نآ  نمـض  هدورـس و  هیثرم  دنچ  ار  وا  مه  يرمـض  هیما  نب  ثراح  .دوب » ناگمه  ناراب  وا 
نیمزرس : » تسا هدورس  هیثرم  ریز  تایبا  اب  ار  ماشه  مه  یئاکب  روث  نب  هللا  دبع  ...دش » هدز  یطحق  تخس  برطـضم و  هریت و  نآ ، رد 

مامت رد  هن  دجن و  مدرم  رد  هن  وا  ریظن  نم  دـش ، از  تشحو  وا  گرم  اب  دروآ  دـیدپ  نآ  رد  ماشه  هک  یـشمارآ  دـجم و  زا  سپ  هکم 
« .ما هدید  هماهت  نیمزرس 

دبع نب  هرجح  نب  هدـبع  نب  دـیبل  وبا  هریغم  نب  ماشه  یلهاج  راگزور  هب  شیرق  ریلد  راک  راوس  دـیوگ : یم  راکب  نب  ریبز  ینعی  ریبز -
رد هک  يرماع  دبع  نب  ورمع  دندرم ، ود  نآ  نوچ  دنا و  هتفگ  یم  ءاحطب  راک  راوس  ماشه  هب  دـنا و  هدوب  يول  نب  رماع  نب  ضیعم  نب 
دنا هدوب  شیرق  ناریلد  زا  لهج  یبا  نب  همرکع  بهو و  یبا  نب  هریبه  يرهف و  یبراحم  باطخ  نب  رارـض  دش و  هتـشک  قدنخ  گنج 
لاس راجف و  گنج  لاس  لیفلا و  ماع  نوچ  دش و  خیرات  أدبم  ماشه  گرم  لاس  دنیوگ : .دـنا  موزخم  نادـناخ  زا  ریخا  نت  ود  نیا  هک 

.دوب موزخم  نادناخ  رالاس  راجف  گنج  زور  هب  ماشه  و  دوب ، هبعک  يانب  دیدجت 
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هّللا یّلـص  ربمایپ  یلو  تسا ، مکحلا  وبا  شا  هینک  ورمع و  وا  یلـصا  مان  هک  تسام  زا  مه  ماشه  نب  لهج  وبا  دـنیوگ : یم  ناـیموزخم 
وا شیرق  دوب ، هتسرن  يوم  شبل  تشپ  رب  هک  دوب  یناوجون  زونه  هک  یلاح  رد  لهج  وبا  .داد  لهج » وبا   » هینک وا  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و 

یناوجون رد  هک  تسا  یناسک  زا  لهج  وبا  .دـناشن  شیرق  نادرم  ریپ  هاگیاج  زا  رتارف  ییاج  رد  داد و  تسایر  درب و  هودـنلا  راد  هب  ار 
نب بعک  هک  تسا  یسک  نامه  وا  دوب و  رومان  فیرـش و  يدرم  مه  لهج  وبا  ردارب  ماشه  نب  ثراح  دیـسر ، يرورـس  يرالاس و  هب 

ناشیا ماشه  نب  ثراح  هک  تسا  هدیسر  ربخ  نم  هب  : » تسا هدورـس  نینچ  وا  هب  باطخ  ردب - گنج  زا  سپ  ییاط -  يدوهی  فرـشا 
شور رب  وا  يرآ  دیآ ، هنیدم  هب  اهرکشل  هارمه  ات  دنک  یم  عمج  رکشل  دهد و  یم  ماجنا  هدیدنسپ  ياهراک  مدرم  نایم 

همه اب  باطخ  نب  رمع  تموکح  راگزور  هب  هک  تسا  یسک  نامه  ماشه  نب  ثراح  نیا  .دنک » یم  راک  ناشخر  نهک و  رابت  بسن و 
رگا تفگ : تسیرگ و  دمآ و  تقر  هب  مه  وا  دنتسیرگ ، یم  دنتفر و  شا  هقردب  هب  هکم  مدرم  .درک  ترجه  ماش  هب  دوخ  لاوما  لها و 

هک مینک  هچ  یلو  میدرک  یمن  ضوع  امـش  اب  ار  سک  چیه  میدرک ، یم  ضوع  ار  شیوخ  ناگیاسمه  راید و  هناخ و  يداع  قیرط  هب 
رد تکرـش  داهج و  لاح  هب  ماـش  رد  ناـنچمه  شناـهارمه  دوخ و  ماـشه  نب  ثراـح  .تسا  لـج  زع و  يادـخ  يوس  هب  ترجه  نیا 

.تشذگرد ثراح  ات  دندنام  یقاب  اهگنج 

نیا رد  .دوب  هتسشن  ود  نآ  نایم  رمع  دنتـسشن و  دندمآ و  باطخ  نب  رمع  شیپ  ورمع  نب  لیهـس  ماشه و  نب  ثراح  دیوگ : یم  ریبز 
یم هک  ار  ناـنآ  درک و  یم  رترود  دوخ  زا  ار  ود  نآ  رمع  دـندرک و  رمع  شیپ  ندـمآ  هب  عورـش  راـصنا  تسخن و  نارجاـهم  ماـگنه 
رخآ رد  ود  نآ  هک  دـش  نانچ  و  اـج ، نآ  دینیـشنب  اـج  نآ  تفگ : یم  لیهـس  ثراـح و  هب  هراومه  دـناشن و  یم  دوخ  راـنک  دـندمآ ،
نیا رد  ار  وا  درم  يا  تفگ : لیهـس  درک  هچ  ام  هب  تبـسن  رمع  زورما  يدید  تفگ : ورمع  نب  لیهـس  هب  ثراح  .دنتفرگ  رارق  سلجم 

نتفریذـپ هب  نانآ  میدـش ، هدـناوخ  ارف  مالـسا  هب  ام  مه  موق و  نیا  مه  مینک ، شنزرـس  ار  نتـشیوخ  دـیاب  ام  تسین و  یـشنزرس  هراـب 
ام دـنتفگ : دنتـشگرب و  وا  شیپ  زور  نآ  يادرف  دـنتفر  دنتـساخرب و  رمع  شیپ  زا  نوچ  .میدرک  ریخأـت  اـم  و  دـندرک ، باتـش  توعد 
ار نآ  هک  تسه  يراک  کنیا  ایآ  میشک ، یم  نتشیوخ  زا  هک  میتسناد  يدرک و  راتفر  هنوگچ  ام  اب  زورید  هک  میدش  هجوتم  میدید و 

داهج اهگنج و  رد  دـنتفر و  ماش  هب  ود  نآ  .درک  ماش  زرم  هب  هراشا  دوخ  تسد  اب  مناد و  یمن  هار  نیا  زج  يزیچ  تفگ : مینک  ناربج 
.دنتشذگ رد  ات  دندرک  تکرش 

يرورـس وا  تسام و  زا  تسا  هریغم  نب  دیلو  رتخد  همطاف  شردام  هک  ماشه  نب  ثراح  نب  نامحرلا  دبع  دنیوگ : یم  موزخم  نادناخ 
هراـنک وت  زا  نایفـس  وبا  يراـبدرب  تفگ : هیواـعم  هب  تشک ، ار  شناراـی  يدـع و  نب  رجح  هیواـعم ، نوچ  هک  تسومه  دوب و  فیرش 

نایم وت  نوچ  یـسک  هک  تسا  نآ  هجیتن  يرآ ، تفگ : یتشاد  یم  نوعاط  هضرع  يدرک و  یم  ینادنز  ار  ناشیا  شاک  يا  دوب  هتفرگ 
هب ار  شرتـخد  درک و  تبغر  وا  هب  دوـب  هفیلخ  هک  یلاـح  رد  ناـمثع  هک  تسا  یـسک  ناـمحرلا  دـبع  نیا  .تـسین  نـم  نادـنواشیوخ 

هدوب هیقف  یملاع  هدنـشخب و  يرورـس  هک  تسام  زا  ماشه  نب  ثراـح  نب  ناـمحرلا  دـبع  نب  رکب  وبا  دـنیوگ : یم  .داد و  وا  يرـسمه 
نانآ نایم  هک  هتشک  دنچ  ياهبنوخ  نتخادرپ  رد  نتساوخ  کمک  يارب  همیزخ  نب  دسا  ینب  هک  تسا  یسک  نامه  رکب  وبا  نیا  .تسا 

رد نوچ  و  تفرگ ، هدـهع  رب  تسا  هتـشک  راهچ  ياهبنوخ  هک  ار  رتش  دـص  راهچ  تخادرپ  وا  دـندمآ و  وا  شیپ  دوب ، هتفرگ  تروص 
دبع .هاوخب  کمک  وا  زا  ورب و  نامحرلا  دـبع  نب  هریغم  تیومع  شیپ  تفگ : هللا  دـبع  شرـسپ  هب  تشادـن  تسد  رد  یلام  ماگنه  نآ 

تشگرب و هللا  دـبع  .تسا  هتـشادنپ  گرزب  ار  ام  تردـپ  تفگ : شیومع  داد ، رکذـت  وا  هب  ار  عوضوم  تفر و  دوخ  يومع  شیپ  هللا 
دوب و هتفرگ  دوب  هدش  مه  روک  هک  ار  شردپ  تسد  هک  یلاح  رد  زور  کی  .تفگن  يزیچ  دوخ  ردـپ  هب  درک و  گنرد  يزور  دـنچ 
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شیومع شیپ  هک  دیمهف  وا  توکس  زا  .درک  توکـس  يرآ و  تفگ : یتفر  تیومع  شیپ  ایآ  دیـسرپ : وا  زا  ردپ  درب ، یم  دجـسم  هب 
تفگ هچ  وت  هب  تیومع  هک  ییوگ  یمن  نم  هب  اـیآ  ناـج ، رـسپ  تفگ : رـسپ  هب  .تسا  هدرکن  ادـیپ  هتـشاد ، یم  تسود  هک  ار  يزیچ 

ادرف تفگ : هللا  دـبع  شرـسپ  هب  رکب  وبا  دـهد ، ماجنا  مه  دـیاش  دـنک ، یم  نینچ  تسا - هریغم  هینک  مشاه - وبا  ینک  یم  رکف  تفگ :
زور دنچ  هک  دش  نانچ  دروآ و  مهآرف  رازاب  رد  ار  ییاج  درک و  نانچ  هللا  دبع  .ریگب  هنـسحلا  ضرق  نم  يارب  ورب  رازاب  هب  دوز  حبص 

هب ار  اهنآ  داد  روتـسد  شردـپ  دـش ، عمج  یلاوما  نوچ  تخورف و  یمن  رابراوخ  نغور و  مدـنگ و  هللا  دـبع  زج  سک  چـیه  رازاب  رد 
.درک نانچ  وا  دزادرپب و  اهیدسا 

رد ارم  تفگ : شیوخ  گرم  ماگنه  هب  دـیلو  دوخ  رـسپ  هب  کلملا  دـبع  دوب ، ناورم  نب  کلملا  دـبع  ناکیدزن  ناتـسود و  زا  رکب  وبا 
دبع نب  رکب  وبا  يرگید  تسا و  بلاط  یبا  نب  رفعج  نب  هللا  دبع  یکی  .راد  ساپ  ناشیا  دروم  رد  ارم  تمرح  تسا ، تسود  ود  هنیدم 

دنا و هتسیز  یگرزب  فرش و  اب  تشپ  جنپ  ناشیا  زا  هک  دنتـسه  شیرق  زا  هداوناخ  هس  دنا : هتفگ  یم  .ماشه و  نب  ثراح  نب  نامحرلا 
.دنا هدرمش  یم  هورگ  نآ  زا  ار  هریغم  نب  ماشه  نب  ثراح  نب  نامحرلا  دبع  نب  رکب  وبا 

رت هدـنهد  كاروخ  مدرم و  رت  هدنـشخب  هک  تسام  زا  مه  ماشه  نب  ثراح  نب  نامحرلا  دـبع  نب  هریغم  دـنیوگ : یم  موزخم  نادـناخ 
دورف هک  اج  ره  الومعم  هریغم  دش ، روک  دوب  کلملا  دبع  نب  هملسم  هارمه  هک  نایمور  اب  گنج  رد  وا  مشچ  کی  .تسا  هدوب  ناشیا 

نیـشن هیداب  بارعا  زا  یهورگ  .دنادرگ  یمنرب  دوخ  هرفـس  زا  ار  سک  چـیه  داد و  یم  كاروخ  تشک و  یم  راورپ  نارتش  دـمآ  یم 
نم رب  نینچ  هک  دوش  یم  هچ  ار  وت  تفگ : وا  هب  هریغم  تسیرگن ، یم  زیت  هریغم  هب  ناشیا  زا  یکی  دنتسشن ، شا  هرفس  رس  رب  دندمآ و 

دیدرت يزیچ  هچ  زا  تفگ : هریغم  .تسا  هتخادـنا  کـش  هب  ارم  ماـعطا  رد  وت  یگدنـشخب  نیا  وت و  روـک  مشچ  نیا  تفگ : يرگن  یم 
رتشیب مدرم  هب  ناگمه  زا  تسا و  مشچ  کی  لاجد  هک  تسا  هدـش  تیاور  اـم  يارب  اریز  مرادـنپ ، یم  لاـجد  ار  وت  تفگ : ینک ؟ یم 
نارتش دـمآ و  هفوک  هب  هک  نیمه  هریغم  .تسا  هدـشن  روک  ادـخ  هار  رد  لاـجد  مشچ  وت  رب  ياو  يا  تفگ : هریغم  .دـهد  یم  كاروخ 

نمض هدورس و  يراعشا  يدسا  رشیقا  دش ، ریگارف  بارعا  نایم  وا  ترهش  داد و  كاروخ  مدرم  هب  درتسگ و  اه  هرفـس  تشک و  راورپ 
نارمع نب  دامح  مکح و  نب  ناورم  نب  رـشب  نب  هللا  دبع  نوچ  یناروآ  مان  ندش  مانمگ  بجوم  هفوک  هب  هریغم  ندمآ  تسا : هتفگ  نآ 

برح نب  نایفس  وبا  نادناخ  یحمج و  بطاح  نب  دمحم  نب  نامقل  طیعم و  یبا  نب  هبقع  نادنزرف  هللا و  دیبع  نب  هحلط  نب  یسوم  نب 
دهاوخ یم  يراصنا  بویا  وبا  هتـسباو  حلفا  نب  میلـس  هک  دیـسر  ربخ  ثراح  نب  نامحرلا  دبع  نب  هریغم  هب  نوچ  .تسا  هدـش  هیما  نب 

، دشورفب رانید  دـصناپ  هب  دوب ، هدومرف  لزنم  نآ  رد  هنیدـم  هب  دورو  ماگنه  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  ار  بویا  وبا  هناخ 
نآ کلام  هک  نیمه  وا  تخورف و  هریغم  هب  ار  هناخ  میلـس  دـشورفب ، وا  هب  ار  هناخ  نآ  درک  اضاقت  داتـسرف و  راـنید  رازه  میلـس  يارب 

.درک فقو  ار  نآ  زور  نامه  دش  هناخ 

لذب مشاه  وبا  يا  دنتفگ : دندمآ و  وا  شیپ  اج  نآ  بارعا  تشذگ  یم  هفوک  فارطا  ياه  هیداب  زا  یکی  رانک  زا  يزور  هریغم  نیمه 
ار یمالغ  نیمه  یلو  مرادـن ، هارمه  یلام  کنیا  تفگ : .میـشاب  مورحم  نآ  زا  دـیاب  ام  ارچ  دزیر  یم  ورف  مدرم  همه  رب  وت  شـشخب  و 
تمدـخ و قح  تفگ : هریغم  هب  درک و  نتـسیرگ  هب  عورـش  وا  دـنتفرگ و  ار  مالغ  ناـنآ  دـیریگب ، ناـتدوخ  يارب  تسا  نم  هارمه  هک 

یغلبم هب  ناشیا  زا  ار  مالغ  .يرآ  دـنتفگ : دیـشورف ؟ یم  نم  دوخ  هب  ار  مالغ  نیا  ایآ  تفگ : نانآ  هب  هریغم  .نک  تیاـعر  ارم  تمرح 
یماگنه هریغم  .يدازآ  وت  هک  ورب  مراذگ ، یمن  شورف  ضرعم  هب  ار  وت  زگره  رگید  مسق  ادـخ  هب  تفگ : درک و  دازآ  ار  وا  دـیرخ و 
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باحـصا هک  یناشیورد  هب  دنبوکب و  رکـش  اب  ار  ودرگ  داد  یم  روتـسد  هریغم  .داتـسرف  ناشیا  يارب  ار  غلبم  نآ  تشگرب  هفوک  هب  هک 
اب هریغم  .تسین  نکمم  ناشیا  يارب  نآ  هیهت  یلو  دنراد ، اهتـشا  نآ  هب  نارگید  دننامه  مه  نانآ  تفگ : یم  دـنناروخب و  دـندوب  هفص 

لسع زا  هدنکآ  ياهکشم  داد  روتسد  هریغم  .دنتشادن  مه  يرگید  بآ  دوب ، روش  شبآ  هک  دندیسر  يریگبآ  هب  دوب ، رفسمه  یهورگ 
.دنتفر دندیماشآ و  نآ  زا  ناگمه  دنزیرب و  ریگبآ  نآ  زا  یتمسق  رد  ار 

عیدب هقطنم  رد  هک  دوب  هریغم  هعرزم  ندـیرخ  ناهاوخ  کلملا  دـبع  نب  ماشه  نارـسپ  زا  یکی  هک  تسا  هتفگ  نینچمه  راکب  نب  ریبز 
هار رد  .دوب  رکـشل  هارمه  مه  هریغم  تفر و  ناـیمور  گـنج  هب  ماـشه  رـسپ  ناـمه  ار  اـضق  تخورفن ، وا  هب  ار  نآ  هریغم  .تشاد  رارق 
وت هب  نم  يدوب و  عیدب  رد  نم  هعرزم  دـیرخ  ناهاوخ  وت  تفگ : ماشه  رـسپ  هب  هریغم  .دـندش  رابراوخ  ندیـسرن  یگنـسرگ و  راتفرگ 

مهارف كاروخ  مدرم  يارب  لوـپ  نآ  اـب  هریغم  دـیرخ و  ار  نآ  وا  رخب و  راـنید  رازه  تسیب  هب  نم  زا  ار  نآ  زا  یمین  کـنیا  متخورفن ،
دنزرف وت  هک  دراد  تشز  ار  تا  هشیدنا  دنوادخ  تفگ : شرـسپ  هب  دیـسر  ماشه  هب  ربخ  نیا  دنتـشگرب و  گنج  نآ  زا  نوچ  تخاس ،

وت هب  ار  شا  هعرزم  تیعر  درم  نیا  اـت  یهد ، یمن  كاروخ  ناـنآ  هب  دـننام و  یم  هنـسرگ  مدرم  یهاپـس و  هدـنامرف  نینمؤـملا و  ریما 
يدرگ تسدـگنت  شیورد و  یهد  كاروـخ  مدرم  هب  رگا  يدیـسرت  وـت  رب  ياو  يا  دـهد  كاروـخ  مدرم  هب  نآ  لوـپ  اـب  دـشورفب و 
ربمایپ روضح  هب  نوچ  دوب ، كرـشم  زونه  هکنآ  اب  هک  تسا  یـسک  وا  تسام و  زا  لهج  یبا  نب  همرکع  دنیوگ : یم  موزخم  نادـناخ 
فیرش هچ  سک  چیه  يارب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  دنتساخ و  اپ  رب  وا  يارب  ترضح  نآ  دمآ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 

و درک ، ششوک  رایسب  مالسا  ترصن  رد  مالسا  اب  ینمشد  همه  نآ  زا  سپ  هک  تسا  یسک  همرکع  .تسا  هتـساخن  اپ  رب  عیـضو  هچ  و 
یمن هنیزه  کمک  دزم و  داهج  يارب  نم  تفگ : تفریذـپن و  دریذـپب ، يزیچ  داهج  هنیزه  هراب  رد  هک  تساوخ  وا  زا  رکب  وبا  هکنآ  اب 

هچ ره  زورما  : » دومرف وا  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  نوچ  هک  تسا  یسک  همرکع  .دش و  دیهش  نیدانجا  گنج  رد  مریگ و 
هکنآ لاـح  و  تساوخن ، يرگید  زیچ  ياـمرف و  رافغتـسا  نم  يارب  منک  یم  شهاوخ  طـقف  تفگ : .مهد » یم  وـت  هب  یهاوـخب ، نم  زا 

.دنتساوخ لام  ترضح  نآ  زا  نارگید  هیما و  نب  ناوفص  ورمع و  نب  لیهس  نوچ  شیرق  ناگرزب  رگید 

زا تسا  يرایسب  راعشا  ياراد  نخس و  نیریش  يرعاش  هک  هریغم  نب  ماشه  نب  صاع  نب  دلاخ  نب  ثراح  دنیوگ : یم  موزخم  نادناخ 
لزنم و هراب  رد  سک  ره  : » تسوا راعشا  هلمج  زا  دش و  هتـشامگ  هکم  تموکح  هب  هیواعم  نب  دیزی  يوس  زا  دلاخ  نب  ثراح  تسام ،

دلاخ نب  همرکع  شردارب  ...تسام » هتـسیاش  هاگیاج  هیربط - هچایرد  هنارک  رب  ندرا  رد  ییاج  مان  هناوحقا - دـسرپب ، ام  زا  ام  هاگیاج 
.دنا هدرک  لقن  ثیدح  وا  زا  نارگید  مه  تسا و  هدرک  لقن  ثیدح  مه  هک  تسا  شیرق  ناسانش  يور  زا  مه 

هراب رد  يرعاش  تسا و  هدوب  هدنـشخب  هزادنا  زا  شیب  يدرم  نامحرلا  دبع  نب  لیعامـسا  نب  دلاخ  صاع ، نب  دلاخ  ناگداز  دنزرف  زا 
یگرزب دجم و  دـشاب ، ياج  رب  هدـنز و  دـلاخ  ناروآ  رگج  نایم  زا  هک  یماگنه  ات  دـنگوس  تدوخ  ناج  هب  : » تسا هدورـس  نینچ  وا 

« .ددرگ یم  ریگارف  نآ  یمرخ  هک  دوش  یم  مرخ  زبس و  رـس  نانچ  دلاخ  شـشخب  زا  گنر  دیپس  ياهراز  هروش  دوب ، دـهاوخ  رادـیاپ 
زا مه  تسا  هدوـب  هیقف  هکم و  یـضاق  صقوا و  هب  بقلم  هک  هریغم  نب  ماـشه  نب  ناـمحرلا  دـبع  نب  دـمحم  دـنیوگ : یم  موزخم  ینب 

.تسام

اب وا  تسام ، زا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  رسمه  هملس  ما  ردارب  هریغم ، نب  هیما  نب  هللا  دبع  یمیدق  ناناملسم  زا  دنیوگ :
درک و تکرش  نینح  گنج  هکم و  حتف  رد  ترجه و  هنیدم  هب  دوب  فلاخم  ریگ و  تخس  رایسب  زاغآ  رد  ناناملـسم  هب  تبـسن  هکنآ 
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داد و رییغت  رجاهم  هب  ار  وا  مان  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هک  مه  هریغم  نب  هیما  نب  دیلو  .دیسر  تداهـش  هب  فئاط  گنج  رد 
مان مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هک  هریغم  نب  هعیبر  یبا  نب  ریجب  هریغم و  نب  هیما  یبا  نب  ریهز  .دوب و  ناناملـسم  حلاص  دارفا  زا 

.دنیام زا  دنا  هدوب  شیرق  فارشا  زا  هس  ره  هک  هعیبر  یبا  نب  سابع  داد و  رییغت  هللا  دبع  هب  ار  وا 

رعاش هعیبر  یبا  نب  هللا  دبع  نب  رمع  تسا و  هدوب  هرـصب  ریما  تسا و  هعیبر  یبا  نب  هللا  دبع  نب  ثراح  نامه  هک  عابق  ثراح  دـنیوگ :
نب هریغم  روهـشم  هیقف  هعیبر ، یبا  نب  هللا  دبع  نب  ثراح  ناگداز  دنزرف  زا  دـنیوگ : .دنتـسه  ام  زا  مه  تسا  يروهـشم  يارـسلزغ  هک 

رانید رازه  راهچ  هک  يا  هزیاج  نوراه  .تسا  هدوب  هنیدـم  رادـمامز  هیقف  سنا ، نب  کلام  زا  سپ  هک  تسا  ثراح  نب  ناـمحرلا  دـبع 
.دشن وا  يارب  تواضق  راد  هدهع  تفریذپن و  تشاد ، هضرع  وا  رب  دوب 

هریغم نب  دـیلو  نب  دـلاخ  هکنآ  لاح  درامـشب و  دنرامـش ، یم  دوخ  يارب  موزخم  ینب  هک  ار  ییاهزیچ  دـناوت  یم  یـسک  هچ  دـنیوگ :
حتف رد  وا  .دوب  ناراوس  هدنامرف  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دهع  رد  ریلد و  هدنخرف و  يدرم  وا  تسا  ناشیا  زا  هللا  فیس 

تفای و دوبهب  دـیمد و  وا  مخز  رب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  دـش و  یمخز  نینح  گنج  رد  دوب و  ادـخ  لوسر  هارمه  هکم 
تفگ دوخ  گرم  زور  رد  وا  .درک  راوتسا  ار  رکب  وبا  تفالخ  تفرگ و  يریسا  هب  ار  هحیلط  تشک و  ار  هملیسم  هک  تسا  یسک  ومه 

تسا و ریـشمش  هزین و  هناشن  نآ  رد  هکنیا  رگم  تسین  یتشگنا  هزادـنا  هب  مندـب  ياج  چـیه  مدرک و  تکرـش  اهگنج  همه  نآ  رد  نم 
.دباوخن هدوسآ  زگره  وسرت  دارفا  مشچ  دریم ، یم  رخروگ  هک  هنوگ  نامه  میریم ، یم  رتسب  رد  کنیا 

هدیـسر شگرم  ربخ  دوب و  هتـشذگرد  صمح  رد  هک  دـلاخ  رب  ناشیا  نانز  .تشذـگ  موزخم  ینب  ياه  هناخ  رانک  زا  باطخ  نب  رمع 
هدازآ نز  چیه  ایآ  و  دننک ، يرگ  هیوم  دلاخ - نامیلس - وبا  رب  هک  تسین  يزیچ  نانز  رب  تفگ : داتسیا و  رمع  .دندرک  یم  هیوم  دوب ،
ناشیا ماقم  هب  هک  دندرک  وزرآ  ناشیا  زا  سپ  یهورگ  دناوخ ...« : ار  تایبا  نیا  سپـس  دهد و  شرورپ  يدنزرف  نانچ  دـناوت  یم  يا 

دوب زوت  هنیک  وا  هب  تبسن  فرحنم و  دلاخ  زا  رمع  هکنیا  اب  .دیسرن » ناشیا  هیاپ  هب  یسک  دندوب  لامک  دح  رد  هک  سب  زا  یلو  دنـسرب 
زا تسا  ناناملـسم  حلاص  یتسار  هب  نادرم  زا  هک  هریغم  نب  دیلو  نب  دیلو  دنیوگ : .دنک  قیدصت  ار  وا  ماقم  هک  دشن  نآ  عنام  نیا  یلو 

سپ هک  دیسرت  هیواعم  نوچ  دوب و  گرزب  یتلزنم  ياراد  ماش  مدرم  نایم  هک  تسام  زا  مه  دیلو  نب  دلاخ  نب  نامحرلا  دبع  و  تسام ،
هب یتبرش  کشزپ  نآ  دنک و  مومـسم  ار  وا  داد  روتـسد  دوب  لاثا  نبا  شمان  هک  دوخ  کشزپ  هب  دوش ، فرـصتم  ار  تفالخ  وا  يو  زا 

ینب هب  هدـیرب و  هیما  ینب  زا  وا  تشک و  دوخ  يومع  صاصق  هب  ار  وا  دـیلو  نب  دـلاخ  نب  رجاهم  نب  دـلاخ  .تشک  ار  وا  دـناشون و  وا 
هملس نب  بویا  کلملا و  دبع  نب  ماشه  نارسپ  دمحم  میهاربا و  دش و  هنیدم  ریما  مه  دیلو  نب  ماشه  نب  لیعامسا  .دوب  هتـسویپ  مشاه 
دیلو نب  دیلو  نب  هللا  دبع  نب  هملـس  بویا و  نب  لیعامـسا  نب  ماشه  دندوب و  شیرق  روآ  مان  نادرم  زا  دـیلو  نب  دـیلو  نب  هللا  دـبع  نب 

.دندش هنیدم  هطرش  تسرپرس 

جاجتحا هیواعم  نب  دیزی  اب  هک  تسا  یسک  نیتسخن  هریغم  نب  صفح  نب  ورمع  یبا  نب  هللا  دبع  هریغم ، نب  صفح  نادنزرف  زا  دنیوگ :
نمی یلاو  هک  تسا  هریغم  نب  سمـش  دبع  نب  دیلو  نب  نامحرلا  دبع  نب  هللا  دبع  نامه  وا  تسام و  زا  مه  قرزا  دنیوگ : .تسا  هدرک 

.تسا هدوتس  ار  وا  یحمج  لبهد  وبا  دوب و  بارعا  نیرت  هدنشخب  زا  وا  تشامگ و  نمی  تیالو  هب  ار  وا  ریبز  نبا  دش و 

تسام زا  تسا ، موزخم  نب  رمع  نب  هللا  دبع  نب  ذئاع  نب  یفیص  بئاسلا  وبا  یلـصا  مان  هک  بئاسلا  یبا  نب  بئاس  نب  هللا  دبع  دنیوگ :
دمآ و ربمایپ  روضح  هب  هکم  حتف  زور  .تسا  هدوب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  یناگرزاب  کیرـش  یلهاج  هرود  رد  وا  و 
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ینمـشد و چیه  هک  يدوب  یکیرـش  وکین  دومرف : .يرآ  تفگ : یتسین  نم  کیرـش  وت  رگم  يرآ ، دومرف : یـسانش  یم  ارم  ایآ  تفگ :
.يدرک یمن  زیتس 

هدومرف یفخم  ار  دوخ  وا  هناخ  رد  یتدم  مالـسا  توعد  زاغآ  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  مقرا  یبا  نب  مقرا  دـنیوگ :
وا یلـصا  مان  هک  مه  دسالا  دبع  نب  هملـس  وبا  دنیوگ : .تسا  موزخم  نب  رمع  نب  هللا  دبع  نب  دسا  نب  فانم  دـبع  وا ، بسن  مان و  دوب ،

، تسام زا  مه  تسا  هدوب  هریغم  نب  هیما  یبا  رتخد  هملس  ما  رـسمه  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  زا  شیپ  تسا و  هللا  دبع 
.تسا هدرک  تکرش  ردب  گنج  رد  هک  هدوب  ناناملسم  ياحلص  زا  هملس  وبا 

مالّـسلا هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  هداز  رهاوخ  هک  هریبـه  نب  هدـعج  شرـسپ  تسا و  روماـن  ناریلد  زا  هک  بهو  یبا  نب  هریبـه  دـنیوگ :
ار زدـنهق  ناـسارخ و  طاـقن  زا  يرایـسب  هک  هریبه  نب  هدـعج  نب  هللا  دـبع  شرـسپ  تسا و  بلاـط  وبا  رتخد  یناـه  ما  شرداـم  تسا و 
- ژد نهک  زدنهق - هن  دوب  یمن  هدعج  رـسپ  رگا  : » تسا هدورـس  نینچ  رعاش  هدـعج  نب  هللا  دـبع  دروم  رد  .دنتـسه  ام  زا  تسا  هدوشگ 

نب ثراح  نب  بظنح  نب  بلطم  نب  مکح  روهـشم و  هیقف  بیـسم  نب  دیعـس  دنیوگ : .دـش » یمن  حـتف  زیخاتـسر  ات  ناسارخ  هن  امش و 
.تسام زا  مه  موزخم  نب  رمع  نب  دیبع 

.میدرک و فذـح  ار  یموزخم  نادرم  زا  يرایـسب  هورگ  ندرب  ماـن  نخـس  ندیـشک  ازارد  هب  میب  زا  میدرک و  رـصتخم  ار  عوـضوم  اـم 
يارب ار  نخس  نیا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دوش ، هتفگ  ناشیا  خساپ  رد  تسا  هتسیاش 

سمـش دـبع  ینب  هب  تبـسن  هرخافم  نینمؤملا  ریما  هدـمع  تمه  تسا و  هدومرفن  نانآ  نأش  نتخاس  کـچوک  ناـشیا و  ندرک  ریقحت 
ناشیا اـب  تساوخ  یم  رگا  تسا و  هدومرف  ناـیب  نینچ  نیا  تسا  هتفگ  نخـس  موزخم  ینب  هراـب  رد  نخـس  نمـض  نوچ  تسا و  هدوب 

راگزور زا  سپ  ناشرتشیب  دنا ، هدرب  مان  ناشیا  زا  نایموزخم  هک  نادرم  نیا  یهگناو  .درک  یمن  تعانق  نخـس  نیا  هب  دـیامرف  هرخافم 
.دنا و هدمآ  وا  زا  سپ  هک  ار  یناسک  هن  دـنک  یم  دای  دـنا  هدوب  وا  زا  شیپ  هک  ار  یناسک  ترـضح  نآ  دـنا و  هدوب  مالّـسلا  هیلع  یلع 
رد سپس  دنراد و  یم  يرادساپ  رتشیب  ار  دوخ  رس  تشپ  تسا  هدومرف  سمـش  دبع  ینب  هراب  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  هکنیا  ییوگب  رگا 
ود نآ  نایم  یـضقانت  میوگ  یم  .تسا  ضقانتم  فیـصوت  ود  نیا  دنتـسه ، رتزاب  ناج  گرم  ماگنه  هب  هک  تسا  هتفگ  ماشه  ینب  هراب 

دوخ رس  تشپ  رامش  يرایـسب  نیمه  اب  نانآ  تسا و  هتـشاد  رظن  رد  ار  سمـش  دبع  ینب  دارفا  يرایـسب  مالّـسلا  هیلع  یلع  اریز  تسین ،
هب مشاه  ینب  زا  کی  ره  یلو  تسا  هدوب  رتمک  ناـشیا  رامـش  زا  مشاـه  ینب  رامـش  دـنا و  هداد  یم  يرادـساپ  رتشیب  ار  شیوخ  لاوما 

دوش یم  مولعم  هنوگ  نیدب  تسا و  رتزاب  ناج  گرم  دربن و  ماگنه  هب  رت و  عاجـش  ییاهنت  هب  سمـش  دـبع  ینب  زا  کی  ره  زا  ییاهنت 
.تسین یضقانت  راتفگ  ود  نیا  نایم  هک 

مراکم

شیرق نع  لئس  و 

مالسلا هیلع  لاقف 

.ْمِِهئاَِسن ِیف  َحاَکِّنلا  ،َو  ْمِِهلاَجِر َثیِدَح  ُّبُِحن  ، ٍْشیَُرق ُهَناَْحیَرَف  ٍموُزْخَم  ُوَنب  اَّمَأ 
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.اَهِروُهُظ َءاَرَو  اَِمل  اَهُعَْنمَأ  ،َو  ًایْأَر اَهُدَْعبَأَف  ٍسْمَش  ِْدبَع  ُوَنب  اَّمَأ  َو 

ِتْوَْملا َْدنِع  ُحَمْسَأ  ،َو  اَنیِْدیَأ ِیف  اَِمل  ُلَْذبَأَف  ُنَْحن  اَّمَأ  َو 

، ُرَْکنَأ ُرَْکمَأ َو  ُرَثْکَأ َو  ْمُه  ، اَنِسوُُفِنب

.ُحَبْصَأ ُحَْصنَأ َو  ُحَْصفَأ َو  ُنَْحن  َو 

.دش لاؤس  شیرق  دروم  رد  مالسلا  هیلع  ماما  زا 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

ینب هفیاط  اما  ، مینک جاودزا  ناشنانز  اب  میوش و  نخـس  مه  ناشنادرم  اب  میراد  تسود  ام  هک  دنـشیرق  هلیبق  ياه  لگ  ، موزخم ینب  اـما 
هب میرت و  هدنـشخب  میراد  تسد  رد  هچنآ  هب  اهنآ  همه  زا  مشاه ) ینب  هفیاط   ) ام اما  ، دـنرت لیخب  رت و  شیدـنادب  همه  زا  ، سمـش دـبع 

؛ رتدنمتواخس همه  زا  ناج  لذب  ماگنه 

مالک نیا  هنامیکح : راتفگ  دنـس  .میرتابیز . (  رتزوسلد و  رت و  حیـصف  اـم  دـنرت و  تشز  رت و  نوزف  ناـشرکم  رتشیب و  اـهنآ  تیعمج 
توافت اب  یناشاک  ضیف  ءاضیبلا  هجحم  رد  یلو  تسا  هدروآ  یضر  دّیس  موحرم  تیاور  دننامه  راربالا  عیبر  رد  يرشخمز  ار  فیرش 

هتفرگ ار  نآ  يرگید  عبنم  زا  هک  دوـش  یم  موـلعم  ًـالامجا  تواـفت  نیا  زا  دـنک و  ناـیب  ار  نآ  كردـم  هکنآ  یب  هدـش  رکذ  ینـشور 
یضر دّیس  زا  شیپ  ود  ره  نیا  تایقفوم و  رد  راکب  نبا  نینچمه  هدرک و  رکذ  یتوافت  اب  ار  نآ  زین  دیرفلا  دقع  رد  هبر  دبع  نبا.تسا 
.تسا هدـمآ  نآ  زا  دـعب  بتک  رد  مه  یـضر و  موـحرم  زا  شیپ  بتک  رد  مه  زیمآ  تـمکح  مـالک  نـیا  لاـح  ره  هـب  دنتـسیز و  یم 

(. ( ،ج 4،ص 109 هغالبلا جهن  رداصم  )

شیرق لیابق  ياه  یگژیو 

مالسلا هیلع  ماما  درک  لاؤس  شیرق  لیابق  ياه  یگژیو  هرابرد  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  هک  دش  نایب  یـسک  خساپ  رد  هنامیکح  مالک  نیا 
رب ار  اهنآ  یمـسج  یحور و  ياه  یگژیو  درک و  هراشا  مشاـه )» ونب  »و« سمـش دـبع  ونب  «،» موزخم ونب   )» اـهنآ فورعم  هلیبق  هس  هب  زین 
ْنَع مالـسلا  هیلع  َِلئُـس  َو  ( ؛» درک یـسررب  ار  اهنآ  يایاجـس  یهاتوک  تارابع  رد  رهام  سانـش  ناور  کـی  ناونع  هب  عقاو  رد  درمش و 

( . ٍْشیَُرق

لگ موزخم  ینب  اما  :» دـیامرف یم  دـیوگ و  یم  نخـس  موزخم » ینب  » هلیبق زا  - شیرق هفیاط  هرابرد  لاؤس  - لاؤس نیا  خـساپ  رد  تسخن 
ُهَناَْحیَرَف ٍموُزْخَم  ُوَنب  اَّمَأ  َلاَقَف  ( ؛» مینک جاودزا  ناشنانز  اب  میوش و  نخـس  مه  ناشنادرم  اب  میراد  تسود  ام  هک  دـنا  شیرق  هلیبق  ياـه 

( . ْمِِهئاَِسن ِیف  َحاَکِّنلا  ،َو  ْمِِهلاَجِر َثیِدَح  ُّبُِحن  ، ٍْشیَُرق

ماما.دـندوب فورعم  ترـشاعم  نسح  بوخ و  دروخرب  یگزیکاـپ و  هب  هفیاـط  نیا  و.دوب  « هرم نب  هظقی  » دـنزرف هلیبق  نیا  دـج  « موزخم »
»و دـیلو ، » فورعم « لـهج وـبا  » هک میناد  یم  ار و  رگید  یقـالخا  يوـنعم و  فاـصوا  هن  دوتـس  ار  ناـشفاصوا  نـیمه  زین  مالـسلا  هـیلع 
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لیکشت ار  اهنآ  هب  طوبرم  لئاسم  نآرق  تایآ  زا  یضعب  لوزن  نأش  هک  دندوب  هلیبق  نیا  زا  مالسا  تخسرس  نانمشد  زا  « هریغم » نامدود
دنا هتفگ  هیآ 11 و 12 ). ، رثدم  ...« ) . ًادوُدْمَم ًالام  َُهل  ُْتلَعَج  َو  ًادیِحَو * ُْتقَلَخ  ْنَم  ِینْرَذ َو   » تایآ لوزن  نأش  رد  هلمج  زا  ؛ دهد یم 

ُزیِزَْعلا َْتنَأ  َکَّنِإ  ْقُذ   » هفیرش هیآ  و.دنک  هضراعم  نآرق  اب  تشاد  میمـصت  هک  تسا  فورعم  »ي  هریغم نب  دیلو  » هرابرد تایآ  نیا  هک 
.دروخ یم  مشچ  هب  ود  ره  زا  تایآ  نیا  رد  يدیدش  تمذم  هک  هدش  لزان  « لهج وبا  » هرابرد  1 ُمیِرَْکلا »

یم ، دـنا هلیبق  نیا  زا  « هیما ینب  »و« هیواعم «، » نایفـس وبا  » هک دور  یم  « سمـش دـبع  ینب  » هفیاط یفرعم  غارـس  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  سپس 
َءاَرَو اَِمل  اَهُعَْنمَأ  ،َو  ًاـیْأَر اَهُدَْـعبَأَف  ٍسْمَـش  ِدـْبَع  ُوَنب  اَّمَأ  َو  ( ؛» دـنرت لـیخب  رت و  شیدـنادب  همه  زا  سمـش  دـبع  ینب  هفئاـط  اـما  :» دـیامرف

( . اَهِروُهُظ

قیمع و يراکفا  ياراد  اهنآ  هک  هنوگ  نیا  هب  هدـش  ریـسفت  حدـم  لکـش  هب  هاـگ  اَـهِروُهُظ » َءاَرَو  اَِـمل  اَـهُعَْنمَأ   » و ًاـیْأَر » اَهُدَْـعبَأ   » هلمج
هلمج هدـش و  ریـسفت  مومذـم  فصو  ود  تروص  هب  هاگ  دـننک و  یم  عافد  هناعاجـش  دـنراد  رایتخا  رد  هچنآ  هب  تبـسن  دـنرگنرود و 

اهنآ هک  هدـش  ریـسفت  انعم  نیا  هب  اَهِروُهُظ » َءاَرَو  اَِمل  اَهُعَْنمَأ   » و ًایْأَر » اَهُدَْـعبَأ   » دـنقح و زا  شیرق  لیابق  نیرترود  ینعی  ًاـیْأَر » اَهُدَْـعبَأ  »
وبا » نوـچمه يدارفا  دوـجو  یخیراـت و  نیارق  دـهاوش و  هب  هجوـت  اب.دـنراد  راـیتخا  رد  هک  ییاـهزیچ  هب  تبـسن  دـندارفا  نیرت  لـیخب 
زین دـمآ  دـهاوخ  ادـعب  هک  « رکنا »و« رکما » هلمج دـسر و  یم  رظن  هب  رت  بسانم  مود  ریـسفت  ، اهنآ نایم  رد  « هیما ینب  »و« هیواـعم «،» ناـیفس

.تساعدم نیا  دهاش 

میراد تسد  رد  هچنآ  هب  اـهنآ  همه  زا  مشاـه ) ینب  هفیاـط   ) اـم اـما  :» دـیامرف یم  ، هدرک داـی  مشاـه  ینب  زا  مالـسلا  هیلع  ماـما  هاـگ  نآ 
رت و حیـصف  ام  دـنرت و  تشز  رت و  نوزف  ناشرکم  رتشیب و  اهنآ  تیعمج  ، میرتدنمتواخـس همه  زا  ناج  لذـب  ماـگنه  هب  رت و  هدنـشخب 
ُحَْصفَأ َو ُنَْحن  ،َو  ُرَْکنَأ ُرَْکمَأ َو  ُرَثْکَأ َو  ْمُه  ،َو  اَنِـسوُُفِنب ِتْوَْملا  َْدنِع  ُحَمْـسَأ  ،َو  اَنیِدـْیَأ ِیف  اَِمل  ُلَذـْبَأَف  ُنَْحن  اَّمَأ  َو  ( ؛» میرتابیز رتزوسلد و 

( . ُحَبْصَأ ُحَْصنَأ َو 

راصق تاملک  اه و  همان  هغالبلا و  جهن  ياه  هبطخ  مالسلا و  امهیلع  نانمؤمریما  مرکا و  ربمغیپ  رد  نآ  زراب  هنومن  مشاه  ینب  تحاصف 
یب تحاصف  نیا  زا  يرگید  ياه  هنومن  زین  هیداجس  هفیحص  ياهاعد  مالسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  هفرع  ياعد.تسا  رادومن  ًالماک  نآ 

.تسا لیدب 

نوچمه ییاه  هنحـص  رد  مالـسا  ظفح  يارب  ار  زیچ  همه  دنداتـسیا و  ناج  ياپ  ات  هک  دوب  اـجنآ  اـت  مالـسا  هراـبرد  اـهنآ  یهاوخریخ 
هک نانمؤم  ریما  یگدنز  رد  نانآ  شـشخب  لذب.تسا و  سکعنم  ًالماک  خیراوت  رد  اهنآ  تروص  ییابیز.دندرک  ادـف  نآ  ریغ  البرک و 
رد دـش و  لزاـن  وا  حدـم  رد  هیآ  داد و  لـئاس  هب  ار  یتمیق  نارگ  رتشگنا  زاـمن  عوکر  رد  درک و  دازآ  دوخ  جـنرتسد  اـب  ار  هدرب  رازه 

مالسلا هیلع  نسح  ماما  یگدنز  رد  درک و  میدقت  لئاس  هب  ار  شفافز  بش  نهاریپ  هک  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  مالسا  يوناب  یگدنز 
هیلع قداـص  ماـما  یگدـنز  رد  نینچمه  دومن و  فیـصنت  نادـنمزاین  دوخ و  ناـیم  ار  شلاوما  ماـمت  راـب  دـنچ  دوخ  رمع  لوط  رد  هک 
دنیبب یلام  لئاسم  هراب  رد  نایعیش  نایم  رد  یفالتخا  رگا  ات  دوب  هدرپس  نایعیش  زا  یکی  تسد  هب  ار  دوخ  لاوما  زا  یـشخب  هک  مالـسلا 

.تسا فورعم  دزاس  رارقرب  افص  حلص و  اهنآ  نایم  دزادرپب و  وا  لاوما  زا  ار  فالتخا  دروم  غلبم 
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ماما هک  تسا  ییانعمرپ  هدرشف و  نانخس  يایوگ  دهاش  هدش  هتشون  نمشد  تسود و  تسد  هب  هک  مالسا  خیرات  هک  نیا  نخـس  هاتوک 
.تسا هدومرف  نایب  دوخ  زیمآ  تمکح  مالک  نیا  رد  مالسلا  هیلع 

اراکـشآ ار  اـهنآ  درب و  یم  لاؤس  ریز  مومع  روط  هب  ار  يا  هلیبـق  مالـسلا  هیلع  ماـما  هنوگچ  هک  دوش  یم  حرطم  لاؤـس  نیا  اـجنیا  رد 
.دسر یمن  رظن  هب  بسانم  يراک  نینچ  مالسا  عرش  رظن  زا  هک  یلاح  رد  دنک  یم  شهوکن  تمذم و 

یم یتقو  ًالثم.تسا  دارفا  بلاـغ  هب  رظاـن  هکلب  ، تسین مومع  هب  رظاـن  ماـع  ياـه  مکح  هنوگ  نیا  ًـالوا.تسا  نشور  لاؤس  نیا  خـساپ 
هبرجترپ هتخپ و  ناریپ  هک  نخس  نیا  ای  دنا و  نینچ  انثتـسا  نودب  همه  هک  تسین  نیا  شموهفم  دنا  شکرـس  روسج و  ناناوج  : مییوگ

.تسین لاس  نهک  دارفا  مامت  رد  تفص  نیا  دوجو  لیلد  دنا 

نایب ، دندوب هدید  اراکشآ  لیابق  نیا  رد  ار  نآ  ياه  هنومن  دارفا  هک  راکشآ  تافص  اما  دراد  لاکشا  ناهنپ  یفخم و  تافص  زاربا  ًایناث 
تشز هدولآ و  رسمه  نوچمه  شنادنزرف و  »و  نایفـس وبا  » نوچمه ییاه  هرهچ  سمـش  دبع  ینب  هفیاط  رد  الثم  ؛ تسا لاکـشا  یب  نآ 

.دندید یم  ار  « دنه » شراک

یم يرگید  خر  هب  ار  دوخ  تیعمج  ترثک  یتح  دندرک و  یم  راختفا  دوخ  هلیبق  دارفا  هب  برع  ، تیلهاج رـصع  رد  هکنیا  رگید  لاؤس 
ياه یگژیو  اجنیا  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  هنوگچ.تفر  نایم  زا  یلهاج  باسنا  هب  رخافت  نیا  مالسا  روهظ  اب  یلو  ؛ دندیشک

؟ دنک یم  نایب  ار  مشاه  ینب  يرترب  شیرق و  لیابق 

تـشز تافـص  زا  يا  هراپ  ترثک و  دادـعت و  يور  هکلب  ، درک یمن  هیکت  یقـالخا  ياـه  شزرا  رب  یلهاـج  برع  هک  تسا  نآ  خـساپ 
يارب هن  دوب  زیمآ  بصعت  طرـش و  دـیق و  یب  ارچ و  نوچ و  یب  یعاـفد  ، هلیبق زا  عاـفد  ًـالوصا  تشاد و  هیکت  ندوب  رگ  تراـغ  دـننام 

.دنک یم  یقالخا  ياه  یگژیو  رب  هیکت  اجنیا  رد  زین  مالسلا  هیلع  ماما.اهنآ  یقالخا  ياه  شزرا 

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib was asked about the tribesmen of Quraish. He replied as
follows: "As for Banū Makhzūm, they are the blossoms of the tribesmen of Quraish. It
is delightful to talk to their men and to marry their women. As for Banū Abd Shams,
they are far-sighted and cautious about all that is hidden from them. As for ourselves
(Banā Hāshim), we spend whatever we get and are very generous in offering
ourselves to death. Consequently, those (other) people are more numerous, more

!” contriving and more ugly, while we are most eloquent, well-wishing and handsome

اه ینارسوه  تاذل و  تسادخ و  ياضر  دروم  هک  يریخ  لامعا  توافت  : 121 تمکح

هراشا
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توص
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ُهُرجَأ یَقبَی  ُُهتَنُوئَم َو  ُبَهذَت  ٍلَمَع  ُُهتَِعبَت َو  یَقبَت  ُُهتَّذل َو  ُبَهذَت  ٍلَمَع  ِنیَلَمَع  َنَیب  اَم  َناّتَش  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

جنر هک  یلمع  و  دنام ، یم  نآ  رفیک  دور و  یم  شتّذل  هک  یلمع  تسا : رود  لمع  ود  نیب  هلـصاف  ردقچ  دومرف : وا ، رب  ادـخ  دورد  و 
 ! تسا راگدنام  نآ  شاداپ  درذگ و  یم  نآ 

يدیهش

.دنام ششاداپ  دورب و  شجنر  هک  يراک  و  دنام ، شهانگ  دور و  شتذل  هک  يراک  راوزاسان ، تسا و  نوگمهان  هچ  مه  اب  راک  ود 

یلیبدرا

یقاب نآ و  تّقـشم  دور  یم  هک  یلمع  نآ و  تبوقع  دـنام  یم  نآ و  تّذـل  دور  یم  هک  یلمع  لمع  ود  نایم  تسا  رود  هچ  دومرف  و 
نآ دزم  دنام 

یتیآ

شجنر هک  یلمع  تسا و  هدـنام  شراوگان  بقاوع  هتفر و  شتذـل  هک  یلمع  لمع ، ود  نیا  نایم  تسا  قرف  مالـسلا :) هیلع   ) دومرف و 
.تسا یقاب  شباوث  رجا و  هدش و  يرپس 

نایراصنا

نایاپ شجنر  هک  یلمع  و.دنامب  شنایز  دورب و  نیب  زا  شتّذل  هک  یلمع  : تسا هلـصاف  لمع  ود  نیب  هزادنا  هچ  : دومرف ترـضح  نآ  و 
 . دنام یقاب  شرجا  دریذپ و 

اه حرش 

يدنوار

.هتبوقع يا  هتعبت : یقبت  و 

يردیک
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مثیم نبا 

یلمع و  دنامب ، شباذع  جنر و  درذگب و  نآ  یـشوخ  هک  یلمع  لمع : ود  نیب  تسا  يا  هلـصاف  هچ  ، ) ود نآ  نیب  تسا  هلـصاف  ناتش :
نآ یپ  رد  هک  تسا  يورخا  تواقش  نامه  نآ  دمایپ  هک  تسایند  يارب  راک  لوا : لمع  دنامب .) ششاداپ  دوش و  يرپس  شتمحز  هک 

.تسا يدایز  توافت  ود  نیا  نایم  هک  تسا  یهیدب  .تسا  يورخا  راک  مود ، لمع  تسا و 

دیدحلا یبا 

 . ُهُرْجَأ یَْقبَی  ُُهتَنُوئَم َو  ُبَهْذَت  ٍلَمَع  ُُهتَِعبَت َو  یَْقبَت  ُُهتََّذل َو  ُبَهْذَت  ٍلَمَع  ِْنیَلَمَع  َْنَیب  اَم  َناَّتَش  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

هتیغب لان  نمم  هذاذللا  ینفت  لاقف  ءارعشلا  ضعب  ینعملا  اذه  ذخأ 

یناشاک

( هتعبت یقبت  و   ) نآ تذل  دورب  هک  يرادرک  هتذل ) بهذت  ملع   ) رادرک ود  نایم  تسا  رود  هچ  نیلمع ) نیب  ناتش  مالسلا : هیلع  لاق  (و 
و هرجا ) یقبی  و   ) نآ ینارگ  جـنر و  دورب  هک  يرادرک  و  هتنوم ) بهذـت  لـمع  و   ) هیورخا تواقـش  زا  تسا  نآ  عباـت  هچنآ  دـنامب  و 

نآ باوث  دنام  یقاب 

یلمآ

ینیوزق

نآ و تساوخزاب  هانگ و  ینعی  .نآ  تبعت  دـنامب  نآ و  تذـل  دورب  هک  یلمع  لمع : ود  نایم  تسا  يرود  هچ  ترـضح : نآ  تفگ  و 
.نآ باوث  دزم و  دنامب  .نآ و  يافج  تمحز و  دورب  هک  یلمع 

یجیهال

هیلع تفگ  ینعی و  .هرجا » یقبی  هتنووم و  بهذـت  لمع  هتعبت و  یقبت  هتذـل و  بهذـت  لـمع  نیلمع : نیب  ناتـش  : » مالـسلا هیلع  لاـق  و 
دنامب وا و  تقـشم  دورب  هک  يراک  وا و  تمحز  دنامب  وا و  تذل  دورب  هک  يراک  راک : ود  نایم  رد  تسا  قرف  رایـسب  هچ  هک  مالـسلا 

.ترخآ راک  ایند و  راک  نایم  رد  ینعی  وا ، باوث  رجا و 

ییوخ

يا هلص  وا  هفص  رقتسم  فرظلا  و  هلوصوم ، وا  هیمسا  هدعب  ام  و  دعب ، وه  یضاملا و  لعف  اهانعم  و  لاعفالا ، ءامسا  نم  ناتش ، بارعالا :
: همجرتلا .هیلع  فوطعم  یناثلا  لمع  و  نیلمع ، هلوقل : لکلا  نع  ضعبلا  لدـبک  لـمع ، نیلمع  نیب  يذـلا  وا  نیلمع  نیب  یـش ء  ناـتش 

درذگیم شجنر  هک  يرادرک  و  دنامیم ، شهانگ  دوریم و  شیشخبماک  هک  يرادرک  رادرک : ود  نایم  هلصاف  تسا  رود  رایـسب  دومرف :
.دنامیم شباوث  و 
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بوبحم هورکم و  تعاط و  هانگ و  *** بوخ دب و  رادرک  دنرود  مه  ز 

تسد رد  رجأ  مامت  شجنر  یکی  *** تسه شرفیک  مامت  تّذل  یکی 

يرتشوش

مثیم و نبا  دـیدحلا و  یبا  نبا  یف  اـمک  اـم  نودـب  نیب )  ) باوصلا نیب و  اـم  هیرـصملا ) هعبطلا   ) یف اذـکه  لوقا : مالـسلا : هیلع  لاـق  و 
اومدـق لوقی : افنـص و  افنـص  مهظعی  قوسلا و  یلا  موی  لک  رکبی  هفوکلاب  هتماـقا  ماـیا  ناـک  مالـسلا  هیلع  هنا  يور  .هیطخلا و  هخـسنلا 

، ملظلا نع  اوفاجت  و  بذکلا ، اوبناج  و  نیمیلا ، نع  اوهانت  و  ملحلاب ، اونیزت  و  نیعاتبملا ، نم  اوبرتقا  و  هلوهسلاب ، اوکربت  و  هراختـسالا ،
تاعوضوم یف  نوتـسلا - لصفلا  : ) يدانی مث  نیدسفم -) ضرالا  یف  اوثعت  مهءایـشا و ال  سانلا  اوسخبت  و ال  ، ) نیمولظملا اوفـصنا  و 

رانلا اهدعب  نم  هذل  یف  ریخ  اهتبغم ال  یف  ءوس  بقاوع  یقبت  راعلا  مثالا و  یقبی  مارحلا و  نم  اهتوفص  لان  نمم  هذاذللا  ینفت  هفلتخم )

هینغم

فالتخا وه  رخآ  لمع و  نیب  قرفلا  و  رـش ، ریخ و  بعت ، هحار و  ملا ، هذـل و  بلـس ، بناج  باجیا و  بناـج  هیف  ـالا و  لـمع  نم  اـم 
وهف ریخلا  بناج  یلع  رـشلا  بناج  هیف  بلغ  لمع  يا  و  ریخ ، وهف  رـشلا  یلع  ریخلا  بناج  هیف  بلغ  لمع  ياـف  نیبناـجلا ، نیب  هبـسنلا 

سانلل و عفانم  ریبک و  مثا  امهیف  : ) لاق رـسیملا و  رمخلاب و  الثم  هل  برـض  و  میرکلا ، نآرقلا  هکراب  دـق  و  لـقعلا ، هررقی  اـم  اذـه  .رش 
همئاد هعول  اهبقعت  هیناف  هلئاز  هذـل  هیف  امهدـحا  نیلمع : نیب  همکحلا  هذـه  یف  ماـمالا  نراـق  و  هرقبلا .)  219 امهعفن - نم  ربکا  اـمهمثا 

و كرتی ، نا  بجیف  هریخ  یلع  هرـش  بلغی  لوالا  .مایالا و  عم  بهذی  دـهج  بعت و  اهقبـسی  هیقاب  همئاد  هذـل  هیف  رخالا  لمعلا  و  هیقاب ،
نیب و  قاشملا ، زوعلا و  یلع  ربصلا  حافکلا و  عم  همیرکلا  هایحلا  نیب  ریخ  اذا  لقاع  يا  .عبتی و  نا  بجیف  هرـش  یلع  هریخ  بلغی  یناثلا 
یف ریخلا  لک  ریخلا  له  و  هتمارک ؟ هتیرح و  یلع  ائیـش  لضفی  راتخی و  لـقاع  يا  .هدـعملا  ءـالتما  و  هحارلا ، عم  ناوهلا  لذـلا و  هاـیح 

.؟ هیدوبعلا رسالا و  عم  یتح  ..هدعملا 

هدبع

هللا هعاط  یف  لمع  یناثلا  سفنلا و  تاوهش  یف  لمع  لوالا  نیلمع : نیب  ام  ناتش  … 

يرفعج

مالسالا ضیف 

یـشوخ تذل و  هک  ینامرفان )  ) یلمع رادرک  لمع و  ود  نیب  تسا  رود  هچ  تسا : هدومرف  یگدـنب ) هب  بیغرت  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
.دنامب شدزم  شاداپ و  درذگب و  نآ  جنر  هک  یگدنب ) تعاط و   ) یلمع و  دنامب ، نآ  رفیک )  ) نایز درذگب و  نآ 

ینامز

ترخآ يارب  هک  هدرب  دوس  اـیند  زا  یـسک  اـهنت  .ددرگ  یم  ماـمت  همه  نآ  يداـش  جـنر و  تمحز ، دریذـپ ، یم  ناـیاپ  اـیند  یگدـنز 
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نایب زا  مالـسلا ) هیلع   ) ماما یلـصا  فده  تسا  نیمه  هتخاس و  دابآ  ار  شیوخ  تشهب  هناخ  شیپاشیپ ، تسا و  هدرک  تیلاعف  شیوخ 
رد نآ  ياه  هویم  .دنرب  یم  رـسب  یلاع  یتشهب  رد  یـشخبتیاضر ، یگدنز  رد  : ) دـیامرف یم  نایتشهب  هرابرد  زیزع  يادـخ  .الاب  بلطم 

دوخ زا  شیپ  هک  يا  هتسیاش  لامعا  هب  ار  امـش  داب  اراوگ  دیـشونب ! یتشهب ) ياهتبرـش  زا  و   ) دیروخب دوش  یم  باطخ  .تسا  سرتسد 
.تسا هدش  هداد  تبسن  مه  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مالسا ربمایپ  هب  بلطم  نیا  دسیون : یم  یضردیس  موحرم  دیداتسرف .)

يزاریش دمحم  دیس 

یلع یقبت ) هتذل و  بهذـت   ) ثیح همرحملا  تاوهـشلا  یف  لمع )  ) اریثک اقرف  امهنیب  نا  يا  نیلمع ) نیب  ام  ناتـش  : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
.هباوث و  هرجا ) یقبی  و   ) هتبوعص يا  هتنوم ) بهذت   ) ثیح هناحبس  هللا  لمع ) و   ) هماثآ و  هتعبت )  ) ناسنالا

يوسوم

یناقلاط

شاداپ دور و  نایم  زا  شجنر  هک  يراک  دـنام و  یقاب  شهانگ  دورب و  نآ  تذـل  هک  يراک  راک ، ود  نایم  تسا  يداـیز  هلـصاف  هچ  »
« .دنام یقاب  نآ 

یم دوبان  شتذل  دـسر  یم  دوخ  هتـساوخ  هب  مارح  زا  هک  یـسک   » هک تسا  هدورـس  هدرک و  نیمـضت  ار  ینعم  نیمه  نارعاش  زا  یکی 
« ...دنام یم  یقاب  نآ  گنن  هانگ و  دوش و 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

ُُهتَِعبَت یَْقبَت  ُُهتََّذل َو  ُبَهْذَت  ٍلَمَع  ِْنیَلَمَع  َْنَیب  اَم  َناَّتَش 

.ُهُرْجَأ یَْقبَی  ُُهتَنوُؤَم َو  ُبَهْذَت  ٍلَمَع  َو 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

دور و یم  شتمحز  هک  یلمع  دـنام و  یم  یقاب  نآ  ءوس  بقاوع  دور و  یم  شتذـل  هک  یلمع  : دـنتوافتم مه  اب  لـمع  ود  نیا  ردـقچ 
هدمآ هغالبلا  جهن  دننامه  يرـشخمز  راربالا  عیبر  رد  زیمآ  تمکح  راتفگ  نیا  هنامیکح : راتفگ  دنـس  .تسا .(  یقاب  شـشاداپ  رجا و 
جهن رداصم  ) .تسا هتفرگ  هغـالبلا  جـهن  زج  يرگید  عبنم  زا  دـهد  یم  ناـشن  هک  هدـش  رکذ  ینـشور  تواـفت  اـب  مکحلاررغ  رد  یلو 

(.( ،ج 4،ص 109 هغالبلا

راک ود  نیا  نایم  قرف 

رادیاپان ياه  ینارـسوه  تاذـل و  تسادـخ و  ياضر  دروم  هک  يریخ  لامعا  توافت  هب  هراشا  ینارون  مالک  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
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هک یلمع  دنام و  یم  یقاب  نآ  ءوس  بقاوع  دور و  یم  شتذل  هک  یلمع  : دنتوافتم مه  اب  ردـقچ  لمع  ود  نیا  :» دـیامرف یم  هدرک  ایند 
یَْقبَی ُُهتَنوُؤَم َو  ُبَهْذَت  ٍلَمَع  ُُهتَِعبَت َو  یَْقبَت  ُُهتََّذل َو  ُبَهْذَت  ٍلَمَع  ِْنیَلَمَع  َْنَیب  اَم  َناَّتَش  ( ؛» تسا یقاب  ششاداپ  رجا و  دور و  یم  شتمحز 

( . ُهُرْجَأ

یم هدید  راکـشآ  توافت  نیا  - دنراد یفنم  تبثم و  هبنج  مادـک  ره  هک  نیا  اب  - هئیـس هنـسح و  لامعا  دـب و  کین و  ياهراک  نایم  رد 
رد مه  ایند و  رد  مه  نآ  دـب  بقاوع  یلو  ددرگ  یم  لیاز  يدوز  هب  هک  تسا  رادـیاپان  یتقوم و  یتذـل  ياراد  دولآ  هانگ  لامعا  ؛ دوش

ردـخم هدام  نیا  تسا  نکمم.درب  یم  هانپ  بارـش  هب  ینآ  یتذـل  زا  يرادروخرب  يارب  یناسنا  ًالثم.دریگ  یم  ار  ناسنا  ناـماد  ترخآ 
ياضعا مامت  رد  نآ  ءوس  راثآ  دبای و  یم  نایاپ  يدوز  هب  اما  ؛ درب ورف  شخب  تذل  يا  هئـشن  رد  دنک و  هت  هودنا  مغ و  زا  ار  وا  یتعاس 

.ددرگ یم  مورحم  رثوک  بآ  ندیشون  یتشهب و  روهط  بارش  زا  زین  ترخآ  رد  دوش و  یم  رهاظ  ًاجیردت  وا  ندب 

اب دنچ  ره  ، دوش یم  رـضاح  نمـشد  اب  داهج  سفن و  اب  داهج  نادیم  رد  دور و  یم  ادـخ  یگدـنب  غارـس  هب  هک  یناسنا  ، سکع هب  یلو 
نامه نیا.دنام  یم  یقاب  نآ  يورخا  يویند و  شاداپ  رجا و  دور و  یم  نیب  زا  احیردت  تالکشم  نیا  اما  ؛ ددرگ یم  وربور  یتالکشم 

،و دور یم  نایم  زا  تسامـش  دزن  هچنآ  ؛ » ٍقاب ِهّللا  َدـْنِع  ام  ُدَْـفنَی َو  ْمُکَدـْنِع  ام  : » دـیامرف یم  هدرک  هراشا  نآ  هب  نآرق  هک  تسا  يزیچ 
.( هیآ 96 ، لحن «. ). دنام یم  یقاب  تسادخ  دزن  هچنآ 

« ) دنوش یم  باترپ  نوریب  هب  اه  فک  ماجنارس  ؛ » ًءافُج ُبَهْذَیَف   » هک تسا  بآ  يور  ياه  فک  نوچمه  ینار  توهـش  ینار و  سوه 
مدرم هب  هچنآ  یلو  ؛ » ِضْرَْألا ِیف  ُثُکْمَیَف  َساّنلا  ُعَْفنَی  اـم  اـّمَأ  َو   » قادـصم هب  هک  لـالز  بآ  نوچمه  کـین  لاـمعا  و  هیآ 17 ). ، دعر .

.دوب دهاوخ  رارقرب  یقاب و  هیآ 17 ). ، دعر « ) . دنام یم  نیمز  رد  صاخ ) ّزلف  ای  بآ  دناسر (  یم  دوس 

: دنک یم  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  ماما  هک  میدناوخ  ار  هلمج  نیا  زین  هبطخ 176  رد 

«. تاوهش نایم  رد  خزود  هدش و  هطاحا  اه  یتحاران  نایم  رد  تشهب  ؛  ِتاوَهَّشلِاب ْتَّفُح  َراّنلا  َّنِإَو  ِهِراکَْملِاب  ْتَّفُح  َهَّنَْجلا  َّنإ  »

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said: “What a difference there is between two kinds of
actions:an action the pleasure of which passes away but its (ill) consequence remains,

." and an action the hardship of which passes away but its reward stays

نارای گرم  زا  تربع  : 122 تمکح

هراشا

توص
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َنِم يََرن  يِّذلأ  ّنَأَک  َبَجَو َو  اَنِریَغ  یَلَع  اَهِیف  ّقَحلا  ّنَأَک  َِبتُک َو  اَنِریَغ  یَلَع  اَهِیف  َتوَملا  ّنَأَک  َلاَقَف  ُکَحـضَی  اًلُجَر  َعِمَـسَف  ًهَزاَنِج  َِعبَت  َو 
اَنیِمُر ٍهَظِعاَو َو  ٍظِعاَو َو  ّلُک  اَنیِسَن  دَق  ُّمث  مُهَدَعب  َنوُدّلَُخم  ّانَأَک  مُهَثاَُرت  ُلُکَأن  مُهَثاَدجَأ َو  مُُهئّوَُبن  َنوُعِجاَر  اَنَیلِإ  ٍلِیلَق  اّمَع  ٌرفَـس  ِتاَومَألا 

ٍهَِحئاَج ٍحِداَف َو  ّلُِکب 

اه همجرت 

یتشد

شناج و  تسا ، هزیکاـپ  وا  راـک  بسک و  و  درامـش ، یم  کـچوک  ار  دوخ  هک  سک  نآ  لاـح  هب  اـشوخ  دومرف : وا ، رب  ادـخ  دورد  و 
دراد یم  زاب  ییوگ  هدایز  زا  ار  نابز  و  دنک ، یم  ششخب  ادخ  هار  رد  ار  یگدنز  فرصم  رب  داز  ام  هک  تسوکین ، شقالخا  و  كاپ ،

 . دراذگ یمن  ادخ  نید  رد  یتعدب  هدرک ، تیافک  ار  وا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  ّتنس  و  دسر ، یمن  مدرم  هب  وا  رازآ  و 

( دنا هدرک  لقن  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  زا  ار  تمکح 123 و 122  یخرب  )

يدیهش

:[! دومرف ددنخ  یم  يدرم  دینش  تفر ، یم  يا  هزانج  یپ  رد  [و 

مینیب یم  ناگدرم  زا  هچنآ  ییوگ  و  دـنا ، هتـشه  ام  زج  هدـهع  رب  نآ  رد  ار  قح  ایوگ  و  دـنا ، هتـشون  ام  زج  رب  ایند  رد  ار  گرم  ایوگ 
سپ زا  ام  يرادنپ  میروخ ، یم  ار  ناشثاریم  میهد و  یم  ياج  ناشاهروگ  رد  ار  نانآ  و  دنیآ ، یم  زاب  ام  دزن  يدوز  هب  هک  دـننارفاسم 

.میرب یم  رس  هب  نادواج  نانآ 

.میوش یم  تفآ  الب و  رهق  هناشن  مینک و  یم  شومارف  ار  هدنهد  دنپ  دنپ و  ره  دنپ  سپس 

یلیبدرا

بجاو ام  ریغ  رب  گرم  ایند  رد  ایئوگ  دومرف  سپ  درکیم  هدـنخ  هک  ار  يدرم  دینـش  سپ  ار  هزاـنج  درک  يوریپ  هک  یتقو  رد  دومرف  و 
هکنانآ ایئوگ  هدش و  بجاو  ام  ریغ  رب  تسا  قح  هک  گرم  ایئوگ  سپ و  زا  دـنناگدرم  هک  نارفاسم  زا  منیب  یم  هکنانآ  ایئوگ  هدـش و 

یم ناشدوخ و  روبق  رد  ار  اهنآ  میرآ  یم  دـنناگدنادرگ و  زاب  اـم  يوسب  یناـمز  كدـنا  سپ  زا  هک  دـینارفاسم  ناـگدرم  زا  منیب  یم 
رم اشوخ  هدنرآ  كاله  تفا  رهب  میدـش  هتخادـنا  ار و  هدـنهد  ار  دـنپ  هملک  ره  میدرک  شومارف  هک  قیقحتب  ار  ناشیا  ثاریم  میروخ 

وا و ینورد  رادرک  دـش  وکین  وا و  نورد  ّرـس  دـمآ  حالـصب  وا و  بسک  دـش  لالح  كاـپ و  دوخ و  سفن  رد  دـش  مار  هک  ار  یـسک 
ار و دوـخ  لـعف  يدـب  ناـمدرم  زا  درک  ادــج  دوـخ و  ناـبز  زا  ینوزفا  تـشاد  هاـگن  دوـخ و  لاـم  زا  ینوزفا  درک  قاـفنا  وا و  يوریپ 

دهد یم  تبسن  هک  تسیسک  نامدرم  زا  دیـس و  دیامرف  یم  تعدبب  دشن  بوسنم  تستعیرـش و  هقیرط  هک  ّتنـس  ار  وا  داد  شیاجنگ 
ادخ لوسر  رب  ارمالک  نیا 

یتیآ
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: دومرف وا  هب  مالسلا ) هیلع   ) ماما .دیدنخ  یم  هک  دید  ار  يدرم  تفر ، یم  يا  هزانج  یپ  زا 

ینارفاسم مینیب ، یم  هک  ناگدرم  نیا  ییوگ ، هدش و  بجاو  ام  ریغ  رب  قح  ییوگ  ام و  رب  هن  هدـش ، ررقم  نارگید  رب  گرم  هک  ییوگ 
زا سپ  هک  يرادـنپ ، میروخ ، یم  ار  ناشلاوما  میراذـگ و  یم  ناشیاهروگ  رد  ار  اهنآ  دـندرگ  یم  زاـب  اـم  دزن  هب  يدوزب  هک  دنتـسه 

تفآ الب و  ره  تسد  هب  ار  دوخ  مینک و  یم  شومارف  نز  هچ  درم و  هچ  ار  يا  هدنهد  زردنا  ره  سپس ، .تسیز  میهاوخ  هنادواج  اهنآ 
.میراپس یم 

نایراصنا

قح راگنا  ،و  دنا هدرک  تبث  ام  ریغ  يارب  ار  ناهج  نیا  رد  ندرم  ایوگ  : دومرف  ، ددـنخ یم  يدرم  دینـش  تفر  یم  يا  هزانج  لابند  ماما 
ار نانآ  ، دـندرگ یم  زاب  ام  بناج  هب  يدوز  هب  هک  دنتـسه  ینارفاسم  مینیب  یم  هک  یناگدرم  ینک  یم  لایخ  ،و  هدـش بجاو  اـم  ریغ  رب 

داـی زا  ار  ناگدـنهد  دـنپ  دـنپ  هک  ، دوب میهاوخ  نادواـج  اـهنآ  زا  سپ  اـم  ییوـگ  ، میروـخ یم  ار  ناـشثرا  میهن و  یم  ناـشیاهربق  رد 
 . میدش نیگنس  تخس و  يالب  ره  هناشن  ،و  میدرب

اه حرش 

يدنوار

لک سانلا و  ظعی  لئاق  لک  انیسن  يا  هحئاج  لک  اما  و  ظعاو ، و  هظعاو ، لک  انیسن  دق  يور : مهروبق و  مهنکـسن  يا  مهثادجا : مهئوبن 
، لاحلل واولا  انیمر  فطعلل و  واولا  انما  .هکلهملا و  هحئاجلا : .هلوسر و  نم  وا  هللا  نم  تدرو  ظـعو  تاذ  هملک  يا  ظـعولا ، اـهیف  هملک 

راد یف  هنجلا  یف  هرجـش  یه  لیق : .بیطلا و  نم  یلعف  یبوط  هلوق  .انتحاتجا و  هیهاد  لکب  انیمر  دـق  ظعو و  تاذ  هلاح  لـک  انیـسن  يا 
یلا اهناصغا  قوف و  اهلـصا  ناف  ایندلا ، راجـشا  فالخب  یه  و  نصغ ، اهنم  نموم  لک  راد  یف  یلدـتی  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر 

زوجی و  بصنلاـب ، هرـش  ساـنلا  نع  لزع  هلوق  .هسفن و  یف  ززعت  ربکت و  نوکی  ـال  يا  لذـلا ، نم  ـال  هلذـلا  نم  هسفن  یف  لذ  .تحت و 
اهنا هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  هنـس  هتفک  يا  هنـسلا : هعـسو  .يدعتی و  يدعتی و ال  هاحن ، يا  لزعف  اذک  نع  هلزع  لاقی : عفرلاب ،

.امهوحن لبنح و  نب  دمحا  کلام و  ساق  یتلا  هعادبلا  یلا  زواجتی  هنا ال  نیتیاورلا  انلک  ینعم  هعدب و  یلا  اهدعی  مل  يور و  .هعساو و 

يردیک

يور و  بیطلا ، نم  لعف  یبوط : .هلصاتسملا  هیهادلا و  هکلهملا و  هحئاجلا : .هظعاو و  سفن  وا  هملک  وا  هلاعف  هصق  لک  يا  هظعاو : لک 
نم هلذـلا ال  نم  هسفن : یف  لذ  .نصغ و  اهنم  نموم  لک  راد  یف  یلدـتی  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  راد  یف  هنجلا  یف  هرجـش  اهنا 

هیدـمحملا هنـسلا  لاجم  تناک  يا  اهدـعت  مل  و  هنـسلا : هتعـسو  .يدـعتی و  ـال  يدـعتی و  لزع : .ززعتلا و  ربکلا و  نم  يرب ء  يا  لذـلا :
یف مکحی  ـال  و  هب ، قوـطنملا  یلع  هعیرـشلا  یف  رـصتقی  اـهنع و  يدـعتلا  موری  ـال  اـهب و  یفتکی  وـهف  هقیـض  ریغ  هیلا  هبـسنلاب  .هعـساو 

.ههجو یلع  ال  سایقلا ، يارلاب و  هنع  توکسملا 

مثیم نبا 
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ایوگ ، ) هدننک هراچیب  تفآ  هحئاج : اهربق ، ثادجا : دومرف : ددنخ ، یم  يدرم  دینش  درک ، یم  عییـشت  ار  يا  هزانج  مالـسلا ) هیلع   ) ماما
یم هک  یناگدرم  ایوگ  و  تسا ، هتشگ  یمتح  ام ، زج  هب  ینارگید  رب  اهنت  قح  ایوگ  و  تسا ، هدش  ررقم  نارگید ، يارب  ایند  رد  گرم 

زا دعب  ییوگ  میروخ ، یم  ار  ناشثاریم  و  مینک ، یم  ناهن  ربق  رد  ار  ناشیا  دندرگ ، یمرب  ام  دزن  يدوز  هب  هک  دنتـسه  ینارفاسم  مینیب 
هک یـسک  اشوخ  میا ، هدش  تخـس  ياهتفآ  همه ي  راچد  میا و  هدرب  دای  زا  ار  ناگدـنهد  دـنپ  همه ي  هک  میا  هنادواج  هدـنز ي  اهنآ 

شتورث لام و  يدایز  دنادرگ و  وکین  ار  دوخ  يوخ  و  هدیدنـسپ ، كاپ و  ار  شتین  هتـسیاش و  ار  شراک  بسک و  راوخ و  ار  شـسفن 
هیلع و هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  تنس  ندروآ  ياج  هب  تفرگزاب و  مدرم  زا  ار  شرش  تشادزاب و  ییوگرپ  زا  ار  شنابز  درک و  قافنا  ار 

ادـخ ربمایپ  هب  ار  شیپ  نخـس  بلاطم و  نیا  یـضعب  دـیوگ : یم  یـضردیس  تشگن .) بوسنم  نم  تعدـب  هب  دوب و  ناسآ  وا  رب  هلآ )
يروآدای اجیب و  هدنخ ي  زا  نتـشاد  رذحرب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما نخـس  زا  شخب  نیا  فده  دـنا  هداد  تبـسن  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )

.تسا 2- هدش  ررقم  نارگید  يارب  هک  يزیچ  هب  گرم  هیبشت  - 1 تسا : هدرک  نایب  هیبشت  هس  مالسلا ) هیلع   ) ماما .تسا  هدوب  ترخآ 
هب دنیب  یم  دوخ  مشچ  هب  هک  یناگدرم  هیبشت  .وا 3- رب  هن  تسا  بجاو  نارگید  رب  هک  یقح  هب  تسا  بجاو  ناسنا  رب  هک  یقح  هیبشت 

یبجاو قح  يادا  هب  یهجوت  مک  و  گرم ، هب  نداد  تیمها  مک  دروم  هس  ره  رد  هبـش  هجو  .دـندرگ و  یمرب  بیرق  نع  هک  ینارفاـسم 
هبش هجو  لمکم  هحئاج  مهئوبن …  ترابع : .دنریم  یم  هک  یناسک  زا  ناشیا  نتفرگن  تربع  و  هدرک ، ررقم  نانآ  رب  دنوادخ  هک  تسا 

یگرم ییوگ  هک  تسا  نانچ  نتخوماین  دنپ  یلدگنـس و  لیلد  هب  ناگدرم  هرابرد ي  نفد )  ) يراک نینچ  هدنهد ي  ماجنا  اریز  تسا ،
، تسا هدش  دای  لیاضف  هب  یگتـسارآ  رب  نتخاس  راداو  یبوط …  ترابع  .تسا  هدشن  ررقم  وا  يارب  تسا ، هدـش  ررقم  ناگدرم  رب  هک 

تذل یشوخ و  تلاح  نامه  ینعی  ترخآ  رد  ادخ  يایلوا  يارب  تسا  یبوخ  تلاح  تقیقح  رد  تلاح  نیا  و  وا ، لاح  هب  اشوخ  ینعی 
وا هب  هک  یتجاح  زاین و  لیلد  هب  ادـخ  ربارب  رد  سفن  نتخاس  راوخ  - 1 تسا : هدرمشرب  ار  تلیضف  تشه  مالـسلا ) هیلع   ) ماما .دیواج 
ادخ يارب  كاپ  تین  .تسا 3 - هتسیاش  هک  یتسرد  هار  زا  لالح ، بسک  ترخآ 2 - ملاع  راک و  ماجنارـس  هب  هجوت  نینچمه  دراد و 
دح زا  هک  یلام  قافنا  .یقالخا 5 - لیاضف  هب  یگتسارآ  ییوخ و  شوخ  .مدرم 4 - اب  راتفر  رد  دساف  ياهتین  زا  نورد  نتشاد  كاپ  و 

ییوگرپ زا  يراددوخ  .تسا 6 - یگدنـشخب  تلیـضف  نامه  نیا  و  ادـخ ، هب  یکیدزن  ياههار  زا  هتـسیاش  یهار  رد  تسا  رتشیب  زاـین 
نخس زا  زیهرپ  ینعی 

ای تلادع و  نامه  هک  مدرم  زا  ترارش  يدب و  نتشاد  رود  .دوخ 7 - ياج  رد  یشوماخ  ینعی  تسا ، هتسیاش  هک  هچنآ  رب  دایز  نتفگ 
تعدب هک  هچنآ  فرط  هب  اهنآ  زا  نتفرگن  هلصاف  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ ادخ و  تنس  هب  يدنبیاپ  .تسا 8 - تلادع  همزال ي 

.تسا تسیاشان  نید و  رد 

دیدحلا یبا 

َّنَأَک َبَجَو َو  اَنِْریَغ  یَلَع  اَهِیف  َّقَْحلا  َّنَأَک  َِبتُک َو  اَنِْریَغ  یَلَع  اَهِیف  َتْوَْملا  َّنَأَک  َلاَقَف  ُکَحْضَی  ًالُجَر  َعِمَسَف  ًهَزاَنِج  َِعبَت  ْدَق ]  ] َو َلاَق ع ] [َو 
ٍظِعاَو َو َّلُک  اَنیِـسَن  ْدَق  َُّمث  ْمُهَدَْعب  َنوُدَّلَُخم  اَّنَأَک  ْمُهَثاَُرت  ُلُکَْأن  ْمُهَثاَدْجَأ َو  ْمُُهئِّوَُبن  َنوُعِجاَر  اَْنَیلِإ  ٍلِیلَق  اَّمَع  ٌْرفَـس  ِتاَْومَْألا  َنِم  يََرن  يِذَّلا 

ْنِم َلْضَْفلا  َقَْفنَأ  ُُهتَقِیلَخ َو  ْتَنُسَح  ُُهتَریِرَـس َو  ْتَحَلَـص  ُُهبْـسَک َو  َباَط  ِهِسْفَن َو  ِیف  َّلَذ  ْنَِمل  َیبوُط   ] ٍهَِحئاَج ٍحِداَف َو  ِّلُِکب  اَنیِمُر  ٍهَظِعاَو َو 
[ ٍهَعِْدب َیلِإ  ْبَْسُنی  َْمل  ُهَّنُّسلا َو  ُْهتَعِسَو  ُهَّرَش َو  ِساَّنلا  ِنَع  َلَزَع  ِِهناَِسل َو  ْنِم  َلْضَْفلا  َکَْسمَأ  ِِهلاَم َو 

ِِهناَِسل َو ْنِم  َلْضَْفلا  َکَْسمَأ  ِِهلاَم َو  ْنِم  َلْضَْفلا  َقَْفنَأ  ُُهتَقِیلَخ َو  ْتَنُـسَح  ُُهتَریِرَـس َو  ْتَحَلَـص  ُُهبْـسَک َو  َباَـط  ِهِسْفَن َو  ِیف  َّلَذ  ْنَِمل  َیبوُط 
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 . ِهَعِْدْبلا َیلإ  ْبَْسُنی  َْمل  ُهَّنُّسلا َو  ُْهتَعِسَو  ُهَّرَش َو  ِساَّنلا  ِنَع  َلَزَع 

لوقأ و یلاعت  هللا  همحر  یـضرلا  لاق  هلبق  يذلا  کلذک  هللا ص و  لوسر  یلإ  مالکلا  اذـه  بسنی  نم  سانلا  نم  لوقأ و  یـضرلا  لاق 
هللا ص لوسر  یلإ  مالکلا  اذه  بسنی  نم  سانلا  نم 

بتک انریغ  یلع  اهیف  توملا  نأک  هلوق  لثم  هللا ص و  لوسر  مالک  نم  مالکلا  اذه  نأ  - هیاورلا یف  رثکألا  رهشألا 

.توملا نم  هیف  قح  لطابب ال  هبشأ  هیف  لطاب  اقح ال  تیأر  ام  نسحلا ع  لوق 

اهرئاظن رکذ  مدقت  دق  حرشی و  ام  اهیف  سیل  هحضاو  هدعب  یتلا  ظافلألا  و 

یناشاک

يدرم هک  دینش  سپ  کحضی ) الجر  عمسف   ) يا هزانج  یپ  رد  تفر  یم  ترضح  نآ  یتقو  رد  هزانج ) عبت  دق  و  مالسلا : هیلع  لاق  (و 
انریغ یلع   ) ایند رد  گرم  هک  اییوگ  اهیف ) توملا  ناک  : ) هک مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  دومرف  سپ  مالسلا ) هیلع  لاقف   ) درک یم  هدنخ 

( بجو انریغ  یلع   ) ایند رد  توم - لوزن  بوجو  زا  تسا  تیانک  هک  قح - اییوگ  و  اهیف ) قحلا  ناک  و   ) هدـش هتـشون  ام  ریغرب  بتک )
زا هک  دنینارفاسم  لیلق ) امع  رفس   ) ناگدرم زا  تاومالا ) نم   ) مینیب یم  هچنآ  هک  اییوگ  و  يرن ) يذلا  ناک  و   ) هتشگ بجاو  ام  ریغ  رب 

لکان و   ) ناشیا روبق  هب  ار  ناشیا  میروآ  یم  ورف  مهثادـجا ) مهئوبن   ) دـنناگدندرگ زاب  ام  يوس  هب  نوعجار ) انیلا   ) ینامز كدـنا  سپ 
رد ناشیا  زا  دـعب  نادـیواج  دوب  میهاوخ  ام  اییوگ  مهدـعب ) نودـلخم  اناک   ) ناشیا روضح  یب  ار  ناشیا  ثاریم  میروخ  یم  و  مهثارت )

.تکاله زا  ار  هدنیوگ  دنپ  سفن  ره  ای  ار  هدنهد  دـنپ  هصق  هملک و  میدرک  شومارف  هک  قیقحت  هب  هظعاو ) لک  انیـسن  دـق   ) ناهج نیا 
یبقع ایند و  تکاله  بجوم  هک  يزیچ  ره  هب  ینعی  هلـصاتسم  هیهاد  هکلهم و  تفآ  ره  هب  میدـش  هتخادـنا  و  هحئاج ) لـکب  اـنیمر  (و 

یم دوخ و  سفن  رد  دومن  یگتـسکش  دش و  مار  هک  تسار  یـسک  نآ  رم  شوخ  هسفن ) یف  لذ  نمل  یبوط   ) تیـصعم عاونا  زا  تسا 
ینعی .هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هناخ  رد  تنج  رد  عقاو  تسا  یتخرد  نآ  دـشاب و  یبوط  تخرد  یبوط  زا  دارم  هک  دوب  دـناوت 
تحلص و   ) وا تسد  بسک  تشگ  لالح  ینعی  دش  كاپ  و  هبسک ) باط  و   ) دومن دوخ  سفن  رسک  هک  ار  یـصخش  رم  یبوط  تخرد 

دش وکین  و  هتقیلخ ) تنسح  و   ) دومن هنسح  قالخا  بسک  دش و  هسمخ  لوصا  هب  دقتعم  ینعی  وا  نورد  رس  دمآ  حالص  هب  و  هتریرس )
لام زا  ار  ینوزفا  درک  هقفن  و  هلام ) نم  لضفلا  قفنا  و   ) درک بانتجا  حـیابق  زا  تشگ و  حـلاص  لـمع  بکترم  ینعی  وا  نوریب  رادرک 
دوخ نابز  زا  ار  ینوزفا  تشاد  هگن  و  هناـسل ) نم  لـضفلا  کـسما  و   ) دومرف قدـصت  دوخ ، جاـتحیام  زا  دوب  هداـیز  هچنآ  ینعی  دوخ 

لاعفا يدب  نامدرم ، زا  درک  ادـج  و  هرـش ) سانلا  نع  لزع  و   ) دوبن بترتم  نآ  رب  هدـیاف  هک  يزیچ  زا  تشاد  هاگن  ار  دوخ  نابز  ینعی 
هب دومن  لاغتشا  ناوا  عیمج  رد  ینعی  تنس  ار  وا  داد  شیاجنگ  و  هنـسلا ) هتعـسو  و   ) دشن ناشیا  رازآ  اذیا و  بکترم  الـصا  ار و  دوخ 

تعدب هب  دشن  بوسنم  و  هعدب ) یلا  بسنی  مل  و   ) تلاسر ترضح  شور  قیرط و  هب  تشگ  لوغـشم  تالاح  همه  رد  هیعرـش و  روما 
بسنی نم   ) نامدرم زا  یضعب  و  سانلا ) نم  و   ) دیامرف یم  هرس  سدق  دیس  دیـسلا ) لاق   ) تلالـض هقیرط  تسا و  تنطیـش  هار  نآ  هک 

هانپ تلاسر  ترضح  هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یلا   ) ار ماقم  یلاع  مالک  نیا  دهد  یم  تبـسن  هک  تسا  یـسک  مالکلا ) اذه 
هلآ هیلع و  هللا  یلص 

یلمآ
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ینیوزق

هدـش هتـشون  ام  ریغ  رب  ایند  رد  گرم  رگم  تفگ : دـیدنخ ، یم  ار  يدرم  دینـش  تفریم  تعیاـشم  هب  يا  هزاـنج  یپ  زا  ترـضح  نآ  و 
اهناوراک زور  همه  هک  ناگدرم  زا  مینیب  یم  ام  هک  نانیا  ایوگ  تسا و  هتـشگ  تباث  بجاو و  ام  ریغ  رب  ایند  رد  قح  نیا  اـیوگ  تسا و 

ام اـیوگ  دـنیامن ، یم  لوزن  دوـخ  ياـه  هناـخ  هب  دـندرگ و  یم  زاـب  اـم  هب  بیرقنع  هک  دـننارفاسم  تسا  ناور  راـید  نآ  هـب  ناـشیا  زا 
مهئوبن  ) تسا هملک  نیا  مهدـعب ) نودـلخم  اناک  و   ) ياج هب  اه  هخـسن  رثکا  رد  ناـهج و  نیا  رد  ناـشیا  زا  دـعب  میناـم  یم  نادـیواج 

شومارف هک  قیقحت  هب  ار ، ناشیا  ثاریم  یپ  زا  میروخ  یم  و  ناشیا ، ياهربق  رد  ناکم  ار  ناـشیا  میهدـیم  مهثارت ) لـکان  مهثادـجا و 
یضر دیـس  لاق  .هدننکرب  خیب  زا  ینعی  يا ، هلـصاتسم  تیلب  رهب  هکلهم و  تفآ  رهب  میدش  هتخادنا  و  ار ، هدنهد  دنپ  یتلاح  ره  میدرک 

مالک نیا  دیاش  .هلبق  يذـلا  کلذـک  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یلا  مالکلا  اذـه  بسنی  نم  سانلا  نم  لوقا و  هنع  هللا 
قلطم ای  قزر  بلط  ینعی  وا  بسک  تشگ  وکین  دوخ و  سفن  رد  تشگ  عشاخ  لیلذ و  هک  سک  نآ  اشوخ  .قباس  مالک  زا  دشاب  ادج 

و ار ، دوخ  لام  دیاز  تاقدص  رب و  رد  دومن  جرخ  و  وا ، راوطا  قالخا و  تشگ  بوخ  و  وا ، تین  ناهنپ و  تشگ  هدیدنسپ  و  وا ، لمع 
لمع ینعی  .تنـس  ار  وا  داد  شیاجنگ  ار ، دوخ  رـش  مدرم  زا  تخاس  ادج  درک و  رود  و  ار ، دوخ  نابز  راک  یب  وغل و  زا  تشادـهاگن 

( هنع هللا  یضر  دیس   ) .تعدب هب  دشن  هداد  تبـسن  دماین و  قاش  گنت و  وا  رب  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  تنـس  هب 
نینچمه ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  يوس  هب  ار  مالک  نیا  دنهدیم  تبـسن  هک  دننامدرم  زا  يا  هراپ  و  دیوگ : یم 

.دش رکذ  نآ  زا  شیپ  هک  ار  یمالک 

یجیهال

اهیف قحلا  ناک  بتک و  انریغ  یلع  اهیف  توملا  ناک  : » مالـسلا هیلع  لاقف  کحـضی ، الجر  عمـسف  هزانج  عبت  دـق  مالـسلا و  هیلع  لاق  و 
ظعاو و لک  انیسن  دق  مهثارت ، لکان  مهثادجا و  مهئوبن  نوعجار ، انیلا  لیلق  امع  رفس  تاومالا  نم  يرن  يذلا  ناک  بجو و  انریغ  یلع 
هلام و نم  لضفلا  قفنا  هتقیلخ و  تنـسح  هتریرـس و  تحلـص  هبـسک و  باط  هسفن و  یف  لذ  نمل  یبوط  .هحئاج  لکب  اـنیمر  هظعاو و 

یلا مالکلا  اذـه  بسنی  نم  سانلا  نم  و  .هعدـب » یلا  بسنی  مل  هنـسلا و  هتعـسو  هرـش و  سانلا  نع  لزع  هناسل و  نم  لـضفلا  کـسما 
هدنخ يدرم  هک  دینش  سپ  ار ، يا  هدرم  دوب  هدرک  تعیاشم  هکنآ  لاح  مالسلا و  هیلع  تفگ  ینعی و  .هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر 

تسا و هتشگ  مزال  بجاو و  ام  ریغ  رب  تسا  گرم  هک  نیقی  ایوگ  تسا و  هتـشون  ام  ریغ  رب  ایند  رد  ندرم  ایوگ  تفگ : سپ  درک  یم 
میهد یم  اج  درک ، دنهاوخ  تعجارم  ام  يوس  هب  یتقو  كدنا  رد  هک  دنـشاب  ینارفاسم  ناگدرم ، زا  مینیب  یم  هک  ار  یناسک  نآ  ایوگ 

تارییغت هک  ار  يا  هدنهد  دـنپ  راک  ره  میدرک  شومارف  هک  قیقحت  هب  .ار  ناشیا  ثاریم  لام  میروخ  یم  ناشیا و  ياهربق  رد  ار  ناشیا 
لاح هب  اشوخ  .یتبیـصم  تفآ و  ره  رد  میا  هدش  هتخادـنا  هکنآ  لاح  دنـشاب و  ناگدرم  هک  ار  يا  هدـنهد  دـنپ  سفن  ره  دـشاب و  ایند 

قافنا وا و  قلخ  تلصخ و  دشاب  وکین  وا و  تاداقتعا  دشابن  دساف  وا و  لمع  دشاب  كاپ  دوخ و  سفن  شیپ  رد  دشاب  راوخ  هک  یـسک 
وا و رـض  رـش و  نامدرم  زا  دشاب  رود  ار و  دوخ  نابز  ياجیب  نانخـس  دـشاب  هتـشاد  هاگن  ار و  دوخ  لام  تجاح  رب  دـئاز  دـشاب  هدرک 

.نید رد  یتعدب  هب  دشابن  بوسنم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ ، هقیرط ي  تنس و  وا  رب  دشابن  گنت 

.هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ ، لوسر  يوس  هب  ار  نخس  نیا  تسا  هداد  تبسن  هک  تسا  یسک  نامدرم  زا  یضعب  و 

ییوخ
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لجرلا هفلخی  ام  مضلاب  ثارتلا )  ) کیرحتلاب ثدـج  اهدـحاو  روبقلا  ثادـجالا :)  ) عوجرلا هلـصا  و  هتذـختا ، ـالزنم : هل  تاوب ) : ) هغللا
و عسوتلا ، یلع  عمس  لوعفم  کحضی : الجر  بارعالا : .همیظع  هبیصم  لک  و  اهلـصاتست ، رامثلا و  کلهت  یتلا  هفالا  هحئاجلا )  ) هتثرول
و ناسنالا ، عونل  هصاخ  کحضلا  ینعملا : .عجسلا  هیاعرل  هیلع  مدق  بتک ، هلوقب : قلعتم  فرظ  انریغ ، یلع  هنع ، هیلاح  هلمج  کحضی 

هلاحلا هذـه  ضرعی  و  هبیط ، رظانم  هدـهاشم  نع  غلاب  بجعت  وا  بوبحم ، لین  نع  شاـن  رثاـت  نم  بلقلا  یلع  دـعاص  رورـس  نع  اـشنی 
رکفتلا و یلع  بلغت  رارتغا ، هلفغ و  یلع  لدی  هنال  نونجلا ، نم  اعون  کحضلا  هرثک  دع  یتح  امهریغ ، نم  رثکا  نیناجملا  لافطالل و 

اذـهب و  بقاوعلا ، یف  رکفتلا  هربعلل و  اهمها  رظانملا و  ظعوا  نم  توملا  رهاظم  هدـهاشم  .داـعملا و  ءدـبملا و  یلا  هجوتلا  و  راـبتعالا ،
وا ءادـبملا  یلا  هجوتلل  دـعت  دراوم  یف  اصوصخ  ءامکحلا و  ءالقعلا  عرـشلا و  دـنع  اتوقمم  اهورکم و  کحـضلا  هرثک  ناـک  راـبتعالا 
هلق تیملل و  کته  عون  هزانجلا  فلخ  کحـضلا  نا  یلا  افاضم  .تاومالا  عییـشت  یف  و  زئانجلا ، دنع  رباقملا و  و  دـجاسملاک ، داعملا ،

هعمـسا یتح  هکحـض  یف  غلاب  دـق  لجرلا  اذـه  .بولقلا و  یقورحملا  و  دابکالا ، یحورقملا  تیملا  ءایلوا  هبیـصملا و  بحاصب  هـالابم 
توملاب و دقتعی  هناک ال  هلمع ، ءوس  یلع  ههبن  و  هعراقلا ، هبتاعلا  لمجلا  هذهب  هظعوم  هداشرا و  یف  عرشف  مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما

.بیرق نع  مهیلا  عجری  مث  هءابحا  عدوی  رفاسم  تیملا  ناک  و  قحلاب ، فرتعی  ال 

: هینامیا هیقالخا و  تافص  عبس  هل  دع  و  هتوم ، دعب  امل  رظانلا  دیعسلا  ملسملا  نوکی  نا  یغبنی  فیک  نیب  مث 

.هریرشلا هرامالا  هسفن  لذی  نا  - 1

.مارح نم  لکای  و ال  الالح ، ابیط و  هلظ  یف  شیعی  يذلا  هبسک  نوکی  نا  - 2

.حالصلا ریخلا و  لمع  یلا  هیعاد  هیقن  هحلاص  هتریرس  نوکت  نا  - 3

.تائیسلا باکترال  ههراک  و  تانسحلا ، قانتعا  یلا  هلئام  هنسح  هترطف  نوکت  نا  - 4

.ثارولل اهرخدی  لاومالا و  عمجی  الیخب  نوکی  هلام و ال  لضف  قفنی  ایخس  نوکی  نا  - 5

.هعدبلل اکرت  و  هنـسلاب ، المع  نوکی  نا  .مانالا 7 - يدـل  هینعی  امب ال  قطنلا  و  مالکلا ، لوضف  نع  هناسل  ظـفحی  اتومـص  نوکی  نا  - 6
تـشونرس ناهج  نیا  رد  ندرم  ایوگ  دومرف : سپ  دینـش  ار  يدرم  هدنخ ي  زاوآ  تفریم و  هزانج  لابند  مالـسلا ) هیلع   ) یلع همجرتلا :

دنتسه ینارفاسم  مینکیم  كاخ  ریز  دوخ  مشچب  هک  اه  هتـشذگ  رد  نیا  ایوگ  و  تسا ، ام  زج  هفیظو ي  قح  تیاعر  و  تسا ، نارگید 
ناهج نیا  رد  اهنآ  زا  سپ  دوخ  ام  هکنیا  لثم  میروخیم  ار  اـهنآ  ثرا  مینکیم و  روگ  رد  ار  ناـنآ  اـم  دـندرگیمرب ، اـم  دزن  يدوزب  هک 

ار هراما  سفن  هکنآ  لاحب  اشوخ  .میتسه  هثداح  الب و  ره  فده  دوخ  هکنیا  اب  هدرپس  یشومارف  تسدب  ار  يزومآ  دنپ  ره  مینادیواج ،
زا ار  شنابز  و  درک ، قافنا  ار  دوخ  یئاراد  دازام  دوب ، ترطف  شوخ  داهن و  كاپ  دروآ و  تسدـب  یکاپ  بسک  راـک و  و  درک ، راوخ 

.دوب رانکرب  تعدب  زا  و  دش ، تنس  وریپ  و  تشادهگن ، یلوضف 

درک شورخب  يدرم و  دیدنخ  هک  *** درک شوگ  يا  هدرم  یپ  رد  یلع 

نارکیب قح  بجاو  تسا  ام  زجب  *** نارگید رب  هتشونب  گرم  رگم 
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رگید يزور  دندرگ  زاب  امب  رفس *** زا  ناگدرم  نیا  هک  یئوگ  وت 

غیت تسد و  ناشثرا  رب  میزایب  *** غیردیب ناشروگ  رد  میراپس 

ناشن دریگن  رگید  گرم  ام  ز  *** ناشیاج رد  دیواج  میئام  هک 

دنمک رد  نام  دندیشک  اهالب  *** دنپ ظعو و  ره  میدرک  شومارف 

درک راک  دوخ  يزور  بسک  یپ  *** درک راوخ  ار  سفن  نیا  هکنآ  اشوخ 

دومن ناسحا  یئاراد  داز  ام  ز  *** دوب کین  ترطف و  شوخ  كاپ و  شلد 

رودب تعدب  تسا و ز  ّتنس  سپ  *** روزب هدیشک  یلوضف  زا  نابز 

يرتشوش

قداصلا نع  کحضی ) الجر  عمسف  هزانج  مالسلا  هیلع  عبت  و  (. ) فنصملا لوق   ) مالـسلا هیلع  هنع  اعوفرم  یمقلا ) ریـسفت   ) هاور لوقا :
یف همایقلا  موی  رثکی  افئاخ ، هبنذ  یلع  هواـکب  رثک  نمم  مک  و  هواـکب ، هماـیقلا  موی  رثکی  اـیغال ، هکحـض  رثک  نمم  مک  : ) مالـسلا هیلع 

- نوثالثلا سداسلا و  لصفلا   ) یف بجو ) انریغ  یلع  اهیف  قحلا  ناک  و  بتک ، انریغ  یلع  اهیف  توملا  ناک  هرورـس .) هکحـض و  هنجلا 
هظرق نییرـصملا  ریزو  کیزر  نب  حلاصلاب  صتخا  يذلا  بذهملا ، یـضاقلاب  بقلملا  یلع ، نب  نسحلا  ناک  يومحلا :) ( ) توملا یف 

ببـسلا و اذهب  صقنف  هبهذم  ابایث  هتزانج  یف  سبل  و  نسحلا ، هب  تمـش  زیزعلادـبع  تام  املف  بابحلا  نب  زیزعلادـبع  یـضاقلا  هدـنع 
رـضح و  تیفوت ، یلع  نب  یـسیع  تنب  هدامح  نا  یناـغالا :)  ) یف و  اذـه ، .ادـحاو  ارهـش  ـالا  سیلجلا  دـعب  شعی  مل  هلعف و  اوحبقتـسا 

اهب ءاجی  یـسیع  تنب  هدامح  کمع  تنب  لاق : هرفحلا ؟ هذهل  تددعا  ام  همالد : یبال  لاق  اهترفح ، یلع  فقو  املف  اهتزانج ، روصنملا 
رـضحف ماـشلا  لـها  دـنج  نم  لـجر  تاـم  یبیتقلا :) نویع   ) یف و  ههجو ، رتسف  بلغ ، یتح  روصنملا  کحـضف  اـهیف ، نفدـتف  هعاـسلا 

لاقف مهنم ، رفن  لزنف  هناوخا  ضعب  هربق  لزنیل  لاق  هیلع و  حاجحلا  یلـصف  هنعـس - بقلی  ناک  و  ردـقلا - میظع  هنوکل  هتزانج  جاجحلا 
ءوس عقوم  تعقو  دقل  و  ساکلا ، بر  عرـست  و  ئانغلا ، دیجتل  کتملع  ام  ناک  نا  نالف ! ابا  هللا  کمحر  هیلع - يوسی  وه  و  مهدـحا -

! کل ما  ال  هل : لاق  مث  لزه - دج و ال  یف  کحضلا  رثکی  ناک ال  و  رثکاف - کحض  نا  حاجحلا  کلامت  امف  هکدلا ، یلا  هنم  جرخت  ال 
نم ناک  و  هنعس - یلع  ریمالا  رشتن  ال  ارانلا ) يدقوا  ینیبلای  : ) ینغتی هعمس  ول  سیبح  یـسرف  ریمالا ! هللا  حلـصا  لاق : اذه ؟ عضوم  اذها 
مل و  ماشلا ! لها  ای  مکلهج  یف  قارعلا  لها  هجح  نیبا  ام  لاـق : مث  ربقلا  نم  هوجرخا  اـنا هللا ، جاـجحلا : لاـقف  هروص - هللا  قلخ  شحوا 

اولاقف اهعییـشت  نوفیرعلا  رـضحف  تیفوت ، نیفیرعلا  نم  هارما  نا  هداسلا : ضعب  ینثدـح  .اکحـض و  غرفتـسا  ـالا  ربقلا  رـضح  دـحا  قبی 
کحـضلا نم  مهـسفنا  اوکلامت  امف  انیعم ، اجوز  اهل  فرعا  ام  لاقف : اهنفد ، نم  عارفلا  دـعب  هیلـسن  یتح  هارملا  هذـه  جوز  نم  رکاذـل :

حتفلاب ( ) رقـس تاومالا  نم  يرن  يذـلا  ناک  و   ) .غارفلا لـبق  عوجرلا  یلا  اورطـضا  توملا ) یف  نوثـالثلا - سداـسلا و  لـصفلا   ) یتح
موقل بجع  مالـسلا : هیلع  قداصلا  نع  یفاکلا )  ) یف نوعجار ) انیلا  لیلق  اـمع   ) .رفـسلا یلا  جرخ  رفـس :)  ) نم رفـس  عمج  نوکـسلاف )

و مهثادـجا ) مهلزنن  : ) یمقلا هیاور  یف  و  مهثادـجا ) مهووـبن   ) .نوـبعلی مه  لـیحرلاب و  مـهیف  يدوـن  مـث  مـهرخآ  نـع  مـهلوا  سبح 
هدعب مثیم ) نبا  و  دیدحلا ) یبا  نبا   ) دازو ثارولا ، هلـصاو  ثاریملا ، ثارتلا : مهثارت ) لکان  و   ) .ربقلا وه  و  ثدجلا ، عمج  ثادـجالا :
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و هیرصملا )  ) یف اذکه  مث  یلوالا ،) هیرصملا   ) یف هطوقـس  نم  دبالف  یمقلا  ربخ  نم  دنتـسملا  یف  کلذک  و  مهدعب ) نودلخم  اناک  )
و هیرصملا .)  ) یف اذکه  هظعاو ) ظعاو و  لک  انیسن  دق  (. ) هیطخلا  ) و مثیم ) نبا   ) و دیدحلا ) یبا  نبا   ) یف اهدوجو  مدعل  هدئاز  هملکلا 

یف نوثالثلا - سداسلا و  لصفلا   ) هخـسن ناک  رخالا  امهدحا و  هظعاو )  ) و ظعاو )  ) یف لصالا  رهاظلاو  دیدحلا ) یبا  نبا   ) هخـسن یف 
هنال ال امهنیب  عمجلل  ینعم  و ال  یناثلا ، یلع  یمقلا  و  لوالا ، یلع  مثیم ) نبا   ) رـصتقاف امهنیب  هیرـصملا  هعبطلا  تعمجف  هیلدـب  توملا )
و اهدعب ، هرقفلا  یف  هحئاج )  ) هنیرق اهنوکل  هظعاو )  ) هتیحـصا رهاظلا  مث  هظعاو ) هارما  ظعاو و  لجر  لک  انیـسن  : ) لاقی نا  یف  هبـسانم 
: يا لاملا ، حاتجی  یتلا  هدـشلا  هحئاجلا : و  هکلهم ، هلـصخ  لکب  انیمر  يا : هحناج ) لکب  انیمر  و   ) .هظعاو هلـصخ  هفـص و  لک  دارملا :
(. اثالث هناوخا  هدلوو و  هلها  هب  عفتنی  مل  هزانج  عیش  اذا  يرصبلا - ینعی  نسحلا - ناک  (: ) نویعلا  ) یف اذه و  .هنتف  وا  هنس  نم  هلـصاتسی 

ءزج ناونعلا ، اذه  دعب  هیرـصملا )  ) یف يذلا  هسفن ) …  یف  لذ  نمل  یبوط   ) لعج هیطخلا ) مثیم و  نبا  دیدحلا و  یبا  نبا   ) یف و  اذه ،
یف نوعبرالا - ثلاثلا و  لصفلا  هحفص 279 ، دلجم 13 ،  )) .اضیا یمقلا ) ریسفت   ) ربخ هدنتسم  هل  دهـشی  حیحـصلا و  وهف  ناونعلا  اذه 
.هلبق يذلا  کلذک  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  یلا  مالکلا  اذه  بسنی  نم  سانلا  نم  و  لوقا : یـضرلا  لاق  قالخالا )) مراکم 

( - هزانج عبت  و   ) اذه لبق  فنـصملا  لوق  ءزج  ناونعلا  نوکل  هطاقـسا  باوصلا  و  هیرـصملا )  ) یف اذکه  مالـسلا )) هیلع   ) لاق و  : ) لوقا
هزعلا الیلذ  نوکی  نا  اسومش ال  انشخ  نوکی  الا  ینعمب  هسفن ) لذ  نمل  یبوط  (. ) هیطخلا مثیم و  نبا  دیدحلا و  یبا  نبا   ) یف امک  خلا -
نوخی همرحملا و ال  بساکملا  بنتجی  ناب  هبسک ) باط  و  (. ) نیعشاخلا هربغ  مهیلع   ) هتعیش فصو  یف  مالسلا ) هیلع   ) لاقف نینموملل 
بسحب هتریرس ) تحلص  و   ) .نیزاوملا لییاکملا و  قالخالا )) مراکم  یف  نوعبرالا - ثلاثلا و  لصفلا  هحفص 280 ، دلجم 13 ،  )) یف

تیمت اـمک  هئیطخلا  تیمی  نسحلا  قـلخلا  ( ) مالـسلا هیلع   ) قداـصلا نعف  هتقیلخ ) تنـسح  و   ) .ءاـیبنالا هنیط  نم  قـلخ  نموملاـف  هتنیط 
اذاف نیرافحلا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یتاف هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا دهع  یلع  لجر  کله  ( ) مالسلا هیلع   ) هنع و  دیلجلا ) سمشلا 

ءافـصلا یف  هب  برـضی  امناکف  ضرالا  یف  اندـیدح  لمعی  ام  اولاق  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هیلا کلذ  اوکـش  ائیـش و  اورفحی  مل  مهب 
ضرالا یلع  هشر  مث  هیف  هدی  لخداف  هب  هوتاف  ءام  نم  حدقب  ینوتئا  قلخلا  نسح  ناک  مکبحاص  نا  مل  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) لاقف

نا ( ) مالـسلا هیلع   ) رقابلا نع  یفاکلا )  ) یف هلام ) نم  لضفلا  قفنا  و  (. ) مهیلع لاهنی  ـالمر  ناـک  اـمناکف  اورفحف  اورفحا  لاـق  مث  اـشر 
کلم رـصقا و  عزنا و  رـشلا  بحاص  ای  يدانی  کلم  رـشبا و  متا و  ریخلا  بحاص  ای  يدانی  کلم  كالما  هعبرا  اهعم  علطتل و  سمـشلا 

نم ( ) مالسلا هیلع   ) قداصلا نع  .ضرالا و  تلعتشا  کلذ  ول ال  ءاملاب و  اهحضنی  کلم  افلت و  اکـسمم  تآ  افلخ و  اقفنم  طعا  يدانی 
نا ءارملا و  كرتا  ملاعلا و  یف  مالسلا  شفا  کسفن و  نم  سانلا  فصنا  ارقف و  فخت  قفنا و ال  هنجلا  یف  تایبا  هعبراب  هعبرا  نمـضی 

هنجلا هب  هللا  کلخدی  رما  یلع  کلدا  الا  لجرل  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاق  ربخلا  یف  هناسل ) نم  لضفلا  کسما  و   ) .اقحم تنک 
عنـصاف لاق  هرـصنا  نمم  فعـضا  تنک  نافا  لاق  مولظملا  رـصناف  لاق  هلینا  نمم  جوحا  تنک  ناف  لاق  هللا  کلانا  امم  لنا  لاق  یلب  لاق 

هلصخ کیف  نوکت  نا  كرـسی  اما  ریخ  نم  الا  کناسل  تمـصاف  لاق  هل  عنـصا  نمم  قرخا  تنک  ناف  لاق  هیلع - رـشا  ینعی  قرخالل -
هومرکا نم  سانلا  رش  و  هدی ، هناسل و  نم  نوملسملا  ملس  نم  ملسملا  ( ) هرش سانلا  نع  لزع  و   ) .هنجلا یلا  كرجت  لاصخلا  هذه  نم 

(( قالخالا مراکم  یف  نوعبرالا - ثلاثلا و  لصفلا  هحفص 281 ، دلجم 13 ، ( )) دحا ملظب  مهیال  حبصا  نم  داهجلا  لضفا  هرش و  ءاقتا 
هللا یلص   ) یبنلا انیب  یفاکلا )  ) یف امرکت و  میئللا  متش  نع  حفصا  هراخدا و  میرکلا  ءاروع  رفغا  و  هیوبیس : باتک  یف  امک  متاح  لاق  و 

تیبلا هشیاع  تلخدـف  هریـشعلا  وخا  سئب  وه  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) لاـقف لـجر  هیلع  نذاتـسا  ذا  هشیاـع  دـنع  موی  تاذ  هلآ ) هیلع و 
هیلع هللا  یلص   ) یبنلل هشیاع  تلاق  جرخ  غرف و  اذا  یتح  هثدحی  هرشب  ههجوب و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا هیلع  لبقاف  لجرلا  لخدف 

هرکت نم  دابعلا  رارـش  نم  نا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) لاقف كرـشب  کهجوب و  هیلع  تلبقا  مث  ترکذ  امب  لجرلا  اذـه  ترکذ  هلآ ) و 
دیدحلا و یبا  نبا   ) یف امک  هعدب ) یلا   ) باوصلا و  هیرصملا )  ) یف اذکه  هعدبلا ) یلا  بسنی  مل  هنسلا و  هتعسو  و   ) .هشحفل هتـسلاجم 
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هرقوف عدتبم  یلا  یشم  نم  رقغت و  هنسلاب  مزتلملا  هئیس  لبقت و  عدتبملا ال  هنسح  نا  مالـسلا ) هیلع   ) همالک هجو  مث  هیطخلا ) مثیم و  نبا 
مثیم نبا  دیدحلا و  یبا  نبا   ) یف تسیلف  هدئاز  لوقا )  ) هملک و  هیرصملا )  ) یف اذکه  لوقا ) یضرلا  لاق   ) .مالسالا مده  یف  یعـس  دقف 

داجـسلا نع  یفاـکلا )  ) فاـصنا لوا  يور  هلآ )) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  یلا  مـالکلا  اذـه  بسنی  نم  ساـنلا  نم  و  (. ) هیطخلا و 
تحلـص هتیجـس و  ترهط  هقلخ و  باـط  نمل  یبوط  هتبطخ ، رخآ  یف  لوـقی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبـنلا ناـک  لاـق  مالـسلا ) هیلع  )

نع یفاـکلا )  ) هاور و  هسفن .) نم  ساـنلا  فصنا  هلوـق و  نم  لـضفلا  کـسما  هلاـم و  نم  لـضفلا  قـفنا  هتینـالع و  تنـسح  هتریرس و 
هدئاز اضیا  وه  و  هیرصملا )  ) یف اذکه  هلبق ) يذلا  کلذک  و   ) .مهرخآ هلوقی  مهلوا  هلوقی  امف  ورغ  اضیا و ال  مالـسلا ) هیلع   ) قداصلا

هللا یلـص   ) یبنلا یلا  بسن  اضیا  هنا  هلبق  يذـلا  یف  لاق  یـضرلا  نا  لاقی  ناک  نا  و  هیطخلاو ) مثیم  نبا  دـیدحلا و  یبا  نبا   ) یف سیلف 
مراکم یف  نوعبرالا - ثلاثلا و  لـصفلا  هحفص 282 ، دـلجم 13 ،  )) جـهنلا یف  دـحاو  ناونع  هلبق  اذـه و  نا  تفرع  ثیح  هلآ ) هیلع و 

.اذه یف  هلاق  ام  كاذ  لمشیف  حیحصلا  یلع  قالخالا ))

هینغم

یلع قحلا  ناک  و   ) هکلهتلا هیلبلا و  هحئاجلا : .بحاص و  عمج  بحصک  رفاسم  عمج  نورفاسملا  ءافلا - نوکس  نیـسلا و  حتفب  رفـسلا -
يرت تنا  لهاجلا و  کحاضلا  اهیا  کلام  هتلمحب : مالکلا  ینعم  و  هیلووسملاب ، روعـشلا  مدعل  خیبوت  هیانک و  اذه  خـلا ..) بجو  انریغ 

ام فرعت  رصبت و  نا  کیلع  نا  و  کعمتجم ؟ كریمض و  ماما  هللا و  ماما  هریثک  تابجاو  نع  لووسم  کنا  تیسنا  هتزانج ؟ توملا و 
كالهلا و یلا  كریصمف  تلواهت  ترـصق و  اذا  مکنا  و  طیرفت ، ریـصقت و  الب  نکمم  هجو  ریخ  یلع  هب  ضهنت  و  کنم ، بولطم  وه 

هلوق هبطخلا 186  یف  حرـشلا  عم  قبـس  و  هب ، نمون  هسحن و  يذلا  توملا  هظع  یتح  هظعاو ) ظعاو و  لک  انیـسن  دق  مث   ) .باذعلا ءوس 
نایـسن اهنم  و  هحئاـج ) لـکب  اـنیمر  و  (. ) نیلزاـن ریغ  اـهیف  اولزنا  و  نیبکار ، ریغ  مهروبق  یلا  اولمح  مهومتنیاـع  یتومب  اـظعاو  یفک  )

امب زتعی  رتغی و  و ال  هیف ، سیل  ام  یعدـی  ال  هسفن ) یف  لذ  مل  یبوط   ) .ءاوسـالا ءادـتعالا و  نع  هرکذـت  هرکذ و  اـنعدری  يذـلا  توملا 
الجر نا  ثیدحلا  یف  .نیبجلا و  قرع  نیمیلا و  دـکب  ناک  ام  بیطلا  بسکلا  و  هبـسک ) باط  و   ) هنود وه  نمل  بناجلا  نیلی  و  هدـنع ،

و (. ) رانلا یلع  همرحم  دی  هذه  ..هلوسر  هللا و  اهبحی  دی  هذه  : ) لاقف لمعلا  رثا  نم  هنشخ  دیب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  حفاص 
يذالا فک  : ) ثیدحلا یف  و  ملاظ ، لطبم و  لک  دض  و  مولظم ، قحم و  لک  عم  فوقولا  و  سانلا ، لکل  ریخلا  بحب  هتریرس ) تحلص 

و هتعیبط ، يا  هتقیلخ ) تنـسح  و   ) .مالـسالا یف  ریخ  رـشلا  كرت  نا  اذـه  ینعم  و  هسفن ) یلع  ناسنالا  اهب  قدـصتی  هقدـص  سانلا  نع 
کـسما و   ) ءارقفلل قح هللا و  نم  هیف  ام  يدا  هلام ) نم  لـضفلا  قفنا  و   ) هلاوقاـب اوقثی  و  هریخ ، اوجری  و  هرـش ، ساـنلا  نماـی  نا  اهنـسح 

امب ال هرابخا  یف  و  يدـجی ، امیف ال  همالک  ریثکب  ءرملا  هساسخ  فرعت  : ) ءامکحلا لاق  .عفنی و  امیف  الا  هقلطی  و ال  هناـسل ) نم  لـضفلا 
( هرـش سانلا  نع  لزع  و   ) هتدـئاف ینعملا و  لهاجت  و  هتفرخز ، مالکلا و  قیوزتب  لغتـشا  نم  اوسا  وا  هلثم  و  هنم .) داری  ـال  هنع و  لاـسی 
هللا و باتک  هیلع  صن  ام  دودح  لعف  وا  لوقب  رواجتی  ال  هعدبلا ) یلا  بستنی  مل  و  هنسلا ، هتعسو  و   ) هتقیلخ تنسح  یلع  ریسفت  فطع 
و ینیزخی ، لـمع  لـک  نم  کـبذوعا  ینا  مهللا  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) مظعـالا لوسرلا  ءاـعد  نم  .مارحلا و  لـالحلا و  نم  هیبن  هنس 

.ینیغطی ینغ  و  ینیسنی ، رقف  و  ینیهلی ، لما  و  ینیذوی ، بحاص 

هدبع

لکب انیمر  و  ثاریملا …  يا  ثارتلا  مهروبق و  يا  مهثادـجا  یف  مهلزنن  يا  مهئوبن  نورفاسم و  يا  رفـس  رفـس : تاومـالا  نم  يرن  … 
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هعیبطلا قلخلا و  هقیلخلا  هتقیلخ : تنسح  هتریرس و  عرفلا …  لصالا و  کلهی  هفالا  هحئاجلا  هحئاج :

يرفعج

مالسالا ضیف 

ياـهوخ هب  بیغرت  رد   ) سپ ددـنخ ، یم  يدرم  هک  دینـش  تفر  یم  دـندرب ) یم  ناتـسروگ  هب  هک   ) يا هزاـنج  یپ  مالـسلا  هیلع  ماـما 
یئاه هدرم  ایوگ  و  هتـشگ ، مزال  ام  ریغ  رب  ایند  رد  گرم )  ) قح ایوگ  و  هدش ، هتـشون  ام  ریغ  رب  ایند  رد  ندرم  ایوگ  دومرف : هدیدنـسپ )

و میراذگ ، یم  ناشاهربق  رد  ار  ناشیا  دـندرگ ! یم  رب  ام  يوس  هب  يدوز  هب  هک  دنتـسه  ینیرفاسم  دـنور ) یم  زور  ره   ) مینیب یم  هک 
شومارف ار  ناگدرم ) زا  درم  نز و   ) اه هدـنهددنپ  هک  دـنام  میهاوخ  دـیواج  اـهنآ  زا  سپ  اـم  هکنآ  دـننام  میروخ ، یم  ار  ناـشیئاراد 

كاپ و شرادرک  لمع  و  دومن ) هشیپ  ینتورف   ) تشگ مار  شـسفن  هک  یـسک  اشوخ  میدـش ، راتفرگ  یناـیز  تفآ و  ره  هب  و  میدرک ،
قاـفنا نادنمتـسم ) هب  ادـخ  هار  رد   ) ار شیئاراد  لاـم و  زا  ینوزف  و  دوب ، وکین  شیوخ  و  هدیدنـسپ ، شتاداـقتعا )  ) شتین و  هتـسیاش ،
ربمغیپ شور   ) تنـس و  دیناسرن ) رازآ   ) دینادرگ رود  مدرم  زا  ار  شیدب  و  تفگن ) اجیب   ) تشادـهاگن شنابز  زا  ار  یئوگرپ  و  دومن ،

نخـس و نیا  مدرم  زا  یـضعب  میوگ : یم  دیامرف ): همحرلا  هیلع  یـضردیس   ) دشن هداد  تبـسن  تعدب  هب  و  دماین ، تخـس  وا  رب  مرکا )
.دنهد یم  تبسن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  ار  نآ  زا  شیپ  نخس  نینچمه 

ینامز

اب دشاب و  تمعن  زان و  رد  ناسنا  ردق  ره  .دنک  یمن  یقرف  وا  يارب  درم  نز و  دسانـش ، یمن  ناوج  ریپ و  هک  تسا  يرفـس  گرم ، رفس 
ارامـش گرم  دیـشاب  اجک  ره  دـیامرف : یم  زیزع  يادـخ  دریگ  یم  ار  ناـسنا  ناـبیرگ  گرم  ماجنارـس  شارخ  نامـسآ  ياـهنامتخاس 
تکرح رفـس و  يارب  هدامآ  هشیمه  دنراد  يا  هثداح  نینچ  هب  داقتعا  هکنانآ  دیـشاب .) مکحم  ياهجرب  رد  دـنچ  ره  دـنک  یم  تاقالم 
تبسن مه  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ هب  بلطم  نیا  دسیون : یم  یضردیس  موحرم  .دنتـسین  لفاغ  ادخ  رکف  زا  هظحل  کی  دنتـسه و 

.تسا هدش  هداد 

يزاریش دمحم  دیس 

لغتـشن اذـل  و  نحن ، تومن  و ال  بتک ) انریغ  یلع   ) ایندـلا یف  يا  اهیف ) توملا  ناـک  : ) لاـقف کحـضی ، ـالجر  عمـسف  هزاـنج ، عبت  و 
يا رفـس ) تاومالا  نم  يرن  يذـلا  ناک  و   ) قحلاب یلابن  اذـل ال  و  بجو ) اـنریغ  یلع   ) ایندـلا یف  يا  اـهیف ) قحلا  ناـک  و   ) کحـضلاب

توملاب و یلابن  اذل ال  و  نوعجار ) انیلا  لیلق  امع   ) هفوخملا هلزنملا  هذهل  انـسفنا  ییهن ء  و  مهب ، ربتعن  یتح  تاوما ، مهنا  ال  نورفاسم -
تالابم و ال الب  مهثاریم ، يا  مهثارت ) لکان  و   ) .ربقلا ینعمب  ثدج ، عمج  مهروبق  یف  يا  مهثدجا )  ) مهلخدن يا  مهئوبن )  ) هل ایهتن  ال 

لک انیـسن  دـق  مث  مه ، دـعب  - ) ایندـلا یف  دـبالا - یلا  نوقاب  يا  نودـلخم ) اناک   ) نوکن مهلثم  بیرق  نع  اننا  یف  و  اوراص ، امیف  ریکفت 
لک و  هظعلل ، بجوم  رما  لک  يا  میمعتلل - تیناتلا ، ریکذـتلاب و  نایتالا  و  رهدـلا - ثادـحا  نم  انظعوی  اـم  لـک  يا  هظعاو ) ظـعاو و 

نمل یبوط  : ) مالسلا هیلع  لاق  و  یلابن .- کلذ ال  عم  و  هدش ، رقف و  ضرم و  نم  هفآ ، يا  هحئاج ) لکب  انیمر  و   ) ظعولا بجوت  هثداح 
یلع وطنی  ملف  هنطاب ، يا  هتریرـس ) تحلـص  و   ) همرحملا بساکملا  بستکی  ملف  هبـسک ) باط  و   ) ائیـش هسفن  ری  مل  ناب  هسفن ) یف  لذ 

لضفلا کسما  و   ) هتجاح رادقم  نع  دئازلا  يا  هلام ) نع  لضفلا  قفنا  و   ) هثولم هعیبط  نکت  ملف  هعیبط  يا  هتقیلخ ) تنسح  و   ) لئاذرلا
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مالسالا و هعیرش  يا  هنسلا )  ) هتفک يا  هتعسو ) و   ) رشب مهیلا  تای  ملف  هرش ) سانلا  نع  لزع  و   ) .هینعی امیف ال  ملکتی  مل  ناب  هناسل ) نم 
نم و  هر )  ) یـضرلا لاق   ) اهیلا بسنی  یتح  اهب  تای  مل  يا  هعدـبلا ) یلا  بسنی  مل  و   ) عدـبلاب لمعلا  نع  اهب  لـمعلاب  یفتکاـف  هتقیرط ،

(. هلبق يذلا  کلذک  و  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلص   ) لوسر یلا  مالکلا  اذه  بسنی  نم  سانلا 

يوسوم

یناقلاط

ییوگ تسا و  هدش  هتـشون  ام  ریغ  یـسک  رب  گرم  ایند  رد  ییوگ  دومرف : نینچ  ددنخ ، یم  يدرم  دینـش  تفر  یم  يا  هزانج  یپ  رد  »
، دـنیآ یم  زاب  ام  شیپ  يدوز  هب  هک  دنتـسه  ینارفاسم  مینیب  یم  هک  ناگدرم  نیا  ییوگ  تسا و  هدـش  بجاو  اـم  ریغ  رب  اـیند  رد  قح 

دنپ ره  دـنپ  دوب ، میهاوخ  هنادواـج  ناـشیا  زا  سپ  اـم  هک  يرادـنپ  میروـخ  یم  ار  ناـنآ  ثاریم  میهن و  یم  ناـشیاهروگ  رد  ار  ناـنآ 
كاپ وا  بسک  دش و  نوبز  شیوخ  سفن  رد  هک  سک  نآ  اشوخ  .میوش  یم  تفآ  گوس و  ره  هناشن  مینک و  یم  شومارف  ار  هدنهد 

رـش دراد و  زاب  ییوگ  نوزف  زا  ار  نابز  دـنک و  قافنا  ار  شیوخ  لام  ینوزفا  تسا ، هدیدنـسپ  شیوخ  هتـسیاش و  شداهن  هزیکاـپ و  و 
یخرب دیوگ : یم  دزرمایب  شیادخ  هک  یضر  دیس  .دهدن  تبسن  تعدب  هب  ار  دوخ  دریگ و  ارف  ار  وا  تنس  دراد ، زاب  مدرم  زا  ار  دوخ 

« .دنا هداد  تبسن  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هب  ار  نیا  زا  شیپ  نخس  نخس و  نیا  مدرم  زا 

: تسا هدومرف  هک  هلمج  نیا  ریظن  و  دنا ، هتسناد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  نانخس  زا  ار  نخس  نیا  روهـشم  تایاور  رتشیب  رد 
نآ رد  یلطاب  هک  ار  یقح  چیه  تسا : هدومرف  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  ترـضح  .تسا  هدش  هتـشون  ام  ریغ  يارب  گرم  ایند  رد  ییوگ 

.تسین حرش  دنمزاین  تسا و  حضاو  رگید  تاملک  تالمج و  .ما  هدیدن  گرم  نوچ  دشابن  نآ  رد  قح  هک  یلطاب  هب  رت  هیبش  دشابن 

مراکم

، ُکَحْضَی ًالُجَر  َعِمَسَف  ًهَزاَنِج  َِعبَت  َو 

مالسلا هیلع  لاقف 

، َبَجَو اَنِْریَغ  یَلَع  اَهِیف  َّقَْحلا  َّنَأَک  ،َو  َِبتُک اَنِْریَغ  یَلَع  اَهِیف  َتْوَْملا  َّنَأَک 

! َنوُعِجاَر اَْنَیلِإ  ٍلِیلَق  اَّمَع  ٌْرفَس  ِتاَْومَْألا  َنِم  يََرن  يِذَّلا  َّنَأَک  َو 

َنوُدَّلَُخم اَّنَأَک  ، ْمُهَثاَُرت ُلُکَْأن  ،َو  ْمُهَثاَدْجَأ ْمُُهئِّوَُبن 

، ٍهَظِعاَو ٍظِعاَو َو  َّلُک  اَنیِسَن  ْدَق  َُّمث  ، ْمُهَدَْعب

! ٍهَِحئاَج ٍحِداَف َو  ِّلُِکب  اَنیِمُر  َو 

، دینش ار  یسک  دنلب  هدنخ  يادص  ، تشاد تکرش  يا  هزانج  عییشت  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
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: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  سپ 

مینیب یم  هک  ار  یناـگدرم  نیا  ییوـگ  هتـشگ و  بـجاو  اـم  ریغ  رب  نآ  قـح  ییوـگ  هدـش و  هتـشون  اـم  ریغ  رب  اـیند  رد  گرم  ییوـگ 
نانچ و   ) میروخ یم  ار  ناشثاریم  میهد و  یم  ياج  ناشربق  رد  ار  اهنآ  ام.دـندرگ  یم  زاب  ام  يوس  هب  يدوز  هب  هک  دنتـسه  ینارفاسم 

رد میا  هدرک  شومارف  ار  يا  هدـنهد  زردـنا  ظعاو و  ره  ام  هوالع  هب  مینام  یم  هنادواج  ام  اهنآ  زا  دـعب  ییوگ  هک ) میربخ  یب  لفاغ و 
( .)!؟ تسا يربخ  یب  هدنخ و  یشومارف و  تلفغ و  ياج  هچ  لاح  نیا  اب   ) میتفرگ رارق  هدننکدوبان  تافآ  ثداوح و  فده  هک  یلاح 
تسا هدروآ  مه  اب  ار  دیآ  یم  نآ  زا  دعب  هک  یمالک  زیمآ و  تمکح  مالک  نیا  عبانم  رداصم  باتک  بحاص  هنامیکح : راتفگ  دنـس  . 

هیلع یلع  نانمؤمریما  هب  هاگ  هدـش و  هداد  تبـسن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هب  یهاگ  هناـمیکح  راـتفگ  ود  نیا  : دـیوگ یم  و 
بولقلا و توق  باـتک  رد  یکم  بلاـطوبا  دـنا  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ  زا  ار  ود  نیا  هک  یناـسک  زا.مالـسلا 

نازیم رد  یبهذ  ءایلوالا و  هیلح  رد  یناهفصا  میعنوبا  دئاوفلا و  زنک  رد  یکجارک  یفاک و  هضور  رد  ینیلک  دوخ و  خیرات  رد  یبوقعی 
میهاربا نب  یلع  ، یـضر دّیـس  موحرم  رب  هفاضا  دنا  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  زا  ار  نآ  هک  یناسک  زا  تسا و  لادـتعالا 

(.( ،ج 4،ص 112-110 هغالبلا جهن  رداصم  ) .دنتسه نیظعاولا  هضور  رد  يروباشین  لاتف  شریسفت و  باتک  رد 

هناقمحا هدنخ 

تکرـش نانمؤم  زا  یکی  هزانج  عییـشت  رد  هک  دومرف  یناـمز  ار  رگرادـیب  هدـنهد و  ناـکت  هناـمیکح و  نخـس  نیا  مالـسلا  هیلع  ماـما 
بجاو ام  ریغ  رب  نآ  رد  قح  ییوگ  هدش و  هتشون  ام  ریغ  رب  ایند  رد  گرم  ییوگ  :» دومرف دینش و  ار  یـسک  دنلب  هدنخ  يادص  ، تشاد

ًالُجَر َعِمَسَف  ًهَزاَنِج  َِعبَت  َو  ( ؛» دندرگ یم  زاب  ام  يوس  هب  يدوز  هب  هک  دنتسه  ینارفاسم  مینیب  یم  هک  ار  یناگدرم  نیا  ییوگ  هتـشگ و 
ٌْرفَس ِتاَْومَْألا  َنِم  يََرن  يِذَّلا  َّنَأَک  ،َو  َبَجَو اَنِْریَغ  یَلَع  اَهِیف  َّقَْحلا  َّنَأَک  ،َو  َِبتُک اَنِْریَغ  یَلَع  اَهِیف  َتْوَْملا  َّنَأَک  : مالسلا هیلع  َلاَقَف  ُکَحْضَی 

!( . َنوُعِجاَر اَْنَیلِإ  ٍلِیلَق  اَّمَع 

یب تلفغ و  تیاهن  هناشن  دسرب  مالسلا  هیلع  یلع  الوم  شوگ  هب  هک  دنلب  يادص  اب  مه  نآ  هزانج  عییـشت  رد  یـسک  ندیدنخ  نیقی  هب 
هدننک رادـیب  قالخا و  ملعم  گرزب  نیا  لیلد  نیمه  هب.دراد  ناهج  نیا  رد  هک  تسا  ییاه  تیلوئـسم  شیوخ و  تشونرـس  زا  يربخ 

: دراد رادشه  وا  لاثما  صخش و  نآ  هب  هیبشت  هس  اب  ناربخ  یب  نالفاغ و 

رب زین  ار  وت  هزانج  يزور.يراد  نادیواج  تایح  وت  تسا و  نارگید  لام  گرم  ینک  یم  نامگ  هک  تسا  نیا  لثم  وت  راک  : لوا هیبشت 
وت هزانج  عییـشت  رد  تناتـسود  زور  نآ  يراد  تسود  ایآ.دنرب  یم  تا  يدبا  هاگمارآ  يوس  هب  ار  وت  ناگدـننک  عییـشت  دـنراد و  یم 

؟ دندنخب

نیا ای  یتسه و  انثتـسم  وت  تسا و  نارگید  صوصخم  ینادـجو -  یهلا و  ياه  تیلوئـسم  بجاو و  فیاظو  يانعم  هب  «- قح » ایآ : مود
؟ يدنخ یم  یلاحشوخ و  نالا  يا و  هدرک  ادا  ار  هبجاو  قوقح  مامت  هک 

جنر يزور  دنچ  هچرگ  دندرگ ؟ یم  زاب  وت  يوس  هب  يدوز  هب  هک  تسا  ینارفاسم  هقردب  دننام  هزانج  عییشت  يرب  یم  نامگ  ایآ  : موس
يرفـس گرم ، رفـس  هک  یلاح  رد  دنک ؟ یم  رپ  ار  نآ  ياج  یفـصولا  دـئاز  يداش  تشگزاب  ماگنه  هب  یلو  ینک  یم  لمحت  ار  قارف 
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لاح نیا  اب.تسا  نادـیواج  هتفر  تسد  زا  نازیزع  زا  ییادـج  قارف و  جـنر  دوب و  دـهاوخن  هدوبن و  نآ  رد  یتشگزاب  زگره  هک  تسا 
.تسا ندیدنخ  ياج  هچ 

یم ياج  ناشربق  رد  ار  اهنآ  ام  :» دیامرف یم  هتخادرپ و  يرگید  هدـنهد  ناکت  تاریبعت  هب  ثحب  نیا  همادا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  سپس 
،َو ْمُهَثاَدْـجَأ ْمُُهئِّوَُبن  ( ؛» مینام یم  هنادواـج  اـهنآ  زا  دـعب  ییوگ  هک ) میربخ  یب  لـفاغ و  ناـنچ  و   ) میروخ یم  ار  اـهنآ  ثاریم  میهد و 

( . ْمُهَدَْعب َنوُدَّلَُخم  اَّنَأَک  ، ْمُهَثاَُرت ُلُکَْأن 

دنور نیا  دـننک و  یم  میـسقت  دوخ  ناـیم  رد  ار  ناـمثاریم  دـنهد و  یم  ياـج  ناـمیاهربق  رد  ار  اـم  نارگید  زین  ادرف  هک  نیا  زا  لـفاغ 
هب لزنم  تفر و  تخاـس  ون  یتراـمع  دـمآ  هک  ره  رعاـش : هتفگ  هب  تسوا و  تبون  يزور  دـنچ  یـسک  ره  دـبای و  یم  همادا  ناـنچمه 

تخادرپ يرگید 

نیا هب  لاح  نامه  رد  دیاب  مینک  یم  تکرش  نامنازیزع  ای  ناتسود  زا  یکی  يارب  هحتاف  حالطصا  هب  دوبدای و  سلجم  رد  هک  یماگنه 
یم لوغـشم  ام  يارب  یناوخ  هحتاف  هب  نآ  رد  ام  ناگتـسب  ناتـسود و  دنریگ و  یم  ام  يارب  یـسلجم  نینچ  مه  يزور  هک  میـشاب  رکف 

تـسد هب  ار  اـه  تیعقاو  نیا  همه  میهد و  رـس  هناتـسم  هدـنخ  هک  نیا  هن  میـشاب  زور  نآ  رکف  هب  دـیاب  نوـنکا  مـه  زا  نیارباـنب  ، دـنوش
.میراپسب یشومارف 

: دنیوگ یم  اروف  دوش  یم  هدرب  گرم  مان  نوچ  هک  دنتسه  يربخ  یب  لفاغ و  دارفا 

ام رگا  هک  نیا  زا  غراف  دننادرگ ! یم  رب  ار  دوخ  يور  دنوش  یم  در  ناتسربق  رانک  زا  نوچ  ای  و.درواین  ار  يزور  نانچ  ادخ.دینک  سب 
: مالسلا هیلع  ماما  هتفگ  هب  دوش و  یمن  لفاغ  ام  زا  وا  میوش  لفاغ  گرم  زا 

یمن لفاغ  امـش  زا  زگره  هک  يزیچ  زا  دـیوش  یم  لفاغ  هنوگچ  ؛  ْمُُکلِهُْمی َْسَیل  ْنَمِیف  ْمُکُعَمَط  ،َو  ْمُُکلِفُْغی َْسَیل  اّـمَع  ْمُُکتَْلفَغ  َْفیَکَو  »
.( هبطخ 188 ، هغالبلا جهن  «.) . دهد یمن  تلهم  امش  هب  هاگ  چیه  هک  يزیچ  رد  دیراد  عمط  هنوگچ  دوش و 

لاح زا  هک  دادن  تلهم  وا  هب  يا  هظحل  گرم  هتـشرف  رمع  نایاپ  ماگنه  هب  تشاد  هک  یتردـق  همه  نآ  اب  ادـخ  گرزب  ربمغیپ  نامیلس 
هیکت نآ  رب  هک  ار  ییاصع  هنایروم  هکنآ  زا  دـعب  ناج  یب  مسج  درب و  دوخ  اـب  تفرگ و  ار  وا  حور  اـج  ناـمه  رد  دنیـشنب و  هداتـسیا 

.میراد يراظتنا  هچ  ام  لاح  نیا  اب  داتفا  نیمز  هب  ، دروخ دوب  هدرک 

دـیدنخ و یم  دـنلب  هزانج  عییـشت  رد  هک  لفاغ  صخـش  نآ  نتخاس  رادـیب  يارب  مالـسلا  هیلع  ماما  ، زیمآ تمکح  مـالک  نیا  ناـیاپ  رد 
فده هک  یلاح  رد  میدرک  شومارف  ار  يا  هدـنهد  زردـنا  ظعاو و  ره  ام  اهنیا  زا  دـعب  :» دومرف دـننک  یم  رکف  وا  نوچمه  هک  یناسک 

ٍظِعاَو َو َّلُک  اَنیِـسَن  ْدَـق  َُّمث  ( ؛»)؟ تسا یـشومارف  تلفغ و  ياج  هچ  لاح  نیا  اب   ) میتفرگ رارق  هدـننک  دوباـن  تاـفآ  نیگنـس و  لـئاسم 
!( . ٍهَِحئاَج ٍحِداَف َو  ِّلُِکب  اَنیِمُر  ،َو  ٍهَظِعاَو

دوش و یم  ریبعت  ظـعاو  ناونع  هب  نآ  زا  توم  دـننام  ثداوح  زا  یـضعب  اریز  ، تسا شرتسگ  میمعت و  يارب  « ٍهَظِعاَو ٍظِـعاَو َو  » هب ریبـعت 
رادـیب هک  دـنهد  یم  زردـنا  ار  ام  ینـشور  هب  اهنآ  همه  يرآ.مینک  یم  ریبعت  نآ  زا  هظعاو  ناونع  هب  اه  هیلب  اـه و  تفآ  دـننام  یـضعب 
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ام زا  یـسک  هچ  ادرف  تسین  مولعم  هک  نیا  صوصخ  هب.دـیراد  نآ  ربارب  رد  هک  دنـشیدنیب  یفئاظو  دوخ و  یگدـنز  نایاپ  هب  دیـشاب و 
.دشابن یسک  هچ  دشاب و 

.تسا هدش  قالطا  دنک  ینیگنس  ناسنا  ناج  مسج و  رب  هک  يا  هثداح  ره  هب  سپس  تسا  نیگنس  ءیش  يانعم  هب  لصا  رد  « حداف » هژاو

.دنتسه رثکا  لقا و  لیبق  زا  رگیدکی  هب  تبسن  ود  نیا  اذل  ، تسا هدننک  دوبان  روما  يانعم  هب  « هحئاج » هژاو

هحفـص ، اـم ناـمز  رد  ًاصوصخم.دـهد  یم  خر  ییانـشآ  تسود و  يارب  زور  ره  هک  تـسا  گرم  هثداـح  ناـمه  ظـعاو  نیرتراکـشآ 
ناگدرم راید  هب  زورما  دنتـسیز و  یم  اـم  ناـیم  رد  زورید  هک  یهورگ  توف  ربخ  زا  تسا  رپ  زور  همه  اـه  تیلـست  دـیارج و  ثداوح 

.دنا هتفر 

: دیامرف یم  هغالبلا  جهن  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  ماما 

یم ار  یناگدرم  زور  همه  هک  تسا  یفاک  امـش  يارب  ظـعاو  نیا  ؛  َنِیبِکار َْریَغ  ْمِهِرُوُبق  یلا  اُولِمُح  ، ْمُهوُُمْتنَیاـع یتْوَِمب  ًاـظِعاو  یفَکَف  »
.( هبطخ 188 ، هغالبلا جهن  «. ) . دنهاوخب ناشدوخ  هکنآ  یب  دنرب  یم  ناشیاهروگ  يوس  هب  ار  اه  نآ  هک  دیرگن 

: تسا هدش  لقن  مالسلا  مهیلع  موصعم  نایاوشیپ  زا  ریبعت  نیا  يددعتم  تایاور  رد 

.( ،ج 68،ص 264 و 325 راونالاراحب : ك.ر «. ) . تسا یفاک  گرم  اه  ناسنا  ِزردنا  ظعو و  يارب  ؛  ًاظِعاو ِتْوَْملِاب  یفَک  »

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib was walking once behind a borne coffin when he heard
someone laughing. He, therefore, said: “Is it that death has been ordained only for
others? Is it that right is obligatory only on others? Is it that those whom we see
departing on their death journey will come back to us? We place them in their graves
then enjoy their estate (as if we will live for good after them). We have ignored every

.” preacher, man or woman, exposing ourselves to every type of catastrophe

تّیناسنا لماک  ياهوگلا  : 123 تمکح

هراشا

َکَـسمَأ ِِهلاَم َو  نِم  َلضَفلا  َقَفنَأ  ُُهتَقِیلَخ َو  تَنُـسَح  ُُهتَریِرَـس َو  تَحَلَـص  ُُهبـسَک َو  َباَط  ِهِسفَن َو  ِیف  ّلَذ  نَِمل  َیبوُط  مالـسلا  هیلع  َلاَق  َو 
ِهَعِدبلا َیلإ  بَسُنی  َمل  ُهّنّسلا َو  ُهتَعِسَو  ُهّرَش َو  ِساّنلا  ِنَع  َلَزَع  ِِهناَِسل َو  نِم  َلضَفلا 

هلبق يذلأ  کلذکو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  یلإ  مالکلااذه  بسنی  نم  سانلا  نم  لوقأ و  یضرلا  لاق 
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اه همجرت 

یتشد

شناج و  تسا ، هزیکاـپ  وا  راـک  بسک و  و  درامـش ، یم  کـچوک  ار  دوخ  هک  سک  نآ  لاـح  هب  اـشوخ  دومرف : وا ، رب  ادـخ  دورد  و 
دراد یم  زاب  ییوگ  هدایز  زا  ار  نابز  و  دنک ، یم  ششخب  ادخ  هار  رد  ار  یگدنز  فرصم  رب  داز  ام  هک  تسوکین ، شقالخا  و  كاپ ،

 . دراذگ یمن  ادخ  نید  رد  یتعدب  هدرک ، تیافک  ار  وا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  ّتنس  و  دسر ، یمن  مدرم  هب  وا  رازآ  و 

( دنا هدرک  لقن  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  زا  ار  تمکح 123 و 122  یخرب  )

يدیهش

وکین ار  دوخ  يوخ  و  تخادرپب ، يدـب  زا  ار  شداـهن  و  تشاد ، هزیکاـپ  یبسک  و  تشاـگنا ، راوخ  ار  دوخ  هک  نآ  اـشوخ  دومرف ]: [و 
و دوب ، یفاک  ار  وا  ّتنـس  دـناسرن و  مدرم  هب  ار  دوخ  ّرـش  و  دیـشکرد ، ییوگ  نوزف  زا  ار  نابز  دیـشخب و  ار  شلام  تدایز  تخاس و 
( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  هب  تسا  نآ  زا  شیپ  هک  ار  نآ  هرقف و  نیا  یضعب  میوگ  یم   ] .دنادرگن بوسنم  تعدب  هب  ار  دوخ 

[ .دنا هداد  تبسن 

یلیبدرا

یتیآ

.دـشاب وکین  شیوخ  قلخ و  هدیدنـسپ و  شتین  هتـسیاش و  كاـپ و  شبـسک  و  دراداو ، ینتورف  هب  ار  سفن  هک  یـسک  لاـح  هب  اـشوخ 
هب دـیاین و  راوشد  وا  رب  تنـس  .دراد و  رود  مدرم  زا  ار  دوخ  ّرـش  دـیامن و  راهم  ار  شنابز  یـشکرس  دـنک و  قاـفنا  ار  شلاـم  يداـیز 

.دنهدن شتبسن  تعدب 

.دنا هداد  تبسن  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ هب  ار  نآ  زا  شیپ  نخس  نخس و  نیا  زا  یضعب  دیوگ : یم  یضر  دیس 

نایراصنا

شلام هفاضا  ، تسوکین شقالخا  ،و  هتسیاش شنطاب  و  كاپ ، شبسک  ،و  راوخ دوخ  دزن  هک  یسک  لاح  هب  اشوخ  : دومرف ترضح  نآ  و 
تخـس وا  رب  ربمایپ  ّتنـس  يارجا  و  دراد ، یم  رود  مدرم  زا  ار  شّرـش  ،و  دـیامن یم  ظـفح  ییوگرپ  زا  ار  ناـبز  ،و  دـنک یم  قاـفنا  ار 

 . تسا هدشن  مهّتم  ییارگ  تعدب  هب  ،و  دیاین

 . دنا هداد  تبسن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هب  ار  نیا  زا  لبق  هعطق  مالک و  نیا  مدرم  زا  یهورگ  : فلؤم

اه حرش 

يدنوار
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يردیک

مثیم نبا 

دیدحلا یبا 

یناشاک

یلمآ

ینیوزق

یجیهال

ییوخ

يرتشوش

هینغم

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

ینامز

يزاریش دمحم  دیس 

يوسوم

یناقلاط

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

،َو ِِهناَِسل ْنِم  َلْضَْفلا  َکَْسمَأ  ،َو  ِِهلاَم ْنِم  َلْضَْفلا  َقَْفنَأ  ،َو  ُُهتَقِیلَخ ْتَنُـسَح  ،َو  ُُهتَریِرَـس ْتَحَلَـص  ،َو  ُُهبْـسَک َباَط  ،َو  ِهِسْفَن ِیف  َّلَذ  ْنَِمل  َیبوُط 
 . ِهَعِْدْبلا َیلإ  ْبَْسُنی  َْمل  ،َو  ُهَّنُّسلا ُْهتَعِسَو  ،َو  ُهَّرَش ِساَّنلا  ِنَع  َلَزَع 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 
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وا راـک  بسک و  هک  یـسک  و  زیزع ) گرزب و  مدرم  رظن  رد  و   ) تسا عضاوتم ) و   ) کـچوک دوخ  دزن  رد  هک  یـسک  لاـح  هب  اـشوخ 
یسک دنک و  قافنا  ادخ  هار  رد  ار  دوخ  یفاضا  لاوما  دشاب و  وکین  وا  قالخا  هک  یسک  ، حلاص كاپ و  شنطاب  دشاب و  لالح  ّبیط و 

رس وا  زا  یتعدب  تسا و  یفاک  وا  يارب  تنـس  هک  سک  نآ  دسر و  یمن  مدرم  هب  وا  رازآ  دراد و  یم  هگن  ار  شنابز  دئاز  نانخـس  هک 
زا ود  ره  ، شیپ مالک  زیمآ و  تمکح  مالک  نیا  ، میدروآ تمکح 122  دانسا  رد  هک  هنوگ  نامه  هنامیکح : راتفگ  دنس  .دنز . (  یمن 
زا هک  يدنلب  هدنخ  يادص  تبسانم  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  هک  تسا  هدش  لقن  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  ربمغیپ 

جهن رداـصم  ) .تسا هدرک  هجوت  هتکن  نیا  هب  زین  یـضر  دّیـس  دـمآ  دـهاوخ  هک  ناـنچ  دومرف و  ناـیب  ار  نآ  دینـش  يربخ  یب  صخش 
(. ( ،ج 4،ص 110 هغالبلا

ادـخ لوسر  هب  تسا  نآ  زا  لبق  هک  ار  یمـالک  نینچمه  زیمآ و  تمکح  مـالک  نیا  مدرم  زا  یـضعب  : دـیوگ یم  یـضر  دّیـس  موحرم 
: ُلُوقأ : ُّیِضَّرلا َلاق   ) .دنا هداد  تبسن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

( . ُهَْلبَق يذَّلا  َِکلذَک  ،َو  هلآ هیلع و  هللا  یلص  ِهّللا  ِلوُسَر  یلِإ  َمالَْکلا  اذه  ُبِْسنَی  ْنَم  ِساّنلا  َنِم  َو 

اهنآ لاح  هب  اشوخ 

تخب شوخ  نادنم  تداعس  تافص  زا  ییانعم  رپ  هاتوک و  حرش  ، لقتسم یمالک  ای  دشاب  نیشیپ  مالک  هلابند  هاوخ  هنامیکح  مالک  نیا 
.تسا هدش  نایب  فصو  تشه  نمض  رد  هک  تسا 

َیبوُط ( ؛») زیزع گرزب و  مدرم  رظن  رد  و   ) تسا عضاوتم ) و   ) کـچوک دوخ  دزن  رد  هک  یـسک  لاـح  هب  اـشوخ  :» دـیامرف یم  تسخن 
( . ِهِسْفَن ِیف  َّلَذ  ْنَِمل 

تـسا نآ  لـباقم  هطقن  هـک  ّربـکت  مـیناد  یم  اریز  ، تـسا هدرک  رکذ  ینتورف  عـضاوت و  ناـمه  ار  فـصو  نیتـسخن  مالـسلا  هـیلع  ماـما 
نارگید دوخ و  يارب  اه  یتخبدب  همه  أشنم  هک  دوب  ناطیـش  ّربکت  دـش  نیمز  رد  هک  یتیـصعم  نیتسخن.تسا  ناهانگ  عاونا  همـشچرس 

.دیدرگ

نب دیس  موحرم  ؛ تسا هدمآ  دنوادخ  زا  تساوخرد  اعد و  کی  تروص  هب  نومضم  نیمه  ناضمر  كرابم  هام  ياهاعد  زا  یضعب  رد 
: دنک یم  لقن  نینچ  ناضمر  كرابم  هام  مهدفه  زور  ياعد  رد  سوواط 

مدوخ هب  ارم  يا  هظحل  زگره  ادنوادخ ! ؛  ینْمِّظَعَف ِساّنلا  ُِنیْعأ  یفَو  یْنّلِلَذَف  یـسْفَن  ِیفَو...ًادـَبأ  ٍْنیَع  َهَفْرَط  یـسْفَن  یلإ  یْنلِکَتال  َّمُهّللا  »
موحرم ،ج 1،ص 306. لاـمعالا لاـبقا  «.). راد گرزب  ارم  مدرم  رظن  رد  نک و  عـضاوتم  کـچوک و  دوـخ  نورد  رد  ارم  و...راذـگماو 

( .تسا هدروآ  ،ج 95،ص 48  راونالاراحب رد  ار  نآ  زین  یسلجم  هماّلع 

( . ُُهبْسَک َباَط  َو  ( ؛» دشاب لالح  كاپ و  وا  راک  بسک و  هک  یسک  لاح  هب  اشوخ  و  :» دیامرف یم  فصو  نیمود  رد  سپس 

ماما زا  یفاک  فیرـش  باتک  رد  هک  اجنآ  ات  تسا  لالح  بسک  اعد  تباجتـسا  تدابع و  طاشن  تیقفوم و  لـماوع  زا  یکی  میناد  یم 
: دومرف هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص 
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ار دوخ  بسک  دیاب  ددرگ  باجتسم  شیاعد  هک  نیا  زا  دوش  یم  لاحشوخ  هک  یسک  ؛  ُهَبَسْکَم ْبِطَْیلَف  ُُهتَوْعَد  َباجَتُْـسی  ْنأ  ُهَّرَـس  ْنَم  »
.( ،ج 2،ص 486،ح 9 یفاک «. ) . دنک لالح  كاپ و 

: تسا هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  رگید  ترابع  اب  انعم  نیمه  هیبش 

.( ،ج 90،ص 372 راونالاراحب « . ). ُهَبَسْکَم َهَمَعْطَم َو  ْبِطَْیلَف  ُُهئاعُد  َباجَتُْسی  ْنأ  َّبَحَأ  ْنَم  »

هیلع و هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  یماگنه  : تسا هدمآ  هدش ، لقن  « يراصنا ذاعم  نب  دعـس  » تالاح رد  هباغلا  دسا  باتک  رد  هک  یثیدـح  رد 
نشخ رایسب  ار  وا  تسد  نوچ   ) درک و هحفاصم  وا  اب  ترضح.هدمآ  ربمایپ  لابقتـسا  هب  « يراصنا دعـس  ،» تشگ زاب  كوبت  هوزغ  زا  هلآ 

ات منک  یم  راـک  لـیب  ساد و  اـب  نم  ادـخ ! لوـسر  يا  :» درک ضرع  تسا ؟ هدرک  نشخ  هنوـگ  نیا  ار  تتـسد  زیچ  هـچ  : دوـمرف دـید )
: تسا هدش  لقن  «. مزاس مهارف  ار  ملایع  یگدنز 

نیا : دومرف دیسوب و  ار  وا  تسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ؛  ُراّنلا ُهُّسُمَت  ٌدَی ال  ِهِذه  : َلاق هلآ َو  هیلع و  هللا  یلـص  ِهّللا  ُلوُسَر  ُهَدَی  َلَّبَقَف  »
.( ،ج 2،269 هباغلا دسا  «. ) . دنک یمن  تباصا  نآ  هب  خزود  شتآ  زگره  هک  تسا  یتسد 

( . ُُهتَریِرَس ْتَحَلَص  َو  ( ؛» تسا حلاص  كاپ و  وا  نطاب  هک  یسک  لاح  هب  اشوخ  :» دیامرف یم  فصو  نیموس  رد  ترضح 

یـشوارت ناسنا  لاوقا  لامعا و  هک  اجنآ  زا.تساه  ناسنا  همه  يارب  یهاوخریخ  ترطف و  یکاپ  ، تین صولخ  زا  ترابع  نطاب  حالص 
.تسا هتسیاش  كاپ و  زین  شلاوقا  راتفر و  لامعا و  دشاب  هتشاد  كاپ  ینورد  هک  یسک  تسوا ، ینورد  تافص  زا 

( . ُُهتَقِیلَخ ْتَنُسَح  َو  ( ؛» تسا وکین  وا  قالخا  هک  یسک  لاح  هب  اشوخ  و  :» دیامرف یم  فصو  نیمراهچ  رد 

هک دـنا  هدرک  ریـسفت  ینطاب  يوخ  قلخ و  يانعم  هب  ار  نآ  یـضعب  : تسا هدـش  ریـسفت  هنوگ  ود  تسوخ  قلخ و  ياـنعم  هب  هک  « هقیلخ »
.دنناسر یمن  رش  یسک  هب  دنراد و  كاپ  ینطاب  هک  تسا  یناسک  هب  هراشا 

رد اریز  ، دسر یم  رظن  هب  رت  بسانم  مود  يانعم  دنا و  هدرک  ریسفت  مدرم  اب  ییور  هداشگ  بوخ و  دروخرب  يانعم  هب  ار  نآ  زین  یضعب 
اب بوخ  دروخرب  رهاظ و  نسح  هب  هراشا  ثحب  دروم  هلمج  نیارباـنب  ، دوب هدـش  هراـشا  نطاـب  نسح  هب  ُُهتَریِرَـس » ْتَحَلَـص   » لـبق هلمج 

.تسا مدرم 

فـصن » ناونع هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ  زا  ، تاـیاور زا  یـضعب  رد  هک  دراد  تیمها  مالـسا  رد  يا  هزادـنا  هب  قـلخ  نسُح 
: تسا هدش  یفرعم  « نید

هک يزیچ  نیرترب  : درک لاؤس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  زا  یـسک  : تسا هدمآ  ثیدح  نیا  همادا  رد  و  ِنیّدـلا » ُفِْصن  ِْقلُْخلا  ُنْسُح  »
: دومرف مرکا  ربمغیپ  تسیچ ؟ تسا  هداد  یناملسم  درف  هب  دنوادخ 

.( ،ج 68،ص 393،ح 62 راونالاراحب « . ) . ِنَسَْحلا ُْقلُْخلا  »
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ْنِم َلْضَْفلا  َقَْفنَأ  َو  ( ؛» دـنک یم  قافنا  ادـخ  هار  رد  ار  دوخ  یفاضا  لاوما  هک  یـسک  لاح  هب  اشوخ  و  :» تسا هدومرف  لصف  نیمجنپ  رد 
( . ِِهلاَم

هدرک ناوارف  دـیکأت  نآ  رب  یمالـسا  تایاور  میرک و  نآرق  هک  تسا  يروما  نیرت  مهم  زا  نادـنمزاین  هب  کمک  ادـخ و  هار  رد  قافنا 
رذب هب  ار  قافنا  میرک  نآرق  : ًالثم.دش دهاوخ  یهجوت  لباق  باتک  ، دوش ریـسفت  يروآ و  عمج  قافنا ، هب  طوبرم  تایآ  اهنت  رگا  دـنا و 

َنیِذَّلا ُلَثَم  : » ددرگ دـئاع  نآ  ربارب  دـنچ  ای  مخت  دـصتفه  مخت ، کی  زا  دوش و  هدـناشفا  يدعتـسم  نیمز  رد  هک  هدرک  هیبشت  يراـبرپ 
يالاو ماقم  هب  ندیـسر  ، رگید يا  هیآ  رد  2 و  ٍهَّبَح » ُهَئاِم  ٍهَُلْبنُـس  ِّلُک  ِیف  َِلبانَـس  َْعبَـس  ْتَتَْبنَأ  ٍهَّبَح  ِلَثَمَک  ِهّللا  ِلِیبَس  ِیف  ْمَُهلاْومَأ  َنوُقِْفُنی 

«. َنوُّبُِحت اّمِم  اوُقِْفُنت  یّتَح  َِّرْبلا  اُولانَت  َْنل  : » تسا هدرک  تسا  ناسنا  هقالع  دروم  هک  یلاوما  زا  قافنا  هب  طورشم  ار  يراکوکین 

( نادنمزاین رب  قافنا  ینابرق و  يارب   ) يدنفسوگ داد  روتـسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  : میناوخ یم  یثیدح  رد  هک  نیا  بلاج 
هدنام یقاب  دنفسوگ  نیا  زا  يزیچ  هچ  : دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دندرک ) قافنا  ار  - دنفـسوگ فتک  زج  - نآ همه   ) دننک حبذ 

( تسین نینچ  :) دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  ؛ نآ فتک  اهنت  : تفگ هشیاع  تسا ؟

« ٍقاب ِهّللا  َْدنِع  ام  ُدَْفنَی َو  ْمُکَْدنِع  ام  : » دـیامرف یم  زین  نآرق  هیآ 96 ). ، لحن « ) . شفتک زج  هدـنام  یقاب  نآ  مامت  اهِْفتِک ؛ َْریَغ  اهُّلُک  َیَِقب  »
(. ( همکحلا نازیم  لقن  قبط   ) ،ح 16150 لاّمعلازنک «.). دنام یم  یقاب  تسادخ  دزن  هچنآ  دور و  یم  نایم  زا  تسامش  زین  هچنآ  ؛

( . ِِهناَِسل ْنِم  َلْضَْفلا  َکَْسمَأ  َو  ( ؛» دراد یم  هگن  ار  شنابز  دیاز  نانخس  هک  یسک  لاح  هب  اشوخ  :» دیامرف یم  هلمج  نیمشش  رد 

هب هدولآ  اـهنآ  زا  يرایـسب  هک  دـنک  یم  يراـج  ناـبز  رب  ناـسنا  هک  تسا  یلیلد  یب  فدـه و  یب  نانخـس  هب  هراـشا  ناـسل  تـالوضف 
ياه هناشن  نیرت  مهم  زا  یکی  نابز  ظفح  ، یمالسا تاروتـسد  رد  لیلد  نیمه  هب.تسا  رگید  ناهانگ  تاعیاش و  شخپ  ، تمهت ، تبیغ

.تسا هدش  هدرمش  قالخا  نامیا و 

: میناوخ یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  یثیدح  رد  ، ور نیازا 

فحت «. ) . دنک ظفح  ار  شنابز  هک  نیا  رگم  دنام  یمن  ظوفحم  ناهانگ  زا  سک  چیه  ؛  ُهَناِسل َنُزْخَی  یّتَح  ِبُونُّذلا  َنِم  ٌدَحأ  ُمَلْـسَیال  »
.( ،ص 298 لوقعلا

.میتشاد هراب  نیا  رد  یحرش  زین  راصق  تاملک  زاغآ  رد  مود  تمکح  حرش  رد 

( . ُهَّرَش ِساَّنلا  ِنَع  َلَزَع  َو  ( ؛» دسر یمن  مدرم  هب  وا  رازآ  هک  یسک  لاح  هب  اشوخ  :» دیامرف یم  زیمآ  تمکح  هلمج  نیمتفه  رد 

هب مامه  هبطخ  رد  انعم  نیمه   ) . .دنـشاب ناـما  رد  وا  رـش  زا  ناناملـسم  هک  تسا  یـسک  ناـمیا  اـب  : هک تسا  هدـمآ  رّرکم  ثیداـحا  رد 
ج و  ح 23  ص 320، ،ج 14، راونــالاراحب رد  و  ص 681 ) ،ج 7، مالـسلا هیلع  نینمؤملاریما  ماـما  ماـیپ   ) دوب هدـمآ  يرگید  تروـص 

. ( 64،ص 60،ح 3

یمن رـس  وا  زا  یتعدـب  تسا و  یفاک  وا  يارب  تنـس  هک  سک  نآ  لاح  هب  اشوخ  :» دـیامرف یم  نخـس  نیرخآ  نیمتـشه و  رد  هاگ  نآ 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 2163 

http://www.ghaemiyeh.com


( . ِهَعِْدْبلا َیلإ  ْبَْسُنی  َْمل  ،َو  ُهَّنُّسلا ُْهتَعِسَو  َو  ( ؛» دنز

یم یفاک  دوخ  يایند  نید و  يارب  ار  نآ  دنک و  یم  تعانق  مالسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  مرکا و  ربمغیپ  تنس  هب  هک  یـسک  عقاو  رد 
رد ار  دوخ  ياه  هتـساوخ  دنناد و  یمن  یفاک  ار  اه  تنـس  هک  تسا  یناسک  ِنآ  زا  اه  تعدب.دور  یمن  تعدـب  غارـس  هب  زگره  دـناد 

.دننیب یم  اه  تعدب 

: میناوخ یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  یثیدح  رد 

زنک «. ) . تسا قـلخ  نـیرت  هدـیهوکن  رازگ  تعدـب  ادـخ و  تاـقولخم  نیرتدـب  نارازگ  تعدـب  ِهَـقیلَْخلا ؛ ِقـْلَْخلا َو  ُّرَـش  ِعَدـِْبلا  ُلـْهأ  »
.( ،ح 1095 لاّمعلا

داجیا هقرفت  دوخ  نییآ  رد  هک  یناسک  ؛ » ًاعَیِش اُوناک  ْمُهَنیِد َو  اُوقَّرَف  َنیِذَّلا  َّنِإ  : » هفیرش هیآ  ریسفت  رد  هک  هدش  لقن  ترـضح  نآ  زا  زین 
: دومرف هیآ 159 ). ، ماعنا « ) . دندش میسقت  فلتخم ) بهاذم  و   ) نوگانوگ ياه  هتسد  هب  ،و  دندرک

هلطاب يارآ  نابحاص  تعدب و  نابحاص  اهنآ  ؛  ُءآَُرب یّنِم  ْمُه  ٌءيَرب َو  ْمُْهنِم  اَنأ  ٌَهبْوَت  ْمَُهل  َْسَیل  ِءاوْهْألا  ُباحْـصأ  ِعَِدْبلا َو  ُباحْـصأ  ْمُه  »
ناکما نانآ  زا  هبوت  شریذـپ  دـننادرگن  زاب  ار  اهنآ  ات  ؛ دـنا هتخاس  فرحنم  ار  ییاه  هورگ  اریز   ) دوش یمن  هتفریذـپ  اهنآ  هبوت.دنتـسه 

«(. ( تعدب » هژاو  ) همکحلا نازیم  لقن  قبط  .) ،ح 1126 لاّمعلا زنک  «. ) . دنرازیب نم  زا  زین  اهنآ  مرازیب  اهنآ  زا  نم  درادن )

.تفای تاجن  یطارفا  ياه  یباهو  ماد  رد  نداتفا  زا  ات  درک  هجوت  نآ  هب  دیاب  هک  تسا  یمهم  هتکن  اجنیا  رد 

باـب رگا  دـننک و  یفرعم  نید  ناونع  هب  - نید عورف  لوـصا و  زا  معا  - تسین نید  ءزج  هک  ار  يزیچ  هک  تسا  نیا  « تعدـب » زا روـظنم 
.دش دهاوخ  يدوبان  لاوز و  لیدبت و  رییغت و  شوختسد  ینید  دیاقع  ماکحا و  هک  درذگ  یمن  يزیچ  دوش  زاب  تعدب 

نشج سلاجم  نتفرگ  ًالثم.تسین  مارح  زگره  « یفرع تعدب  » رگید ریبعت  هب  دوش و  یمن  هداد  تبـسن  نید  هب  هک  ییاه  ییارگون  یلو 
هب دانـسا  نودـب  یفرع  يرما  تدارا و  ضرع  يارب  اهنآ  تلحر  تداهـش و  رد  يرادازع  مسارم  ای  مالـسا  ناگرزب  دالیم  رد  رورـس  و 
اب هوکشاب  دجاسم  نتخاس  ای.دوش  یم  یعامتجا  يداقتعا و  لئاسم  رد  تفرشیپ  ببس  هکلب  ، درادن یلاکشا  اهنت  هن  تسا  سدقم  عرش 

اهنآ رد  یـصاخ  تیاور  هچ  رگ  نآ  دننام  ماکحا و  نآرق و  سرد  ياه  سالک  هناخ و  باتک  ددعتم و  ياه  بارحم  دـبنگ و  هرانم و 
ناوت یم  هکلب  ، دـنزیاج يروما  اهنیا  همه  ، دـهد یمن  ماجنا  ینید  صاخ  روتـسد  کی  ناونع  هب  ار  نآ  زین  یـسک  دـشاب و  هدـشن  دراو 

هب تسا  هدـش  حدـم  نآ  زا  تایاور  تایآ و  رد  هک  « هنـسح تنـس  » عادـبا ای  ماع  روط  هب  « رئاعـش میظعت  » ناونع رد  ار  اـهنآ  زا  يرایـسب 
.دروآ باسح 

هتخاس عافد  لباق  ریغ  ياه  ضقانت  راتفرگ  ار  ناشدوخ  دننک  كرد  ار  ود  نیا  نایم  قرف  هک  نیا  نودب  یطارفا  نویباهو  تسا  بیجع 
نآ هب  مادک  چیه  دنا و  هدروآ  يروآون  تعدب و  اهدـص  اه و  هد  ادـخ  هناخ  رد  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  دجـسم  رد  ؛ دـنا
یم وا  رب  دـهد  لیکـشت  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ  دـالیم  يارب  يرورـس  نـشج و  سلجم  یـسک  رگا  یلو  ؛ دـننک یمن  داریا 
نایم توافت  ًاصوصخم  درادن و  یمالـسا  میهافم  زا  یحیحـص  كرد  هک  نیا  يارب  زج  تسین  نیا  دـننک و  یم  هلمح  وا  هب  دـنروش و 
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.دنناد یمن  ار  یفرع  یعرش و  تعدب 

نآ زا  لبق  هک  ار  یمالک  نینچمه  زیمآ و  تمکح  مـالک  نیا  مدرم  زا  یـضعب  :» دـیوگ یم  نخـس  نیا  ناـیاپ  رد  یـضر  دّیـس  موحرم 
ِهّللا ِلوُسَر  یلإ  َمالَْکلا  اذـه  ُبِْسنَی  ْنَم  ِساّنلا  َنِم  :َو  ُلُوقأ : ُّیِـضَّرلا َلاق  ( ؛» دـنا هداد  تبـسن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هب  تسا 

( . ُهَْلبَق يذَّلا  َِکلذَک  َو  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص 

هتفای شرورپ  هک  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  دشاب و  هدومرف  ار  ینانخـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هک  درادن  یتافانم  چیه  هتبلا 
.دنک هیکت  نآ  رب  موزل  دراوم  رد  دریگب و  ارف  ار  اهنآ  دوش  یم  بوسحم  یبنلا » ملع  هنیدم  باب  تسوا و« بتکم  ناماد و 

.تسا مالسلا  مهیلع  نیموصعم  ثیداحا  تاملک و  لقن  رد  وا  تناما  تیاهن  رگ  نایب  یضر  دّیس  موحرم  هلمج  نیا  لاح  ره  هب 

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abu Talib said : “ Blessed be whoever humbles himself, whose livelihood
is pure, whose heart is pure, whose habits are virtuous, who spends his savings (in the
cause of Allāh), who prevents his tongue from speaking nonsense, who keeps people
safe from his evil, who is pleased with the (Prophet's) Sunnah and who is unconnected

(.” with innovation (in religion

Sayyid ar-Radi says that some people attribute this and the previous saying to the
.Messenger of Allāh

490 ص :

درم نز و  یسانشناور  : 124 تمکح

هراشا

توص
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ٌناَمیِإ ِلُجّرلا  ُهَریَغ  ٌرفُک َو  ِهَأرَملا  ُهَریَغ  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد
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 . تسوا نامیا  هناشن  درم  تریغ  و  روآ ، رفک  نز ، تریغ  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 

يدیهش

.نامیا درم  ندرب  کشر  تسا و  نارفک  نز  ندرب  کشر 

یلیبدرا

؟؟؟ رد درم  ود  كارتشا  هک  اریز  تسنامیا  درم  تریغ  تسا و  رفک  نز  تریغ  دومرف  و 

یتیآ

.نامیا درم  تریغ  تسا و  رفک  نز  تریغ  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . تسا نامیا  شرسمه  رب  درم  تریغ  ،و  رفک شرهوش  رب  نز  تریغ  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

هیلع بسن  .کشلا  لاوز  عم  ملعلا  نیقیلا : .مکحلاب و  اضرلا  لذـب  میلـستلا  مالـسالا و  یف  لـخد  يا  ملـسا  .لاـقی  نیدـلا ، مالـسالا : و 
و ال کلذ ، راهظا  هللا و  مکحب  ناسنالا  یـضری  نا  وه  لاـقف : هجو ، یلع  مالـسلا  هیلع  هللا  لوسرل  داـیقنالا  وه  يذـلا  مالـسالا  مالـسلا 

مالسالا هبقارم  هبقارم  لوا  و  ایلاع ، اعیفر  الـصا  نامیالا  وه  يذلا  صوصخملا  قیدصتلا  لعجف  یلالدتـسالا ، ملعلا  الا  نیقیلاب  فصوی 
یلا قوف  نم  نامیالا  وه  يذـلا  قیدـصتلا  رخالا  بناجلا  تاجرد  لوا  رارقالا  لعج  مث  .نیقیلا  ثلاثلا  و  میلـستلا ، یناثلا  و  بناج ، نم 

هفینحوبا لاقی : امک  امهنیب ، لاصتالا  هدشل  نیریغ  اناک  نا  كاذ و  اذه  نا  لاق : امنا  .حراوجلاب  لمعلا  ثلاثلا  و  ءادالا ، اهیناث  و  تحت ،
.کلذ و عیمج  دعب  نوکی  عورـشملا  لمعلا  و  هیلع ، عرفتی  رارقالا و  دـعب  نوکی  ءادالا  قیدـصتلا و  هرمث  رارقالاف  هتلزنم ، لزنم  وه  يا 

ملست نا  یه  لوالا  هثالث  نا  لاقی : نا  نکمی  .بلقلا و  سکعلا و  یلع  مالسالا  اهلوا  یتلا  لوالا  هثالثلا  یه  هثالثلا  هذه  نا  حیحـصلا 
.اهیلع تابثلل  اهرکذ  امنا  هریخالا  هثالثلا  و  هرم ، لوا  قفنی  ملسی و  و 

يردیک

لجرلا كارتشا  نم  همرح  هللا و  ههرک  ام  هرکی  لجرلا  و  دـحاو ، لجر  یف  عبرا  ءاسن  كارتشا  نم  یلاعت  هللا  هحابا  ام  هرکت  هارملا  نال 
دار هللا  هیضر  امل  طخاسلا  هل و  یلاعت  هللا  طخـس  امل  طخـسی  هتریغب  لجرلا  هللا و  هیـضر  امل  طخـست  اهتریغب  هارملاف  هدحاو ، هارما  یف 

کلذ و نسحی  همکحل  قدـصم  یلاعت  هاضرل  قفاوم  هلجال  طخـس  امل  طخاسلا  رفک و  هلاحم  کلذ ال  هدارا و  ام  نسحل  رکنم  هیلع و 
.نامیالا هلمج  نم  کلذ 
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مثیم نبا 

تسادخ مشخ  رطاخ  هب  وا  مشخ  ثعاب  درم ، تریغ  هک  تهج  نآ  زا  لوا : تمـسق  اما  تسا .) رفک  نز ، تریغ  نامیا و  درم ، تریغ  )
یهلا هناوتـشپ ي  راگزاسان و  ادخ  يدونـشوخ  اب  تسادـخ ، مشخ  تقیقح  رد  هک  یمـشخ  .نز و  کی  رد  درم ، ود  تکرـش  لیلد  هب 

کیرش ینعی  هدومرف  لالح  دنوادخ  هک  يزیچ  نتـشاد  مارح  رد  نز  هک  ور  نآ  زا  مود : شخب  اما  .تسا  نامه  مه ، نامیا  و  تسوا ،
نتـشاد مارح  و  دنک ، یم  ضارتعا  وا  رب  دتـسیا و  یم  درم  يور  رد  ور  دـنک ، یم  تریغ  راهظا  درم ، کی  رد  رتشیب  ای  نز و  ود  ندوب 
.تسا رفک  یعون  ریزگان  ادخ و  رب  ضارتعا  تسا ، یضار  نادب  ادخ  هک  يزیچ  هب  تبسن  مشخ  تسا و  هدومن  لالح  ادخ  هک  يزیچ 

دیدحلا یبا 

 . ٌناَمیِإ ِلُجَّرلا  ُهَْریَغ  ٌْرفُک َو  ِهَأْرَْملا  ُهَْریَغ  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

نأل هیلع  هبجاو  تناک  اهعـضوم و  یف  هتریغ  تناک  اکـسامت  دـشأ  لقعأ و  لجرلا  ناک  املف  کسامتلا  لقعلا و  یلإ  اذـه  یف  عجرملا 
مهولا یلع  اهتریغ  تناک  اربص  لقأ  القع و  صقنا  تناک  اـملف  هأرملا  اـمأ  ناـمیإلا و  نم  تاـبجاولا  لـعف  بجاو و  رکنملا  نع  یهنلا 

.همسا اهیلع  يرجأف  حبقلا  یف  رفکلا  اهتکراشمل  ارفک  اهامس ع  اهعقوم و  ریغ  اهعوقول  هحیبق  تناکف  ققحملا  ریغ  لایخلا  لطابلا و 

دق رفک و  هنأ  عوفرملا  ثیدـحلا  یف  درو  دـقف  رحـسلاک  هقیقحلا  یلع  ارفک  نوکی  اـم  یلإ  هریغلا  اـهب  يدؤـت  دـق  هأرملا  نإـف  اـضیأ  و 
هلاحم ارفک ال  نوکت  ظافلأب  ظفلتت  متشت و  طخستت و  نأ  یلإ  قلقلا  رجضلا و  اهب  یضفی 

یناشاک

رد نیلجر  كارتشا  زا  تسا  هللا  طخس  ام  طخس  مزلتسم  نآ  هک  اریز  تسا  نامیا  درم  تریغ  نامیا ) لجرلا  هریغ  مالسلا : هیلع  لاق  (و 
.تسا نامیا  نیع  نیا  .نآ و  هب  تسا  مکاح  لقع ، تهیدب  هچنانچ  تسا  هناحبس  وا  ياضر  قفاوم  هللا  طخـس  ام  طخـس  هدحاو و  هارم 
رتشیب اـی  تسا  نز  ود  كارتشا  نآ  هک  هللا  لـحاام  میحرت  رد  تسا  ثعاـب  نآ  هک  اریز  تسا  رفک  نز ، تریغ  و  رفک ) هئرملا  هریغ  (و 

.هلاحم تسا ال  رفک  هللا  یضر  ام  طخس  هللا و  لحاام  میرحت  درم  کی  هلابح  رد 

یلمآ

ینیوزق

زا تسا و  رهاـظ  تاـیباطخ  رد  همدـقم  ود  نیا  قدـص  .تسا  ناـمیا  درم )  ) ندرب تریغ  تـسا و  رفک  رهوـش )  ) رب نز )  ) ندرب تریغ 
یناشن عراش  مکح  تفلاخم  تضراعم و  رهاظ  يور  زا  نز )  ) تریغ هک  تسنآ  لاقم  نیا  شیتفت  نییبت و  اما  و  تسین ، یلاـخ  هغلاـبم 

رب دسح  زا  دنروطفم  نآ  هب  هک  تعیبط  تهج  زا  اما  و  نورفاکلا ) مه  کئلواف  هللا  لزنا  امب  مکحی  مل  نم  و  یلاعت : لاق   ) دشاب رفک  زا 
ورـشیپ مالـسلا ) هیلع  اـنیبن و  یلع  میهاربا   ) ترـضح هجوز  هراـس )  ) هن رگا  و  دـشابن ، رفک  ار  ریغ  رهوش )  ) حاـکن رب  تریغ  تارض و 

دزیخ و صخـش  ترطف  عبط و  لصا  زا  هاگ  زین  نادرم  تریغ  اما  و  ریذـحت ، رب  تسا و  هغلابم  رب  مالک  نیا  يانب  هکلب  دـشاب ، نارفاـک 
اما و  دوبن ، عراش  نامرف  باقع و  باوث و  رد  رظن  ار  صخش  هک  دشاب  هتـشادن  راک  نامیا  رفک و  اب  اما  دشاب ، دومحم  رایـسب  یتلـصخ 
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اجنآ ددرگ ، هتـشاگنا  نکی ) مل  ناک   ) عبط مکح  هک  دشاب  بلاغ  نانچ  هکلب  دـشاب  ددـم  عبط  نآ  لصا  اب  عرـش  مکح  ساپ  هک  اجنآ 
.ددرگ ازج  باوث و  هتسیاش  و  دشاب ، تعاط  نامیا و  ضحم 

یجیهال

درم رب  نز  تیمح  تیبصع و  تریغ و  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .نامیا » لـجرلا  هریغ  رفک و  هءرملا  هریغ  : » مالـسلا هیلع  لاـق  و 
هب یضار  هتبلا  سپ  تسا ، لالح  ادخ  مکح  هب  هک  شرهوش  شارف  رد  رگید  نز  ندوب  هب  تسا  وا  ندوبن  یـضار  هک  اریز  تسا ، رفک 
وا ندوبن  یـضار  هک  اریز  تسا ، نامیا  نز  رب  درم  تیبصع  تریغ و  .تسا و  رفک  ادـخ  مکح  هب  ندوبن  یـضار  دـشابن و  ادـخ  مکح 
هک يزیچ  هب  ندوبن  یـضار  سپ  نآ ، هب  تسین  یـضار  ادخ  تسا و  مارح  ادخ  مکح  هب  هک  شنز  شارف  رب  رگید  درم  ندوب  هب  تسا 

.نامیا زا  رگم  تسین  تسین ، نآ  هب  یضار  ادخ 

ییوخ

یه و  اـهب ، هقح  یف  ریغلا  هکرـش  هرک  هیمحلا و  نم  فـنا  هنـالف : نم  هیلع  یه  نـالف و  نم  هتارما  یلع  لـجرلا  هریغ  راـغی  راـغ  هـغللا :
و هینید ، هفیظو  نامیالا و  نم  وهف  القع  اعرـش و  هیلع  بجاولا  نم  هتجوز  یف  ریغلا  هکرـش  نع  هروفن  لجرلا و  عنم  ینعملا : .کلذـک 

یلا يدویف  تاجوزلا ، ددـعت  عیرـشت  نم  نآرقلا  یف  ررق  امل  فلاخم  يرخا  هجوز  عم  هکرـشلا  نع  اهروفن  اـهجوز و  هارملا  عنم  نکل 
يدنمتریغ و  تسنامیا ، زا  درم  يدنمتریغ  همجرتلا : .رفکلا  بجویف  انایحا  نیدلارما  راکنتسا  یلا  و  جوزلا ، یلا  هبـسنلاب  همعنلا  نارفک 

.نارفک زا  نز 

تسنارفک لیلد  نز  تریغ  *** تسنامیا ءزج  درم  تریغ 

يرتشوش

يور تیکسلا ، نبا  هب  حرـص  حتفلاب  هریغلا  لوقا : ءاسنلا ) یف  مالـسلا ) هیلع   ) همالک نوسمخلا - نماثلا و  لصفلا  : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
اـهجوز و يذا  نم  يرت  اـم  یلع  ربصت  نا  هارملا  داـهج  و  ءاـسنلا ، لاـجرلا و  یلع  داـهجلا  هللا  بتک  لاـق : مالـسلا  هیلع  هنع  یفاـکلا ) )

تلبقا هیجرزخلا  میطخلا  تنب  یلیل  نا  لاـق : ساـبع  نبا  نع  يربطلا )  ) يور .لـعبتلا و  نسح  هارملا  داـهج  و  رخآ - ربخ  یف  و  هتریغ -
کتئج حیرلا ، يرابم  هنبا  انا  تلاق : هذه ؟ نم  لاقف : هبکنم  یلع  تبرضف  سمـشلا ، هرهظ  لوم  وه  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا یلا 

هارما تنا  تعنـص ، ام  سئب  اولاقف : .یبنلا  ینجوزت  دـق  تلاقف : اـهموق  یلا  تعجرف  .تلعف  دـق  لاـق : .ینجوزتف  یـسفن  کـیلع  ضرعا 
هیلع  ) همـالک نوـسمخلا - نماـثلا و  لـصفلا   ) یلا تعجرف  کـسفن ، هیلیقتـسا  ءاـسن ، بحاـص  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبـنلا يریغ و 

( هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا صاصتخا  یلع  لدـل  ربخلا  حـص  ول  تلق : .کتلقا  دـق  لاق : .ینلقا  تلاقف : هللا  یبنلا  ءاسنلا ) یف  مالـسلا )
رکذت تناک  یثیللا و  بعک  تنب  هکیلم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا جوزت  رـشعموبا  لاق  يربطلا :) لیذ   ) یف .قالطلا و  لدـب  هلاقالاب 

، اهقلطف هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نم  تذاعتـساف  .کیبا  لتاق  یحکنت  نا  نیحتـست  اما  تلاقف : هشئاع  اهیلع  تلخدف  عراب ، لامجب 
نب دلاخ  هلتق  هکم  حـتف  موی  لتق  دـق  اهوبا  ناک  و  یباف ، اهعجتراف ، تعدـخ  اهل و  يار  هریغـص و ال  اهنا  اولاقف : یبنلا  یلا  اهموق  ءاجف 

تئجف ینلسرا  هینوجلا و  نامعنلا  هنبا  ءامسا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا جوزت  يدعاسلا : دیساوبا  لاق  اضیا  هیف )  ) .همدنخلاب و دیلولا 
هارملا نم  هبجعی  یبنلا  نا  اهل : امهادـحا  تلاق  مث  تلعفف  انا ، اهطـشما  تنا و  اهیبضخا  هصفحل - هشئاع  وا  هشئاعل - هصفح  تلاقف  اـهب 
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لاقف .کنم  هللااب  ذوعا  تلاقف : اهیلا  هدـیدم  رتسلا  یخرا  بابلا و  قلغا  هیلع و  تلخد  املف  کنم ، هللااـب  ذوعا  لوقت : نا  هیلع  تلخدا  اذا 
اهقحلا لاق  یلع و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا جرخ  مث  دیساوبا : لاق  تارم - ثالث  اذاعم - تذع  لاق : هب و  رتتساف  ههجو  یلع  همکب 

ریغل کنا  اولاق : اوحیاصت و  موقلا  یلع  اهب  تعلط  املف  هسقـشلا ، ینوعدا  لوقت : تناکف  نیـسابرک - ینعی  نیتیقزارب - اـهعتم  اـهلهاب و 
دق تلاق : دیـساابا و  تدانف  .هرهـش  برعلا  یف  انتلعج  دـقل  اهلها : لاقف  .تیک  تیک و  یل  لیقف  تعدـخ ، تلاقف : كاهد ؟ ام  هکراـبم 
هیلع هللا  یلـص   ) یبنلا دعب  عماط  کیف  عمطیال  مرحم و  يذ  نم  الا  یبجتحاف  کتیب  یف  یمیقا  لاق : وه ؟ ام  عنـصا  يذلاف  ناک  ام  ناک 

نماثلا و لصفلا   ) .ادـمک تتام  هیواعم  نب  ریهز  لاـق  .ناـمثع  هفـالخ  یف  تیفوت  یتح  تماـقاف  .نینموملا  تاـهما  نم  کـناف  هلآ ،) و 
نم هارما  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبـنلا بطخ  هشئاـع : تلاـق  هبیتـق ) نبا  نویع   ) یف و  ءاـسنلا ) یف  مالـسلا ) هیلع   ) همـالک نوسمخلا -
یلع کنم  هرعـش  لک  رعـشقا  اهدـخب  الاخ  تیار  دـقل  لاقف : .الئاط  تیار  ام  تلقف : تیار ؟ فیک  یل : لاقف  اـهیلا  رظنا  ینثعبف  بلک ،

تلـسراف هئاسن ، ضعب  دـنع  ناک  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نا  سنا  نع  دواد ) یبا  ننـس   ) يور .رتس و  کنود  ام  تلاقف : .اهدـح 
نیترسکلا هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا ذخاف  هعصقلا ، ترسکف  اهدیب  تبرضف  ماعط ، اهیف  هعـصق  اهمداخ  عم  نینموملا  تاهما  يدحا 

یح نب  هیفص  تناک  هعـصق  یف  ماعطلل  هلـسرملا  و  تلق : .مکما  تراغ  لوقی : ماعطلا و  اهیف  عمجی  لعجف  يرخالا  یلا  امهادحا  مضف 
دسا  ) یف .ءانالا و  ترـسکف  لکفا  هشئاع  ذخا  ربخلا : كاذ  یف  و  دعب - هاور  ربخ  یف  هب  حرـص  امک  هشئاع  اهل  هرـساکلا  بطخا و  نب 

نـسحیف هجیدـخ  رکذـی  یتح  تیبلا  نم  جرخی  داکی  ال  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا ناک  هشئاع : تلاـق  هجیدـخ ، ناونع  یف  هباـغلا )
نم هرعش  مدقم  زتها  یتح  بضغف  .اهنم  اریخ  هللا  کلدبا  دقف  ازوجع  الا  تناک  له  تلقف : هریغلا  ینتکرداف  اموی  اهرکذف  اهیلع ، ءانثلا 

ذا اهلام  یف  ینتـساو  و  سانلا ، ینبذـک  ذا  ینتقدـص  و  سانلا ، رفک  ذا  یب  تنمآ  اهنم ، اریخ  هللا  ینلدـبا  اـم  هللا  ـال و  لاـق : مث  بضغلا ،
نمیف ارفاک  ناک  اهابا  نا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) همالک يزغم  و  تلق : .ءاسنلا  دالوا  ینمرح  ذا  ادالوا  اهنم  هللا  ینقزر  و  سانلا ، ینمرح 

.همالسا مدقت  اهیبال  نوعدی  فیکف  نهنم ، دلولا  مرح  یتاللا  هئاسن  نم  یه  اهنا  امک  هجیدخ ، مالسا  نیح  بذک  نمیف  ابذکم  رفک و 
اهسفن تبه  نا و  هنموم  هارما  و  : ) یلاعت هلوق  یف  یمقلا ) ریسفت   ) یف و  ءاسنلا ) یف  مالسلا ) هیلع   ) همالک نوسمخلا - نماثلا و  لصفلا  )

کل له  هللا  لوسر  ای  تلاقف : تنیزت ، تایهت و  دق  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا تتا  راصنالا  نم  هارما  نا  اهلوزن  ببـس  ناک  یبنلل )
هشئاع ای  هم  هلآ :) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا لاقف  .لاجرلل  کمهنا  ام  هللا  کحبق  هشئاع : اهل  تلاقف  .کل  یـسفن  تبه  دقف و  هجاح  یف 

مکلاجر ینرصن  راصنالا ، رشعم  ای  مکمحر  هللا و  کمحر  لاق : مث  .هیف  نتدهز  ذا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  یف  تبغر  اهناف 
نا یبنلا  دارا  نا  یبنلل  اهـسفن  تبهو  نا  هنموم  هارما  و   ) یلاعت هللا  لزناف  هللا  رما  رظتنا  یناف  هللا  کمحر  یعجرا  مکواسن ، یف  تبغر  و 

حیحـص یلع  هحرـش  یف  يوونلا  نا  کحـضملا  نم  مث  .هللا  لوسرل  الا  هبهلا  لـحت  ـالف  نینموملا ) نود  نم  کـل  هصلاـخ  اهحکنتـسی 
تنک اذا  هیضار و  ینع  تنک  اذا  ملعال  ینا  هلآ :) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا یل  لاق  تلاق : هشئاع  نع  ملسم  هیاور  رکذ  دعب  لاق - ملـسم 

ال و نیلوقت : یبضغ  تنک  ذا  دـمحم و  بر  ال و  نیلوقت : هیـضار  ینع  تنک  ذا  اما  لاـق : کـلذ ؟ فرعت  نیا  نم  و  تلق : .یبضغ  یلع 
یفع یتلا  هریغلا  نم  قبـس  امم  یه  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلل هشئاع  هبـضاغم  .کمـسا  الا  رجهاـال  هللا  لـجا و  تلق : .میهاربا  بر 

اذا دحلا  اهنع  طقـسی  هنیدملا : ءاملع  نم  هریغ  کلام و  لاق  یتح  اهنم ، نهکاکفنا  مدعل  قبـس  امک  ماکحالا  نم  ریثک  یف  ءاسنلل  اهنع 
يداولا یلعا  ءاریغلا  يردت  ام  لاق : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نا  يور  امب  جـتحا  لاق و  هریغلا ، ههج  یلع  هشحافلاب  اهجوز  تفذـق 

هریبک هرجه  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا یلع  بضغلا  نال  هیف ، ام  جرحلا  نم  کلذ  یف  هشئاع  یلع  ناکل  کلذ  الول  .هلفـسا و  نم 
بـسحب اودـقتعاف  صاخـشالاب ، قحلا  اوفرع  امنا  انناوخا  ناف  ءاسنلا ) یف  مالـسلا ) هیلع   ) همالک نوسمخلا - نماثلا و  لصفلا   ) .همیظع

هنیبم هشحافب  نکنم  تای  نم  یبنلا  ءاسن  ای  : ) الع لج و  هللا  لوق  کلذـب  اورتشاف  .قیدـص  هنبا  هقیدـص  هشئاع  نا  ضقاـنتملا  مهبهذـم 
هالوم و وه  هللا  ناف  هیلع  ارهاظت  نا  و  : ) اهتبحاص یف  اهیف و  یلاعت  هلوق  و  اریـسی ) هللا  یلع  کلذ  ناک  نیفعـض و  باذعلا  اهل  فعاضی 
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نیذلل الثم  هللا  برض  (: ) ملسم حیحص   ) هاور و  يرشخمزلا )  ) هب حرص  امک  امهب  اضیرعت  همسا  زع  هلوق  و  نینموملا .) حلاص  لیربج و 
رانلا الخدا  لیق  ائیـش و  هللا  نم  امهنع  اینغی  ملف  امهاتناخف  نیحلاص  اـندابع  نم  نیدـبع  تحت  اـتناک  طول  تارما  حون و  تارمآ  اورفک 
یلع اهتبحاص  یه و  اهرهاظت  و  اریسع ، مهیلع  هنیبملا  شحاوفلا  کلتب  اهنایتال  اهیلع  باذعلا  فعـض  ناکف  لیلق ، نمثب  نیلخادلا ) عم 

اهتبثا ا یتلا  تانایخلا  کلت  اهتنایخ  عم  اهنا  و  ایسنم ، ایسن  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هیبن

نم اودـهاش  امع  اوضمغا  امک  .ائیـش  اهنع  ینغی  ال  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا تحت  اهنوک  ناک  لـمجلا  ریغ  لـمجلا و  یف  خـیراتل 
رجهلا هبسن  هیصولا و  نم  هعنم  هنع و  فلختملا  نعل  يذلا  هماسا  شیج  نع  فلختلاب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا عم  هبحاص  اهیبا و 

امنا  ) مهیف یلاعت  هلوق  عم  اوعیابی  مل  ول  مهقارحاب  هتیب  لها  عم  و  یحوی ) یحو  الا  وه  نا  يوهلا  نع  قطنی  اـم  و  : ) یلاـعت هلوق  عم  هیلا ،
امل و  اریهطت .) مکرهطی  تیبلا و  لها  سجرلا  مکنع  ءاسنلا ) یف  مالـسلا ) هیلع   ) همالک نوسمخلا - نماثلا و  لصفلا   ) بهذیل هللا  دیری 

لاجرلاب و قحلا  فرعت  کنا  مالسلا : هیلع  لاق  .کل  رمع  نبا  دعس و  لازتعال  کلزتعا  ینا  مالـسلا : هیلع  نینموملاریمال  مهـضعب  لاق 
هیلع رقابلا  لاق  رفک و  نهتریغ  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  لاـق  دـق  اوفع و  نهتریغ  نوکت  فیک  .قحلاـب و  لاـجرلا  فرعت  نا  بجاولا 
لاـق .نهنم و  تاملـسملا  ـالا  نرفک  نبـضغ  اذا  و  نبـضغ ، نرغ  اذا  ءاـسنلا  نا  رفکلا ، لـصا  دـسحلا  و  دـسحلا ، ءاـسنلا  هریغ  مالـسلا :

هریغلا هللا  لعج  امنا  الف ، تانموملا  اماف  نهنم ، تارکنملا  راـغت  اـمنا  و  ءاـسنلل ، هریغلا  لـعجی  مل  یلاـعت  هللا  نا  مالـسلا : هیلع  قداـصلا 
نم درو  .نهلمع و  زاوج  لیلد  نهلاح ال  نایبف  هلفسا  نم  يداولا  یلعا  يردتال  ءاریغلا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا لوق  اماف  .لاجرلل 

ترجف دق  ینا  تلاقف : هیدی  نیب  تماق  یتح  هنایرع  هارما  تءاج  ذا  ادـعاق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا ناک  انیب  اذـکه : اضیا  انقیرط 
: لاقف .يرت  ام  تعنـصف  یتیراجب  تولخ  یتبحاص  لاق : کنم ؟ یه  ام  لاقف : ابوث ، اهیلع  یقلا  اهرثا و  یف  ودعی  لجر  ءاج  و  ینرهطف ،
و ءاسنلا ) یف  مالـسلا ) هیلع   ) همالک نوسمخلا - نماثلا و  لصفلا   ) .هلفـسا نم  يداولا  یلعا  رـصبتال  ءاریغلا  نا  لاق : مث  .کـیلا  اـهمض 

ناک و  تغب - اهنا  اهیلع  اودهـش  دق  هیراجب  یتا  رمع  نا  یفاکلا  يور  دـقف  نهتریغ ، یلع  هریثک  دـسافم  بترت  عم  نهنع  یفعی  فیک 
، اهجوز اهجوزتی  نا  هارملا  تفوختف  همیتیلا  تبـشف  هلها ، نع  بیغی  ام  اریثک  لجرلا  ناک  لـجر و  دـنع  همیتی  تناـک  اـهنا  اهتـصق  نم 

نم هنیبلا  تماقا  هشحافلاب و  همیتیلا  هارملا  تمر  هتبیغ  نم  اهجوز  مدق  املف  اهعبـصاب ، اهترذع  تذـخاف  اهنکـسما  یتح  هوسنب  تعدـف 
بلاط و یبا  نب  یلع  تئا  لجرلل : لاق  مث  اهیف ، یـضقی  فیک  ردـی  ملف  رمع  یلا  کلذ  عفرف  کـلذ ، یلع  اهندـعاس  یتـاللا  اـهتاراج 

یتاراج ءالوه  تلاق : ناهرب ؟ وا  هنیب  کلا  لجرلا : هارمـال  مالـسلا  هیلع  لاـقف  هصقلا ، هیلع  اوصق  مالـسلا و  هیلع  هوتاـف  .هیلا  اـنب  بهذا 
تلخداف نهنم  هدحاو  لکب  رما  هیدی و  نیب  هحرطف  هدمغ  نم  هفیـس  مالـسلا  هیلع  یلع  جرخاف  نهترـضحا  و  لوقا ، امب  اهیلع  ندهـشی 

اثج دوهـشلا و  يدحا  اعد  هیف و  تناک  يذـلا  تیبلا  یلا  اهدرف  اهلوق ، نع  لوزت  نا  تباف  هجو  لکب  اهراداف  لجرلا  هارما  اعد  مث  اتیب ،
اهتیطعا قحلا و  یلا  تعجر  تلاق و  ام  لعجرلا  هارما  تلاق  دـق  یفیـس و  اذـه  بلاط و  یبا  نب  یلع  اـنا  ینیفرعت  لاـق : مث  هیتبکر  یلع 

، یقدـصاف یلع  اهل  لاقف  .قدـصلا  یلع  نامالا  تلاق : رمع و  یلا  هارملا  تتفتلاف  .کـنم  فیـسلا  ننکمـال  ینیقدـصت  مل  نا  ناـمالا و 
هیلع یلع  لاقف  .اهعبصاب  اهتضتفاف  اهانکسماف  انتعد  رکسملا و  اهتقـسف  اهجوز  داسف  تفاخف  هئیه  الامج و  تار  اهنا  الا  هللا  تلاقف ال و 
لعج رقعلا و  اعیمج  نهمزلا  فذاقلا و  دـح  نهمزلا  و  مالـسلا ، هیلع  یبنلا  لاـیناد  ـالا  دوهـشلا  نیب  قرف  نم  لوا  اـنا  ربکا  هللا  مالـسلا :

و هنع …  رهملا  قاس  هیراجلا و  مالـسلا  هیلع  هجوز  و  اـهجوز ، اـهقلطی  لـجرلا و  نم  یفنت  نا  هارملاـب  رما  و  مهرد ، هئاـمعبرا  اـهرقع 
یف مالـسلا ) هیلع   ) همالک نوسمخلا - نماثلا و  لصفلا   ) نایخاوتم نـالجر  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  دـهع  یلع  ناـک  هنا  اـضیا  يور 

فظللا یف  هدلو  هلزنم  اهلزنا  لجرلا و  اهظفحف  هل ، تناک  هینب  ظفح  یف  رخالا  یلا  یـصوا  امهدـحا و  تامف  لجوزع ، هللا  یف  ءاسنلا )
لجرلا ناک  لامج و  اهل  ناک  هیبصلا و  تکردا  اذا  یتح  رفسلا  لاطاف  هیبصلا ، یف  هتارما  یصوا  جرخف و  رفـس  هرـضح  مث  مارکالا ، و 
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، اهجوزتیف اهلامج  هبجعیف  ءاسنلا  غلبم  تغلب  دـق  اـهاریف  مدـقی  نا  تفاـخ  هتارما  کـلذ  تار  اـملف  اـهل ، دـهاعتلا  اـهظفح و  یف  بتکی 
تباف هیراجلا ، اعد  هرفس  نم  لجرلا  مدق  املف  اهعبصاب ، اهتعرتفا  مث  اهل  اهنکـسماف  نهتدعا ، تناک  دق  اهعم  هوسن  یه و  اهیلا  تدمعف 

اهعد هتارما : هل  تلاق  اهیلع  رثکا  املف  هبیجت ، نا  یبات  یه  کلذ و  لک  ءاعدـلا ، یف  اـهیلع  حـلاف  هیلا ، تراـص  اـمم  ءایحتـسا  هبیجت  نا 
تملع اما  کحی ! و  اهل : لاق  اهخبوف و  هیراجلا  یلا  ماق  مث  لجرلا  عجرتساف  روجفلاب ، اهتمر  و  هتتا ، بنذ  نم  کیتات  نا  یحتست  اهناف 

ام یلا  كاـعد  اـمف  یتـنب ، ـال  تنک  نا  یتوخا و  وا  يدـلو  ضعبک  ـالا  کلدـعا  تنک  اـم  هللا  و  فاـطلالا ، نم  کـب  عنـصا  تنک  اـم 
اذکل و هصقلا  ناف  یلع ، تبذـک  دـقل  کتارما و  هب  ینتمر  يذـلا  تلعف  ام  هللا  وف  لیق  ام  کل  لیق  ذا  اما  هیراجلا : هل  تلاقف  تعنص !؟

هیلع نینموملاریما  يدی  نیب  امهسلجا  یتح  امهب  یضمف  هیراجلا  دی  هتارما و  دیب  لجرلا  ذخاف  .اهب  هتارما  تعنص  ام  هل  تفصو  اذک و 
هیلع نسحلا  لاقف  .اهیف  ضقا  هل : لاقف  هیبا  يدی  نیب  مالـسلا  هیلع  نسحلا  ناک  و  کلذب ، هارملا  ترقا  اهلک و  هصقلاب  هربخا  مالـسلا و 

نع يورـسلا ) بقانم   ) یف .تقدص و  هل : مالـسلا  هیلع  لاقف  .اهعارتفال  همایقلا  اهیلع  هیراجلا و  اهفذـقل  دـحلا  هارملا  یلع  معن  مالـسلا :
اهبایث شتفف  لجر ، اهدـنع  تاـب  دـق  اـهجوزل : تلاـق  اهترـض و  شارف  یلع  ضیبلا  ضاـیب  هارما  تبـص  لاـق : يدـسالا  مازخ  نب  میمت 

یف مالـسلا ) هیلع   ) همـالک نوسمخلا - نماـثلا و  لـصفلا   ) ریما لاـقف  اـهبقاعی  نا  مهف  رمع  یلع  کـلذ  صقف  ضیبلا ، کـلذ  باـصاف 
کلذ يوتـشاف  عضوملا  یلع  اوبـصف  مهرما  هب  یتا  اـملف  ادـیدش ، اـنایلغ  یلغا  دـق  راـح  ءاـمب  ینوتیا  مالـسلا : هیلع  نینموملا  ءاـسنلا )

هلیح اهناف  کجوز  کیلع  کسما  اهجوزل : مالـسلا  هیلع  لاق  و  میظع ) نکدـیک  نا  نکدـیک  نم  هنا  : ) لاق اـهیلا و  هب  یمرف  عضوملا ،
نب ثیللا  یلا  اعطقنم  لیلخلا  ناک  زتعملا : نبا  ءارعـش  باتک  نع  القن  يومحلا ) ءابدا  مجعم   ) یف .دحلا و  اهبرـضف  اهتفذق ، یتلا  کلت 

هکماربلل و ابتاک  ناک  و  وحنلا ، بیرغلا و  رعـشلاب و  اریـصب  بدالا  عراب  هنامز  لـها  بتکا  نم  ثیللا  ناـک  و  رایـس ، نب  رـصن  نب  عفار 
فینصت یف  دهتجاف  ههبشت ، هیده  هیلا  يدهی  نا  لیلخلا  بحا  و  هانغاف ، ارحب  هدجوف  هرـشاع  لیلخلا و  هیلا  لحتراف  هب ، نیبجعم  اوناک 

مهرد و فلا  هئام  هنع  هضوع  هب و  رـس  امیظع و  اعقوم  هنم  عقوف  هیلا ، هادـها  هربح و  سانلا و  نود  هب  هصخ  هل و  هفنـصف  نیعلا  باـتک 
هسیفن هیراج  اهیلع  يرتشاف  هتحت  همع  هنبا  تناک  هفـصن و  ظفح  یتح  هیف  رظنلا  لمی  اراهن ال  الیل و  هیف  رظنی  ثیللا  لبقا  و  هیلا ، رذتعا 
یلابی ام ال  كاذـف  لاملا  یف  هتظغ  نا  تلاقف : .هیاغ  یقبا  هنظیغ و ال  هللا ال  تلاقف و  هدـیدش ، هریغ  تراغف  کلذ  اهغلبف  لیلج ، لاـمب 
هلزنم یلا  ثیللا  لبقا  و  اهیف ، هتقلا  اران و  تمرـضا  باتکلا و  تذخاف  هب ، هنعجفال  هللا  رتفدلا و  اذه  یلع  هراهن  هلیل و  ابکم  هارا  ینکلو 

نیا نم  ملع  دـق  اهیلا و  ردابف  هرحلا ، هتذـخا  اولاقف : باتکلا  نع  مهلاس  همدـخب و  حاصف  باتکلا ، هیف  ناک  يذـلا  تیبلا  یلا  لـخد  و 
یبضغ تناک  و  یـسفن ، یلع  اهتمرح  هیراجلا و  کل  تبه  دقف و  باتکلا  يدر  اهل : لاق  اههجو و  یف  کحـض  اهیلع  لخد  املف  یتا ،

نماثلا و لصفلا   ) لاق هنامز و  ءابدا  یقاـبلا  یلع  عمج  هظفح و  نم  هفـصن  بتکف  ثیللا  دـی  یف  طقـسف  هداـمر ، هترا  هدـیب و  تذـخاف 
نم سیل  وهف  ساـنلا ، يدـیاب  يذـلا  فصنلا  اذـه  اولمعف  اودـهتجا ، هیلع و  اولثم  مهل : ءاـسنلا ) یف  مالـسلا ) هیلع   ) همـالک نوسمخلا -

هنباب اکلمم  ناک  اسرف و  هیراج و  داتقاف  ناجیبرذآ ، یلا  یفوک  یلع  ثعبلا  برض  ریسلا : یف  و  اذه ، .هرابغ  قشی  لیلخلا و ال  فینصت 
اهنیز لاثمتلاک  ءاضیب  يرج و  اذا  نیبکنملا  طانم  دـیعب  درملا  هفراطغلا  انتنغا  انینغ و  انناب  نینبلا  ما  اوغلب  الا  اهریغیل : اـهیلا  بتکف  همع ،
انتنغا انینغ و  هل  لق  مالـسلا و  ینم  هرقاف  الا  هتارما : هیلا  تبکف  دـنجلا  فرـصنی  نیح  یـسفن  هجاحل  هذـه  ودـعلا و  ماـیال  اذـهف  دـقعلا 

لفک وا  ءاسلم  نکع  یلا  هفک  دـم  یـشان  مهنم  ءاش  نا  درولا و  رـصتعم  ءام  یف  هتعزان  لجرم و  مالغ  ینانغا  تئـش  اذا  درملا  هفراطغ 
الف درلاب  هللا  کل  وعدنال  انانم و  هناف  حارـسلاب  انیلع  لجعف  دـعبلا  يانلا و  یلع  اهانیـضقا  دوهـش  مکلها  هجاح  نوضقت  متنک  امف  دـهن 

هیراجلا و فدرا  هسرف و  بکر  نا  دزی  مل  باتکلا  هیلع  درو  املف  دـعب  یلع  ادـعب  ساـنلا  بر  كداز  مهیف و  تنا  يذـلا  دـنجلا  لـفق 
بهوف هریغلا ، معط  تقذ  فیک  کیف ، هللا  یـصعا  نا  نم  رقحا  تنا  تلاق : .هلعاف  تنک  له  هللاات  اهل : لاق  یـش ء  لوا  ناکف  اـهب ، قحل 
اهجوز نا  تلاق : مالـسلا و  هیلع  یلع  یلا  هارما  تءاج  دیبع : یبا  ثیدـح  بیرغ  نع  بقانملا  یف  .هثعب و  یلا  فرـصنا  هیراجلا و  اهل 
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لاق .هزقن  يریغ  یلها  یلا  ینودر  تلاقف : .كاندـلج  هبذاک  تنک  نا  هانمجر و  هقداـص  تنک  نا  مالـسلا : هیلع  لاـقف  .اـهتیراج  یتاـی 
(: جورملا  ) یف .هریغلا و  ظیغلا و  نم  یلغی  اهفوج  ءاسنلا ) یف  مالـسلا ) هیلع   ) همالک نوسمخلا - نماـثلا و  لـصفلا   ) نا ینعت  دـیبعوبا :

نا ال اهل  فلح  ناک  و  حافـسلا ، دـنع  کلملادـبع  نب  ماشه  دـعب  تناـک  یموزخملا  بوقعی  تنب  هملـس  ما  نا  يریبزلا  بعـصم  رکذ 
امب اهل  یفوف  هیلا  هفالخلا  تضفا  یتح  اهتروشمب ، الا  ارما  عطقی  ناک  ام  یتح  هدـیدش  هبلغ  هیلع  تبلغ  و  يرـستی ، ـال  اـهیلع و  جوزتی 

هارما کسفن  تکلم  دـق  و  ککلم ، هعـسو  كرما  یف  ترکف  ینا  هل : لاقف  ناوفـص  نبا  دـلاخ  هب  الخ  موی  تاذ  ناک  املف  اهل ، فلح 
امب عتمتلا  نهتالاح و  رابخا  هفرعم  يراوجلا و  فارطتـساب  ذذـلتلا  کسفن  تمرح  تبغ و  تباـغ  نا  تضرم و  تضرم  ناـف  هدـحاو ،
نم ءازجعلا ، هیربربلا  ءارمـسلا و  هقیقدـلا  ءامدالا و  هقیتعلا  نهنم  و  ءاضیبلا ، هضفلا  نهنم  ءادـیغلا و  هلیوطلا  نهنم  ناـف  نهنم ، یهتـشت 
ول و  نهنم ، ثیدحلا  نسح  نهدنع و  ام  یلا  رظنلا  رارحالا و  تانب  نم  تنا  نیا  و  اهتولخب ، ذـلت  اهتثداحمب و  نتفت  هنیدـملا  تادـلوم 

دودقلا هبذعلا و  نسلالا  تاوذ  تایفوکلا ، تایرصبلا و  نم  تادلوملا  ءازجعلا و  ءارفصلا  ءاسعللا و  ءارمـسلا  ءاضیبلا و  هلیوطلا  تیار 
تیارل نهلکش ، نهتنیز و  نهیز و  نسح  و  هقحملا ، يدثلا  هلحکملا و  نویعلا  و  هنفرزملا ، غادصالا  هرصخملا و  طاسوالا  هفهفهملا و 

ام دلاخ ! ای  کحی  و  حافسلا : هل  لاق  غرف  املف  .هتفص  هدوج  هظفل و  هوالحب  بانطالا  یف  دجی  فصولا و  یف  دیجی  لعج  انسح و  ائیش 
فرـصنا مث  ادتبا ، امم  نسحا  دلاخ  هیلع  داعاف  اعقوم ، ینم  عقو  دقف  یلع  هدـعاف  کمالک ، نم  نسحا  مالک  طق  هللا  یعماسم و  کص 

كاتا وا  رما  ثدـح  له  كرکنال ، ینا  تلاق : ارکفتم  هتار  املف  هملـس  ما  هیلع  تلخدـف  دـلاخ ، نم  عمـس  امیف  ارکفم  حافـسلا  یقب  و 
همالک نوسمخلا - نماثلا و  لصفلا   ) یتح هب  لزت  ملف  اهنع  يوزی  لعجف  کتـصق ؟ امف  تلاق : .ء  یـش  کـلذ  نم  نکی  مل  لاـق : ربخ ؟

نم تجرخف  هنیمتـشت ، ینحـصنی و  هللا ! ناحبـس  لاق : .هلعافلا  نبال  تلق  امف  تلاقف : دـلاخ ، هلاقمب  اهربخا  ءاسنلا ) یف  مالـسلا ) هیلع  )
: دـلاخ لاق  .احیحـص  اوضع  هنم  اوکرتیال  نا  مهترما  و  تابوک ، رفاکلا  نم  مهعم  هیراـخبلا و  نم  دـلاخ  یلا  تلـسرا  هبـضغم و  هدـنع 

یتح ثبلا  ملف  ینیتات ، هتلـص  نا  کشا  مل  و  هیلا ، هتیقلا  امب  هباجعا  حافـسلا و  نم  تیار  امب  رورـسلا  یلع  انا  یلزنم و  یلا  تفرـصناف 
انا اه  : تلقف ینع  اولاسف  یلع  اوفقو  یتح  هلـصا ، هزئاجلاب و  تنقیا  مهتیار  املف  يراد ، باب  یلع  دـعاق  انا  هیراخبلا و  کئلوا  یلا  راص 

یلع امایا  تثکم  و  ترتتـسا ، بابلا و  تقلغا  یلزنم و  یلا  تبث  یلا و  اهب  يوها  املف  هعم ، تناک  هوارهب  مهدحا  یلا  قبـسف  دلاخ ، اذ 
الا موی  تاذ  رعشا  ملف  ادیدش  ابلط  حافـسلا  ینبلط  و  هملـس ، ما  لبق  نم  تیتوا  ینا  يدلخ  یف  عقو  و  یلزنم ، نم  جرخاال  لاحلا  کلت 
یلا یموا  رادـلا  یلا  تلـص  اـملف و  مد ، ـال  محل و  یلع  سیل  تبکرف و  توملاـب ، تنقیاـف  .هفیلخلا  بجا  اولاـق : یلع و  اومجه  موـقب 

: تلق .ثالث  ذنم  دلاخ  ای  كرا  مل  حافـسلا : لاقف  اهفلخ ، هکرح  تیخرا و  دق  روتـس  هیلع  باب  يرهظ  فلخ  اذاف  ترظن  .سولجلاب و 
هنم نسحا  مالک  طق  یعماسم  قرخی  مل  ام  يراوجلا  سانلا و  رما  نم  هلخد  رخآ  یف  یل  تفـصو  کـنا  کـحی ! و  لاـق : .ـالیلع  تنک 
ناک الا  هدحاو  نم  رثکا  ءاسنلا  نم  جوزت  ام  مهدحا  نا  و  رـضلا ، نم  هرـضلا  مسا  تقتـشا  برعلا  نا  کتملعا  .معن  تلق : .یلع  هدعاف 

: لاق .نهیلع  یلغی  ردـقلا  یفاثاک  ءاسنلا  نم  ثالثلا  نا  کتربخا  و  یلب ، تلق : .ثیدـحلا  یف  اذـه  نکی  مل  کحی  و  لاقف : .دـهج  یف 
هنشی هبحاصب  حیص  رش  ءاسنلا  نم  هعبرالا  نا  کتربخا  و  تلق : .کثیدح  یف  کنم  اذه  تعمـس  تنک  نا  یبنلا  نم  یتبارق  نم  تئرب 
دیرت و  تلق : .ینبذکت  کلیو  لاق : .یلب  دلاخ : لاق  .اذه  لبق  كریغ  نم  کنم و ال  اذه  تعمـس  ام  کلیو  لاق : .هنمقـسی  هنمرهی و  و 

( ءاسنلا یف  مالسلا ) هیلع   ) همالک نوسمخلا - نماثلا و  لصفلا   ) يراوجلا راکبا  نا  کتربخا  و  تلق : .کثیدح  یف  رم  لاق : .ینلتقت  نا 
هناحیر موزخم  ینب  نا  اضیا  کتربخا  معن و  و  تلق : رتسلا - ءارو  نم  کحـضلا  تعمـس  و  دـلاخ : لاـق  .نهل  یـصخال  نکلو  لاـجر 

ءارو نم  یل  لیقف  دلاخ : لاق  .ءامالا  نم  نهریغ  ءاسنلا و  رئارح  یلا  کنیعب  حمطت  تنا  نیحایرلا و  نم  هناحیر  كدـنع  تنا  شیرق و 
هللا و کلتاق  حافـسلا : یل  لاقف  .هریغب  کناسل  نع  قطن  ریغ و  لدـب و  هنکلو  هفیلخلا  ثیدـح  اذـهب  تررب  هاـمع و  اـی  تقدـص  رتسلا 

هرشع مهعم  یلا و  اوراص  دق  هملـس  ما  لسرب  الا  ترعـش  امف  لاق : .هایحلاب  تنقیا  دق  تجرخ و  هتکرتف و  لعف ، کب و  لعف  كازخا و 
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جوز یلا  اهلیم  اما  و  یبنجا ، لجر  یلا  هتارما  لیم  یلع  هتریغ  نامیا ، یه  یتلا  لجرلا  هریغ  .مالغ و  نوذرب و  تخت و  مهرد و  فـالآ 
یبا نب  دعـس  عم  تناک  ریـسلا  یفف  رفکلا ، نم  لب  نامیاب  سیلف  اهجوز  ریغیف  ریخـالا  یف  تسیل  تافـصب  هل  اهحدـم  ینعمب  لـبق  اـهل 
ینثم هاینثما و ال  و  تلاق : ینثملا  لثم  امادـقا  دعـس  نم  رت  مل  اـملف  هثراـح ، نب  ینثملا  تحت  لـبق  تناـک  هل  هجوز  هیـسداقلاب  صاـقو 

.الثم تبهذف  .انبج  هریغا و  هارملا : تلاقف  دعس  اهمطلف  .مویلا  نیملسملل 

هینغم

مکحب جوزلا  یف  اهتکیرش  اهترـض و  نم  راغت  هارملا  ..هعاطلا و  یلا  وعدی  يذلا  نامیالا  لباقم  یف  هیـصعملا  درجم  انه  رفکلاب  دارملا 
اهیلع و ساب  الف  یش ء ، یف  هللا  بضغت  نا  نود  جوزلا  یلع  اهلضفب  تنم  لب و  ینـسحلاب  تبتاع  تربص و  یه  ناف  هرطفلا ، هزیرغلا و 

یهف هناحبـس  هللا  دودح  تدـعت  دـعقت و  مل  تماق و  نا  و  سانلا ، هللا و  دـنع  هروکـشم  هروجام و  یه  لب  اهتقرح ، اهتریغ و  یف  مثا  ال 
هریغلا يدـعتت  نا ال  هطیرـش  روجفلا  کتهتلا و  يا  رکنملا  نع  یهن  اهنال  نامیالا  نم  یهف  هارملا  یلع  لـجرلا  هریغ  اـما  .همثآ  همرجم 

.هریغ عضوم  ریغ  یف  رباغتلا  كایا و  هلاسرلا 30 : یف  مامالا  لوق  مدقت  و  لوقعملا ، اهدح 

هدبع

امل میرحتف  لجرلا  هریغ  اـما  تاددـعتم  جاوز  نم  هل  هللا  لـحا  اـم  لـجرلا  یلع  مرحت  اـهناف  رفکلا  یلا  يدوت  يا  رفک : هارملا  هریغ  … 
انزلا وه  و  هللا ، همرح 

يرفعج

مالسالا ضیف 

تـسا رتشیب  ای  نز  ود  نتـسناد  مارح  مزلتـسم  اریز   ) تسا رفک  درم ) رب   ) نز تریغ  تسا : هدومرف  تریغ ) هراـبرد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
تـسا درم  ود  كارتشا  نتـسناد  مارح  بجوم  نوچ   ) تسا نامیا  نز ) رب   ) درم تریغ  و  هدومن ) لالح  ار  نآ  ادخ  هک  درم  کی  يارب 

(. هدرک مارح  ار  نآ  ادخ  هک  نز  کی  رد 

ینامز

تـسین رـضاح  یحور  رظن  زا  مه  نز  دـشاب ، هتـشاد  هطبار  وا  اب  دـنیبب و  يرگید  درم  ار  شرـسمه  تسین  رـضاح  درم  هک  يروطنامه 
دنک یم  مادقا  دوخ  سومان  ظفح  يارب  درم  اهیتحاران  نیا  لابندب  دـشاب ، هتـشاد  هطبار  وا  اب  ددرگ و  رتسبمه  يرگید  نز  اب  شرهوش 

وداـج و رحـس و  يزیروربآ ، قـیرط  زا  وا  مادـقا  یلو  دـنک  یم  مادـقا  مه  نز  اـما  تسا  هتفرگ  همـشچرس  ناـمیا  يور  زا  شلمع  هک 
ادـخ و روتـسد  فالخ  رب  نز  لمع  اما  دـنراد ، سومان  تریغ  ود  ره  .ددرگ  یم  یهتنم  ینامیا  یب  رفک و  هب  همه  هک  تسا  تیاـکش 

 … ( دنراد طلست  ذوفن و  نانز  رب  هداد  نانآ  هب  ادخ  هک  يرترب  رطاخب  نادرم   ) .یهلا روتسد  قبط  درم  همانرب 

يزاریش دمحم  دیس 

رفک جـحلا  كرت  نا  امک  یلمع ، رفک  وه  و  هددـعتملاب ، جاوزلا  نع  لجرلا  عنامت  ناـب  یه  و  رفک ) هئرملا  هریغ  : ) مالـسلا هیلع  لاـق  و 
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رفک یـصاعملاب  نایتا  و  عورفلا ، نع  عنم  لک  و  يدیقع ، رفک  لوصالل  راکنا  لکف  مدقت - امک  یلمع ، و  يدـیقع ، رفکلا - ذا  یلمع ،
.مالسالا هب  رما  دق  نامیا )  ) تارکنملا یطاعت  نع  هتجوز  عنمی  و  ینزی ، ناب ال  لجرلا ) هریغ  و   ) یلمع

يوسوم

یناقلاط

« .نامیا درم ، تریغ  تسا و  يرفاک  نز ، تریغ  »

وا رب  اـج و  هب  وا  ندرب  کـشر  تریغ و  تسا ، رتراد  دوخ  رت و  لـقاع  درم  نوچ  و  تسا ، لـقع  نخـس  نیا  یتـسرد  تخانـش  عـجرم 
مک رت و  لـقع  مک  نز  نوـچ  .دوـش  یم  هدرمـش  ناـمیا  زا  بجاو  روـما  نداد  ماـجنا  تسا و  بجاو  رکنم  زا  یهن  اریز  تسا  بـجاو 
یلع .تسا  حـیبق  دوش  یمن  ماجنا  عقوم  هب  اج و  هب  نوچ  تسا و  لطاب  لاـیخ  تسرداـن و  ناـمگ  رب  وا  تریغ  کـشر و  تسا  رتربص 
نداد ماـجنا  هب  ار  نز  تریغ  کـشر و  یهگناو  .تسا  هداـهن  ماـن  رفک  ار  نآ  رفک  نآ و  ناـیم  حـبق  كارتـشا  ظاـحل  زا  مالّـسلا  هیلع 

تسا و رفک  وداج  رحس و  هک  تسا  هدمآ  عوفرم  ثیدح  رد  تسا و  رفک  یتسار  هب  هک  دراد  یم  او  وداج  رحـس و  لیبق  زا  ییاهراک 
.تسا رفک  دیدرت  نودب  هک  دروآ  نابز  هب  ار  یظافلا  دهد و  مانشد  دوش و  نیگمشخ  هک  دنک  یم  راداو  ار  نز  بارطضا  یگنتلد و 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

 . ٌناَمیِإ ِلُجَّرلا  ُهَْریَغ  ،َو  ٌْرفُک ِهَأْرَْملا  ُهَْریَغ 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

راتفگ نیا  يارب  هغالبلا  جهن  رداصم  باتک  رد  هک  یکردم  اهنت  هنامیکح : راتفگ  دنـس  .نامیا . (  درم  تریغ  تسا و  رفک  نز  تریغ 
ینـشور ياه  توافت  هدمآ  مکحلاررغ  رد  هچنآ  ور  نیازا  تسا  مکحلاررغ  باتک  هدش  نایب  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  هنامیکح 

نآ مکحلاررغ  بحاص  هک  دهد  یم  ناشن  نیا  و  ٌناوْدُـع » ِهأرَْملا  ُهَْریَغ  ٌنامیإ َو  ِلُجَّرلا  ُهَْریَغ  : » تسا نینچ  نآ  دراد و  هغالبلا  جـهن  اب 
بتک زا  یـضعب  رد  هنامیکح  راتفگ  نیا  (. ،ج 4،ص 112 هغالبلا جـهن  رداـصم  ) .تسا هتفرگ  هغـالبلا  جـهن  زا  ریغ  يرگید  عبنم  زا  ار 

(. ( (ج 2،ص 261 .تسا هدمآ  ترابع  نیمه  اب  یعفاش  یقشمد  نبا  بلاطملا  رهاوج  باتک  دننام  تنس  لها 

تریغ

تسا و رفک  نز  تریغ  :» دیامرف یم  دـنک و  یم  نایب  ار  نز  درم و  تریغ  نایم  توافت  دوخ  هنامیکح  راتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
( . ٌناَمیِإ ِلُجَّرلا  ُهَْریَغ  َو  ٌْرفُک ، ِهَأْرَْملا  ُهَْریَغ  ( ؛» نامیا درم  تریغ 

عقاو رد  دـهد  ناـشن  يدـنت  لـمعلا  سکع  دزروـب و  تداـسح  شرهوـش  يارب  يرگید  رـسمه  هب  تبـسن  رگا  نز  هک  نـیا  هـب  هراـشا 
یطیارـش اب  ار  تاجوز  ددـعت  میا  هتفگ  دوخ  ياج  رد  هک  يددـعتم  حـلاصم  يور  دـنوادخ  اریز  ، تسا هدرک  ادـخ  نامرف  اب  تفلاخم 
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یگدـنز رد  وا  نداهن  ماـگ  زا  دزروب و  تداـسح  يا  هناـگیب  درم  اـب  شرـسمه  طاـبترا  هب  تبـسن  درم  رگا  یلو  ؛ تسا هدرمـش  زاـجم 
هتـشادرب ماگ  رکنم  زا  یهن  ریـسم  رد  هدرک و  ادـخ  نامرف  تعاطا  عقاو  رد  دـهد  ناشن  لمعلا  سکع  ددرگ و  تحاراـن  شا  هداوناـخ 

.تسا هتفرگ  رارق  فورعم  زا  یهن  ریسم  رد  دنک  نینچ  رگا  نز  هک  یلاح  رد.تسا 

نآ هک  یتروص  رد  یلو  ؛ ددرگ نادرم  ینار  سوه  يارب  يا  هلیسو  دیابن  دراد و  یطیارش  زین  تاجوز  ددعت  هک  مینک  یمن  راکنا  هتبلا 
هطبار يرگید  درم  اب  ، رادرهوش نز  رگا  هک  یلاح  رد  دـهد  رد  نت  ادـخ  نامرف  هب  دـنک و  لمحت  ار  نآ  دـیاب  نز  ددرگ  عمج  طیارش 

.تسا هدومیپ  ار  فالخ  هار  نیقی  هب  دنک  يراج  وا  اب  یتقوم  ای  مئاد  دقع  هغیص  ًارهاظ  ای  دشاب  روجف  تروص  هب  هاوخ  ، دزاس رارقرب 

ار وا  تاراختفا  ، دـنک يریگولج  وا  یـصخش  یگدـنز  میرح  رد  نارگید  دورو  زا  دـنک  یم  راداو  ار  ناـسنا  هک  تسا  یتلاـح  « تریغ »
ناـمه ـالاب  هناـمیکح  مـالک  رد  « نز تریغ  » زا روـظنم  دوـشن و  وا  سیماوـن  ضرعتم  دریگن و  شتــسد  زا  ار  شبهاوـم  ، دـیامنن بـلس 

زا درم  هک  تسا  یتعنامم  الاب  مـالک  رد  « درم تریغ  » زا روظنم  دـنک و  یم  ادـیپ  شرـسمه  رگید  هجوز  هب  تبـسن  هک  تسا  یتداـسح 
.دروآ یم  لمع  هب  دوخ  سومان  هداوناخ و  میرح  هب  يرگید  دورو 

.دش رکذ  نآ  شزرا  تریغ و  ریسفت  هرابرد  یثحب  زین  تمکح 47  لیذ  رد 

زین نآرق  تایآ  رد  هک  دراد  يددـعتم  یناعم  نامیا  رفک و  اریز  ، تسا یلمع  رفک  هب  هراـشا  زیمآ  تمکح  مـالک  نیا  رد  « رفک » هب ریبعت 
هروس هیآ 97  رد  یلو  ؛ تسا يداقتعا  رفک  ، ناشرفک هک  هدـش  قـالطا  ناتـسرپ  تب  هب  دـیجم  نآرق  رد  ًارارک  هژاو  نیا.تسا  سکعنم 
ِساّنلا یَلَع  ِهِّلل  َو  : » دـیامرف یم  ، هتفر راک  هب  « رفک » هژاو دنـشاب  انتعا  یب  نآ  هب  تبـسن  دـننک و  كرت  ار  جـح  هک  یناسک  هب  نارمع  لآ 

ار دوخ  صاخ  راثآ  هک  يداقتعا  هن  تسا  یلمع  رفک  نیا  و  َنیَِملاْعلا » ِنَع  ٌِّینَغ  َهّللا  َّنِإَف  َرَفَک  ْنَم  ًالِیبَس َو  ِْهَیلِإ  َعاطَتْـسا  ِنَم  ِْتیَْبلا  ُّجِح 
.تسا مزال  دراوم  رد  تاجوز  ددعت  زاوج  ینعی  ادخ  روتسد  هب  ییانتعا  یب  نامه  اجنیا  رد  نز  رفک.دشاب  هتشاد 

یثیدح رد  ؛ تسا هدش  دراو  مالـسلا  مهیلع  ناموصعم  ریاس  مرکا و  ربمغیپ  زا  يددعتم  تایاور  زاجم  دراوم  رد  « تریغ » تیمها هرابرد 
: میناوخ یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا 

تریغ وا  زا  نم  دوب و  دنم  تریغ  میهاربا  نم  ردپ  ؛  َنینِمْؤُْملا َنِم  ُراُغی  ْنَم ال  َْفنأ  ُهّللا  َمَغْرأ  ُْهنِم َو  ُرَیْغا  انأ  ًارُویَغ َو  یبأ  ُمیهاْربإ  َناک  »
.( ،ج 100،ص 248،ح 33 راونالاراحب «.). دلامب كاخ  رب  دنرادن  تریغ  هک  ار  نینمؤم  زا  یناسک  ینیب  دنوادخ.مرتدنم 

بهاوم و ماـمت  تسا و  هدرتـسگ  نآ  موهفم  یلو  دور  یم  راـک  هب  یـسومان  تریغ  رد  ًـالومعم  « تریغ » هژاو هچرگ  اـم  فرع  رد  هتبلا 
نید زا  عافد  رت  مهم  نآ  زا  تیثیح و  وربآ و  نطو و  زا  عافد  نیاربانب  ، دوش یم  لماش  درک  عافد  نآ  زا  دـیاب  هک  ار  یهلا  ياـه  شزرا 

.تسا تریغ  قیداصم  زا  زین  نییآ  و 

یسک ره  هب  « تریغ » مان هب  دنوش و  یم  ساوسو  راتفرگ  نآ  ریغ  یسومان و  لئاسم  رد  دارفا  یهاگ  هک  تسا  تقد  نایاش  زین  هتکن  نیا 
یم هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر.تسا  هدش  یهن  تلاح  نیا  زا  مالـسا  تایاور  رد.دـنهد  یم  ناشن  لمعلا  سکع  هدـش و  نیبدـب 

: دیامرف
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ٍهَْبیَر َْریَغ  یف  ُهَریْغلا  ُهّللا  ُضِْغُبی  یتـّلا  ُهَریْغلا  ِهَْبیَّرلا َو  ِیف  ُهَریْغلا  ُهّللا  ُّبُِحی  یتَّلا  ُهَریْغلاَـف  ؛ ُهّللا ُضِْغُبی  اـم  اـْهنِم  ُهّللا َو  ُّبُِحی  اـم  ِهَریغلا  َنـِم  »
راثآ هک  تسا  يدراوم  رد  تریغ  لامعا  دراد  تسود  ار  هچنآ  اما  دراد  یم  نمشد  ار  یعون  دراد و  تسود  ادخ  ار  تریغ  زا  یعون  ؛
ءوس اب  طقف   ) دراوم نیا  ریغ  رد  هک  تسا  نآ  دراد  یم  نمـشد  ادـخ  هک  ار  یتریغ  اما  دوش و  یم  ناـیامن  فارحنا  دـیدرت و  کـش و 

.( ،ج 2،ص 149 یمراد ننس  «. ). دوش یم  ماجنا  ساوسو ) هب  هتخیمآ  نظ 

هک هدـش  هراشا  عوضوم  نیمه  هب  زین  مالـسلا  امهیلع  نسح  ماما  شدـنزرف  هب  نانمؤم  ریما  الوم  تیـصو  رد  هغالبلا  جـهن  همان 31  رد 
: دیامرف یم  هک  اجنآ.دنوش  هدیشک  یتسردان  هب  راک  تسرد  ياه  ناسنا  دوش  یم  ببس  هاگ  اجیب  تریغ 

ییاج رد  هک  نیا  زا  شاب  رذحرب  ؛  ِبَیِّرلا َیلِإ  َهَئیِرَْبلا  ،َو  ِمَقَّسلا َیلِإ  َهَحیِحَّصلا  وُعْدَی  َِکلَذ  َّنِإَف  ، ٍهَْریَغ ِعِضْوَم  ِْریَغ  ِیف  َُریاَغَّتلا  َكاَّیِإ َو  «َو 
نز ، تسردان نظ  ءوس  اج و  یب  تریغ  نیا  اریز  دماجنیب ) اوران  نظ  ءوس  هب  راک  و   ) ینک تریغ  راهظا  یهد  جرخ  هب  تریغ  دیابن  هک 

.دییامرف هعلاطم  همان  نامه  لیذ  رد  ار  رتشیب  حرش  « دهد یم  قوس  اه  یگدولآ  هب  ار  هانگ  یب  یکاپان و  هب  ار  نماد  كاپ 

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said: “The jealousy of a woman (with regard to fellow-wives) is
." heresy, while the jealousy of a man is part of his faith

مالسا قیقد  ریسفت  : 125 تمکح

هراشا

توص
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ُقیِدـصّتلا َو َوُه  ُنیِقَیلا  ُنیِقَیلا َو  َوُه  ُمِیلـسّتلا  ُمِیلـسّتلا َو  َوُـه  ُماَلـسِإلا  ِیلَبق  ٌدَـحَأ  اَهبُـسنَی  َمل  ًهَبـِسن  َماَلـسِإلا  ّنَبُـسنََأل  مالـسلا  هیلع  َلاَـق  َو 
ُلَمَعلا َوُه  ُءاَدَألا  ُءاَدَألا َو  َوُه  ُراَرقِإلا  ُراَرقِإلا َو  َوُه  ُقیِدصّتلا 

اه همجرت 

یتشد

.دشاب هدرکن  یفّرعم  هنوگنآ  یسک  نم  زا  شیپ  هک  مناسانش  یم  نانچ  ار  مالسا  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 

رارقا و  تسرد ، رارقا  نامه  نیتسار  رواب  و  نیتسار ، داقتعا  نیقی  و  نتـشاد ، نیقی  نامه  میلـست  ادـخ و  ربارب  رد  میلـست  ناـمه  مالـسا 
 . تسا نید  ماکحا  هب  ندرک  لمع  نامه  اه  ّتیلوئسم  ماجنا  و  اه ، ّتیلوئسم  ماجنا  تسرد 

يدیهش
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نیقی و  نتـشاد ، نیقی  نداـهن  ندرگ  تسا و  نداـهن  ندرگ  مالـسا  .تسا  هدرکن  نم  زا  شیپ  سک  هک  منک  فـصو  ناـنچ  ار  مالـسا 
کین راک  هب  نداد  ماجنا  و  نداد ، ماجنا  نتخاس  مزال  دوخ  رب  و  نتخاـس ، مزـال  دوخ  رب  نتـشاگنا  تسار  و  نتـشاگنا ، تسار  نتـشاد 

.نتخادرپ

یلیبدرا

میلست قح و  رماب  تسا  سفن  میلـست  مالـسا  نم  زا  شیپ  کیچیه  ارنآ  هدادن  تبـسن  هک  یتبـسن  ارمالـسا  مهد  تبـسن  هنیآ  ره  دومرف 
تسحلاص لمع  نآ  ءادا  هدرک و  رارقا  واب  هک  تسیزیچ  وا  رارقا  رادرکب و  تسا  رارقا  قیدصت  تسقیدصت و  نیقی  تسا و  نیقی 

یتیآ

تسا میلست  مالسا  دشاب : هدرکن  فصو  شنانچ  نم  زا  شیپ  سک  هک  منک  یم  فصو  يا  هنوگ  هب  ار  مالسا  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 
هب نتخادرپ  ندروآ ، ياـج  هب  تسا و  ندروآ  ياـج  هب  رارقا ، تسا و  رارقا  قیدـصت ، تسا و  قیدـصت  نیقی ، تسا و  نیقی  میلـست ، و 

.تسا حلاص  لمع 

نایراصنا

میلـست ناـمه  مالـسا  : دـشاب هدرکن  اـنعم  تروص  نیا  هب  نم  زا  شیپ  يدـحا  هک  منک  ینعم  ناـنچنآ  ار  مالـسا  : دومرف ترـضح  نآ  و 
لمع نامه  ندومن  ادا  و  ندومن ، ادا  نامه  رارقا  ،و  رارقا نامه  ندرک  لوبق  ،و  ندرک لوبق  ناـمه  رواـب  ،و  رواـب ناـمه  میلـست  ،و  ندوب

 . تسا ندرک 

اه حرش 

يدنوار

هیلع بسن  .کشلا  لاوز  عم  ملعلا  نیقیلا : .مکحلاب و  اضرلا  لذـب  میلـستلا  مالـسالا و  یف  لـخد  يا  ملـسا  .لاـقی  نیدـلا ، مالـسالا : و 
و ال کلذ ، راهظا  هللا و  مکحب  ناسنالا  یـضری  نا  وه  لاـقف : هجو ، یلع  مالـسلا  هیلع  هللا  لوسرل  داـیقنالا  وه  يذـلا  مالـسالا  مالـسلا 

مالسالا هبقارم  هبقارم  لوا  و  ایلاع ، اعیفر  الـصا  نامیالا  وه  يذلا  صوصخملا  قیدصتلا  لعجف  یلالدتـسالا ، ملعلا  الا  نیقیلاب  فصوی 
یلا قوف  نم  نامیالا  وه  يذـلا  قیدـصتلا  رخالا  بناجلا  تاجرد  لوا  رارقالا  لعج  مث  .نیقیلا  ثلاثلا  و  میلـستلا ، یناثلا  و  بناج ، نم 

هفینحوبا لاقی : امک  امهنیب ، لاصتالا  هدشل  نیریغ  اناک  نا  كاذ و  اذه  نا  لاق : امنا  .حراوجلاب  لمعلا  ثلاثلا  و  ءادالا ، اهیناث  و  تحت ،
.کلذ و عیمج  دعب  نوکی  عورـشملا  لمعلا  و  هیلع ، عرفتی  رارقالا و  دـعب  نوکی  ءادالا  قیدـصتلا و  هرمث  رارقالاف  هتلزنم ، لزنم  وه  يا 

ملست نا  یه  لوالا  هثالث  نا  لاقی : نا  نکمی  .بلقلا و  سکعلا و  یلع  مالسالا  اهلوا  یتلا  لوالا  هثالثلا  یه  هثالثلا  هذه  نا  حیحـصلا 
.اهیلع تابثلل  اهرکذ  امنا  هریخالا  هثالثلا  و  هرم ، لوا  قفنی  ملسی و  و 

يردیک

وه قیدصتلا  و  هب ، هقلعت  طرـش  نم  وه  هناکف  مزال  هنع و  رداص  يا  نیقیلا  وه  میلـستلا  و  هل ، ناعذالا  قحلل و  دایقنالا  وه  نیدلا  ینعی 
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نا یـشلا ء و  هیقح  نقیت  نم  نال  هلعلاب  هبـشلا  دـیدش  و  ءادـالل ، مزلتـسم  يا  ءادـالا  وه  رارقـالا  و  همکح ، نهذـلا و  رارقا  يا  رارقـالا 
یف لماکلا  ملـسملا  قح  نم  ینعی  هیوقتلا ، هیاغ  هلعف  یلا  هیعادل  ایوقم  کلذ  ناک  هکرت  یلع  هبترتم  هدـسافم  هلعفب و  هطونم  هحلاصم 

.یلعالا قیفرلا  رواجی  عفرالا و  لحملا  یف  هلحر  ظحیل  صلاخلا  لمعلا  و  نیقیلا ، ملع  نیب  عمجی  نا  همالسا 

مثیم نبا 

و ندرک ، رواب  میلست ، ندش و  میلست  زا  ترابع  مالـسا  تسا : هدرکن  یفرعم  یـسک  نم  زا  شیپ  هک  منک  یفرعم  نانچ  نآ  ار  مالـسا  )
دوخ لمع ، ماجنا  و  تسا ، لمع  ماجنا  يارب  یگداـمآ  فارتعا ، و  تسا ، رارقا  فارتعا و  ناـمه  نتفریذـپ ، و  نتفریذـپ ، ندرک ، رواـب 

هجیتن ي تسا  هدش  همیمـض  مهرد  اهنآ  جیاتن  سایق و  دنچ  زا  بکرم  هک  تسا  لوصفم  سایق  مان  هب  سایق  نیا  تسا .) حـلاص  لمع 
نتفریذـپ هک  تسا  نآ  یموس  تسا و  نتفریذـپ  نامه  ندرک  رواب  مود : و  تسا ، ندرک  رواـب  ناـمه  مالـسا  هک  تسا  نآ  لوا  ساـیق 

اما .تسا  یحـضاو  رما  موزلم ، رب  مزال  هک  یمجنپ  هجیتن  .تسا و  لمع  ماجنا  رارقا ، هک  تسا  نآ  مراـهچ  هجیتن  .تسا و  رارقا  ناـمه 
نتشاد رواب  سپ  تسا ، ندوب  يو  میلست  يارب  عاطم ، دنوادخ  یگتسیاش  نتشاد  رواب  هار  زا  اهنت  ندوب  قح  میلست  نوچ  مود - همدقم 
هفیظو ماجنا  هک  تسا  تسا …  موزلم  رب  مزال  قدص  باب  زا  نآ  رب  قدص  تسا و  دـنوادخ  هب  ندوب  میلـست  مزاول  زا  یگتـسیاش  نآ 
میلـست نآ  همزال ي  و  تسادـخ ، تعاطا  ورملق  رد  دورو  زا  ترابع  مالـسا  هک  ور  نآ  زا  تسخن : همدـقم ي  اما  .تسا  لـمع  ناـمه 
میلـست تعاطا و  يارب  دنوادخ  قاقحتـسا  هب  نیقی  نوچ  موس - همدـقم  اما  قدـص  و  تسوا ، اب  نتـشادن  ارچ  نوچ و  ادـخ و  هب  ندوب 

موزل زا  تراـبع  هک  هدیـسر  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ طـسوت  ادـخ  بناـج  زا  هک  تـسا  ییاـهزیچ  شریذـپ  قیدـصت و  مزلتـسم 
دنوادخ قیدصت  اریز  مراهچ - همدقم ي  اما  .تسوا  هب  قیدصت  نامه  نیقی  يور  زا  شریذـپ  نیاربانب  .تسوا  تعاطا  يرادربنامرف و 

، يرما ترورـض  بوجو و  هب  فارتـعا  رارقا و  نوچ  مجنپ : همدـقم  اـما  .تسادـخ  دوجو  هب  رارقا  ناـمه  تعاـطا  بوـجو  تهج  رد 
لمع ماجنا  هب  مازلا  ببـس  رارقا  نیاربانب  دهد ، ماجنا  دراد ، فارتعا  نادب  هک  ار  هچنآ  هدـننک  فارتعا  صخـش  هک  تسا  نآ  مزلتـسم 

هک ار  یمزال  بجاو و  تعاطا  ماجنا  اریز  تسا ، یلمع  دوخ  لمع ، ماجنا  هک  تسا  نیا  زا  ترابع  مشـش : همدقم ي  اما  .دوب  دـهاوخ 
تـسا نیا  دیآ ، یم  تسد  هب  تاسایق  نیا  يدنب  هدر  زا  هک  يا  هجتین  .دـشاب  یمن  لمع  زج  يزیچ  هتـشاد  فارتعا  رارقا و  ادـخ  يارب 
تـسا نآ  صاوخ  زا  يا  هصاخ  هب  مالـسا  فیرعت  ریـسفت و  ینعم ، نیا  و  تسوا ، يارب  ادـخ و  نامرف  قبط  رب  لمع  ناـمه  مالـسا  هک 

.تشذگ البق  هک  يروطنامه 

دیدحلا یبا 

ُقیِدْـصَّتلا َو َوُه  ُنیِقَْیلا  ُنیِقَْیلا َو  َوُه  ُمِیلْـسَّتلا  ُمِیلْـسَّتلا َو  َوُه  ُمَالْـسِْإلَا  ِیْلبَق  ٌدَـحَأ  اَْهبُْـسنَی  َْمل  ًهَبِْـسن  َمَالْـسِْإلَا  َّنَبُْـسنََأل  مالـسلا  هیلع  َلاَـق  َو 
 . ُلَمَْعلا َوُه  ُءاَدَْألا  ُءاَدَْألا َو  َوُه  ُراَْرقِْإلا  ُراَْرقِْإلا َو  َوُه  ُقیِدْصَّتلا 

لخاد لمعلا  نأ  دحاو و  ربعم  نع  ناترابع  نامیإلا  مالـسإلا و  نأ  یف  هلزتعملا  انباحـصأ  بهذم  هحـص  یـضتقت  لصفلا  اذه  هصالخ 
دـسألا و وه  ثیللا  لوقت  امک  موهفملا  هدافإ  یف  يرخألا  ماقم  همئاق  تاظفللا  نم  هدـحاو  لک  لعج  هارت  ـال  هظفللا أ  هذـه  موهفم  یف 

تاظفللا لوأ  ناک  اذإف  هفدارتم  ءامـسألا  نأ  يأ  ثراحلا  اـبأ  نوکی  ثیللا  نأ  ههبـش  ـالف  ثراـحلا  وبأ  وه  عبـسلا  عبـسلا و  وه  دـسألا 
.املسم یمسی  بجاولا ال  كرات  لمعلا و  كرات  نإ  انباحصأ  لوقی  اذکه  مالسإلا و  وه  لمعلا  نأ  یلع  لد  لمعلا  اهرخآ  مالسإلا و 
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مالـسإلا وه  لمعلا  نأ  یلع  لد  اذإ  هنأل  تلق  نامیإلا  وه  مالـسإلا  نأ  یلع  لدی  فیک  تلق  ام  یلع  لدـی  همالک ع  نأ  به  تلق  نإف 
نأب لوقلاف  نامیإلا  وه  مالـسإلا  نإ  لاق  مالـسإلا  یمـسم  یف  لخاد  لمعلا  نإ  لاق  نم  لک  نأل  مالـسإلا  وه  نامیإلا  نوکی  نأ  بجو 

.هنالطب یلع  اعقاو  عامجإلا  نوکیف  دحأ  هب  لقی  مل  لوق  نامیإلا  وه  مالسإلا  سیل  مالسإلا و  یمسم  یف  لخاد  لمعلا 

داقتعالا و نم  هریغ  لمعلا و  یلع  عقاو  مسا  مالـسإلا  لوقت  هلزتعملا  نـأل  هلزتعملا  هلوقت  اـمک  لـقی  مل  نینمؤملا ع  ریمأ  نإ  تلق  نإـف 
زوجی تلق ال  مهبهذم  قباطی  نینمؤملا ع  ریمأ  لوق  نأ  تیعدا  فیکف  طقف  لمعلا  وه  مالسإلا  لعج  نینمؤملا ع  ریمأ  ناسللاب و  قطنلا 

ناک نإ  لعف و  لمع و  کلذ  لک  ذإ  تادابعلاب  ناکرألا  تاکرح  ناسللاب و  قطنلا  داقتعالا و  لمـشی  لمعلا  ظفل  نـأل  هریغ  دـیری  نأ 
لمعلا وه  مالـسإلا  لاـق  دـق  ناـکل  هانحرـش  اـم  نینمؤملا ع  ریمأ  دری  مل  ول  حراوـجلا و  لاـعفأ  نم  هضعب  بوـلقلا و  لاـعفأ  نم  هضعب 

دحأ هلوقی  امم ال  کلذ  یظفللا و  قطنلا  یبلقلا و ال  داقتعالا  هیف  ربتعی  مل  هصاخ و  ناکرألاب 

یناشاک

ار نآ  درکن  تبسن  هک  ینداد  تبسن  دحا ) اهبسنی  هبسن ال   ) ار مالسا  مهد  یم  تبسن  هینآ  ره  مالـسالا ) نبـسنال  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
هب ار  وا  دهد  یم  تبسن  ار  یش ء  دنک  یم  فیرعت  هکره  هچ  تسا  فیرعت  تبسن  دارم  هیضام  نورق  زا  نم  زا  شیپ  یلبق )  ) کی چیه 
نآ .دنا  هدرکن  فیرعت  هفلاس  مما  زا  سک  چـیه  هک  یندرک  فیرعت  ار  مالـسا  منک  یم  فیرعت  هک  دـشاب  نینچ  ینعم  سپ  نآ  لصا 
نیا .ربکا و  قلاخ  تعاط  رد  ندمآرد  تسا و  قح  رما  دایقنا  نآ  هک  اریز  تسا  سفن  میلست  مالسا ، میلـستلا ) وه  مالـسالا   ) تسا نیا 

هب تسا  ملست  لامک  مزال  هک  تسا  نیقی  میلست ، و  نیقیل ) اوه  میلستلا  و   ) رهشا تسا و  فرعا  هک  رگید  یظفل  هب  تسا  یظفل  ریـسفت 
يواسم مزال  هب  فیرعت  نیا  میظعت و  دایقنا و  لامک  دوش  ققحم  ات  میرکت  میلـست و  قح  تسا  وا  يارب  هک  تیقدص  تیقح و  هب  نقیت 

ناهرب زا  دوش  یم  لـصاح  هک  عقاو  قباـطم  مزاـج  تباـث  داـقتعا  ینعی  تسا  قیدـصت  نیقی ، و  قیدـصتلا ) وه  نیقیلا  و   ) تسا میلـست 
زا راگدـیرفآ  دزن  زا  دـنا  هدروآ  هچنآ  هب  ناماما و  ناربمغیپ و  راگدرک و  هب  تسا  رارقا  قیدـصت ، و  رارقـالا ) وه  قیدـصتلا  و   ) یعطق

رارقا وا  هب  هک  تسا  يزیچ  نآ  يادا  رارقا ، و  ءادالا ) وه  رارقالا  و   ) فرعا ظـفل  هب  تسا  ظـفل  فیرعت  زین  نیا  .هریغ و  داـعم و  لاوحا 
ترضح يارب  لمع  يادا  و  لمعلا ) وه  ءادالا  و   ) نآ هصاخ  هب  تسا  یش ء  فیرعت  نیا  .تاضورفم  عونا  تابجاو و  فانصا  زا  هدرک 

صاوخ یـضعب  هب  تسا  فیرعت  هک  لمع  هب  تسا  مالـسا  فیرعت  تبـسن ، نیا  لام  رهـشا و  ظفل  هب  تسا  یظفل  فیرعت  نیا  تزع و 
هعمس و زا  صلاخ  حلاص  لمع  نیقیلا و  ملع  نایم  دنک  عمج  هک  تسا  نآ  مالسا  رد  لماک  ملـسم  قح  ینعی  لمکا  تسا و  رهـشا  هک 

دوش لصاو  العا  قیفر  ایلع و  تاجرد  هب  ات  ایر 

یلمآ

ینیوزق

میلست و  تسا ، میلست  نآ  مالسا  دشاب  هدادن  یتبسن  نانچ  نم  زا  شیپ  سک  چیه  هک  یتبسن  ار  مالسا  امـش  يارب  مهد  تبـسن  هنیآ  ره 
میلست هک  دشاب  ار  نآ  یقیقح  مالسا  .تسا  لمع  ءادا  و  تسا ، ءادا  رارقا  و  تسا ، رارقا  قیدصت  .تسا و  قیدصت  نیقی  و  تسا ، نیقی 

ره دشاب ، قیدصت  رب  بترتم  ینطاب  تسا  يرما  هک  نیقی  و  دشابن ، میلست  تقیقح  هب  نیقی  یب  میلـست  هک  دنک  نیقی  زا  میلـست  و  دنک ،
ءادا رب  فوقوم  تداهـش  ینعی  رارقا  و  دشابن ، قدصم  الا  دشاب و  فوقوم  رارقا  هب  قیدصت  و  دوبن ، نیقی  رب  دشاب  هتـشادن  قیدصت  هک 
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رارقا دراین  طرـش  هب  تعاط  دنکن و  لمع  هک  ره  هک  ددرگ  رهاظ  لمع  هب  نآ  و  تداهـش ، ندرازگ  رارقا و  نداد  ینعی  .دـشاب  ندومن 
مالـسا اما  و  دـشاب ، تنج  هب  يدوم  یقیقح و  مالـسا  تخاـس  نیبم  مالـسا  يارب  ترـضح  هک  ینعم  نیا  .دـشاب و  هدومنن  ادا  شیوخ 

تلاق و   ) مـالع کـلم  باـتک  رد  مالـسا  وچمه  ددرگ ، یقیقح  مالـسا  هب  یهتنم  يدوم و  هکنآ  زج  دـشابن  دوس  چـیه  نآ  زا  يروص 
( ..مکبولق یف  نامیالا  لخدی  امل  انملسا و  اولوق  نکل  اونموت و  مل  لق  انمآ  بارعالا 

یجیهال

قیدصتلا و وه  نیقیلا  نیقیلا و  وه  میلستلا  میلستلا و  وه  مالـسالا  یلبق ، دحا  اهبـسنی  مل  هبـسن ، مالـسالا  نبـسنال  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
تبـسن و منک  نایب  هنیآ  ره  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .لـمعلا » وه  ءادـالا  ءادـالا و  ءادـالا و  وه  رارقـالا  رارقـالا و  وه  قیدـصتلا 
هب اضر  میلـست و  دراد  مزـال  مالـسا  تقیقح  نم ، زا  شیپ  یـسک  تفـص  نآ  هب  دـشاب  هدرکن  فصو  هک  یتفـص  هب  ار  مالـسا  تفص 

دشاب و وا  تیدوبع  هب  قاقحتـسا  رب  قباطم  مزاج  تباث  داقتعا  هک  ار  نیقی  دراد  مزال  ادـخ  ماکحا  هب  اضر  میلـست و  ار و  ادـخ  ماکحا 
دراد مزال  ناعذا  قیدـصت و  نیا  تسا و  هدروآ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  يزیچ  نآ  هب  لوبق  ناعذا و  دراد  مزـال  داـقتعا  نیا 
لمع دراد  مزال  ءادا  هب  مزج  نیا  تسا و  هدـش  مکح  هک  ار  هچنآ  ندروآاجب  رب  مزج  دراد  مزال  فارتعا  نیا  ار و  تعاطا  هب  فارتعا 

.ار تدابع  و 

ییوخ

هب ال یج ء  ربخلا  ءادتبملا و  نیب  لصفلا  ریمض  لمجلا  هذه  یف  وه ، بارعالا : .هبسن  رکذ  هفصو و  لجرلا : ابـسن  بسنی  بسن ) : ) هغللا
، یتاذلا یلوالا  لمحلا  - 1 ماسقا : یلع  هیلمحلا  هیضقلا  و  هیلمح ، لمج  تس  مالـسلا ) هیلع   ) همالک یف  درو  دق  ینعملا : .رـصحلا  هداف 

دیز لوقت : امک  یعانـصلا ، عیاشلا  لمحلا  .دـسا 2 - دـسالا  لوقت : وا  قطان ، ناویح  ناسنالا  لوقت : امک  هتاذ ، یلع  موهفم  لمح  وه  و 
لومحم لمح  وه  و  یئاعدالا ، لـمحلا  .ادوجو 3 - لومحملا  عوضوملا و  داحتا  هدافم  و  کحاض ، ناـسنالا  ناویح  ناـسنالا  ناـسنا ،

هوبا دیزوا  دسالا ، وه  دیز  لوقت : امک  ادـیعب ، ول  اببـسم و  وا  رخالل ، اببـس  امه  دـحا  نوک  وا  امهنیب ، هبـشلا  نم  ام  هیانعب  عوضوم  یلع 
قلطا مالـسالا  لوقنف : .یقیقح  اهـضعب  یف  و  یئاعدا ، اهـضعب  یف  لمحلا  لب  دحاو ، جـهن  یلع  سیل  لمجلا  هذـه  یف  لمحلا  و  هنیعب ،

نع هراـبع  وه  و  مـالکلا ، ملع  یف  هنع  ثحبی  و  هریثـک ، ماـکحال  اـعوضوم  هقفلا  یف  ربـتعی  و  رفکلا ، لـباقی  اـم  لوـالا - نیینعم : یلع 
نآرقلا یف  درو  امک  یلاعت  دایقنالا هللا  یناثلا - .هل  راکنالا  مدع  يا  مالـسالا ، نید  یف  يرورـض  وه  امب  مازتلالا  نیتداهـشلاب و  رارقالا 

نم میلستلا  یلع  مالسالا  لمحف  لوالا  یلعف  یقثولا .) هورعلاب  کسمتـسا  دقف  نسحم  وه  هللا و  یلا  ههجو  ملـسی  نم  و  نامقل - - 22)
و ال مالسالل ، رثا  هلوسر  رما  هللا و  رما  هعاطال  میلستلا  دایقنالا و  ناف  کحاض  ناسنالا  انلوقک : صاخلا ، هرثا  یلع  یـشلا ء  لمح  باب 

لمح باب  نم  یئاعدا  میلستلا  یلع  نیقیلا  لمح  نا  امک  .نایـصعلا  فالخلا و  عم  عمتجی  نا  و  نایغطلا ، درمتلا و  عم  مالـسالا  عمتجی 
ناف ادوجو ، هعم  ادحتم  وه و ال  وه  سیل  نکل  و  رانلا ، لولعم  وه  يذلا  قیرحلاک  نیقیلا  لولعم  وه  میلـستلا  ناف  هلولعم  یلع  یـشلا ء 
لیبق نم  قیدصتلا  یلع  رارقالا  لمح  نکل  و  تاذ ، لمح  نیقیلا  یلع  قیدصتلا  لمح  .یناسفن و  لعف  میلستلا  و  یناسفن ، فیک  نیقیلا 
یلع لمحک  یئاعدا  رارقالا  یلع  ءادالا  لمح  .ناسللاب و  رارقالا  وه  رارقالا  نم  دوصقملا  نا  یلع  ءانب  یکحملا ، یلع  یکاـحلا  لـمح 
هذه نم  دوصقملا  .هیدوبعلا و  همذ  ءادال  قادصم  حلاصلا  لمعلا  نال  یعانـص ، عیاش  لمح  ءادالا  یلع  حـلاصلا  لمعلا  لمح  و  ملعلا ،

سایق میظنت  یلا  رظنی  .تافـصلا و ال  هذـهل  ادـجاو  نوکی  نا  یغبنی  ملـسملا  نا  ناـیب  و  هلماـکلا ، هتروصب  مالـسالا  فیـصوت  لـمجلا 
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: لاقف یلزتعملا  حراشلا  هدافتسا  امک  مالـسالا  نم  ءزج  حلاصلا  لمعلا  نا  هنم  دافتـسی  و  حلاصلا ، لمعلا  وه  مالـسالا  نا  جتنیل  یقطنم 
لخاد لمعلا  نا  و  دحاو ، ربعم  نع  ناترابع  نامیالا  مالـسالا و  نا  یف  هلزتعملا  انباحـصا  بهذم  هحـص  یـضتقت  لصفلا  اذه  هصالخ 

عم املـسم : قفانملا  نکی  مل  مالـسالا  نم  ءزج  نیقیلا  ناک  ول  و  نیقیلا ، مالـسالا  یف  لخدا  دق  و  فیک ؟ یهتنا  هظفللا  هذه  موهفم  یف 
ار مالـسا  داژن  نم  دومرف : همجرتلا : .نیقیلا  هجو  یلع  هباحـصلا  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا رـصع  یف  نیملـسملا  نم  نودعی  مهنا 

رواب و  تسندرک ، رواـب  داـیقنا  و  تسا ، داـیقنا  مالـسا  تسا : هدرکن  فصو  شناـنچ  نم  زا  شیپ  سکچیه  هک  منک  فیـصوت  ناـنچ 
.تسا هتسیاش  راک  نامه  هفیظو  ماجنا  و  تسا ، هفیظو  ماجنا  رارقا  و  تسا ، رارقا  نامه  قیدصت  تسا و  یتسردب  قیدصت  ندرک 

بسح ناملسم  يارب  دشاب  هک  *** بسن دراد  مالسا  تفگ  یلع 

نآ زا  شیپ  نانچ  هتفگن  یم  سک  هک  نانچ *** نم  ار  مالسا  مدنب  بسن 

ملق رد  نیقی  دشاب  تسا و  نیقی   *** مه میلست  میلست و  مالسا  دش 

تسرد راک  رارقا و  تسه  ادا  تست ***  رارقا  رواب  رواب و  نامه 

يرتشوش

يورف فالتخا  هدایز و  عم  راـبخالا ) یناـعم   ) و یفاـکلا )  ) هاور لوقا  قاـفنلا ) ناـمیالا و  رفکلاو و  مالـسالا  یف  نوعبرـالا - لـصفلا  )
یلبق و دحا  هبسنی  مل  هبسن  مالسالا  نبسنال  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما لاق  لاق  اعوفرم  .یقربلا  دلاخ  نب  دمحم  نب  دمحا  نع  لوالا 
و رارقالا ، وه  قیدصتلا  و  قیدصتلا ، وه  نیقیلا  و  نیقیلا ، وه  میلـستلا  میلـستلا و  وه  مالـسالا  نا  کلذ ، لثمب  الا  يدـعب  دـحا  هبـسنیال 
، هلمع یف  هنیقی  يری  نموملا  نا  هذخاف ، هبر  نم  هاتا  نکلو  هیار ، نع  هنید  ذخای  مل  نموملا  نا  ئادالا ، وه  لمعلا  لمعلا و  وه  رارقالا 

يورو .هثیبخلا  مهلامعاب  نیقفانملا  نیرفاکلا و  راکنا  اوربتعاف  مهرما ، اوفرع  ام  هدـیب  یـسفن  يذـلا  وف  هلمع  یف  هراکنا  يری  رفاـکلا  و 
نینموملاریما لاق  مالسلا ،) هیلع   ) هئابآ نع  مالـسلا ) هیلع   ) قداصلا نع  میهاربا  نب  ثایغ  نع  ییحی  نب  دمحم  نع  هیبا  نع  هنع  یناثلا 

و قیدصتلا ، وه  میلـستلا  و  میلـستلا ، وه  مالـسالا  يدعب ، دحا  هبـسنیال  یلبق و  دـحا  هبـسنی  مل  هبـسن  مالـسالا  نبـسنال  مالـسلا ) هیلع  )
مکنید سانلا  اهیا  هیار ، نع  هذخای  مل  و  هبر ، نم  هنید  ذـخا  نموملا  نا  لمعلا  وه  ءادالا  و  ئادالا ، وه  نیقیلا  و  نیقیلا ، وه  قیدـصتلا 

یف هنـسحلا  و  رفغت ، هیف  هئیـسلا  نال  هریغ ، یف  هنـسحلا  نم  ریخ  هیف  هئیـسلا  نال  هنع ، دـحا  مکندریال  مکنلیزیال و  هب ، اوکـسمت  مکنید 
نامیالا رفکلاو و  مالسالا  یف  نوعبرالا - لصفلا   ) هرابع يرهاظلا  مالسالاف  الا  و  یقیقحلا ، مالسالا  يا : مالسالا  نبسنال  .لبقتال  هریغ 

ینیلکلا و لـقن  رهظـالا  هبـسنلا و  یلا  عـجار  ریمـضلاف  هیلع  فنـصملا و  هلقن  اذـکه  اهبـسنی  مـل  هبـسن  .رارقـالا  درجم  نـع  قاـفنلا ) و 
دحا هبـسنیال  و  ، ) اداز قودـصلا  ینیلکلا و  نا  تفرع  دـق  یلبف  دـحا  .مالـسالا  اعجار  ریمـضلا  نوکیف  رم  امک  هبـسنی ) مل  ، ) قودـصلا

ملس و وه  امک  میلستلا  وه  مالـسالا  .اضیا  یلبق )  ) ءانثتـسالا عوجر  لمتحیف  هیلع ، و  کلذ ) لثمب  الا   ) لوالا هدایز  تفرع  امک  يدعب )
نم نوملـسملا  ملـس  نم  ملـسملا  ( ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) لاق و  هفاک ) …  ملـسلا  یف  اولخدا  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای   ) یلاعت لاق  همالس ،

و تیبلا ، اوجح  و  هاکزلا ، اوتآ  و  هالـصلا ، اوماقا  و  هدـحو ، یلاعت  هللا  اودـبع  اموق  نا  ول  مالـسلا ) هیلع   ) قداـصلا لاـق  هناـسل .) هدـی و 
کلذ اودجو  وا  عنص ، يذلا  فالخب  عنص  الا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا وا  یلاعت ، هللا  هعنص  یشل ء  اولاق  مث  ناضمر ، رهـش  اوماص 

مهـسفنا یف  اودـجیال  مث  مهنیب  رجـش  ام  یف  كومکحی  یتح  نونمویال  کـبر  ـالف و   ) ـالت مث  نیکرـشم ، کلذـب  اوناـکل  مهبولق  یف 
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ینیلکلا و و  فنصملا ، لقن  اذکه  نیقیلا  وه  میلستلا  .میلستلاب و  مکیلعف  مالسلا ) هیلع   ) لاق مث  امیلست -،) اوملسی  تیـضق و  امماجرح 
اوتا اسانا  نا  یفاکلا )  ) يورف ناک  فیک  .یفخیال و  امک  هتیحـصا  رهاظلا  و  قیدـصتلا .) وه  میلـستلا  و   ) هلقن قودـصلا  نا  تفرع  دـق 

نم هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) لاقف هیلهاجلا -؟ یف  لمع  ناک  امب  انم  لجرلا  ذـخویا  اولاـقف  اوملـسا  امدـعب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا
یف لمع  اـمب  یلاـعت  هذـخای  مل  هناـمیا  نیقی  حـص  و  همالـسا ، قاـفنلا ) ناـمیالا و  رفکلاو و  مالـسالا  یف  نوعبرـالا - لـصفلا   ) نسح

( یناعملا  ) نا تفرع  دـق  قیدـصتلا  وه  نیقیلا  .رخالا و  لوالاب و  هللا  هذـخای  هنامیا  نیقی  حـصی  مل  و  همالـسا : فخـس  نم  و  هیلهاجلا ،
اهب اودحج  و  : ) هتایآ یلا  اریـشم  یلاعت  لاق  سکعلا ، نود  نیقیلا ، مزلتـسی  قیدصتلا  نال  حصالا  وه  و  نیقیلا .) وه  قیدصتلا  و  ، ) هاور

.اضیا اهدعب  ام  هرقفلا و  هذه  یف  نتملا  عم  یناعملا  فالتخا  تفرع  دق  رارقالا  وه  قیدـصتلا  و  اولعو .) …  املظ  مهـسفنا  اهتنقیتسا  و 
رـشعم ای  مهل  دسا  نب  بعک  لاق  مهل -، هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا رـصح  هظیرق و  ینب  دوهی  هصق  یف  يربطلا -، یفف  ناک  فیک  و 

لجرلا و اذه  عباتن  لاق  یهام ؟ اولاق  متئـش ، اهیا  اوذخف  اثالث  الالخ  مکیلع  ضراع  ینا  و  نورت ، ام  رمالا  نم  مکب  لزن  دـق  هنا  دوهیلا ،
، مکئاسن مکئانبا و  مکلاوما و  مکئامد و  یلع  اونماتف  مکباتک ، یف  هنودجت  يذلل  هنا  و  لسرم ، یبنل  هنا  مکل  نیبت  دقل  هللا  وف  هقدـصن ،
و لمعلا ، وه  رارقالا  هلوقب و  هلدـب  یفاکلا )  ) نا تفرع  دـق  لمعلا  وه  ءادالا  ءادـالا و  وه  رارقـالا  .ادـبا و  هاروتلا  مکح  قراـفنال  اولاـق 

نب دـمحم  نا  یفاکلا )  ) يورف ناک  فیک  و  لمعلا .) وه  ءادالا  و  ئادالا ، وه  نیقیلا  و   ) هلوقب هلدـب  یناعملا )  ) نا ءادـالا و  وه  لـمعلا 
وا اونز  نا  لاق و  کلذ ، تلق  دـق  لاقف : تئـش -) ام  لمعاف  تفرع  اذا   ) تلق کـنا  اـنل  يور  مالـسلا :) هیلع   ) هللادـبع یبـال  لاـق  دراـم 
نم تئش  ام  لمعاف  تفرع  اذا   ) تلق امنا  مهنع ، عضو  و  لمعلاب ، انذخا  نوعجار ، هیلا  انا  انا هللا و  مالسلا ) هیلع   ) لاقف اوبرش ، وا  اوقرس ،

(. کنم لبقی  هناف  هریثک ، قافنلا ) نامیالا و  رفکلاو و  مالسالا  یف  نوعبرالا - لصفلا   ) وا ریخلا ، لیلق 

هینغم

ملـسملا اما  اصاصق ، هید و  اثاریم و  اجاوز و  نیملـسملا  یلع  هنورجی  ام  هیلع  نورجی  ثیح  نیتداهـشلاب  قطن  نم  ءاهقفلا  دنع  ملـسملا 
هفاضالاب ..هدابعلا  نم  ءزج  هنال  طرـش ، ناسللاب  رارقالاف  المع ، هدسجی  و  الوق ، هنلعی  و  هب ، نموی  و  قحلل ، ملـستسی  يذلا  وهف  هللا  دنع 

هدـبعت نا  ءاضعالا  رئاس  یلع  امک  رارقالا  رکذـلاب و  هللا  دـبعی  نا  بجوف  هکرح ، ءاضعالا  رثکا  هنا  و  بلقلا ، ناـمجرت  ناـسللا  نا  یلا 
هیلع يرجت  يذلا  ملسملا  ینعم  نیب  قرفلا  یلا  هقبس  دحا  نم  ام  نا  هب  دیری  یلبق ) دحا  اهبسنی  مل  : ) مامالا لوق  .دوجسلا و  عوکرلاب و 

ماکحا هیلع  يرجت  يذلا  هناحبـس  هللا  دنع  ملـسملا  نیب  و  مهیلع ، ام  هیلع  نیملـسملل و  ام  هل  نوکی  ایندلا و  هایحلا  یف  مالـسالا  ماکحا 
.اباوث اباسح و  هرخالا 

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

: دـشاب هدومنن  فصو  نم  زا  شیپ  یـسک  هک  میامن  فصو  نانچ  ار  مالـسا  تسا : هدومرف  یقیقح ) مالـسا  هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
( اهنآ  ) ندرک لوبق  ندومن  رواـب  و  تسا ، اـهنآ )  ) ندومن رواـب  نتفر  راـب  ریز  و  تسا ، لوسر ) ادـخ و  ماـکحا   ) نتفر راـب  ریز  مالـسا 

لمع ندروآ  اج  هب  و  تسا ، اهنآ )  ) ندروآ اج  هب  يارب  ندـش  هدامآ  ندومن  فارتعا  و  تسا ، اهنآ ) هب   ) فارتعا ندرک  لوبق  و  تسا ،
(. تسا لوسر  ادخ و  روتسد  هب  لمع  نامه  مالسا  تقیقح  رد  سپ   ) تسا اهنآ ) هب  )
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ینامز

دوش یم  نشور  بلطم  نیا  تسا  دروم  زا 70  شیب  هک  نآ  دراوم  هب  هجوت  اب  هدمآ و  دیجم  نآرق  رد  فلتخم  لاکشا  هب  مالسا  هملک 
نآرق حالطصا  رظن  زا  دنا و  هتـشاد  هدیقع  لصا  هس  نیا  هب  یهلا  ناربمایپ  همه  تسا و  داعم )  ) و توبن ) (، ) ادخ  ) هب داقتعا  مالـسا  هک 
تباث یناملـسم  هکلب  ینارـصن  هن  دوب  يدوهی  هن  میهاربا  : ) دیوگ یم  احیرـص  مالـسلا ) هیلع   ) میهاربا هرابرد  ادخ  .دـنا  هدوب  ناملـسم 
هدیقع نانچنآ  تاملک  نیا  هب  دیاب  یم  هکلب  دنتسناد  یمن  ناملسم  ار  درف  دندوبن و  عناق  تاملک  نیا  نتفگ  هب  مالـسا  ردص  رد  مدق .)

هدرواین نامیا  وگب  میا  هدروآ  نامیا  دنتفگ  : ) دیامرف یم  اهبرع  نابز  زا  ادخ  .دشاب  رهاظ  شلامعا  رد  نآ  راثآ  هک  دـشاب  هتـشاد  یبلق 
طقفالا تسا و  هدوب  مه  نموم  هدوب  دنب  ياپ  شیوخ  دـئاقع  فئاظو و  هب  هک  یناملـسم  بیترت  نیدـب  دـیا ) هدـش  ناملـسم  هکلب  دـیا 

زاغآ و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا لوسر  تلحر  زا  سپ  .تسا  هدـیدرگ  یم  دـنم  هرهب  مالـسا  يرهاظ  ياـیازم  زا  هدوب و  ناملـسم 
دندوب دقتعم  مه  تماما  لدع و  لصا : ود  هب  هدش  دای  لصا  هس  زا  ریغ  هب  هک  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نارادفرط  ناناملـسم  نایم  فالتخا 
تـسا هدوب  نوعرف ) لآ  نموم   ) یـسوم نامز  رد  دنچ  ره  دمآ ، باسح  هب  یمود  مسا  نایعیـش  رب  نموم  هملک  دـندش و  یفرعم  نموم 

هک مالـسا  هرابرد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع بلطم  هدـش  دای  تاکن  هب  هجوت  اـب  .تسا  هدـش  ثحب  عیـشت  لوصا  رد  هک  یئاـنعم  نآ  هن  اـما 
يرگید دید  زا  دراد و  یگزات  ترضح  هدومرف  هب  تسا  لوادتم  نایعیش  نایم  رد  هک  هچنآ  نآرق و  حالطصا  هب  تبـسن  تسا  لمع ) )

.تسا هتفرگ  رارق  هجوت  دروم 

يزاریش دمحم  دیس 

وه مالـسالا   ) هبـسنلا هذـه  لثمب  یلبق ) دـحا  اهبـسنی  مل   ) هقیقحلا لصالا و  هل  نیبا  يا  هبـسن ) مالـسالا  نبـسنال  : ) مالـسلا هیلع  لاـق  و 
دق ناسنالا  ناف  قیدصتلا ) وه  نیقیلا  و   ) یفکی یبلق ال  نیقی  الب  میلستلاف  نیقیلا ) وه  میلـستلا  و   ) یهن رما و  امیف  هناحبـس  هللا  میلـستلا )

بلقلا رارقا  يا  رارقالا ) وه  قیدصتلا  و   ) مالـساب سیل  اذه  و  بکرملا ، لهجلا  باب  نم  لب  هتقیقحب  قیدصت  الب  نکل  یـشلاب ء  نیقتی 
ناسللا نا  امک  و  يروص ، رارقا  اذه  و  ءاطعا ، الب  رارقا  نوکی  دق  ذا  ءادالا ) وه  رارقالا  و   ) .ء یشلاب  ناسللا  رقی  امک  مالـسالا ، هقیقحب 

و  ) فرتعا ورقا  ام  قبط  یلع  لمعلا  دعتـسی  نکل ال  و  یـشب ء ، رقی  دق  بلقلا  کلذک  هلوقملا ، هیطعی  نکل ال  دیزل ، یـشلاب ء  ءرقی  دق 
نع رارقا  و  رارقا ، نع  ءادا  مالـسالا  نا  تـلق ، تئـش  نا  و  هعاـطالا ، وـحن  حراوـجلا  هـکیرحت  بـلقلا و  لـمع  يا  لـمعلا ) وـه  ءادـالا 

.ملعا هللا  و  رخآ ، لکشب  مالسلا  هیلع  همالک  رسف  حارشلا  ضعب  و  میلست …  نع  نیقی  و  نیقی ، نع  قیدصت  و  قیدصت ،

يوسوم

یناقلاط

نیقی نداـهن  ندرگ  و  تسا ، نداـهن  ندرگ  مالـسا  تسا ، هدرکن  فصو  ناـنچ  نم  زا  شیپ  یـسک  هک  منک  فصو  ناـنچ  ار  مالـسا  »
ماجنا نتخاس ، مزال  دوخ  رب  تسا و  نتخاـس  مزـال  دوخ  رب  نتـشاگنا  تسار  و  تسا ، نتـشاگنا  تسار  نتـشاد  نیقی  و  تسا ، نتـشاد 

« .تسا نتخادرپ  کین  راک  هب  نداد ، ماجنا  تسا و  نداد 

رد لخاد  مه  ندرک  لمع  تسا و  یکی  نامیا  مالـسا و  هک  تسام  یلزتعم  نارای  داـقتعا  ندوب  تسرد  یـضتقم  نخـس  نیا  هصـالخ 
ریـش نامه  ثیل  ییوگب  هکنیا  لـثم  تسا ؟ هداد  رارق  رگید  هلمج  ماـقم  میاـق  ار  هلمج  ره  هک  ینیب  یمن  رگم  تسا و  نومـضم  نیمه 
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وبا نامه  ثیل  هکنیا  رد  دنام  یمن  یقاب  يا  ههبش  هک  تسا  ثراحلا  وبا  نامه  هدنرد  روناج  هدنرد و  روناج  نامه  ریش  تسا و  هدنرد 
، تسا لمع  رخآ  هلمج  مالـسا و  تسخن  هلمج  نوچ  دـنرگیدکی و  يواسم  فدارتم و  تالمج  نیا  هک  ینعم  نیدـب  تسا ، ثراحلا 

ماکحا هک  یـسک  هک  دنیوگ  یم  ار  نیمه  ام  یلزتعم  نارای  و  تسا ، یناملـسم  تقیقح  ماکحا ، هب  ندرک  لمع  هک  تسا  نآ  رب  لیلد 
یم وت  هچنآ  رب  تلـالد  یلع  مـالک  هک  ضرف  رب  ییوـگب  رگا  .دوـش  یمن  هدـیمان  ناملـسم  دـنک ، یم  كرت  ار  نآ  هب  لـمع  بجاو و 

نامه مالـسا  هک  دـیامرف  لالدتـسا  نینچ  هک  یماگنه  میوگ : یم  دـشاب ؟ نامیا  نامه  مالـسا  هک  دراد  لیلد  هچ  دـشاب  هتـشاد  ییوگ 
عقاو رد  تسا ، مالسا  رد  لخاد  لمع  دیوگب  سک  ره  و  دشاب ، مالـسا  نامه  نامیا  هک  دیآ  یم  بجاو  تسا ، ماکحا  هب  ندرک  لمع 
چیه هک  تسا  ینخـس  دـشابن  نامیا  مالـسا  دـشاب و  مالـسا  رد  لخاد  لمع  هک  اعدا  نیا  .تسا و  نامیا  نامه  مالـسا  هک  تسا  هتفگ 

...تسا نخس  نیا  نالطب  رب  عامجا  تسا و  هتفگن  سک 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

َو ُراَْرقِْإلا ، َوُه  ُقیِدْصَّتلا  ،َو  ُقیِدْصَّتلا َوُه  ُنیِقَْیلا  ،َو  ُنیِقَْیلا َوُه  ُمِیلْسَّتلا  َو  ُمِیلْسَّتلا ، َوُه  ُماَلْسِْإلَأ.ِیْلبَق  ٌدَحَأ  اَْهبُْـسنَی  َْمل  ًهَبِْـسن  َماَلْـسِْإلا  َّنَبُْـسنََأل 
.ُلَمَْعلا َوُه  ُءاَدَْألا  ،َو  ُءاَدَْألا َوُه  ُراَْرقِْإلا 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

نامه میلست  تسا و  میلست  نامه  مالسا  ؛ دشاب هدرکن  ریـسفت  نینچ  ار  نآ  نم  زا  شیپ  سک  چیه  هک  منک  یم  ریـسفت  نانچ  ار  مالـسا 
مالک نیا  هنامیکح : راتفگ  دنس  .لمع . (  نامه  ادا  تسا و  ادا  نامه  رارقا  رارقا و  نامه  قیدصت  تسا و  قیدصت  نامه  نیقی  نیقی و 

رد یضر  دّیس  موحرم  زا  لبق  یتح  ترضح  نآ  زا  هک  تسا  یفورعم  نانخس  زا  هغالبلا  جهن  رداصم  هدنـسیون  هتفگ  هب  زیمآ  تمکح 
دنس اب  یفاک  لوصا  مود  دلج  رد  ار  نآ  ینیلک  موحرم  هلمج  زا  هلـسرم  تیاور  تروص  هب  یهاگ  دانـسا و  اب  هاگ  هدش  لقن  اه  باتک 

ریـسفت باتک  رد  میهاربا  نب  یلع  نساحم و  رد  یقرب  دلاخ  نب  دـمحم  نب  دـمحا  رابخالا و  یناعم  یلاما و  رد  قودـص  هدرک و  رکذ 
ار نآ  یهورگ  زین  یضر  دّیس  موحرم  زا  دعب  دوش و  یم  هدید  زین  یتافاضا  ، تایاور نیا  زا  یـضعب  رد  یتح  دنا و  هدروآ  ار  نآ  دوخ 

یضر دّیس  موحرم  زا  لبق  هک  یناسک  هلمج  زا  نینچمه  (. ،ج 4،ص 112 و 113 هغالبلا جهن  رداصم  ) .دنا هدروآ  دوخ  ياه  باتک  رد 
یفالتخا اب  ار  تیاور  نیا  هک  دنتسه  رظانلا  ههزن  رد  ینس  روهـشم  ملاع  یناولح  رهاوجلا و  ندعم  رد  یکجارک  حتفلاوبا  دنتـسیز  یم 

( .دنا هدرک  ذخا  يرگید  عبنم  زا  ار  نآ  دهد  یم  ناشن  دنا و  هدرک  لقن 

مالسا قیقد  ریسفت 

ریـسفت ، هدرکن ریـسفت  سک  چـیه  وا  زا  شیپ  هک  يا  هنوگ  هب  ار  مالـسا  تقیقح  ، شا هنامیکح  رابرپ و  مالک  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
َماَلْسِْإلا َّنَبُْسنََأل  ( ؛» دشاب هدرکن  ریسفت  نینچ  ار  نآ  نم  زا  شیپ  سک  چیه  هک  منک  یم  ریسفت  نانچ  ار  مالـسا  :» دیامرف یم  دنک و  یم 

( ِیْلبَق ٌدَحَأ  اَْهبُْسنَی  َْمل  ًهَبِْسن 

نیا اب  ار  مالسا  حور  هدروخ  هرگ  ییابیز  تروص  هب  لبق  هلمج  اب  مادک  ره  هک  یپ  رد  یپ  هلمج  شش  نمـض  نخـس  همادا  رد  سپس 
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.دنک یم  ادیوه  ار  نآ  تقیقح  دفاکش و  یم  هلمج  شش 

( . ُمِیلْسَّتلا َوُه  ُماَلْسِْإلا  ( ؛» تسا میلست  نامه  مالسا  :» دیامرف یم  تسخن 

نآرق.ترطف لقع و  نامرف  ربارب  رد  میلـست  مالـسلا و  مهیلع  موصعم  ناماما  مرکا و  ربمغیپ  تاروتـسد  ادـخ و  نامرف  ربارب  رد  میلـست 
مامت و  َنوُعَجُْری ؛ » ِْهَیلِإ  ًاـهْرَک َو  ًاـعْوَط َو  ِضْرَأـْلا  ِتاواـمَّسلا َو  ِیف  ْنَم  َمَلْـسَأ  َُهل  َو  : » دـیامرف یم  نارمع  لآ  هروس  هیآ 83  رد  دـیجم 

هدنادرگ زاب  وا  يوس  هب  دنا و  میلست  وا  نامرف )  ) ِربارب رد  ، رابجا يور  زا  ای  رایتخا  يور  زا  ، دنتـسه نیمز  اه و  نامـسآ  رد  هک  یناسک 
«. دنوش یم 

( . ُنیِقَْیلا َوُه  ُمِیلْسَّتلا  َو  ( ؛» تسا نیقی  نامه  میلست  :» دیامرف یم  مود  هلمج  رد 

موزلم مزال و  اجنیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  « نیقی  » مزاول زا  « میلست » عقاو رد  دوش و  یمن  لصاح  میلست  ، نیقی نامیا و  نودب  اریز 
.تسا نیقی  نامه  میلست  : دیامرف یم  هدرمش و  یکی  ار 

( . ُقیِدْصَّتلا َوُه  ُنیِقَْیلا  َو  ( ؛» تسا قیدصت  نامه  نیقی  :» دیامرف یم  موس  هلمج  رد 

دوش و یمن  ادیپ  « نیقی » ددرگن لصاح  ملع  نیا  ات  دوش و  یم  لصاح  ینیقی  تامدـقم  زا  هک  تسا  یملع  اجنیا  رد  « قیدـصت » زا روظنم 
میا هدراذـگ  نآ  رب  نیقی  مان  هک  يداقتعا  عقاو  رد  دـش و  دـهاوخن  لصاح  زین  تسا  مالـسا  حور  هک  میلـست  ، ددرگن لـصاح  نیقی  اـت 

مالـسلا هیلع  ماما  هک  دنرگیدکی  موزلم  مزال و  زین  نیقی  قیدصت و  عقاو  رد  دیآ و  یم  رد  قیدـصت  تروص  هب  هک  تسا  یملع  هجیتن 
.تسا قیدصت  نامه  نیقی  : هدومرف هدرمش و  یکی  ار  اهنآ  رگیدکی  اب  ود  نیا  طابترا  تدش  هطساو  هب 

( . ُراَْرقِْإلا َوُه  ُقیِدْصَّتلا  َو  ( ؛» تسا رارقا  نامه  قیدصت  :» دیامرف یم  هلمج  نیمراهچ  رد 

تسا مالسا  ناکرا  نایب  هک  نیتداهـش  تروص  هب  دوش و  رارقا  زین  نابز  اب  دیاب  ، تسین یفاک  ییاهنت  هب  یبلق  قیدصت  هک  نیا  هب  هراشا 
.دندش یمن  هدرمش  ناملسم  دندرک  یمن  نیتداهش  هب  رارقا  دارفا  ات  لیلد  نیمه  هب  دیآرد و 

( . ُءاَدَْألا َوُه  ُراَْرقِْإلا  َو  ( ؛» تسادا نامه  رارقا  :» دیامرف یم  هلمج  نیمجنپ  رد 

دزیخرب لد  زا  رارقا  رگا  اریز  ، تسا لمع  ماجنا  رب  ندرک  مزج  ار  مزع  ندـش و  هداـمآ  تیلوئـسم و  ساـسحا  اـجنیا  رد  « ءادا » زا روظنم 
.تسا نیغورد  رارقا  ، رارقا تروص  نیا  ریغ  رد.درک  دهاوخ  داجیا  ار  اه  تیلوئسم  يادا  فئاظو و  ماجنا  يارب  یگدامآ 

( . ُلَمَْعلا َوُه  ُءاَدَْألا  َو  ( ؛» تسا لمع  نامه  ادا  و  :» دیامرف یم  هلمج  نیرخآ  نیمشش و  رد  هاگ  نآ 

قبط رب  یحلاص  لامعا  ددرگ و  یم  لـمع  هنحـص  دراو  هلـصافالب  دـنک  یم  مزج  اـه  تیلوئـسم  يادا  رب  ار  دوخ  مزع  هک  یـسک  اریز 
.دهد یم  ماجنا  میلست  نیقی و  قیدصت و  یعقاو و  رارقا  زا  هتساخرب  ینورد  تیلوئسم  ساسحا 

ناسنا ناج  نورد  رد  هک  تسا  یقیقح  یعقاو و  مالسا  هب  هراشا  هدرک  مالسا  يارب  هک  یقیمع  ریسفت  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  نخس 
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هک ینیقی  تسا و  نیقی  هدـیئاز  هک  یمیلـست  ؛ دـیآرب میلـست  ماقم  رد  تسخن  ؛ ددرگ رهاظ  يرگید  زا  سپ  یکی  نآ  راثآ  دـنک و  ذوفن 
ساـسحا اـب  مزـالم  هتـساخرب  ناـج  قمع  زا  نوچ  رارقا  نیا  دوـش و  یم  دـلوتم  قیدـصت  نیا  زا  رارقا  سپـس  تسا و  قیدـصت  دوـلوم 

نابز و بلق و  دوش و  یم  رهاظ  يرگید  زا  سپ  یکی  حـلاص  لاـمعا  ساـسحا  نیا  لاـبند  هب  تسا و  یهلا  ناـمرف  ربارب  رد  تیلوئـسم 
.دندرگ یم  گنهامه  هس  ره  لمع 

دنشابن و ناملسم  هک  تسین  نانچ  دنیامن  یهاتوک  لمع  رد  یلو  دننک  نیتداهـش  هب  رارقا  دنـشاب و  هتـشاد  نامیا  یناسک  رگا  نیاربانب 
هیلع ماما  هچنآ  تسا و  فیعـض  نییاپ و  هلحرم  رد  یمالـسا  اـهنآ  ِمالـسا  هکلب  ، تفر دـنهاوخ  نوریب  مالـسا  زا  ناناملـسم  رثکا  هنرگ 

.تسا لماکو  یلاع  تاجرد  رد  مالسا  هدومرف  نایب  رابرپ  مالک  نیا  رد  مالسلا 

ریما ماما  زا  مکحلا  ررغ  رد  یثیدـح  رد.دـنا  هدرمـش  نامیا  رایعم  ار  لمع  هک  هدـمآ  زین  یمالـسا  رگید  تاـیاور  رد  اـنعم  نیمه  هیبش 
: میناوخ یم  مالسلا  هیلع  نانمؤم 

«. ابیز نانخس  هن  تسا  کین  لامعا  هب  ناحبس  دنوادخ  دزن  رد  الاو  ماقم  فرـش و  ؛  ِلاْوقْألا ِنْسُِحب  ِلامْعَْألا ال  ِنْسُِحب  ِهّللا  َْدنِع  ُفَرَّشلا  »
. ( ،ح 2838 مکحلاررغ ) .

: تسا هدمآ  باتک  نامه  رد  يرگید  ثیدح  رد 

. ( ،ح 2777 نامه «. ) . تسا نامیااب  دارفا  راعش  لمع  ؛  ِنِمؤُْملا ُراعِش  ُلَمَْعلا  »

کلام » فورعم همان  رد  هک  هنوگ  نامه  هدش  هدرمـش  حـلاص  لمع  تمایق  زور  گرم و  زا  دـعب  يارب  ناسنا  هریخذ  نیرتهب  ور  نیا  زا 
: دومرف کلام  هب  باطخ  مالسلا  هیلع  ماما  هک  تشذگ  « رتشا

همان ، هغالبلا جهن  «. ) . هدب رارق  حلاص  لمع  هریخذ  دوخ  دزن  ار  اه  هریخذ  نیرتهب  ؛  ِِحلاصلا ِلَمَْعلا  ُهَریخَذ  َْکَیلا  ِِرئاخَّذـلا  َّبَحأ  ْنُکَْیلَف  »
.( 53

مالسا رهاوظ  زا  یضعب  هب  اهنت  ای  دنتسه و  عناق  ینابز  رارقا  یبلق و  نامیا  هب  اهنت  ای  دننک  یم  تعانق  مالسا  مان  هب  هک  یناسک  نیاربانب 
.دنقح ریسم  رد  دننک  یم  لایخ  دنور و  یم  ههاریب  رد  دنرود و  مالسا  تقیقح  زا  دندنبیاپ 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  هک  دوب  هدش  دیکأت  انعم  نیا  رب  زین  هنامیکح 113  مالک  رد 

« . ِِحلاَّصلا ِلَمَْعلاَک  َهَراَِجت  َال  «َو 

زا یـضعب  رد  تسا و  یقیقح  لـمح  تروص  هب  دراوم  زا  یـضعب  رد  هلمج  شـش  نیا  رد  ادـتبم  رب  ربخ  لـمح  دـش  هتفگ  هچنآ  رباـنب 
.تسا رگیدکی  موزلم  مزال و  لمح  ینعی  يزاجم  لمح  دراوم 

یسیلگنا
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Imām Ali ibn Abū Tālib said: “I am defining Islam as none has defined it before:Islam is
submission, submission is conviction, conviction is affirmation, affirmation is

acknowledgment, acknowledgment is carrying out (obligations) and carrying out
.” obligations is action

اه شزرا  ّدض  یتفگش  : 126 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ِءاَرَقُفلا َو َشیَع  اَینّدلا  ِیف  ُشیِعَیَف  َبَلَط  ُهاّیِإ  يِذـّلأ  یَنِغلا  ُُهتوُفَی  َبَرَه َو  ُهنِم  يِذـّلأ  َرقَفلا  ُلِجعَتـسَی  ِلیِخَبِلل  ُتبِجَع  مالـسلا  هیلع  َلاَق  َو 
ِهّللا َو ِیف  ّکَش  نَِمل  ُتبِجَع  ًهَفیِج َو  ًادَـغ  ُنوُکَی  ًهَفُطن َو  ِسمَألِاب  َناَک  يِذـّلأ  ِّربَکَتُمِلل  ُتبِجَع  ِءاَِینغَألا َو  َباَسِح  ِهَرِخـآلا  ِیف  ُبَساَُـحی 
َیلوُـألا َو َهَأـشّنلا  يَرَی  َوُه  يَرخُـألا َو  َهَأـشّنلا  َرَکنَأ  نَِمل  ُتبِجَع  یَتوَملا َو  يَرَی  َوُه  َتوَملا َو    َ ِیَـسن نَِمل  ُتبِجَع  ِهّللا َو  َقـلَخ  يَرَی  َوُـه 

ِءاَقَبلا َراَد  ٍكِراَت  ِءاَنَفلا َو  َراَد  ٍِرماَِعل  ُتبِجَع 

اه همجرت 

یتشد

دهد یم  تسد  زا  ار  يا  هیامرس  و  دزیرگ ، یم  نآ  زا  هک  دباتـش  یم  يرقف  يوس  هب  لیخب : زا  متفگـش  رد  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 
رد و  دوش .  یم  همکاحم  ناراد  هیامرس  نوچ  ترخآ  رد  اّما  دنک ، یم  یگدنز  ناتسدیهت  نوچ  ایند  رد  .دنک  یم  شالت  نآ  يارب  هک 

شنیرفآ هک  سک  نآ  زا  متفگـش  رد  و  دوـب ؛  دـهاوخ  هدـیدنگ  يرادرم  ادرف  و  شزرا ، یب  يا  هفطن  زورید  هک  يّربـکتم  زا  مـتفگش 
تسا هدرب  دای  زا  ار  گرم  دنیب و  یم  ار  ناگدرم  هک  سک  نآ  زا  متفگش  رد  و  دراد !  دیدرت  ادخ  دوجو  رد  درگن و  یم  ار  اه  هدیدپ 

نآ زا  متفگـش  رد  و  درگن ،  یم  ار  نیزاغآ  شیادیپ  هک  یلاح  رد  دنک  یم  راکنا  ار  هرابود  شیادیپ  هک  سک  نآ  زا  متفگـش  رد  و  ، 
 . تسا هدرب  دای  زا  ار  یگشیمه  هاگیاج  اّما  دنک  یم  دابآ  ار  یندش ، دوبان  هناخ  هک  سک 

يدیهش

رد سپ  تسا ، ناهاوخ  ار  نآ  هک  دور  یم  شتسد  زا  ییرگناوت  تسا و  نازیرگ  نآ  زا  هک  دباتش  یم  يرقف  هب  متفگـش ، رد  لیخب  زا 
دوب و هفطن  زورید  هک  متفگـش  رد  يّربکتم  زا  و  دهد ،  سپ  باسح  نارگناوت  نوچ  ناهج  نآ  رد  و  دیز ، ناشیورد  نوچ  ناهج  نیا 

یسک زا  و  تسا ،  راکشآ  شمشچ  شیپ  ادخ  ياه  هدیرفآ  دنک و  یم  کش  ادخ  رد  هک  متفگـش  رد  یـسک  زا  و  تسا ،  رادرم  ادرف 
یمن ار  ناهج  نآ  ندـش  هدـنز  هک  متفگـش  رد  یـسک  زا  و  رادـیدپ ،  شا  هدـید  رد  ناگدرم  هدرب و  داـی  زا  ار  ندرم  هک  متفگـش  رد 

یم اهر  ار  هنادواج  هناخ  دزادرپ و  یم  رادیاپان  ینادابآ  هب  هک  نآ  زا  متفگـش  رد  و  دـنیب ،  یم  ار  نیتسخن  راب  ندـش  هدـنز  و  دریذـپ ،
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.دزاس

یلیبدرا

رد هچ  نآ  هب  دریگ  یمن  هدـیاف  هچ  درذـگ  یم  نآ  زا  وا  هک  ار  یـشیورد  لـیجعتب  دـهاوخ  یم  هک  ار  لـیخب  رم  مراد  بجع  دومرف  و 
ناـشیورد و یناگدـنز  وچمه  اـیند  رد  دـنکیم  یناگدـنز  سپ  دـنکیم  بلط  ار  وا  هک  يرگناوت  ار  وا  دوش  یم  توـف  تسوا و  تسد 

رادرم ادرف  دشاب  ینم و  بآ  زورید  دوب  هک  هدننک  ربکت  زا  مراد  بجع  نارگناوت و  باسح  وچمه  ترخآ  رد  دوش  یم  هدرک  باسح 
درک شومارف  هک  اریـسک  رم  مراد  بجع  ار و  ادخ  ناقلخ  دنیب  یم  وا  هکنآ  لاح  ادـخ و  رد  دراد  کش  هک  اریـسک  رم  مراد  بجع  و 
یم وا  رگید و  راب  ندیرفآب  تسا  هدرک  راکنا  هک  ار  یسک  رم  مراد  بجع  یبش و  يزور و  ره  رد  ار  ناگدرم  دنیب  یم  وا  ار و  گرم 

اریقاب يارس  تسا  هدننک  كرت  ار و  یناف  يارس  هدننک  ترامع  رم  مراد  بجع  ار و  لوا  ندیرفآ  دنیب 

یتیآ

رد هک  ار ، يرگناوت  نآ  دبلط و  یم  باتشب  دزیرگ ، یم  نآ  زا  هراومه  هک  ار ، يرقف  هک  لیخب  زا  متفگش  رد  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 
یم باسح  وا  زا  نارگناوت  نوچ  ترخآ  رد  دـنام و  نایاونیب  یگدـنز  هب  شیگدـنز  اـیند ، رد  سپ  .دـهد  یم  تسد  زا  تسوا ، بلط 

.دنشک

.دوب دهاوخن  شیب  يرادرم  ادرف  دوب و  هفطن  زورید  هک  ربکتم  زا  متفگش  رد  و 

.دنیب یم  ار  ادخ  ناگدیرفآ  دنک و  یم  کش  ادخ  رد  هک  یسک  زا  متفگش  رد  و 

.دنیب یم  ار  ناگدرم  دنک و  یم  شومارف  ار  گرم  هک  یسک  زا  متفگش  رد  و 

.دنیب یم  ار  نیتسخن  ندمآ  دیدپ  هکنآ ، لاح  تسا و  زیخاتسر  زور  رکنم  هک  یسک  زا  متفگش  رد  و 

.دراذگ یم  او  ار  یقاب  ناهج  دزاس و  یم  دابآ  ار  یناف  يایند  هک  یسک  زا  متفگش  رد  و 

نایراصنا

یم ار  نآ  هک  دهد  یم  تسد  زا  ار  یتورث  ،و  هتخیرگ یم  نآ  زا  هک  دباتش  یم  يرقف  هب  هک  مبجع  رد  لیخب  زا  : دومرف ترضح  نآ  و 
تفگـش ربکتم  زا  و   . دنـسر یم  شباسح  هب  نادنمتورث  نوچمه  ترخآ  رد  ،و  دنک یم  یگدـنز  ناتـسدیهت  نوچمه  ایند  رد  هتـسج ،

و  . دنیب یم  ار  ادخ  ياه  هدیرفآ  هک  یلاح  رد  مبجع  رد  دراد  کش  ادخ  رد  هک  نآ  زا  و   . تسا رادرم  ادرف  و  هفطن ، زورید  هک  ما  هدز 
 . دنیب یم  مشچ  اب  ار  ناگدرم  هکنیا  لاح  هدومن و  شومارف  ار  گرم  هک  یسک  زا  مراد  بجع 

رد و   . دـنیب یم  ناهج  نیا  رد  ار  شندـش  هتخاس  هک  نیا  لاح  متفگـش و  رد  درادـن  لوبق  ار  ناـهج  نآ  رد  ندـش  هدـنز  هک  نآ  زا  و 
 . دراذگ یم  او  ار  یقاب  هناخ  ،و  دنک یم  دابآ  ار  یناف  يارس  هک  یسک  زا  مبجعت 
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اه حرش 

يدنوار

ام لثم  قح  یف  نو ال  هسفن  یلع  هلایع و ال  یلع  قفنی  ـال  يا  اـینغ ، ناـک  نا  رقفلا و  یف  لخدـی  ینعی  رقفلا  لجعتـسی  لـیخبلا  هلوق : و 
یه هاشنلا : .هدـنع و  فقی  ـال  هیلع و  یـضمی  هب و  رمی  يا  ینغلا : هتوفی  .هتمدـقت و  اذا  کلاذـک  و  هتلجع ، تبلط  هتلجعتـسا : .دـجی و 
لاق .هرم  لوا  اهاشنا  يذـلا  اهیحی  لق  میمر  یه  ماظعلا و  ییحی  نم  نولوقی  اهنورکنی و  شیرق  نم  رافکلا  ناک  توملا ، دـعب  هداـعالا 

ولف ال هغـضم ، هقلع و  هفطن و  نم  متفلخ  نیح  قلخلل  ءادـبالا  وه  و  ءاشنالا ، نم  یلوالا  هرملا  يا  یلوـالا  هاـشنلا  متملع  دـقل  یلاـعت و 
هقلع مث  هفطن  هنوک  نم  قلخلا  لصف  اذا  هریخالا  یه  یتلا  هیناثلا  هاشنلا  .یلع  و  مهیلع ، هردقلاب  نولدتـست  نوربتعت و  اله  يا  نورکذت 

.اناسنا هنوک  مث  امحل  اهتوسک  مث  اماظع  مث  هغضم  مث 

يردیک

تاومـسلا و رطاف  کش  هللا  یفا  لق  : ) یلاعت لاق  کلذـل ، قلاـخ  نم  ـال  قلخ  روصتی  ـال  و  مازتلـالا ، هلـالد  لـعافلا  یلع  لـعفلا  هلـالد 
یلاعت لاق  هداعالا و  نم  بجعا  عادـبالا  و  همایقلا ، موی  هتداعا  يرخالا : هاشنلا  .هفطنلا و  نم  ناسنالا  داجیا  یلوـالا : هاـشنلا  ضرـالا .)

: لاق و  میلع ) قلخ  لکب  وه  هرم و  لوا  اهاشنا  يذـلا  اهییحی  لاق  : ) لاق مث  میمر ) یه  ماظعلا و  ییحی  نم  : ) ثعبلا يرکنم  نع  هیاـکح 
.يرخالا یلع  یلوالاب  نولدتست  نوربتعت و  الهف  يا  نورکذت ) ولف ال  یلوالا ، هاشنلا  متملع  دقل  (و 

مثیم نبا 

تـسد زا  هک  دیوج  یم  ار  ییانغ  فرط  نآ  زا  و  تسا ، نازیرگ  نآ  زا  هک  دباتـش  یم  يرقف  يوس  هب  هک  یلیخب  درم  زا  متفگـش  رد  )
زا متفگـش  رد  .دـهد  یم  سپ  باسح  نارگناوت  نوچمه  ترخآ  رد  و  دـنک ، یم  یگدـنز  نادنمتـسم  دـننام  ایند  رد  سپ  دـهد ، یم 
هک نیا  اـب  دراد  دـیدرت  دوخ  دوجو  رد  هک  یـسک  زا  متفگـش  رد  و  دوـش ، یم  يرادرم  ادرف  و  دوـب ، يا  هفطن  زورید  هک  يزارفندرگ 
رد و  دـنیب ، یم  ار  ناـگدرم  هک  یلاـح  رد  تسا  هدرک  شوـمارف  ار  گرم  هک  یـسک  زا  متفگـش  رد  و  دـنیب ، یم  ار  ادـخ  ناگدـیرفآ 
زا متفگـش  رد  و  دـنیب ، یم  هفطن  زا  ار  دوخ  نیتـسخن  شیادـیپ  وا  هک  یتروص  رد  تسا ، رکنم  ار  ترخآ  ملاـع  هک  یـسک  زا  متفگش 
روآ تفگـش  زیچ  شـش  هب  تبـسن  ماما  دـنک .) یم  اهر  ار  اقب  یتسه و  هناخ ي  دزاس و  یم  دابآ  ار  اـنف  یتسین و  هناـخ ي  هک  یـسک 

یتفگش ار  وا  راک  هس  هک  لیخب ، صخش  - 1 تساهنآ : ياهیدب  زا  نتـشاد  رذحرب  راک ، نیا  زا  يو  فده  و  دنک ، یم  بجعت  راهظا 
هدافتـسا یتفز و  .دوش و  رقف  راـچد  ماجنارـس  دـنک  شـشخب  رگا  هک  نیا  سرت  زا  دزرو  یم  لـخب  وا  هک  نیا  لوا  تسا : هتـسناد  روآ 

بناج هب  نآ  سرت  زا  هک  تسا  هتفاتش  يرقف  فرط  هب  هلیـسو  نادب  سپ  تسا  یگراچیب  رقف و  نیع  دوخ  رـضاح ، لاح  رد  وا  ندرکن 
یفن رـضاح و  یتسدـگنت  ثعاب  یمئاد  لخب  هک  یتروص  رد  تسا ، يرگناوت  یپ  رد  دوخ  لخب  اب  وا  هک  نآ  مود  .دوب  هتخیرگ  لـخب 
موس .تسا  يرگناوت  هدـننکدوبان ي  تشادـنپ  یم  يرگناوـت  هلیـسو ي  وا  ار  هچنآ  سپ  .تسا  نآ  دـض  يو و  يزاـین  یب  هدـننک ي 

اب تکرـش  لیلد  هب  ترخآ - رد  دـنک و  یم  یگدـنز  شلاـم - زا  ندرکن  هدافتـسا  رطاـخ  هب  ناتـسدگنت - دـننامه  اـیند  رد  يو  هکنآ 
یم رارق  باسح  لاوس و  دروم - دـنا  هبـساحم  همـشچرس ي  اهنیا  يود  ره  هک  تورث  هب  یگتبـسلد  لام و  يروآدرگ  رد  نادـنمتورث 

زا زارفندرگ  هاوخدوخ  زا  دوخ  بجعت  لـیلد  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما .تسا 2 - نارگناوـت  هلمج ي  زا  تهج  نـیا  هـب  يو  سپ  .دریگ 
هک هدوب  یتسپ  تراقح و  تیاهن  رد  يا  هفطن  زاغآ  رد  هاوخدوخ  ناسنا  ینعی  دـهد  یم  هجوت  وا ، يدوجو  هشیر ي  يروآداـی  قیرط 
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ود نیا  نیب  یـسک  ندرک  عمج  سپ  .دوب  دـهاوخ  يدـیلپ  تیاهن  رد  يرادرم  وا  ماجنارـس  نینچمه  و  درادـن ، بسانت  يزارفندرگ  اـب 
هک یتروص  رد  دراد ، کش  ادـخ  دوجو  رد  هک  یـسک  .تسا 3 - رتروآ  تفگـش  یتفگـش ، ره  زا  یهاوخدوخ  ربکت و  نیب  تلاـح و 

تفگـش ياه  هتخاس  اه و  هدیرفآ  دوجو  رد  وا  راکـشآ  رادید  نیب  ادخ و  دوجو  رد  کش  نیب  عمج  نیا  .دنیب و  یم  ار  وا  ناگدیرفآ 
، دـنریم یم  هک  ار  یناسک  هک  یلاـح  رد  هدرک  شومارف  ار  دوخ  ندرم  هک  یـسک  .تسا 4 - بجعت  ياـج  مه  نیا  هک  تـسا ، وا  زیمآ 

اهندب تشگزاب  ترخآ و  ملاع  رکنم  .دراد 5 - بجعت  ياج  نآ  یگشیمه  ندید  اب  گرم  ندرک  شومارف  هک  تسا  یهیدب  .دنیب  یم 
هدیرفآ ضحم  مدع  زا  هک  هیلوا  ندمآ  دوجو  هب  ینعی  دوخ ، نیتسخن  شیادیپ  هب  رارقا  اب  يو  راکنا  هک  تسا  یهیدب  .يدوبان  زا  سپ 

هیلع نوها  وه  و  تسا : هدومرف  لاعتم  يادخ  هک  نانچ  تسا  لوا  تقلخ  زا  رت  هداس  مود  راب  شنیرفآ  اریز  تسا ، روآ  تفگـش  دـش ،
دنک یم  دابآ  نآ  ندوب  ریذپ  لاوز  یناف و  نیع  رد  ار  ایند  هناخ ي  هک  یسک  .لوا 6 - تفلخ  زا  ادخ  يارب  تسا  رتناسآ  هداعا ، ینعی 

بجعت زا  فدـه  و  دراد ، بجعت  ياج  دـنک ، یم  كرت  تسا ، هنادواج  شیاهتمعن  مه  یقاب و  دوخ  مه  هک  ار  یترخآ  يزاسدابآ  اما 
.تسا هدش  دای  روما  زا  مدرم  نتشاد  رذحرب  بجعت  تاهج  هب  هراشا  و  دارفا ، نیا  هب  تبسن 

دیدحلا یبا 

ِءاَرَقُْفلا َو َْشیَع  اَْینُّدـلا  ِیف  ُشیِعَیَف  َبَلَط  ُهاَّیِإ  يِذَّلا  یَنِْغلا  ُُهتوُفَی  َبَرَه َو  ُْهنِم  يِذَّلا  َْرقَْفلا  ُلِْجعَتْـسَی  ِلـیِخَْبِلل  ُْتبِجَع  مالـسلا  هیلع  َلاَـق  َو 
َوُه ِهَّللا َو  ِیف  َّکَش  ْنَِمل  ُْتبِجَع  ًهَفیِج َو  ًادَغ  ُنوُکَی  ًهَفُْطن َو  ِسْمَْألِاب  َناَک  يِذَّلا  ِرِّبَکَتُْمِلل  ُْتبِجَع  ِءاَِینْغَْألا َو  َباَسِح  ِهَرِخْآلا  ِیف  ُبَساَُحی 

[ ُتوُمَی ْنَم   ] يَرَی َوُه  َتْوَْملا َو  َیِسَن  ْنَِمل  ُْتبِجَع  ِهَّللا َو  َْقلَخ  يَرَی 

 . ِءاَقَْبلا َراَد  ٍكِراَت  ِءاَنَْفلا َو  َراَد  ٍِرماَِعل  ُْتبِجَع  َیلوُْألا َو  َهَأْشَّنلا  يَرَی  َوُه  يَرْخُْألا َو  َهَأْشَّنلا  َرَْکنَأ  ْنَِمل  ُْتبِجَع  یَتْوَْملَا َو 

مل لاقف  احلم  ازبخ و  لکأی  ایرثم  الجر  میکح  يأر  ربق و  یلع  عوضوملا  ماعطلا  هلزنمب  هب  عتمتـسی  نمل ال  عساولا  قزرلا  یبارعأ  لاـق 
یلع هات  ام  یبارعألا  نبا  لاق  هیافک و  هیف  ام  هنم  مدـقت  دـقف  هیتلا  ربکلا و  یف  لوقلا  امأف  هتلجعت  دـقف  لاق  رقفلا  فاخأ  لاق  اذـه  لعفت 

.ینمف بابلا  یلإ  تدع  نإف  کنم  هذه  نسحأ  لاقف و  رعاش  ینعملا  اذه  ذخأ  هدحاو  هرم  نم  رثکأ  طق  دحأ 

انهاه هلاطإلا  نع  ینغی  ام  هروکذملا  ظافلألا  هذه  رئاظن  یف  انمالک  نم  مدقت  دق  و 

یناشاک

هنم وه  يذـلا   ) ار یـشیورد  لیجعت  هب  دـهاوخ  یم  هک  ار  لیخب  رم  مراد  بجع  رقفلا ) لجعتـسی  لیخبلل  تبجع  مالـسلا  هیلع  لاـق  (و 
هتوـفی و   ) جاـتحم تسا و  ریقف  اـییوگ  سپ  تـسا  وا  تـسد  رد  هـجنآ  زا  دریگ  یمن  هدـیاف  هـک  اریز  دزیرگ  یم  نآ  زا  وا  هـک  بره )

ریسی تسا و  كدنا  رایسب ، لام  هب  وا  ظح  هک  اریز  دنک  یم  بلط  ار  وا  هک  بلط ) هایا  يذلا   ) يرگناوت ار  وا  دوش  یم  توف  و  ینغلا )
مدع ببـس  هب  ناشیورد  ناریقف و  نتـسیز  دننام  ءارقفلا ) شیع   ) ناهج نیا  رد  دنک  یم  یناگدـنز  سپ  ایندـلا ) یف  شیعیف   ) ریقف لثم 

هب نارگناوت  باسح  دـننام  ءاینغالا ) باسح   ) ناهج نآ  رد  دوش  یم  هدرک  باسح  و  هرخـالا ) یف  بساـحی  و   ) اـیند هعتما  هب  وا  ظـح 
زور ناسلفم  نوچ  ناهج  نیا  نامگدب  لیخب  یشیورد  يوس  دباتش  یم  رعش : انغ  بابـسا  ندروآ  مهارف  لاوما و  ندرک  عمج  هطـساو 

هک هفطن ) سمالاب  ناک  يذلا   ) ار شکندرگ  هدننک  ربکت  رم  مراد  بجع  و  ربکتملل ) تبجع  و  مالسلا : هیلع  لاق  و   ) نامعنم نوچ  ازج 
یف کش  نمل  تبجع  و   ) رادرم هفیج و  دوب  دهاوخ  ادرف  و  هفیج ) ادغ  نوکی  و   ) رابتعا یب  ینم  بآ  رادقم و  یب  يا  هفطن  زورید  دوب 
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دنیب یم  هکنآ  لاح  و  هللا ) قلخ  يری  يوه  و   ) ازـس هب  دوبعم  تینادـحو  دوجو و  رد  دـنک  کـش  هک  ار  یـسک  رم  مراد  بجع  و  هللا )
رطاـف  ) هک هدومرف  هناحبـس  وا  هکناـنچ  قلاـخ ، یب  قـلخ  تسین  روـصتم  اـمازتلا و  درد  تلـالد  لـعاف  رب  لـعف ، هک  اریز  ار  وا  شنیرفآ 

لاح و  تومی ) نم  يری  وه  و   ) ار ندرم  دنک  شومارف  هک  یسک  زا  مراد  بجع  و  توملا ) یسن  نمل  تبجع  و  ( ) ضرالا تاومسلا و 
ناگدرم دنک  یم  هدهاشم  هکنآ  لاح  ینعی و  هدش  عقاو  یتوملا ) يری   ) تیاور یضعب  رد  دریم و  یم  هک  ار  یـسک  رم  دنیب  یم  هکنآ 

يری وه  و   ) تسا داعم  نآ  هک  ار  مود  ندـیرفآ  دـنک  راـکنا  هک  ار  یـسک  رم  مراد  بجع  و  يرخـالا ) هاـشنلا  رکنا  نمل  تبجع  و   ) ار
.هداعا زا  تسا  عدـبا  هفطن  زا  ناسنا  داجیا  هچ  .هفطن  هب  تسا  وا  دوجو  نآ  هک  ار  لوا  ندـیرفآ  دـنیب  یم  هکنآ  لاح  و  یلوالا ) هاشنلا 

هب دـینک  لالدتـسا  دریگ و  رابتعا  سپ  ار  یلوا  هاشن  دـیتسناد  نوچ  ینعی  نورکذـت ) الولف  یلوالا  هاشنلا  متملع  دـقل  و   ) یلاعت هللا  لاق 
هدـننک كرت  و  ءاقبلا ) راد  كرات  و   ) ار اـنف  يارـس  هدـننک  تراـمع  مراد  بجع  و  ءاـنفلا ) راد  رماـعل  تبجع  و   ) يرخا رب  یلوا  هاـشن 
ناشیا لاوحا  ندرک  ریقحت  ناشیا و  زا  ندومن  ریفنت  يارب  زا  هورگ  نیا  رد  ار  بجعت  لحم  هدومرف  دای  ترضح  ار  اقب  يارس  ترامع 

یلمآ

ینیوزق

بلاط ار  نآ  هک  يرگناوت  وا  زا  دوش  یم  توف  و  تسا ، هدوب  براه  نآ  زا  هک  يرقف  يوس  هب  دباتـش  یم  .ار  لیخب  رم  مراد  بجع  و 
تسود و یب  يراـکفلد و  يراوـخ و  یماـکان و  یگنت و  رد  ءارقف  یناگدـنز  وـچمه  اـیند  رد  دـنک  یم  یناگدـنز  سپ  تسا ، هدوـب 

یم هدرک  تشقانم  يریگ و  تخـس  وا  اب  هک  نارگناوت  باـسح  ترخآ  رد  دوش  هدرک  باـسح  و  رازگاـنث ، وگاـعد و  یب  هاوخاوه و 
( ینم  ) بآ ینعی  .دوب  يا  هفطن  زورید  هک  يربکتم  زا  مراد  بجع  .ددرگ و  یم  تساوخزاـب  وا  زا  تمعن  لاـم و  نآ  باـسح  و  دوش ،
رم مراد  بجع  .دنزیرگب و  نامدرم  نآ  دنگ  زا  دنرادرب  نآ  يور  زا  كاخ  رگا  هک  دشاب  يا  هفیج  ادرف  دـمآرد و  نز )  ) محر رد  هک 

دنیب یم  وا  ار و  گرم  دنک  شومارف  هک  سک  نآ  زا  مراد  بجع  .ار و  وا  قلخ  دنیب  یم  وا  ادخ و  رد  دنک  یم  کش  هک  ار  سک  نآ 
امک  ) ار ارس  نیا  یتسه  دنیب  یم  وا  ار و  ترخآ  يارـس  یتسه  دوش  یم  رکنم  هک  یـسک  زا  مراد  بجع  .ار و  ناگدرم  نایع  مشچ  هب 

هدـنهد كرت  و  ایند ، راد  ینعی  .انف  يارـس  هدـننک  ترامع  زا  مراد  بجعو  نورکذـت ) ولف ال  یلوالا  هاشنلا  متملع  دـقل  و  یلاعت : لاـق 
.دنکن چیه  ار  نآ  ترامع  ار  اقب  يارس 

یجیهال

ءارقفلا و شیع  ایندلا  یف  شیعیف  بلط ، هایا  يذلا  ینغلا  هتوفی  بره و  هنم  يذلا  رقفلا  لجعتـسی  لیخبلل  تبجع  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
وه هللا و  یف  کش  نمل  تبجع  هفیج و  ادغ  نوکی  هفطن و  سمالاب  ناک  يذلا  ربکتملل  تبجع  ءاینغالا و  باسح  هرخالا  یف  بساحی 

تبجع یلوالا و  هاشنلا  يری  وه  يرخالا و  هاشنلا  رکنا  نمل  تبجع  تومی و  نم  يری  وه  توملا و  یسن  نمل  تبجع  هللا و  قلخ  يری 
هک يرقف  راتفر  هب  دباتـش  یم  هک  لیخب  لاح  زا  منک  یم  بجعت  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .ءاقبلا » راد  كرات  ءانفلا و  راد  رماعل 
رد دــنک  یم  نارذــگ  شیعت و  هـک  اریز  ار ، نآ  درک  بـلط  هـک  یناـنچنآ  يرگناوـت  وا  زا  دوـش  یم  توـف  تـسا و  هـتخیرگ  نآ  زا 

دوب هک  ینانچنآ  ربکتم  لاـح  زا  منک  یم  بجعت  ار و  نارگناوت  باـسح  ترخآ  رد  دوش  یم  هدیـشک  باـسح  ار و  ارقف  نارذـگایند 
تسا هدرک  شومارف  هک  یـسک  لاح  زا  منک  یم  بجعت  هدیدنگ و  رادرم  ندرم  زا  دعب  ادرف  رد  دوش  یم  محر و  رد  ینم  بآ  زورید 
هکنآ لاح  تسا و  ترخآ  ملاع  رکنم  هک  یسک  لاح  زا  منک  یم  بجعت  دریم و  یم  هک  ار  یسک  دنیب  یم  وا  هک  نآ  لاح  ار و  ندرم 
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يارس ترامع  تسا  هدنراذگاو  ار و  یناف  يارـس  تسا  هدننک  ترامع  هک  یـسک  لاح  زا  منک  یم  بجعت  ار و  ایند  ملاع  دنیب  یم  وا 
.ار یقاب 

ییوخ

هداعـسلا بلـس  ناسنالا و  كالهل  اهنم  دـحاو  یفکی  یتلا  قالخالا  مئامذ  مهال  مـالکلا  اذـه  یف  مالـسلا ) هیلع   ) ضرعت دـق  ینعملا :
اهیف تربدت  اذا  .ایندلا و  بح  و  يرخالا ، هاشنلا  راکنا  و  توملا ، نع  هلفغلا  و  هللا ، یف  کشلا  و  ربکلا ، و  لخبلا ، یه  و  هنع ، هیونعملا 

و اهـضعبب ، وا  اهب  الا  مدآ  ینب  دارفا  نم  درف  وا  ممالا ، نم  هما  کلهی  کی  مل  و  لئاذرلا ، تاهما  قـالخالا و  دـسافم  عاـمج  اهتدـجو 
دق .مهتوعد و  حرشب  هقلعتملا  نآرقلا  تایاکح  نم  دافتسی  امک  مارکلا ، لسرلا  و  ماظعلا ، ءایبنالا  هوعد  هدام  اهـضعب  وا  اهعم  هزرابملا 

فالخ اهب  ءالتبالا  نا  نیبی  ایربج و  الیلحت  اهللحی  لعجف  هبیجع ، هیحور  هلیـسو  و  رکتبم ، قیرط  نم  اهتجلاعمب  مالـسلا ) هیلع   ) ضرعت
ما ینغلا ، بلطل  ما  رقفلا ، عفدـل  اذامل  لخبی  هنا  لیخبلا  نع  لاسی  عرـشف  .هیرـشبلا  هیحورلا  و  هیناـسنالا ، هیورلا  نع  لودـع  ههیدـبلا و 

رظنلا یلا  ربکتملا  وعدی  .عمجا و  دصاقملا  هذه  داضی  لخبلا  ناب  بجیف : يرخالا !؟ یف  باسحلا  هلوهـسل  ما  ایندلا ، یف  شیعلا  هعـسل 
، ههیدبلا .نایعلا و  فالخ  يرخالا  هاشنلا  راکنا  توملا و  نایسن  هللا و  یف  کشلا  نا  نیبی  .يداملا و  هدوجو  هیاهن  هنیوکت و  ءدبم  یف 

نآ زا  هک  يرقف  يوسب  دباتـش  یم  لیخب  زا  متفگـش  رد  دومرف : همجرتلا : .هبجعم  ههافـس  یبقعلا  یلا  هجوتلا  كرت  ایندلا و  بح  نا  و 
.نارگناوـت هبــساحم  ترخآ  رد  دراد و  ناـشیورد  یگدـنز  اـیند  رد  دـیوجیم ، هـک  يزاـین  یب  نآ  دوریم  شتــسد  زا  دــساره و  یم 

هرابرد ي هک  یسک  زا  متفگش  رد  تساجک )؟ یگرزب   ) تسیا هدیدنگ  رادرم  ادرف  هدوب و  يدیلپ  هفطن ي  زورید  ربکتم  زا  متفگشرد 
هکنیا اب  هدرک  شومارف  ار  گرم  هک  یسک  زا  متفگش  رد  .درگنیم  دوخ  مشچب  ار  ادخ  رامـش  یب  ناگدیرفآ  هکنیا  اب  دراد  کش  ادخ 

هناخ نیا  شنیرفآ  هکنیا  اـب  تسا  رکنم  ار  رگید  يارـس  رد  ندـش  هدـنز  هک  یـسک  زا  متفگـش  رد  .دـنیب  یم  دوخ  مشچب  ار  اـه  هدرم 
هتشه و تسد  زا  ار  هدنیاپ  ناهج  تسا و  یناف  يایند  هدننکدابآ ي  هک  یـسک  زا  متفگـش  رد  .تسا و  هدید  دوخ  مشچ  هب  ار  تسخن 

.هتشذگ نآ  زا 

لیلذ نوچ  دساره  یم  نآ  زا  هک  يرقف  يوسب  لیلد *** یب  دباتش  یم  وک  لیخب  زا  متفگش  ردنا 

وا تصش  زا  درپ  یم  ارقف  نوچمه  رمع  ات  *** وا تسبلد  تورث  نآ  وا  تسد  زا  دور  یم  رد 

ارجام نیا  زا  سوسفا  دب و  تخب  نیا  زا  ياو  *** اینغا باسح  دراد  ترخآ  يارس  ردنا  و 

اه هفیج  نوچمه  هدیدنگ  هدرم و  کیاکی  ادرف  *** اه هفطن  زا  هدز  رب  رس  اه  هشیپ  ربکت  زو 

دوب اج  ره  دوخ  مشچ  اب  بش  زور و  ار  ادخ  قلخ  *** درگنب ادخ و  ردنا  دروآ  یم  کش  هکنآ  زو 

بت بات و  ردنا  هداتفا  اه  هدرم  هشیمه  دنیب  *** بش زور و  رد  شدوخ  گرم  درب  شدای  زا  هکنآ  زو 

روهظ رد  دیآ  هدنز  دص  مدب  مد  دنیب  هکنآ  اب  *** روگب ای  تمایق  ردنا  روشن  ثعب و  رکنم  زو 

اقب راد  يدابآ  دهن  دوخ  تسد  نکیل ز  *** انف راد  نیا  دابآ  دنک  ات  دشوک  هکنآ  زو 
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يرتشوش

عقری هنا  هعوـقرم و  هیوره  هبج  ساـبلب  فرعی  روـصنملا  نا  مالـسلا : هیلع  دـمحم  نب  رفعجل  لـیق  يربـطلا )  ) یف مالـسلا : هـیلع  لاـق  و 
یف نوتـسلا - لـصفلا   ) .هکلم یف  رقفلاـب  لاـق - وا  هسفن - رقفب  هـالتبا  یتـح  هل  فـطل  يذـلا  دـمحلا هللا  مالـسلا : هـیلع  لاـقف  هـصیمق ،
نع هلاسا  هتیتاف  دربلا ، دیدش  تئاش  موی  یف  ءاودلا  ذخا  روصنملا  نا  ینغلب  یمـشاهلا : نامیلـس  نب  دمحم  لاق  و  هفلتخم ) تاعوضوم 

ضرع یف  هیدی  نیب  قاور  دحاو و  تیب  اهیف  هریغص و  هرجح  یلا  ترص  مث  طق ، هلخدا  مل  رصقلا  نم  الخدم  تلخداف  ءاودلا ، هقفاوم 
حسم تیبلا  یف  اذاف  تلخدف  دجاسملاب ، عنصی  امک  يراوب  قاورلا  هجو  یلع  لدس  دق  جاس و  هناوطـسا  یلع  نحـصلا  ضرع  تیبلا و 

انه سیل  هل : تلق  .یتیبم  تیب  اذـه  مع ! ای  لاقف : .هنع  کب  ابرا  تیب  اذـه  هل : تلقف  هراثد ، هقفارم و  هشارف و  الا  هریغ  یـش ء  هیف  سیل 
نم عبـشیال  يذـلا  دودـلا  و  سبیی ، الئل  رحبلا  نم  يوری  يذـلا ال  رئاطلا  لثم  لیخبلا  لثم  .يرت و  ام  ـالا  وه  اـم  لاـق : .يرا  يذـلا  ریغ 

نکیلو اهب  ینئج  اهعمجاف و  ناقلخلا  بایثلا  نم  كدـنع  ام  رظنا  روصنملا : یل  لاـق  روصنملا : یلوم  عضاو  لاـق  .ینفی و  ـالئل  بارتلا 
ام مهردلا و  رانیدلا و  یف  اورظن  سانلا : لوقی  انهاه  نم  لاق : کحـضف و  عاقرلا  ردقی  وه  يدهملا و  هیلع  لخد  تلعفف و  عاقر ، اهعم 

لایعلل و هوسک  یلا  جاتحن  رـضح و  دق  ءاتـشلا  اذه  و  هقلخ ، حلـصیال  نمل  دیدج  هنا ال  روصنملا : لاقف  قناد - لقی  مل  و  کلذ - نود 
دق هنبال : لاق  هنا  عم  اذـکه  هلمع  ناک  لعفاف …  کنود  هل : لاقف  .كدـلو  کلایع و  هوسک  کتوسک و  یلعف  يدـهملا : لاقف  .دـلولا 

هیرذـلا و ءاطع  تاقفنلا و  دـنجلا و  قازرال  هیافک  كدـنع  ناک  نینـس  رـشع  جارخلا  کیلع  رـسک  نا  اـم  لاومـالا  نم  کـل  تعمج 
نا مالـسلا : هیلع  قداصلا  نع  یفاکلا )  ) یف ءاینغالا  باسح  هرخـالا  یف  بساـحی  ءارقفلا و  شیع  ایندـلا  یف  .شیعیف  .روغثلا  هحلـصم 

نیتنیفـس لثم  هلثم  امنا  کلذ ، لثم  کـل  برـضاس  لاـق : .اـفیرخ و  نیعبراـب  مهئاـینغا  لـبق  هنجلا  ضاـیر  یف  نوبلقتی  نینموملا  ءارقف 
يرخالا یف  رظن  و  اهوبرسا ، لاقف : ائیش  اهیف  ری  ملف  امهادحا  یف  رظنف  رشاع ، یلع  امهب  رم  هفلتخم ) تاعوضوم  یف  نوتـسلا - لصفلا  )

؟ متنا نم  نولوقیف : هنجلا  باب  اوتای  یتح  سانلا  نم  قنع  ماق  همایقلا  موی  ناک  اذا  مالـسلا : هیلع  هنع  .اهوسبحا و  لاقف : هرقوم  یه  اذاـف 
.هنجلا اولخدا  اوقدص ، یلاعت : هللا  لوقیف  .هیلع  انوبساحت  ائیش  انومتیطعا  ام  نولوقیف : .باسحلا  لبقا  مهل : لاقیف  .ءارقفلا  نحن  نولوقیف :
یناثلا نم  جرخی  مل  ناف  هنم ،  جرخی  مث  لابم  یلا  لابم  نم  جرخ  هفیج و  ادـغ  نوکی  هفطن و  سمـالاب  ناـک  يذـلا  ربکتملل  تبجع  و 

یلع هیتی  ناکف  هنع  قشف  اهنطب ، یف  وه  هما و  تتام  درج - دزی  دـلو  نم  وه  و  لهـس - نب  دـمحا  ناک  اولاـقف : .هلاـحم  ـال  لوـالا  نمف 
هللا و یف  کش  نمل  تبجع  .عضب و  نم  جرخی  مل  هناب  كولملا  ءانبا  یلع  رخفی  ناک  و  عضبلا ، نبا  هل : لاـق  ادـحا  متـش  اذا  و  ساـنلا ،
داع و حون و  موق  مکلبق  نم  نیذلا  ابن  مکتای  ملا  : ) یلاعت لاق  و  ناب ، نودب  رقحم  ءانب  لوصح  لقع  زیوجت  مدـع  عم  هللا  قلخ  يری  وه 

انا هب و  متلـسرا  امب  انرفک  انا  اولاق  مههاوفا و  یف  مهیدیا  اودرف  تانیبلاب  مهلـسر  مهتءاج  هللا  الا  مهملعی  مهدعب ال  نم  نیذـلا  دومث و 
يری وه  توملا و  یـسن  نمل  تبجع  ضرالا .) تاوامـسلا و  رطاف  کـش  هللا  یفا  مهلـسر  تلاـق  بیرم  هیلا  اننوعدـت  اـمم  کـش  یفل 

تاعوضوم یف  نوتـسلا - لـصفلا   ) هخـسنلا مثیم و  نبا  دـیدحلا و  یبا  نبا   ) یف اـم  باوصلا  و  هیرـصملا ،) هعبطلا   ) یف اذـکه  یتوملا 
نوتومی و هلثم  ءاـیحا  هیور  یف  بجعلا  نـال  و  هیرـصملا ، هعبطلا  نود  خـسنلا  کـلت  هحـصل  تومی ) نم  يری  وه  و   ) هیطخلا هفلتخم )

مث .مهیف  مه  مکحل و  لاجم  الف  اوتام  مهآر  نیذـلا  اما  و  ادـبا ، اـتاوما  مهنوکب  همه  مکح و  لاـمتحال  یتوم  هیور  درجم  نود  هاـسنی 
هبـشا انیقی  هللا  قلخ  ام  ربخلا : یف  .یـسنی و  الما و  رثکا  اندب و  نمـسا  اجازم و  حـصا  هوق و  دـشا  هنم  ناک  مهرثکا  نا  يری  هنا  بجعلا 
میـصخ وه  اذاف  هفطن  نم  هانقلخ  انا  ناسنال  ری  ملوا   ) یلوالا هاشنلا  يری  وه  يرخالا و  هاشنلا  رکنا  نمل  تبجع  .توملا و  نم  کشلاب 

وا  ) میلع قلخ  لکب  وه  هرم و  لوا  اهاشنا  يذـلا  اهییحی  لق  میمر  یه  ماـظعلا و  ییحی  نم  لاـق  هقلخ  یـسن  ـالثم و  اـنل  برـض  نیبم و 
نک هل  لوقی  نا  ائیـش  دارا  اذا  هرما  امنا  میلعلا  قـالخلا  وه  یلب و  مهلثم  قلخی  نا  یلع  رداـقب  ضرـالا  تاوامـسلا و  قلخ  يذـلا  سیل 
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ایندلا هایحلا  هذه  امنا   ) ءاقبلا راد  كرات  ءانفلا و  راد  رماعل  تبجع  و  نوعجرت .) هیلا  یش ء و  لک  توکلم  هدیب  يذلا  ناحبـسف  نوکیف 
بونذـلا نم  نومتحی  فیک ال  يذالا  هفاخم  ماعطلا  نم  نومتحی  ماوقال  تبجع  ربخلا : یف  و  اذـه ، رارقلا .) راد  یه  هرخالا  نا  عاتم و 

.هفورعمب رارحالا  يرتشی  هفلتخم ) تاعوضوم  یف  نوتسلا - لصفلا   ) فیک ال هلامب  کیلامملا  يرتشی  نمل  تبجع  رانلا ، هفاخم 

هینغم

توملا وه  يذـلا  رقفلا  نم  ررحتیل  لاملا  بلط  هنا  اـنه  لـیخبلا  نع  ماـمالا  مـالک  صلختی  همکحلا 3 و  یف  لخبلا  نع  مـالکلا  مدـقت 
ایندـلا یف  شاع  و  هسفنب ، هسفن  اذـهب  ضقان  و  هرـسا ، رقفلا و  نجـس  یف  شیعلا  الا  یبا  هکـسما و  لاـملا  یلع  لـصح  اـمل  و  ربکـالا ،

ام یلع  بساحی  ءاینغالا  نم  لیخبلا  ریغ  نا  اذـه  ینعم  و  نامرحلا ، كاسمالا و  یلع  هرخالا  یف  ابذـعم  و  هسرغ ، هعرز و  نم  امورحم 
ینغلا و نم  ریخ  لیخبلل  رقفلا  نا  اضیا  هانعم  و  اهتذـل ، نم  اهنم و  هنامرح  عم  اهیلع  بساحیف  لیخبلا  اـما  اـهتنیز ، ایندـلا و  نم  باـصا 

هلهاجتف رتخبتی ، وهزی و  اریما  يار  ادباع  نا  يوری  .ءاردزالا و  راقتحالا و  ربکتملا  ءاود  و  ءاد ، ربکلا  خلا ..) ربکتملل  تبجع  و   ) .لضفا
تنا کلذ  قوف  و  نیترم ، لوبلا  يرجمب  تررم  و  هفیج ، كرخآ  و  هفطن ، کلوا  یلب ، لاقف : ینفرعت .؟ اـما  ریمـالا : هل  لاـقف  هرقتحا  و 

، هللا یف  کش  نمل  تبجع  و   ) .هقلخ نم  دحا  یلع  مظاعتی  مل  و  هل ، عضاوت  نمم  هالـصلا  لبقی  هللا  نا  ثیدحلا : یف  .هرذـعلا و  لمحت 
لیفک نماض و  انا  و  نیدـحاجلا ، هلدا  ارقی  نا  تاـیالا  هذـهب  عنتقی  مل  نمل  یتحیـصن  ..ء و  یـش  لـک  یف  هتیآ  و  هللا ) قلخ  يری  وه  و 
اذـهل و  اهلا ..؟ نوکا  نا ال  عیط  تسا  فیک  و  هلالا ، انا  تنکل  هلا  كانه  ناک  ول  (: ) هشتین  ) لوق هذـه  مهتلدا  نم  و  هتیادـه ، هنامیال و 
هعبطلا دامح  يریخ  همجرت  لسار ) دنارترب   ) ریهـشلا يزیلکنالا  فوسلیفلل  ناطلـسلا )  ) باتک نم  هحفـصلا 290  رظنا  هلا .) همث  سیلف 

یلع هلدالا  انـضرع  و  هیعیبطلا ..! رـصانعلا  لـعافت  تاـنوفعلا و  نم  هلقع  هلکـشب و  قلخ  ناـسنالا  نا  رخآ : لاـق  و  هنـس 1962 . یلوالا 
یسن نمل  تبجع  و  . ) هبطخلا 153 ج 2 ص 395 حرـش  یف  اهنم  مامالا ، اهیلا  راشا  یتلا  تابـسانملا  نم  دـیدعلا  یف  یلاعت  هللا  دوجو 

یف ظاعولا  ءالوه  هنم  بجعا  .هلاحم و  ـال  هیقـالم  هنا  ملعی  وه  و  توملل ، دادعتـسالا  لـمعلا و  كرت  يا  یتوملا ) يری  وه  و  توملا ،
هاشنلا يری  وه  و  يرخالا ، هاشنلا  رکنا  نمل  تبجع  و   ) .نولعفی ام ال  نولوقی  و  نورذـحی ، ـال  توملا و  نایـسن  نم  نورذـحی  انرـصع 

هرماف رخالا - مویلاب  رفک  مث  هراـثآ  هقلخ و  يار  هنـال  هب  نمآ  نم  و  بیجع ، هرماـف  هتاـیآ  هقلخ و  يری  وه  و  هللااـب ، رفک  نم  یلوـالا .)
- ائیـش کی  مل  لبق و  نم  هانقلخ  انا  ناسنالا  رکذی  وا ال  : ) هیلع نوها  وه  و  هدیعی ، نا  یلع  رداق  قلخلا  ادب  يذلا  نال  برغا ، بجعا و 

اذـه و  هیلع ، هردـقلا  راـکنا  هاـنعم  ثعبلا  راـکنا  نـال  دـیری ، ـال  وا  دـیری  ثیح  نم  هللا  دوجو  رکنا  دـقف  ثعبلا  رکنا  نم  و  میرم .)  67
كدوجو هآرملا و  یف  کلظ  نیب  قرف  ادبا ال  خلا ..) راد  رماعل  تبجع  و   ) .ارارم ثعبلا  نع  مالکلا  مدقت  و  تاذلاب ، راکنا هللا  راکنالا 

وه : ) لاق .عزنلا  یف  انالف  نا  میکحل ، لیق  .بیرق و  تآ  لک  و  اهرصق ، هدملا و  لوط  یف  قرفلا  و  لاوز ، یلا  امهالک  هایحلا ، هذه  یف 
یش ء لک  نولمعی  سانلا  رثکا  نکل  و  دولخلا ، راد  یلا  هقیرط  یف  هنا  و  ناسنالا ، یلا  ءایشالا  برقا  توملا  نا  يا  دلو ) ذنم  عزنلا  یف 

.هل یش ء  الف  رقملا  اما  رمملل ،

هدبع

الف قحلا  هیلع  نوکی  اهیـضقی و  الف  هجاحلا  هل  نوکت  لیخبلا  کتاجاح و  كرد  نع  کب  رـصق  ام  رقفلا  رقفلا : لجعتـسی  لیخبلل  … 
لاملا عمجب  هنم  برهی  وه  رقفلاب و  لجعتسا  دقف  نولمتحی  ام  لمتحی  ءارقفلا  لاح  هلاحف  هیدوی 

يرفعج
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مالسالا ضیف 

یم هک  یتفز  لیخب و  درم  يارب  مراد  تفگـش  تسا : هدومرف  هتـسیاشان ) ياهرادرک  تشز و  ياهوخ  شهوکن  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
و تسا ) ناـسکی  ناتـسد  یهت  اـب  سپ  درب  یمن  دوـس  دراد  هـچنآ  زا  اریز   ) تـسا نازیرگ  نآ  زا  هـک  یتسدـگنت  رقف و  هـب  دـب  دـباتش 

یم یگدنز  ناتـسدگنت  دننام  ایند  رد  سپ  درب ) یمن  يا  هرهب  شیئاراد  لام و  زا  اریز   ) دهد یم  تسد  زا  دـیوج  یم  هک  ار  يرگناوت 
يارب مراد  تفگـش  و  دـهدب ) سپ  دـیاب  ار  هتخودـنا  باـسح  نوـچ   ) دنــسر یم  شباـسح  هـب  نارگناوـت  دـننام  ترخآ  رد  دـیامن و 

و دـننازیرگ ) شدـنگ  زا  مدرم  دـنرادرب  شدـسج  يور  زا  كاـخ  رگا  هک   ) دـشاب یم  رادرم  ادرف  دوب و  هفطن  زورید  هک  یـشکندرگ 
يا هدننیرفآ  یب  دوش  یمن  نوچ   ) دنیب یم  ار  ادـخ  هدـش  هدـیرفآ  هک  یلاح  رد  دـشاب  لد  ود  ادـخ  رد  هک  یـسک  يارب  مراد  تفگش 

و دریم ، یم  هک  ار  یـسک  دنیب  یم  هک  یلاح  رد  دنک  یم  شومارف  ار  گرم  هک  یـسک  يارب  مراد  تفگـش  و  دشاب ) يا  هدش  هدیرفآ 
و دـنیب ، یم  ار  هفطن  زا  شیادـیپ  هکنآ  لاح  دور و  یمن  تمایق  رد  تشگزاب  داعم و  شیادـیپ  راـب  ریز  هک  یـسک  يارب  مراد  تفگش 

دزاس یم  اهر  ار  ترخآ )  ) یتسه هناخ  و  دـیامن ) یم  شالت  ایند  يارب   ) دـنک یم  دابآ  ار  یتسین  هناـخ  هک  یـسک  يارب  مراد  تفگش 
(. تسین نآ  يارب  يا  هشوت  نتخاس  هدامآ  رکف  رد  )

ینامز

، دزرو یم  لخب  مدرم  هب  تبـسن  هن  دوخ  هب  تبـسن  هن  ددرگ ، تیوقت  سک  ره  داهن  رد  هک  تسا  يا  هدیقع  تمایق  گرم و  هب  داقتعا 
یم شومارف  ار  ترخآ  هدیدرگ  نآ  رویز  ایند و  رد  قرغ  هن  دـیامن و  یم  ادـیپ  دـیدرت  ادـخ  دوجو  رد  هن  دـنک و  یم  یهاوخدوخ  هن 
راثآ دـیاب  دـشاب  تباث  ام  هدـیقع  میـشاب و  هتـشاد  داقتعا  رگا  تسا و  تمایق  گرم و  هب  يداقتعا  یب  لیلد  تاـفارحنا  نیا  همه  .دـنک 

ار نیمز  رگا  دنریمب  دـنرفاک و  هکنانآ  : ) دـیوگ یم  رافک  هرابرد  زیزع  يادـخ  .دـشاب  ناشخرد  ام  یگدـنز  رد  گرم  يارب  یگدامآ 
يرواـی تساـهنآ و  صوصخم  كاـندرد  باذـع  .دوش  یمن  هتفریذـپ  دـنهدب  باذـع  زا  دوـخ  يدازآ  يارب  دـنزاس و  ـالط  زا  وـلمم 

زا هک  نیمز  يور  مامت  ندوبن ، گرم  يارب  هدامآ  نتـشادن و  هجوت  ادخب  یهاوخدوخ ، لخب ، ماجنا  رـس  تسا  نیا  تشاد .) دـنهاوخن 
! لمع لمع ، طقف  درادن ، یشزرا  ادخ  رظن  رد  لوپ  نوچ  دوش  یمن  هتفریذپ  يدازآ  يارب  دوش  هتشابنا  الط 

يزاریش دمحم  دیس 

ریقفلا لثم  وه  ذا  رضاح  رقف  هقافنا  مدع  هریتقت و  و  رقفی ، نا  فوخ  قفنی  هناف ال  رقفلا ) لجعتـسی  لیخبلل  تبجع  : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
هایا يذـلا  ینغلا  هتوفی  و   ) هیف عقو  دـق  رقتفی و  الئل  رقفلا ، نم  ابره  قفنی  ـال  لـیخبلا  ناـف  بره ) هنم  يذـلا   ) هریتقت هقاـفنا و  مدـع  یف 

( ءارقفلا شیع  ایندلا  یف  شیعیف   ) موزلملا بهذ  مزاللا  بهذ  اذا  هناف  ینغلا ، هناف  قفنی  مل  اذاف  قافنالا  الا  ینغلا  یف  هدـئاف  ذا ال  بلط )
و ال ربکتی ، فیک  ربکتملل ) تبجع  و   ) بساحی لاملا  و  لام ، هل  ناک  هنال  ءاینغالا ) باسح  هرخـالا  یف  بساـحی  و   ) مهـشیع لـثم  يا 

توملا دعب  ادغ ) نوکی  و   ) رذقلا ینملا  نم  هفطن )  ) اناسنا نوکی  نا  لبق  سمالاب ) ناک   ) يذلا وه  و  هلاح ؟ هلبقتسم و  هیضام و  رکذی 
؟ هناحبـس هدوجو  نقیتی  مل  و  هللا ) یف  کش  نمل  تبجع  و  (. ) هرذـعلا لمحی  هیبنج  نیب  یف  ( ) هتوخن هربک و  یلع  وه  و   ) هنتنم هفیج ) )

نمل تبجع  و   ) حورلا يذ  قلطمل  لب  رـشبلل ، يرطف  یـش ء  هناف  رثوملا ؟ یلع  رثالاب  لدتـسی  ـالفا  هللا ) قلخ  يری  وه  و   ) کـشی فیک 
يا يرخـالا ) هاـشنلا  رکنا  نمل  تبجع  و  ( ؟ مهلثم ادـغ  هنارکذـیل  يری ، اـمب  ربتعی  ـالفا  تیم ، عمج  یتوملا ) يری  وه  توملا و  یـسن 
نم بعـصا  وه  يذلا  ءادتبالا - يار  دق  و  هداعالا ، یلع  هناحبـس  هتردق  رکنی  فیک  هناف  ایندـلا ، يا  یلوالا ) هاشنلا  يری  وه  و   ) هرخالا
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امم ریمعتلاب  قحا  یقبی  ام  ناف  هرخالا ؟ يا  ءاقبلا ) راد  كرات  و   ) ایندـلا يا  ءانفلا ) راد  رماـعل  تبجع  و  ( ؟- ناـسنالا رظن  یف  هداـعالا ،
.ینفی

يوسوم

یناقلاط

تسا نآ  يوجتسج  رد  هک  ار  يرگناوت  دروآ و  یم  مهارف  دوخ  يارب  باتش  اب  دزیرگ  یم  نآ  زا  هک  ار  يرقف  لیخب ، زا  متفگـش  رد  »
زا متفگش  رد  و  دهد ، یم  سپ  باسح  نارگناوت  نوچ  ترخآ  رد  دنک و  یم  یگدنز  ناشیورد  نوچمه  ایند  رد  دهد ، یم  تسد  زا 

.دنک یم  کش  ادخ  رد  دنیب و  یم  ار  ادخ  ياه  هدیرفآ  هک  یسک  زا  متفگـش  رد  و  تسا ، رادرم  ادرف  دوب و  هفطن  زورید  هک  يربکتم 
نآ ندش  هدنز  هک  یسک  زا  متفگش  رد  و  دنک ، یم  شومارف  ار  گرم  دنیب و  یم  دنریم  یم  هک  ار  یناسک  هک  یسک  زا  متفگش  رد  و 

ار نادواج  هناخ  دنک و  یم  دابآ  ار  رادیاپان  هناخ  هک  یسک  زا  متفگش  رد  و  دنیب ، یم  ار  نیتسخن  ندش  هدنز  دریذپ و  یمن  ار  یناهج 
« .دزاس یم  اهر 

رب هک  تسا  یکاروخ  نوـچمه  دـنک  یمن  هدافتـسا  نآ  زا  هک  یـسک  يارب  هدرتـسگ  خارف و  يزور  تسا : هتفگ  نیـشن  ارحـص  یبرع 
.دنشاب هداهن  يروگ 

نیا اب  تفگ : .مراد  میب  رقف  زا  تفگ : ینک ؟ یم  نینچ  ارچ  دیـسرپ : دروخ ، یم  کمن  نان و  طقف  هک  دـید  ار  رگناوت  يدرم  یمیکح 
.يا هتفایرد  ناباتش  ار  رقف  راتفر 

.دش هداد  حیضوت  تیافک  هزادنا  هب  هتشذگ  ثحابم  رد  رورغ  ربک و  دروم  رد 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

ِهَرِخْآلا ِیف  ُبَساَُحی  ؛َو  ِءاَرَقُْفلا َْشیَع  اَْینُّدـلا  ِیف  ُشیِعَیَف  ، َبَلَط ُهاَّیِإ  يِذَّلا  یَنِْغلا  ُُهتوُفَی  ،َو  َبَرَه ُْهنِم  يِذَّلا  َْرقَْفلا  ُلِْجعَتْـسَی  ِلیِخَْبِلل  ُْتبِجَع 
؛َو ِهَّللا َْقلَخ  يَرَی  َوُه  ،َو  ِهَّللا ِیف  َّکَش  ْنَِمل  ُْتبِجَع  َو  ًهَفیِج ؛ ًادَـغ  ُنوُکَی  ،َو  ًهَفُْطن ِسْمَْألِاب  َناَک  يِذَّلا  ِرِّبَکَتُْمِلل  ُْتبِجَع  ؛َو  ِءاَِـینْغَْألا َباَـسِح 
ِءاَنَْفلا َو َراَد  ٍِرماَِعل  ُْتبِجَع  َیلوُْألا َو  َهَأْشَّنلا  يَرَی  َوُه  يَرْخُْألا َو  َهَأْشَّنلا  َرَْکنَأ  ْنَِمل  ُْتبِجَع  ؛َو  یَتْوَْملا يَرَی  َوُه  َو  َتْوَْملا ، َیِسَن  ْنَِمل  ُْتبِجَع 

.ِءاَقَْبلا َراَد  ٍكِراَت 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

ایند رد.تسا  نآ  بلاط  هک  دهد  یم  تسد  زا  ار  ییانغ  هتخیرگ و  نآ  زا  هک  دور  یم  يرقف  لابقتسا  هب  هک  منک  یم  بجعت  لیخب  زا 
زورید هک  يربکتم  زا  منک  یم  بجعت  و.دـهد  سپ  باـسح  اـینغا  نوچمه  دـیاب  ترخآ  رد  یلو  دـنک  یم  یگدـنز  ناریقف  نوچمه 

ار وا  قلخ  هک  یلاح  رد  متفگـش  رد  دنک  یم  کش  ادخ  رد  هک  یـسک  زا  و.تسا  يا  هدیدنگ  رادرم  ادرف  هدوب و  شزرا  یب  يا  هفطن 
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یسک زا  منک  یم  بجعت  و  (. درب یپ  راگدیرفآ  كاپ  تاذ  هب  هدیچیپ  هداس و  ، گرزب کچوک و  قولخم  ره  زا  دناوت  یم  و   ) دنیب یم 
.دنیب یم  دوخ  مشچ  اب  ار  ناگدرم  هک  نیا  اب  دنک  یم  شومارف  ار  گرم  هک 

هک یـسک  زا  منک  یم  بجعت  و.دـنیب  یم  ار  ناهج  نیا  هک  یلاح  رد  دـنک  یم  راکنا  ار  رگید  ناهج  هک  یـسک  زا  منک  یم  بجعت  و 
عبنم نیدنچ  رداصم  باتک  هدنـسیون  هنامیکح : راتفگ  دنـس  .دراپـس . (  یم  یـشومارف  هب  ار  یقاب  راد  یلو  دـنک  یم  دابآ  ار  یناف  راد 
دعب هب  طوبرم  یضعب  یضر و  دّیس  زا  لبق  هب  طوبرم  اهنآ  زا  یضعب  هک  دنک  یم  لقن  مالـسلا  هیلع  ماما  زیمآ  تمکح  مالک  نیا  يارب 

راربـالا عـیبر  رد  يرـشخمز  هدروآ و  ار  زیمآ  تمکح  مـالک  نیا  زا  یـشخب  هراـتخملا  هئاـملا  باـتک  رد  ظـحاج  هلمج  زا  تـسوا  زا 
(.( ،ج 4،ص 113 هغالبلا جهن  رداصم  ) .مکحلاررغ رد  يدمآ  ررعلا و  ررغلا و  رد  « طاوطو و«

! متفگش رد  هورگ  شش  نیا  زا 

تسا ناسنا  ياه  یتخبدب  بلاغ  همشچرس  هک  هدومرف  هراشا  یقالخا  هلیذر  شش  هب  شزیمآ  تمکح  مالک  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
.تسا هدیشخب  ناماس  هدرک و  دابآ  ار  دوخ  ترخآ  ایند و  دریگب  هلصاف  اه  نآ  زا  دناوتب  رگا  و 

زا هک  دور  یم  يرقف  لابقتـسا  هب  هک  منک  یم  بجعت  لیخب  زا  :» دیامرف یم  دنک و  یم  نآ  موش  راثآ  »و  لخب » هلئـسم هب  هراشا  تسخن 
دیاـب ترخآ  رد  یلو  دـنک  یم  یگدـنز  ناریقف  نوـچمه  اـیند  رد.تسا  نآ  بلاـط  هک  دـهد  یم  تسد  زا  ار  ییاـنغ  هـتخیرگ و  نآ 
اَْینُّدـلا ِیف  ُشیِعَیَف  ، َبَلَط ُهاَّیِإ  يِذَّلا  یَنِْغلا  ُُهتوُفَی  ،َو  َبَرَه ُْهنِم  يِذَّلا  َْرقَْفلا  ُلِْجعَتْـسَی  ِلیِخَْبِلل  ُْتبِجَع  ( ؛» دـهد سپ  باسح  اـینغا  نوچمه 

( . ِءاَِینْغَْألا َباَسِح  ِهَرِخْآلا  ِیف  ُبَساَُحی  ؛َو  ِءاَرَقُْفلا َْشیَع 

هک دوش  یم  رایسب.دنتسین  لیخب  نارگید  هب  تبسن  اهنت  لیخب  دارفا  ؛ تسا هدومرف  اجنیا  رد  ینیشنلد  ابیز و  ریبعت  هچ  مالـسلا  هیلع  ماما 
هنوگ نامه  دننک و  یم  مهارف  دوخ  يارب  يا  هناریقف  تخس و  یگدنز  دنا  تورث  ياراد  هک  نیا  اب  دنا  لیخب  مه  نتـشیوخ  هب  تبـسن 

.دنهد یم  بیترت  دوخ  يارب  ار  زورما  رقف  هدنیآ  رقف  زا  رارف  يارب  تسا  هدومرف  مالسلا  هیلع  ماما  هک 

هرهب دوخ  تورث  زا  هک  ارچ.دنهد  یم  تسد  زا  ار  زورما  يانغ  هک  یلاح  رد  دنا  هدـنیآ  رد  رتشیب  تورث  انغ و  لابند  هب  نینچمه  اهنآ 
.دنرب یمن  يا 

یگدنز رظن  زا  ایند  رد  هک  یلاح  رد  دنهد  سپ  ار  دوخ  لاوما  باسح  دنتـسیاب و  اینغا  فص  رد  دـیاب  تمایق  زور  رد  رگید  ییوس  زا 
روآ و تفگـش  یـصاخشا  نینچ  یگدنز  ایآ.دنا  هرهب  یب  نآ  بهاوم  زا  یلو  ؛ دنراد ار  انغ  تالکـشم  ینعی  ؛ دـندوب ناریقف  فص  رد 
زا تسا  لـک  لـقع  هک  مالـسلا  هیلع  ماـما  اـهنت  هن  تسناد ؟ نـالقاع  هرمز  رد  ار  دارفا  هنوگ  نیا  دوش  یم  اـیآ  تسین ؟ زیگنارب  بجعت 

.دوش یم  یتفگش  راتفرگ  یلقاع  ناسنا  ره  هکلب  ، دنک یم  بجعت  نانآ  یگدنز 

هجوتم ناشلخب  هک  ینالیخب  اـما  ؛ دـنزرو یم  لـخب  دوخ  هراـبرد  یتح  هک  تسا  ینـالیخب  هراـبرد  نیا  : دـنیوگب یناـسک  تسا  نکمم 
زین نتشیوخ  هب  نالیخب  بلاغ  هک  هداد  ناشن  هبرجت  یلو  ؛ دنتسین نخس  نیا  لومـشم  دنراد  یهفرم  یگدنز  ناشدوخ  تسا و  نارگید 

.دنا لیخب 
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ربمغیپ زا  یثیدح  رد  هلمج  زا  هدش  نآ  زا  يا  هداعلا  قوف  شهوکن  مالسا  تایاور  تایآ و  رد  هک  تسا  یتشز  رایسب  تافص  زا  لخب 
: میناوخ یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا 

«. ) تسا کیدزن  خزود  شتآ  هب  رود و  مدرم  زا  تسا و  رود  ادـخ  زا  لیخب  ؛  ِراّنلا َنِم  ٌبیرَق  ، ِساّنلا َنِم  ٌدـیَعب  ، ِهّللا َنِم  ٌدـیَعب  ُلـیخَْبلا  »
.( ،ج 70،ص 308،ح 37 راونالاراحب .

: تسا هدمآ  اضرلا  هقف  باتک  رد 

دارفا رد  هن  هک  تسا  تفآ  یعون  هک  دـیزیهرپب  لخب  زا  ؛  ِنامیْإلا ُفالِخ  ُهَّنإ  ٍنِمُؤم  ٍّرُح َو ال  یف  ُنوُکَی  ٌهَهاع ال  ُهَّنِإَـف  ُلُْـخْبلا  ْمُکاـّیإ َو  »
دنوادخ ياطع  اخـس و  دوج و  هب  یمکحم  نامیا  لیخب  صخـش  ) .تسا نامیا  فلاخم  لخب  اریز  تسا  نامیا  نابحاص  رد  هن  هدازآ و 

.( ،ج 75،ص 346 نامه («. ) . درادن

: میناوخ یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد 

.( ،ص 229،ح 107 نامه «. ) . دوش یم  لئان  یگرزب  تفارش و  هب  دنک  يرود  لخب  زا  هک  یسک  ؛  َفَرَّشلا َلان  ِلُْخْبلا  َنِم  َءَِرب  ْنَم  »

يا هدـیدنگ  رادرم  ادرف  هدوب و  شزرا  یب  يا  هفطن  زورید  هک  يربـکتم  زا  :» دـیامرف یم  یتفگـش  دروـم  نیمود  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
( . ًهَفیِج ًادَغ  ُنوُکَی  ،َو  ًهَفُْطن ِسْمَْألِاب  َناَک  يِذَّلا  ِرِّبَکَتُْمِلل  ُْتبِجَع  َو  ( ؛» منک یم  بجعت  یتسار ) هب   ) تسا

أدبم هب  ناسنا  رگا  تسایند و  نیا  رد  ناسنا  دوجو  ياهتنم  أدـبم و  هب  تلفغ  زا  ینـشور  هناشن  تسا  ینیب  گرزبدوخ  نامه  هک  ربکت 
هک دـنک  شومارف  دـیابن  تسا  تردـق  توق و  جوا  رد  زورما  رگا.دوش  یم  لیاز  وا  زا  ینیب  گرزبدوخ  نیا  درگنب  شیوخ  ياهتنم  و 
زا مدرم  هک  دوـش  یم  يا  هدـیدنگ  هفیج  هب  لدـبم  درذـگ و  یم  يزور  دـنچ  هک  دربـب  داـی  زا  دـیابن  دوـب و  یـشزرا  یب  هفطن  زورید 

.دوشن هدولآ  رازاب  هچوک و  ای  هناخ  ياضف  ات  دینک  نفد  ار  وا  رتدوز  هچره  : دنیوگ یم  دنراد و  رفنت  وا  هب  ندش  کیدزن 

يارب داد  تسد  امـش  هب  رورغ  ربک و  تلاح  هاگره  هک  تسا  هداد  ناـشن  زین  ار  ربک  ناـمرد  ، نخـس نیا  اـب  مالـسلا  هیلع  ماـما  عقاو  رد 
هتشادرب و فاکش  اهنآ  زا  یضعب  هاگ  هک  دینزب  شوماخ  ياه  ناتسربق  هب  يرـس.دیرگنب  شیوخ  هدنیآ  هتـشذگ و  هب  نآ  ندرک  لیاز 

.دیشیدنیب زین  شیوخ  هدنیآ  رد  دینک و  اشامت  ار  نآ  ، دیآ یم  نوریب  نآ  زا  هفیج  هدنهد  رازآ  يوب 

: میناوخ یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  یثیدح  رد 

ادخ نامرف  زا  یچیپرس  هب  راداو  ار  سیلبا  ربکت  هک  دیزیهرپب  ربکت  زا  ؛  َمَدِآل َدُجْسَی  ْنأ ال  یلَع  ُْربِْکلا  ُهَلَمَح  َسیْلبإ  َّنإف  َْربِْکلا  ْمُکاّیإ َو  »
.( ،ح 7734 لاّمعلا زنک  «.) . درک مدآ  يارب  هدجس  هب  تبسن 

: دوب هدومرف  هطبار  نیمه  رد  هبطخ 192 ) «) هعصاق » هبطخ رد  زین  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما 

اب دـنوادخ  هک  يراک  زا  ؛  ٍهَدِـحاو ٍهَعاس  ِْربِک  ْنَع...َدـیهَْجلا  ُهَدـْهَجَو  ، َلیوَّطلا ُهَلَمَع  َطَبْهأ  ذإ  َسیْلبِإب  ِهّللا  ِلـِْعف  ْنِم  َناـک  اـِمب  اوُِربَتْعاَـف  »
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هب درک  دوبان  طبه و  تدابع ) رد   ) ار وا  هداعلا  قوف  شالت  ینالوط و  تادابع  دـنوادخ  هک  هاـگ  نآ  دـیریگب  تربع  داد  ماـجنا  سیلبا 
: دیازفا یم  نآ  لابند  هب  و  «. ربکت یتعاس  تلع 

ملاس دناوت  یم  وا  دـننامه  یتیـصعم  ببـس  هب  سیلبا  زا  دـعب  یـسک  هچ  نیاربانب  ؛  ِِهتَیِـصْعَم ِْلثِِمب  ِهّللا  یَلَع  ُمَلْـسَی  َسیْلبإ  َدـَْعب  اذ  ْنَمَف  »
.»؟ دنامب

ِهّللا ِتایآ  ِیف  َنُولِداُجی  َنیِذَّلا  َّنِإ  : » دـیامرف یم  هدرک  یفرعم  راگدرورپ  تایآ  رد  هلداجم  رفک و  همـشچرس  ار  ربکت  زین  دـیجم  نآرق 
هزیتس دشاب  هدمآ  اهنآ  يارب  یلیلد  نودب  دنوادخ  تایآ  رد  هک  یناسک  ؛ » ِهیِِغلاِبب ْمُه  ام  ٌْربِک  ّالِإ  ْمِهِروُدُـص  ِیف  ْنِإ  ْمُهاتَأ  ٍناْطلُـس  ِْریَِغب 

.( هیآ 56 ، نمؤم «.). دیسر دنهاوخن  دوخ  هتساوخ  هب  زگره  تسا و  رورغ ) و   ) ّربکت طقف  ناشیاه  هنیس  رد  ، دننک یم  ییوج 

باـتک هب  رتشیب  حیـضوت  يارب  ). .دـشک یم  ازارد  هب  نآ  نوماریپ  ثحب  هک  دوش  یم  يرگید  داـیز  ناـهانگ  همـشچرس  ربکت  ، نینچمه
.دمآ دهاوخ  زین  مالک 454  رد  زیمآ  تمکح  مالک  زا  زارف  نیمه  هیبش  و  .دینک ) هعجارم  دعب  هب  ،ج 2،ص 20  نآرق رد  قالخا 

: دیامرف یم  هتفر  ورف  یتفگش  رد  نآ  زا  هک  یعوضوم  نیموس  رد  مالسلا  هیلع  ماما  سپس 

کـچوک و قوـلخم  ره  زا  دـناوت  یم  و   ) دـنیب یم  ار  وا  قـلخ  هـک  یلاـح  رد  متفگــش  رد  دـنک  یم  کـش  ادــخ  رد  هـک  یــسک  زا  »
( . ِهَّللا َْقلَخ  يَرَی  َوُه  ،َو  ِهَّللا ِیف  َّکَش  ْنَِمل  ُْتبِجَع  َو  ( ؛») دربب یپ  راگدیرفآ  كاپ  تاذ  هب  هدیچیپ  هداس و  ، گرزب

ندرب یپ  يارب  ییاهنت  هب  مادک  ره  بلاج  زیمآرارسا و  بیجع و  عیدب و  تاقولخم  تسا و  قح  دوجو  هنییآ  رسارس  یتسه  ملاع  يرآ 
يرتشیب رایسب  ياه  یتفگـش  هدرک و  ادیپ  شرتسگ  مولع  هک  ام  نامز  رـصع و  رد  هژیو  هب.تسا  یفاک  رداق  ملاع و  أدبم  نآ  دوجو  هب 

.تسا رت  ناسآ  ینامز  ره  زا  یسانش  ادخ  ، هتشگ نایامن  تقلخ  ملاع  زا 

راثآ ینیب  هرذ  ناهایگ  ناسنا و  ندـب  نامتخاس  ، اهایرد نایهام  ، ناگدـنرپ ، شحو تاناویح  ، ناهایگ رد  ، ناهج زا  رانک  هشوگ و  ره  رد 
.دزاس یم  راومه  یسانشادخ  يارب  ار  هار  دوش و  یم  هدید  ینشور  هب  وا  تمظع 

هب یپ  نآ  زا  دـشیدنیب و  نآ  هرابرد  اـه  هاـم  اـهزور و  ناـسنا  رگا  هک  دروخ  یم  مشچ  هب  یتادوجوم  ناـهج  راـنک  هشوگ و  رد  هاـگ 
.تساجب دربب  شا  هدننیرفآ  تمظع 

.مینک رکذ  ناهج  فورعم  ياه  فراعملاهرئاد  زا  یضعب  لقن  قبط  ار  نآ  زا  هنومن  هس  ود  اجنیا  رد  تسا  بسانم 

هک تسا  یلگ  رتمک  درادن و  ار  « یبلعث لگ  » ییابیز اه  یشورف  لگ  رد  یلگ  چیه  :» میناوخ یم  همان  گنهرف  مان  هب  یفراعملا  هرئاد  رد 
چراق ناتخرد و  ياه  هخاش  يور  هکلب  دنیور  یمن  نیمز  رد  اه  لگ  نیا.دشاب  هتـشاد  ماود  یبلعث  لگ  هزادنا  هب  ندـش  هدـیچ  زا  سپ 

.دنریگ یم  اهنآ  زا  ار  دوخ  ياذغ  بآ و  دننک و  یم  ادیپ  شرورپ  اه 

هدنکارپ اوه  رد  ار  اه  هناد  نیا  داب.دوش  یم  هدـید  پوکـسورکیم  اب  اهنت  هک  تسا  کچوک  يردـق  هب  یبلعث  لگ  هناد  هک  نیا  بلاج 
رد ار  اه  یبلعث  اه  یـشورف  لگ.دننک  دـشر  هدرک و  بذـج  اهنآ  زا  اذـغ  بآ و  دـنناوت  یم  دننیـشنب  اه  چراق  يور  هاگ  ره.دزاس  یم 
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یبلعث هناد  ات  دشک  یم  لوط  لاس  تشه  ات  راهچ  دینکن  بجعت  رگا  دـنهد و  یم  شرورپ  هدـننک  کمک  ياه  چراق  يور  هناخ  مرگ 
«.( «ث هژاو ، همان گنهرف  «.) . دنیشنب رمث  هب 

رایـسب ياه  گرب.دیور  یم  اکیرمآ  یبونج  اه  تلایا  کیزکم و  ياه  تلایا  رد  هک  تسا  یهایگ  « واگآ » میناوخ یم  باتک  نامه  رد 
رطق هب  دنک  یم  ادـیپ  يدـنلب  هقاس  دوش  یم  نداد  لگ  هدامآ  هایگ  نیا  یتقو  دـنمان  یم  هلاس  دـص  هایگ  ار  نآ  یـضعب  دراد  یمیخض 
طقف شرمع  رد  دریم و  یم  اه  لگ  ندش  هدرمژپ  زا  دعب  هایگ  دوش و  یم  رهاظ  نآ  رب  لگ  اهدص  رتم و  شـش  لوط  رتم و  یتناس  یس 

دـص تسا  نکمم  هاگهگ  اه  هناخ  مرگ  رد  یلو  دهد  لگ  ات  دشک  یم  لوط  لاس  هد  کیزکم  ياه  نابایب  رد.دهد  یم  لگ  راب  کی 
دنک یم  هریخذ  دوخ  رد  یفاک  ياذغ  بآ و  هایگ  تدم  نیا  رد  هک  تسا  نآ  يارب  ینالوط  رمع  نیا  دـهد ! لگ  ات  دـشکب  لوط  لاس 

«.( فلا » هژاو ، نامه  ) . .دزاس رهاظ  ار  لگ  همه  نآ  روطق و  دنلب و  هلیم  نآ  دناوتب  ات 

هب اهنآ  زا  یـضعب  لوط  هک  دراد  دوجو  یمیظع  ناتخرد  نیمز  يور  رد  هک  تسا  هدـمآ  يرگید  فراعملا  هرئاد  باـتک و  ناـمه  رد 
هناخ دـنناوت  یم  هدـکهد  کی  يارب  دـنزاسب  یبوچ  هناخ  اهنآ  بوچ  زا  دـنهاوخب  رگا.رتم  هدزاود  هب  ناشرطق  دـسر و  یم  رتم  هاجنپ 

! دننک يزاس 

دوب هدرک  هریخذ  نآ  رد  ییورین  راگدرورپ  تردـق  تسد  اما  هدوب  یکچوک  هناد  کـی  يزور  میظع  تخرد  نیا  هک  مینکن  شومارف 
.دسرب تمظع  نیا  هب  دنک و  دشر  هنوگ  نیا  تسناوت  یم  هک 

راثآ ات  دهاوخ  یم  اونـش  شوگ  انیب و  مشچ  ؛ تسا نایامن  وا  تردق  تمظع و  راثآ  ناهج  همه  ام و  فارطا  رد  هک  نیا  نخـس  هاتوک 
.دونشنب ار  اهنآ  حیبست  مایپ  دنیبب و  اهنآ  نیبج  رد  ار  دیحوت 

مـشچ اب  ار  ناگدرم  هک  نیا  اب  دنک  یم  شومارف  ار  گرم  هک  یـسک  زا  منک  یم  بجعت  :» دـیامرف یم  هلمج  نیمراهچ  رد  ماما  سپس 
( . یَتْوَْملا يَرَی  َوُه  َتْوَْملا َو  َیِسَن  ْنَِمل  ُْتبِجَع  َو  ( ؛» دنیب یم  دوخ 

ندش هتـسب  رت  مهم  همه  زا  يویند و  تاقلعت  اه و  تورث  لاوما و  اه و  ماقم  مامت  زا  ندش  ادج  ایند و  رد  زیچ  همه  نایاپ  ینعی  گرم 
تراـبع کـی  رد.دـیازفیب  دوـخ  تائیـس  رب  يا  هئیـس  اـی  تانـسح  رب  يا  هنــسح  دـناوت  یمن  هـک  يا  هنوـگ  هـب  ناـسنا  لـمع  هدـنورپ 

رد دنراپـس  یم  یـشومارف  تسد  هب  ار  نآ  دارفا  زا  يرایـسب  هک  نیا  بجع  یلو  ؛ تسا ناسنا  یگدـنز  هثداح  نیرت  مهم  گرم  ، هاتوک
تلفغ و نیا.دنرب  یم  تاوما  راید  يوس  هب  ار  اهنآ  هک  دننیب  یم  اهراب  ار  دوخ  نایرهشمه  ناتـسود و  نازیزع و  ناگتـسب و  هک  یلاح 
رت و يوق  ای  رت  ناوج  ام  زا  هک  دنتـسه  یناسک  ناـگدرم  زا  يرایـسب  هک  نیا  صوصخ  هب.تسا  زیگنا  تریح  یتسار  يراـک  شومارف 

.دنتفر ترخآ  ياقب  يوس  هب  دنتفرگ و  شیپ  ار  انف  راید  هار  يرامیب  هظحل  کی  هقباس  نودب  یتح  هاگ  رت و  ملاس 

: میناوخ یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  ربمغیپ  ياه  هبطخ  زا  یکی  رد  لیلد  نیمه  هب 

نایاپ گرم و  دای  هب  همه  زا  شیب  هک  تسا  یـسک  امـش  نیرت  شوهاب  مدرم  يا  ؛  ِتْوَْمِلل ًارْکِذ  ْمُکُرَثْکأ  ْمُکَـسَیْکأ  َّنإ  ُساّنلا  اَهُّیأ  اـی  »
،ج 74،ص 176) راونالاراحب «.) . دشاب یگدنز 
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: تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يرگید  ثیدح  رد 

نآ رد  یکش  ًادبا  هک  ار  ینیقی  چیه  ّلجوّزع  دنوادخ  ؛  ِتْوَْملا َنِم  ِهیف  َنیقَی  ال    ّ ٍکَِشب ُهَبْـشأ  ِهیف  َّکَش  ًانیقَی ال  َّلَج  َّزَع َو  ُهّللا  َقَلَخ  ام  »
.( ،ج 1،ص 194 هیقفلا هرضحیال  نم  «.). تسا هدیرفاین  گرم  نوچمه  تسین  نیقی  نآ  رد  ادبا  هک  یکش  دننامه  تسین 

.( ،ج 5،ص 28 هداعسلا حاتفم   ) . .تسا هدش  لقن  توافت  یمک  اب  زین  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  زا  ثیدح  نیا 

نیا هک  یلاح  رد  دـنک  یم  راکنا  ار  رگید  ناـهج  هک  یـسک  زا  منک  یم  بجعت  :» دـیامرف یم  شا  هناـمیکح  هلمج  نیمجنپ  رد  سپس 
( . َیلوُْألا َهَأْشَّنلا  يَرَی  َوُه  يَرْخُْألا َو  َهَأْشَّنلاف  َرَْکنَأ  ْنَِمل  ُْتبِجَع  َو  ( ؛» دنیب یم  ار  ناهج 

دیوش یمن  رّکذتم  ارچ  سپ  ، دیتسناد ار  نیتسخن  َملاع  امـش  ؛ » َنوُرَّکَذَت ْوَلَف ال  یلوُْألا  َهَأْشَّنلا  ُُمتِْملَع  ْدََقل  َو  : » دیامرف یم  زین  دیجم  نآرق 
.( هیآ 62 ، هعقاو . ( .»!؟) تسا نآ  زا  دعب  یناهج  هک  )

هب هیبش  یتلاح  ای  دنریم  یم  ناتسمز  لصف  رد  ناتخرد  دوش ؛ یم  هدید  هتسویپ  گرم  زا  سپ  یگدنز  داعم و  ياه  هنحص  ایند  نیا  رد 
راثآ دـننک و  یم  ادـیپ  يا  هزات  دـلوت  دـتفا  یم  ورف  راهب  ِناراب  شخب  تایح  تارطق  دزو و  یم  يراهب  داب  هک  یماگنه  ، دـنراد گرم 

گرم و نارود  رگید  راب  دـسر و  یم  ارف  تسا  رمع  نازخ  هیبش  هک  زییاپ  لـصف  هاـم  شـش  زا  دـعب.دوش  یم  ناـیامن  اـج  همه  تاـیح 
هدومزآ ار  گرم  زا  سپ  یگدـنز  هب  تشگزاب  میا و  هدـید  دوخ  رمع  رد  اهراب  اهراب و  ار  هنحـص  نیا.دوش  یم  رارکت  تاـیح  سپس 

؟ میوش یمن  رادیب  ارچ.میا 

یهگناو.تـسا گرم  زا  سپ  تاـیح  هیبـش  هـک  ددرگ  یم  ناـیامن  يرگید  زا  سپ  یکی  یگدـنز  تاروـطت  هتـسویپ  نـینج  ملاـع  رد 
ار دنوادخ  هتشذگ  اهنیا  همه  زا  دراد ؟ یلکـشم  هچ  وا  يارب  گرم  زا  سپ  تایح  ندنادرگ  زاب  دیرفآ  ار  ناهج  ، زاغآ رد  هک  ییادخ 

دنوادـخ تسا  نکمم  هنوگچ.ناراکدـب  هن  دنـسر و  یم  دوخ  يازج  هب  ًابلاغ  ایند  نیا  رد  ناراـکوکین  هن  ییوس  زا  میناد و  یم  میکح 
نآرق زا  هتفرگ  رب  داعم  هناگ  شـش  لیالد  هب  ندرب  یپ  يارب  .( ؟ دـهدن اهنآ  هب  ار  ناشلامعا  هجیتن  يرگید  ناـهج  رد  لداـع  میکح و 

( دینک هعجارم  داعم  ثحب  ،ج 5  نآرق مایپ  ام  باتک  هب  دیجم 

كرت ار  یقاب  راد  یلو  دـنک  یم  دابآ  ار  یناف  راد  هک  یـسک  زا  منک  یم  بجعت  :» دـیامرف یم  هناـمیکح  هلمج  نیرخآ  نیمـشش و  رد 
( . ِءاَقَْبلا َراَد  ٍكِراَت  ِءاَنَْفلا َو  َراَد  ٍِرماَِعل  ُْتبِجَع  َو  ( ؛» دراپس یم  یشومارف  هب  دیامن و  یم 

یم ار  اهنآ  ياج  دـنیآ و  یم  ایند  هب  یهورگ  دـنریم و  یم  یهورگ  زور  همه  ؛ تسا یناف  راد  ناهج  نیا  مینیب  یم  دوخ  مشچ  اـب  همه 
یم لدبم  يا  هناریو  هب  نامز  تشذـگ  رثا  رب  ابیز  ياه  خاک.دـنهد  یم  رگید  ياه  هورگ  هب  ار  دوخ  ياج  هورگ  نیمه  سپـس.دنریگ 

هزاجا لقع  ایآ.دور  یم  انف  هب  ور  زیچ  همه  تسا و  رذگ  رد  زیچ  همه.دش  دـنهاوخ  هدرمژپ  يزور  هایگ  لگ و  زا  رپ  ياه  غاب  دوش و 
رد یماگ  دنک و  شومارف  تسا  نادیواج  تایح  نآ  رد  هک  ار  ترخآ  يارس  اما  ؛ دشوکب یناف  راد  نیا  يدابآ  رد  ناسنا  هک  دهد  یم 

؟ درادن رب  حلاص  لامعا  نامیا و  قیرط  زا  نآ  يدابآ  نارمع و  قیرط 

رد ناسنا  هک  تسا  ییاه  ضقانت  زا  یـشخب  دور  یم  ورف  یتفگـش  رد  اـهنآ  همه  زا  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  يا  هناـگ  شـش  دراوم  نیا 
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نآ یلصا  لماع  دهد و  یم  لیکشت  اهداضت  اه و  ضقانت  نیا  زا  يا  هعومجم  ار  ناسنا  کی  یگدنز  هاگ  تسا و  نآ  راتفرگ  یگدنز 
.تسا لقع  نامرف  هب  ندادن  ارف  شوگ  سفن و  ياوه  زا  يوریپ 

ُهایَْحلا ِهِذه  ام  َو  : » میناوخ یم  توبکنع  هروس  هیآ 64  رد  هلمج  زا  دراد  ییانعم  رپ  رایـسب  تاریبعت  ترخآ  ایند و  هرابرد  دیجم  نآرق 
طقف تسین و  يزاب  یمرگرس و  زج  يزیچ  ایند  یگدنز  نیا  ؛ » َنوُمَْلعَی اُوناک  َْول  ُناوَیَْحلا  َیَِهل  َهَرِخْآلا  َراّدلا  َّنِإ  ٌبَِعل َو  ٌوَْهل َو  ّالِإ  اْینُّدلا 

«. دیتسناد یم  رگا  ، تسا یعقاو )  ) یگدنز يارس  ، ترخآ يارس 

: میناوخ یم  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  زا  یثیدح  رد 

یقاب وا  يارب  وت  دنامب  یقاب  وت  يارب  اضرف )  ) رگا ددرگ  یم  یناف  دوش و  یم  لقتنم  ایند  ؛  اَهل َْقبَت  َْمل  ََکل  ْتَیَِقب  ْنإ  ٌهَِیناف  ُهَلَقَْتنُم  اْینُّدلا  »
.( ،ح 2287 مکحلاررغ «. ) . ینام یمن 

ایند هرابرد  يرگید  ثحب  هبطخ 203  لیذ.میتشاد  یثحب  تمکح 103  لیذ  نآ  رادیاپان  هدـنبیرف و  ياه  هولج  ایند و  تقیقح  هرابرد 
.تشاد میهاوخ  يرتشیب  ثحب  زین  تمکح 133  لیذ  رد  هدمآ و 

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abu Talib said : “ I wonder about a miser who hastens towards the very
destitution from which he wants to run away, missing the very ease of life which he
covets. Consequently, he passes his life in this world like the destitute but will have to

.render an account (of it) in the Hereafter like the rich

I wonder about a proud man who was just a drop of semen the other day and will turn
into a corpse tomorrow. I wonder about a man who doubts Allāh although He sees
what He has created. I wonder about one who has forgotten death although he sees
people dying. I wonder about one who denies the second life although he has seen
the first. I wonder about one who inhabits this transient abode but ignores the

.” everlasting one

لمع رد  یتسس  زا  شهوکن  : 127 تمکح
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ٌبیِصَن ِهِسفَن  ِِهلاَم َو  ِیف  ِهِّلل  َسَیل  نَمِیف  ِهِّلل  َهَجاَح  َال  ّمَهلِاب َو    َ ُِیلتبا ِلَمَعلا  ِیف  َرّصَق  نَم  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

هار رد  يا  هرهب  شناج  لام و  زا  هک  ار  نآ  و  ددرگ ،  هودـنا  راچد  دـنک ، یهاتوک  لمع  رد  هک  سک  نآ  دومرف : وا ، رب  ادـخ  دورد  و 
 . تسین يزاین  وا  هب  ار  ادخ  دشابن  ادخ 

يدیهش

يزاین ودـب  ار  ادـخ  تسین  ادـخ  نآ  زا  یبیـصن  شناج  لام و  زا  هک  ار  نآ  دـیدرگ ،  هودـنا  راچد  دـیزرو  یهاـتوک  راـک  رد  هک  نآ 
.تسین

یلیبدرا

رد ار  يادخ  رم  تسین  هک  یـسک  رد  ار  يادخ  رم  تسین  یتجاح  چـیه  مغب و  دوش  یم  التبم  رادرک  رد  درک  ریـصقت  هک  ره  دومرف  و 
هرهب وا  لام  وا و  سفن 

یتیآ

شناج لام و  رد  ار  ادخ  هک  یسک  هب  ار ، دنوادخ  ددرگ و  راچد  هودنا  هب  دنک  یهاتوک  لمع  رد  هک  یسک  مالـسلا :) هیلع   ) دومرف و 
.تسین يزاین  دشابن ، یبیصن 

نایراصنا

 . دوش یم  هودنا  راچد  دزرو  یهاتوک  لمع  رد  هک  یسک  : دومرف ترضح  نآ  و 

 . دشاب یمن  ادخ  تمحر  يوس  هب  یهار  شیارب  تسین  ادخ  يارب  یمهس  شناج  لام و  رد  هک  ار  نآ 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

ءاودـلاب و ال هللا  هالتبا  ءاودـلا  عشبتـسا  اضیرم و  ناک  نمک  مومهلا  رزو  هبلق  یلع  هللا  لمح  تادابعلا  لقث  هندـب  یلع  ففخ  نم  ینعی 
: یلاعت هلوق  نم  اذه  و  هیف ، هل  هجاح  هناب ال  هدنع  هردق  طوقس  نع  ینکف  هدنع ، ردقلا  طقاس  هللا ، قوقحل  عیـضملا  ینعی  هیف  هجاح هللا 
بیبطلا و ال عیطی  اضیرم ال  بیبطلا  هجلاعم  عفنی  ال  هلاثم : هراعتـسا و  هنا  لیق : و  مکتدابع ، يا  مکواعد ) ول ال  یبر  مکب  اوبعی  ام  لـق  )
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.هسفن محری  نم ال  هللا  فطل  عفنی  کلذکف ال  هضرم ، لاوزب  متهی 

مثیم نبا 

دشابن وا  يارب  يا  هرهب  شناج  لام و  رد  هک  یـسک  هب  ادخ  .دوش و  هودنا  مغ و  راچد  دنک ، یهاتوک  ادخ )  ) راک ماجنا  رد  سک  ره  )
ایند و یپ  رد  رتشیب  تسا و  مرگرـس  اـیند  لـمع  رد  تاـقوا  رتشیب  دـنک ، یم  یهاـتوک  ادـخ  يارب  لـمع  رد  هک  یـسک  درادـن .) زاـین 

يروآدرگ هودنا  مغ و  راتفرگ  هزادنا  نامه  هب  الوا  دـشاب ، رادروخرب  ایند  تورث  زا  هچ  ره  هک  یتروص  رد  تسایند ، لام  يروآدرگ 
هب یهاوخ  یم  هچ  ره  ایند  زا  تسا : يروهـشم  تراـبع  .تسا  برطـضم  اـهنآ  نتفر  تسد  زا  میب  يرادـهگن و  رد  اـیناث  و  تساـیند ،

یلام هچ  یندـب و  هچ  لامعا  رد  یهاتوک  زا  ار  ناسنا  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما سپ  .ربب  بیـصن  ربارب  ود  نآ  هودـنا  مغ و  زا  و  رآ ، تسد 
مـشچ هب  یهجوت و  یب  زا  هیانک  هدـننک ، یهاتوک  درف  هب  ادـخ  نتـشادن  زاین  و  هجاح هللا …  و ال  ترابع : نیا  اب  تسا  هتـشاد  رذـحرب 

.درادن ار  نآ  تیلباق  وا  نوچ  تسا  ندرکن  هاگن  وا  هب  تمحز 

دیدحلا یبا 

 . ٌبیِصَن ِهِسْفَن  ِِهلاَم َو  ِیف  ِهَِّلل  َْسَیل  ْنَمِیف  ِهَِّلل  َهَجاَح  ِّمَْهلِاب َال  َِیُلْتبا  ِلَمَْعلا  ِیف  َرَّصَق  ْنَم  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

یلع نیفرـسملا  نم  مهریغ  امأف  مهلاب  اولتبا  لمعلا  یف  اورـصق  اذإ  نیذلا  مهنإف  حیحـصلا  داقتعالا  نیقیلا و  باحـصأب  صوصخم  اذه 
انـسفنأ نم  اـهانبرج  دـق  هملکلا  هذـه  لـمعلا و  یف  اورـصق  نإ  مهورعی و  مه  ـال  هنإـف  داـقتعالا  نیقیلا و  یف  صقنلا  يوذ  مهـسفنأ و 

دجو رذعل  اهب  لخأ  ناک  نإ  سمـشلا و  بیغت  یتح  الثم  رهظلا  هضیرفب  لخأ  اذإ  انم  دـحاولا  نأ  کلذ  احـضاو و  اهقادـصم  اندـجوف 
لاقع نم  طشنأ  امنأکف  هضیرفلا  کلت  یضقی  یتح  دیقب  دیقم  وأ  لاکشب  لوکشم  هنأک  طاشن و  هلق  السک و  هسفن و  یف  القث 

یناشاک

راگزور هودنا  مغ و  هب  دوش  راتفرگ  مهلاب ) یلتبا   ) راگدیرفآ راک  رد  دنک  ریصقت  هکره  لمعلا هللا ) یف  رصق  نم  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
ایندلا نم  ذخ  : ) هک تسا  روهشم  نیا  ریثک و  تقـشم  یعـس و  هب  تسا  ریقح  يایند  عاتم  بلط  ریـصقت  بحاص  لاوحا  بلاغ  هک  اریز 

ای  ) هک هتفای  دورو  یسدق  ثیدح  رد  .نآ و  لباقم  ود  مغ  مه و  زا  یهاوخ و  هچنآ  ایند  زا  ریگارف  ینعی  هفعـض ) مهلا  نم  تئـش و  ام 
، تقـشم زادنا و  جنر  رد  دنک و  نم  تمدـخ  هک  ار  یـسک  نک  تمدـخ  ایند  يا  ینعی  کعم ) نم  یبعتا  ینمدـخ و  نم  یمدـخا  ایند 

هلام هسفن و  یف   ) ار ادخ  رم  تسین  یتجاح  چیه  و  هجاح هللا ) و ال   ) دباتـش یم  وت  لیـصحت  یپ  رد  دنک و  یم  وت  تیعبت  هک  ار  یـسک 
الع لج و  وا  دزن  ددرگ  یم  طقاس  وا  ردق  ار  یهلا  قوقح  درک  عیاض  هک  یسک  ینعی  يا  هرهب  یظح و  وا  لام  وا و  سفن  رد  بیصن )
لق  ) هدومرف هچنانچ  سک  نآ  رد  هناحبـس  وا  جایتحا  مدع  هب  یلاعت  يو  دزن  ردـق ، طوقـس  زا  هدومرف  هیانک  سپ  .یهابت  نآ  تهج  هب 

دشاب ندیتسرپ  ندناوخ و  هن  رگا  نم  يادخ  دزن  ار  امـش  دشاب  ردق  هچ  دابع  هب  وگب  دمحم  يا  ینعی  مکئاعد ) الول  یبر  مکب  اوبعی  ام 
دوب دناوت  یم  و  تشاد ، دهاوخن  تلزنم  ردـق و  دوبعم ، دزن  نآ  نودـب  تسا و  تدابع  تخانـش و  هب  ناسنا  فرـش  هچ  ار ، وا  رم  امش 

هدیاف هکنانچمه  دنکن  محر  دوخ  رب  هک  ار  یـسک  دهدن  هدیاف  یلاعت  قح  فطل  ینعی  .دـشاب  هراعتـسا  باب  زا  یهلا  جایتحا  مدـع  هک 
دوخ ضرم  لاوز  هب  دیامنن  مامتها  ار و  وا  هجلاعم  دنکن  لوبق  هک  یهاگ  ار  ضیرم  بیبط  هجلاعم  دهد  یمن 
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یلمآ

ینیوزق

نآ زا  دشاب  التبم  فوخ  مغ و  هب  رـصقم  هچ  دشاب  ترخآ  راک  دارم  .رایـسب  هشیدنا  مغ و  هب  ددرگ  التبم  راک  رد  دنک  ریـصقت  هک  ره 
رود میئوگ  نآ  لثم  زین  ایند  راـک  رد  رگا  تسا و  هدرکن  بوخ  تخـس  زور  نآ  ریبدـت  تسا و  هداـهن  مک  يارـس  نآ  هشوت  هک  يور 
مالک نیا  رد  دارم  تقیقح  هکلب  .دشک  ینامیـشپ  هصغ و  دنک ، ریـصقت  یلهاک و  قزر  ریبدـت  تشیعم و  بسک  رد  هک  ره  هک  دـشابن 

هب روعشم  تسا و  لفاغ  نآ  ببس  زا  صخش  هک  تسیمغ  نآ  و  ددرگ ، مه  هب  التبم  تعاط  لمع و  رد  دنک  ریصقت  هک  ره  هک  تسنآ 
دـشاب و هتخیمآ  یمغ  شرـس  اب  هک  یلاعت  يراب  نامرف  لمع و  رد  رـصقم  لاح  تسا  نینچمه  و  دـناد ، یمن  ار  نآ  تلع  اـی  تسین  وا 

لتق لثم  زا  گرزب  یئاطخ  ای  دورن ، شلد  زا  وا  غاد  زگره  هک  دریمب  وا  زا  يزیزع  هک  صخـش  هچنانچ  .هتفرگ  شناج  نماد  یهودـنا 
دورن شریمـض  دای  زا  دورب  وا  دای  زا  رهاظ  هب  نآ  درذگب و  نآ  رب  ناراگزور  دنچ  ره  هک  ددرگ  رداص  وا  زا  هللااب ) ذوعن   ) دلاو ای  دـلو 

تدابع تعاط و  هکنآ  رگید  نایب  .ددرگن و  مغ  یب  هتفگـش و  زگره  و  دشاب ، هودـنا  مغ و  رد  هشیمه  ناهنپ  ربخ و  یب  شناج  رـس  و 
نطاب رد  یطاشن  يرورس و  دتفا  وا  مزال  نمحر  ترـضح  ناوضر  برق و  بجوم  و  تسا ، یلزی  مل  تلود  يدبا و  تداعـس  رمثم  هک 

وا مزال  هک  تهج  نآ  زا  تیصعم  هب  لاغتشا  تعاط و  رد  ریـصقت  نینچمه  و  دشاب ، تفرعم  برق و  تذل  رورـس  نآ  ار و  نموم  ناج 
ندـش لیاز  زگره  هک  نطاب  رد  یمغ  یمه و  هصاخلاب  تسا  وا  مزال  مه  ناـهج  ود  تداعـس  زا  ناـمرح  وا و  ترـضح  زا  دـعب  تسا 

غاد اب  یلو  تنج  رد  دـنراذگب  هک  نماض  نم  مورحم  دوب  تعاط  تذـل  رگ  یـسک  دـنا : هتفگ  ینعم  نیا  هب  تراشا  و  دـشاب ، هتـشادن 
مغ ایند و  راتفرگ  دـنادرگن  یلـست  لوغـشم و  نآ  هب  رطاخ  درامگن و  تدابع  ترخآ و  راک  رب  تمه  هک  تسا  نآ  دارم  ای  شناـمرح 
نم یمدـخا  اـیند  اـی   ) تسا هدـمآ  یـسدق  ثیدـح  رد  دـنیب ، تقـشم  بعت و  وا  بـلط  رد  دریگ ، ورف  ار  وا  يو  موـمه  و  ددرگ ، اـیند 
نآ رد  ار  يادـخ  تسین  یتجاح  .تسا و  لمات  لحم  هک  تسا  هتفگ  یمالک  اجنیا  یـشاک ) مجرتم   ) و کبعتی ) نم  یبعتا  ینمدـخ و 

نینچ دنکن ، قافنا  دوخ  لام  و  دهدن ، جنر  يادخ  هار  رد  ار  دوخ  هکنآ  ینعی  یبیصن  وا  لام  سفن و  رد  ادخ  يارب  زا  تسین  هک  هدنب 
لاق امک   ) ار خزود )  ) شتآ همعط  زج  دـیاین ، راـک  چـیه  هب  ار  يادـخ  هدـنب  نینچ  و  ددرگن ، وا  تمحر  رظن  روظنم  یـصاع  يا  هدـنب 

اعد و هن  رگا  وا  دزن  ار  امـش  دـشاب  ردـق  هچ  نم و  يادـخ  امـش  هب  دـیامن  انتعا  هچ  وگب  ..مکواعد ) ول ال  یبر  مکبوبعی  ام  لق  یلاعت :
.دشاب امش  تدابع 

یجیهال

مالسلا هیلع  تفگ  ینعی و  .بیصن » هلام  هسفن و  یف  سیل هللا  نمیف  هجاح هللا  مهلاب و ال  یلتبا  لمعلا  یف  رصق  نم  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
ییانتعا یتجاح و  تسین  ترخآ و  ایند و  رد  هودـنا  نزح و  هب  دوش  یم  هدرک  التبم  ندرک ، تدابع  رد  درک  یهاـتوک  هک  یـسک  هک 

.يدسر یظح و  وا  لام  ندرک  قافنا  رد  وا و  سفن  ندرک  تدابع  رد  ادخ  يارب  زا  دشابن  هک  یسک  رد  ار  ادخ  رم 

ییوخ

وا ایندـلل  لمع  لک  یف  ریـصقتلا  نا  دوصقملاف  سنجلا ، مـال  - 1 نیهجو : لمتحی  لـمعلا ) یف  ( ) مالـسلا هیلع   ) هلوق یف  مـاللا  ینعملا :
.مهلا ثرویف  هنم ، دوصقملا  ضرغلا  هنم  لصحی  الف  هناصقن ، لمعلا و  لالتخال  ببـس  ریـصقتلا  نال  هیلا ، هبـسنلاب  مهلل  بجوم  هرخالا 
هبترتم هبوقع  مهلاب  ءالتبالاف  هینیدـلا ، هفیظولا  ءادا  كرت  و  یعرـشلا ، لمعلا  یف  ریـصقتلا  دوصقملا  نوکیف  یجراخلا ، دـهعلا  مـال  - 2
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سیل ( ) مالسلا هیلع   ) هلوق .هلمجلا و  هذه  نم  اهلصف  و  هلقتسم ، هلمج  یلزتعملا  حرش  یف  اهلعج  دق  هیلاتلا و  هلمجلاب  هل  طبر  الف  هیلع ،
نا نم  رابخالا  ضعب  یف  امک  سفنلا  وا  لاملا ، یف  صقنلا  ءالبلل و  ضرعتلا  نع  هیاـنک  نوکی  نا  نکمی  بیـصن ) هسفن  هلاـم و  یف  هللا 

یـسکب زاین  ادـخ  و  دوش ، هودـنا  راتفرگ  دـنک  یهاتوک  دوخ  رادرک  رد  سک  ره  همجرتلا : .هدابع  یلا  هبـسنلاب  هللا  نم  فطل  ءـالتبالا 
.تسین يا  هرهب  شناج  لام و  رد  ار  يو  هک  درادن 

رابهودنا دوب  شیناگدنز  *** راکریصقت لمع  رد  دشاب  هک  ره 

يرتشوش

هجاح هلوق و ال  لعج  دیدحلا  یبا  نبا  نکل  ادـحاو ، اناونع  عیمجلا  نوک  نم  هیرـصملا ) هعبطلا   ) یف اذـکه  لوقا : مالـسلا : هیلع  لاق  و 
دارملا و  مهلاب ) یلتبا  لمعلا  یف  رصق  نم   ) .فنصملا طخب  جهنلا  نم  هتخـسن  هل و  مثیم  نبا  قیدصتل  انه  ام  حصالا  و  رخآ ، اناونع  … 

و  ) یناثلا یف  یلاعت  لاق  رـصق ، مل  هرـسحلا  مهلاب و  یلتبی  هیف  رـصق  ابجاو و  هب  نایتالا  ناک  هرخالا  وا  ایندلا  نم  لمع  یف  رـصق  نم  نا 
یف تطرف  ام  یلع  یترسح  ای  سفن  لوقت  نا  نورعشتال  متنا  هتغب و  باذعلا  مکیتای  نا  لبق  نم  مکبر  نم  مکیلا  لزنا  ام  نسحا  اوعبتا 

باوصلا و  هیرصملا ) هعبطلا   ) یف اذکه  بیـصن  هسفن  هلام و  یف  سیل هللا  نم  یف  هجاح هللا  و ال  نیرخاسلا .) نمل  تنک  نا  هللا و  بنج 
( بیـصن هلام  هسفن و  یف  سیل  هفلتخم ) تاعوضوم  یف  نوتـسلا - لصفلا   ) نم یف  هجاح هللا  و ال   ) مثیم نبا  دـیدحلا و  یبا  نبا  یف  اـم 

نم اهوبا : لاقف  هیملـس ، وا  هیبلک  هارما  حاکن  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا دارا  .ریخات  میدـقت و  هداـیز و  هیرـصملا ) هعبطلا   ) یف عقوف 
لاق .اهیف  انل  هجاح  ال  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) لاقف .عدـصت  مل  طق و  ضرمت  مل  اهنا  اهندـب  هحـص  نم  كافک  اذـک و  اذـک و  اهتفص 
لاقف .عدـصت  مل  ضرمت و  مل  اهنا  لاق : و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا یلع  هتنبا  یبالکلا  كاحـضلا  ضرع  مهـضعب : لاق  يرذالبلا :

انل هجاحال  لاقف  یبنلا  یلع  اهـضرع  و  طق - عدـصت  مل  اهنا  اهوبا  لاق  یتلا  یبلکلا : لاق  .اهیف و  اـنل  هجاـح  ـال  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص  )
یعد مالـسلا : هیلع  قداصلا  نع  یفاکلا )  ) یف .هیقـشلا و  انا  لوقت : تناکف  اهلقع  تبهذـف  اهموق  تراتخاف  هیبالکلا  اما  هیملـس و  اهب -

بجعتف هیلع ، تبثتف  طئاح  یف  دتو  یلع  هضیبلا  عقتف  تضاب  دـق  طئاح  قوف  هجاجد  یلا  رظنف  ماعط  یلا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا
مل یبنلا و  ضهنف  .طق  ائیـش  تئزر  ام  قحلاب  کثعب  يذـلاوف  هضیبلا  هذـه  نم  تبجعا  لـجرلا : هل  لاـقف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا

هیلع و هللا  یلـص   ) یبنلا یلع  لخد  هنا  يورب  دـیدحلا  یبا  نبا  لاق  .هجاح و  نم  هیف  امف هللا  ازری  مل  نم  لاق : هماـعط و  نم  ائیـش  لـکای 
تبـصاف لاق : .وه  ام  يردا  ام  لاق : عادـصلاب ؟ لاق : .اهفرعا  ام  لاـق : .یمحلاـب  كدـهع  یتم  هل  لاـقف  میظع ، ناـمثج  وذ  یبارعا  هلآ )

یف ازری  يذلا ال  تیرفنلا  تیرفعلا  هرکیل  یلاعت  هللا  نا  هلآ :) هیلع و  هللا  یلص   ) لاقف .ال  لاق : كدلوب ؟ تئزرف  لاق : .ال  لاق : کلامب ؟
نا بحی  مکیا  هباحصال : لاق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نع  و  هفلتخم ) تاعوضوم  یف  نوتـسلا - لصفلا   ) .هلامب باصی  هدلو و ال 

و تارافک ، باحـصا  ایالب و  باحـصا  اونوکت  نا  نوبحت  الا  هلئاصلا ، رمحلاک  اونوکت  نا  نوبحتا  لاق : .انلک  اولاق : مقـسی ؟ الف  حـصی 
رم ربخلا : یف  .هجردلا و  کلت  هغلبیل  هللا  هیلتبیف  هلمع  نم  یشب ء  اهغلبی  هنجلا و ال  یف  هجردلا  هل  نوکیل  لجرلا  نا  قحلاب  ینثعب  يذلا 

اهغلبی مل  هجرد  ینلاس  هنا  هیلا : یحواف  ابجعتم  فقوف  همحل ، عابـسلا  تقزم  دق  یلاعت  اعیطم هللا  هفرعی  ناک  لجرب  مالـسلا  هیلع  یـسوم 
نم نوری  امل  ضیراقملاب  ضرقت  تناک  مهموحل  نا  همایقلا  موی  هیفاعلا  لـها  دوی  هعفر : رباـج  نع  .کلذـب و  ـالیبس  هل  تلعجف  هلمعب 
هللا و  ماعطلاب ، هدـلو  دـلاولا  دـهاعتی  امک  ءالبلاب  نموملا  هدـبع  دـهاعتیل  هللا  نا  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نع  .ءالبلا و  لها  باوث 

.ماعطلا نم  ضیرملا  مکدحا  یمحی  امک  نموملا  هدبع  یمحی 

هینغم
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اما .هب  لح  ام  هیلع  ناه  و  ضوعلا ، رجالا و  هل  هللا  فعاض  بستحا  ربص و  اذاف  اردق ، ءاضق و  هلها  هلام و  وا  هتحـصب  ءرملا  باصی  دق 
و هسفن ، یلا  ءاسا  يذلا  وه  هنال  ربص ، ول  یتح و  سانلا  هللا و  دـنع  مومذـم  مومهم و  وهف  هدـی  عنـص  هریـصقت و  نم  هلزان  هب  لزنت  نم 
و تایصخشلا ، تاوذلاب و  قیلت  اهنال ال  لامعالا ، ضعب  نم  نوفنای  ادارفا  تفرع  دق  ..هتدارا و  هرایتخا و  ءوسب  مغلا  مهلا و  یف  اهعقوا 
مهلمهی و یلاعت  هنا  يا  خـلا ..) هجاح هللا  و ال   ) .مهـسفنا یتح  نیلماح  ریغ  نیلومحم  نیرخالا  یلع  اثبع  شیعلا  نم  نوفناـی  ـال  مهنکل 

هیالا هب  تحرـص  يذلا  ءارقفلا  قح  وه  لاملا  یف  هللا  بیـصن  و  مهیـسنف .) هللا  اوسن   ) هبوتلا هروس  نم  هیالا 67  یف  اـمک  مهنع ، ضرعی 
قحلا و هرـصنل  داهجلا  وه  سفنالا  یف  یلاعت  هبیـصن  و  مورحملا .) لئاسلل و  مولعم  قح  مهلاوما  یف  نیذلا  و  : ) جراعملا هروس  نم   25

مهیلا رظنی  هللا و ال  مهملکی  مهل و ال  قالخ  کئلوا ال   ) مهسفنا مهلاوماب و  نوحضی  نولخبی و ال  نیذلا  نا  ینعملا  و  لطابلا ، نالذخ 
(. نارمع لآ   77 میلا - باذع  مهل  مهیکزی و  همایقلا و ال  موی 

هدبع

هحور ـال  هلیبـس و  یف  لذـبلاب  هلاـم  یف  هبیـصن  لـعجی هللا  مل  نم  هتارمث و  تاوـف  یلع  هرـسحلا  مه  مـهلا  مهلاـب : یلتبا  لـمعلا  یف  … 
ناطیشلا هسفن و  دبع  لب  هللادبع  هقیقحلا  یف  نوکی  هناف ال  هللا  لضف  یف  ءاجر  هل  نوکی  الف  هنید  زازعا  یف  بعتلا  لامتحاب 

يرفعج

مالسالا ضیف 

دوخ تقو  و   ) دنک یهاتوک  ادخ ) یگدنب   ) راک لمع و  رد  هک  یسک  تسا : هدومرف  یگدنب ) رد  یهاتوک  نایز  رد   ) مالسلا هیلع  ماما 
یهار ار  ادـخ  و  دوش ، راچد  هودـنا  مغ و  هب  نآ ) ندـنام  هجیتن  یب  يارب  مه  ندروآ و  تسد  هب  يارب  دـیامن ، ایند  يداـبآ  فرـص  ار 

نید جیورت  رد  دهدن و  ادخ  هار  رد  شیئاراد  زا  هک  یـسک   ) دشاب یمن  ادـخ  يارب  يا  هرهب  شناج  یئاراد و  رد  هک  یـسک  رد  تسین 
(. دشابن وا  تمحر  راودیما  دشوکن  وا 

ینامز

فرط رب  يارب  ادخ  دنا ، هدینادرگ  کیدزن  منهج  هب  ماگ  نیدـنچ  دـندرک  یلامها  یبجاو  راک  رد  ادـخ  هتـسیاش  ناگدـنب  هک  یعقوم 
ياهیتحاران هب  دـندشن  هدـیزرمآ  هصغ  اب  هاگره  دوش و  هدـیزرمآ  ناشهانگ  اـت  دـنادرگ  یم  ـالتبم  هصغ  هب  ار  ناـنآ  هکل ، نیا  ندرک 

نانآ يراگتـسر  هب  يدیما  نوچ  دنتـسه  هانگ  تیـصعم و  رد  قرغ  هک  یناسک  اما  .ددرگ  ناشهانگ  ناربج  ات  دـنوش  یم  هدولآ  رتالاب 
نانآ هب  ایند  رد  دـنهد  یم  ماجنا  هک  مه  یکین  ياهراک  ربارب  رد  هکلب  دـنک  یم  راذـگاو  دوخ  لاـح  هب  ار  ناـنآ  اـهنت  هن  ادـخ  تسین 
هناخ فقـس  ام  دوبن  یحلاصم  يور  رگا  دیامرف  یم  ادخ  .دندرگ  منهج  دراو  رـسکی  دـنور  یم  ایند  زا  هک  هاگنآ  ات  دـهد  یم  شاداپ 

، ادخ هب  هجوت  يارب  تسا  يا  هلیـسو  بت و …  یگنـسرگ ، یگتـسکش ، یـضیرم ، یناج  ياهنایز  .میدرک  یم  يا  هرقن  ار  رافک  ياه 
هب ندـش  کـیدزن  يارب  تسا  يرگید  هار  یگراـچیب  یتسدـگنت و  رقف ، یلوپ : یب  هک  يروطناـمه  باوـث  شیازفا  هاـنگ و  ندـش  مک 

.تسا رگید  يایند  يارب  یگدامآ  شیاـمزآ و  هلیـسو  همه  اـیند  يدـب  یبوخ و  هتکن  نیمه  هب  هجوت  اـب  .باوث  نتخودـنا  دـنوادخ و 
اهیتحاران نیا  .دـیدرگ ) یم  زاب  ام  يوسب  ماجنارـس  مینک و  یم  شیامزآ  یبوخ  يدـب و  اب  ار  امـش  ام  دـیوگ … ( : یم  زیزع  يادـخ 

نید مدرم و  يرای  لام  ناج و  زا  یلـصا  فده  اریز  میئآ ، نوریب  هنادنموربآ  شیامزآ  هتوب  زا  ات  دوب  دـهاوخ  لام  ناج و  رد  رتشیب ) )
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.تسا هدوبن  حیحص  ام  شیامزآ  میدومیپن  ار  هار  نیا  هاگره  تسادخ و 

يزاریش دمحم  دیس 

تنا اذا  رعاشلا : لاق  لمعلا ، جئاتن  تاوف  یلع  نزحلا  يا  مهلاب ) یلتبا   ) یغنبی امک  لمعی  ملف  لمعلا ) یف  رصق  نم  : ) مالسلا هیلع  لاق  و 
سیل هللا نمیف   ) هب هناحبـس  هللا  ءانتعا  مدع  نع  هیانک  هجاح هللا ) و ال   ) رذبلا نمز  نم  طیرفتلا  یلع  تمدن  ادصاح  ترـصبا  عرزت و  مل 

.یلاعت هللا  لیبس  یف  هلام  قفنا  و ال  هعاطلل ، هندب  بصنی  مل  ناب  بیصن ) هسفن  هلام و  یف 

يوسوم

یناقلاط

« .دوش هودنا  راتفرگ  دنک ، یهاتوک  راک  رد  هک  ره  »

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

ِهَِّلل َْسَیل  ْنَمِیف  ِهَِّلل  َهَجاَح  َال  ،َو  ِّمَْهلِاب َِیُلْتبا  ِلَمَْعلا  ِیف  َرَّصَق  ْنَم 

 . ٌبیِصَن ِهِسْفَن  ِِهلاَم َو  ِیف 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

رد قافنا  تهج   ) وا يارب  یبیـصن  شناج  لام و  رد  هک  یـسک  هب  ادخ  دوش و  یم  راتفرگ  هودنا  هب  دنک  یهاتوک  لمع  رد  هک  یـسک 
رد زیمآ  تمکح  مالک  نیا  لوا  شخب  هک  تسا  هدـمآ  رداصم  باتک  رد  هنامیکح : راتفگ  دنـس  .درادـن .(  ییاـنتعا  تسین  ادـخ ) هار 

هاوخ.هدوزفا نآ  رب  حیـضوت  يارب  يرگید  شخب  نانمؤمریما  تسا و  هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  بتک  زا  يدادـعت 
رد نخس  نیا  هوالع  هب.دشوج  یم  همشچرس  کی  زا  عقاو  رد  ود  ره  دشاب  مالـسلا  امهیلع  نانمؤمریما  زا  ای  ادخ  لوسر  زا  نخـس  نیا 

هناـمیکح مـالک  نیا  لـیذ  میدـید  فـلتخم  عباـنم  رد  هچنآ  یلو  ص 114 ) ،ج 4، هغالبلا جـهن  رداـصم  ) .تسا هدـمآ  زین  مکحلاررغ 
.( ،ج 2،256،ح 21 یفاک باتک  هلمج  زا  تسا  هدش  لقن  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  ربمغیپ  زا  ...هجاح )» «و ال  هلمج )

اطخ هار  ود 

یهاتوک دوخ  یهلا  فئاظو  ماجنا  رد  هک  دنک  یم  هراشا  یناسک  تشونرـس  هب  تسخن  زیمآ  تمکح  مالک  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
( . ِّمَْهلِاب َِیُلْتبا  ِلَمَْعلا  ِیف  َرَّصَق  ْنَم  ( ؛» دوش یم  راتفرگ  هودنا  هب  ، دنک یهاتوک  لمع  رد  هک  یسک  :» دیامرف یم  ، دننک یم 

یم ار  دوخ  راب  تقر  تشونرـس  دننک و  یم  ادیپ  یخزرب  مشچ  هک  دشاب  ایند  نیا  زا  لاقتنا  هناتـسآ  رد  مغ  هودـنا و  نیا  تسا  نکمم 
دیاش ، دینادرگ زاب  ارم  اراگدرورپ ! ؛ » ُتْکَرَت امِیف  ًاِحلاص  ُلَمْعَأ  یِّلََعل  ِنوُعِجْرا * ِّبَر  : » دـنیوگ یم  دوش و  یم  دـنلب  ناشدایرف  دـننیب و 
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.( هیآ 99 و 100 ، نونمؤم «. ) . مهد ماجنا  یحلاص  لمع  مدومن ) یهاتوک  و   ) مدرک كرت  هچنآ  ربارب  رد 

ای : » دنیوگ یم  هک  دـنک  یم  لقن  اهنآ  نابز  زا  نآرق  هک  هنوگ  نامه  ، دـشاب ترخآ  يارـس  رد  هودـنا  مغ و  هب  هراشا  تسا  نکمم  زین 
.( هیآ 56 ، رمز «. ) . مدرک ادخ  نامرف  تعاطا  رد  هک  ییاه  یهاتوک  زا  نم  رب  سوسفا  يا  ؛ » ِهّللا ِْبنَج  ِیف  ُتْطَّرَف  ام  یلَع  یتَرْسَح 

مغ و دروخ و  یم  سوسفا  هدرک  هک  ییاه  یهاتوک  زا  دوش و  یم  رادیب  ناسنا  هاگ  اریز  ، دشاب ایند  دوخ  رد  هودنا  مغ و  نیا  دیاش  زین 
اب وا  دـنا و  هدرک  دابآ  ار  دوخ  نادـیواج  يارـس  حـلاص  لاـمعا  اـب  نارگید  دـنیب  یم  هک  ارچ  دریگ  یم  ارف  ار  وا  هاـک  ناـج  یهودـنا 

.درادن یعنام  زین  ریسفت  هس  نیا  نایم  عمج  هتبلا.تسا  هدومن  ناریو  ار  دوخ  دیواج  يارس  شیاه  یهاتوک 

یم.لـمع رد  یهاـتوک  زا  تـسا  یحرـش  عـقاو  رد  هـک  دـیوگ  یم  ییاـنعمرپ  هـلمج  نخـس  نـیا  هـمادا  رد  مالـسلا  هـیلع  ماـما  سپس 
ِهِـسْفَن ِِهلاَم َو  ِیف  ِهَِّلل  َْسَیل  ْنَمِیف  ِهَِّلل  َهَجاَح  َال  َو  ( ؛» درادن ییانتعا  ، تسین وا  يارب  یبیـصن  شناج  لام و  رد  هک  یـسک  هب  ادخ  :» دـیامرف

( . ٌبیِصَن

نایب هب  ،و  دـنرادن غیرد  ادـخ  هار  رد  لام  ناج و  لذـب  زا  هک  دـنترخآ  ایند و  رد  راـگدرورپ  تیاـنع  دروم  یناـسک  هک  نیا  هب  هراـشا 
.دننک یم  تباث  لمع  رد  مالسا  هب  ار  دوخ  يرادافو  نیقی و  نامیا و  ، رگید

هدرک تمدـخ  شدوخ  هب  عـقاو  رد  دـنک  مادـقا  اـهنآ  لذـب  رد  ناـسنا  رگا  تسادـخ و  يوـس  زا  همه  لاـم  ناـج و  هک  تسا  تسرد 
.تسا هتفرگ  دوخ  يوس  زا  یتجاح  ناونع  هب  ار  نآ  شنارکیب  فاطلا  يور  دنوادخ  یلو  ؛ تسا زاین  یب  ناگمه  زا  ادخ  اریز  ، تسا

یمن فرـص  ادـخ  هار  رد  ار  ناشلام  ناج و  زا  یبیـصن  طقف  اهنآ  ، تسین دنتـسه  الاب  تاماقم  ياراد  هک  یناـنمؤم  هراـبرد  نخـس  نیا 
.دنهد یم  ادخ  هار  رد  دنراد  هچره  هکلب  ، دننک

یمن وا  هار  رد  ار  لاـم  ناـج و  زا  يزیچ  هک  تسا  يدارفا  نینچ  زا  دـنوادخ  ضارعا  ییاـنتعا و  یب  ياـنعم  هـب  ِهَِّلل » َهَجاَـح  اـَل   » هـلمج
هک نیا  هب  هجوت  اب  « ...هجاح «ال  هلمج نیاربانب  ، دنک یمن  وا  هب  مه  ییانتعا  ًاعبط  درادن  زاین  یصخش  ای  يزیچ  هب  هک  یسک  اریز  ، دنشخب

صاخ و بهاوم  زا  ار  اـهنآ  ادـخ  هک  تسا  نیا  ییاـنتعا  یب  زا  روظنم  تسا و  ییاـنتعا  یب  زا  هیاـنک  درادـن  زاـین  سک  چـیه  هب  ادـخ 
.دزاس یم  مورحم  شا  هژیو  تایانع 

ادخ اهنآ  ؛ » ْمُهَیِـسَنَف َهّللا  اوُسَن  : » تسا هدمآ  ناقفانم  هرابرد  « هبوت » هروس هیآ 67  رد  هک  تسا  يرگید  زیمآ  هیانک  نایب  دـننام  ریبعت  نیا 
.تخاس مورحم  دوخ  تمحر  زا  ینعی  « دومن شومارف  ار  اهنآ  زین  دنوادخ  دندرک و  شومارف  ار 

روظنم دنا  هتفگ.تسین  راگزاس  ترابع  رهاظ  اب  هک  دنا  هدرک  رکذ  يرگید  يانعم  « بیصن » ریسفت رد  هغالبلا  جهن  نارـسفم  زا  یـضعب 
راگدرورپ يانتعا  هناشن  الب  هب  التبا  نیا  دنک و  یم  راتفرگ  ناشناج  ای  لام  رد  ییاهالب  هب  ار  اهنآ  ادخ  هک  دنتـسه  یناسک  « بیـصن » زا

رد « بیصن » زا روظنم  هک  تسا  نشور  یلو  ؛ دنک یمن  دراو  وا  رب  مه  یتبیـصم  درادن  انتعا  هک  یـسک  هب  لاعتم  يادخ  اریز  تساهنآ  هب 
.ندش یناسفن  ياهالب  یلام و  نارسخ  راتفرگ  هن  تسادخ  هار  رد  ناج  لام و  زا  یشخب  لذب  ناج  لام و 

لمع رد  یهاتوک  هک  یناسک  اریز  ، دـنراد ار  طابترا  لامک  مه  اـب  ود  ره  هک  دوش  یم  نشور  دـمآ  ـالاب  هلمج  ود  ریـسفت  رد  هچنآ  زا 
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هب يانتعا  یعون  دوخ  نیا  هک  دـنک  یم  هودـنا  مغ و  هب  التبم  ار  اهنآ  دـنوادخ  دـننک ) یم  یهاتوک  یلو  دـنراد  یلاـمعا  ینعی   ) دـننک
مغ و یتح  درادن و  اهنآ  هب  ییانتعا  ادـخ  ناج  لذـب  رد  هن  لام و  لذـب  رد  هن  ؛ دنـشاب هتـشادن  یلمع  ًاقلطم  هک  یناسک  اما  تساهنآ و 

لقتـسم ار  هلمج  ود  نیا  دیدحلا  یبا  نبا  دننام  هک  یناسک  دوش  یم  نشور  اجنیا  زا.دنک  یمن  ضراع  نانآ  رب  زین  هدننک  رادیب  هودنا 
.دنا هدومیپن  حیحص  یهار  دنا  هدرمش  رگیدکی  زا 

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abu Talib said : “ Whoever falls short of good deeds falls into grief, and
Allāh has nothing to do with one who sets aside nothing of his wealth for the sake of

.” Allāh
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ُقِرُوی ُهُرِخآ  ُقِرُحی َو  ُُهلّوَأ  ِراَجشَألا  ِیف  ِِهلعِفَک  ِناَدبَألا  ِیف  ُلَعفَی  ُّهنِإَف  ِهِرِخآ  ِیف  ُهوّقَلَت  ِِهلّوَأ َو  ِیف  َدرَبلا  اُّوقَوَت  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

گرب اب  هک  دنک  یم  نامه  اه  ندب  اب  اریز  دیبایرد ، ار  نآ  شنایاپ  رد  و  دیناشوپب ، ار  دوخ  امرس  زاغآ  رد  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 
هک یسانش ) امرس   ( CRYOLOGY يژولویرک ملع : هب  هراشا   .) دنایور یم  شنایاپ  و  دنازوس ، یم  شزاغآ  درک : دـهاوخ  ناتخرد 

.تسا هدروآ  رد  رعش  هب  ار  ثیدح  نیا  یناضمر  هخسن  لّوا ص 42  رتفد  يونعم  يونثم  رد  يولوم 

راهنیز نارای ! دیناشوپم  نتراهب  يامرس  ربمغیپ ز  تفگ 

دنک یم  ناتخرد  اب  ناراهب  ناکدنک  یم  نآ  امش  ناج  اب  هکنآ  ز 

( نازر غاب و  اب  درک  وک  دنک  ناک  نازخ  درب  زا  دیزیرگب  کیل 

يدیهش

یم شزاغآ  .ناتخرد  اب  هک  دـنک  یم  نآ  اه  نت  اب  امرـس  هک  دـییامن  يور  نادـب  شنایاپ  رد  دـییاپب و  نآ  زا  ار  دوخ  امرـس  زاـغآ  رد 
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.دنایور یم  گرب  شنایاپ  دنازوس و 

یلیبدرا

دنکیم امرـس  هک  یتسردب  سپ  نآ  رخآ  رد  ار  امرـس  دیور  زاب  شیپ  تسفیرخ و  هک  نآ  لصف  لوا  رد  امرـس  زا  دیراد  هاگن  دومرف  و 
دنایور یم  گرب  نآ  رخآ  دنازوس و  یم  نآ  لوا  هک  ناتخرد  رد  نآ  ندرک  وچمه  اهندب  رد 

یتیآ

هک دنک  نامه  اهندب  اب  امرس  اریز  دیهن  يور  نادب  نآ  نایاپ  رد  دینک و  ظفح  نآ  زا  ار  دوخ  امرـس  زاغآ  رد  مالـسلا :) هیلع   ) دومرف و 
.دنایور یم  ار  ناشگرب  نایاپ ، رد  ناشدنازرل و  یم  زاغآ  رد  .دنک  ناتخرد  اب 

نایراصنا

اب هک  دنک  یم  هنوگ  نآ  اهندب  اب  امرس  هک  دینک ، لابقتـسا  شنایاپ  رد  نآ  زا  ،و  دیزیهرپب شیادتبا  رد  ار  امرـس  : دومرف ترـضح  نآ  و 
 . دنایور یم  گرب  شرخآ  و  دنازوس ، یم  شیادتبا  ، ناتخرد

اه حرش 

يدنوار

رخآ یف  هوعلخا  مکباـیث و  اوعزنا  و  رـضم ، لوـالا  یف  هدربف  ءاتـشلا  لوا  یف  باـیثلاب  مکنادـبا  اورتسا  هوبنتجا و  يا  دربلا  اوقوت  هلوق  و 
ءاتشلا لوا  یف  و  اهقروت ، راجشالا و  حقلت  ءاتشلا  رخآ  یف  حیرلا  نا  وه  و  دهاشب ، کلذ  نیب  .نادبالا و  عفنی  کلذ  ناف  اعیرس ، ءاتشلا 

.هلبقتسا يا  هاقلت  .اهقرحت و 

يردیک

امهنم دـحاو  لک  فیرخلا  عیبرلا و  نامز  نوکیف  درابلا ، نامزلا  عیمج  وه  ءاتـشلا  و  راحلا ، نامزلا  عیمج  وه  فیـصلا  نا  ءاـبطالا  دـنع 
تابوطرلا للحتل  سبای  راح  فیصلا  راهزالا و  نامز  وه  و  لدتعم ، عیبرلا  و  ءاتـشلا ، فیـصلا و  نم  دحاو  لک  نم  رـصقا  ءابطالا  دنع 

لدتعم ریغ  فیرخلا  و  للعلا ، هذه  دضل  بطر  دراب  ءاتـشلا  هیرانلا و  هعیبطلل  هتلکاشم  ءاوهلا و  رهوج  لخلختل  هرارحلا و  هدش  نم  هیف 
سیل و  هففجملا ، هلعلا  فیفجت  لباقی  ام  هبطرملا ، لـلعلا  نم  دـعب  ثدـحی  مل  ءاوهلا و  تففج  دـق  سمـشلا  .هسوبیلا و  هبوطرلا و  یف 

هنم لدتعی  نامز ال  یف  رحلاب  لدتعی  عیبرلا  هبوطر  ناف  فیصلا ،  ) هسوبی یلع  فیرخلا  ءاقب  لاحک  ءاتشلا  هبوطر  یلع  عیبرلا  ءاقب  هلاح 
نخـستلا و لوبقل  ادـج  دعتـسم  سبیلا  دـیدش  یفیرخلا  ءاوهلا  رخبتی  اـمم  رثـکا  لـلختی  اـم  نوکی  عیبرلا  یف  دربلاـب و  فیرخلا  هسوبی 
هوج ال نال  نیتیفیکلا  یف  لادتعالا  برقا  وهف  عیبرلا  اما  هدراب .) هتاودـغ  هیلایل و  .کلذـل و  هایا  هتئیهتب  هیرانلا  هلکاشم  یلا  هلاحتـسالا 
ام عیبرلا  درب  نم  سحت  ـال  نادـبالا  دربـتلا و  نخـستلا و  نم  فیرخلا  وج  هلبقی  اـم  فیرخلا  یف  ببـسلل  لـکاشملا  ببـسلا  نم  لـبقی 

لاـق کلذـلف  دـضلل ، فـیرخلا  یف  دربـلل و  هدوـعتم  رحلا  یلا  دربـلا  نـم  هـلقتنم  عـیبرلا  یف  نادــبالا  نـال  فـیرخلا ، درب  نـم  سحت 
لوصا یف  هیاغ  اذـه  عیبرلا و  لـصف  یف  يا  هرخآ  یف  هوقلت  فیرخلا و  لـصف  یف  يا  هلوا ، یف  دربلا  اوقوت  مالـسلا : هیلع  نینموملاریما 
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.بطلا

مثیم نبا 

یم ار  يراک  نامه  ناسنا  مسج  اب  امرـس  اریز  دیور ، نآ  زاوشیپ  هب  راهب )  ) امرـس رخآ  رد  و  دیناشوپب ، ار  دوخ  زییاپ )  ) امرـس لوا  رد  )
زاغآ نوچ  تسا ، هدش  بجاو  امرـس  زاغآ  رد  شـشوپ  يراددوخ و  دنایور .) یم  شرخآ  دنازوس و  یم  شلوا  ناتخرد ، اب  هک  دـنک 

رد دوش  یم  دراو  زین  اهندب  رب  و  دسر ، یمارف  امرس  هک  یتقو  سپ  دنکیرش ، ندوب  کشخ  رد  زییاپ  ناتسبات و  تسا و  زییاپ  لوا  امرس 
و هدرک ، ادـیپ  یکـشخ  یپ و  گر و  ذـفانم  ندـش  زاب  لخلخت و  يارب  یگدامآ  ناتـسبات ، یکـشخ  اـمرگ و  رثا  رد  اهندـب  هک  یلاـح 

توق ندب  رد  یکـشخ  يدرـس و  ياهورین  هجیتن  رد  ددرگیم ، عیرـس  يزیرغ  ترارح  راشف  رثا  رد  امرـس  ریثات  و  دایز ، ندب  يریذپرثا 
رغال و اهندب  دـنزیر و  یم  دـنوش و  یم  هتخوس  اهگرب  هدیکـشخ و  ناتخرد  لیلد  نیمه  هب  دـنگرم ، تعیبط  ود  ره  نیا  هک  دریگ  یم 

راهب ناتسمز و  هک  تسا  تهج  نآ  زا  راهب ، لصف  زاغآ  ناتسمز و  رخآ  ینعی  امرس  رخآ  زا  لابقتسا  هب  روتسد  اما  .دندرگ  یم  فیحن 
ياـمرگ هب  هتخیمآ  هاـگره  نیـسپ  يامرـس  سپ  .تسا  مرگ  راـهب  درـس و  ناتـسمز  هک  تسا  نیا  رد  ناـشقرف  دنکیرـش و  تبوطر  رد 

دریگ و یم  توق  يزیرغ  تارح  درادن و  اهندب  هب  ینایز  یتسکـش و  نآ  زا  دعب  دنکـش ، مهرد  هلیـسو  نادـب  شتدـش  دوش و  يراهب 
تسا یگدنز  تعیبط  دوخ  هک  دوش  یم  ادیپ  جازم  يارب  یگدامآ  هتشگ ، لدتعم  تبوطر  اب  امرـس  هلیـسو ي  هب  و  دوش ، یم  هدرتسگ 
هلیسو نادب  هک  تسا  يرمضم  سایق  يارغص  هناف …  ترابع : .تساه  هویم  اهگرب و  یئافوکـش  اهندب و  نتفرگ  ورین  دشر و  ثعاب  و 

زا تسا  مزـال  دـشاب  روـط  نآ  هچ  ره  و  تسا : نیا  زین  نآ  ردـقم  ياربـک  و  تـسا ، هداد  هجوـت  امرـس  زا  لابقتـسا  يرادروـخرب و  هـب 
.تسا هیبشت  تلع  هبش و  هجو  قرحی …  هلوا  ترابع : .دومن  لابقتسا  شنایاپ  زا  يراددوخ و  شزاغآ 

دیدحلا یبا 

 . ُقِرُوی ُهُرِخآ  ُقِرُْحی َو  ُُهلَّوَأ  ِراَجْشَْألا  ِیف  ِِهْلعِفَک  ِناَْدبَْألا  ِیف  ُلَعْفَی  ُهَّنِإَف  ِهِرِخآ  ِیف  ُهْوَّقَلَت  ِِهلَّوَأ َو  ِیف  َدْرَْبلا  اُوَّقَوَت  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

رثکأ امهریغ  لاعسلا و  ماکزلاک و  ضارمألا  هدیلوت  نادبألا و  یف  فیرخلا  ریثأت  ناک  امل  اولاق  ءامکحلا  اهرکذ  دق  هیعیبط  هلأسم  هذه 
دـسی هیف و  أکنیف  فیـصلا  رحل  داتعم  وه  ناسنإلا و  أجفی  فیرخلا  درب  نأب  اوباجأ  لادـتعا و  الـصف  اـعیمج  اـمهنأ  عم  عیبرلا  ریثأـت  نم 

.دراب شیخ  یلإ  هرارحلا  دیدش  عضوم  نم  لخد  نمک  نوکیف  ماسملا  دسی  فثکی و  دربلا  نأل  هغامد  ماسم 

نم فداصی  الف  ءاتشلا  درب  همـسج  داتعا  دق  هنأل  يذألا  کلذ  هیذؤی  عیبرلا  درب  داکی  هنإف ال  عیبرلا  لصف  یلإ  ءاتـشلا  نم  لقتنملا  امأف 
نود عیبرلا  یف  ترهزأ  راجـشألا و  تقروأ  مل  امأف  هجازم  یف  ریثأت  عیبرلا  دربل  رهظی  الف  هنم  رثکأ  وه  اـم  داـتعا  دـق  اـم  ـالإ  عیبرلا  درب 

نم لاـخف  فیرخلا  اـمأ  هبوطرلا و  هرارحلا و  اـمه  هیتاـبنلا و  سفنلا  ومنلا و  عبنم  اـمه  نیتـللا  نیتـیفیکلا  نم  عیبرلا  یف  اـملف  فیرخلا 
فیرخلا ناک  مل  امأف  تابنلا  ناویحلا و  هایح  ءوشنلل و  ناـیفانملا  سبیلا  هدوربلا و  اـمه  امهدـض و  اـمهب  لدبتـسم  نیتیفیکلا و  نیتاـه 

هبـسن فیـصلا  ءاتـشلا و  امه  لادـتعالا و  نع  نیجراخلا  نیلـصفلا  یلإ  امهنم  دـحاو  لک  هبـسن  نأ  عم  ابطر  اراح  عیبرلا  اسبای و  ادراـب 
کلذ لثم  هیف  حرشی  نأ  نسحی  امم  عضوملا  اذه  سیل  هیعیبطلا و  بتکلا  هیبطلا و  لوصألا  یف  روکذم  کلذ  لیلعت  نإف  هدحاو 

یناشاک
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درب یفوت  مدع  دزن  هک  اریز  تسا  فیرخ  لصف  هک  نآ  لوا  رد  امرس  زا  ار  دوخ  دیراد  هگن  هلوا ) یف  دربلا  اوقوت  مالسلا : هیلع  لاق  (و 
نآ يزیرغ  ترارح  هتفاتـش و  لـیلحت  هب  هتفاـی و  لـخلخت  فیـص  تسوبی  تارارح و  ببـس  هب  هک  ینادـبا  رب  دوـش  یم  دراو  یفیرخ 
دوش یم  عمج  تسا  توم  تعیبط  هک  تسوبی  اب  تدورب  تروص ، نیا  رد  سپ  .هتـشگ  تدورب  هب  رجنم  تعیبط  هدرک و  ادـیپ  فعض 

تسا عیبر  لصف  لئاوا  هک  نآ  رخآ  رد  ار  امرس  دیور  زاب  شیپ  و  هرخا ) یف  هوقلت  و   ) .ددرگ یم  نآ  فعـض  نادبا و  دومخ  ببـس  و 
هب یقلت  دزن  سپ  .راهب  لصف  ترارح  هب  ءاتـش  تروس  راسکنا  تسا و  هویح  هدام  هک  راهن  لیل و  تبوطر  ترارح و  لادتعا  تهج  هب 
زا یقوت  تیمک  هب  دیامن  یم  هراشا  نیا  زا  دـعب  نآ ، ببـس  هب  دوش  یم  لصاح  نادـبا  توق  يزیرغ و  ترارح  ددرگ  یم  شعتنم  نآ 

اهندـب رد  دـنک  یم  ریثات  امرـس  هک  یتسرد  هب  ینعی  نادـبالا ) یف  لـعفی  هناـف  : ) هک هجو  نیا  هب  عیبر  تدورب  هب  یقلت  فیرخ  تدورب 
( قروی هرخآ  و   ) دنازیر یم  نآ  زا  گرب  دـنازوس و  یم  شلوا  قرخی ) هلوا   ) اهتخرد رد  وا  ندرک  ریثات  وچمه  راجـشالا ) یف  هلعفک  )

دناسر یم  نآ  هب  امن  وشن و  دنایور و  یم  شرخآ  و 

یلمآ

ینیوزق

اب هک  دـنکیم  راـک  نآ  ناـسنا  ندـب  رد  امرـس  هک  قـیقحت  هب  هچ  نآ ، رخآ  رد  ار  نآ  دـیوش  زابـشیپ  نآ و  لوا  رد  امرـس  زا  دـیزیهرپب 
یم تایح  راهب  ینعی  امرـس  رخآ  ار و  نآ  گرب  دنازیر  یم  ار و  تخرد  دنازوسیم  زیئاپ  يامرـس  ینعی  امرـس  لوا  دـنک ، یم  ناتخرد 

.دوبن بجع  دنک  یم  تاتابن  اب  هک  دنک  راک  نآ  تاناویح  نادبا  اب  رگا  ار  نآ  گرب  دنایوریم  ار و  تخرد  دهد 

یجیهال

« .قروی هرخآ  قرحی و  هلوا  راجـشالا ، یف  هلعفک  نادـبالا  یف  لعفی  هناف  هرخآ ، یف  هوقلت  هلوا و  یف  دربلا ، اوقوت  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
، دشاب راهب  هک  شرخآ  رد  ار  نآ  دـیروخرب  دـشاب و  ناتـسمز  هک  شلوا  رد  امرـس  زا  ار  دوخ  دـییاپاو  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و 

گرب هب  شرخآ  ار و  ناتخرد  دنازوس  یم  امرـس  زا  لوا  ناتخرد ، رد  شندرک  رثا  دننام  اهندب  رد  دنک  یم  رثا  هک  قیقحت  هب  هک  اریز 
.ار ناتخرد  دروآ  یم 

ییوخ

و لعفتلا ، باب  نم  رما  دربلا ، اوقوت  بارعالا : .دـجنملا  هقرو - رهظ  رجـشلا : قروا )  ) هبنجت هفاـخ ، رذـح و  اـنالف : اـیقوت  یقوت ) : ) هغللا
قروا هغللا  یف  دجن  مل  و  مزاللا ، هلزنم  الزن  و  لوعفملا ، اکورتم  قروی  قرحی و  دربلا ، نع  لاح  رقتـسم  فرظ  هلوا ، یف  هلوعفم ، دربلا 

فیـصلا و رح  نم  لاقتنالا  نمزل  یحـص  روتـسد  مالکلا  اذـه  نم  دافتـسملا  ینعملا : .ماقملا  یف  دوصقملا  ینعملا  اذـه  دـیفی  ایدـعتم 
یقوت ذئنیح  مزلیف  هریثک ، اضارما  ببـسی  هیف و  رثوی  دربلا  ءاج  ذاف  رحلا ، مایا  لوط  یف  هرارحلا  داتعی  ندبلاف  ءاتـشلا ، درب  یلا  فیرخلا 
دربلاب ندبلا  داتعا  عیبرلا  لصف  لولح  ءاتـشلارورم و  دعب  نکل  .ء و  یفادلا  لزنملا  سابللا و  نم  کلذل  هدـعملا  لئاسولاب  هعفد  دربلا و 
هطاشنل بجوم  ندبلل  عفان  لب  رضم ، ریغ  تاهزنتملا  نیتاسبلا و  یلا  جورخلا  سابللا و  فیفختب  هیقلت  هل و  ضرعتلاف  هلمحتل ، دعتسا  و 
هلیـسوب عیبرلل  يویحلا  رثالا  اذه  هللا  یطعا  دق  .راجـشالا و  یف  هایحلا  حور  خفنی  قروی و  هناب  هیلا  راشا  امک  هاوق ، دـیدجت  هتیوقت و  و 

هدماه ضرالا  يرت  و  جحلا - - 5  ) یلاعت هلوق  لثم  هفیرـشلا  نآرقلا  يآ  نم  دـحاو  ریغ  یف  هیلا  راشا  امک  ءامـسلا  نم  هلزانلا  راطمالا 
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رد و  امرـس ، شیادیپ  زاغآ  زا  دیرادهگن  ار  دوخ  دومرف : همجرتلا : جیهب .) جوز  لک  نم  تتبنا  تبر و  تزتها و  ءاملا  اهیلع  انلزنا  اذاف 
زبس گرب  شنایاپ  و  تسا ، هدـنزوس  نازخ  شزاـغآ  دـنکیم ، ناـتخرد  اـب  هک  دـنک  ناـمه  امـش  نت  اـب  اریز  دـیزیمآرد  نآ  اـب  ناـیاپ 

.هدنرورپ

شیپ هب  روایب  ار  شرخآ  یلو  *** شیوخ رادهگن  امرس  زاغآ  ز 

رجش رد  رثا  دراد  هکینانچ  *** رثا اهندب  رد  دنک  امرس  هک 

ناوغرا درآ و  گرب  ماجنا  رد  *** نازخ دابب  دزوس  زاغآ  رد 

يرتشوش

درو دربلا  درو  اذاف  سبیلا ، یف  ناکرتشی  فیرخلا  فیـصلا و  نال  هلوا  یف  دربلا  ءاـقتا  بجو  اـمنا  مثیم  نبا  لاـق  مالـسلا : هیلع  لاـق  و 
ندبلا لاعفنا  دتشاف  ماسملا ، حتفت  لخلختلل و  هسبی  و  هفلتخم ) تاعوضوم  یف  نوتسلا - لصفلا   ) فیصلا هرارحب  تدعتسا  نادبا  یلع 
رومـض راجـشالا و  سبی  کلذب  نوکیف  توملا ، هعیبط  امه  سبیلا و  دربلا و  ندـبلا  یف  يوقیف  هیزیرغلا  هرارحلا  رهق  یف  عرـسا  هنع و 

اذا رخاتملا  دربلاف  راح ، عیبرلا  دراب و  ءاتشلا  ناب  ناقرتفی  هبوطرلا و  یف  ناکرتشی  عیبرلا  ءاتشلا و  نال  هرخآ  یف  هیقلت  بجو  و  نادبالا ،
ومنلا و هنم  ناک  هیزیرغلا و  هرارحلا  تیوقف  نادـبالا ، یف  هیاکن  کلذ  دـعب  هل  نکی  مل  اـهب  اـهتروس  ترـسکنا  عیبرلا و  هرارحب  جزتما 

.رامثلا قاروالا و  زورب  نادبالا و  هوق 

هینغم

مامالا ربخا  .اناویح و  ما  ناک  اتابن  یح  مسج  لک  ناـش  اذـه  .الادـتعا و  هرارح و  هدورب و  هلاوحا  وجلل و  اـعبت  ناـسنالا  مسج  فیکتی 
.حصان ربخم و  ملاع  ياک  هرخآ - نود  دربلا  لوا  نم  هیاقولاب  حصن  و  هقیقحلا ، هذهب 

هدبع

ذا وه  هیلع و  اهدوعت  دـعب  اهـسمیف  هرخآ  یف  اما  اهیذویف  رحلاب  نادـبالا  نم  دـهع  یلع  یتای  هلوا  یف  هنال  و  قروی : هرخآ  قرحی و  … 
فخا كاذ 

يرفعج

مالسالا ضیف 

وخ یمرگ  اب  ندـب  نوچ  دـیناشوپب  ار  دوخ   ) دـینک زیهرپ  زیئاپ )  ) امرـس لوا  رد  تسا : هدومرف  نت ) يرادـهاگن  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
( دنیب یمن  ینایز  هتفرگ  وخ  يدرس  اب  ندب  نوچ  دیناشوپن  ار  دوخ  رایـسب   ) دیور نآ  زابـشیپ  راهب )  ) شرخآ رد  و  دوش ) هدرزآ  هتفرگ 

یم ار ) ناشگرب   ) شرخآ و  دزیر ) یم  ناشگرب   ) دنازوس یم  نآ  لوا  دیامن : یم  اهتخرد  رد  هک  دنک  یم  نامه  اهندب  رد  امرـس  اریز 
.دنایور
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ینامز

زا یلیخ  تهج  نیمه  هب  دراد  یساسح  شقن  ناسنا  تمالس  رد  دراد و  رثا  ناسنا  ناج  مسج و  رد  یعیبط  لماوع  رئاس  تخرد و  داب ،
هک تسا  یملع  لئاسم  زا  یکی  نیا  دریگ و  ماجنا  تسا  لدتعم  اوه  هک  یئاهزور  رد  دیاب  تسا و  عونمم  ینافوط  ياهزور  رد  اهراک 

نیمه تسا و  رثوم  ناسنا  یتمالـس  رد  ناتـسمز  رخآ  داب  تسا  هدومرف  تسا و  هدرک  راشا  نآ  هب  شیپ  اهنرق  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما
.تسادخ یئاسانش  تمالع  تسا ، هدومرف  نآرق  رد  ادخ  هک  روآطاشن  داب  تسا 

يزاریش دمحم  دیس 

اوضرعا يا  هرخا ) یف  هوقلت  و   ) ءاتـشلا لواک  هئیجم  لوا  یف  دربلا  نم  اورذـحا  اوقتا و  يا  هلوا ) یف  دربلا  اوقوت  : ) مالـسلا هیلع  لاـق  و 
هلوا  ) تاتابنلا و  راجشالا ) یف  هلعفک  نادبالا  یف  لعفی   ) دربلا يا  هناف )  ) عیبرلا لواک  هرخآ ) یف  هل - یقلتلا  وه  اذه  و  دربلل - مکسفنا 
لعفی اذکه  قراوالل و  راجـشالا  جارخا  بجوی  يا  قروی ) هرخآ  و   ) یـشلا ء رذی  يذـلا ال  قرحلاک  قاروالا ، طقـسی  اذـل  و  قرحی )

(. بطلا يدابم  : ) باتک یف  کلذ  انللع  دق  و  ندبلاب ،

يوسوم

یناقلاط

، ناتخرد اب  هک  دنک  یم  ار  راک  نامه  اهندـب  اب  امرـس  هک  دـینک  يور  نادـب  شنایاپ  رد  دـیراد و  هگن  نآ  زا  ار  دوخ  امرـس  زاغآ  رد  »
« .دنایور یم  گرب  شنایاپ  دنازوس و  یم  شزاغآ 

ریثأت زا  رتشیب  اهیرامیب  رگید  هفرـس و  داجیا  ماکز و  رد  زییاـپ  ریثأـت  هک  دـنا  هتفگ  مه  ناـمیکح  هک  تسا  یعیبط  هلأـسم  عوضوم  نیا 
ناتـسبات يامرگ  هب  داتعم  هک  ار  یمدآ  ناهگان  زییاپ ، يامرـس  هک  دنا  هداد  خساپ  تساوه و  لادتعا  لصف  ود ، ره  هکنیا  اب  تسا  راهب 

.دوش درس  يا  همیخ  دراو  یمرگ  ياج  زا  یصخش  هک  تسا  نانچ  دریگ و  یم  ارف  تسا  هدوب 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

ِِهْلعِفَک ِناَْدبَْألا  ِیف  ُلَعْفَی  ُهَّنِإَف  ؛ ِهِرِخآ ِیف  ُهْوَّقَلَت  ،َو  ِِهلَّوَأ ِیف  َدْرَْبلا  اُوَّقَوَت 

 . ُقِرُوی ُهُرِخآ  ،َو  ُقِرُْحی ُُهلَّوَأ  ، ِراَجْشَْألا ِیف 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

دنک یم  نامه  امـش  ياه  ندب  رد  اریز  ، دینک لابقتـسا  نآ  زا  راهب ) کیدزن   ) شرخآ رد  دیزیهرپب و  زییاپ ) رد   ) نآ زاغآ  رد  امرـس  زا 
؛ دهد یم  ماجنا  ناتخرد  اب  هک 
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هغالبلا جهن  رداصم  باتک  هدنسیون  هتفگ  هب  هنامیکح : راتفگ  دنس  .دروآ . (  یم  گرب  دنایور و  یم  شرخآ  دنازوس و  یم  شزاغآ 
يافوتم « شیبح نب  رز  » هلمج زا  تسا  هدوب  روهشم  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  نانخس  نایم  رد  یـضر  دّیـس  زا  شیپ  هنامیکح  راتفگ  نیا 

ربارب رد  دـنتفگ  یم  سونیلاج  طارقب و  ار  اهنآ  رگا  هک  هتفگ  هدرک و  نایب  بط  رد  هلمج  راهچ  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤمریما  زا  لاس 83 
نآ دندیـشخب و  یم  تنیز  نانخـس  نیا  اب  ار  اهنآ  دـندرک و  یم  لیلحت  حرـش و  دنتـشاذگ و  یم  هقرو  دـص  کی  اـهنآ  تاـملک  نیا 
رد مساق  نبا  برالا و  هیاهن  رد  يریون  دـنا  هدرک  لـقن  ار  هناـمیکح  راـتفگ  نیا  هک  یناـسک  رگید  زا  «. ...َدْرَْبلا اوَّقَوَت  » زا تسا  تراـبع 

(.( ،ج 4،ص 114 هغالبلا جهن  رداصم  ) .تسا رایخالا  ضور 

دیفم يامرس  رابنایز و  يامرس 

زا يرایسب  زا  دناوت  یم  نآ  تاعارم  هک  دنک  یم  نایب  ار  يزاسراک  مهم و  یبط  روتسد  دوخ  هنامیکح  مالک  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
دیزیهرپب و زییاپ ) رد   ) نآ زاغآ  رد  امرـس  زا  :» دیامرف یم  ، دیازفیب ناسنا  حور  مسج و  ومن  طاشن و  رب  دـنک و  يریگ  شیپ  اه  يرامیب 

دنازوس یم  شزاغآ  ؛ دهد یم  ماجنا  ناتخرد  اب  هک  دنک  یم  نامه  اه  ندب  رد  اریز  ، دـینک لابقتـسا  نآ  زا  راهب ) کیدزن   ) شرخآ رد 
ُُهلَّوَأ ، ِراَجْـشَْألا ِیف  ِِهْلعِفَک  ِناَدـْبَْألا  ِیف  ُلَـعْفَی  ُهَّنِإَـف  ؛ ِهِرِخآ ِیف  ُهْوَّقَلَت  ،َو  ِِهلَّوَأ ِیف  َدْرَبـْلا  اُوَّقَوَت  ( ؛» دروآ یم  گرب  دـنایور و  یم  شرخآ  و 

( . ُقِرُوی ُهُرِخآ  ،َو  ُقِرُْحی

گرب لیلد  نیمه  هب  هتفرگ و  همشچرس  ناراب  ندوبن  ناتسبات و  يامرگ  زا  هک  اوه  یکشخ  اب  هتخیمآ  ییامرس  ؛ تسا امرـس  زاغآ  زییاپ 
يدرـس یکـشخ و  دولوم  هک  یگرم  نامه.دسر  یم  ارف  تعیبط  گرم  ، حالطـصا هب  دـنزیر و  یم  دـنوش و  یم  هدرمژپ  ناتخرد  ياه 

مه تسد  هب  تسد  یمرگ  تبوطر و  نآ.دراب  یم  يرابرپ  ياه  ناراب  ًالومعم  دور و  یم  یمرگ  هب  ور  اوه  راـهب  زاـغآ  رد  یلو  ؛ تسا
.دنوش یم  تعیبط  تایح  اهنآ و  ندروآ  گرب  ناتخرد و  ندرک  هفوکش  ببس  دنهد و  یم 

و ؛ » ٍجیَِهب ٍجْوَز  ِّلُک  ْنِم  ْتَتَْبنَأ  َْتبَر َو  ْتَّزَتْها َو  َءاْملا  اَْهیَلَع  اْنلَْزنَأ  اذِإَف  ًهَدِماه  َضْرَْألا  يَرَت  َو  : » دیامرف یم  دیجم  نآرق  هک  هنوگ  نامه 
یم رد  شبنج  هب  ، میتسرف یم  ورف  نآ  رب  ناراـب  بآ  هک  یماـگنه  ینیب و  یم  هدرم  کـشخ و  ناتـسمز ) لـصف  رد   ) ار نیمز  نینچمه 

.( هیآ 5 ، جح «. ) . دنایور یم  زیگنا  تجهب  ناهایگ  عون  ره  زا  دنک و  یم  شیور  دیآ و 

يرامیب هدامآ  فیحن و  فیعـض و  ار  اه  ندب  زییاپ  کشخ  يامرـس  ؛ تسا نآ  راثآ  هب  رثأتم  تعیبط و  نیا  زا  یئزج  زین  اه  ناسنا  ندب 
اب هتخیمآ  هک  ناتـسمز  لصف  زا  دعب  راهب  زاغآ  میالم  يامرـس  یلو  ؛ تشاد رود  نآ  زا  دـیناشوپ و  ار  دوخ  دـیاب  نیاربانب  ، دـنک یم  اه 
نآ لابقتـسا  هب  دیاب  ور  نیازا  ، ددرگ یم  ندب  دشر  ّومن و  هیام  دهد و  یم  ورین  طاشن و  ناسنا  هب  تسا  رایـسب  تبوطر  مک و  ترارح 

.تفر

زا ناسنا  لاقتنا  تسا و  هدولآ  اوه  هدـیراب  رتمک  ناراب  هدرک و  تداع  ناتـسبات  يامرگ  هب  ناسنا  نوچ  زییاپ  زاـغآ  رد  هتـشذگ  نآ  زا 
ور نیازا  دـنک و  یم  ذوفن  نآ  رد  از  يرامیب  ياه  بورکیم  دراذـگ و  یم  ریثأت  ندـب  رد  تسا  یجیردـت  دـنچره  امرـس  هب  امرگ  نآ 

لباقم رد  ندـب  ، راهب زاغآ  ناتـسمز و  نایاپ  رد  اما  دوش ؛ یم  مک  اه  يرامیب  درابب  ییاه  ناراب  زییاـپ  زاـغآ  رگا  : دـنیوگ یم  ناـهاگآ 
لماع هکلب  درادن  يررض  اهنت  هن  راهب  يامرس  زا  لابقتسا  هدش و  مک  رایـسب  ناراب  امرـس و  رثا  رب  از  يرامیب  لماوع  ، هدش مواقم  امرس 

.دوش یم  ناج  مسج و  ومن 
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: دیوگ یم  هدرک  هراشا  هتکن  نیمه  هب  زین  نوناق  ، دوخ یبط  باتک  رد  انیس  یلعوب 

يامرـس هب  تداع  ندـب  ، راهب يامرـس  ماگنه  اریز  ، دـننک یم  زییاپ  يامرـس  زا  هک  دـنرادن  ار  یـساسحا  نآ  راهب  يامرـس  زا  اه  ندـب  »
یم ناوارف  رازآ  نآ  زا  دراد  امرگ  هب  تداع  هک  ندـب  زییاپ  يامرـس  ماگنه  هب  یلو  دـنیب ؛ یمن  رازآ  نآ  زا  ور  نآزا  هدرک و  ناتـسمز 

. ( ،ج 1،ص 83 نوناق باتک  «. ) . دنیب

.دسرب لقادح  هب  لاقتنا  تالکشم  ات  هداد  رارق  یجیردت  ار  فلتخم  لوصف  رد  دورو  دنوادخ  هتبلا 

تایاور دیجم و  نآرق  رد  یبط  یتشادهب و  لئاسم 

اهنآ رد  هک  میراد  راـیتخا  رد  مالـسلا  هیلع  اـضرلا  بط  همئـالا و  بط  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  بط  ماـن  هب  ییاـه  باـتک  هزورما 
اهنآ رد  دیجم  نآرق  زا  یتاراشا  زین  هاگ  ، تسا مالسلا  مهیلع  نیموصعم  زا  هدش  لقن  یتشادهب  یبط و  تاروتسد  هتـشر  کی  زا  نخس 

يرتشیب صاوخ  درذگ  یم  نامز  هچره  دنلئاق و  لسع  يارب  يا  هداعلا  قوف  راثآ  یـسانشاذغ  نادنمـشناد  زورما  ًالثم  ؛ دوش یم  هدـید 
.دننک یم  فشک  اه  يرامیب  نامرد  تشادهب و  رد  نآ  يارب 

هدرپ هک  يرگید  تاریبعت  نینچمه  1 و  ِساّنِلل » ٌءافِش  ِهِیف  : » دیوگ یم  تحارص  اب  « لحن » هروس رد  دیجم  نآرق  هک  تسا  یلاح  رد  نیا 
دیا هدشن  هنـسرگ  ات  هک  نیا  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  فورعم  روتـسد  هلمج  زا  ؛ دراد یم  رب  ینامرد  یتشادهب و  لئاسم  يور  زا 

اُولُک َو  » هفیرش هیآ  هب  رظان  عقاو  رد  هک  ،ج 59،ص 290 ). راونالاراحب  ). دیشکب اذغ  زا  تسد  دیا  هدشن  ریس  ًالماک  ات  دیروخن و  اذغ 
.( هیآ 31 ، فارعا  ) . .تسا اُوفِرُْست » اُوبَرْشا َو ال 

دب بوـخ و  تاریثأــت  هـب  طوـبرم  هدــش  دراو  مارح  لــالح و  ياهاذــغ  اــه و  یندیــشون  هـنیمز  رد  هـک  ییاهروتــسد  زا  يرایــسب 
هدرم بآ  رد  هک  ینایهام  رادرم و  تشوگ  نوخ و  ندروخ  ، هدنرد تاناویح  تشوگ  میرحت  ، ردـخم داوم  بارـش و  میرحت  ؛ تساهنآ

.دراد اهنآ  یتشادهب  ياه  نایز  اب  یکیدزن  طابترا  یگمه  اهنیا  لاثما  دنا و 

زا هدش  لقن  یبط  تایاور.دراد  اهنآ  یتشادهب  دئاوف  اب  يراکـشآ  طابترا  ییاذـغ  ياه  هناد  اه و  يزبس  اه و  هویم  ندروخ  هب  هیـصوت 
.دنک یم  وگزاب  ار  لئاسم  نیا  تحارص  اب  زین  مالسلا  مهیلع  يده  همئا  مرکا و  ربمغیپ 

هب ایبنا  تلاـسر  تسا و  یقـالخا  ياـه  هماـنرب  اـهداقتعا و  تسار و  ياـه  هار  هب  مدرم  تیادـه  ، نییآ نید و  هفیظو  هک  تسا  تسرد 
بط اب  یکیدزن  هطبار  زین  ینامـسج  بط  هک  اجنآ  زا  یلو  ؛ تسا یقالخا  يرکف و  ياه  يرامیب  عاونا  نامرد  یناـحور  ناـبیبط  ناونع 
حور تمالـس  اب  یکیدزن  هطبار  مسج  تمالـس  هب  طوبرم  لئاسم  رگید  نایب  هب.دـنتفر  یم  زین  روما  نیا  غارـس  هب  هاـگ  دراد  یناـحور 

دوصقم زا  ار  ام  هصرع  نآ  رد  دورو  دراد و  یلصفم  ناتساد  دوخ  هک  تسا  هدوب  مالسا  هجوت  دروم  زین  مسج  تمالس  ور  نیازا  دراد 
 ( .دییامن هعجارم  ،ج 1،ص 72-65  نراقم هقف  فراعملا  هرئاد  باتک  هب  دیناوت  یم  رتشیب  حیضوت  يارب   ) . .دزاس یم  رود 

هار مالـسلا  هیلع  ماما  ؛ تسا بلطم  نیمه  هب  رظان  زین  هدومرف  نایب  شا  هنامیکح  مالک  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  ماما  هچنآ 
اه ندـب  اب  راهب  زییاپ و  يامرـس  : دـیامرف یم  ، تسا هدومرف  نایب  زین  ار  نآ  لیلد  هداد و  ناشن  راهب  نازخ و  لـصف  رد  ار  ندـب  تمـالس 
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.دنراد مه  اب  يدایز  تهابش  ود  ره  اریز  ، دهد یم  ماجنا  ناتخرد  اب  هک  دنک  یم  نامه 

: دومرف تسا ؛ هدش  لقن  زین  يرگید  لکش  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  ، زیمآ تمکح  مالک  نیا 

يامرس ؛  ْمُکِراجْشِأب ُلَعْفَی  ام  ْمُِکناْدبِأب  ُلَعْفَی  ُهَّنإَف  ِفیرَْخلا  َدَْرب  اُوِبنَتْجا  ْمُکِراجْـشِأب َو  ُلَعْفَی  ام  ْمُِکناْدبِأب  ُلَعْفَی  ُهَّنإَف  َعیبَّرلا  َدَْرب  اوُِمنَتْغا  »
امش ياه  ندب  اب  هک  دیزیهرپب  زییاپ  يامرس  زا  دنک و  یم  ناتخرد  اب  هک  دنک  یم  نامه  امش  ياه  ندب  اب  هک  دیرمشب  تمینغ  ار  راهب 

.( ،ج 59،ص 271،ح 69 راونالاراحب «. ) . دهد یم  ماجنا  ناتخرد  اب  هک  دهد  یم  ماجنا  نامه 

: دیوگ یم  هنیمز  نیا  رد  زین  رعاش 

راهب داب  زا  دیناشوپم  نت  رابک  باحصا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  تفگ 

دنک یم  ناتخرد  اب  ناراهب  رد  دنک  یم  نآ  امش  ناج  اب  هک  نوچ 

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said: “Protect yourselves from cold in its (season's) beginning
and welcome it towards its end because it affects bodies in the same way as it affects

.” plants: In the beginning, it destroys them, but in the end it gives them fresh leaves

During autumn (fall), protection from cold is necessary because with the change of
weather, the body's temperature also changes and ailments such as flu, catarrh,
cough, etc. take place. This is so because bodies are accustomed to warm weather.
When suddenly cold comes, the tissue becomes contracted, and cold dryness
increases in the body. Thus, bathing with cold water soon after bathing with hot water
is harmful for this very reason. With hot water, the tissues expand, so they at once
admit the effect of cold water and, in consequence, the natural heat of the body is
affected. On the other hand, there is no need for protection from cold during spring
season, nor is it harmful for the health because the body is already accustomed to
cold prior to that. Thus, the cold temperate of the spring is not unpleasant to the body.
Rather, with the decline of cold, there is an increase of heat and dampness in the body
as a result of which growth is stimulated, natural heat rises, the body cells multiply,
the temperaments feel pleasant and the spirit is joyful. Similarly, there is the same
effect in the plant world. Thus, during autumn, due to the prevalence of coldness and
dryness, leaves wither, the vegetative power decreases, the freshness of the plants
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fades and there is a death-like effect on the green areas. Spring brings the message
of life for them. Then with the blowing of healthy winds, blossoms begin to sprout,

.plants become fresh and healthy, and forests and wildernesses are all painted green
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هراشا

توص
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َِکنیَع ِیف  َقُولخَملا  ُرّغَُصی  َكَدنِع  ِِقلاَخلا  ُمَظِع  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

 . دنایامن یم  کچوک  تمشچ  رد  ار  اه  هدیدپ  تناج ، رد  راگدرورپ  یگرزب  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 

يدیهش

.تا هدید  رد  دنایامن  یم  درخ  ار  هدیرفآ  تا ، هشیدنا  رد  هدننیرفآ  یگرزب 

یلیبدرا

وت مشچ  رد  ارناگدیرفآ  همه  ناگدنب و  دنادرگ  یم  ریقح  دروخ و  وت  دزن  راگدیرفآ  یگرزب  دومرف  و 

یتیآ

.دنیآ درخ  تمشچ  رد  ناگدیرفآ  هک  دوش  یم  ببس  وت  رظن  رد  دنوادخ  یگرزب  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . دنک یم  کچوک  ترظن  رد  ار  هدش  هدیرفآ  ، وت دزن  یتسه  قلاخ  تمظع  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 
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يدنوار

يردیک

حانج هللا  دنع  نزت  امف ال  هضوعب ، حانج  هللا  دـنع  نزت  ایندـل ال  لاقف : ایندـلا ، نع  لیقف  اذامع  لاقف : دـهاز  نالف  نیفراعلا ، ضعبل  لیق 
راجلا لاقف : هنجلا  رکذ  مهضعب  دنع  يرج  یـش ء و  يدنع ال  ایندلا  یـش ء و  نع  نوکی  امنا  دهزلا  و  اهنع ، دهزلا  ربتعی  فیک  هضوعب 

اذه همقللا و  هذه  یلا  تفتلی  فیک  هررـض  اهب  عفدی  بلک  یلا  همقل  یمر  نمف  بلک  ناطیـش  همقل و  ایندلا  مهـضعب : لاق  و  رادلا ، مث 
.هنیع یف  قولخملا  ریغصت 

مثیم نبا 

، دـنا هتفاـیرد  ار  نآ  هللااـب  ناـفراع  هک  تسا  یبـلطم  نیا  تسوت .) مشچ  رد  قولخم  یکچوک  ثعاـب  وت ، رظن  رد  راگدـیرفآ  یگرزب  )
تقیقح هک  يروـطب  دجنـسب  وا  سدـقم  تاذ  هب  تبـسن  ار  وا  ناگدـیرفآ  ماـمت  دسانـشب و  ار  وا  تمظع  ادـخ و  هـک  یـسک  یتـسارب 

هک تسناد  دهاوخ  دوش ، هاگآ  وا ، بناج  زا  زج  نتشادن  دوجو  قاقحتـسا  دوخ  تاذ  رد  و  يدنمزاین ، يدوجو و  ناکما  تاقولخم و 
بـسحرب فراع  رظن  رد  قولخم  تراقح  يدایز  .درادـن و  دوجو  چـیه  زا  رتزیچان  يزیچ  دـنچیه و  ادـخ  تمظع  ربارب  رد  اهنیا  مامت 

رد هک  ایند  تفگ : ایند  رد  دـنتفگ : زیچ ؟ هچ  رد  دیـسرپ ؟ .تسا  اسراپ  ینالف  دـش : هتفگ  نافراع  زا  یکی  هب  .تسوا  نافرع  هجرد ي 
ایند دراد و  ینعم  يزیچ  دروم  رد  ییاسراپ  دراد ؟ ینعم  هچ  نآ  رد  ییاسراپ  دهز و  درادن ، شزرا  یـسگم  رپ  ردـق  هب  ادـخ  هاگـشیپ 

.تسین يزیچ  نم ، شیپ 

دیدحلا یبا 

 . َِکْنیَع ِیف  َقُولْخَْملا  ُرِّغَُصی  َكَْدنِع  ِِقلاَْخلا  ُمَظِع  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

یلإ هبسنلاب  هرذلاک  رمقلا  کلف  هبسن  هرذلاک و  رمقلا  کلف  یلإ  هبسنلاب  مهنأل  رشبلا  اصوصخ  الـصأ و  قلاخلا  یلإ  قولخملل  هبـسن  ال 
رمقلا کلف  کلذ و  باسح  نع  قذاحلا  بساحلا  زجعی  امب ) .» :» ب امم (  هبسنلا  هذه  نود  .ب )  نم ا، طقاس  مه (  لب  سمشلا  صرق 

یلإ فرصلا  یفنلا  ضحملا و  مدعلا  هبسنک  هناحبس  يرابلا  یلإ  طیحملا  کلفلا  هبسن  هبسنلا و  هذه  نود  طیحملا  کلفلا  یلإ  هبسنلاب 
عناص نوکی  نأ  روصتی  کلفلا ال  انئاب و  ادوجوم  ریـصی  نأ  نکمی  مودـعملا  نأل  حیحـص  ریغ  اضیأ  سایقلا  اذـه  لب  نئاـبلا  دوجوملا 

.هتاذل دوجولا  بجاولا  ملاعلا 

بانجلا و کلذ  هلالج  نع  ربعت  نأ  ناهذألا  لوقعلل و  هقاط  لـیلج و ال  لـک  نم  لـجأ  میظع و  لـک  نم  مظعأ  رمـألاف  هلمجلا  یلع  و 
لوقلا کلذ  ناکل  هینامزلا  هیلقعلا و  هبترلاب  انیلع  همدـقتملا  یلوألا  هتاعونـصم  لالج  نع  ربعت  نأ  اهل  هقاط  اهنإ ال  لـیق  ول  لـب  هتمظع 
قیـضت نیذـلا  هماعلا  هبطاخم  یلع  لومحم  همالک ع  نکل  نیعلا و  یف  هرغـصی  قلاخلا  مظع  نإ  لاقیل  قولخملا  وه  نمف  اقدـص  اقح و 

هانرکذ امع  مهماهفأ 

یناشاک

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 2220 

http://www.ghaemiyeh.com


رد ار  قولخم  دنادرگ  یم  درخ  کنیع ) یف  قولخملا  رغـصی   ) وت دزن  راگدـیرفآ  یگرزب  كدـنع ) قلاخلا  مظع  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
.رما باوج  هب  موزجم  رغصی )  ) لیعفت و باب  زا  تسا  رما  هغیص  هب  مظع )  ) خسن یـضعب  رد  رابتعا  رظن  زا  ار  نآ  دزادنا  یم  وت و  هدید 

تـسا يا  همقل  ایند  هک  دنیوگ  .وت  مشچ  رد  ار  قولخم  قلاخ ، دـنادرگ  کچوک  ات  دوخ  رابتعا  رظن  رد  ار  قلاخ  نادرگ  گرزب  ینعی 
ررض عفد  تهج  هب  گس  نآ  يوس  هب  ار  همقل  نیا  تخادنا  هکره  سپ  .ترضم  اب  روقع و  تسا  یبلک  ناطیـش  و  تریـصب ، لها  دزن 

، ینالف هک  دـنتفگ  ار  داهز  زا  یـضعب  هک : دـنا  هدروآ  .درگن  وا  رد  رابتعا  رظن  هب  همقل و  نآ  يوس  هب  دوش  تفتلم  هنوگچ  دوخ  زا  وا 
درک ناوت  رابتعا  هنوگچ  سپ  تسین  يا  هشپ  رپ  ردـق  هب  یلاعت  قح  دزن  اـیند  تفگ  .اـیند  رد  دـنتفگ  زیچ ؟ هچ  رد  تفگ  .تسا  دـهاز 

رد ایند  رابتعا  مدع  هک  تسین  يا  ههبش  .تسا و  یش ء  نم ال  دزن  ایند  دشاب و  یم  دوجوم  یش ء  رد  دهز  هکنآ  لاح  وا و  رد  ار  دهز 
.ار دوخ  قلاخ  رم  هدوب  وا  ریقوت  میظعت و  تهج  هب  هبترم  نیا  هب  وا  رظن 

یلمآ

ینیوزق

.وت رظن  رد  ار  قولخم  دنادرگیم  ریقح  درخ و  وت  دزن  قلاخ  ترضح  یگرزب 

یجیهال

، وت رظن  رد  قلاخ  یگرزب  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .کینیع » یف  قولخملا  رغـصی  كدـنع ، قلاـخلا  مظع  : » مالـسلا هیلع  لاـق  و 
.وت ياهمشچ  رد  ار  قولخم  دیامن  یم  کچوک 

ییوخ

و ءانـسحلا ، روصلا  روصم  و  ءایـشالا ، قلاخ  كردـیف  هرـصبب ، يری  ام  ءارواـم  یلا  هتریـصب  ذـفن  هبلق و  نیع  حـتف  نمل  یبوط  ینعملا :
قولخملا رغص  كردی  قلاخلا  همظع  نم  كردا  املکف  اهدجوا ، يذلا  هللا  همظع  كردیف  يرثلا ، تحت  ام  ءامسلا و  ضرالا و  دجوم 

يراوگرزب همجرتلا : ههجو .) الا  کلاه  یـش ء  لک   ) یلاـعت هللا  ـالا  يری  ـال  قولخملا و  هیف  لحمـضی  ناـفرعلا  نم  دـح  یلا  لـصی  و 
.دیامنیم کچوک  تمشچ  رد  ار  اه  هدیرفآ  وت ، شیپ  رد  هدننیرفآ 

راوخ دیآ  تمشچ  هب  هدیرفآ  رامش *** گرزب  ار  هدننیرفآ 

يرتشوش

الا كولملا  کلم  ناک  ول  دـحال و  لوحال  هنال  هبرل ) دـبعلا  یلع  بجی  ام  یف  مالـسلا ) هیلع   ) هلاق ام  یف  نوثالثلا - عساتلا و  لـصفلا  )
فقوف یلصی  خیـش  یلع  رم  ذا  هدونج  وه و  ریـسی  انیبف  ههجو  یلع  قلطنا  دسلا  لمع  نم  غرف  امل  نینرقلا  اذ  نا  ریـسلا : یف  و  هلیـشمب ،

وه نم  یج  انا  تنک  لاق : يدونج ، نم  كرـضح  اـم  کـعری  مل  فیک  نینرقلا : وذ  هل  لاـقف  هتالـص  نم  فرـصنا  یتح  هدونجب  هیلع 
نا یف  کل  له  نینرقلا : وذ  هل  لاقف  هلبق ، یتجاح  كرداال  کـیلا  یهجو  تفرـص  ول  هوق و  دـشا  اناطلـس و  زعا  ادونج و  کـنم  رثکا 

مقسال هحصو  لوزیال ، امیعن  لاصخ ، عبرا  یل  تنمض  نا  معن ، لاق : يرما ؟ ضعب  یلع  کب  نیعتسا  یـسفنب و  کیـساواف  یعم  قلطنت 
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نم عم  یناف  خیـشلا : لاقف  لاصخلا ، هذه  یلع  ردـقی  قولخم  يا  و  نینرقلا : وذ  هل  لاقف  اهیف ، تومال  هایح  و  هیف ، مرهال  ابابـش  و  اهیف ،
هیدی و نیب  فوطی  مالسلا ) هیلع   ) نیسحلا نب  یلع  تیبلاب و  فوطی  ناک  کلملا  دبع  نا  ربخلا : یف  .كایا و  اهکلمی و  اهیلع و  ردقی 

نیـسحلا نب  یلع  اذه  لیقف  انیلا  تفتلیال  انیدیا و  نیب  فوطی  يذلا  اذه  نم  لاقف : ههجوب ، هفرعی  کلملادـبع  نکی  مل  هیلا و  تفتلیال 
هیلع  ) لاـقف یلا ؟ ریـصملا  نم  کـعنمی  اـمف  کـیبا  لـتاق  تسل  ینا  هل : لاـقف  هودرف  یلا  هودر  لاـق : هناـکم و  سلجف  مالـسلا ) هـیلع  )

نکلو الک ، لاقف : نکف ، هلثم  نوکت  نا  تببحا  ناف  هترخآ ، کلذب  هیلع  یبا  دسفا  و  هیلع ، هایند  هلعف  امب  دـسفا  یبا  لتاق  نا  مالـسلا :)
هلاق ام  یف  نوثالثلا - عساتلا و  لصفلا   ) اذاف .كدـنع  کئایلوا  همرح  هرا  مهللا  لاق : هئادر و  طسب  سلجف و  انایند ، نم  لانتل  اـنیلا  رص 

هبر دنع  هتمرح  اذه  نوکی  نم  هل : لاق  راصبالا و  فطخی  اهعاعـش  داکی  ارد  ولمم  هوادر  هبرل ) دبعلا  یلع  بجی  ام  یف  مالـسلا ) هیلع  )
.اهیف یل  هجاح  الف  اهذخ  مهللا  لاق : مث  كایند ؟ یلا  جاتحی 

هینغم

اولهذ اوبجع و  امک  لبق ، نم  هنوفرعی  اوناک  ام  هعادـبا  لـقعلا و  راـثآ  نم  وا  هعیبطلا ، نم  یـشب ء  اوئجوف  اذا  نولداـعلا  ساـنلا  بجعی 
رـصع یلا  عارـشلا  رـصع  نم  ناسنالا  لقتنا  نیح  و  اهریغ ، بکاوکلا و  نم  دیدعلا  ناسنالا و  مسج  یف  ایالخلا  ءاملعلا  فشتکا  نیح 
دیدج يا  نم  نوبجعی  مهناف ال  هتمظع  هللااب و  هفرعملا  لها  هوفـصلا و  اما  .ءاضفلا  هرذـلا و  رـصع  یلا  مث  ءابرهکلا ، یلا  هنم  و  راخبلا ،

دیدجلا و اذه  نا  و  هیاهن ، اهل و ال  دح  یلاعت ال  هللا  هردق  ناب  نوملعی  مهنال  ربک ، امهم  ناسنالا  هفـشتکی  وا  نوکلا ، بئارغ  نم  رهظی 
لوق حرـشلا  عم  مدقت  .نوکیف و  نک  یـشلل ء : لوقت  یتلا  هیهلالا  هردقلا  ضیف  یلا  سایقلاب  لیلقلا  نم  لقا  وه  نییالملا  نییالمب  هقوف 

(. مهنیعا یف  هنود  ام  رغصف  مهسفنا  یف  قلاخلا  مظع  : ) هبطخلا 191 یف  مامالا 

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

یم کچوک  وت  مشچ  رد  ار  هدـش  هدـیرفآ  هدـننیرفآ  یگرزب  هب  وت  ندرب  یپ  تسا : هدومرف  ادـخ ) یگرزب  هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
یم تسد  هب  ار  ترخآ  ایند و  تداعـس  یـشاب و  یم  دوخ  راگدیرفآ  هجوتم  هشیمه  هدرکن  انتعا  هدش  هدـیرفآ  هب  نآ  رثا  رب  و   ) دـیامن

(. يروآ

ینامز

هیلع ماما  دننک  یم  شومارف  ار  ادخ  هدیدرگ  میلست  وا  ربارب  رد  دنتفای  تمظع  تورث و  ماقم ، ياراد  ار  یسک  یتقو  هک  دنتـسه  یناس 
ربارب رد  ار  دوخ  ددرگ و  کچوک  ترظن  رد  قولخم  رـشب و  تمظع  ینک ، كرد  رتشیب  رتهب و  ار  ادـخ  ردـق  ره  دـیامرف  یم  مالـسلا 

مالسلا هیلع  یسوم  هب  دنمقالع  يدرف  وا  هاگتـسد  نایم  رد  .تسا  هدش  هدینـش  رتمک  نوعرف  تردق  زا  رتالاب  یتردق  .يزاب  یمن  نانآ 
( مالسلا هیلع   ) یسوم يارب  هک  هاگنآ  دوب و  زیربلادخب  نامیا  زا  شبلق  وا  تشاد  یم  ناهنپ  یـسوم  هب  ار  دوخ  نامیا  هک  تشاد  دوجو 

شتامدخ ساپ  هب  ادخ  تشاد  زاب  یـسوم  نتـشک  زا  ناهرب  لیلد و  اب  ار  ناینوعرف  تساخ و  اپب  يو  زا  عافد  يارب  درک  رطخ  ساسحا 
.تسا هدروآ  وا  مانب  نآرق  رد  يا  هروس 
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يزاریش دمحم  دیس 

قلاخلا و لابق  یف  هیمها  مهل  يرت  ذا ال  کنیع ) یف  قولخملا  رغـصی   ) هتمظع فرعت  ناب  كدـنع ) قلاخلا  مظع  : ) مالـسلا هیلع  لاـق  و 
.مهلجال هیصعت  اذل ال 

يوسوم

یناقلاط

« .دیامن یم  درخ  تناگدید  رد  ار  قولخم  ترظن ، رد  راگدیرفآ  یگرزب  »

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

 . َِکْنیَع ِیف  َقُولْخَْملا  ُرِّغَُصی  َكَْدنِع  ِِقلاَْخلا  ُمَظِع 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

جهن رداـصم  باـتک  رد  هناـمیکح : راـتفگ  دنــس  .دــنک . (  یم  کـچوک  تمــشچ  رد  ار  قوـلخم  وـت  رظن  رد  راگدــیرفآ  تـمظع 
رد مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  تـسا  هدرک  هدنـسب  تراـبع  نـیا  هـب  اـهنت  هدرکن و  رکذ  نآ  يارب  هغـالبلا  جـهن  زج  یـصاخ  دنـس  ، هغـالبلا
اب ، دـنوادخ ؛ ْمِِهُنیْعأ یف  ُهَنوُد  ام  َرُغَـصَف  ْمِهِـسُْفنأ  یف  ُِقلاْخلا  َمُظَع  :» دـیامرف یم  ناراگزیهرپ  تافـص  نایب  و  هبطخ 193 ) «) مامه » هبطخ

،ج 4،ص هغالبلا جـهن  رداـصم  «.) تسا هدـش  کـچوک  اـهنآ  رظن  رد  هللا  يوس  اـم  ور  نیازا  هتفرگ  رارق  اـهنآ  ناـج  لد و  رد  تمظع 
 ( .تسا هدمآ  هیمسا  هلمج  تروص  هب  اج  نیا  رد  تسا  هدمآ  هیلعف  هلمج  لکش  هب  « مامه » هبطخ رد  هچنآ  (. 115

ینیب کچوک  ار  زیچ  همه  ات  سانشب  تمظع  اب  ار  ادخ 

نایب ناسنا  رظن  رد  ایند  یکچوک  دـنوادخ و  تمظع  تخانـش  نایم  ار  یکیدزن  هطبار  شا  هنامیکح  نخـس  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
ِیف َقُولْخَْملا  ُرِّغَُـصی  َكَْدنِع  ِِقلاَْخلا  ُمَظِع  ( ؛» دنک یم  کچوک  تمـشچ  رد  ار  قولخم  وت  دزن  راگدـیرفآ  تمظع  :» دـیامرف یم  ، هدرک

( . َِکْنیَع

هدومرف نایب  يرگید  ترابع  هب  ار  نآ  زین  هبطخ 193  رد  مالسلا  هیلع  ماما  ، دش هتفگ  هنامیکح  مالک  نیا  دنس  نایب  رد  هک  هنوگ  نامه 
کچوک ناشرظن  رد  هللا  يوس  ام  دـنا و  هتخانـش  تمظع  هب  ار  ادـخ  هک  درامـش  یم  ناراـکزیهرپ  هتـسجرب  تافـص  زا  یکی  ار  نآ  و 

.تسا

یم گرزب  یتقو  هچنانچ  هتشاد  دوجو  نآ  رد  یکچوک  ضوح  هک  هدرک  یم  یگدنز  يا  هناخ  رد  یکدوک  نارود  رد  ناسنا  هاگره 
رانک رد  ار  وا  هاگره  ، دشاب هدش  گرزب  ایرد  رانک  رد  رگا  یلو  ؛ دنک یم  هولج  شرظن  رد  رایـسب  دـنربب ، يرختـسا  رانک  هب  ار  وا  دوش 
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يرصتخم تورث  هب  هاگره  دنا  هدرک  یگدنز  يریقف  هداوناخ  رد  هک  یناسک  نینچمه.دیآ  یم  کچوک  شرظن  رد  دنربب  رختـسا  نآ 
ار نآ  دنسرب  تورث  نامه  هب  هچنانچ  دنشاب  هدش  گرزب  يدنمتورث  هداوناخ  رد  رگا  سکع  هب  دننیب و  یم  ینغ  رایسب  ار  دوخ  دنسرب 

.دنرمش یم  زیچان 

مـلع و ملاـع  کـی  ، توربـج تردــق و  ملاـع  کـی  ، دــنا هتخانــش  تـمظع  اـب  ار  دــنوادخ  كاـپ  تاذ  هـک  ناـنآ  ساـسا  نـیمه  رب 
یم هولج  ناشرظن  رد  نآ  زا  رتمک  ای  ایرد و  لباقم  رد  يا  هرطق  نوچمه  دـنرگن  یم  تاقولخم  ياه  تردـق  هب  هک  یماگنه  ، توکلم

.دنک

حطـس دـیاب  میـشاب  انتعا  یب  ایند  قرب  قرز و  اه و  تورث  يدام و  تاماقم  هب  مینک و  هشیپ  دـهز  ایند  رد  میهاوخب  رگا  لیلد  نیمه  هب 
.تسا تاقولخم  ندش  کچوک  ام  رظن  رد  قلاخ  تمظع  یعطق  هجیتن  هک  میربب  الاب  دنوادخ  هب  تبسن  ار  دوخ  تفرعم 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  مینیب  یم  رگا 

رگا دنگوس  ادـخ  هب  ؛  ُُهْتلَعَف ام  ٍهَریعَـش  َْبلُج  اُهُبلْـسأ  ٍهَلْمَن  یف  َهّللا  َیِـصْعأ  ْنأ  یلَع  ، اهِکْالفأ َتْحَت  اِمب  ِهَْعبَّسلا  َمیلاقَْألا  ُتیطْعُأ  َْول  ِهّللاَو  »
هچنآ اب  دـندرک ) یم  میـسقت  تشاد  میلقا  مان  مادـک  ره  هک  شخب  تفه  هب  ار  ایند  مامت  هتـشذگ  رد   ) ار ناهج  هناگ  تفه  ياه  میلقا 

ار يراک  نینچ  مشکب  نوریب  شناهد  زا  ار  ییوج  تسوپ  منک و  متـس  يا  هچروم  هرابرد  هک  دنهدب  نم  هب  دراد  رارق  كالفا  ریز  رد 
يا هداـعلا  قوـف  تمظع  اـب  ار  ادـخ  هک  تسا  نیمه  مالـسلا  هیلع  ماـما  مـالک  نیا  لـیلد  هبطخ 224 ). ، هغـالبلا جـهن  «. ). درک مهاوخن 

.دنک یم  هولج  رت  کچوک  دشاب  یخلم  ناهد  رد  هک  یتخرد  گرب  زا  ای  وج  کی  تسوپ  زا  وا  رظن  رد  ایند  مامت  هتخانش و 

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said: “The Greatness of the Creator appreciated by you will
.” belittle the creatures in your view

ناگدرم حاورا  اب  مالسلا  هیلع  ماما  يوگو  تفگ  : 130 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ِرُوبُقلا ِهَرِفقُملا َو  ّلاَحَملا  ِهَشِحوُملا َو  ِراَیّدـلا  َلهَأ  اَـی  ِهَفوُکلا  ِرِهاَِـظب  ِرُوبُقلا  یَلَع  َفَرـشَأَف  َنیّفِـص  نِم  َعَجَر  دَـق  مالـسلا َو  هیلع  َلاَـق  َو 
تَنِکُـس دَقَف  ُروّدلا  اّمَأ  ٌقِحَال  ٌعَبَت  مَُکل  ُنَحن  ٌِقباَس َو  ٌطَرَف  اََنل  ُمتنَأ  ِهَشحَولا  َلهَأ  اَی  ِهَدحَولا  َلهَأ  اَی  َِهبرُغلا  َلهَأ  اَی  َِهبّرتلا  َلهَأ  اَی  ِهَِملظُملا 

َنِذُأ َول  اَمَأ  َلاَقَف  ِِهباَحـصَأ  َیلِإ  َتَفَتلا  ُّمث  مُکَدنِع  اَم  ُرَبَخ  اَمَف  اَنَدنِع  اَم  ُرَبَخ  اَذَه  تَمُِـسق  دَقَف  ُلاَومَألا  اّمَأ  تَحُِکن َو  دَـقَف  ُجاَوزَألا  اّمَأ  َو 
يَوقّتلا ِداّزلا  َریَخ  ّنَأ  مُکوُرَبخََأل  ِماَلَکلا  ِیف  مَُهل 
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اه همجرت 

یتشد

ناگدرم هب  ور  دیسر  هفوک  هزاورد  تشپ  ناتسربق  هب  تشگرب و  نیّفص  گنج  زا  یتقو  مالّسلا ، هیلع  ماما  : ) دومرف وا ، رب  ادخ  دورد  و 
اهنت يا  نابیرغ ، يا  كاخ ، رد  ناـگتفخ  يا  کـیرات ، ياـهورگ  یلاـخ و  ياـه  هّلحم  و  از ، تشحو  ياـه  هناـخ  ناـنکاس  يا  .درک )

رد نارگید  ناتیاه ! هناخ  اّما  دیسر .  میهاوخ  امش  هب  و  میناور ، امش  یپ  رد  ام  دیتفر و  ام  زا  شیپ  امش  ناگدز ، تشحو  يا  ناگدش ،
هک تسا  يربخ  نیا  دش ! میسقت  نارگید  نایم  رد  امـش ! لاوما  اّما  و  دندرک ، جاودزا  نارگید  اب  ناتنانز ! اّما  و  دندیزگ ؛ تنوکـس  نآ 

ار امش  دنتشاد ، نتفگ  نخس  هزاجا  رگا  هک  دینادب  دومرف ) درک و  ور  دوخ  باحصا  هب  سپـس  ( ؟ دیراد ربخ  هچ  امـش  لاح  میراد ، ام 
 . تسا اوقت  هشوت ، نیرتهب  هک : دنداد  یم  ربخ 

يدیهش

ياهتلحم و  كانـساره ، ياه  هناخ  ناگدـیمرآ  يا  دومرف ]: تسیرگن و  هفوک  نورب  ناتـسروگ  هب  تشگ ، یم  زاب  نیفـص  زا  نوچ  [و 
دـیتفر و ام  زا  شیپ  امـش  ناگدز ! تشحو  يا  ناگتفخ ! اهنت  يا  ناسک ، یب  يا  كاخ ! رد  ناگدونغ  يا  و  کیرات ، ياهروگ  یهت و 

ربخ .دندیدرگ  شخب  اهلام ، اّما  .دندیزگ  ناش  ینز  هب  نانز ، اّما  دندیمرآ ، اهنآ  رد  اه ، هناخ  اّما  .ناگدنسر  امـش  هب  مییامـش و  یب  ام 
هک دـنداد  یم  تصخر  ار  نانآ  رگا  دومرف ]: تسیرگن و  دوخ  نارای  هب  سپـس  [ ؟ تسیچ تسامـش  دزن  هک  يربخ  تسین ، نیا  زج  ام 

.تسا يراگزیهرپ  اه  هشوت  نیرتهب  هک  دنداد  یم  ربخ  ار  امش  دنیوگ  نخس 

یلیبدرا

عضاوم هدنرآ و  تشحو  ياهارس  لها  يا  هفوک  رهاظب  اهربق  رب  رب  دید  درک و  علطم  سپ  نیّفـص  زا  تشگ  زاب  هک  یتقو  رد  دومرف  و 
تشحو و لها  يا  یئاهنت  لها  يا  هلحم  زا  هدـش  رود  تبرغ و  لها  يا  كاخ  لـها  يا  کـیرات  ياـهربق  ناـنکاس و  زا  هدـش  یلاـخ 
رد نامدرم  دنتسشن  سپ  امش  ياهارس  اما  امشب  هدنوش  قحال  میوریپ  ار  امش  رم  ام و  رب  هدنریگ  تقبس  دیور  شیپ  ار  امـش  یکانـسرت 
دزن هچنآ  ربخ  تسنیا  دش  هدرک  تمـسق  هک  قیقحتب  سپ  امـش  ياهلام  اما  دندش و  هدرک  حاکن  هک  قیقحتب  سپ  امـش  نانز  اما  نآ و 
سپ دوخ  باحـصاب  ترـضح  نآ  درک  تافتلا  نآ  زا  دـعب  هک  دـیوگ  يوار  تسامـش  دزن  هک  يزیچ  نآ  تسا  زیچ  هچ  سپ  تساـم 

نیرتهب هک  قیقحتب  هک  ار  امـش  يدنداد  ربخ  هنیآ  ره  ندرک  نخـس  رد  ار  ناشیا  رم  يدـش  هداد  يروتـسد  رگا  هک  دـینادب  هک  دومرف 
تسارناراگزیهرپ هشوت 

یتیآ

: دومرف نینچ  .داتفا  هفوک  نوریب  ناتسروگ  هب  شراذگ  دوب ، هتشگزاب  نیفص  زا 

رد امش  ناگدنـسرت ، يا  نابیرغ ، يا  ناگدونغ ، كاخ  رد  يا  کیرات ، ياهروگ  یهت و  ياه  هلحم  ازتشحو و  ياه  هناخ  نانکاس  يا 
.مییآ یم  امش  یپ  زا  ام  دیا و  هتفرگ  یشیپ  ام  رب  نتفر 
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میـسقت نارگید  نایم  هب  ناتلاوما  اما  دنا ، هتفرگ  ینز  هب  ار  نانآ  نارگید  ناتنانز ، اّما  دنا و  هدـیمرآ  اهنآ  رد  نارگید  ناتیاه ، هناخ  اما 
نخس تصخر  نانیا  رگا  دومرف ]: درک و  يور  شباحـصا  هب  سپـس ، [ ؟ دیراد ربخ  هچ  امـش  میتشاد ، ام  هک  دوب  ییاهربخ  اهنیا  .هدش 

.تسا يراگزیهرپ  اه  هشوت  نیرتهب  هک  دنتفگ  یم  امش  هب  دنتشاد ، یم  نتفگ 

نایراصنا

 : دومرف درک و  رظن  هفوک  نوریب  ناتسروگ  هب  تشگزاب  نیّفص  زا  یتقو  ترضح  نآ  و 

تـشحو يا  ، ناسک یب  يا  ، نابیرغ يا  ، نایکاخ يا  ، کیرات ياهربق  ،و  هایگ بآ و  یب  ياـهناکم  ،و  از تشحو  ياهارـس  ناـبحاص  يا 
 . میسر یم  امش  لابند  هب  هک  میوریپ  ار  امش  ام  ،و  دیتسج یشیپ  ام  رب  هک  دیورشیپ  ار  ام  امش  ناگدز ،

تـسا نیا.دـش  میـسقت  اهنآ  همه  : لاوما اما  ، دـندرک جاودزا  نانآ  اب  نارگید  : نارـسمه اّما  ، دـندش نکاس  نآ  رد  امـش  ریغ  : اه هناخ  اما 
دنداد یم  نخـس  هزاجا  نانآ  هب  رگا  : دومرف درک و  نارای  بناج  هب  ور  سپ  تسیچ ؟  تسامـش  دزن  هچنآ  ربخ  ، تساـم دزن  هک  يربخ 

 . تساوقت هشوت  نیرتهب  هک  دنتفگ  یم  امش  هب 

اه حرش 

يدنوار

طرف ظفل  نال  هعامج ، فصو  امهالک  ناک  نا  قحال و  ظفل  قباس و  ظفل  درفا  امنا  و  نوقباس ، نوطراف  يا  قباس  طرف  اـنل  متنا  هلوق  و 
مه طرف و  امه  طرف و  لاقی : عمجلا ، دـحاولا و  یف  ردـصملا  يوتـسی  عمجلا و  انهه  اـمهب  ینعی  و  ردـصم ، اـمهیلک  نـال  درفم ، عتب  و 

.عبات ینعمب  عبتک  لعاف  ینعمب  لعف  وه  و  یقتسی ، مهل و  ءالادلا  ناسرالا و  ییهیف ء  هدراولا  مدقتی  يذلا  طرفلا  .طرف و 

يردیک

عبتک لعاف  ینعمب  لعف  وه  و  مهل ، یقتـسی  ضایحلا و  ددمی  ءالدلا و  ناسرالا و  مهل  ییهیف ء  هدراولا  مدقتی  يذلا  کیرحتلاب  طرفلا :
ناک نا  طرف و  ظفل  درفا  هیلع و  امودق  مکلوا  يا  ضوحلا  یلع  مکطرف  انا  ثیدـحلا  یف  و  طرف ، موق  طرف و  لجر  لاقی  عبات ، ینعمب 

، هیلاخلا هرفقملا : .طرف  ظفل  یلع  المح  قباس  ظفل  درفا  و  عمجلا ، یلع  هعوقول  عمج  نع  ربخ 

مثیم نبا 

و كانسرت ، ياه  هناخ  نانکاس  يا  : ) دومرف دیسر ، هفوک  نوریب  رد  یناتسروگ  هب  تشگزاب و  نیفص  زا  هک  یتقو  مالـسلا ) هیلع   ) ماما
امـش ناکانـسرت ، يا  ناسک ، یب  يا  نانطو ، زا  رود  يا  و  نانیـشنکاخ ، يا  یناـملظ ، ياـهروگ  و  فلع ، بآ و  یب  یلاـخ و  ياـهاج 

اما دندش و  نکاس  نارگید  ار  اه  هناخ  اما  دیسر ، میهاوخ  امش  هب  هک  میئامش  ناور  هلابند  ام  دیا و  هتفر  ام  زا  شیپ  هک  دیئام  ناورشیپ 
، تسه امـش  دزن  هک  يربخ  سپ  تسا ، ام  دزن  هک  دوب  يربخ  نیا  دـندرک ، میـسقت  ار  لاوما  اـما  و  دـندرک ، جاودزا  نارگید  اـب  ناـنز 
هک دنداد  یم  ربخ  امش  هب  دنتـشاد  نتفگ  نخـس  هزاجا ي  اهنآ  رگا  هک  دینادب  : ) دومرف درک و  یهاگن  شنارای  هب  سپـس  و  تسیچ )؟

.دزاس یم  هدامآ  ار  اهلطـس  بانط و  دسر و  یم  بآ  هب  رتولج  هک  یـسک  ینعی  طرف  .تسا ) يراگزیهرپ  اوقت و  هشوت ، داز و  نیرتهب 
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نیزگیاج باب  زا  دنونـش ، یم  ار  وا  نخـس  هک  یناسک  نداد  رارق  بطاخم  نوچمه  هداد  رارق  بطاـخم  ار  ناـنآ  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما
فدـه .روبق  اههاگمارآ و  هرفقملا : لاحملا  هشحوملا و  رایدـلا  .دـندوجوم  ایند  نیا  رد  هک  یـصاخشا  ياج  هب  اهنآ  تیعـضو  ندرک 

نآ عاتم  ییایند و  فده  هب  تبسن  هدز ، تلفغ  سوفن  ندرک  هاگآ  تخـس و  ياهلد  رد  تقر  داجیا  مالـسلا ) هیلع   ) ماما نانخـس  نیا 
هـشوت داز و  نیرتهب  هک  تسا  نآ  تقیقح  نوچ  .دـننک و  لمع  ایند  رد  تسا ، هتـسیاش  هک  نانچنآ  نانآ  هک  روظنم  نادـب  دـشاب ، یم 

هتفرگ و ار  دوخ  شاداپ  ناشیاوقت  رطاخ  هب  ناراگزیهرپ  هک  تسا  يرما  نیا  تسا و  هدمآ  دـیجم  نآرق  رد  هک  يروطنامه  تساوقت ،
هک ار  هچنآ  امتح  دش ، یم  اطعا  نتفگ  نخـس  زاربا  خساپ و  هزاجا ي  نانآ  هب  رگا  دنا ، هدنام  مورحم  اوقت  نتـشادن  لیلد  هب  ناراکدب 

.دنتفگ یم  خساپ  رد  دنا  هتفای  عالطا  تقیقح  قح و  زا 

دیدحلا یبا 

َلْهَأ اَی  ِهَِملْظُْملا  ِرُوبُْقلا  ِهَرِفْقُْملا َو  ِّلاَحَْملا  ِهَشِحوُْملا َو  ِراَیِّدلا  َلْهَأ  اَی  ِهَفوُْکلَا  ِرِهاَِظب  ِرُوبُْقلا  یَلَع  َفَرْشَأَف  َنیِّفِص  ْنِم  َعَجَر  ْدَق  َلاَق ع:َو  َو 
ُجاَوْزَْألا اَّمَأ  ْتَنِکُـس َو  ْدَـقَف  ُروُّدـلا  اَّمَأ  ٌقِحَال  ٌعَبَت  ْمَُکل  ُنَْحن  ٌِقباَس َو  ٌطَرَف  اََنل  ُْمْتنَأ  ِهَشْحَْولا  َلْهَأ  اَی  ِهَدْـحَْولا  َلْهَأ  اَی  َِهبْرُْغلا  َلْهَأ  اَی  َِهبْرُّتلا 

[ ِهَّللا َو   ] اَمَأ َلاَقَف  ِِهباَحْصَأ  َیلِإ  َتَفَْتلا  َُّمث  ْمُکَْدنِع  اَم  ُرَبَخ  اَمَف  اَنَْدنِع  اَم  ُرَبَخ  اَذَه  ْتَمُِسق  ْدَقَف  ُلاَْومَْألا  اَّمَأ  ْتَحُِکن َو  ْدَقَف 

 . يْوقَّتلا ِداّزلا  َْریَخ  َّنَأ  ْمُکوُرَبْخََأل  ِمَالَْکلا  ِیف  ْمَُهل  َنِذُأ  َْول 

رهاظ هجولا  رمحأ  هباحـصأ  یلإ  داع  روبقلا و  یف  نعظ  امل  مـالکلا  اذـه  بساـنی  اـم  رمع  مـالک  نم  اـنرکذ  دـق  نومدـقتملا و  طرفلا 
 . يْوقَّتلا ِداّزلا  َْریَخ  نإ  تلاق  معن  لاق  کتباجأ  لهف  هل  لیقف  هرخآ  یلإ  ثیدحلا  اهتیدانف  هبحألا  روبق  یلع  تفقو  دق  لاق  قورعلا 

.ءاصحإلا زواجتی  ریثک  ءیش  کلذب  قلعتی  ام  تاومألا و  ثیدح  اهتبطاخم و  روبقلا و  ثیدح  یف  ءاج  دق  و 

دـسجلا نإف  کبلق  كرحتی  یتوملا  لسغ  الیل و  اهرزت  هرخآلا و ال  اهب  رکذـت  روبقلا  رز  هنع  هللا  یـضر  رذ  ابأ  یبنلا ص  هیـصو  یف  و 
.هللا لظ  یف  نیزحلا  نإف  کنزحی  کلذ  نإف  یتوملا  یلع  لص  هغیلب و  هظع  .حورلا )  نم  یلاخلا  : يواخلا يواخلا ( 

هقلخ هللا  ثعبی  نأ  یلإ  میقم  ابوتکم  ربق  یلع  دجو 

جنت نإ  نالف  ای  يدان  بوثلا و  فرط  عفرف  میشأ  نب  هلـص  ءاجف  ابوث  ربقلا  یلع  انددم  هانفدف و  حلاص  انل  قیدص  تام  نسحلا ع  لاق  و 
 . ایجان کلاخإ  ینإف ال  الإ  همیظع و  يذ  نم  جنت  اهنم 

رثکأ هرهاـظ و  هبآـک  هیلع  یئر  و  .تمـص ) ردـصم  ، تامـصلا تامـصلا (  رثـکأ  هزاـنجلا  عبت  اذإ  ناـک  هنأ ع  عوفرملا  ثیدـحلا  یف  و 
 . سفنلا ثیدح 

.انأف تهرک  نإف  تنأ  لاقف  اذه  نم  هزانج  یف  لوقی  الجر  ءادردلا  وبأ  عمس 

.هری مل  هموی  لثم  كوبأ  لب  لاقف  هرأ  مل  کموی  لثم  هاتبأ  ای  لوقت  هزانج و  فلخ  یکبت  هأرما  نسحلا ع  عمس 

.نوحئار انإف  دغا  لاق  هزانج  يأر  اذإ  لوحکم  ناک  و 
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دعب ءیـشلا  اهیطعت  تناک  هتنازخ و  ینعی  لمعلا  جودـنک  اذـه  اهعم  هأرمال  تلاقف  دـحل  یف  هحلاـص  هأرما  تعلطا  بذوش  نبا  لاـق  و 
.لمعلا جودنک  یف  اذه  یعضف  یبهذا  لوقتف  هب  قدصتت  نأ  اهرمأت  ءیشلا 

اهاتأ نأ  هنیدر  هعزاج  رعاش أ 

يربق یتفاح  یلع  یناوخإب  ینأک  رخآ  لاق  و 

.هنم عظفأ  ربقلا  الإ و  ارظنم  تیأر  ام  عوفرملا  ثیدحلا  یف  ءاج  و 

.هنم رش  هدعب  امف  هنم  جنی  مل  نم  رسیأ و  هدعب  امف  هنم  اجن  نمف  هرخآلا  لزانم  نم  لزنم  لوأ  ربقلا  اضیأ  ثیدحلا  یف  و 

یناشاک

روبقلا یلع  فرشاف   ) نیفص زا  تشگزاب  هک  یتقو  رد  دومرف  ار  هظعوم  نیا  ترضح  نآ  نیفـص ) نم  عجر  دق  مالـسلا و  هیلع  لاق  (و 
رهـش رد  دوب  فرـشم  هک  یناکم  هب  ینعی  هفوک  رهاظ  هب  دندوب  عقاو  هک  ییاهربق  رب  دش  رو  هدـید  تشگ و  علطم  سپ  هفوکلا ) رهاظب 

روبقلا و   ) كاخ نانکاس  زا  هدش  یلاخ  عضاوم  و  هرفقملا ) لاحملا  و   ) كانتشحو ياه  هناخ  لها  يا  هشحوملا ) رایدلا  لها  ای   ) هفوک
لها ای   ) تلحم زا  هدـشرود  تبرغ و  لها  يا  هبرغلا ) لها  ای   ) كاخ لها  يا  هبرتلا ) لها  اـی   ) كاـنلوه کـیرات  ياـهربق  و  هملظملا )

دیتسه ییورشیپ  ار  ام  امش  قباس ) طرف  انل  متنا   ) كانسرت تشحو و  لها  يا  هشحولا ) لها  ای   ) یـسک یب  ییاهنت و  لها  يا  هدحولا )
اما  ) امـش هب  هدـنیآرد  بقع  رد  میوریپ  ار  امـش  رم  ام  و  قح ) عبت ال  مکل  نحن  و   ) ماقم نتخاس  ایهم  اـج و  هیهت  يارب  هدـنریگ  تقبس 

حاکن هب  سپ  ار  امـش  نانز  اما  و  تحکن ) دـقف  جاوزالا  اما  و   ) دـنا هدرک  نکـسم  سپ  ار  امـش  ياه  هناـخ  اـما  تنکـس ) دـقف  رودـلا 
ام دزن  هچنآ  ربخ  تسا  نیا  اندنع ) ام  ربخ  اذه   ) دنا هدرک  تمسق  سپ  ار  امش  ياهلام  اما  و  تمسق ) دقف  لاومالا  اما  و   ) دنا هدروآرد 

بناج هب  درک  رظن  دومرف و  تافتلا  سپ  هباحصا ) یلا  تفتلا  مث  ( ؟ تسا امـش  دزن  هچنآ  ربخ  تسیچ  سپ  مکدنع ) ام  ربخ  امف   ) تسا
رد مالکلا ) یف   ) ناشیا دندش  یم  هداد  يروتسد  رگا  هک  باحـصا  نیا  دینادب  مهل ) نذا  ول  اما   ) تفگ سپ  لاقف )  ) دوخ ياه  هباحص 

، رطخرپ رفـس  نیا  رد  هشوت  نیرتهب  هک  یتسرد  هب  يوقتلا ) دازلا  ریخ  نا   ) ار امـش  دـنداد  یم  ربخ  هنیآ  ره  مکوربخال )  ) ندرک نخس 
تسا رثا  ترسم  ياوقت 

یلمآ

ینیوزق

ياـه هناـخ  ناـبحاص  يا  هفوـک : نوریب  ناتـسربق  رب  دـش  فرـشم  نیفـص و  زا  دوـب  هتـشگ  زاـب  هـک  یلاـح  رد  ترـضح  نآ  تـفگ  و 
يا ییاهنت  تدـحو و  لها  يا  یـسک  یب  تبرغ و  كاخ  لها  يا  .كانلوه  کیرات و  ياهربق  تایب و  یلاخ و  عضاوم  كانتـشحو و 
اما میسر ، یم  امش  بقع  زا  میوریپ و  ار  امـش  ام  دیا و  هتفرگ  تقبـس  ام  رب  و  دیور ، شیپ  ام  يارب  زا  امـش  یکانلوه ، تشحو و  لها 
دوخ نایم  ناثراو  ار  لاوما  اما  و  دندرک ، حاکن  نارگید  ار  امش  نانز  اما  و  دنا ، هدش  نکاس  اجنآ  نارگید  دیدوب  هتشاذگ  هک  اه  هناخ 

دوخ و باحـصا  هب  دومرف  تاـفتلا  سپ  تسا ؟ امـش  دزن  هچنآ  ربخ  تسیچ  سپ  تسا  اـم  دزن  هچنآ  ربـخ  تسا  نیا  دـندومن  تمـسق 
ام هک  رفس  نیا  رد  هشوت  نیرتهب  یتسرد  هب  هک  ار  امـش  دندادیم  ربخ  هنیآ  ره  ندرک  نخـس  رد  دنتفای  یم  نذا  رگا  هک  دینادب  تفگ :
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.يراب ترضح  تعاط  تسا و  يراکزیهرپ  يوقت و  میدرک 

یجیهال

روبقلا هرفقملا و  لاحملا  هشحوملا و  رایدـلا  لها  ای  : » هفوکلا رهاظب  روبقلا  یلع  فرـشاف  نیفـص ، نم  عجر  دـق  مالـسلا و  هیلع  لاق  و 
دقف رودـلا  اما  قحال ، عبت  مکل  نحن  قباس و  طرف  انل  متنا  هشحولا ، لها  ای  هدـحولا ، لها  اـی  هبرغلا ، لـها  اـی  هبرتلا ، لـها  اـی  هملظملا ،
یلا مالسلا  هیلع  تفتلا  مث  مکدنع »؟ ام  مکربخ  امف  اندنع ، ام  ربخ  اذه  .تمـسق  دقف  لاومالا  اما  تحکن و  دقف  جاوزالا  اما  تنکس و 
هدرک تعجارم  هکنآ  لاح  مالـسلا و  هیلع  تفگ  ینعی و  .يوقتلا » دازلا  ریخ  نا  مکوربخال  مالکلا  یف  مهل  نذا  ول  اما  : » لاقف هباحـصا 

فلع و بآ و  یب  ياهاج  كانتـشحو و  ياهارـس  نامدرم  يا  هک  هفوک  رهـش  تشپ  ياهربق  رب  دـش  دـنلب  سپ  نیفـص ، داهج  زا  دوب 
شیپ ام  يارب  زا  امـش  یـشحو ، نامدرم  يا  ییاهنت ، نامدرم  يا  تبرغ ، تیالو  نامدرم  يا  كاـخ ، ناـمدرم  يا  کـیرات ، ياـهروگ 

نکـسم هک  قیقحت  هب  سپ  ار ،)  ) امـش ياه  هناخ  اما  میا ، هدـنوش  قحلم  میوریپ و  ار  امـش  رم  اـم  دـیا و  هدـنور  شیپ  دـیا و  هداتـسرف 
يربخ نیا  .دندرک  تمسق  هک  قیقحت  هب  سپ  ار ،)  ) امـش ياهلام  اما  دندرک و  رهوش  هک  قیقحت  هب  سپ  ار ،)  ) امـش نانز  اما  دندرک و 

دوخ باحـصا  يوس  هب  مالـسلا  هیلع  درک  تاـفتلا  سپ  تسا ؟ امـش  دزن  رد  هک  يربـخ  تسا  زیچ  هچ  سپ  تساـم ، دزن  رد  هک  تسا 
هب هکنیا  هب  ار  امـش  دنداد  یم  ربخ  هنیآ  ره  نتفگ ، نخـس  رد  ار  اه  هدرم  نیا  رم  دوب  هدش  هداد  نذا  رگا  هک  دیـشاب  هاگآ  تفگ : سپ 

.تسا يراکزیهرپ  يوقت و  ترخآ  هشوت ي  نیرتهب  هک  قیقحت 

ییوخ

ءامدلا کفس  نم  هبیهرلا  هیمادلا  هکرعملا  هذه  یف  يرج  ام  یلع  فسالا  هبلق  ولم  نیفـص و  نم  مالـسلا ) هیلع   ) یلع عجر  دق  ینعملا :
عقیس ام  اهنم  سرفتی  امب  جراوخلا  هنتف  نیمکحلا و  هیضق  هیلع  داز  و  هیواعم ، عابتا  هیغابلا  هطساقلا  هباصعلا  دیب  ءایقتالا  ءایربالا  لتق  و 

یلا هجوت  روبقلا  یلع  فرشا  املف  .ءاداک  امومه  فیرشلا  هلبق  یلع  مجهف  .هعمج  قرفت  هباحـصا و  تتـشت  نم  بیرقلا  لبقتـسملا  یف 
مهظعی تاوه و  ام  یلع  هباحـصا  هبنیل  و  تافـسالا ، نم  فیرـشلا  هردـص  یف  لوجی  امع  ففخیل  تاملکلا  هذـهب  مهادان  تاومـالا و 

، تاهیه نکل  و  تافام ، كاردـتل  هعاطلا  قحلا و  یلا  نوبوئیف  تاوهـشلا ، تالاهجلا و  نم  مهل  ضرع  ام  جـلاعی  هلعل  تاومالا  ناـسلب 
ياـه هناـخ  یلاـها  يا  دومرف : دیـسر  ناتـسروگ  هب  هفوک  کـیدزن  رد  تشگزاـب و  نیفـص  دربـن  نادـیم  زا  نوـچ  همجرتـلا : .تاـهیه 
یلاها ایا  یگ ، هراوآ  تبرغ و  یلاها  ایا  كاخ ، ریز  رد  ناراتفرگ  يا  کیرات ، ياهروگ  و  نان ، بآ و  یب  ياـه  هلحم  و  كانـساره ،

هب میچوک و  رد  امـش  لابندب  همه  ام  و  دیتفر ، ولج  هک  دیتسه  همه  ام  نالوارغ  شیپ  امـش  ساره ، میب و  یلاها  ایا  یگناگی ، یئاهنت و 
تسنیا دش ، میسقت  همه  امش  لاوما  دندرک ، رهوش  امش  نارسمه  دش ، نارگید  نمیشن  امـش  ياه  هناخ  دینادب )  ) تسویپ میهاوخ  امش 

هب دنتـشاد  نخـس  هزاجا  رگا  الا  دومرف : درک و  شنارایب  ور  سپـس  تسه ؟ يربخ  هچ  امـش  شیپ  ایآ  میراد ، امـش  يارب  ام  هک  يربخ 
.تسیراکزیهرپ نامه  ترخآ  هار  هشوت  نیرتهب  هک : دندادیم  شرازگ  امش 

راذگهر هفوک  تشپ  رباقم  رب  *** رازن نیّفص  زا  تشگرب  یلع  نوچ 

دوشگ ار  لد  هدقع  شنابز  اب  دومن *** ناتسروگ  لهأ  يوسب  ور 

ساپ سآ و  ياج  ناراتفرگ  يا  ساره *** رپ  راید  لها  يا  تفگ 
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ناتکاچ مه  هدش  تشحو  تدحو و  ناتکاخ *** رس  رب  کیرات و  ناتروگ 

کش بیر و  یب  امش  لابندب  ام  *** کن دیتسه و  ام  ینازاتشیپ ز 

ریس تشگ و  رد  نارهوش  ناتنانز  اب  ریغ *** هاگنمیشن  دش  ناتاه  هناخ 

هدش تمیق  یب  هاج  رابتعا و  *** هدش تمسق  ناثراو  رب  ناتلام 

؟ تسا ام  رهب  اهامش  زا  شرازگ  هچ  *** تسا امش  رهب  ام  دزن  شرازگ  نیا 

ربخ شخپ  رد  دوب  ناشیتصخر  *** رگا دومرف  یم  درک و  نارایب  ور 

نالف يا  يوقت  تسا  هشوت  نیرتهب  نامز *** ردنا  ناشدوب  شرازگ  نیا 

يرتشوش

يور فـالتخا ، عم  هخیراـت ) یف  يربـطلا   ) و هنیفـص ،)  ) یف محازم  نب  رـصن  هاور  لوقا : توملا ) یف  نوثـالثلا - سداـسلا و  لـصفلا  )
ینب رود  انزج  یتح  مالـسلا  هیلع  یـضم  مث  لاـق  بدـنج  نب  نمحرلادـبع  نع  نیفـص ، نم  مالـسلا  هیلع  هعوجر  رکذ  یط  یف  لوـالا 

نب بابخ  نا  يدزالا : نالجع  نب  همادق  هل  لاقف  روبقلا ؟ هذه  ام  مالسلا : هیلع  لاقف  هینامث ، وا  هعبس  روبقب  اننامیا  نع  نحن  اذاف  فوع ،
هللا محر  مالـسلا : هیلع  لاقف  مهتینفا ، مهرود و  یف  نونفدی  سانلا  ناک  و  رهظلا ، یف  نفدـی  نا  یـصواف  کجرخم ، دـعب  یفوت  ترالا 
نم هرفقملا ، لاحملا  هشحوملا و  رایدـلا  لها  ای  مکیلع  مالـسلا  : ) لاق مث  مهیلع  فقو  یتح  مالـسلا  هیلع  ءاـجف  لاـق - نا  یلا  اـبابخ -

انل و رفغا  مهللا  .نوقحال  لیلق  امع  مکب  و  عبت ، مکل  نحن  و  طرف ، فلس و  انل  متنا  تاملسملا ، نیملـسملا و  و  تانموملا ، نینموملا و 
اهیف و  انقلخ ، اهنم  لعج  يذـلا  دـمحلا هللا  اتاوما ، ءایحا و  اتافک ، ضرالا  لعج  يذـلا  دـمحلا هللا  : ) لاق مث  مهنع ) انع و  زواجت  و  مهل ،
لخد یتح  لبقا  مث  کلذـب ) هللا  نع  یـضر  و  فافکلاب ، عنق  و  باسحلل ، لمع  و  داعملا ، رکذ  نمل  یبوط  انرـشحی ، اـهیلع  و  اندـیعی ،

اذا ههجو  هللا  مرک  یلع  ناک  : ) الاقف طـحاجلا ) ناـیب   ) و هبر ) دـبع  نبا  دـقع   ) هاور فـالتخا و  یندا  عم  یناـثلا  هلثم  .نییروثلا و  هکس 
لـصفلا  ) مث مکدنع ، ام  يرعـش  تیلف  اندنع  ام  ربخ  اذـهف  تحکن ، دـقف  جاوزالا  اما  و  تنکـس ، دـقف  لزانملا  اما  : ) لاق هربقملا  لخد 

هیلع لوقی  ناک  و  يوقتلا ، دازلا  ریخ  نا  اولاقل : مالکلا  یف  مهل  نذا  ول  هدـیب  یـسفن  يذـلا  و  لاق : توملا ) یف  نوثـالثلا - سداـسلا و 
و مهل ، انل و  رفغا  مهللا  تانموملا  نینموملا و  نم  هرفقملا ، لاحملا  و  هشحوملا ، رایدلا  لها  مکیلع  مالسلا  : ) هربقملا لخد  اذا  مالسلا 

اندیعی اهیلا  انقلخ و  اهنم  يذلا  دمحلا هللا  و  اتاوما ، ءایحا و  اتافک  ضرالا  لعج  يذلا  دمحلا هللا  لوقی : مث  مهنع ، انع و  كوفعب  زواجت 
: هلوق .ارصتخم  هیقفلا )  ) هاور و  لجوزع ) هللا  نع  یضر  فافکلاب و  عنق  تانسحلا و  لمع  داعملا و  رکذ  نمل  یبوط ! انرشحی ، اهیلع  و 

نم تفرع  دق  هفوکلا ) رهاظب  روبقلا  یلع  فرشاف   ) .نییروثلا هکس  فوع و  ینب  رود  نیب  نیفـص ) نم  عجر  دق  مالـسلا و  هیلع  لاق  (و 
یف مالسلا  هیلع  رظن  یمقلا :) ریسفت   ) یف .بابخ و  ربق  اهنم  لوالا  ماسلا و  یلا  مالسلا  هیلع  هصوخش  دعب  تثدح  روبق  اهنا  رـصن  هیاور 

تاـفک هذـه  : - ) لاـقف هفوکلا  تویب  یلا  رظن  مث  مهنکاـسم - يا : تاومـالا -) تاـفک  هذـه  : ) لاـقف رباـقملا  یلا  نیفـص  نم  هعوجر 
نینموملاریما لاق  مالـسلا ، هیلع  قداصلا  نع  یفاکلا )  ) یف و  اتاوما .) ءایحا و  اتافک  ضرالا  لعجن  ملا  : ) یلاـعت هلوق  ـالت  مث  ءاـیحالا )

نع .امهل و  وعدـی  امب  هما  ربق  دـنع  هیبا و  ربق  دـنع  هتجاح  مکدـحا  بلطیل  و  مکترایزب ، نوحرفی  مهناف  مکاـتوم  اوروز  مالـسلا : هیلع 
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ربق یتا  نم  مالسلا : هیلع  اضرلا  نع  ربقلا  اذه  بحاص  یل  لاق  لاق : عیزب ، نب  لیعامسا  نب  دمحم  ربق  یلا  یـشم  ناک  و  لالب : نب  یلع 
عزفلا موی  نما  تارم  عبـس  ردـقلا ) هلیل  یف  هانلزنا  انا   ) ارق ربقلا و  یلع  هدـی  عضو  مث  هیخا  توملا ) یف  نوثالثلا - سداسلا و  لـصفلا  )
فقوف هعیـشلا  نم  هفوکلا  لها  نم  لجر  ربقب  انررمف  عیقبلاب  مالـسلا  هیلع  رغعج  یبا  عم  تررم  مادـقملا : یبا  نب  ورمع  نع  .ربکـالا و 

كاوس و نم  همحر  نع  هب  ینغتـسی  ام  کتمحر  نم  هیلا  نکـسا  و  هتـشحو ، سنآ  و  هتدـحو ، لصو  هتبرغ ، محرا  مهللا  : ) لاـقف هیلع 
یلع مالسلا  روبقلا : لها  یلع  میلـستلا  یف  مالـسلا  هیلع  قداصلا  نع  یفاکلا )  ) یف هشحوملا ) رایدلا  لها  ای  (. ) هالوتی ناک  نمب  هقحلا 

( هرفقملا لاحملا  و   ) .نوقحال مکب  هللا  ءاش  نا  انا  و  نیرخاتسملا ، انم و  نیمدقتـسملا  هللا  محر  نینموملا ، نیملـسملا و  نم  رایدلا  لها 
( هشحولا لها  ای  هبرغلا و  لها  ای  هبرتلا و  لها  ای  هملظملا  روبقلا  و   ) .ءام اهیف و ال  تابن  ـال  هزاـفم  رفقلا : و  تلخ ، رادـلا :) ترفقا   ) نم

: مالسلا هیلع  قداصلا  نع  یفاکلا )  ) یف

هـضور انا  رخآ : ربخ  یف  داز  .دودلا و  تیب  انا  یلبلا ، تیب  انا  بارتلا ، تیب  انا  : ) تارم ثالث  موی  لک  قطنی  وه  الا و  ربق  عضوم  نم  ام 
ییهیف هدراولا  مدـقتی  يذـلا  کیرحتلاب - طرفلا - حاحـصلا :)  ) یف قباس ) طرف  اـنل  متنا  (. ) نارینلا رفح  نم  هرفح  وا  هنجلا  ضاـیر  نم 

، طرف موق  طرف و  لجر  لاقی  عبات ، ینعمب  عبت  لثم  لعاف  ینعمب  لعف  وه  و  مهل ، یقتـسی  و  ضایحلا ، ردمی  و  ئالدـلا ، ناسرالا و  مهل 
( اطرف انل  هلعجا  مهللا  : ) تیملا لفطلل  لیق  هنم  و  ضوحلا ) یلع  مکطرف  انا  ( ) توملا یف  نوثـالثلا - سداـسلا و  لـصفلا  : ) ربخلا یف  و 

نم رایدـلا  لـها  یلع  مالـسلا  روبقلا : لـها  یلع  میلـستلا  یف  هیقفلا :)  ) یف قحـال ) عبت  مکل  نحن  و   ) .هیلع درن  یتح  انمدـقتی  ارجا  يا :
ضعب ینزاملا  يزع  مجعملا :)  ) یف .نوقحال و  مکب  هللا  ءاش  نا  انا  و  نیرخاتملا ، مکنم و  نیمدقتملا  هللا  محر  نیملـسملا ، نینموملا و 

یلا اشاع  نا  يزعملا و  هتیم و ال  دعب  قابب  يزعملا  سیل  نیدلا  هنس  نکل  هایحلا و  نم  هقث  یلع  ینا  کیزعا ال  ینا  لاقف : نییمـش  اهلا 
ام کلملا  اهیا  يردتا  يدع : لاقف  هرجـشب ، اورمف  دیز ، نب  يدع  هعم  و  دیـصلا ، یلا  رذـنملا  نب  نامعنلا  حرخ  یناغالا :)  ) یف نیح و 

اوضرقناف و مهب  رهدـلا  فصع  لالزلا  ءاملاب  رمخلا  نوبرـشی  اندـنع  اوخ  انا  دـق  بکر  بر  لوقت : لاق : .ال  لاق : هرجـشلا ؟ هذـه  لوقت 
اهیا لوقت : لاق : ال  لاق : هربقملا ؟ هذه  لوقت  ام  کلملا  اهیا  يردتا  لاقف : هربقمب ، رمف  هرجـشلا  زواج  مث  لاح  دعب  الاح  رهدلا  كاذک 
نیب سلج  دـق  ناک  و  یـشاقرلل ، لیق  دـقعلا :)  ) یف نونوکت و  نحن  امک  اـنک و  متنا  اـمکف  نودـجملا  ضرـالا  یلع  نوبخملا  بکرلا 
یف نوثالثلا - سداسلا و  لصفلا   ) ءایحالا فذقی  رکـسعف  نیرکـسعلا ، نیذـه  یلا  رظنا  : ) لاق انهاه ؟ کسلجا  ام  هربقملا : هنیدـملا و 

مالسلا هیلع  همالک  ءزج  فنصملا  اهلعج  ناونعلا - رخآ  یلا  هرقفلا - هذه  تنکـس ) دقف  رودلا  اما   ) .یتوملا مقتلی  رکـسع ، و  توملا )
و نایبلا )  ) و هدنتسم ، امهنا  تفرع  نیذللا  يربطلا ) خیرات   ) و رصن ) باتک   ) یف تسیل  اهنا  عم  نیفص  نم  هعوجر  دعب  روبقلا  هرایز  یف 

هبعـش یبا  نبا  يورف  لمجلا ، دعب  مالـسلا  هیلع  همالک  ءزج  اذه  نوک  باوصلا : و  كاذک ، القتـسم  اذه  القن  امهنا  تفرع  دق  دقعلا ) )
لیللا رخآ  یف  انیلع  فرـشا  هلتاق  نم  لاتق  نم  غرف  املف  هرـصبلاب  مالـسلا  هیلع  نینموملا  ریما  عم  انک  يراصنالا : رباج  لاق  هفحت :)  ) یف

یتح هعم  تیـضمف  یعم ، ضما  رباج  ای  لاق : لاق - : نا  یلا  رباج ؟ ای  ایندـلا  مذـت  مالع  لاقف : ایندـلا ، مذ  یف  انلقف : هیف ؟ متنا  ام  لاـقف :
، تحکن دـقف  جاوزالا  اما  تمـسق و  دـقف  ثیراوملا  اما  تنکـس و  دـقف  لزانملا  اما  هبرغلا ، لها  ای  و  هبرتلا ، لها  ای  لاقف : روبقلا ، انیتا 
، تحدف ضرالا  حطس  و  تلعف ، ءامـسلا  لقا  يذلا  و  لاقف : هسار ، عفر  مث  ایلم  ینع  کسما  مث  مکدنع ؟ ام  ربخ  امف  اندنع  ام  ربخ  اذه 

نیب عمج  فنصملا  نارهطی  انلق  امم  .عجراف و  تئش  اذا  رباج ! ای  لاق : مث  .يوقتلا  دازلا  ریخ  اندجو  انا  اولاقل : مالکلا  یف  موقلل  نذا  ول 
یف تحدف )  ) و تلعف ) : ) هلوق و  اذه ، .دـحاو  عوضوم  یف  امهنوکل  لوالا  ناونع  یف  لمجلا  دـعب  نیفـص و  دـعب  مالـسلا  هیلع  هیمالک 
عباس یف  رم  و  تحکن ) دـقف  جازوالا  اما  و   ) .وحدـلا ولعلا و  نم  نـالعف  تحد )  ) و تلع )  ) بیقعتلا و ءاـف  اـمهیف  ءاـفلا  فحتلا )  ) ربخ

یف نوثـالثلا - سداـسلا و  لـصفلا   ) .هحرـش عم  نیرخآ ) موقل  مهجاوزا  نیثراولل و  مهلاوـما  تراـص  و  : ) مالـسلا هیلع  هلوـق  لـصفلا 
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نهرثکا اهجو و  ءاسنلا  نسحا  نم  تناک  و  رداغ ، یمـست  هیراجب  امرغم  ناک  یـسابعلا  يداـهلا  نا  لـیق : نمیلا ) هحفن   ) یف و  توملا )
ال کـلاب ! اـم  تلاـقف : هیلع  نزحلا  رثا  رهظ  هنول و  ریغت  ذا  هینغت ، و  همداـنت ، هلیل  تاذ  یه  اـنیبف  ئاـنغ ، نهبیطا  اـعبط و  نهفطلا  اـبدا و 

تنا امک  هعم  نینوکت  کنا  و  يدـعب ، هفـالخلا  یلی  نوراـه  یخا  نا  توما و  ینا  هعاـسلا  يرکف  یف  عقو  لاـقف : .هرکت  اـم  هللا  كارا 
هظلغم انامیا  یل  یفلحت  نا  دبال  لاقف : هرطاخ ، نم  لایخلا  اذه  لیزت  هفطالت و  تذخا  و  ادبا ! كدعب  هللا  یناقبا  ال  تلاقف : نالا ! یعم 

ولخی ـالا  هفلحا  نوراـه و  هیخا  یلا  لـسرا  جرخ و  مث  قیثاوملا ، دوـهعلا و  اـهیلع  ذـخا  کـلذ و  یلع  تفلحف  يدـعب ، هیلا  یبرقت  ـالا 
تبلطف نوراه  یلا  هفالخلا  تلقتنا  و  يداهلا ، تام  یتح  رهـش  الا  ضمی  ملف  اهیلع ، ذـخا  ام  هظیلغلا  قیثاوملا  نم  هیلع  ذـخا  و  رداـغب ،

! یسفن نع  کنع و  ترفک  دق  لاقف : دوهعلا ؟ نامیالا و  کلتب  عنصت  فیک  و  تلاقف : همدانملا ، یف  ذخالاب  اهرماف  ترضحف ، هیراجلا 
هروعذم تظقیتسا  ذا  هرجح  یف  همئان  هلیل  تاذ  یه  انیبف  هعاس ، اهنع  ربصی  نکی  مل  ثیحب  امیظع  اعقوم  هبلق  نم  تعقو  اهب و  الخ  مث 

یف تثنح  ینتیـسنو و  رباقملا  ناکـس  ترواج  امدـعب  يدـهع  تفلخا  دـشنی : كاخا  تیار  تلاـق : یـسفن ! کتدـف  کـلاب  اـم  لاـقف :
: لاقف رئاودـلا  کنع  ردـت  دـیدجلا و ال  فلالا  کنهیال  رداغ  كامـس  يذـلا  قدـص  یخا  هرداـغ  تحکن  رجاوفلا و  روزلا  کـنامیا 
: ینئادملا لاق  نویعلا ،)  ) یف .تتام و  یتح  هیدی  نیب  تبرطـضا  تدعترا و  مث  الک ! تلاقف  مالحا ، ثاغـضا  یه  امنا  یـسفن ! کتدـف 

مـسا و  هسار ، دـنع  هسلاج  یبصلا  ما  هیدـی و  توملا ) یف  نوثالثلا - سداسلا و  لصفلا   ) نیب بدـی  نبا  هلو  برعلا  نم  لجر  رـضتحا 
هنع مکلغشی  دئالق و  هنود و  روتس  یخرت  رمعم و  عضارملا  يدیا  یف  فذقی  یحکنتف و  توما  نا  یشخال  ینا  و  لاقف : رمعم ، یبصلا 
اهل لاقی  هیراج  نودـمح  نب  دـمحال  لکوتملا  بهو  .رکذ و  ام  یلا  رمعم  هنبا  راص  مث  تجوزت  مث  تام  نا  ثبل  اـمف  رمجم  قولخ و 

، بحاص تجوزت  نودمح  نبا  تام  املف  امیظع - اریثک  ائیـش  ناک  و  اهل - ناک  ام  لک  لمح  و  هلماک ، هنـسح  هیراوج ، نم  بحاص ) )
( بحاص  ) تلدبتـسا ابئاغ و  بارتلا  یف  یمـسج  حبـصا  ابئاجعلا  يرت  ام  یلعاـبا  لوقی : وه  مونلا و  یف  هتیارف  مجنملا : نب  یلعوبا  لاـق 

مداـن قثاولا  تاـم  اـمل  و  هیخا ، ماـیا  یف  لـکوتملا  بتاـعی  ناـک  و  قثاولا ، مث  مصتعملا ، مداـنی  نودـمح  هوـبا  ناـک  اـبحاص و  يدـعب 
، هبدـنلاک ءانغ  تنغف  دوع  اهیلا  عفد  و  ههرکم ، قثاولا  هیخا  هیراج  هدـیرف  راضحاب  لکوتملا  رما  مایالا  ضعب  یف  ناک  اـملف  لـکوتملا ،

هنا يار  لکوتملا و  بضغف  هتلخادت ، یتلا  هقرلل  نودمح  مجوف  اهئانغ  بیط  یف  کلذ  دازف  یجش ، نزحتب و  تنغف  لکوتملا ، بضغف 
هدیرف لکوتملا  جوزت  طوس و  هئامثالث  هبرـض  دنـسلا و  یلا  هیفنب  رماف  هیخا ، یلا  لام  نم  لک  ضغبی  ناک  و  هیخا ، ببـسب  کلذ  لعف 
جوزتت الا  یلع  هقیدح  لیفن  نب  ورمع  نب  دیز  تنب  هکتاع  رکب ، یبا  نب  هللادـبع  یطعا  هیلع - هدـهعلا  و  یناغالا -)  ) یف .کلذ و  دـعب 

ینیع کفنتال  تمـسقاف  توملا ) یف  نوثالثلا - سداسلا و  لصفلا  : ) لوقت تاشنا  فئاطلاب  هباصا  يذلا  مهـسلا  نم  تام  امل  و  هدعب ،
ناک دق  تلاقف : رمع  اهبطخف  ارونملا  حابصلا  لیللا  درط  ام  هکیا و  همامح  تنغ  ام  رهدلا  يدم  اربغا  يدلج  کفنیال  کیلع و  هنیخس 
یلع هقیدحلا  يدر  اهل : مالـسلا  هیلع  لاقف  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  تتفتـساف  یتفتـساف ، رمع : لاق  جوزتا ، الا  یلع  هقیدـح  یناطعا 
لاقف ترتتساف  اهملکا ، رتتست  اهرم  رمعل : مالسلا  هیلع  لاقف  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  مهنم  هدع  اعد  اهل  ینب  املف  رمع ، اهجوزتف  هلها ،

و مالسلا : هیلع  لاقف  اذه ؟ یلا  تدرا  ام  و  رمع : لاقف  اربغا  يدلج  کفنیال  کیلع و  هنیخس  ینیع  کفنتال  تمسقاف  اهل : مالسلا  هیلع 
یـصوا يراجاقلا :) لیبنز   ) یف و  اذـه ، نولعفت .) ام ال  اولوقت  نا  هللا  دـنع  اتقم  ربک  : ) یلاعت لاق  لعفت ؟ اـم ال  لوقت  نا  یلا  تدارا  اـم 

یلا هفرـص  هیلا و  هلـص  وا  ثلثلا و  ذـخاف  هلیکو  خیـشلا  ذـفناف  هثلث ، فرـصم  ءاطغلا  فشاک  نب  یلع  خیـشلا  یلا  هرـصبلا  راـجت  دـحا 
لیکولا و روضح  قفتاف  اضیا ، يرصبلا  هجوزب  حوزت  لیکولا  ناک  ابیدا و  ارعاش  ناک  و  یفجنلا ، نیدلا  یحم  یـسن  هنکل  نیقحتـسملا 
، وه حرشی  مث  هلاسم ، ارقیل  بدالا  دیج  بالطلا  نم  ناک  نم  عیارشلا )  ) یطعی نا  خیشلا  باد  ناک  و  خیـشلا ، سرد  یف  نیدلا  ییحم 

یف و  یـصولل ، هوبح  تیملا  هکرت  یلوالا : لئاسم ، : ) هسفن نم  ءاشنا  ارق  هحتف و  باتکلا و  ذخاف  ارقیل ، نیدلا  یحم  عئارـشلا )  ) یطعاف
.هرطاخ یضراف  هدارم  خیشلا  مهف  و  بالطلا …  کحضف  داعاف …  ارقت ؟ ام  خیشلا : لاقف  لیکولل ) هلاعج  اهنا  هبش  الا  و  ددرت ، هتجوز 
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مایالا و یلا  توملا ) یف  نوثالثلا - سداسلا و  لصفلا   ) اریـشم لیلخلا  لاـق  یناـجرجلا :) تاـیانک   ) یف تمـسق ) دـقف  لاومـالا  اـما  (و 
مالسلا هیلع  نینموملاریما  عمـس  رـصن :) نیفـص   ) یف رفولا و  نم  حیحـشلا  يوحی  ام  نمـسقی  هودع و  رویغلا  جاوزا  نحکنی  و  یلایللا :

اله مالـسلا : هیلع  لاقف  دایا  دـعب  مهلزانم و  اوکرت  قرحم  لآ  دـعب  لموا  اذام  يرـسک : ناویا  یف  رفعی  نب  دوسـالا  تاـیبا  دـشنی  ـالئاق 
لاـق نیرخآ و  اـموق  اـهانثروا  کلذـک و  نیهکاـف  اـهیف  اوناـک  همعن  میرک و  ماـقم  عورز و  نویع و  تاـنج و  نم  اوـکرت  مک  : ) متارق

لوشلا عسکت  جماه ال  حمه  هیف  ثیعی  هشیع  نم  حقرام  كرتی  جلاخ  هرما  نم  هل  حات  هل  یعسی  یعـسی و  یتفلا  انیب  هزلح : نب  ثراحلا 
هیلع هلاق  ام  مهلاوما و  مهجاوزا و  مهرود و  ربخ  نم  رم  ام  یلا  هراشا  اذه ) ( ) اندنع ام  ربخ  اذـه   ) جـتانلا نم  يردـت  کنا ال  اهرابغاب 

.يرخا روماب  مهاتوم  نوربخی  دق  و  سانلا ، عیمجل  ماع  و  رثکالا ، وه  مهل  ءایحالا  رابخا  نم  مالسلا 

: رخآ لاق  ریز و  يا  بئانذـلاب  ربخیف  بیلک  نع  رباقملا  شبن  ولف  هراث : بلط  امل  اریز  هنوکب  هیمری  يذـلا  بیلک  هیخا  یف  لـهلهم  لاـق 
یلا مالسلا  هیلع  تفتلا  مث  بطخلا  رثکی  ملاه  دهاش  تنک  ول  هثبنه  ءابنا و  كدعب  ناک  دق  توملا ) یف  نوثالثلا - سداسلا و  لصفلا  )

نع دابع  نب  بیهـص  نع  ادنـسم  خیـشلا ) نبا  یلاما   ) يور يوقتلا  دازلا  ریخ  نا  مکوربخل  مالکلا  یف  مهل  نذا  ول  اـما  لاـقف : هباحـصا 
لزانملا نا  اوملعا  هبرتلا ، هربقملا و  لها  ای  مکیلع  مالسلا  لاق : مث  ملسف  هربقمب  رم  مالسلا  هیلع  ایلع  نا  مالـسلا : هیلع  دمحم  نب  رفعج 

؟ مکدنع ام  ربخ  امف  اندنع ، ام  ربخ  اذهف  تحکن ، دق  مکدـعب  جاوزالا  نا  و  تمـسق ، دـق  مکدـعب  لاومالا  نا  و  تنکـس ، دـق  مکدـعب 
اندجو دقف  اندنع  ام  ربخ  اما  هتاکرب ، هللا و  همحر  نینموملا و  ریما  ای  مالـسلا  کیلع  و  هصخـش : يریال  هتوص و  عمـسی  فتاه  باجاف 

ریخ ناف  اودوزتف  لاق : .معن  اولاق : متعمـسا ؟ لاقف : هباحـصا  یلا  مالـسلا  هیلع  تفتلاف  انفلخ ، ام  انرـسخ  و  انمدـق ، ام  انحبر  و  انلمع ، اـم 
ام اندجو  دق  انا  بیلقلا ! لها  ای  لاقف : بیلق  یف  مهعمج  دق  ردـبب و  یلتقلا  یلع  مالـسلا  هیلع  یبنلا  فقو  هیقفلا :)  ) یف .يوقتلا و  دازلا 
ول لاقف ، مهیلا  رظنف  یتوملا ، ملکی  هلا  هیلع و  هللا و  یلـص  یبنلا  نا  نوقفانملا : لاقف  اقح ؟ مکبر  دعو  ام  متدجو  لهف  اقح  انبر  اندعو 

مالـسلا هیلع  راس  مث  لمجلا :- لها  همیزه  رکذ  دـعب  دـیفملا -) لمج   ) یف .يوقتلا و  دازلا  ریخ  نا  معن و  اولاقل : مالکلا ، یف  مهل  نذا 
هوعض فحصملا و  وحن  مالسلا : هیلع  لاقف  فحـصملا  هقنع  یف  و  یلتقلا ، نیب  لدجم  وه  یـضاقلا و  روس  نب  بعک  یلع  فقو  یتح 

كدـعو ام  تدـجو  لهف  اقح  یبر  یندـعو  ام  تدـجو  دـق  بعک ! ای  لاقف : سلجاف ، ابعک  یلا  اوسلجا  لاق : مث  هراـهطلا ، عضاوم  یف 
: لاقف توملا ) یف  نوثـالثلا - سداـسلا و  لـصفلا  ، ) اعیرـص هحلط  یلع  رمف  مالـسلا  هیلع  زواـجت  و  هوعجـضا ، لاـق : مث  اـقح ؟ کـبر 

لجر لاقف  هوعجضا ، لاق : مث  اقح ؟ کبر  كدعو  ام  تدجو  لهف  اقح ، یبر  یندعو  ام  تدجو  دق  هحلط ! ای  لاقف  سلجاف ، هوسلجا 
امهنا مالـسلا : هیلع  لاقف  اباوج ، درتال  و  امالک ، کل  عمـست  ال  تیدـص ، دـق  ماـهلا  هذـه  کـمالک ؟ اـم  نینموملا ! ریما  اـی  ءارقلا : نم 

يور .ابجع و  تیارل  باوجلا  یف  امهل  نذا  ول  هلا و  هیلع و  هللا و  یلـص  یبنلا  مـالک  بیلقلا  باحـصا  عمـس  اـمک  یمـالک ، ناعمـسیل 
نا متملع  له  نیملـسملا  نینموملا و  نم  رایدـلا  لها  ای  مکیلع  مالـسلا  لاقف : هربقم  یلع  رم  هعمج  یف  ناملـس  نا  یقربلا :) نساـحم  )

نوملعت له  تلق : و  انددرف ، تملـس  و  انعمـسف ، تملکت  هللادبعابا ، ای  مالـسلا  کیلع  و  لاقف : تآ ، هاتا  مان  عجر و  املف  هعمج ؟ مویلا 
ام کلملا و  نمحرلا  انبر  سودـق  سودـق  : ) لوقی لاق : لوقی ؟ ام  و  لاق : هعمجلا  موی  یف  ریطلا  لوقی  ام  اـنملع  دـق  و  هعمج ؟ مویلا  نا 

: لوقی وه  هربق و  یلع  کلملادبع  نب  دیلولل  ایصخ  عمـس  زیزعلادبع  نب  رمع  نا  اورکذ  و  ابذاک ) همـساب  فلحی  نم  انبر  همظع  فرعی 
.رثکا یقل  هنا  ربخال  مالکلا  یف  هل  نذا  ول  هللا  اما و  هل : لاقف  كدعب ؟ انیقل  اذام  يالوم  ای 

هینغم

.مدـقتملا و ءارلا - ءافلا و  حـتفب  طرفلا - و  هیلاخ ، هرفقم : و  اـطخ ، وه  و  میجلاـب ، لاـجملا  خـسنلا  ضعب  یف  و  لـحم ، عمج  لاـحملا :
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بلقب ءاج  بیغلاب و  نمحرلا  یـشخ  نم   ) الا ربتعی  هب و  ظعتی  ـال  و  ریـسفت ، یلا  جاـتحی  ـال  هاـنعم و  یلع  هسفنب  لدـی  حـضاو  مـالکلا 
یلتقل هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبـنلا لوـق  لـثم  اـمامت  وـهف  مکوربخـال ) مـالکلا  یف  مـهل  نذا  وـل  : ) ماـمالا لوـق  اـما  33 ق .) بینم -

ام متدـجو  له  ماشه ، نب  لهجابا  ای  فلخ ، نب  هیما  ای  هعیبر ، نبا  هبیـش  ای  هعیبر ، نب  هبتع  ای  بیلقلا ، لـها  اـی  : ) ردـب موی  نیکرـشملا 
لوقا امل  عمـساب  متنا  ام  لاق : اوفیج ؟ اموق  يدانتا  هللا  لوسر  ای  نوملـسملا  لاقف  .اقح  یبر  یندعو  ام  تدجو  یناف  اقح ؟ مکبر  دـعو 

، الک باوجلا : روبقلا .؟ یف  نم  عمسمب  تنا  ام  و  : ) یلاعت هلوق  عم  اذه  یفانتی  الا  لاست : و  ینوبیجی .) نا  نوعیطتسی  مهنکل ال  و  مهنم ،
یلع لدب  و  روبقلا ، لها  بجتـسی  مل  امک  امامت  هللا  لوسر  هوعدل  اوبیجتـسی  مل  نیذلا  نیکرـشملا  خـیبوت  هیالا  هذـه  نم  دـصقلا  نال 

ءزجلا هراضحلا )  ) هصق نع  القن  بابلا  اذـه  یف  هتارق  ام  برغا  و  تاومالا .) ءایحالا و ال  يوتـسی  ام  و  : ) هیـالا یف  یلاـعت  هلوق  کـلذ 
اهیف و باسح  نکل ال  و  هیف ، بیر  قح ال  هرخالا  هایحلا  ناب  نودقتعی  نییلیئارسالا  نییرموسلا و  نا  لوالا ص 30 : دلجملا  نم  یناثلا 

.رارشالا رایخالا و  نیب  قرف  يا  و ال  باقع ، ال 

هدبع

اذا ناکملا  رفقا  نم  هرفقملا  نکامالا  يا  لحم  عمج  لاحملا  سنالا و  دـض  هشحولل  هبجوملا  هشحوملا  هشحوملا : رایدـلا  لها  اـی  … 
يا قالطالا  یلع  انه  مالکلا  عمجلا و  دحاولل و  ءاملا  یلا  مدـقتملا  کیرحتلاب  طرفلا  قباس : طرف  انل  تبان …  نکاس و ال  هب  نکی  مل 

مکلاوما تجوزت و  مکواسن  مکریغ و  اهنکـس  مکراید  نا  يا  تنکـس : دقف  رودـلا  اما  عباتلا …  اضیا  کیرحتلاب  عبتلا  نومدـقتملا و 
مکیلا انرابخا  هذهف  تمسق 

يرفعج

مالسالا ضیف 

يا دومرف : يراکزیهرپ ) هراـبرد   ) دیـسر هفوک  نوریب  ناتـسروگ  هب  تشگزاـب و  نیفـص  گـنج )  ) زا هک  یماـگنه  مالـسلا  هیلع  ماـما 
زا ناگدـنامرود  يا  كاخ ، نینکاس  يا  کیرات ، ياـهروگ  و  هاـیگ ، بآ و  یب  سک و  یب  ياـهاج  و  كانـسرت ، ياهارـس  نینکاـس 

ار نات )  ) اه هناخ  اما  میسر ، یم  امش  هب  هک  میئامش  وریپ  ام  و  دیا ، هتفر  ولج  هک  دیئام  ورشیپ  امـش  ناکانـسرت ، يا  ناسکیب ، يا  نطو ،
ربخ سپ  تسا  ام  دزن  هک  تسیزیچ  زا  یهگآ  نیا  دندرک ، شخپ  ار  نات )  ) اهیئاراد اما  و  دنتفرگ ، ار  نات )  ) نانز اما  و  دـندش ، نکاس 

هب دوب  نامرف  هزاجا و  نخـس  رد  ار  ناشیا  رگا  دینادب  دومرف : هدنکفا  رظن  شنارای  يوس  هب  نآ  زا  سپ  تسیچ ؟ تسا  امـش  دزن  هچنآ 
.تسا يراکزیهرپ  يوقت و  هار ) نیا  رد   ) هشوت نیرتهب  هک  دنداد  یم  ربخ  امش 

ینامز

زا تیعمج  همه  نآاب  هک  مالـسلا ) هیلع   ) یلع .تسا  یمالـسا  فئاظو  زا  یکی  نداتفا  گرم  دایب  نانآ و  قح  رد  اعد  تاوما ، ترایز 
.دنک یم  رطخ  مالعا  نانآ  هب  الاب  تاملک  اب  دزادنا و  تمایق  زور  گرم و  دایب  ار  نایفارطا  دـنک  یم  یعـس  هتـشگ  زاب  نیفـص  گنج 

هب ار  امش  دالوا  تورث و  لام و  فارطا  نیا  رد  ثحب  : ) تسا هدرک  تمذم  روط  نیا  دنتـسین  ربق  ترخآ و  رکف  هب  هک  ار  یناسک  ادخ 
(. دیتفرگ رارق  كاخ  ریز  دیدرک و  ترایز  ار  ناتسربق  ناهگان  هکنیا  ات  تشاد  لوغشم  دوخ 

يزاریش دمحم  دیس 
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ناسنالا هشحول  هثروملا  يا  هشحوملا ) رایدلا  لها  ای  - ) هفوکلا رهاظب  روبقلا  یلع  فرشاف  نیفص  نم  عجر  دق  و  مالـسلا - هیلع  لاق  و 
ربقلا لخاد  ناف  هملظملا ) روبقلا  و   ) نکاس هب  نکی  مل  اذا  ناـکملا  رفقا  نم  هرفقملا )  ) لـحم عمج  لاـحملا ) و   ) سنـالا دـض  هتبهر  و 

انل متنا   ) مهل سنا  نیذـلا ال  هشحولا ) لها  ای   ) مهل سینا  ءابرغ ال  مهناف  هبرغلا ) لها  ای   ) بارتلا يا  هبرتلا ) لـها  اـی   ) هیف رون  ـال  ملظم 
، مکل تناک  یتلا  رودلا ) اما   ) مکب قحتلنف  تومن  قح ) عبت ال  مکل  نحن  و   ) هرخالا یلا  انومتقبس  قباس )  ) موقلا نم  مدقتملا  وه  طرف )
( لاومالا اما  و   ) نورخآ سانا  اهحکن  تحکن ) دـقف   ) مکتاجوز يا  جاوزالا ) اـما  و   ) .نورخآ ماوقا  اهنکـس  تنکـس ) دـقف   ) راد عمج 

لاوحا نم  مکدنع ) نم  ربخ  امف   ) مکنم فلخت  ام  یلا  هبـسنلاب  اندـنع ) ام  ربخ  اذـه   ) ثارولا اهمـسق  تمـسق ) دـقف   ) مکل تناک  یتلا 
نوک نا  یفخی  و ال  يوقتلا ) دازلا  ریخ  نا  مکوربخال  مالکلا  یف  مهل  نذا  ول  اما  (: ) لاقف هباحصا  یلا  مالسلا  هیلع  تفتلا  مث  ( ؟ هرخالا

-. کلذ رکذ  قبس  دق  و  مهنم - نینموملا  حاورا  ال  مهنادبا ، یلا  هبسنلاب  هب  داری  هبشا ، ام  و  هبرغلا ، هشحولا و  لها  روبقلا  لها 

يوسوم

یناقلاط

كانـساره و ياه  هناـخ  ناگدـیمرآ  يا  دومرف : نینچ  تسیرگن و  هفوک  نورب  ياـهروگ  هب  تشگ  یم  زاـب  نیفـص  زا  هک  یماـگنه  »
ام زا  شیپ  امـش  ناگدز ، تشحو  يا  .نایاهنت  يا  ناسک ، یب  يا  كاخ ، رد  ناگتفخ  يا  .کیرات  ياهروگ  هدـنام و  یلاـخ  ياـهاج 

، دش جاودزا  نانآ  اب  نارـسمه ، اما  دندش ، نکاس  اهنآ  رد  نارگید  اه ، هناخ  اما  میناگدنوش ، قحلم  امـش  هب  مییامـش و  یپ  ام  دیتفر و 
ادـخ هب  : » دومرف تسیرگن و  دوخ  ناراـی  هب  سپـس  تسیچ  تسامـش  شیپ  هک  يربخ  تساـم ، شیپ  ربخ  نیا  دـش ، شخپ  لاوما  اـما 

« .تسا يراگزیهرپ  اه  هشوت  نیرتهب  دنیوگ  یم  دوش  هداد  ناشیا  هب  نداد  نخس  هزاجا  رگا  دنگوس 

هب هتسباو  روما  ناگدرم و  ثیدح  نآ و  اب  نتفگ  نخـس  روگ و  دروم  رد  دیوگ : یم  تاغل  زا  يا  هراپ  حرـش  زا  سپ  دیدحلا  یبا  نبا 
یضر رذ  وبا  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  شرافس  رد  هلمج  زا  .تسا  هدیسر  تسا  رامـش  زا  نورب  هک  يرایـسب  رابخا  نانآ ،

هدب لسغ  ار  ناگدرم  ورم ، ناتسروگ  ترایز  هب  بش  يرآ و  دای  هب  ار  ترخآ  ات  ورب  ناتسروگ  ترایز  هب  تسا : هدمآ  نینچ  هنع  هللا 
نیگهودنا دزاس و  یم  نیگهودنا  ار  وت  راک  نیا  هک  رازگب  زامن  ناگدرم  رب  تسا و  غیلب  یتظعوم  ناج ، یب  رکیپ  هک  دـبنجب  تلد  ات 

.تسا دنوادخ  هیاس  رد 

نب هلص  .میدیشک  يا  هچراپ  وا  روگ  رب  میدرپس  كاخ  هب  ار  وا  نوچ  درم ، ام  زا  حلاص  یتسود  تسا : هدومرف  مالسلا  هیلع  نسح  ماما 
یهاوخ اهر  گرزب  يالب  زا  یبای ، ییاهر  روگ  باذـع  زا  رگا  : » تفگ نینچ  دـنلب  يادـص  اب  درک و  دـنلب  ار  هچراپ  نآ  هشوگ  میـشا 

« .یشاب راگتسر  هک  تمربن  نامگ  هنرگ  دش و 

.میناگدنیآ یپ  زا  مه  ام  هک  ورب  تفگ : یم  دید  یم  يا  هزانج  هاگ  ره  لوحکم 

ره تسا و  ناسآ  نآ  زا  سپ  ياـهراک  دوش ، اـهر  نآ  زا  سک  ره  تسا ، ترخآ  لزاـنم  زا  لزنم  نیتسخن  روگ  هک  تسا  ثیدـح  رد 
.تسا رتراوشد  نآ  زا  سپ  ياهراک  دباین ، ییاهر  نآ  زا  سک 

مراکم
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مالسلا هیلع  لاق  و 

: ِهَفوُْکلا ِرِهاَِظب  ِرُوبُْقلا  یَلَع  َفَرْشَأَف  َنیِّفِص  ْنِم  َعَجَر  ْدَقَو 

اََنل ُْمْتنَأ  ، ِهَشْحَْولا َلْهَأ  اَی  ، ِهَدْـحَْولا َلْهَأ  اَی  ، َِهبْرُْغلا َلْهَأ  اَی  َِهبْرُّتلا ، َلْهَأ  اَی  ، ِهَِملْظُْملا ِرُوبُْقلا  ،َو  ِهَرِفْقُْملا ِّلاَـحَْملا  ،َو  ِهَشِحوُْملا ِراَیِّدـلا  َلـْهَأ  اَـی 
اَمَف ، اَنَْدنِع اَم  ُرَبَخ  اَذَه  ، ْتَمُِـسق ْدَقَف  ُلاَْومَْألا  اَّمَأ  ،َو  ْتَحُِکن ْدَقَف  ُجاَوْزَْألا  اَّمَأ  ،َو  ْتَنِکُـس ْدَقَف  ُروُّدلا  اَّمَأ.ٌقِحَال  ٌعَبَت  ْمَُکل  ُنَْحن  ،َو  ٌِقباَس ٌطَرَف 

؟ ْمُکَْدنِع اَم  ُرَبَخ 

: َلاَقَف ِِهباَحْصَأ  َیلِإ  َتَفَْتلا  َُّمث 

«. يَْوقَّتلا ِداَّزلا  َْریَخ  » َّنَأ ْمُکوُرَبْخََأل  ِماَلَْکلا  ِیف  ْمَُهل  َنِذُأ  َْول  اَمَأ 

ور  ) دیسر دوب  هفوک  هزاورد  تشپ  هک  یناتسربق  رانک  هب  ، دوب هتشگ  زاب  نیفص  فسأت ) زا  ولمم  اغوغرپ و   ) نادیم زا  مالسلا  هیلع  ماما 
: دومرف هدرک ) اهنآ  يوس  هب 

يا و  نایاهنت ! يا  نابیرغ ! يا  نانیـشن ! كاخ  يا  کـیرات ! ياـهربق  یلاـخ و  ياـه  نیمزرـس  كانتـشحو و  ياـه  هناـخ  ناـنکاس  يا 
، دندش نکاس  نارگید  ار  ناتیاه  هناخ  اما  ؛ دـمآ میهاوخ  امـش  لابند  هب  زین  ام  دـیدوب و  ام  ماگـشیپ  هار  نیا  رد  امـش  ناگدز ! تشحو 

دزن هک  تسا  ییاـهربخ  اهنیا.دـش  میـسقت  هثرو ) ناـیم  رد   ) ناـتلاوما دـندمآرد و  نارگید  حاـکن  هب  دـندوب ) ناوج  رگا   ) ناتنارـسمه
؟ ربخ هچ  امش  دزن  ، تسام

: دومرف درک و  نارای  باحصا و  يوس  هب  ور  مالسلا  هیلع  ماما  سپس 

اوقت و ترخآ ) رفس  يارب   ) هشوت داز و  نیرتهب   » هک دنداد  یم  ربخ  امش  هب  دش  یم  هداد  نتفگ  نخس  هزاجا  اهنآ  هب  رگا  دیـشاب  هاگآ 
زا شیپ  هک  ناگرزب  زا  یهورگ  هک  دیوگ  یم  رداصم  باتک  هدنـسیون  بیطخ  موحرم  هنامیکح : راتفگ  دنـس  تسا . ( .» يراگزیهرپ 
نم باتک  رد  قودص  موحرم  هلمج  زا  ؛ دنا هدرک  لقن  دوخ  بتک  رد  ار  زیمآ  تمکح  مالک  نیا  دـنا  هتـسیز  یم  یـضر  دّیـس  موحرم 

ثداوح رد  دوخ  خیرات  رد  يربط  ار  مالک  نیا  ردص  دیرفلا و  دـقع  رد  هبر  دـبع  نبا  یلاما و  باتک  رد  نینچمه  هیقفلا و  هرـضحیال 
یناسک نانخس  هک  تسین  يزاین  نیاربانب  دنا  هدروآ  نییبتلا  نایبلا و  باتک  رد  ظحاج  نیفـص و  باتک  رد  محازم  نب  رـصن  هنس 37 و 

هک دوش  یم  هدافتـسا  راونالاراحب  زا  ،ج 4،ص 15 .) هغالبلا جهن  رداصم  ) .میروایب اجنیا  رد  دنا  هتسیز  یم  یـضر  دّیـس  زا  دعب  هک  ار 
نیا هب  هدومرف  نایب  تشذـگ  تمکح 43  رد  هک  « ترا نب  بابخ  » هرابرد شا  هنامیکح  راتفگ  زا  دـعب  ار  نخـس  نیا  مالـسلا  هیلع  ماما 
هیلع ماما  هک  یماگنه  تفای  تافو  هفوک  رد  ترـضح  نآ  باـیغ  رد  دوب  مالـسلا  هیلع  ماـما  قداـص  ناتـسود  زا  هک  « باـبخ » هک هنوگ 
اهنآ زا  یکی  دـنتفگ  درک  لاؤس  اـهنآ  هراـبرد  داـتفا  هفوک  هزاورد  نوریب  رد  ییاـهربق  هب  شمـشچ  تشگ  یم  زاـب  نیفـص  زا  مالـسلا 
دوب یلاح  رد  نیا   ) دننک نفد  هفوک  هزاورد  نوریب  رد  ار  وا  درک  تیـصو  تفر و  ایند  زا  امـش  بایغ  رد  هک  تسا  « ترأ نب  بابخ  » ربق

ار زیمآ 43  تـمکح  هــلمج  مالــسلا  هــیلع  ماــما  دــندرک ) یم  نــفد  ناــشدوخ  هناــخ  رد  ار  ناــشنازیزع  مدرم  زا  يرایــسب  هــک 
،ج 32،ص راونالاراحب ) .دومن نایب  ار  ثحب  دروم  هنامیکح  راتفگ  درک و  روبق  نآ  عومجم  هب  یهاـگن  سپـس  ؛ دومرف « باـبخ » هراـبرد

(. ( 553
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ناگدرم حاورا  اب  مالسلا  هیلع  ماما  يوگو  تفگ 

هک یناتسربق  رانک  هب  هتشگ و  زاب  نیفـص  فسأت ) زا  ولمم  اغوغرپ و   ) نادیم زا  هک  دومرف  نایب  ینامز  مالـسلا  هیلع  ماما  ار  نخـس  نیا 
( . ِهَفوُْکلا ِرِهاَِظب  ِرُوبُْقلا  یَلَع  َفَرْشَأَف  َنیِّفِص  ْنِم  َعَجَر  ْدَق  َو  : ) دوب هدیسر  دوب  هفوک  هزاورد  تشپ 

ياه هناخ  نانکاس  يا  :» دومرف تخاس  بطاـخم  رگرادـیب  هدـنهد  ناـکت  باـطخ  جـنپ  اـب  ار  ناتـسروگ  نآ  تاوما  مالـسلا  هیلع  ماـما 
َلْهَأ اَی  ( ؛»! ناگدز تشحو  يا  و  نایاهنت ! يا  نابیرغ ! يا  نانیـشن ! كاخ  يا  کیرات ! ياهربق  یلاخ و  ياـه  نیمزرـس  كانتـشحو و 

( . ِهَشْحَْولا َلْهَأ  اَی  ، ِهَدْحَْولا َلْهَأ  اَی  َِهبْرُْغلا ، َلْهَأ  اَی  ، َِهبْرُّتلا َلْهَأ  اَی  ، ِهَِملْظُْملا ِرُوبُْقلا  ،َو  ِهَرِفْقُْملا ِّلاَحَْملا  ،َو  ِهَشِحوُْملا ِراَیِّدلا 

رد زورما  ؛ دوش یم  راچد  یتشونرـس  هچ  هب  ایند  نیا  رد  ماجنارـس  یناسنا  ره  هک  داد  ناشن  تاریبعت  نیا  اب  عقاو  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
دنیوگ و یم  ، تسا مهارف  ناشطاشن  بابـسا  عمج و  اهنآ  عمج  ، دـنک یم  یگدـنز  هفرم  ابیز و  ياه  هناخ  رد  نازیزع  ناتـسود و  نایم 

دهاوخ ییاهنت  تدحو و  رد  کیرات  ياهربق  كانتـشحو و  ناتـسروگ  ناشهاگیاج  ادرف  یلو  ؛ دنتـسمرس رورغ  هداب  زا  دـندنخ و  یم 
یـشومارف هب  اه  یتسود  دـشک و  یم  یگدـنکارپ  هب  ناشعمج  ، دـبای یم  همتاخ  ، تاذـل دریگ و  یم  نایاپ  اه  یـشوخ  اه و  يداش.دوب 

.دوش یم  هدرپس 

يارب دندوب  هنحص  نیا  رظان  هک  ار  دوخ  ناهارمه  ياه  لد  هدنهد  ناکت  هناگ  جنپ  ياه  باطخ  نیا  اب  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  یماگنه 
لابند هب  زین  ام  دیدوب و  ام  ماگشیپ  هار  نیا  رد  امـش  :» دومرف ناتـسربق  نآ  ِناگتـشذگ  حاورا  هب  باطخ  ، تخاس رت  هدامآ  قح  شریذپ 

( . ٌقِحَال ٌعَبَت  ْمَُکل  ُنَْحن  ،َو  ٌِقباَس ٌطَرَف  اََنل  ُْمْتنَأ  ( ؛» دمآ میهاوخ  امش 

ره هب  سپس.دزاس  یم  هدامآ  رهن  زا  بآ  ندیشک  يارب  ار  اهولد  اه و  بانط  دور و  یم  هلفاق  شیپاشیپ  هک  دنیوگ  یم  یسک  هب  « طَرَف »
.تسا هدش  قالطا  دوش  یم  ماگشیپ  يزیچ  رد  هک  یسک 

طسو رد  یهورگ  ، هلفاق شیپاشیپ  یهورگ  هک  دنگرزب  يا  هلفاق  لها  دننام  اه  ناسنا  ؛ تسین ریذپانثتـسا  گرم  نوناق  هک  نیا  هب  هراشا 
یم نآ  هب  ماجنارس  همه  دباتش و  یم  اقب  ملاع  رگید  ریبعت  هب  ای  انف  راید  يوس  هب  هلفاق  نیا.دننک  یم  تکرح  هلفاق  لابند  هب  یهورگ  و 

لامعا هب  تبـسن  نیقی  هب  دنک  هجوت  تقیقح  نیا  هب  ناسنا  رگا  تساه و  يدـنب  نامز  رد  توافت.درادـن  ییانثتـسا  هنوگ  چـیه  ، دنـسر
.درک دهاوخ  يرتشیب  تبقارم  دوخ 

یم دـنک و  یم  شـسرپ  ار  ترخآ  ملاع  رابخا  اـهنآ  زا  هدرک  هصـالخ  هلمج  هس  رد  ار  اـیند  ملاـع  راـبخا  مالـسلا  هیلع  ماـما  هاـگ  نآ 
نایم رد   ) ناتلاوما دـندمآرد و  نارگید  حاکن  هب  دـندوب ) ناوج  رگا   ) ناتنارـسمه دـندش ، نکاس  نارگید  ار  ناتیاه  هناخ  اما  :» دـیامرف

اَّمَأ ،َو  ْتَحُِکن ْدَقَف  ُجاَوْزَْألا  اَّمَأ  ،َو  ْتَنِکُـس ْدَقَف  ُروُّدلا  اَّمَأ  ( ؛»؟ ربخ هچ  امـش  دزن  ، تسام دزن  هک  تسا  ییاهربخ  اهنیا.دش  میـسقت  هثرو )
. )؟ ْمُکَْدنِع اَم  ُرَبَخ  اَمَف  اَنَْدنِع ، اَم  ُرَبَخ  اَذَه  ، ْتَمُِسق ْدَقَف  ُلاَْومَْألا 

هب دـش  یم  هداد  نتفگ  نخـس  هزاجا  اهنآ  هب  رگا  دیـشاب  هاگآ  : دومرف درک و  نارای  باحـصا و  يوس  هب  ور  مالـسلا  هیلع  ماما  سپـس  »
َنِذُأ َْول  اَمَأ  : َلاَقَف ِِهباَحْصَأ  َیلِإ  َتَفَْتلا  َُّمث  ( ؛» تسا يراگزیهرپ  اوقت و  ترخآ ) رفس  يارب   ) هشوت داز و  نیرتهب  هک  دنداد  یم  ربخ  امش 

«( . يَْوقَّتلا ِداَّزلا  َْریَخ  َّنَأ  » ْمُکوُرَبْخََأل ِماَلَْکلا  ِیف  ْمَُهل 
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یم شـالت  نآ  ندروآ  تسدـب  يارب  هک  هتـشاذگ  اـه  ناـسنا  یگدـنز  لـئاسم  نیرت  مهم  يور  تشگنا  مالـسلا  هـیلع  ماـما  عـقاو  رد 
: دیامرف یم  هک  تسا  هدمآ  نارمع  لآ  هروس  هیآ 14  رد  هک  يزیچ  نامه.ناوارف  لاوما  بوخ و  نارسمه  ، هفرم ياه  هناخ  ؛ دننک

َِکلذ ِثْرَْحلا  ِماْعنَْألا َو  ِهَمَّوَسُْملا َو  ِْلیَْخلا  ِهَّضِْفلا َو  ِبَهَّذـلا َو  َنِم  ِهَرَْطنَقُْملا  ِریِطانَْقلا  َنِینَْبلا َو  ِءاسِّنلا َو  َنِم  ِتاوَهَّشلا  ُّبُح  ِساـّنِلل  َنِّیُز  »
بـسا هرقن و  الط و  زا  ناوارف  لاوما  نادـنزرف و  نانز و  لیبق )  ) زا ، يدام روما  ّتبحم  ؛ » ِبآَْملا ُنْسُح  ُهَدـْنِع  ُهّللا  اْینُّدـلا َو  ِهایَْحلا  ُعاـتَم 
لیاسو اهنیا  یلو ) ؛ دـنوش تیبرت  شیامزآ و  ، نآ وترپ  رد  ات  (؛ تسا هدـش  هداد  هولج  مدرم  رظن  رد  ، تعارز نایاپراهچ و  زاتمم و  ياه 

«. تسادخ دزن  نادیواج ) الاو و  یگدنز  و   ) کین ِماجنارس  (، دشاب یمن  ییاهن  فده  و   ) تسایند یگدنز  نارذگ 

وا يارب  ردـقچ  دوش و  یم  هصالخ  للجم  يا  هناـخ  رد  يو  جـنر  ماجنارـس  دـنک و  یم  شـالت  شرمع  همه  رد  يدرف  دوش  یم  هاـگ 
شرمع همه  لوصحم  هاگ  دنوش و  نکاس  نآ  رد  دندیـشکن  نآ  يارب  یتمحز  چیه  هک  یناسک  دنک و  اهر  ار  نآ  هک  تسا  كاندرد 

درذگ یمن  يزیچ  یلو  ؛ دننک ادیپ  ییابیز  رسمه  دننک  یم  شالت  اه  لاس  زین  یضعب  دوش و  یم  هصالخ  تورث  لام و  زا  يرادقم  رد 
.دش دهاوخ  هدیچیپ  مه  رد  اهنآ  یگدنز  راموط  دنوش و  تاوما  راید  یهار  هدرک و  اهر  ار  همه  دیاب 

هک يربخ  ؛ دنهد یم  امـش  هب  ربخ  کی  طقف  دننک  ادـیپ  ار  نتفگ  نخـس  هزاجا  اهنآ  رگا  : دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  نیا  بلاج 
نیا.دـهد یم  يرای  ار  ناـسنا  ، تماـیق فقاوم  خزرب و  رد  هک  تساوقت  هشوت  داز و  هب  طوبرم  ربخ  نآ  تسا و  عمج  نآ  رد  زیچ  همه 

و ؛ » ِباـْبلَْألا ِیلوُأ  اـی  ِنوُقَّتا  يْوقَّتلا َو  ِداّزلا  َْریَخ  َّنِإَـف  اوُدَّوَزَت  َو  : » میناوخ یم  هک  تسا  هرقب  هروـس  هفیرـش 197  هیآ  زا  هتفرگرب  نخس 
«. نادنمدرخ يا  دیزیهرپب  نم  ِتفلاخم )  ) زا تسا و  يراگزیهرپ  ، هشوت داز و  نیرتهب  دینک و  هیهت  هشوت  داز و 

؟ تسا نکمم  حاورا  اب  طابترا  ایآ  -1

كرد ار  مالسلا  هیلع  ماما  نانخس  اهنآ  دیوگ و  یم  نخس  ناگدرم  حاورا  اب  وا  هک  دیآ  یم  رب  نینچ  مالـسلا  هیلع  ماما  مالک  رهاظ  زا 
نیا هب  دننک و  رارقرب  طابترا  اه  ناسنا  اب  دنناوت  یم  زین  اهنآ  دشاب  راگدرورپ  نذا  رگا  هک  دوش  یم  هدافتـسا  نآ  زا  یتح  دـننک و  یم 

طابترا دوخ  تالایخ  اب  دنیوگ و  یم  غورد  هنیمز  نیا  رد  نایعدم  زا  يرایـسب  دـنچره  ، حاورا اب  طابترا  ناکما  رب  تسا  یلیلد  بیترت 
.تسا ریذپ  ناکما  طابترا  لصا  یلو  دننک  یم  ادیپ 

یم هک  تسا  گنهامه  هدمآ  هیآ 22  « رطاف » هروس رد  دیجم  نآرق  رد  هچنآ  اب  تاریبعت  نیا  ایآ  هک  دـیآ  یم  شیپ  لاؤس  نیا  اجنیا  رد 
«. یناسرب دنا  ( هتفخ  ) روگ رد  هک  نانآ  شوگ  هب  ار  دوخ  نخس  یناوت  یمن  وت  و  ؛ » ِرُوبُْقلا ِیف  ْنَم  ٍعِمْسُِمب  َْتنَأ  ام  َو  : » دیامرف

رظن نیا  زا  ناششوگ  دندینش و  یم  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نانخـس  ًاعطق  ناکرـشم  هک  تشاد  هجوت  يا  هتکن  هب  دیاب  خساپ  رد 
هک هنوگ  نامه  : دوش یم  نینچ  هفیرش  هیآ  يانعم  نیاربانب  ، درک یمن  ذوفن  ناشناج  لد و  رد  زیمآ  تمکح  نانخـس  نیا  یلو  ؛ دوبن رک 

اونـش شوـگ  هـک  ارچ  ، درک تیادـه  ناوـت  یمن  زین  ار  بـصعتم  جوـجل و  كرــشم  موـق  نـیا  ینک  تیادـه  ار  ناـگدرم  یناوـت  یمن 
.دنک لقتنم  ناسنا  ناج  نورد  هب  دونشب و  ار  بلاطم  هک  یشوگ  ؛ دنرادن

،ج 5،ص يراخب حیحص   ) . يراخب حیحص  نوچمه  تنس  لها  عبانم  هلمج  زا  یمالسا و  عبانم  رد  هچنآ  قباطم  هک  نیا  نخـس  دهاش 
نایاپ زا  دـعب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  تسا  هدـمآ  ثحب  دروم  هیآ  لیذ  یناعملا  حور  ریـسفت  و  .لهج )  یبا  لـتق  باـب  ،97
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: دومرف دز و  ادص  ار  اهنآ  سپس.دننکفیب  یکشخ  هاچ  رد  ار  رافک  داسجا  داد  روتسد  ردب  گنج 

؟ ًاّقَح ُُهلوُسَرَو  ُهّللا  َدَعَو  ام  ُْمتْدَجَو  ْلَه  »

هدعو نم  هب  دنوادخ  ار  هچنآ  نم  دـیتفای ؟ قح  دوب  هداد  هدـعو  شلوسر  ادـخ و  هک  ار  هچنآ  ایآ  ؛  ًاّقَح ُهّللا  َِینَدَـعَو  ام  ُتْدَـجَو  یِّنإَف 
؟ دـنرادن حور  هک  ییوگ  یم  نخـس  يداسجا  اب  هنوگچ  ادـخ ! لوسر  يا  : تفگ درک و  ضارتعا  رمع  اـجنیا  رد  «. متفاـی قح  دوب  هداد 

دنرادن ییوگ  خساپ  ییاناوت  اهنآ  هک  نیا  زج.دیونش  یمن  اهنآ  زا  رتهب  ارم  نانخس  امش  : دومرف

( . ًاْئیَش اوُّدُرَی  ْنأ  َنوُعیطَتْسَی  ْمُهَّنأ ال  َْریَغ  ْمُْهنِم  ُلُوقَأ  اِمل  ٍعَمْسِأب  َْتنأ  ام  )

.( ،ج 2،113،ح 4849 دمحا دنسم   ) . .تسا هدمآ  يرت  نشور  تروص  هب  انعم  نیمه  زین  دمحا  دنسم  رد 

ربمایپ هک  یماگنه  ، هداعلا قوف  عقاوم  رد  اما  ؛ دنونـشن ار  یـسک  يادـص  روبق ) لها   ) اهنآ يداـع  دراوم  رد  تسا  نکمم  نیا  رب  هفاـضا 
.دینش دنهاوخ  ار  نآ  دیوگب  یصاخ  نخس  اهنآ  اب  هّللا  ءایلوا  زا  یکی  ای  مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ای  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

: دنیوگ یم  هک  دوش  یم  هداد  زین  داوس  مک  هاگآان و  نایباهو  زا  یضعب  خساپ  اجنیا  زا 

!؟ دونش یمن  ار  یسک  نخس  وا.دیوش  یم  لسوتم  شتلحر  زا  دعب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  هب  امش  ارچ 

يداع دارفا  زا  دـنچره  - ادهـش هرابرد  دـنوادخ  هک  یماگنه  ؛ دروآ یم  راـب  هب  ناـسنا  يارب  یتشز  دـیاقع  هچ  یناداـن  لـهج و  یتسار 
: دیامرف یم  - دنشاب مالسا  رگشل 

رتمک اهنآ  ماقم  زا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  ماقم  هنوگچ  ، دمان یم  دیواج  ناگدنز  ار  اهنآ  2 و  َنُوقَزُْری » ْمِهِّبَر  َْدنِع  ٌءایْحَأ  »
مه نآ  ، مالس ایآ  دنهد  یم  باطخ  مالس و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  رب  اهزامن  رد  زور  همه  ناشدوخ  هوالع  هب.دنرمـش  یم 
: دومرف هک  میناوخ  یم  ترضح  نآ  دوخ  زا  یثیدح  رد  نینچمه  دراد ؟ انعم  دنمهف  یمن  يزیچ  دنروبق و  رد  هک  یناسک  هب  رود  زا 

یبا ننس  «. ) . دسر یم  نم  هب  دیـشاب  هک  اج  ره  امـش  دورد  هک  دیتسرفب  دورد  نم  رب  ؛  ُْمْتنُک ُْثیَح  ینُُغْلبَت  ْمُکَتالَـص  َّنإَف  َّیَلَع  اوُّلَـص  »
نیا دنـس  هک  دـنک  یم  حیرـصت  هدرک  لـقن  ار  ثیدـح  نیا  ،ج 6،ص 352  يراـبلا حـتف  رد  زین  رجح  نـبا  ح 2042؛ ج 1،453، ، دواد

( .تسا حیحص  ثیدح 

َقْوَف ْمُکَتاوْصَأ  اوُعَفْرَت  ال  : » دـنا هتـشون  نآ  يور  رب  دـنا و  هدز  یگرزب  يولبات  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دجـسم  رد  هک  نیا  بلاـج 
ربق لباقم  رد  توکـس  هب  ار  مدرم  ، لیلد نیمه  هب  و  هیآ 2 ). ، تارجح « ) . دیربن رتالاب  ربمایپ  يادص  زا  ار  دوخ  يادـص  ؛ » ِِّیبَّنلا ِتْوَص 
نیا دـمهف  یمن  يزیچ  تافو  زا  دـعب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هللااب  ذوعن  رگا.دـننک  یم  توعد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  فیرش 

.دراد انعم  هچ  اهراک 

ترخآ ۀشوت  داز و  -2
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ییاهن دصقم  ، تسا نادیواج  يارـس  يوس  هب  روبع  يارب  یهاگرذگ  ایند  هک  نیا  هلمج  زا  هدش  هیبشت  یفلتخم  روما  هب  ایند  میناد  یم 
ناشبکرم ؛ دـنراد بکرم  هشوت و  داز و  هب  زاین  ریـسم  نیا  ناـیهار  ، درذـگ یم  رـشحم  هنحـص  خزرب و  اـیند و  ریـسم  زا  تسا و  تشهب 

نخس هزاجا  ناگتشذگ  حاورا  هب  رگا  : دیامرف یم  الاب  هنامیکح  مالک  رد  مالسلا  هیلع  ماما  هک  نیا.تساوقت  اهنآ  هشوت  داز و  نامیا و 
نیا رد  هک  هدرک  هصالخ  يا  هلمج  رد  ار  ترخآ  رابخا  همه  ، دیریگرب هشوت  داز و  دیناوت  یم  ات  : دنیوگ یم  امـش  هب  دوش  هداد  نتفگ 

.تسا دیجم  نآرق  زا  هتفرگرب  میتفگ  هک  هنوگ  نامه  نخس  نیا  دوش و  یمن  عقاو  دیفم  اوقت  هشوت  داز و  زج  يزیچ  ریسم 

.تسا تامرحم  كرت  تابجاو و  ماجنا  نآ  هجیتن  هک  تسادخ  نامرف  ربارب  رد  تیلوئسم  ساسحا  يانعم  هب  اوقت 

نم لمع  : متفگ نم  دمآ  نایم  هب  لامعا  زا  نخـس  مدوب  مالـسلا  هیلع  ماما  تمدـخ  : دـیوگ یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  نارای  زا  یکی 
: دومرف مالسلا  هیلع  ماما.تسا  مک  فیعض و  رایسب 

: دومرف نم  هب  سپس  « امن رافغتسا  نک و  يراددوخ  نخس  نیا  زا  ؛  َهّللا ِرِفْغَتْسا  ْهَم  »

ضرع « اوقت نودـب  دایز  لامعا  زا  تسا  رتهب  اوقت  اب  هتخیمآ  ِمک  لامعا  ؛  يْوقَت ـِالب  ِلَـمَْعلا  ِریثَک  ْنِم  ٌْریَخ  يْوقَّتلا  َعَم  ِلَـمَْعلا  َلـیلَق  َّنإ  »
یم ماعط  ماعطا  ناسنا  هک  تسا  نآ  دننام  نیا  : دومرف اوقت ؟ نودب  دشاب  هتشاد  يدایز  بوخ  لامعا  ناسنا  تسا  نکمم  هنوگچ  : مدرک

وا يوس  هب  مارح  زا  يرد  هک  یماگنه  » یلو ؛ تسا هدوشگ  نادنمزاین  يور  هب  شا  هناخ  ِرد  دـیامن و  یم  تبحم  ناگیاسمه  هب  دـنک و 
« دوش یم  نآ  دراو  دوش  هدوشگ 

هنوگ نیا  تسا  نکمم  يرگید  صخش  : دوزفا اوقت و  نودب  تسا  یلمع  نیا  : دومرف سپـس  ِهیف ) َلَخَد  ِمارَْحلا  َنِم  ُباْبلا  َُهل  َعَفَتْرا  اَذإَف  )
اب هتخیمآ  اما  دراد ؛ یمک  لامعا  هچرگ   ) ددرگن دراو  دوش  هدوشگ  وا  يور  هب  مارح  ِرد  هک  یماگنه  اما  دهدن  ماجنا  ار  ریخ  ياهراک 

.( ،ج 2،ص 76،ح 7 یفاک (. ). تساوقت

یسیلگنا

When Imam Ali ibn Abu Talib returned from (the battle of ) Siffin and noticed the
graves outside Kūfa, he said: “O residents of houses which give a sense of loneliness,
of areas depopulated, of gloomy graves! O people of the dust! O victims of
strangeness! O people of loneliness and O people of desolation! You have gone ahead
and preceded us while we are following you and will join you. The houses (you left)
have been inhabited by others; the wives (you left) have been married by others; the

(. properties (you left) have been distributed (among heirs

?!” This is the news about those around us; what is the news about things around you“

Imām Ali ibn Abū Tālib then turned to his companions and said: "Beware! If they were
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allowed to speak, they will inform you that:Verily, the best provision is fear of Allāh
(.” (Qur'ān, 2:197
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َتنَأ اَهّمُذَت  ُّمث  اَینّدـلِاب  ّرَتغَت  اَِهلیِطَابَِأب َأ  ُعوُدـخَملا  اَهِروُرُِغب  ّرَتغُملا  اَینّدـِلل  ّماّذـلا  اَهّیَأ  اَینّدـلا  ّمُذَـی  اًلُجَر  َعِمَـس  دَـق  مالـسلا َو  هیلع  َلاَق  َو 
َتحَت َِکتاَهّمُأ  ِعِجاَضَِمب  مَأ  یَِلبلا  َنِم  َِکئَابآ  ِعِراَـصَِمب  َکـتّرَغ َأ  یَتَم  مَأ  َکتَوهَتـسا  یَتَم  َکـیَلَع  ُهَمّرَجَتُملا    َ ِیه مَأ  اَـهیَلَع  ُمّرَجَتُملا 

ُمَُهل ُفِصوَتسَت  َءاَفّشلا َو  ُمَُهل  ِیَغتَبت  َکیَدَِیب  َتضّرَم  مَک  َکیّفَِکب َو  َتّللَع  مَک  يَّرثلا 

492 ص :

ُهنَع عَفدَت  َمل  َِکتَِبلَِطب َو  ِهِیف  فَعـُست  َمل  َُکقاَفـشِإ َو  مُهَدَحَأ  عَفنَی  َمل  َكُؤاَُکب  مِهیَلَع  ِيدُجی  َال  َكُؤاَوَد َو  مُهنَع  ِینُغی  َال  َهاَدَغ  َءاّبِطَألا 
ُراَد اَهنَع َو  َمِهَف  نَِمل  ٍهَِیفاَع  ُراَد  اَهَقَدَص َو  نَِمل  ٍقدِص  ُراَد  اَینّدلا  ّنِإ  َکَعَرـصَم  ِهِعَرـصَِمب  َکَسفَن َو  اَینّدلا  ِِهب  ََکل  تَّلثَم  دَـق  َِکتّوُِقب َو 
ِهّللا ِءاَِـیلوَأ  ُرَجتَم  ِهّللا َو    ِ یَحو ُطـِبهَم  ِهّللا َو  ِهَِکئاَـلَم  یّلَـصُم  ِهّللا َو  ِءاـّبِحَأ  ُدِجـسَم  اَِـهب  َظَـعّتا  ِنَِمل  ٍهَظِعوَـم  ُراَد  اَـهنِم َو  َدّوَزَت  نَِمل  یًنِغ 

اَِهئاَلَِبب مَُهل  تَّلثَمَف  اَهَلهَأ  اَهَـسفَن َو  تَعَن  اَِهقاَرِِفب َو  تَداَن  اَِهنیَِبب َو  َتنَذآ  دَـق  اَهّمُذَـی َو  اَذ  نَمَف  َهّنَجلا  اَهِیف  اوُِحبَر  َهَمحّرلا َو  اَهِیف  اُوبَـسَتکا 
ِهَماَدّنلا َهاَدَغ  ٌلاَجِر  اَهّمَذَف  ًاریِذحَت  ًافیِوخَت َو  ًابیِهرَت َو  ًابیِغرَت َو  ٍهَعیِجَِفب  تَرَکَتبا  ٍهَِیفاَِعب َو  تَحاَر  ِروُرّسلا  َیلِإ  اَهِروُرُِـسب  مُهتَقّوَش  َءاَلَبلا َو 

اوُظَعّتاَف مُهتَظَعَو  اُوقّدَصَف َو  مُهتَثّدَح  اوُرّکَذَتَف َو  اَینّدلا  ُمُهتَرّکَذ  ِهَماَیِقلا  َموَی  َنوُرَخآ  اَهَدِمَح  َو 

اه همجرت 

یتشد

( .دنک یم  شهوکن  ار  ایند  يدرم  دینش  : ) دومرف وا ، رب  ادخ  دورد  و 

شهوکن ار  نآ  ییایند و  هتفیرف  دوخ  يدروخ ! بیرف  نآ  ياه  لطاب  اب  يرورغم و  اـیند  رورغ  هب  دوخ  هک  اـیند ، هدـننک  شهوکن  يا 
ینامز هچ  رد  و  درک ؟ نادرگرـس  ار  وت  ایند  یک  تسا ؟ هدرک  مرج  وت  هب  ایند  ای  يا ؟ هدـش  بکترم  یمرج  ایند  رد  وت  ایآ  ینک ؟ یم 

؟ دنا هدیمرآ  كاخ  ریز  رد  هک  تناردام  هاگمارآ  ای  داد ) بیرف  ار  وت  ( ؟ دـنا هدیـسوپ  هک  تناردـپ  ياهروگ  اب  ایآ  داد ؟ بیرف  ار  وت 
؟ يا هدناباوخ  ناشرتسب  رد  هدرک و  يراتسرپ  ار  نانآ  و  يا ؟ هدرک  نامرد  ار  نارامیب  شیوخ  تسد  ود  اب  ایآ 

ناـنآ لاـح  هب  وت  يوراد  هک  ناهاگحبـص  نآ  رد  يا ؟ هدرک  اـضاقت  ار  اـهنآ  يوراد  ناـبیبط  زا  و  هدرک ، ار  ناـنآ  يافـش  تساوخرد 
يورین اب  و  يدرواین ، تسد  هب  یتساوخ  یم  هچنآ  و  دناسرن ، يدوس  ار  نانآ  وت  سرت  و  درکن ، يا  هدیاف  وت  هیرگ  و  تشادـن ، يدوس 
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 . دیشک وت  خر  هب  ار  تدوخ  روگ ، ناشیاهروگ ، اب  و  دز ، لاثم  ار  نانآ  لاح  وت  يارب  ایند  .ینک  رود  نانآ  زا  ار  گرم  یتسناوتن  دوخ 

، دنپ هناخ  و  ناریگ ، هشوت  يارب  يزاین  یب  هناخ  و  ناسانش ، ایند  يارب  یتسردنت  هناخ  و  نایوگ ، تسار  يارب  یتسار  يارـس  ایند  انامه 
ناتـسود تراجت  هاگیاج  و  ادخ ، یحو  هاگدورف  یهلا ، ناگتـشرف  هاگزامن  ادخ ، ناتـسود  هاگ  هدجـس  ایند  تسا .  نازومآدـنپ  يارب 

ادـج و  دـنک ؟ یم  شهوکن  ار  اـیند  یـسک  هچ  دـندرب .  دوـس  ار  تشهب  و  دـندروآ ، تسد  هب  ار  ادـخ  تمحر  نآ  رد  هک  تسادـخ ،
يالب اب  ایند )  ) هک نآ  لاح  و  تسا ؟ هداد  ربخ  شلها  دوخ و  يدوبان  زا  و  تسین ، راگدـنام  هک  دز  دایرف  و  هتـشاد ، مالعا  ار  شندـش 

اب ناهاگحبص  رد  اّما  تشذگ ، تمالس  هب  بش  زاغآ  رد  دناسر .  ینامداش  هب  ار  نانآ  دوخ  ینامداش  اب  و  دروآ ، هنومن  ار  اهالب  دوخ 
ار ایند  ینامیـشپ ، اب  دادماب  رد  یمدرم  سپ  دهد ، رادشه  و  دناسرتب ، و  دیامن ، دیدهت  و  دـنک ، قاتـشم  ات  تشگزاب ، هاکناج  یتبیـصم 

اهدادیور زا  دندش ، نآ  روآ  دای  دروآ ، ناشدای  هب  ار  قئاقح  ایند  دنیاتـس ، یم  ار  نآ  تمایق  زور  رد  رگید  یمدرم  و  دننک ، شهوکن 
 . دنتفریذپ دنپ  داد ، ناشزردنا  و  دندرک ، قیدصت  ار  وا  درک ، تیاکح  ناشیارب 

يدیهش

شـشهوکن هب  هتخابلد و  شیاهژاژ  هب  نآ ، گنرین  هب  هتفیرف  ناهج ، هدنهوکن  يا  دومرف ]: دـنک  یم  شهوکن  ار  ایند  يدرم  دینـش  [و 
.هتخادرپ

یک اـیند  يراـکهنگ ؟ هک  دـنک  يوعد  وت  رب  دـیاب  اـیند  اـی  يراد ، هاـنگ  يوعد  اـیند  رب  وـت  ییاـمن ؟ یم  شـشنزرس  ییاـیند و  هتفیرف 
رد هک  تناردام  ياههاگباوخ  اب  ای  دندیـسوپ ؟ هک  تناردـپ  ياههاگنتفخ  اب  تخادـنا ؟ تبیرف  ماد  هب  ناسچ  تخاس و  تا  هتـشگرس 

ناهاوخ ار  نانآ  دوبهب  یتشاذگ ؟ رتسب  رد  تیاهتـسد  اب  ار  رامیب  دنچ  و  یتشاد ؟ رامیت  تیاه  هجنپ  اب  ار  سک  دنچ  دندیمرآ ؟ كاخ 
نانآ تمیب  .يدوس  ار  نانآ  تا  هیرگ  و  دادن ، يدوبهب  ار  نانآ  تیوراد  هک  نادادماب ، .يدومن  یم  ناکـشزپ  هب  ار  ناشدرد  و  يدوب ،

يا هنومن  تیارب  وا  زا  ایند  .دیدرگ  رود  نانآ  زا  يرامیب  تیورین  هب  هن  و  دیـسرن ، وت  هب  يدوب  شناهاوخ  هچنآ  و  دیـشخبن ، یتدیاف  ار 
یتسردنت هناخ  و  تشاگنا ، وگتسار  ار  نآ  هک  یـسک  يارب  تسا  یتسار  هناخ  ایند  .تخاس  يرادومن  يو  ياجتکاله  زا  و  تخادرپ ،

نآ يارب  تسا  دنپ  هناخ  و  تخودنا ، هشوت  نآ  زا  هک  یـسک  يارب  تسا  يزاین  یب  هناخ  و  تشاد ، رواب  شتخانـش و  هک  ار  نآ  تسا 
رد .وا  ناتسود  ياجتراجت  ادخ و  یحو  هاگن  دمآ  دورف  و  وا ، ناگتشرف  هاگزامن  و  تسادخ ، نابحم  دجـسم  .تخومآ  دنپ  نآ  زا  هک 
هک تسا  هتشادرب  گناب  هک  یلاح  دهوکن  ار  ایند  یـسک  هچ  .دندرب  دوس  ار  تشهب  اجنآ  رد  دندروآ و  تسد  هب  ار  ادخ  شزرمآ  نآ 

دهاوخن رد  هب  ناج  یـسک  شمدرم  زا  درم و  دهاوخ  دوخ  هک  تسا  هتفگ  تسا ، یندنامان  هک  تسا  هدرک  دایرف  و  تسا ، یندش  ادج 
تمالـس هب  هاگماش  .تخادـنا  ینامداش  قوش  هب  ار  نانآ  شیناـمداش  اـب  و  تخاـس ، هنومن  ناـنآ  يارب  تنحم  زا  دوخ  تنحم  اـب  .درب 

دادماب رد  یمدرم  سپ  .دـنازیهرپب  دـهد و  میب  و  دـناسرتب ، دـنادرگ و  قاتـشم  ات  تشگرب ، زادـگناج  یتبیـصم  اب  دادـماب  تشذـگ و 
تفگ و نخـس  نانآ  اب  .دندش  روآدای  و  دروآ ، ناشدای  هب  ایند  .دندوتـس  ار  وا  زیخاتـسر  زور  یمدرم  دندوب و  وا  يوگ  دـب  ینامیـشپ 

.دنتشادرب هرهب  وا  دنپ  زا  و  داد ، ناشدنپ  .دنتشاد و  تسار  ار  وا  هتفگ 

یلیبدرا

بیرف نآ  بیرفب  هدش  هتفیرف  هک  ار  ایند  هدننک  تمذم  هک  یـسک  نآ  يا  ار  ایند  درک  تمذم  هک  يدرم  زا  دینـش  هک  یتقو  رد  دومرف 
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ای ارنآ  ینکیم  تمذـم  نآ  زا  سپ  هدروخ  نآ  بیرف  ایندـب و  هدـش  رورغم  ایا  ار  ایند  ینکیم  تمذـم  زیچ  هچب  اـیند  ياـهلطابب  هدروخ 
رورغ یشکرس و  ایآ  ایند  ار  وت  بیرف  اجک  زا  ای  ایند  ار  وت  درک  هتشگرس  اجک  زا  وت  رب  تسا  هدنهن  مرج  ایند  ای  ایند  رب  وت  هدنهن  مرج 
لیاز تمکح  دـنچ  كاخ  ریز  رد  وت  ناردام  هاگباوخ  عضاومب  ای  ندـش  هزیر  هزیر  یگدیـسوپ و  زا  تست  ناردـپ  نداتفا  عضاومب  وت 

افـش و ناـشیا  يارب  يدرک  یم  بلط  دوخ و  تسد  ود  رهب  يدرک  يراد  راـمیب  دـنچ  دوخ و  يدوخب  ینعی  دوخ  فک  ود  رهب  يدرک 
يدشن هدروآ  رب  تجاح  ود  اب  وت  ینابرهم  ار  ناشیا  کیچیه  دادـن  هدـیاف  نابیبط  زا  ناشیا  يارب  ار  اود  تفـص  یتساوخ  یم  ار و  اود 

کی رهب  وت  يارب  درک  لیثمت  هک  قیقحتب  دوخ  یئاناوتب  ار  ضرم  نآ  زا  يدرکن  عفد  يدوب و  وا  يایوج  هک  يزیچب  سک  نآ  هراب  رد 
یـسک يارب  یجک  هن  تسیتسار  يارـس  ایند  هک  یتسردب  ار  وت  تکاله  ياج  وا  تکاله  عضومب  ار و  دوخ  سفن  ایند  تاروکذـم  زا 
يارب تسیرگناوت  يارس  تربع و  زا  نآ  زا  درک  مهف  هک  یسک  يارب  باذع  زا  تسینمیا  يارس  ار و  وا  لاوز  ریغت و  درک  قیدصت  هک 

ایبنا و زا  تسیادخ  ناتسود  دجسم  تفرگ  تحیصن  هک  اریسک  رم  تسا  دنپ  هظعوم و  يارس  نآ و  زا  تفرگ  تعاط  هشوت  هک  یـسک 
نآ رد  دـندرک  بسک  هک  تسادـخ  ناتـسود  تراجت  لحم  تسادـخ و  یحو  لوزن  عضوم  تسیادـخ و  ناگتـشرف  هاگزامن  اـیلوا و 

قارتفاب ارقیالخ  هدرک  مالعا  هکنآ  لاح  ار و  ارـس  نیا  دنکیم  تمذـم  هکنآ  تسیک  سپ  ار  تشهب  نآ  رد  دـندرک  دوس  ار و  تمحر 
تنحمب و ناـشیا  يارب  هدرک  ریوصت  سپ  ار  دوخ  لـها  ار و  دوخ  سفن  هداد  گرم  ربـخ  دوخ و  قارفب  ار  ناـشیا  هدرک  ادـن  دوـخ و 
يراگتسرب و درک  هاگنابش  ناهج و  نآ  یشوخب  دوخ  یلاحـشوخب  ار  ناشیا  تخاس  دنموزرآ  ارناهج و  نآ  يراتفرگ  دوخ  يراتفرگ 

تبقاع زا  نتخاس  زرتحم  نتخادنا و  فوخ  رد  نآ و  ندیناسرت  ناهج و  نآ  هب  نامدرم  ندینادرگ  بغار  ههجب  تبیصمب  درک  دادماب 
زور رد  رگید  نادرم  ار  ایند  دندوتـس  دندرک و  تدمحم  ترـسح و  تمادن و  دادماب  رد  دنچ  ینادرم  ار  ایند  دندرک  تّمذم  سپ  نآ 
سپ دوخ  رییغت  زا  داد  ربخ  دـندومن و  نآ  لوبق  دـندرک و  داـی  سپ  ربع  ظـعاوم و  زا  زا  اـیند  ار  ناـشیا  دراد  داـیب  تبوثم  دزن  تماـیق 

دیتفرگ دنپ  شیداد  دنپ  دندومن و  قیدصت 

یتیآ

هتفیرف هکنآ  لاـح  ینک و  یم  شهوـکن  ار  اـیند  هـک  یـسک  يا  دوـمرف : نـینچ  دـنک ، یم  شهوـکن  ار  اـیند  يدرم  دینـش  هـک  یتـقو 
یم راکهانگ  ار  وا  وت  ایآ  ینک  یم  شـشهوکن  مه  یتسه و  ایند  هتفیرف  مه  اـیآ  .يا  هتخاـبلد  شیاـهغورد  هب  یتسه و  وا  ياـهگنرین 

ییاج هب  ایآ  داد  تبیرف  یک  زا  دومن  تنادرگرـس  دوبر و  ترـس  زا  لقع  یک  زا  ایند  نیا  درامـش ؟ یم  راکهانگ  ار  وت  وا  ای  يراـمش 
، ار ینارامیب  هچ  دنا  هدونغ  درـس  كاخ  رد  تناردام  هک  اجنآ  هب  ای  هتفیرف  ار  وت  دنا  هدیـسوپ  دنا و  هتفر  گرم  باوخ  هب  تناردپ  هک 
ار ناـشیرامیب  فاـصوا  ناکـشزپ ، زا  يدـیبلط و  افـش  ناـشیارب  .يدرک  يراتـسرپ  ار  ینادـنمدرد  هچ  یتـشاد و  راـمیت  تیاهتـسد  اـب 

دوخ تساوخ  هب  هن  تشاد  رب  رد  یتدـیاف  وت  سرت  هن  .دیـشخب  ناـشدوس  تیاـه  هیرگ  هن  درک  ناـشزاین  یب  وـت  يوراد  هن  .يدیـسرپ 
.دنام ار  وت  گرم  وا  گرم  هک  تخاس  يا  هنومن  وا  زا  وت  يارب  ایند ، .یتخاس  رود  نانآ  زا  يرامیب  شیوخ ، يورین  هب  هن ، يدیسر و 

تسا و تیفاع  يارس  دبایرد ، ار  نآ  تقیقح  هک  یسک  يارب  تسا و  یتسار  يارـس  دراگنا ، تسار  ار  شراتفگ  هک  یـسک  يارب  ایند 
زردـنا و يارـس  دریذـپ ، دـنپ  نآ  زا  هک  یـسک  يارب  تسا و  يرگناوـت  يارـس  دریگرب ، هشوـت  شترخآ  يارب  نآ  زا  هک  یـسک  يارب 

.تسا هظعوم 

نآ رد  هک  تسادـخ  ناتـسود  هاگرازاب  تسادـخ ، یحو  لوزن  لحم  تسادـخ ، هکیالم  يالـصم  تسادـخ ، ناتـسود  هاـگزامن  اـیند 
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.تسا تشهب  ناشدوس  دننک و  تمحر  بسک 

هداد رادشه  یتسین  هب  ار  دوخ  لها  دوخ و  هداد و  رد  قارف  يادن  دوخ  ایند  هک ، یلاح  رد  دـنک ، یم  شهوکن  ار  ایند  یـسک  هچ  سپ 
ینامداش هب  ار  نانآ  دوخ  ینامداش  هب  دـینادرگ و  ترخآ  ياهالب  اـهتنحم و  هنومن  تسا ، راـتفرگ  نادـب  دوخ  هک  ار  ییـالب  تنحم و 

دومن هار  ترخآ 

ادرف سپ ، .رادشه  مه  دهد و  میب  مه  دناسرتب ، مه  دنک و  بیغرت  مه  .دمآ  زارف  یتخـس  رد  نادادـماب  تشذـگ و  یتسردـنت  اب  بش 
داـی هب  زین  ناـنآ  دروآ و  ناـشدای  هب  اـیند  اریز  .شدنیاتـسب  تماـیق  رد  یعمج  دـننک و  شـشهوکن  یهورگ  تسا ، ینامیـشپ  زور  هک 

.دندمآ اریذپ  ار  شزردنا  داد  ناشزردنا  .دندرمش  تسار  ار  شنخس  تفگ ، نخس  نانآ  اب  دنروآ ،

نایراصنا

نآ گنرین  هب  هک  یلاـح  رد  ینک ، یم  شهوکن  ار  اـیند  هک  یـسک  يا  : دومرف ، هتـساخ رب  اـیند  شهوکن  هب  يدرم  دینـش  ترـضح  نآ 
ایند ای  ینک  یم  راب  هانگ  ایند  ندرگ  رب  وت  !؟ ییامن یم  تّمذـم  ار  نآ  ییایند و  هتفیرف  ایآ  ، يا هدروخ  لوگ  شلیطاـبا  هب  ،و  يا هتفیرف 

ار وت  دندیـسوپ  دـنداتفا و  تناردـپ  هک  یهاگیاج  هب  ایآ  ؟ داد تبیرف  یتقو  هچ  ای  درک  نادرگرـس  ار  وت  ایند  ناـمز  هچ  وت ؟  ندرگ  رب 
تبقارم هک  ار  ینارامیب  هچ  و   ! يدرک مادـقا  يرامیب  عفر  هب  تیاهتـسد  هب  هزادـنا  هچ  ؟ كاخ ریز  رد  تناردام  هاگباوخ  هب  ای  ؟ تفیرف
يدوبهب نانآ  هب  تیوراد  نادادماب  یلو  ، يدرک تساوخرد  ار  نانآ  جالع  ریبدـت  نابیبط  زا  ،و  يدـش ناهاوخ  ار  نانآ  يافـش  ! يدومن

يدوب شناهاوخ  ار  هچنآ  وا  هراب  رد  و  تشادن ، عفن  نانآ  زا  يدحا  يارب  وت  سرت  ، دیـشخب یمن  يدوس  نانآ  هب  تا  هیرگ  ،و  داد یمن 
.يدرکن عفد  وا  زا  تیورین  هب  ار  گرم  ،و  يدیسرن نآ  هب 

 . دنایامن ار  وت  هاگنابرق  وا  هاگنابرق  اب  ،و  تخاس نشور  مه  ار  وت  عضو  دروآ  شیپ  وا  يارب  هک  یعضو  اب  ایند 

ّلحم ،و  دیمهف ار  نآ  هک  نآ  يارب  تسا  تیفاع  هناخ  ،و  دنک دروخرب  یتسار  هب  نآ  اب  هک  یسک  يارب  تسا  یتسار  يارـس  ایند  انامه 
هاگیاج ،و  ادخ ناقشاع  دجـسم   . دریگ دنپ  نآ  اب  هک  یـسک  يارب  تسا  دنپ  ياج  ،و  تفرگ هشوت  نآ  زا  هک  نآ  يارب  تسا  يرگناوت 
دندرب دوس  ار  تشهب  و  دندرک ، تمحر  بسک  نآ  رد  هک  ، تسادخ ءایلوا  هناخ  تراجت  ،و  یحو ندمآ  دورف  لحم  ،و  ناگتـشرف زامن 

دوخ و گرم  ،و  هدز داـیرف  ار  شقارف  ،و  هدرک مـالعا  ار  شییادـج  اـیند  هک  یتروص  رد  دـنک  یم  شهوـکن  ار  اـیند  یـسک  هچ  سپ  .
درک ترخآ  يداش  هب  قیوشت  دوخ  يداش  هب  ار  نانآ  ،و  تخاس هنومن  ترخآ  يالب  زا  مدرم  يارب  دوخ  يـالب  اـب  ، هداد ربخ  ار  شلها 
رذـح رب  دـهد و  میب  و  دـناسرتب ، دـنک و  قـیوشت  اـت  ، داد ناـشن  ار  دوـخ  تخـس  ییـالب  اـب  دادـماب  ،و  دـنارذگ تمالـس  هـب  ار  بـش  .

رکذتم داد  ناشرّکذت  ایند  هک  نانامه.دنیاتسب  ار  نآ  تمایق  زور  نارگید  ،و  دننک شهوکن  ینامیشپ  هاگحبص  رد  ار  نآ  یمدرم.دراد 
 . دنتفریذپ ار  شدنپ  داد  ناشدنپ  ،و  دندرک قیدصت  ار  وا  تفگ  نخس  نانآ  اب  ،و  دندش

اه حرش 

يدنوار

زوجی و  هلـصتم ، ما  .خیبوتلا و  لیبس  یلع  انه  ماهفتـسالا  و  تنا ، يا  ایندلا ، یلع  بنذلا  یعدـملا  تنا  يا : اهیلع  مرجتملا  تنا  هلوق  و 
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یتم .هلعفا و  مل  یلع  ابنذ  یعدا  یلع  نالف  مرجت  لاقی : و  اـهلثم ، هشحوملا  .هیلاـخلا و  هرفقملا : .هعطقنم و  ما  اراـبتخا و  تنا  نوکی  نا 
نا .يرثلا  تحت  کتاهما  عجاضمب  ما  یلبلا  نم  کئابآ  عراصمبا  هلوقب : نیب  کطوقس  يا  کیوه ، ایندلا  تبلط  یتم  يا  کتوهتـسا :
يا یغبت : .هتللع و  اذـک  و  هضرم ، یف  هیلع  تمق  اذا  اضیرمت  .اهب و  رتغت  نا  نم  یلوا  هظعو  کـسفنل  هربع  اـهلعجت  ناـب  ایندـلا  لاوحا 

: هبلطلا .هل و  اهتیـضق  اذا  هتجاـحب  لـجرلا  تفعـسا  لاـقی : کـتجاح ، ضقت  مـل  يا  فعـست : مـل  .کـفوخ و  يا  کقافـشا : .بـطت و 
لمجم رما  یف  اهریغ  هباتکلاب و  الاثم  هل  تروص  اذا  الیثمت : اذـک  هل  تلثم  لاقی : الثم ) تبرـض  و   ) الثم تلعج  يا  ثلثم : .بولطملا و 

تئاج ترکتبا : .حاورلاب و  تتا  هیفاعب : تحار  اهسفن و  كالهب  تربخا  يا  اهسفن : تعن  .اهقارفب و  تملعا  اهنیبب  تنذا  هل و  هتلـصف  و 
.ءابلاب امهیلک  يدع  و  هرکب ،

يردیک

یف نیطایشلا  هتوهتسا  يذلاک   ) یلاعت لاق  طوبهلا  طوقسلا و  يا  يوهلا  بلط  ءاوهتسالا : .هیلع  بنذلا  یعدا  هیلع و  ینجت  هیلع : مرجت 
ینعی اهیف ، عقاولا  ءالبلاب  هرخالا  ءالب  مهل  ایندلا  تروص  يا  ءالبلا  اهئالبب ، مهل  تلثمف  .اهتیـضق  هتجاحب : لجرلا  تفعتـسا  و  ضرالا .)

.اهرورش هرخالا و  ءالب  نم  امهنم  مودا  مظعا و  وه  ام  یلع  نالدی  اهرورس  ایندلا و  ءالب 

مثیم نبا 

لیم هقالع و  کتوهتسا : دنک ، مرج  ياعدا  هک  یـسک  مرجتم : دومرف : دنک  یم  تمذم  ار  ایند  يدرم  دینـش  یتقو  مالـسلا ) هیلع   ) ماما
هدش و هتفیرف  وا ، يراکبیرف  هب  هک  یلاح  رد  ینک  یم  شهوکن  ار  ایند  هک  یـسک  يا  ، ) دنک روصم  تلثم : دنک ، بلج  دوخ  هب  ار  وت 

ایند ای  یناد ، یم  راکهنگ  ار  وا  وت  ایآ  ینک ، یم  تمذـم  ار  نآ  يروخ و  یم  ار  ایند  بیرف  اـیآ  يا ، هدروخ  لوگ  شیاـهیگدوهیب  هب 
هب تناردـپ  هک  ماـگنه  نآ  رد  اـیآ  تسا ؟ هداد  بیرف  ار  وت  یک  هدومن و  نادرگرـس  ار  وـت  اـیند  تقو  هچ  دسانـش ؟ یم  مرجم  ار  وـت 

ار نارامیب  يرای و  ار  ناروجنر  تیاهتسد  اب  ردق  هچ  دنتفر ؟ كاخ  ریز  هب  تنارد  ام  هک  هاگنآ  ای  و  دندش ، هدیـسوپ  دنداتفا و  كاخ 
تیوراد هک  یتسناد  زور  نآ  يادرف  اما  یتساوخ ، ار  ناشدرد  يوراد  ناکشزپ  زا  يدوب و  نانآ  يدوبهب  یپ  رد  و  يدرک ؟ يراتـسرپ 

یم ناشیارب  هچنآ  هب  و  دادن ، يدوس  اهنآ  زا  مادک  چـیه  هب  تا  يزوسلد  دوب و  هددـیاف  یب  ناشیا  يارب  تا  هیرگ  و  هدوبن ، شخبافش 
نداـتفا كاـخ  هب  داد و  رارق  هنومن  وت  يارب  ار  نیا  اـیند  يرادرب و  ناشـشود  زا  يراـب  دوخ  يورین  هب  یتساوتن  و  يدیـسرن ، یتـساوخ 

یـسک يارب  تسا و  یتسار  یتسرد و  لزنم  دـشاب  تسار  هک  یـسک  يارب  ایند  هک  یتسارب  .تخاس  وت  نداتفا  كاخ  هب  هنییآ  ار  نانآ 
يارب تسا و  يدنمتورث  هناخ ي  دریگب  هرهب  نآ  زا  هک  یـسک  يارب  .تسا و  ینمیا  هناخ ي  دـشاب  هتـشاد  نآ  زا  یتسرد  تفایرد  هک 

هناختراجت ي ادخ و  یحو  ندمآ  دورف  لحم  یهلا و  ناگتشرف  هاگتدابع  ادخ و  ناتسود  دجسم  تسا ، دنپ  لزنم  دریگ  دنپ  هک  یسک 
رد دـنک ، یم  تمذـم  ار  ایند  یـسک  هچ  سپ  .تسا  تشهب  ناشدوس  و  دـننک ، بسک  ار  ادـخ  تمحر  نآ  رد  هک  تسادـخ ، ياـیلوا 

و هداد ، ربخ  ایند  لها  دوخ و  یتسین  زا  هدومن ، هاگآ  دنلب  يادص  هب  شتقرافم  زا  هتخاس و  علطم  دوخ  ییادـج  زا  ار  وا  ایند  هک  یلاح 
هب ار  نانآ  دوخ ، يداش  هلیـسو ي  هب  نینچمه  و  هدز ، لثم  گرم  زا  سپ  يراـتفرگ  زا  ییاـیند  ياـهیراتفرگ  هلیـسو ي  هب  ناـنآ  يارب 

نداد و میب  ندناسرت و  تبغر و  داجیا  يارب  هودنا  مغ و  اب  شزور  دسرارف و  تیفاع  اب  ایند  بش  .تسا  هدومن  قاتـشم  يورخا  يداش 
نانآ هب  ایند  هک  دـننک  شیاتـس  ار  نآ  تمایق  زور  رد  یهورگ  و  دـننک ، تمذـم  ار  نآ  ینامیـشپ  يادرف  رد  يدارفا  نتـشاد ، رذـحرب 

دنپ اهنآ  داد و  دـنپ  ناشیا  هب  ایند  دـندرک و  رواب  ناشیا  تفگ و  ار  اهینتفگ  نانآ  هب  ایند  و  دـندش ، رکذـتم  مه ، نانآ  درک ، يروآدای 
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غورد تسا و  نآ  ندرک  شهوکن  لاح  نیا  اب  ایند و  زا  ندروخ  بیرف  رب  یمدآ  شنزرـس  کترغ  ماذـلا …  اهیا  تراـبع : دـنتفرگ .)
اب تسا ؟ هدرک  دوخ  يادیـش  ار  وت  ایند  تقو  هچ  هک  وا  زا  شـسرپ  اب  .تسا  مرجم  دوخ  وا  هک  هدـننک  شنزرـس  درف  ياـعدا  نتـسناد 

مادـک هب  ایند  زا  شندروخ  لوگ  هک  رگید  شـسرپ  اـب  تسا  هداد  رارق  دـیکات  دروم  ار  بلطم  نادـب ، وا  یخیبوت  يراـکنا و  ماهفتـسا 
نتخادنا تسد  باب  زا  نخس  نیا  و  شناردام ، ياههاگمارآ  ای  دنا و  هدش  نفد  نآ  رد  شناردپ  هک  یکاخ  زا  ایآ  تسا ، هدوب  هلیـسو 

هب شلها  هب  تبسن  ایند  دب  راتفر  نمه  ینعی  ندروخ ، بیرف  هن  هدوب ، ترفن  ثعاب  هک  تسا  يزیچ  رب  نداد  هجوت  ندرک و  هرخـسم  و 
يارب ارغص  همدقم ي  کعرـصم  تللع …  مک  ترابع : .تسایند و  زا  نتخاس  رذحرب  رادشه و  نیا  کیپ  دوخ  وا ، ییوگ  هک  يدح 
باوخ زا  هدـننکرادیب ي  ایند  هک  تسا  هدومرف  اـعدا  هک  هچنآ  رب  هدروآ  لـیلد  ار  نآ  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما هک  تسا  يرمـضم  ساـیق 

هلیـسو ي هب  تسا  هتخاـس  قشمرـس  تدوخ  يارب  ار  وـت  اـیند  تسا : نینچ  هلمج  ریدـقت  و  تسین ، يراـکبیرف  شفدـه  تسا و  تلفغ 
يدرک یفرعم  ار  ناکـشزپ  ناشیا  يارب  يدوب و  نانآ  يدوبهب  یپ  رد  يدرک و  نامرد  يراتـسرپ و  ار  نانآ  هک  تناگتـسب  زا  یناـسک 

: تسا نینچ  نآ  ردقم  ياربک  .داد و  رارق  وت  تکاله  يارب  هنومن  ار  نانآ  تکاله  دیـشخبن و  يدوس  ار  نانآ  اهنیا  زا  مادک  چـیه  اما 
زا هکلب  تسین ، راـکبیرف  دـیوگ و  یمن  غورد  وت  هب  سپ  دـنک ، روـصم  وـت  يارب  ار  يزیچ  دریگ  رارق  قشمرـس  وـت  يارب  هک  هچ  ره  و 

تـشه هدومن و  نآ  شیاتـس  هب  عورـش  ایند  زا  شهوکن  عفر  زا  سپ  هاـگنآ  .دـنک  یم  ترادـیب  تلفغ  باوخ  زا  و  تسوت ، ناحـصان 
نابز هب  ایند  هک  ار  هچنآ  ینعی  ار  نآ  دنک  قیدـصت  هک  یـسک  يارب  تسا  یتسار  هناخ ي  ایند  - 1 تسا : هدرک  ناـیب  نآ  يارب  تفص 

ینمیا هاگلزنم  .تساهنآ 2 - قبط  رب  لمع  بلاـطم و  نیا  هب  رارقا  اـیند ، يدـصت  .تسا و  هداد  ربخ  شا  يدوباـن  اـنف و  هب  عجار  لاـح 
هب هک  یهلا  باذع  زا  دننک و  يرود  نآ  تافآ  اهنایز و  زا  دـیاب  هک  دـنریذپب  ات  دـنبایرد  ار  ایند  ياه  هظعوم  هک  یناسک  يارب  تسا ،
هللا یلا  رفـس  يارب  ار  اوقت  هشوت ي  اـیند  زا  هک  یـسک  يارب  تسا  يرگناوت  هناـخ ي  .دـندرگ 3 - نمیا  تسا  شیپ  رد  ایند  هلیـسو ي 

یسک يارب  تسا  دنپ  يارس  .ناراگزیهرپ 4 - يارب  تسا  هیامرـس  نیرتگرزب  نآ  يورخا  هجیتن ي  اوقت و  هک  تسا  یهیدب  .دریگرب و 
.وا يایلوا  ناربمایپ و  زا  ادخ ، نارادتسود  يارب  تسا  دجسم  ایند  .دسانشب 5 - ار  نآ  راک  ماجنارس  ایند و  تفص  و  دریگب ، تربع  هک 

لحم ایند  .دـندرک 7 - هدجـس  ار  مالـسلا ) هیلع   ) مدآ هک  یناگتـشرف  تسا ، نیمز  رد  ادـخ  ناگتـشرف  يارب  زامن  تدابع و  ياـج  - 6
ار وا  تشهب  دـندروآ و  تسد  هب  ار  ادـخ  تمحر  ایند  رد  دوخ  تدابع  اب  هک  تسادـخ  يایلوا  هناـختراجت ي  .تسا 8 - یحو  لورن 

دروم يراکنا  ماهفتـسا  اب  درک  یم  شهوکن  ار  ایند  هک  ار  یـسک  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما اـیند  زا  شیاتـس  همه  نیا  زا  سپ  .دـندرب  دوس 
ار نآ  یـسک  هچ  سپ  ینعی  دراد ، تاـفانم  نآ  شهوکن  اـب  هک  دـنک  یم  وگزاـب  اـیند  يارب  يرگید  تـالاح  و  دـهد ، یم  رارق  لاوس 

ییادج ایند  - 1 دنک : یم  رکذ  ار  دروم  شـش  لاوحا  نا  زا  دراد و  ار  تالاح  نیا  هدش و  دای  تافـص  هک  یلاح  رد  دـنک  یم  تمذـم 
يادص هب  ار  دوخ  ییادج  .تسا 2 - هیلاح  دـقو  رد  واو  .تسا  هتخاس  هاگآ  ار  اـهنآ  دوخ  يرود  زا  هدرک و  مـالعا  ار  شلها  زا  دوخ 

، رییغت ینوگرگد و  نامه  ینعی  تسا ، لاح  نابز  هب  اهیفرعم  نیا  مامت  هتبلا  تسا ، هدرک  یفرعم  ار  دوخ  ایند  .تسا 3 - هداد  ربخ  دنلب 
هلیسو ي هب  .دزاس 5 - یم  مسجم  نانآ  يارب  ار  ترخآ  رد  يراتفرگ  شیاهیراتفرگ ، اب  اـیند  .دنراد 4 - یم  مالعا  ار  نآ  يدوبان  هک 
تروص و تساـیند ، نیا  رد  هچنآ  اریز  تسا ، نینچ  هک  یتسارب  .دـنک  یم  بلج  ار  ناـیمدآ  تشهب ، رد  يداـش  هب  ییاـیند  یناـمداش 
دوعص و هار  دوبن ، نینچ  رگا  و  تسا ، نآ  اب  هسیاقم  هجوت و  لباق  هک  نآ  زا  يا  هخسن  تسا و  بیغ  ملاع  رد  هچنآ  يارب  تسا  یلاثم 

ياهیراتفرگ نوچ  هللا  یلا  ناکلاس  نیاربانب  دوب  نکممریغ  هتفهن  ياهزار  زا  يزار  رب  یهاگآ  دودـسم و  ییادـخ  تحاس  ات  نتفر  الاب 
زا ار  ترخآ  يداش  نوچ  یفرط  زا  دنـشوک و  یم  نآ  زا  تاجن  يارب  دـنا  هدرک  هدـهاشم  ایند ، رد  يراتفرگ  هسیاقم ي  اـب  ار  ترخآ 

نیا نتخادنا  رود  اب  زج  نیرترب  نآ  ندروآ  تسد  هب  و  تسا ، يدایز  توافت  اهنآ  نایم  هک  دنتسناد  دنتـسیرگن و  يویند  يداش  يور 
یتمالس و اب  شبـش  .دنـشورفب 6 - دـیواج  ینامداش  هب  ار  ارذـگ  يداش  هک  دوب  نیا  ناـنآ  تسرد  يار  درادـن ، ناـکما  نیرت ، تسپ 
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هب یتسردنت  زا  یتخس و  هب  شیاسآ  زا  نآ  تارییغت  ایند و  تالاح  عیرس  ینوگرگد  زا  هیانک  بلطم  نیا  .تسا  مغ  هودنا و  اب  شزور 
هیلع  ) ماما نوچ  و  تساهنیا ، ببـس  هلیـسو و  ایند  اریز  تسا  هداد  تبـسن  ایند  هب  ار  اـهراک  نیا  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما .تسا و  يراـمیب 

هب مدرم  قیوشت  نامه  هک  هدرک  روظنم  اهراک  نیا  زا  زین  یفدـه  ایند  يارب  تسا ، هداد  تبـسن  ایند  هب  ار  يرایتخا  لاـعفا  نیا  مالـسلا )
ینعی تسا ، هدرک  هراشا  درک ، یم  تمذم  ار  ایند  هک  یـسک  شهوکن  لیلد  هب  هاگنآ ، .دشاب  یم  ایند  زا  نانآ  ندناسرت  ادـخ و  فرط 

ایند يراکبیرف  هب  ار  یهاتوک  نیا  و  دـنا ، هدرک  یهاتوک  ترخآ ، يارب  دوخ  يایند  زا  اوقت  هشوت ي  نتفرگ  رد  هک  یناسک  ینامیـشپ 
یسک شیاتس  للع  هب  دعب  و  تسا ، هدوهیب  ینخس  هتشاد ، نایب  مالسلا ) هیلع   ) ماما هک  يروطنامه  نانآ  نخس  نیا  هک  دنا  هداد  تبسن 

نیا ار و  دوخ  نتفر  نیب  زا  ناشیا ، هب  ایند  يروآداـی  - 1 تسا : ریز  حرـش  هب  تلع  هس  نآ  هک  تسا  هدومرف  هراشا  هدوتـس  ار  ایند  هک 
هب هدش و  رکذتم  هدرک ، يروآدای  ایند  هک  ار  هچنآ  نانآ  درک ، راک  اجنآ  يارب  دـیاب  هک  دراد  دوجو  یمئاد  لزنمرـس  نآ ، زا  دـعب  هک 
ایند نداد  دنپ  .دنداد 3 - رارق  قیدصت  دروم  دندرک و  رواب  نانآ  هک  نیا  ات  بلطم ، نیا  هب  عجار  ایند  نتفگ  نخـس  .دنا 2 - هتسب  راک 

.دنا هتفرگ  دنپ  نانآ  هک  يدح  هب  دوخ ، ياهتربع  هب  ار  ناشیا 

دیدحلا یبا 

[ ُعِدَْخنُْملَا  ] اَهِروُرُِغب ُّرَتْغُْملا  اَْینُّدِلل  ُّماَّذلا  اَهُّیَأ  اَْینُّدلا  ُّمُذَی  ًالُجَر  َعِمَس  ْدَق  مالسلا َو  هیلع  َلاَق  َو 

[ ُِنتَتْفَت  ] اَِهلیِطَابَِأب َأ ُعوُدْخَْملَا 

ْمَأ یَِلْبلا  َنِم  َکـِئَابآ  ِعِراَـصَِمب  َکـْتَّرَغ َأ  یَتَم  ْمَأ  َْکتَوْهَتْـسا  یَتَم  َکـْیَلَع  ُهَمِّرَجَتُْملا  َیِه  ْمَأ  اَْـهیَلَع  ُمِّرَجَتُْملا  َْتنَأ  اَهُّمُذَـت  َُّمث  اَِـهب  ُّرَتـْغَت 
ِینُْغی َهاَدَغ َال  َءاَّبِطَْألا  ُمَُهل  ُفِصْوَتْـسَت  َءاَفِّشلا َو  ُمَُهل  یِغَْتبَت  َْکیَدَِـیب  َتْضَّرَم  ْمَک  َْکیَّفَِکب َو  َْتلَّلَع  ْمَک  يَرَّثلا  َتْحَت  َِکتاَهَّمُأ  ِعِجاَضَِمب 
ْتَلَّثَم ْدَق  َِکتَّوُِقب َو  ُْهنَع  ْعَفْدَت  َْمل  َِکتَِبلَِطب َو  ِهِیف  ْفَعُْـست  َْمل  َُکقاَفْـشِإ َو  ْمُهَدَحَأ  ْعَْفنَی  َْمل  َكُؤاَُکب  ْمِْهیَلَع  يِدُْـجی  َكُؤاَوَد َو َال  ْمُْهنَع 

اَْهنِم َو َدَّوَزَت  ْنَِمل  یًنِغ  ُراَد  اَْهنَع َو  َمِهَف  ْنَِمل  ٍهَِیفاَع  ُراَد  اَهَقَدَص َو  ْنَِمل  ٍقْدِص  ُراَد  اَْینُّدلا  َّنِإ  َکَعَرْصَم  ِهِعَرْصَِمب  َکَسْفَن َو  اَْینُّدلا  ِِهب  ََکل 
اوُِحبَر َهَمْحَّرلا َو  اَهِیف  اُوبَسَتْکا  ِهَّللا  ِءاَِیلْوَأ  ُرَْجتَم  ِهَّللا َو  ِیْحَو  ُِطبْهَم  ِهَّللا َو  ِهَِکئَالَم  یَّلَصُم  ِهَّللا َو  ِءاَّبِحَأ  ُدِجْـسَم  اَِهب  َظَعَّتا  ِنَِمل  ٍهَظِعْوَم  ُراَد 

َیلِإ اَهِروُرُِـسب  ْمُْهتَقَّوَش  َءَالَْبلا َو  اَِهئَالَِبب  ْمَُهل  ْتَلَّثَمَف  اَهَلْهَأ  اَهَـسْفَن َو  ْتَعَن  اَِهقاَرِِفب َو  ْتَداَن  اَِهْنیَِبب َو  َْتنَذآ  ْدَق  اَهُّمُذَی َو  اَذ  ْنَمَف  َهَّنَْجلَا  اَهِیف 
ًاریِذْحَت ًافیِوْخَت َو  ًابیِهْرَت َو  ًابیِغْرَت َو  ٍهَعیِجَِفب  ْتَرَکَْتبا  ٍهَِیفاَِعب َو  ْتَحاَر  ِروُرُّسلا 

[ اوُرَّکَذَف  ] اَْینُّدلا ُمُْهتَرَّکَذ  ِهَماَیِْقلا  َمْوَی  َنوُرَخآ  اَهَدِمَح  ِهَماَدَّنلا َو  َهاَدَغ  ٌلاَجِر  اَهَّمَذَف 

 . اوُظَعَّتاَف ْمُْهتَظَعَو  اُوقَّدَصَف َو  ْمُْهتَثَّدَح  اوُرَّکَذَتَف َو 

 . هلزتسا اذک  هاوهتسا  ابنذ و  امرج و  هیلع  تیعدا  نالف  یلع  تمرجت 

میعن هرخآلا و  رورـس  یلإ  يأ  رورـسلا  یلإ  اهرورـسب  مهتقوش  منهج و  باذـع  هرخآلا و  ءالب  يأ  ءـالبلا  اـهئالبب  مهل  تلثمف  هلوق ع  و 
 . هنجلا

اهحدمی نآلا  وه  ایندلا و  مذ  یف  هلک  همالک  نأل  یناعملا  نم  دیری  ام  یلع  هرادتقا ع  نع  ئبنی  وه  ایندلا و  حدـمل  هلک  لصفلا  اذـه  و 
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هلوق ع وه  حدملا و  نم  ابیرق  وأ  ایندلا  حدم  نمضتی  مالک  یبنلا ص  نع  ءاج  دق  اذه و  یف  كاذ و  یف  قداص  وه  و 

.اهیف هل  كروب  اهقحب  اهذخأ  نمف  هرضخ  هولح  ایندلا 

 ) بیدأـتلا راد  ایندـلا  هـل  مـالک  یف  لاـقف  ایندـلا  حدـم  یف  نینمؤـملا ع  ریمأ  وذــح  هریغملا ) .» :» د زتـعملا (  نـب  هللا  دــبع  يذــتحا  و 
زوفلا هجرد  نانجلا و  یلإ  اهباحصأب  هقباسلا  لامعألا  رامضم  هرخآلا و  بوبحم  یلإ  لصوت  اههورکمب  یتلا  فیرعتلا  و  بدأتلا ) .» :» د

همـصاق لمعلا و  نادـیم  لهملا و  طاسب  لبق و  نمل  هحـصانلا  لـقع و  نمل  هظعاولا  یه  دـلخلا و  راد  یلإ  نوقتملا  اـهیلع  یقتری  یتلا 
هلتاق نیلخابلا و  لاومأ  هقرفم  نیرتغملا و  هعراص  نیلاتخملا و  نادـبأ  بارتلا  هیـساک  نیربکتملا و  سطاعم  مغرلا  هقحلم  نیراـبجلا و 

اهمالآب تائیـسلا  هفعاـضم و  اـهیف  تانـسحلا  نیرفاـکلا  هریبم  نینمؤملا و  هرـصان  نیملاـعلا و  عیمج  یلع  توملاـب  هلداـعلا  نیلتاـقلا و 
اهیلع هللا  دمح  دق  اهمیعن  نم  هبیط  بر  اهیف و  امب  هباتک  یف  مسقأ  اهلهأ و  قازرأ  نمـض  دق  یلاعت  هللا  نارـسی و  اهرـسع  عم  هوحمم و 

تکذأ هنطفلا و  تهبن  مهفلا و  تضار  دـق  اـهثداوح  نم  هثداـح  اـهبئاون و  نم  هبئاـن  مک  هنجلا و  اـهب  تبجو  هـبتکلا و  يدـیأ  اـهتقلتف 
.رجألا رئاخذ  ترثک  ربصلا و  هلیضف  تدافأ  هحیرقلا و 

.همأ بح  یلع  ءرملا  مالی  ایندلا و ال  ءانبأ  سانلا  یلع ع  یلإ  بوسنملا  مالکلا  نم  و 

ببحم ءیش  وهف  هنم  تنک  ام  اهریغل و  انقلخ  ایندلا  ونب  نحن  لاقف و  يریمحلا  بهو  نب  دمحم  هذخأ 

یناشاک

تمذم و هک  ایندلا ) مذـی   ) يدرم زا  دینـش  هک  یتقو  هیلع  هللا  تاولـص  ترـضح  نآ  دومرف  و  الجر ) عمـس  دـق  مالـسلا و  هیلع  لاق  (و 
هب يا  هدش  هتفیرف  هک  اهرورغب ) رتغملا   ) ینادان هب  ار  ایند  يا  هدننک  تمذم  هک  یسک  يا  ایندلل ) ماذلا  اهیا   ) ار ایند  درک  یم  شهوکن 

رتغتا  ) ار ایند  ینک  یم  تمذـم  زیچ  هچ  هب  اهمذـت ) می   ) يوه سفن و  لـیطابا  هب  هتفاـی  عادـخ  يا  و  اـهلیطاباب ) عدـخنملا   ) اـیند بیرف 
مرجتملا تنا   ) ییآ یم  رد  وا  شهوکن  رد  ار و  نآ  ینک  یم  تمذـم  نآ  زا  سپ  اهمذـت ) مب   ) اـیند هب  يوـش  یم  هتفیرف  اـیآ  ایندـلاب )
باکترا رد  وت  رب  تسا  هدنهن  تیانج  وا  ای  کیلع ) همرجتملا  یه  ما   ) وا رب  هانگ  هدننک  تابثا  ایند و  رب  يا  هدـنهن  مرج  وت  ایآ  اهیلع )
عراصمبا  ) دوخ عاتم  هب  ار  وت  داد  بیرف  اجک  زا  ای  کترغ ) یتم  ما   ) ار وت  درک  ناریح  هتشگرس و  اجک  زا  کتوهتسا ) یتم   ) تیصعم

( کتاهما عجاضمب  ما   ) ندش هزیر  هزیر  یگدیسوپ و  زا  یلبلا ) نم   ) تسا وت  ناردپ  نداتفا  عضاوم  هب  نآ  ریرغت  اوهتسا و  ایآ  کئابا )
لیاز تلع  دـنچ  کیفکب ) تللع  مک   ) .تسا مکهت  يارب  زا  ماهفتـسا ، كاخ  ریز  رد  يرثلا ) تحت   ) وت ناردام  باوخ  ياهیاج  هب  اـی 

هب يدرک  رادرامیب  دـنچ  و  کیدـیب ) تضرف  مک  و   ) ناشیوخ ریاس  تاـهما و  اـبآ و  زا  دوخ  يدوخ  هب  ینعی  دوخ  ياـهفک  هب  يدرک 
( ءابطالا مهل  فصوتست  و   ) ار اود  افش و  ناشیا  يارب  زا  يدرک  یم  بلط  ءافشلا ) مهل  یغبت   ) يدومن جالع  ار و  ناشیا  دوخ  ياهتسد 

وت ندومن  ینابرهم  کقافشا )  ) ار ناشیا  کی  چیه  درادن  هدیاف  مهدحا ) عفنی  مل   ) نابیبط ناشیا و  يارب  ار  اود  تفص  یتساوخ  یم  و 
مل و   ) وا تایح  زا  يدوب  نآ  يایوج  هک  يزیچ  هب  کتبلطب )  ) سک نآ  هراـبرد  يدـشن  هدروآرب  تجاـح  و  هیف ) فعـست  مل  و   ) وا هب 
هب کسفن ) ایندلا  هب  کل  تلثم  دق   ) يدومن وا  فرص  هک  دوخ  ییاناوت  هب  کتوقب )  ) ار للع  ضرم و  وا  زا  يدرکن  عفد  و  هنع ) عفدت 

ياج وا  كاله  عضوم  هب  درک  هیبشت  و  کعرـصم ) هعرـصمب  و   ) سک نآ  هب  ار  وت  رادـغ  ياـیند  نیا  درک  هیبشت  روصت و  هک  قیقحت 
هک یـسک  يارب  اهقدـص ) نمل   ) یتساراـن یجک و  هن  تسا  یتسار  يارـس  اـیند  هک  یتسرد  هب  قدـص ) راد  ایندـلا  نا   ) ار وت  تکـاله 
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تسا و تیفاـع  يارـس  و  هیفاـع ) راد  و   ) وا ریوصت  لـیثمت و  لاوز و  ریغت و  هب  دوـمن  فارتـعا  درک و  هیبـشت  ینعی  ار  وا  درک  قیدـصت 
ات اهریغ  ظعاوم و  زا  نآ  هب  دهد  یم  ربخ  هچنآ  تفایرد  وا و  زا  درک  مهف  هک  یـسک  يارب  اهنع ) مهف  نمل   ) يادـخ باذـع  زا  ینمیا 

تسا يرگناوت  يارس  و  ینغ ) راد  و   ) نانج هضور  هب  دسرب  نارین و  باذع  زا  دوش  نوصم  نآ  هطـساو  هب  نآ و  تافآ  زا  دوش  زرتحم 
هظعوم و يارـس  و  هظعوـم ) راد  و   ) ترخآ رازاـب  زور  هیامرـس  يارب  نآ  زا  تفرگ  تعاـط  هشوـت  هک  یـسک  يارب  اـهنم ) دوزت  نمل  )

ادخ ناتسود  دجسم  ایند  هللا ) ءابحا  دجسم   ) تاریغت تابالقنا و  زا  وا  هب  دش  ریذپدنپ  هک  یسک  يارب  اهب ) ظعتا  نمل   ) تسا تحیصن 
زامن نانموم  فوفص  رد  هک  تسا  ادخ  ناگتشرف  زامن  ياج  و  هللا ) هکئالم  یلصم  و   ) تادابع عاونا  هب  دنوش  لوغشم  وا  رد  هک  تسا 
یلاعت قح  نابحم  تراجت  ياج  و  هللا ) ءاـیلوا  رجتم  و   ) اـیبنا رب  تسا  ادـخ  یحو  ندـمآ  دورف  عضوم  و  هللا ) یحو  طـبهم  و   ) دـنرازگ

وا رد  دنا  هدرک  دوس  و  هنجلا ) اهیف  اوحبر  و   ) يرخا تابوثم  ادـخ و  تمحر  وا  رد  دـنا  هدومن  بسک  هک  همحرلا ) هیف  اوبـستکا   ) تسا
هکنآ لاح  و  اهنیبب ) تنذا  دق  و   ) ار ارـس  نیا  دـنک  یم  تمذـم  هک  تسیک  سپ  اهمذـی ) اذ  نمف   ) ازج زور  رد  ار  تشرـسربنع  تشهب 

( اهلها اهسفن و  تعن  و   ) دوخ لاوز  قارف و  هب  ار  ناشیا  هدرک  ادن  و  اهقارفب ) تدان  و   ) دوخ ییادج  قارتفا و  هب  ار  قیالخ  هدرک  مالعا 
سپ مهل ) تلثمف   ) ار دوخ  لها  كاله  ار و  دوخ  يانف  نامدرم  هب  هدومن  مالعا  ینعی  ار  دوخ  لها  ار و  دوخ  سفن  هداد  گرم  ربخ  و 

و اهرورـسب ) مهتقوش  و   ) ار ناهج  نآ  يراتفرگ  دوخ ، يراتفرگ  تنحم و  هب  ءالبلا ) اهئالبب   ) هدومن هیبشت  ناشیا و  يارب  هدرک  ریوصت 
تسا ملاع  نیا  رد  هچ  ره  هچ  ناهج  نآ  يداش  یـشوخ و  هب  رورـسلا ) یلا   ) دوخ یلاحـشوخ  رورـس و  هب  ار  ناشیا  تخاس  دنموزرآ 
ترخآ رد  رورس  الب و  زا  تسا  نآ  مودا  مظعا و  هچ  نآ  رب  دنک  یم  تلالد  ایند  رورس  الب و  ینعی  .تسا  بیغ  ملاع  لاثم  تروص و 

تسا تیانک  نیا  يراتفرگ و  تبیـصم و  هب  درک  دادماب  و  هعیجفب ) ترکتبا  و   ) يراگتـسر تیفاع و  هب  درک  هاگنابـش  هیفاعب ) تحار  )
هب ابیغرت )  ) ایند راکتبا  قیوشت و  لیثمت و  نیا  .تلع  هب  تحص  زا  تدش و  هب  ءاخر  زا  نآ  راوطا  لدبت  ایند و  لاوحا  لاقتنا  تعرـس  زا 
رد و  افیوخت ) و   ) ناهج نآ  لاکن  ناهج و  نیا  لها  زا  ندـیناسرت  و  ابیهرت ) و   ) ناـهج نآ  هب  تسا  ناـمدرم  ندـینادرگ  بغار  تهج 
دنچ ینادرم  ار  ایند  دـندرک  تمذـم  سپ  لاجر ) اهمذـف   ) نآ بقاوع  زا  نتخاـس  زرتحم  و  اریذـحت ) و   ) نآ شطب  زا  نتخادـنا  فوخ 

شیاتـس دندرک و  تدمحم  و  نورخا ) اهدـمح  و   ) تبوقع تسا و  باذـع  تقو  هک  ترـسح  تمادـن و  دادـماب  رد  همادـنلا ) هادـغ  )
ربع ظعاوم و  زا  ایند  ار  ناـشیا  داد  داـی  هب  ایندـلا ) مهترکذ   ) تاـبوثم دزن  تماـیق  زور  رد  همیقلا ) موی   ) رگید نادرم  ار  اـیند  دـندومن 
نآ هب  دندومن  قیدصت  سپ  اوقدصف )  ) دوخ ریغت  زا  ار  ناشیا  داد  ربخ  و  مهتثدح ) و   ) دندومن نآ  لوبق  دندرک و  دای  سپ  اورکذـتف ) )

نآ رد  دندرک  ترخآ  هیامرس  بسک  نآ و  هب  دنتفرگ  دنپ  سپ  اوظعتاف )  ) ار ناشیا  داد  دنپ  و  مهتظعو ) (و 

یلمآ

ینیوزق

نآ تفگ  .صخـش و  هاـگباوخ  عجـضم )  ) عمج عجاـضم )  ) دـتفا و كاـخ  رب  اـجنآ  هتـشک  هک  عضوم  نآ  عرـصم )  ) عمج عراـصم ) )
دـننک و نعل  نعط و  ار  ایند  هک  تسا  قمحا  نالهاج  تداع  هچنانچ  ار  ایند  درک  یم  تمذـم  يدرم  زا  دینـش  هک  یتلاح  رد  ترـضح 

هبـشت هب  هکنآ  زج  دـشابن  نآ  تیلها  ار  ناشیا  هک  دنـشابن  باوص  رب  نآ  رد  چـیه  و  دـنیوگ ، زاب  وا  بلاثم  بیاـعم و  دـنهد و  مانـشد 
هرهم وک  نمشد و  رهب  رهز  وک  رام  لکش  هب  نت  دنک  هبوچرام  هک  مریگ  .دننار  نابز  رب  تاملک  نیا  ربتعم  نایقتم  رـصبتسم و  نادهاز 

یم هتفیرف  ایآ  نآ ، لیطابا  هب  هدروخ  لوگ  و  ایند ، بیرف  رورغ و  هب  هدش  هتفیرف  ایند  هدننک  تمذـم  يا  خـلا ) ماذـلا  اهیا   ) تسود رهب 
ای ایند  رب  یهنیم  مرج  وت  ار ، ایند  ینک  یم  تمذـم  نآ  زا  دـعب  ار  يوه  ار و  سفن  لیطابا  تاوهـش و  ینک  یم  يوریپ  اـیند و  هب  يوش 
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هچ ای  درک  ناریح  هتـشگرس و  و  ار ، وت  هار  زا  ایند  درک  مگ  اجک  تقو و  هچ  دـنک ، یم  تباث  وت  رب  هاـنگ  دـهن و  یم  مرج  وت  رب  اـیند 
ای تخاس ، هدیـسوپ  هنهک و  تخادنا و  كاله  كاخ  رب  ارب  ناشیا  هک  تناردپ  عراصم  هب  ایآ  تخاس  هتفیرف  رورغم و  ار  وت  هک  تقو 

هلازا رد  يدرک  یعـس  دهج و  دـنچ  .تشابنا  ناشیا  رب  كاخ  تشاد و  كاخ  ریز  ار  ناشیا  سایق  نیا  رب  مه  هک  تناردام  عجاضم  هب 
و اذغ ، اود و  لیـصحت  تمدخ و  هب  ار  ناشیا  يدومن  يراد  رامیب  دنچ  دوخ و  تسد  ود  هب  نارای  ناشیوخ و  ای  ردام  ردـپ و  زا  تلع 
ای ءابطا  زا  ناشیا  يارب  ار  جالع  ریبدت  ضرم و  یگنوگچ  اهاود و  فصو  یتسج  یم  و  ار ، افش  تیفاع و  ناشیا  يارب  زا  يدیبلط  یم 

ناشیا زا  کی  چیه  دادن  عفن  دنرتملاع ، رتقذاح و  کی  مادک  هک  يدیسرپ  یم  نامز  يابطا  فصو  نارامیب  نآ  يارب  هک  ینعم  نیا  هب 
عفد نابیبط و  تاوادم  یعس  هب  وا  يارب  زا  افـش  لیـصحت  ینعی  .دوخ  بجاح  هب  نانیا  هرابرد  يدیـسرن  و  وت ، يراوخمغ  قافـشا و  ار 

گنچ زا  يدرک  یعـس  دـنچ  ره  هک  عمج  نآ  هب  ایند  وت  يارب  تخاـس  لـثم  قیقحت  هب  .دوخ  ریبدـت  توق و  هب  ار  گرم  وا  زا  يدرکن 
كاخ رب  ار  ناشیا  و  دومن ، وت  هب  شاف  وت  لاح  لاثم  ینعی  .ار  وت  عارصم  وت  هب  دومن  ناشیا  عرـصم  هب  و  ار ، دوخ  لاح  دنتـسرن  گرم 
كاله كاخ  رب  همه  كاب  سرت و  یب  درک و  ناشیا  اب  هک  درک  دهاوخ  نآ  زین  وت  اب  هک  یناد  و  يریگرب ، سایق  وت  ات  دـنکفا  كاله 

رواب وا  لوق  هک  سک  نآ  يارب  رورغ  بذک و  هن  یتسار ، تسا و  قدـص  يارـس  ایند  هک  یتسرد  هب  دـنکفا ، دـهاوخ  زین  ار  وت  دـنکفا 
تیعمج يرگناوت و  يارس  دیامن و  مهف  لاح  نآ  زا  هک  سک  نآ  يارب  تیلب  هن  تیفاع  هناخ  درامش و  قدص  وا  حیرـص  ربخ  و  دراد ،

هب دنپ  هک  یـسک  يارب  تسا  تربع  هظعوم و  يارـس  و  دراذگن ، اج  هب  ار  نآ  درادرب و  شیوخ  هشوت  نآ  زا  هک  سک  نآ  يارب  تسا 
ادخ هکئالم  هاگزامن  و  دنیامن ، تدابع  دنرب و  هدجس  ار  يادخ  اجنآ  هک  تسا  ادخ  ناتسود  دجسم  دریذپ  تربع  نآ  زا  دریگ و  نآ 

و دنیامن ، رافغتسا  يارب  و  دنتسرف ، تمحر  تاولـص و  ایند  راد  رد  ناشیا  راک  کین  رب  ای  دنرازگ  زامن  نانموم  فوفـص  رد  هک  تسا 
نیا رد  دـندومن  باستکا  تسا  ادـخ  يایلوا  نتخادـنا  دوس  رفـس  تراجت و  ناکم  و  تسا ، ادـخ  ياـیبنا  رب  یحو  ندـمآ  دورف  ياـج 

هچ زا  ار و  اـیند  دـنک  یم  مذ  هکنآ  تسیک  سپ  خـلا ) ..اذ  نمف   ) .ار وا  تنج  يارـس  نیا  رد  مه  دـنتفای  دوـس  و  ار ، وا  تمحر  يارس 
هب درک  مالعا  هکنآ  لاـح  و  دـناوخ ، یم  روش  رـش و  ناـکم  رورغ و  روز و  يارـس  راـکم و  رادـغ و  ار  وا  وا و  رب  دـهن  یم  مرج  هجو 
زا يرود  ربخ  دنلب  زاوآ  هب  درک  ادن  و  ار ، ییاون  یب  زور  و  ار ، یئادج  گرم و  هعقاو  لاح ، حیرص  نابز  هب  درک  رابخا  لاقم و  قدص 

رظن رد  تخاس  لثم  سپ  .سابتلا  هیروت و  یب  تفگ  شاف  ار  شلها  دوخ و  لاوز  گرم و  ربخ  و  ار ، یئاهنت  ربق و  لوزن  قارف و  ایند و 
هب دوخ  رورس  هب  دینادرگ  قاتـشم  دنیامن و  زارتحا  ترخآ  تبوقع  زا  ات  ار  الب  یتخـس و  دوخ  نوگانوگ  ياهالب  هب  ایند  لها  هریـصب 

نیا هدش و  هدیرفآ  ایند  رد  اهیشوخ  اهیتخس و  يورخا  تمعن  تبوقع و  هنومن  يارب  ینعی  دنسانشب ، تنج  یقاب  رورس  ات  رورـس  يوس 
ندرک ربص  تعاط و  رد  ندرک  یعس  تنج و  میعن  هب  قوش  و  تبوقع ، زا  فوخ  ران و  زا  رذح  رب  ار  امش  میظع  تسا  یبغار  ثعاب و 

زا ار  ام  ماک  و  دومنب ، حیرص  هنومن  ار  ام  ران  تبوقع  تنج و  تمعن  زا  هک  ام  رب  تنم  نیا  زج  ار  ایند  دوبیمن  رگا  هک  اقح  تقـشم ، رب 
ثعاب باقع  زا  بره  باوث و  بلط  رب  ار  ام  دیامن و  هولج  نایعلا  یلع  ام  لد  رب  فوخ  قوش و  ات  دومرف ، هاگآ  تلاح  ود  ره  ینشاچ 
صخش تیفاع و  اب  دنک  هاگنابش  تسا ، مکبا  زجاع و  نآ  هدهع  زا  رکش  نابز  تسا و  مظعا  یتنم  همه  زا  تنم  نیمه  ددرگ ، لیلد  و 

لاوز الب و  هب  یـشوخ  تلهم و  تیفاع و  زا  هداتفا و  تبیـصم  هودنا و  رد  هاگان  دنک  دادماب  و  دـشاب ، تمعن  زان و  تحـص و  رد  وا  زا 
تیصعم زا  ریذحت  بیهرت و  يارب  و  ترخآ ، راک  هب  نتفاتش  تعاط و  رب  بیغرت  يارب  دنک  ار  راک  نیا  هتشگ ، لقتنم  یتخس  تلهم و 

لامعا هک  تقو  نآ  تمایق  رد  ینعی  .تمادن  حبـص  مدرم  یعمج  ار  ایند  دـننک  نیرفن  مذ و  سپ  .وا  تحار  یـشوخ و  رب  نداهن  لد  و 
دنشاب دونشخ  وا  زا  ار  ایند  دنیاتسب  و  دنریگرد ، هللا ) بنج  یف  تطرف  ام  یلع  اترسح  او   ) ءادن یـصاع  رـصقم و  سپ  ددرگ ، راکـشآ 
.دننیب دلخم  تنج  دبوم و  میعن  رد  ار  دوخ  و  دـنهن ، ناشیا  رانک  رد  ناشیا  یعاسم  يازج  لامعا و  باوث  هک  تمایق  زور  رگید  یموق 

دایب سپ  دـیناهاگایب ، و  ار ، ناشیا  درک  رکذـت  هک  هجو  نآ  زا  دنـشوکب ، وا  ياعد  اـنث و  رد  و  دنـشوپن ، دوخ  رب  اـیند  تمعن  قح  سپ 
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ار وا  دندرک  قیدصت  سپ  یبقع ، ایند و  داعم و  ادبم و  لاوحا  مامت  زا  ناشیا  اب  درک  ثیدح  دنتخاسب و  شیوخ  راک  ریبدت  دـندروآ و 
دنتخاس شیوخ  شوگ  هقلح  ظعاوم  نآ  و  دنتفریذپ ، وا  دنپ  سپ  يدنپ  هنوگ  ره  هب  ار  ناشیا  داد  دنپ  و  دـندومن ، نآ  قبط  رب  لمع  و 

.دنتشگ زیاف  يورخا  تاجن  يدبا و  تداعس  هب  ات 

یجیهال

یه ما  اهیلع  مرجتملا  تنا  اهمذت ؟ مث  ایندلاب  رتغتا  اهرورغب ! رتغملا  ایندلل  ماذلا  اهیا  : » ایندلا مذی  الجر  عمـس  دق  مالـسلا و  هیلع  لاق  و 
تللع مک  يرثلا ؟ تحت  کـتاهما  عراـصمب  ما  یلبلا ؟ نم  کـئابآ  عراـصمبا  کـترغ ؟ یتـم  ما  کتوهتـسا ، یتـم  کـیلع ، همرجتملا 

کتبلطب و هیف  فعست  مل  کقافـشا و  مهدحا  عفنی  مل  ءابطالا ، مهل  فصوتـست  ءافـشلا و  مهل  یغبت  کیدیب ، تضرم  مک  کیفکب و 
يدرم زا  دینش  هکنآ  لاح  مالسلا و  هیلع  تفگ  ینعی و  .کعرصم » هعرصمب  کسفن و  ایندلا  هب  کل  تلثم  دق  کتوقب ، هنع  عفدت  مل 

ینک یم  تمذم  سپ  ایند  هب  يوش  یم  هتفیرف  ایآ  نآ ، بیرف  هب  هدروخ  بیرف  ایند ، رم  هدننک  تمذم  يا  ار : ایند  درک  یم  تمذم  هک 
نامز هچ  رد  ای  ار ؟ وت  دـینادرگ  عورـصم  ناریح و  تقو  هچ  رد  وت ؟ رب  تسا  راکهانگ  ایند  هکنیا  ای  نآ  رب  يراکهانگ  وت  ایآ  ار ؟ نآ 

ریز رد  ار  وت  ناردام  ياههاگباوخ  هب  ای  ندش ؟ سردنم  هنهک و  تهج  زا  وت  ناردـپ  ندـش  كاله  ياهناکم  هب  ایآ  ار ؟ وت  داد  بیرف 
ود ره  هب  یتفایرد  هک  ار  یـضیرم  رایـسب  هچ  وت و  يرگناوت  تسد  ود  ره  هب  يدـش  ریگتـسد  هک  ار  يرامیب  رایـسب  هچ  ندوب ؟ كاخ 

عفن ار ، نابیبط  ناشیا  يارب  زا  يدرک  لاح  فصو  بلط  ار و  نتفای  افش  ناشیا  يارب  زا  يدرک  بلط  هک  یتلاح  رد  وت ، ییاناوت  تسد 
یـضرم يدرکن  عفد  وت و  بلطم  هب  ناشیا  زا  یکی  هرابرد ي  يدشن  اور  تجاح  وت و  ياه  ینابرهم  ار  نارامیب  نآ  زا  یکی  دیـشخبن 

دوخ سفن  ایند  ناشیا  زا  کی  ره  ببـس  هب  وت  يارب  زا  تخاس  هیبش  لثمم و  هک  قیقحت  هب  .وت  ییاناوت  توق و  هب  ار  ناشیا  زا  یکی  زا 
.ار وت  نتخاس  كاله  کی ، ره  ندینادرگ  كاله  هب  ار و 

هللا ءابحا  دجسم  اهب ، ظعتا  نمل  هظعوم  راد  اهنم و  دوزت  نمل  ینغ  راد  اهنع و  مهف  نمل  هیفاع  راد  اهقدص و  نمل  قدص  راد  ایندلا  نا  »
اهنیب و تنذآ  دق  اهمذی و  اذ  نمف  هنجلا ، اهیف  اوحبر  همحرلا و  اهیف  اوبستکا  هللا ! ءایلوا  رجتم  هللا و  یحو  طبهم  هللا و  هکئالم  یلـصم  و 
، هعیجفب ترکتبا  هیفاعب و  تحار  رورـسلا ، یلا  اهرورـسب  مهتقوش  ءالبلا و  اهئالبب  مهل  تلثمف  اـهلها ، اهـسفن و  تعن  اـهقارفب و  تداـن 
اوقدصف و مهتثدح  اورکذتف و  ایندـلا  مهترکذ  نورخآ ، اهدـمح  همادـنلا و  هادـغ  لاجر  اهمذـف  اریذـحت ، افیوخت و  ابیهرت و  ابیغرت و 
تحـص و يارـس  ار و  نآ  راتفگ  دـنک  قیدـصت  هک  یـسک  يارب  زا  تسا  وگتـسار  يارـس  ایند  هک  قیقحت  هب  ینعی  .اوظعتاف » مهتظعو 
نآ و زا  درادرب  ترخآ  هشوت ي  هک  یسک  يارب  زا  تسا  يرگناوت  يارس  ار و  نآ  ياهربخ  دمهفب  هک  یـسک  يارب  زا  تسا  تمالس 

تسادخ هکئالم ي  ندرک  اعد  ياج  تسادخ و  ناتـسود  ندرک  تدابع  ناکم  .نآ  زا  دریگ  دنپ  هک  یـسک  يارب  زا  تسا  دنپ  يارس 
یم دوس  ار و  ادخ  تمحرم  نآ  رد  دننک  یم  بسک  .تسا  ادـخ  نارای  ندرک  تراجت  ياج  تسا و  ادـخ  یحو  ندـمآ  دورف  لحم  و 

تقرافم هب  درک  ادن  دوخ و  ییادج  هب  ایند  داد  ربخ  هکنآ  لاح  و  ار ؟ ایند  دنک  تمذم  هک  تسیک  سپ  .ار  ادخ  ناوضر  نآ  رد  دـننک 
ترخآ تنحم  دوخ  تنحم  ببـس  هب  ناشیا  يارب  زا  تخاس  هیبش  لثمم و  سپ  ار ، دوخ  مدرم  ار و  دوخ  سفن  داد  گرم  ربخ  دوخ و 

حبص نداد و  تحص  تیفاع و  رد  درک  ماش  ترخآ و  یلاحـشوخ  يوس  هب  دوخ  یلاحـشوخ  ببـس  هب  ار  ناشیا  تخاس  قاتـشم  ار و 
ار ایند  دـندرک  تمذـم  سپ  نداد ، میب  ندـناسرت و  نتخاس و  فئاخ  نتخاس و  بغار  تهج  زا  ندـیناسر ، تبیـصم  جـنر و  رد  درک 

دای سپ  ار ، ترخآ  ایند  دروآ  ناشیا  دای  هب  هک  يرگید  نادرم  ار  ایند  دـندرک  حدـم  ندـش و  نامیـشپ  حبـص  تقو  رد  دـنچ  ینادرم 
.دنتفرگ دنپ  سپ  ار  ناشیا  داد  دنپ  دندرک و  وا  قیدصت  سپ  دوخ ، لاح  زا  ار  ناشیا  داد  ربخ  دندرک و  ترخآ 
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ییوخ

عجضملا ضرالاب  هبنج  عضو  عجض )  ) ضرالا یلع  هحرط  اعرص : عرـص  عرـصلا ، ناکم  عرـصملا :)  ) مرجب همهتا  هیلع :) مرجت  : ) هغللا
هلوص وماذ  اهمذـیاذ ، نمف  بارعـالا : .تروص  تلثم :)  ) اـهیوهت نا  تبلط  کتوهتـسا ) - ) دـجنملا عاجطـضالا - عضوم  عجاـضم : ج :

له ترکتبا و  تحار و  هلوقل : هل  لوعفم  اهدعب  ثالث  ابیهرت و  .قاصلالل  ءابلا  هیفاعب ، تحار  .اهل  هلـص  اهمذی  هلمج  و  يذـلا ، ینعمب 
.ربدتف دحاو ؟ لومعم  یف  نیلماع  لمع  حصی  له  و  اعم ، نیلعفلاب  لصحت  جئاتنلا  هذه  نال  لمات ، عضوم  نیلماعلا ، عزانت  اهیف  يرجی 

: هماه رومال  همکحلا  هذه  یف  مالسلا ) هیلع   ) ضرعت دق  ینعملا :

اهـضراب و اهنع  يوکـشلا  ایندلا و  مذب  هئیلم  مهتاباطخ  مهراعـشا و  ناف  ناسل  لک  لها  نم  ءابطخلا  ءارعـشلا و  یلا  غلاب  یبدا  دقن  - 1
.ام هجوب  ایندلل  همذملا  نم  بیطخ  مالک  وا  رعاش  رعش  ولخی  املقف  اهرامقا ، اهموجن و  اهکالفا و  اهئامس و 

دوجو نع  جراخ  وه  ام  نا  مالـسلا ) هیلع   ) نیب و  اهیف ، ام  ایندـلا و  نم  هدافتـسالا  روطل  هقیـشر  هفـسلف  هیبرتلل و  غیلب  عفاـن و  سرد  - 2
.هسفنل وه  اهلکـشی  ام  یلع  ناسنالاب  طبترت  اـمنا  اـهرهوج  یف  تناـک  اـم  فیک  رومـالاف  هیغتبی ، .هبلطی  اـم  یلع  هیف  سکعنی  ناـسنالا 

هیلا رظن  اذا  هدافتـسا  نسحا  یـش ء  لک  نم  دیفتـسی  نا  ردـقی  هناف  ناسنالا  وه  اهحدـم  اهمذ و  اـهحبق و  ءایـشالا و  نسح  یف  رثوملاـف 
نع بغارلا  لسکلا  نکل  قئاشلا و  بلاطلا  قئاللا و  ملعتملل  هعفاـن  اـسورد  یقلت  باـتک  اـهیف  اـم  ایندـلاف و  .قئـاللا  ربدـتلا  لـقعتلاب و 
یف هررقملا  سوردـلا  لیـصحت  نـع  ضرعملا  بعـالملا  یهـاللا  یــسردملا  بلاـطلاک  اهمذـی  اـهنع و  ضرعی  اـهتقمی و  هدافتــسالا 

هعنام هیهالمل و  هوادع  اهبسحی  و  هوادعلا ، روفنلا و  رظن  هیسردملا  تامیلعتلا  هیـسردلا و  بتکلا  یلا  رظنی  هناف  بتاکملا ، سرادملا و 
تقملا و رظنب  هعیبطلا  رهاظم  نم  هتدئاف  كردی  ام ال  یلا  رظنی  لهاجلا  نا  امک  .هبوقعلاب  اهیلع  مکحی  مرجلاب و  اهمهتی  هیهتشی و  امع 
و اذامل !؟ و  هعـساولا ، هبیهرلا  رحبالا  هذه  و  هبدـجملا ، هرفقلا  يراحـصلا  هذـه  و  هقهاشلا ، هرعولا  لابجلا  هذـه  امل  لوقیف : هیرخـسلا ،

فـشتکا و  هردلا ، یلا  هرذلا  نم  تانئاکلا  نم  لک  سردب  عرـش  رومالا و  هذـه  هانتکا  یلا  هجوت  دـق  ثیدـحلا  ملعلا  نکل  و  اذامل .!؟
.اهیف هللا  اهعدوا  هبجعم  اراثآ  همیق و  دئاوف 

ءانبا یلا  هیراسلا  هیراجلا  ثداوحلا  نم  اهیف  يرجی  امب  اهب و  رابتعالا  هظعلا و  سورد  هیحان  نم  اـهتئزجت  ایندـلا و  لـیلحتل  ضرعت  - 3
کل تروص  اهنا  عم  کل ، عدـخت  تلعج  هبحت و  نا  يایندـلا  کنم  بلط  یتم  مالـسلا :) هیلع   ) هلوقب همذ  نم  بتاعیف  .ءاـعمج  رـشبلا 

یلا رظنلا  وه  اهنم و  هلاح  عجفا  ایندلا و  بئاصم  یکنال  مالسلا ) هیلع   ) ضرعتف .اهب  برقتلا  نع  عدرلا  روفنلا و  روص  عشبا  اهـسفن  نم 
نبالا بلطیف  عزج ، لکب  هاجنلا  نوسمتلی  عجولا و  نم  نولملمتی  نیح  توملا  ضرم  یف  و  يرثلا ، تحت  تاهمالا  دـقارم  ءابالا و  روبق 
ضرم نم  ناسنالا  هاری  ام  نا  یلع  مالـسلا ) هیلع   ) هبن مث  .ائیـش  مهنع  ینغی  ـالف  مهئافـشل  ءاودـالا  بیبطلا و  ءارو  ضکری  مهجـالع و 

یفک و  هسفن ، یلا  هبـسنلاب  هنیع  هاجت  روصم  هل و  ردقم  بارتلا  تحت  نفدلا  كالهلا و  نم  هیلا  هلاح  لووی  ام  هما و  هیبا و  یف  توملا 
.دحا لکل  هربع  کلذب 

: هدع هدیمح  فاصواب  اهحدم  یبقعلا و  یف  هداعسلا  یلع  نواعت  اهنا  ایندلا و  نم  هدافتسالا  قیرط  نیب  مث 

.اهقدص نمل  قدص  راد  - 1
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.اهنع مهف  نمل  هیفاع  راد  - 2

.اهنم دوزت  نمل  ینغ  راد  - 3

.اهب ظعتا  نمل  هظعوم  راد  - 4

نع ترذتعا  مث  .هنجلا  اهیف  اوحبر  و  همحرلا ، اهیف  اوبستکا  ءایلوالا  رجتم  و  یحولا ، طبهم  و  هکئالملا ، یلصم  و  هللا ، ءابحا  دجسم  - 5
ثداوحب اهئانبال  هغیلب  هظعاو  تماق  هنجلا و  رورـس  هرخالا و  باذع  تروص  اهلها و  عم  اهئانف  نع  تربخا  قارفلا و  تبلط  اهناب  ایندلا 

نع ریذـحتلا  فیوختلا و  ریخلا و  یلا  بیغرتلا  ورـشلا  نع  بیهرتلل  هلیـسو  کلذـب  یفک  و  اراهن ، ـالیل و  هلدـبتملا  هعیجفلا  هیفاـعلا و 
ناـمزلا اذـه  یف  نابـشلا  اـصوصخ  صاخـشالا و  نم  ریثـکل  ضراـعلا  لاـمهالا و  لـسکلا و  عفرل  عفاـن  ءاود  .یـصاعملا 4 - باکترا 

ءاملع هجوت  دق  .سفنلا و  لتق  راحتنالا و  یلع  نومدـقی  یتح  ایندـلا  نم  نورفنتی  هایحلا و  نع  مهئاجر  نوعطقی  مهطاشن و  نودـقفیف 
نـسحا نم  هذـه  هتمکح  و  هـیغیلبت ، هلیـسو  لـکب  اولـسوت  ءـالوه و  قورع  یف  هاـیحلاب  ءاـجرلا  طاـشنلا و  حور  خـفن  یلا  سفنلا  یلع 

شترـضح رد  يدرم  همجرتلا : .صخـش  لکل  سفنلاب  دامتعالا  اهیف  ربدتلا  نم  مشتـسی  و  لاضعلا ، ءادلا  اذهل  ءاودالا  عجنا  لئاسولا و 
ینآ و هتفیرف  دوخ  وت  یئوگیم  دب  ینکیم و  شهوکن  ایند  زا  هک  یسک  يا  دومرف : نینچ  دینش  نوچ  تفرگ و  شهوکن  داب  هب  ار  ایند 

وت یئوجیم ؟ شبیع  یئوگیم  دب  نآ  زا  سپس  یتسب  نادب  لد  يدش و  ایند  هتفیرف  دوخ  وت  تسا ، وت  ریگ  نماد  نآ  ياهیگدوهیب  لوگ 
تفیرف و ار  وت  اجک  یک و  درک و  قشع  راهظا  وت  هب  ایند  یک  دـنادب ، مرجم  ار  وت  دراد  قح  ایند  هکنیا  ای  يرامـش  مرجم  ار  ایند  دـیاب 

ردق هچ  تناردام ؟ روگ  نورد  هاگباوخ  ای  تفیرف  تنرادپ  هدیسوپ  ياهروگ  هلیـسوب  ار  وت  یتسار  درک ؟ وت  اب  يا  همـشرک  زان و  هچ 
نآ رد  يدـیود ، کـشزپ  ناتـسرامیب و  لاـبند  يدرک و  يراتـسرپ  اـهنآ  زا  يدز و  اـپ  تـسد و  گرم  رتـسب  رد  اـهنآ  یگدـنز  يارب 

دروخن و اهنآ  درد  هب  تینابرهم  تقفـشو و  دادن ، اهنادـب  يدوس  تیراز  هیرگ و  و  درکن ، اود  اهنآ  زا  يدرد  وت  نامرد  هک  يدادـماب 
اهنآ زا  گرم  ربارب  رد  یتسناوتن  دوخ  يورین  همه  اب  و  دیـسرن ، تباجا  هب  اهنآ  تاجن  هرابرد  وت  تساوخرد  تشادـن ، ناـشیارب  یعفن 

طیحم اـیند  هک  یتسار  .داد  ناـشن  وت  هب  ار  تهاـگلتق  درک و  مسجم  تربارب  رد  ار  تدوخ  هدـنیآ  هرظاـنم  نیمه  اـب  اـیند  ینک ، عاـفد 
یب هناخ  دمهفب ، ارنآ  یبوخ  هب  هک  یـسک  يارب  تسا  شیاسآ  تیفاع و  هناخ  و  دـیآرد ، نآ  اب  یتسارب  هک  یـسک  يارب  تسا  یتسار 
ادخ ناتـسود  دجـسم  دریذپ ، دنپ  نادـب  هک  یـسک  يارب  تسا  دـنپ  هناخ ي  دریگرب ، هشوت  نآ  زا  هک  یـسک  يارب  تستورث  يزاین و 

هدومن و تمحر  بسک  نآ  رد  تسادـخ ، ءایلوا  هناختراجت  تسا ، ادـخ  یحو  هاگدورف  تسا ، ادـخ  ياه  هتـشرف  زاـمن  لـحم  تسا ،
تقرافم دایرف  و  هدرک ، یئادج  مالعا  دوخ  هک  تسا  ایند  هکنیا  اب  دنکیم  شـشهوکن  هکنآ  تسا  یک  .دنتفرگ  دوس  هرهب و  ار  تشهب 
ینامداش اب  و  هدرک ، مسجم  ار  خزود  ءالب  دوخ  ياهالب  اب  هتخاس ، رشتنم  ار  دوخ  لها  دوخ و  گرم  ربخ  و  تسا ، هدرک  دنلب  ار  دوخ 

دـهد و میب  هکنیا  يارب  دـیاز  گوس  هعجاـف و  نادادـماب  و  درآ ، شیاـسآ  ناـهاگماش  هدروآ ، مشچ  شیپ  ار  تشهب  یناـمداش  دوـخ 
زور رد  ناراکوکین  و  دننک ، تمذم  ارنآ  دوخ  ياهراک  زا  ینامیـشپ  يادرف  رد  یمدرم  دنک ، رذـح  راطخا  دـناسرتب و  دزاس و  قیوشت 

ار اهنآ  و  دندرک ، شقیدـصت  درک و  ثیدـح  اهنآ  اب  و  دـندش ، روآدای  اهنآ  داد و  يروآ  دای  اهنآ  هب  ایند  اریز  دنیاتـسب  ار  نآ  تمایق 
.دندش ریذپدنپ  داد و  دنپ 

؟ يدرک هچ  یناد  وت  يو  اب  دومرفب  *** يدرم ایند ز  ّمذ  یلع  دیشوپن 

؟ ایآ يدادلد  شاهیگدوهیب  هب  *** ابیرف ناهج  بیرف  يدروخ  وت 
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؟ يدیشچ شتسد  تمرج ز  ماج  ای  و  يدیشکرد ***؟ اطخ  مرجب و  ار  وا  وت 

؟ ابیرف نآ  تسا  هداد  یک  وت  بیرف  ***؟ ابیز يایند  هدرب  لد  وت  زا  یک  ز 

؟ تیاهم ام  یکاخ  دقرم  ای  و  ***؟ تیاین روگ  هدیسوپب  دبیرف 

ناوارف ناشارب  يدومن  یشالت  ***؟ نانآ گرم  رتسب  رد  هک  يدیدن 

تّمهب ار  ناشنامرد  وت  یتسجب  *** تردق تسد  نیتسآ  زا  يدروآ  رب 

اهناز هن  وت  زا  هن  يدوس  دندربن  *** اهنآ رهب  زا  يدرک  بلط  ناکشزپ 

يدرک وت  يراکرهم  تقفش و  ناز  هن  *** يدرد نامرد  وت  ياه  هیرگ  دشن 

تّوقب نانآ  زا  یعافد  يدرکن  *** تیاعد اهنآ  رهب  دشن  تباجا 

اهنآ هچ  ار  تدوخ  راک  ماجنارس  *** ایند تسا  دومن  مسجم  تیارب 

یتسار نآ  رد  دیوج  هک  سک  نآ  رب  *** یتسار هناخ  رگن  ایند  وت 

نآ ردنا  دنک  يزاب  هچ  دمهف  هک  نآ *** رهب  تیفاع  هناخ  دوب 

سپاو زور  هشوت  نآ  رد  دیوج  هک  *** سک ره  يزاین  یب  هناخ  دوب 

يریگ دنپ  دوش  یم  ششبنج  رهز  *** يریذپ وت  رگ  دنپ  هناخ  دوب 

دبعم اّلصم و  کئالم  يارب  *** دجسم هزیکاپ  تسار  قح  ءاّبحأ 

شیایلوا شغیب  هگ  تراجت  *** شیادخ قح  یحو  طبهم  دوب 

ناوضر يونیم  دنریگ  هرهب  نا  زو  *** نارفغ دنیامن و  تمحر  بسک  نآ  رد 

شچوک تسا و  درک  قیرفت  مالعا  هک  *** شهوکن ایند  دیامن ز  یم  سک  هچ 

شرای هچ  ار  وا  وت  يرامش  نمشد  هچ  *** شرابتاب دوخ  گرم  زا  هداد  ربخ 

ار امش  دیامن  يداش  شیداشب  *** ار الب  شیالب  اب  دنک  مّسجم 

تّورمیب يا  وت  رب  دهد  شیامن  *** ّتنج يدیون ز  خزود  يدومن ز 
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ینارپ تلفغ  مدان ز  دنتسه  هک  یناسک *** ادرف  شدننک  شهوکن 

ینامداش اب  هتفریذپ  شدنپ  هک  ینامدرم *** رگید  ار  وا  دنیاتس 

khoee@

يرتشوش

هیلع  ) نینموملاریما انیب  لاق : يراصنالا ، رباج  نع  هیلاما )  ) یف خیـشلا  هاور  لوقا : اهئانف ) ایندـلا و  مذ  یف  نوثالثلا - عباـسلا و  لـصفلا  )
هیلع  ) لاقف بهذم ، لک  اهمذ  یف  بهذف  لجر  اهمذـف  اهلهاب ، اهفرـصت  ایندـلا و  اورکذ  ذا  مهیف ، انا  هباحـصا  نم  هعامج  یف  مالـسلا )
مبف مالـسلا :) هیلع   ) لاقف اهیلع ، مرجتملا  انا  لـب  لاـقف : کـیلع ؟ همرجتملا  یه  ما  اـهیلع  مرجتملا  تنا  ایندـلل  ماذـلا  اـهیا  هل : مالـسلا )

، هیح طبهم و  و  هللا ، ءایبنا  دجاسم  و  اهنع ؟ مهف  نمل  هیفاع  رادو  اهنم ؟ دوزت  نمل  ینغ  رادو  اهقدص ؟ نمل  قدص  لزنم  تسیلا  اهمذت ؟
ایندـلا و مذ  یف  نوثالثلا - عباسلا و  لصفلا   ) اذ نمف  هنجلا ، اـهیف  اوحبرو  همحرلا ، اـهیف  اوبـستکا  هئاـیلوا ، رجتم  و  هتکئـالم ، یلـصم  و 
، رورـس یلا  اهرورـسب  تقوش  و  ئالبلا ، اهئالبب  تلثمف  اهلها ، اهـسفن و  تعن  و  اهعاطقناب ، تدان  و  اـهنیبب ، تنذا  دـق  اهمذـی و  اـهئانف )

اهیا ایف  ریخلا  اهیف  اوبـستکا  نورخآ  اهدمح  و  همادـنلا ، هادـغ  اوطرف  لاجر  اهمذـف  هعیجفب ، تحار  هیفاعب  ترکتبا  اذا  ابیغرت  افیوخت و 
؟ يرثلا تحت  کتاهما  عراصمب  ما  یلبلا ؟ نم  کئابآ  عجاضمبا  کترغ ؟ یتم  ما  کیلا ؟ تمذتـسا  یتم  اهرورغب ، رتغملا  ایندلل  ماذـلا 

یف مهفعـست  مل  کتعافـشب و  مهعفنت  مل  ءابطالا  مهل  فصوتـست  ءافـشلا و  مهل  سمتلت  کیفکب ؟ تجلاـع  و  کیدـیب ؟ تضرم  مک 
.كوابحا و کعفنیال  كواکب و  ینغیال  نیح  کعجضم  مهعجضمب  کعرـصم و  مهعرـصمب  ایندلا  کحی - و  کل - تلثم  کتبلط 

املف هرصبلاب ، مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما عم  انک  رباج  لاق  لاقف : طسبا ، يراصنالا  رباج  نع  اعوفرم  هفحت )  ) یف هبعـش  یبا  نبا  هاور 
هللا و دمح  مث  رباج ؟ ای  ایندلا  مذت  یلع م  لاقف : ایندلا  مذ  یف  انلق : متنا ؟ میف  لاقف : لیللا ، رخآ  نم  انیلع  فرشا  هلتاق  نم  لاتق  نم  غرف 

مهف نمل  هیفاع  نکـسم  و  اهقدص ، نمل  قدص  لزنم  ایندلا  اهیف ، دـهزلا  اولحتنا  ایندـلا  نومذـی  ماوقا  لاب  امف  دـعب  اما  لاق : هیلع و  ینثا 
اهیف اوبستکا  هئایلوا ، رجتم  و  هئابحا ، نکـسم  و  هتکئالم ، یلـصم  و  هیحو ، طبهم  و  هللا ، ءایبنا  دجـسم  اهیف ، دوزت  نمل  ینغ  رادو  اهنع ،

اهئالبب تلثم  لاوزلاب و  اهـسفن  تعن  اهعاطقناب و  تدان  اهنیبب و  تنذآ  دـق  رباـج و  اـی  ایندـلا  مذـی  اذ  نمف  هنجلا  اـهنم  اوحبرو  همحرلا 
اعیمج مهتثدح  همادنلا  دنع  موق  اهمذـی  ابیغرت  ابیهرت و  هیفاع  همعنب و  ترکتبا  هعیجفب و  تحار  رورـس  یلا  اهرورـسب  تقوش  ءالبلا و 
یتـم اـهرورغب  رتـغملا  ایندـلل  ماذـلا  اـهیاف  اوقاتـشاف  مهتقوش  اوفاـخف و  مهتفوـخ  اوظعتاـف و  مهتظعو  اورکذـف و  مهترکذ  مهتقدـصف و 

عجاضمب ما  یلبلا  نم  کئابآ  عراصمب  اهـسفنب  کترغ  یتم  لب  کیلا  اهئانف ) ایندـلا و  مذ  یف  نوثالثلا - عباـسلا و  لـصفلا   ) تمذتـسا
مل کتبلط و  هیف  كردـت  مل  ءابطالا  مهل  بلطت  ءاودـلا و  مهل  فصوتـست  کیفکب  تللع  کیدـیب و  تضرم  مک  يرثلا  نم  کتاهما 
نم دتـشی  نیح  کئادن  کنع  ینغیال  كوابحا و  کعفنیال  هادـغ  کلاح  هلاحب  کسفن و  هب  ایندـلا  تلثم  لب  کتجاحب  هیف  فعـست 

هعمسیال موقلحلا  اهب  صغی  موزیحلا و  اهب  زفحی  لیوعلا  عفدیال  لیلالا و  عفنیال  نیح  ضـضملا  تاعول  میلا  ضرملا و  نیلاعا  توملا 
ثبل و لوط  یف  هربق  یف  عجضیف  عبرا  فکا  هلقن  عجرـش  یلع  هب  حاری  مث  لجالا  عاطقنا  دنع  نزحلا  لوطایف  ءاعدلا  هحوریال  ءادنلا و 

عطقنا رادلا  هب  تقـستاال  راوزلا و  هب  ملیال  ءالخالا و  هبراقتال  هفطللا  هفطعلا  هتـضفر  هدملا و  تعظقنا  و  هدجلا ، تبهذف  ثدج  قیض 
باط اریخ  مدق  نکی  ناف  بونذـلا  هب  تطاحا  بوحلا و  هقحل  هتکرت و  تمـستقا  هتثر و  ترکب و  ربخلا و  هنود  مجعتـسا  رثالا و  هنود 

: لاق مث  یفک  اطعا  اذهب و  یفکف  اهرازم  ربقلا  اهراصق و  توملا  اهرارف و  اسفن  عفنی  فیک  هبلقنم و  بت  ارـش  مدق  نکی  نا  هبـسکم و 
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دقف ثیراوملا  اما  تنکـس و  دـقف  لزانملا  اما  هبرغلا  لها  ای  هبرتلا و  لها  ای  لاقف : روبقلا  انیتا  یتح  هعم  تیـضمف  یعم ، ضما  رباج  اـی 
: لاقف هسار  عفر  مث  ایلم  ینع  کسما  مث  مکدنع ؟ ام  ربخ  امف  اندنع  ام  ربخ  اذه  تحکن ، دقف  جاوزالا  اما  تمسق و 

! رباج ای  لاق : مث  يوقتلا ، دازلا  ریخ  اندجو  انا  اولاقل : مالکلا  یف  موقلل  نذا  ول  تحدف ، ضرالا  حطـس  و  تلعف ، ئامـسلا ، لقا  يذلا  و 
ماذـلا اهیا  مالـسلا :) هیلع   ) لاق و  لاقف : هلووس ) بلاطم  یف  یعفاشلا  نیدـلا  لامک   ) هاور .هزانجلا و  عجرـش : نایب )  ) .عجراف تئـش  اذا 

انا نیرـضاحلا  اهئانف ) ایندـلا و  مذ  یف  نوثالثلا - عباسلا و  لصفلا   ) نم لئاق  لاقف  کیلع ؟ همرتجملا  یه  ما  اهیلع  مرتجملا  تنا  ایندـلل 
اهنع مهف  نمل  هیفاع  رادواهنم  دوزت  نمل  ینغ  رادواهقدص  نمل  قدص  راد  تسیلا  اهتممذ  ملف  هل : لاقف  نینموملاریما  ای  اهیلع  مرتجملا 

تنذا دـق  اهمذـی و  اذ  نمف  هنجلا  اهیف  اوحبر  هعاطلا و  اهیف  اوبـستکا  هئایلوا  رجتم  هکئالملا و  طبهم  هئایبنا و  یلـصم  هئاـبحا و  دجـسم 
- یهتـشمب ترفـسا  دقف  هورکمب  ترـصعا  نا  یغتبمب و  تدغ  دـقف  هعیجفب  تحار  ناف  اهئالبب  ترذـنا  اهئاضقناب و  تدان  اهئاهتناب و 
( دیفملا یلاما   ) هاور و  مذال …  حدمال و  اهحرطاف  الا  اهدهـشل و  اهحدـماف  اهربصل  اهتممذ  نافاربص  ادهـش و  کتقاذا  و  لاق - نا  یلا 

قداصلا دمحم  نب  رفعج  نع  ناذاز  نب  ریشب  نع  هنع  ادنسم  نابا  نب  نسحلا  یف  بیطخلا  هاور  .تارقفلا و  ضعب  حرـش  یف  یتای  امک 
هل لاقف  اهمتـش  یف  شحفی  ایندـلا و  متـشی  الجر  عمـسف  هفوکلا  دجـسم  یف  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ناک  اولاـق  مالـسلا ) هیلع   ) هئاـبآ نع 

، نیعیطم نیعماس  رمقلا  سمشلا و  راهنلا و  لیللا و  وه  سیل  وا  اهمتش  یف  شحفت  و  ایندلا ، متشت  کعمـسا  یلام  لاقف : سلجف  سلجا 
، هیح طبهم و  و  هللا ، ءابحا  لزنم  اهنم ، دوزت  نمل  هیفاع  و  اهنع ، مهف  نمل  ءالب  راد  اهقدص و  نمل  قدـص  لزنمل  ایندـلا  نا  لوقی : اشناف 

ایندلا مهترکذ  نورخآ  اهدمح  همادنلا و  هادـغ  ماوقا  اهمذـف  هرفغملا ، اهیف  اوحبرو  هنجلا  اوبـستکا  هئایلوا ، رجتم  و  هتکئالم ، یلـصم  و 
فـیوخت و هیفاـعب ، ترکتبا  و  هعیجفب ، تحار  اـهعاطقناب ، تداـن  و  اـهنیبب ، تنذا  دـق  اهمذـی و  اذ  نمف  اوقدـصف  مهتثدـح  اورکذـف و 

نم کتاهما  لزانمب  وا  يرثلا  نم  کئابآ  عجاضمبا  کترغ ؟ یتم  ما  کیلا  تندتسا  یتم  اهریرغتب  لبقملا  ایندلل  ماذلا  اهیا  ای  بیهرت ،
تللع مک  اثوروم ؟ اثراو  الا  تیار  وا  ایعنم ، ایعان  الا  تیار  له  کبابحا ؟ نم  یعنلا  قراوطب  ما  کناوخا  نم  خیرصلا  رکاوبب  ما  یلبلا 
هعفنت مل  ءابطالا  فصوتـست  ءافـشلا و  هل  یغتبت  کیفکب ؟ اهئانف ) ایندلا و  مذ  یف  نوثالثلا - عباسلا و  لصفلا   ) تضرم مک  ما  کیدـیب 

کعفنیال كواکب و  کنع  ینغیال  هادغ  کعجـضم  هعجـضمب  کسفن و  ایندلا  هب  کل  تلثم  لب  کتبلطب  هل  حجنت  مل  کتعافـشب و 
.تئش اذا  فرصنا  اهنم ؟ تدوزت  ول  هیفاع  يا  و  اهنع ؟ تمهف  ول  راد  يا  و  اهل ؟ تصن  ول  ایندلل  ظعاوم  يا  تاهیهف ! كوابحا 

هاجن رادواهقدص  نمل  قدـص  راد  ایندـلا  هل : لاقف  مالـسلا ) هیلع   ) یلع دـنع  ایندـلا  لجر  مذ  لاقف : هنویع ) دـهز   ) یف هبیتق  نبا  هاور  و 
همحرلا و اهنم  اوحبر  هئاـیلوا  رجتم  هئاـیبنا و  دجـسم  هتکئـالم و  یلـصم  هللا و  یح  طـبهم و  اـهنم  دوزت  نمل  ینغ  رادواـهنع  مهف  نمل 

اهیا ایف  ابیهرت  ابیغرت و  ءالبلا  اهئالبب  رورسلا و  اهرورسب  تهبش  اهقارفب و  تدان  اهنیبب و  تنذآ  دق  اهمذی و  اذ  نمف  هنجلا  اهیف  اوبستحا 
مک يرثلا  یف  کتاهما  عجاضمب  ما  یلبلا  یف  کئابآ  عراصمبا  کیلا  تمذتسا  یتم  ما  ایندلا  کتعدخ  یتم  هسفن  للعملا  ایندلل  ماذلا 
هاور .كواکب و  هعفنیال  كواود و  هنع  ینغیـال  هادـغ  ءاـبطالا  هل  فصوتـست  ءافـشلا و  هل  بلطت  کـیفکب  تللع  کیدـیب و  تضرم 
ینغ رادو  اهنع  مهف  نمل  هیفاع  رادو  اهقدـص  نمل  قدـص  راد  ایندـلا  لوقی : مالـسلا ) هیلع   ) یلع ناک  لاقف : هجورم )  ) یف يدوعـسملا 

هنجلا اهیف  اوحبرو  همحرلا  اهیف  اوبـستکا  هئایلوا  رجتم  هیحو و  طبهم  هللا و  هکئالم  یلـصم  هللا و  ءابحا  دجـسم  ایندـلا  اـهنم ، دوزت  نمل 
رورـسلا یلا  اهرورـسب  تقوش  ءالبلا و  اهئالبب  مهل  تلثم  اهلها و  اهـسفن و  تعن  اـهقارفب و  تداـن  اـهنیبب و  تنذا  دـق  اهمذـی و  اذ  نمف 
مهترکذ هافاکملا  بغ  نورخآ  اهدـمح  همادـنلا و  هادـغ  لاجر  اهمذـف  اـفیوخت  اـبیغرت و  اریذـحت و  هیفاـعب  ترکتبا  هعیجفب و  تحار 
اهرورغب رتغملا  ایندلل  ماذلا  اهیا  ایف  اهثیدح  اوقدصف  اهئانف ) ایندلا و  مذ  یف  نوثالثلا - عباسلا و  لصفلا   ) مهتقدص اهفیراصت و  اورکذف 
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تللع دق  مک  يرثلا ؟ نم  کتاهما  عراصمب  ما  یلبلا ؟ نم  کئابآ  عجاضمبا  اهـسفن ؟ نم  کترغ  یتم  لب  ایندلا ؟ کل  تماذتـسا  یتم 
(- مالسلا هیلع   ) لاق و  فنصملا - لوق  کئافشب …  هعفنت  مل  ءابطالا  هل  فصوتست  ءافشلا و  هل  یغبت  نم  کیدیب ؟ تضرم  کیفکب و 

( دادغب خیرات   ) هیاور نم  و  لمجلا ، دعب  هرصبلا  نم  ناک  لجرلا  نا  لوقعلا :) فحت   ) هیاور نم  تفرع  دق  ایندلا  مذی  الجر  عمس  دق  و 
مذـی نم  یلع  راکنالا  یف  یبتعلا  رـضنلا  یبال  لصف  همیتیلا )  ) یف .دـیعب و  ریغ  هلثم  رارکتف  امهنم  لک  ناـک  هلعل  و  هفوکلاـب ، ناـک  هنا 

نع هعزنم  هللا  ماهـس  نم  مهـس  رهدلاف  کیلا  موللا  نانع  فراص  هایا  كواطبتـسا  کیلع و  بتعلا  یلا  عاد  رهدلا  یلع  کبتع   ) رهدلا
ردق یلع  ءایشالا  يراجم  هیراب و  هقلاخ و  مکحب  سرمت  هیف  هعیقولا  همالقا و  يراجم  هتررـص  ام  بناج  نم  هعلطم  هماکحا و  ضباقم 

اهل ینا  بانذالاب و  عسللا  یلع  براقعلا  باینالاب و  شهنلا  یلع  مقارالا  مولی  يذلا  اذ  نم  اهعاضوا و  اهاوق و  یف  ام  بسحب  اهعابط و 
برضا کناسل و  ضراوق  نع  نامزلا  فعاف  عانتقا  اضر و  هرماب  عاطم و  لاح  لک  یف  هللا  مکح  مسلا و  اهتقلخ  تبرـشا  دق  مذت و  نا 
مکحب میلستلاب  کیلع  و  رهدلا ، وه  هللا  ناف  رهدلا  اوبستال  هلآ :) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا لوق  رکذا  کنانـساب و  صرقلا  باجح  اهیلع 
هرادتقا نع  یبنی  وه  ایندلا و  حدمل  هلک  لصفلا  اذه  دـیدحلا : یبا  نبا  لاق  .نید و  ایند و  دـشرا  هبقاع و  دـمحا  كاذ  میظعلا و  یلعلا 

( اهئانف ایندلا و  مذ  یف  نوثالثلا - عباسلا و  لصفلا   ) نالا وه  ایندـلا و  مذ  یف  هلک  همالک  نال  یناعملا  نم  دـیری  ام  یلع  مالـسلا ) هیلع  )
یبنلا یلع  میمت  ینب  نم  هموق  هوجو  یف  متهالا  نب  رمع و  مدق  باعیتسالا :)  ) یف و  تلق : .اذـه  یف  كاذ و  یف  قداص  وه  اهحدـمی و 

دیس انا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  ای  ناقربزلا : لاقف  ردب ، نب  ناقربزلا  هعم  نم  یف  ناک  و  عست ، هنس  یف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )
لاقف کلذ  ملعی  متهـالا ، نب  رمع و  ینعی  اذـه ، و  ملظلا ، نم  مهعنما  مهقوقحب و  مهل  ذـخآ  مهیف  باـجملا  و  مهیف ، عاـطملا  و  میمت ،

، دصحلا الا  ملکتی  نا  هعنم  ام  و  هللا ! لوسر  ای  بذک  دقل  هللا  و  ناقربزلا : لاقف  هنید ، یف  عاطم  هبناجل  عنام  هضراعلا  دـیدشل  هنا  ورمع :
دقل یلوالا و  یف  تبذک  ام  هللا  و  هریشعلا ، یف  ضغبم  دلولا ، قمحا  لاملا ، ثیدح  لاخلا ، میئل  کنا  هللا  وف  كدسحا ، انا  ورمع : لاقف 
رمع ناک  و  ناوفص - نب  دلاخ  نا  يور  مجعملا :)  ) یف .ارحـسل و  نایبلا  نم  نا  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاقف  هیناثلا  یف  تقدص 

وه و  برعلا ، ضمح  هناف  نبجلا  زبخلا و  یلا  مله  دلاخ : هل  لاقف  هیلع  ملسف  یبارعا  هآرف  انبج  ازبخ و  اموی  لکا  هیبا - دج  متهالا  نب  و 
ام تلاقف : انبج ، ازبخ و  انیدیز  هیراج  ای  دلاخ : لاقف  ائیش ! قبی  ملف  یبارعالا  طحناف  هبرشلا ، هیلع  بیطت  و  هوهشلا ، قیفی  همقللا و  غیسی 

و نسلا ، یف  حدـقیل  هتملع  ام  هنا  هللا  و  هتنوم ، انافک  هترعم و  انع  فرـص  يذـلا  دـمحلا هللا  دـلاخ : لاـقف  یـش ء  نبجلا  نم  اندـنع  یقب 
هلوق .اذـه  نم  برقا  مذ  نم  حدـم  برق  طق  تیاراـم  هللا  و  یبارعـالا : لاـقف  .جرخملا  یف  رـسعی  و  هدـعملا ، یف  وبری  و  قلحلا ، نشخی 

( اهئانف ایندـلا و  مذ  یف  نوثالثلا - عباسلا و  لصفلا   ) یف اذـکه  اهلیطاباب  عودـخملا  اهرورغب  رتغملا  ایندـلل  ماذـلا  اـهیا  مالـسلا :) هیلع  )
یبا نبا   ) یف اهمذت و  مث  ایندلاب  رتغتا  .حیحـصلا  وهف  عودخملا  لدـب  عدـخنملا  مثیم :) نبا  دـیدحلا و  یبا  نبا   ) یف نکلو  هیرـصملا ) )

نیدهازلا نم  نسحی  امنا  مذلا  و  اهتدبع ، اهیبحم و  نم  ماذـلا  نوکل  ایندـلل  همذ  مالـسلا ) هیلع   ) رکنا .اهمذـت  مث  اهب  نتتفتا  دـیدحلا :)
نماتال اکرات  اهل  مهنم  يرا  ام  اهمذ و  یلع  سانلا  عمجا  دق  رعاش : لاق  ابح ، اهب  مهفغـش  عم  ایندلا  نومذـی  اذـکه  سانلا  بلغا  اهیف و 
انلاومذ لعفلا و  هفلاخ  لوقلا  نسح  نکلو  اونـسحاف  اولاق  لوقلل  اوبـصناذا  رخآ : لاق  اکلاثماب و  لـبق  تردـغ  مک  اهردـغ  یلع  ایندـلا 

دق اهبیعن و  نحن  وایندـلا  یف  سفاـنن  هیلحلا : یف  اـمک  یمیتلا  قاحـساوبا  لاـق  لـعثاهل و  ردـیام  یتح  قیواـفا  اهنوعـضری  مه  ایندـلا و 
یثحی هرفح  یلا  یتزانج  نولمحی  طهرب  یناک  اهبیبد  عیرـسانیف  اهنا  یلع  هدـم  صقنت  مایالا  بسحناـم  اـهبوطخ و  يرمعل  اهانترذـح 
اهبیجا اـم  اـهتوص  نم  هلفغ  یفل  یننا  یلع و  یکبت  هیکاـب  اـهبیحن و  یلع  وـلعی  هحئاـن  عـجوتم و  عجرتـسم  نم  مث  مک  اـهبیثک و  یلع 

مل نم  یلع  بنذـلا  ءاعدا  مرجتلا : کیلع  همرجتملا  یه  ما  اهیلع  مرجتملا  تنا  اـهئانف ) ایندـلا و  مذ  یف  نوثـالثلا - عباـسلا و  لـصفلا  )
لاق لاق : مالـسلا ) هیلع   ) هنع هیوباب ) نبا  نویع   ) يور مرجت  یلع  ابنذ  دجت  مل  نا  هب و  ترفظ  نا  بنذلا  یلع  دعت  رعاشلا : لاق  بنذی ،

لکای بئذـلا  نا  اناجه و  انب  نامزلا  قطن  ول  انیف و  بیعلا  واننامز  بیعن  اناوس  بیع  اننامزلام  انامز و  مهلک  ساـنلا  بیعی  بلطملادـبع :
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نم کئابآ  عراصمبا  .کتعدـخ  وا  يوهلا  یلع  کتلمح  يا : کترغ  یتم  ما  کتوهتـسا  یتم  انایع  اـضعب  انـضعب  لـکای  بئذ و  محل 
یف همجمج  تدـجو  لاـق : ساـبع ، نبا  نع  هیهاـتعلا  یبا  نـب  دـمحم  يور  ضرـالا - هـتنفا  تـیملا :) یلب   ) و بوـثلا ) یلب   ) نـم یلبلا 

يرذحاف م یعرصمب  نهر  انا  یعو  یع  مث  یعمسا  یعمساف  یحلا  نذا  اهیلع : بوتکم  هیلهاجلا 

يرثلا تحت  کـتاهما  عجاـضمب  ما  .ت  وملا  یف  قرعمل  تاـم  دـق  با  ـالا  مدآ  نیب  هنیب و  سیل  ارما  نا  نسحلا : لاـق  یعرـصم و  لـث 
لاق دواد  یلع  درو  امل  توملا ، کلم  نا  يوری  یبلاعثلا :) سئارع   ) یف .ي  دنلا  بارتلا  يرثلا : و  ضرالا ، یلع  بنجلا  عضو  عجـضلا :

و لاقف : کیلا ؟ تلـسرا  مک  لاقف : توملل ! دعتـسال  ینتنذآ  کلذ و  لبق  یلا  تلـسرا  الهف  لاقف  ایعان  لب  لاق  ایعان ؟ ما  اـیعاد  تئجفا 
نیا و  كراج ، نیا  و  كوخا ، نیا  و  کما ، نیا  و  اهئانف ) ایندـلا و  مذ  یف  نوثالثلا - عباسلا و  لصفلا  ، ) كوبا نیا  لاـق  تلـسرا ؟ نم 

نیلولعملا تجلاع  مک  يا : کیفکب  تللع  مک  کیلا ؟ یلسر  مهنا  تملع  اما  لاقف : اوتام  مهلک  لاق : نالف ؟ نالف و  نیا  و  کتمراهق ،
فصوتست .ءافشلا و  مهل  بلطت  يا : ءافشلا  مهل  یغبت  .ضیرملا  یلع  مایقلا  ضیرمتلا : کیدیب  تضرم  مک  .کصخشب و  مهتمدخ  و 

: هل تلقف  هسفنب ، دوجی  یمورلا  سابعلا  نب  یلع  تیار  هفرع : نب  دـمحم  نب  میهاربا  لاق  هجالع ، فصو  مهنم  بلطت  يا : ءاـبطالا  مهل 
هباصا بیبطلا  اطخ  امنا  بیبطلا و  نوحلی  ساـنلاو  رادـصالا  نع  هدراوم  تزجع  دروم  هطلغ  یلع  ببیطلا  طـلغ  دـشناف : کـلاح ؟ اـم 

: يراموطلا دمحم  نب  یـسیع  لاق  و  اذه ، بیبطلا  اهجلاعیال  ینملا ه  نم  ضیرملا  للع  هیهاتعلا : یبا  نب  دمحم  هیهاتع  لاق  رادـقملا و 
تدرو هیراجلا  تئاجف  هجلاعی - هیلا و  یجی ء  ناک  بیبطلا و  یلا  هئام  لمحی  ناـک  دـق  و  ضیرم - وه  یبرحلا و  میهاربا  یلع  اـنلخد 

: بیبط یف  مهضعبل  تومی و  نا  حلاعملل  کشویف  ماقس  نم  جلاعملا  تام  اذا  لوقی : اشناو  میهاربا  یکبف  بیبطلا ، تام  تلاق : ءاملا و 
قاحـسا نع  یناغالا ،)  ) یف لـساغلا  شعنلا و  هتعلط و  هعفد  یف  لخدـت  هثـالث  لـحاس  هلاـم  کـلهرحب  یف  هموش  نم  نکـسملا  هلیلع 

یف اما  هیبا - جیرخ  ناک  و  رمازلا - اهئانف ) ایندـلا و  مذ  یف  نوثالثلا - عباسلا و  لصفلا   ) اموصرب یل  لاق  لاق : هوبا  تام  امل  یلـصوملا :
یـش یف  ینفلاختال  دیرا و  ام  هیف  لعفت  كرمع  نم  اموی  یل  بهت  نا  هب  بجوتـسا  ام  مکل  يرکـش  مکیلا و  یلیم  یتمدـخ و  یقح و 
یلا انب  ضما  لاق : و  هرهاظ ، اهـسبلف  یـش ئ ، هبج و  اـهیف  تلعج  تلعفف و  هعلخب  یلرم  لاـقف : یناـتاف  مویب  هتدـعو  یلب و  تلقف : ئ ؟

ضرالا یلا  هسفنب  یمر  سلجملا  باب  یلع  راص  املف  هتبیط ، هتقلخ و  دـق  هیلا و  اعیمج  انیـضمف  هیف  كابا  یتآ  تنک  يذـلا  سلجملا 
اهیف و سلجی  یبا  ناک  یتلا  عضاوملا  لبقی  سلجملا و  یف  رودـی  و  هرمز ، یف  حونی  لـعج  هیاـن و  جرخا  یکب و  و  بارتلا ، یف  غرمتف 

مث نیح ، دعب  الا  نکس  امف  هعم ، یکبا  هتکسا و  تلعج  اهقشی و  هبایث  یلا  هدیب  برض  مث  ارط  کلذ و  نم  یـضق  یتح  رمزی ، یکبی و 
عغنی مل  .اهنم  اریخ  قاحـسا  هیلع  علخیل  هبایث  قرخ  امنا  اموصرب  نا  لاقی  الئل  یلع  علخت  نا  کـتلاس  اـمنا  لاـق : و  اهـسبلف ، هباـیثب  اـعد 
لاقف هدوعی ، یلصوملا  میهاربا  یلع  لخد  ارامح و  دیشرلا  بکر  یناغالا :)  ) یف .هب  هورکم  لولح  نم  کفوخ  يا : کقافـشا  مهدحا 

امل یلـصوملا  قاحـسا  هنبا  لاق  میمحلا و  يوادـملا و  هملـسا  هوبرقا و  هنم  لم  میقـس  رعاشلا : لاق  امک  هللا  اـنا و  لاـق : تنا ؟ فیک  هل :
لم کلذ : یف  لاقف  هراد ، یف  هتبون  نع  هفیلخلا و  همدخ  نع  نزبالا  یف  دعق  انایحا - هداتعی  ناک  و  همزلو - یبا  یلع  جنلوقلا  رما  دتشا 

لاقف اهئانف ) ایندـلا و  مذ  یف  نوثـالثلا - عباـسلا و  لـصفلا   ) بیبح ودـعل و  بیرق  نع  یعنا  فوس  یب  يذـلا  هاـساقم  نع  یبیبط  هللا  و 
دیدحلا و یبا  نبا   ) یف نکلو  هیرصملا )  ) یف اذکه  کتبلطب  فعـست  مل  .هیلع و  هیعانلا  عمـس  یتح  دعبی  ملف  جرخ  و  انا هللا ) : ) نوراه
ءاودلا و توملا  نم  یفشی  له  انضرم و  اذا  ءاودلاب  للعن  هتابن : نبا  لاق  .حیحـصلا  وهف  کتبلطب  هیف  فعـست  مل  و  هیطخلا ) مثیم و  نبا 

لالهوبا لاق  کتوقب  هنع  عفدـت  مل  ءانف و  الا  انتاکرحال  باسح و  الا  انـسافنا  ام  ءاضقلا و  همدـقی  امرخوی  بیبط  له  بیبطلا و  راتخن 
لا هب  کل  تلثم  دق  .بیبط  هیفشی  سیل  ماقسل  بهاتف  يرکسعلا :
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یلماتف نونظلا  یلا  تلمتـساف  کل  حصان  ینا  تککـش  نیح و  دعب  کل  هذـه  یل  اح  تلثم  دـق  سفن  ای  هیهاتعلاوبا : لاق  کسفن  ایند 
توملا ماهـس  شیطت  اذ  مک  یـضترملا : لاـق  نونملا و  تاـمالع  نم  کـب  يذـلا  نا  ینقیت  نوکـسلا و  دـعب  هلک  ارحلا ك و  فـعض 

کعرصم هعرصمب  ینامصا و  هامـصا  يذلا  نا  تملع  یخا  نامزلا  يدرا  دق  تنطف و  ول  یناوخا و  یئالخا و  یمـصت  ینع و  هئطخم 
بوتکم هیلهاجلا  یف  همجمج  اهئانف ) ایندـلا و  مذ  یف  نوثالثلا - عباسلا و  لصفلا   ) تدـجو لاـق : ساـبع  نبا  نع  دادـغب ) خـیرات   ) یف
ظحاجلا یلع  تلخد  لاق : دربملا  نع  .یعرصم و  لثم  يرذحاف  یعجـضمب  نهر  انا  یعو  یع  مث  یعمـسا  یعمـساف  یحلا  نذا  اهیلع :

رخالا هفصن  و  هب ، سح  ام  ریشانملاب  رـشن  ول  جولفم و  هفـصن  نم  نوکی  فیک  لاقف : تنا ؟ فیک  هل : تلقف  لیلع  وه  همایا و  رخآ  یف 
یف تیملا  عضاو  ای  مقسی  مل  ناک و  ام  حصا  هرش  وذ  صفوغامبرل  هیهاتعلا : یبا  نب  دمحم  لاق  و  هملال ، هبرقب  بابذلا  راط  ول  سرقنم 

ددری وه  ربق و  یلع  افکتعم  هکم  قیرط  یف  الجر  تدـجو  لاق : هل  بحاص  نع  دربملا ) لـماک   ) یف مهفت و  ملف  دـحللا  کـبطاخ  هربق 
ام لمکا  هبطع و  نم  تنک  ام  سایا  دیـصلا  یلا  جرخ  یل  اودـع  ناک  ال  لاق : کنبا ؟ ناکا  هل : لـیقف  هتیحل  یلع  فکت  هعومد  اـئیش و 

اوعزنتاف هوایلوا  هقحلف  یبظلا  هحفص  نم  مجن  دق  مهـسلا و  هبظ  هداوفب  یقلتف  رثعف  هذخایل  بهذف  هدصقاف  ایبظ  یمرف  هتحـص  نم  ناک 
تیارف هرخص  یلع  ینیع  تعقو  ذا  نسلا  کحاضل  ینا  هدقفب و  اطبتغم  هربق  یلا  تعرساف  هربخ  یلا  یمنف  ناتیم  یبظلا  وه و  مهسلا و 

کنا دهـشا  تلقف : اومدـقت  مهدـعبالیلقانمقا و  انناریغ  مهلثمالا  نحنام  و  اهیلع : اذاف  هرخـصلا - یلا  یموا  هارقاـف و  ملهف  اـباتک  اـهیلع 
یکبی نیذلا  ءابرقالا  ءابسنالا و  نم  اهیلع  ءاکبلاب  قحا  یه  کسفن و  یلع  یکبت  يا : بیسنلا - نم  قحا  هیلع  كواکب  نم  یلع  یکبت 
رمـضی ناک  نا  هل  وقف ال  اهئانف ) ایندلا و  مذ  یف  نوثالثلا - عباسلا و  لصفلا  : ) دیبل لاق  اهقدص  نمل  قدص  راد  ایندلا  نا  .مهیلع  سانلا 

نود نم  دـجت  مل  ناف  لئاوالا  نورقلا  کیدـهت  کلعل  بستناف  کسفن  کقدـصت  مل  تنا  ناف  لباه  کما  رهدـلا  کـظعی  اـملا  هرما 
اهنع مهف  نمل  هیفاع  راد  لصاحملا و  هل  الا  دنع  تعمجاذا  هیعـس ه  ملعیـس  انم  يرما  لک  لزاوعلا و  کعرتلف  دعم  نود  ایقاب و  ناندع 

هظعوم راد  .هحلاصلا و  لامعالاب  اهنم  دوزت  نمل  ینغ  راد  و  اهنع .) مهف  نمل  راد  يا  و   ) هلدب هدیناسا  تایاور  ضعب  یف  نا  تفرع  دق 
: يربق یلع  تایبالا  هذه  اوبتکا  لاق  توملا  ساونوبا  رضح  امل  دادغب :) خیرات   ) یف اهب  ظعتا  نمل 

مل یح  تنا  روبقلا و  یف  كربق  کترا  تبسروص و  نع  یلبت و  هجوا  نع  تملکت  تفخ و  هنمزا  کتعن  تمص و  ثادجا  کتظع  و 
دجـسم ناوخرب  اوکرت  مکور  ناوخ ، ربوک  هرت  نیرز  يوگ  رتمک  هدـشمگ  ناز  دـش ، مک  نونک  زیورپ  هیـسرافلاب : یناـقاخلل  تمت و 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا لاق  و  ایح .) تمد  ام  هاکزلا  هالـصلاب و  یناصوا  و   ) ایندلا مدق  هعاس  مالـسلا ) هیلع   ) یـسیع لاق  هللا  ءابحا 
یلـصم .هالـصلا و  ینیع  اهئانف ) ایندـلا و  مذ  یف  نوثالثلا - عباسلا و  لـصفلا   ) هرق و  لاـق - نا  یلا  ثـالث - مکاـیند  نم  یلا  ببح  هللا :

نوعبس ءاسم  لک  ءامـسلا  نم  لزنی  هنا  هکئالملا و  نم  رثکا  اقلخ  هللا  قلخ  ام  مالـسلا :) هیلع   ) قداصلا نع  هیولوق  نبا  يور  هللا  هکالم 
مث هیلع  نوملـسیف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) لوسرلا ربق  یلا  اوفرـصنا  سمـشلا  تبرغ  اذاف  مهراهن  مارحلا  تیبلاـب  نوفوطی  کـلم  فلا 
لبق ءامسلا  یلا  نوجرعی  مث  هیلع  نوملسیف  مالسلا ) هیلع   ) نیسحلا ربق  نوتای  مث  هیلع  نوملسیف  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما ربق  نوتای 

یلصا و تنک  هفرع و  هلیل  هریحبلاب  تنک  ینا  مالسلا :) هیلع   ) هللادبع یبال  تلق  لاق : رامع  نب  قاحـسا  نع  يورو  .سمـشلا  بیغت  نا 
ملف تعفر  مث  تدجس  رجفلا  علط  املف  عمجا ، لیللا  نولـصی  اولبقا  مهحاورا و  هبیط  مههوج  هلیمج و  سانلا  نم  افلا  نیـسمخ  وحن  مث 
مدآ نم  هللا  یحو  طبهم  و  مالسلا .) هیلع   ) نیـسحلا ربقب  نولکوملا  هکئالملا  مهنا  هل : مالـسلا ) هیلع   ) لاق لاق - نا  یلا  ادحا - مهنم  را 

مهلاوما مهسفنا و  نینموملا  نم  يرتشا  هللا  نا   ) هنجلا اهیف  اوحبر  همحرلا و  اهیف  اوبستکا  هللا ، ءایلوا  رجتم  و  مالسلا .) هیلع   ) متاخلا یلا 
هللا نم  هدـهعب  یفوا  نم  نآرقلا و  لـیجنالا و  هاروتلا و  یف  اـقح  هیلع  ادـع  نولتقی و  نولتقیف و  هللا  لـیبس  یف  نولتاـقی  هنجلا  مهل  ناـب 
یف لـصالا  اـهقارفب و  تلمعا  يااـهنیبب : تنذا  دـق  اهمذـی و  اذ  نمف  میظعلا .) زوفلا  وه  کـلذ  هب و  متعیاـب  يذـلا  مکعیبـب  اورـشبتساف 
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اهبوطخ يرمعل  انترذـح  دـق  اهبیعن و  نحن  وایندـلا  یف  سفانن  دزـشوگ -)  ) مهلوقب هیـسرافلاب  مجرتی  و  نذالا ، یلا  لاـصیالا  ناذـیالا 
نم ملاعلا  یف  ناک  ول  اهـسفن  یلعایندـلا  تدان  دـق  هظحج : لاق  اهقارفب  تدان  و  اهئانف ) ایندـلا و  مذ  یف  نوثـالثلا - عباـسلا و  لـصفلا  )

نویع  ) یف اـهلها  واهـسفن  .توملا  رکذـب  توصلا  عـفر  یعنلا - نم  تعن  عمجیاـم و  تددـب  عماـج  هتیرا و  ورمعلاـب  قـثاو  مک  عمـسی 
یقب و نم  یقب  و  کله ، نم  انم  کلهف  عضارمانک  مث  یقب  نم  یف  انک  و  طقـس ، نم  طقـسف  انتاهما  نوطب  یف  هنجا  انک  لیق : یبیتقلا )

لقتنت هلاح  تیقب  لهف  رظتنت ؟ امف  کل - ابا  ال  اخویش - انرص  مث  کلذ - لثم  رکذ  و  انابش - انرـص  مث  کلذ - لثم  رکذ  و  اعافیا - انک 
رورس یلا  اهرورـسب  مهتقوش  و  مومـسلا .) باذع  اناقو  انیلع و  هللا  نمف  نیقفـشم  انلها  یف  لبق  انک  انا   ) ءالبلا اهئالبب  مهل  تلثمف  .اهیلا 
انقزر يذلا  اذه  اولاق  اقزر  هرمث  نم  اهنم  اوقزر  املک  راهنالا  اهتحت  نم  يرجت  تانج  مهل  نا  تاحلاصلا  اولمع  اونمآ و  نیذلا  رـشب  (و 

لیللا و یلا  سمشلا  لاوز  نم  تقولل  مسا  وه  و  حابصلا ، ضیقن  حاورلا  حاحـصلا :)  ) یف هیفاعب  تحار  اهباشتم .) …  هباوتا  لبق و  نم 
: يا عارـسالا  ینعمب  رکبا ) رکب و  رکب و  ( ) ینج نبا  لاق  : ) یمویفلا لاق  هعیجفب  ترکتبا  و  ادغ .)  ) ضیقن حوری  حار  ردصم  نوکی  دق 
حاورلا و لباقم  یف  راهنلا  لوا  عورـشلا  روکبلا  یف  لصالا  لب  تلق : اهئانف ) ایندـلا و  مذ  یف  نوثالثلا - عباـسلا و  لـصفلا   ) .ناـک تقو 

شیع افص  نا  رعاش : لاق  هعجوملا ، هبیصملا  هعیجفلا : و  هب ، رکتبا  لمع  یف  عارسالا  دارا  نم  ناف  عارسالا ، مزلتسی  راهنلا  لوا  عورـشلا 
( تحار  ) و مهتقوش )  ) و تلثمف )  ) هلوقل اهل  لیعافم  اریذحت  افیوخت و  ابیهرت و  ابیغرت و  يذقلا  ساک  ایسمم  هتعرج  اهحبـص  یف  يرما 

اورک ذتف  مهترکذ  همایقلا  موی  نورخآ  اهدمح  .اهیف و  نومرجملا  مدنی  هنال  همایقلا  حبص  يا : همادنلا  هادغ  لاجر  اهمذف  ترکتبا .)  ) و
اوظعتاف مهتظع  اوقدصف و و  مهتثدح  و  هیطخلا .) مثیم و  نبا  دیدحلا و  یبا  نبا   ) یف امک  اورکذـف  باوصلا : و  هیرـصملا )  ) یف اذـکه 

مهیلع و فوخال  هللا  ءایلوا  نا  الا   ) یلاعت هلوق  نع  مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما لئـس  لاق : سابع  نبا  نع  ادنـسم  دیفملا ) یلاما   ) يور
اوفرعف اهرهاظ  یلا  سانلا  رظن  نیح  ایندـلا  نطاب  یلا  اورظن  هتداـبع و  یف  یلاـعت  اولـصخا هللا  موق  مه  لاـقف  مه ؟ نم  نونزحی ) مه  ـال 
هـسفن للعملا  اهیا  لاق - مث  مهتیمیـس - هنا  اوملع  ام  اهنم  اوتاما  مهکرتیـس و  هنا  اوملع  ام  اهنم  اوکرتف  اهلجاعب  مهاوس  رغ  نیح  اـهلجآ 
تحت کئانبا  عجاضم  ءالبلا و  یف  کئابآ  عراصم  یلا  رت  ملا  اـهنم  برخیـس  اـم  هراـمع  یف  دـهتجملا  اـهلئابح  یلع  ضکارلا  ایندـلاب 
عجنیال كوانغ و  نغی  ملف  ءابحالا  مهل  بتعتـست  ءابطالا و  مهل  فص  وتـست  کیفکب  تللع  کیدـیب و  تضرم  مک  يرثلا  لداـنجلا و 

عباسلا و لصفلا   ) ذا اـهحایر  دوکرب  زعت  اـهحانج و  لـضف  فحلت  اهتدـبزب و  حرـصت  ایندـلا  هذـه  اـنیب  مهـضعب  لاـق  و  كواود ، مهیف 
نم تبلح  ام  تقارا  مومهلا و  تاراغ  تنـش  سومـشلا و  حرط  تحرط  سورـضلا و  فطع  تفطع  اهئانف ) ایندـلا و  مذ  یف  نوثالثلا -
یف مالـسلا ) هیلع   ) هنع سابع  نبا  نع  ادنـسم  خیـشلا ) یلاما   ) يورو .اهقالط  کـشول  دعتـسا  اـهحاکنب و  رتغی  مل  نم  دیعـسلاف  میعنلا 

هایحلا مکنرغت  الف   ) يدانم توملل  مکادان  يداح و  ایندـلا  بارخل  ادـح  و  يداحلا ، مکب  ادـح  دـق  هرایـس  مکنا  سانلا ، اهیا  هل : هبطخ 
لک یف  قرفت  الها و  هلیل  لک  یف  لتقت  و  العب ، موی  لک  یف  حـکنت  هعادـخ  هرارغ  راد  ایندـلا  نا  الا و  رورغلا ) هللااب  مکنرغیال  ایندـلا و 

مهتلصا و  اریبتت ، مهتربت  اریمدت و  مهترمد  و  هیواهلا ، یف  مهتفذق  دق  هفلاسلا  ممالا  نم  اهیلا  نکار  اهیف و  سفانم  نم  مکف  المش  هعاس 
نم نیا  ربانملا ؟ بکر  رکاسدلا و  رکـسد  رکاسعلا و  رکـسع  نم  نیا  لب  يدکاف ؟ عنم  یکواف و  دش  و  یعواف ؟ عمج  نم  نیا  اریعس ،

ام اوسن  دـق  اتافر ، روبقلا  یف  اتاوما و  اوراصف  اهماوعا  مهتعلتبا  اهمایا و  مهتلوادـت  دـق  فولالا ؟ رهمج  روصقلا و  فرـش  رودـلا و  ینب 
دق اهب و  یناک  و  نیبساـحلا ، عرـسا  وه  مکحلا و  هل  ـالا  قحلا  مهـالوم  هللا  یلا  اودر  مث  اوفلـسا ، اـم  یلع  اوفقو  اوفلخ و  اـمع ) اوسئی  )

هجرشح یف  ابعت  یساقی  ابرک و  جلاعی  اضیقن  هتمالـس  دعب  واضیرم  هتحـص  دعب  ءرملا  حبـصاف  اهعئاظفب  ترکـسع  اهعئالطب و  تفرـشا 
هنم لقتعا  دق  لئاه  لوه  لغاش و  لغـش  هیلع  لمتـشا  دق  ءرملا  نینبلا و  تانبلا و  نع  لوهذلا  نینالا و  ددرت  قارفلا و  عباتت  قابـسلا و 

هباتک یف  لجوزع  هللا  لوقی  اعفد  هب  لح  امل  اعفن و ال  هل  نوکلمیال  ابولـسم  ایندـلا  قراف  ابورکم و  باصاف  ناـنبلا  هنم  ددرت  ناـسللا و 
کلذ نود  نم  مث  نیقداص ،) متنک  نا  اـهنوعجرت  نینیدـم  ریغ  متنک  نا  ـال  ولف  اـهئانف ) ایندـلا و  مذ  یف  نوثـالثلا - عباـسلا و  لـصفلا  )

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 2260 

http://www.ghaemiyeh.com


یف هللا  لوقی  هریبک  لک  نالعا  هریغـص و  لک  ءاصحاب  نیواودلا  رـشنت  نیزاوملا و  بصنت  موی  همادنلا  هرـسحلا و  موی  همایقلا و  لاوها 
اترـسح ای  سفن  لوقت  نا   ) لبق نم  مدـنلا و  لبق  نم  نالا  نالا  سانلا  اهیا  ادـحا .) کبر  ملظیال  ارـضاح و  اولمع  ام  اودـجو  و   ) هباـتک

باذـعلا يرت  نیح  لوقت  وا  نیقتملا  نم  تنکل  ینادـه  هللا  نا  ول  لوقت  وا  (، ) نیرخاسلا نمل  تنک  نا  هللا و  بنج  یف  تطرف  اـم  یلع 
نم تـنک  تربکتـسا و  اـهب و  تبذـکف  یتاـیآ  کـتئاج  دـق  یلب   ) هواـنث لـج  لـیلجلا  دریف  نینـسحملا ،) نـم  نوکاـف  هرک  یل  نا  وـل 

اقلطم و قاثولا  مادام  نالا ! نالا  سانلا ، اهیا  ادحا ،) هبر  هدابعب  كرـشیال  و  احلاص … (  لمعیل  الا  عوجرلا  لاس  ام  هللا  وف  نیرفاکلا ،)
مویلا و رامضملا  دعصی ، لمعال  و  لزنی ، قزر  الف  هفیحـصلا  يوطت  ملقلا و  فجی  نا  لبق  نم  و  احوتفم ، هبوتلا  باب  و  ارینم ، جارـسلا 

یف حیرشل  مالـسلا ) هیلع   ) هباتک توملا  لصف  ( 11  ) یف رم  .مکل و  یل و  هللا  رفغتـسا  و  ران ، وا  هنج  یلا  نوردتال  مکناف  ادـغ  قابـسلا 
دعب باب  یف  یفاکلا )  ) هاور ام  هباتک  عوضوم  نم  ناک  هلقن  یـضرلا  ناک  ول  لصفلا و  اذه  یف  لخدی  امم  و  اذه ، .ایندـلا  رود  فصو 
هوجو نم  هجوب  ینـصوا  اهئانف ) ایندـلا و  مذ  یف  نوثالثلا - عباسلا و  لصفلا   ) لاقف مالـسلا ) هیلع   ) هیلا ءاج  الجر  نا  هجاردتـسا ، باب 

و دـهاز ، هثالث : سانلا  نا  ملعا  لمعتـسا ، مث  نقیتسا ، مث  ملعتـسا  مهفتـسا ، مث  مهفا  لئاسلا ، اهیا  مالـسلا :) هیلع   ) لاـقف هب ، جـنا  ریخلا 
هتاف اهنم  یـش ء  یلع  ساییال  هلان و  ایندلا  نم  یـشب ء  حرفی  الف  هبلق ، نم  حارفالا  نازحالا و  تجرخ  دقف  دهازلا : اما  بغار ، و  رباص ،

نم تبجع  هبلق  یلع  تعلطا  ول  و  اهرانـش ، اهتبقاع و  ءوسل  اهنع  هسفن  مجلا  اهنم  لان  اذاف  هبلقب  اهانمتی  هناف  رباصلا  اما  و  حـیرتسم ، وهف 
کلها و  هضرع ، اهیف  سند  ام  یلابیال  اهمارح و  وا  اهلح  نم  ایندـلا  تئاج  نیا  نم  یلابی  الف  بغارلا  اـما  و  همزح ، هعـضاوت و  هتفع و 

، باسح اهلالح  ایندلا  لاقف : زجوا  انظع و  مالـسلا ) هیلع   ) هل لیق  هنا  .نوبرطـضی و  نوهمعی و  مهترمغ  یف  مهف  هتورم  بهذا  و  هسفن ،
.مکیفکی امب  نوضرتال  مکیغطی و  ام  نوبلطت  مکیبن  هتنسب  اوسات  مل  و  حورلاب ، مکل  ینا  باقع و  اهمارح  و 

هینغم

توملا لیق ، اذـل  و  هترخآ ، تلبقا  و  هایند ، تربدا  و  هتمایق ، تماق  تام  اذاف  ضرالا ، هجو  یلع  هتایح  مایا  یه  و  هاـیند ، ناـسنا  لـکل 
هل هلـص  لمع ال  هثالث : نم  دـحاو  وه  هایند  یف  ناسنالل  لـمع  لـک  ..ایندـلا و  لزاـنم  نم  لزنم  رخآ  و  هرخـالا ، لزاـنم  نم  لزنم  لوا 

هترخآ و یف  رثـالا  بیطا  هل  رخآ  لـمع  .راـهزالا و  قیـسنت  عباوطلا و  عمجب  هتیاوهک  باـسحلا ، شاـقنل  ادـغ  هفوقو  لـماعلا و  هرخاـب 
داسفلاک و هترخآ ، یف  راثالا  اوسا  هبحاص  یلع  رجی  ثلاث  لمع  .همالآ و  یف  هتکراشم  هلکاـشم و  لـح  ناـسنالا و  همدـخک  هتداـعس ،

انه همالک  یف  مامالا  اهحدم  .ثلاثلا و  مسقلا  اذـه  یلا  رظنلاب  ایندـلا  ومذ  هئایلوا  هلـسر و  عیمج  ناحبـس و  هللا  .دابعلا و  یلع  ناودـعلا 
( هنجلا اهیف  اوحبر  و  همحرلا ، اهیف  اوبـستکا  : ) کلذ یف  حیرـص  همالک  و  هتنج ، هللا و  همحر  یلا  يدوی  يذـلا  یناثلا  مسقلا  یلا  رظنلاب 

نم اهلاثما و  رشع  هلف  هنسحلاب  ءاج  نم  : ) هئیـسلا هنـسحلا و  هیـصعملا ، هعاطلا و  قیرط  نیدجنلا :) هانیده   ) مهرایتخا نسح  مهتداراب و 
لوق ریـسفت  دجت  اذـهب  و  ایندـلل ، بنذ  و ال  انبنذ ، بنذـلاف  نذا  و  ماعنالا .)  160 نوملظی - مه ال  اهلثم و  الا  يزجی  ـالف  هئیـسلاب  ءاـج 

.)؟ اهمذت مث  ایندلاب  رتغتا  ( .)؟ کیلع همرجتملا  یه  ما  اهیلع  مرجتملا  تنا  : ) مامالا

هلـسر هللا و  ابنا  خـلا ..) کترغ ؟ یتم  ما  کتوهتـسا ، یتم   ) نودـباع اهل  نحن  اهمذـن و  و  اهیف ، دـهاز  وه  ایندـلا و  مذ  نم  ماـمالا  رثکا 
راد ایندـلا  نا  ( ؟ ریرعتلا عادـخلا و  نیاف  ائیـش ، فخت  مل  و  اهیف ، ام  لک  نع  یه  تفـشکت  اضیا  .اهنم و  اورذـح  و  ایندـلا ، يواـسمب ء 

ایندلا ام  : ) هبطخلا 221 یف  کلذب  مامالا  حرـص  دق  و  تاظع ، ربع و  نم  اهیف  ام  نالعا  ایندلا  قدصب  دارملا  خلا .) اهقدص  نمل  قدص 
لوق یتای  .اهظعاومب و  ربتعا  و  اهربعب ، عفتنا  يذـلا  وهف  اهقدـص  يذـلا  اما  ءاوس ) یلع  کتنذآ  و  تاظعلا ، کتفـشاک  دـقل  ..کـترغ 

لـضان دـهاج و  نم  لک  اهنم ) دوزت  نمل  ینغ  راد  و   ) .نیظعتملا نیربتعملا و  يا  رابتعالا ) لقا  و  ایندـلا - یف  ربعلا - رثکا  اـم  : ) ماـمالا

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 2261 

http://www.ghaemiyeh.com


قدص راد  یلع  ریسفت  فطع  خلا ..) هظعوم  راد  و   ) دع اهل و ال  دح  هورث ال  هایند  نم  ذخا  دقف  يوقلا  نم  هفاصنا  فیعـضلا و  هرـصنل 
اهیلع ریـسفت  فطع  هلمجلا  هذـه  دـعب  ام  و  لاوز ، ءانف و  یلا  مهنا  لاـحلا  ناـسلب  اـهلها  تربخا  تملعا و  خـلا ..) اـهنیب  تنذآ  دـق  (و 

لک یف  مهتبغر  رورـس ) یلا  اهرورـسب  مهتقوش  و   ) .نایعلا سحلاب و  اهوار  یتح  اـهئواسم  نع  تفـشکت  ءـالبلا ) اـهئالبب  مهل  تلثمف  )
: ترکتبا و  یشعلا ، يا  حاورلا  نم  تحار : خلا ..) هعیجفب  ترکتبا  و  هیفاعب ، تحار   ) هناوضر هللا و  هنج  یلا  مهب  یهتنی  لمع 

هللا و هعاط  یف  ابیغرت )  ) رـشب حبـصت  و  ریخب ، یـسمت  ایندـلا  نا  ینعملا  .همقنلا و  هعیجفلا : و  همعنلا ، هیفاـعلا : .هادـغلا و  يا  هرکبلا  نم 
ناک و  باسحلا ، شاقن  دنع  اومدن  و  لمعلا ، یف  اورصق  نیذلا  مه  و  همادنلا ) هادغ  لاجر  اهمذف   ) هباقع هیصعم و  نم  ابیهرت ) و   ) هباوث
اهنم اوذخا  نیذلا  مه  و  خلا ) نورخآاهدمح  و   ) ایح لیلـضت و  الب  اهتروع  نع  مهل  فشک  ایندلا  نال  مهـسفنا ، اومذی  نا  مهب  یلوالا 

.ربکالا عزفلا  موی  مهتاجنل  هیافکلا  هیف  ام 

هدبع

هریحف هلذا  هلقعب و  بهذ  هاوهتسا  کتوهتسا : یتم  کیلع  بنذلا …  يا  مضلاب  مرجلا  هیلع  یعدا  هیلع  مرجت  اهیلع : مرجتملا  تنا  … 
ءانفلا و نم  کئابا  طوقس  نکاما  يا  طوقسلا  يا  عارـصنالا  ناکم  عرـصملا  للحتلاب و  ءانفلا  ءابلا  رـسکب  یلبلا  یلبلا : نم  کئابآ  … 

مهل یف  ریمضلا  ءافـشلا : مهل  یغبت  هضرم …  یف  همدخ  هضرمک  هتلع  یف  همدخ  ضیرملا  لاع  کیفکب : تللع  مک  بارتلا …  يرثلا 
: کقافـشا مهدحا  عفنی  مل  ءادلا …  صیخـشت  دعب  ءاودـلا  فصو  هنم  بلط  بیبطلا  فصوتـسا  مک و  نم  موهفملا  ریثکلا  یلع  دوعی 

ایندلا نا  يا  کسفن : ایندـلا  هب  کل  هیلا …  هرورـض  یلع  هایا  هاطعا  هبولطمب  هفعـسا  بولطملا و  رـسکلاب  هبلطلا  کفوخ و  کقافـشا 
دمب تنذآ  اهنیبب : تنذآ  دـق  و  هرخالل …  هداز  اهنم  ذـخا  يا  اهنم : دوزت  نمل  هیلع …  اهـسیقت  کسفنل  الاثم  کلبق  کـلاهلا  تلعج 

نم رهظ  امب  اهلها  ءاـنف  اـهئانفب و  تربخا  ایندـلا  هدـقفب و  ربخا  اذا  هاـعن  مهنع و  اـهلاوز  اهدـعبب و  يا  اـهنیبب  اـهلها  تملعا  يا  هزمهلا 
لاجر هعجاف …  هبیصمب  يا  هعیجفب  حبصت  يا  رکتبت  هیفاعب و  یـشمت  اهنا  يا  یـشعلا  تقو  هافا  هیلا و  حار  هیفاعب : تحار  اهلاوحا … 

مهلامعا هرمث  اونجف  اولمع  نیذـلا  مهف  اهودـمح  نیذـلا  اما  اهیف  اوطرف  اـم  یلع  نیمداـن  اوحبـصا  اـم  دـنع  اـهومذ  يا  همادـنلا : هادـغ 
هظعلا هب  ام  مهل  یکحت  هربعلا و  هیف  امب  مهثدحت  اهبلقتب  اهناک  مهیلع و  بجی  امل  اوهبتناف  اهثداوحب  مهترکذ 

يرفعج

مالسالا ضیف 

وا گنرین  هب  هک  ایند  هدـنهوکن  يا  دومرف : ایند ) ندوتـس  رد   ) دومن یم  شهوکن  ار  ایند  يدرم  دینـش  هک  یماگنه  مالـسلا  هیلع  ماـما 
هانگ مرج و  نآ  رب  وت  یئامن ، یم  شهوکن  ار  نآ  يا و  هدـش  هتفیرف  ایند  هب  ایآ  يروخ ! یم  لوگ  شیاهیتساران  هب  يا و  هدـش  هتفیرف 

كاخرب ياهاج  هب  اـیآ  داد ؟ تبیرف  یک  اـی  دومن ، نادرگرـس  ار  وت  اـیند  تقو  هچ  اـجک و  زا  دـهن ؟ یم  مرج  وت  رب  اـیند  اـی  یهن  یم 
درد دوبهب  يارب  یئاهنت  هب   ) دوخ ياهتسد  اب  رایسب  هچ  كاخ ؟ ریز  تناردام  ياههاگباوخ  هب  ای  اهنآ  ندش  هدیسوپ  تناردپ و  نداتفا 

صیخشت زا  سپ   ) و يدیبلط ، يدوبهب  نانآ  يارب  يدرک ؟ يراتسرپ  ار ) نارامیب   ) تیاهتسد اب  رایـسب  هچ  و  يدومن ، يرای  تنارامیب )
هیرگ و  داد ) یمن  يدوبهب   ) درک یمن  زاین  یب  ار  ناـشیا  وت  يوراد  دادـماب  يدیـسرپ ، راد و  هدـئاف  ءاـبطا  زا  درد ) ندروآ  تسد  هب  و 

( تفاین ءافش   ) يدیـسرن دوخ  تساوخ  هب  وا  هرابرد  و  دیـشخبن ، هدئاف  ار  اهنآ  زا  کیچیه  وت  سرت  و  تشادن ، دوس  نانآ  رب  وت  جنر ) )
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( تسرن گرم  گنچ  زا  يدومن  شـشوک  دـنچ  ره  هک   ) ار وا  ایند  و  یتخاـس ! رود  وا  زا  ار ) گرم  يراـمیب و   ) شیوخ یئاـناوت  هب  و 
يارـس ایند  اققحم  دومن ) وا  اب  هک  درک  دهاوخ  نآ  وت  اب  ینادب  ات   ) وت ندش  كاله  ار  وا  ندـش  كاله  و  داد ، رارق  قشمرـس  وت  يارب 

هک ار  هچنآ  دیمهف و  هک  یسک  يارب  تسا  یهلا ) باذع  زا   ) ینمیا يارس  و  دراد ، رواب  ار  نآ  راتفگ )  ) هک یـسک  يارب  تسا  یتسار 
يارب تسا  دنپ  يارـس  و  دشاب ) لوسر  ادـخ و  وریپ   ) درادرب هشوت  نآ  زا  هک  یـسک  يارب  تسا  يرگناوت  يارـس  و  تفایرد ، داد  ربخ 
بلط نداتـسرف و  دورد  ای   ) ندرازگ زامن  ياج  و  ناراکزیهرپ )  ) ادـخ ناتـسود  یگدـنب  تدابع و  ياج  دریگ ، دـنپ  نآ  زا  هک  یـسک 

تمحر نآ  رد  هک  تسا  ادخ  ناراتسود  یناگرزاب  ياج  و  ادخ ، ماغیپ )  ) یحو ندمآ  دورف  ياج  و  ادخ ، ناگتـشرف  ندومن ) شزرمآ 
يرود هب  ار ) مدرم   ) هک یلاـح  رد  دـنک  یم  شهوکن  ار  اـیند  تسیک  سپ  دوب ، تشهب  ناـشدوس  هدروآ و  تسد  هب  ار ) وا   ) لـضف و 

يارب سپ  داد ، ربخ  ندـش  تسین  ءانف و  هب  ار  مدرم )  ) شلها دوخ و  و  داد ، ءادـن  شیوخ  یئادـج  هب  و  تخاس ، هاگآ  اـهنآ ) زا   ) دوخ
بـش دینادرگ !؟ دنموزرآ  ترخآ )  ) يداش هب  شیوخ  يداش  هب  ار  نانآ  و  داد ، ناشن  ار  ترخآ )  ) يراتفرگ دوخ  يراتفرگ  هب  ناشیا 

يراتساوخ بیغرت و  يارب  هودنا  یتخرد و  دنک  دادماب  و  تسا ) یـشوخ  شیاسآ و  رد  نآ  رثا  رب  صخـش  هک   ) یتسردنت اب  دنک  یم 
لاـمعا هک  زیخاتـسر   ) ینامیـشپ دادـماب  رد  سپ  یناـمرفان ) تیـصعم و  زا   ) ندوب رذـح  رب  میب و  سرت و  و  ترخآ ) راـک  تعاـط و  )
نارگید و  دنــشاب ( یگدرــسفا  جــنر و  رد  نآ  زا   ) دــنیامن یم  شهوـکن  ار  نآ  ناراکدــب )  ) مدرم زا  یهورگ  ددرگ ) یم  راکــشآ 

داـی هب  ار ( نآ   ( مـه ناـنآ  درک و  ناـشیروآدای  ار ( ترخآ   ( اـیند هـک  دندونـشخ ( نآ  زا   ( دنیاتـسب ار  نآ  تماـیق  زور  ناراـکوکین ( (
). دندیسر دیواج  تداعس  هب  و   ( دنتفریذپ مه  اهنآ  داد و  دنپ  ار  نانآ  و  دندومن ، قیدصت  مه  ناشیا  داد و  ربخ  ار  اهنآ  و  دندروآ ،

ینامز

هدیدرگ شیاتس  نآ  زا  تسا و  هجوت  دروم  هدیدنسپ و  دشاب  ترخآ  يارب  هریخذ  نتخودنا  هعماجب و  تمدخ  هلیسو  هک  اجنآ  ات  ایند 
رد مینیب  یم  هکنیا  .تسا  هتفرگ  رارق  شهوکن  دروـم  مومذـم و  دـشاب  ادـخ  یناـمرفان  هاـنگ و  فارحنا ، هلیـسو  هک  هاـگنآ  اـما  تسا 
ایند نادنزرف  مدرم  : ) دندومرف هک  تسا  نیا  رطاخب  تسا  هدیدرگ  لیلجت  نآ  زا  رتمک  هدش و  شهوکن  ایند  زا  نیموصعم  ياهـشیامرف 
هیلع  ) ماما قوف  هتکن  هب  هجوت  اب  .دوش ) یمن  تمذـم  شردام  یتسود  هرابرد  یـسک  دـیآ و  یم  باسح  هب  نانآ  رداـم  اـیند  دنتـسه و 

هتفیرف رطاخب  دـنک  یم  تمذـم  نآ  زا  هک  اجنآ  تسا و  ترخآ  عفنب  نآ  زا  يادرب  هرهب  رطاخب  دـنک  یم  لـیلجت  اـیند  زا  هک  مالـسلا )
ایند لام  هب  ناسنا  هقالع  رثا  رد  اسب  هچ  ددرگ و  یم  روشحم  دشاب  هتشاد  هقالع  هچ  ره  اب  ناسنا  اریز  .تسا  ندیدرگن  هدولآ  ندشن و 

.درادن يدوس  تسین و  یفاک  شتاجن  يارب  تورث  اما  دوش  یم  روشحم  زیچ  نامه  اب 

يزاریش دمحم  دیس 

عودخملا يا  اهرورغب ) رتغملا   ) سانلل اهئاذیا  اهلاوحا و  بلقتل  ایندلل ) ماذلا  اهیا  (: ) ایندلا مذی  الجر  عمـس  دـق  و  مالـسلا ، هیلع  لاق  و 
ماهفتـسا وحن  یلع  اهفلت ) مث  ایندـلاب  رتغتا   ) هلفغ نیح  یلع  صخـشلا  یلع  موجهلا  هعدـخلا  و  اـهلیطاباب ) عودـخملا   ) کـل اهتعدـخب 
همرجتملا یه  ما   ) هـیلع مرجلا  یعدا  اذا  هـیلع ، مرحت  لاـقی  اـهیلع ) مرجتملا  تـنا  ( ؟ اـهب ارورغم  تـنک  نا  دـعب  مذـت  فـیک  راـکنالا ،

بهذ يا  ایندلا ، کتوهتـسا ) یتم   ) تمدقا کلذ  عم  اهـصقن و  نع  ایندلا  کتفرع  دـق  و  تفرع ، کنال  مرجتملا  تنا  کنا  کیلع ؟)
ناکم وه  و  عرـصم ، عمج  عراصملا  یلبلا ) نم  کئابآ  عراصمبا  ( ؟ کتعدـخ و  کـترغ ) یتم  ما   ) راـکنا ماهفتـسا  اذـه  و  کـلقعب ؟

عمج کتاهما ) عجاضمب  ما   ) کظاقیا یف  هیفاک  کئابآ  عراصمل  ایندلا  هئارا  تسیلا  ئانغلا ؟ نم  کئابآ  طوقس  ناکم  يا  طوقـسلا ،
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ربتعت مل  اذاملف  كدیب ، يا  کیفکب ؟)  ) یضرملا تمدخ  يا  تللع ) مک  ( ؟ بارتلا تحت  يا  يرثلا ) تحت   ) مونلا لحم  وه  و  عجضم ،
يا ءافـشلا )  ) یـضرملل يا  مهل ) یغبت   ) ریـسی اـمهنیب  قرفلا  ینعملا و  یف  لـیلعتلاک  ضیرمتلا  کیدـیب ؟) تضرم  مک  و   ) مهلاـح نم 
یف يا  هادـغ )  ) مهئاود مهئاد و  فصو  ءابطالا  نم  بلطت  يا  ءاـبطالا ) مهل  فصوتـست  و   ) اوفـشی نا  هیعدـالا  هیودـالاب و  مهل  بلطت 

هدیفی ضیرملا ال  یلع  ءاکبلا  ناف  کئاکب ) مهیلع  يدجی  و ال   ) .توملا مهل  ردـق  ذا  کئاود )  ) مهدـیفی يا ال  مهنع ) ینغی  ال   ) تقو
، بولطملا هبلطلا ، و  بولطملا ، ءاطعا  فاعسالا  کتلطب ) فعـست  مل  و   ) هضرم نم  هل  کفوخ  يا  کقافـشا ) مهدحا  عفنی  مل   ) ائافش

نا يا  کسفن ) ایندلا  هب  کل  تلثم  دق  و   ) کتردـق و  کتوقب ) هنع   ) ضرملا عفدـت ) مل  و   ) مهئافـش یه  یتلا  کتجاح  ضقت  مل  يا 
نا  ) عرصت عرص  امکف  کعرصم ) هعرصمب   ) کتدا و )  ) لاثملا کلذ  یلع  کسفن  سیقتل  کل  الاثم  کلبق  تام  يذلا  تلعج  ایندلا 
مهف نمل  هیفاع  راد  و   ) .اروف هل  هئیسلا  اهلاوحا  نع  فشکت  اهناف  اقدص ، اهتقیقح  یلع  فرعتلا  دارا  يا  اهقدص ) نمل  قدص  راد  ایندلا 

بجوت راد  يا  اهنم ) دوزت  نمل  ینغ  راد  و   ) هکلهلا بجوت  یتلا  ماثالا  یه  و  اهتایلب ، نم  هیفاعلا  لجال  مهافلا  ناسنالا  لمعی  ذا  اـهنع )
اهتابکنب ناسنالا  ظعت  اهناف  اهب ) ظعتا  نمل  هظعوم  راد  و   ) حلاصلا لمعلا  یه  و  اهنم ، دازلا  ناسنالا  ذـخا  اذا  هرخالا ، یف  ناسنالا  ینغ 

و  ) هناحبـس هل  اهیف ، نولـصی  مهنا  ذا  هللا ) هکئالم  یلـصم  و   ) امیف نودجـسی هللا  دجـسم  اهولعج  مهناف  هللا ) ءابحا  دجـسم   ) .اـهتابلقت و 
اوبـستکا  ) هرخالل اهیف  باوثلا  نوجری  هراجت  راد  اهولعج  مهناف  هللا ) ءایلوا  رجتم  و   ) ایندلا وه  یحولا  لوزن  لحم  ناف  هللا ) یحو  طبهم 

نانجلا لوخد  حـلاصلا  لمعلا  حـبر  ذا  هنجلا ) اهیف  اوحبر  و   ) حـلاصلا لمعلا  نامیالا و  یه  همحرلا و  بابـساب  اوئاج  ذا  همحرلا ) اـهیف 
عدخت ملاهناف  مهنع ، اهلاوز  اهدعب و  يا  اهنیب )  ) تملعا يا  تنذآ ) دق  و   ) ایقیقح امذ  اهمذی  نا  نکمتی  يذلا  نم  يا  اهمذی ) اذ  نمف  )

ربخا اذا  ادمحم ، دیز  اعن  لاقی : اهلها ) اهـسفن و  تعن  و   ) اوتام نمم  دحا ، لک  قارف  ایندـلا  راهظاب  وه  امنا  ءادـنلا  و  اهقارفب ) تدان  (و 
اهیف یتلا  اهئالبب )  ) اهلهال يا  مهل )  ) ایندـلا تلثمف )  ) اهلها ءانف  و  اهـسفن ، ءانفب  تربخا  اـهلاوحا ، نم  ترهظا  اـمب  ایندـلا  ناـف  هدـقفب ،

ایندلا تحار )  ) .هرخالا یف  ناسنالا  هدجی  یتلا  رورـسلا ) یلا   ) اهیف يذلا  اهرورـسب ) مهتقوش  و   ) رفک یـصع و  نمل  يورخالا  ءالبلا ) )
يا هعیجفب )  ) تحبـصا يا  ترکتبا ) و   ) هل مه  حیحـص ال  وه  و  روکبلا ، لباقم  حاورلا  نم  یـشعلا - تقو  ناسنالا  تفاو  يا  هیفاـعب ) )

( اریذـحت و   ) نیـصاعلل افیوخت ) و   ) ایندـلا نع  ابیهرت ) و   ) هرخالا یلا  ابیغرت )  ) کلذ ناسنالاب  لعفی  امنا  و  ناسنالا ، یلع  هلزان  هعجافب 
ثیح همایقلا ) موی  نورخآ  اهدمح  و   ) اولعف اوطرف و  ام  یلع  اهیف  نینمدان  اوحبصا  ام  دنع  يا  همادنلا ) هادغ  لاجر  اهمذف   ) نیرورغملل

نع و مهتثدح ) و   ) اوفرع و  اورکذـتف )  ) اهمالآ اهبئاصمب و  ایندـلا )  ) اهودـمح نیذـلا  يا  مهترکذ )  ) هحلاصلا مهلامعا  باوث  اودـجو 
اولمع و  اوظعتاف )  ) مکدـشرا ناب  مهتظعو ) و   ) امهنع اوبنتجا  اذـل  و  تلاق ، ام  اوقدـصف )  ) ماثالآ تارکنملا و  اوطاعت  نا  اهتبقاع  هماـخ 

.مهلامعا ءازج  اوار  نیح  هرخالا  یف  اهودمح  اذل  و  اومهف ، امب 

يوسوم

یناقلاط

«. ...نآ گنرین  هب  هتفیش  ناهج و  هدننک  شهوکن  يا  : » دومرف دنک ، یم  شهوکن  ار  ایند  يدرم  دینش  نوچ 

داتـسا همجرت  اب  هارمه  هغالبلا  جـهن  هب  نآ  همجرت  نتم و  زا  عالطا  يارب  ناوت  یم  رـصتخم و  تسا  يا  هبطخ  دوخ  هک  نخـس  نیا  رد 
هدنهد ناشن  تسایند ، شیاتس  رد  نآ  مامت  هک  نخـس  نیا  دیوگ : یم  دیدحلا  یبا  نبا  درک ، هعجارم  رگید  ياهپاچ  يدیهـش و  رتکد 

ار نآ  کنیا  تسایند و  شهوکن  رد  همه  ترـضح  نآ  نخـس  اریز  تسا  شیوخ  رظن  دروم  یناعم  نایب  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  تردق 
.تسا هدومرف  تسرد  مه  دروم  نیا  رد  دیاتس و  یم 
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نآ راتفگ  نیا  نآ  تسا و  شیاتـس  هب  هیبش  ای  اـیند  شیاتـس  هک  تسا  هدـش  لـقن  ینخـس  مه  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  زا 
یم هداد  تکرب  نآ  رد  وا  يارب  دریگب  تسا  هتـسیاش  هک  نانچ  نآ  ار  نآ  سک  ره  تسا  زبس  رـس  نیریـش و  ایند   » هک تسا  ترـضح 

« .دوش

یتـسود رد  ار  صخـش  دـیابن  دـنیایند و  نادـنزرف  مدرم  هک  تسا  نیا  مه  یکی  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هب  بوـسنم  نانخـس  زا  و 
نآ ریغ  يارب  هک  مییایند  نادنزرف  ام  : » تسا هدورس  نینچ  هتفرگ و  ار  نخـس  نیمه  يریمح  بهو  نب  دمحم  .درک  شهوکن  شردام 

« .تسا ینتشاد  تسود  زیچ  نآ  یشاب  يزیچ  ره  زا  وت  میا و  هدش  هدیرفآ 

مراکم

لوا شخب 

: اَْینُّدلا ُّمُذَی  ًالُجَر  َعِمَس  ْدَق  َو 

یَتَم َْکیَلَع ؟ ُهَمِّرَجَتُْملا  َیِه  ْمَأ  ، اَْهیَلَع ُمِّرَجَتُْملا  َْتنَأ  اَهُّمُذَـت ؟ َُّمث  اَْینُّدـلِاب  ُّرَتْغَت  َأ  اَِهلیِطَابَِأب ! ُعوُدْـخَْملا  ، اَهِروُرُِغب ُّرَتْغُْملا  ، اَْینُّدـِلل ُّماَّذـلا  اَـهُّیَأ 
َتْـضَّرَم ْمَک  ،َو  َْکیَّفَِکب َْتلَّلَع  ْمَک  يَرَّثلا ؟ َتْحَت  َکـِتاَهَّمُأ  ِعِجاَـضَِمب  ْمَأ  ، یَِلْبلا َنِم  َکـِئَابآ  ِعِراَـصَِمب  َأ  َکـْتَّرَغ ؟ یَتَم  ْمَأ  ، َْکتَوْهَتْـسا
ْمُهَدَـحَأ ْعَْفنَی  َْمل.َكُؤاَُـکب  ْمِْهیَلَع  يِدُْـجی  اـَل  ،َو  َكُؤاَوَد ْمُْهنَع  ِینُْغی  اـَل  َهاَدَـغ  ، َءاَّبِطَأـْلا ُمَُهل  ُفِصْوَتْـسَت  ،َو  َءاَـفِّشلا ُمَُهل  یِغَْتبَت  َْکیَدَِـیب !

.َکَعَرْصَم ِهِعَرْصَِمب  ،َو  َکَسْفَن اَْینُّدلا  ِِهب  ََکل  ْتَلَّثَم  ْدَق  َو  َِکتَّوُِقب ! ُْهنَع  ْعَفْدَت  َْمل  ،َو  َِکتَْبلِِطب ِهِیف  ْفَعُْست  َْمل  ،َو  َُکقاَفْشِإ

: دومرف وا  هب  دوب ) نالفاغ  زا  هک  یلاح  رد   ) دنک یم  ایند  شهوکن  شرضحم  رد  يدرم  دینش  مالسلا  هیلع  ماما 

هداد ایند  رورغ  هب  نت  تدوخ  وت  يزاس ) یم  مهتم  یگدنبیرف  گنرین و  هعدـخ و  هب  ار  ایند  و   ) ینک یم  ایند  شهوکن  هک  یـسک  يا 
ینک یم  تمذم  ار  ایند  سپس  يا  هدش  ایند  هتفیرف  دوخ  وت  ایند ) زا  هن  تسوت  زا  بیع   ) يا هدش  هتفیرف  نآ  ياه  لطاب  هب  يا و 

ینامز هچ  دراد ؟ وت  رب  ییاعدا  نینچ  ایند  ای  هتـشاد  اور  یمرج  وت  رب  ایند  هک  ینک  یم  اعدا  وت  ینکفا )؟ یم  نآ  ندرگ  هب  ار  هاـنگ  (و 
؟ هداد بیرف  ار  وت  دندیسوپ  دنداتفا و  كاخ  هب  تناردپ  هک  یلحم  هب  ایآ  داد ؟ بیرف  ار  وت  یک  ای  ، تخاس لوغـشم  دوخ  هب  ار  وت  ایند 

تساوخرد يدرک ؟ يراتـسرپ  ار  اهنآ  ردق  هچ  یتخادرپ و  نارامیب  هب  دوخ  تسد  اب  ردق  هچ  كاخ ؟ ریز  رد  تناردام  هاگباوخ  هب  ای 
تـشادن يدوس  اهنآ  لاح  هب  وت  ِيوراد  هک  ییاهزور  نآ  رد  ، یتساوخ یم  ار  اهنآ  نامرد  هار  ، نابیبط زا  يدرک و  یم  اهنآ  يارب  اـفش 

کمک اه و  شـشوک  تشادـن و  يدوس  اهنآ  زا  کـی  چـیه  يارب  وت  سرت  اـب  هتخیمآ  يزوسلد  ،و  دیـشخب یمن  يا  هدـیاف  وت  هیرگ  و 
گرم اـه  شـشوک  شـالت و  نیا  همه  اـب  ماجنارـس  و   ) يدرکن اـهنآ  زا  یعاـفد  تـیورین  اـب  داد و  یمن  يا  هجیتـن  اـهنآ  يارب  تیاـه 

هاگنابرق اب  هتخاس و  مسجم  زین  ار  وت  عضو  متفگ ) وت  يارب  هک   ) اه هنومن  نیا  اب  ایند  (. داد ناـیاپ  زیچ  همه  هب  تفرگ و  ار  ناـشنابیرگ 
مالک نیا  : دیوگ یم  هغالبلا  جـهن  رداصم  باتک  رد  بیطخ  موحرم  هنامیکح : راتفگ  دنـس  ار .( ! وت  هاگنابرق  (، نارگید يارب   ) وا ياه 

نبا :» هلمج زا  دنک  یم  هراشا  اهنآ  زا  عبنم  هدزیس  هب  سپس  تسا  هدش  لقن  يدایز  عبانم  رد  وا  زا  دعب  یضر و  دّیس  زا  لبق  رابرپ  رایسب 
زین « رکاسع نبا  » .تسا دیفم  داشرا  یبوقعی و  خیرات  ، بهذـلا جورم  رد  « يدوعـسم ،» نییبتلا نایبلا و  رد  « ظحاج ،» ِرابخالا نویع  رد  « هبیتق

،ج هغالبلا جهن  رداصم  ) .تسا هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  زا  يددـعتم  قرط  هب  ار  نآ  قشمد  خـیرات  مهدزاود  دـلج  رد 
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؟ تسا هدنبیرف  ایند  ياجک 

رکذ ماما  ینامز  رد  هدـش  نایب  يورخا  تداعـس  هب  ندیـسر  يارب  نآ  بهاوم  ایند و  رثؤم  شقن  هراـبرد  هک  زیمآ  تمکح  مـالک  نیا 
( . اَْینُّدلا ُّمُذَی  ًالُجَر  َعِمَس  ْدَق  َو  ( ؛» تسا هدوشگ  نابز  ایند  شهوکن  هب  يدرم  دینش  » هک دومرف 

،ج هغابـصلا جهب   ). دنا هتـشون  رگید  یخرب  هک  هفوک  لها  ای  دـنا  هتفگ  یـضعب  هک  هنوگ  نآ  ، دوب لمج  گنج  هرـصب و  لها  درم  نیا 
تسا و يراـکایر  درم  دوـمرف  ساـسحا  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  دـسر  یم  رظن  هب  یلو  ؛ درادـن نخـس  لـصا  رد  يریثأـت  . (، ص 46 ،12

نیا زا  مالـسلا  هیلع  ماـما  لاـح  ره  هب  دـشاب و  اوقت  سدـق و  بحاـص  هکنآ  یب  تساوقت  سدـق و  راـهظا  یعوـن  اـیند  زا  وا  شهوـکن 
.دهدب ناگمه  هب  يویند  بهاوم  ایند و  هرابرد  ار  یمهم  رایسب  سرد  ات  درک  هدافتسا  تیعقوم 

ندوب راک  بیرف  هب  اـیند  فصو  هک  تسا  نیا  هراـبرد  لوا  شخب  ؛ دوش یم  میـسقت  شخب  ود  هب  هناـمیکح  راـبرپ و  رایـسب  مـالک  نیا 
: دیامرف یم.تسا  راکشآ  نآ  ياج  همه  رد  ایند  ییافو  یب  ياه  هناشن  دشاب  نیب  تربع  مشچ  رگا  اریز  ، تسا یلیلد  یب  فیصوت 

هداد ایند  رورغ  هب  نت  تدوخ  وت  يزاس ) یم  مهتم  یگدنبیرف  گنرین و  هعدخ و  هب  ار  ایند  و   ) ینک یم  ایند  شهوکن  هک  یـسک  يا  »
!( . اَِهلیِطَابَِأب ُعوُدْخَْملا  ، اَهِروُرُِغب ُّرَتْغُْملا  ، اَْینُّدِلل ُّماَّذلا  اَهُّیَأ  ( ؛») ایند زا  هن  تسوت  زا  بیع   ) يا هدش  هتفیرف  نآ  ياه  لطاب  هب  يا و 

یم اعدا  وت  ینکفا )؟ یم  نآ  ندرگ  هب  ار  هانگ  و   ) ینک یم  تمذم  ار  ایند  سپـس  يا  هدش  ایند  هتفیرف  دوخ  وت  ایآ  :» دـیازفا یم  سپس 
َیِه ْمَأ  ، اَْـهیَلَع ُمِّرَجَتُْملا  َْتنَأ  ، اَهُّمُذَـت َُّمث  اَْینُّدـلِاب  ُّرَتـْغَت  َأ  ( ؛»؟ دراد وـت  رب  ییاـعدا  نینچ  اـیند  اـی  هتـشاد  اور  یمرج  وـت  رب  اـیند  هـک  ینک 

. )؟ َْکیَلَع ُهَمِّرَجَتُْملا 

هک ینک  یم  تیاکش  ایند  زا  وت  هک  تسا  نیا  مالسلا  هیلع  ماما  روظنم  دراد و  یسک  رب  مرج  ياعدا  هک  دنیوگ  یم  یـسک  هب  « مِّرَجَتُم »
.يا هدرک  هنیزه  لطاب  هب  ار  شبهاوم  هک  دنک  تیاکش  وت  زا  دیاب  ایند  هک  یلاح  رد  هتفیرف  ار  وت  هدرک و  متس  وت  رب 

یم تسخن.دـنک  یم  لالدتـسا  تـسا  ناـگمه  سرتـسد  رد  هـک  زیچ  ود  هـب  اـیند  هدـننک  رادـیب  رهاـظم  زا  مالــسلا  هـیلع  ماـما  سپس 
دندیسوپ دنداتفا و  كاخ  هب  تناردپ  هک  یلحم  هب  ایآ  داد ؟ بیرف  ار  وت  یک  ای  تخاس  لوغشم  دوخ  هب  ار  وت  ایند  ینامز  هچ  :» دیامرف

ْمَأ ، یَِلْبلا َنِم  َکـِئَابآ  ِعِراَـصَِمب  َأ  َکـْتَّرَغ ؟ یَتَـم  ْمَأ  ، َْکتَوْهَتْـسا یَتَـم  ( ؛»؟ كاـخ ریز  رد  تنارداـم  هاـگباوخ  هب  اـی  هداد  بیرف  ار  وـت 
. )؟ يَرَّثلا َتْحَت  َِکتاَهَّمُأ  ِعِجاَضَِمب 

راکشآ رهاظ و  وت  رب  زیچ  همه  یشیدنیب  یتسیاب و  نآ  رانک  رد  يا  هظحل  يرادرب و  ناتسربق  يوس  هب  ماگ  کی  رگا  هک  نیا  هب  هراشا 
اه كاخ  ریز  رد  شوماخ  زورما ، یلو  دنتـشاد  یطاشن  تایح و  دـندوب و  امـش  نایم  رد  زورید  ، نازیزع نارداـم و  ناردـپ و  ؛ دوش یم 

: رعاش هتفگ  هب  و  تسین ؟ یفاک  ناسنا  نتخاس  رادیب  يارب  یکی  نیمه  ایآ.دنا  هدیسوپ  هتفخ و 

ار اوسر  هنامز  يرهم  یب  مد  کی  نیبب  ار و  كاخ  فاکشب 
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اب ردـقچ  :» دـیامرف یم  هدرک  هراشا  ایند  ییافو  یب  يراـبتعا و  یب  زا  يرگید  زیمآ  تربع  ياـه  هنحـص  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  هاـگ  نآ 
نایب ، نابیبط زا  يدرک و  یم  اهنآ  يارب  افـش  تساوخرد  ، يدرک يراتـسرپ  ار  اهنآ  ردـقچ  یتخادرپ و  نارامیب  هجلاـعم  هب  دوخ  تسد 
یمن يا  هدــیاف  وـت  هـیرگ  تشادــن و  يدوـس  اـهنآ  لاـح  هـب  وـت  ِيوراد  هـک  ییاــهزور  نآ  رد  یتـساوخ  یم  ار  اــهنآ  ناــمرد  هار 

چیه يارب  وت  سرت  اب  هتخیمآ  يزوسلد  ، دیشخب

و  ) يدرکن اهنآ  زا  یعافد  تیورین  اب  داد و  یمن  يا  هجیتن  اهنآ  يارب  تیاه  کـمک  اـه و  شـشوک  تشادـن و  يدوس  اـهنآ  زا  کـی 
َتْضَّرَم ْمَک  ،َو  َْکیَّفَِکب َْتلَّلَع  ْمَک  ( ؛») داد نایاپ  زیچ  همه  هب  تفرگ و  ار  ناشنابیرگ  گرم  اه  ششوک  شالت و  نیا  همه  اب  ماجنارس 
ْمُهَدَـحَأ ْعَْفنَی  َْمل.َكُؤاَُـکب  ْمِْهیَلَع  يِدُْـجی  اـَل  ،َو  َكُؤاَوَد ْمُْهنَع  ِینُْغی  اـَل  َهاَدَـغ  ، َءاَّبِطَأـْلا ُمَُهل  ُفِصْوَتْـسَت  ،َو  َءاَـفِّشلا ُمَُهل  یِغَْتبَت  َْکیَدَِـیب !

!( . َِکتَّوُِقب ُْهنَع  ْعَفْدَت  َْمل  َِکتَْبلِِطب َو  ِهِیف  ْفَعُْست  َْمل  ،َو  َُکقاَفْشِإ

ندومن يراتسرپ  يانعم  هب  « ضیرمت » هدام زا  « تضرم نتخادرپ و« هجلاعم  هب  يانعم  هب  « لیلعت » هشیر زا  « تّللع » هک دیـشاب ) هتـشاد  هجوت  )
اب هتخیمآ  تبحم  يانعم  هب  « قافْشإ تسا و« بیبط  زا  نامرد  هار  بلط  يانعم  هب  اجنیا  رد  هدش و  هتفرگ  « فصو  » هشیر زا  « ُفِصْوَتْسَت و«

.تسا ندرک  کمک  ندیبلط و  يرای  يانعم  هب  « فاعْسا » هدام زا  « ْفَعُْست سرت و«

هدومرف و میسرت  يا  هدنزومآ  رایسب  زرط  هب  ار  ایند  زیگنا  تربع  ياه  هنحص  نشور  رایـسب  فافـش و  راتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
بیبط و هب  هاگ  ، دـنوش یم  لسوتم  اـعد  هب  هاـگ  ، دوش یم  رت  تخـس  زور  هب  زور  ناـشرامیب  لاـح  هک  دـنک  یم  هراـشا  یناراتـسرپ  هب 

یمن يدوس  اهنآ  زا  مادـک  چـیه  یلو  ؛ دوش یم  ریزارـس  ناشمـشچ  زا  کشا  بالیـس  هاگ  يزوسلد و  دـننک و  یم  یباـتیب  هاـگ  ، وراد
هک اهنآ  دنا و  هدرک  هبرجت  مدرم  زا  يرایسب  هک  تسا  يروما  اهنیا.دراپس  یم  ناج  اهنآ  دولآ  کشا  نامـشچ  ربارب  رد  رامیب  دشخب و 
ایند ییافو  یب  يرابتعا و  یب  هب  یپ  نآ  هلیـسو  هب  ناسنا  هک  تسین  یفاک  اه  هنحـص  نیا  ایآ.دـنا  هدینـش  نارگید  زا  دـن  هدرکن  هبرجت 

؟ دربب

اب تسا و  هتخاس  مسجم  زین  ار  وت  عضو  اه  هنومن  نیا  اـب  اـیند  بیترت ) نیدـب   ) و :» دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  ماـما  شخب  نیا  ناـیاپ  رد 
( . َکَعَرْصَم ِهِعَرْصَِمب  ،َو  َکَسْفَن اَْینُّدلا  ِِهب  ََکل  ْتَلَّثَم  ْدَق  َو  ( ؛» ار وت  هاگنابرق  (، نارگید يارب   ) وا ياه  هاگنابرق 

نارامیب تسوت و  راید  رهش و  فارطا  رد  هک  ییاه  ناتسروگ  نیا  هک  نیا  هب  هراشا 

ایند هک  درادن  نیا  ياج  تساوسر و  هنامز  يرهم  یب  زا  ییاه  هناشن  همه  دنراد  دوجو  وت  نطو  ياج  ياج  رد  هک  ییاه  ناتسرامیب  و 
.يراک بیرف  مادک  یگدنبیرف و  مادک.يرادنپب  هدننک  لفاغ  هدنبیرف و  ، ییافو یب  ياه  هناشن  همه  نیا  اب  ار 

ٌبَِعل َو اَّلِإ  اَْینُّدـلا  ُهاَـیَْحلا  اَـمَو  « ).» يزاـب یمرگرـس و  » هـب اـیند  تاـیح  دـیجم  نآرق  رد  هـک  دـیآ  یم  شیپ  اـجنیا  رد  لاؤـس  نـیا  هـتبلا 
یفرعم « رورغلاراد » مان هب  تاـیاور  رد  و  .( هیآ 185 ، نارمع لآ  «. ِروُرُْغلا ُعاَتَم  اَّلِإ  اَْینُّدـلا  ُهاَیَْحلا  اَمَو  « ).» رورغ عاـتم  و« .( هیآ 32 ، ماعنا «. ٌوَْهل

.تسا هدش 

راد » ناونع هب  ار  ایند  اه ) هماـن  شخب  زا  موس  هماـن   ) دوب هدرک  يرادـیرخ  یـضاق  حیرـش  هک  يا  هناـخ  ناتـساد  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
: شفورعم ياعد  رد  زین  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  نینچمه.تسا  هدومرف  یفرعم  « رورغلا
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« رورغلاراد » ار اـیند  مه  رگید  ثیداـحا  زا  یـضعب  رد.دـنا  هدوـمن  یفرعم  « رورغلاراد  » ار اـیند  ِروُرُْغلا » ِراد  ْنَع  َِیفاـجَّتلا  یْنقُزْرا  َّمُهّللا  »
. ( ،ج 3،ص 422،ح 6 یفاک  ). .تسا هدش  هتخانش 

؟ تسا راگزاس  هدومرف  ثحب  دروم  هنامیکح  مالک  رد  مالسلا  هیلع  ماما  هچنآ  اب  هنوگچ  تاریبعت  نیا  میسرپب  تسا  نکمم 

قیمع و نآ  هب  هاگن  رگا  اما  ؛ تسا « رورغلا راد  » ایند ، دشاب رذگدوز  یحطـس و  هاگن  ، ایند هب  هاگن  هاگ  ره  ؛ تسا نشور  لاؤس  نیا  خساپ 
.میا هتفگ  هک  تسا  نآ  رب  هاوگ  زین  هنامیکح  نخس  نیا  همادا.تسا  يرادیب  تربع و  راد  ایند  ، دشاب هنامیکح 

مود شخب 

ِءاَّبِحَأ ُدِجْـسَم.اَِهب  َظَعَّتا  ِنَِمل  ٍهَظِعْوَم  ُراَد  ،َو  اَْهنِم َدَّوَزَت  ْنَِمل  یًنِغ  ُراَد  ،َو  اَْهنَع َمِهَف  ْنَِمل  ٍهَِیفاَـع  ُراَد  ،َو  اَهَقَدَـص ْنَِمل  ٍقْدِـص  ُراَد  اَْینُّدـلا  َّنِإ 
َْتنَذآ ْدَق  اَهُّمُذَـی َو  اَذ  ْنَمَف.َهَّنَْجلا  اَهِیف  اوُِحبَر  َو  َهَمْحَّرلا ، اَهِیف  اُوبَـسَتْکا.ِهَّللا  ِءاَِیلْوَأ  ُرَْجتَم  ،َو  ِهَّللا ِیْحَو  ُِطبْهَم  ،َو  ِهَّللا ِهَِکئاَلَم  یَّلَـصُم  ،َو  ِهَّللا

ْتَرَکَْتبا ،َو  ٍهَِیفاَِعب ْتَحاَر  ِروُرُّسلا !؟ َیلِإ  اَهِروُرُِـسب  ْمُْهتَقَّوَش  ،َو  َءاَلَْبلا اَِهئاَلَِبب  ْمَُهل  ْتَلَّثَمَف  ؛ اَـهَلْهَأ اَهَـسْفَن َو  ْتَعَن  ،َو  اَِـهقاَرِِفب ْتَداـَن  ،َو  اَِـهْنیَِبب
،َو اوُرَّکَذَـتَف اَْینُّدـلا  ُمُْهتَرَّکَذ.ِهَماَیِْقلا  َمْوَی  َنوُرَخآ  اَهَدِـمَح  ،َو  ِهَماَدَّنلا َهاَدَـغ  ٌلاَجِر  اَهَّمَذَـف  ، ًاریِذْـحَت ًافیِوْخَت َو  ،َو  ًاـبیِهْرَت ًاـبیِغْرَت َو  ، ٍهَعیِجَِفب

.اوُظَعَّتاَف ْمُْهتَظَعَو  ،َو  اُوقَّدَصَف ْمُْهتَثَّدَح 

همجرت

يارب تسا  تیفاع  هاگیاج  ،و  دنک راتفر  نآ  اب  یتسار  هب  هک  سک  نآ  يارب  تسا  یتسار  قدص و  يارس  ایند  : دومرف مالـسلا  هیلع  ماما 
يارب تسا  زردنا  هظعوم و  ّلحم  ،و  دریگرب هشوت  نآ  زا  هک  سک  نآ  يارب  تسا  يزاین  یب  يارـس  ،و  دمهفب يزیچ  نآ  زا  هک  یـسک 

.دریگ زردنا  نآ  زا  هک  یسک 

ایند رد  اهنآ.تسا  یهلا  يایلوا  هناخ  تراجت  ،و  یهلا یحو  لوزن  لحم  ،و  راگدرورپ ناگتـشرف  هاگزامن  ادخ و  ناتـسود  دجـسم  ایند 
یم شهوکن  ار  ایند  یسک  هچ  مداد ) حرش  وت  يارب  هک   ) لاح نیا  اب.دنتفرگ  هرهب  نآ  زا  ار  تشهب  هدروآ و  تسد  هب  ار  ادخ  تمحر 

هتخاس ربخ  اب  ار  همه  شلها  دوخ و  گرم  زا  هداد و  ربخ  دنلب  يادص  اب  ار  شیوخ  قارف  هتـشاد و  مالعا  ار  دوخ  ییادـج  ایند  دـنک ؟
اب ایند.تسا 

هجوتم ترخآ  رورـس  هب  شا  یلاحـشوخ  رورـس و  زا  ییاه  هنحـص  اب  هداد و  ناشن  اهنآ  هب  ار  ترخآ  ياهالب  شیاـهالب  زا  يا  هنومن 
رورـس اب  هسیاقم  هتـسیاش  ترخآ  رورـس  هن  ایند و  يالب  اب  هسیاقم  لباق  ترخآ  يالب  هن  دـنناد  یم  همه  هک  یلاـح  رد   ) تسا هتخاـس 

(. تسایند

دناسرت و یم  هاگ  دنک و  یم  قیوشت  هاگ  بیترت ) نیا  هب  و   ) تبیـصم رد  ناهاگ  حبـص  دـنا و  تیفاع  رد  رـصع  ماگنه  دـننیب  یم  هاگ 
یم شهوکن  تمایق ) زور  «) ینامیـشپ زور  » رد ار  نآ  یهورگ  ، فاصوا نیا  اب  دراد  یم  رذـحرب  دـنکفا و  یم  فوخ  هب  ار  ناسنا  هاـگ 

دندش و رکذـتم  داد و  رکذـت  اهنآ  هب  ایند  هک  یهورگ  نامه  ؛ دـنیامن یم  شیاتـس  حدـم و  ار  نآ  زور  نآ  رد  يرگید  هورگ  دـننک و 
.دندش اریذپ  ار  شزردنا  داد و  زردنا  نانآ  هب  دندرک و  شقیدصت  تفگ و  نخس  لاح ) نابز  اب   ) اهنآ يارب 
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تسادخ يایلوا  هناختراجت  ایند 

رد ار  ایند  تبثم  ياه  هبنج  شخب  نیا  رد  ، تشاد نیـشیپ  شخب  رد  ایند  دروم  رد  هک  يا  هنامیکح  راـتفگ  همادا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
نآ اب  یتسار  هب  هک  سک  نآ  يارب  تسا  یتسار  قدص و  يارـس  ایند  :» دـیامرف یم  تسخن  هلمج  راهچ  رد  درمـش  یمرب  هلمج  تشه 

هـشوت نآ  زا  هک  سک  نآ  يارب  تسا  يزاین  یب  يارـس  دـمهفب و  يزیچ  نآ  زا  هک  یـسک  يارب  تسا  تیفاع  هاـگیاج  دـنک و  راـتفر 
ْنَِمل ٍهَِیفاَع  ُراَد  ،َو  اَهَقَدَص ْنَِمل  ٍقْدِـص  ُراَد  اَْینُّدـلا  َّنِإ  ( ؛» دریگ زردـنا  نآ  زا  هک  سک  نآ  يارب  تسا  زردـنا  هظعوم و  ّلحم  دریگرب و 

( . اَِهب َظَعَّتا  ِنَِمل  ٍهَظِعْوَم  ُراَد  ،َو  اَْهنِم َدَّوَزَت  ْنَِمل  یًنِغ  ُراَد  ،َو  اَْهنَع َمِهَف 

هظعوـم و تیفاـع و  يارـس  هب  دـناوت  یم  تقد  اـب  یلو  تسا  « بعل وـهل و  راد  »و« رورغلا راد  » لوا رظن  رد  هچرگ  اـیند  ، بـیترت نـیا  هـب 
ترخآ هعرزم  نمؤم و  جارعم  دشاب و  هللا  یلا  برق  يارب  ناسنا  یقرت  نابدرن  دوش و  لیدبت  هشوت  داز و  نتفرگرب 

نیرمت و نادـیم  هب  ار  اـیند  هبطخ 28  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  تسا و  هدـش  هراـشا  نآ  هب  تاـیاور  تاـیآ و  رد  هک  هنوگ  ناـمه.ددرگ 
دومرف هیبشت  رگید  ناهج  نادیم  رد  هقباسم  يارب  یگدامآ 

دیریگرب هشوت  دوخ  یلصا  هاگرارق  يارب  روبع  لحم  نیا  زا  دهد  یم  روتسد  هبطخ 203  رد  و  ُقابِّسلا ) ًادَغَو  ُرامْضِْملا  َمْوَْیلا  َّنإَو  الَأ  )

( . ْمُکِّرَقَِمل ْمُکِّرَمَم  ْنِم  اوذُخَف  )

تسوـگ و تسار  هک  مینیب  یم  دوـش  تقد  نآ  ثداوـح  رد  یمک  رگا  یلو  ؛ تسوـگ غورد  ییادـتبا  رظن  رد  اـیند  هک  تـسا  تـسرد 
.دهد یم  رس  لیحر  گناب  دزاس و  یم  المرب  ار  اه  تیعقاو 

.تسا یتسرد  نت  يارس  دنکرد  مهف و  لها  هک  اهنآ  يارب  اما  ؛ تسا نالدرامیب  يارس  ایند  هک  تسا  حیحص 

یم كاـخ  ریز  هب  تسد  هت  دریگ و  یم  ار  ناـسنا  دوجو  ياـه  هیامرـس  ماـمت  تسا و  رقف  راد  ییادـتبا  رظن  رد  اـیند  هک  تسا  تسرد 
.تسانغ راد  دنا  هشوت  داز و  نتفرگرب  هدامآ  هک  نانآ  يارب  یلو  ؛ دتسرف

.تسا هظعوم  راد  دنا  تحیصن  دنپ و  لها  هک  اهنآ  يارب  اما  ؛ تسا هدننک  لفاغ  ایند  هک  تسا  حیحص 

لحم راگدرورپ و  ناگتشرف  هاگزامن  ادخ و  ناتسود  دجسم  ایند  :» دیامرف یم  هتخادرپ  رگید  فصو  راهچ  هب  مالسلا  هیلع  ماما  سپس 
( ِهَّللا ِءاَِیلْوَأ  ُرَْجتَم  ،َو  ِهَّللا ِیْحَو  ُِطبْهَم  ،َو  ِهَّللا ِهَِکئاَلَم  یَّلَصُم  ،َو  ِهَّللا ِءاَّبِحَأ  ُدِجْـسَم  ( ؛» تسا یهلا  يایلوا  هناخ  تراجت  یهلا و  یحو  لوزن 

.

طبهم «،» یلـصم «،» دجـسم » مان.دراد یماـیپ  کـی  ره  هک  هداـهن  اـیند  رب  ماـن  راـهچ  هاـتوک  تراـبع  نیا  رد  عقاو  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
و ددرگ ؟ شهوکن  راوازـس  ناگتـشرف  هناخزامن  ای  دشاب و  يدـب  هاگیاج  دجـسم  تسا  نکمم  ایآ  « قح يایلوا  هناخ  تراجت  »و« یحو

؟ تسا يدب  ياج  تسا  قح  ناتسود  هناخ  تراجت  هدش و  لزان  نآ  رب  یهلا  یحو  هک  یهاگیاج  ایآ 
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یم ٍمِیلَأ » ٍباذَـع  ْنِم  ْمُکیِْجُنت  ٍهَراِجت  یلَع  ْمُکُّلُدَأ  ْلَـه  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی   » هفیرـش هیآ  زا  هتفرگ  رب  عقاو  رد  هناـخ  تراـجت  هب  ریبعت 
.( هیآ 10 ، فص هروس   ). .دشاب

رب یلیلد  هک  یلاح  رد  دنا  هتسناد  مدآ  يارب  ناگتشرف  ندرک  هدجس  هب  هراشا  ار  ِهَّللا » ِهَِکئاَلَم  یَّلَصُم   » هغالبلا جهن  ناحراش  زا  یـضعب 
نامز هب  رـصحنم  دـنزامن و  لوغـشم  عوکر و  لاح  رد  یعمج  دوجـس و  لاـح  رد  ناگتـشرف  زا  یعمج  هتـسویپ  ؛ تسین صیـصخت  نیا 
عاقب هنیدم و  هکم و  نوچمه  یسدقم  نکاما  رد  ًاصوصخم  نیمز و  رد  نامسآ و  رد  ؛ دنتسه اج  همه  رد  ناگتـشرف  تسین و  یـصاخ 

.مالسلا مهیلع  ناموصعم 

تسا یهاگلزنم  مه  ؛ دنریگ هرهب  نآ  زا  هک  نانآ  يارب  دراد  یمهم  رایسب  تیعقوم  ایند  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تاریبعت  نیا  عومجم  زا 
هناخ تراجت  مه  راگدرورپ و  تداـبع  يارب  یلحم  مه  ، هظعوم یقـالخا و  سورد  يارب  تسا  یهاگـشناد  مه  ، هشوت داز و  هیهت  يارب 

راگدرورپ برق  نامه  هک  ار  اه  عاتم  نیرتهب  دناوت  یم  هیامرـس  نیا  ربارب  رد  دوش و  یم  نآ  دراو  رمع  هیامرـس  اب  ناسنا  هک  تسا  يا 
.دزاس مهارف  تسا  نادیواج  تداعس  وا و  ياضر  و 

؛» دـندرب دوـس  نآ  زا  ار  تشهب  هدروآ و  تسد  هب  ار  ادـخ  تمحر  اـیند  رد  اـهنآ  :» دـیامرف یم  نخـس  نـیا  هـمادا  رد  ماـما  ور  نـیا  زا 
( . َهَّنَْجلا اَهِیف  اوُِحبَر  ،َو  َهَمْحَّرلا اَهِیف  اُوبَسَتْکا  )

هچ مداد ) حرش  وت  يارب  هک   ) لاح نیا  اب  :» دیامرف یم  ددرگ و  یم  زاب  نخس  زاغآ  هب  يریگ  هجیتن  کی  يارب  مالسلا  هیلع  ماما  سپس 
گرم زا  ربخ  هداد و  ربخ  دنلب  يادص  اب  ار  دوخ  قارف  هتـشاد و  مالعا  ار  دوخ  ییادج  هک  یلاح  رد  دنک  یم  شهوکن  ار  ایند  یـسک 

( . اَهَلْهَأ اَهَسْفَن َو  ْتَعَن  ،َو  اَِهقاَرِِفب ْتَداَن  ،َو  اَِهْنیَِبب َْتنَذآ  ْدَق  اَهُّمُذَی َو  اَذ  ْنَمَف  ( ؛» تسا هداد  شلها  دوخ و 

هلمج ود  اب  هدومرف  نایوگ  تمذم  خساپ  رد  هک  هلمج  هس  نیا  زا  دعب  مالسلا  هیلع  ماما 

زا ییاه  هنحـص  اب  هداد و  ناشن  اهنآ  هب  ار  ترخآ  ياهالب  شیاهالب  زا  يا  هنومن  اب  ایند  :» دیامرف یم  دـنک و  یم  لیمکت  ار  نآ  رگید 
هن ایند و  يالب  اب  هسیاقم  لباق  ترخآ  يالب  هن  دنناد  یم  هک  یلاح  رد   ) تسا هتخاس  هجوتم  ترخآ  رورس  هب  شا  یلاحشوخ  رورس و 

نیا هب  و   ) تبیصم رد  ناهاگ  حبص  دنا و  تیفاع  رد  رـصع  ماگنه  دننیب  یم  هاگ  و  تسایند ) رورـس  اب  هسیاقم  هتـسیاش  ترخآ  رورس 
،َو َءاَلَْبلا اَِهئاَلَِبب  ْمَُهل  ْتَلَّثَمَف  ( ؛» دراد یم  رذـحرب  دـنکفا و  یم  فوخ  هب  ار  ناسنا  دـناسرت و  یم  هاـگ  دـنک و  یم  قیوشت  هاـگ  بیترت )

( . ًاریِذْحَت ًافیِوْخَت َو  ًابیِهْرَت َو  ًابیِغْرَت َو  ، ٍهَعیِجَِفب ْتَرَکَْتبا  ،َو  ٍهَِیفاَِعب ْتَحاَر  ِروُرُّسلا !؟ َیلِإ  اَهِروُرُِسب  ْمُْهتَقَّوَش 

ثداوح ، هتخاس راکـشآ  تسا  يرابتعا  یب  ییافو و  یب  يرادـیاپان و  نامه  هک  ار  دوخ  تیهام  ینـشور  هب  لاـح  ناـبز  اـب  اـیند  ، يرآ
يارب ایند  هک  تسا  ینشور  ياه  مایپ  اهنیا  همه  ینامـسآ  ینیمز و  ياهالب  یناهگان و  ياه  يرامیب  نازیزع ، نتفر  تسد  زا  ، رذگدوز

.تسا هدننک  لفاغ  هدنبیرف و  ایند  تفگ  ناوت  یم  هنوگچ  لاح  نیا  اب.دتسرف  یم  شلها  هب  دوخ  یفرعم 

َنوُد ینْدَْألا  ِباذَْعلا  َنِم  ْمُهَّنَقیُِذَنل  َو  : » تسا هدمآ  « هدجس  » هروس هیآ 21  رد  هک  تسا  يزیچ  هیبش  َءالَْبلا » اَِـهئالَِبب  ْمَُهل  ْتَلَّثَم   » هب ریبعت 
«. دندرگ زاب  دیاش  ، میناشچ یم  ترخآ )  ) گرزب باذع  زا  شیپ  ایند )  ) کیدزن باذع  زا  اهنآ  هب  ؛ » َنوُعِجْرَی ْمُهَّلََعل  ِرَبْکَْألا  ِباذَْعلا 
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كانتـشحو و ثداوـح  « هَعیجَف ،» ناهاگحبـص ياـنعم  هـب  « روـکب » هداـم زا  « ْتَرَکَْتبا ناهاگرـصع و« ياـنعم  هـب  « حاوَر » هـشیر زا  « ْتَـحار »
.دنتسه هلجال  لوعفم  عقاو  رد  « ًاریذْحَت »و« ًافیوْخَت »و« ًابیهْرَت و« ًابیغْرَت » » ياه هژاو  كاندرد و 

ثداوح هک  ام  رـصع  رد  هژیو  هب  دونـشب  دنیبب و  ار  رگرادـیب  ياه  مایپ  نیا  مامت  ات  دـهاوخ  یم  اونـش  یـشوگ  زاب و  یمـشچ  نیاربانب 
اهامیپاوه و طوقـس  اه و  لیبموتا  روآ  گرم  ياه  فداصت  نآ  هنومن  ؛ دـنراد يرتشیب  باتـش  اه  هعجاف  دریگ و  یم  تروص  رت  عیرس 

.تسا رت  فافش  رت و  گنررپ  مایپ ، نیا  ، تسا هدرتسگ  رادریگاو  ياه  يرامیب  اه و  یتشک  ندش  قرغ 

نیا اب  » هک دـنک  یم  يریگ  هجیتن  نینچ  هدـننک  رادـیب  هداـعلا  قوف  زیمآ و  تمکح  ِنانخـس  نیا  ناـیاپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  هاـگ  نآ 
یم شیاتـس  حدم و  ار  نآ  زور  نآ  رد  يرگید  هورگ  دننک و  یم  شهوکن  تمایق ) زور   ) ینامیـشپ زور  رد  ار  نآ  یهورگ  ، فاصوا

هب دندرک و  شقیدصت  تفگ و  نخـس  لاح ) نابز  اب   ) اهنآ يارب  دندش و  رکذتم  داد و  رکذت  اهنآ  هب  ایند  هک  یهورگ  نامه  ؛ دـنیامن
،َو اوُرَّکَذَتَف اَْینُّدلا  ُمُْهتَرَّکَذ.ِهَماَیِْقلا  َمْوَی  َنوُرَخآ  اَهَدِمَح  ،َو  ِهَماَدَّنلا َهاَدَغ  ٌلاَجِر  اَهَّمَذَـف  ( ؛» دـندش اریذـپ  ار  شزردـنا  داد و  زردـنا  نانآ 

( . اوُظَعَّتاَف ْمُْهتَظَعَو  ،َو  اُوقَّدَصَف ْمُْهتَثَّدَح 

یم ایند  تمذـم  هب  نابز  دـنوش و  یم  نامیـشپ  تخـس  دـننیب  یم  ار  دوخ  ءوس  لامعا  راثآ  هک  تماـیق  رد  لـفاغ  ناتـسرپ  يوه  يرآ 
ار اه  هرهب  نیرتهب  رابرپ  هعرزم  دوسرپ و  هناخ  تراجت  نآ  زا  هک  دـنیاشگ  یم  نآ  شیاتـس  هب  نابز  رادـیب  نادـنمدرخ  یلو  دـنیاشگ 

.دندروآ تمایق  هصرع  هب  دوخ  اب  دنتفرگ و 

تاـملک زا  يرایـسب  رد  اـیند  تمذـم  هک  تفاـیرد  ناوت  یم  رتـهب  میدرک  هراـشا  نآ  هب  ـالبق  هک  ار  يا  هتکن  ریخا  ياـه  هلمج  نیا  زا 
مالـسلا هیلع  نانمؤمریما  رابرپ  مالک  نیا  رد  نآ  شیاتـس  حدـم و  هب  یتافانم  چـیه  نآرق  تاـیآ  رد  یتح  مالـسلا و  مهیلع  ناـموصعم 

ناـهاگآ و هب  رظاـن  هدـمآ  نآ  حدـم  رد  هچنآ  ربـخ و  یب  لـفاغ و  نیب و  هاـتوک  دارفا  هـب  رظاـن  هدـمآ  نآ  شهوـکن  رد  هچنآ.درادـن 
هعرزم یتسار  هب  ایند  میرگنب  تبثم  هدید  اب  رگا.میرگنب  ایند  هب  هدید  مادک  اب  هک  تسا  نآ  مهم.تسا  ناشیدـنا  تبقاع  نادـنمدرخ و 

.تسا تبکن  يربخ و  یب  تلفغ و  رورغ و  يارس  ایند  مینک  هاگن  یفنم  هدید  اب  رگا  تسا و  ترخآ 

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib heard a man speaking ill of life in this world, so he said to him:
“O you, the man who abuses the world! O you who has been deceived by it and is
cheated by its wrongs! Do you thus covet the world then abuse it?! Do you accuse it or
should it accuse you?! When did it bewilder you or deceive you, whether by the decay
and fall of your forefathers, or by the sleeping places of your mothers deep under the
ground? How much did you look after them in their illness and nursed them during
sickness, desiring them to be cured and consulting physicians for them in the morning
when your medicine did not avail them and your wailing for them did not benefit
them? Your mourning over them did not prove useful to them, and you could not

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 2271 

http://www.ghaemiyeh.com


achieve your aim. You could not ward off (death) from them with all your power. In
fact, through the dying man, the world presented an illustration for you by the

.example of his falling down how you, too, will fall

Certainly, this world is a house of truth for whoever appreciates it, a place of safety“
for whoever understands it, a house of riches for whoever gathers provision from it
(for the Hereafter), and a house of instructions for whoever draws instruction from it.
It is the place of worship for those who love Allāh, the place of praying for the angels
of Allāh, the place where the revelation of Allāh descends, and the trading place for
those devoted to Allāh. Herein, they earned mercy and herein they acquired Paradise

.by way of profit

Therefore, who can abuse it when it has announced its departure, calling out that it“
will leave?! It had given news of its own destruction and the death of its own people.
By its hardship, it set an example of their hardships. By its pleasures, it created
eagerness for the pleasures (of the Hereafter). It brings ease in the evening and grief
in the morning by way of persuading, dissuading, alarming and warning. People abuse
it on the morning of their repentance, but there are others who will praise it on the
Day of Judgment. The world recalled to them the next life and they bore it in mind. It
related to them (things of the next life) and they acknowledged them. It preached to
them and they derived lessons from them.{Every speaker and preacher manifests
the force of his speech in subjects in which he is well-versed. If he has to change the
subject, neither will his mind move, nor will his tongue be able to speak out. But
anyone's intellect has the capability of adaptation:His mind has the power of
imagination. It can turn around his utterances in whatever manner he likes and can
show the excellence of speech on whatever subject he desires. Consequently, when
the tongue, which had for so long been abūsing the world and unveiling its
deceitfulness, starts praising the world, it shows the same mastery of speech and
power of argument, something which has always been its main distinction. Then, the
use of commendatory words does not alter the principle. Although the ways are

.{ different, the objective remains one and the same

گرم دای  ترورض  : 132 تمکح
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هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ِباَرَخِلل اُونبا  ِءاَنَفِلل َو  اوُعَمجا  ِتوَمِلل َو  اوُِدل  ٍموَی  ّلُک  ِیف  ِيدَُانی  ًاکَلَم  ِهِّلل  ّنِإ  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

، ندش دوبان  يارب  دیروآ  مهارف  و  ندرم ، يارب  دییازب  دنز : یم  گناب  زور  ره  هک  تسا  يا  هتشرف  ار  ادخ  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 
 . نتشگ ناریو  يارب  دیزاسب  و 

يدیهش

ناریو يارب  دیزاسب  نتـشگ و  دوبان  يارب  دـینک  مهارف  ندرم و  يارب  دـییازب  دراد : یم  رب  گناب  زور  ره  هک  تسا  يا  هتـشرف  ار  ادـخ 
.ندش

یلیبدرا

يارب دینک  انب  نتفای و  انف  يارب  زا  دیوش  عمج  ندرم و  يارب  دـیئازب  دـنکیم  ادـن  هکم  هتـشرف  تسار  يادـخ  رم  هک  یتسردـب  دومرف  و 
یبارخ

یتیآ

ندش انف  يارب  دیروآ  درگ  ندرم و  يارب  دییازب  هک  دهد  یم  رد  ادن  زور  ره  رد  هک  تسا  یکلم  ار  دنوادخ  مالـسلا :) هیلع   ) دومرف و 
.نتشگ ناریو  يارب  دیزاسب  و 

نایراصنا

انب ،و  ندش دوبان  يارب  دیروآ  درگ  ،و  ندرم يارب  دییازب  ، دراد یم  رب  دایرف  زور  ره  هک  تسا  يا  هتشرف  ار  ادخ  : دومرف ترـضح  نآ  و 
 . نتشگ بارخ  يارب  دینک 

اه حرش 

يدنوار
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نوعرف لآ  هطقتلاف  یلاعت  هلوق  کلذ  وحن  و  هدعب ، نیعـضوملا  یف  اذک  و  هبقاعلل ، یه  امنا  ضرعلل و  ماللا  تسیل  توملل  اودل  هلوق  و 
.هبقاعلل ماللاف  انزح  اودع و  مهل  نوکیل 

يردیک

یلا رمالا  هب  لاف  هوذختا  يا  انزح ) اودع و  مهل  نوکیل  نوعرف ، لآ  هذـختا  و  : ) یلاعت لاق  امک  ضرغلل ، هبقاعلل ال  ماللا  توملل : اودـل 
، کلذ یلا 

مثیم نبا 

ناریو يارب  دـیزاسب  نتفر و  نیب  زا  يارب  دـیروآ  درگ  ندرم ، يارب  دـییازب  دـنز ، یم  دایرف  زور  ره  هک  تسا  يا  هتـشرف  ار  دـنوادخ  )
، هناگ هس  روما  نیا  .دوش و  یم  لزان  نآ  ماجنارـس  ایند و  تعیبط  رد  دنوادخ  نامرف  هب  هک  تسا  يزیچ  نآ  قبط  رب  دایرف  نیا  ندش .)

.تسا تبقاع  هجیتن و  مال  هناگ ) هس   ) دراوم نیا  مامت  رد  مال  .دنیایند و  یعیبط  ياه  هجیتن  یناریو  و  نتفر ، نیب  زا  ندرم ، ینعی 

دیدحلا یبا 

 . ِباَرَْخِلل اُوْنبا  ِءاَنَْفِلل َو  اوُعَمْجا  ِتْوَْمِلل َو  اوُِدل  ٍمْوَی  ِّلُک  ِیف  يِداَُنی  ًاکَلَم  ِهَِّلل  َّنِإ  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

صـصقلا هروس  ًانَزَح (  اوُدَع َو  ْمَُهل  َنوُکَِیل  َنْوَعِْرف  ُلآ  ُهَطَقَْتلاَف  یلاعت  هلوق  اذه  لثم  هبقاعلا و  مال  یمـست  هیبرعلا  لهأ  دنع  ماللا  هذـه 
.هدلاولا دلت  ام  تومللف  هلثم  نزحلا و  هوادعلا و  هایإ  مهطاقتلا  هبقاع  ناکف  هوطقتلا  لب  هلعلا  هذهل  هوطقتلا  مهنأ  سیل  . ( 8

مهئرذ هبقاع  ناک  مهأرذ و  لـب  منهج  یف  مهبذـعیل  مهأرذ  هنأ  سیل  فارعألا 179 ) . هروس  َمَّنَهَِجل (  انْأَرَذ  ْدََـقل  یلاعت َو  هلوق  هلثم  و 
 . هربجملا اهب  قلعتت  یتلا  ههباشتملا  تایآلا  نم  ریثک  نع  باوجلا  لصحی  فرحلا  اذهب  اهیف و  اوراص  نأ 

برخت رودلا  تومی و  دلولا  نأ  همالس و  ءاقب و  راد  بطع ال  ءانف و  راد  ایندلا  نأ  یلع  هیبنتلا  وهف  هتصالخ  لوقلا و  اذه  يوحف  امأ  و 
ینفی لاومألا  نم  عمجی  ام  و 

یناشاک

زا يزور  ره  رد  دـنک  یم  ادـن  هک  موی ) لک  یف  يدانی   ) يا هتـشرف  تسا  ار  ادـخ  رم  هک  یتسرد  هب  اکلم ) نا هللا  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
و  ) ندش یناف  يارب  زا  ار  ایند  لاوما  بابـسا و  دینک  عمج  و  ءانفلل ) اوعمجا  و   ) ندرم يارب  زا  دیئازب  هک  توملل ) اودـل   ) ایند ياهزور 
ندرک و عمج  ندییاز و  تبقاع  ینعی  نآ ، تبقاع  ایند و  تیاغ  هب  تسا  تراشا  نیا  نتـشگ  بارخ  يارب  زا  دینک  انب  و  بارخلل ) اونبا 

تیب یلا  انعجرم  ایند و  راد  یف  انرمع  لیلق  هکنیا : تسا  ذوخام  ماقم  یلاع  مالک  نیا  زا  ندـش و  بارخ  انف و  تسا و  توم  نداهن  اـنب 
بارخلل ونبا  توملل و  ودل  موی  لک  يدانی  کلم  هل  بارتلا 

یلمآ

ینیوزق
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ندرم يارب  دیئازب  ینعی  خلا ) اودل   ) ادن نیا  هب  زور  ره  دنک  یم  ادن  هک  تسا  یکلم  لجوزع  ار  يادخ  یتسرد  هب  ترضح  نآ  تفگ 
هل بارتلا  تحت  یلا  انعجرم  ایند و  راد  یفان  رمع  لیلق  لیق : دـق  نتـشگ و  بارخ  يارب  دـینک  اـنب  ندـش و  یناـف  يارب  دـیئامن  عمج  و 

بارخلل اونبا  توملل و  اودل  موی  لک  يدانی  کلم 

یجیهال

هب هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .بارخلل » اونبا  ءانفلل و  اوعمجا  توملل و  اودل  موی : لک  یف  يدانی  اکلم  نا هللا  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
تسین يارب  زا  دینک  لاوما  عمج  ندرم و  يارب  زا  دییازب  دنزرف  هک  زور  ره  رد  دنک  یم  ادن  هک  تسا  يا  هتشرف  ار  ادخ  رم  هک  قیقحت 

.ندش بارخ  يارب  زا  دینک  ترامع  يانب  ندش و 

ییوخ

رضاحلا رمالا  لعف  اودل ، اکلم ، هلوقل : هفص  یه  رارمتسالا و  یلع  هلالدلل  عراضملاب  هودبم  هیلعف  هلمج  موی ، لک  یف  يدانی  بارعالا :
نم دـلوتم  یبیکرت  جوز  يدام  دوجوم  لک  ناف  تادامجلا ، تاتابنلا و  لب و  ناویحلا  ناسنالا و  نم  نیدـلاولا  هماـعل  باـطخ  دـلی  نم 

نوکلا و ملاع  هلمج - یف  هیفاقلا  حصتل  هلاحم  داسفلا ال  ءانفلا و  یلا  هلام  نیوکتلا و  نوکلا و  ینعم  وه  اذـه  و  لوصا ، نم  وا  نیلـصا 
راـج زور  ره  اـت  هتـشامگ  ارنآ  هک  دراد  يا  هتـشرف  یلاـعت  يادـخ  دومرف : همجرتلا : .هبقاـعلا  مـال  توملل ، هلوق : یف  مـاللا  و  داـسفلا -

.ندش تسین  يارب  دیروآ  درگ  و  ندش ، ناریو  يارب  دیزاسب  و  ندرم ، يارب  دیئازب  دشکیم 

ینلع دشکیم  راج  زور  ره  هب  هک  *** یکی هتشرف  ادخ  يارب  زا 

ناریو دوش  ات  دیزاس  هناخ  *** ناه دریمب ، ات  دیرآ  هچب 

اهنت دوب  قح  صاخ  اقب  هک  *** انف رهب  لام  دیزاس  درگ 

يرتشوش

قداصلا نع  یفاکلا )  ) یف ام  هلثم  و  لاقملا ، لاحلا ال  ناسل  یلع  ءادـنلا  اذـه  لمحی  نا  یغبنی  موی ) لک  یف  يدانی  اکلم  نا هللا  : ) لوقا
تیب انا  هشحولا ، تیب  انا  هبرغلا ، تیب  انا  لوقی : موی ، توملا ) یف  نوثالثلا - سداسلا و  لصفلا   ) لک یف  اـمالک  ربقلل  نا  مالـسلا : هیلع 

مال هیف  ماللا  توملل ) اودـل   ) .لاحلا ناسلب  اضیا  ربقلا  مـالکف  راـنلا ، رفح  نم  هرفح  وا  هنجلا  ضاـیر  نم  هضور  اـنا  ربقلا ، اـنا  دودـلا ،
عبـس توق  مدآ  نبا  و  توق ، عبـس  لکل  و  دلو ! هنال  لاق : نالف ؟ تام  مل  لجرل : لیق  .دـعب  ام  یف  بارخلل )  ) و ءانفلل )  ) یف امک  هبقاعلا 

نفدـی یتلا  هبرتلا  نم  ذـخاف  اکلم  یلاعت  هللا  ثعب  محرلا ، یف  تعقو  اذا  هفطنلا  نا  مالـسلا : هیلع  قداصلا  نع  یفاـکلا )  ) یف و  توملا ،
لیق و  مکروهظ .) …  ءارو  مکانلوخ  ام  متکرت  و  ( ) ءانقلل اوعمجا  و   ) .اهیف نفدی  یتح  اهیلا  نحی  هبلق  لازی  الف  هفطنلا  یف  اهثامف  اهیف ،

نم موی  رخآ  یف  هلام  هل  لثمی  مدآ  نبا  نا  ربخلا : یف  نتـساخرب و  شرـس  زا  رابکیب  سپ  نتـسارآ  نامناخ  كدنا  كدـنا  هیـسرافلاب :
اونبا و   ) .کـنفک یلم  ذـخ  لوقیف : كدـنع ؟ یلاـمف  احیحـش  اـصیرح  کـیلع  تنک  هللا  ینا و  هل : لوقیف  هاـبقع ، نم  موی  لوا  هاـیند و 

، كراید بیرختب  رما  رفعج : هنبال  دیشرلا  لتق  دعب  یکمربلا  ییحیل  لیق  هرکاسد  یـضق  هادغ  هنم  تبرخ  نمب  ربتعم  تنا  ام  بارخلل :)
نیمالا لتق  یف  لاق  امک  راصف  هراید ، برخت  کلذک  لاقف : توملا ) یف  نوثالثلا - سداسلا و  لصفلا  )
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هینغم

يودج هیاف  الا  لاحلا و  هعیبط  وا  نایعلا ، لقعلا و  انه  کلملاب  دارملا  نوکی  دق  و  الیدبت .) هللا  هنسل  دجت  نل  و   ) هقلخ یف  هللا  هنس  هذه 
.؟ عمسی توص ال  نم 

هدبع

هدالولا نم  رما  توملل : اودل  موی  … 

يرفعج

مالسالا ضیف 

عمج و  ندرم ، يارب  دـیئازب  دـنک : یم  دایرف  زور  ره  هک  يا  هتـشرف  ار  دـنوادخ  تسا : هدومرف  ایند ) نایاپ  هراـبرد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
نتشگ ناریو  يارب  دیزاسب  و  نتفر ، نیب  زا  يارب  دینک 

ینامز

.تسا یناریو  ینامتخاس  ندرک  انب  ياهتنا  تسا و  نتـشاذگ  ثراو  يارب  لام  يروآ  عمج  نایاپ  تسا ، گرم  ندـمآ  ایندـب  ماجنارس 
دالوا لام و  دوجو  اسب  هچ  تسا و  باوث  نتخودـنا  یمرگرـس و  هلیـسو  همه  اـهنیا  دروخ  یمن  ار  دـنزرف  هناـخ و  لاـم ، بیرف  لـقاع 
نامیا هک  امـش  : ) دیامرف یم  هدرک  رطخ  مالعا  زیزع  يادـخ  تهج  نیمه  هب  دروآ  یم  دوجوب  ناسنا  یگدـنز  رد  ار  رطخ  نیرتگرزب 

( .دیزیهرپب نانآ  زا  دنتسه  ناتنمشد  امش  نادنزرف  نانز و  زا  يا  هدع  هک  دینادب  دیا  هدروآ 

يزاریش دمحم  دیس 

دلو نم  اودل )  ) یحولا عجارم  هطـساوب  مالـسلا  هیلع  یبنلا  عالطا  هئادن  هدئاف ، و  موی ) لک  یف  يدانی  اکلم  نا هللا  : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
و  ) دالوالا توم  هدالولا  هبقاع  نا  ینعمب  اودـع ، مهل  نوکیل  نوعرف  لآ  هطقتلاف  وحن  هبقاعلل - مـاللا  توملل )  ) رـشبلا بطاـخملا  دـلی ،

.بارخلا یلا  یهتنی  ءانب  لک  ناف  بارخلل ) اونبا  و   ) لالحمضالا ءانفلا و  هریغ  وا  لام  نم  عمجی  یش ء  لک  ریصم  ناف  ءانفلل ) اوعمجا 

يوسوم

یناقلاط

« .یناریو يارب  دیزاسب  يدوبان و  يارب  دیروآ  مهارف  ندرم و  يارب  دییازب  دهد ، یم  ادن  زور  ره  هک  تسا  يا  هتشرف  ار  ادخ  »

ریظن دراد و  مان  تبقاع  مال  حالطـصا  رد  تسا  هدمآ  بارخ  انف و  توم و  تاملک  رد  هک  مال  فرح  نیا  دیوگ : یم  دـیدحلا  یبا  نبا 
ار یسوم -  - وا نوعرف  نادناخ  سپ  «، » ًانَزَح اوُدَع َو  ْمَُهل  َنوُکَِیل  َنْوَعِْرف  ُلآ  ُهَطَقَْتلاَف  : » دیامرف یم  هک  تسا  لاعتم  دنوادخ  راتفگ  نیا 
هک دش  نانچ  نآ  ماجرف  هکلب  دنتشادن  رب  ار  وا  روظنم  نیا  هب  نوعرف  نادناخ  هک  .دشاب ،» هودنا  هیام  نمشد و  نانآ  يارب  ات  دنتفرگرب 
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گرم يارب  ماجنا  رـس  دیاز  یم  ردام  هچنآ  «، » هدلاولا دلت  ام  تومللف  : » تسا مالک  نیا  شرگید  ریظن  .دیدرگ  هودـنا  ینمـشد و  هیام 
ار ناـنآ  منهج  يارب  تسین  نیا  روـظنم  هک  َمَّنَهَِجل » اـنْأَرَذ  ْدََـقل  َو  : » دـیامرف یم  هک  تسا  دـنوادخ  راـتفگ  نیا  شرگید  ریظن  .تسا .»

هنوگ نیدـب  و  دـنا ، هداتفا  رد  منهج  هب  هک  تسا  هدـش  نانچ  ناشیا  راک  نداد  ماجنا  یلو  تسا  هدـیرفآ  ار  ناـنآ  هکلب  دـشاب  هدـیرفآ 
نیا هب  رادـشه  نخـس  نیا  ياوحف  دـصقم و  هصالخ  .دوش  یم  هداد  تسا ، نایرج  دانتـسا  دروم  هک  هباشتم  تاـیآ  زا  يرایـسب  خـساپ 

دوش و یم  ناریو  اه  هناخ  دریم و  یم  دـنزرف  هکنیا  و  تمالـس ، رادـیاپ و  هناخ  هن  تسا  جـنر  لحم  رادـیاپان و  هناخ  ایند  هک  تسانعم 
.دش دهاوخ  دوبان  ددرگ ، یم  هتخودنا  هک  یلاوما 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

، ِتْوَْمِلل اوُِدل  : ٍمْوَی ِّلُک  ِیف  يِداَُنی  ًاکَلَم  ِهَِّلل  َّنِإ 

.ِباَرَْخِلل اُوْنبا  ،َو  ِءاَنَْفِلل اوُعَمْجا  َو 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

! ) . ندش ناریو  يارب  دینک  انب  ،و  انف يارب  دینک  يروآدرگ  ،و  ندرم يارب  دییازب  دنز  یم  گناب  زور  همه  هک  دراد  يا  هتشرف  دنوادخ 
دنا هدرک  لقن  ناشیاه  باـتک  رد  یـضر  دّیـس  موحرم  زا  شیپ  ار  هناـمیکح  مـالک  نیا  هک  یناـسک  هلمج  زا  هناـمیکح : راـتفگ  دـنس 

دنتسه مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  صاصتخا  رد  دیفم  موحرم  یتوافت و  اب  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یفاک  مود  دلج  رد  ینیلک  موحرم 
دهد یم  ناشن  هک   ) هدرک لقن  یتوافت  اب  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  زا  ار  نآ  مکحلاررغ  رد  زین  يدمآ  یـضر ) دّیـس  موحرم  زا  دعب   ) و

(. ( ،ج 4،ص 119 هغالبلا جهن  رداصم  (.) تسا هتشاد  رایتخا  رد  يرگید  عبنم 

یهلا هتشرف  مایپ 

یم هدرک  هراـشا  اـهنآ  ياـه  تمعن  بهاوـم و  اـه و  ناـسنا  تشونرـس  هب  راـبرپ  هاـتوک و  هناـمیکح  مـالک  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
ناریو يارب  دـینک  اـنب  اـنف و  يارب  دـیروآدرگ  ندرم و  يارب  دـییازب  دـنز  یم  گـناب  زور  همه  هک  دراد  يا  هتـشرف  دـنوادخ  :» دـیامرف

«. ندش

لاوما تسا و  گرم  شتبقاع  یلو  دـییازب  دـنزرف  ینعی  ؛ تسا تیاغ  مـال  هکلب  ، تسین هّیببـس  مـال  « ِبارَْخِلل »و« ِءاـنَْفِلل »و« ِتْوَْمِلل » رد مـال 
.تسا یناریو  نآ  تبقاع  دیزاس  اپرب  هوکشرپ  ياهانب  تسانف و  شماجنارس  دینک  يروآدرگ 

ُهَطَقَْتلاَف  » تسا هدمآ  لین  بآ  زا  یسوم  هقادنق  نتفرگ  ماگنه  هب  شرسمه  نوعرف و  ناتـساد  رد  دیجم  نآرق  رد  هک  تسا  يزیچ  هیبش 
ات ، دنتفرگ بآ ) زا   ) ار وا  نوعرف  نادناخ  دـنکفا ) ایرد  هب  ار  وا  ادـخ  نامرف  هب  شردام  هک  یماگنه  ( ؛ » اوُدَـع ْمَُهل  َنوُکَِیل  َنْوَعِْرف  ُلآ 

.دش نینچ  راک  تبقاع  ینعی  هیآ 8 ). ، صصق « ) . ددرگ ناشهودنا  هیام  نانآ و  نمشد  ماجنارس 
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نادنزرف : تخاس نشور  ار  اهنآ  همه  ماجنارـس  هدراذـگ و  تشگنا  ایند  یگدـنز  بهاوم  نیرت  مهم  زا  زیچ  هس  يور  ماما  تقیقح  رد 
ار دوخ  رمع  هدمع  تمـسق  هاگ  هک  للجم  ياهانب  دشک و  یم  ناوارف  تمحز  نآ  يارب  هک  لاوما  دنا و  ناسنا  هیامرـس  نیرتزیزع  هک 

دنیـشن یم  اهنآ  همه  يور  رب  انف  رابغ  درگ و  ماجنارـس  درادن و  یماود  اقب و  اهنیا  زا  کی  چیه  : دـیامرف یم  ماما.دـنک  یم  نآ  فرص 
: دیوگ یم  نآرق  ، دوش یم  هریخذ  ادخ  دزن  هک  تساه  یکین  ریخ و  لامعا  دنام  یم  یقاب  ناسنا  يارب  هک  يزیچ  اهنت 

.( هیآ 96 ، لحن «. ) . دنام یم  یقاب  تسادخ  دزن  هچنآ  دور و  یم  نایم  زا  تسامش  دزن  هچنآ  ؛ » ٍقاب ِهّللا  َْدنِع  ام  ُدَْفنَی َو  ْمُکَْدنِع  ام  »

ای تسایند  تعیبط  شنیرفآ و  ناهج  لاح  نابز  اـی  میونـش  یمن  ار  وا  يادـص  اـم  دـنز و  یم  داـیرف  يا  هتـشرف  ًاـعقاو  اـیآ  هک  نیا  رد 
.تسا وگو  تفگ  ّلحم  ، تسا نآ  هب  هراشا  کلم  دزیخ و  یم  رب  ام  لقع  ترطف و  ناج و  زا  هک  تسا  ییادص 

ار وا  يادـن  ام  دـنزب و  ادـص  یکلم  ًاعقاو  رگا  هک  تسا  نیا  ناشلیلد  دـنا  هدرک  نآ  دـننام  ایند و  تعیبط  هب  ریـسفت  ار  نآ  هک  یناـسک 
يارب هللاءایلوا  هلیسو  هب  کلم  نآ  يادن  یتقو  هک  داد  خساپ  ناوت  یم  داریا  نیا  هب  یلو  ؛؟ دشاب هتشاد  دناوت  یم  يا  هدیاف  هچ  میونـشن 

ارم دز  یم  دایرف  هک  میدید  رهـش  نالف  رد  ار  تدـنزرف  هک  مینک  لقن  یـسک  يارب  ام  هک  نیا  لثم  تسا  حـضاو  شریثأت  دوش  لقن  ام 
.تسا هدیسر  رضاح  صخش  هلیسو  هب  بئاغ  صخش  يادص  دراوم  هنوگ  نیا  رد.دینک  يرای 

؟ دنتفر اجک  اهنآ  دنک  رکف  ناینیـشیپ  هرابرد  هک  تسا  نآ  دـهد  صیخـشت  ار  دوخ  هدـنیآ  تشونرـس  ناسنا  هک  نیا  يارب  هار  نیرتهب 
هبوت هروس  هیآ 69  رد  ناقفانم  نارفاک و  هرابرد  دـیجم  نآرق  دـیدرگ ؟ راتفرگ  یتشونرـس  هچ  هب  ناشیاه  خاک  و  دـش ؟ هچ  ناشلاوما 

زا لبق  هک  دـیتسه  یناسک  دـننامه  ناقفانم )، امـش  ( ؛ » ًادالْوَأ ًالاْومَأ َو  َرَثْکَأ  ًهَُّوق َو  ْمُْکنِم  َّدَـشَأ  اُوناک  ْمُِکْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلاَک  : » دـیامرف یم 
)؟ دش هچ  اهنآ  تشونرـس  دیدید  «) دوب رتشیب  ناشنادنزرف  لاوما و  ،و  رتدنمورین امـش  زا  اهنآ  هکلب ) دندومیپ ؛ قافنا  هار  و  ،) دندوب امش 

.دینک سایق  اهنآ  رب  ار  دوخ  تشونرس 

نیلوا ایند و  زور  نیرخآ  رد  هک  یماگنه  مدآ  دنزرف  میناوخ  یم  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  زا  یفاک  فیرش  باتک  رد  یثیدح  رد 
ادخ هب  دیوگ  یم  دـنک و  یم  شلاوما  هب  ور  دـنوش  یم  مسجم  شربارب  رد  وا  لامعا  نادـنزرف و  لاوما و  دریگ  یم  رارق  ترخآ  زور 

: دیوگ یم  تسیچ ؟ وت  دزن  نم  مهس  نالا  مدوب  لیخب  صیرح و  وت  هب  تبسن  نم  دنگوس 

زا متشاد و  یم  تسود  ار  امش  دیوگ  یم  دنک و  یم  شنادنزرف  هب  ور  « يریگب نم  زا  یناوت  یم  ار  دوخ  نفک  اهنت  ؛  َکَنَفَک یّنِم  ْذُخ  »
یم شلمع  يوس  هب  ور  مینک  یم  ناهنپ  میرب و  یم  تربق  هب  ار  وت  : دنیوگ یم  مراد ؟ امش  دزن  یمهس  هچ  نم  مدرک  یم  تیامح  امش 
یم شلمع  مراد ؟ وت  دزن  زیچ  هچ  يدوـب  نیگنـس  نم  رب  وـت  مدوـب و  اـنتعا  یب  وـت  هب  تبـسن  نم  دـنگوس  ادـخ  هب  دـیوگ  یم  دـنک و 
رگا : دومرف مالسلا  هیلع  ماما  سپس  ) .میوش هضرع  راگدرورپ  هاگشیپ  هب  وت  نم و  ات  متسه  تمایق  زور  ربق و  رد  وت  نیشنمه  نم  : دیوگ

،ج یفاک (.). دوش یم  التبم  یکاندرد  باذـع  هب  هدوب  ادـخ  نمـشد  رگا  دراد و  یبوخ  رایـسب  تشونرـس  هدوب  ادـخ  ّیلو  صخـش  نآ 
 ( .كدنا صیخلت  اب  3،ص 231 و 232 

: دیوگ یم  هتفرگ و  هرهب  ماما  هنامیکح  مالک  زا  هیئاتعلاوبا  برع  فورعم  رعاش 

ِباهِذ یلإ  ُریصَی  ْمُکُّلُکَف  ِبارَْخِلل  اُوْنبا  توَْمِلل َو  اوُِدل 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 2278 

http://www.ghaemiyeh.com


؟ ٍباُرت ْنِم  انِْقلُخ  امَک  ُریصَن  ٍباُرت  یلإ  ُنَْحن  یْنبَن َو  ْنَِمل 

دیتسه نتفر  ریسم  رد  امش  همه  هک  دینک  انب  یناریو  يارب  دییازب و  گرم  يارب 

یم زاب  كاخ  هب  میدـش  هدـیرفآ  كاخ  زا  هک  هنوگ  نامه  میور و  یم  كاخ  يوس  هب  ام  هک  یلاح  رد  مینک  یم  انب  یـسک  هچ  يارب 
.میدرگ

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said: “There is an angel of Allāh who calls out every day: “Beget
!" children for death! Gather wealth for destruction and raise construction for ruin

ایند مدرم و  ماسقا  : 133 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

اَهَقَتعَأَف ُهَسفَن  َعاَتبا  ٌلُجَر  اَهََقبوَأَف َو  ُهَسفَن  اَهِیف  َعَاب  ٌلُجَر  ِناَلُجَر  اَهِیف  ُساّنلا  ّرَقَم َو  ُراَد  َال  ّرَمَم  ُراَد  اَینّدلا  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

: دنا هتسد  ود  نآ  رد  مدرم  و  ندنام ،  ياج  هن  تسا ، روبع  هاگرذگ  ایند  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 

 . درک دازآ  دیرخ و  ار  دوخ  هک  نآ  يرگید  و  دناشک ، یهابت  هب  تخورف و  ار  دوخ  هک  نآ  یکی 

يدیهش

تخورف ار  دوخ  هک  نآ  یکی  دنا : هنوگ  ود  نآ  رد  مدرم  و  دنرب ،  رس  هب  نآ  رد  هک  ییاج  هن  دنرذگب ، نآ  زا  هک  تسا  يا  هناخ  ایند 
.تخاس دازآ  دیرخ و  ار  دوخ  هک  يرگید  و  تخادنا ، یهابت  هب  ار  شیوخ  و 

یلیبدرا

عاتمب ار  دوخ  سفن  تخورف  هک  يدرم  یکی  دـندرم  ود  ایند  رد  نامدرم  نتفرگ و  رارق  يارـس  هن  ترخآب  تسا  نتـشذگ  يارـس  ایند 
ترخآ باذع  زا  ار  دوخ  سفن  دیرخ  هک  يدرم  مود  ار و  دوخ  دینادرگ  كاله  سپ  ایند  رابتعا  یب 
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یتیآ

ار دوخ  هکنآ ، .دنهورگ  ود  ایند  رد  مدرم  .تفای  ناوت  رارق  نآ  رد  هک  ییارس  هن  هاگرذگ ، تسا  ییارس  ایند  مالـسلا :) هیلع   ) دومرف و 
.درک دازآ  دیرخ و  ار  دوخ  هکنآ ، دنکفا و  یهابت  هب  تخورف و 

نایراصنا

تخورف و هانگ  هب  ار  شدوجو  هک  يدرم  : دـنا سک  ود  نآ  رد  مدرم  و   ، ندـنام ياج  هن  تسا  رذـگ  هناخ  ایند  : دومرف ترـضح  نآ  و 
 . دومن دازآ  دیرخ و  تعاط  هب  ار  دوخ  هک  يدرم  درک و  هابت  ار  دوخ 

اه حرش 

يدنوار

.اهکلها يا  اهقبواف :

يردیک

.اهکلها اهقبوا :

مثیم نبا 

ار دوخ  هک  یهورگ  دـنا : هتـسد  ود  ایند  رد  مدرم  دـیواج و  يارـس  يوس  هب  تسا  رذـگ  لزنم  ایند  ، ) ار نآ  تخاـس  كـاله  اـهقبوا :
هک تسا  رذـگ  لزنم  ایند  ور  نآ  زا  دـنتخاس .) دازآ  دـندیرخ و  ار  دوخ  هک  يا  هتـسد  دـنتخاس و  دوباـن  ار  نتـشیوخ  سپ  دـنتخورف ،
زا تسا  هتخورف  ار  دوخ  هک  یـسک  يارب  ار  نتخورف  عیب ) : ) هملک ي .تسا و  هنادواج  يارـس  اـجنآ  هک  ترخآ  فرط  هب  تسا  یهار 

تاذل زا  هچنآ  نتشیوخ ، ياج  هب  هدش و  راتفرگ  يورخا  تکاله  هب  هدرک و  ایند  میلست  ار  دوخ  هک  تسا  هدروآ  هراعتـسا  تهج  نآ 
، هدیرخ ار  دوخ  هک  یسک  يارب  تهج  نآ  زا  ار  ندیرخ )  ) عایتبا هملک ي  روطنیمه  و  تسا ، هتفریذپ  هتفای ، تسد  نادب  هک  ار  يویند 
يدوبان و زا  اهنآ ، زا  یـشوپ  مشچ  رـضاح و  تذـل  زا  تسا  هتـشاد  رایتخا  رد  هچنآ  فرـص  اب  ار  دوخ  يو  هک  تسا  هدروآ  هراعتـسا 

.تسا نشور  هتسد  ود  نیا  هب  ار  نیفلکم  مالسلا ) هیلع   ) ماما نتخاس  رصحنم  .تسا  هتخاس  اهر  تکاله 

دیدحلا یبا 

ُهَسْفَن اَهِیف  َعَاب  ٌلُجَر  ِنَالُجَر  اَهِیف  ُساَّنلا  ٍّرَقَم َو  .اضیأ )  میقتسی  هیلع  ینعملا  »و  راد یلإ  یف د« ُراَد (  ٍّرَمَم َال  ُراَد  اَْینُّدلا  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 
 . اَهَقَتْعَأَف ُهَسْفَن  َعاَْتبا  ٌلُجَر  اَهََقبْوَأَف َو 

یلب اولاق  هنم  قمحأب  مکئبنأ  لاقف أ ال  هایندب  هترخآ  عاب  لجر  اولاق  سانلا  قمحأ  نم  ینوربخأ  هئاسلجل  اموی  زیزعلا  دـبع  نب  رمع  لاق 
.هریغ ایندب  هترخآ  عاب  لجر  لاق 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 2280 

http://www.ghaemiyeh.com


یف هل  ناک  اذإ  اهعاب و  امل  هریغ  ایندـب  هترخآ  عیب  یف  هذـل  هل  نکی  مل  ول  هنأل  اـضیأ  هایندـب  هترخآ  عاـب  كاذ  هل  لوقی  نأ  لـئاقل  تلق 
هتذل یه  هایند  نأل  هایندب  هترخآ  عاب  امنإ  نذإف  هذل  کلذ 

یناشاک

هب ندرک و  دیاب  روبع  نآ  زا  هک  تسا  ییاج  ایند  ینعی  تسا  هاگنتـشذگ  يارـس  ایند  رقم ) راد  رمم ال  راد  ایندـلا  مالـسا : هیلع  لاق  (و 
هب ور  هک  دنمدرم  فنص  ود  ایند  رد  نامدرم  و  نالجر ) هیف  سانلا  و   ) نداتسیا هشیمه  ندومن و  ثکم  ياج  هن  ندیسر  ترخآ  يارس 

كاله سپ  اهقبواف )  ) ایند عاـتم  هب  ار  دوخ  سفن  تخورف  هک  تسا  يدرم  هسفن ) عاـب  لـجر  : ) لوا .دـنا  هدروآ  تداعـس  تواـقش و 
رد قافنا  هب  ایند و  رد  اوقت  دهز و  هب  ار  دوخ  سفن  دـیرخ  هک  تسا  يدرم  مود : و  هسفن ) عاتبا  لجر  و   ) یبقع رد  ار  دوخ  سفن  درک 

ازج زور  باذع  زا  ار  دوخ  سفن  درک  دازآ  سپ  اهفنعاف )  ) ادخ هار 

یلمآ

ینیوزق

هار رذگ و  رد  ایند  راد  رد  یمدآ  رقم  يارـس  يوس  هب  تسا  رمم  يارـس  ایند  ینعی  .رارق  عضوم  رقم )  ) دشاب و نتـشذگ  عضوم  رمم ) )
یـصاعم و هب  ار  دوـخ  سفن  دـشورفب  هکنآ  یفنـص  دـشاب : فنـص  ود  اـیند  رد  ناـمدرم  هاـگرارق و  لزنم و  ار  وا  یبـقع  راد  و  تسا ،

.دنادرگ دازآ  ار  دوخ  ناج  سپ  تاعاط  لمع و  هب  ار  دوخ  ناج  درخ  هب  یفنص  و  دنادرگ ، كاله  ار  دوخ  ناج  سپ  تاوهش 

یجیهال

ینعی و .اهقتعاف » هسفن  عاتبا  لجر  اهقبواف و  هسفن  عاب  لجر  نالجر : اهنم  ساـنلا  رقم و  راد  یلا  رمم  راد  ایندـلا  : » مالـسلا هیلع  لاـق  و 
سفن تخورف  هک  تسا  يدرم  دـندرم : ود  ایند  رد  نامدرم  ندـنام و  يارـس  يوس  هب  تسا  نتفر  يارـس  اـیند  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ 
سفن تخاس  دازآ  سپ  ایند ، زا  ار  دوخ  سفن  دـیرخ  هک  تسا  يدرم  باقع و  هب  ار  دوخ  سفن  تخاس  كاله  سپ  ایند ، هب  ار  دوخ 

.باذع زا  ار  دوخ 

ییوخ

عیب لاجرلا و  ءاسنلا و  لمشی  مومعلا و  دیفیف  سنجلا  نع  هرابع  همالک  یف  نالجر ) : ) ینعملا .يرتشا  عاتبا :)  ) .اهکلها اهقبوا :) : ) هغللا
هیناملظلا هعیبطلا  دویقلا  نم  اهریرحت  نع  هیانک  اهعایتبا  هیناسفنلا و  تاوهشلا  عابتاب  ینافلا  ایندلا  عاتم  نم  اهـضیوعت  نع  هیانک  سفنلا 

و يارـس ، رگید  دـیواج  هاـگیاپ  هب  تسا  یهاگرذـگ  اـیند  دوـمرف : همجرتـلا : .هیحورلا  هیکزتـلا  هضاـیرلا و  لذـبب  هیناوـیحلا  زئارغلا  و 
.هدرک دازآ  هدیرخ و  ار  دوخ  هک  يدرم  و  هتخاس ، شدوبان  هتخورف و  ار  دوخ  هک  يدرم  دنشاب : سک  ود  شمدرم 

نایاپ هن  شک  یهاگیاپ  يوسب  *** ناخرچ يایند  نیا  تسا  یهاگرذگ 

ناماس شیع و  رد  ادج  رگیدمه  ز  *** زاتمم دنشاب  سک  ود  نآ  رد  رشب 
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نامارخ دش  دیرخ و  ار  دوخ  یکی  *** دوبان هتشگ  یشورفدوخ  زا  یکی 

يرتشوش

، اـهکلها يا : اـهقبواف  هسفن  هیطخلا .) مثیم و  نبا  دـیدحلا و  یبا  نبا   ) یف اـهدوجو  مدـعل  هدـئاز  اـهیف  هملک  و  هیرـصملا )  ) یف اذـکه 
لزنا امب  اورفکی  نا  مهسفنا  هب  اورتشا  امسئب  نورصنی ) مه  باذعلا و ال  مهنع  ففخی  الف  هرخالاب  ایندلا  هایحلا  اورتشا  نیذلا  کئلوا  )

هاصرم ءاغتبا  هسقن  يرشی  نم  سانلا  نم  و   ) اهقتعاف هسفن  عاتبا  لجر  و  هدابع .) …  نم  ءاشلی  نم  یلع  هلـضف  نم  هللا  لزنی  نا  ایغب  هللا 
عاتبا لجر  اهقبواف و  هسفن  اهیف  عاب  لجر  نـالجر  اـهیف  ساـنلا  مالـسلا و  هیلع  هلوق  فطل  یفخی  ـال  و  اذـه ، داـبعلاب .) فور  هللا  هللا و 

قلع مهنم  نونیابتم  راوطا  نوفلتخم و  فانصا  سانلا  هلوق  یف  ناورم  بتاک  دیمحلادبع  هیلا  رظن  هناک  هتاملک و  لباقت  اهقتعاف و  هسفن 
و مالـسلا -  هیلع  هینعی  ( - علـصالا مالک  ظفح   ) لاقف هغالبلا ؟ نم  کنکم  يذلا  ام  هل  لیق  املف  عاتبیال  هنظم  لغ  مهنم  عابیال و  هنـضم 

.هل نوکی  نا  كاذ  دیمحلادبع  مالک  اهئانف ) ایندلا و  مذ  یف  نوثالثلا - عباسلا و  لصفلا   ) بتاکلا سابع  نب  میهاربا  ینمت 

هینغم

یناثلا لجرلا  .الوذـخم و  امومذـم  هبر  یقل  و  هنید ، رـسخ  و  هسفن ، کلهاف  هلئاز ، هذـلب  ناطیـشلل  هنید  هسفن و  عاب  نیلجرلا  نم  لوالا 
الف لاوحالا  رئاس  یف  ..ایـضرم و  ایـضار  هرخالا  یف  و  امیرک ، ارح  ایندلا  یف  شاعف  هنیدب ، ظفتحا  هلئابح و  ناطیـشلا و  نم  هسفن  ررح 

.اهتوسق هایحلا و  رم  تقاذ  و ال  لاقثالا ، تلمح  و ال  حافکلا ، تفرع  ام  سفن  یف  ریخ 

هدبع

تاوهشلا رسا  نم  اهصلخ  اهارتشا و  يا  هسفن  عاتبا  اهکلها و  يا  اهقبواف  هتاوهش  هاوهل و  هسفن  عاب  اهقبواف : هسفن  اهیف  … 

يرفعج

مالسالا ضیف 

دوخ يا  هتسد  دنا : هتسد  ود  نآ  رد  مدرم  و  ندنام ، يارس  هن  تسا  نتشذگ  يارس  ایند  تسا : هدومرف  ایند ) هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
( یگدنب تعاط و  هب   ) ار دوخ  يا  هتسد  و  دنادرگ ، كاله  اهنآ ) رفیک  هب   ) ار شیوخ  سپ  دشورفب  سفن ) ياهـشهاوخ  هب   ) نآ رد  ار 

.دناهرب زیختسر ) باذع  زا   ) ار دوخ  سپ  درخب 

ینامز

رد دیرخ و  ار  نانآ  لاوما  ناج و  نینموم  زا  ادخ  : ) دیامرف یم  نایب  روط  نیا  ادخ  اب  ار  نینموم  تراجت  میرک  نآرق  رد  زیزع  يادـخ 
فلخت هک  تسا  يا  هدـعو  نیا  .دـنوش  یم  هتـشک  دنـشک و  یم  دـننک  یم  گنج  ادـخ  هار  رد  اـهنیا  .داد  تشهب  ناـشیا  هب  نآ  ربارب 

، دیا هداد  ماجنا  هک  يا  هلماعم  هب  ار  امـش  داب  تراشب  ادخ ؟ زا  رترادافو  تسیک  ( ) .تسا هدش  نایب  نآرق  لیجنا و  تاروت ، رد  درادـن ،
لاح ره  رد  دنک و  یم  یگدنز  ناگراوآ  دننامه  دشورفب  ادخ  هب  ار  دوخ  هک  یسک  هیآ  نیا  هب  هجوت  اب  .تسا ) یگرزب  يزوریپ  اریز 

.تسا هدـیرخ  ار  دوخ  اریز  تسا ، دازآ  ینامرفان  تیـصعم و  هانگ ، رد  هتخورفن ، ادـخب  ار  دوخ  هک  یـسک  اما  تسادـخ  هجوتم  طـقف 
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هب طقف  ندوب  دـبع )  ) ماـقم میرک  نآرق  رد  دوش ، یمن  هداد  سک  همه  هب  هک  تسا  دـنمجرا  یماـقم  وا  يرکون  ادـخ و  یگدـنب  يرآ 
دننامه هک  دـندوب  نانیا  تسا و  هدـش  هداد  بویا )  ) و دوواد ) (، ) یـسیع (، ) حون ((، ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) مالـسا ربماـیپ  (، ) اـیرکز )

هکلب دندوب ، هتخورف  ادخب  ار  دوخ  اهنت  هن  دـندوب ، نابیرگ  هب  تسد  شیوخ  یگدـنز  همانرب  رد  یفلتخم  تالکـشم  اب  يرارف  نامالغ 
؟ تسیک مدرم  نیرت  قمحا  دیـسرپ  شناـیفارطا  زا  زیزعلادـبع  نب  رمع  زور  کـی   ) .دنتـشاد رظن  رد  ادـخ  يارب  طـقف  مه  ار  دوخ  نید 

.منک یفرعم  ار  وا  زا  رت  قمحا  دـیهاوخ  یمن  اـیآ  تفگ : زیزعلادـبع  نب  رمع  .دـشورفب  دوخ  ياـیند  هب  ار  ترخآ  هک  یـسک  دـنتفگ :
.دشورفب يرگید  عفن  يارب  ار  دوخ  ترخآ  هک  یسک  تفگ : زیزعلادبع  نب  رمع  .دینک  یفرعم  دنتفگ 

يزاریش دمحم  دیس 

اهیف سانلا  و   ) ناسنالا اهیف  رقتـسی  رقم ) راد  ال   ) ایندلا نم  هرخالا ، یلا  هما  نطب  نم  ناسنالا  رمی  رمم ) راد  ایندـلا  : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
و  ) اهکلها يا  اهقبواف )  ) همرحملا تایهتـشملاب  ذتلیل  باقعلل ، هسفن  یطعا  هناک  هتاوهـشل ، هسفن ) اهیف  عاب  لجر   ) نافنـص يا  نالجر )

.لاکنلا رانلا و  نم  اهقتعاف )  ) تاعاطلاب لمع  ثیح  اهارتشا  يا  هسفن ) عاتبا  لجر 

يوسوم

یناقلاط

هک يرگید  تخادنا ، كاله  هب  تخورف و  ار  دوخ  هکنآ  یکی  دـنا : هنوگ  ود  نآ  رد  مدرم  هاگرارق و  هن  تسا  نتـشذگ  يارـس  ایند  »
« .تخاس دازآ  دیرخ و  ار  دوخ 

شیوخ ترخآ  هک  يدرم  دنتفگ : تسیک ؟ نامدرم  رت  قمحا  دیهد  ربخ  نم  هب  تفگ : دوخ  نانیـشنمه  هب  يزور  زیزعلا  دـبع  نب  رمع 
ار دوخ  ترخآ  هک  يدرم  تفگ  يرآ ، دنتفگ : تسیک ؟ وا  زا  رت  قمحا  هک  مهد  ربخ  امـش  هب  ایآ  تفگ : .دـشورفب  دوخ  يایند  هب  ار 

.دشورفب يرگید  يایند  هب 

وا يارب  رگا  اریز  تسا  هتخورف  شیوخ  يایند  هب  ار  ترخآ  مه  یمود  نیا  دیوگب  یـسک  تسا  نکمم  دیدحلا - یبا  نبا   - میوگ یم 
تروص نیا  رد  دـشاب ، یتذـل  راک  نیا  رد  وا  يارب  هک  یماـگنه  تخورف و  یمن  يرگید  ياـیند  هب  ار  دوخ  ترخآ  دوب ، یمن  یتذـل 

.تسا هدوب  شتذل  هیام  يرگید  يایند  هک  تسا  هتخورف  دوخ  يایند  هب  ار  دوخ  ترخآ 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

 . اَهَقَتْعَأَف ُهَسْفَن  َعاَْتبا  ٌلُجَر  ،َو  اَهََقبْوَأَف ُهَسْفَن  اَهِیف  َعَاب  ٌلُجَر  : ِناَلُجَر اَهِیف  ُساَّنلا  ،َو  ٍّرَقَم ُراَد  َال  ٍّرَمَم  ُراَد  اَْینُّدلا 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

یضعب دندرک و  كاله  ار  شیوخ  دنتخورف و  ار  دوخ  یـضعب  : دنا هنوگ  ود  ایند  رد  مدرم  تماقا و  يارـس  هن  تسا  روبع  يارـس  ایند 
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دننام نادنمـشناد  زا  یعمج  هک  تسا  هدـمآ  هغـالبلا  جـهن  رداـصم  رد  هناـمیکح : راـتفگ  دنـس  .دـندرک . (  دازآ  دـندیرخ و  ار  دوخ 
ییاه توافت  اب  ترضح  نآ  زا  ار  هنامیکح  مالک  نیا  رطاوخلا  هیبنت  رد  یکلام  برالا و  هیاهن  رد  يریون  راربالا و  عیبر  رد  يرشخمز 

(. ( ،ج 4،ص 119 هغالبلا جهن  رداصم  ) .دنا هتفرگ  هغالبلا  جهن  زا  ریغ  یعبنم  زا  دهد  یم  ناشن  هک  دنا  هدرک  لقن 

تراسا يدازآ و  نایم  رد 

تسرد و هدافتـسا  رابتعا  هب  دنتـسه  ایند  رد  هک  ار  یناسک  هدرک و  هراشا  اـیند  تقیقح  هب  هناـمیکح  مـالک  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
: دنک یم  میسقت  هورگ  ود  هب  تسردان 

( . ٍّرَقَم ُراَد  َال  ٍّرَمَم  ُراَد  اَْینُّدلا  ( ؛» تماقا يارس  هن  تسا  روبع  يارس  ایند  :» دیامرف یم  تسخن 

: دیوگ یم  هک  تسا  هدرک  لقن  حیسم  ترضح  زا  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  هک  تسا  يزیچ  هیبش  هیبشت  نیا 

( نآ رب  نتخاس  هناخ  و   ) نآ ندرک  دابآ  رکف  هب  دـینک و  روبع  نآ  زا  ، تسا یلپ  هلزنم  هب  اـیند  ؛  اـهوُرُمْعَت ـال  اـهوُُربْعاَف َو  ٌهَرَْطنَق  اْینُّدـلا  »
.( ،ج 14،ص 319،ح 21 راونالاراحب «. ) . دیشابن

: دیامرف یم  ، تسا هدمآ  يرگید  نایب  اب  هبطخ 203  رد  ریبعت  نیا  هیبش 

« . ْمُکِّرَقَِمل ْمُکِّرَمَم  ْنِم  اوُذُخَف  ، ٍرارَق ُراد  ُهَرِخْآلاَو  ، ٍزاجَم ُراد  اْینُّدلا  اَمَّنإ  ، ُساّنلا اَهُّیأ  »

هک دـهد  یم  ام  هب  ار  مایپ  نیا  مالک  موهفم  رظن  زا  زین  ِرارَْقلا » ُراد  َیِه  َهَرِخْآلا  َّنِإ  َو   » هدـمآ « رفاغ » هروس هفیرش 39  هیآ  رد  هک  يریبعت 
.تسا یهاگرذگ  طقف  هکلب  تسین  رارق  راد  ایند 

.تسا هاگرذگ  دنرگن  یم  نآ  هب  يا  هلیسو  ناونع  هب  هک  نانآ  تسا و  هاگرارق  نانآ  يارب  دننیب  یم  فده  ار  ایند  هک  اهنآ  هتبلا 

شیوخ دنتخورف و  ار  دوخ  یضعب  : دنا هنوگ  ود  ایند )  ) نآ رد  مدرم  :» دیامرف یم  هدرک  هورگ  ود  نیا  هب  هراشا  مالسلا  هیلع  ماما  سپس 
ُهَـسْفَن َعاَْتبا  ٌلُجَر  ،َو  اَهََقبْوَأَف ُهَسْفَن  اَهِیف  َعَاب  ٌلُجَر  : ِناَلُجَر اَهِیف  ُساَّنلا  َو  ( ؛» دندرک دازآ  دـندیرخ و  ار  دوخ  یـضعب  دـندرک و  كاله  ار 

( . اَهَقَتْعَأَف

دنرامـش یم  « ّرمم راد  » ار نآ  هک  تسا  یناسک  هب  رظان  مود  هلمج  دـنناد و  یم  « ّرقم راد  » ار ایند  هک  تسا  یناـسک  هب  هراـشا  لّوا  هلمج 
(. تسا بترم  ریغ  رشن  فل و  لیبق  زا  نیشیپ  هلمج  ود  هب  تبسن  هلمج  ود  نیا  حالطصا  هب  )

عاتم هب  ار  نآ  هک  یماگنه.تسوا  یگدنز  تایح و  رمع و  ناسنا  دوجو  هیامرس  مامت  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  ُهَسْفَن » اَهِیف  َعَاب   » هب ریبعت 
هجیتن رد  تسا و  هدمآ  رد  يا  هدرب  تروص  هب  هتخورف و  ار  دوخ  ییوگ  ، دنک هضواعم  نآ  هدولآ  ياه  سوه  تاذـل و  ایند و  كدـنا 

.درادن یناما  نما و  هاگیاج  رگید  يارس  رد  اریز  ، تسا هدش  نتشیوخ  تکاله  بجوم 

تعاطا اب  سپس  هدوب  ناطیـش  هدرب  سفن و  ریـسا  ًالبق  ییوگ  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  « هدرک يرادیرخ  ار  دوخ  ؛  ُهَسْفَن َعاَْتبا   » مود هلمج 
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.تسا هدومن  دازآ  هدرک و  يرادیرخ  ار  دوخ  راگدرورپ 

یضعب ار  هچنآ  تسادخ و  نامرف  زا  يوریپ  رد  یقیقح  يدازآ  هک  دوش  یم  هدافتسا  مالسلا  هیلع  ماما  يانعمرپ  ریبعت  نیا  زا  نمض  رد 
دوب ریما  شیوخ  سفن  هب  تبسن  دیاب  يرآ.تسا  یناطیش  ياه  هتـساوخ  سوه و  اوه و  لاگنچ  رد  تراسا  یعون  دنرادنپ  یم  يدازآ 

.ریسا هن 

: رعاش هتفگ  هب  و 

دیآ ریما  نینمؤم  رب  هک  دشن  ریسا  ّیلو  ّیلع  نامز  کی  دشن  سفن  ریسا 

دمآ ریز  هب  رس  هک  نآ  دشن  دنلبرس  هک  اجک  قلخ  ریما  اجک و  سفن  ریسا 

: دومرف هک  تسا  هدش  لقن  مکحلا  ررغ  رد  ترضح  نامه  زا  يرگید  ثیدح  رد 

دوش ادـج  نآ  زا  دـهاوخ  یم  هک  يدـهاز  نوچمه  ایند  هب  ؛  ِِقماْولا ِقِشاْعلا  َرَظَن  اْهَیلِإ  ْرُْظنَت  ِقِراـفُْملا َو ال  ِدِـهاّزلا  َرَظَن  اْینُّدـلا  َیلإ  ْرُْظنا  »
.( هملک 2427 ، مکحلاررغ «. ) . هدادلد قشاع  نوچمه  هن  نک  هاگن 

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said: “This world is a transient place, not a place of stay. The
people herein are of two types: One is a man who sold away his soul (to his passions)
and thus ruined it, and the other is a man who purchased his soul (by controlling his

." desires) and freed it
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راـگزور رد  دـشاب : ناـبهگن  هاـگیاج  هس  رد  ار  شردارب  قوـقح  هـک  نآ  رگم  تـسین  تـسود  تـسود ، دوـمرف : وا ، رب  ادـخ  دورد  و 
 . گرم زا  سپ  و  درادن ، روضح  هک  ماگنه  نآ  يراتفرگ ،

يدیهش

دوبن رـضاح  هک  یماـگنه  دوش ، راـتفرگ  ـالب  هب  هک  یماـگنه  دـیاپن : زیچ  هس  رد  ار  دوخ  ردارب  اـت  دـیاینرب  یتـسود  هدـهع  زا  تسود 
.درذگ رد  هک  یماگنه 

یلیبدرا

رد وا و  تبیغ  تقو  رد  وا و  تبکن  نامز  رد  تلاـح  هس  رد  ار  دوخ  ردارب  دراد  هاـگن  اـت  یقیقح  تسود  تسود  دـشاب  یمن  دومرف  و 
وا ندرک  تافو  ماگنه 

یتیآ

هب اـجکی  .دراد  هگن  دوخ  تسود  يوربآ  ياـج  هس  رد  هک  هاـگ ، نآ  رگم  تفگ ، ناوـتن  تسود  ار  تسود  مالـسلا :) هیلع   ) دوـمرف و 
.شگرم زا  دعب  یکی  دشابن و  رضاح  هک  یماگنه  رد  یکی  دوش و  راتفرگ  ییالب  هب  هک  یماگنه 

نایراصنا

،و رـس تشپ  ،و  ـالب جـنر و  رد  : دـیاپب عـضوم  هس  رد  ار  دوـخ  ینید  ردارب  هکنیا  رگم  تـسین  تـسود  تـسود  : دوـمرف ترـضح  نآ  و 
 . دورب ایند  زا  هک  یماگنه 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

مثیم نبا 

زا سپ  شباـیغ و  رد  يراـتفرگ ، تـقو  دـنک : تیاـعر  ار  دوـخ  ردارب  دروـم  هـس  رد  هـک  نـیا  رگم  تـسین  یعقاو  تـسود  تـسود ، )
زا ترابع  نآ  و  دوش ، هتخانـش  هلیـسو  نادـب  ات  تسا  هدرک  نییعت  یگژیو  کی  یمیمـص  تسود  يارب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما شگرم .)

تحلصم رد  ناکما  ردق  هب  تسا ، راوازس  ار  هچنآ  دهد و  رارق  وا  ياج  ار  دوخ  هک  بیترت  نیا  هب  تسا  دروم  هس  رد  یتسود  تیاعر 
.دهد ماجنا  شتسود  لاح 

دیدحلا یبا 

 . ِِهتاَفَو ِِهتَْبیَغ َو  ِِهتَبْکَن َو  ِیف  ٍثَالَث  ِیف  ُهاَخَأ  َظَفْحَی  یَّتَح  ًاقیِدَص  ُقیِدَّصلا  ُنوُکَی  مالسلا َال  هیلع  َلاَق  َو 
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ءایحألا و رباقم  سبحلا ) .» :» د سوبحلا (  یف  لاقی  هنإف  اهیف  قیدصلا  ظفح  هبکنلا و  امأ  هقادصلا و  قیدصلا و  یف  مالک  انل  مدـقت  دـق 
.ءاقدصألا هبرجت  ءادعألا و  هتامش 

.دعبلا یلع  اهفعاض  برقلا  یف  هتدوم  تنسح  یتفلا  اذإ  رعاشلا و  لاق  دق  هنإف  هبیغلا  امأ  و 

یناری وه  هییحتسأ و  تنک  امک  اننیب  برتلا  هییحتسأل و  ینإ  رعاشلا و  لاق  دقف  توملا  امأ  و 

.هتبیغ یف  قدص  نم  قیدصلا  یلع ع  مالک  نم  و 

.حلاصلا خألا  ءاغتبا  یف  رفاس  نم  لاق  ارفس  سانلا  دعبأ  نم  میکحل  لیق 

يرعملا ءالعلا  وبأ 

هعبرأ بابلألا  يوذ  ای  مکب  ترزأ 

دجوت هلاض ال  کلت  لاق  هدنع ) .» :» د هیلإ (  سلجأ  سیلج  یلع  ینلد  يروثلل  لیق 

یناشاک

ار یـسک  درادهگن  هکنآ  ات  هاخا ) ظفحی  یتح   ) یقیقح تسود  تسود ، دشاب  یمن  اقیدص ) قیدـصلا  نوکی  ال  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
وا زا  هک  جـئاوح  حاـجنا  مدـع  وا و  تنحم  تدـش و  لاـح  رد  لوا  هتبکن ) یف   ) تاـقوا زا  تقو  هس  رد  ثلث ) یف   ) تسا وا  ردارب  هـک 

دودسم وا  تبیغ  زا  نابز  دراد و  یعرم  ار  وا  بیغلاظفح  هک  ندوب  بیاغ  لاح  رد  مود  و  هتبیغ ) و   ) دنکن ییافو  یب  دیامنن و  ییادـج 
رافغتسا اعد و  هب  ار  وا  دنکن  شومارف  هبجاو و  قوقح  هب  دیامن  یگداتسیا  هک  وا  تافو  تقو  رد  موس  و  هتافو ) و   ) دیامن

یلمآ

ینیوزق

تقو رد  عضوم : هس  رد  ار  دوخ  تسود  ردارب و  دیامنن  تیاعر  دنکن و  ظفح  ات  قیدص ، تقیقح  هب  تسود  ینعی  .قیدص  دشاب  یمن 
نوچ و  دـیامن ، تدـعاسم  تاساوم و  ار  وا  لام  سفن و  هب  دـسر  راـبدا  تبکن و  ار  وا  نوچ  .تاـفو  زا  دـعب  و  تبیغ ، تقو  و  تبکن ،

دیامن تلحر  یشوماخ  يارس  یشوماخ و  ملاع  هب  نوچ  و  دراد ، یعرم  وا  دلو  لها و  وا و  سفن  رما  رد  وا  بیغلا  ظفح  ددرگ  بیاغ 
افواب گس  دشابن  لاصخ  نیا  رگا  و  دیامن ، دای  رافغتـسا  اعد و  هب  .دـنک و  یگداتـسیا  وا  قوقح  هب  تقو  همه  دـیامنن ، شومارف  ار  وا 

.افو یب  تسود  رازه  زا  رتهب 

یجیهال

هک مالسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .هتافو » هتبیغ و  هتبکن و  یف  ثالث : یف  هاخا  ظفحی  یتح  اقیدص  قیدصلا  نوکیال  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
تقو رد  شجاـیتحا و  تبکن و  تقو  رد  تقو : هس  رد  ار  دوـخ  ردارب  بناـج  دراد  هاـگن  هکنیا  اـت  لـماک  تسود  تسود  دـشاب  یمن 
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.تسا هدرم  هک  یتقو  رد  شندوب و  بئاغ 

ییوخ

رثکا ام  یتلا  هقداصلا  هقادصلا  طئارش  همکحلا  هذه  یف  مالـسلا ) هیلع   ) نیب دق  ینعملا : .دجنملا  هبیـصملا - تابکن : ج : هبکنلا ) : ) هغللا
نیطرـشلاب ءافولا  لعجی  نا  الا  اهل ؟ امف  توملا  دعب  الا  اهلامکب  قیدصلا  هقادـص  فرعی  هرکذ ال  ام  یلع  و  اهیف ، یفولا  لقا  اهیعدـم و 

گوس و هاـگ  رد  درادـهگن : لاـح  هس  رد  ار  دوخ  ردارب  اـت  تسین  راداـفو  راـی  دوـمرف : همجرتـلا : .ثلاـثلا  یلع  هعیطق  هراـما  نیلوـالا 
.تشذگ رد  تافو  رد  و  تبیغ ، یناهن و  رد  و  تبیصم ،

دوخ راوخمغ  هدید  اج  هس  رد  رگم  *** دوخ رادافو  رای  رای ، نادم 

دش وت  راک  هک  ندرم  ماگنه  هب  *** بایغلا ظفحب  الب و ، هاگب 

يرتشوش

دنع الا  میلحلا  و ال  برحلا ، یف  الا  عاجشلا  فرعی  ال  ثالث : یف  الا  نوفرعی  هثالث ال  مالسلا ) هیلع  ) یلع لاق  دربملا :) لماک  ) یف لوقا :
هبـسنت الف  دودحلا  کلت  هیف  نکت  مل  نمف  هدودحم ، هقادصلا  مالـسلا :) هیلع  ) قداصلا نع  .هجاحلا و  دـنع  الا  قیدـصلا  و ال  بضغلا ،
هتینالع هتریرس و  نوکت  نا  اهلوا : هقادصلا ، نم  یش ء  یلا  هبسنت  الف  دودحلا  کلت  نم  یش ء  هیف  نکی  مل  نم  و  هقادصلا ، لامک  یلا 

ائیـش کعنمی  نا ال  هعبارلا : و  هیال ، لام و ال و  کنع  هریغی  ال  هثلاثلا : و  هنیـش ، کنیـش  هنیز و  کنیز  يری  نا  هیناثلا : و  هدـحاو ، کـل 
کیف لقی  ملف  تارم  ثالث  کیلع  بضغ  نم  مالـسلا :) هیلع  ) هنع .تابکنلا و  دـنع  کملـسی  ال  هسماخلا : و  هتردـقم ، هیلا  لصت  اـمم 
رهدلا اهل  حربی  مل  رهدلا  نم  هملم  کتجوحا  نا  يذلا  كوخا  ههجو : هللا  مرک  یلع  لاق  نویعلا :) ) یف .اقیدص و  کسفنل  هذختاف  ارش 

و ال  ) امئال كاحلی  لظ  روما  کـیلع  تبعـشت  نا  نم  قحلا  كوخا  سیل  و  ءاقدـصالا ) یف  نوعبرـالا - سداـسلا و  لـصفلا   ) اـمجا و 
کیلع بونذلا  یـصحی  هوالحلاب  هرارملا  باش  قذام  هدوم  رذـحا  رعاشلا : لاق  هتبکن ) یف  هاخا  ظفحی  یتح  اقیدـص  قیدـصلا  نوکی 

لاق راکب :) نبا  شیرق  بسن  ) یف اضرف و  هیلع و ال  اضرق  هبحاصل  يری  نافع ال  نب  نامثع  نب  دیعس  رخآ : لاق  هوادعلل و  هقادصلا  مایا 
.هلتقی الف  يزعلادبع - نب  دسا  نب  ثراحلا  نب  مشاه  نبا  وه  و  يرتخبلاابا - یقل  نم  هرفظ : دعب  ردـب  موی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) یبنلا

یلص ) یبنلا نا  تلقف : هتیقلف  دایز : نب  رذجملا  لاقف  .بعشلا  یف  مشاه  ینب  یلع  احاعطلا  لخدی  ناک  هفیحصلا و  یف  ماق  نمم  ناک  و 
يری وا  تومی  یتح  هلیمز  هرح  نبا  ملـسی  ال  لاقف : .ال  تلقف : لجر - هعم  و  یلیمز - انا و  لاـقف : .کـلتقن  ـال  نا  اـنرما  هلآ ) هیلع و  هللا 

یف دحا  لک  نال  دئادشلاب ، لاق : هءاقدصا ؟ لجرلا  فرعی  مب  سناجویدـل : ردنکـسالا  لاق  يدـیحوتلا :) هقادـص  ) یف .امهلتقف و  هلیبس 
- عفقملا نبال  اقیدص  ناک  و  هیومالا - بتاک  بتاکلا -  دیمحلادبع  هیـسابعلا  هلود  تبلط  يرایـشهجلا :) ءارزو  ) یف .قیدص و  ءاخرلا 

هبحاص لانی  نا  نم  افوخ  .انا  امهنم : دحاو  لک  لاقف  .دیمحلادبع  امکیا  امهیلع : اولخد  نیذلا  لاقف  تیب ، یف  امه  بلطلا و  امهاج  افف 
تامالع یف  ناف  اوقفرت  ءاقدصالا ) یف  نوعبرالا - سداسلا و  لصفلا  : ) لاقف عفقملا  نبا  یلا  اوعرسی  نا  دیمحلادبع  فاخ  .هورکمب و 

نبا نیب  تناک  اضیا : .دیمحلادبع  اوذخا  و  کلذ ، اولعفف  .مکب  هجو  نمل  تامالعلا  کلت  رکذـی  ضعب  یـضمی  مکـضعب و  انب  اولک  و 
ذا عفقملا  نبا  ناک  و  هفوکلا - یلا  هلقن  ائیـش و  تاـقوالا  نم  تقو  یف  هراـمع  یلع  رفعجوبا  رکناـف  هدوم ، هزمح  نب  هراـمع  عفقملا و 

هتعیـضل ال هرواجم  هعیـض  نا  هملعی  هرـصبلاب  هلیک  باتک و  هرامع  یلع  درو  ذا  هدنع  موی  تاذ  وه  انیبف  هروزیف ، هیتای  ناکف  - اهب كاد 
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باتکلا و هرامع  ارقف  .هتعیـض  عیبی  نا  هجولاف  اهعاتبی  مل  نا  هنا  مهرد و  فلا  نیثالث  هل  اولذـب  دـق  اهلها  نا  هریغ و  اـهکلم  نا  حلـصت 
هتعیـض و عیبب  هلیکو  یلا  بتک  .جوحا و  عیبلا  یلا  نحن  قالمالا و  هقاض و  الا  عم  عایتبالاب  اـنیلع  ریـشی  اـنلیکو  اذـه ، بجعا  اـم  لاـق :

یلع هیلا  بتک  مهرد و  فلا  نیثالثب  لـیکولا  یلا  هجتفـس  ذـخا  هلزنم و  یلا  فرـصنا  مـالکلا و  عفقملا  نبا  عمـس  و  هیلا ، فارـصنالا 
عبت کل و ال  هرواجملا  هعیـضلا  عتباف  هجتفـس  کیلا  تذفنا  دـق  لام و  ینرـضح  مث  یتعیـض ، عیبب  کیلا  تبتک  دـق  ینا  هرامع  ناسل 

هعیـضلا عاتبا  عیبلا و  خسفف  هعیـضلا ، عاب  دـق  لیکولا و  یلع  دروف  دـصاق ، لوسر  عم  عایتبالاب  باتکلا  ذـفنا  .کناکم و  مقا  یتعیض و 
فرعی مل  بجعتلا و  رثکا  باتکلا  هرامع  ارق  املف  .هسیفن  هعیـض  کـل  تراـص  دـق  هنا  رمـالا و  رکذـی  هراـمع  یلا  بتک  و  هرواـجملا ،

لاق اثدـحت  مایا و  دـعب  هیلا  راص  املف  هلعف ، نم  هنا  ملعف  عفقملا ، نبا  هل : لیقف  لیکولا ، باتک  دورو  دـنع  رـضح  نمع  لاس  ببـسلا و 
.يرخا افلا  نیثالثب  هیلا  ثعب  .الضف و  اندنع  ناف  لاق : جوحا ، انهه  اهیلا  انک  لیکولا و  یلا  مهرد  فلا  نیثالثلا  کلتب  تثعب  هل : هرامع 

فرط نم  ءاقدـصالا ) یف  نوعبرـالا - سداـسلا و  لـصفلا   ) ینعی رونتلا - یف  هحرط  عفقملا و  نبا  عیطقتب  رما  اـمل  نایفـس  نا  یکح  و 
تام یلثم  تام  ام  اذا  لاـق : مث  دـحاوب ، اوف  اـقم و  کـلثم  هئاـم  لـتق  ول  سفن و  فلا  یلتقب  لـتقت  ینلتقتل و  هللا  و  هل : لاـق  روصنملا -

دمحم لاق  دادغب :) خیرات  ) یف ریبکلا و  ریغـصلا و ال  کتومب ال  يردی  سیل  كدـحو  تومت  تنا  ریثک و  قلخ  هتومب  تومی  صخش 
، مهرد فـالآ  هثـالث  ـالا  يدـنع  کـی  مل  و  هقفن ، یلا  جاـتحی  هنا  یـسوم  نب  معکحلا  یلا  ثعب  یفریـصلا : رفعجوبا  نمحرلادـبع  نب 

هقفن یلا  انا  تجتحا  .هیلا و  اهلک  اهب  هجوف  هقفت ، یلا  جاتحی  هنا  ملـسا  نب  دالخ  هیلا  هجو  هتـضبق  یف  تراـص  اـملف  هیلا ، اـهب  تهجوف 
، کلذ ترکنا  اهنیعب  مهاردـلا  یه  اهتقرخ و  یف  هرورـصم  اهتیار  املف  یلا ، اهلک  اـهب  هجوف  هقفن  یلا  جاـتحا  ینا  دـالخ  یلا  تهجوف 

یلا تهجو  فلاب و  اهنم  مکحلا  یلا  تهجوف  هیلا ، اهب  ثعب  یـسوم  نب  مکحلا  نا  ینربخاف  مهاردلا ؟ هذه  هصق  ام  دالخ : یلا  تثعبف 
، هدـحاو سفنک  انک  یمـشاه و  امهدـحا  ناقیدـص  یل  ناک  لاق : يدـقاولا  نع  جورملل :) ) یف .افلا و  اهنم  تذـخا  فلاب و  اهنم  دالخ 

اوعطق دقف  ءالوه  اننایبص  اما  و  بایثل ، سوبلا و  یلع  ربصنف  انـسفنا  یف  نحن  اما  یتارما : تلاقف  دیعلا ، رـضح  هدیدش و  هقیـض  ینتلانف 
ولف هثرلا ، بابثلا  نم  لاحلا  هذـه  یلع  مه  مهبایث و  اوحلـصا  مهدـیع و  یف  اونیزت  دـق  ناریجلا  ناـیبص  نوری  مهنـال  مهل ، همحر  یبلق 
رکذ اموتخم  اسیک  یلا  هجوف  دیعلا ، رضح  امل  یلع  هعسوتلا  هلاسا  یمشاهلا  یقیدص  یلا  تبتکف  .مهتوسک  یف  هفرصت  یشب ء  تلتحا 

توکش ام  لثم  وکشی  رخالا  ءاقدصالا ) یف  نوعبرالا - سداسلا و  لصفلا   ) قیدصلا یلا  بتک  ذا  هرارق  رقتـسا  امف  مهرد ، فلا  هیف  نا 
تنسحتسا اهیلع  تلخد  املف  یتارما ، نم  اییحتسم  یلیل  هیف  تمقاف  دجـسملا ، یلا  تجرخ  هلاحب و  سیکلا  هیلا  تهجوف  یبحاص ، یلا 

ام یف  تلعف  امع  ینقدصا  یل : لاقف  هتئیهک  سیکلا  هعم  یمشاهلا و  یقیدص  یفاو  ذا  کلذک  انا  انیبف  هیلع ، ینفنعت  مل  ینم و  ناک  ام 
هاساوملا انقیدـص  یلا  تبتک  .کیلا و  هب  تثعب  ام  الا  ضرالا  یلع  کلما  ام  یلا و  تهجو  کـنا  لاـقف : ربخلا  هتفرعف  .کـیلا  تهجو 
یناعدـف نوماـملا  یلا  ربخلا  یمن  و  مهرد ، هئاـم  کـلذ  لـبق  هارملا  یلا  اـنجرخا  و  اـثالثا ، فلـالا  انیـساوتف  .یمتاـخب  یـسیکب  هجوف 

ریغ یتف  مهـضعبل : دربملا :) لماک  ) یف .رانید و  فلا  هارملل  رانید و  افلا  دـحاو  لکل  رانید  فالآ  هعبـسب  اـنل  رماـف  ربخلا ، هل  تحرـشف 
تلجت یتح  هینیع  يذق  تناکف  اهناکم  یفخی  ثیح  نم  یتلخ  يار  تلز  لعنلا  اذا  يوکـشلا  رهظم  هقیدـص و ال  نع  ینغلا  بوجحم 

یتح مهمهاسف  هلاـمب  دـست  مهنم  هلخ  يار  لاـم  هناوخا  نیب  نم  هل  راـص  ینغلا و  يوح  اـمل  هللادـبع  نکل  و  یلوصلل : مجعملا ) ) یف و 
هدـنع و ال هنحا  ینبتاعی ال  وذ  يالوم  نا  و  یئاطلا : همنع  نب  ریجب  لاق  يرب : نبا  لاق  .ناسللا  یف  امک  ال  هتبیغ ) و   ) لاحلا مهب  توتـسا 

نوکی ینا  ءاقدصالا ) یف  نوعبرالا - سداسلا و  لصفلا  : ) رخالا لاق  هملما و  مهسماب و  یئار  یمری و  رذتعم  ریغ  کنم  ینرصنی  همرج 
یخا سیل  و  لیق : العف و  وا  لاق  امع  لاست  وا  ءوس  هب  نظت  حربت  مل  بیغت  اذا  ـالج  وا  رعـشتسم  هبیغ  یف  تنک  نم  هظفاـحم  اذ  وا  اـخا 

دـصلا عم  مودـی  نم  نکل  لصولا  عم  هداد  مودـی و  نم  ابحم  سیل  و  لیق : بئاغ و  وه  یند و  نم و  یخا  نکل  هنیع و  يار  یند  نم و 
: هل اولاقف  .كوبت  قیرط  ذخآ  یتح  هداجلا  قیرط  مسا  اوذخ  هباحصال : لاقف  هکم  نم  هنـس  یلمرلا  بارتوبا  جرخ  هیلحلا :) ) یف و  اذه ،
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نیب عضو  املف  محل ، عطق  عبرا  مهل  يوشف  هیلع  اولزنف  .یل  قیدـص  نالف  دـنع  اولزناف  هلمر  متلخد  اذا  نکل  دـبال و  لاـق : .دـیدش  رحلا 
: انلقف هزافملا ، نم  بارتوبا  جرخ  نیموی  دعب  ناک  املف  یقابلا ، انلکاف  انقزر  نکی  مل  انلقف : .اهنم  هعطق  تذخاف  هادـحلا  تءاج  مهیدـیا 

تذخا اندنع  نم  هناف  هنم  انیذغت  دـق  هل : انلقف  .راح  ءاوش  هعطقب  هادـح  یلا  یمر  اذـک  موی  الا  ال  لاقف : .ائیـش  قیرطلا  یف  تدـجو  له 
ماشه هفاصر  لزنی  لجر  یلا  ثعبف  هل ، تناک  برح  یف  ماشه  ریبدت  روصنملل  رکذ  جورملا : یف  .هقادصلا  تناک  اذـک  لاقف : .هادـحلا 

اذـک و هنـس  اهربد  برح  یف  لعف  فیک  ینربخاف  لاق : .معن  لاق : .ماشه  بحاص  تنا  هل : لاقف  هیلع  مدـقف  برحلا ، کـلت  نع  هلاـسی 
هللا بضغ  کیلع  مق  هل : لاقف  روصنملا  کلذ  ظاغاف  .اذک  اذک و  هللا  همحر  لعف  و  اذـک ، اذـک و  اهیف  هنع  هللا  یـضر  لعف  لاق : .اذـک 

: هل لاق  هدرب و  رماف  .یلـساغ  الا  اهعزنی  یقنع ال  یف  هدالق  كودـعل  نا  لوقی : وه  خیـشلا و  ماقف  .يودـع  یلع  محرتت  یطاـسب و  اـطت 
یبرع و باب  یلع  ءاقدـصالا ) یف  نوعبرالا - سداسلا و  لصفلا   ) فقا ملف  لاوسلا  نع  یهجو  ناص  بلطلا و  ینافک  هنا  لاق : فیک ؟

لاـق .هرح و  ضیهن  کـنا  دهـشا  کـنع ، تضهن  ما  هللا  هللا ، یلب و  روـصنملا : لاـقف  .ریخب  ـالا  هرکذا  نا  یلع  بـجی  ـالفا  یمجع ، ـال 
یف تججح  و  لاق - نا  یلا  هیف - لاق  رعـشب  دمحم  نب  ناورم  دـیری  ناک  ماشلا و  یلا  اریرـض  الجر  تبحـص  روصنملا  لاق  ینئادـملا :
هنم توند  اورخاتف و  یعم  ناک  نم  یلا  تامواف  ریرضلاب ، انا  اذاف  یلع ، ناک  رذنل  یشما  لمرلا  یف  رورز  یلبج  یف  تلزنف  ( 141) هنس

وتم تنا  هیما و  ینب  مایا  یف  ماشلا  یلا  کقیفر  تلق : تنا ؟ نم  لاقف : هدیب ، تذخاف 

مجنلا مهمجن و  طقـسا  مهدودـج و  تمان  ماـتیا  هعیـضمب  مهتاـنب  مهنم و  هیما  ینب  ءاـسن  تمآ  لوقی : اـشنا  سفنتف و  ناورم ، یلا  هج 
لاسا الف  ینانغا  لاق : ناورم ؟ كاطعا  مک  هل : تلقف  مالـس  تامملا  یتح  مهیلعف  مهنم  هرـسالا  ربانملا و  تلخ  مانت  دودجلا  طقـسی و 

سوفنلا تلبج   ) لاق هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ) ادمحم کمع  نبا  ناف  رذعا  لاقف : .روصنملا  رفعجوبا  انا  تلقف : لاق - نا  یلا  ادحا - هدعب 
تام امل  دسالا : یبا  یف  یناغالا :) ) یف .هتقلطاف و  هبحـصلا  ترکذـت  مث  هب  تممهف  اهیلا ) ءاسا  نم  ضغب  اهیلا و  نسحا  نم  بح  یلع 

يا نایقلا و  رهازملا و  تاشاشب  تلوت  دـقف  یلـصوملا  یلوت  لاقف : هیثرت  الا  هقیدـص - ناـک  و  دـسالا - یبـال  لـیق  یلـصوملا  میهاربا 
- نوعبرالا سداسلا و  لصفلا   ) ناندلا هقتاع  نهدعسی  یهالملا و  رهازملا و  هیکبتـس  نامزلا  یلع  یلـصوملا  هایح  یقبتف  تیقب  هحالف 

هحیـضف هذه  لاقف : .کقیدـص  ناک  دـق  هتحـضف و  کحی  و  هل : لیقف  نارقلا  هیلات  هیکبت  یلوت و ال  ذا  هیوغلا  هیکبت  و  ءاقدـصالا ) یف 
.ههبش اذهب و  الا  یثری  له  و  هءارقلاب ، ما  دهزلاب  ما  هقفلابا  هیثرا  هرکذا و  تنک  یش ء  ياب  و  الف ، لقعی  نم  اما  لقعی ، نم ال  دنع 

هینغم

طرـشلا و  قیدصلا ، هقادصلا و  یف  امخـض  اباتک  يدـیحوتلا )  ) فلا و  اثیدـح ، امیدـق و  ارثن ، ارعـش و  اورثکاف  هقادـصلا  یف  سانلا  لاق 
یف هظفحت  هتبیغ و  یف  هنع  عفادـت  نا  و  کسفنب ، هیواست  و  همالآ ، یف  کقیدـص  كراشت  نا  هانعم  و  ءاـفولا ، قیدـصلا  یف  یـساسالا 
نع و  هلاسرلا 30 ، حرـش  یف  کلذ  نع  مالکلا  مدقت  .هتافو و  دـعب  تاحلاصلا  یف  هنع  بونت  و  اتیم ، ایح و  ریخلاب  هرکذـت  نا  و  هلها ،

هبطخلا 41. حرش  یف  ءافول 

هدبع

هثالثلا لاوحالا  یف  هقوقح  نم  ائیش  عیضی  يا ال  ثالث : یف  هاخا  ظفحی  … 

يرفعج
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مالسالا ضیف 

( تسود  ) ردارب دیامن  تیاعر  هکنآ  رگم  تسین  تسود  تقیقح ) رد   ) تسود تسا : هدومرف  یتسود ) طیارـش  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
شظفح اوران  نانخس  ندینش  نتفگ و  زا   ) وا ندوبن  رد  و  دنک ) یهارمه  لام  ناج و  هب   ) وا يراتفرگ  جنر و  رد  تقو : هس  رد  ار  دوخ 

(. دنک شدای  رافغتسا  ءاعد و  هب   ) وا یگدنز  دوردب  تافو و  رد  و  دیامن )

ینامز

قفانم تقیقح  رد  دارفا  هنوگنیا  .دنناوارف  دـننک  یم  دـمآ  تفر و  يادرب  هرهب  يارب  ناسنا  شیاسآ  يزاین و  یب  ماگنه  هب  هک  یناقیفر 
هاگن ام  هب  دنیوگ : یم  دـنا  هدروآ  نامیا  هک  نانآ  هب  قفانم  نانز  نادرم و  تمایق  زور  رد  دـیامرف : یم  نانآ  هرابرد  زیزع  يادـخ  دـنا 
یلاح نینچ  رد  .دیروایب  تسدـب  رون  ات  دـینک  کین  راک  ایند و  هب  دـیدرگرب  دوش : یم  هتفگ  میدرگ  نشور  امـش  رون  زا  ام  هک  دـینک 
دارفا هنوگنیا  ربارب  رد  تسا ) …  باذـع  نیقفانم  فرط  تمحر و  نینموم  فرط  هک  دوش  یم  هدز  نینموم  ناـقفانم و  ناـیم  يراوید 
يارب تسود  ندوبن  ندوب و  .يرای  ار  وا  دـننک و  یم  تیامح  تسود  زا  دـنروآ و  یم  ماود  تالکـشم  مامت  اب  هک  دنتـسه  یناتـسود 

؟ مینک يرای  ار  وا  تیامح و  نآ  زا  لاح  ره  رد  هک  زیزع  مالسا  زا  رتهب  یتسود  هچ  یتسار  درادن و  هدئاف  نانآ 

يزاریش دمحم  دیس 

، اهب یلتبی  یتلا  هتیلب  يا  هتبکن ) یف   ) دـئادش ثالث ) یف  هاخا  ظـفحی  یتح   ) هقیقح اقیدـص ) قیدـصلا  نوکی  ـال  : ) مالـسلا هیلع  لاـق  و 
هدـعب نم  ماق  تام  اذاف  هتافو ) و   ) هبـشا ام  وا  هلام  نم  لینل  هبایتغا  زهتنی  مل  و  هضرع ، لوانتی  ملف  هتبیغ ) و   ) هلذـخی اهیف و ال  هدـعاسیف 

.کلذ هبشا  ام  و  هتلئاع ، لکاشم  لح  و  هلیلجت ، نم  هقوقحب ،

يوسوم

یناقلاط

« .وا گرم  ماگنه  وا و  تبیغ  رد  يراتفرگ و  ماگنه  دیاپب : زیچ  هس  رد  ار  دوخ  ردارب  رگم  دوب  دهاوخن  تسود  تسود ، »

هک تسا  هدش  هتفگ  دروم  نآ  رد  تسود  ندـییاپ  يراتفرگ و  دروم  رد  اما  تشذـگ ، یتسود  تسود و  هراب  رد  نخـس  نیا ، زا  شیپ 
.تسا ناتسود  ندومزآ  نانمشد و  شنزرس  هیام  ناگدنز و  روگ  اهنادنز 

هب دـیاب  دـشاب  وکین  هدیدنـسپ و  روضح  رد  درمناوج ، یتسود  هاگ  ره  : » تسا هدورـس  نینچ  رعاش  تبیغ ، رد  یتسود  ظفح  دروم  رد 
« .دنادرگ ربارب  ود  ار  نآ  يرود  ماگنه 

هک هنوـگ  ناـمه  مراد ، یم  مرزآ  وا  زا  تسا  هدـش  لـیاح  وا  نم و  ناـیم  كاـخ  هک  کـنیا  : » تسا هتفگ  رعاـش  مه  گرم  دروـم  رد 
« .متشاد یم  مرزآ  وا  زا  دید  یم  ارم  هک  یماگنه 

مراکم
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مالسلا هیلع  لاق  و 

، ِِهتَبْکَن ِیف  : ٍثاََلث ِیف  ُهاَخَأ  َظَفْحَی  یَّتَح  ًاقیِدَص  ُقیِدَّصلا  ُنوُکَی  َال 

.ِِهتاَفَو ،َو  ِِهتَْبیَغ َو 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

دنک یم  تشپ  وا  هب  ایند  هک  یماگنه  هب  : دنکن شومارف  تلاح  هس  رد  ار  دوخ  ردارب  هک  نیا  رگم  دوب  دـهاوخن  تسود  ، ناسنا تسود 
تسا بیاغ  هک  ینامز  رد  و 

نبا ، یـضر دّیـس  زا  لبق  ار  هنامیکح  مالک  نیا  هک  تسا  هدـمآ  هغالبلا  جـهن  رداصم  رد  هنامیکح : راتفگ  دنـس  .شگرم . (  زا  سپ  و 
رد مساـق  نبا  ررُعلا و  ررُغلا و  رد  طاوطو  راربـالا و  عیبر  رد  يرـشخمز  یـضر  دّیـس  زا  دـعب  هدروآ و  لوقعلا  فحت  رد  ینارح  هبعش 

عیبر نم  بختنملا  رایخالا  ضور  نآ  یلـصا  مان  تسا و  يرـشخمز  راربالا  عیبر  زا  يا  هدیزگ  ریخا  باتک   ) دنا هدروآ  رایخالا  ضور 
(.( ،ج 4،ص 120 هغالبلا جهن  رداصم  ( ) .تسا راربالا 

یعقاو تسود 

دهاوخن تسود  ، ناسنا تسود  :» دیامرف یم  هدرک  یتسود  مهم  طیارـش  زا  یـضعب  هب  هراشا  هنامیکح  راتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
تسا و بیاغ  هک  ینامز  رد  دنک و  یم  تشپ  وا  هب  ایند  هک  یماگنه  هب  : دـنکن شومارف  تلاح  هس  رد  ار  دوخ  ردارب  هک  نیا  رگم  دوب 

( . ِِهتاَفَو ،َو  ِِهتَْبیَغ ،َو  ِِهتَبْکَن ِیف  : ٍثاََلث ِیف  ُهاَخَأ  َظَفْحَی  یَّتَح  ًاقیِدَص  ُقیِدَّصلا  ُنوُکَی  َال  ( ؛» شگرم زا  سپ 

سنوم یتحار  نامز  رد  دننک و  کمک  وا  هب  تالکـشم  رد  هک  تسا  یناتـسود  هب  دـنمزاین  دوخ  یگدـنز  رد  ناسنا  هک  تسین  کش 
زا تسین  اهنآ  هب  ندیـسر  هب  رداق  ییاهنت  هب  دراد و  هک  يا  هدرتسگ  ياهزاین  وس و  کی  زا  ناسنا  یعاـمتجا  حور  اریز  ، دنـشاب ناـسنا 

راظتنا ًامئاد  هک  دننارجات  دننام  یهورگ  ؛ دنا فلتخم  نارای  نیا  یلو  ؛ دنک باختنا  دوخ  يارب  ینارای  هک  دـنک  یم  باجیا  رگید  يوس 
هشیمه يارب  ار  وا  دنشاب  هتـشادن  يا  هرهب  دوخ  تسود  زا  تقو  ره  هک  تسا  یعیبط  دوش و  نانآ  هب  یتمدخ  ، یتمدخ لباقم  رد  دنراد 

.دننک یم  اهر 

ساپ هب  دننک و  یمن  شومارف  ار  نیـشیپ  تامدـخ  یلو  ؛ دـنراد یتمدـخ  راظتنا  تمدـخ  ره  ربارب  رد  هچرگ  هک  دنتـسه  يرگید  هورگ 
دنا هداد  ار  وا  نیـشیپ  ياه  تمدـخ  شاداپ  دـننک  یم  روصت  هک  یماـگنه  اـما  ؛ دـنهد یم  يراـی  تالکـشم  رد  ار  دوخ  تسود  اـهنآ 

.دنزاس یم  شیاهر 

هب اهنآ.تراجت  هیبش  يراک  تمدـخ و  هجیتن  هن  تقادـص  افـص و  تسا و  تبحم  ساسا  رب  اهنآ  یتسود  هک  دنتـسه  زین  یموس  هورگ 
يارب تالکـشم  زورب  ماگنه  هب  لیلد  نیمه  هب  دنرادن و  اهنآ  زا  یخـساپ  راظتنا  دننک و  یم  تمدخ  دوخ  ناتـسود  هب  تردـق  ماگنه 

.دنرادافو یتسود  توخا و  لوصا  هب  نانچمه  دنزاس و  یمن  اهر  ار  اهنآ  زگره  دوخ  ناتسود 
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دوخ تسود  نامز  هس  رد  اهنآ  ؛ دنا یعقاو  یقیقح و  ناتسود  هک  دنک  یم  هورگ  نیا  هب  هراشا  شرابرپ  مالک  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
رطاخ یلست  دننک ، یم  کمک  وا  هب  ، دنتـسیا یم  دوخ  تسود  رانک  رد  ینامز  نینچ  رد  اهنآ  « تبکن  » ماگنه هب  ؛ دننک یمن  شومارف  ار 

.دنرادافو راسگمغ و  ، دنهد یم 

ِطارِّصلا ِنَع  ِهَرِخْآلِاب  َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا ال  َّنِإ  َو   » هدمآ دیجم  نآرق  رد  هک  هنوگ  نامه  تسا  ریسم  زا  فارحنا  يانعم  هب  لصا  رد  « تبکن »
هب ایند  هک  یماگنه  ور  نیازا  هیآ 74 ). ، نونمؤم «. ) . دنوش یم  فرحنم  هار  نیا  زا  دـنرادن  نامیا  ترخآ  هب  هک  یناسک  اّما  ؛ » َنُوبِکاَنل
زا يرایسب  تسا  تبکن  قادصم  اهالب  بئاصم و  ، تالکشم زورب  هک  اجنآ  زا  دننک و  یم  ایند  تبکن  هب  ریبعت  نآ  زا  دنک  تشپ  یسک 

.دنا هدرک  ریسفت  تبیصم  الب و  يانعم  هب  ار  تبکن  تغل  بابرا 

: دیوگ یم  زین  رعاش 

یگدنامرد یلاح و  ناشیرپ  رد  تسود  تسد  دریگ  هک  دشاب  نآ  تسود 

اهنآ هک  یماگنه  هب  یلو  ؛ دنروآ یم  اج  هب  ار  یتسود  مسر  ایح  مرش و  ببـس  هب  تسود  روضح  رد  هک  دنتـسه  یـضعب  نیا  رب  هفاضا 
دورب و ایند  زا  ناشتسود  هک  یماگنه  رتارف  نآ  زا  دنرادن و  « بیغلا ظفح  » حالطصا هب  دننک و  یم  صالخ  نآ  زا  ار  دوخ  دنشاب  بئاغ 

یم وا  دنزرف  رـسمه و  غارـس  هب  هن  ؛ دـننک یم  شومارف  ار  وا  دنـشاب  هتـشادن  وا  زا  یتمدـخ  دـیما  ددرگ و  هاتوک  زیچ  همه  زا  وا  تسد 
ماما.دنهد یم  ماجنا  وا  يارب  يریخ  راک  هن  دننک و  یم  وا  زا  يدای  هدنز  ناتسود  عمج  رد  هن  ، دننک لح  دنراد  یلکشم  رگا  هک  دنور 

.دنکن شومارف  ار  شتسود  تلاح  هس  نیا  رد  هک  تسا  یسک  یعقاو  تسود  : دیامرف یم  مالسلا  هیلع 

.دنا كدنا  دنجنگب  قوف  هنامیکح  مالک  رد  هک  یعقاو  ناتسود  دنا و  ناوارف  یتسود  نایعدم  هتبلا 

: دیامرف یم  هک  تسا  هدمآ  مالسلا  هیلع  ماما  زا  مکحلا  ررغ  رد  یثیدح  رد 

وت بویع  هک  تسا  یـسک  وگتـسار  تسود  ؛  ِهِسْفَن یلَع  َكََرثآ  َِکْبیَغ َو  یف  َکَظَفَح  َِکْبیَع َو  یف  َکَحَـصَن  ْنَم  ُقوُدَّصلا  ُقیدَّصلا  »
«. ) درمـش مدـقم  تالکـشم ) لح  رد   ) دوخ رب  ار  وت  دـنک و  ظفح  ار  یتسود  بتارم  تتبیغ  رد  دـهد و  زردـنا  دـیوگب و  وت  يارب  ار 

.( هملک 9729 ، مکحلاررغ .

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said: “A friend is not a friend unless he affords protection to his
comrade on three occasions: in his adversity, in his absence and at the time of his

." death

ناتسود قوقح  : 135 تمکح

هراشا
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توص
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نَم َلُوبَقلا َو  ِمَرُحی  َمل  ََهبّوتلا    َ ِیطُعأ نَم  ََهباَجِإلا َو  ِمَرُحی  َمل  َءاَعّدـلا    َ ِیطُعأ نَم  ًاـَعبرَأ  مَرُحی  َمل  ًاـَعبرَأ    َ ِیطُعأ نَم  مالـسلا  هیلع  َلاَـق  َو 
َهَداَیّزلا ِمَرُحی  َمل  َرکّشلا    َ ِیطُعأ نَم  َهَرِفغَملا َو  ِمَرُحی  َمل  َراَفِغتسِالا    َ ِیطُعأ

ُهَسفَن ِملظَی  وَأ  ًاءوُس  لَمعَی  نَم  َورافغتـسالا  یف  لاق  مَُکل و  بِجَتـسَأ  ِینُوعداءاعدلا  یف  هللا  لاق  هللا  باتک  کلذ  قیدصتو  یـضرلا  لاق 
َنُولَمعَی َنیِذـِّلل  ِهّللا  یَلَع  َُهبّوتلا  اَّمنِإهبوتلا  یف  لاق  مُّکنَدـیِزََأل و  ُمترَکَـش  ِنَئلرکـشلا  یف  لاق  ًامیِحَر و  ًاروُفَغ  َهّللا  ِدِـجَی  َهّللا  ِرِفغَتـسَی  ُّمث 

ًامیِکَح ًامِیلَع  ُهّللا  َناک  مِهیَلَع َو  ُهّللا  ُبُوتَی  َِکئلوُأَف  ٍبیِرَق  نِم  َنُوبُوتَی  ُّمث  ٍَهلاهَِجب  َءوّسلا 

اه همجرت 

یتشد

هتفریذپ زا  هبوت  اب  ندرک ، تباجا  زا  اعد  اب  دـشابن ، مورحم  زیچ  راهچ  زا  دـنداد ، زیچ  راهچ  هک  ار  یـسک  دومرف : وا ، رب  ادـخ  دورد  و 
 . اه تمعن  ینوزف  زا  يرازگرکش  اب  هانگ ، شزرمآ  زا  رافغتسا  اب  دندش ،

ار امـش  ياـه  هتـساوخ  اـت  دـیناوخب  ارم  : » تسا هتفگ  اـعد  دروم  رد  هک  تسا  یهلا  باـتک  قیدـصت  دروم  تقیقح  نیا  و  : ) میوگ یم 
اور متـس  دوخ  رب  ای  دـبای  تسد  يدـب  هب  هک  نآ  ره  : » تسا هتفگ  رافغتـسا  دروم  رد  هیآ 60 ) نمؤم ، هروس  میرک ، نآرق  «. ) مزادرپـب
رد هیآ 110 ) ءاسن ، هروس  میرک ، نآرق  « . ) دـبای نابرهم  رگ و  شزرمآ  ار  يادـخ  دـنک ، رافغتـسا  ادـخ  هاگرد  هب  سپ  نآ  زا  دراد و 

دروم رد  و  هیآ 7 ) میهاربا ، هروس  میرک ، نآرق  «. ) میازفا یم  تمعن  رب  دـیرازگ ، ساپـس  رگا  کـش  یب  : » تسا هدومرف  ساپـس  دروم 
تسا هدشن  رید  ات  دنبای و  یم  تسد  یتشز  راک  هب  ینادان  رس  زا  هک  دریذپ  یم  یناسک  زا  دنوادخ  ار  هبوت  اهنت  : ) » تسا هدومرف  هبوت 

، میرک نآرق  « . ) تسا میکح  اناد و  ادـخ  هک  دـنک ، یم  رظن  دـیدجت  ناشدروم  رد  دـنوادخ  هک  دـنناسک  نینچ  اهنت  دـندرگ ، یم  زاب 
هیآ 17) ءاسن ، هروس 

يدیهش

: دشابن مورحم  زیچ  راهچ  زا  دنداد  زیچ  راهچ  هک  ار  یسک 

شزرمآ هک  ار  نآ  و  ندـیدرگ ، لوـبق  زا  دـندرک ، يزور  هبوـت  هک  ار  نآ  و  دـنامن ، مورحم  ندـش  هتفریذـپ  زا  دـنداد  اـعد  هک  ار  نآ 
رد هک  تسادخ  باتک  هلمج  نیا  هاوگ  .نتشگ و  هدوزف  زا  دش  اطع  ساپس  هک  ار  نآ  و  ندیدرگ ، هدوشخب  زا  دش ، بیـصن  نتـساوخ 
زا سپس  دنک  متـس  دوخ  رب  ای  دنک  تشز  يراک  هک  نآ  : » تسا هتفگ  نتـساوخ  شزرمآ  رد  و  .مریذپب » ات  دیناوخب  ارم   » تساعد هراب 

« .مییازفا یم  امش  يارب  دیتفگ  ساپس  رگا  : » تسا هتفگ  ساپس  هراب  رد  و  .دبای » یم  نابرهم  هدنـشخب و  ار  ادخ  دهاوخ ، شزرمآ  ادخ 
ادخ دندرگ ، یم  زاب  دوز  سپـس  دـننک ، یم  تشز  راک  ینادان  زا  هک  تسا  یناسک  يارب  ادـخ  هب  تشگزاب  : » تسا هتفگ  تبوت  رد  و 

« .تسا میکح  اناد و  ادخ  دیاشخب و  یم  نانیا  رب 
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یلیبدرا

دش هداد  هک  ره  اعد و  تباجا  زا  دشن  مورحم  اعد  واب  دش  هداد  هک  ره  زیچ  راهچ  زا  دشن  مورحم  زیچ  راهچ  دش  هداد  هک  ره  دومرف  و 
ساپـس دـش  هداد  هک  ره  ندـیزرمآ و  زا  تـشگن  مورحم  نتـساوخ  شزرمآ  دـش  هداد  هـک  ره  نآ و  لوـبق  زا  تـشگن  مورحم  تبوـت 

راوگرزب هک  يادـخ  تسا  هدومرف  تسا  یلاـعت  قح  باـتک  رد  دـش  روکذـم  هچنآ  قدـصم  تمعن و  ینوزفا  زا  دـشن  مورحم  يرازگ 
متس ای  دب  راک  دنکب  هک  ره  نتـساوخ  شزرمآ  رد  تفگ  امـش و  يارب  منک  تباجا  ات  ارم  دیناوخب  هک  اعد  ناش  رد  هبترم  دنلب  تسا و 
منک هدایز  دینک  رکش  رگا  هک  رکش  ناش  رد  تفگ  هدنزرمآ و  ار  يادخ  دبای  ار  ادخ  دهاوخ  شزرمآ  نآ  زا  سپ  ار  دوخ  سفن  دنک 

رم ادخ  رب  تسین  نیا  زج  نآ  ناش  رد  تبوت و  رد  تفگ  تستخس و  هنیآ  ره  ادخ  هجنکش  هک  یتسردب  دینک  یساپسان  رگا  ار و  امش 
تـسه ناشیا و  رب  ادخ  تفریذپ  تبوت  ارهورگ  نآ  سپ  یکیدزن  زا  دندرک  هبوت  نآ  زا  دـعب  ینادانب  ار  دـب  راک  دـندرک  هک  تسارنآ 

درک هبوت  هک  اریسک  ما  هدنزرمآ  نم  هک  یتسردب  یلاعت و  يادخ  تفگ  راک و  باوص  ياناد  ادخ 

یتیآ

مورحم تباجا  زا  دـنهد  اعد  قیفوت  هک  ار  یـسک  .دـنامن  مورحم  زیچ  راهچ  زا  دـنهدب ، زیچ  راهچ  ار  هک  ره  مالـسلا :) هیلع   ) دومرف و 
مورحم شزرمآ  زا  دنهد  رافغتـسا  قیفوت  هک  ار  یـسک  دنامن و  مورحم  هبوت  ندش  هتفریذپ  زا  دنهد  هبوت  قیفوت  هک  ار  یـسک  دـنامن و 

.دنامن مورحم  تمعن  تدایز  زا  دنهد  يرازگساپس  قیفوت  هک  ار  یسک  دنامن و 

رد و  منک » تباجا  ار  امـش  ات  دیناوخب  ارم  : » دیوگ اعد  باب  رد  تسا : ّلج  ّزع و  يادخ  باتک  رد  نیا  هاوگ  دـیوگ : یم  یـضر  دـیس 
هدنزرمآ و ار  ادـخ  دـهاوخ ، شزرمآ  ادـخ  زا  هاگ  نآ  دراد ، اور  متـس  دوخ  هب  ای  دـنک  يدنـسپان  راک  هک  ره  : » دـیوگ رافغتـسا  باب 

نیا زج  : » دیوگ هبوت  باب  رد  و  میازفا » یم  امـش  تمعن  رب  دـییوگ  ساپـس  ارم  رگا  : » دـیوگ رکـش  باب  رد  و  .تفای » دـهاوخ  نابرهم 
دریذپ یم  ار  نانیا  هبوت  ادخ  دننک  یم  هبوت  دوز  دنوش و  یم  تشز  يراک  بکترم  ینادان  هب  هک  تسا  یناسک  نآ  زا  هبوت  هک  تسین 

« .تسا میکح  اناد و  ادخ  و 

نایراصنا

هبوت ار  هک  ره  ،و  تباجا زا  دنـشخب  اعد  هک  ار  نآ  : دـنیامنن مورحم  زیچ  راهچ  زا  دنـشخب  زیچ  راـهچ  ار  هک  ره  : دومرف ترـضح  نآ  و 
 . دنیامنن مورحم  تمعن  ندش  هفاضا  زا  دنشخب  رکش  ار  هک  ره  و  شزرمآ ، زا  دنشخب  رافغتسا  ار  هک  ره  ،و  لوبق زا  دنشخب 

هک نآ  :» دومرف رافغتسا  رد  »و  .منک تباجا  ار  امـش  دیناوخب  ارم  :» دومرف اعد  هلأسم  رد  دنوادخ  ، تسادخ باتک  رد  تایعقاو  نیا  هاوگ 
رکـش هراـب  رد  و   .« دـبای میحر  هدـنزرمآ و  ار  ادـخ  دـهاوخ  شزرمآ  ادـخ  زا  هاـگ  نآ  دراد  اور  متـس  دوـخ  رب  اـی  دـنک  تـشز  راـک 

دب راک  ینادان  يور  زا  هک  تسا  ییاهنآ  يارب  دـنوادخ  هب  تشگزاب  :» دومرف هبوت  رد  و  .میازفا » یم  امـش  هب  دـینک  رکـش  رگا  :» دومرف
 .« تسا میکح  اناد و  دنوادخ  دریذپ و  یم  ار  نانآ  هبوت  دنوادخ  هک  دننانآ  ، دندرگ یم  زاب  يدوز  هب  سپس  دننک  یم 

اه حرش 

يدنوار
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يردیک

مثیم نبا 

دیماان شتجاح  ياور  زا  دـنا  هداد  اعد  قیفوت  هک  ار  یـسک  تسا : هدـشن  مورحم  زیچ  راهچ  زا  دـنداد ، ار  زیچ  راـهچ  هک  سک  ره  هب  )
زا دنا  هداد  رافغتـسا  روتـسد  هک  ار  یـسک  و  دنا ، هتخاسن  دیماان  نانآ  شریذپ  زا  دنا ، هدرک  هبوت  هب  رومام  هک  ار  یـسک  و  دنا ، هدرکن 

نیا هاوگ  : ) دیوگ یم  یـضردیس  ددرگن .) مورحم  تمعن  ینوزف  زا  دـیوگ  ساپـس  ار  ادـخ  هک  یـسک  دـنا و  هدومنن  مورحم  شزرمآ 
هرابرد ي مکل و  بجتسا  ینوعدا  دیامرف : یم  اعد  هرابرد ي  لاعتم  يادخ  هک  اجنآ  تسا  دیجم  نآرق  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماما نخس 
مترکش ال نئل  دیامرف  یم  رکش  هرابرد ي  امیحر و  اروفغ  هللا  دجی  هللا  رفغتسی  مث  هسفن  ملظی  وا  ءوس  لمعی  نم  دیوگ و  یم  رافغتسا 

مهیلع هللا  بوتی  کئلواف  بیرق  نم  نوبوتی  مث  هلاهجب  ءوسلا  نوملعی  نیذلل  هللا  یلع  هبوتلا  امنا  دیوگ : یم  هبوت  دروم  رد  مکندـیز و 
تروص شریذپ  يارب  سفن  یگدامآ  ثعاب  مادک  ره  دنریگ ، ماجنا  صولخ  يور  زا  رگا  لوا  دروم  راهچ  .امیکح ) امیلع  هللا  ناک  و 

، هاـنگ تیـصعم و  رثا  ندرب  نیب  زا  یلوبق و  ثعاـب  هبوت  شریذـپ ، يارب  هنیمز  اـعد  .ددرگ  یم  نیرفآ  تروص  فرط  زا  یهلا  تمحر 
، یناـسنا لـمع  ياـضتقا  قـبط  رب  ییادـخ  نیارق  دـهاوش و  .تسا و  تمعن  ینوزف  يارب  هنیمز  يرازگـساپس  شزرمآ و  يارب  رافغتـسا 

.تسا نآ  هب  يایوگ 

دیدحلا یبا 

ْنَم َلوـُبَْقلا َو  ِمَرُْحی  َْمل  ََهبْوَّتلا  َیِطْعُأ  ْنَم  ََهباَـجِْإلا َو  ِمَرُْحی  َْمل  َءاَعُّدـلا  َیِطْعُأ  ْنَم  ًاـَعبْرَأ  ْمَرُْحی  َْمل  ًاـَعبْرَأ  َیِطْعُأ  ْنَم  مالـسلا  هـیلع  َلاَـق  َو 
.َهَداَیِّزلا ِمَرُْحی  َْمل  َرْکُّشلا  َیِطْعُأ  ْنَم  َهَرِفْغَْملا َو  ِمَرُْحی  َْمل  َراَفِْغتْسِالا  َیِطْعُأ 

لاق و  رفاغ 60 ) . هروس  ْمَُکل (  ْبِجَتْـسَأ  ِینوُعُْدا  ءاعدلا  یف  لاق  یلاعت  هللا  باتک  یف  کلذ  قیدـصت  یلاعت و  هللا  همحر  یـضرلا  لاق  ]
ِْنَئل رکـشلا  یف  لاق  و  ءاسنلا 110 ) . هروس  ًامیِحَر (  ًاروُفَغ  َهّللا  ِدِـجَی  َهّللا  ِرِفْغَتْـسَی  َُّمث  ُهَسْفَن  ِْملْظَی  ْوَأ  ًاءوُس  ْلَـمْعَی  ْنَم  رافغتـسالا َو  یف 

ٍبیِرَق ْنِم  َنوـُبُوتَی  َُّمث  ٍَهلاـهَِجب  َءوُّسلا  َنوـُلَمْعَی  َنیِذَِّلل  ِهّللا  یَلَع  َُهبْوَّتلا  اَـمَّنِإ  هبوـتلا  یف  لاـق  و  میهاربإ 7 ) . هروـس  ْمُکَّنَدـیِزََأل (  ُْمتْرَکَش 
. ( ءاسنلا 17 هروس  ًامیِکَح (  ًامِیلَع  ُهّللا  َناک  ْمِْهیَلَع َو  ُهّللا  ُبُوتَی  َِکئلوُأَف 

نینمؤملا ع و ریمأ  مالک  نتم  نم  زیزعلا  باتکلا  نم  یناعملا  هذه  طابنتسا  نم  هللا  همحر  یضرلا  یلإ  بسن  ام  نأ  تایاورلا  ضعب  یف 
یصقتسم عبرألا  هذه  نم  هدحاو  لک  یف  لوقلا  قبس  دق 

یناشاک

( ءاعدلا یطعا  نم   ) زیچ راهچ  زا  دشن  مورحم  اعبرا ) مرحی  مل   ) زیچ راهچ  دـنداد  هک  ار  یـسک  اعبرا ) یطعا  نم  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
( هبوتلا یطعا  نم  و   ) نآ ندش  باجتـسم  ندرک و  اور  زا  دشن  مورحم  هباجالا ) مرحی  مل   ) نآ هب  دش  قفوم  اعد و  دش  هداد  هک  یـسک 

نم و   ) صاوخ هرمز  رد  وا  لوخد  هبوت و  لوبق  زا  دـشن  مورحم  لوبقلا ) مرحی  مل   ) صـالخا هب  یتباـنا  هبوـت و  دـش  هداد  هک  یـسک  و 
ندیزرمآ زا  دشن  مورحم  هرفغملا ) مرحی  مل   ) هاگیب هاگ و  رد ، نتساوخ  شزرمآ  رافغتـسا و  دش  هداد  هک  یـسک  و  رافغتـسالا ) یطعا 

و  ) نآ رب  ندرک  هدایز  زا  دـشن  مورحم  هدایزلا ) مرحی  مل   ) ناوارف ياهتمعن  رکـش  دـش  هداد  هک  یـسک  و  رکـشلا ) یطعا  نم  و   ) هاـنگ
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لاق  ) یلاعت هناحبس و  قح  راتفگ  رد  هناحبـس ) هللا  لوق  یف   ) تسا عقاو  تاروکذم ، نیا  زا  دش  هتفگ  هچنآ  قدصم  و  کلذ ) قدیـصت 
ات ارم  دیناوخب  مکل ) بجتـسا  ینوعدا   ) هک دوخ  راوگرزب  باتک  رد  اعد  رد  یلاعت  هناحبـس و  وا  تسا  هدومرف  ءاعدـلا ) یف  یلاعت  هللا 

ررض نآ  زا  هک  ار  يدب  دنکب  هک  ره  ءوس ) لمعی  نم  و   ) رافغتسا قح  رد  تسا  هدومرف  و  رافغتـسالا ) یف  لاق  و   ) ار امـش  منک  تباجا 
اروفغ هللا  دجی   ) یلاعت يادخ  زا  دهاوخ  شزرمآ  نآ  زا  سپ  هللا ) رفغتسی  مث   ) دوخ سفن  رب  دنک  ملظ  ای  هسفن ) ملظی  وا   ) دسر ریغ  هب 
مترکش نئل   ) رکش رما  رد  تسا  هدومرف  و  رکـشلا ) یف  لاق  و   ) دوخ لضف  هب  وا  رب  نابرهم  وا و  ناهانگ  هدنزرمآ  ار  ادخ  دبای  امیحر )

امنا  ) هبوت ناـش  رد  تسا  هدومرف  و  هبوتلا ) یف  لاـق  و   ) ار نارکیب  تمعن  امـش  يارب  منک  داـیز  هنیآ  ره  دـینک  رکـش  رگا  مکندـیزال )
ءوسلا نولمعی  نیذـلل   ) تسین روصتم  فـلخ  هک  يا  هدـعو  قـیرطب  هک  یلاـعت  يادـخ  رب  هبوـت  لوـبق  هک  یتـسرد  هب  هللا ) یلع  هبوـتلا 

زا دننک  یم  هبوت  نآ  زا  سپ  بیرق ) نم  نوبوتی  مث   ) نآ تبوقع  هب  ینادان  هب  ار  يدب  دننک  یم  يدـب  هک  تسا  ار  یـسک  رم  هلاهجب )
هللا بوتی   ) دـندرک هبوت  هاـنگ  زا  دـعب  دـنتفای ، هبوت  ددـم  هک  تعاـمج  نآ  سپ  کـئلواف )  ) تسا توم  روـضح  زا  شیپ  هک  یکیدزن 

هب هدـننک  مکح  نابئات ، هبوت  هب  اناد  امیکح ) امیلع   ) یلاعت قح  تسه  و  هللا ) ناک  و   ) ناشیا رب  یلاـعت  يادـخ  دریذـپ  یم  هبوت  مهیلع )
دشابن تبوقع  ار  بئات  هکنآ 

یلمآ

ینیوزق

دنشخب هبوت  ار  هک  ره  و  دننادرگن ، مورحم  تباجا  زا  دنشخب  اعد  ار  هک  ره  دننامن : مورحم  زیچ  راهچ  زا  دنشخب  زیچ  راهچ  ار  هک  ره 
زا مورحم  رافغتـسا  دـش  هدرک  اـطعا  ار  هـک  ره  و  دـنراذگن ، مورحم  لوـبق  زا  دنـشخب  هبوـت  ار  هـک  ره  و  دـننادرگن ، مورحم  لوـبق  زا 

تسا زیزع  باتک  رد  همدقم  راهچ  نیا  قیدصت  .دنراذگن و  مورحم  ندش  هدایز  هار  زا  دننک  اطع  رکـش  ار  هک  ره  و  دنزاسن ، شزرمآ 
رب تباجتسا  هب  داد  هدعو  منک  تباجتسا  امـش  يارب  ات  دینک  اعد  دیناوخب و  ارم  ..مکل ) بجتـسا  ینوعدا  اعد ..(  رد  یلاعت  قح  تفگ 
ای دنک  دب  راک  هک  ره  ..ءوس ) لمعی  نم  و  : ) رافغتـسا رد  تفگ  دیامنن و  افو  ار  شیوخ  هدعو  یلاعت  يادـخ  دـشاب  اور  هنوگچ  اعد و 
رد تفگ  .هدننک و  تمحر  هدنزرمآ و  میحر  روفغ و  ار  يادخ  دبای  یم  يادخ  زا  دـنک  رافغتـسا  سپ  دـیامن  متـس  شیوخ  سفن  رب 

هبوتلا امنا  : ) هبوت رد  تفگ  .ار و  تمعن  نآ  منادرگ  یم  دایز  هنیآ  ره  ارم  تمعن  دـینک  رکـش  رگا  ..مکندـیزال ) مترکـش  نئل  : ) رکش
هب لـهج  یناداـن و  يور  زا  ار  يدـب  دـننک  یم  هک  ناـنآ  يارب  تسا  تباـث  يادـخ  رب  هبوـت  لوـبق  هتبلا  هک  تسین  نـیا  زج  .هللا ) یلع 

بابرا زا  ملاع و  دنچ  ره  دشابن  یلاخ  نآ  زا  یـصاع  راکدب و  چیه  هتبلا  هک  تلاهج  تهافـس و  يور  زا  ای  لمع ، نآ  حـبق  تبوقع و 
.دشاب مئامع 

لوق رد  دیاین  مزال  باش  خیش و  لهاج و  ملاع و  زا  هبوت  لوبق  رب  تسا  لاد  هک  ثیداحا  كرت  ات  ریسفت  رد  روهـشم  لوق  تسا  نیا  و 
نآ زا  تراـبع  تلاـهج  ینعی  نیفرط  زا  طـسو  رد  تسا  یلوق  و  نیرمـالا ، نیب  تسا  يرما  اـجنیا  رهاـظ  و  هتفگ : یـشاک  مجرتم  .لوا 
لثم دشاب  بلاغ  وا  رب  توهـش  هبلغ  ثعاوب  تلفغ و  یعاود  هکلب  دشابن ، لصاح  عرو  هنیعم  بابـسا  مات و  ملع  صخـش  رد  هک  دـشاب 

رد صخـش  نانچ  هک  ینارماک  تمعن و  مایا  رورغ  یناوج و  توهـش  هبلغ  تلفغ و  تاوهـش و  نیعبتم  هاصع و  ترـشاعم  تطلاخم و 
مث یلاـعت : هلوق   ) نتفگ دـنناوتن  نیا  خـیاشم  ءاـملع و  نکیلو  مدوـب  لـهاج  ناداـن و  متـسنادن و  مدرک و  هک  تفگ  دـناوت  ماـع  فرع 

کیدزن ات  هبوت  هک  اریز  گرم ، روضح  زا  شیپ  گرم  هب  کیدزن  ینعی  دـنیوگ : کـیدزن  زا  دـننک  یم  هبوت  سپ  بیرق ) نم  نوبوتی 
زارد تدـم  هک  تسا  نآ  دارم  رهاظلا  یلع  تسا و  لمات  زین  اجنیا  ارم  و  تسا ، لوبقم  ملاع  زا  هچناـنچ  تسا  لوبقم  لـهاج  زا  گرم 
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ثیداحا كرت  موزل  زا  دمآ  یم  مزال  تلاهج  ریـسفت  رد  هک  ددرگ  یم  هجوتم  لاوس  نامه  سپ  دننامن ، رمتـسم  رـصم و  تیـصعم  رب 
تـسین مزال  رـصح  نآ  هک  تسا  نآ  لاوئـس  ود  ره  زا  باوج  و  تلاهج ، دیق  یب  وچمه  تدـم  برق  دـیق  چـیه  یب  هبوت  لوبق  رب  هلاد 

نآ بقع  رد  هبوت  نآ  هب  تبـسن  دـشاب  یفاضا  هک  تسا  نآ  رهاظ  هکلب  ددرگن ، تفاـی  لوبقم  هبوت  تروص  نیا  زج  دـشاب و  یقیقحت 
تیـشمب ضوفم  هنع  توکـسم  دنامب  هبوت  زا  رگید  یماسقا  هبوت  مسق  ود  نیا  نایم  رد  سپ  .تسین  لوبقم  اعطق  هک  دوش  یم  روکذم 

دشاب و هتـشاد  حیحـص  مهف  هک  ره  میئوگ : .دشابن  یجرح  یـشاک ) مجرتم   ) لوق رد  دشاب  نینچم  نوچ  یئوگ : وت  رگا  .یلاعت و  قح 
نمحر يادخ  دنک  یم  هبوت  نانیا  سپ  دیامرف  یم  رصح  هجو  رب  خلا ) کئلواف   ) دناد فیعض  لمات  یب  لوق  نآ  دسانش  حیـصف  مالک 

.میکح اناد و  يادخ  تسه  دوب و  ناشیا و  رب 

یجیهال

نم لوبقلا و  مرحی  مل  هبوتلا  یطعا  نم  هباـجالا و  مرحی  مل  ءاعدـلا  یطعا  نم  اـعبرا : مرحی  مل  اـعبرا  یطعا  نم  : » مالـسلا هیلع  لاـق  و 
یف لج  زع و  هللا  لاق  هناحبـس ، باتکلا  یف  کلذ  قیدصت  هدایزلا و  مرحی  مل  رکـشلا  یطعا  نم  هرفغملا و  مرحی  مل  رافغتـسالا  یطعا 
لاق و  امیحر ) اروفغ  هللا  دجی  هللارفغتـسی  مث  هسفن  ملظی  وا  ءوس  لمعی  نم  و  : ) رافغتـسالا یف  لاق  و  مکل ) بجتـسا  ینوعدا  : ) ءاعدـلا

، بیرق نم  نوبوتی  مث  هلاـهجب  ءوسلا  نوـلمعی  نیذـلل  هللا  یلع  هبوـتلا  اـمنا  : ) هبوـتلا یف  لاـق  و  مکندـیزال ) مترکـش  نئل  : ) رکـشلا یف 
، زیچ راـهچ  وا  هب  تسا  هدـش  هداد  هک  یـسک  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  اـمیکح ».) اـمیلع  هللا  ناـک  مهیلع و  هللا  بوتی  کـئلواف 
هک یـسک  اعد و  تباجتـسا  زا  تسین  مورحم  ار ، ندرک  اعد  لاح  وا  هب  تسا  هدش  هداد  هک  یـسک  زیچ : راهچ  زا  تسا  هدـشن  مورحم 

تـسین مورحم  ار ، ترفغم  بلط  وا  هب  تسا  هدش  هداد  هک  یـسک  هبوت و  لوبق  زا  تسین  مورحم  ار ، ندرک  هبوت  وا  هب  تسا  هدش  هداد 
رد لوق  نیا  یتسار  رب  دهاش  .تمعن و  یتدایز  زا  تسین  مورحم  ار ، تمعن  رکـش  وا  هب  تسا  هدش  هداد  هک  یـسک  ترفغم و  بلط  زا 

، منک یم  تباجتسا  دوخ  جئاوح  رد  ینعی  ارم ، دیناوخب   ) هک ندرک  اعد  ناش  رد  لج  زع و  يادخ  هتفگ  هک  تسا  هناحبس  ادخ  باتک 
ششخب ترفغم و  بلط  سپ  دوخ ، سفن  رب  دنک  ملظ  هکنیا  ای  يدب ، راک  دنکب  هک  یسک   ) هک رافغتسا  ناش  رد  تفگ  و  ار ) امش  رم 

دایز هنیآ  ره  دیدرک  تمعن  رکـش  رگا   ) هک ندرک  رکـش  ناش  رد  تفگ  و  هدننک ) محر  هدنیاشخب ي  ار  ادخ  دبای  یم  ادـخ ، زا  دـنک 
ار يدب  راک  دننکب  هک  یناسک  يارب  زا  رگم  مزال  ادـخ  رب  هبوت  لوبق  تسین   ) هک ندرک  هبوت  ناش  رد  تفگ  و  ار ) تمعن  منادرگ  یم 

تـسار ياناد  ادـخ  دـشاب  ار و  هبوت  ادـخ  دـنک  یم  لوبق  تعامج  نآ  هرابرد ي  سپ  یکیدزن ، رد  دـننکب  هبوت  سپ  ینادان ، يور  زا 
(. رادرک تسرد  راتفگ و 

ییوخ

و تسین ، مورحم  تباجا  زا  تفای  اعد  قیفوت  سک  ره  دـنرادن : غیرد  شرگید  راهچ  زا  دـنداد  زیچ  راـهچ  ار  هک  ره  دومرف : همجرتلا :
ره و  تسین ، مورحم  شزرمآ  زا  تفای  شزرمآ  بلط  شزوپ و  قیفوت  سک  ره  و  تسین ، مورحم  شریذـپ  زا  تفای  هبوت  قیفوت  هک  ره 

60 هدوـمرف - يو  هراـبرد  ادـخ  تسادـخ ، باـتک  رد  نآ  رب  لـیلد  .تسین و  مورحم  تمعن  ینوزف  زا  تخادرپ  تـمعن  ساپـسب  سک 
زا سپس  دنک  متس  دوخ  هب  ای  دنک  دب  هک  ره  : ) ءاسنلا  110 هدومرف - رافغتسا  هرابرد  و  منک ) تباجا  ار  امـش  ات  دیناوخب  ارم  : ) نموملا

دیرازگ ساپس  ارم  رگا  : ) میهاربا  7 هدومرف - رکـش  هرابرد  و  تسا ) نابرهم  هدنزرمآ و  رایـسب  ادخ  هک  دبایرد  دهاوخ  شزرمآ  ادخ 
دب راک  ینادان  هب  هک  تسیناسک  يارب  ادـخ  رب  هبوت  شریذـپ  انامه  : ) ءاـسنلا  17 هدومرف - هبوت  هراـبرد  و  منک ) نورفا  ار  امـش  تمعن 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 2298 

http://www.ghaemiyeh.com


(. تسا میکح  اناد و  ادخ  دریذپب و  ار  ناش  هبوت  دنوادخ  هک  دننانآ  دننک ، هبوت  دوز  سپس  دننک 

تمحر دش ز  بیصن  هک  ره  رب  *** تلصخ راچ  هک  یلع  دومرف 

رگنب وت  ار  فیرش  نآرق  *** رگید راچ  دشن ز  مورحم 

تخاس نایع  شتباجا  رون  قح  *** تفای یسک  ره  ءاعد  قیفوت 

قنور هبوت  لوبق  دراد ز  *** قفوم دش  هبوت  هب  هک  سک  ره 

ناه ترفغم  دشن ز  مورحم  *** نارفغ باب  دیبلط  سک  ره 

دیازف شتزع  تمعن و  قح  *** دبای تسد  رکش  هب  هک  سک  ره 

يرتشوش

اعدلا یف  هللا  لاق  هللا ، باتک  کلذ  قیدـصت  و  یـضرلا : لاق  اهریغل ) …  تایال و  مالـسلا ) هیلع  ) هریـسفت یف  رـشع - يداحلا  لصفلا  )
رکشلا یف  لاق  و  امیحر ) اروفغ  هللا  دجی  هللا  رفغتسی  مث  هسفن  ملظی  وا  ائوس  لمعی  نم  و   ) رافغتسالا یف  لاق  و  مکل ) بجتسا  ینوعدا  )

هللا بوتی  کئلواف  بیرق  نم  نوبوتی  مث  هلاهجب  ءوسلا  نولمعی  نیذلل  هللا  یلع  هبوتلا  امنا   ) هبوتلا یف  لاق  و  مکندـیزال ) مترکـش  نئل  )
( مالـسلا هیلع   ) همالک نم  اهرخآ  یلا  کلذ ) قیدـصت  و   ) هلمج نوکل  لصفلا  اذـه  یف  هانلقن  لوقا : امیکح ) اـمیلع  هللا  ناـک  مهیلع و 

هیلاخ اضیا  هیطخلا )  ) و یضرلا ) لاق   ) هرقف نم  هفنصم  طخب  هتخسن  يذلا  مثیم  نبا  ولخل  و  یضرلا ، مالک  نم  هنوک  نود  حصالا  یلع 
هنا الا  اهداز  نا  دیدحلا و  یبا  نبا  نکل  دیدحلا ، یبا  نبا  نم  اذخا  هیناثلا  یف  اهداز  امنا  و  اهنم ، هیلاخ  اضیا  یلوالا  هیرصملا )  ) اهنم و
هنع هنع  هللا  یـضر  یـضرلا  مالک  نم  هلمجلا  تناک  ول  و  تلق : .خلا  مالـسلا … ) هیلع   ) همالک نم  هلمجلا  نا  تایاورلا  ضعب  یف  لاق :

يداحلا لصفلا  ( ) مالسلا هیلع   ) همالک هنوکب  دهشی  ریبعتلا  ناف  کلذ ،) قیدصت  و  : ) لوقی نا  ال  مالـسلا ) هیلع   ) هلوق قیدصت  و  : ) لاقل
ءوسل یـضرلا  مالک  هنا  هلمجلا  داز  نم  مهوت  امنا  و  ادنتـسم ، ادـهاش و  هرکذ  اهریغل ) …  تایال و  مالـسلا ) هیلع  ) هریـسفت یف  رـشع -

یف کلذ  قیدصت  و  : ) باوصلا و  هیرـصملا ،)  ) یف وه  امنا  هللا ) باتک  کلذ  قیدـصت  و   ) هانلقن ام  مث  .معز  امل  احیـضوت  اهدازف  همهف 
لدب امهیف  نکل  کلذ  هیطخلا ) دـیدحلا و  یبا  نبا   ) یف اذـک  و  هفنـصم ، طخب  هتخـسن  يذـلا  مثیم ) نبا   ) یف امک  هناحبـس ) هللا  باتک 

نبا طخ  نع  سوواط  نب  یلع  تاوعدـلا ) جـهم   ) یف هاور  ام  تایالاب  مالـسلا ) هیلع   ) هداهـشتسا یف  کلذ  ریظن  مث  یلاعت .)  ) هناـحبس
هئاـجف اـضیرم  ناـک  هنا  کلملادـبع  هاـضقلا  فرـش  نیدـلا  دـیوم  ملاـعلا  دـحوالا  دیـسلا  ینثدـح  لاـق  ملکتملا ، يوـحنلا  ینـالقابلا 

لق هل  لاق  مث  نمیالا  هعارذ  یلع  هدی  رما  و  ءافشلا )  ) هل لاق  ءاوهلا و  نم  لزن  دق  هناک  و  مانملا - یف  يا  مالـسلا -) هیلع   ) نینموملاریما
انبـسح اولاق  انامیا و  مهدازف  مهوشخاف  مکل  اوعمج  دق  سانلا  نا  سانلا  مهل  لاق  نیذلا  میجرلا ، ناطیـشلا  نم  هللااب  ذوعا   ) تارم ثالث 

حفی ام  میجرلا ، ناطیشلا  نم  هللااب  ذوعا  دابعلاب ، ریصب  هللا  نا  هللا  یلا  يرما  ضوفا  و  میجرلا ، ناطیشلا  نم  هللااب  ذوعا  لیکولا ، معن  هللا و 
لاق سانلا ) مهل  لاق  نیذلا   ) تلق اذا  میکحلا ) زیزعلا  وه  هدـعب و  نم  هل  لسرم  الف  کسمی  ام  اهل و  کسمم  الف  همحر  نم  سانلل  هللا 

اهریغل تایال و  مالسلا ) هیلع  ) هریسفت یف  رـشع - يداحلا  لصفلا   ) تلق اذا  و  ءوس ) مهـسسمی  مل  لضف  هللا و  نم  همعنب  اوبلقناف   ) یلاعت
اذهف هللا ) حتفی  ام   ) تلق اذا  و  باذعلا ) ءوس  نوعرف  لاب  قاح  اورکم و  ام  تائیـس  هللا  هاقوف   ) یلاعت لاق  هللا ) یلا  يرما  ضوفا  و  … ( )
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.ربخلا ماتلا  نامیالا 

هینغم

کلاس اذا  و  : ) لاق اضیا  و  رفاـغ .)  60 مکل - بجتـسا  ینوعدا  : ) هناحبـس لاق  هباجالا .) مرحی  مل  ءاعدلا  یطعا  نم  - ) 1 یه : عبرالا  و 
جرختـسن اهتخا  یلع  نیتیالا  يدـحا  انفطع  اذا  و  هرقبلا .)  186 یل - اوبیجتـسیلف  ناعد  اذا  عادـلا  هوعد  بیجا  بیرق  یناف  ینع  يدابع 

تبیجا دـق  : ) نوره یـسومل و  یلاعت  هلوق  نم  ینعملا  اذـه  ذـخوی  و  عاطا ، عمـس و  نمم  ءاعدـلا  بیجتـسی  هناحبـس  هللا  نا  اعم  امهنم 
نیذـلا لیبس  یلع  امیقتـسی  مل  اذا  هنا  یلا  هیـالا  هذـه  یموت ء  و  سنوی .)  89 نوملعی - نیذـلا ال  لیبس  اعبتت  امیقتـساف و ال  اـمکتوعد 

كرت ءاعدـلا  عاونا  لضفا  هریخـالا : هملکلا  و  هلاسرلا 30 . حرـش  یف  ءاعدـلا  نع  مالکلا  مدـقت  و  هوعد ، امهل  باجتـست  ـالف  نوملعی 
هیـصعملا و وـحن  هب  هجتت  هدوـقت و  تاـبغر  ـالویم و  ناـسنالا  یف  هناحبـس  عدوا  لوـبقلا .) مرحی  مل  هبوـتلا  یطعا  نم  و  - ) .بونذلا 2

اذاف هبوتلا ، باب  هدابع  نم  یـصاعلل  حـتفی  نا  هتلادـع  هللا و  همکح  تضتقاـف  نیح ، لـک  یف  هسفن  کـلمی  ـال  وه  و  بونذـلا ، فارتقا 
118 اوبوتیل - مهیلع  بات  مث  : ) هناحبس لاق  .باقعلا  قحتسا  هجحلا و  هیلع  تماق  رصا  نا  و  هلضف ، نم  هباثا  هنع و  افع  بات  باجتسا و 

هبوتلا و  ءاد ، هیـصعملا  ناـف  دـعب ، و  غلبا .؟ هذـه و  نم  يوقا  هجح  هیا  ..هترفغملا و  یلا  هنم  اولخدـیل  هبوتلا  باـب  مهل  حـتف  يا  هبوـتلا )
موصلا و بوجوک  امامت  نیدـلا  هرورـضب  تباث  هبوتلا  بوجو  لب  هنـس ، اباتک و  اعامجا و  لیجات  الب  روفلا و  یلع  هبجاو  یه  و  ءاود ،

نم لمـشا  معا و  رافغتـسالا  هرفغملا .) مرحی  مل  رافغتـسالا  یطعا  نم  و  - ) .تابسانملا 3 یـشب ء  کلذ  نع  مالکلا  مدقت  .هالـصلا و 
باب نم  هبوتلا  دعب  هرکذ  نوکی  هیلع  و  هیصعملا ، بونذلا و  كرت  یلع  مزعلا  اهطورش  نمف  هبوتلا  اما  دیق ، الب  قلطم  مدقت  هنال  هبوتلا ،
مرحی مل  رکـشلا  یطعا  نم  و  - ) 4 نارمع .) لآ   84 نویبنلا - یـسیع و  یـسوم و  یتوا  ام  و  : ) یلاعت هلوق  لثم  صاخلا  دـعب  ماعلا  رکذ 
معنلا نم  .نیرکاذلا و  نیرکاشلا  نم  وهف  هل - کیرـش  هدحو ال  هللا  نم  یه  تربک  ما  ترغـص  همعن  هب  نم  نا  يار  ام  لک  و  هدایزلا )
عاونا لضفا  و  اهرکـش .) يدا  دـقف  هبلقب  اهفرعف  همعنب  هیلع  هللا  معنا  نم  (: ) مالـسلا هیلع   ) قداصلا رفعج  مامالا  لاق  .ءـالبلا  نم  هیفاـعلا 

.تامرحملا كرت  رکشلا 

هدبع

اناک ام  رافغتسالا  هبوتلا و  بولطملا و  لینل  لمعلا  هبحـصی  ناب  دادعتـساب  انورقم  ناک  ام  باجملا  ءاعدلاب  دارملا  هباجلا : مرحی  مل  … 
هعورشملا اههوجو  یف  معنلا  فیرصت  رکشلا  هیلا و  دوعلا  نم  عنمی  بنذلا  یلع  امدن 

يرفعج

مالسالا ضیف 

یسک هتشگن : دیمون  زیچ  راهچ  زا  دنداد  زیچ  راهچ  هک  ار  یسک  تسا : هدومرف  رکش ) رافغتسا و  هبوت و  ءاعد و  رد   ) مالسلا هیلع  ماما 
شدیمون نتفریذپ  زا  دـنداد  هبوت  روتـسد  هک  ار  یـسک  و  دـننادرگن ، شدـیمون  تساوخرد  نتخاس  اور  زا  دـندومن  ءاعد  هب  رما  هک  ار 

ینوزفا زا  دنداد  دای  ساپـس  رکـش و  هک  ار  یـسک  و  دنیامنن ، شدیمون  شزرمآ  زا  دندومن  راداو  رافغتـسا  هب  هک  ار  یـسک  و  دنزاسن ،
هرابرد هک  تسا  یلاعتیادخ  باتک  رد  شیامرف  نیا  رب  یهاوگ  قیدصت و  و  دیامرف ): هللا  همحر  یـضردیس   ) دننکن شدیمون  اهتمعن ) )

رافغتـسا هرابرد  و  مزاس ، یم  اور  ار  امـش  تساوخرد  ارم  دـیناوخب  ینعی  مکل  بجتـسا  ینوعدا  تسا : هدومرف  ي 60 ) س 40   ) ءاعد
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ماجنا تشز  راک  هک  یسک  ینعی  امیحر  اروفغ  هللا  دجی  هللا  رفغسی  مث  هسفن  ملظی  وا  اءوس  لمعی  نم  و  تسا : هدومرف  (س 4 ي 110 )
س 14  ) يرازگساپس هرابرد  و  دبای ، یم  نابرهم  هدنزرمآ  ار  دنوادخ  دهاوخب  شزرمآ  ادخ  زا  نآ  زا  سپ  دنک  متـس  دوخ  هب  ای  دهد 
س  ) هبوت هرابرد  و  مزاس ، یم  نوزفا  ار  امش  تمعن  دیروآ  اج  هب  تمعن  رکش  رگا  ینعی  مکندیزال  مترکـش  نئل  تسا : هدومرف  ي 7 )

هللا ناک  مهیلع و  هللا  بوتی  کئلواف  بیرق  نم  نوبوتی  مث  هلاـهجب  ءوسلا  نولمعی  نیذـلل  هللا  یلع  هبوتلا  اـمنا  تسا : هدومرف  4 ي 17 )
يدوز هب  نآ  زا  سپ  هدروآ  اج  هب  ینادان  يور  زا  هتـسیاشان  تشز و  راـک  هک  دریذـپ  یم  ار  یناـسک  هبوت  ادـخ  ینعی  اـمیکح  اـمیلع 

.تسا راکتسرد  سک ) ره  هرابرد   ) اناد و یتسار ) هبوت  هب   ) ادخ دشخب و  یم  ار  اهنآ  ادخ  سپ  دننک  هبوت  گرم ) ندیسر  زا  شیپ  )

ینامز

هدومن توعد  دنراد  وا  تیانع  ادخ و  هب  زاین  هکنانآ  زا  هتشاذگ و  زاب  ار  دوخ  اب  طابترا  هار  دراد  فطل  شناگدنب  هب  هک  زیزع  يادخ 
شناوریپ هب  دـهاوخ  یم  مه  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  .دـنبای  تسد  يرتالاو  ماقم  هب  طابترا  رثا  رب  اـت  دـننک  ادـیپ  طاـبترا  يو  اـب  هک 

.دشاب سویام  دیابن  ناسنا  تسا و  رارقرب  طابترا  هلیسو  تسا  زاب  رکش  رافغتسا و  هبوت ، اعد ، هار  هک  ینامز  ات  دیوگب 

يزاریش دمحم  دیس 

( ءاعدلا یطعا  نم   ) عبرالا کلت  یلع  هبترم  اعبرا ) مرحی  مل   ) ءایشا هعبرا  هناحبـس  هللا  هاطعا  يا  اعبرا ) یطعا  نم  : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
و  ) بلط امیف  هناحبس  هبیجی  لب  هباجالا ) مرحی  مل  ( ) کتلتـسم کئاعد و  یف  یل  تنذا   ) ءاعدلا یف  امک  هئاعد ، یف  هناحبـس  زاجا  ناب 

يا رافغتـسالا ) یطعا  نم  و   ) هبوتلا لبقی  هناحبـس  هللا  ناـف  لوبقلا ) مرحی  مل   ) نایـصعلا دـعب  بوتی  نا  یف  زیجا  ناـب  هبوتلا ) یطعا  نم 
هحـضفی ـالف  رتـسلا  نارفغلا و  يا  هرفغملا ) مرحی  مل   ) هبوـتلا نم  هجو  نم - مـع  اذـه  و  هبونذـل - رتـسلا  نارفغلا و  بـلطی  نا  هـل  زیجا 

لاق  ) هلضف نم  هتمعن  هیلع  هللا  دیزی  لب  هدایزلا ) مرحی  مل   ) یلاعت هللا  رکشی  نا  هل  زیجا  ناب  رکـشلا .) یطعا  نم  و   ) نیرادلا یف  هناحبس 
ائوس لمعی  نم  و  : ) رافغتسالا یف  لاق  و  مکل ) بجتسا  ینوعدا  : ) ءاعدلا یف  هللا  لاق  یلاعت ، هللا  باتک  کلذ  قیدصت  و  هر :)  ) یـضرلا
یلغ هبوتلا  امنا  : ) هبوتلا یف  لاق  و  مکندیزال ) مترکـش  نئل  : ) رکـشلا یف  لاق  و  امیحر ) اروفغ  هللا  دجی  هللا  رفغتـسی  مث  هسفن ، ملظی  وا 

(. امیکح امیلع  هللا  ناک  و  مهیلع ، هللا  بوتی  کئلواف  بیرق  نم  نوبوتی  مث  هلاهجب  ءوسلا  نولمعی  نیذلل  هللا 

يوسوم

یناقلاط

هک ار  سک  نآ  و  دـشن ، مورحم  تباـجا  زا  دـنداد  اـعد  هک  ار  نآ  تشگن : مورحم  زیچ  راـهچ  زا  دـش ، هداد  زیچ  راـهچ  سک  ره  هب  »
هک ار  سک  نآ  و  دــنامن ، مورحم  لوـبق  زا  دــندرک  يزور  هبوـت  هـک  ار  نآ  و  دــنامن ، مورحم  شزرمآ  زا  دــنداد  یهاوـخ  شزرمآ 

« .دنامن مورحم  نتشگ  هدوزف  زا  دنداد  يرازگساپس 

هدومرف نینچ  اعد  دروم  رد  هدمآ و  لاعتم  دنوادخ  باتک  رد  بلطم  نیا  قیدصت  دیوگ : یم  دیامرف  تمحر  شیادخ  هک  یضر  دیس 
ِْملْظَی ْوَأ  ًاءوُس  ْلَمْعَی  ْنَم  َو  تسا «  هدومرف  یهاوخ  شزرمآ  هراب  رد  و  .منک » تباجا  امـش  يارب  ات  دیناوخب  ارم  «، » ُمُکُّبَر َلاق  َو  تسا « 

دنوادخ دهاوخب ، شزرمآ  ادخ  زا  سپس  دنک و  متس  دوخ  رب  ای  تشز  يراک  هک  نآ  «، » ًامیِحَر ًاروُفَغ  َهَّللا  ِدِجَی  َهَّللا  ِرِفْغَتْـسَی  َُّمث  ُهَسْفَن 
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امش يارب  هنیآ  ره  دینک  ساپس  رگا  «، » َنَّذَأَت ْذِإ  َو   » تسا هدومرف  يرازگساپس  رکش و  هراب  رد  و  .تفای ،» دهاوخ  نابرهم  هدنشخب و  ار 
ُبُوتَی َکـِئلوُأَف  ٍبیِرَق  ْنِم  َنُوبُوتَی  َُّمث  ٍَهلاـهَِجب  َءوُّسلا  َنُولَمْعَی  َنیِذَِّلل  ِهَّللا  یَلَع  َُهبْوَّتلا  اَـمَّنِإ   » تسا هدومرف  هبوت  دروـم  رد  و  .میازفا ،» یم 

هب سپـس  دـننک و  یم  تشز  راک  ینادان  هب  هک  تسا  یناسک  يارب  ادـخ  هب  تشگزاب  اـنامه  «، » ًاـمیِکَح ًاـمِیلَع  ُهَّللا  َناـک  ْمِْهیَلَع َو  ُهَّللا 
« .تسا میکح  اناد و  دنوادخ  دریذپ و  یم  ار  نانآ  هبوت  دنوادخ  دندرگ ، یم  زاب  يدوز 

ریما نخـس  نتم  دوخ  رد  تایآ  نیا  زا  دزرماـیب  شیادـخ  هک  یـضر  دیـس  طابنتـسا  نیا  هک  تسا  هدـمآ  نینچ  تاـیاور  زا  یخرب  رد 
.دش هتفگ  نخس  لیصفت  هب  نیا  زا  شیپ  دروم  راهچ  نیا  زا  کی  ره  هراب  رد  .تسا  هدوب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

َْمل َراَفِْغتْـسِْالا  َیِطْعُأ  ْنَم  ،َو  َلوـُبَْقلا ِمَرُْحی  َْمل  ََهبْوَّتلا  َیِطْعُأ  ْنَم  ،َو  ََهباَـجِْإلا ِمَرُْحی  َْمل  َءاَعُّدـلا  َیِطْعُأ  ْنَم  : ًاـَعبْرَأ ْمَرُْحی  َْمل  ًاـَعبْرَأ  َیِطْعُأ  ْنَم 
.َهَداَیِّزلا ِمَرُْحی  َْمل  َرْکُّشلا  َیِطْعُأ  ْنَم  َو  َهَرِفْغَْملا ، ِمَرُْحی 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

ددرگ و یمن  مورحم  تباجا  زا  دبای  اعد  قیفوت  هک  یسک  : دش دهاوخن  مورحم  زیچ  راهچ  زا  دنک  ادیپ  ار  زیچ  راهچ  قیفوت  هک  یـسک 
ددرگ و یمن  مورحم  شزرمآ  زا  دـبای  رافغتـسا  قیفوت  هک  یـسک  دوش و  یمن  مورحم  نآ  لوبق  زا  دـنک  ادـیپ  هبوـت  قـیفوت  هک  یـسک 

جهن رداصم  باتک  بحاص  هنامیکح : راتفگ  دنس  .دش . (  دهاوخن  مورحم  تمعن  ینوزف  زا  دنک  ادیپ  يرازگرکـش  قیفوت  هک  یـسک 
دنس اب  هک  تسا  لاصخ  رد  قودص  موحرم  دنا  هدرک  لقن  یضر  دّیس  زا  لبق  ار  فیرـش  مالک  نیا  هک  یناسک  زا  :» دیوگ یم  هغالبلا 
زین مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ثیدح  عبنم  يوق  لامتحا  هب  و   ) دـنک یم  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ییاه ) توافت  اب   ) ار نآ  دوخ 

رهاظ هچرگ  : دـیوگ یم  هنامیکح  مالک  نیا  لیذ  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  هک  نیا  هجوت  لباق  (. تسا مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  مالک 
تایآ زا  یـضر  دّیـس  هک  تسا  یطابنتـسا  ...ِهّللا ) ُباتِک  َِکلذ  ُقیدْـصَتَو   ) هدـمآ نآ  لیذ  رد  هچنآ  هک  تسا  نیا  یـضر  دّیـس  مالک 

جهن حرـش  ) .تسا هدـش  رکذ  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤمریما  مـالک  ءزج  زین  هلمج  دـنچ  نیا  تاـیاور  زا  یـضعب  رد  یلو  ؛ هدومن نآرق 
یلع زا  هدـمآ  شلیذ  رد  هچنآ  مامت  اب  ار  مالک  نیا  يزوج  نبا  صاوخلا  هرکذـت  هلمج  زا  ،ج 18،ص 331 ) دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا 

زا ،ج 4،ص 120 .) هغالبلا جهن  رداصم  «.) تسا هدش  فذح  راصتخا  يارب  نآ  دانسا  هک  تسا  هدرک  هراشا  هدومن و  لقن  مالسلا  هیلع 
ناونع هب  ار  همه  هدـمآ  شلیذ  رد  هچنآ  اب  ار  مالک  نیا  همئالا  صئاـصخ  باـتک  رد  یـضر  دّیـس  موحرم  دوخ  هک  نیا  رت  بلاـج  نآ 

راونالاراحب رد  زین  یـسلجم  همالع  موحرم  ،ص 103 .) همئالا صئاصخ   ) تسا هدومن  لـقن  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤم  ریما  ماـما  زا  یتیاور 
جهن هخـسن  دهد  یم  ناشن  هک  هدروآ  مالـسلا  هیلع  ماما  مالک  اب  لصتم  ار  نآ  لیذ  اما  هدرک  رکذ  هغالبلا  جهن  زا  ار  مالک  نیا  هچرگ 

(. ( ،ج 6،ص 37،ح 61 راونالاراحب  ) تسا هتشادن  ار  یضرلا  لاق  هلمج  هدوب  وا  دزن  رد  هک  هغالبلا 

رد دنوادخ.تسا  دیجم  نآرق  رد  نآ ) جیاتن  هناگراهچ و  روما  هرابرد   ) راتفگ نیا  دـییأت  قیدـصت و  : دـیوگ یم  یـضر  دّیـس  موحرم 
نتشیوخ رب  ای  دهد  ماجنا  يدب  راک  سکره  :» دیامرف یم  رافغتـسا  هرابرد  «، منک تباجا  ار  امـش  ات  دیناوخب  ارم  :» دیامرف یم  اعد  دروم 

رکش هاگره  :» دیامرف یم  رکش  هرابرد  «، تفای دهاوخ  نابرهم  هدنزرمآ و  ار  ادخ  دنک  بلط  شزرمآ  دنوادخ  زا  سپـس  دراد  اور  متس 
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يارب دـنوادخ ) تمحر  هب  تشگزاـب  و   ) هبوـت :» دـیامرف یم  هبوـت  هراـبرد  و  «، منک یم  نوزفا  امـش  رب  ار  تمعن  دـیروآ  اـج  هب  تـمعن 
اهنآ دـندرگ  یم  زاب  ادـخ  يوس  هب  دـننک و  یم  هبوت  يدوز  هب  سپـس  دـنهد  یم  ماجنا  تلاهج  يور  زا  يدـب  راک  هک  تسا  یناسک 
ُهّللا َلاق  ِهّللا  ُباتِک  َِکلذ  ُقیدْصَت  ُّیِضَّرلا َو  َلاق  ( ؛» تسا میکح  اناد و  دنوادخ  دریذپ و  یم  ار  اهنآ  هبوت  دنوادخ  هک  دنتـسه  یناسک 

َو ًامیِحَر » ًاروُفَغ  َهّللا  ِدِجَی  َهّللا  ِرِفْغَتْسَی  َُّمث  ُهَسْفَن  ِْملْظَی  ْوَأ  ًاءوُس  ْلَمْعَی  ْنَم  َو  : » ِرافِغتْـسِْإلا ِیف  َلاق  َو  ْمَُکل » ْبِجَتْـسَأ  ِینوُعْدا  : » ِءاعُّدلا ِیف 
ٍبیِرَق ْنِم  َنُوبُوتَی  َُّمث  ٍَهلاهَِجب  َءوُّسلا  َنُولَمْعَی  َنیِذَِّلل  ِهّللا  یَلَع  َُهبْوَّتلا  اَـمَّنِإ  : » َِهبْوَّتلا ِیف  َلاـق  َو  ْمُکَّنَدـیِزََأل » ُْمتْرَکَـش  ِْنَئل  : » ِرْکُّشلا ِیف  َلاـق 

«( . ًامیِکَح ًامِیلَع  ُهّللا  َناک  ْمِْهیَلَع َو  ُهّللا  ُبُوتَی  َِکئلوُأَف 

دیبایرد ار  زیچ  راهچ  نیا 

هب ار  رگید  تمعن  راهچ  دـنوش  ققحم  هاگره  هک  دـیامرف  یم  هراشا  یهلا  تمعن  راهچ  هب  هناـمیکح  مـالک  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
ْمَرُْحی َْمل  ًاَعبْرَأ  َیِطْعُأ  ْنَم  ( ؛» دش دهاوخن  مورحم  زیچ  راهچ  زا  دنک  ادیپ  زیچ  راهچ  قیفوت  هک  یـسک  :» دـیامرف یم.دـنراد  دوخ  لابند 

( . ًاَعبْرَأ

لیذ رد  هدش و  هراشا  نآ  هب  مه  نآرق  رد  هک  هنوگ  نامه  دنرگیدکی  موزلم  مزال و  زیچ  راهچ  نآ  اب  زیچ  راهچ  نیا  هک  نیا  هب  هراشا 
.دمآ دهاوخ  مالک  نیا 

( . ََهباَجِْإلا ِمَرُْحی  َْمل  َءاَعُّدلا  َیِطْعُأ  ْنَم  ( ؛» ددرگ یمن  مورحم  تباجا  زا  دبای  اعد  قیفوت  هک  یسک  :» هک نیا  تسخن 

.منک تباجا  نم  ات  دینک  اعد  تسا  هدومرف  هک  تسا  یهلا  هدعو  نیا  دمآ  دهاوخ  لیذ  رد  هک  هنوگ  نامه  اریز 

مامت دـیاب  ناسنا.تسا  رـشب  یگدـنز  رد  زاس  تشونرـس  روما  تادابع و  نیرت  مهم  زا  یکی  - میا هتفگ  مه  ًالبق  هک  هنوگ  نامه  - اـعد
شتسد دوش و  یم  ناوتان  زجاع و  دراوم  زا  يرایسب  رد  یلو  ؛ دریگ راک  هب  حیحـص  فادها  هب  ندیـسر  رد  ار  دوخ  شـشوک  شالت و 

اب دـیوج و  یم  دادمتـسا  وا  مرک  فطل و  زا  زجع  راهظا  اب  دروآ و  یم  یهلا  هاگرد  هب  ور  هک  تساجنیا.ددرگ  یم  هاتوک  اـج  همه  زا 
- يرت مهم  شاداپ  دشابن  وا  حالص  رگا  دهدب و  وا  هب  دشاب  وا  حالـص  هچنانچ  ار  تمعن  نآ  ادخ  هک  دوش  یم  نیا  هتـسیاش  لمع  نیا 

.دنک یم  هریخذ  وا  يارب  - هدمآ تایاور  رد  هچنآ  قبط 

.میا هدروآ  نیون  حیتافم  همدقم  رد  حورشم  روط  هب  ار  نآ  ام  هک  دراد  یطیارش  اعد  یلوبق  هتبلا 

( . َلُوبَْقلا ِمَرُْحی  َْمل  ََهبْوَّتلا  َیِطْعُأ  ْنَم  َو  ( ؛» ددرگ یمن  مورحم  نآ  لوبق  زا  دنک  ادیپ  هبوت  قیفوت  هک  یسک  :» هک نیا  مود 

زا ایند  قرب  قرز و  نج و  سنا و  نیطایـش  ياه  هسوسو  نورد و  زا  تاوهـش  سفن و  ياوه  ؛ تساه شزغل  ضرعم  رد  هراومه  ناسنا 
سویأم دوشن  هدوشگ  وا  يور  هب  هبوت  باب  رگا.ددرگ  یم  شزغل  راتفرگ  هاگ  دزادـنا و  یم  هار  هب  وا  فارطا  رد  ینافوط  ًاـمئاد  نورب 

.دش دهاوخ  رو  هطوغ  هانگ  يایرد  رد  نآ  لابند  هب  ددرگ و  یم 

هداد یقیقح  ناگدـننک  هبوت  هب  لوبق  هدـعو  هدوشگ و  وا  يور  هب  ار  نتـشیوخ  حالـصا  هبوت و  ياهرد  میحر  نامحر و  دـنوادخ  اـما 
: دیامرف یم  نیبئات  تاجانم  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما.دندرگن  فرحنم  قح  ریسم  زا  دنوشن و  سویأم  ادخ  تمحر  زا  ات  تسا 
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ِباْبلا َلوُخُد  َلَفْغأ  ْنَم  َرْذُع  امَف  « ًاحوُصَن ًَهبْوَت  ِهّللا  َیلِإ  اوبُوت  :» َْتُلق ََهبْوَّتلا َو  ُهَْتیَّمَـس  َكِْوفَع  یلإ  ًاباب  َكِدابِِعل  َتْحَتَف  يذَّلا  َْتنأ  یهلإ  »
: يا هدومرف  يا و  هدراذگ  هبوت  ار  نآ  مان  يا و  هدوشگ  دوخ  ناگدنب  يور  هب  يرد  هک  یتسه  یسک  وت  ادنوادخ  ؛  ِهِْحتَف َدَْعب 

دراو یهلا  وفع  يوس  هب  رد  نیا  زا  ات  دـنوش  یم  لفاغ  هک  نانآ  لاح  نیا  اب  « دـینک صلاخ  هبوت  دـیدرگ و  زاـب  ادـخ  يوس  هب  یگمه  »
«. دنراد يرذع  هچ  دنوش 

ِمَرُْحی َْمل  َراَفِْغتْـسِْالا  َیِطْعُأ  ْنَـم  َو  ( ؛» دوـش یمن  مورحم  شزرمآ  زا  دـبای  رافغتـسا  قـیفوت  هـک  یـسک  :» دـیامرف یم  هـلمج  نیموـس  رد 
( . َهَرِفْغَْملا

رد هبوت  زا  دعب  رافغتسا  رکذ  عقاو  رد  تسا و  نآ  طیارش  زا  یکی  « رافغتـسا تسادخ و« يوس  هب  تشگزاب  هتـشذگ و  زا  تمادن  « هبوت »
لاح ره  هب  ؛ دنوش یم  لامعتسا  زین  انعم  کی  هب  هبوت  رافغتسا و  هاگ  هتبلا.تسا  ماع  زا  دعب  صاخ  رکذ  لیبق  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  مالک 

.دزاس شیوخ  ترفغم  شزرمآ و  لومشم  ار  اهنآ  دهد و  رارق  تبحم  دروم  ار  نیرفغتسم  هک  هداد  هدعو  دودو  روفغ و  دنوادخ 

َرْکُّشلا َیِطْعُأ  ْنَم  َو  ( ؛» دش دهاوخن  مورحم  تمعن  ینوزف  زا  دنک  ادیپ  يرازگرکـش  قیفوت  هک  یـسک  :» دیامرف یم  هلمج  نیمراهچ  رد 
( . َهَداَیِّزلا ِمَرُْحی  َْمل 

اب ار  دوخ  تقایل  نارازگرکـش  اریز  ، تسا نآ  رب  هاوگ  زین  ناسنا  درخ  لقع و  دمآ و  دهاوخ  لیذ  تایآ  رد  هک  تسا  یهلا  هدـعو  نیا 
دارفا هنوـگ  نیا  هب  تسا  تمکح  باـسح و  يور  شراـک  ره  هک  میکح  دـنوادخ  دـننک و  یم  تباـث  تمعن  ینوزف  يارب  لـمع  نـیا 

.دشخب یم  يرتشیب  تمعن 

رد یتمعن  ره  زا  هک  تسا  نیا  نآ  تسا و  یلمع  رکش  نآ  رت  مهم  هلحرم  هکلب  تسین  نابز  هب  رکش  اهنت  یقیقح  رکش  میناد  یم  هتبلا 
.دزاسن قح  ینامرفان  نایصع و  هلیسو  ار  یهلا  ياه  تمعن  دنک و  هدافتسا  دوخ  ياج 

( نآ جیاتن  هناگراهچ و  روما  هرابرد   ) راتفگ نیا  دییأت  قیدصت و  :» دیوگ یم  یـضر  دّیـس  موحرم  زیمآ  تمکح  تاملک  نیا  لابند  هب 
( . ِهّللا ُباتِک  َِکلذ  ُقیدصَت  ُیِضَّرلا َو  َلاق  ( ؛» تسا دیجم  نآرق  رد 

« ) ْمَُکل ْبِجَتْـسَأ  ِینوُعْدا  : » ِءاعُّدـلا یف  ُهّللا  َلاق  ( ؛» منک تباجا  ار  امـش  ياعد )  ) ات دـیناوخب  ارم  : دـیامرف یم  اـعد  دروم  رد  دـنوادخ  »
.( . هیآ 60 ، رفاغ .

ار ادخ  ، دیامن شزرمآ  بلط  دـنوادخ  زا  سپـس  دـنک ، متـس  دوخ  هب  ای  دـهد  ماجنا  يدـب  راک  سکره  :» دـیامرف یم  رافغتـسا  هرابرد 
.( هیآ 110 ، ءاسن « . ) . ًامیِحَر ًاروُفَغ  َهّللا  ِدِجَی  َهّللا  ِرِفْغَتْسَی  َُّمث  ُهَسْفَن  ِْملْظَی  ْوَأ  ًاءوُس  ْلَمْعَی  ْنَم  َو  « ؛» تفای دهاوخ  نابرهم  هدنزرمآ و 

« . ) ْمُکَّنَدـیِزََأل ُْمتْرَکَـش  ْنـَِئل  « ؛» درک مهاوـخ  نوزفا  امـش  رب  ار ) دوـخ  تـمعن  ،) دـینک يرازگرکـش  رگا  :» دـیامرف یم  رکــش  هراـبرد 
.( هیآ 7 ، میهاربا .

هب سپس  ، دنهد یم  ماجنا  تلاهج  يور  زا  ار  دب  راک  هک  تسا  یناسک  يارب  اهنت  ، ادخ يوس  زا  هبوت  شریذپ  :» دیامرف یم  هبوت  هرابرد 
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َنُولَمْعَی َنیِذَِّلل  ِهّللا  یَلَع  َُهبْوَّتلا  اَـمَّنِإ  « ؛» تسا میکح  اـناد و  ادـخ  ؛و  دریذـپ یم  ار  یناـسک  نینچ  هبوت  دـنوادخ.دننک ، یم  هبوت  يدوز 
.( هیآ 17 ، ءاسن « . ) . ًامیِکَح ًامِیلَع  ُهّللا  َناک  ْمِْهیَلَع َو  ُهّللا  ُبُوتَی  َِکئلوُأَف  ٍبیِرَق  ْنِم  َنُوبُوتَی  َُّمث  ٍَهلاهَِجب  َءوُّسلا 

نیا یـضر و  دّیـس  مالک  هن  تسا  مالـسلا  هیلع  ماما  مالک  رد  تایآ  نیا  هب  لالدتـسا  یناوارف  عبانم  رد  دـمآ  ـالاب  رد  هک  هنوگ  ناـمه 
.دنا هدیزگرب  نآ  ریسفت  دیجم و  نآرق  زا  ار  دوخ  رابرپ  نانخس  زا  يرایسب  مالسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  هک  دهد  یم  ناشن  لالدتسا 

یلـص مرکا  ربمغیپ  زا  یثیدح  رد  هلمج  زا.تسا  هدمآ  زین  مالـسلا  مهیلع  ناموصعم  تایاور  رد  هدرتسگ  روط  هب  هناگراهچ  روما  نیا 
: دومرف هک  میناوخ  یم  هلآ  هیلع و  هللا 

. ( ،ج 2،ص 517 یفاک «. ) . تسا رافغتسا  تدابع  نیرتهب  ُرافِْغتْسِْالا ؛ ِهَدابِْعلا  ُْریَخ  »

: تسا هدمآ  ترضح  نامه  زا  يرگید  ثیدح  رد 

لاعتم دنوادخ  اریز  دینک  رافغتسا  دایز  ؛  ْمَُکل َرِفْغَی  ْنأ  ُدیُری  َوُه  ّالإ َو  َرافِْغتْـسْالا  ُمُکْمِّلَُعی  َْمل  َّلَج  َّزَع َو  َهّللا  َّنإَف  ِرافِْغتْـسِْإلا  َنِم  اوُِرثْکأ  »
.( ،ح 4816 همکحلا نازیم  «. ) . دزرمایب ار  امش  دهاوخ  یم  هک  تهج  نیا  هب  رگم  هتخوماین  امش  هب  ار  رافغتسا 

.تسین راکنا  لباق  تایاور  قبط  زین  قزر  ینوزف  مومغ و  مومه و  تالکشم و  ندش  فرطرب  رد  رافغتسا  ریثأت 

: میناوخ یم  « مکحلا ررغ   » رد نینمؤملاریما  ماما  زا  یثیدح  رد  هک  سب  نیمه  زین  رکش  تیمها  هرابرد 

تـسا بجاو  ناحبـس  دنوادخ  ربارب  رد  امـش  رب  هک  يزیچ  نیتسخن  ؛  ِهیـضارَم ُءاِغْتبا  ِهیدایأ َو  ُرْکُـش  ُهَناْحبُـس  ِهِّلل  ْمُْکیَلَع  ُبِجَی  ام  ُلَّوا  »
. ( ،ح 3389 مکحلا ررغ  «. ) . تسوا يدونشخ  تابجوم  ندروآ  تسد  هب  وا و  ياه  تمعن  رکش 

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abu Talib said : “ Whoever is bestowed four things is not disallowed four
things:Whoever is allowed to pray is not deprived of the response; whoever is allowed
to offer repentance is not deprived of acceptance; whoever is allowed to seek
forgiveness is not deprived of forgiveness, and whoever is allowed to be grateful is

.” not deprived of furtherance of favors

Sayyid ar-Radi says that this is confirmed by the Book of Allāh. About praying, Allāh
says, “Call to Me, I will answer you” (Qur'ān, 4:60). About forgiveness Allāh says, “And
whoever does evil, or wrongs his own self and thereafter seeks Allāh's forgiveness
shall find Allāh oft-Forgiving, most Merciful” (Qur'ān, 4:110). About gratefulness He
says, “If you show gratitude, I will increase (my favors) to you” (Qur'ān, 14:7). About
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repentance He says, “Verily, repentance (acceptable) with Allāh is only for those who
do evil out of ignorance then turn (to Allāh) soon (thereafter); to these, Allāh will turn

(. mercifully, and Allāh is all-Knowing, all-Wise” (Qur'ān, 4:17

ادخ هب  برق  هلیسو  نیرتهب  : 136 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ُنسُح ِهَأرَملا  ُداَهِج  ُماَیّصلا َو  ِنَدَبلا  ُهاَکَز  ٌهاَکَز َو  ٍءیَش  ّلُِکل  ٍفیِعَض َو  ّلُک  ُداَهِج  ّجَحلا  َو    ّ ِیَقت ّلُک  ُنَابُرق  ُهاَلّـصلا  مالـسلا  هیلع  َلاَق  َو 
ِلّعَبّتلا

اه همجرت 

یتشد

، دراد یتاکز  يزیچ  ره  تسا .  ناوتان  ره  داهج  جح  و  تسادخ ،  هب  ییاسراپ  ره  یکیدزن  بجوم  زامن ، دومرف : وا ، رب  ادـخ  دورد  و 
 . تسا يراد  رهوش  وکین  نز ، داهج  و  هزور ،  نت ، تاکز  و 

يدیهش

ندوب نز  داهج  و  تسا ،  هزور  نت  هاکز  تسا و  یتاکز  زیچ  ره  يارب  و  ناوتاـن ،  ره  داـهج  جـح  تسا و  راـگزیهرپ  ره  برقت  زاـمن 
.نامرف هب  ار  يوش 

یلیبدرا

ههجب تسفیعـض  ره  ندرک  ازغ  ندرازگ  جح  يراگزیهرپ و  ره  ادـخ  تمحرب  نآب  دـیوج  یم  برقت  هک  تسیزیچ  نآ  زامن  دومرف  و 
رهوش اب  تسترشاعم  یئوکین  نز  داهج  تسندب و  تاکز  نتشاد  هزور  تسیتاکز  ار  يزیچ  ره  ندومن و  مایق  زا  بلق  فعض  نبج و 

یتیآ

تسا و یتاکز  ار  زیچ  ره  .تسا و  یناوتاـن  ره  داـهج  جـح ، تسا و  يراـگزیهرپ  ره  یناـبرق  هلزنم  هب  زاـمن  مالـسلا :) هیلع   ) دومرف و 
.تسا يوش  نتشادوکین  نز ، داهج  تسا و  هزور  ندب ، تاکز 

نایراصنا
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هزور ندـب  تاکز  ،و  تسا یتاکز  يزیچ  ره  يارب   . تسا ناوتان  ره  داـهج  جـح  و   ، ادـخ هب  برق  هلیـسو  زاـمن  : دومرف ترـضح  نآ  و 
 . تسوکین يرادرهوش  نز  داهج  و  تسا ، 

اه حرش 

يدنوار

: لعبتلا .هدـنع و  هبرقلا  هب  بلط  يا  یـشب ء : هللا  یلا  برقت  .انابرق و  تبرق هللا  هنم  لوقی  یلاعت ، هللا  یلا  هب  تبرقت  ام  مضلاب : ناـبرقلا  و 
.اهجوز يا  اهلعب  عم  هارملا  هبحص  نسح 

يردیک

عوـشخلا و اـهحور  ءاـضعالاک و  اهـضئارف  ساوحلاـک و  اـهئادا  صخـش و  لـثم  هالـصلا  نا  ملعا  و  ریغلا ، یلا  هـب  یبرقتی  اـم  ناـبرقلا 
( يرکذل هولصلا  مقا  و  : ) یلاعت لاق  میظعتلا ، هبیهلا و  لیبس  یلع  هللا  رکذ  دیدجت  و  بلقلا ، هماقتسا  هالصلا  نم  دوصقملا  و  عوضخلا ،

نوعمسی موی  لاق  ثیح  همایقلا  ءادن  یف  ناذالا  نم  رکفتیف  قمر ، هب  صخشلاک  ناک  بسحف ، ریبکتلا  تقو  یف  ارضاح  هبلق  ناک  نم  و 
و یلاعت : هلوق  یف  دهـشتلا  نم  و  نولووسم ، مهنا  مهوفقو  لاق : ثیح  لاوسلا  لاح  یف  فوقولا  لاح  یف  هماـیقلا  نم  .قحلاـب  هحیـصلا 

ءادن عامـس  دنع  جهتبا  ناذالا  عامـس  دنع  حرف  نم  و  مهبر ، دـنع  مهـسور  اوسکان  یلاعت  هلوق  یف  عوکرلا ، نم  و  هیثاج ، هما  لک  يرت 
ناسنالا نا  یهف  هتیقیقح  اما  هقفلا و  بتک  یف  هبوتکم  جـحلا  لامعا  هروص  فیعـض .) لک  داهج  جـحلا  و  : ) مالـسلا هیلع  هلوق  .همایقلا 

یف .هرخالا و  رفس  لاثم  یلع  جحلا  رفس  هتاذل و  نع  بانتجالا  هرایتخا و  كرتب  الا  هتداعـس  یلا  لصی  نا  هنکمی  هجو ال  یلع  قولخم 
و توملا ، هرکـس  یف  عادولا  یکحی  هلها  هقرافم  دنع  عادولاف  تیبلا ، بر  دصقملا  هرخالا  رفـس  یف  تیبلا و  وه  دصقملا  رفـسلا  اذـه 

کلاسل لصی  ال  دـسفی ، ریغتی و  يذـلا  دازلا  نا  امک  .يوقتلا  داز  نم  هل  دـبال  هرخالا  رفـس  کلذـب  دازلا ، نم  هل  دـبال  رفـسلا  نا  اـمک 
سابل دنع  و  هزانجلا ، بوکر  رکذتی  نا  بجی  بوکرلا  دنع  و  هرخالا ، رفـسل  حلـصی  ءایرلاب ال  بوشملا  لمعلا  کلذـک  هیدابلا  قیرط 
لاوها نم  اوجنی  هنا ال  یف  رفخلا  یلا  ءاجتلالا  دـنع  رکفتی  و  همایقلا ، لاوها  رکذـتی  هیدابلا  تابقع  دـنع  رقفلا و  رکذـتی  مارحـالا  بوث 

نولووسم و مهنا  مهوفقو  یلاعت : لاق  لامک  همایقلا ، موی  هنع  لاسی  ام  باوج  رکذـتی  هیبلتلا  دـنع  حـلاصلا و  لمعلا  هرافخب  الا  همایقلا 
ارکفت هصئارف  تدعترا  ههجو و  رفصا  مرحا  اذا  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  نیـسحلا  نب  یلع  ناک  .هدمحب  نوبیجتـسیف  مکوعدی  موی 

نا دحا و  لک  هلذم  و  هسفنب ، دـحاو  لک  لاغتـشا  و  همایقلا ، تاصرعب  فوقولا  یکحی  هفرعب  فوقولا  کلذ و  لاثما  یف  انرکذ و  امیف 
هیلع هلوق  .هناملغ  همدـخ و  قرفتی  و  تافرعب ، فوقولا  دـنع  درفنی  هناف  مشح  و  مدـخ ، و  ناملغ ، هعم  کلم  لک  اـعاطم و  اـکلم  ناـک 
علطی روتـسم ال  رما  وه  صاخ و  كاسما  موصلا  نال  کلذ  و  هب ، يزجا  انا  یل و  موصلا  یلاعت : لاق  مایـصلا .) ندبلا  هاکز  و  : ) مالـسلا

، ینعم هیمنی  هروص و  لاملا  ضقنی  یـش ء  لاملا  هاـکز  و  سیلبا ، دونج  نم  دـنج  هوهـشلا  هوهـشلل و  رـسکم  وه  یلاـعت و  هللا  ـالا  هیلع 
موص ماوعلا و  موص  ناـموص : موصلا  تاوهـشلا ، داوم  عطق  وه  يذـلا  یقیقحلا  ینعملا  دـیزی  هروص و  هنیدـبلا  هوـقلا  صقنی  موصلاـف 

هتیصعم و نع  حراوجلا  ءاضعالا و  ظفح  و  هللا ، نود  امع  بلقلا  ظفح  صاوخلا  موص  جرفلا و  نطبلا و  ظفح  ماوعلا  موصف  صاوخلا 
.سفنلا رهق  اهیف  نال  هدهاجم  یه  و  اهلعب ، اهتبحاصم  نسح  يا  لعبتلا .) نسح  هارملا  داهج  و   ) .ندبلا هاکز  وه  موصلا  اذه 

مثیم نبا 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 2307 

http://www.ghaemiyeh.com


هزور ندب  تاکز  تسا و  یتاکز  يزیچ  ره  يارب  و  تسا ، ناوتان  ره  داهج  جح  تسا ، ادـخ ) هب   ) راگزیهرپ ره  یکیدزن  ثعاب  زامن  )
هب دراد  هراشا  تارابع  نیا  .وا  اب  دروخرب  رهوش و  اب  راتفر  ینعی  لعبت  .تسا ) رـسمه  اب  نز  يراتفرـشوخ  نز ، داهج  و  تسا ، نتـشاد 

نیرتگرزب هک  دـش  مولعم  البق  تسا ، یلاعت  يادـخ  هب  یکیدزن  هلیـسو ي  هک  تسنآ  زامن  رارـسا  هلمج  زا  تاداـبع : رارـسا  زا  یخرب 
هب جح  هک  تسا  نآ  جح  رارـسا  هلمج  زا  .تسا و  زامن  دـنوش ، یم  کیدزن  ادـخ  هب  هلیـسو  نادـب  ناراگزیهرپ  هک  يدابع  هلیـسو ي 

لامعا نیا  هک   ) دوخ تردق  مامت  اب  هراما  سفن  تمواقم  تسا و  تعیبط  رد  هک  یتالکشم  دراد و  جح  رفـس  هک  یتاقـشم  نآ  رطاخ 
تیفیک رد  هچنآ  اب  دیآ - یم  شیپ  نآ  هدیاف ي  جح و  رارـسا  زا  یعالطا  یب  تهج  زا  هک  يا  ههبـش  رطاخ  هب  دنراد )! يا  هدـیاف  هچ 

ماما هک  نیا  اما  تسادـخ و  هار  رد  داهج  یعون  ددرگ - یم  نانادان  بجعت  ثعاـب  هک  تسا  هرمج و ) …  یمر  دـننام   ) جـح لاـمعا 
هک دـنراد  يرگید  داهج  نایاناوت  یفرط  زا  تسا و  تدابع  نیا  هب  نانیا  بذـج  رطاـخ  هب  هدرک  رکذ  ار  ناـناوتان  اـهنت  مالـسلا ) هیلع  )

دهاک یم  ار  ندب  يورین  هکنآ  لیلد  هب  تسا ، ندب  تاکز  هزور  هک  تسا  نآ  يراد  هزور  رارـسا  هلمج  زا  .تسا و  نشور  روهـشم و 
و رهوـش ، اـب  يراتفرـشوخ  يرادرهوـش ، رارـسا  هلمج  زا  .يورخا و  رجا  یهلا و  روتـسد  رطاـخ  هب  دنکـش ، یم  مـهرد  ار  شتوهـش  و 

.تسادخ هار  رد  وا  میلست  نز و  هراما  سفن  نتسکش  مهرد  ثعاب  لمع  نیا  و  تسادخ ، تعاطا  ياتسار  رد  وا  زا  يرادربنامرف 

دیدحلا یبا 

ُنْسُح ِهَأْرَْملا  ُداَهِج  ُمْوَّصلا َو  ِنَدَْبلا  ُهاَکَز  ٌهاَکَز َو  ٍءْیَش  ِّلُِکل  ٍفیِعَـض َو  ِّلُک  ُداَهِج  ُّجَْحلا  ٍّیِقَت َو  ِّلُک  ُنَابُْرق  ُهَالَّصلا  مالـسلا  هیلع  َلاَق  َو 
 . ِلُّعَبَّتلا

هضرع و هلام و  ظفح  اهلعب و  هرـشاعم  نسح  هانعمف  لعبتلا  نسح  هأرملا  داهج  نأ  امأف  مایـصلا  جحلا و  هالـصلا و  یف  لوقلا  مدقت  دـق 
قالطلا باب  اهنإف  هریغلا  كرت  هب و  رمأی  امیف  هتعاطإ 

ءادـه و اهادـهأ  اهلعب و  یلإ  سورعلا  يدـه  : لاقی ؛ اهجاوز هلیل  يأ  ، اهئادـهإ هلیل  اهئادـهإ (  هلیل  اهتنب  برعلا  ءاسن  نم  هأرما  تصوأ  و 
دق کنإ  لقاعلل  هنوئم  لفاغلل و  هرکذت  اهنکل  کل و  اهتکرتل  بسح  مرک  بدأ و  نسحل  دحأل  هیـصولا  تکرت  ول  اهل  تلاقف   ( .ءادـهإ

ادـبع و کـل  نکی  همأ  هل  ینوکف  هیفلأـت  مل  نیرق  هیفرعت و  مل  لزنم  یلإ  تجرخ  هنم  يذـلا  رکولا  تجرد و  هیف  يذـلا  شعلا  تفلخ 
.ارشع الاصخ  ینع  یظفحا 

لیمج یف  بلقلا و  هحار  هباحـصلا  نسح  یفف  هعاطلا  عمـسلاب و  هرـشاعملا  لـیمج  هعاـنقلاب و  هباحـصلا  نسحف  هیناـثلا  یلوـألا و  اـمأ 
.برلا اضر  هرشاعملا 

یملعا حیر و  ثیبخ  کنم  هفنأ  دجی  حیبق و ال  یلع  کنم  هنیع  عقت  الف  هفنأ  عضاومل  دهعتلا  هنیع و  عقاومل  دـقفتلا  هعبارلا  هثلاثلا و  و 
همـشح و یلع  ءاعرإلا  هلامل و  ظفحلا  هسداسلا  هسماـخلا و  دوجوملا و  بیطلا  بیطأ  ءاـملا  نأ  دوقفملا و  نسحلا  نسحأ  لـحکلا  نأ 

دهعتلا هنماثلا  هعباسلا و  ریبدتلا و  نسح  لایعلا  مشحلا و  یلع  ءاعرإلا  لصأ  ریدقتلا و  نسح  لاملاب  ظافتحالا  لصأ  نأ  یملعا  هلایع و 
ارس و ال هل  نیـشفت  هرـشاعلا ال  هعـساتلا و  هبـضغم و  مونلا  صیغنت  هبهلم و  عوجلا  هرارحف  همانم  دنع  نوکـسلا  ودهلا و  هماعط و  تقول 

.هردص ترغوأ  هرمأ  تیصع  نإ  هردغ و  ینمأت  مل  هرس  تیشفأ  نإ  کنإف  ارمأ  هل  نیصعت 

كایإ و ءاطغ و  کل  نکی  ءاطو  هل  ینوک  اشاعم و  کل  نکی  اشارف  هل  ینوک  تلاقف  اـهلعب  یلإ  اهتدـهأ  دـق  اـهتنبا و  هأرما  تصوأ  و 
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«. ( . ابیط احیر  :» د حیر (  بیط  الإ  کنم  نمشی  حیبق و ال  یلع  کنم  نعلطی  ابیئک و ال  ناک  اذإ  حرفلا  احرف و  ناک  اذإ  بائتکالا 

ءالج یلعألل  هنإف  ءام  اهعم  الإ و  هزافم  لزنت  الأ  کتنبا  يرم  اهمأل  لاق  اهلیوحت  دارأ  املف  هیخأ  نبا  نم  هتنبا  برظلا  نب  رماـع  جوز  و 
یتح ارهـش  الإ  ثبلی  ملف  هعقاوملا  یف  هوظحلا  نإف  هتوهـش  هعنمت  بلقلا و ال  لم  ندـبلا  لم  اذإف  هتعجاضم  رثکت  ءاـقن و ال  لفـسألل  و 

ءاود و هل  سیل  يذـلا  ءادـلا  وهف  کب  رفنت  نأ  ریغ  نم  ناک  نإف  کترکب  نع  كاصع  عفرا  ینب  ای  هیخأ  نبال  لاقف  هجوجـشم  هتءاـج 
.کلام کلهأ و  كرتت  نأ  قالطلا و  نم  نسحأ  علخلا  قارفف  قافو  امکنیب  نکی  مل  نإ 

اهنابأ اهقلطف و  لامب  هنم  تدتفا  اذإ  اهعلاخ  هتأرما و  لجرلا  علخ  : لاقی برعلا (  یف  ناک  علخ  لوأ  وهف  هنم  اهعلخ  اهقادـص و  هیلع  درف 
 ( . .هسفن نم 

یلع ردـقأ  نه  شیرق  ءاسن  نم  ءاسن  یلع  نیمدـقت  کنإ  هینب  ای  لاقف  نامثع  یلإ  اهادـهأ  نیح  هلئاـن  هتنبا  یبلکلا  هصفارفلا  یـصوأ  و 
یلع هریغلا  كایإ و  رطم و  هباصأ  نش  حیر  كدلج  حیر  نوکی  یتح  يرهطت  ءاملا  لحکلا و  نیتلصخ  یلع  نیبلغت  کنم و ال  بیطلا 

.قالطلا حاتفم  اهنإف  کلعب 

کیلع یکـسمأ  هینب  ای  لاق  هیلإ  اهجرخأ  املف  هرارز  نب  دبعم  نم  هتنبا  یبضلا  ورمع  نب  رارـض  حکنأ  لاق  ءالعلا  نب  ورمع  وبأ  يور  و 
.مالکلا لضف  هملغلا و  لضف  نیلضفلا 

لاق و تاهمألا  اوجوزف  مأ  .لمحت ) یتلا ال  : لئاحلا لئاح (  رش  نإ  الأ  لاق  ظاکعب و  هتریقع  عفر  يذلا  وه  اذه  رارـض  ورمع و  وبأ  لاق 
.هوذقنتسا یتح  همأل  هتوخإ  هیلع  لبشأف  حامرلا  نیب  عرص  هنأ  کلذ 

رقأ نإف  هفیـسب  ماظعلا  يرـسکاف  رقأ  نإف  هنانـس  یعلقاـف  رقأ  نإـف  هحمر  جز  یعلقا  اـهل  تلاـقف  اهئادـهإ  دـنع  اـهتنبا  هیبارعأ  تصوأ  و 
.رامح وه  امنإف  هرهظ  یلع  فاکإلا  یعضف  رقأ  نإف  هسرت  یلع  محللا  یعطقاف 

هدضب رکذی  دضلا  نأل  لعبتلا  نسح  باب  یف  نحن  هانرکذ  لعبتلا و  حبق  وه  اذه  و 

یناشاک

ره ادـخ  تـمحر  هـب  دـیوج  یکیدزن  برقت و  نآ  هـب  هـک  تـسا  يزیچ  نآ  زاـمن  یـش ء ) لـک  ناـبرق  هولـصلا  مالـسا : هـیلع  لاـق  (و 
فعض نبج و  تهج  هب  فیعض  هک  اریز  تسا  فیعـض  ره  ندرک  ازغ  ندرازگ ، جح  و  فیعـض ) لک  داهج  جحلا  و   ) ار يراگزیهرپ 

اب ندومن  داهج  هن  رگا  دـشاب و  وا  داهج  هقاش ، لاـمعا  هب  ندـش  بکترم  هک  تسا  وا  مزاول  زا  جـح  سپ  داـهج ، هب  تسین  رداـق  بلق 
هزور ندـب ، تاکز  و  موصلا ) ندـبلا  هوکز  و   ) تسا یتاکز  ار  يزیچره  و  هوکز ) یـش ء  لکل  و   ) .تسا مالـسا  ناکرا  مظعا  راـفک ،

نآ هک  تقیقح  ببـس  هب  دـیازفا  یم  نکل  تروص  بسح  هب  دوش  یم  مک  هزور  ببـس  هب  هیندـب  توق  هچ  رگا  هک  اریز  تسا  نتـشاد 
ارهاظ تاکز  ببس  هب  هک  لام  هکنانچمه  یناطیـش ، تارودک  زا  سفن  ندش  كاپ  یناحور و  ياوق  هبلغ  تسا و  یناوهـش  توق  عطق 

مزال هک  اریز  رهوش  اب  تسا  ترـشاعم  ییوکین  نز  يازغ  و  لعبتلا ) نسح  هئرملا  داهج  و   ) دنک یم  ادیپ  ومن  انطاب  دریذـپ  یم  ناصقن 
رهوش تعاطا  رد  نآ  ندینادرگ  داقنم  نتخاس و  روهقم  نامرفان و  سفن  اب  تسا  ندومن  هدهاجم  وا 
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یلمآ

ینیوزق

تقاط هک  تسا  فیعض  درم  ره  داهج  جح )  ) دننک و یم  يادخ  تمحر  هب  برقت  نآ  هب  ینعی  .تسا  ناراکزیهرپ  همه  نابرق  زامن ) )
دیدش و ریـس  قیرط و  عطق  لها و  زا  رفـس  لثم  زا  دشاب  داهج  ياهتقـشم  لثم  رب  لمتـشم  جـح )  ) نوچ و  درواین ، هاصع  رافک و  داهج 
تسا و یتاکز  زیچ  ره  يارب  زا  .تفگ و  نافیعـض  داهج  ار  نآ  داهج  تقـشم  تدـش  هیاـپ  رد  هن  نکیلو  رذـح ، فوخ و  درب و  ورح 

يزور هک  دشاب  مزال  مه  دنک  شیوخ  توهش  راک  رد  نت  دماشایب و  دروخب و  ریـس  دنچ  یتقو  نوچ  ینعی  .تسا  مایـص  ندب  هاکز ) )
شیوخ نت  و  دنارذگب ، تیفاع  تحـص و  رد  یخرب  نوچ  هک  نایب  نیا  هب  ات  دـنک  يادـخ  راک  رد  نت  .دـنام و  هنـسرگ  هنـشت و  دـنچ 
تمعن زا  یخرب  نوچ  هک  هجو  نیا  اب  دناهاکب ، یگنـسرگ  فعـض و  زا  دنادرگ و  يادخ  راک  رد  يردـق  مه  دـشاب  بجاو  دـنارورپب 
يزور هک  دـنامب  ياـج  هـب  یـشیورد  یگرب و  یب  زور  يارب  اـت  دـیامن ، قاـفنا  يرادـقم  دـشاب  بـجاو  دـیامن  فرـص  شیوـخ  يارب 

هچ هنرگ  تشاچ و  نان  دهد  ار  يا  هدـنامرد  هک  تشاد  هزور  دوب  ار  یـسک  ملـسم  دـشاب  ررقم  نارگناوت  نامعنم و  لام  رب  ناشیورد 
سفن و توق  ددرگ ، فیعـض  هزور )  ) هب نت  نوچ  هک  هجو  نآ  هب  اـی  يروخدوخ  مه  يریگ و  زاـب  دوـخ  يرب ز  تمحز  هک  تجاـح 

سفن  ) اـب تصرف  نآ  رد  هماوـل ) سفن   ) سپ ددرگ ، یم  يوـق  حور  ددـم  لـقع و  مکح  و  ددرگ ، یم  فیعـض  نآ  رد  تاوهـش  هبلغ 
یحاون سپ  دزاس ، یم  هنئمطم ) سفن   ) بوکنم بولغم و  هتخاـس  فیعـض  ار  وا  ناطلـس  و  دـیامنیم ، تدـهاجم  تحفاـکم و  هراـما )

( هاکز  ) هک لوق  نآ  زا  دشاب  لام  هاکز )  ) مکح نیا  .دـنادرگ و  یم  رهاط  كاپ و  يوه  تاوهـش و  كاشاخ  سخ و  زا  نید  تکلمم 
رگا هزور )  ) میئوگ تسا  قتشم  ومن )  ) زا هاکز )  ) ظفل تسا و  لام  ریمثت  ومن و  بجوم  هاکز )  ) هک لوق  نآ  زا  اما  و  تسا ، لام  ریهطت 

و تاوهش ، تارودک  زا  لقع  يافـص  هب  دناسر  یم  ددم  توق و  ار  ناج  تقیقح  رد  دناسر  یم  ناصقن  یمک و  ار  ندب  رهاظ  رد  هچ 
، تسا رهوش  ندرک  ترشاعم  بوخ  نز )  ) داهج .تاکلم و  یکلم  لقع  اب  هلداجم  هبراحم و  فوقوم  زا  تافص  یناطیـش  سفن  لاوز 

.دش هتفگ  فیعض  ناهج  رد  نیا  لثم  و  تسین ، وا  رب  وزغ  داهج  مه  تسا و  وا  داهج  نیرتمهم  نیا  و 

یجیهال

هارملا داهج  مایـصلا و  ندـبلا  هاکز  هاکز و  یـش ء  لکل  فیعـض و  لک  داهج  جـحلا  یقت و  لک  نابرق  هالـصلا  : » مالـسلا هیلع  لاـق  و 
داهج ندرازگ  جـح  يراکزیهرپ و  ره  يارب  زا  تسا  ادـخ  هب  برقت  ببـس  ندرک  زامن  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .لعبتلا » نسح 
یکاپ ببـس  هک  تسا ، نتفرگ  هزور  ندب  هوکز  تسا و  یتاکز  يزیچ  ره  يارب  زا  .یتوق و  یب  ره  يارب  زا  تسا  ادـخ  هار  رد  ندرک 

.ضرع یلام و  ندرک  ظفح  زا  تسا  ندرک  يراد  رهوش  کین  نز ، ندرک  داهج  دوش و  یم  رمع  یتدایز  ناهانگ و  زا 

ییوخ

عدر تادابعلا  نم  یئاغلا  فدـهلا  ینعملا : .هتبحـص  لـعبلا و  هرـشاعم  لـعبتلا ) - ) دـجنملا هنم - اـند  یـشلا ء : نم  اـنابرق  برق ) : ) هغللا
برقتلا هدابعلا  حورف  هینابرلا ، سنالا  هریظح  و  هیهلالا ، سدقلا  هرضح  یلا  اههیجوت  تایداملا و  یلا  هجوتلا  تاوهـشلا و  نع  سوفنلا 

نیب دبعلا  مایقل  تعرش  اهناف  هالصلا  اهدومع  تادابعلا و  لمکا  .هیرـشبلا و  زئارغلا  یف  هنماکلا  هعیبطلا  تاملظ  نع  عالخنالا  هللا و  یلا 
یلا هجوتلا  بلقلا و  روضح  رابتعاب  بیرقتلا  یف  رثوت  اهنکل  و  بجاح ، طیـسو و  نود  نم  هسفنب  هعم  هاجانملاب  لاغتـشالا  هبر و  يدـی 

طرـش يوقتلاف  سانخلا ، نم  ساوسولا  شیوشتلا و  بجوی  ام  لـک  نم  ءاـقتالا  ساـنلا و  نع  رظنلا  عطق  صـالخالا و  هیدوبعلاـب و  هللا 
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طورـشم یلاعت  هیلا  برقتلا  یف  هالـصلا  ریثاتف  نیقتملا ) نم  هللا  لبقتی  امنا  هدئاملا - - 27  ) یلاعت هللا  لاق  دـق  هدابعلا و  لوبقل  يرهوج 
، کلذ ریغ  هللا و  لیبسب  اـهنع  ربعملا  هماـعلا  فراـصملا  ءارقفلل و  هب  هقلعتملا  قوقحلا  نع  لاـملا  ریهطتل  تعرـش  هاـکزلا  .يوقتلاـب و 

ندـبلل هیکزت  موصلا  .دـئاوزلا و  نم  اهریهطت  یلا  جاتحت  اهنم  رامثتـسالا  راجـشالا و  هیمنت  نا  امک  ومنلا ، هکربلل و  بجوم  اـهجارخاف 
.هنطفلل هبهذملا  هنطبلا  ضراوع  نم  هیلا  هاقلملا  هملظلا  راتـسا  عفرب  هرونت  و  لکالا ، هرثک  نم  هدلوتملا  ضارمالا  نع  هتمالـس  یف  رثوت 

و لهالا ، لاملا و  نم  ءاجرلا  عطق  و  لتقلا ، حرجلل و  ضارعتـسالا  ودـعلا و  عم  ههجاوملا  فلکت  نم  هیف  امل  تادابعلا ، قشا  داـهجلا  و 
هرشاعملا نسح  وه  هارملا  داهج  .داهجلا و  نع  نیروذعملا  وا  نیفاعملا  ءافعضلا  داهج  جحلا  ناکف  یتش  حاون  نم  هعم  جحلا  كرتشی 

هارملا ربصف  بولقلا ، تاحراج  هلامعا  هلاوقا و  نوکی  امبرف  لعفلا ، لوقلا و  ءوس  نم  اهیلا  هنم  ههجوتملا  هراکملا  لمحت  اهجوز و  عم 
تسا یتاکز  يزیچ  ره  يارب  و  تسیناوتان ، ره  داهج  جح  و  تسیراکزیهرپ ، ره  برقت  هلیسو  زامن  همجرتلا : .داهجلا  نم  دعت  اههاجت 

.تسندرک يرادرهوش  بوخ  نز  داهج  و  تسا ، هزور  ملاس  نت  هاکز  و 

رامش نافیعض  داهج  ار  جح  وت  *** راکزیهرپ نابرق  تسازامن 

دنسپ قح  هزور ي  ندب  هاکز  *** دنهد یتاکز  دیاب  زیچ  رهز 

تسرپرهوش يوخشوخ  دنشاب  هک  *** تسا رهوش  رب  رد  نانز  داهج 

يرتشوش

نابرق هالصلا   ) .هفحت یف  یبلحلا  هبعـش  یبا  نبا  هرکذ  مالـسلا ) هیلع   ) هنع يورملا  ایندلا ، نیدلل و  باب  هئامعبرا  نم  ذوخام  وه  لوقا :
ائیش ملعا  ام  مالسلا :) هیلع   ) لاقف مهبر ؟ یلا  دابعلا  هب  برقتی  ام  لضفا  نع  لئـس  مالـسلا ) هیلع   ) قداصلا نع  یفاکلا )  ) یف یقت ) لک 

تمد ام  هاکزلا  هالصلاب و  یناصوا  و  لاق … ( : مالسلا ) هیلع   ) یسیع حلاصلا  دبعلا  نا  يرت  الا  تاولـصلا  هذه  نم  لضفا  هفرعملا  دعب 
اضوتی وا  لستغی  نا  لجرلا  نم  نسحا  امف  ءایبنالا  ایاصو  رخآ  یه : هالصلا و  یلاعت  هللا  یلا  لامعالا  بحا  مالـسلا ) هیلع   ) هنع و  ایح .)
هلیوای سیلبا  يدان  هالصلا  لاطاف  دجس  اذا  دبعلا  نا  دجاس  وا  عکار  وه  هیلع و  فرـشیف  سینا  هاری  ثیح ال  یحنتی  مث  ءوضولا  غبـسیف 

ضرالا نانعا  یلا  ءامسلا  نانعا  نم  همحرلا  هیلع  تلزن  هالصلا  یلا  دبعلا  ماق  اذا  مالسلا ) هیلع   ) هنع .تیبا و  دجس و  تیصع و  عاطا و 
هیلع  ) هنیب ام  یف  نوعبرالا - یناثلا و  لـصفلا   ) .لـتفنا اـم  هالـصلا  یف  اـم  یلـصملا  اذـه  ملعی  ول  کـلم  هاداـن  هکئـالملا و  هب  تفح  و 

وه نیداهجلا و  دحا  جحلا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا نع  یفاکلا )  ) یف فیعض ) لک  داهج  جحلا  و   … ( ) تادابعلا و نم  مالـسلا )
عدت ال  جح ، هالـصلا  یف  سیل  هالـص و  انهه  جـحلا  یف  و  هالـصلا ، الا  جـحلا  نم  لضفا  سیل  هنا  اما  ءافعـضلا  نحن  ءافعـضلا و  داهج 

بیرق انهه  نحن  انا  ءاسنلا و  یلا  رظنلا  نم  هیف  عنتمت  كدلج و  هیف  فشقی  کسار و  هیف  ثعـشی  هنا  يرت  اما  هیلع  ردقت  تنا  جـحلا و 
هقـشمبالا جحلا  یلا  لصی  هقوس  کلم و ال  نم  ام  دالبلا و  دـعب  یف  متنا  فیکف  انیلع  قشی  یتح  جـحلا  غلبن  ام  هلـصتم  يرق  هئام  انل  و 

الا هیغلاب  اونوکت  مل  دـلب  یلا  مکلاقثا  لمحت  و  : ) یلاعت هلوق  کلذ  اهدر و  عیطتـسی  ـال  سمـش  وا  حـیر  وا  برـشم  وا  معطم  رییغت  یف 
تمزل هتنوشخ و  داهجلا و  تکرت  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسحلا نب  یلعل  لجر  لاق  یلامثلا ، نع  و  میحر .) فوورل  مکبر  نا  سفنالا  قشب 

نا هفرعب - فقو  امل  عادولا  هجح  یف  هلآ -) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاق  ام  کغلب  اما  کحی  و  هل : مالـسلا ) هیلع   ) لاقف هنیل ، جـحلا و 
لجرلا نا  هیقفلا )  ) يور .مکل و  اروقغم  اوضیفاف  مکئیـسم  یف  مکنـسحم  عفـش  مکنـسحمل و  رفغف  مویلا  اذـه  یف  مکیلع  لوطت  مکبر 

هیلع  ) لاقف هنجلا -) …  مهل  ناب  مهلاوما  مهـسفنا و  نینموملا  نم  يرتشا  هللا  نا  : ) یلاعت لاق  دق  جحلا و  ترثآ  مالـسلا ) هیلع   ) هل لاق 
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هیلع  ) اضرلا نع  .لضفا و  ذئموی  مهعم  داهجلاف  ءالوه  تیار  اذاف  هیالا - رخآ  یلا  نودـباعلا -) …  نوبئاتلا   ) اهدـعب ام  ارقاف  مالـسلا :)
؟ طابر وا  داهج  نم  لهف  ملیدـلا  هل  لاقی  ودـع  نیوزق و  هل  لاقی  طابر  عضوم  اندالب  یف  کئابآ  ضعبل  لیق  هنا  انغلب  هل : لیق  مالـسلا )

هنیب ام  یف  نوعبرالا - یناثلا و  لصفلا   ) رظتنی هلایع  یلع  قفنی  هتیب  یف  نوکی  نا  مکدحا  یـضری  اما  هوجحف ، تیبلا  اذـهب  مکیلع  لاقف 
نمک ناک  هکردی  مل  نا  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا عم  اردب  دهش  نمک  ناک  هکردا  ناف  انرما  تادابعلا و ) …  نم  مالسلا ) هیلع  )

نا یتح  هاکز ) یش ء  لکل  و   ) .رکذ ام  یلع  وه  مالسلا ) هیلع   ) لاقف هیتبابـس - نیب  عمج  و  اذکه - اذکه و  هطاطـسف  یف  انمئاق  عم  ماق 
ناضمر رهش  موصی  نموم  نم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نع  للعلا )  ) یف مایـصلا ) ندبلا  هاکز  و   ) .سانلا جئاوح  ءاضق  هاجلا  هاکز 

( مالـسلا هیلع   ) هنع یفاکلا )  ) یف لعبتلا ) نسح  هارملا  داهج  و   ) .هدـسج نم  مارحلا  بوذـی  اهلوا  لاـصخ  عبـس  هل  هللا  بجوا  اـباستحا 
يرت ام  یلع  ربصت  نا  هارملا  داهج  و  هللا ، لیبس  یف  لتقی  یتح  هسفن  هلام و  لذب  لجرلا  داهجف  ءاسنلا  لاجرلا و  یلع  داهجلا  هللا  بتک 
لعبت نسح  نا  هیراصنالا  نکـسلا  نب  دـیزی  تنب  ءامـسال  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاق  باعیتسالا  یف  هتریغ و  اهجوز و  يذا  نم 

زئانجلا و دوهش  تاعمجلا و  نم  هب  اولـضف  ام  يا  لاجرلل  ترکذ  ام  لک  لدعی  هتقفاومل  اهعابتا  هتاضرمل و  اهبلط  اهجوزل و  نک  ادحا 
هارما تصوا  دـیدحلا  یبا  نبا  لاق  و  اذـه ، .اهل  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاق  امب  اراشبتـسا  ربکت  للهت و  یه  تفرـصناف و  داهجلا 
شعلا تفلخ  دـق  کنا  لفاغلل  هرکذـت  اهنکل  کل  اهتکرتل  مرک  بدا و  نسحل  دـحال  هیـصولا  تکرت  ول  اهل : تلاقف  اهئادـه  هلیل  اهتنب 

ینع یظفحا  ادـبع و  کـل  نکی  هما  هل  ینوکف  هیفلاـت  مل  نیرق  و  هیفرع ، مل  لزنم  یلا  تجرخ  هنم  يذـلا  رکولا  و  تجرد ، هیف  يذـلا 
و بلقلا ، هحار  هباحصلا  نسح  یفف  هعاطلاو ، عمسلاب  هرشاعملا  لیمج  و  هعانقلاب ، هباحـصلا  نسحف  هیناثلا ، یلوالا و  اما  ارـشع  الاصخ 
و ال حیبق ، یلع  کنم  هنیع  عقی  الف  هفنا ، عضاومل  دهعتلا  هنیع و  عقاومل  دـقفتلا  هعبارلا ، هثلاثلا و  .برلا و  یـضر  هرـشاعملا  لیمج  یف 

 … ( تادابعلا و نم  مالـسلا ) هیلع   ) هنیب ام  یف  نوعبرالا - یناثلا و  لصفلا   ) نسحا لحکلا  نا  یملعا  و  حیر ، ثیبخ  کنم  هفنا  دـجی 
نا یملعا  و  هلایع ، همشح و  یلع  عاعرالا  هلامل و  ظفحلا  هسداسلا ، هسماخلا و  .دوجوملا و  بیطلا  بیطا  ءاملا  نا  و  دوقفملا ، نسحلا 

و ارس ، هل  نیشفت  ال  هرـشاعلا ، هعـساتلا و  .ریبدتلا و  نسح  لایعلا  مشحلا و  یلع  عاعرالا  لصا  و  ریدقتلا ، نسح  لاملاب  طافتحالا  لصا 
یبضلا ورمع  نب  رارض  حکنا  و  لاق : .هردص و  ترغ  وا  هرما  تیصع  نا  و  هردغ ، ینمات  مل  هرس  تیـشفا  نا  کناف  ارما ، هل  نیـصعت  ال 

عفر يذلا  وه  رارـض  و  مالکلا - لضف  و  هملغلا ، لضف  نیلـضفلا : کیلع  یکـسما  هینب  ای  لاق : هیلا  اهجرخا  املف  هارز  نب  دبعم  نم  هتنبا 
.هوذقنتسا و یتح  همال  هتوخا  هیلع  لبـشاف  حامرلا  نیب  عرـص  هنا  کلذ  و  تاهمالا -  اوجوزف  ما  لئاح  رـش  ناالا  لاق  ظاکعب و  هتریقع 

يرـسکاف رقا  ناف  هنانـس ، یعلقاف  رقا  ناف  هحمر  جز  یعلقا  اهل : تلاقف  اهئادـه  دـنع  اـهتنبا  هیبارعا  تصوا  اـم  لـعبتلا  حـیبق  نم  و  لاـق :
.رامح وه  امناف  هرهظ ، یلع  فاکالا  یعضف  رقا  ناف  هسرت ، یلع  محللا  یعطقاف  رقا  ناف  هفیسب ، ماظعلا 

هینغم

ءادا درجمل  یلصی  هناف  یقتملا  ریغ  یلص  اذا  و  هتمحر ، هللا و  یلا  هجاحلاب  هروعـش  هوقل  هبایک ، هبلقب و  هللا  یلع  لبقا  یقتملا  یلـص  اذا 
باودـلا و یلع  ءارحـصلا  نوعطقی  جاـجحلا  ناـک  موـی  هب  هیبـش  وا  داـهجلا  نم  جـحلا  .یفک و  هیلووـسملا و  نم  جورخلا  هضیرفلا و 

هاکز .هیفرت و  ههزن و  جـحلاف  مویلا  اـما  لاـملا : سفنلا و  یلع  فوخلا  و  شطعلا ، عوجلا و  و  رحلا ، دربلا و  مـالآ  نوناـعی  و  لاـمجلا ،
یف تادابعلا  هذه  نع  مالکلا  مدقت  .امظلا و  عوجلا و  یلع  ربصلا  تابثلل و  مایـصلا ) نادبالا  هاکز  و  ، ) نیزوعملا هجاح  دـست  لاومالا 

تلعبت و  هرقبلا .)  228 نهدرب - قحا  نهتلوعب  و  : ) یلاـعت لاـق  .جوزلا  لـعبلا : لـعبتلا .) نسح  هارملا  داـهج  و   ) .اـهریغ هبطخلا 108 و 
نا و  هتبتاعم ، جوزلا و  یلع  هنملا  كرت  و  روسیملاب ، هعاـنقلا  ریبدـتلا و  و  هفعلا ، هعاـطلا و  اـهلعبت  نسح  و  لـعب ، تاذ  تراـص  هارملا :

.نونظلا مومغلا و  مومهلا و  ذفانم  دسی  امم  کلذ  وحن  ..هریغلا و  یف  لمجت  و  هللا ، یضری  امیف  هقفاوت 
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هدبع

جوزلا هعاطا  لعبتلا  لعبتلا : نسح  هارملا  داهج  و  … 

يرفعج

مالسالا ضیف 

تمحر هب   ) تسا يراکزیهرپ  ره  یکیدزن  برقت و  ببس )  ) زامن تسا : هدومرف  تادابع ) زا  یـضعب  رارـسا  هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
ياهیتخـس هب  لمتـشم  جح  اریز  درادن ، ار  رافک  اب  داهج  یئاناوت  هک   ) تسا یناوتان  ره  يادخ ) هار  رد  ندیگنج   ) داهج جح  و  ادـخ )

دومرف ناناوتان  داـهج  ار  جـح  هک  نیا  و  تسا ، میب  سرت و  یمرگ و  يدرـس و  هب  ندروخرب  دـنزرف و  نز و  زا  يرود  لـیبق  زا  داـهج 
نتـشاد هزور  ندـب  ومن  هاکز و  تسا و  یتاکز  زیچ  ره  يارب  و  تسا ) مزال  مه  داـهج  جـح  زا  ریغ  هب  ار  ناـیاناوت  هک  تسا  نآ  يارب 

اب یئاراد  هکنانچ  ددرگ ، یم  اناوت  سفن  تاوهـش  زا  ندیزگ  يرود  اب  نطاب  رد  یلو  دوش  یم  مک  ندـب  هوق  رهاظ  رد  هچ  رگا   ) تسا
وا زا  تعاطا  رهوش و  اب  يراتفرـشوخ  نز  داهج  و  ددرگ ) یم  دوس  رپ  تکرباـب و  نطاـب  رد  یلو  دوش  یم  مک  رهاـظ  رد  نداد  هوکز 

(. تسا رهوش  زا  يوریپ  هراما و  سفن  اب  دروخ  دز و  وا  داهج  نیرتمهم  تسین و  اور  وا  رب  داهج  نوچ   ) تسا

ینامز

هدش رهوش  تیاعر  هب  عجار  يدایز  ياهشرافس  مالسا  رد  رهوش ، اب  نز  يراتفرشوخ  اما  تسا  هدش  ثحب  هزور  و  جح ، زامن ، هرابرد 
هدرک ادیپ  دشر  نآ  رد  هک  يا  هنال  يا و  هدـش  گرزب  نآ  رد  هک  یهاگـشیاسآ  وت  تفگ : وا  هب  شرتخد ، یـسورع  بش  ینز  .تسا 

ات یشاب  شزینک  دیاب  يا  هتـشادن  تفلا  وا  اب  هک  يور  یم  یتسود  شیپ  یـسانش ، یمن  ار  نآ  هک  يور  یم  يا  هناخ  هب  هدرک  اهر  يا 
اب .دـشاب 2 - هدوسآ  تبلق  نادـجو و  ات  نک  يراتفرـشوخ  تعانق  اـب  - 1 شاـب : هتـشاد  رطاـخ  هب  نم  زا  ار  بلطم  هد  ددرگ ، تمـالغ 
زیچ همرـس  دتفین ، دنیبب  دب  وت  زا  ارنآ  هک  يزیچ  هب  ترهوش  مشچ  - 3 روایب ! تسدب  ار  ادخ  يدونـشوخ  يرادربنامرف  نداد و  شوگ 

نک و ظفح  ار  وا  لام  .تسا 5 - تافاثک  عفر  يارب  اهرطع  نیرتهب  بآ  دونـشن ، دـب  يوب  هک  شاب  وا  غامد  بظاوم  .تسا 4 - یبلاج 
زا حیحـص  تیریدم  راک  نیا  هار  نک ! يرادهاگن  ار  شنادـنزرف  نادنفـسوگ و  .تسا 6 - نآ  شزرا  رد  تقد  لاـم  تظفاـحم  هشیر 

! نک رایتخا  ار  شمارآ  شباوخ  عقوم  .تسا 8 - زورفا  شتآ  یگنسرگ  ترارح  اریز  نک ! تقد  وا  كاروخ  تقو  رد  .تسا 7 - لزنم 
.یتسین 10- ناما  رد  شتنایخ  زا  يدرک  شاف  ار  شرارسا  رگا  .نکن  شاف  ار  شرارسا  .دروآ 9 - یم  تنابصع  باوخ  ندش  مک  اریز 

.دنک یم  کیرحت  ار  شا  هنیک  وا  رما  اب  تفلاخم  اریز  نکن ! ار  وا  روتسد  تفلاخم 

يزاریش دمحم  دیس 

( فیعض لک  داهج  جحلا  و   ) هناحبس هللا  تاضرم  یلا  هالصلاب  نوبرقتی  نیقتملا  نا  يا  یقت ) لک  نابرق  هالـصلا  : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
هاکز و   ) هتراهط هتیکزت و  بجوی  ام  يا  هاکز ) یش ء  لکل  و   ) هل داهجلا  مکح  یف  ناک  جحلا  یلا  بهذ  و  داهجلا ، نع  فعـض  نمف 
کلذ تلعف  اذاف  هنسح ، هرشاعم  جوزلا  هرشاعم  يا  لعبتلا ) نسح  هارملا  داهج  و   ) ماثالا نع  ندبلا  هراهط  بجوی  هنال  مایـصلا ،) ندبلا 

.هللا لیبس  یف  دهاجملاک  تناک 
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يوسوم

یناقلاط

داهج تسا و  هزور  ندـب ، تاکز  تسا و  یتاکز  ار  زیچ  ره  و  ناوتان ، ره  داهج  جـح ، تسا و  راـگزیهرپ  ره  نتـسج  یکیدزن  زاـمن  »
« .رهوش اب  تسا  ندرک  یگدنز  بوخ  نز ،

، تسا رهوش  اب  ندرک  یگدـنز  بوخ  نز  داـهج  هکنیا  اـما  دـش ، هتفگ  نخـس  لیـصفت  هب  هزور  جـح و  زاـمن و  هراـب  رد  نیا  زا  شیپ 
کـشر هک  تسا  ندرب  کشر  كرت  وا و  ياهروتـسد  زا  تعاطا  وا و  يوربآ  لاـم و  ظـفح  رهوش و  اـب  ترـشاعم  نسح  نآ  ياـنعم 

.تسا قالط  هزاورد  ندرب 

.دوش یم  هدنـسب  دروم  ود  یکی  همجرت  هب  ار  هنومن  هک  تسا  هدروآ  هدش  دروم  نیا  رد  هک  ار  ییاهـشرافس  سپـس  دـیدحلا  یبا  نبا 
بدا و نسح  ببـس  هب  ار  ندرک  شرافـس  دوب  رارق  رگا  درک : شرافـس  نینچ  فاـفز  بش  رد  ار  شیوـخ  رتـخد  برع  ناـنز  زا  ینز 
هک ار  يا  هناخ  کنیا  وت  .تسا  لقاع  يارب  کمک  لفاغ و  رکذـت  بجوم  شرافـس  یلو  مدرک  یم  اهر  وت  يارب  منک  اهر  يراـبتالاو 
اب یـسانش و  یمن  هـک  يور  یم  يا  هناـخ  هـب  ینک و  یم  كرت  يا ، هتفاـی  شرورپ  نآ  رد  هـک  ار  يا  هنـال  يا و  هدـش  دـلوتم  نآ  رد 
هد نیا  دـشاب و  هدرب  نوچ  وت  يارب  وا  اـت  شاـب  يزینک  نوـچ  وا  يارب  يا ، هتـشادن  سنا  وا  اـب  نیا  زا  شیپ  هک  ینیـشن  یم  ینیـشنمه 

ییاونـش و ترـشاعم ، رد  هدیدنـسپ و  تبحاـصم  تعاـنق ، اـب  هکنیا  مود  تسخن و  .شاـب  بظاوـم  نآ  رب  ریذـپب و  نم  زا  ار  تلـصخ 
مراهچ موس و  .تسا  هتفهن  دنوادخ  يدنسرخ  وکین  ترشاعم  رد  لد و  شیاسآ  هدیدنسپ  تبحاصم  رد  هک  يزاس  هشیپ  يرادربنامرف 

دیابن دـتفا و  وت  زا  یتشز  زیچ  رب  وا  مشچ  دـیابن  دـنک ، یم  مامـشتسا  ار  يا  هحیار  وا  ینیب  دـتفا و  یم  وا  مشچ  هک  اج  ره  رب  تبظاوم 
دوجوم رطع  نیرتهب  دوخ  بآ  یباـین ، يرطع  رگا  تسا و  شیارآ  زیچ  نیرتهب  همرـس  هک  نادـب  دـنک و  ساـسحا  يدـب  يوب  وا  ینیب 
داصتقا اب  لام  ظفح  رد  هدمع  لصا  هک  نادب  تسوا ، ناگتـسب  لایع و  تمرح  نتـشاد  ساپ  رهوش و  لام  ظفح  مشـش  مجنپ و  .تسا 

.تسوکین ریبدت  تمرح ، يرادساپ  هدمع  لصا  تسا و  ندرک  هنیزه 

دب باهتلا و  هیام  یگنسرگ  زوس  هک  تسوا  باوخ  ماگنه  هب  شمارآ  نوکس و  تیاعر  وا و  ياذغ  ماگنه  هب  تبظاوم  متشه  متفه و 
زا يزاس  شاف  ار  شزار  رگا  هک  ینکن  یچیپ  رـس  شنامرف  زا  يزاسن و  شاف  وا  زا  يزار  هکنیا  مهد  مهن و  .تسا  مشخ  هیاـم  یباوخ 

.يزادنا یم  هنیک  هب  ار  شا  هنیس  ینک ، راتفر  شنامرف  فالخ  رگا  یتسین و  ناما  رد  شرکم 

رهوش هناـخ  هب  ار  وا  نوچ  داد و  هرارز  نب  دـبعم  يرـسمه  هب  ار  دوخ  رتـخد  یبـض  ورمع  نب  رارـض  دـیوگ : یم  ءـالعلا  نب  ورمع  وبا 
.نخس يرتسبمه و  شاب ، راد  دوخ  زیچ  ود  هزادنا  زا  ندوب  نوزف  دروم  رد  مکرتخد  تفگ : داتسرف 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

 . ِلُّعَبَّتلا ُنْسُح  ِهَأْرَْملا  ُداَهِج  ،َو  ُماَیِّصلا ِنَدَْبلا  ُهاَکَز  َو  ٌهاَکَز ، ٍءْیَش  ِّلُِکل  َو.ٍفیِعَض  ِّلُک  ُداَهِج  ُّجَْحلا  ،َو  ٍّیِقَت ِّلُک  ُنَابُْرق  ُهاَلَّصلا 
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: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

داهج تسا و  هزور  ندـب  تاکز  تسا و  یتاکز  زیچ  ره  يارب  ،و  فیعـض ره  داهج  ، جـح تسا و  يراگزیهرپ  ره  برقت  هلیـسو  زاـمن 
راـتفگ نیا  ، هغـالبلا جـهن  رداـصم  باـتک  رد  بیطخ  موحرم  لـقن  قبط  هناـمیکح : راـتفگ  دنـس  .تسوا . (  هتـسیاش  يرادرهوـش  نز 
ِهَأْرَْملا ُداهِج  َو   » ترابع اهنت  هدـمآ  ترـضح  نآ  تاملک  زا  يا  هعومجم  رد  لوقعلا  فحت  باتک  رد  هغالبلا  جـهن  زا  لـبق  هناـمیکح 

زین یفاک  عورف  رد  هلمج  نیا  هدـش و  لقن  لاصخ  باتک  رد  مود  لوا و  هلمج  هفاضا  هب  هلمج  نیا  یلو  تسین  اجنآ  رد  ِلـُعَبَّتلا » ُنْسُح 
هدـمآ نآ  رد  رییغت  یمک  اب  زین  ریخا  هلمج  هک  میتفای  رد  لوقعلا  فحت  هب  هعجارم  اب  (. ،ج 4،121 هغالبلا جهن  رداصم  ) .دوش یم  هدید 

(. ( ،ص 111 لوقعلا فحت  ) .تسا

ادخ هب  برق  هلیسو  نیرتهب 

رایـسب تروص  هب  هک  هدومرف  هراشا  یهلا  مهم  ماـکحا  زا  مکح  دـنچ  راـثآ  هفـسلف و  هب  شا  ینارون  مـالک  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
.تسا هدمآ  زین  تمکح 252  رد  رت  هدرتسگ 

تسا هزور  ندب  تاکز  تسا و  یتاکز  زیچ  ره  يارب  تسا و  فیعـض  ره  داهج  جح  راگزیهرپ و  ره  برقت  بجوم  زامن  :» دیامرف یم 
ِنَدَْـبلا ُهاَکَز  ،َو  ٌهاَکَز ٍءْیَـش  ِّلُِکل  َو.ٍفیِعَـض  ِّلُک  ُداَهِج  ُّجَْـحلا  ،َو  ٍّیِقَت ِّلُـک  ُناـَبُْرق  ُهاَـلَّصلا  ( ؛» تسوا هتـسیاش  يرادرهوش  نز  داـهج  و 

( . ِلُّعَبَّتلا ُنْسُح  ِهَأْرَْملا  ُداَهِج  ،َو  ُماَیِّصلا

كردتـسم  ) . تسا هدش  ریبعت  نمؤم  جارعم  هب  تایاور  رد  نآ  زا  هک  تسا  راگدرورپ  هب  برقت  هلیـسو  نیرتهب  زامن  هک  تسین  کش 
نآ طرش  مالسلا  هیلع  ماما  یلو  ؛ تسا هللا  یلا  برق  يارب  زامن  ریثأت  رد  اسر  ایوگ و  رایـسب  يریبعت  هک  ،ج 6،ص 343 ) . راحبلا هنیفس 

.دنک زاورپ  راگدرورپ  توکلم  اه و  نامسآ  هب  زامن  رپ  لاب و  اب  ناسنا  دوش  یم  ببس  هک  ییاوقت  هدرمش  اوقت  ار 

دنوادـخ ؛ » َنیِقَّتُْملا َنِم  ُهّللا  ُلَّبَقَتَی  امَّنِإ  : » تسا هدـمآ  مالـسلا  هیلع  مدآ  نادـنزرف  ینابرق  ناتـساد  رد  دـیجم  نآرق  رد  هک  هنوگ  ناـمه 
.( هیآ 27 ، هدئام «. ) . دریذپ یم  ناراگزیهرپ  زا  ار ) ینابرق  ،) اهنت

جح هزور و  زامن و  دـننام  تادابع  زا  یتدابع  ، هلیـسو نیا  هاوخ  ؛ دـنیوج یم  برقت  نآ  هلیـسو  هب  هک  دوش  یم  هتفگ  يزیچ  هب  « ناـبرق »
اب یلو  تسا  « بُرق  » هدام زا  ردـصم  « نابرق » دـنا هتفگ  یـضعب.ادخ  هار  رد  يا  هقدـص  ای  ینابرق  تاناویح  ریاس  نادنفـسوگ و  اـی  دـشاب 
هب هک  تسا  يردـصم  هک  تفریذـپ  دـیاب  دوش ) یم  برق  هیام  هک  يزیچ   ) دراد یفـصو  ياـنعم  اـم  مـالک  لـحم  رد  هک  نیا  هب  هجوت 

.تسا هتفر  راک  هب  یفصو  يانعم 

نمشد اب  داهج  راثآ  مه  تسا و  سفن  اب  داهج  مه  جح  هک  تسا  ور  نیازا  هدرمش  یفیعض  ره  داهج  ار  نآ  جح  دروم  رد  هک  نیا  اما 
ناوت هک  يدارفا  نیاربانب  ، دـنازرل یم  ار  نمـشد  تشپ  دوش و  یم  اهنآ  فوفـص  داحتا  ناناملـسم و  نایم  تدـحو  هیاـم  اریز  ، دراد ار 

یتح دنشخب و  یم  تیلعف  نمشد  اب  داهج  هفسلف  زا  یشخب  هب  جح  کسانم  رد  روضح  اب  دنرادن  ار  نمشد  اب  داهج  نادیم  رد  روضح 
باوـخ و زا  تـیمورحم  ینـالوط و  ياـه  يور  هداـیپ  هاـگ  جـح و  تاقــشم  لـمحت  اـب  دــننک  یم  تکرــش  جــح  رد  هـک  یناـناوج 

.دننک یم  نیرمت  داهج  نادیم  يارب  ، تحارتسا
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هک هنوگ  نامه  دیازفا  یم  نآ  تاکرب  رب  یلو  ؛ دهاک یم  ندب  زا  يزیچ  هزور  اریز  ، تسا ندب  تاکز  : دـیامرف یم  هزور  دروم  رد  ماما 
زا يرایـسب  دروم  رد  عوضوم  نیا  زین  تاتابن  ناهج  رد.دراد  يراکنا  لباق  ریغ  تاکرب  اما  ؛ دـهاک یم  نآ  زا  يزیچ  ارهاظ  لام  تاکز 

.دنک یم  ادیپ  يا  هداعلا  قوف  ومن  تخرد  ًادعب  یلو  دنرب  یم  ار  نآ  زا  يدایز  ياه  هخاش  هک  دوش  یم  یلمع  ناتخرد 

: رعاش هتفگ  هب 

! روگنا دهد  رتشیب  دُربب  نابغاب  نوچ  ار  .تسا )  روگنا  تخرد  يانعم  هب  « زر  ) .» زَر هخاش  هک  نک  رد  هب  لام  تاکز 

لذب مه  : تسا یناوارف  تالکشم  داهج  نادیم  رد  هک  نآ  ببـس  هب  تسا  هتـسیاش  يرادرهوش  نز  داهج  : دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  ماما 
زا ییادج  مه  ناج و  لذـب  مه  و  دـنتخادرپ ) یم  اذـغ  بکرم و  حالـس و  زا  ار  دوخ  ياه  هنیزه  نادـهاجم  هک  ینامز  رد   ) تسا لام 

.یمسج تخس  تاحارج  ، دراوم زا  يرایسب  رد  ناگتسب و  دنزرف و  نز و 

لمحت و رگا  دـنریگ  یم  رارق  رهوش  ياه  ناـبز  مخز  تاـضارتعا و  هاـگ  يراد و  هناـخ  تالکـشم  ربارب  رد  هک  یماـگنه  زین  اـه  نز 
.دنا هداد  ماجنا  ار  یمهم  داهج  دنهد  ناشن  يرابدرب 

: دومرف هک  دنک  یم  لقن  ترضح  نآ  زا  تسا  مالسلا  هیلع  یلع  صاخ  نارای  زا  هک  « هتابن نب  غبصا  »

ام یلَع  َِربْصَت  ْنأ  ِهَأْرَْملا  ُداهِج  ِهّللا َو  ِلیبَس  یف  َلَتُْقی  یّتَح  ِهِسْفَن  ِِهلام َو  ُلْذـَب  ِلُـجَّرلا  ُداـهِجَف  ِءاـسِّنلاَو  ِلاـجِّرلا  یَلَع  َداـهِْجلا  ُهّللا  َبَتَک  »
دوخ ناج  لام و  هک  تسا  نیا  رد  درم  داهج.تسا  هدرک  بجاو  نانز  نادرم و  رب  ار  داـهج  دـنوادخ  ِِهتَْریَغ ؛ اـهِجْوَز َو  يذأ  ْنِم  يأَر 
ربارب رد  دنیب و  یم  شرهوش  زا  هک  يرازآ  ربارب  رد  هک  تسا  نیا  رد  نز  داهج  دوش و  دیهـش  ادـخ  هار  رد  هک  اجنآ  ات  دـنک  قافنا  ار 

. ( ،ج 5،ص 9،ح 1 یفاک «. ) . دنک هشیپ  ربص  وا  ياه  تیساسح  اه و  بصعت 

هللا یلص  مرکا  ربمغیپ  دزن  راصنا  هفئاط  زا  « ءامـسا  » هک میناوخ  یم  تسا  هدمآ  « یطویـس » ِروثنملا رد  باتک  رد  هک  يرگید  ثیدح  رد 
هدـنیامن ناونع  هب  نم  داب  تنابرق  هب  مردام  ردـپ و  : درک ضرع.دوب  هتـسشن  شباحـصا  نایم  رد  ربماـیپ  هک  یلاـح  رد  دـمآ  هلآ  هیلع و 

نیا رگم  دشاب  هدینـش  وت  دزن  ارم  ندمآ  هک  تسین  برغ  قرـش و  رد  ینز  چیه  نادب  داب  تیادف  هب  مناج.ما  هدمآ  امـش  تمدـخ  نانز 
ار وـت  هک  ییادـخ  وـت و  هب  اـم  هدرک  ثوـعبم  ناـنز  نادرم و  يوـس  هب  قـح  هب  ار  وـت  دـنوادخ.دراد  ارم  رظن  يأر و  نیمه  مه  وا  هـک 

هتساوخ مینیـشنب و  هناخ  رد  دیاب  : میتسه ییاه  تیمورحم  راتفرگ  هرـصاحم و  رد  تقیقح  رد  نانز  ام  یلو  ؛ میا هدروآ  نامیا  هداتـسرف 
هعمج و رد  دـیا  هدرک  ادـیپ  يرترب  اـم  رب  نادرم  هورگ  امـش  میزاـس و  یم  دـلوتم  ار  امـش  نادـنزرف  ، میروآ ياـج  هـب  ار  نادرم  ياـه 

امش زا  یکی  هک  یماگنه.تسادخ  هار  رد  داهج  رتالاب  اهنیا  همه  زا  جح و  زا  دعب  جح  هزانج و  عییـشت  نارامیب و  تدایع  تاعامج و 
ار امـش  دالوا  میفاب و  یم  سابل  امـش  يارب  ، مینک یم  ظفح  ار  ناتلاوما  ام  دوش  یم  جراخ  داهج  رد  تکرـش  ای  هرمع  ای  جح  ناونع  هب 

؟ میتسه کیرش  امش  اب  یشاداپ  هچ  رد  ادخ ! لوسر  يا.میهد  یم  شرورپ 

نیا زا  رتهب  زگره  دیدینش ؟ ار  نز  نیا  نخس  : دومرف سپس  تشگرب  شباحـصا  يوس  هب  تروص  مامت  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ 
و  ) دسرب یبلاطم  نینچ  هب  ینز  میدرک  یمن  رواب  ام  ادخ ! لوسر  يا  : دـندرک ضرع  یگمه  دـیا ؟ هدینـش  یـسک  زا  نید  رما  رد  لاؤس 

: دومرف درک و  وا  هب  ور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هاگ  نآ  دیوگب ) نخس  نینچ 
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ُلِدـْعَی ُهَتَقَفاُوم  اهَعابِّتا  ُهَتاضْرَم َو  اهَبَلَط  اـهِجْوَِزل َو  َّنُکادـحإ  ِلُّعَبَت  َنْسُح  َّنأ  ِءاـسِّنلا  َنِم  َکَْـفلَخ  ْنَم  یِمَلْعأ  َهَاْرَْملا َو  اَُـهتَّیأ  یفِرَْـصنا  »
هب امـش  زا  یکی  يرادرهوش  هک  نک  مالعا  يا ) هدـمآ  اهنآ  فرط  زا  و   ) دنتـسه وت  رـس  تشپ  هک  ینانز  هب  درگرب و  وناب  ؛  ِهِّلُک َِکلذ 

«. تسا ریخ  لامعا  نیا  مامت  لداعم  شتقفاوم  زا  يوریپ  وا و  يدونشخ  ندروآ  تسد  هب  هتسیاش و  تروص 

،ج روثنملا رد  «. ) . تفگ یم  هللا  الا  هلا  ریبکت و ال  يداش  يور  زا  تشگ و  زاب  نز  نآ  ؛  ًاراْشِبتْـسا ُرِّبَُکت  ُلِّلَُهت َو  َیِه  ُهَأْرَْملا َو  ِتََربْدأَف  »
 ( .ءاسن هروس  هیآ 34  لیذ  2،ص 153 

ماکحا هفسلف 

.ددرگ یم  زاب  ام  هب  هک  دراد  ییاه  تمکح  هفسلف و  یهلا  ماکحا  مامت  نیقی  هب 

لماک و یتسه  وا  هک  اجنآ  زا  دنک و  یم  یهن  يزیچ  زا  لیلد  یب  هن  دـهد و  یم  نامرف  يزیچ  هب  باسح  یب  هن  ؛ تسا میکح  دـنوادخ 
.تساه ناسنا  سوفن  تیبرت  يارب  یگمه  هکلب  ، ددرگ یمن  رب  شکاپ  تاذ  هب  ماکحا  نیا  ياه  هفسلف  ، تسا صقن  بیع و  یب 

فـسأت تیاهن  اب  یلو  ؛ دـنک یم  كرد  ار  نآ  دـشاب  هتـشاد  دـنوادخ  ندوب  میکح  هب  یهجوت  نیرتمک  سک  ره  هک  تسا  یبلطم  نیا 
یلاح رد  نیا  دنا و  هدرب  لاؤس  ریز  حبق  نسح و  دسافم و  حلاصم و  زا  ار  ماکحا  تیعبت  هک  دنا  هدش  ادیپ  ناناملـسم  نایم  رد  یعمج 
ناشن نیا  تسا و  هدش  ماکحا  زا  يرایـسب  هفـسلف  هب  هراشا  هدرتسگ  روط  هب  یمالـسا  تایاور  رد  مه  دـیجم و  نآرق  رد  مه  هک  تسا 

مهم هدیاف  تسا و  هدش  هراشا  نآ  زا  یشخب  هب  الاب  هنامیکح  مالک  رد  هک  مینک  وجتسج  ماکحا  هفـسلف  زا  میراد  قح  ام  هک  دهد  یم 
شخبافـش راـثآ  بیبـط  هک  نیا  لـثم  تسرد  ؛ تسا یگرزب  دـئاوف  نینچ  ياراد  ِماـکحا  نیا  زا  تعاـطا  هب  ناـفلکم  همه  قـیوشت  نآ 

.دنک لمع  شا  هخسن  هب  ناج  لد و  زا  دزاس  قیوشت  ار  وا  ات  دهد  حرش  شرامیب  يارب  ار  دوخ  ياهوراد 

هنیمز نیا  رد  یطوسبم  ثحب  زین  هبطخ 110  لیذ  رد  ،و  هّللاءاش نإ  داد  میهاوخ  تمکح 252  لیذ  ار  بلطم  نیا  هرابرد  رتشیب  حرش 
.میا هدروآ  هنیمز  نیا  رد  یحورشم  رایسب  ثحب  لوا  دلج  رد  نراقم  هقف  فراعملاهرئاد  باتک  رد  نینچمه.میتشاد  نایب 

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abu Talib said : For the God - fearing , prayers is a means of seeking
nearness to Allāh, and for the weak, the hajj is as good as jihād. For everything there
is a tax, and the tax of the body is fasting. The jihād of a woman is to afford pleasant

." company to her husband

يزور لوزن  هار  هقدص  : 137 تمکح

هراشا

توص
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ِهَقَدّصلِاب َقزّرلا  اُولِزنَتسا  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

 . دیروآ دورف  نداد  هقدص  اب  ار  يزور  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 

يدیهش

.دیرآ دورف  هقدص  نداد  اب  ار  يزور 

یلیبدرا

نداد هقدصب  دینک  يزور  ندمآ  دورف  بلط  دومرف  و 

یتیآ

.دیرآ دورف  نداد  هقدص  هب  ار  يزور  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . دیهاوخب هقدص  اب  ار  يزور  ندمآ  دورف  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

رکـش نم  هریغ و  یلا  هجوحا  ام  هانغا و  هنا  یلاـعت  ارکـش هللا  ریقفلا  یلا  هلاـم  هاـکز  يدوی  ینغلا  نـال  همعنلل  رکـش  هقدـصلا  هاـکزلا و 
.مکندیزال مترکش  نئل  یلاعت : لاق  دیزملا  قحتسا 

مثیم نبا 

نیا رد  دنک .) یم  شـشخب  هنادرمناوج  دشاب ، هتـشاد  نیقی  ضوع ، نتفرگ  هب  سک  ره  و  دیهاوخب ، ادخ  زا  نداد  هقدص  اب  ار  يزور  )
هک تشذـگ  البق  .تسا و  يزور  ندیـسر  ثعاب  هقدـص  هک  نایب  نیا  اـب  نداد  هقدـص  هب  قیوشت  - 1 تسا : رظن  رد  هدـیاف  ود  ترابع 

هقدـص هک  تسا  نآ  شندوـب  زاـس  هنیمز  لـیالد  زا  تسا و  نآ  هب  ندیـسر  زاـس  هـنیمز  يزور و  يارب  یمهم  هلیـسو ي  نداد  هقدـص 
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.تسا هدنهد  هقدص  لاح  حالـصا  تهج  اعد  هب  اهنآ  نداد  هجوت  و  حـلاص ، ناگدـنب  نایوجادـخ و  یمرگلد  ثعاب  يراج و  تعفنم 
هک يروطنامه  دنیامن ، دامتعا  نانآ  ات  تسا  مدرم  رثکا  نایم  رد  لام ، فرـص  نداد و  هقدـص  ياه  هزیگنا  نیرتیوق  هب  نداد  هجوت  - 2

.مکل هفعاضی  انسح  اضرق  هللا  اوضرقت  نا  تسا : هداد  هدعو  لاعتم  يادخ 

دیدحلا یبا 

 . ِهَقَدَّصلِاب َقْزِّرلا  اُولِْزنَتْسا  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

.اوحبرت هقدصلاب  هللا  اورجات  نامثع  یلع  فوقوم  هنإ  لیق  عوفرملا و  ثیدحلا  یف  ءاج 

 . هنجلا قادص  هقدصلا  لاقی  ناک  و 

.هیفلخم یلع  هفالخلا  هللا  نسحأ  الإ  هقدصلا  دبع  نسحأ  ام  عوفرملا  ثیدحلا  یف  و 

.هعقر هنم  ماد  ام  هللا  ظفح  یف  ناک  الإ  ابوث  املسم  وسکی  ملسم  نم  ام  هنع ص  و 

هیلع کلخدت  هقدصلا  کلملا و  باب  کغلبی  موصلا  قیرطلا و  فصن  کغلبت  هالصلا  زیزعلا  دبع  نب  رمع  لاق  و 

یناشاک

دیناد یم  هک  اریز  نداد  اـطع  هب  درک  يدرمناوج  هیطعلاـب ) داـج   ) نداد زاـب  ضوع  هب  درک  نیقی  هک  یـسک  و  فلخلاـب ) نقیا  نم  (و 
یبقع ایند و  رد  دسر  یم  وا  هب  ایاطع  نیا  لدب  هک  انیقی 

یلمآ

ینیوزق

.دریگیم قزر  لوزن  بجوم  هقدص  ینعی  .نداد  هقدص  هب  نامسآ  زا  ار  يزور  ندمآ  دورف  دینک  بلط 

یجیهال

، نداد هقدص  ببس  هب  ار  يزور  تعسو  ندمآ  دینک  بلط  هک  مالسلا  هیلع  تفگ  و 

ییوخ

هوقلا وذ  قازرلا  وه  هللا  نا  تایراذلا - - 58  ) یلاعت لاق  و  دحا ، لکل  هللا  نم  ردقم  موسقم و  قزرلا  نا  هریثک  رابخا  یف  درو  دق  ینعم :
وه اـم  - 1 نیمـسق : یلع  وـه  و  لازنتـسالا ، بسکتلاـب و  طورــشم  موـسقملا  قزرلا  اذـه  لوـصو  نـکل  هریغ و  قزار  ـال  يا  نیتـملا )

هقدـصلا لذـب  اهنم  قزرلا و  بلط  لئاسو  نم  عرـشلا  یف  ررق  ام  .هفراعتملا 2 - بساکملا  لاغـشالاب و  هبلط  نم  سانلا  نیب  فراـعتملا 
حبرا نم  یلاـعت  هللا  هررق  دـق  و  هل ) هفعاـضیف  انـسح  اـضرق  هللا  ضرقی  يذـلا  اذ  نم   ) یلاـعت هللا  لاـق  دـق  و  هـبرقلا ، دـصقب  قحتـسملل 
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لثمک هللا  لیبس  یف  مهلاوما  نوقفنی  نیذـلا  لـثم  هرقبلا :- - 261  ) لاقف سانلا  دـنع  قزرلا  بلطل  هحجان  هلیـسو  نوکت  یتلا  هعرازملا 
.دیروآ دورف  نداد  هقدص  هلیسوب  ار  دوخ  يزور  دومرف : همجرتلا : هبح .) هام  هلبنس  لک  یف  لبانس  عبس  تتبنا  هبح 

دیآ دورف  نامسآ  تیزور ز  *** یهد دنمتسمب  قدصت  رگ 

يرتشوش

؟ هقفنلا کلت  نم  کعم  لضف  مک  دمحم  هنبال  لاق  مالـسلا ) هیلع   ) قداصلا نع  یفاکلا )  ) یف هئامعبرالا ، ثیدـح  نم  اضیا  وه  لوقا :
لکل نا  تملع  اما  اهفلخی  یلاعت  هللا  ناف  اهب  قدـصت  لاق  اهریغ ، یعم  قبی  مل  هنا  لاق : اهب ، قدـصت  جرخا و  لاق : ارانید ، نوعبرا  لاق :

، رانید فالآ  هعبرا  عضوم  نم  هءاج  یتح  مایا  هرشع  مالسلا ) هیلع   ) ثبل امف  لعفف  اهب ، قدصتف  هقدصلا  قزرلا  حاتفم  احاتفم و  یش ء 
 … ( تادابعلا و نم  مالسلا ) هیلع   ) هنیب ام  یف  نوعبرالا - یناثلا و  لصفلا   ) .فالآ هعبرا  اناطعاف  ارانید  نیعبرا  هللا  انیطعا  ینب  ای  لاقف :

نیدلا و یـضقی  هقدصلا  نسح  هدعب و  نم  هدـلو  یلع  هفالخلا  هللا  نسحا  الا  ایندـلا  یف  هقدـصلا  دـبع  نسحا  ام  مالـسلا ) هیلع   ) هنع و 
تاطبا اذا  ( ) قازرالا زونک  قالخالا  هعـس  یف  ( ) مالـسلا هیلع   ) هل رخآ  مـالک  اذـه  مالـسلا ) هیلع   ) همـالک ریظن  .هکربلا و  یلع  فلخی 

نبا  ) یف لوقا : تادابعلا و ) …  نم  مالـسلا ) هیلع   ) هنیب ام  یف  نوعبرالا - یناثلا و  لصفلا  ( ) کیلع عسوی  هللا  رفغتـسا  قازرالا  کیلع 
نع یفاکلا )  ) یف و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نع  هانعم  يور  هئامعبرالا و  ثیدـح  نم  اـضیا  وه  مث  هقباـس ، ءزج  هیطخلا ) مثیم و 
: ) هلوق یف  یلاعت  دعو  يذلا  ایندلا  یف  فلخلاب  نقیا  نم  ینعملا  هقفنلاب و  هسفن  تخس  فلخلاب  نقیا  نم  مالـسلا ) هیلع   ) نسحلا یبا 
دنع ام  دفنی و  مکدنع  ام  : ) یلاعت ربخا  امک  اهرخذ  هرخالا و  یف  فلخلاب  و  نیقزارلا ) ریخ  وه  هفلخی و  وهف  یش ء  نم  متقفنا  ام  و  … 

خیرات  ) یف .یلاعت و  هدـعوب  هنیقی  فعـض  نم  وه  امناف  کلذ  دـعب  هیلع  لهـسی  مل  نم  و  هتبلا ، هاطعب  دوجلا  هیلع  لهـس  قاـب ) …  هللا 
: لج زع و  لاق  یلاعت ، هللااب  نظلا  نسح  ءاخـسلا  هلمج  و  یلاعت ، هللااـب  نظلا  ءوس  لـخبلا  هلمج  تیار  لهـس : نب  لـضفلا  لاـق  دادـغب ،)

نع یفاـکلا )  ) یف و  نیقزارلا .) ریخ  وه  هفلخی و  وـهف  یـش ء  نم  متقفنا  اـم  و  لـج … ( : زع و  لاـق  و  رقفلا ) …  مکدـعی  ناطیـشلا  )
امنا ریغـصلا و  باـبلا  نم  كوجرخا  تبکر  اذا  یلاوملا  نا  ینغلب  اـم  مالـسلا ) هیلع   ) داوجلا یلا  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا بتک  یطنزبلا 

یناثلا و لصفلا   ) بابلا نم  الا  کجرخم  کلخدم و  نکی  کیلع ال  یقحب  کلاسا  اریخ ، دـحا  کنم  لانی  الئل  مهنم  لخب  نم  کلذ 
الا انیـش  دـحا  کلاسی  مث ال  هضف  بهذ و  کعم  نکیلف  تبکر  اذاف  ریبکلا  تادابعلا و ) …  نم  مالـسلا ) هیلع   ) هنیب ام  یف  نوعبرالا -

اهطعت الف  کتامع  نم  کلاس  نم  و  کیلا ، ریثکلا  ارانید و  نیـسمخ  نم  لقا  هطعت  الف  هربت  نا  کـتمومع  نم  کـلاس  نم  و  هتیطعا ،
نع .اراتقا و  شرعلا  يذ  نم  شخت  قفناف و ال  هللا  کعفری  نا  کلذب  دـیرا  امنا  ینا  کیلا ، ریثکلا  ارانید و  نیرـشع  هسمخ و  نم  لقا 

ای يداـنی  کـلم  و  رـشبا ، متا و  ریخلا  بحاـص  اـی  يداـنی  کـلم  كـالما : هعبرا  اـهعم  علطتل و  سمـشلا  نا  مالـسلا ) هیلع   ) رفعج یبا 
تلعتـشا کلذ  ول ال  و  ءاملاب ، اهحـضنی  کلم  و  افلت ، اکـسمم  تآ  افلخ و  اقفنم  طعا  يداـنی  کـلم  و  رـصقا ، عزنا و  رـشلا  بحاـص 

شفا و  کسفن ، نم  سانلا  فصنا  ارقف و  فخت  ـال  قفنا و  هنجلا  یف  تاـیبا  هعبراـب  هعبرا  نمـضی  نم  مالـسلا ) هیلع   ) هنع .ضرـالا و 
تقفنا له  هل : لاقف  هل  یلوم  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یلع  لـخد  ناوفـص  نع  .اـقحم و  تنک  نا  ءارملا و  كرتا  و  ملاـعلا ، یف  مالـسلا 

نم مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما نع  .ادـحاو و  امهرد  ول  قفنا و  انیلع  هللا  فلخی  نیا  نمف  مالـسلا ) هیلع   ) لاـقفال لاـقف : ائیـش ؟ مویلا 
یلص  ) یبنلا نع  یبلکلا ، نع  عمجملا )  ) یف .هترخآ و  یف  فعاضی  هایند و  یف  قفنا  ام  هل  هللا  فلخی  هدجو  اذا  فورعملاب  هدی  طسبی 
ناف امهیدحاب  تقدصت  ناف  نیتقیدح  یل  نا  يراصنالا : حادـحدلاوبا  لاقف  هنجلا ، یف  اهالثم  هلف  هقدـصب  قدـصت  نم  هلآ ) هیلع و  هللا 

اهعفد هیتقیدـح و  لضفاب  قدـصتف  معن - لاق  یعم ؟ هیبصلا  لاق و  معن  لاق  یعم ؟ حادـحدلا  ما  و  لاق : معن ، لاق  هنجلا ؟ یف  اـهیلثم  یل 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 2320 

http://www.ghaemiyeh.com


یناـثلا و لـصفلا   … ( ) هریثـک افاعـضا  هل  هفعاـضیف  انـسح  اـضرق  هللا  ضرقی  يذـلااذ  نم  : ) لزنف هـلآ ) هـیلع و  هللا  یلـص   ) یبـنلا یلا 
 … هریثک افاعضا  یلاعت … ( : هلوق  کلذ  فلا و  یفلا  هتقدص  هللا  فعاضف  تادابعلا و ) …  نم  مالـسلا ) هیلع   ) هنیب ام  یف  نوعبرالا -
لاق يدانف و  لخدی  نا  جرحت  بابلا و  یلع  ماقف  هقدص  اهلعج  یتلا  هقیدـحلا  یف  هیبصلا  حادـحدلا و  ما  دـجوف  حادـحدلاوبا  عجرف  ( 

تیرش و ام  یف  کل  هللا  كراب  تلاق : یعم  هیبصلا  یعم و  حادحدلا  ما  هنجلا و  یف  اهیلثم  تیرتشا  هقدص و  هذه  یتقیدح  تلعج  ینا 
یف اهقوذع  لدـتم  لخن  نم  مک  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) لاقف هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هیلا هقیدـحلا  اوملـسا  اوجرخف و  تیرتشا  ام  یف 

.حادحدلا یبال  هنجلا 

هینغم

کـش نم  سیل  ..اهتارمث و  اهتاریخ و  هیلع  دوعت  و  عمتجملا ، اهب  يوقی  هینید  هدیقع  هدعاسملا  ناسحالا و  لعجی  نا  اذهب  مامالا  دیری 
مکرمای رفقلا و  مکدعی  ناطیـشلا  : ) یلاعت هلوق  بابلا  اذه  نم  و  ریخلا ، یلا  هوعدلا  حاجن  یف  بیلاسالا  يدجا  نم  بولـسالا  اذـه  نا 

لاق .ناطیـشلا و  هب  دعو  يذـلا  رقفلا  لباقم  یف  ینغلا  انه  لضفلاب  دارملا  و  هرقبلا .)  268 الـضف - هنم و  هرفغم  مکدعی  هللا  ءاشحفلاب و 
هدیقعلا هذهب  .هیوبنلا و  هنـسلا  میرکلا و  نآرقلا  یف  ریثک  هلثم  و  نباغتلا .)  17 مکل - هفعاضی  انسح  اضرق  هللا  اوضرقت  نا  : ) هناش یلاعت 

دارا مامالا  نا  یلع  لیلدـلا  و  لاملا ، دفنتـسی  و  رقفلا ، بجوی  ریخلا  هللا و  لیبس  یف  لذـبلا  نا  ماـهوالا  هسوسولا و  یلع  ذـفانملا  دـست 
اهرهظا و  هریثک ، هرهاظم  و  حضاو ، ینعملا  و  ضوعلا ، لدبلا و  ماللا - ءاخلا و  حتفب  فلخلا - .یلی  امیف  هلوق  هیلا  انرـشا  يذـلا  ینعملا 

.؟ نیقیلا ملعلا و  عم  فیکف  و  اهوحن ، هباینلاک و  ایلعلا  بصانملا  یلا  لوصولاب  نظلا  درجمل  انرصع  یف  ءاخسب  لذبت  یتلا  تاوشرلا 

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

ببس هقدص  نوچ   ) دیهاوخب نداد  هقدص  اب  تمحر ) نامسآ  زا   ) ار يزور  ندیـسر  تسا : هدومرف  هقدص ) هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
( تسا يزور  ندیسر 

ینامز

هیلع  ) یلع ماما  دور  یم  داـبب  ناـسنا  تورث  دـنزرف  نز و  رب  شیاـشگ  اـی  ادـخ و  هار  رد  قاـفنا  اـب  دـننک  یم  رکف  هک  دنتـسه  يدارفا 
یم ضوع  ادخ  هار  رد  هچ  ره  : ) دیئامرف یم  دیجم  نآرق  رد  مه  ادخ  .دیهد  شیازفا  ار  لام  ادخ  هار  رد  قافنا  اب  دیامرف  یم  مالـسلا )
ادـخ هب  دوش  کیدزن  نانآ  هب  هک  سک  ره  دنتـسه و  ادـخ  تیانع  دروم  رتشیب  ءارقف  هک  اجنآ  زا  تسا .) ناسریزور  نیرتهب  وا  دـهد ،
سک ره  يارب  ادـخ  : ) دـیامرف یم  ادـخ  .تسا  لام  شیازفا  ببـس  ناگدـنامرد  هب  قافنا  هک  مینک  یم  كرد  تسا  هدـیدرگ  کیدزن 

هار رد  تسا  ریزگان  ناسنا  تروص  ره  رد  دیامن .) یم  دودـحم  دـنادن  حالـص  سک  ره  يارب  دـهد و  یم  ناوارف  قزر  دـنادب  حالص 
زا لبق  میا  هداد  امـش  هب  هچنآ  زا   ) باسح دـشاب و  گرم  هدامآ  دـیاب  هشیمه  درادـن و  هلـصاف  گرم  اب  ناسنا  اریز  دـنک ، قافنا  ادـخ 

صوصخم شـشخب  تمارک و  تواخـس ، دـینک .) قافنا  ادـخ  هار  رد  تسین  شورف  دـیرخ و  لباق  باوث  هک  دوش  اـپ  رب  یتماـیق  هکنیا 
میهاربا ترـضح  .دـننک  یمن  شومارف  ار  ریخ  هار  ناگراچیب و  هب  کمک  دنتـسه  هقیـضم  رد  یلام  رظن  زا  هکنیا  نیع  رد  تسا  ناکین 
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هب تراشب  ار  وا  ات  دندیدرگ  لزان  وا  رب  ناگتشرف  هک  یعقوم  .دروخ  یمن  اذغ  نامهم  نودب  هک  دوب  ینازاون  نامهم  زا  مالسلا ) هیلع  )
 … (. دندیزرو عانتما  ندروخ  زا  نانآ  اما  درب  نانآ  شیپ  درک و  بابک  دیربرس  ار  یقاچ  هلاسوگ  دنهد  دنزرف 

يزاریش دمحم  دیس 

.قزرلا هدایز  بجوت  اهناف  هقدصلا ، هئاطعاب  قزرلا  لوزن  اوبلطا  يا  هقدصلاب ) قزرلا  اولزنتسا  : ) مالسلا هیلع  لاق  و 

يوسوم

یناقلاط

« .دیرآ ورف  هقدص  نداد  اب  ار  يزور  »

دوس ات  دینک  یناگرزاب  دـنوادخ  اب  هقدـص  تخادرپ  اب  : » تسا هدـمآ  دـسر ، یم  نامثع  هب  شدنـس  دـنا  هتفگ  هک  عوفرم  ثیدـح  رد 
.تسا تشهب  نیباک  نداد  هقدص  تسا : هدش  هتفگ  و  .دیرب »

تبظاوم وکین  شناگدنامزاب  هب  تبـسن  دنوادخ  هکنیا  رگم  دزادرپ  یمن  هقدص  وکین  يا  هدنب  چیه  : » تسا هدمآ  عوفرم  ثیدح  رد  و 
هک هاگ  نآ  ات  دناشوپب  هماج  یناملسم  رب  هک  یناملسم  ره  هک  تسا  تیاور  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  زا  و  .دومرف ،» دهاوخ 

.دوب دهاوخ  ادخ  ناما  رد  دشاب ، یقاب  يا  هعقر  هماج  نآ  زا 

هب ار  وت  هقدـص  دـناسر و  یم  هاگراب  هزاورد  هب  ار  وت  هزور  دـناسر و  یم  هار  زا  یمین  هب  ار  وت  زاـمن  تسا : هتفگ  زیزعلا  دـبع  نب  رمع 
.دنک یم  دراو  شهاگشیپ 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

ِهَقَدَّصلِاب َقْزِّرلا  اُولِْزنَتْسا 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

دنـس هنامیکح  مالک  نیا  لیذ  رد  هغالبلا  جهن  رداصم  باتک  رد  هنامیکح : راتفگ  دنـس  .دـیروآ . (  دورف  هقدـص  هلیـسو  هب  ار  يزور 
رداصم «.) تفگ میهاوخ  نخس  هراب  نیا  رد  يدوز  هب  ؛ لیلَق َدَْعب  اْهنَع  ُمالَْکلا  ِیتْأَیَس  :» تسا هتشون  اهنت  هدرکن و  رکذ  نآ  يارب  يرگید 

نآ مود  دلج  رد  لاصخ  باتک  رد  تسا  هتسیز  یم  یضر  دّیس  موحرم  زا  لبق  هک  قودص  موحرم  یلو  ،ج 4،ص 121 .) هغالبلا جهن 
رد ناملـسم  يارب  هک  تسا  يروما  زا  باب  دص  راهچ  رب  لمتـشم  هک  هئأم  عبرا  ثیدح  نمـض  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  زا  ار 
ِهّللا ِلوُسَر  ِظاْفلأ  ْنِم  » ناونع تحت  ار  نآ  مراهچ  دـلج  ، هیقفلا هرـضحی  ـال  نم  باـتک  رد  تسا و  هدروآ  تسا  دـیفم  شیاـیند  نید و 

زا شیپ  یسک  هک  هدرک  رکذ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هدرـشف  تاملک  زا  ؛ اْهَیلإ ْقَبُْـسی  َْمل  یتَّلا  ِهَزَجوُْملا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
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مالسلا هیلع  مظاک  ماما  روظنم  ًارهاظ  هک  نسحلاوبا  ماما  زا  هاگ  مالـسلا و  هیلع  قداص  ماما  زا  هاگ  یفاک  باتک  رد  زین  « تسا هتفگن  وا 
(. ( ،ج 4،ص 3 و 10 یفاک ) .تسا هدش  لقن  تسا 

يزور تعسو  هار 

دورف هقدص  هلیسو  هب  ار  يزور  :» دیامرف یم  هدرک  تمعن  ینوزف  بابسا  هب  هراشا  زیمآ  تمکح  هاتوک  مالک  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
( . ِهَقَدَّصلِاب َقْزِّرلا  اُولِْزنَتْسا  ( ؛» دیروآ

لام و لیبق  زا  يدام  بهاوم  رب  ًالومعم  دراد و  زاـین  نآ  هب  یگدـنز  رد  ناـسنا  هک  تسا  یهلا  بهاوم  ماـمت  يزور  قزر و  زا  روظنم 
: مییوگ یم  ًالثم  ؛ دور یم  راک  هب  زین  يونعم  روما  هرابرد  دنچره  دوش ، یم  قالطا  نوگانوگ  كالما 

.تسا يدام  بهاوم  هب  هراشا  ثحب  دروم  مالک  رد  یلو  « امرفب يزور  ام  هب  نیقی  نامیا و  ادنوادخ  ؛  َنیقَْیلا َنامیْالا َو  اَْنقُزْرا  ّمُهّللا  »

.دوش هداد  رارق  يرگید  رایتخا  رد  یهلا  هزیگنا  اب  ضوع و  نودب  هک  تسا  يدام  تبهوم  هنوگره  « هقدص » زا روظنم 

تایاور رد  انعم  نیا.تسا  هدومرف  نایب  يزور  قزر و  ینوزف  تاقدـص و  نایم  یکیدزن  هطبار  ینارون  مالک  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  ماما  هک  دمآ  دهاوخ  تمکح 258  رد  هلمج  زا  تسا  هدمآ  یتوافتم  تارابع  اب  زین  رگید 

«. دینک هلماعم  دنوادخ  اب  هقدص  نداد  اب  دیدش  دنمزاین  ریقف و  نامز  ره  ؛  ِهَقَدَّصلِاب َهّللا  اوُرِجاتَف  ُْمتْقَْلمأ  اذإ  »

یقاب ردقچ  دوب  وت  دزن  هک  یلام  نآ  زا  : دومرف شنادنزرف  زا  یکی  هب  هک  میناوخ  یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يرگید  ثیدـح  رد 
.رانید لهچ  طقف  : درک ضرع  هدنام ؟

ار نآ  میوگ  یم  : دومرف.تسین طاسب  رد  نآ  زا  ریغ  يزیچ  : درک ضرع.هدب  هقدص  نادـنمزاین  هب  ار  نآ  ورب و  : دومرف مالـسلا  هیلع  ماما 
.دهد یم  ام  هب  نآ  ياج  هب  ادخ  هدب  هقدص 

: دومرف سپس 

ورب سپ  »؟ تسا هقدص  قزر  دیلک  دراد و  يدـیلک  زیچره  یناد  یمن  ایآ  ؛  ُهَقَدَّصلا ِقْزِّرلا  ُحاتْفِم  ًاحاتْفِم َو  ٍءْیَـش  ِّلُِکل  َّنأ  َتِْملَع  ام  «َأ 
تمدـخ راـنید  رازه  راـهچ  یلحم  زا  هک  دوب  هتـشذگن  زور  هد.درک  ار  راـک  نیا  ماـما  دـنزرف.هدب  نادـنمزاین  هب  ادـخ  هار  رد  ار  نآ  و 

،ج یفاک  ) . .داد ام  هب  رانید  رازه  راهچ  دنوادخ  يداد و  ادـخ  يارب  رانید  لهچ  مدـنزرف ! : دومرف مالـسلا  هیلع  ماما.دـندروآ  ترـضح 
. ( 4،ص 9،ح 3

يزور قزر و  عناوم  بابسا و 

هبنج یشخب  دراد و  يرهاظ  يدام و  هبنج  یشخب  : تسا هنوگ  ود  رب  عناوم  بابسا و  نیا.دراد  یفلتخم  عناوم  بابـسا و  يزور  قزر و 
باسح و نتشاد  مدرم و  اب  بوخ  دروخرب  راک و  بسک و  باختنا  رد  تقد  ششوک و  شالت و  يزور  قزر و  يدام  بابـسا.يونعم 
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نآ لاثما  هعلاطم و  یب  تروشم و  نودـب  ياه  مادـقا  مدرم و  اب  يراتفردـب  یلبنت ، زین  نآ  يدام  عناوم.تسا  نآ  لاـثما  قیقد و  باـتک 
.تسا

ِیبُْری ابِّرلا َو  ُهّللا  ُقَحْمَی  : » دیامرف یم  میرک  نآرق.تسادخ  هار  رد  ششخب  هقدص و  نداد  هلمج  زا  يدایز  روما  نآ  يونعم  بابسا  اما 
هک دراد  انعم  نیا  هب  هراشا  زین  هیآ  نیا  هیآ 276 ). ، هرقب « ) . دهد یم  شیازفا  ار  تاقدص  ،و  دنک یم  دوبان  ار  ابر  دنوادخ  ؛ » ِتاقَدَّصلا

.دوش یم  يزور  دایدزا  ثعاب  هقدص 

ریثأت اعد  رکذ و  هب  نتخادرپ  باتفآ و  عولط  رجف و  عولط  نایم  ندنام  رادیب  ، بش زامن  هک  تسا  هدمآ  یمالـسا  ثیداحا  رد  نینچمه 
.دراد يزور  ینوزف  رد  يدایز 

: تسا هدمآ  نانمؤم  ریما  ثیداحا  زا  یضعب  رد  ور  نیا  زا  ، تسا فلتخم  ناهانگ  يزور  يونعم  عناوم  هلمج  زا 

نک رافغتـسا  تناـهانگ  زا  دـش  تخـس  وت  يارب  يزور  هک  یماـگنه  ؛  اـهیف َکـْیَلَع  ْعِّسَوـُی  َهّللا  ِرِفْغَتْـساَف  َکـْیَلَع  ُقازْرأـْلا  ِتَئَْطبأ  اذإ  »
.( ،ج 74،ص 271 راونالاراحب «. ) . دنادرگ یم  عیسو  ار  وت  يزور  دنوادخ 

َو ًارارْدِم * ْمُْکیَلَع  َءامَّسلا  ِلِسُْری  ًاراّفَغ * َناک  ُهَّنِإ  ْمُکَّبَر  اوُرِفْغَتْـسا  ُْتلُقَف  «: » حون » هروس دعب  هب  تایآ 10  لـیذ  رد  زین  یفورعم  تیاور 
نآ دزن  یهورگ  هک  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  زا   ...« ًاراْهنَأ ْمَُکل  ْلَعْجَی  ٍتاّنَج َو  ْمَُکل  ْلَعْجَی  َنِیَنب َو  ٍلاْومَِأب َو  ْمُکْدِدُْـمی 
داد روتسد  اهنآ  همه  هب  ترـضح.دنتشاد  تیاکـش  نآ  دننام  يزرواشک و  ياه  هدروارف  دوبمک  یلاسکـشخ و  زا  دندمآ و  ترـضح 

.( ،ج 10،ص 19 و 20 نیقداصلا جهنم  ریسفت   ) . .دومرف دانتسا  تایآ  نیا  هب  دننک و  هبوت  دوخ  ناهانگ  زا  هک 

: دیامرف یم  هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  محر  هلص  دروم  رد 

،ج 2،ص یفاک «. ) . دـهد یم  ینوزف  ار  لاوما  هزیکاپ و  ار  ناسنا  لاـمعا  محر  هلـص  ؛  َلاْومأـْلا یِْمُنتَو  َلاـمْعْألا  یِّکَُزت  ِماـحْرْألا  ُهَلُـص  »
.( 150،ح 4

.تسا يزور  دوبمک  یگدنز و  ياضف  یکیرات  ثعاب  محر  عطق  نآ  لباقم  رد 

یسیلگنا

.” Imam Ali ibn Abu Talib said : “ Seek livelihood by giving charity

يزور هرابرد  : 138 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag
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ِهّیِطَعلِاب َداَج  ِفَلَخلِاب  َنَقیَأ  نَم  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

 . تسا دنمتواخس  ششخب  رد  دراد ، رواب  ار  یهلا  شاداپ  هک  نآ  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 

يدیهش

.دوب درمناوج  ششخب  رد  دنک ، رواب  ار  ضوع  هک  نآ 

یلیبدرا

.دوب درمناوج  ششخب  رد  دنک ، رواب  ار  ضوع  هک  نآ  نداد  اطعب  درک  يدرمناوج  نداد  زاب  ضوعب  درک  نیقی  هک  یسک  و 

یتیآ

.دنک يدرمناوج  ششخب  رد  دشاب  هتشاد  نیقی  ضوع  هب  هک  یسک  و 

نایراصنا

 . دهد جرخ  هب  تواخس  ششخب  هلأسم  رد  دنک  نیقی  شاداپ  هب  هک  یسک  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

.لدبلا ضوعلا و  فلخلا : و 

يردیک

مثیم نبا 

دیدحلا یبا 

 . ِهَّیِطَْعلِاب َداَج  ِفَلَْخلِاب  َنَْقیَأ  ْنَم  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

سانلا یلإ  جاتحا  هلام و  دفنتـسا  یطعأ  مث  یطعأ  اذإ  هنأ  ملعی  هیطعلاب و  نضی  رقفلا  فوختی  فلخلاـب و  نقوی  مل  نم  نـأل  قح  اذـه 
یلإ یعادلا  دجو  دـقف  سانلا  دـنع  حودـمم  داوجلا  نأ  هبحاصل و  فرـش  دوجلا  نأ  ملعی  هنإف  فلخلاب  نقوی  نم  امأ  هتدام و  عاطقنال 
مرج الف  هقح  یف  دوقفم  هرکذ  هانمدق  نم  هفاخی  يذـلا  فراصلاف  هعطقنم  ریغ  همئاد  هتدام  نأ  ملعی  هنأل  هنع  هل  فراص  حامـسلا و ال 
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هیطعلاب دوجی  هنأ 

یناشاک

دیناد یم  هک  اریز  نداد  اـطع  هب  درک  يدرمناوج  هیطعلاـب ) داـج   ) نداد زاـب  ضوع  هب  درک  نیقی  هک  یـسک  و  فلخلاـب ) نقیا  نم  (و 
یبقع ایند و  رد  دسر  یم  وا  هب  ایاطع  نیا  لدب  هک  انیقی 

یلمآ

ینیوزق

.ددرگ ناسآ  اطع  وا  رب  دبای  یم  لماک  ضوع  لجوزع  يادخ  زا  هتبلا  دناد  نوچ  هیطع ، هب  دنک  دوج  ضوع  هب  دنک  نیقی  هک  ره 

یجیهال

.ندیشخب رد  دشاب  یخس  ار  یلاوما  نتشاذگ  اج  هب  دراد  مزج  هک  یسک 

ییوخ

يرتشوش

هینغم

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

دنوادخ بناج  زا  هک  دراد  رواب  نوچ   ) تسا درمناوج  یخس و  ندیـشخب  هب  دشاب  هتـشاد  رواب  نیقی و  ضوع  نتفرگ  هب  هک  یـسک  و 
(. دنک یمن  یتفز  لخب و  ندیشخب  رد  دریگ  یم  ضوع 

ینامز

رد همه  ریخ  ياههار  ناگراچیب و  هب  کـمک  يرادـنامهم ، ناـسنا : جراـخم  ریاـس  دورب و  نیئاـپ  ناـسنا  يولگ  زا  هک  تسا  نآ  قزر 
هدـهع هب  شقزر  يرادـناج  ره  : ) تسا هدومرف  دـناسرب و  ار  ناـسنا  قزر  هدـش  دـهعتم  ادـخ  هک  اـجنآ  تسا  کـین  ياـهراک  فیدر 

ادخ درک  کمک  مدرم  هعماج و  هب  رگا  تسا : هطـساو  ناسنا  جراخم ، ریاس  اما  دور  یم  نیئاپ  ولگ  زا  هک  تسا  نآ  روظنم  تسادـخ )
تورث هلیـسوب  دهاوخب  هکنیا  رگم  درک  دهاوخن  تیانع  وا  هب  مه  ادخ  دومنن  مادقا  درکن و  کمک  رگا  دـناسر و  یم  ناسنا  يارب  مه 

.دنک باذع  ار  وا  ایند 
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يزاریش دمحم  دیس 

.هنع ضوعی  هیطعی  ءاطع  لک  ملعی  ذا  هیطعلاب ) داج   ) هقفنا ام  ضوعی  فلخی و  هللا  ناب  يا  فلخلاب ) نقیا  نم  : ) مالسلا هیلع  لاق  و 

يوسوم

یناقلاط

« .دنک یم  يدرمناوج  ششخب  رد  دنک  نیقی  ضوع  هب  هک  ره  »

دناد یم  دزرو و  یم  لخب  ششخب  رد  دسرت و  یم  یـشیورد  زا  دشاب  هتـشادن  نیقی  ضوع  هب  هک  یـسک  اریز  تسا ، قح  نخـس  نیا 
، دراد نیقی  ضوع  هب  هک  سک  نآ  یلو  .دوش  یم  مدرم  دـنمزاین  دوخ  نآ  ببـس  هب  دور و  یم  نایم  زا  وا  لام  دـشخبب  ناـنچمه  رگا 
دبای و یم  شـشخب  يارب  هزیگنا  هنوگ  نیدـب  تسا و  هدوتـس  مدرم  رظن  رد  هدنـشخب  صخـش  تسا و  فرـش  هیام  دوج  هک  دـناد  یم 

هداشگ شـشخب  رد  درادن و  هدنراد  زاب  هزیگنا  تسا و  هتـسویپ  یگـشیمه و  نآ  هدام  دـناد  یم  هک  دراد  یمن  زاب  نآ  زا  ار  وا  يزیچ 
.دنک یم  يدرمناوج  یتسد و 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

 . ِهَّیِطَْعلِاب َداَج  ِفَلَْخلِاب  َنَْقیَأ  ْنَم 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

دعب رداصم  باتک  هدنسیون  بیطخ  موحرم  هنامیکح : راتفگ  دنس  .تسا . (  دنمتواخـس  ، شـشخب رد  دراد  شاداپ  هب  نیقی  هک  یـسک 
مـالک نیا  يارب  يرگید  عبنم  تمکح 221  لیذ  رد  : دـیوگ یم  دـنک  یم  لقن  بادآلا  رهز  باتک  زا  ار  هنامیکح  مـالک  نیا  هکنآ  زا 

زا مالـسلا  هـیلع  اـضرلا  راـبخا  نوـیع  قودـص و  یلاـما  زا  یلـصفم  ینـالوط و  ثیدـح  تـمکح 221  لـیذ  رد  هاـگ  نآ.مـیا  هدروآ 
تناردپ زا  یثیدح  مدرک  ضرع  مدیسر و  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  تمدخ  : دیوگ یم  هک  دنک  یم  لقن  هللا  همحر  ینـسح  میظعلادبع 

ترضح نآ  امرفب و  يرگید  ثیدح  مه  زاب  : متفگ یم  هتسویپ  نم.دومرف  لقن  نانمؤمریما  زا  یثیدح  ترـضح  نآ.نک  لقن  نم  يارب 
ترضح نآ  ازفیب و  يزیچ  مه  زاب  : متفگ اجنیا  هب  مدیسر  ات.درک  یم  لقن  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  شدج  زا  یبان  ثیداحا  یپ  رد  یپ 

نیا لاصخ  باتک  رد  (. ،ج 4،ص 121 و 177 هغالبلا جهن  رداصم  ) .دومرف رکذ  ار  ِهَیطْعلِاب ) َداج  ِفَلَْخلِاب  َنَْقیأ  ْنَم   ) ثحب دروم  مالک 
،ج 2،ص لاصخ ) .تسا هدرک  رکذ  تسا ) دیفم  ایند  نید و  يارب  هک  روتسد  دص  راهچ   ) هئام عبرا  ثیدح  نمـض  رد  ار  ینارون  مالک 

(. ( 620

شاب دنمتواخس 

یم هدرک  هراـشا  ادـخ  هار  رد  شــشخب  قاـفنا و  ياـه  هزیگنا  نـیرت  مـهم  زا  یکی  هـب  هناـمیکح  راـتفگ  نـیا  رد  مالــسلا  هـیلع  ماـما 
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( . ِهَّیِطَْعلِاب َداَج  ِفَلَْخلِاب  َنَْقیَأ  ْنَم  ( ؛» دهد یم  جرخ  هب  تواخس  ششخب  رد  دشاب  هتشاد  ضوع  شاداپ و  هب  نیقی  هک  یسک  :» دیامرف

هتـشاد وا  يارب  يدوس  هک  دهد  ماجنا  يراک  دـهاوخ  یم  هشیمه  ناسنا  ؛ تسا ررـض  عفد  تعفنم و  بلج  ناسنا  ملـسم  زئارغ  هلمج  زا 
يرت مهم  روما  هب  ندیسر  يارب  دراد  رایتخا  رد  هک  ار  یبهاوم  دوش  یم  رضاح  اتسار  نیمه  رد  دزاس و  رود  وا  زا  ار  يررـض  ای  دشاب 

نآ يارب  ظفل  نیمه  زا  زین  نآرق  هک  يونعم  تراجت  رد.دریگ  یم  تروص  هزیگنا  نیمه  اب  يداـم  ياـه  تراـجت  ماـمت  دـنک و  هنیزه 
نیاربانب ، دـنک یم  راک  ساـسا  نیمه  رب  زین   1 ٍمِیلَأ )» ٍباذَـع  ْنِم  ْمُکیِْجُنت  ٍهَراِجت  یلَع  ْمُکُّلُدَأ  ْلَه   » هفیرـش هیآ  دـننام   ) هدرک هدافتـسا 

ایند نیا  رد  ار  نآ  زا  رتشیب  رتهب و  ، ادخ هار  رد  قافنا  ره  ربارب  رد  دننادب  دنشاب و  هتشاد  نیقی  نامیا و  یهلا  ياه  هدعو  هب  هک  یناسک 
زا دنشخب و  یم  هنادنمتواخس  ؛ دنهد یمن  هار  دوخ  هب  يدیدرت  ندرک  قافنا  رد  زگره  دننک  یم  تفایرد  ود  ره  رد  ای  ترخآ و  رد  ای 

.دننک یم  لابقتسا  هداشگ  يور  اب  هار  نیا  رد  دوخ  ياه  تورث  لاوما و 

؛ » َنِیقِزاّرلا ُْریَخ  َوُه  ُهُِفلُْخی َو  َوُهَف  ٍءْیَش  ْنِم  ُْمتْقَْفنَأ  ام  َو  : » دیامرف یم  دیجم  نآرق 

«. ) تسا ناگدنهد  يزور  نیرتهب  وا  و  (، دنک یم  رپ  ار  نآ  ياج  و   ) دهد یم  ار  نآ  ضوع  ، دینک قافنا  ادخ ) هار  رد   ) ار يزیچ  ره  و 
. ( هیآ 39 ، أبس .

هتـشاد نیقی  هک  نیا  هب  دـسر  هچ  اـت  دـنک  یم  هنیزه  دراد  تسد  رد  هک  ار  یلاوما  زین  ضوع  ِناـمگ  نظ و  اـب  اـهنت  هاـگ  ناـسنا  هتبلا 
.تخادرپ دهاوخ  رتشیب  رتهب و  نیقی  لاح  رد  وا.دشاب 

مه راک  نیا  دهد  یم  ناشن  هک  تسا  هدش  لقن  يونعم  يدام و  تاکرب  رد  ادخ  هار  رد  قافنا  ریثأت  رد  نیموصعم  زا  یناوارف  ثیداحا 
.تسا ترخآ  رد  وا  تاجن  هیام  مه  دشخب و  یم  قنور  ار  ناسنا  يایند 

مالسلا هیلع  ماما  دیسر  شتمدخ  ترضح  نآ  ناتسود  زا  یکی  هک  میناوخ  یم  مالسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ماما  زا  یثیدح  رد 
: دومرف

: دومرف.دنگوس ادخ  هب  هن  : تفگ »؟ يا هدرک  قافنا  ادخ  هار  رد  يزیچ  زورما  ایآ  ؛ ؟ ًاْئیَش َمْوَْیلا  َْتقَْفنأ  ْلَه  »

قافنا ورب  مینکن ) قاـفنا  يزیچ  رگا   ) دـهد یم  اـم  هب  ضوع  دـنوادخ  هنوگچ  ؛  ًادِـحاو ًاـمَهْرِد  َْولَو  ْقِْفنأ  اـْنیَلَع  ُهّللا  ُِفلُْخی  َْنیَأ  ْنِمَف  »
 ( ،ج 4،ص 44 یفاک «. ). دشاب مهرد  کی  دنچ  ره  ، نک

: دومرف هک  تسا  هدمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  يرگید  ثیدح  رد 

دیهدب هقدص.دنک  یم  نوزفا  ار  ناسنا  لام  هک  دـیهدب  هقدـص  ؛  ُهّللا ُمُکَمِحَر  اُوقَّدَـصَت  ًهَْرثَک َو  ِلاْملا  ِیف  ُدـیزَت  َهَقَدَّصلا  َّنإَف  اُوقَّدَـصَت  »
. ( ،ص 9 نامه «. ) . دنک تمحر  ار  امش  ادخ 

: دومرف هک  تسا  هدمآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يرگید  ثیدح  رد 
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 ( .نامه «. ) . دراذگ یم  اج  هب  یتاکرب  دوش و  یم  نید  يادا  بجوم  هقدص  ؛  ِهَکَرَْبلِاب ُُفلْخَت  نیِّدلا َو  یِضْقَت  َهَقَدَّصلا  َّنإ  »

بلج يارب  هک  دنتـسه  اهنآ  ، یعقاو ناصلخم  اما  دـنراد  ضوع  راـظتنا  هراومه  کـین  لاـمعا  رد  هک  تسا  یناـسک  دروم  رد  نیا  هتبلا 
ًءازَج َو ال ْمُْکنِم  ُدـیُِرن  ِهّللا ال  ِهْجَِول  ْمُکُمِعُْطن  امَّنِإ  : » تسا هدـمآ  هیآ 9  «، رهد » هروس رد  هک  هنوگ  نامه  دـننک  یم  قافنا  یهلا  ياـضر 

«. ًاروُکُش

یسیلگنا

." Imam Ali ibn Abu Talib said : “ Whoever is sure of a good return is generous in giving

اهزاین اب  یهلا  دادما  بسانت  : 139 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ِهَنُوئَملا ِردَق  یَلَع  ُهَنوُعَملا  ُلِزنَت  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

 . دیآ یم  دورف  زاین  هزادنا  هب  یهلا  کمک  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 

يدیهش

.يراد راک  هب  هک  دسر  هزادنا  نآ  ادخ - يرای -

یلیبدرا

دوخ جاتحی  ام  رادقم  رب  يرای  درآ  یم  دورف  دومرف  و 

یتیآ

.دسرب سک  ره  تمحز  جنر و  رادقم  هب  دنوادخ  يرای  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا
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 . دوش یم  لزان  جرخ  زاین و  هزادنا  هب  يزور  قزر و  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

وه نوـالا و  نم  هلعفم  یه  لـیق : .هدـشلا و  بعتلا و  وه  نیـالا و  نم  هلعفم  وه  ءارفلا : لاـق  هلوـعف ، یه  و  زمهی ، ـال  زمهی و  هنوـملا  و 
.قفرلا هنیکسلا و  هعدلا و  ناوالا : و  ناسنالا ، یلع  لقثت  هنال  لودعلا  جورخلا و 

يردیک

لقثی لدعلا ال  جورخلا و  وه  نوالا و  نم  هلعفم  لیق  و  هدـشلا ، بعتلا و  وه  نیالا و  نم  هلعفم  یهارفلا  لاق  زمهی ، زمهی و ال  هنووملا :
طبر ام  بجوم  یلع  دبعلاب  لصتی  هللا  فاطلا  دادما  ینعی  نوملا  نم  هلوعف  یه  لیق  و  قفرلا ، هنیکسلا و  هعدلا و  نوالا  ناسنالا و  یلع 

.لاغتشالا نم  هب 

مثیم نبا 

تسا و نیا  هشیر ي  زا  هلعفم  نزو  رب  هملک  نیا  .یتخـس  جنر و  ینعی  هنووم : دـسر .) یم  یتخـس  جـنر و  هزادـنا  هب  يرای  کمک و  )
يزور و تروـص  هب  یهلا  کـمک  ندیـسرارف  يارب  تسا  هنیمز  اـهنآ  لاـثما  هداوناـخ و  رب  ینیگنـس  یتخـس و  هک  تسا  نآ  دوـصقم 

.ناشیا زا  تمحز  جنر و  عفر  نانآ و  تالاح  هب  یگدیسر  يارب  یهلا  يورین 

دیدحلا یبا 

 . ِهَنُوئَْملا ِرْدَق  یَلَع  ُهَنوُعَْملا  ُلِْزنَت  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

.قزرلا رثک  لایعلا  رثک  املک  هیلع و  عسو  عسو  نم  عوفرملا  ثیدحلا  یف  ءاج 

هل نأک  مانملا  یف  يأرف  اهعطقب  هبتاک  رمأف  اهرثکتساف  هنس  لک  مهیلإ  اهعفدی  ءارقفلا  نم  هعامجل  موسر  نیرسوملا  ضعب  یلع  ناک  و 
امنإ هل  لیقف  یقزر  یقزر  بر  ای  لوقیف  کلذ  نم  عزجی  وه  ءامـسلا و  یلإ  ضرألا  نم  ماوقأ  اهدعـصت  اهنأک  هراد و  یف  هریثک  ءاوهأ 

کلت هداعإب  هبتاک  رمأ  حبصأ  املف  كریغل  اهانلعج  کنم و  اهانعفر  کلذ  تعطق  ذإف  هیف  اهفرـصت  تنک  امیف  اهفرـصتل  هذه  كانقزر 
عمجأ موسرلا 

یناشاک

دتـسرف یم  تزع  ترـضح  ینعی  جاتحیام  ردق  رب  يرای  تنوعم و  دیآ  یم  دورف  هنوملا ) ردـق  یلع  هنوعملا  لزنت  مالـسا : هیلع  لاق  (و 
ردق هب  دبع  هب  دـسر  یم  لالجلاوذ  لاضفا  فطل و  دادـما  اب  ناگدـنب  قازرا  هب  هناحبـس  وا  لفکت  تهج  زا  تجاح  ردـق  هب  ار  يزور 

يو هب  وا  طبر 
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یلمآ

ینیوزق

رب سک  دـص  اـی  هد  تشیعم  تنوم  صخـش  هک  ینیب  یم  هن  جاـتحیام ، جرخ و  ردـق  رب  تشیعم  قزر و  ینعی  تنوـعم  دـیآ  یم  دورف 
زا نآ  رد  ریـصقت  چـیه  دـشابن  بجاو  وا  رب  دـنچ  ره  دـیامن ، یم  ناشیا  لـفکت  تورم  توتف و  هار  زا  و  تسا ، هتفرگ  شیوخ  ندرگ 

لامک صخـش  هک  دشاب  و  دنادرگ ، یم  ردقم  لزنم و  وا  تسد  رب  عمج  نآ  یگمه  قازرا  روکـش  يادـخ  دـهد ، یمن  تصخر  دوخ 
ار دوخ  تمیزع  قدص  تمه و  ولع  زا  لوا  نآ  دباین ، مامت  اهنت  هجو  زاب  دوخ  يزور  و  دراد ، بیرق  میمح  یتح  ریغ  لفکت  زا  رذحت 

.دنامب ناریح  شیوخ  قمردس  لیصحت  رد  تمه  یتسپ  تین و  فعض  زا  یناث  نیا  و  دنادرگ ، یعمج  قازرا  هطساو 

یجیهال

تدش ردقب  ادخ  بناج  زا  تناع  دیآ  یم  دورف  هک  مالسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .هنووملا » ردق  یلع  هنوعملا  لزنت  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
.جایتحا

ییوخ

وه نوالا و  نم  هلعفم  لاقی : هدـشلا و  بعتلا و  وه  نیالا و  نم  هلعفم  یه  ءارفلا : لاق  و  هلوعف ، یه  زمهت و  زمهت و ال  هنووملا ) : ) هغللا
فراصملا هنووملا  نم  دارملا  نا  رهاظلا  ینعملا : .نیرحبلا  عمجم  يرهوجلا - لاق  اذـک  ناسنالا ، یلع  لـقث  هنـال  لدـعلا  نع  جورخلا 

، هروما یلع  هناعالا  مهنم  بسکیف  مهریغ  وا  هلایع  یلع  رثکا  الام  فرـصی  نم  و  هنووملا ، دعب  سمخلا  ثیدحلا : یف  درو  امک  هیلاملا 
همکحلا یف  جردـنت  قدـصتلا  هجو  یلع  هللا و  لیبس  یف  هنووملا  ناک  نا  و  اهرادـقمب ، هناعالا  بلج  ناک  رثکا  فرـصملا  ناک  املکف 

.دوشیم لزان  لام  فرص  هزادنا  هب  کمک  همجرتلا : .لزنت  هظفل : هدیوی  و  هقباسلا ،

تیارب کمک  ادخ  دیآ ز  *** تهاج لام و  فرص  هزادنا 

يرتشوش

، اعون هردقب  هقزر  نوکی  هدحو  ناک  اذا  ناسنالاف  نایعلاب ، دهاشم  رما  کلذ  و  قزارلا ، قلاخلا  دوجو  یلع  هلدالا  دـحا  اضیا  وه  لوقا :
هنا ال ینعمب  مهردقب ، هقزر  یف  دادزی  دالوا  اذ  راص  اذا  و  اهردقب ، هقزر  یف  دادزی  دـیحوتلا ) یف  لوالا - لصفلا   ) هجوز اذ  راص  اذا  و 

یفف ـالا  و  هلیح ، هل  نکی  مل  وا  قزرلل  ضرعت  اذا  اـم  دارملا  .هدـع و  هنووم  ردـقب  هدـحو  نم  قزری  دـقف  ـالا  و  لـقا ، قزری  نا  نکمی 
نیرـسوملا ضعب  یلع  ناـک  دـیدحلا : یبا  نبا  لاـق  .مهل  باجتـسی  ـال  نمم  نوکی  هنکمت  عم  قزرلل  اـعد  هتیب و  یف  سلج  نم  ربخلا :

هراد یف  هریثک  الاوما  هل  ناـک  ماـنملا  یف  يآرف  اـهعطقب ، هبتاـک  رماـف  اهرثکتـساف  هنـس  لـک  مهیلا  اهعفدـی  ءارقفلا  نم  هعاـمجل  موسر 
تنک ام  یف  اهفرصتل  هذه  كانقزر  امنا  هل : لیقف  یقزر ، بر  ای  لوقیف : کلذ ، نم  عزجی  وه  ءامسلا و  یلا  ضرالا  نم  ماوقا  اهدعصت 

یف و  تلق : .عمجا  موسرلا  کلت  هداعاب  هبتاـک  رما  حبـصا  اـملف  .كریغل  اـهانلعج  و  کـنم ، اـهانعفر  کـلذ  تعطق  اذاـف  هیف ، اهفرـصت 
ناتلخ کیف  اهرهظ : یلع  نوماملا  عقوف  .کلذب  همغ  نیدلا و  هبلغ  اهیف  رکذـی  نوماملا  یلا  هعقر  بتک  يدـقاولا  نا  دادـغب :) خـیرات  )
انرما دـق  و  هیلع ، تنا  ام  یلع  انعالطا  نم  کعنم  يذـلا  وهف  ءایحلا  اما  و  تکلم ، ام  قلطا  يذـلا  وهف  ءاخـسلا  اماف  ءاـیحلا ، ءاخـسلا و 
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نع دیشرلا - ءاضق  یلع  تنا  و  ینتثدح - تنک  تنا  و  هحوتفم ، هللا  نئازخ  ناف  كدی  طسب  یف  کتدارا  انبـصا  انک  ناف  اذک ، اذکب و 
یلع هللا  لزنی  شرعلا  بابب  حوتفم  قزرلا  باب  نا  ریبزلل : لاق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا نا  سنا  نع  يرهزلا  نع  قاحسا  نب  دمحم 

لـصفلا  ) ناکف ثیدحلا  اذه  تیـسنا  دق  تنک  و  يدقاولا : لاق  .هل  رثک  رثک  نم  و  هل ، للق  للق  نمف  مهتاقفن ، ردق  یلع  مهقازرا  دابعلا 
ثیدـحلا ناکف  مهرد - فلا  هئام  تناک  هزئاجلا  نا  ینغلب  يوارلا : لاق  هتزئاـج - نم  یلا  بحا  ياـیا  هترکذـت  دـیحوتلا ) یف  لوـالا -

.فلا هئام  نم  هیلا  بحا 

هینغم

نیلـضانملا نیزوعملا  عم  هناحبـس  هللا  و  لافطالا ، لایعلا و  هجاح  دسل  دح ، یـصقا  یلا  دهجلا  لذـب  ریکفتلا و  یلع  ثعبت  لایعلا  هرثک 
و یناغالا )  ) بحاص لاق  هقیرطلا : هردانلا  هذـه  اهنم  و  کلذ ، یلع  هریثک  هلثمـالا  و  لـیبسلا ، مهل  دـهمی  و  قیفوتلا ، نوعلاـب و  مهدـمی 

ناک و  مهعضو ، الا  اموق  اجه  ام  و  مهعفر ، الا  اموق  حدم  ام  اظح ، مهرفوا  و  هیلهاجلا ، یف  رعشلا  مالعا  نم  ناک  سیق  یشعا  نا  هریغ :
ریـشت نا  هتجوز  هللا  مهلاف  هرقفل ، دحا  نهبلط  ام  و  تانبلا ، نم  دیدعلا  هل  و  یبالکلا ، قلحملا  همـسا  رومغم ، قلمم و  لجر  هرـصع  یف 

امل یناغالا : بحاص  لاق  .هتانب  یف  سانلا  بغریف  رعـشلا  نم  اتایبا  هیف  لوقی  نا  یـسع  همرکی ، هفیـضتسیف و  یـشعالل  يدـصتلاب  هیلع 
فیک و  اهل : لاقف  .کیلع  اهفلخی  هللا  تلاق  .لمحلا  اـهیلع  و  یتقاـن ، ـالا  يدـنع  اـم  کـحیو  اـهل : لاـق  هتجوز  نم  اذـه  قلحملا  عمس 

و هتقاـن ، هل  رحن  و  هتمیخ ، یلا  هذـخا  و  یـشعالل ، قلحملا  ضرعتف  .هعمجا  نا  یلعل  .هریخذ و  هنم  يدـنع  تلاـق : بیطلا ؟ بارـشلاب و 
لاق يراوجلا ؟ هذه  ام  یشعالا : لاقف  بیطلاب ، هنحسمی  هتمدخی و  قلحملا  تانب  هب  تطاحا  و  هاقس ، و  اهدبک ، اهمانس و  نع  هل  طشک 

هدیصق هیف  دشنا  هدنع  نم  یشعالا  جرخ  امل  .هدحاو و  نهنم  تجوزت  ام  نامث  نه  و  کیخا ، تانب  قلحملا :

.هتانب عیمج  جوز  یتح  ریصق  دما  یضم  ام  و  تعاش ، تراسف و 

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

دهاوخ وا )  ) يدـنمزاین هزادـنا  هب  ادـخ ) بناج  زا  سک  ره  يزور   ) يرای کمک و  تسا : هدومرف  يزور ) هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
.دیسر

ینامز

يزاریش دمحم  دیس 

.هفراصم ناسنالا و  هجاح  ردقب  يا  هنووملا ) ردقب   ) ءامسلا نم  ناسنالل  نوعلا  لزنی  يا  هنوعملا ) لزنت  : ) مالسلا هیلع  لاق  و 

يوسوم

یناقلاط
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« .دوش یم  لزان  هنیزه  هزادنا  هب  يزور -  - يرای »

، دنوش نوزف  ناروخ - يزور   - لایع هچ  ره  دوش و  یم  هداد  شیاشگ  وا  رب  دهد  شیاشگ  سک  ره  : » تسا هدـمآ  عوفرم  ثیدـح  رد 
« .دوش یم  رت  نوزف  يزور 

تسناد و رایـسب  ار  نآ  تخادرپ ، یم  نانآ  هب  هلاس  همه  دوب و  هدرک  نییعت  يررقم  ناشیورد  زا  یهورگ  يارب  هک  نارگناوت  زا  یکی 
هب نیمز  زا  ار  نآ  یهورگ  هک  تسوا  هناـخ  رد  يرایـسب  هتـساوخ  لاوما و  هک  دـید  ناـنچ  باوخ  هب  .دزادرپـن  تفگ  شیوـخ  ریبد  هب 
وت هب  ار  اهنیا  دـش : هتفگ  وا  هب  .نم  يزور  تسا ، نم  يزور  نیا  اراگدرورپ  دـیوگ : یم  دـنک و  یم  یباـت  یب  وا  دـنرب و  یم  نامـسآ 
هب ار  بش  نوچ  .میداد  رارق  يرگید  يارب  میتـشادرب و  وت  زا  يدرک ، عطق  ار  نآ  نوچ  ینک و  فرـصم  هنوگ  ناـمه  هک  میدوـب  هداد 

.دزادرپب هتخادرپ ، یم  هک  نانچمه  ار  اهیررقم  نآ  همه  هک  داد  نامرف  ار  دوخ  ریبد  دروآ ، حبص 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

.ِهَنوُؤَْملا ِرْدَق  یَلَع  ُهَنوُعَْملا  ُلِْزنَت 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

يارب هک  يرگید  عبنم  اهنت  رداصم  باتک  رد  بیطخ  موحرم  هنامیکح : راتفگ  دنـس  .دوش .( یم  لزان  زاین  تجاح و  هزادنا  هب  کمک 
ار نآ  یلو  هتسیز  یم  یضر  دّیـس  موحرم  زا  دعب  شا  هدنـسیون  هچرگ  هک  تسا  مکحلاررغ  باتک  دنک  یم  لقن  هنامیکح  مالک  نیا 

هدـمآ يرگید  مالک  ، هلمج نیا  زا  لبق  : ًالوا اریز  ، دراد ییاه  توافت  هدـمآ  هغالبلا  جـهن  رد  هچنآ  اب  هک  تسا  هدرک  لـقن  يا  هنوگ  هب 
نیا هب  دراد  هلمج  نیا  دوخ  رد  يا  هفاـضا  : ًاـیناث »و  دوش یم  لزاـن  تبیـصم  هزادـنا  هب  باوـث  ؛ ِهَبیـصُْملا ِرْدَـق  یلَع  َُهبوـُثَْملا  ُلِْزنَت  :» تسا

تاریبعت اـب  ، تنـس لـها  هعیـش و  عباـنم  رد  روبزم  هناـمیکح  مـالک  ، نیا رب  هفاـضا  ِهَنوُؤَْملا » ِرْدَـق  یلَع  ُهَنوُعَْملا  ِهّللا  َنِم  ُلِْزنَت  : » تروص
جهن رداصم  ) .تسا هدـش  لقن  زین  مالـسلا  مهیلع  مظاک  ماما  قداص و  ماما  رقاـب و  ماـما  ، هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  یفلتخم 

(.( ،ج 4،ص 121 هغالبلا

تسوت زاین  هزادنا  هب  یهلا  دادما 

کمک :» دـیامرف یم  هدرک  اه  فرـصم  اهزاین و  اب  یهلا  بهاوم  هطبار  هب  يا  هراـشا  دوخ  هناـمیکح  راـتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
( . ِهَنوُؤَْملا ِرْدَق  یَلَع  ُهَنوُعَْملا  ُلِْزنَت  ( ؛» دوش یم  لزان  زاین  تجاح و  هزادنا  هب  یهلا ) )

رتشیب يو  ششوک  شالت و  یعیبط  روط  هب  دوش  رتشیب  ناسنا  هنیزه  هچره  هک  تسا  نیا  تسخن  مایپ  : دراد مایپ  ود  عقاو  رد  نخس  نیا 
یم نارهوش  هناخ  هب  نارـسمه  هارمه  يزور  :» تسا هدـمآ  ثیداـحا  رد  هک  نیا  دوش و  یم  شبیـصن  يرت  نوزف  بهاوم  ددرگ و  یم 
اما ؛ دنک یمن  یگدنز  يارب  يدایز  شالت  درجم  ناسنا  هک  دشاب  انعم  نیمه  هب  هراشا  تسا  نکمم  زین  ،ج 5،ص 330 ). یفاک « ) . دیآ

دیازفا و یم  دوخ  تیلاعف  شالت و  رب  تسا  رطخ  رد  شیوربآ  تسوا و  هدهع  رب  رسمه  هقفن  تیلوئسم  راب  درک  ساسحا  هک  یماگنه 
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رتشیب شـالت  نآ  ساـسحا و  نیا  دـنک  یم  ادـیپ  يرتشیب  نادـنزرف  اـی  دـنزرف  ناـمز  ره  نینچمه.دوش  یم  ریزارـس  وا  هناـخ  هب  يزور 
.ددرگ یم  لصاح 

هب يریگ  تخس  دننک و  یم  يرتشیب  هنیزه  یگدنز  يارب  هک  يدارفا  هب  ناسر  يزور  دنوادخ  هک  تسا  یهلا  يونعم و  مایپ  مود  مایپ 
، تسا زاب  نامهم  ییاریذپ  ریخ و  ياهراک  نادنمزاین و  هب  ششخب  يارب  اهنآ  لد  تسد و  دنرادن و  دنزرف  رسمه و 

لاـیع و رب  نتفرگ  گـنت  لـخب و  زا  ار  مدرم  دـهاوخ  یم  عقاو  رد  هناـمیکح  راـتفگ  نیا.دـنک  یم  تیاـنع  يرت  عیـسو  يزور  قزر و 
غارس هب  رتشیب  هزادنا  ره  هک  دزاس  راودیما  دنک و  قیوشت  ریخ  ياهراک  رد  تکرش  هب  دراد و  رذح  رب  دنتسه  وا  روخ  نان  هک  یناسک 

.دنک یم  رت  عیسو  ار  وا  يزور  مه  دنوادخ  دور  روما  نیا 

اُوُلتْقَت َو ال  : » دیامرف یم  هدرک و  باطخ  دنتشک  یم  رقف  سرت  زا  ار  دوخ  نادنزرف  برع  تیلهاج  رصع  رد  هک  یناسک  هب  دیجم  نآرق 
« ) میهد یم  يزور  ار  امـش  اهنآ و  ام  ، دـیناسرن لتق  هب  رقف  سرت  زا  ار  ناتنادـنزرف  و  ؛ » ْمُکاّیِإ ْمُُهقُزَْرن َو  ُنَْحن  ٍقالْمِإ  َهَیْـشَخ  ْمُکَدـالْوَأ 
ُهَّنِإ ِضْرَْألا  ِءامَّسلا َو  ِّبَر  َوَف  َنوُدَـعُوت * ام  ْمُُکقْزِر َو  ِءامَّسلا  ِیف  َو  : » دـیامرف یم  « تایراذ » هروس هیآ 22 و 23  رد  و  هیآ 31 ). ، ءارسا .

نامسآ و راگدرورپ  هب  دنگوس  * دیوش یم  هداد  هدعو  امش  هچنآ  زین  تسا و  نامـسآ  رد  امـش  يزور  و  ؛ » َنوُقِْطنَت ْمُکَّنَأ  ام  َْلثِم  ٌّقََحل 
زا  ) ار یثیدح  دوخ  هغالبلا  جهن  حرـش  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  « دـییوگ یم  نخـس  امـش  هک  هنوگ  نامه  تسا  قح  بلطم  نیا  هک  نیمز 

: دیامرف یم  هک  هدروآ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

دنک و یم  رت  عیـسو  ار  وا  يزور  دنوادخ  دهد  شرتسگ  ار  قافنا  هنماد  سک  ره  ؛  ُقْزِّرلا َُرثَک  ُلایِْعلا  َُرثَک  امَّلُک  ِْهیَلَع َو  َعِسُو  َعّسَو  ْنَم  »
.( ،ج 18،ص 337 دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  «.) . دش دهاوخ  رت  نوزف  زین  يزور  دنوش  رتشیب  ناسنا  هداوناخ  دارفا  نامز  ره 

هب ناهگان.تشاد  ارقف  زا  یعمج  يارب  يا  هنالاس  میـسقت  هک  دنک  یم  لقن  نادنمتورث  زا  یـضعب  زا  یناتـساد  سپـس  دیدحلا  یبا  نبا 
يدایز لاوما  هک  دید  باوخ  رد  یبش.دنک  عطق  ار  نآ  هک  داد  روتـسد  دوخ  راد  باسح  هب.درب  یم  يدایز  هنیزه  نیا  هک  دمآ  شرظن 

یم هــضرع  دـــنک و  یم  یباــت  یب  عزج و  وا  دـــنرب و  یم  نامـــسآ  هــب  شا  هناــخ  نورد  زا  ار  اـــهنآ  یهورگ  دراد و  هناـــخ  رد 
ار نآ  هک  میداد  يزور  وت  هب  ار  اهنیا  ام  هک  دیـسر  وا  هب  مایپ  نیا  هاـگان  دـش ؟ هچ  نم  يزور  دـش ؟ هچ  نم  يزور  اراـگدرورپ ! : دراد
هک یماگنه  ناهاگ  حبـص.میداد  نارگید  هب  میتفرگ  وت  زا  ار  اهنآ  مه  ام  يدرک  عطق  ار  نآ  هک  یماـگنه  ینک  فرـصم  ارقف  هراـبرد 

.( ،ج 18،ص 337 دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   ) . .دهد همادا  ار  اه  کمک  نآ  مامت  داد  روتسد  شراد  باسح  هب  دش  رادیب 

یسیلگنا

.” Imām Ali ibn Abū Tālib said: “Assistance is allowed according to (one's) need

يزاین یب  تعانق و  : 140 تمکح

هراشا

توص
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.Your browser does not support the audio tag

َدَصَتقا ِنَم  َلاَع  اَم  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

 . دش دهاوخن  تسدیهت  دنک  يور  هنایم  هک  نآ  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 

يدیهش

.دیدرگن شیورد  دیزگ ، يور  هنایم  هک  نآ 

یلیبدرا

تشادن هاگن  طسو  دح  ندرک  هقفن  رد  هک  يدرم  تشگن  شیورد  دشن و  يزور  راوشد  دومرف  و 

یتیآ

.دنک يور  هنایم  هک  یسک  دوشن  شیورد  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . دشن تسدگنت  درک  هشیپ  يور  هنایم  هک  نآ  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

.اماوق کلذ  نیب  ناک  و  رتقی ، مل  فرسی و  مل  فرسی و  مل  يا  هقفنلا : یف  هدصتقا  .رقتفا و  ام  يا  لاع : ام  و 

يردیک

.اماوق کلذ  نیب  ناک  اورتقی و  مل  اوفرسی و  مل  اوقفنا  اذا  نیذلا  و  یلاعت : هلاق  امک  ریتقتلا  فارسالا و  كرت  نم  رقتفا  ام  يا 

مثیم نبا 

لام فرـص  جرخ و  ینعی  داصتقا  دوش .) یمن  تسد  یهت  دنک  يور  هنایم  داصتقا و  تیاعر  هک  یـسک  ، ) یگراچیب یتسدـگنت ، هلیع :
هتفرگ هدـهع  رب  دـنوادخ  ار  تنکم  لام و  زا  تجاح  رادـقم  هب  اریز  تسا  يزاین  یب  ثعاب  دوخ  نیا  هک  فراعتم ، زاـین  هزادـنا ي  هب 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 2335 

http://www.ghaemiyeh.com


.تسا يور  هنایم  داصتقا و  تیاعر  شا  همزال  و  دنک ، تمحرم  تسا ، هدنز  ناسنا  هک  ینامز  ات  رمتسم  روط  هب  هک  تسا 

دیدحلا یبا 

 . َدَصَْتقا ِنَم  َلاَع  اَم 

.داصتقالا حدم  یف  عنقم  لوق  انل  مدقت  دق  رقتفا و  ام  يأ  لاع  ام 

اطسوت غباف  شیعلا  يوهت  تنک  نإ  ءالعلا و  وبأ  لاق  و 

.بابلا اذه  نم  وهف  هلمجلا  یف  داصتقالل  حدم  هنأ  الإ  تایالولا  بتارملا و  یف  داصتقالا  یف  ناک  نإ  رعشلا و  اذه  و 

هلک شیعلا  لب  لاقف  شیعلا  فصن  ریبدتلا  ءامکحلا  لوق  ءالضفلا  ضعب  عمس  و 

یناشاک

ینعی تشاد  هاگن  طسو  دح  نداد  هقفن  رد  هک  يدرم  تشگن  شیورد  دشن و  يزور  راوشد  دصتقا ) هرما  لاع  ام  مالسلا : هیلع  لاق  (و 
امولم دـعقتف  طسبلا  لک  اهطـسبت  کـقنع و ال  یلا  هلولغم  كدـی  لـعجت  ـال  و   ) هدـش دراو  نآرق  رد  ریـصقت و  هن  دومن و  فارـسا  هن 

ياشگم و  كاسما - زا  تسا  تیانک  نیا  و  یـشاب - اناوت  نآ  طسب  رب  اـت  دوخ  ندرگ  هب  هنیـس  رب  دوخ  تسد  نادرگم  ینعی  اروسحم )
رگا هچ  نکم  فارـسا  ینعی  .فارـسا  هب  تسا  تراشا  طسبلا ) لک   ) اطعا و زا  تسا  ترابع  دـی ) طسب   ) .نداشگ همه  ار  دوخ  تسد 

ریذـبت ریتقت و  هک  طارفا  طیرفت و  یفرط  زا  يارگ و  لادـتعا  هب  ینعی  .جاتحم  هدـنامرد و  هدـش ، هدرک  تمالم  ینـشینب  ینک  فارـسا 
فارـسا بناج  هب  نکم  یهن  لها  شیپ  هدیهوکن  تسا  یتلـصخ  هک  ندرگ  رد  تسد  كاسما  رـس  زا  دنبم  هعطق : .يامن  زارتحا  تسا 

هب ات  باتفآ  زا  هک  تسا  توافت  ینادنچ  هار  ود  ره  نیا  هنایم  رد  وچ  اهر  تسد  ینک ز  مد  کی  هب  تسه  هچ  ره  هک  لیم  نادـنچ  زین 
اهطسوا رومالا  ریخ  هک  لیلد  نیدب  روما  عیمج  رد  تسار  طسو  طایتحا  سپ  اهس 

یلمآ

ینیوزق

.داصتقا جرخ  رد  هک  يدرم  تشگن  تسدگنت  شیورد و  فارـسا ، ریذبت و  زا  تسا  ریذـحت  و  داصتقا ، رب  تسا  بیغرت  مالک  نیا  رد 
کقنع و یلا  هلوغم  كدی  لعجت  و ال  داصتقالاب : رمالا  یف  یلاعت  لاق   ) تشاذگب فارـسا  طارفا و  و  تشاد ، راک  هب  يور  هنایم  ینعی 

( اروسحم امولم  دعقتف  طسبلا  لک  اهطسبت  ال 

یجیهال

يور هدایز  دشاب و  راتفر  هنایم  هک  يدرم  ددرگ  یمن  ریقف  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .دـصتقا » ورما  لاع  ام  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
.دنکن
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ییوخ

یف راصتقالا  - 1 نینعم : یلع  قلطی  و  زاوعالا ، رقفلل و  جالع  داصتقالا  نا  مالـسلا ) هیلع   ) نیب ینعملا : .رقتفا  هلیع : الیع و  لاع ) : ) هغللا
حابرالا و ریثکت  یف  یعسلا  .هریغ 2 - بسکلاب و  هدـئافلا  نم  لصحی  ام  یلع  هیلاملا  فراصملا  قیبطت  و  عفانملا ، ردـق  یلع  جراخملا 

.دوشن تسدگنت  دنک ، هشیپ  داصتقا  سک  ره  همجرتلا : .رخالا  بساکملا  هعانصلا و  دیوجت  لمعلا و  عیسوتب  دئاوفلا 

شاجب شیورد  رقف و  دباین  هر  *** شاعم ردنا  داصتقا  دراد  هک  ره 

يرتشوش

اما رقتفا و  ام  ینعی  لاع ) ام   ) دیدحلا یبا  نبا  اذک  و  دصتقا ) ورما  لاع  ام  ( ) مثیم نبا   ) یف ام  باوصلا  و  هیرـصملا )  ) یف اذـکه  لوقا :
مدـع عم  هناف  دـصتقملا  ریغ  فالخب  نیرخآ  هناعا  هنکمی  رقتفی و  دـصتقملا ال  انه و  هل  ینعم  هلایع و ال  ترثک  ام  هاـنعمف  لاـعا ) اـم  )

اوفرسی مل  اوقفنا  اذا  نیذلا  و   ) یلاعت لاق  هللا  لیبس  یف  قافنالا  یف  یتح  دومحم  داصتقالا  اموی و  ارسعم  ریصی  هریغ  یلا  هنم  عفن  رـسیت 
قفرب هیف  اولغواف  نیتم  نیدـلا  اذـه  نا  ( ) ا یبنلا ع ! نع  یفاکلا )  ) یفف تادابعلا  یقاب  یف  اذـک  و  اماوق ) کلذ  نیب  ناـک  اورتقی و  مل  و 

.یقبا ارهظ  عطق و ال  ارفس  يذلا ال  تبنملا  بکارلاک  اونوکتف  هدابع  یلا  هللا  هدابع  اوهرکت  الو 

هینغم

نع لقن  و  هعـضوم ، یف  یـش ء  لک  عضو  و  قافنالا ، یف  فرـسی  مل  لدـتعا و  دـصتقا  و  هلایع ، رثک  نا  سانلا و  یلا  رقتفا  ام  لاعا : ام 
و هترخآ ، نود  هایند  یطعی  فرـسملا  و  هترخآ ، هایند و ال  یطعی  لـیخبلا ال  و  هترخـال ، هاـیند  نم  یطعا  نم  داوجلا  لاـق : هنا  طارقس 

.اهبیصن هدحاو  لک  یطعی  دصتقملا 

هدبع

هانعم زمه و  الب  لاع  هخـسن  یف  رقتفی و  يا ال  مرکی  نزو  یلع  لوعی  الف  فارـسا  ریغ  یف  قفنا  يا  دصتقا  نم  دصتقا : نم  لاعا  ام  … 
داصتقالاب ذخا  نم  قحلا  نع  راج  ام 

يرفعج

مالسالا ضیف 

نآرق رد   ) دومن هشیپ  يور  هنایم  یگدنز ) رد   ) هک یـسک  دشن  تسدگنت  تسا : هدومرف  يور ) هنایم  هب  بیغرت  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
دوخ تسد  ینعی  اروسحم  امولم  دعقتف  سبلا  لک  اهطـسبتال  کقنع و  یلا  هلولغم  كدی  لعجتال  و  دیامرف : یم  میرک س 17 ي 29 

هودنا ترسح و  شهوکن و  هب  ینک ( مادک  ره   ( هک راد  هداشگ  زاب و  رایسب  هن  و  شابم ( ریگتخس  لام  فرص  رد   ( دنبم تندرگ  هب  ار 
(. ینیشنب

ینامز
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يزاریش دمحم  دیس 

.لاملا فرص  یف  ریذبتلا  فارسالا و  مدعب  هقافنا ، یف  طسوت  يا  دصتقا ) نم   ) رقتفا ام  يا  لاعا ) ام  : ) مالسلا هیلع  لاق  و 

يوسوم

یناقلاط

« .دوشن شیورد  دنک ، يور  هنایم  هک  سک  نآ  »

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

.َدَصَْتقا ِنَم  َلاَع  اَم 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

مـالک لـیذ  رد  بیطخ  موحرم  هناـمیکح : راـتفگ  دنـس  .دـش . (  دـهاوخن  ریقف  زگره  دـنک  هشیپ  لادـتعا  ندرک  هنیزه  رد  هک  یـسک 
ثیداحا ءزج  مه  نآ  هک  هدش  لقن  هباحصال  نینمؤملاریما  بادآ  باتک  رد  مالک  نیا  ات  مالک 136  زا  : دیوگ یم  زیمآ 143  تمکح 

نآ وا  زا  دعب  یضر و  دّیس  موحرم  زا  لبق  املع  زا  یتعامج  هک  تسا  ایند ) نید و  هب  طوبرم  زیمآ  تمکح  مالک  دصراهچ   ) هئام عبرا 
،ج ،4 هغالبلا جـهن  رداصم  ) .دنتـسه لوقعلا  فحت  رد  ینارح  هبعـش  نبا  لاصخ و  رد  قودـص  ناشیا  هلمج  زا  هک  دـنا  هدرک  لـقن  ار 

(. ( 123

رقف اب  هزرابم  هار  نیرتهب 

هنیزه رد  هک  یـسک  :» دـیامرف یم  هدرک و  روما  رد  يور  هنایم  راـثآ  هب  هراـشا  دوخ  ینارون  هاـتوک و  مـالک  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
( . َدَصَْتقا ِنَم  َلاَع  اَم  ( ؛» دش دهاوخن  ریقف  زگره  دنک  يور  هنایم  ندرک 

یضعب.تسا هتفر  راک  هب  زین  ریقف  يانعم  هب  هژاو  نیا  یلو  تسا ؛ ندش  دنملایع  يانعم  هب  لصا  رد  نیع ) نزو  رب  «) لیع » هشیر زا  « لاع »
هنایم يانعم  هب  « داصتقا تسا و« رقف  يانعم  هب  دشاب  « لیع » هشیر زا  رگا  تسا و  لایع  ینوزف  يانعم  هب  دشاب  لوع » » هدام زا  رگا  دنا  هتفگ 

.تسا یلام  روما  رد  ًاصوصخم  راک  ره  رد  يور 

زیهرپ ریذـبت  فارـسا و  زا  رگا  هک  تسا  هدـش  تباث  هعماج  عیـسو  سایقم  رد  مه  هداوناخ و  کچوک  سایقم  رد  مه  زورما  اـنعم  نیا 
ای درف  يارب  ینامز  لکشم  ؛ دوش یم  لح  تالکشم  زا  يرایسب  ددرگ  يور  هنایم  ییوج و  فرص  اه  هیامرـس  ندرک  هنیزه  رد  دوش و 
هک دنک  هنیزه  دراد  ار  هچنآ  باتک  باسح و  یب  ای  دریگن و  رظن  رد  اهزاین  اه و  هنیزه  يارب  یقیقد  باسح  هک  دوش  یم  ادـیپ  هعماج 

.دنور یم  ورف  رقف  رد  هعماج  ای  درف  هک  دسر  یم  ارف  ینامز  نیقی  هب 
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یم هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  زا  یتـیاور  رد  هلمج  زا  ، دوـش یم  هدـید  هنیمز  نیا  رد  یناوارف  تاـیاور  زین  یمالـسا  عباـنم  رد 
: میناوخ

؛ ِهَشیِعَْملا ُفِْصن  ِهَقَفَّنلا  ِیف  ُداِصْتقإلا  »

 ( .همکحلا نازیم  لقن  قباطم  ،ح 5434، لاّمعلازنک «. ) . دنک یم  نیمأت  ار  ناسنا  تشیعم  زا  یمین  یگدنز  جراخم  رد  يور  هنایم 

: میناوخ یم  مکحلا  ررغ  رد  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  یثیدح  رد 

يزاین یب  اـنغ و  دـشاب  يور  هناـیم  نیـشنمه  هک  یـسک  ؛  ُهَلَلَخ ُهَْرقَف َو  ُداـِصْتقِْالا  َرَبَج  َُهل َو  ینِْغلا  ُهَبْحُـص  ْتَماد  َداـِصْتقِْالا  َبِحَـص  ْنَم  »
.( ،ح 8071 مکحلاررغ «. ) . دزاس یم  فرطرب  ار  وا  تالکشم  ناربج و  ار  وا  رقف  داصتقا  دوب و  دهاوخ  وا  نیشنمه  هتسویپ 

: دومرف هک  تسا  هدمآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يرگید  ثیدح  رد 

،ج 4،ص یفاک «. ) . دوشن ریقف  هاگ  چـیه  دـنک  هشیپ  يور  هنایم  هک  یـسک  منک  یم  تنامـض  نم  ؛  ُرِقَتْفَی ْنأ ال  َدَـصَْتقا  ْنَِمل  ُْتنِمَـض  »
.( 53،ح 6

هک هدش  هیصوت  یتح  تسا  بولطم  اهراک  همه  رد  هکلب  ، هعماج درف و  سایقم  رد  یلام  يداصتقا و  لئاسم  رد  اهنت  هن  يور  هنایم  هتبلا 
.دنهدن تسد  زا  ار  يور  هنایم  زین  تسا  هللا  یلا  برق  هلیسو  هک  تدابع  رد  نانمؤم 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  شثیدح  نیتسخن  هک  هدروآ  تدابع  رد  داصتقا  ناونع  تحت  یباب  یفاک  باتک  رد  « ینیلک » موحرم
: تسا نینچ 

ًارْهَظ َعَطَق َو ال  ًارَفَـس  يذَّلا ال  ِّتَْبنُْملا  ِبِکاّرلاَک  اُونوُکَتَف  ِهّللا  ِدابِع  یلإ  ِهّللا  َهَدابِع  اوُهِّرَُکت  ٍْقفِِرب َو ال  ِهیف  اُولِغْوَاَف  ٌنِیتَم  ُنیّدـلا  اذـه  َّنإ  »
هک دینکن  روبجم  دایز  تدابع  هب  ار  ادخ  ناگدنب  دینک و  تکرح  ارادـم  اب  ریـسم  نیا  رد.تسا  نیتم  هدـش و  باسح  نیئآ  نیا  ؛  یْقبأ

. ( ،ج 2،ص 86،ح 1 نامه «. ) . تسا هدراذگ  ملاس  ار  ناویح  هن  هدیسر و  دصقم  هب  هن  هک  دیوش  یم  يا  هدناماو  راوس  دننامه 

یسیلگنا

.” Imam Ali ibn Abu Talib said : “ Whoever is moderate does not become a destitute
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ِنیَراَسَیلا ُدَحَأ  ِلاَیِعلا  ُهِّلق  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

 . تسا شیاسآ  ود  زا  یکی  دنزرف  نز و  دادعت  ندوب  كدنا  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 

يدیهش

.تسا مهارف  شا  يرگناوت  ود  زا  یکی  تسا  مک  روخنان  هک  ار  نآ 

یلیبدرا

تسیرگناوت زا  یکی  لایع  لها و  یمک  دومرف  و 

یتیآ

.تسا يرگناوت  ود  زا  یکی  روخ  نان  ندوب  مک  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . تسا شیاسآ  ود  زا  یکی  روخنان  یمک  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

، قافنالا هیلع  لهـس  هلایع  لق  نم  لیق  و  رقتفا ، ام  هقافنا  لق  نم  هقافنا و  لق  هلایع  لق  نمف  قافنالا ، هلق  لاـملا و  هرثکب  نیرماـب  راـسیلا 
.کلذ نم  هللااب  ذوعن  لایعلا  هرثک  لاملا و  هلق  نم  نوکی  حئاضفلا  رثکا  ینه و  هشیع  لومتملا  نا  امک  ائینه  هشیع  ناک  هلایع  لق  نمو 

مثیم نبا 

یب هک  ور  نآ  زا  لوا  بلطم  اما  .تسا ) يریپ  زا  یمین  هودـنا  مغ و  و  درخ ، زا  یمین  تبحم  و  تسا ، یناسآ  ود  زا  یکی  هلئاع  یمک  )
.ندرکن جرخ  يرگید  و  لام ، ندروآ  تسد  هب  یکی  دراد : هبنج  ود  لام  تورث و  و  تسا ، تورث  نتـشاد  هب  هتـسباو  فراعتم  يزاـین 

( مالسلا هیلع   ) ماما تسا ، يرگید  شیاسآ  هلئاع ، یمک  لیلد  هب  نآ  ندرکن  جرخ  تسا و  شیاسآ  یعون  تورث  ندروآ  تسد  هب  اما 
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.ببس رب  ببسم  قالطا  باب  زا  .تسا  هدرک  ریبعت  هلئاع  یمک  رب  ار  راسی  هملک ي  زاجم  باب  زا 

دیدحلا یبا 

 . ِْنیَراَسَْیلا ُدَحَأ  ِلاَیِْعلا  ُهَِّلق  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

.مهترثک عم  یقیقحلا  راسیلاک  رقفلا  عم  لایعلا  هلق  نإ  لوقی  لاملا  هرثک  یناثلا  راسیلا 

لاملا هضرأ  لایعلا  ءامکحلا  لاثمأ  نم  و 

یناشاک

دشاب كدنا  ار  هک  ره  هک  اریز  لام  رد  تسا  يرگناوت  ود  زا  یکی  لایع  لها و  یمک  نیراسیلا ) دحا  لایعلا  هلق  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
.تسا لاونم  نیا  رب  لام  رثک  لاح و  تعس  نیح  رد  هکنانچمه  عسوا  وا  تشیعم  دشاب و  رتناسآ  وا  شیع  وا  لایع 

یلمآ

ینیوزق

لایع و ترورض  یب  یمدآ  دشاب  رودقم  ات  هک  تسا  نآ  ماقم  نیا  رد  ضرغ  .تسا  صخـش  يرگناوت  ود  زا  یکی  لایع  لها و  یمک 
و دشاب ، خارف  قلخ  نایم  یگنت  هک  ینامز  رد  امیس  دنادرگ  رثکتم  مزالم  مداخ و  و  دهاوخب ، ددعتم  نانز  الثم  دریگن ، دوخ  رب  هتسباو 
وا و  نک ، حاکن  دومرف : ترـضح  نآ  دومن  تیاکـش  یگنت  زا  یـصخش  هک  ثیدـح  نآ  اما  .بایان و  كدـنا و  لالح  يزور  بابـسا 

لومحم تساوخرب ، وا  زا  رقف  یـشیورد و  تلع  و  تساوخب ، نز  دنچ  ات  دینـش ، باوج  نامه  درک  تیاکـش  نآ  زاب  تساوخب و  ینز 
يراب لایع  جیوزت و  كرت  يزور  یخارف  لیبس  هتبلا  هتشادنپ  یم  نظ  ءوس  زا  صخـش  نآ  رگم  تسا  رگید  ماقم  زا  رگید و  یتهج  رب 

نآ هک  دشابن  خلا ) ..هنوعملا  لزنت  مالک  اب  یفانم  اضیا  .يراب و  ترضح  یحو  هب  مه  دومن  تراشا  قیرط  نآ  هب  ار  وا  ترضح  تسا ،
ام  ) مالک مالک و  نیا  ماقم  و  دندرگ ، لومحم  صاخ  یهجو  رب  دنـشاب و  یماقم  زا  مادـک  ره  ییاطخ  لاوقا  و  تسا ، رگید  یماقم  ار 

یملع نآ  فلاـختم  زا  یـضعب  ناـیم  عمج  نآ و  ماـقم  زیمت  نآ و  زا  دارم  تاـیباطخ و  نتخانـش  .دنـشاب و  مه  هب  بیرق  خـلا ) ..لاـع 
هبتشم سان  رثکا  رب  مکح  تاملک  ثیداحا و  نآرق و  زا  يرایسب  تهج  نیا  زا  .دسانش و  نیا  سک  رتمک  نکیلو  دشاب  مهم  گرزب و 

راک رد  اجنیا  هک  یملع  هدعاق و  رتگرزب  و  دـنا ، هتخادـنا  رد  باوصان  تافالتخا  و  جمـس ، ياهعازن  و  جـک ، ياهثحب  و  تسا ، هدـنام 
رب و  تسا ، نامدرم  تاداع  قباطم  ایند  نید و  داعم و  ءادـبم و  رما  رد  تعیرـش  دـصاقم  یناـعم و  ریرقت  قیرط  هک  دـننادب  هکنآ  تسا 
هب ریوصت  صاخ  یهجو  رب  مالک  جورخ  تاراعتـسا و  هغلابم و  زا  بلاطم  نیبت  ریرقت و  رد  تمکح  بابرا  ءاحـصف و  راتفگ  بولـسا 
رد و  هلهاب ) الا  ییـسلا ء  رکملا  قیحی  و ال   ) هدـش لزاـن  رکم  رـش و  زا  ریذـحت  ماـقم  رد  ـالثم  .تسا  ماـقم  نآ  ياـضتقم  هک  یتروص 
لاق و  دجو ، دجو  ائیـش  بلط  نم  و  لتق ، لتق  نم  و  هب ، لتق  یغبلا  فیـس  لس  نم  و  هیف ، عقو  دـقف  هیخال  ارئب  رفح  نم   ) هدـمآ تیاور 
اینغ یتا  نم  و  هدبع ، دقف  هقح  یـضقی  نم ال  قح  یـضق  نم  ابابلج ، رقفلل  دعتـسیلف  انبحا  نم  و  تفاهتل ، لبج  ینبحا  ول  مالـسلا : هیلع 

ما یلاعت : لاق  و  ( ) رخالا ثلثلاب  هیلعف  هنید ، یثلث  زرحا  جـیوزت  نم  ینعملا و  اذـه  لثم  یف  درو  امک  هنید ، اثلث  بهذ  هاـنغل  هل  عضاوتف 
زا يرایسب  لیبس  تسا  سایق  نیا  رب  و  نیطایـشلا ) سور  هناک  اهعلط  یلاعت : لاق  و  اریقن ، سانلا  نوتوی  اذاف ال  کلملا  نم  بیـصن  مهل 
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تاملک تایاور و  زا  يرایـسب  دوصقم  تخانـش  هفلاختم و  ثیداحا  رثکا  نایم  عمج  لیبس  و  باتک ، نیا  ثیداحا  امیـس و  ثیداحا و 
، دنراد حیحص  نادجو  تریـصب و  هک  نانآ  دزن  رگم  ددرگن  نیبم  لاق  لیق و  لاقم و  هب  اعدم  نیا  لاثما  نکیل  و  تسا ، نیا  تایباطخ 

مدرم ياهلد  شیپ  ندینادرگ  تسود  تشاشب  قالخا و  تلوهس  ترشاعم و  نسح  هب  ار  دوخ  دنعوبطم  لوبجم و  باوص  ترطف  رب  و 
لقع زا  رگید  فصن  نایب  ماقم  نیا  رد  ابلاغ  و  ددرگ ، سان  لوبق  شیع و  بیط  لاح و  نسح  بجوم  هک  اجنآ  زا  دـشاب ، لقع  فصن 

عنمت و ماقم  نیا  رد  لقع  زا  رگید  فصن  رگید  تسا و  نادرخیب  نالقاع و  تافـص  ریاس  رگید  فصن  نتفگ و  دـیاب  ای  دوبن ، تجاح 
سان يافج  رـش و  زا  ات  دیامن ، مض  قالخا  تجامـس  ددوت و  اب  دیاب  زارتحا  تعانم و  یتشرد و  زا  يردـق  مه  ینعی و  .دـشاب  یماحت 

ریخ توبهر  و   ) هدش روهـشم  لثم  هجو  رب  هچنانچ  .دنـشاب  هتـشاد  تمیالم  زا  شیب  سفن  تعانم  هب  مامتها  یـضعب  و  دـنام ، ظوفحم 
نهد زا  هک  خلت  نادنچ  هن  و  دنرب ، ورف  ار  وت  نامدرم  هک  شاب  نیریـش  نادنچ  هن  هک  هدمآ  ایاصو  زا  یـضعب  رد  و  تومحر ) نم  کل 

بابـسا قلطم  ای  یمع  ینوزف  نس و  ربک  رگید  یفـصن  رگم  و  دشاب ، یگتـسکش  يریپ و  ینعی  مره  فصن  هودنا  مغ و  دـننکفا  نوریب 
.نیا لثم  و  هلک ) لب  مرهلا  فصن  ءوسلا  هجوزلا  : ) دوش هتفگ  ماقم  نیا  لثم  رد  تسا  لوا  سایق  رب  مه  هلمج  نیا  دشاب ، يریپ 

یجیهال

كدـنا هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .مرهلا » فصن  مهلا  لقعلا و  فصن  ددوتلا  نیراـسیلا و  دـحا  لاـیعلا  هلق  : » مالـسلا هیلع  لاـق  و 
تسا ندرکن  قافنا  شرگید  ببس  هک  تسا  نتشاد  لام  ببس  ود  زا  یکی  لایع  ندوب 

ییوخ

راردا یلع  رـسوملا  ردـقیف  لاـملا ، هورثـلا و  دوـجول  شاـعملا  هلوهـس  وـه  راـسیلا  رـسیلا و  ینعملا : .ینغلا  هلوهـسلا و  راـسیلا ) : ) هغللا
.ریقفلل هفص  رسعملا  نا  امک  ینغلل  هفص  رسوملاف  لاملا  هلق  رسعلا و  هلباقی  و  شاعملا ، هیلع  لهسیف  هلایع  هسفن و  یلع  هقفنلا  فراصم 

لایعلا ال هلق  یلع  راسیلا  قالطاف  هیلع ، قافنالا  مزلی  نم  لایعلا و  هلقب  لصحت  کلذک  لاملا  دوجوب  لصحت  شاعملا  هلوهس  نا  امک  و 
.ربدـتف ببـسلا ، یلع  ببـسملا  مسـال  اـقالطا  زاـجم  لاـیعلا  یلع  راـسیلا  قـالطا  مثیم : نبا  لاـق  و  هقیقحلا ، هجو  یلع  نوکی  نا  دـعبی 

يرابهودـنا و  تسیدـنمدرخ ، زا  یمین  نانگمه  اب  رهم  راهظا  و  تسینارذگـشوخ ، عون  ود  زا  یکی  ناراوخنان  یمک  دومرف : همجرتلا :
.تسیریپ تسکش  زا  یمین 

دوب تلقع  زا  یمین  يزرورهم  *** دوب تورث  زا  یمین  یلایع  مک 

تمهرد رهچ  تسا  نآ  دهاش  *** تمغ هودنا و  تسیریپ  زا  یمین 

يرتشوش

.لایعلا ریثکل  لام  ال  لیق : لاملا و  سوس  لایعلا  مهلوق : هریظن  و  هئامعبرالا ، یف  مالـسلا  هیلع  هثیدح  نم  وه  لوقا : مالـسلا : هیلع  لاق  و 
انولخف دادـغب  یلا  ترـصف  هفالخلا ، لبق  هلالخ  هنیب  ینیب و  تناک  روصنملا و  ینرازتسا  ءاطع : نب  نیـضولا  لاق  يربطلا )  ) یف و  اذـه ،

عبرا لاقف : .نهل  مداخ  هارملا و  تانب و  ثالث  تلق : کلایع ؟ ام  و  لاق : .هفیلخلا  هفرعی  يذـلا  ردـقلا  تلق : کلام ؟ ام  یل : لاـقف  اـموی 
لزاغم عبرا  برعلا  رـسیا  تنا  یل : لاقف  یلا  هسار  عفر  مث  ینلومیـس - هنا  تننظ  یتح  یلع  کلذ  ددرل  هللا  وف  معن - تلق : کـتیب ؟ یف 
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و نیناونع ، امهلعج  دیدحلا  یبا  نبا  یف  اذکه  لوقا : مالسلا : هیلع  لاق  و  هفلتخم ) تاعوضوم  یف  نوتـسلا - لصفلا   ) .کتیب یف  نردی 
نال مثیم  نبا  یف  امک  ادحاو  اناونع  نیمالکلا  نوک  باوصلا  و  اسار ، هیف  لوالا  سیلف  یلوالا  اما  و  هیناثلا ) هیرـصملا  هعبطلا   ) هنم ذـخا 
ءزج امه  لب  کلذک ، يزوجلا  نبا  بقانم  هاورف  اعم ، امه  امهدنتـسم  یف  نال  و  دـحاو ، قایـس  یف  امهنال  و  فنـصملا ، طخب  هتخـسن 
لاق مث  .القتسم  اضیا  دیدحلا  یبا  نبا  هلعج  نا  هیطخلا و  هخـسنلا  دیدحلا و  یبا  نبا  یف  امک  نیراسیلا  دحا  لایعلا  هلق  قباسلا  ناونعلا 
لاق یناثلا : یف  لاق  .بویعلا و  روتـسم  بوبحملا  ابوبحم و  راص  الا  ددوت  نم  لق  لاقی : ناک  لوالا : هناونع  حرـش  یف  دـیدحلا  یبا  نبا 
اعشخ تحضا  دوعقلا و  یثج  مایقلل  قلطت  هاشح و  اجـشب  امئاق  دعقت  دیلولا و  سار  یف  بیـشلا  تبت  اسابتلا  الا  تبا  دق  مومه  رعاشلا :

بیـشم تیار  ام  یـسار و  باش  مامتوبا : لاق  و  هفلتخم ) تاـعوضوم  یف  نوتـسلا - لـصفلا   ) دودـخلا یف  بجاورلا  هبکرم  رازن  اـهنم 
ائیـش رمع ت  ول  ضایبلا و  يراکنا  لاـط  داـسجالا  عیـالط  میعن  سوب و  لـک  یف  بولقلا  کلذـک  داوفلا  بیـش  لـضف  نم  ـالا  سارلا 

عدـبا و ال رکما و ال  ملـس  یف  هب  تعمـس  برح و ال  یف  طق  الجر  تیار  ام  هریبه : نبا  لاق  يربطلا )  ) یف و  تلق : داوسلا  نول  ترکنا 
ائیش هرکـسع  نم  لانن  نا  دهجلا  لک  اندهجف  برعلا ، ناسرف  یعم  رهـشا و  هعـست  یتنیدم  یف  ینرـصح  دقل  روصنملا ، نم  اظقیت  دشا 

.ءادوس یسار  یف  ام  هیلا و  تجرخف  ءاضیب  یسار  یف  ام  ینرصح و  دقل  و  ایهت ، ام  هب و  هرسکن 

هینغم

ساـنلا نا  و  ناکـسلا ، مخـضت  وه  عوجلا  ببـس  نا  هلئاـقلا : هرظنلا  عم  هقیقحلا  هذـه  یقتلت  و  هترثک ، لاـملا و  دوجو  یناـثلا  راـسیلا  و 
هیلک فرـصنم  مامالا  مالک  .نیجاتنالا و  نیب  نزاوتلا  لیبس  وه  لسنلا  دیدحت  نا  و  ماعطلا ، نم  نوجتنی  امم  رثکا  لافطالا  نم  نوجتنی 
نما اذا  هب  همزلی  جاوزلا و ال  یلع  ادـحا  هرکی  ـال  مالـسالا  نا  اـنیار  یف  .عقاولا و  نع  ساـکعنا  درجم  وه  اـمنا  و  لـسنلا ، دـیدحت  نع 

لسنلا یف  هارملا  ءرملا و  نم  لکل  رایخلا  مالسالا  كرتی  اضیا  و  ماغرا ، هیف و ال  هارکا  هیرحلا ال  نید  مالسالا  نال  مارحلا ، یف  عوقولا 
هللا نال  لسنلا ، دیدحت  مرحی  هعامج : لاق  .ءاضعالا و  نم  هریغ  وا  محرلا  لاصئتسا  ضاهجالا و  الا  بابسالا  نم  ببـس  ياب  هریدقت  و 
یف هلالدـلا  هجو  نیا  نکل  و  قازرلا ، وه  هللا  نا  لجا ، لوقن : لکوت ، اـهلقعا و  نع : رظنلا  فرـصب  و  باوجلا ، یف  لوقن  .قزارلا و  وه 
اباب مرح  هنـس 1968  ربوتکا  لوالا  نیرـشت  یف  و  لسنلا .؟ دـیدحت  قزرلا و  یلع  هللا  هردـق  نیب  هلـصلا  یه  ام  و  میرحتلا ؟ یلع  قزرلا 
هللا لوسرل  ثیدـح  اذـه  هسینکلا .؟ لاجر  نم  رابکلا  یلع  هیلع و  جاوزلا  میرحت  عم  اذـه  قفتی  له  يردا  و ال  لـسنلا .! دـیدحت  اـمور 

هملکلا لامتحا  و  هردقملا ، دنع  وفعلا  نسحلا  اذـه  نم  .عنـصتلا و  قلمتلا و  هلماعملا ال  نسح  ددوتلاب  دارملا  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )
لقعلا فصنب  دارملا  نیحراشلا : دحا  لاق  .ناکمب و  لقعلا  نم  يا  لقعلا  فصن  .فیخـس و  ثیدحل  ءاغـصالا  و  لهاج ، نم  هعجرملا 

حاورالا و هفآ  مهلا  .نیرخالا  باسح  یلع  شیعلا  ـالا  مهللا  شاـعملا ؟ ددوتلا و  نیب  هلـصلا  هجو  وه  اـم  يردا  ـال  و  شاـعملا .! ریبدـت 
هبقارمک لایخلا ، لهجلا و  یحو  نم  نوکی  مهلا  ضعب  لـجا ، ..هبابـسا  ماـیق  عم  رذـعتم  هنع  یلختلا  و  لوقعلا ، بولقلا و  و  ماـسجالا ،

نم اقلق  امه و  سانلا  رثکا  و  عیـضو .! انا  مرتحم و  ارمع  و  مدعم ، انا  ینغ و  ریقحلا  ادیز  نا  یف  ریکفتلا  و  هصاخلا ، مهنووش  یف  سانلا 
نا کش  و ال  تاکلهلا .) یف  کبترا  و  تاملظلا ، یف  ریحت  هریغب  هسفن  لغـش  نم  : ) هبطخلا 155 یف  مامالا  لاق  .ساـنلا  لاوقا  یف  رکف 

.هنع یلختلا  نکمی  دوسالا  ریکفتلا  ضیغبلا و  لغشلا  اذه 

هدبع

يرفعج
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مالسالا ضیف 

ندروآ تسد  هب  رگید  تسد  و   ) تسا تسد  ود  زا  یکی  راوخ  هریج  یمک  تسا : هدومرف  ندـنام ) هدوسآ  هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
و تسا ) ناشیا  يدب  رش و  زا  ندنام  رود  ای  تافـص  رئاس  رگید  فصن  و   ) تسا درخ  زا  یمین  مدرم ) اب   ) ندومن یتسود  و  تسا ) لام 

(. دشاب یم  رمع  ینوزف  رگید  مین  و   ) تسا يریپ  فصن  هودنا  يراتفرگ و 

ینامز

تـسا هدرک  شرافـس  دالوا  شیازفا  هب  مالـسا  هچ  رگا  .تسا  ناراوخ  هریج  ندوب  دودحم  لالح و  تورث  هیاس  رد  یگدـنز  شیاسآ 
زا یکی  راوخ  هریج  دنزرف و  ندوب  دودحم  ای  نتشادن و  ددرگ  تیبرت  لرتنک و  تردق  نتفر  تسد  زا  بجوم  نآ  يدایز  هاگره  یلو 

هتخانـشن یبوخب  ار  وا  دنتـشادن و  ادخ  تیقازر  هب  هدـیقع  نوچ  مالـسا  زا  لبق  رد  تسا ، نامیا  یتمالـس  نادـجو و  شیاسآ  ياههار 
یگدـنز نیمات  يارب  تسا و  یعاـمتجا  دوجوم  کـی  رـشب ، .دـندیناسر  یم  لـتق  هب  رقف  یگنـسرگ و  سرت  زا  ار  ناشنادـنزرف  دـندوب 

ذوفن ياههار  زا  یکی  مدرم  ياه  همانرب  رد  ندرکن  يواکجنک  تقافر و  یتسود و  .دشاب  هتشاد  تقافر  یفلتخم  دارفا  اب  تسا  ریزگان 
رد تقد  مدـع  رثا  رد  .میهد  ماـجنا  مدرم  عفنب  هعماـج  رد  میناوت  یم  یناوارف  تامدـخ  یتـسود  هحلـسا  نیمه  اـب  تسا و  عاـمتجا  رد 

هـصغ دوش و  یم  راتفرگ  نادجو  هجنکـش  هب  ناسنا  ادخ  ینامرفان  رثا  رد  راد ، هصغ  نآ  لابندب  ددرگ و  یم  ضیرم  ناسنا  كاروخ ،
دوخ تسد  اب  اصخش  ناسنا  هک  اه  هصغ  مغ و  نیا  .دوش  یم  كانمغ  دور و  یم  ضرق  راب  ریز  جراخم  رد  یطابـضنا  یب  رثا  رد  راد ،
مامت دراذـگ و  یم  رثا  بلق  رد  هصغ  اریز  دزادـنا ، یم  راک  زا  دزاـس و  یم  هتـسخ  رکف ر ا  دـنک ، یم  هدوسرف  ار  لـقع  هدروآ  مهارف 

رایـسب هچ  اما  دـسر ، یمارف  يریپ  هاوخ  ان  هاوخ  .دوش  یم  راپـسهر  يریپ  ریـسم  رد  ناسنا  دـهد و  یم  رارق  راشف  تحت  ار  ندـب  زکارم 
دنزرف هب  ار  میهاربا  ترـضح  ناگتـشرف  هـک  هاـگنآ  .دـنا  هدرک  ظـفح  ار  یحور  طاـشن  لاـح  ره  رد  دنتـسه و  لد  هدـنز  هـک  یناریپ 

زا ایآ  دنتفگ : ناگتـشرف  مروآ ؟ یم  دنزرف  ریپ  مرهوش  نیا  منزریپ و  هک  نم  ایآ  ياو  يا  : ) تفگ شرـسمه  دـنداد  تراشب  شندروآ 
راوگرزب هدوتـس و  ادـخ  متح  روطب  هدروآ  يور  تیب  لـها  امـش  هب  هک  تسادـخ  تکرب  تمحر و  ینک ؟ یم  بجعت  ادـخ  هتـساوخ 

دنزرف شرسمه  هب  ادخ  يریپ  نامز  رد  هک  هدنامیقاب  يدح  ات  طاشن  دوش  یم  مولعم  مالسلا ) هیلع   ) میهاربا ناتساد  هب  هجوت  اب  .تسا )
! دهد یم 

يزاریش دمحم  دیس 

.هقفنلا و هنم  بلطی  نم  لقی  ناب  وا  لاملا ، هرثکب  اما  قیضلا  یف  ناسنالا  نوک  مدع  نال  نیراسیلا ) دحا  لایعلا  هلق  : ) مالسلا هیلع  لاق  و 
یلا ببحتلاب  ایندلا  حالصا  هایند و  ناسنالا و  نید  حلـصی  لقعلا  ذا  لقعلا ) فصن   ) سانلا یلا  ببحتلا  يا  ددوتلا ) : ) مالـسلا هیلع  لاق 
هیلع لاق  .هیویندلا و  هحلاصم  یلع  نما  دقف  هبادآ  هقالخاب و  سانلا  یلا  ببحت  نم  و  کلذ ، هبشا  ام  هلماعملا و  هرشاعملا و  یف  سانلا 

.سفنلل فعض  مهلا  و  سفنلا ، فعض  ندبلا و  فعض  بجوی  مرهلا  نال  مرهلا ) فصن   ) نزحلا و  مهلا ) : ) مالسلا

يوسوم

یناقلاط

« .تسا يرگناوت  ود  زا  یکی  لایع - روخ -  نان  یکدنا  »
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مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

.ِْنیَراَسَْیلا ُدَحَأ  ِلاَیِْعلا  ُهَِّلق 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

مالک نیا  ، میتفگ شیپ  زیمآ  تمکح  مالک  لیذ  رد  هچنآ  رب  نوزفا  هنامیکح : راتفگ  دنـس  .تسا . (  شیاسآ  ود  زا  یکی  هلئاع  یمک 
هدرک لـقن  لوـقعلا  فـحت  رد  ینارح  هبعـش  نبا  نییبـتلا و  ناـیبلا و  رد  ظـحاج  دـننام  یناـسک  یـضر  دّیـس  زا  لـبق  ار  زیمآ  تمکح 

زا زین  تسا و  هدروآ  ار  هلمج  نـیا  ییاـه  هـلمج  نمـض  رد  ياـفوتم 336 )  ) تسا فورعم  ياـبدا  زا  هک  یلوص  رکبوبا  نینچمه.دـنا 
هدرک لقن  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  شدج  زا  مالسلا  هیلع  داوج  ماما  زا  دوخ  فورعم  تیاور  رد  ینسح  میظعلادبع  هک  تسا  یتاملک 

(.( ،ج 4،ص 122 هغالبلا جهن  رداصم  ) .دمآ دهاوخ  تمکح 221  لیذ  رد  هک 

شیاسآ قُرُط  زا  یکی 

ود زا  یکی  هلئاع  یمک  :» دـیامرف یم  دـنک و  یم  اه  هداوناخ  شیاسآ  هرابرد  یتیعقاو  هب  هراشا  ینارون  مالک  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
( . ِْنیَراَسَْیلا ُدَحَأ  ِلاَیِْعلا  ُهَِّلق  ( ؛» تسا شیاسآ 

هلئاع يوگباوج  هک  دشاب  هتـشاد  یناوارف  دمآرد  لام و  هک  نیا  تسخن  : تسا شیاسآ  رد  يدام  یگدـنز  رظن  زا  تلاح  ود  رد  ناسنا 
هب ات  دنـشاب  مک  زین  وا  هداوناخ  دارفا  تسا  كدنا  وا  دمآرد  رگا  هک  نیا  رگید  هار  دسر و  رظن  هب  نیگنـس  شا  هلئاع  دنچره  ، دشاب وا 
هک نیا  لثم  دنرب  یم  جنر  نادنزرف  یمک  زا  دنراد و  یمک  نادنزرف  هک  تسا  یناسک  يارب  رطاخ  یلـست  عقاو  رد  نیا.دـتفین  تمحز 
ره ؛ تسا رتمک  وت  تالکـشم  شابن  نیگمغ  دنیوگ  یم  وا  هب  دشاب  هتـشاد  یکچوک  هناخ  یـسک  رگا  هک  تسا  لومعم  مدرم  نایم  رد 

.رتشیب شفرب  شیب  شماب  هک 

: دیوگ یم  هک  تسا  هدمآ  « باتکلا بدا  » باتک رد  هک  تسا  يزیچ  هیبش  نخس  نیا 

ُدَحَأ ُسْأَْیلا  ِْنیَقارِْفلا َو  ُدَـحَأ  ُرْجَْهلا  ِْنیَقْزِّرلا َو  ُدَـحأ  ُهَعانَْقلا  ِْنیَراسَْیلا َو  ُدَـحَأ  ِلایِْعلا  ُهَِّلق  ِْنیََوبَْألا َو  ُدَـحأ  ُّمَْعلا  ِْنیَناـسِّللا َو  ُدَـحأ  ُملَْقلا  »
ندرک رهق  يزور و  ود  زا  یکی  تعانق  شیاسآ و  ود  زا  یکی  لایع  یمک  ردـپ و  ود  زا  یکی  ومع  نابز و  ود  زا  یکی  ملق  ؛  ِْنیَحْجَّنلا

.( ،ج 4،ص 122 هغالبلا جهن  رداصم  «. ) . تسا يزوریپ  ود  زا  یکی  ندش  سویأم  قارف و  ود  زا  یکی 

.تسا رظن  فالتخا  هن  ای  تساهدمآرد  ندوب  دودحم  ماگنه  هب  لسن  دیدحت  رب  یقیوشت  مالسلا  هیلع  ماما  نخس  نیا  ایآ  هک  نیا  رد 

تروص رد  هک  دـنک  یم  توعد  ار  یمالـسا  هعماج  تسا و  لسن  دـیدحت  هلئـسم  هب  رظاـن  هناـمیکح  مـالک  نیا  هک  دـندقتعم  یـضعب 
ار یموـهفم  نینچ  هلمج  نیا  دـنراد  هدـیقع  رگید  یعمج  هک  یلاـح  رد  ، دـنتفیب تمحز  هـب  اداـبم  دـننک  لرتـنک  ار  دـیلاوم  ، اـهدوبمک

لثم تسرد.دنرب  یم  جنر  نآ  زا  دنراد و  یمک  نادنزرف  هک  یناسک  يارب  تسا  يرطاخ  یلست  تسا و  تیعقاو  نایب  اهنت  هکلب  ، درادن
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.تسا نآ  فلتخم  ياه  هنیزه  زا  یگدوسآ  ببس  بکرم  نتشادن  : دنیوگ یم  وا  هب  دشاب  هتشادن  یبکرم  یسک  هاگره  هک  نیا 

؟ تسا حیحص  لسن  دیدحت  ایآ 

هب زاین  راک و  هب  زاین  ، یتشادـهب روما  هب  زاین  ، نکـسم سابل و  ، هیذـغت هب  زاین  : دراد مهم  زاین  راهچ  ینونک  يایند  رد  ًاـصوصخم  ناـسنا 
.شناد ملع و  لیصحت 

هب دـنک  یم  لزلزتم  ار  هعماج  ناینب  يداوس  یب  لهج و  يراـمیب و  يراـکیب و  رقف و  دوشن  هدروآرب  اـهزاین  نیا  رگا  هک  تسا  یهیدـب 
سرد يارب  یلیـصحت  زکارم  دـنک و  هیذـغت  حیحـص  روط  هب  دـناوت  یم  ار  رفن  دـنچ  هعماج  عبانم  هک  دـننک  یم  هبـساحم  لیلد  نیمه 
دـشر گنهآ  نآ  ساسا  رب  ات  تسا  هدامآ  یهورگ  هچ  يارب  راک  هب  لاغتـشا  تشادهب و  نامرد و  ، تسا یفاک  يدادـعت  هچ  ندـناوخ 

.دنزاسب ماگمه  ار  تیعمج 

نیاربانب ، دنوش یم  دنمتردق  الاب  تیفیک  ياراد  ِرتمک  هورگ  هکلب  تسین  هعماج  تردـق  بجوم  هشیمه  تیمک  شیازفا  رگید  ریبعت  هب 
هک مینیب  یم  ار  یتیعمج  رپ  ياهروشک  سکع  هب  دـندنمتردق و  رایـسب  یلو  ؛ تسا مک  اهنآ  تیعمج  هک  تسه  اـیند  رد  ییاـهروشک 

.دنا ناوتان  فیعض و 

لـسن شیازفا  هب  هیـصوت  میینب  یم  ینید  تاروتـسد  رد  ام  : دنیوگ یم  یهورگ  هک  نیا  نآ  تسا و  يرگید  رکفت  ، رکفت نیا  لباقم  رد 
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  یفورعم  ثیدح  رد  ؛ هدش

هب یتح  امش  تیعمج  ینوزف  هب  نم  هک  دوش  نوزفا  امـش  لسن  ات  دینک  جاودزا  ؛  ِْطقِّسلِاب َْولَو  ُمَمُْألا  ُمُِکب  یهابُأ  ّینإَف  اوُحَکانَت  اُولَـسانَت  »
 ) .تسا هدـمآ  تنـس  لها  هعیـش و  عبانم  رد  يددـعتم  ثیداحا  رد  نومـضم  نیا  «. منک یم  تاـهابم  دـنوش  یم  طقـس  هک  ییاـه  هچب 

یهلا مـهم  ياـه  تـمعن  زا  یکی  نادـنزرف  ترثـک  زین  نآرق  تاـیآ  رد  ،ج 16،ص 276 ). لاّمعلازنک ص 125؛ ،ج 2، یلاـئللا یلاوع  .
شیوخ راگدرورپ  زا  : متفگ و  :» دـیوگ یم  دوخ  نامز  نارفاک  تیعمج  هب  هک  میناوخ  یم  ربمغیپ  حون  ناتـساد  رد  ؛ تسا هدـش  هدرمش 

لاوما و اب  ار  امـش  ،و  دتـسرف ورف  امـش  رب  یپ  رد  یپ  ار  نامـسآ  تکربرپ  ياه  ناراب  ات  ، تسا هدـنزرمآ  رایـسب  وا  هک  دـیبلطب  شزرمآ 
* ًاراّفَغ َناک  ُهَّنِإ  ْمُکَّبَر  اوُرِفْغَتْـسا  ُْتلُقَف  « ؛» دهد رارق  ناترایتخا  رد  يراج  ياهرهن  زبسرـس و  ياه  غاب  دنک و  کمک  ناوارف  نادـنزرف 

«. ًاراْهنَأ ْمَُکل  ْلَعْجَی  ٍتاّنَج َو  ْمَُکل  ْلَعْجَی  َنِیَنب َو  ٍلاْومَِأب َو  ْمُکْدِدُْمی  َو  ًارارْدِم *  ْمُْکیَلَع  َءامَّسلا  ِلِسُْری 

لیلد ار  نآ  دندرک و  یم  راختفا  دوخ  نادنزرف  لاوما و  ترثک  هب  نیشیپ  ماوقا  هراومه  هک  دوش  یم  هدافتسا  زین  نآرق  رگید  تایآ  زا 
«. ًادالْوَأ ًالاْومَأ َو  ُرَثْکَأ  ُنَْحن  اُولاق  َو   » .دنتسناد یم  دوخ  تردق  رب 

.درک لح  ار  اهنآ  هناگراهچ  تالکشم  دیشوک  دیاب  هکلب  ، تشاد تشحو  لسن  ترثک  زا  دیابن  نیاربانب 

ینوزف طیارش  ، طیارش هاگره  ، تسا فلتخم  طیارش  اه و  ناکم  اه و  نامز  : دنیوگ یم  هک  دنتسه  یموس  هورگ  ، هورگ ود  نیا  ربارب  رد 
یم تحارـص  اـب  ، راـمآ هک  یناـمز  رد  اـما  ؛ تسا بولطم  لـسن  ینوزف  دـشاب  ناوارف  ییاز  لاغتـشا  یلیـصحت و  زکارم  ، نکـسم ، تمعن

هب دـیاب  ، تسا رقف  يرامیب و  يراکیب و  نآ  هجیتن  دوشب  مه  ناوارف  شـشوک  شالت و  دـنچره  دوجوم  طیارـش  اب  لـسن  ینوزف  : دـیوگ
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.دنک یمن  راختفا  رامیب  لهاج و  ریقف و  تما  کی  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  هاگ  چیه  اریز  ، تخادرپ دیلاوم  لرتنک 

دنهاوخب يا  هعماج  نافلاخم  هک  تسا  يدراوم  رد  نآ  تخادرپ و  نادنزرف  ریثکت  هب  دـیاب  امتح  ییانثتـسا  طیارـش  زا  یـضعب  رد  هتبلا 
بونج رد  ای  نیطـسلف و  هدش  لاغـشا  ياه  نیمزرـس  رد  هچنآ  لثم  دنهد  رییغت  ناشدوخ  عفن  هب  لسن  ریثکت  رثا  رب  ار  هعماج  نآ  تفاب 

.دوب نافلاخم  عفن  هب  یتیعمج  تفاب  ندروخ  مهرب  رگاشامت  تسناد و  مکاح  ار  قوف  طباوض  ناوت  یمن  اجنیا  رد.مینیب  یم  نامروشک 

یسیلگنا

.” Imam Ali ibn Abu Talib said : “ A small family is one of the ways of (securing) ease

يدنمدرخ اه و  یتسود  : 142 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ِلقَعلا ُفِصن  ُدّدَّوتلا  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

 . تسا يدنمدرخ  زا  یمین  ندرک  یتسود  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 

يدیهش

.تسا درخ  زا  یمین  ندیزرو  یتسود 

یلیبدرا

تسلقع فصن  نامدرم  اب  ترشاعم  نسح  ندرک و  یتسود  و 

یتیآ

.تسا لقع  زا  یمین  نارگید  اب  ندرک  یتسود 

نایراصنا
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 . تسا لقع  زا  یمین  ندرک  یتسود  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

مهاوس ام  هدهاشملا و  ملع  وه  و  نیرضاحلا ، ءالقعلاب  هفرعملا  امهدحا  نامسق  لقعلا  ناک  يربولا : مامالا  لاق  لقعلا .) فصن  ددوتلا  )
لقعلا و وه  نیمـسقلا  عومجمف  مهیلا  ددوتلا  وه  کلذ  یف  مهتقفاومف  نورذـی  نوتای و  امیف  ءالقعلا  تاداـع  هفرعم  یناـثلا  و  مهل ، عبت 

یف روهـشم  اذـه  امات و  اـعفن  ارفاو و  اـظح  ددوتلل  نا  دارملا  اـمنا  دـیدحتلا و  ریدـقتلا و  قیرط  یلع  سیل  هنا  لـیق  و  هفـصن ، امهدـحا 
حیرـش لاق  و  الماک ، اعفن  هکولـس  یف  عفنی  قیرطلا  هفرعم  نا  دارملا  و  هفـصن : کلـس  امناکف  اقیرط  فرع  نم  لوقی : .برعلا  بهاذـم 

هنع و ال یـضری  الف  یـضاقلا  یلا  جاتحی  ـال  نم  ساـنلا  یف  نـال  ساـنلا  ضعب  دارا  نابـضغ  یلع  ساـنلا  فصن  تحبـصا و  یـضاقلا 
.هیلع بضغی 

مثیم نبا 

زا تسا ، هدش  قالطا  لقع  تافرـصت  دروم  رد  ازاجم  اجنیا  رد  لقع ، هملک ي  .تسا و  یلمع  لقع  درخ ، زا ، دوصقم  مود : بلطم  اما 
زاین عفر  رد  ناسنا  نوچ  .تسا و  مدرم  رگید  هب  تبحم  روما ، ریبدت  رد  لقع  تافرصت  هلمج ي  زا  و  ببسم ، رب  ببس  مان  قالطا  باب 

يدروخرب و شوخ  وکین و  ترـشاعم  هناتـسود و  يا  هنوگ  هب  ای  تهج  نیا  رد  مدرم  اب  شراتفر  و  تسا ، نارگید  هب  جاتحم  یگدـنز 
، تسا یتـسود  همزـال ي  هچنآ  تبحم و  یتـسود و  ریزگاـن  هک  تسا  سرت  هبلغ و  رهق و  هنوگ ي  هب  اـی  و  تسا ، قـیوشت  تشذـگ و 

.تسا وا  یگدنز  روما  ریبدت  رد  لقع  تافرصت  زا  یمین  ینعی  درخ ، زا  یمین 

دیدحلا یبا 

 . ِلْقَْعلا ُفِْصن  ُدُّدَوَّتلا  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

هراـیزلا هرکی  ءاـنثلا  بیط  ددوتلا  نسح  بذوش  نب  بیبح  ءرملا  معن  لاـقف  هرـصبلاب  نامیلـس  نب  رفعج  یلع  بذوش  نب  بیبح  لـخد 
.هیسنملا هدعقلا  هلصتملا و 

.تایفخلا ملاع  یلإف  نطاوبلا  امأف  رهاظلا  یلع  سانلا  نیب  هلماعملا  نسح و  رهاظ  ددوتلا  لاقی  ناک  و 

بویعلا روتسم  بوبحملا  ابوبحم و  راص  الإ  ددوت  نم  لق  لاقی  ناک  و 

یناشاک

همین شاعم و  راک  ریبدت  رد  تسا  یلمع  لقع  فرصت  فصن  نامدرم  اب  ندومن  ترشاعم  ندرک و  یتسود  و  لقعلا ) فصن  ددوتلا  (و 
اب ندومن  هلماـعم  رد  وا  لـقع  دوخ و  ریغ  هب  شاـعم ، حالـصا  رد  تسا  جاـتحم  ناـسنا  نوـچ  ینعی  .ناـشیا  رب  تسا  هبلغ  رهق و  رگید 
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ددوت سپ  .هبلغ  رهق و  زا  نیا  دـض  رب  ای  بیغرت و  هحماسم و  هلیمج و  ترـشاعم  زا  تسا  وا  مزال  هچنآ  و  تسا - ددوت  هجو  رب  قلخ -
شاعم رما  ریبدت  رد  دشاب  لقع  فرصت  فصن  تسا  وا  مزاول  زا  هچنآ  و 

یلمآ

ینیوزق

یجیهال

رگید فصن  تسا و  شناد  فصن  هک  تسا  هیلمع  تمکح  ماـمت  اـیوگ  هک  اریز  تسا ، يدنمـشناد  فصن  قلخ  اـب  ندرک  یتسود  و 
تسا هیرظن  تمکح 

ییوخ

تشذگ تمکح 141  رد 

يرتشوش

هینغم

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

ینامز

يارب ناسنا  هتکن  نیا  هب  هجوت  اب  .دینک  یلاخ  ار  ام  ياج  دیورب و  ایند  زا  رتدوز  دـننک  یم  مالعا  المع  دـنیآ  یم  ایند  هب  هک  ناکدوک 
: دیوگ یم  احیرـص  ادخ  میـشاب  نتـشیوخ  ناکیدزن و  گرم  هدامآ  هشیمه  دـیاب  نیاربانب  .دـسرب  شگرم  ات  دـنک  یم  یگدـنز  ندرم 

(. دنام دهاوخ  یقاب  ناهج  راگدیرفآ  اهنت  دوش و  یم  دوبان  تسا  نیمز  يور  هچنآ  مامت  )

يزاریش دمحم  دیس 

يوسوم

یناقلاط

« .تسا درخ  زا  یمین  يزرو  رهم  یتسود و  »

مراکم
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مالسلا هیلع  لاق  و 

.ِلْقَْعلا ُفِْصن  ُدُّدَوَّتلا 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

نیا : دـسیون یم  هغالبلا  جـهن  رداصم  باتک  بحاص  هنامیکح : راتفگ  دنـس  .تسا . (  لقع  زا  یمین  مدرم  اب  یتسود  تبحم و  راـهظا 
عبانم زا  اهنآ  هک  نیا  هب  هراشا  « ) ِلْقَْعلا ُفِْصن  ِساّنلا  َیلإ  ُدُدَوَّتلا  : » هدـش لقن  تروص  نیا  هب  هغـالبلا  جـهن  زا  ریغ  رد  هناـمیکح  هلمج 

رداصم ) .دمآ دهاوخ  نآ  رداصم  هنامیکح 143  مالک  لیذ  رد  هک  دنک  یم  هفاضا  سپـس  دنا ) هدروآ  تسد  هب  ار  مالک  نیا  يرگید 
(.( ،ج 4،ص 123 هغالبلا جهن 

یگدنز رد  ّتبحم  شقن 

مدرم اب  یتسود  تبحم و  راهظا  :» دـیامرف یم  هدرک  مدرم  اب  یتسود  تبحم و  راثآ  هب  هراشا  هنامیکح  راتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
( . ِلْقَْعلا ُفِْصن  ُدُّدَوَّتلا  ( ؛» تسا لقع  زا  یمین 

دهد ماجنا  ییاهراک  هک  تسا  نیا  « ددوت » زا روظنم  هنالقاع و  هداعلا  قوف  تسا  يراـک  هک  تسا  نیا  هب  هراـشا  « لـقع زا  یمین  » هب ریبعت 
ماقتنا ياج  هب  تردق  ماگنه  هب  اوران  ياهراک  ربارب  رد  دباتشب و  اهنآ  يرای  هب  تالکـشم  رد  ؛ دشاب یتسود  تبحم و  لامک  هناشن  هک 

مارتـحا اـهنآ  هب  دونـشب و  ار  اـهنآ  نانخـس  ، دـنک عضاوت  اـهنآ  ربارب  رد  دوش ، ور  هبور  مدرم  اـب  هداـشگ  هرهچ  اـب  دـنک و  وفع  ییوـج 
يارب ددوت  هیاـس  رد  يداـیز  ناتـسود  : هلمج زا  دراد  یناوارف  راـثآ  هک  دـنیوگ  یم  « ددوت » ار نآ  دـننام  روـما و  نیا  هعومجم.دراذـگب 

رد هک  يدارفا  دشاب  یتالیکـشت  ریدم  رگا  دـندرگ و  یم  ناوارف  وا  نایرتشم  دـشاب  تراجت  بسک و  لها  رگا  ، دـنوش یم  ادـیپ  ناسنا 
رگشل دارفا  دشاب  يرگشل  هدنامرف  هچنانچ  ، دنهد یم  ماجنا  یبوخ  هب  ار  دوخ  فیاظو  دنزرو و  یم  قشع  وا  هب  دنتسه  وا  هعومجمریز 

یم ناج  شوگ  هب  ار  شحیاصن  تاداشرا و  دننک و  یم  ادتقا  وا  هب  مدرم  دشاب  یناحور  ملاع و  رگا  ، دوب دـنهاوخ  وا  نامرف  رب  رـس  وا 
زا ّولمم  یطیحم  هداوناخ  طیحم  دنوش و  یم  دـنم  هقالع  وا  هب  نادـنزرف  رـسمه و  دـشاب  هداوناخ  رت  گرزب  ردـپ و  هچنانچ  دـنریذپ و 

.رگید ياه  تسپ  اهطیحم و  رد  رگید  دارفا  نینچمه  دوب و  دهاوخ  يراکمه  شمارآ و  تبحم و 

هب تبـسن  ، دزروب ربکت  ، دنک ییانتعا  یب  ، دوش ور  هبور  هدیـشک  مهرد  هفایق  اب  دـشاب و  نشخ  مدرم  ربارب  رد  ناسنا  رگا  سکع  هب  یلو 
یم یگدـنز  عمج  نایم  رد  ، دـنوش یم  هدـنکارپ  وا  فارطا  زا  دـشاب  « بلقلا ظیلغ  ّظَف  » نآرق ریبعت  هب  دـشاب و  انتعا  یب  اـهنآ  تشونرس 

.تساهنت کت و  یلو  دنک 

: رعاش هتفگ  هب 

درآ رامش  یب  جنر  هک  نکرب  ینمشد  تخرد  درآ  راب  هب  لد  ماک  هک  ناشنب  یتسود  لاهن 

: هدش لقن  نینچ  ترضح  نآ  ظعاوم  نمض  رد  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  زا  راونالا  راحب  رد 
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اوقت هک  یسک  ؛  ِْهیَلَع ِءانَّثلا  ِنْسُِحب  ِِهئادْعأ  ْنِم  َرَصَْتنا  ِْهیَلَع َو  ُءانَّثلا  ُهُقیدَص َو  َُرثَک  ُهَتَّلَخ  ُْملِْحلا  ُهَتَعیبَط َو  ُمَرَْکلا  ُهَتَّیِجَـس َو  ُعَرَْولا  َناک  ْنَم  »
شناناوخ انث  دنوش و  یم  رایـسب  شناتـسود  ، شتداع يرابدرب  ملح و  شتعیبط و  شـشخب  دوج و  دشاب و  وا  تلـصخ  يوخ و  عرو  و 

.( ،ج 75،ص 379 راونالا راحب  «. ) . ددرگ یم  زوریپ  شنانمشد  رب  قیرط  نیا  زا  ناوارف و 

تافـص زا  نیقی  هب  دراد و  يا  هناگادج  باسح  نآ  هک  درک  هابتـشا  یـسولپاچ  قلمت و  هلئـسم  اب  ار  مدرم  اب  يراتفر  شوخ  دیابن  هتبلا 
.تسا مومذم 

: دنا هدرک  ریسفت  نینچ  ار  لقعلا » فصن  » هب ریبعت  هغالبلا  جهن  ناحراش  زا  یضعب  : دیوگ یم  هینغم  موحرم 

هب یلو  .( ،ج 4،ص 308 هغالبلا جـهن  لالظ  یف  « ) . تسا شاعم  ریبدـت  لقع  فصن  زا  روظنم  ؛  ِشاـعَْملا ُریبْدَـت  ِلـْقَْعلا  ِفِْصِنب  ُدارُْملا  »
شوخ هک  یناسک  اریز  ، دـهد لیکـشت  ار  نآ  زا  یـشخب  دـناوت  یم  هکلب  تسین  مالـسلا  هیلع  ماما  هلمج  مامت  ریـسفت  ، ریـسفت نیا  نیقی 

.دوب دنهاوخ  رت  قفوم  ناوارف  نایرتشم  دوخ و  ياکرش  بلج  شاعم و  رما  رد  دنراتفر 

ناونع تحت  یباب  یفاک  باتک  رد  ینیلک  موحرم 

هلمج زا.تسا  هدروآ  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  زا  يددـعتم  ثیداحا  نآ  لـیذ  رد  هدرک و  رکذ  ْمِْهَیلِإ » ُدُّدَوَّتلا  ِساـّنلا َو  َیلإ  ُبُّبَحَّتلا  »
هیلع و هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  تمدخ  میمت  ینب  هفیاط  زا  یبرع  درم  هک  دنک  یم  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمغیپ  زا  یثیدح  رد 

: دوب نینچ  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  هک  يروما  هلمج  زا  امرفب ! نم  هب  يا  هیصوت  هّللا  لوسر  ای  درک  ضرع  دمآ  هلآ 

. ( ،ج 2،ص 642،ح 1 یفاک «. ) . دنراد تسود  ار  وت  ات  نک  تبحم  راهظا  مدرم  هب  ؛  َكوُّبُِحی ِساّنلا  َیلإ  ْبَّبَحَت  »

: دومرف هک  دنک  یم  لقن  ترضح  نامه  زا  يرگید  ثیدح  رد  زین  و 

هس ؛  ِْهَیلإ ِءامْسْألا  ِّبَحِأب  ُهوُعْدَی  ،َو  ِْهَیلإ َسَلَج  اذإ  ِسِلْجَْملا  ِیف  َُهل  ُعِّسَُوی  ،َو  ُهَیَِقل اذإ  ِرُْشْبلِاب  ُهاْقلَی  ِِملْسُْملا  ِهیخِأل  ِءْرَْملا  َّدُو  َنیفُْـصی  ٌثالَث  »
سلجم رد  دنک و  تاقالم  هداشگ  هرهچ  اب  ار  وا  : دشخب یم  افص  شناملسم  ردارب  هب  تبـسن  ار  یـسکره  تبحم  راهظا  هک  تسا  زیچ 

،ص نامه «. ) . دـیامن باطخ  شیاـه  ماـن  نیرتهب  هب  ار  يو  دـنک و  زاـب  اـج  وا  يارب  شناملـسم ) ردارب  دورو  ماـگنه   ) دنیـشن یم  هک 
.( 643،ح 3

یسیلگنا

." Imām Ali ibn Abū Tālib said: “Loving one another is half the measure of wisdom

سردوز يریپ  اهمغ و  : 143 تمکح

هراشا

توص
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ِمَرَهلا ُفِصن  ّمَهلا  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

 . تسا يریپ  زا  یمین  ندروخ ، هودنا  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 

يدیهش

.تسا ندش  لاسنهک  مین  ندروخ  هودنا 

یلیبدرا

.تسا يریپ  همین  هودنا  مغ و 

یتیآ

.تسا يریپ  زا  یمین  ندروخ ، هودنا 

نایراصنا

 . تسا يریپ  فصن  هودنا  مغ و  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

مثیم نبا 

عون نیا  سپ  .ددرگ  یم  يریپ  ثعاب  هک  سرت  هودـنا و  مغ و  ینعی  یجراخ  لیلد  هب  ای  تسا و  یعیبط  ای  يریپ  نوچ  موس : بلطم  اما 
هملک ي تسا  نآ  زا  یمین  هلزنم ي  هب  يریپ  لماوع  زا  مسق  کی  و  دشاب ، یم  يریپ  یعیبط  ببـس  ربارب  رد  يریپ  ببـس  مسق  کی  زین 

.تسا يریپ  تلع  زا  یمین  مغ ، هودنا و  و  تسا ، هدروآ  هراعتسا  يریپ  يارب  ار  فصن 

دیدحلا یبا 

 . ِمَرَْهلا ُفِْصن  ُّمَْهلا  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 
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.هیور هعم  قدصت  يأر و ال  هعم  دلوتی  الف  لقعلا  مقعی  بلقلا و  بیشی  مهلا  ءامکحلا  ضعب  مالک  نم 

اسابتلا الإ  تبأ  دق  مومه  رعاشلا  لاق  و 

.حبر وهف  رورس  اهنم  ناک  امف  مومغ  مومه و  اهلک  ایندلا  هنییع  نب  نایفس  لاق  و 

.هملغلا روفاک  مهلا  مهلاثمأ  نم  و 

سأرلا بیشم  تیأر  ام  یسأر و  باش  مامت  وبأ  لاق  و 

یناشاک

مه هک  تسا  یجراخ  رما  بسک  ای  تسا و  یعیبط  ای  يریپ ، هک  تسا  نآ  دارم  تسا  يریپ  فصن  هودـنا  مغ و  مرهلا ) فصن  مهلا  (و 
ببس زا  دشاب  یمـسق  دشاب و  یعیبط  ببـس  مسق  تسا  مره  فصن  وچمه  هک  مه  ذئنیحف  دنا  مره  مزلتـسم  هک  فوخ  نزح و  تسا و 

.مره ببس  فصن  هدومن  هدارا  ار و  فصن  ظفل  مره  يارب  زا  هدومرف  هراعتسا  سپ  مره ،

یلمآ

ینیوزق

یجیهال

.تسا اوق  ساوح و  فعض  بجوم  هک  اریز  تسا ، يریپ  فصن  هودنا  نزح و  و 

ییوخ

تشذگ تمکح 141  رد 

يرتشوش

هینغم

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

ینامز

يزاریش دمحم  دیس 
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يوسوم

یناقلاط

« .تسا يریپ  مین  ندروخ ، هودنا  »

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

.ِمَرَْهلا ُفِْصن  ُّمَْهلا 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

رداصم زیمآ  تمکح  راتفگ  نیا  لیذ  رد  هغالبلا  جـهن  رداصم  هدنـسیون  هنامیکح : راتفگ  دنـس  .تسا . (  يریپ  زا  یمین  هودـنا  مغ و 
(.( ،ج 4،ص 123 هغالبلا جهن  رداصم  ) .میدرک رکذ  ار  نآ  ًالبق  ام  هک  هدروآ  ًاحورشم  ار  ات 143  تمکح 136 

! سردوز يریپ 

مغ و :» دـیامرف یم  دراد و  یم  نایب  ناسنا  حور  مسج و  رد  ار  هودـنا  مغ و  ریثأت  هنامیکح  هاـتوک و  راـتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
( . ِمَرَْهلا ُفِْصن  ُّمَْهلا  ( ؛» تسا يریپ  زا  یمین  هودنا 

وا ياهوم  ؛ دشاب هدشن  ریپ  لاس  نس و  بسح  هب  ناسنا  دنچره  ، دنک یم  ریپ  ار  ناسنا  ، هودنا مغ و  هک  دوش  یم  رایسب  هک  نیا  هب  هراشا 
.دنک یم  يریپ  ساسحا  زین  یحور  يرکف و  رظن  زا  دور و  یم  لیلحت  هب  ور  ندب  ياوق  هدیمخ و  يو  تماق  دوش ، یم  دیفس  ًاجیردت 

.دزیهرپب نآ  ءوس  راثآ  زا  دهدن و  هار  دوخ  هب  ار  هودنا  مغ و  دناوت  یم  ات  ناسنا  هک  تسا  نیا  مالسلا  هیلع  ماما  روظنم 

ینید و لـئاسم  هب  طوبرم  هاـگ  ؛ تسین باـنتجا  لـباق  نآ  زا  یـشخب  تسا و  فلتخم  هودـنا  مغ و  بابـسا  درک  ناوت  یمن  راـکنا  هتبلا 
یم هک  میناوخ  یم  سابع  نبا  زا  یفورعم  ثیدـح  رد  یتح.دوب  دـهاوخ  نابیرگ  هب  تسد  نآ  اب  لاـح  ره  هب  ناـسنا  هک  تسا  يونعم 

لزان هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رب  هیآ 112 ). ، دوه  ...« ) . َتِْرمُأ امَک  ْمِقَتْـساَف   » هیآ نیا  زا  رت  لکـشم  رتدیدش و  يا  هیآ  چیه  : تفگ
راثآ هدش و  دیفـس  امـش  ياهوم  يدوز  نیا  هب  ارچ  ادخ ! لوسر  يا  : دندیـسرپ ترـضح  نآ  باحـصا  هک  یماگنه  ور  نیا  زا  دـشن و 

: دومرف هتشگ  نایامن  يریپ 

،ج 17،ص راونالا راحب  ؛ دوه هروس  ریـسفت  لـیذ  ناـیبلا ج 5، عمجم  «. ) . درک ریپ  ارم  « هعقاو »و« دوـه » هروـس ؛  ُهَِعقاوـْلا ُدوُـه َو  یْنتَبَّیَـش  »
نانمشد لباقم  رد  تماقتسا  هرابرد  شربمغیپ  هب  دنوادخ  هک  تسا  يروتـسد  نامه  تلع  هدش  هتفگ  ،ج 5 ص 202 ). روثنملا رد  52؛

یلـص ربمایپ  هک  ینامز  رد  هدـش  لزان  هکم  رد  ود  ره  « هعقاو و« دوه » » هروس میناد  یم  (و  .تسا هداد  محر  یب  زوت و  هنیک  تخـسرس و 
جاوما هک  دش  لزان  « هجیدخ »و« بلاطوبا » تافو زا  دعب  « دوه » هروس : دنا هتفگ  دوب و  راشف  رد  ناکرـشم  فرط  زا  تخـس  هلآ  هیلع و  هللا 
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(. دوب هدرک  هطاحا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  كاپ  بلق  وس  ره  زا  هودنا  مغ و 

انتعا یب  نآ  هب  تبـسن  ای  دراد  رود  نآ  زا  ار  دوخ  دناوت  یم  ناسنا  هک  تسا  يروما  هودـنا  مغ و  لماوع  زا  يرایـسب  لاح  ره  هب  یلو 
روما اه  هودنا  زا  يرایـسب  همـشچرس  اریز  ، دنک یم  لیاز  ار  هودنا  مغ و  روبق  لها  ترایز  هک  تسا  هدمآ  یثیدح  رد  ور  نیا  زا  ، دشاب

اج کی  رد  همه  نیکـسم  دـنمتورث و  هک  دـنیب  یم  ار  ایند  راک  نایاپ  دور و  یم  روبق  لها  ترایز  هب  ناسنا  هک  یماگنه  ؛ تسا يداـم 
.دنک یم  ادیپ  شمارآ  دنا  هدربن  ایند  نیا  زا  دوخ  اب  ینفک  زج  مادک  چیه  دنا و  هتفخ 

يرامیب ؛ تسا یحور  ياه  یتحاران  یمسج  ياه  يرامیب  زا  يرایسب  همـشچرس  هک  هدش  تباث  ینـشور  هب  هلئـسم  نیا  زورما  بط  رد 
یم یـشان  اه  هودنا  مغ و  اه و  سرتسا  حالطـصا  هب  یبصع و  ياهراشف  زا  دراوم  زا  يرایـسب  رد  نآ  ریغ  هدـعم و  ، بلق ، باصعا ياه 

ار دوخ  دناوت  یم  دشاب  هتشاد  يوق  هدارا  خسار و  مزع  ناسنا  رگا  درادن و  اه  هودنا  مغ و  زا  دوخ  ندرک  صالخ  زج  ینامرد  دوش و 
.دراد رود  نآ  زا 

يرابرپ زغن و  نانخـس  اه  هودـنا  مغ و  هنوگ  نیا  بابـسا  یـشومارف  يارب  اه  ناسنا  هب  ندرک  کمک  يارب  ارعـش  امکح و  زا  يرایـسب 
.دنراد

: دیوگ یم  برع  رعاش 

ِْنیَمَدَْعلا َْنَیب  َهَصْرُْفلا  ِِمنَتْغاَف  ُْمق  َْنیَأَف  َکیتْأَیَس  ام  یضَم َو  َتاف  ام 

: دیوگ یم  نابز  یسراف  رعاش  و 

نکن دایرف  تسدماین  هک  ادرف  نکم  دای  نآ  زا  چیه  تشذگ  هک  يد  زا 

: دیامرف یم  هک  اجنآ  دنا  هدرک  ذخا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ثیدح  زا  ار  دوخ  بلطم  ایوگ  رعاش  ود  نیا  عقاو  رد 

َُکتَعاس َیِه  امَّنإ  َوُه َو  ام  يرْدَت  الَف  ْءیِجَی  َْمل  ام  ًارورُـس َو  ًاَملَأ َو ال  َُهل  ُدِجَت  الَف  ُْهنِم  یـضَم  امَف  ٌهَعاس  َیِه  امَّنإَف  اْینُّدـلا  یَلَع  اوُِربْصا  »
یتعاس اریز  ، دـینک هشیپ  ییابیکـش  ربص و  ایند  روما  ربارب  رد  ؛  ِهّللا ِهَیِـصْعَم  یلَع  اهیف  ِْربْصا  ِهّللا َو  ِهَعاط  یلَع  اهیف  ِْربْصاَف  اـهیف  َْتنأ  یتَّلا 

ایند نیاربانب  ، تسیچ یناد  یمن  تسا  هدماین  هچنآ  يرورـس و  هن  ینک  یم  ساسحا  نآ  زا  يدرد  هن  تسا  هتـشذگ  هچنآ  ؛ تسین شیب 
«. ) امن ربص  تیـصعم  كرت  رب  نک و  هشیپ  ییابیکـش  دـنوادخ  تعاطا  ربارب  رد  سپ  یتسه  نآ  رد  هک  تسا  یتعاـس  ناـمه  وت  يارب 

. ( ،ج 2،ص 454،ح 4 یفاک .

مینیـشن یم  الثم  مینک  یم  مهارف  دوخ  يارب  ار  نآ  ناـمدوخ  اـم  هک  تسا  يا  هدوهیب  راـکفا  زیگنا  مغ  راـکفا  زا  يرایـسب  تقیقح  رد 
تصرف نالف  شاک  يا  : مییوگ یم  هاگ  میزیر و  یم  ترـسح  کشا  دوخ  تیمورحم  رب  مینک و  یم  هسیاقم  تسدالاب  دارفا  اب  ار  دوخ 

هشیمه هک  تسا  هدش  هداد  روتـسد  لیلد  نیمه  هب.میتشاد  یماقم  هچ  ای  تورث  هچ  زورما  میدوب  هدادن  رگا  هک  میناد  یمن  تسد  زا  ار 
هیلع رقاب  ماما  ثیدح  هب   ) . .دیوش نیگهودنا  نیگمغ و  ات  دینکن  رتالاب  هب  هاگن  دیشاب و  مرخ  داش و  ات  دینک  هاگن  دوخ  زا  رت  نییاپ  هب 

 ( .دوش هعجارم  ،ج 2،ص 137،ح 1  یفاک باتک  رد  مالسلا 
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هکـس رگید  يوس  هک  یلاح  رد  میوش  یم  نارگن  مینیب و  یم  ار  هکـس  يور  کی  ام  ثداوح  عوقو  ماـگنه  هب  هک  دوش  یم  رایـسب  زین 
.دنک ام  هب  ار  کمک  نیرتهب  هک  دشاب  يروما  تسا  نکمم 

ریخ دنوادخ  ،و  دشابن امـش  دنیاشوخ  يزیچ  اسب  هچ  ًارِیثَک ؛ » ًاْریَخ  ِهِیف  ُهّللا  َلَعْجَی  ًاْئیَـش َو  اوُهَرْکَت  ْنَأ  یـسَعَف  : » دیامرف یم  دیجم  نآرق 
.( هیآ 19 ، ءاسن «. ) . دهد یم  رارق  نآ  رد  یناوارف 

دیآ شیپ  هک  يدب  ره  زا  نکم  هرگ  نیبج  دیوگ : یم  رعاش 

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said: “Grief is half the old age.”{I think the other half is
.{ sickness

اه تبیصم  اب  يرابدرب  بسانت  : 144 تمکح

هراشا

توص
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ُُهلَمَع َِطبَح  ِِهتَبیِصُم  َدنِع  ِهِذِخَف  یَلَع  ُهَدَی  َبَرَض  نَم  ِهَبیِصُملا َو  ِردَق  یَلَع  ُربّصلا  ُلِزنَی  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

 . ددرگ یم  دوبان  شرجا  دنز ، شنار  رب  بات  یب  تبیصم  رد  هک  نآ  و  دیآ ،  دورف  تبیصم  هزادنا  هب  ربص  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 

يدیهش

.دیاین تسد  هب  شباوث  دنز  شیاهنار  رب  تسد  تبیصم  ماگنه  هب  هک  نآ  و  دیآ ،  دورف  تبیصم  هزادنا  هب  ییابیکش 

یلیبدرا

وا دزم  ددرگ  لطاب  تبیصم  دزن  دوخ  نارود  رب  ار  دوخ  تسد  دنزب  هک  ره  تبیصم و  هزادنا  رب  ربص  دیآ  یم  دورف  دومرف  و 

یتیآ

یم نایم  زا  ششاداپ  دنز ، وناز  رب  تبیصم  ماگنه  هب  هک  سک  ره  دوش ، یم  لزان  تبیصم  ردق  هب  ییابیکـش  مالـسلا :) هیلع   ) دومرف و 
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.دور

نایراصنا

 . دسر یم  تبیصم  هزادنا  هب  ییابیکش  : دومرف ترضح  نآ  و 

 . دوش یم  دوبان  شباوث  دنک  عزج  تبیصم  نامز  هک  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

ضوعلا هلف  اضرلا  ربصلاب و  اهاقلت  هبیـصم و  هتباصا  نم  يا  هتبیـصم  دنع  هذخف  یلع  هدی  برـض  نم  هلوق و  .دسف و  يا  هرجا : طبح  و 
وه يذـلا  هرجا  طبحیف  ضوع  هل  ناک  نا  باوث و  هل  نوکی  عزج ال  ربطـصی و  مل  نم  و  کلذ ، یلع  ربصلا  یلع  باوثلا  و  ملالا ، یلع 

.ضوعلا نود  باوثلا 

يردیک

هللا ءاضقب  ءاضرلا  نال  هلاحم  باوثلا ال  طبحی  کلذ  هللا و  ءاضقب  اضرلا  كرت  نم  نوکی  امنا  کلذ  عزجلا و  هدش  نم  کلذ  نال  لیق 
يذـلا هرجا  طبحیف  ضوع ، هل  ناک  نا  و  باوث ، هل  نکی  مل  هبیـصملا  یلع  ربصی  مل  و  عزج ، نم  نا  لیق  و  ناـمیالا ، ناـکرا  نم  نکر 

.ضوعلا نود  باوثلا  وه 

مثیم نبا 

ار دوخ  شاداپ  رجا و  دنز  وناز  رب  یبات  یب  تسد  تبیصم  ماگنه  رد  سک  ره  و  دسر ، یم  هودنا  مغ و  هزادنا ي  هب  يرادیاپ  ربص و  )
لماک دادعتـسا  سک  ره  سپ  تسا ، هداهن  وا  رد  يدادعتـسا  ورین و  تبیـصم ، لباقم  رد  ناسنا  ییابیکـش  يارب  دـنوادخ  .دـنک ) هاـبت 
دشاب هتشاد  رتمک  ار  تلیضف  نیا  دادعتسا  هک  یسک  و  ددرگ ، یم  هضافا  وا  هب  دنوادخ  فرط  زا  ییابیکش  زا  رادقم  نیا  دشاب  هتـشاد 

هیلع  ) ماما .تسا  هداد  تسد  زا  هدش  ررقم  ییابیکـش  ربص و  ربارب  رد  هک  ار  یـشاداپ  رجا و  دنک  هشیپ  ار  یبات  یب  ینعی  نآ  دض  هکلب 
.تسا هدروآ  یبات  یب  زا  هیانک  اهوناز ، يور  رب  اهتـسد  ندز  ینعی  تسا  یبات  یب  همزال ي  لومعم  روط  هب  هک  ار  يزیچ  نآ  مالـسلا )
بضغ یهلا و  يراوگان  ياضق  ثعاب  یبات  یب  تدش  اریز  دور ، یم  نیب  زا  صخش  نیا  یلبق  شاداپ  رجا و  هکلب  دنا ، هتفگ  یضعب  و 

زا تانـسح  نتفر  نیب  زا  يارب  هزیگنا  دوخ  نیا  و  هدش ، هداد  هدـعو  نارابدرب  هب  هک  تسا  يرجا  ببـس  تبیـصم  هب  یهجوت  یب  و  وا ،
.تسا يورخا  شاداپ  رجا و  ینعی  ربص  همزال ي  هچنآ  يدوبان  لد و  حول 

دیدحلا یبا 

[ ُهُرْجَأ  ] َِطبَح ِِهتَبیِصُم  َْدنِع  ِهِذِخَف  یَلَع  ُهَدَی  َبَرَض  ْنَم  ِهَبیِصُْملا َو  ِرْدَق  یَلَع  ُْربَّصلا  ُلِْزنَی  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

 . ُُهلَمَع
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هتیصعم و یلإ  هیف  انرصل  هریغ  انفلک  ول  ام  انفلک  يذلا  دمحلا هللا  هصصق  یف  لوقی  نسحلا  ناک  ربصلا و  یف  فاش  مالک  انل  یـضم  دق 
عوجرلا نم  انل  دـب  ربصلا و ال  یلع  انرجآ  هیلع و  میقن  نأ  انکمی  مل  عزجلا  انفلک  ول  ربصلا و  انفلک  لوقی  هنم  انل  دـب  ام ال  یلع  اـنرجآ 

.هیلإ

.عزاجلا هیلإ  دوعی  مزاحلا و  ذخأی  هب  نإف  ربصلاب  مکیلع  هیزعتلا  دنع  لوقی  ناک  نینمؤملا ع  ریمأ  مالک  نم  و 

ایهال هورع  دعب  هارأ  لوقت  هورع  هاخأ  رکذی  یلذهلا  شارخ  وبأ  لاق  و 

. ( نییلذهلا 2:116 ناوید  ادحل (  يدیب  هتأوب  حلاص  یل  خأ  نم  مک  برکیدعم  نب  ورمع  لاق  و 

هنافکأ هتسبلأ 

.ادلج تقلخ  موی  تقلخ  و 

.يأرلا زجاع  وهف  بئاصملا  یلع  اهنطوی  مل  ءاقبلاب و  هسفن  ثدح  نم  لاقی  ناک  و 

.ارجاز عمطلا  عاطقناب  ایزعم و  سأیلاب  یفک  لاقی  ناک  و 

هلیح کیف  یل  ربصأ و  مل  ورمع  ایأ  رعاشلا  لاق  و 

یناشاک

دوج زا  ربص  هچ  تبیـصم  هزادـنا  رب  تزع  ترـضح  دزن  زا  ربص  دـیآ  یم  دورف  هبیـصملا ) ردـق  یلع  ربصلا  لزنی  مالـسا : هیلع  لاق  (و 
دوخ نار  رب  ار  دوخ  تسد  دنزب  هک  یسک  و  هتبیصم ) دنع  هذخف  یلع  هدی  برض  نم  و   ) دوش یم  لزان  هدنب  ببـس  هب  هک  تسا  یهلا 
طبح بجوم  نآ  یهلا و  ياضق  هب  اضر  مدـع  رب  تسا  لاد  نآ  هک  اریز  وا  تبوثم  دوش  لـطاب  هرجا ) طـبح   ) دوخ تبیـصم  ناـمز  رد 

لمع نیا  هطساو  هب  دوش  یم  وحم  زین  قباس  باوث  هک  دنا  هتفگ  یضعب  ربص و  رب  دوش  یم  بترتم  هک  تسا  یباوث 

یلمآ

ینیوزق

نکیلو دنـشاب ، باوص  لوق  ود  ره  نیا  .دهد و  یم  شـشوپ  ردق  هب  امرـس  يادـخ  دـنیوگ : هچنانچ  دـیآ  دورف  تبیـصم  ردـق  هب  ربص 
زا مه  دباین و  رد  رایسب  يامرس  يا  هماج  مک  چیه  ای  دشابن  سکعرب  ای  رایسب  ربص  مک  تبیصم  رد  ار  یصخش  چیه  هک  دنکن  ءاضتقا 
رب بیغرت  ماقم  رد  وا  رجا  دوش  یم  وحم  قیقحت  هب  سپ  یتبیـصم  تقو  دوخ  نار  رب  ار  دوخ  تسد  دـنزب  هک  ره  هلوق : تسا  لیبق  نیا 

رهاظ تاکرح  عون  نیا  هب  ابلاغ  هک  سفن  عزج  زا  تسا  ریوصت  لاثم و  زا  یعون  تسد  ندز  و  دوش ، یم  هتفگ  عزج  زا  ریذحت  ربص و 
باوث و روفو  بجوم  ءاخر  ربص و  مدع  عزج و  هک  دنک  یم  هدافا  هکلب  درادن  لاثم  نیا  هب  یـصاصتخا  جچیه  مکح  نیا  و  دوش ، یم 

زین قباس  باوث  هک  دنا  هتفگ  یضعب  ربص ، رب  دوش  بترتم  هک  تسا  یباوث  طبح  بجوم  نآ  دیوگ و  اجنیا  یشاک  حراش  .تسا و  ازج 
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ماقم نیا  لثم  رد  ثحب  هنوگنیا  ددرگ و  یمن  مولعم  ریقف  دزن  فالخ  نیا  ناـیب و  نیا  تقیقح  .لـمع و  نیا  هطـساو  هب  دوش  یم  وحم 
شیپ تدالج  راهظا  يارب  دنزن ، شیوخ  نار  رب  تسد  چیه  یتبیصم  رد  صخش  دشاب  رایـسب  هکنادب  .درادن و  یتروص  نانچ  ییاطخ 

هد یصخش  دشاب ، هدوب  شیب  زا  شیب  وا  رـس  تیاکـش  نطاب و  عزج  نکیلو  نامدرم ، شیپ  راقو  باهذ  يارب  ای  ناگـشیپ  مه  نارای و 
.لوا صخش  نآ  زا  دشاب  رت  لمتشم  میلست  ربص و  رب  وا  نطاب  اضر و  رب  وا  رس  نکیلو  دنز  نار  رب  تسد و  رب  تسد  راب 

یجیهال

مالسلا هیلع  تفگ  ینعی و  .هرجا » طبح  هتبیصم  دنع  هذخف  یلع  هدی  برض  نم  هبیصملا و  ردق  یلع  ربصلا  لزنی  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
، شتبیـصم دزن  رد  دوخ  يوناز  رب  ار  دوخ  تسد  دنزب  هک  یـسک  یکچوک و  یگرزب و  رد  تبیـصم  رادقم  هب  ربص  دیآ  یم  دورف  هک 

.وا باوث  ددرگ  یم  تسپ 

ییوخ

یناسل یلع  يرجی  راقو و ال  هنینامط و  عم  هبیصملا  لبقتسی  رباصلاف  المع ، الوق و  ایالبلا  هراکملا و  هاجت  همواقملا  وه  ربصلا ، ینعملا :
هوجولا و شمخک  هبیـصملا ، دنع  اهب  هداعلا  ترج  هیزخم  لامعا  نع  یهن  دق  عزجلا ، یلع  لدـی  المع  بکتری  هللا و ال  نم  يوکـشلا 

دق .ربصلا و  نم  هاطعا  ام  رادقم  یلع  ءالبلا  لزنی  هدابعل و  رابطصالا  هوق  یطعا  هلضف  نم  یلاعت  هللا  نال  روبثلا ، لیولا و  و  روعشلا ، زج 
ءامدـلاب ءالتبالا  اـهنم  لـجرلا ، نم  رثکا  اـیالبلا  هراـکملل و  ضرعم  اـهنال  لاـجر ، هرـشع  ربص  هارملا  یطعا  هللا  نا  ثیدـحلا : یف  درو 

راشا دـق  .همیکـشلا و  هدـش  ربصلا و  هوق  یلا  جاتحی  هلک  اذـه  و  هصاخ ، روما  یف  جوزلل  اهتعاطا  موزل  هدـالولا و  لـمحلا و  ثـالثلا و 
.عجوتلا فساتلا و  راهظال  نیذـخفلا  یلع  دـیلا  بزـضک  هبیـصملا  رجا  طبح  بجوی  عزجلا  راهظا  بتارم  لـقا  نا  یلا  مالـسلا ) هیلع  )

یباتیب راهظا  دبوکب و  شیاهنار  هب  ار  شتـسد  تبیـصم  ماگنه  سک  ره  و  دوشیم ، اطع  تبیـصم  هزادن  هب  یئابیکـش  دومرف : همجرتلا :
.دورب نایم  زا  شرجا  دنک 

دنداهن مهرم  لد  شیر  رب  ناز  و  *** دنداد ربص  تبیصم  ره  ردق  هب 

تسد تبرض  اب  يرب  دوخ  رجا  هک  *** تسد نزم  نار  رب  یباتیب و  نکم 

يرتشوش

لوزنک هدیبع ، یلع  هفاطلا  همکح و  یلاعت و  هتایآ  يدحا  وه  اضیا  هبیـصملا  ردق  یلع  ربصلا  لوزن  هبیـصملا ) ردـق  یلع  ربصلا  لزنی  )
نم مظعا  و  سانلا :- لاح  لتخ  اهالول ال  هنا  و  هظفاحلا ، همعن  رکذ  دعب  لضفملا -) دـیحوت   ) یف .مهتنووم و  ردـق  یلع  مهیلع  هنوعملا 

هل تام  و ال  هرسح ، هل  تضقنا  و ال  هبیـصم ، نع  دحا  الـس  امل  نایـسنلا  الول  هناف  نایـسنلا ، یف  همعنلا  ظفحلا  یف  ناسنالا  یلع  همعنلا 
لعج فیک  يرت  الفا  .دساح  نم  هرتف  و ال  ناطلـس ، نم  هلفغ  ءاجر  و ال  تافالا ، رکذت  عم  ایندلا  عاتم  نم  یـشب ء  عتمتـسا  و ال  دقح ،

نیذلا لوقی  نا  یسع  ام  و  هحلـصملا ؟ نم  برـض  امهنم  لک  یف  هل  لعج  و  ناداضتم ، نافلتخم  امه  نایـسنلا و  ظفحلا و  ناسنالا  یف 
يور .هعفنملا و  حالصلا و  هیف  ام  یلع  عمتجت  اهارت  دق  و  هنیابتملا ، هداضتملا  ءایـشالا  هذه  یف  نیداضتم  نیقلاخ  نیب  ءایـشالا  اومـسق 
هعول هاسناف  هبلق ، یلع  حـسمف  هلها ، عجوا  یلا  اکلم  یلاعت  هللا  ثعب  تام  اذا  تیملا  نا  اـضیا : مالـسلا ) هیلع   ) قداـصلا نع  یفاـکلا ) )
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یلع لوطت  یلاعت  كرابت و  هللا  نا  اضیا : مالـسلا ) هیلع   ) هنع .ایندـلا و  رمعت  مل  دـیحوتلا ) یف  لوالا - لـصفلا   ) کـلذ ـالول  و  نزحلا ،
، لسنلا عطقن  کلذ ال  الول  و  هولـسلا ، مهیلع  یقلا  و  امیمح ، میمح  نفد  ام  کلذ  الول  و  حورلا ، دعب  حـیرلا  مهیلع  یقلا  ثالثب : هدابع 

دنع هذـخف  یلع  هدـی  برـض  نم  و   ) .هضفلا بهذـلا و  نوزنکی  امک  مهکولم  اهزنکل  کـلذ  ـالول  و  هبادـلا ، هبحلا  هذـه  یلع  یقلا  و 
هیلع  ) هنع لوقعلا ) فحت   ) هرقفلا يور  ناـک  فیک  و  فیحـصت ، وه  و  هلمع ) (: ) هرجا  ) لدـب هیرـصملا )  ) یف و  هرجا ) طـبح  هتبیـصم 

تاولص یصولا - یبنلا و  ناف  ورغ  و ال  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا نع  مالسلا ) هیلع   ) قداصلا نع  یفاکلا )  ) هاور نکل  و  مالـسلا ،)
.هرجا طبحی  نا  دبالف  هبر  ءاضقب  دبعلا  ءاضر  مدع  نع  هفشکل  طبحلل  هتیبجوم  و  هدحاو ، سفنک  اناک  امهلآ - یلع  امهیلع و  هللا 

هینغم

ربصلا ردصم  نال  نظن - امک  دارم - ریغ  اذه  نکل  .افعض و  هدش و  هبیـصملا  لداعی  ام  ربصلا  نم  یطعی  هللا  نا  مالکلا  اذه  نم  رهاظلا 
و عقاولا ، وه  امک  هبیـصملا  ردـق  یلع  نوکت  ربصلا  هرارم  نا  دارملا  اـمنا  و  همکحلا 80 و 112 ، یف  مامالا  لاق  امک  ناـمیالا  لـقعلا و 
: میکحل لیق  اهردقب : ربصلا  هرارم  یلع  اضرلا  حنمی  هناحبس  هللا  نا  هانعمف  ربصلا ) لزنی  : ) هلوق اما  عقاولا ، اذه  نع  ساکعنا  مامالا  لوق 

.ربص ول  یتح و  هباصم  یلع  هباوث  بهذ  يا  هلمع ) طبح  و   ) .دیرا نا ال  دیرا  لاق : دیرت ؟ اذام 

هدبع

تلطب اهناکف  هلامعا  باوث  نم  مرح  يا  هلمع : طبح  هتبیصم  … 

يرفعج

مالسالا ضیف 

نآ ربارب  دنوادخ  دشاب  گرزب  هچ  ره  تبیـصم   ) دسر یم  هودنا  هزادنا  هب  یئابیکـش  تسا : هدومرف  یئابیکـش ) رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
نآ رد  وا  يارب  هک   ) شـشاداپ دـنک ) یباـتیب   ) دـنز شنار  هب  شیوـخ  تسد  تبیـصم  رد  هـک  یـسک  و  دـیامرف ) یم  ءاـطع  یئاـبیکش 

.ددرگ یم  هابت  هتشگ ) ررقم  تبیصم 

ینامز

يزاریش دمحم  دیس 

و ریبک ، ربص  هناحبـس  هللا  نم  ناـسنالا  یلع  لزن  همیظع  هبیـصملا  تناـک  اذاـف  هبیـصملا ) ردـق  یلع  ربصلا  لزنی  : ) مالـسلا هیلع  لاـق  و 
اعزج و هبرـضلا  تناک  و  هبیـصم ، هتباصا  ام  دنع  يا  هتبیـصم ) دنع  هذخف  یلع  هدـی  برـض  نم  و   ) اهردـقب ربص  لزن  هریغـص  تناکنا 

.هربص یلع  باثی  الف  نالطبلا ، وه  طبحلا  و  عزج ، ربصی و  مل  هنال  هربص ، باوث  بهذ  يا  هلمع ) طبح   ) یلاعت هللا  ءاضقب  اضر  مدعل 

يوسوم

تناـک اـمهم  حرـشلا : .لـطب  هلمع : طـبح  .كرولا  هبکرلا و  نیب  اـم  ذـخفلا : .توملا  هعیجف  هورکم ، رما  لـک  هیلبلا و  هبیـصملا : هغللا :
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نمک همکح - ضفری  هللا و  ءاضق  هیف  رکنتسی  ارما  لعف  نم  اباصم و  هبیصم  بلغت  الف  اذا  ربصلا  نم  اهلباقی  ام  كانهف  همیظع  هبیـصملا 
.هتبیصمل هباستحا  رجا  هباوث و  بهذ  هللا و  طخسا  دقف  هبیج - قش  وا  ههجو  شمخ  وا  هذخف  یلع  هدی  برض 

یناقلاط

ییابیکش هراب  رد  .دوش » دوبان  شدزم  دنز ، شنار  رب  تسد  تبیصم  ماگنه  هب  هک  سک  نآ  دیآ و  دورف  تبیصم  هزادنا  هب  ییابیکش  »
.دش هتفگ  لیصفت  هب  نخس 

هب شیدنا  رود  هک  ییابیکش  هب  داب  امش  رب  تسا : هدومرف  یم  نداد  تیلست  ماگنه  هب  هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نانخـس  زا 
.دریذپ یم  ار  نآ  ماجنا  رس  مه  بات  یب  دزای و  یم  تسد  نآ 

وهل مرگرـس  ار  وا  مه  هورع  گرم  زا  سپ  دیوگ  یم  هقوشعم  : » تسا هدورـس  نینچ  هورع  دوخ  ردارب  تبیـصم  رد  یلذـه  شارخ  وبا 
همیما يا  یلو  ما  هدرپـس  یـشومارف  هب  ار  هورع  دـهع  نم  هک  رادـنپم  تسا ، گرزب  یگوـس  نـیا  ینادـب  رگا  هـکنآ  لاـح  مـنیب و  یم 

« .تسا هدیدنسپ  نم  ییابیکش 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

ِهِذِخَف یَلَع  ُهَدَی  َبَرَض  ْنَم  ،َو  ِهَبیِصُْملا ِرْدَق  یَلَع  ُْربَّصلا  ُلِْزنَی 

.ُُهلَمَع َِطبَح  ِِهتَبیِصُم  َْدنِع 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

وناز رب  تبیصم  ماگنه  هب  يرکشان ) یبات و  یب  ببس  هب   ) ار شتـسد  هک  یـسک  دوش و  یم  لزان  تبیـصم  هزادنا  هب  ییابیکـش  ربص و 
ددرگ یم  عیاض  وا  رجا  دنز 

جهن زا  ریغ  عبانم  زا  یضعب  هب  هراشا  اهنت  رداصم  باتک  رد  هنامیکح : راتفگ  دنـس  تشاد . ( .) دهاوخن  تبیـصم  ربارب  رد  یـشاداپ  (و 
بادآ باتک  رد  تمـسق  نیا  : دـیوگ یم  تسا  هدـش  « ...ِهِذِـخَف یلَع  ُهَدَـی  َبَرَـض  ْنَمَو  » ینعی كرابم  مالک  نیا  لیذ  هب  تبـسن  هغالبلا 

هدوـمرف و ناـیب  اـیند  نید و  هراـبرد  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  تسا  يا  هناگدـصراهچ  ثیداـحا  ءزج  هک  تسا  هباحـصال  نینمؤـملاریما 
راربالا عیبر  باتک  رد  يرشخمز  زا  ار  شخب  نیا  نینچمه.دنا  هدروآ  دوخ  ياه  باتک  رد  ار  نآ  یضر  دّیـس  موحرم  زا  لبق  یهورگ 

اب لـماک  روط  هب  ثیدـح  نیا  زین  لوقعلا  فـحت  باـتک  رد  ،ج 4،ص 123 .) هغالبلا جـهن  رداصم  ) .دـنک یم  لقن  یتوافت  رـصتخم  اب 
 ( .تسا هدمآ  یتوافت  رصتخم 

تیصعم ربص و  نزاوت 
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رجا نتفر  داب  رب  سپس  تبیصم و  ربص و  نایم  رد  نزاوت  تسخن.دنک  یم  هراشا  هتکن  ود  هب  هنامیکح  راتفگ  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
.عزج یبات و  یب  رطاخ  هب  ناسنا 

ماگنه هب  يرکـشان ) یبات و  یب  ناونع  هب   ) ار شتـسد  هک  یـسک  دوش و  یم  لزاـن  تبیـصم  هزادـنا  هب  ییابیکـش  ربص و  :» دـیامرف یم 
ْنَم َو  ِهَبیِصُْملا ، ِرْدَق  یَلَع  ُْربَّصلا  ُلِْزنَی  ( ؛») تشاد دهاوخن  تبیـصم  ربارب  رد  یـشاداپ  و   ) ددرگ یم  عیاض  وا  رجا  دنز  وناز  رب  تبیـصم 

( . ُُهلَمَع َِطبَح  ِِهتَبیِصُم  َْدنِع  ِهِذِخَف  یَلَع  ُهَدَی  َبَرَض 

ار ناسنا  هک  يدـنوادخ  یلو  ؛ تسایند تاـیح  تعیبط  نیا.دوب  دـهاوخ  هدوب و  یتالکـشم  هشیمه  اـیند  یگدـنز  رد  هک  تسین  کـش 
هب هک  تسا  یلمحت  ربص و  هلمج  زا  هدرک  قلخ  تالکـشم  اب  هلباقم  يارب  وا  دوجو  رد  ییاهورین  هدیرفآ  ناهج  نیا  رد  یگدنز  يارب 

نانچ لوا  تاظحل  ، دهد یم  تسد  زا  یناوج  رد  ار  شزیزع  دنزرف  هک  يردام  میا  هدید  هاگ.دـباترب  ار  بئاصم  دـناوتب  ات  هداد  ناسنا 
دوجو رب  شمارآ  مک  مک  درذگ ، یم  یمایا  ای  تاعاس  اما  ؛ دیامن میلست  نیرفآ  ناج  هب  ناج  دهاوخ  یم  ییوگ  هک  دنک  یم  یبات  یب 

یم راهم  ار  نآ  ًاجیردت  دزیخ و  یم  رب  هزرابم  هب  گرزب  تبیـصم  نآ  اب  دشوج و  یم  وا  نورد  زا  ییورین  ییوگ  ؛ دوش یم  طلـسم  وا 
ادیپ مه  يدارفا  هتبلا.تسا  رت  يوق  تسا  ییابیکـش  ربص و  شمان  هک  تمواقم  يورین  نیا  دشاب  رت  نیگنـس  تبیـصم  ردـق  ره  دـنک و 

هب یناهگان  گرم  ای  دـننز و  یم  یـشکدوخ  هب  تسد  ای  ؛ دـنهد یم  تسد  زا  ار  ربص  هتـشر  یلک  لصا  نیا  فـالخ  رب  هک  دـنوش  یم 
.دهد یم  نایاپ  اهنآ  یگدنز 

یبات یب  دنوش  یم  وربور  تبیصم  اب  یتقو  هک  تسا  ناگدید  تبیصم  مامت  يارب  رطاخ  یلست  هیام  عقاو  رد  مالسلا  هیلع  ماما  نایب  نیا 
.درک دهاوخ  تمحرم  اه  نآ  هب  ار  مزال  ربص  ادخ  دننادب  دننکن و 

یخلت هک  نیا  نآ  تسین و  مالسلا  هیلع  ماما  دارم  رهاظ  هب  هک  دنا  هدرک  رکذ  هلمج  نیا  يارب  يریسفت  هغالبلا  جهن  نارسفم  زا  یضعب 
دروم تمکح  لیذ  ،ج 4،ص 309  هغالبلا جـهن  لـالظ  یف   ). .تسا یتیعقاو  دوخ  نیا  تسا و  تبیـصم  یخلت  هزادـنا  هب  هشیمه  ربص 

 ( .ثحب

ببـس هب  ددرگ  یم  عیاض  وا  رجا  دـنزب  وناز  هب  تبیـصم  ماگنه  هب  ار  دوخ  تسد  هک  یـسک  : دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  نیا  اما 
یم شاداپ  وا  هب  دنوادخ  دشاب  روکـش  روبـص و  تبیـصم  لباقم  رد  ناسنا  رگا  هک  تسا  هدمآ  یمالـسا  تایاور  رد  هک  تسا  يزیچ 
ماما هک  دمآ  دهاوخ  تمکح 291  نمض  رد  هک  نانچ  تشاد ، دهاوخن  یشاداپ  رجا و  دنک  عزج  یبات و  یب  يرکـشان و  رگا  دهد و 

: دومرف شدنزرف  گرم  هرابرد  « سیق نب  ثعشا  » هب تیلست  ماگنه  هب  مالسلا  هیلع 

یم ماجنا  تارّدـقم  ینک  ربص  رگا  ؛  ٌروزْأَم َْتنأ  ُرَدَْـقلا َو  َْکیَلَع  يرَج  َتْعِزَج  ْنا  ،َو  ٌرُوجْأَم َْتنأ  ُرَدَْـقلا َو  َکـْیَلَع  يرَج  َتْرَبَص  ْنإ  »
بلطم نیا  «. دوب یهاوخ  راک  هانگ  وت  دوش و  یم  ماجنا  تارّدقم  مه  زاب  ینک  یبات  یب  رگا  تشاد و  یهاوخ  شاداپ  رجا و  وت  دوش و 

. ( ،ج 68،ص 92 راونالا راحب   ) . .تسا هدش  لقن  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  زا  یتوافت  كدنا  اب  زین  راونالا  راحب  رد 

فطاوع اـب  زگره  مالـسا  دراد و  یفطاـع  ياـه  همـشچرس  اریز  ، تسین عوـنمم  مالـسا  رد  نازیزع  گرم  يارب  يرادازع  هیرگ و  هتبلا 
.تسا هدرکن  هزرابم  مدرم 
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ثیدـح.دشاب یهلا  تاریدـقت  زا  تیاکـش  رب  لیلد  هک  تسا  ینانخـس  تاـکرح و  يرکـشان و  راـهظا  یباـت و  یب  تسا  عونمم  هچنآ 
نیمه هـب  هراـشا  زین  هدـش  لـقن  فـلتخم  بـتک  رد  مـیهاربا  شدـنزرف  تاـفو  ماـگنه  هـب  هـک  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلــص  ربماـیپ  فورعم 

ترضح نآ  هب  یضعب  دیاش.دش  ریزارس  دز و  هقلح  ترضح  نامـشچ  رد  کشا  دیـسر  وا  هب  دنزرف  تافو  ربخ  هک  یماگنه  ؛ تسانعم
: دومرف ، دندرک داریا 

ادخ مشخ  بجوم  هک  يزیچ  اما  دوش  یم  نوزحم  بلق  دـیرگ و  یم  مشچ  ؛  ُبَّرلا ُطَخُْـسی  ام  ُلوُقَن  ُْبلَْقلا َو ال  ُنَزْحَی  ُْنیَْعلا َو  ُعَمْدَـت  »
.( ،ج 1،ص 114 يربک تاقبط  ،ج 3،ص 262،ح 45؛ یفاک «. ) . میوگ یمن  دوش 

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said: “Endurance comes according to affliction. Whoever beats
." his hand on the thigh in his affliction ruins all his good deeds

لصاح یب  ياهتدابع  : 145 تمکح

هراشا

توص
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ُمَون اَذّبَح  ُءاَنَعلا  ُرَهّسلا َو  ّالِإ  ِهِماَِیق  نِم  َُهل  َسَیل  ٍِمئاَق  نِم  مَک  ُأَمّظلا َو  ُعوُجلا َو  ّالِإ  ِهِماَیِـص  نِم  َُهل  َسَیل  ٍِمئاَص  نِم  مَک  مالـسلا  هیلع  َلاَق  َو 
مُهُراَطفِإ ِساَیکَألا َو 

اه همجرت 

یتشد

يراد هدنز  بش  اسب  و  درادن ،  دوخ  يراد  هزور  زا  یگنشت  یگنـسرگ و  زج  يا  هرهب  هک  يراد  هزور  اسب  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 
 ! ناشراطفا و  ناکریز ، باوخ  اشوخ  درواین ! تسد  هب  یباوخ  یب  جنر و  زج  يزیچ  يراد  هدنز  بش  زا  هک 

يدیهش

يرب جـنر  يرادـیب و  زج  نداتـسیا  زا  هک  هداتـسیا  اپ  رب  اـسب  و  دربن ،  هرهب  یگنـشت  یگنـسرگ و  زج  دوخ  هزور  زا  هک  راد  هزور  اـسب 
.دروخن

.نانآ نداشگ  هزور  اشوخ  ناکریز و  باوخ  اشوخ 

یلیبدرا
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تسین هک  زامن  رد  بش  هداتـسیا  زا  اسب  یگنـسرگ و  یگنـشت و  زجب  وا  نتـشاد  هزور  زا  ار  وا  رم  تسین  هک  يراد  هزور  اسب  دومرف  و 
ناشیا هزور  ندوشگ  ناکریز و  باوخ  تسبوخ  هچ  تدابع و  بادآ  قیرط  طیارش و  مدع  ههجب  جنر  زجب و  نداتسیا  زا  ار  وا  رم  هک 

یتیآ

زا هک  يرازگزامن  اسب ، هچ  دربن و  يا  هرهب  یگنشت  یگنسرگ و  زج  شا  هزور  زا  هک  يراد  هزور  رایـسب  هچ  مالـسلا :) هیلع   ) دومرف و 
.ناشیا نداشگ  هزور  اشوخ  ناکریز و  ندیباوخ  اشوخ  .دنکن  لصاح  یبیصن  جنر  يرادیب و  زج  شزامن 

نایراصنا

شنداتسیا زا  هک  يرازگزامن  اسب  و   . ددرگن بیصن  یگنشت  یگنـسرگ و  زج  شا  هزور  زا  هک  يراد  هزور  اسب  : دومرف ترـضح  نآ  و 
 ! نانآ راطفا  ناکریز و  باوخ  تسوکین  هچ.دریگن  دوس  تمحز  يرادیب و  زج  زامن  هب 

اه حرش 

يدنوار

و سایکا ، مهف  لوقعلا  اولمعتسا  نیذلا  نا  ینعی : سایکالا  مون  ائیش  معن  يا  اذ  ببح  هلصا  اذبح  .بعتلا و  ءانعلا : .شطعلا و  ءامظلا : و 
.هعاطلا نیع  یف  مه  اذاف  هعاطلا  یلع  امهب  اووقتی  نا  هین  یلع  نولکای  نومانی و  مهنال  لکالا ، مونلا و  یلع  نوباثی  سایکالا 

يردیک

طئارـش عیمجب  یتای  ـال  نم  وه  تلق : شحاوفلا ، و  یـصاعملا ، نع  کـسمی  ـال  حاـکنلا و  و  بارـشلا ، ماـعطلا و  نم  کـسمی  نم  وه 
، کلذ ریغ  ءاوهلا و  هرارح  ببسب  برعلا  یلع  بلغا  هنال  عوجلا ، نود  امظلا  صخ  اباوث و  هب  قحتسی  الف  هب  روماملا  هجو  یلع  موصلا 
کلذک ال ناک  نم  و  سیکلا ، هل : لاقی ، هلقع ، ایاضق  یلع  يرج  اذا  لقاعلا  مهراطفا .) سایکالا و  مون  اذبح   ) .یلصملا مئاقلاب  دارا  و 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  ربخا  امک  ایورلا ، یف  فاطلا  سایکالل  هبیجع و  هلاح  مونلل  و  تاحابملا ، نم  هیلع ، ـالاب  ریـصی و  اـم  لـعفی 
هعاطلا یلع  امهب  اووقتیل  نولکای  نومانی و  مهنال  لکالا ، و  مونلا ، یلع  نوباثی  ساـیکالا  نا  لـیق  و  حـلاصلا ، لـجرلل  هحلاـصلا  اـیورلا 

.هعاطلا نیع  یف  مهاذاف 

مثیم نبا 

جنر يرادیب و  زج  شزامن  زا  هک  يرازگزامن  اسب  .درادـن و  يا  هرهب  یگنـشت  یگنـسرگ و  زج  نتـشاد  هزور  زا  هک  يراد  هزور  اسب  )
هب یـسک  رگا  هک  تسا  نآ  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما دوصقم  .ناـشیا ) ندرک  زاـب  هزور  ناـکریز و  باوـخ  رب  اـشوخ  .درب  یمن  يا  هدـیاف 

.درب و دهاوخن  يا  هرهب  شا  هزور  زامن و  زا  دهدن ، ماجنا  ححیحـص  تروص  هب  دـنزب و  همدـص  دوخ  هزور  زامن و  طیارـش  زا  یطرش 
هب یهاگآان  باـب  زا  مدرم  رتشیب  رد  اـهنآ  یتسرداـن  تداـبع و  داـیز  صقاون  و  تسا ، دوبعم  هب  هجوت  زاـمن  هزور و  طرـش  نیرتگرزب 
هک تسا  نآ  رطاخ  هب  تسا  هدوتس  ار  ناکریز  باوخ  هک  نیا  .تسا و  هدروآ  زامن  زا  هیانک  ار  مایق  مالسلا ) هیلع   ) ماما .تسا  طیارش 
هب دوخ  ياـج  رد  هک  ار  يزیچ  ره  دریگ و  یم  راـک  هب  عراـش  ياـضر  قیرط  هب  ریخ و  هار  رد  ار  دوخ  یکریز  شوـه و  كریز ، مدآ 
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تهج رد  ینعی  دوخ ، ياج  رد  ار  شتادابع  رد  فرـصت  لـخد و  ماـمت  شراـطفا و  باوخ و  .دـشاب  روطنیا  سک  ره  .درب و  یم  راـک 
.درب یم  راک  هب  ادخ  تبحم  اضر و 

دیدحلا یبا 

ُمَْون اَذَّبَح  ُءاَنَْعلا  ُرَهَّسلا َو  َّالِإ  ِهِماَِیق  ْنِم  َُهل  َْسَیل  ٍِمئاَق  ْنِم  ْمَک  ُأَمَّظلا َو  ُعوُْجلا َو  َّالِإ  ِهِماَیِص  ْنِم  َُهل  َْسَیل  ٍِمئاَص  ْنِم  ْمَک  مالـسلا  هیلع  َلاَق  َو 
 . ْمُهُراَْطفِإ ِساَیْکَْألا َو 

سیل تباث و  لصأ  یلإ  هعجار  اعورف  نوکتف  هحیحصلا  مهدئاقعل  هقباطم  عقت  مهتادابع  نأل  کلذ  نوفراعلا و  ءاملعلا  انهاه  سایکألا 
هداـبع تدـسف  کلذـل  هلوـبقم و  نکت  ملف  هیلإ  ههجوـتم  مهتاداـبع  نکت  مل  هوـفرعی و  مل  اذإ  مهنـأل  یلاـعت  هللااـب  نولهاـجلا  کلذـک 

 . دوهیلا يراصنلا و 

. ( هیشاغلا 3،4 هروس  ًهَیِماح (  ًاران  یلْصَت  ٌهَبِصان  ٌهَِلماع  یلاعت  هلوق  درو  مهیف  و 

یناشاک

یگنشت رگم  دوخ  نتشاد  هزور  زا  ار  وا  تسین  هک  يراد  هزور  اسب  ءامظلا ) الا  همایص  نم  هل  سیل  مئاص  نم  مک  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
صیـصخت .هبرومام و  هقیرط  تعیرـش و  جـهن  رب  هن  دراد  هزور  موص و  ماـکحا  هب  دـشاب  لـهاج  مئاـص ، هک  تسا  یتروص  رد  نیا  و 

الا همایق  نم  سیل  مئاق  نم  مک  و   ) اوه ترارح  ببس  هب  عوج  زا  برع  رب  تسا  بلغا  نآ  هک  تسا  نآ  هطساو  هب  عوج  نودب  ءامظ ) )
طیارش هب  لهج  تهج  هب  ندیشک  يرادیب  جنر  رگم  دوخ  نتساخرب  زا  ار  وا  تسین  هک  تدابع  يارب  زا  بش  رد  هداتسیا  اسب  و  ءانعلا )
تناطف هطساو  هب  نطف  هکنآ  ببس  هب  ناکریز  نالقاع  باوخ  تسا  وکین  هچ  سایکالا ) مون  اذبح   ) تدابع تعاط و  قیرط  بادآ و  و 
عـضوم رد  درک  دهاوخ  باوخ  يرادـیب و  عضوم  رد  دیـشک  دـهاوخ  يرادـیب  سپ  دروآ  یم  ياج  هب  دوخ  عضاوم  رد  ار  روما  عیمج 

هب ناشیا  هک  اریز  نالقاع  ندوشگ  هزور  تسا  کین  هچ  و  مهراطفا ) و   ) دومن دنهاوخ  سکع  هب  لمع  هک  نالهاج  فالخ  هب  باوخ 
هب نآ ، بادآ  طیارـش و  اـب  تـشاد  دـنهاوخ  هزور  مارح  ریغ  ياـهزور  رد  دروـخ و  دـنهاوخ  هزور  مارح  ياـهزور  رد  شناد ، بـبس 

هکنآ هطـساو  هب  لکا  مون و  رب  دنوش  یم  باثم  سایکا  هک  دنا  هتفگ  .تشاد و  دـنهاوخ  هزور  مارح  ياهزور  رد  هک  نالهاج  فالخ 
دشاب و تعاط  ناشیا  لکا  مون و  سپ  یهلا ، تعاط  هب  نآ  هب  دننک  ادـیپ  توق  هکنآ  دـصق  هب  دـنروخ  یم  دـننک و  یم  باوخ  ناشیا 

( هدابع ملاعلا  مون  (: ) هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) یهانپ تلاسر  ترضح  لوق  تسا  نیا  قادصم 

یلمآ

ینیوزق

دشابن ار  وا  هک  رازگزامن  ینعی  .میاق  رایسب  و  ندیشک ، یگنشت  یگنسرگ و  رگم  يا  هرهب  هزور  زا  ار  وا  دشابن  هک  راد  هزور  رایـسب  و 
قدـص زا  تادابع  طورـش  تاعارم  رب  صیـصخت  ماقم  رد  تسا  تایباطخ  رگید  لیبق  زا  .ندرب  جـنر  يرادـیب و  رگم  يا  هرهب  مایق  زا 

هک صخـش  ود  هک  درک  مکح  هملک  نیا  هب  ناوتن  دوش و  یم  هتفگ  قـالخا  سفن و  بیذـهت  صـالخا و  تدـیقع و  حیحـصت  تین و 
رما دراد  يرگید  و  درادـن ، هناگ  جـنپ  زامن  ناضمر و  هزور  یکی  و  دـشاب ، ناسکی  تاعاط  طیارـش  نامیا و  روصق  رد  ناـشیا  لاوحا 
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اب دیاش  و  تسا ، لوا  مالک  یبرم  .دشاب  هتـشاد  مکح  کی  ندرکن  اب  هزور  زامن و  نآ  ندرک  سپ  دشاب ، توافت  یب  يواسم و  ناشیا 
ای باوخ  زا  دننک  هچنآ  ناشیا  هک  هدابع ) ملاعلا  مون   ) لیبق زا  ناشیا  راطفا  ناکریز و  باوخ  تسا  کین  هچ  .دشاب  هدـش  روکذـم  نآ 

.دننک بادآ  قفاوم  باوص و  هجو  رب  شیوخ و  عضوم  رد  زامن 

یجیهال

سایکالا و مون  اذـبح  .ءانعلا  الا  همایق  نم  هل  سیل  مئاق  نم  مک  اـمظلا و  ـالا  همایـص  نم  هل  سیل  مئاـص  نم  مک  : » مالـسلا هیلع  لاـق  و 
یگنشت و رگم  وا  نتفرگ  هزور  تهج  زا  وا  يارب  زا  تسین  هک  تسا  يراد  هزور  رایسب  هچ  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  مهراطفا »!

راـطفا ناـکریز و  باوخ  اـشوخ  .تمحز  تقـشم و  رگم  ندرازگزاـمن  تهج  زا  وا  يارب  زا  تسین  هک  تسا  يرازگزاـمن  رایـسب  هچ 
.ناشیا هزور ي  ناقمحا و  يراد  هدنز  بش  ادب  ینعی  ناشیا ! ندرک 

ییوخ

: بارعالا .دـجنملا  یـسیک - سایکا و  سیک ج : وهف  عفنا  وه  ام  طابنتـسا  نم  سفنلا  نیکمت  هساـیکلا )  ) منی مل  ارهـس : رهـس ) : ) هغللا
ربخ حدـملاب  صوصخملا  سایکالا  مون  هلعاف و  اذ  و  حدـملا ، لاـعفا  نم  اذـبح  اـعوفرم ، سیل  مسا  ماـقم  یف  غرفم و  ینثتـسم  عوجلا 

روضحب .هتدابع  نراـقی  ـال  نمف  هداـبعلا ، حور  صـالخالا  عم  یلاـعت  هللا  یلا  هجوتلا  ینعملا : .ساـیکالا  مون  وه  يا  فوذـحم  ءدـتبم 
ریصی هموص ال  و  ربکالا ، قلاخلا  هرضح  یلا  هبرقت  و ال  رکنملا ، ءاشحفلا و  نع  هاهنتال  هتالـصف  هسفن ، یف  رثوت  صالخالا ال  بلقلا و 
برـش نع  بانتجالا  لالحلا و  لکالا  هیالولاک و  رخا  طورـش  هداـبعلا  لوبق  یف  طرتشی  و  راـنلا ، نم  هل  هنج  نوکی  ـال  هندـبل و  هاـکز 

شا هزور  زا  هک  يراد  هزور  رایسب  هچ  همجرتلا : .ءامظلا  رهـسلا و  و  ءانعلا ، بعتلا و  الا  اهنم  قبی  مل  هدابعلا  طئارـش  تدقف  اذاف  رمخلا 
، جنر یباوخ و  یب  زج  دربن  يا  هرهب  شیراد  هدنز  بش  زا  هک  يراد  هدنز  بش  رایـسب  هچ  یگنـشت و  یگنـسرگ و  زج  درادن  يدوس 

.زور رد  ناشراطفا  مه  و  كریز ، نافراع  باوخ  تسبوخ  هچ  هو 

یلصاح ناز  عوج  زج  هب  درادن  *** یلو دراد  هزور  سک  رایسب  هچ 

یلئان شیباوخیب  جنر و  زج  هن  *** کیل تسا  راد  هدنز  بش  هک  سک  اسب 

یلدبحاص دنراد و  راطفا  هک  *** كاپ نادنمشوه  نآ  باوخ  اشوخ 

يرتشوش

نبا دیدحلا و  یبا  نبا   ) یف امک  امظلا ) عوجلا و  الا  : ) باوصلا و  هیرـصملا )  ) یف اذکه  امظلا ) الا  همایـص  نم  هل  سیل  مئاص  نم  مک  )
ءایشا ددع  و  كدلج - كرعش و  كرصب و  کعمس و  مصیلف  تمـص  اذا  مالـسلا ) هیلع   ) قداصلا نع  یفاکلا )  ) یف هیطخلا .) مثیم و 
متمص اذاف  هدحو  بارـشلا  ماعطلا و  نم  سیل  مایـصلا  نا  مالـسلا ) هیلع   ) هنع .كرطف و  مویک  کموص  موی  نکی  ال  لاق : و  اذه - ریغ 

یه اهل و  هیراج  بست  هارما  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا عمـس  و  اودساحت - اوعزانت و ال  مکراصبا و ال  اوضغ  مکتنـسلا و  اوظفحاف 
ماعطلا نم  سیل  موصلا  نا  کتیراج ، تببس  دق  همئاص و  نینوکت  فیک  لاقف  همئاص  ینا  تلاقف  یلک ، اهل : لاقف  ماعطب  اعدف  همئاص ،

رهس و لها  اوناک  حراوخلاف  .هقشملا  يا : ءانعلا ) و   ) .لیللا یف  مونلا  مدع  يا : رهسلا ) الا  همایق  نم  هل  سیل  ملاق  نم  مک  و   ) .بارشلا و 
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نم ریثک  تادابعلا و ) …  نم  مالـسلا ) هیلع   ) هنیب ام  یف  نوعبرالا - یناثلا و  لصفلا   ) کلذـک و  نآرقلا !! هوالت  لیللا و  مایق  یف  ءاـنع 
مهمون و نال  مهراطفا ) ساـیکالا و  مون  اذـبح   ) .اـنز ما  یلـص  ءاوس  تیبلا  لـهال  بصاـنلا  ربخلا  یف  و  هبـصان - هلماـع  هلطاـبلا  قرفلا 

هللا یلـص   ) یبنلا لاق  اذـل  و  لفاونلا - ضئارفلا و  ءادا  یلع  اوردـقی  یتح  سفنلا  يوق  مامجتـسال  مهنم  امهنوکل  هدابع  اضیا  مهراـطفا 
.کلذ لعف  نم  یهن  و  لیللا ، عیمج  موقا  و ال  مایالا ، عیمج  موصا  انا ال  هلآ :) هیلع و 

هینغم

ول قحلا و  یف  هبالـصلا  هدشلا و  لمعلا و  لوقلا و  یف  صالخالا  قدصلا و  عم  الا  هاکز  جـح و  هالـص و  موص و  نم  يودـج  ادـبا ال 
هیلع و هللا  یلـص   ) همحرلا یبن  لاق  فورعم ؟ یلع  ثعبت  و ال  رکنم ، نع  عدرت  هدابعل ال  نزو  يا  و  رـشلا ، يوق  عیمج  هدـض  ترهاظت 
هحیصنلا هللا نیدلا  : ) لاق اضیا  .مارحلا و  هللا  تیب  یلا  جح  ماص و  یلص و  ول  یتح و  مهنم ) سیلف  نیملسملا  روماب  متهی  مل  نم  (: ) هلآ
و مهراطفا ) سایکالا و  مون  اذـبح   ) .اهب فرتعی  هیبلـسلا و ال  فرعی  مالـسالا ال  نید  نا  اذـه  ینعم  و  نیملـسملا ،) هماـعل  هلوسرل و  و 

مامالا لوق  حرـشلا  عم  مدقت  .لهاجلا و  دعاقلا  هدابع  نم  لضفا  لماعلا  ملاعلا  مون  ینعملا  و  لمعلا ، ملعلا و  لها  انه  سایکالاب  دارملا 
(. کش یف  هالص  نم  ریخ  نیقی  یلع  مون  : ) همکحلا 96 یف 

هدبع

موص نم  لـضفا  مهرطف  مهمون و  نوکی  نوفراـعلا  ءـالقعلا  يا  ءاـیلا  دـیدشتب  سیک  عـمج  ساـیکالا  مهراـطفا : ساـیکالا و  موـن  … 
مهمایق یقمحلا و 

يرفعج

مالسالا ضیف 

یمن یگنـشت  یگنـسرگ و  زج  شنتـشاد  هزور  زا  هک  ار  يراد  هزور  اسب  تسا : هدومرف  اـجیب ) لـمع  شهوکن  رد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
روتـسد قبط  ار  زامن  هزور و  نوچ   ) تسین جـنر  يرادـیب و  زج  شندرازگ  زامن  نداتـسیا و  زا  هک  يرازگ  بش )  ) زاـمن اـسب  و  دـنام ،

(. دشاب یم  روتسد  قبط  اج و  هب  دننک  هچنآ  نانآ  نوچ   ) ناشیا ندرک  زاب  هزور  ناکریز و  باوخ  تسا  کین  هچ  هدادن ) ماجنا 

ینامز

ءایر و يور  زا  هکنآ  ای  دشابن و  ادـخ  روتـسد  قبط  هاگره  دـشاب  طئارـش  قبط  دـیاب  دـهد  یم  ماجنا  ادـخ  هار  رد  ناسنا  هک  یلمع  ره 
رتشیب رتهب و  تسا  هفیظو  تخانـش  هدیقع و  يور  هک  نادنمـشناد  راطفا  باوخ و  .درادن  یـشزرا  چیه  دـشاب  هدـش  ماجنا  یئامندوخ 

زامن هب  یتقو  دهد  یم  بیرف  ار  نانآ  مه  ادخ  دـننز  یم  هلیح  ادـخ  هب  نیقفانم  : ) دـیامرف یم  نیقفانم  هرابرد  ادـخ  .تسا  هجوت  دروم 
(. دنراد ادخ  هب  هجوت  رتمک  تسایر  يور  زا  ناشیاهراک  .دنتسه  لسک  دنتسیا  یم 

يزاریش دمحم  دیس 

، هللا طخـس  بجوی  ام  لعف  هنال  کـلذ  و  شطعلا ، يا  ءاـمظلا ) عوجلا و  ـالا  همایـص  نم  هل  سیل  مئاـص  نم  مک  : ) مالـسلا هیلع  لاـق  و 
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يا ءانعلا ) و   ) لیللا مون  مدع  و  رهـسلا ) الا  همایق  نم  هل  سیل   ) هدابعلاب هلیل  مئاق ) نم  مک  و   ) همایـص یلع  هبیثی  الف  هوحن ، بایتغالاک و 
( مهراطفلا و   ) سیک عمج  ءالقعلا  يا  ساـیکالا ) مون  اذـبح   ) هلمع لـطبی  اـمب  یتا ، صلخا و  وا  هناحبـس ، صلخی هللا  مل  هنـال  بعتلا ،

یقمحلا اـمنیب  تاـبیطلاب  عتمتلا  مهل  هللا  زیوجتل  راـطفالا  و  ندـبلا ، هحارل  مونلا  یف  مهتعاـطا هللا  مهلقعب و  باوثلا  نوزرحی  مهنا  ثیح 
.هرخالا ایندلا و ال  هحار  اوکردی  ملف  مهیلع ، الاب  مهمایص و  مهمایق و  نوکی 

يوسوم

هیلا هجوتلا  صالخالاب هللا و  هموقتم  هدابعلا  حرشلا : .لقاعلا  وه  دیدشتلاب و  سیک  عمج  سایکالا : .بعتلا  ءانعلا : .شطعلا  امظلا : هغللا :
اذاف اهلطبی  اهدسفی و  ام  هفرعم  اهماکحا و  اهئازجا و  یلع  هظفاحملا  عم  اطئارـش  اطورـش و  اعرـش  هموسرملا  هقیرطلا  یلع  نوکت  نا  و 

نیذـلا سانلا  نم  اریثک  نا  قلطنملا و  اذـه  نم  قلطنت  مامالا  هملک  لصی و  مل  نم  عم  يوتـسا  اـهیف  بجو  اـم  ضعبب  اـهب  مئاـقلا  لـخا 
فرعی مل  نم  اذـکه  دوجـسلا و  عوکرلا و  مایقلاب و  بعتلا  الا  مهلانی  لب ال  اضرف  مهنم  هللا  لبقی  مهتالـص و ال  نم  مهلانی  نولـصی ال 

هالـص نع  ناک  مهمون  نال  نیعاولا  ءاملعلا  مون  حدـم  مث  شطعلا …  عوجلا و  الا  هلانی  هناف ال  هل  تـالطبملا  بکتریف  موصلا  ماـکحا 
نودوی فیک  نوفرعی  راطفالا و  دراوم  موصلا و  دراومب  مهتفرعمل  مهراطفا  مهموصل و  مهحدم  کلذک  اهتایصوصخ و  عیمجب  اهودا 

 … میلسلا هجولا  یلع  مهتادابع 

یناقلاط

زج شزامن  زا  وا  يارب  هک  يرازگ  بش  زاـمن  اـسب  تسین و  يا  هرهب  یگنـشت  یگنـسرگ و  زج  شا  هزور  زا  ار  وا  هک  راد  هزور  اـسب  »
« .ناشیا نداشگ  هزور  ناکریز و  باوخ  اشوخ  تسین ، جنر  يراد و  هدنز  بش 

يا هخاش  ناشیا  تدابع  تسا و  نانآ  حیحـص  هدـیقع  اب  قباطم  ناشیا  تدابع  هک  دـنا  فراع  ناـملاع  اـج  نیا  رد  ناـکریز  زا  روظنم 
یمن ار  ادخ  نوچ  دنتـسین و  نانچ  نآ  دنا  لهاج  لاعتم  يادخ  هب  تبـسن  هک  یناسک  دراد و  یگتـسب  رادـیاپ  هشیر  هنت و  هب  هک  تسا 
نخـس نیا  تسا و  هابت  نایدوهی  نایحیـسم و  تدابع  ببـس  نیمه  هب  .دوش  یمن  هتفریذـپ  تسین ، وا  هجوتم  ناشیا  تدابع  دنـسانش و 
رایسب شتآ  هب  هک  هدیشک  جنر  ناگدننک  لمع  «، » ًهَیِماح ًاران  یلْصَت  ٌهَبِصان ، ٌهَِلماع   » تسا هدش  لزان  ناشیا  هراب  رد  مه  لاعتم  دنوادخ 

« .دنوش دراو  نازوس 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

ِساَـیْکَْألا َو ُمْوـَن  اَذَّبَح  ، ُءاَـنَْعلا ُرَهَّسلا َو  اَّلِإ  ِهِماَِـیق  ْنِم  َُهل  َْسَیل  ٍِمئاَـق  ْنِم  ْمَک  ،َو  ُأَـمَّظلا ُعوُْـجلا َو  اَّلِإ  ِهِماَیِـص  ْنِم  ُهـَل  َْسَیل  ٍِمئاَـص  ْنـِم  ْمَـک 
 . ْمُهُراَْطفِإ

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

هنابش مایق  زا  هک  یناراد  هدنز  بش  رایسب  هچ  دنرب و  یمن  يا  هرهب  یگنشت  یگنسرگ و  زج  دوخ  هزور  زا  هک  یناراد  هزور  رایسب  هچ 
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یگتسخ یباوخ و  یب  زج  دوخ 

لیذ رد  رداصم  باتک  رد  بیطخ  موحرم  هنامیکح : راتفگ  دنـس  ناشراطفا . ( ! نادنمـشوه و  باوخ  رب  نیرفآ.دـنریگ  یمن  يا  هرمث 
خیرات باتک  رد  ار  نآ  یناهفصا  میعنوبا  هک  هدش  هتفرگرب  يوبن  ثیدح  کی  زا  مالک  نیا  لوا  شخب  : دیوگ یم  هنامیکح  مالک  نیا 

دّیس زا  شیپ  ود  ره  بولقلا و  توق  باتک  رد  یکم  بلاطوبا  نینچمه  تسا و  هدرک  لقن  میکح  نب  فنحا  لاح  حرـش  رد  ناهفـصا 
ِساـیْکْألا ُمْوـَن  اذَّبَح  » هلمج اـب  ار  نآ  هتفرگ و  هرهب  ربماـیپ  ثیدـح  زا  مالـسلا  هـیلع  یلع  ناـنمؤمریما  نیارباـنب  ، دـنا هتـسیز  یم  یـضر 

(.( ،ج 4،ص 124 هغالبلا جهن  رداصم  ) .تسا هتخاس  رت  لماک  « ْمُهُراْطفإَو

! ربخ یب  ناراد  هدنز  بش  بیصن و  یب  ناراد  هزور 

حور و یب  تادابع  هب  هراشا  شا  هنامیکح  مالک  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما.دـنراد  یمـسج  حور و  ، ناسنا دـننام  زین  تادابع  میناد  یم 
هچ دنرب و  یمن  يا  هرهب  یگنشت  یگنسرگ و  زج  دوخ  هزور  زا  هک  یناراد  هزور  رایـسب  هچ  :» دیامرف یم  هدرک  هجیتن  یب  ای  هجیتن  مک 

نادنمـشوه و باوـخ  رب  نیرفآ.دـنریگ  یمن  يا  هرمث  یگتـسخ  یباوـخ و  یب  زج  دوـخ  هنابـش  ماـیق  زا  هک  یناراد  هدـنز  بش  رایـسب 
ُمْوـَن اَذَّبَح  ، ُءاَـنَْعلا ُرَهَّسلا َو  اَّلِإ  ِهِماَِـیق  ْنِم  َُهل  َْسَیل  ٍِمئاَـق  ْنِم  ْمَک  ،َو  ُأَـمَّظلا ُعوُْـجلا َو  اَّلِإ  ِهِماَیِـص  ْنِم  َُهل  َْسَیل  ٍِمئاَـص  ْنِم  ْمَک  ( ؛» ناـشراطفا

( . ْمُهُراَْطفِإ ِساَیْکَْألا َو 

.تسا بعت  جنر و  يانعم  هب  « ءانَع يرادیب و« بش  يانعم  هب  رفس ) نزو  رب  «) رَهَس »

رهاظ رد  هک  تسا  یلاعفا  تادابع  تروص  ؛ یتریـس یتروص و  ای  ینطاب  دراد و  يرهاظ  ، تادابع دـش  هراـشا  ـالاب  رد  هک  هنوگ  ناـمه 
هب تعانق  جـیاتن  نیا  هب  ندیـسر  يارب.تسا  هللا  یلا  برق  نآ  هجیتن  هک  تسا  یتیبرت  ياـه  هفـسلف  اـهنآ  نطاـب  یلو  ؛ دوش ماـجنا  دـیاب 

.تسا مزال  زین  نآ  بادآ  هب  هجوت  هکلب  تسین  یفاک  تادابع  لکش 

يدام يایند  ياه  همانرب  لوغـشم  وا  رکف  هک  دروآ  اجب  یلاح  رد  ار  نآ  لاعفا  راکذا و  ناسنا  دـشابن و  بلق  روضح  رگا  زامن  رد  ًالثم 
هّللا یلا  برق  و  رکنم ) اشحف و  زا  یهن   ) هانگ زا  نتشاد  زاب  هک  نآ  یتیبرت  جیاتن  زا  نیقی  هب  تسوا 

. ( ،ج 3،ص 265 یفاک ( ) . ٍّیِقَت ُّلُک  ُنابُْرق  ُهالَّصلا  )

.دنام دهاوخ  مورحم  تسا  هانگ  راگنز  زا  لد  يوشتسش  و 

هک يا  هفـسلف  دراد و  یناسفن  تاذل  زا  رگید  یـضعب  یندیـشون و  یندروخ و  زا  يراددوخ  دننام  يرهاظ  ياه  همانرب  هزور  نینچمه 
: تسا اوقت  هک  هزور  هجیتـن  دوشن  لـصاح  اـهنآ  رگا  هک  تسا  ناطیـش  سفن و  ياوه  اـب  هزراـبم  هدارا و  ناـمیا و  تیوـقت  زا  تراـبع 

.دوش یمن  شتآ  ربارب  رد  يرپس  دراد و  یمن  زاب  یهلا  باذع  زا  ار  ناسنا  ددرگ و  یمن  لصاح   1 َنوُقَّتَت » ْمُکَّلََعل  »

طاقـسا رب  نوزفا  تادابع  ات  تسا  هدـش  تادابع  ریاس  هزور و  زاـمن و  بادآ  رب  يداـیز  دـیکأت  یمالـسا  تاـیاور  رد  لـیلد  نیمه  هب 
.دسرب راگرورپ  دزن  رد  یلوبق  هجرد  هب  فیلکت 
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لاوما زا  هدافتـسا  ، اه هدـننک  تسم  ندیـشون  ، ندرک تبیغ  دـننام  ؛ تسا تدابع  یلوبق  عناوم  ءزج  یتشز  لامعا  لاعفا و  ، نیا رب  هوـالع 
یلوـبق طیارــش  نـیرت  مـهم  زا  یکی  زین.ددرگن  ادــخ  هاـگرد  لوـبقم  یتدــم  اـت  تاداــبع  دوـش  یم  ببــس  هـک  نآ  لاــثما  مارح و 

.دوش یم  اوتحم  زا  یلاخ  حور و  یب  یلک  هب  تادابع  دشابن  رگا  هک  تسا  تیب  لها  تیالو  شریذپ  ، تادابع

یم ماجنا  هزور  لاح  رد  ار  ناهانگ  عاونا  اما  ؛ دـنریگ یم  هزور  دنتـسه  یناسک  ؛ تسه زین  روما  نیا  مامت  هب  رظان  قوف  هنامیکح  مـالک 
هب دنهد  یم  رازآ  ار  هانگ  یب  دارفا  تمهت  تبیغ و  اب  دنزیر و  یم  ار  ناناملـسم  يوربآ  ، دـنروخ یم  مدرم  لام  ، دـننک یم  ملظ  ؛ دـنهد

جراوخ دننام  دنتسه  یناراد  هدنز  بش  هک  نانچ  ، دنرب یمن  يا  هرهب  یگنشت  یگنسرگ و  زج  دوخ  هزور  زا  صاخشا  هنوگ  نیا  نیقی 
ات بش  لاح  نیا  اب  دـننک و  یم  يا  هنامحر  یب  تایانج  دـنزیخ و  یمرب  هزرابم  هب  موصعم  ماما  اب  ، دـنزیر یم  ار  ناهانگ  یب  نوخ  هک 

.درب دنهاوخن  هنابش  تادابع  زا  يا  هرهب  زگره  اهنیا.دنناوخ  یم  نآرق  زامن و  حبص  هب 

تادابع رارسا  همه  هب  دنمـشوه  تفرعم و  اب  دارفا  ناراگزیهرپ و  اهنت  تسا ) شوه  اب  ناسنا  يانعم  هب  سّیک  عمج  «) سایکا » زا روظنم 
دنهدـن ماجنا  ار  هنابـش  بحتـسم  تادابع  دـنرواین و  اج  هب  یبحتـسم  هزور  هچ  رگا  اهنآ.دـندنب  یم  راـک  هب  ار  نآ  بادآ  دـنهاگآ و 

یم ورین  قلخ  هب  تمدـخ  قلاخ و  تعاطا  يارب  اهنآ  هب  هک  يراطفا  باوخ و  ؛ تسا رتـالاب  لوا  هورگ  تاداـبع  زا  ناـشراطفا  باوخ و 
.دهد

! مورحم ناگتسخ 

هیلع ناـنمؤمریما  زا  رتـطوسبم  تروص  هب  هدـش و  لـقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  نآ  زا  یـشخب  هک  قوف  هناـمیکح  مـالک 
هتسویپ ؛ » ٌهَبِصان ٌهَِلماع  : » دیامرف یم  دهد و  یم  حرش  ار  نامرجم  لاح  هک  اجنآ.تسا  « هیشاغ » هروس موس  هیآ  زا  هتفرگ  رب  ایوگ  ، مالسلا

ار نآ  طیارش  هن  دنتـشاد  لمع  يارب  یفاک  تفرعم  هن  هک  تسا  نآ  شلیلد  و  (« دنا هتفرگن  يا  هجیتن  و   ) دنا هدش  هتـسخ  هدرک و  لمع 
هدرب نیـشیپ  لامعا  زا  مه  يا  هرهب  رگا  دوخ  تسیاشان  لامعا  اـب  یهاـگ  یتح  دـندومن و  فرطرب  ار  نآ  عناوم  هن  دـندرک و  تیاـعر 

.دندومن لطاب  طبح و  ار  اهنآ  دندوب 

زامن هک  دنک  یمن  یتوافت  تیب  لها  نانمشد  نایبصان و  يارب  هک  میناوخ  یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد  یفاک  باتک  رد 
 ) .تسا هدش  لزان  اهنآ  لاثما )  ) هرابرد ًهَیِماح » ًاران  یلْصَت  ٌهَبِصان * ٌهَِلماع  : » هفیرـش هیآ  نیا  دنهد و  ماجنا  تسیاشان  لامعا  ای  دنناوخب 

. ( ،ج 8،ص 160،ح 162 یفاک .

شتآ رد  اهنآ  دـننک  يدزد  ای  دـنناوخب  زامن  هک  دـنک  یمن  تواـفت  تیب  لـها  هب  نیبصاـن  يارب  هک  تسا  هدـمآ  يرگید  ثیدـح  رد 
. ( ،ج 27،ص 235،ح 51 راونالاراحب  ) . .دنخزود

هنوگچ اهنآ  ؛ دوش یم  رتانـشآ  مالـسلا  هیلع  ماما  هنامیکح  راتفگ  نیا  قمع  هب  دـنک  یم  هعلاطم  ار  جراوخ  تالاح  ناسنا  هک  یماگنه 
نانمؤمریما لتق  یتح  دنتـشک و  یم  ار  شنینج  وا و  دـندرک و  یم  هراپ  ار  رادراب  نز  مکـش  یتح  دـندیرب و  یم  رـس  ار  هانگ  یب  دارفا 

یم شوگ  هب  هراومه  ناشبـش  زامن  هنابـش و  نآرق  توالت  همزمز  يادـص  لاـح  نیا  اـب  اـما  ؛ دندرمـش یم  بجاو  ار  مالـسلا  هیلع  یلع 
هب ار  ناوج  ریپ و  كدوک و  نز و  ، هانگ یب  دارفا  زا  رفن  اهدـص  اه و  هد  یناسآ  هب  هک  دـنزورما  نویباهو  زا  یهورگ  اهنآ  هیبش.دیـسر 
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نیمآ همزمز  ماما و  هلیسو  هب  ینالوط  ياه  هروس  ندناوخ  مظنم و  فوفص  اب  هناگ  جنپ  ياهزامن  رد  سپس  دنـشک  یم  نوخ  كاخ و 
ءوس و لامعا  سک  ره  هک  يا  هنوگ  هب  دـننک  یم  ادـیپ  روضح  َنیِّلاّضلا » َو َال   » دـم هب  نداد  هداـعلا  قوف  تیمها  ناشدـمح و  زا  دـعب 

يور رد  دنتـسه  یناگتـشرف  اهنیا  دنک  یم  نامگ  دوش و  یم  عقاو  ریثأت  تحت  دشاب  هدینـشن  هدیدن و  ار  اهنآ  هداعلا  قوف  ياه  تیانج 
.نیجس منهج و  قحتسم  دنتسه  ینیطایش  هک  یلاح  رد  نیمز 

زینک يراد  هزور  لاح  رد  ینز  هک  دینش  ترـضح  نآ.میهد  یم  همتاخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  یثیدح  اب  ار  نخـس  نیا 
راد هزور  هنوگچ  دومرف.مراد  هزور  : درک ضرع.روخب  : دومرف نز  نآ  هب  دندرک و  رضاح  یماعط  داد  روتسد  دهد ! یم  مانـشد  ار  دوخ 

،ج 4،ص 87،ح 83) یفاک  ) . .تسین بارش  ماعط و  زا  زیهرپ  طقف  هزور  يداد  مانشد  ار  دوخ  زینک  هک  یلاح  رد  یتسه 

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abu Talib said : “ There are many who fast but whose fast is nothing
more than hunger and thirst. There are many who pray and whose prayer is not
better than wakefulness and hardship:The sleep as well as the eating and drinking of

.” the intelligent (God-fearing) individual is far better

نداد تاکز  هقدص و  اعد ، شزرا  : 146 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ِءاَعّدلِاب ِءاَلَبلا  َجاَومَأ  اوُعَفدا  ِهاَکّزلِاب َو  مَُکلاَومَأ  اُونّصَح  ِهَقَدّصلِاب َو  مُکَناَمیِإ  اوُسوُس  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

دوخ زا  اعد  اب  ار  الب  جاوما  و  دـیراد ،  هاگن  نداد  تاکز  اب  ار  ناتلاوما  و  نداد ،  هقدـص  اب  ار  دوخ  نامیا  دومرف : وا ، رب  ادـخ  دورد  و 
 . دینارب

يدیهش

.دینارب اعد  اب  ار  الب  ياهجوم  و  نداد ،  تاکز  اب  ار  ناتاهلام  و  دیراد ،  هاگن  هقدص  اب  ار  دوخ  نامیا 

( یعخن دایز  رسپ  لیمک  هب  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  (و 
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یلیبدرا

ياهجوم دینک  عفد  نداد و  تاکزب  ار  دوخ  ياهلام  دیزاس  راوتـسا  نداد و  هقدصب  ار  دوخ  نامیا  تابث  دینادرگ  دوخ  کلم  دومرف  و 
ندرک اعدب  ار  الب 

یتیآ

اعد اب  ار  الب  جاوما  دـینک و  ظفح  تاکز  نداد  اب  ار  دوخ  ياهییاراد  دـیراد و  هگن  هقدـص  اب  ار  دوخ  ناـمیا  مالـسلا :) هیلع   ) دومرف و 
.دینارب

نایراصنا

 . دینارب اعد  اب  ار  الب  جاوما  و   ، دینک ظفح  تاکز  اب  ار  ناتلاوما  هقدص ،  اب  ار  دوخ  نامیا  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

و هقدصلا ، یه  یتلا  هیلاملا  هدابعلاب  مکـسفنا  یلع  نامیالا  یف  مکتـسایس  ناف  مکلاوما ، هاکز  اوجرخا  يا  هقدصلاب : مکنامیا  اوسوسو 
.نالخادتی مث  هنسلل  هقدصلا  بجاولل و  هاکزلا  لاقی  ام  رثکا 

يردیک

مکنامیا باوث  اوظفحا  دـیری  نا  زوجی  هدـیبع و  یلع  عفنلا  لاصیاب  هماقتـسالا  ننـس  یلع  تابثلل  قیفوتلا  یلاـعت  هللا  نم  اومیدتـسا  يا 
هدایزلا کلت  صانتقا  یلع  مالـسلا  هیلع  ضرحف  هنراقی  مل  اذا  امم  رقوا  مظعا و  هباوث  ناک  هبجاولا  هقدـصلا  هنراق  اذا  نامیالا  نا  ینعی 

نا هنع و  عفد  هبر  دـبعلا  ءاعد  نا  هجو  یلاعت  هللا  هردـق  ردـقم  ءالب  ءالبلا  نم  لیق  ءاعدـلاب .) ءالبلا  جاوما  اوعفدا   ) .هاـکزلاب باوثلا  نم 
.هباصا ءاعدلا  كرت 

مثیم نبا 

ياهجوم و  دیرادب ، ظوفحم  تاکز  نداد  اب  ار  ناتلاوما  دینک و  يرادهگن  هقدص  هلیـسو ي  هب  ار  ناتنامیا  ، ) دینک يرادهگن  اوسوس :
هقدص نودـب  نامیا  ظفح  و  تسا ، نابهگن  هلزنم ي  هب  لماک  نامیا  هب  تبـسن  هقدـص  هک  نآ  حیـضوت  دـینارب .) دوخ  زا  اعد  اب  ار  الب 

تسا و عمط  يدایز  لخب و  زا  یکاح  تاکز  ندادـن  هک  تسا  تهج  نآ  زا  تاکز  هلیـسو ي  هب  لام  يرادـساپ  اما  و  تسین ، نکمم 
نادب تاکز  عنام  سپ  دـنیآرب ، وا  رازآ  ددـصرد  مدرم  دـنک و  یم  شهوکن  ار  لام  بحاص  تاکز ، قحتـسم  ات  دوش  یم  هزیگنا  نیا 

ياهدـماشیپ زا  ار  جاوما ) : ) هملک .تسا  هتـشاد  هگن  فلت  زا  ار  نآ  تاکز  نداد  اب  و  هداد ، رارق  فلت  ضرعم  رد  ار  دوخ  لام  هلیـسو 
هتـساوخ ي تباجا  يارب  ار  سفن  هک  تسا  یلماوع  هلمج  زا  صولخ  يور  زا  اـعد  هک  تشذـگ  ـالبق  تسا و  هدروآ  هراعتـسا  یپاـیپ 

.تسا ندرک  اعد  تاکز و  هقدص ، نداد  هب  يزاسراداو  نایب ، نیا  زا  مالسلا ) هیلع   ) ماما فده  .دزاس  یم  هدامآ  دوخ ،
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دیدحلا یبا 

 . ِءاَعُّدلِاب ِءَالَْبلا  َجاَْومَأ  اوُعَفْدا  ِهاَکَّزلِاب َو  ْمَُکلاَْومَأ  اُونِّصَح  ِهَقَدَّصلِاب َو  ْمُکَناَمیِإ  اوُسوُس  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

کلذ یف  لوقلا  هداعإل  ینعم  الف  ءاعدلا  هاکزلا و  هقدصلا و  یف  مالکلا  مدقت  دق 

یناشاک

ياعدتسا نداد  هقدص  هب  دییامن  نآ  ظفح  ینعی  ار ، دوخ  نامیا  دینادرگ  دوخ  کلم  هقدصلاب ) مکنامیا  اوسوس  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
هک دشاب  نیا  دارم  هک  دوب  دناوت  یم  .وا و  دـیعب  عفن  لاصیا  ببـس  هب  تماقتـسا  ننـس  رب  تابث  يارب  زا  یلاعت  يادـخ  زا  دـینک  قیفوت 

هقدص هکنآ  زا  دوب  دهاوخ  رفاو  مظعا و  وا  باوث  دوش  نامیا  نراقم  يا  هبجاو  هقدص  هاگره  ینعی  .ار  دوخ  نامیا  باوث  دـیراد  هاگن 
راوتـسا و  هوکزلاب ) مکلاوما  اونـصح  و   ) تاکز هب  دوش  یم  لصاح  هک  یباوث  زا  ار  تدایز  نیا  دـینک  صانتقا  سپ  .دـشابن  وا  نراـقم 

ياه جوم  دینک  عفد  و  ءاعدلاب ) ءالبلا  جاوما  وعفدا  و   ) نداد تاکز  هب  قیرطلا  عاطق  قرطت  زا  مارح و  هبیاش  زا  ار  دوخ  ياهلام  دیزاس 
لوق تسا  نیا  قدـصم  .الع و  لج و  قح  هاگرد  هب  ندرک  اعد  هب  ار  نحم  الب و  هیلاوتم  عیاقو  هرتاوتم و  ثداوح  ینعی  ار  الب  ياـیرد 

( اماربا مربا  دق  ءالبلا و  دریل  ءاعدلا  نا  همیقلا و  موی  یلا  ناقفاوتیل  ءالبلا  ءاعدلا و  نا  : ) مالسلا هیلع  نیدباعلادیس 

یلمآ

ینیوزق

و دیئامن ، یهلا  تدعاسم  قیفوت و  ياعدتسا  هلیسو  نآ  هب  و  نداد ، هقدص  هب  ار  دوخ  نامیا  دینک  تیاعر  طبض و  ینعی  دینک  تسایس 
عفد .لاوز و  هبجوم  تافآ  زا  تسا  لام  ظفح  بجوم  هاـکز )  ) هکنآ هب  تراـشا  هاـکز )  ) هب ار  دوخ  لاوما  دـیرآرد  هاـنپ  نصح و  رد 
دیاز ای  لوا  و  سفن ، هب  ای  دنک ، یم  لام  هب  ای  ادخ  تعاط  صخش  .يراب  ترـضح  زا  سامتلا  يراز و  اعد و  هب  ار  الب  ياهجوم  دینک 

نآ مها  یناث  اما  .دوش و  یم  قالطا  نآ  رب  هاکز )  ) تسا و بجاو  ردق  ای  .دوش  یم  قالطا  نآ  رب  ابلاغ  هقدص  تسا و  بجاو  ردـق  زا 
زا تسا  نآ  لامک  ناشن  هکلب  تسا ، نامیا  لیمکت  بجوم  هقدـص )  ) تسا و لخاد  نآ  رد  رکذ  زامن و  يرگـشهاوخ و  تسا و  اـعد 
قح دهدن  رگا  هک  تسا  لام  ظفح  ببس  هاکز )  ) دباتـش و یم  نآ  هب  داقتعا  تین و  نسح  باوث و  رد  تبغر  يور  زا  نموم  هک  اجنآ 
اعد و  دنهد ، لام  نآ  بهن  بلس و  تصخر  یلعا  ناوید  زا  هک  دشاب  نآ  هتـسیاش  هدرک  تنایخ  ءارقف  تناما  رد  و  دشاب ، هدرب  يادخ 

ناما راوج و  دیآرد و  نامحر  ترضح  هانپ  رد  هاگره  هچ  ددرگ ، ناطیش  ناوید و  زادنا  تسد  ناهج و  تافآ  زا  سفن  نصحت  ببس 
.دیاشگن نیمک  وا  رب  انع  تنحم و  و  دباین ، تسد  وا  رب  افج  الب و  دهاوخ ، رد  وا 

یجیهال

مالـسلا هیلع  تفگ  ینعی و  .ءاعدلاب » ءالبلا  جاوما  اوعفدا  هاکزلاب و  مکلاوما  اونـصح  هقدصلاب و  مکنامیا  اوسوس  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
زا ار  نامیا  دنک  نوریب  نآ  لوزن  هک  ار  همیظع  ياهالب  دنک  یم  عفد  هقدص  هک  اریز  نداد ، هقدص  هب  ار  امش  نامیا  دیدرگ  کلام  هک 
عفد تسا و  لاوما  یتدایز  بجوم  تاکز  هک  اریز  نداد ، تاکز  هب  نتفاـی  ناـصقن  زا  ار  امـش  لاوما  دـینک  تظفاـحم  نموم و  تسد 

.تسالب عفد  بجوم  ادخ  هاگرد  هب  يراز  عرضت و  هک  اریز  ندرک ، اعد  هب  ار  الب  ياهجوم  دینک 
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ییوخ

مکنامیا و  سوسی ، ساس  نم  رـضاحلا  رمـالا  عمج  اوسوس : بارعـالا : .دـجنملا  هب - ماـق  رمـالا : ساـس  مهربد ، موقلا : ساـس ) : ) هغللا
لمعت اهنا  اهئایـض  هراما  و  اهئیـضیف ، ءاضعالا  ساوحلا و  رعاشملا و  یلع  ولالتی  يذـلا  هرون  بلقلا و  جارـس  نامیالا  ینعملا : .هلوعفم 

نع هظفح  هرماب و  مایقلا  هریبدـت و  نم  دـبالف  هیلا ، وعدـت  ریخلاب و  لمعت  و  اینامیا ، اساسحا  سحت  قحلا و  مهفتف  اـهب ، قئـاللا  اـهلمع 
نع مهفافع  ءارقفلا و  ءانغتـسال  بجوم  هاکزلا  ءادا  و  ارون ، ءایـض و  هدیزی  هقدـصلا هللا  هللا و  لیبس  یف  قافنالا  .ءافطنالا و  فعـضلا و 

.هقرحلا هقرسلا و  فلتلا و  نع  هظفح  هللا و  نم  فطلب  لاملا  نصحی  هاکزلا  ءادا  نا  یلا  افاضم  هاکزلا ، باحصا  لاوما  یلا  مهیدیا  دم 
لق : ) یلاعت هللا  لاقف  باتکلا  هیلع  صن  رابخالا و  نم  ریثک  یف  درو  امک  باجتـسملا  ءاعدلا  نم  اهعفر  ایالبلا و  عفدل  هللا  یلا  ءاعدلا  و 

هاکز تخادرپ  اب  ار  دوخ  لاوما  و  دـینک ، ظفح  نداد  هقدـص  هلیـسوب  ار  دوخ  نامیا  دومرف : همجرتلا : مکئاعد ) الول  یبر  مکبوبعی  اـم 
.دینک رود  دوخ  زا  ءاعد  هلیسوب  ار  الب  جاوما  و  دینک ، همیب  دیئامن و  يرادهگن 

دوخ لام  نک  ظفح  هدب  تتاکز  *** دوخ نامیا  رهب  زا  نک  قدصت 

دوخ لاح  وگزاب  قح  هاگرد  هب  *** ءاعد اب  الب  جوم  وت  نادرگب 

يرتشوش

.اوربد يا : اوسوس )  ) .ایندـلا نیدـلا و  بادآ  یف  هئاـمعبرالا  نم  مالـسلا ) هیلع   ) هلاـقامم هبعـش  یبا  نبا  فحت )  ) هاور اـمم  وـه  لوـقا :
یف هاکزلاب ) مکلاوما   ) .اوظفحا يا : اونـصح ) و  (. ) يرـسیلل هرـسینسف  ینـسحلاب  قدص  یقتآ و  یطعا و  نم  اماف  ( ) هقدصلاب مکنامیا  )
هنع .هحیبست و  عیـض  ام  الا  ریطلا  نم  داصی  هاکزلا و ال  عییـضتب  الا  رحب  رب و ال  یف  لام  عاض  ام  مالـسلا ) هیلع   ) قداصلا نع  یفاکلا ) )
نم تصقنف  هاکزلا  دـحا  يدا  ام  مالـسلا ) هیلع   ) هنع .هقح و  ریغ  یف  نینثا  ققنا  الا  هقح  یف  امهرد  عنمی  لـجر  نم  اـم  مالـسلا ) هیلع  )

جاوما اوعفدا  و   ) .هلام یف  تادابعلا و ) …  نم  مالـسلا ) هیلع   ) هنیب ام  یف  نوعبرالا - یناثلا و  لـصفلا   ) تدازف دـحا  اـهعنم  ـال  هلاـم و 
هنع .اماربا و  مربا  دـق  کلـسلا و  ضقنی  امک  هضقنی  ءاضقلا  دری  ءاعدـلا  نا  مالـسلا ) هیلع   ) قداصلا نع  یفاکلا )  ) یف ءاعدـلاب ) ءالبلا 

ام هنم  هباصال  ءاعدلا  کلذ  نم  دبعلا  قفو  ام  ول ال  و  بیجتـسیف ، هل  یعدـی  نا  ملع  يذـلا  رمالا  ءاعدـلاب  عفدـیل  هللا  نا  مالـسلا ) هیلع  )
یتح لاق : ردقی ؟ مل  ام  فیک  لیق : ردقی ؟ مل  ام  ردق و  ردق  ام  دری  ءاعدلا  مالسلا ) هیلع   ) نسحلا یبا  نع  .ضرالا و  دیدج  نم  هثتجی 
هئابآ نع  مالـسلا ) هیلع   ) هنع تایرفعجلا )  ) هاور ام  هقدصلاب ) مکنامیا  اوسوس  ( ) مالـسلا هیلع   ) هلوق یف  لصالا  لعل  اذـه و  .نوکی  ال 

مکنامیا اوبوشف  نامیا  اهرـضحی  هذـه  مکقاوسا  نا  هتوص : یلعاـب  يداـنف  قوسلاـب  رم  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما نا  مالـسلا ) هیلع  )
.ابذاک همساب  فلح  نم  سدقیال  هللا  ناف  هقدصلاب 

هینغم

اونـصح و   ) نامیا الب  عفنی  لذـب  امک ال  امامت  لذـب  الب  يدـجی  نامیا  ینعملا ال  و  هب ، اوعفتنا  هاـضتقمب و  اولمعا  يا  مکناـمیا  اوسوس 
هنس حراشلا  اذه  یفوت   ) هنع نوتکـسی  ءارقفلا ال  نال  فلتلل ، هلاوما  ضرع  دقف  هاکزلا  عنم  نم  هحرـش : یف  مثیم  لاق  هاکزلاب ) مکلاوما 

همکحلا 134. یف  لیلق  ذنم  هلوح  مالکلا  قبس  دقف  ءاعدلا  اما  679 ه )
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هدبع

دودحلاب ذخالا  يارلا و  هوقب  اهماظن  ظفح  هیعرلا  هسایسف  هریغ  نم  هطوحی  امب  یـشلا ء  ظفح  هسایـسلا  هقدصلاب : مکنامیا  اوسوس  … 
همعنلا نصح  قحلا  ءادا  لاملا و  نم  هللا  قح  ءادا  هاکزلا  هللا و  رکذت  نامیالا و  دیزتست  هقفشلا  هقفشلا و  ظفحتست  هقدصلا  و 

يرفعج

مالسالا ضیف 

هناشن هقدص  هک   ) دیئامن ظفح  تسایس و  هقدص  اب  ار  ناتنامیا  تسا : هدومرف  ءاعد ) هوکز و  هقدص و  هب  بیغرت  رد   ) مالـسا هیلع  ماما 
رگا نوچ   ) دیروآ رد  هانپ  رد  نداد  هوکز  اب  ار  ناتاهیئاراد  و  دباتش ) یم  نآ  هب  كاپ  تین  اب  شاداپ  يارب  نموم  تسا و  نامیا  لامک 

تـساوخرد ءاعد و  اب  ار  یپ  رد  یپ  ياهیراتفرگ  و  دورب ) نیب  زا  هک  تسا  هتـسیاش  دیا و  هدرک  تنایخ  نادنمتـسم  ءارقف و  هب  دـیهدن 
.دیئامن رود 

ینامز

ظوفحم ناسنا  نامیا  لام و  دروآ و  یم  هارمه  هب  ار  ناگراچیب  ياعد  تسا  بجاو  هک  هاک  زای  هقدص و  تروصب  ادـخ  هار  رد  قافنا 
نیمه هب  دراد و  رـشب  یگدنز  رد  یمهم  شقن  اعد  لاح  ره  رد  .ددرگ  یم  فرطرب  اهالب  ندرک ، اعد  ادـخ و  هب  هجوت  اب  دـنام و  یم 
نیرفن نارگید  قح  رد  ریخ  ياعد  دننامه  ناسنا  : ) تسا هدزباتـش  رـشب  اریز  .درب  یم  هانپ  ادـخ  هب  یگدـنامرد  ماگنه  هب  ناسنا  تهج 

یمن کمک  ادخ  زا  مه  لکشم  یتحاران و  عقوم  رد  دنا  هتخانش  یبوخب  ار  ادخ  هک  نانآ  اما  تسا ) هدزباتـش  يدرف  اریز  دنک ، یم  مه 
نم لاح  هب  ادخ  یهاگآ  تفگ : هاوخب  کمک  ادخ  زا  دنتفگ : وا  هب  داتفا  یم  شتآ  رد  مالسلا ) هیلع   ) میهاربا هک  یعقوم  رد  .دنهاوخ 

.منکن تساوخرد  نم  هک  تسا  یفاک 

يزاریش دمحم  دیس 

نع نامیالا  ظفحی  قدـصتلا  ناف  هقدـصلاب ) مکنامیا   ) داسفلا نم  هظفحی  اـمب  یـشلا ء  ظـفح  هسایـسلا  اوسوس ) : ) مالـسلا هیلع  لاـق  و 
و  ) سفنلا یف  نامیالا  هکلم  زکری  هللا ، لیبس  یف  ناسنالا  یلا  یش ء  بحا  وه  يذلا  لاملا  ءاطعا  ناف  نامیالا ، هیوقت  ببست  ذا  داسفلا ،
و  ) یکزملا لام  ظفحب  یلاعت  هللا  فطل  بجوی  هاکزلا  ءاطعا  ناف  هاـکزلاب ) مکلاوما   ) ظـفاحلا نصحلا  اولعجا  و  اوظفحا ، يا  اونـصح )

.یعادلا ظفحی  و  ءاعدلا ، بیجتسی  هناحبس  هناف  ءاعدلاب ) ءالبلا  جاوما  اوعفدا 

يوسوم

اوظفحا حرشلا : .بئاصملا  ءالبلا : .اوطوح  اوظفحا و  اونصح : .هترادا  هظفح و  یشلا ء و  هنایـص  یه  هسایـسلا و  نم  رما  اوسوس : هغللا :
امب فلتلا  نم  مکلاوما  اونـصح  و  میحر …  بلق  نع  الا  ثعبنت  ـال  هقفـشلا و  ردـت  اـهنال  هقدـصلاب  هوعرا  هیلع و  اوظفاـح  مکناـمیا و 

و قح …  هیف  ناک هللا  الا و  رحب  وا  رب  یف  لام  عاض  ام  هللا  و  لاق : مالسلا  هیلع  قداصلا  مامالا  نع  ثیدحلا  یف  اهتاکز و  نم  هنوجرخت 
(. مکل بجتسا  ینوعدا  : ) یلاعت لاق  هللا  یلا  ءاجتلالا  ءاعدلاب و  عفدی  هناف  عوقولا  بیرق  امیظع و  ناک  امهم  ءالبلا 
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یناقلاط

« .دینارب دوخ  زا  اعد  اب  ار  الب  جاوما  دینک و  ظفح  تاکز  اب  ار  دوخ  لاوما  دیراد و  هگن  هقدص  اب  ار  دوخ  نامیا  »

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

، ِهاَکَّزلِاب ْمَُکلاَْومَأ  اُونِّصَح  ،َو  ِهَقَدَّصلِاب ْمُکَناَمیِإ  اوُسوُس 

.ِءاَعُّدلِاب ِءاَلَْبلا  َجاَْومَأ  اوُعَفْدا  َو 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

اهنت هنامیکح : راتفگ  دنـس  .دـیزاس .(  رود  دوخ  زا  اعد  اب  ار  الب  جاوما  و  تاکز ، اب  ار  ناتلاوما  دـینک و  ظفح  هقدـص  اـب  ار  ناـتنامیا 
هلمج : دیوگ یم  هک  تسا  نیا  دنک  یم  لقن  یضر  دّیس  زا  لبق  ینایوار  زا  هنامیکح  مالک  نیا  هرابرد  رداصم  هدنسیون  هک  ار  يدروم 

.تسا هدمآ  هدش ) لقن  لاصخ  لوقعلا و  فحت  باتک  رد  هک  «) هباحـصال نینمؤملاریما  بادآ  » ثیدـح رد  ِهاکَّزلِاب » ْمَُکلاْومأ  اُونِّصَح  »
،ج راونالا راحب  ) .تسه زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تاملک  رد  راتفگ  نیا  زا  یـشخب  (. ،ج 4،ص 124 هغالبلا جهن  رداصم  )

(. ( 90،ص 288

لام نامیا و  ظفح  هار  نیرتهب 

ناتنامیا :» دیامرف یم  هدرک  هراشا  اعد  تاکرب  تاکز و  يادا  ادخ و  هار  رد  هقدص  راثآ  هب  دوخ  رابرپ  راتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
اُونِّصَح َو  ِهَقَدَّصلِاب ، ْمُکَناَمیِإ  اوُسوُس  ( ؛» دـینک رود  دوخ  زا  اعد  اب  ار  الب  جاوما  ،و  تاـکز اـب  ار  ناـتلاوما  دـینک و  ظـفح  هقدـص  اـب  ار 

( . ِءاَعُّدلِاب ِءاَلَْبلا  َجاَْومَأ  اوُعَفْدا  ،َو  ِهاَکَّزلِاب ْمَُکلاَْومَأ 

.تسا حالصا  ظفح و  ریبدت و  يانعم  هب  « تسایس » هشیر زا  « اوسوس »

تادابع لامعا و  رد  هک  یناسک  دنرایسب  ؛ تسا زیچ  ره  زا  شیب  لام  هب  ناسنا  هقالع  هک  تسا  رظن  نیا  زا  نامیا  ظفح  رد  هقدص  ریثأت 
مـشچ هقدـص و  نتخادرپ  لیلد  نیمه  هب.دـنگنل  یم  دـیآ  یم  نایم  هب  یلام  لئاسم  ياپ  هک  یماگنه  اما  ؛ دـنا نادـیم  ناـمرهق  يرهاـظ 

لیلد هب  دـیاش  تسا و  رثؤم  رایـسب  نامیا  ياه  هیاپ  تیوقت  رد  دـیآرد  ناسنا  هنازور  تداع  تروص  هب  رگا  ًاصوصخم  لام  زا  یـشوپ 
َنِم يرَتْشا  َهّللا  َّنِإ  : » دـیامرف یم  هتفرگ و  رارق  ناج  لذـب  رانک  رد  لام  لذـب  دـیجم  نآرق  رد  ادـخ  هار  رد  قاـفنا  تاقدـص و  تیمها 
نانآ يارب  تشهب  شربارب  رد  هک  هدرک  يرادیرخ  ار  ناشلام  ناج و  ، نانمؤم زا  دنوادخ  ؛ » َهَّنَْجلا ُمَُهل  َّنَِأب  ْمَُهلاْومَأ  ْمُهَسُْفنَأ َو  َنِینِمْؤُْملا 

.( هیآ 111 ، هبوت «. ) . دشاب

یم رهاظ  رظن  زا  ؛ يونعم ياه  هبنج  زا  مه  ، تسا ریسفت  لباق  يرهاظ  ياه  هبنج  زا  مه  تاکز  تخادرپ  قیرط  زا  لاوما  ظفح  دروم  رد 
رب اه  مایق  اه و  شروش  هب  راک  دوش  مورحم  دوخ  ملسم  قوقح  زا  هعماج  فیعض  رـشق  هک  یماگنه  تسا  نامورحم  قح  تاکز  میناد 
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هتـشذگ راصعا  رد.تساعدم  نیا  قداص  هاوگ  ام  رـصع  رد  یتسینومک  ياه  مایق  ، دتفا یم  رطخ  هب  اهنآ  لاوما  دشک و  یم  اینغا  دـض 
نب یلع  » مان هب  یصخش  دش و  عقاو  يرجه  موس  نرق  مود  همین  رد  هک  نایجنز  شروش  دیاش  هتـشاد و  دوجو  انعم  نیا  شیب  مک و  زین 

اب دـندرک و  یم  یگدـنز  تاـغاب  عرازم و  رد  یتخـس  رایـسب  طیارـش  رد  هک  ار  ناـگدرب  زا  یهورگ  درک و  روهظ  هرـصب  رد  « دـمحم
دلج رد   ) . .دشاب دادخر  نیمه  زا  يا  هنومن  درک ، عمج  دوخ  درگ  دندوب  راک  لوغـشم  يدـنم  هرهب  نیرتمک  اب  اسرف  تقاط  تامدـخ 

 ( .تسا هدش  هداد  نایجنز  شروش  هرابرد  یفاک  حرش  هبطخ 128  لیذ  ص 352  «، ماما مایپ  » مجنپ

و ؛ » ِهَُکلْهَّتلا َیلِإ  ْمُکیِدـْیَِأب  اوُْقُلت  ِهّللا َو ال  ِلِیبَس  ِیف  اوُقِْفنَأ  َو  : » دـیامرف یم  هک  اجنآ  دراد  انعم  نیا  هب  ییانعمرپ  هراـشا  زین  دـیجم  نآرق 
هلمج ود  نیا  نتفرگ  رارق  هیآ 195 ). ، هرقب « ). دینکفین تکاله  هب  ، دوخ تسد  هب  ار  دوخ  قافنا ) كرت  اب   ) دینک و قافنا  ادـخ  هار  رد 

دوخ تسد  اب  ار  ناشدوخ  نادنمتورث  دوش  كرت  هللا  لیبس  یف  قافنا  رگا  ینعی  ؛ تسا رگیدـکی  اب  اهنآ  طابترا  رب  لیلد  مه  رـس  تشپ 
داجیا لرتنک  لباق  ریغ  یـشروش  دننکـش و  یم  مه  رد  ار  نیناوق  هتـساخ  یم  اپ  هب  ماجنارـس  مورحم  تیرثکا  دنا و  هدنکفا  تکاله  هب 

.دننک یم 

رد.دـنزادرپ یمن  ار  نامورحم  قوقح  هک  دریگ  یم  رب  یناسک  زا  ار  دوخ  تاکرب  دـنوادخ  هک  تسین  دـیدرت  ياج  زین  يونعم  رظن  زا 
: تسا هدمآ  هعیشلا  لئاسو  باتک  تاکز  باوبا  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح 

لئاسو «. ) . تاکز كرت  ببـس  هب  زج  تفرن  نیب  زا  یکـشخ  ایرد و  رد  یلام  چـیه  ؛  ِهاـکَّزلا ِكْرَِتب  اـّلإ  ٍرَْحب  ْوأ  ٍَّرب  یف  ٌلاـم  َعاـض  اـم  »
.( ،ج 6،ص 5 هعیشلا

نخس نآ  زا  دیجم  نآرق  ، تایاور زا  شیپ  میراد و  یناوارف  تایاور  زین  اعد  هلیسو  هب  الب  جاوما  عفد  هطبار  ینعی  موس  هلمج  دروم  رد 
«. دـشابن امـش  ياعد  رگا  تسین  لئاق  یـشزرا  امـش  يارب  مراگدرورپ  : وگب ؛ » ْمُکُؤاعُد َْول ال  یِّبَر  ْمُِکب  اُؤَبْعَی  ام  ُْلق  : » دـیامرف یم  ، هتفگ

.( هیآ 77 ، ناقرف ).

: میناوخ یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یفاک  فیرش  باتک  رد  یثیدح  رد 

نامسآ زا  نآ  روتسد  رگا  یتح  دنادرگ  یم  زاب  ار  تخس  ثداوح  اعد  ؛  ًاماْربإ َمِْربُأ  ْدَق  ِءامَّسلا َو  َنِم  َلََزن  ْدَق  ُءاضَْقلا َو  ُّدُرَی  َءاعُّدلا  ّنإ  »
.( ،ج 2،ص 469،ح 3 یفاک «. ) . دشاب هدش  مربم  مکحم و  رداص و 

: میناوخ یم  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  زا  باتک  نیمه  رد 

«. تسا هدشن  لزان  هک  ار  یئالب  نینچمه  دنک و  یم  عفد  تسا  هدش  لزان  هک  ار  ییالب  اعد  ؛  ْلِْزنَی َْمل  ام  َلِزاّنلا َو  َءالَْبلا  ُعَفْدَی  ُءاعُّدـلا  »
. ( ،ح 5 نامه ) .

همدـقم : ك.ر  ) . .تسا لالح  ياذـغ  زا  هدافتـسا  رکنم و  زا  یهن  هبوت و  نآ  طیارـش  هلمج  زا  هک  دراد  یطیارـش  اـعد  تباجتـسا  هتبلا 
«. ( نیون حیتافم  تایلک  » باتک

یسیلگنا
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Imām Ali ibn Abū Tālib said: “Protect your belief through charity; guard your wealth by
.” paying Allāh's share thereof, and repel the waves of calamity with supplication
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هراشا

توص
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مالـسلا هیلع  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ُنب  ِّیلَع  َنِینِمؤُملا  ُریِمَأ  ِيَدـِیب  َذَـخَأ  ٍداَیِز  ُنب  ُلیَمُک  َلاَق    ّ ِیَعّخنلا ٍداَیِز  ِنب  ِلیَمُِکل  مالـسلا  هیلع  َُهل  ٍماَـلَک  نِم  َو 
َلاَق ُّمث  َءاَدَعّصلا  َسّفَنَت  َرَحصَأ  اّمَلَف  ِناّبَجلا  َیلِإ  ِیَنَجرَخَأف 

ََکل ُلُوقَأ  اَم  ّیَنع  ظَفحاَف  اَهاَعوَأ  اَهُریَخَف  ٌهَیِعوَأ  َبُولُقلا  ِهِذَه  ّنِإ  ٍداَیِز  َنب  َلیَمُک  اَی 

495 ص :

َمل ِملِعلا َو  ِرُوِنب  اُوئیِـضَتسَی  َمل  ٍحـیِر  ّلُک  َعَم  َنُولیِمَی  ٍقِعاَن  ّلُک  ُعاَبتَأ  ٌعاَعَر  ٌجَـمَه  ٍهاََجن َو  ِلِیبَس  یَلَع  ٌمّلَعَتُم  َو    ّ ِینَّابر ٌِملاَعَف  ٌهَثاََلث  ُساـّنلا 
یَلَع اوُکزَی  ُملِعلا  ُهَقَفّنلا َو  ُهُصُقنَت  ُلاَملا  َلاَملا َو  ُسُرحَت  َتنَأ  َکُسُرحَی َو  ُملِعلا  ِلاَملا  َنِم  ٌریَخ  ُملِعلا  ُلـیَمُک  اَـی  ٍقِیثَو  ٍنکُر  َیلِإ  اُوئَجلَی 
َلیِمَج ِِهتاَـیَح َو  ِیف  َهَعاّـطلا  ُناَـسنِإلا  ُبِسکَی  ِِهب  ِِهب  ُناَدـُی  ٌنیِد  ِملِعلا  ُهَفِرعَم  ٍداَـیِز  َنـب  َلـیَمُک  اَـی  ِهـِلاَوَِزب  ُلوُزَی  ِلاَـملا  ُعِینَـص  ِقاَـفنِإلا َو 

ُرهّدـلا   َ ِیَقب اَم  َنُوقَاب  ُءاَمَلُعلا  ٌءاَیحَأ َو  مُه  ِلاَومَألا َو  ُناّزُخ  َکَلَه  ُلیَمُک  اَی  ِهیَلَع  ٌموُکحَم  ُلاَملا  ٌمِکاَح َو  ُملِعلا  ِِهتاَفَو َو  َدـَعب  ِهَثوُدـحُألا 
ًانَِقل ُتبَـصَأ  یََلب  ًهَلَمَح  َُهل  ُتبَـصَأ  َول  ِهِردَص  َیلِإ  ِهِدَِـیب  َراَشَأ  ًاّمَج َو  ًاملَِعل  اَنُهاَه  ّنِإ  اَه  ٌهَدوُجوَم  ِبُولُقلا  ِیف  مُُهلاَثمَأ  ٌهَدوُقفَم َو  مُُهناَیعَأ 

َُهل َهَریَِصب  َال  ّقَحلا  ِهَلَمَِحل  ًاداَقنُم  وَأ  ِِهئاَِیلوَأ  یَلَع  ِهِجَجُِحب  ِهِداَبِع َو  یَلَع  ِهّللا  ِمَِعِنب  ًارِهظَتـسُم  اَینّدِلل َو  ِنیّدلا  ََهلآ  اًلِمعَتـسُم  ِهیَلَع  ٍنُومأَم  َریَغ 
ِعمَجلِاب َو ًامَرغُم  وَأ  ِهَوهّشِلل  ِداَیِقلا  َسِلَس  ِهّذّللِاب  ًاموُهنَم  وَأ  َكاَذ  َال  اَذ َو  َال  َالَأ  ٍهَهبُش  نِم  ٍضِراَع  ِلّوَِأل  ِِهبلَق  ِیف  ّکّشلا  ُحِدَقنَی  ِِهئاَنحَأ  ِیف 

ِراَخّدِالا

496 ص :
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ُضرَألا ُولخَت  َال  یََلب  ّمُهّللأ  ِهِیِلماَح  ِتوَِمب  ُملِعلا  ُتوُمَی  َِکلَذَک  ُهَِمئاّسلا  ُماَعنَألا  اَمِِهب  ًاهَبَش  ٍءیَـش  ُبَرقَأ  ٍءیَـش  ِیف  ِنیّدلا  ِهاَعُر  نِم  اَسَیل 
َنّولَقَألا ِهّللا  َِکَئلوُأ َو  َِکَئلوُأ  َنیَأ  اَذ َو  مَک  ُُهتاَنَّیب َو  ِهّللا َو  ُجَجُح  َلُطبَت  اّلَِئل  ًاروُمغَم  ًاِفئاَخ  اّمِإ  ًاروُهـشَم َو  ًارِهاَظ  اّمِإ  ٍهّجُِحب  ِهِّلل  ٍِمئاَق  نِم 

َنوُمَظعَألا ًادَدَع َو 

ِهَقیِقَح یَلَع  ُملِعلا  ُمِِهب  َمَجَه  مِهِهاَبـشَأ  ِبُوُلق  ِیف  اَهوُعَرزَی  مُهَءاَرَُظن َو  اَهوُعِدُوی  یّتَح  ِِهتاَـنَّیب  ُهَجَجُح َو  مِِهب  ُهّللا  ُظَـفحَی  ًاردَـق  ِهّللا  َدـنِع 
اَهُحاَورَأ ٍناَدبَِأب  اَینّدلا  اُوبِحَص  َنُولِهاَجلا َو  ُهنِم  َشَحوَتسا  اَِمب  اوُِسنَأ  َنُوفَرتُملا َو  ُهَرَعوَتسا  اَم  اُوناَلَتـسا  ِنیِقَیلا َو  َحوُر  اوُرَـشَاب  ِهَریِـصَبلا َو 

َتئِش اَذِإ  ُلیَمُک  اَی  فِرَصنا  مِِهتَیؤُر  َیلِإ  ًاقوَش  ِهآ  ِهآ  ِِهنیِد  َیلِإ  ُهاَعّدلا  ِهِضرَأ َو  ِیف  ِهّللا  ُءاَفَلُخ  َِکَئلوُأ  یَلعَألا  ّلَحَملِاب  ٌهَقّلَعُم 

اه همجرت 

یتشد

يدردرپ هآ  هاگنآ  درب ، هفوک  ناتـسربق  يوس  هب  و  تفرگ ، ارم  تسد  ماـما  دـیوگ : یم  داـیز  نب  لـیمک  : ) دومرف وا ، رب  ادـخ  دورد  و 
یم ار  هچنآ  سپ  تساهنآ ، نیرتریگارف  اهنآ ، نیرتهب  هک  دنتـسه ، ییاهفرظ  ناسب  اه  بلق  نیا  داـیز ! نب  لـیمک  يا  دومرف ) دیـشک و 

 : راد هاگن  میوگ 

( یسانش مدرم   ) مدرم ماسقا  - 1

هک نادرگرس ، هشیمه  نافوط و  داب و  شوخ  تسد  ياه  هّشپ  و  يراگتسر ، هار  رب  يا  هدنزومآ  و  یهلا ، دنمشناد  دنا ، هتسد  هس  مدرم 
هاگهانپ هب  هن  و  دـنتفرگ ، رون  شناد  ییانـشور  زا  هن  دـننک ، یم  تکرح  يداب  ره  شزو  اب  و  دـنور ، یم  ییادـص  رـس و  ره  لاـبند  هب 

 . دنتفرگ هانپ  يراوتسا 

شناد يالاو  ياه  شزرا  - 2

اّما دریذپ  یتساک  شـشخب  اب  لام  یـشاب ؛ نابهگن  دـیاب  وت  ار  لام  و  تسا ، وت  نابهگن  ملع ، اریز  تسا ، لام  زا  رتهب  شناد  لیمک : يا 
 . ددرگ یم  دوبان  لام ، يدوبان  اب  هدمآ  تسد  هب  لام  اب  هک  یتّیصخش  ماقم و  و  دریگ ، ینوزف  ششخب  اب  ملع 

نآ اب  یگدنز  نارود  رد  ناسنا  و  دوش ، یم  هداد  شاداپ  نآ  اب  هک  تسا  ینییآ  یهلا ) ملع   ) نیتسار ملع  تخانش  دایز ! نب  لیمک  يا 
 . تسا ربنامرف  لام  و  اورنامرف ، شناد  .دراذگ  راگدای  هب  وکین  مان  گرم ، زا  سپ  و  دنک ، یم  تعاطا  ار  ادخ 

نادنمشناد شزرا  - 3

هچرگ ناشیاه  ندب  دنا ، هدنز  تسا  رارقرب  ایند  ات  نادنمشناد ، اّما  دنا ، هدنز  رهاظ  هب  هچرگ  هدرم  اوقت  یب  نازودنا  تورث  لیمک ! يا 
 . تسا هدنز  هشیمه  اه  لد  رد  نانآ  دای  اّما  ناهنپ  نیمز  رد 

ناهوژپ شناد  ماسقا  - 4
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ار نآ  دنتسناوت  یم  هک  متفای  یم  ار  یناسک  شاک  يا  تسا ، هتـشابنا  یناوارف  شناد  درک ) كرابم  هنیـس  هب  هراشا   ) اجنیا رد  هک  نادب 
و ناگدنب ، رب  ادخ  ياه  تمعن  اب  و  هداد ، رارق  ایند  هلیسو  ار  نید  دنـشاب ، یمن  دامتعا  دروم  اّما  مبای  یم  یناشوه  زیت  يرآ  دنزومایب ؟
رد ار  مزال  یشیدنا  فرژ  اّما  دنـشاب  یم  قح  نالماح  میلـست  هک  یهورگ  ای  دنـشورف .  یم  رخف  ادخ  ناتـسود  رب  یهلا  ياه  ناهرب  اب 

نتخومآ راوازـس  اهنیا ، هن  و  اهنآ ، هن  سپ  دنز ؛ یم  هشیر  ناشلد  رد  دیدرت  کش و  يا ، ههبـش  نیلّوا  اب  هک  دـنرادن ، تقیقح  تخانش 
 . دنشاب یمن  نم  ناوارف  ياه  شناد 

، دزرو یم  صرح  يزودنا  تورث  رد  هک  نآ  ای  تسا ، هداد  توهش  هب  ار  دوخ  رایتخا  و  هدوب ، تّذل  یپ  رد  تخس  هک  يرگید  درف  ای 
اب شناد  هک  تسا  نینچ  و  دنراد ، تهابـش  هدـنرچ  نایاپراهچ  هب  رتشیب  و  دـننک ، يرادـساپ  نید  زا  دـنناوت  یمن  نانآ  زا  مادـک  چـیه 

 . دریم یم  شناد  ناگدنراد  گرم 

یهلا ناربهر  ياه  یگژیو  - 5

ای هدش ، هتخانـش  راکـشآ و  ای  دنک ، مایق  نشور  ناهرب  اب  ادخ  يارب  هک  تسین ، یلاخ  یهلا  تّجح  زا  هاگ  چیه  نیمز  دنوادخ ! يرآ !
! دنگوس ادخ  هب  دنتـسه ؟ اجک  رد  و  ردقچ ؟ ناشدادعت  .دورن  نایم  زا  ناشیاه  هناشن  و  دوشن ، لطاب  ادـخ  تّجح  ات  ناهنپ ، كانمیب و 
هب ات  دراد ، یم  هاگن  ار  دوخ  ياه  هناشن  اه و  تّجح  نانآ  هلیـسو  هب  ادخ  هک  دنرادقم ، گرزب  ادـخ  دزن  یلو  كدـنا  ناشدادـعت  هک 

حور و  هدیبات ، ناشبلق  رب  ار  ینیب  تقیقح  رون  شناد ، هک  نانآ  دراکب ،  نانآ  ياه  لد  رد  و  دراپـسب ، دنتـسه  ناشدننامه  هک  یناسک 
دنتشاد ساره  نآ  زا  ناهاگآان  هک  هچنآ  اب  و  دنتفرگ ، ناسآ  دنرامش ، یم  راوشد  اه  ناراذگـشوخ  ار  هچنآ  هک  دنا ، هتفایرد  ار  نیقی 

رد ادخ  نانیـشناج  نانآ  تسا ،  هدروخ  دـنویپ  الاب  ناهج  هب  ناشحاورا  هک  دـننک ، یم  یگدـنز  ییاه  ندـب  اب  ایند  رد  .دـنتفرگ  سنأ 
 . درگ زاب  یتساوخ  هاگ  ره  لیمک ! مراد ! ار  ناشرادید  قایتشا  تخس  هچ  هآ ، هآ ، .دنیادخ  نید  هب  مدرم  ناگدننک  توعد  و  نیمز ،

يدیهش

دیـسر ارحـص  هب  نوچ  درب ، نابایب  هب  تفرگ و  ارم  تسد  مالـسلا ) هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  تفگ : داـیز  رـسپ  لـیمک  ]
یم ار  وت  هچنآ  سپ  .تساـهنآ  نیرت  هدـنرادهاگن  اـهنآ  نیرتهب  و  تساـه ، دـنوآ  اـهلد  نیا  لـیمک ! يا  تفگ ]: دیـشک و  زارد  یهآ 

و تساـشوک ، يراگتـسر  هار  رد  هک  يا  هدـنزومآ  تسادـخ ، ياسانـش  هک  ییاـناد  دـنا : هتـسد  هس  مدرم  راد : رطاـخ  هب  نم  زا  میوگ 
.دنزیخ ییوس  هب  داب  ره  اب  دنریگ و  ار  یگناب  ره  یپ  و  دنزیمآ ، مهرد  هک  تسار  پچ و  هب  هدنور  یناگیامورف 

نابـساپ ار  وت  شناد  هک  تسا  لام  زا  هب  شناد  لیمک ! .دنتفاتـش  راوتـسا  یهاگهانپ  يوس  هب  هن  دـنتفای و  یغورف  شناد  ینـشور  زا  هن 
.دیاپن وت - اب  لام - نتفر  اب  لام  هدرورپ  و  دیازفیب ، ندش  هدنکارپ  اب  شناد  و  دیآ ، مک  ندرک  هنیزه  اب  لام  .نابهگن  ار  لام  وت  تسا و 

.داهن دیاب  ندرگ  نادب  هک  تسا  نید  شناد ، تخانش  دایز ! رسپ  لیمک  يا 

لام تسراذـگنامرف و  شناد  و  دزودـنا ، کین  ماـن  گرم  زا  سپ  يارب  دزومآ و  راـگدرورپ - تعاـط - شناد  هب  یگدـنز  رد  یمدآ 
ناشاه نت  .دـنا  هدـنیاپ  دـیاپ ، راگزور  هک  نادـنچ  نادنمـشناد  و  دـنا ، هدـنز  هچ  رگ  دـنا  هدرم  اـهلام  ناروجنگ  لـیمک ! .رادربناـمرف 

رگا هتـشابنا ، تسا  یـشناد  دومرف ] تراـشا  دوخ  هنیـس  هب  و   ] اـجنیا رد  هک  نادـب  .راکـشآ  اـهلد  رد  ناـشاه  هناـشن  تسا و  رادـیدپان 
تمعن هب  تخودـنا و  یم  ایند  نید  اب  دومن ، یمن  نیما  نکیل  دوب ، تفایرد  زیت  هک  ار  نآ  متفای  يرآ ! .متفاـی  یم  نآ  يارب  یناریگارف 
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شناد نادنوادخ  ناوریپ  هک  یـسک  ای  .تخورف  یم  یگرزب  ادخ  ناتـسود  رب  ملع  تّجح  هب  و  تسج ، یم  يرترب  شناگدنب  رب  ادـخ 
ندودز هار  و  دنامرد - دبای  هار  يو  لد  رد  تهبـش  نیتسخن  نوچ  .تسا  شنیب  هن  ار  وا  نآ  کیراب  ياه  هتکن  نتخانـش  رد  اما  تسا ،
تذـل یپ  رد  تخـس  هک  یـسک  ای  .نآ  هن  تسا و  روخ  رد  نیا  هن  نانچ - یـشناد  نتفرگ  ارف  يارب  هک  نادـب - دـناوتن .- نتفاـی  ار  نآ 
دناوتن ار  نید  يرادساپ  كدنا  نانیا  زا  کی  چیه  .نداهن  لام  رب  ار  یلام  تسا و  ندروآ  مهارف  هتفیـش  ای  ندنار  توهـش  مار  تسا و 

رب تّجح  هک  یـسک  زا  دنامن  یهت  نیمز  یلب  .نینچ  نآ  نادنوادخ  ندرم  تسا و  نیا  شناد  گرم  .دنام  هدـنرچ  ياپراچ  هب  رتشیب  و 
نایم زا  شیاه  هناشن  دوشن و  لطاب  ادـخ  تّجح  ات  .تساه  هدـید  زا  ناهنپ  ناسرت و  ای  تسا و  هتخانـش  رادـیدپ و  ای  تسادـخ ، ياـپ 
ياه هناشن  اهتجح و  ادخ  .رادقم  گرزب  ادخ  دزن  و  دنرامـش ، هب  كدنا  دنگوس  ادخ  هب  دـنراد ؟ ياج  اجک  و  دـندنچ ، نانیا  و  دورن ،

رب ار  ینیب  تقیقح  رون  شناد ، .دنراکب  شـشیوخ  ياهلد  رد  دنراپـسب و  شـشیوخ  ياهدننامه  هب  ات  دراد ، یم  هاگن  نانآ  هب  ار  دوخ 
هدیمر نآ  زا  نانادان  هچنادب  .دنا و  هتفریذپ  ناسآ  دنا  هدید  راوشد  ناگدرورپ  زان  ار  هچنآ  هتفایرد و  ار  نیقی  حور  نانآ  هتفات و  نانآ 

ار مدرم  دننانیشناج و  وا  نیمز  رد  ار  ادخ  نانیا  .یلعا  ألم  رد  تسا  نازیوآ  ناشاهناج  و  اه ، نت  اب  دنیایند  نیـشنمه  .هتفرگ و  وخ  دنا 
.درگزاب یهاوخ  رگا  لیمک  منانآ ؟ رادید  دنموزرآ  هچ  هک  هو  .دنناوخ  یم  وا  نید  هب 

یلیبدرا

سپ ارحـص  يوـسب  ارم  درب  نوریب  سپ  ناـنمؤم  ریما  ارم  تسد  تفرگ  داـیز  نب  لـیمک  هک  تـفگ  یعخن  داـیز  نـب  لـیمک  دوـمرف  و 
اهلد نیا  هک  یتسردب  دایز  نب  لیمک  يا  هک  دومرف  سپ  هدروخ  ترسح  ندیشک  سفن  دننام  دیشک  سفن  ارحصب  دیسر  هک  یماگنه 
يارب میوگ  یم  هچنآ  نم  زا  دریگ  دای  دراد و  هاگن  سپ  تساهنآ  نیرت  هدـنریگ  دای  اهلد  نیرتهب  سپ  ایـشا  كاردا  يارب  تساـهفرظ 

میـس يراگتـسر  هار  رب  تسا  هدـنریگ  میلعت  مود  یهلا و  فراـعم  تعیرـش و  مولعب  تساـناد  لوا  هقرف  سپ  دـنا  هقرف  هس  ناـمدرم  وت 
هدرکن ینشور  بلط  يداب  ره  اب  دننکیم  لیم  لجاب  هارب  ار  هدننک  زاوآ  ره  دنناوریپ  اهیدیلپ  اهرادرمب و  دنا  هدولآ  هک  دنادنچ  یسگم 
دنکیم ینابساپ  شناد  لام  زا  تسا  رتهب  شناد  لیمک  يا  تسا  هقح  دیاقع  هک  داینب  اب  راوتسا  لصا  دندربن  هانپ  شناد و  ینـشورب  دنا 
ناسحا نداد و  هقفن  رب  دوش  یم  هدایز  ملع  ندرک و  هقفن  ارنآ  دـنکیم  مک  ارنآ  دـنکیم  مک  لام  ار و  لام  ینکیم  ینابـساپ  وت  ار و  وت 

دنکیم بسک  ملعب  نآب  دوش  یم  راد  نید  هک  تسا  ینید  ملع  نتخانـش  دایز  نب  لیمک  يا  کلم  لاوزب  دوش  یم  لـیاز  لاـمب  ندومن 
مکح ملع  تسا و  لیمج  رکذ  نآ  وا و  ندش  یناف  زا  سپ  ار  هدیدنـسپ  نخـس  دـنکیم  لصاح  دوخ و  یناگدـنز  رد  ار  تعاط  یمدآ 
اهلام ناراد  هنیزخ  دـندش  كاله  لیمک  يا  وا  رب  تسا  هدـش  هدرک  مارح  لام  لالح و  هجو  رب  لام  لیـصحت  ّتیفیک  رب  تسا  هدـننک 

تسبایان و ناشیا  ياهتاذ  راگزور  تسا  یقاب  هک  ماد  ام  لـیمج  رکذـب  ناگدـنام  یقاـب  دـنناگدنز  ناـشیا  هکنآ  لاـح  سفن و  رورغب 
مدیسر یم  رگا  دوخ  هنیـسب  درک  تراشا  تسا و  رایـسب  یملع  اجنیا  هک  یتسردب  شاب  هاگآ  تسا  دوجوم  اهلد  رد  ناشیا  ياهتروص 

هطـساوب دوـب  هدـش  نمیا  ریغ  تسا  مهفلا  عیرـس  هک  یـسکب  مـسر  یم  یلب  اـهنآ  لد  رد  ارنآ  مـتخیر  یم  قـح  قـیرط  نـالهاجب  ارنآ 
وا ياهتجحب  وا و  ناگدنب  رب  ادـخ  ياهتمعنب  هدـننک  يوق  تشپ  ایند و  يارب  ار  نید  تلآ  تسا  هدـنراد  راکب  قح  هداج  زا  فارحنا و 

هتخورفرب وا  بناوج  فارطا و  رد  ار  وا  رم  تسین  یتریـصب  چیه  هک  ارقح  ناگدـنب  رم  يرادربنامرفب  منکیم  تاقالم  ای  وا  ناتـسود  رب 
تسناسآ دنملع  نالماح  زا  مهفلا  عیرس  نآ  هن  دلقم و  نیا  هن  هکنادب  هبذاک  تاهبـش  زا  هدمآ  شیپ  لوا  رم  وا  لد  رد  کش  دوش  یم 

ود ره  دنتسین  نیمز  ریز  رد  ندرک  هریخذ  لام و  عمجب  هدش  هدینادرگ  صیرح  ای  سفن  يوزرآ  يارب  وا و  يرادربنامرف  وا و  ندیـشک 
ارحـص رد  دـنا  هدـننک  ارچ  هک  نایاپ  راـهچ  ود  ره  نیاـب  دـننام  يور  زا  دـشاب  يزیچ  رتکیدزن  هک  يزیچ  رد  نید  ناگدـننک  تیاـعر 
یـسک زا  نیمز  دوش  یمن  یلاخ  هک  تسه  نیا  نکیل  تسانثتـسا  تلزنمب  نیا  اهلا  راب  وا  ناگدـنرادرب  گرمب  ملع  دریم  یم  نینچمه 
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روتسم ناسرت  ای  رـشع  انثا  ناماما  زا  دندوب  رهاظ  هک  یناماما  دننام  روهـشم  ياراکـشآ  ای  یناهربب  ادخ  يارب  زا  دشاب  هدنیامن  مایق  هک 
نآ دـننید  ناماما  دـنیاجک  میاق و  تبیغ  تدـم  دـشاب  دـنچ  وا و  نشور  ياهلیلد  ادـخ و  ياهتجح  دوشن  لطاب  ات  رظتنم  تجح  دـننام 

ياهناهرب ار و  دوخ  ياـهتجح  ادـخ  دراد  یم  هاـگن  هبترم  يور  زا  دـنرتگرزب  شرامـش و  يور  زا  دـنرتمک  هک  دـنگوس  ادـخب  هورگ 
دـش لزان  رابکیب  درک و  موجه  دوخ  لاثتما  ياهلد  رد  ار  یهلا  تانّیب  جـجح و  دنراپـس  یم  تناـماب  هکنآ  اـت  ناـشیاب  ار  دوخ  نشور 
زانب ارنآ  دنتفرگ  راوشد  هچنآ  دنتفرگ  مرن  نیقی و  تحار  رد  دنتفر  رد  دوخ  يدوخب  هشیدنا و  تیور و  تقیقح  رب  ینّابر  ملع  ناشیاب 

ياهحور اهحورب و  هن  دوخ  ياهندب  اب  ار  ایند  دندش  هارمه  نانادان و  نآ  زا  دـندیمر  هک  يزیچب  هتفرگ  سنا  ناگدرب و  رـسب  تمعن  و 
ههجب ادرد  ادرد  وا  نـید  يوـسب  ناگدــنناوخ  وا و  نـیمز  رد  دــنیادخ  ياـه  هـفیلخ  هورگ  نآ  نـیرب  شرع  لـحمب  هـتخیوآ  ناــشیا 

یهاوخ هک  اج  ره  اجنیا  زا  لیمک  يا  درگزاب  ناشیا  ندیدب  يدنموزرآ 

یتیآ

ارم تسد  بلاط ، یبا  نب  یلع  نانمؤم ، ریما  دـیوگ : دایز  نب  لیمک  .یعخن  دایز  نب  لـیمک  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ترـضح نآ  زا  ینخس 
: دومرف دیشک و  يدنلب  هآ  مدیسر  ارحص  هب  نوچ  .درب  نوریب  رهش  زا  تفرگ و 

هتـسد هس  مدرم  .راپـسب  رطاخ  هب  میوگ  یم  هچ  ره  سپ ، .تساهنآ  نیرت  هدنرادهگن  اهنآ  نیرتهب  دنیاهفرظ و  نانوچ  اهلد  لیمک ، يا 
یم زاوآ  ره  یپ  زا  هک  یناسک  ینعی  .عاعّرلا  جـمه  رگید  هس  دراد و  یمرب  ماگ  تسار  هار  رد  هک  يا  هدـنزومآ  ینّابر و  یملاع  دـنا ،

.دنا هتسجن  هانپ  يراوتسا  نکر  هب  دنا و  هدشن  رو  هرهب  شناد  غورف  زا  .دننک  یم  لیم  تسار  پچ و  هب  داب  ره  شزو  اب  دنور و 

لاح دوش و  یم  هتـساک  ندرک  هنیزه  هب  لام  .يراد  هگن  ار  لام  دیاب  وت  دراد و  یم  هگن  ار  وت  ملع  .تسا  لام  زا  رتهب  ملع  لیمک ، يا 
.دبای یم  لاوز  لام  لاوز  اب  دوش  هدرورپ  لام  هب  هچنآ  دوش و  رتنوزفا  ینک ، قافنا  هچ  ره  ملع  زا  هکنآ ،

یماگنه ات  یمدآ ، هک  تسا  ملع  هب  .داهن  ندرگ  نادب  دیاب  هک  تسا  نید  ناکرا  زا  ینکر  ملع ، تلیضف  تخانش  دایز ، نب  لیمک  يا 
.موکحم لام ، تسا و  مکاح  ملع ، .دنام  ياج  رب  وا  کین  مان  شگرم  زا  سپ  دزادرپ و  شراگدرورپ  تعاطا  هب  تسا  هدنز  هک 

.دـنا ياجرب  تسا  ياپرب  ناهج  ات  ناـملاع  یلو  دـنا ، هدـنز  رهاـظ  هب  دـنچ ، ره  دـنا ، لاـم  ناروجنگ  هک  ناـنآ  دـنا  هدرم  لـیمک ، يا 
.تسا دوجوم  اهلد  رد  ناشراثآ  یلو  دور ، یم  نایم  زا  ناشداسجا 

وکین هک  متفای  ار  یکی  يرآ ، .مبایب  ینالماع  نآ  يارب  رگا  تسا ، هدـمآ  درگ  یملع  دومرف ] دوخ  هنیـس  هب  هراشا   ] اجنیا رد  هک  نادـب 
.تخورف و یم  يرترب  ادخ  ناگدنب  رب  ادـخ  تمعن  اب  دوب و  هتخاس  ایند  هب  ندیـسر  هلیـسو  ار  نید  اریز  .دوبن  نیما  یلو  تفای  یم  رد 

.دزاس بولغم  ار  ادخ  يایلوا  ملع ، تّجح  هب  تساوخ  یم 

یم ضراع  وا  رب  هک  ههبش  نیلوا  رد  تسین ، شتریـصب  ملع  زار  زمر و  تخانـش  رد  یلو  تسا ، ملع  نالماح  وریپ  هک  تسا  یـسک  ای 
.نآ هن  نیا و  هن  .دزورفا  یم  هرارش  شلد  رد  دیدرت  کش و  دوش ،

، کیچیه نانیا ، .نآ  نتخودنا  لام و  عمج  هتفیـش  هتخیـسگ و  نانع  تاوهـش ، رد  تسا و  تذل  راتـساوخ  تخـس  هک  تسا  یـسک  ای 
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.دریم یم  شنالماح  گرم  اب  ملع  هک  تسا  هنوگ  نیدب  .دننام  یم  هدنرچ  ناروتس  هب  زیچ  ره  زا  شیب  .دنشابن  نید  رادساپ 

ات .اه  هدـید  زا  ناهنپ  ناسرت و  ای  دـشاب  روهـشم  راکـشآ و  هاوخ  .دـنام  یمن  یلاخ  يدـنوادخ  مئاـق  تجح  زا  هاـگچیه  نیمز  يرآ ،
سب ناشرامـش  هک  دنگوس ، ادـخ  هب  دـنیاجک  رد  ای  دنتـسه ، نت  دـنچ  ایآ  نانیا  دورن  نایم  زا  ادـخ  نید  نشور  ياه  هناشن  اهتجح و 

هب ار  نآ  ات  دـنک ، ظفح  ار  دوخ  نشور  ياـه  هناـشن  اـهتجح و  ناـنیا  هب  دـنوادخ  .تسا  رایـسب  ناـشتلزنم  ردـق و  یلو  تسا ، كدـنا 
حور هدش و  روآ  يور  نانآ  هب  تریـصب  تقیقح و  ملع و  .دـنراکب  ناشیا  ياهلد  رد  رذـب  نیا  دنراپـس و  تعیدو  هب  دوخ  نادـننامه 
سنا دنـسرت  یم  نآ  زا  نانادان  هچنآ  رب  .دنا و  هتخاس  ناسآ  دوخ  رب  دـنا ، هتـشادنپ  راوشد  ناگدرورپ ، زان  هچنآ  دـنا و  هتفای  ار  نیقی 

نید نایعاد  دنتـسه و  نیمز  يور  رد  دنوادخ  نانیـشناج  .تسا  هتـسویپ  الاب  ناهج  هب  ناشناج  یلو  دنیایند  مدـمه  نت  هب  .دـنا  هتفرگ 
.درگزاب یهاوخ  رگا  لیمک ، يا  .متسه  ناشرادید  دنموزرآ  هچ  .هآ  هآ ، .دنیوا 

نایراصنا

ار متسد  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  : تفگ دایز  نب  لیمک  یعخن  دایز  نب  لیمک  هب  تسا  ترـضح  نآ  نانخـس  زا 
 : دومرف سپس  ، كانهودنا هآ  نوچ  دیشک  یهآ  دیسر  اجنآ  هب  نوچ  ، درب ارحص  هب  تفرگ و 

 . نک ظفح  میوگ  یم  تیارب  ار  هچنآ  سپ  ، تساهنآ نیرت  هدنراد  هاگن  اهنآ  نیرتهب  ،و  تساهفرظ اهلد  نیا  ، لیمک يا 

يداب ره  اب  ،و  دـنور یم  ییادـص  ره  لابند  هب  هک  ناوتاـن  یناـسگم  و  تاـجن ، هار  رب  يوجـشناد  ، یناـّبر دنمـشناد  : دـنهورگ هس  مدرم 
 . دنا هدربن  هانپ  مکحم  ینکر  هب  ،و  هتفاین ینشور  شناد  رون  هب  دننک ، یم  تکرح 

اب شناد  دـنک و  یم  مک  ندرک  جرخ  ار  تورث.ییاپ  یم  ار  تورث  وت  دـیاپ و  یم  ار  وت  شناد  ، تسا تورث  زا  رتهب  شناد  ، لـیمک يا 
 . دور یم  نیب  زا  تورث  نتفر  نیب  زا  اب  تورث  اب  ندرک  یکین.دبای  یم  شیازفا  ندش  جرخ 

زا دـعب  ،و  دـنک یم  تعاط  بسک  تفرعم  کمک  اب  ناسنا  ، دوش یم  هداد  ازج  نآ  هب  ناسنا  هک  تسا  ینید  شناد  تخانـش  ، لیمک يا 
.دروآ یم  تسد  هب  کین  مان  شگرم 

 . تسا موکحم  تورث  ،و  مکاح شناد 

یقاـب تـسا  یقاـب  راـگزور  هـک  ییاـج  اـت  نادنمــشناد  و  دـنا ، هدرم  دـنا  هدـنز  هـک  یلاـح  رد  نازودـنا  تورث  ، داـیز نـب  لـیمک  يا 
 . تسا دوجوم  اهلد  رد  ناشتّیصخش  ،و  هدش مگ  نتفر  ایند  زا  اب  ناشصخش  ، دنا

يرآ ! مداد یم  لاقتنا  متفای  یم  يا  هتـسیاش  دارفا  نآ  يارب  رگا  - هدومرف شا  هنیـس  هب  هراشا  - تسا یناوارف  شناد  اـجنیا  رد  هک  نادـب 
ياه تمعن  اب  ،و  دریگ یم  راک  هب  ایند  يارب  ار  نید  رازبا  ، متـسین نمیا  نآ  رب  وا  زا  یلو  مبای  یم  مولع  نیا  يارب  ار  یمهف  زیت  صخش 

ار وا  تسا و  قح  نالماح  وریپ  هک  مبای  یم  ار  یـسک  ای   ، دشورف یم  یگرزب  شئایلوا  رب  قح  ياه  تجح  هب  ،و  شناگدنب رب  دنوادخ 
.دوش یم  هتخورفا  شلد  رد  کش  شتآ  ددرگ  یم  شضراع  هک  يا  ههبش  نیلوا  هب  ، تسین یتریصب  نآ  بناوج  فارطا و  رد 
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یـسک ای.هتـشگ  توهـش  عیطم  یناسآ  هب  ،و  هدش تذل  هب  صیرح  هک  مبای  یم  ار  یـسک  ای   . ار نآ  هن  تسا  ّتیلها  ار  نیا  هن  هک  نادب 
رظن زا  دوجوم  نیرتـکیدزن  ، دنتـسین نید  هدـننک  تیاـعر  هجو  چـیه  هب  رفن  ود  نیا  ، تسا نآ  نتـشابنا  لاـم و  ندرک  عـمج  هتفیـش  هک 

 . دریم یم  تروص  نیا  هب  شنالماح  گرم  اب  ملع.دنرازفلع  رد  هدش  اهر  نایاپراهچ  هفیاط  ود  نیا  هب  تهابش 

ات ، ناهنپ ناسرت و  ای  ، روهشم راکـشآ و  یمیاق  ، دنام یمن  یهت  دیامن  مایق  ادخ  يارب  ادخ  تّجح  هب  هک  یـسک  زا  نیمز  يرآ  ، ادنوادخ
.ددرگن لطاب  شتانّیب  یهلا و  لیالد 

ار شتانّیب  لیالد و  دنوادخ  ، دنگرزب رایـسب  تلزنم  رظن  زا  دنوادخ  دزن  و  كدنا ، ناشددع  مسق  ادخ  هب  ؟  دنیاجک ،و  دنرفن دنچ  نانیا 
تریصب تقیقح  اب  شناد   . دننک تشک  ناشیاهلد  رد  ار  نآ  رذب  ،و  دنراپسب دوخ  هیبش  يدارفا  هب  ات  دنک  یم  تظفاحم  نانآ  دوجو  هب 

زا نانادان  هچنآ  هب  ،و  دنا هتفای  ناسآ  دنا  هتفرگ  تخـس  ناگدرورپ  زان  ار  هچنآ  دنا و  هتخیمآ  رد  نیقی  حور  اب  ،و  هدومن يور  نانآ  هب 
قح نیـشناج  نانیا   . دنا هدش  ایند  نیـشنمه  هتخیوآ  رترب  ّلحم  هب  ناشحاورا  هک  ییاهندب  اب  ،و  دنا هدش  سونأم  دنا  هدرک  تشحو  نآ 

 . درگ زاب  یهاوخ  یم  رگا  ، لیمک يا  منانآ ! رادید  قاتشم  هچ  هک  هآ  هآ.دنتسه  ادخ  نید  هب  ناگدننک  توعد  ،و  نیمز رد 

اه حرش 

يدنوار

باتکک و ناردـصم  امه  و  ینعمب ، هدایزلا  دایزلا و  .هزمهلا و  فذـح  دـعب  کـلذ  و  رهزا ، ریغـصت  یف  ریهزک  لـمکا  ریغـصت  لـیمک 
هدعـصی سفنت  دملاب : ءادعـصلا  .ءارحـصلا و  یف  لخد  رحـصا : .هلثم و  هنابجلا  و  ءارحـصلا ، نابجلا : .نمیلا و  نم  هلیبق  عخن  هباتکلا و 

ناـک فورعم ، مالـسلا  هیلع  هل  لـیوط  مـالک  نـم  عزتـنم  مـلعلا  ءاـملعلا و  هفـص  یف  هـلک  لـصفلا  اذـه  .اـنایحا و  نزحلا  فـهلتملا و 
وا بولقلاریخ  لاقف : ملعلا ، نم  هعمـس  ام  ظفح  یلا  ـالوا  هاعدـف  هاـصو  مث  لاـخ  عضوم  یلا  ـالیمک  جرخا  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما 

یلاعت لاق  هلاتملا ، یلاعت  هللااب  فراعلا  وه  و  ینابر ، ملاع  اهدـحا  هثالث : یلع  سانلا  فانـصا  مسق  مث  .ینیدـلا  ملعلل  اهظفحا  يا  اهاع :
مولعلا راغـصب  نیملعتملا  نوبری  اوناک  برلا  نم  هلـصا  و  نوملعی ، امب  نولمعی  نیذـلا  ملعلا  بابرا  مه  يرهزالا : لاـق  .نییناـبر  اونوک 

، مارحلا لالحلاب و  ءاملعلا  نوینابرلا  دـیبعوبا : لاق  .ینایحل و  لاقی : امک  بسنلا ، یف  هغلابملل  فلـالا  نونلا و  تدـیز  و  اـهرابک ، لـبق 
بر وهف  هبری  هبر  دـق  همامتا  یـش ء و  حالـصاب  ماق  نمل  لاقی  هب ، اوموقی  نا  ملعلا  نوبری  مهنال  نوینابر  ءاملعلل  لیق  امنا  بلعث : لاـقف 

يذلا یناثلا  فنصلا  .هفاضالاب و  الا  یلاعت  هریغ  یف  لافی  هللا و ال  ءامسا  نم  برلا  .سایق و  ریغ  یلع  برلا  یلا  بوسنم  هنا  لیق : و  هل ،
.لطاب و یلا  سانلا  وعدی  قعنی و  عدتبم  لک  نوعبتی  نیذلا  سانلا  لاذرا  ثلاثلا  فنـصلا  .هب و  رخافی  لداجی و  کلذـب ال  وجنیل  ملعتی 

نم لاملا  یلع  ملعلا  تاجرد  هدایز  هرکذ  مث  .ماغطلا  ثادـحالا و  عاعرلا : .رمحلا و  هوجو  یلع  عقی  ضوعبلاک  ریغـص  بابذ  جـمهلا :
همولع هرثک  یلع  هبن  مث  .ثیداحالا  هدحاو  هثودح  الا  .هلم و  لک  یف  لقاع و  لک  دنع  نسح  ملعلا  ملعت  نا  لاق : مث  هسوسحم ، هوجو 
يرجی ام  ایلالدتـسا و  اریثک  املع  يردـص  یف  نا  يا  امج : املعل  اـنهه  نا  مکل ، لوقا  اـمل  اوهبتنا  يا  اـه )  ) لاـقف ملعتی : هنم و  ذـخویل 
ادـلقتم وا  يور  .انیعتـسم و  يا  ارهظتـسم : .مهفلا و  عیرـس  يا  نقل  مالغ  لاقی : مهفلا  لجرلا  نقللا : و  هتمهف ، مـالکلا : تنقل  .هارجم و 

اماما الامـش و  انیمی و  هیحاون  يا  كریط  ءانحا  وجرا  مهلوق  و  ونح ، دحاولا  بناوجلا ، ءانحالا : هنانحا و  یف  هل  هریـصب  قحلا ال  هلمحل 
يا ال هئانحا  یف  هل  هریـصب  هلوق ال  .بتقلا و  جرـسلا و  ءانحاک  هجاجوعا ، یـش ء : لک  ونح  و  شیطلا ، هفخلا و  ریطلاـب  داری  اـفلخ و  و 

يور .صیرحلا و  مرغملا : .لهسلا و  سلسلا : .اذکب و  مهن  لاقی : یشلاب ء ، علوملا  مونهلا : هطـسو و  هنمـض و  یف  امب  هاوحفب و  هل  ملع 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 2384 

http://www.ghaemiyeh.com


امل .همئاس و  یهف  تعر  يا  هیشاملا  تماس  لاقی : یعرت ، یتلا  همئاسلا : .منغلا و  رقبلا و  لبالا و  یه  ماعنالا و  امهب  اهبش  یـش ء  برقا 
اما و  دیلقتلاب ، مهضعب  یفتکی  نا  اما  و  ایندلل ، مهـضعب  ملعتی  نا  اما  هنـسح : ریغ  هوجو  نم  نولخی  هنا ال  هتیعر  اکـش  همولع  هرثک  رکذ 

: لاق مث  .ملعتلل  غرفتی  الف  هریغ  لاملا و  عمجب  اصیرح  نوکی  وا  ملعلا ، یلا  رظنی  تاذـللاب ال  الوغـشم  هسفن  تاوهـشلا  داقنم  نوکی  نا 
.مهدنع رثا  هل  يری  یتح ال  تومی  مهنیب و  ملعلا  بهذی  اذه  یلع  سانلا  ناک  اذا 

ولخی هنا ال  مالـسلا : هیلع  رکذ  مالکلا ، رخآ  یف  هللا  ءاش  ناب  نونثتـسی  مالکلا  طـسو  یف  مهللاـب  ینثتـسی  یلب  مهللا  لاـق  ینثتـسا و  مث 
انمآ و هنوکل  قیالخلا  نیب  ارهاظ  نوکی  نا  اما  هینیدـلا ، مولعلا  نم  هماـمالا  هیلا  جاـتحی  اـم  عیمج  ملعی  موصعم  هلثم  ملاـع  نع  ناـمزلا 
، هتانیب يا  .هللا  ججح  لطبت  الئل  .هئایلوا  هلق  هئادعا و  هرثک  ببـسب  هسفن  یلع  افئاخ  هنوکل  اروتـسم  ابئاغ  نوکی  نا  اما  و  هئایلوا ، هرثکل 

مهیلع هدالوا  یلع  فوخلا  لواطت  یلا  هراشا  اذ  مک  لاق و  مث  .لـسرلا  دـعب  هجح  هللا  یلع  ساـنلل  نوکت  ـالئل  یلاـعت  هلوق  یلا  هراـشا 
: اددع نولقالا  کئلوا  .هالع و  یلا  ءاملا  هرمغ  لاقی : فوخلا ، هولعی  اروتسم  يا  ارومغم : مهرخآ  نوک  هللا و  ججح  مه  نیذلا  مالسلا 

رثکا یف  مهنا  مهتنمزـال و  داعبتـسا  کـئلوا  نیا  و  مهنم ، دـحاو  ـالا  ناـمز  تقو و  لـک  یف  نوکی  ـال  ناـمزلا  رخآ  یف  نا  یلا  هراـشا 
ءایـصوالاف و نیرخالا  نم  لیلق  نیلوالا و  نم  هلث  یلاعت  هلوق  لثم  اددـع ، نولقالا  کئلوا  .نودرـشم و  نوروتـسم  نومولظم  لاوحـالا 

مایق یلا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دـهع  ذـنم  نامزلا  رخآ  یف  و  هریثک ، هعامج  دـحاو  دـهع  یف  اوناک  لوـالا  نمزلا  یف  ءاـیبنالا 
.يدـعتی و يدـعتی و ال  مجه  و  هتغب ، مهب  لخد  يا  هریـصبلا : هقیقح  یلع  ملعلا  مهب  مجه  .یـصوالا و  نیح  لک  یف  نوکی  هعاسلا ال 

.هوا هلصا  عجوت ، هملک  هآ  .معنتملا و  فرتملا : .ابعص و  يا  ارعو ، هدجو  يا  هرعوتسا :

يردیک

ملاعلا .نیزحلا  فهلتملا و  هدعـصب  سفنت  ءادعـصلا : .ءارحـصلا و  یلا  زرب  رحـصا : ءارحـصلا  هنابجلا : نابجلا و  نابجلا : یلا  ینجرخا 
فلالا و تدـیز  اهرابک و  لبق  مولعلا ، راغـصب  نیملعتملا  یبری  هناک  برلا  نم  هلـصا  و  ملعی ، امب  لمعی  يذـلا  ملعلا  بر  وه  ینابرلا :

لیق .بلعث و  نع  همامتا  هحالـصاب و  موقی  يا  ملعلا  یبری  يذـلا  وه  لیق  و  يرهزالا ، نع  ینابحلا  یف  امک  بسنلا  یف  هغلاـبملل  نونلا 
ینابرلا ملاعلاب  ینع  لیق  و  یلاعت ، هللا  وه  و  سایق ، ریغ  یلع  برلا  یلا  بوسنم  وه  لیق  و  دـیبع ، یبا  نع  مارحلا  لالحلاب و  ملاـعلا  وه 

ملعتی نم  ملعتملاـب  و  يوقتلا : یلا  هلفغلا  نم  هعاـنقلا و  یلا  صرحلا  نم  و  هرخـالا ، یلا  ایندـلا  نم  هوعدـی  اـم  موـلعلا  نم  لـصح  نم 
حلفی امنا  ملاعلاف  نیفصو  عمج  اذا  عاعرلا  جمهلا  .نیابی  زوفی و  امنا  ملعتملا : ملاعلا  نم  دحاو  لک  نا  ینعی  يربولا  مامالا  لاق  کلذل 
لیبسل دصاق  ریغ  ملعتملا  لماع و  ریغ  ملاعلا  ناک  اذاف  هتاجن ، لیبسل  دصقلا  ملعتلا  یلا  عمج  اذا  ملعتملا  لمعلا و  ملعلا و  نیب  عمج  اذا 

لاقی و  اهنیعا ، و  ریمحلا ، منغلا و  هوجو  یلع  طقسی  ضوعبلاک  ریغـص  بابذ  یه  هجمه و  عمج  جمهلا : .عاعرلا  هلمج  نم  امهف  هاجنلا 
.ماغطلا و ثادـحالا و  عاعرلا  شاعملا و  یف  ریبدـتلا  ءوس  نم  يا  لیق  .جـمهلا  نم  انتراج  تکله  دـق  .زجارلا  لاق  سانلا  نم  یقمحلل 

فوقولا هیلع  لهسی  ملعلا و  باوبا  هبحاصل  حتفی  مولعلا  لیصافت  نع  سانلل  هنابالا  نیدلا و  یلا  هیادهلا  نال  قافنالا : یلع  وکزی  ملعلا 
و اریثک ، يا  امج : املع  هیبنتلل ، ءاه : .تامولعملا  لئالدـلا و  نم  یـسن  ام  هرکذـی  امبر  و  هقرفتملا ، مولعلا  یلا  لوصولا  و  هلدـالا ، یلع 

يذلا دـلقملا  قحلا : هلمحل  داقنملاب  و  لداجملا ، دـناعملا  هللا : معنب  رهظتـسملا  .ایندـلل و  ملعلا  بلطی  نم  هب  ینع  مهفلا  عیرـسلا  نقللا :
هاوحفب و هل  ملع  يا ال  هئانحا : یف  هل  هریـصب  .هیار ال  هلایف  هتمیزع و  فعـضل  اما  ایندـلا و  یلا  هنوکر  هتلفغل و  اما  هجح  الب  الوق  لبقی 
: سلـسلا .هیناوهـشلا و  رومـالا  هیف  تمـسترا  هسیـسخلا و  تاذـللا  یف  قرغتـسا  نم  هب  ینع  هب  علوملا  یـشلاب ء : موـهنملا  .هنومـضم و 

.صیرحلا مرغملا : و  لهسلا ،
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بجی و  هقلخ ، یلع  هللا  هجح  مامالا  نا  ایقاب و  فیلکتلا  ماد  اـم  ناـمز  لـک  یف  هماـمالا  بوجو  نم  هیماـمالا  بهذ  اـمب  حیرـصت  اذـه 
لحملا یلا  اولـصو  ناسحالاب و  اوقبـس  نیذـلاک  سانلا : نیب  اـمیف  اـفورعم ، ارهاـظ  نوکی  نا  اـما  هنا  و  هتمکح ، یـضتقم  یلع  هدوجو 

امهیلع نسحلا  نبا  رظتنملا  هجحلاـک  ءاـیلوالا ، نم  صلخلا  هلق  ءادـعالا و  هرثکل  اروتـسم  اـفئاخ  نوکی  نا  اـما  و  ناـنجلا ، نم  یلعـالا 
مربت و  هتلود ، روهظل  ءاطبتسا  و  رمالا ، بحاص  هبیغ  هدمل  هلاطتسا  هناک  اذ : مک  .لسرلا و  دعب  هجح  هللا  یلع  سانلا  نوکی  الئل  مالسلا 
ثیح نم  نولیلق  ناوا ، نیح و  لک  یف  قحلا  لها  ناف  مهراـصنا ، ددـع  نیدـلا و  همئا  ددـعل  لالقتـسا  وه  وا  هئادـعا  هلود  دادـتما  نم 
هدعو ارع  هدجو و  یـشلا ء : رعوتـسا  .یلعب  هادع  کلذلف  مهعلطا  ینعم  مهب : مجه  نمـض ، و  نیریثک ، ینعملا  یف  اوناک  نا  و  رهاظلا ،
اوطاما قحلا و  ریغ  یلا  اوتفتلا  اـم  مهنا  يا  .یلعـالا  لـحملاب  هقلعم  اـهحاورا  نادـباب  ایندـلا  اوبحـص  .رطبلا  معنتملا  فرتملا : و  اـبعص ،

امل هنود و  اـمع  لـفغ  یـشب ء  سنا  نم  هب و  سنا  روکذـم  رکذ  یلع  بظاو  نم  و  رکفلا ، رکذـلا و  یلع  اوبظاو  مهقیرط  نع  يذـقلا 
ضعب لاق  و  مهتیور .) یلا  اقوش  هآ  هآ   ) .لاق کلذل  نامزلا  رخآ  ءارقف  يدـحوم  نم  مهعابتا  هدـعب و  نیدـلا  همئال  افـص  اذـه و  ناک 

یلع قیفوتلا  قئارف  مهب  مجه  مهلاعف  مهتریس و  نسحب  يدتقا  مهلاونم و  یلع  جسن  نم  و  نیموصعملا : ءالوه  فصو  یف  رـصعلا : لها 
مهحور و هافـص  رـشاب  ازوجلا  لحم  یلع  هبتر  اولع  ءاینغالا و  دنع  ارطخ  اددـع و  اولق  هقیرطلا  قیراطب  اوراص  کلذـلف  هقیقحلا  هفاح 
اوحـضا و کلذلف  نیدت  امک  نادت  کنا  عراشلا  لوق  اومهف  مهف  نیقذامملا  لابـس  نم  اوحارتسا  کلذـب و  اوعنقف  نیقیلا  حور  مهبولق 

عوج مهواذغ  عوضخ و  عوشخ و  مهباد  لابرس  ناسیک  نم  نوصمقتی  و ال  لابرس ، یلع  مهنم  ادحا  نوعلطی  نیذلا ال  مهقابس  نیدایم 
.کئلوا ام  كاردا  ام  کئلوا و  کئلوا  عرقی  و 

مثیم نبا 

( مالـسلا هیلع   ) نانمومریما دیوگ  یم  لیمک  .تسا  دزرمایب - ار  وا  شیادخ  یعخن - دایز  نب  لیمک  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما نانخـس  زا 
هاگنآ هدیسر ، مغ  صخش  ندیـشک  هآ  دننامه  دیـشک ، یهآ  دیـسر ، رهـش  جراخ  هب  هک  یماگنه  درب ، ارحـص  هب  تفرگ و  ارم  تسد 
سگم جمه : دشک ، یم  سفن  هدیسر ، مغ  و  هدید ، تبیصم  صخش  هک  تسا  ندیشک  سفن  زا  یعون  ءادعص : ارحص ، نابج : دومرف :

: هذـللاب موهنم  بناوج ، فارطا و  ءانحا : یـشوهزیت ، نقل : راک ، هزات  دارفا  ناحول ، هداس  ناـناوجون و  عاـعر : هشپ ، نوچمه  یکچوک 
اهلد نیا  لـیمک ! اـی  ، ) دراد تورث  ندروآ  عمج  هب  يداـیز  هقـالع  هک  یـسک  عمجلاـب : مرغم  تذـل ، هب  صیرح  يراـک و  رد  دـنمزآ 
مدرم شاب : هتشاد  رطاخ  هب  میوگ ، یم  ار  هچنآ  نم  زا  وت  سپ  تساهنآ ، نیرت  هدنرادهگن  اهنآ  نیرتهب  هک  دنتـسه  ییاهفرظ  نوچمه 

و دنوش ، یم  هدناشک  يا  هدننکزاوآ  ره  لابند  هب  هک  ناوتان  درخ و  ناسگم  يراگتـسر و  هار  هوژپ  شناد  ینابر ، ملاع  دنا : هتـسد  هس 
شناد تسا ، تورث  زا  رتهب  شناد  لیمک : يا  .دنا  هدربن  هانپ  یمکحم  هیاپ ي  هب  هتسجن و  ینشور  شناد ، وترپ  زا  دنناور ، يداب  ره  اب 

زا اب  تورث  هدرورپ ي  .دریگ  ینوزف  شـشخب  رثا  رد  شناد  اما  دوش ، مک  شـشخب  اب  تورث  لاـم و  یتورث ، رادـساپ  وت  وت و  ناـبهگن 
نادب و  دوش ، یم  هداد  شاداپ  هلیسو  نادب  تسا ، تناید  دوخ ، شناد ، اب  ییانـشآ  لیمک : يا  .دور  یم  نیب  زا  تورث  لام و  نتفر  نیب 

ربنامرف و تورث  اورنامرف و  شناد  ددرگ ، یم  ناـسنا  بیـصن  گرم  زا  سپ  یمانـشوخ  اـیند و  نیا  یگدـنز  رد  ادـخ  تعاـطا  هلیـسو 
راگزور هک  یتقو  ات  دـنرادیاپ  نادنمـشناد  اما  دـنا  هدـنز  هک  نیا  اب  دـندش  دوبان  تورث  ناگدـننک  هتخودـنا  لیمک ! ای  .تسا  بولغم 

هنیـس ي فرط  هب  شکرابم  تسد  هب   ) اجنیا رد  هک  نادـب  .تسا  رارقرب  اهلد  رد  ناشیامیـس  اما  هتفر  نایم  زا  ناشاهندـب  تسا ، رادـیاپ 
ایند يارب  ار  نید  رازبا  هک  ار  ینئمطمان  مهفزیت  مبای ، یم  یلب  متفای ، یم  یناگدنریگارف  رگا  تسا ، ناوارف  شناد  هدومرف ) هراشا  دوخ 

تعاطا هک  یسک  ای  .دیوج  یم  يرترب  شناتسود  رب  ادخ  ياهتجح  اب  و  شناگدنب ، رب  یهلا  ياهتمعن  هلیـسو ي  هب  و  درب ، یم  راک  هب 
کش شتآ  دوش ، یم  وربور  هک  يا  ههبش  نیتسخن  اب  تقیقح  نوماریپ  قح و  فارطا  رد  یشنیب  هنوگچیه  نودب  هدرک  نادنمشناد  زا 
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تسا و ینارذگـشوخ  رد  قرغ  هک  مبای  یم  ار  یـسک  ای  نآ ، هن  تسا و  هتـسیاش  نیا  هن  هک  نادب  دشک ، یم  هنابز  وا  لد  رد  دیدرت  و 
رد مه ، نانیا  و  تسا ، تورث  لام و  نتخودنا  يروآ و  عمج  هتفیش  هک  یـسک  ای  و  دنک ، یم  يوریپ  سفن  ياهتـساوخ  زا  یگداس  هب 

نینچ رد  تـسا ! راوـخفلع  ياـپراهچ  دراد ، تهابــش  اهنادـب  هـک  يزیچ  نیرتـکیدزن  دنــشاب ، یمن  نـید  ناـنابهگن  زا  يدروـم  چـیه 
- لوا هتکن  تسا : ییاه  هتکن  مالـسلا ) هیلع   ) ماما نانخـس  زا  شخب  نیا  رد  دوش ! یم  دوبان  نادنمـشناد ، گرم  اـب  شناد  يراـگزور 

.تسا هداد  هجوت  کل  نولقلا …  هذه  نا  دوخ : ترابع  نیا  هب  ار  لیمک  بلطم  كرد  يارب  هدرک و  يزاس  هنیمز  مالـسلا ) هیلع   ) ماما
ای مود  هتـسد  .دنتـسین  ملاع  ای  دـنملاع و  ای  مدرم  هک  تسا  نآ  میـسقت  تهج  تسا و  هدرک  میـسقت  هتـسد  هس  هب  ار  مدرم  مود - هتکن 
هب ار  ملاع ، لوا  هتـسد  .تسا  هتخاس  هتـسباو  یتفـص  هب  ار  هاگ  هس  ماسقا  زا  یمـسق  ره  هاگنآ  .دنتـسین  شناد  یپ  رد  ای  دنیوجـشناد و 

ینعی تسا ، هدومن  فصو  ینابر - بر ، هب  تبـسن  ساـیق ، ریغ  رب  هدـعاق و  فـالخرب  لاـعتم ، راـگدرورپ  هب  بوسنم  یناـبر - تفص 
دنوادخ .دنا  هدرک  دایز  تبـسن  رد  هغلابم  يارب  ار  نون  فلا و  تسا ، یلاعت  يادخ  هب  فراع  انـشآ و  ادخ  يراگدرورپ  اب  هک  یملاع 

حطـس مولع  زا  شیپ  ار  کچوک  ياهـشناد  هک  دنا  هدش  هدـیمان  مان  نیا  هب  تهج  نآ  زا  دـنا : هتفگ  ینعی  .نیینابر  اونوک  دـیامرف ! یم 
یم اربم  هابتـشا  اطخ و  زا  دـننک و  یم  حالـصا  ار  ملع  نانآ  نوچ  هک  تسا  هدـش  هتفگ  زین  دـنهد و  یم  میلعت  نازومآ ، شناد  هب  الاب 

هلیسو ي ملع  نوچ  .تسا  هدرک  فصو  ندوب  تاجن  هار  رد  تفـص  هب  ار  وا  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هک  وجـشناد  مود : هتـسد ي  .دنزاس 
هلیسو هب  ات  دنک  یم  تکرح  تاجن  هار  رد  تقیقح  رد  ملع ، لیـصحت  هار  رد  وجـشناد  تسا و  ترخآ  ملاع  رد  يراگتـسر  تاجن و 

فیرعت تفـص  دـنچ  اب  ار  نانآ  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هک  دـنناحول  هداس  ماوع و  موس - هتـسد ي  .دـسرب  ییاهن  فدـه  نادـب  شناد  ي 
هداس هب  ار  نانآ  .تسا 2 - هدروآ  هراعتسا  نانآ  يارب  یشزرا  یب  تراقح و  تهج  هب  ار  درخ  سگم  جمه ، هملک ي  - 1 تسا : هدرک 

ییادص ره  وریپ  .دشاب 3 - هتفرگ  همشچرس  ینادان  زا  تسا  نکمم  تفص  ود  نیا  اریز  .تسا  هدرک  یفرعم  يراک ، هزات  ندوب و  حول 
یناوتان زا  دـنناور ، يداب  ره  اب  نانآ  هک  فیـصوت  نیا  اب  .ینادان 4 - تلفغ و  رد  نادنفسوگ  هب  نتـشاد  تهابـش  هظححالم  هب  ندوب ،

رد ناشیا  ینعی  دنریگ ، یمن  ینـشور  شناد  وترپ  زا  نانآ  .تسا 5 - هدروآ  هیانک  مارم  بهذـم و  کی  هب  يدـنبیاپ  تابث و  رد  ناشیا 
لیلد و ای  قح و  رب  دـیاقع  زا  هیانک  راوتـسا ، هیاپ  دـنا ، هتـسجن  هانپ  يراوتـسا  هیاـپ ي  هب  ناـنآ  و  .دـنرب 6 - یم  رـس  هب  لهج  یکیرات 

دنچ زا  تورث  رب  نآ  يرترب  شناد و  شیاتس  رد  موس - هتکن  .درک  هیکت  اهنآ  رب  دوشب  ترخآ  ياهیراتفرگ  عفد  رد  هک  تسا  یناهرب 
زایتما و  دـنک ، یم  ظفح  شبحاص  ار  لام  اما  دـنک ، یم  يرادـهگن  ترخآ  ایند و  ياهیراتفرگ  زا  ار  دوخ  بحاص  شناد  - 1 تهج :

.تسا 2- دـنمزاین  شبحاـص  يرادـساپ  هب  هچنآ  نیب  دـشاب و  دوخ  بحاـص  رادـساپ  هچنآ  نیب  تسا  تعفنم  تلیـضف و  رد  ینـشور 
میلعت و نمـض  زین  دوخ  ملاع ، نوچ  دنک ، یم  دـشر  دـبای و  یم  ینوزف  شنادـنمقالع  هب  ندـناسر  هدـیاف  فرـص و  جرخ و  اب  شناد 

نارگید هب  قافنا  فرـص و  جرخ و  هب  لام  اما  دنک ، یم  طابنتـسا  دناد  یمن  ار  هچنآ  و  دنک ، یمن  شومارف  هدـش و  رکذـتم  هرکاذـم ،
هب ناسحا  اما  دور  یم  نیب  زا  تورث  نتفر  نیب  زا  اب  ییاراد  لام و  هلیسو ي  هب  ندرک  یکین  ینعی  لام  شـشخب  .دبای 3 - یم  شهاک 

.تسا تناید  دوخ  شناد ، اب  ییانشآ  .تسا 4 - لوعفم  ینعم  هب  لیعف  نزو  رب  عینـص  .تسا  دـیواج  یقاب و  ملع ، ياقب  رطاـخ  هب  ملع 
هلیسو ي هب  ناسنا  .تسا 5 - تناید  هشیر  لصا و  ملع  هک  دـش  نشور  مه  البق  .تسا و  يرادـنید  شور  دوخ  شناد  لیـصحت  ینعی 

لیاـضف هلمج  زا  ود  نـیا  هـک  دـنک  یم  بـسک  ار  گرم  زا  سپ  کـین  ماـن  هدروآ و  ناـمرف  تـحت  ار  مدرم  اـیند  یگدـنز  رد  گرم 
ملع فرصت  لخد و  ینعی  نآ ، هب  تبسن  تورث  ندوب  موکحم  بولغم و  و  تورث ، هب  تبسن  شناد ، ندوب  مکاح  .دنملع 6 - یجراخ 

لیالد زا  .تسا 7 - هتـسباو  لام  فرـصم  بسک و  ياههار  هب  یهاگآ  ملع و  قباطم  اهنت  نآ ، قاـفنا  لاـم و  ندروآ  تسد  هب  هار  رد 
رب هچرگ  دنموکحم ، بولغم و  زین  ایند  رد  دـنتکاله و  رد  ترخآ  رد  تورث  ناگدـننک  هتخودـنا  هک  تسا  نآ  تورث  رب  ملع  يرترب 

هدنز هشیمه  نادنمـشناد  اما  .هضفلا  بهذلا و  نوزنکی  نیذلا  و  دیامرف : یم  لاعتم  دنوادخ  هکنانچ  .دـنهد  یهاوگ  نانآ  ندوب  هدـنز 
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زا سپ  مالسلا ) هیلع   ) ماما مراهچ : هتکن  .تسا  یندنام  هدنز و  اهلد  رد  ناشیامیـس  اما  .دور  یم  ایند  زا  اهنآ  ياهندب  هک  دنچ  ره  دنا ،
نآ راهظا  عنام  هک  نیا  دیامرف و  یم  هراشا  تسوا  كرابم  هنیس ي  رد  هک  يرفاو  شناد  هب  درک  تباث  ار  ملع  تلیـضف  لامک  هک  نیا 
رگا ینعی   ) هترهظ ال  ریدقت : تسا و  فوذـحم  وا  باوج  و  هیبنت ، يارب  اه ، .دـشاب  هتـشاد  ار  نآ  لمح  تیلباق  هک  تسا  یـسک  نتفاین 
ملع ياراد  یناسک  دنک  تباث  هک  هدمآرب  نآ  ددصرد  مالسلا ) هیلع   ) ماما مجنپ : هتکن  مدرک ) یم  رهاظ  ار  نآ  نم  دوب  يدعتـسم  درف 

نآ زا  هتسد  راهچ  هب  و  دنرادن ، تسا  راوگرزب  نآ  دزن  هک  ار  یشناد  لمح  تیحالص  نانآ  هک  تسا  هداد  هجوت  اما  دنوش ، یم  تفای 
و دنتـسین ، بلاط  ای  دـنا و  شناد  بلاط  ای  شناد  لها  ریغ  مدرم  هک  تسا  نآ  ماسقا  نیا  هب  میـسقت  تهج  تسا و  هدومرف  هراشا  دارفا 
دنمرگرـس و رگید  ییاهزیچ  هب  دنتـسین  شناد  بلاط  هک  نانآ  اما  دنرادن ، ای  دنراد  ار  نید  رد  لالدتـسا  ییاناوت  ای  مه  شناد  نابلاط 

يروآ عمج  هب  یگتـسبلد  ببـس  هب  ای  تسا و  تاوهـش  زا  ارچ  نوچ و  یب  تعاطا  تاذـل و  رد  نتفر  ورف  ببـس  هب  ای  اـهنآ  یمرگرس 
نیمه هب  تسا و  یگیامورف  تفـص  ياراد  هک  تسا  یکاپان  ناسنا  نامه  لماش  لوا : هتـسد ي  اما  .دشاب  یم  لام  نتخودـنا  تورث و 

نانچ نتـشادن  یگتـسیاش  لیالد  هب  و  ار …  نئمطمان  مهفزیت  مبای  یم  يرآ  ینعی  انقل ، بیـصا  یلب  ترابع : رد  تسا ، هدومرف  هراـشا 
هب ار  شناد  هک  دراد  یگداـمآ  ینعی  تـسین ، ناـنیمطا  دروـم  وا  - 1 تسا : هدوـمرف  هراـشا  ریز  رارق  هـب  شناد  يریگارف  يارب  یـسک 

ار شناد  ینعی  نید ، رازبا  وا  .ددرگ 2 - یمرب  ملع  هب  هیلع  رد  ریمـض  و  درب ، راک  هب  بسانمان  ياج  رد  ار  نآ  دـنک و  لقتنم  شلهاان 
رب شناد  ملع و  ینعی  یهلا ، ياـهتمعن  اـب  و  دـهد ، یم  رارق  بسک  هلیـسو ي  ار  ملع  هـک  یـسک  دـننام  ددـنب ، یم  راـک  هـب  اـیند  يارب 
هک هچنآ  و  ادخ ، ياهتجح  اب  و  دنکیم ، ییوج  هرطیـس  اهنآ  رب  یـشورفرخف و  اهنآ  هب  هک  نآ  دننام  دـیوج ، یم  يرترب  ادـخ  ناگدـنب 

نتفرگارف یگتـسیاش  هک  یناسک  زا  مود  هتـسد ي  اما  .دزاس  یم  هتخیمآ  لطاب  اب  ار  قح  دتـسیا و  یم  ادخ  يایلوا  ربارب  رد  دناد ، یم 
فطع اداقنم  و  ههبش ، اداقنم …  و  ترابع : رد  تسا  هدومرف  هراشا  هورگ  نیا  هب  دننارگید و  وریپ  هک  دنا  یصاخشا  دنرادن ، ار  شناد 

رب لـیلد  ود  اـب  .تسا و  لاـمجا  وحن  هب  ندـش  میلـست  نتـشاد و  رواـب  قح ، هب  داـیقنا  زا  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما دوصقم  و  تسا ، اـنقل  رب 
رد دیدرت ، کش و  شتآ  .شناد 2 - تایئزج  بناوج و  همه ي  هب  تبسن  یهاگآ  نتـشادن  - 1 تسا : هدومن  هراشا  نانیا  یگتسیاشان 

لیلد و اب  وا ، نطاب  رد  نامیا  ندشن  تباث  و  یهاگآان ، لیلد  هب  نیا ، و  دشک ، یم  هلعش  دوش ، یم  وربور  هک  يا  ههبـش  نیلوا  اب  شلد 
هتـسد ي اما  .هتـسد  نآ  هن  دـنراد و  یگتـسیاش  هتـسد  نیا  هن  شناد ، نالماح  زا  ینعی  كاذ  اذ و ال  ال  تراـبع : .تسا  نشور  ناـهرب 

نآ مراهچ : هتسد ي  .تسا  هدومرف  هراشا  توهـش و ) …  رد  قرغ  ینعی : هوهـشلل  اموهنم …  وا  ترابع : اب  هک  دنتـسه  يدارفا  موس ،
، نآ لابند  هب  هدومرف و  هراشا  دنتورث  نتخودنا  يروآ و  عمج  هتفیش ي  ای  راخدالا : عمجلاب و  امرغم  وا  هلمج ي : اب  هک  تسا  یهورگ 

چیه ینعی : دنتـسین ، نـید  نارادـساپ  زا  زگره  هورگ  ود  نـیا  - 1 تسا : هدرک  شهوـکن  ناـنآ  زا  یگژیو  ود  اـب  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما
تهج هب  تـسا  هراوـخفلع  ياـپراهچ  دراد ، تهابـش  ناـنیا  هـب  هـک  يزیچ  نیرتـکیدزن  .دـنرادن 2 - نارادـنید  نید و  هـب  یگتـسبلد 
تسین یسک  ای  هک  یطیارـش  نینچ  ندش  مهارف  اب  ینعی  کلاذک ، ماما : نخـس  نیا  .ترخآ و  رد  نآ  هجیتن ي  نید و  زا  ناشیهاگآان 
یعقاو نالماح  يدوبان  اب  شناد  يدوبان  نامز  درادن ، یگتسیاش  هک  دنتسه  یناسک  ای  و  دشاب ، هتـشاد  ار  شناد  لمح  یگتـسیاش  هک 

و وا ، دوخ  شناد ، لـماح  زا  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما دوصقم  .دـناسر و  یم  ار  تـالاح  نیا  کلاذـک )  ) هیبـشت اریز  دـسر ، یمارف  شناد 
.دنشاب ناگتسیاش  زا  تفر  یم  دیما  راگزور  نآ  رد  هک  دنا  یناسک 

راکـشآ و تسین : یلاخ  درادـهگن  تجح  ناهرب و  اب  ار  ادـخ  نید  هک  یـسک  زا  نیمز  يرآ ! ایادـخ  راـب  دـش ، دراو  یناـهگان  مجه :
رامش رظن  زا  مسق  ادخ  هب  .دنیاجک  رد  دنا و  نت  دنچ  نانآ  دورن ، نیب  زا  یهلا  نشور  لیالد  اهتجح و  ات  ناهنپ  كانمیب و  ای  روهشم و 

ات دنک  یم  ظفح  ار  دوخ  لیالد  اهتجح و  دنوادخ  اهنآ  هلیسو ي  هب  .دنتمظعاب  رایـسب  ادخ  دزن  رد  هبترم  ماقم و  تهج  زا  اما  دنکدنا 
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نانآ هدروآ و  ناشیا  هب  ور  هرابکی  تریصب ، اب  شناد  ملع و  .دنراکب  ناشریاظن  ياهلد  رد  دنراپـسب و  تناما  هب  دوخ  لاثما  هب  ار  اهنآ 
هچنآ هب  دنا و  هتـشاگنا  لهـس  دـنا ، هدـید  راوشد  اه  هدرورپ  تمعن  زان و  هک  ار  هچنآ  دـنا و  هتـسب  راک  هب  ار  نآ  نیقی  یگدوسآ و  اب 

هتخیوآ ییالاو  هاگیاج  هب  ناشحاورا  هک  دـننک  یم  یگدـنز  ایند  رد  ییاهندـب  اب  و  دـنا ، هتـسب  لد  ناشیا  دـنزیرگ  یم  نآ  زا  نانادان 
دومرف هاگنآ  .منیبب ) ار  اهنآ  هک  مقاتـشم  هچ  هآ ! هآ  .دنیوا  نید  هار  هب  ناگدننک  توعد  ادخ و  نانیـشناج  نیمز  يور  رد  نانآ  .تسا 

راب  ) یلب مهللا  ترابع : نیا  هلیـسو ي  هب  ات  تسا  هتـساوخ  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هاـگنآ  .درگرب ) يدرگرب  یهاوخ  یم  رگا  لـیمک  اـی  )
صخش نآ  ای  دراد ، هگن  لیلد  تجح و  اب  ار  ادخ  نید  هک  یسک  زا  تسین  یلاخ  نیمز  .دنک  ناربج  ار  هتشذگ  بلاطم  يرآ ) ایادخ ،

هطقن رد  ناشنانیشناج  ادخ و  يایلوا  زا  هک  تسا  یسک  نآ  راکـشآ ، زا  دوصقم  .مدرم و  نیب  رد  كانمیب  ناهنپ و  ای  تسا و  راکـشآ 
ار ییاناوت  نانچ  هک  تسا  یـسک  كانمیب ، فئاخ و  زا  دوصقم  و  دنـشاب ، هدوب  نادـب ، لمع  ملع و  راهظا  رب  رداق  دـیاش  نیمز ، زا  يا 
هک یتقو  ات  اهنامز  مامت  رد  مدرم  نایم  تناما  موزل  رب  روگرزب ، نآ  فرط  زا  تسا  یحیرصت  نخس  نیا  هک  تسا  دتقعم  هعیش  .درادن 

ترورـض وا  دوجو  یهلا  تمکح  قبط  رب  دـنک و  یم  یگدیـسر  مدرم  روما  رب  یهلا  ناهرب  تجح و  اـب  ماـما  و  دراد ، دوجو  یفیلکت 
ماما نادنزرف  هدزای  زا  دنتسویپ - یلعا  الم  هب  دنتشذگرد و  يراکوکین  اب  هک  ینانآ  دننام  تسا  هدش  هتخانش  راکـشآ و  ای  ماما  .دراد 

تجح نوچمه  دنا ، كدنا  شصلخم  ناتـسود  و  دراد ، يدایز  نانمـشد  نوچ  تسا ، راظنا  زا  ناهنپ  كانمیب و  ای  و  مالـسلا -) هیلع  )
زا یتحاران  راهظا  اذ  مک  و  هلمج ي : .دنشاب  هتـشادن  يرذع  یتجح و  ادخ  رب  مدرم  ناربمایپ ، زا  سپ  هک  نیا  ات  مالـسلا ) هیلع   ) رظتنم

ناماما رامـش  ندوب  كدـنا  راهظا  مه  نیا  ترابع : .تسوا و  نانمـشد  تلود  همادا ي  زا  يرازیب  رمالا و  بحاـص  تبیغ  تدـم  لوط 
اهنآ زا  شیاتـس  نایب  رد  دـنا و  كدـنا  رامـش  رظن  زا  مسق  ادـخ  هب  ناـنآ  تراـبع : نیا  اـب  تسا  هداد  هجوت  تهج  نادـب  تسا و  نید 
نانآ هلیـسو ي  هب  .دـنگرزب 2 - ادـخ  دزن  رد  ماقم  هبترم و  تجح  زا  كدـنا و  رامـش  رظن  زا  - 1 تسا : هدـش  روآدای  ار  ییاهیگژیو 

ياهلد رد  اهنآ  زا  سپ  دهد و  زاب  ناشیا  لاثما  هب  ات  دنک  یم  ظفح  تسا ، دوجوم  نید  رد  هک  ار  شنشور  ياهلیلد  اهتجح و  دنوادخ 
دراو اجکی  هدروآ و  ور  هرابکی  ینعی  دروآ ، یم  ناشیا  هب  ور  هراـبکی  شنیب  تریـصب و  شناد و  ملع و  .دنک 3 - تشک  ناشیا  ریاظن 

، تسا سکع  هب  بولقم و  باب  زا  بلطم  نیا  دـنا ، هتفگ  یـضعب  .تسین  یباستکا  ناشیا  مولع  اریز  ددرگ ، یم  نانآ  هشیدـنا  لـقع و 
شناد تذل  ینعی  دنا ، هتسب  راک  هب  ارنآ  نیقی ، نامیا و  حور  اب  نانآ  .دروآ 4 - یم  يور  شناد  تقیقح  رب  هرابکی  نانآ  لوقع  ینعی 
سابل رتسب و  و  راوگان ، كاروخ  دننام  يراوشد  روما  ینعی  دنا ، هتشاگنا  لهس  ار  اه  هدرورپ  تمعن  زان و  یتخـس  .دنا 5 - هتفایرد  ار 
دندوب هتفایرد  نانآ  هک  نافرع  ینیریـش  نیقی و  تذل  ربارب  رد  اهنیا  یباوخرادیب و  يراد و  هزور  رد  يرادـیاپ  یگداتـسیا و  و  نشخ ،

نانآ میدرک ، دای  هک  یتالاح  نآ  هب  ینعی  .دنتـسب  لد  ناـشیا  دندیـسرت ، یم  نآ  زا  ناـنادان  هچنآ  رب  .دوب 6 - ناسآ  لهـس و  ناشیارب 
يریگ هرانک  دسرت و  یم  اهنآ  لها  زا  دریگ و  یم  هلـصاف  اهنآ ، هجیتن ي  زا  یهاگآان  لیلد  هب  نادان  اریز  دندوب ، هتفرگ  تفلا  سنا و 

زا دوخ  تادهاشم  هفیـش  تسا و  ییالاو  هاگیاج  هب  هتخیوآ  ناشناور  اما  دننک ، یم  یگدنز  ناشیاهندـب  اب  ایند  رد  نانآ  .دنک 7 - یم 
رد هدرک ، یفرعم  هدش  دای  ياهیگژیو  اب  ار  نانآ  نوچ  .دنشاب و  یم  ناگتـشرف  الاب و  ملاع  نانکاس  اب  یهارمه  قح و  ترـضح  لامج 

نید هب  نایعاد  نیمز و  رد  ادخ  نانیشناج  اهیگژیو ، نیا  نتـشاد  لیلد  هب  نانیا  هک  دومرف  هراشا  بلطم  نیا  هب  زین  ناشیا  شیاتـس  ماقم 
نیا .تسا و  هدوب  هوا  نآ  لصا  .درد  راهظا  يارب  تسا  يا  هملک  هآ  .ناشرادید  قوش  رب  درب  ترـسح  تفگ و  هآ  هآ  هاگنآ ، .دنیادخ 

.دنا هدرک  لقن  راوگرزب  نآ  زا  هک  تسا  یتارابع  نیرتحیصف  زا  مالسلا ) هیلع   ) ماما نانخس  زا  شخب 

دیدحلا یبا 

ِناَّبَْجلا َیلِإ  ِینَجَرْخَأَف  ٍِبلاَط ع  ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  َنِینِمْؤُْملا  ُریِمَأ  يِدَِـیب  َذَـخَأ  ٍداَیِز  ُْنب  ُْلیَمُک  َلاَق  ِّیِعَخَّنلا  ٍداَیِز  ِْنب  ِْلیَمُِکل  َُهل ع  ٍمَالَک  ْنِم  َو 
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ٌهَثَالَث ُساَّنلا  ََکل  ُلُوقَأ  اَم  یِّنَع  ْظَفْحاَف  اَهاَعْوَأ  اَهُْریَخَف  ٌهَیِعْوَأ  َبُولُْقلا  ِهِذَـه  َّنِإ  ٍداَیِز  َْنب  َْلیَمُک  اَی  َلاَق  َُّمث  َءاَدَـعُّصلا  َسَّفَنَت  َرَحْـصَأ  اَّمَلَف 
َیلِإ اُوئَْجلَی  َْمل  ِْملِْعلا َو  ِرُوِنب  اُوئیِـضَتْسَی  َْمل  ٍحـیِر  ِّلُک  َعَم  َنُولیِمَی  ٍقِعاَن  ِّلُک  ُعاَْبتَأ  ٌعاَعَر  ٌجَـمَه  ٍهاََجن َو  ِلـِیبَس  یَلَع  ٌمِّلَعَتُم  ٌِّیناَّبَر َو  ٌِملاَـعَف 

ِقاَْفنِْإلا َو یَلَع  اوُکْزَی  ُْملِْعلا  ُهَقَفَّنلا َو  ُهُصُْقنَت  ُلاَْملا  َلاَْملا َو  ُسُرْحَت  َْتنَأ  َکُـسُرْحَی َو  ُْملِْعلا  ِلاَْـملا  َنِم  ٌْریَخ  ُْملِْعلا  ُلـْیَمُک  اَـی  ٍقِیثَو  ٍنْکُر 
َدَْعب ِهَثوُدْـحُْألا  َلیِمَج  ِِهتاَیَح َو  ِیف  َهَعاَّطلا  ُناَْـسنِْإلا  ُبِسْکَی  ِِهب  ِِهب  ُناَدـُی  ٌنیِد  ِْملِْعلا  ُهَفِْرعَم  ٍداَـیِز  َْنب  َلـْیَمُک  اَـی  ِِهلاَوَِزب  ُلوُزَی  ِلاَْـملا  ُعِینَص 

ْمُُهناَیْعَأ ُرْهَّدـلا  َیَِقب  اَم  َنُوقَاب  ُءاَمَلُْعلا  ٌءاَیْحَأ َو  ْمُه  ِلاَْومَْألا َو  ُناَّزُخ  َکَلَه  ٍداَیِز  َْنب  َْلیَمُک  اَی  ِْهیَلَع  ٌموُکْحَم  ُلاَْملا  ٌمِکاَح َو  ُْملِْعلا  ِِهتاَـفَو َو 
[ ُبیِصُأ  ] یََلب ًهَلَمَح  َُهل  ُْتبَصَأ  َْول  ِهِرْدَص  َیلِإ  ِهِدَِیب  َراَشَأ  ًاّمَج َو  ًاْملَِعل  اَنُهاَه  َّنِإ  اَه  ٌهَدوُجْوَم  ِبُولُْقلا  ِیف  ْمُُهلاَْثمَأ  ٌهَدوُقْفَم َو 

ِّقَْحلا ِهَلَمَِحل  ًاداَْقنُم  ْوَأ  ِِهئاَِیلْوَأ  یَلَع  ِهِجَجُِحب  ِهِداَبِع َو  یَلَع  ِهَّللا  ِمَِعِنب  ًارِهْظَتْسُم  اَْینُّدِلل َو  ِنیِّدلا  ََهلآ  ًالِمْعَتْـسُم  ِْهیَلَع  ٍنُومْأَم  َْریَغ  ًانَِقل  ُْتبَـصَأ 
ْوَأ ِهَوْهَّشِلل  ِداَیِْقلا  َسِلَـس  ِهَّذَّللِاب  ًاموُْهنَم  ْوَأ  َكاَذ  اَذ َو َال  َالَأ َال  ٍهَْهبُـش  ْنِم  ٍضِراَع  ِلَّوَِأل  ِِهْبلَق  ِیف  ُّکَّشلا  ُحِدَْـقنَی  ِِهئاَنْحَأ  ِیف  َُهل  َهَریَِـصب  َـال 

ِهِیِلماَح ِتْوَِمب  ُْملِْعلا  ُتوُمَی  َِکلَذَـک  ُهَِمئاَّسلا  ُماَْعنَْألا  اَمِِهب  ًاهَبَـش  ٍءْیَـش  ُبَْرقَأ  ٍءْیَـش  ِیف  ِنیِّدـلا  ِهاَعُر  ْنِم  اَْسَیل  ِراَخِّدِالا  ِعْمَْجلِاب َو  ًامَْرغُم 
َْنیَأ اَذ َو  ْمَک  ُُهتاَنَِّیب َو  ِهَّللا َو  ُجَـجُح  َلُْطبَت  َّالَِئل  ًاروُمْغَم  ًاِفئاَخ  اَّمِإ  ًاروُهْـشَم َو  ًارِهاَـظ  اَّمِإ  ٍهَّجُِحب  ِهَِّلل  ٍِمئاَـق  ْنِم  ُضْرَأـْلا  ُولْخَت  َـال  یََلب  َّمُهَّللا 

اَهوُعَرْزَی ْمُهَءاَرَُظن َو  اَهوُعِدُوی  یَّتَح  ِِهتاَنَِّیب  ُهَجَجُح َو  ْمِِهب  ُهَّللا  ُظَفْحَی  ًارْدَـق  ِهَّللا  َدـْنِع  َنوُمَظْعَْألا  ًادَدَـع َو  َنوُّلَقَْألا  ِهَّللا  َِکَئلوُأ َو  َکـَِئلوُأ 
َشَحْوَتْسا اَِمب  اوُِسنَأ  َنُوفَْرتُْملا َو  ُهَرَعْوَتْسا  اَم  اُونَالَتْسا  ِنیِقَْیلا َو  َحوُر  اوُرَشَاب  ِهَریِصَْبلا َو  ِهَقیِقَح  یَلَع  ُْملِْعلا  ُمِِهب  َمَجَه  ْمِهِهاَبْشَأ  ِبُوُلق  ِیف 

َیلِإ ًاقْوَش  ِهآ  ِهآ  ِِهنیِد  َیلِإ  ُهاَعُّدلا  ِهِضْرَأ َو  ِیف  ِهَّللا  ُءاَفَلُخ  َِکَئلوُأ  یَلْعَْألا  ِّلَحَْملِاب  ٌهَقَّلَعُم  اَهُحاَوْرَأ  ٍناَْدبَِأب  اَْینُّدلا  اُوبِحَـص  َنُولِهاَْجلا َو  ُْهنِم 
 . َْتئِش اَذِإ  ُْلیَمُک  اَی  ْفِرَْصنا  ْمِِهتَیْؤُر 

.ءارحصلا هنابجلا  نابجلا و 

 . الیوط ادودمم  اسفنت  سفنت  يأ  ءادعصلا  سفنت  و 

کلذ یف  عراش  امإ  یلاعت و  هللا  فرعی  هقیقحلا  یلع  ملاع  امإ  هیهلإلا  رومألا  رابتعاب  رـشبلا  نأل  کلذ  هحیحـص و  همـسق  هثالث  هلوق ع 
قدص هللا و  أبعی  يذلا ال  طقاسلا  یماعلا  وه  كاذ و  اذ و ال  امإ ال  ملاعلا و  نم  هدافتـسالا  ملعتلاب و  هبلطی  هللا  یلإ  رفـسلا  یف  دـعب  وهف 

 . مهو فعضأ  لایخ و  یندأل  رخآلا  دیلقت  یلإ  صخشل  دیلقتلا  نم  نولقتنی  مهارت  قعان أ ال  لک  عابتأ  عاعر  جمه  مهنأ  یف  ع 

.لیضفتلا هوجو  دحأ  اذه  لاملا و  سرحت  تنأ  کسرحی و  ملعلا  لاقف  لاملا  یلع  هلیضفت  ملعلا و  رکذ  یف  عرش ع  مث 

هذمالتلا یلع  ملعلا  هضافإ  نأل  کلذ  وکزی و  لب  قافنإلاب  صقنی  ملعلا ال  هنم و  قافنإلاب  صقنی  لاملا  لاقف  ایناث  اهجو  رکذف  أدتبا  مث 
.اخوسر اهدیزت  اهتبثت و  هتذمالت و  یلع  اهضافأ  یتلا  مولعلا  کلت  هسفن  یف  ررقت  دادعتسا و  هدایز  ملعملا  دیفت 

ذالملا هینامسجلا و  رومألا  یف  هعفن  هرثأ و  رهظی  امنإ  لاملا  نأل  کلذ  یمکح و  قیقد  رس  هتحتف  هلاوزب  لوزی  لاملا  عینص  هلوق و  امأف 
لاوزب وأ  لاملا  لاوزب  لوزت  اهلک  راثآلا  هذـه  کلذ و  وحن  سبالملا و  برـشملا و  لکأملا و  هینبألا و  لیخلا و  ءاـسنلاک و  هیناوهـشلا 

هیهـشلا و لکآملا  نم  هداعلا  کلت  ضفر  ءامإلا و  لیخلا و  هینبـألا و  عیب  یلإ  هبحاـص  رطـضا  لاـملا  لاز  اذإ  هنأ  يرت  ـال  لاـملا أ  بر 
امأ اسبال و  ابراش  الکآ  توملا  دـعب  یقبی  هنإف ال  هدـنع  لاملا  راثآ  لوزت  هنإف  توملاب  لاملا  بر  لاز  اذإ  کلذـک  هیهبلا و  سبالملا 

دوعی یلاعت ال  هللااب  ملاعلا  نألف  ایندـلا  یف  امأ  ایندـلا  نع  هجورخ  دـعب  ایندـلا و ال  یف  ناسنإلا  ادـبأ و  لوزت  نأ  نکمی  الف  ملعلا  راـثآ 
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نیب قرفلا  یف  هلوق ع  قدـص  دـق  اذإف  لاحم  اهلوصح  دـعب  مزاوللا  نم  اهمزلی  ام  نهذـلا و  نع  هیهیدـبلا  مولعلا  ءاـفتنا  نـأل  هب  ـالهاج 
عینـص مالکلا و  ریدـقت  نأل  هلاوزب  لوقی  نأ  یلإ  جاتحی  لوزی و ال  لاملا ال  عینـص  يأ و  هلاوزب  لوزی  لاـملا  عینـص  نأ  ملعلا  لاـملا و 

هقطانلا سفنلا  یف  ملعلا  عینص  نأل  کلذ  لوزی و  ملعلا ال  عینص  نإف  ایندلا  نم  ناسنإلا  جورخ  دعب  امأ  لوزی و  لاملا  نأل  لوزی  لاملا 
هب و عتمتلا  نع  اهلغشی  ام  ءافتنا  عم  سفنلا  قوشمم  وه  يذلا  سفنلا  رهوج  یف  ملعلا  لوصح  وه  اهببـس و  ماودل  همئادلا  هیلقعلا  هذللا 
هیجراخلا و ال رومألا  نم  ساوحلا  اهیلع  هدروت  ام  ندبلا و  ریبدت  یف  اهقارغتـسا  ایندلا  یف  هنع  اهلغـشی  ناک  يذلا  هتبحاصمب و  ذذـلتلا 

 . هلاوزب لوزی  لاملا  عینص  هلوق و  رس  وه  اذهف  همیظع  هذل  یف  ناک  ردکلا  بابسأ  هنع  تفتنا  هقوشعمب و  الخ  اذإ  قشاعلا  نأ  بیر 

برطـضم مالک  اذه  ملعلا و  ملع  وأ  هفرعملا  هفرعم  کلوق  هلزنمب  الإ  اذـه  له  هب و  نادـی  نید  ملعلا  هفرعم  هلوق ع  ینعم  ام  تلق  نإف 
ناکرأ نم  نکر  يأ  نیدلا  رمأ  نم  کلذب  هفرعملا  يأ  هب  نادی  نید  ملعلا  بوجو  وأ  ملعلا  فرـش  وأ  ملعلا  لضف  هفرعم  هریدقت  تلق 

.ضورفم بجاو  نیدلا 

ناک نم  يأ  هتایح  یف  هعاطلا  ناسنإلا  بسکی  ملعلا  لاقف  هب  نادی  نید  هفرـش  وأ  هبوجو  هفرعم  نأ  رکذ  يذلا  ملعلا  لاح  حرـش ع  مث 
. ( رطاف 28 هروس  ُءامَلُْعلا (  ِهِدابِع  ْنِم  َهّللا  یَشْخَی  امَّنِإ  هناحبس  لاق  امک  اعیطم  یلاعت  ناک هللا  املاع 

.هتوم دعب  لیمجلا  رکذلا  يأ  هتافو  دعب  هثودحألا  لیمج  لاق و  مث 

یف کتحلـصم  نأ  کملعل  کلذ  هیلع و  موکحم  لاـملا  مکاـح و  ملعلا  لاـقف  رخآ  هجو  نم  لاـملا  یلع  ملعلا  لیـضفت  یف  عرـش  مث 
نارمألا امه  فراص و  هرـضملاب  عاد و  هحلـصملاب  ملعلاـف  هکـسمت  هکاـسمإ  یف  هحلـصملا  نأـب  کـملعل  هقفنت و  لاـملا  اذـه  قاـفنإ 

ام وأ  ملعلا  نع  هرابع  الإ  اسیل  امهرابتعاب و  الإ  اراتخم  ارداق  رداقلا  نوکی  اماجحإ و ال  امادـقإ و  تافرـصتلا  تاکرحلاب و  ناـمکاحلا 
موکحم لب  مکاحب  سیل  لاملا  نأ  مکاح و  ملع  وه  ثیح  نم  ملعلا  نأ  رهظ  ناب و  دـق  نذإف  نظلا  داقتعالا و  نم  ملعلا  يرجم  يرجی 

.هیلع

هنزاخف ضرألا  تحت  هنوفدـملا  هرخـصلا  نیب  هنیب و  قرف  نوزخملا ال  لاملا  نأل  کلذ  ءایحأ و  مه  لاـملا و  نازخ  کـله  لاـق ع  مث 
نم مظعأ  وه  يونعملا و  كالهلا  وه  اذه  اهیلإ و  یلاعت  هللا  بدن  یتلا  هوجولا  یف  هفرـصی  مل  هقافنإب و  ذـتلی  مل  هنأل  هلاحم  کلاه ال 

.یسحلا كالهلا 

يأ هدوجوم  بولقلا  یف  مهلاثمأ  هدوقفم و  مهنایعأ  هلوق  هرهاظف  نطاب  رهاظ و  هل  مالکلا  اذـه  رهدـلا  یقب  ام  نوقاب  ءاملعلا  لاـق و  مث 
مهلاثمأ سفنألا و  ءاقبب  لاق  نم  لوق  یلع  ازاجم  هقیقح ال  نودوجوم  مهنأ  هنطاب  نودوجوم و  مهنأکف  مولعلا  نم  هونود  ام  مهراثآ و 

وه اهلمـشی  يذلا  ماعلا  رمألا  نأل  هرهاظ  بولقلا  نیب  اهنیب و  هکراشملا  سودقلا و  هریظح  یف  مهتاوذ  هانعم  زغل و  هیانک و  بولقلا  یف 
 . رخآلا نع  هب  ربع  امهدحأ و  ظفل  ریعتساف  هملاع  فرشأ  بلقلا  اذک  اهملاع  فرشأ  کلت  نأ  امکف  فرشلا 

يذـلا ال فرـشألا  ماقملا  یلإ  لوصولا  نافرعلا و  یلإ  هراشإ  يدـنع  اذـه  هردـص - یلإ  هدـیب  راشأ  امج و  املعل  انهاه  نإ  اـه  هلوق ع 
نم لب  هلمح  قیطی  يذلا  نم  هلمح و  هل  تبصأ  ول  لاق  مث  لاصتا  هب  هل  رـس و  هیف  یلاعت  نمم هللا  ملاعلا  نم  ذفلا  دحاولا  الإ  هیلإ  لصی 

.هلمح نع  الضف  همهف  قیطی  يذلا 
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 . بیصأ یلب  لاق  مث 

نولعجیف ایندـلا  مهدوصقم  ملعلا و  نیدـلا و  نورهظی  نیذـلا  هعمـسلا  ءاـیرلا و  لـهأ  مهدـحأ  ماـسقأ  هسمخ  مهبیـصی  يذـلا  مسق  مث 
.ایندلا صانتقال  هکبش  ینیدلا  سومانلا 

یف حدـقنت  نأ  مهیلإ  رـسلا  ءاشفإ  نم  فاخیف  هضماغلا  هیهلإلا  رومألا  یف  هریـصب  يوذـب  اوسیل  حالـصلا  ریخلا و  لهأ  نم  موق  اهیناث  و 
.همصعلا قیفوتلاب و  اودیأ  نیذلا  لاجرلا  نم  دارفألا  الإ  هتحت  تبثی  بعص ال  رطخ  ماقم  هفرعملا  ماقم  نإف  رطاخ  یندأب  ههبش  مهبولق 

.بابلا اذه  لاجر  نم  سیلف  هوهشلا  ءاضقب  رهتشم  برط  تاذل و  بحاص  لجر  اهثلاث  و 

.ثلاثلا مسقلا  مکح  همکحف  هتاوهش  ریغ  یف  هتاوهش و ال  یف  هقفنی  هراخدا ال  لاملا و  عمجب  فرع  لجر  اهعبار  و 

هایإ هثروأ  هیلإ و  هعفدأ  ادحأ  دجأ  مل  ینأل  يردـص  یف  يذـلا  ملعلا  تام  تم  اذإ  يأ  هیلماح  تومب  ملعلا  تومی  کلذـک  لاق ع  مث 
هدابع و یلع  یلاعت  نمیهم هللا  وه  نمم  نامزلا  ولخی  الیک  یلاـعت  هللا  هجحب  مئاـق  نم  ضرـألا  ولخت  ـال  یلب  مهللا  لاـقف  كردتـسا  مث 

رابخألا تدرو  نیذلا  لادبألا  هب  دارملا  نأ  یلع  هنولمحی  انباحصأ  نأ  الإ  هیمامإلا  بهذمب  احیرصت  نوکی  داکی  اذه  مهیلع و  رطیسم 
نافرعلا وه  رـسلا و  اوعدوی  یتح  نوتومی  مهنأ ال  فرعی و  ـال  نم  مهنم  فرعی و  نم  مهنمف  نوحئاـس  ضرـألا  یف  مهنأ  مهنع  هیوبنلا 

.مهماقم نوموقی  نیرخآ  موق  دنع 

.قیرفلا اذ  مک  لیبقلا و  اذ  مک  يأ  اذ  مک  لاقف و  مهددع  رزنتسا  مث 

.مهلحم مهناکم و  مهبتسا  کئلوأ  نیأ  لاق و  مث 

 . اردق نومظعألا  اددع  نولقألا  مه  لاق  مث 

ملعلا و جـلث  بلقلا و  درب  نیقیلا و  هحار  اورـشاب  یطغملا و  روتـسملا  مهل  فـشکنا  رمـألا و  هقیقح  یلع  مهب  مجه  ملعلا  نأ  رکذ  مـث 
.هشیعلا هنوشخ  تاوهشلا و  ضفر  دحوتلا و  وحن  مهیلع  رعو  سانلا و  نم  نیفرتملا  یلع  قش  ام  اونالتسا 

راعـش وه  امم  کلذ  وحن  هولخلا و  همزالم  تمـصلا و  لوط  سانلا و  هبناجم  هلزعلا و  ینعی  نولهاجلا  هنم  شحوتـسا  امب  اوسنأ  لاـق و 
.موقلا

نم اهئدابمب  هدرجملا  سوفنلا  قلعت  نم  همکحلا  باحـصأ  هلوقی  امم  اذه  یلعألا  لحملاب  هقلعم  اهنادبأ  حاورأب  ایندـلا  اوبحـص  لاق و 
.متأ اهب  هقلعت  ناک  یکزأ  ناک  نمف  هقرافملا  لوقعلا 

وه هضرأ و  یف  هللا  هفیلخ  یمـسی  نأ  ناسنإلا  قحتـسی  لوصولاب  نأ  ههبـش  هنید ال  یلإ  هاعدـلا  هضرأ و  یف  هللا  ءافلخ  کئلوأ  لاق  مث 
 ) ِضْرَأـْلا ِیف  َِفئـالَخ  ْمُکَلَعَج  يِذَّلا  َوُه  هلوقب  و  هرقبلا 30 ). هروس  ًهَفِیلَخ (  ِضْرَْألا  ِیف  ٌلِـعاج  یِّنِإ  هکئـالملل  هناحبـس  هلوقب  ینعملا 

. ( . ماعنألا 165 هروس 
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نم وه  ام  یلإ  قاتـشی  ءیـشلا  مضلا و  هلع  هیـسنجلا  نأل  مهتیؤر  یلإ  قاتـشی  نأب  سانلا  قحأ  وه ع  مهتیؤر  یلإ  اـقوش  هآ  هآ  لاـق  مث 
ناک نإ  هسنج و  ءانبأ  هدهاشم  یلإ  هفیرشلا  هسفن  تقاتشا  مرج  مهدیس ال  نیفراعلا و  خیش  وه ع  ناک  امل  هتعیبط و  هتسوس و  هخنس و 

.هتقبط نود  سانلا  نم  دحاو  لک 

الیک فرصنا  لاق  نأ  یلع  رـصتقی  مل  هنأل  ملکلا  فئاطل  نم  بادآلا و  نساحم  نم  هملکلا  هذه  تئـش و  اذإ  فرـصنا  لیمکل  لاق  مث 
رمألا رهق  مکحلا و  لذ  نم  هجرخیل  تئـش  اذإ  هلوقب  کلذ  عبتاف  هیلع  ولع  عون  هیف  نوکیف  هلاحم  فارـصنالاب ال  اـمکح  ارمأ و  نوکی 

رایتخالا هئیشملا و  هزع  یلإ 

یناشاک

( دایز نب  لیمک  لاق   ) ار یعخن  دایز  نب  لمیک  رم  تسا  ترـضح  نآ  مالک  نیا  یعخنلا ) دایز  نب  لیمکل  مالـسلا : هیلع  همالک  نم  (و 
.مالـسلا هیلع  نینموـملاریما  ترـضح  ارم  تسد  تفرگ  مالـسلا ) هیلع  نینموـملاریما  يدـیب  ذـخا   ) هک یعخن  داـیز  نـب  لـیمک  تـفگ 

دیشک سفن  ءادعـصل ) سفنت   ) تفر ارحـص  هب  نوچ  سپ  رحـصا ) املف   ) ارحـص يوس  هب  ارم  درب  نوریب  سپ  نابجلا ) یلا  ینجرخاف  )
هب هیعوا ) بولقلا  هذـه  نا   ) لـیمک يا  هک  دومرف  نآ  زا  دـعب  لـیمک ) اـی  لاـق  مث   ) كانهودـنا هدروخ  ترـسح  هدیـشک  سفن  دـننام 

يور زا  تسا  اـهنآ  نیرت  هدـنریگدای  اـهلد  نیرتـهب  سپ  اـهاعوا ) اـهریخف   ) ءایـشا كاردا  يارب  تسا  اـهفرظ  اـهلد ، نیا  هـک  یتـسرد 
اهنآ هلمج  زا  نف و  ره  زا  وت  يارب  زا  میوگ  یم  هچنآ  کل ) لوقا  ام   ) نمزا ریگدای  راد و  هاگن  سپ  ینع ) ظفحاف   ) هظعوم تمکح و 
رهام تیبوبر  ملع  رد  هک  تسا  ینابر  ملاع  لوا  هقرف  سپ  ینابر ) ملاعف   ) لقاع رظن  رد  دـنا  هقرف  هس  نامدرم  هثالث ) سانلا  : ) تسا نیا 
وچمه تبـسن  رد  هغلابم  يارب  زا  دـنا  هدرک  هداـیز  نون )  ) و فلا )  ) تسا و بر )  ) هب بوسنم  تغل  لـصا  رد  یناـبر )  ) لـماک تسا و 
هجوت داعم و  ادبم و  لاوحا  هب  ندش  ملاع  ندومن و  هنـسح  قالخا  بسک  تسا و  ارغ  تعیرـش  ملع  تیبوبر ، ملع  هب  دارم  .یناحور و 

هدنزومآ ینعی  يراگتـسر  تاجن و  لیبس  رب  تسا  هدـنریگ  میلعت  مود  مسق  و  هاجنلا ) لیبس  یلع  ملعتم  و   ) .یلوم ترـضح  هب  ندومن 
یـسگم موس  مسق  و  عاعر ) جـمهو   ) تزع ترـضح  باتع  باذـع  زا  تلاهج و  زا  اـیند  رد  نتفاـی  تاـجن  تهج  زا  تسا  هینید  مولع 

لیاذر عاونا  هب  دنا  هتفر  ورف  هک  سانلا  ماوع  زا  تسا  تیانک  نیا  فیج و  ثادحا و  هب  دنا  هدولآ  خطلم و  هک  ریقح  فیعض و  دندنچ 
زا تسا  تیانک  نیا  يداب و  ره  اب  هدننک  لیم  حیر ) لک  عم  نولیمی   ) لطاب هار  هب  ار  هدننکزاوآ  ره  دنناوریپ  قعان ) لک  عابتا   ) حیابق و 
دنا هدرکن  ینـشور  بلط  اویـضتسی ) مل   ) بذبذم دنلزلزتم و  هکلب  بهذم ، کی  هب  دنوش  یمن  کسمتم  داقتعا  ببـس  هب  ناشبا  هکنآ 

( قیثو نکر  یلا   ) دنا هدربن  هانپ  و  اوجلی ) مل  و   ) داسف لهج و  دابآ  تملظ  هیداب  رد  دنا  هدنام  هکلب  شنیب  شناد و  رون  هب  ملعلا ) رونب  )
لام زا  تسا  رتهب  ملع  لیمک  يا  لاملا ) نم  ریخ  ملعلا  لیمک  ای   ) تسا هیناهرب  هقح  تاداقتعا  نآ  هک  داینب  اب  راوتـسا  یلـصا  يوس  هب 

زا دـنک  نیمک  هک  یـسک  زا  ار  لام  يراد  یم  هگن  وت  و  لاملا ) سرحت  تنا  و   ) لاـبو زا  ار  وت  دراد  یم  هاـگن  ملع  کـسرحی ) ملعلا  )
ومن دوش و  یم  دایز  ملع  و  قافنالا ) یلع  وکزی  ملعلا  و   ) ندرک هقفن  ار  وا  دـنادرگ  یم  صقان  لاـم  و  هقفنلا ) هصقنت  لاـملا  و   ) لاـبند

باوبا حتف  بجوم  قیالخ ، يارب  زا  مولع  لیـصافت  تنابا  قلاخ و  نید  هب  نامدرم  ندومن  تیاده  هک  اریز  نداد  هقفن  رب  دنک  یم  ادیپ 
تاـکن راضحتـسا  هقرفتم و  مولع  هب  لوصو  اـشنم  نیهارب و  هلدا و  رب  تسا  قوـثو  ببـس  نیقی و  بحاـص  ملاـع  يارب  زا  تسا  موـلع 

قح هکنآ  تسا  نیا  دـیوم  لام و  لاوز  هب  دوش  یم  لیاز  لام ، هب  ندومن  ناـسحا  و  هلاوزب ) لوزی  لاـملا  عینـص  و   ) دـشاب یم  هتتـشتم 
فوصوم ریخ  ترثک  هب  ار  شناد  و  لیلق ) ایندـلا  عاتم  لق  : ) هک هدـناوخ  كدـنا  ار  ایند  عاتم  لام و  دوخ  راوگرزب  مـالک  رد  هناـحبس 

هب تراشا  مظن  قیرط  هب  ریدقلا  کلملا  هللا  تاولـص  هیلع  ریبکریما  ترـضح  و  اریثک ) اریخ  یتوا  دقف  همکحلا  توی  نم  و   ) هک هتخاس 
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دنداد ملع  لوزی  قاب ال  ملعلا  نا  بیرقنع و  ینفی  لاملا  ناف  لام  ءدعالل  ملع و  انل  انیف  رابجلا  همـسق  انیـضر  هک : هدومن  نومـضم  نیا 
نب لمیک  يا  نادب  نید ) ملعلا  هفرعم  دایز  نب  لیمک  ای   ) کمس تحت  يرگد  امس و  قوف  یکی  دش  میس  رز و  نوراق  هب  سیردا و  هب 

هب ندـش  فراـع  شناد و  ملع و  هب  لـماک  نید  دوش  یم  لـصاح  ینعی  وا  هب  دـنوش  یم  اردـنید  هک  تسا  ینید  ملع ، نتخانـش  داـیز 
ملع هب  هعاـطلا ) ناـسنالا  بسکی  هب   ) نید زور  رد  دوـش  یم  هداد  شاداـپ  ازج و  هک  تسا  نید  مـلع  تـفرعم  اـی  .نآ  عورف  لوـصا و 
دعب  ) ار هدیدنسپ  نخس  دنک  یم  لصاح  و  هثودحالا ) لیمج  و   ) دوخ یگدنز  رد  هتویح ) یف   ) ار دوخ  تعاط  یمدآ  دنک  یم  بسک 

هدـننک مکح  ملع  و  مکاح ) ملعلا  و   ) قولخم قلاخ و  بناج  زا  ناوارف  يانث  تسا و  لیمج  رکذ  نآ  وا و  ندـش  یناـف  زا  سپ  هتاـفو )
لام و  هیلع ) موکحم  لاـملا  و   ) لاـم رد  تسا  نسحتـسم  هک  یفراـصم  هب  وا  فرـص  لـالح و  هجو  زا  لاـم  لیـصحت  تیفیک  رب  تسا 

كاله دایز  نب  لیمک  يا  لاومالا ) نازخ  کله  دایز  نب  لیمک  اـی   ) لاـقم نیا  زا  دـش  رهاـظ  هچناـنچ  .وا  رب  تسا  هدـش  هدرک  مکح 
لاح و  ءایحا ) مه  و   ) لالـض هب  لیام  سفن  رورغ  هب  اهلام  ناگدنهن  هنیزخ  دنوش  یم  یبقع  ایند و  كاله  هب  رجنم  هتبلا  ینعی  دـندش ،

تـسا یقاب  هک  مادام  رهدـلا ) یقب  ام   ) دـنیقاب ناملاع  و  نوقاب ) ءاملعلا  و   ) لابلا شوشم  لاـح و  ناـشیرپ  دـنا  یناگدـنز  ناـشیا  هکنآ 
تـسا دوجوم  اهلد  رد  ناشیا  ياهتروص  و  هدوجوم ) بولقلا  یف  مهلاثما  و   ) تسا بایان  ناـشیا  ياـهتاذ  هدوقفم ) مهناـیعا   ) راـگزور

نیا رد  دومرف  هراشا  و  هردص ) یلا  راشا  و   ) میلعت يارب  زا  رایـسب  تسا  یملع  اجنیا  هک  یتسرد  هب  شاب  هاگآ  امج ) املعل  انهه  نا  اه  )
نآ متخیر  یم  سپ  قح  قیرط  نالماح  هب  یمدیـسر  رگا  هلمح ) هل  تبـصا  ول  : ) هک دومرف  نآ  زا  دـعب  .دوخ  هنیک  یب  هنیـس  هب  راتفگ 

( بیصا یلب   ) ناشیا لد  رد  ار  ملع 

قح هداـج  زا  وا  فارحنا  هطـساو  هب  وا  رب  هدـش  نمیا  ریغ  هیلع ) نوماـم  ریغ   ) تسا مهفلا  عیرـس  هـک  یـسک  هـب  اـنقل )  ) مـسر یم  یلب 
یگبلغ هدـننک و  يوق  تشپ  و  ارهظتـسم ) و   ) ناـهج نیا  يارب  زا  ایندـلل )  ) ار نید  تلآ  تسا  هدـنراد  راـک  هب  نیدـلا ) هلا  المعتـسم  )

ناتـسود و رب  هئاـیلوا ) یلع   ) وا نیهارب  اـهتجح و  هب  هججحب )  ) وا ناگدـنب  رب  هداـبع ) یلع   ) نادزی ياـهتمعن  هـب  هللا ) مـعنب   ) هدـنیوج
ای ینعی  .تسا  داقنم ) وا   ) تیاور یـضعب  رد  ناهرب و  تجح و  نودب  قح  لوق  هدننک  لوبق  هب  مسر  یم  ای  ادـلقتم ) وا   ) وا ناگدـیزگ 
رد هئانحا ) یف   ) ار وا  تسین  یتریـصب  چـیه  هک  هل ) هریـصب  ال   ) ار قح  ناگدـنرادرب  رم  قحلا ) هلمحل   ) رادربنامرف هب  منک  یم  تاقالم 
ره رد  وا  لد  رد  کش  شتآ  دوش  یم  هتخورفارب  هبلق ) یف  کشلا  حدقنی   ) تجح ناهرب و  كاردا  مدع  ببس  هب  وا  باوج  فارطا و 
هن هکنادب  كاذ ) اذ و ال  الا ال   ) وا لغ  اب  لد  رد  بذاک  ههبش  زا  هدمآ  شیپ  لوا  ههبش ) نم  ضراع  لوال   ) لئاسم بلاطم و  زا  یبلطم 
هب مسر  یم  اـی  هذـللاب ) اـموهنم  وا   ) مهاوخ یم  نم  هک  یهجو  رب  دـنملع  نـالماح  زا  روبزم  مهفلا  عیرـس  نآ  هن  روکذـم و  دـلقم  نیا 

يارب زا  هوهـشلل )  ) تسا رادربنامرف  ینعی  وا  ندیـشک  تسا  ناسآ  دایقلا ) سلـس   ) هیویند تذـل  ياقبتـسا  هب  تسا  صیرح  هک  یـسک 
ریز رد  ندومن  هریخذ  و  راخدالا ) و   ) لام ندرک  عمج  هب  تسا  هدش  هدـینادرگ  صیرح  ای  عمجلاب ) امرغم  وا   ) سیـسخ سفن  يوزرآ 

هک يزیچ  رد  یـش ء ) برقا  یـش ء  یف   ) نیبـم نید  ناگدـننک  تیاـعر  زا  دنتـسین  نیدـلا ) هاـعر  نـم  اـسیل   ) سک ود  ره  نـیا  نـیمز 
نایاپراهچ همئاسلا ) ماعنالا   ) اـیند عاـتم  هب  صیرح  ود  ره  نیا  ندوب  دـننام  تهباـشم و  رظن  زا  اـمهب ) اهبـش   ) تسا يزیچ  نیرتکیدزن 

هدیدنـسپ و نالماح  ندـشن  تفای  زا  دـش  روکذـم  هکنانچمه  کلذـک ) ( ) لضا مه  لب  ماعنالاک  کئلوا   ) ارحـص رد  دـنا  هدـننکارچ 
ناگدـنرادرب گرم  هب  هیلماـح ) تومب   ) دوش یم  خوسنم  سردـنم و  ملع و  دریم  یم  ملعلا ) توـمی   ) هدـیهوکن ناگدـنرادرب  دوـجو 

تیحالـص هک  یـسک  نآ  مدع  زا  تسا  روکذـم  لاوحا  نآ  هباثم  هب  وا  نالماح  توم  هب  ملع  توم  ینعی  وا  تنیط  هزیکاپ  تریـسوکن 
.دشاب هتشادن  نآ  تیحالص  هک  یسک  نآ  دوجو  زا  دوب و  دناوت  نآ  لماح  دشاب و  هتشاد  ملع 
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نکیل تسا  رایـسب  ملاع  رد  هروکذـم  هثیبخ  سوفن  هچ  رگا  ینعی  تسا  ءانثتـسا  هملک  هلزنم  لزان  ماقم ، نیا  رد  مالک  نیا  یلب ) مهللا  )
ادـخ يارب  زا  دـشاب  هدـنیامن  مایق  هک  یـسک  زا  مئاق هللا ) نم   ) نامز چـیه  رد  نیمز  دوش  یمن  یلاخ  ضرالا ) اولخت  ال   ) هک تسه  نیا 

ملع و راهظا  زا  دـشاب  نکمتم  هک  یتقو  فورعم  دوش و  یم  اراکـشآ  ای  اروهـشم ) ارهاظ  اما   ) عمال یلیلد  عطاس و  یناهرب  هب  هجحب ) )
هب روتـسم  ناسرت  ای  ارومغم ) افئاخ  وا   ) رـشعانثا همئا  زا  دندوب  رهاظ  هک  یناماما  نوچ  لجوزع  يادـخ  تجح  هب  ندومن  مایق  لمع و 

لیلد روفغ و  دـنوادخ  ياهتجح  دوشن  لطاب  ات  هتانیب ) هللا و  جـجح  لطبت  الئل   ) رظتنم تجح  دـننام  ءاـیحا  تلق  ادـعا و  ترثک  تهج 
تمکح ياضتقم  هب  ماما  رب  مئاق  دوجو  بوج  مایا و و  همه  رد  ماـما  بوجو  هب  تسا  حیرـصت  نیا  روهد  نورق و  رد  وا  نشور  ياـه 

زا دـعب  دوب و  فطل  تثعب ، زا  شیپ  هک  ربمغیپ  دوجو  نوچ  رگید  یفطل  وا  روهظ  رـشب و  يارب  تسا  یفطل  وا  دوجو  هچ  .مالع  کلم 
روهظ رم  تسا  ءاطبتـسا  نیا  تبیغ و  تدـم  دوـش  یـضقنم  یک  ملاـظ و  تلود  دادـتما  دـشاب  دـنچ  ینعی  اذ ) مک  و   ) رگید یفطل  نآ 

نانآ دنیاجک  و  کئلوا ) نیا  و   ) هملظ تلود  دادتما  زا  نتشگ  نیگمغ  ندش و  لولم  وا و  تبیغ  تدم  تلاطتـسا  ار و  نامزلا  بحاص 
زا اردق )  ) دنرتگرزب و  نومظعالا ) و   ) رامـش رظن  زا  اددع )  ) دنرتمک ادـخ  قح  هب  هورگ  نآ  نولقالا ) هللا  کئلوا و   ) دـننید ناماما  هک 
اب دوجو  هب  ار  دوـخ  نشور  ياـهناهرب  هتاـنیب ) هججح و   ) یلاـعت يادـخ  دراد  هاـگن  ناـشیا  هب  هللا ) ظـفحی  مهب   ) تیزم هبترم و  ثیح 

ججح و دنراپس  یم  تناما  هب  هکنآ  ات  اهنوعدوی ) یتح   ) نیتم نید  ناگدنراد  هاگن  دنتسه و  نیبم  عرش  ظفاح  نانیا  هچ  ناشیا  دوجو 
لاثما ياهلد  رد  مههابـشا ) بولق  یف   ) ار جـجح  نآ  دـننایور  یم  و  اهنوعرزی ) و   ) دوخ لاثم  یب  ناریظن  هب  مهئارظن )  ) ار یهلا  تاـنیب 

دزن زا  ییانیب  تریـصب و  تقیقح  رب  هریـصبلا ) هقیقح  یلع   ) ملع ناـشیا  هب  دـش  لزاـن  راـبکی  هب  درک و  موجه  ملعلا ) مهب  مجه   ) دوخ
هب دارم  .باستکا و  راـکفا و  داـهتجا و  زا  لـصاح  هن  یـسدح ، تسا و  یندـل  ناـشیا  مولع  هک  اریز  هشیدـنا  تیور و  یب  راـگدرورپ 

موجه ناشیا  لوقع  ینعی  .تسا  بلق  رب  ینعم  دنا  هتفگ  یضعب  .نآ و  هب  ملع  تدوج  تسا و  یـش ء  رد  راصبتـسا  تریـصب ، تقیقح 
دنتفای ریغ  هطساو  یب  ینعی  نیقی  تحار  رد  نیقیلا ) حور   ) دنتفررد دوخ  يدوخ  هب  و  اورـشاب ) و   ) تریـصب تقیقح  رب  ملع  هب  دندرک 

نامعنتم ار  نآ  دنتفرگ  راوشد  دندومن و  باعصتسا  هچنآ  نوفرتملا ) هرعوتسا  ام   ) دندرمش مرن  و  اونالتـسا ) و   ) نید رد  ار  نیقی  تذل 
امب  ) دنتفرگ سنا  و  اوسنا ) و   ) رهس مایص و  ترباصم  معطم و  تبوشج  سبلم و  عجضم و  تنوشخ  زا  ناگدربرـس  هب  تمعن  زان و  هب 

و  ) هروکذـم روما  ریاس  تعاط و  رکذ و  ملح و  ملع و  زا  نانادان  نالهاج و  نولهاجلا )  ) نآ زا  دـندیمر  هک  يزیچ  هب  هنم ) شحوتـسا 
ناشیا ياه  حور  یلعـالا ) لـحملاب  هقلعم  اـهحاورا   ) هکلب .اـه  حور  هن  اـه  ندـب  هب  نادـباب )  ) ار اـیند  دـندش  هارمه  و  ایندـلا ) اوبحص 
ترضح لالج  لامج  هدهاشم  هب  دنا  هتفیش  ناشیا  حاورا  ینعی  تسا  یلعا  یلع  ترضح  نیرب  شرع  هک  یلعا  لحم  هب  تسا  هتخیوآ 

نیا کئلوا )  ) یهاج بحاـص  بصنم  رگن و  تردـق  تسد  ياـپ  رتخا  تفه  مراـط  رب  رـس و  ریز  تشخ  رعـش : لاـق : اـم  معن  .یلوم و 
ناگدننک مکح  وا  ياج  هب  دنیادخ و  ياه  هفیلخ  هضرا ) یف  هللا  ءافلخ   ) تامس نیا  هب  مستم  تافـص و  نیا  هب  دنفـصتم  هک  تعامج 

تهج هب  مهتیور ) یلا  اـقوش   ) ادرد ادرد ، ها ) ها   ) وا نیتـم  نید  يوس  هب  هنید ) یلا   ) دـننامدرم ناگدـنناوخ  و  هاعدـلا ) و   ) وا نیمز  رد 
نیا اجنیا  زا  درگزاب  تئش ) اذا  فرـصنا   ) لیمک يا  هک  ار  دایز  نب  لیمک  رم  دومرف  نآ  زا  دعب  نیقی  بابرا  نآ  رادید  هب  يدنموزرآ 

لیمک ای  رگید  یتقو  رد  ای  نامز 

یلمآ

ینیوزق

ینعی ناـبج  هب  ارم  تفرگ و  نم  تسد  مالـسلا  هیلع  نینموـملاریما  تفگ : لـیمک ) ( ) یعخن نب  لـیمک   ) اـب تسا  ترـضح  نآ  مـالک 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 2395 

http://www.ghaemiyeh.com


، كانهودنا رسحتم  صخـش  هآ  دیـشک و  هآ  ینعی  يدنلب  سفن  دیـشک  سفن  تفر  ارحـص  هب  نوچ  و  درب ، نوریب  رهـش  رانک  ارحص و 
نزخم نآ  رد  دـیآ و  یمرد  اجنآ  تمکح  رارـسا  تقیقح و  یناعم  تفرعم و  مولع  هک  تسا  اهفرظ  اـهلد  نیا  لـیمک  يا  تفگ : سپ 

نک ظفح  سپ  دراد ، دایب  درادهاگن و  بوخ  ار  هدش  هدرپس  دـنک و  تیفرظ  رتهب  هک  دـشاب  نآ  اهلد  نیرتهب  سپ  ددرگ : یم  نوزخم 
تاجن لیبس  رب  هک  یقلعتم  .هتشگ و  دعتـسم  قح  لمع  ملع و  هب  هک  ینابر  ياناد  دنا : هقبط  هس  نامدرم  میوگ : یم  وت  اب  هچنآ  نم  زا 

هب هدولآ  خـطلم و  ریقح  فیعـض و  دـنناسگم  میـس  مسق  .تیادـه و  قیرط  نادـشرم  تلواطم  تین و  قدـص  تدارا و  نسح  زا  تسا 
قح زیمت  یب  دشاب  هک  ار  هار  ره  هب  يا  هدننکزاوآ  ره  دـنناوریپ  دنلمتـشم ، بیاعم  لیاذر و  رب  هک  سانلا  ماوع  ینعی  فیج  ثادـحا و 
ره ای  دنوش  لیام  وا  يوس  دنک  تلالد  یقیرط  هب  دیوگ و  ینخس  هک  ره  ینعی  .يداب  ره  اب  دننک  یم  لیم  اطخ  زا  باوص  و  لطاب ، زا 

لزلزت و هب  تراشا  ضحم  مالک  نیا  ای  دـشابن ، اـیند  زج  ناـشیا  ضرغ  هچ  دـننک ، يور  دزو  اـجنآ  اـیند  تمعن  تلود و  داـب  هک  اـج 
، دـننک لیم  یبناج  هب  تقو  ره  هکلب  دـننامن  لاح  کـی  رب  هار و  کـی  رب  نیبذـبذم  وچمه  ینعی  تسا ، نید  رما  رد  ناـشیا  بارطـضا 

تسا رتهب  ملع  لیمک  يا  .رارقاب  مکحم و  یلصا  راوتسا و  ینک  رب  دنا  هدربن  هانپ  و  ملع ، رون  هب  دنا  هدومنن  بلط  ای  دنا  هتفاین  ینـشور 
، قافنا ار  نآ  دنادرگ  یم  صقان  لام  و  یئامن ، یم  تظفاحم  تسارح و  ار  لام  وت  و  دیامنیم ، تظفاحم  تسارح و  ار  وت  ملع  لام ، زا 

یگرزب ردـق و  هدومن  تیبرت  تسا و  هدیـشک  رب  لام  هک  ار  نآ  ینعی  .لام  عینـص  و  قافنا ، رب  ددرگ  یم  دـیاز  دـنک و  یم  ومن  ملع  و 
و لام ، لاوز  هب  دیآ  یمرد  ياپ  زا  ددرگ و  یم  لئاز  دنیوگ  ناطلس  عینص  ار  ناشیا  هک  ناطلس  صاخ  نامزالم  ناریما و  وچمه  هداد ،

لق هک ..(  هدرک  فصو  تلق  هب  ار  لام  یلاـعت  قح  هکنآ  ملع  ردـق  لاـم و  صقن  رب  لـیلد  نیا  و  ددرگ ، یمن  لـئاز  زگره  ملع  عینص 
ملع تخانـش  دایز  نب  لـیمک  يا  ..اریثک ) اریخ  یتوا  دـقف  همکحلا  توی  نم  و  هدومرف ..( : هتفگ  ریثک  ار  ملع  و  ..لـیلق ) ایندـلا  عاـتم 

هفاضا و  ددرگ ، یم  لصاح  تفرعم  ملع و  هار  زا  نتـشاد  يادـخ  هب  نید  ینعی  .نآ  هب  يادـخ  دوش  یم  هدرک  تعاـط  هک  تسا  ینید 
بـسکی  ) ینعم نآ  ریرقت  دـیکات و  يارب  ینعم  رد  دوـخ  لـثم  هب  تسا  ظـفل  هفاـضا  لـیبق  زا  اـهنآ  ینعم  برقا  هب  مـلع  هـب  تـفرعم ) )

دناوـت و  تسا ، دـحاو  هلکب  تسین  ددـعتم  هب  ظـفل  خـسن  رد  لوا  هلمج  وـچمه  دراد  تجاـح  هب  ظـفل  هب  هـلمج  نـیا  خـلا ) ..ناـسنالا 
ای ار ، قح  تاعاط  یمدآ  دـنک  یم  بسک  ملع  هب  ینعی  دـنا ، هتفگ  هچنانچ  دـشاب  بوصنم  ناسنا  ظفل  دـشاب  يدـعتم  اجنیا  بسکی ) )

بلاغ و وا  تسد  تسا و  مکاح  ملع  و  وا ، تافو  زا  دـعب  ار  لیمج  رکذ  وا و  تایح  رد  ار  تعاـط  ناـسنا  يارب  دـنک  یم  بسک  ملع 
ملع ای  دنک  یم  فرـصت  نآ  رد  یمدآ  و  بولغم ، تسا و  هیلع  موکحم  لام  ناور  داعم  ءادبم و  حالـصا  رب  وا  نامرف  گرزب و  وا  رما 
لاوز انف و  لاقتنا و  ضرعم  رد  لام  هکنآ  هب  تسا  تراـشا  هلمجلاـب  و  كاـسما ، قاـفنا و  عضاوم  نییعت  هب  دـنک  یم  فرـصت  نآ  رد 
ءاملع دـندوب و  ناگدـنز  هک  یتلاح  رد  نایـصع  لالـض و  رد  عوقو  سفن و  رورغ  هب  لاوما  نانزاخ  دـندش  كاله  لـیمک  يا  .تسا 

، ناشیا رب  مدرم  يانث  نسح  و  نامدرم ، نایم  رکذ  لیمج  هب  تسا  یقاـب  راـگزور  هکنادـنچ  دـنا  یناـف  تروص  هب  دـنچ  ره  دـنا  یقاـب 
يارب اه )  ) هملک ناشیا  رکذ  اقب و  هب  تسا  دوجوم  اهلد  رد  ناشیا  ياـهتروص  ناـهج و  نیا  زا  تلحرب  تسا  دوقفم  ناـشیا  صاخـشا 

نآ يارب  زا  متفاـی  یم  رگا  .دومن  دوـخ  كراـبم  هنیـس  هب  تراـشا  تسه و  ناوارف  یملع  اـجنیا  قـیقحت  هب  کـنیا  تسا  هیبـنت  یعوـن 
تیلها هک  یعمج  نادقف  زا  دروخ  یم  فسات  دنـشاب ، هتـشاد  نآ  مهف  لمح و  تقاط  هک  نالقع  لماک  ناکریز و  ینعی  .ناگدنرادرب 

هدننک لامعتسا  مولع ، نآ  رب  متسین  وا  زا  نمیا  هک  ار  یمهفلا  عیرـس  مبای  یم  یلب  .دشاب  ار  ناشیا  فراعم  نآ  مهف  تقاط  مولع و  نآ 
.ادخ ءایلوا  رب  ادخ  ياهتجح  هب  و  ادخ ، ناگدنب  رب  ادخ  ياهتمعن  هب  تسا  هدنیوج  هبلغ  ایند و  راک  رد  ایند و  يارب  ار  نید  تلآ  تسا 

و دنادرگ ، ایند  قنور  هاج و  تلیـسو  درآ ، گنچ  هب  لیلج  ملع  نیا  نوچ  تسا ، بدومان  سفن  بذـهمان و  وا  تاذ  هک  اجنآ  زا  ینعی 
و دیاشگب ، قلخ  يور  رب  تمحز  باوبا  دـشخب  ار  وا  ادـخ  هک  اهتمعن  نآ  یتشپ  هب  دزاس ، ادـخ  يایلوا  دابع و  رب  بلغت  قوفت و  تلآ 

زیوآ تسد  ار  ملع  نآ  هلمجلاب  .دیامن و  تجح  وا  ناتـسود  رب  دنادرگ  مامت  وا  رب  دنک و  مالعا  نادـب  ار  وا  يادـخ  هک  اهتجح  نآ  هب 
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باوص لمات  هک  ره  .دیاشگ و  حدق  نعط و  هار  ناشیا  لعف  لوق و  رب  و  دنادرگ ، اصوصخ  ءایلوا  رب  امومع و  دابع  رب  هلاطتسا  قوفت و 
یب ملع  هیام  كدـنا  هب  هک  دـیامن  هظحالم  نیعلا  يار  هب  و  دـسرب ، لاقم  نیا  روغ  هب  دـیامن  بذـهمان  دـب  ياملع  زا  یـضعب  لاح  رد 

( دیوگ يولوم   ) دننادرگ ادخ  يایلوا  ارقف و  راکنا  ءافعض و  رب  هبلغ  ایند و  قنور  هاج و  تلآ  ار  نآ  هنوگچ  دنرآ  تسد  هب  هک  یلصا 
ملع و تسدب  ار  سکان  ملع  دیآ  هک  هب  تسم  یگنز  فک  رد  نداد  غیت  نزهار  تسد  تسا  غیت  نداد  نتخومآ  نف  ملع و  ار  رهگدـب 

ناج نانـس  نونجم  فک  زا  دنناتـس  ات  نانموم  رب  دش  ضرف  نیز  ازغ  سپ  نارهوگدـب  فک  رد  درآ  هنتف  نارق  هاج و  بصنم و  لام و 
نالسرا دص  دنک  یک  تحیضف  زا  نالهاج  اب  دنک  یم  بصنم  هچنآ  وخ  تشز  نیز  ار  ریـشمش  ناتـس  او  وا  ریـشمش  شنت  نونجم  وا 

هاش لهاج  هک  نوچ  دوش  رپ  مدژک  رام و  ارحـص  هلمج  تفاتـش  ارحـص  رب  خاروس  زا  شراـم  تفاـین  تلآ  نوچ  تسا  یفخم  وا  بیع 
درآ اخـس  ای  دهد  مک  اهاطع  لخب و  دنک  ای  تسا  هدمآ  شیوخ  یئاوسر  بلاط  تسدب  دراک  یـسک  ات  بصنم  لام و  دوش  رم  مکح 

رد دیرادنپ و  هاج  داتف  یهارمگ  تسد  رد  موچ  مکح  دهد  قمحاک  اطع  دشاب  نینچ  نیا  دـهن  قدـیب  هناخ  رد  ار  هاش  دـهن  عضوم  انب 
مهف یتریـصب و  تسین  دـیلقت ، هب  نکیلو  ار ، ملع  نابحاص  قح و  نالماح  داـقنم  هدـنرب و  ناـمرف  یـصخش  مباـی  یم  اـی  داـتف  یهاـچ 

هب ینعی  .ههبـش  زا  یـضراع  لوا  شیپ  وا  لد  رد  کـش  دـهد  یم  شتآ  دوخ ، بناوج  فارطا و  ینعی  .دوخ  ءاـنحا  رد  ار  وا  یئوـکین 
نید يور  زا  دنرایسب  نامز  نیا  رد  مه  هک  تسا  نامدرم  یضعب  تفـص  نیا  .دهج  یم  وا  لد  قامقچ )  ) زا کش  شتآ  ههبـش  كدنا 
تنج تروص  فصو  هزور و  زامن و  تروص  زا  ملع  يرهاظ  لیاسم  زج  تسا ، صقان  ناشیا  تریصب  مهف و  نکیلو  دنمیلس ، سفن  و 

موق نیا  زا  کی  چیه  نآ  هن  نیا و  هن  هک  نادب  .درک  دـیاشن  ناشیا  مهف  رب  دامتعا  فراعم  قیاقح و  رد  و  تفگ ، ناوتن  ناشیا  اب  ران  و 
صیرح یـصخش و  ای  .ار  توهـش  ناسآ  ناور و  هدـش  داقنم  ار ، تذـل  هتـشگ  صیرح  مبای  یم  یـصخش  ای  .دنتـسین  تناما  نیا  لها 

رارسا هب  هتسیاش  دنتسین  و  يزیچ ، رد  نید  ناگدننک  تیاعر  زا  صخش  ود  نیا  دنتسین  ایند ، عاتم  ندرک  هریخذ  لام و  عمج  هب  هتـشگ 
رتکیدزن .درامگ  بابسا  لام و  عمج  رب  هجوت  همه  یناث  نیا  و  دراد ، تایهتشم  سفن و  تاذل ، رب  تمه  همه  لوا  نآ  هک  نیقی  ملع و 

برقا ظفل  یشاک  حراش  هک  بجعلا  و  ..ماعنالاک ) کئلوا  ..یلاعت  لاق   ) دنا هدنرچ  تاناویح  صخش  ود  نیا  تهباشم  يور  زا  يزیچ 
.نآ لها  ملع و  نالماح  ندرم  هب  ملع  دریمیم  نینچمه  .هتفرگ  یش ء  یف  تفص  ار 

ای ار  ادخ  نید  ملع و  دراد  ياپ  رب  و  ادخ ، ياهتجح  هب  ادـخ  يارب  زا  دـیامن  مایق  هک  یـسک  زا  نیمز  دـشاب  یمن  یلاخ  یلب  ادـنوادخ 
انیلع هللا  نم  رظتنم  تجح   ) وچمه اهببـس  رگید  ای  املع  اـهقف و  داـسف  ایقـشا و  هبلغ  ببـس  هب  روتـسم  ناـسرت و  اـی  روهـشم  راکـشآ و 

تـسا یثیدح  یفاک ) هضور   ) رد نیمز  رد  تمکح  ملع و  توبن و  راثآ  دشاب  یقاب  و  ادـخ ، تانیب  اهتجح و  ددرگن  لطاب  ات  هروهظب )
دنچ ای  نانیا  دـنیاجک  و  نانیا ، دـندنچ  دـیوگ  یم  فسات  رـسحت و  لیبس  رب  دـیامن و  عوجر  اجنآ  دـهاوخ  هک  ره  باب  نیا  رد  لیوط 
یم ظفح  .تلزنم  ردق و  يور  زا  دنرتگرزب  ددع و  يور  زا  دنرتمک  هللاو  نانیا  دنشاب  اجک  دنشاب و  ناهنپ  فئاخ و  ینعی  .دشاب  نینچ 

ات دوخ ، هابـشا  ياهلد  رد  ار  نآ  دنراکب  و  دوخ ، لاثما  هب  ار  نآ  دنراپـسب  تناما  ات  ناشیا  دوجو  هب  ار  دوخ  تانیب  اهتجح و  ادخ  دنک 
تریـصب و تقیقح  رب  ملع  ار  ناـشیا  تسا  هدـنکفا  تسا و  هدروآ  دورف  .دـنامن  یلاـخ  تفرعم  تـمکح و  تـجح و  مـلع و  زا  اـیند 

هچنآ دنا  هدرمش  ای  دنا  هتفای  لهس  مرن و  و  نید ، قح و  ملع  یـشوخ  نیقی و  حور  اب  هتخیمآرد  دنا و  هدومن  ترـشابم  قح و  تخانش 
ناشیا لد  رب  یبقع  باوث  ادخ و  ياقل  يارب  ایند  ياهیتخـس  هکنآ  ضرغ  .نامعنتم  ینعی  نوفرتم  ار  نآ  دنا  هتفرگ  راوشد  تخـس و  ار 

ایند تمعن  زا  یمورحم  و  دنا ، هتخاس  مایق  مایص و  تدباکم  معطم و  تبوشج  عجضم و  سبلم و  تنوشخ  اب  سپ  تسا ، هتشگ  ناسآ 
یتخس و زا  نالهاج  نآ  زا  دندرگ  یم  شحوتسم  هچنآ  هب  دنا  هتفرگ  سنا  .دنا و  هدرک  راومه  دوخ  رب  یلاعت  قح  يدونشخ  يارب  ار 

هتخیوآ اهندب  نآ  ياهناج  هک  یئاهندب  هب  دندومن  تبحاصم  دنتخیمآ و  ایند  اب  و  قلخ ، يافج  یمان و  مگ  یتسدگنت و  و  یـسک ، یب 
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ياپ هب  نیمز  رد  دـنیادخ  يافلخ  نانیا  .یلاعت  قح  ترـضح  لالج  لامج و  هدـهاشم  و  توکلم ، برق  ماـقم  هب  یلعا  لـحم  هب  تسا 
وا یهاوخ  یم  رگا  درگ  زاب  تفگ : سپ  ناشیا  رادید  هب  قوش  زا  .هآ  هآ  ادخ  نید  يوس  هب  ار  قلخ  دـنناگدنناوخ  و  قح ، رما  نتـشاد 

: دومرف هقیقحلا ؟) اـم  : ) تفگ وا  اـب  دوب  ترـضح  نآ  رـس  بحاـص  لـیمک )  ) دـنیوگ درک و  تولخ  يوزرآ  رگم  درک و  تصخر  ار 
بیخی کلثم  وا  : ) تفگ ینم ) حفطی  ام  کیلع  حشرتی  نکل  یلب و  : ) دومرف كرـس ؟) بحاص  تسل  وا  : ) تفگ هقیقحلا ؟) کلام و  )

( مولعملا وحـص  عم  موهوملا  وحم  : ) دومرف اـنایب ) یندز  : ) تفگ هراـشا ) ریغ  نم  لـالجلا  تاحبـس  فشک  هقیقحلا  : ) دوـمرف ـالئاس ؟)
یندز : ) تفگ رـسلا ) هبلغب  رتسلا  کته  : ) دومرف انایب ) یندز  : ) تفگ دـیحوتلا ) هفـصب  هیدـحالا  بذـج  : ) دومرف اـنایب ) یندز  : ) تفگ

علط دـقف  جارـسلا  فطا  : ) دومرف انایب ) یندز  : ) تفگ هراثآ ) دـیحوتلا  لکایه  یلع  حولیف  لزالا  حبـص  نم  قرـشی  رون  : ) دومرف اـنایب )
( حبصلا

یجیهال

.یعخنلا دایز  نب  لیمکل  مالسلا  هیلع  همالک 

: لاق مث  ءادعصلا ، سفنت  رحصا  املف  نابجلا ، یلا  ینجرخاف  بلاط  یبا  نب  یلع  نینموملاریما ، يدیب  ذخا  دایز : نب  لیمک  لاق 

هاجن و لیبس  یلع  ملعتم  ینابر و  ملاعف  هثالث : سانلا  کل ، لوقا  ام  ینع  ظفحاف  اـهاعوا ، اـهریخف  هیعوا  بولقلا  هذـه  نا  لـیمک ، اـی  »
هیلع تسوا  نخس  ینعی و  .قیثو » نکر  یلا  اووجلی  مل  ملعلا و  رونب  اوویـضتسی  مل  حیر ، لک  عم  نولیمی  قعان ، لک  عابتا  عاعر ، جمه 

ارم درب  نوریب  سپ  بلاط ، یبا  رسپ  یلع  نانموم  ریما  ارم  تسد  تفرگ  هک  دایز  رسپ  لیمک  تفگ  .یعخن  دایز  رسپ  لیمک  اب  مالـسلا 
: تفگ سپ  كانهودنا ، گنتلد  نامدرم  ندیشک  سفن  دننام  دیشک  سفن  دش ، ارحص  لخاد  هک  یماگنه  رد  سپ  ارحص ، يوس  هب 

رطاخ هب  نک و  ظفح  سپ  تسا ، اـهنآ  نیرت  هدـننک  ظـفح  اـهنآ  نیرتهب  سپ  دـنمولع ، ياـهفرظ  اـهلد  نیا  هک  قیقحت  هب  لـیمک ، يا 
هللا هفرعم  تیبوبر و  ملع  ياناد  ینعی  ینابر ، ملاع  یفنص  دنفنـص : هس  نامدرم  هک  وت  يارب  زا  میوگ  یم  هک  ار  هچنآ  نم  زا  رادهاگن 

ملع و بلاط  هن  دنملاع و  هن  یفنص  دنشابن و  ملاع  هچ  رگا  دنشاب  يراگتسر  تاجن و  هار  رب  هک  یتلاح  رد  دنملع  بلاط  یفنص  دنا و 
دننک و یم  لیم  نادنفـسوگ ، ناواگ و  دننام  دننک ، یم  ناناپوچ  زاوآ  يوریپ  هک  دنترطف  تسپ  یند و  مدرم  سگمرخ و  فنـص  نیا 

لهج یکیرات  رد  یشناد و  ملع و  رون  هب  دنا  هدرکن  ادیپ  ییانشور  .یـسک  ره  نخـس  اب  ینعی  يداب ، ره  اب  نید  زا  دنوش  یم  فرحنم 
.دندلقم تاداقتعا  رد  هکلب  دشاب ، هیناهرب  هنقتم ي  هینیقی ي  تاداقتعا  هک  نید  زا  مکحم  نکر  هب  دنا  هدربن  هانپ  دنشاب و  یقاب 

لاملا عینص  قافنالا و  یلع  وکزی  ملعلا  هقفنلا و  هصقنت  لاملا  لاملا و  سرحت  تنا  کسرحی و  ملعلا  لاملا ، نم  ریخ  ملعلا  لیمک ، ای  »
ملعلا هتافو و  دـعب  هثودـحالا  لیمج  هتایح و  یف  هعاطلا  ناسنالا  بسکی  هب ، نادـی  نید  ملعلا  هفرعم  دایز ، نب  لیمک  اـی  .هلاوزب  لوزی 

وت دـنک  یم  تظفاحم  شناد  ملع و  يرگناوت ، لام و  زا  تسا  رتهب  يدنمـشناد  ملع و  لیمک  يا  ینعی  .هیلع » موکحم  لاملا  مکاـح و 
ددرگ یم  دایز  ندرک و  قافنا  ار  لام  دـنادرگ  یم  مک  ندـش و  فلت  زا  ار  لام  ینک  یم  تظفاحم  وت  ترخآ و  ایند و  تکاله  زا  ار 
لیمک يا  .دوشن  لئاز  زگره  ملع  هدرورپ ي  لام و  لاوز  هب  دوش  یم  لئاز  لاـم  هدرورپ ي  ریغ و  هب  نتخومآ  ندرک و  قاـفنا  هب  ملع 
عاطم ناسنا  دنک  یم  لیصحت  بسک و  ملع  ببـس  هب  دوش ، یم  هداد  باوث  هک  تسا  ینامیا  نید و  ملع ، ندرک  لیـصحت  دایز ، رـسپ 
مکح لام  بحاص  تسا و  هدـننک  مکح  ملع  بحاص  دوخ و  ندرم  زا  دـعب  ار  ریخ  ياعد  کین و  راتفگ  دوخ و  تاـیح  رد  ار  ندـش 
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.تسوا رب  هدش  هدرک 

بوـلقلا یف  مهلاـثما  هدوـقفم و  مهناـیعا  رهدـلا ، یقب  اـم  نوقاـب  ءاـملعلا  ءاـیحا و  مه  لاومـالا و  نازخ  کـله  داـیز ، نـب  لـیمک  اـی  »
هلآ المعتسم  هیلع ، نومام  ریغ  انقل  بیصا  یلب  هلمح ! هل  تبـصا  ول  هردص ) یلا  مالـسلا  هیلع  راشا  و   ) امج املعل  انهیه  نا  اه.هدوجوم 
یف کشلا  حدقنی  هئانحا ، یف  هل  هریصب  قحلا ال  هلمحل  ادلقتم  وا  هئایلوا ، یلع  هججحب  هدابع و  یلع  هللا  معنب  ارهظتـسم  ایندلل و  نیدلا 
هاعر نم  اسیل  راخدالا ، عمجلاب و  امرغم  وا  هوهـشلل ، دایقلا  سلـس  هذـللاب ، اموهنم  وا  كاذال ، اذال و  الا  .ههبـش  نم  ضراع  لوـال  هبلق 

رد دایز ، رـسپ  لیمک  يا  ینعی  .هیلماـح » تومب  ملعلا  تومی  کلذـک  همئاـسلا ، ماـعنالا  اـمهب  اهبـش  یـش ء  برقا  .ء  یـش  یف  نیدـلا 
هک یمادام  دنـشاب  یقاب  دنملع  ناگدننک  عمج  هک  املع  ایند و  رد  دنـشاب  هدنز  هکنآ  لاح  اهلام و  ناگدننک  عمج  دـنتابوقع  تکاله 
رد هک  قیقحت  هب  شاب  هاگآ  اهلد ، رد  تسا  دوجوم  ناشیا  ياهتروص  اـیند و  رد  تسا  دوقفم  ناـشیا  صاخـشا  راـگزور ، تسا  یقاـب 

هدنرادرب و ملع  نآ  يارب  زا  مدروخ  یمرب  شاک  تسا ، يرایسب  ملع  هنیآ  ره  دوخ ) هنیس ي  هب  مالـسلا  هیلع  درک  هراشا  و   ) ناکم نیا 
وا یکریز  هک  ار  نید  تلآ  تسا  هدننک  لامعتـسا  ای  هک  یتلاح  رد  ار ، وا  رب  هدش  نمیا  ریغ  كریز  مدروخ  رب  يرآ  يا ،! هدـنریگدای 
وا لقع  هک  ادخ  ياهتجح  ببـس  هب  شناگدنب و  رب  ادخ  ياهتمعن  ببـس  هب  ار  هبلغ  تسا  هدـننک  بلط  ایند و  لیـصحت  يارب  زا  دـشاب 

فارطا و رد  تسین ، وا  يارب  زا  ییانیب  هک  یتلاح  رد  دنـشاب ، املع  هک  تسا  قح  هلمح ي  رم  دلقم  هکنیا  ای  ادخ و  ناتـسود  رب  دـشاب 
تلآ لمعتـسم  نآ  هن  هک  شاب  هاگآ  دوش ، یم  وا  ضراـع  هک  يا  ههبـش  لوا  تهج  زا  وا  لد  رد  کـش  دوش  یم  رهاـظ  قح ، بناوج 

تـسا وریپ  ناسآ  دایقنالا و  لهـس  هک  یتلاح  رد  تسا ، ایند  تذل  هب  صیرح  هکنیا  ای  انیبان و  دـلقم  نیا  هن  تسا و  ملع  هلمح ي  نید 
زا سک  ود  نیا  دنتـسین  ار ، لاوما  ندرک  هریخذ  لام و  ندرک  عمج  رم  تسا  مزالم  هکنیا  ای  ار و  هراـما  سفن  شهاوخ  توهـش و  رم 
یم راگزور  نآ  لثم  رد  هدـنرچ ، نایاپراهچ  تسا  ناشیا  دـننام  هباشم و  نیرتکیدزن  .يزیچ  رد  نید  ناگدـننک  تظفاحم  تیاـعر و 

.دنشاب ءاملع  هک  ملع  ناگدنرادرب  نالماح و  ندوبن  ندرم و  ببس  هب  دوش  یم  هدیاف  یب  ملع و  دریم 

نیا و  اذ ؟ مک  هتانیب و  هللا و  جـجح  لطبت  الئل  ارومغم ، افئاخ  وا  ادوهـشم ، ارهاظ  اما  هجحب ، مئاق هللا  نم  ضرـالا  اولخت  ـال  یلب ! مهللا  »
یف اهوعرزی  مهئارظن و  اهوعدوی  یتح  هتاـنیب ، هججح و  هللا  ظـفحی  مهب  اردـق ! نومظعـالا  اددـع و  نولقـالا  هللا ، کـئلوا و  کـئلوا ؟
هنم شحوتسا  امب  اوسنا  نوفرتملا و  هرعوتسا  ام  اونالتسا  نیقیلا و  حور  اورشاب  هریصبلا و  هقیقح  یلع  ملعلا  مهب  مجه  مههابشا ، بولق 
یلا اقوش  هآ  هآ  .هنید  یلا  هاعدـلا  هضرا و  یف  هللا  ءافلخ  کئلوا  یلعالا ! لحملاب  هقلعم  اهحاورا  نادـباب ، ایندـلا  اوبحـص  نولهاـجلا و 

هب ادـخ  يارب  زا  تسا  هداتـسیا  هک  یماما  زا  نیمز  دوش  یمن  یلاـخ  يرآ  ایادـخ ، راـب  ینعی  .تئـش » اذا  لـیمک  اـی  فرـصنا  مهتیور !
ای مالسلا ، مهیلع  رشع  يدحا  همئا ي  دننام  مدرم ، فورعم  تسا و  راکـشآ  ای  ادخ ، ماکحا  فراعم و  ياهتجح  ینعی  ادخ ، ياهتجح 

ادخ ياهتجح  ددرگن  عیاض  لطاب و  هکنیا  يارب  زا  مالسلا ، هیلع  نامزلا  رصعلا و  بحاص  ترـضح  دننام  مدرم ، زا  ناهنپ  كانـسرت و 
زا دنـشاب  كدنا  هک  ادخ  هب  دنگوس  ناماما ؟ هورگ  نآ  دنـشاب  اجک  و  نامز ؟ نآ  دشاب  رادقم  هچ  ادخ ، ناگدنب  رب  ادخ  ياهدهاش  و 
رب ياهدـهاش  ار و  دوخ  ياهتجح  ادـخ  دـنک  یم  يرادـهاگن  ناـشیا  ببـس  هب  هبترم ، ردـق و  يور  زا  دنـشاب  گرزب  هرامـش و  يور 

جـجح و نآ  دنراپـس  یم  هکنیا  ات  ار ، دوخ  لاعفا  تافـص و  تاذ و  هب  هقلعتم  هیعرـش ي  ماـکحا  هینیقی و  تاداـقتعا  هقح و  فراـعم 
دننام هیبش و  هک  یناسک  ياهلد  رد  ار  اهنآ  دـننک  یم  تشک  لاعفا و  قالخا و  رد  دنـشاب  ناشیا  لثم  ریظن و  هک  یناـسک  هب  ار  تاـنیب 
یقیقح یئاـنیب  رب  دـنتباث  هک  یتلاـح  رد  شناد ، ملع و  جاوفا  ناـشیا  هب  تسا  هدروآ  موـجه  .ناـشیا  نایعیـش  صلخ  زا  دنـشاب  ناـشیا 

ار نآ  دـنا  هدرمـش  راوـشد  هـک  ییاهتـضایر  اهتقـشم و  دـنا  هدرمـش  ناـسآ  مرن و  ینیقی و  مـلع  تـحار  تذـل و  رب  دنرـشابم  یعقاو ،
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اب دنـشاب  ایند  بحاصم  نادان و  ناـمدرم  دـنا  هدرک  تشحو  هک  ییاـهتدابع  هب  دـنا  هتفرگ  سنا  اـیند و  تمعن  زاـن و  هب  ناراـگدرورپ 
نیمز رد  دنـشاب  ادخ  ياهنیـشناج  اه و  هفیلخ  هورگ  نآ  دشاب ! نییلع  یلعا  هک  دنلب  ياج  رب  تسا  هتخیوآ  اهنآ  ياهناج  هک  ییاهندـب 

يا درگرب  ناشیا ! رادید  يوس  هب  مقاتـشم  رایـسب  هآ  هآ  .ادخ  نید  يوس  هب  ار  ناگدـنب  ناگدـنناوخ  ادـخ و  ماکحا  يارجا  رد  ادـخ ،
.یشاب هتساوخ  رگا  دوخ  لزنم  يوس  هب  لیمک 

ییوخ

، ءارحـصلا ناـبجلا )  ) فرظلا وـه  هیعوـالا و  دـحاو  زمهلاـب  ءاـعوالا  مضی و  دـق  حـتفلاب و  ءاـعولا  و  هتظفح ، اذا  ملعلا  تیعو ) : ) هـغللا
هلفـسلا و ماوعلا و  باحـسک  عاعرلا )  ) ضوعبلاک هریغـص  باـبذ  جـمهلا )  ) نیزحلا فهلتملا و  هدعـصی  سفنتلا  نم  عون  ءادعـصلا :) )

هبحملا دـیدش  عمجلاب :) مرغملا   ) اهیلع صیرحلا  هذـللاب ) موهنملا   ) بناوجلا ءانحالا :)  ) مهفلا عیرـس  نقللا :)  ) .هعاعر دـحاولا  مهلاثما 
: رهدـلا یقب  ام  هفـص  نولیمی ، هلمج  و  ربخ ، دـعب  ربخ  قعان ، لک  عابتا  یعون ، قلطم  لوعفم  ءادعـصلا  ءادعـصلا : سفنت  بارعالا : هل ،

مل هلاح و  وه  امک  فرعی  مل  هرس  باحـصا  نم  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع صاوخ  نم  دایز  نب  لیمک  ینعملا : هینامز ، هیردصم  ام ، هظفل 
باحـصا نم  امهـصاوخ ، نم  یعخنلا  داـیز  نـب  لـیمک  ریبـکلا : لاـجرلا  یف  لاـق  .رـس  یف  ارـس  راـصف  اـهب  قـیلت  هـمجرت  هـنع  رـشتنی 

وه اذه  لیمک  هیـشاحلا : یف  یناهبهبلا  دیحولا  هیلع  قلع  و  هنع ، القن  هص - یف - اذک  یعخنلا  دایزلا  نب  لیمک  نمیلا  نم  نینموملاریما 
یف و  لاق : نا  یلا  هصاوخ - مظاعا  نم  وه  و  هلتقیس ، هناب  هربخا  دق  نینموملاریما  ناک  جاجحلا و  هلتق  روهـشملا ، ءاعدلا  هیلا  بوسنملا 
یلا راط  راس و  يذلا  فورعملا  هواعد  لیمک  ماقم  فرعم  .یهتنا و  قارعلا ، یحاون  ضعب  یلع  هتالو  نم  ناک  هنا  یلع  لدی  ام  جـهنلا 

خیـشلا هرکذ  هفانـصا ، سفنلا و  نایب  یف  روهـشملا  هثیدـح  و  رارـسالا ، نالعالاب و  هعمجلا  یلایل  یف  رایخالا  رکذ  وه  راطقالا و  عیمج 
ایلاع هنتم  ناک  نا  ادنس و  هلدجا  مل  و  ثیدحلا ، بئارغ  نم  وه  هقیقحلا و  نع  لاوئسلا  یف  هثیدح  و  هلوکشک ، یف  هرس  سدق  یئاهبلا 

هتحصب عطقی  نیقیرفلا  نیب  ضیفتسم  روهشم  وه  و  مالسلا ،) هیلع   ) یع عم  اذه  هتبحاصم  .نافرعلا و  بتارم  یف  هقیقدلا  رارـسالا  نم  و 
یلع رکتبا  دق  و  ثیدحلا ، اذه  یف  هب  اصاخ  ابتکم  ینب  مالسلا ) هیلع   ) هنا ثیح  لیمکل ، خماش  ماقم  هنم  دافتـسی  و  مالـسلا ) هیلع   ) هنع

قرطلاف اهریغ ، ریـسفت و  هقف و  نافرع و  بدا و  نم  مولعلا  یتش  سرد  یف  عرـش  هیمالـسالا و  همالا  یف  بتاکملا  ءاـنب  مالـسلا ) هیلع  )
بهذـم و يا  نم  سانلا  ملعی  هفوکلا  دجـسم  یف  ماع  بتکم  هلف  فلاخملا ، قفاوملا و  نم  ناعذاب  هیلا  یهتنی  اهلک  هیمالـسالا  هیملعلا 

لوصالا هقحلا و  فراعملا  اهیف  مهل  حرـشی  هیدمتعم ، هئابحا و  هیدقتعم و  هتعیـشب و  صاخ  بتکم  هل  .ودـع و  قیدـص و  نم  کلـسم 
بتکم .هماـعلا  ءاـضوضو  بناـجالا  نع  هوـلخ  یف  صاـخ  بتکم  داـیز ، نب  لـیمکل  هاـنب  بتکم  اذـه  .هیماـمالا و  بهذـمل  هـقحملا 

و هقیقحلا ، قحلا و  الا  اهیف  دجت  الف  هیرشب ، نف  هعنص و  لک  نع  هیلاخلا  هیعیبطلا  ضرالا  یلع  هیفاصلا و  ءامـسلا  لظ  تحت  يوارحص 
هیلاعلا هتامیلعت  یف  سیلاط  اطـسرا  هریـس  لثمی  رهظملا  یئاشم  بتکم  .هیهلالا  هردـقلادیب  فلوملا  هعیبطلا  نوکلا و  باـتک  تاـحفص 
بتکم قئالخلا  نع  لازتعالا  اـیاوز  دـنع  قئاـقحلا  نع  فشکلا  یف  نوطـالفا  هریـس  لـثمی  ربخملا  یقارـشا  بتکم  .هذـیمالت  صاوخل 

نع یکح  اـم  یلا  ریـشی  و  هغراـفلا ، هناـنطلا  يواعدـلا  باحـصا  مـلعلا و  بـالط  رثـکا  طوقـسلا  ضفرلاـب و  مسوـی  یقـالخا  يوـبرت 
نا یلا  هفعلاب  هیبرتلل  فص  ملحلاب و  هیبرتلل  فص  هنیعم : فوفـص  یلع  اموسقم  ملعلا  بالطل  ایقالخا  ابتکم  سـسا  هنا  نم  ثروغاـثیف 
یلا بادرـس  یف  نفدـی  توبات و  یف  لعجی  نفکیف و  تومی  نا  هیلع  ضرعی  فص  یلا  فوفـصلا  هذـه  یف  زوفلا  دـعب  بلاطلا  لصی 

هناردـج یلع  هملع  رارـسا  بتک  هعاق  یف  ثروغاثیف  ذاتـسالا  یلع  لخدـی  ناحتمالا  اذـه  یف  زاف  ناف  یئاهنلا  ناحتمالا  وه  و  ام ، نیح 
تحت ناک  نابجلا  یلا  لیمک  جارخا  نا  ثیدحلا  یف  رکذی  مل  .هینافرعلا و  رارسالا  هیملعلا و  روطسلا  هذه  نم  دافتسالا  دلو  ای  لوقیف :

هبحاصملا و هذه  تخرا  تیل  ای  .ربدتف و  لیللا ، یف  تناک  هنا  هیناحورلا  هولخلا  هذـه  لیـصحت  یف  لماتلا  نم  رهظی  نکل  لیللا و  راتس 
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نیفص و برح  دعب  تناک  اهنا  ءارحصلا  یلا  هئاجتلا  ءادعصلا و  هسفنت  نم  مشتـسی  ناک  نا  و  اهدعب ، وا  نیفـص  برح  لبق  تناک  اهنا 
لیبس یف  دهاج  لیمک  نا  رهظی  .فیسالا و  فیرـشلا  هبلق  تاعول  هلالخ  نم  لعتـشت  دقف  هفوکلا ، لها  نالذخ  جراوخلا و  هنتف  روهظ 

یف مالـسلا ) هیلع   ) ماق و  داهج .- هدـیقع و  هایحلا  نا  نیلـضانملا - رارحالا  هایح  هتایح  یف  لثم  و  ادیهـش ، لتق  یتح  هناـمیا  هتدـیقع و 
نم هللا  هملک  يذـلا  ینابرلا  ملاعلا  ثالث : یف  اهرـصح  و  اقیقد ، الیلحت  اهللح  همالا و  هیحورب  ریبخ  یعامتجا  ذاتـسا  ماقم  هولخلا  هذـه 
افذق انیقلت و  ءایبنالا  نع  مهملع  اوقلت  نیذلا  ءایـصوالا  نم  هماقم  ماق  نم  و  هیلا ، الوسر  لسری  وا  باتکب ، هیلا  یحوی  وا  باجح ، ءارو 

انه انه و  نابذلاک  نورودی  ءایمعلا  هماعلا  .هاجنلا و  قیرط  هیاورلا و  حیحص  یلع  ءایصوالا  ءایبنالا و  ءالوه  نم  ملعتملا  .بولقلا و  یف 
هقیقد هلـضافم  یلا  هجوت  مث  .مهتایح  یف  کش  هریح و  یلع  مه  هملظم و  مهبولق  قعان ، لک  ءارو  نوضکری  حیر و  لک  عم  نویلمی  و 

جمانرب میظنت  یف  عرـش  مث  .راخدالا  لاملا و  عمج  نع  ادـیهزت  و  ملعلا ، بلط  یلع  ابیغرت  هیلع  دـیزم  امب ال  یتا  و  لاملا ، ملعلا و  نیب 
وه و  هیلع ، نوماملا  ریغلا  نقللا  - 1 یناحورلا : هبتکم  نم  مهجرخا  اتاب و  مهضفر  فانصا  هعبرا  مهنم  طقسا  و  ملعلا ، بالطل  یقالخا 

یلع طلـستلا  ایندـلا و  بلط  ملعلا  بسک  نم  هضرغ  و  هبلق ، یلا  هزواجتی  هناسل ال  هملع  ناک  هملعتی و  امب  هل  نامیا  ـال  يذـلا  قفاـنملا 
یف اولکـشت  نیذـلا  نورثکالا  مه  و  هرـصع ، یف  هیواعم  ریبزلا و  هحلط و  لاثماک  هیموکحلا  بترلاو  هیلاعلا  بصاـنملا  يدـصتی  داـبعلا 

هماعلا اوعدخ  و  مالسلا ) هیلع   ) یلع یلع  هوملعت  امب  اوجتحا  و  اقیرفت ، مالسالا  هلم  اوقرف  و  نینموملاریما ، هاجت  نیفص  لمجلا و  ههبج 
هبلق یف  کشلا  حدقنیف  ثداوحلا  یلع  ملعلا  قیبطت  یف  هل  هریصب  يذلا ال  قمحالا  دقتعملا  داقنملا ، .مهقیعن 2 - یلا  مهورج  جمهلا و 

، دابعلا نودهتجملا  هباحـصا  لج  مه  و  نیمکحلا ، هیـضق  دـعب  هیلع  اوراث  نیذـلا  جراوخلا  مه  و  اهـسناتسی ، یتلا ال  ثداوحلا  ددـجتب 
دعب فلالا - اهنم : رطـش  یلا  ریـشن  مهروهظ  دعب  هوبکترا  امیف  رهظ  قمحلا  نم  وحنب  نولتبملا  نکل  و  راهنلا ، یف  نومئاصلا  لیللا  ماوق 
ناف هیلهاجلا ، یف  اهوداتعا  یتلا  هراـغلا  وزغلا و  هداـع  یلع  مهلاوما  نومنغی  نیملـسملا و  نولتقی  اوناـک  مالـسلا ) هیلع   ) هنع مهتقراـفم 

هنا هنع : لوئسملا  لاق  ولف  ملسم ؟ ما  رفاکا  مالسلا  هیلع  یلع  نع  لاوئسلاب  هنوقلی  نم  مهءارسا و  نومکاحی  .دجنودب ب - نم  مهرثکا 
یف هلیخن  اولخد  .حضاو ج - قمحالا  اذه  له  و  اروف ، هولتق  هورفک و  ملـسم  هنا  لاق : ول  و  مهعم ، هولخدا  هوحفاص و  هب و  اوبحر  رفاک 
اوقل و  هیلع ، نوذام  ریغ  لام  هنا  هجحب  هورهنف  اهلکای  نا  دارا  هلخنلا و  نم  حیرلا  هتطقسا  هلیئـض  هرمت  مهدحا  ذخاف  ناورهنلا  یحاوض 

هفخ قمحلا  .قمحلا و  الا  اذه  له  یلبحلا و  هتجوز  اولتق  و  هولتقف ، یلبحلا  هتجوز  عم  ریبک  یباحـص  نبا  ترالا  نب  بابخ  نب  هللادـبع 
نوک یفانی  و ال  ایاضقلا ، لیلحت  یلع  هردـقلا  مدـع  ملعلا و  بناوج  یف  هریـصبلا  مدـعب  مالـسلا ) هیلع   ) هنع ربع  لـقعتلا  یف  ناـصقن  و 

هللا یلـص   ) یبنلا نع  ملعلا  اوذخا  نیذـلا  نیدـهتجملا  ءاملعلا  لضافا  جراوخلا  ارثکا  ناف  ادـلقم ، اعجرم و  ادـهتجم و  املاع و  هبحاص 
یلع ملعلا  بالط  نم  یناثلا  فنصلا  یف  همالک  لمح  ثیح  هللا  همحر  مثیم  نبا  نم  بجعلا  و  مالـسلا .) هیلع   ) یلع نع  و  هلآ ) هیلع و 

ثیحب اهنم  هیسنجلا  اصوصخ  هوهشلا و  هیلع  بلغ  نم  .خلا 3 - دلقملا - وهف  هلمحل  حلصی  نمم ال  یناثلا  اما  و  لاقف : نیدلقملا  ماوعلا 
، ربلا هراف  تناک  ول  هرجی و  نم  ءارو  یـشمی  ریعبک  هلدایقلا  سلـس  راصف  هتوهـش ، عنمی  نا  ردـقی  ـال  و  اـهلاحم ، اـهرظانم و  یلا  هرجت 

راص نا  دعب  هنا  خیراتلا  بتک  یف  تبث  دق  .اهنع و  مهعدر  یف  مهملع  رثوی  و ال  مهتاوهـشل ، نوروهقم  مهناف  هبعـش ، نب  هریغم  لاثماک 
یلا عفر  و  هباحـصلا ، نم  عمج  رظنم  یلع  لعبلا  تاذ  لـیمج  ماـب  رجف  نا  هسفن  کـلمی  مل  هتبیـش  نینـس  یف  هفوکلا  یلع  رمعل  ـالماع 

.خیراتلا یلا  عجریلف  لیصفتلا  دارا  نم  همکحملا ، سیئر  رمع  نم  هراشاب  دوهشلا  دحا  هیبا  نب  دایز  هاجن  و  هسفن ، رمع  هسائرب  همکحم 
ءاضیبلا ءارفـصلا و  بح  هیلع  بلغ  دق  و  مهردلا ، رانیدـلا و  بلاط  وهف  لاومالل ، داخدالا  عمجلاب و  مرغملا  نکل  و  ملعلل ، بلاطلا  - 4

تناک امل  .اهنم و  هدـحاو  نم  رثکا  بلاط  یف  عمتجی  امبرف  ولخلا  عنم  لیبس  یلع  فاـصوالا  هذـه  نا  یلا  هجوت  هارواـم و  هاـسنا  یتح 
عاعرلا ءالوه  مهب  يدتهی  نا  یجری  نیذلا  ملعلا  بالط  فانصا  نم  امومع و  سانلا  هیحور  نم  یعامتجالا  قیقدلا  لیلحتلا  اذه  هجیتن 
تومب ملعلا  وحم  قحلا و  ساردـنا  نم  فاخیف  هاجنلا  لیبس  یلع  نیملعتملا  نیینابرلا و  ءاـملعلا  هلقل  ساـیلل  هبجوم  هیفنم و  اـصوصخ 
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و شلاحب - اشوخ  تفرگ - ار  متـسد  نینموملاریما  .يدیوگ  لیمک  هدومرف : یعخن  دایز  نب  لیمک  يارب  همجرتلا : .قلطم  هجوب  هیلماح 
يارب ییاه  هنازخ  اهلد  نیا  لیمک  يا  دومرف : سپـس  دروآرب و  لد  زا  قیمع  یهآ  دیـسر  ارحـص  ياضفب  نوچ  دیـشک و  نابایب  هب  ارم 

و ینابر ، ملاع  دنا : هتسد  هس  مدرم  راپسب : دوخ  رطاخب  نم  زا  میوگ  یم  وت  هب  هچنآ  دشاب ، رتریگشناد  هک  تسنآ  لد  نیرتهب  دنشناد ،
دشک دوخ  يوسب  ار  اهنآ  دزوب  هک  يداب  ره  دنا ، هنارخ  گناب  ره  وریپ  هک  شنم  سگم  ماوع  مدرم  و  قح ، تاجن و  هار  رد  هدنزومآ 
دیاب وت  تسنابـساپ و  ار  وت  شناد  تسا ، ییاراد  زا  هب  شناد  لیمک  يا  .دـنرادن  هیکت  رادـیاپ  نوتـس  هب  هدـیباتن و  اهنآ  رب  شناد  وترپ 

لام هتخاس ي  هکنآ  دـیازفیب ، نآ  فرـص  هلیـسوب  شناد  یلو  دـبای  یم  شهاک  ندرک  جرخ  اب  یئاراد  لام و  یـشاب ، یئاراد  نابـساپ 
رد یناسنا  ره  نآ  هلیـسوب ي  دوب ، دـنب  ياپ  نادـب  دـیاب  تسا و  رـشب  شیک  اهنت  شناد  لیمک  يا  .دوریم  نایم  زا  لاـم  لاوز  اـب  تسا 
لام یلو  تسامرفمکح  شناد  دراذـگ ، اجب  يریخ  رکذ  شندرم  زا  سپ  يارب  و  درآ ، تسدـب  يربنامرف  هویـش  دوخ  یگدـنز  نارود 

تـساجرب راگزور  اـت  نادنمـشناد  .دـنا  هدـنز  نادنمـشناد  دـندش و  دوباـن  تورث  لاوما و  نارادـجنگ  لـیمک ، يا  .تسا  راذـگنامرف 
هنیس هب  شتسد  اب   ) اجنیا رد  هک  یتسار  شاب  دوخ  هب  دندوجوم ، اهلد  رد  نانآ  یلاع  ياه  هنومن  یلو  دندیدپان  ناشـصاخشا  دنرادیاپ 
مراد تسد  رد  ینادرگاش  يرآ  مدروآ ، یم  تسد  هب  نآ  يارب  ینالماح  شاـک  تسا  یفرژ  هوبنا و  شناد  درک ) تراـشا  شکراـبم 

ناگدنب رب  شناد  تردـق  تمعن  هب  دزاسیم و  ایند  رازبا  ار  نید  تسین ، نانیمطا  دروم  هک  تسا  یتعنـص  یطوط  زومآدوز  یکی  یلو :
بناوج هب  یلو  تسا  قح  رب  نایاوشیپ  عیطم  داـقنم و  هک  يرگید  .دزاـسیم و  ادـخ  ءاـیلوا  هیلع  رب  يریـشمش  نآ  زا  و  دزاتـسیم ، ادـخ 

دردب نیا  هن  دربیم ، ار  زا  دزادنایم و  کشب  دنازرلیم و  ار  وا  ههبش  کی  زاغآ  درادن  ار  نآ  هیزجت  لیلحت و  تردق  تسین و  انیب  شناد 
یمراهچ .تسا و  اـجیب  هاوخلدو  توهـش  تسد  هب  شراـهم  و  تسا ، اـیند  ياهتذـل  رب  صیرح  دـنمزآ و  یموس  نآ  هن  دروخیم و  نم 

يزیچ نیرتدـننام  .دنتـسین  رادـهگن  نید  هجوچیهب  مه  ود  نیا  تسا ، زادـنا  سپ  لابند  میـس و  رز و  نتخودـنا  هتفیـش  تسرپ و  لوپ 
.دوشیم نوفدم  دنمشناد  گرم  اب  شناد  هک  تسا  نینچ  دنا ، هدنرچ  نایاپراهچ  نامه  اهنادب 

ربخ رقتسم  فرظ  انهه ، هیبنت ، فرح  اه ، .ارعو  هدجو  قیرطلا : وا  ناکملا  رعوتسا )  ) انیل هدجو  یـشلا ء  نالتـسا )  ) هتغب لخد  مجه :) )
و اهمسا ، اذ  و  سیل ، ینعمب  هیفان  ال  كاذ : اذ و ال  ال  نا ، ینعمب  ول  و  فوذحم ، اهباوج  هیطرش  هلمج  تبصا : ول  .اهمـسا  یلع  مدق  نا 

نولقالا انقل ، یلع  فطع  اموهنم  وا  .بیـصا  دـعب  ناروکذـملا  امه  كاذ و  ـال  ءاـقحالا و  ملعلا  هلمح  نم  اذ  ـال  يا  فوذـحم  اـهربخ 
لوعفم اقوش  روسلا ، حتاوفک  بارعالا  نم  اهل  لحم  هینبم و ال  تاوصالا  ءامـسا  نم  هآ ، نولقالا  مه  يا  فوذحم  ءدـتبمل  ربخ  اددـع :

هئف یف  ول  ملاعملا و  قحلا و  ماود  ملاعلا و  ملعلا و  ءاقب  تبثا  امب  همالک  رخآ  یف  كردتـسا  .اـقوش  قاتـشا  يا  فوذـحم  لـعفل  قلطم 
(: مالـسلا هیلع   ) لاقف .نوکرـشملا  هرک  ول  هلک و  نیدـلا  یلع  مالـسالا  هقیقح  رهظت  هجرف و  هللا  لـجع  مئاـقلا  هجحلا  رهظی  یتح  هلیلق 

هتانیب هججح و  هللا  ظفحی  مهب  اردق ، ارجا و  نومظعالا  و  اددع ، نولقالا  مهناب  حرص  و  هجحب ، مئاق هللا  نم  ضرالا  اولخت  یلب ال  مهللا 
نم بجعلا  .نیدـلا و  رما  یف  هیمامالا  هیلع  ام  احیرـص  ررق  و  نیقیلا ، ملعلا و  نم  مهفـصو  اـمب  مهفـصو  مث  مهءارظن ، اـهوعدوی  یتح 

یلب ال ( ) مالـسلا هیلع   ) هلوق حرـش  یف  لاقف  نینموملاریما  مف  نم  ثیدـحلا  اذـه  رودـصب  عطقلا  همالک  نم  رهاـظلا  یلزتعملا  حراـشلا 
هنولمحی انباحصا  نا  الا  هیمامالا ، بهذمب  احیرـصت  نوکی  داکی  اذه  و  ج 18 :) ص 351 - ( ) هجحب یلاعت  مئاق هللا  نم  ضرـالا  ولخت 

قحلا اذهب  فارتعا  و  داک ، دیک  هلابح  نم  هسفن  صلخ  تیل  ایف  .خـلا  مهنع - هیوبنلا  رابخالا  تدرو  نیذـلا  لادـبالا  هب  دارملا  نا  یلع 
قحلا و باحـصاب  قحل  نیرئاحلا و  نیلاضلا  باحـصالا  ءالوه  قراف  و  رادـجلا ، یلع  هعوضوملا  لادـبالا  راـبخا  برـض  و  حیرـصلا ،
دشاب و روهشم  رهاظ و  نامز  تایضتقم  هک  دنامن  یهت  تسا  یهلا  تجح  میق  هک  یـسک  زا  نیمز  لاح  نیا  اب  يرآ  ایادخ  راب  .نیقیلا 

نانیا دـنورن ، ناـیم  زا  ادـخ  تاـنیب  اـهتجح و  هکنیا  يارب  ددرگ ، ناـهن  هدرپ  سپ  رد  كانـسرت و  مدرم  شریذـپءوس  رظن  زا  هکنیا  اـی 
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هناشن اهتجح و  دنوادخ  نانآ  هلیـسوب  دنراد  گرزب  سب  یماقم  كدنا و  سب  يرامـش  هک  دـنگوس  ادـخب  دـنیاجک ؟ رد  و  دـندنچ ؟
نانآ فصو  دـنراکب - دوخ  نانگمه  ياهلد  رد  ار  قح  شناد  رذـب  دنراپـسب و  دوخ  نانگمه  هب  ار  اـهنآ  اـت  درادـهگن  ار  دوخ  ياـه 

- تسا نینچ 

سمل دوخ  كاپ  لد  اب  ار  قئاقحب  نامیا  نیقی و  ناج  .دناشکب 2 - شنیرفآ  قیاقح  كرد  شنیب و  فرژ  ات  ار  اهنآ  شناد  جاوما  - 1
.دننک

.دنناد راجنه  نیشنلد و  دنرامش ، راومهان  تخس و  زابسوه  ياهنارذگشوخ  ار  هچنآ  - 3

.دنراد تفلا  سنا و  دنساره ، رد  نآ  زا  لدروک  نانادان  هچنادب  - 4

يور رد  ادخ  نانیـشناج  دـننانآ  .تسا  هتخیوآ  سدـق  دـنلب  هاگـشیاسآ  هب  ناشیاهناج  دنتـسه و  ایند  هارمه  دوخ  یکاخ  ياهنت  اب  - 5
.مراد لد  رب  ار  ناشرادید  قوش  هزادنا  هچ  سوسفا  هآ و  شنید  قح  رب  نایعاد  شنیمز و 

رس نانکمه  رب  عخن  زا  راد  بسن  *** ردیح ّرس  بحاص  رای  نآ  لیمک 

ار نانمؤم  ریما  رگ  شیاتس  *** ار ناتساد  نیا  دوخ  لاح  زا  تفگب 

اپرب درک  یهاگ  همیخ  شهآ  ز  *** ارحص درب  تفرگ و  نم  تسد  هک 

دودنا رب  ارحص  تفرعم  رد  ز  *** دوشگب هدقع  تولخ  يارحص  نآ  رد 

اّنهم يرارسا  وت  اب  میوگب  *** اهلد لاح  زا  لیمک  يا  اتفگب 

شیاتسرپ دریگ  شیب  لد  نآ  ره  *** شناد ملع و  هنیزخ ي  اهلد  همه 

میوپ وت  رهب  ار  هار  نیا  نم  هک  *** میوگب تا  هچنآ  راپس  رد  رطاخب 

تسین متس  اهنآ  رب  میسقت  نیا  رد  *** تسین مک  شیب و  هتسد ، هس  مدرم  همه 

دمآ یجان  وک  يو  درگاش  یکی  *** دمآ ینّابر  ملاع  دوخ  یکی 

ناّرپ يوس  ره  رد  دننام  سگم  *** ناریح نادان  هدوت  نآ  موس 

هنال يوس  ره  ناشداب  ره  درب  *** هنارخ کناب  ره  نارادفرط 

شنیب ناشیهاگ ز  هیکت  دشابن  *** شناد رون  اهنآ  رب  هدیباتن 
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تسا لالز  بآ  نوچ  فاص  شلیلد  *** تسا لام  رتهب ز  قح  ملع  الیمک 

ینابساپ نوچ  وت  لام  رب  یلو  *** ینابساپ دوخ  ار  وت  تملع  دنک 

شیازف درآ  دوخب  شزومآ  ز  *** شناد لام و  ره  زا  دهاک  هنیزه 

دشاب لاماپ  همه  فک  زا  تفر  هچ  *** دشاب لام  زا  هتخاس  هچنآ  ره 

نامرف ماجنا  دهد  ناز  ناسنا  هک  *** ناسنا قح  شیک  ملع  الیمک 

تسا رامش  رد  شریخ  رکذ  دریم  هچ   *** تسا رازگنامرف  دش  هدنز  ملاع  هچ 

تسا ناسک  موکحم  لام  نکیل  و  *** تسناهج رب  مکاح  ملع  اج  رهب 

دنشالت ردنا  هدنز و  هچ  رگا  دنشاب *** هدرم  نارادلام  الیمک 

دنتسه هدنیاپ  دوب  ات  نارودب  دنتسه *** هدنز  شناد  نادرم  یلو 

دندیمرآ اهلدب  ناشاهلثم  *** دندیدپان اهنآ  صاخشا  رگا 

هوک نانچ  نآ  رب  دنک  ینیگنس  هک  *** هوبنا تسا  یملع  ما  هنیس  رد  اله 

قئالخ نیا  رد  یم  دروآ  تسدب  *** قئال يوجشناد  هک  را  دوب  شوخ  هچ 

متسبن یفرط  یلو  سب  یناسک  *** متسد شیپ  ردنا  دنشاب  یلب 

نف زا  گنرین و  زا  هن  نمیا  یلو  *** نم زا  دزومآ  تفص  یطوط  یکی 

انرب ریپ و  رب  ءیشک  ندرگ  دنک  *** ایند رازبا  نید  ملع  دیامن 

هآ دص  هَّللا ، ءایلوأ  دضب  هابور *** هچ  درآ  تسدب  تجح  نآ  زا 

نف رهب  یئانیب  شوه و  درادن  *** نکیل دشاب و  قح  داقنم  یکی 

دتفا هر  زا  هنتف  بیر  کش و  ز  دتفا *** ههبش  رد  يدماشیپ  ره  ز 

ار نالف  نامهب و  زادنا  رودب  ارنآ *** هن  مراد  یم  تسود  ار  نیا  هن 

تسا تسم  دیقیب و  توهش و  ریسا  *** تسا تسرپ  تذل  نم  درگاش  موس 
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زابرس ود  نیا  دنشابن  نید  رهب  ز  *** زادنا سپ  عمج و  یپ  رد  مراهچ 

ارحصب ار  اهنآ  درب  دیاب  هک  *** ار ارچ  ناویح  دندننامه 

تسب رب  تخر  درم و  دنمشناد  هچ  *** تسد زا  هتفر  شناد  هک  دشاب  نینچ 

یلاخ تسین  قح  تجح  زا  نیمز  *** یلاحب یناد  یم  وت  ادنوادخ 

روتسم قلخ  ساره  میب و  زا  هچ  *** روظنم روهشم و  دشاب و  رهاظ  هچ 

ناهرب هدوهیب  لطاب و  دنامن  *** ناحبس ياهتّجح  هکنآ  يارب 

ناج نآ  ردنا  نانیا  مسج و  ملاع  هک  *** نادرم دار  نیا  اجک  دنردق و  هچ 

دنراد شیب  تبتر  ردق و  هچ  رگا  دنرامش *** مک  نانیا  هک  قح  تاذب 

دنقتف قتر و  تانیب و  نیما  *** دنّقح ياهتّجح  نانابهگن 

دیآ تبون  ناشنانکمه  يارب  دیآرس *** نانآ  تمدخ  رود  هچ 

تبونب تبون  دوخ  ناراکمهب  *** تماما رارسا  دنراپسب  هک 

دنرآ شدرگ  رد  نیقی  حور  لدب  *** دنرآ شروی  تریصب  رب  شناد  ز 

شیوشت میب و  ردنا  دنتسه  نآ  زا  *** شیکدب ياهفرتم  هچنآ  دندنسپ 

نادان درم  دساره  یم  هچنآ  زا  *** نامارخ یحور  اب  دنمارایب 

نشور ياهناج  هتخیوآ  شرعب  نکیل *** ناشاهنت و  تسا  ایند  نیا  رد 

هفینح كاپ  تلم  تاعد  *** هفیلخ يو  نیمز  رد  ار  ادخ 

ناج زا  مقاتشم  همه  رادیدب  *** نانآ يور  قارف  زا  اغیرد 

سپاو وت  يدرگرب  هک  یهاوخ  رگا  سب *** رگد  نونکا  درگ  زاب  الیمک 

يرتشوش

نع هدـقع )  ) یف هبر  دـبع  نبا  هماعلا  نم  هاور  رتاوتم ، لیمکل  اذـه  مالـسلا ) هیلع   ) همالک لوقا : هماعلا ) همامالا  یف  عباـسلا - لـصفلا  )
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نمحرلادبع نب  هللادبع  نع  یمـشاهلا ، حلاص  نب  دیلولا  نع  شفخالا ، نارمع  نب  دمحا  نع  هیواعم ، نب  رماع  نع  نامیلـس ، نب  بویا 
نع يرکـسعلا ، دـمحا  یبا  نع  هیناعم ،) ناوید   ) یف يرکـسعلا  لالهوبا  و  مالـسلا ،) هیلع   ) هنع لـیمک  نع  فنخم ، یبا  نع  یفوکلا ،

، هئابآ نع  یلع ، نب  دمحم  نع  نسحلا ، نب  هللادبع  نع  یندملا ، هللادبع  نب  عیبرلا  نع  يرذالا ، میکح  نب  یلع  نع  دـمحا ، نب  مثیهلا 
، لیمک نع  دمحم ، نب  نمحرلادـبع  نع  هزمح ، یبا  نع  ادنـسم  هترکذـت )  ) یف يزوجلا  نبا  طبـس  و  مالـسلا ،) هیلع   ) هنع لیمک ، نع 
( یفاکلا  ) نم لوالا  يور  ینامعنلا ، و  ناخیـشلا ، و  یبلحلا ، هبعـش  یبا  نبا  و  قودصلا ، و  ینیلکلا ، هصاخلا  نم  و  مالـسلا .) هیلع   ) هنع

باحـصا نم  هب  قـثی  نمع  قاحـسا  یبا  نع  هزمح ، یبا  نع  ملاـس ، نب  ماـشه  هماـسا و  یبا  نع  بوـبحم ، نب  نسحلا  نـع  نیدانـساب 
یبا نع  ادنسم  يور  .کقلخ و  یلع  کل  هجح  نم  کضرا  یلخت  کنا ال  مهللا  لاق : مالسلا ) هیلع   ) هنا مالسلا :) هیلع   ) نینموملاریما

ملعلا ال نا  ملعال  ینا  مهللا و  هل : هبطخ  یف  لوقی  هوعمس  مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما باحصا  نم  هقثلا  نع  قاحـسا ، یبا  نع  هزمح ،
لطبت الیک  رومغم  فئاخ  وا  عاطملاب ، سیل  رهاظ  کقلخ  یلع  کل  هجح  نم  کضرا  یلخت  کنا ال  و  هداوم ، عطقنی  و ال  هلک ، زرای 

، اردـق هرکذ  لج  هللا  دـنع  نومظعالا  و  اددـع ، نولقالا  کئلوا  مک  مه و  نیا  لب  مهتیدـه ، ذا  دـعب  كوایلوا  لـضی  ـال  و  کـججح ،
، نامیالا هقیقح  یلع  ملعلا  مهب  مجهی  کلذ  دنعف  مهجهن ؟ نوجهنی  و  مهباداب ، نوبداتی  نیذلا  نیداهلا ، همئالا  نیدـلا  هداقل  نوعبتملا 

امب نوسنای  مهریغ ، یلع  رعوتـسا  ام  مهثیدـح  نم  نونیلتـسی  و  ملعلا ، هداقل  هماعلا ) همامالا  یف  عباسلا - لـصفلا   ) مهحاورا بیجتـستف 
اوناد و  هوایلوا ، یلاعت ، كرابت و  هللا  هعاطب  ایندـلا  لها  اوبحـص  ءاملعلا ، عابتا  کـئلوا  .نوفرـسملا  هاـبا  و  نوبذـکملا ، هنم  شحوتـسا 

، لطابلا هلود  یف  تمـص  سرخ  مهعابتا  مهواـملعف و  یلعـالا ، لـحملاب  هقلعم  مهحاوراـف  مهودـع ، نم  فوخلا  مهنید و  نع  هیقتلاـب 
ای و  مهتنده ، لاح  یف  مهنید  یلع  مهربص  یلع  مهل  یبوط  اه  اه.لطابلا  قحمی  هتاملکب و  قحلا  هللا  قحیـس  و  قحلا ، هلودـل  نورظتنم 
(. مهتایرذ مهجاوزا و  مهئابآ و  نم  حلص  نم  و  ، ) ندع تانج  یف  مهایا  هللا و  انعمجیس  و  مهتلود ، روهظ  لاح  یف  مهتیور  یلا  هاقوش 

هجح کضرا ، یف  ججح  نم  کل  دبال  هنا  مهللا  لاقف : هنع  ظفح  و  هفوکلا ، ربنم  یلع  بطخ  مالسلا ) هیلع   ) هنا دانسالاب  اضیا  يور  و 
، کئایلوا عابتا  قرفتی  الیک  کملع ، مهنوملعی  کنید و  یلا  مهنودهی  کقلخ ، یلع  هجح  دعب 

یف مهبادآ  و  مهملع ، ثوثبم  میدق  مهنع  بغی  ملف  مهتنده  لاح  یف  مهـصخش  سانلا  نع  باغ  نا  بقرتی ، متتکم  وا  عاطم  ریغ  رهاظ 
مل اذا  ملعلا ، زرای  اذهل  اذه و  نم  یف  رخآ : عضوم  یف  هبطخلا  هذه  یف  مالسلا ) هیلع   ) لوقی .نولماع و  اهب  مهف  هتبثم ، نینموملا  بولق 

و ال هلک ، زرای  ـال  ملعلا  نا  ملعـال  یناـف  مهللا  هیف ، مهیلع  نوقدـصی  ءاـملعلا و  نم  هوعمـس  اـمک  هنووری  و  هنوظفحی ، هلمح  هل  دـجوی 
کججح و لطبت  الیک  رومغم ، فئاخ  وا  عاطملاب  سیل  رهاظ  کقلخ ، یلع  کل  هجح  نم  کـضرا  یلخت  ـال  کـنا  و  هداوم ، عطقنی 
( هلامکا  ) یف یناثلا  هاور  و  اردق ؟ هللا  دنع  نومظعالا  اددع  نولقالا  کئلوا  مه  مک  و  مه ، نیا  لب  مهتیده ، ذا  دـعب  كوایلوا  لضی  ال 

نع نیدانساب  و  مالـسلا ،) هیلع   ) هنع لیمک ، نع  هماعلا ) همامالا  یف  عباسلا - لصفلا  ، ) بدنج نب  نمحرلادبع  نع  ادانـسا  رـشع  دحاب 
هنع هقثلا ، نع  قاحسا  یبا  نع  رخاب  و  هنع ، لیمک ، نع  حلاص ، یبا  نع  دانـساب  و  مالـسلا ،) هیلع   ) هنع لیمک ، نع  جیدخ ، نب  لیـضف 
یف سماـخلا  و  هداـشرا ،)  ) یف عـبارلا  و  هفحت ،)  ) یف ثلاـثلا  هاور  .هریثـک و  قرط  ثیدـحلا  اذـهل  و  لاـق : و  هلآ ،) هـیلع و  هللا  یلـص  )
نب رمع  نع  محازم ، نب  رصن  نع  یفریصلا ، یلع  نب  دمحم  نع  هیولیجام ، نع  هیبا ، نع  قودصلا ، نع  دیفملا ، نع  هدانسا  و  هیلاما ،) )

نمف : ) هلوق لبق  داز  و  ینیلکلا ، هخیش  ربخ  لثم  هتبیغ )  ) یف ریخالا  هاور  و  مالسلا .) هیلع   ) هنع ، لیمک نع  جیدخ ، نب  لیضف  نع  دعس ،
الب لاکی  مالک  .هللااب  نوفرـسملا  هابای  و  نوبذـکملا ، هنم  شحوتـسی  امب  نوسنای  هلمح ) …  هل  دـجوی  مل  اذا  ملعلا ، زرای  اذـهل  اذـه و 

مئاق هللا نم  ضرالا  ولخت  یلب ال  مهللا   … ) لوقی مث  .هب  حلـصیف  هجهن  جهنی  هعبتی و  هب و  نموی  هفرعیف و  هلقعب  هعمـسی  ناک  نم  نمث ،
یندـفوا ناوفـص : نب  دـلاخ  لاق  یناغالا )  ) یف رـشبلا  نوکذـم  يدـهب  مئاق  نم  هرخآ  هالوا و  رهدـلا  الخ  له  و  يرتحبلا : لاق  هجحب )
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ماع یف  جرخ  کلبق  كولملا  نم  اکلم  نا  ماشهل : ناوفـص  نب  دـلاخ  لاق  لاـق :- نا  یلا  کلملادـبع - نب  ماـشه  یلا  رمع  نب  فسوی 
یف اهتبن  ناولا  فالتخا  یلع  اهتنیز  ضرالا  تذخا  و  هیلو ، عباتت  هیمـس و  رکب و  دق  ماع  یف  ریدسلا  قنروخلا و  یلا  اذـه  کماع  لثم 

، رهقلا هبلغلا و  هرثکلا و  عم  نسلا ، ءاتف  یطعا  ناک  دق  و  عطق ، هبارت  ناک  دیعصب  ربتخم ، نسحا  و  رـضحم ، نسحا  یف  وهف  قنوم ، عیبر 
لثم دحا  یطعا  له  و  هیف ، انا  ام  لثم  متیار  له  اذه  لثم  نمل  هئاسلجل : هماعلا ) همامالا  یف  عباسلا - لصفلا   ) لاق مث  رظنلا ، دعباف  رظنف 
یف هجحب  مئاق هللا  نم  ضرالا  لخت  مل  و  هجاهنم - قحلا و  بدا  یلع  یضملا  هجحلا و  هلمح  ایاقب  نم  لجر  هدنع  ناک  و  تیطعا ؟ ام 

هللادـبع یبا  باحـصا  نم  مزاح  نب  روصنم  لاق  و  هنع … ؟ باوجلا  یف  یل  نذاتفا  رما ، نع  تلاس  کنا  کـلملا  اـهیا  لاـقق : هداـبع -
ناک نم  لوسرلا  بهذ  نیحف  هقلخ ، یلع  هللا  نم  هجحلا  وه  ناک  هللا  لوسر  نا  نوملعت  متسلا  هماعلا : نم  موقل  مالسلا ) هیلع   ) قداصلا

بلغی یتـح  نموـی  ـال  يذـلا  قیدـنزلا  يرورحلا و  یجرملا و  هب  مصاـخی  اذاـف  نآرقلا  یف  رظنن  لاـق : .نآرقلا  اولاـقف : هدـعب ؟ هـجحلا 
نالف و دوعـسم و  نب  هللادـبع  ناک  اولاق : نآرقلا ؟ میق  نمف  اقح ، ناک  هیف  لاق  ام  میقب  ـالا  هجح  نوکی  ـال  نآرقلا  نا  فرعف  همـصخ ،

لاق موق و  نیب  یـشلا ء  ناک  اذا  و  یلع ، الا  هلک  کلذ  فرعی  لاقی  ادحا  دـجن  مل  مهل : لاق  .ال  اولاق : .هلک  نوملعی  لاق : .نوملعی  نالف 
و نآرقلا ، میق  ناک  مالـسلا ) هیلع  ) ایلع نا  دهـشاف  هل ، وهف  یل ، هنا  يردا  رخآ : لاق  و  يردا ، ـال  اذـه : لاـق  و  وه ، نمل  يردا  ـال  اذـه :

دهـشا و  قح ، وهف  نآرقلا  یف  لاق  ام  هنا  و  مهلک ، سانلا  یلع  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا دـعب  هجح  ناک  و  هضورفم ، هتعاط  تناک 
: ناونعلا لقن  دعب  دیدحلا  یبا  نبا  لاق  .هدعب  نم  هجح  لوسرلا  كرت  امک  هدعب  نم  هجح  كرت  یتح  بهذی  مل  مالسلا ) هیلع  ) ایلع نا 

مهنع هیوبنلا  رابخالا  تدر  نیذلا و  لادبالا  هب  دارملا  نا  یلع  هنولمحی  انباحصا  نا  الا  هیمامالا ، بهذمب  احیرـصت  نوکی  داکی  اذه  و 
یتح نوتومی  ـال  مهنا  و  فرعی ، ـال  هماـعلا ) هماـمالا  یف  عباـسلا - لـصفلا   ) نم مهنم  فرعی و  نم  مهنمف  نوحئاـس ، ضرـالا  یف  مهنا 

هتلالد و  مالـسلا ) هیلع   ) هنع رتاوتملاک  مالکلا  نا  تفرع  دـق  تلق : مهماقم …  نوموقی  نیرخآ  موق  دـنع  نافرعلا  وه  و  رـسلا ، اوعدوی 
ءامسا الا  یه  نا  ( ؟ کلم وا  نج  له  دیدحلا  یبا  نبا  لاق  نیذلا  لادبالا  ءالوه  نم  و  مکحت ؟ الا  هباحصا  لمح  له  و  هحیرص ، اضیا 

هیلع و رـشع  ینثالا  همئالا  هتیب  لها  یلع  لادـبالا  رابخا  اولمحی  مل  مل  و  ناطلـس .) …  نم  اهب  هللا  لزنا  ام  مکواـبآ  متنا و  اـهومتیمس 
( مالـسلا هیلع   ) هلوقب نولعفی  ام  و  نقیتملا ؟ یلع  كوکـشملا  و  لصفملا ، یلع  لمجملا  لـمح  یف  هدـعاقلا  وه  اـمک  مالـسلا ، مهیلع 

یمعت اهناف ال  ارومغم … ( ، افئاخ  ناک  مهیا  و  اروهشم ، ارهاظ  ناک  مهلادبا  نم  لدب  ياف  ارومغم ،) افئاخ  وا  اروهشم  ارهاظ  اما  : ) دعب
ال (: ) مالـسلا هیلع   ) هریبعت ناف  ءایبنالا ؟ لمـشی  مالـسلا ) هیلع   ) همـالک و  فیک ، و  رودـصلا ؟) یف  یتلا  بولقلا  یمعت  نکلو  راـصبالا 

ناک نم  ءایبنالا و  هجحلاب  داری  نا  دـبالف  فـالخالب ، هجحب  نیمئاـقلا هللا  نم  ءاـیبنالا  نا  مولعم  و  هجحب ،) مئاـق هللا  نم  ضرـالا  ولخت 
همئالا يوس  هجحلا  هب  موقی  نم  و  همـصعلا ، یف  هلثم  نوکی  نم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) اـنیبن دـعب  نکی  مل  و  مهئایـصوا ، نم  مهتلزنمب 

(: هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاق  لاق : نمحرلادـبع  نب  میهاربا  نع  ادنـسم  هنویع )  ) یف هبیتق  نبا  يور  .همالا و  عامجاب  رـشع  ینثـالا 
یلع نب  دـمحم  لاق  .نیلهاجلا و  لیوات  و  نیلطبملا ، لاحتنا  و  نیلاغلا ، فیرحت  هنع  نوفنی  هلودـع ، فلخ  لک  نم  ملعلا  اذـه  لـمحی 

مل هنا  یلع  لیلد  داه :) موق  لکل  رذـنم و  هماعلا ) همامالا  یف  عباسلا - لصفلا   ) تنا امنا  یلاعت … ( : هلوق  یف  هلاـمکا )  ) یف هیوباـب  نب 
ءایصوالا هایبنالا و  نم  هادهلاف  ءایـصوالا ، ءایبنالا و  نم  یلاعت  هجحلا هللا  دابعلا  مزلت  رـصع  لک  و  موق ، لک  یف  هاده  نم  ضرالا  لخت 

یف لعاج  ینا  هکئالملل  کبر  لاق  ذا  و  : ) یلاعت هلوق  یف  اضیا  لاق  .دابعلل و  امزال  یلاعت  هللا  نم  فیلکتلا  ماد  ام  مهعاـطقنا  زوجی  ـال 
میکحلا و  میکح ، هناحبـس  هنال  هب  ادتبا  کلذلف  هقیلخلا ، یف  همکحلا  نم  غلبا  هفیلخلا  یف  همکحلا  نا  یلع  لیلد  هفیلخ :) …  ضرالا 

عم و  قلخلا ، لبق  هجحلا  : ) لوقی ثیح  مالـسلا ،) هیلع   ) دـمحم نب  رفعج  قداصلا  لوق  قیدـصت  کلذ  و  معالا ، نود  مهالاب  ادـبی  نم 
ولخت ایندلا  نا  معز  نم  و  لاق : نا  یلا  فلتلل  مهـضرع  دـق  ناکل  هفیلخلا  نم  اولخ  هقیلخلا  یلاعت  هللا  قلخ  ول  و  قلخلا .) دـعب  قلخلا و 

متاخ هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادمحم ناب  لزن  نآرقلا  نا  ول ال  و  هلاسرلا ، مهلاطبا  یف  همهاربلا  بهذم  ححـصی  نا  همزل  ماما  نم  هعاس 
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یف هفیلخلل  هیعدتـسملا  هروصلا  تیقب  و  هدعب ، لوسرلا  نوک  ینعم  عفترا  کلذ  حـص  املف  تقو ، لک  یف  لوسر  نوک  بجول  ءایبنالا 
نوینثولا ناک  امک  یلاعت ، هنیب  مهنیب و  هجح  مهنولعجی  مهنوبصنی و  نیذلا  مهئافلخ  یف  یطویـسلا ) ءافلخ  خیرات   ) یف و  اذه ، لقعلا . 
نوعلخی و  هعیبلا ، مهنم  نوذخایف  فیـسلاب  مهنوبلغی  نیذلا  وا  یفلز ، هللا  یلا  مهبرقیل  هنودبعی  اهلا  هنولعجی  مث  انثو ، مهیدـیاب  نوتحنی 

هللا ودـع  هللا و  ودـع  مهل  هللا  یلو  هعاس  دـعب  ریـصیف  هنعلب ، هماعلا ) همامالا  یف  عباسلا - لصفلا   ) مهنورماـی و  لـبق ، مهتفیلخ  ناـک  نم 
رکذ دـعب  هفورعم - کلذ  یف  قارعلا  یلع  کلملادـبع  ءالیتسا  ریبزلا و  نبا  لتق  دـعب  بلهملا  باحـصا  عم  جراوخلا  هصق  .هللا و  هجح 

(. هفیلخ الب  ایندلا  هئامتس و  دعب  نیسمخ  عبس و  هنس  تلخد  مث  : ) قارعلا یف  نییسابعلا  رخآ  مصعتـسملل  ( 665  ) هنس یف  وکالوه  لتق 
يری یتح  قبی  مل  و  تلق : افـصن .) نینـس و  ثالث  هفالخلا  عاطقنا  هدم  ناک  و  (: ) 659  ) هنس یف  هفیلخ  رصمب  مهبـصن  رکذ  دعب  لاق  و 

هللا یلـص   ) یبنلا نع  هرمـس  نب  رباج  ربخ  لقن  دعب  مالـسالا ) یف  هفالخلا  هدـم  یف   ) ناونع یف  اضیا  هیف  .دـبالا و  یلا  مهتفالخ  عاطقنا 
امهریغ و ناخیشلا و  هجرخا  شیرق - نم  مهلک  هفیلخ  رشع  ینثا  هیلع  مهاوان  نم  یلع  نورـصنی  ازیزع  رمالا  اذه  لازی  ال  هلآ :) هیلع و 

هدم یف  نونوکی  مهنا  اههباش : ام  ثیداحالا و  هذه  یف  رشع  ینثالاب  دارملا  لعل  ضایع : یـضاقلا  لاق  لاق - نا  یلا  ظافلا - قرط و  هل 
نا یلا  سانلا  هیلع  عمتجا  نم  یف  اذه  دجو  دق  و  هفالخلاب ، موقی  نم  یلع  عامتجالا  و  هروما ، هماقتسا  و  مالـسالا ، هوقو  هفالخلا ، هزع 
مث .مهرما  اولصاتساف  هیسابعلا  هلودلا  تماق  نا  یلا  مهنیب  تلـصتاف  دیزی ، نب  دیلولا  نمز  هنتفلا  مهنیب  تعقو  هیما و  ینب  رما  برطـضا 
یف هلوقب  هدییاتل  هحجرا  ثیدـحلا و  یف  لیق  ام  نسحا  ضایع  یـضاقلا  مالک  يراخبلا : حرـش  یف  رجح  نبا  مالـسالا  خیـش  لاق  لاق :
نا عقو  يذـلا  و  هتعیبل ، مهدایقنا  عامتجالاب : دارملا  نا  کلذ  حاضیا  و  سانلا .) هیلع  عمتجی  مهلک  : ) هحیحـصلا ثیدـحلا  قرط  ضعب 

نیفـص یف  نیمکحلا  رما  عقو  نا  یلا  یلع ، مث  نامثع  مث  رمع  هماعلا ) همامالا  یف  عباـسلا - لـصفلا   ) مث رکب  یبا  یلع  اوعمتجا  ساـنلا 
نیـسحلل مظتنی  مل  و  دیزی ، هدلو  یلع  اوعمتجا  مث  نسحلا ، حلـص  دنع  هیواعم  یلع  سانلا  عمتجا  مث  هفالخلاب ، ذئموی  هیواعم  یمـستف 

اوعمتجا مث  ریبزلا ، نبا  لتق  دعب  ناورم  نب  کلملادبع  یلع  اوعمتجا  نا  یلا  فالتخالا  عقو  دـیزی  تام  امل  مث  کلذ ، لبق  لتق  لب  رما 
ءافلخلا دعب  هعبس  ءالوهف  .زیزعلادبع  نب  رمع  دیزی ، نامیلس و  نیب  للخت  و  ماشه ، مث  دیزی  مث  نامیلـس  مث  دیلولا  هعبرالا : هدالوا  یلع 

اوماق مث  نینـس ، عبرا  وحن  یلوف  ماشه ، همع  تام  امل  هیلع  سانلا  عمتجا  کلملادبع ، نب  دیزی  نب  دیلولا  وه  رـشع  یناثلا  نیدـشارلا و 
دیلولا نب  دیزی  نال  کلذ ، دـعب  هفیلخ  یلع  سانلا  عمتجی  نا  قفتی  مل  .ذـئموی و  نم  لاوحالا  تریغت  نتفلا و  ترـشتنا  و  هولتقف ، هیلع 

امل و  ناورم ، نب  دـمحم  نب  ناورم  هیبا  مع  نبا  تومی  نا  لبق  هیلع  راث  لب  هتدـم ، لطت  مل  دـیزی  نب  دـیلولا  همع  نبا  یلع  ماـق  يذـلا 
مل و  حافـسلا ، سابعلا  ینب  ءافلخ  لوا  ناک  مث  لتق ، نا  یلا  سابعلا  ونب  ناورم  یلع  راث  مث  ناورم ، هلتقف  میهاربا  هوخا  یلو  دیزی  تام 
یلع نییناورملا  ءالیتساب  یـصقالا  برغملا  مهنع  جرخ  نکل  هتدـم  تلاطف  روصنملا  هوخا  یلو  مث  هیلع ، راث  نم  هرثک  عم  هتدـم  لـطت 

الا هفالخلا  نم  قبی  مل  نا  یلا  رمالا  طرفنا  و  کلذ ، دـعب  هفـالخلاب  اومـست  نا  یلا  اـهیلع  نیبلغتم  مهیدـیا  یف  ترمتـسا  و  سلدـنالا ،
، نوملسملا هیلع  بلغ  امم  الامش  انیمی و  ابرغ و  اقرـش و  ضرالا  نم  راطقالا  عیمج  یف  هفیلخلل  بطخی  ناک  نا  دعب  دالبلا ، یف  مسالا 

هـسماخلا هئاملا  یف  ناک  هنا  رمالا  طارفنا  نم  .هفیلخلا و  رماب  الا  اهنم  یـش ء  یلع  هراـمالا  اـهلک  دـالبلا  نم  دـلب  یف  دـحا  یلوتی  ـال  و 
یعدی ناک  نمع  اجراخ  دادغبب  یـسابعلا  و  يدیبعلا ، رـصم  بحاص  مهعم  و  هفالخلاب ، یمـستی  مهلک  سفنا  هنـس  اهدحو  سلدـنالاب 

یلا مالـسالا  هدم  عیمج  یف  هفیلخ  رـشع  ینثا  دوجو  دارملانا  لیق : و  لاق :- نا  یلا  جراوخلا - هیولعلا و  نم  ضرالا  راطقا  یف  هفالخلا 
ریبکلا هدنـسم  یف  ددسم  هجرخا  ام  اذه  هماعلا ) همامالا  یف  عباسلا - لصفلا   ) دیوی و  مهمایا ، لاوتت  مل  نا  قحلاب و  نولمعی  همایقلا  موی 

نم نالجر  مهنم  قحلا ، نید  يدـهلاب و  لمعی  مهلک  هفیلخ  رـشعانثا  اهنم  نوکی  یتح  همالا  هذـه  کلهت  ال  : ) لاق هنا  دـلخلا  یبا ، نع 
جورخ نم  هعاسلا  مایقب  هنذوملا  نتفلا  يا : جرهلا ) نوکی  مث  : ) هلوقب دارملاـف  اذـه  یلع  و  هلآ )) هیلع و  هللا  یلـص   ) دـمحم تیب  لـها 
هیواعم نسحلا و  هعبرالا و  ءافلخلا  هفیلخ : رشع  ینثالا  نم  دجو  دقف  اذه  یلع  و  همالک : لقن  دعب  یطویسلا  لاق  .هدعب و  ام  لاجدلا و 
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یف زیزعلادبع  نب  رمعک  مهیف  هنال  نییـسابعلا ، نم  يدتهملا  مهیلا  مضی  نا  لمتحی  و  هینامث ، ءالوه  زیزعلادـبع ، نب  رمع  ریبزلا و  نبا  و 
هیلع هللا  یلص   ) دمحم تیب  لآ  نم  هنال  يدهملا  امهدحا  نارظتنملا ، نانثالا  یقب  لدعلا و  نم  هیتوا  امل  رهاظلا )  ) کلذک و  هیما ، ینب 

مهینموم ما  هفلاخ  فیک و  دیزیک ، سانلا  هیلع  عمتجا  نمم  مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما نوک  یف  مهمالسا  خیـش  بذک  تلق : هلآ .) و 
برغا و  هنتف ؟ مایا  مالسلا ) هیلع   ) همایا اومس  و  رخآ ، عمج  صاعلا و  نب  دیعس  هریغملا و  دعـس و  ورمع و  نبا  هبحاص و  مهیراوح و  و 

هیلع  ) نینموملاریمال امهبـس  امهتبراحمف و  قحلا ، نید  يدـهلاب و  نولمعی  نیذـلا  نم  ریبزلا  نبا  هیواعم و  لعج  یف  باـتکلا  بحاـص 
ارهاـظ اـما   ) .هنـسلا اـنناوخا  نید  نم  لوقعلا  یلا  برقا  هینثولا  هیرهدـلا و  نید  هللا  رمعل  و  قحلا ، نید  يدـهلا و  نم  وه  لـه  مالـسلا )

الجر نا  درو  و  مهیلع ، هللا  تاولص  يرکسعلا  نسحلا  یلا  طبسلا  نسحلا  نم  هرشعلا  هئانبا  و  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریماک اروهـشم )
هرظانمل کتئج  دـق  و  ضئارف ، هقف و  مالک و  بحاص  ینا  لاقف : مالـسلا ) هیلع   ) قداـصلا دـمحم  نب  رفعج  یلع  درو  ماـشلا  لـها  نم 

هضعب همالک و  نم  هضعب  لاقف : كدنع ؟ نم  وا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا مالک  نم  کمالک  هل : مالـسلا ) هیلع   ) لاقف .کباحـصا 
: لاق .ال  لاق : هلآ ؟) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا کیرـش  نذا  تناف  هماعلا ) همامالا  یف  عباسلا - لصفلا  (: ) مالـسلا هیلع   ) لاقف .يدـنع  نم 

نا لبق  هسفن  مصخ  اذه  لاقف : .ال  لاق : هلآ ؟) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلاک کتعاط  بجتف  لاق : .ال  لاق : یلاعت ؟ هللا  نع  یحولا  تعمـسف 
، هباحـصا نم  رـصاملا  سیق  ملاـس و  نب  ماـشه  قاـطلا و  نموـم  نیعا و  نب  نارمح  عـم  مـالکلاب  ـالوا  مالـسلا ) هیلع   ) هرما مث  .ملکتی 

لاقف .هتیحل  تطتخا  ام  لوا  ناک  و  مکحلا - نب  ماـشه  یلا  اریـشم  مـالغلا - اذـه  ملک  هل : مالـسلا ) هیلع   ) لاـق مث  .هیلع  اوبلغف  هوملکف 
رظنا کبرا  اذه  ای  ینربخا  هل : لاقف  .دعترا  یتح  ماشه  بضغف  مالسلا -) هیلع   ) قداصلا ینعی  اذه - هماما  یف  مالغ  ای  ینلـس  یماشلا :
ماقا و  مهفلک ، لاق : اذام ؟ مهنید  یف  هقلخل  هرظنب  برلا  لعفف  ماشه : لاق  .مهل  رظنا  مهبر  لـب  یماـشلا : لاـقف  مهـسفنال ؟ مه  ما  هقلخل 
یبنلا وه  یماشلا : لاق  مهل ؟ هبـصن  يذـلا  لیلدـلا  اذـه  امف  ماشه : لاقف  .مهللع  کـلذ  یف  حازا  و  مهفلک ، اـم  یلع  ـالیلد  هجح و  مهل 

ام یف  هنـسلا  باتکلا و  مویلا  انعفن  لهف  ماشه : لاق  .هنـسلا  باـتکلا و  یماـشلا : لاـق  نم ؟ هدـعبف  ماـشه : لاـق  هلآ .) هیلع و  هللا  یلـص  )
اتفلاخ و ماشلا و  نم  انتئج  تنا  و  نحن ، انفلتخا  ملف  ماشه : لاق  .معن  لاق : قافتالا ؟ نم  اننکمی  فالتخالا و  انع  عفری  یتح  هیف  اـنفلتخا 
هل لاـقف  رکفملاـک ، یماـشلا  تکـسف  .نیفلتخملا  دـحاولا  لوقلا  یلع  عـمجی  ـال  يارلا  ناـبرقم  تنا  و  نیدـلا ، قـیرط  يارلا  نا  معزت 

فالتخالا انع  ناعفری  هنـسلا  باتکلا و  نا  تلق : نا  و  ترباک ، انفلتخا  ام  انا  تلق : نا  لاق : ملکتت ؟ کلام ال  مالـسلا :) هیلع   ) قداـصلا
هیلع یل  نکلو  هنسلا ، باتکلا و  نذا  انعفنی  ملف  قحلا ، یعدی  انم  دحاو  لک  انفلتخا و  دق  تلق : نا  و  هوجولا ، نالمتحی  امهنال  تلطبا ،
مهل ماقا  لهف  لاقف : .مهبر  لب  لاقف : مهسفنا ؟ ما  مهبر  قلخلل  رظنا  نم  ماشهل : لاقف  .ایلم  هدجت  هلـس  مالـسلا :) هیلع   ) لاقف .کلذ  لثم 

یبنلاف هعیرـشلا  ءادـتبا  یف  اما  لاـق : وه ؟ نم  لاـق : .معن  لاـق : مهلطاـب ؟ نم  مهقح  مهل  نیبی  و  مهفـالتخا ، عفری  و  مهتملک ، عمجی  نم 
لاق هلبق ؟ ما  اذـه  انتقو  یف  ماشه : لاـق  هتجح ؟ یف  هماـقم  مئاـقلا  هریغ  نم  یماـشلا : لاـقف  .هریغف  هدـعب  اـما  و  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص  )

يذلا مالـسلا -) هیلع   ) قداصلا هماعلا ) همامالا  یف  عباسلا - لصفلا   ) یلا راشا  و  سلاجلا - اذـه  ماشه : لاق  .اذـه  انتقو  یف  لب  یماشلا :
تعطق لاق : .کل  ادب  امع  هلس  لاق : کلذ ؟ ملعب  یل  فیک  و  لاقف : .دج  نع  با  نع  هثارو  ءامـسلا  رابخاب  انربخی  و  لاحرلا ، هیلا  دشت 

موی تجرخ  كرفـس  كریـس و  نع  كربخا  یماش ، ای  هلاسملا  کیفکا  انا  مالـسلا :) هیلع   ) قداـصلا هل  لاـقف  .لاوسلا  یلعف  يرذـع ،
.هللا تقدص و  هرما : نم  ائیش  هل  فصو  املک  لوقی  یماشلا  لبقاف  .اذک  کب  رم  و  اذک ، یلع  تررم  و  اذک ، کقیرط  یف  ناک  و  اذک ،

نوثراوتی و هیلع  نامیالا و  لبق  مالـسالا  نا  هعاسلا ، هللااب  تنمآ  لب  مالـسلا :) هیلع   ) قداصلا لاقف  .هعاسلا  تملـسا هللا  یماشلا : لاق  مث 
هلوسر و هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادمحم نا  هللا و  الا  هلا  الا  دهشا  هعاسلا  اناف  تقدص ، یماشلا : لاق  .نوباثی  نامیالا  یلع  و  نوحکانتی ،

نب قاحـسا  ربخ  یف  امک  مالـسلا -) هیلع   ) قداصلا لاق  مالـسلا ،) هیلع   ) رظتنملا مئاـقلاک  ارومغم ) اـفئاخ  وا   ) .ءایـصوالا یـصو  کـنا 
ملعی يرخالا ال  و  هتعیـش ، هصاخ  الا  اهیف  هناکمب  ملعی  یلوالا ال  هبیغلا  و  هلیوط ، يرخالا  و  هریـصق ، امهادـحا  ناتبیغ : مئاـقلل  راـمع -
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: ریدس لاقف  .فسوی  نم  اهبـش  رمالا  اذـه  بحاص  یف  نا  یفریـصلا : ریدـسل  اضیا  مالـسلا ) هیلع   ) لاق .هیلاوم و  هصاخ  الا  اهیف  هناکمب 
کنت ام  و  مالسلا :) هیلع   ) لاقف هتبیغ ؟ هتایح و  رکذت  کناک 

هوبطاخ هوعیاب و  فسوی و  اورجات  ءایبنالا ، دالوا  اطابسا  اوناک  مالسلا ) هیلع   ) فسوی هوخا  نا  .ریزانخلا  هابشا  همالا  هذه  کلذ ؟ نم  ر 
یلاعت هللا  لعفی  نا  هنوعلملا  همالا  هذـه  رکنت  امف  یخا ) …  اذـه  فسوی و  انا  لاق … ( : یتح  هوفرعی  ملف  مهوخا ، وه  هتوخا و  مه  و 

هنیب و ناک  و  رـصم ، هماعلا ) همامالا  یف  عباسلا - لصفلا   ) کلم هیلا  ناک  فسوی  نا  .فسویب  لعف  امک  تاـقوالا  نم  تقو  یف  هتجحب 
مهودب نم  مایا  هعـست  هراشبلا  دنع  هدلو  بوقعی و  راس  دقل  کلذ ، یلع  ردقل  هملعی  نا  دارا  ولف  اموی ، رـشع  هینامث  هریـسم  هدـلاو  نیب 

هللا نذای  یتح  مهطـسب  اطیو  مهقاوسا  یف  یـشمی  نا  فسویب ، لعف  امک  هتجحب  یلاعت  هللا  لـعفی  نا  همـالا  هذـه  رکنت  اـمف  رـصم ، یلا 
هتدیصق اضرلا  نسحلاابا  یعازخلا  لبعد  دشنا  امل  و  فسوی .) انا  لاق  فسوی  تنال  کناا  اولاق   ) فسویل نذا  امک  هل  کلذ  یف  یلاعت 

زیمی تاکربلا  هللا و  مسا  یلع  موقی  جراخ  هلاحم  ماما ال  جورخ  هلوق : یلا  یهتنا  نا  یلا  هوـالت  نم  تلخ  تاـیآ  سرادـم  اـهلوا : یتلا 
یعازخ ای  هل : لاق  و  هیلا ، هسار  عفر  مث  ادیدش ، ءاکب  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا یکب  تامقنلا  ءامعنلا و  یلع  يزجی  لطاب و  قح و  لک  انیف 
جورخب تعمـس  ینا  الا  يالوم ، ای  ال  لاقف : موقی ؟ یتم  مامالا و  اذه  نم  يردت  لهف  نیتیبلا ، نیذـهب  کناسل  یلع  سدـقلا  حور  قطن 

، یلع هنبا  دمحم  دعب  و  ینبا ، دمحم  يدعب  مامالا  لبعد  ای  مالـسلا :) هیلع   ) لاقف .الدع  اهولمی  و  داسفلا ، نم  ضرالا  رهطی  مکنم  ماما 
دحاو موی  ـالا  ایندـلا  نم  قبی  مل  ول  هروـهظ ، یف  عاـطملا  هتبیغ  یف  رظتنملا  مئاـقلا  هجحلا  هنبا  نسحلا  دـعب  و  نسحلا ، هنبا  یلع  دـعب  و 

یلع يدیس  یلع  تلخد  لاق : یلباکلا  دلاخ  یبا  نع  .اروج و  تئلم  امک  الدع  ضرالا  المیف  جرخی  یتح  مویلا  کلذ  یلاعت  هللا  لوطل 
- عباسلا لصفلا   ) نم ولخت  ضرالا ال  نا  مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما نع  انل  يور  هل : تلق  لاق - نا  یلا  ( - مالـسلا هیلع   ) نیـسحلا نب 

رقبی هنا  رقاب ، هاروتلا  یف  همـسا  و  دمحم ، ینبا  لاقف : كدعب ؟ مامالا  هجحلا و  نمف  .هدابع  یلع  زع  لج و  هللا  هجح  هماعلا ) همامالا  یف 
فیکف يدیـس  ای  هل : تلقف  .قداصلا  ءامـسلا  لها  دنع  همـسا  و  رفعج ، هنبا  دـمحم  دـعب  نم  و  يدـعب ، مامالا  هجحلا و  وه  ارقب ، ملعلا 

، هیلع ابذک  هللا و  یلع  ءارتجا  همامالا  یعدی  رفعج  همـسا  يذـلا  هدـلو  نم  سماخلا  ناف  لاق : نوقداص ؟ مکلک  قداصلا و  همـسا  راص 
رـس فشکی  يذلا  كاذ  هیخال ، دساحلا  هیبال و  فلاخملا  لهاب ، هل  سیل  امل  یعدـملا  هللا  یلع  يرتغملا  باذـکلا  رفعج  هللا  هنع  وهف 
رما شیتفت  یلع  هنامز  هیغاط  لمح  دق  باذکلا و  رفعجب  یناک  لاق : مث  ادـیدش ، ءاکب  مالـسلا ) هیلع   ) یکب مث  .هللا  یلو  هبیغ  دـنع  هللا 
هیبا ثاریم  یف  اعمط  هب ، رفظ  نا  هلتق  یلع  اصرح  هتدالوب و  هنم  الهج  هیخا ، مرحب  لـیکوتلا  یلع  و  هللا ، ظـفح  یف  بیغملا  و  هللا ، یلو 

هیلع و هللا  یلص   ) یبنلا نع  مالـسلا ) هیلع   ) هیبا نع  هنع  ادنـسم  هیفنحلا  نب  دمحم  یف  ( میعن یبا  هیلح   ) یف و  هقح …  ریغب  هذخای  یتح 
لاق لاق : تباث  نب  ورمع  نع  اضیا  هیلحلا )  ) يور .نیموی و  یف  لاق - وا  هلیل - یف  یلاعت  هللا  هحلصی  تیبلا ، لها  انم  يدهملا  لاق : هلآ )

رقابلا یلع  نب  دمحم  یف  هیلحلا )  ) يور .مکـسفنا و  اولتقت  اولجعت و ال  الف  سمـشلا ، هذه  نم  نیبا  وهل  انرما  نورت  هیفنحلا : نب  دمحم 
و ثیل ، نم  ارجا  لجرلا  ناک  انیدهم  رهظ  انمئاق و  ماق  اذاف  بعرلا ، انتعیش  بولق  یف  یقلی  یلاعت  هللا  نا  لاق : مالسلا ) هیلع   ) هنع ادنسم 

هماـمالا یف  عباـسلا - لـصفلا   ) دـیناساب يور  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نب  نسحلا  ناونع  یف  جرفلا ) یبا  لـتاقم   ) یف .نانـس و  نم  یـضما 
نم قحلا  ماما  هللا  ثعبی  یتح  رجافلا  ربلا و  عست  ایندـلا  نا  لاـق : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نع  هیبا  نع  مالـسلا ) هیلع   ) هنع هماـعلا )

هرهش هیلع  هللا  تاولص  رظتنملا  مئاقلا  رومغملا : فئاخلاب  مالسلا ) هیلع   ) هدارم نا  یلع  لدی  امم  و  هلآ .) هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحم لآ 
دیزی یلع  جرخ  امل   ) بلهملا نب  دیزی  یلا  کلملادبع  نب  هملـسم  بتک  هنایب :)  ) یف طحاجلا  لاق  نیعباتلا ، هباحـصلا و  مایا  نم  کلذ 

، رمالا اذه  بحاصب  تنا  ام  هللا - و  کنا - (: ) کلملادبع نب 
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.سانلا رامغ  یف  تلخد  مهلوق : نم  عمجلا ، یف  یفخملا  رومغملا : و  روتوم .) ریغ  روهـشم  تنا  و  روتوم ، رومغم  رمـالا  اذـه  بحاـص 
ینیلکلا یتیاور  یف  و  هتانیب ) هللا و  ججح  لطبت  الئل   ) .هملسم مالک  نم  مهفی  امک  روهـشملا  لباقم  یف  وه  و  مهتمحز ، مهترثک و  يا :

مک و  (: ) دـقعلا  ) هیاور یف  و  کئلوا ) نیا  اذ و  مک  و  (. ) مهتیدـه ذا  دـعب  كوایلوا  لضی  ـال  کـججح و  لـطبت  ـالیک  : ) نیتمدـقتملا
نینموملاریما تیتا  لاق : غبـصالا  نع  یفاکلا )  ) يورف ناک  فیک  و  مه .) مک  مه و  نیا  لب   ) نیتمدقتملا ینیلکلا  یتیاور  یف  و  انیار .)

؟ اهیف کنم  هبغرا  ضرالا ، یف  تکنت  ارکفتم  كارا  یلام  نینموملاریما  ای  تلقف : ضرالا ، یف  تکنی  ارکفتم  هتدجوف  مالـسلا ) هیلع  )
يدهملا وه  يدلو ، نم  رشع  يداحلا  رهظ  نم  نوکی  دولوم  یف  ترکف  ینکلو  طق ، اموی  ایندلا  یف  و ال  اهیف ، تبغر  ام  هللا  ال و  لاقف :

یف عباسلا - لصفلا   ) اهیف يدتهی  ماوقا و  اهیف  لضی  هریح  هبیغ و  هل  نوکت  املظ ، اروج و  تئلم  امک  اطـسق  الدع و  ضرالا  المی  يذلا 
کئلوا و  ) .هرتعلا هذه  راربا  رایخ  عم  همالا  هذه  رایخ  کئلوا  غبـصا ؟ ای  رمالا  اذهب  کل  ینا  و  لاق :- نا  یلا  نورخآ - هماعلا ) همامالا 

هلثم و  اردـق ) هللا  دـنع  نومظعـالا  و  (: ) دـیدحلا یبا  نـبا   ) یف نـکلو  هـیطخلا ،)  ) یف اذـکه  اردــق ) نومظمـالا  اددــع و  نولقـالا  هللا 
ءایقتالا الا  کیف  ینظفحی  ال  مالـسلا :) هیلع   ) نینموملاریمال هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاق  مالـسلا :) هیلع  ) اضرلا لاـق  هیرـصملا ،) )

یف اذکه  هتانیب ) هججح و  مهب  هللا  ظفحی   ) .رباغلا لیللا  یف  دوسالا  روثلا  یف  ءاضیبلا  هرعشلاک  الا  یتما  یف  مه  ام  و  ءایفـصالا ، راربالا 
اهوعدوی یتح  (. ) دـی دـحلا  یبا  نبا   ) اذـک و  هیطخلا ) مثیم و  نبا   ) یف امک  هتانیب ) هججح و  هللا  ظفحی  مهب  : ) باوصلا و  هیرـصملا ،) )

نیداهلا همئالا  نیدـلا  هداقل  نوعبتملا  : ) مالکلا لدـب  همدـقتملا  یلوالا  ینیلکلا  هیاور  یف  و  مههابـشا ) بولق  یف  اهوعرزی  مهءارظن و 
و همامتال ، فنـصملا  لقن  یلع  ادـئاز  یفاکلا )  ) یف ام  نوکی  نا  ماـقملا  یـضتقم  نکل  مهجهن .) نوجهنی  مهباداـب و  نوبداـتی  نیذـلا 

نیعا نب  کلملادبع  نع  هتبیغ )  ) یف ینامعنلا  يورف  ناک  فیک  .نیتلمجلا و  يدحا  خـسنلا  تحـص  نا  امهنم  لک  نم  طقـسف  ذـئنیح 
هلها نم  سیل  نمع  هرتس  هنوص و  وه  انرما  لامتحا  نا  هلوبق ، هتفرعم و  سیل  انرما  لامتحا  نا  مالـسلا :) هیلع   ) هللادـبعوبا یل  لاق  لاـق :

سانلا هدوم  رجتـسا  دـبع  هللا  محر  مکل : لاق  لق : و  هماعلا ) همامالا  یف  عباسلا - لصفلا  - ) هعیـشلا ینعی  هللا - همحر  مالـسلا و  مهئرقاف 
: لاق دالخ  نب  رمعم  نع  هرئاصب )  ) یف رافـصلا  هیاور  یف  .نوهرکی و  اـم  مهنع  فکی  و  نوفرعی ، اـم  مهل  رهظی  ناـب  اـنیلا ، هسفن و  یلا 

دمحم هرـسا  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دـمحم یلا  لیئربج  هرـسا - لـیئربج و  یلا  هرـس  هللا  رـسا  لوقی : مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا تعمس 
مجه  ) .مهیلع هللا  تاولص  دحاو  دعب  ادحاو  ءاش  نم  یلا  مالسلا ) هیلع   ) یلع هرـسا  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع یلا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )

نیسحلا هنبال  لاق  مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما نا  هلامکا )  ) یف قودصلا  يور  نیقیلا ) حور  اورشاب  و  هریـصبلا ، هقیقح  یلع  ملعلا  مهب 
ای مالـسلا :) هیلع   ) نیـسحلا لاقف  .لدـعلل  طسابلا  و  نیدـلل ، رهظملا  قحلاب  مئاـقلا  وه  نیـسح  اـی  كدـلو  نم  عساـتلا  مالـسلا :) هیلع  )

عیمج یلع  هافطـصا  هوبنلاب و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادمحم ثعب  يذلا  يا و  مالـسلا :) هیلع   ) لاقف نئاکل ؟ کلذ  نا  نینموملاریما و 
مهقاـثیم یلاـعت  هللا  ذـخا  نیذـلا  نیقیلا ، حورل  نورـشابملا  نوصلخملا  ـالا  هنید  یلع  اـهیف  تبثی  ـالف  هریح ، هبیغ و  دـعب  نکلو  هیربلا ،

( نوفرتملا  ) .اظیلغ ارع  هدجو و  يا : هرعوتسا ) ام   ) .انیل اودع  يا : اونالتسا ) و   ) .هنم حورب  مهدیا  نامیالا و  مهبولق  یف  بتک  انتیالوب و 
لج و زع و  هللا  نم  دابعلا  نوکی  ام  برقا  مالـسلا :) هیلع   ) قداصلا لاق  نولهاجلا ) هنم  شحوتـسا  امب  اوسنا  و   ) .همعنلا مهتغطا  نیذـلا 

هجح لطبت  مل  هنا  نوملعی  کلذ  یف  مه  و  هناکمب ، اوملعی  مل  مهل و  رهظی  ملف  لج  زع و  هللا  هجح  اودـقتفا  اذا  مهنع  نوکی  ام  یـضرا 
و ال نیع ، هفرط  هتجح  مهنع  بیغ  ام  نوباتری  مهنا  ملع  ول  و  نوباتری ، هءایلوا ال  نا  ملع  هماعلا ) همامالا  یف  عباسلا - لصفلا   ) دق و  هللا ،

هتبیغ نامز  لـها  نا  لاـق :- نا  یلا  هللا - یلوب  هبیغلا  دـتمت  مالـسلا :) هیلع   ) داجـسلا لاـق  .ساـنلا و  رارـش  سار  یلع  ـالا  کـلذ  نوکی 
هبیغلا هب  تراص  ام  هفرعملا  ماهفالا و  لوقعلا و  نم  مهاطعا  هللا  نال  نامز ، لک  لها  نم  لـضفا  هروهظل  نیرظتنملا  هتماـماب و  نیلئاـقلا 

کئلوا فیسلاب ، هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  يدی  نیب  نیدهاجملا  هلزنمب  نامزلا  کلذ  یف  مهلعج  و  هدهاشملا ، هلزنمب  مهدنع 
( یلعالا لحملاب  هقلعم  اهحاورا  نادباب  ایندلا  اوبحـص  و   ) .ارهج ارـس و  یلاعت  هللا  نید  یلا  هاعدلا  و  اقدص ، انتعیـش  اقح و  نوصلخملا 
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و نامیالا ، حور  و  دقلا س ، حور  حاورا : هسمخ  ءایـصوالا  ءایبنالا و  یف  لاق : مالـسلا ) هیلع   ) رفعج یبا  نع  رباج  نع  یفاکلا )  ) يور
نا رباج  ای  لاق : مث  .يرثلا  تحت  ام  یلا  شرعلا  تحت  ام  اوفرع  رباـج  اـی  سدـقلا  حوربف  هوهـشلا ، حور  و  هوقلا ، حور  و  هاـیحلا ، حور 
لاق هنید ) یلا  هاعدلا  هضرا و  یف  هللا  ءافلخ  کئلوا   ) .بعلت وهلت و ال  اهناف ال  سدقلا ، حور  الا  ناثدحلا  اهبیصی  حاورالا  هعبرالا  هذه 

نا معز  نم  و  هماـیقلا ، موی  یلا  هیقاـب  هفیلخلا  یف  هیـضقلا  نا  هفیلخ :) …  ضرـالا  یف  لـعاج  ینا  یلاـعت … ( : هلوـق  یف  هیوباـب  نبا 
: ) یلاعت لاق  امک  نیدشار ، ءافلخ  همالا  هذه  نم  فلختـسی  نا  دـعو  یلاعت  هللا  نا  کلذ  و  هجو ، نم  اطخا  دـقف  هوبنلا  هب  دارا  هفیلخلا 

مهنید مهل  ننکمیل  مهلبق و  نم  نیذـلا  فلختـسا  امک  ضرالا  یف  مهنفلختـسیل  تاحلاصلا  اولمع  مکنم و  اونمآ  نیذـلا  هللا  دـعو  … 
ول و  ائیـش .) …  یب  نوکرـشی  یننودبعی ال  انما  مهفوخ  دـعب  هماعلا ) همامالا  یف  عباسلا - لصفلا   ) نم مهنلدـبیل  مهل و  یـضترا  يذـلا 

دمحا نا  يور : و  هلآ .) هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم دعب  ایبن  لج  زع و  هللا  ثعبی  نا  هیالا  مکح  بجوا  هوبنلا  هیضق  هفالخلا  هیـضق  تناک 
مل یلاعت  هللا  نا  دمحا  ای  ائدـتبم : هل  مالـسلا ) هیلع   ) لاقف هفلخ ، نع  هلاسی  نا  دـیری  مالـسلا ) هیلع   ) يرکـسعلا یلع  لخد  قاحـسا  نب 

، ثیغلا لزنی  هب  و  ضرالا ، لها  نع  ءالبلا  عفدی  هب  هقلخ ، یلع  هجح  نم  هعاسلا  موقت  نا  یلا  اهیلخی  مدآ و ال  قلخ  ذنم  ضرالا  لخی 
ام رکاذـل  هواف  رعاشلا : لاق  عجوت ، وه  امنا  واولا ، هنکاس  اذـک ، نم  هوا  مهلوق : يرهوجلا  لاق  هآ ) هآ   … ) ضرالا تاـکرب  جرخی  هب  و 

قایتشالا راهظا  رصحنی  مل  مهتیور ) یلا  اقوش   ) .اذک نم  هآ  اولاقف : .افلا  واولا  اوبلق  امبر  ءامس و  اننیب و  ضرا  دعب  نم  اهترکذ و  ام  اذا 
رباج رما  هنا  یتح  مهیلا ، قایتشالا  اضیا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  مهدـج  رهظا  دـقف  مالـسلا ،) هیلع   ) هب مالـسلا ) هیلع   ) مهیلا

نع ینئادـملا  رکذ  يزوجلا :) نبا  طبـس  هرکذـت   ) یفف مهنم ، هکردـی  نم  رخآ  یلا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) همالـس هغالباب  يراصنالا 
.کیلع ملـسی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  هل : لاقف  ریغـص ، وه  باتکلا و  یلا  یلع  نب  دـمحم  رفعجابا  یتا  هنا  يراصنالا  رباـج 

، هبعادی وه  هرجح و  یف  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسحلا و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا دـنع  اسلاج  تنک  لاقف : اذـه ؟ فیک  و  رباجل : لیقف 
همـسا دـلو  هل  دـلوی  مث  هدـلو ، موقیف  .نیدـباعلا  دیـس  مقیل  دانم : يدان  همایقلا  موی  ناک  اذا  یلع ، همـسا  دولوم  هل  دـلوی  رباج  ای  لاقف :

و مقف ) تئش  اذا   ) دانسا یف  و  تئش ) اذا  فرصنا   ) .مالـسلا ینم  هئرقاف  رباج  هماعلا ) همامالا  یف  عباسلا - لصفلا   ) ای هتکردا  ناف  دمحم 
ام لاق : یمعا - ناـک  و  ءاـنیعلاابا - نا  هریظن  و  بادـالا ، نسح  و  باـطخلا ، لـیمج  نم  هلثم  یف  فرطلا  هئیـشمب  فارـصنالا  رما  قیلعت 

جرخا مالغ  ای  لوقی : ناک  لب  هدیب ، ذخ  مالغ  ای  لاقف : طق  هدنع  نم  تجرخ  ام  ینا  کلذ  و  دواد ، یبا  نبا  نم  بدا  یلع  موقا  تیار 
، نوماملا يدـی  نیب  ادـع  رکـسعلا  نم  الجر  نا  ظحاجلا :) نایب   ) یف ام  فرـصنا ) (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق یف  ماقملا  بسانی  امم  .هعم و 

.فرصنا اذه : لثمل  لاقی  امنا  .بکرا  اذه  لثمل  لاقی  ال  نوماملا : لاقف  .بکرا  هفیلخلا : کل  لوقی  هبرقب : ریسی  نم  ضعب  هل  لاقف 

ضرالا ولخت  یلب ال  مهللا   ) هلیذ ناونع  یف  هماعلا  همامالا  یف  رم  لوقا : هحفـص ) …  یف  و  مالـسلا ) هیلع  ) هملع یف  رـشاعلا - لـصفلا  )
دیفملا هیوباب و  نبا  هماعلا و  نم  يزوجلا  نبا  طبس  هبر و  دبع  نبا  و  لالهوبا ، اذه  مالـسلا ) هیلع   ) همالک يور  هنا  خلا ،- هجح -) نم 

یف و  هیرـصملا ،)  ) یف اذـکه  مالـسلا ) هیلع   ) همالک نم  و  : ) فنـصملا لوق  .اضیا  هل  ظحاجلا  هیاور  یتای  هصاـخلا و  نم  هبعـش  نبا  و 
يور یعخنلا ) دایز  نب  لیمکل  (. ) مالسلا هیلع   ) همالک (: ) هیطخلا  ) یف و  مالسلا ) هیلع   ) هل مالک  نم  و  (: ) مثیم نبا  دیدحلا و  یبا  نبا  )
يذلا تنا  هل : لاقف  هئاطع  ذخای  لیمک  ءاج  مث  مجامجلا ، یف  انیلع  جرخ  دـق  لیمک  سیلا  نایرعلل : لاق  جاجحلا  نا  هلیذ : یف  يربطلا 

یلع لهت  هحفص ) …  یف  و  مالسلا ) هیلع  ) هملع یف  رـشاعلا - لصفلا   ) موللا و ال یلع  رثکت  ال  لاقف : یـشب ء - هملک  و  نامثعب - تلعف 
یف دـیفملا  خیـشلا  يور  .هقنع و  تبرـضف  هب  رماف  یـسملا ء  ناک  انیاف  هنع ، توفعف  ینربصاـف  ینمطل  لـجر  ـالا  كاذ  اـم  و  بیثکلا ،

، نامثع لتق  نمیف  تنک  جاجحلا : هل  لاقف  .یلتاق  کنا  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما ینربخا  دـقل  جاجحلل : لاق  الیمک  نا  داـشرالا :) )
نم ناک  لیمک  نوک  یلع  لیلد  اذه  و  مالسلا ) هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  نینموملاریما  يدیب  ذخا  دایز : نب  لیمک  لاق   ) .هقنع اوبرـضا 
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هبلغ دعب  مهنع  هولاس  امل  هثالثلا  نع  مالسلا ) هیلع   ) هتیاکشل نمضتملا  ینیلکلا ) لئاسر   ) ربخ یفف  .هتاقث  نم  مامالا و  رارسا  باحـصا 
نبا  ) یف سیل  و  اذه ، هرـشعلا  یف  الیمک  دـعو  یتاقث - نم  هرـشع  یلع  لخدا  هبتاک : عفار  یبا  نب  هللادـیبعل  لاق  هنا  رـصم  یلع  هیواعم 

(، ءادعصلا سفنت   ) ءارحصلا یف  راص  يا : رحصا ) املف   ) ءارحصلا يا : دیدشتلاب ، نابجلا ) یلا  ینجرخاف  (. ) بلاط یبا  نب  یلع  ( ) مثیم
اهعلطم ءادعـص  اهل  ملعاف  ماوقالا  هدایـس  نا  و  یلذـهلا : لاق  اضیا ، لوعفم  ریغ  یتاـت  و  ئادعـصلا ، هسفن  يا : قلطم ، لوعفم  ءادعـصلا 

یف رـشاعلا - لصفلا  : ) همرلا وذ  لاق  رخآ ، ینعمب  یتات  علـضالا و  جوع  نمقا  قارفلا  رکذ  اذا  سافنا  ءادعـص  و  يرحتبلا : لاق  لیوط و 
( دایز نب  لیمک  ای  لاق  مث   ) هلذالذ سمخ  قاس  نع  ترمـش  اذا  هئادعـص  یلا  ضاـهنب  تعطق  هحفـص ) …  یف  و  مالـسلا ) هیلع  ) هملع
: يا اهاعوا ) اهریخف   ) یناوا يا : هیعوا ) بولقلا  هذـهل  نا  (: ) دـیدحلا یبا  نبا   ) یف هدوجوم  لب  مثیم ،) نبا   ) یف دایز ) نب   ) هرابع سیل 

نم یعوا  اهـضعب  هیعوا  بولقلا  (. ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) هلوق کلذ  نم  و  هیوبنلا :) هتازاجم   ) یف فنـصملا  لاق  اذه و  .هعـس  اهرثکا 
ءایـشالا نـم  اـهریغ  هعتمـالا و  اـهیف  زرحت  یتـلا  باـیعلا  یناوـالا و  یه  هیعوـالاب و  بوـلقلا  هیبـشت  دارملا  هراعتـسا و  هذـه  و  ضعب ،)

نم بلقلاف  تاعئاملاب ، صتخت  هینالا  نا  امک  تادـماجلاب  صتخت  هیعوالا  نا  الا  هعئاـملا ، ءایـشالا  عادـیال  هینـالاک  یه  و  هظوفحملا ،
یف فالخ  یلع  مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما یلا  مالکلا  اذه  بسن  امبر  .هعسلا و  عمجلا و  ثیح  نم  ءاعولاک  یعولا ، ظفحلا و  ثیح 
نم هاورف  هرتاوتم ، مالسلا ) هیلع   ) هیلا هتبـسن  تلق : .هغالبلا  جهن  باتک  یف  لیمکل  مالـسلا ) هیلع   ) همالک هلمج  یف  هانرکذ  دق  و  هظفل ،
نب قاحسا  نع  یفاکلا )  ) لقن دقف  ناک ، فیک  و  هلآ .) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا یلا  هعاجرا  دعب  هیف  هافانم  هنا ال  عم  مهریغ  و  تفرع ،

مـالکلاب هملکاـف  هیتآ  نم  مهنم  و  هلک ، هفرعیف  یمـالک  ضعبب  هملکا  هیتآ و  لـجرلا  مالـسلا :) هیلع   ) هللادـبع یبـال  تـلق  لاـق : راـمع 
؟ اذـه مل  يردـت  ام  و  قاحـسا ! ای  لاقف : یلع ! دـعا  لوقیف : هملکاف  هیتآ  نم  مهنم  و  هتملک ، اـمک  یلع  هدری  مث  هلک  همـالک  یفوتـسیف 

یف رـشاعلا - لصفلا   ) هملکت يذـلا  اـما  و  هلقعب ، هتفطن  تنجع  نم  كاذـف  هلک  هفرعیف  کـمالک  ضعبب  هملکت  يذـلا  لاـق : ـال ، تلق :
اما و  هما ، نطب  یف  هیف  هلقع  بکر  يذلا  كاذف  کمالک  یلع  کبیجی  مث  کمالک  یفوتسیف  هحفص ) …  یف  و  مالـسلا ) هیلع  ) هملع

( کل لوقا  ام  ینع  ظفحاف   ) .یلع دعا  لوقی : وهف  ربک  ام  دعب  هیف  هلقع  بکر  يذـلا  كاذـف  یلع ، دـعا  لوقیف : مالکلاب  هملکت  يذـلا 
لاق یلاعت ، هللااب  فراعلا  هلاتملا  يا : ینایر ) ملاـعف  هثـالث  ساـنلا   ) .بلطملا هیمها  یلع  هلـالد  هلاـقم  ظـفحب  هرما  مالـسلا ) هیلع   ) مدـق
امب نیینابر  اونوک  نکل  هللا و  نود  نم  یل  ادابع  اونوک  سانلل  لوقی  مث  هوبنلا  مکحلا و  باتکلا و  هللا  هیتوی  نا  رـشبل  ناک  اـم  : ) یلاـعت
ریخ ال  (: ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نع  یفاکلا )  ) یف ءاج  هاجن ) لیبس  یلع  ملعتم  و  (. ) نوسردت متنک  امب  باتکلا و  نوملعت  متنک 
لها بحا  وا  املعتم  وا  املاع  دغا  هزمح : یبال  لاق  مالسلا ) هیلع   ) قداصلا نع  و  عاو .) عمتـسم  وا  عاطم ، ملاع  نیلجرل : الا  شیعلا  یف 

یف رجوی  هناف  هللا  مکمحری  اولاساف  لاوسلا ، حـیتافملا  نئازخ و  ملعلا  مالـسلا :) هیلع   ) هنع .مهـضغبب و  کلهتف  اعبار  نکت  ـال  و  ملعلا ،
مهل ماظن  نیذلا ال  سانلا  نم  جمهلا  دیرد :) نبا  هرهمج   ) یف جـمه ) و   ) .مهل بحملا  و  عمتـسملا ، و  ملکتملا ، و  لئاسلا ، هعبرا : ملعلا 
 … هحفص یف  و  مالـسلا ) هیلع  ) هملع یف  رـشاعلا - لصفلا   ) جماه جمه  هیف  ثیعی  هشیع  نم  حقر  ام  كرتی  هزلح : نبا  لاق  لوقع ، و ال 
لاق عاعر )  ) .اهنیعا ریمحلا و  منغلا و  هوجو  یلع  طقـسی  ضوعبلاک  ریغـص  بابذ  جمهلا : حاحـصلا :)  ) یف و  اجمه ، قبلا  یمـس  هب  و  ( 

: هثالث یلا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا دعب  اولآ  سانلا  نا  مالـسلا :) هیلع   ) قداصلا نع  یفاکلا )  ) یف .ماغط و  ثادحا  يا : يرهوجلا :
ایندلا و هتنتف  دق  هدنع  امب  بجعم  هل  ملع  ملعلل ال  عدم  لهاج  و  هریغ ، ملع  نع  ملع  امب  هللا  هانغا  دق  هللا  نم  يده  یلع  ملاع  یلا  اولآ 

ودـغی مالـسلا :) هیلع   ) هنع .يرتفا و  نم  باخ  یعدا و  نم  کـله  مث  هاـجن  هللا و  نم  يدـه  لـیبس  یلع  ملاـع  نم  ملعتم  و  هریغ ، نتف 
قعن نم  قعان ) لک  عابتا   ) .ءاثغ سانلا  رئاس  و  نوملعتملا ، انتعیش  و  ئاملعلا ، نحنف  ئاثغ ، ملعتم و  ملاع و  فانـصا : هثالث  یلع  سانلا 

عمسی امب ال  قعنی  يذلا  لثمک  : ) یلاعت لاق  اهرجز ، اهب و  حاص  يا : رسکلاب : اقاعن  مضلاب و  اقاعن  اقیعن و  - رسکلاب قعنی - همنغب  یعارلا 
: لوقی تیبلا  هل  رکذ  دق  جاح و  وه  هماعلا و  نم  الجر  تعمـس  ظحاجلا : لاق  جورملا :)  ) یف حـیر ) لک  عم  نولیمی  (. ) ءادـن ءاعدالا و 
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ام لاقف : هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحم یلع  یلـصا  هماعلا  نم  لجر  ینعمـس  لاق : یل  قیدـص  ینربخا  و  هنم !!؟ ینملکی  نم  هتیتا  اذا 
تلزنف سانلا ، هیلع  عمتجا  لجرب  انا  اذاف  دادغبب ، قوسلا  یف  ارام  تلک  لاق : سرـشا  نب  همامث  رکذ  و  وه ؟ انبرا  اذه ، دمحم  یف  لوقت 
فصی لجرب  هحفـص ) …  یف  و  مالـسلا ) هیلع  ) هملع یف  رـشاعلا - لصفلا   ) اذا و  مهنیب ، تلخد  عامتجالا و  اذه  ام  تلق : یتلغب و  نع 

ناک ول  اذـه  ای  هل : تلقف  هکوسام ، يرخالا  ءاشرب و  هدـحاولا  هنیع  اذاف  هیلا  ترظنف  نیعلا ، بیـصی  ءاد  لک  نم  حـجنی  هنا  هعم  ـالحک 
نم تلفنا  ام  و  قدص ، مهلک  لاقف  رـصمب ، اتکتـشا  امنا  يانیع ؟ تکتـشا  انهاها  لهاج  ای  یل : لاقف  کینیع !! عفن  لوقت  امک  کلحک 
راج یلع  مالکلا  باحـصال  نیبلاطلا  هالولا  ضعب  یلا  عفر  مالـسلا  هنیدم  نم  الجر  نا  یناوخا : ضعب  یل  رکذ  .دک و  دـعب  الا  مهلاعن 

باطخلا نبا  هیواعم  ضغبی  هنا  لاق : کلذ  نع  هصق  املف  یـضفار ، یبصان  يردـق  یجرم  هنا  لاـقف : هبهذـم  نع  هلاـسف  قدـنزت ، هنا  هل 
و باسنالاب ؟ كرـصب  وا  تالاقملاب  کملع  یلع  كدـسحا : یـش ء  يا  یلع  يردا  ام  یلاولا : هل  لاقف  .صاـعلا  نب  یلع  لـتاق  يذـلا 

موق ناک  و  ملعلا ، لها  هرکذی  ام  رکذـن  و  هیواعم ، و  یلع ، و  رمع ، و  رکب ، یبا  یف  رظانتن  دـعقن  انک  لاق : ملعلا  لها  نم  لجر  ینربخا 
نالف هیواعم و  یلع و  یف  نوبنطت  مک  هیحل : مهربکا  مهلقعا و  نم  ناک  مهضعب و  موی  تاذ  یل  لاقف  انم ، نوعمتسیف  نوتای  هماعلا  نم 
تناک نم  و  تلق : .همطافوبا  وه  سیلا  لاـق : هیف ؟ لوقت  اـم  یلع  تلق : دـیرت ؟ نم  لاـق : کـلذ ؟ یف  تنا  لوقت  اـم  هل : تلقف  نـالف ؟ و 

یلص  ) یبنلا عم  نینح  هازغ  یف  لتق  لاق : یلع ؟ هصق  ناک  امف  تلق : هیواعم ، تخا  هشئاع  تنب  مالـسلا ) هیلع   ) یبنلا هارما  لاق : همطاف ؟
، هماعلا هیلا  داقنت  ینـسلاب  فرعی  عدـبلا و  لها  نعلی  هنـسلا و  لها  نم  هنا  رهظی  لجر  نوراه  مایا  یف  دادـغبب  ناک  و  هلآ !!) هیلع و  هللا 
متلق ال نیملسملا  رـشاعم  مهل : لاقف  هیمدق  یلع  امئاق  بثو  اوعمتجا  اذاف  سانلا ، نم  قلخ  ءاملا  ریراوقب  موی  لک  یف  هیلا  عمتجی  ناکف 

مکلعف نوکی  یتح  مکئراب  یلع  اولکوت  و  مکبر ، یلا  اواجلا  مکراضم ، مکعفانم و  نع  ینولاست  یـش ء  يالف  هللا ، الا  عفان  ـال  راـض و 
، انقدـص هحفـص ) …  یف  و  مالـسلا ) هیلع  ) هملع یف  رـشاعلا - لصفلا   ) دـق هللا  يا و  نولوقیف : ضعب  یلع  مهـضعب  لبقیف  .مکلوق  لثم 
ری مل  سانلا  نم  قلخ  هتزانج  رضح  و  ( 241  ) هنس لبنح  نب  دمحا  یفوت  اضیا : جورملا )  ) یف .تام و  یتح  جلاعی  مل  ضیرم  نم  مکف 

فقاولا اونعلا  يدانی  ناک  مهنم  الجر  نا  اهنم : رومالا ، یف  دضلا  سکعلاب و  مهنیب  يرج  ریثک  مالک  هیف  هماعلل  ناک  و  هلبق ، نمیف  هلثم 
ریغ اودوسی  نا  هماعلا  قالخا  نم  و  ظحاجلا : لاق  .هعیرـشلا و  بحاص  نع  ءاج  اـمع  دـضلاب  اذـه  لـبنح و  نبا  دـیری  تاهبـشلا ، دـنع 

لـضفلا و لوضفملا و  لـضافلا و  نیب  زییمت  ریغ  نم  مهیلا  قبـس  نم  عاـبتا  مه  و  ملع ، ریغب  اوـلوقی  لـضافلا و  ریغ  اولـضفی  و  دیـسلا ،
وا درق ، هسایـس  یلع  فدب  براض  و  بد ، دئاق  یلا  نیلقرم  الا  رهدلا  هماعلا  يرت  و ال  مهدـنع ، لطابلا  نم  قحلل  هفرعم  و ال  ناصقنلا ،

، بورضم لوح  نیعمتجم  وا  باذک ، صاق  یلا  نیعمتـسم  وا  قرخمم ، سمنتم  دبعـشم  یلا  نیفلتخم  وا  بعللا ، وهللا و  یلا  نیقوشتم 
نموملا رجافلاب و  رابلا  اوقحلی  نا  نولابی  افورعم و ال  نوفرعی  و ال  ارکنم ، نورکنی  ال  مهب ، حاصی  مهب و  قعنی  بولـصم  دـنع  افوقو  وا 

هللا ابعی  عاعر ال  جمه  کلذ  ادع  ام  و  ملعتم ، و  ملاع ، نانثا : سانلا   ) لوقی ثیح  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا کلذ  نیب  دق  و  رفاکلاب ،
یلا اواجلی  مل  ملعلا و  رونب  اوئیـضتسی  مل  قعان ، لک  عابتا   ) لاقف هماعلا  نع  لئـس  دق  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نع  رکذ  کلذک  و  مهب ،)

یحولا و هیلع  لزنی  وه  و  هنس ، نیرشع  نیتنثا و  هللا  یلا  قلخلا  وعدی  ماق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا نا  یلا  رظنا  و  لاق : قیثو .) نکر 
هللا یلـص   ) هل بتک  مث  هللا ، ملع  ثیحب  هدملا  هذه  یف  هیواعم  ناک  و  هظفل ، هظفل  هنوطقتلی  هنونودی و  هنوبتکیف و  هباحـصا  یلع  هیلمی 

هحفـص یف  و  مالـسلا ) هیلع  ) هملع یف  رـشاعلا - لصفلا   ) هولعج ناب  هتلزنم ، نم  اوعفر  هرکذب و  اوداشاف  روهـشب  هتافو  لبق  هلآ ) هیلع و 
یباب یتا  اضیا : جورملا )  ) یف هاوس و  رکذ  وطقـسا  و  هریغ ، نع  اهوبلـس  و  اهیلا ، هوفاضا  و  هملکلا ، هذـهب  هومظع  یحولل و  ابتاک  … ( 
هقنع برـضیل  مدـق  املف  فیجارا ، هلتق  یف  دادـغب  لهال  ناک  و  بلـص ، هالجر و  هادـی و  تعطقف  ( 280  ) هنـس یف  یطمرقلا  سراوفلا 

نم قئالخ  موی  لک  یف  عمتجی  ناکف  اموی ،! نیعبرا  دعب  عجار  یناف  کلبق  نوکت  یتمامع  هذه  هلتق : رضح  نمل  لاق  هنا  هماعلا  تعاشا 
و مهطغل ، رثک  ناک  دق  هلیل و  نوعبرالا  تمت  املف  کلذ ، یف  قرطلا  یف  نورظانتی  نولتتقی و  مایالا و  نوصحی  هتبـشخ و  تحت  ماوعلا 
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رونب اوعیضتسی  مل   ) .هعضوم هبلص  رخآ و  الجر  لتق  ناطلسلا  امنا  و  رم ، دق  رخآ  لوقی  و  هدسج ، اذه  لوقی : مهـضعب  ناکف  اوعمتجا ،
ام تیل  و  اـفلا ، نیتس  بدـالا  یف  اـفلا و  نیعبرا  ثیدـحلا  یف  تقفنا  لوقی : كراـبملا  نب  هللادـبع  ناـک  يومحلا :) مجعم   ) یف ملعلا )

ینا یـسیع  ای   ) هللا لاق  اهوففخ ، هدـحاو  هدـیدشتب  اورفک  يراصنلا  نال  لاـق : فیک ؟ هل : لـیق  .بدـالا  یف  هتقفنا  ثیدـحلا  یف  هتقفنا 
ول و  : ) یلاعت لاق  .هضرا  یف  هللا  هجح  وه  و  قیثو ) نکر  یلا  اواـجلی  مل  و  (. ) کتدـلو  ) يراـصنلا تلاـقف  لوتب ) ءارذـع  نم  کتدـلو 

فحت  ) بحاـص يور  لاـملا ) نم  ریخ  ملعلا  لـیمک  اـی  (. ) مهنم هنوطبنتـسی  نیذـلا  هملعل  مـهنم  رمـالا  یلوا  یلا  لوـسرلا و  یلا  هودز 
دق مکل  نومضم  مکنیب  موسقم  لاملا  نا  لاملا ، بلط  نم  مکیلع  بجوا  ملعلا  بلط  نا  : ) اضیا لاق  مالسلا ) هیلع   ) هنا هریغ  و  لوقعلا )
دنع مکیلع  هحفص ) …  یف  و  مالسلا ) هیلع  ) هملع یف  رشاعلا - لصفلا   ) نوزخم ملعلا  و  هب ، مکل  یفیس  هنمض و  مکنیب و  لداع  همسق 

ملعلا  ) .اریقف هدلب  ریغ  یف  نوکی  ام  اریثک  ینغلا  و  اهب ، شیعی  یتلا  هتوق  هعم  هجوت  امنیا  دسالاک  ملاعلا  اولاق : و  هبلطب .) مترما  دـق  هلها 
دجی ملف  هنم  فرح  وحم  داراـف  اـباتک  اـموی  ساـبعلا  نبا  میهاربا  بتک  یلوـصلا :) باـتک  بدا   ) یف لاـملا ) سرحت  تنا  کـسرحی و 

لاومالا انلقتعا  لاحلا و  هذـه  انغلب  امنا  و  هنم ، نوصلاب  قحا  وهف  لصا  ملقلا  عرف و  لاملا  لاقف : کلذ  یف  هل  لیقف  همکب  هاحمف  الیبس ،
و يومحلا ،) ءابدا   ) یف امک  مالـسلا -) هیلع   ) لاق و  قافنالا ) یلع   ) ومنی يا : وکزی ) ملعلا  هقفنلا و  هصقنت  لاملا   ) .دادملا ملقلا و  اذهب 
رخذ و ملعلا  دوسالاوبا : لاق  هلاوزب ) لوزی  لاملا  عینص  و   ) .رزغ اذا  زعی  هناف  ملعلا  الخ  ام  رزن  اذا  زعی  یش ء  لک  يرکسعلا -) هعانـص  )

ملعلا عماج  ایزخلا و  لذلا و  یقلیف  لیلق  امع  همرحی  مث  صخـش  لاملا  عمجی  دـق  ابحـص  نا  ندـخلا  معن  نیرقلا و  معن  هل  دافن  زنک ال 
(: هبیتق نبا  نویع   ) یف ابهذ و  ارد و ال  هب  نلدـعت  هعمجت ال  رخذـلا  معن  ملعلا  عماج  ای  ابلـسلا  توفلا و  هیف  رذاحت  ـال  ادـبا و  هب  طوبغم 

كومرکا نا  کبجعیل  نکل  و  امهلاوزب ، همارکلا  لاوز  ناف  کلذ ، کنبجعی  الف  ناطلـس  وا  لامل  سانلا  کمرکا  اذا  عفقملا : نبا  لاـق 
و مالسلا ) هیلع  ) هملع یف  رـشاعلا - لصفلا  ( ) يزوجلا نبا  بقانم   ) هلقن و  هب ) نادی  نید  ملعلا  هفرعم  دایز  نب  لیمک  ای   ) .بدا وا  نیدل 

هلقن و  هب ) نادـی  اـم  ریخ  ملعلا  هبحم  (: ) دـیفملا یلاـما   ) هلقن و  هب ) نادـی  نـید  ملاـعلا  هـبحم  و  (: ) هطبـس بقاـنم   ) و هحفـص ) …  یف 
(. هیطخلا مثیم و  نبا  دـیدحلا و  یبا  نبا   ) یف سیلف  دـئاز ، وـه  و  هیرـصملا )  ) یف اذـکه  هب ) (. ) هب نادـی  نید  ملعلا  هـبحم  ( ) هداـشرا )

دحاو نا  يرن  ءارفلا  لاـق  و  هـب ، ثدـحتی  اـم  هثودـحالا  حاحــصلا :)  ) یف هثودـحالا ) لـیمج  هتاـیح و  یف  هعاـطلا  ناـسنالا  بـسکی  )
نید هعابتا  ملاعلا و  هبحـص  نا  اوملعا  مالـسلا :) هیلع   ) هنع یفاکلا  یف  و  هتافو ) دـعب   ) ثیدـحلل اعمج  هولعج  مث  هثودـحا  ثیداـحالا 

هنعاضیا هیف  .مهتامم و  دعب  لیمج  مهتایح و  یف  هعفر  نینموملل و  هریخذ  و  تائیسلل ، هاحمم  تانسحلل  هبـسکم  هتعاط  و  هب ، هللا  نادی 
هللادنع وه  و  هقدص ، هملعی  نمل ال  همیلعت  و  داهج ، هنع  ثحبلا  و  حیبست ، هتسرادم  و  هنـسح ، هملعت  ناف  ملعلا ، اوملعت  مالـسلا :) هیلع  )

یلع حالـس  و  هدـحولا ، یف  بحاص  و  هشحولا ، یف  سینا  وه  و  هنجلا ، لیبس  هبلاطب  کلاس  مارحلا و  لالحلا و  ملاعم  هنال  هبرق ، هلهال 
هکئالملا بغرت  مهراثآ و  سبتقت  مهلامعا و  قمرت  مهب ، يدتقی  همئا  ریخلا  یف  مهلعجی  اماوقا  هب  هللا  عفری  ئالخالا ، نیز  و  ئادعالا ،

لزنی فعـضلا ، نم  نادبالا  هوق  یمعلا و  نم  راصبالا  رون  بولقلا و  هایح  ملعلا  نال  مهتالـص ، یف  مهتحنجاب  مهنوحـسمی  مهتلخ ، یف 
و مالـسلا ) هیلع  ) هملع یف  رـشاعلا - لصفلا   ) هللا عاطی  ملعلاب  و  هرخالا ، ایندـلا و  یف  رایخالا  هسلاجم  هحنمی  راربالا و  لزانم  هلماـح  هللا 

لقعلا لقعلا و  ماما  ملعلا  و  مارحلا ، لالحلا و  فرعی  هب  ماحرالا و  لصوت  ملعلاب  دحوی ، هللا و  فرعی  ملعلاب  دبعی ، و  هحفـص ) …  یف 
كولملا دوسـالاوبا : لاـق  یبـیتقلا ) نویع   ) یف هیلع ) موکحم  لاـملا  مکاـح و  ملعلا  و   ) .ءایقـشالا همرحی  ءادعـسلا و  هللا  همهلی  هعباـت ،

یف .کندـب و  نم  کـلام  و  کـحور ، نم  کـملع  بیبـح : نب  سنوی  لاـق  .كوـلملا و  یلع  ماـکح  ءاـملعلا  و  ساـنلا ، یلع  ماـکح 
یفک و  هلها ، نم  سیل  نم  هیلا  بسن  اذا  حرفی  و  هنـسحی ، ـال  نم  هیعدـی  هنا  افرـش  ملعلاـب  یفک  مالـسلا :) هیلع   ) یلع لاـق  مـجعملا ) )

نا حرفی  لـهاج و  هاوعد  ملعلل  افرـش  یفک  لاـق : نم  همظن  لاـق و  .هیلا  بسن  اذا  بضغی  و  هیف ، وه  نم  هنم  اربتی  هنا  ـالومخ ، لـهجلاب 
اهرد و رهاوجلا  نا  یناتـسجسلا : متاـح  یبـال  بضغا و  اـهیلا و  بسنا  یتم  عارا  یننا  هلاـهجلاب  ـالومخ  یفکی  بسنی و  هیلا و  یعدـی 
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امیک هلها  نیزملا  بدالاب  کیلعف  باحـصالا  یلع  اهتنیزب  ومـست  هریخذ  ترخدا  وا  تزنتکا  اذاف  بادالا  رهوجل  ءادـفلا  نه  اـهراضن 
هب فختـسی  هصاصخ ال  هتهد  نا  بیدالا و  يرت  باجح و  ءارو  نم  حـبنی  بلکلاک  ادـعبم  هارت  لاـم  يذ  بلرلف  باوث  هجهبب و  زوفت 

هیلع ) هملع یف  رـشاعلا - لصفلا   ) لاق رهدـلا ) یقب  ام  نوقاب  ءاملعلا  و  ئایحا ، مه  لاومـالا و  نازخ  کـله  لـیمک  اـی   ) بارتـالا يدـل 
مهمولح نم  هابـشا و  موقلا  ءاـیحالا و  یف  وه  رخآ و  تومی  هواـبنا و  هدـلخ  بجوی  ءرملا  و  عاـقرلا : نبا  هحفـص ) …  یف  و  مالـسلا )

موق تومی  رخال : هلئاق و  تام  نا  یقبی و  هدـیج  هلها و  لبق  نم  رعـشلا  يدر  تومی  لبعد : لاـق  ءایـشالا و  لـضافت  کلذـک  لـضافت 
یلوت ناـف  بلعث : یف  لـیق  هدوجوم ) بوـلقلا  یف  مهلاـثما  هدوـقفم و  مهناـیعا   ) تاوماـب ءاـیحا  لـهجلا  قـحلی  مهرکذ و  ملعلا  ییحیف 

یلا  ) دئاز هدیب )  ) و هیرصملا )  ) یف اذکه  هدیب ) راشا  امج و  املعل  انهاه  نا  اه   ) بتکلا سانلا و  یف  هرکذ  تمی  ملف  ادقتفم  سابعلاوبا 
( هترکذت  ) یف يزوجلا  نبا  طبس  لقن  امک  هیزاغم ،)  ) یف قاحسا  نب  دمحم  و  هدنسم )  ) و هلئاضف ،)  ) یف لبنح  نب  دمحا  يور  هردص )
باش ال انا  مهنیب و  یضقال  موق  یلا  ینثعبت  تلقف : باش ، انا  نمیلا و  یلا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا ینثعب  لاق : مالـسلا ) هیلع   ) هنع

ءاضق یف  دعب  تککـش  امف  هناسل ،) تبث  هبلق و  دها  مهللا   ) لاق يردص و  یف  برـضف  هنم  توندـف  ینم ، ندا  لاقف : .ءاضقلاب  یل  ملع 
یلع ملعلا و  هنیدـم  انا  لاق : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نع  هلئاضف )  ) یف لـبنح  نب  دـمحا  يور  اـضیا : هرکذـتلا )  ) یف .نینثا و  نیب 
هیلع ) هملع یف  رشاعلا - لصفلا  (. ) یملع هبیع  یلع  : ) لاق هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا نا  هخیرات :)  ) یف رکاسع  نبا  يور  هیف : .اهباب و 

هللا یلص   ) یبنلا لاق  هیعاو ) نذا  اهیعت  و  : ) هیالا هذه  تلزن  امل  لاق : ادنسم  همجعم )  ) یف یناربطلا  يور  و  هحفص ) …  یف  و  مالـسلا )
هیف .یسنا و  نا  یل  ناک  ام  دعب و  ائیش  تیسن  امف  مالسلا :) هیلع   ) یلع لاق  .یلع  ای  کنذا  اهلعجی  نا  لج  زع و  هللا  تلاس  هلآ :) هیلع و 

هب رصب  املف  مالسلا ،) هیلع   ) یلع لبقا  ذا  هباحـصا  نم  هعامج  یف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا امنیب  لاق : سابع  نبا  نع  ادنـسم  يور 
رظنیلف هملح ، یف  میهاربا  یلا  و  هتمکح ، یف  حون  یلا  و  هملع ، یف  مدآ  یلا  رظنی  نا  مکنم  دارا  نم  لاق : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا
یلاعت هللا  نال  هملع  یف  مداب  مالسلا ) هیلع   ) یلعل هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا هیبشت  يزوجلا : نبا  طبسلا  لاق  .بلاط  یبا  نب  یلع  یلا 

هیلع  ) یلع دنع  الا و  هعقاو  هثداح و ال  یش ء و ال  نم  امف  اهلک ، ءامسالا  مدآ  ملع  و  : ) لج زع و  لاق  امک  یـش ء  لک  هفـص  مدآ  ملع 
طبسلا يور  يراد و  اهنت  وت  دنراد  همه  نابوخ  هچنآ  هیسرافلاب : لیق  ام  معنل  و  تلق : .مهف  اهانعم  طابنتـسا  یف  هل  ملع و  اهیف  مالـسلا )
قیرطلا مکب  کلـسی  ایدـهم ، ایداه  هودـجت  ایلع  اولوت  نا  لاق : ایلع ؟ فلختـست  الا  هللا ، لوسر  ای  اولاق : لاق : هفیذـح  نع  ادنـسم  اضیا 

یبا نب  یلع  و  یلاعت ، هللا  باـتک  نم  هلـصخب  هیلعف  مکنم  اـهکردا  نمف  هنتف  نوکتـس  لاـق : ساـبع  نبا  نع  ادنـسم  يور  .میقتـسملا و 
وه و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا هحفـص ) …  یف  و  مالـسلا ) هیلع  ) هملع یف  رـشاعلا - لصفلا   ) تعمـس یناف  مالـسلا ،) هیلع   ) بلاط

لاملا نینموملا و  بوسعی  وه  و  لطابلا ، قحلا و  نیب  قرفی  همالا  هذه  قوراف  وه  و  ینحفاصی ، نم  لوا  یب و  نمآ  نم  لوا  اذه   ) لوقی
لاق يدعب .) نم  یتفیلخ  وه  و  هنم ، یتوا  يذلا  یباب  وه  و  ربکالا ، قیدصلا  وه  و  هملظلا ، بوسعی 

نع هریـسفت )  ) یف یبلعثلا  يور  يدبیملا :) حتاوف   ) یف .یتش و  قرطب  هباتک  نم  ( 349  ) ءزجلا یف  ماشلا  ثدحم  هجرخا  اذکه  طبسلا :
: هیف .یلع و  وه  باتکلا ) ملع  هدنع  نم  مکنیب و  ینیب و  ادیهـش  هللااب  یفک  لق   ) هیآ یف  باتکلا  ملع  هدـنع  نم  لاق : مالـس  نب  هللادـبع 
و املـس ، یتما  مدقا  کتجوز  ینا  نیـضرت  اما  همطافل : لاق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نا  راسی  نب  لقعم  نع  لبنح  نب  دمحا  يور 

ملعی مالـسلا ) هیلع   ) یلع ناک  لوقی : و  قسع ) مح   ) ولتی ناـک  ساـبع  نبا  نا  یبلعثلا  يور  و  هیف : .اـملح و  مهمظعا  و  اـملع ، مهرثکا 
( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا یلع  لخدا  تنک  لاق : مالسلا ) هیلع   ) هنع ادنسم  يزوجلا ) نبا  طبس  هرکذت   ) یف .نیظفللا و  نیذهب  نتفلا 

یل هللا  اعد  و  اهلیوات ، اهریـسفت و  تملع  اهتارق و  الا  هیآ  هیلع  تلزن  ام  و  ینادـتبا ، تکـس  نا  ینباجا و  هتلاس  اذا  تنکف  اراهن ، الیل و 
مهللا  ) لاق يردص و  یلع  هدی  عضو  دق  و  هیصعم ، هعاط و  یهن و  رما و  لالح و  مارح و  نم  هتیسن  امف  هایا ، ینملع  ائیـش  یـسنا  نا ال 
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طفاحلا هاور  اذـکه  طبـسلا : لاق  .کیف  یل  باجتـسا  هنا  لج  زع و  یبر  ینربخا  یل : لاق  مث  ارون .) امکح و  امهف و  اـملع و  هبلق  ـالما 
ام هللا  و  لاق : مالسلا ) هیلع   ) هنع ادنسم  اضیا  هیف  و  هحفص ) …  یف  و  مالسلا ) هیلع  ) هملع یف  رشاعلا - لصفلا  (. ) هبقانم  ) یف یقـشمدلا 

تلزن نیا  تلزن و  نمیف  تملع  دق  الا و  هیآ  تلزن 

لق لاق : .ینـصوا  هللا  لوسر  ای  تلق  لاق : مالـسلا ) هیلع   ) هنع اضیا  هیف  .اقلط و  اناسل  الوقع و  اـبلق  یل  بهو  یبر  نا  تلزن ، نم  یلع  و 
ملعلا کنهیل  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاقف  .بینا  هیلا  تلکوت و  هیلع  هللااب  الا  یقیفوت  ام  هللا و  یبر  تلقف : .مقتـسا  مث  یبر ) هللا  )

: لاق سابع  نبا  نع  اضیا  طبسلا  يور  هتیلح .)  ) یف میعن  یبا  قایس  اذه  طبسلا : لاق  .الهن  هتلهن  ابرـش و  ملعلا  تبرـش  دقل  نسحلاابا  ای 
لاویلف لج  زع و  یبر  اهسرغ  یتلا  ندع  تانج  نکـسی  یتامم و  تومی  یتایح و  ایحی  نا  هرـس  نم  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاق 

نم مهلضفب  نیبذکملل  لیو  املع ، امهف و  اوقزر  یتنیط و  نم  اوقلخ  یترتع  مهناف  يدعب ، همئالاب  دتقیل  هیلو و  .لاویل  يدعب و  نم  ایلع 
تعمـس لاـق : ناذاز  نع  هریـسفت )  ) یف یبـلعثلا  رکذ  اـضیا : هترکذـت )  ) یف .یتعافـش و  هللا  مهل  اـنا  ـال  یتلـص ، مهیف  نیعطاـقلا  یتـما 
لیجنالا لها  نیب  مهتاروتب و  هاروتلا  لها  نیب  تمکحل  هداس  یل و  تینث  ول  همـسنلا  ارب  هبحلا و  قلف  يذلا  و  لوقی : مالـسلا ) هیلع  ) ایلع

یـساوملا هیلع  ترج  شیرق  نم  لجر  نم  ام  هدیب  یـسفن  يذـلا  و  مهناقرفب ، ناقرفلا  لها  نیب  مهروبزب و  روبزلا  لها  نیب  مهلیجناب و 
هنیب یلع  ناک  نمفا  : ) لاقف کیف ؟ تلزنا  یتلا  کتیآ  امف  لجر : هل  لاقف  .رانلا  یلا  هدوقت  وا  هنجلا  یلا  هقوست  هیآ  هل  فرعا  اـنا  ـالا و 

و مالـسلا ) هیلع  ) هملع یف  رـشاعلا - لصفلا   ) .هنم دهاش  انا  هنیب و  یلع  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسرف  هنم .) دـهاش  هولتی  هبر و  نم 
نب یلع  نا  و  نطب ، رهظ و  هل  الا و  اهنم  ام  فرحا ، هعبـس  یلع  لزنا  نآرقلا  نا  لاق : دوعـسم  نبا  نع  طبـسلا  يور  و  هحفـص ) …  یف 

ناملس نع  اضیا  طبسلا  يور  و  هتیلح .)  ) یف میعنوبا  هاور  اذکه  طبسلا : لاق  .نطابلا  هنم و  رهاظلا  ملع  هدنع  مالسلا ) هیلع   ) بلاط یبا 
: تلقف هیلا  تعرـساف  ناملـس ، ای  لاق : ینآر ، دـعب  ناک  املف  ینع ، تکـسف  کیـصو ؟ نمف  یـصو  یبن  لکل  هللا  لوسر  اـی  تلق  لاـق :

عـضوم ییـصو و  ناف  لاق : ذئموی ، مهملعا  ناک  هنال  تلق : مل ؟ لاق : .نون  نب  عشوی  معن ، تلق : یـسوم ؟ یـصو  نم  ملعت  لاق : کیبل ،
یف ریبکلا ) همجعم   ) یف یناربطلا  هاور  طبـسلا : لاـق  .بلاـط  یبا  نب  یلع  ینید  یـضقی  یتدـع و  زجنی  يدـعب  كرتا  نم  ریخ  يرس و 
هیلع  ) یلع نع  سابع  نبا  لاسیالجر  تعمس  لاق : بیـسملا  نب  دیعـس  نع  یلامالا )  ) یف یـسوطلا  خیـشلا  يور  .دیعـس و  یبا  همجرت 

مکزب و ال هسار  یلع  برضی  مل  و  انثو ، امنص و ال  دبعی  مل  نیتعیبلا و  عیاب  نیتلبقلا و  یلـص  مالـسلا ) هیلع   ) ایلع نا  هل : لاقف  مالـسلا )
یلع هفیس  هلمح  نع  کلاسا  امنا  اذه و  نع  کلاسا  مل  ینا  لجرلا : هل  لاقف  .نیع  هفرط  هللااب  كرـشی  مل  هرطفلا و  یلع  دلو  و  حدقب ،

یلا راس  مث  افلا ، نیعبرا  اهب  لتقف  هرصبلا  یتا  یتح  هب ، لاتخی  هقتاع 

: هل لاـقف  .مهرخآ  نع  مهلتقف  نوملـسم ، مه  ناورهنلا و  یتا  مث  مهلتق ، یتـح  ضعبب  مهـضعب  برـضف  برعلا ، بجاوح  یقلف  ماـشلا ،
، یلملع یلع  کما ، کتلکث  لاق : سابع و  نبا  بضغف  کتلاس ! امل  کنم  ملعا  يدنع  یلع  ناک  ول  لاقف : انا ؟ ما  كدـنع  ملعا  یلعا 

یلع ملع  و  هللا ، نم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا ملعف  هشرع ، قوف  نم  هللا  هملع  یبنلا  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا نم  هملع  ناک  و 
باحصا ملع  و  یلع ، ملع  نم  یملع  و  هحفص ) …  یف  و  مالسلا ) هیلع  ) هملع یف  رشاعلا - لصفلا  (، ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نم 

( هدیحوت  ) یف هیوباب  نبا  يور  .رحبا و  هعبـس  یف  هدحاولا  هرطقلاک  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ملع  یف  مهلک  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دـمحم
هللا یلص   ) یبنلا همامعب  اممعتم  دجسملا  یلا  جرخ  سانلا ، هعیاب  هفالخلا و  یف  مالسلا ) هیلع   ) یلع سلج  امل  لاق : غبصالا ، نع  ادنسم 

اهعـضوف هعباصا  نیب  کبـش  مث  انکمتم  سلجف  ربنملا  دعـصف  یبنلا ، فیـس  ادـلقتم  یبنلا ، لعن  العنتم  یبنلا ، هدرب  اـسبال  هلآ ،) هیلع و 
، اقز هللا  لوسر  ینقز  ام  اذه  هللا ، لوسر  باعل  اذه  ملعلا ، طقـس  اذه  ینودـقفت ، نا  لبق  ینولـس  سانلا  رـشعم  ای  لاق : مث  هنطب ، لفـسا 
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قطنت یتح  مهتاروتب  هاروتلا  لها  تیتفال  اهیلع  تسلجف  هداـسولا  یل  تینث  ول  هللا  اـما و  نیرخـالا ، نیلوـالا و  ملع  يدـنع  ناـف  ینولس 
قدص لوقیف  لیج  نالا  قطنی  یتح  مهلیجناب  لیجنالا  لها  تیتفا  و  یف ، هللا  لزنا  امب  مکاتفا  دقف  بذک ، ام  یلع  قدص  لوقتف : هاروتلا 

دقل بذـک  اـم  یلع  قدـص  لوقیف  نآرقلا  قطنی  یتح  مهنآرقب  نآرقلا  لـها  تیتفا  و  یف ، هللا  لزنا  اـمب  مکاـتفا  دـقل  بذـک ، اـم  یلع 
امب مکتربخال  هللا  باتک  یف  هیآ  الول  و  هیف ؟ لزن  ام  ملعی  دـحا  مکیف  لهف  اراهن ، الیل و  نآرقلا  نولتت  متنا  و  یف ، هللا  لزنا  اـمب  مکاـتفا 

ینولـس لاق : مث  باتکلا .) ما  هدـنع  تبثی و  ءاشی و  ام  هللا  وحمی   ) هیالا هذـه  یه  و  همایقلا ، موی  یلا  نئاک  وه  ام  نوکی و  اـمب  ناـک و 
، اهیندـم و  اهیکم ، تلزنا ، راهن  یف  وا  تلزنا  لیل  یف  هیآ  هیآ  نع  ینومتلاس  ول  همـسنلا ، ارب  هبحلا و  قلف  يذـلا  وف  ینودـقفت ، نا  لـبق 

یف رـشاعلا - لـصفلا   ) .ربخلا مکتربخـال - اـهلیزنت  اـهلیوات و  و  اـههباشتم ، و  اـهمکحم ، اـهخوسنم ، و  اهخـسان ، اهیرـضح ، اـهیرفس و 
؟ کبر تیار  له  لاقف : بلعذ  هل  لاقی  لجر  ماق  کلذ  لاق  امل  مالسلا ) هیلع   ) هنا ربخلا  یف  و  هحفص ) …  یف  و  مالـسلا ) هیلع  ) هملع

هلاسف رخآ  لجر  هیلا  ماق  و  هباجاف ، باتکلا  لها  نم  مهنوک  مدع  عم  سوجملا  نم  هیزجلا  لوبق  نع  هلاسف  ثعشالا  هیلا  ماق  و  هباجاف ،
ریثکلا و ملعلا  یلع  هئاوتحا  یف  یئارغطلل  اذه و  .رضخلا  یخا  ناک  هنا  مالـسلا ) هیلع   ) لاقف لجرلا  باغ  مث  هباجاف ، هاجنلا  ببـس  نع 
املظملا و میهبلا  یل  رانا  املع  اهلک  هقیلخلا  رارسا  تفرع  املعتا و  نا  جاتحا  امف  اهنم  یتیغبب  ترفظ  دقف  مولعلا  اما  هنم : ءاعدا  ناک  نا 

ول  ) امهبملا یفخلا  رسلا  یل  تفشک  همکحب  زونکلا  حاتفم  تکلم  امجرم و  بویغلا  یف  انظ  لازام  يذلا  هتمکح  رس  سمره )  ) تثرو
( هدیحوت  ) یف قودصلا  يور  دیدش .) نکر  یلا  يوآ  وا  هوق  مکب  یل  نا  ول  : ) یلاعت هلوق  یف  اهلثم  ینمتلل ، انه  ول ) ( ) هلمح هل  تبـصا 

عئارشلا نیدلا و  نامیالا و  مالسالا و  دیحوتلا و  ترشنل  هلمح  یلاعت  هللا  یناتآ  يذلا  یملعل  تدجو  ول  لاق : مالـسلا ) هیلع  ) رقابلا نع 
: ربنملا یلع  لوقی  و  ئادعصلا ، سفنتی  ناک  یتح  هملعل  هلمح  مالسلا ) هیلع   ) یلع يدج  دجی  مل  کلذب و  یل  فیک  و  دمصلا ،)  ) نم

مجعم يورف  وحنلا ، ملع  یلودـلا  دوسالاابا  مالـسلا ) هیلع   ) ملع دـقل  .امج و  املع  ینم  حـناوجلا  نیب  ناـف  ینودـقفت ، نا  لـبق  ینولس 
: لاق رکفت ؟ میف  تلقف : ارکفم ، اقرطم  هتیارف  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما یلع  تلخد  لاـق : دوسـالا  یبا  نع  ادنـسم  يومحلا ) ءاـبدا  )

نا تلقف : .هیبرعلا  لوصا  یف  هحفص ) …  یف  و  مالـسلا ) هیلع  ) هملع یف  رـشاعلا - لصفلا   ) اباتک عضا  نا  تدراف  انحل  مکدلبب  تعمس 
لعف مسا و  هلک  مالکلا  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب   ) اهیف هفیحـص  یلا  یقلاف  مایا  دعب  هتیتا  مث  هغللا ، هذه  انیف  تیقب  انتییحا و  اذه  تلعف 

( لعف مساب و ال  سیل  ینعم  نع  ابنا  ام  فرحلا  و  یمسملا ، هکرح  نع  ابنا  ام  لعفلا  و  یمسملا ، نع  ابنا  ام  مسالا  و  فرح ، و 

: دوسالاوبا لاق  .رمـضم  رهاظب و ال  سیل  یـش ء  و  رمـضم ، رهاظ و  هثالث ، ءایـشالا  نا  ملعا  و  کل ، عقو  ام  هیف  دزو  هعبتت  یل : لاـق  مث 
- نکل رکذا  مل  و  ناک - لعل و  تیلو و  نا  نا و  اهنم : ناـکف  بصنلا  فورح  کـلذ  نم  ناـک  و  هیلع ، اهتـضرع  ءایـشا و  هنم  تعمجف 
رهاظب و ال سیل  یـش ء  : ) جاجزلا لاق  يومحلا : لاق  اهیف ! اهدزف  اهنم  یه  لب  لاـقف : اـهنم ، اهبـسحا  مل  تلقف : اـهتکرت ؟ مل  یل : لاـقف 

بوقعیوبا لاـق  هبیتـق :) نبا  نویع   ) یف و  اذـه ، .اههبـشا  اـم  و  نیا )  ) و یتـم )  ) و مک )  ) و يا )  ) و اـم )  ) و نم )  ) و اذـه )  ) وحن رمـضم )
، مهفلا نسح  اناسنا  هل  بلطا  اناف  نسح  ثیدح  يدنع  لاق : دـیرت ؟ نیا  تلقف : سمـشلا ، عولط  عم  بهو  نب  دیعـس  یناقلت  یمیزخلا :

حوفص هصوعت  عونق  نم  ازع  زعا  تنک  و  مامتوبا : لاق  .عامتسالا و  ییـس  مهفلا  نسح  تنا  لاقف : هب ، ینثدح  تلقف : عامتـسالا ، نسح 
نوماملا و  هیلع ) نومام  ریغ   ) مهفلا عیرس  الجر  يا : انقل ) تبـصا  یلب   ) لیلج مهف  یلا  رقف  هب  قیقد  ینعم  نم  لذا  ترـصف  لوهج  نم 

هنس همدخ  رصم و  یلا  بهذف  مظعالا ، هللا  مسا  فرعی  يرصملا  نونلا  اذ  نا  لجر  عمس  يزوجلا :) نبا  ءایکذا   ) یف .لیلق و  سانلا  یف 
یقح بجو  دـق  و  مظعالا ، هحفـص ) …  یف  و  مالـسلا ) هیلع  ) هملع یف  رـشاعلا - لـصفلا   ) هللا مسا  فرعت  کـنا  یل  لـیق  هل : لاـق  مث 
هبکم اقبط و  هتیب  نم  هل  جرخا  مث  رهشا  هتس  هکرتف  هربخی ، هنا  هیلا  اموا  هنع و  تکـسف  هینملعت ، نا  بحاف  هدملا  یف  کتمدخب  کیلع 

یف رکفتی  لعج  قبطلا و  ذخاف  .هیلا  اذه  يدوت  نا  بحا  لاق : معن ، لاق : .طاطـسفلا  نم  انقیدص  فرعت  هل : لاق  لیدنم و  یف  هدودـشم 
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هراف اذاف  هبکملا ، عفر  لیدـنملا و  لح  نا  رـسجلا  غلب  امل  ربصی  ملف  یه ؟ یـش ء  يا  هیدـهب  نالف  یلا  هجوی  نونلا  يذ  لثم  نا  قیرطلا 
لاقف بضغلا ، .ههجو  یف  نونلا  وذ  فرع  و  عجرف ، هراف ، یلثم  عم  هجوی  یب  رخـسی  نونلا  وذ  لاق : ظاتغاف و  ترم ! قبطلا و  نم  تزفق 

لاق ایندـلل ) نیدـلا  هلآ  المعتـسم   ) .كارا الف  ینع  رم  مظعالا ، هللا  مسا  یلع  کنمتیافا  ینتنخف ، هراف  یلع  کتنمتئا  امنا  قمحا  اـی  هل :
ینتعنم دـقل  جـیرج : نبا  لاق  ملظلا  مصخلل و  هزع  مهباحـصال و  هاهابم  الا  ملعلل  ملعلا  نوبلطی  اـنرهد ال  یف  ساـنلا  تیار  ینا  رعاـش :

هولمح ملعلا  هلمح  نا  ول  لاـق : مالـسلا ) هیلع   ) هنع لوقعلا ) فحت   ) بحاـص يور  .ملعلا و  بلط  نم  هریثـک  ءایـشا  نع  تاـیبالا  هذـه 
نع هینملا )  ) نع .سانلا و  یلع  اوناه  هللا و  مهتقمف  ایندلا  بلطل  هولمح  مهنکل  و  هقلخ ، نم  هتعاط  لها  هتکئالم و  هللا و  مهبحال  هقحب 

هرایز یف  مالسلا ) هیلع   ) یسوم نذاتـساف  اریثک ، املع  یعو  دق  هباحـصا  نم  سیلج  نارمع  نب  یـسومل  ناک  مالـسلا :) هیلع   ) قداصلا
الف املع  کلمح  دـق  هللا  ناف  ایندـلا ، یلا  نکرت  نا  كاـیا  نکل  و  اـقح ، هبارقلا  هلـصل  نا  مالـسلا :) هیلع   ) یـسوم هل  لاـقف  هل ، براـقا 
وحن یضم  و  هحفص ) …  یف  و  مالسلا ) هیلع  ) هملع یف  رـشاعلا - لصفلا  ، ) اریخ الا  نوکی  ال  لجرلا : لاقف  هریغ ، یلا  نکرت  هعیـضت و 

بابلا یلع  اذ  وه  لاقف : هنع  مالسلا ) هیلع   ) لیئربج لاسف  هلاحب ، دحا  هربخی  ملف  هنع  مالسلا ) هیلع   ) یـسوم لاسف  هتبیغ ، تلاطف  هبراقا 
، یـسیلج یبحاص و  بر  ای  لوقی : هللا و  وعدی  هالـصم  یلا  ماق  هبر و  یلا  مالـسلا ) هیلع   ) یـسوم عزفف  هلـسلس ، هقنع  یفادرق  خسم  دق 

.يریغ یلا  نکر  هعیـضف و  املع  هتلمح  تنک  ینا  هیف ، کل  تبجتـسا  ام  كاتوقرت  عظقنی  یتح  ینتوعد  ول  یـسوم  ای  هیلا : هللا  یحواف 
و  ) هلوقب قلعتم  اضیا  هئایلوا ) یلع  ( ) هئایلوا یلع  هججحب  و  ( ) ارهظتسم و   ) هلوقب قلعتم  هدابع ) یلع  ( ) هدابع یلع  هللا  معنب  ارهظتسم  (و 

نود هجیلو  ءافعـضلا  هذختیل  هدابع ، یلع  همعنب  و  هقلخ ، یلع  هللا  ججحب  رهظتـسی  و   ) مالکلا لدب  دیفملا ) یلاما   ) يور و  ارهظتـسم .)
: يا هئانحا ) یف  ( ) هل هریـصب  ـال  نکل  و   ) لـصالا نا  رهاـظلا  و  خـسنلا ، یف  اذـکه  هل ) هریـصب  ـال  قحلا  هلمحل  اداـقنم  وا  (. ) قحلا یلو 

ملف اهئانحا  رومالا و  اولا  و  تیمکلا : لاق  رثاع و  کـلجر  تمدـق  نا  کـناب  نملعا  كریط و  ءاـنحا  رجدزا  تلقف  دـیبل : لاـق  هبناوج ،
( ههبـش نم  ضراع  لوال  هبلق  یف  کشلا   ) هملظلا یف  رانلا  روهظ  دنع  یـشلا ء  فاشکناک  فشکنی  يا : حدقنب )  ) اولمهی مل  اهولهبی و 

سیل يذلا  داقنملا  اذـه  ال  يا : اذال ) الا   ) .هحدـق دـنع  دـنزلا  نم  رانلا  جورخب  هریـصبلا  يوذ  ریغل  کشلا  ضورع  مالـسلا ) هیلع   ) هبش
سیل يذـلا  نقللا  كاذ  ـال  و  هحفـص ) …  یف  و  مالـسلا ) هیلع  ) هـملع یف  رـشاعلا - لـصفلا  : ) يا كاذ ) ـال  و   ) زیمت هریـصب و  لـهاب 
سلس  ) .لاملاب موهنم  ملعلاب و  موهنم  ناعبـشی : ناموهنم ال  ربخلا : یف  و  هذللاب ،)  ) اصیرح يا  انقل )  ) یلع فطع  اموهنم ) وا   ) .نمتومب

وا  ) .ایغ نوقلی  فوسف  تاوهشلا  اوعبتا  هالـصلا و  اوعاضا  فلخ  مهدعب  نم  فلخف  : ) یلاعت لاق  هوهـشلل )  ) دایقنالا عیرـس  يا : دایقلا )
هللا یلص   ) یبنلا نع  یبیتقلا ) نویع   ) یف .هیتالا  همایال  راخدالا ) و   ) لاملا عمج  يا : عمجلاب )  ) اعلو يا : انقل )  ) یلع فطع  اضیا  امرغم )
نم هب  ذـخای  وا  سانلا ، هوجو  هب  لیمی  وا  ئاهفـسلا ، هب  يرامی  وا  ئاملعلا ، هب  یهابیل  رانلا ، لخد  هعلرـال  ملعلا  ملعت  نم  هلآ :) هیلع و 
یف و  یـش ء ) یف  نیدلا  هاعر  نم   ) .اهراخدا ایندـلا و  عمجب  صیرحلا  هوهـشلل و  داقنملا  هذـللاب  موهنملا  ناریخالا  يا : اسیل )  ) .ءارمالا
هنا اوملعا  و  هومهتاف ، هسفن  یلا  ءادلا  رجی  بیبطلا  متیار  اذاف  نیدلا ، بیبط  ملاعلا  و  نیدلا ، ءاد  رانیدلا  مالسلا :) هیلع   ) هنع لاصخلا ) )

، یتبحم قیرط  نع  كدصیف  ایندلاب  انوتفم  املاع  کنیب  ینیب و  لعجت  ال  مالسلا :) هیلع   ) دواد یلا  یلاعت  هللا  یحوا  .هریغل و  حصان  ریغ 
یف رـشاعلا - لصفلا   ) .مهبولق نم  یتاجانم  هوـالح  عزنا  نا  مهب  عناـص  اـنا  اـم  یندا  نا  نیدـیرملا ، يداـبع  قیرط  عاـطق  کـئلوا  ناـف 

فیک هباحصال : مالسلا ) هیلع   ) یسیع لاق  مالـسلا ) هیلع   ) هنع یـسوطلا ) خیـشلا  یلاما   ) یف و  هحفـص ) …  یف  و  مالـسلا ) هیلع  ) هملع
هنع لامعالا ) باقع   ) یف .هعفنی و  امم  هیلا  یهـشا  هرـضی  اـم  و  هاـیند ، یلع  لـبقم  وه  هترخآ و  یلا  هریـصم  نم  ملعلا  لـها  نم  نوکی 

، همسا الا  مالـسالا  نم  و ال  همـسر ، الا  نآرقلا  نم  یقبی  نامز ال  یتما  یلع  یتایـس  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاق  مالـسلا ) هیلع  )
مهنم ئامسلا ، لظ  تحت  ءاهقف  رش  نامزلا  کلذ  ءاهقف  يدهلا ، نم  بارخ  یه  هرماع و  مهدجاسم  هنم ، سانلا  دعبا  مه  هب و  نومـسی 

مهتافـصب و مهوفرعاف  الا  فانـصا ، هثالث  یلع  ملعلا  اذـه  هبلط  لاق : مالـسلا ) هیلع   ) هنع یفاـکلا )  ) یف .دوعت و  مهیلا  هنتفلا و  تجرخ 
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هقفلل و نوملعتی  مهنم  فنـص  و  لتخلا ، هلاطتـسالل و  نوملعتی  مهنم  فنـص  و  لدجلا ، ءارملل و  ملعلا  نوملعتی  مهنم  فنـص  مهنایعا :
هللا قدف  عرولا ، نم  یلخت  عشختلاب و  لبرـست  دـق  لاقملا ، هیدـنا  یف  لاجرلل  ایرامم  ایذوم  هارتف  لدـجلا  ءارملا و  بحاص  اماف  لقعلا ،

ضاوتی و  هلاکشا ، نم  ههابشا  یلع  لیطتسی  هناف  لتخلا ، هلاطتسالا و  بحاص  اما  و  هموشیخ ، هنم  عطق  هموزیح و  اذه  نم 

بحاص اما  و  هرثا ، ءاملعلا  راثآ  نم  عطق  و  هربخ ، اذـه  یلع  هللا  یمعاف  مطاح ، هنیدـل  مضاه و  مهئاولحل  وهف  مهنود ، نم  ءاـینغالل  ع 
نم الا  دحا ، لک  نم  الجو  افئاخ  یـشخی  لمعی و  هسنرب ، یف  ینحنا  و  هسدنح ، یف  لیللا  ماق  دق  نزح ، هباک و  اذ  هارتف  لقعلا ، هقفلا و 

ماعنالا  ) نیفنـصلا نیذـهب  يا : امهب ) اهبـش  یـش ء  برقا   ) .هناما هماـیقلا  موی  هاـطعا  هناـکرا و  اذـه  نم  هللا  دـشف  هناوخا ، نم  هقث  لـک 
و لضا ) مه  لب  ماعنالاک  الا  مه  نا  : ) یلاعت لاق  هحفـص ) …  یف  و  مالـسلا ) هیلع  ) هملع یف  رـشاعلا - لـصفلا  ، ) هیعارلا يا : همئاـسلا )

هللا هللا و  تایاب  اوبذک  نیذلا  موقلا  لثم  سئب  ارافسا  لمحی  رامحلا  لثمک  اهولمحی  مل  مث  هاروتلا  اولمح  نیذلا  لثم  : ) الع لج و  لاق 
ول و  نیواغلا ، نم  ناکف  ناطیـشلا  هعبتاف  اهنم  خلـسناف  انتایآ  هانیتآ  يذلا  ابن  مهیلع  لتا  و  : ) هوانث لج  لاق  و  نیملاظلا ) موقلا  يدهی  ال 

موقلا لثم  کلذ  ثهلی  هکرتت  وا  ثهلی  هیلع  لمحت  نا  بلکلا  لـثمک  هلثمف  هاوه  عبتا  ضرـالا و  یلا  دـلخا  هنکل  اـهب و  هاـنعفرل  اـنئش 
نم هئاضتـسالل  نیلباق  ریغ  مهنوکل  هلمح  ملعلل  باصی  نا ال  دعب  ینعی  هیلماح ) تومب  ملعلا  تومب  کلذـک  (. ) انتایاب اوبذـک  نیذـلا 

، هلوسر هللااـب و  مکـالوا  مکیبـن و  مع  نبا  ینا  ساـنلا  اـهیا  هل : هبطخ  یف  لاـق  مالـسلا ) هیلع   ) هنع داـشرالا )  ) بحاـص يور  .هراوـنا و 
یف ردـبلاک  سانلا  یف  ءاملعلا  امنا  و  هملع ، ضعب  هعم  کلهی  الا  ملاع  کلهی  هنا ال  دـفن و  دـق  ملعلاب  مکناکف  ینولاسا  مث  ینولاـساف 

هل اورامت  وا  ئاملعلا ، هب  اوهابتل  عبرا : لاصخل  هوبلطت  نا  مکایا  مکلادب و  ام  ملعلا  اوذخ  بکاوکلا ، رئاس  یلع  هرون  ییـضی ء  ءامـسلا 
نوملعی و نیذـلا  هبوقعلا  یف  هللا  دـنع  يوتـسی  ـال  سورتلل ، مکیلا  ساـنلا  هوجو  هب  اوفرـصت  وا  سلاـجملا ، یف  هب  اوئارت  وا  ئاهفـسلا ،
ام دعب  ملعلا  ضبقی  یلاعت ال  هللا  نا  لوقی : ناک  یبا  نا  مالـسلا ) هیلع   ) هللادـبع یبا  نع  یفاکلا )  ) باتک یف  ءاج  .نوملعی و  نیذـلا ال 

- رشاعلا لصفلا   ) .لصا هل  سیل  یش ء  یف  ریخ  و ال  نولضی ، نولـضیف و  هافجلا  مهیلتف  ملعی ، امب  بهذیف  ملاعلا  تومی  نکل  و  هطبهی ،
و ابطح ، دجی  نا ال  اهدمخی  نکل  و  اهنم ، ذـخا  ام  اهـصقنی  رانلا ال  ءامکحلا : مالک  نم  و  هحفـص ) …  یف  و  مالـسلا ) هیلع  ) هملع یف 

همدع ببس  هل  نیلماحلا  دقف  نکل  سابتقالا و  هینفی  ملعلا ال  کلذک 

هینغم

يا هیعوا ) بوـلقلا  هذـه  نا   ) هلاسرلا 60 حرـش  یف  هراشالا  هیلا  تقبـس  و  هتـصاخ ، مامالا و  باحـصا  نم  ناک  داـیز ) نب  لـیمک  اـی  )
نع دعتبت  و  حالـصلا ، ریخلا و  وحن  اهرعاشم  اهفطاوعب و  هجتت  یتلا  یه  و  اهاعوا ) اهریخف   ) تاعزنلا رعاشملا و  فطاوعلا و  عدوتـسم 

یتلا هلاعفا  یف  همـسجم  هرعاشم  رهظتل  رـشلا  نع  هاهنی  و  ریخلاـب ، ناـسنالا  رماـی  هناحبـس  هللا  و  سکعلاـب ، سکعلا  و  داـسفلا ، رـشلا و 
نا : ) لاق و  نارمع .) لآ   154 مکبولق - یف  ام  صحمیل  مکرودص و  یف  ام  هللا  یلتبیل  و  : ) هناحبس لاق  .باقعلا  باوثلا و  اهیلع  قحتسی 
وه و  ینابر ) ملاعف  هثالث : سانلا   ) .لوعملا بولقلا  یف  ام  یلع  لـیق : امیدـق  و  لاـفنالا .)  70 اریخ - مکتوی  اریخ  مکبوـلق  یف  هللا  ملعی 

هنایکب ال هیلا  فرصنا  و  عفانلا ، ملعلا  بلط  یف  دج  نم  لک  هاجن .) لیبس  یلع  ملعتم  و   ) اهبجومب لمعی  و  هتعیرـش ، هللا و  فرعی  يذلا 
زاف هبجومب  لمع  اذا  و  ملعلا ، فرش  لانی  املاع و  ریصی  لیبسلا - هذه  یف  یلایللا  رهس  و  لیصحتلا ، ملا  یلع  ربص  و  لغاش ، هنع  هلغشی 
لاق دالیملا - لبق  یفوت 347  و  هنـس 427 ، دلو  نوطالفا - نا  هیوکـسم : نبال  همکحلا )  ) باتک یف  .هرخآ و  ایند و  هداعـسلا  ریخلاب و 

نـسحب اـفورعم  اـیکذ  اـقوفتم و  نوکی  نا  بجی  و  مهیلع ، فرـشی  بـالطلا - نم  يا  مهنم - اـسیئر  مهیلع  اوـمیقا  ثادـحالا : یملعمل 
نا قرفلا  و  انرـصع ، یف  بالطلا  هطبار  سیئر  اذـه  هبـشی  ..هریغ و  ماقی  و  یحنی ، هداجلا  نع  فرحنا  اذا  و  اریقف ، ما  ناک  اینغ  هریـسلا 
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عابتا عاعر  جمه  و   ) .نامز لک  یف  تاداعلا  دـیلاقتلل و  اعبت  هذـتاسالا  هنیعی  نوطالفا  دـهع  یف  و  بالطلا ، هبختنی  مویلا  هطبارلا  سیئر 
، لوضف هلفان و  یضرملا ، مالآ  ضرملا و  ررـض  نع  ثیدحلاک  امامت  لاهجلا  قالخا  لهجلا و  هلیذر  نع  ثیدحلا  و  خلا ..) قعان  لک 

ملعلا : ) لاملا ملعلا و  نیب  .حرـشلا  مدـقت  و  اطرفم ) وا  اطرفم  الا  لهاجلا  يرت  ال  : ) همکحلا 70 یف  مامالا  لوق  لهاجلل  دـیدحت  ریخ  و 
هنیز فرتلا و  لئاسو  نم  ایندلا  یف  ام  لک  یلا  اهریغـص ، اهریبک و  نم  تاجاحلا  یـضاق  و  هایحلا ، بصع  لاملا  خلا ..) لاملا  نم  ریخ 

لثملا اذـه  کیلا  و  ملعلا ؟ وا  لاملا  قاوسالا ، تیناوحلا و  یف  اهـضرع  و  تاودالا ، لئاسولا و  هذـه  دـجوا  يذـلا  نم  نکل  و  هاـیحلا ،
كولملا ناک  ..مطامطلا و  ولیک  يرتشت  امک  امامت  اقالطا  هب  سحت  طیسب ال  غلبمب  ءاود  يرتشت  و  هیلدیصلا ، یلا  بهذت  تنا  ریغصلا :

هیلع ترجا  یتلا  لوقعلا  هرقابع  وا  كوکـصلا ، رتفد  هرـسی ، هدـجوا و  نمف  ..هیلع  لوصحلا  لجا  نم  مهـشورع  نع  نولزانتی  لـبق  نم 
اهئامد و صتما  .هفلختملا و  هلهاجلا  بوعشلا  لک  یلع  نادیم و  لک  یف  قرفتملا  بعـشلل  هوقلا  یطعا  نم  اضیا  و  براجتلا ؟! فالآ 
.؟ یش ئ يا  وا  ملعلا  قوفتملا ، بعشلل  رثکا  اذه و  یطعا  يذلا  نم  اهتفاقث ، اهثارت و  یلع  یـضق  و  اهتمارک ، اهتیرح و  لتق  و  اهلاوما ،

ملعلا ضرا  یف  بصی  و  نیلهاجلا ، هلها  يدیاب  جرختـسی  و  لهجلا ، ضرا  یف  ارحب  قفدـتی  دوسالا  بهذـلا  اذـه  .تئـش و  ام  همـس  و 
کلذ یلع  سق  و  ایـسآ ، یف  یعیبطلا  طاـطملا  و  اـیقیرفا ، یف  ساـملا  رفـصالا و  بهذـلا  هلثم  ..نیرکتحملا و  لاومـال  اـسار  حبـصیل 
هازغلل ناذالا  یلا  نویدلا  یف  هقراغ  یه  کلذ  قوف  و  هلود ، نم 120  رثکاب  ردقت  و  هیمانلا ،)  ) هلهاجلا لودلا  رئاس  و  هینیتاللا ، اکیرما 

و نادیم ، لک  یف  قوفتلا  هوقلا و  هایحلا و  مهفل  دیحولا  سایقملا  وه  ملعلا  ناف  دعب ، .لوکاملا و  لهج  لکالا و  ملع  رسلا  ..نیلکالا و 
انتعومجم ءارو  امیف  هرضحتم  هلقاع  تاقولخمب  دغ  دعب  وا  ادغ  ءاملعلا  لصتی  نا  دیعب  ریغ  ..مامالا و  یلا  هیرشبلا  اهوطخت  هوطخ  لکل 

.رصعلا و اذه  یلا  سایقلاب  يرجحلا  رصعلاک  امامت  یتای  ام  یلا  سایقلاب  انرـصع  حبـصی  و  هایحلا ، مدقت  یلع  اعم  اولمعی  و  هیـسمشلا ،
کلمن برعلا ، نحن  وه  هقیقحلا  هذهب  لداعلا  قطانلا  دهاشلا  و  هیلع ) موکحم  لاملا  و  مکاح ، ملعلا  و  : ) مامالا لوق  ریـسفت  دجت  اذـهب 

.امنیـسلا دـعاقم  یلع  نیـسلاجلاک  جرفتن  نحن  و  انتورث ، اـنزونکب و  مکحتو  مکحف  هربخلا ، ملعلا و  کـلمی  برغلا  و  هورثلا ، زنکلا و 
لاق يرـصم  بتاکل  لاملا  لوح  هملک  تارق  تاونـس  ذـنم  .الهج و  یندز  لسکلا : ناسلب  انلق  .املع و  یندز  یبر  لمعلا : ناسلب  اولاـق 

اذـهل ناک  ول  و  ملعلا .) نم  ریخ  لاملا  لاق : لاملا  نم  ائیـش  کـلمی  ـال  ریقف  میکح  یـضم  اـمیف  ناـک  : ) فلکتی فرظتی و  وه  و  اـهیف ،
ملعلا و هناکمب  ابنت  نیح  ماع  هئمثالث  فلا و  نم  رثکاب  هناـمز  قبـس  همکحلا  هذـه  بحاـص  نا  لاـقل : ملع  نم  هرذ  لاـقثم  فسلفتملا 
و تاذـلملا ، فرتلا و  یف  نوقراغ  مه  يا و  ءایحا ) مه  لاومالا و  نازخ  کله   ) .هدـعب نم  یتای  رـصع  لـک  یف  انرـصع و  یف  هتمظع 

ءاملعلا و   ) مهتما مهنطو و  مهنید و  باسح  یلع  مهنم  داری  اـم  لـک  اوذـفن  و  هیناـسنالا ، ءادـعال  مهتیناـسنا  نع  اولزاـنت  مهنـال  اوکله 
هببـس مامالا و  ملع  نع  مالکلا  مدقت  خلا ..) املعل  انه  اهنا   ) لباقم نود  مهدوهج  مهلوقع و  رامثب  عفتنت  لایجالا  تیقب  ام  خلا ..) نوقاب 

رـصاق و نیب  مه  و  فانـصا ، هعبرا  هدـهع  یف  ملعلا  بالط  نا  یلا  راـشا  مث  ص 55 . ج 2  هبطخلا 91  یف  ینولـس ) : ) هلوق حرـش  دنع 
ریمض و  مهفلا ، عیرـسلا  فاقلا - رـسک  ماللا و  حتفب  نقللا - هیلع ) نومام  ریغ  انقل  تبـصا  یلب  - ) 1 هتمکح : ملعلل و  حلصی  رـصقم ال 

ءافکالا و یلع  هب  لیطتـسی  و  هیـصوصلل ، هادا  هملع  نم  ذختی  نئاخ  همـضهی  ملعلا و  مهفی  يذلا  نا  ینعملا  و  ملعلا ، یلا  دوعی  هیلع ) )
، هلها قحلل و  داقنی  بلقلا  بیط  یناثلا  اذه  نا  يا  رهظی  جرخی و  حدقنی  و  هیحاون ، هئانحا : خلا ..) قحلا  هلمحل  اداقنم  وا  - ) .ءایلوالا 2

هذـللاب اموهنم  وا  - ) .نیطایـشلا 3 هسلابالا و  يدـیاب  هبوعلا  حبـصی  و  ههبـش ، یندال  هتدـیقع  زتهت  هریـصب ، هل و  هریخ  جذاـس ال  هنکل  و 
هعمج و لاملا و  الا  هل  هینما  ال  خـلا ..) عمجلاب  امرغم  وا  - ) .هباوص 4 هملع و  راط  و  هباعل ، لاس  اهتنیز  ایندـلا و  هوالح  يار  اذا  خـلا ..)
و هیکزلا ، هسفن  هیلماحب  دیری  هیلماح ) ملعلا  تومی  کلذک   ) .هب الا  هناسل  جـهلی  و ال  هل ، الا  هبلق  قفخی  ال  لعاشلا ، هلغـش  وهف  هراخدا ،
- بلغالا یف  ءایعدالا - مهفلخ  ملعلا  لها  تام  اذا  ..اداحلا و  وا  انید  الهج ، وا  ناک  املع  هلها  تومی  یـش ء  لک  توم  نا  ههادبلا  نم 

.انرصع یف  هب  نیمستملا  نم  ریثکلاک  نودسفی ، نوللضیف و 
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یضق و هناحبس  هللا  ناب  ینعملا  صخلتی  و  هیلماح .) تومب  ملعلا  تومی  : ) هلوقل كاردتـسا  اذه  خلا ..) مئاق  نم  ضرالا  ولخت  یلب ال  )
ملاعلا اذه  نوکی  دق  و  رتهتسملا ، قسافلا  رصقملا و  لهاجلا  یلع  هجح  نوکی  هتعیرـش  هللااب و  لماع  ملاع  نم  ولخت  ضرالا ال  نا  ردق 

دیحوتلا و هفسلف   ) یف .هلهجن و  ببس  يال  وا  فوخلل  اروتسم ، نوکی  دق  و  یـش ء ، نم  هیلع  فوخ  ثیح ال  سانلا  دنع  افورعم  ارهاظ 
يدهملاب نامیالا  نا  هیلاتلا : رطسالا  اهنم  و  ءاش ، نم  اهیلا  عجریلف  تاحفص ، عست  یلاوح  بلاغلا )؟ مامالا  اذامل   ) ناونعب انبتک  هیالولا )

قیدصتلا و مهیلع  بجوف  صنلا  اذه  هعیشلا  دنع  تبث  و  موصعملا ، نع  صنلا  یلا  رقتفی  بیغلاب  نامیا  لک  و  بیغلاب ، نامیالا  رظتنملا 
کش نم  سیل  و  ریغلا ، اذه  ناک  ایا  هریغ  دنع  ال  هیلع ، علطملا  هنع و  ثحابلا  دنع  تبثی  نا  صنلاب  لمعلل  یسیئرلا  طرـشلا  و  نامیالا ،

و  ) .اوککشت اورکنال و  هعیشلا  دنع  صنلا  تبثی  مل  ول  اضیا  و  نمآ ، هکـش و  لازل  هیف  ککـشتملا  دنع  رظتنملا  یلع  صنلا  تبث  ول  هنا 
؟ ضرالا هذه  یف  مهناکم  نیا  و  هدابع ؟ یلع  هججح  هضرا و  یف  هللا  ءافلخ  مه  نیذـلا  ءاملعلا  ددـع  مک  يا  کئلوا )؟ نیا  و  اذ ؟ مک 
و  ) مارکلا هادهلا  ناش  وه  امک  نولیلق ، مهنا  لمجالاب  ملعن  و  دیدحتلا ، طبـضلاب و  مهددع  ملعن  ال  خلا ..) اددع  نولقالا  هللا  کئلوا و  )
، هتعیرـش هظفح  و  هللا ، ملع  هنزخ  مه  هتانیب ) هججح و  مهب  هللا  ظفحی   ) اریهطت سجرلا  نم  نورهطملا  مهنال  اردق ) هللا  دنع  نومظعالا 

نوبیطلا اهب  عفتنیف  مولعلا ، نورـشنی  نورـشبی و  خـلا ..) اـهوعدوی  یتح   ) .نیدـناعملا نیدـحاجلا و  لاوقـال  غمادـلا  عطاـقلا  ناـهربلا  و 
نا نود  مهبلط  يذلا  وه  هناک  یتح  هعبنم  هردصم و  مهنا  يا  خـلا ..) ملعلا  هب  مجه   ) هب لمعلا  قحلا و  هجول  قحلا  هفرعم  یف  نوبغارلا 
نیل معان و  وه  نیفرتملا  دنع  شیعلا  نم  نشخلا  رعولا  نا  ینعملا  و  ارعو ، هآر  هرعوتسا : نوفرتملا ) هرعوتسا  ام  اونالتسا  و   ) هیلا اوعسی 

.لهاجلا و سکع  یلع  لطابلا  نم  اوشحوتـسا  و  قحلاب ، اوسنا  نولهاجلا .) هنم  شحوتـسا  امب  اوسنا  و   ) .نیدهازلا ءاملعلا  ءالوه  دـنع 
عم حورلا  قولخملا و  عم  مسجلا  خلا ..) نادباب  ایندلا  اوبحص  و  (. ) لطابلا الا  کنـشحوی  و ال  قحلا ، الا  کسنوی  ال  : ) هبطخلا 128 یف 

.يوه مهنع  ضرعا  نم  و  اجن ، مهب  يدتها  نم  هدابعل ، رانم  و  هضرا ) یف  هللا  ءافلخ  کئلوا   ) قلاخلا
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دهزلا وه  انیل و  نومعنملا  هنشختسا  ام  اودع  نوفرتملا : هرعوتسا  ام  اهئافخ …  یلع  هیبنت  مهتنکما و  نع  ماهفتسا  کئلوا  نیا 

يرفعج

مالسالا ضیف 

نبا لیمک  هدوب ) راوگرزب  نآ  نارای  ناکین و  صاوخ و  زا  هک   ) یعخن دایز  نبا  لیمک  هب  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  نانخـس  زا 
دیـشک یهآ  دیـسر  رهـش  نوریب  هب  نوچ  درب ، ءارحـص  هب  هتفرگ  ارم  تسد  مالـسلا  هیلع  بلاـطیبا  نبا  یلع  نینموملاریما  هتفگ : داـیز 

مولع و ي   ) اهفرظ اهلد  نیا  دایز ، نبا  لیمک  يا  دومرف : نادنمـشناد ) شناد و  هرابرد   ) نآ زا  سپ  هدیـسر ، هودـنا  ندیـشک  هآ  دـننام 
سپ دراد ) داـیب  هدرک  يرادـهاگن  باوخ  ار  هدـش  هدرپـس   ) تسا اـهنآ  رت  هدـنرادهاگن  اـهلد  نآ  نیرتـهب  و  تسا ، رارـسا ) قئاـقح و 

هک یسانشادخ  ياناد   ) ینابر ملاع  دنا : هتسد  هس  مدرم  میوگ : یم  وت  هب  هچنآ  شاب  هتـشاد  دای  هب  رادهاگن و  نم  زا  شاب و ) رایـشه  )
نتفای یئاهر  تاجن و  هار  هب  ینادان ) لـهج و  زا   ) هک يا  هدـنزومآ  ملع و  بلاـط  و  دـیامن ) لـمع  نآ  هب  هدوب  انـشآ  داـعم  ادـبم و  هب 

ره اب  و  دـنوریپ ، ار  یهار ) ره  هب   ) يا هدـننک  زاوآ  ره  هک  هدولآ ) اهیتشز  عاونا  هب  مهفن  نادان   ) دـنناوتان کچوک و  ناـسگم  و  تسا ،
زا دنور ) یم  دیآ  یم  شیپ  هک  هار  ره  هب  دنتسین  رادیاپ  يا  هقیرط  بهذم و  هب  و  هدادن ، زیمت  تسردان  زا  ار  تسرد   ) دنور یم  يداب 

) تسا ملع  لقع و  هیاپ  يور و  هک  هقح  دیاقع   ) يراوتـسا هیاپ  هب  و  دنا ) هدـنام  ینادان  یکیرات  رد   ) دـنا هدـیبلطن  ینـشور  شناد  رون 
ياهیراتفرگ زا   ( ار وت  ملع  اریز (  ( تسا لام  زا  رتهب  ملع  لیمک ، يا  دـنناگدننک .( هارمگ  وریپ و  هتفرگن و  ارف  ار  اهنآ   ( دـنا هدربن  هانپ 

دای  ( ندیـشخب رثا  رب  ملع  دنادرگ و  یم  مک  ندیـشخب  ار  لام  يراد ، یم  هاگن  ندش ( هابت  زا   ( ار لام  وت  و  درادهاگن ، ترخآ ( ایند و 
زا ملع  هب  یگرزب  و   ( دور یم  تسد  زا  نآ  نتفر  نیب  زا  اـب  یئاراد  هب  یگرزب  هدـش و  هدرورپ  و  دـبای ، یم  ینوزفا  يرگید ( هـب  نداد 

شاداپ ءازج و  زیختسر ( زور  رد   ( نآ ببـس  هب  هک  تسا  نید  نآ  لیـصحت  ملع و  اب  ییانـشآ  دایز ، نبا  لیمک  يا  تسین ( ینتفر  نیب 
هک  ( اهیئوگ هدیدنـسپ  گرم  زا  سپ  و  نید ( همئا  لوسر و  ادخ و  زا   ( يوریپ تعاط و  ملع  اب  دوخ  یگدنز  رد  ناسنا  دوش ، یم  هداد 

لاـقتنا و ضرعم  رد  لاـم   ( تسا بولغم  ربناـمرف و  لاـم  تسا و  اورناـمرف  ملع  و  دروآ ، یم  تسد  هب  دـنیوگ ( یم  شا  هراـبرد  مدرم 
هچ رگا   ( دنتـسه هدنز  هک  یلاح  رد  دنا  هدش  هابت  اهیئاراد  ناگدنروآدرگ  دایز ، نبا  لیمک  يا  رارقرب .( یقاب و  ملع  دشاب و  یم  لاوز 
اب  ( ناشدوجو تسا ، اجب  راگزور  هکنادنچ  دنـشاب  یم  رادیاپ  نادنمـشناد  و  درک ( دـهاوخ  ناشکاله  نایغط  رورغ و  یلو  دـنا  هدـنز 

، تسا رارقرب  اهلد  رد  اـهنآ ( زا  مدرم  یئوگ  هدیدنـسپ  لـیمج و  رثا  رب   ( ناـشاهتروص تسا و  هدـشمگ  ناـهج ( نیا  زا  نتفگ  دوردـب 
دندوب رگا   ) متفای یم  ناگدنریگ  دای  نآ  يارب  رگا  دومرف  هراشا  دوخ  هنیـس  هب  كرابم  تسد  هب  تسا و  ناوارف  ملع  اجنیا  شاب  هاگآ 

مهف یئاناوت  تقایل  هک  یناـسک  ندوبن  زا  مالـسلا  هیلع  ماـما  اـجنیا  رد  مدومن ، یم  راکـشآ  دنتـشاد  ار  نآ  مهف  یئاـناوت  هک  یناـکریز 
ار نید  رازفا  تسد  اریز )  ) متـسین نئمطم  مولع ) نآ  رب   ) وا زا  هک  ار  مهف  زیت  مبای  یم  يرآ  دروخ ) یم  فسات  دنراد  ار  هیهلا  فراعم 
( درخ لقع و   ) شیاهتجح هب  شناگدـنب و  رب  تفرعم ) ملع و  ندروآ  تسد  هب  قیفوت   ) ادـخ ياهتمعن  هب  و  درب ، یم  راک  هب  اـیند  يارب 
ایند و رازاب  قنور  هاج و  هلیـسو  درآ  تسد  هب  ار  یقیقح  ملع  رگا  تسین  هتـسارآ  سک  نینچ  نوچ   ) دـیوج یم  يرترب  شناتـسود  رب 

مبای یم  ای  دیاشگب ) مدرم  يور  هب  يراتفرگ  تمحز و  باوبا  اهتجح  اهتمعن و  نآ  ینابیتشپ  هب  و  دهد ، رارق  ادـخ  ناگدـنب  رب  يرترب 
هب هدـنناد ) زا  يوریپ  دـیلقت و   ) دوخ رانک  هشوگ و  رد  ار  وا  هک  رادرک ) راـتفگ و  رد  وریپ  دـلقم و   ) شناد باـبرا  يارب  ار  يربناـمرف 

وریپ هک  تسا  یناسک  تفـص  نیا   ) دوزرفا یم  شتآ  وا  لد  رد  فالخ  نامگ  کش و  دـهد  ور  هک  يا  ههبـش  نیلوا  هب  تسین ، یئانیب 
ناوتن خزود  تشهب و  هزور و  زامن و  تروص  لیبق  زا  يرهاظ  لـئاسم  زج  اـهنآ  اـب  سپ  تسا  هاـتوک  ناـشمهف  یلو  دنتـسه  قح  نید 
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دشاب یم  یقیقح ( ملع  تناما و   ( لها تریـصب ( یب  دلقم   ( نیا هن  هک  نادب  تسین ( نانآ  مهف  هب  دامتعا  فراعم  قئاقح و  رد  تفگ و 
یم سفن  شهاوخ  توهـش و  وریپ  یناسآ  هب  هدرک و  يور  هدایز  یـشوخ  تذـل و  رد  هک  ار  یـسک  میباـی  یم  اـی  مهف ( زیت   ( نآ هن  و 

زا يراک  رد  نید  ناگدـنرادهگن  زا  مه  ود  نیا  تسا ، ایند ( يالاک  یئاراد و   ( نتـشابنا ندروآ و  درگ  هتفیـش  هک  ار  یـسک  اـی  دوش ،
ملع ( دوش یمن  تفای  ملع  هلمح  هک   ) راگزور نینچ  رد  دنشاب ، یم  هدنرچ  نایاپ  راهچ  ود  نیا  هب  دننام  نیرت  کیدزن  دنتـسین ، اهراک 

(. دور یم  نیب  زا   ) دریم یم  شرادهگن  هلمح و  گرم  هب 

نید لیلد  تجح و  هب  هک  یـسک  زا  دـنام  یمن  یهت  یلاخ و  نیمز  تسا ) ءانثتـسا  هملک  هلزنم  هب  اجنیا  رد  یلب  مهللا   ) يرآ ایادـخراب 
ناهنپ ناسرت و  يراکهابت ) داسف و  رثا  رب   ) ای مالسلا ) هیلع  ماما  هدزای  دننام   ) تسا روهشم  راکـشآ و  ای  سکنآ ) و   ) دراد اپرب  ار  ادخ 

دورن نیب  زا  تفرعم ) ملع و  نید و  ماکحا  توبن و  راثآ   ) ادـخ نشور  ياهلیلد  اـهتجح و  اـت  هجرف ) هللا  لـجع  مهدزاود  ماـما  دـننام  )
مدرم نیب  یناـمز  ره  رد  ماـما  دوـجو  هکنیا  هب  تسا  حیرـصت  شیاـمرف  نیا  دـیامرف : یم  هللا  هـمحر  مـثیم  نـبا  دـنام ، رارقرب  یقاـب و  )

زا دنگوس  ادخ  هب  دنناهنپ ؟) ناسرت و  ینامز  هچ  ات  ای   ) دنیاجک دندنچ و  ناشیا  و  تسا ) مزال  بجاو و  تسا  یقاب  فیلکت  هکنادـنچ 
ار دوخ  نشور  ياهلیلد  اهتجح و  ناشیا  هب  دنوادخ  دنراوگرزب ، رایـسب  ادخ  دزن  یگرزب  تلزنم و  زا  و  دنتـسه ، كدـنا  رایـسب  رامش 
ملع و دـنامن ) یهت  تمکح  ملع و  نید و  زا  ایند  ات   ) دـنیامن تشک  ناشاهلد  رد  هدرپس و  ناشنادـننام  هب  ار  اـهنآ  اـت  دـنک  یم  ظـفح 

يراوشد یتخـس و  و  دـنا ، هتـسب  راک  هب  رواب  نیقی و  یـشوخ  یگدوسآ و  اب  و  هدروآور ، هرابکی  ناـشیا  هب  یقیقح  یئاـنیب  اـب  شناد 
شیپ یئاسراپ  هتخاس و  ایند  ياهیتخـس  همه  اب  ادـخ  يدونـشخ  يارب   ) دـنا هتفای  ناـسآ  لهـس و  ار  هدرورپ  تمعن  زاـن و  هب  صاخـشا 

وخ سنا و  دننیزگ  يرود  نانادان  هک ( يراتفرگ  یتسدـگدنت و  جـنر و  یـسک و  یب   ( هچنآ هب  و  دـنرادن ( ایند  هب  یگتـسبلد  هتفرگ و 
نیمز رد  دننانآ  دـننک ، یم  یگدـنز  ایند  رد  هتخیوآ  ادـخ ( تمحر   ( دـنلب رایـسب  ياج  هب  اهنآ  ياهحور  هکیئاهندـب  اب  و  دـنا ، هتفرگ 

: دومرف سپ   ( متسه نانآ  رادید  دنموزرآ  قاتشم و  رایسب  هآ  هآ  دنناوخ ، یم  وا  نید  يوس  هب  ار ( مدرم   ( هک ادخ  ناگدنیامن  ءافلخ و 
.درگرب یهاوخ  یم  رگا  لیمک  يا  ) 

ینامز

لیلد لمع  نیا  درب و  ناـبایب  هب  لد  درد  يارب  ار  وا  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما .تسا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع صاـخ  ناراـی  زا  داـیز  نب  لـیمک 
نآ هک  یفاصوا  اب  .دـیوگ  نخـس  وا  اب  انلع  ات  دـبای  یمن  يراد  زار  مدرم  رهـش و  ناـیم  رد  .تسا  مالـسلا  هیلع  یلع  یتحاراـن  تدـش 

نشور اهنآ ، لح  تاهبش و  كرد  يارب  تیفرظ  نتشادن  ءایر ، یبلط ، ترهش  یتسرپ ، لوپ  تشاد : نایب  نادنمـشناد  هرابرد  ترـضح 
رادشه و زا  دعب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما .درک  دامتعا  ناوت  یمن  هدـنبیرف  رهاوظ  سابل و  هب  دـنبایمک و  صلاخ  نادنمـشناد  هک  ددرگ  یم 

دنا هدوب  رفن  هدزاود  طقف  نانآ  دنرامش ، تشگنا  هک  دیامن  یم  یهلا  ناربهر  مالـسا و  نیظفاح  هب  هراشا  ناکاپان ، هرابرد  رطخ  مالعا 
نادنزرف هک  دنک  یم  هقالع  راهظا  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  تسا و  بیاغ  ناگدید  زا  هدنز و  مالسلا ) هیلع   ) مهدزاود ماما  نونکا  هک 

( مالـسلا هیلع   ) یلع تسا و  مالـسلا ) هیلع   ) ماما فیدر  رد  مه  طئارـشلا  عماج  دـهتجم  هک  تسادـیپ  هتفگاـن  .دـنک  هدـهاشم  ار  دوخ 
شور نیا  درگ و  زاب  يدرک  ادیپ  هقالع  تقو  ره  دیامرف  یم  لیمک  هب  مالک  رخآ  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع .دراد  ار  شرادـید  يوزرآ 

ساسحا یعون  هب  شا  هدنونش  دیآ و  راتفرگ  رورغ  هب  دوخ  ات  دیوگن  نخس  روتسد  رما و  تروصب  ناسنا  نخس ، رد  تسا  يا  هنابدوم 
.دنک كرد  ار  يدازآ  رایتخا و  تذل  ات  دنک  یم  راذگاو  شا  هدارا  هب  ار  وا  لاح  نیع  رد  دهد  یم  تشگزاب  روتسد  .تراقح 
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لیلد لمع  نیا  درب و  ناـبایب  هب  لد  درد  يارب  ار  وا  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما .تسا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع صاـخ  ناراـی  زا  داـیز  نب  لـیمک 
نآ هک  یفاصوا  اب  .دـیوگ  نخـس  وا  اب  انلع  ات  دـبای  یمن  يراد  زار  مدرم  رهـش و  ناـیم  رد  .تسا  مالـسلا  هیلع  یلع  یتحاراـن  تدـش 

نشور اهنآ ، لح  تاهبش و  كرد  يارب  تیفرظ  نتشادن  ءایر ، یبلط ، ترهش  یتسرپ ، لوپ  تشاد : نایب  نادنمـشناد  هرابرد  ترـضح 
رادشه و زا  دعب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما .درک  دامتعا  ناوت  یمن  هدـنبیرف  رهاوظ  سابل و  هب  دـنبایمک و  صلاخ  نادنمـشناد  هک  ددرگ  یم 

دنا هدوب  رفن  هدزاود  طقف  نانآ  دنرامش ، تشگنا  هک  دیامن  یم  یهلا  ناربهر  مالـسا و  نیظفاح  هب  هراشا  ناکاپان ، هرابرد  رطخ  مالعا 
نادنزرف هک  دنک  یم  هقالع  راهظا  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  تسا و  بیاغ  ناگدید  زا  هدنز و  مالسلا ) هیلع   ) مهدزاود ماما  نونکا  هک 

( مالـسلا هیلع   ) یلع تسا و  مالـسلا ) هیلع   ) ماما فیدر  رد  مه  طئارـشلا  عماج  دـهتجم  هک  تسادـیپ  هتفگاـن  .دـنک  هدـهاشم  ار  دوخ 
شور نیا  درگ و  زاب  يدرک  ادیپ  هقالع  تقو  ره  دیامرف  یم  لیمک  هب  مالک  رخآ  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع .دراد  ار  شرادـید  يوزرآ 

ساسحا یعون  هب  شا  هدنونش  دیآ و  راتفرگ  رورغ  هب  دوخ  ات  دیوگن  نخس  روتسد  رما و  تروصب  ناسنا  نخس ، رد  تسا  يا  هنابدوم 
.دنک كرد  ار  يدازآ  رایتخا و  تذل  ات  دنک  یم  راذگاو  شا  هدارا  هب  ار  وا  لاح  نیع  رد  دهد  یم  تشگزاب  روتسد  .تراقح 

يزاریش دمحم  دیس 

( مایالا ضعب  یف  هلبق  نم  ایلاو  و  مامالل ، ادـمتعم  ناک  و   ) دایز نب  لیمک  لاق  یعخنلا ، داـیز  نب  لـیمکل  مالـسلا ، هیلع  هل  مـالک  نم  و 
سفنت ءارحصلا ) لخد  يا   ) رحصا املف  ءارحصلا ) يا   ) نابجلا یلا  ینجرخاف  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینموملاریما  يدیب  ذخا 

نم جرخی  يذـلا  فوهلملا  سفن  وه  و   ) ءادعـصلا سفنت  ءارحـصلا ) لـخد  يا   ) رحـصا اـملف  يذـلا  فوهلملا  سفن  وه  و   ) ءادعـصلا
يا فرظلا ، ینعمب  ءاعو  عمج  هیع ) وا   ) ناسنالا یف  هعدومل  بولقلا ) هذـه  نا  دایز  نب  لیمک  ای  : ) مالـسلا هیلع  لاق  مث  هنطاب ) قامعا 

اهرثکا بولقلا ، نسحا  يا  اهاع ) وا  اهریخف   ) تایونعملا قالخالا و  ظفحی  بلقلا  و  تاـیداملا ، ظـفحی  فرظلا  نکل  فورظلاـک  یه 
برلا یلا  بوسنم  يا  ینابر ) ملاعف   ) ماسقا هثالث ) سانلا   ) کبلق یف  هطبـضا  و  کل ) لوقا  ام  ینع  ظفحاف   ) .فراعملا مولعلل و  اظفح 
هـسفن تاجنل  ملعت  و  ملاعلا - هبترم  یلا  لصی  مل  و  ملعلا - ملعتی  يا  تاجن ) لیبس  یلع  ملعتم  و   ) هناحبـس لمع هللا  ملعت و  هنال  یلاعت ،
مـسقلا نا  يا  مهل ، هیارد  نیذلا ال  ثادحالا  عاعرلا  و  ناکم ، لک  یلع  عقی  ریغـص  بابذ  جهملا  عاعر ) جـمه  و   ) هبـشا ام  ءایرلل و  ال 

عم باشعالا  لیمت  امک  هاجتا ، لک  يا  حیر ) لک  عم  نولیمی   ) لطاب وا  قح  یلا  عار  لک  يا  قعان ) لک  عابتا   ) مسقلا اذه  لثم  ثلاثلا 
و لاـملا ) نم  ریخ  ملعلا  لـیمک ، اـی   ) .مهلبقتـسم هب  نونموی  هقح  هقیرط  اوذـخای  ملف  قیثو ) نکر  یلا  اوئجلی  مل  و   ) حاـیرالا فـلتخم 
( لاملا سرحت  تنا  و   ) كالهلا قیرط  ناسنالا  بنجتیف  كالهلا  قیرط  تاجنلا و  قیرط  یلا  دـشری  هنال  کسرحی ) ملعلا   ) نال کـلذ 
( قافنالا یلع   ) ومنی دیزی و  يا  اوکزی ) ملعلا  و   ) قافنالا يا  هقفنلا ) هصقنت  لاملا  و   ) ددب قرـس و  الا  و  ظفاحلا ، یلا  جاتحی  لاملا  نال 

ناب لاملاب ، هتببحت  يذـلا  يا  لاملا ) عینـص  و  - ) ینادـجو وه  امک  اراشتنا ، ائاقب و  هسفن ، یف  ملعلا  هکلم  تیوق  ملع ، اذا  ناسنالا  نـال 
نید ملعلا   ) دایز نب  لیمک ) ای   ) .لئاز ریغ  قاب  ملعلا  نال  یقبی ، ملعلا  عینـص  اما  لاملا ، لاوز  يا  هلاوزب ) لوزی   ) کلام لـجال  کـبحا 

ناسنالا بسکی   ) ملعلاب يا  هب )  ) ناسنالل دشرم  هقیرط و  نیدلا  نا  امک  دشرم ، ملعلا  نال  اکلـسم ، اجهنم و  ذختت  هقیرط  يا  هب ) نادی 
يا هتایح ) یف  - ) هللا هعاط  یلا  ادـشرم  هنوک  داری  نا  لمتحی  و  هیتالا ، هلمجلا  هنیرقب  برقالا ، وه  اذـه  و  هل - سانلا  هعاط  يا  هعاـطلا )

موکحم لاملا  مکاح و  ملعلا  و   ) .هتوم دعب  ملاعلا  نوحدـمی  سانلا  ناف  هتافو ) دـعب   ) هنع ثیدـحلا  يا  هثودـحالا ) لیج  و   ) ایح مادام 
ظفاحلا وه  و  نزاخ ، عمج  لاومالا ) نازخ  کله  لیمک  ای  ( ؟ فرـصی فیک ال  فرـصی و  فیک  لاملا  هجوی  يذلا  وه  ملعلا  ذا  هیلع )

یقب ام  نوقاب  ءامعلا  و   ) هل سانلا  حدم  و  لیمجلا ، هرکذـب  ایندـلا  یف  هیقیقحلا  ناسنالا  هایح  و  حدـم ، رکذ و ال  سیل  ذا  ءایحا ) مه  (و 
و  ) هایحلا نع  مهماسجا  تبهذ  يا  هدوقفم ) مهنایعا   ) سانلا مهیلع  ینثی  لیمجلاب  نوروکذـم  مهنال  بارتلا  تحت  اوناـک  ول  و  رهدـلا )
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فسات هملک  وا  ذخ )  ) ینعمب رما  لعف  مسا  اه )  ) مهیلع نونثی  سانلا و  مهبحی  هدوجوم ) بولقلا  یف   ) مهرکذ مهحابشا و  يا  مهلاثما )
هلیـضفت و  ملعلا ، لضف  نم  ترکذ  ام  لیبق  نم  اریثک - يا  امج ) املعل  انهه  نا   ) توصلاب سفنتی  رجفتملا  نا  کلذ  و  هاـه )  ) اهلـصا و 

( هردص یلا  هدیب  مالـسلا  هیلع  راشا  و   ) هتتبث هترهظال و  نیلماح ، یملعل  تدـجو  ول  يا  لماح ، عمج  هلمح ) هل  تبـصا  ول   ) لاملا یلع 
نومام ریغ   ) هعرـسب مهفی  يذلا  وه  انقل )  ) تدـجو يا  تبـصا ) ( ) عطقنم  ) هنکل ءانثتـسالا ، هروص  یف  مالکلا  یلب ) (: ) انهه  ) لاق نیح 

الا ملعلا  نم  نودیری  نیذلا ال  سانلا  بلاغ  نقللاب ، دارملا  و  هملعا ، اذل ال  و  ایندلا ، بلج  یف  ملعلا  لمعتسی  نا  هیلع  نمآ  يا ال  هیلع )
ارهظتـسم و   ) .اهبلج لجال  و  ایندلا ) یف   ) نیرادلا یف  عفانلا  نیدلا  یلا  هلیـسو  هناف  ملعلا ، وه  يذلا  نیدلا ) هلآ  المعتـسم   ) ایندلا بلط 

- الیلد هجح و  فرع  ناف  هئایلوا ) یلع  هججحب  و   ) سانلا ءاذیا  یلع  هناحبـس - هاطعا  اذا  هللا - همعنب  نیعتـسی  يا  هدابع ) یلع  هللا  معنب 
اداقنم ملعلل  تبصا  يا  انقل )  ) یلع فطع  اداقنم ) وا   ) یلاعت هللا  ءایلوا  عم  لادجلل  لیلدلا  کلذ  لمعتـسا  اهمعنب - هیلع  هللا  لضفت  امم 

لثم و  فرطلا ، ینعمب  ونح ، عمج  ءانحالا  هایافخ و  هقئاقد و  يا  هئانحا ) یف  هل  هریـصب  ال   ) نکل هل ، نیلماحلا  يا  قحلا ) هلمحل   ) اعئاط
یف  ) دانزلا نم  رانلا  حدـقنت  امک  رهظی ، يا  کشلا ) حدـقنی   ) .فاج دـلقم  هنال  ملعلا ، هل  ناسنالا  رهظی  نال  الباق  سیل  صخـشلا  اذـه 

حلصی ال )  ) عماسلا هبنتیلف  الا )  ) هظفحت هل  هیملع  هعانم  ذا ال  تاهبشلا  كوکشلا و  نم  هیلع  ضرعی  ام  يا  ههبش ) نم  ضراع  لوال  هبلق 
لمحل تبـصا  يا  انقل  یلع  فطع  اموهنم ) وا   ) ایندـلا لجال  ملعلا  لمعتـسی  يذـلا  كاذ ) و ال   ) هل هریـصب  يذـلا ال  اذ )  ) ملعلا لمحل 

ماعطلا و یف  هتابغر  هتاوهـش و  ءارو  قاسنی  وهف  هوهـشلل ) دایقلا  سلـس   ) هتاوهـش ـالا  هل  مهل  يذـلا  هوهـشلا  يا  هذـللاب )  ) اـطرفم ملعلا 
يا اسیل )  ) .ءاوس هل  مه  لاملل ال  راخدالا ) عمجلاـب و   ) اـعلوم يا  اـنقل ، یلع  فطع  اـمرغم ) وا   ) هبـشا اـم  سنجلا و  هاـجلا و  سبلملا و 

یـش ء برقا   ) هنایعری نیدـلاب و ال  ناطبتری  اـمهنا ال  ینعمب : یعار ، عمج  تاـعر : یـش ء ) یف  نیدـلا  تاـعر  نم   ) مرغملا موهفملا و 
ظفحی نمم  امهیلثم  له  نیفنصلا و  نیذه  مه  اذکه  و  هوهشلا ، هذللا و  ماعنالا  مه  ناف  یعرت ، موست و  یتلا  همئاسلا ) ماعنالا  اهب  اهبش 

.هلمحل نیحلاصلا  هیلماح ) تومب   ) سانلا نع  بهذی  و  ملعلا ) تومی  کلذک  ( ؟ نیدلا یلع  نموی  وا  ملعلا ،

نیبی هجحب ) مئاق هللا  نم  ضرالا  اولخت  ال  - ) ملعلل هقئـاللا  ریغ  هعبرـالا ، فانـصالا  نم  ترکذ - اـمک  ساـنلا  لـک  سیل  یلب ) مهللا ، )
، روهظلا رظتنی  هافخا ، یتح  ملظلا  هرمغ  ارومغم ) افئاخ  وا   ) مهنیب امیف  رهتـشی  سانلا و  هفرعی  اروهـشم ) ارهاـظ  اـما   ) هداـبع یلع  هتجح 

لحمضت و  لطبت ) الئل   ) مالسلا هیلع  يدهملا  مامالا  باغ  و  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) لوسرلا باغ  و  مالـسلا ، هیلع  یـسوم  باغ  امک 
مک و   ) هحـضاولا هجحلا  ینعمب  هنیب ، عمج  هتانیب ) و   ) اهیلا دـشرملا  عورفلا  لوصـالا و  یلع  لیلدـلا  ینعمب : هجح ، عمج  هللا ) جـجح  )
نع ماهفتـسا  اذه  و  هجحلاب ، نوموقی  نیذلا  کئلوا ؟) نیا  و   ) مهتلق نایبل  نیمئاقلا ، ددـع  نع  ماهفتـسا  اذـه  و  هللا ، هجحب  مئاقلا  اذ ؟)

نولقالا هللا - و  هللا -(  هجحب  نومئاقلا  کئلوا )  ) .هربابجلا نم  مهفوخ  و  مهیف ، نیبغارلا  هلقل  سانلا ، نیب  مهئافخ  یلع  هیبنت  مهتنکما و 
يا هتانیب ) هججح و   ) مهببسب يا  مهب ) هللا  ظفحی   ) هعیفر هناحبـس  هدنع  مهتلزنم  ناف  اردق ) هللا  دنع  نومظعالا  و   ) لیلق مهددعف  اددع )

هیبشت اهوعرزی ) و   ) قحلا لها  نم  مهلاثما  يا  مهئارظن )  ) هعیدولا ناونعب  جـجحلا  کلت  نولعجی  يا  اهوعدوی ) یتح   ) هماـکحا هتلدا و 
نا يا  هریـصبلا ) هقیقح  یلع  ملعلا  مهب  مجه   ) هللا جـجحب  نیمئاقلا  نم  مههابـشا ) بولق   ) اهیف تاـبثلل  بجوملا  ضرـالا ، یف  عرزلاـب 

قفدـتی امک  مهوحن ، ملعلا  قفدـت  نع  هیانک  مجه )  ) و ءاـملع ، اوراـص  یتح  مهیلع ، مه  هفرعملا  هریـصبلا و  هقیقح  یلا  لـصاولا  ملعلا 
و  ) اـهولماز اهورـشاب و  مهنا  یتـح  مهیلا  ءاـج  لوـحی ، ـال  لوزی و  ـال  يذـلا  نیقیلا  حور  نا  ینعی  نـقیلا ) حور  اورـشاب  و   ) .مجاـهملا
ایندلا و یف  دهزلا  وه  و  انشخ ، ارع  نوفرتملا و  هدعام  الهس ، انیل  اودع  يا  همعنلاب ، رطبلا  وه  فرتملا  نوفرتملا ) هروعتـسا  ام  اونالتـسا 

نوسنای ءالوه  و  امهیلا ، ام  هدابعلا و  هعاطلا و  نم  نوشحوتسی  لاهجلا  ناف  نولهاجلا ) هنم  شحوتسا  امب  اوسنآ  و   ) .هناحبـس هللا  هعاطا 
یف مهسوفن  تناکنا  هناحبـس و  هللا  ناوضر  هنجلاب و  قلعتت  مهحاورا  ناف  یلعالا ) لحملاب  هقلعم  اهحاورا  نادباب  ایندلا  اوبحـص  و   ) اهب
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( یعاد  ) عمج هاعدـلا ) و   ) هتلدا هماکحاب و  نوفراعلا  هل  نولثمملا  هضرا ) یف  هللا  ءافلخ   ) تافـصلا هذـهب  نوفـصتملا  کـئلوا )  ) ایندـلا
يا فرصنا )  ) مالسلا هیلع  لاق  مث  مهتیور ) یلا  اقوش   ) قاتشا رجضتلل ، و  هبغرلل ، لمعتـسی  توص  مسا  هآ ) هآ   ) هتعیرـش و  هنید ) یلا  )

.مالکلا مت  دقف  فارصنالا ، تئش ) اذا  لیمک  ای   ) بهذا

يوسوم

وا .ءانالا  وه  ءاع و  عمج و  هیعوالا : .ادودمم  الیوط  اسفنت  ءادعصلا : سفنت  .ءارحصلا  یف  راص  رحصا : .هربقملا  هنابجلا : نابجلا : هغللا :
هلفسلا و ماوعلا و  عاعرلا : .یقمحلا  انه  دوصقملا  ضوعبلاک و  ریغص  بابذ  جمهلا : .برلا  یلا  بوسنملا  ینابرلا : .اظفح  اهرثکا  اهاع :

.ومنی وکزی : .هفرـصی  يا  ناسنالا  هقفنی  ام  هقفنلا : .نوعجری  نودـمتعی و  نووجلی : .نوفرحنی  نولیمی  .یعاد  حـئاص ، قعاـن : .اـمهلاثما 
: مهلاثملا .هبئاغ  هدوقفم : .مهصاخشا  مهنایعا : .لاملا  ظفح  یلوتی  نم  نزاخ  عمج  نازخ : هثودحالا : .يزجی  نادی : .ناسحالا  عینصلا :
ابلغتم و ارهظتـسم : .هعرـسب  مهفی  نم  رـسکف  حتفب  نقللا : .لماح  عمج  کیرحتلاب  هلمحلا : .تدـجو  تبـصا : .ریثکلا  مجلا : .مهروص 
هب داقت  ام  دایقلا : .نیل  سلـس : .ماعطلا  هوهـش  یف  طرفملا  موهنملا : .زربی  رهظی و  حدـقنی : .هبناوج  هئانحا : .هبلغ  هـالع و  هیلع  رهظتـسا 
نم یعارلا  عمج  هاعرلا : .هزانتکا  هعمج و  لاملا : راخدا  .علوملا  مرغملا : .هعواطی  یلا  داـیقلا  سلـس  نـالف  هوحن و  لـبح و  نم  هبادـلا 

هذـه نا  دایز  نب  لیمک  ای  : ) حرـشلا .یعرتل  كرتت  یتلا  یه  هفولعملا و  ریغ  همئاسلا : .مئاهبلا  ماـعنالا : .مهنووشب  متها  موق و  رما  یلو 
لک عابتا  عاعر  جـمه  هاجن و  لیبس  یلع  ملعتم  ینابر و  ملاعف  هثالث : سانلا  کل : لوقا  ام  ینع  عمـسا  اـهاع  وا  اـهریخف  هیعوا  بولقلا 
 … هیغاص انذا  دجی  ملف  هملع  ثبی  نا  مامالا  دارا  قیث ) نکر و  یلا  اووجلی  مل  ملعلا و  رونب  اوویـضتسی  مل  حـیر  لک  عم  نولیمی  قعان 

ضعب هباحصا  نم  راتخی  ناک  اذلف  فافختسالا  ءازهتسالا و  الا  مهنم  دجی  ملف  اوثحبی  اومهفتـسی و  اولاسی و  نا  سانلا  نم  بلطی  ناک 
هئال و یلع و  دهشتسا  يذلا  هباحصا  دحا  دایز  نب  لیمک  عم  هفقو  هذه  و  هتمکح …  نم  مهیطعی  همولع و  نم  مهیلع  رشنیف  صاوخلا 
ثیح ال یلا  روبقلا  یلا  هب  جرخی  هدـیب و  ذـخای  لیمک …  دـیب  ذـخای  وه  یلع و  هروص  لـیمک …  اـهلقنی  هلیلج  هروص  هل …  هتبحم 

ءامـسلا تحت  روبقلا و  نیب  اهنایبب  هسفن  حیری  نا  داراف  ءایحالا  ناهذا  اهبعوتـست  هیولعلا ال  هلداعملا  هایحلا …  یف  دحا  یلع  هغل  مهفی 
.هایحلا نم  نیبعتملا  سفنت  الیوط  اسفنت  مامالا  ذـخا  قلطلا  ءاضفلا  یف  اراص  امل  هنابجلا و  یلع  ارم  لـیمک و  یلع و  ناـنثالا  جرخ  … 

یف شیعی  يذـلا  یـسالا  قمع  یکحت  هروص  مهملا …  مهاوکـش و  هیلا  نوثبی  نم  اودـجی  مل  مهبولق و  موـمهلا  تلکا  نیذـلا  سفنت 
 … هعم هتصق  هب  یکحی  لایجالل و  هلقنی  امیرک  املع  لیمک  نذا  یف  ثبی  نا  دیری  هنا  لیوطلا …  سفنتلا  اذه  یلا  هعفدتف  مامالا  بلق 
هذـه وجلا و  اذـه  یف  اـهنم …  اودیفتـسیف  اـهبالط  یلا  اـهلمحی  نمزلا  لـعل  هنم  تاـم  لـکلا  قلطنت  نا  ماـمالا  دـیری  قلطلا  ءاوهلا  یف 

ملعلا و عمجی  اـهیف  هتنزخ  ملعلا و  هیع  وا  یه  بولقلا  هذـه  نا  یلا  هراـشا  اـهنا  لـیمک …  اـهب  هبنی  همدـقمب  ماـمالا  قـلطنی  تاـظحللا 
هظفحا کل  لوقا  ام  ینع  ظفحا  هل : لاق  مث  هیارد …  هیاعو و  اظفح و  املع و  اهرثکا  بولقلا  هذه  ریخ  ربعلا و  ظعاوملا و  همکحلا و 

مه برلا و  یلا  بوسنملا  وه  و  ینابر : ملاـع  - 1 ماسقا : هثالث  یلا  سانلا  مسق  مث  یلع …  مالک  عمـستل  لایجالل  هلقنا  کـسفن و  یف 
وا مهمهلی  وا  هتادارم  لـقنت  هکئـالم  مهیلا  هللا  لـسری  نیذـلا  مهنا  یحولا …  هطـساوب  مهموـلع  نوذـخای  نیذـلا  ءایـصوالا  ءاـیبنالا و 

ملعتم و  - 2 هیلا …  مهبـسن  مهافطـصاف و  هللا  اوصلخ  مهنا  سانلا …  تاقبط  یلعا  هوفـصلا و  مه  ءالوه  باجح و  ءارو  نم  مهملکی 
و .هاجنلا 3 - قیرط  یف  مهف  مهتسارد  یف  هللا  یلا  نوهجوتی  نیذلا  ملعلا  لیصحت  قیرط  یف  نورئاسلا  ءاملعلا و  مه  و  هاجن : لیبس  یلع 

مهفـصو دق  و  اهلغـشی …  ایندـلا و  المی  يذـلا  مظعالا  داوسلا  اذـه  رـشبلا …  نم  هیبلاغلا  ماوعلا  مهنا  سانلا  هیقب  مه  و  عاعر : جـمه 
مهنا ب - يرخا …  كانه  یلا  هرات و  انه  یلا  ریطی  يذلا  ریغصلا  بابذلاب  مههبش  دقف  ریقحت  مهل و  ریغـصت  جمه  مهنا  .فاصواب ا -
عابتا ج - رکفلا …  عم  نوقلطنی  نورکفی و ال  قیثاوم ال  دوهعب و  نوطبتری  نیذـلا ال  سانلا  نم  ماوعلا  سحت  ظفللا  اذـه  یف  عاـعر و 
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هـسارد نود  هلطابلا  هتوعد  ءارو  هعرـسب  نوریـسی  مهنا  وعدـی ؟ اذامل  هتوعدـل و  هسارد  نود  هئارو  اوعرـسا  مهاـعد  نمف  قعاـن : لـک 
نوهجوی فیک  لب  دحاو  هاجتا  یف  تابث  هماقتـسا و  مهل  سیل  حیر : لک  عمم  نولیمی  د - دیری …  ام  اهئارو و  ام  یعادلا و  تایفلخل 

هرماب و اوکرحت  انموم  مکاحلا  ناک  اذا  و  هعم …  اوناک  لداعلا  عم  تناـک  اذا  هعم و  اوفرحنا  ملاـظلا  عم  هوقلا  تناـک  اذا  نوهجوتی … 
هیورلا اوکلمی  مل  هاـیحلا …  زومر  اوفـشتکی  اوملعتی و  مل  ملعلا : روـنب  اوویـضتسی  مل  ه - اذـکه …  و  هعم …  اوناـک  ادـساف  ناـک  اذا 
اووجلی مل  و  و - ملعلا …  مدع  لهجلا و  مالظ  یف  نوشیعی  مهنا  ملعلا …  لهال  فشکنت  امک  رومالا  مهیلا  فشکنت  مل  هحضاولا … 

ملعلا لاـملا ، نم  ریخ  ملعلا  لـیمک  اـی   ) .لزلزتـت ـال  هتباـث  هینیقی  روـما  یلع  نوکرتـی  نوذـخای و  اـمیف  اودـمتعی  مل  قـیث : نـکر و  یلا 
نیب مالسلا  هیلع  لضاف  هلاوزب ) لوزی  لاملا  عینـص  قافنالا و  یلع  وکزی  ملعلا  هقفنلا و  هصقنت  لاملا  و  لاملا ، سرحت  تنا  کسرحی و 

هیریخلا هجو  لاملا و  نم  ریخ  معلا  هلمحی …  نم  ناش  هناشب و  اـمامتها  هب و  اـبیغرت  لاـملا  یلع  هلـضف  ملعلا و  مدـق  لاـملا و  ملعلا و 
 … هرجملا رهظ  هب  ناسنالا  بکر  هرذـلا و  رجف  يذـلا  وه  ملعلا  لاملا : سرحت  تنا  کسرحی و  ملعلا  .تاراـبتعا ا - هدـع  هیلـضفالاو 

ناسنالا اذه  ظفتحا  هیاقو  لئاسو  تاعرتخم و  نم  ملعلا  همدق  امب  اهئاقدصا …  تمح  ملظلا و  نم  يربکلا  لودلا  تمتحا  ملعلا  اذهب 
قرف كانه  مث  هوفطتخا …  قارـسلا و  صوصللا و  يدـیا  هیلا  تدـتما  الا  هیمحی و  هسرحی و  نم  یلا  جاتحی  لاملا  اـمنیب  هدوجوب … 
یلا جاتحی  لاملا  قافنالا : یلع  وکزی  ملعلا  هقفنلا و  هصقنت  لاملا  و  ب - امودـخم …  وا  امداخ  اسورحم …  وا  اـسراح  نوکت  نا  نیب 

کناف دادزی  ومنی و  هناف  ملعلا  اما  دـمجت و  اذا  اذـه  ناصقنلل  هضرعی  اذـه  هل و  هنووملا  نم  اهریغ  ناـکملا و  بساـحلا و  سراـحلا و 
نم هنیفد  زونک  هلیلج و  روما  نع  قتفتی  نهذـلا  نا  هقیقد …  فئاـطل  تاـکن و  تالاکـشا و  باوبا و  کـماما  تحتفتنا  تملع  اـملک 
نا کلذ  لضفا و  ملعلا  نوک  ملعلا و  لاملا و  نیب  قرف  اضیا  اذه  هلاوزب : لوزی  لاملا  عینـص  و  ج - میلعتلا …  سیردـتلا و  ءانثا  ملعلا 
وا ثداوحلاب  اما  اهلاوزب  اهب  نسحملا  نیعلا  یفتنت  ناسحالا و  اذـه  لوزی  هرایـس  اناسنا  تیطعا  ولف  لاملا  لاوزب  لوزی  لاملاب  ناسحالا 

ملاع نم  لقتنی  اضیا  وه  بوردلا و  فشکی  بولقلا و  یفـصی  هناف  ملعلا  اما  و  لاومالا …  لک  یف  کیلاود  اذکه  یعیبطلا و  فلتلاب 
ای  … ) هملعی هدـعب و  یتاـی  نم  روجا  نم  صقنی  نا  نود  لوـالا  ملعملا  یلا  هباوـث  هرجا و  یقبی  نیملعتملا و  نیب  يرـسی  ملعتم و  یلا 

لاملا مکاح و  ملعلا  .هتافو و  دـعب  هثودـحالا  لیمج  هتایح و  یف  هعاطلا  ناسنالا  بسکی  هب  هب  نادـی  نید  ملعلا  هفرعم  دایز  نب  لیمک 
بجاو نیدلا و  ناکرا  نم  نکر  ملعلا  بلط  يا  هب : نادی  نید  هنا  .هل ا - تایـصوصخ  ملعلل و  تازیم  اضیا  هذه  و  هیلع ) …  موکحم 

لک یلع  هضیرف  ملعلا  بلط  لاق : دحللا و  یلا  دهملا  نم  ملعلا  اوبلطا  هلآ :) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا لاق  دق  هیلـصحت و  بجی  ضورفم 
ول ال هحیرص و  ملعلا  یلا  هوعد  قلخ ) يذلا  کبر  مساب  ارقا  : ) اهعلطم ارقا و  هروس  یه  یبنلا  یلع  تلزن  هروس  لوا  نا  یفکی  ملسم و 
و هتافو …  دعب  هثودحالا  لیمج  هتایح و  یف  هعاطلا  ناسنالا  بسکی  ملعلاب  .هتدابع ب - قح  دبع  هتفرعم و ال  قح  هللا  فرع  ام  ملعلا 

یلع هللا  معن  نم  هذه  لوقی و  ام  لبقت  بیجتست و  هل و  عمـست  سانلا  و  سانلا ، نم  عاطی  ملاعلا  رما  نا  هتارمث  ملعلا و  تاکرب  نم  هذه 
بولق یف  هعرز  امب  رکذـلا  لیمج  ناسنالل  یقبی  ملعلاب  اضیا  كولملا و  یلع  ماکح  ءاملعلا  هیعرلا و  یلع  ماـکح  كولملاـف  ءاـملعلا 

امب مهراثاب و  مهرکذـن  نینـسلا  تائم  مهیلع  رم  دـق  مهیلع  هللا  ناوضر  انواملع  مه  ءـالوه  .هلهنم و  نم  لـهن  نم  هتذـمالت و  هداور و 
 … اذکه دیهشلا و  همالعلا و  یضترملا و  یضرلا و  یسربطلا و  یسوطلا و  ارقا  مهتمئاق و  یف  كرظن  حرس  هفرعم و  ملع و  نم  اوکرت 

مکحی يذـلا  وه  ملعلا  هیلع : موکحم  لاملا  مکاح و  ملعلا  و  ج - اوفلخ …  اوکرت و  امب  مهرکذـن  لازن  ـال  اـنعم و  نوشیعی  نولازی  ـال 
اهضرا و رمعتست  يرغـصلا و  مکحت  نا  يربکلا  لودلا  تعاطتـسا  ملعلاب  فرـصتت …  یتم  فرـصتت و  فیک  فرعت  ملعلاب  ذا  هایحلا 
یکیرمـالا و ملعلل  موکحملا  یبرعلا  لاـملا  مویلا  اـنماما  ههیجوـت و  ملعلا و  رماـب  ـالا  لـقتنی  ـال  موـکحم  لاـملا  اـمنیب  اهبعـش  دبعتـست 

تارایلم شیعن …  امم  مظعا  دـهاش  كانه  له  هنم و  اننومرحی  مهحلاصم و  یف  هنولغتـسی  کئلوا  هدارال  موکحم  هارت  یبوروالا … 
لاملا هسارح  انتفیظ  نا و  هشیعن …  يذلا  لهجلا  هنا  نیملسملا  ریغل  هکولمم  لب  هیکیرمالا ، فراصملا  یف  هدمجم  هیبرعلا  تارالودلا 
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ءاملعلا ءایحا و  مه  لاومالا و  نازخ  کله  لـیمک  اـی   … ) نودـیری اـمک  هب  نومکحی  نوواـشی و  فیک  هیف  نوفرـصتی  ملعلا  باـبرال 
تومی مکحلاب  کلذ  رخآ و  هجو  نم  ملعلا  یف  بیغرت  اذه  و  هدوجوم ) بولقلا  یف  مهلاثما  هدوقفم و  مهنایعا  رهدـلا : یقب  ام  نوقاب 
مهنالف لاومالا  نازخ  كاله  اما  .اتاوما  اوناک  نا  مهواقب و  ءاملعلا و  هایحب  لباقملا  یف  هایحلا و  دـیق  یلع  اوناـک  نا  لاومـالا و  نازخ 
فرعی ملف  هتاوهـش  هتاذل و  اوشاع  مهنال  وا  یـسحلا …  توملا  نم  مظعا  وه  ایونعم و  اوتامف  هدابع  همدـخ  هللا و  هعاط  یف  هوقفنی  مل 

هوکرت ال ام  مهراثآ و  نکل  هایحلا و  نع  مهداسجاب  اوباغ  نا  مهنا و  رهدلا …  یقب  ام  نوشیعی  هناف  ءاملعلا  هایح  اما  .ائیـش  دحا  مهنع 
هئارق مهتاـفلوم و  مهبتکب و  مهتاـیرظنی  مهراـکفاب …  مهثارتـب …  نوشیعی  اوفلخ …  اوـکرت و  اـمب  نوـشیعی  مهف  اـننیب ، شیعی  لازی 

یکحت هرماعلا  تابتکملا  هذه  هفلوملا و  فالالاب  ملعلا  همئاق  امنیب  ادحا  مهنم  رکذت  مدعلا ال  هیواز  یف  لاومالا  باحصا  يرت  هعیرس 
انبجعی مل  ام  هیلع و  مهانقفاو  هانلبق و  مهئارآ  نم  انبجعا  اـمف  راوح  یف  مهاـیا  اـنناک و  اـننیب و  نوشیعی  مهناـکف  مهلاوقا  لـقنت  مهنع و 

ذا مامالا  بلق  هرسحلا  تلکا  هلمح ) هل  تبصا  ول  هردص  یلا  هدیب  راشا  امج و  املعل  انه  اه  نا  اه   … ) اذکه مهانرواح و  مهانـشقان و 
یلع و  تارـسح …  مهـسوفن  یف  ءامظعلا و  تومی  اذـکه  ملعلا …  کلذ  لـمح  یلع  ردـقی  نم  دـقف  هملع و  هیلا  ثبی  نم  دـجی  مل 
قمع نم  هخرـص  اهنلعی  یلع  هلمحتی …  نم  دقفب  ءاملعلا و  دقفب  دقفی  ملعلا  هیلا …  هثبیل  هملع  لمحی  درف  یلع  هدـی  عضی  نا  ینمتی 
یلا لقتنا  هبلق و  یف  هرسحلا  تیقب  هملع و  لمحی  نم  دجی  مل  معن  هدقفب …  ملعلا  کلذ  عیـضی  الف  هلمح  هملعل  دجی  نا  ینمتی  هسفن 

ریغ انقل  تبـصا  یلب   ) .مهمولع همئالا  نع  لـمحی  نم  دوجو  مدـعل  فساـن  اـهددرن و  تاـیرکذ  تاـملکلا  هذـه  تیقب  اـهلمحی و  هبر 
نم دوجو  مالـسلا  هیلع  یفن  نا  دـعب  هئایلوا ) یلع  هججحب  هدابع و  یلع  هللا  معنب  ارهظتـسم  ایندـلل و  نیدـلا  هلآ  المعتـسم  هیلع  نومام 
رکذ دق  دوقفملا و  هلزنمب  همدع و  هلزنمب  اذـه  و  هلمحل ، الها  اوسیل  مهدـجو  نم  نکل  هدـجو و  دـق  هناب  كردتـسا  هملع  هنع  لمحی 
هنکل هیبن و  بیل  نطف  نقل  هناب  هفـصو  دـق  لاجرلا و  لوا  اذـه  ملعلا و  اذـه  لمحل  هلهوت  تامـس ال  لمحی  لجر  لک  لاـجر و  هعبرا 

کسنلا و رهظی  وهف  ایندلا  هب  داطـصیل  نیدلا  لغتـسی  هعـضوم  یف  هلمعتـسی  وا  هعـضوم  ملعلا  عضی  ملعی و ال  امب  لمعی  ملعلل ال  نئاخ 
نم ذـخای  مهیلع و  رختفیف  دابعلا  مظعا  هسفن  يری  ملعلا  نم  عمج  امب  هنا  امک  اهنم  همارم  غلبی  ایندـلا و  یلا  لصی  نا  لجا  نم  هداـبعلا 

حدـقنی هئانحا  یف  هل  هریـصب  قحلا ال  هلمحل  اداقنم  وا   ) .بذـکلاب قدـصلا  لطابلاب و  قحلا  سبلی  ام  اـهملعت  یتلا  جـجحلا  نیهاربلا و 
دق هل و  الهوم  سیل  هنکل  ملعلا و  لمحل  رفوت  يذلا  یناثلا  لجرلا  اذـه  و  كاذ ) اذ و ال  الا ال  ههبـش  نم  ضراع  لوال  هبلق  یف  کشلا 
یف قمع  ـال  هل و  هریـصب  ـال  هنا  .هیف 1 - نیئیـس  نیرما  یف  هتلکـشم  نکل  مهنم و  عمـسی  قحلا و  لهال  داقنی  بیط  لـجر  هناـب  هفـصو 

اهیلع و درت  یتلا  تاهبشلا  اهتالاکـشا و  يا  اهتافطعنم  اهبناوج و  رومالا و  قامعا  یلا  لصی  مل  هیهلالا و  رومالا  یف  رحبتی  مل  هریکفت :
هکرحت هسفن و  یف  ههبشلا  رقتـست  ملعلا  اذه  یف  هعاب  روصقلف  ههبـش  هتـضرتعا  اذا  هسفن  یف  روثی  کشلا  نا  .اهیف 2 - ققدـی  اهمهفی و 
یهلالا ملعلا  اذه  لمحل  حلـصی  كاذ  اذه و ال  ال  لوقی : نیلجرلا  نیذه  رکذی  نا  دعب  مامالا  نا  مث  .هاجتا  لک  یف  هضرغملا  يدـیالا 

هذللاب مرغملا  ثلاثلا  لجرلا  وه  اذه  هوهـشلل ) دایقلا  سلـس  هذـللاب  اموهنم  وا   ) .وه ثلاثلا و  لجرلا  رکذـی  کلذ  دـعب  هلمحا و  يذـلا 
وا  … ) اهفلخ يرجی  اهل و  یخارتی  هل  يارتت ء  نا  درجمب  هلوهس و  ریـس و  لکب  اهیلا  تاوهـشلا  هرجت  تناک  ینا  اهـصانتقا  دیری  يذلا 

( هیلماح تومب  ملعلا  تومی  کلذک  همئاسلا  ماعنالا  امهب  اهبش  یش ء  برقا  یـش ء  یف  نیدلا  هاعر  نم  اسیل  راخدالا  عمجلاب و  امرغم 
مقر دادزیل  فراصملا  یلا  هلوحی  لاملا و  لیبس  یف  یعسی  وهف  هراخدا  لاملا و  عمج  یف  يوه  بح و  هل  لجر  هنا  هعبرالا  عبار  اذه  و 

نافرعی امهالک ال  لاملاب  مرغملا  هوهشلا و  بحاصف  هلها  نیدلا و  هلمح  نم  نامسقلا  ناذه  نوکی  نا  مامالا  ضفر  مث  .كانه  هباسح 
یف هلـسرتسم  یعرت  یتلا  مئاهبلاک  امهناب  امهفـص  کلذ و  دـعب  .هب و  امهل  هقالع  ـال  نیدـلا و  یلع  ناـفرعتی  ـال  لاـملا و  هذـللا و  ریغ 
انه یلا  لصو  نا  دـعب  هرخالا و  یلا  هیلا و  ناتفتلی  نیدـلل و ال  ناهبنتی  اـضیا ال  اـمهف  اـباسح  اهتذـل  اـهنطب و  ریغل  بسحت  ـال  يراربلا 

 … هدجی همولع ال  یقلتل  هلهوی  ادرف  اهیف  بلط  اذا  یتلا  هلحرملا  هذه  یلا  لاحلا  لوصول  فسات 
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اودع اونالتسا : .عرسا  هلفغ ، یلع  هتغب و  هیلا  یهتنا  مجه : .مهلاثما  مههابشا و  مهئارظن : .هلزنم  اردق : .رهظی  يذلا ال  یطغملا  رومغملا :
مهللا  ) .اوشحوتسا دض  اوسنا : .رطبلا  عم  معنتلا  لها  مه  فرتلا  لها  نوفرتملا : .ابعـص  انـشخ  يا  ارع  هودع و  هورعوتـسا : .انیل  یـشلا ء 

مالـسلا هیلع  كردتـسا  هتانیب ) هللا و  جـجح  لطبت  الئل  ارومغم  افئاخ  اما  اروهـشم و  ارهاظ  اما  هجحب  مئاق هللا  نم  ضرالا  ولخت  ال  یلب !
ماقی ملعلل  هلمح  كانه  ناف  هایحلا  تقراف  اذا  اناف  یتومب  تومی  ـال  ملعلا  نا  ـال …  ـالئاق : هبحاـص  تومب  تومی  ملعلا  نا  هلوق : یلع 

ول ال ادبا و  اهنوقرافی  هیرـشبلا و ال  هریـسم  نوبکاوی  نیذـلا  همئالا  مهنا  دوجولا …  اذـه  باطقا  مه  ملعلا و  رادـم  مهیلع  قحلا و  مهب 
جورخلاب و هل  رمالا  جرفلا و  رظتنی  بئاغ  روتـسم  وا  هفیـس  رهاش  رهاظ  نیب  مه  ضرالا و  مهنم  ولخت  اهلهاب و ال  ضرالا  تخاـسل  مه 
هل هللا  نذا  رظتنی  راظنالا و  نع  باغ  يذـلا  هیلع  هللا  تاولـص  يدـهملا  نسحلا  نب  دـمحم  ماـمالا  یف  لاـحلا  وه  اـمک  ضرـالا  ریهطت 

هجحلا لوصو  نایبلا و  عفترا  اذا  هناف  هتانیب  هللا و  ججح  لطبت  الئل  همئالا  دنع  ملعلا  اذه  ظفح  یهلالا و  ریدـقتلا  کلذ  نا  جرخلاب … 
هیمامالا و بهذـمب  احیرـصت  نوکی  داکی  اذـه  و  دـیدحلا : یبا  نبا  لوقی  .مهریـصقت و  یلع  هدابع  بقاـعی  نا  نکی هللا  مل  ساـنلا  یلا 

لک ماعلا و  فرعلا  هیلا  بهذی  يذلا  مالکلا  اذه  هحارـص  عمف  هیلا  بهذی  ام  هدقتعم و  مدخیل  هفرحی  صنلا و  يولی  هتداع  یلع  هنکل 
و يارلا …  باحصا  نیققحملا و  ءاملعلاب و  فیکف  سانلا  ماوع  هنم  هلبقی  ادیعب ال  ابهذم  هب  بهذی  لقعلا  میلس  مهفلا  میقتـسم  ناسنا 

هللا هجحب  مئاق  مامالا  نا  ایقاب و  فیلکتلا  مادام  نامز  لک  یف  سانلا  نیب  همالا  بوجوب  هنم  حیرـصت  اذـه  جـهنلا : حارـش  نم  هریغ  لاق 
نم یلعالا  لحملا  یلا  اولصو  ناسحالا و  یلا  اوقبـس  نیذلاک  افورعم  ارهاظ  نوکی  نا  اما  وه  هتمکح و  یـضتقمب  بجی  هقلخ و  یلع 
هللا یلع  سانلل  نوکی  الئل  رظتنملا  هجحلاک  هئایلوا  نم  نیصلخملا  هلق  هئادعا و  هرثکل  اروتسم  افئاخ  نوکی  نا  اما  رـشع و  دحالا  هدلو 
یتح هتانیب  هججح و  مهب  هللا  ظفحی  اردق  هللا  دنع  نومظعالا  اددـع و  نولقالا  هللا - و  کئلوا - نیا  وا  اذ  مک  و   … ) لسرلا دـعب  هجح 

مهراتخا هلیلق  هلق  مهنا  مهددـع  لقتـسا  هجح  نم  ضرالا  ولخت  هنا ال  رکذ  نا  دـعب  مههابـشا ) بولق  یف  نوعرزی  مهئارظن و  مهعدوی 
اددع و نولقالا  - 1 یه : مهحدم و  ضرعم  یف  مهفاص  وا  رکذ  مهب  رشب  نا  دعب  مهرارقتسا و  مهلحم و  مهناکم و  نع  مهفتـسا  مث  هللا 

یلا هرماب  نودهی  همئا  هللا  مهلعج  اردق  سانلا  مظعا  ملاعلا و  هبخن  مهنکل  ریغ و  اماما ال  رـشع  انثا  مهددـع  اردـق : هللا  دـنع  نومظعالا 
همئالا ءالوهب  .مههابشا  بولق  یف  نوعرزی  مهئارظن و  مهعدوی  یتح  هتانیب  هججح و  مهب  هللا  ظفحی  .میقتسملا 2 - طارص  یلا  قحلا و 

دیری فسلفتم  لک  اورحد  ههبـش و  لک  اودر  هتاـباطخ و  هللا و  تاـیآ  اومهف  دـقف  هنـسلا  یف  درو  اـم  نآرقلا و  نم  لزنا  اـم  هللا  ظـفح 
نیدـناعملا و نیلطبملا و  فیز  اوفـشک  دـق  مالکلا  هیـصان  نوکلمی  نیذـلا  همئالا  مهنا  عیرـشتلا …  بناوج  نم  بناج  يا  یف  نعطلا 
.ءاهقفلا 3- ءاملعلا و  نم  هنامالا  لمحی  نمم  اهملعتی  نا  دیری  نم  ملعی  هدعب و  یتای  هفلخی و  نم  اهعدوی  مهنم  دحاو  لک  ناک  اذکه 

ندل نم  مهمولع  نال  مهبولق  یلا  لخد  دق  ملعلا  ناف  همئالا …  تیبلا  لها  تافـص  نم  اذه  و  هریـصبلا ) هقیقح  یلع  ملعلا  مهب  مجه  )
ام یلا  لوصولا  نیقیلا و  هحار  اوسمل  نیقیلا ) حور  اورشاب  و  - ) .قئاقحلا 4 رومالا و  مهل  تفشکنا  هقیقح  ملع  وهف  هلالج  لج  يرابلا 

هواسق و هنوشخ و  نم  نوفرتملا  هفرعی  ام  اودجو  اهمیعن و  نیفرتملا و  هایح  اوضفر  يا  نوفرتملا ) هرعوتسا  ام  اونالتـسا  و  - ) .نوبحی 5
اوبحص و  - ) 6 همیظع …  افادها  اهئارو  نال  هنیل  همیرک  هایح  مهل  هبـسنلاب  اهلک  شیعلا  هبوشج  فشقتلا و  دهزلاف و  اذیذل  ابیط  هودج 
لیمک ای  فرصنا  مهتیور  یلا  اقوش  هآ  هآ  هنید  یلا  هاعدلا  هضرا و  یف  هللا  ءافلخ  کئلوا  یلعالا  لحملاب  هقلعم  اهحاورا  نادباب  ایندلا 
هظحل هنع  نولصفنی  هللا ال  عم  مهنا  هللا …  دنع  مهحاورا  ضرالا و  یف  مهنادباف  مهتافص …  همئالا و  صئاصخ  نم  اذه  و  تئـش ) اذا 

 … هتادارم نورـشنی  هنید و  یلا  نوعدی  نیذلا  هماکحا  نوذـفنی  هللا و  دودـح  نومیقی  نیذـلا  همئالا  مهنا  هعاس …  هرکذ  نوسنی  و ال 
قحلا و لدعلا و  اهلالخ  نم  يری  هنال  مهتیور  یلا  قوشتی  هنا  ریخالا  یف  نورـشبی و  نورذنی …  نونیبی …  نوحرـشی و  نوحـضوی و 

 … اهلقث هوبنلا و  ثاریم  اولمح  نیذلا  هوانبا  هتیرذ و  مهنال  هللا  لوسر  يری  مهتیورب  هریخلا …  هبیطلا  یناعملا  لک  قدصلا و 
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یناقلاط

تسد مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  دیوگ : دایز  نب  لیمک  یعخن : دایز  نب  لیمک  هب  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  «و 
اهلد نیا  دایز  نب  لیمک  يا  دومرف : سپـس  دیـشک و  زارد  یهآ  تسخن  دیـسر  ارحـص  هب  نوچ  درب و  ارحـص  هب  دوخ  اب  تفرگ و  ارم 

هـس مدرم  .راپـسب  رطاخ  هب  نم  زا  میوگ  یم  وت  هب  ار  هچنآ  نیا  رباـنب  تساـهنآ ، نیرت  هدـنریگ  ارف  اـهنآ  نیرتهب  هک  تسا  ییاـهنادراب 
هب هدنور  یناگیام  ورف  دنا و  هشپ  نوچ  هک  نارگید  و  تساشوک ، يراگتسر  هار  رد  هک  يا  هدنزومآ  و  سانش ، ادخ  ياناد  دنا ، هنوگ 

«. ...دننک یم  ادیپ  شیارگ  نآ  يوس  هب  داب  ره  اب  دنا و  هدننک  يوریپ  یگناب  ره  زا  هک  تسار  پچ و 

« دنا هنوگ  هس  مدرم  : » تسا هدومرف  هک  ترـضح  نآ  راتفگ  نیا  تسا : هدروآ  نینچ  تغل  ود  یکی  حیـضوت  زا  سپ  دـیدحلا  یبا  نبا 
یم رب  ماگ  هار  نآ  رد  ای  دسانش ، یم  ار  لاعتم  يادخ  تسا و  تقیقح  هب  ملاع  ای  یهلا  روما  رابتعا  هب  رشب  اریز  تسا  حیحص  یتمـسق 

دنوادخ يوجتـسج  هب  ملاع  ملع و  زا  هدافتـسا  ندید و  شزومآ  اب  دـنک و  یم  رفـس  ادـخ  يوس  هب  هک  تسا  یناسک  هرمز  رد  دراد و 
مالّـسلا هیلع  یلع  و  دـیامرف ، یمن  ییانتعا  هجوت و  وا  هب  دـنوادخ  هک  تسا  يا  هیام  ورف  یماع  نیا و  هن  تسا و  نآ  هن  هکنآ  ای  تسا ،

تسـس و ینامگ  اـب  ناـشیا  هک  ینیب  یمن  رگم  دـنور ، یم  یگناـب  ره  یپ  زا  دـنا و  هشپ  نوچمه  هورگ  نیا  هک  تسا  هدومرف  تسرد 
.دنزادرپ یم  يرگید  زا  دیلقت  هب  یصخش  زا  دیلقت  زا  تسردان  يرادنپ 

لاـح دـنک و  یم  يرادـساپ  ار  وت  ملع  : » تسا هدوـمرف  هتخادرپ و  لاـم  هب  نآ  نداد  يرترب  ملع و  تیمها  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  سپس 
هدومرف هدرک و  نایب  ار  يرگید  لیلد  هاگ  نآ  .تسا  لام  رب  ملع  لیـضفت  تاهج  زا  یکی  نیا  و  ینک » یم  يرادـساپ  وت  ار  لام  هکنآ 

نداد شزومآ  هک  تسا  ببس  نادب  نیا  دبای و  یم  ینوزف  هکلب  دوش  یمن  هتساک  قافنا  اب  ملع  دوش و  یم  هتـساک  قافنا  اب  لام  تسا :
رارقتـسا نآ  رد  دـنک  یم  ناـیب  نادرگاـش  يارب  هک  یمولع  دوش و  یم  ملعم  دادعتـسا  ینوزف  بجوـم  نادرگاـش  يارب  ملع  نتخیر  و 

.دوش یم  ملعم  رد  ملع  رتشیب  يرادیاپ  خوسر و  بجوم  دبای و  یم  رتشیب 

هدـیاف رثا و  الومعم  اریز  تسا  تمکح  زا  یقیقد  هتکن  .دوش » یم  لیاز  لاـم  لاوز  اـب  لاـم  هتخادرپ  هتخاـس و  : » تسا هدومرف  هک  نیا 
ریاظن اهیندیشوپ و  اهیندیماشآ و  اهیکاروخ و  اهنامتخاس و  اهبسا و  نانز و  نوچمه  تسا  یناوهـش  ياهتذل  ینامـسج و  روما  رد  لام 

، دور یم  نایم  زا  هیامرـس  هک  یماگنه  ینیب  یمن  رگم  .دور  یم  نایم  زا  لام  بحاص  یتسین  اب  ای  یلام  لاوز  اب  راـثآ  نیا  همه  هک  نآ 
ياهـسابل ذـیذل و  ياهکاروخ  ندروخ  رد  ار  دوخ  تداع  دوش و  یم  ناکزینک  اهبـسا و  اهنامتخاس و  شورف  هب  روبجم  لاـم  بحاـص 

هن تسا و  هدنروخ  هن  گرم  زا  سپ  هک  دوش  یم  لیاز  وا  يارب  لام  راثآ  دریمب  لام  بحاص  هاگ  ره  نینچمه  .دـنک  یم  اهر  اهبنارگ 
هچ تسا و  ناهج  نیا  رد  یمدآ  هک  یماگنه  هچ  دوش  لـیاز  هک  تسین  نکمم  ملع  راـثآ  هکنآ  لاـح  .هماـج  هدنـشوپ  هن  هدـنماشآ و 

ایند رد  .ایند  زا  وا  جورخ  زا  سپ 

مزاول نهذ و  زا  یهیدـب  ملع  يدوبان  یتسین و  اریز  دوش ، یمن  نآ  هب  لهاج  تسا ، لاعتم  دـنوادخ  دوجو  هب  ملاع  هک  سک  نآ  ـالثم 
اب لاـم  هتخادرپ  هتخاـس و   » هک تسا  هدومرف  تسرد  ترـضح  نآ  یتسار  هب  تروص  نیا  رد  تسا و  لاـحم  نآ ، لوصح  زا  سپ  نآ 
ایند زا  جورخ  زا  سپ  دور  یمن  نایم  زا  ملع  هتخادرپ  هتخاس و  هک  تسا  ینعم  نیدب  نآ  فلاخم  موهفم  .دور » یم  نایم  زا  لام  لاوز 
نآ تلع  هک  تسا  یمیاد  یلقع  تذـل  هقطان ، سفن  رد  ملع  هتخادرپ  هتخاس و  اریز  دور ، یمن  نایم  زا  ملع  هتخادرپ  هتخاس و  زاب  مه 

روما ریبدت  هب  سفن  قارغتـسا  یناهج  نیا  یگدنز  رد  تسا و  سفن  قوشعم  دوش و  یم  لصاح  سفن  رهوج  رد  ملع  ینعی  دراد  ماود 
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هاگ ره  هک  تسین  دـیدرت  دراد و  یم  زاب  قوشعم  اب  تولخ  زا  ار  نآ  دـنک  یم  لقتنم  سفن  هب  یجراـخ  روما  زا  ساوح  هچنآ  ندـب و 
راتفگ زار  تسا  نیا  دریگ و  یم  رارق  یگرزب  تذل  رد  سفن  دور ، یم  نایم  زا  ندـب - گرم  اب  سفن -  لاغتـشا  ترودـک و  بابـسا 

« .دور یم  نایم  زا  لام  لاوز  اب  لام  هتخادرپ  هتخاس و  : » تسا هدومرف  هک  ترضح  نآ 

تخانـش « » هب نادی  نید  ملعلا  هفرعم  : » تسا هدومرف  نینمؤملا  ریما  ارچ  دیوگب  هک  یـسک  لاکـشا  در  نمـض  سپـس  دـیدحلا  یبا  نبا 
بوجو هکنآ  ای  تسا  ملع  لـضف  فرـش و  تخانـش  دوصقم  هک  تسا  هداد  حیـضوت  .داـهن » ندرگ  نآ  هب  دـیاب  هک  تسا  ینید  ملع ،

یمدآ تسا : هدومرف  هداد و  حرش  ترـضح  نآ  دوخ  هک  نانچ  نآ  تسا  بجاو  نید و  ناکرا  زا  ینکر  نآ  تخانـش  ملع و  شزومآ 
لاعتم دـنوادخ  عیطم  دـشاب  ملاع  یتسار  هب  سک  ره  ینعی  دزومآ ، یم  ار  ادـخ  يرادربنامرف  تعاـطا و  یگدـنز  رد  شناد  بسک  اـب 

میب و دـنوادخ  زا  ناـملاع  ادـخ  ناگدـنب  ناـیم  زا  هک  تسین  نیا  زج  اـنامه و  : » تسا هدومرف  ناحبـس  دـنوادخ  هک  ناـنچ  نآ  تسا ،
.دنزودنا یم  کین  مان  گرم  زا  سپ  يارب  ناملاع  و  تسا : هدومرف  سپس  .دنراد » تیشخ 

لاـم اورناـمرف و  ملع  : » تسا هدوـمرف  هداد و  رارق  ثحب  دروـم  لاـم  رب  ار  مـلع  تلیـضف  رگید  یتـهج  زا  مالّـسلا  هـیلع  نینمؤـملا  ریما 
ای هنیزه  ار  نآ  ایآ  هک  تسا  لام  اب  راتفر  یگنوگچ  رد  وت  صیخـشت  بجوم  وت  ملع  هک  تسا  ببـس  نادـب  نیا  و  .تسا » رادربناـمرف 

نایز دراوم  رد  نآ  ندرک  هنیزه  زا  هدـنراد  زاب  تسا و  تحلـصم  دروم  رد  لاـم  فرـصم  هزیگنا  هک  تسا  ملع  نیا  ینک و  هتخودـنا 
هدنامرف مکاح و  لام ، فرـصم  مدع  ای  فرـصم  دروم  رد  نامگ  داقتعا و  نوچ  تسا  نآ  ریظن  هک  يزیچ  ای  ملع  لاح  ره  هب  شخب و 

و .دنا » هدش  دوبان  یلو  دنا  هدـنز  رهاظ  هب  هچرگ  نازودـنا  لام  : » تسا هدومرف  هاگ  نآ  تسا  موکحم  هکلب  تسین  مکاح  لام  تسا و 
هدش كاله  لاح  ره  هب  نآ  بحاص  اریز  تسین ، یقرف  دشاب ، نیمز  ریز  هک  یگنـس  اب  هتخودـنا  لام  نایم  هک  تسا  ببـس  نادـب  نیا 
دوـخ نیا  تسا و  هدرکن  هنیزه  هدوـمرف  نییعت  لاـعتم  دـنوادخ  هک  ییاـههار  رد  ار  نآ  تسا و  هدربـن  یتذـل  نآ  قاـفنا  زا  هک  تـسا 

.تسا رتگرزب  رت و  تخس  یمسج  كاله  زا  هک  تسا  يونعم  كاله 

هک تسا  نامه  شرهاظ  .ینطاب  تسا و  يرهاظ  ار  نخـس  نیا  هک  .دنا » هدنیاپ  تسا ، هدنیاپ  راگزور  ات  ناملاع  : » تسا هدومرف  سپس 
نیودـت مولع  زا  هک  هچنآ  ینعی  دوجوم » اهلد  رد  ناشیاهناشن  تسا و  هدـش  تسد  زا  ناشیاهندـب  : » تسا هدومرف  دـعب  هلمج  رد  دوخ 

نیا دندقتعم ، سفن  ياقب  هب  هک  يدارفا  داقتعا  هب  نخـس  نیا  نطاب  .دندوجوم  دنراد و  روضح  دوخ  ییوگ  هنوگ  نیدـب  دـنا و  هدرک 
سودق هریظح  رد  نانآ  تاذ  ینعی  تسا  زغل  هیانک و  ناشیا » ياه  هناشن  راثآ و   » دـنا و هدـنز  زاجم  هب  هن  تقیقح و  هب  نانآ  هک  تسا 

رظن هب  تسا ،» هتشابنا  یشناد  اج  نیا  تفگ  درک و  شیوخ  هنیس  هب  هراشا  دوخ  تسد  اب   » هک ترضح  نآ  نخس  نیا  .تسا و  دوجوم 
هک ناهج  زا  يرتهم  هناگی  رگم  دسر  یمن  نآ  هب  یـسک  هک  تسا  یفرـشا  ماقم  هب  لوصو  نافرع و  هب  هراشا  دـیدحلا - یبا  نبا  نم - 
هچ یلو  .متفای » یم  یناریگ  ارف  نآ  يارب  شاک  : » تسا هدومرف  هاگ  نآ  .هژیو  يدنویپ  قح  هب  ار  وا  تسا و  هتفهن  يزار  وا  رد  ار  ادخ 

.دشاب هتشاد  ار  نآ  كرد  يارای  هک  تسا  یسک  هچ  یتح  دشاب  هتشاد  ار  نآ  يریگارف  يارای  هک  تسا  یسک 

، دـنا ییامن  دوخ  ءایر و  لها  هک  یهورگ  تسخن  تسا : هدومرف  میـسقت  هورگ  جـنپ  هب  ار  نانآ  یلو  متفای ، يرآ  تسا : هدومرف  سپس 
یم رارق  ایند  فادـها  راکـش  ماد  ار  ینید  سومان  نانآ  تسایند ، ناشیا  فدـه  دـننک و  یم  ییامن  دوخ  شناد  نید و  هب  هک  یناسک 

يارب زار  ندرک  راکـشآ  زا  دنتـسین و  شنیب  ياراد  یهلا  هدیچیپ  روما  رد  یلو  دنا  حالـص  ریخ و  لها  زا  یهورگ  مود ، هورگ  .دـنهد 
ینادرم طقف  هک  تسا  گرزب  تخـس و  یماقم  تفرعم ، ماقم  دـتفا و  ههبـش  ناشیاهلد  رد  يزیچ  كدـنا  هب  هک  دور  یم  نآ  میب  نانآ 
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هب روهشم  برط و  تاذل و  يوجتسج  رد  صخش  موس ، هورگ  .دندرگ  دیؤم  تمصع  قیفوت و  اب  هک  دنـشاب  رادیاپ  نآ  رد  دنناوت  یم 
لام يروآ و  درگ  هب  هک  یمدرم  مراهچ  هورگ  .دنتـسین  هلوقم  نیا  هتـسیاش  هورگ  صخـش و  نانچ  هک  تسا  شیوخ  توهـش  ياـضق 
مکح نوچ  هورگ  نیا  مکح  دننک ، یمن  هنیزه  نآ  ریغ  رد  هن  شیوخ و  تاوهـش  دروم  رد  هن  ار  دوخ  لاوما  دـنزادرپ و  یم  يزودـنا 

.تسا موس  هورگ 

تسا نم  هنیس  رد  هک  مه  یشناد  مریمب  نم  نوچ  ینعی  .دریم » یم  نادنمـشناد  گرم  اب  شناد  نینچ  نیا  يرآ  : » تسا هدومرف  سپس 
، يرآ تسا : هتفگ  هدومرف و  كاردتـسا  سپـس  .مهد  رارق  وا  ثاریم  هب  ای  مراپـسب  وا  هب  ار  نآ  هک  مباـی  یمن  ار  یـسک  اریز  دریم  یم 

لاعتم دنوادخ  يوس  زا  هک  یـسک  زا  دنام  یمن  یهت  نامز  و  تسا ، لاعتم  يادخ  تجح  هب  مئاق  هک  یـسک  زا  دنام  یمن  یلاخ  نیمز 
یلو تسا  هیماما  بهذم  حیرصت  هب  کیدزن  هچ  رگ  مالّسلا  هیلع  یلع  نخس  نیا  .تسا  ناشیا  رب  نابهگن  دراد و  هرطیس  شناگدنب  رب 

رد هک  تسا  نآ  زا  یکاح  ناشیا  هراب  رد  يوبن  رابخا  هک  دنتـسه  یناسک  نامه  هک  دننک  یم  ینعم  لادـبا  رب  ار  نآ  ام  یلزتعم  نارای 
هک ار  هدیشوپ  زار  نآ  هکنآ  ات  دنریم  یمن  نانآ  هتخانشان و  یخرب  دنا و  هدش  هتخانش  ناشیا  زا  یخرب  دنتسه ، تحایس  لاح  رد  نیمز 

.دنراپسب تعیدو  هب  دوب ، دنهاوخ  نانآ  ماقم  مئاق  هک  رگید  یهورگ  هب  تسا  نافرع  نامه 

مهبم ار  نانآ  هاگیاج  ینعی  دنیاجک ، تسا و  هتفگ  دنتسه و  ردقچ  نانآ  رگم  تسا : هدومرف  هدرمـش و  كدنا  ار  ناشیا  رامـش  سپس 
راک هتفاـت و  ناـنآ  رب  یقیقح  ملع  وترپ  دنتـسه و  میظع  ردـق  ياراد  كدـنا و  يرامـش  ناـنآ  يرآ  هک  تسا : هدوزفا  تسا و  هتـسناد 

رب هک  ار  هچنآ  دنا و  هدرک  ساسحا  ار  ملع  ییاراوگ  لد و  شمارآ  نیقی و  تحار  هدیدرگ و  راکشآ  نانآ  يارب  هدرپ  رد  هدیـشوپ و 
نـشخ یگدنز  اهتوهـش و  ندنار  دوخ  زا  دـیحوت و  گنهآ  دـننک و  یم  ساسحا  میالم  مرن و  دوخ  رب  تسا  راوشد  هدرورپ  زان  مدرم 

توکـس و مدرم و  زا  يریگ  هرانک  تلزع و  هب  ینعی  دنا ، هتفرگ  سنا  دـنراد ، تشحو  نآ  زا  نالهاج  هک  يزیچ  نآ  هب  نانآ  .دـنراد 
.تسا لادبا  راعش  هک  اهراک  رگید  ینیزگ و  تولخ  ینالوط و  یشوماخ 

یلعا لحم  زا  هتخیوآ  ناشیا  حاورا  هک  دـننک  یم  یگدـنز  ییاهندـب  اب  ایند  رد  تسا : هتفگ  نانآ  هراب  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
قلعت و دشاب ، رت  هزیکاپ  سک  ره  تسا و  دوخ  يدابم  هب  هتخیوآ  اهناج  هک  دـنیوگ  یم  نامیکح  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  و  تسا ،

نید هب  ناگدـننک  توـعد  ادـخ و  نیمز  رد  دـنوادخ  ياـفلخ  ناـنآ  : » تسا هدوـمرف  هاـگ  نآ  .تسا  رت  ماـمت  أدـبم  هـب  وا  یگتخیوآ 
نیمه دریگب و  مان  نیمز  رد  ادخ  هفیلخ  هک  تسا  نآ  هتـسیاش  هجرد  نآ  هب  لوصو  اب  یمدآ  هک  تسین  يا  ههبـش  نیا  رد  و  .دنیادخ »

هدومرف هک  دنوادخ  رگید  راتفگ  و  .مهد » یم  رارق  یتفیلخ  نیمز  رد  نم  : » تسا هدومرف  هک  تسا  ناگتـشرف  هب  دنوادخ  راتفگ  ینعم 
« .تسا هداد  رارق  اه  هفیلخ  نیمز  رد  ار  امش  هک  سک  نآ  تسوا  :» تسا

هک تسا  ناشیا  رادید  هب  رت  قاتـشم  ناگمه  زا  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  تسا  یهیدب  .ناشیا  رادید  قوش  هب  هآ  هآ  تسا : هدومرف  سپس 
تسا تعیبط  سنج و  نامه  زا  هک  تسا  يزیچ  قاتشم  زیچ  ره  تسا و  تیسنج  تدحو  یگتسویپ ، تلع  تسا و  سنج  نآ  زا  دوخ 

دنچ ره  تسا ، سنج  مه  اب  دنویپ  هدهاشم و  قاتشم  وا  فیرش  سفن  راچان  تسا  ناشیا  رورـس  نافراع و  خیـش  ترـضح  نآ  نوچ  و 
.دنیوا هقبط  زا  رتورف  مدرم  زا  کی  ره  هک 

هک تسا  هدیدنـسپ  رایـسب  بادآ  فیاـطل و  زا  نتفگ  نخـس  عوـن  نیا  .درگ » زاـب  یهاوـخ  یم  رگا  : » تسا هدوـمرف  لـیمک  هـب  سپس 
یم رگا   » اـب ار  دوـخ  نخـس  دـشاب و  وا  رب  يرترب  ناـشن  نآ  رد  هک  تسین  نتـشگرب  هب  ناـمرف  مـکح و  هـک  درگرب »  » تـسا هدوـمرفن 
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.دهد رارق  دوخ  تساوخ  رایتخا و  تزع  هب  رابجا  روز و  تلاح  زا  ار  لیمک  هک  تسا  هدومرف  هارمه  یهاوخ »

مراکم

لوا شخب 

مالسلا هیلع  هل  مالک  نم  و 

اَّمَلَف ، ِناَّبَْجلا َیلِإ  ِینَجَرْخَأَف  ، مالـسلا هیلع  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  َنِینِمْؤُْملا  ُریِمَأ  يِدَِـیب  َذَـخَأ  : ٍداَیِز ُْنب  ُْلیَمُک  َلاَق  ِّیِعَخَّنلا  ٍداَـیِز  ِْنب  ِلـْیَمُِکل 
: َلاَق َُّمث  ، َءاَدَعُّصلا َسَّفَنَت  َرَحْصَأ 

ِلِیبَس یَلَع  ٌمِّلَعَتُم  ،َو  ٌِّیناَّبَر ٌِملاَعَف  : ٌهَثاََلث ُساَّنلا  : ََکل ُلُوقَأ  اَـم  یِّنَع  ْظَـفْحاَف  ، اَـهاَعْوَأ اَـهُْریَخَف  ، ٌهَیِعْوَأ َبُولُْقلا  ِهِذَـه  َّنِإ  : ٍداَـیِز َْنب  ُلـْیَمُک  اَـی 
.ٍقِیثَو ٍنْکُر  َیلِإ  اُوئَْجلَی  َْمل  ،َو  ِْملِْعلا ِرُوِنب  اُوئیِضَتْسَی  َْمل  ، ٍحیِر ِّلُک  َعَم  َنُولیِمَی  ، ٍقِعاَن ِّلُک  ُعاَْبتَأ  ٌعاَعَر  ٌجَمَه  ،َو  ٍهاََجن

ِلاَْملا ُعِینَـص  ،َو  ِقاَْفنِْإلا یَلَع  اوُکْزَی  ُْملِْعلا  ،َو  ُهَقَفَّنلا ُهُصُْقنَت  ُلاَْملا  ،َو  َلاَْملا ُسُرْحَت  َْتنَأ  َکُسُرْحَی َو  ُْملِْعلا  ، ِلاَْملا َنِم  ٌْریَخ  ُْملِْعلا  : ُْلیَمُک اَـی 
.ِِهلاَوَِزب ُلوُزَی 

ُلاَْملا ،َو  ٌمِکاَح ُْملِْعلا  ،َو  ِِهتاَفَو َدَْعب  ِهَثوُدْحُْألا  َلیِمَج  ،َو  ِِهتاَیَح ِیف  َهَعاَّطلا  ُناَْسنِْإلا  ُبِسْکَی  ِِهب  ، ِِهب ُناَدـُی  ٌنیِد  ِْملِْعلا  ُهَفِْرعَم  : ٍداَیِز َْنب  ُْلیَمُک  اَی 
.ِْهیَلَع ٌموُکْحَم 

: ُرْهَّدلا َیَِقب  اَم  َنُوقَاب  ُءاَمَلُْعلا  ،َو  ٌءاَیْحَأ ْمُه  ِلاَْومَْألا َو  ُناَّزُخ  َکَلَه  : ُْلیَمُک اَی 

.ٌهَدوُجْوَم ِبُولُْقلا  ِیف  ْمُُهلاَْثمَأ  ،َو  ٌهَدوُقْفَم ْمُُهناَیْعَأ 

مالسلا هیلع  ماما  نانخس  زا 

تسا یعخن  دایز  نب  لیمک  هب 

درب هفوک ) رهـش  جراخ   ) ارحـص يوس  هب  تفرگ و  ارم  تسد  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نانمؤمریما  : دـیوگ یم  دایز  نب  لـیمک 
: دومرف دیشک و  يدردرپ  هآ  دیسر  ارحص  هب  هک  یماگنه 

نیاربانب دنک  يرادهگن  دـناوتب  ار  يرتشیب  رادـقم  هک  تسا  یفرظ  اهنآ  نیرتهب  سپ  تساه  فرظ  دـننامه  اه  لد  دایز ! نب  لیمک  يا 
ِناقمحا تاجن و  قیرط  رد  نابلط  شناد  ، ینابر ياملع  : دنهورگ هس  مدرم.راپسب  دوخ  رطاخ  رد  نک و  ظفح  میوگ  یم  وت  هب  ار  هچنآ 

هب هدشن و  نشور  ملع  رون  اب  هک  ییاهنآ  دننک ؛ یم  تکرح  يداب  ره  اب  دـنور و  یم  ییادـص  ره  لابند  هک  فدـه  یب  اپ و  رـس و  یب 
ار لاـم  دـیاب  وت  یلو  دـنک  یم  يرادـساپ  ار  وـت  ، ملع هک ) ارچ   ) تسا رتـهب  لاـم  زا  ملع  لـیمک ! يا.دـنا  هدربـن  هاـنپ  یمکحم  نوـتس 

.ددرگ یم  نوزفا  قافنا  اب  ، ملع هک  یلاح  رد  دریگ  یم  یتساک  ندرک  هنیزه  اب  لام.ینک  يرادساپ 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 2434 

http://www.ghaemiyeh.com


ملع و اب  ییانـشآ  دایز ! نب  لیمک  يا  دـنرادیاپ ) مولع  ناگدرورپ  تسد  یلو  ) .دـنور یم  نیب  زا  نآ  لاوز  اب  ، لاـم ِناـگدرورپ  تسد 
نامرف تعاط  بسک  ، تایح نارود  رد  نآ  هلیـسو  هب  ، دهن ندرگ  نآ  هب  دیاب  دوش و  یم  هداد  ازج  نآ  هب  ناسنا  هک  تسا  ینییآ  شناد 

زا دعب  یمان  کین  ببس  هن  تسا  تعاط  هلیسو  هن  ییاهنت  هب  لام  هک  یلاح  رد  ) .دنام یم  وا  زا  کین  مان  تافو  زا  دعب  دنک و  یم  ادخ 
رد دنا  هدش  كاله  نازودنا  تورث  لیمک ! يا  (. رادرب نامرف  لام  تسا و  هدنامرف  ملع   ) هیلع موکحم  لام  تسا و  مکاح  ملع  گرم )

هتفر نوریب  مدرم  نایم  زا  هچرگ  اهنآ  دوخ  دـنا  هدـنز  تسا  رارقرب  ناهج  اـت  نادنمـشناد  یلو  ؛ دـنناگدنز فص  رد  ًارهاـظ  هک  یلاـح 
نیا : دـیوگ یم  رداصم  باتک  بحاص  بیطخ  موحرم  هنامیکح : راـتفگ  دنـس  .تسا . (  تبث  اـه  لد  رد  ناـشراثآ  هرهچ و  یلو  ؛ دـنا

هیادـبلا و » باتک رد  « ریثک نبا  » هک اجنآ  ات  دـنا  هدرک  لقن  دـنا  هتـشاد  هک  يا  هدـیقع  فالتخا  اب  فلتخم  دارفا  ار  زیمآ  تمکح  مـالک 
هک دراد  بلاط  یبا  نب  یلع  زا  يروهشم  تیاور  « لیمک » هک تسا  هتشون  « دایز نب  لیمک  » تالاح حرش  رد  هنس 82  ثداوح  رد  « هیاهنلا

هدرک لقن  ار  نآ  ثیدح  ربتعم  ناظفاح  زا  یتعامج  هک  تسا  ینالوط  یتیاور  نآ  »و  اَهاَعْوَأ اَهُْریَخَف  ٌهَیِعْوَأ  َبُولُْقلا  » تسا نیا  شزاغآ 
وازا دعبو  یضردّیس  زا  لبق  هک  یناسک  زا  رفن  هدزاود  مان  رداصم  بحاص  سپس  .تسا  یبوخ  رایـسب  نانخـس  ظعاوم و  نآ  رد  دنا و 

(.( ،ج4،ص128و129 هغالبلا جهنرداصم   ) دنک یم  نایب  كردم  رکذاب  دنا  هدرک  لقنار  ثیدح  نیا 

تورث رب  ملع  يرترب 

یم یناکم  هب  ار  وا  لیمک  دوخ  بطاخم  ندرک  هدامآ  يارب  تسخن  انعمرپ  رابرپ و  فیرـش و  رایـسب  مـالک  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
.دنک نایب  وا  يارب  ار  قیاقح  رترابرپ  رتدازآ و  دناوتب  ات  تسا  نامرحمان  رایغا و  زا  یلاخ  هک  درب 

درب هفوک ) رهـش  جراخ   ) ارحـص يوس  هب  تفرگ و  ارم  تسد  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نانمؤمریما  :» دیوگ یم  دایز  نب  لیمک 
هیلع ٍِبلاَط  ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  َنِینِمْؤُْملاُریِمَأ  يِدَِـیب  َذَـخَأ  : ٍداَیِز ُْنب  ُْلیَمُک  َلاَق  ( ؛» دومرف دیـشک و  يدردرپ  هآ  دیـسر  ارحـص  هب  هک  یماگنه 

:( . َلاَق َُّمث  ، َءاَدَعُّصلا َسَّفَنَت  َرَحْصَأ  اَّمَلَف  ، ِناَّبَْجلا َیلِإ  ِینَجَرْخَأَف  ، مالسلا

.دوب رهش  نوریب  رد  اه  ناتسربق  ًالومعم  نوچ  هدش  قالطا  « هنابج »و« نابج » ناتسربق هب  هاگ  تسارحص و  يانعم  هب  « ناّبج »

.دشاب جنر  درد و  زا  یشان  ینالوط و  هدیشک و  هک  تسا  یسفنت  يانعم  هب  ءاملع ) نزو  رب  «) ءادعص »

ار شتفرعم  اب  نامیا و  اب  بطاخم  دوشگ و  نخـس  هب  نابز  رایغا  هناـگیب و  زا  یلاـخ  مارآ و  دازآ و  ياـضف  نآ  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
دناوتب ار  يرتشیب  رادـقم  هک  تسا  یفرظ  اـهنآ  نیرتهب  سپ  تساـه  فرظ  دـننامه  اـه  لد  داـیز ! نب  لـیمک  يا  :» درک باـطخ  نینچ 

( . اَهاَعْوَأ اَهُْریَخَف  ، ٌهَیِعْوَأ َبُولُْقلا  ِهِذَه  َّنِإ  : ٍداَیِز َْنب  ُْلیَمُک  اَی  ( ؛» دنک يرادهگن 

ناـسل رد  « روظنم نبا  » هتفگ هب  هک  تسا  هدـش  هتفرگ  یعـس ) نزو  رب   ) یعو هشیر  زا  لـصا  رد  فرظ  ياـنعم  هب  ءاـعِو )  ) عـمج « هَیِعْوا »
هب سپس.نتفرگ  دای  ندرپس و  هظفاح  هب  ینعی  تسا  بلق  رد  يزیچ  يرادهگن  يانعم  هب  لصا  رد  تادرفم  باتک  رد  « بغار برعلا و«

یلومعم ياه  فرظ  يانعم  دوش  یم  هتفگ  « ءاعو » نامز ره  هتفرگ و  یشیپ  یلصا  يانعم  رب  هک  يا  هنوگ  هب  هدش  هتفگ  « ءاعو » یفرظ ره 
.دریگ یم  تقبس  ناسنا  نهذ  هب 

نانخـس نیا  لیمک  هک  تسا  نیا  رب  دـیکأت  مالـسلا  هیلع  ماما  روظنم  نیاربانب  ، تسا هدـمآ  زین  يرادـهگن  ظفح و  ياـنعم  هب  هداـم  نیا 
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.درک لمع  روتسد  نیا  هب  زین  لیمک.دشاب  ماع  نآ  عفن  ات  دناسرب  زین  نارگید  هب  دنک و  ظفح  ار  ردقنارگ  هنامیکح و 

رگا تسین و  یتیدودـحم  چـیه  یهلا  ضیف  أدـبم  رد  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  مالـسلا  هیلع  ماما  مالک  يانعمرپ  ابیز و  هیبشت  ، لاح ره  هب 
ياه فرظ  یهورگ  هک  دنام  یم  نیا  هب  تسرد  ؛ تساهنآ ياه  تیفرظ  توافت  ببس  هب  تسا  توافتم  أدبم  نآ  زا  اه  ناسنا  هدافتـسا 

.دننک تکرح  یبآرپ  لالز  همشچ  يوس  هب  دنرادرب و  دوخ  اب  ار  یفلتخم 

ناسنا هبترم  کی  ندیماشآ  هزادنا  هب  یکی  دریگ ؛ یم  رب  بآ  همـشچ  نآ  زا  دراد  هارمه  هب  هک  يا  هنامیپ  هزادنا  هب  کی  ره  تسادـیپ 
.دایز تاعفد  هزادنا  هب  يرگید  و 

زا شا  هرهب  دشاب  هتشاد  يرتشیب  تعسو  ینیمز  ره  دراب ، یم  اه  لادوگ  اه و  هرد  تشد و  ارحص و  رب  یهلا  ضیف  ناراب  ، رگید نایب  هب 
.هد شرتسگ  ار  دوخ  تیفرظ  یناوت  یم  ات  لیمک ! يا  هک  تسا  نآ  هب  هراشا  نخس  نیا.تسا  رتشیب  ناراب  نآ 

( . ََکل ُلُوقَأ  اَم  یِّنَع  ْظَفْحاَف  ( ؛» راپسب دوخ  رطاخ  رد  نک و  ظفح  میوگ  یم  وت  هب  ار  هچنآ  ، نیا رب  انب  :» دیامرف یم  ماما  ور  نیا  زا 

ياملع : دنهورگ هس  مدرم  :» دیامرف یم  درادن ، یمراهچ  هک  دـنک  یم  میـسقت  هورگ  هس  هب  ار  یناسنا  هعماج  مالـسلا  هیلع  ماما  هاگ  نآ 
یم تکرح  يداب  ره  اب  دـنور و  یم  ییادـص  ره  لابند  هک  یفدـه  یب  اپ و  رـس و  یب  ِناقمحا  تاجن و  قیرط  رد  نابلط  شناد  ، ینابر
ِلِیبَس یَلَع  ٌمِّلَعَتُم  ،َو  ٌِّیناَّبَر ٌِملاَعَف  : ٌهَثاََلث ُساَّنلا  ( ؛» دـنا هدربن  هانپ  یمکحم  نوتـس  هب  دـنا و  هدـشن  نشور  ملع  رون  اـب  هک  ییاـهنآ  ؛ دـننک

( . ٍقِیثَو ٍنْکُر  َیلِإ  اُوئَْجلَی  َْمل  ،َو  ِْملِْعلا ِرُوِنب  اُوئیِضَتْسَی  َْمل  ، ٍحیِر ِّلُک  َعَم  َنُولیِمَی  ، ٍقِعاَن ِّلُک  ُعاَْبتَأ  ٌعاَعَر  ٌجَمَه  ،َو  ٍهاََجن

راگدرورپ نانخـس  زا  دنیوگ  یم  هچنآ  دنراد و  رب  رد  ار  یهلا  تفرعم  اوقت و  ملع و  هک  دنتـسه  ییاه  ناسنا  « ینابر ناملاع  » زا روظنم 
.تساهنآ رکف  حور و  شرورپ  نادرگاش و  تیبرت  اهنآ  راک  دننک و  یم  ریس  ریسم  نیا  رد  هراومه  دنیوگ و  یم  شئایلوا  و 

نآ هب  هغلابم  دـیکأت و  يارب  « نون فلا و  ،» تبـسن ءاـی » » ماـگنه هب  هک  دـشاب  راـگدرورپ  ياـنعم  هب  « بر » هشیر زا  تسا  نکمم  « یناـبر »
ره نایم  عمج  دنتـسه و  اه  ناسنا  یبرم  هک  ییاملع  ینعی  ؛ دشاب هدش  هتفرگ  « تیبرت » هدام زا  دیاش  و  یناحور » » دننام ؛ تسا هدش  هفاضا 

.دسر یمن  رظن  هب  دیعب  « ینابر ملاع  » هژاو رد  انعم  ود 

ناطیـش و زا  ، هدـیزگ رب  دوخ  يارب  ینابر  ياملع  زا  یملعم  اوشیپ و  ربهر و  هک  دوش  یم  هتفگ  یـسک  هب  ٍهاََجن » ِلِیبَس  یَلَع  ٌمِّلَعَتُم   » اـما
اوقت اب  هاگآ و  يربهر  هیاس  رد  ار  ریسم  نآ  هداهن و  ماگ  تاجن  قیرط  رد  ، هدیزگ يرود  تفص  ناطیش  ياه  ناسنا  وا و  ياه  هسوسو 

.دهد یم  همادا 

يرون دوخ  زا  هچرگ  هک  دنتـسه  هام  هرک  نوچمه  « هاجَّنلا ِلیبَس  یلَع  نامّلعتم  باـت و« ملاـع  باـتفآ  نوچمه  « یناـبر ياـملع  » عقاو رد 
.دنوش یم  بوسحم  رات  ياه  بش  غارچ  لیلد  نیمه  هب  دننک و  یم  سکعنم  هتفرگ و  ار  باتفآ  رون  یلو  ؛ دنرادن

نایب فصو  شش  اهنآ  يارب  ماما  هک  دنتسه  یفرحنم  هارمگ و  دارفا  موس  هورگ  اما  ؛ دنزوریپ دنمتداعس و  تخبـشوخ و  هورگ  ود  نیا 
: تسا هدومرف 
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یب تراقح و  هب  هراـشا  هک  تسا  کـچوک  سگم  ياـنعم  هب  لـصا  رد  « هَجَمَه » عمج « جـمه » .دـنک یم  داـی  « جـمه » هب اـهنآ  زا  تسخن 
.تساهنآ یشزرا 

.تسا شابوا  اپ و  رس و  یب  دارفا  يانعم  هب  هبارخ ) نزو  رب  «) هعاعَر » عمج هک  درب  یم  مسا  « عاعر » هب اهنآ  زا  سپس 

ادرف دننز  یم  هنیـس  دیز  مچرپ  ياپ  زورما  ؛ دنور یم  ییادـص  ره  لابند  هک  درب  یم  مان  فدـه  یب  يدارفا  ار  اهنآ  درکدای  نیموس  رد 
.شنمشد مچرپ  ياپ 

لصا رد  هک  دنا  هتفگ  یضعب.دهد  یم  رـس  نادنفـسوگ  ندز  بیهن  ندنار و  يارب  ناپوچ  هک  تسا  ییادص  يانعم  هب  « قیعن » زا « قعان »
.تسا هدش  قالطا  زین  نادنفسوگ  ربارب  رد  ناپوچ  يادص  هب  هتفای و  هعسوت  سپس  تسا ، غالک  يادص  يانعم  هب 

.دننک یم  تکرح  ییادص  ره  لابند  هک  دنک  یم  هیبشت  يروعش  لقع و  یب  نادنفسوگ  هب  ار  هورگ  نیا  لاح  ره  رد 

دنک یم  هیبشت  نآ  لاثماو  اه  هشپ  ، هدیکـشخ ياه  گرب  دـننام  يا  هشیر  یب  کبـس و  تادوجوم  هب  ار  ناشیا  فیـصوت  نیمراهچ  رد 
.دور یم  ییوس  هب  یمیسن  ره  اب  هک  تساهنآ  یفده  یب  ینزو و  یب  رب  لیلد  زین  نیا  دنور و  یم  ییوس  ره  هب  داب  هارمه  هک 

ملع رون  هب  اهنآ  : دـیامرف یم  تساـهنآ  ياـه  یتخبدـب  تالکـشم و  ماـمت  یلـصا  تلع  عقاو  رد  هک  فیـصوت  نیمـشش  نیمجنپ و  رد 
دنـشاب هدیبسچ  نآ  هب  هک  دنرادن  یمکحم  هاگ  هیکت  زین  دننک و  تکرح  ییالاو  فادها  يوس  هب  یتباث  ریـسم  رد  ات  دنا  هدشن  نشور 

هن دنمـشناد و  هن  ، ملعتم هن  دنملاع و  هن  هک  تسا  یناسک  لاح  اهنیا.دـننک  اج  هب  اج  ار  اهنآ  دـنناوتن  مه  اه  نافوط  یتح  اه و  میـسن  ات 
.نادنمشناد وریپ 

: تسا هدش  نایب  يرگید  لکش  هب  هناگ  هس  میسقت  نیمه  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ییانعمرپ  هاتوک و  ثیدح  رد 

،ج یفاک «. ) . ءاثغ ای  دـنا و  ملاع  صخـش  زا  ملع  هدـننک  بسک  ای  ملاع و  ای  : دـنا هتـسد  هس  مدرم  ؛  ٌءاَثُغ ٌمِّلَعَتُم َو  ٌِملاَـع َو  : ٌهَثاََـلث ُساَّنلا  »
یم رارق  بالیـس  يور  رب  هتخیر  مه  رد  تروـص  هب  هک  تـسا  يا  هدیکـشخ  ناـهایگ  ياـنعم  هـب  لـصا  رد  ءاـثغ  . ( ) ص 34،ح 2 ،1

(. تسا هدش  هتفگ  ءاثغ  دوش  یم  ادیپ  گید  رد  ندیشوج  لاح  رد  بآ  يور  هک  ییاه  فک  هب  نینچمه.دریگ 

هیحان زا  تالکـشم  زا  یمهم  تمـسق.تسا  هدراذگ  تشگنا  یناسنا  عماوج  تالکـشم  یلـصا  هطقن  يور  مالـسلا  هیلع  ماما  عقاو  رد 
يدام عفانم  ناشفدـه  اهنت.دـننک  یم  تکرح  هعلاطم  نودـب  یـسک  ره  لابند  هک  همانرب  یب  ، ربخ یب  نادان ، یهورگ  ؛ تسا موس  هورگ 

هاگآ نارواشم  هن  ، نئمطم هاگ  هیکت  هن  ، دنراد داعم  أدبم و  هب  تبسن  یتسرد  تفرعم  هن  ، هدیبات ناشبولق  رب  اوقت  ملع و  رون  هن.تساهنآ 
.دننک یناماسب  ان  راتفرگ  ار  یمالسا  عماوج  ات  دننک  یم  هیکت  هورگ  نیمه  رب  مالسا  نانمشد  و 

نومضم هب  دنراوتسا و  ياه  هوک  نوچمه  ینابر  ناملاع  رگید  نایب  هب 

لوـصا حرـش  «، ) . دروآ یمن  رد  تکرح  هب  ار  وا  اهدابدـنت  تسا و  هوـک  نوـچمه  نمؤـم  ؛  فِـصاَوَْعلا ُهُکِّرَُحت  اـَل  ِلَـبَْجلاَک  ُنِمؤُـملا  »
نوچمه ِهاجَّنلا » ِلیبَس  یلَع  ِنامِّلَعَتُم   » دـننک و یم  یگداتـسیا  اه  نافوط  مامت  ربارب  رد  ،ج 9،ص 181 ) . یناردنزام حلاص  الم  ، یفاک
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دنتسه یکاخ  درگ و  هلزنم  هب  « ءاعَر جَمِه  » یلو ؛ دنناما رد  ثداوح  نافوط  زا  زین  نانآ  ؛ دنا هدیبسچ  هوک  هب  هک  دنتـسه  یگنـس  تاعطق 
هک تسا  نیا  هعماج  يونعم  يرکف و  ناربهر  نادنمـشناد و  هفیظو.دنوش  یم  اج  هب  اج  یمیـسن  كدنا  هب  هتـسشن و  هوک  ناماد  رب  هک 

.دوب دهاوخ  ناماسبان  هعماج  هشیمه  هنرگ  دنشخب و  هبتر  ءاقترا  ار  اهنآ  دنهد و  ياج  مود  هورگ  رد  ار  هورگ  نیا  دننک  شالت 

،( دننک یمن  هشیدنا   ) نآ اب  هک  دنراد  یی  ( اه لقع  اه (  لد  اهنآ  :» دراد اهنآ  زا  يریبعت  نینچ  یهاگ  هورگ  نیا  هرابرد  زین  دیجم  نآرق 
نانیا رت ! هارمگ  هکلب  ؛ دننایاپراهچ نوچمه  اهنآ  ؛ دنونـش یمن  نآ  اب  هک  ییاه  شوگ  ؛و  دننیب یمن  نآ  اب  هک  ینامـشچ  ،و  دـنمهف یمن 

ْمَُهل اِهب َو  َنوُرِْـصُبی  ٌُنیْعَأ ال  ْمَُهل  اِهب َو  َنوُهَقْفَی  ٌبُوُلق ال  ْمَُهل  « ؛») دـنریگ یمن  هرهب  دـنراد و  تیادـه  ناـکما  نوچ   ) دـننالفاغ ناـمه 
«. َنُوِلفاْغلا ُمُه  َِکئلوُأ  ُّلَضَأ  ْمُه  َْلب  ِماْعنَْألاَک  َِکئلوُأ  اِهب  َنوُعَمْسَی  ٌناذآ ال 

تـسا یـسک  ناسب  ، دـندش رفاک  هک  یناسک  توعد ) رد  وت   ) لَثَم :» دـیوگ یم  ربمغیپ  هب  باطخ  ربخ  یب  نادان و  رافک  هرابرد  زین  هاگ 
لـال و رک و  نارفاـک ) (؛ دنونــش یمن  ادــص  رــس و  زج  يزیچ  اـهنآ  یلو  ؛ دــنز یم  ادــص  رطخزا )، تاـجن  يارب   ) ار تاــناویح  هـک 
ْمُهَف ال ٌیْمُع  ٌمُْکب  ٌّمُص  ًءادـِن  ًءاعُد َو  ّالِإ  ُعَمْـسَی  اِمب ال  ُقِْعنَی  يِذَّلا  ِلَثَمَک  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُلَثَم  َو  « ؛» دـنمهف یمن  يزیچ  ور  نیازا  ؛ دـنروک

«. َنُولِقْعَی

یم تباث  شمالک  زا  هرازگ  هس  رد  ، تهج شش  زا  ایند  لاوما  رب  ار  ملع  يرترب  بلاج  رایـسب  يا  هسیاقم  رد  سپـس  مالـسلا  هیلع  ماما 
: دنک

وت یلو  دـنک  یم  يرادـساپ  ار  وت  ، ملع هک ) ارچ   ) تسا رتهب  لام  زا  ملع  لیمک ! يا  :» دـیامرف یم  لام  رب  ملع  زاـیتما  نیلوا  رد  تسخن 
: ُْلیَمُک اَی  ( ؛» ینک يرادساپ  ار  لام  دیاب 

( . َلاَْملا ُسُرْحَت  َْتنَأ  َکُسُرْحَی َو  ُْملِْعلا  ، ِلاَْملا َنِم  ٌْریَخ  ُْملِْعلا 

ملع هلیـسو  هب  فلتخم  تاهج  رد  تافآ  عفد  اریز  ار ، وا  ناج  مسج و  مه  دنک و  یم  ظفح  ار  ناسنا  نامیا  مه  ملع  هک  تسا  یهیدـب 
ار نآ  نادزد  ادابم  دنک  تبقارم  شیوخ  لاوما  زا  هتـسویپ  دیاب  لام  بحاص  ؛ تسا نآ  سکع  هب  لام  هک  یلاح  رد  دریگ  یم  تروص 

عقوم هب  ، دهد رارق  شرانک  رد  قیرح  يافطا  لیاسو  درامگب ، نآ  رب  ینیبقارم  دـیاب.درادرب  نایم  زا  ار  نآ  ییاهالب  تافآ و  ای  دـنیابرب 
.تسا لام  ربارب  رد  ملع  يارب  گرزب  يرترب  کی  نیا  دشاب و  هدش  ادیپ  نآ  رد  یتفآ  ادابم  دنک  یشکرس  نآ  هب 

ُهُـصُْقنَت ُلاَْملا  َو  ( ؛» ددرگ یم  نوزفا  قافنا  اب  ، ملع هک  یلاح  رد  دریگ  یم  یتساک  ندرک  هنیزه  اب  لاـم  :» دـیامرف یم  يرترب  نیمود  رد 
( . ِقاَْفنِْإلا یَلَع  اوُکْزَی  ُْملِْعلا  ،َو  ُهَقَفَّنلا

.تسا دشر  ون و  يانعم  هب  ءاکز )» » هشیر زا  «) اوُکْزَی »

رت و خسار  شرکف  نورد  وا  شناد  ملع و  دهد  یم  شرورپ  ینادرگاش  دنک و  یم  سیردـت  ملاع  هک  یماگنه  ؛ تسا نشور  نآ  لیلد 
يارب میا  هدرک  هبرجت  اـم  ددرگ و  هدوزفا  وا  ملع  رب  نآ  وـترپ  رد  دـننک و  یلاکـشا  لاؤـس و  نادرگاـش  اـسب  يا  دوـش و  یم  رت  يوـق 
.دراد يرت  يوق  رثا  سیردت  یلو  تسا  بوخ  ندرک  هثحابم  ندناوخ و  سرد  ، هعلاطم.تسین سیردت  زا  رتهب  زیچ  چیه  ملع  شرورپ 
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.تسا ومن  زا  رگید  یعون  زین  نیا  دنک و  یم  ادیپ  شرتسگ  نادرگاش  قیرط  زا  ملع  نیا  رب  هفاضا 

َو ( ؛») دـنرادیاپ مولع  ناگدرورپ  تسد  یلو   ) دـنور یم  نیب  زا  نآ  لاوز  هب  ، لاـم ِناـگدرورپ  تسد  :» دـیامرف یم  تواـفت  نیموس  رد 
( . ِِهلاَوَِزب ُلوُزَی  ِلاَْملا  ُعِینَص 

دندرگ تسکشرو  هک  زور  نآ  اما  ؛ دنراد یناوارف  ناصلخم  رامش و  یب  ناتـسود  ، تورث نامز  رد  هک  ار  ینادنمتورث  میا  هدید  رایـسب 
ملاع اما  یناگدرورپ ؛ تسد  هن  یتورث و  هن  دوب و  یلام  هن  ییوگ  دـنوش  یم  هدـنکارپ  اهنآ  فارطا  زا  همه  دورب  نیب  زا  ناـش  لاوما  و 

ای يرامیب  زا  یـشان  ألخ  دـنریگ و  یم  ار  وا  ياج  شنادرگاـش  دورب  اـیند  زا  اـی  دـنک و  ملع  هضاـفا  دـناوتن  دوش و  راـمیب  يزور  رگا 
.دبای یم  همادا  ددعتم  ياه  لسن  رد  نانچمه  رما  نیا  دننک و  یم  رپ  ار  شنادقف 

: دیامرف یم  ، هتخادرپ لام  رب  ملع  زایتما  نیمراهچ  هب  نخس  نیا  همادا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

نآ هلیـسو  هب  ، دهن ندرگ  نآ  هب  دیاب  دوش و  یم  هداد  ازج  نآ  هب  ناسنا  هک  تسا  ینییآ  شناد  ملع و  اب  ییانـشآ  دایز ! نب  لیمک  يا  »
هلیـسو هن  ییاهنت  هب  لام  هک  یلاح  رد   ) دنام یم  وا  زا  کین  مان  تافو  زا  دعب  دنک و  یم  ادـخ  نامرف  تعاط  بسک  ، تایح نارود  رد 

: ٍداَیِز َْنب  ُْلیَمُک  اَی  ( ؛») گرم زا  دعب  یمان  کین  ببس  هن  تسا  تعاط 

( . ِِهتاَفَو َدَْعب  ِهَثوُدْحُْألا  َلیِمَج  ،َو  ِِهتاَیَح ِیف  َهَعاَّطلا  ُناَْسنِْإلا  ُبِسْکَی  ِِهب  ، ِِهب ُناَُدی  ٌنیِد  ِْملِْعلا  ُهَفِْرعَم 

يانعم هب  « هَثوُدْحُْألا َلیمَج  ناشن و« مان و  يانعم  هب  اجنیا  رد  دنیوگ و  یم  نخـس  نآ  هرابرد  مدرم  هک  تسا  يزیچ  يانعم  هب  « هثوُدْحُأ »
.تسا کین  مان 

هتشادنپ ناحراش  زا  یضعب  هک  هنوگ  نآ  ملع  تیمها  هب  ییانشآ  هن  تساه  شناد  مولع و  اب  ییانـشآ  يانعم  هب  ْملِْعلا » ُهَفِْرعَم   » هب ریبعت 
.میدرک نایب  هک  تسا  يریسفت  رب  دهاش  نآ  زا  دعب  ياه  هلمج  اریز  ، دنا

: دومرف هک  میناوخ  یم  تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  زا  یفاک  باتک  رد  هک  یثیدح  رد 

ِیف ْمِهِیف  ٌهَْعفِر  َنِینِمْؤُْمِلل َو  ٌهَریِخَذ  ِتاَئِّیَّسِلل َو  ٌهاَحْمَم  ِتاَنَـسَْحِلل  ٌهَبَـسْکَم  ُهَتَعاَط  ِِهب َو  ُهَّللا  ُناَدـُی  ٌنیِد  ُهَعاَبِّتا  ِِملاَْعلا َو  َهَبْحُـص  َّنَأ  اوُمَلْعا  »
زا يوریپ  دوش و  یم  شتسرپ  نآ  اب  ادخ  هک  تسا  ینییآ  دنمـشناد  زا  يوریپ  ملاع و  ینیـشنمه  دینادب  ؛  ْمِِهتاَمَم َدَْعب  ٌلیِمَج  ْمِِهتاَیَح َو 

دهاوخ ناشتافو  زا  دعب  کین  مان  ناشتایح و  رد  راختفا  يرترب و  هیام  نانمؤم و  هریخذ  تائیـس و  وحم  تانـسح و  بسک  ببـس  ملاع 
. ( ،ج 1،ص 188،ح 14 یفاک «. ) . دوب

ُْملِْعلا َو  ( ؛») رادرب نامرف  لام  تسا و  هدـنامرف  ملع   ) هیلع موکحم  لام  تسا و  مکاح  ملع  :» دـیامرف یم  ترـضح  هسیاـقم  نیمجنپ  رد 
( . ِْهیَلَع ٌموُکْحَم  ُلاَْملا  ،َو  ٌمِکاَح

تعنص تراجت و  تعارز و  نونف  هب  یهاگآ  ، هتـسیاش ياه  تیریدم  ؛ دیآ یم  دیدپ  شناد  ملع و  هیاس  رد  تورث  لام و  تسا  یهیدب 
هیام هچنآ  تساه و  تورث  لاوما و  شرتسگ  شیادیپ و  همشچرس  اه  يروانف  اه و  يژولونکت  عاونا  هب  یهاگآ  ام  رصع  رد  هژیو  هب  و 
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یملع تفرشیپ  نامه  هدش  ناهج  یگنهرف  یسایس و  لئاسم  رب  اهنآ  تیمکاح  ناهج و  ياهروشک  ریاس  رب  اهروشک  زا  یشخب  يرترب 
.تسا هدومن  تیوقت  یسایس  لئاسم  رب  ار  ناش  تیمکاح  ياه  هیاپ  مه  هدرک و  افوکش  ار  ناشداصتقا  مه  هک  تساهنآ 

دقاف اه  یبرغ  هک  ییاـه  جـنگ  دـنا  هتـسشن  یگرزب  ياـه  جـنگ  يور  ناناملـسم  ، دوخ هغـالبلا  جـهن  حرـش  رد  هنیغم  موحرم  هتفگ  هب 
جـنگ و کلام  ام.تسا  هدـش  يداصتقا  یـسایس و  لـئاسم  رد  اـهنآ  يرترب  ببـس  هک  دنتـسه  ییاـه  شناد  مولع و  ياراد  یلو  ؛ دـننآ

لمع نابز  هب  اهنآ  دننک  یم  تموکح  ام  ياه  تورث  اه و  جـنگ  رب  یتح  اهنآ  لیلد  نیمه  هب  تیوربخ و  ملع و  کلام  اهنآ  میتورث و 
.( ،ج 4،ص 314 هغالبلا جهن  لالظ  یف   ) . .مییوگ یم  ار  نآ  سکع  تلاسک  نابز  هب  ام  و  ًاْملِع » ِینْدِز  ِّبَر  : » دنیوگ یم 

رد يرهام  نادنمشناد.دنا  هدرک  زاغآ  ار  دوخ  یلصا  تیوه  هب  تشگزاب  هدش و  رادیب  ناناملـسم  زا  يرایـسب  رخاوا  نیا  رد  هللادمحب 
ملاظ و ِبرغ  تیمکاح  زا  تاهج  مامت  رد  ار  دوخ  دور  یم  دـیما  دـنهد  باتـش  دوخ  یملع  تضهن  هب  رگا  هک  هدـش  ادـیپ  اهنآ  نایم 

.دنزاس دازآ  رگمتس 

دیفم موـلع  يوـنعم و  یهلا و  موـلع  زا  معا  ؛ دوـش یم  لـماش  ار  دـیفم  موـلع  همه  مالـسلا  هیلع  ماـما  مـالک  رد  ملع  هک  تسا  نـشور 
.تسا یهلا  مولع  زا  نخس  رتشیب  دنچره  ، يدام

نازودـنا تورث  لیمک ! يا  :» دـیامرف یم  نینچ  تورث  لام و  رب  شناد  ملع و  يرترب  نیرخآ  نیمـشش و  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هاگ  نآ 
نایم زا  هچرگ  اهنآ  دوخ  دنا  هدنز  تسا  رارقرب  ناهج  ات  نادنمـشناد  یلو  ؛ دـنناگدنز فص  رد  ًارهاظ  هک  یلاح  رد  دـنا  هدـش  كاله 

اَم َنُوقَاب  ُءاَمَلُْعلا  ،َو  ٌءاَیْحَأ ْمُه  ِلاَْومَْألا َو  ُناَّزُخ  َکَلَه  : ُْلیَمُک اَـی  ( ؛» تسا تبث  اـه  لد  رد  ناـشراثآ  هرهچ و  یلو  ؛ دـنا هتفر  نوریب  مدرم 
( . ٌهَدوُجْوَم ِبُولُْقلا  ِیف  ْمُُهلاَْثمَأ  ،َو  ٌهَدوُقْفَم ْمُُهناَیْعَأ  : ُرْهَّدلا َیَِقب 

دننک و یم  هدافتـسا  ناشلاوما  زا  دوخ  هن  هک  ینازودنا  تورث  نیاربانب  ، تسا نآ  يراذگریثأت  رد  هدرم  هدنز و  دوجوم  قرف  میناد  یم 
اه نرق  اه و  لاس  هک  ینادنمـشناد  یلو  ؛ دوش یمن  هدید  اهنآ  زا  يرثا  چیه  اریز  ، دنناگدرم مکح  رد  دـنوش  یم  دـنم  هرهب  نارگید  هن 

هدنز ملاع  کی  رگم.دنا  هدـنز  عقاو  رد  دروخ  یم  مشچ  هب  اج  همه  رد  ناشراثآ  اه و  باتک  نادرگاش و  هتـسب و  ورف  ناهج  زا  مشچ 
.دنک یم  عافد  قح  نییآ  زا  تیاده و  ار  مدرم  ، دهد یم  شرورپ  درگاش  دنک ؟ یم  هچ 

.دنا هدنز  اهنآ  ییوگ  دهد  ماجنا  ار  اهراک  نیمه  اهنآ  یملع  راثآ  تافو  زا  سپ  هاگره 

ناشراثآ اب  ار  اهنآ  دوجو  دینک  هعجارم  سک  ره  بلق  هب  اما  ؛ دنتسین ام  نایم  رد  يدام  ياه  ندب  اب  هدرک  تافو  هک  ینادنمشناد  ، يرآ
.دننک یم  تیبرت  دنهد و  یم  مایپ  ناشتایح  دننام  تسرد.دینیب  یم  رضاح 

َءاعُّدلا َّمُّصلا  ُعِمُْست  یتْوَْملا َو ال  ُعِمُْست  َکَّنِإ ال  : » دیامرف یم  هدرک و  ریبعت  « ناگدرم » هب رثا  هنوگ  ره  دقاف  دارفا  هرابرد  زین  دیجم  نآرق 
يور هک  یماگنه  نارک  شوگ  هب  ار  تنخس  هن  ،و  یناسرب ناگدرم  شوگ  هب  ار  دوخ  يادص  یناوت  یمن  وت  ًامّلسم  ؛ » َنیِِربْدُم اْوَّلَو  اذِإ 

.( هیآ 80 ، لمن «. ) . دنوش رود  دننادرگرب و 

تیم » هب دـننک  یم  كرت  تسد  ناـبز و  بـلق و  اـب  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  هـک  یناـسک  زا  مالـسلا  هـیلع  یلع  ناـنمؤمریما 
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: دیامرف یم  هدرک و  ریبعت  ناگدنز ) هدرم  «) ءایحالا

.( تمکح 374 ، هغالبلا جهن  « . ) . ءاَیْحَْألا ُتِّیَم  َِکلَذَف  ِهِدَی  ِِهْبلَق َو  ِِهناَِسِلب َو  ِرَْکنُْملا  ِراَْکنِِإل  ٌكِراَت  ْمُْهنِم  «َو 

یمن هللا  ءاـیلوا  ياهزردـنا  هب  شوـگ  دـنریذپ و  یمن  تحیـصن  هک  یناـسک  هراـبرد  ءاـیحالا ) تـیم   ) ریبـعت نـیمه  زین  هـبطخ 87  رد 
.تسا هدمآ  ، دنهد

: میناوخ یم  هدمآ  مکحلا  ررغ  رد  هک  ترضح  نامه  زا  یثیدح  رد  رگید  ییوس  زا 

هرمز رد  دنچره  ، هدرم لهاج  دشاب و  هتفر  ایند  زا  دـنچ  ره  ، تسا هدـنز  ملاع  ؛  ًاّیَح َناک  ْنإ  ٌتِّیَم َو  ُلِهاْجلا  ، ًاتِّیَم َناک  ْنإ  ٌّیَح َو  ُِملاعلا  »
.( ،ص 47،ح 206 و ص 75،ح 1163 مکحلاررغ «. ) . دشاب ناگدنز 

: دومرف هک  تسا  هدش  لقن  باتک  نامه  رد  ترضح  نامه  زا  زین 

. ( ،ح 213 نامه «. ) . تسا هدرمن  زگره  دنک  هدنز  ار  یشناد  ملع و  هک  یسک  ؛  ًاْملِع ییْحأ  ْنَم  َتام  ام  »

هتفرگ و رظن  رد  ار  ود  نیا  تاهج  مامت  تورث  لام و  لباقم  رد  شناد  ملع و  يرترب  تاـبثا  يارب  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  نیا  هصـالخ 
رد.دنیب یمن  نآ  رد  یتساک  دوبمک و  هنوگ  چیه  دـنک  یم  هعلاطم  ار  نآ  ناسنا  نوچ  هک  يا  هنوگ  هب  تسا  هدومرف  ادا  ار  نخـس  قح 

هطلـس و تحت  یهلا  بهاوم  ریاس  دـننز و  یم  ار  لوا  فرح  دنمـشناد  ملاـع و  ملع و  مالـسا  گـنهرف  رد  هک  دوش  یم  نشور  نمض 
.تساهنآ هرطیس 

مود شخب 

،َو اَْینُّدِلل ِنیِّدلا  ََهلآ  ًالِمْعَتْـسُم  ، ِْهیَلَع ٍنُومْأَم  َْریَغ  ًانَِقل  ُْتبَـصَأ  یََلب  ًهَلَمَح ! َُهل  ُْتبَـصَأ  َْول  - ِهِرْدَص َیلِإ  ِهِدَِـیب  َراَشَأ  -َو  ًاّمَج ًاْملَِعل  اَنُهاَه  َّنِإ  اَه 
ِلَّوَِأل ِِهْبلَق  ِیف  ُّکَّشلا  ُحِدَْـقنَی  ، ِِهئاَـنْحَأ ِیف  َُهل  َهَریَِـصب  اـَل  ، ِّقَْحلا ِهَلَمَِحل  ًاداَْـقنُم  ْوَأ  ؛ ِِهئاَِـیلْوَأ یَلَع  ِهِجَجُِحب  ،َو  ِهِداَـبِع یَلَع  ِهَّللا  ِمَِعِنب  ًارِهْظَتْـسُم 

ِیف ِنیِّدـلا  ِهاَعُر  ْنِم  اَْسَیل  ، ِراَخِّدِالا ِعْمَْجلِاب َو  ًامَْرغُم  ْوَأ  ، ِهَوْهَّشِلل ِداَیِْقلا  َسِلَـس  ِهَّذَّللاـِب  ًاـموُْهنَم  ْوَأ  َكاَذ ! اـَل  اَذ َو  اـَل  َالَأ.ٍهَْهبُـش  ْنِم  ٍضِراَـع 
.ِهِیِلماَح ِتْوَِمب  ُْملِْعلا  ُتوُمَی  َِکلَذَک  ُهَِمئاَّسلا ! ُماَْعنَْألا  اَمِِهب  ًاهَبَش  ٍءْیَش  ُبَْرقَأ  ، ٍءْیَش

همجرت

دارفا شاک  يا  - درک شکرابم  هنیـس  هب  هراـشا  تسد  اـب  -و  تسا یناوارف  ملع  اـجنیا  رد  لـیمک ) يا  نادـب  : دومرف مالـسلا  هیلع  ماـما  )
نانیمطا لباق  اوقت ) رظن  زا   ) یلو دنک  یم  كرد  دوز  هک  مبای  یم  ار  یسک  يرآ  مهد ) میلعت  اهنآ  هب  ات   ) متفای یم  نآ  يارب  ار  یقیال 

دـض رب  یهلا  لئالد  زا  دنک و  یم  هدافتـسا  شناگدـنب  دـض  رب  ادـخ  تمعن  زا  دـهد و  یم  رارق  ایند  هلیـسو  ار  نید  تسین و  دامتعا  و 
اب درادـن  تاهبـش  ملع و  ياـه  مخ  چـیپ و  هب  یتریـصب  نوچ  اـما  تسا  قح  نـالماح  عیطم  هک  یـسک  اـی.دریگ  یم  کـمک  شئاـیلوا 

ریـسا هک  یـسک  ای.نآ  هن  دروخ و  یم  درد  هب  نیا  هن  لیمک )! يا   ) شاب هاـگآ.دوش  یم  ادـیپ  وا  لد  رد  کـش  ، داریا ههبـش و  نیتسخن 
.راتفرگ تاوهش  لاگنچ  رد  تسا و  تذل 
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نآ نتخودنا  لام و  عمج  هب  صیرح  هک  یـسک  ای  (. دـنک یم  ینابرق  شتاوهـش  تاذـل و  ياپ  رد  ار  شنامیا  نید و  لیلد  نیمه  هب  (و 
يارب هک  دنتسه  ینایاپراهچ  هب  تادوجوم  نیرت  هیبش  دنتسین و  ناراد  نید  زا  هجو  چیه  هب  نیـشیپ ) هورگ  هورگ و  نیا   ) ود نیا  تسا 

.دریم یم  شنالماح  گرم  اب  ملع  هنوگ  نیا  يرآ ) ) .دنا هدش  اهر  ارَچ 

دنهورگ دنچ  ملع  نالماح 

لام و رب  ملع  يرترب  املع و  ملع و  تیمها  رکذ  زا  دـعب  شزیمآ  تمکح  رابرپ و  ینارون و  مـالک  زا  شخب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
ًاْملَِعل اَنُهاَه  َّنِإ  اَه  ( ؛»- درک شکرابم  هنیـس  هب  هراشا  تسد  اب  -و  تسا یناوارف  ملع  اـجنیا  رد  لـیمک ) يا  نادـب  :») دـیامرف یم  تورث 

 -( . ِهِرْدَص َیلِإ  ِهِدَِیب  َراَشَأ  -َو  ًاّمَج

( . ًهَلَمَح َُهل  ُْتبَصَأ  َْول  ( ؛») مهد میلعت  اهنآ  هب  ات   ) متفای یم  نآ  يارب  یقیال  دارفا  شاک  يا  :» دومرف سپس 

شـسدقم و تاذ  ناـفرع  دـنوادخ و  لـالج  لاـمج و  تافـص  هب  طوبرم  مولع  دـسر  یم  رظن  هب  تسا ؟ یملع  هچ  ملع  نیا  زا  روظنم 
یعمج هکلب  درادن  سک  همه  ار  مولع  نیا  لمحت  هک  دشاب  هدـنیآ  هب  طوبرم  ثداوح  ایلوا و  ایبنا و  تاماقم  شنیرفآ و  ناهج  رارـسا 

.دننک هدافتسا  حیحص  روط  هب  نآ  زا  دنشاب و  مولع  نیا  لماح  دنناوت  یم  ایقتا  هللا و  ءایلوا  ناصاخ و  ناکاپ و  زا 

: هک میناوخ  یم  ُدَمَّصلا » ُهّللا   » هیآ رد  « دمص » هژاو ریسفت  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  انعمرپ  یثیدح  رد 

ِیل َْفیَک  ِدَمَّصلا َو  َنِم  َِعئاَرَّشلا  َنیِّدلا َو  َناَمیِْإلا َو  َماَلْـسِْإلا َو  َدیِحْوَّتلا َو  ُتْرَـشََنل  ًهَلَمَح  َّلَج  َّزَع َو  ُهَّللا  َِیناَتآ  يِذَّلا  َیِْملِِعل  ُتْدَجَو  َْول  »
َْنَیب َّنِإَف  ِینوُدِقْفَت  ْنَأ  َْلبَق  ِینُولَـس  : ِرَْبنِْملا یَلَع  ُلوُقَی  َءاَدَعُّصلا َو  ُسَّفَنَتَی  َناَک  یَّتَح  ِهِْملِِعل  ًهَلَمَح  َنِینِمْؤُْملا  ُریِمَأ  يِّدَج  ْدِجَی  َْمل  َِکلَِذب َو 
مدرک یم  ادـیپ  ینالماح  هداد  نم  هب  ادـخ  هک  یـشناد  ملع و  يارب  هاگ  ره  ؛  ُهلِمْحَی ْنَم  ُدِـجَأ  َال  َالَأ  ْهاَه  ْهاَه  ًاّـمَج  ًاـْملِع  یِّنِم  ِحـِناَوَْجلا 

.مداد یم  رشن  ار  نآ  مدروآ و  یم  نوریب  « دمصلا » هژاو زا  ار  عیارش  نید و  ، نامیا مالسا ، ، دیحوت

زا درد  رپ  نازوس و  هآ  هک  اجنآ  ات  تفاین  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  مدج  هک  یلاح  رد  مبایب  ار  يدارفا  نینچ  نم  تسا  نکمم  هنوگچ 
: دومرف یم  ربنم  رب  دیشک و  یم  رب  لد 

یمن يدارفا  دـینادب  هآ  هآ.تسا  یناوارف  شناد  ملع و  نم  دوـجو  رد  هک  ارچ  ، مورب امـش  تسد  زا  هکنآ  زا  شیپ  دـینک  لاؤـس  نم  زا 
. ( ،ج 3،ص 225،ح 15 راونالا راحب  «. ) . دننک يرادهگن  لمح و  ار  نآ  دنناوتب  هک  مبای 

زیمآرارـسا یهلا و  مولع  نیا  لـمح  هتـسیاش  ناشمادـک  چـیه  هک  درب  یم  ماـن  هورگ  راـهچ  زا  نخـس  نیا  همادا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
دامتعا نانیمطا و  لباق  اوقت ) رظن  زا   ) یلو دـنک  یم  كرد  دوز  هک  مبای  یم  ار  یـسک  يرآ  :» دـیامرف یم  لوا  هورگ  دروم  رد.دنتـسین 

شئایلوا دض  رب  یهلا  لئالد  زا  دـنک و  یم  هدافتـسا  شناگدـنب  دـض  رب  ادـخ  تمعن  زا  دـهد و  یم  رارق  ایند  هلیـسو  ار  نید  تسین و 
یَلَع ِهِجَجُِحب  ،َو  ِهِداَبِع یَلَع  ِهَّللا  ِمَِعِنب  ًارِهْظَتْـسُم  ،َو  اَْینُّدـِلل ِنیِّدـلا  ََهلآ  ًالِمْعَتْـسُم  ، ِْهیَلَع ٍنُومْأَم  َْریَغ  ًاـنَِقل  ُْتبَـصَأ  یََلب  ( ؛» دریگ یم  کـمک 

( . ِِهئاَِیلْوَأ

.تسا شوهاب  كریز و  يانعم  هب  « نَِقل »
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ساـسحا دـهعت و  رظن  زا  یلو  ؛ دنـشاب هدرک  یط  ار  یلحارم  تسا  نکمم  یملع  رظن  زا  هک  دنتـسه  اوقت  یب  ناـملاع  ناـمه  هورگ  نیا 
.تسا گنل  ناشیاپ  یهلا  تیلوئسم 

يدابآ يارب  ار  دوخ  نید  هدوب و  ناشلامعا  رگ  هیجوت  ملاظ  نیطالـس  روج و  ياـفلخ  هاگتـسد  رد  هک  دنتـسه  یناـملاع  ناـمه  اـهنیا 
یب نوخ  نتخیر  هب  اوتف  ناشتیعقوم  ظفح  يارب  هاگ  یتح  هک  دراد  رطاخ  هب  ار  لـیبق  نیا  زا  يدارفا  خـیرات  دـنتخورف و  یم  ناـشیایند 

.دنمالسا نانمشد  نیرت  كانرطخ  اهنیا  دنداد و  یم  ناهانگ 

: دومرف هک  میناوخ  یم  مالسلا  هیلع  حیسم  ترضح  زا  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  زا  یثیدح  رد 

بجوم رانید  ؛  ِهِْریَِغل ٍحِصاَن  ُْریَغ  ُهَّنَأ  اوُمَلْعا  ُهوُمِهَّتاَف َو  ِهِسْفَن  َیلِإ  َءاَّدلا  ُّرُجَی  َبِیبَّطلا  ُُمْتیَأَر  اَذِإَف  ِنیِّدلا  ُبِیبَط  ُِملاَْعلا  ِنیِّدلا َو  ُءاَد  ُراَنیِّدلا  »
مهتم شّبط  رد  ار  وا  دـشک  یم  دوخ  يوس  هب  ار  يرامیب  لـماوع  بیبط  دـیدید  هاـگره.تسا  نید  بیبط  ِملاـع  تسا و  نید  يراـمیب 

. ( ،ج 2،ص 107،ح 5 راونالاراحب «. ) . تسین نارگید  هاوخریخ  دنک ) یمن  محر  شدوخ  هب  هک  یسک   ) دینادب دیزاس و 

تاهبـش ملع و  ياه  مخ  چـیپ و  هب  یتریـصب  نوچ  اما  ؛ تسا قح  نـالماح  عیطم  هک  یـسک  اـی  :» دـیامرف یم  مود  هورگ  هراـبرد  سپس 
ًاداَْقنُم ْوَأ  ( ؛» نآ هن  دروخ و  یم  درد  هب  نیا  هن  لیمک )! يا   ) شاب هاگآ.دوش  یم  ادیپ  وا  لد  رد  کش  داریا ، ههبش و  نیتسخن  اب  درادن 

( . َكاَذ َال  اَذ َو  َال  َالَأ.ٍهَْهبُش  ْنِم  ٍضِراَع  ِلَّوَِأل  ِِهْبلَق  ِیف  ُّکَّشلا  ُحِدَْقنَی  ، ِِهئاَنْحَأ ِیف  َُهل  َهَریَِصب  َال  ، ِّقَْحلا ِهَلَمَِحل 

هک ارچ   ) تسا هدمآ  زین  بناوج  يانعم  هب  سپس  دشاب  هتشاد  یمخ  چیپ و  هک  دوش  یم  هتفگ  يزیچره  هب  لصا  رد  « ْونِح » عمج « ءانْحا »
(. دراد ییانحنا  ًابلاغ  ایشا  فارطا  بناوج و 

بیـسآ الماک  نانکفا  ههبـش  ربارب  رد  هک  رورغم  نادان و  رکفلا و  فیعـض  يدارفا  ؛ دـنا لوا  هورگ  لباقم  هطقن  رظن  کـی  زا  هورگ  نیا 
هنومن.تسین مک  زین  يرشب  هعماج  مالـسا و  ناهج  يارب  هورگ  نیا  رطخ.دندنویپ  یم  اه  نآ  هب  هاگ  هدرک و  یلاخ  ار  نادیم  ، دنا ریذپ 

دندرک اهر  ار  نادـیم  اروف  تفر  اه  هزین  يالاب  نآرق  صاع  ورمع  گنرین  هئطوت و  هب  هک  یماگنه  ؛ دـندوب جراوخ  تیعمج  هورگ  نیا 
ار تیمکح  هلئـسم  ارچ  هک  دـندرک  ماـیق  مالـسلا  هیلع  یلع  ربارب  رد  داد  رـس  ار  « هِّلل اـّلإ  َمْکُح  ـال  » راعـش ینکفا  ههبـش  هک  یماـگنه  و 

.تسین مک  زین  ام  زورما  هعماج  رد  اهنآ  لاثما  دنداد و  ترضح  نآ  هب  رفک  تبسن  هللااب  ذایعلا  يا و  هتفریذپ 

نید و لیلد  نیمه  هب  و   ) هدمآ راتفرگ  تاوهش  لاگنچ  رد  تسا و  تذل  ریـسا  هک  یـسک  ای  :» دیامرف یم  موس  هورگ  هرابرد  ترـضح 
( . ِهَوْهَّشِلل ِداَیِْقلا  َسِلَس  ِهَّذَّللِاب  ًاموُْهنَم  ْوَأ  ( ؛») دنک یم  ینابرق  شتاوهش  تاذل و  ياپ  رد  ار  شنامیا 

.تسا صیرح  تسرپ و  مکش  يانعم  هب  « موهنم »

.دوش یم  میلست  يزیچ  ربارب  رد  یناسآ  هب  هک  دوش  یم  هتفگ  یسک  هب  « دایِْقلا َسِلَس  »

هورگ و نیا   ) ود نیا  تسا  نآ  نتخودـنا  لام و  عمج  هب  صیرح  هک  یـسک  ای  :» دـیامرف یم  هدرک  هراشا  هورگ  نیمراـهچ  هب  هاـگ  نآ 
ًامَْرغُم ْوَأ  ( ؛» دنا هدش  اهر  ارَچ  يارب  هک  دنتسه  ینایاپراهچ  هب  تادوجوم  نیرت  هیبش  دنتـسین و  ناراد  نید  زا  هجو  چیه  هب  لبق ) هورگ 

( . ُهَِمئاَّسلا ُماَْعنَْألا  اَمِِهب  ًاهَبَش  ٍءْیَش  ُبَْرقَأ  ، ٍءْیَش ِیف  ِنیِّدلا  ِهاَعُر  ْنِم  اَْسَیل  ، ِراَخِّدِالا ِعْمَْجلِاب َو 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 2443 

http://www.ghaemiyeh.com


.دشاب يزیچ  هتخابلد  قشاع و  هک  تسا  یسک  « مِْرغُم »

.دوش اهر  هاگارچ  رد  هک  تسا  یناویح  « هَِمئاس »

دنک لزنت  ردق  نآ  ، تاقولخم فرـشا  ، ناسنا هراچیب  دـننک و  یمن  كرد  ار  يزیچ  توهـش  باوخ و  روخ و  زج  نایاپراهچ  میناد  یم 
.تورث لام و  عمج  لوغشم  ای  تسا و  توهش  شون و  شیع و  لابند  ای  دشاب  اه  نآ  اب  يوسمه  هک 

ِتْوَِـمب ُْملِْعلا  ُتوُـمَی  َِکلَذَـک  ( ؛» دریم یم  شنـالماح  گرم  اـب  ملع  هنوـگ  نیا  :» دـیامرف یم  نخـس  نیا  ناـیاپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
( . ِهِیِلماَح

نداد رارق  زا  یعقاو  ناملاع  لیلد  نیمه  هب.دنـشاب  یهلا  مولع  لماح  هک  دنتـسین  نآ  هتـسیاش  هناگراهچ  هورگ  نیا  زا  کـی  چـیه  اریز 
.دریم یم  مه  ملع  اه  نآ  گرم  اب  دنرب و  یم  روگ  هب  ناشدوخ  اب  ار  ناشملع  راچان  دننک و  یم  يراددوخ  ناشرایتخا  رد  مولع 

موس شخب 

َْنیَأ اَذ َو  ْمَک  َو.ُُهتاَنَِّیب  ِهَّللا َو  ُجَـجُح  َلُْطبَت  اَّلَِئل  ، ًاروُمْغَم ًاِفئاَخ  اَّمِإ  ،َو  ًاروُهْـشَم ًارِهاَـظ  اَّمِإ.ٍهَّجُِحب  ِهَِّلل  ٍِمئاَـق  ْنِم  ُضْرَأـْلا  ُولْخَت  اـَل  یََلب ! َّمُهَّللا 
اَهوُعَرْزَی ،َو  ْمُهَءاَرَُظن اَهوُعِدُوی  یَّتَح  ، ِِهتاَنَِّیب ُهَجَجُح َو  ْمِِهب  ُهَّللا  ُظَفْحَی  ، ًارْدَق ِهَّللا  َْدنِع  َنوُمَظْعَْألا  ،َو  ًادَدَـع َنوُّلَقَْألا  ِهَّللا  َِکَئلوُأ َو  َِکَئلوُأ ؟
َشَحْوَتْسا اَِمب  اوُِسنَأ  ،َو  َنُوفَْرتُْملا ُهَرَْوعَتْسا  اَم  اُوناَلَتْسا  ،َو  ِنیِقَْیلا َحوُر  اوُرَشَاب  ،َو  ِهَریِصَْبلا ِهَقیِقَح  یَلَع  ُْملِْعلا  ُمِِهب  َمَجَه.ْمِهِهاَبْـشَأ  ِبُوُلق  ِیف 

ًاقْوَش ِهآ  ِهآ.ِِهنیِد  َیلِإ  ُهاَعُّدـلا  َو  ِهِضْرَأ ، ِیف  ِهَّللا  ُءاَفَلُخ  َِکَئلوُأ  ، یَلْعَْألا ِّلَحَْملِاب  ٌهَقَّلَعُم  اَهُحاَوْرَأ  ٍناَدـْبَِأب  اَْینُّدـلا  اُوبِحَـص  ،َو  َنُولِهاَْـجلا ُْهنِم 
.َْتئِش اَذِإ  ُْلیَمُک  اَی  ْفِرَْصنا  ْمِِهتَیْؤُر ! َیلِإ 

همجرت

راب یلو  دریم ) یم  شنالماح  گرم  اب  شناد  ملع و  دنا و  كدـنا  لمع  اب  ناملاع  هک  تسا  تسرد  : دومرف مالـسلا  هیلع  ماما  سپـس  )
ناسرت و ای  دـشاب و  راکـشآ  رهاظ و  هاوخ  ؛ دوش یمن  یلاـخ  دـنک  ماـیق  یهلا  تجح  هب  هک  یـسک  زا  نیمز  يور  زگره  يرآ  ایادـخ !
دنرفن و دـنچ  اهنآ.دورن  تسد  زا  ددرگن و  لطاب  زگره  وا  نشور  ياه  هناشن  یهلا و  لئالد  هک  تسا  ببـس  نیا  هب  اهنآ  دوجو.ناهنپ 

شلیالد اه و  تجح  اهنآ  هطساو  هب  دنوادخ.تسالاو  رایسب  ادخ  دزن  ناشماقم  ردق و  مک و  ناشدادعت  دنگوس  ادخ  هب  دنتسه ؟ اجک 
اب شناد  ملع.دـنناشفیب و  دوخ  هیبش  يدارفا  بولق  رد  ار  نآ  رذـب  دنراپـسب و  دنتـسه  اـهنآ  ریظن  هک  يدارفا  هب  اـت  دـنک  یم  ظـفح  ار 

ناسآ دندرمش  یم  لکشمزاب  سوه  ِناتسرپایند  ار  هچنآ  اهنآ.دنا  هدرک  سمل  ار  نیقی  حور  هدروآ و  يور  اهنآ  هب  تریـصب  ِتقیقح 
هب ناشحاورا  هک  دـننک  یم  یگدـنز  ییاه  ندـب  اب  ایند  رد  اهنآ.دـنا  هتفرگ  سنا  دـنراد  تشحو  نآ  زا  نالهاج  هچنآ  هب  و.دـنا  هتفای 

يا.مراد ار  ناشرادـید  قاـیتشا  ردـقچ  هآ  هآ.شنیئآ  يوس  هب  ناگدـننک  توعد  دـنا و  نیمز  رد  یهلا  ياـفلخ  ، دراد قلعت  ـالاب  ملاـع 
.درگ زاب  یهاوخ  یم  هک  نامز  ره  تسا ) یفاک  ردق  نیمه  ! ) لیمک

دننیمز رد  ادخ  تجح  هک  یناملاع 

ناملاع هک  تسا  تسرد  :») دیامرف یم  دراد  ار  قباس  راتفگ  زا  انثتسا  هبنج  عقاو  رد  هک  دوخ  مالک  زا  شخب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
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تجح هب  هک  یـسک  زا  نیمز  يور  زگره  يرآ  ایادـخ ! راب  یلو  دریم ) یم  شنالماح  گرم  اـب  شناد  ملع و  دـنا و  كدـنا  لـمع  اـب 
اَّمِإ.ٍهَّجُِحب ِهَِّلل  ٍِمئاَق  ْنِم  ُضْرَْألا  ُولْخَت  َال  یََلب ! َّمُهَّللا  ( ؛» ناهنپ ناسرت و  ای  دشاب و  راکـشآ  رهاظ و  هاوخ  ؛ دوش یمن  یلاخ  دـنک  مایق  یهلا 

( . ًاروُمْغَم ًاِفئاَخ  اَّمِإ  ،َو  ًاروُهْشَم ًارِهاَظ 

دشاب راکـشآ  هاوخ  ؛ دوش یمن  تجح  زا  یلاخ  زگره  نیمز  هک  دنراد  نامیا  نآ  هب  نایعیـش  هیماما و  ياملع  هک  يزیچ  نامه  تسرد 
یلو ؛ تسا نایعیش  دیاقع  هب  حیرصت  دننام  مالسلا  هیلع  ماما  هلمج  نیا  هک  دنک  یم  حیرصت  دیدحلا  یبا  نبا  هک  نیا  بلاج  ناهنپ و  ای 

حطـس رد  هتـسویپ  هک  دنتـسه  ینادرم  نانآ  هدش و  هراشا  اهنآ  هب  يوبن  تایاور  رد  هک  دـننک  یم  « لادـبا » رب لمح  ار  نآ  ام  باحـصا 
.دننام یم  هتخانشان  یضعب  دنوش و  یم  هتخانش  یخرب  ؛ دنا شدرگ  رد  نیمز 

هیلع یلع  ناـنمؤمریما  ـالوم  زا  ینخـس  هب  هک  یماـگنه  تشاد و  یم  رب  دوـخ  یفئاـط  تابـصعت  زا  تسد  دـیدحلا  یبا  نبا  شاـک  يا 
هدش لقن  لادبا  هرابرد  هک  ار  یتایاور  تفریذپ و  یم  ار  نآ  دوب  هیماما  داقتعا  رب  حیرص  دننام  ای  حیرص  هک  درک  یم  دروخرب  مالسلا 

(. تشاد میهاوخ  لادبا  تایاور  هرابرد  ینخس  راتفگ  نیا  نایاپ  رد  ) .درک یم  نانآ  صاخ  نارای  موصعم و  ناماما  رب  لمح  زین 

اهنآ دوجو  :» دیامرف یم  هتخادرپ  رهاظ  بئاغ و  زا  معا  یهلا  ياه  تجح  دوجو  دـیاوف  هرابرد  یمهم  هتکن  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  سپس 
( . ُُهتاَنَِّیب ِهَّللا َو  ُجَجُح  َلُْطبَت  اَّلَِئل  ( ؛» دورن تسد  زا  ددرگن و  لطاب  زگره  وا  نشور  ياه  هناشن  یهلا و  لئالد  هک  تسا  ببس  نیا  هب 

نیا نآ  دوش و  یم  مالسلا  هیلع  بئاغ  ماما  دوجو  هفـسلف  هرابرد  هک  تسا  یفورعم  لاؤس  يارب  اه  خساپ  زا  یکی  عقاو  رد  نخـس  نیا 
هداـمآ ياـه  لد  شرورپ  تیبرت و  یهلا و  تاـکرب  نیمز و  شمارآ  ببـس  شدوـجو  هک  نیا  رب  نوزفا  مالـسلا  هیلع  بئاـغ  ماـما  هـک 
تسا نیا  نآ  دراد و  زین  يرگید  هدیاف  ربا ، تشپ  باتفآ  هلیسو  هب  اه  هویم  اه و  لگ  شرورپ  نوچمه  ینیوکت  تیالو  قیرط  زا  ، تسا
نایسن رابغ  درگ و  نامز  تشذگ  اب  ات  دراد  یم  هگن  هدروخن  تسد  ار  تعیرش  ماکحا  یهلا و  تانیب  ججح و  یمالـسا و  فراعم  هک 
.دنک باریس  شخب  تایح  لالز  بآ  نیا  زا  ار  همه  دوش و  رهاظ  هک  ینامز  ات  ددرگن  فیرحت  قح  نییآ  دنیشنن و  اهنآ  رب  نالطب  و 

: دیامرف یم  دزادرپ و  یم  اهنآ  تافص  ددع و  نایب  هب  نخس  نیا  همادا  رد  ترضح 

َْنیَأ اَذ َو  ْمَک  َو  ( ؛» تسالاو رایـسب  ادخ  دزن  ناشماقم  ردق و  كدنا و  ناشدادعت  دـنگوس  ادـخ  هب  دنتـسه ؟ اجک  دـنرفن و  دـنچ  اهنآ  »
( . ًارْدَق ِهَّللا  َْدنِع  َنوُمَظْعَْألا  ًادَدَع َو  َنوُّلَقَْألا  ِهَّللا  َِکَئلوُأ َو  َِکَئلوُأ ؟

نامیا هک   ) اهنآ ؛ » ْمُه ام  ٌلِیلَق  َو  : »» دـیوگ یم  دـنراد  رارق  نامیا  يالاو  تاجرد  رد  هک  لمعلا  حـلاص  نانمؤم  هرابرد  زین  دـیجم  نآرق 
. ( هیآ 24 ص، «. ) . تسا مک  ناشدادعت  دننک ) یمن  رگدکی  رب  یمتس  ملظ و  حلاص و  لمع  دنراد و 

ییاه هلمج  ترابع و  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما  ارچ  تسین  شیب  یکی  نامز  ره  رد  موصعم  ماما  هک  دیآ  یم  شیپ  لاؤس  نیا  اجنیا  رد 
؟ دیامن یم  رکذ  تیعمج  کی  تروص  هب  ار  اهنآ  دنک و  یم  هدافتسا  عمج  ریمض  زا  دیآ  یم  نآ  زا  دعب  هک 

.تسا هتفرگ  رظن  رد  نامز  لوط  رد  ار  اهنآ  دوجو  مالسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  نیا  خساپ 

ناـماما میرگنب  مالـسلا  هیلع  ماـما  زا  دـعب  ياـه  ناـمز  هعومجم  هب  هاـگره  یلو  ؛ تسا یکی  ناـمز  ره  رد  موصعم  ماـما  تسا  تسرد 
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.دنهد یم  لیکشت  ار  یتیعمج  موصعم 

.دشاب نانآ  صاخ  باحصا  موصعم و  ناماما  ، عمج ِریمض  ندرب  راک  هب  زا  روظنم  هک  تسه  زین  لامتحا  نیا 

ناشیارب تفـص  شـش  هتخادرپ و  راگدرورپ  يالاو  ناگدنب  نیا  نأشلا و  میظع  تیلقا  نیا  فاصوا  رکذ  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  هاگ  نآ 
: دیامرف یم  تسخن.دنک  یم  رکذ 

بولق رد  ار  نآ  رذب  دنراپـسب و  دنتـسه  اهنآ  ریظن  هک  يدارفا  هب  ات  دنک  یم  ظفح  ار  شلیالد  اه و  تجح  اهنآ  هطـساو  هب  دـنوادخ  »
( . ْمِهِهاَبْشَأ ِبُوُلق  ِیف  اَهوُعَرْزَی  ،َو  ْمُهَءاَرَُظن اَهوُعِدُوی  یَّتَح  ، ِِهتاَنَِّیب ُهَجَجُح َو  ْمِِهب  ُهَّللا  ُظَفْحَی  ( ؛» دنناشفیب دوخ  هیبش  يدارفا 

اهنآ زا  مادـک  ره  دـنا و  مالـسا  نیبم  نید  تیناقح  لیالد  توبن و  یحو و  فراعم  ناظفاح  یهلا و  رارـسا  ياـه  هنیجنگ  ناـنیا  يرآ 
زا یلاخ  دوش و  ظفح  میظع  ثاریم  نیا  ات  دراپس  یم  دوخ  نوچمه  يرگید  درف  هب  ار  رارسا  مولع و  نیا  دشوپب  مشچ  ایند  زا  دهاوخب 

.دسرب ناگدنیآ  هب  یگدولآ  هیاریپ و  هنوگ  ره 

ریبعت دوش و  یم  لقتنم  رگید  قودنـص  هب  یقودنـص  زا  یتناما  نوچمه  هک  تسا  يا  هدامآ  رارـسا  مولع و  هب  هراشا  اوُعِدُوی »  » هب ریبعت 
نیا دنیـشن و  رمث  هب  هک  ینامز  ات  دـبای  شرورپ  اهنآ  لد  رد  ًاجیردـت  دوش و  هدـناشفا  نآ  رذـب  دـیاب  هک  یمولع  هب  هراشا  اوُعَرْزَی »  » هب

.تسا هنوگ  ود  عقاو  رد  اهنآ  مولع  هک  دهد  یم  ناشن 

هللا یلص  مرکا  ربمایپ  :» دومرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  هک  میا  هدناوخ  ًابلاغ  ثیدح  بتک  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  دروم  رد  ار  عوضوم  نیا 
،ج 1،ص 238،ح یفاـک : ك.ر « ) . دوش یم  هدوشگ  رگید  باـب  رازه  یملع  ره  زا  هک  تخوـمآ  نم  هب  ار  ملع  باـب  رازه  هلآ  هیلع و 

هدناشفا هک  دنا  رذب  دننامه  عقاو  رد  مولع  نیا  ،ج 13،ص 114 ) . لامعلا زنک  ،ج 22،ص 461؛ راونالا راحب  297؛

هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  زا  تساک  مک و  نودب  هک  تسا  هدوب  زین  مولع  زا  یـشخب  یلو  ؛ دیور یم  هناد  رازه  هناد  کی  زا  دـنوش و  یم 
.تسا هدش  لقتنم  مالسلا  هیلع  یلع  هب  هلآ 

( . ِهَریِصَْبلا ِهَقیِقَح  یَلَع  ُْملِْعلا  ُمِِهب  َمَجَه  ( ؛» تسا هدروآ  يور  اهنآ  هب  تریصب  ِتقیقح  اب  شناد  ملع و  :» دیامرف یم  فصو  نیمود  رد 

.دندیسر نآ  يالاو  دح  هب  هللا  ءایلوا  زا  هورگ  نیا  یلو  ؛ دراد یلحارم  بتارم و  شنیب  تریصب و  هتبلا 

هب اهنآ  زا  هک  راگدرورپ  يوس  زا  تسا  یماهلا  هکلب  تسین  یباستکا  اهنآ  مولع  هک  دـشاب  نیا  هب  هراـشا  تسا  نکمم  مجه »  » هب ریبعت 
هک تسا  نیا  هب  هراـشا  اـجنیا  رد  موجه  هب  ریبـعت  : دـسیون یم  هلمج  نیا  ریـسفت  رد  یـسلجم  همـالع  موحرم.تسا  هدـش  ریبـعت  موجه 

اهنآ رب  ار  قیاقح  هدز و  راـنک  ار  اـه  هدرپ  اـه و  باـجح  هداد و  میلعت  اـهنآ  هب  ًاـتعفد  ایـشا  قئاـقح  هب  تبـسن  ار  « ّیندـل ملع  » دـنوادخ
. ( ،ج 22،ص 461 راونالاراحب  ) . .تسا هتخاس  فوشکم 

( . ِنیِقَْیلا َحوُر  اوُرَشَاب  َو  ( ؛» دنا هدرک  سمل  ار  نیقی  حور  اهنآ  :» دیامرف یم  فصو  نیموس  رد 
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ناـمیا يزیچ  هب  فلتخم  لـئالد  زا  ناـسنا  هک  تسا  نآ  نیقیلا  ملع.نیقیلا  قح  نیقیلا و  نیع  ، نیقیلا ملع  : دراد یبتارم  نیقی  میناد  یم 
هلحرم هب  ناسنا  هک  تسا  ییاج  رد  نیقیلا  نیع.دنک  ادیپ  نامیا  شتآ  دوجو  هب  ، رود هلصاف  زا  دود  هدهاشم  اب  هک  یـسک  دننام  ؛ دروآ

.دنک هدهاشم  کیدزن  زا  ار  شتآ  الثم  دوخ  مشچ  اب  دسرب و  دوهش 

هک نهآ  نوچمه  يدوجوم  ای  دـنک و  سمل  دوخ  تسد  اب  ار  شتآ  ، ناسنا ًـالثم  هک  تساـنعم  نیا  هب  نآ و  زا  رتارف  هبترم  نیقیلا  قح 
نیقی هلحرم  نیرتـالاب  نیا  هـک  دـیآ  یم  رد  نآ  زا  یـشخب  تروـص  هـب  دریگ و  یم  دوـخ  هـب  ار  نآ  تافـص  دوـش و  یم  شتآ  دراو 
هدرک سمل  ار  نـیقیلا  حور  اـهنآ  :» دــیامرف یم  شا  یناروـن  راـتفگ  نـیا  رد  مالــسلا  هـیلع  یلع  ناـنمؤمریما  هـک  یهلا  ياـیلوا.تسا 

.دنتسه نیقی  زا  هلحرم  نیمه  ياراد  « دنا

اَم اُوناَلَتْسا  َو  ( ؛» دنا هتفای  ناسآ  دندرمش  یم  لکـشم  زاب  سوه  ِناتـسرپایند  ار  هچنآ  نانآ  :» دیامرف یم  فصو  نیمراهچ  رد  ترـضح 
( . َنُوفَْرتُْملا ُهَرَْوعَتْسا 

رد يانعم  هب  فَرَت )» » هشیر زا  « ) نوفرتم  » یتخـس و يانعم  هب  رْعَو )» » هشیر زا  « ) َرَعْوَتْـسا  » یمرن و يانعم  هب  نیل )» » هشیر زا  « ) اُونالَتْـسا »
.تسا نتسیز  تمعنو  زان 

زا هورگ  نیا  یلو  ؛ دنرادنپ یم  یلکـشم  راک  ار  ندنک  عورـشمان  تاذل  زا  لد  نتـسیز و  هداس  ایند و  رویز  رز و  زا  زیهرپ  ، ناتـسرپایند
.دننک یم  تعانق  یگدولآ  هنوگ  ره  زا  كاپ  هنادهاز  هداس  یگدنز  هب  دنرذگ و  یم  اهنیا  همه  زا  یناسآ  هب  هللا  ءایلوا 

َشَحْوَتْسا اَِمب  اوُِسنَأ  َو  ( ؛» دنا هتفرگ  سنا  دنراد  تشحو  نآ  زا  نالهاج  هچنآ  هب  اهنآ  :» دیامرف یم  مجنپ  فصو  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
( . َنُولِهاَْجلا ُْهنِم 

اهنآ يداـم  یگدـنز  هدـنیآ  دورب و  ناـیم  زا  ناـشماقم  هاـج و  ، دـتفیب رطخ  هب  ناـشلاوما  هک  دـنراد  تشحو  نـیا  زا  هتـسویپ  نـالهاج 
قح زا  رگا  هک  دنـسرت  یم  نیا  زا  دنـسرن و  لـالح  هب  ، دنـشوپب مـشچ  یهلا  مارح  زا  رگا  هـک  دـنا  ساره  رد  نـیا  زا  ، دوـش نوـگرگد 

دنتـسین كانمیب  روما  نیا  زا  اهنت  هن  هللا  ءایلوا  زا  هورگ  نیا  یلو  ؛ داد دنهاوخ  تسد  زا  ار  دوخ  ناتـسود  زا  یهورگ  دـننک  يرادـفرط 
.دنا هتفرگ  سنا  نآ  هب  هکلب 

شیاه تیامح  ببس  هب  هک  هللا  لیبس  یف  دهاجم  ِزرابم  درم  نآ  «- رذوبا » هب هک  میدناوخ  مالسلا  هیلع  ماما  مالک  رد  زین  هبطخ 128  رد 
هب ار  وا  دنتـساوخ  یم  نامثع  نامز  رد  هک  یماگنه  هب  - درپس ناج  ترـسع  تیاهن  رد  هنامولظم و  هاگدـیعبت  رد  دـش و  دـعیبت  قح  زا 

: دومرف درک و  باطخ  دنتسرفب  هاگدیعبت 

لطاب زج  يزیچ  ادابم  يوش و  سونأم  قح  زج  يزیچ  اب  ادابم...رذابا  يا  ؛  ُلِطاْبلا اَّلإ  َکَّنَـشِحُوی  ،َو ال  ُّقَْحلا ّالإ  َکَّنَِـسنُْؤی  ال...َرَذابأ  ای  »
«. دنکفیب تشحو  هب  ار  وت 

الاب ملاع  هب  ناشحاورا  هک  دننک  یم  یگدنز  ییاه  ندب  اب  ایند  رد  اهنآ  :» دیامرف یم  فصو  نیرخآ  نیمـشش و  رد  ترـضح  هاگ  نآ 
(. یَلْعَْألا ِّلَحَْملِاب  ٌهَقَّلَعُم  اَهُحاَوْرَأ  ٍناَْدبَِأب  اَْینُّدلا  اُوبِحَص  َو  ( ؛»! دراد قلعت 
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ایلوا حاورا  اب  نیشنمه  ناشحور  یلو  ؛ دنتسه رگید  ياه  ناسنا  نایم  رد  ایند و  نیا  رد  یمـسج  رظن  زا  اه  نآ  هچرگ  هک  نیا  هب  هراشا 
ياـضر بلج  اـهنآ  يارب  شزرا  نیرتـالاب  شزرا و  یب  ناـشرظن  رد  اـیند  لـیلد  نیمه  هـب.تسا  برقم  ناگتـشرف  نیـشیپ و  ياـیبنا  و 

هک تسا  لیلد  نیمه  هب  دـنوش  یمن  توهـش  باوخ و  روخ و  تورث و  لام و  ایند و  رویز  رز و  ریـسا  اهنآ  رگا.تسا  ناـشراگدرورپ 
.دننک یم  یگدنز  نایناحور  ناهج  رد  نطاب  رد  یلو  ؛ دنتسه ایند  نیا  رد  ارهاظ 

یهلا يافلخ  نانآ  :» دیامرف یم  ، تسا روآ  طاشن  رورپ و  حور  اهنآ  رکذ  یتح  هک  فاصوا  نیا  رکذ  زا  دعب  مالـسلا  هیلع  ماما  ماجنارس 
ُهاَعُّدلا َو  ِهِضْرَأ ، ِیف  ِهَّللا  ُءاَفَلُخ  َِکَئلوُأ  ( ؛» مراد ار  ناشرادید  قایتشا  ردقچ  هآ  هآ.شنیئآ  يوس  هب  ناگدننک  توعد  دـنا و  نیمز  رد 

!( . ْمِِهتَیْؤُر َیلِإ  ًاقْوَش  ِهآ  ِهآ.ِِهنیِد  َیلِإ 

َو  » هفیرـش هیآ  زا  يوترپ  1 و  ًهَفِیلَخ » ِضْرَْألا  ِیف  ٌلِعاج  یِّنِإ   » هفیرـش هیآ  متا  قادـصم  نیمز و  يور  رب  ادـخ  ناگدـنیامن  نانآ  يرآ 
يایلوا نیا  يالعا  قادـصم  دوخ  هک  مالـسلا  هیلع  ماما  لـیلد  نیمه  هب  دـنوش و  یم  بوسحم   2 ًارِینُم » ًاجارِـس  ِِهنْذِِإب َو  ِهّللا  َیلِإ  ًاـیِعاد 

.تسا ناشرادید  قاتشم  تسا  یهلا 

رپ ینافرع  یناحور و  میهافم  ینارون و  تاملک  نیا  زا  ار  « لیمک » دوجو هنامیپ  مالسلا  هیلع  ماما  دیـسر و  اجنیا  هب  نخـس  هک  یماگنه 
اَی ْفِرَْـصنا  ( ؛» درگ زاب  یهاوخب  هک  نامز  ره  تسا ) یفاـک  ردـق  نیمه  ! ) لـیمک يا  :» دومرف داد و  تشگزاـب  روتـسد  « لـیمک » هب درک 

( . َْتئِش اَذِإ  ُْلیَمُک 

دیاش.دنام یتدـم  یلاخ  شوماخ و  نابایب  نآ  رد  نانچمه  تشگن و  زاب  « لیمک » هارمه مالـسلا  هیلع  ماما  هک  دـهد  یم  ناشن  ریبعت  نیا 
ار نآ  شیاجنگ  ، تمظع همه  نآ  اب  « لیمک » دوجو هنامیپ  هک  دـیوگب  يرتشیب  نانخـس  ای  دـنک  تاـجانم  دوخ  يادـخ  اـب  تساوخ  یم 

.تشذگ هچ  الوم  رب  تاظحل  نآ  رد  هک  راوگرزب  ماما  نآ  دناد و  یم  ادخ  اهنت.تشادن 

ره :» دیوگ یم  « لیمک » هب هک  مالـسلا  هیلع  ماما  مالک  نیا  : دیوگ یم  نخـس  نیا  نایاپ  رد  دوخ  هغالبلا  جهن  حرـش  رد  دیدحلا  یبا  نبا 
هاگره : دیوگ یم  هکلب  ، درگرب دـیامرف  یمن  هنارمآ  اریز  ، تسا بادآ  نیرتهب  تاملک و  نیرت  فیطل  زا  « درگ زاب  یهاوخ  یم  هک  نامز 

،ج دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   ). .دناسرب رایتخا  هدارا و  تزع  هب  ندوب  نامرف  تحت  تلذ  زا  ار  « لیمک » هلیسو نیدب  ات.یهاوخب 
. ( 18،ص 352

تیونعم و زا  ولمم  یملاع  يوس  هب  دریگ و  یم  ار  يا  هدنونـش  هدـنناوخ و  ره  تسد  مالـسلا  هیلع  ماما  مـالک  نیا  هعومجم  یتسار  هب 
ار يزیچ  دهد و  یم  حرش  انعمرپ  رایسب  هاتوک و  یتارابع  رد  ار  راگدرورپ  هب  برقت  هار  ِناماگشیپ  ادخ و  يایلوا  تافص.درب  یم  رون 

نابز رب  هک  یهلا  ياه  تیاده  اب  دنراذگب و  مدق  ریـسم  نیا  رد  ، دنهار ندومیپ  هدامآ  هک  یناسک  ات  دنک  یمن  راذگورف  هنیمز  نیا  رد 
.دنور شیپ  هللا  یلا  برق  ینعی  دصقم  يوس  هب  هدش  يراج  راگدرورپ  صاخ  هدنب  نیا 

ادیپ يا  هدرتسگ  باتزاب  رسفم  خروم و  ثدحم و  تنس ، لها  هعیـش و  ياملع  تاملک  رد  هک  تسا  دایز  يردق  هب  نخـس  نیا  هبذاج 
.دنا هدرک  دای  نآ  زا  تمظع  اب  اه  باتک  زا  يرایسب  رد  هدرک و 

و  ) دنرگنب هنافاکشوم  رظن  اب  مالک  نیا  رد  زور  ره  ناهاگآ ، هک  تسا  راوازس  : دیوگ یم  نخس  نیا  نایاپ  رد  یـسلجم  همالع  موحرم 
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. ( ،ج 1،ص 194 راونالا راحب  (. ) . دنریگ هرهب  نآ  دیاوف  زا 

: اه هتکن 

؟ تسیک هب  تاملک  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما  رظن  -1

موصعم ناماما  هب  رظان  هدرک  نایب  ینارون  مالک  نیا  لـیذ  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  ار  یفاـصوا  ، میدرک هراـشا  ًـالبق  هک  هنوگ  ناـمه 
مالسلا هیلع  ماما  تاریبعت  اب  هک  دنهد  یم  لیکـشت  يا  هعومجم  میریگب  رظن  رد  ار  اهنآ  نامز  لوط  رد  یتقو  هک  تسا  مالـسلا  مهیلع 

ینامز روهـشم و  رهاظ و  هاگ  ،و  تسین یلاخ  ناشدوجو  زا  نیمز  هک  اهنآ.تسا  راگزاس  ًالماک  هدرک  دای  اـهنآ  زا  عمج  هغیـص  هب  هک 
لـسن هب  لسن  دننک و  یم  ظفح  ار  وا  نشور  ياه  هناشن  یهلا و  ياه  تجح  یمالـسا و  فراعم  تلاصا  هک  نانآ  ، دنرومغم فئاخ و 

ناشرظن رد  ایند  ، دنا هدیسر  نیقیلا  قح  هب  هتفایرد و  تریـصب  تقیقح  هب  ار  ملع  هک  دنتـسه  اهنآ  يرآ.دنزاس  یم  لقتنم  ناگدنیآ  هب 
يدـح رد  ناشماقم  تمظع  دنتـسه و  وا  نید  هب  نایعاد  نیمز و  رد  یهلا  يافلخ  تسا و  طبترم  العا  ملاـع  هب  ناـشحور  کـچوک و 

.دراد ار  ناشرادید  قایتشا  مالسلا  هیلع  ماما  هک  تسا 

یناـــسک ؛ دنـــشاب اـــهنآ  کـــیدزن  صاوـــخ  رـــس و  باحـــصا  موـــصعم و  ناـــماما  روـــظنم  هــک  تـــسه  زین  لاـــمتحا  نـــیا 
هدش ناشفارون  نشور و  نآ  وترپ  زا  موصعم و  ماما  رانک  رد  ناشدوجو  هک  « رباج و« رامع » «،» کلام «،» رذوبا «،» دادقم «،» ناملـس :» دننام

زا یکی  ، دوخ « لیمک دـندوب و« نیمز  رد  ادـخ  ناگدـنیامن  دـندناوخ و  یم  ارف  ادـخ  نید  هب  ار  ییاه  هورگ  دوخ  مهـس  هب  زین  ناـنآ  و 
ات دزاس  هنادواج  خـیرات  لد  رد  ار  نآ  تسناوت  دـش و  ینارون  باطخ  نیا  هب  بطاخم  تاملک و  نیا  ندینـش  هتـسیاش  هک  دوب  ناـشیا 

.دریگ رارق  ام  رایتخا  رد  زورما 

؟ دننایک لادبا  -2

هیماما هعیـش  هدیقع  رب  ًالماک  مالک  نیا  هک  دـنک  یم  حیرـصت  ینارون  مالک  نیا  حرـش  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  دـش  هراشا  ًالبق  هک  نانچ 
رد هک  دننک  یم  ریـسفت  لادـبا  هب  ار  نآ  ام  باحـصا  اما  : دـیازفا یم  سپـس.دنناد  یم  موصعم  ناماما  هب  هراشا  ار  نآ  هک  تسا  قبطنم 

.تسا هدش  هراشا  نآ  هب  يوبن  تایاور 

یحیضوت هدمآ  هعیش  بتک  یضعب  نینچمه  تنـس و  لها  ییاور  بتک  رد  هک  لادبا  هدیقع  هرابرد  میناد  یم  مزال  تبـسانم  نیمه  هب 
.میشاب هتشاد 

دمحا هلمج  زا  دنا  هداد  تبسن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هب  هک  تسا  ثیداحا  زا  یضعب  لادبا  هرابرد  تنس  لها  داقتعا  ساسا 
: دومرف هک  دنک  یم  لقن  ترضح  نآ  زا  دوخ  دنسم  رد  لبنح 

رد لادـبا  ؛  ًالاجِر ُهَناکَم  یلاعَت  ُهّللا  َلَدـْبأ  ٌلُجَر  َتام  ام  ُّلُک  َّلَج  َّزَع َو  ِنامْحَّرلا  ِلیلَخ  ِمیهاْربإ  ُلثِم  َنُوثـالَث  ِهَّمُاـْلا  ِهِذـه  یف  ُلادـْبألا  »
رارق وا  لدب  ار  يرگید  درف  ادخ  دورب  ایند  زا  اهنآ  زا  یکی  نامز  ره  دنا و  لیلخ  میهاربا  نوچمه  مادـک  ره  هک  دـنرفن  یـس  نم  تما 

. ( ،ج 5،ص 322 دمحا دنسم  («. ) . دوش یم  نشور  مان  نیا  هب  لادبا  يراذگ  مان  هجو  اجنیا  زا  ) .دهد یم 
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نامسآ نیمز و  تاکرب  اهنآ  تکرب  هب  ادخ  هک  دنرفن  لهچ  اهنآ  دنک  یم  لقن  ترـضح  نآ  زا  يرگید  ثیدح  رد  دئاوزلا  عمجم  رد 
.( ،ج 10،ص 63 دئاوزلا عمجم   ) . .دنک یم  اه  ناسنا  بیصن  ار 

یم تشحو  راتفرگ  يا  هدـنناوخ  ره  هک  دـنک  یم  فیرحت  ار  نآ  ناـنچ  وا  دـتفا و  یم  « هیواـعم » تسد هب  تیاور  نیا  مینیب  یم  سپس 
دنک یم  لـقن  نینچ  هیواـعم  زا  « دـنا هتخاـس  مالـسلا  هیلع  یلع  تمذـم  رد  هک  هلوعجم  ثیداـحا   » ناونع تحت  دـیدحلا  یبا  نبا.دوش 

دـناوخ و يا  هبطخ  تشگزاب  ماش  هب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  اب  حلـص  زا  دـعب  قارع  زا  « هیواعم » هک یماگنه  : دـسیون یم  « يدـقاو :» هک
: دومرف نینچ  نم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  مدرم ! يا  : تفگ

سپ ار  تفالخ  وت  يدوز  هب  ؛  ٍباُرت ابأ  اُونَْعلاَف  ْمُُکتْرَتْخا  ِدَقَو  ُلاْدبْألا  اَهیف  َّنإَف  َهَسَّدَقُْملا  َضْرْألا  ِرَتْخاَف  يدَْعب  ْنِم  َهَفالِْخلا  ِیلَتَس  َکَّنإ  »
.يوش یم  راد  هدهع  نم  زا 

هللااب ذوعن   ) بارتوبا امـش  نیاربانب  ، مدیزگرب ار  امـش  نم  دنتـسه و  اجنآ  رد  لادبا  هک  ارچ  نک  باختنا  ار  تاماش )  ) سدـقم نیمزرس 
. ( ،ج 4،ص 72 دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  «. ) . دینک نعل  ار  مالسلا ) هیلع  یلع 

یمن داتوا  زا  یلاخ  دـنرفن و  لهچ  اهنآ  دوش و  یمن  لادـبا  زا  یلاخ  زگره  ایند  : دـنا هتفگ  اهنآ  هداتفا و  هیفوص  تسد  هب  ثیدـح  نیا 
یم وا  ياج  هب  رفن  تفه  نآ  زا  یکی  دریمب  بطق  هک  یماگنه.تسا  رفن  کی  وا  دنام و  یمن  هت  بطق  زا  دنرفن و  تفه  اهنآ  ددرگ و 

. ( ،ج 10،ص 96 دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   ) . .دنریگ یم  رارق  داتوا  کلس  رد  لادبا  زا  رفن  لهچ  زا  یکی  دننیشن و 

یمالسا لئاسم  هب  هاگآ  نینمؤم  املع و  زا  یتعامج  لادبا  هک  دندقتعم  ام  باحصا  : دیازفا یم  نخس  نیا  لقن  زا  سپ  دیدحلا  یبا  نبا 
هداد رارق  رایعم  املع  همه  عامجا  تخانـش  ار  نانآ  ناوت  یمن  نوچ  تساهنآ و  نخـس  بجوم  هب  تسا  تجح  تما  عامجا  رگا  دنا و 

.( ،ج 18،ص 351 نامه : ك.ر  ) . .تسا هورگ  نامه  لوق  ، لصا هک  یلاح  رد  هدش 

دننک و باختنا  رـسمه  داتفه  دنچره  ، دنروآ یمن  دوخ  زا  يدنزرف  زگره  لادـبا  هک  تسا  هدـمآ  تنـس  لها  بتک  رد  هک  نیا  بلاج 
يرس هچ  یگژیو  نیا  یلو  ؛ ) . ،ج 1،ص 591 یبهذ ، لادتعالا نازیم   ) . دندرمش لادبا  زج  دنتشادن  يدنزرف  هک  ار  دارفا  زا  یضعب  اذل 

.تسین نشور  سک  چیه  رب  دراد 

ماما زا  یثیدـح  رد  راونالاراحب  دلج 27  رد  یـسلجم  همالع  موحرم  هلمج  زا  ؛ تسا هدـش  هراشا  لادـبا  هب  زین  هیماما  هعیـش  تایاور  رد 
( تسا تنس  لها  زا  یتعامج  هب  هراشا   ) مدرم : دیسرپ ترضح  نآ  زا  يوار  هک  دنک  یم  لقن  نینچ  مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع 

ایصوا نامه  لادبا.دنتفگ  تسار  : دومرف مالسلا  هیلع  ماما  دنتسیک ؟ لادبا  نیا.دراد  دوجو  یلادبا  نیمز  رد  هک  دننک  یم  نامگ  نینچ 
اهنآ متاخ  درب و  ناهج  نیا  زا  ار  ایبنا  هک  یماگنه  ، تسا هداد  رارق  ایبنا  لدب  ار  اهنآ  لجوزع  دـنوادخ  هک  دنتـسه  موصعم ) ناماما  (و 

.داد رارق  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  دمحم  ار 

مالـسلا هیلع  قداص  ماما  زا  تسا و  « دواد ما  » ياعد ءزج  هک  ییاعد  رهاظ  : دیوگ یم  ثیدح  نیا  رکذ  زا  دـعب  یـسلجم  همالع  موحرم 
: دیوگ یم  هک  هدش  لقن  بجر  همین  رد 
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داَتْوَْألاَو ِلاَْدبَْألا  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  يَدُْـهلا  ِهَِّمئَأَو  ِءاَدَـهُّشلاَو  ِءاَدَـعُّسلاَو  ِءاَیِـصْوَْألا  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا...دَّمَُحم  ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  »
هب دورد  سپـس  هدش و  هداتـسرف  يده  همئا  دـمحم و  لآ  هب  دورد  تسخن  اریز   ) دـنا تیب  لها  ناماما  زا  ریغ  لادـبا  هک  تسا  نیا  ...«

.درک دیکأت  رب  لمح  ار  نآ  تسا  نکمم  تسین و  حیرص  یلو  (. داتوا لادبا و 

هیفوص ار  هچنآ  هک  تسا  نیا  ربخ  رهاظ  لاـح  ره  هب  دنـشاب و  همئا  صاـخ  باحـصا  اـعد  نیا  زا  دارم  تسا  نکمم  : دـیازفا یم  سپس 
. ( ،ج 27،ص 48 راونالاراحب  ) . .دنک یم  یفن  دنناد ) یم  هیفوص  نارس  باطقا و  هب  هراشا  ار  نآ  هک   ) دنا هتسب  ارتفا  تنس  لها 

: میناوخ یم  زین  هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا  كردتسم  باتک  رد  هک  یثیدح  رد 

ءزج ار  وا  درب و  یم  نوریب  وا  هنیـس  زا  ار  هنیک  دـنوادخ  دـنک  اعد  نمؤم  ناـنز  نادرم و  همه  هب  راـب  جـنپ  تسیب و  زور  رد  سک  ره  »
. ( ،ج 5،ص 236 كردتسم «. ) . دراد یم  بوسحم  لادبا 

نآ لابند  هب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  مالک  رد  لادبا  دوجو  لصا  هک  دوش  یم  هدافتـسا  دش  رکذ  الاب  رد  هچنآ  عومجم  زا 
يارب ار  اهنآ  دـنوادخ  هک  تسا  یماقم  الاو  نامیا  اب  دارفا  هب  هراشا  تسا و  هدوب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  همئا  تاـملک  زا  یـضعب  رد 
ربمایپ زا  یثیدـح  رد  هک  هنوگ  نامه.تسا  مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  اـهنآ  همه  سأر  رد  هک  هداد  رارق  نیمز  رد  شناگدـنب  تیادـه 

: میناوخ یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا 

َنیِملْـسُْملا ِعیمَِجل  ٍهَمْحَرَو  ِرْدَّصلا  ِهَمالَـسَو  ِسُْفنَْألا  ِهَواخِـسَو  ِهّللا  ِهَمْحَِرب  اهُولَخَد  امَّنإَو  ِلاـمْعْألِاب  َهَّنَْجلا  اُولُخْدَـی  َْنل  یتَّمُأ  َلادـْبأ  َّنإ  »
تبحم ینابرهم و  لد و  تمالس  سفن و  تواخس  دنوادخ و  تمحر  هب  هکلب  ، دنوش یمن  تشهب  دراو  ناشلامعا  اب  اهنت )  ) متما لادبا  ؛

. ( تیاور 346001 ، لاّمعلازنک «. ) . دنوش یم  تشهب  دراو  ناناملسم  عیمج  هب 

هب زین  هیواعم  ، دوخ عفن  هب  نایفوص  ؛ هدرک ریـسفت  شیوخ  ياه  سوه  لایما و  قبط  رب  دوخ و  عفن  هب  ار  هژاو  نیا  یهورگ  ره  ًادعب  یلو 
.دنا هداد  قیبطت  دنا  هدوب  لیام  هچنآ  رب  ار  نآ  شیوخ  دوس 

؟ تسیک دایز  نب  لیمک  -3

دـنناد و یم  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  ّرـس  باحـصا  صاوخ و  زا  ار  وا  یگمه  تسا و  روهـشم  نایعیـش  همه  دزن  رد  « لـیمک » ماـن
وا رایتخا  رد  رایغا  زا  یلاخ  ییاضف  رد  ار  ینارون  تاملک  نیا  مالسلا  هیلع  ماما  هک  تسانعم  نیمه  يارب  ینشور  لیلد  زین  الاب  ثیدح 

قح و هار  ناگدنیوپ  همه  يارب  تسا  یلمعلا  روتـسد  مالک  نیا  (. دناسرب نارگید  هب  ات   ) دنک يرادـهگن  ار  نآ  داد  روتـسد  دراذـگ و 
ناقـشاع هک  تساـهاعد  نیرتراـبرپ  زا  زین  « لـیمک » فورعم ياعد.مالـسا  یلاـع  تاـیملعت  زا  تسا  ینـشور  هنومن  هللا و  یلا  ناـکلاس 

.دنوش یم  دنم  هرهب  نآ  زا  هتسویپ  راگدرورپ 

زا هک  ریثـک  نبا  ؛ دـنا هدرک  رکذ  وا  يارب  يا  هتـسجرب  فاـصوا  هدوتـس و  ار  يو  زین  تنـس  لـها  ناـگرزب  زا  يرایـسب  هک  نیا  بلاـج 
دباع دهاز و  عاجش ، يدرم  دش و  رضاح  نیفـص  رد  ، نانمؤمریما باحـصا  زا  لیمک  دسیون  یم  وا  هرابرد  تسا  تنـس  لها  نابـصعتم 

. ( ،ج 9،ص 46 هیاهنلا هیادبلا و   ) . .دیسر تداهش  هب  ود  داتشه و  لاس  رد  جاجح  تسد  هب  یگلاس  دص  نس  رد  هک  دوب 
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یضعب یلو  ؛ دوب هدرک  كرد  زین  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رصع  زا  یتدم  يو  هک  دوش  یم  هدافتـسا  لیمک  تافو  نامز  نییعت  زا 
،ج 5،ص هباـصالا  ). .هباحـص زا  هـن  دـنا  هدرمــش  نیعباـت  زا  ار  وا  ور  نـیا  زا  ، دـنا هدرک  رکذ  هلاـس  داـتفه  تداهــش  ماـگنه  هـب  ار  وا 

.دنک شصاخ  تمحر  قیرغ  روشحم و  شئایلوا  اب  ار  لیمک  دنوادخ  (486

.میدروآ مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  ياه  همان  زا  همان 61  لیذ  رد  لیمک  تالاح  هراب  رد  يرتشیب  حرش 

یسیلگنا

Kumayl ibn Ziyād{Famous for “Du'a Kumayl, Kumayl's Supplication, Kumayl ibn Ziyad
an-Nakh'i was the holder of the secrets of the Imāmate and one of the most
prominent companions of Imam Ali ibn Abū Tālib. He held a great status in knowledge
and attainment, occupying a sublime position due to abstinence and Godliness. He
was Imam Ali ibn Abū Tālib's governor of Hīt (a city 190 km northwest of Baghdad,
Iraq) for some time. He was killed by blood-thirsty al-Hajjāj ibn Yousuf ath-Thaqafi in
83 A.H./702 A.D. although he was ninety years old.... He was buried in Kūfa's outskirts.}
has related saying that Imām Ali ibn Abū Tālib caught hold of his hand and took him to
the graveyard. When the Imām i had passed through the graveyard, leaving the city

:(Kūfa) behind, he let a deep sigh and said the following

O Kumayl! These hearts are containers:The best of them is that which preserves its“
:contents); so, preserve what I say to you

People are of three types:One is the scholar and the Divine. Another is the seeker of“
knowledge who is also on the way to deliverance. The third is the common rot that
runs after every caller and bends in the direction of every wind, seeking no light from

.the glory of knowledge taking no protection from any reliable support

O Kumayl! Knowledge is better than wealth. Knowledge guards you, while you have“
to guard wealth. Wealth decreases by spending, while knowledge multiplies through

.dissemination, and the results of wealth die as wealth decays

O Kumayl! Knowledge is belief which is acted on. With it, man acquires obedience“
during his life and a good name after his death. Knowledge rules whereas wealth is

.ruled
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O Kumayl! Those who amass wealth are dead even though they may be living, while“
those endowed with knowledge will remain as long as the world lives. Their bodies are
not available but their figures exist in the hearts. Look, here is a heap of knowledge
(Imām Ali ibn Abū Tālib then pointed to his bosom). I wish I could get someone to bear
it. Yes, I did find (such a person): He either is one on whom nobody can rely, or he is
one who exploits religion for worldly gains. By virtue of Allāh's favors on him, he will
dominate the people, and through Allāh's pleas he will master His devotees. Or he is
one who obeys those who listen to the truth while having no intelligence in his bosom.

.At the first appearance of doubt, he will entertain misgivings in his heart

So, neither this nor that is good enough. Either man is eager for pleasures, easily led“
away by passions, or he covets and hoards wealth. Neither of them has any regard

.for religion in any matter

The nearest similitude to these (categories of men) is loose cattle. This is the way
.knowledge dies as those who bear it die

O Lord! Yes! The earth is never without those who maintain Allāh's plea either openly“
and reputedly or, being afraid, discreetly so that Allāh's pleas and proofs will not be
rebutted. How many are they and where are they? By Allāh, they are few in number,
but they are great in esteem before Allāh. Through them, Allāh guards His pleas and
proofs till they are entrusted to others like themselves who sow the seeds thereof in

(. the hearts of those who are like them (receptive to them

Knowledge has led them to a real understanding, so they have associated“
themselves with the spirit of conviction. They take easy what the easygoing regard as
hard. They endear what the ignorant take as strange. They live in this world with their
bodies here but with their spirits resting in the high above. They are the vicegerents of

!Allāh on His earth and the advocates of His creed. O, how I yearn to see them

!" Go away, 0 Kumayl, if you please“

ناسنا تخانش  رد  نخس  شقن  : 148 تمکح

هراشا
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توص
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ِِهناَِسل َتحَت  ٌءُوبخَم  ُءرَملا  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

: يولوم  ) .تسا ناهنپ  دوخ  نابز  ریز  ناسنا  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 

: يدعس ناج  هاگرد  رب  تسا  هدرپ  نابز  نیا  نابز  ریز  رد  تسا  یفخم  یمدآ 

«( ناتسلگ  » .دشاب هتفهن  شرنه  ملعدشاب و  هتفگن  نخس  درم  ات 

يدیهش

.تسا شیوخ  نابز  ریز  رد  هتفهن  یمدآ 

یلیبدرا

نتشیوخ نابز  ریز  رد  تسناهنپ  درم  دومرف  و 

یتیآ

.تسا ناهنپ  دوخ  نابز  ریز  رد  یمدآ  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . تسا ناهنپ  شنابز  ریز  رد  درم  تیصخش  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

اربخ و الهاج و  وا  املاع  احمقم و  وا  احیـصف  هنوک  رهظی  ملکت  اذا  لجرلا  نا  هانعم  و  ائوبخ ، یـشلا ء  تابخ  لاقی : روتـسملا ، وبخملا :
فاضملا و فذحف  هناسل  تحت  وبخم  ءرملا  لاح  هریدـقت  لاق : کلذـل  و  هریغ ، یلع  اروتـسم  کلذ  عیمج  ناک  قطنی  مل  نا  و  اریرش ،

.هماقم هیلا  فاضملا  میقا 
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يردیک

و ءرملا ، لقع  یهتنم  هتفرعم  یلا  ناسنالل  قیرطلا  مولعلا و  رئاس  نم  هجئاـتن  و  لـقعلا ، وه  ناـسنالا  نم  یلـصالا  دـصقملا  روتـسم ، يا 
قیرط ناسللا  بلقلا و  وه  لصالا  هبلق و  هناسلب و  يا  هیرغـصاب  ءرملا  لثملا  یف  و  اوفرعت ، اوملکت  لیق  کلذل  و  همالک ، وه  هملع  غلبم 

.هیلا

مثیم نبا 

نشور لیلد  هب  لاح )  ) فاضم نیاربانب  دنام ، یم  ناهنپ  وا  نتفگن  نخـس  رد  صخـش  تلاح  ینعی  .تسا ) هتفهن  شنابز  ریز  رد  درم  )
و تسوا ، لقع  رادقم  هب  یمدآ  شزرا  هک  نآ  حیضوت  .تسا  یشوماخ  توکس و  زا  هیانک  شنابز ، ریز  تسا و  هدش  فذح  شندوب 

نوچمه رگا  سپ  .دشاب  یم  لقع  لیلد  هک  تسا  نخس  نوچ  دیآ  یم  تسد  هب  صخـش  مالک  نتفگ و  نخـس  شزرا  زا  لقع  رادقم 
لیبق نآ  زا  هک  دوش  یم  مولعم  تفگ  نخس  نادان  نوچمه  رگا  تساناد و  مه  وا  هک  دوش  یم  نشور  تفگ ، نخـس  نایاناد  امکح و 

.دراد دوجو  یبسن  بتارم  هبترم  ود  نیا  نیبام  تسا و 

دیدحلا یبا 

 . ِِهناَِسل َتْحَت  ٌءُوبْخَم  ُءْرَْملا  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

.هدودعملا هظافلأ ع  نم  یه  ینعملا و  یلع  هلالدلا  زاجیإلا و  یف  اهل  ریظن  الف  هظفللا  هذه  امأف  ارارم  ینعملا  اذه  ررکت  دق 

بجعم کل  تماص  نم  يرت  نئاک  رعاشلا و  لاق  و 

.هب مدتؤی  امم  مالکلا  اذه  ناکل  هب  مدتؤی  مالک  ناک  ول  لاقف  اذه  يرت  فیک  هل  لیقف  رضاح  یبارعأ  ریمع و  نب  کلملا  دبع  ملکت  و 

.هجاجع تدبل  هباحسب  الإ  .ینزوزلا ) حرشب  هتقلعم 94  نم  ، ریهزل نابسنی  ) امج ملکت  و 

 . بحرم تام  ارتقم  ینوأر  املف  ابحرم  نولوقی  یئالخأ  ناک  دشنی و  ادشنم  لجر  عمس  و 

.هللا ءاش  نإ  ابلص  لاق  کلهأ  فیک  یبارعأل  لجر  لاق  بلاط ع و  یبأ  نب  یلع  هلتق  امنإ  تمی و  مل  ابحرم  نإ  رعاشلا  أطخأ  لاقف 

حتف هللا و  دـبع  نبا  لاقف  نم  نبا  لاقف  ضفخ  هللا و  دـبع  لاقف  کمـسا  ام  لجرل  لاقف  دـنجلا  ضرعی  کلملا  دـبع  نب  هملـسم  ناک  و 
یف نحلل  اکرات  ناک  ول  إطخلا  نحللا و  یلع  لوبجم  هنإف  هوعد  مکحیو  هملـسم  لاـقف  مضی  هللا و  ناحبـس  لوقی  لـعجف  هبرـضب  رمأـف 

طایسلا تحت  وه  هکرتل و  تقو 

یناشاک

: رعش .وا  رادقم  هبترم و  دوشن  هتخانش  دیوگن  نخـس  ات  نابز  ریز  رد  تسا  ناهنپ  درم  هناسل ) تحت  ءوبخم  ءرملا  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
ینعی اوفرعت ) اوملکت  : ) دنا هتفگ  هک  تسا  اجنیازا  نخس و  رد  دیاین  ات  ینادن  شردق  تمیق و  نتشیوخ  نابز  ریز  رد  تسا  ناهنپ  درم 
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.دیوش هتخانش  ات  دینک  نخس 

یلمآ

ینیوزق

شرنه بیع و  دشاب  هتفگن  نخـس  درم  ات  .ددرگن  رهاظ  وا  رادقم  تلاح و  دـیوگن  نخـس  ات  ینعی  دوخ  نابز  ریز  رد  تسا  ناهنپ  درم 
( اوفرعت اوملکت   ) دنا هتفگ  دشاب و  هتفهن 

یجیهال

رد لامک ، ملع و  بسح  هب  ینعی  تسا ، ناـهنپ  درم  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .هناـسل » تحت  ءوبخم  ءرملا  : » مالـسلا هیلع  لاـق  و 
.وا لامک  ملع و  دوش  یم  راکشآ  نتفگ  نخس  هب  دوشگ  نابز  هک  یتقو  ینعی  دوخ ، نابز  ریز 

ییوخ

نع ناسنالا  زاتما  دـق  ینعملا : .ءوبخم  هلوقب : قلعتم  فرظ  هناسل ، تحت  بارعالا : .دـجنملا  هافخا - هرتس و  یـشلا ء : ابخ  اـبخ ) : ) هغللا
ساوحلا اهکردـی  ـال  هیناـبر  هفیطل  هنکل  يرهوجلا و  هلـصف  هیناـسنالا و  حورلا  قطن  لـقعتلا  و  كاردـالا ، لـقعلاب و  تاـناویحلا  رئاـس 

هوق اقطان و  اناسل  ناسنالا  هللا  یطعا  ناکم و  ناـمز و ال  هیوحی  ـال  هدـملا  هداـملا و  نع  درجم  رهوج  ءاـمکحلا  يار  یلع  و  هرهاـظلا ،
( نایبلا هملع  ناسنالا ، قلخ  نمحرلا ،  ) یلاعت هلوق  یف  هیلا  راشا  و  هل ، ارهظم  یـسدقلا و  رهوجلا  هذـهل  انامجرت  نوکیل  نایبلا  ملکتلل و 

هرم یقـشت  و  ءایبنالا ، قالخاب  قلختلا  یلعـالا و  ءـالملا  یلا  قوقحللاـب  هراـت  دعتـسی  هیـسدقلا  هقطاـنلا  وه  یناـسنالا  هرهوجب  ءرملاـف 
تحت ءوبخم  وهف  همالک ، نم  هلاح  رهظی  و  نیجـس ، یف  يذـلا  راجفلا  باتک  تاحفـص  یلا  لوحنت  نیطایـشلا و  تاکرد  یلا  لوزنلاب 

.تسناهن دوخ  نابز  ریز  رد  درم  همجرتلا : .هناسل 

تسناهن دوخ  نابز  ریز  رد  *** تسناک يالط  را  فزخ  را  درم 

: هدورس شوخ  و 

دشاب هتفهن  شرنه  بیع و  *** دشاب هتفگن  نخس  درم  ات 

يرتشوش

هغالبلا و نویع  ناقف  الاجترا  نهلجترا  تاملک  عستب  ملکت  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما نا  لاصخلا :)  ) يور امک  یبعـشلا  لاـق  لوقا :
ثالث همکحلا و  یف  اهنم  ثالث  هاجانملا و  یف  اـهنم  ثـالث  نهنم ، هدـحاوب  قاـحللا  نع  ماـنالا  عیمج  نعطق  همکحلا و  رهاوج  نمتیا 

ظفل و  هردـق .) فرع  ورما  کله  ام   ) و هنـسحی ) ام  يرما  لک  همیق  : ) لاقف همکحلا  یف  یتاللا  اما  و  لاـق :- نا  یلا  بدـالا - یف  اـهنم 
فرعی مل  نمف  همیق ، هل  سیل  اـمم  مالـسلا ) هیلع   ) هتملک نوک  یف  یبعـشلا  قدـص  و  دـحاو ، ینعملا  نکل  فلتخم  ناونعلا  عـم  ربـخلا 

مل مالکب  ملکتی  وا  هلمعی  نا  هل  نکی  مل  المع  لمعی  هنالف  ایندـلا  اما  مولعمف و  هرخالا  اما  کله ، هرخـالا  وا  ایندـلا  یلا  هبـسنلاب  هردـق 
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مراکم یف  نوعبرالا - ثلاثلا و  لصفلا   ) هلوقت ام  نیا  هصفح : یبا  نب  ناورمل  اموی  يدـهملا  لاـق  یناـغالا :)  ) یف .هلوقی و  نا  هل  نکی 
: لاقف زیزعلادـبع  نب  مدآ  هضرتعاف  لئان  باقع و  اهیف  اهرک  اذا  هریرـس  یفاـفح  نع  تاـظحل  هل  اـنیبا : یف  کـلوق  نم  اـنیف  قـالخالا )

بضغف اوردق  اذا  امالحا  سانلا  مظعا  مهل و  داقتـسی  یتح  هوادعلا  سمـش  انیف : لطخالا  لاق  امک  همره  نبا  اذه و ال  لوقی  نا  تاهیه 
ینا لاقی  نا  ول ال  هللا  و  کما ، رظب  ضاع  ای  تبذـک  و  هما ، رظب  ضاـعلا  هینارـصنلا  نبا  هللا  بذـک و  لاـق : طاشتـسا و  یتح  يدـهملا 

همتـشی رجی - وه  و  يدهملا - لعج  هلاحلا و  کلت  یلع  هوجرخاف  .هلعافلا  نبا  لجرب  اوذخ  ارعـش ، كرثکا  نم  کتقرفل  کب  ترفخ 
، بلاط یبا  لآ  نم  ههابن  رکذ و  هل  نمع  لاسی  دیـشرلا  ناک  لتاقملا :)  ) یف .مکـسوفن و  مکـسوور و  یف  اهارا  هلعافلا  نباـی  لوقی : و 

عمجت کنا  ینغلب  هل : لاـقف  هیلع  لـخدا  هذـخا و  نم  هجوف  سطفـالا ، نباـب  فورعملا  رغـصالا  یلع  نب  نسحلا  نب  هللادـبع  هل  رکذـف 
یمدق یلع  یعـسا  اهیراحـص  یف  هنیدملاب و  تاشن  مالغ  انا  هقبطلا ، هذه  نم  انا  ام  هللا  و  لاق : .کعم  جورخلا  یلا  مهوعدت  هیدیزلا و 

کعم و ال نوکی  ادـحاو  الجر  کب  لـکوا  اراد و  کـلزنا  ینکل  تقدـص و  لاـق : .طـق  کـلذ  ریغب  تممه  اـم  قشاوبلاـب ، دیـصتا  و 
کلذ لبقی  ملف  .یلقع  نبهذیل  نسوسوال و  یب  کلذ  تلعف  نئل  هللا  وف  یمد ، یف  هللااب  کتدشن  لاقف : .کیلع  لخدی  ادـحا  کبجحی 

لک حـیبق و  مالک  لک  اهیف  هموتخم  هعقر  هیلا  ذـفناف  کلذ  یلع  ردـق  یتح  دیـشرلا  یلا  هعقر  لصت  نـال  لاـتحی  لزی  ملف  هسبح  هنم و 
نب رفعج  اعد  مث  .کلذ  یلع  هلعف  ینلمحی  ام  لتقلل و  ضرعتی  وهف  یتفلا  اذـه  ردـص  قاض  دـق  لاق : اهحرط و  اهارق  املف  عینـش ، متش 
موی وه  و  دیع - موی  ناک  املف  هسبحم ، یف  هیلع  عسوی  و  قالخالا ) مراکم  یف  نوعبرالا - ثلاثلا و  لصفلا   ) هیلا هلوحی  نا  هرماف  ییحی 
املف هیلا ، تمدق  اهلبقف و  ایاده  عم  دیـشرلا  یلا  هادها  لیدنم و  یف  هلعج  هسار و  لسغ  هقنع و  برـضف  ییحی  نب  رفعج  همدـق  زورین -

و هل : لاقف  .طسب  امب  هناسل  طسب  هفیلخلا و  یلا  هب  بتک  ام  یلع  همادقال  لاق : اذه ؟ تلعف  مل  کحی  و  هل : لاق  هعطفا و  سارلا  یلا  رظن 
هلتق تدرا  اذا  رورـسمل  لاق  رفعج  یف  ناک  ام  هرما  نم  ناک  املف  .هنفد  هلـسغب و  رما  مث  .هلعف  نم  مظعا  يرما  ریغب  هایا  کـلتق  کـحی 

.هلتق دنع  کلذ  هل  ورسم  لاقف  .يرماریغب  هتلتق  يذلا  یمع  نبا  نسح  نب  نسح  نب  هللادبعب  اذه  هل : لقف 

هینغم

ملاعلا و لقاعلا و  اما  هیلا ، نم  یکلفلا و  یماحملا و  کلذـک  و  طقف ، اـهقیرط  نع  و  لاوقـالاب ، نوفرعی  فوسلیفلا  هیقفلا و  بیدـالا و 
كرتت ناسنا  لکف  لاح  هیا  یلع  ..يوقا و  هلالدلا و  یف  قدصا  یه  لب  اضیا ، لاعفالاب  لاوقالاب و  نوفرعی  مهناف  سدـنهملا  بیبطلا و 
هحاصف نم  همقلا  اوغلب  نیذـلا  ناسللا  هرقابع  اما  فوسلیف ، هیقف و  بیدا و  ملاع و  لقاع و  وهف  ناسنالا  هیخـال  ادـیفم  ادـیدج  هتاـملک 

.ارعش ارثن و  تادلجملا  فالآ  اوبتک  نا  و  نویئاطسفس ، مهف  الیبن  ارث  اوکرتی  مل  و  مالکلا ،

هدبع

ناسللا كرحت  اذاـف  هناـسل  تحت  یبخ ء  دـق  هناـکف  هناـسل  نع  ردـصی  اـمب  هلـضف  ءرملا و  لـقع  رهظی  اـمنا  هناـسل : تحت  ءوبخم  … 
فشکنا

يرفعج

مالسالا ضیف 

(. دوشن هتخانش  دیوگن  نخس  ات   ) تسا ناهنپ  دوخ  نابز  ریز  رد  درم  تسا : هدومرف  راتفگ ) هرابرد   ) مالسلا هیلع  ماما 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 2457 

http://www.ghaemiyeh.com


ینامز

تسا و رادنید  هدنیوگ  دوش  یم  مولعم  دشابن  تمهت  تبیغ و  غورد ، بلاطم ، رد  هاگره  .دـنزب  لوگ  ار  ناسنا  دـیابن  هدـنبیرف  رهاوظ 
هتـسیاش رازگتمدخ و  دوش  یم  مولعم  دشاب  تاملک  يالبال  رد  تسا  دـیفم  مدرم  يایند  نید و  يارب  هک  هدـنزومآ  بلاطم  هک  هاگنآ 
هبساحم دیاب  هدش و  طبـض  هتفگ  ناسنا  هک  یتاملک  مامت  تمایق  زور  دوش و  یم  تساوخ  زاب  نابز  زا  ناسنا  هک  دناد  یم  اریز  تسا ،

( .تسا رضاح  نآ  دزن  هدامآ  ینابهگن  دوش  جراخ  ناسنا  ناهد  زا  يا  هملک  ره  : ) دیامرف یم  زیزع  يادخ  .دوش  یسرزاب  و 

يزاریش دمحم  دیس 

تسا و رادنید  هدنیوگ  دوش  یم  مولعم  دشابن  تمهت  تبیغ و  غورد ، بلاطم ، رد  هاگره  .دـنزب  لوگ  ار  ناسنا  دـیابن  هدـنبیرف  رهاوظ 
هتـسیاش رازگتمدخ و  دوش  یم  مولعم  دشاب  تاملک  يالبال  رد  تسا  دـیفم  مدرم  يایند  نید و  يارب  هک  هدـنزومآ  بلاطم  هک  هاگنآ 
هبساحم دیاب  هدش و  طبـض  هتفگ  ناسنا  هک  یتاملک  مامت  تمایق  زور  دوش و  یم  تساوخ  زاب  نابز  زا  ناسنا  هک  دناد  یم  اریز  تسا ،

( .تسا رضاح  نآ  دزن  هدامآ  ینابهگن  دوش  جراخ  ناسنا  ناهد  زا  يا  هملک  ره  : ) دیامرف یم  زیزع  يادخ  .دوش  یسرزاب  و 

يوسوم

ناف ملکتی  هکرتاف  اصخـش  فرعت  نا  تدرا  اذا  حرـشلا : .روتـسم  ءوبخم : .هظفل  ریغ  نم  لجر  هعمج  ناـسنالا  میملا  هثلثم  ءرملا : هغللا :
املف ائیـش  هب  تننظ  امبرلف  ناسنالا  اذـه  فشکی  ناسللاف  نطبی …  ام  هلالخ  نم  هتقیقح و  فشکت  هب  هتیـصخش و  ناونع  ءرملا  ناـسل 
هیلا کبذـجی  هنایب و  هقطنم و  كذـخای  هثیدـح  یلا  عمتـست  ملکتی و  املف  هارم  رقتحت  لجرلا و  يردزت  دـقف  هفالخ  نع  فشک  ملکت 

.بدالا لقعلا و  قطنمب  کنع  ارهق  همرتحتف 

یناقلاط

«. تسا دوخ  نابز  ریز  هدش  ناهنپ  درم  »

زا تسین و  ینعم  رب  تلالد  زاجیا و  رد  يریظن  ار  نخـس  نیا  یلو  تسا  هدـمآ  ررکم  ینعم  نیا  هچ  رگ  دـیوگ : یم  دـیدحلا  یبا  نبا 
هب يدرم  دـیوگ : .تسین  فطل  زا  یلاخ  نآ  همجرت  هک  تسا  هدرک  لقن  مه  هفیطل  ود  یکی  وا  .تسا  ترـضح  نآ  ریظن  مک  ناـنخس 

.يوش یم  هدیشک  راد  رب  دنوادخ  تساوخ  هب  تفگ : درم ؟ مهاوخ  هنوگچ  نم  ینک  یم  رکف  تفگ : نیشن  ارحص  یبرع 

.درک ظفلت  هرسک  اب  ار  دبع  هملک  هللا و  دبع  تفگ : تسیچ ؟ تمان  دیـسرپ  يدرم  زا  دید ، یم  ناس  ار  رکـشل  کلملا  دبع  نب  هملـسم 
درم نآ  دننزب و  هنایزات  ار  وا  داد  نامرف  هملسم  .درک  ظفلت  هحتف  اب  ار  دبع  هملک  هللا و  دبع  رسپ  تفگ : یتسیک ؟ رـسپ  دیـسرپ  هملـسم 

هابتشا طلغ و  اب  وا  تشرـس  هک  دینک  شیاهر  تفگ : هملـسم  .درک  ظفلت  نون  همـض  اب  ار  ناحبـس  درک و  هللا  ناحبـس  نتفگ  هب  عورش 
.درک یم  اهر  دوب ، هنایزات  ياه  هبرض  ریز  هک  یماگنه  دنک  اهر  ار  هابتشا  دوب  رارق  رگا  تسا و  هتخیمآ 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 
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.ِِهناَِسل َتْحَت  ٌءُوبْخَم  ُءْرَْملا 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

تسا ناهنپ  دوخ  نابز  ریز  ناسنا 

تمکح رابرهگ  مالک  نیا  هغالبلا  جهن  رداصم  رد  هنامیکح : راتفگ  دنـس  دـشاب . ( .) هتفهن  شرنه  بیع و  دـشاب  هتفگن  نخـس  ات  (و 
زا اضرلا  یسوم  نب  یلع  ماما  شردپ  زا  مالسلا  هیلع  داوج  ماما  زا  ینسح  میظعلادبع  زا  یلاما  باتک  رد  یسوط  خیـش  موحرم  زا  زیمآ 
هک ما  هتفگ  نم  هلمج  راهچ  : دومرف ترضح  نآ  هک  تسا  هدرک  لقن  یتیاور  نمض  رد  مالـسلا  مهیلع  نانمؤمریما  شدج  زا  شدادجا 

هتفهن شناــبز  ریز  رد  ناــسنا  َرَهَظ ؛ َمَّلَکَت  اذإـَـف  ِِهناــِسل  َتْـحَت  ٌءوـُبْخَم  ُءرَْملا  : » ما هـتفگ  ؛ تـسا هدــمآ  شقیدــصت  دــیجم  نآرق  رد 
ْمُهَّنَفِْرعََتل َو  : » تسا هدومرف  ناقفانم ) هرابرد   ) دیجم نآرق  رد  دنوادخ  «. دوش یم  راکشآ  شتیـصخش  دیوگب  نخـس  هک  یماگنه  ، تسا

تسا هتسیز  یم  یـضر  موحرم  زا  لبق  هک  ظحاج  زین  (. هیآ 30 ، دمحم «) تخانش یهاوخ  ناشنانخـس  زرط  زا  ار  اهنآ  ؛ » ِلْوَْقلا ِنَْحل  ِیف 
مـالک نیمه  هک  نیا  بلاـج  (. ،ج 4،ص 130 هغالبلا جـهن  رداصم   ) دـنک یم  لقن  ار  فیرـش  مـالک  نیا  هراـتخملا  هئاـملا  باـتک  رد 

 ( .تسا هدمآ  تمکح 392  رد  يا  هفاضا  اب  زیمآ  تمکح 

! یتسیک تسین  مولعم  يا  هتفگن  نخس  ات 

بیع و دشاب  هتفگن  نخـس  ات  و   ) تسا ناهنپ  دوخ  نابز  ریز  ناسنا  :» دیامرف یم  انعمرپ  هاتوک و  رایـسب  مالک  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
( . ِِهناَِسل َتْحَت  ٌءُوبْخَم  ُءْرَْملا  ( ؛») دشاب هتفهن  شرنه 

هک تسا  نیا  ناـبز  ریز  رد  ندوـب ) هتفهن  «) ءوـبخم  » زا روـظنم  تـسا و  ناـسنا  شزرا  تیـصخش و  اـجنیا  رد  ناـسنا ) «) ءرم » زا روـظنم 
هچره.تسا یمدآ  حور  يوس  هب  يا  هچیرد  لقع و  نامجرت  نخس  هک  ارچ  ، دوش یم  راکشآ  وا  تیصخش  دیوگب  نخس  هک  یماگنه 

رظن زا  هک  دـنک  یم  دروخرب  يدارفا  هب  ناسنا  هاگ.دوش  یم  رهاظ  شتاـملک  ناـبز و  رب  ، تسپ ـالاو و  ، دـب بوخ و  زا  تسوا  حور  رد 
يدارفا هب  سکع  رب  و.تسا  یلاخ  وت  ردقچ  هک  دنیب  یم  دیاشگ  یم  نخس  هب  نابز  هک  نیمه  اما  ؛ دنا تهبارپ  هتـسارآ و  رایـسب  رهاظ 

دنمـشناد و صخـش  دنک  یم  ساسحا  ناسنا  ، دیاشگ یم  نخـس  هب  نابز  هک  یماگنه  اما  ؛ دـنرادن يرهاظ  ًادـبا  هک  دـنک  یم  دروخرب 
.تسا یمیکح 

هدرک لقن  مالـسلا  امهیلع  یلع  نانمؤمریما  زا  قداص  ماما  زا  يا  هفاضا  اـب  هعیرـشلا  حابـصم  زا  ار  مـالک  نیا  یـسلجم  همـالع  موحرم 
: دیامرف یم  هلمج  نیا  لابند  هب  مالسلا  هیلع  ماما  هک  نیا  نآ  تسا و 

هک لاح  ؛  ْهنِم ٌْریَخ  ُتوُکُّسلاَف  َِکلَذ  َْریَغ  َناَـک  ْنِإ  ِِهب َو  ْمَّلَکَتَف  ِهَّللا  ِیف  ِهَِّلل َو  َناَـک  ْنِإَـف  ِهَفِْرعَْملا  ِلـْقَْعلا َو  یَلَع  ُهْضِرْعا  َکَـماَلَک َو  ْنِزَف  »
رگا نک و  يراج  نابز  رب  ار  نآ  تسا  نآ  رد  ادـخ  ياضر  هاگره  راد  هضرع  تفرعم  لـقع و  رب  جنـسب و  ار  دوخ  مـالک  تسا  نینچ 

.( ،ج 68،ص 285،ح 39 راونالاراحب «. ) . تسا رتهب  ینتفگ  نخس  نینچ  زا  توکس  تسا  نآ  زا  ریغ 

نبا هلمج  زا  دنا  هتفگ  يا  هتسجرب  ياه  نخـس  مالـسا  نادنمـشناد  اه  ناسنا  تخانـش  رد  نآ  ریثات  هاتوک و  هلمج  نیا  تیمها  هرابرد 
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هدمآ اجنیا  رد  هک  يریبعت  اما  ؛ هدمآ یفلتخم  تارابع  رد  مالک  نیا  موهفم  : دیوگ یم  زیمآ  تمکح  مالک  نیمه  لیذ  رد  دیدحلا  یبا 
. ( ،ج 18،ص 353 دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   ) . .درادن دننام  ریظن و  ندوب  انعمرپ  ندوب و  هاتوک  رظن  زا  تسا 

الکو و نینچمه  دنوش و  یم  هتخانش  ناشنانخس  اب  اهنت  فوسلیف  هیقف و  بیدا و  : دیوگ یم  دوخ  هغالبلا  جهن  حرـش  رد  هینغم  موحرم 
هک یناسنا  ره  لاح  ره  هب  ناشیاهراک و  اب  مه  دنوش و  یم  هتخانش  ناشنانخس  اب  مه  اهنآ  دننام  سدنهم و  بیبط و  یلو  ، ناسانشرتخا
رثا هک  یحیصف  نارونخس  اما  ؛ تسا فوسلیف  هیقف و  بیدا و  ملاع و  لقاع و  دراذگب  شعون  مه  ردارب  رایتخا  رد  يدیفم  هزات  نانخس 

جهن لالظ  یف   ) . .دنـشاب هتـشون  مظن  رثن و  دلج  نارازه  دنچره  ، دنتـسین شیب  ینایئاطـسفوس  دندراذگن  راگدای  هب  دوخ  زا  یـشزرا  اب 
.( ،ج 4،ص 316 هغالبلا

.تسا نایامن  اهنآ  راعشا  رد  هک  هدوب  دایز  نابیدا  ارعش و  رد  يردق  هب  مالسلا  هیلع  ماما  نخس  نیا  ریثأت 

: دیوگ یم  يدعس 

دشاب هتفهن  شرنه  بیع و  دشاب  هتفگن  نخس  درم  ات 

: دیوگ یم  زین 

رنه بحاص  جنگ  رد  دیلک  تسیچ  دنمدرخ  يا  ناهد  رد  نابز 

رو هلیپ  ای  تسا  شورف  رهوگ  هک  یسک  دناد  هچ  دشاب  هتسب  رد  وچ 

: دیوگ یم  يرگید  رعاش 

ناج هاگرد  رب  تسا  هدرپ  نابز  نیا  نابز  ریز  رد  تسا  یفخم  یمدآ 

: دیوگ یم  يرگید  رعاش 

تسا ناهن  دوخ  نابز  ریز  رد  تسا  ناک  يالط  فزخ و  را  ، درم

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said: “Man is hidden under his tongue. You cannot know his
(.” worth and value (unless he speaks

یسانشدوخ ترورض  : 149 تمکح

هراشا
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ُهَردَق فِرعَی  َمل  ٌؤُرما  َکَلَه  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

 . تسنادن ار  دوخ  شزرا  هک  یسک  دش  دوبان  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 

يدیهش

.تخاب ار  دوخ  ناج  تخانشن  دوخ  جرا  هک  یسک 

یلیبدرا

ار دوخ  هبترم  ردق و  تخانشن  هک  درم  دش  كاله  دومرف  و 

یتیآ

.دوش كاله  دسانشن ، شیوخ  تلزنم  ردق و  هک  یسک  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . دش كاله  تخانشن  ار  دوخ  هزادنا  هک  یناسنا  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

الیلذ هللا ادـبع  هنوک  فرعی  مل  نم  نال  کلهت ، كردـق ال  فرعا  يا  رمـالا ، هاـنعم  ربخلا و  هظفل  هردـق  فرعی  مل  ءرما  کـله  هلوق  و 
.مهقئاوب نما  هرادقم  زواجتی  مل  هلحم و  سانلا  نیب  امیف  فرع  نم  کلذک  و  کلهیف ، هتدابع  هتعاط و  هنکمی  هردق ال  وه  زیزعلا و 

يردیک

دـبع و هنا  فرعی  مل  نم  و  هنافرع ، هیلع  بجی  نم  هلهجب ، کلهیف  هقلاخ ، فرعی  ـال  ریغلا  جاـتحم  دوجولا  نکمم  هنا  هل  فرعی  مل  نم 
لذلاب رقی  مل  لذـلا  همـس  هتیـصانب  دوقعم  لیلذ  دـبع  هنا  فرعی  مل  نم  و  ، ) کلهیف هالوم ، هتعاطب  تای  مل  هتعاط ، هیلع  بجی  یلوم  هل 

عیفر ما  مهنیب  امیف  عیـضو  وه  و  سانلا ، نیب  امیف  هلحم  ام  فرعی  مل  نم  و  کلهیف ) هئادر  یف  هللا  عزاـنیف  ءاـیربکلا  ساـبل  صمقتی  لـب 
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.كاله عون  کلذ  هب و  فختسی  وا  لتقی  هل  سیل  امب  یتای  هروط و  ودعی  هردق و  قوف  عفریف 

مثیم نبا 

نتـشاد زا  صخـش  تلزنم  رادـقم و  نامه  ردـق  هک  دـش  مولعم  لبق  نخـس  رد  دـش .) هابت  دوبان و  تسنادـن  دوخ  ردـق  هک  سک  نآ  )
یسک الثم  .دوش  كاله  هجیتن  رد  دنک و  زواجت  دح  زا  تسا  نکمم  دنادن ، ار  دوخ  تلزنم  سک  ره  .تسا و  نآ  نتشادن  تلیـضف و 

هدیقع ي هب  ار  شیوخ  ینادان  ای  دهد و  رارق  دوخ  عضوم  زا  رتالاب  ار  نآ  تسا  نکمم  دسانـشن  شناد  هب  تبـسن  ار  دوخ  هاگیاج  هک 
وا زواجت  همزال ي  و  دشاب ، هتـشاد  یپ  رد  زین  ار  ییایند  تکاله  اسب  هچ  دتفیب و  يورخا  تکاله  هب  هجیتن  رد  .درادنپب و  لامک  دوخ 

.تسا ندیسر  تکاله  هب  هلیسو  نادب  ندش و  مدرم  نابز  تسد و  هچیزاب  دوخ ، دح  زا 

دیدحلا یبا 

 . ُهَرْدَق ْفِْرعَی  َْمل  ٌؤُْرما  َکَلَه  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

هقزر یف  دیزتسی  هتمدـخب و  هیف  لدـی  اباتک  هللا  دـیبع  نب  مساقلا  یلإ  هللا  دـبع  نب  نامعنلا  بتک  هدودـعملا و  هتاملک  نم  هملکلا  هذـه 
بتکف کتفرع  اهکفرعأ  نأ  تببحأ  نإف  اهفرعت  تسلف  کسفن  کـتبجعأ  دـق  لـجر  تنأ  هردـق  فرع  أرما  هللا  محر  هرهظ  یلع  عقوف 

امع هرجـض  عم  هیف  جرخی  مل  رجـض  عیقوت  هرهظ  یلع  عقوف  یقزر  یف  هدـیزتسأ  اـباتک  هللا  هزعأ  ریزوـلا  یلإ  تبتک  تنک  ناـمعنلا  هیلإ 
یلعأ هتمدخب و  ریزولا  ینفرش  دقل  هردق  هللا  یلعأ  قدص  دق  هسفنب و  بجع  هدبعل  ثدح  دق  هنإ  لاقف  هرظن  نسح  هتطایح و  نم  هتفلأ 

يدـنع و هتمعنبف  تبجعأ  نإـف  یـسفن  دـنع  ینربک ) .» :» ب ینرثک (  ینعفر و  هئافکتـساب و  یتیاـفک  یلع  هبن  هرکذ و  لـیمجب  يرکذ 
اسفنأ هعیفر و  اممه  مهل  ثدحی  لومخ و  دعب  مهعفری  هلم و  دعب  مهعنطـصی  موق  نم  ریزولا  الخ  له  بجع و  یلع و ال  هلوطت  لیمج 
هانفرع الإ  هسفن و  فرع  نإ  هءاـقب  هللا  لاـطأ  دـق  اـهقحب و  مهموقأ  همعنلل و  مهرکـشأ  نوکأ  نأ  وجرأ  روفک و  رکاـش و  مهیف  هیلع و 

ام ملعی  هللا  همدخ و  هدیبع و  رئاس  نم  اهئارظن  یف  هثدحت  لزت  مل  ام  اهیف  تثدحأ  ریزولا و  همعن  اهتأشنأ  سفن  یه  اهرکنأ و  امف  اهایإ 
.همعنلل همادتسا  ارکش و  امإ  هبیه و  ابدأت و  امإ  هبرد و  هداع و  امإ  هتمعن  یلو  هالوم و  همدخ  نم  هسفن  هب  ذخأی 

هقزر یف  داز  هنسحتسا و  هباتک  هللا  دیبع  نب  مساقلا  أرق  املف 

یناشاک

تخانـشن هک  ره  هک  اریز  ار  دوخ  هبترم  رادقم و  تخانـشن  هک  يدرم  دـش  كاله  هردـق ) فرعی  مل  ءرما  کله  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
ار دوخ  دوبعم  قلاـخ و  تخانـشن  سپ  دوجولا  بجاو  هب  تسا  جاـتحم  دوجو  رد  تسا و  دوـجولا  نکمم  هک  ناوـنع  نیا  هب  ار  دوـخ 

هبترم دسانـشن  هک  ره  هکنآ  ای  نانم ، دوبعم  هب  تفرعم  مدع  تهج  هب  نارین  رد  ادبا  دـش  بذـعم  ناهج و  نآ  رد  دـش  کلاه  ذـئنیحف 
رازآ ءاذـیا و  وا  هب  تسد  نابز و  هب  وا و  هب  دـننک  روج  مدرم  نآ  هطـساو  هب  دـیامن و  زواجت  دوخ  دـح  زا  هک  تسا  نآ  هنظم  ار  دوخ 

.دوش كاله  نیا  هطساو  هب  ات  دنشاب  هیرخس  ازهتسا و  ماقم  رد  هشیمه  وا  اب  دنناسر و 

یلمآ
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ینیوزق

یم دوخ  دنزرف  تیصو  رد  هچنانچ  داهن ، نوریب  دوخ  هزادنا  زا  ياپ  هک  تهج  نیا  زا  ای  .ار  دوخ  ردق  تخانشن  هک  يدرم  دش  كاله 
ار وا  و  تسا ، هیامنارگ  يرهوگ  هچ  وا  هک  تخانـشن  دوخ  تمیق  هک  تهج  نآ  زا  ای  هل ) یقبا  ناک  هردـق  یلع  رـصتقا  نم  و   ) دـیوگ
و هناوید ) یف  مالسلا  هیلع  هنع  و  ( ) .مدآ ینب  انمرک  دقل  و  یلاعت : لاق  و   ) دنا هداهن  تزع  ترـضح  برق  زا  تلزنم  هبترم و  هچ  تیلها 

جراخ یف  کل  هجاح  الف  رمـضملا  رهظی  هفرحاب  يذـلا  نیبملا  باتکلا  تنا  ربکالا و  ملاعلا  يوطنا  کیفو  ریغـص  مرج  کـنا  بسحت 
رطسی امب  کنع  ربخی 

یجیهال

ردق هک  يردق  بحاص  صخش  تسا  تسین  هدرم و  هک  مالسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .هردق » فرعی  مل  ورما  کله  : » مالسلا هیلع  لاق  و 
.تسا تعفنم  یب  رمث و  یب  هدش ي  كاله  هدرم ي  دننام  درک  عیاض  ار  دوخ  ردق  هک  یسک  ینعی  دسانشن ، ار  دوخ 

ییوخ

هکئالملا هللا  رما  دـق  هضرا ، یف  هللا  هفیلخ  تانئاکلا و  هدـبز  و  تاـقولخملا ، فرـشا  وهف  هیلاـع ، هتبتر  و  لاـغ ، ناـسنالا  ردـق  ینعملا :
ربلا یف  مهانلمح  مدآ و  ینب  انمرک  دقل  و  ءارسالا :- - 70  ) یلاعت لاقف  هناشب ، میرکتلا  هیآ  هباتک  یف  لزنا  و  هیبال ، دوجـسلاب  نیبرقملا 

ناسنالا یلع  یتا  له  : ) لاقف رهدلا  هروس  همساب  حتتفا  و  الیضفت .) انقلخ  نمم  ریثک  یلع  مهانلـضف  تابیطلا و  نم  مهانقزر  رحبلا و  و 
لقعلا و همکحلاب و  لمعلا  عرشلا و  هعباتمب  هیناسنالا  هتبتر  ظفح  هسفن  هنافرع  نم  دوصقملاف  اروکذم .) ائیـش  نکی  مل  رهدلا  نم  نیح 
( ورما کـله  : ) هلوق و  کـله ، دـقف  هجرف ، هنطب و  عبتا  هرهوج و  كرت  هردـق و  لـهج  ولف  هاوغلا ، نیطایـشلا  عاـبتا  تاوهـشلا و  كرت 

.دسانشن ار  دوخ  هزادنا  هک  يدرم  داب  دوبان  همجرتلا : .هیئاعد  هلمج  نوکی  نا  لمتحی 

دش نوگنرس  كاله  هاچ  رد  ار  *** دوخ ردق  تخانشن  سک  ره 

يرتشوش

یفکل مالکلا  اذه  الا  باتکلا  اذه  یف  نکی  مل  ول  و  یضرلا : لاق  مهفالتخا و ) …  سانلا و  صقن  یف  نورـشعلا - سداسلا و  لصفلا  )
نا هلاس  لجرل  مالـسلا ) هیلع   ) لاـق و  : ) فنـصملا لوق  لوقا : .رکفم  رظاـنل  هربع  رـصبمل و  هریـصب  هغلاـب و  همکح  هعجاـن و  هظعوم  هب 
یف ظحاجلا  هاور  و  نیرصقملا …  فصو  یف  مالـسلا ) هیلع   ) هل هظعوم  لاقف : طسبا ، مالـسلا ) هیلع   ) هنع لوقعلا ) فحت   ) هاور هظعی )

(. هیلاما  ) یف دیفملا  هاور  امک  سابع  نب  هللادبع  نب  یلع  هنبا  هب  ظعوف  سابع  نب  هللادبع  هنع  هذخا  و  رصخا ، مالسلا ) هیلع   ) هنع هنایب ) )
یبا نبا   ) یف اـمک  لـمع ) ریغب  : ) باوصلا و  هیرـصملا )  ) یف اذـکه  لـمعلا ) ریغب  هرخـالا  اوـجری  نمم  نکت  ـال  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوـق
لاق دق  و  عرز ، نودب  ردیبلا  برض  اجر  نمک  هنال  لمع ، نودب  هرخالا  ءاجر  نع  مالـسلا ) هیلع   ) یهن هیطخلا ،) مثیم و  نبا  دیدحلا و 

لمعب و الا  وجنی  هنا  نمتم  نمتی  عدـم و ال  عدـی  ال  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاق  دـق  و  نولمعت ) متنک  اـمب  هنجلا  اولخدا   ) یلاـعت
: عضوملا اذه  ریغ  یف  دیدحلا  یبا  نبا  لاق  امک  مالسلا ) هیلع   ) هیلا بوسنملا  رعشلا  نم  .تغلب و  له  مهللا  تیوه ، تیصع  ول  همحر ،

مهفالتخا سانلا و  صقن  یف  نورـشعلا - سداسلا و  لصفلا   ) هلیح هنع  نغت  مل  هفتح  نم  اند  نم  هلجا و  اج  نم  تومی  هلما  الوهج  رغ 
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: لاق .ینظع  هیهاتعلا : یبال  دیشرلا  لاق  یناغالا :)  ) یف هلمع و  الا  ربقلا  یف  هبحصی  ءرملا ال  هلوا و  هنع  باغ  دق  رخآ  ءاقب  ام  و  و ) … 
و  ) .همک لب  یتح  یکبف  سبیلا  یلع  يرجت  هنیفـسلا ال  نا  اهتقیرط  کلـست  مل  هاـجنلا و  وجرت  هدـشناف : نمآ  تنا  هل : لاـقف  .کـفاخا 

نم کله  دـق  و  سانلا ، كالها  یف  سیلبا  تایرقبع  دـحا  اذـه  و  لمالا ) لوطب  (. ) یجرا  ) وا اـجرا )  ) نم اـهرخوی  يا : هبوتلا ) یجری 
لبق نم  بعصم  اهیلع  ناک  و  هرصبلا - یلا  دیـسا  نب  دلاخ  نب  هللادبع  نب  دلاخ  ناورم  نب  کلملادبع  ثعب  امل  و  اذه ، .اذب  لبق  کله 
هرجا لجر  هاضاقتف  هعم ، نولتاقی  لاجرلا  رجاتـسی  ناک  و  بعـصم ، عم  یملـسلا  سیق  ناک  و  اذ ، عم  هفئاط  اذ و  عم  هفئاط  ناک  هیخا -

نید دـقنلا  لجالج  ای  تمکح  اـم  سئبل  لـجالج :- هسرف  قنع  یف  ملعی  سیق  ناـک  و  سیقل - مهـضعب  لاـقف  .اـهکیطعا  ادـغ  لاـقف :
عم ایندـلا  یف  دـهزلا  ریبزلا  نبا  رهظا  جورملا :)  ) یف نیبغارلا ) لمعب  اهیف  لـمعی  نیدـهازلا و  لوقب  ایندـلا  یف  لوقی   ) لـجاع ناـعطلاو 
عم مشاه  ینبل  هتیذا  ترثک  و  تیبلاب ، ذـئاعلا  انا  ایندـلا و  نم  کلذ  عسی  نا  یـسع  امف  ربش  ینطب  اـمنا  لاـق : هفـالخلا و  یلع  صرحلا 

سداـسلا و لـصفلا   ) نکرلا مزمز و  نیب  ـالتق  رثکت  ذـئاع و  کـنا  تیق  ـال  نم  ربخت  مهـضعب : لاـقف  ساـنلا ، رئاـس  یلع  ایندـلاب  هحش 
ناک نیکاسملل و  اریثک  الـضف  تلـضفا  دـق  تعبـش و  دـق  اربش  کنطب  ناک  ول  اضیا : مهفالتخا و ) …  سانلا و  صقن  یف  نورـشعلا -
نب نامیلـسل  مهـضعب  لاق  .هربابجلا و  لـمع  لـمعی  لزنی و  ءاـیلوالا و  مـالکب  ربنملا  یلع  ملکتی  جاـجحلا : یف  لوقی  يرـصبلا  نسحلا 
یف .هنعارفلا و  لـمع  لـمع  لزن  اذاـف  راـیخالا ، مـالکب  ملکتی  ربـنملا و  دعـصی  هسموـملا و  نیزت  نیزتـی  جاـجحلا  ناـک  کلملادـبع :
یلع هلودلا  رخف  هرداص  و  رانید ، عبر  یلع  رانلا  یف  دلخی  ملـسملا  نا  معزی  هلزتعملا  خیـش  رابجلادبع  هاضقلا  یـضاق  ناک  مجعملا :) )
یلع هدـنع و  هرفکلا  لب  هملظلا  ءاضق  نم  لاملا  اذـه  عیمج  و  يرـصم ، ناسلیط  فلا  هترداصم  یف  عاب  لیق  مهرد  فلا  فـالآ  هثـالث 

مکلوق هلاخنلا ، کسمی  بیطلا و  قیقدـلا  جرخی  لـخنملاک  اونوکت  ـال  نییراوحلل : مالـسلا ) هیلع   ) حیـسملا لاـق  ربخلا : یف  .هبهذـم و 
لاعفا هلاعفا  نقوم و  هقیقح  هولتی  نیح  هل  نصحی  امئاد و  اتیب  دیـشی  هعاس  لک  یف  توملل  رظتنم  و  رعاش : لاـق  .ءاد و  مکلمع  ءاـفش و 

یتح قیوافا  اهنوعضری  مه  ایندلا و  انل  اومذ  لعفلا و  هفلاخ  لوقلا  نسح  نکل  اونـسحاف و  اولاق  لوقلل  اوبـصن  اذا  اضیا : نقوی  سیل  نم 
سانلا و صقن  یف  نورشعلا - سداسلا و  لصفلا   ) هرجاهی هبلق و  یبای  هیفب و  هفـصو  نسحا  مالـسالا  فصو  اذا  اضیا : لعث  اهل  ردی  ام 

..و مهفالتخا 

: اضیا الیخد  ناسللا  عم  نوکی  یتح  هلوق  بیطخ  نم  کبجعی  ال  اضیا : هریاس  دـعب  رفاک  ناسللا  یقن  امئاق  مادام  قحلا  لاق  ماق  نا  و  .( 
عنم نا  و   ) .اثلاث امهل  یغتبال  بهذ  نم  نایدا  مدآ و  نبال  ناک  ول  عبشی ) مل  اهنم  یطعا  نا   ) انخلاب انرمای  هظحل  یقتلاب و  انرمای  هظفل  و 

اولاقف یتوا ) ام  رکـش  نع  زجعی   ) .لابجلاک تناک  نا  و  اروثنم ، ءاـبه  هماـیقلا  یف  کلذـک  ناـک  نم  لاـمعا  بهذـت  و  عنقی ) مل  اـهنم 
هللادبع مدانف  ناسارخ  یلا  لبعد  جرخ  دادغب :) خیرات   ) یف .اهب و  ذخاوت  هئیس  هلزنمب  اهرکش  نع  تزجع  همعن  لک  نا  مالـسلا  مهیلع 

نبا ناک  و  اموی ، رـشع  هسمخ  رهـشلا  یف  همدانی  ناک  و  مهرد ، فالآ  هرـشعب  هل  رمای  همدانی  موی  لک  یف  ناکف  هب ، بجعاف  رهاـط  نب 
، تاناخلا ضعب  یف  هتمدانم  موی  یف  هنع  لبعد  يراوت  هل  هتالـص  ترثک  املف  مهرد  فلا  نیـسمخ  هئمب و  رهـش  لک  یف  هلـصی  رهاـط 

لین یجتری  له  همعن و  رفک  نم  كرجها  مل  کترجه  لبعد : هیلا  بتک  دـغلا  نم  ناک  املف  هیلع ، کـلذ  قشف  هیلع ، ردـقی  ملف  هبلطف 
يرب یف  تطرفاـف  ارئاز  کـتیتا  اـمل  یننکل  و  مهفـالتخا و ) …  ساـنلا و  صقن  یف  نورـشعلا - سداـسلا و  لـصفلا   ) رفکلاـب هداـیزلا 
ینقلت مل  وفج و  تدیزت  يرب  یف  تدز  ناف  رهـشلا  یف  اموی و  نیرهـشلا  یف  كروزا  ارذـعم  الا  کیتآ  نالمف ال  رکـشلا  نع  تزجع 

یتلا لج  زع و  همعن  یف  نوکی  نا  بجی  فیکف  کلذک  قولخم  نم  دحاو  ناسحا  یف  ناسنالا  ناک  اذاف  تلق : رـشحلا  همایقلا و  یتح 
نم هفکی  مل  ریثکلا  الا  قزرلا  نم  هعنقی  مل  نم  مالـسلا :) هیلع   ) اضرلا نع  یفاکلا )  ) یف یقب ) امیف  هدایزلا  یغتبی  و   ) .ادـبا یـصحت  ـال 

یغلا نع  انما  اناهنت  لـثملا : یف  یهتنی ) ـال  یهنی و   ) .لـیلقلا لـمعلا  نم  هیفکی  هناـف  لـیلقلا  قزرلا  نم  هاـفک  نم  و  ریثکلا ، ـالا  لـمعلا 
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یلاعت لاق  اقلطم ، مومذـم  رکنملا  نع  ءاهتنالا  مدـع  میظع و  تلعف  اذا  کیلع  راع  هلثم  یتاـت  قلخ و  نع  هنت  ـال  .هیف  ودـغت  و  ءاـغبلا ) )
رکنم نع  نوهانتی  اوناک ال  نودتعی  اوناک  اوصع و  امب  کلذ  میرم  نب  یـسیع  دواد و  ناسل  یلع  لیئارـسا  ینب  نم  اورفک  نیذلا  نعل  )

باذعلا یف  مهیلع و  هللا  طخـس  نا  مهـسفنا  مهل  تمدـق  ام  سئبل  اورفک  نیذـلا  نولوتی  مهنم  اریثک  يرت  نولعفی  اوناک  ام  سئبل  هولعف 
 … ( مهفالتخا و سانلا و  صقن  یف  نورـشعلا - سداسلا و  لصفلا   ) اـم هیلا  لزنا  اـم  یبنلا و  هللااـب و  نونموی  اوناـک  ول  نودـلاخ و  مه 

فورعملاب سانلا  رمآ  ای  مکسفنا .) نوسنت  ربلاب و  سانلا  نورماتا  ( ) یتای امب ال  رمای  و  (. ) نوقساف مهنم  اریثک  نکل  ءایلوا و  مهوذختا 
لیق و  هیالا ، یلا  هراشا  هرقبلا  هروس  یف  ام  لتا  اهـصواف و  مهلک  ساـنلا  لـبق  کـسفنب  ادـبا  هرهتنا  رکنملاـب  ـالماع  يار  نا  ادـهتجم و 

بیبطلا يوادـی و  بیبط  یقتلاـب  ساـنلا  رماـی  یقت  ریغ  و  رعاـشلا : لاـق  و  دـننک .) یم  رتمک  هبوت  دوخ  ارچ  ناـیامرف  هبوت  : ) هیـسرافلاب
لمعی نیحلاصلا و ال  بحی   ) هلعف یف  لاق  ام  فلاخی  يرما  لوق  کنبجعی  هلثم و ال  یلع  كاخا  مولت  يذلا  عینـصلا  نبکرت  ضیرم ال 

بنتجیل نیبنذـملا  ضغبی  اـمک  تاـحلاصلا و  لـمعیل  نیحلاـصلا  بحی  اـمک  هـنا  دارملا  مهدـحا ) وـه  نیبنذـملا و  ضغبی  و  مـهلمع ،
توملا هرکی   ) .رفاک وهف  نیبنذملا  ضغبم  نیحلاصلا و  بحم  نکی  مل  نمف  نیبنذملا ، ضغبی  نیحلاصلا و ال  بحی  هنا ال  تائیـسلا ال 

لظ مقس  نا  (. ) رمعی نا  باذعلا  نم  هحزحزمب  وه  ام  هنس و  فلا  رمعی  ول  مهدحا  دوی  ( ) هل توملا  هرکی  ام  یلع  میقی  هبونذ و  هرثکل 
بجعی  ) .ملـسی يرخا و ال  هرم  مقـسی  نا  دبالف  هرملا  هذه  یف  هتمالـس  یف  هصرفلا  منتغی  نا  هیلع  ناک  و  ایهال ) نما  حص  نا  و  امدان ،

رـشب لاق : بر ؟ ای  فیک  لاق : .نیقیدـصلا  رذـنا  نیبنذـملا و  رـشب  مالـسلا ) هیلع   ) دواد یلا  یلاـعت  یحوا  ربخلا : یف  یفوع ) اذا  هسفنب 
الا نیقیدـصلا  رذـنا  و  مهنع ، وفعا  هبوتلا و  مهفالتخا و ) …  سانلا و  صقن  یف  نورـشعلا - سداسلا و  لـصفلا   ) لـبقا ینا  نیبنذـملا 

ام هل : لاقف  ناولا ، وذ  سنرب  هیلع  و  مالسلا ) هیلع   ) یسومل سیلبا  رهظ  اضیا : .کله  الا  باسحلل  هبـصنا  دبع  سیلف  مهلامعاب ، اوبجعی 
و هسفن ، هتبجعا  اذا  لاق : .هیلع  تذوحتـسا  مدآ  نبا  هبنذا  اذا  يذـلا  بنذـلاب  ینربخاف  هل : لاقف  .مدآ  ینب  بولق  هب  فطتخا  لاق : اذـه ؟
هقسف و یلع  مدنتلا  یف  هرکف  نوکل  قیدص  قسافلا  اجرخف و  دجسملا ، قساف  دباع و  لخد  اضیا : .هبنذ  هنیع  یف  رغص  و  هلمع ، رثکتسا 

رـشلا هسم  اذا  اعوله  قلخ  ناسنالا  نا  ( ) یلتبا اذا  طنقی  و   ) .کلذ یف  هترکف  هتدابعب و  الدم  هنوکل  قساف  دـباعلا  و  هبنذ ، نم  هرافغتـسا 
هللا اوعد  کـلفلا  یف  اوبکر  اذاـف  ( ) ارتغم ضرعا  ءاـخر  هباـصا  نا  و  ارطـضم ، اـعد  ءـالب  هباـصا  نا  (. ) اـعونم ریخلا  هسم  اذا  اـعوزج و 

ام یـسن  هنم  همعن  هلوخ  اذا  مث  هیلا  ابینم  هبر  اعد  رـض  ناسنالا  سم  اذا  و  (، ) نوکرـشی مه  اذا  ربلا  یلا  مهاجن  املف  نیدلا  هل  نیـصلخم 
فاخی  ) همایقلا توملا و  نم  نقیتسی ) ام  یلع  اهبلغی  و ال   ) هدـیعبلا لامالا  نم  نظت ) اـم  یلع  هسفن  هبلغت  (. ) لـبق نم  هیلا  وعدـی  ناـک 
ناـکل هریغ  نم  لـقا  هبنذ  و  هریغ ، نم  رثـکا  هلمع  ناـکف  سکع  ول  هنا  عم  هلمع ) نم  رثکاـب  هسفنل  وجری  و  هبنذ ، نم  ینداـب  هریغ  یلع 

یف .رثـکا و  هریغل  وـجری  رثـکا و  هـسفن  یلع  فاـخی  نا  مهفـالتخا و ) …  ساـنلا و  صقن  یف  نورـشعلا - سداـسلا و  لـصفلا   ) هـیلع
اموی و روصنملا  لاق  فوتنملا ، شایع  نبا  نع  جورملا ) )

.معن تلق : نیع ؟ همـسا  لوا  ارابج  و  نیع ، همـسا  لوا  ارابج  و  نیع ؟ همـسا  لوا  ارابج  لتق  نیع  همـسا  لوا  ارابج  نوفرعتا  هدنع : نحن 
همـسا لوا  هفیلخ  نوفرعتا  لاقف : .ثعـشالا  نب  دمحم  نب  نمحرلادبع  ریبزلا و  نب  هللادبع  قدشالا و  دیعـس  نب  ورمع  لتق  کلملادـبع 

: يا ملسم - نب  نمحرلادبع  تلتق  تنا  معن  تلق : نیع ؟ همـسا  لوا  ارابج  و  نیع ، همـسا  لوا  ارابج  و  نیع ؟ همـسا  لوا  ارابج  لتق  نیع 
هللادبع و  هقنع - برـض  مث  هیلجر  هیدی و  عطقب  رماف  رـساف  علخف  ناسارخ  یلع  هلماع  ناک  و  نمحرلادبع - نب  رابجلادبع  و  ملـسمابا -

عم هفیلخ  هسفن  ارابج و  کلملادبع  یمسف  .کل  بنذ  ال  تلق : تیبلا ؟ هیلع  طقـس  ناک  نا  یبنذ  امف  لاق : .تیبلا  هیلع  طقـس  یلع  نب 
مهـضرعتب اوضرقنا  نایفـس  یبا  ینب  نال  مالـسلا ) هیلع   ) داجـسلا یعری  نا  جاجحلا  یلا  بتک  کلملادبعف  هیرابجلا ، یف  دشا  ناک  هنا 

ناک و  هلتقل ، تارم  هرـضحا  مهنایبص - هب  بعلی  یتح  مهیلا  رمـالا  هروریـصب  هربخا  ناـک  مالـسلا ) هیلع   ) قداـصلا نا  عم  وه - و  هتیبل ،
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هآر نا  یغطیل  ناسنالا  نا  ( ) نتف و   ) .حرملا هدش  رطبلا : و  رطب ) ینغتسا  نا   ) .لجالا ریخالا  قفا  یتح و  هرش  عفدل  وعدی  مالسلا ) هیلع  )
انعتم ام  یلا  کینیع  ندمت  و ال  (، ) الیلق الا  مهدعب  نم  نکـست  مل  مهنکاسم  کلتف  اهتـشیعم  ترطب  هیرق  نم  انکلها  مک  و  (، ) ینغتـسا

لـصفلا  ) لوقیف همعن  همرکاف و  هبر  هـالتبا  اـم  اذا  ناـسنالا  اـماف  ( ) طـنق رقتفا  نا  و  (. ) هیف مهنتفنل  ایندـلا  هاـیحلا  هرهز  مهنم  اـجاوزا  هب 
رصقی (. ) نناها یبر  لوقیف  هقزر  هیلع  ردقف  هالتبا  ام  اذا  اما  نمرکا و  یبر  مهفالتخا و ) …  سانلا و  صقن  یف  نورـشعلا - سداسلا و 

و (. ) ضرالا ءامـسلا و  ضرعک  اهـضرع  هنج  مکبر و  نم  هرفغم  یلا  اوقباس  (، ) تاریخلا اوقبتـساف  : ) لاق یلاعت  هنا  لاحلا  و  لـمع ) اذا 
هیلع  ) رقابلا نع  .همایقلا و  موی  لیوط  باسح  ایندـلا و  یف  لذ  هناف  سانلا  لاوس  كایا و  مالـسلا :) هیلع   ) قداصلا نع  لاـس ) اذا  غلاـبی 

هللا یلص   ) یبنلا نع  .ادحا و  دحا  در  ام  هیطعلا ، یف  ام  یطعملا  ملعی  ول  و  ادحا ، دحا  لاس  ام  هلاسملا ، یف  ام  لئاسلا  ملعی  ول  مالسلا :)
یـسفن يذـلا  و  هقزر ، ذـخا  باجحلا و  کته  ءاش  نم  و  هقزر ، ذـخا  هءایح و  ینق  ءاش  نمف  بجح ، اـهنود  قازرـالا  نا  هلآ :) هیلع و 

رمت نم  دمب  هعیبیف  قوسلا  هب  لخدی  مث  هافرط  یقتلی  یتح ال  بطتحیف  يداولا  اذـه  ضرع  لخدـی  مث  البح  مکدـحا  ذـخای  نال  هدـیب 
عم هبوتلا ) فوس  هیصعملا و  فلـسا  هوهـش  هل  تضرع  نا   ) .هومرح وا  هوطعا  سانلا ، لاسی  نا  نم  هل  ریخ  هیثلثب ، قدصتی  هثلث و  ذخای 

عاطقنا اورکذا  مالـسلا :) هیلع   ) اولاق و  يواـملا ) یه  هنجلا  ناـف  يوهلا  نع  سفنلا  یهن  هبر و  ماـقم  فاـخ  نم  اـما  و   ) لاـق یلاـعت  هنا 
دـشا هنید  لماکلا  نموملاف  الا  نامیالا و  لماکب  سیل  هنا  ملعیف  هلملا ) طئارـش  نع  جرفنا  هنحملا  هترع  نا  و   ) .تاعبتلا ءاقب  تاذـللا و 

و یـش ء ، هنید  مهفالتخا و ) …  سانلا و  صقن  یف  نورـشعلا - سداسلا و  لصفلا   ) یف رثوی  لوعملا و ال  لـبجلا  یف  رثوی  لـبجلا  نم 
هایحلا هذه  یضقت  امنا  ضاق  تنا  ام  ضقاف   ) هل اولاق  یسومب  مهنامیال  لخنلا ) عوذج  یف  مکنبلـصال  و   ) نوعرف مهل  لاق  امل  هرحـسلا 

قحلا و ال نوفـصی  سانلا  رثکا  نا  امک  ربتعی ) هربعلا و ال  فصی  (. ) رحـسلا نم  هیلع  انتهرکا  ام  انایاطخ و  انل  رفغیل  انبرب  انمآ  انا  ایندلا 
نا رذـعت  كانهف  میکح  تناف  هنع  تهتنا  اذاف  اهیغ  نع  اههناف  کسفنب  ادـبا  رعاشلا : لاق  ظعتی ) هظعوملا و ال  یف  غلابی  و   ) هب نولمعی 

دنوریم تولخب  نوچ  دننکیم  ربنم  بارحم و  رد  هولج  نیاک  ناظعاو  هیـسرافلاب : لیق  میلعتلا و  لبقی  کنم و  لوقلاب  يدتقی  تظعو و 
وه و  مثکا - نب  ییحی  لجر  یقل  دادـغب :) خـیرات   ) یف لقم ) لـمعلا  نم  و   ) .لالدـلا نم  لدـم ) لوقلاـب  وهف   ) دـننکیم رگید  راـک  نآ 

ال لاق : یکبا ؟ مکف  لاق : .کتوص  ولعی  ال  لاق : کحضا ؟ مکف  لاق : .عبشلا  نود  لاق : لکآ ؟ مک  هل : لاقف  هاضقلا - ءاضق  یلع  ذئموی 
نموی و  ریخلا ، ربلا  کب  يدتقی  ام  لاق : هنم ؟ رهظا  مکف  لاق : .تعطتسا  ام  لاق : یلمع : نم  یفخا  مکف  لاق : .هللا  هیشخ  نم  ءاکبلا  لمت 

کیلع

ناک و  المع ، سکعلاب  ناک  ییحی  نال  کلذ  لـجرلا  لاـق  تلق : .نعاـظ  لـمع  نطاـق و  لوق  هللا  ناحبـس  لـجرلا : لاـقف  .ساـنلا  لوق 
حماسی و  ینفی ، ام  سفانی   … ( ) مهفالتخا و سانلا و  صقن  یف  نورشعلا - سداسلا و  لصفلا   ) .هتیلحب لوقلا  لب  طاوللا  لمعب  افورعم 

نم نوقـسی  میعنلا  هرـضن  مههوجو  یف  فرعت  نورظنی  کئارالا  یلع  میعن  یفل  راربـالا  نا   ) یلاـعت لاـق  اـمم  سکعلا  یلع  یقبی ) اـم 
منغلا يری  (. ) مکاتآ امب  اوحرفت  مکتاف و ال  ام  یلع  اوسات  الیکل  (، ) نوسفاـنتملا سفاـنتیلف  کـلذ  یف  کـسم و  هماـتخ  موتخم  قیحر 

نوقفنی اورفک  نیذلا  نا  (، ) ءوسلا هرئاد  مهیلع  رئاودـلا  مکب  صبرتی  امرغم و  قفنی  ام  ذـختی  نم  بارعالا  نم  و  ( ) امنغم مرغلا  امرغم و 
ناسارخب مالسلا ) هیلع   ) اضرلا قرف  بقانملا :)  ) یف و  نوبلغی .) مث  هرـسح  مهیلع  نوکت  مث  اهنوقفنیـسف  هللا  لیبس  نع  اودصیل  مهلاوما 

.امرک ارجا و  هب  تیغتبا  ام  امرغم  ندـعت  ال  منغملا ، وه  لب  لاقف : .مرغملا  اذـه  نا  لهـس : نب  لـضفلا  هل  لاـقف  هفرع ، موی  یف  هلک  هلاـم 
لبق نم  مکانقزر  امم  اوقفنا  و   ) تامملا لبق  هایحلا  مانتغا  بجی  باحسلا و  رم  رمت  هصرفلا  نا  عم  توفلا ) ردابی  توملا و ال  یشخی  )

اهلجا ءاج  اذا  اسفن  هللا  رخوی  نل  نیحلاصلا و  نم  نکا  قدـصاف و  بیرق  لجا  یلا  ینترخا  ول ال  بر  لوقیف  توملا  مکدـحا  یتاـی  نا 
 … ( مهفالتخا و سانلا و  صقن  یف  نورشعلا - سداسلا و  لصفلا  (. ) رکذت نم  هیف  رکذتی  ام  مکرمعن  مل  وا  (، ) نولمعت امب  ریبخ  هللاو 
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هنم نیعلا  یف  رـصبت  رذـعت و  رذـعلاب ال  كریغ  تاسا و  اما  کـسفن  رذـعت  و  هسفن .) نم  رثکا  لقتـسی  اـم  هریغ  هیـصعم  نم  مظعتـسی  )
هنم ربکا  ناک  اذا  هریغ  یف  مکحی  نا  بجاولا  و  هریغ ) هعاط  نم  رقحی  ام  هتعاط  نم  رثکتـسی  و   ) رـصبت عذجلا ال  کنیع  یف  يذـقلا و 

( نهادم هسفنل  نعاط و  سانلا  یلع  وهف   ) .هسفن هیصعم  یف  هنیقی  هتیصعم و  نم  کش  یف  هارت  و  هیصعم ، لقا  رغـصا  و  هعاط ، رثکا  هناب 
عفدـنا و  هتومب - تماشلاک  ناک  و  نینغی - هیراوج  برـشی و  يدـهملا  نب  میهاربا  ناـک  یلـصوملا  میهاربا  تاـم  اـمل  یناـغالا :)  ) یف

یف رضح  نم  ضعب  لاقف  نارقلا  هیلات  هیکبت  یلوت و ال  ذا  هیوغلا  هیکبت  ناندلا و  هقتاع  نهدعـست  یهالملا و  رمازملا و  هیکبتـس  ینغی :
.هملع و هل و  رهظ  ءانغلا ، یف  سیلبا  ذیملت  فرتعا - امک  ناک - هنا  عم  فحـصملا !؟ ما  بارحملا  هیکبی ؟ نم  تام  اذا  وه  هارتفا  هسفن :

هدعب نم  نحلصتلف  اهب  اعلطضم  میهاربا  ناک  نا  هدهع : یلو  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا لعج  امل  نوماملا  سلجم  یف  ماق  امل  هیف  لبعد  لاق 
نع .هنید و  اـثلث  بهذ  هاـنغل  ینغل  عضاوت  نم  مالـسلا : مهیلع  اولاـق  و  ءارقفلا ) عم  رکذـلا  نم  هیلا  بحا  ءاـینغالا  عم  وـهللا   ) قراـخمل

مهفالتخا و سانلا و  صقن  یف  نورـشعلا - سداسلا و  لصفلا   ) هثداحم نم  ریخ  لبازملا ، یلع  ملاعلا  هثداحم  مالـسلا :) هیلع   ) مظاـکلا
نم کیلع  ام  ههجو  نودیری  یـشعلا  هادغلاب و  مهبر  نوعدی  نیذلا  درطت  و ال   ) یف یمقلا ) ریـسفت   ) یف .یبارزلا و  یلع  لهاجلا  … ( 

یبنلا مهرما  نونموم  ءارقف  هنیدـملاب  ناک  نیملاظلا ) نم  نوکتف  مهدرطتف  یـش ء  نم  مهیلع  کـباسح  نم  اـم  یـش ء و  نم  مهباـسح 
اوناک و  نولکای ، اـم  مهیلا  لـمح  اـمبر  و  هسفنب ، مهدـهاعتی  یبنلا  ناـک  و  اـهیلا ، نوواـی  هفـص  یف  اونوکی  نا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )

هل اولاق  کلذ و  هیلع  اورکنا  هباحـصا  نم  نوفرتملا  ءاینغالا و  ءاج  اذا  ناـک  و  مهـسنوی ، مهعم و  دـعقی  مهبرقیف و  یبنلا  یلا  نوفلتخی 
یبنلا یبنلاب و  قزل  دـق  هفـصلا  باحـصا  نم  لجر  هدـنع  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هیلا راصنالا  نم  لجر  اموی  ءاجف  کـنع ، مهدرطا 
درطا لاق : .هرقف  کب  قزلی  نا  تفخ  کلعل  یبنلا : هل  لاقف  لعفی ، ملف  مدـقت  یبنلا : هل  لاقف  اـمهنم ، دـعبلاب  يراـصنالا  دـعقف  هثدـحی ،

یقن هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا یلا  رـسوم  لجر  ءاج  مالـسلا :) هیلع   ) قداصلا نع  یفاـکلا )  ) یف .تاـیالا و  تلزنف  ءـالوه ، کـنع 
: یبنلا هل  لاقف  هیذخف ، تحت  نم  هبایث  رسوملا  ضبقف  رـسوملا  بنجب  یبنلا  یلا  سلجف  بوثلا  نرد  رـسعم  لجر  ءاجف  سلجف ، بوثلا 

لک یل  حبقی  حیبق و  لک  یل  نیزی  انیرق  یل  نا  لاقف : تعنص ؟ ام  یلع  کلمح  امف  لاق : .ال  لاق : یـش ء ؟ هرقف  نم  کسمی  نا  تفخا 
نا فاخا  لاق : مل ؟ لجرلا : هل  لاق  .ال  لاق : لبقتا ؟ رـسعملل : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاـقف  .یلاـم  فصن  هل  تلعج  دـق  و  نسح ،
یف نورـشعلا - سداسلا و  لصفلا   ) وهف ساـنلا  فصنا  نم  هریغل ) اـهیلع  مکحی  ـال  هسفنل و  هریغ  یلع  مکحی   ) .کـلخد اـم  ینلخدـی 

اریثـک قدزرفلا  یقل  یناـغالا :)  ) یف و  نیبرقـالا .) نیدـلاولا و  وا  مکـسفنا  یلع  ول  و   ) اـقح نموملا  مهفـالتخا و ) …  ساـنلا و  صقن 
: ریثک هل  لاق  لیبس  لکب  یلیل  یل  لثمت  امناکف  اهرکذ  یسنال  دیرا  لوقت : ثیح  برعلا  بسنا  تنا  رخصابا ! ای  هل : لاقف  طالبلا  هعراقب 
و يوارلا : لاق  اوفقو  سانلا  یلا  اـنام  وا  نحن  نا  اـنفلخ و  نوریـسی  انرـس  اـم  ساـنلا  يرت  لوقت : ثیح  برعلا  رخفا  سارفاـبا  اـی  تنا  و 
ال و لاق : .هرـصبلا  درت  کما  تناک  له  قدزرفلا : هل  لاقف  .ریثک  رخالا  قرـس  قدزرفلا و  امهدحا  قرـس  لیمجل ، اعیمج  ناتیبلا  ناذه 

نم لجر  ناک  نویعلا :)  ) یف .طقف  هتیب  هیرعاـش  دـقتعا  و  هسفن ، هقرـس  یـسن  هتقرـس و  یف  ریثکب  ضرعف  اـهدری ، اریثک  ناـک  یبا  نکل 
لزی مل  اذـیبن  لوبت  هما  نا  ول  برـشلل  هبایع  و  هناریج : ضعب  لاقف  هبرـش ، ارـس  هدـجو  اذاـف  هبارـش ، ذـیبنلا و  بیعی  لازی  ـال  نیرقوتملا 

.مهئامدب هللا  یلا  تبرقتل  اعبرا  اهب  تکردا  ول  لزنم  ریخ  لاق : قارعلاب ؟ کلزنم  تدـجو  فیک  جاجحلل  لیق  دـقعلا :)  ) یف اهلیبتـسی و 
لاقف مهتیدرا ، هل  سانلا  طسب  هرـصبلا  مدـق  املف  لاومالا ، مهاطعاف  سانلا  هاتاف  ناتـسجس  یلو  عمـسم  نب  لتاقم  لاق : مه ؟ نم  و  لیق :

، کلاثما نم  انیف  هللا  رثک  سانلا : ضارعا  نم  لجر  يدانف  اهیف ، زجوا  هبطخ  بطخ  نایبظ  نب  هللادـیبع  و  نولماعلا ، لمعیلف  اذـه  لـثمل 
سانلا صقن  یف  نورشعلا - سداسلا و  لصفلا   ) ترمف قیرطلا  یلع  اسلاج  موی  تاذ  ناک  هرارز  نب  نعم  و  اططش ، هللا  متلاس  دقل  لاق :

كامـسوبا و  هللادـبع !؟ ای  لاقی  یلثملا  لاق : بضغف و  اذـک ؟ ناکم  یلا  قیرطلا  نیا  هللادـبع ! اـی  تلاـقف : هارما  هب  مهفـالتخا و ) …  و 
یـسن و  يوارلا : لاق  .ارب  تناک  ینیمی  نا  ملع  لاق : اهدـجو  اـملف  ادـبا ، هل  تیلـص  ـال  یلع  اـهدری  مل  نئل  لاـقف : هتقاـن  لـضا  یفنحلا 
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مرکا هضرا  یف  هللا  هفیلخ  نا  کلملادبع : یلا  بتک  اداحلا ، مهمظعا  مهاغطا و  مهقـسفا و  وه  لب  هعبرالا  سماخ  وه  هسفن و  جاجحلا 
دـشری  ) .رافکلا یلع  نیقفانملا  رـصن  يذـلا  دـمحلا هللا  لاق : رافکلا  یلع  مزاخ  نبا  رفظب  جاجحلا  عمـس  اـمل  .مهیلا و  هلوسر  نم  هیلع 

مه و اهیف  اوبکبکف  : ) یلاعت هلوق  یف  مالسلا ) هیلع   ) رقابلا نع  یفاکلا )  ) یف .فیرحت  هیرصملا )  ) یف دشری ) و   ) و هسفن ) يوغی  هریغ و 
ینیب و لعجت  ال  دواد : یلا  یلاعت  یحوا  مالسلا :) هیلع   ) قداصلا نع  .هریغ و  یلا  هوفلاخ  مث  مهتنسلاب  الدع  اوفـص  موق و  مه  نواغلا )

عزنا نا  مهب  عناص  انا  ام  یندا  نا  نیدـیرملا ، يدابع  قیرط  عاطق  کئلوا  ناف  یتبحم ، قیرط  نع  كدـصیف  ایندـلاب  انوتفم  املاع  کنیب 
نم هللا  یـشخی  امنا  : ) یلاعت هلوق  یف  مالـسلا ) هیلع   ) قداصلا نع  یفاـکلا )  ) یف یـصعی ) عاـطی و  وهف   ) .مهبولق نم  یتاـجانم  هوـالح 

: لاق سلاجن ؟ نم  یـسیعل : نویراوحلا  لاق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نع  .ملاعب و  سیلف  هلوق  هلعف  قدـصی  مل  نم  ءاملعلا ) هداـبع 
مکبغری و  هقطنم ، مکملع  یف  دـیزی  و  هتیور ، هللا  مهفالتخا و ) …  سانلا و  صقن  یف  نورـشعلا - سداسلا و  لـصفلا   ) مکرکذـی نم 
مهوـنزو وا  مهولاـک  اذا  نوفوتــسی و  ساـنلا  یلع  اولاـتکا  اذا  نیذـلا  نـیففطملل  لـیو  ( ) یفوـی ـال  یفوتــسی و  و   ) .هـلمع هرخـالا  یف 

، دـیزی فالختـسا  یف  فنحالا  هیواعم  رواش  و  مئال .) همول  نوفاخی  و ال  : ) لاق یلاعت  هنا  عم  هبر ) ریغ  یف  قلخلا  یـشخی  (. ) نورـسخی
: لاق .هللا  طخس  نم  نوها  کطخـس  و  هللا ، انطخـسا  كانبذک  نا  و  كانطخـسا ، كانقدص  نا  لاقف : لوقت ؟ کلام ال  لاقف : تکـسف 

یلع تیشخ  اهذفنا  مل  نا  هللا و  طخس  قفاو  اهتذفنا  ناف  کلملادبع ، نب  دیزی  بتک  انیتات  يرصبلا : نسحلل  هریبه  نبا  لاق  .تقدص و 
نبا ای  لاقف : تنا ؟ لوقت  ام  نسحلل : لاقف  .رومام  دـبع  تنا  امنا  لاقف : هلاسف  هلاساف ، كدـنع  زاجحلا  هیقف  یبعـشلا  اذـه  لاـقف : .یمد 
یف قولخمل  هعاط  ـال  هللا ، نم  کـعنمی  ـال  دـیزی  نا  و  دـیزی ، نم  کـعنام  هللا  نا  هللا ، یف  دـیزی  فخت  ـال  دـیزی و  یف  هللا  فخ  هریبه 
نم کب  یلوا  هللا  ناف  هذفنت ، الف  هفلاخ  نا  و  هذفناف ، هقفاو  ناف  هللا ، باتک  یلع  هضرعاف  دـیزی ، کیلا  بتک  ام  رظناف  قلاخلا ، هیـصعم 

اولاق هقلخ ) یف  هللا  یـشخی  و ال   ) .هبعکلا بر  ینقدص و  خیـشلا  اذه  هریبه : نبا  لاقف  .دـیزی  باتک  نم  کب  یلوا  هللا  باتک  و  دـیزی ،
: هرمس لاقف  هلزع ، مث  رهشا  هتس  بدنج  نب  هرمس  دایز  دعب  هیواعم  رقا  يربطلا :)  ) یف .هللا و  الا  اجلم  دجی  نم ال  اوقتا  مالـسلا : مهیلع 

.ادبا ینبذـع  ام  هیواعم  مهفالتخا و ) …  سانلا و  صقن  یف  نورـشعلا - سداسلا و  لصفلا   ) تعطا امک  هللا  تعطا  ول  هیواعم ! هللا  نعل 
کحف هیصاعمب ، هیف  لمعف  هناطلس ، یف  هللا  هکرـشا  دبع  هللا  یلا  قلخلا  ضغبا  کلملادبع : نب  نامیلـسل  سوواط  لاق  ءافلخلا :)  ) یف و 

هیف عجن  نم  هعجان ) هظعوم  هب  یفکل  مالکلا  اذه  الا  باتکلا  اذـه  یف  نکی  مل  ول  و  یـضرلا : لاق   ) .حرجی نا  داک  یتح  هسار  نامیلس 
لاق مث  هنبا  هب  یصو  و  مالسلا ) هیلع   ) هنم هذخا  سابع  نبا  نا  رم  رکفم .) رظانل  هربع  و  رـصبمل ، هریـصب  و  هغلاب ، همکح  و   ) رثا ءاودلا :

ایندلا و ریخ  هب  کل  عمتجا  هتیعو  نا  کناف  رمحالا ، بهذلازنکب  کنم  اطابتغا  دـشا  هب  نک  و  هرخدـت ، يذـلا  كزنک  اذـه  نکیل  هل :
هرذ لاقثم  لمعی  نمف   ) هیلع یبنلا  ارقف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا قدزرفلا  مع  هعـصعص  یتا  يربطلا :) لـیذ   ) یف و  اذـه ، .هرخـالا 

اهریغ عمسا  یبسح ال  هعصعص : لاقف  هری ) ارش  هرذ  لاقثم  لمعی  نم  هری و  اریخ 

هینغم

دیعب ملاع  یف  شیعی  و  وفکب ، اهل  سیل  رومال  يدصتی  هنال  نارـسخلا ، هبیخلا و  و  كالهلا ، لابولا و  هلامف  هیف  سیل  ام  یعدی  نم  لک 
(. هردق فرعی  نا ال  الهج  ءرملاب  یفک  و  يرتفا ، نم  باخ  و  یعدا ، نم  کله  : ) هبطخلا 16 یف  مامالا  لوق  مدقت  .هعقاو و  نع 

هدبع

اهیلع ماقا  بونذلا و  وه  هلجال  توملا  هرکی  يذلا  هل : توملا  هرکی  ام  هبوتلا …  رخوی  يا  دیدشتلاب  یجری  هبوتلا : یجری  لمعلا و  … 
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نمالا و هرغ  هحـصلا  هل  تداع  اذاف  هحـصلا  مایا  طیرفتلا  یلع  مدـنلا  مزال  مقـسلا  هباصا  نا  امدان : لظ  مقـس  نا  اـهنایتا …  یلع  مواد 
امهباستکا یلع  هسفن  رهقی  مث ال  هلیضفلا  یف  فرشلا  هداهزلا و  یف  هداعـسلا  نا  نم  نیقی  یلع  وه  نقیتسی : ام  یلع  وهللا …  یف  قرغ 

رورغلا همعنلاب و  رتغا  حرفک  رطب  نتف : رطب و  ینغتسا  کله …  نا  اهیلا و  هسفن  هتعفد  هلجاع  هعفنم  وا  هرضاح  هذل  مهوت  لب  نظ  اذا  و 
هلملا طئارـش  هلملا : طئارـش  نع  رخآ …  فوس  مدـق و  فلـسا  هیـصعملا : فلـسا  هرهـش  فعـضلا …  نهولا  ساـیلا و  طونقلا  هنتف و 

: ربتعی هربعلا و ال  دـعب …  علخنا و  يا  اهنع  جرفنا  ایالبلا و  قورط  يا  نحملا  ورع  دـنع  صالخلا  یلع  هللا  هناعتـسا  ربصلا و  تاـبثلا و 
يری مهیلع …  یلعتـسا  هنارقا  یلع  لدا  لدم : لوقلاب  وهف  هبابـسا …  نایتا  نم  سرتختف  اهریغ  بیـصی  امل  سفنلا  هبنت  رـسکلاب  هربعلا 

رداـبی ـال  و  راـمعالا …  هراـسخ  تاوهـشلا  ءـالقعلا و  همینغ  همیظعلا  لاـمعالا  همارغلا و  مرغملا  همینغلا و  مضلاـب  منغلا  اـمرغم : منغلا 
بهذی نا  لبق  هلجاع  هرداب  اهواضقنا و  هصرفلا و  تاوف  توفلا  توفلا :

هقلخ عفنی  هدابع و ال  رضیف  هللا  فاخی  هنکل ال  هنم و  افوخ  هللا  ریغل  لمعیف  قلخلا  یشخی  يا  هبر : ریغ  یف  قلخلا  یشخی  … 

يرفعج

مالسالا ضیف 

هچ هک  تسنادـن   ) تخانـشن ار  دوخ  تلزنم  ردـق و  هک  يدرم  تشگ  هاـبت  تسا : هدومرف  تلزنم ) ماـقم و  هراـبرد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
(. دومن رتزارد  شمیلگ  زا  اپ  هدرک  زواجت  دح  زا  ای  تسا ، هیامنارگ  رهوگ 

ینامز

یبایزرا ار  دوخ  تیـصخش  ناسنا  یتقو  .تسا  دارفا  ندرک  ادـیپ  تیـصخش  دـشر و  ياـههار  زا  یکی  نآ  یباـیزرا  تیعقوم و  كرد 
ار شیوخ  تمظع  دشر و  هار  ماجنارـس  دیامن و …  یم  اضاقت  يدرف  ره  زا  دنک ، یم  دمآ  تفر و  سکان  سک و  ره  اب  دشاب  هدرکن 

بهلوبا .دیازفیب  نآ  رب  دناوت  یم  هک  اجنآ  ات  دنک  ظفح  ار  دوخ  یعامتجا  تیعقوم  دنک  یم  یعس  اناد  صخـش  .دنادرگ  یم  دودسم 
دومن ظفح  درک و  كرد  ار  دوخ  شزرا  بلاطوبا  .ترضح  نآ  يومع  مه  بلاطوبا  دوب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مالـسا ربمایپ  يومع 

اما دوـمن  یناـشفناج  ترـضح  نآ  باـکر  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع شدـنزرف  درک و  يراـی  ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوـسر  و 
هدیرب : ) تسا هدرک  شنزرـس  روطنیا  ار  وا  ادخ  هک  درک  طوقـس  اجنآ  ات  هکلب  دـنک ، ظفح  ار  دوخ  تیعقوم  تسناوتن  اهنت  هن  بهلوبا 

 … ددرگ دراو  رو  هلعـش  یـشتآ  رد  يدوزب  دهد  یمن  تاجن  شتآ  زا  ار  وا  بهلوبا ، لمع  لام و  .دش  دوبان  بهلوبا و  تسد  ود  داب 
(.

يزاریش دمحم  دیس 

اذا اما  کلهیف ، قیلی  امیف ال  هسفن  فرـص  هتمیق  هردـق و  فرعی  مل  اذا  ناسنالا  ذا  هردـق ) فرعی  مل  ورما  کـله  : ) مالـسلا هیلع  لاـق  و 
.زوفلا هداعسلا و  کل  انه  و  مزلی ، امب  لمعلا  و  بادالا ، ملعلا و  لیصحت  نم  قیلی  امیف  الا  هسفن  فرصی  مل  هردق ، فرع 

يوسوم
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ریغ یف  اهعـضی  قحتـست و  امم  رثکا  اهعفری  نا  دبالف و  اهتقیقح  یلع  هتلزنم  هردق و ال  فرعی  مل  نم  نا  حرـشلا : .ناشلا  ردـقلا : هغللا :
ملکتی ملع و  ریغب  یتفی  ذـخا  مث  ءاملعلا  عضوم  هسفن  عضو  هردـق و  لهج  نمف  کـلهی  کلذـب  اـهتلزنم و  ریغ  یف  اـهلزنی  اهعـضوم و 

هفیلح و باذعلاف  هرخالا  یف  اما  رقتحی و  هتلزنم و  طقست  کلذب  سانلل و  فشکنی  ایندلا و  یف  هرتس  کتهی  هناف  یعرش  دیصر  نودب 
هـسفن عضو  هردـق و  فرعی  مل  لجر  لک  یف  کیلاود  اذـکه  منهج و  یف  هیرخنم  یلع  هللا  هبکا  ملع  ریغب  یتفا  نم  نال  هقیفر  باقعلا 

 … اهعضوم ریغ  یف 

یناقلاط

« .دش كاله  تخانشن  ار  دوخ  ردق  هک  يدرم  »

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

.ُهَرْدَق ْفِْرعَی  َْمل  ٌؤُْرما  َکَلَه 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

خیش زا  هغالبلا  جهن  رداصم  باتک  رد  بیطخ  موحرم  هنامیکح : راتفگ  دنس  .دوش . (  یم  كاله  دسانـشن  ار  دوخ  ردق  هک  سک  نآ 
ناشفورعم ياهقف  نیعبات و  زا  ار  وا  هک  تنـس  لها  فورعم  ياملع  زا  - یبعـش رماع  هک  دنک  یم  لقن  نینچ  لاصخ  باتک  رد  قودص 

هعلاطم نودب   ) ًالاجترا هلمج  هن  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  دیوگ  یم  تسا ) هدـش  عقاو  يرجه  لاس 104  رد  وا  تافو  -) دندرمش
اهنآ زا  یکی  هب  ندیـسر  زا  ار  همه  دومن و  شزرا  مک  ار  تمکح  ياهرهوگ  تخاس و  هریخ  ار  تغـالب  مشچ  هک  دومرف  ناـیب  یلبق )

تاـجانم رد  هک  يا  هلمج  هس  نآ  اـما.بدا  رد  هلمج  هس  تمکح و  رد  اـهنآ  زا  هلمج  هس  تسا و  تاـجانم  رد  هلمج  هس.تشاد  زاـب 
ِیْنلَعْجاَف ُّبِحُأ  اَمَک  َْتنَأ   » و ًّابَر » ِیل  َنوُکَت  ْنَأ  ًارْخَف  ِیب  یَفَک   » و ًاْدبَع » ََکل  َنوُکَأ  ْنَأ  ًاّزِع  ِیب  یَفَک  : » دومرف هک  تسا  نیا  هدش  دراو 

نآ وت  یـشاب  نم  راگدرورپ  وت  هک  تسا  یفاک  نم  يارب  راختفا  نیا  مشاـب و  وت  هدـنب  هک  تسا  سب  نم  يارب  تزع  نیا  ُّبُِحت ؛ اَـمَک 
هدش لقن  ترـضح  نآ  زا  تمکح  رد  هک  يا  هلمج  هس  يراد .» تسود  وت  هک  هد  رارق  نانچ  ارم  مراد و  تسود  نم  هک  یتسه  هنوگ 

يراک هزادـنا  هب  سک  ره  شزرا  ِِهناَِسل ؛ َتْحَت  ٌُّوبْخَم  ُءْرَْملا   » و ُهَرْدَـق » َفَرَع  ٌؤُْرما  َکَلَه  اَم   » و ُُهنِـسُْحی » اَم  ٍئِْرما  ِّلُـک  ُهَمِیق  : » تسا نیا 
ریز رد  ناسنا  دوش و  یمن  كاله  زگره  دسانـشب  ار  دوخ  ماـقم  ردـق و  هک  سک  نآ  دـیآ و  یم  رب  نآ  هدـهع  زا  یبوخ  هب  هک  تسا 

َْتئِـش ْنَم  َیلِإ  ْجَـتْحا  »و« ُهَریِمَأ ْنُکَت  َْتئِـش  ْنَم  یَلَع  ُْنْنما  :» تسا نیا  بدا  رد  هدـش  لقن  هلمج  هس  نآ  اما  تسا .» هدـش  هتفهن  شناـبز 
یم سک  ره  هب  تجاح  تسد  یشاب و  شریما  ات  شخبب  تمعن  یهاوخ  یم  سک  ره  هب  ؛ ُهَریِظَن ْنُکَت  َْتئِش  ْنَّمَع  ِنْغَتْسا  »و« ُهَریِسَأ ْنُکَت 
نیا رکذ  زا  دـعب  رداصم  باتک  هدنـسیون  یـشاب .» شریظن  ات  وش  زاین  یب  یهاوخ  یم  هک  ره  زا  يوش و  شریـسا  ات  نک  زارد  یهاوخ 
مالک دنوادخ و  مالک  زا  دعب  ینخـس  چیه  تسا  هتفگ  هک  هدش  لقن  روهـشم ) غیلب  حیـصف و  درم   ) ظحاج زا  : دیوگ یم  یبعـش  مالک 
یلع نانمؤمریما  زا  یتاملک  رگم  متـساخرب  نآ  اب  هضراعم  هب  نم  هک  نیا  رگم  دـشن  رداـص  یـسک  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر 

« لِهَج ام  ُّوُدَع  ءُرَْملا   » هلمج و  ُهَرْدَق » َفَرَع  ٌءَْرما  َکَلَه  ام  : » تسا نینچ  تاملک  نآ  مدشن  نآ  اب  هضراعم  هب  رداق  نم  هک  مالسلا  هیلع 
(.( ،ج 4،ص 130 هغالبلا جهن  رداصم  « .) ...هُریظَن ْنُکَت  َْتئِش  ْنَّمَع  ِنْغَتْسا   » هلمج و 
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! شاب عناق  دوخ  ّدح  هب 

یم دـهد  یم  رادـشه  دـننک  یم  زواـجت  دوـخ  ّدـح  زا  هک  يدارفا  هب  شیاـنعمرپ  هاـتوک و  یناروـن  مـالک  نـیا  رد  مالـسلا  هـیلع  ماـما 
( . ُهَرْدَق ْفِْرعَی  َْمل  ٌؤُْرما  َکَلَه  ( ؛» دوش یم  كاله  دسانشن  ار  دوخ  ردق  هک  یسک  نآ  :» دیامرف

دوخ تلزنم  ردق و  ناسنا  نآ  رثا  رب  هک  دوش  یم  رایسب  تسا و  نتـشیوخ  نتـشاد  تسود  ، ناسنا زیارغ  نیرت  قیمع  زا  یکی  میناد  یم 
یم تبثم  ار  دوخ  یفنم  ياه  هبنج  یهاگ  یتح  درادنپ و  یم  تسه  هچنآ  زا  شیب  رایـسب  ار  شیوخ  تبثم  ياه  هبنج  دنک  یم  مگ  ار 
هاگ اجنآ  رد  تسین و  نآ  هتـسیاش  هک  دـهد  یم  رارق  ییاـج  رد  ار  دوخ  هکلب  ، دـنک یمن  هیکت  دوخ  ياـج  رب  لـیلد  نیمه  هب.دراـگنا 

هجیتن هک  دوش  یم  هعماج  رد  يدسافم  همـشچرس  ، دزیر یم  ار  وا  يوربآ  ، دـهد یم  داب  رب  ار  وا  يایند  نید و  هک  دـیوگ  یم  ینانخس 
.تسا يّدام  يونعم و  تکاله  اهنآ  همه 

طابنتـسا هب  دنادب و  ملعا  يدـهتجم  ار  دوخ  هدیـسرن  داهتجا  ماقم  هب  زونه  هدـید و  ار  نید  مولع  شزومآ  یحابـص  دـنچ  یـسک  ًالثم 
نینچ ، دزاس عیاض  ار  اهنآ  تالماعم  تادابع و  دنک و  وگزاب  نآ  نیا و  يارب  ناوارف  تاهابتشا  اب  هتخیمآ  ار  یماکحا  دنیشنب و  ماکحا 

.تشاد دهاوخ  تمایق  رد  ار  ینیگنس  تیلوئسم  نیقی  هب  هتخانشن  ار  دوخ  ردق  هک  یصخش 

تاروتـسد درادـنپب و  قیال  قذاح و  یبیبط  ار  شیوخ  ینیب  گرزبدوخ  رثارب  ناهگان  ، هدرک هعلاطم  ار  یبط  باتک  دـنچ  یـصخش  اـی 
.تسا هتخاس  هابت  ار  دوخ  ترخآ  ایند و  نیقی  هب  وا  ، دوش یهورگ  يارب  یناج  رطخ  ثعاب  هک  دنک  رداص  یبط 

هتفای ترهش  نادنمشناد  هاوفا  رد  هک  تسا  یفورعم  هلمج  ، ریسفت نیا  دهاش 

زواجت دوخ  ّدح  زا  دسانشب و  ار  شیوخ  تلزنم  ردق و  هک  ار  یـسک  دنک  تمحر  ادخ  ؛  ُهَّدَح ْزَواجَتَی  َْمل  ُهَرْدَق َو  َفَرَع  ْنَم  ُهّللا  َمِحَر  »
«. دنکن

: تشذگ هغالبلا  جهن  هبطخ 16  رد  هک  تسا  يزیچ  نامه  ریسفت  نیا  رب  رگید  دهاش 

قحان هب  هک  سک  نآ  ؛  ُهَرْدَـق َفِْرعَی  اَّلَأ  ًـالْهَج  ِءْرَْملاـِب  یَفَکَو  َکَـلَه  ِّقَْحِلل  ُهَتَْحفَـص  يَدـْبَأ  ْنَم  ، يرَْتفا ِنَم  َباـخَو  ، یَعَّدا ِنَم  َکَـلَه  »
نآ دـسر و  یمن  ییاج  هب  ددرگ و  یم  مورحم  دـنک  بلط  ار  یماقم  ارتفا  غورد و  اـب  هک  سک  نآ  دوش و  یم  كـاله  دـنک  ییاـعدا 

سب نیمه  ناسنا  ینادان  رد  دش و  دهاوخ  كاله  دنک  ملع  دـق  نآ  ربارب  رد  دزیخرب و  قح  اب  هزرابم  هب  لطاب ) ياهاعّدا  اب   ) هک سک 
«. دسانشن ار  شیوخ  ردق  هک 

دناوت یم  زین  يرگید  ریـسفت  هلمج  نیا  ُهُرْدَـق ) » َِملَع  ْنَم  ُِملاـعلا  :» تراـبع رد   ) . تشذـگ هبطخ 103  لـیذ  رد  هک  هنوگ  ناـمه  یلو 
یتح تسا  هدش  هصالخ  نآ  رد  ریبک  ملاع  هک  تسا  يریغص  مرِج  دراد و  ییالاو  ماقم  ردق و  یهلا  تبهوم  هب  ناسنا  هک  دشاب  هتشاد 

تیـصخش دسانـشن و  تسرد  ار  دوخ  ماقم  رگا  نیاربانب  ، تیمدآ ماقم  تسا  نینچ  يرآ.دور  رتـالاب  نامـسآ  ناگتـشرف  زا  دـناوت  یم 
یهلا برق  ماقم  هب  ندیـسر  زا  دوش و  رو  هطوغ  تاوهـش  اه و  سوه  اوه و  رد  دـنک و  هضواعم  یماقم  رانید و  مهرد و  اب  ار  شیوخ 

.تسا هتخانشن  ار  دوخ  ردق  هک  ارچ  ، تسا هدرک  كاله  ار  دوخ  دنام  زاب 
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زا یـضعب  رد  دنچره  ، دـسر یم  رظن  هب  رت  بسانم  لّوا  يانعم  ثیدـح  نیا  زا  نادنمـشناد  یمومع  ردابت  تشذـگ و  هچنآ  هب  هجوت  اب 
هدـمآ مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  ماما  زا  يرگید  مالک  رد  هچنآ  دـننام  ؛ دـنک یم  یعادـت  ار  مود  يانعم  هک  تسا  یتاریبعت  زین  تایاور 

: دیامرف یم  هک  تسا 

وس کی  زا  هک  تسا  نکمم  زین  انعم  ود  نایم  عمج  دنچره  .هلیسو ) هبطخ  ،ج 8،ص 22، یفاک « ) . هَرْدَق َناَص  ْدَقَف  ُهَتَوْهَش  َنَّصَح  ْنَم  »
.مود يانعم  هب  هاگن  رگید  ییوس  زا  دنک و  لوا  يانعم  هب  هاگن 

یسیلگنا

.” Imām Ali ibn Abū Tālib said: “Whoever does not know his own worth is ruined

! عماج زردنا  کی  : 150 تمکح
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ِلوَِقب اَینّدـلا  ِیف  ُلوُقَی  ِلَـمَألا  ِلوُِطب  ََهبّوتلا  ّیَجُری  ٍلَـمَع َو  ِریَِغب  َهَرِخـآلا  وُجرَی  نّمِم  نُکَت  اـَل  ُهَظِعَی  نَأ  َُهلَأَـس  ٍلُـجَِرل  مالـسلا  هیلع  َلاَـق  َو 
َنِیبِغاّرلا ِلَمَِعب  اَهِیف  ُلَمعَی  َنیِدِهاّزلا َو 
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The meaning is that a man's worth can be known by his speech because the speech - 1
of every person is indicative of his mind and mannerism. By virtue of it, his feelings
and temperament can be very easily assessed. Therefore, so long as he is silent, his
weaknesses, as well as attainments, are concealed, but when he speaks, his real self

.manifests itself. Man is hidden under his tongue... unless he speaks

َال اَِمب  ُُرمأَی  ِیَهتَنی َو  َال  یَهنَی َو    َ ِیَقب اَمِیف  َهَداَیّزلا  ِیَغتَبی  َو    َ ِیتُوأ اَـم  ِرکُـش  نَع  ُزِجعَی  عَنقَی  َمل  اَـهنِم  َِعنُم  نِإ  عَبـشَی َو  َمل  اَـهنِم    َ ِیطُعأ نِإ 
نِم َتوَملا  ُهَرکَی  اَم  یَلَع  ُمیُِقی  ِِهبُونُذ َو  ِهَرثَِکل  َتوَملا  ُهَرکَی  مُهُدَحَأ  َوُه  َنِیِبنذُـملا َو  ُضِغُبی  مُهَلَمَع َو  ُلَمعَی  َال  َنیِِحلاّصلا َو  ّبُِحی  ِیتَأی 

ٌءاَخَر َُهلاَن  نِإ  ًاّرَطـضُم َو  اَعَد  ٌءاََلب  َُهباَصَأ  نِإ    َ ُِیلتبا اَذِإ  ُطَنقَی  َو    َ ِیفُوع اَذِإ  ِهِسفَِنب  ُبَجُعی  ًایِهَال  َنِمَأ  ّحَـص  نِإ  ًامِداَن َو  ّلَظ  َمِقَـس  نِإ  ِِهلجَأ 
ِنِإ ِِهلَمَع  نِم  َرَثکَِأب  ِهِسفَِنل  وُجرَی  ِِهبنَذ َو  نِم  یَندَِأب  ِهِریَغ  یَلَع  ُفاَخَی  ُنِقیَتسَی  اَم  یَلَع  اَُهِبلغَی  اـَل  ّنُظَی َو  اَـم  یَلَع  ُهُسفَن  ُُهِبلغَت  ًاّرَتغُم  َضَرعَأ 
نِإ ََهبّوتلا َو  َفّوَس  َهَیِصعَملا َو  َفَلسَأ  ٌهَوهَش  َُهل  تَضَرَع  نِإ  َلَأَس  اَذِإ  ُِغلاَُبی  َلِمَع َو  اَذِإ  ُرّصَُقی  َنَهَو  َِطنَق َو  َرَقَتفا  ِنِإ  َِنُتف َو  َرَِطب َو  یَنغَتسا 

ُسِفاَُنی ّلِقُم  ِلَمَعلا  َنِم  ّلِدُم َو  ِلوَقلِاب  َوُهَف  ُظِعّتَی  َال  ِهَظِعوَملا َو  ِیف  ُِغلاَُبی  ُِربَتعَی َو  َال  َهَربِعلا َو  ُفِصَی  ِهّلِملا  ِِطئاَرَـش  نَع  َجَرَفنا  ٌهَنِحم  ُهتَرَع 
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ّلِقَتـسَی اَم  ِهِریَغ  ِهَیِـصعَم  نِم  ُمِظعَتـسَی  َتوَفلا  ُرِداَُبی  َال  َتوَملا َو  یَـشخَی  ًامَنغَم  َمرُغلا  ًامَرغَم َو  َمنُغلا  يَرَی  یَقبَی  اَمِیف  ُحِماَُسی  یَنفَی َو  اَمِیف 
ِهَیلِإ ّبَحَأ  ِءاَِینغَألا  َعَم  ُوهّللا  ٌنِهاَدـُم  ِهِسفَِنل  ٌنِعاَط َو  ِساّنلا  یَلَع  َوُهَف  ِهِریَغ  ِهَعاَط  نِم  ُهُرِقحَی  اَم  ِِهتَعاَط  نِم  ُِرثکَتـسَی  ِهِسفَن َو  نِم  ُهنِم  َرَثکَأ 

ِهِسفَِنل ِهِریَغ  یَلَع  ُمُکحَی  ِءاَرَقُفلا  َعَم  ِرکّذلا  َنِم 
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یَـشخَی َال  ِّهبَر َو  ِریَغ  ِیف  َقلَخلا  یَـشخَی  ِیفُوی َو  َال  ِیفَوتَـسی َو  ِیـصَعی َو  ُعاَُطی َو  َوُهَف  ُهَسفَن  ِيوُغی  ُهَریَغ َو  ُدِشُری  ِهِریَِغل  اَهیَلَع  ُمُکحَی  َال  َو 
ِهِقلَخ ِیف  ُّهبَر 

رکفم رظانل  هربعو  رصبمل  هریصبو  هغلاب  همکحو  هعجان  هظعوم  هب  یفکل  مالکلااذه  الإ  باتکلااذه  یف  نکی  مل  ول  یضرلا و  لاق 

اه همجرت 

یتشد

راودـیما ترخآ  هب  حـلاص  لمع  نودـب  هک  شاـبم  یناـسک  زا  .درک ) زردـنا  تساوخ  رد  ماـما  زا  يدرم  : ) دومرف وا ، رب  ادـخ  دورد  و 
ناتـسرپ ایند  دننامه  راتفر  رد  اما  دیوگ ، یم  نخـس  نادهاز ، نانوچ  ایند  رد  دزادنا ، یم  ریخأت  هب  زارد  ياهوزرآ  اب  ار  هبوت  و  تسا ،

زا و  تسین ، رازگ  رکـش  دیـسر  وا  هب  هچنآ  زا  درادن ،  تعانق  ّتیمورحم  رد  و  دوش ، یمن  ریـس  دـسرب  وا  هب  اه  تمعن  « 1  » رگا تسا ،
.تسا بلط  هدایز  هدنام  هچنآ 

، دراد تسود  ار  ناراکوکین  درب ، یمن  نامرف  دوخ  اما  دـنک  یم  رما  يرادربنامرف  هب  درادـن ؛ اورپ  دوخ  اما  دـهد  یم  زیهرپ  ار  نارگید 
یمن تسود  ار  گرم  ناوارف  ناهانگ  اب  و  تسا ، ناراکهانگ  زا  یکی  دوخ  اما  دراد  نمـشد  ار  ناراکهانگ  درادـن ؛ ار  ناـشراتفر  اـما 

مرگرس دشاب  تسردنت  رگا  و  دوش ، یم  نامیشپ  دوش  رامیب  رگا  دراد ،  يراشفاپ  تخاس  دنیاشوخان  ار  گرم  هک  هچنآ  رد  اما  دراد ،
هب رگا  .دناوخ  یم  ار  ادخ  يراز  هب  دسر  وا  هب  یتبیصم  رگا  تسا ؛ دیما  ان  يراتفرگ  رد  رورغم و  تمالـس  رد  تساه ؛ ینارذگـشوخ 

نیقی تردـق  اب  وا  و  دراد ، یگریچ  وا  رب  اوران ، نامگ  يورین  هب  سفن  دـنادرگ ، یم  رب  يور  ادـخ  زا  هنارورغم  تفای  تسد  شیاشگ 
 . ددرگ یمن  هریچ  سفن  رب 

تسم و ددرگ  زاـین  یب  رگا  .تسا  راودـیما  هدرک  لـمع  هـک  هـچنآ  زا  شیب  و  نارگن ، دـنراد  وا  زا  رتـمک  یهاـنگ  هـک  نارگید  يارب 
هدایز دـهاوخ  يزیچ  نوچ  و  دزرو ، یهاتوک  نآ  رد  دـنک  راک  نوچ  دوش .  تسـس  سویأـم و  ددرگ ، تسدـیهت  رگا  و  دوش ، رورغم 
مالسا تلم  هار  زا  دسر  وا  هب  یجنر  نوچ  و  زادنا ، ریخأت  هب  ار  هبوت  هدیزگ ، رب  ار  هانگ  دریگ  رارق  توهش  ربارب  رد  نوچ  دیامن ، يور 

یمن ریذـپ  دـنپ  دوخ  اّما  دـنک  یم  هغلابم  نداد  دـنپ  رد  دریگ ؛ یمن  تربع  دوخ  اّما  دـنک  یم  حرط  ار  يزومآ  تربع  دـنیزگ ،  يرود 
.دشاب

نادـیواج ترخآ  يارب  اّما  دراد  تباقر  شالت و  رذـگدوز  يایند  يارب  تسا ! كدـنا  وا  بوخ  رادرک  اـّما  دـیوگ ، یم  رایـسب  نخس 
هاـنگ دـهد ؛  یم  تسد  زا  ار  تصرف  اـّما  تسا  كانـساره  گرم  زا  رادـنپ ؛ یم  دوس  ار  ناـیز  و  ناـیز ، ار  دوـس  درذـگ ؛ یم  ناـسآ 

ار دوخ  تعاـط  کـچوک و  ار  نارگید  تعاـط  درادـنپ ، یم  کـچوک  ار  دوـخ  گرزب  ناـهانگ  اـّما  درامـش ، یم  گرزب  ار  يرگید 
اب ینارذگـشوخ  دـنک ؛  یم  دروخ  رب  هناراکایر  دوخ  اب  هدرکن  شهوکن  ار  دوخ  اـّما  دـنک ، یم  شنزرـس  ار  مدرم  دـناد ؛ یم  گرزب 

نارگید عفن  هب  زگره  اّما  دنک  یم  مکح  نارگید  نایز  رب  دوخ  عفن  هب  دراد ، تسود  نادنمتـسم  اب  ادخ  دای  زا  رتشیب  ار  ناراد  هیامرس 
تفلاخم وا  و  دـننک ، یم  تعاطا  وا  زا  نارگید  دـنک ، یم  هارمگ  ار  دوخ  اّما  تیادـه  ار  نارگید  درک ، دـهاوخن  مکح  دوخ  ناـیز  رب 

یمن دوخ  راگدرورپ  زا  اّما  دسرت ، یم  ادخ  ریغ  زا  دـهد ، یمن  لامک  هب  ار  نارگید  قح  اّما  دریگ  یم  مامت  هب  ار  دوخ  قح  دزرو ، یم 
 ! دسرت
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، نخـس نیا  دوب  یفاـک  نداد  زردـنا  يارب  تمکح  کـی  نیمه  تشادـن ، دوجو  تمکح  نیا  زج  هغـالبلا  جـهن  رد  رگا  : ) میوـگ یم 
( تسا هشیدنا  بحاص  زومآ  تربع  و  هاگآ ، ناسنا  ییانیب  لماع  و  اسر ، یتمکح 

يدیهش

هب و  دزاـس ، يراـک  هکنآ  یب  تسا  راودـیما  ترخآ  هب  هک  شاـبم  ناـنآ  زا  دوـمرف ]: دـهد  شدـنپ  اـت  تساوـخ  وا  زا  هک  يدرم  هب  [و 
ایند زا  رگا  .دیوپ  ار  ایند  ناگدنیوج  هار  ایند  راک  رد  و  دیوگ ، نخـس  نادهاز  نوچ  ایند  هراب  رد  .دزادنا  سپاو  ار  هبوت  زارد  يوزرآ 

هدـنام هچنآ  زا  و  تسا ، ناوتان  دـنا  هداد  نادـب  هچنآ  ساپـس  رد  .ددرگن  دنـسرخ  دـنراد  شزاب  نآ  زا  رگا  و  دوشن ، ریـس  دـنهد  ودـب 
یم تسود  ار  ناوکین  .دهد  یم  نامرف  دنک  یمن  دوخ  هچنادب  و  دتـسیا ، یمن  زاب  دوخ  و  دراد ، یم  زاب  دب  راک  زا  .ناهاوخ  ار  ینوزف 
نوچ دراد ، یمن  شوخ  ار  گرم  .تسا  یکی  نانآ  زا  دوخ  و  دراد ، یم  نمـشد  ار  ناراـکهانگ  تسین و  ناـنآ  راـک  وا  راـک  و  دراد ،
رگا و  تسا ، ینامیـشپ  رد  هتـسویپ  دوش  رامیب  رگا  .تسراک  رد  دـسرت  یم  ندرم  زا  نآ  رطاـخ  هب  هچنادـب  تسا و  رایـسب  شناـهانگ 
ودب ییالب  رگا  .نالان  دیمون و  دوش  الب  راتفرگ  نوچ  و  تسا ، نالاب  دوخ  هب  دبای  تیفاع  نوچ  .ینارذگشوخ  مرگرس  دشاب  تسردنت 

شیوخ سفن  ياوه  تسا ، نامگ  هب  نآ  هراب  رد  هچنآ  رد  .دنادرگرب  يور  رورغم  دبای  يدیما  رگا  و  دناوخ ، ار  ادخ  يراز  هب  دـسر ،
- زا رتشیب  و  تسا ، ناسرت  يرگید  رب  دوخ  هانگ  رتمک  زا  .ناوتان  سفن  رب  یگریچ  رد  دراد  نیقی  هچنآ  هراـب  رد  و  تسا ، ناـمرف  هب  ار 
 ، روجنر تسس و  سویأم و  دوش  دنمتسم  رگا  و  رورغم ، ددرگ و  تسمرس  دوش  زاین  یب  رگا  .ناسویب  دوخ  يارب  ار  وا  هدرک  شاداپ -
ار هبوت  و  دزاس ، مّدقم  ار  هانگ  دبای  تسد  وا  رب  توهش  نوچ  .تسا  هاوخ  رایسب  دهاوخب  نوچ  تسا و  هاتوک  راک  رد  دنک  راک  نوچ 
، دریگن تربع  دوخ  دنک و  فصو  تسا  تربع  هیام  ار  هچنآ  .دزات  نورب  ّتلم  عرـش و  هار  زا  دسر  ودب  یجنر  نوچ  دزادـنا و  سپاو 

دوخ تسا  یندنامان  هچنآ  رد  رادرک  كدنا  لمع  رد  و  راتفگ ، رایـسب  نتفگ ، رد  .دریذپن  زردنا  دوخ  دنک و  هغلابم  نداد  زردنا  رد  و 
گرم زا  .دراگنا  تمینغ  ار  تمارغ  درادـنپ و  تمارغ  ار  تمینغ  .درامـش  ناـسآ  تسا  یندـنام  ار  هچنآ  و  دراد ، شیپ  يرگید  رب  ار 

، درآ یم  باسح  هب  درخ  هدرک ، دوخ  هک  ار  نآ  زا  رتشیب  دراگنا و  یم  گرزب  ار  دوخ  زج  هانگ  .دراذگ  یماو  ار  تصرف  دراد و  میب 
ایر هب  راک  دوخ  اب  دنز و  هنعط  مدرم  رب  وا  سپ  .درادنپ  یم  زیچان  دوخ  زج  زا  ار  شدننام  هک  دناد  یم  رایسب  ار  نآ  دوخ  تعاط  زا  و 

مکح يرگید  رب  دوخ  دوس  هب  .نتسویپ  ادخ - دای - رد  نادنمتسم  اب  ات  دراد  رت  تسود  ار  نتسشن  يزاب  هب  نارگناوت  اب  دنک  تنایخ  و 
وا دـنرب و  یم  ار  وا  ناـمرف  سپ  .دـیامن  هارمگ  ار  دوـخ  دـیامن و  هار  ار  نارگید  و  دـهدن ، يأر  دوـخ  ناـیز  هب  يرگید  يارب  دـنک و 
هار رد  هن  دـسرت ، یم  مدرم  زا  .دـهد  یمن  لاـمک  هب  ار - يرگید  قح  دناتـس و - یم  لاـمک  هب  ار - دوخ  قح  .دـنک و - یم  یناـمرفان 

، اسر تمکح  اجب و  زردنا  يارب  دوبن ، راتفگ  نیا  زج  باتک  نیا  رد  رگا  و   ] .اه هدنب  تعاط  هار  رد  دسرت  یمن  ادخ  زا  ادـخ و  تعاط 
[ .دومن یم  سب  هدنشیدنا  هدنرگن  نداد  دنپ  هدننیب و  ییانیب  و 

یلیبدرا

دنک ریخات  هدیدنسپ و  لمع  ریغب  ترخآب  دوب  راودیما  هک  سک  نآ  زا  شابم  ار  وا  دهد  دنپ  هک  وزا  درک  لاؤس  هک  ار  يدرم  دومرف  و 
ریـس ایند  زا  دوش  هداد  رگا  نآ  ناگدننکراک  رادرکب  نآ  رد  دنک  لمع  نادـهاز و  راتفگب  ایند  قح  رد  دـیوگ  وزرآ  يزاردـب  ار  هبوت 
دنک عنم  هدنام  یقاب  هچنآ  رد  ار  یتدایز  بلط  دوش و  هداد  هچنآ  رکـش  زا  دـشاب  زجاع  دوشن  عناق  نآ  زا  دوش  هدرک  عنم  رگا  دوشن و 

نمشد ناحلاص و  لمع  دنکن  لمع  ار و  ناحلاص  دراد  تسود  نآب  دیاین  دوخ  هچ  نآ  هب  دیامرف  دتسیان و  زاب  دوخ  ایند و  زا  ار  مدرم 
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هچنآ رب  دراد  تماقا  دوخ و  ناـهانگ  يرایـسب  ههجب  ار  گرم  دراد  دنـسپان  دـشاب  ناراـکهانگ  زا  یکی  دوخ  ار و  ناراـک  هاـنگ  دراد 
هدننک بجع  ایندـب  دوش  لوغـشم  دوش  نمیا  دـبای  تحـص  رگا  نامیـشپ و  ددرگ  دوش  شوخان  رگا  نآ  يارب  ار  گرم  دراد  تهارک 

رگا دـشاب و  زجاع  هراچیب و  هک  یتلاح  رد  دـنک  اعد  یئالبب  دوش  التبم  هاگ  ره  دوش  دـیمون  دوش و  هتفای  تیفاع  هاـگ  ره  دوخ  سفنب 
زا دراد  نامگ  هچنآ  رب  وا  هراّما  سفن  ار  وا  دوش  بلاغ  دشاب  هدنروخ  بیرف  هک  یتلاح  رد  دـنک  ضارعا  یتغارف  یناسآ و  واب  دـسرب 

رتشیب رب  دوخ  سفن  رب  دراد  دیما  دوخ و  هانگ  زا  رتمکب  دوخ  ریغ  رب  دسرت  گرم  زا  دـنادیم  نیقی  هچنآ  رب  دوشن  بلاغ  ایند و  بلاطم 
فیعـض ددرگ و  تسـس  دوش و  دیمون  دوش  شیورد  رگا  دتفا و  تیـصعم  رد  دوش و  ناداش  تخـس  دوش  رگناوت  رگا  دوخ  رادرک  زا 

دراد شیپ  سفن  يوزرآ  ار  وا  رم  دوش  ضراـع  رگا  دـنک  لاؤس  هاـگ  ره  دـنک  هغلاـبم  دـنک و  لـمع  هاـگ  ره  دـنک  ریـصقت  داـقتعالا 
مظعا طرش  هک  ربص  تلیـضف  زا  ینعی  ّتنم  ياهطرـش  زا  دوش  او  یتّیلب  ار  وا  دوش  يراط  رگا  ار و  هبوت  دزادنا  سپ  زاب  ار و  تیـصعم 

ار وا  سپ  دریذپ  دنپ  دریگن و  تربع  دوخ  نداد و  دـنپ  رد  دـنک  هغلابم  دریگن و  تربع  دوخ  ار و  ایند  تربع  دـنک  فصو  تسا  تلم 
دنام یقاب  هچنآ  رد  دنک  هحماسم  دوش و  یم  یناف  هچنآ  رد  دنک  تبغر  هرهب و  یب  تسا و  سلفم  رادرک  زا  تسا و  رختفم  راتفگ  رد 
یمن گرم و  زا  دسرت  یم  تمینغ  ياج  تسا  تیـصعم  ياج  هک  ار  تمارغ  عضوم  ناوات و  ياج  تستعاط  هک  ار  تمینغ  لحم  دنیب 
هچنآ درمش  یم  رایسب  دوخ و  سفن  زا  رتشیب  درمش  كدنا  هچنآ  دوخ  ریغ  تیصعم  زا  درمش  یم  میظع  هحلاص  لامعا  توف  رب  دباتش 

يزاب و هدـننک  هنهادـم  دوخ  سفن  يارب  تسا و  هدـننز  هنعط  نامدرم  رب  وا  دوخ  ریغ  تعاـط  زا  دـنکیم  ریقحت  هچنآ  دوخ  تعاـط  زا 
یمن مکح  دوخ و  سفن  يارب  دوخ  ریغ  يارب  دـنکیم  مکح  ناشیورد  اب  ادـخ  دای  زا  تسا  رتسود  نارگناوت  اب  اـیند  ماـطحب  یلوغـشم 

داشرا رد  دوش  یم  هدرب  ناـمرف  وا  سپ  ار  دوخ  سفن  دـنکیم  هارمگ  ار و  دوخ  ریغ  دـیامن  یم  هار  دوخ  ریغ  يارب  دوخ  سفن  رب  دـنک 
زا دـسرت  یمن  دوخ و  راـگدرورپ  راـک  ریغ  رد  قولخم  زا  دـسرت  یم  دـهد و  یمن  ماـمت  دناتـس و  یم  ماـمت  دـنکیم و  نایـصع  دوـخ 

دنمدوس و دنپ  نآب  دوب  یفاک  هنیآ  ره  مالک  نیا  زجب  باب  نیا  رد  دوب  یمن  رگا  دـیامرف  یم  دیـس  وا  قولخم  راک  رد  دوخ  راگدرورپ 
ار هدننک  رکف  هدننک  رظن  ربخب ؟؟؟ نتفرگ  تربع  نیقی و  هدیدب  ار  هدننیب  رم  یئانیب  مامت و  ّدح  رسب  هدنسر  تمکح 

یتیآ

: دومرف نینچ  دهد ، شزردنا  دوب  هتساوخ  وا  زا  هک  يدرم  خساپ  رد 

یم ریخأـت  هب  ار  هبوـت  دوـخ  زارد  يوزرآ  هب  ددـنب و  یم  دـیما  ترخآ  هب  دـشاب  هدرک  يراـک  هکنآ  یب  هک  شاـبم  سک  نآ  دـننامه 
هرهب یب  رگا  ددرگن و  ریس  دنهد ، شا  هرهب  ایند  زا  هچ  ره  .ناتـسرپایند  رادرک  هب  شرادرک  دنام و  نادهاز  راتفگ  هب  شراتفگ  .دنکفا 

.دنکن تعانق  دنراد ، شا 

یم عنم  يراکتـشز  زا  ار  نارگید  .تسا  نآ  هدنام  زاب  ناهاوخ  مه ، زاب  تفگ ، دناوتن  ساپـس  دـنا ، هتـشاد  ینازرا  وا  هب  هک  ار  یتمعن 
دراد تسود  ار  ناکین  .دـهد  یمن  ماجنا  دوخ  هک  دـبلط  یم  ار  ییاهراک  نارگید  زا  .دتـسیا  یمن  زاب  تشز  ياهراک  زا  دوخ  دـنک و 

، تسا رازیب  گرم  زا  شناهانگ  يرایسب  ببس  هب  .تساهنآ  زا  یکی  دوخ  دزرو و  یم  ینمـشد  ناراکهنگ  اب  .درادن  ناکین  لمع  یلو 
.درشف یم  ياپ  هدش ، گرم  زا  وا  يرازیب  ببس  هک  ییاهراک  نداد  ماجنا  رد  یلو 

دبای دوبهب  يرامیب  زا  رگا  .دهن  يور  يداش  وهل و  هب  دبایزاب  شیوخ  یتسردنت  نوچ  دوش و  نامیـشپ  دوخ  هدرک  زا  دوش  رامیب  نوچ 
، دسر یـشیاسآ  هب  رگا  دناوخ و  یم  يرازب  ار  ادخ  دسر ، وا  هب  ییالب  هاگره  .دوش  یم  دـیمون  ددرگ  رامیب  نوچ  دـلاب و  یم  دوخ  رب 
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یگریچ دوخ  سفن  رب  دـیآ  یم  نایم  رد  نیقی  ياپ  هک  اجنآ  دوش و  هریچ  وا  رب  اهرادـنپ  رد  شـسفن  .دـبات  یمرب  خر  نارورغم ، نوچ 
.دباین

زاین یب  رگا  .دـبلط  یم  شلمع  زا  شیب  یـشاداپ  دوخ  يارب  دوش و  كانمیب  نانآ  رب  وا ، هاـنگ  زا  رتدرخ  دـننک ، یهاـنگ  نارگید  رگا 
وا رب  یتنحم  رگا  .دزرو  تغلابم  نتساوخ  رد  دیآ و  هاتوک  لمع  رد  ناوتان  دیمون و  ددرگ ، اونیب  رگا  دوش و  رورغم  تسمرـس و  دوش ،

.دهن نوریب  ياپ  تعیرش  هداج  زا  دوش  ضراع 

همه زا  رادرک  هب  دلابب و  دوخ  رب  راتفگ  رد  .دریذپن  زردـنا  دوخ  دـهد و  یم  زردـنا  .دریگن  تربع  دوخ  دـیوگ و  زیمآ  تربع  نانخس 
.درذگب تحماسم  هب  تسا  رادیاپ  هچنآ  رد  دنک و  تباقر  نارگید  اب  تسا  رادیاپان  هچنآ  رد  .دشاب  رتمک 

راـک هب  دوـشب ، تسد  زا  تصرف  هکنآ  زا  شیپ  دـسرت و  یم  گرم  زا  .دراـگنا  تمینغ  ار  تمارغ  تسا و  تمارغ  شرظن  رد  تمینغ 
.دباتش یمن  کین 

ار دوخ  تدابع  تعاط و  .دراگنا  یم  درخ  دوش ، بکترم  دوخ  رگا  ار ، نانآ  هاـنگ  زا  رتگرزب  درامـش و  یم  گرزب  ار  نارگید  هاـنگ 
یم نعط  مدرم  رب  .دشاب  رایـسب  دنچ ، ره  دراگنا ، یم  ریقح  ار  نارگید  تدابع  تعاط و  دشاب و  كدنا  دنچ ، ره  درامـش ، یم  رایـسب 

.دیاتس یم  ار  نتشیوخ  دنز و 

يرواد دوخ  دوس  نارگید و  ناـیز  هب  .ناریقف  اـب  نتفگ  رکذ  زا  تسا  رت  ینتـشاد  تسود  نارگناوت  اـب  وهل  ییوـج و  تذـل  وا  دزن  رد 
.دشک یم  یهارمگ  هب  ار  دوخ  یلو  دیامن  یم  هار  ار  نارگید  .دنک  یمن  يرواد  دوخ  نایز  نارگید و  دوس  هب  یلو  دنک 

ار وا  قح  هک  دـهاوخ  یم  .دریگ  یم  شیپ  رد  نایـصع  هار  هراومه  دوخ  هکنآ ، لاح  دنـشاب و  وا  رادربنامرف  ناـگمه  هک  دـهاوخ  یم 
ياهراک رد  ادـخ  زا  یلو  ادـخ  رطاـخ  هب  هن  یلو  دـسرت  یم  مدرم  زا  .دـنک  یمن  ادا  لاـمکب  ار  یـسک  قح  دوخ ، دـننک و  ادا  لاـمکب 

.دسرت یمن  وا  ناگدنب 

تربع رصب و  بحاص  تریـصب ، اسر و  تمکح  دنمدوس و  دنپ  دوب ، یمن  نخـس  نیا  زج  باتک  نیا  مامت  رد  رگا  دیوگ : یـضر  دیس 
.دوب یفاک  ار  هشیدنا  بحاص  هدنرگن 

نایراصنا

يوزرآ هب  ،و  دراد ترخآ  هب  دیما  لمع  نودب  هک  شابم  ینانآ  زا  : دومرف  ، درک هظعوم  تساوخرد  وا  زا  هک  يدرم  هب  ترـضح  نآ  و 
.دزادنا یم  ریخأت  هب  ار  هبوت  ینالوط 

.تسا نابغار  لمع  شلمع  ،و  نادهاز نخس  ایند  هراب  رد  شنخس 

 . دزرو یمن  تعانق  دوش  عنم  رگا  ،و  ددرگ یمن  ریس  دوش  هداد  ایند  زا  رگا 

.تسا بلط  نوزفا  هدنام  یقاب  هب  تبسن  ،و  ناوتان هدش  تیانع  وا  هب  هچنآ  رکش  زا 
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.دهد یم  روتسد  دروآ  یمن  اج  هب  دوخ  هچنآ  هب  ،و  تسین یهن  ياریذپ  دوخ  دنک و  یم  یهن  يدب  زا 

تلع هب.تسا  نانآ  زا  یکی  دوخ  دزرو و  یم  ینمـشد  ناراک  هنگ  اب  ،و  دـنک یمن  لمع  ناـنآ  دـننام  یلو  دراد  هقـالع  ناگتـسیاش  هب 
یم نامیـشپ  دوش  راـمیب  رگا   . تساـج رب  اـپ  دـسرت  یم  گرم  زا  نآ  رطاـخ  هب  هک  هچنآ  رب  ،و  دراد ترفن  گرم  زا  شهاـنگ  ترثـک 

.دوش دیما  ان  ددرگ  التبم  نوچ  ،و  دوش دنسپ  دوخ  دبای  تیفاع  نوچ.دزادرپ  وهل  هب  تینما  زا  یتلاح  رد  دبای  یتسردنت  رگا  ،و  ددرگ

.دنادرگب ادخ  زا  يور  رورغ  لاح  رد  دسر  وا  هب  یشیاسآ  رگا  ،و  دنک اعد  رارطضا  لاح  هب  دسرب  وا  هب  یتبیصم  رگا 

 . تسین بلاغ  سفن  رب  دراد  رواب  هچنآ  هب  ،و  تسا بلاغ  وا  رب  دراد  نامگ  هچنآ  رب  شسفن 

،و دتفا هنتف  نایغط و  رد  دوش  رگناوت  رگا.تسا  راودیما  شرادرک  زا  شیب  یـشاداپ  هب  ،و  دـسرت یم  دوخ  هانگ  زا  رتمک  هب  دوخ  ریغ  رب 
 . دوش راچد  یتسس  يدیماان و  هب  ددرگ  تسدیهت  رگا 

ریخأت ار  هبوت  دزادـنا و  ولج  ار  هانگ  دـنک  يور  وا  هب  یتوهـش  رگا.دـنک  هغلاـبم  دـیامن  تساوخرد  نوچ  ،و  دـنک یهاـتوک  لـمع  رد 
هغلابم نداد  دـنپ  رد  ، دریگ یمن  تربع  دوخ  یلو  دـنک  یم  نایب  ار  تربع   . دوش رود  نید  طیارـش  زا  دـسر  وا  هب  یجنر  رگا  ،و  دـنکفا

.دزادرپ یم  رتمک  لمع  هب  ،و  دزان یم  راتفگ  هب  ، دریگن دنپ  دوخ  یلو  دیامن 

.دیامن یم  يراگنا  لهس  تسا  یقاب  هچنآ  هب  تبسن  دنک و  یم  تبغر  تسا  یناف  هچنآ  رد 

هب تقو  توف  زا  لـبق  یلو  دراد ، تشحو  ار  گرم.دـنیب  یم  تمینغ  تسا  لـخب  هک  ار  تمارغ  ،و  تمارغ تسا  تمینغ  هک  ار  قاـفنا 
شیگدنب زا  ،و  دراگنا یم  کچوک  هدش  بکترم  دوخ  هک  ار  نآ  زا  رتشیب  درامـش و  یم  گرزب  ار  دوخ  ریغ  هانگ   . دباتـش یمن  لمع 

راگنا لهـس  شیوخ  هب  تبـسن  ،و  دـنز یم  هنعط  مدرم  هب.دروآ  یم  باسح  هب  زیچان  نارگید  زا  ار  شدـننام  هک  دـناد  یم  دایز  ار  نآ 
 . تسا

.دراد تسود  رتشیب  ناتسدیهت  اب  ادخ  دای  زا  ار  نادنمتورث  اب  وهل 

ار دوخ  داـشرا و  ار  يرگید  دـنار ، یمن  مکح  دوخ  ررـض  هب  يرگید  دوس  يارب  ،و  دـنک یم  مکح  نارگید  ناـیز  هب  دوخ  دوس  يارب 
ریغ رد.دـهد  یمن  لماک  ار  قح  دناتـس و  یم  لماک  ار  دوخ  قح  دـنک ، یم  نایـصع  دوخ  دوش و  یم  تعاطا  وا  زا  ، دـیامن یم  هارمگ 

 . دسرت یمن  مدرم  هراب  رد  ادخ  زا  دسرت و  یم  مدرم  زا  ادخ 

هشیدنا يانیب  تربع  ،و  ریصب تریصب  ،و  اسر تمکح  و  دنمدوس ، دنپ  يارب  نخـس  نیا  ، دوبن نخـس  نیا  زج  باتک  نیا  رد  رگا  : فلؤم
 . دوب یفاک  هدننک 

اه حرش 

يدنوار
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یجری هلوق  .هسکعنم و  اـمهظافلا  هداـضتم و  وا  هفلتخم  یلع  ینعم و  یلع  لمتـشی  اـهنم  هدـحاو  لـک  هظعوم  نیرـشع  اـفین و  رکذ  مث 
يا هبوتلا  یجزی  يوری و  ءاـشت و  نم  یجرت  یلاـعت  لاـق  هترخا ، يا  رمـالا  تاـجرا  لاـقی : و  لـمالا ، لوط  ببـسب  اـهرخوی  يا  هبوـتلا 

لوقب ایندـلا  یف  لوقی  هلوق  .اهعفادـت و  فیک  يا  ماـیالا  یجزت  فیک  لاـقی : و  قـفرب ، هتعفد  اذا  هیجزت  یـشلا  تیجز  لاـقی : اهعفادـی ،
هب و ملکت  يا  اذک  نالف  لاق  لاقی  و  ایندلا ، یف  بغری  نم  لعفی  لامعالا  یف  و  ایندلا ، یف  داهزلا  لوقب  لاقملا  یف  ایزتی  يا  نیدـهازلا 
و اهنم ، عبـشی  مل  ایندـلا  نم  ریثکلا  یطعا  نا  يا  اهنم  یطعا  نا  هلوق  .ال و  ما  هب  قطن  ءاوس  لوقلا  یف  هداقتعا  کلذ  ناک  اذا  اذـکب  لاق 
هل نوکی  يا  هسفن : بجعی  .الفاغ و  ایهاس  يا  ایهال : .مهلمع و  لثم  يا  مهلمع : لمعی  .لعفی و ال  نا ال  یتای  ـال  اـهنم و  ریثکلا  عنم  نا 

ضرعا هعـس  هتباصا  نا  يا و  ضرعا  ءاخر  هلان  نوا  ارارطـضا  هللا  اعد  يا  ارطـضم  اعد  .سئی و  يا  طنقی  طنق  .هیفاـعلا و  دـنع  بجعلا 
.اردصم ارطضم  هلوق  نوکی  نا  زوجی  و  هیلا ، یجلا ء  يا  یشلا ء  یلا  رطـضا  دق  و  لوعفم ، امهالک  رتعملا  رطـضملا و  .هللا و  ءاعد  نع 
فلـسا .فعـض و  يا  نهو : .هلقع و  بهذـف  هنتف  هتباـصا  اذا  نوـتفم : وـهف  نتف  .ارطب و  رطب  لاـقی : طاـشنلا ، حدـملا و  هدـش  رطبلا : و 

يا هلملا : طئارـش  نع  بهاذ  .فشکنا و  يا  جرفنا : .هتـضرتعا و  يا  هترع : نا  .فوس و  الئاق  رخا  يا  فوس : .اهمدق و  يا  هیـصعملا :
عیمج و  کلذ ، لعفا  لوقی : جحلا  موصلا و  هاکزلا و  هالـصلاب و  رما  اذا  ینعی  قثاو ، يا  لدم  لوقلاب  وهف  هلوق  .هعیرـشلا و  ماکحا  نع 

لام یف  سانلا  دـساحی  يا  ینفی : امیف  سفانی  .دـعی  امب  یفوی  هانعم ال  و  لمعلا ، نم  اریقف  يا  القم : نوکی  .لوقلاب و  نوکی  امنا  هقوثو 
همعن بلط  یف  لهاسی  يا  یقبی : امیف  حـماسی  .مرکلا و  یف  هارابملا  هجو  یلع  هیف  تبغر  اذا  هسفانم  یـشلا ء  یف  تسفان  لاقی : ایندـلا ،

وه يذـلا  سامخالا  هاکزلا و  عنم  نوری  و  همارغ ، اهوحن  هاکزلا و  یه  یتلا  همینغلا  يری  يا  امرغم : منغلا  يری  .هیقاـب  یه  یتلا  هرخـالا 
.اهتوف و لبق  تاعاطلا  یلا  عراسی  يا ال  توفلا : ردابی  .هلوزن و ال  فاخی  يا  توملا : یـشخی  .هلجاع  همینغ  مزـاللا  كـالهلا  مرغلا و 

هرقحی هرقح  و  يور : امهالک  و  هرغصتسی ، يا  هرقحتسی : هرقحی و  هرقحتسا  هرقح و  الیلق و  دجی  لقتسی : .امیظع و  دجی  يا  مظعتسی :
اودو  ) یلاعت لاق  تیرا ، ینعمب و  تنهاد  موق  لاق  و  تششغ ، يا  تنهاد  لاقی : شاغ ، يا  نهادم ) هسفنل  و   ) اضیا يور  .هرغـص و  يا 
یفوی .هسفن و ال  قح  یفوتـسی  يا  فوذحم  هلوعفم  یفوتـسی  .ءاینغالا و  عموهللا  يور  .هعناصملاک و  هنهادملا  نونهدیف و  نهدت ) ول 

، فاضملا فذحف  قلخلا ، ءاذیا  یشخی  يا  هریدقت  هبر  ریغ  یف  قلخلا  یشخی  هلوق و  .ریغلا و  قح  یفوی  يا ال  فوذحم ، اضیا  هلوعفم 
باقع فاخی  و ال  هللا ، ریغ  وه  و  هقح ، ظفح  هبناج و  هبقارم  یف  مهواذـیا  یقبی  لب  هلزنم ، هباثم و  هل  سیئر و  مهل  ناک  اذا  مهیذوی  ال 

.عفانلا عجانلا : .مهملظی و  لب  هقلخ  قح  یف  هللا 

يردیک

هنکمی ثیحب ال  هیلع  هیلوتسم  هوهشل  اما  وهف  هبوتلا  رخا  نم  و  اهعفادی ، يا  هیجرتلا  نم  یجری  يور  و  لمالا ، لوط  ببـسب  اهرخوی  يا 
هرخالا رما  ادقن و  ایندلا  رما  يری  نال  اما  و  هوهـشلا ، هبوتلا  نیب  هنیب و  باجحلا  نوکی  و  هرخالا ، رما  نع  الفاغ  ریـصیف  اهنع ، ضارعالا 

لعفا لوقی : و  اهل ، ضرعی  هوهش  لک  یضقی  اهرخوی و  نکل  و  هبوتلا ، مزع  یلع  امئاد  نوکی  نا  اما  هئیسنلا و  یلع  دقنلا  راتخیف  هئیـسن 
بوتی یتح  هتایح ، لوط  لمای  هبوتلا و  رخوی  ینعی  نینموملاریما  هیلا  راشا  يذلا  وه  اذه  .بوتا  مث  هوهشلا  هذه  یـضقا  هریبکلا و  هذه 

، لبقتسملا نامزلا  یلا  هبوتلا  رخوی  هنا  فرعی  رکفتی و  نا  رصقملا  کلذ  قح  نم  و  هرخالا ، هداعـس  ایندلا و  نیب  عمجیف  هرما ، رخآ  یف 
یف اهنع  كوانغتـسا  و  ادـغ ، هبوتلا  یلا  کتجاح  ام  و  نامزلا ، کلذ  نود  هرمع  عطقنی  امبر  لـب  ناـمزلا  کـلذ  یلع  مکح  هل  سیل  و 

کل همزالم  کتاوهش  ناف  ادغ  کیلع  اضیا  رسعیف  .کیلع  کتاوهـش  ءالیتسا  ببـسب  کموی  یف  هبوتلا  کیلع  ترـسع  نا  کموی و 
کلذ لاثم  هیناوهشلا ، رومالا  نع  ضارعالا  هتبوت و  بئاتلا  یلع  هیف  لهسی  مایالا  نم  اموی  یلاعت  هللا  قلخی  مل  و  كدغ ، کموی و  یف 

یف نیقیلا  فیعض  ای  هل  لاقیف  هلباقلا  هنسلا  یلا  ربصاف  اهعلق ، یلع  يوقا  انا ال  خسار و  اهلـصا  لاقف : هرجـش ، علق  ناطلـسلا  هفلک  لجر 
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اهعلق یلع  ناـسنالا  هوق  و  دادزی ، موی  لـک  هوهـشلا  هرجـش  خوسر  کلذـکف  هرجـشلا ، خوسر  دادزی  و  کفعـض ، دادزی  هلباـقلا  هنـسلا 
هماقم هفصلا  ماقا  و  فوصوملا ، فذحف  هریغ  لعف  لعفی  هنال ال  مهلمع  لثم  المع  يا  .مهلمع  لمعی  و ال  مالسلا : هیلع  هلوق  .فعـضی 

هنع وفعی  هللا  نا  اهب و  عتمتی  ایندلا و  یف  یقبی  هنا  نظی  يا  نظی .) ام  یلع  هسفن  هبلغت   ) .هماقم هیلا  فاضملا  ماقا  فاضملا و  فذح  مث 
: هیـصعملا فلـسا  .طارـصلا  و  باسحلا ، و  دیعولا ، دـعولا و  یلاعت و  هللا  هبوقع  و  توملا ، نم  نقیتسی : ام  یلع  اهبلغی  .هبونذ و ال  عم 

مل هللا و  یلع  ضرتعا  يولب  هتباصا  نا  يا  هلملا : طئارش  نع  جرفنا  هنحم  هترع  نا  .بوتا و  فوس  الئاق  اهرخا  هبوتلا : فوس  و  اهمدق ،
هلام و یف  هتبیـصم  هتباصا  نم  لیجنالا  یف  و  هیفینحلا ، هلملا  طئارـش  نع  جورخ  ناسللا  بلقلاب و  هللا  یلع  ضارتعالا  هئاـضقب و  ضری 
یکتـشا و اذا  نکل  و  نیرباصلا ، باوص  هتوفی  نزح ال  یکب و  اذا  و  همایقلا ، موی  هبـساحا  ـال  لـیمج  ربصب  اهلبقتـسا  هدـلو و  و  هسفن ،
ام یتم  لوقلاب  هقوثو  لک  يا  لقم : لمعلا  نم  لدـم و  لوقلاب  وهف  .مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  لاق  امک  ناک  همهتا  هللا و  یلع  ضرتعا 

رادلا یف  لهاستی  يا  یقبی : امیف  حماسی  .هینافلا و  ایندلا  یف  بغری  يا  ینفی : امیف  سفانی  .لیلقلا  الا  لعفی  لعفا و ال  لوقی  یشب ء  رما 
همینغ يذلا ال  باوثلا  یلا  هل  هلـصوملا  هیلع  هبجاولا  قوقحلا  ءاطعا  يا  منغلا : يری  .ادبا  یقبت  لب  ینفت  ناویحلا و ال  یه  یتلا  هرخالا 

یلا عراسی  يا ال  توفلا : ردابی  .لئالق و ال  امایا  ریقحلا  هفاتلا  اذهب  هعافتنا  ببـسب  امنغم : باوثلا  کلذ  توف  يا  مرغلا : .امرغم و  هقوف 
نم هریغ  قح  یطعی  هریغ و ال  نم  هسفن  قح  ذخای  يا ال  یفوی : یفوتـسی و ال  .نئاخ  يا  نهادـم : هتقو ، تاوف  لبق  داعملا ، داز  دادـعا 

سانلا و ال اضر  بلطی  و  اهعیـضیف ، هللا  هعاط  یف  سانلل  یقتی  يا  لـیق : .هقلخ  یف  هبر  یـشخی  ـال  هبر و  ریغ  یف  قلخلا  یـشخی  .هسفن 
، هللا ریغ  وه  و  بیهملا ، مهـسیئر  نم  افوخ  مهیذوی  الف  قلخلا ، ءاذیا  یـشخی  يا  .هدابع ج - نیب  نیدلا  لدعلا و  میقیف  هللا  باقع  یقتی 

نم افوخ  هلعفیف  هللا ، یـضرب  قلعتی  امیف ال  قلخلا  یـشخی  يا  لاقی  نا  برقالا  و  مهملظی ، لـب  هقلخ ، قح  یف  هللا  باـقع  فاـخی  ـال  و 
نوکیف هابای  هنع و  یهنی  لب  هللا  هاضری  امم ال  ناک  نا  قلخلا و  هبنجل  هیاعر  هلعفی  امیف  هللا  یـشخی  ـال  هللا و  بضغب  دـمتعم  ریغ  قلخلا 

فدـهلا هباصا  هجحملا و  نع  غیزلا  نم  يراسلا  یلع  بعـصا  هداجلا  همزالم  نا  ملعا  .هللا  اضر  یلع  سانلا  یـضر  راتخی  هنا  لصاحلا 
ناک نا  لاملا و  و  ریخلا ، یلا  هیعادـلا ) باوبالا  نم  ءاج  ول  رـسیا و  رـشلا  یلا   ) هیعادـلا باوبالا  و  فودـصلا ، نم  یمارلا  یلع  رـسعا 
نکی مل  هلاعفا  صئاصخ  یف  رامحلا  هاهاض  سرف  لک  نا  اـمک  قئـالخلا و  ءاوغـال  اببـس  راـص  رجاـفلا  هباـصا  یتمف  هیف  اـبوغرم  هسفن 

وه سانلا  نم  دومحملا  لب  .ادومحم  نکی  مل  تاذـللا  هباصال  هیعـس  زرحی  نا  یف  رخالا  تاناویحلا  كراش  یتم  ناسنالا  اذـک  الماک ،
هبتر اهلوا : .بتارم  عبرا  یلع  هللا  ناوضرب  دبعلا  لاصتا  و  هلامک ، غلبا  یلع  هیعس  نم  یـسنالا  ضرغلا  لیـصحت  یلا  هتمه  هفرـص  يذلا 

.هبحالا و قئالع  نم  یه  راربالا و  هبتر  اهثلاث : .ءاجرلا و  قئالع  نم  یه  نینسحملا و  هبتر  اهیناث : .فوخلا و  قئالع  نم  یه  نیقتملا و 
ناوضرب دـبعلا  دعـس  اذا  و  بتارملا ، هذـه  نم  دـحاو  لکل  هروص  هماقتـسالا  و  صالخالا ، قئالع  نم  یه  نیحلاـصلا و  هبتر  اـهعبار :
هریـصبلا مدعب  ماما  افیفع  نوکی  نا  ریغ  نم  و  ناسنالا ، نم  هفعلا  لصحی  دـق  هظقی و  همون  و  هانغ ، هرقف  هترخآ و  هایند  تراصف  هالوم 

.اسار الصا و  هوهشلا  دماخ  هنال  اما  ام و  یش ء  هباصالا  نم  ءالتمالا  طرفل  اما  ام و  یـش ء  یلا  هوقلاب  هاوه  لیمل  اما  و  ام ، یـش ء  هذلب 
راتخا نمو  هداعلل ، اما  بصعتلا و  بضغلل و  اما  هنید و  یف  رصبتسملاک  هبغرلل  اما  اعاجش  نوکی  نا  ریغ  نم  ناعجشلا  لامعا  لمعی  دق 
حماسی ینفی و  امیف  سفانی  نینموملاریما : لاق  امک  ناـک  طـسوالا  نود  ناـصقنلا  فرط  وغلا و  فرط  ینعا  فارطـالا  قـالخالا و  نم 

.همالک رخآ  یلا  یقبی  امیف 

مثیم نبا 

ياز اب  اهیجزی - یضعب  دزادنا - یم  ریخات  هب  ار  نآ  اهیجری : دومرف : تشاد  هظعوم  تساوخرد  وا  زا  هک  يدرم  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما
دننام ، ) راودـیما نئمطم ، لدـم : دوش ، یم  هضرع  وا  هب  هترع : يدـیماان ، طونق : دـنک ، یم  عفد  ار  نآ  ینعی  دـنا  هدرک  لقن  راد - هطقن 
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نایاسراپ دننام  ایند  رد  دزادنا ، یم  ریخات  هب  ار  هبوت  دراد ، هک  یلما  لوط  اب  تسا و  راودیما  ترخآ  هب  لمع ، نودب  هک  شابم  یـسک 
، دـسرن وا  هب  رگا  و  دوش ، یمن  ریـس  دـنهدب ، وا  هب  ار  ایند  رگا  .دراد  اـیند  هب  نادـنمقالع  راـتفر  نوچ  يراـتفر  یلو  دـیوگ  یم  نخس 

یم یبلط  هدایز  تسا  هدیـسرن  وا  هب  هچنآ  هب  تبـسن  لاح ، نیا  اب  تسا  زجاع  هدش  هداد  ياهتمعن  نتفگ  ساپـس  زا  دـنک ، یمن  تعانق 
ناراکوکین دروآ ، یمن  اج  هب  دوخ  دهد ، یم  نامرف  هک  ار  هچنآ  و  دراد ، یمنرب  تسد  دوخ  دنک ، یم  یهن  ار  نارگید  هچنآ  زا  .دنک 

ناهانگ رطاخ  هب  .تساهنآ  زا  یکی  دوخ  هک  یتروص  رد  دراد ، یم  نمـشد  ار  ناراکهنگ  درادـن ، ار  اهنآ  راـتفر  اـما  دراد  تسود  ار 
، دوش رامیب  رگا  تسا ، رادـیاپ  هدـش  گرم  زا  وا  هارکا  ثعاب  هک  یلامعا  يور  فصو  نیا  اب  .تسا  نادرگ  يور  گرم  زا  شرایـسب 

دیماان يراتفرگ  ماگنه  هب  یهاوخدوخ و  راچد  یتسردـنت  تقو  تسا ، تلفغ  رد  هدوسآ و  یتسردـنت ، ماـگنه  و  ددرگ ، یم  نامیـشپ 
رثا رد  دـنادرگ ، يور  نآ  زا  رورغ  يور  زا  یـشوخ  تقو  اما  دـیامن ، يراز  اعد و  ینارگن ، اب  دوش ، راتفرگ  ییالب  هب  رگا  ددرگ ، یم 

طلست ببـس  يورخا ) باذع  گرم و  هب   ) نیقی اما  دوش  یم  هریچ  وا  رب  سفن  ياوه  شـشخب ) وفع و  زا  يرادروخرب   ) رادنپ نامگ و 
هدرک هک  يراـک  زا  شیب  دوخ  يارب  و  تسا ، كاـنمیب  دوخ  هاـنگ  زا  رتکبـس  یهاـنگ  هب  نارگید  رب  ددرگ ، یمن  شیوـخ  سفن  رب  وا 

هب دوش ، یم  تسس  دیماان و  یتسردنت  ماگنه  و  دتفا ، یهارمگ  هب  هتشگ و  نامداش  دوش ، زاین  یب  هک  یتقو  دراد ، شاداپ  راظتنا  تسا 
، دریگ رارق  سفن  ياوـه  ضرعم  رد  رگا  و  دزرو ، یم  يراـشفاپ  تجاـح  تساوـخرد  تـقو  رد  دــنک و  یم  یهاـتوک  لـمع  ماـگنه 

تربع دنپ و  هرابرد  دور ، یم  نوریب  تناید  طیارـش  دودح  زا  دسرب ، وا  هب  یمغ  رگا  و  دزادـنا ، یم  سپ  ار  هبوت  شیپ و  ار  تیـصعم 
، تسین ریذـپدنپ  دوخ  یلو  دـنک  یم  يور  هدایز  نارگید  هب  نداد  دـنپ  رد  دریگ ، یمن  تربع  دوخ  اـما  دـیوگ  یم  نخـس  نارگید  زا 

لهـس تسا ، یقاب  هچنآ  رد  اما  تساشوک  دوش  یم  انف  هچنآ  هرابرد  تسا ، زیچان  لمع  تهج  زا  دزان و  یم  نخـس  هب  اهنت  وا  نیاربانب 
هب مادـقا  تسا  یقاب  تصرف  ات  یلو  تسا  كاـنمیب  گرم  زا  تمینغ ، تمارغ ، تسا و  تمارغ  تمینغ ، وا  هدـیقع ي  هب  تسا ، راـگنا 

ار دوخ  یگدنب  تعاطا و  دناد ، یم  زیچان  دوخ  يارب  ار  نآ  زا  رتشیب  اما  درامـش ، یم  گرزب  ار  نارگید  تیـصعم  .دـنک  یمن  يراک 
لهس دوخ  هب  تبـسن  اما  ریگتخـس  مدرم  هب  تبـسن  وا  سپ  دروآ ، یم  باسح  هب  کچوک  ار  نارگید  تدابع  اما  درامـش ، یم  گرزب 

و دنک ، یم  تواضق  دوخ  دوس  هب  نارگید و  ررض  هب  دهد ، یم  حیجرت  ناتسدگنت  اب  ادخ  دای  رب  ار  نارگناوت  اب  یگزره  تسا ، راگنا 
و دننک ، یم  يوریپ  وا  زا  .تسا  هارمگ  دوخ  یلو  دزادرپ  یم  نارگید  ییامنهار  هب  .دنک  یمن  مکح  يرگید  دوس  هب  دوخ و  ررـض  هب 

رطاخ هب  هن  اما  دـسرت  یم  مدرم  زا  دزادرپ ، یمن  ار  نارگید  قح  دوخ  اـما  دریگ  یم  لـماک  ار  دوخ  قح  تسا  راـک  تیـصعم  دوخ  وا 
دنپ يارب  دوبن ، يرگید  راتفگ  نخس ، نیا  زج  هغالبلا  جهن  رد  رگا  دیوگ : یم  یـضردیس  .دسرت ) یمن  مدرم  قح  رد  ادخ  زا  و  ادخ ،
ماما نانخس  زا  شخب  نیا  هصالخ ي  .دوب  یفاک  دنمشیدنا  رظان  يارب  تربع  تسانیب و  هک  یسک  يارب  شنیب  غیلب و  تمکح  دیفم و 

نودب نآ  شاداپ  رجا و  ترخآ و  هب  يراودیما  .تسا 1 - دنسپان  تفص  راهچ  یس و  زا  هظعوم  دنپ و  بلاط  نتشادزاب  مالسلا ) هیلع  )
ای هبوت  نتخادنا  ریخات  .تسا 2 - نانادان  هیامرـس  اهوزرآ  دش  مولعم  نیا  زا  شیپ  تسا و  هدوهیب  ادخ  زا  يو  يوزرآ  نیا  اریز  لمع ،

ندرک عمج  .تسا 3 - ترخآ  باذع  هب  ندیـسر  تیـصعم و  رب  ندنام  یقاب  ثعاب  نیا  اریز  دایز ، يوزرآ  لیلد  هب  نآ  زا  يراددوخ 
یم نآ  ثعاب  ایند  هب  نادـنم  هقالع  رادرک  نیا  هک  .تسادـخ  اب  رکم  نآ  هک  ایند ، هب  ناقاتـشم  رادرک  اب  ایند  رد  نایاسراپ  راـتفگ  نیب 

صرح تسپ  تفص  نآ  دننک و  اطع  وا  هب  هک  هچنآ  ره  زا  ندشن  ریـس  .دسرب 4 - يورخا  باذع  زا  دیاب  هچنآ  دـسرب  نانآ  هب  ات  دوش 
ندرک عمج  .تسا 6 - تعانق  تلیـضف  زا  یتساک  دنـسپان  تفـص  نامه  نیا  و  لام ، ندیـسرن  ماگنه  هب  ندرکن  تعانق  .تسا 5 - زآ 
تفـص نایم  ندرک  عمج  نیا  هک  دـح  زا  شیب  یبلط  هداـیز  نیب  و  هدیـسر ، وا  هب  ادـخ  فرط  زا  هک  ییاـهتمعن  رکـش  زا  یناوتاـن  نیب 

یــصاعم و زا  نارگید  یهن  نـیب  ندرک  عــمج  .تسا 7 - صرح  دنـسپان  تفـص  ناـیم  يرازگـساپس و  تلیـضف  زا  یهاـتوک  دنـسپان 
نآ ماجنا  زا  دوخ  هک  يراـک  ماـجنا  هب  نارگید  ندرک  رما  .تسادـخ 8 - اب  گنرین  قافن و  نآ  ناـهانگ و  زا  دوخ  ندرکن  يراددوخ 
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لمع ماجنا  زا  ندرک  یهاتوک  ناراکوکین و  نتشاد  تسود  .تسا 9 - گنرین  قافن و  یلبق  دروم  لثم  مه  نیا  و  دزرو ، یم  یهاتوک 
سپ تساهنآ ، زا  یکی  دوخ  هک  یلاح  رد  ناراکهانگ ، نتشاد  نمشد  .تساهنآ 10 - اب  یتسود  فالخ  ندرک  یهاتوک  نیا  و  نانآ ،

ثعاب هک  یلاـمعا  رب  هک  یلاـح  رد  دوخ ، رایـسب  ناـهانگ  لـیلد  هب  ندرم - زا  هارکا  .تساهنآ 11 - نتـشاد  نمـشد  فلاخم  وا  لمع 
یـضاران رب  تسا  یـضقن  دـننام  هانگ  رب  يرادـیاپ  نیا  نیاربانب ، تسا ، رادـیاپ  ناهانگ ، يداـیز  ینعی  تسا ، گرم  زا  وا  يدونـشخان 

تبسن يرامیب ، لاح  رد  ینامیشپ - نایم  ندرک  عمج  .تسا 12 - يورخا  باذع  ثعاب  هانگ  همادا ي  نیا  هوالعب ، گرم ، زا  وا  ندوب 
.تسا ضقانت  دننام  يزیچ  زین  نیا  هک  شیاسآ ، لاح  رد  تذل ، هب  شندوب  مرگرـس  نیب  و  هتـشاد ، ادـخ  رما  ربارب  رد  هک  يریـصقت  هب 

هک یماـگنه  رد  يدـیماان  .تسا 14 - هدـننکدوبان  تافـص  زا  یهاوخدوخ  هک  یتسردـنت  ماـگنه  هب  ندـش  یهاوـخدوخ  راـچد  - 13
حور نم  سایی  هنا ال  دیامرف : یم  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  نانچ  زین  نیا  و  ادـخ ، تمحر  زا  سای  دزاس و  راتفرگ  ار  وا  شراگدرورپ 

ادخ و زا  ندـنادرگور  نیب  يراچان و  يور  زا  الب  لوزن  ماگنه  هب  ادـخ ، زا  تساوخرد  نیب  ندرک  عمج  نورفاکلا 15 - موقلا  الا  هللا 
طلست نیب  ندرک  عمج  .تسا 16 - طیرفت  دنسپان  تفص  یمود  طارفا و  دنسپان  تفـص  یلوا  هک  یـشوخ ، تقو  رد  ایند  هب  یگتفیرف 

مار سفن و  رب  نتشادن  طلست  درب و  یم  نامگ  ار  يا  هدیاف  اهنآ  رد  هک  ییایند  روما  زا  يدراوم  رد  نآ ، نتخاس  مار  سفن و  ياوه  رب 
هک دـنک ، یمن  ادـخ  يارب  لـمع  رب  راداو  ار  وا  ور  نیا  زا  .دراد  نیقی  نآ  باذـع  اـی  يورخا و  شاداـپ  هب  هک  يدراوم  رد  نآ  ندـشن 

ناهانگ زا  هک  یلاح  رد  ناشناهانگ  رطاخ  هب  نارگید  يارب  سرت  ناـیم  ندرک  عمج  .تسا 17 - یگناوید  ینادان و  لقع  رظن  زا  دوخ 
رطاـخ هب  هک  تسا  نآ  قح  هک  یتروص  رد  دراد ، قاقحتـسا  شلمع  ربارب  رد  هچنآ  يارب  رتشیب  شاداـپ  دـیما  و  تسا ، رتـمک  وا  دوخ 

و يزاین ، یب  ماگنه  رد  یگتفیرف  ینامداش و  .دنک 18 - راتفر  میب  نآ  رب  و  دشاب ، كانمیب  نارگید  زا  رتشیب  دوخ  رب  شناهانگ  ینوزف 
.تسا یهاتوک  ریـصقت و  دنـسپان ، یتفـص  دوخ ، نیا  و  لمع ، رد  یتسـس  یتسدگنت و  رثا  رد  يدیماان  .تسا 19 - روجف  قـسف و  نآ 

لاوس رد  يراشفاپ  دنـسپان  تفـص  نیا  تساوخرد و  تقو  رد  رارـصا  هغلابم و  .هفیظو 21 - ماجنا  لـمع و  رد  ندرک  یهاـتوک  - 20
زا يراتفرگ ، ماـگنه  هب  .دزادـنا 23 - یم  ریخاـت  هب  ار  هبوت  و  ولج ، ار  تیـصعم  دریگ ، رارق  سفن  ياوـه  ضرعم  رد  رگا  .تسا 22 -

.دنک یم  يربص  یب  هدش و  نوریب  تسا ، مالسا  نییآ  طیارش  زا  هک  تبیصم  لمحت  تلیـضف  زا  ینعی : دور ، یم  نوریب  تناید  طیارش 
رد تسین ، ریذـپدنپ  دوخ  هک  یلاـح  رد  .دوخ 25 - نتفرگن  تربـع  و  نتفرگ ، تربـع  دـنپ و  زا  نتفگ  نخـس  نیب  ندرک  عـمج  - 24

.نولعفت ام ال  اولوقت  نا  هللا  دنع  اتقم  ربک  هکرابم : هیآ ي  لیلد  هب  تسادـخ  مشخ  ثعاب  نیا  هک  دـنکیم ، يور  هدایز  نارگید  هظعوم 
نیا هک  يورخا  شاداپ  ینعی  تسا  یقاب  هچنآ  رد  يراگنا  لهس  ایند و  ینعی  تسا ، یناف  هچنآ  يوس  هب  نتفاتش  نیب  ندرک  عمج  - 26

تیـصعم هار  رد  قاـفنا  نوچ  یتمارغ - و  تمارغ ، ار  ادـخ - هار  رد  قاـفنا  نوچ  - تمینغ .تسا 27 - راکـشآ  یلقع  یب  یناداـن و  زا 
هب ندرکن  مادقا  گرم و  زا  سرت  نیب  ندرک  عمج  .تسا 28 - لقع  ياضتقم  فالخ  نیا  هک  یتروص  رد  دناد ، یم  تمینغ  ار  ادخ -

تیصعم گرزب و  ار  نارگید  تیـصعم  .دـننآ 29 - زا  سپ  گرم و  لاح  میب  سرت و  دراوم  زا  وا  تاـجن  ثعاـب  هک  هتـسیاش  لاـمعا 
ار تدابع  نامه  اما  درامـش ، یم  گرزب  ادخ  زا  ار  ادخ  یگدـنب  تعاطا و  نینچمه  و  درامـش ، یم  کچوک  دوخ  زا  ار  نآ  زا  رتالاب 

راک هب  تبـسن  يراگنا  لهـس  ناشیاهراک و  رد  نارگید  هب  تبـسن  يریگتخـس  ثعاب  نیمه  .دروآ و  یم  باسح  هب  زیچان  نارگید  زا 
تبحم يدایز  ظاحل  هب  نیا  و  تسا ، نادنمتـسم  اب  ادخ  رکذ  زا  رت  بوبحم  وا  دزن  نارگناوت  اب  ییوگ  هزره  .ددرگ 30 - یم  شیوخ 

یم تواضق  نارگید  نایز  هب  دوخ و  دوس  هب  دـشاب - تسردان  هک  دـنچ  ره  دـشک - یم  شا  ینطاـب  لـیم  هچنآ  رد  .تسایند 31 - هب 
.تسا 32- يراکمتـس  دوخ  نیا  دنک و  یمن  مکح  دـشاب - قح  هک  دـنچ  ره  نارگید - دوس  هب  دوخ و  نایز  هب  هک  یتروص  رد  دـنک 

یم بکترم  ار  ناهارمگ  لمع  ینعی  لمع ، رد  دوخ  یهارمگ  نیب  رگتیادـه و  نانخـس  قیرط  زا  نارگید  ییاـمنهار  نیب  ندرک  عمج 
نارگید زا  ار  دوخ  قـح  .دـنک 33 - ار  ادـخ  ینامرفان  وا  دـننک و  يوریپ  وا  زا  نارگید  هک  تسا  نآ  يراتفر  نینچ  همزـال ي  .دوش و 
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رد ینعی   ) ادخ ریغ  هار  رد  مدرم  زا  سرت  نایم  ندرک  عمج  .دهد 34 - یمن  لماک  ار  مدرم  قح  ادـخ و  قح  دوخ  اما  دریگ  یم  لماک 
مشخ تمیق  هب  ار  مدرم  هک  دیآ  یم  مزال  لوا  دروم  رد  هک  ادخ  قلخ  هرابرد ي  ادخ  زا  ندیسرتن  نیب  و  تسین ) ادخ  يارب  هک  يراک 
رظن زا  تارابع  نیا  رتشیب  .دنک و  كانبـضغ  تسا  مدرم  مشخ  ثعاب  هچنآ  هلیـسو ي  هب  ار  ادخ  مود  دروم  رد  و  دزاس ، دونـشخ  ادخ 

.تسا ردصلا  یلع  زجعلا  در  داضت و  لباقت و  ساسا  رب  تحاصف  ملع 

دیدحلا یبا 

ِلْوَِقب اَْینُّدـلا  ِیف  ُلوُقَی  ِلَـمَْألا  ِلوُِطب  ََهبْوَّتلا  وُجْرَی  ٍلَـمَع َو  ِْریَِغب  َهَرِخْـآلا  وُـجْرَی  ْنَّمِم  ْنُکَت  َـال  ُهَظِعَی  ْنَأ  َُهلَأَـس  ٍلُـجَِرل  مالـسلا  هیلع  َلاَـق  َو 
اَمِیف َهَداَیِّزلا  یِغَْتبَی  َِیتوُأ َو  اَم  ِرْکُـش  ْنَع  ُزِْجعَی  ْعَنْقَی  َْمل  اَْهنِم  َِعنُم  ْنِإ  ْعَبْـشَی َو  َْمل  اَْهنِم  َیِطْعُأ  ْنِإ  َنِیبِغاَّرلا  ِلَمَِعب  اَهِیف  ُلَـمْعَی  َنیِدِـهاَّزلا َو 

[ ِتْأَی َْمل  اَِمب  َساَّنلَا   ] ُُرمْأَی یِهَْتنَی َو  یَْهنَی َو َال  َیَِقب 

ُهَرْکَی اَم  یَلَع  ُمیُِقی  ِِهبُونُذ َو  ِهَْرثَِکل  َتْوَْملا  ُهَرْکَی  ْمُهُدَـحَأ  َوُه  َنِیِبنْذُْـملا َو  ُضِْغُبی  ْمُهَلَمَع َو  ُلَـمْعَی  َـال  َنیِِحلاَّصلا َو  ُّبُِحی  ِیتْأَـی  َـال  اَِـمب 
ًاّرَطْـضُم َو اَعَد  ٌءَالَب  َُهباَصَأ  ْنِإ  َِیُلْتبا َو  اَذِإ  ُطَنْقَی  َِیفوُع َو  اَذِإ  ِهِسْفَِنب  ُبَْجُعی  ًایِهَال  َنِمَأ  َّحَـص  ْنِإ  ًامِداَن َو  َّلَـظ  َمِقَـس  ْنِإ  ِِهلَجَأ  ْنِم  َتْوَْملا 

َرَثْکَِأب ِهِسْفَِنل  وُجْرَی  ِِهْبنَذ َو  ْنِم  یَنْدَِأب  ِهِْریَغ  یَلَع  ُفاَخَی  ُنِْقیَتْسَی  اَم  یَلَع  اَُهِبْلغَی  ُّنُظَی َو َال  اَم  یَلَع  ُهُسْفَن  ُُهِبْلغَت  ًاّرَتْغُم  َضَرْعَأ  ٌءاَخَر  َُهلاَن  ْنِإ 
َهَیِـصْعَْملا َو َفَلْـسَأ  ٌهَوْهَـش  َُهل  ْتَضَرَع  ْنِإ  َلَأَـس  اَذِإ  ُِغلاَُـبی  َلِـمَع َو  اَذِإ  ُرِّصَُقی  َنَهَو  َطـِنَق َو  َرَقَْتفا  ِنِإ  َِنُتف َو  َرَِطب َو  یَنْغَتْـسا  ِنِإ  ِِهلَمَع  ْنِم 

َنِم ٌّلِدُم َو  ِلْوَْقلِاب  َوُهَف  ُظِعَّتَی  ِهَظِعْوَْملا َو َال  ِیف  ُِغلاَُبی  ُِربَتْعَی َو  َهَْربِْعلا َو َال  ُفِصَی  ِهَّلِْملا  ِِطئاَرَـش  ْنَع  َجَرَْفنا  ٌهَنِْحم  ُْهتَرَع  ْنِإ  ََهبْوَّتلا َو  َفَّوَس 
ْنِم ُمِظْعَتْـسَی  َتْوَْفلا  ُرِداَُبی  َتْوَْملا َو َال  یَـشْخَی  ًامَنْغَم  َمْرُْغلا  ًامَْرغَم َو  َْمنُْغلا  يَرَی  یَْقبَی  اَـمِیف  ُحـِماَُسی  یَنْفَی َو  اَـمِیف  ُسِفاَُـنی  ٌّلـِقُم  ِلَـمَْعلا 

ٌنِهاَدـُم ِهِسْفَِنل  ٌنِعاَـط َو  ِساَّنلا  یَلَع  َوُهَف  ِهِْریَغ  ِهَعاَـط  ْنِم  ُهُرِقْحَی  اَـم  ِِهتَعاَـط  ْنِم  ُِرثْکَتْـسَی  ِهِسْفَن َو  ْنِم  ُْهنِم  َرَثْکَأ  ُّلِقَتْـسَی  اَـم  ِهِْریَغ  ِهَیِـصْعَم 
[ ُْوغَّللَا ]

[ ُهَْریَغ يِْوُغی  ُهَسْفَن َو  ُدِشُْری   ] ِهِْریَِغل اَْهیَلَع  ُمُکْحَی  ِهِسْفَِنل َو َال  ِهِْریَغ  یَلَع  ُمُکْحَی  ِءاَرَقُْفلا  َعَم  ِرْکِّذلا  َنِم  ِْهَیلِإ  ُّبَحَأ  ِءاَِینْغَْألا  َعَم  ُوْهَّللَا 

ِهِّبَر َو َال ِْریَغ  ِیف  َْقلَْخلا  یَشْخَی  ِیفُوی َو  ِیفْوَتْسَی َو َال  یِصْعَی َو  ُعاَُطی َو  َوُهَف  ُهَسْفَن  يِْوُغی  ُهَْریَغ َو  ُدِشُْری  هسفن ) .» يوغی  هریغ و  دشری  د« ) 
.ِهِْقلَخ ِیف  ُهَّبَر  یَشْخَی 

رصبمل و هریصب  هغلاب و  همکح  هعجان و  هظعوم  هب  یفکل  مالکلا  اذه  الإ  باتکلا  اذه  یف  نکی  مل  ول  یلاعت و  هللا  همحر  یضرلا  لاق  ]
 [ رکفم رظانل  هربع 

لوخد یف  فاک  هداهـشلا  یتملکب  ظفلتلا  نأ  نظی  نم  مهنم  هعـساو و  هللا  همحر  نولوقی  لمع و  ریغب  هرخآلا  نوجری  ساـنلا  نم  ریثک 
اذـه رثکأ  هلمأ و  ناـک  اـم  هتوفیف  هرغ  یلع  مرتخی  دـق  دـغ و  یلإ  مویلا  نم  تاـقوألا  ئجری  هبوتلاـب و  هسفن  فوسی  نم  مهنم  هنجلا و 

 ) ْمُکَـسُْفنَأ َنْوَْسنَت  ِِّرْبلِاب َو  َساّنلا  َنوُُرمْأَـت  یلاـعت َأ  هلوقک  هسفن  نم  وه  ملعی  مل  اـم  هریغل  اـظعاو  ناـسنإلا  لوقی  نأ  نع  یهنلل  لـصفلا 
. ( . هرقبلا 44 هروس 

 . نیبغارلا لمعب  اهیف  لمعی  نیدهازلا و  لوقب  ایندلا  یف  لوقی  هلوق  لصفلا  اذه  نم  ینعملا  اذه  یف  اهلاق ع  هملک  لوأف 
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بح یلع  هلوبجم  هیرـشبلا  هعیبـطلا  نـأل  عبـشی  مل  ایندـلا  نم  یطعأ  نإ  هنإ  لاـقف  هقیرطلا  هذـه  بهذـملا و  اذـه  بحاـص  فصو  مث 
.يوقلا مزعلا  بابرأ  قیفوتلا و  لهأ  اهرهقی  امنإ  دایدزالا و 

 . عنملا لبق  هیلإ  لصو  ناک  امب  عنقی  مل  اهنم  عنم  نإ  لاق و 

زوجی ازجع و  رکـشلا  كرت  یمـسف  رکـشلا  كرت  دارملا  لب  یقیقحلا  زجعلا  ینعی  سیل  هیلع  هب  معنأ  ناک  ام  رکـش  نع  زجعی  لاق  مث 
بجاوب ماقی  نأ  نم  مظعأ  لجأ و  هیلع  هللا  معن  يأ  هیلإ  هتردق  یهتنت  معنلا ال  نم  یلوأ  ام  یلع  رکشلا  نأ  يأ  هتقیقح  یلع  لمحی  نأ 

.اهرکش

.لوألا وحنلا  یلإ  عجار  اذه  یقب  امیف  هدایزلا  یغتبی  لاق و 

.مدقت امک  اذه  یتأی  امب ال  سانلا  رمأی  یهتنی و  یهنی و ال  لاق 

.هنیعب لوألا  ینعملا  وه  مهدحأ و  وه  هلوق و  یلإ  مهلمع  لمعی  نیحلاصلا و ال  بحی  لاق 

فیوست رورغلا و  هنکل  هیلع و  میقی  مث  ائیـش  ناسنإ  هرکی  نأ  بئاجعلا  نم  اذه  بونذـلا و  یلع  میقی  هبونذ و  هرثکل  توملا  هرکی  لاق 
 . ینامألاب سفنلا 

.تایآلا توبکنعلا 65 ) . هروس  َنیِّدلا (  َُهل  َنیِِصلُْخم  َهّللا  اُوَعَد  ِْکلُْفلا  ِیف  اُوبِکَر  اذِإَف  ایهال  نمأ  حص  نإ  امدان و  لظ  مقس  نإ  لاق  مث 

ُهالَْتبا اَم  اذِإ  اّمَأ  ِنَمَرْکَأ َو  یِّبَر  ُلوُقَیَف  ُهَمَّعَن  ُهَمَرْکَأَـف َو  ُهُّبَر  ُهـالَْتبا  اَـم  اذِإ  ُناـْسنِْإلا  اَّمَأَـف  یلتبا  اذإ  طـنقی  یفوع و  اذإ  هسفنب  بجعی  لاـق 
 . ءاخر هلان  نإ  ءالب و  هباصأ  نإ  يرخألا  هملکلا  لثم  و  رجفلا 15،16 ) . هروس  ِنَناهَأ (  یِّبَر  ُلوُقَیَف  ُهَقْزِر  ِْهیَلَع  َرَدَقَف 

باقعلا و باوثلا و  باسحلا و  نقیتسی  وه  لوقی  همیظع  هلیلج  هملک  هذـه  نقیتسی  ام  یلع  اهبلغی  نظی و ال  ام  یلع  هسفن  هبلغت  لاق  مث 
هلجاع هذل  هیف  نأ  نظی  ام  یلإ  یعـسلا  یلع  هسفن  هبلغت  میظعلا و  رطخلا  کلذ  یلإ  هب  یـضفی  ام  هکراتم  هبناجم و  یلع  هسفن  بلغی  ال 

.لجاعلا بح  سانلا و  نیقی  فعضل  الإ  كاذ  ام  ملعلا و  بناج  یلع  نظلا  بناج  هدنع  حجرتی  نمم  ابجع  اوف 

نالف یلع  فئاخل  ینإ  لوقی  کلذک  انم  دـحاولا  يری  لازی  ام  هلمع  نم  رثکأ  هسفنل  وجری  هبنذ و  نم  یندأب  هریغ  یلع  فاخی  لاق  مث 
هاجنلا یلإ  ریـصملاب  هحلاصلا  هلامعأ  موقت  امب ال  هاجنلا  هسفنل  وجری  بنذلا و  کلذ  نم  شحفأ  یلع  میقم  وه  ینالفلا و  بنذـلا  نم 

.کلذ وحن  رهشلا و  یف  هریسی  امایأ  موصی  وأ  لیللا  یف  تاعکر  یلصی  نوکی  نأ  وحن  هب 

طنقی طنق  زوجی  اسولج و  سلجی  سلج  لثم  اـطونق  رـسکلاب  طـنقی  حـتفلاب  طـنق  نهو  طـنق و  رقتفا  نإ  نتف و  رطب و  ینغتـسا  نإ  لاـق 
هروس َنیِِطناْقلا (  َنِم  ْنُکَت  الَف  ئرق  هب  طنق و  وهف  هطانق  ابعت و  بعتی  بعت  لثم  اطنق  طنقی  طنق  هثلاث  هغل  هیف  دـعقی و  دـعق  لثم  مضلاـب 
فعض يأ  نهی  لجرلا  نهو  سأیلا و  طونقلا  و  ّیبطرقلا 10:36 ) . ریسفت  رظنا  ،و  باثو نب  ییحی  شمعألا و  هءارق  یه  رجحلا 55،و 

.ررکت دق  ینعملا  اذه  و 
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 . عمطلا دنع  نولقت  عزفلا و  دنع  نورثکتل  مکنإ  راصنألا  یبنلا ص  هب  حدم  ام  لثم  اذه  لئس  اذإ  غلابی  لمع و  اذإ  رصقی  لاق 

ینبیثی ادقن و  هحدمأ  لیق  امک  اذه  هلملا  طئارش  نع  جرفنا  هنحم  هترع  نإ  هبوتلا و  فوس  هیصعملا و  فلسأ  هوهش  هل  تضرع  نإ  لاق 
اورفک نحملا  هترع  اذإ  سانلا  نم  ریثک  یف  دوجوم  اذه  نیدلا و  نع  جورخلا  یضتقی  ام  لعف  وأ  لاق  هلملا  طئارش  نع  جرفنا  هئیـسن و 

.ففأتلا مربتلا و  طخستلا و  نم  رفکلا  براقی  ام  لاق  وأ 

.لوألا ینعملا  وه  اذه  ظعتی  هظعوملا و ال  یف  غلابی  ربتعی و  هربعلا و ال  فصی  لاق 

.اضیأ ینعملا  وه  اذه  لقم  لمعلا  نم  لدم و  لوقلاب  وهف  لاق 

.باوثلا یف  يأ  یقبی  امیف  حماسی  اهتاذل و  ایندلا و  تاوهش  یف  يأ  ینفی  امیف  سفانی  لاق 

.افنآ هانرکذ  يذلا  ینعملا  وه  اذه  امنغم  مرغلا  امرغم و  منغلا  يری  لاق 

 . لصفلا اذه  یف  ینعملا  اذه  ررکت  دق  توفلا  ردابی  توملا و ال  یشخی  لاق 

ظافلألا تفلتخا  نإ  ینعملا و  ررکم  لک  لصفلا  رخآ  یلإ  و   ... هسفن نم  هنم  رثکأ  لقتسی  ام  هریغ  هیصعم  نم  مظعتسی  هلوق  کلذک  و 
هدنع قطنلا  هدام  هعس  هرابعلا و  یلع  هرادتقال ع  کلذ  و 

یناشاک

تحیـصن ار و  وا  دهد  دنپ  هکنآ  هظعی ) نا   ) وا زا  دومن  لاوس  هک  ار  يدرم  هلاس ) لجرل   ) ترـضح نآ  دومرف  و  مالـسلا ) هیلع  لاق  (و 
لمع نودـب  لمع ) ریغب   ) ار ترخآ  باوث  دـشاب  هتـشاد  دـیما  هک  یـسک  نآ  هلمج  زا  شاـبم  هرخـالا ) اوجری  نمم  نکت  ـال  : ) دـیامرف
هبوت هب  دیامن  هعفادم  ینعی  .هدش  عقاو  هطوقنم  ءاز  هب  تیاور  یـضعب  رد  ار و  تبانا  هبوت و  دـنک  ریخات  و  هبوتلا ) یجری ء  و   ) هتـسیاش

ناکرات نادهاز و  راتفگ  لوق  هب  نیدهازلا ) لوقب   ) ایند رد  دیوگ  ایندلا ) یف  لوقی   ) رمع لوط  دـیما  وزرآ و  يزارد  هب  لمالا ) لوطب  )
عاتم زا  دوش  هداد  رگا  اهنم ) یطعا  نا   ) ناهج نیا  نالیام  نابغار و  رادرک  هب  نیبغارلا ) لمعب   ) وا رد  دنک  لمع  و  اهیف ) لمعی  و   ) ایند
ددرگ ناشیرپ  رطـضم و  دـنکن و  تعاـنق  عنقی ) مل   ) نآ زا  دوش  هدرک  عنم  رگا  و  اـهنم ) عنم  نا  و   ) نآ زا  دوشن  ریـس  عبـشی ) مل   ) اـیند

امیف  ) ار یتدایز  دنک  بلط  و  هدایزلا ) یغتبی  و   ) اطع زا  دشاب  هدش  هداد  هچنآ  يرازگرکش  زا  یتوا ) ام  رکش  نع   ) دوش زجاع  زجعی ) )
( رمای  ) دیامرف یهن  هچنآ  زا  دتـسیان  زاب  دوخ  و  یهتنی ) و ال   ) دب راک  زا  ار  نامدرم  دراد  زاب  یهنی )  ) دـشاب هدـنام  یقاب  هچنآ  رد  یقب )

لمعی و ال   ) ار ناگتـسیاش  ناحلاص و  دراد  تسود  نیحلاصلا ) بحی   ) دیامنن نآ  هب  نایتا  هچنآ  هب  یتای ) امب ال   ) ار ناگدنب  دـنک  رما 
سپ .دوخ  ریغ  لعف  ندرک  تسا  لاحم  هک  اریز  دـشاب  ناشیا  لثم  هک  یلمع  دـنکن  هک  تسا  نآ  دارم  ار  ناشیا  راک  دـنکن  و  مهلمع )
هدش دراو  وا  ماقم  رد  هیلا  فاضم  هتـشگ و  فوذحم  فاضم  نآ  زا  دعب  هدش و  عقاو  وا  ماقم  رد  تفـص  دشاب و  فوذحم  فوصوم ،

و مهدـحا ) وه  و   ) ار ناراکهانگ  دراد  نمـشد  و  نیبنذـملا ) ضغبی  و  ( ) مهلمع لثم  المع  لمعی  و ال   ) هک دـشاب  هدوب  مالک  ریدـقت  و 
میقی و   ) دوخ ياه  هانگ  يرایسب  تهج  زا  هبونذ ) هرثکل   ) ار گرم  درامـش  هورکم  توملا ) هرکی  و   ) دشاب اهنآ  زا  یکی  وا  هکنآ  لاح 

تایهنم عیمج  هب  دیامن  مادقا  ینعی  نایصع  عاونا  زا  نآ  يارب  ار  گرم  درامش  یم  هورکم  هچنآ  رب  دتسیاب  و  هل ) توملا  هرکی  ام  یلع 
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رد دوش  نمیا  ایهال ) نما   ) دبای تحص  رگا  و  حص ) نا  و   ) نامیشپ ددرگب  امدان ) لظ   ) دوش رامیب  رگا  مقس ) نا   ) نآ رب  دوش  رـصم  و 
اذا  ) ددرگ دنـسپدوخ  ینعی  دوخ ، سفن  هب  دـنک  بجع  هسفنب ) بجعی   ) نایـسن تلفغ و  لها  دـننام  .دـشاب  هدـننک  يزاـب  هک  یتلاـح 

ددرگ راتفرگ  دوش و  التبم  نوچ  یلتبا ) اذا   ) دوش دیمون  و  طنقی ) و   ) نآ زا  دـبای  تحـص  يرامیب و  زا  دوش  هداد  تیفاع  نوچ  یفوع )
دشاب هراچیب  هک  یتلاح  رد  زاین  یب  هاگردرب  دنک  زاین  راهظا  دنک و  اعد  ارطـضم ) اعد   ) تنحم الب و  وا  هب  دسرب  رگا  ءالب ) هباصا  نا  )

هدنروخ بیرف  هک  ینیح  رد  دنادرگب  ور  دنک و  ضارعا  ارتغم ) ضرعا   ) یناسآ تغارف و  وا  هب  دسرب  رگا  و  ءاخر ) هلان  نا  و   ) لیلذ و 
ماود ناهج و  نیا  بلاطم  زا  دراد  نامگ  هچنآ  رب  نظی ) اـم  یلع   ) وا هراـما  سفن  ار  وا  دوش  بلاـغ  هسفن ) هبلغت   ) لـیلق عاـتم  زا  دـشاب 

رب نقیتسی ) ام  یلع   ) دوخ سفن  رب  دوشن  بلاغ  و  اهبلغی ) و ال   ) ناهج نآ  رد  وا  بونذ  عیمج  ندش  روفغم  نآ و  ریسی  عاتم  زا  عتمت و 
دوخ ریغ  رب  دـسرت  هریغ ) یلع  فاخی   ) نآ ریغ  طارـص و  باسح و  دـیعو و  دـعو و  یهلا و  تبوقع  توم و  زا  دـناد  یم  نیقی  هچنآ 
دوخ لمع  زا  رتشیب  هب  هلمع ) نم  رثکاـب   ) دوخ سفن  يارب  دراد  يراودـیما  و  هسفنل ) اوجری  و   ) وا هاـنگ  زا  رتمک  هب  هبنذ ) نم  ینداـب  )

نایصع بکترم  ینعی  دتفا  هنتف  رد  و  نتف ) و   ) نامداش دوش و  كانحرف  تخس  رطب )  ) ددرگ رگناوت  دوش و  ینغتسم  رگا  ینغتسا ) نا  )
رصقی  ) دوش داقتعالا  فیعض  ینعی  دیارگ  یتسـس  هب  و  نهو ) و   ) دوش دیمون  طنق )  ) ددرگ شیورد  رگا  و  رقتفا ) نا  و   ) نایغط دوش و 

نا  ) دیاشگ لاوس  هب  نابز  نوچ  دیامن  حاحلا  هغلابم و  و  لاس ) اذا  غلابی  و   ) دـیآرد ندرک  لمع  هب  هک  هاگره  دـنک  ریـصقت  لمع ) اذا 
زاب و  هبوتلا ) فوس  و   ) ار تیصعم  دراد  شیپ  هیصعملا ) فلسا   ) یـسفن ياوه  ار  وا  دیآ  شیپ  دوش و  ضراع  رگا  هوهـش ) هل  تضرع 

ياهطرش زا  دوشاو  هلملا ) طئارش  نع  جرفنا   ) یتیلب یتنحم و  ار  وا  دیآ  دیدپ  رگا  و  هنحم ) هتضرع  نا  و   ) ار تبانا  هبوت و  دزادنا  سپ 
ناـمدرم هب  دـیامرف  ینعی  ار  تربع  دـنک  فصو  هربعلا ) فصی   ) تسا تلم  مظعا  طرـش  هک  ربـص  تلیـضف  زا  دور  نوریب  ینعی  تلم 

و ال  ) نداد دـنپ  رد  دـنک  هغلابم  و  هظعوملا ) یف  غلابی  و   ) دریگن تربع  دوخ  و  ربتعی ) و ال   ) ایند تـالاقتنا  تاریغت  زا  ار  نتفرگ  تربع 
سلفم رادرک ، زا  و  لقم ) لمعلا  نم  و   ) رهظتـسم تسا و  رختفم  دوخ  راتفگ  هب  وا  سپ  لدم ) لوقلاب  وهف   ) دریذپن دـنپ  دوخ  و  ظعتی )

و یقبی ) امیف  حـماسی  و   ) ینامـسج تاذـل  يویند و  ماطح  زا  تسا  یناف  هچنآ  رد  دـنک  تبغر  ینفی ) اـمیف  سفاـنی   ) هرهب یب  تسا و 
هک ار - تمینغ  ذخام  دـنیب  امرغم ) منغلا  يری   ) ینادواج میعن  يورخا و  روما  زا  تسا  یقاب  هچنآ  رد  دریگارف  لهـس  دـنک و  هحماسم 

- تسا نایغط  یـصاعم و  نآ  هک  ار - تمارغ  لحم  دـنیب  و  اـمنغم ) مرغلا  و   ) ناواـت ياـج  تسا - باوث  هب  هلوصوم  هبجاو  قوقح  نآ 
بحوم هک  یهلا  تعاط  هب  دوشن  لوغشم  الصا  تسا و  نارین  نارسخ و  ببس  هک  یصاعم  هب  دوش  بکترم  ینعی  ناوارف  تمینغ  ياج 
لامعا هب  توف  رب  دریگن  تقبس  دباتـشن و  و  توفلا ) ردابی  و ال   ) نآ لاوها  گرم و  زا  دسرت  توملا ) یـشخی   ) تسا نانج  هب  لوصو 

( هنم رثکا   ) درمـش كدنا  هچنآ  لقتـسی ) ام   ) دوخ ریغ  تیعـصم  زا  درمـش  میظع  هریغ ) هیـصعم  نم  مظعتـسی   ) هنـسح لاعفا  هحلاص و 
هچنآ هرقحی ) اـم   ) دوخ ریخ  تعاـط و  زا  درمـش  رایـسب  و  هتعاـط ) نم  رثکتـسی  و   ) دوخ درخ  یب  سفن  زا  هسفن ) نم   ) ار نآ  زا  رتشیب 
تسا تافـص  نیا  هب  فوصوم  هک  صخـش  نآ  سپ  وهف )  ) دوخ ریغ  تدابع  تعاط و  زا  هریغ ) هعاط  نم   ) ار نآ  دناد  كدنا  ریقح و 

( ءاینغالا عم  وغللا   ) هدـنیامن ارادـم  یمرن و  دوخ  سفن  يارب  و  نهادـم ) هسفنل  و   ) تسا هدـننز  هنعط  نامدرم ، رب  نعاط ) ساـنلا  یلع  )
مکحی  ) ناشیورد اب  ندرک  ادـخ  رکذ  زا  ءارقفلا ) عم  رکذـلا  نم   ) وا يوس  هب  تسا  رت  تسود  هیلا ) بحا   ) نارگناوت اـب  نتفگ  هدوهیب 

و اهیلع ) مکحی  و ال   ) دوخ سفن  هب  تغارف  یلاحـشوخ و  يارب  زا  هسفنل )  ) ههورکم روما  رد  دوخ  ریغ  رب  دـنک  یم  مکح  هریغ ) یلع 
يوغی و   ) ریخ هب  ار  دوخ  ریغ  دـیامن  یم  تسار  هار  هریغ ) دـشری   ) دوـخ ریغ  يارب  زا  هریغل )  ) دوـخ ریخ  یب  سفن  رب  دـنک  یمن  مکح 

هب دنرب و  یم  وا  نامرف  نامدرم  ینعی  داشرا  رد  دوش  یم  هدرب  نامرف  سپ  عاطی ) وهف   ) رش رد  ار  دوخ  سفن  دزاس  یم  هارمگ  و  هسفن )
( یفوی الو   ) دناتس یم  مامت  و  یفوتسی ) و   ) دوش یم  یهانم  بکترم  دنک و  یم  نایـصع  دوخ  و  یـصعی ) و   ) دننک یم  لیم  تسار  هار 

یمن و  هبر ) یـشخی  و ال   ) دوخ راـگدرورپ  راـک  ریغ  رد  هبر ) ریغ  یف   ) قولخم زا  دـسرت  یم  و  قلخلا ) یـشخی  و   ) دـهد یمن  ماـمت  و 
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اذه یف  نکی  مل  ول  و  : ) هک هدومرف  هللا  همحر  دیـس  و  یـضرلا ) دیـسلا  لاق   ) .وا قولخم  راک  رد  هقلخ ) یف   ) دوخ راگدرورپ  زا  دـسرت 
یفاک هنیآ  ره  هعجاـن ) هظعوم  هب  یفکل   ) ماـجنا تنمیم  مـالک  نیا  رگم  مـالکلا ) اذـه  ـالا   ) باـتک نیا  رد  دوب  یمن  رگا  و  باـتکلا )

زا و  رصبمل ) هریصب  و   ) مامت دح  رس  هب  هدنـسر  تمکح  رظن  زا  و  هغلاب ) همکح  و   ) مانا بولق  رد  هدنهد  هدیاف  دنپ  ثیح  زا  نآ  يدوب 
.نیبم مالک  نیا  رد  هدنیامن  رکف  هدننکرظن  نتفرگ  تربع  يارب  و  رکفم ) رظانل  هربع  و   ) نیقی هدید  هب  ار  هدننیب  رم  ییانیب  تهج 

یلمآ

ینیوزق

یف اذـک  هاـجزا  هاـجز و  هلثم  هعفد و  هقاـس و  يا  هاـجز   ) تسا و عـقاو  هددـشم  میج )  ) همجعم و ءاز )  ) هـب یجزی ) ( ) خـسن  ) رثـکا رد 
لاوس وا  زا  هک  يدرم  اب  دومرف  ینعی  .ندومن  ریخات  ینعم  هب  تسا  ءاجرا )  ) زا هلمهم  ءار )  ) هب یجری )  ) هخـسن رب  ءانب  اما  و  سوماـقلا )
دیوگ یم  لما ، لوط  هب  ار  هبوت  دنک  یم  ریخات  و  لمع ، یب  ار  ترضح  نآ  دراد  دیما  هک  سک  نآ  زا  شابم  دهد : دنپ  ار  وا  هک  درک 
یمن هداد  رگا  و  دوش ، یمن  ریـس  ایند  زا  دوش  هداد  رگا  نیبغار ، ندیـشوک  وچمه  ایند  يارب  دـشوکیم  نیدـهاز و  نخـس  لثم  ایند  رد 

زا دنک  یم  عنم  .هدشن  هداد  تسا و  هدنام  هچنآ  رد  یتدایز  دیوجب  و  تسا ، هدش  هداد  هچنآ  رکـش  زا  دشاب  زجاع  دنکن ، تعانق  دوش 
لمع ار و  ناراکوکین  ناـحلاص و  دراد  تسود  درواـین ، ياـج  هب  دوخ  هچنآ  هب  ار  مدرم  دـنک  رما  و  ددرگن ، عنتمم  دوخ  هتـسیاشان و 

يرایـسب يارب  ار  گرم  دـشاب  طخاس  هراک و  دـشاب ، ناشیا  زا  یکی  دوخ  ار و  ناراـک  هنگ  ناـحلاط و  دراد  نمـشد  و  دـنکن ، ناـشیا 
.دـشاب میقم  تسا  هراک  نآ  يارب  ار  گرم  هک  تلاح  نآ  رب  کلذ  عم  تلاح و  نآ  رد  توم  لوزن  زا  دنـسرت  هشیمه  و  يو ، ناهانگ 

رورغم و ینعی  دوخ  هب  ددرگ  بجعم  دنیـشن  لـفاغ  نمیا و  دـبای  تحـص  نوچ  و  ددرگ ، فساـتم  نامیـشپ و  یتـقو  دوـش  راـمیب  رگا 
زا دنک  يراز  اعد و  یئالب  ار  وا  دسرب  هاگره  .دوش  التبم  نوچ  ددرگ  هدرمژپ  دیمون و  و  دبای ، تمعن  تیفاع و  نوچ  دوش  دنـسپدوخ 

هچنآ رد  وا  رب  وا  سفن  دـنک  هبلغ  رارتـغا ، يور  زا  دـنک  ضاـمغا  ضارعا و  یتـحار  یـشوخ و  ار  وا  دـسرب  نوـچ  و  رارطـضا ، يور 
تسا و امن  بآ  یبارس  رادغ و  ناطیش  هسوسو  رادنپ و  نامگ و  ضحم  هک  يوه  تایـضتقم  ایند و  تادارم  ینعی  .ار  وا  تسا  نونظم 

یم ایند  لیـصحت  يارب  اه  یعـس  یمدآ  تسا  اـیهم  اـجنآ  هک  یمیعن  ترخآ و  رما  زا  ار  وا  تسا  نقیتم  هچنآ  رد  سفن  رب  دـنکن  هبلغ 
بجوم دـناد  یم  نیقی  هب  هک  ار  يوقت  تاعاط و  و  هن ، ای  دوش  یم  لصاح  هک  تسکـش  رد  و  درب ، یم  راک  نآ  جرخ  هب  نید  دـنک و 

رب و  دیوج ، یم  ار  نآ  دننک  فصو  ءابطا  هک  اود  افـش  نامگب  ددرگ  رامیب  نوچ  الثم  .دنک و  یم  عیاض  تسا  باقع  زا  نما  باوث و 
تبوقع ناهانگ و  ضارما  ياود  زا  و  دـیامن ، یم  اود  نآ  بلط  نامگ  تعباتم  هب  و  تسا ، ناـمگ  رب  هکلب  اود  نآ  عفن  زا  تسین  نیقی 

نآ زا  کـلذ  عم  ار  نآ  قدـص  دـناد  یم  نیقی  هب  وا  دـندرگ و  یم  نماـض  افـش  هب  دـنک و  یم  فـصو  یهلا  ناـبیبط  ار  نآ  هک  نارین 
رد هک  دیوگ  یمه  دزیا  ارت  یئانس ): میکح   ) تسا هتفگ  بوخ  هچ  دیامن و  یمن  شیوخ  ملع  تعباتم  و  دنک ، یم  ضامغا  ضارعا و 

لالح ایند  یپ  يراذگب  وت  دزیا  هتفگ  زا  مارح  نید  رهب  يراذگن ز  وت  اولح  روخم  ارفـص  رد  هک  دیوگ  یمه  اسرت  ارت  هداب  روخم  ایند 
ینعی .دوخ  لمع  زا  هدایز  هب  دوخ  نیا  رب  دراد  دـیما  هب  دوخ ، هانگ  زا  رتمک  هب  يرگید  رب  دـسرتیم  خـلا ) فاخی  هلوق :  ) اسرت هتفگ  زا 

، دتفا هنتف  رطب و  رد  ددرگ  ینغنسم  رگا  .درامش  درخ  دوخ  تیصعم  ریغ و  تعاط  هچنانچ  درامش  گرزب  ریغ  تیصعم  دوخ و  تعاط 
تلاسم نوچ  دـیامن  فاحلا  هغلابم و  و  دـنک ، تعاط  راک  نوچ  دـنک  یتسـس  ریـصقت و  دوش ، فیعـض  دـیمون و  ددرگ  جاتحم  رگا  و 

رگا دنادرگ و  هیـسن  ار و  هبوت  دزادنا  سپ  زاب  دراد و  شیپ  ینعی  .ار  تیـصعم  دنک  فلـس  یـشهاوخ  ار  وا  دوش  ضراع  رگا  و  دنک ،
، دریگن رابتعا  دوخ  ار و  اهتربع  نارگید  يارب  دنک  یم  فصو  .تعاط  دـعاوق  تلم و  طیارـش  زا  دوش  رود  یتنحم  ار  وا  دوش  ضراع 
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همه زا  رتمک  لمع  هار  و  دراد ، راـختفا  زاـن و  مدرم  رب  دوخ  نخـس  هب  وا  سپ  دریذـپن ، دـنپ  دوخ  مدرم و  تظعوم  رد  دـنک  هغلاـبم  و 
ناوات و ار  تمینغ  یقاب ، میعن  رد  دـیامن  یم  يدرمناوج  تحماسم و  یناف و  میعن  رد  مدرم  رب  دـنک  یم  تبغر  شـشوک و  .دراپـسیم 

گرزب .تقو  توف  زا  شیپ  لمع  هب  دباتـش  یمن  گرم و  زا  دـسرت  یم  دـناد ، یم  تمینغ  دوس و  ار  تمارغ  و  درامـش ، یم  تمیرغ 
ریقحت ار  هچنآ  دوخ  تعاط  زا  درامش  یم  رایسب  دوخ و  زا  نآ  زا  رتگرزب  درامش  یم  درخ  ار  هچنآ  نارگید  تیـصعم  زا  درامـش  یم 
دیسلا لاق  .ریگ  لهـس  تسا و  نهادم  دوخ  يارب  زا  و  ریگ ، تخـس  تسا و  نعاط  نامدرم  رب  وا  سپ  نارگید ، تعاط  زا  درامـش  یم 
رظانل هربع  رـصبمل و  هریـصب  هغلاب و  همکح  هعجان و  هظعوم  هب  یفکل  مالکلا  اذه  الا  باتکلا  اذـه  یف  نکی  مل  ول  و  هنع : هللا  یـضرلا 

رب دـنک  یمن  مکح  دـبلط و  یم  فاصنا  دوخ و  ریغ  رب  دـنک  یم  مکح  ءارقف ، اب  رکذ  زا  دـشاب  رت  تسود  وا  دزن  ءاینغا  اـب  وهل  .رکفم 
دوش و یم  هدرک  تعاطا  وا  سپ  ار ، دوخ  سفن  دنک  یم  هارمگ  ار و  دوخ  ریغ  دنکیم  داشرا  دـهد ، یمن  فاصنا  ریغ و  يارب  زا  دوخ 

هچنآ دنک  یمن  افو  .ریغ و  رب  تسا  ار  وا  هچنآ  دنک  یم  افیتسا  .درازگ و  یمن  ریغ  قح  دنک و  یم  ینامرفان  دناتس و  یم  زاب  دوخ  قح 
باتک عماج  .ایند  یناگدـنز  قلخ و  راـک  رد  ادـخ  زا  دـسرت  یمن  و  ادـخ ، هار  ادـخ و  رد  هن  قلخ  زا  دـسرتیم  و  وا ، رب  تسار  يرگید 

نآ یفاـک  دوب  یم  سپ  مـالک  نیا  رگم  باـتک  نیا  رد  دوب  یمن  رگا  و  دـیوگ : یم  تاـملک  نیا  زا  دـعب  هرـس ) سدـق  یـضر  دیـس  )
هب و  دوش ، یم  روکذـم  اجنیا  هک  تافـص  نیا  و  رکفم ، رظان  يارب  تربع  رـصبم و  يارب  تریـصب  هغلاـب و  تمکح  و  هعفاـن ، تظعوم 

.دشاب نامیا  فیعض  نامدرم  تافص  نآ  بلاغ  دیامرف  یم  نآ  كرت 

یجیهال

لوقب ایندـلا  یف  لوقی  لمالا ، لوطب  هبوتلا  یجری  لمعلا و  ریغب  هرخالا  وجری  نمم  نکتال  : » هظعی نا  هلاـس  لـجرل  مالـسلا  هیلع  لاـق  و 
امیف هدایزلا  یغتبی  یتوا و  ام  رکـش  نع  زجعی  عنقی ، مل  اهنم  عنم  نا  عبـشی و  مل  اهنم  یطعا  نا  نیبغارلا ، لمعب  اهیف  لمعی  نیدـهازلا و 

هرثکل توملا  هرکی  مهدـحا ، وه  نیبنذـملا و  ضغبی  مهلمع و  لمعی  نیحلاصلا و ال  بحی  یتایال ، امب  رمای  یهتنی و  ـال  یهنی و  یقب ،
ار درم  نآ  دـهد  دـنپ  هک  ار  وا  دوب  هدرک  لاوس  هک  ار  يدرم  رم  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .هل » توملا  هرکی  اـم  یلع  میقی  هبوـنذ و 

ببـس هب  ار  ندرک  هبوت  دزادـنا  ریخات  هب  ندرک و  تداـبع  لـمع و  نودـب  ار  ترخآ  دـشاب  هتـشاد  دـیما  هک  یـسک  زا  وت  شاـبم  هک :
رگا ار ، ناگدـنراد  تبغر  رادرک  ایند  رد  دـنک  یم  لمع  ار و  نآ  تبغر  یب  راتفگ  ایند  هراـبرد ي  دـیوگ  یم  نتـشاد ، زارد  يوزرآ 

هک ار  هچنآ  رکش  يادا  زا  دشاب  زجاع  دنکن ، تعانق  ایند  زا  دوش  هدرک  عنم  رگا  دوش و  یمن  ریـس  ایند  تلود  زا  وا  هب  دوش  هدرک  اطع 
دنک رما  دتـسیانزاب و  دوخ  یـصاعم و  زا  ار  مدرم  درادزاب  دوخ ، رمع  یقبام  رد  ار  تمعن  یتدایز  دنک  بلط  تسا و  هدـش  هداد  وا  هب 

ار و ناراکهانگ  دراد  نمشد  ناشیا و  رادرک  هب  دنکن  لمع  ار و  ناراکوکین  دراد  تسود  درواین ، اج  هب  دوخ  هک  یتدابع  هب  ار  مدرم 
زا دراد  تهارک  هک  یناهانگ  رب  دشاب  هداتـسیا  دوخ و  ناهانگ  يرایـسب  تهج  زا  ندرم  زا  دشاب  هتـشاد  تهارک  دـشاب ، اهنآ  زا  یکی 

.نآ تهج  زا  ندرم 

ضرعا ءاخر  هلان  نا  ارطضم و  اعد  ءالب  هباصا  نا  یلتبا ، اذا  طنقی  یفوع و  اذا  هسفنب  بجعی  ایهال ، نما  حص  نا  امدان و  لظ  مقس  نا  »
نا هلمع ، نم  رثکاـب  هسفنل  وجری  هبنذ و  نم  ینداـب  هریغ  یلع  فاـخی  نقیتـسی ، اـم  یلع  اـهبلغی  ـال  نظی و  اـم  یلع  هسفن  هبلغت  ارتـغم ،
نا هبوتلا و  فوس  هیصعملا و  فلسا  هوهش  هل  تضرع  نا  لاس ، اذا  غلابی  لمع و  اذا  رصقی  نهو ، طنق و  رقتفا  نا  نتف و  رطب و  ینغتسا 

« .لقم لمعلا  نم  لدـم و  لوقلاب  وهف  ظـعتی ، ـال  هظعوملا و  یف  غلاـبی  ربتعی و  ـال  هربعلا و  فصی  هلملا ، طئارـش  نع  جرفنا  هنحم  هترع 
ددنسپ ندوب ، لفاغ  تهج  زا  ندرم  زا  ددرگ  نمیا  يرامیب  زا  دبای  تحص  رگا  ناهانگ و  زا  نامیـشپ  ددرگ  یم  دوش  رامیب  رگا  ینعی 
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وا دروخرب  رگا  الب ، هب  ددرگ  التبم  هک  یتقو  رد  دوخ  زا  ددرگ  سویام  ـالب و  زا  ددرگ  تمالـس  هک  یتقو  رد  ار  دوخ  سفن  دیاتـس  و 
وا هب  دنک  هبلغ  ندروخ ، بیرف  يور  زا  ادخ  زا  دوش  نادرگور  یتحار  وا  هب  دسرب  رگا  رارطـضا و  يور  زا  ار  ادـخ  دـناوخب  یئالب  ار 

دراد نیقی  هک  يزیچ  لیـصحت  رب  دوخ  سفن  رب  دـنک  یمن  هبلغ  ایند و  روما  زا  ار  نآ  عفن  دراد  نامگ  هک  يزیچ  لیـصحت  رب  وا  سفن 
هدرک هک  يرایـسب  هانگ  دوخ  رب  دسرت  یمن  ینعی  تسا ، هدرک  هک  یهانگ  زا  رتمک  دوخ  ریغ  رب  دـسرت  یم  ترخآ ، رما  زا  ار  نآ  عفن 
رگا ایند و  هب  ددرگ  هتفیرف  دـنک و  نایغط  ددرگ  رگناوت  رگا  دوخ ، ریخ  راک  زا  رتشیب  ار  باوث  دوخ  سفن  يارب  زا  دراد  دـیما  تسا و 

رد دـنک  هغلابم  ندرک و  لمع  تقو  رد  دـنک  یهاتوک  ندرک ، تدابع  رد  دوش  تسـس  ادـخ و  تمحر  زا  دوش  سویام  دوش  شیورد 
هبوت دزادـنا  سپ  ار و  ندرک  هانگ  دتـسرفب  شیپ  یلاحـشوخ  ترـسم و  ار  وا  دوش  ضراـع  رگا  نتـساوخ ، زیچ  ندرک و  لاوس  تقو 

، نید داد  رارق  زا  دور  نوریب  ینعی  .نید  تلم و  مزاوـل  طئارـش و  زا  دوـش  او  یهودـنا ، تنحم و  ار  وا  دوـش  ضراـع  رگا  ار و  ندرک 
دوخ راتفگ  رد  وا  سپ  دریذـپن ، دـنپ  مدرم و  نداد  دـنپ  رد  دـنک  هغلابم  دریگن و  تربع  ار و  نتفرگ  تربع  ریغ  يارب  زا  دـنک  فصو 

.تسا جاتحم  دوخ  رادرک  بناج  زا  تسا و  رختفم  یهابم و 

هریغ هتیصعم  نم  مظعتسی  توفلا ، ردابی  توملا و ال  یـشخی  امنغم ، مرغلا  امرغم و  منغلا  يری  یقبی ، امیف  حماسی  ینفی و  امیف  سفانی  »
ءاینغالا عم  وغللا  نهادم ، هسفنل  نعاط و  سانلا  یلع  وهف  هریغ ، هعاط  نم  هرقحیام  هتعاط  نم  رثکتـسی  هسفن و  نم  هنم  رثکا  لقتـسی  ام 

یـصعی و عاطی و  وهف  هسفن ، يوغی  هریغ و  دـشری  هریغل ، اهیلع  مکحی  ـال  هسفنل و  هریغ  یلع  مکحی  ءارقفلا ، عم  رکذـلا  نم  هیلا  بحا 
لهاک ددرگ و  یم  تسین  هک  یئایند  رد  دشاب  قئاش  ینعی  .هقلخ » یف  هبر  یشخی  هبر و ال  ریغ  یف  قلخلا  یشخی  یفوی و  یفوتسی و ال 
یـشیپ ندرم و  زا  دسرت  یم  تمینغ ، ار  ایند  تمارغ  دنیب  یم  تمارغ و  ار  ترخآ  تمینغ  دنیب  یم  تسا ، یقاب  هک  یترخآ  رد  دـشاب 
كدنا هک  ار  يرادقم  نآ  دوخ  ریغ  هانگ  زا  درامـش  یم  گرزب  دشاب ، ایند  زا  عاطقنا  هک  گرم  ندرک  كاردا  بابـسا  رب  دریگ  یمن 

ریغ تادابع  زا  درامش  یم  كدنا  هک  ار  يردق  نآ  دوخ  تدابع  درامش  یم  رایـسب  دوخ و  سفن  يارب  زا  ار  نآ  زا  رتشیب  درامـش  یم 
زا وا  يوس  هب  تسا  رت  تسود  نارگناوت  اب  ندرک  ثبع  لعف  .هدننکارادم  دوخ  سفن  اب  تسا و  هدـننز  نعط  نامدرم  رب  وا  سپ  دوخ ،

تهج زا  دوخ  سفن  ررـض  رب  دنک  یمن  مکح  دوخ و  سفن  عفن  تهج  زا  ریغ  ررـض  رب  دنک  یم  مکح  ناشیورد ، اب  ندرک  ادخ  رکذ 
یم ءافیتسا  ادخ ، نامرفان  تسا و  ریغ  ياورنامرف  عاطم و  وا  سپ  ار ، دوخ  سفن  دنک  یم  هارمگ  ار ، ریغ  دیامن  یم  هار  دوخ ، ریغ  عفن 
دوخ راگدرورپ  زا  ندیسرتن  ببـس  هب  درب  یم  ار  شنامرف  قلخ و  زا  دسرت  یم  ار و  ریغ  قح  دنک  یمن  افیا  ریغ و  زا  ار  دوخ  قح  دنک 

.وا قلخ  زا  ندیسرت  ببس  هب  درب  یمن  ار  شنامرف  راگدرورپ و  زا  دسرت  یمن  و 

ییوخ

رظانل هربع  و  رـصبمل ، هریـصب  و  هغلاب ، همکح  و  هعجان ، هظعوم  هب  یفکل  مالکلا  اذـه  الا  باتکلا  اذـه  یف  نکی  مل  ول  و  یـضرلا : لاق 
- اههجو ریغ  یلا  اهفرـصف  اهدـنع  وا  همعنلاب  یغط )  ) همعنلا موجه  دـنع  هشهد  هتذـخا  ارطب : رطب )  ) .هرخا رمالا : یجرا ) : ) هغللا .رکفم 
، لمالا لوطب  هیـسنج ، وا  ضیعبتلل  نم  هظفل  وجری ، نمم  بارعالا : .يراـبی  سفاـنی :)  ) هب قثی  هب :) لدـی   ) هل تضرع  هترع ) - ) دـجنملا
ءایبنالا و هب  ماق  ام  مها  و  لسکلل ، طیـشنت  و  لفاغلل ، هیبنت  و  لهاجلل ، داشرا  هظعوملا  ینعملا : .نما  لعاف  نم  لاح  ایهال ، هیببـسلل  ءابلا 

رهظ نع  اهیلع  لابقالا  و  لوبقلاب ، نیناوقلا  ماکحالا و  یقلتل  لوقعلا ، دادعا  هنم  ضرغلا  و  دالبلا ، نارمع  دابعالا و  حالصال  ءایـصوالا 
مکتئاج دق  سانلا  اهیا  ای  سنوی :- - 58  ) لئاق نم  زع  لاقف  رودصلا  یف  امل  ءافش  هظعوم و  هناب  نآرقلا  یلاعت  هللا  فصو  دق  .بلقلا و 

نولمحت نیناوق و  نوعضت  بوعشلا  نیب  هلوادملا  تاموکحلاف  نینموملل .) همحر  يده و  رودصلا و  یف  امل  افـش  مکبر و  نم  هظعوم 
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وا بولقلا  یف  ریثات  یلا  جاتحی  و ال  عمتجملا ، یف  نمالا  ماظنلا و  ظفح  نیناوقلا  هذه  نم  هدوصقملا  جـئاتنلا  و  رهقلاب ، مهبوعـش  اهیلع 
هنیکاملا نم  لامعالا  رودـص  نیب  مهرظن  یف  قرف  و ال  هیکیناکملا ، رومالاک  مهرظن  یف  هیعامتجالا  تاـماظنلا  نـال  حاورـالل ، هیکزت 

لوسرلا و ءایبنالا و  نکل  .لامعالا و  هذـه  لمعت  هینورتکلا ، تالاب  هیرـشبلا  هلعافلا  يوقلا  نم  نولدـبیف  ناـسنالا ، وا  روعـشلل  هدـقافلا 
ماظنلا و ظـفح  یلا  نیناوقلل …  مهـضرعت  و  تاـبغرلا ، تاـینلاب و  لاـمعالا  نوربتعی  لوقعلا و  بولقلا و  حالـصاب  نومتهی  ءایـصوالا 
، دسافملا حلاصملا و  یلا  راظنالا  بلج  بولقلا و  حالـصا  هیهلالا  عئارـشلا  همهم  هدـمعف  .همدـقملا  باب  نم  یـضرع و  وه  امنا  نمالا 

باب نم  الا  عاضخالا  رهقلا و  یلا  ءایبنالا  لسوتی  رظنلا ال  اذـهب  .هیبنلا و  قوشلا و  نع  و  هبغرلا ، عوطلاب و  لامعالا  یلع  سانلا  مدـقیل 
رکذـف رابجب  مهیلع  تنا  اـم  و  ق :- - 42  ) یلاعت هللا  لاق  يدـهلا  قیرط  یلا  هوعدـلا  لیبس  یف  يذالا  قاشم  نولمحتی  اوناـک  عافدـلا و 

یلع اهراونا  عشت  هیفاک  هیفاش  ظعاومب  مالـسالا  لها  هفاـک  هظعومل  مالـسلا ) هیلع   ) یلع يدـصت  دـق  و  دـیعو .) فاـخی  نم  نآرقلاـب 
هبن و  بولقلل ، اضرم  نوکت  یتلا  لئاذرلا  لوصا  یلا  هراشالل  هظعوملا  هذه  یف  ضرعت  دـق  و  هرباغلا ، هیـضاملا و  نورقلا  هلیط  بولقلا 

: یلی امیف  اهصخلنف  اهتجلاعم  یلع 

(. لمع ریغب  هرخالا  وجری  نمم  نکت  ال  : ) لاقف لمع  ریغب  هللا  باوث  یف  عمطلا  هللا و  همحر  هعسب  رارتغالا  - 1

.یصاعملا كرادت  هبانالا و  هیوتلا و  ریخاتل  هبجوملا  لامالا  لوط  - 2

.هرضاحلا معنلل  رکشلا  هعانقلا و  كرت  ایندلا و  یلع  صرحلا  عم  دهزلاب  رهاظتلا  - 3

.المع الوق ال  ءاحلصلا  بح  هب و  رمای  هنع و  یهنی  امب  لمعلا  كرت  - 4

.هافولا هحصلا و  یف  هلفغلا  مقسلا و  عم  همادنلاب  هرخالا  رما  یف  بذبذتلا  - 5

.اهاوس امیف  نیقیلا  كرتی  و  اهاوه ، یف  نظلا  عبتیف  ءوسلاب ، هرامالا  سفنلا  هعباتم  - 6

.هجاحلا رقفلا و  عم  لشفلا  و  هورثلا ، انغلاب و  ناتتفالا  رطبلا و  - 7

.لمالا لاوئسلا و  یف  هغلابملا  لمعلا و  یف  ریصقتلا  - 8

.هبوتلا یف  هلطامملا  و  هیصعملا ، فالساب  هوهشلا  عابتا  - 9

.هفئاظوب لمعلا  یف  دئادشلا  یلع  ربصلا  مدع  - 10

.لمعلا هلق  لوقلا و  هرثک  ظاعتا و  نود  نم  ظعولا  - 11

.هرخالا رما  یف  هحماسملا  ایندلا و  رما  یف  سانلا  عم  هسفانملا  - 12

.همارغ هرخالا  همینغ  باستحا  - 13
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.تافام كرادت  مدع  توملا و  نم  فوخلا  - 14

.هتیصعم لالقتسا  ریغلا و  هیصعم  ماظعتسال  بجوملا  هسفنب  بجعلا  - 15

.ءارقفلا هرک  ءاینغالا و  بح  - 16

.خلا دشرتسم - ریغ  ادشرم  و  موکحم ، ریغ  امکاح  نوکی  نا  بحیف  فاصنالا  مدع  - 17

زارد يوزرآ  هب  دراد و  ترخآ  باوث  دـیما  هدرکاـن  لـمع  هک : شاـبم  سک  نآ  دومرف : تساوخ  يدـنپ  وا  زا  هک  يدرم  هب  همجرتـلا :
تعانق دنراد  غیرد  شرگا  ددرگن و  ریـس  دنهد  ایند  شرگا  ناتـسرپایند ، رادرک  دراد و  نادهاز  راتفگ  هکنآ  دزادنا  ریخات  هب  ار  هبوت 

نامرف یبوخ  هب  و  دتـسیایمن ، زاب  دوخ  دادـیم و  زاب  يدـب  زا  ناود ، یقبام  لابندـب  و  تسناوتاـن ، دـنا  هداد  شا  هچنآ  رکـش  زا  دزرون ،
هگرج ي رد  دوخ  تسا و  نمشد  ار  ناراکهنگ  و  دیارگیمن ، ناشرادرک  هب  دراد و  تسود  ار  نابوخ  ددنب ، یمن  راکب  دوخ  دهدیم و 

رگا و  دـشک ، ینامیـشپ  يرادرکدـب  زا  دوش  رامیب  رگا  تسا ، اجرب  اـپ  هاـنگ  رب  تسا و  هاوخن  ار  ندرم  هاـنگ  ترثک  زا  .درچیم  ناـنآ 
اب دسر  یئالب  شرگا  دیارگ ، يدیمون  هب  يراتفرگ  رد  و  دلابب ، دوخب  تیفاع  لاح  رد  درب  رس  هب  تلفغ  هاگشیاسآ  رد  دشاب  تسردنت 

و دنک ، هبلغ  وا  رب  نامگب  دوخ  ياهـسوه  لابندب  شا  هراما  سفن  .دباترب  يور  هنارورغم  دنیب  شیاسآ  يور  نوچ  و  دـنک ، اعد  يراز 
رتشیب هانگ  اب  و  تسناـسرت ، يرگید  لاـح  رب  دوخ  هاـنگ  زا  رتمک  هب  ددرگ ، هریچ  دوخ  سفن  رب  راوگاـن  بقاوع  هب  نیقی  اـب  دـناوتن  وا 
تـسس دـیمون و  دـش  اونیب  رگا  و  دوش ، اـیند  هتفیـش  دریگ و  شیپ  ینارذگـشوخ  هار  دـش  رگناوت  رگا  .راودـیما  قح  تمحر  هب  دوخ 

دنک شورف  شیپ  ار  هانگ  دهد  خر  وا  هب  یهاوخلد  رگا  دزرو ، رارـصا  شاداپ  تساوخرد  رد  دـنک و  یهاتوک  ریخ  رادرک  رد  ددرگ ،
حرش ار  تربع  تابجوم  .دشکب  تسد  دوخ  نید  یلم و  ننس  زا  دنک  ور  وا  رب  یتخس  تنحم و  رگا  و  دنکفا ، ریخات  هب  ار  شا  هبوت  و 

راک مک  رادرک  رد  و  تسا ، دامتعااب  راتفگ  رد  دریذپن ، دنپ  شدوخ  یلو  دزرو  رارـصا  نارگید  دنپ  رد  دریگن ، تربع  دوخ  یلو  دهد 
يونعم نایز  و  درمش ، نایز  ار  يونعم  هرهب  تمینغ و  دزرو ، هحماسم  یقاب  ترخآ  راک  رد  و  دیوج ، تقبس  یناف  يایند  لیـصحت  رد 
باسح هب  كدنا  ار  دوخ  زا  و  درامـش ، گرزب  ار  نارگید  هانگ  كدنا  .دـنکن  یئوج  تصرف  دـسرتب و  گرم  زا  درادـنپ ، تمینغ  ار 

اب يزاب  دـشاب ، راکنا  تسـس  راکـشزاس و  دوخ  دـنز و  نعط  مدرم  رب  دـنادب ، نارگید  تعاـط  زا  شیب  ار  دوخ  كدـنا  تعاـط  درآ ،
قیدـصت دوخ  رب  ار  نارگید  قح  دـنک و  تواـضق  نارگید  هیلع  رب  شدوخ  يارب  ناـشیورد ، اـب  رکذ  زا  دراد  رت  تسود  ار  نارگناوـت 
تخادرپ دـهاوخ و  تفایرد  ار  دوخ  قح  هانگ ، بکترم  دـهاوخ و  عاـطم  ار  شدوخ  هارمگ ، ار  دوخ  دـیامن و  هار  ار  نارگید  دـنکن ،

زا اهنآ  رظن  بلج  مدرم و  اب  تقفاوم  يراکمه و  هراـبرد  یلو  دـسرتیم  مدرم  زا  شراـگدرورپ  زج  هراـبرد  دـهاوخن ، ار  نارگید  قح 
تمکح نیـشنلد و  دنپ  تظعوم و  يارب  دوبن ، مالک  نیمه  زج  باتک  نیا  رد  رگا  دـیوگ : هللا  همحر  یـضر  .دـسرتن  دوخ  راگدرورپ 

.دوب سب  دنمشیدنا  هدنناوخ  تربع  دنمشوه و  یئانیب  اسر و 

تمس نیا  اریذپ  دش  شباوج  رد  *** تظعوم يدرم  تساوخرد  یلع  زا 

راک جنر  یب  شوخ  تسیابقع  رهب  *** راودیماک وشم  درم  نآ  تفگ 

دسر رد  تکاله  گرم و  يوب  ات  *** دنکفا سپ  لما  لوط  زا  هبوت 
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دودیم شیوس  قاتشم  لمع  رد  *** دنزیم ایند  كرت و  دهز و  مد ز 

دش هدادلد  دوخ  ریس و  ددرگن  ناز  *** دش هداد  یبیصن  شیایند  رگ ز 

غیج يوه و  دراد  هکلب  عناق  تسین  *** غیرد ددرگ  وا  رهب  ایند  هک  رو 

دش هدامآ  نوف  بلج  رب  کیل  *** دش هداد  شا  هچنآ  رکش  زا  تسا  زجاع 

ارجام ره  دیوپ و  رکنم  هب  دوخ  *** ار ریغ  رم  دنک  رکنم  زا  یهن 

دشکیم يرانک  نآ  زا  دوخ  کیل  *** دهدیم نامرف  ریخ  راک  رهب 

لغد مه  دوخ  یلو  بنذم  نمشد  *** لمع یب  ار  ناحلاص  دراد  تسود 

هاچ رعق  ردنا  هداتفا  مه  زاب  *** هانگ روز  زا  دراد  دب  ار  گرم 

تسیز هدرک  تلفغ  وهل و  رد  یهب  رد  *** تسیدب زا  نامیشپ  يرامیب  تقو 

تسس دیمون و  دش  تسا  راتفرگ  نوچ  *** تسچ نیبدوخ و  دوب  شیاسآ  تقو 

اله دنادرگ  يور  دش  اهر  نوچ  *** اعد تقو  دنک  يراز  الب  رد 

وربآ یب  وا  شیپ  رد  نیقیاب  *** وا رب  دزاتیم  سفن  ینامگاب 

نآ زا  شیب  یهانگ  راتفرگ  دوخ  *** نارگید هانگ  میب  رد  تسه 

راگدرورپ تمحر  رب  عمطرپ  *** راودیما دوخ  هب  شراک  زا  شیب 

دوشیم نوهوم  تسس و  دش  اونیب  *** دوشیم نوتفم  تسمرس و  انغ  زا 

تسرد دتفا  هانگ  رد  توهش  هاگ  *** تسچ تساوخرد  رد  هاتوک و  لمع  رد 

نیمز رب  ات  نامسآ  ددرگ ز  رود  *** نید ياهتنس  تنحم ز  هرد 

ریگدنپ دشابن  اما  تسا  ظعاو  *** ریذپان نکیلو  تربع  فصاو 

لد لق و  ام  زردنا  رب  تشپ  *** لمع مک  نکیلو  مکحم  نخس  رد 

یندنام باوث و  راک  رد  تسس  *** یند يایند  رهب  تباقر  رد 
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يرتشوش

و : ) یلاعت هلوق  یف  هبقاعلا  نم  معا  مالسلا  هیلع  همالک  یف  هبقاع  لوقا : مالسلا : هیلع  لاق  و  هفلتخم ) تاعوضوم  یف  نوتـسلا - لصفلا  )
دعب هلبقف  صـصقلا  یف  ربصاف و  هلبقف  دوه ، یف  و  هدابع ) نم  ءاـشی  نم  اـهثروی  ضرـالا هللا  نا   ) هلبقف فارعـالا ، یف  نیقتملل ) هبقاـعلا 

هبقاعلا و  : ) یلاعت هلوق  یف  و  اداسف ) ضرالا و ال  یف  اولع  نودـیریال  نیذـلل  اهلعجن  هرخالا  رادـلا  کلت   ) نوراقب ضرالا  فسخ  رکذ 
هبقاع ناک  فیک  اورظنیف  ضرالا  یف  اوریـسی  ملفا  : ) یلاعت هلوق  یف  هبقاع  نم  معا  اهنا  امک  هنـسحلا ، هبقاـعلا  اـهب  دارملا  ناـف  يوقتلل )
نودب خسنلا  نم  ریثک  یف  و  لاق : هنا  الا  دیدحلا  یبا  نبا  اذک  ناونعلا و  ررق  مثیم  نبا  و  اذه ، .هئیـسلا  هبقاعلا  دارملاف  مهلبق ) نم  نیذـلا 

.هرم وا  هولح  هلوق 

هینغم

نم لئازلا  هفاـتلا  یتح  ..قاـشملا  هلاون  یف  رثکت  و  قیرطلا ، هیلا  لوطی  سیفن  ریطخ و  لـک  لـمعلا .) ریغب  هرخـالا  وجری  نمم  نکت  ـال  )
یلع رطخ  و ال  تعمـس ، نذا  و ال  هلثم - تار  نیع  ام ال   ) بولطملا ناک  اذا  فیکف  هکرحلا ، یعـسلاب و  الا  هیلا  لـصت  ـال  ایندـلا  عاـتم 

و هراکملاب ، هنجلا  تفح  : ) مامالا لاق  .مالالا  داهجلا و  یلع  اوربص  اوحفاـک و  نا  دـعب  ـالا  هنجلا  اولخد  اـم  ءاـیبنالا  یتح  رـشب ؟) بلق 
- یجری لمالا .) لوطب  هبوتلا  یجری  و   ) .لمع الب  نامیا  ـال  و  لـمع ، هلک  ناـمیالا  قداـصلا : هدـیفح  لاـق  و  تاوهـشلاب .) راـنلا  تفح 

هرـسح ـالا  هعم  یـش ء  ـال  و  هتغب ، یتاـی  توملا  نا  یلا  اذـه ، ..زوفلا  یلع  بجت  هبوتلا  نا  مدـقت  .فوسی و  رخوـی و  میجلا - دـیدشتب 
و مهنلا ، ءادب  ضیرم  ..خلا  اهنم  یطعا  نا   ) هلاعفا هلاوقا و  نیب  هقالع  هلص و ال  ادبا ال  خلا ..) ایندلا  یف  لوقی  و   ) مدنلا هرارم  و  توفلا ،

وه ام  ریثکلا و  بلطی  و  عبـشی ، لکای و ال  و  لعفی ، لوقی و ال  خـلا ..) رکـش  نع  زجعی   ) ءاود هئاد  یلا  و ال  الیبس ، عبـشلا  یلا  دـجی  ال 
، ایرظن همیرجلا  حبقتسی  و  هلیـضفلا ، نسحتـسی  خلا ..) نیحلاصلا  بحی   ) .افقلا یلع  عفـصلا  الا  یـشل ء  لب و ال  لیلقلا ، نم  لقال  لهاب 

انرثکا و  لقعلا ، قطنمل  هفطاعلا ال  قطنمل  هکولـس  یف  داقنی  هنا  اذـه  ینعم  و  میمـصت ، دـصق و  نع  مئارجلا  فرتقی  هناـف  هلمع  یف  اـما 
رـسلا و  ریطاسالا .؟ هفارخلاب و  نونموی  هرقابعلا  ءاـملعلا و  ضعب  نا  تارق  اـم  هلمج  نم  ..بهذـملا و  هلملا و  هذـه  یلع  مدآ  ینب  نحن 

ءاطخالا و شحفا  ..هئیبلا و  هفطاعلا و  هیبرتلا و  نع  نوردـصیف  هریغ  یف  اما  هیور ، لقع و  نع  اهیف  نوردـصی  مهتنهم  یف  ءاـملع  مهنا 
بنذم و هنا  ملعی  و  باسحلا ، مویب  نموی  وه  خـلا ..) هبونذ  هرثکل  تومل  هرکی   ) .نیدـلاب همیرجلا  و  ملعلاب ، هفارخلا  رـسفت  نا  راطخالا 
وا لقعلا  اهیلع  بلغت  اذا  الا  ناسنالل  یـسیئرلا  كرحملا  یه  هفطاعلا  نال  بجع  و ال  ابونذ ، هیلا  فیـضی  اذه  عم  و  هبنذ ، یلع  بقاعم 

هئارق ظعاوملاب و  نوکی  قالخالا ال  بیذـهت  نا  اولاق : و  هقیقحلا ، هذـه  صاصتخالا  لها  كردا  دـق  و  هفطاع ، یلا  لوحت  وا  نیدـلا ،
نا  ) .هسفن یف  اهروذـج  خـسرت  يوقت و  نا  لبق  هیلا  هتفطاـع  هیجوت  و  هیف ، بوغرملا  قلخلا  یلع  هتئـشنت  لـفطلا و  هیبرتب  لـب  بتکلا ،
یلا دوعی  و ال  ظعتی ، سردـلا و  اذـهب  عفتنی  نا  هیلع  ناک  و  رـسحت ، مدـن و  هادـی  تبـسک  امب  هورکم  هباصا  اذا  خـلا ..) امدان  لظ  مقس 
لوق یتای  و  تاجافملا ، تابخملا و  نع  لهذـی  و  یفوع ) اذا  هسفنب  بجعی   ) اهلثم یلا  داع  لـهذ و  اـم  ناعرـس  هنکل  و  یلوـالا ، هتلعف 

و قیـضلا ، نطب  نم  یتای  ام  اریثک  جرفلا  نا  عم  یلتبا ) اذا  طنقی  و   ) ءوس موی  رهدـلا  هل  ابخو  الا  هل  یبوط  یـشل ء  سانلا  لاق  ام  مامالا :
هلوق یلا  ریـشی  خـلا ..) ءالب  هباصا  نا   ) .ءاخرلا نوکی  ءالبلا  قلح  قیاضت  دـنع  و  هجرفلا ، نوکت  هدـشلا  یهانت  دـنع  ممـالا : لوق  یتاـی 

ام یلع  هسفن  بلغت   ) توبکنعلا  65 نوکرشی - مه  اذا  ربلا  یلا  مهاجن  املف  نیدلا  هل  نیـصلخم  هللا  اوعد  کلفلا  یف  اوبکر  اذاف  یلاعت :
اتوبث تباثلا  ررـضلا  اذـه  عم  نا  نظی  هسفن  تقولا  یف  و  هلاحم ، ـال  ررـضلاب  هیلع  دوعی  قیرطلا  اذـه  كولـس  نا  ملعی  وه  خـلا ..) نظی 

و یحولا ، وا  لقعلا  ملعلا  ردصم  نا  وه  و  لیلق ، ذنم  هیلا  انرـشا  ام  رـسلا  ..نیقیلا و  ملعلا و  عدـی  نظلا و  عبتیف  عفنلا ، نم  یـش ء  انیقی -
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و  ) ظعتی ظعی و ال  يا  هبنذ ) نم  ینداب  هریغ  یلع  فاخی   ) .لقعلا نیدـلا و  عم  هفطاعلا ال  عم  سانلا  رثکا  و  هفطاعلا ، اـنه  نظلا  ردـصم 
یفوع اذا  هسفنب  بجعی  یلع  ریـسفت  فطع  خلا ..) رطب  ینغتـسا  نا   ) ریثکلا رجالا  بلطی  و  لیلقلا ، لمعی  هلمع ) نم  رثکاب  هسفنل  وجری 
هوهـش هل  تضرع  اذا   ) قحتـسی امب ال  حاحلاب  بلاطی  و  هیلع ، بجو  ام  يدوی  ال  لاس ) اذا  غلابی  و  لمع ، اذا  رـصقی   ) یلتبا اذا  طـنقی  و 

وه هیلع  بجو  ام  ناک  یتح  بجاولا  لمهی  و  مارحلا ، یلا  عرـسی  ینعملا  و  لمها ، فوس : .عرـسا و  فلـسا : خلا ..) هیـصعملا  فلـسا 
و  ) .لسک هرخالا  ثرح  یلا  یعد  اذا  و  لمع ، ایندلا  ثرح  یلا  یعد  اذا  هبطخلا 101 : یف  هلثم  و  بجاولا ، وه  هیلع  مرح  ام  و  مارحلا ،

عزجلا هحضف  هبیصم  هتباصا  نا  همکحلا 107 : یف  حرـشلا  عم  مدقت  و  هلقع ، هنید و  نع  جرخ  هلزان  هب  تلزن  اذا  خلا ..) هنحم  هترع  نا 
هلثم مدقت  و  رهظتسم ، لعتسم و  يا  خلا ..) لدم  لوقلاب  وهف   ) ..هریغ یلع  فاخی  هلوقل : ناث  بولـساب  رارکت  ربتعی ) هربعلا و ال  فصی  )
میقی و ال  هیهافرلا ، هنیزلا و  رهاظمب  یهاضی  یهابی و  خـلا ..) ینفی  اـمیف  سفاـنی   ) هللا داـبع  یلع  هللا  معنب  ارهظتـسم  همکحلا 146 : یف 

و عفانلا ، حلاصلا  لمعلا  یلع  سانلا  هللا و  نم  رجالا  انه  هب  دارملا  و  حـبرلا ، منغلا : امنغم ) مرغلا  و  امرغم ، منغلا  يری   ) هراثآ ربلل و  انزو 
مظعتسی  ) هل دعتسی  و ال  خلا ..) توملا  یشخی   ) .تاریخلا هعاضا  تاوهـشلا و  عابتا  یلع  یلاعت  هنم  باقعلا  انه  یه  و  هراسخلا ، مرغلا :

عناـصم يا  نهادـم ) هسفنل  و  نعاـط ، ساـنلا  یلع  وـهف   ) ..هریغ یلع  فاـخی  هلوـقل : ثلاـث  بولـساب  رارکت  خـلا ..) هریغ  هیـصعم  نـم 
یلع مهجنوی  هظعاومل و  ساـنلا  نم  هعاـطلا  بلطی  يا  عاـطی ) وـهف   ) هلثم کـیف  اـم  بیعت  نا  بیعلا  ربـکا  یتاـی : اـم  هلثم  و  لـهاستم ،

( هبر ریغ  یف  قلخلا  یشخی  و   ) ..لمع اذا  رـصقی  یلع  ریـسفت  فطع  یفوی ) یفوتـسی و ال  و   ) هیغابلا هیئارملا  هسفن  یـسنی  و  ضارعالا ،
: دـیدحلا یبا  نبا  لاـق  .هللا  قلخ  یلا  هئاـسالا  یف  هللا  فاـخی  ـال  هقلخ ) یف  هبر  یـشخی  ـال  و   ) هللا قلخ  نم  اـفوخ  هناحبـس  هللا  یـصعی 

(. هدنع قطنلا  هدام  هعس  و  هرابعلا ، یلع  مالسلا  هیلع  هرادتقال  کلذ  و  دحاو ، ینعملا  لصفلا و  اذه  ظافلا  تفلتخا  )

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

یـسک شابم  دومرف : هتـسیاشان ) ياهوخ  شهوکن  رد   ) دومن زردنا  دنپ و  تساوخرد  ترـضح  نآ  زا  هک  يدرم  هب  مالـسلا  هیلع  ماما 
سپ ار  ینامرفان ) تیصعم و  زا   ) تشگزاب هبوت و  زارد  دیما  اب  و  تسا ، راودیما  ترخآ  هب  یگدنب ) تدابع و   ) رادرک لمع و  یب  هک 
ریـس دوش  هداد  وا  هب  ایند  يالاک )  ) زا رگا  تسا ، ناراتـساوخ  راتفر  شراتفر  نایاسراپ و  راتفگ  شراتفگ  ایند  هراـب )  ) رد دزادـنا ، یم 
هداد وا  هب  هکیئاهتمعن )  ) هچنآ يرازگـساپس  زا  تسا  ناوتان  دـنامن ) دنـسرخ  دوخ  هرهب  هب   ) دـنکن تعاـنق  دـسرن  وا  هب  رگا  و  ددرگن ،
هچنآ زا   ) دوخ دراد و  یم  زاب  ار ) نارگید  هتـسیاشان  راک  زا  هدشن ، هداد  وا  هب   ) هدیـسرن هچنآ  رد  ار  يدایز  دـیوج  یم  تسا و  هدـش 

ار ناشرادرک  دراد و  تسود  ار  ناراکوکین  دروآ ، یمن  اج  هب  دوخ  هچنآ  هب  دهد  یم  نامرف  و  دراد ( یمن  رب  تسد  دـیامن ) یم  یهن 
یم شدب  هتشاد  تهارک  گرم  زا  ناهانگ  يدایز  تهج  زا  تسا ، اهنآ  زا  یکی  دوخ  دراد و  نمـشد  ار  راکهانگ  و  دهد ، یمن  ماجنا 

ددرگ و نامیشپ  شیراتفر ( دب  زا   ( دوش رامیب  رگا  هدش ، گرم  زا  تهارک  ببـس  هک ( یناهانگ   ( هچنآ رب  دنک  یم  یگداتـسیا  دیآ و 
هدرمژپ دیمون و  ددرگ  راتفرگ  نوچ  دوش و  دنـسپدوخ  دنیب  شیاسآ  يرامیب ( زا   ( هاگ ره  دنام ، لفاغ  هدوسآ و  دبای  یتسردـنت  نوچ 

هب  ) بیرف رورغ و  زا  دهد  تسد  وا  هب  یشوخ  یتحار و  نوچ  و  دیامن ، يراز  ءاعد و  ینارگن  اب  دیآ  شیارب  یتخس  ءالب و  رگا  دوش ،
هب تسین  طلـسم  و  دراد ، نامگ  هک ) ناهانگ  شزرمآ   ) هچنآ هب  تسا  طلـسم  وا  رب  هراما )  ) سفن دنیزگ ، يرود  ادـخ ) زا  ایند  يالاک 
یم گرزب  ار  شیوخ  تعاط   ) دـسرت یم  دوخ  هانگ  زا  رتمک  هب  هاـنگ  هب  يرگید  رب  دراد ، رواـب  هک ) دـیواج  باذـع  گرم و   ) هچنآ
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تمحر زا   ) ددرگ تسدـگنت  نوچ  و  دـنک ) یم  هانگ  مه  یپ   ) دـتفا یهارمگ  هنتف و  رد  هدـش  داـش  دـسر  يرگناوت  هب  نوچ  درادـنپ )
نوچ و  دهدن ) ماجنا  تسرد   ) دیامن یهاتوک  دنک  یگدنب  تعاط و  رگا  و  دیامن ، یتسس  یگدنب ) تدابع و  رد   ) هدش و دیمون  ادخ )
دروآ ور  یـشوخ ) شیاـسآ و   ) یـشهاوخ توهـش و  وا  هب  رگا  دراد ، شـشوک  رارـصا و  دـبلط ) تجاـح  ادـخ  زا   ) دـنک تساوخرد 

يرابدرب و یئابیکـش و   ) نید ياهروتـسد  زا  دسرب  یهودنا  وا  هب  رگا  و  دزادـنا ، رـس  تشپ  ار  تشگزاب  هبوت و  هتفرگ  شیپ  ینامرفان 
یمن تربع  دوخ  دنک و  یم  نایب  ار  نارگید  زا  نتفرگ  دنپ  تربع و  مدرم ) يارب   ) دنیزگ يرود  یتخـس ) ماگنه  هب  ندرب  ادخ  هب  هانپ 
هچنآ رد  تسا ، كدنا  شرادرک  لمع و  دزادنا و  یم  راتفگ  هب  وا  سپ  تسین ، ریذپدنپ  دوخ  دشوک و  یم  نداد  زردـنا  رد  و  دریگ ،
تـسا دـیواج  یقاب و  هک ) تسا  نآ  رد  هچنآ  ترخآ و   ) هچنآ رد  دـیامن و  یم  شـشوک  ددرگ  دوبان  یناف و  هک ) نآ  يالاک  ایند و  )

زا تصرف  هکنیا  زا  شیپ  تسا و  ناـسرت  گرم  زا  دوس ، تمینغ و  یناـمرفان ) تیـصعم و   ) دوس تمینغ و  دـنک ، یم  يراـگنا  لـهس 
نآ زا  رتگرزب  هک  ار  یتیصعم  يرگید  ینامرفان  زا  درامش  یم  گرزب  دباتش ، یمن  دنسپادخ ) رادرک  هحلاص و  لامعا  هب   ) دورب تسد 

ریگتخس مدرم  هب  وا  سپ  دناد ، كدنا  يرگید  زا  هک  ار  یتعاط  درامـش  یم  رایـسب  شیوخ  یگدنب  زا  و  درادنپ ، یم  درخ  دوخ  زا  ار 
نایز هب  دوخ  دوس  يارب  ناتـسدگنت ، اـب  ادـخ  داـی  زا  دراد  تسود  رتشیب  ار  نارگناوت  اـب  یئوگ  هدوهیب  راـگنا ، لهـس  دوخ  هب  تسا و 

( دـشاب تسرد  هچ  رگا   ) دـنک یمن  مکح  دوـخ  ناـیز  هب  يرگید  دوـس  يارب  و  دـشاب ) تسرداـن  هـچ  رگا   ) دـنک یم  مـکح  يرگید 
( ار دوخ  قح   ) و دیامن ، یم  تیـصعم  دوخ  دننک و  یم  يوریپ  وا  زا  سپ  دزاس  یم  هارمگ  ار  دوخ  دـیامن و  یم  یئامنهار  ار  يرگید 

یم ماجنا  ار  يراک  نانآ  سرت  زا   ) شراگدرورپ هار  رد  هن  دسرت  یم  مدرم  زا  و  دهد ، یمن  مامت  ار ) يرگید  قح   ) دناتـس و یم  مامت 
یـضردیس .درادن  یمیب  ادخ  زا  دناسر و  یم  نایز  نانآ  هب   ) دسرت یمن  شراگدرورپ  زا  مدرم  راک  رد  و  تسین ) دنـسپادخ  هک  دـهد 

انیب و یئانیب  اسر و  تمکح  دـنمدوس و  دـنپ  يارب  ناـمه  دوبن  شیاـمرف  نیا  زج  هغـالبلا  جـهن  باـتک  رد  رگا  دـیامرف ): همحرلا  هیلع 
.دوب سب  هدننک  هشیدنا  دنپ  تربع و 

ینامز

ماقم هکنانآ  دنکن  شومارف  ار  ادخ  لاح  ره  رد  دـشاب و  مالـسا  تاروتـسد  قباطم  شراتفر  لامعا و  هک  تسا  یـسک  یعقاو  ناملـسم 
یم هدرک  تمذم  هورگ  نیا  زا  زیزع  يادخ  دننک  تقد  شیوخ  لامعا  هب  نارگید  زا  شیب  دـیاب  دـنراد  ار  هعماج  يربهر  یئامنهار و 

هک تسا  یکانرطخ  ضرم  ینیبدوخ  رورغ و  دـیئامن .) یم  شومارف  ار  ناتدوخ  دـینک و  یم  رما  کـین  راـک  هب  ار  مدرم  اـیآ  دـیامرف :
ناسنا ادخ  هک  یعقوم  .تسا  هاگنیمک  رد  ادخ  : ) دیامرف یم  دارفا  هنوگنیا  هرابرد  زیزع  يادخ  دراد  یم  زاب  ریخ  ياهراک  زا  ار  ناسنا 

وا ادخ  هک  هاگنآ  داد و  متمعن  ادـخ  هک  مدوب  هتـسیاش  نم  دـیوگ  یم  درک  رادروخرب  تمعن  زا  ار  وا  داد و  شتاجن  درک و  راتفرگ  ار 
رطاخب امـش  يراوخ   ) دینک یم  هابتـشا  ( ) .درک راوخ  ارم  مراگدرورپ  دـیوگ  یم  دـنک  مک  ار  وا  قزر  دروآرد و  شیامزآ  هتوب  رد  ار 

زا دیهاوخ  یم  هچ  ره  نارگید  قوقح  هظحالم  نودـب  .دـیرادن  تیانع  ناگراچیب  يادـع  هب  دـینک  یمن  فطل  میتی  هب  هک ) تسا  نیا 
مه ایند  رد  تسا  ترخآ  یتخبدب  هیام  اهنت  هن  مدرم  اب  یئورود  قافن و  دیراد .) …  ایند  تورث  هب  يدیدش  هقالع  .دیرب  یم  هرهب  ایند 

لمع اصخـش  هچنآ  هب  دـیاب  لقاع  رظن  نیا  زا  دـهد ، یم  تسد  زا  ار  دوخ  یعامتجا  تیعقوم  ددرگ و  یم  اوسر  مدرم  شیپ  رد  ناسنا 
زا دیجم  نآرق  رد  دروم  زیزع 39  يادخ  .دهدن  تسد  زا  ار  شیوخ  تیـصخش  دنک و  رثا  رتشیب  شفرح  ات  دیامن  شرافـس  دـنک  یم 

لفـسا كرد  رد  نیقفانم  : ) تسا هدومرف  هلمج  زا  .تسا  هداد  هدـعو  ار  نانآ  كاندرد  باذـع  هب  هدرک و  شهوکن  نیقفاـنم  قاـفن و 
(. دنتسه شتآ 
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يزاریش دمحم  دیس 

یجری و   ) حلاصلا لمعلا  نودـب  يا  لمعلا ) ریغب  هرخالا  وجری  نمم  نکت  ال  : ) هظعی نا  مالـسلا  هیلع  هلئـس  لجرل ، مالـسلا ، هیلع  لاق  و 
باب یف  يا  ایندـلا ) یف  لوقی   ) هریخالا یمایا  بوتا  لوقیف : ایندـلا ، یف  یقبی  نا  الیوط  الما  هل  نال  لمالا ) لوطب   ) اـهرخوی يا  هبوتلا )

نم نیبغارلا ) لـمعب  اـهیف  لـمعی  و   ) ایندـلا لوح  نودـهازلا  ملکتی  اـمک  كرتـت ، نا  بجی  اـهنا  و  نیدـهازلا ) لوقب   ) اهتاذـل ایندـلا و 
لب هدنع ، امب  عنقی ) مل  اهنم  عنم  نا  و   ) طعی مل  ام  یلا  هرـصب  دم  لب  عبـشی ) مل  اهنم  یطعا  نا   ) اهتاذلب عتمتلا  و  ایندـلا ، یلع  بابکنالا 
يا یقب ) امیف  هدایزلا   ) بلطی يا  یغتبی ) و   ) .ایندلا میعن  نم  هناحبـس  هللا  هاطعا  ام  يا  یتوا ) ام  رکـش  نع  زجعی   ) اهتدایز ایندلا و  دیری 

سانلا رمای  يا  یتای ) امب ال  رمای  و   ) تارکنملا یطاعتی  لب  وه  یهتنی ) و ال   ) رکنملا نع  یهنی )  ) طعی مل  امم  ایندـلا ، یقاب  یلا  هبـسنلاب 
بنذـم يا  مهدـحا ) وه  نیبنذـملا و  ضغبی  و   ) الاهـستسا الـسک و  مهلمع ) لمعی  نیحلاصلا و ال  بحی   ) هب وه  یتای  فورعملاب و ال 

يا هلوصوم ، ام )  ) هل توملا  هرکی  ام  یلع  مقی  و   ) اـهفرتقا یتلا  هبونذ ) هرثکل  توملا  هرکی   ) .ماـثالا تاـمرحملا و  یطاـعتی  مهدـحاک 
لظ مقـس  نا   ) هب نایتالا  یف  رارمتـسالا  بنذلا ، یلع  هماقالا  و  بنذـلا ، وه  یـشلا ء و  کلذ  لجال  توملا  هرکی  يذـلا  یـشلا ء  یلع 

اهبعل ایندـلا و  وهلب  الوغـشم  ایهال )  ) هنوکلاح یف  هبقاعلا ، نما )  ) اضیرم نکی  مل  ناب  حـص ) نا  و   ) هتحـص مایا  یف  طرف  ام  یلع  امدان )
هقاف وا  ضرمب  یلتبا ) اذا   ) هجرف هللا و  همحر  نم  طنقی ) و   ) .هتحـص ماـیا  یف  ریخ ، یلع  هنا  نظی  و  ربکتی ، يا  یفع ) اذا  هسفنب  بجعی  )

و  ) ارطضم هنوکلاح  یف  يا  ارطضم )  ) هتیلب فشکل  هناحبس  هللا  اعد ) ءالب  هباصا  نا   ) یلتبا اذا  وجری  و ال  یفوعا ، ذا  رکـشی  الف  مه ، وا 
هسفن هتبلغ  هرـضاح ، هذل  نظ  اذاف  نظی ) ام  یلع  هسفن  هبلغت   ) هلفغلا رورغلا و  هذخا  دق  اوتغم )  ) هللا نع  ضرعا )  ) هعـسو ءاخر ) هلان  نا 

هداعسلا و نم  نیقتسی  ام  لصحی  یتح  هدابعلا ، هعاطلاب و  هسفن ، یلع  وه  بلغی  يا ال  نقیتسی ) ام  یلع  اهبلغی  و ال   ) اهلیـصحتب هترما  و 
رانید قراس  وه  و  مهرد ، هقرس  هریغ  یلع  فاخی  ناک  هبنذ ) نم  یندا   ) بنذب یتا  هنا  ببـس  ب)  ) كالهلا هریغ ) یلع  فاخی   ) .هنجلا

رارتغالا وه  رطب )  ) لام هورث و  هل  تراص  ناب  ینغتـسا ) نا   ) اریثک اباوث  وجری  الیلق و  المع  لمع  ناب  هلمع ) نم  رثکاـب  هسفنل  وجری  (و 
ءادا نع  فعـض  يا  نهو ) و   ) سای هللا و  همحر  نع  طنق ) رقتفا  نا  و   ) .ایهال ماثالا  بکتراف  اعودخم  انوتفم  راص  يا  نتف ) و   ) همعنلاب

لمعلاب یتای  الف  لمع ) اذا  رـصقی   ) رقفلا دنع  هناحبـس  هتمحر  وجری  و ال  ینغلا ، دنع  رکـشی  الف  رقفلا ، نم  هلمحتی  يذلا  مهلل  هیلع  ام 
: هناحبس لاق  هئاذیا ، و  هنع ، لوئسملا  جاعزا  بجوی  هنال  هورکم ، لاوئسلا  یف  رارصا  فاحلالا و ال  ناف  لئـس ) اذا  غلابی  و   ) ههجو یلع 

هنال اهرخآ ، يا  هبوتلا ) فوس  و   ) اهبکترا و  اهمدق ، يا  هیصعملا ) فلـسا   ) همرحم هوهـش ) هل  تضرع  نا  (. ) افاحلا سانلا  نولئـسی  (ال 
مالـسالا و هلم  طئارـش  يا  هلملا ) طئارـش  نع   ) دـعب يا  جرفنا )  ) هیلب يا  هنحم )  ) هیلع تضرع  يا : هترع ) نا  و   ) هتاوهـش ءارو  قاـسنی 

ظعتی يا ال  ربتعی ) و ال   ) رابتعالل هبجوملا  هظعوملا  يا  هربعلا ) فصی   ) نحملا ایازرلا و  یف  تابثلا  ءالبلا و  دـنع  ربصلا  یه  و  هتقیرط ،
نم لدـم ) لوقلاب  وهف   ) یهاونلا كرت  و  رماوالا ، هعاطاب  هسفنب ، وه  ظعتی ) و ال   ) سانلل هظعوملا ) یف   ) رثکی يا  غلاـبی ) و   ) .هسفنب وه 
نم دـیزتی  یهابی و  يا  ینفی ) ام  یف  سفانی   ) لـمعلا نم  لـیلقب  یتاـی  ذا  لـقم ) لـمعلا  نم  و   ) .مهیلع یلعتـسا  ینعمب  هنارقا  یلع  لدا 

ناسنالا هلذبی  ام  و  هرخالا ، یه  یتلا  همینغلا  يا  منغلا ) يری   ) اهل لمعی  الف  .هرخالا  يا  یقبی ) امیف   ) لهاسی و  حماسی ) و   ) هینافلا ایندلا 
یـش ء یلع  لصحی  نا  نودـب  هدـی  نم  بهذ  هنا  يار  الثم - قدـصت - اذاف  ضوع ، الب  لاملل  اـباهذ  همارغ و  يا  اـمرغم )  ) اـهلیبس یف 

تاوهشلا یف  فرـصی  ام  نا  لاحلا  و  همینغ ، يا  امنغم )  ) تاذللا تاوهـشلا و  یف  هفرعی  ام  یه  و  همارغلا ، يا  مرغلا )  ) يری و )  ) .هئازاب
لمعی نا  عرـسی  يا ال  توفلا ) ردابی  و ال   ) هیتای نا  توملا ) یـشخی   ) باقعلا ضوعی  مل  نا  ضوع ، الب  ناسنالا  دـی  تبهذ  دـق  همارغ 
تردص اذا  هیصعملا  کلت  نم  رثکالاف  هسفن ) نم  هنم  رثکا  لقتسی  ام   ) هیمظع اهاری  يا  هریغ ) هیصعم  نم  مظعتسی   ) هصرفلا تاوف  لبق 

کلت هریغ  عاطا  اذا  هریثک و  اهار  هعاـط ، عاـطا  اذاـف  هریغ ) هعاـط  نم  هرقحی  اـم  هتعاـط  نم  رثکتـسی  و   ) .هریغـص هلیلق  اـهاری  هسفن  نم 
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شدـخی نعطی و  نعاط ) سانلا  یلع  وهف   ) هسفنب ناسنالا  بجع  و  سفنلا ، فارحنا  لیلد  کلذ  لک  و  هریقح ، اهآر  اهـسفنب ، هعاـطلا 
يری هنال  ءارقفلا ) عم  رکذـلا  نم  هیلا  بحا  ءاینغالا  عم  وهللا   ) اهبذـهی ـال  و  رکنملا ، نع  اـهاهنی  ـال  لـماجم ، نهادـم ) هسفنل  و   ) مهیف

هـسفن لعجی  ناب  هسفنل ) هریغ  یلع  مکحی   ) .هدـنع ءاـینغالا  سلجم  سکعلاـب  و  کـلذ ، هرکی  اذـل  و  ءارقفلا ، عم  سلج  اذا  هلذ  هسفنل 
حـئاصنلاب و هریغ ) دـشری  و   ) هسفن بناجب  امئاد  قحلا  يری  امنا  فصنی و  ـال  هنـال  هریغل ) اـهیلع  مکحی  ـال  و   ) اـملاظ هریغ  و  اـمولظم ،

ءافو بلطی  يا  یفوتسی ) و   ) هناحبس هللا  یصعی ) و   ) سانلا هعیطی  يا  عاطی ) وهف   ) تارکنملا نایتاب  هلـضی  يا  هسفن ) يوغی  و   ) تاظعلا
يا هبر ) ریغ  یف  قلخلا  یـشخی  و   ) سانلا نم  هللا و  نم  معالا  نیتلمجلاب  دارملا  وا  مهقوقح ، یطعی  يا ال  یفوی ) و ال   ) سانلا نم  هقح 

یضرلا لاق   ) .مهیلا هبسنلاب  هناحبس  هاشخی  و ال  سانلا ؟ رضی  وهف  هقلخ ) یف  هبر  یشخی  و ال   ) سانلا نم  هیشخ  هناحبـس  هللا  ریغل  لمعی 
هربع و  رـصبمل ، هریـصب  هغلاب و  همکح  و   ) هعفان يا  هعجان ) هظعوم  هب  یفکل  مـالکلا ، اذـه  ـالا  باـتکلا ، اذـه  یف  نکی  مل  ول  و  هر :) )

.نیرهاطلا هلآ  دمحمب و  اهب ، لمعلل  انقفوی  نا  لوئسملا  هللا  و  رکفم ) رظانل 

يوسوم

رظانل هربع  و  رـصبمل ، هریـصب  و  هغلاب ، همکح  و  هعجان ، هظعوم  هب  یفکل  مالکلا  اذـه  الا  باتکلا  اذـه  یف  نکی  مل  ول  و  یـضرلا : لاق 
.یفاعت ملـس و  حص : .ضرم  مقـس : .هیلع  موادی  یـشلا ء : یلع  میقی  .بلطی  یغتبی : .یطعا  یتوا : .اهرخوی  هبوتلا : یجری  هغللا : .رکفم 

میعنلا و ءاخرلا : .هباصا  هلاـن : .مغلا  ءـالبلا : .هبیـصمب  بیـصا  یلتبا : .ساـیی  طـنقی : .ضرملا  مدـع  هحـصلا و  یه  هیفاـعلا و  نم  یفوع :
تضرع هبیصم و  هتباصا  هنحم : هترع  .رخا  فوس : .مدق  فلسا : .فعض  نهو : .همعنلاب  یغط  رطب : .رورغلا  هباصا  يذلا  رتغملا : .هعـسلا 

: لدملا .هنم  سرتحتف  اهریغ  بیـصی  ام  یلا  سفنلا  هبنت  یتلا  هظعوملا  هربعلا : .نیدـلا  هلملا : .اهنم  علخنا  اهنع و  دـعتبا  اهنع : جرفنا  .هل 
: نهادـملا .بئاع  نعاط : .اهواضقنا  هصرفلا و  تاوف  توفلا : .لـجع  عرـسا و  رداـب : .همارغلا  مرغلا : .همینغلا  مضلاـب  منغلا : .یلعتـسملا 

هقح لجرلا  هیفوت  یف  نم و  یفوی : .الماک  هقح  ذخای  یفوتـسی : .لضی  يوغی : .يدـهی  دـشری : .نطبی  ام  فالخ  رهظی  يذـلا  عداخملا 
بلقلا اذـه  ققرت  یتلا  هظعوملا  هنم  ابلاط  مامالا  یلا  هجوتف  هواسق  هبلقب  نا  رعـش  لجر  اذـه  حرـشلا : .فاخی  یـشخی : .امات  هایا  هاـطعا 

اذـه الا  باتکلا  اذـه  یف  نکی  مل  ول  هنا  یـضرلا : فیرـشلا  اهنع  لاق  یتلا  همیرکلا  تاملکلا  هذـهب  هتظعوم  یلا  ردابف  هتواـسق  نیلتو 
دق مالسلا  هیلع  هنا  رکذ  ثیح  مهضعب  داجا  دق  .رکفم و  رظانل  هربع  رصبمل و  هریـصب  هغلاب و  همکح  هعجان و  هظعوم  هب  یفکل  مالکلا 

وجری نم  نکت  ـال  .هرقف 1 - هرقف  اهتارقف  رکذـب  هظعوملا  هذـه  رکذـب  ادتبنـس  نحن  هلیذر و  نیثـالث  عبرا و  نع  هظعوملا  بلاـط  یهن 
نا نم  کل  دـبال  لب  ینمتلا  درجم  یلع  اهل  کبلط  یف  رـصتقت  الف  اهیلا  لوصولا  دـیرت  هرخالا و  بلطت  تنک  اذاف  لمعلا : ریغب  هرخالا 

ایجار افئاخ  نوکی  یتح  انموم  نموملا  نوکی  ال  مالـسلا : هیلع  هللادبع  یبا  نع  ثیدحلا  یف  و  امهنیب …  عمجت  لمعلاب و  ءاجرلا  نرقت 
هبوتلا و یلا  رداـبی  ـال  بنذا  اذاـف  لـمالا : لوطب  هبوتلا  یجری  و  .وجری 2 - فاخی و  امل  ـالماع  نوکی  یتح  اـیجار  اـفئاخ  نوکی  ـال  و 
هتبوت و لطبی  هلما و  عطقیف  هاجف  هاتا  امبر  توملا  نا  يردـی  اـهفوسی و ال  اـهرخوی و  ایندـلا  یف  لـیوط  هلما  نـال  لـب  هللا  یلا  عوجرلا 

لوقب ایندلا  یف  لوقی  - 3 نوکی …  ام  عرـساب  اهیلا و  رداب  لب  هبوتلل  فوسملا  کلذ  تنا  نکت  ـالف  اـهاسقا  عجاوفلا و  مظعا  کلذـب 
هللا هدـعا  اـم  هتارمث و  هعفاـنم و  هفـصو و  یف  هیاـغلا  غلبی  هارت  دـهزلا  نع  ثدـحت  اذا  اذـهف  نیبغارلا : لـمعب  اـهیف  لـمعی  نیدـهازلا و 

لیلـضت و عادـخ و  اذـه  هلمع و  فلاخی  هلوقف  هرـش  مهن  بلاـط  بغار  هلمع  یف  نکل  کـسنتم و  دـهاز  هثیدـح  یفف  نیدـهازلل … 
ایندلا نم  هیتای  امف  توملا …  الا  هالمی  هنطب و ال  حتفی  هنا  صرحلا …  هلیذر  هذـه  و  عبـشی : مل  اهنم  یطعا  نا  .ریوزت 4 - فیرحت و 

.هعانقلاب یـضری  بلطلا و ال  ررکی  رـصی و  حـلی و  هارت  رومالا  ضعب  نع  عنم  اذا  عنقی : مل  اهنم  عنم  نا  و  .هیفوی 5 - هب و ال  یفتکی  ـال 
نیب هرکـش و  ءاداب  موقی  الف  هللا  هاطعا  امل  رکـشلا  مدـع  هلیذر  نیب  عمجی  وهف  یقب : امیف  هدایزلا  یغتبی  یتوا و  ام  رکـش  نع  زجعی  - 6
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-7 طعی …  مل  ام  بلطی  یطعا و  اـم  رکـش  يدوی  ـال  هرثکلا …  دـشنی  هداـیزلا و  بلطی  یقبی  یطعا  اـمهم  هنا  هداـیزلا و  بلط  هلیذر 
رمای یتای : امب ال  رماـی  و  .اهل 8 - یعـسلا  اهبلط و  نع  فیک  وا  اهنع  یهتنی  اهماطح و ال  ایندـلا و  نع  ساـنلا  یهنی  یهتنی : ـال  یهنی و 

لمعی نیحلاـصلا و ال  بحی  - 9 رمای …  امم  یـشب ء  وه  یتای  هنکل ال  هرـشعلا و  بیط  قالخالا و  مرک  ناـسحالاب و  ساـنلا  نم  هریغ 
ضغبی و  - 10 مهب …  يدـتقی  مهلمع و ال  لمعی  هنکل ال  هداـبع و  همدـخ  یف  هللا و  عم  موق  مهنـال  مهلمعل  نیحلاـصلا  بحی  مهلمع :
هکولـس هتاسرامم و  هلاعفاب و  مهدـحا  هنکل  هتدارا و  هللا و  هعاط  نع  اوجرخ  مهنال  نیبنذـملل  هرک  هسفن  یف  مهدـحا : وه  نیبنذـملا و 
توملا هرکی  وهف  هلجا : نم  توملا  هرکی  اـم  یلع  میقی  هبوـنذ و  هرثـکل  توـملا  هرکی  .يردـی 11- هسفن و ال  هرکی  قمعلا  یف  هناـکف 
لامعالا بونذلا و  سرامی  هتـساعتل  هنکل  باذعلا و  نم  افوخ  توملا  هرکیف  باذـع  باقع و  باسح و  توملا  دـعب  نال  هبونذ  هرثکل 

نزح و مجو و  ضرملا  هب  لح  اذا  امدان : لظ  مقس  نا  - 12 هسرامی …  یشلا ء و  هرکی  وهف  توملا  هرکی  ناک  اهلجا  نم  یتلا  هئیـسلا 
هتحص هندب و  یف  یفاعم  امیلـس  ناک  اذا  ایهال : نما  حص  نا  .هتعاط و  ریغ  یف  هللا و  نع  ادیعب  اهاضق  یتلا  تاعاسلا  کلت  یلع  فسات 

-13 هرخالا …  روما  ریبدـت  نسحی  هبقاع و ال  یف  رکفی  باذـعلا و ال  نم  نما  ایندـلا و  کـلم  دـق  هناـک  ارورـسم و  اـنئمطم  وهلی  هارت 
اذا یلتبا : اذا  طنقی  و  .اهقبوا 14 - هسفن و  کلهاف  هافق  یلا  رظنی  دعی  مل  هاتف و  بجعلا  هذـخا  یفاعم  ناک  اذا  یفوع : اذا  هسفنب  بجعی 

ارطضم اعد  ءالب  هباصا  نا  - 15 ءافشلا …  هدیب  نمم  هئاجر  عطقی  هبلق و  یلا  سایلا  بدی  هارت  هلام  یف  وا  هسفن  یف  هبیـصمب  هللا  هالتبا 
اذا هنکل  قدـص و  عافدـنا و  هقرح و  هلک  بلقب  رطـضملا  ءاعد  هاـعد  هللا و  یلا  داـع  هلزاـن  هب  تلزن  اذا  ارتغم : ضرعا  ءاـخر  هلاـن  نا  و 
اذا مث  هللا  نمف  همعن  نم  مکب  ام  و  : ) یلاعت لاق  کلمی  امب  رتغا  هلـضف و  یـسن  هللا و  نع  ضرعا  هعـس  یف  حبـصا  هیلع و  ایندـلا  تلبقا 

اهبلغی ـال  نظی و  اـم  یلع  هسفن  هبلغت  - 16 هبناجبان .) ضرعا و  ناسنالا  یلع  انمعنا  اذا  و  : ) یلاعت لاق  و  نوراـجت ) هیلاـف  رـضلا  مکـسم 
هیلا لیمی  هارت  هاوه  امجسنم و  نوکی  رماب و  نظی  نا  درجمبف  هیهتشت  هسفن و  هنظت  ام  ءارو  قاسنی  ثیح  هلیذر  هذه  و  نقیتسی : ام  یلع 

فاخی .هللا 17 - يدـی  نیب  فوقولا  باسحلا و  توملا و  نم  هیلا  ریـصیس  هنا  ملعی  ام  یلع  اهرهقی  نا  عیطتـسی  اـمنیب ال  هتوهـش  هبلغتف 
هبونذ و ال نم  لـقا  یه  یتـلا  هریغـصلا  مهبونذ  نیرخـالا  یلع  فاـخی  وهف  هلمع : نم  رثکاـب  هسفنل  وجری  هبنذ و  نم  ینداـب  هریغ  یلع 

نم ربکا  یه  یتلا  کبونذ  نم  کسفن  یلع  فاخت  هریغـصلا و ال  مهبونذ  نم  سانلا  یلع  فاـخت  نا  ریبک  بیع  اذـه  هبونذ و  فاـخی 
اریغـص المع  لمع  اذاف  قحتـسی  امم  رثکا  هب  موقی  يذلا  لمعلا  یلع  هسفنل  وجری  نا  بویعلا  نم  کلذـک  .كریغ و  یلع  اهفاخت  یتلا 

ءاینغالا نم  راصف  ینغلا  هباصا  اذاف  ینغتسا ) هار  نا  یغطیل  ناسنالا  نا  : ) یلاعت لاق  نتف : رطب و  ینغتـسا  نا  .ریبکلا 18 - باوثلا  یجر 
سئی رقفلا  هباصا  اذا  نهو : طنق و  رقتفا  نا  و  - 19 اذکه …  سانلا و  یلع  هب  یلعتسی  حالسک  هلمعتسا  نونجملا و  یلا  هلاوماب  لوحت 

.هبلق یلا  سایلا  بدی  راهنی و  هنا  هیلع …  اهتواسقب  هقبطملا  هرضاحلا  هلاحلا  همواقم  نع  زجع  هیدی و  یف  ام  عقو  هایحلا و  نم 

دارا اذا  لاس : اذا  غلابی  و  .هلمع 21 - یف  ریـصقتلا  شیعی  وهف  هدیجی  وا ال  هلمکی  وا ال  همتی  المع ال  لمع  اذا  لمع : اذا  رـصقی  - 20 .. 
مهحدـمف افاحلا ) سانلا  نولاسی  مهامیـسب ال  مهفرعت  : ) یلاـعت هلوق  سکع  اذـه  مهنم و  هدـشب  هبلط  مهیلع و  حـلا  هباـبرا  لاـس  ارما و 

هوعدـت نا  درجمل  هللا  یـصعی  وهف  هبوـتلا : فوـس  هیـصعملا و  فلـسا  هوهـش  هل  تضرع  نا  .لاوسلا 22 - یف  حاحلالا  مدـعل  هناـحبس 
اهرخوی لب  هبوتلا  یلا  ردابی  تعقو ال  اذا  اهعوق و  لبق و  هیصعملا  یلع  امدقم  ناک  مارحلا  باکترا  یلع  همزعب  وهف  مرحم  رمال  هتوهش 

نمحرلاـب و رفکی  مالـسالا و  نع  جرخی  هیلب  وا  هبیـصم  یف  عقو  اذا  هلملا : طئارـش  نع  جرفنا  هنحم  هترع  نا  و  .هتساعت 23 - و  هئاقشل 
اوظعتی و یتح  ساـنلا  نم  هریغل  سورد  هربـع و  هظع و  هیف  اـم  فصی  ربـتعی : ـال  هربـعلا و  فصی  .نیرباصلا 24 - رجا  ربصلا و  یـسنی 
هریغل و هظعوملا  دیجی  ظعتی : هظعوملا و ال  یف  غلابی  و  .هسفن 25 - يوادی  هریغل و ال  ءاودلا  فصی  ظعتی …  وا  وه  ربتعی  اوربتعی و ال 
ریثک و همالک  لقم : لمعلا  نم  لدم و  لوقلاب  وهف  هیلا …  هبتنی  لوقی و ال  امب  رثاتی  الف  وه  اما  ظعتی  ریغلا و  اهب  رثاتیف  اهاهتنم  اهب  غلبی 
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هنا یقبی : امیف  عماسی  ینفی و  اـمیف  سفاـنی  - 26 نولعفت .) ام ال  اولوقت  نا  هللا  دـنع  اـتقم  ربک  : ) یلاـعت هلوق  یف  لخدـی  وهف  لـیلق  هلعف 
هل و یقبی  امم  اهیف  ام  اهمیعن و  هرخالا و  نع  لاسی  امنیب ال  اهماطح  ایندلا و  عاتم  نم  ینفی  امیف  عمجلا  یف  مهیلع  ولعی  سانلا و  محازی 

هبیرـض تاقدصلا  سمخلا و  هاکزلا و  ءاداب  لثمتملا  هللا  لیبس  یف  قافنالا  يری  امنغم : مرغلا  امرغم و  منغلا  يری  - 27 ادبا …  ینفی  ال 
ردابی توملا و ال  یـشخی  - 28 هدیفتـسی …  هب و  عفتنی  ام  وه  فارحنالا  یف  هفرـصی  وهللا و  یف  هقفنی  اـم  يری  اـمنیب  هسفن  یلع  هلیقث 

نم دیفتسیف  صرفلا  مانتغا  یلا  ردابی  هدج ال  هساعت  هظح و  ءوسل  نکل  باقعلا و  باسحلا و  نم  هدعب  ام  توملا و  فاخی  هنا  توفلا :
ام هریغ  هیـصعم  نم  مظعتـسی  - 29 هدـعب …  ام  توملا و  نم  نمای  هب  يذـلا  حـلاصلا  لـمعلاب  هنم  دیفتـسی  ـال  توملا …  لـبق  تقولا 

هریغ هیـصعم  يری  نهادـم : هسفنل  نعاط و  سانلا  یلع  وهف  هریغ  هعاط  نم  هرقحی  ام  هتعاـط  نم  رثکتـسی  هسفن و  نم  هنم  رثکا  لقتـسی 
حبـصیل عذجلا  رغـصی  امنیب  هریغ  دنع  تناک  اذا  اعذج  حبـصتل  هشقلا  ربکی  هریغـص  اهاری  هریبک  تناک  نا  هتیـصعم و  امنیب  ادج  هریبک 

اهارل هریغ  هحلاصلا  هریبکلا  لامعالاب  یتا  ول  امنیب  ادـج  هریبک  اهاری  هحلاـصلا  لاـمعالا  ضعبب  یتا  ول  کلذـک  هدـنع و  ناـک  اذا  هشق 
ابیع و ال اهل  رکذـی  هسفن ال  رما  یف  لهاستم  نهادـم  هسفنل  امنیب  مهیلع  نعطی  مهبیعی و  ساـنلا و  مذـی  اذـه  هکولـسب  وهف  هریقح  هلیلق 
ءاینغالا و عم  وهللا  يری  اهب  هقلعت  ایندـلل و  هبح  هدـش  نم  ءارقفلا : عم  رکذـلا  نم  هیلا  بحا  ءاینغالا  عم  وهللا  - 30 اصقن …  اهیف  يری 

اهرثوی لـب  ءارقفلا  عم  هللا  هعاـط  بحی  ـال  وهف  ئارقفلا ، عـم  رکذـلا  سلاـجم  نم  هیلا  بحا  تاراـبلا  یهـالملا و  یف  لاـملا  باحـصا 
امنیب ال هسفن  حـلاصل  ریغلا  یلع  مکحلا  ردـصی  وهف  هریغل : اـهیلع  مکحی  ـال  هسفنل و  هریغ  یلع  مکحی  - 31 ءاینغالا …  عم  هتیـصعمب 

یلا هریغ  يدـهی  هنا  یـصعی : عاطی و  وهف  هسفن  يوغی  هریغ و  دـشری  - 32 هریغ …  حـلاصل  هسفن  نیدـی  ـال  هسفن و  یلع  هریغل  مکحی 
نمم هریغ  لبق  نم  عاطی  وهف  يدـهلا  هماقتـسالا و  نع  لدـعی  فرحنی و  لضی و  هسفن  وه  امنیب  هتاجن  هزوف و  هیف  ام  همیلـسلا و  قرطلا 

سانلا یلع  هل  ناک  اذا  یفوی : یفوتسی و ال  و  - 33 يده …  یلا  هیدهی  وا  ریخب  هرمای  نم  لک  یلع  درمتی  یصعی و  وه  امنیب  هل  عمسی 
: یلاعت هلوق  یف  لخدـی  اذـه  الماکتم و  الماک  مهقح  مهملـسی  قح ال  هیلع  سانلل  ناک  اذا  اـمنیب  صوقنم  ریغ  اـمات  ـالماک  هذـخا  قح 
هبر و ال ریغ  یف  قلخلا  یـشخی  و  - 34 نورـسخی .) مهونزو  وا  مهولاک  اذا  نوفوتـسی و  سانلا  یلع  اولاتکا  اذا  نیذلا  نیففطملل  لیو  )
و مهیـضریل …  هیـصعی  نا  یعدتـسی  اذـه  سیل هللا و  رما  یف  باـسح  فـلا  مهل  بسحی  داـبعلا و  نم  فاـخی  هقلخ : یف  هـبر  یـشخی 

 … مهل هیذالا  مدع  مهیلا و  ناسحالا  یف  هعیطی  يا ال  هدابع  یف  هبر  فاخی  کلذک ال 

یناقلاط

ترخآ هب  دیما  حـلاص - لمع -  نودـب  هک  شابم  نانآ  زا  : » دومرف نینچ  دـیامرف  ظعو  ار  وا  تساوخ  هک  يدرم  يارب  ترـضح  نآ  و 
نایوج ایند  نوچ  دـیوگ و  یم  نخـس  نایاسراپ  نوچ  ایند  رد  یـصخش  نانچ  دـندنب ، یم  هبوت  هب  دـیما  زارد  يوزرآ  اب  دـندنب و  یم 

هداد وا  هب  هچنآ  زا  ساپس  زا  دوش ، یمن  عناق  دوش  هتـشاد  زاب  نآ  زا  رگا  دوش و  یمن  ریـس  دوش  هداد  وا  هب  ایند  زا  رگا  دنک ، یم  لمع 
دتـسیا و یمن  زاب  دوخ  دراد و  یم  زاب  ار  مدرم  دـب  راـک  زا  .تسا  ینوزف  ناـهاوخ  تسا ، هدـنام  هچنآ  رد  تسا و  ناوتاـن  تسا  هدـش 

« ...دهد یم  نامرف  دهد  یمن  ماجنا  دوخ  هچ  نادب  ار  مدرم 

ترخآ هب  دـنهد  ماـجنا  حـلاص  لـمع  هـکنآ  نودـب  مدرم  زا  يرایـسب  تـسا : هدروآ  نـینچ  نانخـس  نـیا  حرـش  رد  دـیدحلا  یبا  نـبا 
- تداهـش هملک  ود  ظـفلت  طـقف  هک  دـنرادنپ  یم  نینچ  ناـشیا  زا  یخرب  .تسا  هدرتـسگ  دـنوادخ  تمحر  دـنیوگ  یم  دـنراودیما و 
دنزاس و یم  راودیما  هبوت  هب  ار  دوخ  مه  یخرب  تسا ، یفاک  تشهب  هب  دورو  يارب  ادخ - لوسر  يربمایپ  هب  رارقا  دنوادخ و  یگناگی 

رتـشیب و  دـنهد ، یم  تسد  زا  ار  نآ  تصرف  دـننام و  یم  یقاـب  بیرف  رد  ناـنچمه  دـنزادنا و  یم  ادرف  هب  ار  زورما  دـننز و  یم  لوگ 
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يارب ار  نآ  هک  يزیچ  هب  مه  نآ  دهد ، زردنا  دنپ و  ار  نارگید  هکنیا  زا  تسا  یمدآ  ندرک  یهن  لصف  نیا  رد  نینمؤملا  ریما  نانخس 
شومارف ار  دوخ  دیهد و  یم  نامرف  ندرک  یکین  هب  ار  مدرم  ایآ  : » دیامرف یم  هک  دـنوادخ  راتفگ  نیا  نوچمه  دـناد ، یمن  مزال  دوخ 

« .دینک یم 

یلو دـیوگ  یم  ار  نایاسراپ  نخـس  ایند  رد  یـصخش  نانچ  : » دـیامرف یم  هک  تسا  نیا  ینعم  نیا  رد  ترـضح  نآ  نخـس  نیتسخن  و 
نیا .دوش » یمن  ریس  دوش ، ینازرا  وا  هب  ایند  رگا   » هک دیامرف  یم  فصو  نینچ  ار  وا  سپس  .دهد » یم  ماجنا  ار  ایند  هب  ناگتفیش  لمع 

ار يوخ  نیا  دنناوت  یم  راوتـسا  مزع  ناگدنراد  قفوم و  دارفا  طقف  تسا و  هتـشرس  یبلط  نوزفا  اب  رـشب  تعیبط  هک  تسا  ببـس  نادب 
تسا هدیسر  وا  هب  هدوب و  ردقم  هک  هچنآ  هب  ینعی  .دنک » یمن  تعانق  دوش  مورحم  نآ  زا  رگا  : » دیامرف یم  سپـس  و  دننک ، بوکرس 

دوصقم ارهاـظ  .تسا  ناوتاـن  تسا  هدـش  ینازرا  وا  هب  هچنآ  هب  تبـسن  يرازگـساپس  زا  یـصخش  ناـنچ  تسا : هدوزفا  و  تسین ، عناـق 
هدومرف ریبعت  یناوتان  هب  يرازگـساپس  ندرک  اهر  زا  دـنک و  یم  اهر  ار  يرازگـساپس  هک  تسا  نیا  دارم  هکلب  تسین  یقیقح  یناوتاـن 

نانچ نآ  ار  ادخ  ياهتمعن  دناوتب  هک  تسین  يدـح  هب  وا  ییاناوت  ینعی  .درک  ینعم  مه  یقیقح  یناوتان  هب  ار  نآ  تسا  نکمم  تسا و 
.درازگ ساپس  تسا ، هتسیاب  هتسیاش و  هک 

زاب دراد ، تهارک  میب و  گرم  زا  شناهانگ  يرایـسب  ببـس  هب  هکنآ  اـب  : » تسا هدومرف  سپـس  تسا و  نیمه  ریظن  مه  دـعب  هلمج  ود 
یلو دشاب  رادـیاپ  نآ  رب  دراد و  شوخان  ار  يزیچ  یمدآ  هک  تساه  یتفگـش  زا  نیا  دزرو و  یم  يرادـیاپ  دوخ  ناهانگ  رب  نانچمه 

تمالس رگا  دوش و  یم  نامیشپ  ددرگ  رامیب  رگا  : » تسا هدومرف  نآ  زا  سپ  و  دنک ، یم  نینچ  ندز  لوگ  ار  دوخ  اهوزرآ  اب  رورغ و 
رد ار  ادـخ  دـنوش  یم  راوس  یتشک  رب  نوچ  و  : » تسا هدومرف  یلاـعت  قح  هک  تسا  ناـمه  .دوش » یم  ینارذـگ  شوخ  مرگرـس  دـبای 

نوچ : » تسا هدومرف  نخـس  نیا  یپ  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  و  ...دـنناوخ » یم  ارف  دـنا ، هدرک  صلاـخ  وا  يارب  ار  دوـخ  نید  هک  یلاـح 
نوچ و  : » تسا هدومرف  دنوادخ  هک  تسا  نامه  .دوش » یم  دیمون  ددرگ  یم  راتفرگ  نوچ  دوش و  یم  هتفیـش  دوخ  هب  دبای  یم  تیفاع 

دیامزایب ار  وا  نوچ  تشاد و  یمارگ  ارم  نم ، يادخ  دیوگ  یم  دراد  یمارگ  دـهد و  تمعن  ار  وا  دـیامزایب و  شراگدرورپ  ار  یمدآ 
« .تشاد راوخ  ارم  نم  يادخ  دیوگ  یم  دزاس  گنت  وا  رب  ار  وا  يزور  و 

راـک دراد -  نیقی  هک  يزیچ  رد  یلو  دوـش  یم  هریچ  وا  رب  وا  سفن  دراد  ناـمگ  نآ  هب  تبـسن  هـک  يزیچ  رد  : » تـسا هدوـمرف  سپس 
نیع رد  یصخش  نانچ  هک  تسا  نیا  ترـضح  نآ  راتفگ  ینعم  تسا و  گرزب  ینخـس  نیا  و  .دوش » یمن  هریچ  وا  رب  سفن  ترخآ -
هریچ وا  رب  دوش  یم  رجنم  گرزب  رطخ  نیا  هب  هک  هچنآ  كرت  يارب  وا  سفن  یلو  تسا  دقتعم  باقع  شاداپ و  باسح و  هب  هک  لاح 

هب .دوش  یم  هریچ  وا  رب  سفن  دراد ، دوجو  سردوز  یتذـل  نآ  رد  هک  درب  یم  ناـمگ  طـقف  هک  ییاـهراک  دروم  رد  یلو  دوـش ، یمن 
ایند مدرم و  ناـمیا  فعـض  رثا  رب  عوضوم  نیا  دوش و  زوریپ  نیقی  ملع و  رب  ناـمگ  وا  رد  هک  یـسک  زا  تسا  یتفگـش  ياـج  یتـسار 

.دریگ یم  تروص  ناشیا  یتسود 

رد دسرت و  یم  دراد و  میب  دهد ، یم  ماجنا  دوخ  هک  یهانگ  زا  رتمک  یهانگ  نداد  ماجنا  رد  نارگید  هب  تبسن  : » تسا هدومرف  سپس 
نالف هک  دـنیب  یم  ار  نآ  ام  زا  کی  ره  هک  تسا  یعوضوم  نیا  .دراد » شاداپ  دـیما  دـهد ، یم  ماـجنا  هک  یلمع  زا  رتشیب  دوخ  دروم 

یم رت  تشز  یهانگ  بکترم  شدوخ  هکنآ  لاح  مکانمیب و  دـهد  یم  ماجنا  هک  یهانگ  نالف  زا  سک  نـالف  رب  نم  دـیوگ  یم  سک 
لیبق زا  دراد ، يراگتسر  يوزرآ  دوخ  يارب  دهد  یمن  تاجن  ار  وا  تسین و  هدنـسب  هک  یکدنا  کین  ياهراک  نداد  ماجنا  اب  و  دوش ،
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.نآ ریاظن  دریگ و  یم  هام  رد  هک  یبحتسم  هزور  دنچ  ای  درازگ  یم  هک  یبش  زامن  تعکر  دنچ  هکنآ 

هاگ نآ  .ددرگ » یم  دـیماان  تسـس و  دوش ، دـنمزاین  رگا  ددرگ و  یم  هتفیـش  تسم و  رـس  دوش ، زاین  یب  رگا  : » تسا هدومرف  هاگ  نآ 
رگا دنک ، یم  يور  هدایز  هغلابم و  دـهاوخب  يزیچ  نوچ  دـنک و  یم  یهاتوک  نآ  رد  دـنک  راک  نوچ  یـصخش  نانچ  : » تسا هدومرف 
عرـش هار  زا  دـسر ، وا  هب  یجنر  نوچ  دزادـنا و  یم  ریخأت  هب  ار  هبوت  دـهد و  یم  ماجنا  شیپاشیپ  ار  هاـنگ  دوش ، هضرع  وا  رب  یتوهش 

زا ای  دنوش  یم  رفاک  دـسر ، یم  ناشیا  هب  یتنحم  جـنر و  نوچ  هک  تسا  دوجوم  مدرم  زا  يرایـسب  رد  عوضوم  نیا  .دریگ » یم  هرانک 
.تسا رفک  هب  کیدزن  هک  دروآ  یم  نابز  رب  ینانخس  نانچ  یگنتلد  هودنا و  مشخ و 

یکی ینعم  ظاحل  زا  تسا ، فلتخم  رگیدـکی  اب  ظفل  ظاحل  زا  هچ  رگا  اه  هلمج  همه  لصف  نیا  رخآ  ات  دـیوگ : یم  دـیدحلا  یبا  نبا 
.تسا تاملک  مادختسا  ترابع و  داریا  رب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تردق  زا  يرادومن  نیا  تسا و 

زردـنا يارب  دـشابن ، يرگید  زیچ  نخـس  نیمه  زج  باتک  نیا  رد  رگا  تسا  هتفگ  نایاپ  رد  داـنک  تمحر  شیادـخ  هک  یـضر  دـیس 
.تسا هدنسب  دنمشیدنا  نتفرگ  دنپ  هدننیب و  ییانیب  اسر و  تمکح  نیتسار و 

مراکم

لوا شخب 

: ُهَظِعَی ْنَأ  َُهلَأَس  ٍلُجَِرل  مالسلا  هیلع  لاق  و 

ْنِإ ، َنِیبِغاَّرلا ِلَمَِعب  اَهِیف  ُلَمْعی  ،َو  َنیِدِـهاَّزلا ِلْوَِقب  اْینُّدـلا  ِیف  ُلوُقَی  ، ِلَمَْألا ِلوُِطب  ََهبْوَّتلا  یِّجَُری  ،َو  ِلَـمَْعلا ِریَِغب  َهَرِخآـْلا  وُجْری  ْنَّمِم  ْنُکَت  اـَل 
َال اَِـمب  ُُرمْأَـی  ،َو  یِهَْتنَی اـَل  یَْهنی َو  ، َیَِقب اَـمِیف  َهَداـیِّزلا  یِغَْتبَی  ،َو  َِیتوُأ اَـم  ِرْکُـش  ْنَع  ُزِْجعَی  ؛ ْعَـنْقی َْمل  اَْـهنِم  َعـِنُم  ْنِإ  ،َو  ْعَبْـشی َْمل  اَْـهنِم  َیِطْعُأ 
ْنِم َتْوَْملا  ُهَرْکَی  اَم  یَلَع  ُمیُِقی  ،َو  ِِهبُونُذ ِهَْرثَِکل  َتْوَْملا  ُهَرْکَی  ، ْمُهُدَحَأ َوُه  َنِیِبنْذُْملا َو  ُضِْغُبی  ،َو  ْمُهَلَمَع ُلَمْعی  َال  َنیِِحلاَّصلا َو  ُّبُِحی  ؛ ِیتْأَی

ٌءاَخَر َُهلاَن  ْنِإ  ،َو  ًاّرَطْـضُم اَعَد  ٌءاََلب  َُهباَصَأ  ْنِإ  ؛ َِیُلْتبا اَذِإ  ُطَنْقی  ،َو  َِیفوُع اَذِإ  ِهِسْفَِنب  ُبَْجُعی  ؛ ًایِهَال َنِمَأ  َّحَـص  ْنِإ  ،َو  ًامِداَن َّلَـظ  َمِقَـس  ْنِإ  ، ِِهلْجَأ
.ِِهلَمَع ْنِم  َرَثْکَِأب  ِهِسْفَِنل  وُجْرَی  ،َو  ِِهْبنَذ ْنِم  یَنْدَِأب  ِهِریَغ  یَلَع  ُفاَخَی  ُنِْقیَتْسَی ، اَم  یَلَع  اَُهِبْلغَی  َال  ،َو  ُّنُظَی اَم  یَلَع  ُهُسْفَن  ُُهِبْلغَت  ؛ ًاّرَتْغُم َضَرْعَأ 

: دیامرف یم  تساوخ  وا  زا  يزردنا  هظعوم و  هک  یصخش  باوج  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

ایند هرابرد  ، دزادـنا یم  ریخأت  هب  زارد  رود و  ياهوزرآ  اـب  ار  هبوت  دراد و  يورخا  تداعـس  دـیما  لـمع  نودـب  هک  شاـبن  یناـسک  زا 
دوش و یمن  ریـس  دسرب  يو  هب  ایند  زا  يزیچ  رگا.دنک  یم  لمع  ناتـسرپایند  نوچمه  نآ  رد  یلو  ؛ دیوگ یم  نخـس  نادهاز  نوچمه 

زاب دب  راک  زا  ار  نارگید.دبلط  یم  ینوزف  مه  زاب  یلو  ؛ تسا زجاع  هدش  هداد  وا  هب  هچنآ  رکـش  زا.دوب  دهاوخن  عناق  زگره  دسرن  رگا 
تـسود ار  ناحلاص.دنک  یمن  لمع  نآ  هب  شدوخ  یلو  ؛ دراد یم  او  بوخ  راک  هب  ار  نارگید  دریذپ و  یمن  یهن  دوخ  یلو  دراد  یم 

ناهانگ يدایز  ببس  هب  گرم  زا.تساهنآ  زا  یکی  یلو  درامش  یم  نمـشد  ار  ناراکهنگ  دهد و  یمن  ماجنا  ار  اهنآ  لمع  یلو  دراد 
( دوخ دـب  لامعا  زا   ) دوش یم  رامیب  هاـگره.دراد  یم  شوخاـن  نآ  ببـس  هب  ار  گرم  هک  دـهد  یم  همادا  یلاـمعا  هب  اـما  ؛ تسا رفنتم 
هاوخدوخ و تمالـس  ماـگنه  هب.دزادرپ  یم  بعل  وهل و  هب  دـنک و  یم  تینما  ساـسحا  دوـش  تسردـنت  هاـگره  ددرگ و  یم  نامیـشپ 
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رگا دراد و  یم  رب  اعد  هب  تسد  ناگراچیب  نوچمه  دسرب  يو  هب  ییالب  رگا.ددرگ  یم  دـیماان  يراتفرگ  ماگنه  هب  دوش و  یم  رورغم 
راداو دراد  نامگ  هچنآ  هب  ایند  روما  رد  ار  يو  وا  سفن.دوش  یم  نادرگ  يور  ادخ  زا  رورغ  اب  دهد  تسد  وا  هب  یـشمارآ  تعـسو و 

هب تبـسن  دـسرت و  یم  دوـخ  هاـنگ  زا  رتـمک  هب  نارگید  هب  تبـسن.تسانتعا  یب  دراد  نیقی  هچنآ  هـب  ترخآ  روـما  رد  یلو  دـنک  یم 
لبق يدایز  هورگ  هک  تسا  هدمآ  هغالبلا  جهن  رداصم  رد  هنامیکح : راتفگ  دنـس  .دراد . (  راظتنا  هدرک  لمع  هچنآ  زا  شیب  نتـشیوخ 

فحت رد  ینارح  هبعـش  نبا  هلمج  زا  دـنا  هدروآ  دوخ  ياه  باتک  رد  ار  انعمرپ  هنامیکح و  رایـسب  راـتفگ  نیا  یـضر  دیـس  موحرم  زا 
زا دـعب  دـیرفلا و  دـقع  رد  هبر  دـبع  نبا  ، لضافلا باتک  رد  دربم  هدروآ  نییبتلا  نایبلا و  باتک  رد  ار  نآ  زا  یـشخب  ظـحاج  لوقعلا و 

ملاعم روتسد  رد  یعاضق  یضاق  هلمج  زا  دنا  هدروآ  دوخ  ياه  باتک  رد  ار  نآ  فورعم  نادنمشناد  زا  زین  يرگید  هورگ  یضر  دیس 
(.( ،ج 4،ص 134 هغالبلا جهن  رداصم  ) .لاّمعلازنک رد  يدنه  یقتم  صاوخلا و  هرکذت  رد  يزوجلا  نب  طبس  مکحلا و 

! عماج زردنا  کی 

رشب یگدنز  مامت  يارب  تسا  یلمعلا  روتـسد  تسه  نآ  رد  ییاهبنارگ  ظعاوم  ردقنارگ و  رایـسب  حیاصن  هک  زیمآ  تمکح  مالک  نیا 
- فیرـش مالک  نیا  رکذ  زا  دعب  یـضر  دیـس  موحرم.دروآ  تسد  هب  دوخ  يارب  ار  ترخآ  ایند و  تداعـس  دناوت  یم  نآ  هیاس  رد  هک 
زردنا و ظعو و  يارب  دوبن  فیرـش  مالک  نیا  زج  هغالبلا  جهن  باتک  هعومجم  رد  رگا  هک  دنک  یم  حیرـصت  - دمآ دـهاوخ  هک  نانچ 
دنتفرگ و هرهب  دوخ  دصاقم  تابثا  يارب  فیرـش  مالک  نیا  ياج  ياج  زا  هک  يدارفا  زا  رایـسب  هچ  دوب و  یفاک  شخب  تاجن  هظعوم 

.دنا هتسارآ  نآ  هلیسو  هب  ار  دوخ  نانخس 

هدرک رکذ  فیرـش  ثیدـح  نیا  يارب  يا  همّدـقم  لاّـمعلا  زنک  رد  يدـنه  یقتم  تنـس  لـها  روهـشم  ثدـحم  هک  نـیا  هجوـت  بلاـج 
رارق هفوک  ربنم  رب  مالـسلا  هیلع  ماما  ناورهن  جراوخ  هنتف  شتآ  ندش  شوماخ  زا  دـعب  هک  دـنک  یم  لقن  « یبارعا نب  دایز  » زا يو  ، تسا

نـساحم تروـص و  رب  اـه  کـشا  هک  يا  هزادـنا  هب  دادـن  تلهم  وا  هب  هیرگ  ماـگنه  نیا  رد  دروآ و  ياـج  هـب  یهلا  دـمح  تـفرگ و 
: میتفگ یم  ام  داتفا و  نارضاح  زا  یضعب  رب  نآ  زا  ییاه  هرطق  داد  ناکت  ار  دوخ  فیرش  نساحم  هک  یماگنه  دش و  يراج  شفیرش 

: دومرف درک و  هبطخ  هب  عورش  سپس.درک  دهاوخ  مارح  وا  رب  ار  خزود  شتآ  دنوادخ  تسا  هداتفا  وا  رب  يا  هرطق  هک  یسک  ره 

. ( ،ج 16،ص 205،ح 44229 لاّمعلازنک « . ) . َهَرِخْآلااوُجْرَی ْنَّمِم  اُونوُکَتال  ُساّنلااَهُّیأ  »

هراشا یقالخا  لئاذر  زا  دروم  یـس  هب  تساوخ  وا  زا  يزردـنا  هظعوم و  هک  یـصخش  باوج  رد  رابرپ  نایب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
( . ُهَظِعی ْنَأ  َُهلَأَس  ٍلُجَِرل  : مالسلا هیلع  َلاَق   ) .دنک یم  یهن  نآ  زا  لالدتسا  هب  بیرق  اویش و  نایب  اب  هدرک و 

: دیامرف یم 

نّمم » هب ریبـعت  ( . ) . ِلَـمَْعلا ِریَِغب  َهَرِخآـْلا  وُـجْری  ْنَّمِم  ْنُـکَت  اـَل  ( ؛» دراد يورخا  تداعـس  دـیما  لـمع  نودـب  هـک  شاـبن  یناـسک  زا  .» 1
مامت لیلد  نیمه  هب  دـشاب و  یم  درفم  رهاظ  هبدـنچ  ره  ، تسا عمج  هغیـص  ياـنعم  هب  عقاو  رد  « وجری » هلمج هک  دـهد  یم  ناـشن  « وجری

 ( .میدرک همجرت  عمج  تروص  هب  ینالوط  ثیدح  نبا  ردار  درفم  ياه  هغیص 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 2502 

http://www.ghaemiyeh.com


یمن دوصقم  هب  زگره  شـشوک  یعـس و  شالت و  نودـب  ایند  ریقح  عاتم  هب  ندیـسر  يارب  ناسنا  لـالظ  یف  رد  هینغم  موحرم  هتفگ  هب 
نآ فصو  یشوگ  هن  هدید و  ار  نآ  دننامه  یمشچ  هن  هک  ترخآ  رد  یهلا  شزرارپ  ياه  تمعن  هب  ندیـسر  يارب  هنوگچ  سپ  ، دسر

.( ،ج 4،ص 318 هغالبلا جهن  لالظ  یف   ). .دسرب ششوک  یعس و  نودب  دناوت  یم  هدرک  روطخ  یناسنا  بلق  رب  هن  هدینش و  ار 

: دیامرف یم  اج  کی  رد  ؛ هدومرف دیکأت  انعم  نیا  رب  دنچ  یتایآ  رد  دیجم  نآرق 

نیاو ، تسین وا  ششوکو  یعس  لصاح )  ) زج يزیچ  ناسنا  يارب  هک  نیاو  ؛ » يُری َفْوَس  ُهَیْعَس  َّنَأ  َو  یعَس * ام  ّالِإ  ِناْسنِْإِلل  َْسَیل  ْنَأ  «َو 
.( هیآ 39و40 ، مجن «. ) . دوش یم  هدید  يدوز  هب  وا  شالت  هک 

اُولِْزلُز ُءاّرَّضلا َو  ُءاسْأَْبلا َو  ُمُْهتَّسَم  ْمُِکْلبَق  ْنِم  اْوَلَخ  َنیِذَّلا  ُلَثَم  ْمُِکتْأَی  اَّمل  َهَّنَْجلا َو  اُولُخْدَـت  ْنَأ  ُْمْتبِـسَح  ْمَأ  : » دـیامرف یم  رگید  ياـج  رد 
نوچمه یثداوح  هکنآ  یب  ، دـیوش یم  تشهب  لـخاد  دـیدرک  ناـمگ  اـیآ  ؛ » ِهّللا ُرْـصَن  یتَـم  ُهَعَم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُلوُـسَّرلا َو  َلوـُقَی  یّتَـح 
يدارفا ربمایپ و  هک  دندش  رارق  یب  نانچ  نآ  و  دیسر ، اهنآ  هب  اه  نایز  اه و  یتخـس  هک  نانامه  دسرب !؟ امـش  هب  ناگتـشذگ  ثداوح 

. ( هیآ 214 ، هرقب . ( .»!؟ دمآ دهاوخ  یک  ادخ  يرای  سپ  : دنتفگ دندوب  هدروآ  نامیا  وا  اب  هک 

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

ٍّنَمَتُم َّنَمَتَی  َالَو  ٍعَّدُم  یِعَّدَیَال  ُِحلاصلا  ُلَمَْعلا  اَّلِإ  ًاّرَـش  ُْهنَع  ِِهب  ُفِرْـصَی  ْوَأ  ًاْریَخ  ِِهب  ِهیِطُْعی  ٌءْیَـش  ٍدَـحَأ  َْنَیبَو  ِهَّللا  َْنَیب  َْسَیل  ُهِّنا  ُسانلا  اهُّیا  »
هب هک  تسین  يزیچ  سک  چـیه  نیب  ادـخ و  ناـیم  مدرم ! يا  ؛  اـثالَث ُْتغََّلب  ْلَـه  َّمُهَّللا  ُْتیَوَه  ُْتیَـصَع  َْولَو  ٍهَمْحَرَو  ٍلَـمَعب  اَّلِإ  اُوجْرَی  ُهَّنأ 

نیمه تاـفآ  عفد  تاریخ و  بلج  هلیـسو  اـهنت   ) حـلاص لـمع  رگم  دـنک  عـفد  وا  زا  ار  يّرـش  اـی  دـناسرب  یـسک  هب  يریخ  نآ  هلیـسو 
رگا مه  نم.یهلا  تمحر  و  حلاص )  ) لمع هب  رگم  تسا  تاجن  لها  هک  دشاب  هتـشادن  وزرآ  دـنکن و  اعدا  سک  چـیه  نیاربانب ) ، تسا

: درک رارکت  ار  هلمج  نیا  راب  هس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  سپس.درک  مهاوخ  طوقس  منک  راگدرورپ  نایصع 

.( ،ص 134 یسربط يرولا  مالعا  ،ج 1،ص 182؛ دیفم داشرا  . ( .»؟ مدرک غالبا  نم  ایآ  ادنوادخ 

اب اهنت  دننک  یم  روصت  هک  اهنآ  يارب  تسا  یخساپ  نیا  تسا و  حلاص  لمع  اهنت  تاجن  هلیسو  هک  تسا  رایسب  هنیمز  نیا  رد  ثیداحا 
کی رد  تکرش  اب  اهنت  یتح  ای  تالسوت و  هیعدا و  زا  یضعب  ندناوخ  هزور و  زامن و  ندروآ  اج  هب  مالسا و  راهظا  نیتداهـش و  رکذ 

.دشاب تیصعم  هانگ و  هدولآ  رسارس  اهنآ  یگدنز  دنچره  ، دش دنهاوخ  تاجن  لها  يرادازع  سلجم 

( . ِلَمَْألا ِلوُِطب  ََهبْوَّتلا  یِّجَُری  َو  ( ؛» دزادنا یم  ریخأت  هب  زارد  رود و  ياهوزرآ  اب  ار  هبوت  هک ) شابم  یناسک  زا  .») 2

زاب وا  هاـگرد  هب  رافغتـسا  هبوت و  اـب  نزب و  یهلا  فطل  نماد  هب  تسد  هلـصافالب  دز  رـس  وت  زا  یـشزغل  هاـنگ و  رگا  هک  نیا  هب  هراـشا 
هدـنز رگید  هظحل  کی  ای  رگید و  زور  کی  هک  درادـن  نانیمطا  سک  چـیه  هک  دوش  راک  نیا  عنام  زارد  رود و  ياهوزرآ  ادابم.درگ 

.تسا هدش  یهن  نآ  ریخأت  هبوت و  فیوست  زا  يدایز  تایاور  رد  لیلد  نیمه  هب.تسا  زاب  وا  يور  هب  هبوت  ياهرد  تسا و 

: دومرف رذابا  هب  باطخ  هک  میناوخ  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  یثیدح  رد 
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زورما هب  وت  اریز  ، شاب رذـحرب  اهوزرآ  رب  هیکت  ببـس  هب  هبوت  ریخأت  زا  ؛  هَدـَْعب اَِمب  َتَْسل  َکِمْوَِیب َو  َکَّنِإَف  َِکلَمَِأب  َفیِوْسَّتلا  َكاَّیِإ َو  »
.( ،ج 74،ص 75،ح 3 راونالاراحب «. ) . ادرف هب  هن  يراد  قلعت 

: میناوخ یم  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ماما  زا  یثیدح  رد 

. ( ،ص 210،ح 1 نامه «. ) . نک باتش  هبوت  اب  نآ  وحم  يارب  يدش  بکترم  یهانگ  رگا  ؛  َِهبْوَّتلِاب اَهَوْحَم  ْلِّجَعَف  ِیَس  ًهَئّ َْتفَراَق  ْنِإ  »

: تسا هدمآ  ترضح  نآ  زا  يرگید  ثیدح  رد 

ضرعم رد  گرم  موجه  ربارب  رد  دزادـنا  یم  بقع  ار  هبوـت  هک  یـسک  ؛  ِرَطَْخلا ِمَظْعَأ  یَلَع  ِلَـجَْألا  ِموُـجُه  ْنِم  َِهبْوَّتلاـِب  ِهِسْفَن  ُفِّوَـسُم  »
.( ،ج 12،130،ح 13707 لئاسولا كردتسم  «. ) . تسا رطخ 

ِیف ُلوُقی  ( ؛» دنک یم  لمع  ناتسرپایند  نوچمه  نآ  رد  یلو  دیوگ  یم  نخـس  نادهاز  نوچمه  ایند  هرابرد  هک ) شابم  یناسک  زا  .») 3
( . َنِیبِغاَّرلا ِلَمَِعب  اَهِیف  ُلَمْعی  َنیِدِهاَّزلا َو  ِلْوَِقب  اْینُّدلا 

ناراـکایر و هک  هنوگ  نآ  دـشابن  ضقاـنت  نآ  رد  تبغر  دـهز و  اـیند و  قرب  قرز و  هراـبرد  وت  لـعف  لوـق و  ناـیم  هک  نیا  هب  هراـشا 
.دنیوگ یم  نخس  یکاپ  تسادق و  زا  یلاخ  عرو و  سدق و  هب  نارهاظتم 

«. َنُولَعْفَت ام ال  اُولوُقَت  ْنَأ  ِهّللا  َْدنِع  ًاتْقَم  َُربَک  َنُولَعْفَت * ام ال  َنُولوُقَت  َِمل  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  : » دیامرف یم  دیجم  نآرق 

َْمل اَْهنِم  َیِطْعُأ  ْنِإ  ( ؛» دوب دـهاوخن  عناق  زگره  دـسرن  رگا  دوش و  یمن  ریـس  دـسرب  وا  هب  ایند  زا  يزیچ  رگا  هک ) شابم  یناـسک  زا  .») 4
( . ْعَنْقی َْمل  اَْهنِم  َِعنُم  ْنِإ  ،َو  ْعَبْشی

دننام هن.شاب  رکاش  دش  تلاح  لماش  یهلا  بهاوم  رگا  رباص و  يدش  تیمورحم  راتفرگ  رگا.شاب  عناق  یگدنز  رد  هک  نیا  هب  هراشا 
هنوگ نامه  ، ددرگ یمرت  هنشت  دریگب  رارق  ناشرایتخا  رد  ایند  بهاوم  زا  رتشیب  ردقره  دنوش و  یمن  ریس  ایند  زا  زگره  هک  ناتسرپایند 

: تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد  هک 

هنشت ردق  ره  هک  تسایرد  روش  بآ  نوچمه  ایند  لَثَم  ؛  هَُلتْقَی یَّتَح  ًاشَطَع  َداَدْزا  ُناَشْطَْعلا  ُْهنِم  َبِرَش  اَمَّلُک  ِرْحَْبلا  ِءاَم  ِلَثَمَک  اَْینُّدلا  ُلَثَم  »
. ( ،ج 2،ص 136،ح 24 یفاک «. ) . درب ورف  گرم  ماک  رد  ار  وا  ات  دوش  یم  شطع  راتفرگ  رتشیب  دشونب  رتشیب  نآ  زا  يا 

،َو َِیتوُأ اَم  ِرْکُـش  ْنَع  ُزِْجعَی  ( ؛» دـنبلط یم  ینوزف  مه  زاب  یلو  ؛ تسا زجاع  هدـش  هداد  وا  هب  هچنآ  رکـش  زا  هک ) شاـبم  یناـسک  زا  .») 5
( . َیَِقب اَمِیف  َهَدایِّزلا  یِغَْتبَی 

نیا اب.دیآ  رد  هب  شرکـش  هدهع  زا  هک  دیآ  یمن  رب  سک  چـیه  نابز  تسد و  زا  تسا و  مزال  يرکـش  ار  یتمعن  ره  هک  تسا  نشور 
.تسا يربخ  یب  تلفغ و  تیاهن  هناشن  نیا.دشاب  یهاوخ  هدایز  لابند  هب  امئاد  دنک و  اهر  ار  رکش  ناسنا ، تسا  نکمم  هنوگچ  لاح 

یم او  بوـخ  راـک  هـب  ار  نارگید  دریذــپ و  یمن  یهن  دوـخ  یلو  ؛ دراد یم  زاـب  دــب  راـک  زا  ار  نارگید  هـک ) شاـبم  یناـسک  زا  .») 6
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( . َِیتْأَی َال  اَِمب  ُُرمْأی  ،َو  َیِهَْتنی َال  یَْهنَی َو  ( ؛» دنک یمن  لمع  نآ  هب  شدوخ  یلو  ؛ دراد

ارچ دشاب  لقاع  رگا  لاح  نیا  اب.تسا  نآ  تاکرب  بوخ و  راثآ  ببس  هب  نیقی  هب  دنک  رما  يزیچ  هب  ار  یسک  ناسنا  رگا  تسا  یهیدب 
زیهرپ شدوخ  ارچ  لاح  نیا  اب  ، تسا نآ  ياه  نایز  ببس  هب  دبال  دراد  یم  زاب  يراک  زا  ار  يرگید  رگا  دریگن و  هرهب  نآ  زا  شدوخ 

؟ درادن دوخ  ياه  هتفگ  هب  یتسرد  نامیا  هک  تسین  نآ  رب  لیلد  یهجوت  یب  نیا  ایآ.دنکن 

الَف َباتِْکلا َأ  َنُوْلتَت  ُْمْتنَأ  ْمُکَـسُْفنَأ َو  َنْوَْسنَت  ِِّرْبلِاب َو  َساّنلا  َنوُُرمْأَت  َأ  : » دـیامرف یم  دارفا  هنوگ  نیا  شنزرـس  ماـقم  رد  زین  دـیجم  نآرق 
یم شومارف  ار  ناتدوخ  اّما  ، دـینک یم  توعد  هدـمآ ) تاروت  رد  وا  تافـص  هک  يربمایپ  هب  ناـمیاو   ) یکین هب  ار  مدرم  اـیآ  ؛ » َنُولِقْعَت

.( هیآ 44 ، هرقب . ( .»؟ دیشیدنا یمن  ایآ.دیناوخ  یم  ار  تاروت )  ) ینامسآ باتک  امش  هک  نیا  اب  دینک 

یکی یلو  درامش  یم  نمـشد  ار  ناراکهنگ  دهد و  یمن  ماجنا  ار  اهنآ  لمع  یلو  دراد  تسود  ار  ناحلاص  هک ) شابم  یناسک  زا  .») 7
( . ْمُهُدَحَأ َوُه  َنِیِبنْذُْملا َو  ُضِْغُبی  ،َو  ْمُهَلَمَع ُلَمْعی  َال  َنیِِحلاَّصلا َو  ُّبُِحی  ( ؛» تساهنآ زا 

رظن زا  یلو  ؛ اهنآ حلاص  لامعا  بجوم  هب  دبال  دنراد  ناحلاص  هب  قشع  رکفت  رظن  زا  ؛ تسا لمع  رکف و  رد  ضقانت  یعون  عقاو  رد  نیا 
هب هک  دـنرفنتم  ناقـساف  نایـصاع و  ناملاظ و  زا  لباقم  هطقن  رد  نینچمه.دـنراذگ  یم  رانک  هدـیزرو  یم  قشع  نادـب  ار  هچنآ  لـمع 

یلو ؛ دشابن تدش  زا  هجرد  نآ  رد  تسا  نکمم.دنا  لامعا  نامه  هب  هدولآ  لمع  ماقم  رد  هک  یلاح  رد  تسا  ناشلامعا  ببس  هب  نیقی 
فعض هناشن  ،و  بیجع یتسار  هب  ضقانت  نیا.دنرفنتم  يو  زا  هک  تسا  یسک  لامعا  اب  گنهامه  اهنآ  لمع  یلک  يدید  اب  لاح  ره  هب 

.تسا سفن  ياوه  هبلغ  هدارا و  نامیا و 

: میناوخ یم  مراهچ  تسیب و  ياعد  نمض  رد  زین  هیداجس  ياهبنارگ  هفیحص  رد 

ار ناحلاص  هک  هدن  رارق  اهنآ  زا  ارم  ادنوادخ  ؛  ْمُهُدَحأ َوُه  َنیئیـسُْملا َو  ُضِْغُبی  ْمُهَلَمَع َو  ُلَمْعَی  َنیِحلاّصلا َو ال  ُّبُِحی  ْنَّمِم  یْنلَعْجَت  «ال 
«. دنتسه اهنآ  نوچمه  لمع  رد  ناشدوخ  یلو  دنراد  نمشد  ار  ناراکهنگ  دنهد و  یمن  ماجنا  ار  اهنآ  لامعا  یلو  دنراد  تسود 

نآ ببـس  هب  ار  گرم  هک  دـهد  یم  همادا  یلامعا  هب  اما  ؛ تسا رفنتم  شناهانگ  يدایز  ببـس  هب  گرم  زا  هک ) شاـبم  یناـسک  زا  .») 8
( . ِِهلْجَأ ْنِم  َتْوَْملا  ُهَرْکَی  اَم  یَلَع  ُمیُِقی  ،َو  ِِهبُونُذ ِهَْرثَِکل  َتْوَْملا  ُهَرْکَی  ( ؛» دراد یم  شوخان 

هماـن اریز  ، دراد تشحو  دـیآ  یم  ناـیم  هب  گرم  زا  نخـس  هک  یماـگنه  وس  کـی  زا  ؛ تساـهنآ یگدـنز  رد  يرگید  ضقاـنت  زین  نیا 
رکف رد  زین  ضقانت  نیا.دنهد  یم  همادا  ناهانگ  نامه  هب  زاب  شیوخ  ریسم  حالـصا  هبوت و  ياج  هب  یلو  دنیب  یم  هایـس  ار  دوخ  لامعا 

.تسا سفن  ياوه  هبلغ  نامیا و  فعض  ببس  هب  لمع  و 

زا شیپ  هک  يدب  لامعا  رطاخ  هب  ، اهنآ یلو  ؛ » ْمِهیِْدیَأ ْتَمَّدَق  اِمب  ًاَدبَأ  ُهْوَّنَمَتَی  َْنل  َو  : » دیامرف یم  دوهی  زا  یهورگ  هرابرد  دـیجم  نآرق 
.( هیآ 95 ، هرقب «. ) . درک دنهاوخن  گرم  يوزرآ  زگره  ، دنا هداتسرف  دوخ 

ره هک  اج ) نآ  ات  (؛ » َرَّمَُعی ْنَأ  ِباذَْعلا  َنِم  ِهِحِزْحَزُِمب  َوُه  ام  ٍهَنَـس َو  َْفلَأ  ُرَّمَُعی  َْول  ْمُهُدَـحَأ  ُّدَوَی  : » دـیامرف یم  زین  دـعب  هیآ  رد  نینچمه 
«. ) تشاد دـهاوخن  زاب  یهلا )  ) رفیک زا  ار  وا  ینالوط  رمع  نیا  هک  یلاح  رد  ؛ دوش هداد  وا  هب  رمع  لاسرازه  دراد  وزرآ  اـهنآ  زا  کـی 
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.( هیآ 96 ، هرقب .

تینما ساسحا  دـشاب  تسردـنت  رگا  ددرگ و  یم  نامیـشپ  دوخ ) تشز  لامعا  زا   ) دوش یم  رامیب  هاگره  هک ) شاـبم  یناـسک  زا  .») 9
( . ًایِهَال َنِمَأ  َّحَص  ْنِإ  ،َو  ًامِداَن َّلَظ  َمِقَس  ْنِإ  ( ؛» دزادرپ یم  بعل  وهل و  هب  دنک و  یم 

هانگ زا  هبوت  رکف  هب  دهد و  یم  تسد  اهنآ  هب  تمادن  دـننیب ، یم  دوخ  یکیدزن  رد  ار  گرم  هرهچ  نوچ  يرامیب  ماگنه  هب  اهنآ  يرآ 
یلک هب  تلاح  نآ  تشگ  زاب  اهنآ  هب  یتسردـنت  هتـساخرب و  يرامیب  رتسب  زا  هک  نیمه  اـما  ؛ دـنتفا یم  شیوخ  قباـس  لاـمعا  ناربج  و 

ود رد  ضقانت  عیرس و  يراکشومارف  نیا.دنوش  یم  لوغشم  بعل  وهل و  هب  دننیب و  یم  ناما  نما و  زا  يا  هلاه  رد  ار  دوخ  هدش و  لئاز 
.تسا ناشیا  نامیا  فعض  اهنآ و  هاتوک  رکف  حطس  هناشن  زین  مه  هب  کیدزن  لاح 

تلفغ باوـخ  زا  دـهد  رادـشه  اـهنآ  هـب  اـت  دـنک  یم  اـه  يراـمیب  بئاـصم و  تالکــشم و  راـتفرگ  یگدـنز  رد  ار  ناـسنا  دـنوادخ 
هلـصافالب دوش  یم  فرطرب  تالکـشم  نآ  هک  یماگنه.تسا  رذگدوز  مدرم  زا  يرایـسب  يارب  يرادیب  نیا  هک  سوسفا  اما  ؛ دـنزیخرب

.دور یم  ورف  تلفغ  باوخ  رد 

 ) ِهِسْفَِنب ُبَْجُعی  ( ؛» ددرگ یم  دیماان  يراتفرگ  ماگنه  هب  دوش و  یم  رورغم  هاوخدوخ و  تمالس  ماگنه  هب  هک ) شابم  یناسک  زا  .») 10
رورغم دنـسپدوخ و  هک  تسا  نیا  شموهفم  لوهجم  تروص  هب  « ِهسفِنب َبِجعُأ  » تغل رد  اریز  ، تسا لوهجم  هغیـص  هب  « هسفنب بَجُعی  .»

( . َِیُلْتبا اَذِإ  ُطَنْقَی  ،َو  َِیفوُع اَذِإ  .دش ) 

فعض نامه  میقتسم  رثا  تسا و  بیاجع  زا  دنوش  یم  سویأم  التبا  نامز  رد  رورغم و  تیفاع  نامز  رد  هک  زین  لاوحا  رد  ضقانت  نیا 
.تسا یناسفن  ياوه  هبلغ  هدارا و  نامیا و 

کی یتح  زور و  کی  نتشذگ  اب  »و  دروخ یم  مه  رب  مایا  رتفد  یمیسن  زا  تسین و« دامتعا  لباق  تیفاع  تلاح  هک  تسا  یلاح  رد  نیا 
لد زا  هاگ  اریز  ددرگ ، ناسنا  سأی  ببـس  هک  تسین  يدـبا  يراتفرگ  التبا و  تلاح  زین  دوش و  ضوع  زیچ  همه  تسا  نکمم  تعاـس 

تمکح 351 رد  مالسلا  هیلع  ماما  هتفگ  هب  دزیخ و  یمرب  شیاشگ  اه  يراتفرگ 

جرف دسرب  تدش  هجرد  نیرخآ  هب  اه  یتخـس  هک  یماگنه  ؛  ُءاَخَّرلا ُنوُکَی  ِءاَلَْبلا  ِقَلَح  ُِقیاَضَت  َْدنِع  ،َو  ُهَجْرَْفلا ُنوُکَت  ِهَّدِّشلا  یِهاَنَت  َْدنِع  »
«. دسر یم  ارف  شمارآ  یتحار و  دوش  گنت  الب  ياه  هقلح  هک  ماگنه  نآ  رد  تسا و  کیدزن 

َدَْعب َءامْعَن  ُهاْنقَذَأ  ِْنَئل  َو  ٌروُفَک * ٌسُؤََیل  ُهَّنِإ  ُْهنِم  اهانْعََزن  َُّمث  ًهَمْحَر  اّنِم  َناْسنِْإلا  اَْنقَذَأ  ِْنَئل  َو  : » دیوگ یم  هیآ 9 و 10  « دوه » هروس رد  نآرق 
وا زا  ار  نآ  سپـس  میناـشچب ، ناـسنا  هب  یتـمحر  ، شیوخ بناـج  زا  رگا  و  ؛ » ٌروُخَف ٌحِرََفل  ُهَّنِإ  یِّنَع  ُتاـئِّیَّسلا  َبَهَذ  ََّنلوُقََیل  ُْهتَّسَم  َءاّرَض 
یم نیقی  هب  ، میناشچب وا  هب  ییاه  تمعن  ، هدیسر وا  هب  هک  ینایز  یتحاران و  زا  دعب  رگا  و.دوب  دهاوخ  ساپـسان  دیمون و  رایـسب  ، میریگب

: دیوگ

«. دوش یم  یشورفرخف  تلفغ و  يداش و  قرغ  و  تشگ ) دهاوخن  زاب  رگید  و   ) هدش فرطرب  نم  زا  اه  يدب 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  میناوخ  یم  هدمآ  یفاک  فیرش  باتک  رد  هک  یثیدح  رد 
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کیدزن هک  یماگنه.تشاد  رس  هب  یگنراگنر  دنلب  هالک  هک  یلاح  رد  دمآ  وا  غارس  هب  سیلبا  ناهگان  هک  دوب  هتـسشن  یـسوم  يزور 
.مسیلبا نم  : تفگ یتسیک ؟ وت  : تفگ یسوم.درک  مالس  داتسیا و  يو  ربارب  رد  تشادرب و  رس  زا  ار  هالک  دیسر  یسوم 

رد هک  یماقم  بجوم  هب  منک  مالـس  وت  هب  هک  ما  هدـمآ  نم  : تفگ سیلبا.دـنکن  کیدزن  ام  هب  ار  وت  هناـخ  زگره  ادـخ  : تفگ یـسوم 
یسک ره   ) میابر یم  ار  مدآ  ینب  ياه  لد  گنراگنر  هالک  نیا  اب  نم  : تفگ تسیچ ؟ هالک  نیا  سپ  : تفگ یسوم.يراد  ادخ  هاگرد 

: تفگ یسوم  يا ) هنوگ  هب  ار 

نم هب  سپ  ؛  ُهْبنَذ ِِهْنیَع  ِیف  َرُغَـص  ُهَلَمَع َو  َرَثْکَتْـسا  ُهُسْفَن َو  ُْهتَبَجْعَأ  اَذِإ  : َلاَق ِْهیَلَع ! َتْذَوْحَتْـسا  َمَدآ  ُْنبا  ُهَبَنْذَأ  اَذِإ  يِذَّلا  ِْبنَّذـلِاب  ِینِْربْخَأَف  »
رورغم دوـخ  زا  هک  تـسا  یناـمز  : تـفگ ینک ؟ یم  هـبلغ  وا  رب  وـت  ، دوـش نآ  بـکترم  ناـسنا  هـک  یماـگنه  هـک  یهاـنگ  زا  هد  ربـخ 

. ( ،ج 2،ص 314،ح 8 یفاک «. ) . دوش کچوک  يو  رظن  رد  شهانگ  درادنپ و  دایز  ار  شلمع  ، دوش

تسد يو  هب  یشمارآ  تعسو و  رگا  دراد و  یم  اعد  رب  تسد  ناگراچیب  نوچمه  دسرب  وا  هب  ییالب  رگا  هک ) شابم  یناسک  زا  .») 11
( . ًاّرَتْغُم َضَرْعَأ  ٌءاَخَر  َُهلاَن  ْنِإ  ،َو  ًاّرَطْضُم اَعَد  ٌءاََلب  َُهباَصَأ  ْنِإ  ( ؛» دوش یم  نادرگ  يور  ادخ  زا  رورغ  اب  دهد 

اّمَلَف َنیِّدلا  َُهل  َنیِِـصلُْخم  َهّللا  اُوَعَد  ِْکلُْفلا  ِیف  اُوبِکَر  اذِإَف  : » دیامرف یم  هدرک  هراشا  نآ  هب  ارارک  دیجم  نآرق  هک  يزیچ  نامه  تسرد 
یم شومارف  ار  وا  ریغ  و  ،) دـنناوخ یم  صـالخا  اـب  ار  ادـخ  ، دـنوش یتـشک  راوـس  هک  یماـگنه  َنوُکِرُْـشی ؛ » ْمُه  اذِإ  ِّرَبـْلا  َیلِإ  ْمُهاَّـجن 

.( هیآ 65 ، توبکنع «. ) . دنوش یم  كرشم  زاب  ، داد تاجن  دناسر و  یکشخ  هب  ار  نانآ  ادخ  هک  یماگنه  اّما  ؛) دننک

: تسا هدمآ  « سنوی » هروس هیآ 22 و 23  رد  يرت  حورشم  تروص  هب  انعم  نیمه 

ُمُهَءاج ٌفِصاع َو  ٌحـیِر  اْهتَءاج  اِهب  اوُحِرَف  ٍهَبِّیَط َو  ٍحـیِِرب  ْمِِهب  َْنیَرَج  ِکـْلُْفلا َو  ِیف  ُْمْتنُک  اذِإ  یّتَح  ِرْحَْبلا  ِّرَْبلا َو  ِیف  ْمُکُرِّیَُـسی  يِذَّلا  َوُه  »
ْمُهاْجنَأ اّمَلَف  َنیِرِکاّشلا * َنِم  َّنَنوُکََنل  ِهِذه  ْنِم  انَْتیَْجنَأ  ِْنَئل  َنیِّدلا  َُهل  َنیِِـصلُْخم  َهّللا  اُوَعَد  ْمِِهب  َطیِحُأ  ْمُهَّنَأ  اوُّنَظ  ٍناکَم َو  ِّلُک  ْنِم  ُجْوَْملا 

یم رارق  یتـشک  رد  هک  یناـمز  ؛ دـهد یم  ریـس  اـیرد  ارحـص و  رد  ار  امـش  هک  تسا  یـسک  وا  ؛ » ِّقَْحلا ِْریَِغب  ِضْرَأـْلا  ِیف  َنوُْغبَی  ْمُه  اذِإ 
؛ دزو یم  يدیدش  نافوط  ناهگان ) ،) دنوش یم  لاحشوخ  درب  یم  دصقم ) يوس  هب   ) ار نانیشن  یتشک  قفاوم  ياهداب  دیریگ و 

یم هدیقع  صولخ  يور  زا  ار  ادخ  ماگنه ) نآ  رد  (؛ دش دنهاوخ  كاله  دننک  یم  نامگ  ؛و  دیآ یم  اهنآ  غارس  هب  وس  ره  زا  جاوما  و 
دیـشخب ییاهر  ار  اهنآ  ادـخ  هک  یماگنه  اما  ؛ دوب میهاوخ  نارازگـساپس  زا  ًامتح  ، یهد تاجن  يراتفرگ  نیا  زا  ار  ام  رگا  : هک دـنناوخ 

«. دننک یم  متس  نیمز  رد  ، قحان هب  رگید ) راب  )

دراد نیقی  هچنآ  هب  ترخآ  روما  رد  یلو  ؛ دـنک یم  راداو  دراد  نامگ  هچنآ  هب  ایند  روما  رد  ار  وا  شـسفن  هک ) شابم  یناسک  زا  .») 12
( . ُنِْقیَتْسَی اَم  یَلَع  اَُهِبْلغَی  َال  ،َو  ُّنُظَی اَم  یَلَع  ُهُسْفَن  ُُهِبْلغَت  ( ؛» تسانتعا یب 

هب درادـن  نانیمطا  هک  دور  یم  ییاه  هار  غارـس  هب  یتح  ایند  تاوهـش  ماـقم و  هاـج و  تورث و  لاـم و  هب  ندیـسر  يارب  رگید  ریبعت  هب 
وا تاجن  ثعاب  لمع  نالف  دراد  نیقی  هک  نیا  اب  ترخآ  راک  هرابرد  یلو  ؛ دسرب یبولطم  تیاهن  هب  دیاش  هک  نیا  دیما  هب  دـسرب  هجیتن 

.دنک یمن  انتعا  دوخ  نیقی  هب  دوش  یم  رگید  يارس  رد  وا  یتخبدب  ببس  راک  نالف  و 
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راظتنا هدرک  لمع  هچنآ  زا  شیب  نتشیوخ  هب  تبسن  دسرت و  یم  دوخ  هانگ  زا  رتمک  هب  نارگید  هب  تبـسن  هک ) شابم  یناسک  زا  .») 13
( . ِِهلَمَع ْنِم  َرَثْکَِأب  ِهِسْفَِنل  وُجْرَی  ،َو  ِِهْبنَذ ْنِم  یَنْدَِأب  ِهِْریَغ  یَلَع  ُفاَخَی  ( ؛» دراد

کچوک دـنچره  شکین  لامعا  ، سکع هب  تسا و  کچوک  شرظن  رد  دوخ  هانگ  گرزب و  شرظن  رد  نارگید  ناهانگ  رگید  نایب  هب 
نامه تساهنآ و  راتفر  رکف و  رد  ضقانت  زا  رگید  یعون  زین  نیا.دراد  میظع  ياه  شاداپ  راظتنا  دـسر و  یم  گرزب  شرظن  هب  دـشاب 

.تسا تاوهش  هبلغ  زا  یشان  رکف و  فارحنا  نامیا و  فعض  ببس  هب  اه  ضقانت  نیا  مامت  دش  هراشا  هک  روط 

مود شخب 

َفَّوَـس ،َو  َهَیِـصْعَْملا َفَلْـسَأ  ٌهَوْهَـش  َُهل  ْتَضَرَع  ْنِإ  ؛ َلَأَـس اَذِإ  ُِغلاَُـبی  ،َو  َلِـمَع اَذِإ  ُرِّصَُقی  ؛ َنَهَو َطـِنَق َو  َرَقَْتفا  ِنِإ  ،َو  َنـُِتف َرَِطب َو  یَنْغَتْـسا  ِنِإ 
ِلَمَْعلا َنِم  ،َو  ٌّلِدُم ِلْوَْقلِاب  َوُهَف  ؛ ُظِعَّتَی َال  ِهَظِعْوَْملا َو  ِیف  ُِغلاَُبی  ،َو  ُِربَتْعَی َال  َهَْربِْعلا َو  ُفِصَی.ِهَّلِْملا  ِِطئاَرَـش  ْنَع  َجَرَْفنا  ٌهَنِْحم  ُْهتَرَع  ْنِإ  ،َو  ََهبْوَّتلا
ِهَیِـصْعَم ْنِم  ُمِظْعَتْـسَی  َتْوَْفلا ؛ ُرِداَُبی  َال  َتْوَْملا َو  یَـشْخَی  ، ًامَنْغَم َمْرُْغلا  ،َو  ًامَْرغَم َْمنُْغلا  يَرَی  ، یَْقبَی اَمِیف  ُحـِماَُسی  ،َو  یَنْفَی اَمِیف  ُسِفاَُنی  ، ٌّلـِقُم

َعَم ُوْهَّللا  ٌنِهاَدـُم ؛ ِهِسْفَِنل  ،َو  ٌنِعاَط ِساَّنلا  یَلَع  َوُهَف  ، ِهِْریَغ ِهَعاَط  ْنِم  ُهُرِقْحَی  اَم  ِِهتَعاَـط  ْنِم  ُِرثْکَتْـسَی  ،َو  ِهِسْفَن ْنِم  ُْهنِم  َرَثْکَأ  ُّلِقَتْـسَی  اَـم  ِهِْریَغ 
ُعاَُطی َو َوُهَف.ُهَسْفَن  يِْوُغی  ُهَْریَغ َو  ُدِـشُْری  ،َو  ِهِْریَِغل اَْـهیَلَع  ُمُکْحَی  اـَل  َو  ِهِسْفَِنل ، ِهِْریَغ  یَلَع  ُمُکْحَی  ، ِءاَرَقُْفلا َعَم  ِرْکِّذـلا  َنِم  ِْهَیلِإ  ُّبَحَأ  ِءاَِـینْغَْألا 

.ِهِْقلَخ ِیف  ُهَّبَر  یَشْخَی  َال  ،َو  ِهِّبَر ِْریَغ  ِیف  َْقلَْخلا  یَشْخَی  ،َو  ِیفُوی َال  ِیفْوَتْسَی َو  َو  یِصْعَی ،

همجرت

سویأم و رقف  ماگنه  هب  دوش و  یم  ایند  هتفیرف  رورغم و  يزاین  یب  ماگنه  هب  هک ) شاـبم  یناـسک  زا  : دومرف مالـسلا  هیلع  ماـما  سپـس  )
لصاح شیارب  یتوهـش  هاگره.دزرو  یم  رارـصا  لاؤس  تساوخرد و  ماگنه  هب  دنک و  یم  یهاتوک  لمع  ماگنه  هب.ددرگ  یم  تسس 

تاروتـسد زا  ییابیکـش ) ربص و  نتـشادن  رثا  رب   ) دسرب وا  هب  یتدش  تنحم و  رگا  ریخأت و  هب  ار  هبوت  دزادـنا و  یم  ولج  ار  هانگ  دوش 
.دوش یم  رود  یلک  هب  نید 

دوخ اـما  دـنک  یم  رایـسب  هظعوم  دریگ و  یمن  تربـع  دوـخ  یلو  دـهد ) یم  شزوـمآ  نارگید  هب  و   ) دیاتـس یم  ار  نتخوـمآ  تربـع 
شـشوک شالت و  یناف  يایند  يارب.دـنک  یم  یهاتوک  رایـسب  لـمع  رد  دزاـن و  یم  دوخ  هب  راـتفگ  رد.دریذـپ  یمن  زردـنا  هظعوم و 

یلو ؛ دـسرت یم  گرم  زا.درمـش  یم  تمینغ  ار  تمارغ  تمارغ و  ار  تمینغ.تسا  راک  هحماسم  یقاب  ترخآ  يارب  یلو  ؛ دراد ناوارف 
دوخ زا  ار  نآ  زا  رت  گرزب  هک  یلاح  رد  درامـش  یم  گرزب  نارگید  زا  ار  کچوک  ياه  تیـصعم.دهد  یم  تسد  زا  ار  اـه  تصرف 
مدرم ياهراک )  ) هب ًابترم ) ) .درادـنپ یم  رایـسب  گرزب و  شدوخ  زا  درمـش  یم  کچوک  نارگید  تاعاط  زا  ار  هچنآ  ، دـنیب یم  زیچاـن 

بوبحم ناریقف  اب  ادخ  رکذ  زا  وا  دزن  نادنمتورث  اب  بعل  وهل و  درذگ  یم  هلماجم  هحماسم و  اب  دوخ  ياهراک  زا  اما  ؛ دریگ یم  هدرُخ 
دنک و یم  تیاده  ار  نارگید.دهد  یمن  نارگید  هب  ار  قح  زگره  اما  ؛ دنک یم  مکح  نارگید  نایز  هب  دوخ و  عفن  هب  هراومه.تسا  رت 

یم لماک  روط  هب  ار  دوخ  قح.دنک  یم  ادـخ  تیـصعم  دوخ  اما  دـنک  یم  تعاطا  اهنآ  زا  مدرم  هجیتن  رد  دزاس و  یم  هارمگ  ار  دوخ 
متـس دروم  رد   ) ادـخ زا  دوخ  یلو  دـسرت  یم  تسین  ادـخ  تیـصعم  هچنآ  زا  ادـخ  قلخ  زا.دزادرپ  یمن  ار  نارگید  قوقح  یلو  دریگ 

.درادن اورپ  شقولخم  هرابرد  ندرک )
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دـنمدوس و هظعوم  يارب  دوبن  مـالک  نیا  زج  باـتک  نیا  رد  رگا  :» دـیامرف یم  هناـمیکح ) راـتفگ  نیا  ناـیاپ  رد   ) یـضر دیـس  موحرم 
ُمالَْکلا اَذهّالإ  ِباتِْکلا  اَذـه  یف  ْنُکَی  َْمل  َْول  ُیِـضَّرلا َو  َلاق  ( ؛» دوب یفاک  ، دنمـشیدنا ِنارظان  تربع  ناگدـننیب و  ییانیب  اسر و  تمکح 

( . ٍرِّکَفُم ٍرِظاِنل  ًهَْربِع  ٍرِْصبُِمل َو  ًهَریَصب  ًهَِغلاب َو  ًهَمْکِح  ًهَعِجان َو  ًهَظِعْوَم  ِِهب  یفََکل 

! شابم ناسک  نیا  زا 

ِنِإ ( ؛» ددرگ یم  تسـس  سویأم و  رقف  ماـگنه  هب  دوش و  یم  اـیند  هتفیرف  رورغم و  يزاـین  یب  ماـگنه  هب  هک ) شاـبم  یناـسک  زا  .») 14
( . َنَهَو َِطنَق َو  َرَقَْتفا  ِنِإ  ،َو  َِنُتف َرَِطب َو  یَنْغَتْسا 

لام و دنراپس و  یم  یشومارف  هب  ار  نتـشیوخ  ادخ و  یتح  زیچ  همه  يزاین  یب  انغ و  ماگنه  هب  هک  تسا  تیفرظ  مک  دارفا  تلاح  نیا 
ماگنه هب  دور و  یم  تسد  زا  ادخ  یگدنب  گنر و  یب  ناشرظنرد  یناسنا  ياه  شزرا  دـنک  یم  رپ  ار  ناشدوجو  مامت  ماقم  تورث و 

.دنک یم  هطاحا  ار  ناشدوجو  مامت  یناوتان  یتسس و  نآ  لابند  هب  يدیمون و  سأی و  یتسدگنت  رقف و 

َدَْعب َءامْعَن  ُهاْنقَذَأ  ِْنَئل  َو  ٌروُفَک * ٌسُؤََیل  ُهَّنِإ  ُْهنِم  اهانْعََزن  َُّمث  ًهَمْحَر  اـّنِم  َناـْسنِْإلا  اَْـنقَذَأ  ِْنَئل  َو  : » دـیامرف یم  هراـب  نیا  رد  زین  دـیجم  نآرق 
وا زا  ار  نآ  سپـس  میناـشچب  ناـسنا  هب  یتـمحر  ، شیوخ بناـج  زا  رگا  و  ؛ » ٌروُخَف ٌحِرََفل  ُهَّنِإ  یِّنَع  ُتاـئِّیَّسلا  َبَهَذ  ََّنلوـُقََیل  ُْهتَّسَم  َءاّرَض 
یم نیقی  هب  میناشچب  وا  هب  ییاه  تمعن  ، هدیسر وا  هب  هک  ینایز  یتحاران و  زا  دعب  رگا  و.دوب  دهاوخ  ساپـسان  دیمون و  رایـسب  ، میریگب

: دیوگ

. ( هیآ 9 و 10 ، دوه «. ) . دوش یم  یشورفرخف  تلفغ و  يداش و  قرغ  و  تشگ ) دهاوخن  زاب  رگید  و  (؛ هدش فرطرب  نم  زا  اه  يدب 

تیفرظرپ نانمؤم  اما  ؛ تسا هدرک  نایب  نامیالا  فیعـض  تیفرظ و  مک  دارفا  هرابرد  ار  اـنعم  نیمه  زین  دـیجم  نآرق  رد  يرگید  تاـیآ 
دندرگ و یم  سویأم  ادخ  تمحر  زا  هن  دننیشنب  هایس  كاخ  رب  رگا  دنوش و  یمن  رگ  نایغط  رورغم و  دنهدب  اهنآ  هب  ار  ایند  مامت  رگا 

.دبای یم  هار  ناشدوجو  رد  یتسس  هن 

َلِمَع اَذِإ  ُرِّصَقی  ( ؛» دزرو یم  رارـصا  لاؤس  تساوخرد و  ماگنه  هب  دـنک و  یم  یهاتوک  لمع  ماگنه  هب  هک ) شابم  یناسک  زا  و  .») 15
( . َلَأَس اَذِإ  ُِغلاَبی  َو 

یناگدنز زا  ییوگ  تسا  زارد  نآ  نیا و  يوس  هب  ناشتسد  هشیمه  دنتسین و  لمع  نادیم  درم  هک  تسا  یلبنت  تسـس و  دارفا  هب  هراشا 
ات تسیاب و  دوخ  ياپ  يور  یناوت  یم  ات  دیوگ  یم  ام  هب  مالسا  تامیلعت  هک  یلاح  رد  ، شوخلد هتسباو  یگدنز  هب  دنرازیب و  لقتـسم 

.تسا تلذ  ببس  یمود  تزع و  ثعاب  یلوا  هک  نکن  تساوخرد  يرگید  زا  يزیچ  يراد  ناوت 

یم هدننک  تساوخ  رد  رگا  :» میناوخ یم  شّصاخ  باحصا  زا  یکی  هب  باطخ  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ییانعمرپ  هاتوک و  ثیدح  رد 
ِتسد هک  یـسک  رگا  درک و  یمن  ییاضاقت  يرگید  زا  سک  چیه  دراد  دوجو  یتراقح ) تلذ و   ) هچ تساوخرد  لاؤس و  رد  تسناد 

؛» درک یمن  در  ار  يرگید  ياضاقت  يدحا  دراد  دوجو  یتلیضف ) راختفا و   ) هچ ششخب  رد  تسناد  یم  دراد  هدنهد 

. ( ،ج 4،ص 20،ح 2 یفاک ( . ). ًادَحَأ ٌدَحَأ  َّدَر  اَم  ِهَّیِطَْعلا  ِیف  اَم  یِطْعُْملا  ُمَْلعَی  َْول  ًادَحَأ َو  ٌدَحَأ  َلَأَس  اَم  َِهلَأْسَْملا  ِیف  اَم  ُِلئاَّسلا  ُمَْلعَی  َْول  )
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: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  : دیوگ یم  هک  میناوخ  یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يرگید  ثیدح  رد 

ار يزیچ  لاعتم  دـنوادخ  ؛  َلَأُْسی ْنَأ  ِهِسْفَِنل  َّبَحَأ  ََهلَأْسَْملا َو  ِهِْقلَِخل  َضَْغبَأ  ِهِْقلَِخل  ُهَضَْغبَأ  ِهِسْفَِنل َو  ًاْئیَـش  َّبَحَأ  َیلاَعَت  َكَراَـبَت َو  َهَّللا  َّنِإ  »
ضوغبم ار  رگیدـکی ) زا   ) تساوخرد لاؤـس و  ناگدـنب  يارب  ؛ درامـش یم  ضوـغبم  شناگدـنب  يارب  دراد و  یم  تسود  دوـخ  يارب 

.( ،ح 4 نامه «. ) . دناد یم  بوبحم  ار  ناگدنب  ندرک  لاؤس  شدوخ  يارب  هدرمش و 

هللا یلـص  ادخ  لوسر  دزن  راصنا  هفئاط  زا  یهورگ  هک  میناوخ  یم  يرگید  يانعمرپ  ثیدـح  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نینچمه 
یم امـش  زا  یتجاـح  اـم  ادـخ ! لوـسر  يا  : دـندرک ضرع.تـفگ  خـساپ  اـهنآ  هـب  ترــضح  دـندرک و  مالــس  دـندمآ و  هـلآ  هـیلع و 

ضرع تسیچ ؟ دـییوگب  : دومرف تسا  گرزب  رایـسب  اـم  تجاـح  : دـندرک ضرع.دـییوگب  : دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ.میهاوخ 
تسد رد  هک  یتسد  بوچ  اب  دنکفا و  ریز  هب  رس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ.نک  نیمـضت  تراگدرورپ  دزن  ام  يارب  ار  تشهب  : دندرک

: دومرف درک و  دنلب  ار  رس  سپس  دز  نیمز  رب  تشاد 

سک چیه  زا  یتساوخرد  هک  نیا  طرش  هب  مهد  یم  ماجنا  امـش  يارب  ار  راک  نیا  نم  ؛  ًاْئیَـش ًادَحَأ  اُولَأْسَت  َال  ْنَأ  یَلَع  ْمُِکب  َِکلَذ  ُلَْعفَأ  »
«. دینکن دوخ ) یگدنز  رد  )

صخـش هب  داتفا  یم  نیمز  هب  اهنآ  هنایزات  رگا  دـنتفر  یم  ترفاسم  هب  هک  یماگنه  یتح  اـهنآ  دـعب  هب  نآ  زا  : دومرف مالـسلا  هیلع  ماـما 
دندوب هتـسشن  هرفـس  رـس  رب  رگا  دنتـشاد و  یم  رب  ار  هنایزات  دندش و  یم  هدایپ  ناشدوخ  هدـب ؛ نم  هب  ار  هنایزات  دـنتفگ  یمن  يا  هدایپ 

تساخ و یم  رب  شدوخ  ؛ هدب نم  هب  بآ  نآ  زا  تفگ  یمن  دوب  هتسشن  رود  هک  نآ  دوب  رت  کیدزن  بآ  فرظ  هب  نارـضاح  زا  یـسک 
نارگید رابرـس  دهاوخن و  نارگید  زا  دـهد  ماجنا  دـناوت  یم  دوخ  هک  ار  يراک  ناسنا  تسا  نیا  روظنم  هتبلا   ) دیـشون یم  بآ  نآ  زا 

. ( ،ج 4،ص 21،ح 5 یفاک (. ) . دشابن

تنحم و رگا  ریخأـت و  هب  ار  هبوت  دزادـنا و  یم  ولج  ار  هاـنگ  دوش  لـصاح  يو  يارب  یتوهـش  هاـگره  هک ) شاـبم  یناـسک  زا  و  .») 16
َفَلْـسَأ ٌهَوْهَـش  َُهل  ْتَضَرَع  ْنِإ  ( ؛» دوـش یم  رود  یلک  هب  نـید  تاروتـسد  زا  ییابیکـش ) ربـص و  نتـشادن  رثا  رب   ) دـسرب وا  هـب  یتدـش 

( . ِهَّلِْملا ِِطئاَرَش  ْنَع  َجَرَْفنا  ٌهَنِْحم  ُْهتَرَع  ْنِإ  ،َو  ََهبْوَّتلا َفَّوَس  ،َو  َهیِصْعَْملا

هب تعرس  هب  دوش  یم  نایامن  اهنآ  ربارب  رد  توهـش  لماوع  ات  تسا  تیفرظ  مک  ناوتان و  فیعـض و  دارفا  فاصوا  زا  زین  تفـص  نیا 
یلکشم هک  یماگنه  هب  دننک و  یم  ادرف  زورما و  دسر  یم  هک  هبوت  هب  تبون  یلو  ؛ دنریگ یم  رب  نآ  زا  لد  ماک  دنور و  یم  نآ  يوس 
نانخـس هب  نابز  هاگ  یتح  دنراپـس و  یم  یـشومارف  هب  ار  شتاروتـسد  دـننک و  یم  رهق  دوخ  يادـخ  اـب  دـهد  خر  اـهنآ  یگدـنز  رد 

.دنیاشگ یم  زیمآرفک 

.دنیوگ یم  دب  نامسآ  نیمز و  هب  دنیاشگ و  یم  هوکش  هب  نابز  ، یگدنز رد  يرییغت  نیرتمک  اب  هک  دنتسه  یناسک  اهنآ 

نیقی هب  ؛ » ًاعُونَم ُْریَْخلا  ُهَّسَم  اذِإ  َو  ًاعوُزَج * ُّرَّشلا  ُهَّسَم  اذِإ  ًاعُولَه * َِقلُخ  َناْسنِْإلا  َّنِإ  دـیوگیم : صاخـشا  هنوگ  نیا  هراـبرد  دـیجم  نآرق 
عنام دسر  وا  هب  یبوخ  هک  یماگنه  دنک و  یم  یبات  یب  دسر  وا  هب  يدب  هک  یماگنه.تسا  هدش  هدـیرفآ  تقاط  مک  صیرح و  ناسنا 

.( هیآ 21-19 ، جراعم («. ) . دزرو یم  لخب  و   ) دوش یم  نارگید 
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هظعوم دریگ و  یمن  تربع  دوخ  یلو  دـهد ) یم  شزومآ  نارگید  هب  و   ) دیاتـس یم  ار  نتخومآ  تربـع  هک ) شاـبم  یناـسک  زا  .») 17
( . ُظِعَّتی َال  ِهَظِعْوَْملا َو  ِیف  ُِغلاَبی  ،َو  ُِربَتْعی َال  َهَْربِْعلا َو  ُفِصی  ( ؛» دریذپ یمن  زردنا  هظعوم و  دوخ  اما  ؛ دنک یم  رایسب 

دنوادخ دـیدش  مشخ  ببـس  دـیجم  نآرق  رد  هک  تسا  صالخا  دـقاف  ناراکایر  دـهعت و  یب  نایعدـم  لمع و  یب  ناملاع  فصو  نیا 
. ( هیآ 2 و 3 ، فص  ). .تسا هدش  هدرمش 

شوگ انیب و  مشچ  ناسنا  هاـگره.زومآ  تربع  ياـه  سرد  زا  ولمم  ناینیـشیپ  خـیرات  تسا و  تربع  راد  ناـهج  نیا  هک  تسین  کـش 
.دنیبب دوخ  نامز  زومآ  تربع  ثداوح  خیرات و  هنییآ  رد  ار  دوخ  هدنیآ  تشونرس  دناوت  یم  دشاب  هتشاد  اونش 

یم خـیرات  ياه  مایپ  ندینـش  زا  وا  شوگ  عناـم  دـشک و  یم  وا  نامـشچ  ربارب  رد  يا  هدرپ  تاذ  بح  سفن و  ياوه  هک  سوسفا  یلو 
.تسا هرهب  یب  اهنآ  زا  لمع  رد  دوخ  یلو  دهد  یم  نارگید  هب  ار  اه  سرد  نیا  هک  نیا  بجع  دوش و 

هارمگ نادباع  اب  نادوبعم  نآ  همه  سپ  ؛ » َنوُواْغلا ْمُه َو  اهِیف  اُوبِْکبُکَف   » هفیرـش هیآ  ریـسفت  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد 
.( هیآ 94 ، ءارعش «. ) . دنوش یم  هدنکفا  خزود  هب 

: دیامرف یم 

اما ؛ دننک یم  شیاتـس  ناشنابز  اب  ار  هنالداع  ياهراک  هک  دنتـسه  یناسک  اهنآ  ؛  ِهِْریَغ َیلِإ  ُهوَُفلاَخ  َُّمث  ْمِِهتَنِْـسلَِأب  ًالْدَع  اوُفَـصَو  ٌمْوَق  ْمُه  »
. ( ،ج 1،ص 47،ح 4 یفاک «. ) . دنراد یم  مدقم  ار  نآ  ریغ  هدرک و  تفلاخم  ناشدوخ 

: دومرف هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا 

هک تسا  یهورگ  ِنآ  زا  تمایق  زور  رد  ترسح  نیرتدیدش  ؛  ِهِْریَغ َیلِإ  ُهََفلاَخ  َُّمث  ًالْدَع  َفَصَو  ْنَم  ِهَماَیِْقلا  َمْوَی  ًهَرْسَح  ِساَّنلا  َّدَشَأ  َّنَأ  »
هدومرف دنوادخ  هک  تسا  نامه  نیا  : دومرف هفاضا  مالسلا  هیلع  ماما  هاگ  نآ  «. دندومن تفلاخم  نآ  اب  سپس  دندرک و  شیاتس  ار  لدع 

.( ،ج 1،ص 120،ح 134 یقرب نساحم  « . ) . هّللا ِْبنَج  ِیف  ُتْطَّرَف  ام  یلَع  یتَرْسَح  ای  ٌسْفَن  َلوُقَت  ْنَأ  »

( . ٌّلِقُم ِلَمَْعلا  َنِم  ،َو  ٌّلِدُم ِلْوَْقلِاب  َوُهَف  ( ؛» دنک یم  یهاتوک  رایسب  لمع  رد  دزان و  یم  دوخ  هب  راتفگ  رد  هک ) شابم  یناسک  زا  .») 18

.دزان یم  دوخ  لامعا  هب  هک  یسک  رورسم و  رورغم و  ینعی  « ّلِدُم »

مزال و ار  یبلطم  هاگ  هتـشاد  تغالب  تحاصف و  رد  هک  یتردق  اب  مالـسلا  هیلع  ماما  یلو  دمآ  شیپ  فاصوا  رد  ، نخـس نیا  نومـضم 
.دیامرف نایب  تسا  هزات  دیدج و  مادک  ره  هک  نوگانوگ  تاریبعت  اب  دنیب  یم  يرورض 

هب.دمآ يدباع  دزن  هب  یملاع  : دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  میناوخ  یم  تسا  هدمآ  یفاک  فیرـش  باتک  رد  هک  یبلاج  ثیدح  رد 
زا  ) نامز نالف  زا  نم  دوش ؟ یم  لاؤس  شزامن  زا  ینم  لثم  اـیآ  : تفگ زاـن ) رورغ و  يور  زا   ) دـباع تسا ؟ هنوگچ  تزاـمن  : تفگ وا 

کـشا هک  منک  یم  هیرگ  نانچ  : تفگ هنارورغم )  ) زاب تسا ؟ هنوگچ  وت  هیرگ  : تفگ ملاـع.ما  هدرک  یم  ادـخ  تداـبع  زارد ) ناـیلاس 
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: تفگ وا  هب  ملاع.دوش  یم  يراج  میاه 

ناسرت تلامعا  زا  يدنخب و  رگا  ؛  ٌءْیَش ِِهلَمَع  ْنِم  ُدَعْصَی  َال  َّلِدُْملا  َّنِإ  ٌّلِدُم  َْتنَأ  َِکئاَُکب َو  ْنِم  ُلَْضفَأ  ٌِفئاَخ  َْتنَأ  َکَکِحَـض َو  ْنِإَف  »
دوخ لاـمعا  زا  هک  یـصخش  اریز  ، يزاـن یم  نآ  هب  يرورغم و  دوخ  لاـمعا  هب  هک  یلاـح  رد  ینک  هیرگ  هک  تسا  نیا  زا  رترب  یـشاب 

. ( ،ج 2،ص 313،ح 5 یفاک «. ) . دور یمن  الاب  ادخ  برق  يوس  هب  شلامعا  زا  يزیچ  تسا  رورسم  رورغم و 

ُسِفاَنی ( ؛» تسا راک  هحماسم  یقاب  ترخآ  يارب  یلو  دراد  ناوارف  شـشوک  شالت و  ، یناـف ياـیند  يارب  هک ) شاـبم  یناـسک  زا  .») 19
( . یَْقبی اَمِیف  ُحِماَسی  ،َو  یَنْفَی اَمِیف 

.نارگید رب  نتفرگ  یشیپ  ینعی  « هسفانم »

.تسا ترخآ  یقاب  يارس  هب  هراشا  یقبَی » ام   » هک هنوگ  نامه  ، تسا یناف  يایند  هب  هراشا  « ینفَی ام  » هب ریبعت 

ياهورین مامت  دـنک و  شـشوک  شالت و  یناف  زیچ  دروم  رد  ناسنا  هک  تسا  هنـالقاع  ریغ  يراـک  گرزب و  یهابتـشا  نیا  لاـح  ره  هب 
نامیا و فعـض  رثا  رب  زین  نیا.دوش  لفاغ  دـهد  یم  لیکـشت  ار  وا  نادـیواج  یگدـنز  تسا و  یقاب  هچنآ  زا  اما  ؛ دریگ راک  هب  ار  دوخ 

.تسا سفن  ياوه  هبلغ 

( . ًامَنْغَم َمْرُْغلا  ،َو  ًامَْرغَم َْمنُْغلا  يَری  ( ؛» درمش یم  تمینغ  ار  تمارغ  تمارغ و  ار  تمینغ  هک ) شابم  یناسک  زا  .») 20

هنیزه اه  سوه  اوه و  تاوهـش و  هار  رد  هک  تسا  یلاوما  تمارغ » دوش و« فرـص  ادخ  يارب  ادخ و  هار  رد  هک  تسا  يزیچ  « تمینغ »
.ددرگ

ًامَْرغَم َو ُقِْفُنی  ام  ُذِخَّتَی  ْنَم  ِبارْعَْألا  َنِم  َو  : » دیوگ یم  قفانم  ای  نامیالا  فیعـض  بارعا  زا  یعمج  شهوکن  تمذم و  رد  دـیجم  نآرق 
دنراد یم  بوسحم  تمارغ  ، دننک یم  قافنا  ادخ ) هار  رد   ) هک ار  يزیچ  ، نیـشن هیداب  بارعا  نیا )  ) زا یهورگ  ؛ » َِرئاوَّدلا ُمُِکب  ُصَّبَرَتَی 

.( هیآ 98 ، هبوت «. ) . دنشک یم  امش  يارب  راوگان  ثداوح  راظتنا  و 

ِتاوَلَـص ِهّللا َو  َدـْنِع  ٍتابُُرق  ُقِْفُنی  اـم  ُذِـخَّتَی  ِرِخآـْلا َو  ِمْوَْیلا  ِهّللاـِب َو  ُنِمُْؤی  ْنَم  ِبارْعَأـْلا  َنِم  َو  : » دـیامرف یم  اـهنآ  ربارب  رد  ، دـعب هیآ  رد 
زور ادخ و  هب  ، نیـشن هیداب  ياه  برع  زا  رگید )  ) یهورگ ؛ » ٌمیِحَر ٌروُفَغ  َهّللا  َّنِإ  ِِهتَمْحَر  ِیف  ُهّللا  ُمُُهلِخُْدیَـس  ْمَُهل  ٌَهبُْرق  اهَّنِإ  الَأ  ِلوُسَّرلا 

تساهنآ بّرقت  هیام  اهنیا  دیـشاب  هاگآ  ؛ دنناد یم  ربمایپ  ياعد  ادخ و  هب  برقت  هیام  ، دننک یم  قافنا  ار  هچنآ  دنراد و  نامیا  نیـسپزاب 
. ( هیآ 99 ، هبوت «. ) . تسا نابرهم  هدنزرمآ و  دنوادخ  نیقی  هب  ، تخاس دهاوخ  دراو  شیوخ  تمحر  رد  ار  اهنآ  يدوز  هب  دنوادخ 

( . َتْوَْفلا ُرِداَُبی  َال  َتْوَْملا َو  یَشْخَی  ( ؛» دهد یم  تسد  زا  ار  اه  تصرف  یلو  دسرت  یم  گرم  زا  هک ) شابم  یناسک  زا  .») 21

فیعـض ای  نامیا  یب  دارفا  هویـش  هک  تسا  يویند  تاذـل  تاماقم و  اه و  تورث  لاوما و  نداد  تسد  زا  ببـس  هب  هاگ  گرم  زا  سرت 
هب گرم  زا  ناشـسرت  یهورگ.تانـسح  نتخودنا  کین و  لامعا  ماجنا  يارب  اه  تصرف  نتفر  تسد  زا  ببـس  هب  هاگ  تسا و  نامیالا 

عقاو رد.دـنزادرپ  یمن  دورب  تسد  زا  تقو  هک  نآ  زا  شیپ  کین  لامعا  ماجنا  هب  هک  تسا  بیجع  یلو  ؛ تسا مود  مسق  لیبق  زا  رهاظ 
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ناتـسرپایند نایم  رد  هدمآ  زین  قباس  تارابع  رد  هک  نانچ  ، اه ضقانت  هنوگ  نیا  تسا و  لمع  هدـیقع و  نایم  رد  ضقانت  یعون  زین  نیا 
.تسین مک 

زیچان دوخ  زا  ار  نآ  زا  رت  گرزب  هک  یلاح  رد  درامش  یم  گرزب  نارگید  زا  ار  کچوک  ياه  تیـصعم  هک ) شابم  یناسک  زا  .») 22
ِهَیِـصْعَم ْنِم  ُمِظْعَتْـسَی  ( ؛» درادنپ یم  رایـسب  گرزب و  شدوخ  زا  درمـش  یم  کچوک  نارگید  تاعاط  زا  ار  هچنآ  نینچمه ) ،) دنیب یم 

( . ِهِْریَغ ِهَعاَط  ْنِم  ُهُرِقْحَی  اَم  ِِهتَعاَط  ْنِم  ُِرثْکَتْسَی  ،َو  ِهِسْفَن ْنِم  ُْهنِم  َرَثْکَأ  ُّلِقَتْسَی  اَم  ِهِْریَغ 

شدوخ زا  ؛ دـنیب یم  هنوگود  دـنز  یم  رـس  نارگید  دوخ و  زا  هک  ار  يدـحاو  لمع  ؛ تسا يرگید  ضقانت  راـچد  زاـب  یـصخش  نینچ 
رـس يرگید  وا و  زا  هک  يدـحاو  هانگ  رد  سکع  هب  تسا و  کین  لاـمعا  دروم  رد  نیا.کـچوک  رایـسب  نارگید  زا  گرزب و  رایـسب 

ناسکی تواضق  زا  عنام  هک  تسا  تاذ  بح  راثآ  زا  همه  اهنیا  دراگنا و  یم  کـچوک  شدوخ  زا  ار  نآ  گرزب و  ار  نارگید  زا  ، هدز
.دوش یم  نارگید  دوخ و  هرابرد 

هدـمآ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یتیاور  رد  ناشلاح  حرـش  هک  نیتسار  نانمؤم  ِسکع  هب  تسرد 
: هلمج زا  هدش  هدرمش  تمالع  هد  نمؤم  يارب  هک  تسا 

اما ؛ درامش یم  زیچان  هدز  رـس  شدوخ  زا  هک  ار  يدایز  بوخ  لامعا  وا  ؛  هِسْفَن ْنِم  ِْریَْخلا  َرِیثَک  ُّلِقَتْـسَیَو  ِهِْریَغ  ْنِم  ِْریَْخلا  َلِیلَق  ُِرثْکَتْـسَی  »
.( ،ج 1،ص 108،ح 4 راونالاراحب «. ). دنیب یم  گرزب  ار  نارگید  كدنا  ریخ  لامعا 

هب یکچوک  هوزج  رگا  دوخ  اما  ؛ درگن یم  نآ  هب  تراقح  هدـید  اب  دـسیونب  دـلج  نیدـنچ  رد  یمهم  باتک  یـسک  هاگ  ره  لـثملا  یف 
ياهانب دروم  رد  نینچمه.دیوگ  یم  نخس  نآ  زا  یـسلجم  ره  رد  درامـش و  یم  یخیرات  مهم  رثا  کی  ار  نآ  دروآ  رد  ریرحت  هتـشر 

.نآ دننام  نادنمزاین و  هب  کمک  ریخ و 

َوُهَف ( ؛» درذـگ یم  هلماجم  هحماسم و  اب  دوخ  ياهراک  زا  اما  ؛ دریگ یم  هدرخ  مدرم  ياهراک )  ) هب هتـسویپ ) هک  شابم  یناسک  زا  .») 23
( . ٌنِهاَدُم ِهِسْفَِنل  ،َو  ٌنِعاَط ِساَّنلا  یَلَع 

دور ورف  ناشمـشچ  رد  یتخرد  هخاش  رگا  اما  دـننیب ؛ یم  ار  نآ  دور  نارگید  ياپ  هب  يراخ  رگا  قـالخا  ناـگرزب  زا  یـضعب  ناـیب  هب 
.تسا تاذ  بح  راثآ  زا  زین  داضت  ضقانت و  نیا  دننیب و  یمن 

قلعتم هچنآ  رد  یتح  درذگ  یم  هحماسم  اب  دوخ  بیع  نیرت  گرزب  زا  اما  دنیب  یم  ار  نارگید  بویع  نیرت  کچوک  هک  نیا  هصالخ 
یب قالخالا و  دساف  ار  وا  هاگ  دنزب  رـس  یقالخا  فالخ  کچوک  راک  يرگید  دـنزرف  زا  رگا  ًالثم  دریگ ؛ یم  هدرخ  تسا  يرگید  هب 

.درادن یتیمها  لئاسم  نیا  ، تسا ناوج  دیوگ  یم  دنیبب  نّیب  فالخ  ياهراک  شدوخ  دنزرف  زا  رگا  هک  یلاح  رد  درمش  یم  راب  دنب و 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  ماما  دمآ  دهاوخ  - هللاءاش نإ  - راصق تاملک  همادا  رد  هک  يرگید  تمکح  رد 

نآ دـننامه  تدوخ  رد  هک  يریگب  بیع  نارگید  رب  ار  يزیچ  هک  تسا  نیا  بیع  نیرت  گرزب  ؛  ُُهْلثِم َکِیف  اَـم  َبیِعَت  ْنَأ  ِْبیَْعلا  ُرَبْکَأ  »
جهن («. ). دــشاب رت  گرزب  مـه  وا  بـیع  زا  تـسه  وـت  رد  هـک  یبــیع  هـک  نـیا  هـب  دــسر  هـچ  یناد  یمن  بـیع  ار  نآ   ) دراد دوـجو 
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.( تمکح 353 ، هغالبلا

هب خسن  زا  يدادعت  رد   ). ُوْهَّللا ( ؛» تسا رت  بوبحم  ناریقف  اب  ادخ  رکذ  زا  وا  دزن  نادنمتورث  اب  بعل  وهل و  هک ) شابم  یناسک  زا  .») 24
( .تسارقف اب  رکذ  زا  رت  بوبحم  وا  دزن  نادـنمتورث  اب  ییوگ  هدوهیب  هک  تسا  نیا  شموهفم  هک  تسا  هدـمآ  « وغللا «» وهللا » هژاو ياـج 

( . ِءاَرَقُْفلا َعَم  ِرْکِّذلا  َنِم  ِْهَیلِإ  ُّبَحَأ  ِءاَِینْغَْألا  َعَم 

نیـشنمه ارقف  لاح  زا  ربخ  یب  درد و  یب  ياـینغا  اـب  بیع و  کـی  ندوب  بعل  وهل و  لوغـشم  ؛ تسا گرزب  بیع  ود  ، تلـصخ ود  نیا 
.تسا يرگید  تلیضف  نتفگ  نانآ  اب  ادخ  رکذ  تسا و  یقالخا  نساحم  زا  یکی  دوخ  نتسیز  ناریقف  اب  اما  ؛ رگید یبیع  ندش 

ُمُکْحَی ( ؛» دنهد یمن  نارگید  هب  ار  قح  زگره  اما  ؛ دننک یم  مکح  نارگید  نایز  هب  دوخ و  عفن  هب  هراومه  هک ) شابم  یناسک  زا  .») 25
( . ِهِْریَِغل اَْهیَلَع  ُمُکْحَی  َال  ،َو  ِهِسْفَِنل ِهِْریَغ  یَلَع 

دشاب و اهنآ  نایز  هب  دنچره  ، دنـشاب قح  رادـفرط  هک  تسا  نیا  - تایاور تایآ و  حیرـص  هیاپ  رب  - نیتسار نانمؤم  هناشن  هک  یلاح  رد 
َْول ِهِّلل َو  َءادَهُـش  ِطْسِْقلِاب  َنیِماّوَق  اُونوُک  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  : » دیوگ یم  دـیجم  نآرق.دـشاب  اهنآ  ررـض  هب  دـنچره  ، دـننک اهر  ار  لطاب 

یهاوگ ادـخ  يارب.دـینک  تلادـع  هب  مایق  هشیمه  هراومه و  دـیدروآ ! نامیا  هک  یناسک  يا  ؛ » َنِیبَْرقَأـْلا ِْنیَدـِلاْولا َو  ِوَأ  ْمُکِـسُْفنَأ  یلَع 
.( هیآ 135 ، ءاسن «. ) . دشاب هدوب  ناتناکیدزن  ای  ردام  ردپ و  ای  امش  نایز  هب  هچ  رگا  ، دیهد

: تسا نیا  اهنآ  نیرت  هداس  هک  دراد  قح  تفه  رگید  نمؤم  رب  نمؤم  : دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

هچنآ رادـب و  تسود  نارگید  يارب  يراد  یم  تسود  دوخ  يارب  هچنآ  ؛  کِسْفَِنل ُهَرْکَت  اَم  َُهل  َهَرْکَت  َکِسْفَِنل َو  ُّبُِحت  اَـم  َُهل  َّبُِحت  ْنَأ  »
. ( ،ج 2،ص 69،ح 2 یفاک «. ) . دنسپم نارگید  يارب  يدنسپ  یمن  دوخ  يارب 

شدوخ اما  ؛ دـننک یم  تعاطا  اهنآ  زا  مدرم  هجیتن  رد  دزاـس و  یم  هارمگ  ار  دوخ  تیادـه و  ار  نارگید  هک ) شاـبم  یناـسک  زا  .») 26
( . یِصْعَی ُعاَُطی َو  َوُهَف.ُهَسْفَن  يِْوُغی  ُهَْریَغ َو  ُدِشُْری  ( ؛» تیصعم ار  ادخ 

هک دنام  یم  ینابغاب  هب  وا  ، دنریگ یمن  هرهب  نآ  زا  ناشدوخ  اما  ؛ دوش یم  نارگید  تاجن  ببـس  اهنآ  رگتیادـه  نانخـس  بیترت  نیا  هب 
.دهد یم  ناج  یگنسرگ  زا  دوخ  دنوش و  یم  دنم  هرهب  وا  تخرد  ياه  هویم  زا  نارگید 

: دومرف هک  دنک  یم  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما 

َراَّنلا َیِعاَّدلا  َلَخْدَأ  َهَّنَْجلا َو  ُهَّللا  ُهَلَخْدَأَف  َهَّللا  َعاَطَأَف  ُْهنِم  َِلبَق  َُهل َو  َباَجَتْساَف  ِهَّللا  َیلِإ  ًاْدبَع  اَعَد  ٌلُجَر  ًهَرْسَح  ًهَماَدَن َو  ِراَّنلا  ِلْهَأ  َّدَشَأ  َّنِإ  »
هب ار  ناگدـنب  زا  یکی  هک  تسا  یـسک  تمادـن  نایخزود  ترـسح  تمادـن و  نیرتدـیدش  ِلَمَْألا ؛ ِلوُط  يَوَْهلا َو  ِهِعاَبِّتا  ُهَْملِع َو  ِهِکْرَِتب 

هدرک تشهب  دراو  ار  يو  دـنوادخ  هدومن و  ادـخ  تعاـطا  سپ  هدرک  لوبق  هدومن و  تباـجا  ار  شتوعد  وا  هدـناوخارف و  ادـخ  يوس 
«. تسا هدش  خزود  دراو  شزارد  رود و  ياهوزرآ  سفن و  ياوه  زا  يوریپ  ملع و  كرت  ببـس  هب  هدـننک  توعد  هک  یلاح  رد  ، تسا

. ( ،ج 1،ص 44،ح 1 یفاک ) .
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( . ِیفُوی َال  ِیفْوَتْسَی َو  َو  ( ؛» دزادرپ یمن  ار  نارگید  قوقح  یلو  ؛ دریگ یم  لماک  روط  هب  ار  دوخ  قح  هک ) شابم  یناسک  زا  .») 27

ْوَأ ْمُهُولاـک  اذِإ  َو  َنُوفْوَتْـسَی * ِساـّنلا  یَلَع  اُولاـتْکا  اَذِإ  َنیِذَّلَا  َنیِفِّفَطُْمِلل * ٌلـْیَو  : » دـیوگ یم  دارفا  هنوـگ  نیا  هراـبرد  زین  دـیجم  نآرق 
لماک روط  هب  ار ) دوخ  قح  ،) دنریگ یم  هنامیپ  اب  مدرم  زا  يزیچ  دوخ  يارب  یتقو  هک  نانآ  !* ناشورف مک  رب  ياو  ؛ » َنوُرِسُْخی ْمُهُونَزَو 

.( هیآ 3-1 ، نیففطم «. ) . دنراذگ یم  مک  ، دننک یم  نزوای  هنامیپ  نارگید  يارب  هک  یماگنه  یلو  ؛ دنراد یم  تفایرد 

یم لماش  اه  هنیمز  همه  رد  ار  قوقح  مامت  هک  دراد  ماع  یموهفم  رظن  کی  زا  اما  ؛ دنک یم  یعادت  ار  نزو  لیک و  هلئسم  یشورف  مک 
قح زا  رتـشیب  هاـگ  دـنریگ و  یم  لـماک  روط  هب  مدرم  زا  ار  دوخ  قح  يا  هنیمز  ره  رد  هک  دنتـسه  یناـسک  یعقاو  ناـشورف  مک  ؛ دوـش

.دنزرو یم  لخب  دننک و  یم  یهاتوک  قح  نتخادرپ  رد  اما  ؛ دوخ

دـنوش و یم  رومأم  ای  ریجا و  ای  مادختـسا  صخـشم  یتاعاس  رد  ینیعم  رجا  ربارب  رد  يراک  ماـجنا  يارب  يدارفا  هک  میا  هدـید  رایـسب 
رجا و تفایرد  ماگنه  هب  یلو  ؛ دننک یمن  لمع  دهعت  قبط  دننز و  یم  نآ  رانک  هشوگ و  زا  دـنهاک و  یم  دوخ  تاعاس  زا  راک  ماگنه 

.دننک یمن  ینیشن  بقع  دوخ  دادرارق  زا  يا  هرذ  دزم 

زا :») دـیامرف یم  هدرک  هراشا  هانگ  هب  یگدولآ  قالخا و  تافارحنا  اهدرد و  یلـصا  هطقن  هب  هیـصوت  نیرخآ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  .28
هراـبرد ندرک ) متـس  دروـم  رد   ) ادـخ زا  شدوـخ  یلو  دـسرت  یم  تسین  ادـخ  تیـصعم  هچنآ  زا  ادـخ  قـلخ  زا  هک ) شاـبم  یناـسک 

( . ِهِْقلَخ ِیف  ُهَّبَر  یَشْخَی  َال  ،َو  ِهِّبَر ِْریَغ  ِیف  َْقلَْخلا  یَشْخَی  َو  ( ؛» درادن اورپ  شقولخم 

: تسا هدش  لقن  ترضح  نآ  زا  مکحلا  ررغ  رد  يرگید  ریبعت  اب  انعم  نیمه  هیبش 

.( ،ص 480،ح 11049 مکحلا ررغ  « . ) . ِساّنلا ِیف  ُهَّبَر  یشْخَی  ِهِّبَر َو ال  ِْریَغ  یف  َساّنلا  یَشْخَی  ْنَم  ِساّنلا  ُّرَش  »

یم اهر  ار  نآ  دـنرب و  یم  باسح  دنـسرت و  یم  مدرم  زا  دـیآ  یم  نایم  رد  تسا  مدرم  لیم  فالخ  رب  هک  ییاهراک  ياپ  نوچ  يرآ 
.دنوش یم  نآ  هدولآ  دنسرت و  یمن  ادخ  زا  دیآ  یم  دوجو  هب  دنوادخ  ینامرفان  يارب  اه  هنیمز  هک  یماگنه  اما  ؛ دننک

یـصاعم ماجنا  زا  تولخ  رد  یلو  دنراد  مرـش  ای  سرت  هلاس  دـنچ  یکدوک  ربارب  رد  یلامعا  ماجنا  زا  هاگ  هک  دـسر  یم  ییاج  هب  راک 
.یمرش هن  دنراد و  یسرت  هن  تسا  رظان  رضاح و  اج  همه  رد  هک  گرزب  دنوادخ  ربارب  رد  هریبک 

یم لصاح  سفن  ياوه  هبلغ  ناـمیا و  فعـض  رثا  رب  هورگ  نیا  لاـمعا  رد  هک  تسا  ییاـهداضت  اـه و  ضقاـنت  زا  رگید  یکی  زین  نیا 
.دوش

یفاصوا دهد  یم  رادشه  نآ  هب  شرابرپ  ینارون و  مالک  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  يا  هناگ  تشه  تسیب و  فاصوا  نیا  نایم  رد 
تغالب تحاصف و  رما  رد  هک  يا  هداعلا  قوف  تردـق  اب  مالـسلا  هیلع  ماما  یلو  دراد  یکیدزن  براقت و  رگیدـکی  هب  تبـسن  هک  تسا 

اهنآ بلاغ  میدرک  هراشا  هک  هنوگ  ناـمه  تسا و  هداد  رادـشه  هدرک و  داـی  نآ  زا  یفلتخم  تاریبعت  اـب  عوضوم  تیمها  يارب  هتـشاد 
ای لمع  هنوگود  یناوهـش  ياه  هزیگنا  هطـساو  هب  يدـحاو  رما  زا  قادـصم  ود  رد  هک  تسا  راـتفر  تیـصخش و  رد  ضقاـنت  زا  یـشان 

.دنرانک رب  اه  ضقانت  هنوگ  نیا  زا  دنراد  سفن  رب  طلست  يوق و  نامیا  هک  اهنآ  یلو  ؛ دوش یم  تواضق 
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***

اـیند و رد  وا  تاـجن  يارب  درامـشب  شیوخ  یگدـنز  هماـنرب  ار  نآ  دـهد و  رارق  نیعلا  بصن  ار  یناروـن  مـالک  نیا  سک  ره  نیقی  هب 
.تسا یفاک  ترخآ 

دنمدوس هظعوم  يارب  دوبن  مالک  نیا  زج  باتک  نیا  رد  رگا  :» دیامرف یم  هنامیکح  راتفگ  نیا  نایاپ  رد  یـضر  دیـس  موحرم  ور  نیازا 
ُمالَْکلا اَذه  ّالإ  ِباتِْکلا  اَذه  یف  ْنُکَی  َْمل  َْول  ُیِضَّرلا َو  َلاق  ( ؛» دوب یفاک  دنمـشیدنا  ِنارظان  تربع  ناگدننیب و  ییانیب  اسر و  تمکح  و 

( . ٍرِّکَفُم ٍرِظاِنل  ًهَْربِع  ٍرِْصبُِمل َو  ًهَریَصب  ًهَِغلاب َو  ًهَمْکِح  ًهَعِجان َو  ًهَظِعْوَم  ِِهب  یفََکل 

: هتکن

هب ار  نآ  تفرگ و  مالسلا  هیلع  ماما  زا  ار  نخس  نیا  سابع  نبا  هک  دنک  یم  لقن  دوخ  هغالبلا  جهن  حرـش  رد  يرتشوش  ققحم  موحرم 
: تفگ وا  هب  سپس  درک  تیصو  شدنزرف 

خرـس يـالط  يرادـهگن  ظـفح و  زا  نآ  يرادـهگن  ظـفح و  رد.ینک  یم  هریخذ  ار  نآ  هک  دـشاب  یجنگ  وـت  يارب  دـیاب  نخـس  نـیا 
،ج 8،ص يرتشوش هغالبلا  جهن  حرـش   ). .دـش دـهاوخ  وت  بیـصن  ترخآ  ایند و  ریخ  ینک  تیاعر  ار  نآ  رگا  هک  ارچ  شاب ! رتاشوک 

.( 371

ناسنا تداعـس  نماض  دناوت  یم  نآ  کچوک  شخب  کی  اهنت  هک  تساشگهار  شزرارپ و  ردـقچ  مالـسلا  هیلع  الوم  مالک  یتسار  هب 
.دشاب ترخآ  ایند و  رد 

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said the following to a man who had requested him to preach:
“Do not be like one who hopes for (bliss in) the next life without action and delays
repentance by prolonging his desires, who utters words like ascetics in this world but
whose actions are like those who are eager for it. If he is granted something of it, he
does not feel satisfied. If he is denied, he is not content. He is not grateful for what he
gets and covets an increase in whatever remains with him. He curbs others (from
wrongdoing) but not his own self. He commands others for what he himself does not
do. He loves the virtuous but does not behave like them. He hates the vicious but he
himself is one of them. He dislikes death because of the excess of his sins but adheres

.to that because of which he is afraid of death

If he falls ill, he feels ashamed:If he is healthy, he feels secure and indulges in“
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amusements. When he recovers from illness, he feels vain about himself. When he is
afflicted, he loses hope. If distress befalls him, he prays like a bewildered man. When

he finds ease of life, he falls into deceit and turns his face away. His heart overpowers
him by means of imaginary things while he cannot control his heart by his conviction.
For others, he is afraid of minor sins, but for himself, he expects more rewards than
his performance. If he becomes wealthy, he becomes self-conscious and falls into
vice. If he is impoverished, he despairs and becomes weak. He is brief when he is
doing a good thing but goes too far when he is begging. When passion overtakes him,
he is quick in committing sin but delays repentance. If hardship befalls him, he goes
beyond the canons of the (Islamic) community. He describes instructive events but
does not take instruction himself. He preaches at length but does not accept any
preaching for himself. He is tall on speech but short on action. He aspires for things
that will perish and ignores things that will last for good. He regards profit as loss and

.loss as profit. He fears death but does nothing while expecting it

He regards the sins of others as big but considers the same things for himself as“
small. If he does something in obedience to Allāh, he considers it much, but if others
do the same, he considers it small. He, therefore, rebukes others but flatters himself.
Entertainment in the company of the wealthy is dearer to him than remembrance (of
Allāh) in the company of the poor. He passes verdicts against others for his own
interests and does not do so against himself for others' interests. He guides others
but misguides himself. He is obeyed by others but he himself disobeys (Allāh). He
seeks the fulfillment of obligations (to himself) but does not fulfill his own obligations
(towards others). He fears people (and actions) for others besides his Lord (Allāh) and

.” does not fear his Lord as he deals with the public

Sayyid ar-Radi says that if this book had contained nothing save this short statement,
it will have sufficed as a successful piece of preaching, a specimen of high philosophy,
an objective of wisdom for the onlooker and a source of instruction for the meditative

.onlooker

يرگن هدنیآ  ترورض  : 151 تمکح

هراشا
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توص

.Your browser does not support the audio tag

ٌهُّرم وَأ  ٌهَولُح  ٌهَِبقاَع  ِ ٍئ  رما ّلُِکل  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

 . نیریش ای  خلت  تسا ، ینایاپ  ار  سک  ره  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 

يدیهش

.تسا یماکخلت  ای  نیریش و  تسا ، یماجنا  رس  ار  سک  ره 

یلیبدرا

خلت ای  نیریش  تسا  یتبقاع  يدرم  ره  يارب  زا  دومرف  و 

یتیآ

.خلت ای  نیریش ، تسا ، یماجنارس  ار  سکره  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . تسا خلت  ای  نیریش  یتبقاع  یناسنا  ره  يارب  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

.باقعلا یصاعلا  هبقاع  باوثلا و  عیطملا  هبقاع  نوکی  يا  هرم ، وا  هولح  هبقاع  ءرما  لکل  هلوق : و 

يردیک

مثیم نبا 

هدرک هراشا  ناسنا  دـب  بوخ و  لمع  هجیتن ي  راک و  عون  ود  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما .دراد ) خـلت  اـی  نیریـش و  یماجنارـس  سک  ره  )
هک تسا  شتآ  باذـع  شتآ و  دـب ، رـش و  نایاپ  و  تسا ، نیریـش  یماجنارـس  هک  تسا  یتشهب  تاذـل  تشهب و  بوخ ، نایاپ  تسا ،

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 2518 

http://www.ghaemiyeh.com


.تسا هدروآ  دنسپان  و  شخب ، تذل  زا  هراعتسا  ار  خلت  نیریش و  هملک ي  ود  .تسا  خلت  یماجنارس 

دیدحلا یبا 

 . ٌهَُّرم ْوَأ  ٌهَْولُح  ٌهَِبقاَع  ٍئِْرما  ِّلُِکل  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

لثملا یف  مهلوق  ینعملا  اذه  لثم  قیلألا و  وه  هبقاع و  رمأ  لکل  اهنم  ریثک  یف  هاندجو  خـسنلا و  نم  ریثک  یف  هاندـجو  هانأرق و  اذـکه 
. (. هناوید 2:153  ) رارق هلئاس  لکل  کلذک  ترقتسا  مث  هعول  تناکف  لاقف  یئاطلا  هذخأ  دق  رارق و  لئاس  لکل 

(. ( . یساس یناغألا 15:111( ریاصم (  یلإ  رومألا  هیمأ و  یلإ  ترص  نآلاف  اذه  لثم  یف  تیمکلا  لاق  و 

ٌّیِقَـش َو ْمُْهنِمَف  ِِهنْذِِإب  ّالِإ  ٌسْفَن  ُمَّلَکَت  ِتْأَی ال  َمْوَی  یلاـعت  هلوق  وحن  هریثک  نآرقلا  یف  اـهرئاظنف  ئرما  لـکل  یه  یلوـألا و  هیاورلا  اـمأف 
َّنِإَف اْینُّدـلا  َهایَْحلا  ََرثآ  یغَط َو  ْنَم  اـّمَأَف  يرَی  ْنَِمل  ُمیِحَْجلَا  ِتَزُِّرب  یعَـس َو  اـم  ُناـْسنِْإلا  ُرَّکَذَـتَی  َمْوَی  هلوق  و  دوه 105 ) . هروس  ٌدـیِعَس ( 

ریغ و  تاعزانلا 41-35 ) . هروس و  يوْأَْملا (  َیِه  َهَّنَْجلَا  َّنِإَف  يوَْهلا  ِنَع  َسْفَّنلا  یَهَن  ِهِّبَر َو  َماقَم  َفاخ  ْنَم  اّمَأ  يوْأَْـملا َو  َیِه  َمیِحَْجلَا 
تایآلا نم  کلذ 

یناشاک

دلخ رد  تسا  لوخد  هک  نیریش  تسا  یتبقاع  هولح ) هبقاع   ) ناهج نآ  رد  نامدرم  زا  ار  يدرم  ره  يرما ء ) لکب  مالسلا : هیلع  لاق  (و 
( ریعسلا یف  قیرف  هنجلا و  یف  قیرف  : ) هک خزود  رد  تسا  ندش  لخاد  نآ  هک  خلت  تسا  یتبقاع  ای  هرم ) وا   ) نیرب

یلمآ

ینیوزق

تداعس و رب  ای  صخش  ره  راک  متخ  هک  ارچ  خلت  ای  نیریـش  تسا  یتبقاع  يرما  ره  دشاب  رما )  ) ياج هب  یئرما ) ( ) خسن  ) یـضعب رد  و 
.باقع تواقش و  رب  ای  تسباوث ،

یجیهال

تداعس ای  تسه : يا  همتاخ  يدرم  ره  يارب  زا  هک  مالسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .هرم » وا  هولح  هبقاع  يرما ء  لکل  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
.خلت تسا و  تواقش  ای  نیریش و  تسا و 

ییوخ

قالخلا نم  ینعملا : .اهل  هفـص  هولح ، و  رخوم ، ءدـتبم  هبقاع ، و  مدـقم ، ربخ  ماع  لـعفب  قلعتم  رورجم  راـج و  يرما ، لـکل  بارعـالا :
لفاغلا نع  ربعی  و  اهدعب ، ام  ایندلا و  هذه  یف  ناسنالا  رما  هیلا  لوی  ام  بقاوعلا و  یف  ربدتلا  مدع  هینیدلا ، هیویندلا و  هداعسلاب  هرـضملا 

همکحلا هذه  یف  مالـسلا ) هیلع   ) ضرعت دق  و  نامزلا ، اذه  یف  نابـشلا  سوفن  یف  هدـسفملا  هذـه  تشف  دـق  و  تقولا ، نباب  هبقاعلا  نع 
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لک یعـسی  نا  دبالف  هرم ، وا  هولح  یه  و  هرخالا ، وا  ایندلا  یف  تناک  ءاوس  هبقاع ، يرما ء  لکل  هنا  یلع  هبن  و  هدسفملا ، هذه  هجلاعمل 
.خلت ای  نیریش  تسا  یماجنارس  یسک  ره  يارب  همجرتلا : .هرملا  هبقاعلا  نع  رذحی  هولحلا و  هبقاعلل  دحا 

رادشه تسا ، خلت  ای  تسا  نیریش  هک  *** راچان هب  ار  سک  ره  تسا  یماجنارس 

يرتشوش

یلا ثعب  يدـهملا : نب  میهاربا  لاـق  جورملا )  ) یف لوقا : مالـسلا : هیلع  لاـق  و  راـبدالا ) لاـبقالا و  یف  نوـسمخلا -  یناـثلا و  لـصفلا  )
رفعج یبا  نب  نامیلس  اذا  و  هرشع ، یف  هرشع  لدنص  دوع و  نم  اهبـشخ  همراط  یف  سلاج  وه  اذاف  هیلا  ترـصف  رـصاحم ، وه  نیمالا و 

نم کلذ  ریغ  رمحالا و  بهذـلاب  جوسنملا  جابیدـلا  ریرحلا و  عاوناب  انطبم  اشارف  اهل  ذـختا  ناک  هبق  یه  همراـطلا و  یف  هعم  روصنملا 
تسلجف هلثم ، حدق  نامیلس  يدی  نیب  لاطرا و  هسمخ  هرادقم  ذفنی  بارـش  هیف  زورخم  رولب  حدق  همادق  اذاف  تملـسف  مسیربالا ، عاونا 

عنـص دق  ام  ناورهنلا و  یلا  نیـسحلا  نب  رهاظ  مودق  ینغلب  امل  امکیلا  تثعب  امنا  لاقف : یناثلا ، لوالاک و  حدـقب  تیتاف  نامیلـس ، ءازاب 
هدجی ناک  امع  الـس  یتح  هسنون  هثدحل و  انلبقاف  .امکثیدحب  امکب و  حرفال  امکتوعدـف  هءاسالا ، نم  هب  انلباق  هورکملا و  نم  انرما  یف 
دوعلا تعضوف  .انینغ  اهل : لاقف  لاحلا ، کلت  یلع  نحن  اهمسا و  نم  تریطتف  افعض ، یمست  هیراوج  صاوخ  نم  هیراجب  اعد  حرف و  و 

.هللا کحبق  یتکسا  اهل : لاق  مث  اهلوق  نم  ریطتف  مدلاب  جرض  کنم  امرج  رـسیا  ارـصان و  رثکا  ناک  يرمعل  بیلک  تنغ : اهرجح و  یف 
كدنع ام  تاه  لاق : اهیلع و  لبقا  مث  کحـض ، الـس و  نا  یلا  هطـسبن  هثداحن و  انلبقاف  باطقالا ، مغلا و  نم  هیلع  ناک  ام  یلا  داع  مث 

داع یتح  هانیلـسف  یلوالا ، هلاحلا  یلا  داع  اهراز و  اهتکـساف و  هبزارم  يرـسکب  اموی  تردغ  امک  هناکم  اونوکی  یعک  هولتق  مه  تنغف :
نوجحلا نیب  نکی  مل  ناک  تنغف : ینغ ، لاق  هثلاثلا و  اهیلع  لبقاف  کحـضلا ، رابدالا ) لابقالا و  یف  نوسمخلا -  یناثلا و  لصفلا   ) یلا

برو اما  تنغ : لب  لیق  رثاوعلا و  دودـجلا  یلاـیللا و  فورـص  اـنابداف  اـهلها  اـنک  نحن  یلب  رماـس  هکمب  رمـسی  مل  سینا و  افـصلا  یلا 
نیب ناک  يذلا  حدقلاب  ترثعف  تماقف  .کب  عنـص  کب و  هللا  لعف  ینع  یموق  اهل  لاقف  كرـشلا  هریثک  ایانملا  نا  كرحلا  نوکـسلا و 

 ) … لوقی الئاق  انعمـسف  دـلخلاب ، فورعملا  هرـصق  یف  هلجد  یطاش  یف  نحن  ءارمق و  هلیل  تناک  و  بارـشلا ، قرهناف  هترـسکف  هیدـی 
نم نبجعتال  دشنی : رـصقلا  هیحان  نم  ادشنم  تعمـسف  بثو ، دق  تمقف و  يدـهملا : نب  میهاربا  لاق  نایتفـست .) هیف  يذـلا  رمالا  یـضق 

.لتق و نا  یلا  هلیللا  کلت  دعب  هعم  انمق  امف  میهاربا : لاق  بجع  بجع  يذل  هیف  حداف  رما  ءاج  دـق  بجعلا  یـضقی  ام  ءاج  دـق  بجعلا 
، هیلا لصا  الوح ال  هرصق  تحت  تثکمف  ایادهب ، عالکلا  يذ  یلا  هیلهاجلا  یف  یلها  ینثعب  نادمه : نم  خیش  لاق  دیدحلا : یبا  نبا  لاق 
هتباد و فلخ  هطمسی  محللا و  يرتشی  اریقف  صمحب  کلذ  دعب  هتیار  مث  ادجس ، شرعلا  لوح  نم  هل  رخف  هوک  نم  هفارـشا  فرـشا  مث 

لـصفلا  ) يذقلا ساک  ایـسمم  هتجوب  اهحبـص  یف  يرما  شیع  افـص  نا  يذا  مومه و  یف  اهنم  انا  اذک  تناک  اذا  ایندـل  فا  لئاقلا : وه 
اذـه یف  رادـلا  هذـه  یف  رعاشلا : لاق  اذ و  لیق  اشیع  ملاعلا  معنا  نم  لیق  اذا  تنک  دـقل  و  رابدالا ) لاـبقالا و  یف  نوسمخلا -  یناـثلا و 

ناکف ردـتقملا  یلع  سنوم  بکر  ( 320  ) هنـس یف  و  یطویـسلا :) ءافلخ  خـیرات   ) یف اضرقناف و  زعلا  ناک  هداسولا  يذـه  یلع  قاورلا 
هروعلا فوشکم  یقب  حمرلا و  یلع  هسار  لیش  فیـسلاب و  هحبذ  مث  اهنم  طقـس  هبرحب  ردتقملا  يربرب  یمر  ربربلا ، سنوم  دنج  مظعم 

مه ریطتف و  .لاوزلا  تقو  لاـق : وـه ؟ تقو  يا  ردـتقملا : هل  لاـقف  اـعلاط  موـیلا  کـلذ  هل  ذـخا  هریزو  نا  لـیق  .شیـشحلاب  رتـس  یتـح 
یلع مکح  اذاف  اهیلا ، یهتنت  نا  دـبال  تایاغ  هبکنلل  نا  مالـسلا : هیلع  هنع  و  اذـه ، .برحلا  تبـشن  سنوم و  لیخ  تفرـشاف  عوجرلاـب ،

ءاضقلا و لصف  یف  یتای  .اههورکم و  یف  دـئاز  اهلابقا  دـنع  اهیف  هلیحلا  لاـمعا  ناـف  زوجت ، یتح  ربصیل  اـهل و  یطاـطیلف  اـهب  مکدـحا 
.ریبدتلا یف  فتحلا  نوکی  یتح  ریداقملل  رومالا  لذت  مالسلا : هیلع  هلوق  ردقلا 
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هینغم

هنذاب الا  سفن  ملکت  یتای ال  موی  : ) هناحبس لاق  نیواغلل ، هرارم  ءاقـش و  و  نیقتملل ، هوالح  هداعـس و  یه  و  هرخالا ، انه  هبقاعلاب  دارملا 
نم اما  رخالا ، مویلا  هللااب و  نمآ  نم  دنع  تاحـضاولا  حضوا  نم  وه  و  تارم ، ینعملا  اذه  مدـقت  و  دوه .)  105 دیعس - یقش و  مهنمف 

.یلوالا هاشنلا  يری  وه  و  يرخالا ، هاشنلا  رکنا  نمل  تبجع  همکحلا 125 : یف  حرشلا  عم  مدقت  ام  هباوجف  رکنا 

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

تواقـش و  ) خـلت ای  تسا  یتخبـشوخ ) تداعـس و   ) نیریـش سک  ره  نایاپ  تسا : هدومرف  سک ) ره  نایاپ  هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
(. یتخبدب

ینامز

یهلا تاروتسد  فالخ  رب  هکنانآ  دوب و  دنهاوخ  دنلب  رس  ترخآ  رد  دنراد و  نیریـش  یماجنارـس  دنیامیپب  ایند  رد  ار  ادخ  هار  هکنانآ 
هدرک و يرگیغای  ایند  رد  هک  یـسک  : ) دیامرف یم  زیزع  يادـخ  .دـش  دـنهاوخ  نوگنرـس  منهج  رد  خـلت و  یماجنارـس  دـنرادرب  ماگ 

سفن ياوه  دـسرتب و  شیوخ  راگدـیرفآ  زا  هک  یـسک  اما  دوب  دـهاوخ  شهاـگیاج  منهج  هتخادـنا  مدـقم  ار  یئاـیند  ياـه  هتـساوخ 
(. دوب دهاوخ  شهاگهانپ  تشهب  دنک  لرتنک  ار  شیوخ 

يزاریش دمحم  دیس 

.هولح نوکت  یتح  هبقاع ، ناسنالا  بقاری  نا  مزاللاف  هرم ) وا  هولح  هبقاع  ءرما  لکل  : ) مالسلا هیلع  لاق  و 

يوسوم

یلا رظنلاک  اهیلع  مدـقا  هولح  تناک  ناـف  اـهبقاوع  یف  رظنلا  رومـالا و  ربدـت  یلا  هنم  هوعد  هذـهف  رما  لـکل  هملکلا  تناـک  اذا  حرـشلا :
راثآ بعاتم و  نم  اهیف  ام  ایندلا و  یلع  لابقالاک  هئیـس  هرم و  هبقاعلا  تناک  نا  و  اهیلع …  لبقیف  همئاد  هداعـس  نم  اهئارو  ام  هرخالا و 

سفن ملکت  یتای ال  موی  : ) یلاعت هلوقک  اذـهف  يرما ء  لکل  هملکلا  تناک  اذا  اما  و  هرخالل …  اهرخـس  لب  اهنع  دـعتبا  اهبنتجا و  هئیس 
.هرم هبقاع  هیناثلا  هولح و  هبقاع  یلوالا  رانلا و  یلا  مهضعب  هنجلا و  یلا  سانلا  ضعب  هیاهنف  دیعس ) یقش و  مهنمف  هنذاب  الا 

یناقلاط

« .تسا نیریش  ای  خلت  یماجنارس  ار  سک  ره  »

.تسا هدرک  هدنسب  راعشا  ینآرق و  تایآ  زا  يدهاوش  هئارا  هب  طقف  دیدحلا  یبا  نبا 
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مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

.ٌهَُّرم ْوَأ  ٌهَْولُح  ، ٌهَِبقاَع ٍئِْرما  ِّلُِکل 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

مالک نیا  يارب  يدیدج  ردصم  ، هغالبلا جـهن  رداصم  رد  هنامیکح : راتفگ  دنـس  .خـلت . (  ای  نیریـش  ، تسا یماجنارـس  سک  ره  يارب 
لکل » تروص هب  مکحلاررغ  رد  تسا  یـضر  دیـس  موحرم  زا  رخأتم  هک  يدـمآ  زا  ار  نآ  هک  نیا  زج  تسا  هدـشن  لقن  زیمآ  تمکح 
جهن ياه  هخـسن  زا  يرایـسب  رد  هک  نیا  نآ  دوش و  یم  هدید  دـیدحلا  یبا  نبا  زا  اجنیا  رد  یبلاج  هتکن  یلو  دـنک  یم  لقن  « هبقاع رما 

سپـس.تسا « ءيرما لکل  » يرگید هجوت  لباق  ياه  هخـسن  رد  هک  هنوگ  نامه  تسا  هدـمآ  « رما لـکل  «» ءيرما لـکل  » ياـج هب  هغـالبلا 
کی فورح  رد  یتح  هک  دندوب  لئاق  يا  هداعلا  قوف  تیمها  هغالبلا  جهن  يارب  ناینیـشیپ  دـهد  یم  ناشن  رما  نیا  هک  دریگ  یم  هجیتن 

زا دعب  دـننک  یم  نامگ  هک  اهنآ  دریگ  یم  هجیتن  اج  نیا  زا  دـندومن و  یم  میظنت  هعجارم  هلباقم و  اب  ار  نآ  دـندرک و  یم  تقد  هملک 
(.( ،ج 4،ص 136 هغالبلا جهن  رداصم  ) .درادن يا  هیاپ  ساسا و  هدش  هفاضا  هغالبلا  جهن  هب  يرگید  بلاطم  یضر  دیس 

دراد یتبقاع  سک  ره 

تبقاع اـهراک و  تبقاـع  هب  نداد  هجوت  نآ  دـنلفاغ و  نآ  زا  يرایـسب  هک  دـنک  یم  یمهم  هتکن  هب  هراـشا  ینارون  مـالک  نیا  رد  ماـما 
( . ٌهَُّرم ْوَأ  ٌهَْولُح  ، ٌهَِبقاَع ٍئِْرما  ِّلُِکل  ( ؛» خلت ای  نیریش  ، تسا یماجنارس  سک  ره  يارب  :» دیامرف یم.تساه  ناسنا 

ندیشیدنین دوخ  لامعا  هجیتن  هب  ندوب و  تقولا  نبا.دشاب  شیوخ  تبقاع  بقارم  دیاب  ، دریگب رظن  رد  ار  دوخ  زورما  دیابن  ناسنا  ینعی 
هک تسانعم  نیمه  هب  دوش  یم  هدرمش  ناسنا  هتسجرب  تافص  زا  هک  ریبدت  ربدت و  هلئـسم.تسا  یتخبدب  هیام  ندیدن  ار  راک  تبقاع  و 
ایند رد  وا  يارب  یمیظع  تالکشم  ناسنا  یگدنز  تبقاع  اهراک و  تبقاع  زا  تلفغ  نیقی  هب.تقولا  نبا  هن  دشاب  شیدنا  تبقاع  ناسنا 

هب دــنزیهرپب و  خــلت ) «) هُّرم » تبقاـع زا  دــننک  یم  یعــس  دــنا و  شیدــنا  تبقاــع  زوریپ  قـفوم و  دارفا.دروآ  یم  راــب  هـب  ترخآ  و 
.دنروآ يور  نیریش ) «) هولُح » تبقاع

نم هب  يزردـنا  هللا ! لوـسر  اـی  درک  ضرع  دـمآ و  ناـشیا  دزن  یـسک  : میناوـخ یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ  زا  یثیدـح  رد 
ضرع ینک ؟ یم  تفلاـخم  نآ  اـب  اـی  يریذـپ  یم  میوـگ  وـت  هـب  يزردـنا  شرافـس و  رگا  : دوـمرف هـلآ  هـیلع و  هللا  یلــص  ربـمغیپ.هد 

هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ.دراد  يرآ  باوج  هبترم  ره  رد  وا  درک و  رارکت  ار  نخـس  نیا  راب  هس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ.يرآ  : درک
: دومرف هلآ 

يراک رب  میمـصت  هک  یماگنه  ؛  ُْهنَع ِهَْتناَف  ًاّیَغ  ُکَی  ْنِإَو  ِهِْضماَف  ًادْـشُر  ُکَی  ْنِإَف  ُهَتَِبقاَـع  ْرَّبَدَـتَف  ٍْرمَأـِب  َتْمَمَه  َْتنَأ  اَذِإ  َکیِـصوُأ  یِّنِإَـف  »
«. ) زیهرپب نآ  زا  تسا  کیرات  تشز و  نآ  تبقاع  رگا  هد و  ماجنا  يدـید  کین  ار  نآ  تبقاـع  رگا  شیدـنیب  نآ  تبقاـع  رد  یتفرگ 

. ( ،ج 8،ص 150،ح 130 یفاک .
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( کین  ) ماجنارـس و  ؛ » َنیِقَّتُْمِلل ُهَِبقاْعلا  َو  : » دـیامرف یم  اج  کی  رد  هدرک  هیکت  نارفاک  ناـنمؤم و  تبقاـع  هلئـسم  يور  زین  دـیجم  نآرق 
ِیف اوُریِـسَی  ْمَلَف  َأ  : » دـیوگ یم  جوجل  نارفاک  هب  رادـشه  ماـقم  رد  رگید  ياـج  رد  و  .( هیآ 128 ، فارعا «. ) . تـسا ناراـگزیهرپ  يارب 

هک یناسک  ماجنارـس  دـننیبب  ات  دـندرکن  ریـس  نیمز  رد  وت ) توعد  نافلاخم   ) ایآ ؛ » ْمِِهْلبَق ْنِم  َنیِذَّلا  ُهَِبقاع  َناک  َْفیَک  اوُرُْظنَیَف  ِضْرَأـْلا 
.( هیآ 109 ، فسوی .( .»!؟ دش هنوگچ  دندوب  اهنآ  زا  شیپ 

.تسا هدمآ  نایم  هب  دب  کین و  تبقاع  زا  نخس  يرگید  ناوارف  تایآ  رد 

تبقاع نسح  ّتیمها 

ياه گرب  تسا  رت  مهم  همه  زا  هچنآ.دوش  یم  نوگرگد  رگید  لاح  هب  یلاح  زا  ابلاغ  دراد و  يدایز  ياه  بیـشن  زارف و  ناسنا  رمع 
شیوـخ راـک  تبقاـع  نارگن  یهلا  ياـیبنا  هـک  مـینیب  یم  ور  نـیازا  ، دریذــپ یم  ناـیاپ  نآ  اــب  رمع  هـک  تـسا  یناگدــنز  رتـفد  رخآ 
یگدنز رد  هک  تالکشم  همه  نآ  زا  تاجن  تاماقم و  همه  نآ  هب  ندیسر  زا  دعب  هک  میناوخ  یم  مالـسلا  هیلع  فسوی  هرابرد.دندوب 
ناملـسم ارم  ؛ » َنیِِحلاّـصلِاب ِینْقِْحلَأ  ًاِملْـسُم َو  ِینَّفَوَـت  : » دوـب نیا  تشاد  ادـخ  زا  هک  ییاـضاقت  نـیرخآ  ، دوـش یم  هدـید  یـسک  رتـمک 

.( هیآ 101 ، فسوی «. ). امرف قحلم  ناحلاص  هب  ،و  ناریمب

ُْمْتنَأ ّالِإ َو  َُّنتوُمَت  الَف  : » دیامرف یم  دیکأت  رما  نیا  رب  دنک  یم  تحیـصن  شنادـنزرف  هب  هک  یماگنه  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  زین 
.( هیآ 132 ، هرقب «.). دیورن ایند  زا  ادخ ) نامرف  ربارب  رد  میلست  و   ) مالسا نییآ  هب  زج  ، امش و  ؛ » َنوُِملْسُم

ثیداحا هدروآ و  « ِهَریرَّسلا ُحالْـصإَو  هَِبقاْعلا  ُنْسُح   » ناونع تحت  یباـب  هحفص 362  راونالاراحب  دلج 68  رد  یـسلجم  همالع  موحرم 
: هلمج زا  ، تسا هدرک  رکذ  نآ  لیذ  یبان 

ُهَّقَح ِهَِّلل  ْمِّظَعَف  ِلاَمْعَْألا  ِلَْضفَأ  ِیف  َْتنَأَو  َضَبُْقت  یَّتَح  َُکلَمَع  ٍْریَِخب  َمَتُْخی  ْنَأ  َتْدَرَأ  ْنِإ  ِساَّنلا  ِضَْعب  َیلِإ  مالـسلا  هیلع  ُقِداَّصلا  َبَتَک  »
ْوَأ َناَک  ًاقِداَص  َْکیَلَع  َْسَیل  َُّمث  اَنَتَّدَوَم  ُلِحَْتنَی  ْوَأ  اَنُرُکْذَی  ُهَتْدَجَو  ْنَم  َّلُک  ْمِرْکَأَو  َْکنَع  ِهِْملِِحب  َّرَتْغَت  ْنَأَو  ِهیِـصاَعَم  ِیف  ُهَءاَمْعَن  َلُذـْبَت  ْنَأ 

یهاوخ یم  رگا  هک  تشون  نینچ  شنارای ) زا   ) مدرم زا  یـضعب  هب  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ؛  ُُهبِذَـک ِْهیَلَعَو  َکـُتَِّین  َکـَل  اَـمَّنِإ  ًاـبِذاَک 
هک هنوگ  نیدـب  راد  گرزب  ار  دـنوادخ  قح  یتسه  لامعا  لضفا  رد  هک  یلاـح  رد  يورب  اـیند  زا  هک  هنوگ  نآ  يوش  ریخ  هب  تبقاـع 

يدای هک  یتفای  ار  یسک  ره  هکنآ ) رگید   ) يوشن رورغم  دوخ  هب  تبسن  وا  ملح  زا  ینکن و  فرص  شا  یـصاعم  رد  ار  وا  ياه  تمعن 
یم دوخ  تین  هب  وت  تسین  طوبرم  وت  هب  ؛ وگغورد ای  دـشاب  وگتـسار  هاوخ  نک  مارتحا  دراد  یم  زاربا  ار  اـم  تدوم  اـی  دـنک  یم  اـم  زا 

.( ،ج 70،ص 351،ح 49 راونالا راحب  درب ( .» یم  ار  دوخ  لامعا  هجیتن  دشاب  وگغورد  وا  رگا  یسر و 

تبقاع نسح  يارب  اعد  دنوادخ  هاگشیپ  رد  اهنآ  یلصا  ياعد  هک  یناسک  دنرایـسب  هدش و  هتفگ  يدایز  بلاطم  تبقاع  نسح  هرابرد 
یلص ادخ  لوسر  زا  یتایاور  قبط  هک  اجنآ  ات  هدش  هداد  نآ  هب  يدایز  تیمها  - دمآ دهاوخ  هک  نانچ  یمالـسا -  تایاور  رد  دشاب و 

: میناوخ یم  هلآ  هیلع و  هللا 

،ج نامه دـشاب (.» کین  شماجنارـس  تبقاع و  هک  تسا  يراک  اه ) ناسنا  هب  دـسر  هچ  ات   ) اهراک نیرتهب  ؛  ًهَِبقاَع اَـهُْریَخ  ِرُومُأـْلا  ُْریَخ  »
.( 68،ص 363،ح 2
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: دومرف مالسلا  مهیلع  نانمؤمریما  یثیدح  رد 

هک تسا  نآ  تداعـس  تقیقح  ؛  ِءاَقَّشلِاب ُُهلَمَع  ِءْرَْمِلل  َمَتُْخی  ْنَأ  ِءاَـقَّشلا  َهَقیِقَح  َّنِإَو  ِهَداَـعَّسلِاب  ُُهلَمَع  ِءْرَْمِلل  َمَتُْخی  ْنَأ  ِهَداَـعَّسلا  َهَقیِقَح  َّنِإ  »
هب ناسناراک  ماجنارس  هک  تسا  نآ  ادخ ) تمحر  زا  تیمورحمو   ) تواقش تقیقح  دبای و  همتاخ  تداعس  هب  شراک  ماجنارـس  ، ناسنا

.( ،ص 364،ح 3 نامه دبای ( .» نایاپ  تواقش 

هک میوگ  یم  قح  هب  نم  :» تفگ یم  نویراوح  هب  باطخ  هک  میناوخ  یم  مالسلا  هیلع  حیسم  ترضح  زا  يرگید  يانعمرپ  ثیدح  رد 
رد یئوگ ؟ یم  هچ  وـت  هللا  حور  يا  : دـنتفگ نوـیراوح.میوگ  یمن  نینچ  نم  یلو  ؛ تسا نآ  هدولاـش  هب  اـنب  ماکحتـسا  دـندقتعم  مدرم 

راـیعم هک  نیا  زا  هیاـنک  ) .دوـش یم  هدراذـگ  اـنب  رب  هک  تسا  یگنـس  نیرخآ  یعقاو  ساـسا  هک  میوـگ  یم  قـح  هب  نم  : تفگ خـساپ 
.( ،ج 68،ص 364،ح 5 راونالاراحب («. ). تسوا راک  نایاپ  ناسنا  تداعس 

: دنک یم  لقن  نینچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  مالسلا  مهیلع  شیمارگ  ناردپ  زا  قداص  ماما  يرگید  ثیدح  رد 

یقاب رد  هک  یـسک  ؛  ِرِخْآلاَو ِلَّوَْألِاب  َذَخَأ  ِهِرُمُع  ْنِم  َیَِقب  اَمِیف  َءاَسَأ  ْنَمَو  ِِهْبنَذ  ْنِم  یَـضَم  اَِمب  ْذَـخاَُؤی  َْمل  ِهِرُمُع  ْنِم  َیَِقب  اَمِیف  َنَسْحَأ  ْنَم  »
دنک دب  شرمع  هدنامیقاب  رد  هک  یسک  دنک و  یمن  تازاجم  شا  هتشذگ  ناهانگ  رب  ار  وا  دنوادخ  ، دروآ اج  هب  کین  راک  رمع  هدنام 

.( ،ص 363،ح 1 نامه «. ) . دش دهاوخ  هذخاؤم  هدنیآ  ناهانگ  هب  مه  هتشذگ و  ناهانگ  هب  مه 

: دومرف راب  هس  هک  میناوخ  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  يرگید  ینالوط  ثیدح  رد  نینچمه 

.( ،ج 5،ص 153،ح 2 نامه «. ) . تسا نآ  نایاپ  یلمع  ره  شجنس  رایعم  ؛  هِمِیتاَوَِخب ُلَمَْعلا  »

یم مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  زامن  تابیقعت  رد  یثیدح  رد  هلمج  زا  هدش  رکذ  تبقاع  نسُح  يارب  اعد  ًارارک  زین  هروثأم  ياهاعد  رد 
: میناوخ

نیا مهاوخ  یم  وت  زا  نم  ادـنوادخ ! ؛  هَداَعَّسلِاب ِیل  َِمتْخَت  ْنَأَو  ٍضاَر  یِّنَع  َْتنَأَو  اَْهیَلَع  ِیناَّفَوَتَت  یَّتَح  َِکتَعاَِطب  ِینَمِـصْعَت  ْنَأ  َُکلَأْسَأَو  »
رمع نایاپ  مهاوخ  یم  وت  زا  يربب و  ایند  زا  یتسه  یضار  نم  زا  هک  یلاح  رد  ارم  هک  نیا  ات  يراد  راوتـسا  تدوخ  تعاط  رد  ارم  هک 

.( ،ج 3،ص 346،ح 23 یفاک «. ) . یهد رارق  تداعس  ارم 

: دراد یم  هضرع  مالسلا  هیلع  ماما  هک  دروخ  یم  مشچ  هب  ینارون  هلمج  نیا  زین  « رتشا کلام  » فورعم هماندهع  نایاپ  رد 

رارق تداهـش  تداعـس و  ار  وت  نم و  رمع  نایاپ  هک  مهاوخ  یم  ادـخ  زا  ؛  ِهَداَهَّشلاَو ِهَداَـعَّسلِاب  َکـَلَو  ِیل  َِمتْخَی  ْنَأَو...َهَّللا  ُلَأْـسَأ  اـَنَأَو  »
.( همان 53 ، هغالبلا جهن  «. ) . دهد

هدملا لیوط  رد  هچنآ  هک  دراد  ینشور  لیلد  هدمآ  تبقاع  ءوس  ای  تبقاع  نسح  ِتیمها  هرابرد  ینآرق  تایآ  الاب و  تایاور  رد  هچنآ 
لئاوا رد  ، دوش یم  دلوتم  ناسنا  يارب  يدنزرف  ًالثم  ؛ تسا تدـم  هاتوک  نآ  زاغآ  هک  یلاح  رد  تسا  يراک  ره  تبقاع  دـنام  یم  یقاب 

ردام و ردـپ و  ددرگ و  یم  راوتـسا  نوزوم و  رظن  ره  زا  یتدـم  زا  سپ  اما  ؛ دراد یمهم  فعـض  طاقن  یمـسج  ای  یقالخا  رظن  زا  رمع 
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ادـتبا رد  ناسنا  ، ییانب نتخاس  يارب  هک  نیا  اـی.تسا  راـک  ناـیاپ  دراد  اـقب  هچنآ  اریز  ، دـننک یم  راـختفا  وا  دوجو  هب  هعماـج  نینچمه 
دـنوش و یم  دـنم  هرهب  نآ  زا  ناگمه  هک  دوش  یم  هتخاس  نوزوم  بوخ و  ییانب  نایاپ  رد  یلو  ؛ دوش یم  یمیظع  تالکـشم  راـتفرگ 

.دریگ یم  رارق  یناتساب  راگدنام و  راثآ  وزج  اسب  يا  هدش و  هعماج  هدنزاس و  يوربآ  هیام 

دیزی نب  رح  » دوجو هب  - تبقاع نسح  تایاور  تایآ و  زا  رظن  عطق  اب  - ام همه  ، تواقـش تداعـس و  رظن  زا  اه  ناسنا  دروم  رد  نینچمه 
نیرخآ رد  هک  نیمه  ، دوـب هیما  ینب  ملاـظ  ناـمکاح  تمدـخ  رد  شرمع  زا  ینـالوط  یتدـم  هک  یلاـح  رد  مینک  یم  راـختفا  « یحاـیر

نادنمتواقـش تسرهف  زا  وا  مان  داد  حـیجرت  زیچ  همه  رب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هار  رد  تداهـش  دـش و  رادـیب  شرمع  تاـعاس 
هک مینیب  یم  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هباحص  زا  یعمج  ، سکع هب.تفرگ  رارق  نادنمتداعـس  تسرهف  رد  دیدرگ و  فذح 

نتـشک هب  ار  يدایز  هدع  دنتخورفارب و  گنج  شتآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  دـعب  اما  ؛ دـندوب نایتشهب  فص  رد  زاغآ  رد 
.درب یمن  یکین  هب  ار  اهنآ  مان  مالسا  خیرات  هنافسأتم  زورما  دنداد و 

.امرف تیانع  تبقاع  نسح  ام  هب  ادنوادخ ! : میراد یم  هضرع  هتشادرب  اعد  هب  تسد  ام  همه  هک  تساجنیا 

یسیلگنا

." Imam Ali ibn Abu Talib said : “ Every human being has to meet the end, sweet or sour

يریذپ انف  هب  هجوت  : 152 تمکح

هراشا

توص
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نُکَی َمل  نَأَک  ََربدَأ  اَم  ٌرَابدِإ َو  ٍِلبقُم  ّلُِکل  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

 ! تسا هدوبن  زگره  ییوگ  ددرگ  زاب  هک  يزیچ  و  ددرگ ، یم  زاب  دروآ ، یم  يور  هچنآ  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 

يدیهش

.تسین هدوبن و  يرادنپ  تشگرب  هچنآ  و  تسا ، ینتشگرب  تخب  ار  يرایتخب  ره 

یلیبدرا
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هدوبن زگره  ایئوگ  تشگرب  داد و  تشپ  هچنآ  تسیا و  هدننک  تشپ  هدنرآ  ور  ره  يارب 

یتیآ

.تسا هدوبن  زگره  ییوگ  درک ، تشپ  هچنآ  دنک و  تشپ  يزور  يا  هدنروآ  يور  ره  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . تسا خلت  ای  نیریش  یتبقاع  یناسنا  ره  يارب  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

مثیم نبا 

هک تسا  نآ  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما دوـصقم  تسا .) هدوـبن  هک  تسا  ناـنچ  تشگزاـب  نوـچ  و  تـسا ، یتشگزاـب  يدـماشیپ  ره  يارب  )
فورح زا  ناک  میراگنا ، ناسآ  شزرا و  یب  ار  نآ  تخـس  ياهدـماشیپ  میرگنب و  هنادـهاز  دـیاب  یم  ار  اـیند  دـنیاشوخ  ياهدـماشیپ 

(. تسا ربدا  ام  نآ  عجرم  هک  تسا  يرتتسم  ریمض   ) دشاب یم  فوذحم  زین  شمسا  .تسا و  دیدشت  نودب  و  نا ، ریظن  لعف  هب  ههبشم 

دیدحلا یبا 

یناشاک

داد و تشپ  هچنآ  و  ربدا ) ام  و   ) تسا ینداد  تشپ  ار  هداهنور  ره  رم  و  ترضح : نآ  دومرف  و  رابدا ) لبقم  لکل  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
، نآ دـیادش  لابقا  نیح  رد  دوشن و  رورغم  ایند  تاذـل  لابقا  نیح  رد  هک  دـیاب  لقاع  سپ  هدوبن  زگره  اییوگ  نکی ) مل  ناک   ) تشگرب
رد هرقف  نیا  .یمد  هب  ار  نیا  دنرب و  یبش  هب  ار  نآ  هک  اریز  درادـنپ  لیهـست  نیوهت و  ضرعم  رد  ار  نآ  هکلب  ددرگن  مومهم  مومغم و 

.یلوم ترضح  هب  تسا  هیجوت  یبقع و  هب  تسا  بیغرت  ایند و  زا  تسا  دیهزت  باب 

یلمآ

ینیوزق

همه ایند  يرآ  .تسا  هدوبن  زگره  ایوگ  دنادرگب  تشپ  نوچ  و  دنادرگب ، تشپ  يزور  یـسک  هب  دروآ  يور  هک  تمحز  ای  تمعن  ره 
نوچ و  دـیآرد ، ار  یمدآ  تبون  هب  رورـس  هودـنا و  يرگناوـت و  هقاـف و  یـشوخ و  یتخـس و  و  تسا ، لاوز  لدـبت و  راـبدا و  لاـبقا و 
لاق امک   ) الب هراکم و  رب  تسا  عیجـشت  هیلـست و  و  ایند ، تمعن  زا  تسا  دـیهزت  مالک  نیا  رد  .تسا  هدوبن  يزور  چـیه  ایوگ  درذـگب 
نیا و  نآرق ، زا  تسا  هملک  ود  نایم  دهز  مامت  دومرف  ترضح  نآ  و  مکاتآ ) …  امب  اوحرفت  مکتاف و ال  ام  یلع  اوسات  الیکل  یلاعت :
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دناوخب تیآ 

یجیهال

تلود و زا  يا  هدـنروآور  ره  يارب  زا  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .نکی » مل  ناک  ربدا  ام  رابدا و  لبقم  لکل  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
.شتمحز هن  شتذل و  هن  تسا  هدوبن  ایوگ  دینادرگور  هچنآ  تسه و  یندینادرگور  تبکن 

ییوخ

لمشی و  هتقیقح ، ناسنالا و  دوجو  رهوج  نع  جراخ  وه  ام  یلع  دامتعالا  هحص  مدع  رابتعالا و  بلس  یلع  لدت  هغیلب  همکح  ینعملا :
یلاعت و هللااب  ناـمیالا  وه  هیلع  داـمتعالا  یغبنی  اـمف  لاـملا ، هاـجلا و  نع  الـضف  لاـمجلا ، بابـشلاک و  هدوجو  یف  هلخادـلا  ضراوعلا 
هب دروآ  يور  هچ  ره  همجرتلا : .هنع  ربدـت  ناسنالا و ال  قرافت  اـهناف ال  هیناـسنالا ، هحلاـصلا  لاـمعالا  هیناـسفنلا و  هلـضافلا  تاـکلملا 

.تسا هدوبن  زگره  ایوگ  تشذگرد  هچنآ  و  درذگرد ، يدوز 

وت تسبلد  شندوب  دیاشن  یم  *** وت تسد  زا  دوریم  دیآ  هچ  ره 

يرتشوش

هینغم

نا لیحتـسی  ..هنع و  بهاذ  تنا  وا  کنع ، بهاذ  وهف  کلذ  ریغ  ما  هیفاع  ما  الام  ما  ناک  اهاج  هایحلا  هذـه  نم  کـیلع  لـبقا  اـم  لـک 
هرفح یلا  کنفک  كدلجب و  ربدت  هعدت و  نا  اما  و  فکب ، امک  برـضت  نیدیلا  رفـص  کعدی  ربدـی و  نا  اما  کل ، یقبی  و  هل ، یقبت 

.رش وا  ریخ  نم  كادی  تبسک  ام  الا  اهیلا  کعم  لمحت  ال  هنفع ، هشحوم  هملظم 

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

تسا نانچ  تشگرب  هچنآ  تسا و  ینتـشگرب  يدماشیپ  ره  يارب  تسا : هدومرف  دوش ) یم  تسین  زیچ  ره  هکنیا  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
ایوگ درذـگب  نوچ  هک  يروط  هب  دـیارگ  یم  یتسین  لاوز و  هب  دـیآ  شیپ  تبون  هب  ار  سک  ره  هک  اـیند  یخلت  یـشوخ و   ) هدوبن هک 

(. تسا هدوبن  یخلت  ای  یشوخ  زور  نینچ 

ینامز

مدرم ادـخ و  ندرک  شومارف  اب  اریز  دـنکن ، شومارف  ار  قلخ  ادـخ و  ددرگ : رتدایز  ناسنا  عضاوت  دـیاب  دور ، الاب  ناسنا  ماـقم  هچ  ره 
دنک و یلیخ  تیـصخش  ندروآ  تسدـب  ماقم و  هب  ندیـسر  هچ  رگ  دـنک  یم  طوقـس  ناهگان  ددرگ و  یمرب  ناسنا  زا  راگزور  خرچ 
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رد اه  هلپ  مامت  درک  طوقس  یتقو  دورب  ماب  يالاب  ات  دیامیپ  یم  هلپ  هلپ  ار  نابدرن  یـسک  .تسا  عیرـس  یلیخ  طوقـس  اما  تسا  هتـسهآ 
هب هیلاعلا  بترلا  كایا و  طوبهلا و  نوکی  ولعلا  ردقب  دیوگ : یم  برع  رعاش  .دیآ  یم  دورف  نیمز  هب  رس  اب  اریز  دیامیپ ، یم  نآ  کی 
ادخ روتسد  لباقم  رد  اما  دوب  مالسلا ) هیلع   ) یسوم هفئاط  زا  نوراق  .یلاع  تاماقم  زا  زیهرپب  .دراد  دوجو  طوقـس  ماقم  عافترا  هزادنا 

تکرح دنمورین  يدارفا  ار  اهنآ  ياهدیلک  دیدرت  نودب  هک  دوب  هداد  جنگ  ردقنآ  وا  هب  ادخ  .درک  مایق  یـسوم  هیلع  دیدرگن و  میلـست 
راک روآ  تسدب  ار  ترخآ  هناخ  ایند  لام  زا  .درادن  تسود  ار  ناشورف  رخف  ادخ  شورفن  رخف  دـنتفگ : وا  هب  نوراق  ماوقا  دـنداد ، یم 
ادخ نکن ! لالخا  نیمز  رد  نک ! یکین  مه  وت  هدرک  یکین  وت  هب  ادخ  هک  يروط  نامه  نکن ! شومارف  تسایند  زا  بیصن  هک  هتسیاش 
یمن ار  وا  رگم  دـیامرف  یم  ادـخ  .مراد  هک  تسا  یتراجت  ملع  رطاخب  مراد  هک  یتورث  نیا  تفگ : نوراق  .ددنـسپ  یمن  ار  نارگلالخا 

ناشناهانگ زا  ار  ناراکتیانج  زا  سک  چـیه  درک و  دوبان  ادـخ  دـندوب  رتشیب  یتارفن  ياراد  رتدـنمورین و  وا  زا  هک  ار  يدارفا  هک  دـناد 
مه ام  شاک  يا  دنتفگ : دندوب  ایند  بلاط  هک  یناسک  .دـمآ  نوریب  هناخ  زا  شنایرکـشل  ابیز و  سابل  اب  نوراق  زور  کی  .درکن  لاوس 

يارب ترخآ  هشوت  امـش  لاـح  هب  ياو  دـنتفگ  دـندوب  ملع  ياراد  هکناـنآ  اـما  دراد  گرزب  یتذـل  هرهب و  وا  میتشاد  ار  نوراـق  تورث 
هک هاگنآ  .دـننک  یم  ادـیپ  هجوت  ناگدـننکربص  بلطم  نیا  هب  طقف  تسا و  رتهب  دـهد  ماجنا  هتـسیاش  لمع  دروآ و  نامیا  هک  یـسک 
هک دوب  يرکشل  هن  درب و  ورف  نیمز  رد  ار  شا  هناخ  نوراق و  ادخ  تفرگ  رارق  مالسلا ) هیلع   ) یـسوم ربارب  رد  یعـضو  نینچ  اب  نوراق 

.تساوخ کمک  ادخ  زا  هن  دنک و  يرای  ار  وا 

يزاریش دمحم  دیس 

امک ناسنالا ، هدقفی  ذا  نکی ) مل  ناک  ربدا  ام  و   ) اهباهذ اهرابدا  و  اهریغ ، وا  ایندلا  تناک  ءاوس  رابدا ) لبقم  لکل  : ) مالسلا هیلع  لاق  و 
.هل ادقاف  اقباس  ناک 

يوسوم

مل ناک  کنع  ربدا  ام  کنع و  ارهق  اهکرتتس  کنع و  ربدتس  اهناف  کیلع  تلبقا  اذا  اهلک  لاملا  هاجلا و  هحـصلا و  بابـشلا و  حرـشلا :
مامتهالا یلا  هیجوت  اذه  اهیلا و  همه  فرصی  نا  ناسنالل  زوجی  هفیخـس ال  هریقح  اذا  یهف  هب  معنتت  مل  تناک  دجوی و  مل  هناک  نکی و 

 … اهیف ام  هرخالا و  اهبیذهت و  سفنلا و  تالامکک  ینفت  یتلا ال  هیقابلا  رومالاب 

یناقلاط

« .تسا هدوبن  ییوگ  تشگرب ، هچنآ  تسا و  ینتشگرب  تخب  ار  يرایتخب  ره  »

نامه هکنیا  رگم  دریگ  یمن  عافترا  دـنک و  یمن  زاورپ  يا  هدـنرپ  چـیه   » تسا لـثم  نیا  هلمج  زا  تسا ، هدـش  هتفگ  ناوارف  ینعم  نیا 
بتارم زا  دوب  دهاوخ  ندمآ  دورف  يرترب  جوا و  هزادـنا  هب  : » تسا هتفگ  رعاش  هک  نانچ  نآ  و  .دـتفا » ورف  تسا ، هدرک  زاورپ  هک  ناس 

« .شاب رذح  رب  هیلاع 

نابدرن ناکلپ و  زا  هک  تسا  یـسک  نوچمه  لبقم  اریز  تسا ، دنت  رابدا  تکرح  دـنک و  لابقا  تکرح  تسا : هتفگ  نامیکح  زا  یکی 
نیا رد  : » تسا هدورـس  رعاش  هک  نانچ  نآ  دنک ، طوقـس  نییاپ  هب  يدـنلب  زا  هک  تسا  نانچ  ربدـم  هکنآ  لاح  دور و  ارف  هلپ  هلپ  دـیاب 
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: تسا هدورـس  رگید  يرعاـش  و  .دـش » يرپـس  هاـگان  تـشاد و  دوـجو  تردـق  تزع و  هداـس  نـیمه و  رب  قاور و  نـیمه  رد  هناـخ و 
« .دوش یم  رهاظ  نآ  رد  ندرک  تشپ  یتخبدب و  هناشن  دوش ، یم  کیدزن  یتسین  هب  اهراک  هک  یماگنه  »

برع يدرم  ار  اضق  تفرگ ، یمن  یشیپ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  يابضغ  هقان  رب  يرتش  چیه  هک  تسا  هدمآ  عوفرم  ربخ  رد 
مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  دمآ ، نارگ  باحصا  رب  عوضوم  نیا  .تفرگ  تقبس  هقان  رب  شرتش  دمآ و  يا  هدنام  راک  زا  رتش  اب 

« .شدروآ یم  ورف  هکنیا  رگم  دشک  یمن  رب  ار  ایند  نیا  زا  زیچ  چیه  لاعتم  دنوادخ  : » دومرف

رانک لاس  کی  .دنداتـسرف  عالکلا  وذ  شیپ  ییایادـه  اب  ارم  ما  هلیبق  مدرم  یلهاج  راگزور  هب  تسا : هتفگ  نادـمه  هلیبق  زا  يدرم  ریپ 
هدجس هب  رس  دنداتفا و  كاخ  هب  وا  نایفارطا  همه  تسیرگن و  مدرم  رب  يا  هنزور  زا  راب  کی  مورب ، وا  شیپ  متسناوتن  مدنام و  وا  خاک 

.دنداهن

یم ار  تاـیبا  نیا  داـهن و  یم  دوـخ  بوـکرم  تشپ  رب  دـیرخ و  یم  تشوـگ  دوـب ، ریقف  هک  مدـید  صمح  رهـش  رد  ار  وا  نآ  زا  سپ 
، دـشاب افـصاب  نشور و  شدادـماب  رد  یـسک  یگدـنز  رگا  مرازآ ، هودـنا و  رد  نآ  زا  نم  تسا و  نینچ  هک  ایند  نیا  رب  فا  : » دـناوخ

یسک هچ  ملاع  همه  زا  دش  یم  هتفگ  رگا  هک  مدوب  یخارف  نانچ  رد  نم  دوخ  دناماشآ ، یم  كاشاخ  اب  هتخیمآ  ماج  وا  هب  ناهاگماش 
« .صخش نیا  دش  یم  هتفگ  تسا ، رت  تمعن  رپ 

دارفا رب  ار  شیوخ  لاب  دراد و  یم  هضرع  ریش  رس  دناشون و  یم  ار  دوخ  ریـش  هک  لاح  نامه  رد  ایند  نیا  تسا : هتفگ  نابیدا  زا  یکی 
اههودـنا اب  دروآ و  یم  رد  تخات  هب  ار  دوخ  شکرـس  بسا  دـهد و  یم  ناشن  نادـند  هاگان  دـبیرف ، یم  شمارآ  اـب  دـنارتسگ و  یم 

دوشن هتفیرف  ایند  اب  جاودزا  هب  هک  تسا  یـسک  بایماک  دزاس ، یم  هنوگژاب  تسا ، هتـشاد  هضرع  هک  ار  اهتمعن  مامت  درب و  یم  موجه 
.ددرگ نآ  سردوز  قالط  يارب  هدامآ  و 

ار نخـس  نیا  هک  دـنگوس  تردـپ  ناج  هب  : » تسا هدورـس  نینچ  تسا  ینامثع  يرعاـش  هک  یعـشاجم  هعـصعص  نب  ماـمه  نب  باـها 
رش نافع  رـسپ  دنا و  هدروخ  لوگ  دوخ  نید  رد  مدرم  تسا ، هدنامن  یقاب  یکدنا  زج  هتفر و  نایم  زا  شا  همه  ریخ  هک  نکم  بیذکت 

« .تسا هداهن  یقاب  يرایسب 

« .دنک یم  یگدنز  يا  هدرم  ثاریم  اب  يا  هدنز  دوش و  یم  دابآ  رگید  هناخ  ندش  بارخ  اب  يا  هناخ  : » تسا هتفگ  هیهاتعلا  وبا 

نیا نم  تسا و  نآ  زا  رتـهب  هدوب  نآ  زا  شیپ  هچنآ  هکنآ  رگم  تسین  یلاـس  هاـم و  بش و  زور و  چـیه  تسا : هتفگ  کـلام  نب  سنا 
متـسیرگ و نآ  يراتفرگ  زا  هک  يزور  اسب  : » تسا هدورـس  نینچ  يرعاش  .ما  هدینـش  داب ، وا  رب  ادخ  دورد  هک  امـش  ربمایپ  زا  ار  نخس 

« .متسیرگ مداد ، تسد  زا  ار  نآ  هکنآ  زا  مدیسر  رگید  زور  هب  نآ  زا  نوچ 

زا تفگ : یـشیدنا ؟ یم  هچ  دوخ  تمعن  لاوز  نیا  رد  دـنتفگ : دـندرک ، هرداصم  ار  وا  لاوما  هکنیا  زا  سپ  گرزب  ناریبد  زا  یکی  هب 
...دشاب یقاب  تمعن  موش و  لیاز  نم  هک  تسا  نآ  زا  رتهب  مشاب  یقاب  دوخ  دوش و  لیاز  تمعن  رگا  تسین ، يا  هراچ  تمعن  لاوز 

وا لاح  زا  دـلاخ  دـمآ و  دـلاخ  شیپ  هقرح  دیـسرپ ، رذـنم  نب  نامعن  رتخد  هقرح ، لاـح  زا  دوشگ  ار  رمتلا  نیع  دـیلو  نب  دـلاخ  نوچ 
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سپـس دوـب و  اـم  تسد  ریز  هکنآ  رگم  دـیمارخ  یمن  قـنروخ  درگ  رب  زیچ  چـیه  درک و  یم  عوـلط  اـم  رب  دیـشروخ  تـفگ : دیـسرپ ،
تمعن يداش و  يا  هناخ  چیه  رد  دروآ و  یم  تمحر  ام  رب  میدوب  هدرک  یکین  سک  ره  هب  هک  میدش  نانچ  درک و  بورغ  دیـشروخ 

ام نامرف  نامرف ، هک  یلاح  رد  : » دـناوخ ار  تیب  ود  نیا  سپـس  دوش و  یم  لـخاد  نآ  رد  تربع  يدوز  هب  هکنیا  رگم  دوش  یمن  دراو 
دنام یمن  رادـیاپ  شتمعن  هک  ناهج  نیا  رب  فا  راکتمدـخ ، میدـش و  تیعر  ناشیا  ناـیم  هاـگان  میدـنار  یم  تسایـس  مدرم  رب  دوب و 

« .دوش یم  نوگرگد  ام  رب  هراومه 

ار دیز  نب  يدـع  دـنوادخ  تفگ : دـید  ار  وا  نوچ  تفر و  رذـنم  نب  نامعن  رتخد  هقرح ، ندـید  هب  راب  کی  مه  صاقو  یبا  نب  دـعس 
: تسا هتفگ  هک  هتـشاد  رظن  رتخد  نیا  راگزور  هب  تسا  هدورـس  ناـمعن  شردـپ  يارب  ار  ریز  تیب  ود  هک  یماـگنه  ییوگ  هک  دـشکب 

یلاح رد  درمناوج  یهاگ  یناما ، رد  ناراگزور  زا  هک  رادـنپم  نانچ  شاب و  رذـح  رب  نآ  زا  تسا  یندز  نیمز  رب  ار  راـگزور  اـنامه  »
« .دریم یم  هاگان  هب  تسا  ناما  رد  داش و  ارهاظ  تمالس و  هک 

ماجرف ندرک و  چوک  باتش  هب  هکلب  دیرگنم  ناشیا  رب  راگزور  یمرن  ناهاشداپ و  یگدنز  شیاسآ  هب  تسا : هتفگ  ریخـش  نب  فّرطم 
.تسا هدنخرفان  يرمع  دوش ، شتآ  راوازس  شبحاص  هک  یهاتوک  رمع  دیرگنب ، ناشدب 

: تفگ وا  هب  ناورم  رتخد  تسشن  وا  ریرس  رب  تشک و  ار  یناورم - هفیلخ  نیرخآ  دمحم -  نب  ناورم  لیعامسا ، نب  رماع  هک  یماگنه 
.تسا هدنسب  وت  زردنا  دنپ و  يارب  یشیدنیب  رگا  دناشن ، نآ  رب  ار  وت  دروآ و  دورف  شریرس  زا  ار  ناورم  هک  يراگزور  رماع  يا 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

.ْنُکَی َْمل  ْنَأَک  ََربْدَأ  اَم  ،َو  ٌرَابْدِإ ٍِلبْقُم  ِّلُِکل 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

راـتفگ دنـس  .تسا . (  هدوـبن  زگره  ییوـگ  دـنک  یم  تـشپ  هـک  يزیچ  درک و  دـهاوخ  تـشپ  يزور  دروآ  یم  يور  هـک  يزیچ  ره 
رد یعاضق  یـضاق  ار  زیمآ  تمکح  راتفگ  نیا  لّوا  شخب  هک  تسا  نیا  هدروآ  رداصم  رد  بیطخ  موحرم  هک  يزیچ  اهنت  هناـمیکح :

نیا زا  یلو  هتسیز  یم  یـضر  دیـس  موحرم  زا  دعب  دنچره  ود  نیا  دنا و  هدروآ  مکحلاررغ  رد  يدمآ  مکحلا و  ملاعم  روتـسد  باتک 
ار نآ  يرگید  ياج  زا  هک  دـهد  یم  ناشن  دـنا  هدرک  فذـح  ار  مود  شخب  هدروآ و  ار  زیمآ  تمکح  مالک  نیا  لّوا  شخب  اـهنت  هک 

(.( ،ج 4،ص 136 هغالبلا جهن  رداصم  ) .دنا هدرک  ذخا 

رادیاپان ناهج 

هک يزیچ  ره  :» دیامرف یم  هدرک  نآ  ياه  تمعن  بهاوم و  ناهج و  يرادیاپان  هب  هراشا  زیمآ  تمکح  مالک  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
ْنَأَک ََربْدَأ  اَم  ،َو  ٌرَابْدِإ ٍِلبْقُم  ِّلُِـکل  ( ؛» تسا هدوبن  زگره  ییوگ  دـنک  یم  تشپ  هک  يزیچ  درک و  دـهاوخ  تشپ  يزور  دروآ  یم  يور 

( . ْنُکَی َْمل 
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یمک یـضعب  ، دـنراد یهاـتوک  رایـسب  رمع  یـضعب  دـنچره  ، تسا يریذـپانف  نآ  يداـم  بهاوم  ماـمت  ناـهج و  نیا  یگدـنز  تعیبط 
هب يزور  هک  يدام  تاناکما  همه  هملک  کی  رد  یتسردـنت و  تیفاع و  ، یباداـش یناوج و  ، اـه ماـقم  هاـج و  ، اـه تورث  لاوما و  ؛ رتشیب
هک درذـگ  یمن  يزیچ  اریز  ، دـندنبب لد  اهنآ  هب  ناسنا  هک  دنتـسین  يروما  دـنزاس  یم  لاحـشوخ  داـش و  ار  وا  دـننک و  یم  ور  ناـسنا 

تاماقم ياج  هب  ماقم  هاج و  لاوز  ، تورث ياج  هب  رقف  ، یناوج ياج  هب  یناوتان  يریپ و  ؛ دـنور یم  تسد  زا  دـننک و  یم  تشپ  یگمه 
زا ناسنا  دننامب  ناسنا  دودحم  رمع  نایاپ  ات  دنوشن و  ادج  ناسنا  زا  مه  اهنیا  رگا  دنیـشن و  یم  یتسردنت  تیفاع و  ياج  هب  يرامیب  و 

.درب یمن  هارمه  دوخ  اب  نفک  تاعطق  زج  يزیچ  دوش و  یم  ادج  اهنآ 

یم زین  دوخ  اب  ار  ناشراثآ  دـننک  یم  تشپ  ناـسنا  هب  اـه  تمعن  یتقو  هک  تسا  هتکن  نیا  هب  هراـشا  ْنُکَی ) َْمل  ْنَأَـک  ََربْدَأ  اَـم  َو   ) هلمج
یم یقاب  ناشراثآ  دنتفر و  یم  ناشدوخ  رگا  اریز  ، دنا هتـشادن  دوجو  زگره  اهنیا  دـنک  یم  روصت  ناسنا  یهاگ  هک  يا  هنوگ  هب  دـنرب 

ار یناوج  راثآ  ریاس  طاشن و  ینامداش و  ، یباداش ، تردق ورین ، دور  یم  هک  یناوج  ًالثم  ؛ دش یم  بوسحم  اهنآ  تایح  همادا  زاب  دـنام 
نئازخ رد  ناسنا  ار  هچنآ  کین و  ياهراک  هحلاص و  لامعا  یلو  اـه  تمعن  ریاـس  نینچمه  تسا  هدوبن  زگره  ییوگ  درب  یم  دوخ  اـب 

تسادخ دزن  هچنآ  ؛و  دور یم  نایم  زا  تسامش  دزن  هچنآ  ؛ » ٍقاب ِهّللا  َْدنِع  ام  ُدَْفنَی َو  ْمُکَْدنِع  ام   » مکح هب  دراپـس و  یم  تناما  هب  یهلا 
.دنام یم  یقاب  هیآ 96 ). ، لحن « ) . دنام یم  یقاب 

زا هچنآ  هب  هن  ددـنبب و  لد  دراد  هچنآ  هب  ناـسنا  هن  هک  تسا  نیا  دوـش  یم  هتفرگ  ـالوم  هناـمیکح  راـتفگ  نیا  زا  هـک  ینـشور  هجیتـن 
یلَع اْوَسْأَت  ْالیَِکل  : » دیامرف یم  زین  دیجم  نآرق  هک  هنوگ  نامه  ، تسایند یگدـنز  تعیبط  نیا  هک  ارچ  ، دوش تحاران  دور  یم  شتـسد 

.تسا نیمه  دهز  تقیقح  تمکح 439  رد  الوم  هدومرف  قبط  2 و  ْمُکاتآ .» اِمب  اوُحَْرفَت  ْمُکَتاف َو ال  ام 

هتفگ هداد و  میمعت  ار  نآ  هغـالبلا  جـهن  ناـحراش  زا  یـضعب  یلو  ، یهلا بهاوم  اـه و  تمعن  هب  رظاـن  زیمآ  تمکح  هلمج  نیا  رهاـظ 
نآ یلک  هب  ناسنا  هک  دسر  یم  ارف  يزور  تسا و  یندش  لئاز  زین  اهنآ  اریز  ، دریگ یم  ارف  زین  ار  اه  جنر  تالکـشم و  اه و  تمقن  : دنا

يزیزع تخت  رب  هک  یماگنه  یلو  دوب  راتفرگ  هریشع  ناردارب و  ردپ و  زا  رود  نادنز  رد  اه  لاس  هچرگ  فسوی.دنک  یم  شومارف  ار 
.درب دای  زا  ار  اه  یتحاران  نآ  همه  دندمآ  شرادید  هب  ردپ  ناردارب و  دز و  هیکت  رصم 

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abu Talib said : “ Whatever approaches departs and if anything departs,
.” it is as though it never existed

يزوریپ ربص و  : 153 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag
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ُناَمّزلا ِِهب  َلاَط  نِإ  َرَفّظلا َو  ُرُوبّصلا  ُمَدعَی  َال  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

 . دوش ینالوط  نآ  نامز  دنچ  ره  دهد ، یمن  تسد  زا  ار  يزوریپ  ابیکش ، ناسنا  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 

يدیهش

.درذگب وا  رب  یناراگزور  هچ  رگا  دهدن  فک  زا  ار  يزوریپ  ابیکش 

یلیبدرا

نامز واب  دوش  رود  هچ  رگا  ار و  يزوریف  هدننک  ربص  دیاب  هشیمه  هکلب  دزاس  یمن  مودعم  دومرف  و 

یتیآ

.درذگب وا  رب  تخس  یناراگزور  دنچ ، ره  دهدن ، تسد  زا  ار  يزوریپ  ابیکش  درم  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . ددرگ ینالوط  ییابیکش  راگزور  هچ  رگ  دهد  یمن  تسد  زا  ار  يزوریپ  ابیکش  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

مثیم نبا 

هیلع  ) ماـما دـهد .) یمن  تسد  زا  درذـگب - زارد  یناـمز  هک  دـنچ  ره  ار - يزوریپ  راـبدرب ، راوتـسا و  صخـش  ، ) ربـصلا ریثـک  روبص :
يراـبدرب ربص و  هب  ار  ناـسنا  دـشکب - لوط  یتدـم  هک  دـنچ  ره  يزوریپ - ینعی  ربص  هجیتن ي  هلیـسو ي  هب  راـتفگ  نیا  رد  مالـسلا )

.دوش یم  لماک  ربص  رثا  رد  يو  يدنمورین  یگدامآ و  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  روبص  درف  ییاهن  يزوریپ  .تسا  هدرک  قیوشت 

دیدحلا یبا 

 . ُناَمَّزلا ِِهب  َلاَط  ْنِإ  َرَفَّظلا َو  ُرُوبَّصلا  ُمَدْعَی  مالسلا َال  هیلع  َلاَق  َو 

.ربصلا یف  انمالک  مدقت  دق 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 2532 

http://www.ghaemiyeh.com


کلذل همات و  هلیـضفب  کلذ  سیل  هیندبلا و  هوقلا  ردقب  قاشملا  لمحت  یمـسجلاف  یـسفن  یمـسج و  نابرـض  ربصلا  ءامکحلا  تلاق  و 
.ماسجألاب سیل  كولملا و  ربص  هلضف  فرعی  حاورألاب  ربصلا  رعاشلا و  لاق 

یسفنلا امإ  عظفملا و  برضلا  لامتحا  ضرملا و  یلع  ربصلاک  لاعفنالا  عفر  یف  وأ  رجحلا  عفر  یـشملاک و  لعفلا  یف  امإ  عونلا  اذه  و 
بسحب هؤامـسأ  فلتخت  بوبحم و  وأ  هورکم  لمحت  یلع  ربص  هفع و  هل  لاقی  یهتـشم و  نع  ربص  نابرـض  وه  هلیـضفلا و  قلعتت  هیفف 

یمس ینغلا  لامتحا  یف  ناک  نإ  نزحلا و  علهلا و  عزجلا و  هداضی  ربصلا و  مسا  هب  دعتی  مل  هبیصم  لوزن  یف  ناک  نإف  هعقاوم  فالتخا 
نع سفنلا  كاسمإ  یف  ناک  نإ  نبجلا و  هداضی  هعاجش و  یمس  هبراحم  یف  ناک  نإ  غفرلا و  رـشألا و  رطبلا و  هداضی  سفنلا و  طبض 
قیض رجضلا و  هداضی  ردص و  هعس  یمس  هرجـضم  هبئان  یف  ناک  نإ  هطاشتـسالا و  رمذتلا و  هداضی  املح و  یمـس  بضغلا  رطو  ءاضق 

یمـس شیعلا  لوضف  نع  ناک  نإ  ءاشفإلا و  هداضی  رـسلا و  نامتک  یمـس  ریمـضلا  یف  مـالک  كاـسمإ  یف  ناـک  نإ  مربتلا و  نطعلا و 
نوکی ام  یلع  ینامـسجلا و  ربصلا  یلع  عقاو  یفرعلا  ظفللا  نکل  ربصلا و  عاونأ  اهلک  هذـهف  هرـشلا  صرحلا و  هداضی  ادـهز و  هعانق و 

اهصخت ءامسأب  عاونألا  یقاب  درفنی ) .» و  :» ب درفنت (  بئاصملا و  لوزن  یف 

یناشاک

و  ) رودقم بولطم  هب  ار  يزوریف  هدننکربص  دیاب ) یم  هشیمه  هکلب   ) دزاس یمن  مودعم  رفظلا ) روبـصلا  مدـعی  ال  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
رازه هاگ  ددرگب و  الب  نافوط  مغ  رد  تسه  یبن  حون  وچ  ترگ  روهـش  نینـس و  نامز  وا  هب  دشاب  زارد  هچ  رگا  و  نامزلا ) هب  لاط  نا 

دسر و یم  دارم  فدـه  هب  شدـیما  گندـخ  هتبلا  دیـشک  ور  رد  ربص  رپس  ثداوح  نارابریت  رد  هک  ره  هک  تسا  ررقم  دـیآرب و  هلاس 
جنگ رد  دـیلک  رعـش : .ددرگن  هدوشگ  دـیلک  نیدـب  زج  تحار  هناخ  رد  تسا و  حاتفم  ربص  هک  اریز  .دوش  يدامتم  راـگزور  هچ  رگا 

تسا ربص  دوشگب  هک  سک  نآ  هتسب  رد  تسا  ربص  دوصقم 

یلمآ

ینیوزق

حاـتفم ربصلا   ) هک ربص  اـفج و  ناـمز  وا  هب  دـشک  زارد  دـنچ  ره  ددرگ  یمن  دوقفم  وا  زا  رفظ  ینعی  .ار  رفظ  روبـص  درم  تسین  مداـع 
يور رد  ربص  رپس  تاـفآ  ناراـبریت  رد  هک  ره  تسا  ربـص  دوشگب  هک  سک  نآ  هتـسب  رد  تسا  ربـص  دوصقم  جـنگ  رد  دـیلک  جرفلا )

ددرگب الب  نافوط  مغ  رد  تسه  ربص  یبن  حون  هچ  ترگ  .ددرگ  زارد  وا  رب  تنحم  راگزور  دنچ  ره  دـبای  رفظ  دارم  رب  تبقاع  دـشک 
دیآرب هلاس  رازه  ماک  و 

یجیهال

تسا هدنیابر  ابیکش  رایسب  صخـش  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .نامزلا » هب  لاط  نا  رفظلا و  روبـصلا  مدعی  ال  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
.يزوریف نامز  دشک  زارد  هچ  رگا  ار و  شبلطم  هب  يزوریف 

ییوخ
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وه دصاقملاب  زوفلا  لئاسو  ربکا  ناب  لوقلا  اودکا  و  مالسلا ،) هیلع   ) هلاق امرس  یلا  روصعلا  هذه  یف  عامتجالا  ءاملع  فقو  دق  ینعملا :
( ینغلا رس   ) هباتک یف  له ) نوئلبان   ) ناکی رمالا  باتک  دحا  هررق  دق  .دئادشلا و  نم  اهلیصحت  قیرط  یف  ام  یلع  رابطصالا  هماقتسالا و 

دسر شتسد  هب  رید  هچ  رگ  دورن  ردب  روبـص  تسد  زا  يزوریپ  همجرتلا : .رومالا  یف  رفظلا  حاتفم  ربصلا  نا  تبثا  فا  فاک و  حرـشب 
: تسا هدورس  شوخ  هچ  و 

دیآ رفظ  تبون  ربص  رثا  رب  *** دنمیدق ناتسود  ود  ره  رفظ  ربص و 

يرتشوش

متلعف ام  متملع  له  لاق   ) یلاعت لاق  هتوخا  عم  مالسلا ) هیلع   ) فسوی هصق  مالسلا ) هیلع   ) همالک دهاش  و  مالـسلا ) هیلع   ) هلوق قادصم 
ناف ربصی  قتی و  نم  هنا  انیلع  هللا  نم  دـق  یخا  اذـه  فسوی و  اـنا  لاـق  فسوی  تنـال  کـناء  اولاـق  نولهاـج 0 متنا  اذا  هیخاو  فـسویب 

و نیئطاخل ) انک  نا  انیلع و  هللا  كرثآ  دـقل  هللاات  اولاق  نینـسحملا  رجا  عیـضی  هللا ال  قالخالا ) مراکم  یف  نوعبرالا - ثلاثلا و  لصفلا  )
دیآرفظ تبون  ربص  رثا  رب  دنا  میدق  ناتسود  ود  ره  رفظ  ربص و  هیسرافلاب : لیق  ام  معنل 

هینغم

و ربص ، رباث و  اذا  حجنی  لمعلا  بلاطف  دارا ، امب  رفظی  رارحالا  ربص  ربصی  و  ریـسلا ، یف  دجی  و  میوقلا ، هقیرط  کلـسی  رمال  بلاط  يا 
.رفظ و ربص  نم  نولوقی ، نوظفحی و  سانلا  لک  .هیحـضتلا و  یلع  ربص  و  هروثلا ، یف  رمتـسا  اذا  ررحتی  هتیرح  لجا  نم  رئاثلا  فعـشلا 

.تارم ربصلا  نع  مالکلا  مدقت 

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

زارد وا  هب  یتخـس )  ) راگزور دـنچ  ره  دوش  یمن  ادـج  راـبدرب  ابیکـش و  زا  يزوریف  تسا : هدومرف  یئابیکـش ) رد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
.ددرگ

ینامز

ربارب رد  ناـسنا  هک  تسا  نیا  یمـسج  ربص  .یحور  یمـسج و  تسا : عون  ود  ربـص  دـسیون : یم  بلطم  حیـضوت  رد  دـیدحلا  یبا  نبا 
اـه و هتـساوخ  ربارب  رد  ربص  تسا : عون  رد  تسا  یقیقح  ربص  هک  یحور  ربص  دـنک و  تماقتـسا  نتفر و …  هار  هجنکـش ، یـضیرم ،

دراوم بسح  هب  عون  نیا  هک  .دراد  یم  تسود  اـی  ددنـسپ  یمن  ناـسنا  هچنآ  ربارب  رد  ربـص  دوـش و  یم  هتفگ  تفع  نآ  هب  هک  اهتذـل 
نادـیم رد  دوش  یم  هدـیمان  سفن ) طبـض   ) تورث هب  لـیم  ربارب  رد  .دوش  یم  هتفگ  ربص  تبیـصم  عقوم  رد  دـنک ، یم  تواـفت  شماـن 

رد دوش ، یم  هدیمان  ردص ) هعـس   ) زوسناج ثداوح  ربارب  رد  دوش ، یم  هتفگ  ملح  تینابـصع  عقوم  رد  هدش  هدـیمان  تعاجـش  گنج 
لماک هنومن  یهلا  ناربمایپ  .دنیوگ  یم  تعانق  ار  یگدنز  رد  ندرکن  يور  هدایز  دـنا ، هتـشاذگ  مان  رـس ) نامتک   ) بلطم ظفح  عقوم 
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مالـسا ربمایپ  هب  باطخ  میرک  نآرق  رد  زیزع  يادخ  .دـنناسرب  نایاپ  هب  ار  یهلا  تلاسر  ات  دـنتخاس  تامیالمان  مامت  اب  دـندوب و  ربص 
باذع رد  نک و  ربص  تامیالمان  ربارب  رد  مه  امش  دندرک  ربص  مزعلاولوا  ربمایپ  هک  يروطنامه  : ) دیامرف یم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )
کنرد رتشیب  تعاس  کی  اـیند  رد  هک  دـسر  یم  ناـشرظنب  دنـسر  یم  باذـع  هدـعو  هب  هک  تماـیق  زور  .نکن  هلجع  دوخ  نیفلاـخم 

ربارب رد  نانآ  دـننام  دـننک و  بیقعت  ار  یهلا  ناربمایپ  هار  هک  یناسک  دنـسر ؟ یم  تکاله  هب  ناراک  دـب  هورگ  زا  ریغ  رگم  .دـندرکن 
.تشاد دنهاوخ  باسح  یب  یشاداپ  رجا و  دنروایب  ماود  تالکشم 

يزاریش دمحم  دیس 

.هبولطمب رفظی  یتح  نامزلا ) هب  لاط  نا  و   ) هدارمب رفظی  نا  رباصلل  دبال  يا  رفظلا ) روبصلا  مدعی  ال  : ) مالسلا هیلع  لاق  و 

يوسوم

زوفلا رفظلا و  هذـل  ناـف  اـقاش  ـالیوط و  هبرد  ناـک  اـمهم  ارم و  ایـساق و  ناـک  اـمهم  ربـصلا  حرـشلا : .دـتما  لاـط : .زوـفلا  رفظلا : هغللا :
انتما همئاقلا  سار  یلع  هریثک و  دهاوش  خـیراتلا  یف  ترفظ و  الا و  تربص  هما  نم  ام  هلها و  یلع  هرـسیت  هلهـست و  هنوهت و  بولطملاب 

 … اهنیوکت ءادتبا  یف  هیمالسالا 

یناقلاط

« .درذگب وا  رب  یناراگزور  دنچ  ره  دهد ، یمن  تسد  زا  ار  يزوریپ  ابیکش ، »

لمحت یمسج  ییابیکش  یحور ، یمسج و  تسا : هنوگ  ود  ییابیکـش  دنا  هتفگ  نامیکح  .دش  هتفگ  نخـس  نیا  زا  شیپ  ربص  هرابرد 
هب حاورا  ییابیکـش  : » تسا هدورـس  نینچ  رعاش  ببـس  نیدب  و  تسین ، یلماک  تلیـضف  عون  نیا  تسا و  ندـب  ناوت  هزادـنا  هب  اهیتخس 

« .تسین یندب  ییابیکش  هک  ناهاشداپ  ییابیکش  نوچمه  تسا  هدش  هتخانش  تلیضف 

يرامیب لابق  رد  لمعلا  سکع  رد  ربص  ای  نآ  ریاظن  گنس و  ندرک  دنلب  يور و  هدایپ  نوچ  تسا  یندب  ياهراک  رد  ای  یمـسج  ربص 
لابق رد  ییابیکـش  تسا : هنوگ  ود  رب  دوخ  هک  تسا  هتفهن  یحور  ییابیکـش  رد  تلیـضف  یلو  .تسا  نیگنـس  ياـه  هبرـض  لـمحت  و 

.دنک یم  قرف  نآ  مان  دراوم  بسح  رب  اهدنیاشوخان و  لمحت  لابق  رد  ربص  دنیوگ و  یم  تفع  نآ  هب  هک  یناسفن  ياهتساوخ 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

.ُناَمَّزلا ِِهب  َلاَط  ْنِإ  َرَفَّظلا َو  ُرُوبَّصلا  ُمَدْعَی  َال 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

داد دهاوخن  تسد  زا  ار  يزوریپ  تماقتسا ) اب  و   ) روبص صخش 
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باتک رد  يرـشخمز  زا  ار  هنامیکح  مالک  نیا  رداصم  رد  بیطخ  موحرم  هنامیکح : راتفگ  دنـس  .درذـگب . (  ینالوط  ینامز  دـنچره 
ْنا َرَفَّظلا َو  ِرُوبَّصلا  َنِم  وُدْعَی  ال   ) هدروآ یتوافتم  تروص  هب  ار  نآ  زارطلا  باتک  هدنـسیون  : دیوگ یم  یلو  دـنک  یم  لقن  راربالا  عیبر 

(.( ،ج 4،ص 136 هغالبلا جهن  رداصم  ) .تسا هتفرگ  يرگید  عبنم  زا  ار  نآ  دهد  یم  ناشن  توافت  نیا  و  ُنامَّزلا ) ِِهب  َلاط 

! دنمیدق ناتسود  ود  ره  رفظ  ربص و 

راذـگریثأت یعمج  يدرف و  ياه  تیلاعف  همه  رد  هک  دـنک  یم  یمهم  هتکن  هب  هراشا  دوخ  هنامیکح  راـتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
ُرُوبَّصلا ُمَدْعَی  َال  ( ؛» درذگب ینالوط  نامز  دنچره  ، داد دهاوخن  تسد  زا  ار  يزوریپ  تماقتسا ) اب  و   ) روبـص صخـش  :» دیامرف یم  ، تسا

( . ُناَمَّزلا ِِهب  َلاَط  ْنِإ  َرَفَّظلا َو 

تماقتـسا فده و  هب  لوصو  ینالوط  هار  ندومیپ  دـصقم و  هب  لوصو  عناوم  ربارب  رد  تماقتـسا  ؛ تسا تماقتـسا  نامه  ربص  تقیقح 
یگدنز تعیبط  اریز  ، دسر یمن  ییاج  هب  دشابن  ناسنا  رد  یتماقتـسا  نینچ  ات.نآ  نیا و  ياه  ینکـش  راک  اه و  جنر  اهدرد و  ربارب  رد 

زین خـیرات.یناروبنز  شین  اه  لسع  رانک  رد  تسا و  ییاهراخ  اه  لگ  رانک  رد  ًابلاغ  هدـش و  هتخیمآ  تالکـشم  اب  هک  تسا  نیا  اـیند 
برـض تروص  هب  نخـس  نیا  هک  اجنآ  ات.تسا  روبـص  تماقتـسااب و  دارفا  راظتنا  رد  اه  يزوریپ  هک  تسا  هداد  ناشن  اـهراب  اـهراب و 

: دنیوگ یم  اه  سراف  »و  َرَفَظ َرَبَص  ْنَم  :» دنیوگ یم  اه  برع.تسا  فورعم  همه  نایم  رد  یهاتوک  لثملا 

دیآ رفظ  تبون  ربص  رثا  رب  دنمیدق  ناتسود  ود  ره  رفظ  ربص و 

دنتخانـش ار  وا  دندمآ و  ناردارب  هک  یماگنه  : دیوگ یم  فسوی  ناتـساد  رد  هلمج  زا  ؛ هدرک هراشا  تقیقح  نیا  هب  اهراب  دـیجم  نآرق 
َرْجَأ ُعیُِـضی  َهّللَا ال  َّنِإَف  ِْربْصَی  ِقَّتَی َو  ْنَم  ُهَّنِإ  اْنیَلَع  ُهّللا  َّنَم  ْدَق  یِخَأ  اذه  ُفُسُوی َو  اَنَأ  : » تفگ ار  هلمج  نیا  تشادرب و  دوخ  زار  زا  هدرپ 

تماقتسا ییابیکش و  دنک و  هشیپ  اوقت  سکره.دراذگ  ّتنم  ام  رب  دنوادخ  ؛ تسا نیماینب )  ) نم ردارب  نیا  ،و  مفـسوی نم  ؛ » َنِینِـسْحُْملا
.( هیآ 90 ، فسوی «. ) . دنک یمن  عیاض  ار  ناراکوکین  شاداپ  دنوادخ  هک  ارچ  دوش )؛ یم  زوریپ  ماجنارس  ،) دیامن

اََهبِراغَم ِضْرَْألا َو  َقِراشَم  َنوُفَعْضَتُْسی  اُوناک  َنیِذَّلا  َمْوَْقلا  اَْنثَرْوَأ  َو  : » دومرف دندش  زوریپ  ناینوعرف  رب  هکنآ  زا  دعب  لیئارسا  ینب  هرابرد 
نآ هب  ار  نیمز  تکربرپ  ياه  برغم  اه و  قرـشم  و  ؛ » اوُرَبَص اِمب  َلِیئارْـسِإ  ِیَنب  یلَع  ینْـسُْحلا  َکِّبَر  ُتَِملَک  ْتَّمَت  اـهِیف َو  اـنْکَراب  ِیتَّلا 
هب ، لیئارـسا ینب  رب  تراگدرورپ  کین  هدـعو  ؛و  میدرک راذـگاو  دـندوب ، هدـش  هدـناشک  فعـض  هب  متـس ) ملظ و  ریجنز  ریز   ) هک موق 

. ( هیآ 137 ، فارعا «. ). تفای ققحت  ، دنداد جرخ  هب  هک  یتماقتسا  ربص و  رطاخ 

: دیامرف یم  هدش  تیاور  ترضح  نآ  زا  هک  يرت  هاتوک  ترابع  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  ماما 

. ( ،ج 1،ص 322 دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  «. ) . تسا يزوریپ  دیلک  تماقتسا  ربص و  ؛  ُرَفَّظلا ُحاتْفِم  ُْربَّصلا  »

یـسایس و یتعنـص و  یملع و  هتـشر  مامت  رد  ؛ تسا ناگتـشذگ  خـیرات  هعلاطم  مالـسلا  هیلع  ماـما  مـالک  يارب  هاوگ  دـهاش و  نیرتهب 
يوس هب  دندش و  راوس  ربص  بکرم  رب  هک  اه  نامه  ، دندوب رادروخرب  يرتشیب  تماقتـسا  ربص و  زا  هک  دندش  زوریپ  یناسک  یعامتجا 

.دنتفرگ شوغآ  رد  ار  دوصقم  دهاش  دنتخات و  دصقم 
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یسیلگنا

Imam Ali ibn Abu Talib said : “ The one who endures does not miss success although it
." may take a long time

اه تّین  تّیمها  : 154 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ِِهب یَضّرلا  ُمثِإ  ِِهب َو  ِلَمَعلا  ُمثِإ  ِناَمثِإ  ٍلِطَاب  ِیف  ٍلِخاَد  ّلُک  یَلَع  مُهَعَم َو  ِهِیف  ِلِخاّدلاَک  ٍموَق  ِلعِِفب  ِیضّارلا  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

هب هک  سک  ره  هدوب و  نانآ  هارمه  هک  تسا  یـسک  نانوچ  دـشاب ، دونـشخ  یمدرم  راـک  زا  هک  سک  نآ  دومرف : وا ، رب  ادـخ  دورد  و 
 . لطاب راک  هب  يدونشخ  هانگ  و  لطاب ، رادرک  هانگ  دشاب ، وا  هدهع  رب  هانگ  ود  دروآ ، يور  یلطاب 

يدیهش

ندرگ رب  هانگ  ود  داهن ، اپ  یلطاب  رد  هک  ره  و  تسا ، هدوب  نانآ  راک  نایم  رد  هک  تسا  نانچ  تسا ، دونـشخ  یناـسک  راـک  هب  هک  نآ 
.راک نادب  يدونشخ  هانگ  رادرک و  هانگ  داتفا ، يو 

یلیبدرا

نآ و ندرک  لمع  هانگ  تسهانگ  ود  یلطاب  رد  یلخاد  ره  رب  ناـشیا و  اـب  تسا  لـخاد  وچمه  ار  یهورگ  رادرکب  دونـشوخ  دومرف  و 
نآب ندش  یضار  هانگ 

یتیآ

رد هک  سکره  رب  .تسا  هدوب  نانآ  ياهراک  لخاد  رد  دوخ  ییوگ  دشاب ، دونشخ  یموق  لامعا  زا  هک  یسک  مالـسلا :) هیلع   ) دومرف و 
.راک نآ  هب  وا  يدونشخ  هانگ  یکی  هدش و  بکترم  هک  راک  نآ  هانگ  یکی ، دشاب ، هانگ  ود  دنیشن ، ناقساف  سلجم 

نایراصنا

لطاب رد  دراو  ره  رب  و.هدوب  موق  نآ  هارمه  راک  نآ  اب  هک  تسا  نآ  دننامه  تسا  یضار  یموق  لمع  هب  هک  نآ  : دومرف ترضح  نآ  و 
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 . نآ هب  تیاضر  هانگ  و  لطاب ، ماجنا  هانگ  : تسا هانگ  ود 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

، لمعلا نم  دکوا  ناکف  بلقلاب ، هصتخملا  لاعفالا  نم  وه  و  هقفاوملا ، یف  یـش ء  رهظا  اضرلا  هیف : مهعم  لخادلاک  موق  لعفب  یـضارلا 
کلذلف ریغلا  کلذ  نم  اهرودصب  یضر  دقف  هریغ ، هیصعمب  یـضری ) نم  و   ) هب اضرلا  مثا  و  هب ، لمعلا  مثا  هلف  هیـصعملاب  لمعی  نم  و 

.اهبکترمک اهب  یضارلا  ناک 

مثیم نبا 

هک یـسک  ره  رب  تسا و  هدوب  هارمه  راک  نآ  ماجنا  رد  ناشیا  اـب  ییوگ  هک  تسا  ناـنچ  دـشاب  یـضار  یهورگ  لـمع  هب  هک  یـسک  )
هجو نآ .) هب  ندوب  یـضار  هانگ  يرگید  راک ، نآ  نداد  ماجنا  هانگ  یکی  تسا  هانگ  ود  دـشاب ، یم  تسردان  راـک  هدـنهد ي  ماـجنا 

، تسوا عبط  اب  راک  نآ  هطبار  راک و  نآ  هب  یبلق  لیم  يدنمقالع و  شا  همزال  لمع  نآ  هب  يدونشخ  رد  نانآ  اب  نتـشاد  تکرـش  هبش 
تسا نشور  راک ، ماجنا  هانگ  تسا : هتـشاد  رذحرب  دراد ، یپ  رد  هک  یناهانگ  لیلد  هب  تسردان  راک  رد  دورو  زا  مالـسلا ) هیلع   ) ماما

، دوخ يا  هقالع  نینچ  سپ  تسا  نآ  هب  يدـنمقالع  هجیتن ي  تسردان  راک  هب  يدونـشخ  هک  ور  نآ  زا  راک ، هب  تیاـضر  هاـنگ  اـما  و 
تسا هانگ  دنسپان و 

دیدحلا یبا 

[ اَضِّرلَا  ] ُْمثِإ ِِهب َو  ِلَمَْعلا  ُْمثِإ  ِناَْمثِإ  ٍلِطَاب  ِیف  ٍلِخاَد  ِّلُک  یَلَع  ْمُهَعَم َو  ِهِیف  ِلِخاَّدلاَک  ٍمْوَق  ِلْعِِفب  یِضاَّرلا  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

 . ِِهب یَضِّرلَا 

لعافلا هقحتسی  امک  مذلا  هب  یـضارلا  قحتـسا  احیبق  لعفلا  کلذ  ناک  اذإ  هنأ  يرت  هیف أ ال  هکراشملا  نیب  لعفلاب و  اضرلا  نیب  قرف  ال 
حیبقلل و لعاف  حیبقلا  دیرم  نأل  مذلا  قحتسی  هنأ  بیر  الف  هدارإلا  ناک  نإف  ضارتعالا  كرت  هدارإلا و  نیهجو  یلع  رـسفی  اضرلا  هل و 

عناوملا عافترا  عم  رکنملا  نع  یهنلا  كرات  نأل  اضیأ  مذلا  قحتسی  هنأ  بیر  الف  ضارتعالا  یلع  هردقلا  عم  ضارتعالا  كرت  ناک  نإ 
.مذلا قحتسی 

نم امهادحإ  نیتهج  نم  مثأی  هنأ  یف  ههبـش  الف  هقیقح  هلعفی  نأب  هیف  لخادـلا  دارأ  نإف  نامثإ  لطاب  یف  لخاد  لک  یلع  هلوق ع و  امأف 
.حیبقلا دارأ  هنإ  ثیح 

.هدارإلا باقع  وه  دارملا  باقع  نإ  اولاق  انباحصأ  نم  موق  ناک  نإ  هلعف و  هنإ  ثیح  نم  يرخألا  و 
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سیل هنأل  کلذ  یلع  رمألا  سیلف  لعافلاک  هنأل  رخآلا  هب و  یـضر  هنأل  امهدـحأ  نیمثإ  قحتـسی  طقف  حـیبقلاب  یـضارلا  نأ  دارأ  نإ  و 
لوألا هجولا  یلع  همالک ع  لمحی  نأ  نذإ  بجوف  اعیمج  هیلعفلا  ههج  نم  هدارإلا و  ههج  نم  مثإلا  قحتسیل  هقیقح  حیبقلل  لعافب 

یناشاک

هدنیآرد وچمه  مهعم ) هیف  لخادلاک   ) رش ریخ و  زا  یهورگ  راک  هب  هدنوشدونشخ  یضار و  موق ) لعفب  یضارلا  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
لطاب رد  هدنیآرد  ره  رب  و  لطاب ) یف  لخاد  لک  یلع  و   ) نآ ررض  عفن و  رد  ناشیا  اب  تسا  کیرـش  ینعی  ناشیا  اب  راک  نآ  رد  تسا 

بلق لمع  هک  نآ  هب  وا  يدونـشخ  هانگ  و  هب ) اضرلا  مثا  و   ) راک نآ  هب  ندرک  هاـنگ  هب ) لـمعلا  مثا   ) تسا لـصاح  هاـنگ  ود  ناـمثا ) )
.تسا

یلمآ

ینیوزق

هانگ ود  ار  لطاب  رد  لخاد  ره  تسا و  یکی  ناـشیا  مکح  ینعی  .موق  نآ  اـب  تسا  راـک  نآ  رد  لـخاد  وچمه  موق  ره  راـک  هب  یـضار 
و دـشاب ، رمـضم  تین  لد و  رد  یکی  و  ددرگ ، ادـیپ  اضعا  حراوج  رد  یکی  راک ، نآ  اب  ياضر  هاـنگ  و  راـک ، نآ  ندرک  هاـنگ  تسا :

لها ار  یعدـم  نیا  تقیقح  و  دـشاب ، هانگ  ود  مکح  زین  ار  وا  سپ  دراد ، ار  کیرـش  لـخاد و  مکح  نوچ  یموق  تیـصعم  هب  یـضار 
يانثا رد  هچنآ  تسا  لاقم  نیا  نیبم  دـننامب و  هتـشگرس  عضاوم  نیا  لاثما  رد  یقطنم  تاسایق  نیهارب و  باـبرا  و  دـنبایرد ، تریـصب 

دوبن ناشیا ، طخـس  اضر و  نایـصع  تعاـط و  مکح  رد  دـنک  یم  عمج  ار  مدرم  تسنیا : نآ  ینعم  هک  یمـالک  تسا  هتـشذگ  بطخ 
اوقتا و  یلاعت : لاق  و   ) راک نآ  هب  ناشیا  ياضر  يارب  دومن  باذـع  ار  موق  نآ  همه  یلاعت  قح و  درم و  کـی  رگم  دومث ) هقاـن   ) رقاـع

هنتف نآ  شتآ  رد  زین  ملاظ  ریغ  هکلب  اهنت  ار  امـش  ناملاظ  دسرن  هک  هنتف  نآ  زا  دیزیهرپب  ..هصاخ ) مکنم  اوملظ  نیذـلا  نبیـصت  هنتف ال 
.دنناملاظ دوخ  نایضار  نآ  هک  تفگ  ناوت  لاقم  نیا  لاثما  رد  .دزوسب و 

یجیهال

ینعی و .هب » اضرلا  مثا  هب و  لمعلا  مثا  نامثا : لطاب  یف  لخاد  لک  یلع  مهعم و  هیف  لخادلاک  موق  لعفب  یضارلا  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
زا ینعی  .ناشیا  اب  راک  نآ  رد  دوش  لخاد  هک  تسا  یـسک  دننام  یتعامج  رادرک  هب  دـشاب  یـضار  هک  یـسک  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ 

ندرک هانگ  دشاب : هانگ  ود  یتیصعم  لعف  رد  یموق  اب  دوش  لخاد  هک  یسک  ره  رب  .راک و  نآ  باقع  ای  باوث  زا  یبیـصن  تسوا  يارب 
.موق نآ  تیصعم  هب  ندوب  یضار  هانگ  تیصعم و  نآ 

ییوخ

ققحتی يرایتخالا  لمعلاف  یجراخلا ، ءاضفلا  حطـس  یلع  یبلق  جمانرب  قیبطت  وه  امناف  لعافلا  نم  ردـصی  يرایتخا  لمع  لک  ینعملا :
هداجیا یلع  مزجلا  میمـصتلا و  هب و  لیملا  هروصت و  نم  بکرتت  لمعلل  هیبلقلا  هروصلا  تـالآ  جراـخلا و  یف  رهظی  نا  لـبق  بلقلا  یف 

همذ لعافلا و  حدم  یف  طانملا  وه  و  هیجراخلا ، هتروص  نم  لعافلاب  قصلا  وه  يذلا  یبلقلا  لعفلا  اذـه  ناونع  لمعلاب  اضرلاف  .اجراخ 
وا هیـضار  هشیعب  دعـسیف  هیباسح ) قالم  ینا  تننظ  ینا  هیباتک  اورقا  مواه   ) هل لاقی  هنمیب و  یتوی  يذـلا  هلامعا  باتک  یف  بوتکملا  و 
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یف هدیب  يرخا  هرم  و  هنطاب ، هبلق و  یف  هرم  نیترم : راتخملا  لعافلا  نم  لعفلا  ردـصیف  هیباتک ) توا  مل  ینتیل  ای  : ) لوقیف هلامـشب  یتوی 
یـضارلا .هل و  هیبلقلا  هروصلا  وه  اضرلا و  مثا  و  هل ، هیجراخلا  هروصلا  وه  لمعلا و  مثا  ناـمثا : لـطابلا  یف  لـخاد  لـک  یلعف  هرهاـظ ،

: همجرتـلا .هیجراـخلا  هیناـثلا  هلحرملا  یلا  هـجرخی  مـل  نا  هینطاـبلا و  هـلحرملا  یف  مـهلعف  بـکترا  هنـال  مـهعم ، لـماعلاک  موـق  لـعفب 
و نآ ، رادرک  هانگ  تسا : هانگ  ود  دراد  هلخادم  یلطاب  راک  رد  هک  ره  رب  تساهنآ ، راک  رد  کیرش  نوچ  یمدرم  رادرک  هدننکدنـسپ 

.نآ ندیدنسپ  هانگ 

دننک يراکمه  هک  دشاب  نانچنآ  *** دنسپ دراد  یمدرم  راک  هکنآ 

لیقث وا  راب  تسا و  درک  هنگ  ود  *** لیخد دش  یفالخ  راک  رد  هک  ره 

دوب شراب  اضر  رهب  زا  رگید  *** دوب شرادرک  رهبزا  هنگ  کی 

يرتشوش

اهاوسف مهبنذب  مهبر  مهیلع  مدمدف  اهورقعف  : ) دومث یلاعت  هلوق  هل  دهشی  مهعم  هیف  لخادلاک  موق  لعفب  یضارلا  و  مالسلا : هیلع  لاق  و 
یلع .هلعفب و  نیـضار  نیقابلا  نوکل  رادـیق  وه  ادـحاو و  رقاعلا  نوک  عم  عیمجلا  کلها  عیمجلا و  یلا  رقعلا  بسن  اهابقع ) فاخی  و ال 

نودب ههرک و  عم  لطاب  یف  ناسنالا  لخدی  دق  هنال  کلذ  مالسلا  هیلع  لاق  هب  یضارلا  مثا  هب و  لمعلا  مثا  نامثا : لطاب  یف  لخاد  لک 
لاتقل ههارکلا  ثبـش  نم  نوری  اولازام  مالـسلا و  هیلع  نیـسحلا  لـیخ  یمر  نع  یعبر  نب  ثبـش  ءاـبا  رکذ  دـعب  يربطلا - لاـق  .هاـضر 

مهددسی ادبا و ال  اریخ  رصملا  اذه  لها  هللا  یطعیال  لوقی : بعصم  هراما  یف  اثبش  تعمس  یسبعلا : ریهزوبا  لاق  مالسلا ، هیلع  نیسحلا 
لها ریخ  وه  و  هنبا - یلع  انودع  مث  نینـس  سمخ  نایفـس  یبا  لآ  هدـعب  هنبا  عم  بلاط و  یبا  نب  یلع  عم  انلتاق  انا  نوبجعت  الا  دـشرل ،

.لالض نم  کلای  لالض  هینازلا  هیمس  نبا  هیواعم و  لآ  عم  لتاقف  ضرالا -

هینغم

اوهرکی و  هللا ، یضری  ام  سانلا  لامعا  نم  اوضری  نا  کلذ  همالع  و  مهبـضغ ، هبـضغ  و  نیقتملا ، اضر  هللا  اضر  اناضر : ناطیـشلا  اضر 
مهیلع بوضغملا  لعف  اولعف  نا  و  هیـضری ، امل  نوبـضغی  و  هللا ، بضغی  امل  نوضری  سکعلا  یلعف  ناطیـشلا  بزح  اما  هرکی ، اـم  اـهنم 

وا نیدـلا  لاجر  نحن  انتریـس  اـنلاوحا و  سرد  نم  .كولـسلا و  لـعفلا و  یف  مسجتی  بولقلا و  نم  غیزلا  رهظی  ثیح  رزولا  فعاـضت 
نوملای نونزحی و  سانلا و  هللا و  ماما  هب  حضتفی  هنیـشی و  ام  اندحا  نم  ثدح  اذا  نوبرطی  نوحرفی و  انم  ریثکلا  يار  نیدـلاب - ءاملعلا 

نمحرلا و بضغ  وه  مالـسالا - جـجح  نحن  انم - ریثکلا  اضر  نا  اذـه  ینعی  الا  سانلا .! هللا و  دـنع  هناش  نم  عفری  هنیزی و  ام  لـعف  اذا 
.؟ میجرلا ناطیشلا  بضغ  نینموملا و  هللا و  اضر  وه  انبضغ  نا  و  ناطیشلا ، اضر 

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 
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اب هک  تسا  نآ  دننام  دشاب  دونشخ  یهورگ  راک  هب  هک  یسک  تسا : هدومرف  يرگید ) راک  هب  ندوب  یضار  هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
قحتسم هانگ و  هلیذر و  تافص  زا  نآ  تسا و  نآ  نتـشاد  تسود  مزلتـسم  تشز  راک  هب  ءاضر  نوچ   ) هدوب هارمه  راک  نآ  رد  ناشیا 

( یکی  ) تسا هانگ  ود  تسردان  لطاب و  راک  هدـننک  ره  رب  هک ) تسا  نیا  نآ  هب  یـضار  راک و  هدـننک  نیب  زایتما   ) و دـشاب ) یم  رفیک 
(. تسا لد  تین و  رد  هک   ) نآ هب  يدونشخ  ءاضر و  هانگ  يرگید )  ) و نآ ، ندروآ  اج  هب  هانگ 

ینامز

یمن هک  هاگنآ  دـنک و  يریگولج  هتـسیاشان  راک  زا  دـیاب  دـناوت  یم  ناسنا  هک  اجنآ  ات  تسا و  مالـسا  تابجاو  زا  یکی  رکنم  زا  یهن 
رد زیزع  يادخ  .دیاین  رد  ناراکتیانج  فیدر  رد  ات  دنادب  مومذم  ابلق  ار  نآ  دشابن و  یـضار  ادـخ  تفلاخم  تیانج و  هب  دـیاب  دـناوت 

تیاعر ار  ادخ  دودح  دـننک و  یم  رکنم  زا  یهن  فورعمب و  رما  : ) دـیامرف یم  دـننک  یم  داهج  يزابناج و  ادـخ  يارب  هکنانآ  فیدر 
.تسا و هدش  تمذم  نانآ  زا  هدیدرگ و  نعل  ادخ  فرط  زا  دننک  یمن  رکنم  زا  یهن  هکنانآ  اما  نینموم .) هب  هدـب  تراشب  .دـنیامن  یم 
يراوخ و اب  میتفگ  نانآ  هب  دنداد  ماجنا  دننک  كرت  دیاب  ار  هچنآ  دندرک و  تفلاخم  ادـخ  اب  هک  هاگنآ  : ) دـیامرف یم  رگید  دروم  رد 
هب اـی  دـمآ و  یمرد  ریزنخ و …  هنیزوب ، تروصب  درک  یم  ار  ادـخ  یناـمرفان  هک  یتـیعمج  ره  مالـسا  زا  لـبق  دـیوش .) هنیزوـب  تلذ 

اهحور اهلد و  یلو  دش  هتشادرب  يرهاظ  ياهباذع  عون  نیا  مالـسا  روهظ  اب  اما  داد  یم  ناج  دش و  یم  راتفرگ  رگید  يویند  ياهباذع 
هکنیا يارب  دوب  دنهاوخ  تفـص  هنیزوب  الاب  هیآ  قبط  دننک  یمن  لمع  رکنم  زا  یهن  فورعمب و  رما  هفیظو  هب  هکنانآ  .ددرگ  یم  خسم 

.دننک رفنت  راهظا  ابلق  المع و  نارگید  تشز  لامعا  زا  دیاب  دندرگن  هدولآ  رطخ  نیا  هب 

يزاریش دمحم  دیس 

ناکنا باقعلا  یف  و  هعاط ، لـمعلا  ناـکنا  باوثلا ، یف  مهکیرـش  وهف  مهعم ) هیف  لخادـلاک  موق  لـعفب  یـضارلا  : ) مالـسلا هیلع  لاـق  و 
بلقلا لعف  ناف  هب ) اضرلا  مثا   ) یناثلا و )  ) لـطابلا کلذـب  يا  هب ) لـمعلا  مثا   ) لوـالا ناـمثا ) لـطاب  یف  لـخاد  لـک  یلع  و   ) هیـصعم

.هب بقاعی  لمعلل  نراقملا 

يوسوم

ناسنا كانه  و  ینزی ، وا  رمخلا  برشیف  هلمع  هکولـس و  یف  هسرامی  جراخلا  یف  مارحلل  بکترم  كانه  حرـشلا : .بنذلا  مثالا : هغللا :
یلع لـعفلا و  هسراـمملا و  مثا  یـضرلا و  مثا  ناـمثا  لـعافلا  یلع  اـنه  هریغ و  نم  هلبقی  لـعفلاب  اذـهب  ضار  هنکل  کـلذ و  نع  دـیعب 

وه هنا  عم  هریغ  نم  مارحلا  لعفب  یـضارلا  مثای  اذامل  تلق : ناف  مارحلا …  نم  بکتری  امب  یـضرلا  مثا  وه  دحاو  مثا  کلذب  یـضارلا 
یـضری یلخادلا  هقمع  یف  هنا  ثیح  نم  هل  صاع  هللا  یلع  درمتم  مارحلا  لعفب  یـضرلا  اذـه  نا  تلق : مارحلا …  سرامی  مل  ایـصخش 
نموملا یضری  نا ال  نامیالا  یضتقم  نم  لخادلا و  نم  هضرم  لیلد  کلذ  نال  هیلع  درمتم  وهف  هللا  هیصعمب  یضری  نم  هللا و  هیصعمب 

.مهتثالث ءاکرش  هب  یضارلا  هل و  نیعملا  ملظلاب و  لماعلا  لاق : مالسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع  ثیدحلا  یف  هللا و  هیصعمب 

یناقلاط

دراو یلطاب  رد  سک  ره  و  تسا ، هدوب  ناشیا  نایم  هارمه و  راک  نآ  رد  هک  تسا  نانچ  تسا ، دونشخ  یهورگ  راک  هب  هک  سک  نآ  »
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« .نآ هب  ندوب  یضار  هانگ  يرگید  رادرک و  هانگ  یکی  تسوا  رب  هانگ  ود  دوش ،

نامه دـشاب  تشز  راک  نآ  رگا  هک  ینیب  یمن  رگم  تسین ، یقرف  نآ  نداد  ماجنا  رد  تکرـش  يراک و  نداد  ماجنا  هب  تیاـضر  ناـیم 
یکی دوش ، یم  ریـسفت  هنوگ  ود  هب  تیاضر  .تسا  شهوکن  هتـسیاش  مه  نآ  هب  یـضار  تسا ، شهوکن  هتـسیاش  نآ  لعاف  هک  هنوگ 

ار نآ  هدارا  دوـخ  رگا  تساـضر - بجوـم  توکـس  ندرکن - ، ضارتـعا  يرگید  تسا ، هدوـب  هدرک  هدارا  ار  نآ  مه  وا  دوـخ  هکنیا 
رد .تسا  تشز  راک  هدنهد  ماجنا  دنک ، یم  تشز  راک  هدارا  هک  یـسک  اریز  تسا  شهوکن  راوازـس  هک  تسین  دیدرت  تسا ، هتـشاد 
اب هک  یسک  اریز  .تسا  شهوکن  راوازس  هک  تسین  دیدرت  دشاب ، هتشاد  ضارتعا  رب  ییاناوت  هک  یتروص  رد  مه  ضارتعا  كرت  دروم 

.تسا شهوکن  هتسیاش  دنک ، كرت  ار  رکنم  زا  یهن  عنام  ندوبن 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

: ِناَْمثِإ ٍلِطَاب  ِیف  ٍلِخاَد  ِّلُک  یَلَع  َو.ْمُهَعَم  ِهِیف  ِلِخاَّدلاَک  ٍمْوَق  ِلْعِِفب  یِضاَّرلا 

.ِِهب یَضِّرلا  ُْمثِإ  ،َو  ِِهب ِلَمَْعلا  ُْمثِإ 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

ماجنا رد  هک  سک  نآ  اهتنم )  ) هدرک تکرش  اهنآ  اب  راک  نآ  رد  هک  تسا  یسک  نوچمه  دشاب  یـضار  یتیعمج  راک  هب  هک  سک  نآ 
نآ هب  تسا و  لمع  هریاد  زا  نوریب  هک  یـصخش  یلو   ) نآ هب  تیاضر  هانگ  لمع و  هانگ  : دـنک یم  هانگ  ود  دراد  تلاخد  لـطاب  راـک 

هغالبلا جـهن  رداصم  باتک  رد  هنامیکح : راتفگ  دنـس  تسا . ( .) تیاضر  هانگ  نآ  دوش و  یم  هانگ  کی  بکترم  اـهنت  تسا  یـضار 
هچنآ اب  هک  هدروآ  يدمآ  مکحلا  ررغ  زا  هک  تسا  یبلطم  تسا  هدرک  لقن  زیمآ  تمکح  مالک  نیا  دانـسا  رد  هک  يرگید  دروم  اهنت 

یم لـقن  نینچ  وا  ، هتـشاد راـیتخا  رد  هغـالبلا  جـهن  زا  ریغ  يرگید  عبنم  دـهد  یم  ناـشن  دراد و  تواـفت  ، هدروآ یـضر  دیـس  موـحرم 
،ج هغالبلا جـهن  رداصم  «.) ِِهب ِلَـمَْعلا  ُْمثإَو  اـضِّرلا  ُْمثإ  : ِناـْمثإ ٍلـطاب  یف  ٍلِـخاد  ِّلُِـکلَو.ْمُهَعَم  ِهیف  ِلِخاّدـلاَک  ٍمْوَق  ِلـْعِِفب  یـضاّرلا  » دـنک

(.( 4،ص136

! تیاضر هانگ 

یم.دراد یهجوت  لباق  ریثأت  اه  تما  دارفا و  تشونرس  رد  هک  دنک  یم  یمهم  هتکن  هب  هراشا  هنامیکح  راتفگ  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
هک سک  نآ  اهتنم )  ) هدومن تکرش  اهنآ  اب  راک  نآ  رد  هک  تسا  یـسک  نوچمه  دشاب  یـضار  یتیعمج  راک  هب  هک  سک  نآ  :» دیامرف

تسا و لمع  هریاد  زا  نوریب  هک  یصخش  یلو   ) نآ هب  تیاضر  هانگ  لمع و  هانگ  : دنک یم  هانگ  ود  دراد  تلاخد  لطاب  راک  ماجنا  رد 
.ْمُهَعَم ِهِیف  ِلِخاَّدلاَک  ٍمْوَق  ِلْعِِفب  یِضاَّرلا  ( ؛») تسا تیاضر  هانگ  نآ  دوش و  یم  هانگ  کی  بکترم  اهنت  تسا  یضار  نآ  هب 

( . ِِهب یَضِّرلا  ُْمثِإ  ،َو  ِِهب ِلَمَْعلا  ُْمثِإ  : ِناَْمثِإ ٍلِطَاب  ِیف  ٍلِخاَد  ِّلُک  یَلَع  َو 
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يرای تناعا و  رد  یتح  یتلاخد  هنوگ  چـیه  دوشن و  بکترم  ار  یهاـنگ  یـسک  رگا  هک  دوش  روصت  نینچ  رظن  ودـب  رد  تسا  نکمم 
؟ دزاس هانگ  کیرش  مه  ار  وا  هانگ  نآ  هب  یبلق  تیاضر  ارچ  دشاب  هتشادن  نآ  رد  ناراکهنگ 

دـش نیزگیاج  ناسنا  بلق  رد  نارگید  فـالخ  ياـهراک  هب  تیاـضر  هک  یماـگنه  هک  نیا  نآ  دوش و  یم  نشور  تقد  اـب  نآ  لـیلد 
رهاظ شلاوقا  لامعا و  رد  دشاب و  هتـشاد  تبحم  يزیچ  هب  ناسنا  دوش  یمن  اریز  ، دهد یم  ناشن  ار  دوخ  وا  لاعفا  لاوقا و  رد  ًاجیردـت 

.ددرگن

دهاوخن لـمع  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هفیظو  هب  زگره  دوـش  یم  یـضار  نارگید  فـالخ  لاـمعا  هب  هک  یـسک  نیا  رب  هفاـضا 
تاـیآ رد  يا  هدرتسگ  باـتزاب  هلئـسم  نیا.دزرو  یم  قشع  هاـنگ  نیا  ببـس  هب  ناراـکهنگ  هب  دراد و  تسود  ار  لـمع  نآ  اریز  ، درک

نماد یهلا  باذـع  یتح  هدـش و  هدرمـش  هریبک  ناهانگ  ءزج  ناراکهنگ  هانگ  هب  تیاـضر  هلئـسم  هک  دراد  یمالـسا  تاـیاور  نآرق و 
.دریگ یم  ار  يدارفا  نینچ 

رثا رب  موق  نآ  همه  : دیوگ یم  نآرق  داد ) حلاص  ترضح  ناشربمایپ  هب  هک  دنوادخ  یهلا  هزجعم  نامه   ) دومث هقان  نتشک  ناتـساد  رد 
رفن کی  ار  دومث  هقان  هدـش  هراشا  نآ  هب  نانمؤمریما  زا  يرگید  مالک  رد  هک  هنوگ  نامه  هک  یلاـح  رد  دـنتفر  ناـیم  زا  یهلا  باذـع 

: درک باذع  ار  یگمه  دنوادخ  دنداد  تیاضر  نآ  هب  نارگید  نوچ  تشک و 

.( هبطخ 201 ، هغالبلا جهن  ( . ) . اَضِّرلِاب ُهوُّمَع  اََّمل  ِباَذَْعلِاب  ُهَّللا  ُمُهَّمَعَف  ، ٌدِحاَو ٌلُجَر  َدوُمَث  َهَقاَن  َرَقَع  اَمَّنِإَو  )

رد ار  نایدـیزی  تایانج  هک  یناسک  هب  دـنک  یم  نیرفن  نعل و  رئاز  هک  دروخ  یم  مشچ  هب  بلطم  نیا  ًارارک  زین  اـه  هماـن  تراـیز  رد 
: دنداد تیاضر  نآ  هب  دندینش و  ار  البرک 

 ( .مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نیعبرا  ترایز  اروشاع و  ترایز  زا  یشخب  « . ) . ِهب ْتَیِضَرَف  َِکلَِذب  ْتَعِمَس  ًهَّمُأ  ُهَّللا  َنََعلَو  »

اه هتساوخ  فادها و  دنویپ 

هک هنوگ  ناـمه  دوش  یمن  بوسحم  مرج  يرگید  هناـمرجم  لاـمعا  هب  تیاـضر  هک  تسا  لومعم  يداـم  ياـیند  رد  هچنآ  فـالخ  رب 
ناونع ناراکدـب  ناراکوکین و  ياهراک  هب  تیاضر  هلئـسم  ، مالـسا تامیلعت  رد  ، تسا شاداپ  یب  ناراکوکین  کین  لامعا  هب  تیاضر 
دهاوخ رارق  وا  هورگ  کلـس و  رد  دـهد  تیاضر  يرگید  راک  هب  سک  ره  هک  تسا  هدـمآ  تایاور  رد  تحارـص  اـب  دراد و  یـصاخ 

ود نالماع  دـنراد و  باوث  کی  کین  لامعا  هب  نایـضار  ، هانگ کی  اهنآ  لامعا  هب  نایـضار  دـنراد و  هانگ  ود  نامرجم ، اهتنم.تفرگ 
.دمآ الاب  زیمآ  تمکح  مالک  رد  هک  هنوگ  نامه.باوث 

: دیوگ یم  باب  ناونع  رد  هداد و  صاصتخا  عوضوم  نیا  هب  یباب  راونالا  راحب  رد  یسلجم  همالع  موحرم 

نآ لیذ  رد  »و  تسا هداد  ماجنا  ار  نآ  هک  تسا  یـسک  دننامه  دوش  یلعف  هب  یـضار  هک  یـسک  ؛  ُهاتأ ْنَمَک  َوُهَف  ٍلْعِِفب  َیِـضَر  ْنَم  َّنإ  »
.دنک یم  لقن  تیاور  تشه 
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هک تسا  نارفاک  زا  یهورگ  هب  باطخ  هک  هدروآ  نارمع  لآ  هروس  هیآ 183  ریسفت  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  هلمج  زا 
َِملَف ُْمْتُلق  يِذَّلِاب  ِتانِّیَْبلِاب َو  ِیْلبَق  ْنِم  ٌلُسُر  ْمُکَءاج  ْدَـق  : » دـهد ماجنا  يا  هزجعم  ات  میروآ  یمن  نامیا  يربمغیپ  چـیه  هب  اـم  : دـنتفگ یم 
یم تسار  رگا  ؛ دندروآ دیتفگ  ار  هچنآ  نشور و  لیالد  دندمآ و  امش  يارب  ، نم زا  شیپ  یناربمایپ  : وگب ؛ » َنِیقِداص ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمُهوُُمْتلَتَق 

: دیامرف یم  اجنیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما  هیآ 183 ). ، نارمع لآ  .( »!؟ دیدناسر لتق  هب  ار  اهنآ  ارچ  دییوگ 

« دنتشکن ار  نیشیپ  يایبنا  دندوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رصع  رد  هک  اهنیا  تسا  مولعم  ؛  اُوُلتْقَت َْمل  ِءَالُؤَه  َّنَأ  َِملَع  ْدَقَو  »

اب ناشرکف  هقالع و  اه  نآ  یلو  ِلْعِْفلا ؛ َِکلَِذب  ْمُهاَضِرَو  ْمُهاَوَه  ِهََعباَتُِمل  َنِیِلتاَق  ُهَّللا  ُمُهاَّمَـسَف  اُولَتَق  َنیِذَّلا  َعَم  ْمُهاَوَه  َناَک  ْدََـقل  ْنَِکلَو  »
،ج 9،ص راونالاراحب «. ) . تفرگ یم  قلعت  نانآ  لعف  هب  اهنآ  ياضر  هتـساوخ و  نوچ  دـیمان  لتاق  ار  اهنآ  ادـخ  ور  نیا  زا  ؛ دوب نالتاق 

.( 192،ح 22

یم مایق  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  هک  یماگنه  هنوگچ  : درک لاؤس  هک  یـسک  خـساپ  رد  مالـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ماما 
ُرِزَت َو ال  : » دیامرف یم  دنوادخ  هک  یلاح  رد  دناسر  یم  لتق  هب  ناشناردپ  لامعا  ببس  هب  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  نالتاق  نادنزرف  دنک 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  هیآ 15 ). ، ءارسا « ) . دشک یمن  شود  هب  ار  يرگید  هانگ  راب  يراکهانگ  چیه  و  ؛ » يرْخُأ َرْزِو  ٌهَرِزاو 

دننام دوش  یـضار  يزیچ  هب  سک  ره  دننک و  یم  راختفا  نآ  هب  دنداد و  تیاضر  ناشناردـپ  لامعا  هب  نادـنزرف  نیا  هک  نآ  ببـس  هب 
: دوزفا مالسلا  هیلع  ماما  سپس  دشاب ، هداد  ماجنا  ار  نآ  هک  تسا  نیا 

هب قرشم  رد  یـسک  رگا  ؛  ِِلتاَْقلا َکیِرَـش  َّلَجَوَّزَع  ِهَّللا  َْدنِع  یِـضاَّرلا  َناََکل  ِبِْرغَْملِاب  ٌلُجَر  ِِهْلتَِقب  َیِـضَرَف  ِقِرْـشَْملِاب  َِلُتق  ًالُجَر  َّنَأ  َْولَو  »
«. ) تـسا لـتاق  کیرــش  دـنوادخ  دزن  رد  یــضار  صخــش  دـهد  تیاـضر  لـتق  نآ  هـب  دــشاب و  برغم  رد  يرگید  دــسرب و  لـتق 

. ( ،ج 45،ص 295،ح 1 راونالاراحب .

هب اه  یبصان  دنا و  یبصان  تقیقح  رد  دننک  راختفا  نآ  هب  دـنوش و  یـضار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  لتق  هب  هک  یناسک  تسا  نشور 
.دشک یم  ازارد  هب  اهنآ  همه  رکذ  هک  تسه  هنیمز  نیمه  رد  زین  يرگید  تایاور.دنتسه  یبرح  رافک  هلزنم 

هداد صاصتخا  هلئسم  نیمه  هب  ار  مجنپ  باب  « رکنملا نع  یهنلا  فورعملاب و  رمالا  » باتک رد  دلج 11  رد  زین  لئاسو  بحاص  موحرم 
لقن هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  یثیدح  رد  هلمج  زا  ؛ دنک یم  لقن  نآ  رد  هنیمز  نیا  رد  تیاور  هدفه  و 

: دنک یم 

روضح يراک  ماجنا  هنحص  رد  هک  یسک  ُهَدِهَـش ؛ ْنَمَک  َناَک  ُهَیِـضَرَف  ٍْرمَأ  ْنَع  َباَغ  ْنَمَو  ُْهنَع  َباَغ  ْنَمَک  َناَک  ُهَهِرَکَف  ًاْرمَأ  َدِهَـش  ْنَم  »
هداد تیاضر  نآ  هب  هدوب و  بیاغ  هک  یـسک  اما  هتـشادن و  روضح  هک  تسا  نآ  دننام  دشاب  دونـشخان  نآ  زا  لد  رد  اما  دشاب  هتـشاد 

. ( ،ج 11،ص 409،ح 2 هعیشلا لئاسو  («. ) . تسا هتشاد  تکرش  راک  نآ  رد  و   ) هدوب رضاح  ییوگ 

هک یناسنا  هک  یلاح  رد  تسین  تیـصعم  ، تیـصعم تین  هک  میراد  یناوارف  تایاور  ام  هک  دوش  حرطم  یلاؤس  تسا  نکمم  اـجنیا  رد 
تیاضر دشاب  هتشادن  یهانگ  دوخ  تیصعم  هب  تیاضر  هک  ییاج.تسا  تیصعم  هب  یضار  ًاعطق  هظحل  نآ  رد  دنک  یم  تیصعم  تین 
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؟ دوش هانگ  بجوم  تسا  نکمم  هنوگچ  يرگید  تیصعم  هب 

یسک اب  صخش  نیا  هدشن و  ماجنا  هک  هداد  یتیـصعم  هب  تیاضر  دنک  یم  تیـصعم  تین  هک  یـصخش  ؛ تسا نشور  لاؤس  نیا  خساپ 
.دراد رایسب  توافت  دهد  یم  تیاضر  تسا  هتفرگ  ماجنا  هک  یهانگ  تیصعم و  هب  هک 

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abu Talib said : “ Whoever agrees with the action of some people is as
though he participates with them in it. And anyone who joins others in a wrongdoing

." commits two sins: one for committing the wrongdoing and the other for accepting it

نامیپ دهع و  هب  يدنبیاپ  ترورض  : 155 تمکح
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توص
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اَهِداَتوَأ ِیف  ِمَمّذلِاب  اوُمِصَتعا  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

 . نارادافو اب  صوصخ  هب  دیراد  ساپ  ار  اه  نامیپ  دهع و  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 

يدیهش

.دیراد ناشیا  زا  افو  مشچ  هک  دیرآ  رد  یناسک  ياهنامیپ  رد  گنچ 

یلیبدرا

تسنآ ظفح  بابسا  طیارش و  هک  نآ  ياهخیم  رد  دوهع  دوقعب و  دینز  رد  گنچ  نادان  نامدرم  دزن 

یتیآ

.دننک یم  افو  دوخ  نامیپ  دهع و  هب  هک  دیدنب  نامیپ  دهع و  یناسک  اب  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا
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 . دیشاب رادافو  نآ  طیارش  نامیپ و  دهع و  هب  تبسن  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

: ممذـلا اهداتوا و  طـفح  یف  يا  اـهداتوا  یف  ممذـلاب  اوصمتعا  و  يور : .هیـصعملا و  نم  هفطلب  عنتما  اذا  هب  مصعتـسا  هللااـب و  مصتعا  و 
هداتوا مکحت  ناب  کلذ  ضقن  نم  عنتماف  قلخلا  نم  ادحا  تدقاع  وا  یش ء  یف  هللا  تدهاع  اذا  يا  دوقعلا 

يردیک

ءافو ءافولا  لهال  ءافولا  هلوقک : اهیلع ، اوظفاح  ام  سانلا  نیب  دوهعلا  و  دوقعلا ، هاعارمب  مکیلع  ینعی  نامالا ، و  دقعلا ، و  همرحلا ، همذلا :
اذا و  هدهعب ، ءافولا  کیلع  بجی  و ال  کیلع ، هل  دهع  الف  كدهع  یلع  ظفاحی  مل  نم  و  هللا ، دنع  ءافو  ردغلا  لهال  ردغلا  و  هللا ، دـنع 

.یلوا هللا  دهعل  ءافولاف  کلذک  ناک 

مثیم نبا 

طیارش و يارب  هراعتـسا  ار  اهخیم )  ) داتوا هملک ي : دیـشاب .) ناگدننکافو  هلمج  زا  ناتیاهنامیپ  رد  ، ) اهدنگوس اهدقع ، اهنامیپ ، ممذ :
( مالـسلا هیلع   ) ماما دوصقم  و  دنتـسه ، اهنامیپ  هدـنرادهگن ي  ياه  هیاپ  اهخیم و  اهنیا  ایوگ  تسا ، هدروآ  اهدادرارق ، ماکحا  بابـسا 
رد باذع ، مشخ و  زا  زیهرپ  ایوگ  اهنامیپ ، ساسا  طیارش و  هب  يدنبیاپ  هلیسو  هب  دینک  زیهرپ  وا  باذع  ادخ و  مشخ  زا  هک : تسا  نآ 

.دنا هدرک  تیاور  اومصعتسا  یضعب  تسا  اومصتعا  هب  قلعتم  یف ، .تسا  نامیپ  هدنرادهگن ي  طیارش  ورگ 

دیدحلا یبا 

مالسلا هیلع  َلاَق  َو 

[ اوُمِصَتِْعا ]

[ اَهِراَتْوَأ  ] ِیف ِمَمِّذلِاب  اوُمِصْعَتِْسا 

 . اَهِداَتْوَأ

یلاعت هللا  لاق  امک  مهممذب  ماصعتسالل  الهأ  اوسیل  مهنإف  نیقراملا  نیرفاکلا و  مامذ  یلإ  اودنتست  يأ ال  اهزکرم  یف  اهناظم و  یف  يأ 
. ( هبوتلا 12 هروس  ْمَُهل (  َناْمیَأ  ْمُهَّنِإ ال  لاق  و  هبوتلا 10 ) . هروس  ًهَّمِذ (  الِإ َو ال  ٍنِمُْؤم  ِیف  َنُوُبقْرَی  ال 

عنـصأ اذ  ام  لاقف و  مکحلا  نب  ناورم  مهنم  هوعیابیل  هیدـی  نیب  ءاقلطلا  نم  موق  روضح  لمجلا و  رمأ  ءاضقنا  دـعب  اـهلاق  هملک  هذـه  و 
مامذ هیف  رکذ  مالکب  ملکت  مهلاثمأ و  هعیابم  نع  هسفن  عفر  مهجارخإب و  رمأ  مث  نامثع  لتق  دـعب  ینعی  سمألاب  ینعیاـبت  مل  کـتعیبب أ 

.هل مامذ  الف  هل  نید  نأ ال  رکذ  مالسإلا و  مامذ  هیبرعلا و 
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هل دهع  هل ال  نید  نمف ال  نیدلا  يوذ  نع  تردص  اذإ  يأ  اهراتوأ  یف  ممذلاب  اومصعتساف  مالکلا  ءانثأ  یف  لاق  مث 

یناشاک

بابـسا تسا و  طیارـش  هک  نآ  ياه  خیم  رد  اهداتوا ) یف   ) دوهع دوقع و  هب  دینزرد  گنچ  ممذـلاب ) اومـصتعا  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
زا دـیوش  هتـشاد  هاگن  ات  نآ  رد  ندرکن  ضقن  نادـب و  ندومن  اـفو  ناـمیپ و  دوهع و  تظفاـحم  هب  دـیوش  کـسمتم  ینعی  .نآ  ظـفح 

تسا يزیچ  يارب  زا  دتو )  ) هکنانچمه تسا  نآ  ظفح  ببس  هک  دوهع  طیارش  يارب  زا  ار  داتوا )  ) ظفل هدومرف  هراعتسا  .نادزی  باذع 
.نآ هب  افو  موزل  تظفاحم و  يارب  زا  تسا  راعتسم  اومصتعا )  ) ظفل .نآ و  هب  دیامن  یم  ظوفحم  هک 

یلمآ

ینیوزق

تاعارم هب  دنک  یم  تیصو  نآ  يراوتسا  عضاوم  اهخیم و  رد  دوقع  دوهع و  هب  دینزرد  گنچ  .دشاب  اومصعتسا )  ) خسن یـضعب  رد  و 
نورب رگا  دهع  هدهع  زا  درم  دیآ  نوچ  هک  رگن  افو  دهع  رد  درم  دـیآ  نونف  وذ  هک  رگنم  ار  نآ  لیق : ام  معن  .نامیپ و  دـهع و  طئارش 

یتردق بحاص  راهنز  هب  و  دیئآرد ، یـسک  دهع  رد  نوچ  هک  دشاب  نآ  دارم  دناوت  درم و  دـیآ  نوزف  ینک  نامگ  هچ  ره  زا  درم  دـیآ 
.دیئوجب رتراوتسا  ياج  دیور ،

یجیهال

اهخیم و رد  اهنامیپ  اهدهع و  هب  دیدرگ  کسمتم  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .اهداتوا » یف  ممذلاب  اومـصتعا  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
.اهنآ طیارش  هب  ءافو  ینعی  اهنآ ، ماکحتسا  بابسا 

ییوخ

ناسنالا مزلی  نا  وه  و  هل ، دـهع  نمم ال  ممذـتلا  همذـلا  هدـیبع : یبا  نع  و  یمحی ، ظفحی و  نا  بجی  ام  لـیق : دـهعلا و  همذـلا ) : ) هغللا
ناـمالا و و  دـهعلا ، ینعمب  مامذـلا  همذـلا و  هیاـهنلا : یف  و  هدـهاعم ، ریغ  نم  هدـهاعملا  يرجم  يرجی  هیلا  هجوی  اـقح  يا  اـمامذ  هسفن 

اهناک اهماکحا  بابسا  دوهعلا و  طئارشل  داتوالا  ظفل  راعتـسا  و  مثیم : نبا  لاق  ینعملا : .نیرحبلا  عمجم  قحلا - و  همرحلا ، و  نامـضلا ،
.دیرادهگن مکحم  اهنآ  تاررقم  هب  لمع  اب  ار  اهنامیپ  دومرف : همجرتلا : .اهل  هظفاح  داتوا 

رادیاپ نامب  يدرک  طرش  ره  هب  *** رادب شهاگن  یتسبب  نامیپ  هچ 

يرتشوش

نیب ءاقلطلا  نم  موق  روضح  لمجلا و  رما  ءاضقنا  دـعب  مالـسلا  هیلع  اهلاق  هملک  هذـه  دـیدحلا : یبا  نبا  لاق  لوقا : مالـسلا : هیلع  لاق  و 
مث نامثع - لتق  دعب  ینعی  سمالاب -؟ ینعیابت  ملا  کتعیبب ؟ عنصا  اذام  و  هل : مالـسلا  هیلع  لاقف  مکحلا ، نب  ناورم  مهنم  هوعیابیل  هیدی 

مامذ الف  هل  نید  نم ال  نا  رکذ  و  مالـسالا ، مامذ  هیبرعلا و  مامذ  هیف  رکذ  مالکب  ملکت  و  مهلاثما ، هعیب  نع  هسفن  عفر  مهجارخاـب و  رما 
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لقنی مل  تلق : .هل  دهع  هل ال  نید  نمف ال  نیدلا  يوذ  نع  تردص  اذا  يا : اهداتوا ، یف  ممذلاب  اومصتعاف  مالکلا : ءانثا  یف  لاق  مث  هل ،
مدع ال  دامتعا ، هیلع  سیل  نم  عم  دهعلا  دقع  مدع  دارملا  لعل  و  مالسلا ، هیلع  هدارم  حضتی  یتح  هقحال  مالسلا و ال  هیلع  همالک  قباس 

هللا نا  ءاوس  یلع  مهیلا  ذبناف  هنایخ  موق  نم  نفاخت  اما  و  : ) یلاعت لاق  دقعلا ، لحب  مهمالعا  عم  الا  نیدمتعملا  ریغ  دهعب  ءافولا  بوجو 
ضعب فالخ  هدهع  هتمذب و  هئافوب  مهضعب  حدم  یف  رعاش  لاق  و  اذه ، هفلتخم ) تاعوضوم  یف  نوتـسلا - لصفلا  (. ) نینئاخلا بحیال 

عالم باقع  هتمذب  يدوت  مهضعب  مذت و  امب  یفولا  تنا  رخآ :

هینغم

رایخالا نیبیطلا  اودـهاع  اوقداـص و  ینعملا  و  ءاـفولا ، قدـصلا و  لـها  اـنه  داـتوالاب  دارملا  و  دوهعلا ، ممذـلا : و  اونـصحت ، اومـصتعا :
.هنایخلا ردغلا و  لها  مکایا و  .ءارضلا و  ءاسابلا و  یف  مکل  انوع  مهودجت 

هدبع

نوکرلا مکایا و  اهب و  نوفوی  نیذلا  هدجنلا  لها  لاجرلا  يا  اهداتواب  اهودقعا  دوهعلا و  يا  ممذلاب  اونـصحت  اهداتوا : یف  ممذـلاب  … 
هل دهع  نم ال  دهعل 

يرفعج

مالسالا ضیف 

ای دیـشوکب ، اهنآ  هب  يافو  ظفح و  رد   ) دـیریگب ار  اهنامیپ  دـهع و  ياهخیم  تسا : هدومرف  نامیپ ) دـهع و  هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
، نیقفانم رافک و  دننام  تسین  هتسیاش  هک  یسک  اب  هن  دیدنب  نامیپ  رادافو  اب  ای  دیئامن ، راوتسا  مکحم و  ار  نامیپ  دهع و  طیارـش  هکنآ 

ناشیا ینعی  همذال  الا و  نموم  یف  نوبقریال  دیامرف : یم  میرک س 9 ي 10  نآرق  رد  هکنانچ  دننک  یمن  افو  دوخ  دـهع  هب  ناشیا  اریز 
(. دنیامن یمن  ار  نامیپ  دهع و  يدنواشیوخ و  قح  تاعارم  نامیا  لها  هرابرد 

ینامز

( نیقفانم  ) اب یفرط  زا  دوش و  افو  نامیپ  دهع و  هب  هک  هداد  روتسد  احیرص  ادخ  تسا و  نامیپ  دهعب و  يافو  نینموم  تازایتما  زا  یکی 
تسکش زا  يا  هدع  دیناسر و  نایاپ  هبار  لمج  گنج  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  هک  هاگنآ  .دوشن  هتسب  نامیپ  نید  یب  ناناملـسم و  ریغ 

دعب رگم  منک ؟ راک  هچ  تعیباب  .دومرف  ترضح  دننک  تعیب  يو  اب  ات  دندیسر  ترـضح  تمدخ  مکح  نب  ناورم  هلمج  زا  ناگردوخ 
نانآ اب  تعیب  راب  ریز  هک  لاح  نامه  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع .يدرک  ضقن  ارنآ  سپـس  يدرکن  تعیب  نم  اـب  ناـمثع  ندـش  هتـشک  زا 

.درک دای  نخس  نارادنید  اب  نامیپ  زا  دوخ  نانخس  نمض  ردو  دنیامن  ناشجارخا  ترضح  روضح  زا  داد  روتسد  تفرن 

يزاریش دمحم  دیس 

اولخدا ناب  ثراوکلا ، نع  اهب  اونـصحت  ینعملا  و  ناسنالا ، همزتلی  اـم  یه  و  همذ ، عمج  ممذـلا  ممذـلاب ) اوصتعا  : ) مالـسلا هیلع  لاـق  و 
یف داتوالاک  نیذـلا  ءاـفولا ، هدـجنلا و  لـها  لاـجرلا  هب  دارملا  و  رامـسملا ، وه  و  دـتو ، عمج  اـهداتوا ) یف   ) ساـنلا همذ  یف  مکـسفنا 
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.هبالصلا

يوسوم

هذه نا  اولاق : حرـشلا : .هوحن  بشخ و  نم  طئاحلا  وا  ضرالا  یف  زر  ام  دتو  عمج  داتوالا : .دوهعلا  ممذلا : .اونـصحت  اومـصتعا : هغللا :
؟ کتعیبب عنـصا  اذام  و  لاقف : مکحلا  نب  ناورم  مهم  هوعیابیل  هیدی  نیب  ءاقلطلا  نم  موق  روضح  لمجلا و  رما  ءاضقنا  دعب  اهلاق  هملکلا 
برعلا و مامذ  هیف  رکذ  مالکب  ملکت  مهلاثما و  هعیابم  نع  هسفن  عفر  مهجارخاب و  رما  مث  نامثع  لتقم  دـعب  ینعی  سمالاب  ینعیاـبت  ملا 

اما اهولبقاف  نیدـلا  يوذ  نع  تردـص  اذا  يا  هملکلا : هذـه  مالکلا  ءانثا  یف  لاق  مث  هل  مامذ  هل ال  نید  نم ال  نا  رکذ  مالـسالا و  مامذ 
نم ال هنوخلا و  اولبقت  مکل و ال  اناوخا  مهولبقا  قدص و  ءالخد  نیدلا  باحـصا  اوذختا  يرخا : هرابعب  و  هل …  دهع  هل ال  نید  نم ال 

 … مهل نید 

یناقلاط

« .دیروآ رد  تسد  نآ  یلصا  ياهرات  رد  اهنامیپ  هب  »

نانآ هک  دـینکم  دامتعا  هیکت و  ناگدـش  نوریب  نید  زا  نارفاک و  ياهنامیپ  هب  هک  تسا  نیا  روظنم  نآ و  ناظم  نآ و  زکرم  رد  ینعی 
ینمؤم چـیه  دروم  رد  نانآ  : » تسا هدومرف  لاعتم  دـنوادخ  هک  هنوگ  نامه  دوش ، دامتعا  ناشیا  ياـهنامیپ  هب  هک  دنتـسین  نآ  هتـسیاش 

سپ مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ار  نخـس  نیا  .تسین » يدنگوس  ار  نانآ  : » تسا هدومرف  مه  و  .دننک » یمن  تاعارم  ار  ینامیپ  دهع و 
هدومرف دوب  نانآ  اب  مه  مکح  نب  ناورم  دندمآ و  شروضح  هب  تعیب  يارب  هدش  دازآ  یگنج  ناریـسا  زا  یهورگ  هک  لمج  گنج  زا 

.تسا

ندـش هتـشک  زا  سپ  ینعی  يدرکن ؟ تعیب  نم  اب  هتـشذگ - رد   - زورید رگم  منک  هچ  وت  تعیب  اب  نم  دومرف : نینچ  مالّـسلا  هیلع  ماـما 
نامیپ دـهع و  هرابرد  ینانخـس  سپـس  درک و  عفرت  دوخ  اب  ناشیا  لاثما  تعیب  زا  دـندرک و  نوریب  ار  نانآ  داد  نامرف  هاگ  نآ  نامثع ،

مه ار  نخـس  نیا  نانخـس  نامه  نمـض  .تسین  ینامیپ  دـهع و  ار  وا  درادـن  نید  هک  یـسک  دومرف : تشاد و  نایب  بارعا  یمالـسا و 
.دوب دهاوخن  مه  نامیپ  دهع و  تسین  نید  هک  ار  یسک  تسا و  دنمشزرا  دشاب  نیدتم  دارفا  يوس  زا  رگا  نامیپ  دهع و  ینعی  تفگ :

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

.اَهِداَتْوَأ ِیف  ِمَمِّذلِاب  اوُمِصَتِْعا 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

مالک نیا  هک  تسا  دـقتعم  دـیدحلا  یبا  نبا  هناـمیکح : راـتفگ  دنـس  .دـنرادافو .(  ناـشنامیپ  هب  هک  دـینزب  گـنچ  یناـسک  ناـمیپ  هب 
هلمج زا  هکم ) حتف  زا  دـعب  ناگدـش  دازآ   ) ءاقلط زا  یهورگ  روضح  لمج و  گنج  نایاپ  زا  دـعب  مالـسلا  هیلع  ماما  ار  زیمآ  تمکح 
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؟ يدرکن تعیب  زورید  رگم  دراد  يدوس  هچ  وت  تعیب  : دومرف مالـسلا  هیلع  ماما.دوب  هدـمآ  تعیب  يارب  وا.دومرف  ناـیب  مکح  نب  ناورم 
دننک جارخا  ار  اهنآ  دراد  روتسد  ترضح  سپس  تسا ) نامثع  لتق  زا  دعب  تعیب  مالـسلا  هیلع  ماما  روظنم.یتسکـش  ار  دوخ  تعیب  (و 

یف ِمَمِّذـلِاب  اوُمِـصَتْعاَف  :» دومرف دوـخ  مـالک  نمـض  رد  هاـگ  نآ  درادـن  يراـبتعا  زین  وا  ناـمیپ  دـشاب  هتـشادن  نید  هک  یـسک  : دوزفا و 
نایب ببـس  ناکم و  نامز و  نییعت  هدربمان  هک  نیا  هب  هجوت  اب  : دیازفا یم  دیدحلا  یبا  نبا  مالک  رکذ  زا  دعب  رداصم  هدنـسیون  « اهِداتْوأ
جهن زج  يرگید  باتک  زا  ار  نآ  دوش  یم  مولعم  ، دنک یم  لقن  یلیوط  مالک  نمض  ار  مالسلا  هیلع  ماما  نخـس  هدرک و  ار  نخـس  نیا 

نیا زا  لبق  مکحلاررغ  رد  : دـیازفا یم  سپـس.تسا  هدربن  ار  باـتک  ماـن  ، مـالک نیا  ِترهـش  اـی  تلفغ  ببـس  هب  اـی  هک  هتفرگ  هغـالبلا 
هدرک هغالبلا  جهن  زا  ریغ  يرگید  عبنم  رب  اکتا  مه  وا  دهد  یم  ناشن  دوخ  نیا  و   ) تسا « اهِداهِج ِماوَِدب  ْمُکَسُْفنأ  اوُِکْلمأ  » ترابع ، هلمج
جهن رداصم  (.) تسا هدمآ  يا  هظحالم  لباق  هلصاف  اب  هکلب  ، میتفاین مه  رس  تشپ  ار  هلمج  ود  نیا  دوجوم  مکحلاررغ  رد  ام  هتبلا.تسا 

(.( ،ج 4،ص 137 هغالبلا

؟ میدنبب نامیپ  یناسک  هچ  اب 

هب هک  دینزب  گنچ  یناسک  نامیپ  هب  :» دیامرف یم  دنک ، یم  نامیپ  نتسب  طیارش  هب  هراشا  زیمآ  تمکح  مالک  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
( . اَهِداَتْوَأ ِیف  ِمَمِّذلِاب  اوُمِصَتْعا  ( ؛» دنرادافو ناشنامیپ 

لباقم رد  همیخ  ات  دندرک  یم  مکحم  ار  اه  همیخ  بانط  نآ  هلیـسو  هب  الومعم  هک  ییاه  خیم  ؛ تسا خـیم  يانعم  هب  « دَـتَو » عمج داتوا » »
.دنک تمواقم  نافوط  داب و 

یم هاـگره  هک  دـمآ  ـالاب  همجرت  رد  هک  يزیچ  ناـمه  تسخن  ؛ تسا هدـش  رکذ  یناوارف  ياهریـسفت  زیمآ  تـمکح  مـالک  نـیا  يارب 
نید ياراد  هک  دیدنبب  دهع  یناسک  اب  هکلب  ، دیورن نانیمطا  لباق  ریغ  نکش و  نامیپ  رابتعا و  یب  دارفا  غارـس  هب  دیدنبب  نامیپ  دیهاوخ 

.دندهعت تیصخش و  و 

میتفگ زیمآ  تمکح  مالک  نیا  دنـس  ثحب  رد  هک  دـیدحلا  یبا  نبا  مالک  رد  هنامیکح  راتفگ  نیا  دورو  نأش  رد  هچنآ  اب  ریـسفت  نیا 
: درک ضرع  دیسر و  شتمدخ  « مکح نب  ناورم  » هک یماگنه  لمج  گنج  زا  دعب  مالسلا  هیلع  ماما  اریز  ، تسا راگزاس  ًالماک 

تعیب نم  اب  يرهاظ ) تفـالخ  زاـغآ  رد   ) زورید دراد ؟ يا  هدـیاف  هچ  وت  تعیب  : دومرف مالـسلا  هیلع  ماـما.منک  تعیب  وت  اـب  مهاوخ  یم 
.ینک تعیب  نم  اب  يا  هدمآ  زاب.یتسکش  يدرک و 

.تسا دامتعا  لباق  ياه  ناسنا  يانعم  هب  « داتوا ،» ریسفت نیاربانب  ، دندرک جراخ  شسلجم  زا  ار  وا  داد  روتسد  سپس 

دیدـنبب نامیپ  یـسک  اب  دـیهاوخ  یم  هک  یماگنه  هب  ینعی  ؛ تسا نامیپ  ماکحتـسا  طیارـش  « داتوا » زا روظنم  هک  تسا  نیا  رگید  ریـسفت 
.دنامن یقاب  فرط  يارب  يرارف  هار  ات  دینک  رکذ  نآ  يارب  یمکحم  قیقد و  طیارش 

تسد دیناوت  یم  مه  امش  دنتـسکش  نامیپ  اهنآ  هاگره  نانکـش ؛ نامیپ  ربارب  رد  هن  اما  ؛ تسا مزال  نامیپ  هب  يافو  هک  نیا  موس  ریـسفت 
امش نامیپ  هب  هک  ینامز  ات  ؛ » ْمَُهل اوُمیِقَتْساَف  ْمَُکل  اُوماقَتْـسا  اَمَف  : » میناوخ یم  « هبوت » هروس هیآ 7  رد  هک  هنوگ  نامه  ، دـیرادرب نامیپ  زا 
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ْمِهِدْهَع َو ِدـَْعب  ْنِم  ْمُهَناْمیَأ  اُوثَکَن  ْنِإ  َو  : » تسا هدـمآ  هروس  نامه  هیآ 12  رد  زین  «. دیشاب دنبیاپ  اهنآ  نامیپ  هب  زین  امـش  ، دنـشاب دنبیاپ 
ار امـش  نییآ  ،و  دننکـشب شیوخ  دـهع  زا  سپ  ار  دوخ  ياه  نامیپ  رگا  و  ؛ » ْمَُهل َناْمیَأ  ـال  ْمُهَّنِإ  ِْرفُْکلا  َهَِّمئَأ  اُوِلتاـقَف  ْمُِکنیِد  ِیف  اُونَعَط 

«. درادن يرابتعا  اهنآ  نامیپ  هک  ارچ  ؛ دینک راکیپ  رفک  نایاوشیپ  اب  ، دنهد رارق  رخسمت ) و   ) نعط دروم 

هک ام  هدیقع  قبط  ترابع  کی  رد  فلتخم  ریـسافت  عمج  دـنچره  ، دـسر یم  رظن  هب  لوا  ریـسفت  نامه  ریـسافت  نیا  همه  زا  رت  بسانم 
تـسا ندز  گنچ  نامیپ و  داجیا  يانعم  هب  مه  « ماصتعا » هژاو هک  نیا  هجوت  لباق   ) . .تسا ریذـپ  ناکما  میا  هدرک  هراـشا  نآ  هب  اـهراب 

تسا و نامیپ  داجیا  زا  دـعب  يرادافو  يانعم  هب  مه  و  تسا ) هدـمآ  ًاعیِمَج » ِهّللا  ِلـْبَِحب  اوُمِـصَتْعا  َو   » هفیرـش هیآ  رد  هک  هنوگ  ناـمه  )
 ( .دشاب هیدعت  « ءاب » يانعم هب  ای  تیفرظ  يانعم  هب  تسا  نکمم  اهِداتوأ » یف   » رد « یف » هژاو

دهع هب  يافو  موزل  نافلاخم و  اب  نتسب  نامیپ  طیارش 

تامیلعت رد  هک  نیا  تسخن  : میناد یم  مزال  هراب  نیا  رد  ار  مالـسا  تامیلعت  زا  تمـسق  ود  هب  هراـشا  ـالاب  هناـمیکح  مـالک  بساـنت  هب 
حیرص ظافلا  اب  دینک ؛ يراک  مکحم  دیـشاب  بقارم  دیدنب  یم  نامیپ  دهع و  دوخ  نافلاخم  اب  هک  یماگنه  هدش  هداد  روتـسد  ام  ینید 

.دینک میظنت  ار  هماندهع  دریگ  یم  فلاخم  زا  ار  ینکش  نامیپ  هناهب  هنوگره  هک  یتاکن  تیاعر  مزال و  طیارش  و 

ياـج هک  تسا  یتاریبعت  نآ  رد  هک  ار  یناـمیپ  زگره  :» دـیامرف یم  رتشا  کـلام  فورعم  هماندـهع  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤمریما 
؛» نکم دقعنم  دراد  دوجو  نمشد ) هدافتسا  ءوس  و   ) لاکشا

( . َلَلِْعلا ِهِیف  ُزِّوَُجت  ًادْقَع  ْدِقْعَت  َالَو  )

هیلع نانمؤمریما  ماما  زا  یثیدح  رد.دیـشاب  هتـشاد  وا  يافو  هب  دیما  هک  دـینک  رارقرب  یـسک  اب  ار  نامیپ  دـهع و  هدـش  هداد  روتـسد  زین 
: میناوخ یم  هدمآ  مکحلاررغ  رد  هک  مالسلا 

،ص 87،ح مکحلاررغ («. ) . شوپب مشچ  نآ  زا  و   ) نکن ناینمطا  درادن  نید  هک  یسک  نامیپ  دهع و  هب  ؛  َُهل َنید  ْنَم ال  ِدْهَِعب  َّنَِقثَت  «ال 
.( 1440

یم هیآ 34  ءارـسا  هروس  رد  دیجم  نآرق  ؛ دنراد دیدش  دیکأت  نآ  رب  یمالـسا  تایاور  دیجم و  نآرق  زین  دـهع  هب  يافو  موزل  دروم  رد 
«. دوش یم  لاؤس  دهع  زا  هک  ، دینک افو  دوخ )  ) دهع هب  و  ؛ » ًالُؤْسَم َناک  َدْهَْعلا  َّنِإ  ِدْهَْعلِاب  اُوفْوَأ  َو  : » دیامرف

هب يافو  هرابرد  کلام  هب  دکؤم  روتـسد  زا  دعب  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  میناوخ  یم  رتشا  کلام  هماندهع  زا  يرگید  ياج  رد  نینچمه 
: دیامرف یم  دهع  نامیپ و 

زا کی  چیه  ؛  ِدوُهُْعلِاب ِءاَفَْولا  ِمیِظْعَت  ْنِم  ْمِِهئاَرآ  ِتُّتَشَتَو  ْمِِهئاَوْهَأ  ِقُّرَفَت  َعَم  ، ًاعاَِمتْجا ِْهیَلَع  ُّدَشَأ  ُساَّنلا  ٌءْیَـش  ِهَّللا  ِِضئاَرَف  ْنِم  َْسَیل  ُهَّنِإَف  »
تبـسن دنراد  هک  ییارآ  تتـشت  تافالتخا و  همه  اب  ناهج  مدرم  هک  تسین  نامیپ  دهع و  هب  يافو  تشادگرزب  نوچمه  یهلا  ضئارف 

«. دنشاب هتشاد  رظن  قافتا  نآ  هب 
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: دیازفا یم  سپس 

رب هوالع  - تیلهاج ناـمز  ناکرـشم  یتح  ؛  ِرْدَْـغلا ِِبقاَوَع  ْنِم  اُوَلبْوَتْـسا  اَِـمل  َنیِِملْـسُْملا  َنوُد  ْمُهَْنَیب  اَـمِیف  َنوُکِرْـشُْملا  َکـِلَذ  َمَِزل  ْدَـقَو  »
«. دندوب هدومزآ  ار  ینکش  نامیپ  كاندرد  بقاوع  هک  ارچ  ، دندرک یم  تاعارم  ار  نآ  - ناناملسم

: دیامرف یم  یثیدح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  دراد  تیمها  يردق  هب  دهع  هب  يافو 

.( ،ج 69،ص 198،ح 26 راونالاراحب «. ) . درادن نید  تسین  رادافو  دوخ  نامیپ  دهع و  هب  هک  یسک  ؛  َهل َدْهَعَال  ْنَِمل  َنیِد  َال  »

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  زین 

،ص مکحلاررغ «. ) . تسا هدرواین  نامیا  ادخ  هب  دنکن  افو  دوخ  نامیپ  دهع و  هب  هک  یـسک  ؛  ُهَمَمِذَو ُهَدوُهُع  َعْرَی  َْمل  ْنَم  ِهَّللِاب  َنَْقیَأ  اَم  »
.( 253،ح 5313

: میناوخ یم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  يرگید  ثیدح  رد 

ْوَأ اَناَک  ِْنیََّرب  ِْنیَِدلاَْولا  ُِّربَو  ِرِجاَْفلاَو  ِّرَْبِلل  ِدْهَْعلِاب  ُءاَفَْولاَو  ِرِجاَْفلاَو  ِّرَْبلا  َیلِإ  ِهَناَمَْألا  ُءاَدَأ  : ًهَصْخُر َّنِهِیف  ٍدَـحَِأل  َّلَجَوَّزَع  ُهَّللا  ِلَعْجَی  َْمل  ٌثاََلث  »
يراکوکین ناسنا  تناما  بحاص  هاوخ  تناما  يادا  : هدادـن اهنآ  هرابرد  يدـحا  هب  فلخت  هزاجا  دـنوادخ  هک  تسا  زیچ  هس  ؛  ِْنیَرِجاَـف

،ج یفاک «. ) . راکدب ای  دنـشاب  راکوکین  هچ  ردام  ردپ و  هب  یکین  ناراکدب و  ناراکوکین و  ربارب  رد  دـهع  هب  يافو  راکدـب و  ای  دـشاب 
. ( 2،ص 162،ح 15

هدـهاعم هکنآ  زا  دـعب  ؛ هدـهاعم فرط  رفک  اـی  ندوب  راکدـب  هناـهب  هب  ناوت  یمن  هک  دوش  یم  هدافتـسا  رگید  تاریبـعت  ریبـعت و  نیا  زا 
.تسکش ار  نامیپ  دهع و  تسا  هدش  مکحم 

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said: “Adhere to your covenants, entrusting their fulfillment to
.” steadfast persons

تعاطا یسانش و  ادخ  ترورض  : 156 تمکح

هراشا

توص
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ِِهَتلاَهَِجب َنوُرَذُعت  َال  نَم  ِهَعاَِطب  مُکیَلَع  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 
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اه همجرت 

یتشد

 . دیرادن يرذع  راگدرورپ  نتخانشن  رد  هک  دینک  تعاطا  ار  يادخ  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 

يدیهش

.دیرادن يرذع  ناشنتخانشان  رد  هک  دیراد  تعاط  ار  نانآ 

یلیبدرا

همئا لوسر و  ادخ و  زا  وا  نتسنادانب  دشابن  روذعم  هک  یسک  يرادربنامرف  داب  امش  رب  دومرف  و 

یتیآ

.دیتسین روذعم  ناشنتخانشن  رد  هک  یناسک  زا  تعاطا  داب  امش  رب  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . دیتسین روذعم  شنتخانشن  هب  هک  یسک  تعاطا  هب  داب  امش  رب  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

مهتفرعمف مهتلاهجب  دـحا  رذـعی  همیظع و ال  هقوقحم  هججح  هلوسر و  هللا و  اوعیطا  يا  هتلاهجب  نورذـعت  نم ال  هعاطب  مکیلع  هلوق : و 
.هبجاو

يردیک

نم مهیلع ، صوصنملا  همئـالا  هلوسر  هللا و  هفرعم  نا  ینعی  مکنم ،) رمـالا  یلوا  لوسرلا و  اوعیطا  هللا و  اوعیطا  : ) یلاـعت هلوق  یلا  راـشا 
و ال نامیالا ، هقیقح  نم  کلذ  نال  هلیـصحت  نم  عانتمالا  یف  هل  رذـع  و ال  کـلذ ، نم  یـش ء  كرت  فلکملا  عسی  ـال  ناـیعالا  ضرف 

.هنودب یش ء  لبقی 

مثیم نبا 

یضعب .تسا  لاعتم  دنوادخ  مالسلا ،) هیلع   ) ماما دوصقم  تسین .) هتفریذپ  وا  نتخانشن  رد  امش  رذع  هک  یسک  زا  يوریپ  داب  امـش  رب  )
بجاو ناشتماما  تیناـقح  هب  ملع  هک  یناـسک  تسا ، بجاو  اـهنآ  زا  تعاـطا  هک  تسا  قح  همئا  زا  تعاـطا  موزل  دوصقم  دـنا : هتفگ 

.تفرگارف نانآ  زا  دیاب  ار  نید  ماکحا  نیناوق و  هک  نآ  لیلد  هب  تسین ، هتفریذپ  یسک  زا  اهنآ  نتخانشن  رد  يا  هناهب  تسا و 
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دیدحلا یبا 

[ ِِهَتلاَهَج ِیف   ] َنوُرَذُْعت ْنَم َال  ِهَعاَِطب  ْمُْکیَلَع  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

 . ِِهَتلاَهَِجب

یف نیفلکملا  نم  دـحأ  رذـعی  الف  رابتخالاب  هعاطلا  بجاو  ماـمإ  هنأ  اندـنعف  نحن  اـمأ  اـعیمج  نیبهذـملا  یلع  قح  وه  هسفن ع و  ینعی 
هتمامإ و هلاهج  یف  نیفلکملا  نم  دـحأ  رذـعی  الف  صنلاب  هعاطلا  بجاو  مامإ  هنألف  هعیـشلا  بهذـم  یلع  امأ  هتعاط و  بوجوب  لهجلا 
موص و هالص و ال  دحأل  حصت  نولوقی ال  هناحبـس و  ئرابلا  هفرعم  يرجم  دمحم ص و  هفرعم  يرجم  يرجت  هتمامإ  هفرعم  نأ  مهدنع 

.مامإلا یبنلا و  هللا و  هفرعمب  الإ  هدابع  ال 

دلخم انباحـصأ  دنع  وهف  اهموزل  اهتحـص و  رکنأ  یلع ع و  همامإ  لهج  نم  نأل  ینعملا  اذـه  یف  مهنیب  اننیب و  قرف  الف  قیقحتلا  یلع  و 
ارفاک هتمامإ  رکنم  یمسن  انکل ال  نیدلا و  ناکرأ  یه  یتلا  هیلکلا  لوصألا  نم  کلذب  هفرعملا  نأل  هالـص  موص و ال  هعفنی  رانلا ال  یف 

ینعملا یف  ظفللا ال  یف  وه  مهنیب و  اننیب و  قرفلا  وه  اذهف  ارفاک  هیمست  هعیشلا  کلذ و  وحن  اقرام و  ایجراخ و  اقساف و  هیمسن  لب 

یناشاک

ار وا  امش  نتسنادان  هب  دیتسین  روذعم  هک  یـسک  ندرب  نامرف  داب  امـش  رب  هتلاهجب ) نورذعت  نم ال  هعاطب  مکیلع  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
ناشیا ندوب  لهاج  هب  دنتـسین  روذعم  قیالخ  هک  تسا  یهیدب  نیا  .مهیلع و  هللا  تاولـص  قح  همئا  تسا و  لوسر  ادخ و  تعاط  دارم 
رمـالا یلوا  لوسرلا و  اوعیطا  هللا و  اوعیطا   ) یلاـعت هلوـق  هب  تسا  تراـشا  هرقف  نیا  .ناـشیا  زا  هیعرـش  نیناوـق  ملعت  بوـجو  تهج  زا 

( مکنم

یلمآ

ینیوزق

یلاعت و قح  تعاط  ینعی  .ار  وا  نتخانشن  نتسنادن و  هب  دوش  یمن  هدینش  امـش  رذع  هک  یـسک  قح  تخانـش  تعاط و  هب  داب  امـش  رب 
.ءایصوا لوسر و 

یجیهال

امـش هک  یـسک  تعاطا  هب  دـیدرگ  مزال  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .هتلاهجب » نورذـعتال  نم  هعاطب  مکیلع  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
.دشاب ادخ  قح  رب  هفیلخ ي  ادخ و  ربمغیپ  ادخ و  تعاطا  هک  وا  نتخانشن  رد  دیتسین  روذعم 

ییوخ

یلوا لوسرلا و  اوعیطا  هللا و  اوعیطا  ونمآ  نیذـلا  اهیا  ای  ءاسنلا :- نم  - 59  ) هیالا یف  رکذ  ام  هتلاهجب  رذـعی  نمم ال  دوصقملا  ینعملا :
مهتفرعم دوصقملا  و  هتلاهجب ، هل  رذـع  و ال  هملـسم ، ملـسم و  لک  یلع  هبجاو  ماـمالا  لوسرلا و  هفرعم  هللا و  هفرعم  ناـف  مکنم ) رمـالا 
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.وا نتخانشن  رد  دیرادن  يرذع  هک  یسک  زا  ندرب  نامرفب  داب  امش  رب  همجرتلا : .هعاطلا  ضرتفم  مهناب 

ناشمتخانشن هک  يرادن  يرذع  هچ  *** وش یصو  لوسر و  قح و  نامرف  هب 

يرتشوش

( نالجر قئالخلا  ضغبا  نا  : ) لوالا بابلا  نم  رـشع  سداسلا  ناونعلا  ءزج  داشرالا )  ) هاور لوقا : هماعلا ) همامالا  یف  عباسلا - لـصفلا  )
هیلع  ) مدآ هب  طبم  يذـلا  ملعلا  ناف  هتلاهجب ، نورذـعت  نمب ال  هفرعملا  و  هعاطلاب ، مکیلع  ساـنلا  اـهیا  : ) اذـکه تاداـیز  عم  هرخآ  یلا 
نیا لب  مکب ، هاتی  نیاف  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم مکیبن  هرتع  یف  نییبنلا  متاخ  مکیبن  یلا  نویبنلا  هب  تلضف  ام  عیمج  و  مالـسلا ،)
یف وجنی  کلذکف  اجن  نم  کیتاه  یف  اجن  امکف  اهوبکراف ، مکیف  اهلثم  هذه  هنیفـسلا ، باحـصا  بالـصا  نم  خـسن  نم  ای  نوبهذـت ؟
لاق ام  مکغلب  اما  .فلخت  نمل  لیولا  مث  فلخت ، نمل  لیولا  و  نیفلکتملا ، نم  انا  ام  و  اقح ، امـسق  کلذب ، نیهر  انا  اهلخد ، نم  هذـه 

: يدـعب اولـضت  نل  اـمهب  متکـسمت  نا  اـم  نیلقثلا  مکیف  كراـت  ینا  عادولا : هجح  یف  لوقی  ثیح  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مکیبن مهیف 
تارف بذـع  اذـه  الا  اـمهیف ؟ ینوفلخت  فیک  اورظناـف  ضوحلا ، یلع  ادری  یتح  اـقرتفی  نل  اـمهنا  و  یتیب ، لـها  یترتع  و  هللا ، باـتک 

هیبن مث  یلاعت ، هللا  وه  الوا  هتلاهجب  سانلا  رذعی  نم ال  هتلاهجب ) نورذـعت  نم ال  هعاطب  مکیلع   ) .اوبنتجاف جاجا  حـلم  اذـه  و  اوبرـشاف ،
لوسرلا اوعیطا  هللا و  اوعیطا  : ) یلاعت لاق  نیعمجا ، مهیلع  هللا  تاولص  رشعانثالا  همئالا  هوافلخ  هوایـصوا و  مث  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص  )

 … (. مکنم رمالا  یلوا  و 

اوعیطا هیآ … (  تلزن  دـهاجم :) ریـسفت   ) یف .هیلهاج و  هتیم  تام  هنامز  ماما  فرعی  مل  تام و  نم  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) هیبن لاق  و 
.كوبت و یف  هنیدـملاب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا هفلخ  هماعلا ) همامالا  یف  عباسلا - لصفلا   ) نیح مالـسلا ) هیلع   ) یلع یف  هللا ) … 
، ایرکز نب  یفاعملا  و  مزراوخ ، بطخا  و  هیودرم ، نبا  يور  و  مالسلا .) هیلع   ) یلع نم  هورهوبا  اکش  امل  تلزن  اهنا  یکلفلا ) هنابا   ) یف

نیرجاهملا نم  طهر  هثالث  لبقا  ذا  انریغ ، انعم  ام  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا دنع  ادوعق  انک  اولاق : ناملـس  و  دادقملا ، و  رذ ، یبا  نع 
بهذـلا لثمک  مهلثم  لطاب ، هبوشی  قح ال  لـها  هقرف  قرف : ثـالث  يدـعب  یتما  قرتفت  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاـقف  نییردـبلا ،

لها هقرف  و  همحر ،) …  اماما و  هباتک … (  یف  هللا  هرکذ  يذـلا  وه  هثالثلا و  دـحا  اذـه  مهماما  اـبیط ، هدوج و  داز  راـنلاب  هتنتف  اـملک 
هلالـض لها  هقرف  و  هثالثلا ، دـحا  اذـه  مهماما  و  اثبخ ، دادزا  رانلاب  هتنتف  املک  دـیدحلا  ثبخ  لـثمک  مهلثم  قحب ، هنوبوشی  ـال  لـطاب و 

یبا نب  یلع  اولاقف : مهماما ، قحلا و  لها  نع  اولئـسف  .هثالثلا  دـحا  اذـه  مهماما  و  ءالوه ، یلا  ءالوه و ال  یلا  کـلذ ال  نیب  نیبذـبذم 
و دادقملا ، رذابا و  ناملس و  ینعی  اولئـساف ) : ) هلوق تلق : .لعفی  ملف  امهیمـسی  نا  اودهجف  نینثالا ، نع  اوکـسما  .نیقتملا و  ماما  بلاط 

بر دـمحلا هللا  و  دیهـش ،) وه  عمـسلا و  یقلا  وا  بلق  هل  ناک  نمل   ) مولعم دارملا  نکل  هیقت ، ناـک  نیریخـالا  نیماـمالا  نع  مهکاـسما 
.نیملاعلا

هینغم

، هتنس هتلاسر و  ملعن  نا  بجی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) لوسرلا عیطن  یکل  و  ءاسنلا .)  80 هللا - عاطا  دقف  لوسرلا  عطی  نم  : ) هناحبس لاق 
.رصقم لهاجل  رذع  و ال 

هدبع
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هلامعا رطاخم  یف  طوقـسلا  بیع  نم  هئاربلا  دنع  اهب  نورذتعت  هلاهج  هل  نوکت  لقاع ال  هعاطب  مکیلع  يا  هتلاهجب : نورذعت  نم ال  … 
هعابتا یف  مکرذع  لقیف 

يرفعج

مالسالا ضیف 

وا نتخانـشن  هب  هک  یـسک  يوریپ  داـب  امـش  رب  تسا : هدوـمرف  مالـسلا ) مهیلع  يدـه  همئا  زا  يوریپ  هب  بیغرت  رد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
ماکحا نیناوق و  اریز  تسین ، هتفریذپ  ناترذع  میتخانـشن  ار  ناشیا  دیئوگب  رگا  دیئامن و  يوریپ  مالـسلا  مهیلع  همئا  زا   ) دیتسین روذعم 

(. تخومآ اهنآ  زا  دیاب  ار  نید 

ینامز

یهلا لدع  هاگـشیپ  رد  همکاحم  ماگنه  هب  دنـشاب و  هاگآ  نید  رما  هب  هک  دـنک  بسک  یناسک  زا  ار  یهلا  فئاظو  تسا  ریزگان  ناسنا 
یم هک  ار  نانآ  هنومن  زیزع  يادخ  .تسین  هتفریذپ  ینادان  ياعدا  بجاو و  ادخ  تعاطا  اریز  دنشاب ، هتشادن  دوخ  ینادان  يارب  يرذع 

تعاطا رمالا  یلوا  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) رمایپ ادخ و  زا  : ) تسا هدومرف  نایب  روط  نیا  میرک  نآرق  رد  درک  تعاطا  ناشیا  زا  دیاب 
هیلع و هللا  یلص   ) ربمایپ ادخ ، زا  تعاطا  بیترت  نیدب  دیئامن ) …  راذگاو  لوسر  ادخ و  هب  دیتشاد  دیدرت  یبلطم  هرابرد  رگا  دینک و 

یبوخب ار  نانآ  دیاب  هکلب  میرادن ، يرذع  چیه  نانآ  نتخانشن  رد  تسا و  بجاو  مالسلا ) هیلع   ) ماما و  هلآ )

يزاریش دمحم  دیس 

، ءالوه هلاهجب  نورذـعی  سانلا ال  ناف  همئالا ، لوسرلا و  هللا و  هعاط  يا  هتلاهجب ) نورذـعت  نم ال  هعاطب  مکیلع  : ) مالـسلا هیلع  لاـق  و 
اذـه و  رخا ، ینعم  هملکلل  لیق  و  هتفرعم ، مهملا  سیل  نم  هعاط  بجت  و ال  هرذـع ، لبقی  و ال  رذـعی ، مهتلهج ال  لاـق  ول  ناـسنالا  ناـف 

.رهظا

يوسوم

بجوف اهلهج  اذا  ءرملا  رذعی  هبجاو و ال  مهتفرعم  ناف  هبـصنم  یف  لوسرلا  فلخی  يذـلا  مامالا  هلوسر و  هللا و  هعاطب  مکیلع  حرـشلا :
نحن اما  اعیمج  نیبهذملا  یلع  قح  وه  مالـسلا و  هیلع  هسفن  ینعی  هلمجلا : یف  قح  هلوق  دیدحلا و  یبا  نبا  لاق  و  مهتعاطب …  مازتلالا 

ماما هنالف  هعیـشلا  بهذم  یلع  اما  هتعاط و  بوجوب  لهجلا  یف  نیفلکملا  نم  دـحا  رذـعی  الف  رایتخالاب  هعاطلا  بجاو  ماما  هنا  اندـنعف 
هللا یلص  دمحم - هفرعم  يرجم  يرجت  هتماما  هفرعم  نا  مهدنع  هتماما و  هلاهج  یف  نیفلکملا  نم  دحا  رذعی  الف  صنلاب  هعاطلا  بجاو 

.مامالا و یبنلا و  هللا و  هفرعمب  الا  هدابع  موص و ال  هالـص و ال  دحال  حـصت  ال  نولوقی : هناحبـس و  يرابلا  هفرعم  يرجم  و  هلآ - هیلع و 
انباحصا دنع  وهف  اهموزل  اهتحـص و  رکنا  مالـسلا و  هیلع  یلع  هماما  لهج  نم  نال  ینعملا  اذه  یف  مهنیب  اننیب و  قرف  الف  قیقحتلا  یلع 

هتماما رکنم  یمسن  انکل ال  نیدلا و  ناکرا  یه  یتلا  هیلکلا  لوصالا  نم  کلذب  هفرعملا  نال  هالـص  موص و ال  هعفنی  رانلا ال  یف  دلخم 
یف ظفللا ال  یف  وه  مهنیب و  اننیب و  قرفلا  وه  اذـهف  ارفاک  هیمـست  هعیـشلا  کلذ و  وحن  اـقرام و  اـیجراخ و  اقـساف و  هیمـسن  لـب  ارفاـک 

.ینعملا
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یناقلاط

« .تسین هتفریذپ  امش  زا  يرذع  نانآ  نتخانشن  رد  هک  یناسک  يرادربنامرف  هب  داب  امش  رب  »

.تسا تسرد  قح و  هعیش  تنس و  لها  بهذم  ود  ره  رد  عوضوم  نیا  تسوا و  دوخ  نخس  نیا  زا  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  روظنم 
زا کی  چـیه  رذـع  تسا و  بجاو  وا  زا  يرادربنامرف  دـنا و  هدـیزگرب  ار  وا  هک  تسا  یماما  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ام  هدـیقع  هب 

تعاطا هک  تسا  یماما  صن ، قبط  رب  ترضح  نآ  هعیـش  بهذم  رد  .تسین  هتفریذپ  وا  زا  يرادربنامرف  بوجو  نتخانـشن  رد  نافلکم 
تخانـش نوچمه  ماما  تخانـش  نایعیـش  هدیقع  هب  .تسین  روذعم  وا  تماما  نتخانـشن  رد  نافلکم  زا  سک  چـیه  تسا و  بجاو  وا  زا 

تخانش اب  زج  تادابع  رگید  هزور و  زامن و  دنیوگ  یم  نانآ  تسا و  لاعتم  دنوادخ  تخانـش  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم 
.دوب دهاوخن  حیحص  دوش و  یمن  هتفریذپ  ماما  ربمایپ و  ادخ و 

ار مالّـسلا  هیلع  یلع  تماما  سک  ره  مه  ام  داقتعا  هب  اریز  تسین  ناشیا  ام و  نایم  یقرف  هلاسم  نیا  رد  ملـسم  روط  هب  کـش و  نودـب 
تخانش اریز  .تسین  شخب  دوس  ار  وا  هزور  زامن و  چیه  دوب و  دهاوخ  شتآ  رد  هنادواج  دوش ، نآ  تحـص  موزل و  رکنم  ای  دسانـشن 

هکلب مییوگ  یمن  رفاک  دشاب ، مالّسلا  هیلع  یلع  تماما  رکنم  هک  ار  یـسک  ام  هتبلا  .تسا  نید  ناکرا  زا  یلک و  لوصا  زا  عوضوم  نیا 
ام و نایم  قرف  نیا  دنناد و  یم  رفاک  ار  یصخش  نانچ  نایعیش  یلو  مییوگ  یم  ار  تاملک  نیا  لاثما  قرام و  یجراخ و  قساف و  وا  هب 

.يونعم هن  تسا  یظفل  قرف  مه  نیا  هک  تسا  ناشیا 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

.ِِهَتلاَهَِجب َنوُرَذُْعت  َال  ْنَم  ِهَعاَِطب  ْمُْکیَلَع 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

مالک نیا  : دیوگ یم  بیطخ  موحرم  هنامیکح : راتفگ  دنـس  .دیتسین . (  روذعم  وا  نتخانـشن  زا  هک  دـینک  تعاطا  یـسک  زا  تسا  مزال 
امهیلع یلع  نب  نسح  شدنزرف  يارب  ماما  هک  ینالوط  یتیصو  نمـض  رد  مالـسالا  مئاعد  رد  « يرـصم نامعن  یـضاق  » ار زیمآ  تمکح 

نیا زا  « ) ِِهتَعاـط ِكْرَت  یف  َنوُرَذـْعَت  ـال  ْنَم  ِهَعاـِطب  ْمُْکیَلَع  : » تسا نینچ  هماـن  تیـصو  نآ  تراـبع  تسا و  هدـمآ  هدرک  ناـیب  مالـسلا 
نینچمه تسا ) هتفرگ  هغالبلا  جـهن  زا  ریغ  يرگید  عبنم  زا  ار  مالک  نیا  يرـصم  نامعن  یـضاق  هک  دوش  یم  نشور  یبوخ  هب  ترابع 

،ج 4،ص هغـالبلا جـهن  رداـصم  « .) ِِهَتلاـهَِجب ُرَذـْعَت  ـال  ْنَم  ِهَعاـِطب  َکـْیَلَع  : » هدـش رکذ  مـالک  نـیا  یتواـفتم  ریبـعت  اـب  مـکحلاررغ  رد 
ار زیمآ  تمکح  مالک  نیا  داشرا  باتک  رد  هدوب  یضر  دیس  داتسا  هک  دیفم  موحرم  ، هدرک رکذ  بیطخ  موحرم  هچنآ  رب  هفاضا  (. 138

(.( ،ج 1،ص 232 دیفم داشرا  ) .تسا هدروآ  یتوافت  اب  مه  نآ  ینالوط  يا  هبطخ  نمض  رد 

؟ درک تعاطا  دیاب  یسک  هچ  زا 

دیابن یـسک  هچ  زا  تعاطا و  دـیاب  یـسک  هچ  زا  هک  دـنک  یم  هتکن  نیا  هب  هراشا  دوخ  زیمآ  تمکح  مالک  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
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َنوُرَذـُْعت َال  ْنَم  ِهَعاَِطب  ْمُْکیَلَع  ( ؛» دـیتسین روذـعم  وا  نتخانـشن  زا  هک  دـینک  تعاـطا  یـسک  زا  تسا  مزـال  :» دـیامرف یم  ، درک تعاـطا 
( . ِِهَتلاَهَِجب

نانیشناج هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  شلوسر  دعب  هجرد  رد  لاعتم و  دنوادخ  كاپ  تاذ  لوا  هجرد  رد  « سک نآ  » زا روظنم 
تعاـطا متـسناد  یمن  نوـچ  دـیوگب  دـناوت  یمن  یـسک  ینعی  تسا  هـقلطم  تعاـطا  اـهنآ  زا  تعاـطا  هـک  تـسوا  قـح  رب  موـصعم و 

میناوت یمن  زگره  ام  تسوا و  زا  ام  یتسه  مامت  هک  یـسک  ؛ دسانـشب ار  اه  تمعن  هدنـشخب  تسا  بجاو  یـسک  ره  رب  هک  ارچ  ، مدرکن
هدـعاق » قباـطم وا  دـنادب  دـیاب  دـنوادخ  تخانــش  زا  دــعب  میدوـب و  روذــعم  شتعاـط  كرت  ربارب  رد  میتخانــش  یمن  نوـچ  مییوـگب 
تلحر ماگنه  هب  دنهد و  ناشن  اهنآ  هب  ار  لطاب  حیحص و  هار  دنناسرب و  ناگدنب  هب  ار  شمایپ  ات  دنک  یم  ثوعبم  ار  ینالوسر  «، فطل

.دنریگب اهنآ  زا  ار  نالوسر  مایپ  دنسانشب و  ار  اهنآ  يایصوا  ، نالوسر

هیام تمایق  زور  یچیپرـس  هنوگره  دننادب  دنچیپن و  رـس  شتعاطا  زا  دهد  رادـشه  مدرم  هب  هک  تسا  نیا  ترـضح  فدـه  نمـض  رد 
.دش دهاوخن  لوبق  اهنآ  زا  يرذع  هنوگ  چیه  تسا و  یگدنکفارس 

يارب عطاق  اسر و  لیلد  وگب  ؛ » ُهَِغلاْبلا ُهَّجُْحلا  ِهِّللَف   » هفیرـش هیآ  ریـسفت  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد  ، نخـس نیا  دـییأت  رد 
: دومرف .( هیآ 149 ، ماعنا «. ) . دراذگ یمن  یقاب  يا  هناهب  سک  چیه  يارب  هک  یلیلد   ) تسادخ

الَف «أ  ياج هب  تیاور  نیا  خـسن  زا  یـضعب  رد   ) . َْتلِمَع اَلَف  َُهل َأ  َلاَق  ْمَعَن  َلاَق  ْنِإَف  ًاِملاَع  َْتنُکَأ  ِهَماَیِْقلا  َمْوَی  ِدـْبَْعِلل  ُلوُقَی  َیلاَعَت  َهَّللا  َّنِإ  »
زا يرایـسب  رد  ریبعت  نیا  «. ،ص 16 دـیلقتلا داهتجالا و  باتک  » .تسا هدـمآ  « َتْمَّلَعَت اّلَه  «» َتْمَّلَعَت ـالَف  «أ  ياـج هب  »و  َْتلِمَع اـّلَه  «» َْتلِمَع
اَلَف َُهل َأ  َلاَق  ًالِهاَج  ُْتنُک  َلاَق  ْنِإ  َتِْملَع َو  اَِمب  .تسا ) هدمآ  تیاور  ناونع  هب  يراصنا  خیـش  دـئارف  رد  هلمج  زا  یلوصا و  ياه  باتک 

رگا یتسناد ؟ یم  اـیآ  : دـیوگ یم  شا  هدـنب  هب  تماـیق  زور  لاـعتم  دـنوادخ  ؛  ُهَِغلاَْـبلا ُهَّجُْحلا  َکـِلَذ  ُهُمِـصْخَیَف َو  َلَـمْعَت  یَّتَـح  َتْمَّلَعَت 
هک یتفرگن  دای  ارچ  : دـیوگ یم  وا  هب  متـسناد  یمن  دـیوگب  رگا  و  يدرکن ؟ لـمع  یتسناد  یم  هچنآ  هب  ارچ  : دـیامرف یم  يرآ  : دـیوگب

. ( ،ج 1،ص 177،ح 58 راونالاراحب «. ) . هغلاب تجح  يانعم  تسا  نیا  دنک و  یم  همصاخم  وا  اب  بیترت  نیا  هب  ینک و  لمع 

زا هک  ار  یـسابل  ای  اذغ  نالف  منادن  رگا  نم  ًالثم  ؛ تسا روذـعم  نآ  ربارب  رد  ، تخانـش مدـع  رثا  رب  ناسنا  هک  تسا  يرایـسب  روما  یلو 
ارچ دـننک  لاؤس  نم  زا  تمایق  رد  ًاضرف  رگا  مناوخب  زامن  ساـبل  اـب  مروخب و  ار  اذـغ  ؛ تسا مارح  يدزد و  مرخ  یم  ناناملـسم  رازاـب 

رذـع نم  لـهج  اـجنیا  رد  ینک و  صحفت  قیقحت و  یتـفرن و  ارچ  دـنیوگ  یمن  نم  هب  زگره  متـسناد و  یمن  : میوـگ یم  يدرک  نینچ 
.تسین رذع  لهج  ، ینید دئاقع  فراعم و  عرش و  ماکحا  رد  یلو  ؛ تسا

هک تسا  نیا  نآ  موهفم  : دنا هتفگ  هدرک و  الوم  زیمآ  تمکح  مالک  نیا  يارب  يرگید  ریـسفت  ، هغالبلا جهن  ناحراش  زا  رگید  یـضعب 
ار نآ  ، شلامعا تارطخ  رد  طوقـس  ماگنه  هب  هک  تسین  وا  لامعا  راکفا و  رد  یلهج  هک  دـینک  تعاطا  یلقاع  صخـش  زا  دـیاب  اـمش 

( .زیمآ تمکح  مالک  نیمه  لیذ  ، هدبع دّمحم  هغالبلا  جهن  حرش   ) . .دیرامشب دوخ  يارب  يرذع 

هب نآ  زا  دیشاب  راچان  هک  ییاه  ههاریب  هب  هن  دربب  ناما  نما و  تسار و  هار  هب  ار  امش  هک  دینک  يوریپ  یلقاع  صخش  زا  رگید  ریبعت  هب 
.دییوج راذتعا  ینادان  تلع 
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هب یهاوگ  هک  يروما  هلمج  زا.دسر  یم  رظن  هب  رت  حیحص  تسا  هغالبلا  جهن  نارـسفم  رتشیب  لوبق  دروم  هک  لوا  ریـسفت  نیقی  هب  یلو 
: دیوگ یم  هک  هدمآ  مالسالا  مئاعد  هخسن  رد  هک  تسا  يریبعت  دهد  یم  لوا  يانعم  تحص 

.( ،ج 2،ص 353 مالسالا مئاعد  « . ) . ِهتَعاَط ِكْرَت  ِیف  َنوُرِذْعَت  َال  ْنَم  ِهَعاَِطب  ْمُْکیَلَع  »

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said: "On you lies (the obligation of) obedience to the person
about whom you cannot plead the excuse of ignorance.”{Just as Allāh sent prophets
as a token of His justice and mercy to guide and direct us towards a perfect life and
even a better hereafter, likewise, He has laid down the system of the Imāmate to
protect the creed from alteration, so that every Imām may save the Divine teachings
from the onslaught of personal desires and give directions about the correct
principles of Islam. And just as it is obligatory to know the pioneer of the faith (i.e. the
Prophet), it is necessary to know its protector. Whoever remains ignorant of him
cannot be excused. This is so because the issue of Imāmate is supported by so many
proofs and testimonies that no intelligent person can find any way to deny it. Thus, the
Holy Prophet has said, “Whoever dies without knowing the Imām of his times dies the
death of jāhiliyya (the pre-Islamic period of ignorance and oppression).” One's
lifespan is limited, but the punishment for oppression is perpetual Hell. Its most fearful
aspect is that life there will last forever, without an end, and there will be no death for
one to be spared its punishment. This is why, if an oppressor kills someone, with such
killing, the oppression terminates, and there is no further scope for any further

.{ oppression on the same person

تیاده ياه  هار  ندوب  مهارف  : 157 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ُمتعَمَتسا ِنِإ  ُمتعِمسُأ  ُمتیَدَتها َو  ِنِإ  ُمتیِدُه  دَق  ُمترَصبَأ َو  نِإ  ُمترُّصب  دَق  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 
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یتشد

، دندرک تیاده  ار  امش  دیبلط  یم  تیاده  رگا  دنا ، هداد  ناتناشن  ار  تقیقح  دیـشاب ، هتـشاد  انیب  مشچ  رگا  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 
 . دندناوخ ناتشوگ  هب  ار  قح  دیراد ، اونش  شوگ  رگا 

يدیهش

.دیدینش یم  رگا  دندناونش  و  دیتفای ، یم  رگا  دندومن  هار  و  دیدید ، یم  رگا  دندنایامن  ار  امش 

یلیبدرا

دیتفای تسار  هار  رگا  دیدش  هدومن  تسار  هار  تریصب و  هدیدب  دیدش  هدیدرگ  انیب  هک  قیقحتب  دومرف  و 

یتیآ

، دنا هتفگ  ناتشوگ  هب  اهزیچ  دیریذپ و  ییامنهار  رگا  دنا ، هدومن  هار  دیرگنب و  رگا  دنا ، هداد  ییانیب  ار  امش  مالـسلا :) هیلع   ) دومرف و 
.دیونشب رگا 

نایراصنا

رگا دنا  هدناونش  امش  هب  ،و  دیشاب شناهاوخ  رگا  دیا  هدش  تیاده  ،و  دینیبب رگا  هدش  هداد  ناشن  امش  هب  تیعقاو  : دومرف ترضح  نآ  و 
 . دیونشب

اه حرش 

يدنوار

يردیک

مثیم نبا 

ییاونش هلیـسو ي  و  دیـشاب ، ریذپ  تیاده  رگا  دنا  هدرک  ییامنهار  ار  امـش  و  دینک ، هدافتـسا  ییانیب  زا  رگا  دنا ، هداد  ییانیب  ار  امـش  )
رب ییامنهار  نیا  .دـنا و  هدرک  يربهر  ار  امـش  وس  نادـب  دـنا و  هدـنایامن  امـش  هب  ار  لامک  هار  ینعی  دـیهدارف .) شوگ  رگا  دـنا  هداد 

نخس نیا  ریظن  دیشاب و  هتشاد  ار  وس  نادب  ندرب  هار  ندینـش و  ندید ، يارب  یگدامآ  امـش  رگا  دنا ، هدناسر  امـش  شوگ  هب  ار  لامک 
.دش هتفگ  نیا  زا  لبق 

دیدحلا یبا 

 . ُْمتْعَمَتْسا ِنِإ  ُْمتْعِمْسُأ  ُْمْتیَدَتْها َو  ِنِإ  ُْمتیِدُه  ْدَق  ُْمتْرَْصبَأ َو  ْنِإ  ُْمتْرُِّصب  ْدَق  مالسلا َو  هیلع  َلاَق  َو 
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. ( . تلصف 17 هروس  يدُْهلا (  یَلَع  یمَْعلا  اوُّبَحَتْساَف  ْمُهاْنیَدَهَف  ُدوُمَث  اّمَأ  یلاعت َو  هللا  لاق 

. ( . دلبلا 10 هروس  ِْنیَدْجَّنلا (  ُهاْنیَدَه  هناحبس َو  لاق  و 

.ریخلا دجن  نم  مکیلإ  بحأ  رشلا  دجن  لعجف  رشلا  ریخلا و  ادجن  امهنإ  الأ  نیحلاصلا  ضعب  لاق  و 

.قیرطلا دجنلا  تلق 

.یتأ هسفن  لبق  نمف  لض  اذإف  هیادهلا  نم  لقعلا  نم  هل  لمکأ  امب  فلکملا  نکم  هلدألا و  بصن  دق  یلاعت  هللا  نأ  ملعا  و 

.هنع هلاضلا  یه  تسیل  اهنع  لض  يذلا  وه  همکحلا  لبقی  يذلا ال  ءامکحلا  ضعب  لاق  و 

لتحاف أطخلا  کلذ  هنع  ثدح  کسفن  یف  لصأ  یلإ  رظناف  ئطختف  اضیأ  دوعت  الأ  تدرأ  تأطخأ و  دـق  کنأب  تسـسحأ  یتم  لاق  و 
نتنلا هحئار  هنم  حوفت  سفنلا  نم  یلاخلا  ندـبلا  نأ  امک  لاقی  ناک  رخآ و  أطخ  تبثف  داع  کلذ  لعفت  مل  نإ  کنأ  کـلذ  هعلق و  یف 

هب هنوسحی  سح  مهل  نیذـلا  لب  ندـبلاب  کلذ  سحی  سیل  سفنلا  نم  یلاخلا  ندـبلا  نأ  امک  همکحلا و  نم  هیلاخلا  سفنلا  کلذـک 
نع اولـض  سانلا  لاب  ام  ءامکحلا  ضعبل  لیق  ءامکحلا و  هب  سحی  لب  سفنلا  کلت  هب  سحت  سیل  همکحلل  همیدعلا  سفنلا  کلذـک 

ام ریغ  یف  اههجو و  ریغ  یلع  هوقلا  کلت  اولمعتـسا  مهنکل  کلذ و  مهل  قلخ  لب  لاقف ال  هفرعم  هوق  مهیف  قلخت  مل  مهنإ  لوقت  قحلا أ 
هسفن هب  لتقیف  هودع  هب  لتقیل  ناسنإ  یلإ  هعفدت  مسلاک  هل  تقلخ 

یناشاک

دق و   ) تریـصب هدید  هب  دیدش  انیب  رگا  مترـصبا ) نا   ) تسار هار  هب  دیدش  هدینادرگ  هک  قیقحت  هب  مترـصب ) دـق  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
یم تلالد  هک  يزیچ  هب  دیدش  هدیناونـش  و  متعمـسا ) و   ) دیتفای تسار  هار  رگا  متیدـتها ) نا   ) دـیدش هدومن  تسار  هار  هب  و  متیدـه )

وا هک  اریز  .دوب  دهاوخ  یهانتمان  فاطلا  یهلا و  قیفوت  هب  نآ  سپ  زیچ  نآ  هب  دیدش  عمتـسم  رگا  متعمتـسا ) نا   ) داشر لیبس  رب  دـنک 
.هقح هقیرط  هب  تسا  امش  عمسم  يداه و  رصبم و  هناحبس 

یلمآ

ینیوزق

و دیئامنن ، دانع  لیم و  دیبایب و  هار  رگا  دیا  هدش  هدومن  هار  دیئاشگب و  مشچ  دینیبب و  رگا  قح  هب  دیا  هدـش  هدـینادرگ  رو  هدـید  انیب و 
.دینک زاب  لد  شوگ  دیونشب و  رگا  دیا  هتشگ  هدیناونش 

یجیهال

دیدش هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .متعمتـسا » نا  متعمـسا  متیدتها و  نا  متیده  دق  مترـصبا و  نا  مترـصب  دق  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
انیب هک  یـسک  ینعی  ندینـش ، هب  دیداد  شوگ  رگا  هدنناونـش  دیدش  دیتفای و  هار  رگا  هدنیامن  هار  دـیدش  دـیتشگ و  انیب  رگا  هدـننکانیب 
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.دوب دهاوخ  ادتقم  ماما و  هدنناونش و  هدنیامن و  هار  هدننکانیب و  هنوگچ  تسا ، هتفرگن  شوگ  تسا و  هتفاین  هار  تسا و  هدشن 

ییوخ

لـض اذاف  هیادـهلا ، نم  لقعلا  نم  لمکا  امب  فلکملا  نکم  هلدالا و  بصن  دـق  یلاـعت  هللا  نا  ملعا  و  یلزتعملا : حراـشلا  لاـق  ینعملا :
و هللا ، لسر  یلا  هیادـهلل  فاش  نآرقلا  و  یلاعت ، هللااب  نامیالا  رابتعالل و  فاک  تایالا  نم  هللا  قلخ  ام  راصباف  .یهتنا  هسفن - لبق  نمف 

یئامنهر لئاسو  و  تسا ، هدش  هدومن  هرامشب  دیـشاب  انیب  رگا  دومرف : همجرتلا : .ناسل  لک  یلع  راج  و  ناکم ، لک  یف  لاع  قحلا  ءادن 
.تسا دنلب  قح  يادن  دیراد  اونش  شوگ  رگا  و  دیئابب ، هار  هب  رگا  تسا  مهارف  امش  يارب 

ترس يالاب  يوجهر  مچرپ  *** ترب رد  اهیندید  ینیب  رگ 

ون هام  ات  نیمز  زا  تسا  دنلب  ناک  *** ونش قح  يادن  يراد  رگا  شوگ 

يرتشوش

انتایآ مهتءاج  املف   ) یلاعت هلوق  یف  امک  ریـصبتلا  ینعمب  یجی ء  دقف  راصبالا  اما  و  حاضیالا ، فیرعتلا و  ریـصبتلا  مالـسلا : هیلع  لاق  و 
رئاصب مکءاج  دق   ) یلاعت هلوق  مالـسلا  هیلع  همالک  یف  لصالا  .اذه و  مالـسلا  هیلع  هلوق  یف  امک  هیورلا  ینعمب  یجی ء  دـق  و  هرـصبم )

نا متیدـه  دـق  و  هفلتخم ) تاعوضوم  یف  نوتـسلا - لصفلا  (. ) ظیفحب مکیلع  انا  ام  اهیلعف و  یمع  نم  هسفنلف و  رـصبا  نمف  مکبر  نم 
يدتهی امناف  يدتها  نمف  مکبر  نم  قحلا  مکءاج  دق  سانلا  اهیا  ای  لق   ) نونزحی مه  مهیلع و ال  فوخ  الف  يادـه  عبت  نمف   ) متیدـها
هنسحا نوعبتیف  لوقلا  نوعمتسی  نیذلا  دابع  رشبف   ) متعمتسا نا  متعمـسا  و  لیکوب .) مکیلع  انا  ام  اهیلع و  لضی  امناف  لض  نم  هسفنل و 

مهـسوور اوسکان  نومرجملا  ذا  يرت  ول  و  ( ) روبقلا یف  نم  عمـسمب  تنا  ام  و  ( ) بابلالاولوا مه  کئلوا  هللا و  مهادـه  نیذـلا  کـئلوا 
(. نونقوم انا  احلاص  لمعن  انعجراف  انعمس  انرصبا و  انبر  مهبر  دنع 

هینغم

وه عمـسلا و  یقلا  وا  بلق  هل  ناـک  نمل   ) حـضوا نیب و  هناحبـس  هللا  نا  ینعملا  و  یلوـالا ، یلع  ریـسفت  فطع  هثلاـثلا  هیناـثلا و  هلمجلا 
.مکسفنا اومول  هومولت و  الف  .رذع  هجح و  نم  دحال  عدی  مل  و  37 ق ) دیهش -

هدبع

هدعب امیف  لاقی  اذک  اورصباف و  راصبا  مکل  تناک  ناف  رشلا  ریخلا و  نع  مکل  هللا  فشک  مترصبا : نا  مترصب  … 

يرفعج

مالسالا ضیف 

و دیبایب ، هار  رگا  دـنا  هدومن  هار  و  دـیئاشگب ، مشچ  رگا  دـنا  هداد  یئانیب  امـش  هب  تسا : هدومرف  زردـنا ) دـنپ و  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
.دیونشب رگا  دنا  هدیشخب  یئاونش 
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ینامز

هار رگید  يا  هتـسد  دـننک و  یم  باختنا  ار  تشهب  هار  يا  هتـسد  هدومرف  نایب  شناربمایپ  طـسوت  ار  منهج  تشهب و  هار  زیزع  يادـخ 
دیامیپ و یم  ار  ادخ  تعاطا  يرازگرکـش و  هار  ای  میا  هدنایامن  رـشب  هب  ار  هار  ام  : ) دیامرف یم  دیجم  نآرق  رد  زیزع  يادخ  .ار  منهج 
رب ار  يروک  اهنآ  سپـس  میدرک  تیادـه  ار  دومث  موق  ام  : ) دـیامرف یم  دومث  موق  تمذـم  رد  و  .ار ) ادـخ  تفلاخم  ینامرفان و  هار  ای 

.یکاپان هتسیاش و  قالخا  نتفریذپ  يارب  هدامآ  تسا و  دازآ  یگدنز  زاغآ  رد  رشب  دندرک .) باختنا  دندیدنـسپ و  یئامنهار  یئانیب و 
ای دوش و  یم  یمنهج  ای  دوخ  لیم  هب  دنک و  یم  دشر  هار  نامه  رد  جیردت  هب  تفریذپ  ار  اههار  زا  مادک  ره  راگزور  تشذگ  رثا  رد 

یئاونش امـش  هب  ینعی  متعمتـسا  نا  متعمـسا  و  تسا : هفاضا  بلطم  لیذ  رد  هملک  نیا  هغالبلا  جهن  ياه  هخـسن  زا  یـضعب  رد  .یتشهب 
.دیشاب هتشاد  اونش  شوگ  رگا  دنا  هدیشخب 

يزاریش دمحم  دیس 

اولمعا اهورظناف و  راصبا ، مکل  تناکنا  ءاقشلا ، هداعسلا و  مکل  هناحبـس  هللا  فشک  يا  مترـصبا ) نا  مترـصب  دق  : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
ظعاوملا و هناحبـس  مکعمـسا  يا  متعمـسا ) و   ) اهبابـسا مکل  هللا  نیب  دقف  هیادهلل ، نیلباق  متنک  نا  يا  متیدـتها ) نا  متیدـه  دـق  و   ) اهب

.اهب نوعمستل  عامسا  مکل  تناکنا  يا  متعمتسا ) نا   ) حئاصنلا

يوسوم

.کلذ و نم  همکحلا  ذخان  ربتعن و  اهب و  رـصبتن  نا  بجیف  مهتافلخم  انیلع و  مدـقت  نم  راثآ  اهنا  نیعلا ، ماب  اهارن  راثالا  هذـه  حرـشلا :
المت نیحلاصلا  تاظع  هذه  لسرلا و  هنـسلا  یلع  هللا  تائادن  هذه  .انیدتهال و  يدـتهن  نا  اندرا  ول  انماما  هحوتفم  هیادـهلا  باوبا  هذـه 

 … اهب ربتعن  نا  یغبنی  انماما  تایالا  هذه  لکف  عمسی  نا  دارا  نمل  نیقفاخلا 

یناقلاط

« .دیدش یم  ییامنهار  رگا  ار  امش  دندرک  ییامنهار  دینیبب و  رگا  ار  امش  دندومن  ارف  هک  یتسرد  هب  »

هدومرف لاعتم  دـنوادخ  و  .دـندیزگرب » تیادـه  رب  ار  يروک  نانآ  یلو  میدرک  تیادـه  ار  دومث  اما ، : » تسا هدومرف  لاـعتم  دـنوادخ 
ینعم هب  هک  هیآ  نیا  رد  دـجن  زا  روظنم  تسا : هتفگ  ناحلاص  زا  یکی  .رـش » ریخ و  ار  وا  میدومن  هار  و  «، » ِْنیَدْـجَّنلا ُهاْنیَدَـه  َو  : » تسا

.تسا رت  ینتشاد  تسود  امش  يارب  رش  هار  رش و  ریخ و  هار  ود  ینعی  تسا  هار 

تسا هدومرف  تیاده  يارب  نکمتم  ار  وا  هداد  رارق  لقع  فلکم  يارب  نوچ  هدومرف و  ینازرا  هدنسب  لیالد  لاعتم  دنوادخ  هک  نادب  و 
.تسا هدش  هارمگ  شیوخ  سفن  هیحان  زا  دوش  هارمگ  صخش  نوچ  و 

مگ وا  زا  تمکح  هنرگ  تسا و  هدرک  مگ  ار  نآ  هک  تسوا  نیا  دریذپ ، یمن  ار  تمکح  هک  سک  نآ  تسا : هتفگ  نامیکح  زا  یکی 
دوخ سفن  هب  ینکن  رارکت  ار  نآ  رگید  هک  یتساوخ  يا و  هدرک  اطخ  هک  يدرک  ساـسحا  هاـگ  ره  تسا : هتفگ  ومه  .تسین و  هدـش 

يزاسن نک  هشیر  ار  نآ  رگا  نک و  یـشیدنا  هراچ  نآ  ندرک  نک  هشیر  رد  تسا ، هدـش  اطخ  نآ  بجوم  يا  هزیگنا  هچ  نیبب  رگنب و 
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.دنز یم  رس  يرگید  ياطخ  ددرگ و  یمرب  دوخ  لاح  هب 

هک هنوگ  نامه  تسا و  نفعتم  مه  تمکح  زا  یلاخ  ناج  دـهد ، یم  دـنگ  يوب  ناـج  یب  ندـب  هک  هنوگ  ناـمه  تسا : هدـش  هتفگ  و 
دوخ تسا ، هنوگ  نامه  مه  تمکح  نودـب  سفن  دـنمهف ، یم  هک  دنتـسه  نارادـناج  نیا  دـنک و  یمن  سح  ار  يزیچ  ناج  یب  ندـب 

.دننک یم  ساسحا  نامیکح  دنک و  یمن  ساسحا 

هدیرفآ تخانـش  توق  ناشیا  رد  هک  يدقتعم  ایآ  دندرگ  یم  هارمگ  قح  زا  هک  دوش  یم  هچ  ار  مدرم  دش : هتفگ  نامیکح  زا  یکی  هب 
نادب هک  يزیچ  يارب  شدوخ و  هار  ریغ  رد  ار  نآ  ناشیا  یلو  تسا  هدـش  هدـیرفآ  ناشیا  رد  تخانـش  توق  هن ، تفگ : تسا ؟ هدـشن 

رهز نآ  اـب  وا  دـشکب و  نآ  اـب  ار  شنمـشد  هک  یهدـب  یـسک  هب  يرهز  هکنیا  لـثم  دـنرب ، یم  راـک  هـب  تـسا  هدـشن  هدـیرفآ  تـهج 
.دنک یشکدوخ 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

.ُْمتْعَمَتْسا ِنِإ  ُْمتْعِمْسُأ  ،َو  ُْمْتیَدَتْها ِنِإ  ُْمتیِدُه  ْدَق  ،َو  ُْمتْرَْصبَأ ْنِإ  ُْمتْرُِّصب  ْدَق 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

،و دیشاب ریذپ  تیاده  رگا  تسامـش  رایتخا  رد  تیاده  لیاسو  ،و  دیـشاب هتـشاد  انیب  مشچ  رگا  تسا  هدش  هداد  ناشن  امـش  هب  تقیقح 
لیذ رد  رداصم  باتک  رد  بیطخ  موحرم  هنامیکح : راتفگ  دنس  .دیـشاب . (  هتـشاد  اونـش  شوگ  رگا  تسامـش  شوگ  رد  قح  يادص 
سپس تسا  هتفرگ  رب  هرامش 20  هبطخ  زا  یضر  دیـس  موحرم  هک  تسا  ییاه  هلمج  عقاو  رد  نیا  : دسیون یم  زیمآ  تمکح  مالک  نیا 
هبطخ نآ  رد  هک  یترابع  ترابع و  نیا  نیب  هک  تشاد  هجوت  دیاب  یلو  ) .میدرک نایب  هبطخ  نآ  لیذ  رد  ار  نآ  كرادم  ام  : دـیازفا یم 

(. ( ،ج 4،ص 138 هغالبلا جهن  رداصم  (.) تسا رت  بسانم  ترابع  قایس  اب  هدمآ  هبطخ  نآ  رد  هچنآ  تسه و  ییاه  توافت  هدمآ 

تسا راکشآ  نابلط  قح  يارب  تقیقح 

زا رگا  تسا  هدرک  هدامآ  ار  تیاده  بابـسا  دنوادخ  هک  دـنک  یم  هتکن  نیا  هب  هراشا  دوخ  هنامیکح  راتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
لئاسو دیـشاب و  هتـشاد  انیب  مشچ  رگا  تسا  هدـش  هداد  ناشن  امـش  هب  تقیقح  :» دـیامرف یم  تسامـش ، زا  یهاـتوک  دـیریگن  هرهب  نآ 
ُْمتْرُِّصب ْدَق  ( ؛» دیشاب هتشاد  اونـش  شوگ  رگا  تسامـش  شوگ  رد  قح  يادص  دیـشاب و  ریذپ  تیاده  رگا  تسامـش  رایتخا  رد  تیاده 

( . ُْمتْعَمَتْسا ِنِإ  ُْمتْعِمْسُأ  ،َو  ُْمْتیَدَتْها ِنِإ  ُْمتیِدُه  ْدَق  ،َو  ُْمتْرَْصبَأ ْنِإ 

هتشاذگ امش  رایتخا  رد  ار  تداعس  تاجن و  تیاده و  لیاسو  مامت  دنوادخ  هک  تسا  نآ  نخـس  نیا  نایب  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  فده 
تسا هداد  رارق  امش  ربارب  رد  نیشیپ  ماوقا  هرابرد  ار  شتربع  ياه  سرد  ، هداد ناشن  امـش  هب  شنیرفآ  هنهپ  رد  ار  شتردق  تایآ  ، تسا

.دینیبب دوخ  مشچ  اب  ار  هتشذگ  ماوقا  تشونرس  ملاع و  رد  ار  وا  راثآ  دینک و  زاب  مشچ 
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رد قح  مایپ  هتـشاد و  لاسرا  ینامـسآ  بتک  اـب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر  ًاـصوصخم  شناربماـیپ  رگید  ییوس  زا 
قـالخا و بیذـهت  قیرط  تیدوبع و  مسر  هار و  مه  تسا و  دـیاقع  فراـعم و  رب  لمتـشم  مه  هک  یماـیپ  ؛ هدـش هدـناوخ  امـش  شوگ 

هیاس رد  دیونشب و  ار  اهنآ  دینک  یعس.تسا  هدش  هدناوخ  امش  شوگ  هب  اه  مایپ  نیا  همه  ، ندش دنمتداعس  نتسیز و  رتهب  هار  نینچمه 
دینک و باتش  دیشاب  هتشاد  نتفای  تیاده  رب  میمصت  رگا  تسا  هدوشگ  امـش  ربارب  رد  ار  تیاده  هار  اه  یندینـش  نیا  اه و  یندید  نآ 

.دینک تکرح  دوصقم  لزنمرس  يوس  هب  دیراذگب و  ماگ  هار  نیا  رد 

ترخآ ایند و  رد  یهلا  تازاجم  راتفرگ  دیتفر و  اطخ  هار  رگا  هدرک  تجح  مامتا  امـش  همه  هب  دنوادخ  : دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  ماما 
یم « ماعنا  » هروس هیآ 104  رد.تسا  دیجم  نآرق  رد  هنامیکح  راتفگ  نیا  ياه  هشیر.تسا  هدوب  ناتدوخ  یهاتوک  رثا  رب  دینادب  دـیدش 
امش يارب  ناتراگدرورپ  فرط  زا  نیرفآ  تریصب  لیالد  ؛ » اْهیَلَعَف َیِمَع  ْنَم  ِهِسْفَِنلَف َو  َرَْصبَأ  ْنَمَف  ْمُکِّبَر  ْنِم  ُِرئاَصب  ْمُکَءاج  ْدَق  : » میناوخ
نایز هب  دیـشوپ  مشچ  نآ  ندـید  زا  هک  یـسک  ؛و  تسوا دوخ  دوس  هب  ، تفاـی یهاـگآ  تریـصب و  نآ )، هلیـسو  هب   ) هک یـسک  ؛ هدـمآ

«. دشاب یم  شدوخ 

هدـناوخ نآرق  هک  یماـگنه  ؛ » َنوُـمَحُْرت ْمُکَّلََعل  اُوتِْـصنَأ  َُهل َو  اوُعِمَتْـساَف  ُنآْرُْقلا  َئُِرق  اذِإ  َو  : » میناوـخ یم  « فارعا » هروـس هـیآ 204  رد 
«. دیوش ادخ )  ) تمحر لومشم  دیاش  ؛ دیشاب شوماخ  دیهد و  ارف  شوگ  ، دوش

یمن دـنراد و  شوـگ  هـک  درامــش  یم  يدارفا  ار  اـهنآ  هدـمآ و  ناـیم  هـب  نخــس  راـفک  ناـیخزود و  هراـبرد  ارارک  دـیجم  نآرق  رد 
ٌُنیْعَأ ال ْمَُهل  اِهب َو  َنوُهَقْفَی  ٌبُوُلق ال  ْمَُهل  ِْسنِْإلا  ِّنِْجلا َو  َنِم  ًارِیثَک  َمَّنَهَِجل  انْأَرَذ  ْدََقل  َو  : » دیامرف یم  دننیب ، یمن  دنراد و  مشچ  ، دـنونش

سنا نج و  زا  يرایسب  هورگ  نیقی  هب  ؛ » َنُوِلفاْغلا ُمُه  َِکئلوُأ  ُّلَضَأ  ْمُه  َْلب  ِماْعنَْألاَک  َِکئلوُأ  اِهب  َنوُعَمْسَی  ٌناذآ ال  ْمَُهل  اِهب َو  َنوُرِْـصُبی 
یمن نآ  اب  هک  ینامـشچ  ؛و  دنمهف یمن  دـننک و ) یمن  هشیدـنا   ) نآ اب  هک  دـنراد  یی  ( اه لقع  اه (  لد  اهنآ  ؛ میدـیرفآ خزود  يارب  ار 

تیادـه ناکما  نوچ   ) دـننالفاغ نامه  نانیا  رت ! هارمگ  هکلب  ؛ دـننایاپراهچ نوچمه  اهنآ  ؛ دنونـش یمن  نآ  اب  هک  ییاه  شوگ  ؛و  دـننیب
. ( هیآ 179 ، فارعا («. ) . دنریگ یمن  هرهب  دنراد و 

یم و  ؛ » ِریِعَّسلا ِباحْـصَأ  ِیف  اّنُک  ام  ُلِقْعَن  ْوَأ  ُعَمْـسَن  اّنُک  َْول  اُولاق  َو  : » تسا هدـش  لقن  نینچ  نایخزود  لوق  زا  « کلم » هروس هیآ 10  رد 
«. میدوبن نایخزود  نایم  رد  ، میدرک یم  لّقعت  ای  میتشاد  اونش  شوگ  ام  رگا  : دنیوگ

زا هدوب  مزال  اه  ناسنا  تیادـه  يارب  هچنآ  هک  دوش  یم  هدافتـسا  یمالـسا  ناوارف  تایاور  الاب و  هناـمیکح  مـالک  ینآرق و  تاـیآ  زا 
.تسا هدش  مهارف  دنوادخ  يوس 

.دنتسه انیب  مشچ  اونش و  شوگ  دقاف  هک  تسا  ییاه  ناسنا  هیحان  زا  لکشم 

: میناوخ یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  یثیدح  رد 

.دشاب هداد  تسد  زا  ار  دوخ  مشچ  هک  تسین  یسک  انیبان  ؛  ُُهتَریَصب یمْعَت  ْنَم  یمْعْألا  اَمَّنإ  ُهُرََصب  یمْعَی  ْنَم  یمْعْألا  َْسَیل  »

. ( ،ج 1،ص 243،ح 1220 لاّمعلازنک «. ) . درادن تریصب  هک  تسا  یسک  انیبان 
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: دوب هدمآ  زین  هغالبلا  جهن  هبطخ 88  رد 

شوگ هک  سک  ره  هن  دنمدرخ و  دراد  لد  هک  سک  ره  هن  ؛  ریِـصَِبب ٍرِظاَن  ُّلُک  َال  ٍعیِمَِـسب َو  ٍعْمَـس  يِذ  ُّلُک  َال  ٍبِیبَِلب َو  ٍْبلَق  يِذ  ُّلُک  اَم  »
«. تسانیب دراد  مشچ  هک  سک  ره  هن  تساونش و  دراد 

تسا هدمآ  نیـسای  لآ  ترایز  لیذ  ییاعد  رد  هلمج  زا  ؛ میهاوخ یم  اناد  بلق  اونـش و  شوگ  انیب و  مشچ  ادخ  زا  ررکم  زین  اهاعد  رد 
؛ نک رپ  تمکح  رون  زا  ارم  شوگ  شنیب و  رون  زا  ار  ارم  مشچ  هک  نیا  هلمج  زا  مینک  یم  اضاقت  دنوادخ  زا  زیچ  هد  هک 

.( ،ج 2،ص 494 یسربط جاجتحا  « . ) . هَمْکِْحلا َرُون  یِعْمَسَو  ِءاَیِّضلا  َرُون  يِرََصبَو...أَلْمَت  ْنَأَو  »

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said: “Your minds are opened when you see. You are guided
.” when you receive guidance, and you are made to hear when you do hear

499 ص :

دب ناتسود  اب  دروخرب  شور  : 158 تمکح

هراشا

توص
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ِهیَلَع ِماَعنِإلِاب  ُهّرَش  دُدرا  ِهَیلِإ َو  ِناَسحِإلِاب  َكاَخَأ  ِبتاَع  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

 . نادرگ زاب  ششخب  اب  ار  وا  رش  و  نک ، شنزرس  ینک  یم  وا  قح  رد  هک  یناسحا  اب  ار  تردارب  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 

يدیهش

.نادرگزاب يو  هب  ودب  ششخب  هب  ار  يو  دنزگ  و  نک ، شنزرس  ودب  ییوکین  اب  ار  تردارب 

یلیبدرا

وا رش  نادرگ  زاب  واب و  ندرک  یئوکین  دب و  راک  رب  ار  دوخ  ردارب  نک  تمالم  باتع و  دراد  لوط  هک  یثیدح  رد  هدومرف  ارمالک  نیا 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 2566 

http://www.ghaemiyeh.com


وا رب  نداد  تمعنب  ار 

یتیآ

.نادرگ زاب  ار  شدنزگ  وا  هب  ششخب  اب  نک و  شنزرس  وا  قح  رد  ندرک  یکین  اب  ار  دوخ  تسود  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . نادرگ زاب  وا  هب  ششخب  اب  ار  شّرش  ،و  نک شنزرس  وا  هب  یکین  اب  ار  تردارب  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

مثیم نبا 

راتفگ هب  شنزرس  ياج  هب  ینعی  نادرگزاب .) وا  هب  ششخب  اب  ار  شدب  راک  و  نک ، شنزرس  وا  هب  ندرک  یکین  اب  ار  تناملسم  ردارب  )
هملک .تسا  رترثوم  رتدنمدوس و  وا  يدب  رش و  عفد  رظن و  بلج  رد  اهنیا  هک  نک ، شـشخب  یکین و  تناملـسم  ردارب  قح  رد  راتفر  و 

.دنور یم  راک  هب  هدش  شنزرس  صخش  تشگزاب  يارب  ود  ره  اریز  ناسحا ، زا  تسا  هدش  هدروآ  هراعتسا  باتع ، ي 

دیدحلا یبا 

 . ِْهیَلَع ِماَْعنِْإلِاب  ُهَّرَش  ْدُدْرا  ِْهَیلِإ َو  ِناَسْحِْإلِاب  َكاَخَأ  ِْبتاَع  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

يور و  تلـصف 34 ) . هروس  ٌمیِمَح (  ٌِّیلَو  ُهَّنَأَک  ٌهَوادَـع  ُهَْنَیب  َکَْنَیب َو  يِذَّلا  اَذِإَف  ُنَسْحَأ  َیِه  ِیتَّلِاب  ْعَفِْدا  یلاعت  هللا  لوق  اذـه  یف  لصألا 
اهجو و ال نسحأ  رأ  مل  هلغب  یلع  ابکار  الجر  تیأرف  هنیدملا  تلخد  لاق  ماشلا  لهأ  نم  لجر  نع  هشئاع  نبا  نع  لماکلا  یف  دربملا 

نأ ایلع  تدسح  اضغب و  هل  یبلق  ألتماف  یلع  نب  نسحلا  نب  نسحلا  اذه  لیقف  هنع  تلأسف  هیلإ  یبلق  لامف  هنم  هباد  اتمـس و ال  ابوث و ال 
کبسحأ لاق  یمالک  یضقنا  املف  کیبأب  کبف و  تلق  هنبا  نبا  انأ  لاقف  بلاط  یبأ  نبا  تنأ  هل  تلق  هیلإ و  ترصف  هلثم  نبا  هل  نوکی 

.كانواع هجاح  یلإ  وأ  كانیساو  لام  یلإ  وأ  كانلزنأ  لزنم  یلإ  تجتحا  نإف  انب  لمف  لاق  لجأ  تلق  ابیرغ 

.(. لماکلا 2:5،6 هنم (  یلإ  بحأ  دحأ  ضرألا  یلع  ام  هنع و  تفرصناف 

یملظ یملاظل  ترکش  ینإ  قارولا  دومحم  لاق  و 

هدمحم رجأ و  اذ  تودغ  و 

هنم کتمحر  امتـش  کنومتـشی  مه  نالف و  لآب  تررم  ینإ  مهنم  لجر  هل  لاق  شیرق  نم  لجر  لوق  نم  ینعملا  اذه  ذخأ  دربملا  لاق 
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. ( . لماکلا 2:4،5 محراف (  مهایإ  لاق  لاق ال  اریخ  الإ  لوقأ  ینتعمسف  لاق أ 

. ( لماکلا 2:5 یعم (  لخدی ال  هللا  کعم و  لاقف  كربق  کعم  لخدی  امتش  کنمتشأل  رکب  یبأل  لجر  لاق  و 

یناشاک

و  ) وا يوس  هب  ندرک  ییوکین  هب  هیلا ) ناسحالاب   ) دـب راک  رب  ار  دوخ  ردارب  نک  تمالم  باتع و  كاخا ) بتاع  مالـسلا : هیلع  لاـق  (و 
ماعنا وا و  هب  يامن  ناسحا  یلعف ، یلوق و  باتع  ياج  هب  ینعی  وا  هب  نداد  تمعن  هب  هیلع ) ماعنالاب   ) ار وا  رـش  نادرگزاب  و  هرـش ) ددرا 

.دوخ زا  ندومن  رش  عفد  دوخ و  يوس  هب  وا  نداد  لیم  رد  تسا  عفنا  ماعنا ، ناسحا و  هک  اریز  وا  قح  رد  يامرف 

یلمآ

ینیوزق

نیا .وا و  رب  ماعنا  هب  دوخ  زا  ار  وا  رـش  نادرگ  زاب  و  وا ، اب  ناسحا  هب  ددرگب  اـفو  قیرط  زا  نوچ  دوخ  ردارب  اـب  نک  باـتع  شنزرس و 
ناکین و اما  دـنادرگن ، زاب  ناشرـش  ماعنا  مارکا و  و  دـهدن ، هدـیاف  نانتما  ناسحا و  اجنآ  هک  دـشابن  اور  نالهاان  هب  نامیئل و  اـب  هقیرط 

رامیب تدوم  و  ندومن ، شیوخ  دیص  ناشیا  ياهلد  و  ندرپس ، دیاب  ناسحا  قیرط  ناشیا  اب  دنجنرب  یـسک  زا  نوچ  ناتـسود  نانموم و 
( ناسحالا دیبع  ناسنالا   ) هک ندروآ  حالصا  هب 

یجیهال

ار و وت  ردارب  نک  باقع  هک  مالسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .هیلع » ماعنالاب  هرش  ددرا  هیلا و  ناسحالاب  كاخا  بقاع  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
تبوقع و درد  زا  تسا  رتشیب  یگدنمرـش  درد  هک  نک  ناـسحا  تبوقع  ياـج  هب  ینعی  وا ، هب  ندرک  یکین  ناـسحا و  هب  ار  وت  تسود 

تـسا تیذا  عفاد  هک  تسا  یتـسود  ثعاـب  هیطع  هک  اریز  وا ، تیذا  هب  هن  وا ، هب  نداد  شـشخب  اـطع و  هب  ار  وت  ردارب  تیذا  نک  عـفد 
.تسا تیذا  هدنراد ي  یقاب  ینمشد و  دیزم  بجوم  تیذا  هرملاب و 

ییوخ

هب يذوی  لعف  ءوس  وا  باتعلا ، هب  قحتـسی  هرـشاعملا  یف  صقن  نم  ناـمیالا  هتاـمالا و  لـها  نم  ناـک  نا  قیدـصلا و  ولخی  ـال  ینعملا :
یلاعت هللا  لاق  امک  هبدا  هلمع و  ءوس  هرـشل و  عفرا  هیلع  ماعنالا  و  باتعلا ، نم  هل  عدرا  هیلا  ناـسحالا  مالـسلا :) هیلع   ) لاـقف باـبحالا ،

خا و هنا  هیلع  قدصی  نم  عم  همکح  اذـه  و  میمح ) یلو  هناک  هوادـع  هنیب  کنیب و  يذـلا  اذاف  نسحا  یه  یتلاب  عفدا  هدجـسلا - - 24)
یف فیسلا  عضوک  رضم  یلعلاب  فیسلا  عضوم  یف  يدنلا  عضوف  رعاشلا : لاق  امک  ماعنالا ، نم  لضا  وه  نم  لمـشت  نکل ال  و  قیدص ،

.نادرگب دوخ  زا  ار  شیراتفردب  ششخب  اب  و  نک ، شنزرس  ار  تتسود  ناسحا  اب  همجرتلا : يدنلا  عضوم 

تسود رش  دوخ  نادرگب ز  ششخبب  *** تسود هب  ناسحا  وت  نک  هلگ  ياجب 

يرتشوش
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اهلوا هدیصقب  هاجهف  هبثی ، ملف  هل  احدام  یفاکـسالا  دمحا  یلع  لینلا  يرتحبلا  مدق  لاق : هباوث  نب  لضفلا  یبا  نع  مجعملا )  ) یف لوقا :
اهجرسب هباد  ابایث و  مهرد و  فلاب  هیلا  ثعبف  یبا  کلذ  غلب  و  هباوث ، ینب  ءاجه  هایا  هئاجه  یلا  عمج  و  باجع ) اهوعمساف  لینلا  هصق  )

و هروکشم ، هرذعملا  هروفغمف و  هءاسالا  اما  یبا : هیلا  بتکف  .مکتلـص  لوبق  هعم  زوجی  الف  هءاسا  مکتفلـسا  دق  لاق : هدرف و  اهماجل ، و 
کنم طرف  ام  تیفالت  ناف  هتفعضا  و  یلع ، هتددر  ام  کیلا  تددر  دق  و  كدی ، لثم  کحارج  وسای  ام  و  تائیسلا ، نبهذی  تانـسحلا 

و يرعـش ، نم  نسحا  هللا  کمالک و  یبا : یلا  بتک  .هیلا و  هب  ثعب  ام  يرتحبلا : لبقف  .انربص  انلمتحا و  لـعفت  مل  نا  انرکـش و  اـنبثا و 
هیلع ادـغ  مث  .یئانث  کیتایـس  و  هرـشاعملا ) بادآ  یف  نوعبرالا - سماخلا و  لصفلا  ، ) ینلقثا ام  ینتلمح  و  ینلجخا ، ام  ینتفلـسا  دـق 
یعاد هاعد  نا   ) هلوا ام  و  همرـص ) نم  قیقعلا  ءاضا  قرب   ) هلوا ام  اضیا  هیف  لاق  و  دـصلا ) نم  تدارا  اذاـم  اـهل  لالـض   ) اـهلوا هدیـصقب 

یف يدسالا  مزاح  یبا  نب  رشب  ناک  یبیتقلا :) ءارعش   ) یف .اقرتفا و  یتح  هیدل  هرب  عباتی  هلصی و  کلذ  دعب  یبا  لزی  ملف  هباجاف ) يوهلا 
هل تلاقف  هقارحا ، دارا  مهنم و  هبهوتساف  سوا  مهیلا  بکرف  یط  نم  ناهبن  ونب  هترـساف  یئاطلا ، مال  نب  هثراح  نب  سوا  وجهی  هرما  لوا 

ءاجه هدیـصق  لک  ناکم  رـشب  لعجف  لعفف  .هناسل  ریغ  لاق  ام  وحمی  ـال  هناـف  هیلا  نسحا  لـجرلا و  مرکا  کـیار  هللا  حـبق  هما : يدـعس 
یناف دغ  یف  اورضحا  لاقف : یح ، لک  نم  برعلا  دوفو  هدنع  هلحب و  اعد  رذنملا  نب  نامعنلا  ناک  دربملا :) لماک   ) یف .حدم و  هدیصق 

ءایشالا لمجاف  يریغ  دارملا  ناک  نا  لاقف : تفلخت ؟ مل  هل : لیقف  هثراح ، نب  سوا  الا  اعیمج  موقلا  رضحف  .مکمرکا  هلحلا  هذه  سبلم 
: هل اولوقف  سوا  یلا  اوبهذا  لاقف : اسوا ، ری  مل  نامعنلا  سلج  املف  .یناکم  فرعی  بلطاسف و  دارملا  اـنا  تنک  نا  و  ارـضاح ، نوکا  ـالا 

فیک هئیطحلا : لاقف  هقان ، هئامثالث  کل  هجها و  هئیطحلل : اولاقف  هلها  نم  موق  هدـسحف  هلحلا ، سبلاف  رـضحف  .تفخ  امم  اـنمآ  رـضحا 
ینیتات بیغلا  رهظب  مال  لآ  نم  هحلاص  کفنت  ام  ءاجهلا و  فیک  لاق : مث  .هدـنع  نم  الا  لام  ثاثا و ال  یتیب  یف  نکی  مل  ـالجر  وجها 

دق لاق  الا  ایح  ریجتـسی  لعجف ال  اهحـستکاف  لبالا  یلع  سوا  راغاف  لعف ، لبالا و  ذخاف  مکل ، هوجها  انا  مزاح : یبا  نب  رـشب  مهل  لاقف 
- نوعبرالا سماخلا و  لصفلا   ) دق لاقف : هما  یلع  سوا  لخدف  هب  یتاف  هما - رکذ  اسوا  هئاجه  یف  رشب  ناک  و  سوا -  نم  الا  کترجا 

؟ هیف نیرت  امف  یلو  کل  یجاهلا  رشبب  انیتا  هرشاعملا ) بادآ  یف 

جرخف .هحدـم  الا  هءاجه  لسغی  هناف ال  هوبحا  هوبحت و  هنع و  وفعت  هلام و  هیلع  درت  نا  يرا  تلاـق : .معن  لاـق : هیف ؟ ینعیطت  وا  تلاـقف :
توما یتح  ادـحا  تحدـم  هللا ال  مرج و  ال  لاـقف : .اذـک  اذـکب و  کـیف  ترما  دـق  اـهوجهت  تنک  یتلا  يدعـس  یما  نا  هل : لاـقف  هیلا 

لاعنلا و سبل  يدعس و ال  نبا  لثم  يرثلا  یط  ام و  اهاضق و  نم  یف  یتجاح  یـضقیل  مال  نب  هثراح  نب  سوا  یلا  لوقی : هیفف  كریغ ،
یلو هناک  هوادـع  هنیب  کنیب و  يذـلا  اذاـف  نسحا  یه  یتلاـب  عفدا  یلاـعت … (  هلوق  هیف  لـصالا  دـیدحلا  یبا  نبا  لاـق  اهاذـتحا و  ـال 

نـسحا را  مل  هلغب  یلع  ابکار  الجر  تیارف  هنیدـملا  تلخد  ماشلا : لها  نم  لجر  لاق  هشئاـع : نبا  نع  دربملا :) لـماک   ) یف و  میمح .)
ایلع تدسح  اضغب و  هل  یبلق  التماف  .یلع  نب  نسحلا  اذه  لیقف : هنع  تلاسف  هیلا ، یبلق  لامف  هنم ، هباد  انمسم و ال  ابوث و ال  اهجو و ال 

یـضقنا املف  امهبـسا - کیباب - کبف و  تلق : .هنبا  نبا  اـنا  لاـقف : بلاـط ؟ یبا  نبا  تنا  هل : تلق  هیلا و  ترـصف  هلثم ، نبا  هل  نوکی  نا 
.كانواع هجاح  یلا  وا  كانیسا  لام و  یلا  وا  كانلزنا  لزنم  یلا  تجتحا  ناف  انب  لمف  لاق : .لجا  تلق : ابیرغ ؟ کبسحا  لاق : یمالک 

ملع و یلع  هل  كاذ  ترفغ  یملظ و  یملاظل  ترکش  ینا  قارولا : دومحم  لاق  .هنم و  یلا  بحا  دحا  ضرالا  یلع  ام  هنع و  تفرصناف 
داعف یناسحا  هیلع و  هتءاسا  تعجر  هرـشاعملا ) بادآ  یف  نوعبرالا - سماخلا و  لصفلا   ) یملح هلهجب  نابا  امل  ادی  یلا  يدـسا  هتیار 

ام مکحلا  یف  هیلا  یـسملا ء  انا  هل و  ناک  ناسحالا  امناکف  مثالاو  ملظلا  بسکب  ادـغ  هدـمحم و  رجا و  اذ  تودـغ  رجالا و  فعاـضم 
نالف لاب  تررم  ینا  مهنم : لجر  هل  لاق  شیرق ، نم  لجر  لوق  نم  ینعملا  اذه  ذـخا  ملظلا  نم  هل  تیکب  یتح  همحرا  ینملظی و  لاز 

یشرقلا مالک  قارولا و  رعش  تلف : .محراف  مهایاف  لاق : .ال  لاق : اریخ ؟ الا  لوقا  ینتعمسفا  لاق : .هنم  کتمحر  امتـش  کنومتـشی  مه  و 
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.یفخی امک ال  ماقملاب  طوبرم  ریغ 

هینغم

هحماست و نا  اضیا  هیناسنالل  هل و  کل و  ریخ  لب  ناسنا ، يا  وا  راج  وا  قیدص  نم  هرکت  ام  تلمحت  تیضغا و  تنا  اذا  کیلع  ساب  ال 
یتح سانلا  عیمج  هناسحاب  معی  نسحملا  نا  یلا  اذه ، ..کیضری  امب  هتلعف  نع  رفکی  اهبنویف و  هسفن ، نم  لجخی  نا  یسع  هیلا  نسحت 

کنیب و يذـلا  اذاف  نسحا  یه  یتلاب  عفدا  : ) لوقی هللا  و  هیلع ، لخب  نم  یلع  دوجی  میرکلا  و  حفـصی ، وفعی و  میلحلا  و  هیلا ، ءاـسا  نم 
.هسفن هفس  نم  الا  هرما  نع  بغری  نم  و  تلصف .)  34 میمح - یلو  هناک  هوادع  هنیب 

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

ات امن  یکین  وا  هب  شنزرـس  ياج  هب   ) نک شنزرـس  یکین  اب  ار  دوخ  تسود )  ) ردارب تسا : هدومرف  یکین ) هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
شـشخب اریز   ) نادرگ فرطرب  وا  رب  شـشخب  اـب  ار  وا  يدـب  و  تسا ) رتـشیب  شرثا  شنزرـس  ره  زا  یگدنمرـش  نوـچ  دوـش  هدـنمرش 

یه یتلاب  عفدا  دـیامرف : یم  میرک س 23 ي 96  نآرق  رد  ینمـشد ، ندرک  دایز  ببـس  يدـب  ربارب  رد  يدـب  تسا و  یتسود  بجوم 
(. نک عفد  تسا  رتوکین  هچنآ  هب  ار  تما  يدب  رازآ و  ینعی  هئیسلا  نسحا 

ینامز

زا وا  زا  رتابیز  هک  تسا  راوس  رتشا  يور  يدرم  مدید  مدش  هنیدم  دراو  تفگ  یماش  رفن  کی  : ) دـسیون یم  لماکلا )  ) باتک رد  دربم 
یلع نب  نسح  دنزرف  نسح  وا  دنتفگ : تسیک ؟ مدیـسرپ  یـسک  زا  مدرک  ادیپ  هقالع  وا  هب  .مدوب  هدـیدن  لکیه  تروص و  سابل ، رظن 

، دشاب هتـشاد  يدنزرف  نینچ  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  مدش  تحاران  مدرک و  ضغب  وا  هب  تبـسن  هنیک  تدش  زا  نم  تسا  مالـسلا ) هیلع  )
بلطم یتقو  مدرک  تراسج  وا  هب  نم  .متسه  بلاط  یبا  دنزرف  رـسپ  نم  دومرف : یتسه ؟ بلاط  یبا  دنزرف  وت  متفگ : متفر و  شکیدزن 

یم وت  هب  یهاوخ  یم  لزنم  رگا  وش  کـیدزن  اـم  هب  دوـمرف : .يرآ  مدرک : ضرع  یـشاب ؟ بیرغ  منک  یم  رکف  دوـمرف : دـش  ماـمت  نم 
رد ترضح  تمدخ  زا  نم  .میئامن  یم  کمک  وت  هب  یهاوخ  یم  تجاح  رگا  میراذگ و  یم  ترایتخا  رد  یهاوخ  یم  لام  رگا  میهد 

يواسم دب  بوخ و  : ) دـیامرف یم  هک  هتفای  تیبرت  نآرق  بتکم  رد  وا  يرآ  .دوبن  یـسک  مرظن  رد  وا  زا  رتهب  هک  مدـش  صخرم  یلاح 
يدـنواشیوخ دـح  رد  یتسود  اـیوگ  دراد  دوجو  ینمـشد  هک  یـسک  نآ  وت و  ناـیم  هجیتن  رد  .نک  ناربـج  یبوخ  اـب  ار  يدـب  تسین 

(. قالخا زا  گرزب  يا  هرهب  يراراد  ای  دنشاب و  رابدرب  هک  دنسر  یم  یناسک  طقف  یماقم  نینچ  هب  .دیآ  یم  دوجوب 

يزاریش دمحم  دیس 

ناف هیلا ، نسحت  ناب  هبتاعف ، اهبکترا ، هئاسا  هنع و  ردص  رما  یف  هباتع  تدرا  نا  يا  هیلا ) ناسحالاب  كاخا  بتاع  : ) مالسلا هیلع  لاق  و 
صخشلا کلذ  یحتسا  صخش  یلع  معنا  اذا  ناسنالا  ناف  هیلع ) ماعنالاب  هرـش  ددرا  و   ) هعیفرلا سوفنلا  یف  باتعلا  عاونا  ملآ  ناسحالا 
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.ءادتعالا هدر  و  هدوملا ، رشن  یف  اهمظعا  تاملکلا و  لجا  نم  هملکلا  هذه  و  ناسنالا ، هبسنلاب  یشلا ء  لعفی  نا 

يوسوم

مهتعیش بیدات  یف  مهجاهنم  انتمئا و  بدا  وه  اذه  حرشلا : .ایاطعلا  ماعنالا : .فرـصا  ددرا : .هلعف  نم  ائیـش  هیلع  رکنا  هیلع : بتع  هغللا :
هذه نم  بیصن  رفواب  اوعجر  طسق و  ربکا  اولان  دقل  ناسحالا …  وفعلا و  حفصلا و  هنا  مهیذوی …  ناک  نم  عم  مهکولـس  وه  اذه  … 

هدشلاب هلباقت  الف  کیخا  هبتاعم  تدرا  اذاف  ضرالا …  هذه  یلع  كرحتی  ارشب  مالـسالا  دسجتی  فیک  سانلا  اوملع  دقل  مراکملا … 
هدـشر و یلا  دوعی  یتح  هیلع  معنا  همرکاف و  كاذآ  اذا  هیلع و  لـضفتلا  هیلا و  ناـسحالاب  هلباـق  لـب  هصراـقلا  هملکلاـب  ـال  هوسقلا و  و 

 … هریمض یلا  عجری  هبر و  یلا  تفتلی 

یناقلاط

«. نادرگرب وا  رب  تمعن  نتشاد  ینازرا  ششخب و  اب  ار  وا  يدب  نک و  شنزرس  وا  هب  ندرک  ییوکین  اب  ار  تردارب  »

ینمـشد وا  وت و  نایم  هک  یـسک  هاگ  نآ  نک و  عفد  تسا  رتوکین  هچ  ره  هب  : » دـیامرف یم  هک  تسا  دـنوادخ  راتفگ  نخـس  نیا  لصا 
هک دنک  یم  لقن  نایماش  زا  يدرم ، لوق  زا  هشیاع ، نبا  لوق  زا  لماکلا ، رد  دربم  .دش » دـهاوخ  نابرهم  مرگ و  یتسود  نوچمه  تسا 

سابل و رظن  زا  یگتـسارآ  ییابیز و  ظاـحل  زا  ار  سک  چـیه  هک  مدـید  يرتسا  رب  راوس  ار  يدرم  مدـش ، هنیدـم  دراو  تسا : هتفگ  یم 
رب دش و  هدنکآ  وا  هنیک  زا  ملد  تسا ، یلع  نب  نسح  دنتفگ : تسیک ، مدیـسرپ  دـش و  لیام  وا  هب  نم  لد  مدوب ، هدـیدن  نانچ  بکرم 
رب وت و  رب  نیرفن  متفگ : .میوا  رسپ  رسپ  نم  تفگ : یبلاط  وبا  رسپ  وت  متفگ : متفر و  وا  شیپ  دراد ، يرسپ  نینچ  هک  مدرب  کشر  یلع 
هب رگا  ایب ، ام  شیپ  تفگ : .يرآ  متفگ : .یتسه  بیرغ  رهـش  نیا  رد  هک  تسا  نیا  منامگ  دومرف : دش ، مامت  منخـس  نوچ  .داب  تردپ 
نم .میهد  یم  تیرای  يراد ، يرگید  زاین  رگا  مینک و  یم  کمک  ار  وت  يدـنمزاین ، لاـم  هب  رگا  میهد ، یم  تلزنم  يراد ، زاـین  لزنم 

.دوبن وا  زا  رت  بوبحم  مرظن  رد  سک  چیه  نیمز  يور  هک  یلاح  رد  متشگرب 

هب ملع  اب  ار  نآ  مرازگـساپس و  دـنک ، یم  متـس  نم  رب  هک  ار  یـسک  ملظ  نم  : » تسا هدورـس  يراعـشا  هراب  نیا  رد  مه  قارو  دومحم 
هب يدرم  هک  تسا  هتفرگ  شیرق  زا  يدرم  نخس  نومضم  زا  ار  رعـش  نیا  قارو  دومحم  دیوگ : یم  دربم  ...مشخب .» یم  وا  رب  شمتس 
درم نآ  .متساوخ  شزرمآ  تیارب  مدروآ و  تمحر  وت  رب  هک  دنداد  یم  وت  هب  یمانشد  نانچ  متشذگ  نادناخ  نالف  رانک  زا  تفگ : وا 

.هاوخب شزرمآ  روآ و  تمحر  مه  نانآ  يارب  تفگ : هن ، تفگ : .میوگب  يزیچ  ریخ  زج  نم  هک  يا  هدینش  نونک  ات  ایآ  تفگ :

وت هارمه  مانـشد  نآ  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : .دشاب  وت  هارمه  مه  روگ  رد  هک  مهد  یم  وت  هب  یمانـشد  نانچ  تفگ : رکب  وبا  هب  يدرم 
.دمآ دهاوخن  مروگ  رد  نم  اب  دوب ، دهاوخ 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

.ِْهیَلَع ِماَْعنِْإلِاب  ُهَّرَش  ْدُدْرا  ،َو  ِْهَیلِإ ِناَسْحِْإلِاب  َكاَخَأ  ِْبتاَع 
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: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

رود وا  هب  شـشخب  هار  زا  ار  يو  رـش  و  نک ! شنزرـس  وا  هب  ندرک  یکین  اب  دـنز ) یم  رـس  وا  زا  ییاطخ  هک  یماـگنه  هب   ) ار تردارب 
دعب يرگید  دایز  ياه  باتک  رد  رداصم  باتک  رد  بیطخ  موحرم  هتفگ  هب  زیمآ  تمکح  مالک  نیا  هنامیکح : راـتفگ  دنـس  زاـس . ( !
هلمج زا  ؛ دنـشاب هتـشاد  یطابترا  یـضر  دیـس  موحرم  ياه  هتـشون  اب  تسا  دیعب  هک  يدارفا.تسا  هدش  هتـشون  یـضر  دیـس  موحرم  زا 

.رایخالا ضور  رد  مساق  نبا  ررعلا و  ررغلا و  رد  طاوطو  راربالا و  عیبر  رد  يرشخمز  ءامکحلا و  رارسا  باتک  رد  یمـصعتسم  توقای 
(.( ،ج 4،ص 138 هغالبلا جهن  رداصم  )

ّرش عفد  هار  نیرتهب 

تردارب :» دیامرف یم  ، هدرک نایب  ار  ناتسود  زا  یـضعب  ياه  تمحازم  عفر  هار  نیرتهب  دوخ  هنامیکح  راتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
ِْبتاَع ( ؛» زاس رود  وا  هب  ششخب  هار  زا  ار  يو  رش  نک و  شنزرس  وا  هب  ندرک  یکین  اب  دنز ) یم  رس  وا  زا  ییاطخ  هک  یماگنه  هب   ) ار

( . ِْهیَلَع ِماَْعنِْإلِاب  ُهَّرَش  ْدُدْرا  ،َو  ِْهَیلِإ ِناَسْحِْإلِاب  َكاَخَأ 

یم ماجنا  رگیدـکی  قح  رد  ییاه  يرهم  یب  - دـشاب ینالوط  یتسود  تدـم  هک  یماگنه  هژیو  هب  - ناتـسود هاگ  هک  تسادـیپ  هتفگاـن 
هب اه  ینابرهمان  ددرگ و  رتشیب  زور  هب  زور  فاکـش  نیا  تسا  نکمم  دوش  هدوشگ  لثم  هب  هلباقم  شنزرـس و  هلگ و  باـب  رگا  ، دـنهد

ماجنا دض  هب  هلباقم  ، لثم هب  هلباقم  ياج  هب  رگا  اما  ؛ دوش هتسسگ  مه  زا  یتسود  توخا و  هتـشر  اسب  هچ  دور و  شیپ  يدعاصت  لکش 
راکاطخ صخش  دبای و  یم  نایاپ  عضو  نیا  يدوز  هب  ، تسا هدومرف  شا  هنامیکح  راتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  هنوگ  نآ  دوش 

.دیآ یم  رب  ناربج  ماقم  رد  ددرگ و  یم  نامیشپ  دوخ  هدرک  زا 

رد مشک  یم  راظتنا  منک  شنزرـس  ار  وا  هک  نیا  ياج  هب  دـماین  نم  رادـید  هب  یترایز  رفـس  کی  زا  تشگزاب  ماگنه  هب  وا  لـثملا  یف 
هب زاین  ماگنه  هب  ای  دریگ  یم  رارق  ریثأت  تحت  زاب  دـشاب  یتّبحم  مک  درف  وا  ردـقره  هک  تسا  یهیدـب  ؛ مورب شرادـید  هب  بسانم  عقوم 
رد يرتـشیب  ماو  مور و  یم  شغارـس  هب  دراد  زاـین  منک  یم  ساـسحا  هک  یماـگنه  هب  نم  اـما  ؛ درک يراددوخ  نم  هب  ماو  نداد  زا  ماو 

.درک دهاوخن  رارکت  ار  دوخ  يرهم  یب  هدنیآ  رد  نیقی  هب.مراذگ  یم  شرایتخا 

ٌِّیلَو ُهَّنَأَک  ٌهَوادَع  ُهَْنَیب  َکَْنَیب َو  يِذَّلا  اَذِإَف  ُنَسْحَأ  َیِه  ِیتَّلِاب  ْعَفْدا   » دیامرف یم  هدمآ  دـیجم  نآرق  رد  هک  تسا  نامه  نخـس  نیا  ساسا 
یمیمـص مرگ و  یتسود  ییوگ  ، تسا ینمـشد  وا  وت و  نایم  هک  سک  نامه  دید ) یهاوخ   ) هاگان ، نک عفد  یکین  اب  ار  يدـب  ؛ » ٌمیِمَح

.( هیآ 34 ، تلصف «. ) . تسا

اب ار  اه  يدب  دنناوتب  هک  دـنرادن  ردـص  هعـس  تیفرظ و  ردـق  نیا  دارفا  همه  تسا  هدـمآ  هیآ  نیا  زا  دـعب  هیآ  رد  هک  هنوگ  نامه  یلو 
زج اما  ؛ » ٍمیِظَع ٍّظَح  وُذ  ّالِإ  اهاّقَُلی  ام  اوُرَبَص َو  َنیِذَّلا  َّالِإ  اهاّقَُلی  ام  َو  : » دـیامرف یم  ، دـنیوگ خـساپ  تبحم  اـب  ار  اـه  يرهم  یب  یبوخ و 

یمن لیان  نآ  هب  دنراد  اوقت ) نامیا و  زا   ) یمیظع هرهب  هک  یناسک  زج  دنسر و  یمن  ماقم  نیا  هب  دنتماقتـسا  ربص و  ياراد  هک  یناسک 
«. دندرگ

بلطم نیا  يارب  ینـشور  يوگلا  ناشیا  نارای  باحـصا و  مالـسلا و  مهیلع  موصعم  ناماما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  راتفر 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 2572 

http://www.ghaemiyeh.com


.تسا

اهنآ زا  يدیدش  نینوخ و  ماقتنا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  هک  دنتـشاد  راظتنا  ناناملـسم  زا  يرایـسب  ؛ هکم حتف  ناتـساد  زا  دعب 
ماقتنا زور  زورما  ؛ هَمَْحلَْملا ُمْوَی  َمْوَْیلا  » راعش دوخ  شیپ  اهنآ  زا  یـضعب  یتح.دزاس  كاپ  ناشدوجو  ثول  زا  ار  هکم  نیمزرـس  دریگب و 

يانعمرپ هاتوک و  هلمج  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  هک  دندید  ناهگان  یلو  دنداد  رس  ار  « تسا

راعش »و  دیدازآ همه  هک  دیورب  ؛  ءاقَلُّطلا ُُمْتنا  اُوبَهْذا  »

ناتـسود هب  مالـسا  نانمـشد  رثکا  دـش  ببـس  نیمه  درک و  ضوع  یلک  هب  ار  هنحـص  « تسا شـشخب  زور  زورما  هَمَحْرَْملا ؛ ُمْوَی  َمْوَْیلا  »
مدرم ینیبب  و  ؛ » ًاجاْوفَأ ِهّللا  ِنیِد  ِیف  َنُولُخْدَـی  َساّنلا  َْتیَأَر  َو   » هفیرـش هیآ  قبط  دـندش و  لدـبم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  یمیمص 

.( هیآ 2 ، رصن «. ) . دنوش یم  ادخ  نید  دراو  هورگ  هورگ 

تمینغ هب  ار  اهنآ  لاوما  هن  تفرگ و  لمج  گنج  نازورفا  شتآ  زا  یماقتنا  هن  لمج  گنج  زا  دـعب  زین  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما 
.دنادرگ زاب  هنیدم  هب  لماک  مارتحا  اب  دوب  گنج  یلصا  زورفا  شتآ  هک  ار  ربمایپ  رسمه  دومرف و  رداص  وفع  نامرف  هکلب  ، تشادرب

هچنآ قبط  هلمج  زا.دوش  یم  هدـید  تخـسرس  نانمـشد  هراـبرد  اـنعم  نیمه  ریظن  زین  رگید  مالـسلا  هیلع  موـصعم  ناـماما  تـالاح  رد 
نآ ربارب  رد  یصخش  هک  میناوخ  یم  هدروآ  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  قالخا  مراکم  باب  رد  راونالا  راحب  رد  یـسلجم  همالع  موحرم 
زاب دـش و  مامت  وا  راتفگ  هک  یماگنه.تفگن  وا  هب  ینخـس  ترـضح.دوشگ  ییوگ  ازـسان  مانـشد و  هب  ناـبز  داتـسیا و  راوگرزب  ماـما 

خساپ ات  دییایب  نم  هارمه  مراد  تسود  تفگ ؟ هچ  درم  نیا  دیدینش  : دومرف دندوب  هتسشن  اجنآ  هک  شنارای  هب  مالسلا  هیلع  ماما  تشگ 
دندید یلو  دهدب  وا  نانخس  نوچمه  یخساپ  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  دندوب  لیام  اهنآ  درادن و  یعنام  : دندرک ضرع.دیونـشب  وا  هب  ارم 
ُّبُِحی ُهـّللا  ِساـّنلا َو  ِنَـع  َنِیفاـْعلا  َظـْیَْغلا َو  َنیِمِظاـْکلا  َو  : » دـنک یم  توـالت  ار  هفیرـش  هـیآ  ار  نـیا  هار  ياـنثا  رد  مالـسلا  هـیلع  ماـما 

ار ناراکوکین  ادخ  ؛و  دنرذگ یم  رد  مدرم  ياطخ  زا  ؛و  دـنرب یم  ورف  ار  دوخ  مشخ  هک ) دنتـسه  یناسک  ناراگزیهرپ  ( ؛ » َنِینِـسْحُْملا
لزنم هب  هک  یماگنه.دنک  لثم  هب  هلباقم  دهاوخ  یمن  ترضح  هک  میتسناد  هیآ  نیا  ندینش  اب  هیآ 134 ). ، نارمع لآ  «. ) . دراد تسود 

.میدیسر صخش  نآ 

هدامآ هک  یلاح  رد  دـمآ  نوریب  هناخ  زا  وا.تسا  نیـسحلا  نب  یلع  دـییوگب  : دومرف.دـناوخ ارف  دـنلب  يادـص  اب  ار  وا  مالـسلا  هیلع  ماما 
: دومرف درک و  يور  وا  هب  مالسلا  هیلع  ماما  اجنیا  رد.دوب  دیدش  دنت و  نانخس  ندینش 

ُهَّللا َرَفَغَف  َِّیف  َْسَیل  اَم  َْتُلق  َْتنُک  ْنِإَو  ُْهنِم  َهَّللا  ُرِفْغَتْـسَأَف  َِّیف  اَم  َْتُلق  َْتنُک  ْنِإَف  َْتُلقَو  َْتلُقَف  ًاـِفنآ  َّیَلَع  َْتفَقَو  ْدَـق  َْتنُک  َکَّنِإ  یِخَأ  اَـی  »
ادـخ زا  نم  تسه  نم  رد  يداد  نم  هب  هک  ار  ییاـه  تبـسن  رگا  یتفگ  یتساوخ  یم  ار  هچنآ  يدـمآ و  نم  دزن  نـالا  وت  ردارب  ؛  کـَل

تبحم و نیا  درم  نآ  هک  یماگنه  «. منک یم  شزرمآ  بلط  وت  يارب  تسین  نم  رد  یتفگ  هچنآ  رگا  مبلط و  یم  شزرمآ  مدوخ  يارب 
راحب  ) . .دوب مدوخ  قیال  دوبن و  وت  رد  هک  متفگ  ییاهزیچ  نم  : تفگ دیـسوب و  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  یناشیپ  دـید  ار  تفوطع  فطل و 

. ( ،ج 46،ص 54،ح 1 راونالا

هرابرد بوشآرهـش  نبا  بقانم  رد.میهد  یم  نایاپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  تـالاح  زا  یثیدـح  اـب  ار  راد  هنماد  راـتفگ  نیا 
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: تسا هدمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  قالخا 

یم تخادرپ و ) یم  نآ  اب  هلباقم  هب  یبوخ  اب   ) هکلب داد  یمن  ازج  يدب  هب  ار  يدـب  ؛  ُحَفْـصَی ُرِفْغَی َو  ْنَِکل  َهَئِّیَّسلا َو  ِهَئِّیَّسلِاب  يِزْجَی  َال  «َو 
.( ،ج 1،ص 147 بوشآ رهش  نبا  بقانم  زا  لقن  هب  ،ج 16،ص 228،ح 34 نامه «. ) . درک یم  رظن  فرص  دیشخب و 

: رعاش هتفگ  هب 

يدرم رگا  ازج  دشاب  لهس  يدب  ار  يدب 

! ءاَسَأ ْنَم  َیلِإ  ْنِسْحَأ 

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abu Talib said : “ Remonstrate with your brother by being kind to him,
.” and respond to his evil by being generous to him

ماهّتا عضاوم  زا  زیهرپ  : 159 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ّنّظلا ِِهب  َءاَسَأ  نَم  ّنَمُولَی  اَلَف  ِهَمَهّتلا  َعِضاَوَم  ُهَسفَن  َعَضَو  نَم  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

 ! دنک شهوکن  ار  دوخ  زج  دیابن  داد ، رارق  تمهت  هاگیاج  رد  ار  دوخ  هک  یسک  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 

يدیهش

.دانکم شنزرس  درب  ودب  دب  نامگ  هک  ار  نآ  داهن ، تسا  ینامگدب  بجوم  هک  ییاهاج  رد  ار  دوخ  هک  نآ 

یلیبدرا

ار نامگ  واب  دنک  دب  هک  ار  یسک  دنکن  تمالم  هک  دیاب  سپ  تمهت  عضاوم  رد  ار  دوخ  سفن  دهنب  ره  دومرف  و 
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یتیآ

.دنک تمالم  تسا ، هدش  نامگدب  وا  هب  هک  ار  یسک  دیابن  تسا ، زیگنا  تمهت  هک  دور  ییاهاج  هب  هک  ره  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . دیامن شنزرس  ار  شیوخ  هب  نامگ  دب  دیابن  دهد  رارق  تمهت  عضاوم  رد  ار  دوخ  هک  نآ  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

مثیم نبا 

دوخ وا  اریز  دنک .) شنزرـس  درب ، دب  نامگ  وا  هب  هک  ار  سک  نآ  دیابن  دـهد  رارق  ینامگدـب  ماهتا و  ضرعم  رد  ار  دوخ  هک  یـسک  )
هب دنتـسم  وا  ینامگدب  اریز  درادن ، ینعم  تسا  هدرب  يو  هب  دب  نامگ  هک  یـسک  هب  شنزرـس  .دـنرب و  دـب  نامگ  وا  هب  ات  هدـش  ثعاب 

.تسا ینامگ  نینچ  ندمآ  دوجو  هب  هنیمز ي  هک  تسا  يا  هنیرق 

دیدحلا یبا 

 . َّنَّظلا ِِهب  َءاَسَأ  ْنَم  َّنَمُولَی  َالَف  ِهَمَهُّتلا  َعِضاَوَم  ُهَسْفَن  َعَضَو  ْنَم  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

هذه لاقف  هادان  هزواج  املف  هیلع  درف  هیلع  ملـسف  هأرما  هعم  هنیدـملا و  بورد  نم  برد  یف  افقاو  هللا ص  لوسر  هباحـصلا  ضعب  يأر 
.مدلا يرجم  مدآ  نبا  نم  يرجی  ناطیشلا  نإ  لاقف  نظی  کیف  هللا أ و  لوسر  ای  لاق  هنالف  یتجوز 

.کبیری ام ال  یلإ  کبیری  ام  عد  عوفرملا  ثیدحلا  یف  ءاج  و 

.هب سأب  ام ال  كرتی  یتح  دبع  نامیإ  لمکی  اضیأ ال  لاق  و 

انل لقف  طولت  کنأ ال  تمعز  لاقف و  رعاش  ینعملا  اذه  ذخأ  دق  و 

یناشاک

( نمولی الف   ) تمهت ياهیاج  رد  همهتلا ) عضاوم   ) دنیـشنب ینعی  ار  دوخ  سفن  دـهنب  هک  یـسک  هسفن ) عضو  نم  مالـسلا : هیلع  لاـق  (و 
نآ رد  وا  هب  دوش  نامگدب  ینعی  ار  دوخ  نامگ  وا  هب  دنک  دـب  هک  ار  یـسک  نظلا ) هب  ءاسا  نم   ) دـنکن شنزرـس  تمالم و  دـیاب  سپ 

( مهتلا عضاوم  یف  اوقتا  : ) هک هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  تلاسر  ترضح  هک  تسا  اجنیا  زا  .عضاوم و 

یلمآ
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ینیوزق

.ار نامگ  وا  هب  دنک  دب  هک  ار  نآ  دنکن  تمالم  دیاب  سپ  ینامگدب ، عقاوم  رد  دـیآرد  تمهت و  ياهیاج  رد  ار  دوخ  دراذـگب  هک  ره 
عضاوم اوقتا   ) تسیورم ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  هچنانچ  تمهت  عضاوم  زا  ندرک  زیهرپب  دیامرف  یم  تیـصو 

( مهتلا

یجیهال

تـشاذگ هک  یـسک  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .نظلا » هب  ءاس  نم  نمولی  الف  همهتلا  عضاوم  هسفن  عضو  نم  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
.دربب وا  هب  دب  نامگ  هک  ار  یسک  دنکن  تمالم  سپ  تمهت ، ناکم  زا  درکن  زیهرپ  ندش و  مهتم  ياهناکم  رد  ار  دوخ  سفن 

ییوخ

هتلادـع و لیلد  وه  و  مثاملا ، نم  همالـسلا  ملـسملا  لاح  رهاظ  نال  بویعلا ، يواسملا و  نم  هرهاظ  ظـفحی  نا  ملـسملل  یغبنی  ینعملا :
دوعقلا وا  راجفلا ، عم  هرشاعملاک  ءوسلا  ناظم  یف  هسفن  عضی  نا  هل  یغبنی  و ال  هبیاعم ، رکذ  هتبیغ و  همرح  ببس  هیلع و  دامتعالا  لیبس 

شنزرـس ار  دوخ  زج  و  دـنیب ، مدرم  ینامگدـب  دنیـشن  هاگ  تمهت  رد  هک  ره  همجرتلا : .راعلا  همهتلا و  بجوی  هناف  راـمخلا ، هکد  یلع 
.درک دیابن 

تسم دشابیم  همه  نامگب  *** تسشن هناخیم  هکد ي  رب  هک  ره 

تسا شدوخ  تمالم  راوازس  هک  *** نانیبدب زا  شنزرس  دنکن 

يرتشوش

یبا نع  دوراجلا  یبا  نع  قودصلا  یلاما  هاور  و  مالسلا ،) هیلع   ) هنع مالـسلا ) هیلع   ) قداصلا نع  ینوکـسلا  نع  یفاکلا )  ) هاور لوقا :
هـسفن فقوا  نم  (: ) مالـسلا هیلع   ) نینموملاریما لاق  لاق : دوراـجلا  یبا  نع  صاـصتخالا )  ) يور و  مالـسلا ، مهیلع  هنع  هیبا  نع  رفعج 

هیلع  ) هنا یلیقعلا  نع  خیـشلا ) نبا  یلاما   ) يور و  هدـیب .) هریخلا  تناک  هرـس  متک  نم  و  نظلا ، هب  ءاـسا  نم  نم  ولی  ـالف  همهتلا  فقوم 
- نوعبرالا سماخلا و  لصفلا   ) ءوسلا نیرق  ناف  ءوسلا ، هب  نونظملا  سلجملا  همهتلا و  نطاوم  كایا و  و   ) نسحلا هنبـال  لاـق  مالـسلا )
و ال هبیرلا ، فقاوم  اوـقتا  مالـسلا :) هیلع   ) قداـصلا نع  یطنزبـلا  عماـج  نع  تافرظتـسملا )  ) یف و  هسیلج .) رغی  هرـشاعملا ) بادآ  یف 
( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا هباحصلا  ضعب  يار  دیدحلا : یبا  نبا  لاق  .اهفرعی و  دحا  لک  سیل  هناف  قیرطلا  یف  هما  عم  مکدحا  نفقی 
؟ نظی کیفوا  لاقف : .هنالف  یتجوز  هذه  لاقف : هادان  هزواج  املف  هیلع ، درف  هیلع  ملـسف  هارما  هعم  هنیدـملا و  بورد  نم  برد  یف  افقاو 

هیفـص نع  تیبلا ) لخدی  فکتعملا   ) باب یف  دواد ) یبا  ننـس   ) يور امنا  تلق : .مدـلا  يرجم  مدآ  نبا  نم  يرجی  ناظیـشلا  نا  لاقف :
راصنالا نم  نالجر  رمف  ینبلقیل  یعم  ماقف  تبلقناف  تمق  مث  هتثدـحف  افکتعم - ناک  و  الیل - هروزا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا تیتا 
ناطیشلا نا  لاق : .هللا  لوسر  ای  هللا  ناحبس  الاق : .یح  تنب  هیفص  اهنا  امکلسر  یلع  لاقف : اعرسا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا ایار  املف 

.ائیش امکبولق  یف  فذقی  نا  تیشخف  مدلا  يرجم  ناسنالا  نم  يرجی 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 2576 

http://www.ghaemiyeh.com


هینغم

، هارما هعم  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا يار  ایباحـص  نا  يور  .هسفنب و  هسفن  یلا  ءاسا  و  سانلا ، هب  باترا  هبیرلا  عضاوم  براق  نم 
.مدلا يرجم  مدآ  نبا  نم  يرجی  ناطیشلا  لاق : نظی ؟ کیفا  هللا  لوسر  ای  لاق : .هنالف  یتجوز  هذه  یبنلا : هل  لاقف 

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

دیابن ار  دوخ  هب  نامگدـب  دورب  ینامگدـب  تمهت و  ياهاج  هب  هک  ره  تسا : هدومرف  تمهت ) ياهاج  زا  زیهرپ  رد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
(. دنرب دب  نامگ  وا  هب  هک  هدش  ببس  دوخ  اریز   ) دیامن شنزرس 

ینامز

تمهت دروم  زا  ار  دوخ  دشاب و  هتـشاد  یگدامآ  تمهت  لامتحا  ربارب  رد  دیاب  مه  زاب  دشاب  دامتعا  دروم  يونعم  رظن  زا  ناسنا  ردق  ره 
دیسر ترضح  نآ  هب  یسک  دوب ، هداتسیا  ینز  هارمه  هنیدم  ياهرد  زا  یکی  رانک  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  .دروآ  نوریب 

هـضرع صخـش  نآ  .تسا  نم  رـسمه  نز  نیا  دومرف : دز و  ادـص  ار  وا  ترـضح  درک  تکرح  یمدـق  دـنچ  هک  هاـگنآ  درک  مالـس  و 
گر و رد  نوخ  دننامه  مدآ  دنزرف  هب  تبسن  ناطیـش  : ) دومرف ترـضح  دربب ؟ دب  نامگ  امـش  هرابرد  یـسک  تسا  نکمم  ایآ  تشاد 

هدرک شرافس  شناربمایپ  هلیسوب  مه  ادخ  دنک  هارمگ  ار  مدرم  هک  هدرک  دای  دنگوس  دراد و  هفیظو  ناطیش  يرآ  دراد .) ذوفن  تسوپ 
زورما : ) دیدرک يادربنامرف  ناطیـش  زا  ارچ  هک  دنک  یم  هذخاوم  تمایق  زور  ار  نانآ  دننک و  زیهرپ  ناطیـش  ياه  هسوسو  زا  مدرم  هک 

وا .دینکن  يوریپ  ناطیـش  زا  هک  متـسبن  دهع  مدآ  نادنزرف  امـش  اب  نم  رگم  .دـیدرگ  ادـج  مدرم  زا  دـیاب  نیمرجم  امـش  تمایق ) زور  )
ایآ ار  يریثک  هورگ  امش  زا  درک  هارمگ  ناطیش  دیدرت  نودب  .تسار  هار  تسا  نیمه  هک  دینک  تدابع  ارم  تسامـش  راکـشآ  نمـشد 

تبسن نظ  ءوس  هسوسو و  دهد ، یم  رارق  دارفا  یعامتجا  طوقس  هلیسو  ناطیـش  هک  یئاههار  زا  یکی  دیدومنن .) رکف  دیدرکن و  تقد 
.تساهنآ هب 

يزاریش دمحم  دیس 

هجاح ءاضقل  ول  و  رمخلا ، هناح  لخد  ول  اـمک  ناـسنالا ، هیف  مهتی  عضوم  یف  يا  همهتلا ) عضاوم  هسفن  عضو  نم  : ) مالـسلا هیلع  لاـق  و 
.نونظلا هئاسا  و  كوکشلا ، راثآ  ببس  هسفنب  هنال  نظلا ) هب  ءاسا  نم  نمولی  الف   ) هعورشم

يوسوم

یع رارمتـساب  ددرتت  هراعدـلا و  باوبا  یلع  هراـمخلا و  یف  میقت  تنا  حرـشلا : .لذـعلا  موللا : .هب  نظلا  وه  هب و  مهتی  اـم  همهتلا : هغللا :
کفقاوم و هجیتن  ءوسلا  نظ  کب  اونظی  نا  دـبال و  لب  لاحم  رما  اذـه  کب  نظلا  اونـسحی  نا  سانلا  نم  دـیرت  وهللا و  داسفلا و  تویب 

هذه و  هحیبقلا …  تالحملا  هذـه  نع  هزنتت  مل  یتلا  کسفن  مولت  نا  بجی  لب  مهنم  ولت  الف  نظلا  کب  اوواسا  اذاف  هئیـسلا  کلخادـم 
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 … اهلالخ نم  هب  نظلا  ءاسی  ءرملا و  اهب  مهتی  یتلا  نکامالا  بنجت  یلا  هوعد 

یناقلاط

« .دنک شنزرس  دوش  نامگدب  وا  هب  هک  ار  یسک  دیابن  دهد ، رارق  تمهت  ياههاگیاج  رد  ار  دوخ  هک  سک  ره  »

ربمایپ داد و  مالـس  .تسا  هداتـسیا  ینز  اـب  هنیدـم  ياـه  هزاورد  زا  یکی  راـنک  هک  دـید  ار  ترـضح  نآ  ادـخ ، لوسر  ناراـی  زا  یکی 
.تسا مرسمه  نالف  نیا  دومرف : درک و  ادص  ار  وا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  تشذگ ، یباحص  نآ  نوچ  .دومرف و  شخـساپ 
نایرج نوچمه  دراد ، نایرج  یمدآ  رد  ناطیش  : » دومرف دوش ؟ یم  هدرب  دب  نامگ  امـش  هب  تبـسن  ایآ  ادخ  لوسر  يا  تفگ : درم  نآ 

« .نوخ

ترارق کش  دروم  هک  زادرپ  يراک  هب  نک و  اهر  دـهد  یم  رارق  کش  عضوم  رد  ار  وت  هک  ار  هچنآ  تسا : هدـمآ  عوفرم  ثیدـح  رد 
.دهد یمن 

يرعاش ار  ینعم  نیمه  .دنک » اهر  درادن ، تمرح  هک  ار  ییاهزیچ  هکنآ  ات  دوش  یمن  لماک  هدنب  نامیا  : » تسا هدمآ  ثیدح  رد  زین  و 
، دـنک یم  هچ  تسا  هداتـسیا  هک  هچب  مـالغ  نیا  وگب  اـم  هب  ینک ، یمن  طاول  هک  یتـسه  یعدـم  نینچ  : » تسا هدورـس  نینچ  هتفرگ و 

« .تسا راکنا  لباق  ریغ  یناهاوگ  نامگدب  يارب  دهد و  یم  ندش  نامگدب  هب  یهاوگ  وت  رب  شندوب  نیکمن 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

.َّنَّظلا ِِهب  َءاَسَأ  ْنَم  َّنَمُولَی  اَلَف  ِهَمَهُّتلا  َعِضاَوَم  ُهَسْفَن  َعَضَو  ْنَم 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

ار دوخ  دـیاب  هکلب   ) دـنک یم  ادـیپ  نظ  ءوس  وا  هب  هک  دـنک  تمـالم  ار  یـسک  دـیابن  دـهد  رارق  تمهت  عضاوم  رد  ار  دوخ  هک  یـسک 
بابسا هک  دنک  شنزرس 

زیمآ تمکح  مـالک  نیا  : دـیوگ یم  رداـصم  باـتک  رد  بیطخ  موحرم  هناـمیکح : راـتفگ  دنـس  تسا . ( .) هدرک  مهارف  ار  نظ  ءوـس 
رد ینارح  هبعـش  نبا  موحرم  دنـسم و  تروص  هب  یلاما  باتک  رد  قودص  موحرم  یـضر  دیـس  زا  شیپ  هک  تسا  یتاملک  زا  یـشخب 

نانخـس يـال  هبـال  رد  ار  نآ  صاـصتخا  باـتک  رد  زین  دـیفم  موحرم  هک  هنوگ  ناـمه  تسا  هدروآ  لـسرم  تروص  هب  لوقعلا  فحت 
نانمؤمریما ماما  تاملک  زا  ینـالوط  ًاتبـسن  یمـالک  ، بیطخ موحرم  سپـس  ، تسا هدرک  رکذ  دنـسم  تروص  هب  يرگید  زیمآ  تمکح 

جهن رداصم  ) .دراد رارق  نآ  يـال  هبـال  رد  ثحب  دروم  هلمج  تسا و  یمهم  ياـه  هیـصوت  رب  لمتـشم  هک  دـنک  یم  لـقن  مالـسلا  هیلع 
هیلع نانمؤمریما  زا  دنـسم  روط  هب  ار  ثیدـح  نیا  ،ج 8،ص 152،ح 137، یفاـک رد  ینیلک  موحرم  نیا  رب  هفاـضا  (. ،ج 4،139 هغالبلا
ِیف ُهَرَیِْخلا  َِتناَـک  ُهَّرِـس  َمَتَک  ْنَم  َّنَّظلا َو  ِِهب  َءاَـسَأ  ْنَم  َّنَموـُلَی  اَـلَف  ِهَـمَهُّتِلل  ُهَـسْفَن  َضَّرَع  ْنَـم  :» دـنک یم  لـقن  تروـص  نـیا  هـب  مالـسلا 
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 ( .تسا هدش  رکذ  زیمآ  تمکح  مالک  نیا  ،ص 501  یلع نب  دیز  دنسم  باتک  رد  نینچمه  « هِدَی

زیهرپب تمهت  عضاوم  زا 

ار دوخ  هک  یـسک  :» دیامرف یم  ، دـنک یم  اه  نظ  ءوس  عفد  هرابرد  یمهم  هتکن  هب  هراشا  زیمآ  تمکح  مالک  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
هک دـنک  شنزرـس  ار  دوخ  دـیاب  هکلب   ) دـنک یم  ادـیپ  نظ  ءوس  وا  هب  هک  دـنک  تمالم  ار  یـسک  دـیابن  دـهد  رارق  تمهت  عضاوم  رد 

( . َّنَّظلا ِِهب  َءاَسَأ  ْنَم  َّنَمُولَی  اَلَف  ِهَمَهُّتلا  َعِضاَوَم  ُهَسْفَن  َعَضَو  ْنَم  ( ؛») تسا هدرک  مهارف  ار  نظ  ءوس  بابسا 

صاخـشا هرابرد  دب  نامگ  اروف  ینظ  هنیرق  دنچ  ای  کی  زا  هک  یناسک  دنرایـسب  ؛ درادن يدایز  هنیزه  هب  زاین  نامگ  نظ و  ءوس  هلئـسم 
زیگنارب نظ  ءوس  هک  يروما  زا  ار  دوخ  دـیاب  دـنریگن  رارق  تمهت  ياهریت  فدـه  دـنهاوخ  یم  هک  یناـسک  لـیلد  نیمه  هب  ، دـنرب یم 

.دنراد رود  تسا 

اَهُّیَأ ای   » دنـشاب هتـشادن  نظ  ءوس  رگیدکی  هب  تبـسن  ناناملـسم  هک  تسا  نیا  هدیزرو  دیکأت  نآ  رب  هک  یلئاسم  هلمج  زا  دـیجم  نآرق 
هک ارچ  دیزیهرپب  اه  نامگ  زا  يرایـسب  زا  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  ؛ » ٌْمثِإ ِّنَّظلا  َضَْعب  َّنِإ  ِّنَّظلا  َنِم  ًارِیثَک  اُوِبنَتْجا  اُونَمآ  َنیِذَّلا 

یلو هدش  هداد  « تحص رب  ناملسم  ردارب  لعف  لمح  » رب يدکؤم  تاروتـسد  زین  هیآ 12 ). ، تارجح «. ) . تسا هانگ  اه  نامگ  زا  یضعب 
دیاش دزیخ و  یمرب  ینیبدب  جوم  هاگان  ، دـنریگ یم  یئوس  ياه  هجیتن  یکچوک  نئارق  زا  هک  تسا  نیا  مدرم  هدوت  تعیبط  لاح  نیا  اب 
دراوم رد  ار  دوخ  ، دارفا هک  تسا  هدـش  رما  دـب  نامگ  زا  زیهرپ  هب  روتـسد  رانک  رد  لـیلد  نیمه  هب.دریگ  یم  ارف  ار  يا  هعماـج  هنحص 

.دنهدن رارق  تمهت  نظ و  ءوس 

درادن و یعنام  تمهت  عضاوم  رد  نتفر  ، تسا مارح  سسجت  نظ و  ءوس  مالسا  تعیرش  رد  نوچ  مییوگب  میناوت  یمن  ام  ، رگید نایب  هب 
یمالـسا تاروتـسد  نیا  هب  همه  هک  تسین  ینیمـضت  اریز  ، دـنرگنب زیچ  همه  هب  نظ  نسح  اب  دـننک و  لمع  دوخ  هفیظو  هب  دـیاب  مدرم 

شرتسگ ار  عوضوم  نیا  میهاوخب  رگا  يا و  هفیظو  مه  ام  دـنراد و  یفیلکت  مدرم  ریاس  نیارباـنب  ، دـنیامن لـمع  تساـک  مک و  نودـب 
.تسا عونمم  زین  نارگید  يارب  هانگ  ياه  هنیمز  مدرک  مهارف  ، تسا عونمم  هانگ  باکترا  هک  هنوگ  نامه  : تفگ ناوت  یم  میهد 

مالک نیمه  حرـش  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  هک  یثیدـح  رد  : تسا هدـش  دراو  هنیمز  نیا  رد  یناوارف  ياهدـیکأت  زین  یمالـسا  تاـیاور  رد 
ياه هچوک  زا  يا  هچوک  راـنک  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ، هباحـص زا  یکی  هک  میناوخ  یم  نینچ  هدروآ  زیمآ  تمکح 

شخساپ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  درک و  مالس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  وا.تسوا  اب  ینز  هک  درک  هدهاشم  هنیدم 
: دومرف دز و  ادص  ار  يو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  درک  روبع  صخش  نآ  هک  یماگنه.تفگ  ار 

امش هرابرد  یـسک  تسا  نکمم  رگم  ادخ  لوسر  يا  : تفگ درم  نآ  تسا » مرـسمه  ینالف  يدید  هک  ار  نز  نیا  ؛  ٌهَنالُف یتَجْوَز  ِهِذه  »
: دومرف ترضح  دربب ؟ ینظ  ءوس 

هب هراشا   ) دراد نایرج  تساه  گر  رد  هک  ینوخ  نوچمه  اه  ناسنا  دوجو  رد  ناطیش  ؛  مَّدلا يَرْجَم  َمَدآ  ِْنبا  ِنِم  يِرْجَی  َناَْطیَّشلا  َّنِإ  »
هغالبلا جهن  حرـش  («. ) . وا نابز  تسد و  شوگ و  مشچ و  رکف و  رد  ؛ دنک یم  ذوفن  ناسنا  ندب  ياج  همه  رد  ادص  رـس و  یب  هک  نیا 

.( ،ج 18،ص 380 دیدحلا یبا  نبا 
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هرشعلا بادآ  لصف  دلج 8  رد  هعیشلا  لئاسو  باتک  رد  یلماع  رح  خیش  موحرم 

: دومرف هک  دنک  یم  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد  هلمج  زا  ؛ تسا هدروآ  هنیمز  نیا  رد  یناوارف  ثیداحا  باب 19 

یکی یتح  دینک  زیهرپ  زیخ  تمهت  ياهاج  زا  ؛  اَُهفِْرعَی ٍدَحَأ  ُّلُک  َْسَیل  ُهَّنِإَف  ِقیِرَّطلا  ِیف  ِهِّمُأ  َعَم  ْمُکُدَـحَأ  َّنَفِقَی  َالَو  ِْبیَّرلا  َعِضاَوَم  اوُقَّتا  »
مهتم ار  امـش  تسا  نکمم  و   ) دنـسانش یمن  ار  وا  همه  اریز  ، دتـسیان زیگنارب ) تمهت  تروص  هب   ) هداج راـنک  رد  شرداـم  اـب  امـش  زا 

 ( .تسا هدمآ  زین  ،ج 72،ص 91،ح 7  راونالاراحب رد  ثیدح  نیا  («.) . دننک

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  تسا  هدمآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يرگید  ثیدح  رد 

«. ) ددرگ نیـشنمه  مـهتم  دارفا  اـب  هـک  تـسا  یــسک  ماـهتا  هـب  مدرم  نیرتراوازــس  ؛  ِهَـمَهُّتلا َلـْهَأ  َسَلاَـج  ْنَـم  ِهَمَهُّتلاـِب  ِساَّنلا  َیلْوَأ  »
.( ،ج 72،ص 90،ح 3 راونالاراحب .

مهتم ناشیا  تقیرط  هب  دـنکن  رثا  وا  رد  ناشیا  تعیبط  رگا  دنیـشن  نادـب  اـب  هک  ره  :» دـیوگ یم  ناـبز  یـسراف  گرزب  ياـبدا  زا  یکی 
 ( .يدعس تایلک  «. ) . ندروخ رمخ  هب  دوش  بوسنم  ، ندرک زامن  هب  دور  یتابارخ  هب  رگا  ددرگ و 

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abu Talib said : “ If one places himself where he may be charged, let him
.” not blame those who may think ill of him

ییوگروز تردق و  : 160 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ََرثأَتسا َکَلَم  نَم  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

 . دراد ییوگروز  دروآ ، تسد  هب  تردق  سک  ره  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 

يدیهش
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.تفاتب ور  نارگید  زا  دید و  ار  دوخ  اهنت  تفای  تسد  کلم  رب  هک  ره 

یلیبدرا

دیزرو لالقتسا  اهراک  رد  دش  یهاشداپ  هک  ره 

یتیآ

.دهاوخ دوخ  يارب  ار  زیچ  همه  دبای ، کلم  هک  ره  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . ددرگ یم  يأر  دادبتسا  راچد  تفای  تردق  هک  نآ  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

مثیم نبا 

تمکح 161 رد  حرش 

دیدحلا یبا 

 . ََرثْأَتْسا َکَلَم  ْنَم  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

.هاجلا زعلا و  لاملاب و  هیعرلا  یلع  رثأتسی  کلم  لک  یف  بلغألا  نأ  ینعملا 

.زب زع  نم  بلس و  بلغ  نم  مهلوق  ینعملا  اذه  وحن  و 

. ( هناوید 4:125 ملظی (  هلعلف ال  هفع  اذ  دجت  نإف  سوفنلا  میش  نم  ملظلا  بیطلا و  یبأ  لوق  هوحن  و 

یناشاک

تمکح 161 رد  حرش 

یلمآ

ینیوزق
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تمکح 161 رد  حرش 

یجیهال

ینعی ار  يزیچ  ره  دـنیزگرب  دـیاب  تشگ  هاشداپ  هک  یـسک  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .رثاتـسا » کـلم  نم  : » مالـسلا هیلع  لاـق  و 
.ار يزیچ  ره  هدیزگرب ي  دنک  رایتخا 

ییوخ

نع زایتمالا  بلط  هوقل  هراـثا  اـهرثکا  سوفنلل و  رومـالا  نتفا  ینعملا : .هسفن  هب  صخ  هب و  دبتـسا  ریغلا : یلع  یـشلاب ء  رثاتـسا ) : ) هغللا
رئاس لثم  رثاتـسا ) کلم  نم  ( ) مالـسلا هیلع   ) هلوق و  میقع ) کلملا   ) رئاـسلا لـثملا  یف  عاـش  یتح  هنطلـسلا  کـلملا و  وه  ساـنلارئاس 

.هریغ هعنم  هب و  صتخاف  رما  یلع  بلغ  نمل  برضی 

يرتشوش

هینغم

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

یب نارگید  هشیدنا  يار و  هب   ) دوش یم  يار  دوخ  تفای  تسد  يزیچ ) رب   ) هک ره  تسا : هدومرف  تروشم ) هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
( ددرگ ءانتعا 

ینامز

دوخ رعش  رد  بیطلاوبا  .دنوش  یم  ياردوخ  نآ  رثا  رد  دزاس و  یم  رورغم  دنرادن  لماک  نامیا  هک  ار  يدارفا  تردق  تورث و  تزع ،
هب يدید ، ار  یفیفع  درف  رگا  تسا  مدرم  قالخا  ءزج  ندرک  ملظ  ملظی  هلعلف ال  هفعاذ  دجت  ناف  سوفنلا  میش  نم  ملظلا  و  دیوگ : یم 
ادخ اریز  دیـشابن ، دنـسروخ  تسا  هداد  امـش  هب  ادخ  هچنآ  هب  دیامرف … ( : یم  دـیجم  نآرق  رد  زیزع  يادـخ  .دـنک  یمن  ملظ  یتهج 
يور يادخ  زا  سک  ره  .دنهد  یم  لخب  روتـسد  مدرم  هب  دنزرو و  یم  لخب  هکنانآ  .درادن  تسود  ار  ناگدننکرخف  ناربکتم و  مامت 

زا ناسنا  تسا و  هدیدنـسپ  بلطم ، هب  دراو  رارـسا و  ظفاح  نموم و  دارفا  اب  ندرک  تروشم  تسا .) هدوتـس  زاین و  یب  ادخ  دـنادرگب ،
اب یفرع  لئاسم  رد  دوش  یم  رومام  تاعالطا  همهنآ  اب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مالـسا ربمایپ  دـبای  یم  تاـجن  یهاوخدوخ  ياـهرطخ 
(. تسا هدـش  وت  بیـصن  ادـخ  يوس  زا  هک  تسا  یفطل  رطاخب  يدرک  یئوخمرن  هک  دـحا  گـنج  رد   ) .دـنک تروشم  دوخ  ناـکیدزن 
رد شوپب ! مشچ  ناشهانگ  زا  نک و  رظن  فرص  گنج  ناگتخیرگ  زا  .دندش  یم  هدنکارپ  تفارطا  زا  يدوب  لد  تخس  وخدب و  رگا  )

(. دراد یم  تسود  ار  ناراد  لکوت  ادخ  اریز  نک  لکوت  ادخ  هب  یتفرگ  میمصت  هک  هاگنآ  نک و  تروشم  نانآ  اب  یگنج  روما 
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يزاریش دمحم  دیس 

.هریغل هیف ، يذلا  قحلا  طعی  مل  و  هب ، دبتسا  هبشا ، ام  وا  الام  وا  اهاج  کلم  نم  يا  رثاتسا ) کلم  نم  : ) مالسلا هیلع  لاق  و 

يوسوم

بغری اهبحی و  روماب  هسفنل  رثاتسی  نا  هتعیبط  نم  دبتسی و  نا  مکاحلا  هعیبط  نم  حرشلا : .ادرفنم  هب  لقتسا  دبتسا : .دبتسا  رثاتسا : هغللا :
نم دـحال و  هنع  لزانتی  نا  یـضری  رارقلا و ال  زکرم  هدایقلا و  زکرمب  رثاتـسی  هنا  لقا  اهیف و ال  هکراشی  نا  هریغل  ضفری  هنا  اـمک  اـهیف 
لها هیاردلا و  هربخلا و  باحـصا  یلا  عجری  نا  نود  هب  یفتکا  هیارب و  لقتـسا  نم  يرخالا …  تاصاصتخالا  لک  عرفتت  زکرملا  اذه 
دحاو لک  دـنع  ام  فرع  مهئارآ و  اودـباف  سانلا  رواش  نم  .اطخلا و  نع  اموصعم  سیل  ادـحاو  القع  کلمی  هنال  کلهی  هناف  هفرعملا 

نع ریفنت  هرواشملا و  یف  بیغرت  اذـه  تاحرتقملا و  ءارـالا و  نم  حـجنا  حلـصا و  وه  اـم  راـتخیف  مهلوقع  یف  مهکراـش  هناـکف  مهنم 
نمیف رفوتت  نا  بجی  طورش  كانهف  هراشتسالا  نوکت  هیضق  لک  یف  سیل  راشتسی و  دحا  لک  سیل  هب و  لالقتـسالا  يارلاب و  دارفنالا 

 … ریشتسملا یف  هرفوت  بجی  امم  کلذ  ریغ  یلا  هیف  هریشتست  امیف  اریبخ  امزتلم  انیدتم  نوکی  نا  اهمها  هریشتست و 

یناقلاط

« .دنیزگ یمرب  دوخ  يارب  ار  نارگید  قح  دوش ، کلم  هک  ره  »

یم هک  نآ  ریظن  دـهد ، یم  رارق  دوخ  صتخم  ار  تیعر  قوقح  هاج  تزع و  لاـم و  دروم  رد  یهاـشداپ  ره  اـبلاغ  هک  تسا  نیا  ینعم 
یم نانچ  دـبای  تردـق  تزع و  سک  ره  دـشک و  یم  نوریب  وا  نت  زا  ار  روهقم  یگنج  حالـس  هماج و  دوش ، هریچ  سک  ره  دـنیوگ :

یتفع اب  صخش  رگا  تساهسفن و  ياهیوخ  زا  ندرک  متس  : » تسا هتفگ  هک  یبنتم  بیطلا  وبا  تیب  نیا  تسا  ینعم  نیمه  ریظن  .دنک و 
« .دنک یمن  ملظ  هجوچیه  هب  ینک  ادیپ 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

.ََرثْأَتْسا َکَلَم  ْنَم 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

دادبتسا هار  ًابلاغ )  ) دنسر یم  تموکح  هب  هک  ییاهنآ 

نانخـس زا  یکی  ناونع  هب  لوقعلا  فحت  باتک  رد  هنامیکح  راتفگ  نیا  هنامیکح : راـتفگ  دنـس  .دـنریگ . (  یم  شیپ  یگماـکدوخ  و 
ار هچنآ  مالـسلا  هیلع  یلع  تسا و  هدمآ  دومرف  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  هب  هک  یتیـصو  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هنامیکح 

ررغ رد.دومرف  غـالبا  نارگید  هب  تسا  هدـمآ  مـالک  لـحم  رد  هک  يا  هنوـگ  هب  دوـب  هدرک  تیـصو  وا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
(.( ،ج 4،ص 139 هغالبلا جهن  رداصم  ) .تسا هدش  رکذ  مالسلا  هیلع  یلع  زا  تروص  نیمه  هب  هلمج  نیمه  زین  مکحلا 
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دادبتسا تردق و 

: دیامرف یم  تسانعمرپ  هدرشف و  رایسب  هک  هنامیکح  راتفگ  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

( . ََرثْأَتْسا َکَلَم  ْنَم  ( ؛» دنوش یم  دبتسم  ًابلاغ )  ) دنسر یم  تموکح  هب  هک  ییاهنآ  »

.تسا یبلطراصحنا  یگماکدوخ و  دادبتسا و  يانعم  هب  « راْثئتْسا » هشیر زا  ََرثْأَتْسا » »

تلادـع و قح و  زا  مد  دوب  هدیـسرن  تموکح  هب  ناشتـسد  نوچ  هک  یناسک  دـندوب  رایـسب  ؛ تسانعم نیا  رب  ینـشور  هاوگ  زین  خـیرات 
دنتفرگ رایتخا  رد  ار  تموکح  دـندش و  راوس  دارم  بکرم  رب  هک  یماـگنه  اـما  ؛ دـندز یم  مدرم  هب  مدرم  راـک  يراذـگاو  تروشم و 

رد العا  دح  رد  ار  یگماکدوخ  دندرک و  محر  نمشد  تسود و  هب  هن  دنداد و  شوگ  یسک  تحیـصن  هب  هن  ؛ دنتـشاذگ دادبتـسا  يانب 
: تسا هدمآرد  یلثملا  برض  تروص  هب  هک  تسه  هدوب و  عیاش  يردق  هب  بلطم  نیا.دنداد  ماجنا  ایاعر  ربارب 

«. دیابر یم  ار  نارگید  ياه  هیامرس  ددرگ  زوریپ  هک  یسک  ددزد و  یم  دوش  بلاغ  هک  یسک  ؛  ََّزب َّزَع  ْنَم  َبَلَس َو  َبَلَغ  ْنَم  »

: دنک یم  لقن  ءیّبنتم )  ) بیطلاوبا زا  يرعش  ، نخس نیا  حرش  رد  دیدحلا  یبا  نبا 

ُِملْظَی 1 ٍهّلِعلف ال  ٍهَّفِع  اذ  ْدِجَت  ْنإَف  ِسوفُّنلا  ِعَیِش  نِم  ُْملُّظلا  َو 

«. دنک یمن  ملظ  هک  تسا  یلیلد  هب  ًامتح  یتفای  یلداع  فیفع و  صخش  رگا  تساه و  ناسنا  تداع  متس  ملظ و  »

: دـنک یم  لقن  دوب  هبرجترپ  شوهاب و  ینز  هک  أبـس  هکلم  نابز  زا  « لمن » هروس هیآ 34  رد  ؛ دراد انعم  نیا  هب  يا  هراشا  زین  دـیجم  نآرق 
هقطنم دراو  هک  یماگنه  ناهاشداپ  : تفگ ؛ » َنُولَعْفَی َِکلذَک  ًهَّلِذَأ َو  اِهلْهَأ  َهَّزِعَأ  اُولَعَج  اهوُدَْـسفَأ َو  ًهَیْرَق  اُولَخَد  اذِإ  َكُولُْملا  َّنِإ  َْتلاق  »
«. تسا هنوگ  نیا  هراومه  نانآ  شور  يرآ ) (؛ دننک یم  لیلذ  ار  اج  نآ  نازیزع  دنشک و  یم  یهابت  داسف و  هب  ار  نآ  دنوش  يدابآ 

نیدـتم دارفا  کلـس  رد  رهاـظ  هب  ، تموـکح هب  یباـی  تسد  زا  شیپ  هک  یناـسک  زا  تسا  یناوارف  ياـه  هنوـمن  زین  مالـسا  خـیرات  رد 
.دنتفرگ شیپ  ار  یگماکدوخ  هار  دندیسر  یتموکح  ماقم و  هب  هک  نیمه  اما  ؛ دندوب

: میناوخ یم  يوما  رگمتس  هفیلخ  ناورم  نب  کلملادبع  زا  یفورعم  ناتساد  رد 

وا هک  اجنآ  ات  دوب  تدابع  هب  لوغـشم  هراومه  دجـسم  هشوگ  رد  هک  دوب  ینادـهاز  نادـباع و  زا  دـسرب  تفالخ  ماقم  هب  هکنآ  زا  لبق 
ار تفالخ  تراشب  شردپ و  گرم  ربخ  هک  یماگنه.درک  یم  توالت  نآرق  هتسویپ  اریز  ؛ دندیمان دجسم ) رتوبک  «) دجسملا همامح  » ار

ياه یگماکدوخ  هب  دـعب  مدـش و  ادـج  وت  زا  نم  هشیمه  يارب  «) کـِْنَیب یْنَیب َو  ُقاِرف  اذـه  » تفگ داـهن و  مه  رب  ار  نآرق  ، دـنداد وا  هب 
. ( ،ص 123 یقطقط نبا  ، يرخف باتک  (. ) . تخادرپ تموکح 

.دوب هفوک  تیالو  هب  « جاجح » بصن کلملادبع  همانراک  هایس  تاحفص  زا  یکی 
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یم « کلملادـبع » هب هدرتسگ  تروص  هب  هانگ  یب  ناینادـنز  هجنکـش  هنامحر و  یب  راتـشک  تشک و  »و  جاجح » تایانج راـبخا  نیقی  هب 
رک روک و  ار  تیـصخش  یب  تیفرظ و  یب  تسپ و  ناـسنا  نیا  شوـگ  مشچ و  تموـکح  هک  ارچ  دروآ ، یمن  وربا  هب  مخ  یلو  ؛ دیـسر

.دندوب رایسب  خیرات  رد  ناورم  کلملادبع  لاثما.دوب  هدرک 

زا دـعب  هک  هدـش  لقن  وا  زا  فارـشالا  باسنا  باـتک  رد  هک  تسا  يزیچ  ناـمه  ناورم  نب  کلملادـبع  ياـه  ییاوسر  زا  رگید  یکی 
شومارف ار  ناتدوخ  اما  ، دینک یم  اه  یکین  يراگزیهرپ و  هب  رما  ارم  امش  : تفگ مدرم  هب  تینابصع  اب  تفر و  ربنم  تفالخ  هب  ندیسر 

منز یم  ار  شندرگ  دنک  رما  اوقت  هب  ارم  یسک  رگا  دعب  هب  زورما  زا  دنگوس  ادخ  هب.دینک  یم 

.( ،ج 7،ص 206 فارشالا باسنا  ( . ) . ُهَُقنُع ُْتبَرَض  ّالإ  َّلَج  َّزَع َو  ِهّللا  يَْوقَِتب  اذه  یمْوَی  َدَْعب  ٌدَحأ  ینُُرمْأَی  ِهّللاَو ال  )

ترـضح ، میهد یم  نایاپ  هدرک  لقن  راونالا  راحب  رد  یـسلجم  همالع  موحرم  هک  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا  یثیدـح  اـب  ار  نخـس  نیا 
: دومرف

رپ  ) هلمج راهچ  تاروت  رد  ؛  ََرثْأَتْسا َکَلَم  ْنَم  ُناَُدت َو  ُنیِدَت  اَمَک  ُرَبْکَْألا َو  ُتْوَْملا  ُْرقَْفلا  ُمَْدنَی َو  ُریِشَتْسَی  َال  ْنَم  : ٍرُطْـسَأ ُهََعبْرَأ  ِهاَرْوَّتلا  ِیف  »
یهد یم  ازج  نارگید  هب  هک  هنوگ  نآ  تسا و  گرزب  گرم  رقف  دوش و  یم  نامیـشپ  دنکن  تروشم  هک  یـسک  : تسا هدـمآ  شزرا )

. ( ،ج 13،ص 357،ح 62 راونالاراحب «. ) . دنک یم  هشیپ  دادبتسا  دبای  تسد  تموکح  هب  هک  یسک  دش و  دهاوخ  هداد  ازج  وت  هب 

تموـکح و دیـشاب  بقارم  دـنک  یم  هیـصوت  دوـخ  ناوریپ  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  تـسا  نـیا  دراد  یناروـن  هـلمج  نـیا  هـک  یماـیپ 
.دیشابن نینچ  امش  دناشک  یم  دادبتسا  هب  ار  ناسنا  ًالومعم  ، ماقم

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abu Talib said : One who possesses ( riches ) prefers himself over
.” others

يروحمدوخ زا  زیهرپ  تروشم و  شزرا  : 161 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

اَِهلوُقُع ِیف  اَهَکَراَش  َلاَجّرلا  َرَواَش  نَم  َکَلَه َو  ِِهیأَِرب  ّدَبَتسا  ِنَم  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد
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نانآ ياـه  لـقع  رد  درک ، تروشم  نارگید  اـب  سک  ره  و  دیـسر ،  تکـاله  هب  دـش  يأر  دوخ  سک  ره  دومرف : وا ، رب  ادـخ  دورد  و 
 . دش کیرش 

يدیهش

.تخاس کیرش  نانآ  درخ  رد  ار  دوخ  تخادنا  رب  يأر  نامدرم  اب  هک  ره  و  دیسر ،  تکاله  هب  دیدرگ  يأر  دوخ  هک  ره 

یلیبدرا

ياهلقع رد  ناشیا  اب  دوش  کیرش  نادرم  اب  درک  تروشم  هک  ره  دش و  كاله  دوخ  رس  دوخ و  هشیدنا  رد  دش  لقتسم  هک  ره  دومرف 
ناشیا

یتیآ

.تسا هدش  کیرش  ناشدرخ  رد  دیامن ، تروشم  مدرم  اب  هک  ره  دسر و  تکاله  هب  دنک ، هشیپ  یگماکدوخ  هک  ره  و 

نایراصنا

 . دومن نانآ  لقع  کیرش  ار  دوخ  درک  تروشم  مدرم  اب  هک  ره  و   ، دیسر تکاله  هب  دش  يأر  هب  دبتسم  هک  ره  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

قحب هسفنل  دبتسا  رثاتـسا : .مهقوقح و  هسفنل  ذخا  مهملظ و  موق  یلع  اکلم  راص  نم  لک  بلغالا  یلع  يا  رثاتـسا  کلـس  نمف  هلوق : و 
.ءاضیا ءایلا  نکسی  دق  هقلخ و  نم  هللا  هریخ  دمحم  لاقی  هللا  هراتخا  کلوق : نم  مسالا  هبیغلا  لثم  هریخلا  درفت و  دبتسا : ریغلا و 

يردیک

باوصلا نم  هل  نع  نا  هنال  کلذ  و  درفنا ، يا  کله .) هیارب  دبتسا  نم   ) .هادع نم  هبنج  یلع  هتبنج  حجر  هریغ و  قح  هسفنل  راتخا  يا 
کلذ هل  جـتنی  اـمبر ال  و  یـصقتسملا ، ثحبلا  و  ماـتلا : لـماتلا  دـعب  ـالا  هوجولا  لـکب  یفی  ـال  هیار  و  هوجو ، هیلع  یفخی  اـمبرف  هجو ،
جئاتن نم  رثکا  هلاحم  عومجلا ال  جـئاتن  داسفلا و  حالـصلا و  هوجو  یلع  عـالطالا  یلا  برقا  ناـک  هریغ و  رواـش  اذاـف  اـضیا ، ثحبلاـب 

.دارفالا

مثیم نبا 

و دوش ، یم  كاله  دش ، ياردوخ  سک  ره  و  دوش ، یم  ياردوخ  تفای ، طلست  سک  ره  (: ) مالـسلا هیلع   ) ماما نانخـس  زا  نخـس  هس 
، تفاـی هرطیـس  سک  ره  هک : تسا  نیا  نانخـس  نآ  زا  یکی  ددرگ .) یم  اـهنآ  ياـهلقع  کیرـش  دـنک ، تروـشم  نادرم  اـب  سک  ره 
هک تهج  نآ  زا  تسا ، يورکت  ییاردوخ و  ناـش ، هقـالع  دروم  روما  رد  ناـهاشداپ  شور  هک  تسا  نیا  دوصقم  .دوش  یم  ياردوخ 
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دروم رد  ار  نآ  هک  تسا  یلثملا  برـض  دننام  نخـس  نیا  .دنعزانمالب و  دوخ ، یناسفن  ياهـشهاوخ  هب  تبـسن  دنطلـسم و  نارگید  رب 
ره مود : نخـس  .دنوش  عنام  ار  نارگید  دنهد و  صاصتخا  دوخ  هب  ار  نآ  دـعب  و  دـنبای ، تسد  يراک  هب  هک  دـنرب  یم  راک  هب  یناسک 

گنج و رد  نارگید  تروشم  تحیـصن و  نتفریذپن  دوخ و  رظن  رکف و  رد  ناسنا  يورکت  اریز  .دیـسر  تکاله  هب  دـش ، ياردوخ  هک 
سک ره  تسا : هدوـمرف  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما اـیوگ  ددرگ ، یم  وا  تکـاله  ثعاـب  دـه و  یم  رارق  اـطخ  ضرعم  رد  ار  وا  نآ ، لاـثما 

هب تکاله ، ضرعم  ياج : هب  هوقلابام - رب  لعفلاب  قالطا م  باب  زا  ار - تکاله  نیاربانب  تسا ، تکـاله  ضرعم  رد  دـشاب ، ياردوخ 
نآ رد  هک  نآ  حیـضوت  .تسا  نانآ  ياهلقع  کیرـش  دـنک ، تروشم  نادرم  اب  سک  ره  موس : نخـس  .تسا  هدرب  راـک  هب  زاـجم  روط 
هچ تسا ، هتفرگ  رارق  وا  رایتخا  رد  نادرم ، ياهدرخ  مامت  سپ  ددـنب ، یم  راک  هب  ار  نآ  هدرک و  يرادرب  هرهب  رظن  نیرتهب  زا  تروص 

.تسا نارگید  اب  تروشم  هب  قیوشت  نخس  نیا  .درب و  یم  دوس  اهدرخ  جیاتن  زا  وا 

دیدحلا یبا 

 . اَِهلوُقُع ِیف  اَهَکَراَش  َلاَجِّرلا  َرَواَش  ْنَم  َکَلَه َو  ِِهیْأَِرب  َّدَبَتْسا  ِنَم  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

الإ طق  ادحاو  ترـشتسا  ام  لوقی  اهمذی و  یمـشاهلا  حلاص  نب  کلملا  دبع  ناک  امذ و  احدم و  هروشملا  یف  فاک  لوق  انل  مدـقت  دـق 
لئاسملا کیلع  تهبتشا  بهاذملا و  کیلع  تقاض  نإ  هروشملا و  كایإف و  هلذلا  ینتلخد  هزعلا و  هتلخد  هل و  ترغاصت  یلع و  ربکت 

.حدافلا إطخلا  یلإ  دادبتسالا  كادأ  و 

إطخ فلأ  دادبتـسالا  عم  ئطخأ  نأل  كرفظ و  لثم  كدـلج  کح  ام  لوقی  بهذـملا و  اذـه  یلإ  بهذـی  رهاط  نب  هللا  دـبع  ناـک  و 
.هجاحلا صقنلا و  نیعب  يرأ  ریشتسأ و  نأ  نم  یلإ  بحأ 

.كریبدت داسف  هیف  ناک  ام  کنع  عاذأ  راشتسم  برف  هرواشملاب  همورت  يذلا  رمألاب  هرطاخم  رسلا و  هعاذإ  هراشتسالا  لاقی  ناک  و 

.هیأرب دبتسا  نم  رطاخ  اولاق  ادج و  ریثکف  هروشملل  نوحداملا  امأ  و 

.كریغ یلع  بعت  کل و  هحار  هروشملا  اولاق  و 

.ارذاع إطخلا  دنع  احدام و  باوصلا  دنع  مدعی  مل  هروشملا  نم  رثکأ  نم  اولاق  و 

.رومألا مزع  نم  هراشتسالا  حاجنلا و  فرط  یلع  ریشتسملا  اولاق  و 

.باوصلا دئار  لوقعلا و  حاقل  هروشملا  اولاق  و 

 (. .هتجرختسا : لسعلا ترش.جرختسملا  : روشملا ،و  لسعلا : يرألا روشملا (  يرألا  نم  یلحأ  ریشملا  يأر  هرمث  هعیدبلا  مهظافلأ  نم  و 

نعتساف هحیصنلا  يأرلا  غلب  اذإ  راشب  لاق  و 

یناشاک
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رد دیزرو  لالقتسا  دوخ  سفن  يارب  اهنآ  رب  درک  ادیپ  تردق  اهراک و  رد  دش  هاشداپ  هک  ره  رثاتـسا ) کلم  نم  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
لثملا برـض  نیا  .عزانم و  مدـع  طلـست و  هطـساو  هب  هبوغرم  روما  هب  رارفنا  تسا و  دادبتـسا  كولم  ناـش  رد  هک  تسا  نآ  دارم  نآ 

نم مالـسلا : هیلع  لاـق  و   ) .نآ رد  ار  دوخ  ریغ  دـنک  عنم  نآ و  هب  دوـش  صتخم  سپ  يرما ، رب  دـشاب  بلاـغ  هک  یـسک  يارب  زا  تسا 
ندش درفنم  هک  اریز  دیـسر  تکاله  دحرـس  هب  کله )  ) دومن هشیدنا  دوخرـس  هب  ینعی  دوخ  رکف  هب  دـش  درفنم  هک  ره  هیارب ) دبتـسا 
اییوگ سپ  .تسا  تکاله  مزلتسم  هک  تسا  ییاطخ  هنظم  نآ  ریغ  برح و  رد  هراشتـسا  تحیـصن و  ندرکن  لوبق  دوخ و  يارب  ناسنا 

شیدـنا کین  نامدرم  اـب  دـنک  تروشم  هک  ره  و  لاـجرلا ) رواـش  نم  و  ( ) كـالهلا هنظم  یف  وهف  هیارب  دبتـسا  نم  : ) هک دومرف  نینچ 
لثم هک  اییوگ  سپ  .ناشیا  زا  تسا  حلصا  يار  جتنتسم  وا  هک  اریز  ناشیا  ياه  لقع  رد  ناشیا  اب  دوش  کیرـش  اهلوقع ) یف  اهکراش  )

.تسا لصاح  وا  شیپ  ناشیا ، عیمج  دزن  تسا  لصاح  هک  یلقع  نآ 

یلمآ

ینیوزق

هب يراک  دادبتسا  .دومن  لخدم  نآ  رد  لالقتسا  دادبتسا و  هجو  رب  و  دیزگرب ، دوخ  يارب  تفای  تردق  ار و  يزیچ  دش  کلام  هک  ره 
دـش و كاله  دومن  ضارعا  ـالقع  اـب  تحلـصم  تروشم و  زا  دوخ و  يار  هب  دومن  دادبتـسا  هک  ره  .ریغ  تروشم  یب  ندرک  دوخرس 
و دومرف ..( : دوخ  لوسر  اـب  یلاـعت  قـح  .ناـشیا  ياـهلقع  اـب  ددرگ  کیرـش  نادرم  اـب  دـنک  تروـشم  هک  ره  و  تشگ ، هاـبت  وا  راـک 

لوقع قافتا  عامتجا و  مکح  رد  تروشم  هقیقحلا  یف  و  دادبتـسا ، مدع  ترواشم و  موزل  رد  دشاب  یفاک  نیه  و  ..رمالا ) یف  مهرواش 
راک ناوخب و  يروش  مهرما  نک  رای  رگید  لقع  اب  ار  لقع  .دشابن  ناسکی  لقع  کی  مکح  اب  لقع  دنچ  مکح  هتبلا  يراک و  رد  تسا 

نک

یجیهال

لمع هک  یسک  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .اهلوقع » یف  اهکراش  لاجرلا  رواش  نم  کله و  هیارب  دبتـسا  نم  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
نادرم اب  دش  کیرـش  درک  تروشم  هک  یـسک  ندوب و  اطخ  بیرقت  هب  تفای ، تکاله  ریغ  اب  تروشم  یب  ییاهنت  هب  دوخ  يارب  درک 

.دوش وا  شناد  لقع و  یتدایز  ثعاب  هک  اریز  ناشیا ، شناد  لقع و  رد  ناشیا  اب  دش  کیرش  دنمشناد ،

ییوخ

راهظا هیار و  ضقنل  یعـسلا  هیلع و  ریبدتلا  هعم و  هفلاخملا  یلع  دبتـسملاب  طوحی  نم  زازفتـسا  و  ءاطخلل ، ضرعم  يارلاب  دادبتـسالا  و 
نم ددـملا  هناعتـسالا و  یلا  جاتحت  یتلا  هیعامجلا  تاعزانملا  بورحلا و  یف  اـصوصخ  دبتـسملا و  كـاله  یلا  رمـالا  رجنیف  هنـالطب ،
یلع نآرقلا  ثح  دـق  و  یحو ، هلیبق  وا  بعـش  هما و  یلا  عجرت  یتلا  هماعلا  رومالا  اصوصخ  رومالا و  ءارجال  ساـسا  هروشملا  .ریغلا و 

مهرواش و  نارمع :- لآ  - 159  ) یلاعت لاقف  ءاطخلا  نم  نوصملا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا یلا  هبسنلاب  یتح  رومالا  یف  هراشتسالا 
لاقف نیدـلا  رئاعـش  رئاس  هالـصلا و  ماقاک  نیملـسملل  همات  هماع  هیعامتجا  هریـس  يروشلا  ررق  و  هللا ) یلع  لکوتف  تمزع  اذاف  رمالا  یف 

یم هاوخدوخ  دش  هاشداپ  هک  ره  همجرتلا : مهنیب .) يروش  مهرما  هولـصلا و  اوماقا  مهبرل و  اوباجتـسا  نیذلا  و  يروشلا :- - 38  ) یلاعت
.دوشیم نانآ  لقع  کیرش  درک  تروشم  نادرم  اب  سک  ره  و  دسریم ، تکاله  هب  دش  دوخ  يار  دنباپ  سک  ره  و  دوش ،
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تسا هارمگ  تشگ  ياردوخ  هک  ره  *** تسا هاوخدوخ  هاشداپ  دش  هک  ره 

تسا هار  رد  کیرش و  ناشدرخ  رد  *** يروش دنک  نامدرم  اب  هک  ره 

يرتشوش

اهیف رثاف  ریثک ، عمج  یف  مورلا  دـالب  مالـسلا : هیلع  لاـق  و  ( 349  ) هنـس هلودلا  فیـس  ازغ  يرزجلا ) لماک   ) یف کله  هیارب  دبتـسا  نم 
هیلع اوذخا  مورلا  نا  مث  .هنشرخ  یلا  غلب  و  اریثک ، ائیش  يراسالا  مئانغلا و  یبسلا و  نم  ذخا  نوصح و  هدع  حتفو  قرحا  هریثک و  اراثآ 

هنم و دوعلا  یلع  ردقت  الف  كرهظ  فلخ  بردـلا  اوفلخ  دـق  مورلا  نا  سوسرط : لها  نم  هعم  نم  هل  لاق  عوجرلا  دارا  املف  قیاضملا ،
داع و  هریغ - يارب  باصا  هنا  لاقی : الئل  ادـحا  رواشی  دبتـسی و ال  نا  بحی  هیارب  ابجعم  ناک  و  مهنم - لبقی  ملف  اـنعم ، عجرت  نا  يارلا 

اوتاف هباحـصا  یف  فیـسلا  اوعـضو  هلاقثا و  اوذخا  مئانغلا و  نم  هعم  ناک  ام  اودرتسا  هیلع و  مورلا  رهظف  هنم ، لخد  يذـلا  بردـلا  یف 
.ءالقعلا و سانلا  ءارآ  لهجی  نم  لک  يار  ءوس  نم  اذـه  و  هقـشم ، دـهج و  دـعب  لجر  هئامثالث  یف  وه  صلخت  و  ارـسا ، التق و  مهیلع 

اجهو نسحلا  نب  هللادـبع  نب  میهاربا  اهب  الوا  حدـم  یتلا  هتدیـصق  یف  راشب  لاق  یناغالا )  ) یف اهلوقع  یف  اهکراش  لاـجرلا  رواـش  نم 
حدم یف  اهلعجف  میهاربا  یلع  الا  قبطنت  یتلا ال  تایبالا  فذح  ملسمابا و  رفعج  یبا  نم  تایبالا  یف  لدب  میهاربا  لتق  امل  مث  اروصنم ،

ناف هضاضغ  کیلع  يروشلا  لـعجتال  مزاـح و  هحیـصن  وا  حیـصن  يارب  نعتـساف  هروشملا  يارلا  غلب  اذا  ملـسم : یبا  وجه  روصنملا و 
نا راشبل : تلق  لاق : یعمـصالا  نع  يور  مئاقب و  دـیوی  مل  فیـس  ریخ  ام  اهتخا و  لغلا  کسما  فیک  ریخ  اـم  مداوقلل و  هوق  یفاوخلا 
وا هترمثب  زوفی  باوص  نیب  رواشملا  نا  لاقف : هروشملا ، هفلتخم ) تاعوضوم  یف  نوتـسلا - لـصفلا   ) یف کـتایبا  نم  نوبجعی  ساـنلا 

یتح تنبغ  ام  یبارعا : لاق  نویعلا :)  ) یف .كرعـش و  یف  کنم  رعـشا  اذـه  کلوق  یف  هللا  تنا و  تلقف : .ههورکم  یف  كراـشی  اـطخ 
لجر فلا  نحن  لاقف : مکباوص ؟ رثکا  ام  سبع : ینب  نم  لجرل  لیق  .مهرواشا و  یتح  ائیـش  لعفاال  لاـق : فیک ؟ و  لـیق : .یموق  نبغی 

یتح هروما  عیمج  یف  هرواشی  روصنملا  لازام  یلع : نب  یـسیع  لاق  جورملا )  ) یف و  اذـه ، .مزاح  فلا  اناکف  هعیطن  دـحاو  مزاح  انیفو 
اذا هرما  رـس  یف  نیندالا  كرـشی  مل  لقعلا و  فلتخم  ریغ  اریمـض  یجاـنف  هریمـض  یجاـن  رمـالا  دارا  اـم  اذا  هلوقب : همره  نبا  هحدـتما 

.ابجع روصنملا  هلبق  اقلمت و  رهظت  یتلا  هروشملا  رتسی و  يذـلا  رـسلا  نیب  طـلخ  همره  نبا  تلق : لـبحلا …  يوق  نیعبـصالاب  تضقتنا 
ام ردقب  یلا  ریثیف  هریـشتساف  انغـض  یلع  هبلق  یف  نا  ملعا  برعلا  نم  لجرلا  یقلا  تنک  دقل  هیواعم : لاق  نویعلا ) هرواشم   ) یف و  اذـه ،

طبخ وه  و  تلق : .یندجنیف  هدجنتسا  یننیعیف و  هب  نیعتسا  اقیدص  عجری  یتح  املح  هعسوا  امتش و  ینعـسوی  لازی  الف  هسفن ، یف  هدجی 
- هریثتساف ربخلا  یف  هلوق  فرح  هنا  هفلتخم ) تاعوضوم  یف  نوتسلا - لصفلا   ) هطبخ هجو  و  هروشملا ، یف  ربخلا  لقن  یف  هبیتق  نبا  نم 

قفرلل دـهاش  ربخلاف  ذـئنیح  هسفن و  یف  هدـجی  ام  ردـقب  یلا  ریثیف  دـعب  ربخلا  یف  نا  هفیرحت  حـضوی  نیـشلاب ، هریـشتساف  هلوقب  ءاـثلاب -
امه لوقا : مالـسلا : هیلع  لاق  و  هفلتخم ) تاعوضوم  یف  نوتـسلا - لصفلا   ) یـش یف  هروشملا  نم  سیل  اقیدـص و  ریـصی  یتح  ودـعلاب 

مهمزلا باتکلا و  قثاولا  سبح  (: 229  ) هنـس ثداوح  یف  يربطلا )  ) یف ام  اهنم  هریثک ، مالـسلا  هیلع  همالکل  دهاوشلا  و  دحاو ، ینعمب 
سلجف هلیللا ، ثدحتن  اومله  نکلو  ذیبنلا  هلیللا  یهتـشا  تسل  لاقف : قثاولا  دـنع  هلیل  انک  لاق : يراصنالا  نوزع  نع  ام  هببـس  و  الاوما ،

اهلوح نیعلا  يرت  امیف  عارذ  ردقالا  هضیب  اهناک  ءاضیب  ءامسلا  یف  هعفترم  هبق  قاورلا  کلذ  یقـش  دحا  یف  ناک  و  طسوالا - هقاور  یف 
يذلا ببسلا  ملعی  مکنم  نم  قثاولا : لاقف  انثدحتف  هقطنملا  هبق  یمست  تناک  بهذلا و  دروزاللاب و  یـشغم  شوقنم  حاس  اهطـسو  یف 

اهـضرتعاف اهیلا  لسراف  طایخلا  نوعل  هیراج  هل  ترکذ  دیـشرلا  نا  .کثدـحا  هللا  اـنا و  تلقف : هکماربلا ؟ یلع  دیـشرلا  يدـج  بثو  هب 
یقیقر قتع  اهقتعب و  تفلح  روهـشم  حـضاو  اهنمث  رما  لاق : .اهنمث  یف  لوقت  ام  نوعل : لاـقف  اـهبدا ، نسح  اـهلقع و  اـهلامج و  یـضرف 
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رانید و فلا  هئام  نع  اهنمث  صقناال  نا  لودعلا  کلذب  یلع  تدهـشا  اهنم و  یل  جرخمال  یتلا  هظلغملا  نامیالا  یلام  هقدص  اعیمج و 
ربخب هربخی  یکمربلا  ییحی  یلا  لسرا  مث  .رانید  فلا  هئامب  کنم  اهتذـخا  دـق  دیـشرلا : لاقف  .لیحلا  نم  یـشب ء  کلذ  یف  لاتحا  ـال 

هیلع بضغف  کلذ ، یلع  ردـقیال  هنا  هربخی  لسراف  ءوس  حاتفم  اذـه  ییحی : لاقف  .راـنید  فلا  هئاـمب  هیلا  لـسری  نا  هرماـی  هیراـجلا و 
، اهدری هلعلف  اهرثکتسیف  اهاریل  مهارد  اهولعجا  ییحی : لاقف  .اهنم  دبال  هیلع  داعاف  رانید ، فلا  هئام  یلام  تیب  یف  سیل  لاق : دیـشرلا و 

یف جرخف  رهظلا ، هالـصل  وضوتلا  دارا  اذا  هیف  رمی  يذلا  هقاور  یف  عضوی  نا  رما  و  رانید ، فلا  هئام  همیق  هذه  لاق  مهارد و  اهب  لسراف 
لسرا ریناند  رـضحت  مل  هیراجلا  نمث  اولاق : اذه ؟ هفلتخم ) تاعوضوم  یف  نوتـسلا - لصفلا   ) ام لاقف : ردب  نم  لبج  اذاف  تقولا  کلذ 

لام تیب  هامـس  هدیرا و  ام  هیلا  مضال  لام  تیب  یل  لعجا  کیلا و  هذـه  ممـضا  لاقف : هل  امداخ  اعد  کلذ و  رثکتـساف  مهارد ، اهتمیق 
ناکف کسمی ، مهب و  مهی  لبقاف  هوکلمتـسا ، دق  هکماربلا  دجوف  لاملا  نع  شیتفتلا  یف  ذـخا  و  نوع ، یلا  هیراجلا  درب  رما  سورعلا و 

نا هل  امداخ  رماف  هثیدـح  هبجعاف  مهیف  هلیل  رـضحف  دوعلا ، یباب  فرعی  ناسنا  مهیف  ناـکف  مهعم  یـشعتی  مهرماـسیف و  موق  یلا  لـسری 
یجی ء لام ، مویلا  انترـضحب  سیل  لعفا و  دوعلا : یبال  ییحی  لاـقف  لـعفف  مهرد  فلا  نیثـالث  هیطعی  نا  هرماـی  حبـصا  اذا  ییحی  یتاـی 

عاش ناک  دق  و  هکماربلا - یلع  هضرحی  اتقو  دیـشرلا  نم  دجی  نا  لاتحی  دوعلاوبا  لبقاف  مایالا  هب  لاط  یتح  هعفاد  مث  کیطعن ، لاملا و 
نب رمع  لوقب  هلـصو  یتح  ثیدحلل  لاتحی  دوعلاوبا  لزی  ملف  اوثدحتف  هلیل  هیلع  لخدـف  مهرما - یف  دیـشرلا  هب  مهی  ناک  ام  سانلا  یف 

: دیـشرلا لاقف  دبتـسی  نم ال  زجاعلا  امنا  هدحاو  هرم  تدبتـسا  دعت و  ام  انتزجنا  ادنه  تیل  دعت - تناک  ام  و  دـنه - تدـعو  هعیبر : یبا 
حبصا و  هرابخاب - هیتای  امداخ  دیـشرلا  مدخ  نم  ذختا  دق  ییحی  ناک  و  سلجملا - یـضقنا  یتح  دبتـسی  نم ال  زجاعلا  امنا  هللا  لجا و 

هدـشناف کجعزا ، نا  تهرک  مث  يدـنع  ناک  نم  ضعب  هیندـشنا  رعـشب  کیلا  لسرا  نا  هحرابلا  تدرا  لاـق : هآر  اـملف  اـیداغ ، ییحی 
یباب ییحی  اعدف  دوعلاوبا ، هدشنا  لاقف  رعـشلا  کلذ  دـشنا  نمع  هلاسف  مداخلا  کلذ  یلا  لسرا  فرـصنا  املف  دارا ، امل  نطف  نیتیبلا و 

بهذا همدـخ  ضعبل  هفلتخم ) تاعوضوم  یف  نوتـسلا - لصفلا   ) لاق مث  لام ، انءاج  دـق  کلامب و  كانیول  دـق  انک  انا  هل : لاقف  دوعلا 
لق رفعج و  لضفلا و  یلا  هب  بهذا  هایا و  انلطمل  مهرد  فلا  نیرشع  يدنع  نم  هطعا  هفیلخلا و  لام  تیب  نم  انید  فلا  نیثالث  هطعاف 
هلص يدنع  نم  هتلصو  یطعی و  نا  ترماف  لاملا  رضح  مث  هلطم  تلطاف  لامب  هل  رما  هفیلخلا  ناک  دق  ربی و  نا  قحتسم  لجر  اذه  امهل 

کلذب فرـصناف  مهرد ، فلا  نیرـشعب  امهنم  دـحاو  لک  هلـصوف  فلا ، نیرـشعب  لاق  مکب ؟ هلـصو  هالاسف : هالـصت ، نا  تببحا  دـق  و 
امنا هللا ، يدج و  قدص  قثاولا  لاقف  .عنـص  ام  عنـص  ارفعج و  لتق  مهیلع و  بثو  یتح  مهرما  یف  دیـشرلا  دـجو  هلزنم ، یلا  هلک  لاملا 

مهب و عقوا  یتح  عوبسا  یـضم  امف  هباتکب ، عقویـس  هبـسحا  تلقف  اهلها - هقحتـسی  ام  هنایخلا و  رکذ  یف  ذخا  و  دبتـسی - نم ال  زجاعلا 
بحاص یلا  لیئارـسا  نب  دـمحا  عفد  و  مهتعاـمج ، بیـصخلا و  نب  دـمحا  ریزولااـبا و  بهو و  نب  نامیلـس  حاـبر و  نب  میهاربا  ذـخا 

نب نامیلس  نم  ذخا  و  رانید ، فلا  نینامث  يداف  طوس ، فلا  نم  اوحن  لیق  امیف  هبرـضف  طاوسا ، هرـشع  موی  لک  هبرـضب  رما  سرحلا و 
نم رانید و  فلا  فلا  هباتک  بیـصخلا و  نب  دـمحا  نم  راـنید و  فلا  رـشع  هعبرا  بهو  نب  نسحلا  نم  راـنید و  فلا  هئاـمعبرا  بهو 

ام يوس  کلذ  و  رانید ، فلا  نیعبرا  هئام و  ریزولا  یبا  نم  رانید و  فلا  نیتس  حاجن  نم  رانید و  فلا  هئام  هباـتک  حاـبر و  نب  میهاربا 
.مهتلامع ببسب  لامعلا  نم  ذخا 

هینغم

و هیلع ، ساقی  الف  ردانلا  ذاشلا  اما  هیاغلا ، هذهل  هدیری  ناطلـسلا  ینمتی  يذلا  .نوبهنی و  نودبتـسی و  هوقلا  نوکلمی  نیذـلا  لج  وا  لک 
ج 1 ص 254. هطلسلا ) هیوضوفلا و   ) ناونعب هبطخلا 40  حرش  یف  مهنع  انملکت  .هطلـسلا و  هلودلا و  ءاغلاب  نویوضوفلا  يدان  انه  نم 
و ال برجملا ، حـصانلا  ترـشتسا  و ال  لبق ، نم  هلثم  تبرج  ام  کنال  كدـنع ، هبقاـعلا  لوهجم  رما  یلع  مدـقت  نا  يارلاـب  دادبتـسالا 
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دقف برجملا  حـصانلا  ترـشتسا  نا  و  هیارب ) ینغتـسا  نم  رطاـخ  دـق  : ) ماـمالا لوق  یتاـی  .هرماـغم و  لوـهجم  یلع  مادـقالا  نا  کـش 
عمج نم  لاقف : سانلا ؟ ملعا  نع  مامالا  لاس  الجر  نا  هغالبلا : جهن  كردتسم  یف  .كدارم و  یلع  هب  نیعتـست  ادیدج  املع  تبـستکا 
ناف كاوه ، فالخب  ناک  نا  و  هفلاخت ، الف  کبلق  هقدصی  نم  ترواش  اذا  قداصلا : رفعج  مامالا  هدـیفح  لاق  .هلمع و  یلا  سانلا  ملع 

همکحلا 54. یف  هرواشملاک ) ریهظ  و ال  : ) هلوق حرش  دنع  اهنم  تارم ، هروشملا  نع  مالکا  قبس  .قحلا و  لوبق  نع  عمجت  سفنلا 

هدبع

امبرف اهاشفا  ول  ام  فالخب  اهخـسف  وا  اهذافنا  یف  رایخلا  هلف  همیزع  رـسا  ول  الثم  هدـیب : هریخلا  تناـک  دبتـسا …  هیارب : دبتـسا  نم  … 
سایقلا اذه  یلع  اهخسف و  یلع  اهئاشفا  نم  هل  ضرعت  یتلا  قئاوعلا  هتربجا  وا  اهلعف  یلع  ثعاوبلا  هتمزلا 

يرفعج

مالسالا ضیف 

یم تکرـش  ناشاهدرخ  اب  دـیامن  روش  هبرجت ) اب   ) نادرم اب  هک  ره  و  تشگ ، هابت  درکن ) تروشم  راـک  رد   ) دومن ییاردوخ  هک  ره  و 
(. تسا رت  هتسیاش  دنمدوس و  لقع  کی  مکح  زا  راک  ره  رد  لقع  دنچ  مکح  هک  تسا  ادیوه  و   ) دنک

ینامز

يزاریش دمحم  دیس 

( لاجرلا رواش  نم  و   ) كالهلل هبجوملا  لکاشملا  یف  عقی  هنـال  کـله )  ) ساـنلا رواـشی  مل  و  هیارب ) دبتـسا  نم  : ) مالـسلا هیلع  لاـق  و 
مهئارآ جئاتن  یف  مهل  اکراشم  نوکیف  لمعلا ، یف  باوصلا  هجو  هل  نیبی  ناسنالا  لک  ذا  اهلوقع ،) یف  اهکراش   ) رکف يار و  مهل  نیذلا 

.مهراکفا و 

يوسوم

160 تمکح رد  حرش 

یناقلاط

« .تسا هدش  کیرش  ناشیا  درخ  رد  دنک  ینزیار  نادرم  اب  هک  ره  ددرگ و  دوبان  دوش ، يأر  دوخ  سک  ره  »

ینزیار و یمـشاه  حـلاص  نب  کـلملا  دـبع  .دـمآ  هتفگ  نآ  شهوکن  شیاتـس و  تروشم و  دروـم  رد  هدنـسب  يراـتفگ  نیا  زا  شیپ 
ار دوخ  وا  يارب  نم  درک و  ّربکت  نم  رب  هکنیا  رگم  مدرکن ، ینزیار  یسک  اب  زگره  تسا : هتفگ  یم  هدرک و  یم  شهوکن  ار  تروشم 

هبتـشم لئاسم  راوشد و  وت  رب  صیخـشت  ياههار  دنچ  ره  شاب ، رذح  رب  تروشم  زا  ینوبز و  نم  تفای و  تزع  وا  متخاس و  کچوک 
يزیچ تسا : هتفگ  یم  تسا و  هتـشاد  ار  هدـیقع  نیمه  مه  رهاـط  نب  هللا  دـبع  .دـنک  گرزب  ياـطخ  راـتفرگ  ار  وـت  دادبتـسا  دوـش و 

هب منک و  تروشم  هک  تسا  رتشوخ  نم  يارب  منکب ، اطخ  رازه  دادبتسا  اب  رگا  نم  و  دناراخ ، یمن  ار  وت  تشپ  تدوخ  نخان  نوچمه 
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.دنرگن نم  رب  یتساک  تراقح و  مشچ 

هک اسب  هچ  دوش و  یم  يراد  نآ  گنهآ  هک  يراک  نداتفا  رطخ  هب  زار و  ندـش  شاف  بجوم  تروشم  ینزیار و  تسا : هدـش  هتفگ  و 
دنرایسب یتسار  هب  دنا  هدوتـس  ار  ینزیار  تروشم و  هک  یناسک  اما  .دزاس  شاف  تسوت  ریبدت  یهابت  بجوم  هک  ار  ییاهزیچ  راشتـسم 

.تسا هتخادنا  رطخ  هب  ار  شیوخ  دنک ، دوخ  يأر  هب  دادبتسا  سک  ره  دنا  هتفگ  و 

باوص رد  روذـعم و  اطخ  ماگنه  هب  دـنک  ینزیار  رایـسب  هک  یـسک  و  تسا ، نارگید  جـنر  وت و  شیاـسآ  هیاـم  تروشم  دـنا  هتفگ  و 
.تسا راوتسا  ياهراک  زا  ینزیار  تروشم و  تسا و  يراگتسر  هنارک  رب  دنک  یم  تروشم  هک  سک  نآ  و  تسا ، هدوتس 

هرمث هک  تسا  نیا  نانآ  يابیز  نانخـس  زا  و  تسا ، باوص  یتسرد و  گـنهاشیپ  اـهدرخ و  ندـش  روراـب  هیاـم  تروشم  دـنا  هتفگ  و 
.تسا هدش  فاص  لسع  زا  رت  نیریش  هدننک  تروشم  هشیدنا 

راع گنن و  ار  تروشم  ریگب ، يرای  شیدـنا  رود  اـب  تروشم  راوتـسا و  یمزع  اـب  دیـسر  تحیـصن  هب  يأر  نوچ  : » تسا هتفگ  راـشب 
« .تسا ولج  ياهرپ  گرب  زاس و  ناگدنرپ  لاب  رخآ  ياهرپ  هک  نادم 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

.اَِهلوُقُع ِیف  اَهَکَراَش  َلاَجِّرلا  َرَواَش  ْنَم  ،َو  َکَلَه ِِهیْأَِرب  َّدَبَتْسا  ِنَم 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

رد دنک  تروشم  گرزب  نادرم  اب  هک  سک  نآ  دوش و  یم  كاله  دشاب  هتـشاد  يأر  هب  دادبتـسا  دنک و ) تروشم  كرت   ) هک یـسک 
ياج هب  مکحلاررغ  باتک  رد  : دـیوگ یم  رداصم  رد  بیطخ  موحرم  هنامیکح : راتفگ  دنـس  .دوش . (  یم  کیرـش  اهنآ  درخ  لـقع و 

.تسا هدرک  رکذ  رگید  ياج  رد  هناگادج  ار  هنامیکح  مالک  نیا  مود  هلمج  هدمآ و  َکَلَه » ِِهیْأَِرب  َعَنَق  ْنَم  « ، » َکَلَه ِِهیْأَِرب  َّدَبَتْسا  ِنَم  »
جهن رد  هک  یتراـبع  نیمه  اـب  يرـشخمز  زین  (. تسا هدوب  هغـالبلا  جـهن  زا  ریغ  یباـتک  وا  تیاور  عبنم  هک  دوـش  یم  موـلعم  نآ  زا  (و 

(.( ،ج 4،ص 140 هغالبلا جهن  رداصم  ) .تسا هدروآ  راربالا  عیبر  باتک  رد  « هنطفلاو لقعلا  » باب رد  ار  ثیدح  نیا  تسا  هدمآ  هغالبلا 

« تروشم »و« دادبتسا » هجیتن

یسک :» دیامرف یم.تسا  تروشم  هلئسم  هرابرد  هکس  کی  يور  ود  هدومرف  نایب  دوخ  هنامیکح  راتفگ  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما  هچنآ 
لقع و رد  دنک  تروشم  گرزب  نادرم  اب  هک  سک  نآ  دوش و  یم  كاله  دشاب  هتـشاد  يأر  هب  دادبتـسا  دنک و ) تروشم  كرت   ) هک

( . اَِهلوُقُع ِیف  اَهَکَراَش  َلاَجِّرلا  َرَواَش  ْنَم  ،َو  َکَلَه ِِهیْأَِرب  َّدَبَتْسا  ِنَم  ( ؛» دوش یم  کیرش  اهنآ  درخ 

.میا هتفگ  نخس  ارارک  باتک  نیا  رد  نونک  ات  ، يأر هب  دادبتسا  ياه  نایز  تروشم و  تیمها  هرابرد 
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کلام هماندهع  رد  هدومرف و  هراشا  تروشم  تیمها  هب  مالسلا  هیلع  ماما  هملک 113  نیچمه  هملک 54 و  رد  راصق  تاملک  شخب  رد 
مک دوش  ثحب  تروشم  تیمها  هراـبرد  ردـق  ره  یلو  ؛ تسا هتفگ  نخـس  نآ  طیارـش  تروشم و  زا  يرت  هدرتـسگ  تروـص  هب  رتـشا 
هب مـه  1 و  ْمُهَْنَیب » يروُش  ْمُهُْرمَأ  َو   » دـهد یم  تروشم  روتـسد  ناـنمؤم  هب  مه  دـیجم  نآرق.زاـس  تشونرـس  تسا  یبلطم  اریز  ، تسا

تاعوضوم رد  یتح  نآرق   ، 2 ِْرمَْألا » ِیف  ْمُهْرِواش  َو  : » دـنک یم  رما  هراب  نیا  رد  دوب  لـک  لـقع  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 
ْنَع ًالاِصف  ادارَأ  ْنِإَف  : » دیامرف یم  ردام  ریش  زا  راوخریـش  كدوک  نتفرگ  زاب  هرابرد  هلمج  زا  تسا  هداد  تیمها  تروشم  هب  زین  هداس 

( رتدوز ار  كدوک   ) دنهاوخب تروشم  رگیدـکی و  تیاضر  اب  ردام ) ردـپ و   ) ود نآ  رگا  و  ؛ » امِْهیَلَع َحانُج  الَف  ٍرُواشَت  امُْهنِم َو  ٍضارَت 
.( هیآ 233 ، هرقب «. ) . تسین اهنآ  رب  یهانگ  ؛ دنریگ زاب  ریش  زا 

رب دیکأت  رهاظ  رد  لقادح  اه  تلود  همه  زین  زورما  يایند  رد.تسا  هدیزرو  دیکأت  نآ  رب  هدرتسگ  روط  هب  یمالـسا  تایاور  نینچمه 
یم هدرمش  یساسا  یلصا  ناونع  هب  تروشم  لصا  دنراد و  فلتخم  حوطـس  رد  ییارجا  روما  يراذگ و  نوناق  يارب  اهاروش  لیکـشت 

.دوش

رد اه  تمعن  ریاس  دننام  يرایـشه  هکلب  ، تسا هدادـن  رفن  کی  هب  ار  يرکف  يایازم  همه  لاعتم  يادـخ  اریز  ، تسا نشور  مه  نآ  لیلد 
دننیـشنب تروشم  هب  اه  ناسنا  هک  یماگنه  تسین و  نارگید  راکفا  زا  زاین  یب  سک  چیه  لیلد  نیمه  هب.تسا  هدش  میـسقت  مدرم  نایم 

یبناج کی  ره  هک  فلتخم  دارفا  هلیسو  هب  هلئسم  بناوج  اریز  ، دوش یم  مک  رایسب  اطخ  لامتحا  دنوش  همیمـض  رگیدکی  هب  اه  لقع  و 
تـسا هدمآ  مکحلا  ررغ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  زا  يرگید  ثیدح  رد  هک  يریبعت  قادصم  ددرگ و  یم  نشور  دنیب  یم  ار 

: دیامرف یم  ، دوب دهاوخ 

رگید نالقاع  يأر  هک  تسا  مزال  یلقاع  ره  رب  ؛  ِءامَکُْحلا َمُولُع  ِهِْملِع  یلإ  َّمُضَی  ِءالَقُْعلا َو  َْيأَر  ِِهیأَر  یلإ  َفیُضی  ْنأ  ِِلقاْعلا  یَلَع  ٌّقَح  »
.( ،ص 55،ح 496 مکحلاررغ «. ) . دیازفیب شیوخ  ملع  هب  ار  نادنمشناد  مولع  دنک و  هفاضا  دوخ  يأر  هب  تروشم ) قیرط  زا   ) ار

هک یلاح  رد  دشاب  يواسم  لقاال  ای  رت  يوق  ناسنا  زا  وا  لقع  هک  درک  تروشم  یـسک  اب  دیاب  ًامتح  دننک  روصت  تسا  نکمم  یـضعب 
هک نانچ  دـنک ، تروشم  دوخ  ناتـسدریز  اـب  یتح  تسا  راوازـس  دـنکن  ادـیپ  یـصاخشا  نینچ  هب  یـسرتسد  رگا  ناـسنا  ؛ تسین نینچ 
یم شنارای  زا  یکی  هک  دنک  یم  لقن  مالـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ماما  زا  راونالا  راحب  زا  یثیدح  رد  یـسلجم  همالع  موحرم 

: دومرف.دمآ نایم  هب  مالسلا ) هیلع  مظاک  ماما   ) شردپ زا  نخس  میدوب  ترضح  نآ  تمدخ  : دیوگ

َحَتَف اَمَّبُر  َیلاَعَت  َكَراَبَت َو  ُهَّللا  َءاَش  ْنِإ  : َلاَقَف اَذَه ؟ َْلثِم  ُرِواَُشت  : َُهل َلیِقَف  ِِهناَدوُس  ْنِم  َدَوْسَْألا  َرَواَش  اَمَّبُر  ُلوُقُْعلا َو  ِِهب  ُنِزاَُوی  َال  ُُهْلقَع  َناَک  »
هب یـضعب.درک  یم  تروشم  شنامالغ  زا  یـضعب  اب  یهاگ  لاح  نیا  اب  یلو  دوبن  نارگید  لوقع  اب  هسیاقم  لباق  وا  لـقع  ؛  ِهناَِـسل یَلَع 

: دنتفگ ترضح  نآ 

«. ) دـنک يراج  وا  نابز  رب  ار  لکـشم  لح  هار  اـسب  هچ  دـهاوخب  ادـخ  رگا  : دومرف دـینک ؟ یم  تروشم  یـصخش  نینچ  لـثم  اـب  اـمش 
.( ،ج 72،ص 101،ح 25 راونالاراحب .

: دیامرف یم  هدرک  هراشا  نآ  هب  شا  ینارون  ثیدح  رد  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  هک  تسا  يزیچ  تروشم  دیاوف  زا  یکی 
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دننک یم  شیاتس  ار  وا  دبای  هار  قح  هب  رگا  دنک  تروشم  هک  یسک  ؛  ًارِذاَع ِءاَطَْخلا  َْدنِع  ًاحِداَم َو  ِباَوَّصلا  َْدنِع  ْمَدْعَی  َْمل  َراَشَتْـسا  ِنَم  »
دناد و یم  هجوم  ار  وا  رذع  یسک  اطخ  لاح  رد  هن  دنکن  تروشم  رگا  هک  یلاح  رد  ) .دنراد یم  روذعم  ار  وا  دورب  اطخ  هار  هب  رگا  و 

. ( ،ص 104،ح 37 نامه («. ) . دنک یم  شیاتس  ار  وا  یسک  باوص  رد  هن 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  یثیدح  اب  ار  نخس  نیا  تسا  ناوارف  رایـسب  مالـسلا  مهیلع  ناموصعم  زا  تروشم  هرابرد  ثیداحا 
: دومرف هک  میهد  یم  نایاپ 

وا رما  زا  ینک و  تروـشم  نارظن  بحاـص  اـب  هـک  دـنک  یم  باـجیا  یـشیدنارود  مزح و  ؛  ُهَْرمَأ َعـیُِطت  ِْيأَّرلا َو  اَذ  َریِـشَتْسَت  ْنَأ  ُمْزَْحلا  »
.( ،ص 105،ح 41 نامه «. ) . ینک تعاطا 

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abu Talib said : One who follows only his view perishes, and one who
.” consults with others shares their wisdom

يراد زار  ترورض  : 162 تمکح

هراشا

توص
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ِهِدَِیب ُهَرَیِخلا  َِتناَک  ُهّرِس  َمَتَک  نَم  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

 . تسوا تسد  رد  نآ  رایتخا  دراد ، ناهنپ  ار  دوخ  زار  هک  سک  نآ  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 

يدیهش

.تشاذگ شیوخ  تسد  هب  ار  رایتخا  تشاد ، ناهن  ار  دوخ  زار  هک  نآ 

یلیبدرا

تسدب نآ  ياشفا  رایتخا  دشاب  ار  دوخ  ّرس  درک  ناهنپ  هک  ره  دومرف  و 
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یتیآ

.دشاب وا  تسد  هب  هراومه  نآ  رایتخا  دراد ، ناهن  دوخ  زار  هک  ره  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . تسوا تسد  هب  باوص  رایتخا  تشاد  ناهنپ  ار  شزار  هک  ره  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

مثیم نبا 

زار نتـشاد  ناهنپ  هب  يزاسراداو  هراـبرد ي  نخـس  نیا  .تسا ) طلـسم  شیوخ  حالـص  ریخ و  رب  دراد ، ناـهنپ  ار  دوخ  زار  سک  ره  )
ناهنپ رگید  دزاس ، شاف  ار  دوخ  زار  هک  یسک  فالخ  رب  تسوا  دوخ  رایتخا  رد  زار  نتشاد  ناهنپ  نتخاس و  شاف  رایتخا  ینعی  .تسا 

.دوب دهاوخن  نکمم  نآ  نتشاد 

دیدحلا یبا 

[ ِهِدَی ِیف   ] ِیف ُهَرَیِْخلا  َِتناَک  ُهَّرِس  َمَتَک  ْنَم  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

 . ِهِدَِیب

.رخأ ءایشأ  انهاه  رکذن  هنامتکب و  رمألا  رسلا و  یف  لوقلا  مدقت  دق 

.هییحل نیب  لجرلا  لتقم  مهلاثمأ  نم 

.ینادتلا رسلا  قح  نم  نإ  لاقف  هراسف  رخآ  نم  لجر  اند 

.اموتکم ناک  امل  ریخ  هیف  ناک  ولف  هرهظأ  هل  لاق  ناسنإ  هراس  اذإ  عمسم  نب  کلام  ناک 

هجو یف  قافنإلا  ءرملا  دوج  دمحأ  نإف  قلخلا  عیمج  نع  رارسإلاب  انینض  قحلا  عضوم  یف  لاملاب  اداوج  نک  ینب  ای  هنبا  یصوی  میکح 
.ربلا

.هتقرأ دقف  هب  تملکت  اذإف  کمد  نم  كرس  مهمالک  نم  و 

کیلإ الإ  كرس  شفت  الف  رعاشلا  لاق  و 
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.هرس حاتفم  ئرما  لک  ظفحیلف  اهحیتافم  نسلألا  اهلافقأ و  هافشلا  رارسألا و  هیعوأ  بولقلا  زیزعلا  دبع  نب  رمع  لاق  و 

.نورمآتملا هیلع  رثک  هرس  یشفأ  نم  ءامکحلا  ضعب  لاق  و 

.تیسن لب  لاق  تظفح  لاق أ  تلهج  لب  هل  لاق  تمهف  هل أ  لاق  مث  ارس  هقیدص ).» :» ا قیدص (  یلإ  لجر  رسأ 

.ربختسملل فلحأ  ربخملا و  دحجأ  لاق  رسلا  کنامتک  فیک  لجرل  لیق  و 

 ( . .قیلخ : نیمق نیمق (  هاشولا  ریثکت  ثنب و  هنإف  رس  نینثالا  زواج  اذإ  رعاشلا  لوق  یعمصألا  دشنأ 

نیتفشلا الإ  نینثالاب  دارأ  ام  هللا  لاقف و 

یناشاک

تسد هب  نامتک  ءاشفا و  رایتخا  دشاب  هدیب ) هریخلا  تناک   ) ریغ زا  ار  دوخ  رـس  دنک  ناهنپ  هک  ره  هرـس ) متک  نم  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
هرقف نیا  .نآ  رد  دـشابن  راـتخم  سپ  ناـمتک  زا  تروص  نیا  رد  تسین  نکمتم  وا  هک  اریز  ار  نآ  درک  اـشفا  هک  یـسک  فـالخ  هب  وا 

نامتک رب  تسا  بیغرت 

یلمآ

ینیوزق

هک سک  نآ  فالخ  هب  .دشاب  یتعـسو  رب  دوخ  رما  زا  و  راک ، نآ  رد  دشاب  وا  تسد  هب  باوص  رایغا  زا  دوخ  زار  تشاد  ناهنپ  هک  ره 
وا رایتخا  دیوگ : یـشاک )  ) حراش و  دشاب ، رهاظ  لقع  شیپ  ینعم  نیا  .دـشاب و  هتـشادن  رایتخا  عون  همه  راک  نآ  رد  وا  هک  درک  شاف 

.تسا یلعا  قدا و  لوا  ینعم  .نامتک و  ءاشفا و  رد  تسا  ار 

یجیهال

دشاب یم  ار  دوخ  زار  تشاد  ناهنپ  هک  یسک  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .هدیب » هریخلا  تناک  هرـس  متک  نم  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
.دوخ حالص  ریخ و  رب  دشاب  اناوت  ینعی  وا ، تسد  رد  حالص  ریخ و 

ییوخ

هـسفنل تناـک  ءاوس  رارحـالا ، بادآ  نم  رارـسالا  ناـمتک  ینعملا : .نیرحبلا  عمجم  راـیتخالا - نم  نوکـسلاف  رـسکلاب  هریخلا ) : ) هغللا
هرس یلا  عجار  مالـسلا  هیلع  همالک  و  هرهاظ ، هنایخ  اهتعاشاف  هعدوتـسم  تناک  نا  و  عاش ، نیتفـشلا  زواج  اذا  هناف  هاوس  نمع  اهمتکیف 

.تشادهگن دوخ  اب  ار  رایتخا  تشاد  ناهن  ار  شزار  هک  ره  همجرتلا : .هسفن 

لئاز دشن  شفک  زا  رایتخا  *** لد رد  دنک  ناهن  شزار  هک  ره 
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يرتشوش

نیذهب لثمتی  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ناک  هبیتق ) نبا  نویع   ) یف و  مالسلا ، هیلع  هنع  هضورلا )  ) هاور لوقا : مالسلا : هیلع  لاق  و 
تناک اضیا : ( هیف و   ) احیحـص امیدا  نوکرتی  لاجرلا ال  هاوغ  نا  رت  ملا  احیـصن  حیـصن  لکل  ناـف  کـیلا  ـالا  كرـس  شفت  ـالف  نیتیبلا :

ام نایـسن  یلع  تردـق  ول  و  لاـق : و  ربق ، هل  یبلق  لاـق : رـسلل ؟ کـنامتک  فیک  یبارعـال : لـیق  .کـمد و  نم  كرـس  لوقت  ءاـمکحلا 
اموی اهرشن  نم  تنک  ذا  هرئارـس  یـسنت  نم  لوا  تنکل  هفلتخم ) تاعوضوم  یف  نوتـسلا - لصفلا   ) ررـسلا نم  عولـضلا  ینم  تلمتـشا 

هتشفاف ثیدح  نع  كردص  قاض  ام  اذا  اضیا : عیضا  یـشفا و  سانلا  دنع  كرـسف  اهرـس  کسفنل  ظفحت  مل  تنا  اذا  اضیا : رطخ  یلع 
مووس و يردص  هتنمض  دق  يرس و  لمح  ماسا  نیح  ینا  مولظلا و  اناف  هدنع  يرـس  یثیدح و  یـشفا  نم  تبتاع  اذا  مولت  نمف  لاجرلا 

.دوسحم همعن  يذ  لک  ناف  نامتکلاب ، جئاوحلا  یلع  اونیعتسا  هلآ :) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا نع 

هینغم

همکحلا 5 و 48. یف  رسلا  نع  مالکلا  مدقت  .هل و  رایخ  همالک و ال  قاثو  یف  ناک  یشفا  ناف  عاذا ، ءاش  نا  و  متک ، ءاش  نا 

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

ریخ رب   ) تسا وا  تسد  هب  یئوکین  ریخ و  دومن  ناهنپ  ار  دوخ  زا  ار  هک  ره  تسا : هدومرف  زار ) ندرکن  راکـشآ  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
(. دیامن شاف  ار  شزار  هکنآ  فالخ  هب  دراد  تسد  شیوخ  حالص  و 

ینامز

قوقح نامتک  نامیا ، نامتک  دزاس : راکـشآ  ار  اهنآ  دیاب  ناسنا  نارگید  قوقح  ظفح  يارب  هک  تسا  ناسنا  یگدـنز  لئاسم  زا  یلیخ 
رثا رد  هکنیا  رگم  تسین  حیحص  نامتک ، دراوم  هنوگ  نیا  رد  .ددرگ  ریخ  راک  هب  نارگید  قیوشت  ببـس  هک  يریخ  ياهراک  نارگید ،

يارب هک  تسا  فهک  باحـصا  ناتـساد  نآ  بلاج  هنومن  .دشاب  رطخ  ضرعم  رد  هک  یـسک  نوخ  ای  تورث و  بلطم ، ندـش  راکـشآ 
.دندرک يراددوخ  نامیا ، زاربا  زا  شیوخ  هدیقع  یتمالس و  ظفح 

يزاریش دمحم  دیس 

.دعب هنامتک  یف  هل  نکی  مل  هرهظا  اذا  اما  هرهظی ، مل  ءاش  ول  هرهظا و  ءاش  ولف  هدیب ) هریخلا  تناک  هرس  متک  نم  : ) مالسلا هیلع  لاق  و 

يوسوم

نا هدیب  رایخلا  ناک  دـحال  هشفی  مل  هرـس و  متک  نم  نا  و  رـسلا ، نامتک  یف  بیغرت  حرـشلا : .رایخلا  هریخلا : .هافخا  رـسلا : متک  هغللا :
هدهع یف  هرـس  راص  رایخلا و  اذه  عنتما  هریغ و  دنع  راص  دقف  هاشفا  اذا  اما  و  هدـنع …  هاقبا  هب و  ظفتحا  ءاش  یتم  هرهظا  هعاذا و  ءاش 
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 … هریغ

یناقلاط

« .تسوا تسد  رد  رایتخا  تشاد ، ناهنپ  شیوخ  زار  هک  سک  نآ  »

هک تسا  نـیا  برع  لاـثما  هـلمج  زا  .مییوـگ  یم  يرگید  ياـهزیچ  مـه  کـنیا  دـش و  هـتفگ  نخـس  نـیا  زا  شیپ  مـه  هراـب  نـیا  رد 
.تسوا يالاب  بل  هناچ و  نایم  درم  هاگراتشک 

زا ار  دوخ  رارسا  شاب و  هدنشخب  قح  هاگیاج  هب  لام  ندیشخب  دروم  رد  مکرسپ  تفگ : یم  داد و  یم  زردنا  ار  شیوخ  رسپ  یمیکح 
.تسا یکین  هار  رد  قافنا  درم  ششخب  نیرتهب  هک  راد  زاب  قلخ  همه 

.يا هتخیر  ورف  هک  انامه  يروآ ، نابز  هب  ار  نآ  نوچ  تسوت  نوخ  زا  وت  زار  دنا : هتفگ  و 

ظفح ار  دوخ  زار  دیلک  سک  ره  دیاب  نآ و  دیلک  اهنابز  نآ و  لفق  اهبل  تسا و  رارـسا  هنیجنگ  اهلد  تسا : هتفگ  زیزعلا  دـبع  نب  رمع 
.دنک

شومارف هک  هن ، تفگ : يدرک ؟ ظفح  ار  نآ  تفگ : هن ، تفگ : يدیمهف ؟ دیـسرپ  وا  زا  سپـس  تفگ و  يزار  دوخ  تسود  هب  يدرم 
.مدرک

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

.ِهِدَِیب ُهَرَیِْخلا  َِتناَک  ُهَّرِس  َمَتَک  ْنَم 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

تسوا تسد  هب  نآ  رایتخا  هراومه  دناشوپب  ار  دوخ  زار  هک  یسک 

تمکح نیا  لیذ  رد  رداصم  باتک  رد  بیطخ  موحرم  هنامیکح : راتفگ  دنس  دور . ( .) یم  نوریب  شرایتخا  زا  دناشوپن  هک  یسک  (و 
مالک هفاضا  هب  زیمآ  تمکح  مالک  نیا  اریز  ، میدرک هراشا  زین  هناـمیکح  مـالک  نیا  عباـنم  هب  تمکح 159  رد  ام  هک  دـنک  یم  هراشا 

صاصتخا باتک  رد  زین  دیفم  موحرم.تسا  هدمآ  لسرم  تروص  هب  لوقعلا  فحت  رد  دنـسم و  تروص  هب  قودص  یلاما  رد  يرگید 
دیـس زا  لبق  ای  اریز  ، دنا هتفرگن  هغالبلا  جهن  زا  ار  نآ  ناراوگرزب  نیا  زا  مادک  چیه  هک  تسا  ادـیپ  و   ) تسا هدرک  رکذ  ًادنـسم  ار  نآ 
جهن رداصم  (.) دنا هتـشاد  يرگید  عبانم  دهد  یم  ناشن  هک  دنا  هدرک  لقن  دنـسم  تروص  هب  یتافاضا و  اب  ای  دنا و  هتـسیز  یم  یـضر 

.تسا هدمآ  يرگید  راتفگ  همیمـض  هب  هنامیکح  راتفگ  نیا  زین  ثیدح 137  ،ج 8،ص 152، یفاک باتک  رد  (. ،ج 4،ص 139 هغالبلا
(
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رارسا ظفح  شور 

رایتخا هراومه  دناشوپب  ار  دوخ  زار  هک  یسک  :» دیامرف یم  دنک و  یم  رارسا  ظفح  رب  دیکأت  هنامیکح  راتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
( . ِهِدَِیب ُهَرَیِْخلا  َِتناَک  ُهَّرِس  َمَتَک  ْنَم  ( ؛») .دور یم  نوریب  شرایتخا  زا  دناشوپن  هک  یسک  و   ) تسوا تسد  هب  نآ 

مهارف يو  يارب  یمیظع  تالکـشم  تسا  نکمم  دـنوش  هاـگآ  نآ  زا  نارگید  رگا  هک  ناـسنا  هب  طوبرم  تسا  يروما  ، ّرـس زا  روـظنم 
یهیدب ، تسا هتفرگ  رارق  نافلاخم  زا  ینادان  جوجل و  نابـصعتم  نایم  رد  تسا و  تیب  لها  بهذم  هب  دقتعم  هک  یـصخش  ًالثم  ؛ دنزاس

هب ندیسر  زا  ار  ناسنا  نادوسح  هک  دوش  یم  ببس  رارـسا  ياشفا  هاگ  دتفا و  یم  رطخ  هب  شناج  دنک  شاف  ار  شیوخ  ّرـس  رگا  تسا 
یتسد شیپ  دوخ  عفانم  ظفح  يارب  هک  دنـشاب  ینابیقر  ای  دـنراذگب  شیاه  خرچ  يال  بوچ  حالطـصا  هب  دـنراد و  زاب  شراـک  هجیتن 
مورحم ار  یلـصا  هدننک  عادبا  دـنریگ و  هرهب  نآ  دـیاوف  زا  دـنناسرب و  رمث  هب  دـنریگب و  يو  زا  هدرک  عادـبا  وا  هک  ار  يراک  دـننک و 

.دنزاس

نآ اریز  ، درکن وگزاب  نازیزع  نیرتزیزع  يارب  یتح  تشاد و  موتکم  دـیاب  ار  رارـسا  يدراوم  نینچ  رد  : دـیوگ یم  لقع  تسا  یهیدـب 
ّرـس بحاص  دوش و  یم  رـشتنم  اج  همه  ، ّرـس نآ  هک  درذگ  یمن  يزیچ  دننک و  یم  وگزاب  اهنآ  يارب  هک  دـنراد  ینازیزع  مه  نازیزع 

.دنام یم  ماکان  شفادها  هب  ندیسر  رد 

نینچمه.تسا هدش  ّرس  نامتک  هب  هراشا  زین  مالـسلا ) امهیلع  یبتجم  نسح  ماما  شدنبلد  دنزرف  هب  ماما  همان   ) هغالبلا جهن  همان 31  رد 
.تسا هدرک  دیکأت  انعم  نیا  رب  مالسلا  هیلع  ماما  زین  تمکح 6 و 48  رد 

رد دیاب  طقف  هک  درمش  یم  ینوخ  نوچمه  ار  نآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  یثیدح  رد  هک  دراد  تیمها  يردق  هب  رارسا  نامتک  هلئسم 
: دیامرف یم  دبای ، نایرج  ناسنا  دوخ  ياه  گر  نورد 

ِْریَغ ِیف  » ياـج هب  تیاور  نیا  قرط  زا  یـضعب  رد  ،ج 75،ص 278. راونالاراحب « . ) . َکِجاَدْوَأ ِْریَغ  ِیف  ِهیِرُْجت  اَـلَف  َکـِمَد  ْنِم  َكُّرِـس  »
 ( .تسا رت  حیحص  رت و  بسانم  اجنیا  رد  « یف » هژاو یلو  هدمآ  « َکِجاَدْوَأ ِْریَغ  ْنِم  «» َکِجاَدْوَأ

هچ تسا و  رادروخرب  يرتشیب  رایسب  تیمها  زا  تسا  زاس  تشونرس  هعماج  کی  يارب  هک  یعامتجا  لئاسم  رد  ّرس  نامتک  هلئسم  هتبلا 
هللا یلص  ربمایپ  یگدنز  خیرات  رد.ددرگ  ناهانگ  یب  ياه  نوخ  ندش  هتخیر  نمشد و  هناریگ  لفاغ  هلمح  ببس  ّرـس  کی  ياشفا  اسب 

هلئـسم هلمج  نآ  زا  درک و  یمالـسا  هعماج  رب  یمهم  تاراسخ  زا  يریگـشیپ  ، نامتک قیرط  زا  هک  مینیب  یم  يداـیز  دراوم  هلآ  هیلع و 
دندمآ دورف  هکم  رانک  رد  ناوارف  هّدُع  هّدِع و  اب  مالـسا  رگـشل  هک  یماگنه  دش و  ماجنا  تقد  اب  هک  دوب  هکم  حـتف  رد  رارـسا  نامتک 

اریذپ ار  مالـسا  جوف  جوف  دوشن و  هتخیر  ینوخ  دـنهدن و  ناشن  یتمواقم  دـش  ببـس  رما  نیمه  دـندش و  ربخاب  نایرج  زا  نایکم  هزات 
.دنوش

نیا يارب  داد  یم  تیرومأم  مالـسا  ياه  گنج  زا  یکی  يارب  یهورگ  هب  هک  یماگنه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  دش  یم  هاگ 
: دومرف یم  داد و  یم  رگشل  هدنامرف  هب  هتسبرس  تروص  هب  ار  نآ  دنسیونب و  يا  همان  داد  یم  روتسد  دوشن  هاگآ  فده  زا  نمشد  هک 
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ناناملـسم ياه  هشقن  زا  نمـشد  بیترت  نیا  هب  دییامن و  لمع  روتـسد  قباطم  دـینک و  زاب  ار  همان  دیدیـسر  هطقن  نالف  هب  هک  یماگنه 
.دش یمن  هاگآ 

: دومرف هک  میهد  یم  همادا  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  زا  يرگید  رابرپ  ثیدح  اب  ار  نخس  نیا 

ود رد  ترخآ  ایند و  ریخ  ؛  ِراَرْـشَْألا ِهاَخاَُوم  ِهَعاَذِْإلا َو  ِیف  ُّرَّشلا  َعِمُج  ِراَیْخَْألا َو  ِهَقَداَصُم  ِّرِّسلا َو  ِناَْـمتِک  ِیف  ِهَرِخآـْلاَو  اَْینُّدـلا  ُْریَخ  َعِمُج  »
«. ) رارـشا اب  یتسود  رارـسا و  ندرک  شاف  : هدش عمج  زیچ  ود  رد  رورـش  مامت  ناکین و  اب  یتسود  ّرـس و  نامتک  :» تسا هدش  عمج  زیچ 

. ( ،ج 72،ص 71،ح 14 راونالاراحب .

صخـش اب  دهاوخ  یم  ناسنا  هک  تسا  يدروم  رد  نآ  دراد و  زین  يدودحم  يانثتـسا  یّلک  دعاوق  بلاغ  دـننام  یلک  هدـعاق  نیا  هتبلا 
ات دراذگب  نایم  رد  وا  اب  ار  بلطم  تایئزج  دیاب  هکلب  ، دیامن بلج  ار  وا  رظن  دناوت  یمن  ییوگ  یلک  اب  دنک و  تروشم  ییاناد  لقاع و 

فادها هب  ندیـسر  يارب  وا  رایتخا  رد  ار  رارـسا  ناوت  یم  دشاب  يرادزار  ناسنا  یـسک  نینچ  هاگره.دریگ  هرهب  وا  تروشم  زا  دـناوتب 
.دراذگ تروشم 

لقع و زا  دعب   ) طرش نیمراهچ  :» دیامرف یم  هدرک  نایب  تروشم  دروم  صخش  طیارش  هرابرد  هک  یثیدح  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
: تسا نیا  تقادص ) تناید و 

ِِهب ُهُْملِع  َناَـکَف  َكِّرِـس  یَلَع  ُهَتْعَلْطَأ  اَذِإ...ُهَّنِإَـف  ُهَُمتْکَی  َکـِلَذ َو  َّرُِـسی  َُّمث  َکِـسْفَِنب  َکِْـملِعَک  ِِهب  ُهُْملِع  َنوُـکَیَف  َكِّرِـس  یَلَع  ُهَِـعلُْطت  ْنَأ  »
هرابرد وت  هک  هنوگ  نامه  يزاس و  هاگآ  دوخ  ّرس  رب  ار  وا  هک  تسا  نیا  طرش  نیمراهچ  ؛  ُهَحیِصَّنلا ِتَلَمَک  ُهَروُشَْملا َو  ِتَّمَت  َکِْملِعَک 

هاگآ تّرس  رب  ار  وا  هاگره...دراد  موتکم  ناهنپ و  ار  وت  ّرس  سپس  دشاب  هتـشاد  یهاگآ  مه  وا  يراد  یهاگآ  تروشم  دروم  عوضوم 
،ص نامه «. ) . دسر یم  لامک  هب  یهاوخریخ  دوش و  یم  لماک  تروشم  دـش  وت  ملع  دـننام  عوضوم  نآ  هب  تبـسن  وا  ملع  یتخاس و 

. ( 103،ح 30

نآ مهم  فادها  رارسا و  ظفح 

راثآ هک  دوش  یم  مولعم  تقد  یمک  اب.میراد  ناهنپ  نارگید  زا  مینک و  نامتک  ار  رارسا  ام  يروظنم  هچ  يارب  هک  دوش  یم  لاؤس  هاگ 
: هلمج زا  دشاب  هتشاد  دناوت  یم  يا  هظحالم  لباق 

اهنآ تاماقم  هب  طوبرم  بلاطم  مالـسلا و  مهیلع  يده  همئا  دروم  رد  هک  هنوگ  نامه  ؛ ّرـس نآ  لمحت  رب  لباقم  فرط  ییاناوت  مدع  .1
 - رـضخ هک  هدمآ  دیجم  نآرق  رد  یـسوم  رـضخ و  ناتـساد  رد  هک  هنوگ  نامه  دوش و  یم  هدید  ثیداحا  رد  یهلا  صاخ  فراعم  ای 

َیِعَم َعیِطَتْـسَت  َنل  َکَّنِإ  َلاَق  :» هیآ 67 ، فهک «. ) . يرادـن ارم  ياهراک  زا  یـضعب  لـمحت  ییاـناوت  وت  :» تفگ یـسوم  هب  - یهلا درم  نآ 
« ( ًاْربَص

یلایل رد  مدرم  هک  دوش  یم  ببـس  هدـمآ و  رد  يّرـس  تروص  هب  ردـق  بش  هک  نیا  لثم  ؛ تسا مدرم  عفن  هب  ّرـس  ندوب  موتکم  هاـگ  .2
موادم یگدامآ  ببـس  هک  تمایق  مایق  ات  روهظ  رـصع  نامز  ندوب  ناهنپ  ای  دنورب و  ادخ  هناخ  رد  هب  ردق  بش  كرد  دیما  هب  فلتخم 
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.اه ناسنا  یگدنز  نایاپ  ندوب  موتکم  نینچمه  دوش و  یم  مدرم 

هدیچیپ و رایسب  دریگ  ماجنا  یگداس  هب  تسا  نکمم  هک  يراک  ددرگ و  یم  نمـشد  هدافتـسا  ءوس  ببـس  ّرـس  ياشفا  دوش  یم  هاگ  .3
هدش تبث  مالـسا  خـیرات  رد  هکم  حـتف  يارب  مالـسا  رگـشل  تکرح  نامز  ندـنام  روتـسم  دروم  رد  هک  هنوگ  نامه  دوش  یم  هنیزهرپ 

.تسا

روط نامه.تسین  نآ  ندـیناشوپ  زج  يا  هراچ  نآ  زا  زیهرپ  يارب  ددرگ و  یم  اه  تداسح  ندـش  هتخیگنارب  ببـس  ّرـس  ياشفا  هاگ  .4
: میناوخ یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا  یثیدح  رد  هک 

.( ،ج 74،ص 153،ح 98 راونالاراحب « . ) . ٌدوُسْحَم ٍهَمِْعن  يِذ  َّلُک  َّنِإَف  ِناَْمتِْکلِاب  ْمُکِرُومُأ  یَلَع  اُونیِعَتْسا  »

هتـشاد وا  زا  دـح  زا  شیب  اجیب و  تاعقوت  دـنوش  ربخ  اب  ، یـصاخ درف  تاـناکما  زا  مدرم  رگا  دوش  یم  هاـگ  ؛ اـجیب تاـعقوت  زا  زیهرپ  .5
.دنناشوپ یم  ار  دوخ  ّرس  لیلد  نیمه  هب  دنهد  رارق  انگنت  رد  ار  وا  دنشاب و 

لوغـشم لیلد  ره  هب  یهورگ  دـنک  شاف  ار  نآ  رگا  هدیـشک و  هشقن  یتبثم  راک  يارب  ناسنا  دوش  یم  هاـگ  ؛ اـه ینکـشراک  زا  زیهرپ  .6
.دهد ناشن  ار  دوخ  دسرب و  رمث  هب  هک  ینامز  ات  تسین  ّرس  نآ  نامتک  زج  يا  هراچ  ور  نیا  زا  ، دنوش یم  ینکشراک 

راتفرگ ینامز  هک  يدنموربآ  دارفا  يوربآ  دنک  وگزاب  رگا  هک  تسا  ناسنا  دزن  يرارـسا  دوش  یم  رایـسب  ؛ دارفا يزیروربآ  زا  زیهرپ  .7
ار نآ  رگا  هک  هدیسر  ناسنا  هب  یتبیـصم  اریز  ، دوش یم  ناسنا  دوخ  هب  تبـسن  نمـشد  تتامـش  ببـس  ای  دزیر و  یم  دنا  هدش  یـشزغل 

یم رعاش  هک  هنوگ  نامه  ، دوش یم  هدوزفا  نآ  هب  نانمـشد  تتامـش  تبیـصم  دـنک  راکـشآ  رگا  تسا و  تبیـصم  کـی  دراد  موتکم 
نانک يداش  دنیوگ  لوح  هک ال  نانمشد  اب  شیوخ  هودنا  يوگم  دیوگ :

موتکم ار  ّرـس  ، تروص نیا  رد.دراد  يراکایر  میب  دنک  اشفا  ار  نآ  رگا  هک  هدرک  يدارفا  هب  یتامدخ  ناسنا  هاگ  ؛ يراکایر زا  زیهرپ  .8
.دنک کمک  شیوخ  صالخا  هب  هک  دراد  یم 

يارب هاگ  ره  یلو  دسرن  هجیتن  هب  تسا  نکمم  دنک  نآ  ياشفا  رد  هلجع  رگا  هک  دراد  يّرس  ناسنا  هاگ  ؛ هنالوجع ياهراک  زا  زیهرپ  .9
.تسوا عفن  هب  دناسرب  هجیتن  هب  یمارآ  ياضف  رد  دراد و  موتکم  ار  نآ  رتشیب  قیقحت  هعلاطم و 

شاف ار  نآ  نیلوئـسم  رگا  هک  دشاب  شیپ  رد  يا  هعماج  يارب  تسا  نکمم  یخلت  ثداوح  اسب  ؛ تیفرظ مک  دارفا  تشحو  زا  زیهرپ  .10
هب التبم  یـصخش  ای  دشاب و  راک  رد  یـشمارآ  ات  دـنراد  یم  موتکم  ار  نآ  ور  نیا  زا  دـنوش  یم  هدز  تشحو  دارفا  زا  يرایـسب  ، دـننک

.دهدن تسد  زا  ار  دوخ  شمارآ  ات  دیوگ  یمن  وا  هب  ار  نآ  بیبط  ، هدش یکانرطخ  يرامیب 

هب شرایتخا  دـناشوپب  ار  دوخ  ّرـس  سک  ره  :» دـیامرف یم  هنامیکح  راتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  نیا  دوش  یم  نشور  اـجنیا  زا 
.تسا تبثم  نوگانوگ و  ياه  هفسلف  ياراد  هزادنا  هچ  ات  « تسوا تسد 

یسیلگنا
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.” Imām Ali ibn Abū Tālib said: “One who hides his secret holds his own option

يدوبان رقف و  : 163 تمکح

هراشا

توص
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ُرَبکَألا ُتوَملا  ُرقَفلا  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

 ! تسا گرزب  گرم  رقف  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 

يدیهش

.تسا گرم  رتگرزب  یتسدگنت 

یلیبدرا

دیادش رابتعاب  گرزب  تسیگرم  جایتحا  یشیورد و  دومرف 

یتیآ

.تسا رتگرزب  گرم  یتسدگنت ، مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . تسا رتگرزب  گرم  یتسدیهت  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

دشالا يا  رمحالا  توملا  رقفلا  يور : و 

يردیک
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.هظحل لک  ملاتی  ریقفلا  و  هدحاو ، هرم  ملاتی  امنا  تیملا  نال  دشا  اذه  و  هویحلا ، هدام  عاطقنا  رقفلا  هایحلا و  عاطقنا  توملا :

مثیم نبا 

یعون یتسدـگنت  هک  نیا  اـما  .تسا  هدروآ  هراعتـسا  یتسدـیهت  يارب  ار  رتگرزب  تفـص  اـب  ندرم  تسا .) رتگرزب  گرم  یتسدـگنت ، )
زا رطاخ  هب  هدیرب و  تسا  يدام  یگدنز  هیامرس  هک  يدصاقم  اه و  هتـساوخ  زا  زیچ ، یب  صخـش  هک  تسا  نآ  لیلد  هب  تسا ، ندرم 

یتسدگنت ياهیتخس  اهمغ و  تسدگنت ، صخش  یگدنز  لوط  رد  نوچ  تسا ، رتگرزب  هک  نیا  اما  .تسا و  نیگمغ  اهنآ  نداد  تسد 
.تسا یتسدگنت  رقف و  یتخس  رد  هغلابم  یعون  نیا  .تسا و  هرابکی  ندرم  مغ  اما  دسر ، یم  یپایپ 

دیدحلا یبا 

 . ُرَبْکَْألا ُتْوَْملا  ُْرقَْفلا  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

.هرخآلا باذع  ایندلا و  رقف  هیلع  عمج  نم  ءایقشألا  یقشأ  عوفرملا  ثیدحلا  یف 

.هترخآ دسفی  لهج  هایند و  صقنی  رقف  سئابلا  اذه  یلع  عمتجا  امسئب  لاقف  لهاج  ریقف  رهمجرزب  یتأ  و 

موقل راسیلا  لاملا و  قلخ  رعاش 

 ) تنک قبطم  يأ  یف  قازرألا  مسقی  ادب  امل  يرعـش  تیل  هیناساسلاب  هفورعملا  هلیوطلا  هتدیـصق  یف  لاقف  ینعملا  اذه  یـساویسلا  ذخأ 
 (. .نجسلا : قبطملا

.دجوی عنتمم  نم  داری  ام  لک  یب  حجنلاب و  تنرق  رانید  یبناج  دحأ  یلع  ئرق 

.دبعأ هل  نجلا  سنإلاف و  افلآ  هل  تنک  نم  لک  رخآلا و  بناجلا  یلع  و 

.هضرع هنید و  نم  رثکألا  ظفح  دقف  هلام  ظفح  نم  ءادردلا  وبأ  لاق  و 

بلطم یف  هبوعص  تیأر  اذإ  مهضعب و 

ینغلا رطب  رقفلا و  لذ  نم  کب  ذوعأ  ینإ  مهللا  فلسلا  ءاعد  نم  و 

یناشاک

مالآ فعاضت  رابتعا  هب  اهگرم  عاونا  زا  تسا  رتگرزب  هک  تسا  یگرم  جایتحا ، یشیورد و  ربکالا ) توملا  رقفلا  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
تسا رگید  یگرم  هظحل  ره  یگرب  یب  تسا و  رابکی  گرم ، ملا  هچ  توم  هب  تیم  تحار  تایح و  رد  ریقف  دیادش  و 

یلمآ
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ینیوزق

یفخا هجو  و  رقف ، تیلب  تدش  رهظا  هجو  تسا : هجو  ود  زا  گرم  هب  تیاکـش  ماقم  رد  رقف  هیبشت  تسا  رتگرزب  توم  یتسدگنت  رقف 
گرم نیا  رابتعا  نیا  هب  قحلا  .وا و  زا  میمح  تسود و  یتح  مدرم  ندـیرب  و  قلخ ، نایم  ندـش  راوخ  زیچاـن و  و  ریقف ، ندـش  ماـن  مگ 

رب مه  و  ددرگن ، راوگوس  راوخ و  نآ  هب  سک  و  دتفا ، ار  ادـگ  هاش و  و  دـشاب ، راچان  دوخ  گرم  نآ  هچ  و  دـشاب ، رت  عیظف  رتگرزب و 
نیا تروس  و  دشابن ، شیپ  دنچ  يزور  تبیـصم  نآ  تروس  هک  يراوخ  رقف و  هک  دیاین  نارگ  نادنچ  تسود  گرم  ناتـسود  رطاخ 
ناف هیرتشاف  عابب  تاومالا  .دـبلط  اعد  هب  ادـخ  زا  شیوخ  گرم  ریقف  هک  تسا  اج  نیا  زا  دـشاب ، یقاب  ریقف  صخـش  ياقب  هب  تبیـصم 

هیف ریخ  ام ال  شیعلا 

یجیهال

ثعاب یـضعب  رد  هک  اریز  تسا ، گرزب  گرم  هقاف  رقف و  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .ربکالا » توملا  رقفلا  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
.تسا ترخآ  تکاله  نارفک و 

ییوخ

هیداملا و هینالا  وحم  یلا  هعجرم  و  اوتومت ، نا  لبق  اوتوم  مالسلا :) هیلع   ) هلوق یف  هب  رما  يرایتخا  توم  نیبرـض : یلع  توملا  ینعملا :
هرکت و  هیندبلا ، تاضایرلا  نم  اهفلاخی  ام  یلا  لبقت  ثیح  یلا  هیبضغلا  اهروفن  هیناوهـشلااهلویم و  یلا  هجوتلا  نع  هرامالا  سفنلا  رحد 
ینفیف ناسنالل  ضرعی  یعیبط  توم  .اهئیقو و  هیحلا  مس  حـیر  يولحلا  ءاعو  نم  مالـسلا ) هیلع   ) یلع مشتـسا  اـمک  هیناـسفنلا ، تاذـللا 

: دومرف همجرتلا : .نیتیحانلا  نم  ناسنالا  یف  رثا  ربکا  رقفلل  و  لامالا ، ینامالا و  لایمالا و  ءاوهالا و  نم  هیف  امب  همـسج  هیف  اـمب  همـسج 
.تسا گرم  نیرتگرزب  یشیورد 

دوش ربکا  گرم  هتسراو ي  هک  *** دوش رگناوت  دریمب  را  ریقف 

يرتشوش

دعـس نع  هیبا  نع  لاصخلا  هاور  يذـلا  هئامعبرالا  ثیدـح  نم  وه  لوقا : مالـسلا : هیلع  لاق  و  رقفلا ) یف  نوسمخلا - عباسلا و  لصفلا  )
هئابآ نع  مالسلا  هیلع  قداصلا  نع  ملـسم  نبا  دمحم  ریـصب و  یبا  نع  دشار  نب  نسحلا  هدج  نع  ییحی  نب  مساقلا  نع  ینیطقیلا  نع 

هنید و یف  ملسملل  حلصی  امم  باب  هئامعبرا  دحاو  سلجم  یف  هباحصا  مالسلا  هیلع  نینموملا  ریما  ملع   ) ناونع تحت  مالـسلا  هیلع  هنع 
عباـسلا و لـصفلا   ) .هرــشلا صرحلا و  لاـق : رقفلا ؟ اـم  مالــسلا : هـیلع  نینموملاریمـال  روعـالا  ثرحلا  لاـق  یناـعملا )  ) یف و  هاــیند .)
: لاق مهردلا ؟ رانیدـلا و  نم  وه  رمحالا  توملا  رقفلا  مهلوق  هل  لیق  مالـسلا : هیلع  قداصلا  نع  یفاکلا )  ) یف و  رقفلا ) یف  نوسمخلا -

راج نم  لقثا  ائیش  لمحا  ملف  لیقث  لمح  لک  دیدحلا و  لدنجلا و  تلمح  هنبال : نامقل  لاق  نامقل ، نع  يور  .نیدلا و  نم  نکلو  ال ،
.هرهظ راقف  رسک  نم  هغللا  یف  ریقفلا  لصا  و  تلق : .رقفلا  نم  رما  ائیش  قذا  ملف  تارارملا  تقذ  و  ءوسلا ،

هینغم
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رقفلا : ) همکحلا 318 یف  و  لئاذرلا ، لـعف  یلا  ناـسنالاب  عفدـی  هنـال  ارفک ) نوکی  رقفلا  داـک  (: ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  لاـق 
عم مدـقت  و  هایندـب .) هنید  ریقفلا  عاـب  هفورعمب  ینغلا  لـخب  اذا  : ) همکحلا 371 یف  و  تقملل .) هیعاد  لـقعلل ، هشهدـم  نیدـلل ، هصقنم 

تلقن دقف  هرکاذلا  نخت  مل  اذا  و  همکحلا 55 . یف  هبرغ ) نطولا  یف  رقفلا  : ) هلوق و  همکحلا 3 . یف  نطفلا ) سرخی  رقفلا  : ) هلوق حرشلا 
؟ بابلا یف  نم  باوبلا : لوقیف  هنجلا  باـب  ءارقفلا  برـضی  ادـغ  لاـق : قداـصلا  رفعج  ماـمالا  نا  یفاـکلا ) لوصا   ) باـتک نع  كاـنه 

انومتیطعا اذام  و  ءارقفلا : لوقیف  .ادبا  اذه  نوکی  نل  باسحلا .؟ لبق  هنجلا  اولخدت  نا  نودیرتا  باوبلا : لوقیف  .ءارقفلا  نحن  نولوقیف :
.نینمآ مالسب  اهولخدا  .هنجلا  نیب  مهنیب و  اولخ  اوقدص  زع : لج و  هللا  لوقیف  انوبساحت ؟ یتح 

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

تسا و رابکی  گرم  یتخس  اریز   ) تسگرزب رایسب  گرم  یتسدگنت  رقف و  تسا : هدومرف  یتسدگنت ) شهوکن  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
(. دوش یم  هدهاشم  نآ  ره  يزیچ  یب  یتخس 

ینامز

نامیا داقتعا و  هک  مه  یلوپ  یب  دـنادرگ  یم  فرحنم  ار  ناسنا  نامیا ، نتـشادن  هارمه  نآ  شیازفا  تورث و  هعـسوت  هک  يروط  نامه 
ناـمیا هک  تسا  يرقف  تسا  هدـش  شهوـکن  رقف  زا  تاـیاور  رد  هک  اـجنآ  .دزادـنا  یم  ازـسان  رفک و  هـب  ار  هراـچیب  دـشابن  نآ  هارمه 
هتـشاد تورث  ناسنا  ردق  ره  يراب  .دشاب  نامیا  شهارمه  هک  تسا  يرقف  تسا  هدش  شیاتـس  رقف  زا  هک  اج  نآ  دشابن و  شـشودمه 

دنک و یم  تلاخب  هب  ارداو  رقف  سرت  زا  ار  نانآ  دـبای  تسد  نادـنمتورث  هب  دـهاوخ  یم  هک  ناطیـش  تسا  ریقف  ادـخ  هب  تبـسن  دـشاب 
.دناشک یم  هتسیاشان  ياهراک  يوسب 

يزاریش دمحم  دیس 

نم مظعا  اذـه  و  رقفلا ، یف  اهیـشعی  یتلا  هتایح  لوط  هتناهم ، ناسنالا و  هلذ  بجوی  وه  ذا  ربکـالا ) توملا  رقفلا  : ) مالـسلا هیلع  لاـق  و 
یلاعت هللا  یلا  رقفلا  ینعی  يرخف ) رقفلا   ) مالسلا هیلع  هلوق  و  هبوعص ، هرارم و  توملا 

يوسوم

ناسنالا یفوتـسیف  هایحلا  ءاضقناب  متی  يذـلا  سانلا  نیب  داتعملا  وه  لوالا  مسقلا  .نیمـسق  یلا  توملا  مسق  مالـسلا  هیلع  هناک  حرـشلا :
یلا لصی  ریقفلا ال  نال  کلذ  رقفلا و  نمـض  نوکی  يذلا  ربکالا  توملا  وه  یناثلا  مسقلا  .رغـصالا  توملا  وه  اذه  همامت و  دنع  هلجا 

بلطی نا  ریقفلاب  رمالا  لصی  دق  رارقتسا و  مدع  هواسق و  هرارم و  نم  کلذ  لمحی  امب  رضلا  سم  هجاحلا و  ملا  دباکی  یقبی  هتابغر و 
توملا نم  هیلع  عقیـس  امم  ربکا  هیف  وه  اـم  نا  یلع  لـیلد  توملل  بلطلا  اذـه  هیف و  وه  اـمم  صلختلا  لـجا  نم  هرم  نم  رثکا  توملا 

هل ربکالا و  توملاب  هفـصی  رقفلا و  اهیف  رکذی  یتلا  مامالا  تاملک  نم  هدحاو  اذـه  .ناسنالا و  اذـه  دوجو  یهنی  هایحلا و  متخی  يذـلا 
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نا رقفلا  داک  لاق : ثیح  رفکلاب  هتواـسم  اـهنم  تقملل و  هیعاد  لـقعلل  هشهدـم  نیدـلل  هصقنم  رقفلا  هلوق : اـهنم  تاـملک  مالـسلا  هیلع 
 … اذکه ارفک و  نوکی 

یناقلاط

« .تسا رتگرزب  گرم  یشیورد ، »

.دوش عمج  وا  يارب  ترخآ  باذع  ایند و  یشیورد  هک  تسا  یسک  ناتخبدب  نیرت  تخبدب  تسا : هدمآ  عوفرم  ثیدح  رد 

ار وا  ناهج  نیا  هک  یشیورد  تسا ، هدمآ  درگ  اونیب  نیا  رد  هک  يزیچ  دب  هچ  تفگ : رهمگرزب  دمآ ، رهمگرزب  شیپ  نادان  یشیورد 
.تسا هدرک  هابت  ار  شناهج  نآ  هک  ینادان  تسا و  هتساک 

یتسدـگنت يارب  هک  منیب  یم  نانچ  ار  دوخ  تسا و  هدـش  هدـیرفآ  یهورگ  يارب  شیاـسآ  يرگناوت و  : » تسا هدورـس  نینچ  يرعاـش 
مه یساویس  .دنا » هدش  هدیرفآ  قازرا  تمـسق  زا  سپ  هک  متـسه  یهورگ  هدنام  زاب  نم  ایوگ  منیب  یم  هک  نانچ  نآ  ما ، هدش  هدیرفآ 

اهیزور هک  یهاـگ  متـسناد  یم  شاـک  يا  : » تسا هدورـس  نینچ  دوـخ  هیناـساس  هب  فورعم  هدیـصق  رد  تسا و  هتفرگ  ار  ینعم  نیمه 
« .ما هدوب  نادنز  مادک  رد  نم  دش  یم  میسقت 

تفای دوش ، هدارا  هک  یبایان  زیچ  ره  نم  هلیسو  هب  میزوریپ و  يراگتسر و  نیرق  نم  : » دش یم  هدناوخ  تیب  نیا  يرانید  يوس  کی  رب 
«. دوب دنهاوخ  وا  ناگدنب  يرپ  یمدآ و  مشاب ، وا  سینا  نم  هک  سک  ره  : » دوب هدش  هتشون  شرگید  يوس  رب  و  .دوش » یم 

.تسا هدرک  ظفح  ار  دوخ  نید  وربآ و  رتشیب  دنک  ظفح  ار  دوخ  لام  سک  ره  تسا : هتفگ  ءادردلا  وبا 

وت يارب  راک  نآ  نک ، راوس  رانید  رب  ار  نآ  يراوشد  يدید ، يراوشد  يراک  رد  هاگ  ره  : » تسا هدورس  نینچ  نارعاش  زا  رگید  یکی 
« .دزاس یم  مرن  ار  اهگنس  رگید  يورین  هک  تسا  یگنس  نوچ  رانید  .دش  دهاوخ  رادربنامرف  مار و 

.مرب یم  هانپ  وت  هب  يرگناوت  یشکرس  زا  یشیورد و  ینوبز  يراوخ و  زا  ایادخ  راب  هک  تسا  ناینیشیپ  ياهاعد  هلمج  زا 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

.ُرَبْکَْألا ُتْوَْملا  ُْرقَْفلا 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

رد هغالبلا  جـهن  زا  لبق  هنامیکح  مالک  نیا  هک  تسا  هدـمآ  رداصم  باتک  رد  هناـمیکح : راـتفگ  دنـس  .تسا .(  رت  گرزب  گرم  رقف 
هب يرـصتخم  توافت  اب  ار  نآ  دوخ  ریـسفت  رد  یـشایع  زین  تسا و  هدمآ  قودـص  لاصخ  و  ینارح ) هبعـش  نبا   ) لوقعلا فحت  باتک 
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رداصم ) .تسا هدروآ  راربالا  عیبر  رد  ار  نآ  يرشخمز  زین  یـضر  دیـس  زا  دعب  تسا و  هدرک  لقن  ِرَمْحْألا » ُتْوَْملا  َوُه  ُْرقَْفلا  : » تروص
(.( ،ج 4،140 هغالبلا جهن 

! رقف يالب 

رت گرزب  گرم  رقف  :» دـیامرف یم  هدرک  هراشا  هتـسد  هت  رقف و  راـبنایز  راـثآ  هب  هناـمیکح  هاـتوک و  راـتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
( . ُرَبْکَْألا ُتْوَْملا  ُْرقَْفلا  ( ؛» تسا

: دوب هدمآ  تمکح 3  رد  هلمج  زا  دوش ؛ یم  هدید  يددعتم  تاریبعت  راصق  تاملک  نیمه  رد  رقف  شهوکن  دروم  رد 

هدمآ تمکح 56  رد  و  «. دزاس یم  گـنگ  دوخ  تجح  لـیلد و  ناـیب  زا  ار  دنمـشوه  ناـسنا  ، رقف ؛  ِِهتَّجُح ْنَع  َنیِطَْفلا  ُسِرُْخی  ُْرقَْفلا  «َو 
: دوب

: میناوخ یم  تمکح 319  رد  و  «. تسا بیرغ  شنطو  رد  یتح  ریقف  ؛  ٌَهبْرُغ ِنَطَْولا  ِیف  ُْرقَْفلاَو  »

رد و  «. ددرگ یم  هنیک  بلج  لقع و  ندش  شوشم  نید و  ناصقن  ببـس  رقف  ؛  ِْتقَْمِلل ٌهَیِعاَد  ، ِلْقَْعِلل ٌهَشَهْدَـم  ِنیّدـِلل ! ٌهَصَْقنَم  َْرقَْفلا  َّنإَف  »
: تسا هدمآ  تمکح 372 

ناشیایند هب  ار  دوخ  ترخآ  ارقف  دـنزروب  لخب  نارگید  هب  کمک  زا  اینغا  هاگره  ؛  ُهاْینُدـِب ُهَتَرِخآ  ُریقَْفلا  َعاب  ِِهفوُْرعَِمب  ُِّینَْغلا  َلَِـخب  اذإ  »
«. دنشورف یم 

یم هدافتـسا  یبوخ  هب  هدیـسر  ام  هب  مالـسلا  مهیلع  يده  همئا  ادـخ و  لوسر  زا  هک  یتایاور  ریاس  اب  هنامیکح  تاملک  نیا  عومجم  زا 
.تسا لئاق  رایسب  تیمها  ییادزرقف  هلئسم  يارب  مالسا  هک  دوش 

: میناوخ یم  تسا  هدمآ  یفاک  باتک  رد  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  فورعم  ثیدح  رد 

،ح لاّمعلازنک ،ج 2،ص 307،ح 4 و  یفاک «. ) . دـناسرب رفک  هلحرم  هب  ار  ناـسنا  رقف  هک  تسا  کـیدزن  ؛  ًاْرفُک َنوُکَی  ْنأ  ُْرقَْفلا  َداـک  »
. ( 16682

رایـسب.دزاس یم  مهارف  تیفرظ  مک  دارفا  دوجو  رد  هژیو  هب  ار  یقالخا  یتدـیقع و  تافارحنا  عاونا  هنیمز  رقف  هک  تسا  نیا  همه  لیلد 
تسد دننیب  یم  هنسرگ  ار  دوخ  دنزرف  نز و  هک  یماگنه  دننک و  یم  يراج  نابز  رب  زیمآرفک  تاملک  ریقف  دارفا  هک  تسا  هدش  هدید 

ره دوخ  رقف  عفر  يارب  دنراپـس و  یم  یـشومارف  هب  ار  یناسنا  قالخا  بادآ و  ، دننکـش یم  ار  یعامتجا  نیناوق  ، دننز یم  يراک  ره  هب 
هب تیاضر  لقادـح  ددرگ و  یم  کیدزن  رفک  زرم  هب  ، دوشن رفاک  اعقاو  تیفرظ  مک  ریقف  صخـش  رگا  دنرامـش و  یم  زاجم  ار  يراـک 

.دهد یم  تسد  زا  ار  یهلا  ياضق 

.تساه تیصعم  عاونا  هب  ندش  هدولآ  نامه  هک  دشاب  یلمع  رفک  ، رفک زا  دارم  هک  دور  یم  زین  لامتحا  نیا 
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یم هدوسآ  ناهج  نیا  تالکـشم  زا  لقادـح  گرم  ماگنه  هب  ناسنا  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  « رت گرزب  گرم  ؛  ُرَبْکَْألا ُتْوَْملا   » هب ریبعت 
.تسا نداد  ناج  لاح  رد  هتسویپ  ییوگ  دنک  یم  مرن  هجنپ  تسد و  رقف  اب  هک  يریقف  هک  یلاح  رد  دوش 

یماگنه هب  ، میور یم  وس  ره  هب  نامرد  بیبط و  لابند  هب  ینامـسج  ِگرم  هب  دـیدهت  يرامیب و  ماگنه  هب  ام  هک  هنوگ  نامه  نیارباـنب 
.مینک ششوک  شالت و  نآ  زا  تاجن  يارب  دیاب  زین  دریگ  یم  ار  هعماج  ای  درف  ناماد  رقف  هک 

: اه هتکن 

مالسا تامیلعت  رد  ییادزرقف  -1

قوف مامتها  تسا  نآ  يارب  يا  همدقم  هک  زین  ایند  نیا  دنموربآ  یگدنز  هب  هکلب  تسین  ترخآ  نادیواج  یگدنز  هب  رظان  اهنت  مالـسا 
.تسا هداد  ناشن  ار  نآ  ياهراک  هار  هداد و  رارق  دوخ  تاروتسد  نیرت  مهم  زا  یکی  ار  ییادزرقف  هلئسم  ، دراد يا  هداعلا 

قح يادا  درمـش و  یم  تلزنم  یب  ار  راک  یب  ناوج  دـهد و  یم  روتـسد  راک  بسک و  شـشوک و  یعـس و  هب  ار  همه  فرط  کـی  زا 
لاح رد  هتـسخ  رگراک  ، دنک یم  دادملق  تادابع  نیرت  مهم  زا  ار  راک  هکلب  ، دناد یم  تابجاو  نیرت  مهم  زا  ار  نادـنمراک  نارگراک و 
نانچ ، دـنک یم  رکذ  ناهانگ  نیرت  مهم  هرافک  ار  يدام  یگدـنز  تشیعم و  هب  هجوت  هک  اجنآ  ات  دـناد  یم  تدابع  لاح  رد  ار  باوخ 

: میناوخ یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  یثیدح  رد  هک 

ناهانگ زا  یـضعب  ؛  ِهَشیعَْملا ِبَلَط  یف  ُموُمُْهلا  َلاق  اهُرِّفَُکی  امَف  ِهّللا  ُلوُسَر  ای  َلیق  ٌهَقَدَـص  الَو  ٌهالَـص  اهُرِّفَُکی  ًابُونُذ ال  ِبُونُّذـلا  َنِم  َّنإ  »
یم ناربج  ار  نآ  زیچ  هچ  سپ  ادـخ ! لوسر  يا  دنتـشاد  ضرع.دـنک  ناربج  ار  نآ  دـناوت  یمن  مه  تاکز  هقدـص و  زامن و  هک  تسا 

. ( ،ج 70،ص 157 راونالاراحب «. ) . ندرک شالت  نآ  يارب  ندوب و  یگدنز  تشیعم و  رکف  هب  : دومرف دنک ؟

تـسا هدـیرفآ  رقف  لکـشم  لـح  يارب  نیمز  يور  رد  یفاـک  تاـناکما  دـنوادخ  هک  دـنک  یم  هراـشا  هتکن  نیا  هب  زین  رگید  فرط  زا 
یم دـنک  شالت  نآ  زا  يریگ  هرهب  يداـبآ و  نارمع و  يارب  رگا.دـشاب  هتـشاد  راـیتخا  رد  ینیمز  بآ و  ناـسنا  هک  تسا  نیا  لقادـح 

: میناوخ یم  یفورعم  ثیدح  رد  هک  نانچ  ، دزاس رود  دوخ  زا  ار  رقف  دناوت 

«. ) دـشاب ریقف  مه  زاب  دروآ و  تسد  هب  ینیمز  بآ و  هک  یـسک  ادـخ  تمحر  زا  داب  رود  ؛  ُهّللا ُهَدَْـعبَأَف  َرَقَْتفا  ُّمث  ًاباُرتَو  ٍءام  َدَـجَو  ْنَم  »
.( ،ج 12،24،ح 13 هعیشلا لئاسو  ،ج 100،ص 65،ح 10؛ نامه .

زا هدافتـسا  اـب  دـهد و  رارق  دوخ  ياـهراک  سأر  رد  ار  ییادزرقف  هلئـسم  هک  دـنک  یم  هیـصوت  یمالـسا  تموکح  هب  رگید  ییوـس  زا 
هزرابم رقف  اب  نتـسیز  هداس  هب  توعد  موزل و  تروص  رد  تمیق  نییعت  راکتحا و  اب  هزرابم  جارخلا و  لام  لافنا و  سمخ و  تاـکز و 

.دنک

اب يراـکمه  قیرط  زا  دـیاب  دـنبای  زاـب  ار  شیوـخ  لالقتـسا  يدنلبرـس و  مارتـحا و  تزع و  دـنهاوخب  یمالـسا  عـماوج  رگا  زین  زورما 
.دننک هزرابم  رقف  اب  تسا  هتشاذگ  نانآ  رایتخا  رد  ناوارف  تروص  هب  ادخ  هک  یعبانم  مامت  زا  هدافتسا  هب  رگیدکی 
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لاؤس کی  هب  خساپ  -2

ناهج ود  رد  یهایسور  هیام  رقف  یتح  هدش و  تمذم  رقف  زا  تدش  هب  نآ  لاثما  الاب و  تایاور  رد  هک  هنوگ  نامه  دنیوگ  یم  یـضعب 
: تسا هدش  هدرمش 

ربمایپ هلمج  زا  ؛ هدـش یغیلب  حدـم  رقف  زا  زین  تایاور  زا  يا  هراپ  رد  ،ج 69،ص 30 ). راونالاراحب « ) . ِْنیَراّدـلا ِیف  ِهْجَْولا  ُداوَس  ُْرقَْفلا  »
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

مدرم يا  ؛ » ِهّللا َیلِإ  ُءارَقُْفلا  ُُمْتنَأ  ُساّنلا  اَهُّیَأ  ای  : » دیوگ یم  هتخاس  بطاخم  ار  دارفا  همه  دیجم  نآرق  یتح  و  ُرِخَْتفأ » ِِهبَو  يرْخَف  ُْرقَْفلا  »
.( هیآ 15 ، رطاف «. ) . دییادخ هب  دنمزاین  یگمه  امش 

رخف و : رگید نایب  هب  اه و  ناـسنا  ربارب  رد  رقف  هن  تسا  هللا  یلا  رقف  تسا  ناـسنا  راـختفا  هیاـم  هچنآ  اریز  ، تسا نشور  نآ  باوج  یلو 
ادخ هک  یتاناکما  اب  درامـشب و  وا  دنمزاین  اهزیچ  همه  رد  ار  دوخ  دـنادب و  تاریخ  مامت  عبنم  ار  دـنوادخ  ناسنا  هک  تسا  نیا  راختفا 

.دریگ هرهب  یهلا  بهاوم  زا  تسا  هداد  وا  هب 

هب ایلوا  ایبنا و  یلو  دنرادنپ  یم  رقف  ار  نآ  یـضعب  هک  تسا  هنادـهاز  هداس و  یگدـنز  نامه  رقف  زا  روظنم  هک  تسه  زین  لامتحا  نیا 
.درک یم  راختفا  هداس  رایسب  ياذغ  سابل و  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ام  يالوم  هک  هنوگ  نامه  دندرک  یم  راختفا  یگدنز  نینچ 

.میا هدروآ  دعب  هب  هحفص 429  هبطخ 225  حرش  رد  باتک  نیمه  متشه  دلج  رد  حودمم  مومذم و  رقف  هرابرد  ار  یطوسبم  حرش 

یسیلگنا

.Imam Ali ibn Abu Talib said : “ Poverty is the greatest death

نازواجتم اب  دروخ  رب  شور  : 164 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ُهَدَبَع دَقَف  ُهّقَح  ِیضقَی  َال  نَم  ّقَح  یَضَق  نَم  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

 . تسا یگدرب  یعون  درامش  یمن  مرتحم  ار  شقح  وا  هک  یسک  قح  تیاعر  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 
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يدیهش

.دراد فارتعا  وا  یگدنب  هب  دراین ، اج  هب  ار  شقح  هک  درازگ  ار  یسک  قح  هک  نآ 

یلیبدرا

تفرگ دوخ  هدنب  ار  وا  قیقحتب  سپ  ار  وا  قح  سک  نآ  درازگن  هک  ار  یسک  قح  درازگ  هک  ره  دومرف  و 

یتیآ

.هتخاس وا  هدنب  ار  دوخ  هدرکن ، ادا  ار  شقح  وا  هک  دنک  ادا  ار  یسک  قح  هک  ره  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . هدرک یگدنب  ار  وا  هنیآ  ره  دیامن  یمن  تیاعر  ار  يو  قح  هک  دنک  تیاعر  ار  یسک  قح  هک  یسک  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

مثیم نبا 

يادا مالـسلا ) هیلع   ) ماما دوصقم  .تسا ) هدرک  یگدنب  ار  وا  تقیقح  رد  دنک ، یمن  ادا  ار  شقح  هک  ار  یـسک  قح  دـنک  ادا  هک  ره  )
ییوجدوس و رطاخ  هب  هن  دنک ، یمن  ار  شقح  تیاعر  هک  یـسک  قح  يادا  اریز  تسا ، نینچ  هک  یتسارب  .تسا  ناتـسود  نیب  رد  قح 
زا یلکـش  اـهنیا  همه ي  هک  تسوا  زا  یعمط  دـیما  هب  اـی  و  وا ، زا  سرت  اـی  و  وا ، دوخ  رطاـخ  هب  هکلب  تسا ، وا  ناـیز  عفد  لـیلد  هب  هن 

.تسا یگدنب 

دیدحلا یبا 

[ ُهَدَّبَع  ] ْدَقَف ُهَّقَح  یِضْقَی  ْنَم َال  َّقَح  یَضَق  ْنَم  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

 . ُهَدَبَع

کلذ لعف  نم  يأ  هقح  یضقی  نم ال  حدم  مالکلا  اذهب  ینعملا  دحاو و  ینعمب  هدبعتسا  هدبع و  لاقی  ادبع  هذختا  يأ  دیدشتلاب  هدبع 
هدبعتـسا دـقف  أدـتبم  اماعنإ  کلذ  لعف  لب  هایإ  هاضق  قح  نع  هل  هافاکم  کلذ  هعم  لعفی  مل  هنأل  ناسنإلا  کلذ  دبعتـسا  دـقف  ناـسنإب 

«. ( . اذهب :» ا کلذب ( 

سانلا یف  طق  ینقالت  مل  نأک  نک  هل  ابحاص  بطاخی  لاحلا  هذه  ضیقن  یف  رعاشلا  لاق  و 
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یناشاک

دقف  ) ار وا  قح  سک  نآ  درازگن  هک  نارای  زا  ار  یسک  قح  هقح ) یضقی  نم ال  قح   ) درازگ هک  ره  یـضق ) نم  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
ببـس هب  ترـضم  ددرگ  عفدنم  وا و  زا  دوش  لصاح  عافتنا  یب  ریغ  قح  ياضق  هک  اریز  .ار  وا  دومن  یگدنب  هک  قیقحت  هب  سپ  هدـبع )

یگدنب تسا و  تیدوبع  هباشم  وا 

یلمآ

ینیوزق

نیا للخ  داسف و  راک و  نیا  ياـطخ  رد  تسا  قارغا  .ار  وا  دـشاب  هدرک  تداـبع  درازگ  یمن  وا  قح  هک  ار  یـسک  قح  درازگب  هک  ره 
بجاو مارتحا  حدم و  ار  تفـص  نیا  بحاص  ماقم  یـضعب  رد  هکلب  دـشاب ، هتـشاد  كرـشم  مکح  صخـش  هک  دـنکن  ءاضتقا  و  يار ،

نیا رد  رادـم  و  دورن ، نوریب  باوص  ردـق  زا  و  درپسن ، طارفا  قیرط  افو  تفـص  رد  صخـش  هک  تسنآ  ماـقم  نیا  رد  ضرغ  و  دـشاب ،
نا كایا  و  هلوق - یلا  کمرح - نم  طعا  کعطق و  نم  لـص   ) تفگ دوخ  دـنزرف  تیـصو  رد  هچناـنچ ، دـشاب ، فرط  تیلها  رادـقم 

( هلها ریغب  هلعفت  نا  هعضوم و  ریغ  یف  کلذ  عضن 

یجیهال

هک ار  یسک  قح  دنک  ادا  هک  یسک  هک  مالسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .هدبع » دقف  هقح  یضقیال  نم  قح  یـضق  نم  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
.تسا هدینادرگ  دوخ  نانتما  هدنب ي  ار  وا  هک  قیقحت  هب  سپ  ار ، وا  قح  تسا  هدرکن  ادا 

ییوخ

ءاضق دارا  هحرـش : یف  مثیم  نبا  لاق  .هتئارق  یف  فلتخا  حارـشلا و  ریـسفت  اذه  مالـسلا ) هیلع   ) همالک حرـش  یف  برطـضا  دـق  ینعملا :
هرـضم عفد  هنم و ال  عفن  لوصول  نوکی  هقح ال  یـضقی  ـال  نم  قحل  هنع  ریغلا  ءاـضق  نـال  کلذـک  ناـک  اـمنا  و  ناوخـالا ، نیب  قحلا 

، هیف اعمط  وا  هنم  افوخ  هاضق - وا  وه  ناکم  رهاظلا  هخسنلا و  یف  اذک  وا - وه  هنال  ءرملا - ناکم  هنع  رهاظلا  هخـسنلا و  یف  اذک  ءرملا -
قحلل كراتلا  هنع  یـضقملا  دبع  قحلا  یـضاق  نا  هدوصقم  و  درجملا ، یثالثلا  نم  هدبع  ارق  هنا  رهاظلا  .یهتنا و  هدابع  هروص  کلذ  و 

هدـبع و لاقی : ادـبع  هذـختا  يا  دـیدشتلاب ، هدـبع  یلزتعملا : حراشلا  لاـق  .يدـنع و  یتلا  هخـسنلا  طـلغ  هداز  هریبعت  یف  شیوشت  یلع 
يا قحلا - یـضاق  حدمب  ریبعتلا  یلوالا  لوهجملا و  هغیـصب  هقح - یـضقی  نم ال  حدم  مالکلا  اذهب  ینعملا  و  دحاو ، ینعمب  هدبعتـسا 

ءدـتبم اماعنا  کلذ  لعف  لب  هایا ، هاضق  قح  نع  هل  هافاکم  کلذ  هعم  لعفی  مل  هنال  ناسنالا  کلذ  دبعتـسا  دـقف  ناسناب  کلذ  لعف  نم 
وا دنک  افو  افویب  تسود  قحب  هک  یسک  همجرتلا : .ربدتف  ینعم ، اظفل و  حضوا  یلزتعملا  حراشلا  هرکذ  ام  لوقا : .کلذب  هدبعتـسا  دقف 

.هتخاس دوخ  هدنب  تنم و  نیهر  ار 

ازس ترهب  زا  تسوا  یگدنب  *** افویب رای  هب  يراد  افو  رگ 

يرتشوش

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 2611 

http://www.ghaemiyeh.com


حدم ینعملا  لوالا : لاق  .امذ  هلعجف  فیفختلاب  مثیم  نبا  هارق  و  احدم ، لعجف  دیدشتلاب ، هدبع  دیدحلا  یبا  نبا  ارق  مالسلا : هیلع  لاق  و 
ناک نم  قح  ءاضق  يا  یناثلا : لاق  .ائدتبم و  اماعنا  لب  هافاکم  لعف  ام  هب  لعف  ام  هنال  هدبعتسا ، هنال  هقح  یضقی  نم ال  قح  یـضقی  نم 
الب ناک  هنا  دبال  یضرلا  طخ  یف  نال  یناثلا ، رهظالا  و  تلق : هفلتخم ) تاعوضوم  یف  نوتـسلا - لصفلا   ) .هل هدابع  هروص  یف  کلذک 

یضقت نم  لک  سیلف  حیحصب ، سیل  دیدحلا  یبا  نبا  رکذ  يذلا  ینعملا  نال  و  هظخب ، تناک  جهنلا  نم  مثیم  نبا  هخـسن  نال  دیدشت ،
یضقیال هبـسانم  مدع  عم  لها ، ریغ  الذر  کبحاص  نوک  لامتحال  نم ، مومع  یـضتقم  وه  امک  هدبعتـست  کقح  یـضق  ام  وه  هقح و 

ام هلمجلاب  ضقی و  مل  ظفلب  ناک  ول  ابسانم  ناک  امنا  و  الماک ، هقح  یـضقی  نا  دبال  هدبع  راص  اذاف  هدیبعت ، عم  رارمتـسالا  یف  رهاظلا 
.ینعم اظفل و  دیج  ریغ  دیدحلا  یبا  نبا  هرکذ 

هینغم

هادی تکلم  ام  دبعلا و  ناسل : لک  یلع  عاذ  رهتـشا و  دق  و  هدارمب ، ناف  هدارم  نا  و  ائیـش ، هدیـس  عم  کلمی  دبعلا ال  نا  هیدوبعلا  ینعم 
نمف هیلع  ..هتفیظو و  هتنهم و  یه  هذـه  نال  هتعاط ، هدیـس و  همدـخ  یلع  ءازج  هل و ال  رجا  دـبعلا ال  نا  اذـه  ینعم  .هالوم و  هضبق  یف 

.دری مل  ما  کلذ  دارا  ادبع ، هسفن  ربتعا  و  ادیس ، هربتعا  دقف  اعمط  افوخ و ال  هتاذل ال  همدخ  ریغلا و  قح  یضق 

هدبع

هتمظعب افارتعا  هئازجب  هبلاطت  نمل ال  عوضخ  هدابعلا  نال  هدبع : دقف  هقح  … 

يرفعج

مالسالا ضیف 

یمن اـج  هب  ار  شقح  وا  هک  ار  یـسک  قح  دروآ  اـج  هب  هک  ره  تسا : هدوـمرف  تسین ) هتـسیاش  هکنآ  هب  یکین  رد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
هراـبرد تسا  ینتورف  یگدـنب  اریز   ) تسا هدومن  یگدـنب  ار  وا  دـیامن ) یمن  مارتحا  شا  هراـبرد  وا  هک  ار  یـسک  دـنک  مارتحا   ) دروآ

تدابع و دننام  درادن  ینایز  دوس و  هک  یسک  هب  مارتحا  سپ  دوش  وا  یگرزب  تمظع و  هب  فارتعا  شاداپ  نتساوخ  نودب  هک  یـسک 
هک تسا  نیا  شیامرف  نیا  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  روظنم  سپ  هدش  هدوتـس  ندرک  مارتحا  اهاج  زا  یـضعب  رد  نوچ  و  تسا ، وا  یگدـنب 

هیلع نسح  ماما  هب  دوخ  تیـصو  رد  هکنانچ  دـنادن  گرزب  تسین  هتـسیاش  هک  ار  یـسک  اـی  دـنکن  زواـجت  دـح  زا  مارتحا  رد  صخش 
نا وا  هعـضوم  ریغ  یف  کلذ  عضت  نا  كایا  و  دومرف : هک  اجنآ  ات  هلـصلا  یلع  همرـص  دـنع  کیخا  نم  کسفن  لمحا  دومرف : مالـسلا 

هدبع دقف  دیدحلا  یبا  نبا  هخسن  رد  .دوش و  هعجارم  مکی  یس و  همان  رخاوا  مجنپ  زج  هب  نآ  حرـش  همجرت و  يارب  هلها ، ریغ  هب  هلعفت 
، هدینادرگ شیوخ  هدنب  ار  وا  دروآ  یمن  اج  هب  ار  شقح  وا  هک  ار  یـسک  قح  دروآ  اج  هب  هک  یـسک  ینعی  هدش  طبـض  ءاب  دیدشت  هب 

(. دنک یکین  ناسحا و  وا  هب  هتساوخ  هکلب  تسا  هتفرگن  رظن  رد  یشاداپ  وا  قح  ندروآ  اجب  رد  اریز 

ینامز

دـشاب هتـشادن  یعقوت  هنوگ  چـیه  نانآ  زا  دـنک و  تیاعر  ار  نارگید  قوقح  تسا  ریزگان  دوخ  یعامتجا  يوربآ  ظـفح  يارب  ناـسنا 
.دهد رارق  ریثات  تحت  دنک و  شنزرس  ار  دارفا  هنوگ  نیا  هلیسو  نیدب  دنک و  يدنسرخ  راهظا  دنیب ، یم  هک  یتامیالمان  ربارب  رد  یتح 
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نانادان زا  هک  هاگنآ  دـنور و  یم  هار  عضاوت  يور  زا  هک  دنتـسه  یناـسک  ادـخ  ناگدـنب  : ) دـیامرف یم  دـیجم  نآرق  رد  زیزع  يادـخ 
(. دنیوگ خساپ  تمیالم  ارادم و  اب  دندینش  یطوبرمان  فرح 

يزاریش دمحم  دیس 

ناک دیز ، قح  دلاخ  یـضق  اذاف  دلاخ ، قح  یـضقی  دیز ال  الثم  هدـبع ) دـقف  هقح  یـضقی  نم ال  قح  یـضق  نم  : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
فرطلا و  دـبع ، یـضاقلا  ناکف  لیبقلا ، اذـه  نم  نوکی  یطعی  ـال  نمل  ءاـطعالا  و  ضوع ، برقت  ـالب  عوضخلا  یه  هداـبعلا  اذا  ادـباع 

.هدیس

يوسوم

کناسحاب و ادـبع  هتلعج  دـقف  ءادـتبا  هیلع  تمعنا  نم  نا  ینعملا  نوکی  دـیدشتلاب و  هدـبع  هئارق  كاـنه  حرـشلا : .يدا  یـضق : هغللا :
ینعملا نوکیف  فیفختلاب  هدـبع  تناک  اذا  اما  .کناسحاب و  هدـبعتف  کنم  الـضفت  نکل  کنم و  کلذ  قحتـسی  هنال ال  هیلع  کـماعنا 

ءاجر فوخ و ال  قاقحتسا و ال  نودب  ریغلا  قح  ناسنالا  یضقی  امدنع  يا  هتدبع  دقف  قحلا  ءاضق  قحتسی  نم ال  قح  تیضق  اذا  کنا 
 … هفرصلا هیدوبعلا  ینعم  اذه  هتاذل و  کلذ  قحتسی  هربتعا  دقف 

یناقلاط

« .تسا هتخاس  دوخ  هدنب  ار  وا  تسا ، هدرازگن  ار  شقح  وا  هک  درازگ  ار  یسک  قح  هک  سک  نآ  »

هدرازگ وا  قح  هک  تسا  یـسک  شیاتـس  نخـس  نیا  تسا و  دابعتـسا  نامه  نآ  ینعم  تفرگ و  یگدنب  هب  ار  وا  ینعی  دیدشت  اب  هدّبع 
هدروآ رد  دوخ  یگدنب  هب  ار  وا  دروآ  یم  اج  هب  ار  قح  تسا ، هدرازگن  ار  وا  قح  هک  یـسک  هب  تبـسن  هک  یـسک  ینعی  تسا ، هدـشن 

.تسا هدرک  نینچ  وا  رب  تمعن  هضرع  يارب  طقف  تشاد و  مشچ  نودب  هک 

منیب یمن  یقح  وت  يارب  نم  هک  شاب  هتشاد  نیقی  تسا ...« : هدورـس  نینچ  یتسود  هب  باطخ  تلاح  نیا  سکع  ضیقن و  رد  يرعاش 
« .مزاس یم  مهارف  ریت  رازه  نم  دروآ ، مهارف  ریت  کی  نم  يارب  وت  تسد  رگا  و  ینیبب ، یقح  نم  يارب  وت  هکنیا  رگم 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

.ُهَدَّبَع ْدَقَف  ُهَّقَح  یِضْقَی  َال  ْنَم  َّقَح  یَضَق  ْنَم 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

باتک رد  هناـمیکح : راـتفگ  دنـس  تسا .( ! هتخاـس  دوخ  هدرب  ار  يو  دـنک  یمن  ادا  ار  شقح  وا  هک  دـنک  ادا  ار  یـسک  قح  سک  ره 
دیـس موحرم  طخ  هخـسن  زا  هک  توافت  نیا  اب   ) تسا هدرکن  رکذ  نآ  يارب  مکحلاررغ  باتک  زج  يرگید  عبنم  هغالبلا  جـهن  رداـصم 
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جهن رداصم  (.) دمآ دـهاوخ  نتم  رد  نآ  حرـش  هک  تسا  دـیدشت  اب  « دـّبع » ررغ هخـسن  رد  یلو  هدـش  لقن  دـیدشت  نودـب  « دـبع » یـضر
(.( ،ج 4،ص 140 هغالبلا

اه لد  ریخست  هار 

ادا ار  شقح  وا  هک  دنک  ادا  ار  یسک  قح  سک  ره  :» دیامرف یم  هدرک  اه  لد  ریخست  هب  هراشا  هنامیکح  مالک  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
( . ُهَدَّبَع ْدَقَف  ُهَّقَح  یِضْقَی  َال  ْنَم  َّقَح  یَضَق  ْنَم  ( ؛»! تسا هتخاس  دوخ  هدرب  ار  يو  دنک  یمن 

ربارب رد  امـش  نانمـشد  ات  دینک  یکین  اه  يدب  ربارب  رد  دهد  یم  روتـسد  هک  تسا  دیجم  نآرق  تایآ  زا  هتفرگرب  عقاو  رد  نخـس  نیا 
.دندرگ تسود  دنوش و  مرن  امش 

سک نامه  دید ) یهاوخ   ) هاگان ، نک عفد  یکین  اب  ار  يدب  ؛ » ٌمیِمَح ٌِّیلَو  ُهَّنَأَک  ٌهَوادَـع  ُهَْنَیب  َکَْنَیب َو  يِذَّلا  اَذِإَف  ُنَسْحَأ  َیِه  ِیتَّلِاب  ْعَفْدا  »
.( هیآ 34 ، تلصف «. ). تسا یمیمص  مرگ و  یتسود  ییوگ  تسا  ینمشد  وا  وت و  نایم  هک 

: دیامرف یم  هک  تشذگ  زین  تمکح 158  رد  هک  تسا  يزیچ  نامه  انعم  نیا  هیبش 

رد ترـضح  نآ  زا  هک  يرگید  ثیدـح  هیبش  زین  »و  نک فرطرب  نانآ  هب  شـشخب  قیرط  زا  ار  دارفا  رـش  ؛  ِْهیَلَع ِماَْـعنِْإلِاب  ُهَّرَـش  ْدُدْرا  «َو 
: دومرف هک  هدش  لقن  مکحلاررغ 

يرگید ثیدح  »و  تسا هدروآرد  دوخ  یگدنب  هقلح  رد  ار  اهنآ  دـشخبب  نارگید  هب  ار  دوخ  لام  هک  یـسک  ؛  َدَبْعَتْـسا َُهلام  َلَذـَب  ْنَم  »
: تسا روهشم  مدرم  همه  نایم  رد  یلثملا  برض  تروص  هب  هدمآ و  مکحلا  ررغ  رد  هک 

«. تسا ناسحا  هدنب  ناسنا  ؛  ِناسْحْإلا ُْدبَع  ُناْسنِْإلا  »

: هلمج زا  ؛ دوش یم  هدید  نومضم  نیمه  هب  مکحلا  ررغ  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  زا  فلتخم  تاریبعت  اب  یناوارف  تایاور 

و «. دزاس یم  هدنب  ار  اه  ناسنا  ناسحا ، ؛  ُناْسنْإلا ُّقِرَتْسَی  ُناسْحإلا  »

و «. دنیآ یم  رد  ناسنا  ریخست  رد  اه  لد  ناسحا  هلیسو  هب  ؛  ُبُولُْقلا ُِکلْمَت  ِناسْحْإلِاب  »

«. تسا هدناشکن  ، عوضخ یگدنب و  هب  ، مارتحا مارکا و  دننامه  يزیچ  ار  تیصخش  اب  دارفا  ؛  ِمارْکْإلا ُْلثِم  ُمارِْکلا  َدَبْعَتْسا  اَم  »

مکحلا ررغ  دیدحلا و  یبا  نبا  هخسن  رد  هک  هنوگ  نامه  دوش  هدناوخ  دیدشت  اب  « هدّبع » هلمج هک  تسا  یتروص  رد  دمآ  الاب  رد  هچنآ 
نودب « ُهَدَبَع  » خسن زا  يرایسب  رد  یلو  ؛ تسا هدرک  دییأت  ًالماک  ار  نآ  دوخ  هغالبلا  جهن  حرـش  رد  زین  يا  هرمک  موحرم  تسا و  هدمآ 

مثیم نبا  موحرم  رایتخا  رد  یـضر  دیـس  طخ  نوچ  :» دیوگ یم  دوخ  هغالبلا  جهن  حرـش  رد  يرتشوش  ققحم  موحرم  هدـمآ و  دـیدشت 
یم نیا  نآ  قباطم  هلمج  يانعم  و  ،ج 14،ص 551 ) . هغابصلا جهب  « ) . داد حیجرت  دیاب  ار  هخـسن  نیا  تسا  دیدشت  نودب  نآ  هدوب و 
نیا قباطم  «. تسوا هدرب  هدرک و  شتسرپ  ار  وا  ییوگ  دننک  یم  يراددوخ  قح  يادا  زا  هک  دنک  ادا  ار  يدارفا  قح  سک  ره  » هک دوش 
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هچنآ هک  یلاح  رد  ، دش یهاوخ  هدرب  هدنب و  هنرگ  شابم و  سانش  قح  ، ناسانشان قح  ربارب  رد  : دیامرف یم  مالسلا  هیلع  ماما  ایوگ  انعم 
رب لیلد  یـضر  دیـس  هخـسن  رد  دـیدشت  ندوبن  تسا و  لوا  يانعم  نامه  دـشاب  راگزاس  نآرق  اب  گنهامه و  ـالاب  ناوارف  تاـیاور  اـب 

دیـس ضرف  هب  دنراذگب و  بارعا  ار  تاملک  مامت  هک  تسا  هدوبن  نیا  هتـشذگ  رد  ناگدنـسیون  لومعم  اریز  ، دشاب دـناوت  یمن  يزیچ 
نیا ام  تسا و  هدینـشن  يزیچ  نانمؤمریما  زا  ًامیقتـسم  هنرگو  تسوا  دوخ  هیحان  زا  یطابنتـسا  ، هدوب دیدشت  نتـشادن  هب  دـقتعم  یـضر 

حیحـص مود  يانعم  رب  دوخ  هغالبلا  جهن  حرـش  رد  يرتشوش  موحرم  رارـصا  میناد و  یمن  رگید  تایاور  تایآ و  بسانم  ار  طابنتـسا 
باوج لباق  زین  نخـس  نیا  هک  دننک  هدافتـسا  ءوس  ندرک  یکین  زا  تسا  نکمم  لذر  دارفا  : دـیوگ یم  وا  هک  نیا  صوصخ  هب.تسین 

مدرم هدوت  ؛ تسا هدـش  هراشا  زین  لذر  دارفا  نیا  هب  تایاور  زا  یـضعب  رد  دـنچره  ، لذر دارفا  هن  دنتـسه  مدرم  هدوت  راـیعم  اریز  تسا ،
دنهاوخ بلقنم  دوش  رهم  اهنآ  هب  يرهم  یب  ربارب  رد  دـننیبب و  افو  ، ییاـفو یب  ربارب  رد  ، دـننیبب یبوخ  ، يدـب لـباقم  رد  رگا  هک  دـننینچ 

دندرک یم  بدا  یسانش  قح  اب  ار  ناسانشان  قح  هک  تسا  هدوب  نیمه  زین  هللا  ءایلوا  هریس  یمالـسا و  تشذگ  وفع و  تحامـس.دش و 
.دندروآ یم  رد  دوخ  تیدوبع  هقلح  رد  و 

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abu Talib said : “ If one is fair to another person who is not fair to him, it is
.” as though he worships him

ادخ ینامرف  ان  زا  زیهرپ  : 165 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ِِقلاَخلا ِهَیِصعَم  ِیف  ٍقُولخَِمل  َهَعاَط  َال  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

 !. تسین اور  راگدرورپ  ینامرفان  رد  قولخم ، زا  یتعاطا  چیه  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 

يدیهش

.دیآ مزال  هدننیرفآ  ینامرفان  هک  اجنآ  دیاشن  ندرب  نامرف  ار  هدیرفآ 

یلیبدرا
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قلاخ تیصعم  رد  دوش  عقاونا  هک  ار  قولخم  رم  تسین  یتعاط  چیه  دومرف  و 

یتیآ

.دزاسن ادخ  ینامرفان  اب  مدرم  يرادربنامرف  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . تسین قولخم  يارب  یتعاط  ، قلاخ تیصعم  رد  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

مثیم نبا 

نینچ رد  یفن  .یبصغ و  هناخ  رد  زامن  یبصغ و  بآ  اب  وضو  دـننام  .تسین ) اور  قولخم  زا  يوریپ  دـشاب ، ادـخ  تیـصعم  هک  اـجنآ  )
هدرک لقن  مالسلا ) هیلع   ) تیب لها  زا  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما ، زا  هک  يروطنامه  تسا ، هدش  لمح  تعاطا  زاوج  یفن  رب  يدراوم 

.تسا نآ  تلیضف  يارب  یفن  تسا و  حیحص  تعاط  يدروم  نینچ  رد  یعفاش  هدیقع ي  هب  اما  .دنا 

دیدحلا یبا 

 . ِِقلاَْخلا ِهَیِصْعَم  ِیف  ٍقُولْخَِمل  َهَعاَط  مالسلا َال  هیلع  َلاَق  َو 

هیواعم لاق  مکیلع و  یل  هعاط  الف  هتیـصع  اذإف  هللا  تعطأ  ام  ینوعیطأ  رکب  یبأ  مالک  یف  ءاـج  دـق  هعوفرم و  تیور  دـق  هملکلا  هذـه 
یلع هتعاط  ضرتفا  يذلا  دمحلا هللا  لاقف  دادـش  ماقف  .اضیأ ) میقتـسم  وه  »و  هصقنت یف د«و  هصقتناف (  ایلع  رکذاف  مق  سوأ  نب  دادـشل 
دعو هرخآلا  نإ  سانلا  اهیأ  مهرخآ  یـضم  هیلع  مهلوأ و  یـضم  کلذ  یلع  هریغ  اضر  نم  رثآ  يوقتلا  لهأ  دـنع  هاضر  لعج  هدابع و 

عماسلا نإ  هیلع و  هجح  عیطملا هللا ال  عماسلا  نإ  رجافلا و  ربلا و  اهنم  لکأی  رـضاح  لکأ  ایندـلا  نإ  رهاـق و  کـلم  اـهیف  مکحی  قداـص 
مهنیب یضق  -و  مهءاحلص مهیلع  لمعتسا  اریخ  سانلاب  هللا  دارأ  اذإ  قلاخلا و  هیصعم  یف  قولخمل  هعاط  هنإ ال  هل و  هجح  یصاعلا هللا ال 

مهؤالهج و مهنیب  یضق  مهؤاهفـس و  مهیلع  لمع  ارـش  دابعلاب  دارأ  اذإ  مهئاحمـس و  یف  لاملا  لعج  و  مهؤاملع ).» یف د« مهؤاهقف ( 
کطخـسأ نم  هیواعم  ای  کحـصن  لاقف  هیواعم  یلإ  تفتلا  مث  اهءانرق  حلـصت  نأ  هالولا  حالـصإ  نم  نإ  مهئالخب و  دنع  لاملا  لعج 

نم تسل  لاق أ  هضبق  املف  لامب  هل  رمأ  هفطال و  مث  هلازنإـب  رمأ  همـالک و  هیلع  هیواـعم  عطقف  لـطابلاب  كاـضرأ  نم  کـشغ  قحلاـب و 
نیملـسملا لام  ناک  نإ  معنف و  الاضفإ  هتقفنأ  الالح و  هتبـصأ  نیملـسملا  لام  ریغ  لام  کـل  ناـک  نإ  لاـقف  ترکذ  نیذـلا  ءاحمـسلا 

.( ءارسإلا 27 هروس   ) ِنیِطایَّشلَا َناوْخِإ  اُوناک  َنیِرِّذَبُْملا  َّنِإ  لوقی  هللا  نإف  افارسإ  هتقفنأ  افارتقا و  هتبصأ  مهنود  هتبجتحا 

یناشاک
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قالخ تیـصعم  رد  دوش  عقاو  نآ  هک  ار  قولخم  رم  تسین  یتعاط  چـیه  قلاخلا ) هیـصعم  یف  قولخمل  هعاط  ـال  مالـسلا : هیلع  لاـق  (و 
.بویعم تسا و  لطاب  تعاط  نآ  سپ  .بوصغم  بآ  هب  وضو  هب  نتسج  برقت  وچمه 

یلمآ

ینیوزق

انذاعا  ) ددرگ قلخ  طخس  بجوم  هک  اجنآ  قولخم  ياضر  نتسج  زا  تسا  عنم  .قلاخ  تیصعم  رد  قولخم  يارب  زا  یتعاط  دشاب  یمن 
( هنم یلاعت  هللا 

یجیهال

هک يراک  رد  ار  قولخم  درکن  تعاطا  دیاب  هک  مالسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .قلاخلا » هیصعم  یف  قولخمل  هعاط  ال  : » مالسلا هیلع  لاق  و 
.دشاب قلاخ  تیصعم 

ییوخ

هعاطلا زاوج  یفن  یلع  انه  یفنلا  لمحی  هبوضغملا و  رادلا  یف  هالـصلا  و  بوضغملا ، ءاملاب  ءوضولاک  کلذ  و  مثیم : نبا  لاق  ینعملا :
زاوج یفن  لوقا : .یهتنا  اهتلیـضفل - یفنلا  هعاطلا و  حـصی  دـق  یعفاـشلا  دـنع  و  مالـسلا ) هیلع   ) هتیب لـها  نع  هنع و  لوقنملا  وه  اـمک 

یلقع ال هیـصعملا  همرح  هعاطلا و  بوجوب  مکحلاک  اهداسف  هعاطلا و  هحـصب  مکحلا  و  هحـصلا ، یفن  نع  هرابع  ینعملا  اذـهب  هعاطلا 
هنع ثحبی  ام  یلع  یهنلا  رمالا و  عامتجا  زاوج  مدـع  یلع  ینبم  وه  و  داشرالا ، یلع  مالـسلا ) هیلع   ) همالک لمحی  اذـه  یلعف  یعرش ،
نم دافتسم  بوضغملا  ناکملا  یف  هالصلا  وا  بوضغملا  ءاملاب  ءوضولا  هحص  مدع  .نورخآ و  هزوج  و  موق ، هعنمف  لوصالا ، ملع  یف 
اذه یلع  هدئاز  قولخم  هظفل  هنا  عم  هرابعلا ، هذهب  هل  لالدتـسالا  حـصی  و ال  یلـصملا ، ناکم  ءوضولا و  ءام  یف  هحابالا  طارتشا  لیلد 

و دـلولا ، یلع  نیدـلاولا  هعاط  بوجوک  قولخملا  یلا  هبـسنلاب  هعاطلا  ناونعب  قلعت  یعرـش  مکح  یفن  یلع  اهلمح  یلوـالا  .ینعملا و 
هدلو دلاولا  رما  اذا  امک  قلاخلل ، هیصعم  تناک  اذا  اهبوجو  یفن  دوصقملا  و  دبعلا ، یلع  دیسلا  و  هررقم ، دراوم  یف  هجوزلا  یلع  جوزلا 

دق و  هعوفرم ، تیور  دق  هملکلا  هذـه  لاقف : ینعملا  اذـه  یلع  یلزتعملا  حراشلا  هلمح  دـق  .همرتحملا و  سفنلا  لتق  وا  هالـصلا  كرتب 
نایصع رد  قولخم  تعاطا  دیاشن  همجرتلا : .یهتنا  مکیلع - یل  هعاط  الف  هتیـصع  اذاف  هللا ، تعطا  ام  ینوعیطا  رکب : یبا  مالک  یف  ءاج 

راذگورف ارنآ  رم  تساوران  تسا و  تشز  *** راگدرک نایصع  هر  رد  هدنب  نامرف  .قلاخ 

يرتشوش

نا ریـصملا و  یلا  کیدـلاول  یل و  رکـشا  نا   ) یلاـعت لاـقف  اـمهتعاط ، بجوا  نیذـلا  نیدـلاولا  دـحا  قولخملا  كاذ  ناـک  وـل  یتـح 
عم نیفـص  هدوهـش  نع  صاعلا  نب  ورمع  نب  هللادبع  رذـتعا  و  امهعطت ،) …  الف  ملع  هب  کل  سیل  ام  یب  كرـشت  نا  یلع  كادـهاج 

ال لاق : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نا  مالـسلا :) هیلع   ) نسحلا هل  لاقف  كابا ، عطا  هل : لاق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا ناب  هیواـعم 
( هبرل دـبعلا  یلع  بجی  ام  یف  مالـسلا ) هیلع   ) هلاق ام  یف  نوثالثلا - عساتلا و  لصفلا   ) کلذـک و  قلاـخلا ، هیـصعم  یف  قولخمل  هعاـط 

بلط نم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نع  یفاکلا )  ) یف .صاعلا و  نب  ورمع  نب  هللادبع  یف  دسالا  هاور  امک  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسحلا
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ودـع و لک  ودـع  هللا  هافک  سانلا  بضغی  امب  یلاعت  هللا  هعاط  رثآ  نم  هل و  اماذ  سانلا  نم  هدـماح  ناک  هللا  طخـسی  امب  سانلا  هاضرم 
نید نم  جرخ  یلاعت  هللا  طخسب  اناطلـس  یـضرا  نم  مالـسلا ) هیلع   ) هنع .اریهظ و  ارـصان و  هل  ناک  غاب و  لک  یغب  دساح و  لک  دسح 
یلع هتعاط  ضرتفا  يذلا  دمحلا هللا  لاقف  دادـش  ماقف  هصقتناف ) ایلع  رکذاف  مق   ) سوا نب  دادـشل  هیواعم  لاق  ظحاجلا ) نایب   ) یف .هللا و 

هرخالا نا  سانلا  اهیا  مهرخآ  یضم  کلذ  یلع  مهلوا و  یـضم  کلذ  یلع  هریغ و  اضر  نم  رثا  يوقتلا  لها  دنع  هاضر  لعج  هدابع و 
عماسلا نا  هیلع و  هجحال  عیطملا هللا  عماسلا  نا  رجافلا و  ربلا و  اهنم  لکای  رـضاح  لکا  ایندلا  نا  رهاق و  کلم  اهیف  مکحی  قداص  دعو 

مهنیب یـضق  مهئاحلـص و  مهیلع  لمعتـسا  اریخ  سانلاب  هللا  دارا  اذا  قلاخلا و  هیـصعم  یف  قولخمل  هعاـط  ـال  هنا  هل و  هجحـال  یـصاعلا 
دنع لاملا  لـعج  مهوـالهج و  مهنیب  یـضق  مهئاهفـس و  مهیلع  لـمع  ارـش  داـبعلاب  دارا  اذا  مهئاحمـس و  یف  لاـملا  لـعج  مهئاـهقف و 
نم کشغ  قحلاب و  کطخسا  نم  هیواعم  ای  کحـصن  لاقف  هیواعم  یلا  تفتلا  مث  اهابرق  حلـصی  نا  هالولا  حالـصا  نم  نا  مهئالخب و 

ترکذ نیذـلا  ءاحمـسلا  نم  تسلا  لاق  هضبق  املف  لاملاب  هل  رما  هفطال و  مث  هلازناب  رما  همالک و  هیلع  هیواعم  عطقف  لطابلاب  كاـضرا 
نیطایـشلا و ناوخا  اوناک  نیرذبملا  نا   ) لوقی یلاعت  هللا  ناف  افارـسا  هتقفنا  افارتقا و  هتبـصا  نیملـسملا  لام  ریغ  لام  کل  ناک  نا  لاقف 

لماـک  ) یف و  هبرل ) دـبعلا  یلع  بجی  اـم  یف  مالـسلا ) هیلع   ) هلاـق اـم  یف  نوثـالثلا - عساـتلا و  لـصفلا  (. ) اروـفک هبرل  ناطیـشلا  ناـک 
ریسملا نم  کعنمی  ام  هل  لاقف  هعم  رسی  مل  نیفص  یلا  هیاعم  راص  املف  هیاعم  سرح  یلع  ریصن - نب  یسوموبا  ریـصن - ناک  يرزجلا :)

یف .هیواـعم و  هنع  تکـسف  لـجوزع  هللا  وـه  کـنم و  رکـشلاب  یلوا  وـه  نـم  رفکب  كرکـشاال  لاـقف  هـفورعم  كدـنع  يدـی  یعم و 
لاقف هیواعم  کسما  مث  هباجاف  هعیبرو ، رضم  نع  زاجحلا و  لها  هرصبلا و  لها  هفوکلا و  لها  نع  هعصعص  لاس  هیواعم  نا  جورملا ) )
سانلا عوطا  لاق  مهنع  ینربخاف  لاق  ماشلا ، لـها  لاـق  ناـحوص ، نبا  اـی  كاذ  اـم  لاـق و  هنع  دـیحت  اـممب  کـتربخا  ـالا  و  لـس - هل -
مهناب زاجحلا  لها  نع  هباجا  هنا  هیف  خلا و  رادلا ، ءوس  مهل  رامدلا و  مهیلعف  رارشالا  هفلخ  رابجلا و  هاصع  قلاخلل  مهاصعا  قولخمل و 

هقـسفلا نوعلخی  راربالا و  همئالا  نوعبتی  نیقیلا  هورعب  اکـسمت  نیدـلا و  یف  اـتابث  مهل  نا  ریغ  اـهنع  مهفعـضا  هنتف و  یلا  ساـنلا  عرـسا 
تنا و راربالا و  نم  هباحصا  یلع و  عانقلا  فشک  نم  عادخلا  كرت  نایفس  یبا  نبا  ای  لاقف  هقسفلا ؟ هرربلا و  نم  هیواعم  لاقف  راجفلا 
.کنع و دری  نایفس  یبا  نبا  ملح  نا  الا  نامزا  ذنم  کنیدم  لماحل  کنا  ناحوص  نبا  ای  هللا  هیواعم و  هل  لاقف  کئلوا  نم  کباحـصا 

نم نامثع  لاق  رذابا - عیـشی  ادحا  عدیال  نا  هرما  نامثع  ناک  دـق  هفک و  امل  ناورم  رجز  رذابا و  عیاش  امل  مالـسلا ) هیلع   ) ایلع نا  هیف :
نا هل : اولاق  سانلا و  هلبقتسا  مالسلا ) هیلع   ) یلع عجر  املف  هقح  هنیطعنل  هللا  اذک و  لعف  هل و  هتهجو  امع  یلوسر  در  یلع ، نم  ینرذعی 

ام یلع  کلمحام  هل : لاقف  نامثع  یلا  ءاج  مث  ماجللا  یلع  لیخلا  بضغ  مالسلا :) هیلع   ) لاقف رذابا  کعییـشتل  نابـضغ  کیلع  نامثع 
هیلع  ) لاقف يرما ؟ تددر  ناورمب و  هبرل ) دـبعلا  یلع  بجی  اـم  یف  مالـسلا ) هیلع   ) هلاـق اـم  یف  نوثـالثلا - عساـتلا و  لـصفلا   ) تعنص

رذ و یبا  نع  سانلا  تیهن  دـق  ینا  کغلبی  ملوا  لاق  هدرا  ملف  كرما  اما  يدر و  نع  هتددرف  یتدرب  ینلبقتـسا  هناف  ناورم  اما  مالـسلا )
اذـه و  لعفنال …  هللاات  كرما ، هیف  انعبتا  هفالخ  یف  قحلا  و  هللا ، هعاط  يری  یـش ء  نم  هب  انترما  املک  وا  مالـسلا ) هیلع   ) لاـقف هعییـشت 

هنع نامثع  یهنل  رذ  یبا  لثم  عییـشت  نوکی  نا  مزل  الا  مامالا و  یف  همـصعلا  بوجو  لیلد  وه  یعطق و  لقنل  هنا  امک  یلقع  رما  ینعملا 
سانلا اعد  یعوطملا و  همالس  نب  لهـس  ماق  ( 202  ) هنـس یف  نوماملا  یلع  يدهملا  نب  میهاربا  جرخ  امل  يربطلا :)  ) یف اذـهل  امارح ،

کلذ یلا  هباجا  نم  لک  ناک  دادـغب و  لها  هماع  هیلا  عمتجاف  قلاخلا  هیـصعم  یف  قولخمل  هعاط  ـالا  هنـسلا و  باـتکلاب و  لـمعلا  یلا 
نب دـیلولا  لتق  دـعب  بطخ  دـیلولا  نب  دـیزی  نا  هیف : .فحاصملا و  حالـسلا و  هیلع  بصن  رجآ و  صجب و  اجرب  هراد  باب  یلع  لـمع 
نا یسفنل  مولظل  ینا  یسفنل  ءارطا  یب  ام  کلملا و  یف  هبغرال  ایندلا و  یلع  اصرحال  ارطبال و  ارشا و  تجرخ  ام  هللا  ینا و  لاقف : دیزی 
رون یفطا  يدهلا و  ملاعم  تمدـه  امل  هیبن  هنـس  هباتک و  هللا و  یلا  ایعاد  هنید  هلوسرل و  ابـضغ هللا و  تجرخ  ینکلو  یبر ، ینمحری  مل 

قلاخلا و هیصعم  یف  قولخمل  هعاطال  هنا  سانلا  اهیا  هعدب …  لکل  بکارلا  همرح و  لکل  لحتـسملا  دینعلا  رابجلا  رهظ  يوقتلا و  لها 
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.هللا هعاطب  قولخملا  اوعیطا  هللا و  هعاط  هعاطلا  امنا  قلاخلا  دهع  ضقنب  قولخمل  ءافوال 

هینغم

یصع ول  یتح و  هللا  دنع  هل  هجحلا  تناک  هللا  عاطا  نم  و  قئالخلا ، عیمج  عاطا  ول  یتح و  هیلع  هجحلا هللا  تناک  هناحبس  هللا  یصع  نم 
نامیا يا ال  هبوتلا )  13 نینموم - متنک  نا  هوشخت  نا  قحا  هللااف  مهنوشختا ) : ) یعدا باوثلل  يوقا و  هعاطلا  نوکت  لب  قئـالخلا ، عیمج 

.قولخملا نم  افوخ  قلاخلا  یصعی  نمل 

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

نآ رد  ادـخ  ینامرفان  هک  یئاج  تسین  راوازـس  قولخم  يوریپ  تعاطا و  تسا : هدومرف  قولخم ) تعاـطا  هراـبرد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
متـس هب  هک  یئاج  یبصغ و  نیمز  رد  ندناوخ  زامن  دـننام  دـشاب  تیـصعم  بجوم  هک  اجنآ  تسین  زئاج  یگدـنب  تدابع و  ای   ) دـشاب

(. تسا هدش  هتفرگ 

ینامز

یم مالسلا ) هیلع   ) یلع .دننک  یم  تعاطا  رشب  زا  دننز و  یم  یهلا  تاروتسد  هب  اپ  تشپ  ایند  زور  دنچ  دوس  يارب  هک  دنتـسه  يدارفا 
رارق رطخ  ضرعم  رد  یـسک  لام  ای  ناج و  رـشب  زا  تعاطا  اب  هک  هاگنآ  .تسین  حیحـص  مدرم  زا  تعاطا  ادخ و  زا  ینامرفان  دـیامرف :
ددرگ صاصق  مدرم  ناج  دروم  رد  دیاب  مه  ایند  رد  دیآ  راتفرگ  باذع  هب  دوش و  همکاحم  دـیاب  تمایق  رد  هدـننک  تعاطا  دریگ  یم 

.رادروخرب نانآ  تازایتما  زا  تسا و  هتشرف  دنکن  هانگ  هک  یسک  تروص  ره  رد  .دیامن  ناربج  تورث  دروم  رد  و 

يزاریش دمحم  دیس 

، ابا رمالا  کلذ  ناک  ول  و  دحا ، رمال  امرحم ، لعفی  نا  ناسنالل  زوجی  يا ال  قلاخلا ) هیصعم  یف  قولخمل  هعاط  ال  : ) مالسلا هیلع  لاق  و 
(. روذعم روماملا   ) هلوقب رذعی  الف  هبشا ، ام  وا  ماکاحلا ، یلا  هبسنلاب  اموکحم  و  اجوز ، وا  ادیس  وا 

يوسوم

هعاطلا هذـه  نم  هتعاط و  یف  دـسجتی  هرکـشف  دوجولا  انیلع  ضافا  يذـلا  قلاخلا  هنال  هللا  هعاطلا  نوکت  نا  بجی  لـصالا  یف  حرـشلا :
وا نیدـلاولا  هعاط  و  هللا - لوسر  ءافلخ  مهرابتعاب  همئالا - هعاط  و  هللا - هلاسرل  اغلبم  هرابتعاب  لوسرلا  هعاطک  يرخالا  تاعاطلا  عرفتت 
وا هقرـسلا  وا  هالـصلا  كرتب  ترما  ولف  لبقت …  هللا ال  هیـصعم  اهیف  نوکی  هعاط  لکف  انه  نم  کلذب و  رما  هللا  نالف  اهجوزل - هجوزلا 

ضراعتی رما  لک  ضفر  یلا  هوعد  هذـه  و  هرماوا …  نع  فارحنالا  هللا و  هیـصعم  یلا  هیدوم  تناک  اذا  رمالل  هعاط  الف  مارح  هیف  رماـب 
 … هللا رما  عم 
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یناقلاط

« .دیاشن قلخ  زا  يرادربنامرف  قلاخ  ینامرفان  رد  »

زا مرادربنامرف ، ار  ادخ  هک  یماگنه  ات  تسا : هدـمآ  نینچ  مه  رکب  وبا  نانخـس  رد  تسا ، هدـمآ  عوفرم  ثیدـح  تروص  هب  هملک  نیا 
.دوب دهاوخن  نم  زا  يرادربنامرف  امش  رب  مدرک ، یچیپرس  وا  نامرف  زا  هاگ  ره  دینک و  يرادربنامرف  نم 

شیوخ يرادربنامرف  هک  ار  يدنوادخ  ساپـس  تفگ : تساخرب و  دادش  .نک  داقتنا  یلع  زا  زیخرب و  تفگ : سوا  نب  دادش  هب  هیواعم 
همه تسا و  هداد  رارق  نارگید  تیاضر  زا  رتهب  رترب و  ار  دوخ  تیاضر  ناراـکزیهرپ  رظن  رد  تسا و  هدومرف  بجاو  شناگدـنب  رب  ار 

تموکح رهاق  یهاشداپ  نآ  رد  هک  تسا  تسار  هدـعو  ترخآ  انامه  مدرم  يا  دـنا ، هدوب  شور  نیا  رب  نایاپ  ات  زاغآ  زا  ناراکزیهرپ 
دنوادخ نامرف  عیطم  اونـش و  هک  سک  نآ  رب  و  دنروخ ، یم  نآ  زا  راکهبت  راکوکین و  هک  تسا  يا  هدامآ  هرفـس  ایند  و  دـیامرف ، یم 

یتجح لیلد و  چیه  تسا ، شکرـس  ادخ  هب  تبـسن  هک  تسا  یـسک  رادربنامرف  اونـش و  هک  سک  نآ  يارب  تسین و  یـضارتعا  تسا ،
هب ار  ناشیا  ناکین  دیامرف ، ریخ  هدارا  یمدرم  هب  تبـسن  دنوادخ  نوچ  و  قلاخلا » هیـصعم  یف  قولخمل  هعاط  ال   » انامه .درادن و  دوجو 

نوچ .دـهد و  یم  رارق  ناشیا  ناگدنـشخب  تسد  رد  ار  لاوما  درامگ و  یم  نانآ  رب  تواـضق  هب  ار  ناـنآ  ناـهیقف  ناـشیا و  رب  يریما 
رد ار  لاوما  درامگ و  یم  نانآ  رب  تواضق  هب  ار  نانادان  ناشیا و  رب  يریما  هب  ار  ناـنآ  ناگلفـس  دـیامرف ، رـش  هدارا  یمدرم  هب  تبـسن 

یتسرد حالـص و  هب  ناشیا  نانیـشنمه  هک  تسا  نیا  ناریما  ندوب  حـلاص  ياـه  هناـشن  زا  یکی  .دـهد  یم  رارق  ناـشیا  نـالیخب  تسد 
ریخ وـت  يارب  دروآ ، مشخ  هب  ار  وـت  قـح  نتفگ  اـب  هک  سک  نآ  هیواـعم  يا  تفگ : تسیرگن و  هیواـعم  هـب  سوا  نـب  دادـش  .دنـشاب 

.تسا هدیزرو  شغ  وت  هب  تبسن  دنک ، دونشخ  ار  وت  لطاب  اب  هک  سک  نآ  تسا و  هدرک  یهاوخ 

دنهدب وا  هب  یلام  داد  نامرف  درک و  ینابرهم  وا  هب  تبسن  سپس  .دنروآ  دورف  ربنم  زا  ار  وا  داد  روتسد  درک و  عطق  ار  وا  نخس  هیواعم 
تدوخ لام  رگا  تفگ : داّدـش  متـسین ؟ یتفگ  هک  یناگدنـشخب  نامه  زا  نم  اـیآ  تفگ : هیواـعم  تفرگ ، ار  لاـم  نآ  داّدـش  نوچ  و 
لاوما زا  رگا  یلو  یتسه ، يرآ  يا ، هدیشخب  تلیضف  هار  زا  تسین و  ناناملـسم  لاوما  زا  يا و  هدرک  بسک  لالح  هب  ار  نآ  تسه و 

هک يا  هدرک  هنیزه  فارسا  اب  يا و  هدروآ  گنچ  هب  هانگ  اب  ار  نآ  يا  هدرک  يراددوخ  ناشیا  هب  نآ  تخادرپ  زا  هک  تسا  ناناملسم 
« .دنیاهناطیش ناردارب  ناگدننک  ریذبت  انامه  : » دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

.ِِقلاَْخلا ِهَیِصْعَم  ِیف  ٍقُولْخَِمل  َهَعاَط  َال 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

ار زیمآ  تمکح  مالک  نیا  ، رداصم باتک  رد  بیطخ  موحرم  هنامیکح : راتفگ  دنس  .تسین . (  اور  قلاخ  تیصعم  رد  قولخم  تعاطا 
نویع باتک  رد  قودـص  موحرم  زا  نینچمه  توافت و  يرادـقم  اـب  « دـعجلا یبا  نبا  » باـتک هلمج  زا  هدرک  لـقن  يرگید  كرادـم  زا 

نب رمع  :» دـسیون یم  بهذـلا  جورم  رد  يدوعـسم.تسا  هدروآ  مالـسلا  هـیلع  ناـنمؤمریما  زا  دنـس  ود  اـب  اـضرلا  هفیحــص  راـبخالا و 
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(.( ،ج 4،ص 140 هغالبلا جهن  رداصم  ) .دناوخ مدرم  يارب  درک و  نیمضت  ار  مالک  نیا  شا  هبطخ  رد  « زیزعلادبع

تسا قلاخ  تیصعم  مدع  هب  دودحم  قولخم  تعاطا 

یم شومارف  ار  نآ  لمع  ماـگنه  هب  يرایـسب  هک  دـنک  یم  هراـشا  ینـشور  تقیقح  هب  زیمآ  تمکح  مـالک  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
( . ِِقلاَْخلا ِهَیِصْعَم  ِیف  ٍقُولْخَِمل  َهَعاَط  َال  ( ؛» تسین اور  قلاخ  تیصعم  رد  قولخم  تعاطا  :» دیامرف یم  ، دننک

تشهب و ، میـشاب وا  نامرف  عیطم  دـیاب  زیچ  ره  زا  لبق  راک و  ره  رد  تسا و  راگدرورپ  كاپ  تاذ  زا  میراد  هچره  ام  هک  نیا  هب  هراـشا 
عقاو رد  تسوا و  هیحان  زا  زین  ایند  نیا  رد  تلذ  تزع و  ، وا مکح  هب  ازج  باوث و  تسوا  تسد  رد  خزود 

رداص ار  قلاخ  تیـصعم  نامرف  وا  هک  مییآرد  یقولخم  تعاطا  هب  ام  تسا  نکمم  هنوگچ  لاـح  نیا  اـب  ُهّللا » اَّلإ  ِدوُجُْولا  ِیف  َرِّثَُؤم  ـال  »
.تسا یساپسان  ینادان و  نامیا و  فعض  يربخ و  یب  تیاهن  نیا.تسا  هدرک 

رب هک  تسا  مزال  ای  زاجم  یتروص  رد  اهنت  نآ  دـننام  رهوش و  زا  نز  تعاطا  نیدـلاو و  تعاطا  دـنیوگ  یم  ام  ياهقف  لـیلد  نیمه  هب 
رگید و تابجاو  نداد  ماجنا  رد  نینچمه  درادن و  يرثا  چیه  اهنآ  یهن  ، بجاو جح  ماجنا  يارب  ور  نیازا  دشابن و  ادخ  نامرف  فالخ 

یلمع كرـش  راتفرگ  ینعی  ؛ تسا كرـشم  عقاو  رد  دزاس  مدـقم  قلاخ  تعاطا  رب  ار  قولخم  تعاطا  هک  سک  نآ  ،و  تاـمرحم كرت 
و ؛ » امُهْعُِطت الَف  ٌْملِع  ِِهب  ََکل  َْسَیل  ام  ِیب  َكِرُْـشِتل  َكادَهاج  ْنِإ  َو   » دـیامرف یم  نیدـلاو  دروم  رد  دـیجم  نآرق  ور  نیا  زا  ؛ تسا هدـش 

«. ) نکم يوریپ  اهنآ  زا  ، يرادـن یهاـگآ  نآ  زا  هک  يوش  لـئاق  ییاـتمه  نم  يارب  هک  دـننک  شـالت  دنـشاب و ) كرـشم   ) ود نآ  رگا 
.( هیآ 8 ، توبکنع .

ار نآ  زا  يوریپ  قح  یناملـسم  چـیه  دـنک  عضو  دـنوادخ  نوناق  فالخ  رب  ینوناق  دوش و  لیکـشت  مان  ره  هب  یتموکح  رگا  نینچمه 
.دننک روبجم  ار  وا  هک  نیا  زج  تسا  قلاخ  تیصعم  قولخم و  تعاطا  نوچ  ، درادن

زا درادن  قح  سک  چیه  هک  تسا  نیا  روظنم  دنا  هتفگ  هدرک و  رکذ  يرگید  يانعم  هلمج  نیا  يارب  هغالبلا  جـهن  ناحراش  زا  یـضعب 
یف مارح  لام  اب  ای  دنک  لسغ  ای  وضو  یبصغ  بآ  اب  ای  درازگ  زامن  یبصغ  هناخ  رد  ًالثم  ؛ دیامیپب ار  ادـخ  تعاطا  هار  تیـصعم  قیرط 

.دیامن قافنا  هللا  لیبس 

لوا يانعم  قادصم  دراوم  رد  زین  دنا  هتـسج  دانتـسا  هلمج  نیا  هب  هک  یناسک  ور  نیا  زا  ، دـسر یم  رظن  هب  رت  حیحـص  لوا  يانعم  یلو 
هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  هباحـص  زا  هک   ) وا : دنک یم  لقن  دیدحلا  یبا  نبا  هک  تسا  « سوا نب  دادش  »و« هیواعم  » هصق هلمج  زا  تسا  هدوب 

تـساخرب وا.رامـشب  وا  يارب  ییاه  بیع  نک و  یلع  زا  يدای  زیخرب و  : تفگ وا  هب  هیواعم.تشاد  روضح  هیواعم  سلجم  رد  دوب ) هلآ 
زین ار  هلمج  نیا  شا  هبطخ  يال  هبال  رد  درک و  ار  ماما  حدم  ًاحیولت  هکلب  تفرگن  ترـضح  نآ  رب  یبیع  اهنت  هن  دـناوخ و  يا  هبطخ  و 

: درک نایب 

مـشخ هب  ار  وت  قح  رکذ  اب  هک  یـسک  هیواعم  يا  : تفگ درک و  هیواعم  هب  ور  نایاپ  رد  و  ِِقلاـْخلا » ِهَیِـصْعَم  یف  ٍقُولْخَِمل  َهَعاـط  ـال  ُهَّنإ  »
روتسد درک و  عطق  ار  وا  نخس  هیواعم.تسا  هدرک  وت  هب  تنایخ  دنک  یضار  ار  وت  لطاب  نخس  اب  هک  یسک  تسوت و  هاوخریخ  دروایب 
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ایآ يدرک  نادنمتواخس  حدم  وت  : تفگ وا  هب  دیـشخب و  وا  هب  یلام  درک و  تبحم  وا  هب  سپـس.دنروآ  نییاپ  هباطخ  لحم  زا  ار  وا  داد 
زا وت  ینک  قافنا  یشاب و  هتـشاد  ناناملـسم  لاملا  تیب  لاوما  زا  ریغ  یلالح  لام  رگا  : تفگ « دادش «؟ هن ای  متـسه  نادنمتواخـس  زا  نم 
َّنِإ : » هیآ لومشم  ینک  جرخ  ار  نآ  فارسا  قیرط  زا  یشاب و  هتفرگ  رایتخا  رد  ار  نآ  دشاب و  ناناملـسم  لام  رگا  اما  ینادنمتواخس و 

.( ،ج 18،ص 167 دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   ) . .دوب یهاوخ  ِنیِطایَّشلا » َناوْخِإ  اُوناک  َنیِرِّذَبُْملا 

تیـصعم هک  یـسک  : دـیوگ یم  ، انعم نیمه  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  مـالک  ریـسفت  نمـض  دوخ  هغـالبلا  جـهن  حرـش  رد  زین  هینغم  موحرم 
تجح دیامن  دـنوادخ  تعاطا  سک  ره  دـنک و  تعاطا  قیالخ  همه  زا  دـنچره  تسا ، مامت  وا  دـض  رب  یهلا  تجح  دـنک  راگدرورپ 
دنتـسه ادـخ  تعاطا  فلاخم  مدرم  هک  يدروم  نینچ  رد  هکلب  ، دـنک تیـصعم  ار  قیالخ  عیمج  رگا  یتح  تسا  ماـمت  وا  عفن  هب  یهلا 
ُهْوَشْخَت ْنَأ  ُّقَحَأ  ُهّللاَف  ْمُهَنْوَشْخَت  َأ  : » دیامرف یم  دیجم  نآرق.تسا  رتشیب  یباوث  ياراد  رترب و  یتعاطا  ، دنک یم  تعاطا  ار  ادـخ  وا  یلو 

.( ) هیآ 13 ، هبوت «. ) . دیسرتب وا  زا  هک  تسا  رتراوازس  دنوادخ  دیراد  نامیا  رگا  هک  نیا  اب  دیسرت ؟ یم  اهنآ  زا  ایآ  ؛ » َنِینِمُْؤم ُْمْتنُک  ْنِإ 
،ج 4،ص 325) هغالبلا جهن  لالظ  یف  .

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abu Talib said : No creature should be obeyed if such obedience means
." disobeying the Creator

نارگید قوقح  هب  زواجت  زا  زیهرپ  : 166 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

َُهل َسَیل  اَم  َذَخَأ  نَم  ُباَُعی  اَّمنِإ  ِهّقَح  ِریِخأَِتب  ُءرَملا  ُباَُعی  َال  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

شّقح هچنآ  هک  تساجنآ  رد  شنزرس  هکلب  دریگ ، یم  ریخأت  اب  ار  شّقح  ارچ  هک  دننکن  شنزرس  ار  درم  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 
( .داد ار  خساپ  نیا  يدرک ؟ بلط  رید  ار  تماما »  » دوخ ّقح  ارچ  دیسرپ : مالّسلا  هیلع  ماما  زا  یصخش   . ) دریگب تسین 

يدیهش

.دوشگ تسین  وا  نآ  زا  هچنادب  تسد  هک  دننک  بیع  ار  وا  هکلب  دومن ، تساوخرد  رید  ار  دوخ  قح  ارچ  هک  دننکن  شنزرس  ار  درم 
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یلیبدرا

دریگب هک  دوش  یم  هدرک  بیع  هک  تسین  نیا  زج  نآ  نتفرگ  زا  ار  دوخ  قح  نتخادـنا  سپاو  هب  درم  دوش  یمن  هدرک  بیع  دوـمرف  و 
ار وا  رم  تسین  هک  ار  يزیچ 

یتیآ

هک ار  يزیچ  هک  درک ، دیاب  شنزرس  ار  یسک  درک ، دیابن  شنزرس  دتفا ، ریخأت  هب  شقح  يادا  هک  ار  یـسک  مالـسلا :) هیلع   ) دومرف و 
.دناتسب تسین ، وا  قح 

نایراصنا

 . دنیامن تمالم  تسین  وا  قح  هک  يزیچ  ندناتس  يارب  ار  وا  ، دننکن شنزرس  شّقح  ریخأت  هب  ار  درم  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

مثیم نبا 

(. دنک بصغ  ار  نارگید  قح  هک  تسا  شنزرس  راوازـس  یـسک  نآ  تسین ، شنزرـس  لباق  دنک  یهاتوک  دوخ  قح  هرابرد  سک  ره  )
یجرح حابم  راک  رد  هک  تسا  حابم  شا  هلحرم  نیرتمک  و  بحتـسم ، یهاگ  تسا و  بجاو  قح ، بحاـص  يارب  قح  نتفرگ  یهاـگ 

.تسا شزرس  روخرد  بکترم  صخش  هک  تسا  یتسپ  تافص  نیرت  تشز  زا  نآ  تسا و  ملظ  نتفرگ  ار  نارگید  قح  اما  .تسین 

دیدحلا یبا 

 . َُهل َْسَیل  اَم  َذَخَأ  ْنَم  ُباَُعی  اَمَّنِإ  ِهِّقَح  ِریِخْأَِتب  ُءْرَْملا  ُباَُعی  مالسلا َال  هیلع  َلاَق  َو 

انلوق و یلع  مالکلا  یف  ءیش  رامضإ  نم  دب  همامإلا و ال  نم  کقحب  هبلاطملا  ترخأ  مل  هلأس  لئاس  باوج  یف  اهلاق  هملکلا  هذه  لعل 
یف ءیـش  رامـضإ  نم  دب  الف  نیریدـقتلا  الک  یلع  صنلاب و  هقح  هنإ  نولوقی  مه  هیلـضفألاب و  هقح  رمألا  لوقن  نحن  انأل  هیمامإلا  لوق 

قحتسی يذلا  نیدلاک  رخؤی  نأ  کلذ  زاجل  بیـصن  هیف  نیفلکملل  نوکی  نأ  ریغ  نم  کقح  ناک  ول  هل ع  لوقی  نأ  لئاقل  نأل  مالکلا 
نأل كدـحو  کقح  نکی  مل  هسام  هجاح  هیف  نیفلکملل  ناک  اذإ  امأف  كدـحو  کـل  صلاـخ  هنـأل  هرخؤت  نأ  کـل  زوجی  دـیز  یلع 

ءیش رامضإ  نم  دب  نذإف ال  نیفلکملا  هحلصم  هیف  ام  ریخأت  کل  زوجی  فیکف  كریغ  همامإ  نود  کتمامإب  هطونم  نیفلکملا  حلاصم 
اذإ هنأل  اعیمج  نیبهذملا  یلع  ذئنیح  ینعملا  میقتسی  هبلط و  نع  عنام  كانه  ناک  اذإ  هقح  ریخأتب  ءرملا  باعی  هریدقت ال  مالکلا و  یف 

انفیناصت یف  یصقتسم  عضوملا  اذه  یف  مالکلا  هنتفلا و  فوخ  هقح  بلط  رخؤی  نأ  هل  زاج  هیلع و  هریغ  میدقت  زاج  عنام  كانه  ناک 
مالکلا ملع  یف 
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یناشاک

امنا  ) نآ ریغ  نید و  زا  دوخ  قح  نتخادنا  سپ  هطساو  هب  درم  دوش  یمن  هدرک  بیع  هقح ) ریخاتب  ءرملا  باعی  ال  مالسلا : هیلع  لاق  (و 
هک اریز  ار  وا  رم  دوبن  هک  ار  يزیچ  تسا  هتفرگارف  هک  یـسک  هل ) سیل  ام  ذـخا  نم   ) دوش یم  هدرک  بیع  هک  تسین  نیا  زج  باـعی )

.بویع ربکا  تسا و  لیاذر  يوقا  زا  نیا  ناودع و  ملظ و  یناث  و  تسا ، قح  لوا 

یلمآ

ینیوزق

قح نآ  رد  تسین و  نآ  زا  هچنآ  ذـخا  هب  دوـش  هدرک  بیع  هک  تسین  نیا  زج  دوـخ ، قـح  ریخاـت  هب  صخـش  دوـش  یمن  هدرک  بـیع 
تمالم ياـج  ندومن  دوخ  قح  كرت  اـی  قح  ریخاـت  هک  تسا  مولعم  هدوب و  نآ  یعدتـسم  هک  هدومرف  یماـقم  رد  مـالک  نیا  .درادـن 

.وفع رب  هن  دشاب  ملظ  رب  تمالم  دوب و  وفع  ششخب و  هک  دشابن 

یجیهال

درم درک  شنزرـس  دیابن  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .هل » سیل  ام  ذخا  نم  باعی  امنا  هقح ، ریخاتب  ءرملا  باعیال  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
.دشابن شلها  هک  ار  يراک  دریگ  شیپ  هک  ار  یسک  رگم  درکن  شنزرس  دیاب  ار ، یقح  يادا  وا  ریخات  هب  ار 

ییوخ

و اضارتعا ، دروا  و  همامالا ) نم  کقحب  هبلاـطملا  ترخا  مل  هلاـس  لـئاس  باوج   ) یلع اذـه  همـالک  یلزتعملا  حراـشلا  لـمح  ینعملا :
ال لوقا : .هبلط  نع  عنام  كانه  ناک  اذا  هقح  ریخاتب  ءرملا  باعی  ال  هریدقت : و  لاق : مالکلا ، یف  یش ء  رامـضا  نم  دبال  هناب  هنع  باجا 

دری یتح  قحلا  يذـل  العف  ریخاتلا  نوکی  و ال  ریخاتلا ، سفنب  ملعت  امنا  هبلاـطملا و  ریخاـتب  قلعتی  مل  مکحلا  ناـف  ریدـقتلا ، یلا  هجاـح 
هیلع  ) یفوت نا  یلا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا هافو  ذـنم  هقح  بلطی  مالـسلا ) هیلع   ) اـیلع نا  عم  باوجلا ، یلا  جاـتحی  ضارتعـالا و 
لتق نمز  یلا  اهدـعب  ام  هفیقـسلا و  مایا  یف  نیفلاخملا  عم  هتاجاجتحا  درو  دـق  و  ناـمز ، تقو و  لـک  یف  نکمتی  اـم  بسحب  مالـسلا )

تـسا ار  نآ  شهوکن  انامه  دیاین ، تسدـب  شقح  هک  دـیاشن  شهوکن  ار  درم  همجرتلا : .هیلع  دـیزم  امب ال  نیقیرفلا  بتک  یف  نامثع 
.درآرب قحانب  تسد  هک 

دش ریخات  دندوبر و  شتسد  ز  *** شقح هک  سکنآ  رب  دیابن  شهوکن 

دش ریس  نآ  درب و ز  ناسک  قح  هک  *** تسا اور  سکنآ  رب  شهوکن  انامه 

يرتشوش

لجا یلا  موق  یلع  قح  هل  لجرک  همالا  هذـه  یلع  یقح  امنا  : ) اذـکه مالکلا  اذـه  لبق  و  لوقا : هصاخلا ) همامالا  یف  نماثلا - لصفلا  )
هللا لوسر  ناک  دـق  و  : ) اذـکه هدـعب  و  دـماح .) ریغ  هذـخا  هلجا ، یلا  هورخا  نا  و  ادـماح ، هلبق  هقح ، هل  اولجع  اونـسحا و  ناـف  .مولعم 
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مقف اضرلاب ، کیلع  اوعمجا  و  هیفاع ، یف  كولو  ناف  .یتما  ءالو  کل  بلاط  یبا  نبا  ای  لاقف : .ادهع  یلا  دـهع  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )
نبا هجحم   ) لقن یلع  هلئاسر )  ) یف ینیلکلا  يور  اجرخم .) کل  لعجیـس  هللا  ناف  .هیف  مه  ام  مهعدـف و  کیلع ، اوفلتخا  نا  و  مهرماب ،

هل شیرق  رابجا  هتیاکح  دـنع  کلذ  مالـسلا ) هیلع   ) لاق هثالثلا  نع  هولاس  هصاخلا ) همامالا  یف  نماثلا - لـصفلا   ) اـمل مهنا  سوواـط :)
و هل ، ملاظ  هنال  هقح  رخا  نم  باعی  امنا  و  هقح ) ریخاتب  هرملا  باعی  ال   ) .هدـعب رمالا  اولانی  نا  یف  اـعمط  يروشلا  یف  ناـمثع  هعیب  یلع 

نم ملـسملا  یلع  سیل  هنـال  هل  اـصقن  سیل  شوشخملا  لـمجلاک  رکب  یبا  هعیبـل  هدوـق  ناـب  هقباـس  یف  مالـسلا ) هیلع   ) هلوـق ریظن  وـه 
هیواعم نا  یبعـشلا : نع  شایع ، نبا  نع  مثیهلا  نع  هنویع )  ) یف هبیتق  نبا  يور  .هنیقیب  اباترم  و ال  هنید ، یف  اکاش  نکی  مل  ام  هضاـضغ 
مکیلع عامتجالا  مکب و  اضرلاب  مکل  نوکتا  شیرق ؟ نود  هفالخلا  مکئاعدا  نع  ینوثدـحت  الا  لاقف : .مشاـه  ینب  یلع  موی  تاذ  لـبقا 
هبارقلاب تناک  نا  اقح و  تتبثا  هبارقلا  يرا  الف  هعامجلا  اضرلاب و  تناک  ناف  اـعیمج ؟ اـمهب  ما  هعاـمجلا  نود  هبارقلاـب  ما  هبارقلا  نود 

تناک نا  و  فانمدبع ؟ ینب  نایفـسوبا  هل  نمـض  دق  و  اهبلطی ، نا  ماتیالا  نماض  حـیجحلا و  یقاس  هثراو و  یبنلا و  مع  سابعلا  عنم  امف 
سانلا طسب  نم  اهب  شیرق  قحا  لوقن  انکلو  اهدحو  اهب  اهنوعدت  متنا  همامالا و  لاصخ  نم  هلـصخ  هبارقلا  ناف  اعیمج  هبارقلا  اضرلاب و 

رمال مکرما  نا  .اههجو  نم  اهکرداف  اهقحب  اهنع  لتاق  و  هقثلل ، مهواوها  هیلا  تراط  و  هبغرلل ، هیلا  مهمادقا  اولقن  و  هعیبلاب ، هیلا  مهیدیا 
كرت ناک  لوقن : و  اذه ، كدعقم  دعقت  مل  هقح  ول ال  نم  قحب  رمالا  اذه  یعدن  سابع : نبا  هل  لاقف  لاق :- نا  یلا  رودصلا  هب  قیـضت 

یلص  ) یبنلا دعب  رمالا  اذه  بلط  نم  انعنم  يذلا  اماف  لاق :- نا  یلا  هومرح - اظح  هوعیـض و  اقح  انیلع  اوعمتجی  و  انب ، اوضری  نا  سانلا 
هجولا یلع  هذـخان  نا  انرما  ول  و  هلیواتب ، اند  و  هلوق ، هیف  هصاخلا ) هماـمالا  یف  نماـثلا - لـصفلا   ) اـنلبق اـنیلا  هنم  دـهعف  هلآ ) هیلع و  هللا 

یف امک  یفقثلا - يور  .هل و  سیل  ام  بلطی  نم  بیعملا  امنا  هقح ، كرت  یلع  دحا  باعی  و ال  هیف ، انرذعا  وا  هانذخال  هنع  اناهن  يذـلا 
یمرـضحلا دمحم  یبا  نع  ناطقلا  دامح  نب  ییحی  نع  ریثک  نب  دـمحم  نع  يدوعـسملا  نع  نامعنلا - نب  دـمحم  نب  دـمحم  یلاما ) )

نا انرظتنا  دـق  کنع و  ذـخال  کلاسا  ینا  لاـقف : مالـسلا ) هیلع   ) یلع یلا  ماـق  یلیل  یبا  نب  نمحرلادـبع  نا  ینادـمهلا ، یلع  یبا  نع 
دق اناف  هتیار ، یـش ء  وا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نم  دـهعب  ناکا  اذـه  كرما  نع  انثدـحت  الا  .هلقت  ملف  ائیـش  كرما  نم  انل  لوقت 
مل هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا دعب  مکیلا  هفالخلا  تعجر  ول  لوقن : انک  انا  کیف ، نم  هانعمـس  ام  اندنع  هقثوا  لیواقالا و  کیف  انرثکا 
هللا یلص   ) یبنلا کبصن  مالعف  کنم ، هیف  اوناک  امب  یلوا  اوناک  موقلا  نا  معزا  لوقا ؟ ام  تلئـس  اذا  يردا  ام  هللا  و  دحا ، اهیف  مکعزانی 

؟ ممالوتن مالعف  هیف  اوناک  امب  مهنم  یلوا  کت  نا  و  هالوم ؟) یلعف  هـالوم  تنک  نم  ساـنلا  اـهیا  : ) لاـقف عادولا  هجح  دـعب  هلآ ) هیلع و 
ناک دق  و  اذه ، یصیمقب  ینم  سانلاب  یلوا  هضبق  موی  انا  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هیبن ضبق  یلاعت  هللا  نا  مالسلا :) هیلع   ) یلع هل  لاقف 

هیلع و هللا  یلص   ) یبنلا دعب  هانصقتنا  ام  لوا  نا  و  هعاط ، اعمس و  تررقال  یفناب  ینومزخ  ول  دهع  یلا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا نم 
اوفع یلا  هودر  ول  قح  سانلا  یلع  یل  ناک  دـق  و  انیف ، شیرق  نم  مهبلا  نایعر  تعمط  انرما  قر  اـملف  سمخلا ، یف  اـنقح  لاـطبا  هلآ )

هذخا و هورخا ، نا  و  هیلع ، مهدمح  هذـخا و  هل ، ام  هل  اولجع  ناف  .لجا  یلا  سانلا  یلع  قح  هل  لجرک  تنک  و  لاق :- نا  یلا  هب  تمق 
( هصاخلا همامالا  یف  نماثلا - لصفلا  : ) لیق امک  نینموملاریما  ای  تنا  كرمعل  نمحرلادـبع : لاـقف  لاـق :- نا  یلا  نیدومحم - ریغ  مه 

هیلع  ) اضرلا نع  ادنـسم  هیوباب  نبا  يور  هل ) سیل  ام  ذـخا  نم  باعی  امنا   ) نانذا هل  تناک  نم  تعمـسا  امئان و  ناـک  نم  تظقیا  دـقل 
هنا ناسنالا  اهلمح  اهنم و  نقفشا  اهنلمحی و  نا  نیباف  لابجلا  ضرالا و  تاوامـسلا و  یلع  هنامالا  انـضرع  انا   ) یلاعت هلوق  یف  مالـسلا )

تاوامسلا و یبا  هیالولا ، هنامالا : مالسلا :) هیلع   ) رقابلا نع  .رفک و  دقف  قح  ریغب  اهاعدا  نم  هیالولا ، هنامالا : لاق : الوهج .) امولظ  ناک 
.نالفوبا ناسنالا  اهلمح  اهنلمحی و  نا  لابجلا  ضرالا و 

هینغم
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لاق بوضغملا ؟ قحلا  بحاص  وه  و  فیک ، هل ، بنذ  الف  هیلع  يدتعملا  اما  نیرخالا ، قوقح  یلع  يدتعی  يذـلا  وه  بنذـملا  مرجملا 
.املاظ هاقلت  نا  نم  کل  ریخ  امولظم  هللا  قلت  نا  لاق : اضیا  .امولظم و  نوکی  نا  هضاضع  نم  ملسملا  یلع  ام  هلاسرلا 27 : یف  مامالا 

هدبع

هریغ قح  بلاس  باعی  امنا  باعی و  هقح ال  یف  حماستملا  هقح : ریخاتب  ءرملا  … 

يرفعج

مالسالا ضیف 

یمن شنزرس  دنک  يراگنا  لهس  دوخ  قح  هرابرد  هک  یسک  تسا : هدومرف  يرگید ) قح  هب  يزادنا  تسد  هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
هدومن متـس  دزادـنا  تسد  يرگید  قح  هب  هک  یـسک  اریز   ) هدز دربتـسد  يرگید  قـح  هب  هک  تسا  یـسک  يارب  شنزرـس  هکلب  دوـش 

(. تسا شنزرس  هتسیاش  رگمتس  اهیتشز و  نیرتدب 

ینامز

هدومرفب ددرگ  یتالکـشم  بجوم  قح  تفایرد  ریخات  هک  هاگنآ  اـما  دراد  تفاـیرد  ارنآ  دـیاب  هک  دراد  یقوقح  هعماـج  رد  يدرف  ره 
ار نارگید  قوقح  ارچ  هک  دوش  شنزرس  دنک  فرصت  ار  نارگید  قوقح  هک  يدرف  هکلب  دشوپب  مشچ  نآ  زا  دیاب  مالسلا ) هیلع   ) یلع
هیلع و هللا  یلص   ) مالسا ربمایپ  گرم  ماگنه  هب  ترضح  نآ  .تسا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع دوخ  بلطم  نیا  هنومن  .تسا  هتـشاذگ  اپ  ریز 

دندرک فرصت  ترضح  نآ  قح  هک  نانآ  هکلب  درکن ، داجیا  فاکش  درک و  رظن  فرـص  دوخ  قح  زا  مالـسا  ساسا  ظفح  يارب  هلآ )
نزو هکنانآ  ددرگ و  یم  بصن  قح  نازیم  تمایق  زور  دـنتفرگ و  هدـیدان  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع قوقح  ارچ  هک  دـنوش  یم  شنزرس 

.دندرگ یم  زوریپ  تسا  نیگنس  ناشلامعا 

يزاریش دمحم  دیس 

ناب هل ) سیل  ام  ذخا  نم  باعی  امنا   ) بلطلا یف  حـماستی  و  هلام ، ذـخا  رخوی  ناب  يا  هقح ) ریخاتب  ءرملا  باعی  ال  : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
.مهقوقح دسفی  وا  سانلا ، لاوما  لکای 

يوسوم

هباجاف همامالا ؟ نم  کقحب  هبلاطملا  ترخا  مل  هلاس : لئاسل  باوج  مالـسلا  هیلع  هنم  مـالکلا  اذـه  نا  دـیدحلا : یبا  نبا  لاـق  حرـشلا :
یف رذع  هل  ناک  اذا  هقحب  هبلاطملا  ملـسملا  رخا  اذا  هضاضغ  بیع و ال  ال  لئاسلل : لوقی  نا  دـیری  مالـسلا  هیلع  هناک  .باوجلا و  اذـهب 
یلع نعط  اذه  یف  فرحنملا و  مرجملا و  وه  کلذف  قحب  هل  سیل  ام  ذـخا  نم  یلع  بیعلا  امنا  اههبـشا و  ام  هنتف و  ثودـحک  ریخاتلا 

 … هنود هب  دبتسا  هقح و  هبلس  نم 

یناقلاط
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« .دننک یم  شنزرس  دریگ ، یم  تسین  وا  زا  ار  هچنآ  هک  سک  نآ  هکلب  دننکن ، شنزرس  دوخ  قح  هبلاطم  ریخأت  رد  ار  درم  »

تماما قح  هبلاطم  رد  ارچ  تسا  هدیسرپ  ترـضح  نآ  زا  هک  هدومرف  یـسک  خساپ  رد  ار  نخـس  نیا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دیاش 
رب مییوگ  یم  ام  اریز  .هیماما  هدیقع  رب  هچ  ام و  هدیقع  رب  انب  هچ  دشاب ، هتفهن  يزیچ  نخس  نیا  رد  دیاب  راچان  يدرک و  ریخأت  شیوخ 

دیاب نیا  ربانب  .تسا  هدوب  وا  زا  تماما  صن ، قبط  دنیوگ  یم  مه  هیماما  تسا و  مالّسلا  هیلع  یلع  قح  تموکح  تیلضفا ، هدعاق  قبط 
يارب یطابترا  دوب و  تدوخ  قح  طقف  تماما  رگا  هک  تفگ  ترضح  نآ  هب  ناوت  یم  اریز  دشاب ، هتفهن  نخـس  نیا  رد  يرگید  هلمج 

یم تسه  تدوخ  قح  طقف  نوچ  هک  یـشاب  هتـشاد  دـیز  زا  یبلط  هکنیا  لثم  يزادـنیب ، ریخأت  هب  ار  نآ  دوب  زیاـج  تشادـن ، نارگید 
اریز تسین ، ییاهنت  هب  تدوخ  قح  تسا ، نافّلکم  همه  مربم  زاین  دروم  هک  یعوضوم  رد  یلو  ینکفا ، ریخأـت  هب  ار  شا  هبلاـطم  یناوت 
زیاج نارگید  تحلـصم  نتخادـنا  ریخأت  هب  نیا  ربانب  نارگید ، تماما  هن  تسا  هتـشاد  وت  تماما  هب  یگتـسب  ناناملـسم  مومع  حـلاصم 

.تسین

ریخأت رد  درم  هک  تسا  نینچ  هلمج  نیا  ریدقت  دـشاب و  رمـضم  نخـس  نیا  رد  دـیاب  مه  يرگید  هلمج  تروص  نیا  رد  هک  دـینیب  یم 
هورگ ود  ره  داقتعا  هب  هلمج  ینعم  تروص  نیا  رد  دوش و  یمن  شنزرس  دشاب ، هتشاد  دوجو  یعنام  هک  یتروص  رد  دوخ  قح  هبلاطم 

ياهباتک رد  هراب  نیا  رد  دنکفا و  ریخأت  هب  ار  شیوخ  قح  بلط  هک  دوب  دـهاوخ  زیاج  عنام  دوجو  تروص  رد  اریز  دوش ، یم  تسرد 
.میا هتفگ  نخس  لیصفت  هب  دوخ  یمالک 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

.َُهل َْسَیل  اَم  َذَخَأ  ْنَم  ُباَُعی  اَمَّنِإ  ، ِهِّقَح ِریِخْأَِتب  ُءْرَْملا  ُباَُعی  َال 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

تسا نآ  بیع.دتفا  ریخأت  هب  شقح  هک  تسین  بیع  ناسنا  يارب 

یناسک زا  ار  ینارون  مالک  نیا  ، رداصم باتک  رد  هللا  همحر  بیطخ  هنامیکح : راـتفگ  دنـس  .دریگب . (  تسین  شقح  هک  ار  يزیچ  هک 
سوواط نب  دیس  موحرم  هلمج  زا  دنا  هدرک  لقن  یتوافت  اب  یلو  هدوب  وا  زا  دعب  ای  دنتسیز و  یم  یـضر  دیـس  زا  لبق  هک  دنک  یم  لقن 

هبطخ نمـض  رد  ناهرب  باتک  رد  ینارحب  ققحم  یلاما و  رد  یـسوط  خیـش  هدرک و  لقن  ینیلک  لـئاسر  زا  ار  نآ  هجحملا  فشک  رد 
نآ زا  یسک  هک  دشاب  یلاؤس  خساپ  رد  نخس  نیا  دیاش  : دیوگ یم  دیدحلا  یبا  نبا.تسا  هدروآ  یلع  نب  نسح  زا  يدنس  اب  یلـصفم 

جهن رداصم  ) .داد وا  هب  ار  خـساپ  نیا  مالـسلا  هیلع  ماما  یتخادـنا و  ریخأت  تماما  هلئـسم  رد  ار  دوخ  قح  هبلاطم  ارچ  : دیـسرپ ترـضح 
تسا مالسلا  هیلع  نسح  ماما  صخش  زا  هدمآ  یـسوط  یلاما  ناهرب و  تیاور  رد  هچنآ  هک  تشاد  هجوت  دیاب  (. ،ج 4،ص 141 هغالبلا

 ( .دشاب هدیشوج  ضیفرپ  لالز  عبنم  نآ  زا  زیمآ  تمکح  نانخس  نیا  دسر  یم  رظن  هب  دنچره  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  زا  هن 

! تسا نیا  یعقاو  بیع 
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یـسک خساپ  رد  ار  زیمآ  تمکح  نخـس  نیا  مالـسلا  هیلع  ماما  - تسا هدمآ  تایاور  زا  یـضعب  رد  -و  دـش هراشا  ًالبق  هک  هنوگ  نامه 
یم خساپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما.دیدرکن  باتـش  تماما  رما  رد  دوخ  قح  نتفرگ  رد  امـش  ارچ  دیـسرپ  ترـضح  نآ  زا  هک  دـیوگ  یم 

: دیامرف

ِریِخْأَِـتب ُءْرَْملا  ُباَُـعی  اـَل  ( ؛» دریگب تسین  شقح  هک  ار  يزیچ  هک  تسا  نآ  بیع.دـتفا  ریخأـت  هب  شقح  هک  تسین  بـیع  ناـسنا  يارب  »
( . َُهل َْسَیل  اَم  َذَخَأ  ْنَم  ُباَُعی  اَمَّنِإ  ، ِهِّقَح

نآ تفالخ  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  صن  وس  کی  زا  هک  - تماما هلئسم  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  ریخأت  هک  تسین  کش  هتبلا 
درف چیه  يارب  راکنا  ياج  هک  هباحص  مامت  هب  تبسن  ترضح  نآ  تیلضفا  رگید  يوس  زا  دوب و  نآ  ریغ  ریدغ و  ناتساد  رد  ترضح 

ترـضح نآ  هک  دوب  ور  نیدب  - دـشاب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  لصف  الب  هفیلخ  ترـضح  نآ  هک  درک  یم  باجیا  تسین  یفـصنم 
ندیسر زا  ار  وا  دنداد و  مه  تسد  هب  تسد  نافلاخم  اما  ؛ درک هبلاطم  تسا  ناناملسم  قح  عقاو  رد  هک  تماما  هلئـسم  رد  ار  دوخ  قح 

هکلب ، دـشوپب مشچ  نآ  زا  ترـضح  هک  دوبن  یـصخش  قح  تماما  :» دـنیوگ یم  هک  یناسک  داریا  نیاربانب  ، دـندومن مورحم  قح  نآ  هب 
ماـما هیحاـن  زا  عقاو  رد  روبزم  ریخأـت  هک  نیا  نآ  تسا و  نشور  شخـساپ  « تسین اور  یقح  نینچ  هبلاـطم  رد  ریخأـت  دوب و  مدرم  قح 
مرکا لوسر  هک  ینامز  یتح  دندوب و  هدیـشک  اه  هشقن  نآ  هب  ندیـسر  يارب  اه  لاس  هک  دوب  یناسک  هیحان  زا  هکلب  ، دوبن مالـسلا  هیلع 

ياه تبـسن  هدش و  عنام  اهنآ  دنک  تیبثت  ار  قح  نیا  دراگنب و  يا  همان  ایند  راد  اب  عادو  هناتـسآ  رد  تساوخ  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
هعیش تنس و  لها  ياه  باتک  مامت  رد  شزیگنا  فسا  ناتساد  هک  دنداد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  سدق  تحاس  هب  ییاوران  رایـسب 

.تسا هدمآ 

یعطق هانگ  قحان  نتفرگ  اریز  ، تسا نشور  ًالماک  یمود  رب  لوا  حـیجرت  و  قحان ) نتفرگ  قح و  ریخأت   ) رگیدـکی اـب  ود  نیا  هسیاـقم 
هب نانمـشد  هیحان  زا  دـشاب و  مدرم  قح  هچ  دـتفیب و  ریخأت  ناسنا  دوخ  هیحان  زا  دـشاب و  یـصخش  هچ  قح  ریخأت  هک  یلاـح  رد  تسا 

.دیآ رامش  هب  بیع  ناسنا  رب  هک  تسین  يزیچ  ، دتفا ریخأت 

ار وت  : تفگ هک  هیواعم  خساپ  رد  ترضح  تشذگ ، هنامیکح  هلمج  نیا  هیبش  يا  هلمج  زین  مالـسلا  هیلع  ماما  ياه  همان  زا  همان 28  رد 
ارم تراتفگ  نیا  اب  یتساوخ  یم  وت  دنگوس  ادـخ  هب  :» دومرف ، دـندرب تعیب  يارب  دندیـشک  یم  دـندوب و  هدز  راسفا  هک  يرتش  نوچمه 

يدش اوسر  تدوخ  ینک و  اوسر  یتساوخ  یم.یتفگ  انث  يدرک و  حدم  هاگآدوخان  اما  ؛ ینک شهوکن 

هک تسین  بیع  ناملسم  کی  يارب  ؛  ِِهنیِقَِیب ًاباتُْرم  ،َو ال  ِِهنید یف  ًاّکاش  ْنُکَی  َْمل  اَم  ًامُولْظَم  َنوُکَی  ْنأ  یف  ٍهَضاضَغ  ْنِم  ِِملْسُْملا  یَلَع  ام  «َو 
«. ددرگن کش  اب  هتخیمآ  شنیقی  دشاب و  هتشادن  دیدرت  دوخ  نید  رد  هک  مادام  دوش  عقاو  مولظم 

هب مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  هک  دـنک  یم  لقن  ینیلک  موحرم  لئاسر  زا  هجحملا  فشک  باـتک  رد  هللا  همحر  سوواـط  نب  دـیس 
رایسب يا  همان  ؛ تشاد موقرم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  سپ  تفالخ  هب  طوبرم  لئاسم  هرابرد  يا  همان  مدرم  زا  یعمج  تساوخرد 

مدرم ربارب  رد  هعمج  زور  ره  رد  ار  نآ  ، هلئـسم نیا  رد  ماـهبا  هنوگره  عفر  يارب  داد  روتـسد  فافـش و  نشور و  اـنعمرپ و  ینـالوط و 
هدمآ ثحب  دروم  هلمج  نیمه  همان  نآ  نمض  رد  ، دنهد یهاوگ  نآ  رب  تیصخشاب  فورعم و  سانـشرس و  نارای  زا  رفن  هد  دنناوخب و 

.تسا
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زا سپ  هنیمز  نیا  رد  هک  دـنربب  ییاوران  ياـهراک  هب  یپ  دنـسرب و  تفـالخ  هلئـسم  قاـمعا  هب  دـنهاوخ  یم  هک  یناـسک  تسا  راوازس 
یهورگ هنوگچ  دننادب  ات  دنناوخب  تقد  هب  ار  همان  نیا  دنبایرد  ار  مالسلا  هیلع  یلع  تیمولظم  دش و  ماجنا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

هب ،ج 30،ص 7  راونالاراحب : ك.ر  ) . .دـندرک راتفرگ  یلکـش  هچ  هب  ار  ناناملـسم  دـنتخاس و  فرحنم  شریـسم  زا  ار  قح  گـنهامه 
 ( .دعب

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abu Talib said : No blame should be placed on one in delaying taking what
.” belongs to him; blame should be on the one who takes what does not belong to him

یقرت گرزب  عنام  : 167 تمکح

هراشا

توص
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َداَیِدزِالا ُعَنمَی  ُباَجعِإلا  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

 . تسا ینوزف  عنام  يدنسپ  دوخ  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 

يدیهش

.تسا ندیسر  تدایز  هب  عنام  ندیدنسپ  دوخ 

یلیبدرا

رنه ندرک  هدایز  زا  دنکیم  عنم  يدنسپدوخ  دومرف  و 

یتیآ

.دراد یم  زاب  ار  تفرشیپ  ینوزفا و  يدنسپدوخ  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا
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 . تسا لام  لامک و  شیازفا  عنام  يدنسپ  دوخ  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

.لاحم لامکلا ، دعب  هدایزلا  نال  هدایزلا  بلطی  الف  لمک ، هنا  دقتعی  بجعملا  نال 

مثیم نبا 

تورث و لثم  ینوریب  تلیضف  ای  ملع و  دننام  ینورد  تلیضف  رطاخ  هب  ینیبدوخ  دراد .) یم  زاب  تلیضف  بسک  زا  ار  یمدآ  ینیبدوخ  )
نیمه تسا  هدیـسر  ییاهن  دـح  هب  اهنیا  هب  تبـسن  هک  نیا  رب  داقتعا  هدوب و  اهنیا  رد  صخـش  نآ  لاـمک  روصت  ببـس  اـهنت  هتخودـنا 

.دراد یم  زاب  یهاوخ  تلیضف  ییوج و  هدایز  زا  ار  وا  داقتعا 

دیدحلا یبا 

[ ِداَیِدْزِالا َنِم   ] ُعَنْمَی ُباَجْعِْإلا  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

 . َداَیِدْزِالَا

هدایزلا بلطی  امنإ  ضرغلا و  غلب  دـق  هنأ  ناظ  هسفنب  بجعملا  نأل  دایدزالا  نم  عنمی  لاق ع  امنإ  بجعلا و  یف  عنقم  لوق  انل  مدـقت  دـق 
لاق اذـهل  اـهل و  قحتـسم  ریغ  وه  هلزنم  قاقحتـسا  هسفنب  ناـسنإلا  نظ  بجعلا  هقیقح  لاـمکلا و  لـیختی  نم  ـال  ریـصقتلا  رعـشتسی  نم 

ینمتف سانلا  دنع  کلثم  یـسفن  دـنع  نوکأ  نأ  کسفن و  یف  کلثم  سانلا  دـنع  نوکأ  نأ  ینرـسی  هسفنب  ابجعم  هآر  لجرل  مهـضعب 
.هسفنب بجعملا  لجرلا  کلذ  بویع  سانلا  فرعی  امک  هسفن  بویعب  افراع  نوکی  نأ  ینمت  مث  لجرلا  کلذ  هردقی  ام  هقیقح 

.مهریخ هنأ  يری  نم  لاق  سانلا  رش  نم  نسحلل  لیق  و 

الوق و بذکی  كاذ  العف و  بذکی  هنأل  بذاکلا  نم  الاح  أوسأ  یئارملا  لضفلا و  نم  دعبلا  هیاهن  یف  بذاکلا  ءامکحلا  ضعب  لاق  و 
دق هسفنب  بجعملا  هءافخإ و  نادـیری  امهـسفنأ و  صقن  نایری  امهنأل  امهنم  الاح  أوسأـف  هسفنب  بجعملا  اـمأف  لوقلا  نم  دـکآ  لـعفلا 

.اهیدبی نساحم و  اهاریف  هسفن  بویع  نع  یمع 

مهرـشبف رحبلا  نم  فوخم  ناکم  نم  قرغلا  هباکر  فاخ  حالمک  امهب  عفتنی  دـق  بذاکلا  یئارملا و  نإ  مث  اضیأ  میکحلا  اذـه  لاق  و 
.مهقرغ لجعتیف  اوبرطضی  الئل  هزواجتی  نأ  لبق  هزواجتب 

.لاحب هدمحملا  بابسأ  نم  ببس  یف  هل  ظح  بجعملا ال  ریخلا و  لعف  یف  هب  يدتقی  نأ  دصق  اذإ  سیئرلا  ءایر  دمحی  دق  و 
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یف کنظی  هسفنب  هلهجلف  بجعملا  امهسفنب و  امهتفرعمل  امهبلثت  کقدصت و  امهـسفنف  یئارملا  بذاکلا و  تظعو  اذإ  کنألف  اضیأ  و 
لاق مث  . ( رطاف 8 هروس  ًانَـسَح (  ُهآَرَف  ِِهلَمَع  ُءوُس  َُهل  َنِّیُز  ْنَمَف  هلوقب َأ  هناحبـس  راشأ  ینعملا  اذـه  یلإ  کلاقمب و  عتنی  الف  اـیغال  هظعو 

.مهباجعإل نولقعی  مهنأ ال  یلع  اهیبنت  رطاف 8 ). هروس  ٍتارَسَح (  ْمِْهیَلَع  َکُسْفَن  ْبَهْذَت  الَف  هناحبس 

.هسفنب ءرملا  باجعإ  عبتم و  يوه  عاطم و  حش  تاکلهم  ثالث  لاق ع  و 

.هبونذ یسن  هلمع و  رثکتسا  هسفنب و  بجعأ  اذإ  اهریغب  هبلاطأ  مل  ثالثب  مدآ  نبا  نم  ترفظ  اذإ  لاق  سیلبإ  نإ  لثملا  یف  و 

.هئیدر تناک  نإ  الدب و  هلاحب  دیری  هسفنب ال  بجعملا  کلذک  هریغ  هب  لدبتسی  نأ  موری  هسرفب ال  بجعملا  نأ  امک  ءامکحلا  تلاق  و 

هسفنل ناسنإلا  بح  نم  باجعإلا  لصأ  و 

.مصی یمعی و  ءیشلا  کبح  لاق ع  دق  و 

لاق ام  وحن  هبویع  هفرعت  انویع  هسفن  یلع  لعجی  نأ  ناسنإلا  یلع  بجو  کلذلف  اهعامـس  هبویع و  هیؤر  هیلع  رذعت  مص  یمع و  نم  و 
.یبویع یلإ  يدهأ  ؤرما  یلإ  سانلا  بحأ  رمع 

ام نسحأ  امف  اهنع  لفغی  مل  اهعزن و  اهیف  ادوجوم  کلذ  يأر  نإف  هسفن  یلإ  عجری  نأ  هئیـس  هریغ  نم  يأر  اذإ  ناـسنإلا  یلع  بجی  و 
. ( . هناوید 1:44 يری ( ام ال  هنم  هریغ  يأر  هردق  هسفن  تلهج  نم  یبنتملا و  لاق 

هیت یف  ریحتم  هنأک  اعطق  اهقدـصی  هایتلا  اهب و  نظی  امیف  امه  هسفن و  قدـصی  بجعملا  نکل  بجعلا  نم  بیرق  وهف  هتیهام  هیتلا و  امأ  و 
یلإ مضی  هاـیتلا  باـجعإلا و  کلذـب  ادـحأ  يذؤی  ـال  هسفنب و  بجعی  دـق  بجعملا  نإ  لوـقی  رخآ و  رمأـب  اـمهنیب  قرفی  نأ  نکمی  و 

اهئات بجعم  لک  سیل  بجعم و  هئات  لکف  مهل  يذألا  کلذ  مزلتسیف  مهیلع  عفرتلا  سانلا و  نم  ضغلا  باجعإلا 

یناشاک

، لامک تیاهن  زا  دـعب  هدایز  هچ  رنه  ندرک  هدایز  زا  دـنک  یم  عنم  يدنـسپدوخ  داـیدزالا ) نم  عنمی  باـجعالا  مالـسلا : هیلع  لاـق  (و 
.تسا لاحم 

یلمآ

ینیوزق

.لام تمعن و  یتدایز  ای  لامک  رد  یقرت  ینعی  .ددرگ  یم  دایدزا  عنام  دوخ  هب  ندش  بجعم  يدنسپدوخ و 

یجیهال

تالامک ندرک  دایز  زا  دنک  یم  عنم  يدنـسپدوخ  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .دایدزالا » نم  عنمی  باجعالا  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
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.ار

ییوخ

و مصی ) یمعی و  یـشلا ء  کبح  : ) مالـسلا هیلع  لاق  دـق  و  هسفنل ، ناسنالا  بح  نم  باجعالا  لصا  و  یلزتعملا : حراشلا  لاق  ینعملا :
عنمی تاـکلهملا و  نم  دـع  يذـلا  مومذـملا  بجعلا  نا  رهاـظلا  لوـقا : .یهتنا  اهعامـس - هبوـیع و  هیور  هیلع  رذـعت  مـص  یمع و  نـم 
دوجو نع  جراـخ  وه  اـم  لاـملاب و  بجعلا  ـال  هداـبعلا ، دـهزلا و  ملعلا و  نم  هیناـسفنلا  لـئاضفلاب  بجعلا  وـه  داـیدزالا  نم  بجعملا 

.تسا نوزفا  زا  عنام  ینیبدوخ  دومرف : همجرتلا : .بولطم  ریغ  هیف  دایدزالا  ناف  ناسنالا ،

يرتشوش

یف انرواشی  روصنملا  لاز  ام  لاق : یلع  نب  یـسیع  نع  بآر  نبا  رکذ  جورملا :)  ) یف .فیرحت  دایدزالا ) عنمی  (: ) هیرـصملا  ) یف اـم  و 
یف نینذالا  كرشی  مل  لقعلا و  فلتخم  ریغ  اریمض  یجانف  هریمض  یجان  رهدلا  دارا  ام  اذا  هلوقب : همره  نبا  هحدتما  یتح  هروما  عیمج 

.لبحلا يوق  نیعبصالاب  تضقتنا  اذا  هرما  رس 

هینغم

هسفنب بجعملا  نا  ..بجعلاک  نیدلا  لقعلا و  ملعلا و  دسفی  یـش ء  و ال  دیزملا ؟ یغتبی  فیکف  همقلا ، غلب  دق  هنا  يری  هسفنب  بجعملا 
یف بجعلا ) هشحولا  شحوا  : ) مامالا لوق  حرـش  دـنع  کلذ  نم  ارارم و  هنع  مالکلا  قبـس  .افخـس و  هقامح و  قئالخلا  نیب  هل  ریظن  ال 

همکحلا 38.

هدبع

صقنی لب  دیزی  الف  لامکلا  یف  هدایزلا  اهل  بلطی  ملف  اهلامکب  قثو  هسفنب  بجعا  نم  دایدزالا : نم  عنمی  … 

يرفعج

مالسالا ضیف 

اریز  ) دراد یم  زاـب  ینوزفا  ندروآ  تسد  هب  زا  ار ) صخـش   ) يدنـسپدوخ تسا : هدومرف  يدنـسپدوخ ) ناـیز  رد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
(. دراد یم  زاب  رتالاب  ماقم  ندروآ  تسد  هب  زا  ار  وا  نامگ  نیا  هتفای و  ار  نآ  هجرد  یهتنم  هک  دراد  نامگ  یماقم  ره  رد  دنسپدوخ 

ینامز

هار رد  دـبای و  یمن  تسد  دوخ  بیاـعم  هب  هجیتن  رد  دراد  یم  زاـب  دوخ  بویع  زا  عـالطا  شیوخ و  كرد  زا  ار  ناـسنا  يدنـسپدوخ 
هارمگ ار  رـشب  تفرگ  میمـصت  دش  یلاعت  يراب  هاگتـسد  دورطم  يدنـسپدوخ  رثا  رد  هک  ناطیـش  .دنک  یمن  ادیپ  لماکت  دوخ  فدـه 
ناـماه هب  دوب  رورغم  دوخ  هب  هک  نوعرف  .دراد  زاـب  لـماکت  هار  زاـغآ  تیلوئـسم و  كرد  زا  یهاوـخدوخ  قـیرط  زا  ار  ناـنآ  دـنک و 

موش هاگآ  دیوگب  غورد  منک  یم  نامگ  هک  یـسوم  يادخ  زا  مبای و  تسد  ملاع  للع  هب  نم  دیاش  زاسب  نم  يارب  یجرب  داد  روتـسد 
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رد نوعرف  هلیح  اریز  تشاد ، زاب  تسار  هار  زا  ار  وا  داد و  هولج  وا  يارب  ار  نوعرف  هتسیاشان  راک  ناطیـش  روط  نیا  : ) دیامرف یم  ادخ 
يراکنایز هار 

يزاریش دمحم  دیس 

ام نیح  اصقان - هسفن  يری  هناف ال  دایدزالا ) عنمی   ) امیظع هلمع  ام  هیور  و  هسفنب ، ناسنالا  باجعا  يا  باجعالا ) : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
.هلمعب عضاوتملا  فالخب  هلیذر ، اذ  اصقان  یقبی  لب  هلضف ، دایدزا  یف  دهتجیل  بجعا -

يوسوم

عفترا هدایزلا و  بلط  نع  عنتما  کلذک  هسفن  ءرملا  يار  اذا  یمظعلا و  هیاغلا  لامکلا و  تغلب  دق  اهاری  نا  سفنلاب  باجعالا  حرـشلا :
یف .هئیـسلا  هبقاوع  هراطخا و  نایب  بجعلا و  مذ  یف  ثیداحالا  تدرو  دـق  و  اهبلطی …  یتح  هدایز  ـال  هنا  هنظل  لاـمکلا  باـستکا  نع 

کلذ هلاح  نع  یخارتیف  کلذ  هرسیف  لمعلا  لمعی  هیلع و  مدنیف  بنذلا  بنذیل  لجرلا  نا  لاق : مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع  ثیدحلا 
عاطم و حش  تاکلهم  ثالث  ثیدـح : یف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  لاق  .هیف و  لخد  امم  هل  ریخ  کلت  هلاح  یلع  نوکی  نالف 

.هسفنب ءرملا  باجعا  عبتم و  يوه 

یناقلاط

« .تسا ندیسر  ینوزف  هب  عنام  ندش  هتفیش  دوخ  هب  »

نیا تسا و  ندیسر  ینوزف  هب  عنام  تسا : هدومرف  مالّسلا  هیلع  یلع  میا و  هتفگ  یگتفیش  دوخ  هب  هرابرد  هدنـسب  يراتفگ  نیا  زا  شیپ 
ار ندیسر  ینوزف  هب  هکنآ  لاح  تسا و  هدیسر  ضرغ  لامک و  دح  هب  هک  درب  یم  نامگ  هتفیش  دوخ  هب  صخش  هک  تسا  ببس  نادب 
هب تقیقح  .تسا  لامک  دح  رد  درب  یم  نامگ  هک  یـسک  هن  دـشاب  فرتعم  دوخ  ندوب  صقان  روصق و  هب  هک  دـنک  یم  هبلاطم  یـسک 
زا یکی  ببـس  نیمه  هب  .تسین و  نآ  راوازـس  هتـسیاش و  هک  درب  نامگ  ار  یتلزنم  دوخ  دروم  رد  یمدآ  هک  تسا  نیا  یگتفیـش  دوخ 

يرب یم  نامگ  دوخ  هرابرد  وت  هک  مشاب  نانچ  نآ  مدرم  رظن  رد  هک  موش  یم  داش  تفگ : دوب  هتفیـش  دوخ  هب  هک  يدرم  هب  ناـمیکح 
ناـمه شیوخ  سفن  بیاـعم  هب  هک  تسا  هدرک  وزرآ  هنوگ  نیدـب  میکح  نآ  .یمدرم  رظن  رد  وـت  هک  مشاـب  ناـنچ  مدوـخ  رظن  رد  و 

.دنتسه هاگآ  درم  نآ  یگتفیش  دوخ  هب  بیع  زا  مدرم  هک  دوش  هاگآ  هنوگ 

.تسا رتهب  مدرم  همه  زا  دشاب  هتشاد  هدیقع  هک  سک  نآ  تفگ : تسیک ؟ مدرم  نیرتدب  دش : هتفگ  يرصب  نسح  هب 

ظاحل زا  وگغورد  اریز  تسا ، رت  لاح  دب  وا  زا  راک  ایر  تسا و  تلیـضف  زا  يرود  تیاهن  رد  وگغورد  تسا : هتفگ  نامیکح  زا  یکی 
ود ره  زا  تسا  هتفیـش  دوخ  هب  هک  سک  نآ  اما  .تسا  راتفگ  زا  رتمهم  رادرک  رادرک و  ظاحل  زا  راک  اـیر  دـیوگ و  یم  غورد  راـتفگ 

روک شیوخ  ياهبیع  ندید  زا  هتفیش  دوخ  هب  یلو  دنراد  هدیـشوپ  ار  نآ  دنهاوخ  یم  دننیب و  یم  ار  دوخ  بیع  ود  نآ  هک  تسا  رتدب 
راک ایر  وگغورد و  زا  تسا  نکمم  یهاگ  یهگناو  دیوگ : یم  میکح  نیمه  .دزاس  یم  راکـشآ  درادنپ و  یم  نساحم  ار  نآ  تسا و 
نآ زا  دـیوگ  یم  نارفاسم  هب  هقطنم  نآ  زا  نتـشذگ  زا  شیپ  ایرد  زا  یکانرطخ  هقطنم  میب  زا  نابیتشک  هکنآ  ریظن  دوش ، هدرب  يدوس 
رد هک  دشاب  نیا  شدصق  رگا  مه  موق  رالاس  يراک  ایر  دوش ، باتـش  ناشیا  قرغ  رد  دنوش و  نارگن  نارفاسم  هک  دنا  هتـشذگ  هقطنم 
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.تسین مهارف  شیاتس  بابسا  نیا  زا  کی  چیه  هتفیش  دوخ  هب  يارب  یلو  تسا  هدیدنسپ  دوش ، يوریپ  وا  زا  ریخ  راک 

، دنتـسه فقاو  شیوخ  سفن  رب  نوچ  دنک ، یم  قیدـصت  ار  وت  نانآ  سفن  یهد ، دـنپ  ار  راک  ایر  وگغورد و  هاگ  ره  هتـشذگ  نیا  زا 
نآرق رد  لاعتم  دنوادخ  درب و  یمن  دوس  وت  زردنا  زا  درادنپ و  یم  ارس  هوای  نداد  دنپ  رد  ار  وت  یهد ، دنپ  رگا  ار  هتفیش  دوخ  هب  یلو 

یم هدیدنـسپ  وکین و  ار  نآ  هدـش و  هتـسارآ  رظن  رد  شرادرک  يدـب  هک  یـسک  نآ  ایآ  : » تسا هدومرف  هدرک و  هراشا  ینعم  نیمه  هب 
هشیدنا دوخ ، هب  یگتفیش  ببس  هب  نانآ  ینعی  زادنیم ،» اههودنا  هب  نآ  دروم  رد  ار  دوخ  : » دیامرف یم  ربمایپ  هب  باطخ  سپس  و  .دنیب »

.دننک یمن  ریبدت  و 

یگتفیش دوش و  يوریپ  نآ  زا  هک  یـسفن  ياوه  و  مکاح ، یکاسما  لخب و  تسا ، هدننک  دوبان  زیچ  هس  تسا : هدومرف  ترـضح  نآ  و 
.دوخ هب  یمدآ 

هاـگ ره  دوب ، مهاوخن  وا  زا  يرگید  زیچ  يوجتـسج  رد  مباـیب  ار  تلـصخ  هس  یمدآ  رد  رگا  تسا : هتفگ  سیلبا  هک  تسا  لـثم  رد  و 
.دنک شومارف  ار  دوخ  ناهانگ  دنادب و  گرزب  رایسب و  ار  دوخ  راک  ددرگ و  دوخ  هب  هتفیش 

دوخ سفن  هب  هک  یـسک  دتفا ، یمن  نآ  لیدـبت  رکف  هب  زگره  دـشاب  هتفیـش  دوخ  بسا  هب  یـسک  هک  هنوگ  نامه  دـنا : هتفگ  نامیکح 
.دشاب هیامورف  تسپ و  وا  سفن  دنچ  ره  درآ  دیدپ  ینوگرگد  نآ  رد  دهاوخ  یمن  دشاب ، هتفیش 

: تسا هدوـمرف  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  تسا و  نتـشیوخ  سفن  هب  تبـسن  یمدآ  بح  ببـس  هب  یگتفیـش  دوـخ  هب  هشیر 
وا يارب  شیاـهبیع  ندینـش  ندـید و  دوش ، روک  رک و  هک  سک  نآ  و  دوش ، یم  يروک  يرک و  بجوم  ار  يزیچ  وـت  نتـشاد  تسود 

.دوش یم  نکمم  ریغ  راوشد و 

نب رمع  هچنآ  ریظن  دننک ، یفرعم  وا  هب  ار  شیاهبیع  هک  درامگب  یناسوساج  شیوخ  سفن  رب  هک  تسا  بجاو  یمدآ  رب  ببـس  نیدـب 
.دنک وگزاب  نم  هب  ارم  ياهبیع  هک  تسا  یسک  نم  رظن  رد  مدرم  نیرت  بوبحم  هک  تسا  هتفگ  باطخ 

نآ دنیب ، یم  دوخ  رد  ار  بیع  نامه  رگا  درگنب و  شیوخ  سفن  هب  دـنیب  یم  یـسک  زا  یبیع  هاگ  ره  تسا  بجاو  یمدآ  رب  نینچمه 
، دسانشن ار  شیوخ  تلزنم  ردق و  دوخ  سک  ره  : » تسا هدورس  وکین  هچ  یبنتم  هراب  نیا  رد  .دوشن  لفاغ  نآ  زا  دزاس و  نک  هشیر  ار 

« .دنیب یمن  دوخ  هک  دنیب  یم  ار  ییاهزیچ  وا  زا  يرگید 

رادـنپ نامگ و  دوخ  دروم  رد  هتفیـش  دوخ  هب  صخـش  هک  توافت  نیا  اب  تسا  یگتفیـش  دوخ  هب  باجعا و  هب  کیدزن  مه  ندز  فال 
لیاق مه  يرگید  قرف  تسا  نکمم  .تسا  هتـشگرس  دروم  نآ  رد  ییوگ  درادنپ ، یم  یعطق  تروص  هب  ار  نآ  هدـننز  فال  یلو  دراد 

وا راک  نیا  دیوج و  یم  يرترب  مدرم  رب  هدننز  فال  یلو  دهد  یمن  رازآ  ار  یسک  شیوخ  باجعا  اب  هتفیـش  دوخ  هب  هک  تفگ  دش و 
.تسین هدننز  فال  هتفیش  دوخ  هب  ره  یلو  تسه  مه  هتفیش  دوخ  هب  هدننز  فال  ره  ینعی  تسا  نارگید  رازآ  مزلتسم 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 
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.َداَیِدْزِالا ُعَنْمَی  ُباَجْعِْإلا 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

رد بیطخ  موحرم  هتفگ  هب  زیمآ  تمکح  مالک  نیا  رگید  دانـسا  هنامیکح : راتفگ  دنـس  .تسا . (  یقرت  گرزب )  ) عناـم يدنـسپدوخ 
اب راربالا  عیبر  باتک  رد  زین  يرـشخمز  تسا و  هدـمآ  « بجُعلا «» باـجْعا » ظـفل ياـج  هب  هک  تسا  يدـمآ  ررد  ررغ و  ، رداـصم باـتک 

(.( ،ج 4،ص 141 هغالبلا جهن  رداصم  ) .تسا هدرک  رکذ  « ِدایدْزْإلا َنِم  ُعَنْمَی  «» َدایِدزْإلا ُعَنْمَی  » ياج هب  ینعی  هدرک  لقن  ار  نآ  یتوافت 

یقرت گرزب  عنام 

عنام يدنسپدوخ  :» دیامرف یم  هدرک  سفن  هب  باجعا  ءوس  راثآ  نیرت  مهم  زا  یکی  هب  هراشا  هنامیکح  راتفگ  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
( . َداَیِدْزِالا ُعَنْمَی  ُباَجْعِْإلا  ( ؛» تسا یقرت  گرزب ) )

هطقن دـنیب و  یم  تسه  هچنآ  زا  رت  گرزب  ار  دوخ  تبثم  ياه  هطقن  ناسنا  هک  هنوگ  نآ.تسا  یطارفا  تاذ  بح  يدنـسپدوخ  هشیر 
اه باجح  زا  یکی  سفن  هب  باجعا  يدنسپدوخ و  عقاو  رد  دنیب و  یم  تسه  هچنآ  زا  رتمک  ای  دنیب و  یمن  هاگ  چیه  ار  فعـض  ياه 

.تسا تفرعم  تخانش و  عناوم  و 

يارب ، دـنیب یم  صقان  ار  دوخ  هک  ینامز  اـت  ناـسنا  اریز  ، دراد یم  زاـب  لـماکت  تفرـشیپ و  زا  ار  ناـسنا  هک  تسا  نیا  نآ  رثا  نیتسخن 
.دوش یم  فقوتم  تسناد  لماک  ار  دوخ  هک  زور  نآ.دنک  یم  شالت  تفرشیپ 

تمکح 38 رد  مالسلا  هیلع  ماما  هک  اجنآ  ات  دوب  هدش  یقالخا  هلیذر  نیا  ءوس  راثآ  هب  يا  هراشا  زین  نینچمه 150  تمکح 38 و  رد 
: دومرف

«. تسا ینیبدوخ  ییاهنت  نیرتدب  ُبْجُْعلا ؛ ِهَشْحَْولا  ُشَحْوَأ  «َو 

یم يوزنم  اهنت و  یگدنز  رد  دنهد و  یم  تسد  زا  ار  دوخ  ناتسود  دنسپدوخ  دارفا  : دش هراشا  الاب  رد  هک  تسا  نامه  رگید  ءوس  رثا 
.دننک یمن  لمحت  ار  نآ  مدرم  هک  تسا  يزیچ  نیا  تسا و  یشورفرخف  ینیبرتربدوخ و  يدنسپدوخ  همزال  اریز  ، دنوش

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  یثیدح  رد  ؛ تسا هدش  بجُع  ءوس  راثآ  هب  يا  هدرتسگ  تاراشا  یمالسا  تایاور  رد 

نمؤم يارب  هانگ  یتح )  ) هک دناد  یم  ادخ  ؛  ًادبأ ٍْبنَِذب  ٌنِمُْؤم  َِیُلْتبا  ام  َِکلذ  َْول ال  ِبْجُْعلا َو  َنِم  ِنِمؤُْمِلل  ٌْریَخ  َْبنَّذلا  َّنأ  َِملَع  َهّللا  َّنإ  »
یم ار  لماکت  هار  دـنک و  یم  هبوت  ، دور یم  ادـخ  هاگرد  هب  دزاس و  یم  انـشآ  دوخ  صیاـقن  هب  ار  وا  ، هاـنگ اریز   ) تسا رتهب  بجُع  زا 

.( ،ج 2،ص 313،ح 1 یفاک «. ) . دش یمن  هدولآ  یهانگ  هب  نمؤم  هاگ  چیه  دوبن  نینچ  رگا  و  دیوپ )

: میناوخ یم  مالسلا  هیلع  ماما  نامه  زا  يرگید  ثیدح  رد 

. ( ،ح 2 نامه «. ) . دوش یم  كاله  دوش  يدنسپدوخ  راتفرگ  هک  یسک  ؛  َکَلَه ُبْجُْعلا  ُهَلَخَد  ْنَم  »
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درادنپ یم  هنسح  ار  شیوخ  هلیذر  تافص  کین و  ار  دوخ  تشز  لامعا  هاگ  هک  تسا  نیا  يدنـسپدوخ  بجُع و  ءوس  راثآ  رگید  زا 
.دنک یم  هبوت  دوخ  ناهانگ  زا  هن  دزادرپ و  یم  نتشیوخ  حالصا  هب  هن  ؛ دوش یم  وا  يارب  یگرزب  يالب  نیا  و 

: تسا هدمآ  ترضح  نآ  زا  يرگید  ثیدح  رد  زاب 

ُنَسْحأ ٌِفئاخ  َوُه  یلوُْالا َو  ِِهلاح  یف  َوُه  َلاقَف  ِِهب  ِبْجُْعلا  ُْهبِش  ُُهلُخْدَیَف  ِِّرْبلا  َنِم  ًاْئیَـش  ُلَمْعَی  َُّمث  ٌقِفْـشُم  ٌِفئاخ  َوُهَو  َلَمَْعلا  ُلَمْعَی  ُلُجَّرلا  »
دهد یم  لامتحا  ای  دـناد  یم  نوچ   ) تسا ناسرت  كانمیب و  نآ  زا  دـهد و  یم  ماجنا  یلمع  یهاگ  ناسنا  ؛  ِِهبْجُع ِلاـح  یف  ُْهنِم  ًـالاح 

هک لوا  تلاح  رد  صخـش  نیا  : دومرف مالـسلا  هیلع  ماما.دنک  یم  ادـیپ  بجُع  دـهد و  یم  ماجنا  یکین  راک  سپـس  هدوب ) یفالخ  راک 
. ( ،ح 4 نامه «. ) . دراد سفن  هب  باجعا  هک  تسا  مود  تلاح  زا  رتهب  شلاح  تسا  فئاخ 

.میا هدروآ  هراب  نیا  رد  یثیداحا  زین  تمکح 46  لیذ  رد 

زا صئاـقن  عفر  شیوخ و  حالـصا  ددـص  رد  ناـسنا  دوش  یم  ببـس  هک  تسا  ینتورف  عضاوت و  ینیب و  مکدوـخ  بجُع  لـباقم  هطقن 
.درک دهاوخ  کمک  زین  یناگدنب  نینچ  هب  دنوادخ  نیقی  هب  دیآرب و  دوخ  دوجو 

: تسا هدز  ییانعمرپ  ابیز و  لاثم  هنیمز  نیا  رد  يدعس 

دیدب ایرد  يانهپ  وچ  دش  لجخ  دیکچ  يربا  ناراب ز  هرطق  یکی 

متسین نم  هک  اقح  تسه  وا  رگ  متسیک  نم  تسایرد  هک  یئاج  هک 

دیرورپ ناج  هب  شرانک  رد  فدص  دیدب  تراقح  مشچ  هب  ار  دوخ  وچ 

راوهاش ؤلؤل  رومان  دش  هک  راک  دیناسر  ییاج  هب  شرهپس 

دش تسه  ات  تفوک  یتسین  ِرَد  دش  تسپ  وک  تفای  نآ  زا  يدنلب 

نیا مالسلا  هیلع  یلع  هب  ترضح  نآ  يایاصو  زا  یکی  : میهد یم  همتاخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا  ینخـس  اب  ار  نخـس  نیا 
: دوب

ناسنا هک  یلخب  دنک  یم  كاله  ار  ناسنا  هک  تسا  زیچ  هس  ؛  ِهِسْفَِنب ِءْرَْملا  ُباجْعإ  ٌعَبَّتُم َو  ًيوه  ٌعاطُم َو  ٌّحُش  ٌتاِکلْهُم  ٌثالَث  ُِّیلَع  ای  »
.( ،ج 1،ص 102 هعیشلا لئاسو  «. ) . سفن هب  باجعا  ددرگ و  میلست  نآ  ربارب  رد  صخش  هک  سفن  ياوه  دنک و  يوریپ  نآ  زا 

یسیلگنا

.” Imām Ali ibn Abū Tālib said: “Conceit stops one from pursuing perfection

ایند يریذپ  انف  هب  هّجوت  : 168 تمکح
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هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ٌلِیلَق ُباَحِطصِالا  ٌبیِرَق َو  ُرمَألا  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

 . تسا كدنا  ایند  رد  ندنام  نامز  و  کیدزن ، ترخآ  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 

يدیهش

.كدنا ایند - یتبحصمه - تسا و  کیدزن  گرم 

یلیبدرا

تسکدنا رگیدکیب  نتشاد  تبحص  تستوم و  هک  تسکیدزن  ادخ  رما  دومرف  و 

یتیآ

.كدنا نارای  اب  تبحص  تصرف  تسا و  کیدزن  گرم  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . كدنا ندوب  مه  اب  نامز  ،و  تسا کیدزن  گرم  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

مثیم نبا 

مه اب  یهارمه ، زا  گرم و  ادـخ  نامرف  زا  مالـسلا ) هیلع   ) ماما دوصقم  تسا .) كدـنا  ندوب  هارمه  تصرف  کـیدزن و  ادـخ  ناـمرف  )
.تسایند رد  ندوب 
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دیدحلا یبا 

 . ٌلِیلَق ُباَحِطْصِالا  ٌبیِرَق َو  ُْرمَْألا  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اعنص اعمجتسا  امل  یمسج  یسفن و  ءالعلا  وبأ  لاق  ایندلا و  لاوز  هعرس  توملاب و  رکذت  هملکلا  هذه 

یناشاک

نتشاد تبحص  و  لیلق ) باحطصالا  و   ) ایند لها  هب  تسا  کیدزن  انف - تسا و  توم  هک  ادخ - رما  بیرق ) رمالا  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
.ارس نیا  رد  تسا  كدنا  رگیدکی  اب 

یلمآ

ینیوزق

نـسح رب  بیغرت  ماقم  رد  تسا  يزور  كدـنا  ایند  رد  تبحـص  تقافر و  .تسا و  بیرقنع  یئادـج  توم و  ینعی  .تسا  کیدزن  رما 
رفـس رمع  یئوگ : یم  وا  اـب  دراد  تیاکـش  دوخ  قیفر  زا  رفـس  رد  صخـش  هک  نآ  دـننام  دوش ، یم  هتفگ  ترفاـنم  كرت  ترـشاعم و 

.ناسرم و یتشز  یـشوخانب و  راک  ناراذگب و  زور  دـنچ  نیا  وا  اب  تسا ، هدمآرـس  بیرقنع  تسین ، شیب  دـنچ  يزور  تسا و  هاتوک 
نیرقلل نیرقلا   ) مکح هب  اجنیا  مدـید  شوقنم  ناشلا  میظع  عماـج  دـجاسم  زا  یـضعب  ناـینب  رد  ماـقمیلاع  یتاـملک  ماـقم  نیا  بساـنم 

سمال سیل  و  هظع ، یحلل  تیملا  و  هربع ، میقملل  یضاملا  و  هریصق ، تعاط  نآ  هدملا و   ) مدرک تبث  يوای ) هلثم  یلا  یشلا  يدتهی و 
نا بلاغ ) لکل  توملا  و  قحال ، لکب  لک  و  دـئاق ، ریخالل  طسواال  و  دـئار ، طسوالل  لوـالا  و  هقثلا ، یلع  دـغ  نم  ءرملا  ـال  و  هدوع ،

راثالا یلا  اندعب  اورظناف  انیلع  لدت  انراثآ 

یجیهال

تبحاصم تسا و  کیدزن  دشاب  گرم  هک  رما  هک  مالسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .لیلق » باحطـصالا  بیرق و  رمالا  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
.دیاشن ار  یگتسب  لد  ینعی  كدنا ، ایند  اب 

ییوخ

یلاعت هلوق  یف  رمالا  رسف  نکل  و  توملاب ، مالـسلا ) هیلع   ) هلوق یف  رمالا  رـسف  ینعملا : .دجنملا  هتبحـص - یف  هلعج  هبحطـصا :) : ) هغللا
هبحاصم هلقب  باحطـصالا  هلق  رـسف  سابع و  نبا  یئابجلا و  نع  نایبلا  عمجم  یف  هلقن  امک  هماـیقلا  مویب  هولجعتـست ) ـالف  هللا  رما  یتا  )

تبحاصم و  تسا ، کیدزن  یهلا  رما  دومرف : همجرتلا : .ریخلا  لامعال  هبحاصملا  هلق  دارملا  نوکی  نا  نکمی  و  اـهیف ، اـم  ایندـلا و  روما 
.كدنا

يرتشوش

و بجوا ، بجاو و  نع  ینربخا  مالـسلا : هیلع  نینموملاریمال  لجر  لاق  یعفاشلا ) هحلط  نبا  لووس  بلاطم   ) یف بیرق ،) رمـالا  : ) لوقا
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رهدلا بجوا و  بونذلا  كرت  بجاو و  يرولا  بر  بوت  مالسلا : هیلع  لاقف  برقا ، بیرق و  و  بعـصا ، بعـص و  و  بجعا ، بجع و 
توملا بیرق و  یجتری  ام  لک  بعصا و  باوثلا  توف  نکل  بعـص  تابئانلا  یف  ربصلا  بجعا و  هنع  سانلا  هلفغ  بیجع و  هفرـص  یف 
مهدـشا و  توملل ، ارکذ  مهرثکا  لاقف : سیکا ؟ نینموملا  يا  لئـس  هلا : هیلع و  هللا و  یلـص  یبنلا  نع  یفاکلا )  ) یف برقا و  كاذ  نم 

هللا و یلـص  یبنلا  یلع  لیئربج  لزن  ربخلا : یف  نادقرفلا و  الا  کیبا  رمعل  هوخا  هقرافم  خا  لک  و  لیلق :) باحطـصالا  و   ) .ادادعتـسا هل 
هیقال کناف  تئش  ام  لمعا  و  هقرافم ، کناف  تئش  نم  ببحا  و  تیم ، کناف  تئش  ام  شع  دمحم ! ای  هل : لاقف  هلا  هیلع و 

هینغم

یف ناسنالا  هایح  باحطـصالاب  دارملا  و  دیدحلا )  14 هللا - رما  ءاج  یتح  ینامالا  مکترغ  و  : ) هناحبـس لاق  توملا ، اـنه  رمـالاب  دارملا 
.هراشا وا  هحارص  هایحلا  توملا و  نع  مالک  ثیدح و  جهنلا  تاحفص  نم  هحفص  لک  یف  .اهل و  هتبحص  ایندلا و 

هدبع

لیلق نمزلا  ریصق  ایندلا  یف  باحطصالا  بیرق و  هرخالا  رما  بیرق : رمالا  … 

يرفعج

مالسالا ضیف 

يارب  ) تسا کیدزن  دوش ) یم  عورـش  گرم  زا  هک  ترخآ   ) رما تسا : هدومرف  نآ ) لها  ایند و  هب  نتـسبن  لد  رد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
(. دیاشن ار  یگتسبلد  سپ  دوش  یم  ادج  يدوزب   ) كدنا ایند ) رد   ) ندوب مه  اب  و  شوکب ) هشوت  نتشادرب 

ینامز

هب هک  یـسک  .دوب  دهاوخ  دودحم  یگدنز  رظن  زا  ایند  رد  دسر و  یمارف  دوز  ای  رید و  شگرم  يرادـناج  ره  دـیدرگ .) یم  فرـصم 
.دنام دهاوخ  یقاب  زیزع  يادخ  اهنت  دنوش و  یم  دوبان  تادوجوم  مامت  اریز  ددنب ، یمن  لد  ایند  هب  دشاب  هتـشاد  هدیقع  بلطم  ود  نیا 

.دندوب گرم  هدامآ  لاح  ره  رد  هک  دنتشاد  هجوت  هتکن  نیا  هب  دوخ  هتسیاش  ناگدنب  و  مالسلا ) هیلع   ) نیموصعم یهلا ، ناربمایپ 

يزاریش دمحم  دیس 

.هدما لوطی  ال  لیلق )  ) ایندلا یف  ءاقبلا  هبحصلا و  يا  باحطصالا ) و   ) اهئیجم و  هرخالا ، رما  يا  بیرق ) رمالا  : ) مالسلا هیلع  لاق  و 

يوسوم

هترخا و وحن  كرحتی  موی  لک  یف  ناسنالاف  هنم  برقا  كانه  سیل  توملا و  رمالاب  هدارم  حرشلا : .هتبحص  یف  هلعج  هبحطـصا : هغللا :
املق لیلق  وه  هدیفی و  هعفنی و  ام  هبحطـصی و  ام  وه  اذه  هیف و  دـهزی  لب  ریخلا  لعفی  وهف ال  ادـج  لیلق  ایندـلا  نم  هعم  هذـخای  ام  نکل 

 … هل ناسنالا  هبنتی 
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یناقلاط

« .كدنا رگیدکی  اب  نتشاد  تبحص  ینیشنمه و  تسا و  کیدزن  گرم  »

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

.ٌلِیلَق ُباَحِطْصِْالا  ٌبیِرَق َو  ُْرمَْألا 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

دنـس رد  هغالبلا  جهن  زا  ریغ  هک  یکردـم  اهنت  هنامیکح : راتفگ  دنـس  .هاتوک . (  ایند  اب  یهارمه  تدـم  تسا و  کیدزن  گرم  نامرف 
زا شیپ  هدروآ  يرگید  زیمآ  تمکح  تاملک  هارمه  ار  نآ  هک  تسا  يدـمآ  ررغ  ، هدـمآ رداـصم  باـتک  رد  زیمآ  تمکح  هملک  نیا 

نینچ میتفای  ررغ  رد  ام  هچنآ  (. ،ج 4،ص 141 هغالبلا جهن  رداصم  ) .تسا هدروآ  ار  « ٌبیُرم ُِقفانُْملا  » نآ زا  دعب  »و  ٌلیلَد ُْملِْعلا  » هلمج نآ 
تدم تسا و  کیدزن  گرم  نوچ  ریگب ! ناسآ  ایند  روما  رد  ٌریسَی ؛  ُماقَْملاَو  ٌلیلَق  ُباحِْصتْسِْالاَو  ٌبیرَق  َْرمْألا  َّنِإَف  َْکیَلَع  ْنِّوَه  : » تسا

«.( مک نآ  رد  فقوت  هاتوک و  ایند ) بهاوم  مدرم و  اب   ) یهارمه

گرم نامرف  یکیدزن 

کیدزن گرم  نامرف  :» دیامرف یم  هدرک  ایند  رد  ناسنا  رمع  یهاتوک  هب  هراشا  دوخ  هنامیکح  هاتوک و  مالک  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
( . ٌلِیلَق ُباَحِطْصِالا  ٌبیِرَق َو  ُْرمَْألا  ( ؛» هاتوک ایند ) بهاوم  مدرم و  اب   ) یهارمه تّدم  تسا و 

ُِّینامَْألا ُمُْکتَّرَغ  َو  : » تسا هدمآ  « دـیدح » هروس هیآ 14  رد  هنوگ  نامه  ، تسا گرم  ندیـسر  ارف  یگدـنز و  ناـیاپ  هب  هراـشا  رما »  » هژاو
«. دیسر ادخ  نامرف  ات  داد  بیرف  ار  امش  زاردورود  ياهوزرآ  و  ؛ » ِهّللا ُْرمَأ  َءاج  یّتَح 

.تسا تایح  ياه  تمعن  بهاوم و  اب  ای  ایند  مدرم  اب  ندوب  نیشنمه  هارمه و  يانعم  هب  « باحطصا »

زا یـضعب  ناج  یب  رکیپ  زور  ره  ؛ مینک یم  هدـهاشم  مشچ  اب  زور  همه  ار  نآ  راثآ  میناد و  یم  ار  نآ  ناـگمه  هک  تسا  یتقیقح  نیا 
ناتـسود و زا  يرایـسب  یلاخ  ياج.دوش  یم  لمح  ناشهاگمارآ  يوس  هب  نارگید  شود  رب  هک  مینیب  یم  ار  ناتـسود  ریغ  ای  ناتـسود 
رد رترب  همه  زا  میور و  یم  ناـشروبق  تراـیز  هب  ًاـبلاغ  : تساـم سرتسد  رد  اـهنآ  روبق.تسا  ناـیامن  اـم  ناـیم  رد  نازیزع  ناگتـسب و 

تعرـس هب  یلو  ؛ دنتـشاد ییاغوغرپ  یگدـنز  تردـق و  هچ  دوخ  رـصع  رد  هک  مینک  یم  هظحالم  ار  یناروآ  مان  دای  خـیرات  تاحفص 
.تسا هدنامن  یقاب  ناش  هدش  ناریو  ياهرصق  كاخ و  ریز  رد  اهنآ  هدیسوپ  ياه  ناوختسا  زج  يزیچ  تفرگ و  نایاپ  همه 

مهارف ترخآ  رطخ  فوخ و  رپ  رفـس  يارب  بسانم  يا  هشوت  ، میـشیدنا یمن  دوخ  یگدنز  نایاپ  هب  ، میتلفغ راتفرگ  ًابلاغ  فصو  نیا  اب 
اب هک  ار  یناگدرم  نیا  ییوگ  هدش و  هتـشون  ام  ریغ  رب  گرم  نامرف  ییوگ  تمکح 122« رد  مالسلا  هیلع  ماما  هدومرف  هب.میزاس  یمن 

؛» دندرگ یم  زاب  ام  يوس  هب  يدوز  هب  هک  دنتسه  ینارفاسم  مینیب  یم  مشچ 
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( . َنوُعِجاَر اَْنَیلِإ  ٍلِیلَق  اَّمَع  ٌْرفَس  ِتاَْومَْألا  َنِم  يََرن  يِذَّلا  َّنَأَک  َو...َِبتُک  اَنِْریَغ  یَلَع  اَهِیف  َتْوَْملا  َّنَأَک  )

لقن يا  هبطخ  نمـض  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  یفاـک  باـتک  رد  ار  نآ  ینیلک  موحرم  هک  یتـیاور  رد  لـیلد  نیمه  هب 
: میناوخ یم  هدرک 

: لاقف »؟ دنرت شوهاب  نانمؤم  زا  کی  مادک  : دندیسرپ ترضح  نآ  زا  ؛  ٌسَیْکأ َنینِمْؤُْملا  ُّيَأ  َِلئُس  »

نآ يارب  رت  هداـمآ  همه  زا  هک  یـسک  دـشاب و  گرم  داـی  هب  همه  زا  شیب  هک  یـسک  ؛  ًادادِْعتْـسا َُهل  ْمُهُّدَـشأ  ِتْوَْمِلل َو  ًارْکِذ  ْمُهُرَثْکأ  »
.( ،ج 74،ص 176 راونالاراحب ،ج 3،ص 257،ح 1 و  یفاک «. ). دوش

: دومرف یم  هک  تسا  هدمآ  مالسلا  امهیلع  نیسحلا  نب  یلع  ماما  زا  فیرش  باتک  نامه  رد  يرگید  ثیدح  رد 

َوُه يرْخُأـْلا َو  َهَأْـشَّنلا  َرَْکنأ  ْنَِمل  ِبَجَْعلا  ُّلُـک  ُبَجَْعلا  ٍهَْلَیل َو  ٍمْوَی َو  َّلُـک  ُتوُمَی  ْنَم  يرَی  َوُه  َتْوَْملا َو  َرَْکنأ  ْنَِمل  ِبَجَْعلا  ُّلُـک  ٌبَجَع  »
یم ار  ناگدرم  ، بش زور و  ره  هک  یلاح  رد  دننک  یم  راکنا  ًالمع )  ) ار گرم  هک  یناسک  زا  تسا  بجعت  رایـسب  یلوُْألا ؛ َهَأْشَّنلا  يَرَی 
ياه هناشن  هک   ) دننیب یم  ار  ایند  ناهج  یلاح  رد  دـننک  یم  راکنا  ار  ترخآ  ناهج  هک  یناسک  زا  تسا  بجعت  رایـسب  نینچمه  دـننیب 

. ( ،ج 3،ص 258،ح 28 یفاک («. ). تسا رایسب  نآ  رد  ترخآ 

: دیوگ یم  رعاش 

ددرگ رخآ  همه  يداش  مغ و  کین و  دب و  ددرگ  ( هزادنا دح و   ) . رَم یب  دح و  یب  سب  ز  تسود ! يا  کلف 

ددرگ رذآ  نمهب و  هم و  دنفسا  يد و  رایسب  ار  ناهج  درِگ  وت  نم و  يافق  ز 

ددرگ ردنکس  اراد و  ورسخیک و  یپ  ناریح  ییاج  هب  ياج  زا  دوش  بش  نوچ  هام 

ددرگ رگنل  ربهر و  یب  یتشک  نارگ  نیو  دزات  اپ  یب  ِشیاسآ  یب  .بکرم )  : گنخ  ) . گنخ کبس  نیا 

ددرگ رس  زا  هک  تسا  لاحم  هتفر  تصرف  دیآ  ون  زا  هک  تسا  لایخ  هتشذگب  زور 

ددرگ رفصعم  رانلگ  خر  نیک  نآ  زا  شیپ  دوش  زبس  ات  هک  شوک  وت  لد  رازتشک 

ددرگرب سفن  هارمه  هک  دمآ  تسین  شرمش  تمینغ  تسین  یسَفَن  زج  یگدنز 

ددرگ رتوبک  درِگ  رب  هک  زابهش  وچمه  ددرگ ؟ یم  ناس  هچ  هک  یناد  وت  درگ  رب  خرچ 

ددرگ رگید  هر  رب  دوخ  دناچیپب و  رس  راک  رخآ  ار  وت  وید  نیا  ، هر همین  نیا  ردنا 

ددرگ رصرص  هک  زیگنا  حرف  میسن  سب  عمش  يا  تمیسن  تسا  هتشگن  هک  لد  نکم  شوخ 
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یسیلگنا

.” Imām Ali ibn Abū Tālib said: “The undertaking is near, but the company is not

500 ص :

تسا راکشآ  قح  ياه  هناشن  : 169 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ِنیَنیَع ِيِذل  ُحبّصلا  َءاَضَأ  دَق  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

 . تسا نشور  دراد  انیب  مشچ  ود  هک  نآ  يارب  ناهاگحبص  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 

يدیهش

.تسادیوه نشور و  دادماب ، تسانیب ، شا  هدید  ود  هک  یسک  يارب 

یلیبدرا

تسا نشور  حبص  وچمه  قح  هار  ینعی  مشچ  ود  بحاص  يارب  حبص  دش  نشور  قیقحتب  دومرف  و 

یتیآ

.تسا نشور  حبص  دراد ، انیب  مشچ  ود  هک  یسک  يارب  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . تسا نشور  حبص  دراد  زاب  مشچ  ود  هک  نآ  يارب  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار
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يردیک

نیبت اذا  حبـصلاک  رهظی  و  فشکنی ، رمال  برـضی  راهنلا  لوا  برعلا  دـنع  حبـصلا  نییبت  برعا  لاـثما  نم  .نینیع  يذـل  حبـصلا  ءاـضا 
.دحا لک  هرصبا 

مثیم نبا 

ار ءایض  تفص  ادخ و  هار  يارب  ار  حبص  ظفل  تسا ، یلیثمت  هلمج  نیا  .تسا ) نشور  حبـص  تسا ، مشچ  ود  ياراد  هک  یـسک  يارب  )
اهنیا مامت  دراد ، لامتحا  .تسا و  هدروآ  هراعتـسا  سدـقم  عراـش  ییاـمنهار  یفرعم و  اـب  ادـخ  هار  ياراکـشآ  رهاـظ و  ینـشور  يارب 

و هداد ، حرش  رتشیب  ای  رابکی و  ترضح  نآ  تسا و  هدیسرپ  يدروم  رد  یسک  ایوگ  تسا ، هدرک  نایب  البق  هک  دشاب  قح  يارب  تفص 
رگا متخاس  نشور  وت  يارب  ار  قح  نم  ینعی  هتفگ : وا  باوج  رد  ار  هلمج  نیا  مالسلا ) هیلع   ) ماما و  تسا ، هتـساوخ  حیـضوت  رتشیب  وا 

.يدوب شنیب  ياراد 

دیدحلا یبا 

 . ِْنیَْنیَع يِِذل  ُْحبُّصلا  َءاَضَأ  ْدَق  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

.راصبألا نع  یفخت  سمشلا ال  هلثم و  لثملا و  يرجم  راج  مالکلا  اذه 

.رصبلا نع  یفخت  هلازغلا ال  نإ  هلثم  و 

اوهبنت هدقر و  نم  اوظقیتساف  زتعملا  حدمی  ئناه  نبا  لاق  و 

یناشاک

ار حبص )  ) ظفل هدومرف  هراعتـسا  مشچ  ود  بحاص  يارب  دش  نشور  هک  قیقحت  هب  نینیع ) يذل  حبـصلا  ءاضا  دق  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
تریـصب لها  دزن  نید  قح و  هار  ینعی  .لقع  يارب  زا  نینیع )  ) ظفل و  قیرط ، نآ  حوضو  يارب  زا  ءایـض )  ) ظفل و  ادخ ، قیرط  يارب  زا 

.تسا نشور  حبص  وچمه 

یلمآ

ینیوزق

هک دراد  شیاجنگ  یک  دراد  مشچ  ود  هکنآ  ینعی  .دراد  مشچ  ود  هکنآ  يارب  تسا  هتشگ  رهاظ  نآ  راثآ  حبـص و  تسا  هدش  نشور 
.دشاب کش  رد  زونه 

یجیهال

ود هک  یـسک  يارب  زا  تمایق  حبـص  تسا  نشور  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .نینیع » يذل  حبـصلا  ءاضا  دق  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
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.هللااب ذوعن  دوب ، دهاوخ  کیرات  وا  رب  تمایق  زور  الا  ینعی و  دشاب ، لمع  ملع و  مشچ  ود  هک  دراد  انیب  مشچ 

ییوخ

و مالـسلا ،) هیلع   ) هناسل یلع  هیراجلا  هرئاسلا  لاثمالا  نم  وهف  .یهتنا  لثملا - يرجم  راج  مالکلا  اذـه  یلزتعملا : حراشلا  لاـق  ینعملا :
: همجرتلا .دیهـش  وه  عمـسلا و  یقلا  وا  بلق  هل  ناک  نمل  هاجنلا  قیرط  حوضو  قحلا و  یلع  رهاظلا  رهابلا  لیلدـلا  دوجو  هنم  دوصقملا 

.تسا نشور  دراد  انیب  مشچ  ود  هک  یسک  يارب  دادماب  دومرف :

تسرد انیب و  تسه  شمشچ  ود  هک  *** یسک رهب  زا  نشور  نادادماب 

يرتشوش

یف یناجرجلا  هرکذ  دق  .هلـصا و  انیبی  نا  نودـب  لاثمالا  یف  امهیباتک  یف  ینادـیملا  يرکـسعلا و  هرکذ  دـق  لوقا : مالـسلا : هیلع  لاق  و 
صوحالا نا  یبالکلا  دـلاخوبا  ثدـح  لاق : یـسودسلا  ورمع  نب  جروم  نع  لاثمالا  باتک  یف  تارق  لاقف : هل ، لصا  رکذ  عم  هتیاـنک 

ضعب یف  عضو  نبل و  نم  اـبط  قلعف و  هتلحار  نع  لزن  هنوری  ثیح  موقلا  نم  اـند  اـملف  هفرعن ، ـال  لـجر  اـناتا  هل : لـیقف  یتا  رفعج  نب 
لاـقف هرما ، نم  صوحـالا  موـقلا و  رظنف  .هتلحار  یلع  يوتـسا  مث  كوـش ، هرـص  بارت و  نـم  هرـص  عـضو  هـلظنح و  هرجـش  ناـصغا 

هنا ینربخت  ملا  صوحالا : هل  لاقف  یتاف  هیلا  اولسراف  هفلتخم ) تاعوضوم  یف  نوتسلا - لصفلا  ، ) ریهز نب  سیق  یلا  اولسرا  صوحالا :
الثم راصف  نینیع - يذـل  حبـصلا  نیبت  دـق  لاقف : هملعاف  ربخلا ؟ ام  لاقف : .لیخلا  یـصاونب  مرت  مل  ام  هاتام  تفرع  الا  رما  کیلع  دری  ال 

و مکتکردا ، دق  مکاتا و  هلظنح  ناف  هلظنحلا  اما  و  ریثک ، ددع  مکاتا  دق  هنا  معزی  هناف  بارتلا  هرص  اما  لاق : یشلا ء - حوضول  برـضی 
اولح ناک ال  نا  لیخلا و  مکتتا  دقف  اولح  ناک  ناف  مهدعب ، موقلا و  برق  رادـقم  یلع  لیلدـف  نبللا  اما  و  هکوش ، مهل  ناف  كوشلا  اما 

نب سیق  لثملا  یف  لصالا  ناک  ناف  .مکترذـنا  لاق : و  دوهعلا ، هیلع  تذـخا  هنال  مالکلا  كرت  امنا  و  کلذ ، ردـق  یلعف  اضماح  ـال  و 
.فنصملا لعف  امک  لصالا  مالسلا  هیلع  هنا  هب ال  لثمت  مالسلا  هیلع  هنا  دبالف  يور  امک  ریهز 

هینغم

رانا و  قحلا ، لیبس  مکل  حضوا  دـق  هللا  نا  هبطخلا 155 : یف  هلثم  .يان و  ضرعا و  نمل  رذع  و ال  راهنلا ، حـضوک  حـضاو  قحلا  قیرط 
.ریثک جهنلا  یف  هلثم  .همئاد و  هداعس  وا  همزال ، هوقشف  هقیرط ،

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

نید انیب  دـنمدرخ  يارب   ) تسا نشور  حبـص  دراد  مشچ  ود  هکنآ  يارب  اققحم  تسا : هدومرف  نایانیب ) ندوتـس  رد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
(. دشاب یمن  یلدود  کش و  رد  نالدروک  دننام  وا  تسا و  ادیوه  تسار  هار  قح و 
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ینامز

يارب مالسلا ) هیلع   ) ماما میرادن  یئانشآ  یمالسا  ياه  همانرب  هب  هک  دنروآ  یم  هناهب  یمالسا  فئاظو  زا  رارف  يارب  هک  دنتسه  يدارفا 
نشور زور  لثم  دنشاب  هتشاد  كرد  هکنانآ  يارب  یسانشادخ  ياهتمالع  یعرـش و  ياهفیلکت  یمالـسا و  لئاسم  دیامرف  یم  هدع  نیا 
هدومرف رکذ  ادخ  مئالع  یـسانشادخ و  هرابرد  هیآ  دصیـس  دودح  دـیجم  نآرق  رد  رـشب  یئامنهار  يارب  زیزع  يادـخ  .تسا  راکـشآ 

دنپ نآ  زا  نالقاع  نآ و  تایآ  اهتمالع و  زا  دوش  هتفرگ  هجیتن  ات  نآرق )  ) تسا یکرابم  باتک  میداتـسرف  وت  يارب  هک  یباـتک  : ) تسا
(. دنریگ

يزاریش دمحم  دیس 

.هریصب نیع و  هل  نا  يا  نینیغ ) يذل   ) قحلا حبصلاب  دارملا  و  رهظ ، رفسا و  يا  حبصلا ) ءاضا  دق  : ) مالسلا هیلع  لاق  و 

يوسوم

نلف لیطابالاب  کسمتی  هبـشلا و  لوح  موحی  نا  دارا  نم  اما  دـشرتسا و  داشرلا  دارا  نمف  یلج  حـضا  قحلا و  نا  نیبی  نا  دارا  حرـشلا :
.نیهاربلا ججحلا و  لک  هعفنت 

یناقلاط

« .دراد مشچ  ود  هک  سک  نآ  يارب  دش  نشور  دادماب  »

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

.ِْنیَْنیَع يِِذل  ُْحبُّصلا  َءاَضَأ  ْدَق 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

یـضاق هتـشون   ) مکحلا ملاعم  روتـسد  باتک  رد  هناـمیکح : راـتفگ  دنـس  .تسا . (  نشور  دـنراد  اـنیب  مشچ  ود  هک  اـهنآ  يارب  حـبص 
زا دعب  رداصم  هدنسیون  « ِْنیَْنیَع يِذل  ُّقَْحلا  َحَضْوأ  ام  :» تسا هدمآ  تروص  نیا  هب  هتفگ  شیپ  تمکح  مجنپ ) نرق  ياملع  زا  یعاضقلا 

رداصم ) .دشاب هتـشاد  تسا  هدمآ  یـضر  دیـس  مالک  رد  هچنآ  رب  حیجرت  تیاور  نیا  دـیاش  : دـیوگ یم  روبزم  عبنم  زا  نخـس  نیا  لقن 
ناونع هب  هنامیکح  مالک  نیا  هک  دنک  یم  حیرـصت  دوخ  هغالبلا  جهن  حرـش  رد  يرتشوش  همالع  موحرم  (. ،ج 4،ص 142 هغالبلا جهن 

خیـش موحرم  ،ج 14،ص 551 ) هغابـصلا جـهب  ) .تسا هدـمآ  يرکـسع  لالهوبا  لاثما  ینادـیم و  لاثما  باتک  رد  لثملا  برـض  کـی 
ُّقَْحلا َنَْیبأ  ام  :» تسا هدرک  لقن  تشون  « حیرش » هب هک  يا  همان  رد  ترضح  زا  ار  زیمآ  تمکح  مالک  نیا  دوخ  یلاما  باتک  رد  قودص 
 ( .تسا هدش  لقن  ترضح  نآ  زا  یفلتخم  تاریبعت  اب  هلمج  نیا  زین  يرگید  دایز  بتک  رد  (. ،ص 388 قودص یلاما  «) ِْنیَْنیَع يِِذل 
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تسا راکشآ  قح  ياه  هناشن 

یم دـهد و  یم  رادـشه  دـننک  یمن  مهف  نآ  زورب  روهظ و  مامت  اـب  ار  قح  هک  یناـسک  هب  هناـمیکح  مـالک  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
( . ِْنیَْنیَع يِِذل  ُْحبُّصلا  َءاَضَأ  ْدَق  ( ؛» تسا نشور  دنراد  انیب  مشچ  ود  هک  اهنآ  يارب  حبص  :» دیامرف

هاوخ ؛ تسا راکـشآ  ًالماک  نآ  ياه  هناشن  اریز  دننک ، یم  كرد  یبوخ  هب  ار  قح  دـنراد  تریـصب  مشچ  هک  یناسک  هک  نیا  هب  هراشا 
یّتَح ْمِهِـسُْفنَأ  ِیف  ِقافْآلا َو  ِیف  اِنتایآ  ْمِهیُِرنَـس  : » دیامرف یم  دیجم  نآرق  هک  هنوگ  نآ  دـشاب  راگدرورپ  كاپ  تاذ  يانعم  هب  قح  نیا 

نورد رد  ملاـع و  فارطا  رد  ار  دوخ  ياـه  هناـشن  يدوز  هب  ؛ » ٌدیِهَـش ٍءْیَـش  ِّلُـک  یلَع  ُهَّنَأ  َکِّبَِرب  ِفْـکَی  َْمل  ُّقَْـحلا َأ َو  ُهَّنَأ  ْمَُهل  َنَّیَبَـتَی 
دهاش و زیچ  همه  رب  تراگدرورپ  هک  تسین  یفاک  ایآ.تسا  قح  وا  هک  ددرگ  راکـشآ  نانآ  يارب  ات  میهد  یم  ناشن  اهنآ  هب  ناشناج 
ٌرُون َو ِهّللا  َنِم  ْمُکَءاج  ْدَق  : » دیامرف یم  هک  هنوگ  نامه  ، تسا دیجم  نآرق  حبـص  زا  دارم  هک  نیا  ای  و  هیآ 53 ). ، تلصف « ) . تسا هاوگ 
مالسا و نییآ  روظنم  هک  نیا  ای  هیآ 15 ). ، هدئام «. ) . دمآ امش  يوس  هب  يرگنـشور  باتک  رون و  ادخ  فرط  زا  يرآ ) (؛ » ٌنِیبُم ٌباتِک 
( اریز ) .تسین نید  لوبق  رد  یهارکا  ؛ » ِّیَْغلا َنِم  ُدْشُّرلا  َنَّیَبَت  ْدَق  ِنیِّدلا  ِیف  َهارْکِإ  ال  : » دیامرف یم  نآرق  هک  هنوگ  نآ  دشاب  نآ  هدنروآ 

یم هک  هنوگ  نامه  دـشاب  مالـسا  یمارگ  لوسر  دارم  هک  نیا  ای  و  هیآ 256 ). ، هرقب « ) . تسا هدـش  نشور  یفارحنا  هار  زا  تـسار  هار 
هاوگ ار  وت  اـم  ربماـیپ ! يا  ؛ » ًارِینُم ًاجارِـس  ِِهنْذِإـِب َو  ِهّللا  َیلِإ  ًاـیِعاد  َو  ًاریِذـَن * ًارِّشَبُم َو  ًادِـهاش َو  َكاْنلَـسْرَأ  اـّنِإ  ُِّیبَّنلا  اَـهُّیَأ  اـی  : » میناوخ
«. ) شخب ینـشور  یغارچ  میداد و  رارق  وا  نامرف  هب  ادخ  يوس  هب  هدـننک  توعد  ار  وت  ؛و  هدـنهد میب  هدـنهد و  تراشب  میداتـسرف و 

.( هیآ 45 و 46 ، بازحا .

: تسا هدمآ  « هعماج  » ترایز رد  هک  نانچ  ، دشاب تیب ) لها  ناماما  و   ) ترضح دوخ  دوصقم  ای 

ای.تسا هدش  هراشا  انعم  نیا  هب  زین  هغالبلا  جـهن  هبطخ 87  رد  و  « . ْمُِکب اـْنیَلَع  َّنَم  یّتَـح  َنیقِدُْـحم  ِهِشْرَِعب  ْمُکَلَعَجَف  ًاراونأ  هّللا  ُمُکَقَلَخ  »
.تسا یتسه  ملاع  قیاقح  مامت  تشذگ و  هچنآ  مامت  روظنم  هک  نیا 

هک یـسک  اما  ؛ » ًالِیبَس ُّلَضَأ  یمْعَأ َو  ِهَرِخْآلا  ِیف  َوُهَف  یمْعَأ  ِهِذه  ِیف  َناک  ْنَم  َو  : » دیامرف یم  زین  هیآ 72  « ءارسا » هروس رد  دیجم  نآرق 
«. تسا رت  هارمگ  انیبان و  زین  ترخآ  رد  تسا  هدوب  انیبان  قح ) هرهچ  ندید  زا   ) ناهج نیا  رد 

هاگآ تریصب و  نابحاص  زا  هیانک  « ْنیَْنیَع يذ  قح و« زا  هیانک  « حبـص » هژاو هدمآ و  رد  یلثملا  برـض  تروص  هب  هلمج  نیا  لاح  ره  هب 
رب دـنراد و  مشچ  هک  نیا  ای  ، تساهنآ ییانیبان  ّتلع  هب  دـنوش  هارمگ  یناسک  رگا  لاح.تسا  قح  ندوب  رهاظ  هب  هراـشا  « ءاـضأ » هژاو و 

شنزرس و هنوگره  راوازس  اهنآ.دنرب  یم  هانپ  یناملظ  کیرات و  ياه  بش  هب  قح  باتفآ  ندید  زا  تفص  شافخ  ای  دنراذگ  یم  مه 
: دنیوگ یم  نابز  یسراپ  رعاش  هک  هنوگ  نآ  دنتازاجم 

شیوخ ياپ  شیپ  دنک  هاگن  یمدآ  ات  باتفآ  انیب و  هدید  هاچ و  تسا و  هار 

! شیوخ يازس  دنیب  دتفیب و  ات  راذگب  دور  یم  ههاریب  دراد و  غارچ  نیدنچ 

یسیلگنا
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.” Imām Ali ibn Abū Tālib said: “The morning surely shines for those who have vision

هانگ كرت  ترورض  : 170 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ِهَنوُعَملا ِبَلَط  نِم  ُنَوهَأ  ِبنّذلا  ُكرَت  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

 . تسا هبوت  تساوخ  رد  زا  رت  ناسآ  هانگ  كرت  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 

يدیهش

.نتشاد هبوت  هب  يور  ات  رتناسآ  نتشادرب  هانگ  زا  تسد 

یلیبدرا

تسا نتساوخ  هبوت  بلط  زا  رتناسآ  هانگ  كرت  دومرف  و 

یتیآ

.تسا رتناسآ  ندومن  هبوت  زا  ندرکن  هانگ  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . تسا هبوت  بلط  زا  رت  ناسآ  هانگ  كرت  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

.راذتعالا نم  رسی  بنذلا  كرت  لثملا  یف  هریظن 
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مثیم نبا 

زاین ادخ  زا  هبوت  تساوخرد  اما  درادن ، یتمحز  یمدع و  تسا  يرما  ندادن  ماجنا  هبوت .) تساوخرد  زا  تسا  رتناسآ  ناهانگ  كرت  )
.دشاب هتشاد  ار  یهلا  ششخب  هضافا ي  هبوت و  شریذپ  يارب  یگتسیاش  هدنب  ات  دراد  يدایز  دادعتسا  هب 

دیدحلا یبا 

[ َِهبْوَّتلَا  ] ِبَلَط ْنِم  ُنَوْهَأ  ِْبنَّذلا  ُكْرَت  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

 . ِهَنوُعَْملَا

عقاوی نأ  نم  لهـسأ  وه  نوکی و  اذ  ام  یلع  بنذـلا  رثأ  فرعی  نم  یلع  لهـس  اذـه  هنع و  ماـجحإلا  وه  بنذـلا  كرت  نـأل  قح  اذـه 
حیبقلا یلع  مدنی  نأ  یه  اهطورـش و  یلع  هلوصحب  هل  فیکف  صلخ  ول  مث  اهیلإ  هیعاد  صلخی  دقف ال  هبوتلا  بلطی  مث  بنذلا  ناسنإلا 

هتبوت حصت  لب ال  هدحو  رمخلا  برـش  نم  هدحو و ال  انزلا  نم  بوتی  نأ  هیفکی  مث ال  باوثلا  ءاجرل  باقعلا و ال  فوخل  حـیبق ال  هنأل 
هبوتلا ضقن  نإ  الـصأ و  هیـصعم  دواعی  الأ  یلع  مزعی  لعفی و  مل  هنأ  دوی  لاق و  ام  یلع  مدـنیف  حـئابقلا  لکل  هلماش  هماـع  نوکت  یتح 

نأ بیر  مالکلا و ال  ملع  بابرأ  نم  ریثک  يأر  یلع  هبوتلاب  طقـس  ناک  يذـلا  قحتـسملا و ال  باقعلا  همیدـقلا و  ماـثآلا  هیلع  تداـع 
.اهتفص هذه  هبوت  بلط  نم  لهسأ  ءادتبالا  نم  بنذلا  كرت 

نم هجوب  دـعب  امیف  هنم  صلختی  نأ  وجری  هیف و  رطاخی  رمأ  یف  عرـشی  نمل  برـضی  لثملا  يرجم  يرجی ) .» :» د راج (  مـالکلا  اذـه  و 
هوجولا

یناشاک

هلا هاـگرد  هب  عوجر  ندرک و  هبوت  بلط  زا  هبوـتلا ) بلط  نم   ) تسا رتناـسآ  هاـنگ  كرت  نوـها ) بنذـلا  كرت  مالـسلا : هیلع  لاـق  (و 
ندومن

یلمآ

ینیوزق

ره و  یهاگآ ، تریـصب و  تیاده و  وا و  قیفوت  قح و  برقب  طونم  تسا  یتلاح  هبوت  .هانگ  زا  هبوت  بلط  زا  تسا  رتناسآ  هانگ  كرت 
يرود نآ  تقو  همه  تیصعم  ببس  هب  دشاب و  رود  تاداعس  تالاح و  نیا  زا  هتبلا  دشاب ، ریلد  هانگ  رب  ددرگ و  رصم  یتیـصعم  رب  هک 

تلاهج و تلفغ و  رب  صخش  لد  ددرگ و  هدیرب  وا  زا  تبانا  رکذت و  تیاده و  قیفوت و  لیاسو  دیازفیب و  نالذخ  نامرح و  بابسا  و 
و ندیهر ، دناوت  ناطیش )  ) نادنز زا  رگید  هک  تاهیه  سپ  ددرگ ، رتامت  رتیوق و  وا  رب  نالذخ  دیق  ناطیـش و  دیک  و  هدیمرآ ، تواسق 

نوچ تشگ  گنـس  يور و  وچمه  یتخـس  هب  لد  دیوگ :) يولوم   ) ندیـسر هتفرگ  یـشیپ  دنا و  هتفاتـش  قح  هار  رد  هک  نارای  مدق  هب 
لوسر زا  سقوقم  يا  هزویر  دـبای  ار  هوک  دزاس  كاخ  نتـشک  رهب  اعد  زا  وا  اـت  هک  وک  یبیعـش  نوچ  تشک  رهب  ار  نآ  هبوت  دـفاکش 
تسین روتسد  مه  هدجس  اریلد  ره  یصح  گنـس و  دنک  ار  لباق  كاخ  اعد  نیا  دمآ  خسم  يابرهک  لوصو  اب  دش  یعرزم  یخالگنس 
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ار هبوت  یباـت  بآ و  دـیابب  یم  هاـنپ  رد  میآرد  هبوت  منک  هک  هاـنگ  مرج و  نکم  نآ  یتشپ  هب  نیه  تسین  رودزم  ره  مسق  تمحر  دزم 
دنب تسا و  لفق  شلد  رب  نابز و  رب  ار  هویـش  نیا  قرب  ربا و  دمآ  بجاو  ار  هویم  دیاین  یبآ  شتآ و  ار  هبوت  یباحـس  قرب و  دـش  طرش 
لها تاملک  تایاور و  یضعب  هک  ره  مشخ و  دیدهت و  شتآ  دنیشن  یک  مشچ  ود  ربا  لد و  قرب  دشابن  ات  دنزگ  تقو  ادخ  اب  دلانن  ات 
رطخ هب  ددرگ و  رتحضاو  وا  دزن  همدقم  نیا  هدیسر  هبوت  تقیقح  هب  نیبرود  مهف  هب  و  دشاب ، هدید  نآ  قیاقد  طیارش و  هبوت و  رد  قح 
هبوت نتـسج  زا  تسا ، رتناسآ  دشاب  يوق  وا  ثعاب  دنچ  ره  تیـصعم  ره  زا  سفن  نتـشاد  زاب  هک  دنک  مکح  هتبلا  و  دوش ، انیب  هبوت  رما 

مه رگم  دریذـپن ، لیدـبت  دریگن و  لقیـص  سپ  نآ  زا  دروخب ، ار  لد  هنیآ  رهوج  تیـصعم  راـگنز  نوچ  هک  لوـبقم  تباـنا  حوـصن و 
( نیما انقزرا  مهللا   ) دیاشگب وا  دیما  يور  رب  قیفوت  تیاده و  رد  و  دیامن ، لقیص  ار  گنز  نآ  میحر  يادخ  لضف  تسد 

یجیهال

هبوت ي لوبق  زا  تسا  رت  ناسآ  ندرکن  هانگ  هک  مالسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .هبوتلا » بلط  نم  نوها  بنذلا  كرت  : » مالسلا هیلع  لاق  و 
.نآ

ییوخ

نامیالا فعض  نم  وا  لئاذرلا ، نم  اهلاثما  عمطلا و  وا  بضغلا  هدح  وا  هوهشلا  هبلغ  نم  اشنی  هبقاوعب  ملعلا  عم  بنذلا  باکترا  ینعملا :
افاضم تافام ، كرادت  قحلا و  یلا  عوجرلا  هبوتلا و  نع  هعنام  بنذلا  باکترا  یلع  هیعادلا  لماوعلا  هذه  و  دـئاقعلا ، یف  بذـبذتلا  و 

هانگ كرت  دومرف : همجرتلا : .بتارمب  اسار  بنذلا  كرت  نم  بعـصا  وهف  ؛ كرادتلا یلع  مادقالا  عم  هللا  رما  هعاطا  هبوتلا  بلط  نا  یلا 
رذگب تهانگ  زا  ایب و  زاغآ  ز  *** رتناسآ دوب  هبوت  زا  هنگ  كرت  .هاوخاو  هبوت و  زا  تسا  رتناسآ 

يرتشوش

بجاو و نع  مالـسلا ) هیلع   ) یلع لئـس  یعفاشلا :) هحلط  نبا  لووس  بلاطم   ) یف .فیرحت  هنوعملا  بلط  نم  هیرـصملا :)  ) یف ام  لوقا 
ناـف مولعم  مالـسلا ) هیلع   ) هرکذ اـم  هجو  .بجوا و  بونذـلل  مهکرت  مهیلع و  بجاو  يروـلا  بر  بوـت  مالـسلا ) هیلع   ) لاـقف بجوا 

يورو .مسلا  هدشل  ارثوم  نوکیال  دق  هلامعتـسا و  رـسیتیال  دـقف  هعفدـل  قایرتلا  لامعتـساک  هبوتلا  مسلا و  لامعتـساک  بنذـلا  باکترا 
بجی ام  یف  مالـسلا ) هیلع   ) هلاق ام  یف  نوثالثلا - عساتلا و  لصفلا   ) یف دـباع  ناک  لاق : مالـسلا ) هیلع   ) قداصلا نع  یفاـکلا ) هضور  )

مهضعب لاقف : نالفب ؟ یل  نم  لاقف  هدونج  هیلا  عمتجاف  هرخن  سیلبا  رخنف  ائیش  ایندلا  رما  نم  فراقی  مل  لیئارـسا  ینب  هبرل ) دبعلا  یلع 
نم لاق  هیتات ؟ نیا  نم  لاقف  هل ، اناف  رخآ  هل  لاقف  ئاسنلا ، برجی  مل  هل ، تسل  لاق : ئاسنلا ، هیحان  نم  لاق  هیتات ؟ نیا  نم  لاـقف  هل  اـنا 

هبحاص تناف  قلطنا  لاق : ربلا  هیحان  نم  لاق  هیتاـت ؟ نیا  نم  لاـق  هل ، اـناف  رخآ : لاـق  .وه  اذـه  سیل  هل ، تسل  لاـق : تاذـللا  برـشلا و 
، حـیرتسیال ناطیـشلا  حـیرتسی و  لجرلا  مانیال و  یلـصی  ناطیـشلا  مانی و  لجرلا  ناک  یلـصی و  انیح  ماـقاف  لـجرلا  عضوم  یلا  قلطناـف 
: لاقف داعا  مث  هبجی  ملف  کلذ ؟ یلع  تیوق  یش ء  ياب  هللادبع  ای  لاقف  هلمع ، رغـصتسا  هسفن و  هیلا  ترـصاقت  دق  لجرلا و  هیلا  لوحتف 

يوقا بوتا و  لمعا و  یتح  کبنذـب  ینربخاف  لاق  هوالـصلا  یلع  تیوق  بنذـلا  ترکذ  اذاف  هنم  بئات  انا  ابنذ و  تبنذا  ینا  هللادـبع  ای 
ام يردا  اـم  ناـمه و  رد  یل  نیا  نم  لاـق و  اـهنم  لـنو  نیمه  رد  اـهطعاف  هیغبلا  هنـالف  نـع  لـسف  هنیدـملا  لـخدا  لاـق : هالـصلا  یلع 

هدشراف هیغبلا  هنالف  لزنم  نع  لاسف  هبیبالجب  هنیدملا  لخدف  ماقف  امهایا  هلوانف  نیمه ، رد  هیمدق  تحت  نم  ناطیشلا  لوانتف  نامهردلا 
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کنا تلاق : و  لخدا ، تلاق : اهلزنم و  تلخد  تماقف و  یموق  لاق : نیمهردـلاب و  اهیلا  یمرف  اهیلا  ءاجف  اـهظعی  ءاـج  هنا  اونظ  ساـنلا و 
سیل و  هبوتلا ، بلط  نم  نوها  بنذلا  كرت  نا  هللادبع  ای  تلاقف  اهربخاف  كربخب  ینربخاف  اهلثم  یف  یلثم  یتوی  سیل  هئیه  یف  ینتئج 

 … فرصناف ائیش  يرتال  کناف  فرصناف  کل  لثم  اناطیش  اذه  نوکی  نا  یغبنی  امنا  اهدجو و  هبوتلا  بلط  نم  لک 

هینغم

و هبوتلا ، لدب  هنوعملا  خـسنلا  ضعب  یف  .جالعلا و  نم  ریخ  هیاقولا  هملکب : .نیلاحلا و  نع  كانغا  ناک  ام  وفعلا ، بلطت  بنذـت و ال  ال 
.بسنا بنذلاب  هبوتلا 

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

هاـنگ رد  اریز   ) تشگزاـب هبوت و  نتـساوخ  زا  تسا  رت  ناـسآ  ندرکن  هاـنگ  تسا : هدوـمرف  ندرکن ) یناـمرفان  رد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
هتفریذپ يارب  ار  نتـشاد  تیحالـص  تسا و  قح  هب  هدـنب  لد  ندـش  کیدزن  جاتحم  هک  هبوت  فالخب  تسین  یجنر  یتخـس و  ندرکن 

(. شا هبوت  ندش 

ینامز

هدـعو اب  ار  وا  هاـنگ  زا  سپ  تسادـخ و  شـشخب  هب  هجوت  درب  یم  راـک  هب  رـشب  نتخادـنا  ماد  هب  يارب  ناطیـش  هک  یئاـههار  زا  یکی 
ینادان يور  زا  هک  تسا  یناسک  صوصخم  هبوت  رگید  يوس  زا  .ددرگ  یمن  شبیـصن  هب  وت  تداعـس  ماجنارـس  دزاـس و  یم  مرگرس 

دنوش بکترم  يا  هتـسیاشان  لمع  ینادان  زا  هک  تسا  یناسک  صوصخم  هبوت  : ) دیامرف یم  زیزع  يادخ  .دنهد  ماجنا  هتـسیاشان  لمع 
باذـع دوش و  یمن  هتفریذـپ  دـنورب  ایند  زا  رفک  تلاح  اـب  اـی  دـننک و  هبوت  گرم  مد  هکناـنآ  هبوت  و  دـننک …  هبوت  هلـصافالب  سپس 

(. تساهنآ راظتنا  هب  یکاندرد 

يزاریش دمحم  دیس 

.هدیب تسیل  هبوتلا  و  ناسنالا ، دیب  كرتلا  ذا  هبوتلا ) بلط  نم   ) رسیا يا  نوها ) بنذلا  كرت  : ) مالسلا هیلع  لاق  و 

يوسوم

تامدقم یلا  جاتحت  اهناف  هبوتلا  اما  .هنوم و  هدایز  هفلک و ال  یلا  جاتحی  رودقم ال  روسیم  رما  هباکترا  مدع  يا  بنذـلا  كرت  حرـشلا :
هبوتلا دارا  اهقافنا  دعب  سانلا و  لاوما  هقرـسب  بنذا  نمک  اهیلع  ردقی  دق ال  اهنع و  زجعی  دق  رفوتت و  دق ال  هبوتلا و  دارا  نمل  رفوتت  دـق 

بلط نم  هیلع  ناوها  ناکل  سار  نم  بذنلا  كرت  ولف  اهب  بلاطی  یقبی  لب  سانلا  قوقح  هبوتلا  طقـست  اذه ال  لثمف  سلفا  زجع و  مث 
 … نالا هبوتلا 
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یناقلاط

« .هبوت بلط  زا  تسا  رت  ناسآ  هانگ  ندرک  اهر  »

دسانـشب و ار  هانگ  رثا  هک  یـسک  يارب  راک  نیا  نآ و  نداد  ماجنا  زا  نداتـسیا  زاب  ینعی  هاـنگ  ندرک  اـهر  اریز  تسا ، قح  نخـس  نیا 
هبوت يوجتـسج  هب  سپـس  دتفیب و  هانگ  رد  یمدآ  هک  تسا  نآ  زا  رت  ناسآ  راک  نیا  تسا و  ناسآ  دش ، دهاوخ  هچ  ماجنارـس  دـنادب 

وا يارب  هبوت  ياهطرـش  همه  هک  تسا  نکمم  هنوگچ  دبایب ، ار  نآ  هزیگنا  هک  ضرف  رب  دـنکن و  ادـیپ  هبوت  هزیگنا  هک  اسب  هچ  دـیآرب ،
نآ هک  تهج  نیا  زا  هکلب  باوث  دیما  هب  هن  باذع و  سرت  زا  هن  مه  نآ  دوش ، نامیشپ  تشز  راک  هانگ و  نداد  ماجنا  رب  دوش و  عمج 
وا هبوت  هک  تشاد  دـهاوخن  يدوس  شا  هبوت  دـنک ، هبوت  یـشون  هداب  ای  يراک  انز  هانگ  زا  طـقف  رگا  ـالثم  یهگناو  .تسا  تشز  راـک 
يا هک  دـشاب  مدان  تسا  هدرک  هک  هانگ  ره  زا  دـشاب و  اـه  یتشز  ناـهانگ و  همه  زا  هبوت  هک  دوب  دـهاوخ  شخب  دوس  یماـگنه  طـقف 

هک یباقع  هتشذگ و  ناهانگ  همه  دنکشب  ار  شا  هبوت  رگا  و  ددرگن ، رب  یهانگ  چیه  هب  هک  دنک  راوتـسا  مزع  داد و  یمن  ماجنا  شاک 
يرایسب هدیقع  نیا  .تسا و  هتسکش  ار  دوخ  هبوت  دروم  نآ  رد  هک  یهانگ  نامه  اهنت  هن  دش  دهاوخ  باسح  وا  اب  تسا  بترتم  نآ  رب 

ریظن .دـشاب و  نینچ  نیا  هک  تسا  يا  هبوت  زا  رت  ناسآ  بتارم  هب  هانگ  كرت  هک  دـنام  یمن  یقاب  یکـش  نیا  ربانب  .تسا  ناـملکتم  زا 
زا يا  هنوگ  هب  ماجنارس  دیآ  شیپ  يرطخ  رگا  هکنآ  دیما  هب  دیآ  رد  دتفا  رد  رطخ  هب  تسا  نکمم  هک  يراک  رد  یسک  هک  تسا  نآ 

.تفای دهاوخ  ییاهر  نآ 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

.ِهبوَّتلا ِبَلَط  ْنِم  ُنَوْهَأ  ِْبنَّذلا  ُكْرَت 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

مالک نیا  یفاک  لوصا  باتک  مود  دـلج  رد  ینیلک  موحرم  هنامیکح : راـتفگ  دنـس  .تسا . (  هبوت  ياـضاقت  زا  رت  ناـسآ  هاـنگ  كرت 
َِهبْوَّتلا َو ِبَلَط  ْنِم  ُرَْـسیأ  ِهَئیِطَْخلا  ُكْرَت  : » دنک یم  لقن  تروص  نیا  هب  مالـسلا  امهیلع  نانمؤمریما  شدـج  زا  قداص  ماما  زا  ار  ینارون 
رت ناسآ  هبوت  ياضاقت  زا  هانگ  كرت  ؛  ًاحَرَف ٍُّبل  يذـِل  ْكُْرتَی  ْمَلَف  اْینُّدـلا  َحَـضَف  ُتْوَْملا  ًـالیوَط َو  ًاـنْزُح  َْتثَرْوأ  ٍهَعاـس  ِهَوْهَـش  ْنِم  ْمَک 

چیه يارب  هدرک و  راکـشآ  ار  ایند  يابیزان  هرهچ  گرم  دراد و  لابند  هب  ینالوط  هودـنا  هک  یتعاـس  ینار  توهـش  رایـسب  هچ  تسا و 
(.( ،ج 4،ص 142 هغالبلا جهن  رداصم  «.) تسا هدراذگن  يداش  یلقاع 

! رتکیدزن هار 

یم هدرک  هراـشا  هاـنگ  زا  هبوـت  اـب  نآ  هسیاـقم  هاـنگ و  كرت  دروـم  رد  یمهم  هتکن  هب  هناـمیکح  راـتفگ  نـیا  رد  مالـسلا  هـیلع  ماـما 
ِبَلَط  » حـلاص یحبـص  هخـسن  نتم  رد   ) . ِهبوَّتلا ِبَلَط  ْنِم  ُنَوْهَأ  ِْبنَّذـلا  ُكْرَت  ( ؛» تسا هبوت  ياضاقت  زا  رت  ناسآ  هانگ  كرت  :» دـیامرف
ياطخ « هَنوُعَْملا » هژاو دسر  یم  رظن  هب  تسا و  نیمه  زین  بسانم  تسا و  « َهبْوَّتلا ِبَلَط  » اه هخسن  رثکا  هک  یلاح  رد  تسا  هدمآ  ِهَنوُعَْملا »

 ((. .دشاب خسان 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 2651 

http://www.ghaemiyeh.com


ناسنا تسا  نکمم  وس  کی  زا  اریز  ، دراد يدایز  لیالد  هتکن  نیا  تسا  رت  ناسآ  هبوت  ياضاقت  زا  هانگ  كرت  دومرف  مالسلا  هیلع  ماما 
زا يرایـسب  هریـس  هک  هنوگ  نآ  دزادـنیب  ریخأـت  هب  ار  هبوت  رگا  صوصخ  هب  دورب  اـیند  زا  دـباین و  هبوت  قـیفوت  هاـنگ  باـکترا  زا  سپ 

.تسا نالفاغ 

ياـضق ساـنلا و  قح  تخادرپ  هدـنیآ و  رد  كرت  رب  میمـصت  هاـنگ و  زا  یعطق  ینامیـشپ  دراد  يداـیز  طیارـش  هبوـت  رگید  يوـس  زا 
هتشذگ ياهاطخ  ندرک  ناربج  بجاو و  هزور  كرت  دننام  هدوب  هرافک  اضق و  ياراد  هک  تسا  یلمع  رگا  هرافک  نتخادرپ  تادابع و 
تاـیآ زا  دروـم  رد 5   ) . .تـسا هدـش  رکذ  « اوُحَلْـصا » هژاو « اُوباـت  » هـلمج زا  دـعب  ارارک  دـیجم  نآرق  رد  اریز  ، هدـنیآ حـلاص  لاـمعا  اـب 

 ( .تسا هدش  رکذ  « حلصا بات و  » دروم رد 2  »و  اوُحَلْصأَو اُوبات  » نآرق

تسرد تسا و  لکشم  رایسب  نآ  نتخاس  فرطرب  هک  دراذگ  یم  ياجب  دوخ  زا  ناسنا  حور  رد  یتابوسر  هانگ  هتـشذگ  اهنیا  همه  زا 
حورجم رگا  تسین  مهم  دیوگب  وا.دنکـشن  تیاپ  تسد و  دوشن و  حورجم  تندب  شاب  بقارم  دنیوگب  یـسک  هب  هک  دـنام  یم  نیا  هب 

ياه ناوختسا  ناربج  تاحارج و  ياوادم  زا  دعب  هک  یلاح  رد  میامن  یم  هعجارم  دنب  هتـسکش  هب  تسکـش  رگا  منک و  یم  اوادم  دش 
.تسا ناسنا  هارمه  رمع  رخآ  ات  هاگ  هک  دنام  یم  یقاب  نطاب  رد  ای  رهاظ  رد  نآ  زا  يراثآ  هتسکش 

زا يا  هلمج  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  زا  مکح » نب  ماشه  » فورعم ثیدح  رد  راونالا  راحب  هضور  رد  یسلجم  همالع  موحرم 
: تسا نیا  هلمج  نآ  دنک و  یم  لقن  حیسم  ترضح 

ِلَمْعَی َْمل  ْنَم  َِکلذَـک  َءاـضَْقلا َو  َنَسْحأ  ْنإ  ٌْنیَد َو  ِْهیَلَع  ْنَّمِم  ًاّـمَه  ُّلَـقأ  ُحَوْرأ َو  ِساـّنلا  َنِم  ٌْنیَد  ِْهیَلَع  َْسَیل  ْنَم  َّنإ  ْمَُکل  ُلُوقأ  ِّقَِـحب  »
درادـن مدرم  هب  یهدـب  هک  یـسک.میوگ  یم  امـش  يارب  قح  هب  ؛  َبانأ ََهبْوَّتلا َو  َصَلْخأ  ْنإ  َهَئیطَْخلا َو  َلِمَع  ْنَّمِم )  ) ًاّمَه ُحَوْرأ  ِهَئیطَْخلا 

هک یـسک  هنوگ  نیمه.دنک  ادا  ار  نآ  یبوخ  هب  دناوت  یم  دـنچ  ره  ، تسوا همذ  رب  ینید  هک  یـسک  زا  تسا  رت  هصغ  مک  رت و  تحار 
هب دـنک و  نآ  زا  دـعب  يا  هناصلاخ  هبوت  دـنچ  ره  ، هدـش یهانگ  بکترم  هک  یـسک  زا  تسا  رت  هودـنا  مک  رت و  تحار  هدرکن  یهانگ 

.( ،ج 75،ص 307،ح 1 راونالا راحب  «. ) . ددرگ زاب  ادخ 

رکذ هک  دـنک  یم  لقن  لیئارـسا  ینب  زا  يدـباع  زا  یبلاج  ناتـساد  راونالا  راحب  رد  یـسلجم  همالع  موحرم  یفاک و  رد  ینیلک  موحرم 
.تسا بسانم  رایسب  اجنیا  رد  نآ 

هدشن ایند  روما  رد  یفالخ  بکترم  زگره  هک  دوب  لیئارـسا  ینب  رد  يدباع  درم  :» دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ثیدح  نیا  رد 
.دندش رضاح  وا  دزن  شرکشل  دیشک و  دایرف  دش و  تحاران  وا  تسد  زا  سیلبا  هک  يا  هنوگ  هب  دوب ) هدرکن  یهانگ  و   ) دوب

هب هار  مادک  زا  : تفگ سیلبا.ما  هدامآ  نم  : تفگ اهنآ  زا  یکی  دزاس ؟ هارمگ  ار  دباع  نیا  نم  يارب  دناوت  یم  یـسک  هچ  : تفگ سیلبا 
لئاسم دـباع  نیا  تسین  وت  راک  : تفگ سیلبا  (. تسا دـنمورین  رایـسب  هک  یـسنج  توهـش  و   ) نانز هیحان  زا  : تفگ يور ؟ یم  وا  غارس 

؟ يور یم  وا  غارـس  هب  اـجک  زا  : تفگ سیلبا.مدراد  یگداـمآ  نم  : تفگ نیطایـش  زا  يرگید.تسا  هدرکن  هبرجت  ار  ناـنز  هب  طوـبرم 
: تفگ یموس.درادن  روما  نیا  هب  يا  هقالع  وا  تسین  وت  راک  : تفگ سیلبا.تاذل  بارش و  هلیسو  هب  : تفگ

!( تداـبع و   ) کـین ياـهراک  قـیرط  زا  : تفگ يور ؟ یم  وا  غارـس  هب  هار  هچ  زا  : تفگ سیلبا  (. مزاـس هارمگ  ار  وا  هک   ) ما هداـمآ  نم 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 2652 

http://www.ghaemiyeh.com


.دش زامن  لوغشم  داتسیا و  وا  ربارب  رد  تفر و  دباع  هعموص  هب  وا.تسا  هتخاس  وت  زا  راک  نیا  ، ورب : تفگ دیدنسپ  سیلبا 

ناطیش یلو  درک  یم  تحارتسا  دباع  ، تفر یمن  ورف  باوخ  هب  شمـشچ  ناطیـش  نآ  دیباوخ و  یم  دش و  یم  هتـسخ  تدابع  زا  دباع 
هار هچ  زا  ادخ  هدـنب  يا  : تفگ دـید  یم  کچوک  ار  دوخ  لمع  رـصاق و  وا  ربارب  رد  ار  دوخ  هک  یلاح  رد  دـباع.درک  یمن  تحارتسا 
وا باوج  رد  ناطیش.درک  رارکت  موس  راب  مود و  راب.دادن  ار  شباوج  ناطیـش  يدرک ؟ ادیپ  تدابع  زامن و  رب  توق  تردق و  همه  نیا 
یم ادـیپ  زامن  رب  یتوق  دـیآ  یم  مرطاخ  هب  هانگ  هک  ناـمز  ره  مدرک  هبوت  نآ  زا  نم  هدز و  رـس  نم  زا  یهاـنگ  ادـخ ! هدـنب  يا  : تفگ

مرطاخ هب  هانگ  و   ) مدرک نینچ  هاگ  ره  منک و  هبوت  مهد و  ماجنا  مه  نم  ات  وگب  نم  هب  ار  تهاـنگ  تسا  نینچ  رگا  : تفگ دـباع.منک 
.منک ادیپ  زامن  رب  توق  دمآ )

هانگ بکترم  هدـب و  وا  هب  مهرد  ود  يریگ  یم  ار  هدولآ  نز  نالف  غارـس  و  مان ) دـب  هلحم  رد   ) يور یم  رهـش  هب  : تفگ وا  هب  ناـطیش 
درم.داد وا  هب  دروآ و  رد  دوخ  ياپ  ریز  زا  مهرد  ود  ناطیـش.تسیچ  مهرد  ود  مناد  یمن  ًالـصا  مرادن  مهرد  ود  نم  : تفگ دـباع.وش 

دـندرک و ییامنهار  ار  وا  مدرم.تفرگ  ار  هدولآ  نز  نآ  لزنم  غارـس  دـش و  رهـش  دراو  تداـبع  ساـبل  ناـمه  اـب  حول ) هداـس   ) دـباع
ود دمآ  نز  نآ  غارـس  هب  هک  یماگنه  دباع  درف.دراد  رب  تشز  راک  زا  تسد  ات  دنک  هظعوم  ار  وا  تسا  هدمآ  هک  دوب  نیا  ناشروصت 
اب وت  : تفگ هدولآ  نز  هاگ  نآ.وش  لخاد  : تفگ دـباع  هب  دـش و  شلزنم  لخاد  هب  تساخرب و  زیخرب ! : تفگ دـنکفا و  وا  دزن  ار  مهرد 

( يا هدمآ  نایاسراپ  نادباع و  سابل  اب  ) .دـیآ یمن  نم  غارـس  هب  تروص  نیا  هب  سک  چـیه  هک  يا  هدـمآ  نم  غارـس  هب  یتئیه  عضو و 
: تفگ نز  نآ.درک  فیرعت  نز  نآ  يارب  لماک  روط  هب  ار  نایرج  دباع.تسا  ربخ  هچ  منیبب  وگب 

مامت تسا و  هبوت  ياـضاقت  زا  رت  ناـسآ  هاـنگ  كرت  ؛  اهَدَـجَو ََهبْوَّتلا  َبَلَط  ْنَم  ُّلُـک  َْسَیل  َِهبْوَّتلا َو  ِبَلَط  ْنِم  ُنَوْهأ  ِْبنَّذـلا  َكْرَت  َّنإ  »
وت هب  ار  روتـسد  نیا  هک  يدرف  منک  یم  روصت  : دوزفا سپـس  «. دـنوشن هبوت  هب  قفوم  تسا  نکمم  دـننک  یم  هبوت  ياضاقت  هک  یناـسک 

.دش مهاوخن  وت  هتساوخ  میلست  زگره  نم  هک  درگرب.تسا  هدش  رهاظ  يدباع  تروص  هب  وت  ربارب  رد  هک  هدوب  یناطیش  هداد 

مدرم تفر و  ایند  زا  بش  نآ  هراکدب  نز  نآ  ًاقافتا  دیدن ) ناطیش  نآ  زا  يرثا  و   ) تشگزاب دش و ) رادیب  تلفغ  باوخ  زا   ) دباع درم 
زور هس  دنداتفا  کش  هب  مدرم.تسا  تشهب  لها  زا  هک  دیوش  رضاح  نز  نیا  هزانج  عییشت  هب  تسا  هدش  هتـشون  وا  هناخ  رد  رب  دندید 
یحو « نارمع نب  یـسوم  » ینعی ناـمز  نآ  ربماـیپ  هب  دـنوادخ.دندوب  ناریح  وا  راـک  رد  نوـچ  ، دـندرکن نفد  ار  وا  هتـشاد و  هگن  تسد 

ار تشهب  مدیشخب و  ار  وا  نم  هک  دننک  تکرش  وا  رب  زامن  رد  هک  وگب  مدرم  هب  ناوخب و  وا  رب  زامن  ورب  نز  نالف  غارس  هب  هک  داتسرف 
.( ،ج 8،ص 384،ح 584 راونالاراحب  ) . .تشاد زاب  هانگ  زا  ارم  دباع  هدنب  نالف  اریز  ، مدرک بجاو  وا  رب 

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said: “Abandoning a sin is easier than seeking help
(.” (thereafter

يراوخ مارح  موش  دروآ  هر  : 171 تمکح

هراشا
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توص
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ٍتاَلَکَأ تَعَنَم  ٍهَلکَأ  نِم  مَک  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

 . دنک یم  مورحم  یناوارف  ياه  همقل  زا  هک  ریگولگ  يا  همقل  اسب  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 

يدیهش

.ندرب ار  اهیندروخ  زا  تّذل  دوش  عنام  هک  ندروخ  کی  اسب 

یلیبدرا

ار رایسب  ياهیندروخ  دوش  عنام  هک  هدنزاس  رامیب  همقل  زا  اسب  دومرف  و 

یتیآ

.دوش اهندروخ  عنام  ندروخ  کی  اسب  هچ  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . دنک عنم  رایسب  ياهندروخ  زا  ار  ناسنا  ، ندروخ کی  اسب  هچ  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

.فاکلا نیکستب  تالکا  تعنم  هلکا  نم  مک  یضرلا : طخب  و 

يردیک

، هنم ضرمی  اماعط  لکای  نمل  و  هدوعوم ، هرد  نع  امورحم  ریصیل  هدوقنم  هرد  راتخی  نمیف  برـضی  تالکا ، عنمت  هلکا  بر  لثملا  یف 
.هعابتال برظلا  نب  رماع  هلاق  لیق  و  كولملا ، ضعبل  بیبطلا  هدلک  نب  ثراحلا  هلاق  ماعطلا ، نم  هدم  عنتمی  و 

مثیم نبا 
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دوخ هک  یـسک  يارب  تسا ، لثملا  برـض  هلزنم ي  هب  ترابع  نیا  دوش .) رگید  ياهاذـغ  ندروخ  زا  عناـم  هک  ییاذـغ  ندروخ  اـسب  )
هک روطناـمه  تسا  رارق  نیا  زا  بلطم  لـصا  .تسا  هدوـب  رادروـخرب  هک  دوـشیم  یتاریخ  زا  شتیمورحم  ثعاـب  هک  دـنک  یم  يراـک 
زا يراددوخ  زیهرپ و  دنمزاین  هجتین  رد  ددرگ و  یم  رامیب  دوش و  یم  همضاهءوس  راچد  دنک و  یم  رپ  اذغ  زا  ار  دوخ  مکـش  صخش 

دوخ نیا  ماجنارس  تسا ، کیرـش  وا  اب  یـشوخ  رد  و  دراد ، ترـشاعم  یهاشداپ  اب  هک  یـسک  نآ  لاح  تسا  نینچمه  .دوش  یم  اذغ 
.ددرگ یم  شتداعس  يدوبان  يو و  زا  يرود  ثعاب 

دیدحلا یبا 

[ ُعَنْمَت  ] ٍهَلْکَأ ْنِم  ْمَک  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

 . ٍتَالَکَأ ْتَعَنَم 

یف لاقف  رعاشلا  فالعلا  وبأ  هذـخأ  لکآم و  هتعنم  لکآلا و  تضاه  هلکأ  بر  تاماقملا  یف  لاـقف  يریرحلا  هظفلب  ینعملا  اذـه  ذـخأ 
خارفلا و ال لکأت  نأ  تدرأ  هیثری  يذلا  هرونس 

نهدلا هریثک  هطب  اموی  هئاسلجل  روصنملا  مدقف  هلک  ادج  ناک  هنأ  یلع  هلمتحیف  رفعج  ابأ  روصنملا  حزامی  فوتنملا  شایع  نبا  ناک  و 
اهنم مهیمرت  نأ  دـیرت  امنإ  نینمؤملا  ریمأ  ای  کضرغ  تملع  دـق  شایع  نبا  لاقف  اهبیطل  لکألا  نم  دایدزالاب  مهرمأی  لـعج  اولکأـف و 

.ائیش مایأ  هرشع  یلإ  اولکأی  الف  هضیهلا  ینعی  باجحلاب 

وه اجذب و  لکأ  لاقف  هولأسف  هجراخ  یبأ  هتیمک  هتیم  مهللا  هبعکلا  بابب  هللا  وعدـی  وه  یبارعأ و  لاق  هجراخ و  یبأ  هلکأ  لثملا  یف  و 
ناعبش یلاعت  هللا  یقلف  تامف  سمشلا  یف  مان  هیف و  ذبنی  دولج  نم  ضوحلاک  وه  ذیبنلا و  نم  يوری  نبللا و  نم  ابطو  برـش  لمحلا و 

.ائیفد نایر 

وبأ لاـق  هیواـعم  مهنم  لـکألا  هرثکب  نوفوصوم  موق  مهیف  ناـک  دـق  مهنلا و  هرـشلا و  عشجلاـب و  بیعت  لـکألا و  هرثـکب  ریعت  برعلا  و 
هدیرثب اهدعب  یـشعتی  مث  نهامظع  نهارخأ  تالکأ  عبرأ  موی ) .» لک  یف د« مویلا (  یف  لکأی  ناک  هلکألا  باتک  یف  ینئادملا  نسحلا 

یقلتسی و یتح  لکأی  ناک  غرفی و  نأ  لبق  هثالث  وأ  نیلیدنم  خطلیف  لکأی  اشحاف  هلکأ  ناک  اهلغش و  دق  ریثک  نهد  ریثک و  لصب  اهیلع 
.تللم نکل  تعبش و  ام  هللا  ینألف و  عفرا  مالغ  ای  لوقی 

يدج وأ  قانع  ماعطلا  غرفی  نأ  دعب  هیدـی  نیب  عضوی  لسعب و  هیبخ  نهارخأ  تالکأ  سمخ  مویلا  یف  لکأی  دایز  نب  هللا  دـیبع  ناک  و 
.هدحو هیلع  یتأیف 

هقفارلا و نافرخ  نم  مویلا  انمعطأ  هماعط  بحاصل  لاقف  هقفارلا  یلإ  لخد  لکألا  یف  یمظعلا  هبیصملا  کلملا  دبع  نب  نامیلـس  ناک  و 
.ائیش لکأی  مل  هنأک  سانلا  عم  لکأف  هدئاملا  یلع  دعق  مث  افیغر  نینامثب  افورخ  نیثالث  لکأف  جرخ  مث  لاطأف  مامحلا  لخد 

بویأ زیزعلا و  دبع  نب  رمع  وه و  لخدف  هتعاجتـسا  تفرع  دـق  فئاطلا و  نامیلـس  مدـق  صاعلا  نب  ورمع  لآ  لیکو  لدرمـشلا  لاق  و 
اهنکل رارجب و  تسیل  اهنإ  نینمؤملا  ریمأ  ای  تلق  هیف  رارج  ول ال  اذـه  کلامب  کیهان  لاقف  طهرلاب  فرعی  كاـنه  یل  ناتـسب  یلإ  هنبا 
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تنک دق  ینمعطت و  ءیش  كدنع  ام  لدرمش أ  ای  لاق  كانه و  هرجـش  نصغ  یلع  هردص  یقلأ  یتح  ءاج  مث  کحـضف  بیبزلا  رارج 
هکع هنأک  ایوشم  هب  هتئجف  هب  لجع  لاقف  يرخأ  هیلع  حورت  هلفاـح و  هیلع  ودـغت  تناـک  يدـج  يدـنع  هللا  یلب و  تلقف  هل  تددعتـسا 
تلق ءیش  كدنع  ام  لدرمـش أ  ای  لاق  مث  مئاص  ینإ  لاق  مله  رمع  ای  لاق  ذخف  یقب  اذإ  یتح  هنبا  رمع و ال  هیلع  وعدی  هلکأف ال  نمس 
یتأ یتح  اهیقلی  مث  اهماظع  يرعی  یتح  هجاجدلا  لجرب  ذخأی  ناکف  نهب  هتیتأف  تاه  لاقف  ماعنلا  نالئر  نهنأک  سمخ  تاجاجد  یلب 

سعب هتئجف  مله  لاق  نمس  لسعب و  توتلم  بهذلا  هضارق  هنأک  قیوس  یلب  تلق  ءیش  كدنع  ام  لدرمـش أ  ای  کحیو  لاق  مث  نهیلع 
کحیو أ لاقف  هخابط  یلإ  تفتلا  مث  بج  یف  خراـص  هنأـک  أـشجت  غرف  اـملف  هیلع  یتأ  یتح  هتهبج  هب  مطلف  هذـخأف  سأرلا  هیف  بیغت 

ردق لک  نم  لکأی  ناک  هیلع و  اهـضرعف  اردق  اردق  اهب  ینتأف  لاق  اردـق  نونامث  فین و  لاق  وه  ام  لاق و  معن  لاق  کخیبط  نم  تغرف 
.ائیش معطی  مل  هنأک  سانلا  عم  لکأف  دعقف  دئاوملا  تعضو  سانلل و  نذأ  هافق و  یلع  یقلتسا  هدی و  حسم  مث  اثالث  وأ  نیتمقل 

تنک یتلا  کفاطلأ  ینعطقت  کحیو ال  هفالخلا  لبق  هقیدـص  ناـک  یناریدـل  لاـق  هنأ  نامیلـس  هنم  تاـم  يذـلا  ماـعطلا  ناـک  اولاـق و 
رـشقأ تنکف  هینمقل  لاقف  نیت  رخآلا  قولـسم و  ضیب  امهدـحأ  نیریبک  نیلیبنزب  اموی  هتیتأـف  لاـق  یخأ  دـیلولا  دـهع  یلع  اـهب  ینفطلت 

ازنع لکأ  برکیدـعم  نب  ورمع  نأ  یکحی  تام و  همیظع و  همخت  هتباـصأف  نیلیبنزلا  یلع  یتأ  یتح  همقلأ  هنیتلاـب و  اـهنرقأ  هضیبلا و 
اوضع ذـخأت  هتحت و  دـقوت  تلعجف  عجرأ  یتح  شبکلا  اذـه  انل  یجلاع  هتأرمـال  لاـق  عصآ و  هثـالث  قرفلا  هرذ و  نم  اـقرف  هیعاـبر و 

هنفج یف  هل  تدرثف  ورمع  لبقأ  مث  هتخبط  هتحبذـف و  رخآ  شبک  یلإ  تماقف  قرملا  الإ  ردـقلا  یف  سیل  اذإـف  تعلطاـف  هلکأـتف  اوضع 
یلإ اهاعد  عجطـضا و  مث  هلک  شبکلا  لکأف  تلکأ  دق  تلاق  ءادغلا  کنود  روث  مأ  ای  لاق  هدـی و  دـمف  اهیلع  ردـقلا  تأفک  نیجعلا و 

.ناشبک کنیب  ینیب و  عیطتست و  فیک  هل  تلاقف  لعفلا  عطتسی  ملف  شارفلا 

مل یتلا  هقانلا  : لئاحلا الئاح (  هتأرما  تلکأ  و  .هقانلا )  دـلو  : راوحلا اراوح (  لـکأ  هنإ  لـیق  برعلا و  ضعب  نع  ربخلا  اذـه  يور  دـق  و 
.ناریعب کنیب  ینیب و  یلإ و  لصت  فیک  هل  تلاق  زجع  اهنم و  وندی  نأ  دارأ  املف  .لمحت ) 

رمأف جاجحلا  لخدف  ریمألا  ءاج  دق  لیقف  مالغ  انأ  هدلو و  عم  جاجحلا  راد  یف  تنک  هبیتق  نب  ملـسم  لاق  لکألا  میظع  جاجحلا  ناک  و 
نینامثب کمـسلا  نم  اماج  نینامث  لکأ  یتح  لکأی  لعجف  هب  هوتأـف  کمـسب  اـعد  ءاـملا و  زبخ  هل  زبخی  نأ  ـالجر  رمأ  بصنف و  رونتب 

 ( . .راحلا دامرلا  : هّلملا  ) هلملا زبخ  نم  افیغر 

یف اهمف  اوعضوف  اذیبن  هءولمم  هبرقب  هوءاجف  یقستسا  دیرث و  نافج  ثالث  لکأ  لکألا  هرثکب  افوصوم  ینزاملا  رعشأ  نب  لاله  ناک  و 
.اهرسأب اهبرش  یتح  همف 

اذه کنود  لاقف  مخض  سیت  رمج و  هیف  نوناک  هیدی  نیب  هتیتأف و  هرحـس  هلوسر  ینءاج  هباصق  لاق  الوکأ  هدرب  یبأ  نب  لاله  ناک  و 
ءیـش يوتـسا  املک  تلعجف  رانلا  یلع  هبک  محللا و  حرـش  قاورلا و  یلإ  نوناکلا  اذـه  جرخأ  لاقف  هتخلـس  هتحبذـف و  هحبذاـف  سیتلا 
احدق ینلوان  حادقأ و  هسمخ  برـش  مث  اهتلکأف  اهلک  یل  لاقف  رمجلا  یلع  محل  هعطق  ماظعلا و  الإ  سیتلا  نم  قبی  مل  یتح  هیلإ  هتمدـق 
هیراج هتءاج  مث  هلک  کلذ  لکأف  هفغرأ  ناتجاجد و  و  .باقعلا )  خرف  : ضهانلا ناضهان (  اهیف  همربب  هیراـج  هتءاـج  ینزهف و  هتبرـشف 

هیراجلا و تکحـضف  اذـهل  عضوم  ینطب  یف  قبی  مل  کـحیو  لاـقف  هیراـجلا  یلإ  کحـضف  اـهیف  اـم  يردأ  ـال  هاـطغم  هعـصقب  يرخأ 
.کلهأب قحلا  یل  لاقف  تفرصنا 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 2656 

http://www.ghaemiyeh.com


اذـه ناک  هحبذ و  ای  کل  له  هسبنعل  تلقف  رمحألا  هللا  دـیبع  یناعد  لاق  فیقث  نم  لجر  ثدـحف  امهن  الوکأ  دایز  نب  هسبنع  ناـک  و 
هدئاملا لهأ  يدی  نیب  عضت  ام  لثم  اذـه  يدـی  نیب  عض  زابخلل  لاق  هب و  بحر  هللا  دـیبع  هآر  املف  هیلإ  انیـضمف  رمحألا  نایتإ  یف  هبقل 

یلع فلخت  ام  لک  لکأف  موقلا  ضهن  هلک و  هلکأف  يدجب  هاتأ  مث  اهیلع  یتأی  وه  هعصقب و  هدئاملا  لهأ  هعـصقب و  هیتأی  لعجف  مهلک 
لاقف مویلا  لثم  هدجت  کحیو ال  فلخل  تلقف  اموی  ینیدغت  ام  فلخ أ  ای  هل  لاقف  یماطقلا  هللا  دبع  نب  فلخ  انیقلف  انجرخ  هدـئاملا و 

( .صوخلا نم  عنـصی  رمتلا  ءاعو  وه  ،و  هلج عمج  : لالجلا لالج (  سمخب  ءاجف  هلزنم  یلإ  هب  قلطناف  انمـس  ارمت و  لاـق  یهتـشت  اـم  هل 
مهعم لکألا  یلإ  هاعدف  ارمت  انمـس و  مهل  مدـق  دـق  لجر و  هئام  هعم  هراد و  ینبی  لجرب  رمف  جرخ  عیمجلا و  لکأف  انمـس  هرج  ارمت و 

همواسی و لعجف  هعیبی  وه  مسمـسب و  سبای  زرأ  زبخ  هیف  لیبنز  هیدـی  نیب  لجرب  رمف  جرخ  مث  رادـلا  بحاص  یلإ  هوکـش  یتح  لـکأف 
.هزبخ نمث  لیبنزلا  بحاص  تیطعأف  لیبنزلا  یلع  یتأ  یتح  لکأی 

لکل یمری  لعج  الیف و  رضحأ  هاعدتـساف و  اریثک  لکأی  هنأ  روصنملا  نب  دمحم  يدهملا  دنع  هنع  یکح  الوکأ  سأرلا  هرـسیم  ناک  و 
داز هئاملا و  مامت  هرـسیم  لکأ  هئاملا و  مامت  نم  لیفلا  عنتما  افیغر و  نیعـست  هعـست و  امهنم  دحاو  لک  لکأ  یتح  افیغر  امهنم  دـحاو 

.اهیلع

رمأف یبلهملا  دـمحم  رکب  یبأ  ریزولا  یلع  اموی  لخد  الوکأ  ثدـحملا  رعاشلا  فالعلا  نب  رکب  یبأ  دـلاو  فالعلا  نسحلا  وبأ  ناـک  و 
یتأ یتح  هبیطتـسی  رقبلا و  محل  هنظی  وه  لکأف و  ریزولا  هدئام  یلع  هل  مدق  مث  حـلم  ءامب و  خـبطی  حـبذیف و  هرامح  ذـخؤی  نأ  ریزولا 

.کفوج یف  هل  لیقف  رامحلا  بلط  بکریل  جرخ  املف  هیلع 

اصیبخ نافج  عبس  لکأف  هترـضحأف  امالغ  تدلوف  اصیبخ  هیلاعلا  ابأ  عبـشت  رکذب  تتأ  نإ  لماح  هأرما  ترذن  الوکأ  هیلاعلا  وبأ  ناک  و 
لیللا یلإ  تعبش  ام  تملع  ول  هللا  لاقف و  کعبشت  نأ  ترذن  تناک  اهنإ  هل  لیقف  جرخ  کسمأ و  مث 

یناشاک

یـسک لاثم  نیا  رایـسب  ياه  یندروخ  زا  دـشاب  عنام  هک  تالکا ) نم  تعنم   ) ندروخ رابکی  اـسب  هلکا ) نم  مک  مالـسلا : هیلع  لاـق  (و 
هک تسا  یـصخش  لاـثم  اـی  .تـالکا  زا  ار  وا  دـنک  عـنم  لـکا ، نآ  سپ  ددرگ  راـمیب  هک  یتـیثیح  هب  لـکا  رد  دـنک  طارفا  هک  تـسا 

دعب ببس  طاسبنا  طارفا  نیا  ذئنیح  طاسبنا و  نآ  رد  دیامن  طارفا  نآ  زا  دعب  وا ، هب  دوش  خاتسگ  طسبنم و  هاشداپ و  اب  دنک  ترـشاعم 
.وا تمدخ  تداعس  زا  تسا  وا 

یلمآ

ینیوزق

یلیلق و عفن  هب  دباتشب  صخش  هک  دوش  لامعتسا  اجنآ  لثم  هجو  رب  مالک  نیا  .ار  رایـسب  ياهندروخ  دنک  عنم  هک  ندروخ  کی  رایـسب 
رد اما  ددرگ  ققحتم  ترخآ  ایند و  رما  رد  نیا  تفاـی و  یم  رایـسب  ریخ  درک  یم  ربص  رگا  ددرگ و  مورحم  رایـسب  عفن  زا  يور  نآ  زا 

ار وا  سپ  درادن ، یعرم  تناید  طرـش  نآ  رد  و  دبای ، تسد  مدرم  زا  یلام  كدـنا  هب  صخـش  الثم  ایند  رد  اما  و  تسا ، رهاظ  ترخآ 
رـضم همقل  صخـش  هکنآ  شرهاظ  لاثم  زا  دـنهدن ، لـیاسو  نآ  هب  عفاـنم  نتفاـی  هار  و  دـننادرگن ، نیما  شیوخ  راـک  لاـم و  رب  رگید 
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.دنام مورحم  اهندروخ  زا  یتدم  ضرم  ببس  هب  و  دروخ ،

یجیهال

ندروخ دـنک  یم  عنم  هک  يرـضم  ماـعط  کـی  ندروخ  تسا  رایـسب  هچ  ینعی  .تـالکا » نم  عنمت  هلکا  نم  مک  : » مالـسلا هیلع  لاـق  و 
.ترخآ ایند و  ياهماعط  زا  ار ، رایسب  ياهماعط 

ییوخ

یف طرفا  نمک  اسار ، هنم  هنامرحل  اببـس  هطارفا  راصف  دـیری ، امک  هنم  ءافیتسالا  یعادـب  رما  یف  طرفی  نمل  برـضی  رئاس  لثم  ینعملا :
هرجزیف هبحی  نم  یلع  لالدـلا  یف  طرفی  وا  تالکالا ، رئاـس  نم  عنمیف  هنطبلا  نم  تاـم  وا  تاـم ، ضرمف و  ینه ء  یهـش  ماـعط  لـکا 

.تسا اهکاروخ  عنام  هک  یکاروخ  اسب  دومرف : همجرتلا : .اسار  هرجهف 

ینام زاب  نآ  زا  دعب  تندروخ  زا  هک  *** ینامب ات  روخم  رپ  دسر  تتسد  هچ 

يرتشوش

ام عنمت و  هلدب  هیطخلا  دیدحلا و  یبا  نبا  یف  نکلو  مثیم  نبا  اهقدصی  تعنم و  ظفلب  هیرصملا ) هعبطلا   ) یف اذکه  مالسلا : هیلع  لاق  و 
یلع جاجحلل  الماع  یفقثلا  بویا  نب  مکحلا  ناک  ظـحاجلا : ءـالخب  یف  .هفنـصم  طـخب  مثیم  نبا  هخـسن  نا  ثیح  حـصا  بسنا و  اـنم 

جرخف هفلتخم - ) تاعوضوم  یف  نوتـسلا - لصفلا   ) قرطعلا ریرج  بقل  و  ینزاملا - سهیب  نب  ریرج  قارعلا  یلع  لمعتـسا  هرـصبلا و 
ینزاملا هریون  هناکم  یلو  هلزعف و  هیدـی ، نیب  تناک  هجارد  لوانتف  هعم  لکاف  هئاذـغ ، یلا  قرطعلا  اعدـف  هماـمیلاب ، وه  هزنتی و  مکحلا 

ناک ول  اهلکات  کـفنت  ـال  ضراوع  یف  مکحلا و  هجارد  نع  کـل  ینغ  هب  تعنق  ول  دیـص  قرعلا  یف  ناـک  دـق  هریون : لاـقف  همع ، نبا 
یتعاـط و فرعت  تنک  ول  فسویاـبا  هریوـن : لاـقف  هلزعف  قرطعلا  ریرج  مع  نبا  هریوـن  نا  مکحلا  غـلب  مرق و  نم  رزجلا  محل  کیفـشی 

انل ناک  ریما  مادـق  نم  لجر  لوانت  قرطعلا و  بنذ  تفلک  یلع و ال  حـلاص  هقارعلا  قارـس  لـهنا  ـال  قلحملاـب و  ینتعب  اـم  اذا  یحـصن 
نامیلـس هنم  تام  يذلا  ماعطلا  ناک  دیدحلا  یبا  نبا  لاق  .تام و  یتح  ابوجحم  لزی  ملف  ءورقلا  هضیب  اهناف  اهذـخ  لاقف  هضیب ، مخض 
امهدحا نیریبک  نیلیبنزب  هتیتاف  لاق : .اهب  ینفطلت  تنک  یتلا  کفاطلا  ینعطقتال  کحی  و  هفالخلا : لبق  هقیدـص  ناک  یناریدـل  لاق  هنا 

همیظع و همخت  هتباصاف  نیلیبنزلا ، یلع  یتا  یتح  همقلا  هنیتلاب و  اهنرقا  هضیبلا و  رـشقا  تنکف  اهینمقلا  لاق : .نیترخالا  قولـسم و  ضیب 
هطبب هئاسلجل  اموی  روصنملا  مدـقف  هلک - ادـج  ناک  هنا  یلع  هلمتحیف - روصنملا  حزامی  فوتنملا  شایع  نبا  ناـک  دـق  و  اذـه ، .تاـم 
شایع نبا  هل  لاقف  اهبیطل ، لکالا  نم  دایدزالاب  مهرماـی  هفلتخم ) تاـعوضوم  یف  نوتـسلا - لـصفلا   ) لـعج اولکاـف و  نهدـلا ، هریثک 

: هبعکلا بابب  یبارعا  لاق  هجراخ ، یبا  هلکا  لثملا : یف  .مایا و  هرشع  الا  اولکای  الف  هضیهلاب  اهنم  مهیمرت  نا  دیرت  امنا  کضرغ  تملع 
هللا یقلف  تامف ، سمشلا  یف  مان  ذیبنلا و  نم  يورت  نبللا و  نم  ابط  برـش و  المح و  لکا  لاقف : هولاسف  هجراخ  یبا  هتیمک  هتیم  مهللا 

جاجحلا یلا  رظنی  لکای و  یبارعالا  دـعقف  ءاولح ، ماعطلا  عم  ناک  ماعطلا و  هل  مدـقف  جاجحلا  یلع  یبارعا  درو  .نائفد و  نایر  ناـعبش 
هتیحل یلع  ضبق  هعاس و  یبارعـالا  رکفف  هقنع ، تبرـض  ءاولحلا  اذـه  نم  لـکا  نم  لـک  جاـجحلا : لاـقف  يرخا ، ءاولحلا  یلا  هرظن و 

.نورضاحلا جاجحلا و  کحضف  لکای  ذخا  و  اریخ ، دالوالا  یف  کیصوا  جاجحلل : لاق  مث  هعاس 
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هینغم

یلا رطـضا  و  اهـضرمب ، یلتبا  اـهوشح  یف  طرفا  نمف  ءادـلا ، تیب  هدـعملا  .هاوس و  یف  ما  لـکالا  یف  ناـکا  ءاوـس  دـسفم ، طارفا  لـک 
! جالعل نم  ریخ  هیاقولا  اضیا  و  نیلاحلا ! نع  هانغا  ناک  ام  .اضیا  ..هتایحب  هلکالا  يدوت  دق  و  هیمحلا ،

هدبع

امایا لکالا  هیلع  عنتما  هدعملا و  ضرم  همختلاب و  یلتباف  طرفاف  هرم  لکا  صخش  بر  تالکا : تعنم  هلکا  … 

يرفعج

مالسالا ضیف 

یناسر نایز  ياذـغ  صخـش  اـسب   ) دریگ ولج  ار  اـهیندروخ  هک  ندروخ  کـی  اـسب  تسا : هدومرف  يراددوخ ) رد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
هک یـسک  يارب  تسا  یلثم  شیامرف  نیا  دـنام ، زاب  اهیندروخ  زا  يزارد  نامز  ددرگ و  رامیب  هک  دـیامن  طارفا  ندروخ  رد  اـی  هدروخ 

(. تفای یم  رایسب  دوس  دومن  یم  يراددوخ  رگا  هک  دنام  زاب  رایسب  دوس  زا  هتفر  مک  دوس  سپ 

ینامز

لمع نیا  هکنیا  زا  لـفاغ  دـنربب ، يو  زا  ار  هدافتـسا  رثکادـح  دـنهاوخ  یم  يرتـشم  هب  تبـسن  تصرف  نیلوا  رد  هـک  دنتـسه  يرایـسب 
ای شیوخ و  ناج  یتسرپ  مکش  رثا  رد  هک  دنتسه  مدرم  زا  یلیخ  .دراد  یم  زاب  يرگید  عفانم  زا  ار  هدنـشورف  دناجنر و  یم  ار  يرتشم 
هب زیزع  يادخ  .دننک  یم  مکش  يادف  ار  یتمالس  یتح  دننیب  هزور  کی  هک  اهراوخ  مکـش  هنوگ  نیا  .دنهد  یم  تسد  زا  ار  یتمالس 

 … (. دینکن يور  هدایز  دیماشایب و  دیروخب و  : ) دنک یم  شرافس  دارفا  هنوگ  نیا 

يزاریش دمحم  دیس 

.بیطی یتح  امایا ، لکام ، هدع  نع  هیمحلا  هیلع  بجواف  هرضی ، ام  لکا  ول  امک  تالکا ) تعنم  هلکا  نم  مک  : ) مالسلا هیلع  لاق  و 

يوسوم

هبیطلا رومالا  نم  هریغ  نم  هنامرح  یف  اببـس  ناک  العف  لعف  نمل  برـضی  وه  سانلا و  هلقانتی  ارئاس  الثم  هملکلا  هذه  تحـضا  حرـشلا :
مایا هدـع  هلوانت  نع  فکلاب  رموی  لکالا و  نع  یمحیف  مختی  یتح  لکای  لجرلا  نا  هلـصا : .هنامرح و  یف  اببـس  هطارفا  راصف  يرخالا 
هدایز تدادزا  اذا  توملا  یلا  هلکالا  هذه  تدا  امبر  لب  هیمحلا  ءانثا  يرخالا  تالکالا  لوانت  نم  هعنم  یف  اببس  هدئازلا  هلکالا  نوکتف 

 … هشحاف

یناقلاط

«. دراد زاب  اه  ندروخ  زا  هک  ندروخ  کی  اسب  هچ  »
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هک يا  همقل  رایـسب  هچ   » .تسا هدروآ  نینچ  يریرح  تاـماقم  رد  هتفرگ و  يریرح  ظاـفلا  نـیا  هـب  کـیدزن  یظاـفلا  اـب  ار  ینعم  نـیا 
هبرگ يارب  هک  يا  هیثرم  رد  مه  رعاش  فالع  نبا  و  دراد .» زاب  اهندروخ  زا  ار  وا  هک  دزاس  هدـعم  يراـمیب  راـتفرگ  ناـنچ  ار  هدـنروخ 

يا دروخن  یگدـنامرد  اـب  ارت  راـگزور  يروخب و  هجوج  یتساوخ  : » تسا هدورـس  نینچ  هتفرگ و  ار  ینعم  نیمه  تسا  هدورـس  دوخ 
همقل اسب  هچ  .يدرک  یم  هدنسب  هدیکـشخ  تشوگ  هیپ و  ندروخ  هب  شاک  وت ، رب  ياو  تخاس ، شراتفرگ  يراوخ  هجوج  هک  یـسک 

« .دشک یم  نوریب  شدبلاک  زا  ار  شناج  دسر  یم  دنمزآ  هدعم  هب  نوچ  هک 

: اهروخرپ زا  ییاه  یتفگش 

يارب يزور  درک ، یم  لّـمحت  ار  وا  روصنم  درک و  یم  یخوش  یقیناود  روصنم  اـب  دوب  روـخ  رپ  صاخـشا  زا  هک  فوـتنم  شاـیع  نبا 
هک دیروخب  رتشیب  تفگ  روصنم  دـندرک ، ندروخ  هب  عورـش  نوچ  دـندروآ ، دوب  برچ  رایـسب  هک  ینایرب  یباغرم  روصنم  نانیـشنمه 
درد راـتفرگ  ار  ناـنآ  یهاوخ  یم  تسیچ ، وـت  ضرغ  مناد  یم  نینمؤـملا  ریما  يا  تفگ : شاـیع  نبا  .تسا  رطعم  هزمـشوخ و  رایـسب 

.دنروخن يزیچ  يزور  هد  ات  هک  يزاس  هدعم 

نوچ یگرم  ایادـخ  تفگ : یم  درک و  یم  اعد  هبعک  رد  رانک  یبرع  هک  دوب  نانچ  و  هجراخ ،» یبا  يروخ  رپ   » تسا هدـمآ  لثم  رد  و 
زا سپ  دیـشون  ریـش  کشم  کی  دروخ و  نایرب  هرب  کی  تفگ : تسا ؟ هدوب  هنوگچ  وا  گرم  دندیـسرپ : .ناسرب  هجراـخ  وبا  گرم 

ار ادخ  دوب ، هدش  مرگ  باریس و  ریـس و  هک  یلاح  رد  درم و  دیباوخ و  باتفآ  رد  دش و  هدنکآ  یـضوح  نوچ  دیماشآ و  ذیبن  مه  نآ 
.درک رادید 

زا هک  دنا  هدوب  يروخ  رپ  هب  فورعم  یهورگ  ناشیا  نایم  دننک و  یم  شنزرس  دایز  ياهتـشا  صرح و  يروخ و  رپ  دروم  رد  بارعا 
نیرخآ هک  دروخ  یم  اذـغ  راب  راهچ  زور  ره  هیواـعم  دـیوگ : یم  هلکـالا  باـتک  رد  ینئادـم  نسحلا  وبا  .تسا  هیواـعم  ناـشیا  هلمج 

یم اذـغ  مه  تشز  رایـسب  رایـسب ، نغور  زاـیپ و  زا  هدـنکآ  دروخ  یم  يدـیرت  مه  بش  زاـغآ  سپـس  دوب ، رتـشیب  همه  زا  شکاروخ 
یم تشپ  هب  هک  دروخ  یم  نادـنچ  درک و  یم  برچ  فیثـک و  شکاروخ  ندـش  ماـمت  زا  شیپ  ار  لامتـسد  هس  یهاـگ  ود و  .دروخ 

.مدش هتسخ  یلو  مدشن ، ریس  دنگوس  ادخ  هب  هک  رادرب  مالغ  يا  تفگ : یم  داتفا و 

مامت شکاروخ  هک  نآ  زا  سپ  دوب و  لسع  اب  هتخیمآ  ییاذغ  شرخآ  هعفد  هک  دروخ  یم  اذغ  راب  جنپ  زور  ره  مه  دایز  نب  هللا  دـیبع 
.دروخ یم  ییاهنت  هب  دنداهن و  یم  نایرب  يزب  هاگ  هلاغزب و  وا  شیپ  دش ، یم 

زا زورما  تـفگ : دوـخ  هناـخزپشآ  رـالاس  هـب  تـفر و  هـقفار  هـب  دوـب ، گرزب  تبیــصم  عوـضوم  نـیا  رد  کـلملا  دـبع  نـب  ناـمیلس 
داتـشه اب  ار  هرب  یـس  دـمآ ، نوریب  مامح  زا  هک  یماگنه  داد ، لوط  تفر و  ماـمح  هب  دوخ  .زاـس  مهارف  كاروخ  هقفار  ياهدنپـسوگ 

.تسا هدروخن  يزیچ  ییوگ  هک  دروخ  اذغ  نانچ  نارگید  هارمه  تسشن و  هرفس  رس  رب  مه  نآ  زا  سپ  دروخ ، نان  هرگ 

هاگآ وا  یگنـسرگ  يروخرپ و  زا  نم  دمآ و  فئاط  هب  کلملا  دبع  نب  نامیلـس  دیوگ : یم  صاع  ورمع  نادـناخ  رازگراک  لد  رمش 
: تفگ نامیلس  دندمآ و  دوب  طهر  هب  فورعم  هک  نم  ناتـسکات  هب  مه  اب  بویا  نامیلـس  رـسپ  زیزعلا و  دبع  نب  رمع  نامیلـس و  .مدوب 
، تسا شمـشک  زیوم و  ياـهلاوج  متفگ : تسا ، هایـس  لـیبنز  لاوـج و  همه  نیا  نآ  رد  هکنیا  زج  تسا  بوـخ  رایـسب  وـت  هعرزم  نیا 
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، یناروخب نم  هب  هک  يراد  يزیچ  ایآ  لد  رمـش  يا  تفگ : داد و  هیکت  دوب  اجنآ  هک  یتخرد  هخاش  رب  ار  دوخ  هنیـس  دمآ و  دیدنخ و 
ریش ار  وا  يزب  هدام  رصع  حبـص و  هک  مراد  يرن  هلاغزب  دنگوس ، ادخ  هب  يرآ  متفگ : متـشاد ، یگدامآ  راک  نیا  يارب  لبق  زا  هک  نم 

هب عورـش  مدروآ ، وا  شیپ  ینغور  زا  هدـنکآ  کـیخ  نوـچمه  هدرک  باـبک  ار  نآ  نم  و  رواـیب ، رتدوز  هـچ  ره  تـفگ : .تـسا  هداد 
، دوب هدـنام  یقاـب  شنار  کـی  طـقف  هک  یتقو  ار ، دوخ  رـسپ  هن  درک و  توعد  ندروخ  يارب  ار  زیزعلا  دـبع  نب  رمع  هن  درک ، ندروخ 
ره هک  هجوج  جنپ  يرآ  متفگ : يراد ؟ يرگید  زیچ  ایآ  لد  رمش  يا  تفگ : سپس  نامیلس  .ما  هزور  نم  تفگ : ایب ، ولج  رمع  تفگ :
یم نوریب  ار  شیاهناوختـسا  تفرگ و  یم  تسد  هب  ار  کـی  ره  نار  مدروآ ، رواـیب ، تفگ : .تسا  غرم  رتش  هجوج  یگرزب  هب  مادـک 

، يرآ متفگ : يراد ؟ مه  يرگید  زیچ  اـیآ  لد  رمـش  يا  تفگ : نم  هب  زاـب  دروـخ ، ار  هجوـج  جـنپ  ره  هکنآ  اـت  دروـخ  یم  دیـشک و 
یم اـج  نآ  رد  یمدآ  رـس  هک  یگرزب  هساـک  نم  رواـیب ، دوز  تفگ : .لـسع  نغور و  هب  هـتخیمآ  رز  ياـه  هزیر  نوـچ  مراد  یقیوـس 

هک دز  ییولگ  داب  نانچ  هاگ  نآ  دـیماشآ ، رخآ  اـت  داـهن و  هساـک  بل  رب  ار  دوخ  یناـشیپ  تفرگ و  مدروآ ، قیوس  زا  هتـشابنا  تفرگ 
هدـش مامت  وت  نتخپ  اذـغ  ایآ  وت  رب  ياو  يا  تفگ : تسیرگن و  دوخ  زپشآ  هب  مد  نامه  دـشک و  یم  دایرف  هاـچ  رـس  رب  یـسک  یتفگ 

هب عورـش  زپـشآ  .رواـیب  یکی  یکی  تفگ : کـچوک ، گـید  دـنچ  داتـشه و  تفگ : تسا ، يزیچ  هچ  دیـسرپ : يرآ ، تفگ : تـسا ؟
دنیآ رد  مدرم  داد  هزاجا  دیـشک و  زارد  تشپ  هب  درک و  كاپ  ار  شیاهتـسد  دروخ و  همقل  هس  ای  ود  هچگید  ره  زا  وا  درک و  ندروآ 

.تسا هدروخن  چیه  ییوگ  هک  نانچ  نآ  دروخ ، نارگید  هارمه  تسشن و  نآ  رس  رب  دندرتسگ ، هرفس  نوچ  و 

رب ياو  يا  تفگ : دوب  تسود  وا  اب  ندش  هفیلخ  زا  شیپ  هک  یبهار  هب  هک  دوب  نینچ  دش  نامیلـس  گرم  ببـس  هک  یکاروخ  دنیوگ :
ود وا  يارب  يزور  دـیوگ : یم  بهار  نآ  .نکم  عطق  یتشاد  نم  قح  رد  دـیلو  مردارب  تموکح  راـگزور  هب  هک  ار  اـهفطل  ناـمه  وت ،

کی نم  ریگب و  همقل  نم  يارب  تدوـخ  تـفگ : .دوـب  زپ  بآ  غرم  مـخت  زا  رپ  يرگید  ریجنا و  زا  رپ  یکی  هـک  مدروآ  گرزب  لـیبنز 
.درم دش و  همخت  ییاراوگان و  راتفرگ  دروخ و  ار  لیبنز  ود  مامت  مداد ، یم  وا  هب  ریجنا  کی  اب  مدنک و  یم  تسوپ  ار  غرم  مخت 

نیا مدرگ ، یمرب  اـت  تـفگ : شرـسمه  هـب  دروـخ و  ترذ  عاـص  هـس  هارمه  ار  یهبرف  زب  برک ، يدـعم  نـب  ورمع  هـک  دـنا  هدروآ  و 
یکی درک و  ندروخ  هب  عورـش  لاح  نامه  رد  تخورفا و  شتآ  تخادنا و  گید  رد  ار  دنپـسوگ  هشال  مامت  نز  .زپب  ار  رن  دنپـسوگ 
.تسا هدنامن  یقاب  تشوگ  نودب  تشوگبآ  زج  يزیچ  نآ  رد  يدـید  درک ، هاگن  گید  رد  نوچ  دروخ و  ار  دنپـسوگ  ياضعا  یکی 

هک يراغت  رد  تشگرب ، برک  يدـعم  نب  ورمع  ماگنه  نیا  رد  .تخپ  تخادـنا و  گید  رد  تشک و  يرگید  دنپـسوگ  تساـخرب و 
: تفگ شرسمه  هب  درک و  زارد  ندروخ  هب  تسد  ورمع  .تخاس  نوگژاو  نآ  رب  ار  گید  درک و  هزیر  نان  وا  يارب  دندرک  یم  ریمخ 
ات دناوخ  ارف  رتسب  هب  ار  شرسمه  دیشک و  زارد  دوخ  رتسب  رد  دروخ و  ار  دنپـسوگ  نآ  مامت  ورمع  ما ، هدروخ  نم  تفگ : .روخب  اذغ 
وت نم و  نایم  هکنآ  لاح  یهد و  ماجنا  يراک  یناوت  یم  هنوگچ  تفگ : شرـسمه  .دـهد  ماجنا  يراک  تسناوتن  دـهد ، ماجنا  يراـک 

.تسا هتفهن  دنپسوگ  ود 

اب تساوخ  درم  نوچ  يرتش و  هدام  نز  دروخ و  يرتش  هرک  درم  هک  تسا  هدـش  لقن  هنوگ  نیدـب  بارعا  زا  یخرب  لوق  زا  ربخ  نیا  و 
.تسا هتفهن  رتش  ود  وت  نم و  نایم  هکنآ  لاح  یبای و  تسد  نم  هب  یناوت  یم  هنوگچ  تفگ : نز  تسناوتن  دوش و  رتسب  مه  وا 

هارمه جاـجح  هناـخ  رد  مدوب  يا  هچب  رـسپ  هک  یماـگنه  هب  نم  دـیوگ : یم  هبیتـق  نب  ملـسم  تسا ، هدوب  روـخ  رپ  رایـسب  مه  جاـجح 
.دزپب نان  شیارب  داد  نامرف  يدرم  هب  دـندرک و  نشور  ار  رونت  داد  ناـمرف  دـش و  دراو  جاـجح  .دـمآ  ریما  دـنتفگ  هک  مدوب  شنارـسپ 
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.دروخ مرگ  هزات و  نان  هدرگ  داتشه  اب  ار  یهام  داتشه  تساوخ و  یهام  سپس 

یکـشم وا  يارب  .تساوخ  یندـیماشآ  بآ و  دروخ و  ار  دـیرت  هچگید  هس  دوب ، يروـخرپ  هب  فوـصوم  مه  ینزاـم  رعـشا  نب  لـاله 
.دیماشآ ار  شمامت  دنداهن و  شناهد  رب  ار  کشم  هناهد  دندروآ و  ذیبن  زا  هدنکآ 

رپ یلقنم  مدید  متفر ، وا  شیپ  نم  .دمآ  نم  شیپ  رحس  شا  هداتـسرف  دیوگ : یم  شباصق  دوب ، روخ  رپ  رایـسب  مه  هدرب  یبا  نب  لاله 
روایب قاور  هب  ار  لقنم  نیا  تفگ : .مدـنک  تسوپ  متـشک و  ار  نآ  شکب ، ار  نزوگ  نیا  تفگ : تسا ، هدامآ  گرزب  ینزوگ  شتآ و 

زج نزوگ  زا  يزیچ  هک  اـجنآ  اـت  دروخ  یم  مدرب و  یم  وا  شیپ  دـش  یم  هداـمآ  هچ  ره  .نک  باـبک  هحرـش و  هحرـش  ار  تشوـگ  و 
هـساک جـنپ  وا  مدروخ ، روخب ، ار  تشوگ  هعطق  نآ  تفگ : نم  هب  .دـنامن  یقاب  شتآ  يور  رب  کچوک  هعطق  کـی  شیاهناوختـسا و 

هک دروآ  یگید  وا  يارب  یکزینک  ماگنه  نیا  رد  .دروآ  طاشن  هب  ارم  مدیماشآ و  هک  داد  نم  هب  مه  هساک  کی  دیماشآ ، ذـیبن  گرزب 
هدیشوپ رـس  هساک  وا  يارب  يرگید  كزینک  سپـس  .دروخ  نان  ياه  هدرگ  اب  مه  ار  نآ  مامت  دوب ، نایرب  غرم  ود  هجوج و  ود  نآ  رد 
كزینک .تسا  هدـنامن  ییاـج  نم  مکـش  رد  نـیا  يارب  تـفگ : دز و  دـنخبل  كزینک  هـب  وا  تـسیچ ، نآ  رد  مدـیمهفن  هـک  دروآ  يا 

.ورب تا  هناخ  هب  تفگ : نم  هب  هدرب  یبا  نب  لاله  .تفر  دز و  يدنخبل 

: متفگ هسبنع  هب  .درک  توعد  دوخ  هناـخ  هب  ارم  رمحا  هللا  دـیبع  دـیوگ : یم  فیقث  زا  يدرم  دوب ، یبیجع  روخرپ  مه  داـیز  نب  هسبنع 
تفگ دماشوخ  وا  هب  دید  ار  وا  هک  نیمه  رمحا  .میتفر  مه  اب  ییایب و  رمحا  هناخ  هب  يراد  لیم  ایآ  دوب - وا  بقل  هملک  نیا   - هحبذ يا 

یحدق نانآ و  يارب  یحدق  .راذـگب  نیا  يارب  نآ  مامت  هزادـنا  هب  یهن  یم  نانامهیم  همه  يارب  هچ  ره  تفگ : دوخ  زپشآ  اونان و  هب  و 
هرفس رـس  زا  نانامهیم  نوچ  دروخ و  ار  شا  همه  دندروآ ، وا  يارب  ینایرب  هلاغزب  سپـس  دروخ ، یم  وا  داهن و  یم  ییاهنت  هب  وا  يارب 

نم هب  راهان  کی  ایآ  تفگ : فلخ  هب  هسبنع  میدید ، ار  یماطق  هللا  دبع  نب  فلخ  .میدمآ  نوریب  دروخ و  دوب  هدنام  هچنآ  دنتساخرب ،
شنامهیم زورما  نیمه  تفای - یهاوخن  ریـس  ار  وا  زورما  نیمه  لـثم  يزور  چـیه  هک  دـشاب  بظاوم  متفگ : فلخ  هب  نم  یهد ؟ یمن 

کی امرخ و  گرزب  دبس  جنپ  تفر  شا  هناخ  هب  فلخ  .نغور  امرخ و  تفگ : يراد ؟ اهتشا  زیچ  هچ  هب  تفگ : هسبنع  هب  فلخ  نک -
يارب تشاد و  رگراک  دص  تخاس و  یم  هناخ  هک  تشذگ  يدرم  رانک  زا  .میدمآ  نوریب  دروخ و  ار  شا  همه  دروآ ، نغور  هچکیخ 

هناخ بحاص  هب  وا  زا  هک  دروخ  نادـنچ  .دروخب  نانآ  هارمه  اـت  درک  توعد  مه  ار  هسبنع  درم  نآ  دوب ، هدروآ  نغور  اـمرخ و  ناـنآ 
.تخورف یم  هتخیمآ  دـجنک  اب  یجنرب  نان  تشاد و  هارمه  یلیبنز  هک  تشذـگ  يدرم  رانک  زا  دـمآ  نوریب  سپـس  .دـندرک  تیاـکش 

.مداد ار  شیاه  یجنرب  نان  لوپ  لیبنز  بحاص  هب  نم  درک و  مامت  ار  لیبنز  درک و  ندروخ  هب  عورش  داتفا و  هار  وا  رانک 

یلیف درک ، راضحا  ار  وا  تسا ، روخ  رپ  هرسیم  دنتفگ : یسابع  يدهم  هب  هک  تسا  هدش  تیاکح  دوب ، روخ  رپ  رایسب  مه  سارلا  هرسیم 
نان زا  لیف  رگید  دندروخ  نان  هن  دون و  مادک  ره  هک  نیمه  تخادنا ، یم  ینان  هدرگ  ود  نآ  زا  کی  ره  ولج  يدـهم  .دـندروآ  مه  ار 

.دروخ نآ  رب  نوزفا  ار و  نان  دص  مامت  هرسیم  یلو  داتسیا ، زاب  ندروخ 

.تفر ریزو  یبلهم  دـمحم  رکب  وبا  شیپ  يزور  تسا ، هدوب  روخ  رپ  رایـسب  روهـشم  رعاش  فالع  نب  رکب  وبا  ردـپ  فالع  نسحلا  وبا 
فـالع نـسحلا  وـبا  يارب  ار  رخ  ياهتـشوگ  ناـمه  ریزو  هرفـس  رد  دـنتخپ و  کـمن  بآ و  اـب  دنتـشک و  ار  وا  رخ  داد ، روتـسد  ریزو 

رخ دـمآ ، نوریب  نوچ  دروخ و  ار  نآ  ماـمت  درک و  یم  فیرعت  تسا و  واـگ  تشوگ  درک  یم  ناـمگ  دروـخ و  ار  نآ  وا  دـندروآ و 
.دراد رارق  تمکش  رد  دنتفگ : تساوخ ، ار  دوخ 
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ار اضق  .دـنک  ریـس  هنـشورفا - امرخ -  ياولح  زا  ار  هیلاعلا  وبا  دـیازب ، يرـسپ  رگا  درک  رذـن  يرادراب  نز  دوب ، روخ  رپ  مه  هیلاـعلا  وبا 
رذن نز  نآ  دنتفگ : وا  هب  .دمآ  نوریب  دیـشک و  تسد  دروخ و  امرخ  ياولح  هچگید  تفه  وا  .تساوخ  ار  هیلاعلا  وبا  دـییاز و  يرـسپ 

.مدش یمن  ریس  مه  بش  ات  متسناد  یم  رگا  ادخ  هب  تفگ : .دنک  ریس  ار  وت  دوب  هدرک 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

.ٍتاَلَکَأ ْتَعَنَم  ٍهَلْکَأ  ْنِم  ْمَک 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

راتفگ دنـس  .دنک . (  یم  يریگولج  بوخ ) ياذغ   ) اذغ ناوارف  ياه  هدعو  زا  بسانمان ) ياذغ   ) اذغ هدعو  کی  هک  دوش  یم  رایـسب 
هدوب وا  زا  دـعب  ای  یـضر  دیـس  زا  لبق  هک  یعمج  ار  زیمآ  تمکح  هلمج  نیا  رداصم  باتک  رد  هللا  همحر  بیطخ  هتفگ  هب  هناـمیکح :

رد يافوتم 255 )  ) ظحاج هلمج  زا  ؛ دنا هتـشاد  تسد  رد  هغالبلا  جهن  زا  ریغ  یعبنم  دهد  یم  ناشن  هک  دـنا  هدرک  لقن  یفالتخا  اب  دـنا 
ْتَعَنَم ٍهَلْکأ  َّبُر  : اُولاق َلَْبقأَف َو  ٌءْیَـش  ََربْدأ  ام  َّلَـق  : ٍبلاـط یبأ  ُْنب  ُِّیلَع  َلاـق  : » دـنک یم  لـقن  نینچ  ار  هتفگ  شیپ  هلمج  ءـالخب  باـتک 

زا ار  ناسنا  بسانمان ) ياذـغ   ) اذـغ هدـعو  کی  اـسب  هچ  دـنا  هتفگ  ددرگرب و  زاـب  دـنک و  تشپ  يزیچ  هک  دوش  یم  رتمک  ؛  ٍتـالَکأ
تسا و هدوب  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  لبق  یلثملا  برـض  هلمج  نیا  هک  دهد  یم  ناشن  اولاق  هب  ریبعت  «.) دراد زاب  یبوخ )  ) ناوارف ياهاذـغ 
،ج 4،ص هغـالبلا جـهن  رداـصم  ) .تـسا هتفریذـپن  ار  نخـس  نـیا  رداـصم  هدنــسیون  دـنچره  ، هدوـمرف لـقن  ار  نآ  مالــسلا  هـیلع  ماـما 

رکذ ار  نآ  یتوافت  اب  ،ص 103  ظعاوملاو مکحلا  نویع  باتک  رد  ار  نآ  نرق 6 ) يافوتم   ) یثیللا دمحم  نب  یلع  نیا  رب  هفاضا  (. 142
 ( .تسا هدرک 

باوصان هار  ندومیپ  هجیتن 

یم تسا  يراـج  يراـس و  یگدـنز  نوئـش  هـمه  رد  هـک  دـنک  یم  هراـشا  يا  هـتکن  هـب  هناـمیکح  مـالک  نـیا  رد  مالـسلا  هـیلع  ماـما 
ْمَک ( ؛» دنک یم  يریگولج  بوخ ) ياذغ   ) اذغ ناوارف  ياه  هدعو  زا  بسانمان ) ياذغ   ) اذغ هدـعو  کی  هک  دوش  یم  رایـسب  :» دـیامرف

( . ٍتاَلَکَأ ْتَعَنَم  ٍهَلْکَأ  ْنِم 

ای درادن و  اذغ  هب  لیم  ای  یلاوتم  ياهزور  دوش و  یم  رامیب  دنک و  یم  لوانت  دـح  زا  شیب  دراد  تسود  هک  ار  ییاذـغ  ناسنا  اسب  هچ 
نکمم طارفا  نیا  هک  درک  طارفا  دیابن  راک  چـیه  رد  نیاربانب  ، دراد یم  زاب  نیریـش  برچ و  فلتخم  ياهاذـغ  زا  ار  وا  ، بیبط هک  نیا 

.دراد زاب  یلک  هب  هدنیآ  رد  راک  نامه  زا  ار  وا  تسا 

یم يراشفاپ  یتسود  رد  ردقنآ  هک  یـسک  ًالثم  ؛ دنریگ یم  شیپ  ار  طارفا  هار  هک  یناسک  مامت  يارب  تسا  یلثملا  برـض  نخـس  نیا 
یم توعد  تدابع  هب  ردـقنآ  ار  يرگید  هک  نیا  ای  دریگ و  یم  هلـصاف  يو  زا  هشیمه  يارب  دوش و  یم  رجزنم  وا  زا  تسود  نآ  ، دـنک

.ددرگ یم  رازیب  تدابع  زا  هشیمه  يارب  هک  دنک 
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: دیامرف یم  هک  هدش  لقن  ترضح  نآ  زا  هک  تسا  يرگید  هنامیکح  راتفگ  نخس  نیا  هیبش 

«. دوش یم  زارد ) نایلاس  يارب   ) ینالوط هودنا  بجوم  هک  ینار  سوه  تعاس  کی  اسب  هچ  ؛  ًالیوَط ًانْزُح  َْتثَرْوأ  ٍهَعاس  ٍهَوْهَش  ْنِم  ْمَک  »
. ( ،ج 2،ص 451،ح 1 یفاک ) .

نآ یتح  هدرک و  حرطم  یبط  يروتسد  ناونع  هب  ار  مالسلا  هیلع  ماما  هنامیکح  راتفگ  نیا  ناثدحم  ای  هغالبلا  جهن  ناحراش  زا  یعمج 
نیا یقباـطم  ینعم  هک  تسا  نیا  ناـشروظنم  رگا.دـنا  هداد  رارق  ار  نآ  تسا  یبـط  تاروتـسد  هب  طوبرم  هک  ییاـه  هعومجم  ءزج  ار 
یلو تسین  یثحب  ، دوش یم  ناسنا  يدام  یگدنز  هب  طوبرم  لئاسم  مامت  لماش  نآ  یمازتلا  یناعم  دنچره  تسا  یبط  يروتـسد  نخس 

یلثملا برض  ار  هلمج  نیا  ناققحم  زا  يرایـسب  ور  نیازا  تسا و  ینـشور  هابتـشا  دننک  یبط  روتـسد  هب  رـصحنم  ار  نآ  دنهاوخب  رگا 
رصع رد  برع  نایم  رد  لثملا  برـض  نیا  هک  دنا  هتفگ  یـضعب  یتح  دوش  یم  هدافتـسا  نآ  زا  فلتخم  دراوم  رد  هک  دنا  هدرک  یقلت 

نانخس رد  مالسلا  هیلع  ماما  زین  ارعش  راعشا  زا  هاگ  هک  هنوگ  نامه  هدومرف  سابتقا  ار  نآ  مالـسلا  هیلع  ماما  تسا و  هدوب  زین  تیلهاج 
.دنک یم  هدافتسا  دوخ 

: دیوگ یم  برع  رعاش 

يِرْهَد ِتالَکأ  ٍهَعاس  ِهَّذَِلب  اهاخأ  ْتَعَنَم  ٍهَلْکأ  ْنِم  ْمَک  َو 

يِرْدَی َناک  َْول  ُهُکالَه  ِهیف  ٍءْیَِشب َو  یعْسَی  ٍِبلاط  ْنِم  ْمَک  َو 

مورحم ار  ناسنا  رمع  کی  تعاس  کی  تذل  هک  رایسب  هچ  دنک و  یم  عنم  رگید  ییاذغ  هدعو  زا  ییاذغ  هدعو  کی  هک  رایسب  هچ  و 
.دزاس یم 

.تسا نآ  رد  ناشکاله  هک  یلاح  رد  دننک  یم  شالت  يزیچ  هب  ندیسر  يارب  هک  یناسک  رایسب  هچ  و 

یسیلگنا

!” Imam Ali ibn Abi Talib said : “ How often one meal blocks many

اه ینمشد  ینادان و  : 172 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag
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اه همجرت 

یتشد

 . دنناد یمن  هک  دنتسه  ییاهزیچ  نمشد  مدرم  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 

يدیهش

.دنناد یمن  هک  دننآ  نمشد  مدرم 

یلیبدرا

دنناد یمن  هک  دنیزیچ  نمشد  نامدرم  دومرف  و 

یتیآ

.دنناد یمن  هک  دنتسه  ییاهزیچ  نمشد  مدرم  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . دنناد یمن  هک  دنتسه  يزیچ  نآ  نمشد  مدرم  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

مثیم نبا 

نآ زا  یهاگآ  يارب  صخش  هک  ددرگ  یم  ثعاب  يزیچ  هب  یهاگآان  دنهاگآان .) نآ  هب  تبسن  هک  دنتـسه  يزیچ  نانمـشد  نامدرم ، )
نینچ همزال ي  و  تسین ، يا  هدیاف  زیچ  نآ  نتخومآ  رد  هک  دسر  یم  هدیقع  نیا  هب  هاگآان  صخـش  هجیتن  رد  دنکن  روصت  ار  یتعفنم 

ملع هک  بلطم - نیا  اـب  ار  ندـیزگ  يرود  نتفرگ و  هلـصاف  نیا  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما هاـگنآ  تـسا  نآ  زا  نـتفرگ  هلـصاف  يا  هدـیقع 
دـنریگ و یم  هدرخ  اهنآ  رب  دـننک و  یم  تموکح  هدرک و  راختفا  ناـنادان  رب  هلیـسو  نادـب  نآ  ناـبحاص  هک  تسا  یتلیـضف  نیرتـالاب 

نیا هب  .دـندقتعم  ناشیا  لامک  هب  زین  دوخ  نادان  دارفا  هوالع  هب  دـهد ، یم  رارق  دـیکات  دروم  دـنروآ - یم  نییاپ  ار  ناـشرابتعا  هجرد 
.دوش یم  هدوزفا  تلیضف  نیا  اب  ناش  ینمشد  و  دنمشناد ، شناد و  زا  اهنآ  ندرک  يرود  رب  بیترت 

دیدحلا یبا 
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«. ( هضیرعت :» د هعیرقت (  نم  فاخی  هنأ  هلهجی  اـم  ودـع  ناـسنإلا  نأ  یف  هلعلا  اـهرئاظن و  رکذ  اـنم  مدـقت  تمدـقت و  دـق  هملکلا  هذـه 
هفرعی و امیف ال  اوضاخ  اذإ  هدنع  هسفن  رغاصتت  هنإف  سانلا  نم  عمج  وأ  دان  همـض  اذإ  اصوصخ  ءیـشلا  کلذـب  ملعلا  مدـعب  صقنلاب و 

«.( کل ودع  وهف  :» ا كودع (  وهف  کنم  لان  كاذآ و  ءیش  لک  نیرضاحلا و  نیعأ  یف  صقنی 

یناشاک

تاروصت هک  تسا  نآ  لاهج  رثکا  داقتعا  هچ  نادب  دنلهاج  هک  دنیزیچ  نانمشد  نامدرم  اولهج ) ام  ءادعا  سانلا  مالسلا : هیلع  لاق  (و 
شیوخ روصق  زا  دـننادن  رگ  رعـش : لاح  نآ  فالخ  دـقتعم  اب  دـننک  یم  ینمـشد  سپ  لامک  تسا و  قح  ناشیا  هیمهو  تاداـقتعا  و 

ناهن اراکشآ و  دنشاب  زیچ  نآ  نمشد  نامدرم  يزیچ 

یلمآ

ینیوزق

هک تسا  لطاب  تسه  هچ  ره  نآ  زج  درادنپ  ملع  زا  تسا  وا  دزن  هچنآ  سک  ره  يرآ  .نآ  هب  دنلهاج  هک  ار  زیچ  ره  دننمشد  نامدرم 
( ..هملعب اوطیحی  مل  امب  اوبذک  لب  یلاعت : لاق  ( ) نوحرف مهیدل  امب  بزح  لک  ).. 

یجیهال

.دنناد یمن  هک  دنشاب  ییاهزیچ  نانمشد  نامدرم  هک  مالسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .اولهج » ام  ءادعا  سانلا  : » مالسلا هیلع  لاق  و 

ییوخ

هحفص 249] ]

يرتف هشحولا ، فوخلا و  هوادـعلا و  هموصخلا و  اشنم  هملظلا  طیحم  و  ضعب ، قوف  بلقلا  ءاضف  یف  همکارتم  تاملظ  لـهجلا  ینعملا :
یف هئاتلا  لهاجلاف  .اکتافا  ودـع  وا  ایراض ، اعبـس  مهل  یئارتی  ام  لـک  نومهوتی  لـیللا و  هملظ  یف  نوفاـخی  لوقعلا  ءافعـض  لاـفطالا و 
نیب تاموصخلا  رثک  دـق  و  هدـصاقمل ، ایفانم  هبـسحی  هنم و  فاخیف  هل  ارـضم  اودـع و  اـملع  هب  طـیحی  ـال  اـملک  مهوتی  هلهج  تاـملظ 
یف مالـسلا ) هیلع   ) هدافا امل  روصعلا  هذه  یف  هیرـشبلا  ءامعز  هبنت  دق  .فراعملا و  یف  روصقلا  لهجلا و  هیحان  نم  دارفالا  بوعـشلا و 

هوادعلا و لحم  ددوتلا  ملـسلا و  لحی  تاموصخلا و  عفتریل  بوعـشلا  نیب  هتفرعملا  ملعلا و  طسب  یلا  اولـسوتف  روهدلا  نورقلا و  قبـسا 
دجاسم عماوص و  تمده  و  ءایربالا ، رشبلا  دارفا  نم  نیئالم  افولا و  اهیف  تفلت  ءاوعش  هیماد  ابورح  تراثا  یتلا  تاموصخلا  ءانحـشلا و 

.دننادن ار  هچنآ  دننمشد  مدرم  همجرتلا : .رامدلا  بارخلا و  اهیلع  تبلغ  هرماع و  ادالب  و 

دننارب شیوخ  ات ز  دنیامن  یعس  *** دننادن هچنآ  دننمشد  نامدرم 

يرتشوش

لزنا اعبرا  تلق  لاق : مالسلا ) هیلع   ) هنع خیشلا ) یلاما   ) هیاور ( 16  ) ناونع یف  رمف  ناک  فیک  .هلفغ و  یف 438  فنصملا  هررک  لوقا :
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، هاداع اثیـش  لهج  نم  تلق  و  لاق - نا  یلا  هباتک - اهحودـمم ) اهمومذـم و  مولعلا  یف  رـشع - نماثلا  لصفلا   ) یف یقیدـصت  یلاعت  هللا 
لاـق هثـالثلا - نمز  نم  مالـسلا ) هیلع   ) هاـیاضق رکذ  دـعب  بقاـنملا -)  ) یف اذـه و  هملعب .) اوطیحی  مل  اـمب  اوبذـک  لـب  : ) یلاـعت لزناـف 
مهلک سانلا  مهلهجل و  هوداـعف  هوفرعی  مل  اولعف  اـم  اولاـق و  اـم  ءوسلا  نم  هب  اولمع  یلوـالا  یلع و  نع  یلئاـس  اـی  يدارملا : نسحلاوبا 

انا و  هاداع ، ائیـش  لهج  نم  هناف  ائیـش ، ملع  لک  نم  قتنا  ینب  ای  رفعج : هنبال  یکمربلا  ییحی  لاـق  يرایـشهجلا : یف  اولهج و  اـم  ءادـعا 
(. بدالا نم  یشلا ء  ودع  نوکت  نا  هرکا 

هینغم

ایند و هحالـص  هریخ و  هیف  ام  دـناعی  يداعی و  لهاجلا  نا  اداسف  ایغ و  لـهجلاب  یفک  و  ارطخ ، اـهرثکا  لـئاذرلا و  تاـهما  نم  لـهجلا 
هـسفن لهاجلا  يری  نا  هروطخلا  رطخا  و  هیدـهی ، هدوقی و  نمع  هل  ینغ  ـال  هنا  و  لـهاج ، هناـب  ملعی  نا  ـالا  لـهاجلل  ءاود  ـال  و  هرخآ ،

.باوص یلع  امئاد  هنا  لماعلا  يری  نا  و  املاع ،

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

شناد دـنناد  یم  هچنآ  ناـنادان  اریز   ) دـنناد یمن  هک  ار  هچنآ  دننمـشد  مدرم  تسا : هدومرف  یناداـن ) شهوکن  رد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
يزیچ دننک  یم  راکنا  ینعی  اوطیحی  مل  امب  اوبذک  دیامرف : یم  میرک س 10 ي 39  نآرق  رد  هکنانچ  تسردان ، ار  نآ  زج  دنرادنپ و 

(. دنا هتفاین  تسد  نآ  هب  هک  ار 

ینامز

مه دراد و  يویند  نایز  مه  هک  دـیامیپ  یم  ار  یهار  ناـسنا  یناداـن  رثا  رد  اریز  دـنکفا ، یم  یتخبدـب  تکـالف و  هب  ار  ناـسنا  یناداـن 
فرط رب  ار  شیوخ  ینادان  هک  دنک  یم  یعس  دراد و  یم  نمشد  ارنآ  تسا  تحاران  ینادان  ررـض و  زا  ناسنا  هک  رظن  نیا  زا  .يورخا 

زا ثحب  یتقو  هدش  دای  تاکن  هب  هجوت  اب  ددرگ …  زوریپ  تسا  لهج  هک  دوخ  نمـشد  رب  قیرط  نیدب  دنیبب و  نایز  رتمک  دـنادرگ و 
دنمقالع شناد  ملع و  نتخودنا  هب  شیپ  زا  شیب  دـنک و  یم  یئامندوخ  ام  ربارب  رد  زیچ  ره  زا  شیب  ینادان  دـیآ  یم  نایم  هب  نمـشد 

رـضاح دنزرو و  یم  تداسح  دنمـشناد  هب  تبـسن  ینادان  ساسحا  ربارب  رد  هکنانآ  اما  میزومایب ، میناد  یمن  هک  ار  هچنآ  ات  میوش  یم 
دیاب ملع  هک  تسادیپ  هتفگان  .دننک  حالصا  ار  دوخ  دیاب  رتدوز  هچ  ره  دنیامیپ و  یم  ار  طوقـس  هار  دننک  ملع  بسک  يو  زا  دنتـسین 

.دشاب شخب  رمث  ات  دوش  هتخومآ  نآ  لها  زا 

يزاریش دمحم  دیس 

یشلا کلذ  یف  هدئاف  هنا ال  لهاجلا  روصتی  هتدئافب ، لهجلا  مزلتسی  یشلاب ء  لهجلا  ناف  اولهج ) ام  ءادعا  سانلا  : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
.هئادع مزلتسی  اذه  و  ء ،
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يوسوم

اهبراحت دق  لب  اهناشب  کمامتها  مدع  اهنع و  كدعب  ثیح  نم  ودعلا  هلماعم  اهعم  تلماعت  هیضق  وا  امکح  وا  ارما  تلهج  اذا  حرـشلا :
- کلهجل اهیف  هعفنملا  هحلـصملا و  هجو  نع  الفاغ  اهواقب  زوجی  وا ال  هفیخـس  وا  هلطاب  اهناب  کنم  اداقتعا  فورظلا - کل  ترفوت  اذا 
هقدـب و ءایـشالا  ماما  ناسنالا  فقوی  تاملظلا و  فشکی  ناهذالا و  رینی  بولقلا و  حـتفی  لهجلا  دـض  وه  يذـلا  ملعلا  ناک  اـنه  نم  و 

.میلسلا هجولا  یلع 

یناقلاط

« .دنناد یمن  هک  دنتسه  يزیچ  نمشد  مدرم  »

ار نآ  هک  تسا  يزیچ  نمشد  یمدآ  هکنآ  ببس  میداد ، حیـضوت  شریاظن  نآ و  هرابرد  مه  ام  تشذگ و  مه  نیا  زا  شیپ  هملک  نیا 
نوچ هک  اهنمجنا  نارگید و  روضح  رد  هژیو  هب  دنک  یم  تراقح  ساسحا  شیوخ  یعالطا  یب  یتساک و  هب  هک  تسا  نیا  دـناد  یمن 

یم رازآ  دریذـپ و  یم  یتساک  نارگید  مشچ  رد  وا  تلزنم  ردـق و  دـننک ، یم  وگتفگ  ثحب و  دـناد  یمن  وا  هک  يزیچ  هراـبرد  مدرم 
.دوب دهاوخ  وت  نمشد  ددرگ ، ریقحت  رازآ و  ببس  هچ  ره  تسا  یهیدب  دنیب و 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

.اُولِهَج اَم  ُءاَدْعَأ  ُساَّنلا 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

هدش و لقن  دایز  مک و  نودب  تمکح 438  رد  ًانیع  نخس  نیا  هنامیکح : راتفگ  دنس  .دنناد . (  یمن  هک  دنتـسه  يزیچ  نمـشد  مدرم 
هلمج زا  دـنا ) هدوب  یـضر  دیـس  زا  دـعب  ای  لبق  هک  یعباـنم   ) دـنک یم  هراـشا  رگید  بتک  زا  نآ  عباـنم  هب  اـجنآ  رد  هللا  همحر  بیطخ 
عیبر رد  يرشخمز  لاثمالا و  عمجم  رد  ینالیمو  صاصتخا  باتک  رد  دیفمو  مالـسلا  هیلع  همالک  نم  هراتخملا  هأملا  باتک  رد  ظحاج 
نیا زین  لوؤسلا  بلاطم  باتک  رد  (. ،ج 4،ص 304 هغالبلا جهن  رداصم   ) صاخلا صاخ  رد  یبلاعثو  بادآلا  رهز  رد  يرصحو  راربالا 

،ج 75،ص 14 راونالاراحب رد  ار  نآ  یـسلجم  همالع  موحرم  تسا و  هدـش  لقن  يرگید  ياه  هلمج  نمـض  رد  توافت  یمک  اب  هلمج 
( .تسا هدروآ 

قح نانمشد 

يزیچ نمـشد  مدرم  :» دیامرف یم  هدرک  لهج  كانرطخ  راثآ  زا  یکی  هب  هراشا  دوخ  هنامیکح  رایـسب  راتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
( . اُولِهَج اَم  ُءاَدْعَأ  ُساَّنلا  ( ؛» دنناد یمن  هک  دنتسه 

ببس ساسحا  نیمه  دننک و  یم  دوخ  رد  صقن  ساسحا  نادان  لهاج و  صاخشا  ًالوا  هک  دریگ  یم  همـشچرس  اجنآ  زا  ینمـشد  نیا 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 2668 

http://www.ghaemiyeh.com


نیا زا  ات  دنرامـشب  شزرا  یب  زیچان و  ار  اهنآ  یتح  هاگ  دنهد و  جرخ  هب  ینمـشد  توادع و  دنناد  یمن  هچنآ  هب  تبـسن  هک  دوش  یم 
.دنزاس فرطرب  ار  دوخ  صقن  قیرط 

هب دـناد  یمن  هچنآ  اب  هنالوجع  تواضق  نیا  رد  دزادرپ و  یم  هنالوجع  تواضق  هب  دـشاب  ربخ  یب  يزیچ  رارـسا  زا  ناسنا  هاگره  ًاـیناث 
.دزیخ یم  رب  ینمشد 

زا یـضعب  هتفگ  هب  دـنیب  یم  رود  زا  هبـش  ره  دریگ  رارق  مکارتم  تاملظ  رد  هک  یماگنه  ناسنا  تسا و  تاـملظ  نوچمه  لـهج  ًاـثلاث 
یم ینمـشد  هلمح  هناشن  ار  نآ  دونـش  یم  يزاوآ  ره  درادنپ و  یم  كانرطخ  یگرگ  ای  هدنرد  یناویح  ار  نآ  هغالبلا  جـهن  ناحراش 

اب دسانش  یمن  تسرد  هک  ار  یصاخشا  یتح  درادنپ  یم  دوخ  نمـشد  فلاخم و  ار  یبلطم  ره  هاگ  ناسنا  زین  لهج  تاملظ  رد.درمش 
زا هک  نیا  ببـس  هب  دـننز  یم  تسد  نینوخ  ياه  گنج  هب  اه  تلم  اهروشک و  هاگ  لیلد  نیمه  هب  دـنک و  یم  هاـگن  اـهنآ  هب  ینیبدـب 

داحتا و افـص و  یتشآ و  داـجیا  قرط  زا  یکی  اذـل  ، دـنرادنپ یم  دوخ  دـض  رب  يا  هئطوت  ار  یتکرح  ره  دـنربخ و  یب  رگیدـکی  لاـح 
هرکاذـم هب  دننیـشنب و  مه  رانک  رد  اهنآ  نارـس  هک  نیا  تساهنآ و  ياه  یهاـگآ  حطـس  ندربـالاب  اـه  تلم  مدرم و  ناـیم  رد  یتسود 

اب مه  رانک  رد  دزیر و  ورف  يدامتعا  یب  راوید  دوش و  بوذ  ینیبدب  ياه  خی  دنوش و  انـشآ  رگیدـکی  یعقاو  ياه  تین  اب  دـنزادرپب و 
.دننک یگدنز  یتسود  تبحم و 

ملع و يور  زا  اـهنآ  یلو  (؛ » ِهِْـملِِعب اوُـطیُِحی  ْمـَل  اـِمب  اُوبَّذَـک  ْلـَب  : » دـیامرف یم  هـک  تـسا  دـیجم  نآرق  ، هناـمیکح راـتفگ  نـیا  هـشیر 
.( هیآ 39 ، سنوی «. ) . دنتشادن نآ  زا  یهاگآ  هک  دندرک  بیذکت  ار  يزیچ  هکلب  دندرکن )؛ راکنا  ار  نآرق  ، شناد

: دیامرف یم  هنیمز  نیمه  رد  يرگید  ثیدح  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما 

هک تسا  يروما  رد  اه  شناد  رتشیب  اریز  ، دـینکن ینمـشد  دـیناد  یمن  هچنآ  هب  ؛  َنُوفِْرعَت امیف ال  ِْملِْعلا  َرَثْکأ  ّنإَف  َنولَهْجَت  ام  اوُداعَت  ـال  »
.( ،ص 46 مکحلا ررغ  «. ) . دیناد یمن  امش 

: دیامرف یم  هدروآ  همغلا  فشک  باتک  رد  یلبرا  موحرم  هک  يرگید  ثیدح  رد  زین 

. ( ،ح 1267 لهج هژاو  ، همکحلا نازیم  «. ) . دنک یم  شهوکن  ار  نآ  دناد  یمن  ار  يزیچ  هک  یسک  ؛  َُهبآ ًاْئیَش  َلِهَج  ْنَم  »

ناسنا هنوگچ  هک  دوش  یم  نشور  هتکن  نیا  انعمرپ  رایـسب  ناتـساد  نیا  رد.دراد  یـسوم  رـضخ و  ناتـساد  هراـبرد  یثحب  دـیجم  نآرق 
خاروس و ار  یملاس  یتشک  رضخ  دید  یم  رهاظ  بسح  رب  مالسلا  هیلع  یـسوم.دزادرپ  یم  نآ  اب  تفلاخم  هب  دناد  یمن  هک  ار  یبلطم 

نیمه هب  دـنک  یم  تمرم  ریمعت و  لیلد  نودـب  يا  هناگیب  رهـش  رد  ار  يراوید  دـناسر و  یم  لتق  هب  ار  یناوج  اـی  دـنک و  یم  بویعم 
کی کی  ار  اهنآ  هفـسلف  رـضخ  هک  یماگنه  دوب  ربخ  یب  هیـضق  نطاب  زا  دـید و  یم  ار  رهاظ  نوچ  دـش  دـنلب  وا  ضارتعا  دایرف  لیلد 

 ( .دییامرف هعلاطم  فهک  هروس  ریسفت  لیذ  ، هنومن ریسفت  باتک  رد  ار  ناتساد  نیا  حرش   ) . .دش میلست  ًالماک  درمشرب 

یسیلگنا

.” Imām Ali ibn Abū Tālib said: “People are enemies of what they do not know
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قح تخانش  هار  : 173 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ِإَطَخلا َِعقاَوَم  َفَرَع  ِءاَرآلا  َهوُجُو  َلَبقَتسا  ِنَم  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

 . دسانش بوخ  اطخ  زا  ار  حیحص  دنک ، لابقتسا  نوگانوگ  ءارآ  راکفا و  زا  هک  سک  نآ  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 

يدیهش

.تخانش زاب  اطخ  زا  ار  تسرد  تخات ، اهیار  شیپاشیپ  هک  نآ 

یلیبدرا

.تخانش زاب  اطخ  زا  ار  تسرد  تخات ، اهیار  شیپاشیپ  هک  نآ 

یتیآ

.تخانش دناوت  ار  اطخ  عضاوم  دنک ، لابقتسا  نارگید  ءارآ  زا  هک  ره  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . دسانشب ار  هابتشا  دراوم  دور  هربتعم  ءارآ  لابقتسا  هب  هک  نآ  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

ءاطع یطعا  لثم  ءاطخ  اطخا  لاقی : رصقی  دمی و  اطخلا  و 

يردیک

رهظی امناف  هفلتخم ، هرئاـح  اـهوجو  هیف ، عزاـنتملا  لـمتحا  اذا  دـسافلا  نم  حیحـصلا  هفرعم  یف  لـصالا  وه  اذـه  رـصقی  دـمی و  اـطخلا 
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هنود ام  نا  رهظی  احیحص و  اهنم  دحاولا  یقبیف  ناحتمالا ، ربصلاب و  ماسقالا  نم  هلمتحی  ام  لطبی  مث  همسقلاب ، دسافلا  اهنم و  حیحـصلا 
عضاوم یف  رخالا و  ضعبلا  داسف  رهظ  احیحص و  ضعبلا  تینثتـسا  تلطبا و  اذاف  هیهانتم  تناک  اذا  لاصفنالا ، ءازجا  موق : لاق  و  دساف ،

.روکذم کلذ  نایب  طلغلا 

مثیم نبا 

ار اه  هشیدـنا  اـهرظن و  عاونا  هک  تسین  يدـیدرت  تخانـش .) دـهاوخ  ار  هابتـشا  دراوم  دـنک ، لابقتـسا  اـه  هشیدـنا  عاونا  زا  سک  ره  )
راداو يارب  نخس  نیا  .تخانش  دهاوخ  ار  نآ  دراوم  اهراک و  رد  هابتشا  ياهاج  ریزگان  تسا  رت  تسرد  مادک  دمهفب  ات  دنک  یسررب 

.تساهنآ ماجنا  رب  مدقم  اهراک  حالصا  هرابرد ي  ندیشیدنا  نارگید و  اب  تروشم  هب  نتخاس 

دیدحلا یبا 

 . ِإَطَْخلا َِعقاَوَم  َفَرَع  ِءاَرْآلا  َهوُجُو  َلَبْقَتْسا  ِنَم  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

.يربدلا يأرلا  رش  لثملا  یف  اولاق  دق 

.اعابتا هعبتت  نأب  سیل  هنم و  تلبقتسا  ام  يأرلا  ریخ  رعاشلا و  لاق  و 

.بغی يأرلا  عد  لیق  امیدق  أطخ و  کلذ  نإ  يأر  لوأل  رطاخ و  لوأل  لاحلا  لضف  هعرس  رمألا  اذهب  دارملا  سیل  و 

.هیف ریخ  الف  ثبی ) .» :» د تیبی (  رمخی و  مل  يأر  لک  لیق  و 

يربدلا يأرلا  وه  كاذف  يأرلا  هجو  تاف  نأ  دعب  كاردتسالا  هلواحم  مث  يأرلا  یف  هصرفلا  عییضت  هنع  یهنملا  امنإ  و 

یناشاک

فرع  ) دومن نآ  يارقتسا  صحفت و  ار و  اه  هشیدنا  قرط و  دومن  لابقتسا  هک  یـسک  ءارالا ) هوجو  لبقتـسا  نم  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
رکف هراشتـسا و  رد  تسا  بیغرت  نیا  باوص ، زا  تسا  اطخ  تفرعم  مزلتـسم  هک  اریز  ار  اـطخ  عوقو  عضاوم  تخانـش  ءاـطخلا ) عقاوم 

.نآ رد  وا  عوقو  زا  لبق  لامعا ، حالصتسا  رد  ندومن 

یلمآ

ینیوزق

نیا .ار  اطخ  عوقو  عضاوم  دسانـشب  ار  اه  هشیدنا  ياههار  دنک ، حفـصت  ار و  اه  يار  ياهیور  دوش  زاب  شیپ  دیامن و  لابقتـسا  هک  ره 
اطخ عقاوم  رد  ات  ءایکذا  اب  هراختـسا  ءالقع و  اب  هراشتـسا  هشیدـنا و  ره  سپ  شیپ و  رد  لمات  راک و  تاهج  هظحالم  رب  تسا  بیغرت 

.دتفین
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یجیهال

ياههار هب  دروآور  هک  یـسک  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .ءاطخلا » عقاوم  فرع  ءارالا ، هوجو  لبقتـسا  نم  : » مالـسلا هیلع  لاـق  و 
.درک دهاوخ  لصاح  هبرجت  ینعی  تساطخ ، هنظم ي  هک  ار  ییاهاج  تخانش  دهاوخ  درک ، اهنآ  رد  لمات  رکفت و  هددعتم و  ياهیار 

ییوخ

لیلد و یلا  دنتسم  هیار  یف  ریبخلا  رظن  هعوضوم و  یف  ریبخلا  نم  ارداص  ناک  اذا  الا  رظن  راهظا  یلع  يارلا  قالطا  قحتـسی  ال  ینعملا :
دبالف و هیعانصلا ، رومالا  یف  عانـصلا  وا  هیعرـشلا ، ماکحالا  یف  ءاهقفلاک  هربخلا  يوذ  نیب  هلئـسم  یف  ءارالا  فلتخا  اذاف  یملع ، هجو 

عقاوم رظنلا  ناـعما  ربدـتلاب و  فرعی  مهئارآ ، هوجو  یلا  هجوت  مهتلدا و  حفـصت  نمف  لـیلد ، یلا  ءارـالا  باحـصا  نم  لـک  دـمتعی  نا 
ار اهنآ  ءاطخ  عضاوم  دـنک  یـسررب  ار  هفلتخم  ءارآ  لـیلد  سک  ره  دومرف : همجرتلا : .باوصلا  وه  اـم  اـهنیب  نم  جرختـسی  و  ءاـطخلا ،

.دمهفیم

لیلع دشابیم  هچنآ  دسانشیم  *** لیلد زا  ءارآ  هب  درآ  يور  هک  ره 

يرتشوش

اهب مالـسلا  هیلع  بطخ  یتلا  هلیـسولا  هبطخ  ءزج  مالـسلا  هیلع  رفعج  یبا  نع  ادنـسم  یفاکلا ) هضور   ) هاور لوقا : مالـسلا : هیلع  لاق  و 
و لوقعلا ، هیار  تلدع  لوضفلا  نع  کسما  نم  و  هدعب : و  نآرقلا ، عمج  نم  غرف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا هافو  نم  مایا  هعبس  دعب 

هیوریش هنبا  یلا  زیوربا  بتک  یبیتقلا :) نویع   ) یف هتجاح …  لان  هموق و  هنما  هناسل  کسما  نم  و  هردق ، ناص  دقف  هتوهـش  نصح  نم 
نکتـسملا و کل  جرخی  ءادـلا و  کنع  مسحی  یکلا و  کل  جـضنی  نم  لاجرلا  یف  دـجاو  کناف  هرواشملاب  کـیلع  هسبح : یف  وه  و 

کناکم ولع  کنظ و ال  یف  کیار  هدش  کعنمیال  و  اهنصحالا ، هصرف  کیف  كودعل  اهزهتنا و ال  الا  هصرف  كودع  یف  کل  عدیال 
تممذ نا  تینتجا و  تدـمحا  ناـف  كریغ ، يار  کـیار  یلا  عمجت  نا  هفلتخم ) تاـعوضوم  یف  نوتـسلا - لـصفلا   ) نم کـسفن  یف 

هتیار ناف  كرظن ، یلع  هتـضرع  کیار  فلاخ  نا  کنع و  هدـش  کیار  دادزا  کیار  قفاو  نا  هنا  اهنم  الاصخ  کـلذ  یف  ناـف  تیقن ،
کل ضحمی  اطخا و  نا  ترواش و  نمم  هحیـصنلا  کـل  ددـجی  نا  اـهنم  و  تینغتـسا ، هنع  اعـضتم  هتیار  نا  تلبق و  تیار  اـمل  اـیلتعم 

.رصق نا  هتدوم و 

هینغم

.هراتخی و و  هریغ ، نع  حجرالا  تاوصالا و  يارلا  زیمی  نا  عاطتـسا  اهتقیقح - یلع  اهربدت  و  هیـضق ، هیا  یف  هربخلا  لها  ءارآ  عبتت  نم 
.زیمی ربدتب و  يذلا  وه  هنال  ملاعلا ، یلع  الا  قدصی  ال  يرت - امک  اذه -

هدبع

هنم سرتحاف  اطخلا  عقوم  هل  فشکنا  هحیحصلا  اههوجو  نم  ءارالا  بلط  نم  اطخلا : عقاوم  فرع  … 

يرفعج
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مالسالا ضیف 

يرکف کمک  نادنمدرخ  زا   ) دروآ ور  اه  هشیدنا  ياههار  هب  هک  یسک  تسا : هدومرف  شاگنک ) تروشم و  هرابرد   ) مالسلا هیلع  ماما 
(. دنیزگ يرود  دراد  نایز  هچنآ  زا  و   ) دسانشب ار  يراک  هابتشا  ءاطخ و  ياهاج  دبلطب )

ینامز

ای تیعمج و  تشونرـس  اب  نآ  رد  تلاخد  اسب  هچ  درادـن و  هبرجت  ناسنا  هک  يروما  رد  دراد ) يرکف  يرـس  ره  : ) دـنا هتفگ  میدـق  زا 
یهار رد  ات  دیامنب  ار  هدافتـسا  رثکادح  ناراد  هبرجت  نایاناد و  اصوصخم  نارگید  راکفا  زا  دنک ، تروشم  دـیاب  دـنک  یم  يزاب  یتلم 

هب دـناوت  یم  رتهب  ناسنا  ددرگ و  یم  رتمک  اهاطخ  اه ، همانرب  یـسررب  ثحب و  اب  .ددرگ  جراـخ  لـماک  يزوریپ  اـب  دوش  یم  دراو  هک 
نک و تروشم  تنارای  اب  یعامتجا  روما  رد  دنک  یم  شرافس  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مالسا ربمایپ  هب  زیزع  يادخ  .دسرب  دوخ  فده 

دوش رومام  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  یتقو  .نک  زاغآ  ار  شیوخ  راک  نابرهم  يادـخ  هب  هیکت  اب  یتفرگ  میمـصت  هک  هاگنآ 
زا یلیخ  رد  هک  تسادـیپ  هتفگان  .دوب  دـهاوخ  نشور  ام  باسح  دریگب  میمـصت  سپـس  دـنک  تروشم  شنارای  اب  یعاـمتجا  روما  رد 
هچ ره  تسین و  میمـصت  تروـشم و  ياـج  تسا ، ناوارف  عطاـق و  ياـه  هبرـض  تصرف و  نتفر  تسد  زا  بجوـم  ریخاـت ، هک  يروـما 

 … مودصم و قیرغ ، تاجن  دننام  دنک ، مادقا  دیاب  دوخ  مهس  هب  سک  ره  رتدوز ،

يزاریش دمحم  دیس 

هلباقملل ءاطخلا ، فرع  حیحـصلا  فرع  نم  ناف  ءاطخلا ) عقاوم  فرع   ) اههوجو فرع  ءارـالا و  بلط  يا  ءارـالا ) هوجو  لبقتـسا  نم  )
.امهنیب

يوسوم

اهیف لاوقالا  عیمج  اورکذی  نا  مهیلع  هلاسم  نوحرطی  امدنع  مهنا  نیققحملا  ءاملعلا  دنع  تاعماجلا و  هیملعلا و  تازوحلا  یف  حرـشلا :
لامتحا لک  کلذـک  القتـسم و  يار  لک  هشقانمب  نوادـبی  مث  هلاسملا  هلمحتت  نا  نکمی  یتلا  اهـضرف و  نکمملا  تالامتحالا  لـک  و 

یلع تضرع  اذاف  هیـضق  لک  اذـکه  نیهاربلا و  هلدالاب و  هنومعدـی  اصاخ  مهل  ایار  نونبتی  مث  اـهولطبیف  اـهلک  ءارـالا  یلع  اوتاـی  یتح 
 … باوصلا اونبت  اطخلا و  اوضفرف  باوصلا  نم  اطخلا  اوفرع  ءارالا  ءاملعلا 

یناقلاط

« .دسانش یم  زاب  ار  یتسردان  دراوم  دروآ و  يور  اهنآ  هب  دنک و  لابقتسا  ار  اه  هشیدنا  سک  ره  »

نیرتـهب : » تسا هدورـس  نینچ  رعاـش  .تسا  تصرف  زا  سپ  هشیدـنا  هشیدـنا ، نیرتدـب  ینعی  ّيربدـلا ،» يارلا  رـش   » دـنا هتفگ  لـثم  رد 
نیا روـظنم  هتبلا  و  .يزادرپ » شیوجتـسج  هب  نآ  یپ  زا  یهاوـخب  هک  نآ  هن  يورب  نآ  لابقتـسا  هب  هک  تسا  يا  هشیدـنا  اـه ، هشیدـنا 

رب راذگب  دنا ، هتفگ  زاب  رید  زا  تسا و  هابتـشا  اطخ و  دوخ  نیا  هک  یهد  ماجنا  يروف  ار  يراک  يار  هشیدـنا و  نیتسخن  رد  هک  تسین 
.درذگب يزور  هنابش  هشیدنا  يأر و 
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هدـش یهن  نآ  زا  هک  هچنآ  .تسین  يریخ  نآ  رد  دـشاب ، هدـشن  تایب  دـشابن و  گنرد  نآ  رد  هک  يا  هشیدـنا  ره  تسا  هدـش  هتفگ  و 
یـشیدنا هراـچ  نآ  ناربج  يارب  داد  تسد  زا  ار  تصرف  هکنآ  زا  سپ  دـنک  هاـبت  ار  تصرف  ندیـشیدنا  رد  یمدآ  هک  تسا  نیا  تسا 

.دنیوگ یم  ّيربد  يأر  ندیشیدنا  نینچ  هب  دنک و 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

.ِإَطَْخلا َِعقاَوَم  َفَرَع  ِءاَرْآلا  َهوُجُو  َلَبْقَتْسا  ِنَم 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

( دیامن یسررب  ار  توافتم  تارظن  و   ) دنک لابقتسا  فلتخم  يارآ  زا  هک  یسک 

هیلع ترضح  نآ  زا  ار  هنامیکح  مالک  نیا  هغالبلا  جهن  رداصم  باتک  رد  هنامیکح : راتفگ  دنـس  .تخانـش . (  دهاوخ  ار  اطخ  دراوم 
یم یضر  دیـس  زا  لبق  هک  یناسک  هلمج  زا.دنا  هدوب  یـضر  دیـس  زا  دعب  ای  لبق  هک  تسا  هدرک  لقن  يرگید  ناوارف  عبانم  زا  مالـسلا 

باتک رد  قودص  یفاک و  هضور  رد  ینیلک  موحرم  دوخ و  باتک  رد  لوقعلا  فحت  باتک  بحاص  دـنا  هدرک  لقن  ار  نآ  دنتـسیز و 
رد يدـمآ  مکحلا و  ملاـعم  روتـسد  رد  یعاـضق  یـضاق  دنتـسیز  یم  یـضر  موحرم  زا  دـعب  هک  یناـسک  زا  هیقفلا و  هرـضحی  ـال  نم 

(.( ،ج 4،ص 144 هغالبلا جهن  رداصم  ) .دنتسه مکحلاررغ 

قح تخانش  هار 

یسک :» دیامرف یم.تسا  هداد  ناشن  فلتخم  لئاسم  رد  ار  حیحص  يأر  ندروآ  تسد  هب  هار  هنامیکح  راتفگ  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
ِءاَرْآلا َهوُجُو  َلَبْقَتْـسا  ِنَم  ( ؛» تخانـش دهاوخ  ار  اطخ  دراوم  دیامن ) یـسررب  ار  توافتم  تارظن  و   ) دنک لابقتـسا  فلتخم  ءارآ  زا  هک 

( . ِإَطَْخلا َِعقاَوَم  َفَرَع 

نآ رد  یفلتخم  ءارآ  هدـیچیپ و  يرظن  لئاسم  زا  يرایـسب  اما  تسین  فالتخا  دروم  لیلد  نیمه  هب  تسا و  یهیدـب  لـئاسم  زا  یـضعب 
ار نارگید  يارآ  دیاب  : دیوگ یم  لقع  هکلب  دنک  يریگ  میمـصت  ییاهنت  هب  ناسنا  دیابن  زگره  لئاسم  هنوگ  نیا  رد.تسا  هدـش  راهظا 

.دیامن باختنا  تسا  رت  کیدزن  تقیقح  هب  ار  هچنآ  دناوتب  ات  دنک  یسررب  اهنآ  تالالدتسا  همیمض  هب 

َنیِذَّلا َِکئلوُأ  ُهَنَـسْحَأ  َنوُِعبَّتَیَف  َلْوَْقلا  َنوُعِمَتْـسَی  َنیِذَّلَا  ِداـبِع * ْرِّشَبَف  : » دـیامرف یم  هداد  روتـسد  نآ  هب  دـیجم  نآرق  هک  يزیچ  ناـمه 
اهنآ نیرتوکین  زا  دنونـش و  یم  ار  نانخـس  هک  یناسک  نامه.هد  تراشب  ارم  ناگدنب  سپ  ِباْبلَْألا ؛ » اُولوُأ  ْمُه  َِکئلوُأ  ُهّللا َو  ُمُهادَـه 

.( هیآ 17 و 18 ، رمز «. ) . دننادنمدرخ اهنآ  هدرک و  ناشتیاده  ادخ  هک  دنتسه  یناسک  نانآ  ، دننک یم  يوریپ 

لیلد لوق  ره  رانک  رد  دـنزادرپ و  یم  لاوقا  لقن  هب  تسخن  يرظن  لئاسم  رد  هراومه  اـم  ياـهقف  ناـملکتم و  اـمکح و  ساـسا  نیا  رب 
رترب همه  زا  هک  ار  لوق  نآ  دوش و  یم  رهاظ  اه  توق  اه و  فعـض  اهنآ  عومجم  یـسررب  زا  سپـس  ، دـننک یم  رکذ  ار  نآ  نارادـفرط 
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ار ناشلیلد  هداد و  رارق  دوخ  ربارب  رد  زین  دـنراد  اهنآ  اب  یبهذـم  فالتخا  هک  یناـسک  لاوقا  هاـگ  یتح.دـننک  یم  باـختنا  دـننیب  یم 
هدوب لوادتم  نادنمشناد  زا  یعمج  نایم  میدق  زا  هقف  ملع  هلمج  زا  مولع  زا  يرایسب  رد  هک  تسا  یشور  نامه  نیا.دننک  یم  یـسررب 

زین ار  اهنآ  لئالد  تنـس و  لـها  هناـگراهچ  بهاذـم  ءارآ  تیب  لـها  بتکم  ناوریپ  ًـالثم  دـنهن و  یم  نآ  رب  « نراـقم هقف  » ماـن زورما  و 
.دنوش یم  انشآ  فلتخم  ءارآ  فعض  توق و  طاقن  هب  دنا  هتخومآ  تیب  لها  بتکم  زا  هچنآ  اب  اهنآ  هنراقم  زا  دننک و  یم  یسررب 

تروشم هب  رظان  ًارصحنم  اجنیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما  مالک  یلو  تسا  نتسشن  تروشم  هب  نارگید  يارآ  اب  ییانشآ  قرط  زا  یکی  هتبلا 
.دوش یم  لماش  ار  نارگید  يارآ  یسررب  هنوگ  ره  هکلب  ، تسین

یتح دنتـسین  رـضاح  هاگ  هک  يأر  رد  دادبتـسا  نابحاص  جوجل و  بصعتم و  دارفا  هب  تسا  يرادشه  وس  کی  زا  هنامیکح  راتفگ  نیا 
رد ار  ردص  هعـس  يدازآ و  هلئـسم  رگید  يوس  زا  دنریذپب و  دندید  حیحـص  ار  اهنآ  رگا  هک  دـسر  هچ  ات  دنونـشب  ار  نارگید  نانخس 

دوب و نراقم  ملع  زا  ینخـس  هن  هک  زور  نآ  ؛ تسا هدـنام  راگدای  هب  ام  يارب  شیپ  نرق  هدراهچ  زا  هک  دزاس  یم  نشور  یملع  لـئاسم 
.نارگید راکفا  هب  مارتحا  هن  ءارآ و  یسررب  رد  تیرح  هن 

: دیامرف یم  هیفنح  نب  دمحم  شدنزرف  هب  هک  هدش  لقن  ترضح  نآ  زا  هیقفلا  هرضحی  نم ال  باتک  رد  هنامیکح  راتفگ  نیا  هیبش 

يرگید رانک  رد  ار  یکی  ناملاع  يارآ  ؛  ِباِیتْرْإلا َنِم  اهَدَْعبأ  ِباوَّصلا َو  َیلإ  اَهبَْرقأ  ْرَتْخا  َُّمث  ٍضَْعب  یلإ  اهَـضَْعب  ِلاجِّرلا  َءارآ  ْمُمْـضا  »
. ( ،ج 4،ص 384 هیقفلا هرضحی  نم ال  «. ) . نک باختنا  تسا  رترود  اطخ  زا  رت و  کیدزن  تقیقح  هب  هک  ار  يأر  نآ  سپس  هد  رارق 

: تسا هدش  لقن  ترضح  نآ  زا  يرگید  لکش  هب  مکحلاررغ  رد  انعم  نیا  میتفگ  تمکح 161  لیذ  رد  ًالبق  هک  هنوگ  نامه 

القع ریاس  ءارآ  لقاع  ناسنا  هک  تسا  هتسیاش  ؛  ِءامَکُْحلا َمُولُع  ِهِْملِع  یلإ  َّمُضَی  ِءالَقُْعلا َو  َْيأَر  ِِهیْأَر  یلإ  َفیـُضی  ْنأ  ِِلقاْعلا  یَلَع  ٌّقَح  »
.( ،ح 496 مکحلاررغ («. ) . دنک باختنا  ار  نیرترب  و   ) دیازفیب دوخ  ملع  هب  ار  نامیکح  مولع  دهد و  رارق  دوخ  يأر  رانک  رد  ار 

.تسا هدش  شهوکن  ًادیدش  یمالسا  تایاور  رد  يأر  هب  دادبتسا  زا  تهج  نیمه  هب 

ءارآ دـننک و  یم  یهاوـخرظن  حیحـص  يأر  هب  ندیـسر  يارب  هک  دوـش  یم  هداد  ناوارف  تـیمها  هلئـسم  نـیا  هـب  زین  زورما  ياـیند  رد 
لئان تسا  رت  حیحـص  هچنآ  هب  قیرط  نیا  زا  اـت  دـنهد  یم  رارق  مه  ربارب  رد  ار  اـهنآ  دـننک و  یم  عمج  نارظن  بحاـص  زا  ار  فلتخم 

هدومرف نایب  ار  نآ  شیپ  نرق  هدراهچ  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  مالسا  گرزب  ياوشیپ  هدیسر  هلئسم  نیا  هب  زورما  ، ایند رگا.دنوش 
.تسا

یسیلگنا

.” One who welcomes various views gets to know where error lies

ادخ هار  رد  مشخ  شزرا  : 174 تمکح

هراشا
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توص

.Your browser does not support the audio tag

ِلِطاَبلا ِءاّدِشَأ  ِلتَق  یَلَع  َيِوَق  ِهِّلل  ِبَضَغلا  َناَنِس  ّدَحَأ  نَم  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

 . ددرگ دنمناوت  نایارگ ، لطاب  نتشک  رب  دراشف ، مه  رب  ادخ  هار  رد  مشخ  نادند  هک  سک  نآ  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 

يدیهش

.دروآ رد  اپ  زا  دوب  تخس  دنچ  ره  ار  لطاب  درک ، مشخ  ادخ  يارب  هک  ره 

یلیبدرا

راک هبت  ناملاظ  نیرتخس  نتشک  رب  تفای  توق  ادخ  يارب  ار  بضغ  هزین  دزاس  زیت  هک  یسک  دومرف  و 

یتیآ

.دوب اناوت  اهلطاب  نیرت  تخس  ندرک  دوبان  رد  دنک ، زیت  ادخ  رطاخب  ار  دوخ  مشخ  هزین  رس  هک  ره  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . ددرگ يوق  لطاب  لها  نیرت  تخس  نتشک  رب  دنک  زیت  ار  مشخ  هزین  ادخ  يارب  هک  نآ  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

.هقیقح لطابلا  یف  ءادشالا  لیق : زاجم و  اذه  لطابلا و  دشا  يور : .دیدش و  عمج  ءادشا  و 

يردیک

مثیم نبا 

زیزع لاعتم  دنوادخ  نوچ  دوب .) دهاوخ  رداق  اهفالخ  نیرت  تخس  نتخاس  دوبان  رب  دنک ، زیت  ادخ  رطاخ  هب  ار  مشخ  هزین ي  سک  ره  )
شیب دوش ، یم  نیگمشخ  تزع  رطاخ  هب  هک  یسک  تبیه  .تسا  وا  تزع  هب  دنتسم  وا ، تریغ  مشخ و  يورین  ور  نیا  زا  تسا ، قلطم 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 2676 

http://www.ghaemiyeh.com


ناـسنا يورین  ادـخ  زا  تردـق  تساوخرد  اـب  هک  تبـسن  ناـمه  هب  دوش و  كانمـشخ  نآ  هب  لاـکتا  نودـب  هک  تسا  یـسک  تبیه  زا 
لیلد نیمه  هب  .دوش و  یم  وا  یناوتان  فعـض و  ثعاب  تسین  راگزاس  ادخ  نید  اب  هک  زین  لطاب  هب  ياکتا  نینچمه  دـبای ، یم  شیازفا 

رد مالسلا ) هیلع   ) ماما و  دندرک ، یم  بولغم  ناشیدایز - همه ي  اب  ار - دوخ  نانمشد  مالـسا ، ردص  رد  تیعمج  یمک  اب  ادخ  يایلوا 
تدـش يارب  ار  نانـس  هملک ي  .دروآرد  اپ  زا  ار  لطاب  نارـس  ای  و  دـنکب ، اج  زا  تسناوت  شا  يراوتـسا  يدـنمورین و  مامت  اب  ار  ربیخ 

.تسا هدرب  راک  هب  حیشرت  باب  زا  ار  دحا  هملک ي  .تسا و  نمشد  تسکش  ثعاب  هک  تسا  هدروآ  هراعتسا  تهج  نآ  زا  مشخ 

دیدحلا یبا 

 . ِلِطاَْبلا ِءاَّدِشَأ  ِْلتَق  یَلَع  َيِوَق  ِهَِّلل  ِبَضَْغلا  َناَنِس  َّدَحَأ  ْنَم  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

یلع همزع  فهرأ  نم  نأ  ینعملا  هحاصفلا و  یلع  لدت  هراعتسا  نمـضتت  هملکلا  رکنملا و  نع  یهنلا  فورعملاب و  رمألا  باب  نم  اذه 
ههج نم  ارداص  ایوق  ناک  نإ  رکنملا و  هلازإ  یلع  هللا  هناعأ  اقولخم  بقاری  مل  فخی و  مل  هللا و  تاذ  یف  هبـضغ  يوق  رکنملا و  راکنإ 

لطابلا ءادشأب  هیانکلا  تعقو  اهنع  بناجلا و  هزیزع 

یناشاک

( لطابلا ءادشا  لتق  یلع  يوق   ) ادخ ياضر  يارب  ار  بضغ  هزین  دزاس  زیت  هک  یـسک  بضغلا هللا ) نانـس  دحا  نم  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
ار و برع  هربابج  دروآ  لتق  هب  ترـضح  نآ  اذـهل  .ناـشیا و  نیرتظیلغ  دـنناملاظ و  نیرت  تخـس  هک  یتعاـمج  نتـشک  رب  دوش  اـناوت 

.ار اهنآ  يایوقا 

یلمآ

ینیوزق

.ناشیا و نیرتظیلغ  لطاب و  لها  نیرت  تخـس  لتق  رب  ددرگ  يوق  قح ، لها  نید و  ترـصن  ادخ و  يارب  شیوخ  هزین  دـنک  زیت  هک  ره 
.دوخ تاوزغ  رد  تسا  ترضح  نآ  لاوحا  عیاقو  لاقم  نیا  هقودصم 

یجیهال

رس درک  دنت  هک  یسک  هک  مالسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .لطابلا » ءادشا  لتق  یلع  يوق  بضغلا هللا ، نانـس  دحا  نم  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
هللا لیبس  یف  داهج  رد  ینعی  لطاب ، رد  توق  نابحاص  نتـشک  رب  دبای  تردق  توق و  ادـخ ، ياضر  يارب  زا  ار  بضغ  مشخ و  هزین ي 

.لطاب مصخ  زا  توق  بحاص  صاخشا  لتق  رب  دش  دهاوخ  اناوت 

ییوخ

هجو هل  یـش ء  لک  ینعملا : .نیرحبلا  عمجم  بضغ - اذا  ادح  دحی  دـح  لاقی : بضغلا  قزنلا و  نم  ناسنالا  يرتعت  ام  هدـحلا ) : ) هغللا
هب زتعی  نامیالا و  نم  راـص  انـسح و  ناـک  راـث هللا  اذا  بضغلاـف  حودـمم ، نسح  یهلـالا  ههجو  راـبتعابف  هعیبطلا ، یلا  فرط  هللا و  یلا 
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: لاقف یش ء ؟ دحا  نموملا  لاب  ام  لئـس  دق  و  مالـسلا ) هیلع   ) رقابلا نع  نیرحبلا  عمجم  یف  يور  دق  .نینموملا و  رهظ  هب  دشی  نیدلا و 
نم هللا  لیبس  یف  نیدهاجملل  دبال  .یهتنا و  قدصم - هلوسرل  و  عیطم ، وه هللا  و  هردص ، یف  نامیالا  ضحم  و  هلبق ، یف  نآرقلا  زع  نال 

نیبراحملا هللا و نم  لاطبالا  لتق  یلع  يوق  و  ءادشالا ، ءادـعالا  هاجت  عافدـلا  یلع  ردـقی  بتح  بهللاک  هیمح  هرمج  بضغلا و  هروس 
ددرگ و دـنمورین  لطاب  نانامرهق  راتـشک  رب  دـنک ، زیت  ار  دوخ  بضغ  مشخ و  هزین  رـس  ادـخ  يارب  سک  ره  دومرف : همجرتلا : .هلوسر 

.دوش زوریپ 

دیابرب رفک  لاطبا  لد  *** دیآ مشخ  هب  ادخ  رهب  هک  ره 

يرتشوش

دق دیـشرلا - ما  نارزیخلا - تناک  دادغب ) خیرات   ) یف ریمالا  عاطا  ام  هانقلا  ردـص  دالبلا  یف  یتفلا  يداه  ناک  اذا  هلوق : هنم  بیرق  لوقا 
یلا بتک  هفوکلاب و  تادابعلا و ) …  نم  مالـسلا ) هیلع   ) هنیب ام  یف  نوعبرالا - یناثلا و  لـصفلا   ) زارطلا یلع  اینارـصن  ـالجر  تهجو 

نوذرب یلع  ناسلیط  زخ و  هبج  هیلع  هباحـصا  نم  هعامج  هعم  اموی  جرخف  هفوکلاب  اعاطم  ناکف  ارما  هل  یـصعی  ـالا  یـسیع  نب  یـسوم 
سلج کیرـش و  یلع  ملـسف  هرهظ  یف  طایـس  راثآ  اذا  و  یـضاقلاب ) مث  هللااب  هاثوغا  و   ) لوقی وه  فوتکم و  هیدی  نیب  لجر  اذا  هراف و 

زارط یف  ینسبتحاف  رهشا  هعبرا  ذم  اذم  ینذخا  رهشلا  یف  هئام  یلثم  ءارک  یشولا  لمعا  لجر  انا  کیرشل  بورـضملا  لاقف  هبناج  یلا 
کمـصخ عم  سلجاف  ینارـصن  ای  مق  لاقف  .يرت  ام  يرهظب  لعفف  ینقحلف  هنم  مویلا  تلفاف  اوعاض  دـق  لاـیع  یلو  توقلا  یلع  يرجی 

هذه ام  کیرـش  هل  لاقف  هعم  سلجف  کل  لاقی  امک  هعم  سلجاف  کلیو  مق  لاق  سبحلا  یلا  هب  رم  هدیـسلا  مدـخ  نم  انا  اذـه  ای  لاقف 
هئاسک و کیرش  یقلاف  سبحلا ، یلا  هب  رم  رثکا ، قحتـسی  وه  اطاوسا و  يدیب  هتبرـض  انا  لاق  هب  اهرثا  نم  لجرلا  اذه  رهظب  یتلا  راثالا 

لعجف طوسلا  عفر  مث  .کلها  یلا  قلطنا  لجرلل  لاق  ینارـصنلا و  بوث  عماجم  یلا  هدـیب  برـض  مث  ایذـبر  اطوس  جرخاـف  هراد  لـخد 
یحلا نایتف  نم  انهه  نم  کیرـش  لاقف  هوصلخی  نا  هناوعا  مهف  ادبا  اهدـعب  ملـسملا  هللا  برـضت و  هل ال  لوقی  ینارـصنلا و  هب  برـضی 

یکبی و هینیع و  رصعی  ینارـصنلا  لعجف  اطاوسا  هبرـضف  ینارـصنلا  اودرفا  اعیمج و  موقلا  برهف  سبحلا  یلا  مهب  اوبهذاف  ءالوه  اوذخ 
هباکرب ذخای  نم  هل  نکی  مل  هیلع و  یصعتساف  هبکریل  نوذربلا  یلا  ینارصنلا  ماق  زیلهدلا و  یف  طوسلا  کیرش  یقلاف  ملعتـس  هل  لوقی 

هبقاع اذه  کلعفل  نوکی  کیرشل  لیقف  ینارصنلا  یضمف  کنم  عوطا هللا  هناف  هب  قفرا  کلیو  کیرش  هل  لاقف  .نوذربلا  برضی  لعجف 
بـضغ کیرـش و  لاق  کب  اذـه  لعف  نم  هل  لاقف  یـسیع  نب  یـسوم  یلا  ینارـصنلا  بهذ  و  هللا ) كزعی  هللا  رما  زعا   ) لاـقف ههورکم 

ام هللا  یـسوم ال و  لاقف  طرـشلا ، بحاـص  ناوعـالا و  تاداـبعلا و ) …  نم  مالـسلا ) هیلع   ) هنیب اـم  یف  نوعبرـالا - یناـثلا و  لـصفلا  )
لیطتسی لعجف  هل  مصخ  عم  هسنومل  لیکو  یضاقلا  کیرش  یلا  مدقت  هیف  .عجر و  امف  دادغب  یلا  ینارصنلا  یضمف  کیرـشل ، ضرعتا 

عفصف کیرش  هب  رماف  هسنوم ، لیکو  انا  اذه و  یل  لوقتا  لاق  کل  ابا  فک ال  کیرش  هل  ُلاقف  هسنوم  نم  هعضومب  الالدا  همصخ  یلع 
یلع کیرش  لخد  دق  اذه  لبق  ناک  و  اکیرش - لزعف  يدهملا  یلا  هسنوم  بتکف  اکش  هسنوم و  یلع  لخد  فرصناف و  تاعفص  رشع 

کلوق اما  لاق  .همامالاب  کلوق  هعامجلا و  یلع  کفالخل  لاق  مل  لاـق و  نیملـسملا  نیب  مکحلا  دـلقت  نا  یغبنی  اـم  هل  لاـقف  يدـهملا 
فرعا امف  همامالاب ) یلوق  و   ) کلوق اما  ینید و  یف  یلـصا  مه  مهفلاخا و  فیکف  ینید  تذـخا  هعامجلا  نعف  هعامجلا  یلع  یفالخب 

هللا اورفغتساف  اطخ  ناک  ناف  هومتلعف  متنا  یـش ء  اذهف  نیملـسملا  نیب  مکحلا  دلقی  ام  کلثم  کلوق  اماو  .هلوسر  هنـس  هللا و  باتک  الا 
سابعلا و كادـج  هیف  هلاق  ام  هیف  لوقا  لاق  بلاط ؟ یبا  نب  یلع  یف  لوقت  اـم  يدـهملا  هل  لاـقف  هیلع  اوکـسماف  اـباوص  ناـک  نا  هنم و 

لزنی امع  هنولاسی  نیرجاهملا  ءاربک  يری  ناک  دـق  هباحـصلا و  لضفا  هدـنع  یلع  تامف و  سابعلا  اماف  لاق  هیف ؟ الاق  ام  لاـق و  هللادـبع 
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اعبتم اسار  هبورح  یف  ناک  نیفیسب و  هیدی  نیب  برضی  ناک  هناف  هللادبع  اما  هللااب و  قحل  یتح  دحا  یلا  وه  جاتحا  ام  لزاونلا و  نم  مهب 
يدـهملا و تکـسف  هللا  ماکحا  یف  ههقفو  هللا  نیدـب  هملعل  كوبا  اهنع  دـعقی  نم  لوا  ناک  روج  یلع  هتماما  تناک  ولف  اعاطم  ادـئاق  و 
یباحصلا و یلجبلا  ریرج  دلو  نم  هارما  اموی  اکیرـش  تتا  اضیا  هیف  .اکیرـش و  لزع  یتح  لیق  الا  سلجملا  اذه  دعب  ضمی  مل  قرطا و 

هارما یـضاقلاب  مث  هللااب  انا  تلاقف  مکحلا  سلجم  یف  تادابعلا و ) …  نم  مالـسلا ) هیلع   ) هنیب ام  یف  نوعبرالا - یناـثلا و  لـصفلا   ) وه
ناک یسیع  نب  یسوم  ریمالا  تلاق  کملظ  نم  نالا  کنع  اهیا  اهل  لاقف  تددر  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا بحاص  ریرج  دلو  نم 

ایـسراف هیف  تلعج  اـطیاح و  مهنیب  ینیب و  تینب  یتوـخا و  تمـساق  یئاـبآ و  نع  هتثر  لـخن و  هیف  یل  تارفلا  یطاـش  یلع  ناتـسب  یل 
ثعب هلیللا  هذـه  یف  ناـک  اـملف  هعبا  ملف  ینبغرا  ینم و  واـس  اـعیمج و  یتوـخا  نـم  ریمـالا  يرتشاـف  یناتـسبب  موـقی  لـخنلا و  ظـفحی 

اهل لاق  مث  .متخف  هنیط  مالغ  ای  لاقف  یتوخا  لخنب  طـلتخا  ائیـش و  یلخن  نم  فرعا  ـال  تحبـصاف  طـئاحلا  اوعلتقاـف  لـعاف  هئامـسمخب 
عدا لاق  کیلع  کیرش  يدعا  لاقف  یسوم  یلع  لخد  بجاحلا و  اهذخاف  هنیطلاب  هارملا  تءاجف  کعم  رضحی  یتح  هباب  یلا  یـضما 

حـصت مل  يوعد  تعدا  هارما  كرما  نم  بجعا  تیار  ام  هللا  ناحبـس  ای  لقف  کیرـش  یلا  یـضما  لاقف  هب  اعدـف  طرـشلا  بحاص  یل 
یلا اومدـقتی  نا  هناملغ  رما  جرخف و  کـلیو  ضما  لاـقف  .لـعفیلف  ینیفعی  نا  ریمـالا  يار  نا  هطرـشلا  بحاـص  هل  لاـقف  یلع  اهتیدـعا 
لاق سبحلا  یف  هعـضف  هدیب  مالغ  ای  ذخ  لاق  هلاسرلا  يداف  کیرـش  يدی  نیب  فقوف  ءاج  املف  سبحلا  هلآ  نم  هریغ  شارفب و  سبحلا 
هیلا بجاحلا  هجوف  .ربخلا  یـسیع  نب  یـسوم  غلب  سبحلا و  یلا  ینحلـصی  ام  تمدقف  اذه  یب  لعفت  کنا  تفرع  هللادبعابا  ای  هللا  دق و 
ثعب رصعلا  ریمالا  یلص  املف  سبحف  هبحاصب  هقحلا  لاق  هلاسرلا  يداو  هیدی  نیب  فقو  املف  هیلع  یش ء  يا  لوسر  كاذ  نم  اذه  لاقف 

دق هنا  هوملعا  مالسلا و  هوغلبا  هیلا و  اوضما  لاقف  کیرش  ءاقدصا  نم  هفوکلا  لها  هوجو  نم  هعامج  یثعشالا و  حابص  نب  قاحسا  یلا 
مهل لاق  مهمالک  یضقنا  املف  هلاسرلا  هوغلباف  اولخدف  رصعلا  دعب  هدجـسم  یف  سلاج  وه  اوضمف و  هماعلاک  تسل  ینا  یب و  فختـسا 

نم ینومتملک  سانلا  تادابعلا و ) …  نم  مالـسلا ) هیلع   ) هنیب ام  یف  نوعبرالا - یناثلا و  لـصفلا   ) نم هریغ  یف  متئج  مکارا  ـال  یلاـم 
یتح ال اقح  لاق  تنا  داجا  اولاق  هیف  الا  هللا  منی و  سبحلا ال  یلا  هب  بهذـیف  لجر  دـیب  مکنم  دـحاو  لک  ذـخایف  یحلا  نایتف  نم  اـنهه 
دغلا و ناک  املف  .اعیمج  مهجرخا  بابلا و  حتفف  سبحلا  باب  یلا  لیللا  یف  یـسیع  نب  یـسوم  بکر  مهـسبحف و  ملاظ  هلاسرب  اودوعت 

هللا دادغب و  یلا  یلقثب  ینقحلا  همالغل  لاق  هلزنم و  یلا  اهب  هجو  اهمتخف و  رطمقلاب  اعدـف  هربخاف  ناجـسلا  ءاج  ءاضقلل  کیرـش  سلج 
غلب دادغب و  یلا  هفوکلا  هرطنق  وحن  یضم  مهل و  هاندلقت  ذا  هیف  زازعالا  انل  اونمـض  دقل  هیلع و  انوهرکا  نکل  مهنم و  رمالا  اذه  انبلط  ام 

یناوعا عد  مهـسبحت  کناوخا  رظنا  تبثت  هللادبعابا  ای  لوقی  هللا و  هدـشانی  لعج  هقحلف و  هبکوم  یف  بکرف  .ربخلا  یـسیع  نب  یـسوم 
هفیلخلا یلا  تیـضم  الا  سبحلا و  یلا  اعیمج  اودری  یتح  حرابب  تسلو  هیف  یـشملا  مهیلع  بجی  مل  رما  یف  کل  اوشم  مهنال  معن  لاـق 

اذـخ هناوعال  لاقف  .اوعجر  دـق  لاقف  ناجـسلا  هءاج  یتح  هناکم  فقاو  وه  سبحلا و  یلا  اعیمج  مهدرب  رماـف  یندـلق - اـمم  هتیفعتـساف 
هملظتملا هیریوجلا  نیا  لاقف  ءاضقلا  سلجم  هعم  لخدا  یتح  هیدـی  نیب  هب  اورمف  مکحلا  سلجم  یلا  اعمج  يدـی  نیب  هودوق  هماجلب و 

یش ء لک  لبق  سبحلا  نم  نوجرخی  کئلوا  یسوم  لاقف  هیدی .- نیب  اهعم  سلاج  وه  و  رضح - دق  کمـصخ  اذه  لاقف  تءاجف  هنم 
اعیرـس اطئاح  ینبت  اهنم و  ذخا  ام  عیمج  درت  لاق  تقدـص  لاق  هیعدـت  ام  یف  لوقت  ام  هل  لاق  مث  مهوجرخا  معنف  نالا  اما  کیرـش  لاق 

تلاق ال و هنیعدـت  یـش ء  یقب  کلذ  دری  لاق و  هعاتم  یـسرافلا و  تیب  هارملا  لوقت  لاق  هیعدـت  یـش ء  یقب  له  لعفا  لاق  مدـه  اـمک 
کیلع مالـسلا  لاق  مث  هسلجم  یف  هسلجاف  یـسیع  نب  یـسوم  دـیب  ذـخاف  هسلجم  نم  بث  مث و  اهربز - و  یموق - لاق  اریخ  هللا  كازج 

.کحض یش ء و  يا  لاق  یشب ء  تادابعلا و ) …  نم  مالسلا ) هیلع   ) هنیب ام  یف  نوعبرالا - یناثلا و  لصفلا   ) رمات ریمالا  اهیا 

هینغم
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امنا و  لوزی ، یتح  ثبلی  تقوم ال  اذـه  ناف  الک ، ..جادوالا  خـفتنت  نانیعلا و  هعم  رمحت  يذـلا  لاـعفنالا  وه  اـنه  بضغلاـب  درملا  سیل 
براحی بضاغلا هللا  اذـه  نا  يا  نانـس ) دـحا  : ) مامالا لوق  کـلذ  یلا  یموی ء  و  هلها ، لـطابلا و  برح  یف  تاـبثلا  ربصلا و  هب  دارملا 
صلخم نانجب  ههجاو  نمف  هناحبس ، هفصو  امک  قوهز  لطابلا  ..املق و  ما  اناسل  ما  ناک  افیس  هادجا  هکلمی و  حالس  یـضماب  نیلطبملا 

لها ءامسا  تشاع  حالسلا  اذهب  .مویعلا و  هارت  احالـس ال  قحلل  نا  لیق : امیدق  .ساسالا و  نم  لطابلا  ضوق  و  هنوعب ، هللا  هدما  تباث  و 
ابف ترکذ  نا  و  حـیرلا ، عـم  مهموـصخ  مهئادـعا و  ءامـسا  تبهذ  و  موـی ، رخآ  یلا  شیعتـس  و  راـبکالا ، سیدـقتلاب و  ریخلا  قـحلا و 

.ءاردزالا راقتحال و 

هدبع

ردتقا هبـضغ هللا  دتـشا  نم  يا  حمرلا  لصن  نانـسلا  ذحـش و  يا  لادلا  دیدشت  ءاحلا و  هزمهلا و  حتفب  دحا  لطابلا : ءادشا  لتق  یلع  … 
ءادشا اوناک  نا  لطابلا و  لها  رهق  یلع 

يرفعج

مالسالا ضیف 

رد  ) دنک زیت  ادخ  يدونشخ ) ءاضر و   ) يارب ار  دوخ )  ) مشخ هزین  سک  ره  تسا : هدومرف  ادخ ) يارب  راک  دوس  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
اناوت دنچ  ره  لطاب  لها  تسکـش  رد  ار  وا  ادخ   ) دـشاب اناوت  اهیتسردان  نیرت  تخـس  ندرب  نیب  زا  نتـشکرب و  دـشوکب ) رکنم  زا  یهن 

(. دومن دهاوخ  شیرای  دنشاب 

ینامز

یلع .دنا  هدیناشن  تلذ  كاخ  هب  ار  نانمـشد  نیرتمهم  دنا  هدرک  مایق  ادخ  ياضر  رطاخ  هب  طقف  داسف  اب  هزرابم  يارب  هک  ادـخ  نادرم 
تروصب دوخ  تسایر  رـصع  رد  دنچ  ره  دیدرگ ، زوریپ  مالـسا  ردص  ياهگنج  مامت  رد  درک  یم  مایق  ادـخ  يارب  هک  مالـسلا ) هیلع  )

هار ادخ  يارب  صالخا  هجوت و  نیا  دیدرگ و  زوریپ  قح - ندش  نشور  شفده - رب  یلو  دیدرگن  زوریپ  ياهگنج  زا  یضعب  رد  رهاظ 
وا هارمه  هک  یناسک  تسا و  ادخ  لوسر  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحم : ) دیوگ یم  دـیجم  نآرق  رد  زیزع  يادـخ  .تسا  ناگتـسیاش 

 … (. وخمرن دوخ  نایمرد  اما  دنتسه ، لدگنس  مالسا  نانمشد  هب  تبسن  دنتسه 

يزاریش دمحم  دیس 

یلع يوق   ) هناحبس هل  هبضغ  دتشا  نم  ینعملا  و  حمرلا ، لصن  نانسلا )  ) و ذحش ، يا  بضغلا هللا ) نانـس  دحا  نم  : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
.ایوقا ءادشا  اوناکنا  و  لطابلا ، لها  عمق  یف  يوق  يا  لطابلا ) ءادشا  لتق 

يوسوم

هللا لیبس  یف  هزعلا  هتذخا  هللا و  رمنت  نم  حرـشلا : .حمرلا  لصن  نانـسلا : .ذحـش  يا  لادلا  دیدشت  ءاحلا و  هزمهلا و  حـتفب  دـحا : هغللا :
هکسمت هدلج و  هربصب و  عاطتسا  رشبلا  نیزاوم  یف  فیعضلا  یبنلا  یـسومف  ارابج  امیظع و  ایوق و  ناک  امهم  لطابلا  رهقی  نا  عاطتـسا 
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یـضقی نا  عاطتـسا  میتی  وه  هتدیقع و  تابث  هنامیا و  هوقب  دمحم  یبنلا  .همکح و  یهنی  هتلود و  لیزی  هلذی و  نوعرف و  رهقی  نا  هنیدب 
نا نموم  ناسنا  لک  عیطتسی  اذکه  هایحلا و  یف  سانلا و  سوفن  یف  مالـسالا  ینبی  اهدیلاقت و  اهتاداع و  اهزومر و  لکب  هیلهاجلا  یلع 

 … هناولا هلاکشا و  لکب  لطابلا  یلع  یضقی  ءایبنالا و  دمحم و  یسوم و  اهکلس  یتلا  قیرطلا  سفن  یلع  ریسی 

یناقلاط

« .دوش یم  اناوت  لطاب  نیرتیوق  نتشک  رب  دنک  زیت  ادخ  ياضر  يارب  ار  مشخ  هزین  رس  سک  ره  »

نآ ینعم  تسا و  تحاصف  رب  لیلد  هک  تسا  يا  هراعتسا  نمضتم  هملک  نیا  تسا و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  باب  زا  نخس  نیا 
دسرتن و دهد و  تدش  ار  دوخ  مشخ  دنوادخ  تیاضر  هار  رد  دنک و  راوتـسا  رکنم  راکنا  يارب  ار  دوخ  مزع  سک  ره  هک  تسا  نینچ 

دنمورین يوق و  رکنم  نآ  دنچ  ره  دهد ، یم  يرای  رکنم  نتـشادرب  نایم  زا  رب  ار  وا  دـنوادخ  دـهدن ، هار  دوخ  هب  میب  یقولخم  چـیه  زا 
.تسا هدش  دای  هیانک  هب  نانمشد  نیرتدیدش  هب  نآ  زا  دشاب و 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

.ِلِطاَْبلا ِءاَّدِشَأ  ِْلتَق  یَلَع  َيِوَق  ِهَِّلل  ِبَضَْغلا  َناَنِس  َّدَحَأ  ْنَم 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

نارادمدرس لتق  رب  ییاناوت  دنک  زیت  ادخ  يارب  ار  مشخ  هزینرس  هک  یسک 

يرگید ناوارف  بتک  رد  - رداصم رد  بیطخ  موحرم  هتفگ  هب  - هنامیکح راتفگ  نیا  هنامیکح : راتفگ  دنـس  .درک . (  دهاوخ  ادیپ  لطاب 
هدروآ ار  نآ  یتوافت  اب  مکحلاررغ  رد  يدـمآ  هغـالبلا و  جـهن  تراـبع  نیع  هب  راربـالا  عیبر  رد  يرـشخمز  هلمج  زا  ؛ تسا هدـمآ  زین 
هغالبلا جـهن  زا  ریغ  يرگید  عبنم  دـهد  یم  ناشن  هک  هدرک  رکذ  توافت  یمک  اـب  ار  نآ  زارطلا  باـتک  رد  يولع  ییحی  ریما  زین.تسا 

(.( ،ج 4،ص 144 هغالبلا جهن  رداصم  ) .تسا هتشاد  رایتخا  رد 

نمشد رب  يزوریپ  هار 

ار مشخ  هزینرس  هک  یـسک  :» دیامرف یم  دنک ، یم  نییبت  ار  دنمورین  نانمـشد  رب  يزوریپ  هار  هنامیکح  راتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
( . ِلِطاَْبلا ِءاَّدِشَأ  ِْلتَق  یَلَع  َيِوَق  ِهَِّلل  ِبَضَْغلا  َناَنِس  َّدَحَأ  ْنَم  ( ؛» درک دهاوخ  ادیپ  لطاب  نارادمدرس  لتق  رب  ییاناوت  دنک  زیت  ادخ  يارب 

تین و صولخ  لماک و  یگداـمآ  : تسا زیچ  ود  دـنمورین  تخـسرس و  نانمـشد  لـباقم  رد  يزوریپ  هب  ندیـسر  هار  هک  نیا  هب  هراـشا 
.دروآ رد  وناز  هب  نآ  هلیسو  هب  ناوت  یم  ار  نانمشد  نیرت  تخسرس  دنوش  عمج  مه  اب  ود  نیا  هاگره.ادخ  رب  لکوت 

 ) اـهنآ اـب  هلباـقم  يارب  ؛ » ٍهَُّوق ْنِم  ُْمتْعَطَتْـسا  اَـم  ْمَُهل  اوُّدِـعَأ  َو  : » دـیامرف یم  اـج  کـی  رد  هدرک  هیکت  لـماع  ود  ره  يور  دـیجم  نآرق 
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.( هیآ 60 ، لافنا «. ) . دیزاس هدامآ...و  ورین  زا  دیراد  ناوت  رد  هچ  ره  (، نانمشد

امش ؛و  دیدرگن نیگمغ  و  دیوشن ! تسس  زگره  ؛ » َنِینِمُْؤم ُْمْتنُک  ْنِإ  َنْوَلْعَْألا  ُُمْتنَأ  اُونَزْحَت َو  اُونِهَت َو ال  َو ال  : » دیامرف یم  رگید  ياج  رد 
.( هیآ 139 ، نارمع لآ  «. ) . دیشاب هتشاد  نامیا  رگا  دیرترب 

میمـصت هدارا و  توق  روظنم  هکلب  تسین  لیلد  یب  رذـگدوز  ياه  مشخ  مالـسلا  هیلع  ماما  هنامیکح  راـتفگ  نیا  رد  « بضغ » زا روظنم 
.تسوا ناگدنب  زا  عافد  نییآ و  تیوقت  ، ادخ يارب  مه  نآ  نمشد  اب  هزرابم  يارب  يدج 

.تساهنآ نادنمورین  نارادمدرس و  لطاْبلا » ِءاّدشا   » هب ریبعت 

.تسا يرشب  عماوج  رد  اهنآ  ذوفن  ندرب  نیب  زا  ندرک و  شوماخ  اهنآ و  رب  يزوریپ  عون  ره  هب  هراشا  لتق »  » هب ریبعت 

ببـس هک  دـنز  یم  ییاهراک  هب  تسد  دور و  یم  نوریب  قح  زرم  زا  ناسنا  ، تلاـح نآ  رد  اریز  ، تسا هدـیهوکن  اـبلاغ  مشخ  بضغ و 
: تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یمالسا  تایاور  رد  ور  نیازا  دوش ، یم  رمع  رد  ینامیشپ 

.( ،ج 2،ص 303 یفاک « . ) . ٍّرَش ِّلُک  ُحاتْفِم  ُبَضَْغلا  »

سیماوـن هـب  ضرعت  ، نافیعـض قوـقح  بـصغ  تارکنم ، ندـش  راکـشآ  : دوـش یم  ماـجنا  هـک  یفـالخ  ياـهراک  ببـس  هـب  هاـگ  یلو 
یم نیگمـشخ  رویغ ، رادیب و  ، نمؤم ِناسنا  یطیارـش  نینچ  رد  ، عامتجا رب  سوه  اوه و  هبلغ  یمالـسا و  هعماج  رد  ینماان  داجیا  ، مدرم
هاگ دندرگ و  یم  جیسب  ناسنا  ياهورین  مامت  مشخ  تلاح  رد  میناد  یم  ادخ و  يارب  قیمع و  یمشخ  هکلب  رذگدوز  یمشخ  هن  ؛ دوش

.دوش یم  لصاح  لطاب  اب  هزرابم  يارب  یگدامآ  دنک و  یم  ادیپ  ار  رفن  نیدنچ  تردق  یلومعم  ناسنا  کی 

هب ار  لیئارـسا  ینب  یتسرپ  هلاسوگ  هدـهاشم  روط و  هوک  زا  تشگزاـب  زا  دـعب  یـسوم  ندـش  نیگمـشخ  دـیجم  نآرق  لـیلد  نیمه  هب 
ْمُکْدِعَی َْمل  ِمْوَق َأ  ای  َلاق  ًافِسَأ  َنابْـضَغ  ِهِمْوَق  یلِإ  یـسُوم  َعَجَرَف  : » دیامرف یم  هک  اجنآ.تسا  هدرک  نایب  حیحـص  يراک  تبثم و  یلکش 

نیگمـشخ و یـسوم  ؛ » يِدِـعْوَم ُْمتْفَلْخَأَـف  ْمُکِّبَر  ْنِم  ٌبَضَغ  ْمُْـکیَلَع  َّلِـحَی  ْنَأ  ْمـُتْدَرَأ  ْمَأ  ُدـْهَْعلا  ُمُْـکیَلَع  َلاـطَف  ًانَـسَح َأ  ًادـْعَو  ْمُـکُّبَر 
ییادج  ) تّدم ایآ  دادن !؟ امـش  هب  ییوکین  هدـعو  ناتراگدرورپ  رگم  نم ! موق  يا  : تفگ تشگ و  زاب  دوخ  موق  يوس  هب  كانهودـنا 

هیآ ، هط . (.»!؟ دیدرک فّلخت  نم  هدعو  زا  هک  دوش  لزان  امـش  رب  ناتراگدرورپ  بضغ  دیتساوخ  یم  ای  ، دـیماجنا لوط  هب  امـش  زا ) نم 
.( 86

.تسا هدش  ِراّفُْکلا » یَلَع  ُءاّدِشَأ   » هب ریبعت  نیتسار  نانمؤم  هرابرد  زین  « حتف » هروس رخآ  هیآ  رد 

هرابرد مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  هک  یماگنه  : میناوخ یم  هدروآ  راونالا  راـحب  رد  هللا  همحر  یـسلجم  همـالع  هک  زین  یثیدـح  رد 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ.دندوب  یکاش  ترضح  نآ  زا  یهورگ  درک  يریگتخس  نایوجگنج  زا  یضعب  هب  تبسن  ، میانغ لاوما 

: دیوگب دهد و  ادن  مدرم  نایم  رد  يدانم  داد  روتسد 

یلع زا  ار  تیاکـش  نابز  مدرم  يا  ؛  ِِهنید یف  ٍنِهادُم  ُْریَغ  َّلَج  َّزَع َو  ِهّللا  ِتاذ  یف  ٌنِشَخ  ّهنإَف  ٍبلاط  یبأ  ِْنب  ّیلَع  ْنَع  ْمُکَتَنِْـسلأ  اوُعَفْرا  »
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نیا هک  یمدرم  «. درمش یمن  زاجم  ار  شنید  رد  يراک  شزاس  تسا و  ریگتخـس  یهلا  رماوا  هرابرد  وا  هک  ارچ  ، دیرادرب بلاط  یبا  نب 
 ) .تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ادـخ و  بولطم  اه  يریگتخـس  هنوگ  نیا  دنتـسناد  دنتـسب و  ورف  تیاکـش  زا  بل  دندینـش  نخس 

. ( ،ج 21،ص 385 راونالاراحب .

: درک لاؤس  مدرم  زا  يزور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هک  میناوخ  یم  زین  يروهشم  ثیدح  رد 

یـضعب ؛ دـنرت هاگآ  شلوسر  ادـخ و  : دـنتفگ یعمج  »؟ تسا رت  مکحم  نامیا  ياه  هریگتـسد  زا  کی  مادـک  ؛  ٌَقثْوأ ِناـمیْإلا  يَرُع  ُّيأ  »
هیلع و هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ.دـندرک  رکذ  ار  داهج  رگید  یعمج  هرمع و  جـح و  یهورگ  هزور ، يا  هدـع  ، تاکز رگید  یخرب  ، زامن

: دومرف هلآ 

ضغب هللا و  یف  ُّبح  نامیا  ياه  هریگتسد  نیرت  مکحم  دومرف ): سپـس   ) تسین نم  خساپ  یلو  تسا  تلیـضف  ياراد  دیتفگ  ار  هچنآ  »
.( ،ج 2،125،ح 6 یفاک «. ) . تسادخ نانمشد  زا  يرازیب  هللا و  ءایلوا  نتشاد  تسود  هللا و  یف 

هک تسا  هدـمآ  یتیاور  رد  : دـیوگ یم  وا  میهد  یم  نایاپ  تسا  هدروآ  راونالا  راحب  رد  یـسلجم  همالع  هک  یثیدـح  اـب  ار  نخـس  نیا 
: تفگ مالسلا  هیلع  یسوم  هب  لاعتم  يادخ 

،َو ٌناهُرب َکَلَف  ْهوَلَّصلا  اَّما  ،َو  یلاعَت َكَرابَت َو  ُهَّللا  َلاق  ، ََکل ُتْرَکَذ  ُُتقَّدَـصَت َو  ُتْمُـص َو  ََکل َو  ُْتیَّلَـص  َلاق  ًالَمَع !؟ ِیل  َْتلِمَع  ْلَـه  »
َْتَیلاو ْلَه  یسُوم  ای  َلاق  ، ََکل َوُه  يذَّلا  ِلَمَعلا  یَلَع  ِینَّلُد  : یسُْوم َلاق  ِیل !؟ َْتلِمَع  ٍلَمَع  ُّياَف  ٌرُون ، ْرُکِّذلا  ،َو  ٌّلِظ ُهَقَدَّصلا  ٌهَّنُج َو  ُمْوَّصلا 
ماجنا يراک  نم  يارب  زگره  ایآ  ؛  ِهَّللا ِیف  ُضُْغْبلا  ِهَّللا َو  ِیف  ُّبُْحلا  ِلامْعَْألا  َلَْضفا  َّنا  یـسُوم  َِملَعَف  ُّطَق  ًاّوُدَع  یل  َْتیَداع  ْلَه  ًاِّیلَو َو  ِیل 

: درک ضرع  یسوم  يا ؟ هداد 

: دومرف وا  هب  لاعتم  دنوادخ.ما  هداد  هقدص  ما و  هتفرگ  هزور  ، ما هدناوخ  زامن  وت  يارب 

يارب ار  لمع  مادـک  تسا  رون  ادـخ  رکذ  رـشحم و  رد  يا  هیاس  قافنا  شتآ و  رپس  يرپس  هزور  تسا و  نامیا  هناشن  وت  يارب  زامن  اما 
تـسود نم  يارب  ار  یـسک  ایآ  : دومرف.امرف ییامنهار  دروم  نیا  رد  ارم  تدوخ  ادنوادخ ! : درک ضرع  یـسوم ! يا  يا  هدروآ  اجب  نم 

ادخ و يارب  یتسود  ، لامعا نیرتهب  تسناد  مالسلا  هیلع  یسوم  هک  دوب  اجنیا  رد  يا ؟ هتـشاد  نمـشد  ار  یـسک  نم  يارب  يا و  هتـشاد 
.( ،ج 66،ص 352،ح 33 راونالاراحب «.). تسادخ يارب  ینمشد 

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abu Talib said : One who sharpens his weapon seeking revenge against
those who incur the Wrath of Allāh will be strong enough to kill those who are strong

.” in committing falsehood

تشحو سرت و  ندودز  هار  : 175 تمکح
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هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ُهنِم ُفاَخَت  اّمِم  ُمَظعَأ  ِهیّقَوَت  َهّدِش  ّنِإَف  ِهِیف  عَقَف  ًارمَأ  َتبِه  اَذِإ  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

نآ دوخ  زا  يزیچ ، زا  ندیـسرت  یهاـگ  اریز  نکفیب ، نآ  رد  ار  دوخ  یـسرت ، یم  يزیچ  زا  هک  یماـگنه  دوـمرف : وا ، رب  ادـخ  دورد  و 
 . تسا رت  تخس 

يدیهش

.ندیسرت راک و  رد  ندشن  رد  ات  رتراوشد  ندییاپ  تخس  ار  دوخ  هک  وش ، رد  نادب  یسرت  يراک  زا  نوچ 

یلیبدرا

زا تسا  رتخـس  نآ  زا  ار  دوخ  نتـشاد  هاگن  یتخـس  هک  یتسردـب  سپ  دوش  عقاو  سپ  نآ  رد  يراک  زا  یـسرت  هک  یماـگنه  دومرف  و 
الب زا  تسا  رتدب  الب  میب  وچ  نآ  زا  یسرت  یم  هچنآ 

یتیآ

تسا يزیچ  نآ  زا  رتگرزب  ندوب ، رذح  رب  یتخـس  اریز  نکفا ، نآ  نایم  هب  ار  دوخ  یـسرتب  يراک  زا  هاگره  مالـسلا :) هیلع   ) دومرف و 
.یسرت یم  نآ  زا  هک 

نایراصنا

یـسرت یم  نآ  زا  هچنآ  زا  ، ندرک رذـح  تدـش  اریز  ، زادـنا نآ  رد  ار  دوخ  یـسرت  یم  يزیچ  زا  هک  یتـقو  هب  : دوـمرف ترـضح  نآ  و 
 . تسا رتگرزب 

اه حرش 

يدنوار

فکلا ضع  .همکحلا و  نع  يا  مکحلا  نع  تمـصلا  یف  ریخ  ـال  هیدوـبعلا و  قرلا : .هباـنتجا و  هیقوـت  .تفخ و  يا  تـبه  اذا  هلوـق : و 
.ملظلاب ملظلا  يزجی  يذلا  یفاکملا  نع  زارتحا  يدابلاب  ملاظلا  فصو  همادنلا و  نع  هرابع 
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يردیک

: ءاملعلا ضعب  لاق  هدـعب و  تایبا  یف  هیفوت  هتبیخ  لیق  ام  دـقف  هیف  عقف  ارما  تبه  ام  اذا  .رـصعلا  لها  ضعب  همظن  هیف : عقف  ارما  تبه  اذا 
.هنم اعقوتم  ناک  .فاعضا  یلع  هعوقوف  یبقعلا  یف  ءالب  لک  و  هیف ، عوقولا  نم  مظعا  هعقوتف  ایندلا  یف  ءالب  لک 

مثیم نبا 

ماجنا زا  رت  تخس  نتشاد  رذح  سرت و ) یتحاران   ) اریز نک ، دراو  راک  نآ  رد  هرابکی  ار  دوخ  یتشاد ، سرت  يراک  ماجنا  زا  هاگره  )
هب عجار  دریگ و  یم  رارق  ریثاـت  تحت  ـالماک  دـهد  یم  ار  ییاوراـن  لاـمتحا  هک  يدروم  رد  یناـسنا  سوفن  یتـسارب  تسا .) راـک  نآ 

نوچ تسا ، دروم  نآ  اب  يریگرد  زا  رتراوشد  بتارم  هب  دوخ  نیا  و  دـتفا ، یم  هشیدـنا  هب  تخـس  نآ ، زا  یـصالخ  عفد و  یگنوگچ 
دیاب هک  تسا  هدرک  بیغرت  مالـسلا ) هیلع   ) ماما .ددرگ  یم  رتدیدش  سرت  راظتنا  اب  سرت  نیا  و  تسا ، ینالوط  اجنآ  رد  سرت  تدـم 

راک هب  دورو  زا  سرت  هاگره  و  تسا : نینچ  زین  ردقم  ياربک  تسا و  ناف …  ترابع : شیارغص  هک  يرمضم  سایق  اب  دش ، راک  دراو 
دایز میب  ياج  هب  هک  تسا  نآ  راوازـس  هک  دوش  یم  نیا  هجیتن  .دروآور  راک  ماـجنا  رب  درک و  زیهرپ  نآ  زا  دـیاب  سپ  تسا  رتراوشد 

.میوش راک  هنحص  دراو  هرابکی 

دیدحلا یبا 

 . ُْهنِم ُفاَخَت  اَّمِم  ُمَظْعَأ  ِهیِّقَوَت  َهَّدِش  َّنِإَف  ِهِیف  ْعَقَف  ًاْرمَأ  َْتبِه  اَذِإ  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

دب توملا  نم  نکی  مل  اذإ  ینعملا و  اذه  یف  یبنتملا  لاق  ام  نسحأ  ام 

.عقوتی ام  لح  امم  مظعأ  هباقترا و  الإ  هورکملا  ام  كرمعل  رخآ  لاق  و 

.اعقی نأ  ءزرلا  ءاضقنا  البقتسم و  هعقوت  یف  یقلت  ءزرلا  هبوعص  رخآ  لاق  و 

.نمأت فوخلا  طسوت  لاقی  ناک  و 

.مانت ددهملا ال  مأ  مانت و  لوتقملا  مأ  هیماعلا  لاثمألا  نم  و 

.هنایع نم  مظعأ  هعامسف  رش  وأ  ریخ  نم  رمأ  لک  لاقی  ناک  و 

اوناک امم  نوهأ  هودجو  هیقحتـسمب  لح  اذإ  هب  دعوتملا  هرخآلا  باذـع  نإ  نیبیـصم  انباحـصأ  دـنع  اوسیل  هلملا و  لهأ  نم  موق  لاق  و 
کلذ هقیقحب  ملعأ  هللا  ایندلا و  یف  هنوعمسی 

یناشاک

هک یتسرد  هب  سپ  هیقوت ) هدـش  ناف   ) راک نآ  رد  وش  عقاو  سپ  هیف ) عقف   ) يراک زا  یـسرت  نوچ  ارما ) تبه  اذا  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
الب میب  هک  اریز  نآ  زا  یـسرت  یم  هچنآ  زا  تسا  رتگرزب  هنم ) فاخت  اـمم  مظعا   ) نآ زا  نتـشاد  هاـگن  ار  دوخ  ندرک و  رذـح  یتخس 
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الب ره  و  نآ ، رد  ندـش  عقاو  زا  تسا  مظعا  نآ  زا  عقوت  تسا  ایند  رد  هک  الب  ره  هک  دـنا  هتفگ  رباکا  زا  یـضعب  ـالب ، زا  تسا  فوخا 
.تسا عقوتم  هک  تسا  يزیچ  نآ  فاعضا  رب  نآ  عوقو  تسا  یبقع  رد  هک 

یلمآ

ینیوزق

یسرتیم هچنآ  زا  تسا  رتگرزب  نآ  زا  نتـشاد  میب  ندرک و  رذح  تدش  هک  یتسرد  هب  هچ  زیچ  نآ  رد  تفیب  يزیچ  زا  یـسرتب  هاگره 
وا رـش  زا  ناساره و  دـشاب و  فیاخ  یملاظ  زا  صخـش  هکنآ  دـننام  .الب  میب  رد  هک  هب  یـشاب  الب  رد  تسا : روهـشم  اهنابز  رب  هچنانچ 
زا یصخش  دنیوگ : .دراپس  وا  تقوقع  گنچ  هب  و  دیامن ، وا  میلست  ار  دوخ  دیایب و  دیآ  گنت  هب  لاح  نآ  زا  نوچ  نازیرگ ، رزتحم و 
رـش زا  مدوب و  یم  گس  نیا  نم  شاک  يا  تفگ : هتفخ ، يا  هشوگ  رد  دـید  یگـس  تفریم  هچوک  رد  يزور  دوب ، فئاـخ  جاـجح ) )

هک هدومن  رما  جاجح )  ) هک دش  مولعم  دیشک ، یم  هتسب  یبانط  هب  ار  گس  دیسرب و  یـصخش  انثا  نیا  رد  مدوسآ ، یم  نمیا  گس  نیا 
نبا منالف  نم  تفگ : داتسیاب و  جاجح )  ) کیدزن دمایب و  سپ  تسا  هتـساوخرب  ناهج  زا  ینمیا  هللا  ناحبـس  تفگ : دنـشکب  ار  اهگس 
زور ره  هک  تسا  رتهب  ارم  مهرب  موش و  هتـشک  رابکی  تفگ  يدومن ؟ هنوگچ  تئرج  نیا  کـحیو  تفگ : ناـهرب ، شکب و  ارم  نـالف 

.تفای تاجن  موش و  هتشک  راب  رازه 

یجیهال

يدیـسرت هاگره  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .هنم » فاخت  امم  مظعا  هیقوت  هدـش  ناف  هیف ، عقف  ارما ، تبه  اذا  : » مالـسلا هیلع  لاـق  و 
.نآ زا  یسرت  یم  وت  هک  يزیچ  زا  تسا  رتگرزب  راک  نآ  ندییاپاو  یتخس  هک  اریز  راک ، نآ  رد  وش  عقاو  سپ  ار ، يراک  هب  مادقا 

ییوخ

، ملظم تیب  یف  لوخدـلا  نم  باهی  لفطلاک  هلهج ، هبنجل و  هباهی  ارما  ناسنالل  ضرعی  ام  اریثک  ینعملا : .فاخ  باـهی : باـه ) : ) هغللا
اهعفد یلا  مالـسلا ) هیلع   ) ثحف رومالا ، یف  مدقتلا  نم  هعنام  عقت  نبجلا  نع  هئـشانلا  هبیهلا  هذه  و  هکلـسی ، مل  قیرط  یف  كولـسلا  وا 
لاـجر قفو  همکحلا  هذـهب  لـمعلاب  .هنم و  فولخملا  رمـالا  یف  عوقولا  نم  مظعا  ددرتـلا  نم  لـصاحلا  فوخلا  لـمحت  نا  یلا  اریـشم 

راحبلا و یف  اوحاس  و  يراربلا ، یتش  اقیرفا و  یف  يراحصلا  تاباغلا و  نوطب  یف  اولغوتف  هیملاع  رخافم  لین  نم  قیقحتلا  فاشتکالا و 
یـشانلا مهولا  اذه  عفدـف  هیملاعلا ، هفرعملا  ملعلا و  اومدـخ  و  هرهـشلا ، هورثلا و  ذوفنلا و  نم  اولان  امب  اولانف  هیئانلا ، رزجلا  یف  اومحتقا 

دراو نآ  رد  ار  دوخ  ینارگن  يرما  زا  نوچ  دومرف : همجرتـلا : .رومـالا  یتـش  یف  یلاـعملا  یلا  لوصولا  زوفلا و  اـشنم  روفنلا  سح  نم 
.تسا رتگرزب  یهودنا  نآ  رد  دورو  زا  يراددوخ  اریز  زاس ،

شیوخ شیوشت  ياریپ  هب  نآ و  رد  *** شیوخ زادنیب  يرما  یسرت ز  هچ 

شیر بلق  دنکیم  رت  تخس  یسب  *** نتشادهگن دوخ  ندوب و  لد  ود 

يرتشوش
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لاق ام  نسحا  ام  دیدحلا  یبا  نبا  لاق  .ءاقتالا  یقوتلا  عوقولا و  نم  رما  عق  و  هفاخملا ، ینعمب  هبیهلا  نم  تبه  لوقا : مالسلا : هیلع  لاق  و 
اذا اهیف  لهـس  سفن  الا  یف  بعـصلا  نم  نکی  مل  ام  لک  انابج  نوکت  نا  زجعلا  نمف  دب  توملا  نم  نکی  مل  اذا  و  ینعملا : یف  یبنتملا 

: اضیا عقوتی  ام  لح  امم  مظعا  هباـقترا و  ـالا  هورکملا  اـم  كرمعل  رخآ : لاـق  و  هفلتخم ) تاـعوضوم  یف  نوتـسلا - لـصفلا   ) اـناک وه 
لوتقملا ما  هیماعلا : لاثمالا  نم  .نمات و  فوخلا  طسوت  لاـقی  ناـک  اـعقی و  نا  ءزرلا  ءاـضقنا  البقتـسم و  هعقوت  یف  یقلت  ءزرلا  هبوعص 

.هنایع نم  مظعا  هعامسف  رش  وا  ریخ  نم  رما  لک  لاقی : ناک  .مانت و  ددهملا ال  ما  مانت و 

هینغم

ءرملا و سفن  نم  یتات  مومهلا  ضغب  نکل  و  وه ؟ نیا  و  اقالطا ، یـش ء  نع  لووسم  ریغ  شاع  نم  ـالا  مهللا  ..مهلا  نم  ولخی  دـحا  ـال 
مئاد و قلق  یف  هراهن  هلیل و  یـضقیف  هتایح ، یف  اهریثات  يدم  لهجی  هلزان  عقوت  وا  اولعف .؟ اولاق و  اذام  سانلا : بقار  ول  امک  هدی ، عنص 

اذـه یف  اـنایبا  دـیدحلا  یبا  نبا  لـقن  .لحمـضا و  عقو  یتم  و  هنم ، تفخ  اـم  یلع  مدـقا  فوختملا : اذـهل  ماـمالا  لوقی  و  بارطـضا .!
(. عقوتی ام  لح  امم  مظعا  و  : ) زجعلا اذه  اهغلبا  ینعملا ،

هدبع

هیف عوقولا  هبیصم  نم  دشا  هنم  فوخلا  ملا  ناف  هیف  لخداف  رما  نم  تفوخت  اذا  هیف : عقف  ارما  … 

يرفعج

مالسالا ضیف 

ندرک و رذـح  یتخـس  اریز  نکفا ، نآ  رد  ار  دوخ  يدیـسرت  يراک  زا  هاـگ  ره  تسا : هدومرف  راـک ) هب  مادـقا  رد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
نیا و  یناـمب ، نآ  سرت  میب و  رد  هک  تسا  رتهب  یـشاب  يراـتفرگ  ءـالب و  رد  رگا   ) يراد سرت  نآ  زا  هچنآ  زا  تسا  رتـگرزب  ندـیئاپ 
ماما شیامرف  رابخا و  تایآ و  هک  ترخآ  فالخ  هب  تسا  اهنآ  ندـید  زا  رتمهم  اـهنآ  ندینـش  هک  تسا  اـیند  روما  هب  عجار  شیاـمرف 

(. دشاب یم  ندینش  زا  رتمهم  اهنآ  ندید  هک  تسا  ایوگ  باتک  نیمه  رد  مالسلا  هیلع 

ینامز

ترفاسم زا  هکنانآ  دنهورگ  نیمه  زا  دنراد ، تشحو  راک  هب  مادـقا  زا  تاعالطا ، نتـشادن  هبرجت و  نتـشادن  رثا  رد  مدرم  زا  يرایـسب 
نمشد دوخ  يارب  ار  يدارفا  ای  دنسرت و  یم  نمشد  زا  هک  دنتـسه  يرایـسب  .دوب  دنهاوخ  بیرغ  هک  يراید  هب  مه  نآ  دنراد  تشحو 

الب رد  عوقو  زا  رتمهم  یحور  بارطضا  دناد  یم  هک  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  .دنا  تشحو  رد  هشیمه  وا  زا  زیهرپ  يارب  هدرک و  یقلت 
تاجن جرخ  ینک ، بارطضا  فرص  ار  رکف  هکنآ  ياجب  نزب و  نآ  بلق  هب  ار  دوخ  یسرت  یم  هچ  ره  زا  دیامرف  یم  تسا  اهیتحاران  و 

هچنآ زا  دوب و  باذـع  زا  سرت  رد  هشیمه  دـیاب  ترخآ  روما  دروم  رد  اما  تسایند  صوصخم  الاب  تاـکن  هک  تسادـیپ  هتفگاـن  .نک 
شومارف دـیابن  ار  يرگید  هتکن  .دـنیب  یم  ار  شیوخ  لاـمعا  هجیتن  یـسک  ره  اریز  درک ، زیهرپ  تسا  هاـنگ  باذـع و  شیازفا  بجوم 

ناتسود تسد  تلآ  دروخن و  تسکش  يو  زا  ات  دشاب  بقارم  هشیمه  دیاب  دسرت و  یم  ناطیش  زا  یقیقح  ناملسم  هک  تسا  نیا  درک 
یم دیامن و  یم  راجزنا  زاربا  ناسنا  زا  دـنک و  یم  زاغآ  ار  دوخ  هار  درک  هارمگ  ار  ناسنا  یتقو  ناطیـش  اریز  ددرگن ، ناطیـش  نارای  و 
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(. مسرت یم  نایناهج  راگدرورپ  زا  نم  : ) دیوگ

يزاریش دمحم  دیس 

( عقو  ) نم ءرما  رمالا ، کلذ  یف  کـسفن  عقوا  يا  هیف ) عقف   ) رما نم  تفوخت  ینعمب : باـه )  ) نم ارما ) تبه  اذا  : ) مالـسلا هیلع  لاـق  و 
.هیف لوخدلل  فوخلا  نم  لقا  رمالا ، نم  فوخلا  ناف  هنم ) فاخت  امم  مظعا  هیقوت  هدش  ناف  )

يوسوم

رومالاب اهل  دعتسا  رذح و  همکحب و  اهباوبا  قرطاف  هیضق  نم  فوختت  تنک  اذا  حرشلا : .زارتحالا  یقوتلا : .هنم  تفخ  ارما : تبه  هغللا :
بیهتلا ددرتلا و  ناف  اهقحب ، رارقلا  ذاختا  یف  اددرتم  شیعت  اـهماحتقا و  نع  مجحت  ـال  اـهلثمل و  اـهرفوت  بجی  یتلا  كدـنع  هنکمملا 

هئاقل لبق  هنیعم و  هیصخش  لباقت  نا  یشخت  بیهتت و  کناف  نادجولاب  برجم  اذه  اهماحتقا و  نم  سفنلا  یلع  یسا  امه و  مظعا  اهنم 
اهـشیعت امم  هبوعـص  دـشاب  ءاقللا  لبق  ام  تاظحل  شیعت  تناف  اهباسح  هملک  لـک  کـتاملکل  بسحت  کلبقتـسی و  فیک  رکفت  فقت 

 … هیلکلاب بیهتلا  بهذی  فواخملا و  ریذاحملا و  کلت  لک  ددبتت  هعم  یقتلت  امدنع  لب  هوانثا 

یناقلاط

« .يراد نآ  زا  هک  تسا  یمیب  زا  رتگرزب  نآ ، زا  ندرک  زیهرپ  یتخس  هک  نکفا  رد  راک  نآ  رد  ار  دوخ  يراد ، میب  يراک  زا  نوچ  »

راوشد اهرظن  رد  هچنآ  یشاب ، وسرت  هک  تسا  یناوتان  زا  تسین ، يا  هراچ  گرم  زا  نوچ  : » تسا هدورـس  وکین  هچ  هراب  نیا  رد  ینبتم 
نامه يراتفرگ  زا  میب  هک  تدوخ  ناج  هب  دـنگوس  : » تسا هدورـس  نینچ  يرگید  .تسا » ناـسآ  دریگ  یم  تروص  نوچ  دـیامن  یم 

نآ زا  میب  رد  تبیـصم  يراوشد  : » تسا هتفگ  يرگید  .تسا » نآ  میب  هرهلد و  دوش ، یم  عـقاو  هک  يزیچ  زا  رتـگرزب  تسا و  تبقارم 
« .دوش یم  يرپس  تبیصم  دش ، عقاو  هک  نیمه  یلو  دوش  عقاو  تسا  نکمم  هنوگچ  هک  تسا 

.يریگ رارق  ناما  رد  ات  زادنا  رد  میب  نایم  ار  دوخ  تسا : هدش  هتفگ  و 

.درادن باوخ  دوش ، یم  دیدهت  هک  یصخش  ردام  یلو  دباوخ  یم  هدش  هتشک  صخش  ردام  هک  تسا  نیا  هنایماع  لاثم  زا  و 

.تسا نآ  ندید  زا  رتگرزب  شندینش  يدب  هچ  یبوخ و  هچ  يزیچ  ره  تسا : هدش  هتفگ  و 

هدش هداد  میب  نآ  هب  هک  ترخآ  باذع  دنا  هتفگ  تسین  تسرد  ام  یلزتعم  نارای  رظن  رد  ناشیا  نخـس  هک  للم  باحـصا  زا  یهورگ 
هب لاعتم  دنوادخ  و  دـنبای ، یم  دـنا  هدینـش  ایند  رد  هچنآ  زا  رت  ناسآ  ار  نآ  دـسر  یم  دنتـسه  نآ  راوازـس  هک  یناسک  هب  یتقو  تسا 

.تسا رتاناد  نآ  تقیقح 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 
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.ُْهنِم ُفاَخَت  اَّمِم  ُمَظْعَأ  ِهیِّقَوَت  َهَّدِش  َّنِإَف  ، ِهِیف ْعَقَف  ًاْرمَأ  َْتبِه  اَذِإ 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

دنس .تسا .(  رتشیب  یسرت  یم  هچنآ  زا  نآ  زا  زیهرپ  یتخس  هک  ارچ  ، نکفیب نآ  رد  ار  دوخ  یـسرت  یم  دایز )  ) يزیچ زا  هک  یماگنه 
دنک یم  لقن  دنا  هتسیز  یم  یضر  دیس  موحرم  زا  دعب  هک  یناسک  رفن  ود  زا  ار  هنامیکح  مالک  نیا  رداصم  هدنسیون  هنامیکح : راتفگ 

يدمآ تسخن  : دنا هتشاد  تفایرد  يرگید  عبنم  زا  ار  نآ  دهد  یم  ناشن  هک  یتوافت  ؛ دنا هدروآ  ینشور  توافت  اب  ار  نآ  مادک  ره  هک 
يولع ییحی  دیـس  یمود  و  هیف » ِعُوقُْولا  َنِم  ُّدَشأ  ِهیقوَت  َهَّدِش  َّنإَف  ، ِهِیف ْعَقَف  ًاْرمأ  َْتبِه  اذإ  : » تسا هدرک  لقن  نینچ  ار  نآ  مکحلاررغ  رد 
(.( ،ج 4،ص 145 هغالبلا جهن  رداصم  « .) ِهیّقَوَت ْنِم  ُنَوْها  ِهیف  َکَعُوقُو  َّنإَف  ، ِهِیف ْعَقَف  ًاْرما  َْتبِه  اذإ  : » دسیون یم  هک  تسا  زارطلا  رد 

تشحو سرت و  ندودز  هار 

زا هک  یماگنه  :» دـیامرف یم  هدرک  هراشا  تالکـشم  اب  هلباقم  رد  یمهم  هنامیکح  هتکن  هب  هنامیکح  راـتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
ْعَقَف ًاْرمَأ  َْتبِه  اَذِإ  ( ؛» تسا رتـشیب  یـسرت  یم  هچنآ  زا  نآ  زا  زیهرپ  یتخـس  هک  ارچ  ، نکفیب نآ  رد  ار  دوخ  یـسرت  یم  داـیز )  ) يزیچ

( . ُْهنِم ُفاَخَت  اَّمِم  ُمَظْعَأ  ِهیِّقَوَت  َهَّدِش  َّنِإَف  ، ِهِیف

اما ؛ تسا یتحاران  یناشیرپ و  بارطـضا و  رد  هتـسویپ  دسرت  یم  يزیچ  زا  هک  یماگنه  ناسنا  هک  تسا  هدـش  هبرجت  بلطم  نیا  اهراب 
.درک یم  رکف  هک  دوب  نآ  زا  رت  تحار  رایسب  دنیب  یم  دنکفا  یم  نآ  رد  ار  دوخ  ناسنا  هک  یماگنه 

اـسب يا  درب و  یم  رـس  هب  تشحو  یناشیرپ و  رد  هتـسویپ  هدـشن  يزیچ  دراو  ناسنا  ات  ًالوا  اریز  ، تسا نشور  یناور  لکـشم  نیا  لیلد 
.دبای نایاپ  هقیقد  دنچ  رد  تسا  نکمم  دنکفا  نآ  رد  ار  دوخ  هک  یماگنه  اما  ؛ دبای همادا  جنر  درد و  نیا  اه  هتفه  اهزور و 

یتیعقاو زا  شیب  تالامتحا  نآ  زا  يرایسب  هک  دهد  یم  نوگانوگ  تالامتحا  دورن  دسرت  یم  نآ  زا  هک  یبلطم  غارس  هب  ناسنا  ات  ًایناث 
.دبای یم  شیازفا  ناسنا  جنر  درد و  لیلد  نیمه  هب.دراد  دوجو  فوخم  رما  نآ  رد  هک  تسا 

روآ بعر  ياه  هنحـص  رد  ناسنا  دـننک  یم  داهنـشیپ  سرت  هلیذر  نامرد  يارب  یقالخا  بتک  رد  قالخا  ياـملع  زا  یـضعب  ور  نیازا 
هب اهنآ  تشحو  دوش  یم  رارکت  راب  دـنچ  هک  یماگنه  اـما  ؛ دـنراد تشحو  لوپمآ  قیرزت  اـی  وراد  ندروخ  زا  یـضعب  ًـالثم  ؛ دوش دراو 

.دزیر یم  ورف  یلک 

ناهدنامرف نارـسفا و  نازابرـس و  ياه  لد  زا  گنج  زا  سرت  راثآ  ندودز  یماظن  ياه  شیامزر  نیرمت و  عاونا  ياه  هفـسلف  زا  یکی 
.تسا

: دیوگ یم.دنک  یم  لقن  هنیمز  نیا  رد  ییابیز  ناتساد  دوخ  ناتسلگ  رد  يدعس 

هزرل داهن و  رد  يراز  هیرگ.هدومزاین و  یتشک  تنحم  دوب و  هدیدن  ایرد  زگره  مالغ  ،و  تسشن یتشک  رد  یمجع  یمالغ  اب  یهاشداپ 
.دنتسنادن هراچ  دوب  صّغنم  وا  زا  ِکلَم  شیع  تفرگ و  یمن  مارآ  دندرک  تفطالم  هک  نادنچ.داتفا  شمادنا  رب 
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مرک فـطل و  تیاـغ  : تـفگ.منادرگ شوماـخ  یقیرط  هـب  ار  وا  نـم  یهد  ناـمرف  رگا  : تـفگ ار  کـِلَم  دوـب  یتـشک  نآ  رد  یمیکح 
ناکـس رد  تسد  ود  هب  دندروآ و  یتشک  شیپ  دنتفرگ و  شیوم  ، دروخ هطوغ  دنچ  يراب.دـنتخادنا  ایرد  هب  ار  مالغ  ات  دومرفب.دـشاب 

.تفای مارآ  تسشنب و  يا  هشوگ  هب  دمآرب  نوچ.تخیوآ  یتشک 

یمن یتشک  تمالـس  ردـق  دوب و  هدیـشچان  ندـش  هقرغ  تنحم  لوا  زا  : تفگ دوب ؟ تمکح  هچ  نیا  رد  : دیـسرپ دـمآ  بجع  ار  ِکلَم 
.دیآ راتفرگ  یتبیصم  هب  هک  دراد  یسک  تیفاع  ردق.تسناد 

ياهراک هار  رس  رب  یگرزب  عنام  عقاو  رد  دور و  یمن  مهم  ياهراک  غارس  هب  اه  تشحو  هنوگ  نیا  تلع  هب  ناسنا  هک  دوش  یم  رایـسب 
.دوش یم  گرزب 

لئان یگرزب  تاراختفا  هب  روتسد  نیا  هب  لمع  اب  ناهج  ناققحم  نافـشتکم و  زا  يرایـسب  هعاربلا  جاهنم  رد  يا  هرمک  موحرم  هتفگ  هب 
هب دـنزادرپ و  یم  اهایرد  ریـس  هب  دـنوش و  یم  دراو  هدـنکارپ  ياه  نابایب  اقیرفآ و  ياهارحـص  اه و  لگنج  نورد  رد  اهنآ  ؛ دـنا هدـش 
یم بسک  یناـهج  ترهـش  مه  دـنروآ و  یم  تسد  هب  یناوارف  تورث  مه  قـیرط  نـیا  زا  دـننک و  یم  ذوـفن  تـسدرود  ریازج  نورد 

.دوش یم  يا  هظحالم  لباق  تامدخ  يرشب  شناد  ملع و  هب  نیا  رب  نوزفا.دننک 

: دنک یم  نایب  يرعش  بلاق  رد  ار  هنامیکح  نخس  نیا  سپس 

شیوخ شیوشت  ياریپب  نآ و  رد  شیوخ  زادنیب  يرما  یسرت ز  وچ 

شیر ، بلق دنک  یم  رت  تخس  یسب  نتشاد  هگن  دوخ  ندوب و  لد  ود 

: هلمج زا  ؛ دوش یم  هدید  هنیمز  نیا  رد  یبلاج  ياه  لثملا  برض  برع  نابز  رد 

«. دور یمن  باوخ  هب  هدش  لتق  هب  دیدهت  هک  یـسک  ردام  یلو  ؛ دور یم  باوخ  هب  لوتقم  ردام  ؛  ُمانَت ِدَّدَـهُْملا ال  ُّمُأ  ُمانَت َو  ِلُوتْقَْملا  ُّمُأ  »
. ( ،ج 21،ص 252 هعاربلا جاهنم  ) .

ناسنا هک  تسا  طوبرم  يدراوم  هب  هکلب  ، دـنکفیب رطخ  هب  ار  دوخ  هعلاطم  یب  ناسنا  هک  تسین  انعم  نادـب  نخـس  نیا  لاح  ره  هب  یلو 
لمع دراو  تروشم  هعلاطم و  اب  دـیاب  دراوم  هنوگ  نیا  رد.دوش  یم  وا  ياه  همانرب  تفرـشیپ  عناـم  نیمه  دراد و  يزیچ  هب  اـجیب  سرت 

.دوش لصاح  لمع  هب  مادقا  تعاجش  دزیر و  ورف  سرت  ات  دش 

: میهد یم  نایاپ  برع  رعاش  زا  يرعش  اب  ار  نخس  نیا 

! ُعَقَوَتَی ام  َّلَح  اّمِم  ُمَظْعأ  ُُهباِقتْرا َو  اَّلإ  ُهوُرْکَْملا  اَم  َكُرْمََعل 

هچنآ زا  یتحاران  نیا  اسب  هچ  دشک و  یم  ار  يا  هدـننک  تحاران  رما  راظتنا  ناسنا  هک  تسا  ینامز  رد  یتحاران  هک  دـنگوس  تناج  هب 
.تسا رتشیب  تسوا  راظتنا  رد 
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یسیلگنا

Imam Ali ibn Abu Talib said : “ If you fear doing something then do it, because your
!fear (itself) is greater than actually doing it

تسایر رازبا  : 176 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ِردّصلا ُهَعَس  ِهَساَیّرلا  َُهلآ  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

 . تسا تسایر  رازبا  اه ، یتخس  لّمحت  يرابدرب و  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 

يدیهش

.يرالاس تسا و  يرورس  رازفا  تسد  يرابدرب  یگنیس و  خارف 

یلیبدرا

يرگداد رد  تسا  هنیس  یخارف  يرادرس  يرورس و  تلآ  دومرف  و 

یتیآ

.تساهیدارمان لمحت  رد  ییابیکش  يرورس ، رازبا  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . تسا تالکشم  لّمحت  تردق  ندوب  اراد  تسایر  رازبا  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار
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يردیک

مثیم نبا 

نآ تسا و  تعاجش  تفص  ششوپ  ریز  یتلیضف  ردص  هعس ي  تسا .) یگلصوحرپ  ردص و  هعس ي  تسایر ، راک  هلیسو ي  رازبا و  )
دیاینرد و اپ  زا  و  دنک ، یـشیدنا  هراچ  و  دهدن ، تسد  زا  مهم  ياهدادـیور  ماگنه  هب  ار  لمحت  يورین  ناسنا  هک  تسا  نیا  زا  ترابع 

یم يزاب ، تسد  هب  ریبعت ، تلاح  نیا  زا  یهاگ  و  ددـنب ، راک  هب  تسا  مزال  شفدـه  هار  رد  هچنآ  دـنک و  لمحت  هکلب  دوشن  كاـنمیب 
اب دروـخرب  ضرعم  رد  تساـیر  اریز  تسا ، يرازبا  نینچ  نتـشاد  هتـسیاش  هک  تـسا  یقح  هـب  تساـیر  رازبا  نیرتـمهم  نـیا  .دـننک و 

هعس ي ياراد  هتشادن و  ار  روما  نیا  لمحت  بات  سک  ره  سپ  .تسا  يا  هزات  فلتخم  تالاح  گرزب و  تارطخ  مهم و  ياهدماشیپ 
نیا و  دـشاب ، ناوتان  ییوج  هراچ  زا  دـسرتب و  دوش  یم  ور  هبور  نآ  اب  هچنآ  زا  دـیآرد و  اپ  زا  اـهنآ  ربارب  رد  ریزگاـن ، دـشابن ، ردـص 

.تسوا تسایر  لاوز  تلود و  يدوبان  ثعاب  دوخ 

دیدحلا یبا 

 . ِرْدَّصلا ُهَعَس  ِهَساَئِّرلا  َُهلآ  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

.کلذب الإ  هسائرلا  متت  هنإف ال  ردصلا  هعس  مهألا  وه  اهنم و  هعاجشلا و  اهنم  دوجلا و  اهنم  رومأ  یلإ  جاتحم  سیئرلا 

یف هلحم  مظع  یلع  نیتلاد  نیتیاکح  ردصلا  هعـس  نم  رکذن  نحن  غلب و  ام  غلب  کلذـب  لامتحالا و  ریثک  ردـصلا  عساو  هیواعم  ناک  و 
هللا اناک و  لاقف  رمع  رکب و  یبأ  رکذ  بیقع  هدنع  رکذ  دـق  هیف و  نسحلا  لوق  نسحأ  ام  نیدـلا و  باب  یف  امومذـم  ناک  نإ  هسائرلا و 

.امهنم دوسأ  ناک  هنم و  اریخ 

ناک يدارملا و  هورع  نب  ئناه  هفوکلا  لهأ  یف  هدعب و  دهعلاب  دیزی  هنبال  بطخ  نیح  هیواعم  یلع  هفوکلا  لهأ  دـفو  یلوألا  هیاکحلا 
كاذ و ام  هلاح و  هلاح  دیزی و  هعیب  یلع  انرسقی  نأ  دیری  هیواعمل  بجعلا  هلوح  سانلا  قشمد و  دجـسم  یف  اموی  لاقف  هموق  یف  ادیس 

لاق معن  لاق  اهلوقی  ائناه  تعمـس  تنأ  هیواعم  لاقف  هیواعم  یلإ  هملکلا  لمحتف  اـسلاج  شیرق  نم  مـالغ  موقلا  یف  ناـک  نئاـکب و  هللا 
رمع و ال رکب و  یبأ  نمز  یف  تسل  هیواعم و  یلإ  کتملک  تلـصو  دـق  خیـشلا  اهیأ  هل  لقف  هنع  سانلا  فخ  اذإف  هتقلح  تأف  جرخاـف 
هحیـصنلا و ـالإ  کـل  لوقلا  اذـه  یلإ  ینعدـی  مل  مهمادـقإ و  مهتأرج و  تفرع  دـق  هیمأ و  وـنب  مهنإـف  مـالکلا  اذـهب  ملکتت  نأ  بحأ 

.هب ینتأف  لوقی  ام  رظناف  کیلع  قافشإلا 

نبا ای  هللا  ئناه و  لاقف  هل  هحیـصنلا  جرخم  هجرخأ  مالکلا و  هیلع  صقف  هنم  اند  هدـنع  نم  فخ  املف  ئناـه  سلجم  یلإ  یتفلا  لـبقأف 
الف لاق  ینفرعی  ام  هللا  هیواعم و  انأ و  ام  یتفلا و  لاقف  هفرعأ  هیواعم  مالکل  مالکلا  اذـه  نإ  عمـسأ و  ام  لک  کتحیـصن  تغلب  ام  یخأ 

.ادشار یخأ  نبا  ای  ضهنا  لیبس  نم  کلذ  یلإ  ام  هللا  ئناه و  کل  لوقی  هل  لقف  هتیقل  اذإ  کیلع 

.هیلع هللااب  نیعتسن  لاقف  هملعأف  هیواعم  یلع  لخدف  یتفلا  ماقف 

تعنـص كارأ  ام  ئناه  ای  لاقف  هجئاوح  رکذ  هیف  هباتک  هیلع  ضرعف  مهیف  ئناه  مکجئاوح و  اوعفرا  دـفولل  ماـیأ  دـعب  هیواـعم  لاـق  مث 
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ملف ئناه  ماقف  دز  تبلط  امیف  ترصق  كارأ  لاقف  باتکلا  هیلع  ضرع  مث  اهرکذ  الإ و  هل  تضرع  هجاح  عدی  ملف  ئناه  ماقف  دز  ائیش 
تیقب هجاح  نینمؤملا  ریمأ  ای  لاقف  دز  ائیـش  تعنـص  ام  لاقف  باتکلا  هیلع  ضرع  مث  اهرکذ  الإ  هرـصم  لهأل  هموقل و ال  هجاـح  عدـی 

ماق قارعلا  ئناه  مدق  املف  الهأ  کلذ  لثمل  تلز  امف  لعفا  لاق  قارعلاب  نینمؤملا  ریمأ  نبا  دیزیل  هعیبلا  ذـخأ  یلوتأ  نأ  لاق  یه  ام  لاق 
.ذئموی قارعلاب  یلاولا  وه  هبعش و  نب  هریغملا  نم  هنوعمب  دیزیل  هعیبلا  رمأب 

هیناثلا هیاکحلا  امأ  و 

بتک هیلاوم و  هتیب و  لهأ  یف  همـسق  هذخأف و  یلع ع  نب  نیـسحلا  هیلع  بثو  هنیدـملاب  رم  املف  هیواعم  یلإ  نمیلا  نم  لمح  لام  ناک 
ابیط اربنع و  اللح و  الام و  لمحت  نمیلا  نم  انب  ترم  اریع  نإف  دـعب  امأ  نایفـس  یبأ  نب  هیواعم  یلإ  یلع  نب  نیـسحلا  نم  هیواـعم  یلإ 

.مالسلا اهتذخأف و  اهیلإ  تجتحا  ینإ  کیبأ و  ینب  لهنلا  دعب  اهب  لعت  قشمد و  نئازخ  اهعدوتل  کیلإ 

نأ رکذت  یلع  درو  کباتک  نإف  دعب  امأ  کیلع  مالس  یلع  نب  نیسحلا  یلإ  نینمؤملا  ریمأ  هیواعم  هللا  دبع  دنع  نم  هیواعم  هیلإ  بتکف 
کنأ یبأ و  ینب  لـهنلا  دـعب  اـهب  لـعأ  قشمد و  نئازخ  اـهعدوأل  یلإ  اـبیط  اربنع و  ـاللح و  ـالام و  لـمحت  نمیلا  نم  کـب  ترم  اریع 
كرت ول  هللا  میا  هنم و  جرخملا  هیلع  مث  لاـملاب  قحأ  یلاوـلا  نـأل  یلإ  اهتبـسن  ذإ  اهذـخأب  اریدـج  نکت  مل  اهتذـخأف و  اـهیلإ  تجتحا 

یف کـلذ  نوکی  نأ  يدوب  هوزن و  کـسأر  یف  نأ  یخأ  نبا  اـی  تننظ  دـق  ینکل  هنم و  کـظح  کـسخبأ  مل  یلإ  راـص  یتح  کـلذ 
هباتک لفـسأ  یف  بتک  هقان و  قاوف  كرظنی  نمب ال  یلتبت  نأ  فوختأ  هللا  ینکل و  کلذ و  نع  زواجتأ  كردق و  کل  فرعأف  ینامز 

.هقداص هسارف  ردص و  هعس  هذه  ام و  سیل  یلع  نب  نیسح  ای 

یناشاک

عنم ناسنا  هکنآ  زا  تسا  ترابع  نآ  يرگداد و  رد  تسا  هنیس  یخارف  يرورـس  تلآ  ردصلا ) هعـس  هسایرلا  هلا  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
یتلیـضف ردص  هعـس  .ثادحا و  نآ  زا  وا  رب  ددرگ  یم  دراو  هچنآ  رد  دوشن  شحوتم  همهم و  ثادحا  دورو  دزن  ار  دلجت  توق  دـنکن 

.تسایس لمکم  تسا و  تسایر  مزال  تعاجش و  تحت  رد  جردنم  تسا 

یلمآ

ینیوزق

.یهاوخداد يرازگراک و  لغاشم و  رد  يروبص  رد  مدرم  يافج  لمحت  قلخ و  تعسو  تسا و  هنیس  یخارف  يرورس  یگرزب و  تلآ 
.تسا تسایس  تاممتم  تسایر و  طیارش  زا  هلصوح  یخارف  هنیس و  تعسو  هلمجلاب  و 

یجیهال

قلخ لد و  تعسو  ندش  اوشیپ  ندرک و  يرورس  تلآ  هک  مالسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .ردصلا » هعـس  هسایرلا  هلآ  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
.تسا

ییوخ
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قیمع و ملح  یلا  جاتحت  هوقلا ، وا  باختنالاب  ایرـشب  وا  همالا ، یلع  همئالا  ءایبنالا و  هساـئرک  اـیهلا  اـقح  تناـک  ءاوس  هساـئرلا  ینعملا :
نا یلا  افاضم  .مهتاعجارم  یتش  یف  مهتباجا  مهتاموصخ و  لصف  مهتالکـشم و  لح  سانلا و  روما  ریبدت  یلا  اهعجرم  نال  ردص ، هعس 

نوها و وه  امب  اهنع  عافدلا  یف  ریبدتلا  اهلمحت و  نم  دبالف  تاضراعملا  بورحلا و  تاعزانملا و  زوربل  ببس  سفانتلل و  اشنم  هسائرلا 
ءوس راظتنا  و  لاوهالا ، لـمحت  لاومـالا و  لذـب  نم  اـهیف  دـبال  و  يرخا ، هرم  هدـش  هرم و  نیل  و  يرخا ، برح  هراـت و  حلـص  نم  عفنا 

: همجرتلا .اهب  هسفن  نثدحی  الف  اهنم  هل  بیـصن  نمف ال  ردـصلا ، هعـس  یلا  جاتحی  هلئاهلا  بوطخلا  هماهلا و  رومالا  هذـه  لک  و  لاملا ،
.تسا یلد  ایرد  ردص و  هعس ي  يرورس ، تسایر و  رازبا  دومرف :

دیآ رس  هب  تسایر  لغش  یلدگنت  زا  هن  رو  *** دیآ فک  هب  تسایر  هک  دیابب  ردص  تعسو 

يرتشوش

نع یضغا  و  انلئاس ، یطعا  نم  لاق : مویلا ؟ مکدیس  نم  یئاطلا : سوا  نب  ریخل  هیواعم  لاق  باعیتسالا )  ) یف لوقا : مالسلا : هیلع  لاق  و 
هراد ءانفب  ادـعاق  اموی  هتیار  يرقنملا ، مصاع  نب  سیق  نم  لاق : ملحلا ؟ تملعت  نمم  سیق : نب  فنحالل  لیق  .انتلز و  رفتغا  و  اـنلهاج ،

لح ام  هللا  وف  .کنبا  لتق  دـق  کیخا  نبا  اذـه  هل : لـیقف  لوتقم  رخآ  فوتکم و  لـجرب  یتا  ذا  هموق ، ثدـحی  هفیـس  لـئامحب  اـیبتحم 
، تلعف هفلتخم ) تاعوضوم  یف  نوتـسلا - لصفلا   ) ام سئب  یخا ! نبا  ای  لاقف : هیخا  نبا  یلا  تفتلا  همتا  املف  همالک ، عطق  ـال  هتوبح و 

لح كاخا و  راوف  ینب ! ای  مق  رخآ : هل  نبال  لاق  مث  کمهـسب ، کسفن  تیمر  کمع و  نبا  تلتق  کـمحر و  تعطق  کـبرب و  تمثا 
هافولا مصاع  نب  سیق  ترـضح  امل  يرـصبلا - يا  نسحلا - لاق  .هبیرغ و  اهناف  اهنبا  هید  هقان  هئام  کما  یلا  قسو  کـمع  نبا  فاـتک 

مکرابک و سانلا  هفسیف  مکراغص  اودوست  مکرابک و ال  اودوسف  تم  اذا  ینم ، مکل  حصنا  دجا  الف  ینع  اوظفحا  ینب  ای  لاقف : هینب  اعد 
.لجرلا بسک  يزخا  هناف  سانلا  هلاسم  مکایا و  و  میئللا ، نع  هب  ینغتسی  میرکلل و  ههبنم  هناف  لاملا  حالصاب  مکیلع  و  مهیلع ، نونوهت 

یلع لاس  لیق  هماعلا :) بتک   ) یف .ربولا و  لها  دیـس  اذـه  لاق : هار  املف  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا یلع  میمت  ینب  دـفو  یف  مدـق  و 
هریشعلا و عانطـصا  لاق : فرـشلا ؟ امف  لاق : .فورعملاب  رکنملا  عفد  لاقف : دادسلا ؟ ام  ینب ! ای  مالـسلا : هیلع  نسحلا  اموی  مالـسلا  هیلع 

امف لاق : .هضرع  لذب  هلام و  ءرملا  زارحا  لاق : موللا ؟ امف  لاق : .رـسیلا  رـسعلا و  یف  لذـبلا  لاق : حامـسلا ؟ امف  لاق : .هریرجلل  لامتحالا 
؟ ملحلا امف  لاق : .لق  نا  اهل و  هللا  مسق  امب  سفنلا  یضر  لاق : ینغلا ؟ امف  لاق : .ودعلا  نع  لوکنلا  قیدصلا و  یلع  هارجلا  لاق : نبجلا ؟

.همدـصلا دـنع  عزفلا  لاق : لذـلا ؟ امف  لاق : .سانلا  زعا  هعزانم  سابلا و  هدـش  لاق : همعنلا ؟ امف  لاق : .سفنلا  کلم  ظیغلا و  مظک  لاق :
: لاق هفـسلا ؟ امف  لاق : .مرجلا  یف  وفعت  مرغلا و  یف  یطعت  نا  لاق : دـجملا ؟ امف  لاق : .کینعی  ام ال  یف  کمالک  .لاق  هفلکلا ؟ امف  لاق :
- نوتـسلا لصفلا   ) نایتا لاق : ددوسلا ؟ امف  لاق : .دـسفملا  هعاط  دجـسملا و  كرت  لاق : هلفغلا ؟ امف  لاق : .هیاوغلا  هبحم  هءاندـلا و  عابتا 

خویـشلا رارـس  یلع  ربصت  یتح  دوست  نل  دوسالاوبا : لاق  نیریزولا ) قالخا   ) یف .حـیبقلا و  كرت  لیمجلا و  هفلتخم ) تاـعوضوم  یف 
: لاق دیـسلا ؟ نم  متاح : نب  يدـعل  لیق  اربصلا و  قعلت  یتح  دـجملا  غلبت  نل  هلکآ  تنا  ارمت  دـجملا  بسحتـال  رعاـشلا : لاـق  و  رخبلا ،

هرخآ یلا  هلیل  لوا  نم  رهـسی  نا  دعب  الا  ءرملا  دوسی  سیلف  هتعامج ، رماب  ینعملا  هدقحل  حرطملا  هضرع  یف  لیلذلا  هلام ، یف  قمحالا 
.رکشلا یلع  هنسلالا  ثعب  بولقلا و  یف  هبحملا  عاردزا  هافسلا و  فک  قوقحلا و  ءاضق  یف  ارکف 

هینغم

هلیمجلا رویطلا  و  محشلا ، هرفا  ودغت و  نیح  حبذت  فارخلا  لاثمالا : یف  .هیلا و  سانلا  جئاوح  ترثک  هذوفن - عستا  ناسنالا و  زرب  املک 
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و ردصلا ، هعس  ربصلاب و  اونیعتـسی  نا  اهقاشع  یلع  موذجملا و  نم  مهرارف  هسایرلا  نم  سانلا  ضعب  رف  انه  نم  و  نیدایـصلا ، بذتجت 
.نیرخالا همدخ  یلا  هردابملا  صالخالاب و 

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

یسرداد اهراک و  رد  یئابیکش  اهیتخس و  لمحت   ) هنیس یخارف  يرورس  تسائر و  رازبا  تسا : هدومرف  يرورس ) رد   ) مالسلا هیلع  ماما 
.تسا اهنآ ) دننام  و 

ینامز

تیلوئـسم دنـشاب  رتدایز  ناسنا  ناتـسدریز  ردق  ره  تسا و  یناوارف  ياهتیلوئـسم  يراد  هک  تسا  یگرزب  ماقم  ناتـسدریز  رب  تسایر 
 … لکوت و ادخ ، هب  هجوت  تماقتـسا ، يرگن ، هدـنیآ  یـشیدنادازآ ، تعاجـش ، تواخـس ، زا  رظن  فرـص  .دوب  دـهاوخ  رتنوزف  ناسنا 
میلک ياسوم  هک  هاگنآ  .دسرب  شیوخ  فادها  هب  دـنک و  ظفح  ار  شیوخ  تیعقوم  دـناوتب  ات  دـشاب  هلـصوح  رپ  دـیاب  سیئر  صخش 
هیلع  ) یـسوم لمع  زا  .ناوارف  هلـصوح  دنک و  یم  تساوخرد  ریزو  ادخ  زا  دروآرد  ونازب  ار  وا  دنک و  دربن  نوعرف  اب  دوش  یم  رومام 
نیا هک  زیزع  يادخ  .دنراد  يرابدرب  هلصوح و  هب  زاین  نارگید  زا  شیب  دنتسه  يونعم  روما  لوئسم  هکنانآ  دوش  یم  هدافتسا  مالسلا )

ار وت  تشپ  هک  ینارگ  راب  نآ  میدادـن و  وت  هب  ناوارف  هلـصوح  ام  رگم  اـم ! ربماـیپ  : ) دـیوگ یم  هتـشاد  ینازرا  شربماـیپ  هب  ار  تمعن 
، نارگمتـس ملظ  لباقم  رد  ندرک  هلـصوح  هک  تسادیپ  هتفگان  میدادن .)؟ یناهج  ترهـش  وت  هب  میتشادنرب و  تشود  زا  دوب  هتـسکش 

هلـصوح عوضوم  هب  یطبر  تسا و  هتـسیاشان  یلمع  مولظم  زا  عاـفد  قح و  قاـقحا  عقوم  رد  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ماـقم  رد 
.درادن نارادمتسایر 

يزاریش دمحم  دیس 

، اسیئر ادیس و  سانلا  هنولبقی  ائاضغا ، و  ءاطعا ، اذخا و  رومالا  یف  هردص  عسو  نم  ناف  ردصلا ) هعس  هسائرلا  هلآ  : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
.هب نوفرتعی  و ال  هنم ، نورفی  و  سانلا ، هنم  رجضنی  رومالا ، یف  ققدی  نم  اما 

يوسوم

مهتالکشم لح  سانلا و  روما  فیرصت  بلطتت  اهنا  رابتعاب  عستت و  دق  قیضت و  دقف  فلتخت  هماعزلا  و  هماعزلا ، ینعت  هسایرلا  حرـشلا :
ناسنالا یلا  جاتحت  اهلک  رومالا  هذـه  هثلاث و  هنداهملا  يرخا و  برحلا  هراـت و  ملـسلا  سیئرلا  یلع  ضرعی  دـق  و  مهاـیاضق ، سرد  و 

نود رخالا  هدقع  لحی  رجـض و  نود  جاتحملا  هجاح  یـضقیف  رورـس  ءوده و  لکب  اهلبقتـسی  ردص و  هعـسب  اهلمحی  اهلمحتی و  يذلا 
مزاول نم  اذه  مهلمتحی و  سانلا و  بعوتـسیل  ربص  هعـس  هانا و  ربص و  یلا  جاتحت  هذه  کیلاود و  اذـکه و  هثلاث و  عازنلا  عفری  للم و 

.ءامعزلا ءاسورلا و  تافص  هسایرلا و 
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یناقلاط

« .تسا هنیس  یخارف  يرالاس  رازبا  »

هک تسا  هنیـس  یخارف  تسا  رتمهم  هچ  نآ  تسا و  يریلد  شـشخب و  نآ  هلمج  زا  هک  تسا  ییاهزیچ  هب  دـنمزاین  يرورـس  رـالاس و 
.دیسر هچنآ  هب  دیسر  ببس  نیدب  دوب و  لمحت  رپ  هنیس و  خارف  هیواعم  .دسر  یمن  مامت  لامک و  هب  نآ  نودب  تسایر 

: تسا هدیسر  هراب  نیا  رد  هک  یتایاکح  ردص و  هعس 

رد ردص  هعس  لمحت و  دنچ  ره  .تسا  تسایر  رد  نآ  تیمها  یگرزب و  لیلد  هک  مینک  یم  لقن  ردص  هعـس  دروم  رد  ناتـساد  ود  ام 
زا رمع  رکب و  وـبا  ماـن  زا  سپ  وا  روـضح  رد  نوـچ  هک  تسا  هدیدنـسپ  هچ  يرـصب  نسح  نخـس  نیا  و  تسا ، هدـیهوکن  ینید  روـما 

.دوب رترورس  ود  نآ  زا  وا  یلو  دندوب ، رتهب  وا  زا  ود  نآ  هک  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : دندرب ، مان  هیواعم 

مدرم زا  یهورگ  درک ، ینارنخس  هراب  نآ  رد  درک و  حرطم  ار  دیزی  شرسپ  يدهعیلو  عوضوم  هیواعم  هکنیا  زا  سپ  تسخن : تیاکح 
دجـسم رد  يزور  .دوب  ناـیفوک  هارمه  دوب  دوخ  موق  نارـس  زا  هک  مه  يدارم  هورع  نب  یناـه  دـنتفر و  وا  شیپ  یگدـنیامن  هب  هفوـک 

دراد او  دیزی  تعیب  هب  روز  اب  ار  ام  دهاوخ  یم  هک  تسا  هیواعم  زا  یتفگش  ياج  تفگ : دندوب ، یناه  درگ  مدرم  هک  یلاح  رد  قشمد 
هب ار  ربخ  نیا  دوب ، هتـسشن  اجنآ  هک  شیرق  زا  یناوجون  .تفرگ  دـهاوخن  تروص  راک  نیا  دـنگوس  ادـخ  هب  تسا و  مولعم  وا  لاح  و 
هک نیمه  درگرب و  وا  شیپ  تفگ : هیواعم  .يرآ  تفگ : دـیوگ ؟ یم  نینچ  یناه  هک  يدینـش  دوخ  وت  تفگ : هیواعم  .دـناسر  هیواعم 
نم ینک و  یمن  یگدنز  رمع  رکب و  وبا  راگزور  رد  وت  تسا و  هدیسر  هیواعم  عالطا  هب  وت  نخس  نیا  خیش  يا  وگب  وا  هب  دنتفر  مدرم 
ریخ زج  يزیچ  و  يا ، هتخانـش  دوخ  ار  ناـشیا  مادـقا  یخاتـسگ و  دـنا و  هیما  ینب  ناـشیا  هک  ییوگب  نخـس  نینچ  نیا  مرادـن  تسود 

ار شربخ  دیوگ و  یم  هچ  خـساپ  رد  نیبب  تفگ : ناوج  نآ  هب  هیواعم  .تسا  هتـشادن  او  نخـس  نیا  نتفگ  هب  ارم  وت  رب  میب  یهاوخ و 
.روایب نم  يارب 

وا هب  یهاوخریخ  شور  هب  ار  نخـس  نآ  دـش و  کیدزن  یناه  هب  دـنتفر  دـندوب ، اجنآ  هک  یناسک  نوچ  تشگرب و  یناه  شیپ  ناوج 
یم ار  نآ  نم  تسا ، هیواـعم  نخـس  نخـس  نیا  هک  تسین  وت  یهاوخ  ریخ  مدینـش  هچنآ  همه  رد  هدازردارب ، يا  تفگ : یناـه  .تفگ 

هیواعم هاگ  ره  تسین ، يزیچ  وت  رب  تفگ : یناه  .دسانـش  یمن  ارم  هک  دنگوس  ادـخ  هب  راک ؟ هچ  هیواعم  اب  ارم  تفگ : ناوج  .مسانش 
ناوج .ورب  تمالـس  هب  هداز و  ردارب  يا  زیخرب  تسین ، یهار  راـک  نیا  يارب  دـنگوس  ادـخ  هب  دـیوگ : یم  یناـه  وگب  وا  هب  يدـید  ار 

.مییوج یم  يرای  وا  رب  دنوادخ  زا  تفگ : هیواعم  درک ، هاگآ  ار  وا  تفر و  هیواعم  شیپ  تساخرب و 

دوخ ياهزاین  هک  ار  يا  همان  دوب  ناشیا  نایم  مه  یناه  دیهد ، شرازگ  ار  دوخ  ياهزاین  تفگ : نایفوک  هب  هیواعم  يزور  دنچ  زا  سپ 
هب ار  دوخ  ياهزاین  همه  تساخرب و  یناه  .سیونب  نوزفا  يا  هتـساوخن  يزیچ  یناه  يا  تفگ : هیواـعم  .داد  هیواـعم  هب  دوب  هتـشون  ار 

رتشیب يا  هدرک  یهاتوک  دوخ  ياه  هتـساوخ  رد  هک  منیب  یم  نینچ  تفگ : هیواـعم  .درپس  هیواـعم  هب  ار  هماـن  هراـبود  تفگ و  هیواـعم 
.درپـس هیواـعم  هب  ار  هماـن  موس  راـب  يارب  تفگ و  ار  شیوخ  ياهیرهـشمه  نادـنواشیوخ و  ياـهزاین  همه  تساـخرب و  یناـه  .هاوخب 

: دیـسرپ هیواعم  .تسا  هدـنام  یقاب  تجاح  کی  طقف  نینمؤملا  ریما  يا  تفگ : یناه  .نک  هبلاطم  نوزفا  يدرکن  يراک  تفگ : هیواعم 
هک هدـب  ماجنا  ار  راک  نیا  تفگ : هیواعم  .مشاب  قارع  رد  دـیزی  يارب  تعیب  نتفرگ  راد  هدـهع  نم  یهد  هزاجا  هکنیا  تفگ : تسیچ ؟
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نآ رد  هک  هبعـش  نب  هریغم  کـمک  اـب  تشگرب  قارع  هب  یناـه  نوچ  .يراد و  یگتـسیاش  راـک  نیا  يارب  هراومه  وت  وچمه  یـصخش 
.درک مایق  دیزی  يارب  نتفرگ  تعیب  راک  هب  دوب  قارع  یلاو  ماگنه 

نایم تفرگ و  ار  لاوما  نآ  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دیـسر ، هنیدم  هب  نوچ  دندرب ، یم  هیواعم  يارب  نمی  زا  ار  یلاوما  مود : تیاکح 
، دعب اما  نایفس ، یبا  نب  هیواعم  هب  یلع  نب  نیـسح  زا  تشون : نینچ  هیواعم  يارب  درک و  میـسقت  شیوخ  ناگتـسباو  تیب و  لها  دارفا 

ندوـب باریـس  زا  سپ  يراذـگب و  قـشمد  ياـه  هنیجنگ  رد  هک  دروآ  یم  رطع  ربـنع و  هلح و  لاـم و  وـت  يارب  هک  نمی  زا  یناوراـک 
.مالسلا و  متفرگ ، ار  نآ  متشاد ، زاین  نآ  هب  نم  تشذگ ، اج  نیا  زا  یهد  نانآ  هب  تردپ  نادنزرف 

همان دعب ، اما  وت ، رب  مالـس  مالّـسلا ، هیلع  یلع  نب  نیـسح  هب  نینمؤملا  ریما  هیواعم  ادخ  هدنب  هاگـشیپ  زا  تشون : نینچ  وا  يارب  هیواعم 
هنیجنگ رد  تسخن  ات  تسا  هدروآ  یم  رطع  ربنع و  هلح و  لاوما و  نمی  زا  نم  يارب  هک  یناوراـک  يدوب  هتـشون  هک  دیـسر  نم  هب  تا 

هتشاد زاین  اهنآ  هب  وت  تسا و  هتـشذگ  وت  رانک  زا  مهدب  ناشیا  هب  مردپ  نادنزرف  ندوب  باریـس  زا  سپ  سپـس  مراذگب و  قشمد  ياه 
دوخ تسا و  رتراوازس  لام  هب  یلاو  هک  يا  هدوبن  نآ  نتفرگ  هب  راوازـس  یهد  یم  تبـسن  نم  هب  ار  اهنآ  دوخ  هک  وت  يا ، هتفرگ  يا و 

زا وت  بیـصن  دروم  رد  دسرب  نم  شیپ  لاوما  نآ  ات  يدرک  یم  اهر  ار  راک  نیا  رگا  دنگوس  ادخ  هب  .دیآ و  نوریب  نآ  هدـهع  زا  دـیاب 
شوج و نیا  مراد  تسود  تسا و  یـشورخ  شوج و  رـس  رد  ار  وت  هک  منک  یم  ناـمگ  هداز  ردارب  يا  یلو  مدـیزرو ، یمن  لـخب  نآ 
هب هک  مراد  نآ  میب  دنگوس  ادخ  هب  یلو  مرذـگ  یم  نآ  زا  مسانـش و  یم  ار  وت  ردـق  لاح  ره  هب  هک  دـشاب  مدوخ  راگزور  هب  شورخ 

نیا یلع  نب  نیسح  يا  : » تشون ار  راعشا  نیا  مه  همان  نییاپ  .دهدن  تلهم  يا  هقان  ندیـشود  هزادنا  هب  ار  وت  هک  يوش  راتفرگ  یـسک 
زا هک  تسا  يراک  يریگب ، یـشاب  هدش  هداد  نامرف  نآ  هب  هکنآ  نودب  ار  یلاوما  هک  نیا  درادـن ، هدیدنـسپ  ماجنارـس  يدرک  هک  راک 
یم لمحت  دـهد  ماجنا  نیـسح  هک  يراک  ره  میدـشن و  نیگمـشخ  میتسناد و  اور  ار  هلأسم  نیا  اـم  تسا ، هدوب  باتـش  هارمه  نیـسح 

« .دریگ یشیپ  زیچ  ره  رب  ریشمش  وا  شیپ  هک  يوش  یسک  راتفرگ  ماجنارس  هک  مراد  نآ  میب  یلو  ...مینک 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

.ِرْدَّصلا ُهَعَس  ِهَساَیِّرلا  َُهلآ 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

تمکح راتفگ  نیا  رداصم  باتک  رد  بیطخ  موحرم  هنامیکح : راتفگ  دنـس  .تسا . (  رایـسب ) لمحت  و   ) ردـص هعـس  ، تسایر هلیـسو 
لبق هب  طوبرم  هک  يرگید  عبانم  هک  هدومن  يراودـیما  راهظا  دـنک و  یم  لقن  زارطلا  مکحلاررغ و  باتک  زا  ترابع  نیمه  هب  ار  زیمآ 

(. ( ،ج 4،ص145 هغالبلا جهن  رداصم  ) .دروآ تسد  هب  دشاب  یضر  دیس  زا 

تسایر رازبا 

هک ییاه  یگژیو  نیرت  مهم  زا  یکی  هب  هراشا  هدـش  روهـشم  یلثملا  برـض  تروص  هب  هک  هنامیکح  راتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
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: دیامرف یم  هدرک  تسا  مزال  تسایر  يارب 

( . ِرْدَّصلا ُهَعَس  ِهَساَیِّرلا  َُهلآ  ( ؛» تسا رایسب ) لمحت  و   ) ردص هعس  ، تسایر هلیسو  »

نابیقر يوس  زا  ییاه  تفلاخم  اب  الوا  يدام  ای  دـشاب  يونعم  تساـیر  هاوخ  دـسر  یم  تساـیر  ماـقم  هب  هک  یـسک  تسادـیپ  هتفگاـن 
دوخ روما  ماجنا  يارب  ددرگ و  یم  راکـشآ  وا  ربارب  رد  مدرم  يوس  زا  رایـسب  تاـعقوت  تاراـظتنا و  رگید  ییوس  زا  دوش و  یم  وربور 

یتالکـشم هاگ  اهنیا  همه  رب  هفاضا.دـنز  یم  رـس  ییاه  تنایخ  هاـگ  اـهاطخ و  اـهنآ  زا  هاـگ  هک  دراد  ینارواـشم  ناـهارمه و  هب  زاـین 
رایـسب و لـمحت  ردـص و  هعـس  ياراد  رگا  روـما  نیا  ربارب  رد.دـیآ  یم  دوـجو  هب  وا  تساـیر  هزوـح  يارب  هـنارظتنم  ریغ  هتـساوخان و 
رد الوم  لیلد  نیمه  هب.دش  دهاوخ  لکـشم  رایـسب  وا  يارب  راک  همادا  دشابن  تعاجـش  اب  هارمه  يدرـسنوخ  ریبدـت و  اب  مأوت  يرابدرب 

ردص هعس  تسایر  هلیسو  :» دیامرف یم  هتـشاذگ  تشگنا  ردص  هعـس  يور  دشاب  هتـشاد  دیاب  سیئر  کی  هک  ییاه  یگژیو  مامت  نایم 
«. تسا

حتف ناتـساد  نآ  قیداصم  نیرت  نشور  زا  یکی  دـید و  ناوت  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمغیپ  یگدـنز  رد  ار  نآ  لماک  هنومن 
ناتسود نادناخ و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دوخ  هرابرد  ار  اه  تیانج  عاونا  هکم  ناتـسرپ  تب  رب  يزوریپ  زا  دعب  هک  تسا  هکم 

رد ماقتنا  شتآ  هک  یخیرات  زور  نآ  رد.دندوب  هدرکن  راذگورف  اهنآ  يدوبان  يارب  یـششوک  شالت و  چیه  زا  دـندوب و  هتـشاد  اور  وا 
زور زورما  : دومرف درک و  دازآ  ار  همه  رداص و  یمومع  وفع  نامرف  ترـضح  نآ  ، دیـشک یم  هناـبز  ربماـیپ  هباحـص  زا  يرایـسب  نورد 

.ماقتنا زور  هن  تسا  تمحر 

باحـصا زا  یـضعب  هک  يا  هنوگ  هب  دـندش  وربور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اب  دایز  تنوشخ  اـب  يدارفا  هک  داـتفا  قاـفتا  اـهراب  زین 
جوجل و نافلاخم  نآ  تفوطع  تبحم و  اب  ترـضح  نآ.دـنک  رداص  ار  اهنآ  لـتق  ناـمرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دنتـشاد  راـظتنا 

.تخاس مارآ  ار  دونع 

مالـسلا هیلع  یلع  هک  یتبحم  ؛ دوش یم  هدید  ناوارف  ياه  هنحـص  نیا  زین  نیموصعم  همئا  مالـسلا و  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  یگدنز  رد 
.تسا فورعم  اج  همه  درک  زاربا  شرمع  تاعاس  نیسپاو  رد  دوخ  لتاق  هرابرد 

هک دـنک  یم  لقن  نینچ  جراوخ  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  ياهوگو  تفگ  هرابرد  راونالا  راـحب  رد  هللا  همحر  یـسلجم  همـالع 
: دز دایرف  دندوب  وا  فارطا  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نارای  هک  یلاح  رد  دش  دجسم  دراو  جراوخ  زا  یکی  يزور 

امش نوچ  هک  نیا  هب  هراشا  ) .دنشاب هتشاد  تهارک  ناکرشم  دنچره  ، تسادخ يارب  طقف  مکح  َنوُکِرْشُْملا ؛ َهِرَک  َْول  ِهِّلل َو  ّالإ  َمْکُح  «ال 
: دز دایرف  هرابود  وا.دندرک  وا  يوس  هب  ور  مدرم  (« دیا هتشاذگ  ماگ  كرش  هار  رد  دیا  هتفریذپ  ار  رشب  تیمکح  هلئسم 

هتـشاد تهارک  دـننک  یم  هاـگن  نم  يوس  هب  هک  یناـسک  دـنچره  تسادـخ  صوصخم  مکح  ؛  َنُوتِّفَلَتُْملا َهِرَک  َْول  ِهِّلل َو  اـّلإ  َمْکُح  ـال  »
: دز دایرف  موس  راب  وا.دش  وا  هجوتم  دنلب و  ار  شکرابم  رس  مالسلا  هیلع  یلع  «. دنشاب

يدرسنوخ اب  مالـسلا  هیلع  ماما  «. دشاب هتـشاد  تهارک  یلع  دنچره  ، تسادخ صوصخم  مکح  ؛  ُنَسَْحلا ُوبأ  َهِرَک  َْول  ِهِّلل َو  ّالإ  َمْکُح  «ال 
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: دومرف وا  باوج  رد 

: دومرف هفاضا  سپس  «. دشاب ادخ  صوصخم  مکح  هک  درادن  تهارک  زگره  یلع  ؛  ِهِّلل ُمْکُْحلا  َنوُکَی  ْنأ  ُهَرْکَی  ِنَسَْحلا ال  َابأ  َّنإ  »

. ( ،ج 33،ص 344 راونالاراحب «. ) . متسه امش  هرابرد  ادخ  مکح  رظتنم  نم  ؛  ْمُکیف ُرِظَْتنأ  ِهّللا  ُمْکُح  »

مادک ره  هک  یلاح  رد  دوش  یم  هابتـشا  يراگنا  لهـس  هحماسم و  اب  ردص  هعـس  هلئـسم  هاگ  هک  تسا  هجوت  نایاش  اجنیا  رد  هتکن  نیا 
هدـیدن ار  یتاعوضوم  تسا  مزال  ناسنا  هاگ  حیحـص  تیریدـم  ماجنا  يارب  هک  تسا  نآ  ردـص  هعـس  دراد ؛ ار  دوخ  صاـخ  هاـگیاج 

.دنک حالصا  ار  نتشیوخ  ات  دهد  تصرف  راکاطخ  هب  دیاین و  رب  يریگتخس  ماقم  رد  دهد و  ناشن  يراد  نتشیوخ  دریگب و 

یب یتسس و  راکاطخ  صاخشا  ثداوح و  ربارب  رد  دنک و  اهر  ار  حیحص  تیریدم  ناسنا  هک  تسا  نیا  يراگنا  لهس  هحماسم و  یلو 
ود نیا  توافت  حیحـص و  تیریدم  كرت  هب  هحماسم  ددرگ و  یم  زاب  حیحـص  تیریدم  هب  ردـص  هعـس  نیاربانب  ، دـهد ناشن  يریبدـت 

.تسا راکشآ 

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abu Talib said : “ The mechanism whereby one earns mastership is
." forbearance

نادب اب  دروخرب  شور  : 177 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ِنِسحُملا ِباَوَِثب  ِیُسملا َء  ِرُجزا  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

 ! هد رازآ  راکوکین  هب  نداد  شاداپ  اب  ار  راکدب  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 

يدیهش

.رازایب ار  راکدب  راکوکین  هب  نداد  شاداپ  اب 
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یلیبدرا

دنک تبغر  ات  رادرک  وکین  شاداپب  ار  راکدب  نک  عنم  رجز و  دومرف  و 

یتیآ

.دراد یم  هجنر  ار  راکدب  راکوکین ، هب  نداد  شاداپ  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . نک هیبنت  راکوکین  هب  نداد  شاداپ  اب  ار  راکدب  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

مثیم نبا 

هب راداو  دـنا ، هداد  شاداپ  ار  يراکوکین  دـنیبب  راکدـب  صخـش  هک  نیا  نک .) هیبنت  راکوکین  هب  نداد  شاداـپ  اـب  ار  راکدـب  صخـش  )
نوچ راکدـب ، يارب  تسا  یهیبنت  نوچمه  راکوکین  صخـش  هب  نداد  شاداپ  سپ  دراد ، یمرب  تسد  دـب  راـک  زا  هدـش و  يراـکوکین 

.تسا هدش  هدروآ  بدا ، هیبنت و  يارب  هراعتسا  رجز )  ) هملک ي .دراد  یپ  رد  ار  وا  بدا  هیبنت و 

دیدحلا یبا 

 . ِنِسْحُْملا ِباَوَِثب  َءیِسُْملا  ِرُجْزا  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

.ءامعنلا مهتلتق  مهلتق  یف  طلسم  وه  فیسلا و  ثاعبنا  ول ال  ینعملا  اذه  یف  یبرغملا  ئناه  نبا  لاق  دق 

اموق ناسحإلاب  تیزاج  اذإ  هلوق  یف  هیهاتعلا  وبأ  هب  حصفأف 

یناشاک

تیاهنالام باوث  نآ  هک  رادرکوکین  شاداپ  هب  ار  راکدب  يامن  عنم  نک و  رجز  نسحملا ) باوثب  یسملا ء  رجزا  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
وا زا  دراد  یم  رود  ناسحا و  هب  ار  وا  دـنک  یم  لـیام  راـگدرورپ  ترـضح  زا  باوث  نیا  روصت  هک  اریز  راـگدرورپ ، بناـج  زا  تسا 

.ار نایصع 

یلمآ
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ینیوزق

.دشابن ناکین  اب  ندومن  ناسحا  نتشاد و  زیزع  زا  رتهب  رت و  تخس  ار  نادب  يرجز  چیه  راکوکین ، شاداپ  هب  ار  راکدب  نک  رجز 

یجیهال

دننام وا  نداد  ازج  هب  ار  وت  اب  رادرکدب  نک  عنم  هک  مالسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .نسحملا » باوثب  یسملا ء  رجزا  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
.تسا دب  رادرک  كرت  ثعاب  يرادرکدب  يازج  رد  ناسحا  هک  اریز  راکوکین ، يازج 

ییوخ

هیبرتلا و بادآ  نساحم  نم  ینعملا : .نیرحبلا  عمجم  هتعنم - لتق : باب  نم  ارجز  هترجز  نم  راهتنا ، هدـشب و  هحیـصلا  هرجزلا :) : ) هغللا
مهلمع و رجا  ءاـطعاب  مهتفیظوب  نیملاـعلا  نینـسحملا و  نم  ریدـقتلا  هفیظولا ، ءادا  یلع  دارفـالا  قیوشت  عاـمتجالا و  یف  مظنلا  تیبـثت 

.هبوقعلا همالملا و  نم  مهلعف  ءوس  نم  مهل  عدرا  هناف  فئاظولا ، فالخ  یلع  نیلماعلا  نیئیـسملا و  نویع  هاجت  ناـسحالا  نم  مهدـیزم 
.راکوکین هب  نداد  شاداپ  هلیسوب  نارب ، يراکدب  زا  ار  راکدب  همجرتلا :

درخاب نسحم  رب  شاداپ  هب  *** دب راک  زا  شک  او  ار  راکدب  وت 

يرتشوش

يا هل : لیقف  ملـس  هیلع  فقو  املف  راح ، موی  یف  امخـض  اتیب  ماـف  رفـس ، یف  يدعـسلا  لـبخملا  ناـک  یناـجرجلا :) تاـیانک   ) یف لوقا :
تعنـص هاش و  هل  تحبذـف  ترما  و  رمت ، ءام  لجرلا  اوقـسا  تلاق : .هدـجوا  هرـسیا و  لاق : نبل ؟ ما  ءام  ما  ذـیبنا  کیلا ؟ بحا  بارـشلا 

کمحری کمسا  ام  اهل : لاقف  همخض  هارما  اذاف  لاق : .کنم  مرکا  تیار  امف  لزنم  نم  اریخ  هللا  كازج  لاق : حار  املف  برش ، لکاف و 
هدیلخا انا هللا  لاق : .هب  تنا  ینتیمـس  تلاقف : اذـه ؟ نم  نسحا  هب  کنومـسی  امـسا  کلها  دـجو  اما  هللا  ناحبـس  لاق : .اوهر  تلاق : هللا ؟

یننا هدـیلخ  یف  یملح  لض  دـقل  لوقی : اشنا  ادـبا و  هیمیمت - لاق  وا  هارما - كدـعب  توجه  هللا ال  هاتاوسا و  و  لاق : .معن  تلاق : تنا ؟
اهیلع و ترج  اهتملظ و  دق  نا  سانلا  بر  دهـشا  و  هرـشاعملا ) بادآ  یف  نوعبرالا - سماخلا و  لصفلا   ) بوتا اهدعب و  یبر  بتعاس 

لاقف ناقربزلل ، اراج  لازهلا  لتق  نا  دـعب  فوع  نب  مشج  ینب  نم  الازه  هدـیلخ  هتخا  جوز  ناـقربزلا  نا  هیف  لـصالا  بوذـک و  ءاـجهلا 
هلجان حلـسلا  عسوا  باها  قیـشم  اهناجع  ناک  اوهر  هتحکناف  هلتاق  کـنا  هللا  رمعل  تمعز  اـم  دـعب  هدـیلخ  ـالازه  تحکنا  و  لـبخملا :

یلع جرخ  يرهزلا : لاق  يزوجلا ) نبطبس  هرکذت   ) یف .عساولا و  وهرلا : هلصافم و  لازت  نامربش  يذب  مکراج  شارفلا و  قوف  اهبعالی 
رتس ام  هل : لاق  مث  .هوعد  لاقف : لجرلاب  اومهف  یلاوملا  دیبعلا و  هتقحلف  هبسف ، لجر  هعبتف  دجسملا  نم  اموی  مالسلا ) هیلع   ) نیسحلا نب 

فلا هاطعا  هیلع و  تناک  هصیمخ  هیلع  مالـسلا ) هیلع   ) یقلاف لجرلا ، ییحتـساف  اهیلع ؟ کنیعن  هجاح  کلا  رثکا ، انرما  نم  کـنع  هللا 
یموزخملا لیعامـسا  نب  ماشه  ناک  دعـس : نبا  لاق  .لوسرلا و  دالوا  نم  کنا  دهـشا  لوقی : هآر  اذا  کلذ  دـعب  لجرلا  ناـکف  مهرد ،

نا هب  رما  هلزع و  دـیلولا  یلو  املف  هنم ، لانی  ربنملا و  یلع  ایلع  متـشی  و  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسحلا نب  یلع  يذوی  ناک  و  هنیدـملا ، یلاو 
هیلع  ) نیـسحلا نب  یلع  یـصواف  هلوق ) عمـسی  حـلاص  لجر  هنا  نیـسحلا  نب  یلع  نم  الا  فاخا  ام  هللا  و   ) ماـشه لاـقف  ساـنلل ، فقوی 

وه و  ماشه - هادانف  .هل  ضرع  امف  .هیلع  هتجاـح  یف  مالـسلا ) هیلع   ) یلع رم  مث  هل ، اوضرعتی  ـالا  هتـصاخ  هیلاوم و  هباحـصا و  مالـسلا )
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.هتلاسر لعجی  ثیح  ملعا  هللا  سانلل - فقاو 

هینغم

عیجشت اهنم  و  هرقبلا )  179 هایح - صاصقلا  یف  مکل  و   ) هبیدات یـسملا ء و  باقع  اهنم  بیلاسا ، قرط و  هئاسالا  همیرجلا و  نع  عدرلل 
اذه نم  .راصبالا و  یلوال  هظعو  هربع  و  هتئاسا ، یلع  یسملل ء  عیرقت  بینات و  لاحلا  هعیبطب  کلذ  نال  ینـسحلاب ، هوازج  و  نسحملا ،
یف عیدولا  هسورد  یف  مدقتملا  بلاطلل  ذاتـسالا  عیجـشت  و  مهلامعا ، یف  نیقوفتملل  باقلالا  همـسوالا و  حنم  و  هرقابعلا ، میرکت  بابلا 

.هکولس

هدبع

هافاکملل ابلط  هتئاسا  نع  یسملا ء  علقا  هناسحا  یلع  نسحملا  تافاک  اذا  نسحملا : باوثب  یسملا ء  … 

يرفعج

مالسالا ضیف 

( وا هب  یئوکین  ناسحا و  نتشاد و  دنمجرا   ) راکوکین شاداپ  هب  ار  راکدب  تسا : هدومرف  يراکدب ) زا  يریگولج  رد   ) مالسلا هیلع  ماما 
(. دشاب یمن  ناکین  اب  ندومن  یکین  نتشاد و  دنمجرا  زا  رت  تخس  نارادرکدب  يارب  يرجز  چیه  نوچ   ) راد هجنر 

ینامز

وا یئانتعا  یب  نیمه  دـنک و  یم  تباث  ار  راکهانگ  هب  یئانتعا  یب  المع  یلو  تسا  یعیبط  رما  کی  راکوکین  زا  ندرک  رکـشت  هچ  رگا 
کین راـک  هب  دـنمقالع  ار  يدارفا  رگید  يوـس  زا  درادرب و  شیوـخ  فارحنا  زا  تـسد  هـک  دوـش  یم  ببـس  دـهد و  یم  هجنکـش  ار 

رارق لمع ، ریثات  تحت  ناراـکهانگ  هک  یطئارـش  رد  هک  تسا  نیا  تسا  هجوت  لـباق  هچنآ  .دـنوش  ادـخ  بوبحم  یگمه  اـت  دـنادرگ 
.دشابن گنرین  نانآ  يراتفرشوخ  هک  طرش  نیا  هب  درک  لابقتسا  نانآ  زا  زاب  شوغآ  اب  دیاب  دندیدرگ  راکوکین  دنتفرگ و 

يزاریش دمحم  دیس 

اذا هئاسالا  نع  علقنی  یـسملا ء  ناف  نسحا ، نمل  باوثلا  ءاطعاب  يا  نسحملا ) باوثب   ) هبدا يا  یـسملا ء ) رجزا  : ) مالـسلا هیلع  لاـق  و 
.کلذ يار 

يوسوم

نم اذهب  هئفاکت و  هبیثت و  نسحملا و  مرکت  نا  هیبرتلا  بیلاسا  نم  بولـسا  اذـه  حرـشلا : .عنملا  راهظا ، هدـشب و  هحیـصلا  رجزلا : هغللا :
يرخا ههج  نم  تازاـجنالا و  مظعا  میدـقت  هلماـکت و  هحاـجن و  قیرط  قش  یف  ارارـصا  دادزیل  هتمیزع  يوقت  نسحملا و  عجـشت  ههج 

دـشی نا  هیلع  نا  هسفن  نم  سحی  هریمـض و  هبنوی  حاجنلا  ناسحالا و  هجیتن  يری  امدـنع  هنال  هتئاـسا  نع  هل  رجز  ییـسملل ء و  بیناـت 
 … نینسحملا نیلماعلا  نیحجانلا و  بکرب  قحتلی  لسکلا و  درطی  همیزعلا و 
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یناقلاط

« .راد زاب  يدب  زا  ار  راک  دب  راک ، وکین  نداد  شاداپ  اب  »

ندیـشک رب  هک  ضرف  رب  تسا  ناـشیا  نتـشک  رد  طلـسم  وا  هک  یلاـح  رد  : » تسا هدورـس  نینچ  نیا  ینعم  نیا  رد  یبرغم  یناـه  نـبا 
« .تشک دهاوخ  ار  نانآ  اهتمعن  دشابن  ریشمش 

شاداپ ار  یهورگ  ندرک  یکین  اب  هک  یماگنه  : » تسا هدـناجنگ  ار  ینعم  نیمه  تحاصف  لامک  اب  دوخ  رعـش  نیا  رد  مه  هیهاتعلا  وبا 
زا یهاوخ  یم  تسا ، نکمم  وت  يارب  کیدزن  هار  زا  يزیچ  هب  ندیـسر  هک  یماگنه  ارچ  يراد ، یم  زاب  هانگ  زا  ار  ناراـکهنگ  یهد ،

« .یسرب نآ  هب  رود  هار 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

.ِنِسْحُْملا ِباَوَِثب  َءیِسُْملا  ِرُجُْزا 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

جهن رداصم  رد  هللا  همحر  بیطخ  هنامیکح : راتفگ  دنـس  .رادزاب . (  هاـنگ  زا  نک و ) هیبنت   ) راـکوکین هب  نداد  شاداـپ  اـب  ار  راـکهنگ 
هب هـک  تواــفت  نـیا  اــب  دــنک  یم  لــقن  مالــسلا  هـیلع  یلع  زا  راربــالا  عـیبر  رد  يرــشخمز  زا  ار  هناــمیکح  راــتفگ  نـیا  هغــالبلا 

یشوطرط زا  یترابع  دعب  ِتمکح  لیذ  رد  هدومن و  لقن  رایخالا  ضور  رد  مساق  نبا  زا  ار  نآ  زین  تسا و  هدمآ  « ِرِجَدْزا «،» ِرُجْزا » ياج
نیا هب  تسا  هدرک  لقن  یتافاضا  اب  مه و  همیمـض  ار  هنامیکح  راتفگ  ود  نیا  دـهد  یم  ناـشن  هک  دـنک  یم  لـقن  كولملا  طارـص  رد 

توافت نیا  و  «. ِناسْحْإلا ِیف  َبَغْرَی  ْیَِکل  ِنِسْحُْملا  َِهباثِإب  ءیـسُْملا  ِرُجْزا  َكِرْدَص َو  ْنِم  ِهِعْطَِقب  َكِْریَغ  ِرْدَـص  ْنِم  َّرـشلا  ِعِْطقا  :» تروص
یناسک زا  وا  دنچ  ره  ، هدروآ تسد  هب  هغالبلا  جهن  زا  ریغ  يرگید  عبنم  زا  ار  نآ  یشوطرط  هک  دهد  یم  ناشن  یبوخ  هب  حضاو  ياه 

(.( ،ج 4،ص145 و 146 هغالبلا جهن  رداصم  ) .تسا هتسیز  یم  یضر  دیس  زا  دعب  هک  تسا 

نک بدا  ار  راکهنگ  هنوگ  نیا 

راکهنگ :» دیامرف یم  دنک و  یم  ناراکدب  هب  تبـسن  هدنرادزاب  رثؤم  قرط  زا  یکی  هب  هراشا  هنامیکح  راتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
( . ِنِسْحُْملا ِباَوَِثب  َءیِسُْملا  ِرُجْزا  ( ؛» رادزاب هانگ  زا  نک و ) هیبنت   ) راکوکین هب  نداد  شاداپ  اب  ار 

دیفم ناراکدب  زا  یهورگ  نتـشادزاب  يارب  اهنآ  زا  مادک  ره  هک  تسا  یفلتخم  ياه  هار  دب  راک  زا  ناراکدـب  نتـشادزاب  يارب  نیقی  هب 
هلـسلس هب  هجوت  اـب  نآ  هدرتسگ  ماـکحا  یمالـسا  تاریزعت  دودـح و  باـتک  رد  هک  دـننک  تازاـجم  ار  راکدـب  هک  نیا  تسخن  : تسا

یتـح یندـب و  تازاـجم  ، یلاـم همیرج  ، نادـنز لـماش  هک  تسا  لومعم  اـه  تازاـجم  هنوگ  نیا  اـیند  ماـمت  رد  تسا و  هدـمآ  بتارم 
.دوش یم  عامتجا  هب  مالعا  شنزرس و  قیرط  زا  یحور  تازاجم 
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.دراد انعم  نیا  هب  ینشور  تاراشا  فذق  تازاجم  یناز و  دح  قراس و  دح  صاصق و  بابرد  زین  دیجم  نآرق 

هفیرش هیآ  هلمج  زا  هفیرـش  تایآ  رد  هک  هنوگ  نامه  دنک ، یکین  اهنآ  هب  دب  راک  زا  ناراکدب  نتـشادزاب  يارب  هک  تسا  نآ  مود  عون 
: دیامرف یم  « تلصف » هروس  34

نامه دـید ) یهاوخ   ) ناهگان نک  عفد  یکین  اب  ار  يدـب  ؛ » ٌمیِمَح ٌِّیلَو  ُهَّنَأَـک  ٌهَوادَـع  ُهَْنَیب  َکَْـنَیب َو  يِذَّلا  اَذِإَـف  ُنَسْحَأ  َیِه  ِیتَّلاـِب  ْعَفْدا  »
هدنمرـش ار  ناراکدب  زا  یهورگ  ناوت  یم  بیترت  نیا  هب  « تسا یمیمـص  مرگ و  یتسود  ییوگ  تسا  ینمـشد  وا  وت و  نایم  هک  سک 

.دنادرگ زاب  دوخ  راک  زا  تخاس و 

یم دـب  راـک  زا  تسد  یهورگ  دـننیبب  ار  نآ  ناراکدـب  هک  یماـگنه  یهد  رارق  قیوشت  دروـم  ار  ناراـکوکین  هک  تسا  نیا  موـس  هار 
.ددرگ اهنآ  بیصن  ناراکوکین  شاداپ  هک  نیا  دیما  هب  دنشک 

يزرواشک روما  ، دیفم ياه  باتک  نتـشون  ، یملع لئاسم  رد  ار  اه  نیرترب  زا  یهورگ  لاس  ره  هک  تسا  لومعم  ایند  مامت  رد  راک  نیا 
دنراد یم  مالعا  اه  هناسر  رد  ار  ناشمان  دنهد و  یم  اهنآ  هب  ییاهبنارگ  زئاوج  دننک و  یم  قیوشت  تاعارتخا  عیانـص و  يرادـماد و  و 
رتشیب راک  هب  زین  ناراک  مک  دـنوش و  نامیـشپ  دوخ  راـک  زا  دـننیبب و  ار  نآ  فرحنم  راکدـب و  لـبنت و  تسـس و  دارفا  دوش  ببـس  اـت 

.دندرگ بیغرت 

روصت قوف  هک  ییاه  شاداپ  ؛ دـنک یم  نایب  تمایق  زور  رد  حـلاص  نانمؤم  يارب  یمیظع  ياه  شاداپ  یناوارف  تاـیآ  رد  دـیجم  نآرق 
هداد صیـصخت  نایوجگنج  هب  هک  یمئانغ  هلمج  زا.تسا  هتفرگ  رظن  رد  اهنآ  يارب  زین  يویند  يدام  ياه  شاداپ  یتح.تساه  ناـسنا 
نیا زا  يرگید  ياه  قادصم  هدش  لئاق  داهج  زا  ناگدـننکرارف  نادـئاق و  لباقم  رد  نیتسار  نادـهاجم  يارب  هک  یمارتحا  دوش و  یم 

.تسا یلک  لصا 

.دنک یم  تیاکح  شور  نیا  زا  يریگ  هرهب  زا  ینشور  هب  زین  اجنیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما  مالک 

دیاـب هعماـج  ناریدـم.دنهد  یمن  باوج  دراوـم  همه  رد  اـهنیا  همه  تسا و  یـصاخ  هورگ  هب  طوـبرم  شور  هس  نیا  زا  کـی  ره  هتبلا 
دب راک  زا  دـیاب  قرط  نیا  زا  کی  مادـک  اـب  ار  یهورگ  ره  اـی  يدرف  ره  دـننادب  دنـسانشب و  یبوخ  هب  ار  دارفا  دنـشاب و  رادـیب  ًـالماک 

.تشادزاب

زا تیب  ود  یبرغم و  یناه  نبا  زا  تیب  کی  رکذ  هب  اهنت  هنامیکح  راتفگ  نیا  حرـش  رد  دوخ  هغالبلا  جـهن  حرـش  رد  دـیدحلا  یبا  نبا 
.تسا هدرک  تعانق  هیهاطعلاوبا 

: تسا نینچ  تسا  رت  عماج  رت و  بلاج  هک  هیهاطعلاوبا  تیب  ود 

ٍبیرَق ْنِم  ُلُوانَّتلا  َُکنِکُْمی  ٍدیَعب َو  ْنِم  ُلُوانَّتلا  ََکل َو  امَف  ِبُونُّذلا  ِنَع  َنیِملْظُْملا  َتْرَجَز  ًامْوَق  ِناسْحْإلِاب  َْتیَزاج  اذإ 

.یتشادزاب ناشهانگ  زا  ار  ناراکدب  يداد  شاداپ  ناسحا  قیرط  زا  یهورگ  هب  هک  یماگنه 
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.يوش لیان  دوخ  فده  هب  کیدزن  هار  زا  یناوت  یم.یسرب  دصقم  هب  تسدرود  ياه  هار  زا  هک  درادن  یموزل 

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said: “Reprimand the evil doer by rewarding the doer of
.” righteousness

اه يدب  ندرک  دوبان  شور  : 178 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

َكِردَص نِم  ِهِعلَِقب  َكِریَغ  ِردَص  نِم  ّرّشلا  ِدُصحا  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

 ! امن نک  هشیر  دوخ ، هنیس  زا  نآ  ندنک  اب  نارگید ، هنیس  زا  ار  يدب  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 

يدیهش

.نتشیوخ هنیس  زا  نآ  ندنک  اب  نک  رب  دوخ  زج  هنیس  زا  ار  يدب 

یلیبدرا

تدوخ هنیس  زا  نآ  ندنکب  تدوخ  ریغ  هنیس  زا  ار  يدب  نک  عطق  وردب  دومرف  و 

یتیآ

.دوخ لد  زا  نآ  ندنکرب  اب  نکرب ، نارگید  لد  زا  ار  هنیک  خیب  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . نکرب نارگید  هنیس  زا  دوخ  هنیس  زا  ندنک  اب  ار  يدب  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 
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يدنوار

يردیک

مثیم نبا 

هب دوش  یم  ادـیپ  نمـشد  لد  رد  يدـب  هک  يدراوم  رتشیب  نک .) ورد  دوخ ، بلق  زا  نآ  ندـنک  هلیـسو ي  هب  نارگید  لد  زا  ار  يدـب  )
تاکرح رهاظ  زا  هتساخرب  ریزگان  نامگ  روصت و  نیمه  هتخاس و  ناهنپ  لد  رد  ار  وا  يدب  نمشد  هک  تسا  نامگ  روصت و  نیا  لیلد 

اما دراد ، لد  رد  ار  وا  یهاوخدب  ینمشد و  هک  یتقو  ات  هدینش ، دوخ  هرابرد ي  وا  نابز  زا  هاگ  یب  هاگ و  هک  تسا  ینانخس  نمشد و 
روصت هلیـسو  نیدب  دور و  یم  نیب  زا  زین  نآ  يروص  ینابز و  ياه  هناشن  درک ، وحم  لد  زا  ار  یناهنپ  یهاوخدب  ینمـشد و  هک  یتقو 

ای یلاح و  ياه  هنیرق  اه و  هناشن  نانچ  ندوبن  هب  هراومه  دبای و  یم  شهاک  وا  راک  هب  تبسن  نمشد  ینیبدب  هدش و  گنرمک  ینمشد 
دوبان يارب  ار  دصح  ظفل  .دور  یم  نیب  زا  لماک  روط  هب  ینامگدـب  نآ  هک  نیا  ات  دـنک  یم  يرادـیاپ  درک ، یم  زورب  وا  زا  هک  یلاقم 

نمـشد و بناج  زا  نیارق  نآ  هلیـسو  هب  شنتفرگ  ینوزف  رد  نمـشد  هک  یتهابـش  هظحـالم  هب  تسا  هدروآ  هراعتـسا  نمـشد  نتخاـس 
.دراد تعارز  هب  نیارق  نآ  يدوبان  هب  شا  يدوبان  یتساک و  نینچمه  شا و  یگدرتسگ 

دیدحلا یبا 

 . َكِرْدَص ْنِم  ِهِْعلَِقب  َكِْریَغ  ِرْدَص  ْنِم  َّرَّشلا  ِدُصْحا  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

رعشی بولقلا  نأل  اءوس  کل  وه  رمضی  الإ  كاذ  رمضت  کنإف ال  اءوس  کیخأل  رمـضت  دیری ال  هنأ  امهدحأ  نیهجو  یلع  رـسفی  اذه 
.کل افص  دحاول  توفص  اذإف  ضعبب  اهضعب 

«. ( عفنی :» ا عجنی (  یکزب ال  سیل  يذـلا  ظعاولا  نإف  هنع  علقم  تنأ  الإ و  رکنم  نع  مههنت  سانلا و ال  ظعت  دـیری ال  نأ  یناثلا  هجولا  و 
.هیهن رثؤی  هظعو و ال 

نیینعملا الک  یف  مالکلا  قبس  دق  و 

یناشاک

ندنک هب  كردص ) نم  هعلقب   ) تدوخ ریغ  هنیـس  زا  كریغ ) ردص  نم   ) ار يدب  نک  عطق  وردب و  رـشلا ) دصحا  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
ریغ ریغت  ادبم  نیا  و  هجو ، تاحفص  لوق و  تاولف  رد  وا  تاراما  دوش  یم  رهاظ  ریغ  يارب  زا  وت  رش  تین  هک  اریز  تدوخ  هنیـس  زا  نآ 

.دشاب نآ  مدع  هب  نیا  مدع  سپ  .نآ  لیصحت  رامضا  تسا و 

یلمآ

ینیوزق

يارب هک  ره  رشلا ) یلا  يدهی  رـشلا   ) هک نآ  مکح  هب  يرآ  .دوخ  هنیـس  زا  نآ  ندنک  هب  دوخ  ریغ  هنیـس  زا  ار  يدب  نک  عطق  ورد و  هب 
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.دریگ لزنم  اه  هنیس  رد  وا  هنیک  دریگ  لد  رد  مدرم  هنیک  هک  هنیس  ره  و  دنشیدنا ، زین  وا  يارب  دشیدنا  يدب  یسک 

یجیهال

يدب رش و  هدارا ي  نک  ورد  هک  مالسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .كردص » نم  هعلقب  كریغ  ردص  نم  رـشلا  دصحا  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
.وت لد  زا  رش  هدارا ي  ندنک  هب  وت  ریغ  لد  زا  ار 

ییوخ

عمجم دیـصح - دوـصحم و  وـهف  لـتق  برـض و  باـب  نم  هریغ  عرزلا و  تدـصح  و  عرزلا ، عـطق  رـسکلا  حـتفلاب و  داـصحلا ) : ) هـغللا
الا کلذ  رمـضت  کناف ال  اءوس ، کیخال  رمـضت  ال  دـیری : هنا  - 1 نیهجو : یلع  رـسفی  اذـه  یلزتعملا : حراشلا  لاق  ینعملا : .نیرحبلا 

رکنم نع  مههنت  سانلا و ال  ظعت  ال  دـیری : نا  .کل 2 - افص  دحاول  توفص  اذاف  ضعبب ، اهضعب  رعشی  بولقلا  نال  اءوس  کل  رمـضی 
بـسکتف یعاواللا  ینطابلا  روعـشلا  هیحان  نم  طـباور  بولقلا  نیب  لوقا : .نیینعملا  ـالک  یف  مـالکلا  قبـس  دـق  و  هنع ، علقم  تنا  ـالا و 

زا نآ  ینک  هشیر  هلیـسوب ي  نارگید ، هنیـس ي  زا  ار  يداهندـب  دومرف : همجرتلا : .هبحاـص  هیلا  تفتلی  ـال  ثیح  نم  هوادـعلا  هبحملا و 
.نک ورد  تدوخ  هنیس ي 

نآ زا  هنیس  ریهطت  هب  نک  ورد  *** نارگید هنیس  زا  دب  داهن 

يرتشوش

رمـضت ال   ) ینعی امهدـحا  نیهجو : یلع  رـسفی  اذـه  دـیدحلا  یبا  نبا  لاق  لوقا : هرـشاعملا ) بادآ  یف  نوعبرالا - سماخلا و  لصفلا  )
سانلا و ال ظعت  ال   ) ینعی یناثلا  و  ضعبب ) اهـضعب  رعـشی  بولقلا  نالاءوس  کل  وه  رمـضی  كاذ ال  رمـضت  الا  کـناف  اءوس  کـیخال 

هلاق يذـلا  یناثلا  ینعملا  تلق : هیهن .) رثوی  هظعو و ال  عجنی  ـال  یکزی  سیل  يذـلا  ظـعاولا  ناـف  هنع  علقم  تنا  ـالا و  رکنم  نع  مههنت 
نم هعلق  یف  یفکی  كریغل ال  رشلا  رامضا  مدع  درجمف  دارملا ، ءادا  نع  رصاق  هنا  الا  ابیرق  ناک  نا  لوالا و  اما  و  ماقملا ، نع  لحارمب 

سایا نب  عیطم  درجع و  دامح  رـضح  یناغالا :)  ) یف ام  هبـسانی  امم  .هل و  هراثآ  راهظاب  لـب  کـل ، رـشلارمضم  ناـک  اذا  كریغ  ردـص 
عیرـس رـشلا  یلا  یطب ء و  ریخلا  نع  عیفر و  ناسنا  تنا  عیطم  ای  عیطم  ای  دامح : لاقف  اـحزامتف  هفوکلا ، ریما  دـلاخ  نب  دـمحم  سلجم 

یتهارک ول ال  هللا  کئادـب و  ینیمرتا  کلی  و  دامح : لاقف  میهی  ریعلا  نهب  الارهدـلا  يرت  میدـع ال  لصالا  میئل  ادامح  نا  عیطم : لاـقف 
ءادـف یل  یـش ء  لک  لاقف : .حـیدملاب  الا  کئفاکا  کتدوم و ال  دـسفا  نکل ال  یقبی و  الوق  کل  تلقل  ءاجهلا  جاجل  رـشلا و  يدامتل 

یبنج و نیب  یحور  لدـع  سامـش  نیل و  یف  حلمتـسم  لجر  هرـشاعملا ) بادآ  یف  نوعبرالا - سماـخلا و  لـصفلا   ) ساـیا نب  عیطمل 
سارغ یلحا  يدبک  یف  هل  هللا  سرغ  یسارب  ینیع 

هینغم

و هنیغضلا ، دقحلا و  عد  تببحا : تئش و  نا  طیسب ، لهس و  رمالاف  هرکت ؟ ام  کل  اورمضی  و ال  ینسحلاب ، سانلا  کلماعی  نا  دیرت  له 
امک و  : ) رعاشلا لاـق  اـمک  لـثملاب  کـنولماعی  مهناـف  ءانثتـسا ، نود  عیمجلل  ریخلا  رمـضا  و  هبیغلا ، نظلا و  ءوس  و  مظاـعتلا ، بجعلا و 

و مهبولق ، لست  هللا  قلخ  یلع  همعنلاف  هسفانملا ، دـسحلا و  لها  الا  مدآ  ینب  قح  یف  بیر  الب  حیحـص  اذـه  و  كارا .) لیمج  ای  ینارت 
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!. هنع همعنلا  بلس  وا  هتومب  الا  هنع  اوفکی  نا  لیحتسی  ..مهنویع و  یمعت  لضافلا  هلیضف 

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

( نتخاس رود   ) ندنک اب  يرگید  هنیس  زا  ار  هنیک )  ) يدب زاسرود )  ) نک ورد  تسا : هدومرف  ندوبن ) هاوخدب  هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
لد رد  وا  هنیک  دریگ  لد  رد  نارگید  هنیک  هک  ره  و  دنشیدنا ، دب  وا  يارب  دشیدنا  دب  نارگید  يارب  سک  ره  نوچ   ) دوخ هنیـس  زا  نآ 

(. دنریگ

ینامز

حالـصا يارب  دارفا  هنوگ  نیا  دنـشاب ، یم  نانآ  يارب  یتحاران  داجیا  رکف  هب  دـنریگ و  یم  لد  ردار  نارگید  هنیک  هک  دنتـسه  یناسک 
یهن فورعم و  هب  رما  هک  دنتسه  يدارفا  .دنیامن  ناشحالـصا  قیرط  نیدب  دنروآ و  نوریب  لد  زا  ار  نانآ  هنیک  دیاب  شیوخ  نانمـشد 

یم مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  .دنک  یمن  رثا  نانآ  فرح  هجیتن ، رد  دننک ، یمن  لمع  شیوخ  هتفگ  هب  ناشدوخ  یلو  دننک  یم  رکنم  زا 
ماما .دندرگ  یم  تیاده  تسار  هار  هب  امش  حیحص  ياهراک  ندید  اب  نارگید  نک ، حالصا  ار  دوخ  لوا  هعماج  حالـصا  يارب  دیامرف 

ینمشد و دوش ، یم  زبسرس  نوگانوگ  ياه  هناد  اب  نیمز  هک  يروطنامه  .تسا  هدرک  هیبشت  رازتشک  هب  ار  ناسنا  هنیـس  مالـسلا ) هیلع  )
رد دیاب  دنتـسه  شیوخ  حالـصا  رکف  رد  هک  یناسک  .دـبای  یم  شیازفا  جـیردت  هب  ددرگ و  یم  زاغآ  کچوک  لامعا  زا  مه  یتسود 

مـشچ ياه  هراشا  تسا ، هاگآ  مه  اهتین  زا  ادخ  هک  دنیامن  لرتنک  مه  ار  شیوخ  ياهتین  هکلب  دننک ، تقد  مه  دوخ  لامعا  ياه  هزیر 
.دناد یم  ار  اه  هنیس  ياهناجلخ  و 

يزاریش دمحم  دیس 

، كودع ردص  یف  هنماکلا  هبـشا ، ام  و  هوادعلا ، لغلا و  دسحلا و  يا  كریغ ) ردص  نم   ) هعلقا يا  رـشلا ) دصحا  : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
.کنع هبلق  فظن  هنع ، کبلق  فظن  اذاف  كردص ) نم  هعلقب   ) اهعلقا

يوسوم

نا تدرا  اذا  حرشلا : .هلـصا  نم  یـشلا ء  عازتنا  علقلا : .ضرالا  هجو  یلع  نم  نوکی  وه  عرزلا و  عطق  رـسکلا  حتفلاب و  داصحلا : هغللا :
ءاضقلا تعطتـسا  ناف  الوا  کسفن  نم  اهلتقب  ادباف  سانلا  بولق  نم  اهریغ  هنیغـضلا و  لغلا و  دسحلا و  دـقحلاب و  لثمتملا  رـشلا  لتقت 

ال هملکلا : ینعم  نا  مهـضعب : لاق  .ردقا و  يوقا و  نیرخالا  سوفن  نم  اهیلع  ءاضقلا  یلع  تناف  کسفن  نم  اهروذـج  ثاثتجا  اهیلع و 
.کل افص  دحاول  توفص  اذاف  ضعبب  اهضعب  رعشی  بولقلا  نال  کلذ  کل  رمضی  الا  کلذ  رمضت  کناف ال  اوس  کیخال  رمضت 

یناقلاط
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« .نک ورد  دوخ  ریغ  هنیس  زا  ار  نآ  دوخ  هنیس  زا  يدب  ندرک  نک  هشیر  اب  »

دوخ هشیدـنا  رد  وت  رگا  هک  شاب  هتـشادن  ناـهن  دـب  هشیدـنا  تردارب  يارب  هکنآ  یکی  درک ، ریـسفت  ناوت  یم  هنوگ  ود  ار  نخـس  نیا 
مه وا  یـشاب ، افـص  اب  یـسک  يارب  هاگ  ره  دنهاگآ و  رگیدکی  زا  اهلد  هک  دوب  دـهاوخ  هنوگ  نامه  وت  هب  تبـسن  مه  وا  یـشاب  نانچ 

.دوش یم  افص  اب  وت  يارب 

رب هانگ  بیع و  نآ  زا  دوخ  هکنیا  رگم  نکم  رکنم  زا  یهن  ار  ناشیا  هدـم و  زردـنا  دـنپ و  ار  مدرم  هک  دـشاب  نآ  دوصقم  هکنآ  رگید 
هتفگ نخس  هراب  نیا  رد  هتشذگ  ثحابم  رد  .درادن  يرثا  وا  یهن  زردنا و  تسین ، هزیکاپ  دوخ  هک  يا  هدنهد  زردنا  اریز  یـشاب ، رانک 

.دش

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

.َكِرْدَص ْنِم  ِهِْعلَِقب  َكِریَغ  ِرْدَص  ْنِم  َّرَّشلا  ِدُصُْحا 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

وت هب  یهاوخدب  ات  نک  ورد  دوخ  هنیس  زا  ار  نارگید  یهاوخدب  هنیک و 

باتک هدنـسیون  میتفگ  شیپ  هنامیکح  راتفگ  دانـسا  رد  هک  هنوگ  نامه  هنامیکح : راـتفگ  دنـس  .دوش . (  نک  هشیر  نارگید  هنیـس  زا 
یبوخ هب  هک  هدروآ  دوخ  باتک  رد  یتافاضا  توافت و  اب  یلبق  راتفگ  همیمـض  هب  ار  هناـمیکح  راـتفگ  نیا  یـشوطرط  ؛ كولملا جارس 
.دـنا هدروآ  زین  دوخ  ياه  باتک  رد  ار  نآ  يدـُمآ  مارو و  موحرم.تسا  هتفرگ  هغالبلا  جـهن  زا  ریغ  يرگید  عبنم  زا  دـهد  یم  ناـشن 

(.( ،ج4،ص 146 هغالبلا جهن  رداصم  )

اه هنیک  ندودز  هار 

یم دـهد و  یم  ناشن  ، رگیدـکی هرابرد  ءوس  تاـین  زا  ار  مدرم  ياـه  هنیـس  ندرک  كاـپ  هار  ینارون  مـالک  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
ْنِم َّرَّشلا  ِدُصْحا  ( ؛» دوش نک  هشیر  نارگید  هنیـس  زا  وت  هب  یهاوخدب  ات  نک  ورد  دوخ  هنیـس  زا  ار  نارگید  یهاوخدب  هنیک و  :» دـیامرف

( . َكِرْدَص ْنِم  ِهِْعلَِقب  َكِریَغ  ِرْدَص 

هنوگچ ، دـننارورپ یم  لد  رد  ناسنا  هرابرد  یئوس  تاین  ، عفانم كاکطـصا  ای  تداسح  اـی  نظ  ءوس  لـیلد  هب  دارفا  هک  دوش  یم  رایـسب 
هرابرد یئوس  تین  ایآ  نیبب  نک  هعجارم  شیوخ  بلق  هب  ادتبا  ، نک عورش  دوخ  زا  : دیامرف یم  ماما  تشادرب ؟ نایم  زا  ار  اهنآ  ناوت  یم 

ءوس تاـین  زا  زین  نارگید  هنیـس  دـید  یهاوخ  هک  درذـگ  یمن  يزیچ  نک  كاـپ  تا  هنیـس  زا  ار  نآ  يراد  رگا  هن ؟ اـی  يراد  نارگید 
.تسا هدش  كاپ  وت  هرابرد 

نانخـس و ای  هرهچ  رد  هاوخان  هاوخ  دـشاب  هتـشاد  نارگید  هرابرد  يدـب  تاین  ناسنا  هاگره  هک  نیا  تسخن  : دراد لیلد  ود  بلطم  نیا 
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لامعا هرهچ و  نانخس و  هاگره  اما  ؛ دنریگب هباشم  یعضوم  وا  ربارب  رد  نارگید  ددرگ  یم  ببس  رما  نیمه  دوش و  یم  نایامن  شلاعفا 
هباشم عضوم  زین  اهنآ  تشگ  نایامن  ناشراتفگ  راتفر و  رد  یهاوخریخ  تبحم و  راثآ  دندید و  كاپ  یهاوخدب  هنوگره  زا  ار  یـسک 

نیا درک و  عورـش  نامدوخ  زا  دیاب  نارگید  ءوس  تاین  اه و  یهاوخدـب  اه و  هنیـس  زا  اه  هنیک  ندودز  يارب  نیاربانب  ، تفرگ دـنهاوخ 
.یشاب هتشاد  نارگید  زا  يراظتنا  دیابن  ینکن  عورش  دوخ  زا  ات  هک  تسا  یسانشناور  مهم  لوصا  زا  یکی 

ییوگ.تسا تیعقاو  کی  « دراد هار  لد  هب  لد  » فورعم لثملا  برض  تسا و  رارقرب  اهلد  نایم  رد  یصاخ  زومرم  هطبار  هک  نیا  رگید 
ددرگ نارگید  هب  یهاوخدـب  زا  ولمم  یـسک  بلق  هک  یماگنه  دـنزاس  یم  رارقرب  هطبار  دـنیوگ و  یم  نخـس  مه  اب  یناهنپ  رد  اه  لد 

.دننک یم  لثم  هب  هلباقم  اهنآ  دوش و  یم  لقتنم  اهنآ  بلق  هب  مایپ  نیا 

راتفگ راتفر و  تاین و  زا  ءوس  راثآ  ندودز  يارب  مادـک  ره  تسا و  نآ  زا  شیپ  راتفگ  زا  يرگید  هرهچ  عقاو  رد  هنامیکح  راتفگ  نیا 
.دنراد ار  دوخ  صاخ  ریثأت  نارگید 

.تسا هدمآ  مه  اب  ود  ره  میدرک  لقن  كولملا  جارس  باتک  رد  یشوطرط  زا  هک  یتیاور  رد  لیلد  نیمه  هب 

یبا نبا  هغالبلا  جهن  حرش  رد.دریگ  یم  ارف  ار  یتوادع  هنیک و  ءوس و  تین  ره  هک  دراد  یعیسو  موهفم  « رش » هژاو هک  نیا  هجوت  نایاش 
مدرم هک  تسا  نیا  مالـسلا  هیلع  ماما  روظنم  هک  نیا  نآ  تسا و  هدش  رکذ  زیمآ  تمکح  مالک  نیا  يارب  زین  يرگید  ریـسفت  دـیدحلا 

ار رکنم  نآ  یـشاب و  هداد  ماجنا  ار  کین  راک  نآ  تدوخ  ًالبق  هک  نیا  رگم  اـمنم  یهن  يدـب  راـک  زا  نکن و  هظعوم  یکین  راـک  هب  ار 
،ج 18،ص 411. دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   ). .دنک یمن  رثا  اه  لد  رد  شنانخس  كاپان  هدنهدزردنا  اریز  ، یشاب هدرک  كرت 

(

ياج ود  رد  « ردص » هب ریبعت  اریز  ، تسین الاب  هنامیکح  راتفگ  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  روظنم  قفاوم  اما  ؛ تسا تیعقاو  کی  نخـس  نیا  هتبلا 
.ینوریب لاعفا  هن  تسا  ینورد  ياه  هنیک  ءوس و  تاین  ، روظنم هک  دهد  یم  ناشن  زیمآ  تمکح  مالک  نیا 

زا یثیدـح  رد  هک  نانچ  ، تسا قداص  زین  ادـخ  اب  ناسنا  هطبار  رد  رظن  کی  زا  هکلب  ، رگیدـکی اب  اه  ناسنا  هطبار  رد  اهنت  هن  ینعم  نیا 
: میناوخ یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

ره ؛  ِهِسْفَن ْنِم  َهّللا  ُدـْبَْعلا  ُلِّزَُنی  ام  َْلثِم  َدـْبَْعلا  ُلِّزَُنی  َهّللا  َّنِإَـف  ُهَدـْنِع  ِهّللا  َُهلِْزنَم  َْفیَک  ْفِْرعَْیلَف  ِهّللا  َدـْنِع  ُُهَتلِْزنَم  َْفیَک  َفِْرعَی  ْنأ  َدارأ  ْنَم  »
هنوگ نامه  ار  هدنب  تلزنم  ادخ  اریز  ، درگنب دوخ  دزن  دـنوادخ  تلزنم  هب  دراد  ادـخ  دزن  یتلزنم  ماقم و  هچ  دـنادب  دـهاوخ  یم  سک 
یبلاج ثیدح  رد  ،ج 71،ص 156،ح 74 ) . راونالاراحب «.). تسا هداد  رارق  دوخ  ناج  لد و  رد  ار  ادخ  تلزنم  هدنب  هک  دهد  یم  رارق 

: درک ضرع  ترضح  نآ  تمدخ  يدرم  هک  میناوخ  یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

هیلع ماـما  دراد ؟ یم  تسود  ارم  ًاـعقاو  دـیوگ و  یم  تسار  وا  هک  منادـب  هنوگچ  مراد  تسود  ار  وـت  نم  دـیوگ  یم  نم  هب  یـصخش 
: دومرف خساپ  رد  مالسلا 

«. دراد یم  تسود  ار  وت  مه  وا  يراد  یم  تسود  ار  وا  وت  رگا  ياـمزایب  ار  دوخ  بلق  ؛  َكُّدَوَـی ُهَّنإَـف  ُهُّدَوَـت  َْتنُک  ْنإَـف  َکَْـبلَق  ْنِحَْتما  »
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.( ،ج 2،ص 652،ح 2 یفاک لوصا  (. ) . دنراد هار  رگیدکی  اب  بولق  )

نآ نارای  زا  یکی  : میهد یم  نایاپ  شناوریپ  ماما و  هرابرد  مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ماما  زا  يرگید  ثیدح  اب  ار  نخـس  نیا 
: دومرف خساپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما  ما ؟ هنوگچ  وت  دزن  نم  منادب  مهاوخ  یم  موش  تیادف  : تشاد هضرع  « مهج نبا  » مان هب  ترضح 

. ( ،ح 3149 همکحلا نازیم  «. ) . ما هنوگچ  وت  دزن  رد  نم  نیبب  نک  هاگن  ؛  َكَْدنِع اَنَأ  َْفیَک  ْرُْظنُأ  »

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said: “Remove evil from the chest of others by eradicating it
.from your own

هدارا یتسس  تجاجل و  : 179 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

 َ يّأرلا ّلُسَت  ُهَجاَّجللا  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

 . دنک یم  تسس  ار  ریبدت  تجاجل  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 

يدیهش

.دنک لطاب  ار  ریبدت  زیتس ،

یلیبدرا

ار بوخ  هشیدنا  درب  یم  هزیتس 

یتیآ

.دنک یم  رود  ار  ریبدت  زیتس ، تجاجل و  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 
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نایراصنا

 . درب یم  نوریب  نطاب  زا  ار  باوص  ریبدت  تجاجل  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

مثیم نبا 

، تسا يزیچ  یپ  رد  یهاگ  ناسنا  هک  نآ  حیضوت  دریگ .) یم  ناسنا  زا  ار  هشیدنا  رکف و  تجاجل  ، ) درب یم  نیب  زا  دریگ و  یم  لست :
دنک یم  راک  رد  تجاجل  رب  راداو  ار  وا  یمدآ  عبط  نیاربانب  .تسا  راک  نآ  رد  يرادیاپ  يرگنفرژ و  زا  ترابع  تسرد ، هشیدنا ي  و 

هراعتـسا رکف  يارب  ار  ندرب ) نیب  زا   ) لس تراـبع  .دوش  یم  تسرد  هشیدـنا  ناـمه  نتفر  نیب  زا  ثعاـب  تجاـجل  نیمه  هک  اـجنآ  اـت 
نآ ایوگ  دنک و  یم  کمک  رکف  نتفر  نیب  زا  هب  تجاجل  هک  تسا  ظاحل  نیا  هب  زاجم ، باب  زا  تجاجل  هب  نآ  تبسن  تسا و  هدروآ 

.دزاس یم  وحم  هتفرگ و  ار 

دیدحلا یبا 

 . َْيأَّرلا ُّلُسَت  ُهَجاَجَّللا  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

هلوق ع نم  قتشم  اذه 

.عاطی نمل ال  يأر  ال 

يرتعی ام  رثکأ  رومألا و  بقاوعب  لهجلا  رخآلا  ربکلا و  امهدـحأ  نیقلخ  نم  بکرتی  قلخ  وه  هجاجللا و  وه  هعاطلا  مدـع  نأل  کلذ  و 
.مثإلاب هزعلا  نم  مهذخأی  امل  هالولا 

ثدحتـسا مث  هقلخ  فولأـم  هعبط و  داـتعم  نع  صحفلاـب  أدـباف  ناطلـسلا  هبحاـصم  یلإ  تررطـضا  اذإ  ءاـمکحلا  ضعب  مـالک  نم  و 
رهظأف تابوبحملا  نونف  نم  انف  يوهی  هتیأر  نإ  هعم و  ملست  یتح  هقافو  عضوم  عم  هبکرت  اقلخ  هتدارإ و  بلاق  یف  هغرفف  اعبط  کسفنل 

مل ام  لوقب  هیف  هأدبت  نأ  كایإف  میمذ  لعف  هنم  کل  ادب  اذإ  کیلإ و  هنوکـس  رثکی  لب و  هباهرإ  کنع  دعبیل  نفلا  کلذ  دضل  كاوه 
فاکنتسالا هنوشخلاب و  فاطعتسالا ال  قفرلاب و  هیف  هضوافت  ام  نکیلف  كاذ  یعدتسا  نإ  کیأر و  یعدتسی  کحصن و  هیف  لذبتـسی 

نسحلا وه  هبانتجا  نأ  ررضلا و  نم  هجاجل  هبقعتی  ام  ملع  نإ  جوجل و  لاو  لکف  هباکترا  یلع  هالولا  عبط  یف  بکرملا  جاجللا  هلمحیف 

یناشاک

یم جاجل  هک  تسه  هاگ  ناسنا  هک  اریز  .ار  بوخ  هشیدـنا  درب  یم  دریگ و  یمارف  هزیتس ، يارلا ) لست  هجاجللا  مالـسلا : هیلع  لاـق  (و 
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بولطم توفم  تسا و  حلـصا  يار  هدـننک  توف  جاجل  سپ  .تسا  ینات  یـش ء ، بلط  رد  حلـصا  يار  هکنآ  اب  یـش ء  بلط  رد  دـنک 
.ابلاغ تسا 

یلمآ

ینیوزق

یم و  ریمض ، زا  ار  ریبدت  يار و  دشک  یم  ندومن  یئور  تخس  ندش و  جل  ینعی  .یمرن  هب  ندروآ  نوریب  ندیـشک و  دیدشتلاب ) لس  )
.ریصب رب  ار  باوص  قیرط  دشوپ 

یجیهال

.ار ریبدت  يار و  دنک  یم  لطاب  يرما  رد  ندرک  تجاجل  هک  مالسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .يارلا » لست  هجاجللا  : » مالسلا هیلع  لاق  و 

ییوخ

وا رما  هاجت  درمتلا  راکنالا و  یلع  رارصالا  یه  هباجللا  ینعملا : دجنملا  قفرب - هجرخا  هعزتنا و  یشلا ء : نم  یشلا ء  الـس  لس ) : ) هغللا
نییعادـتملا دـحا  وا  مکاحلا  یلع  درمتملا  هیعرلا  وا  نیدـلاولا ، رما  هاجت  لفطلا  هجاجلک  فـالخ ، عفر  عازن و  حالـصا  حارتقا  وا  یهن 

هیبرتلا نسح  و  ناسحالل ، الها  هاری  هنال ال  حرتقملا ، رمالا و  نم  حـجانلا  يارلاـب  بهذـت  یه  و  مکاـحملا ، یف  حالـصالا  حرط  هاـجت 
اذـه یف  حـضاو  ریغ  حارـشلا  مـالک  باـثملا و  يارلا  ذاـختا  باوصلا و  یلا  عجری  ـالف  هسفن  جوـجللا  يار  لـست  وا  هجاـجل ، رثا  یلع 
ماین زا  ار  يار  يزابجل  دومرف : همجرتلا : .درمتملا  جوجللا  ررـض  یلع  یـضاقلا  رمالا و  يار  جرخت  هجاجللا  نا  دارملا  لـعل  و  ماـقملا ،

.دشکیم

ماخ ناجوجل  رامد  درآرب  *** ماین زا  يار  غیت  دشک  تجاجل 

يرتشوش

.ادبا هورکم  هب  لزنی  ناب ال  قیلخ  وهف  ءایشا  هعبرا  نم  هسفن  عنمی  نا  عاطتـسا  نم  مالـسلا :) هیلع   ) هنع .لسلا و  نم  ءاتلا - مضب  لست ) )
الا طق  هتبکر  ام  روقعل ، هنا  جاجللا  هللا  حبق  هیواعم : لاق  جورملا :)  ) یف .بجعلا و  و  جاجللا ، و  یناوتلا ، و  هلجعلا ، لاق : نه ؟ ام  و  لیق :

( قالخالا مراکم  یف  نوعبرالا - ثلاثلا و  لصفلا   ) هاضما يارلا  هل  ضرع  اذا  الجر  ریبزلا  نبا  ناک  يرذالبلا ) باسنا   ) یف .تلذـخ و 
هنبا مهخیـش و  ذـئموی  ناورم  ماـشلا و  یلا  هنیدـملا  نع  هیما  ینب  یفن  یف  عـیطم  نب  هللادـبع  یلا  بتکف  هرواـشم ، ـال  هـیور و  ریغ  نـم 
هنبا ناورم  لـمحف  عـیطم ، نبا  مهـصخشاف  هب ، رهظ  يردـج  کلملادـبعب  ناـک  و  هـیار ، نـع  نوردـصی  نـم  مهکـسان و  کلملادـبع 

: اولاقف ریبزلا  نبا  یلا  شیرق  هوجو  عمتجاف  میظع ، رما  هنیدملا  نم  مهجارخا  نم  مهلخدف  ادـش ، هیلع  هدـش  لمج و  یلع  کلملادـبع 
هیف هرمای  باتکب  عیطم  نبا  یلا  الوسر  ریبزلا  نبا  هجوف  .ماشلا  یلا  نوصخشی  هیما  ینب  ناورم و  لثما  اهمیلـس ، لبی  یعافا ال  تثعب  امنا 
لاـق و  اوباـف ، فارـصنالا  مهیلع  ضرعف  ماـشلا ، ضرا  یناداـب  مهاـفا  یتح و  مهعبتاـف  مهـصاخشا ، كرت  هنیدـملاب و  هیما  ینب  رارقاـب 

.انل هللا  عنصی  هللااب ) الا  هوق  لوح و ال  ال   ) لوقن انا  بیبخ : یبال  لق  لوسرلل : هضرم - نم  هقن  دق  و  کلملادبع -
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هینغم

.داشرلا باب  حتفی  ءارالا  لوادت  نا  و  مصی ، یمعی و  دانعلا  نا  کش  نم  سیل  و  رارصالا ، دانعلا و  انه  هجاجللاب  دارملا 

هدبع

هعزنت هب و  بهذت  يا  يارلا  لست  یه  قحلل و  ابصعت ال  ماصخلا  هدش  هجاجللا  يارلا : لست  هجاجللا  … 

يرفعج

مالسالا ضیف 

زاب تسار  هار  زا  ار  صخـش   ) دزاس یم  رود  ار  هتـسیاش )  ) هشیدـنا یگزیتس  تسا : هدومرف  یگزیتس ) شهوکن  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
(. دهد یم  تسد  زا  ار  هشیدنا  دوس  دراد و  یم 

ینامز

عـضاوتم رگن و  هدنیآ  رابدرب ، روکف ، قیقد ، اهراک  رد  هک  دنبای  یم  تسد  یلاع  فادها  هب  دـندرگ و  یم  زوریپ  یگدـنز  رد  یناسک 
رد دنهد و  یم  تسد  زا  ار  یمیمص  ناتسود  دنتسه  جوجل  فرطضم و  راب ، دنب و  یب  لوجع ، ربکتم ، هاوخدوخ ، هک  یناسک  .دنـشاب 
یم تفای  رتشیب  نارادمتـسایر  نایم  رد  تجاجل  .دوب  دنهاوخن  زوریپ  اهراک  رد  دنهد و  یم  تسد  زا  ار  تقد  هشیدـنا و  رکف ، هجیتن ،

زردنا دنپ و  دنا ، هتساخ  اپ  هب  نانآ  داشرا  يارب  هک  مه  یهلا  نادرم  دهد ، یم  طوقس  ار  نانآ  هک  تسا  دنـسپان  تفـص  نیمه  دوش و 
نم : ) تفگ درک و  يریگ  هرانک  مدرم  زا  تفرگن  يا  هجیتن  زردـنا  دـنپ و  زا  حـلاص  ترـضح  هک  هاگنآ  .دـنا  هتخاس  شیوخ  هشیپ  ار 

(. دیرادن تسود  ار  نایوگ  زردنا  تجاجل ) رثا  رد   ) امش یلو  مداد  زردنا  امش  هب  مداد و  ماجنا  ار  دوخ  تیرومام 

يزاریش دمحم  دیس 

.هیار نوذختی  الف  هیار ، ءابهب  بهذی  جوجللا  ناف  يارلا ) ( ) عزن  ) ینعمب لس  نم  لست ) هجاجللا  : ) مالسلا هیلع  لاق  و 

يوسوم

راکنالا و یلع  رارـصالا  ینعت  هجاجللا  حرـشلا : .قفرب  هجرخا  هعزتنا و  یـشلا ء : لس  .قحلل  ابـصعت ال  ماـصخلا  هدـش  هجاـجللا : هغللا :
قحلا هملک  عمسی  دوعی  هیعو و ال  هیار و  یلع  رثوی  کلذب  يورتلا و  ربصلا و  جوجللا  دقفی  ثیحب  هحورطملا  ایاضقلا  هجو  یف  درمتلا 

لصحی نا  نکمی  يذلا  هتمالس  يارلا و  هحـص  دقفی  اهیلع و  قلغنی  هسفن  راطا  یف  یقبیف  رواحملا  یلا  عمتـسی  وا  لقعلا  یلا  عاصنی  وا 
 … شاقنلا راوحلاب و  هیلع 

یناقلاط

« .درب یم  نایم  زا  ار  ریبدت  يرگزیتس  »
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«، تسین يریبدت  هشیدنا و  دوشن ، هدرب  نامرف  هک  یسک  يارب  : » تسا هدومرف  هک  تسا  ترـضح  نآ  رگید  نخـس  زا  قتـشم  هملک  نیا 
نیمه اـهراک و  ماـجرف  نداد و  ماـجنا  هب  لـهج  يرگید  ربـک و  یکی  تسا  زیچ  ود  زیتـس  هزیگنا  تسا و  زیتـس  ناـمه  یناـمرفان  اریز 

.ددرگ یم  ناشیا  هانگ  هیام  دریگ و  یم  ورف  ار  نایلاو  زیچ  ره  زا  شیب  عوضوم 

تشرس و زا  تسخن  يدش ، يدنمتردق - ره  هاشداپ -  اب  ینیـشنمه  هب  راچان  رگا  تسا : هتفگ  هک  تسا  نامیکح  زا  یکی  نانخـس  زا 
.ینام تمالس  هب  ات  دشاب  وا  يوخ  اب  قفاوم  تدارا و  بلاق  رد  هک  زاس  مهارف  یتشرس  يوخ و  دوخ  يارب  نک و  وج  سرپ و  وا  يوخ 
ینوزف هیام  دنک و  رود  وت  زا  ار  وا  سرت  میب و  هک  نک  راکـشآ  نانچ  ار  دوخ  لیم  دزرو ، یم  قشع  اهرنه  زا  يرنه  هب  وا  يدـید  رگا 

رگم ینک  زاغآ  ار  ینخـس  وت  ادابم  هک  شاب  رذـح  رب  دـش ، راکـشآ  وت  يارب  يا  هدوتـسان  راک  وا  زا  هاگ  ره  و  دوش ، وت  هب  وا  شمارآ 
ینابرهم ارادم و  هارمه  ییوگ  یم  هچنآ  دش  وت  هشیدنا  يأر و  ناهاوخ  رگا  دهاوخب و  هراب  نآ  رد  ار  وت  یهاوخ  ریخ  رظن و  وا  هکنآ 

ره دراد و  یم  او  جاجل  هب  ار  وا  تسا  هدش  هتشرس  نایلاو  تشرـس  رد  هک  يزیتس  تروص  نیا  رد  هک  یچیپرـس  یتشرد و  اب  هن  دشاب 
.تسا رت  هدیدنسپ  رتهب و  راک  نیا  زا  زیهرپ  لاح  ره  هب  دنادب و  ار  دوخ  يزابجل  نایز  دنچ  ره  تسا ، جوجل  یمکاح 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

.ْيأَّرلا ُّلُسَت  ُهَجاَجَّللا 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

ار هنامیکح  مالک  نیا  رداصم  باتک  رد  هللا  همحر  بیطخ  هنامیکح : مالک  دنـس  .درب . (  یم  نایم  زا  ار  ناـسنا  يأر  رکف و  ، تجاـجل
دوش یم  هدافتسا  تسا  ریبعت  رد  ینشور  فالتخا  هک  اجنآ  زا  یلو  هدروآ  دنا  هتسیز  یم  یضر  دیس  زا  دعب  هک  یناسک  زا  يا  هراپ  زا 

: هدرک لقن  تروص  نیا  هب  ار  نآ  مکحلا  ررغ  رد  يدـمآ  هلمج  زا  دـنا  هتـشاد  رایتخا  رد  هغالبلا  جـهن  زا  ریغ  يرگید  عبانم  اـهنآ  هک 
« . َيأَّرلا ُُبلْـسَت  ُهَجاـجِّللا  : » تسا هدروآ  تروـص  نیا  هـب  دـئاوفلا  زنک  رد  یکجارک  و  ،ح 853 ) مکحلا ررغ  « ) َيأَّرلا ُدِـسُْفی  ُجاجِّللا  »

(.( ،ج 1،ص 367 دئاوفلازنک )

تجاجل هجیتن 

زا ار  ناسنا  يأر  رکف و  ، تجاجل :» دـیامرف یم  هدرک ، هراشا  تجاجل  ءوس  راثآ  نیرت  مهم  زا  یکی  هب  راتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
( . ْيأَّرلا ُّلُسَت  ُهَجاَجَّللا  ( ؛» درب یم  نایم 

ارادم هب  يزیچ  ره  ندرک  جراخ  ای  شمرن و  اب  فالغ  زا  ریشمش  ندیشک  نوریب  يانعم  هب  لصا  رد  « ّلح » نزو رب  « ّلس » هشیر زا  لست » »
دوبان هب  ار  هژاو  نیا  یهاگ.تسا  هدش  جراخ  يرگید  دوجو  زا  نوچ  ، دنیوگ یم  لیلس  تبـسانم  نیمه  هب  مه  دنزرف  هب.تسا  یمرن  و 

حالطصا هب  هنایفخم و  هک  یصاخشا  هب  دنام و  یم  یلاخ  لحم  نآ  دنشکب  نوریب  یلحم  زا  هک  ار  يزیچ  اریز  ، دنا هدرک  ریسفت  ندرک 
.دوش یم  هتفگ  « نوّللستم » دنوش یم  دراو  ییاج  هب  ای  دنزیرگ و  یم  ییاج  زا  یقاچاق  روط  هب 
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تـسرد هزاجا  ناسنا  هب  تجاجل  اریز  ، تسا تجاجل  زا  ناجوجل  نتـشادزاب  ینارون  مالک  نیا  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  روظنم  لاـحره  هب 
یم تـسد  زا  ار  دوـخ  ياـه  تیعقوـم  عفاـنم و  دـنور و  یم  اـطخ  هار  هـب  ناـجوجل  ًاـبلاغ  دـهد و  یمن  ار  حیحـص  رکف  ندیــشیدنا و 

.تسا باوصان  اجبان و  اهنآ  ياه  يریگ  میمصت  هک  ارچ  ، دنهد

ریدم سیئر و  هاگره  هک  تسا  نآ  روظنم  دنا  هتفگ  دنا و  هداد  زین  يرگید  لامتحا  هنامیکح  مالک  نیا  ریسفت  رد  ناحراش  زا  یـضعب 
یم رب  اهنآ  زا  ار  دوخ  تیامح  دنک و  یم  رظن  فرـص  اهنآ  حالـصا  زا  دنهد  یم  جرخ  هب  تجاجل  تسدریز  دارفا  دـنیبب  رت  گرزب  و 

.دوش یم  نانآ  يارب  میظع  یتراسخ  ببس  هک  دراذگ  یم  او  دوخ  لاح  هب  ار  نانآ  دریگ و 

هوالع هب  ، دراد دوجو  یفنم  رثا  نیا  تسا  تجاجل  هک  اجنامه  رد  تسا  نیا  روظنم  اریز  ، دسر یم  رظن  هب  رت  حیحـص  لوا  ریـسفت  یلو 
هبرـض تروشم  زا  ناشندوب  مورحم  دـننک و  یم  يراشفاپ  دوخ  راکفا  يور  اهنآ.دـنهدب  نت  تروشم  هب  دنرـضاح  رتمک  جوجل  دارفا 

انعم کی  زا  شیب  رد  ظفل  لامعتسا  درادن و  یعنام  ترابع  کی  رد  ریسفت  ود  نایم  عمج  دنچ  ره  ، دزاس یم  دراو  نانآ  رب  زین  يرگید 
.تسا زیاج  ام  داقتعا  هب 

ماما زا  یثیدـح  رد  هک  هنوگ  نامه  دوش  یم  نینوخ  ياه  گنج  زورب  همـشچرس  یهاـگ  هک  تسا  داـیز  يردـق  هب  تجاـجل  دـسافم 
: تسا هدمآ  نانمؤمریما 

«. ) دزاـس یم  رو  هلعـش  ار  اـه  گـنج  شتآ  هک  زیهرپب  جاـجل  هدـیهوکن  تلـصخ  زا  ؛  ُبوُرُْحلا ُرِیثـُی  ُهَّنإَـف  ِجاـجَّللا  َمُومْذَـم  َكاـّیإ َو  »
.( ،ح 10657 مکحلاررغ .

ندروخ مه  هب  اکرش و  نایم  رد  فالتخا  داجیا  ، هقباسرپ ياه  یتسود  ندروخ  مه  هب  ، اه هداوناخ  ندیـشاپ  مه  زا  ببـس  هاگ  تجاجل 
.تسا رت  هدرتسگ  رایسب  نآ  ءوس  راثآ  دوش  ادیپ  هعماج  ناریدم  رد  تجاجل  رگا  دوش و  یم  فوفص  تدحو 

هدـش شهوکن  تخـس  تجاـجل  هدیـسر  اـم  هب  مالـسلا  مهیلع  يدـه  همئا  ادـخ و  لوسر  زا  هک  یناوارف  ثیداـحا  رد  لـیلد  نیمه  هب 
: میناوخ یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  یثیدح  رد  هلمج  زا  ؛ تسا

«. تسا تجاجل  زا  یشان  دب  ياهراک  ماجنا  دنک و  تداع  ریخ  راک  هب  ناسنا  هک  دوش  یم  ببس  یبوخ  ؛  ٌهَجاَجل ُّرَّشلا  ٌهَداع َو  ُْریَْخلا  »

: میناوخ یم  نانمؤمریما  زا  يرگید  ثیدح  رد 

.( ،ح 10637 نامه «. ). تساه يدب  رذب  تجاجل  ؛  ِّرَّشلا ُرَْذب  ُجاجَّللا  »

: تسا هدمآ  ترضح  نامه  زا  يرگید  ثیدح  رد 

.( ،ح 10640 نامه «. ) . تسا ترخآ  ایند و  رد  ایشا  نیرتراب  نایز  تجاجل  ؛  ِلِجْآلا ِلِجاْعلا َو  یف  ًهَّرَضَم  َءایْشْألا  ُرَثْکأ  ُجاجَّللا  »

: دیامرف یم  نانمؤمریما  ماما  ؛ دوش یم  راوس  نآ  رب  ناسنا  هک  هدش  هیبشت  یشومچ  بکرم  هب  تجاجل  يرگید  ثیدح  رد 
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. ( ،ح 10643 مکحلاررغ «. ) . تسین تجاجل  بکرم  زا  رت  شومچ  رت و  شکرس  یبکرم  چیه  ؛  ِجاجَّللا َنِم  ْحَمْجأ  َبَکْرَم  «ال 

: دومرف هک  میهد  یم  نایاپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  یثیدح  اب  ار  ثیداحا  نیا 

«. ) تسا ینامیـشپ  شماجنارـس  یناداـن و  شزاـغآ  هـک  زیهرپـب  تجاـجل  زا  ؛  ٌهَمادـَن اـهَرِخآ  ٌلـْهَج َو  اـَهلَّوأ  َّنإَـف  ِهَجاـجَّللا  َكاـّیإ َو  »
.( ،ج 74،ص 68 راونالاراحب .

نآ ياهدمایپ  اه و  هشیر  تجاجل و 

یم راک  هب  لطاب  روما  رد  ًالومعم  تسا و  راک  کـی  اـی  نخـس  کـی  رب  رارـصا  یتخـسرس و  ، يراـشفاپ ياـنعم  هب  لـصا  رد  تجاـجل 
ثیدـح زا  هتفرگرب  ای  فورعم  ثیدـح  دـننام  ، تسا هتفر  راک  هب  هژاو  نیا  زین  دراد  تبثم  هبنج  هک  يروما  رد  رداـن  روط  هب  یلو  ؛ دور

فورعم

«. دش دهاوخ  دراو  دوش و  یم  زاب  رد  ماجنارس  دنک  یگداتسیا  دزرو و  رارصا  دبوکب و  ار  يرد  هک  یسک  ؛  َجلَو ََّجلَو  َعَرَق  نم  »

یم تجاجل  ناشنایغط  رد  اهنآ  ؛ » َنوُهَمْعَی ْمِِهنایْغُط  ِیف  اوُّجََلل  : » دـیامرف یم  هدرب  راک  هب  ناـیغط  دروم  رد  ار  هژاو  نیا  زین  دـیجم  نآرق 
. ( هیآ 75 ، نمؤم «. ) . دننام یم  نادرگرس  يداو  نیا  رد  دنزرو و 

: دیامرف یم  هک  تسا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ثیدح  دراد  یفنم  راب  ًالومعم  تجاجل  دنک  یم  تلالد  هک  يدهاوش  هلمج  زا 

یناوتان و : درادن دوجو  نمؤم  رد  هک  تسا  زیچ  شـش  ؛  ُیْغَْبلاَو ُدَسَْحلاَو  ُبِذَْکلاَو  ُهَجاجَّللاَو  ُدَکَّنلاَو  ُرْـسُْعلا  ِنِمْؤُْملا  ِیف  ُنوُکَتال  ٌهَّتِـس  »
. ( ،ج 69،ص 209 راونالا راحب  «. ) . نارگید رب  متس  ملظ و  دسح و  غورد و  تجاجل و  لخب و 

دوش و یم  دوخ  هدـیقع  يأر و  رب  يراشفاپ  ببـس  هک  یطارفا  تاذ  بح  هلمج  زا  ؛ دـشاب دـناوت  یم  يدایز  روما  تجاـجل  همـشچرس 
دراد یم  زاب  نارگید  رظن  شریذپ  زا  ار  وا  هک  تداسح  لخب و  دنیبب و  رترب  همه  زا  ار  دوخ  رظن  دوش  یم  ببس  هک  ینیب  گرزب  دوخ 

یم یلطاب  روما  رب  يراشفاپ  ببـس  هک  دیدش  بصعت  دـنیبب و  ار  بلطم  بناوج  مامت  دـهد  یمن  هزاجا  ناسنا  هب  هک  ینادان  لهج و  و 
يراشفاپ اهنآ  تاداقتعا  رب  دوش  یم  ببـس  هک  ناگتـسب  هداوناـخ و  هلیبق و  موق و  زا  لـیلد  یب  عاـفد  تسوا و  بصعت  دروم  هک  دوش 

.لیبق نیا  زا  يروما  دنک و 

هک یتعاجـش  ؛ تسا حیحـص  تارظن  نتفریذـپ  لطاب و  تارظن  زا  تشگزاب  رد  تعاجـش  مدـع  تجاجل  یلـصا  لماوع  زا  رگید  یکی 
هدیـشک اه  هاگترپ  هب  دـننامب و  لطاب  ریـسم  رد  يرمع  دوش  یم  ببـس  هاـگ  رما  نیمه  درادـن و  دوجو  دارفا  زا  يرایـسب  رد  هنافـسأتم 

.دراد رطاخ  هب  دندوب  جوجل  دارفا  نآ  ثعاب  هک  ییاه  یتخبدب  زا  يدایز  ياه  هنحص  خیرات.دنوش 

َْلب : » دیامرف یم  هدرک  هراشا  نارفاک  فارحنا  هب  دنک  یم  رکذ  دنوادخ  زا  ار  ینشور  تایآ  هکنآ  زا  دعب  « کلم » هروس رد  دیجم  نآرق 
.( هیآ 21 ، کلم «. ) . دنزرو یم  تجاجل  تقیقح  زا  رارف  یشکرس و  رد  اهنآ  ؛ » ٍروُُفن ٍُّوتُع َو  ِیف  اوَُّجل 
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رد ار  اه  تشگنا  حون  مالک  ندینـشن  يارب  هک  دـندوب  جوجل  يردـق  هب  اهنآ  : میناوخ یم  شنامز  ناتـسرپدوخ  هرابرد  « حون » هروس رد 
اُولَعَج ْمَُهل  َرِفْغَِتل  ْمُُهتْوَعَد  اـمَّلُک  یِّنِإ  َو   » .دنونـشن ار  حون  رگرادـیب  نانخـس  اـت  دـندیچیپ  یم  دوـخ  هب  هماـج  دـندراذگ و  یم  شوـگ 

هیآ 7) حون ، «.) ًارابِْکتْسا اوُرَبْکَتْسا  اوُّرَصَأ َو  ْمَُهباِیث َو  اْوَشْغَتْسا  ْمِِهناذآ َو  ِیف  ْمُهَِعباصَأ 
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Imam Ali ibn Abu Talib said : “ Fanatically insisting on disagreeing poisons one's
.” opinion

یگدرب يزرو و  عمط  : 180 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ٌّدبَُؤم ّقِر  ُعَمّطلا  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

 . تسا یگشیمه  یگدرب  يزرو ، عمط  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 

يدیهش

.تسا ندومن  یگدنب  نادواج  ندوب ، دنمزآ 

یلیبدرا

هدنیاپ تسیک  دنب  عمط 

یتیآ

.تسا یگشیمه  یگدرب  يراکعمط ، مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . تسا یمئاد  یگدنب  عمط  : دومرف ترضح  نآ  و 
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اه حرش 

يدنوار

يردیک

مثیم نبا 

رد ندش  میلست  عمط ، همزال ي  هک  تسا  هدروآ  هراعتسا  عمط  يارب  تهج  نآ  زا  ار  قر  هملک  .تسا ) یگشیمه  یگدنب  ثعاب  عمط  )
ببـس هب  ندـش  میلـست  ماود  لـیلد  هب  مه  و  یگدرب ، دـننام  تسا ، نآ  ربارب  رد  ینتورف  هتـسب و  عمط  نآ  هب  هک  تسا  يزیچ  نآ  ربارب 
تسا یـسک  لثم  تهج  نیا  رد  و  تسوا ، میلـست  هراومه  دراد ، عمط  مشچ  یـسک  زا  هک  یتقو  ات  راکعمط  صخـش  اریز  تسا ، عمط 

.تسا يرگید  هدرب ي  هشیمه  هک 

دیدحلا یبا 

 . ٌدَّبَُؤم ٌّقِر  ُعَمَّطلا  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

.فاش لوق  هیف  انل  قبس  دق  ادج و  قورطم  ینعملا  اذه 

.عماطملا الإ  قانعألا  عطق  امف  اعماط  کت  ارح و ال  شع  ففعت و  رعاشلا  لاق  و 

.ائیش اهیف  یل  يدهی  اهبحاص  لعل  لاق  كاذ  کل و  ام  لاق  اهعسوأ  هل  لاقف  هلس  عنصی  الالس  يأر  بعشأ  نم  عمطأ  لثملا  یف  و 

يدرو أرقأ  تنک  امنإ  لاقف  كابأ  ظفح  هللا و  کظفح  يدـی  نیب  مق  لاقف  كوعدـی  یبأ  نإ  ذاتـسألا  یلع  أرقی  مالغ  بتکمب و  رم  و 
.كوبأ حلفی  وأ  حلفت  نأ  ترکنأ  لاقف 

تامف هبلطی  رئبلا  یف  هسفن  یقلأف  افیغر  هنظف  رئبلا  یف  رمقلا  هروص  يأر  هبلک  الإ  بعشأ  نم  عمطأ  نکی  مل  لیق  و 

یناشاک

عومطم هک  ار  یسک  رم  تسا  تعاطا  دبعت و  مزلتـسم  عمط  هک  اریز  هدنیاپ  تسا  یگدنب  عمط  دبوم ) قر  عمطلا  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
نیا مزال  و  دـشاب ، عماط  تفـص  رب  هک  مادام  ار  هیف  عومطم  رم  دـشاب  تیدوبعلا  مئاد  عماط  سپ  دـشاب ، یقاب  عمط  هک  مادام  تسا  هیف 

.تسا تیقر 

یلمآ

ینیوزق

.دنکفین ندرگ  زا  عمط  لغ  ات  ددرگن  دازآ  دیق  زا  زگره  تسا  هدنب  هشیمه  عماط  يرآ  .تسا  یگشیمه  یگدنب  عمط 
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یجیهال

.تسا هشیمه  یگدنب  یسک  زا  ندرک  عمط  هک  مالسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .دبوم » قر  عمطلا  : » مالسلا هیلع  لاق  و 

ییوخ

یف ریغلا  یلا  عمطلا  نکمت  نم  و  هالوم ، یلا  هروما  یف  رظنی  هشاعم و  یف  هسفن  یلع  هدـتعی  ـال  هقزر و  کـلمی  ـال  نم  قرلا ) : ) ینعملا
.هسفنب هرما  کـلمی  هل  هدیعـس  هاـیح  یف  هتیرح و  یف  ءاـجر  ـال  قرک  ریـصیف  فکلاـب  لـئاسلاک  هریغ  دـی  نم  شیعی  نا  دـیری  هـبلق و 

تسا يدبا  نتخاب  دوخ  ندیزرو ، عمط  همجرتلا :

اونیب يا  هدنب  نوچ  عامط  هک  *** ادخ زا  هاوخب  يزور  شاب و  دوخ  هب 

يرتشوش

و عنق ، اذا  رح  دـبعلا  اولاق : عماطملا و  الا  قانعالا  عطق  امف  اعماط  کت  ارح و ال  شع  ففعت و  رعاشلا : لاق  دـیدحلا  یبا  نبا  لاق  لوقا :
عمط اذا  دبع  رحلا 

هینغم

یلا هدوقی  و  هیناسنا ، نع  ناسنالا  جرخی  وهف  ..اهـضرع  ضرالا و  لوط  یف  لالـضلا  داسفلل و  للعلا  هلع  و  لئاذرلا ، تاهما  نم  عمطلا 
ول هداقب  نحن  انیلب  دق  ..هلیذر و  هلیذر و  فلا  یلا  ..یغبلا  ملظلا و  و  هنایخلا ، بذـکلا و  و  هاغطلا ، هربابجلل  هیدوبعلا  ناوهلا و  لذـلا و 

.ائیش اهیلع  راتخا  امل  مکحلا - یسرک  نیب  دابعلا و  دالبلا و  لجا  نم  هبصنمب  هیحضتلا  نیب  مهنم  دحاولا  ریخ 

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

عمط زا  ات  تسا و  راتفرگ  هدـنب و  هشیمه  دـنمزآ   ) تسا یگـشیمه  یگدـنب  عمط  تسا : هدومرف  زآ ) شهوکن  رد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
(. دباین یئاهر  هتشگن  دازآ  دشوپن  مشچ 

ینامز

: دیوگ یم  برع  رعاش  .دنک  نیمات  اصخـش  ار  شیوخ  یگدنز  دناوتب  دشابن و  نارگید  عفانم  هب  شمـشچ  هک  تسا  یـسک  درم  دازآ 
هتـشاد يدازآ  يا  یگدـنز  ات  شابن  راکعمط  شاب و  هتـشاد  تفع  عماطملا  الا  قانعالا  عطق  امف  اـعماط  کـت  ـال  ارح و  شع  ففعت و 

راکعمط ردـقنآ  بعـشا  بعـشا :) نم  عمطا  : ) تسا لاثم  نیا  برع  ياهلاثم  زا  یکی  .تسا  هدرک  عطق  ار  اهندرگ  اـهعمط  اریز  یـشاب 
رد شبحاص  دیاش  تفگ : بعشا  ارچ .؟ تفگ  فاب  لیبنز  زاسب ! رتگرزب  تفگ : وا  هب  دوب  هتـسشن  یفاب  لیبنز  رانک  رد  يزور  هک  دوب 
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دوخ تسا  نان  درک  رکف  دید  هاچ  رد  ار  هام  سکع  یبش  اریز  دوب ، رتراکعمط  وا  زا  بعشا  گس  هزات  .دروایب  يا  هیده  نم  يارب  نآ 
.ناکین فاصوا  زا  یعمط  نینچ  تسادخ و  تمحر  هب  تبسن  طقف  هدیدنسپ  عمط  .دش  قرغ  اما  دبایب  ار  نان  هک  تخادنا  هاچ  هب  ار 

يزاریش دمحم  دیس 

.هل دبعلاک  وهف  هیف ، عمطی  نم  عبتی  عماطلا  ذا  يدبا ، یمئاد  يا  دبوم )  ) هیدوبع يا  قر ) عمطلا  : ) مالسلا هیلع  لاق  و 

يوسوم

بقرتی سانلا  يدـیا  یف  ام  یلا  رارمتـساب  رظنی  عمطلا و  شیعی  يذـلا  حرـشلا : .رهدـلا  وه  دـبالا و  نم  دـبوملا : .هیدوبعلا  قرلا : هغللا :
هیدوبعلا نع  کفنی  دبوم ال  دبع  وهف  دادبتـسالا  دابعتـسالا و  لبقی  ناوهلا و  لذلا و  شیعی  ناسنالا  اذه  هواطعا ، هدادما و  امئاد  مهنم 

 … هادی هتبسک  ام  نمحرلا و  هل  مسق  امب  ءافتکالا  عمطلا و  نع  یلختلا  یلا  هوعد  هذه  و  هیف …  عمطی  امل  هب و  عمطی  نمل  هعمطل و 

یناقلاط

« .تسا یگشیمه  ندرک  یگدنب  يدنمزآ ، »

شاب و اسراپ  : » تسا هدورـس  نینچ  يرعاش  .میا  هتفگ  نخـس  تیاـفک  هب  ـالبق  هراـب  نیا  رد  تسا و  يزیگنا  تفگـش  ینعم  یتسار  هب 
« .درب یمن  ار  اهندرگ  اهیدنمزآ  زج  يزیچ  هک  شابم  دنمزآ  نک و  یگدنز  هدازآ 

: تفگ دـفاب ، یم  دبـس  هک  دـید  ار  یفاب  دبـس  بعـشا  هک  دوب  نانچ  تسا ، رتدـنمزآ  مه  بعـشا  زا  نـالف  هک  تسا  هدـمآ  لـثم  رد  و 
نآ رد  دـهاوخب  درخ ، یم  ار  نآ  هک  یـسک  دـیاش  تفگ : تسا ؟ راک  هچ  نیا  اب  ار  وت  تفگ : فاـب  دبـس  .فاـبب  رتداـشگ  رتگرزب و 

.دهد هیده  نم  هب  يزیچ 

مردپ انامه  « » ...كوعدی یبا  ّنا   » هک دناوخ  یم  دوخ  داتسا  شیپ  ار  هیآ  نیا  یکرـسپ  تشذگ ، یم  يا  هناخ  بتکم  رانک  زا  بعـشا 
یم سپ  ار  مسرد  نم  تفگ : كرـسپ  .دیامرف  ظفح  ار  تردـپ  تدوخ و  ادـخ  میورب ، زیخرب  تفگ : بعـشا  .دـناوخ ،» یم  ارف  ار  وت 

.دیشاب دنمتداعس  تردپ  تدوخ و  هک  یتساوخن  تفگ : بعشا  .مناوخ  یم  مهد و 

، تسا ینان  هدرگ  تشادـنپ  دـید ، یبآ  رپ  هاچ  هت  رد  ار  هام  سکع  هک  تسا  هدوب  وا  گس  بعـشا ، زا  رتدـنمزآ  تسا : هدـش  هتفگ  و 
.دش هفخ  درآ ، گنچ  هب  ار  نآ  هک  دنکفا  هاچ  رد  ار  دوخ 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

.ٌدَّبَُؤم ٌّقِر  ُعَمَّطلَا 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 
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نیا هب  ار  الاب  زیمآ  تمکح  مالک  هغالبلا  جـهن  رداصم  رد  بیطخ  موحرم  هناـمیکح : راـتفگ  دنـس  .تسا . (  نادـیواج  یگدرب  عمط 
هتــشاد تفاــیرد  ار  نخــس  نـیا  يرگید  عــبنم  زا  هـک  تـسا  نـیا  رب  لــیلد  شرهاــظ  و  دَّلَُخم » ٌّقِر  ُعـَـمَّطلا  : » تـسا هدروآ  لــکش 

یم یـضر  دیـس  موحرم  زا  دـعب  هدروآ و  راربالا  عیبر  دوخ  باتک  رد  هغالبلا  جـهن  رد  هک  ار  هلمج  نیا  نیع  هچرگ  يرـشخمز.تسا 
هغالبلا جهن  زا  هاگ  چیه  وا  هک  دهد  یم  نانیمطا  ناسنا  هب  راربالا  عیبر  باتک  ًاصوصخم  يرـشخمز  بتک  یـسررب  یلو  تسا  هتـسیز 

.تسا توافتم  هدروآ  یضر  دیـس  موحرم  هچنآ  اب  ًابلاغ  يو  تایاور  اریز  (، تسا هتـشادن  رارق  وا  سرتسد  رد  ای   ) هدرک یمن  هدافتـسا 
(. ( ،ج 4،ص 146 هغالبلا جهن  رداصم  )

! نادیواج یگدرب 

ٌّقِر ُعَمَّطلا  ( ؛» تسا نادـیواج  یگدرب  عمط  :» دـیامرف یم  هدرک  هراشا  عمط  راب  نایز  راـثآ  هب  ینارون  مـالک  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
( . ٌدَّبَُؤم

عوضخ و هنوگ  ره  نآ  هب  ندیسر  يارب  عامط  صخـش  تسا و  نارگید  تسد  رد  هک  تسا  يدام  روما  هب  دیدش  هقالع  ، عمط تقیقح 
اب ار  هلیذر  تفـص  نیا  ًابلاغ  عامط  دراد و  وا  زا  عمط  هک  یـسک  ربارب  رد  تسا  يا  هدرب  نوچمه  لیلد  نیمه  هب  دریذـپ و  یم  ار  تلذ 

.تسا هدرمش  يدبا  یگدرب  یعون  ار  نآ  مالسلا  هیلع  ماما  ور  نیمه  زا  دنک  یم  ظفح  دوخ 

قیرط زا  دننک  یم  یعـس  دنرادن  سفن  هب  دامتعا  نوچ  دنا و  تیـصخش  دقاف  تمه و  نود  ، نوبز ، فیعـض ياه  ناسنا  راک  عمط  دارفا 
.دنسرب دوخ  دوصقم  هب  نارگید  هب  یگتسباو 

ناونع هب  نآ  زا  هک  تسا  یتلیضف  هلیذر  تفص  نیا  لباقم  رد 

رد.دراد دوخ  هچنآ  هب  تعانق  رگید  نایب  هب  هدـش و  ریبعت  « تسا نارگید  تسد  رد  هچنآ  زا  دـیما  عطق  ؛  ِساّنلا يِدـیأ  یف  اّـمَع  سأـی  »
.تسا هدش  هراشا  عوضوم  نیا  هب  یمالسا  ثیداحا 

ماما زا  هلمج  زا  ؛ تسا هدروآ  نآ  لیذ  رد  یبان  ثیداحا  هدرک و  ناونع  یفاک  مود  دـلج  رد  یباب  ینیلک  موحرم  عمط  لـصا  دروم  رد 
: دومرف هک  دنک  یم  لقن  مالسلا  هیلع  رقاب 

وـس ره  هب  ار  يو  هک  دراد  یعمط  هک  سک  نآ  تسا  یناسنا  دب  هچ  ؛  ُهُّلُِذت ٌهَبْغَر  َُهل  ُْدبَع  ُْدبَْعلا  َْسِئب  ُهُدوُقَی َو  ٌعَمَط  َُهل  ٌْدبَع  ُدـْبَْعلا  َْسِئب  »
. ( ،ج 2،ص 320 یفاک «.). دوش یم  وا  تلذ  ببس  هک  دراد  يزیچ  هب  هقالع  هک  یسک  تسا  یناسنا  دب  هچ  دناشک و  یم 

: دیامرف یم  مالسلا  امهیلع  نیسحلا  نب  یلع  ماما  تسا  مدرم  تسد  رد  هچنآ  زا  دیما  عطق  دروم  رد 

تـسا مدرم  تسد  رد  هچنآ  زا  دـیما  عطق  رد  ار  اـه  یبوخ  ماـمت  ؛  ِساَّنلا يِدـْیأ  یف  اّـمَع  ِعَمَّطلا  ِعْطَق  یف  َعَمَتْجا  ِدَـق  ُهَّلُک  َْریَْخلا  ُْتیَأَر  »
. ( ،ص 146 نامه «. ). مدید

یم دراد  یم  تباـث  خـسار و  بلق  رد  ار  ناـمیا  زیچ  هچ  هک  لاؤس  نیا  باوج  رد  میناوـخ  یم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  یثیدـح 
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: دیامرف

: دیامرف یم  دنک  یم  جراخ  ناسنا  بلق  زا  ار  نامیا  زیچ  هچ  هک  شسرپ  نیا  خساپ  رد  و  يراگزیهرپ ) اوقت و  « ) ُعَرَْولا »

. ( ،ص 320 نامه « . ) . ُعَمَّطلا »

زارد نآ  نیا و  يوس  هب  زاین  تسد  لیلد  نیمه  هب  وا  تیقازر  هب  یتسرد  نامیا  هن  دراد و  ادـخ  هب  يدامتعا  هن  عقاو  رد  عاـمط  صخش 
.دنک یم 

: دیامرف یم  هدش و  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  هک  تسا  یثیدح  رتارف  نیا  زا 

،ح همکحلا نازیم  «. ) . دزاـس یم  رود  نادنمـشناد  ياـه  لد  زا  ار  شناد  ملع و  عـمط  ؛  ِءاـمَلُْعلا ِبوـُُلق  ْنـِم  َهَـمْکِْحلا  ُبِهْذـُی  ُعَـمَّطلا  »
. ( 11189

ياه هتـساوخ  ریـسا  نوچ  عامط  صخـش  هک  یلاـح  رد  دراد  یـشنمدازآ  رکف و  تیرح  هب  زاـین  شناد  ملع و  هک  تسا  نیا  نآ  لـیلد 
هیجوت ار  ماقم  تردق و  بابرا  فالخ  ياهراک  دوخ  دوصقم  هب  ندیـسر  يارب  اسب  هچ  دـشیدنیب و  تسرد  دـناوت  یمن  تسا  شیوخ 

.دشیدنیب تسرد  دهد  یمن  هزاجا  عاّمط  هب  دروآ و  یم  رکف  ریدخت  یتسم و  یعون  عمط  ، رگید نایب  هب  دنک و 

یــسررب هعلاـطم و  ار  ناراـک  عـمط  خــیرات  تـسا  یفاـک  دــناسر  یم  ییاـج  هـچ  هـب  ار  ناـسنا  راــک  « عـمط » مینادــب هـک  نـیا  يارب 
وا تـالاح  رد.تسا  هدـمآ  رد  لـثملا  برـض  تروص  هب  اـهنآ  ناـیم  رد  هک  تسا  برع  فورعم  ناراـک  عمط  زا  یکی  « بعـشا » .مینک
وت هب  تفگ  فابب  رت  گرزب  ار  نآ  منک  یم  شهاوخ  تفگ  وا  هب  تسا  یلیبنز  نتفاب  لوغشم  هک  دید  ار  یـصخش  يزور  :» دنا هتـشون 

.دریگب ياج  لیبنز  نیا  رد  رتشیب  دتسرفب و  يا  هیده  نم  يارب  دهاوخب  نآ  بحاص  يزور  دیاش  تفگ  تسا ؟ طوبرم  هچ 

ینان هدرگ  درک  لایخ  دـید  یهاچ  طسو  رد  ار  هام  سکع  يزور  اریز  ، دوب وا  گـس  رتراـک  عمط  بعـشا  زا  : دـنا هتفگ  وا  هراـبرد  زین 
.درم درک و  ترپ  هاچ  رد  ار  دوخ  نآ  ندروآ  گنچ  هب  يارب  تسا 

: تسا هدرک  لقن  ار  انعمرپ  رعش  نیا  هغالبلا  جهن  حرش  رد  ناتساد  ود  نیا  لقن  زا  لبق  دیدحلا  یبا  نبا 

ُعِماطَملا اَّلإ  َقانْعْألا  َعَطَق  امَف  ًاعِماط  ُکَت  ًاّرُح و ال  ْشِع  ْفَّفَعَت َو 

هدرکن عطق  ار  اه  ناسنا  ندرگ  اـه  عمط  زج  يزیچ  هک  ارچ  شاـبم  راـک  عمط  اـمن و  یگدـنز  شنمدازآ  نک و  هشیپ  يراد  نتـشیوخ 
. ( ،ج 18،ص 413 دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   ) . .تسا

يرتشیب حرـش  رتشا  کلام  هماندـهع  موس  تسیب و  شخب  لیذ  رد  نینچمه  ،و  مود تمکح  لیذ  هلیذر  تفـص  نیا  ءوس  راثآ  هراـبرد 
تمکح 219 لیذ  رد  ادخ  تساوخ  هب  میا و  هدروآ 

و 226 ِعِماطَْملا » ِقوُُرب  َتْحَت  ِلوُقُْعلا  ِعِراصَم  ُرَثْکأ  )
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.دمآ دهاوخ  ییاه  ثحب  زین  ِّلُّذلا ) ِقاثِو  ِیف  ُعِماّطلا  )

هدیـسر شتمدخ  « دیز نب  دلاخ  بویا  وبا  » مان هب  ترـضح  نآ  نارای  زا  یکی  : میهد یم  نایاپ  مرکا  ربمغیپ  زا  یثیدـح  اب  ار  نخـس  نیا 
یلـص مرکا  ربمایپ  میامن ) لمع  نآ  هب  و   ) منک ظفح  ار  نآ  مناوتب  ات  هاتوک  يزردنا  ؛ هد نم  هب  يزردـنا  ادـخ ! لوسر  يا  : درک ضرع 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا 

ام َكاّیإ َو  ٍعِّدَُوم َو  َهالَـص  ِّلَص  ُرِـضاْحلا َو  ُْرقَْفلا  ُهَّنِإَف  َعَمَّطلا  َكاّیإ َو  ینِْغلا َو  ُهَّنِإَف  ِساّنلا  يِدـْیأ  یف  اّـمَع  ِسأَْـیلِاب  ٍسْمَِخب  َکیـصوُأ  »
َّبِحأَو ُْهنِم  ُرَذَتُْعی 

نیا هک  نک  رظن  فرص  شاب و  سویأم  تسا  مدرم  تسد  رد  هچنآ  زا  : منک یم  شرافس  وت  هب  ار  زیچ  جنپ  ؛  َکِسْفَِنل ُّبُِحت  ام  َکیخِأل 
هک ناوخب  ناـنچنآ  یناوخ  یم  هک  ار  يزاـمن  تسا و  رـضاح  یتسدـگنت  رقف و  هک  زیهرپـب  عمط  زا  تسا و  یقیقح  يزاـین  یب  ناـمه 

زیهرپب و ینک  یهاوخرذـع  نآ  زا  يوش  یم  راچان  هک  ییاـهراک  زا  ینک و  عادو  اـیند  اـب  یهاوخ  یم  تسوت و  زاـمن  نیرخآ  ییوگ 
.( ،ج 70،ص 168 راونالا راحب  «.) . رادب تسود  زین  تناملسم  ردارب  يارب  يراد  تسود  دوخ  يارب  هچنآ 

یسیلگنا

 . Imam Ali ibn Abi Talib said : “ Greed is perpetual bondage

501 ص :

یهاتوک زا  زیهرپ  یشیدنارود و  شزرا  : 181 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ُهَماَلّسلا ِمزَحلا  ُهَرَمَث  ُهَماَدّنلا َو  ِطیِرفّتلا  ُهَرَمَث  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

 . تسا تمالس  یشیدنارود ، لصاح  و  ینامیشپ ، یهاتوک ، لصاح  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 

يدیهش

.رانک رد  تمالس  ار  یشیدنا  رود  تسا و  راب  ینامیشپ  ار  راک  رد  یهاتوک 
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یلیبدرا

تافآ زا  یتمالس  طایتحا  هدیاف  تسینامیشپ و  ریصقت  هدیاف  دومرف  و 

یتیآ

.تسا تمالس  یشیدنارود  هرمث  تسا و  ینامیشپ  اهراک  رد  یهاتوک  طیرفت و  هرمث  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . تسا تمالس  طایتحا  هویم  ،و  ینامیشپ روما  رد  یهاتوک  هجیتن  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

مثیم نبا 

رد ندوبن  شیدـنارود  زا  ترابع  طیرفت ، تسا .) ینامیـشپ  راـک ، رد  یهاـتوک  هجیتن ي  تمالـس و  یتسرد و  یـشیدنارود  هرمث ي  )
رد تسا  نکمم  هک  تسا  ییاهدادـیور  هب  تبـسن  ینیب  شیپ  زا  تراـبع  یـشیدنارود  هک  تسا  هدـش  مولعم  ـالبق  نوـچ  .تساـهراک 

ثداوح ینیب  شیپ  نیاربانب  دوب ، دـهاوخ  رترود  ندروخ  بیرف  زا  رتکیدزن و  یتمالـس  یتسرد و  هب  راـک  نیا  و  دریگ ، ماـجنا  هدـنیآ 
بجوم هدنیآ  ياهدماشیپ  هب  تبسن  لمع  رد  یهاتوک  ندرکن و  ینیب  شیپ  اما  دنامب ، نوصم  اهنآ  رطخ  زا  ناسنا  هک  دوش  یم  ثعاب 

سپ .ددرگ  یم  لـمع  زا  سپ  ینامیـشپ  ثعاـب  هجیتـن  رد  .دـنامن و  ناـما  رد  اـهنآ  رطخ  زا  هداـتفا و  اـهنآ  ماد  هب  ناـسنا  هک  دوش  یم 
.تسا لمع  رد  یهاتوک  ریصقت و  جیاتن  هلمج  زا  ینامیشپ 

دیدحلا یبا 

 . ُهَمَالَّسلا ِمْزَْحلا  ُهَرَمَث  ُهَماَدَّنلا َو  ِطیِْرفَّتلا  ُهَرَمَث  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

لقاعلا نإف  لقعلا  هوق  هلصأ  براجتلا و  هرثک  اهبجوی  هکلم  مزحلا  لاقی  ناک  هیافک و  هیف  ام  طیرفتلا  مزحلا و  یف  مالکلا  نم  قبـس  دق 
.مزحلا وه  اذهف  هاقوت  ارمأ  فاخ  نم  فوخلا و  لیلق  ناک  فاخ  نإ  فاخی و  قمحألا ال  ادبأ و  فئاخ 

نسأ دق  دوسألا و  یبأل  دایز  لاق  لاق  دربملا  سابعلا  وبأ  یکح  يأرلا و  مزحلا و  يوذ  لاجرلا و  ءالقع  نم  یلؤدلا  دوسألا  وبأ  ناک  و 
هنع فعضت  الإ  كارأ  هنوئم و ال  لمعلل  نإ  دایز  لاق  ریمألا  یندیری  عارـصلل  لاقف أ  انلامعأ  ضعب  یلع  كانلمعتـسال  کفعـض  ول ال 

یننإ هریغملا  وبأ  ریمألا  معز  دوسألا  وبأ  لاقف 

.یقوتلا یف  طارفإلا  كرت  یقوتلا  مزحلا و  نم  لاقی  ناک  و 
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زجاع و ال نایح ال  وبأ  تافل  يری  ءیـش  تاف  ول  دـشنأ  یکب و  ملکتی  اتکـسم ال  هآرف  هنبا  دـیزی  هیلع  مدـق  توملا و  هیواعمب  لزن  امل 
لیحلا هینملا  موی  عفدت  بیرألا و ال  بلقلا  لوحلا  لکو 

یناشاک

مزحلا هرمث  و   ) ترـسح تسا و  ینامیـشپ  تسا - مزح  هئاـضا  نآ  هک  ریـصقت - هدـیاف  همادـنلا ) طـیرفتلا  هرمث  مالـسلا : هـیلع  لاـق  (و 
ندومن و هشیدنا  زا  تسا  ترابع  مزح  تیلب و  رد  عوقو  مدع  تمادـن و  زا  تسا  ندوب  ملاس  يرایـشوه  طایتحا و  هدـیاف  و  همالـسلا )
رب مزح  زا  لفاغ و  شابم  رعش : نآ  للخ  زا  ناکما  ردق  هب  ندومن  زارتحا  لیختم و  نهوم و  يرما  رد  ندرک  ینیب  شیپ  یـشیدنارود و 

تسا رپس  ار  هنامز  يالب  ریت  مزح  هک  وشم  هنارک 

یلمآ

ینیوزق

میظع یتمکح  تظعوم  نیا  تمالس و  یشیدنارود  طایتحا و  هجیتن  و  تسا ، تمادن  ترسح و  راک  رد  یطایتحا  یب  ریـصقت و  هجیتن 
.ترخآ رد  ایند و  رد  تسا  عفنلا 

یجیهال

رد یهاتوک  ریـصقت و  هدـیاف ي  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .همالـسلا » مزحلا  هرمث  همادـنلا و  طیرفتلا  هرمث  : » مالـسلا هیلع  لاـق  و 
.ندش فلت  زا  تسا  رما  نآ  یتمالس  ثعاب  يرما  تظفاحم  رد  طایتحا  هدیاف ي  تسا و  ینامیشپ  يرما  تظفاحم 

ییوخ

ههبشف كالهلا ، ررضلا و  یلا  يدوی  امع  مزاحلا  رذحیف  جئاتنلا ، نم  لمعلا  یلع  بترتی  ام  بقاوعلا و  یف  رکفتلا  وه  مزحلا ) : ) ینعملا
هیلع بترتی  امع  رظنلا  عطق  هیور و  ریغ  نم  رومالا  یلع  مادـقالا  وه  طیرفتلا ) و  ، ) تافالا نع  همالـسلا  اهترمث  هرجـشب  مالـسلا ) هیلع  )

، یـشیدنارود هویم ي  دومرف : همجرتلا : .فلخ  نم  اهلام  دئاوف  ناسنالا  یلع  فلتی  و  فسالا ، همادنلا و  رمثت  هرجـشک  یهف  هیلبلا ، نم 
.تسا یشوخان  ینامیشپ و  يراگنا  لو  هویم ي  و  تسا ، یشوخ  یتسردنت و 

یتسس ینامیشپ و  يراگنا  لو  *** یتسردنت دیآ  یشیدنارود  ز 

يرتشوش

دقف ریبکلا ، یف  عقی  نا  کشوی  ریغـصلا  رغـصتسا  یتم  هناف  للزلا ، اطخلا و  نم  ائیـش  رغـصتسی  نا  لقاعلل  یغبنی  ال  اولاـق : دـقعلا :)  ) یف
ال اولاق : .راغـصلا و  لوادجلا  نم  قفدنت  راهنالا  انیار  و  ریـسیلا ، ءادلا  نم  یتوت  هحـصلا  انیار  و  رقتحملا ، ودعلا  نم  یتوی  کلملا  انیار 

هثرواف قحتـسی  ام ال  غلب  میئل  وا  انغـض ، کلذـل  لمتحاف  هردـق  نع  هب  رـصق  میرک  ثالث : يدـحال  الا  اهیعارل  هیعرلا  نم  مذـلا  نوکی 
بلـس لجرل  لیق  .اطیرفت و  اکـشف  فاصنالا  نم  هظح  عنم  لجر  و  قالخالا ) مراکم  یف  نوعبرـالا - ثلاـثلا و  لـصفلا  ، ) ارطب کـلذ 
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.هلقع نع  عودخم  لک  ءافکتسا  و  ددع ، عییضتب  هدع  سامتلا  و  دغ ، یلا  مویلا  لغش  عفد  لاق : ککلم ؟ کبلس  يذلا  ام  هکلم :

هینغم

ماکحا و  هریـصب ، نیعب  بقاوعلا  هبقارم  و  هصرفلا ، مانتغا  مزحلا : و  مدـنلا ، لوط  ملالا و  هرارم  هتبقاع  و  لـمعلا ، یف  ریـصقتلا  طـیرفتلا :
.نامالا هحارلا و  هجیتنلا  ..اهلجا و  نم  لمعلا 

هدبع

طاـیتحا و دوـس  تـسا و  ینامیـشپ  يرما ) رد   ) یهاـتوک ریـصقت و  هجیتـن  تـسا : هدوـمرف  یـشیدنارود ) هراـبرد   ) مالـسلا هـیلع  ماـما 
.تسا نایز ) زا  یئاهر   ) یتسرد یشیدنارود 

يرفعج

مالسالا ضیف 

ینامز

، دنهد جرخب  یتسس  هکنانآ  تسا و  ناشیدنارود  زایتما  زا  دوخ ، فده  هار  رد  عیرـس  مادقا  نآ و  زا  نتفرگ  هجیتن  تصرف و  نتخانش 
تقد و ررـض ، زا  يریگـشیپ  يرگن ، هدنیآ  .دنروخ  یم  تسکـش  دوخ ، فده  هار  رد  دنهد و  یم  تسد  زا  ار  اهتـصرف  دـننک ، یلبنت 
مسج و تمالـس  زا  ار  ناسنا  لاح ، ره  رد  هکلب  دناسر ، یم  فده  هب  دنادرگ و  یم  زوریپ  ار  ناسنا  اهنت  هن  یگدنز  روما  رد  یـسررب 
اب اصوصخم  هعماج  رد  ناور  مسج و  یتمالـس  ندروآ  دوجوب  يرکف و  دـشر  داـجیا  يارب  زیزع  يادـخ  .دوب  دـهاوخ  رادوخرب  حور 

.تسا هدرک  یفرعم  ناطیش  ناردارب  نایمنهج و  فیدر  رد  ار  نانآ  هک  اجنآ  ات  هدرک  هزرابم  تدش  هب  فارسا  ریذبت و 

يزاریش دمحم  دیس 

نم ناف  همالـسلا ) مزحلا  هرمث  و   ) طرف ام  یلع  مدـن  هکرادـتی ، ملف  رما ، یف  طرف  نم  ناف  همادـنلا ) طیرفتلا  هرمث  : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
.رورشلا تافالا و  نم  ملسی  بجی ، امب  الماع  رومالل ، انقتلم  امزاح ، ناک 

يوسوم

مث ام  رماب  ابولطم  ناسنالا  ناک  اذا  حرشلا : .اهنم  ناقیتسالا  رومالا و  طبض  مزحلا : .ریـصقتلا  طیرفتلا : .هرجـشلا  هلمحت  ام  هرمثلا : هغللا :
مل هرخالا و  لجال  لـمعلا  یف  طرف  نمف  يزخلا  مدـنلا و  هتجیتن  نوکتـس  لشفـسی و  هناـف  بهاـتی  وا  هل  دعتـسی  مل  رـصق و  هیف و  طرف 

ماقف تامدـقملا  لیـصحت  یلا  رداب  رمـش و  بهات و  دعتـسا و  نم  اما  .رانلا و  مث  هماـیقلا  موی  يزخلا  همادـنلا و  دصحیـس  اـهل  دعتـسی 
 … اهیف ادلاخ  هنجلا  هل  حجنی و  باسحلا و  موی  زوفیس  هناف  هنم  بولطم  وه  ام  يدا  تامرحملا و  نع  یهتنا  تابجاولاب و 

یناقلاط
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« .تسا ندنام  تمالس  هب  یشیدنا ، رود  هویم  ینامیشپ و  راک ، رد  ندرک  یهاتوک  هویم  هجیتن و  »

هک تسا  يا  هکلم  یشیدنا  رود  دنا : هتفگ  و  تسا ، هدش  هتفگ  راک  رد  ندرک  یهاتوک  یشیدنا و  رود  هرابرد  نخـس  یفاک  هزادنا  هب 
قمحا تسا و  ناسرت  هراومه  دـنمدرخ  صخـش  هک  تسا  لقع  توق  نآ  هشیر  دوش و  یم  مهارف  اه  يزومآ  راـک  اـه و  هبرجت  رثا  رب 

رود ناـمه  زیهرپ  نیا  دـنک و  یم  زیهرپ  نآ  زا  دـسرتب ، يزیچ  زا  سک  ره  .تـسا  كدـنا  شـسرت  دـسرتب ، مـه  رگا  تـسین ، ناـسرت 
.تسا یشیدنا 

هک دوسالا  وبا  هب  هیبا  نب  داـیز  دـیوگ : یم  دربم  ساـبعلا  وبا  .دوب  يأر  نشور  شیدـنا و  رود  دـنمدرخ و  نادرم  زا  یلؤد  دوسـالا  وبا 
رگم تفگ : دوسالا  وبا  .میتشامگ  یم  دوخ  ياهراک  زا  يراک  هب  ار  وت  دوب  یمن  وت  یمسج  یناوتان  رگا  تفگ : دوب ، هدش  هدروخلاس 

وبا .یناوتاـن  نآ  زا  هک  منیب  یم  ناـنچ  و  تسا ، تقـشم  تمحز و  ار  راـک  تـفگ : داـیز  دـهاوخ ؟ یم  نـتفرگ  یتـشک  يارب  ارم  ریما 
یم تسرد  ریما  ما ، هدش  کیدزن  یتوترف  هب  ما و  هدروخلاس  يریپ  نم  هک  تسا  هتشادنپ  هریغم  وبا  ریما  : » دورـس ار  ریز  تایبا  دوسالا 

هک هدیشوپ  ياهراک  رایسب  هچ  هریغم  وبا  يا  دنز ، یم  هیکت  اصع  رب  هک  دسر  یم  یـسک  مراکم  هب  یلو  ما  هدش  هدروخلاس  هک  دیوگ 
« .ما هدوشگ  هرگ  نآ  زا  یکریز  یشیدنا و  رود  اب 

.تسا يراددوخ  زیهرپ و  رد  يور  هدایز  طارفا و  كرت  یشیدنا ، رود  ياه  هناشن  زا  یکی  تسا : هدش  هتفگ 

: »... دناوخ ار  تایبا  نیا  تسیرگ و  دیوگ ، یمن  نخـس  هک  دید  شوماخ  ار  وا  دمآ و  دیزی  شرـسپ  دیـسر  ارف  هیواعم  گرم  نوچ  و 
« .دزاس یمن  هراچ  اه  یشیدنا  هراچ  ار  گرم  زورما  هک  دوس  هچ  یلو  گنهرف ، اب  زاس  هلیح  دنمورین 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

.ُهَماَلَّسلا ِمْزَْحلا  ُهَرَمَث  ،َو  ُهَماَدَّنلا ِطیِْرفَّتلا  ُهَرَمَث 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

باـتک رد  هللا  همحر  بیطخ  هناـمیکح : راـتفگ  دنـس  .تسا . (  تمالـس  یـشیدنارود  تخرد  هویم  ینامیـشپ و  طـیرفت  تخرد  هویم 
هتـشاد رایتخا  رد  يرگید  عبانم  اهنآ  دـهد  یم  ناشن  هک  هدرک  لقن  فلتخم  بتک  زا  ییاه  توافت  اب  ار  هنامیکح  مـالک  نیا  ، رداـصم

« ُهَماِقتْسِْالا ِلْقَْعلا  ُهَرَمَث   » نآ زا  شیپ  یمک  و  ٌهَمالَم » ِطیْرفَّتلا  ُهَرَمَث  : » تسا هدرک  لقن  لکش  نیا  هب  ار  نآ  هک  مکحلا  ررغ  هلمج  زا  دنا 
مالـسلا هیلع  ماما  مالک  رد  هلمج  هس  ره  مراد  نانیمطا  نم  هک  دنک  یم  هفاضا  رداصم  هدنـسیون  و  ُهَمالَّسلا » ِمْزَْحلا  ُهَرَمَث   » نآ زا  دعب  و 

ییحی ریما  هتـشون  زارط  باـتک  زا  سپـس.تسا  هدرک  ادـج  مه  زا  ار  اـهنآ  دراد  هک  یـشور  قبط  مکحلا  ررغ  هدنـسیون  هدوب و  مه  اـب 
(.( ،ج 4،ص 147 هغالبلا جهن  رداصم  « ) ُهَمادَّنلا ُهَتَرَمَث  ُطیْرفَّتلا  : » دنک یم  لقن  تروص  نیا  هب  ار  نآ  يولع 

یشیدنارود ماجنارس 
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یم هدرک  ناـیب  اـنعمرپ  هاـتوک و  یتراـبع  رد  ار  یـشیدنارود  هرمث  طـیرفت و  هجیتن  ، دوخ هناـمیکح  راـتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
( . ُهَماَلَّسلا ِمْزَْحلا  ُهَرَمَث  ،َو  ُهَماَدَّنلا ِطیِْرفَّتلا  ُهَرَمَث  ( ؛» تسا تمالس  یشیدنارود  تخرد  هویم  ینامیشپ و  طیرفت  تخرد  هویم  :» دیامرف

هدـنیآ روما و  ریبدـت  یـشیدنارود و  يانعم  هب  هک  هدرمـش  « مْزَح » لباقم هطقن  ار  « طـیرفت » هژاو ینارون  مـالک  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
هدایز قیرط  زا  هاوخ  ؛ تسا قح  زا  فارحنا  روما و  رد  ریبدت  یشیدنارود و  كرت  يانعم  هب  مالک  نیا  رد  « طیرفت » نیاربانب ، تسا يرگن 

.يراک مک  یهاتوک و  ای  دشاب  يور 

مک یهاتوک و  يانعم  هب  ار  طیرفت  يور و  هدایز  يانعم  هب  ار  طارفا  دوش و  یم  رکذ  طارفا  لباقم  رد  ًاـبلاغ  طـیرفت  هک  تسا  تسرد 
لماـش ار  تیعقاو  قح و  زا  فارحنا  هنوگره  تسا  نکمم  دوـش  رکذ  لقتـسم  روـط  هب  طـیرفت  هاـگره  یلو  ؛ دـننک یم  ریـسفت  يراـک 
يزیچ ندرک  عیاض  يانعم  هب  ار  طـیرفت  برعلا  ناـسل  باـتک  بحاص.دـسر  یم  رظن  هب  نینچ  ـالاب  مـالک  رد  هک  هنوگ  ناـمه  ، ددرگ

.دشاب هتشاد  یفلتخم  لماوع  تسا  نکمم  ندرک  عیاض  نیا  هک  دنک  یم  ریسفت 

نآ لباقم  هطقن  رد  تسا و  تمالـس  نآ  هویم  هک  هدرک  هیبشت  يرمثرپ  روراب و  تخرد  هب  ار  یـشیدنارود  مالـسلا  هیلع  ماما  نیارباـنب 
دوخ یگدنز  رد  اهراب  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا.تسا  ینامیـشپ  تمادن و  نآ  هویم  هک  هدومرف  هیبشت  يا  هثیبخ  هرجـش  هب  ار  طیرفت 

زا ینیگنس  هبرـض  ماجنارـس  درگن و  یم  تراقح  هدید  هب  يروما  هب  ناسنا  هک  دوش  یم  رایـسب  اصوصخم.میا  هدرک  هبرجت  نارگید  و 
ار شیاه  شزغل  اهاطخ و  زا  يزیچ  دیابن  زگره  لقاع  صخـش  : دنا هتفگ  نادنمـشناد  زا  یـضعب  هک  هنوگ  نامه  دروخ  یم  نآ  هیحان 
هاگ هک  میا  هدید  خیرات  رد.دـتفا  یم  یگرزب  تالکـشم  رد  درمـش  یم  کچوک  ار  يزیچ  ناسنا  هک  یماگنه  اریز  ، درمـشب کچوک 

ییانتعا یب  دروم  هک  یکچوک  يرامیب  هاگ  هک  میا  هدید  رایسب  دندرک و  لیاز  ار  یتموکح  دندمآ  یم  کچوک  رظن  هب  هک  ینانمشد 
لیکشت کچوک  ياه  يوج  زا  هک  میا  هدید  ار  اه  بالیسو  گرزب  ياهرهنو  دنز  یم  ام  تمالـس  هب  ینیگنـس  هبرـض  دوش  یم  عقاو 

. ( ،ج 13،ص 350 هغابصلا جهب   ) . .دنوش یم 

ناناملـسم هب  هدرک و  هراشا  تقیقح  نیا  هب  زین  دـیجم  نآرق  تسین  دـیدرت  ياـج  تسا  ینامیـشپ  ، طـیرفت لاـهن  خـلت  هویم  هک  نیا  رد 
باذع هک  نآ  زا  شیپ  دـینک  يوریپ  هدـش  لزان  امـش  رب  ناتراگدرورپ  يوس  زا  هک  ییاهروتـسد  نیرتهب  زا  و  :» هک دـهد  یم  رادـشه 
تمایق زور  یـسک  ادابم  هک ) تسا  نآ  يارب  اهروتـسد  نیا  ) .دنتـسین هاگآ  نآ  زا  هک  یلاـح  رد  دـیآرد  امـش  غارـس  هب  ناـهگان  یهلا 
َنَـسْحَأ اوُِعبَّتا  َو  « ؛» مدوب وا ) تایآ   ) ناگدننک هرخـسم  زاو  مدرک  ادخ  نامرف  تعاطا  رد  هک  ییاه  یهاتوک  زا  نم  رب  سوسفا  : دیوگب

ِْبنَج ِیف  ُتْطَّرَف  ام  یلَع  یتَرْـسَح  ای  ٌسْفَن  َلوُقَت  ْنَأ  َنوُرُعْـشَت *  ُْمْتنَأ ال  ًهَتَْغب َو  ُباذَْـعلا  ُمُکَِیتْأَی  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  ْمُکِّبَر  ْنِم  ْمُْکَیلِإ  َلِْزنُأ  اـم 
هیآ 55 و 56) زمز ، «. ) ِهّللا

: دومرف هک  میناوخ  یم  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  زا  زین  یثیدح  رد 

نازیم «. ) . یهد تیمها  یـشیدنارود  هب  ات  روآ  دای  هب  ار  طیرفت  زا  یـشان  ياه  سوسفا  ؛  ِمْزَْحلا ِمیدَِقب  ْذُـخْأَت  ِطیْرفَّتلا  ِتارَـسَح  ْرُکْذا  »
.( ،ح 3690 مزح باب  ، همکحلا

زا یثیدـح  رد  هلمج  زا  ؛ میراد یناوارف  تایاور  تسا  طیرفت  لباقم  هطقن  هک  زین  یـشیدنارود  مزح و  هلئـسم  ریـسفت  تارمث و  هراـبرد 
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: میناوخ یم  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ماما 

،ج راونالا راحب  «. ) . دزاس یم  نمیا  لـمع ) زا  دـعب   ) ینامیـشپ زا  ار  وت  لـمع  زا  شیپ  ریبدـت  ؛  ِمَدَّنلا َنِم  َکـُنِمُؤی  ِلَـمَْعلا  َلـْبَق  ُریبْدَّتلا  »
.( 68،ص 338

: تسا هدمآ  ترضح  نامه  زا  يرگید  ثیدح  رد 

دهاوخ ملاس  بئاصم  اه و  يراتفرگ  زا  دـنیبب  ار  راک  ناـیاپ  دـشاب و  شیدـنارود  هک  یـسک  ؛  ِِبئاوَّنلا َنِم  َِملَـس  ِِبقاوَْعلا  ِیف  َرَظَن  ْنَم  »
.( ،ج 11،ص 307 لئاسولا كردتسم  «. ). دنام

: دومرف هک  تسا  هدمآ  ترضح  نامه  زا  « مزح » ریسفت رد 

ررغ «. ) . تسا هشیدـنا  رکف و  ناـبحاص  اـب  تروشم  يرگن و  تبقاـع  ناـمه  مزح  ؛  ِلوُقُْعلا يِوَذ  ُهَرَواـشُم  ِِبقاوَْعلا َو  ِیف  ُرَظَّنلا  ُمْزَْحلا  »
. ( ،ح 10881 مکحلا

.تسا یشیدنارود  كرت  نامه  طیرفت  أشنم  ًابلاغ  اما  ؛ دریگ یم  همشچرس  یلبنت  یتسس و  زا  طیرفت  هک  دوش  یم  هاگ  هچرگ 

طیرفت هجیتن  رد  ساوسو و  یعون  راتفرگ  دـنک و  یم  طیرفت  روما  بقاوع  هعلاـطم  رد  ناـسنا  هاـگ  هک  تسا  هجوت  لـباق  زین  هتکن  نیا 
دراو تعاجش  اب  هک  دریگب  میمصت  ناسنا  دنوش و  اهر  اه  یشیدنا  تبقاع  هنوگ  نیا  هک  تسا  نآ  مزح  دراوم  هنوگ  نیا  رد.دوش  یم 

.تسا طایتحا  كرت  رد  طایتحا  هاگ  : دنیوگ یم  اهقف  زا  یضعب  هک  تسا  يزیچ  هیبش  نیا  دوش و  راک 

.میا هداد  تمکح 48  لیذ  يرتشیب  تاحیضوت  نآ  هب  طوبرم  تایاور  راثآ و  یشیدنارود و  تیمها  رد 

اهنت الاب  ترابع  رد  تمالـس  زا  روظنم  هک  تسا  نیا  مینک  هراشا  نآ  هب  هدرـشف  روط  هب  اجنیا  رد  میناد  یم  مزـال  هک  يا  هتکن  نیرخآ 
طیرفت و هنوگ  ره  كرت  یشیدنارود و  رد  زین  هعماج  تمالس  راک و  بسک و  ، هداوناخ ، مسج ، ایند تمالـس  هکلب  ، تسین نید  تمالس 

.تسا يراک  هحماسم 

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said: “The fruit of carelessness is regret, whereas the fruit of
.” resolve is safety

توکس نخس و  هاگیاج  تخانش  : 182 تمکح

هراشا

توص
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ِلهَجلِاب ِلوَقلا  ِیف  َریَخ  َال  ُّهنَأ  اَمَک  ِمکُحلا  ِنَع  ِتمّصلا  ِیف  َریَخ  َال  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

يریخ زین  هناهاگآ  ان  نخـس  رد  هکنانچ  تسین ، يریخ  یـشوماخ  رد  تفگ ، تسرد  نخـس  دیاب  هک  اجنآ  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 
 . دوب دهاوخن 

يدیهش

.دننام شوماخ  هک  هب  دننادن ، هک  اجنآ  و  دیاشن ، یشوماخ  دیاب  نتفگ  هک  اجنآ 

یلیبدرا

ینادان لهجب و  راتفگ  رد  يریخ  تسین  هک  نانچمه  شناد  قفو  رب  ندرک  مکح  زا  یشوماخ  رد  تسین  يریخ  چیه  و 

یتیآ

ار ینادان  يور  زا  نتفگ  نخس  هک ، هنوگ  نامه  درادن ، دوس  شیشوماخ  تسا  زیمآ  تمکح  شنخـس  هکنآ  مالـسلا :) هیلع   ) دومرف و 
.تسین یتدیاف 

نایراصنا

 . درادن دوجو  يریخ  هنالهاج  راتفگ  رد  هکنانچ  ، تسین يریخ  هنامیکح  نخس  زا  یشوماخ  رد  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

لیلق مکح و  تمـصلا  هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  لاق  همکحلا  مکحلا : .همکحلا و  نع  يا  مکحلا  نع  توکـسلا  یف  ریخ  لاق ال  مث 
.امکحل رعشلا  نم  نا  لاق : .هلعاف و 

يردیک

مثیم نبا 

زا نتسب  ورف  مد  درادن .) دوجو  يریخ  ینادان  يور  زا  نتفگ  نخس  رد  هک  نانچ  تسین ، يریخ  هنامیکح ، نخس  زا  نتسب  ورف  مد  رد  )
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قح و اما  نآ ، لباقم  هطقن ي  تسا  يدنسپان  تفص  ینادان  يور  زا  نتفگ  نخس  و  راتفگ ، تلیضف  زا  طیرفت  بناج  هنامیکح ، نخس 
هحفص رد  راصق 377  هملک  هرامـش  اب  تمکح  نیمه   ) .راتفگ رد  تسا  یتلیـضف  هک  تسا  نتفگ  تمکح  هب  نخـس  ناـمه  تلادـع ،

( .تسا هدمآ  زین   742

نتفگ زا  یـشوماخ  تسین .) راتفگ  رد  يریخ  یناداـن  لـهج و  اـب  هکناـنچ  تسین  یـشوماخ  رد  يریخ  ییاـناد ، تمکح و  دوجو  اـب  )
هکلب تسین ، اهنآ  رد  يریخ  تسا و  يور  هدایز  ینادان  يور  زا  راتفگ  و  تسا ، راتفگ  تلیـضف  زا  فارحنا  اوراـن و  یتفـص  تمکح ،

.تسا هنامیکح  نخس  طسوتم و  دح  رد  ریخ 

دیدحلا یبا 

 . ِلْهَْجلِاب ِلْوَْقلا  ِیف  َْریَخ  ُهَّنَأ َال  اَمَک  ِمْکُْحلا  ِنَع  ِتْمَّصلا  ِیف  َْریَخ  مالسلا َال  هیلع  َلاَق  َو 

وأ هلمهم  همیهب  الإ  ناسللا  ول ال  ناسنإلا  ام  لاقی  ناک  هرئاظن و  حرـش  و  هل ) .» حرـش  ا« هحرـش (  انم  ررکت  لوقلا و  اذه  رکذ  ررکت  دق 
.هلثمم هروص 

 ( .دسف ریغت و  : نزخ نزخ (  هتکرت  نإ  و  نرمت ).» :» ا نرم (  هتنرم  نإ  وضع  ناسللا  لاقی  ناک  و 

یناشاک

تمکح شناد و  قـفو  رب  ندرک  مکح  زا  یـشوماخ  رد  تسین  يریخ  چـیه  مکحلا ) نع  تمـصلا  یف  ریخ  ـال  مالـسلا : هـیلع  لاـق  (و 
هب راتفگ  رد  تسین  يریخ  چیه  هکنانچمه  لهجاب ) لوقلا  یف  ریخ  هنا ال  امک  ( ) تسا هدمآ  هحفص 839  رد  نخس  نیا  هباشم   ) .ینابر

.ینادان لهج و 

باوص و لوق  هک  تمکح  زا  ندوب  شوماخ  رد  تسین  يریخ  چیه  هک  دومرف  و  مکحلا ) نع  تمصلا  یف  ریخ  ال  مالسلا : هیلع  لاق  (و 
هحفـص 688 رد  نخـس  نیا  هباشم   ) .تلاهج هب  راتفگ  رد  تسین  يریخ  هکنانچمه  لهجلاب ) لوقلا  یف  ریخ  هنا ال  امک   ) تسا راوتـسا 

( تسا هدمآ 

یلمآ

ینیوزق

هرامـش اب  تمکح  نیا  هباـشم   ) .تلاـهج هب  نتفگ  رد  تسین  يریخ  هچناـنچمه  تمکح ، هملک  زا  ندـنام  شوماـخ  رد  تسین  يریخ 
( تسا هدمآ  هحفص 362  رد  راصق 457  هملک 

.باوصاـن نخـس  لـهج و  هب  لوق  رد  تسین  يریخ  هچناـنچمه  باوص ، لوق  تمکح و  هملک  زا  یـشوماخ  رد  يریخ  تسین  دوـمرف :
( تسا هدمآ  هحفص 182  رد  راصق 186  هملک  هرامش  اب  تمکح  نیا  هباشم  )

یجیهال
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يریخ تسین  هک  مالسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .لهجلاب » لوقلا  یف  ریخ  هنا ال  امک  مکحلا ، نع  تمصلا  یف  ریخ  ال  : » مالسلا هیلع  لاق  و 
.ندوب ینادان  اب  راتفگ  رد  تسین  يریخ  هکنانچ  ندرک ، مکح  زا  یشوماخ  رد 

ییوخ

لـصف یف  ءاـضقلا  ینعمب  ءاـج  مکحلا  ینعملا : .دـجنملا  اهنوئـش - هرادا  یلوت  دـالبلا  یف  اـمکح  مکح  یـضق ، اـمکح  مکح ) : ) هغللا
زوجی ـال  و  هیفرعلا ، نیناوقلا  یف  رمـالا  اذـکه  و  یـضاقلا ، یلا  عـجرت  هصاـخ  تاریبـعت  هقفلا و  یف  هررقم  طئارـش  هل  و  تاـموصخلا ،

نا لوقلا و  سنج  نم  سیل  و  دالبلا ، نوئـش  هرادا  یلوت  هموکحلا و  ینعمب  ءاج  .هررقملا و  هتامدـقم  ماـمت  دـعب  مکحلا  نع  تمـصلا 
الها یـضاقلا  ناک  اذا  قحلا  مکحلا  رادـصاب  رمالا  دوصقملا  و  ءاضقلا ، لئاسم  یلا  رظنی  مکحلا  ظفلب  همالک  هئارق  یلعف  .همزالی  ناک 

: همجرتلا .متا  معا و  هموهفم  نوکیف  همکحلل  اعمج  مکحلا  نع  ارقی  نا  نکمی  .هواضقلل و  لباقلا  ریغلا  لهاجلا  ءاضق  نع  عدرلا  و  هل ،
: تسا هدورس  شوخ  درادن و  یبوخ  هنالهاج  راتفگ  هکنانچ  درادن ، یبوخ  قح  نایب  زا  یشومخ  دومرف :

یشوماخ تقو  هب  نتفگ  نتفگ و  تقو  هب   *** نتسبورف مد  تسا  لقع  هریت  زیچ  ود 

( دراد دوجو  زین  هحفص 537  رد  راصق 447  هملک  هرامش  اب  تمکح  نیمه  )

یلزتعملا و حرشلا  یف  انه  اهرکذی  مل  و  هیلا ، عجریلف  اقباس  اهریـسفت  یلع  اهیلع و  مالکلا  قبـس  دق  اهنیعب و  هررکم  همکحلا  اذه  لوقا 
يریخ چـیه  ینادان  يور  زا  راتفگ  رد  هچنانچ  تسین ، يریخ  چـیه  رودـص  زا  یـشوماخ  رد  همجرتلا : .خاسنلا  وهـس  نع  هرارکت  لعل 

( دراد دوجو  زین  هحفص 257  رد  راصق 173  هملک  هرامش  اب  تمکح  نیمه   ) .تسین

يرتشوش

مالکلا و انرکاذـت  لاق : مامت  یبا  نع  یناـعملا :) ناوید   ) یفف مـالکلا ، تمـصلا و  هیلـضفا  یف  مـالکلا  اورثکا  و  هضورلا )  ) هاور لوقا :
مـالکلا حدـمت  ـال  مـالکلاب و  توکـسلا  حدـمت  اـمنا  کـنا  رمقلاـک ، مجنلا  سیل  لاـقف : زیزعلادـبع ، نب  دیعـس  سلجم  یف  تمـصلا 

ناکل قرو  نم  مالکلا  ضعب  ناک  ول  لیق : ارارم و  مالکلا  یلع  تمدن  دقل  هرم  یتوکـس  یلع  تمدن  نئل  مهـضعب : لاق  .توکـسلاب و 
زع و لاق  و  نایبلا ) هملع  (، ) ناسنالا قلخ   ) یلاعت لاق  دـقف  لضفا ، وه  ثیح  نم  مالکلا  نا  باوصلا : نا  الا  .بهذ  نم  توکـسلا  لج 

هللا یلـص   ) یبنلا لاق  و  نیما .) نیکم  انیدـل  قالخالا ) مراکم  یف  نوعبرالا - ثلاثلا و  لصفلا   ) مویلا کنا  لاـق  هملک  اـملف  لـج … ( 
الف ضتقم  مالکلل  ناک  ناف  .هناسل  تحت  ءوبخم  ءرملا  مالـسلا :) هیلع   ) نینموملاریما لاق  .هناـسل و  هبلق و  هیرغـصاب  ءرملا  هلآ :) هیلع و 

.ماقملا و یف  لصفلا  لوقلا  وه  مالسلا ) هیلع   ) همالکف مالسلا .) هیلع   ) لاق امک  مالکلا ، یف  ریخ  الف  نکی  مل  نا  و  توکـسلا ، یف  ریخ 
ءرملا بل  هفیحص  امنا  ییعلا و  یف  رتس  تمـصلا  یف  املعا و  لوقلاب  ناک  دق )  ) يذلا تمـص  هسفنب و  ییعلا  ءارزال  تبجع  مهـضعبل :

یتا و  رونق - نب  رونق  هنا  مهضعب : لاقف  هعلخ ، دارا  جاجحلا  نال  کلملادبع  نب  نامیلـسل  همتـش  جاجحلا و  مذ  عمج  دارا  املکتی و  نا 
ملکتیف ربنملا  دعـصی  هسموملا و  نیزت  نیزتی  ناک  هللا  ودـع  نا  رخآ : لاقف  .متـشلا  اذـه  ام  نامیلـس : لاقف  لـیبقلا - اذـه  نم  تاـملکب 

عم ریخالا ، نم  الا  ناونعلا  لقنی  مل  دیدحلا  یبا  نبا  اذه و  .مالکلا  اذـه  نامیلـس : لاقف  .هربابجلا  لمع  لمعیف  لزنی  هللا و  ءایلوا  مالکب 
.اوهس فنصملا  هررک  امم  وهف  مثیم  نبا  هقدص  و  خسنلا ، عیمج  یف  لوالا  نا 
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هینغم

و ا هللا ، لزنا  امب  مکحی  یتفی و  نا  ملاعلا  یلع  و  لطابلا ، قحلاب و  مکحلا  و  مارحلا ، لالحلاب و  يوتفلا  نع  تکـسی  نا  لـهاجلا  یلع 
- هنومتکت سانلل و ال  هننیبتل  باتکلا  وتوا  نیذلا  قاثیم  هللا  ذخا  و  : ) هناحبس لاق  .هقاقحا  قحلا و  نع  فکنتسا  دقف  مجحا  تکس و  ن 

( .تسا هدمآ  زین  هحفص 482  رد  راصق 463  هملک  هرامش  اب  تمکح  نیمه  (. ) نارمع لآ   187

مالکلا مدقت  .قطان و  ناطیش  لطابلاب  لئاقلاف  هلآ -) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  لاق  امک  سرخا - اناطیش  قحلا  نع  تکاسلا  ناک  اذا 
هدمآ زین  هحفص 330  رد  راصق 181  هملک  هرامش  اب  تمکح  نیمه  (. ) توکـسلا  ) هرقف هبطخلا 94  حرـش  یف  اهنم  ارارم ، کلذ  نع 

( .تسا

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

شناد تمکح و  اـب  یـشوماخ  رد  تسین  یکین  ریخ و  تسا : هدوـمرف  نتفگ ) اـجیب  نتفگن و  اـج  هب  شهوـکن  رد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
.ینادان لهج و  اب  راتفگ  رد  تسین  یکین  هکنانچ  تفگ ) دیاب  هک  یماگنه  )

ینامز

اهتلم نانآ و  نماد  هک  دراد  نیگنـس  ینایز  نانآ  یهاتوک  تسا و  نایاناد  هفیظو  ندرک  نایب  ناهرب  لیلد و  اب  نتفگ و  دروم  هب  نخس 
تلم و تشونرـس  اسب  هچ  ندزن  فرح  ناهرب  لـیلد و  يور  زا  نتفگ ، نخـس  اـجبان  تبـسن ، نیمه  هب  .دریگ  یم  ار  ناشناتـسد  ریز  و 

نخـس دروم  هب  مینک و  یم  تقد  ندز  فرح  رد  هک  دـنک  یم  شرافـس  مالـسلا  هیلع  ماما  نیاربانب ، .دـنک  یم  ضوع  ار  ناـسنا  دوخ 
و قح ) نامتک   ) زا ریغ  نتفگ  نخـس  دروم  هب  ندز و  فرح  رد  تقد  هک  تسادـیپ  هتفگاـن  .میـشاب  انـشآ  شیوخ  هفیظو  هب  میئوگب و 

رارق قح  ناگدننک  نامتک  فیدر  رد  اما  دیوگ  نخـس  تقد  اب  دـهاوخ  یم  ناسنا  اسب  هچ  .تسا  فئاظو  هب  یئانتعا  یب  یبیرفماوع و 
اهنیمه دننک  یم  نامتک  زیچان  یلوپ  تفایرد  يارب  ار  یهلا  ياهروتسد  هک  یناسک  : ) تسا هدرک  شهوکن  نانآ  زا  ادخ  هک  دریگ  یم 
دندشن رـضاح  ایند  هزور  دنچ  عفانم  يارب  هک  دندوب  باتک  لها  نادنمـشناد  هیآ  نیا  لماک  هنومن  تسا .) شتآ  زا  ولمم  ناشیاهمکش 

.دننک فارتعا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مالسا ربمایپ  هرابرد  دوخ  ياهباتک  بلاطم  هب 

يزاریش دمحم  دیس 

ریخ هنا ال  امک   ) قح وه  امب  ناسنالا  مکتی  نا  مزاللاف  قحلاب ، مکحلا ) نع   ) توکـسلا و  تمـصلا ،) یف  ریخ  ال  : ) مالـسلا هیلع  لاـق  و 
یف اهنیعب  همکحلا  هذـه  دـجوت   ) .عقوم توکـسلا  مالکلا و  نم  لکلف  ملعی ، و ال  لهجی ، امب  ناسنالا  ملکتی  ناـب  لـهجلاب ) لوقلا  یف 

.) هحفص 482 یف  مقر 471  همکح 

هحفص 482] ]
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ام ناسنالا  لوقی  ناب  لهجلاب ) لوقلا  یف  ریخ  هنا ال  امک   ) قحلاب مکحلا ) نع   ) توکسلا يا  تمصلا ) یف  ریخ  ال  : ) مالسلا هیلع  لاق  و 
.( هحفص 350 یف  مقر 182  همکح  یف  اهنیعب  همکحلا  هذه  دجوت   ) .هلهجی

يوسوم

اذه یف  مثآ  تنا  لب  تکس  نا  کتوکس  یف  ریخ  الف  باوصلا  نیع  قحلا و  هجو  فرعن  تنک  اذا  حرشلا : .توکسلا  تمـصلا : هغللا :
یف ریخ  الف  قحلا  هجو  لهجت  تنک  اذا  هنا  امک  حیحـصلا  مکحلا  رهظت  باوصلاب و  رهجت  هقیقحلا و  نیبت  نا  کیلع  بجی  توکـسلا 

همکح یف  اهنیعب  همکحلا  هذه  دـجوت   ) .قحلا ریغب  مالک  لطابلاب و  لوق  هنال  کقطنم  یف  كروب  کلوق و ال  یف  كروب  کلوق و ال 
.( هحفص 538 یف  مقر 471 

ریخ الف  مالکلا  مکحلا و  دروملا  ناک  اذا  الطاب و  ارفان و  حبصا  هعضوم  نع  جرخ  اذاف  قئال  لیمج و  هعضوم  یف  یـش ء  لک  حرـشلا :
ملعی مل  اذا  لوقلا  یف  ریخ  هنا ال  امک  هنم ، بلطلا  عم  قحلاب  هداهشلا  ءادا  نع  تکس  نمک  همیرج  رـش و  یلا  لوحتی  لب  تمـصلا  یف 

یف مقر 182  همکح  یف  اهنیعب  همکحلا  هذـه  دـجوت   ) .الالـض اـفارحنا و  ـالطاب و  اهفـس و  هلوق  نوکیف  لوقی  اـم  ردـی  مل  لوقی و  اـم 
.( هحفص 355

یناقلاط

يریخ مه  ینادان  هب  نتفگ  نخـس  رد  هک  هنوگ  نامه  تسین ، يریخ  یعرـش - مکح  ناـیب  اـی   - تمکح زا  یـشوماخ  توکـس و  رد  »
« .تسین

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

.ِلْهَْجلِاب ِلْوَْقلا  ِیف  َْریَخ  َال  ُهَّنَأ  اَمَک  ؛ ِمْکُْحلا ِنَع  ِتْمَّصلا  ِیف  َْریَخ  َال 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

درادن يا  هدیاف  زیمآ  تمکح  راتفگ  زا  ندنام  شوماخ 

نامه.تسا هدـمآ  هلیـسولا  هبطخ  نمـض  رد  هنامیکح  مالک  نیا  هنامیکح : راتفگ  دنـس  .هنادرخباـن . (  نتفگ  نخـس  هک  هنوگ  ناـمه 
لئاسم درک و  تئارق  هنیدـم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تلحر  زا  زور  تفه  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  هک  يا  هبطخ 

،ج 8،ص یفاک ) .درک نایب  ار  دوخ  ياهزردنا  دهاوش  هنامیکح  ياهزردنا  زا  سپ  دومرف و  دزـشوگ  مدرم  هب  نآ  رد  ار  یمهم  رایـسب 
فارـشالا باسنا  رد  ،ج 4،ص 147 .) هغالبلا جـهن  رداـصم  ) .تسا هدـش  لـقن  زیمآ  تمکح  مـالک  نیمه  زین  لوقعلا  فحت  رد  ( 18

موحرم هک  نیا  هجوت  بلاج  (. ،ص 114،ح 55 فارشالا باسنا  ) .تسا هدمآ  ثیدح  نیا  هتسیز  یم  یـضر  دیـس  زا  لبق  هک  يرذالب 
تالاغتشا رثا  رب  هاگ  هک  دهد  یم  ناشن  نیا  تسا و  هدروآ  تمکح 471  رد  توافت  هنوگ  چیه  نودب  ار  نخس  نیا  نیع  یضر  دیس 
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دیـس موحرم  هک  يا  هنوگ  هب  هداد  یم  خر  اه  تمکح  نیا  شراـگن  يروآ و  عمج  ناـیم  رد  يداـیز  یناـمز  هلـصاف  اـه  يراـتفرگ  و 
 ( .تسا هتشون  ًالبق  ار  هلمج  نیا  هک  هدرک  یم  شومارف  یضر 

وگب نخس  اجک  شاب و  یشوماخ  اجک 

زا ندنام  شوماخ  :» دـیامرف یم  هدرک  نتفگ  نخـس  دراوم  توکـس و  موزل  دراوم  هب  هراشا  هنامیکح  راتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
ِیف َْریَخ  َال  ُهَّنَأ  اَمَک  ؛ ِمْکُْحلا ِنَع  ِتْمَّصلا  ِیف  َْریَخ  َال  ( ؛» هنادرخبان نتفگ  نخـس  هک  هنوگ  نامه  درادـن ، يا  هدـیاف  زیمآ  تمکح  راتفگ 

( . ِلْهَْجلِاب ِلْوَْقلا 

ناهانگ نتفگ و  نخس  تارطخ  یهورگ  ؛ دنا هدرک  یفلتخم  ياه  ثحب  هراب  نیا  رد  نادنمـشناد  نتفگ ؟ نخـس  ای  تسا  رتهب  توکس 
رد تسا  نتفگ  نخس  رد  هک  ار  یمیظع  دیاوف  يا  هدع.دنا  هداد  توکـس  هب  روتـسد  هتفرگ و  رظن  رد  ار  نآ  زا  یـشان  همیظع  هریبک و 

هنامیکح و ، ناسنا هک  اجنآ.دومرف  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  نامه  بلطم  قح  یلو  دـننک  یم  هیـصوت  ار  نتفگ  نخـس  هتفرگ و  رظن 
كرت تسا و  تلیذر  دیوگب  نخس  هنادرخبان  هنالهاج و  ناسنا  هک  اجنآ  تلیذر و  نآ  كرت  تسا و  تلیـضف  دیوگب  نخـس  هنالقاع 

.تلیضف نآ 

یلع داجس  ماما  زا  هلمج  زا  ؛ مالک تلیضف  رد  یناوارف  ثیداحا  مه  هدش و  دراو  توکـس  حدم  رد  يدایز  تایاور  مه  لیلد  نیمه  هب 
: دومرف توکس  ای  تسا  لضفا  نتفگ  نخس  هک  دش  لاؤس  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب 

ملاس تافآ  زا  هاگره  دراد  یتافآ  ود  نیا  زا  مادک  ره  ؛  ِتوُکُّسلا َنِم  ُلَْضفأ  ُمالَْکلاَف  ِتافْآلا  َنِم  اِملَـس  اذإَف  ٌتافآ  امُْهنِم  ٍدِـحاو  ِّلُِکل  »
ماما دشاب ؟) لضفا  نتفگ  نخس  هک   ) تسا هنوگچ  ادخ  لوسر  رـسپ  يا  : دندرک ضرع  « تسا لضفا  توکـس  زا  نتفگ  نخـس  دنـشاب 

: دومرف مالسلا  هیلع 

ثوعبم توکـس  هب  ار  اهنآ  يایـصوا  ناربمایپ و  دـنوادخ  ؛  ِمالَْکلِاب ْمُهَثََعب  امَّنإ  ِتوُکُّسلِاب  ُءاِیلْوَْألا  ُءاِیْبنْألا َو  َثََعب  ام  َّلَج  َّزَع َو  َهّللا  َّنِأل  »
یبلاج هتکن  هب  ثیدح  نیا  نایاپ  رد  ترـضح  («. دـنناسرب اهنآ  هب  ار  ادـخ  مایپ  و   ) دـنیوگب نخـس  مدرم  اب  ات  درک  ثوعبم  هکلب  ، درکن

: دومرف هدرک  هراشا 

ار توکـس  تلیـضف  یهاوخ  یم  هک  یماگنه  یتح  ؛  ِتوُکُّسلِاب ِمالَْکلا  َلْضَف  ُفِصَت  َتَْسل  ِمـالَْکلِاب َو  ِتوُکُّسلا  َلْـضَف  ُفِصَت  َکـّنإ  »
.( ،ج 68،ص 274 راونالا راحب  «. ). درک یهاوخن  نایب  توکس  اب  ار  مالک  تلیضف  زگره  ینک و  یم  نایب  مالک  اب  ینک  نایب 

: تسا هدمآ  نینچ  مالسلا  مهیلع  یلع  نانمؤمریما  زا  شناردپ  زا  قداص  ماما  زا  يرگید  ثیدح  رد 

َوُهَف ٌرِْکف  ِهیف  َْسَیل  ٍتوُکُـس  ُّلُک  ٌوْهَـس َو  َوُهَف  ٌراِبتْعا  ِهیف  َْسَیل  ٍرَظَن  ُّلُکَف  ِمالَْکلا  ِتوُکُّسلا َو  ِرَظَّنلا َو  ٍلاصِخ  ِثالَث  یف  ُهُّلُک  ُْریَْخلا  َعِمُج  »
ره.نتفگ نخـس  توکـس و  ندرک و  هاگن  : تسا هدش  عمج  تلـصخ  هس  رد  اه  یکین  مامت  ؛  ٌْوَغل َوُهَف  ٌرْکِذ  ِهیف  َْسَیل  ٍمالَک  ُّلُک  ٌهَْلفَغ َو 

هک یمالک  ره  تسا و  يربخ  یب  تلفغ و  دشابن  رکف  نآ  رد  هک  یتوکس  ره  تسا و  هدوهیب  وهس و  دشابن  تربع  نآ  رد  هک  یهاگن 
: دومرف هفاضا  نایاپ  رد  و  «. تسا وغل  دشابن  ادخ  دای  نآ  رد 
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ناشمالک رکف و  ناشتوکس  ، تربع ناشهاگن  هک  یناسک  لاح  هب  اشوخ  ؛  ًارْکِذ ُهُمالَک  ًارِْکف َو  ُُهتوُکُـس  ًارَبَع َو  ُهُرَظَن  َناک  ْنَِمل  یبوُطَف  »
.( ،ص 275 نامه «.) . دشاب رکذ 

جراخ رگا  تلیضف و  دنشاب  مزال  طیارش  لادتعا و  دح  رد  رگا  هک  دنتسه  ناسنا  لامعا  ریاس  دننام  زین  مالک  توکس و  هک  نیا  هجیتن 
تقد اب  دناوت  یم  سک  ره  تسا و  توافتم  تاعوضوم  بلاطم و  سلاجم و  صاخـشا و  توافت  اب  نیا  تلیذر و  دندرگ  دـح  نیا  زا 

هنالداع و تداهـش  زا  قح و  هب  مکح  زا  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  زا  توکـس  نیقی  هب  ؛ دبایرد اجنیا  رد  تلیذر  زا  ار  تلیـضف 
هب نـتفگ  نخــس  یلو  ؛ تـسا هریبـک  ناـهانگ  زا  اـی  لـیاذر و  ءزج  هنادـنمدرخ  تروـشم  زا  هناـصلخم و  ياـه  تحیــصن  زردـنا و  زا 

لیاذر ءزج  انعم ) یب  اجیب و  نانخـس   ) مـالک لوضف  لـطاب و  هب  تداهـش  ، فورعم زا  یهن  رکنم و  هب  رما  ، تناـها ، تمهت ، تبیغ ، غورد
.دیآ یم  رامش  هب  هریبک  ناهانگ  زا  ای  یقالخا 

هک هنوگ  نآ  مارح  لالح و  هب  ياوتف  ای  ییاضق  مکاحم  رد  ندرک  تواضق  يانعم  هب  اهنت  مالـسلا  هیلع  ماـما  مـالک  رد  « مکح » هب ریبعت 
نیمه رد  نآ  لباقم  هطقن  اریز  ، دریگ یم  ارف  ار  يا  هنادـنمدرخ  هناـمیکح و  نخـس  ره  هکلب  تسین  ، دـنا هتـشادنپ  ناـحراش  زا  یـضعب 

.تسا هدش  رکذ  « لهج » مالک

یم هلمج  زا  ؛ دنک یم  شنزرـس  توکـس  قح و  نامتک  رب  ار  باتک  لها  هدرک و  هراشا  قح  هب  ملکت  هلئـسم  هب  ًارارک  زین  دـیجم  نآرق 
یناسک زا  ادخ ، هک  ار  یماگنه  دـیروایب ) رطاخ  هب  (؛ » ُهَنوُُمتْکَت ِساّنِلل َو ال  ُهَُّننِّیَُبَتل  َباتِْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َقاثیِم  ُهّللا  َذَـخَأ  ْذِإ  َو  : » دـیامرف

هیآ ، نارمع لآ  !«.) . دینکن نامتک  دیزاس و  راکـشآ  مدرم  يارب  ار  نآ  ًامتح  هک  تفرگ  ینامیپ  ، هدش هداد  اهنآ  هب  ینامـسآ  باتک  هک 
.( 187

. ( ،ج 1،ص 304 نآرق رد  قالخا  : ك.ر  ) . .میا هتشاد  مالک  توکس و  هنیمز  رد  نآرق  رد  قالخا  باتک  رد  یحورشم  ثحب 

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abu Talib said : “ Preferring silence over articulating wisdom produces
." nothing good; similarly is to speak out of ignorance

فالتخا ییارگ و  لطاب  : 183 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ًَهلاَلَض اَمُهاَدحِإ  َتناَک  ّالِإ  ِناَتَوعَد  تَفَلَتخا  اَم  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 
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یتشد

 ! دشاب لطاب  یکی  هک  نیا  زج  دسرن  فالتخا  هب  توعد  ود  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 

يدیهش

.تسا یهارمگ  رد  يور  ار  یکی  هک  زج  تسین  مه  فالخ  يوعد  ود 

یلیبدرا

یتیآ

.دشاب یهارمگ  اهنآ  زا  یکی  هکنآ ، رگم  دنشابن ، رگیدکی  فالخ  يوعد  ود  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . تسا یهارمگ  اهنآ  زا  یکی  هکنیا  زج  تسین  رگیدکی  فالخ  توعد  ود  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

مثیم نبا 

ضیقن ود  نیب  اهنت  یعقاو  فالتخا  .دـشاب ) یهارمگ  هب ) توعد  ، ) ود نآ  زا  یکی  رگم  دـنتفا  یمن  فلاخم  رگیدـکی  اـب  توعد  ود  )
قح هار  زج  یهار  ره  هب  نوچ  .تسا  قح  ریغ  هب  توعد  ای  تسادـخ و  هار  هب  نتفر  ناـمه  هک  تسا  قح  هب  اـی  توعد  نوچ  .تسا و 
زا یکی  هک  نیا  رگم  تشاد ، دـنهاوخن  فـالتخا  توعد  ود  ریزگاـن  تسادـخ ، هار  زا  فارحنا  قح و  هار  زا  یهارمگ  دـننک  توـعد 

يدهتجم ره  هک  تسا  هدـیقع  نیا  نالطب  رب  لیل  نیا د  و  دـشاب ، یهارمگ  ثعاب  ای  هتفر و  یهارمگ  هار  هب  يرگید  قح و  هار  هب  اهنآ 
فرط کی  رد  تسا و  یکی  قح  هک  تسا  نآ  تسا  هدیـسر  ام  هب  هدش و  لقن  مالـسلا ) هیلع   ) ماما زا  هک  يا  هدیقع  اما  .تسا  قح  هب 

.تسا فرط  کی  تسا  قح  رب  هدیسر و  قح  هب  هک  نآ  و  تسا ،

دیدحلا یبا 

یناشاک

یکی دوب  هک  رگم  هلالـض ) امهیدحا  تناک  الا   ) یهلا قیرط  هب  ندناوخور  دندشن  فلتخم  ناتوعد ) تفلتخا  ام  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
هب ای  تسا  قح  هب  ای  توعد  هچ  لالضلا ) الا  قحلا  دعب  اذامف  : ) هک لالجلاوذ  ترـضح  لوق  تسا  نیا  قدصم  یهارمگ و  ود ، نیا  زا 

، ناشیا هار  ریغ  تسا و  لوبقم  قح  دزن  هک  تسا  تیب  لها  قیرط  قح  هکنادـب  سپ  .لماک  لقع  دزن  تسین  يا  هطـساو  چـیه  لـطاب و 
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.لوصا لوقع و  بابرا  دزن  تسا  یهیدب  نیا  لوبقمان و  لطاب و 

یلمآ

ینیوزق

تلالـض و توـعد  ود  نآ  زا  یکی  دوـب  رگم  يداـقتعا ، هب  ندوـمرف  و  یهار ، هب  ندـناوخ  ینعی  .توـعد  ود  چـیه  تـشگن  فـلتخم 
لیدبت یبهذم  لاس  ره  هک  ءاملع  زا  یضعب  سپ  لالضلا ) الا  قحلا  دعب  اذام  و   ) دشابن قح  ود  ره  فلتخم  توعد  ود  يرآ  .یهارمگ 

.دنشابن یلاخ  لالض  هبئاش  زا  دننک ، یم  رگید  یتوعد  دنهد و  یم 

یجیهال

دننک یمن  فالتخا  صخش  ود  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .هلالـض » امهادحا  تناک  الا  ناتوعد ، فلتخا  ام  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
دنـشاب تیادـه  رب  ود  ره  رگا  هـک  اریز  یهارمگ ، تلالــض و  رب  صخــش  ود  نآ  زا  یکی  دـشاب  هـکنیا  رگم  یهار ، هـب  ندـناوخ  رد 

.دش دهاوخن  فالتخا 

ییوخ

لوقلا نـالطب  مثیم  نبا  هنم  جتنتـساف  مکحلا ، يارلا و  یلع  هوعدـلا  ـالمح  اـمهنا  یلزتـعملا  مثیم و  نبـال  نیحرـشلا  نم  رهظی  ینعملا :
دنع اذه  لاقف : نیدلا  لوصا  یف  فالتخالاب  یلزتعملا  هصصخ  .خلا و  ابیصم  دهتجم  لک  نوک  نالطب  مزلتسی  اذه  و  لاقف : بیوصتلاب 

نا هوعدلا  نم  رهاظلا  لوقا : .خلا  نیدـلا  لوصا  نم  اهنال  همامالا  کلذ  یف  لخدـی  و  نیدـلا ، لوصا  یف  فالتخالاب  صتخم  انباحـصا 
يدـهلا قحلا و  یلع  ناـتفلتخم  ناـتوعد  عمتجی  ـال  و  یعاـمتجا ، یـسایس  موهفم  اـهلف  ماـما  وا  یبـن  عاـبتال  هینید و  هقیرط  یلا  نوکی 

وا بیوصتلاب  انلق  ءاوس  هدـحاو  الا  نوکت  دـحاو ال  رـصع  یف  قحلل  اعجرم  تناک  یتلا  همامالا  هوبنلا و  نال  هلالـض ، امهادـحا  تناکف 
هلاض و هریثک  يواعد  دوجو  نکمی  لب  هلالـضلا ، یلع  ناتوعدـلا  عمتجت  امبر  .هعورف و  وا  نیدـلا  لوصا  یلا  رظنلاب  ءاوس  و  هئطختلا ،
، هیادـه قح و  نیفـص  لمجلا و  یف  یلع  هوعد  نا  هعطاقلا  هلدـالاب  اـنفرع  اذاـف  هیادـهلا ، قحلا و  یلع  نیتوعد  عاـمتجا  یفن  دوصقملا 

اهنآ زا  یکی  هکنیا  رگم  ددرگن  فلاـخم  هقیرط  ود  هب  توعد  دومرف : همجرتلا : .هلطاـب  هلالـض و  هیفلاـخم  هوعد  نوکت  نا  نم  دـبالف 
.دشاب قحان  یهارمگ و 

دنمک رد  تسا  لالض  هار  هب  یکی  ود  ناز  *** دنفلاخم مه  اب  دش و  سک  ود  امنهر  رگ 

يرتشوش

لها ضقنا  هحلط و  لتق  نیح  مالـسلا ) هیلع   ) همالک نم  و  (: ) داشرالا  ) یف ام  یئوخلا  لقن  لوقا : هماعلا ) همامالا  یف  عباسلا - لـصفلا  )
نم هابنلا  یعاری  فیک  .هیعاولا  هقفی  مل  عمس  رقو  .ءاملظلا  یف  متیدتها  انب  و  رارسلا ، نع  مترجفنا  انب  و  فرـشلا ، متمنـست  انب  هرـصبلا :

بابلج مکنع  ینرتس  .نیرتغملا  هیلحب  مکمسوتا  و  ردغلا ، بقاوع  مکب  عقوتا  تلزام  .ناقفخلا  هقرافی  مل  نانج  طبر  .هحیصلا  هتمـصا 
تاذ ءامجعلا  مکل  قطنا  مویلا  .نوهتمت  نورفتحت و ال  و  لیلد ، نوفرعت و ال  ثیح  قحلا  مکل  تمقا  .هینلا  قدص  مکینرـصب  و  نیدـلا ،
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و مهاـبا ، اوقع  یتح  یمظعلا  هجحملا  یلع  بوقعی  ونب  ناـک  .هتیرا  ذـنم  قحلا  یف  تککـش  اـم  .ینع  فلخت  يرما  مهف  بزع  .ناـیبلا 
هبطخلا دنـس  لقن  نم  راحبلا )  ) یف ام  اضیا  لقن  و  مهل .) رفغ  مهیخا  مهیبا و  رافغتـساب  و  مهتبوت ، تناک  رارقالا  دـعب  و  مهاـخا ، اوعاـب 

یلع نب  دمحم  نع  یـسوم ، نب  یلع  نب  دـمحم  نع  سابعلا ، نب  دـمحم  هیبا  نع  یتسیرودـلا ، رفعج  نع  هعامج  نع  يدـنوارلا ، نع 
نینموملاریما نع  مالسلا ،) هیلع   ) هئابآ نع  مالسلا ،) هیلع   ) يرکسعلا نسحلا  نع  هیبا ، نع  رایس ، نب  دمحم  نب  یلع  نع  يدابارتسالا ،

هنع يوری  يذـلا  وـهف  يداـبارتسالا ، مساـقلا  نب  دـمحم  فرحم  يداـبارتسالا  یلع  نب  دـمحم  راـحبلا )  ) یف اـم  تلق : مالـسلا .) هیلع  )
( هماعلا همامالا  یف  عباسلا - لصفلا   ) انیلع سانلا  هیلب  مالـسلا :) هیلع   ) رقابلا لاق  هللا ، راونا  مهنال  ءاـملظلا ) یف  متیدـتها  اـنب   ) .قودـصلا
( مالسلا هیلع   ) هنع يور  نم   ) ناونع یف  هلیذ )  ) یف يربطلا  يور  .انریغب و  اودتهی  مهانکرت  نا  و  انل ، اوبیجتسی  مل  مهانوعد  نا  همیظع ،
، یتتیم تومی  و  یتایح ، ییحی  نا  بحا  نم  لوقی : هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا تعمس  لاق : فرطم  نب  دایز  نع  ادنسم  نادمه ) نم 

نم هتیرذ  و  مالـسلا ) هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  لوتیلف  دلخلا  هنج  یف  اهـسرغ  اهنابـضق  نم  انابـضق  یبر  یندـعو  یتلا  هنجلا  لخدـی  و 
( مالـسلا هیلع   ) نینموملاریما ول ال  هناب  هماعلا  ترقا  دق  .هلالـض و  باب  یف  مهولخدی  نل  و  يده ، باب  نم  مهوجرخی  نل  مهناف  هدعب ،
.مهجح و کسانم  سانلا  ملع  ام  دمحم  نب  رفعج  ول ال  لاق : هفینح  یبا  نع  هیقفلا ) جح  رداون   ) یف و  هلبقلا ، لها  لاتق  سانلا  ملع  امل 

دمحلا ملسم : هل  لاقف  هکم ، نم  مدق  دق  بدحالا و  هقدص  مالـسلا ) هیلع   ) هللادبع یبا  یلوم  ملـسم  یقل  بیذهتلا :) جح  تادایز   ) یف
فلخا و  کنم ، هللا  لبقف  هعـسلا ، یلع  ناعا  و  جحلا ، یـضق  دـق  و  هیفاع ، لاحب  کمدـقا  و  کلیلد ، يدـه  و  کلیبس ، رـسی  يذـلا  هللا 

داعاف هقدصل ؟ تلق  فیک  هل : لاقف  مالـسلا ) هیلع   ) هللادـبع ابا  کلذ  غلبف  .اروهط  کبونذـل  و  هروربم ، هجح  اهلعج  و  کتقفن ، کیلع 
نم اخا  تیقل  اذا  تملعت ، ام  معن  هل : لاقف  مالـسلا .) هیلع   ) نسحلاوبا يالوم  كادـف ، تلعج  لاـق : اذـه ؟ کـملع  نم  هل : لاـقف  هیلع ،

یباحـصلا دادـشوبا  هماسا  یمـس  و  اذـه ، .نولوقی  ام  مهل  لقف  ءالوه  تیقل  اذا  و  يدـه ، انب  يدـهملا  ناف  اذـکه ، هل  لـقف  کـناوخا 
: يا یئوخلا : لاق  ءایلعلا ) متمنـست  و  ( ) هماعلا همامالا  یف  عباسلا - لصفلا   ) .قیرطلا کلـسی  نمل  الیل  رانلا  دـقوی  ناـک  هنـال  يداـهلا ) )

لاق رارسلا ) نع  مترجفنا  انب  و   ) .ءایلعلا مانس  متبکر  انب  ینعملا : لب  تلق : .هعفرلا  ءایلعلا و  مانس  متبکر  مالسالا  هفارش  هیادهلا و  کلتب 
: دیدحلا یبا  نبا  لاق  .لیللا و  نم  حبصلا  وا  ضرالا  نم  نیعلا  راجفنا  مترجفنا  هنا  مترجفنا )  ) ینعم لعل  یئوخلا :- هعبت  و  یسلجملا -
، حصا حـصفا و  وه  و  مترجفا ، يور : .رهظی و  الف  رهـشلا  رخآ  یف  رمقلا  امهیف  رتتـسی  ناتلیللا  هلیللا و  رارـسلا  و  رجفلا ، یف  متلخد  يا :

نا یناثلا : یف  .لیللا و  قلطم  وا  ضرالا  ینعمب  یتای  رارـسلا  نا  دـحا : لقی  مل  هنا  لوالا  یف  تلق : .لعف  عواطم  الا  نوکی  لعفنا ال  نال 
رس و  يرهوجلا : لاق  سانلا ، لضافا  نم  مترص  انببسب  نا  دارملا : نوکی  نا  دعبی  .رمقلا و ال  راتتـسا  هلیلب  صتخی  رجفلا ال  یف  لوخدلا 

( رقو  ) رارسلا هموختلا و  اهنم  نکا  میلس  ینب  دجمب  رخفا  ناف  لاق : .رارس  عمجلا  و  يداولا ، هرارس  کلذک  و  هیف ، عضوم  لضفا  يداولا 
، تمص يا : رسکلاب ، هنذا  ترقو  حاحصلا :)  ) یف

: يا هیعاوـلا ) هقفی  مل  عمـس   ) .ـالوهجم و  نیعلا ، رـسکب  اـمولعم  نیهجو  رقو )  ) لـمتحیف هیلع  .هلعاـف و  مسی  مل  اـم  یلع  هـنذا  ترقو  و 
عمـس و وا  انبرح  یف  اندهـش  نم  هئامعبرالا : ثیدـح  یف  مالـسلا ) هیلع   ) هنع و  روقوم ، همهفی  مل  اعمـس  نا  مولعم  و  عفترملا ، توصلا 

هقفی مل  عمـس  رقو   ) هلمج نا  حـضتا  انلق  امم  .رانلا و  یف  هیرخنم  یلع  هللا  هبکا  انرـصنی  ملف  هماعلا ) همامالا  یف  عباسلا - لصفلا   ) اـنتیعا
هیلع و هللا  یلص   ) هلوقک تیبلا - لها  انتاماقم  رکذب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا خارـص  عمـسی  مل  نم  نا  نم  دارملا  و  ربخ ، هیعاولا )

لثم هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) هلوقک ضوحلا و  یلع  ادری  یتح  اقرتفی  نل  امهنا  و  یترتع ، هللا و  باتک  نیلقثلا : مکیف  كراـت  ینا  هلآ :)
لاق نیذـلاک  روقوم ، مصا  هواصقتـسا - رذـعتی  امم  کلذ  ریغ  یلا  قرغ  اهنع  فلخت  نم  و  اجن ، اهبکر  نم  حون  هنیفـس  لثم  یتیب  لها 
لج زع و  لاق  نیذلاک  و  اهب ،) …  نوعمـسی  ناذآ ال  مهل  اهب و  نورـصبی  نیعا ال  مهل  اهب و  نوهقفی  بولق ال  مهل  مهیف … ( : یلاعت 
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یئوـخلا و مثیم و  نبا  دـیدحلا و  یبا  نبا  لوـق  اـما  و  هواـشغ .) …  مهراـصبا  یلع  مهعمـس و  یلع  مهبوـلق و  یلع  هللا  مـتخ  : ) مـهیف
(: حاحصلا  ) یف و  اذه ، .مصلاب  مصالا  یلع  ءاعدلا  لیبق  نم  نوکی  هناف  انه ، ءاعدلل  لحم  هنال ال  يرت ، امک  وهف  .ءاعد  هنا  یـسلجملا :

( هماعلا همامالا  یف  عباسلا - لصفلا   ) .يرهوجلا مهو  و  هخراصلا ، توصلا ال  خارصلا و  هیعاولا : سوماقلا :)  ) لاق .هخراصلا و  هیعاولا :
یف هسفن  هلاق  ام  رکذت  هتیل  و  خارـصلا ، سفن  هدارم  نا  عم  خرـصت ، هارما  هخراصلاب  يرهوجلا  دارم  نا  مهوت  هناف  هنم ، مهولا  لب  تلق :

(: حاحصلل  ) اعبت الاق  مثیم  نبا  دیدحلا و  یبا  نبا  نا  مث  .هثاغتسالا  توص  هلعاف و  یلع  ردصم  هثاغالا ، هخراصلا  نا  نم  خرـص )  ) هدام
نبا دـیدحلا و  یبا  نبا  رکذ  امک  هخراصلا  ال  سوماقلا ،)  ) یف امک  توصلا  خارـصلا و  هیعاولا : یئوخلا : لاـق  .هخراـصلا و  هیعاولا : و 

توصلا هابنلا : دـیدحلا : یبا  نبا  لاـق  هحیـصلا ) هتمـصا  نم  هاـبنلا  یعاری  فیک  و   ) .طـقاس هلوق  اـنلق  اـم  یلع  .يرهوجلل و  اـعبت  مثیم 
دعب یعاری  نا  لاحم  هناف  هیوقلا  هحیصلا  هتمصا  نمب  کلذ  هبـش  هلیلجلا ، ربعلاب  عفتنی  مل  نم  هفیعـضلا  ربعلا  یعاری  فیک  يا : .یفخلا 

.هیوق و هحیـص  نم  هممـص  نکی  مل  ول  و  فیعـضلا ، توصلا  یعاری  مصالا ال  ناف  همالکل ، ینعم  ال  تلق : .فیعـضلا  توصلا  کـلذ 
مل نمف  ذئنیح  و  هنع ، مصالاک  يوقلا  توصلا  یلع  رثالا  هبیترت  مدع  نع  هیانک  هحیـصلا ) هتمـصا  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق نا  باوصلا :

(، مالسلا هیلع   ) تیبلا لها  یف  نآرقلا  تامکحم  اوعاری  مل  نیذلا  همالا  نا  مالـسلا ) هیلع   ) هدارم و  هابنلا !؟ یعاری  فیک  هحیـصلا  عاری 
: ) … یلاعت هلوق  و  نوعکار ،) مه  هاکزلا و  نوتوی  هالـصلا و  نومیقی  نیذـلا  اونمآ  نیذـلا  هلوسر و  هللا و  مکیلو  امنا  : ) یلاـعت هلوقک 

: ) یلاعت هلوق  و  مکـسفنا ،) …  انـسفنا و  مکءاسن و  انءاسن و  مکءانبا و  انءانبا و  عدـن  اولاعت  هماعلا ) همامالا  یف  عباسلا - لصفلا   ) لقف
، مهیف هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا تادـیکات  اوعاری  مل  و  اریهطت ،) مکرهطی  تیبلا و  لها  سجرلا  مکنع  بهذـیل  هللا  دـیری  اـمنا  … 

نم داـع  و  هـالاو ، نم  لاو  مهللا  هـالوم ، یلع  اذـهف  هـالوم  تنک  نم  مالـسلا :) هیلع   ) نینموملاریما یف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هلوـقک
و نیملاعلا ، ءاسن  هدیس  اهنا  مالسلا :) هیلع  ( ) هقیدصلا یف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هلوق و  هلذخ ، نم  لذخا  و  هرصن ، نم  رصنا  و  هاداع ،

هیلع  ) نیـسحلا نسحلا و  یف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هلوق و  هطخـس ، اهطخـس  و  هاـضر ، اـهاضر  و  اـهیذوی ، اـم  هیذوی  هنم  هعـضب  اـهنا 
هیلع  ) تیبلا لها  یف  مالسلا ) هیلع   ) همالک نوعاری  فیک  .امهتیجحب  رهاظلا  یف  مهفارتعا  عم  هنجلا ، لها  بابش  ادیـس  امهنا  مالـسلا :)
اهنا دـح  یلا  مهعامـسا  یلع  هللا  مالک  رارکت  غولب  نع  ممـصلاب  ینک  مثیم : نبا  لاـق  و  مالـسلا .) هیلع   ) هب مهرارقا  مدـع  عم  مالـسلا )
طبار يرهوجلا : لاق  طبر )  ) .يرت امک  وه  فعـضا و  وه  ام  اصوصخ  هاـنعم  یف  وه  اـم  هدـعب  عمـست  ـال  ثیحب  هعامـس  تلم  و  هلحم ،

هقرافی مل   ) .بلق يا : حـتفلاب ، نانج )  ) .رارفلا نع  هماعلا ) همامالا  یف  عباسلا - لصفلا   ) هسفن طـبری  هناـک  بلقلا ، دـیدش  يا : شاـجلا :
ابلق هللا  طبری  يا : ءاعد ، وه  اماف  ناقفخلا ) هقرافی  مل  نانج  طبر  : ) اذکه هلمجلا  نوک  یلع  هقفتم  خسنلا  .بارطـضالا و  يا : ناقفخلا )

( طبر  ) اما و  ناورهنلا ، نیفـص و  لمجلاب و  هئـالتبال  مهدـعب ، هثـالثلا و  ماـیا  یف  هتعیـش  بلق  و  هبلق ، دارملا  و  بارطـضالا ، هقراـفی  مل 
هتماما هتیالوب و  بلق  طبری  فیک  يا : هباحـصا ، نم  هتعیـش  ریغ  بولق  دارملا  و  یعاری )  ) یلع اـفطع  اربخ و  نوکی  و  طـبری )  ) فرحم

( ریسلا  ) یف ردغلا ) بقاوع  مکب  رظتنا  تلزام   ) .هموی یلا  مهمایا  نم  بارطضالا  هقرافی  مل  لاحلا  و  هلآ .) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا دعب 
لاقف .ادـبا  ینم  نوکی  کلذ ال  ناف  نفاخت ، ال  لاق : .یتعیب  ثکنتف  یب  ردـغت  نا  فئاخل  ینا  هل : مالـسلا ) هیلع   ) لاق ریبزلا ، هعیاـب  اـمل 
.مکیف سرفتا  يا : مکمـسوتا ) و   ) .لیفک عار و  کلذب  یلع  کل  هللا  معن ، لاق : .لیفک  عار و  کلذـب  کیلع  هللا  یلف  مالـسلا :) هیلع  )

ول مهنا  و  مهلوق ، مهلعفل و  دروم  هنا ال  اوزیمتی  مل  .مکنیب  اننیب و  نآرقلا  اولاق : و  فحاصملا ، ماـشلا  لـها  عفر  اـملف  نیرتغملا ) هیلحب  )
هیلع هللا  یلص   ) یبنلا سفن  هلزنمب  ناک  مالسلا ) هیلع   ) هنال هوعواطی ، هوعباتی و  نا  مهیلع  بجاولا  ناک  نآرقلاب  نیقدصم  هقیقح  اوناک 

و همایا ، عیمج  یف  مالسلا ) هیلع   ) هیف هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هلوسر مالک  و  یلاعت ، هللا  مالک  و  مالـسالا ، یف  کلت  هقباوس  دعب  هلآ ) و 
اورهظا رفکلا و  اورـسا  نیذلا  نم  و  هنوعلملا ، هرجـشلا  هماعلا ) همامالا  یف  عباسلا - لصفلا   ) نم و  مالـسالا ، ودع  یبنلا و  ودـع  هیواعم 
.هیواعم دـیب  کیطعن  وا  نامثع ، اـنلتق  اـمک  کـلتقنل  لاـتقلا  كرتت  مل  ول  مالـسلا :) هیلع   ) هل اولاـق  اورتغاـف و  هکم ، حـتف  موی  مالـسالا 
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- مکنع ینرتس  مکهوجو  یلع  هبابلج  مکعـضو  و  نیدلاب ، مکرهاظت  نا  يا : هینلا ) قدص  مکینرـصب  و  نیدلا ، بابلج  مکنع  ینرتس  )
مکرهاظت ناب  مکب - ینرصب  نکلو  یـشل ء ، نیدقتعم  ریغ  مکنا  يرا  یتح ال  دحاو - ینعملا  و  هخـسن ، نع  لقن  امک  ینع  مکرتس  وا 

عمج دیدشتلاب  داوج ) یف   ) .هقیرط يا : قحلا ) ننس  مکل  تمقا   ) .یتسارف هحـص  و  یتین ، قدص  رهاظ - ضحم  هروص و  درجم  نیدلاب 
بویا یبا  و  همقلع ، ربخ  یف  و  یلاعت ، هللا  نم  مهتفیظو  وه  ام  یلا  مالـسلا ) هیلع   ) مهدـشراف .هلالـضلا  يا : حـتفلاب ، هلـضملا )  ) .هداج

هنا رامعل : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاق  نونتفی ) مه ال  انمآ و  اولوقی  نا  اوکرتی  نا  سانلا  بسحا  ملا  : ) یلاعت هلوق  لزن  اـمل  ـالاق :
تیار اذاف  ضعب ، نم  مهـضعب  اربتی  یتح  و  اضعب ، مهـضعب  لـتقی  یتح  و  مهنیب ، اـم  یف  فیـسلا  فلتخی  یتح  تاـنه  يدـعب  نوکیس 

ای .سانلا  نع  لخ  یلع و  يداو  کلـساف  ایداو  مهلک  سانلا  کلـس  ناف  بلاط ، یبا  نب  یلع  ینیمی  نع  علـصالا  اذـهب  کیلعف  کـلذ 
نا و  مالـسلا ) هیلع   ) وه .هللا و  هعاط  یتعاط  و  یتعاط ، یلع  هعاط  رامع  ای  .يدر  یلا  كدری  و ال  يدـه ، نع  كدری  ایلع ال  نا  راـمع 

عـضو و  هنفد ، عضوم  و  هیلع ، هالـصلا  و  هلـسغ ، هیفیک  یف  یتح  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا هاف  هعاس و  نم  قحلا  ننـس  یلع  مهماقا 
هدارم نا  رهاظلا  نا  الا  مهاطخ ، نع  مهعدرو  هثالثلا  نمز  یف  تالـضعملا  هماعلا ) همامالا  یف  عباسلا - لصفلا   ) فشک یف  و  هخیرات ،

ملف ائبتـش ، هنم  اوفرعی  یتح  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نامز  یف  کـلذ  قفتی  ملف  هلبقلا ، لـها  عم  لاـتقلا  هیفیک  اـنه  مالـسلا ) هیلع  )
نوقتلت و ال ثیح   ) .کلذب هربخا  امبسح  لیواتلا ، یلع  تناک  مالسلا ) هیلع   ) هتالاتق و  لیزنتلا ، یلع  الا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) لتاقی

یف نوضوافتی  اوناک  مهنا  نع  هیانک  ناتلمجلا  و  ءاـم ، یلا  نولـصت  ـال  يا : نوهیمت ) ـال  نورفتحت و  و  (. ) مالـسلا هیلع   ) هـال ول  لـیلد )
یتح ءام  یلا  لصی  ءام و ال  طابنتسال  رفحی  نمک  و  هل ، لیلد  هزافم و ال  یف  نمک  ائیش ، اولصحی  اونوکی  مل  تالضعملا و  ماکحالا و 

نم ارادقم  لفکت  هناف  مالسلا ) هیلع   ) هایاضق یف  انباتک  یلا  عجراف  کلذ  نافرع  تببحا  نا  .مهیدهی و  مهدشری و  مالسلا ) هیلع   ) ناک
یه لوقی : هبطخلا ، هذه  اهنمـضتت  یتلا  زومرلا  یلا  هراشا  هلمجلا  دـیدحلا : یبا  نبا  لاق  نایبلا ) تاذ  ءامجعلا  مکل  قطنا  مویلا   ) .کلذ
تاذ ءامجعلاب  ینک  مثیم : نبا  لاق  .هنـسلالا و  وذ و  قطنی  امک  قطنت  اهناکف  بابلالا ، یلوـال  هیلج  اهـضومغ  عم  یه  و  هضماـغ ، هیفخ 
هلضف لامک  نم  حضاو  وه  امع  و  مهبر ، رما  اوقسف  موقب  تلح  یتلا  تالثملا  و  هحضاولا ، ربعلا  نم  اهنودهاشی  یتلا  لاحلا  یلع  نایبلا 

هذه لک  ناف  اهعابتا ، یلع  مهثحی  یتلا  هللا  رماوا  یضتقم  و  نیدلا ، لاح  نم  اوربتعی  نا  مهل  یغبنی  ام  و  مهیلا ، هبـسنلاب  مالـسلا ) هیلع  )
و هماعلا ) همامالا  یف  عباسلا - لصفلا  ، ) اهظفل اهل  راعتـسا  و  ناویحلا ، نم  ءامجعلاب  کلذـل  اههبـشف  .یلاقم  اهل  قطن  ـال  روما  لاوحـالا 

هلوق نوکی  نا  نکمی  و  تلق : .هعابتا  بوجوب  قطان  مالـسلا ،) هیلع   ) هلاقم لثمب  ربخم  لاحلا  اهناسل  نال  نایبلا ، تاذ  اـهنوکب  اهفـصو 
یتح مهبتکب ، ناقرفلا  روبزلا و  لیجنالا و  هاروتلا و  لها  نیب  تمکحل  هداسولا  یل  تینث  ول  : ) رخالا هلوقل  اقواسم  اذـه  مالـسلا ) هیلع  )

.قطانلا و هللا  باتک  مالـسلا ) هیلع   ) وه تماصلا و  هللا  باتک  نآرقلا  نا  درو  و  یف .) هللا  مکح  امب  یف  مکح  ایلع  ناب  باتک  لک  قطنی 
اـنتایاب ال اوناـک  ساـنلا  نا  مهملکت  ضرـالا  نم  هباد  مهل  اـنجرخا  مهیلع  لوقلا  عقو  اذا  و  : ) یلاـعت هلوق  یلا  هراـشا  نوـکی  نا  نکمی 

يار بزع   ) .هنوحاطلا دارملا  لیق : رجحلا  اهکاوسم  ءاسرخ  هقطانب  یننوربخی  نا  سانلا  ءاملع  یبا  زاـغلالا : یف  لـیق  و  اذـه ، نونقوی .)
لاـق کـلذ  عم  و  صاـقو ، یبا  نب  دعـسک  هتاوزغ ، هتعیب و  نع  نیفلختملا  مالـسلا ) هیلع   ) هدارم نوـکی  نا  نکمی  ینع ) فـلخت  يرما 
لاقف رتاوتم - ثیدح  وه  و  راد -) امثیح  رودـی  یلع  عم  قحلا  قحلا و  عم  یلع  : ) لوقی هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا تعمـس  هیواعمل :

.توما یتح  یلعل  امداخ  تلزام  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نم  اذه  انا  تعمـس  ول  هللا  و  يدـنع ، تنک  ام  مولا  نالا  تنا  هیواعم : هل 
هنا الا  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نم  کلذ  عمـسی  مل  هنا  دعـسل : لاق  نا  هیواعم و  نا  لوقا : و  هماعلا ) همامالا  یف  عباسلا - لصفلا  )

ثیح الدج ، دعسل  کلذ  لاق  هنا  الا  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلاب ادقتعم  نکی  مل  و  کلذ ، لاق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا نا  ملع 
هیلع هللا  یلص   ) یبنلا دعب  هتماماب  لوقلا  نع  نیفلختملا  مالسلا ) هیلع   ) هدارم نوکی  نا  نکمی  و  مالسلا ) هیلع   ) هلزتعا هعامسب و  رقا  هنا 

ام  ) .قرغ اهنع  فلخت  نم  و  اجن ، اهبکر  نم  حون  هنیفس  لثم  یتیب  لها  لثم  ضیفتسملا : یف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) لاق دق  و  هلآ ،) و 
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یبنلا لاوس  هراضتحا  لاح  یف  ینمت  هنا  رکب  یبا  نع  اولقن  مهناف  هیلع ، نیمدقتملاب  ضیرعت  مالکلا  اذه  هتیرا ) ذـم  قحلا  یف  تککش 
اهیف هل  ناک  نا  لاق : هدـعب  هنبا  بصنب  هیلع  ریـشا  امل  هنا  رمع  نع  اولقن  و  ما ال ؟ هفالخلا  یف  قح  هل  ناک  لـه  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص  )
هیقح یف  کش  هنارقا  هنا  امک  .هتملظم  یلع  هدـئاز  هنبا  هملظم  لـمحتی  ملف  قح  هل  نکی  مل  نا  و  هصخـشب ، باـطخلا  لآ  بسحف  قح 

، هرخآ یلا  هلوا  نم  هبر  نم  هنیب  یلع  ناکف  هیلع - هللا  تاولص  وه - اما  و  هیبیدحلا ، موی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا هیقح  و  مالسالا ،
یف هنیدملا ، یف  هکم و  یف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) یبنلاک هقراملا  و  هطـساقلا ، و  هثکانلا ، لاتق  و  مهدـعب ، همایق  و  هثالثلا ، مایا  هدوعقب 
یف مالـسلا ) هیلع   ) نسحلا یقل  صاعلا  نب  ورمع  نا  ینئادـملا : يور  و  هماعلا ) همامالا  یف  عباسلا - لصفلا   ) .اریخا همایق  ـالوا و  هدوعق 
دعب انیب  و  هلیم ، دعب  ایسار  هلعجف  هیواعمب  هماقا  هللا  تیار  دقف  کیباب ، کب و  الا  موقی  نیدلا ال  نا  تمعز  نسح  ای  هل : لاقف  فاوطلا ،
لتاق تنا  و  ضیبلا ، یقرغک  بایث  کیلع  نحطلاب  لمجلا  رودـی  امک  تیبلاب  فوطت  نا  قحلا  نم  وا  نامثع ، لتقب  هللا  یـضرفا  هئافخ ،
رانلا لهال  نا  مالـسلا :) هیلع   ) نسحلا لاـقف  .کـیبا  ضاـیح  هیواـعم  كدروی  نا  ثعولل  لهـسا  و  ثعـشلل ، ملـال  هنا  هللا ، و  ناـمثع ؟

مل و  نیدـلا ، یف  بتری  مل  مالـسلا ) هیلع   ) ایلع نا  ملعتل  کنا  هللا  و  هللا ، ءادـعال  هـالاوم  و  هللا ، ءاـیلوالا  داـحلا  اـهب : نوفرعی  تاـمالعل 
كایاف و هیبضعقلا ، نم  دـشا  ذـفاونب  کینـضح  نذـفنال  وا  ورمع  ما  نبای  نیهتنتل  هللا  میا  .طق و  نیع  هفرط  و ال  هعاس ، هللا  یف  کـشی 

هدالقلا هطساوک  شیرق  نم  ینا  و  هلکاملا ، يرم ء  و ال  هشاشملا ، شه  و ال  هزمغلا ، فیعضب  تسل  تفرع : دق  نم  یناف  یلع ، مجهتلا 
مهمـالا اـهرازج ، کـیلع  بلغف  شیرق  لاـجر  کـیف  تمکاـحت  ساـنلا  ملعی  ملعت و  نم  تنا  و  یبا ، ریغل  یعدا  ـال  و  یبـسح ، فرعی 

ورمع و محفاف  .اریهطت  انرهط  سجرلا و  انع  بهذا  هراـهطلا  تیب  لـها  نحن  و  سجر ، کـناف  ینع  كاـیاف  .اـمول  مهمظعا  و  ابـسح ،
( مالسلا هیلع   ) یسوم  ) .رمضا يا  هفیخ : هسفن  یف  سجوا  و  بلقلا ، هعزف  اضیا : سجولا  حاحصلا :)  ) یف سجوی ) مل   ) .ابیئک فرـصنا 

رحس نم  لالضلا  یلع  هسفن  یلع  یسوم  فخی  مل  امک  ینعی  لالضلا ) لود  لاهجلا و  هبلغ  نم   ) .فاخ يا : قفـشا ) هسفن  یلع  هفیخ 
مامالا ناف  رمالاب ، مایقلا  یف  هیلع  هثالثلا  مدقتب  لابی  مل  مالسلا ) هیلع   ) وه کلذک  لاهجلا ، ماوعلا و  یلع  رمالا  هابتشا  نم  لب  هرحـسلا ،

ماوعلا و یلع  رمالا  هابتـشا  نم  فاخ  هنکلو  رمالاب ، مایقلا  هنطلـسلا و  هبـصنم  طرـش  هماعلا ) همامالا  یف  عباسلا - لصفلا   ) سیل یبنلاـک 
نا و  هنایدـلا ، ءزج  هثالثلاب  داقتعالا  نا  و  ماما ، ماق  نم  لک  نا  نومهوتی  و  لطابلا ، قحلا و  نیب  کلذ  یف  نوقرفی  ـال  مهناـف  لاـهجلا ،

درجم هلعج  مهقیدـص  مایق  یلا  سانلا  اعد  امل  مهقوراف  نا  عم  هنـسلا ، لها  نم  اـنناوخا  هیلع  اـمک  هلملا ، نم  جراـخ  مهب  دـقتعملا  ریغ 
هالصلا یف  همدقت  نا  نم  هاعدا  ام  یف  اننیدل ، هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا کیضر  هل : لاقف  هعامج ، هالـص  هماما  نم  نوها  و  هنطلس ،

، نیبلا نم  عازنلا  عفترال  نیرمالا  نیب  اوقرف  انناوخا  ناک  ول  و  انایندل ؟ كاضرن  فیکف ال  لاق : هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا رماب  ناک 
نم هفسا  نا  نم  مالسلا ) هیلع   ) همالک یمرم  ریظن  .نآرقلا و  یف  هنوعلملا  هرجـشلا  هیما  ینب  یلا  رمالا  لوصو  یلا  نیلوالا  مایق  يدال  و 
الا رذنملاابا  ای  لاقف : بعک ، نب  یبا  یلا  ءاج  الجر  نا  یفقثلا :) خیرات   ) نع ام  هریصب ، يوذ  ریغ  عمج  هلالضل  ناک  امنا  کئلوا  مدقت 
مث هومتنیاع ، یحولا و  متدهـش  دـمحم  باحـصا  ای  ارـش  هللا  مکازج  لجرلا : لاقف  .هنع  کسماف  هیف ؟ کـلوق  اـم  ناـمثع  نع  ینربخت 

نکلو یـسآ  مهیلع  ام  هللا  اما و  هبعکلا ، بر  هدـقعلا و  باحـصا  کله  کلذ  دـنع  یبا : لاقف  .انوملعت  الف  نیدـلا  یف  هقفتلا  مکلاـسن 
- تاـمف .تییحتـسا  وا  تلتق  ملعا ، اـمب  هیف  ملکتا  اـماقم  نموقـال  هعمجلا ، موی  یلا  هللا  یناـقبا  نئل  هللا  اـما و  اوـکلها ، نم  یلع  یـسآ 

یلـص  ) دمحم باحـصا  ءاقلل  هنیدملا  تمدق  لاق : دابع  نب  سیق  نع  ادنـسم  هتیلح )  ) یف میعنوبا  يور  .سیمخلا و  موی  هللا -) همحر  )
تیار امف  ثدح ، یلـص  املف  جرخف ، لوالا  فصلا  یف  تمقف  بعک ، نب  یبا  نم  ءاقل  یلا  بحا  دحا  مهیف  نکی  ملف  هلآ ،) هیلع و  هللا 

( هماعلا همامالا  یف  عباسلا - لصفلا   ) هبعکلا بر  هدـقعلا و  لها  کله  لوقی : هتعمـسف  هیلا ، اهجوت  یـش ء  یلا  اـهقانعا  تحتم  لاـجرلا 
هاور نم  هدقعلا  لهاب  یبا  دارم  .نیملسملا و  نم  نوکلهی  نم  یلع  یـسآ  ینکلو  مهیلع  یـسآ  ینا ال  اما  اوکلها  اوکله و  اثالث - اهلاق 
لاقف نیدومعلا ، نیب  ءارمحلا  هماخرلا  یلع  یلـصف  هبعکلا  یبا  عم  تلخد  تنک  لاق : مالـسلا ) هیلع   ) رفعج یبا  نع  بوقعی  نب  دمحم 
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و تلق : .هتیب  لها  نم  دحا  یف  رمالا  اذه  اودری  نا ال  لتق ، وا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  تام  نا  موقلا  دقاعت  عضوملا : اذه  یف 
: رامع لاق  لطابلا ) قحلا و  لیبس  یلع  انقفاوت  مویلا   ) .هبیبحلا نب  ملاس  حارجلا و  نب  هدـیبعوبا  و  یناثلا ، لوالا و  ناک  لاـق : ناـک ؟ نم 

هنا هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا نع  رتاوت  .لطابلا و  یلع  مه  و  قحلا ، یلع  انا  تفرعل  رجه  تافعس  انوغلبی  یتح  مهفایساب  انوبرـض  ول 
نم نا  امک  هنا  هنم : دارملا  و  لثم ، وه  امظی ) مل  ءامب  قثو  نم   ) .لـطاب یلع  هفلاـخم  و  هعم ، رودـی  قحلا  و  قحلا ، یلع  مالـسلا ) هیلع  )

عطقی هناف  هایند ، یف  هبیـصی  امب  لابی  مل  قحلا  نید  یلع  هنا  ملع  نم  کلذک  ینالا ، هئمظب  لابی  مل  ادوجوم  ءام  هدنع  ناب  انئمطم  ناک 
یلا قبس  نم  هیلثملا : مکحلا  نم  مالسلا ) هیلع   ) هنع يور  امم  .سیکا و  ءامب  ءاملا  درت  نا  برعلا : لاثما  نم  .اعیرـس و  هنع  کلذ  عفرب 
ونب ناک  (: ) داشرالا  ) هیاور یف  مالـسلا ) هیلع   ) هلوق .یمظ  ءاملا  یلا  قبـس  هماعلا ) هماـمالا  یف  عباـسلا - لـصفلا   ) نم و  یحـض ، لـظلا 

( مهل رفغ  مهیخا  مهیبا و  رافغتـساب  و  مهتبوت ، تناک  رارقالا  دـعب  و  مهاخا ، اوعاـب  مهاـبا و  اوقع  یتح  یمظعلا ، هجحملا  یلع  بوقعی 
نا ریبزلا و  و  مهکلـس ، نم  اجرخ  امهثکن  دـعب  و  اثکن ، انوکی  مل  ام  نیملـسملا  کلـس  یف  اناک  ریبزلا  هحلط و  نا  مـالکلا  اذـهب  دارملا 
امل یحایرلا  رحلا  لعف  امک  هکلس ، یف  طارخنالا  و  هتعاط ، یلا  امهدوعب  ابوتی  مل  امهنا  الا  رکسعلا  یف  لتق  هحلط  و  رکسعلا ، نم  عجر 
هللا یلص   ) هیبنل یلاعت  لاق  امک  کلذل ، نیلباق  انوکی  مل  امهنال  امهل ، مالسلا ) هیلع   ) رفغتسی مل  و  مالـسلا ،) هیلع   ) نیـسحلا یلع  جرخ 

.مالسالا کلس  نع  جورخلا  نم  هیف  الخد  ام  یف  ایقبف  مهل .) …  هللا  رفغی  نلف  هرم  نیعبس  مهل  رفغتست  نا  هلآ … ( :) هیلع و 

هینغم

ناب یـضق  وا  مرح ، للح و  مث  هیدـی ، نیب  یتلا  هیـضقلا  یف  ریـصقت  الب  رظنلا  ثحبلا و  متا  و  دـهتجملا ، تافـص  هیف  ترفاوت  نم  لـک 
- هنال هاطخا ، ما  هللا  ملع  یف  عقاولا  باصا  سانلا ، هللا و  ماما  لووسم  مثآ و ال  ریغ  وهف  کلذک  رمالا  ناک  اذا  كاذ ، نود  اذـهل  قحلا 

مکحب هفیلکت  دـهتجملا و  لیبس  وه  اذـه  ..هقح  یف  هللا  هررق  يذـلا  يرهاظلا  مکحلل  بیـصم  هناف  یعقاولا - یهلـالا  مکحلا  اـطخا  اذا 
، نارجا هلف  باصا  اذا  دهتجملا  نا  هلآ :) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  نع  يور  .اهاتآ و  ام  الا  اسفن  فلکی  هللا ال  نال  عرشلا ، لقعلا و 
، نیدهتجملا راظنا  فالتخاب  فلتخی  ددعتی و  دهتجملا - قح  یف  ررقملا  يرهاظلا  مکحلا  نا  اذه  ینعم  .دـحاو و  رجا  هلف  اطخا  اذا  و 

هدـنع رـس  لکف  رهاظ ، هل و  عقاو  و ال  ازجتی ، ددـعتی و ال  هدـنع ال  قحلا  نال  دـحاو ، وهف  یلاـعت  هملع  یف  ینعملا  یعقاولا  مکحلا  اـما 
یلا ملعلا  قیرط  و  هناحبس ، هللا  ملع  یف  يوعدلا  یلا  ریشی  هلالـض ) امهادحا  تناک  : ) مامالا لوق  .هداهـش و  هدنع  بیغ  لک  و  هینالع ،

کلذ نع  مالکلا  مدقت  .موصعملا و  نع  ادنـس  انتم و  یعطقلا  صنلا  وا  کشلا ، اهیلا  قرطتی  یتلا ال  لقعلا  ههیدب  یـسدقلا  ملعلا  اذـه 
(. بیصم دهتجم  لک   ) هرقف هبطخلا 85  حرش  یف  الصفم 

هدبع

دحاو قحلا  نال  هلالض : امهادحا  تناک  … 

يرفعج

مالسالا ضیف 

یکی هکنآ  رگم  تشگن  روج  ود  سک ) ود  زا   ) یهارب ندناوخ  ود  تسا : هدومرف  تسا ) یکی  تسار  هار  هکنیا  رد   ) مالسلا هیلع  ماما 
امف دیامرف : یم  میرک س 10 ي 32  نآرق  رد  دوش ، یمن  روج  ود  دـش  تسرد  قح و  رب  ود  ره  رگا  نوچ   ) تسا یهارمگ  ود  نآ  زا 
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(. یهارمگ زج  دشاب  هچ  یتسار  قح و  نایب  زا  سپ  ینعی  لالضلا  الا  قحلا  دعب  اذ 

ینامز

سانجا و رگیدـکی و  زا  اسب  هچ  دـنود و  یم  دوس  لابند  همه  دـننک و  یم  غیلبت  دوخ  يالاک  زا  جـیورت  يارب  یتراجت  ياـه  هسـسوم 
رگیدکی فالخ  رب  هک  مه  دیلقت  عجرم  ود  هکلب  دنتـسین ، مالـسلا ) هیلع   ) ماما شیامرف  هنومن  تاغیلبت  هنوگنیا  .دننک  یم  داقتنا  بیقر 

عقاو هب  هکنآ  دننک و  یم  لمع  دوخ  داهتجا  هدـیقع و  قبط  ود  ره  اریز  دنـشاب ، یمن  ترـضحنآ  بلطم  ياه  هنومن  زا  دـنهد  یم  رظن 
یمن دراوم  هنوگنیا  رد  .تسا  هدیشک  هک  یتمحز  يارب  باوث  کی  هتفاین  تسد  یعقاو  فیلکت  هب  هک  یسک  دراد و  باوث  ود  هدیسر 

اب دنلئاق  مارتحا  ود  ره  يارب  فیعض و  نامیا  رظن  زا  هک  مدرم  هدوت  اریز  دنیامن ، مایق  رگیدکی  هیلع  دننک و  هئطخت  ار  رگیدکی  دنناوت 
( مالــسلا هـیلع   ) ماـما شیاـمرف  هنوـمن  دـیدرت  نودـب  .دـندرگ  یمرب  عـجرم  ود  ره  زا  هجیتـن  رد  نـید و  زا  اـهتفلاخم  هنوـگنیا  ندـید 
زا یکی  دنتفا  یم  رگیدکی  ناج  هب  دنونـشب و  یفرح  یعجرم  زا  دنتـسین  رـضاح  دنتـسین و  رظن  بحاص  دوخ  هک  یبهذم  ناگدـنیوگ 

.تسا دیلقت  عجرم  زا  لاوس  فرحنم  نتخانش  هار  تسا و  هارمگ  نیفرط 

يزاریش دمحم  دیس 

ذا ال هلالـض ) امهادـحا  تناک  الا   ) هدـض رخآ  صخـش  یعدا  و  ائیـش ، صخـش  یعدا  ناب  ناتوعد ) تفلتخا  ام  : ) مالـسلا هیلع  لاـق  و 
.اذکه و  اقحم ، الطبم و  هذه  هاوعد  یف  دیز  نوکی  ناک  قحلا ، ضقانتی  نا  نکمی 

يوسوم

یلع اعم  اتناک  امبر  .میقـسملا و  طارـصلا  نع  هفرحنم  هلاض و  هلطاب و  نییوعدلا  يدحا  تناک  هیف  ددـعت  دـحاو ال  قحلا  نال  حرـشلا :
یلع امهادحا  نکت  مل  امبر  ذا  هلالض  یلع  اعم  امهنوک  یفنی  وه ال  و  هلالض ) امهادحا   ) ناب مالسلا  هیلع  ربع  اذل  فارحنا و  هلالض و 

 … قح

یناقلاط

« .تسا یهارمگ  ود  نآ  زا  یکی  هکنیا  رگم  دوش  یمن  رگیدکی  فلاخم  اعدا  ود  »

لخاد تسا ، نید  لوصا  زا  مه  تماـما  نوچ  تسا و  نید  لوصا  رد  فـالتخا  ود  صوصخم  عوضوم  نیا  اـم  یلزتعم  ناراـی  رظن  رد 
روظنم رگا  اریز  دشاب ، حیحـص  ود  ره  نید  لوصا  رد  داضتم  لوق  ود  هک  تسین  زیاج  نکمم و  هک  تسا  یهیدب  .تسا  مکح  نیا  رد 

هکنآ رگم  .یفنم  مه  دشاب و  تبثم  مه  يزیچ  دناوت  یمن  اریز  تسا  لاحم  راک  نیا  هک  تسا  جراخ  رد  داقتعا  اب  تقباطم  یتسرد  زا 
وا هک  تسا  هدش  تیاکح  يربنع  نسح  نب  دیبع  زا  هک  هنوگ  نامه  دـشاب ، یکی  ندرگ  زا  هانگ  طوقـس  یتسرد  تحـص و  زا  روظنم 

ریما نخس  نیا  ام  یلزتعم  نارای  یهگناو  تسا ، عامجا  هب  قوبسم  نخـس  نیا  تسا و  هتـسناد  رذع  مه  لوصا  رد  ار  نادهتجم  داهتجا 
دـض ناـشیا  نانخـس  دـننک و  ادـیپ  فـالتخا  رگیدـکی  اـب  نید  عورف  رد  نادـهتجم  رگا  اریز  دـننک  یمن  مومع  رب  لـمح  ار  نینمؤملا 
هداد حرـش  نید  لوصا  رد  ام  یمالک  ياهباتک  رد  عوضوم  نیا  دشاب و  یهارمگ  رد  ناشیا  زا  یکی  هک  تسین  نانچ  دشاب ، رگیدـکی 

.تسا هدش 
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مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

.ًَهلاَلَض اَمُهاَدْحِإ  َْتناَک  اَّلِإ  ِناَتَوْعَد  ْتَفَلَتْخا  اَم 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

ود نآ  زا  یکی  هک  نیا  رگم  درادن  دوجو  داضتم  توعد  ود  هاگ  چیه 

یضر دیـس  زا  دعب  شا  هدنـسیون  هک   ) مکحلا ررغ  زج  یعبنم  رداصم  باتک  رد  هنامیکح : راتفگ  دنـس  .تسا . (  یهارمگ  تلالض و 
.دنک ادیپ  نآ  يارب  ار  يرگید  كرادم  هک  دنک  یم  يراودیما  راهظا  يو  تسا  هدشن  رکذ  زیمآ  تمکح  مالک  نیا  يارب  هتسیز ) یم 

(.( ،ج 4،ص 147 هغالبلا جهن  رداصم  )

داضتم ياهاعّدا 

فسأت تیاهن  اب  یلو  ؛ تسا حضاو  ًارهاظ  هک  دنک  یم  هراشا  یبلطم  هب  دوخ  زیمآ  تمکح  هملک  نیا  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما 
.تسا هدش  هدیچیپ  الماک  یهورگ  يارب 

اَم ( ؛» تسا یهارمگ  تلالـض و  ود  نآ  زا  یکی  هک  نـیا  رگم  درادـن  دوـجو  داـضتم  فـلتخم و  توـعد  ود  هاـگ  چـیه  :» دـیامرف یم 
( . ًَهلاَلَض اَمُهاَدْحِإ  َْتناَک  اَّلِإ  ِناَتَوْعَد  ْتَفَلَتْخا 

هتـسناد نید  عورف  رد  بیوصت  رد  دوخ  هدیقع  فالخ  رب  ار  هلمج  نیا  نوچ  دیدحلا  یبا  نبا  دـننام  هغالبلا  جـهن  ناحراش  زا  یـضعب 
فلتخم و هدیقع  ود  : دـنا هتفگ  هدرک و  ریـسفت  ینید  دـیاقع  رد  فالتخا  هلئـسم  هب  ار  نآ  دـمآ ) دـهاوخ  بیوصت  يانعم  حرـش   ) دـنا

ماع مالـسلا  هیلع  ماما  مالک  هک  یتروص  رد.لطاب  يرگید  تسا و  قح  ود  نآ  زا  یکی  ؛ دشاب تسرد  ود  ره  دـناوت  یمن  ینید  داضتم 
فیخـس هدیقع  دـهاوخ  یم  دوخ  هنامیکح  راتفگ  نیا  اب  مالـسلا  هیلع  ماما  ایوگ  دوش و  یم  لماش  ار  داضتم  تارظن  هنوگره  تسا و 

.دنک لاطبا  ار  بیوصت 

يرگید دناد و  یم  مارح  ار  راک  نالف  یکی  ؛ دنراد ءارآ  رد  فالتخا  هک  ینادهتجم  دندقتعم  تنـس  لها  زا  یهورگ  هک  نیا  حیـضوت 
مکح هکلب  يرهاـظ  مکح  هن  تسا  یهلا  مکح  هـمه  هدـیقع  دـنقح و  رب  یگمه  لـالح  يرگید  درمـش و  یم  مارح  یکی  اـی  بـجاو 
تیب لها  ناماما  تیاده  نانآ  هنافـسأتم  درک و  روهظ  دش  عقاو  اهنآ  ياهقف  نایم  هک  يدیدش  ءارآ  فالتخا  رثا  رب  هدـیقع  نیا.یعقاو 

.دندش راتفرگ  اهاطخ  هنوگ  نیا  هب  دنتفریذپن و  روما  نیا  رد  ار 

حیرصت یتح  هدرمـش و  حیحـص  دشاب  داضتم  دنچره  مه  ار  نید  لوصا  ینید  دیاقع  رد  فالتخا  اهنآ  زا  یـضعب  هک  نیا  رتدب  نآ  زا 
باتک رد  هبیتق  نبا  زا  يرتشوش  همالع  موحرم.تسا  حیحـص  اهنآ  همه  هتفگ و  یـضقانتم  داـضتم و  بلاـطم  مه  نآرق  هک  دـنا  هدرک 
نآرق هک  تشاد  رظن  دوب  هرـصب  یـضاق  یتدـم  هک  تنـس  لها  ناـملکتم  زا  ، نسح نب  هللا  دـیبع  هک  دـنک  یم  لـقن  ثیدـحلا  فلتخم 
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نآ تسا و  نآرق  تایآ  زا  یـضعب  قباطم  دـیوگ و  یم  حیحـص  تسا  هدارا  يدازآ  هب  دـقتعم  هک  سک  نآ  دراد ؛ فالتخا  رب  تلالد 
! دـنیوگ یم  تسرد  اـهنآ  همه  سپ  ، تسا نآرق  تاـیآ  زا  یـضعب  قفاوم  دـیوگ و  یم  حیحـص  مه  وا  تسا  ربـج  هب  دـقتعم  هک  سک 
ار ادخ  یهورگ.دنیوگ  یم  حیحـص  هورگ  ود  ره  : تفگ ییوگ ؟ یم  هچ  رایتخا  ربج و  هب  نادقتعم  هرابرد  هک  دش  لاؤس  وا  زا  يزور 

مود هورگ  دنناد و  یم  هللا  لعف  ار  زیچ  همه  هک  تساه  يربج  هب  هراشا  لوا  هورگ  ) .دـنا هتـسناد  هزنم  ار  وا  یهورگ  هدرمـش و  گرزب 
(. دنک هذخاؤم  دعب  دزاسن و  يراک  هب  روبجم  ار  دارفا  دنک  یم  باجیا  ادخ  تلادع  دنیوگ  یم  هک  اه  يرایتخا  هب  هراشا 

هتفگ و حیحـص  مه  وا  دنادب  رفاک  رگا  هتفگ و  حیحـص  دنادب  نمؤم  ار  راکانز  یـسک  رگا  دیوگ  یم  هتفر و  رتارف  مه  نیا  زا  هدربمان 
. ( ،ج 7،ص 330 هغابصلا جهب   ) . .لیبق نیا  زا  يرگید  هناهلبا  نوزومان و  نانخس 

دوش یمن  رضاح  یشیدنادازآ  لقاع  چیه  هک  هدرک  یفرعم  درخ  لقع و  زا  رود  یقطنم و  ریغ  ینید  ار  مالسا  نآرق و  وا  بیترت  نیدب 
.دریذپب ار  نآ 

هنادـنمدرخ و لکـش  هب  ار  مالـسا  دـننک و  یم  یفن  ار  یفارخ  دـیاقع  هنوگ  نیا  یفلتخم  تاـنایب  رد  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  ناـماما 
.دنیامن یم  یفرعم  تسا  نآرق  ینالقع  تایآ  اب  گنهامه  هک  القع  لوبقم 

هیلع ماما  هک  تشذـگ  باـتک  نیمه  زا  لوا  دـلج  رد  بیوصت  هدـیقع  یفن  رد  یفافـش  هدـنبوک و  رایـسب  نانخـس  مهدـجه  هبطخ  رد 
یم اربم  ار  نآرق  مالـسا و  تحاس  دـنک و  یم  لاطبا  یفن و  ار  دـیاقع  هنوگ  نیا  رگ  نشور  یقطنم و  رایـسب  ناـیب  اـب  هنوگچ  مالـسلا 
قح هشیمه  : دنا هتفگ  تحارص  اب  هدرک و  لابند  ناشا  ینارون  نانخس  رد  ار  انعم  نیمه  زین  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ناماما  ریاس.درمش 

.دننک ادیپ  ار  قح  دنشوکب و  دیاب  مه  اب  همه  تسا و  لطاب  دشاب  نآ  لباقم  هطقن  رد  هچنآ  تسا و  یکی 

ار اـطخ  هار  دـهد و  ماـجنا  نید  عورف  رد  هچ  نید و  لوصا  رد  هچ  قح  هب  ندیـسر  يارب  یفاـک  شـشوک  شـالت و  یـسک  رگا  يرآ 
ُهّللا ُفِّلَُکی  ال   » ياضتقم هب  هکلب  ، تسا تیعقاو  نیع  قح و  هدیـسر  نآ  هب  ار  هچنآ  هک  نیا  هن.دوب  دهاوخ  روذعم  ادخ  دزن  رد  دـیامیپب 

.قح لطاب  هن  دوش و  یم  لطاب  قح  هنرگو  تسین  وا  هجوتم  یفیلکت  هتشادن و  ناوت  نیا  زا  شیب   1 اهَعْسُو » ّالِإ  ًاسْفَن 

هللادیبع مالک  رد  نآ  هنومن  تسا و  يا  هنامرش  یب  راتفگ  ًاعقاو  هک  تسا  دیجم  نآرق  هب  ییوگ  ضقانت  نداد  تبـسن  گرزب  تبیـصم 
ًافالِتْخا ِهِیف  اوُدَجََول  ِهّللا  ِْریَغ  ِْدنِع  ْنِم  َناک  َْول  َنآْرُْقلا َو  َنوُرَّبَدَتَی  الَف  َأ  : » دیامرف یم  تحارـص  اب  دیجم  نآرق.تشذگ  ملکتم  نسح  نب 

«. دیتفای یم  نآ  رد  یناوارف  فالتخا  دوب  ادخ  ریغ  يوس  زا  رگا  دیشیدنا  یمن  نآرق  هرابرد  ایآ  ؛ » ًارِیثَک

لزان ناسآ  تخـس و  نیریـش و  خلت و  ثداوح  دروم  رد  ادخ  يوس  زا  لاس  هس  تسیب و  دودح  هک  یباتک  رد  فالتخا  ندوبن  ًالوصا 
.تسا نآرق  زاجعا  لیالد  زا  یکی  هدش 

ْمُِکب َقَّرَفَتَف  َُلبُّسلا  اوُِعبَّتَت  ُهوُِعبَّتاَف َو ال  ًامیِقَتْـسُم  یِطارِـص  اذه  َّنَأ  َو  : » دـیامرف یم  فورعم  هناگ  هد  ماکحا  نایب  زا  دـعب  رگید  ياج  رد 
يوریپ یفارحنا ) و   ) هدنکارپ ياه  هار  زا  دینک و  يوریپ  نآ  زا  تسا  نم  میقتـسم  هار  نیا  ؛ » َنوُقَّتَت ْمُکَّلََعل  ِِهب  ْمُکاّصَو  ْمُِکلذ  ِِهلِیبَس  ْنَع 

«. دینک هشیپ  يراگزیهرپ  ات  ، دنک یم  شرافس  نآ  هب  ار  امـش  دنوادخ  هک  تسا  يزیچ  نیا  ؛ دزاس یم  رود  وا  هار  زا  ار  امـش  هک  دینکن 
. ( هیآ 153 ، ماعنا ).
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درفم و تروص  هب  میقتسم  طارص  اریز  ، هدنکارپ ددعتم و  ادخ  زا  هناگیب  فرحنم و  ياه  هار  هدش و  یفرعم  یکی  ادخ  هار  هیآ  نیا  رد 
.تسا هدش  هدروآ  عمج  لکش  هب  یفارحنا  قرط 

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said: “No two cases vary from each other except that one of
.” them is falsehood

مالّسلا هیلع  ماما  يداقتعا  ياه  یگژیو  : 184 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ُُهتیِرُأ ذُم  ّقَحلا  ِیف  ُتکَکَش  اَم  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

 ! مدشن دیدرت  راچد  زگره  دش ، نایامن  نم  يارب  قح  هک  يزور  زا  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 

يدیهش

.مدیدرگن لد  ود  نآ  رد  دندومن  نم  هب  ار  قح  هک  ماگنه  نآ  زا 

یلیبدرا

یتیآ

.ما هدرکن  دیدرت  نآ  رد  دنا ، هدومن  نم  هب  ار  قح  هک  تقو  نآ  زا  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . مدرکن کش  نآ  رد  دش  هئارا  نم  هب  قح  هک  ینامز  زا  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار
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يردیک

مثیم نبا 

، دراد ار  قح  كرد  تفاـیرد و  هنیمز ي  هک  یـسک  ما .) هدادـن  هار  دوخ  هب  يدـیدرت  ما  هتخانـش  ار  نآ  هک  یتـقو  زا  قح  هراـبرد ي  )
ینـالوط تدـم  اـب  وا ، تیبرت  يزاـس و  هداـمآ  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ ربماـیپ  نوچ  يداتـسا  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نوچمه 

دنک و دیدرت  دنیب  یم  مشچ  هب  ار  نآ  ناهرب  هک  يرما  رد  تسا  لاحم  تشاد ، مالـسلا ) هیلع   ) ماما هک  يداتـسا  نینچ  اب  يو  یهارمه 
.دنامب مورحم  قح  زا 

دیدحلا یبا 

یناشاک

هک نامز  نآ  زا  هتیرا ) ذـم   ) تسا ارغ  تعیرـش  عورف  لوصا و  هک  قح  رد  مدرکن  کش  قحلا ) یف  تککـش  ام  مالـسلا : هیلع  لاـق  (و 
.نآ هب  مدش  هدومن 

یلمآ

ینیوزق

.ار قح  ما  هدش  هدومن  زاب  هک  تقو  نآ  زا  قح  رد  ما  هدرکن  کش 

یجیهال

هدومن هک  یتقو  زا  یقح  رما  رد  مدرکن  کیکشت  هک  مالسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .هتیرا » ذم  قحلا  یف  تککش  ام  : » مالسلا هیلع  لاق  و 
.ار یقیقح  قح  متخانش  هک  یتقو  نآ  زا  ینعی  ار ، قح  نم  هب  دش 

ییوخ

كرد ینعملا : .هب  ترـصبا  يا  یناثلا  هلوعفم  ءاهلا  لـعافلا و  بئاـن  لوـالا  ریمـضلا  و  يری ، يرا  نم  لوعفملل  ینبم  هتیرا ، بارعـالا :
راصبالا هیورلاب و  هنع  ربعی  يذـلا  دوهـشلا  نادـجولاب و  هرات  کیکـشتلل و  لباقلا  لیلدـلاب  هرات  و  دـیلقتلاب ، نوکی  هرات  هعابتا  قحلا و 

ینادـجولا و هیورلل  اـهیبشت  هرا ) مل  اـبر  دـبعا  فیک  : ) کـبر تیار  یله  هلاـس  نم  باوج  یف  مالـسلا  هیلع  هلوقک  زاـجملا  وحن  یلع 
لاجم يرـصبب و ال  هتیار  یناک  هیبلقلا  هدـهاشملا  نادـجولاب و  قحلا  تسمل  تکردا و  ینا  دوصقملاـف  .یمـسجلا  نیعلا  هیورب  یبلقلا 

دعب ایناز  ـال  و  ناـمیا ، دـعب  ارفاـک  عجرت  ـال  یلع  اـی  ( ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نع  ثیدـحلا  یف  درو  دـق  و  یناـمیا ، یف  کـشلل 
یکـش دندومن  نم  مشچ  هب  ار  قح  هک  یهاگ  زا  دومرف : همجرتلا : مالـسلا ) هیلع   ) هتمامال همزاللا  هتمـصع  نع  هیانک  اذـه  و  ناصحا )

.هدشن ضراع  نم  هب  نآ  رد 

نآ رهب  زا  ملد  رد  دماین  کش  *** نایع دوخ  مشچ  هب  قح  مدید  هک  ات 
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يرتشوش

هینغم

نم هدهاشملا ال  سحلا و  نم  ملعلا  ذخا  نم  و  هطـساو ، الب  هرـشابم و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  هندعم  نم  قحلا  ذـخا  مامالا 
امفیک یلع  عم  قحلا  ردا  مهللا  (: ) هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  لوق  ریـسفت  دجن  اذهب  و  کشلا ؟ هیتای  نیا  نمف  سدحلا - لقنلا و 
رادـب عوبطملا  هملـسبلا  ریـسفت  رخآ  یف  يزارلا  رخفلا  .ه و  هنـس 1292  قالوب  هعبط  ص 298  هحیحـص ج 2  یف  يذـمرتلا  هاور  راد .)

(. هتسلا حاحصلا  نم  هسمخلا  لئاضف   ) ثیدحلا بتک  نم  امهریغ  و  هرماعلا ، هعابطلا 

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

( مالـسا سدـقم  نید  عورف  لوصا و   ) قح رد  یلد  ود  کـش و  تسا : هدومرف  قح ) هار  دوـخ  یگداتـسیا  هراـبرد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
(. متسناد ار  نآ   ) مدش هدومن  نآ  هب  هک  ماگنه  نآ  زا  مدومنن 

ینامز

يزاریش دمحم  دیس 

یف کشی  ال  نموملا ، نوکی  نا  مزلی  اذـکه  و  المع ، و  ابلق ، قحلا  تعبتا  لب  هتیرا ) ذـم  قحلا  یف  تککـش  اـم  : ) مالـسلا هیلع  لاـق  و 
.فورظلا لاوحالا و  بلقتت  امهم  قحلا 

يوسوم

 … نوکی ام  رهظاک  تلجنا  هیورلا و  تمکحتساف  هبلق  یف  هایحا  هنادجو و  یف  هشاع  هسحب و  هکردا  هنیعب و  قحلا  مامالا  يار  حرشلا :
قحلا و عم  یلع  هیف : یبنلا  لاق  دق  ددرت و  هضرتعی  مل  کش و  هرماخی  مل  اذـل  هطـساو و  نود  هرـشابم  مظعالا  لوسرلا  نم  قحلا  ذـخا 

.راد فیک  هعم  قحلا  ردا  مهللا  یلع  عم  قحلا 

یناقلاط

« .مدرکن کش  نآ  رد  دندومن  نم  هب  ار  قح  هک  ماگنه  نآ  زا  »

نیا رد  هکنیا  هرابرد  يرـصتخم  ثحب  زا  سپ  دیدحلا  یبا  نبا  .مدرکن  کش  نآ  رد  متخانـش  متـسناد و  ار  قح  هک  یماگنه  زا  ینعی 
قح هک  مینادب  یلاعت  هناحبـس و  دـنوادخ  ینعم  هب  ار  قح  هملک  هک  تسا  زیاج  دـیوگ : یم  دراد ، دوجو  مه  یفوذـحم  لوعفم  هلمج 
هب تیور  رگا  مدرکن و  دـیدرت  کش و  نآ  رد  متخانـش  ار  ادـخ  هک  یماگنه  زا  تسا  نیا  دوصقم  تسا و  دـنوادخ  ياـهمان  زا  یکی 
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تسوا رب  دنوادخ  تمعن  ندرک  دای  نخس  نیا  زا  دارم  .تسین  فوذحم  لوعفم  نتفرگ  ریدقت  رد  هب  يزاین  دوش  هتفرگ  تفرعم  ینعم 
یلوصا و یمالک و  تادقتعم  رد  هک  ماگنه  نآ  زا  هکنآ  ای  تسا  هدرکن  يدیدرت  هنوگ  چـیه  تسا  هتخانـش  ار  وا  هک  یماگنه  زا  هک 

رتشیب هک  تسا  نارگید  هب  تبـسن  وا  يارب  يراکـشآ  تیزم  نیا  .تسا  هدرکن  کـش  نآ  زا  يزیچ  رد  هدرک  كرد  ار  تقیقح  یهقف 
هراب نآ  رد  نیطایش  دنک و  یم  ذوفن  نانآ  لد  رب  ساوسو  ههبـش و  دننک و  یم  کش  نآ  رد  يزیچ  تخانـش  زا  سپ  مدرم  مامت  هکلب 

.دننک یم  اوغا 

لیـسگ نمی  هب  تواـضق  يارب  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  نوـچ  هک  تسا  هدـش  تیاور 
یم نینمؤملا  ریما  و  .رادـب » راوتـسا  ار  شنابز  يامرف و  تیادـه  ار  شلد  ایادـخ  راـب  : » تشاد هضرع  دز و  شا  هنیـس  رب  تسد  دومرف 

دیدرت کش و  مداد ، ماجنا  سک  ود  نایم  هک  یتواضق  چـیه  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  ياـعد  نیا  زا  سپ  تسا : هتفگ 
.مدرکن

هگن و   ...«، » ًهَرِکْذَت ْمَُکل  اهَلَعْجَِنل   » هک دومرف  توالت  ار  هیآ  نیا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  نوچ  هک  تسا  هدش  تیاور  مه  و 
وت ياـعد  : » دـش هتفگ  ربماـیپ  هب  و  هدـب ، رارق  ناـنچ  ار  یلع  شوگ  ایادـخ  راـب  تشاد : هضرع  .هدـنرادهاگن » شوگ  ار  دـنپ  نآ  دراد 

« .دش هتفریذپ 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

.ُُهتیِرُأ ْذُم  ِّقَْحلا  ِیف  ُتْکَکَش  اَم 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

هب ینارون  مالک  نیا  هناـمیکح : راـتفگ  دنـس  .مدرکن . (  دـیدرت  کـش و  نآ  رد  زگره  هدـش  هداد  ناـشن  نم  هب  قح  هک  ناـمز  نآ  زا 
هبطخ لیذ  رد  ام  : دیوگ یم  باتک  نیا  رداصم  نایب  رد  هللا  همحر  بیطخ.دمآ  باتک  نیا  لوا  دلج  رد  مراهچ  هبطخ  زا  ییزج  ناونع 
یمک توافت  اب  داشرا  رد  ار  نآ  یضر ) دیس  زا  لبق   ) دیفم خیـش  موحرم  هک  دنک  یم  حیرـصت  اجنآ  رد  میدرک و  نایب  ار  نآ  مراهچ 

رد یلو  ) .تسا هدرک  رکذ  دـشرتسم  باـتک  رد  ار  هبطخ  نیا  رخآ  شخب  مـه  يربـط  هدوزفا و  نآ  رب  زین  هـلمج  دـنچ  تـسا و  هدروآ 
ناشن اهنیا  (. تسا هدمآ  هبطخ  رخآ  ات...یـسُوم  ْسِجُوی  َْمل  هلمج  اهنت  هکلب  تسا  هدشن  رکذ  هبطخ  لیذ  رد  هلمج  نیا  دشرتسم  باتک 

(. ( ،ج 1،ص 327 هغالبلا جهن  رداصم  ) .دنا هتشاد  تفایرد  ار  نآ  هغالبلا  جهن  زا  ریغ  یعبانم  زا  اهنآ  هک  دهد  یم 

! مدرکن کش  قح  تخانش  رد  هاگ  چیه 

: دیامرف یم  دنک و  یم  هراشا  یمهم  تقیقح  هب  دوخ  ینارون  راتفگ  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

( . ُُهتیِرُأ ْذُم  ِّقَْحلا  ِیف  ُتْکَکَش  اَم  ( ؛» مدرکن دیدرت  کش و  نآ  رد  زگره  هدش  هداد  ناشن  نم  هب  قح  هک  نامز  نآ  زا  »
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اب هاگ  دـنک و  یم  كرد  يرظن  هلدا  اب  ار  يزیچ  ناسنا  هاگ  ؛ تسا نآ  تفاـیرد  قرط  هب  هتـسباو  هک  دراد  تاـجرد  يزیچ  رب  یهاـگآ 
زا هک  يدوهش  تسا ، دوهـش  نوچمه  یمکحم  رایـسب  هلدا  ای.ینطاب  دوهـش  اب  یماگنه  هبرجت و  سح و  اب  ینامز  ، يرورـض تامدقم 
اب یضراعم  لیلد  رثا  رب  هار  همادا  رد  تسا  نکمم  زین  هاگ.ددرگ  یم  لصاح  يرظن  هلدا  زا  هک  یعالطا  ملع و  ای  تسا  رترب  اهنیا  همه 

.دوش هجاوم  کش 

یم لزلزتم  يا  ههبش  نیرت  مک  اب  هک  دنتسه  یفیعـض  دارفا  هاگ  ؛ دنتوافتم مه  اب  دننک  یم  كرد  ار  يزیچ  هک  يدارفا  هتـشذگ  نیا  زا 
.دهد یمن  ناکت  ار  اهنآ  يا  ههبش  چیه  هک  يدنمورین  يوق و  دارفا  هاگ  دنوش و 

ربمغیپ ای  موصعم  ماما  هاـگ  تسا و  يداـع  درف  مّلعم  هاـگ  ؛ دـنا فلتخم  زین  دـنزومآ  یم  ناـسنا  هب  يزیچ  هک  یناـملعم  موس  يوس  زا 
زا هتخومآ  یموصعم  داتـسا  زا  ناسنا  ار  هچنآ  یلو  ؛ دـنک ذوفن  دـیدرت  کش و  تسا  نکمم  يداـع  يدرف  زا  ییاـه  هتخومآ  رد  ؛ ادـخ
وا هدـهاشم  مه  ؛ تشاد دوجو  مالـسلا  هیلع  یلع  ناج  حور و  رد  العا  دـح  رد  تاهج  نیا  ماـمت.دوب  دـهاوخ  نوصم  دـیدرت  کـش و 

نوچمه یصخش  وا  ملعم  داتسا و  مه  داد و  یمن  يو  هب  ههبش  کش و  هزاجا  وا  حور  تردق  مه  دوب و  دوهش  قیرط  زا  قح  هب  تبسن 
هک يزور  نآ  زا  : دیوگ یم  مالسلا  هیلع  ماما  لیلد  نیمه  هب.درک  یم  تفایرد  یحو  عبنم  زا  ار  بلاطم  امیقتسم  هک  دوب  مالـسا  ربمایپ 

.مدرکن دیدرت  نآ  رد  زگره  دش  هداد  ناشن  نم  هب  قح 

هدـمآ « دعـس نب  رمع  » فورعم ناتـساد  رد  ًالثم  ؛ دریگ یم  تأشن  یتسرپاوه  زا  ناسنا  نامیا  لزلزت  هک  دوش  یم  رایـسب  اـهنیا  رب  نوزفا 
دوب بلاج  وا  يارب  يردق  هب  هدش  هداد  وا  هب  ير  يرادنامرف  هدعو  نیسح  ماما  ، نادیهـش رالاس  ندرک  دیهـش  ربارب  رد  یتقو  هک  تسا 
یم ماجنا  ار  لمع  نیا  دنـشاب  هتفگ  تسار  رگا  هدیرفآ  یخزود  تشهب و  دنوادخ  دـنیوگ  یم  : تفگ درک و  کش  داعم  رد  یتح  هک 

كاپ و روما  نیا  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  اجنآ  زا  مسر و  یم  ایند  رد  يدـنلب  ماقم  هب  دنـشاب  هتفگ  غورد  رگا  منک و  یم  هبوت  مهد و 
هللا یلـص  مرکا  ربمایپ  تلحر  زا  دعب  مالـسا و  ردص  رد  يدارفا  رایـسب  هچ  تفاین و  هار  شکرابم  دوجو  رد  يا  ههبـش  زگره  دوب  هزنم 

راعـشا « فوهل » بحاص  ). .دـندش تاهبـش  راتفرگ  دـنداد و  تسد  زا  ار  دوخ  نامیا  ماقم  تورث و  لام و  ياه  هبذاج  يارب  هلآ  هیلع و 
( .تسا هدروآ  احورشم  هنیمز  نیا  رد  ار  « دعس نب  رمع  » زیگنا تربع 

یم هگن  تباث  ناسنا  رد  ار  نامیا  يزیچ  هچ  دـندرک  لاؤس  ترـضح  نآ  زا  هک  میناوخ  یم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  یثیدـح  رد 
: دومرف مالسلا  هیلع  ماما.دراد 

نآ تسا و  يراگزیهرپ  عرو و  دراد  یم  تباث  ناـسنا  رد  ار  ناـمیا  هک  يزیچ  نآ  ؛  ُعَمَّطلا ُْهنِم  ُهُجِرُْخی  يذَّلا  ُعَرَْولا َو  ِهیف  ُُهِتْبُثی  يذـّلا  »
.( ،ج 20،ص 358 هعیشلا لئاسو  «. ). تسا عمط  دنک  یم  جراخ  وا  زا  ار  نامیا  هک  يزیچ 

تفایرد ینئمطم  عبنم  زا  ار  اـهنآ  هک  نیا  رب  هوـالع  دـیاب  میـشاب  خـسار  دوخ  دـیاقع  رد  میهاوخب  رگا  هک  میریگ  یم  هجیتن  اـجنیا  زا 
.دزاس ناریو  لزلزتم و  ار  ام  نامیا  خاک  سفن  ياوه  ناطیش و  ياه  هسوسو  نافوط  ادابم  مینکن  شومارف  زین  ار  يزاسدوخ  میراد 

دروم رد  مامت  تیعطاق  اب  مالـسلا  هیلع  ماما  اج  همه  مینیب  یم  اریز  ، تسا راتفگ  نیا  قداص  دهاش  زین  هغالبلا  جـهن  ياه  هبطخ  هعلاطم 
ریذپان لزلزت  یعطق و  داقتعا  هناشن  تیعطاق  نیا  دـیوگ و  یم  نخـس  ماکحا  لامعا و  قالخا و  ات  هتفرگ  تاداقتعا  زا  فلتخم  لئاسم 
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.تسا لئاسم  نیا  مامت  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

یم نایاپ  تسا  دیجم  نآرق  زا  هتفرگرب  هک  هغالبلا  جهن  هبطخ 189  رد  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  ماما  زا  يرگید  مالک  اب  ار  نخس  نیا 
: دیامرف یم  هبطخ  نآ  رد  مالسلا  هیلع  ماما.میهد 

يدمآرـس ات  هنیـس  بلق و  نایم  رد  هک  تسا  یتیراع  رادـیاپان و  رگید  یـضعب  تساه و  لد  رد  رقتـسم  تباث و  اه  ناـمیا  زا  یـضعب  »
ٌّرَقَتْـسُمَف ٍهَدِحاو  ٍسْفَن  ْنِم  ْمُکَأَْشنَأ  يِذَّلا  َوُه  َو  : » دیامرف یم  هک  تسا  ماعنا  هروس  هیآ 98  هب  هراشا  نخس  نیا  ییوگ  « دراد رارق  مولعم 

رادیاپ و دیتسه ): فلتخم  هورگ  ود  شنیرفآ  ای  نامیا  رظن  زا  امـش  و   ) دـیرفآ ناسنا  کی  زا  ار  امـش  هک  تسا  یـسک  و  ؛ » ٌعَدْوَتْـسُم َو 
: دیامرف یم  هک  هدمآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  مالک  رد  هک  تسا  نامه  هفیرش  هیآ  نیا  ياهریسفت  زا  یکی  « رادیاپان

،ج راونالاراحب «.). تسا یتیراع  نامیا  عدوتـسم  تسا و  تباث  نامیا  يانعم  هب  رقتـسم  ؛  ُراعُْملا ُعَدْوَتْـسُْملا  ُِتباّثلا َو  ُنامیإلا  ُّرَقَتْـسُْملاَف  »
.( 66،ص 222

.( ،ج 7،281 مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  ماما  مایپ   ) . .میا هدروآ  ًاحورشم  ار  نآ  لزلزت  نامیا و  يرادیاپ  لماوع  هبطخ  نآ  حرش  رد  ام 

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abu Talib said : “ Never have I ever doubted the truth whenever I
.” witnessed it

مالّسلا هیلع  یلع  ماما  يداقتعا  ياه  یگژیو  : 185 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ِیب ّلُض  َال  ُتلَلَض َو  َال  ُتبّذُک َو  َال  ُتبَذَک َو  اَم  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

هدشن هارمگ  نم  هلیـسو  هب  یـسک  و  مدـشن ، هارمگ  زگره  و  دـنتفگن ، غورد  نم  هب  متفگن و  غورد  زگره  دومرف : وا ، رب  ادـخ  دورد  و 
 . تسا

يدیهش
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.مدومنن هارمگ  ار  یسک  مدشن و  هارمگ  و  مدونشن ، غورد  متفگن و  غورد 

یلیبدرا

یتیآ

.ما هدرکن  هارمگ  ار  یسک  مدشن و  هارمگ  .ما  هدینشن  غورد  متفگن و  غورد  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . هتشگن هارمگ  نم  تسد  هب  مه  یسک  مدشن و  هارمگ  ،و  هدشن هتفگ  غورد  نم  هب  متفگن و  غورد  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

مثیم نبا 

هارمگ نتفگن و  غورد  اـما  ما .) هدرک  هارمگ  ار  یـسک  هن  ما و  هدـش  هارمگ  هن  دـنا ، هداد  غورد  تبـسن  نم  هب  هن  ما و  هتفگ  غورد  هن  )
هکلم وا  يارب  تافـص  نیا  هک  يدـح  هب  تسا  هدیدنـسپ  قالخا  ییوگتـسار و  هب  یکدوک  زا  وا  تیبرت  رطاخ  هب  راوگرزب ، نآ  ندوبن 

ار ترـضح  نآ  هک  نیا  اـما  .دراد  یم  زاـب  دنـسپان  تافـص  نـیا  زا  ار  وا  دـنک و  یم  رود  يو  زا  ار  یهارمگ  ییوـگغورد و  هدـش و 
هدشن هارمگ  وا  هلیـسو ي  هب  یـسک  دنا و  هداد  تبـسن  وا  هب  بیغ  ملع  هدنیآ و  ياهدادیور  زا  هک  يرابخا  رد  دـنا  هتـسنادن  وگغورد 
دروـم ود  نیا  اـب  تمـصع  و  تسا ، هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ ینعی  موـصعم ، راـبخا  نآ  هدـنهدربخ ي  هک  تسور  نآ  زا  تـسا 

.تسا هدش  ییامنهار  صخش  فارحنا  مدع  تیاده و  مزلتسم  دراد و  تافانم 

دیدحلا یبا 

یناشاک

و یف ) لض  تللـض و ال  و ال   ) اعطق ارم  دندرکن  تبـسن  غورد  هب  الـصا و  متفگن  غورد  تبذک ) تبذـک و ال  ام  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
نم ببس  هب  دندشن  هارمگ  نتفر و  زا  کی  چیه  هب  مدشن  هارمگ 

یلمآ

ینیوزق

دنک یم  تیاور  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  زا  اهربخ  هک  یماقم  رد  ار  لوق  نیا  .دنتفگن  غورد  نم  اب  متفگن و  غورد 
.یسک تشگن  هارمگ  نم  هب  مدشن و  هارمگ  دیامرف و  یم 
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یجیهال

هداد تبـسن  متفگن و  غورد  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .یب » لض  تللـض و ال  تبذـک و ال  تبذـک و ال  ام  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
.نم اب  یتسود  ببس  هب  یسک  دشن  هارمگ  مدشن و  هارمگ  نتفگ و  غورد  هب  مدشن 

ییوخ

نع لوعفملل  ینبم  یب ، لض  و ال  ابذاک ، تربخا  يا  لعافلا  نع  بئان  ریمـضلا  و  لیعفتلا ، باب  نع  لوعفملل  ینبم  تبذـک ، بارعالا :
: یلزتعملا حراشلا  لاق  ینعملا : .قحلا  قیرط  نع  تللـضا  يا  رجلا  فرح  هطـساوب  لوعفم  هنال  لعافلا  بئاـن  رورجملا  و  لـضی ، لـض 

یلص یبنلا  اهنع  هربخا  هیـضق  نع  هرابخا  دروم  یف  هملکلا  هذه  یلا  هدانتـسا  لوقا : .ناورهنلا  هعقو  یف  نهادحا  ارارم  اهلاق  هملک  هذه 
ءافتخال نوصحافلا  هدجی  و ال  ناورهن ، هعقو  یف  هیدثلا  يذ  لتق  نع  هرابخا  یف  امک  نیعمتـسملا  قیدصت  نع  دـعبی  و  هلآ ، هیلع و  هللا 

غورد متفگن و  غورد  نم  دوـمرف : همجرتـلا : مالـسلا .) هیلع   ) هب ربـخا  اـمک  هودـجو  یتـح  هنع  صحفلا  یلع  رـصاف  یلتقلا  نـیب  هـتثج 
.مدشن هدنکفا  یهارمگ  هب  مدشن و  هارمگ  و  متخوماین ،

یناج نارای  اب  دومرف  نینچ  *** یناهن رارسا  ياناد  یلع 

یغورف یب  زا  لد  هب  مدرواین  *** یغورد مه  غورد و  نم  متفگن 

مدرپس رد  میوگ  هچ  ره  ربمیپ  *** مدرک هارمگ  سک  هن  مهارمگ  هن 

يرتشوش

کلت یف  یلوالا  هرقفلا  مالـسلا ) هیلع   ) هلوق نم  يور  امنا  تلق : .ناورهنلا  هعقاو  یف  نهادـحا  ارارم  اهلاق  دـیدحلا : یبا  نبا  لاق  لوقا :
عیمج يور  و  رـسجلا ، جراوخلا  روـبع  یف  يرخـالا  و  هیدـثلا ، يذ  یف  امهادـحا  نیترم : کـلت  یف  تیور  دـق  يرتـس و  اـمک  هعقاوـلا 
اـسانا هیواعم  سد  جورملا :)  ) یفف .اضیا  هدـعب  هیما  ینب  طلـست  نع  هرابخا  یف  یلوالا  هرقفلا  تیور  و  لمجلا ، یف  هفاـضا  عم  ناونعلا 

هیواعم و یعن  نم  مترثکا  دق  هسلجم : یف  لاقف  مالـسلا ) هیلع   ) ایلع غلب  یتح  کلذ  یف  لوقلا  سانلا  رثکاف  .هتوم  نوعیـشی  هفوکلا  یلا 
 … ( محالملاب مالسلا ) هیلع   ) هرابخا یف  عساتلا - لصفلا   ) هلکآ نبا  دارا  امنا  و  یمدق ، تحت  ام  کلمی  یتح  تومی  تام و ال  ام  هللا 
هیواعم مایا  هیف  رکذی  ریثک  مالک  یف  مالسلا ) هیلع   ) رم .هیف و  يدنع  ام  ملعیل  مکیف  کلذ  عیشی  نم  ثعبف  .ینم  کلذ  ملعی  نا  دابکالا 

لجر و ماقف  .قیهشلا  ءاکبلا و  رثک  جیجـضلا و  عفتراف  باذعلا ، نم  مهموسی  ام  جاجحلا و  رکذ  هینب و  ناورم و  دیزی و  نم  هالت  نم  و 
یتم رخآ : لاقف  تبذک .) تبذک و ال  ام  نئاک ، کلذ  نا  هللا  و  (: ) مالسلا هیلع   ) لاق نئاک ؟ کلذ  نا  .همیظع  اروما  تفـصو  دقل  لاق :

یف اوکبت  ال  مالسلا :) هیلع   ) لاقف هسار - یلع  يرخالا  هتیحل و  یلع  هیدی  يدحا  تعضو  و  هذه - نم  هذه  تبـضخ  اذا  لاقف : کلذ ؟
.الیوط يدعب  نوکبتسف  اذه  مکتقو 

نب نایرلا  هدجوف  .هیدـثلا  يذ  بلط  یف  جرخ  مالـسلا ) هیلع   ) ایلع نا  فنخم  یبا  نع  يربطلا ) خـیرات   ) یف تبذـک ) تبذـک و ال  ام  )
يدـثک هبکنم  یلع  عمتجم  محل  اذاف  هدـضع  یلا  رظن  جرختـسا  املف  .ـالیتق  نیـسمخ  وا  نیعبرا  یف  رهنلا  یطاـش  یلع  هرفح  یف  هربص 

امب مکتربخ  لمعلا ال  نع  اولکنت  نا  ول ال  هللا  اما و  .تبذک  تبذـک و ال  ام  ربکا ! هللا  (: ) مالـسلا هیلع   ) یلع لاق  جرختـسا  املف  .هارملا 
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( مالسلا هیلع   ) ایلع نا  هداتق  یبا  یف  بیطخلا  يور  و  هیلع .) نحن  يذلا  قحلاب  افراع  مهلاتق  یف  ارـصبتسم  مکیبن  ناسل  یلع  هللا  یـضق 
امل اهل  لاقف  كءراوام ؟ هل : تلاقف  هشئاعب  ادـبف  راصنالا ، نم  نوعبـس  وا  نوتـس  هعم  هداتقوبا و  لفق  ناورهنلا  لـها  لاـتق  نم  غرف  اـمل 

: تلاق نوعبـس  وا  نوتـس  یلب  لاق : دـفولا ؟ نم  کعم  ناک  ام  تلاقف : .مهاـنلتقف  مهاـنقحل  نینموملاریما  رکـسع  نم  همکحملا  تقرفت 
یتح یلتقلا  یلع  رودـن  انمقاف  هداتقوبا : اهل  لاق  لاق .- نا  یلا  هصقلا - یلع  صقف  تلاـق : .معن  لاـق : لوقت ؟ يذـلا  لـثم  لوقی  مهلکفا 
اوبلقا لاقف : .اهبکار  یلع  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا محالملاب ) …  مالـسلا ) هیلع   ) هرابخا یف  عساتلا - لـصفلا   ) هلغب یلع  تفقو 

، ربکا هللا  (: ) مالـسلا هیلع   ) یلع لاقف  .يدـثلا  هملح  لثم  هفتک  یلع  دوسا  لجر  مهرخآ  یف  جرخ  یتح  مهانبلقف  .رهن  یف  مه  یلتقلا و 
تلدع ام  هللا  وف  دمحم  ای  لدعا  لاقف : اذه  ءاجف  .ائیف  مسق  دـق  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا عم  تنک  تبذـک  تبذـک و ال  ام  هللا  و 

هللا یلـص   ) یبنلا لاقف  هلتقا ؟ الا  رمع : لاقف  .لدـعا  مل  اذا  لدـعی  نم  و  کما ! کتلکث  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاـقف  .مویلا  ذـنم 
هیلع و هللا  یلـص   ) یبنلا تعمـس  .قحلا  لوقا  نا  یلع  نیب  ینیب و  ام  ینعنمی  ام  هشئاع : تلاـقف  هلتقی .) نم  هل  ناـف  هعد  هل : هلآ ) هیلع و 

نوورقی مهقوس ، فاصنا  یلا  مهرزا  مهبراوش ، نوفحم  مهـسوور ، نوقلحم  هقرف  اـمهنیب  قرمت  نیتقرف  یلع  یتما  قرتفت  : ) لوقی هلآ )
ناک ملف  اذه  نیملعت  تناف  نینموملا  ما  ای  تلقف : هداتقوبا : لاق  یلاعت .) هللا  یلا  مهبحا  و  یلا ، مهبحا  مهلتقی  مهیقارت  زواجی  نآرقلا ال 
هللا یلـص   ) یبنلا عم  لهج  یبا  نم  ناک  يذلا  تلق : بابـسا …  ردـقلل  و  ارودـقم ، اردـق  هللا  رما  ناک  هداتقابا ! ای  تلاق : کنم ؟ يذـلا 

لعجف هفلخ  انا  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع جرخ  لاق : هنع  سابع  نبا  یف  اضیا  بیطخلا  يور  .بابـسا و  هل  اردـق و  ناک  اضیا  هلآ ) هیلع و 
مهیلع اوعـض  مکلیو ! لاـقف : .ههجو  یف  کـلذ  فرعف  .هدـجن  مل  اولاـقف : اوءاـجف  هوسمتلاـف  جدـخملا - ینعی  هوسمتلا - مکلیو  لوقی :

- اجدخم الجر  هیرورحلا  یف  نا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع لاق : لاق : هنع  هفیحج  یبا  یف  يور  .ادـجاس و  رخ  هآر  املف  .هب  اوءاجف  بصقلا 
: اولاقف .ذئموی  هعزج  نم  دشا  طق  اعزج  عزج  مالـسلا ) هیلع   ) ایلع تیار  امف  سمتلی - نم  یف  انا  و  دـجوی - ملف  هوسمتلاف  لاق - نا  یلا 
: اولاق ناکملا ؟ اذـه  مسا  اـم  مکلیو ! لاـق : .نینموملاریما  محـالملاب ) …  مالـسلا ) هیلع   ) هراـبخا یف  عساـتلا - لـصفلا   ) اـی هدـجن  اـم 

هنا بابخ  نب  هللادـبع  یف  يور  و  هیقاس …  یف  هاندـجوف  هانـسمتلاف  هوسمتلاف  مهیفل  هنا  متبذـک  هلوسر و  هللا و  قدـص  لاق : .ناورهنلا 
تبذک ام  هللا  و  : ) لاقف .اندجو  ام  اولاقف : هیلا  اوعجر  مث  اوبلطف  .هارملا  يدثک  هدـی  الجر  موقلا  یف  اوبلطا  لاق : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )

نب دیزی  هدـج  نع  هیبا  نع  بشوح  نب  ماوعلا  يور  .لوقلا و  اذـه  مهل  لوقیف  هنوئیجی  تارم - ثالث  موقلا -) یفل  هنا  تبذـک و  و ال 
يذ جارختـسا  مارو  موقلا  نحط  املف  .هیدـثلا  وذ  مهدـحا  جراوخلا  نم  فالآ  هعبرا  مویلا  لتقی  مالـسلا :) هیلع   ) یلع لاـق  لاـق : میور 
ملف .هبـصق  مهنم  لیتق  لک  یلع  حرطا  لاق : و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا هلغب  بکر  و  هبـصق ، فالآ  هعبرا  هل  عطقا  نا  ینرما  هیدثلا 

وه اذا  دبرا و  ههجو  اذا  هیلا و  ترظنف  هدحاو  يدی  یف  تیقب  یتح  هنوعبتی  سانلا  یفلخ و  بکار  وه  هیدـی و  نیب  انا  و  کلذـک ، لزا 
يدی یف  هلجر  اذا  و  ءاملا ، یف  راص  دق  لیتق  اذاف  هتـشتفف  اذه  شتف  لاقف : عضوم  دنع  ءام  ریرخ  اذاف  تبذـک ) تبذـک و ال  ام  : ) لوقی

وه اذاـف  .بارتلا  یلع  راـص  یتح  هاـنررج  و  يرخـالا ، لـجرلا  بذـجف  اعرـسم  هلغبلا  نع  لزنف  .ناـسنا  لـجر  هذـه  تلق : اهتبذـجف و 
مهنا مالـسلا ) هیلع   ) یلعل لیق  دربملا :) لماک   ) یف .مهلک و  سانلا  ربکف  دجـس  مث  هتوص  یلعاـب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ربکف  .جدـخملا 

.نینموملاریما ای  اوعجر  دق  اولاق : مث  نوکشی  اوداک  یتح  کلذ  یف  هل  نولوقی  سانلا  لعج  و  هفطنلا ، اوغلبی  نل  لاقف  .رـسجلا  نودیری 
یف عساتلا - لصفلا   ) ای لاقف : مالسلا ) هیلع   ) یلع یلا  لجر  لمجلا  یف  ماق  فنخم  یبا  نع  و  تبذک … ) تبذک و ال  ام  هللا  و  : ) لاقف
یلع لاقف  .فیسلاب  ضعب  یلا  اهضعب  یـشمیل  هیردبلا  نا  .هذه  نم  مظعا  هنتف  يا  نینموملاریما  محالملاب ) …  مالـسلا ) هیلع   ) هرابخا

تبذک ام  ههجو  مرک  قحلاب و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادمحم ثعب  يذلا  و  اهدئاق ، اهریما و  انا  هنتف  نوکتا  کحیو ! (: ) مالـسلا هیلع  )
و یل ، هلوسر  اهنیب  و  هلوسرل ، هللا  اهنیب  یبر  نم  هنیب  یلعل  ینا  و  یب ، لز  تللز و ال  ـال  و  یب ، لـض  ـال  و  تللـض ، ـال  و  تبذـک ، ـال  و 
(: هنیفـص  ) یف ینئادـملا  يور  اذـه و  مهلاتق .) نم  هیف  انا  ام  یبونذ  ینع  رفکل  بنذ  یل  ناک  ول  و  یل ، بنذ  و ال  همایقلا ، موی  یعداـس 
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هفوکلا لها  نم  لجرل  هرـصبلا  لها  نم  لجر  لاق  لاق - نا  یلا  محالملا - نم  افرط  رکذف  ناورهنلا  دعب  بطخ  مالـسلا ) هیلع   ) ایلع نا 
یتح ربنملا  نع  مالسلا )) هیلع   ) یلع  ) لزن ام  هللا  وف  لاق : کیردی ؟ ام  و  یفوکلا : لاق  .هلوسر  هللا و  یلع  بذاک  هنا  دهـشا  هبناج : یلا 
لـض ام   ) یلاعت هلوق  ریـسفت  یف  یمقلا  يور  یب ) لض  تللـض و ال  و ال   ) .هتلیل نم  تامف  لمحم  قش  یف  هلزن  یلا  لمحف  لجرلا  جلف 
هیلع هللا  یلص   ) یبنلا لض  ام  ینعی  مالـسلا ) هیلع   ) رفعج یبا  نع  یحوی .) یحو  الا  وه  نا  يوهلا  نع  قطنی  ام  يوغ و  ام  مکبحاص و 

.هیلا یحوا  يذلا  یحولاب  الا  هیف  لاق  ناک  ام  و  يوهلاب ، هیف  قطنی  ام  و  یلع ، یف  هلآ ) و 

هینغم

نم يدـهلا  ذـخا  اضیا  و  بیذـکتلا ؟ یلا  یعادـلا  وه  ام  و  بذـکلا ؟ اذ  املف  نذا  و  هاوس ، هاضرم  یغتبی  و ال  هللا ، الا  مامالا  یـشخی  ال 
لئاضف بحاص  لـقن  و  لیلـضتلا ؟ لالـضلا و  یتاـی  نیا  نمف  قحلا ، یلا  قلخلا  دـشری  يدـهی و  ناـک  اـمهب  و  هیبن ، هنـس  هللا و  باـتک 

و هرماعلا ، يربکلا  هعابطلا  رادب  عوبطملا  يزارلا  ریسفت  .ه و  هنس 1323  قالوبب  يربکلا  هعبطملاب  عوبطملا  يربطلا  ریسفت  نع  هسمخلا 
هللا یلـص   ) هللا لوسر  نا  لقن  ثیدحلا ، بتک  نم  کلذ  ریغ  .ه و  هنس 1314  رصمب  عوبطملا  روثنملا ، ردلاب  یمسملا  یطویسلا  ریـسفت 

.یلع يداهلا  و  رذنملا ، انا  هلآ :) هیلع و  هللا  یلص   ) لاق دعرلا .)  7 داه - موق  لکل  رذنم و  تنا  امنا  : ) هیالا هذه  لوزن  دنع  هلآ ) هیلع و 

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

غورد مرکا  ربمغیپ  زا   ) مدـشن هتفگ  غورد  متفگن و  غورد  هاـگچیه ) : ) تسا هدومرف  دوخ ) تافـص  زا  یـضعب  رد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
.تشگن هارمگ  نم  هلیسو  هب  یسک  مدشن و  هارمگ  و  دنتسه ) غورد  زا  هتسارآ  هزنم و  ماما  ربمغیپ و  اریز  مدینشن ،

ینامز

يزاریش دمحم  دیس 

و ال  ) بیذکتلا قحتـسی  قداصلا ال  ناف  بیذکتلا ، قحتـسی  الوق  لقا  مل  يا  تبذـک ) و ال   ) لوق یف  تبذـک ) ام  : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
هاوه و ببـسب  لض  نم  لض  امنا  و  مهفارحنا ، ساـنلا و  لالـض  بجوی  ـالمع  لـمعا  مل  يا  یب ) لـض  ـال  و   ) قحلا لـیبس  نع  تللظ )

.یل هتفلاخم 

يوسوم

یف سانلا  عم  مهـسفنا و  عم  هللا و  عم  نوقداص  مهنا  مهثیدـح …  یف  نوبذـکی  ایندـلا ال  یف  ءافرـشلا  ءامظعلا  قطنم  وه  اذـه  حرـشلا :
قحلا يدـهلا و  یلع  امئاد  مهنا  مهبیذـکت …  مهیف و  نعطلل  اقیرط  سانلل  اولعجی  مل  مهنا  امک  مهتایح  هکرح  مهکولـس و  مهقطنم و 

 … دحا مهب  للضی  مل  اولضی و  ملف  رشبلا  هاده  قحلا و  هداق  مهنا 

یناقلاط
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« .دشن هارمگ  نم  هب  یسک  مدشن و  هارمگ  دنتفگن و  غورد  ارم  متفگن و  غورد  »

یّلـص ربمایپ  هک  تسا  نیا  روظنم  و  تسا ، ناورهن  گنج  رد  نآ  راب  کی  هک  تسا  هدومرف  راب  دنچ  مالّـسلا  هیلع  یلع  ار  نخـس  نیا 
اریز تسا ، هتفگن  غورد  ربخ  نم  هب  تسا - هیدثلا  وذ  نامه  دوب و  صقان  شتسد  هک  يدرم   - جدخم دروم  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا 

قـح و زا  ارم  یـسک  ینعی  تسا  ینعم  نیمه  هب  زین  مدـشن  هارمگ  تسا و  تسار  یگمه  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هـّللا  یّلـص  ربماـیپ  راـبخا 
هتفرگ ارف  ادـخ  لوسر  زا  ار  اهنآ  دومرف  یم  رظن  راهظا  هک  يا  هدیـشوپ  راـبخا  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  اریز  تسا ، هدرکن  هارمگ  یتسار 
گنج رد  دوخ  ناهارمه  هب  هک  یماگنه  .تسا  هزنم  ناـفلکم  رگید  وا و  ندرک  هارمگ  زا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  دوب و 
غورد مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هب  نم  دومرف : دیـشک ، لوط  وا  دسج  ندرک  ادیپ  یلو  داد  ربخ  جدخم  هرابرد  جراوخ 

یم تسد  وا  دسج  رب  دیدرت  نودب  نیا  ربانب  تسا ، هتفگن  غورد  هداد ، ربخ  نم  هب  ار  نآ  قافتا  هچنآ  رد  مه  ادخ  لوسر  مدنب و  یمن 
.دینک وجتسج  دیبای ،

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

.ِیب َّلُض  َال  ُْتلَلَض َو  َال  ،َو  ُْتبِّذُک َال  ُْتبَذَک َو  اَم 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

تسرد تسار و  تسا  هدومرف  نم  هب  ربمایپ  هچنآ  هک  نیا  هب  هراشا   ) تسا هدشن  هتفگ  نم  هب  غورد  هاگ  چیه  ما و  هتفگن  غورد  زگره 
هرابرد رداصم  باتک  رد  هنامیکح : راتفگ  دنس  .تسا . (  هدشن  هارمگ  نم  هلیسو  هب  زین  یسک  ما و  هدوبن  هارمگ  زگره  و  تسا ) هدوب 

هب هلمج  زا  تسا  هدـمآ  خـیراوت  رد  هـک  هدـش  لـقن  ترـضح  نآ  زا  يرایـسب  دراوـم  رد  نخـس  نـیا  : دـسیون یم  یناروـن  مـالک  نـیا 
محازم نب  رصن  لقن  هب  انب  نیفص  گنج  زور  لمج و  باحصا  زا  یـضعب  ربارب  رد  لمج  گنج  زور  ، فورعم خروم  « فنخموبا » هتفگ
دندرک ضرع  هـک  دوـمرف  شباحـصا  یـضعب  ربارب  رد  ار  نآ  یماـگنه  ناورهن  گـنج  زور  درک و  ناـیب  ار  نآ  يا  هـبطخ  نمــض  رد 

ياه ندب  هقطنم  نیمه  رد  دنا و  هدرکن  روبع  اهنآ  زگره  : دومرف مالـسلا  هیلع  ماما  دندومن ) رارف  و   ) هدرک روبع  ناورهن  لپ  زا  جراوخ 
ناخروم زا  یهورگ  : دیوگ یم  دراوم  نیا  حرش  زا  دعب  سپس  « تبِّذُک تبَذَک و ال  ام  :» دومرف سپس  داتفا  دهاوخ  نیمز  رب  ناشناج  یب 

زین دنا و  هدرک  لقن  ار  نآ  بهذلا  جورم  رد  يدوعـسم  شفورعم و  خیرات  رد  يربط  ، لماک باتک  رد  « دربم » دننام یـضر  دیـس  زا  لبق 
.دـنک یم  لـقن  رگید  هورگ  بقاـنم و  رد  یمزراوخ  دادـغب و  خـیرات  رد  يدادـغب  بیطخ  هیاـهنلا و  هیادـبلا و  رد  ریثـک  نبا  زا  ار  نآ 

(.( ،ج 4،ص 150-148 هغالبلا جهن  رداصم  )

تسا قح  میوگ  یم  هچنآ 

غورد زگره  :» دیامرف یم  هدرک  نایب  ار  انعمرپ  هلمج  نیا  دراد  هدنیآ  هرابرد  هک  ییاه  ییوگـشیپ  زا  ماهبا  عفر  يارب  مالـسلا  هیلع  ماما 
( تسا هدوب  تسرد  تسار و  تسا  هدومرف  نم  هب  ربمایپ  هچنآ  هک  نیا  هب  هراشا   ) تسا هدشن  هتفگ  نم  هب  غورد  هاگ  چـیه  ما و  هتفگن 

باب زا  تبذُـک  ایآ  هک  نیا  رد   ) . ُْتبِّذُـک اـَل  ُْتبَذَـک َو  اَـم  ( ؛» تسا هدـشن  هارمگ  نم  هلیـسو  هب  زین  یـسک  ما و  هدوبن  هارمگ  زگره  و 
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تبذُک دننک  روصت  دیاش  یـضعب.تسا  فلتخم  الماک  هغالبلا  جهن  خـسن  دـیدشت ) نودـب   ) درجم یثالث  ای  دـیدشت ) اب   ) تسا لیعفت 
نآ درجم  یثالث  هک  هدش  حیرصت  تغل  بتک  رد  هک  یلاح  رد  تسا  مزال  لعف  نآ  درجم  یثالث  اریز  ، تسین حیحـص  دیدشت ) نودب  )
هک داد  غورد  ربخ  وا  هب   ) اـنالف َبَذَـک  : میناوخ یم  طیـسولا ) مجعملا   ) باـتک رد.لوعفم  ود  هب  يدـعتم  هاـگ  دوش و  یم  يدـعتم  زین 

هدش لوعفم  ود  هب  يدـعتم  اجنیا  رد  هک  داد  غورد  ربخ  سک  نالف  هب   ) َثیدـحلا انالف  َبَذَـک  و  تسا ) هدـش  لوعفم  کی  هب  يدـعتم 
( . ِیب َّلُض  َال  ُْتلَلَض َو  َال  َو   (، .درجم یثالث  ای  دشاب  لیعفت  باب  زا  هاوخ  دسر  یم  رظن  هب  حیحص  ریبعت  ود  ره  و  تسا )

هلمج زا  تسا  هدرک  نایب  فلتخم  ثداوح  رد  ار  هلمج  نیا  مالسلا  هیلع  ماما  ، دش هراشا  هنامیکح  راتفگ  نیا  دنـس  رد  هک  هنوگ  نامه 
اب دـمآ و  دوب  یگنج  میانغ  میـسقت  لوغـشم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نوچ  هک  دوب  یـسک  وا  تسا  « جدـخم هیدـثلاوذ  » ناتـساد رد 
هب یسک  هچ  منکن  راتفر  تلادع  هب  نم  رگا  وت  رب  ياو  : دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ.يدرکن  تیاعر  ار  تلادع  : تفگ تینابـصع 

اْهنِم اوُطْعُأ  ْنِإَف  ِتاقَدَّصلا  ِیف  َكُزِْملَی  ْنَم  ْمُْهنِم  َو  : » دـش لزاـن  هبوت  هروس  هیآ 58  دادخر  نیا  لابند  هب  درک ؟ دهاوخ  راتفر  تلادـع 
رگا دـنریگ  یم  هدرخ  وت  هب  میانغ  میـسقت )  ) رد هک  دنتـسه  یناسک  اـهنآ  ناـیم  رد  و  ؛ » َنوُطَخْـسَی ْمُه  اذِإ  اـْهنِم  اْوَطُْعی  َْمل  ْنِإ  اوُضَر َو 
یقح دـنچ  ره   ) دـنوش یم  نیگمـشخ  دوشن  هداد  اهنآ  هب  يزیچ  رگا  دـنوش و  یم  یـضار  دوش  هداد  اـهنآ  هب  میاـنغ )  ) نآ زا  یمهس 

ار وا  ندرگ  تساوـخ  هزاـجا  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  زا  باـطخ ) نـب  رمع   ) نارـضاح زا  یکی  ارجاـم  نـیا  رد  دنـشاب ») هتـشادن 
هک درک  دهاوخ  ادیپ  یناوریپ  هدـنیآ  رد  وا  نک  اهر  ار  وا  : دومرف تشاد و  زاب  راک  نیا  زا  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  یلو  ، دـنزب

دوخ هزور  زامن و  رهاظ ) هب   ) هک دوب  دنهاوخ  یهورگ  اهنآ.دوش  یم  اهر  نامک  زا  ریت  هک  هنوگ  نامه  ، دنوش یم  جراخ  ادـخ  نید  زا 
.دور یمن  رتارف  ناشهاگولگ  هناش و  زا  یلو  دنناوخ  یم  رایسب )  ) نآرق.درمش دیهاوخ  زیچان  نانآ  هزور  زامن و  ربارب  رد  ار 

زا دعب  یلو  ؛ دش دهاوخ  هتشک  تسا و  جراوخ  نایم  رد  درم  نآ  هک  دوب  هداد  ربخ  ناورهن  گنج  زا  شیپ  دوخ  ناوریپ  هب  نانمؤم  ریما 
.دندرکن ادیپ  ار  وا  دسج  گنج 

ضرع دمآ  يدرم  ناهگان  تسا  هتفگ  غورد  نم  هب  هداد  ربخ  نم  هب  هک  یسک  نآ  هن  ما و  هتفگ  غورد  نم  هن  : دومرف مالسلا  هیلع  ماما 
دلج رد  هراب  نیا  رد  ار  رتشیب  حرش   ) . .تفگ رکش  ار  ادخ  داتفا و  هدجس  هب  مالـسلا  هیلع  ماما.میتفای  ار  وا  هزانج  نانمؤمریما  يا  : درک

 ( .دینک وجو  تسج  ،ج 4،ص 149  هغالبلا جهن  رداصم  باتک ص 490 و  نیمه  متفه 

یناوارف یبیغ  رابخا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  دوش  یم  هدافتـسا  یبوخ  هب  رگید ) ناوارف  ثیداحا  رب  هوالع   ) هلمج نیا  زا 
مرکا ربمایپ  رابخا  هب  هک  ینیقی  دامتعا و  اب  زین  مالسلا  هیلع  ماما  دوب و  هداد  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  هب  هدنیآ  ثداوح  هب  طوبرم 

نم هن  :» دومرف یم  دومن  یم  دیدرت  نآ  رد  یـسک  هاگ  ره  درک و  یم  وگزاب  فلتخم  ثداوح  رد  ار  اهنآ  تشاد ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
نآ نارای  زا  یکی  هک  هاگ  داد و  یم  خر  ًاـنیع  ثداوح  نیا  »و  تسا هتفگ  غورد  هداد  ربخ  نم  هب  هک  یـسک  نآ  هن  میوگ و  یم  غورد 

: دومرف وا  تاکسا  يارب  باوج  رد  دیدنخ و  ماما  دیتسه  بیغ  ملع  ياراد  امش  نانمؤمریما  يا  هک  درک  لاؤس  ترضح 

هللا یلـص  مرکا  ربماـیپ   ) یملع بحاـص  زا  هک  تسا  یملع  تسین  بیغ  ملع  نیا  ؛  ٍْملِع يِذ  ْنِم  ٌمُّلَعَت  َوُـه  اَـمَّنإ  ،َو  ٍْبیَغ ِْملِِعب  َوُـه  َْسَیل  »
. ( هبطخ 128 ، هغالبلا جهن  «. ) . ما هتخومآ  هلآ ) هیلع و 

هداد باتک  نیمه  زا  مجنپ  دلج  رد  هبطخ 128  لیذ  رد  هک  یحرـش  هب  بیغ  ملع  هب  طوبرم  لئاسم  زا  يا  هراپ  رتشیب و  حیـضوت  يارب 
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.ددرگ نشور  بیغ  ملع  هب  طوبرم  تایآ  ریسفت  ات  دییامرف  هعجارم  میا 

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abu Talib said : “ Never have I told a lie , nor was I ever called a liar.
.” Never did I ever stray, nor could anyone use me to cause others to stray

رگزاغآ ملاظ  تشونرس  : 186 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ٌهّضَع ِهّفَِکب  ًادَغ  ِيدَابلا  ِِملاّظِلل  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

 . دزگ یم  نادند  هب  تشگنا  تمایق  رد  متس ، هدننک  زاغآ  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 

يدیهش

.دیاخ تسد  تشپ  ادرف  دیاشگ  متس  هب  تسد  تسخن  هک  نآ 

یلیبدرا

یتیآ

.دیزگ دهاوخ  نادند  هب  تمادن  تشگنا  دیاشگ ، متس  هب  تسد  تسخن  هکنآ  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . دزگ یم  نادند  هب  ار  شتسد  ادرف  دنک  یم  متس  هب  ادتبا  هک  نآ  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار
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يردیک

مثیم نبا 

يراک اراکشآ  هک  یسک  ینعی  يدابلا  هملک  اب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما دزگ .) نادند  هب  تمادن  تشگنا  رگمتـس  صخـش  تمایق  يادرف  )
تسد ندیزگ  و  تسا ، هدروآ  تمایق  زور  زا  هیانک  ار  دغ )  ) دهد و رفیک  يراکمتس  اب  ار  متس  هک  یسک  زا  تسا  هدرک  زارتحا  دنک ،

.هیدی و یلع  ملاظلا  ضعی  موی  و  تسا : هدـمآ  هکرابم  هیآ  رد  هک  نانچ  دـنوادخ ، رما  ربارب  رد  یهاتوک  رثا  رد  ینامیـشپ  زا  هیانک  ار 
.تسا يراکمتس  زا  نتشاد  رود  مالسلا ) هیلع   ) ماما فده 

دیدحلا یبا 

یناشاک

يور زا  نآ  لثم  هب  متس  هدنهد  ازج  هن  دوخ  متس  هب  دشاب  هدنیامن  ادتبا  هک  ار  يا  هدننک  متس  رم  يدابلا ) ملاظلل  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
( هیدی یلع  ملاظلا  ضعی  موی   ) یلاعت هلوقک  تمادن  زا  تسا  یندیزگ  وا  فک  هب  هضع ) هفکب   ) عرش

یلمآ

ینیوزق

( ..هیدی یلع  ملاظلا  ضعی  موی  و   ) یلاعت هلوقک  .غیرد  تسا و  ندیزگ  عاتم  وا  تسدب  ادرف  ار  ملظ  هب  هدننکادتبا  يا  هدننک  ملظ  ره 

یجیهال

تباث متـس  ملظ و  هب  هدنریگ ي  یـشیپ  يارب  زا  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .هضع » هفکب  ادـغ  يدابلا  ملاظلل  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
.ترسح تمادن و  تهج  زا  دوخ ، تسد  فک  هب  ندیزگ  تمایق  يادرف  رد  تسا 

ییوخ

عمجم رثکالا - یف  بعت  باب  نم  وه  و  حابصملا : یف  لاق  نانـسالاب ، اهتکـسما  اضع  نانـسالاب  اهیلع  اهب و  همقللا و  تضـضع ) : ) هغللا
لمحتی امبر  و  اماقتنا ، هملاـظ  ملظ  نمم  هبوقع  دـشا  وه  و  هل ، مولظملا  ضرعت  نود  نم  هعرـش  نم  ملظلاـب  يداـبلا  ینعملا : .نیرحبلا 

موی و  ناقرفلا :- - 28  ) یلاعت هلوق  نم  هسبتقم  همکحلا  هذه  املاظ و  سیل  هنال  عورـشم  هجو  یلع  صاقملا  ریغ  مقتنملا  و  اضیا ، هباقع 
تفرع دـق  .یهتنا و  هیلع - لیبس  الف  هملظ  دـعب  رـصتنا  نم  نال  يدابلا )  ) لاق امنا  و  یلزتعملا : حراشلا  لاق  هیدـی .) یلع  ملاـظلا  ضعی 

.دزگب تمادن  زا  دوخ  فک  تمایق  يادرف  دزاغآ  ار  متس  هکنآ  همجرتلا : .مالکلا  اذه  فعض 

مدن فک ز  دزگب  تمایق  رد  *** متس ملظ و  دنک  زاغآ  هکنآ 

يرتشوش
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یلاعت قالخالا ) مراکم  یف  نوعبرالا - ثلاثلا و  لصفلا   ) لاق هیلع ، مول  مقتنملا ال  نال  يدابلا ) ملاطلل  ( ) مالـسلا هیلع   ) لاق امنا  لوقا :
يدابلا اولاق : و  اهلثم ) …  هئیـس  هئیـس  ءازج  و   ) یلاعت لاق  و   … ( ) مکیلع يدـتعا  اـم  لـثمب  هیلع  اودـتعاف  مکیلع  يدـتعا  نمف  ) … 

( لماکلا  ) یف و  الیبس .) لوسرلا  عم  تذـختا  ینتیلای  لوقی  هیدـی  یلع  ملاظلا  ضعی  موی  و   ) یلاعت لاق  دـقف  يدابلا  ملاظلا  اـما  .ملظا و 
هـسمخ هلف  سارب  ءاج  نم  ریناند و  هرـشع  هلف  ریـساب  ءاج  نم  يدونف : رما  دق  ردتقملا  ناک  هعم : سنوم  برح  ردتقملا و  لتق  هصق  یف 

هلفس ای  كانفرع  دق  اولاق  .هفیلخلا  انا  مکحی  و  لاقف : مهفویس  هیلع  اورهشف  سنوم  باحـصا  نم  عمج  هیقل  هباحـصا  مزهنا  املف  .ریناند 
ام عیمج  هیلع  اوذخا  حبذ و  هقتاع و  یلع  برـضف  ریناند ، هرـشع  ریـسا  لک  یف  ریناند و  هسمخ  سار  لک  یف  لذبت  سیلبا  هفیلخ  تنا 

.اناونع نیثالث  نم  ابیرق  انه  نم  ناونعلا  مدق  دیدحلا  یبا  نبا  اذه و  .شیشحب  مهضعب  هرتسف  هروعلا  فوشکم  هوکرت  یتح  هیلع 

هینغم

ام هللا  رفغ  دحا  ملظب  مهی  وه ال  حبصا و  نم  (: ) هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  لاق  و  ناقرفلا .)  27 هیدی - یلع  ملاظلا  ضعی  موی  (و 
نم فرتقا  ام  كراتلل  رفغی  کلذ  قوف  و  هحلاصلا ، لامعالا  یلع  بیثی  امک  ملظلا  كرت  یلع  بیثی  مالـسالا  نا  اذه  ینعم  و  مرتجا .)

كرـشلا نا  یلا  هراشالا  ردجت  .تامرحملا و  نم  هریغ  نود  ملظلا  كرتل  هصاخ  هزیم  هذه  ..ادحا و  ملظ  ام  هنال  الا  یـشل ء  ال  بونذ ،
مالسا ال  : ) هرقف هبطخلا 174  حرش  یف  الصفم  ملظلا  نع  مالکلا  مدقت  و  نامقل .)  13 میظع - ملظل  كرشلا  نا  : ) هناحبس لاق  ملظ  هللااب 

(. ملظ عم 

هدبع

همایقلا موی  امدن  هدی  یلع  ملاظلا  ضعی  هضع : هفکب  ادغ  يدابلا  ملاظلل  … 

يرفعج

مالسالا ضیف 

هکنانچ  ) تسه رامشیب ) هودنا  زا   ) يرگن تسد  زیختسر ) زور   ) ادرف هشیپ  متس  يارب  تسا : هدومرف  متس ) نایز  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
یم نادـند  هب  ار  دوخ  ياهتـسد  رگمتـس  هک  يزور  ینعی  هیدـی  یلع  ملاظلا  ضعی  موی  و  دـیامرف : یم  ي 27  مـیرک س 25  نآرق  رد 

(. دزگ

ینامز

تـسا مالظنا )  ) نتفرگن ماقتنا  درادن و  یهانگ  تسا و  ماقتنا  صاصق و  نیا  دنک ، یم  ملظ  وا  هب  رگمتـس  زا  ماقتنا  يارب  ناسنا  یهاگ 
يدرف نینچ  دنک  یم  ملظ  وا  قح  رد  دشاب  هدید  ملظ  یسک  زا  هکنیا  نودب  ناسنا  یهاگ  تسا و  هدش  هدرمش  هریبک  ناهانگ  ءزج  هک 

.مدوب هدشن  تسود  نارگمتس  اب  ایند  رد  شاک  يا  دیوگ : یم  دزگ و  یم  نادند  هب  تشگنا  فسات  زا  تمایق  زور 

يزاریش دمحم  دیس 

هلوقک هلباقملا  هنیرقل  ملاظلا  هیلع  قلطی  ازاجم  هناف  ءادتعالا ، در  نم  لباقم  ملظلاب ، ءدب  يذلا  يا  يدابلا ) ملاظلل  : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
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.ملظ ام  یلع  امدن ، هدی  یلع  هنانساب  ضعی  يا  هضع ) هفکب   ) همایقلا موی  ادغ ) ( ) هیلع اودتعاف  مکیلع  يدتعا  نمف   ) هناحبس

يوسوم

يزاجی هلعف و  یلع  همادنلا  هذخات  ادغ  ملظلاب  ءدتبملا  نا  هنم و  ریفنت  ملظلل و  حیبقت  اذـه  حرـشلا : .نانـسالاب  كاسمالا  ضعلا : هغللا :
(. هیدی یلع  ملاظلا  ضعی  موی  : ) یلاعت هلوق  نم  ذوخام  اذه  لمع و  ام  اوساب  هیلع 

یناقلاط

« .تسا ندیزگ  ترسح  تشگنا  ادرف  دنک ، یم  متس  تسخن  هک  سک  نآ  يارب  »

نینمؤملا ریما  و  .دزگ » یم  ار  دوـخ  تسد  ود  رگمتـس  هک  يزور  و  : » تسا هدوـمرف  هک  تسا  دـنوادخ  راـتفگ  زا  سبتقم  نخـس  نیا 
لاـثما رد  تسین و  ضارتـعا  دروم  دریگ ، یم  ماـقتنا  وا  رب  متـس  زا  سپ  هک  سک  نآ  هک  تهج  نیا  زا  تسا ، هدروآ  ار  تسخن  هملک 

.تسا رترگمتس  متس  هب  رگزاغآ  تسا  هدمآ  برع 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

.ٌهَّضَع ِهِّفَِکب  ًادَغ  يِداَْبلا  ِِملاَّظِلل 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

: هنامیکح راتفگ  دنـس  .دزگ . (  یم  نادـند ) هب   ) ینامیـشپ زا  ار  دوخ  تسد  تماـیق  يادرف  دـنک  یم  ملظ  هب  يادـتبا  هک  رگمتـس  نآ 
یلع ریسفت  ، دنک یم  لقن  یضر  دیـس  زا  شیپ  هب  طوبرم  هنامیکح  مالک  نیا  يارب  هک  یعبنم  اهنت  ، هغالبلا جهن  رداصم  باتک  بحاص 

َنوُقَّتُْملااـّلإ ٌهَمادـَن  ِءاـّلِخْأَللَو  ٌکیـشَو  ُلـیحَّرلا  ٌهَّضَع َو  ِْهیَّفَِکب  ًادَـغ )  ) ِِملاّـظِلل :» تسا هدروآ  لکـش  نیا  هب  ار  نآ  هک  تسا  میهاربا  نـب 
(.( ،ج 4،ص 151 هغالبلا جهن  رداصم  («.) نیقتملا )

رگزاغآ ملاظ  تشونرس 

يادتبا هک  رگمتس  نآ  :» دیامرف یم  دهد و  یم  نارگمتس  ناملاظ و  هب  يدیدش  رادشه  دوخ  هنامیکح  راتفگ  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
( . ٌهَّضَع ِهِّفَِکب  ًادَغ  يِداَْبلا  ِِملاَّظِلل  ( ؛» دزگ یم  نادند ) هب   ) ینامیشپ زا  ار  دوخ  تسد  تمایق  يادرف  دنک  یم  ملظ  هب 

: دیامرف یم  هک  اجنآ  تسا  هتفرگرب  ناقرف  هروس  هیآ 27  زا  ار  نخس  نیا  مالسلا  هیلع  ماما 

تدـش زا   ) ار دوخ  تسد  راکمتـس  هک  يزور  نامه )  ) و ؛ » ًالِیبَس ِلوُسَّرلا  َعَم  ُتْذَـخَّتا  ِینَْتَیل  ای  ُلوُقَی  ِْهیَدَـی  یلَع  ُِملاّظلا  ُّضَعَی  َمْوَی  «َو 
: دیوگ یم  دزگ و  یم  نادند  هب  ترسح )
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«. مدوب هدیزگ  رب  یهار  ادخ )  ) لوسر اب  شاک  يا 

یم ملظ  هب  يادـتبا  هک  یـسک  نآ  ینعی  هدرک  « يداب » هب مدـقم  ار  ملاـظ  اـجنیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  تسا  نیا  هجوت  ناـیاش  هتکن 
زاب دنک  لثم  هب  هلباقم  زا  شیب  رگا  تسا و  یقح  قاقحا  هکلب  تسین  ملظ  دـنک  لثم  هب  هلباقم  رگا  مود  صخـش  هک  رظن  نیا  زا  ، دـنک

یتحاران تدش  زا  هیانک  ندـیزگ ) نادـند  هب  « ) هَّضَع » هب ریبعت  تسین و  هدرک  ملظ  هب  ادـتبا  هک  یـسک  هزادـنا  هب  وا  ملظ  یتشز  حـبق و 
یناب ثعاب و  شدوخ  هدز و  رس  وا  دوخ  زا  هک  ییاه  یتحاران  ؛ دوش یم  راتفرگ  دیدش  ياه  یتحاران  هب  هک  یماگنه  ناسنا  اریز  ، تسا

هاگ دبوک و  یم  دوخ  تروص  رس و  رب  هاگ  ؛ دزادرپ یم  نتـشیوخ  رازآ  هب  راک  نیا  يارب  دریگب و  ماقتنا  دوخ  زا  دهاوخ  یم  هدوب  نآ 
تازاجم و یعون  نتـشیوخ و  راک  زا  دـیدش  یتحاران  هناشن  اهنیا  همه  دزگ و  یم  هداد  ماـجنا  یفـالخ  راـک  نآ  اـب  هک  ار  دوخ  تسد 

.تسا دوخ  زا  ماقتنا 

: میناوخ یم  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  زا  یثیدح  رد 

: َلاقَف ِنّاباسَتَی  ِْنیَلُجَر  یف  »

دنداد یم  مانـشد  مه  هب  هک  رفن  ود  دروم  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  ؛  ُمُولْظَْملا َّدَـعَتَی  َْمل  ام  ِْهیَلَع  ِِهبِحاص  ُرْزِو  ُهُرْزِو َو  ُمَلْظَأ َو  اـمُْهنِم  يداـْبلا 
«. دـنکن يدـعت  دـح  زا  موـلظم  هک  یماداـم  تسوا  رب  رگید  رفن  هاـنگ  وا و  هاـنگ  تـسا و  رت  ملاـظ  هدرک  ادـتبا  هـک  سک  نآ  : دوـمرف

.( ،ج 2،ص 322،ح 3 یفاک ).

هک نیا  لـثم  تسا  زاـجم  نآ  ماـجنا  رد  مولظم  هک  دـشاب  بس  زا  مسق  نآ  هب  هراـشا  تسا  نکمم  ُمُولْظَْملا ) َّدَـعَتَی  َْمل  اـم   ) ریخا هلمج 
بتک یضعب  یفاک و  لوصا  باتک  نامه  رد  یلو  « هللا هنعل  کیلع  :» دیوگب شباوج  رد  وا  »و  کیلع هللا  هنعل  :» دیوگب يرگید  هب  یسک 

یهاوخرذع هدنهد  مانـشد  صخـش  رگا  هک  نیا  هب  هراشا  ،ص 360 ) . نامه  ). تسا هدمآ  « َرِذَـتْعَی َْمل  ام  «،» َّدَـعَتَی َْمل  ام  » ياج هب  رگید 
مود رفن  هرابرد  اریز  ، دسر یم  رظن  هب  رت  حیحص  هخـسن  نیا.دوش  یم  هتـشادرب  وا  هانگ  دیامن  ناربج  هدرک و  هبوت  دوخ  راک  زا  دنک و 

شیپ یهاوخرذع  هلئـسم  هاگره  یلو  ؛ دنکن يدعت  ای  دنک  يدـعت  هاوخ  تسا  راک  هانگ  مه  وا  دـهد  یم  ناشن  هک  هدـش  « رْزِو » هب ریبعت 
،ص همرحم بساکم  ثحب  رد  « ههاقفلا راونا  » باتک رد  دـیناوت  یم  ار  عوضوم  نیا  هرابرد  رتشیب  ثحب   ). .دوش یم  لـح  لکـشم  دـیآ 

( .دییامرف هعلاطم  دعب  هب   214

مرکا لوسر  زا  یثیدح  رد  هلمج  زا  هدش  لقن  مالـسلا  مهیلع  ناموصعم  زا  زین  يرگید  ثیداحا  وا  راک  تبقاع  ملاظ و  تمادن  هرابرد 
: میناوخ یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

.( ،ج 12،ص 99 لئاسولا كردتسم  «. ) . تسا ینامیشپ  يرگمتس  ؛  ٌهَمادَن ُْملُّظلا  »

ینامیـشپ نیع  يرگمتـس  هدومرف  ترـضح  هک  تسا  دیدش  هطبار  نیا  يردق  هب  یلو  تسا  ینامیـشپ  ببـس  ملظ  میناد  یم  هک  نیا  اب 
.تسا

: تسا هدومرف  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ماما  هک  دمآ  دهاوخ  تمکح 341  رد 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 2764 

http://www.ghaemiyeh.com


: تسا هدمآ  تمکح 241  رد  ریبعت  نیمه  هیبش  و  ٍمُولْظَْملا » یَلَع  ِرْوَْجلا  ِمْوَی  ْنِم  ُّدَشأ  ِِملاّظلا  یَلَع  ِلْدَْعلا  ُمْوَی  »

یم ماقتنا  ملاـظ  زا  دـنوادخ  هک  يزور  هک  تسا  نیا  ود  ره  موهفم  و  ِمُولْظَْملا » یَلَع  ِِملاّـظلا  ِمْوَی  ْنِم  ُّدَـشأ  ِِملاّـظلا  یَلَع  ِمُولْظَْملا  ُمْوَی  »
.دنک یم  متس  مولظم  هب  ملاظ  هک  يزور  زا  تسا  رتدیدش  رایسب  دریگ 

دوش یم  مسجم  یکیرات  تملظ و  تروص  هب  ملظ  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تایاور  یـضعب  زا  تماـیق  زور  رد  لاـمعا  مسجت  دروم  رد 
: دومرف هک  تسا  هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا  یثیدح  رد  هک  هنوگ  نامه 

. ( ،ج 2،ص 332 یفاک «. ) . تسا یکیرات  تملظ و  تمایق  زور  رد  هک  دیزیهرپب  ملظ  زا  ؛  ِهَمایِْقلا َمْوَی  ٌتاُملُظ  ُهَّنِاَف  َْملُّظلا  اوُقَّتا  »

نامه ، تسا ملظ  دریگ  یم  ار  ناسنا  ناـماد  اـیند  نیا  رد  نآ  تبوقع  رفیک و  هک  یناـهانگ  هلمج  زا  دوش  یم  هدافتـسا  تاـیاور  زا  زین 
: دومرف هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  هک  هنوگ 

ار وا  ماقتنا  دنوادخ  هک  نیا  رگم  دنک  یمن  متـس  يرگید  هب  سک  چیه  ؛  ِِهلام ِهِسْفَن َو  یف  اِهب  ُهّللا  ُهَذَـخَأّالإ  ٍهَمَلْظَِمب  ُِملْظَی  ٍدَـحَأ  ْنِم  ام  »
. ( ،ح 12 نامه «. ) . تفرگ دهاوخ  وا  لام  ای  ناج  رد 

: دومرف هک  میهد  یم  نایاپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا  یثیدح  اب  ار  نخس  نیا 

يزیچ تسا و  يراکوکین  دسر  یم  ناسنا  هب  دوز  رایسب  نآ  باوث  هک  يزیچ  ؛  ُیْغَْبلا ًاباقِع  ِرَّشلا  َعَرْسأ  َّنإ  ُِّرْبلا َو  ًاباَوث  ِْریَْخلا  َعَرْسأ  َّنإ  »
.( ،ج 69،ص 195،ح 18 راونالا راحب  «. ) . تسا متس  ملظ و  دریگ  یم  ار  ناسنا  نماد  دوز  نآ  تازاجم  هک 

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abi Talib said : “ The oppressor who starts oppressing will tomorrow bite
(.” his hand (in regret

تمایق دای  ترورض  : 187 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ٌکیِشَو ُلیِحّرلا  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد
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 ! تسا کیدزن  ندرک  چوک  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 

يدیهش

.تسا کیدزن  نتسب  رب  تخر 

یلیبدرا

یتیآ

.تسا کیدزن  ندرک  چوک  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . تسا کیدزن  ترخآ  هب  ایند  زا  ندرک  چوک  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

.عیرسلا کیشولا : و 

يردیک

مثیم نبا 

، تسا ترخآ  هب  ایند  زا  ندرک  چوک  مالـسلا ) هیلع   ) ماما دوصقم  تسا .) کـیدزن  اـیند  زا  ندرک  چوک  ، ) کـیدزن بیرق و  کیـشو :
.تسا گرم  زا  ندناسرت  نداد و  دنپ  هظعوم و  باب  رد  نخس 

دیدحلا یبا 

یناشاک

رود هن  تسا  کیدزن  تشحورپ  لزنم  نیا  زا  ندرک  چوک  کیش ) لیحرلا و  مالسلا : هیلع  لاق  (و 

یلمآ

ینیوزق

.رود هن  تسکیدزن  تشحو  رپ  لزنم  ینا  زا  ندرک  چوک 
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یجیهال

.تسا کیدزن  ایند  زا  ندرک  چوک  هک  مالسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .کیشو » لیحرلا  : » مالسلا هیلع  لاق  و 

ییوخ

ایندلا لاوز  هعرسب  راذنا  ینعملا : .نیرحبلا  عمجم  عیرس - يا  کیشو  وهف  عرس  يا  اکـشو  امهیف  نیـشلا  مضب  کشوی  کشو ) : ) هغللا
: هدورس شوخ  هچ  تسا  هدنباتش  ایند  زا  چوک  همجرتلا : .توفلا  لبق  توملل  ویهتلل  یبقعلا ، راد  یلا  لاحترالا  و 

تخاسن راب  دندز و  تلحر  چوک  *** تخاسن راک  تفر و  هک  سکنآ  کنخ 

يرتشوش

هریون و نب  کلام  دیلولا ، نب  دـلاخ  لتق  یف  رعاشلا  لاق  ابیجع ، هتعرـس  ناک  ام  کیـشولا : توملا ) یف  نوثالثلا - سداسلا و  لصفلا  )
نم رمالا و  كاذ  کش  نم و  تبجع  لاقی  حاحصلا :)  ) یف ببصت و  ءامدلا  اذه و  ناکشول  مهیف ؟ حکنت  املظ و  مهلتقتا  هتارماب : هانز 

سبح موقل  بجع  مالـسلا : هیلع  قداصلا  نع  یفاکلا )  ) یف اضیا ، کلذک  رمالا .) كاذ  ناکـشو   ) و اهمـض - واولا و  حتفب  هکـش - و 
لزنم رد  ارم  اضیا : .تسا  چوک  يادـص  هک  يداهن  راب  ات  هیـسرافلاب : لیق  .نوبعلی و  مه  لیحرلاب و  مهیف  يدون  مث  مهرخآ  نع  مهلوا 

اهلمحم دیدنب  رب  هک  درادیم  دایرف  سرج  مد  ره  نوچ  نما  ياج  هچ  ناناج 

هینغم

.تارشعلاب ررکت  و  شحوم ، ملظم  ربق  یلا  ایندلا  هایحلا  نع  يا 

هدبع

بیرق هرخالا  یلا  ایندلا  نم  لیحرلا  کیشو : لیحرلا  … 

يرفعج

مالسالا ضیف 

هـشوت هک  تسا  یـسک  دـنمدرخ  سپ   ) تسا کـیدزن  اـیند ) زا  نتفر   ) ندرک چوک  تسا : هدومرف  گرم ) هراـبرد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
(. دشاب هدامآ  گرم  ندیسر  ماگنه  هتشادرب 

ینامز

مینارذگب رظن  زا  دنور  یم  ایند  زا  دنیآ و  یم  ایندب  زور  کی  رد  ار  نانآ  دادعت  میروآ و  باسح  هب  درایلیم  راهچ  هک  ار  ایند  تیعمج 
ام یگدنز  هک  دید  میهاوخ  مینک  تقد  تسا  شیپ  رد  هک  یثداوح  نآ و  ماجنارس  هب  مینک و  یسررب  ار  ایند  هقباس  تبسن  نیمه  هب  و 

دنهاوخ ایند  هب  هدنیآ  رد  ای  دنتـسه و  گرم  نایرج  رد  دننک و  یم  یگدـنز  ایند  رد  العف  ای  دـنا ، هتفر  هدـمآ و  هک  یتیعمج  ربارب  رد 
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( مالسلا هیلع   ) ماما تهج  نیمه  هب  تسین و  روصت  لباق  یتح  تسا و  زیچان  رایـسب  تفرگ  دهاوخ  ار  ناشنابیرگ  گرم  سپـس  دمآ و 
دزوسن نانآ  يارب  یـسک  لد  هکنیا  يارب  دنک  یم  قرغ  ایرد  نایم  رد  ار  ناینوعرف  ادخ  هک  هاگ  نآ  .تسا  عیرـس  تکرح  دیامرف  یم 

یئاهتمعن دندرک ، اهر  ار  بلاج  ياهنامتخاس  ناوارف و  ياهرازتشک  دنتـشاذگ ، ياج  ار  اه  همـشچ  غاب و  مدرم  زا  یلیخ  : ) دیامرف یم 
هن ناگتـشذگ  يارب  سپ  .میداد  رگید  یتیعمج  هب  ار  ناشیاهتمعن  میتفرگ و  ماقتنا  بیترت  نیمه  هب  دنتـشاذگ  دـندوب  داـش  نآ  رد  هک 

(. دش هداد  تلهم  نانآ  هب  هن  نیمز و  هن  درک و  هیرگ  نامسآ 

يزاریش دمحم  دیس 

.بیرق هرخالا ، یلا  حاورلا  يا  کیشو ) لیحرلا  : ) مالسلا هیلع  لاق  و 

يوسوم

هدـعلا و دـعی  نا  ناسنالا  یلع  نا  هرخالا و  ملاع  یلا  اهنع  لیحرلا  ایندـلا و  ءاضقنا  هعرـسل  نایب  اذـه  حرـشلا : .بیرق  کیـش : و  هغللا :
 … هلجا نم  بساحی  هیلع و  مدقیس  ام  ههجاومل  دعتسی 

یناقلاط

« .تسا کیدزن  هچ  نتسبرب  تخر  »

.تسا گرم  نامه  هک  تسایند  زا  ندرک  چوک  لیحر  زا  روظنم  تسا و  دنت  ناباتش و  ینعم  هب  کیشو  هملک 

هک تسا  یمدـع  نآ ، زا  سپ  تسین و  مولعم  شزاغآ  هک  تسا  یمدـع  ناسنا ، ندـمآ  دوجو  زا  شیپ  تسا : هتفگ  ناـمیکح  زا  یکی 
رد هک  تسا  هیبش  یقرب  هب  تسا  یهانتمان  ود  نایم  روصحم  تسا و  یهانتم  هک  یمدآ  كدنا  دوجو  نیا  ربانب  .تسین  راکشآ  شنایاپ 

.ددرگ یمرب  دوخ  لاح  هب  یکیرات  دوش و  یم  شوماخ  دنک و  یم  یششخرد  یکیرات 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

.ٌکیِشَو ُلیِحَّرلا 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

نخـس مالک و  نیا  دـمآ  لبق  هنامیکح  راتفگ  دنـس  رد  هک  هنوگ  نامه  هنامیکح : راتفگ  دنـس  .تسا . (  عیرـس  ایند ) زا   ) ندرک چوک 
هب تسا و  هدـمآ  هتـسیز  یم  یـضر  دیـس  موحرم  زا  شیپ  هک  یمق  میهاربا  نب  یلع  ریـسفت  رد  مه  هب  لصتم  ترابع  کی  رد  ، نیـشیپ

(. ( ،ج 4،ص 151 هغالبلا جهن  رداصم  ) .تسا هتشاد  رایتخا  رد  يرگید  عبنم  يو  نیقی 

دوب هدامآ  دیاب 
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ندرک چوک  :» دیامرف یم  دیوگ و  یم  نخس  ایند  رمع  یهاتوک  ییافو و  یب  زا  انعم  رپ  هاتوک و  رایسب  ترابع  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
( . ٌکیِشَو ُلیِحَّرلا  ( ؛» تسا عیرس  ایند ) زا  )

هژاو نیا.دراد  هراشا  رذـگدوز  يایند  زا  ندرک  چوک  هب  هیلاح  نئارق  اب  اجنیا  رد  یلو  تسا  ندرک  چوک  هنوگ  ره  يانعم  هب  لـیحر » »
لیحر ناونع  هب  ار  يرتش  ًالثم  ؛ دـناسر یم  ار  ههبـشم  تفـص  يانعم  هاگ  الاب و  مالک  دـننام  تسا ؛ هدـمآ  ردـصم  مسا  يانعم  هب  هاـگ 

زا یـضعب.تسا  ریـس  رد  نتفرگ  تعرـس  يانعم  هب  کشا ) نزو  رب  «) کشو » هداـم زا  کیـشو »  » هدنباتـش و ینعی  دـننک  یم  فیـصوت 
.دشاب بیجع  دیدش و  رایسب  شتعرس  هک  تسا  نآ  « کیشو » دنا هتفگ  ناحراش 

ریپ و ناناوج  ناوج و  ناکدوک  ینز  مه  رب  مشچ  ات  ییوگ  ؛ تسایند رمع  یهاتوک  دنلفاغ  نآ  زا  ًابلاغ  دنناد و  یم  همه  هک  یلئاسم  زا 
.دنوش یم  جراخ  هنحص  زا  ناریپ 

هدـیمخ يدـق  اب  هتفرگارف و  ار  ناشدوجو  رـسارس  فعـض  هتـسشن و  اهنآ  راسخر  رب  يریپ  رابغ  درگ و  هک  میا  هدـید  ار  يدارفا  اهراب 
هزات.دش ریپ  دوز  هچ  دوب  يا  هجنپ  يوق  تماق و  تسار  باداش و  ناوج  زورید  بجع  : مییوگ یم  دنور  یم  هار  تمحز  هب  نانز  اصع 
یفلتخم ثداوح  رثا  رب  یناوج  ای  یکدوک  رد  هک  یناسک  دنرایـسب  هنرگو  دسر  ارف  يریپ  ینامز  رد  لیحر  هک  تسا  یتروص  رد  نیا 

رایسب مه  اه  تموکح  اه و  تنطلـس  اه و  تردق  ، دننک یم  چوک  ناهج  نیا  زا  تعرـس  هب  اه  ناسنا  اهنت  هن.دنـشوپ  یم  ایند  زا  مشچ 
.دنریذپ یم  لاوز  دوز 

رمتـسم و تسا  هدوب  یمدع  مییایب  ایند  هب  هکنآ  زا  شیپ  : دیوگ یم  هدرک  لقن  امکح  زا  یـضعب  زا  ایند  يارب  یهیبشت  دیدحلا  یبا  نبا 
یناملظ بش  کی  رد  هک  تسا  یقرب  دننام  نایم  نیا  رد  ام  رمع  رمتسم و  تسا  یمدع  رهاظ  هب  زاب  ایند  نیا  زا  ام  ندرک  چوک  زا  دعب 

.( ،ج 18،ص 154 دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   ) . .دوش یم  شوماخ  گنرد  یب  دهج و  یم  يربا  زا  کیرات  ینابایب  رد 

ٍءامَک اْینُّدـلا  ِهایَْحلا  َلَثَم  ْمَُهل  ْبِرْـضا  َو  : » دـیوگ یم  تسا و  هدرک  ایند  یگدـنز  يارب  دـیجم  نآرق  هک  تسا  یتاهیبشت  رت  مهم  نآ  زا 
یگدنز ربمایپ )! يا  (؛ » ًارِدَـتْقُم ٍءْیَـش  ِّلُک  یلَع  ُهّللا  َناک  ُحایِّرلا َو  ُهوُرْذَـت  ًامیِـشَه  َحَبْـصَأَف  ِضْرَْألا  ُتابَن  ِِهب  َطَلَتْخاَف  ِءامَّسلا  َنِم  ُهاْنلَْزنَأ 

ورف مه  رد  دوش و ) یم  زبسرـس   ) نیمز ناهایگ  ، نآ هلیـسو  هب  ؛و  میتسرف یم  ورف  نامـسآ  زا  هک  نک  هیبشت  یبآ  هب  نانآ  يارب  ار  اـیند 
!«.) تساناوت زیچ  همه  رب  دنوادخ  ؛و  دنک یم  هدنکارپ  وس  ره  هب  ار  نآ  اهداب  هک  يا  هنوگ  هب  دکـشخ ؛ یم  یتدم  زا  دعب  اّما  ؛ دور یم 

. ( هیآ 45 ، فهک .

؟ دـیدرک فقوت  نیمز  يور  رد  لاس  دـنچ  دوش  یم  لاؤس  ناراکهنگ  زا  تماـیق  زور  هک  میناوخ  یم  دـیجم  نآرق  زا  يرگید  هیآ  رد 
ُْمْتِثَبل ْمَک  َلاق   » دنراد ار  مایا  ندرمـش  ناوت  هک  دینک  لاؤس  ییاهنآ  زا.زور  زا  یـشخب  ای  زور  کی  هزادنا  هب  اهنت  دنیوگ  یم  خساپ  رد 

«. َنیِّداْعلا ِلَئْسَف  ٍمْوَی  َضَْعب  ْوَأ  ًامْوَی  اْنِثَبل  اُولاق  َنِینِس * َدَدَع  ِضْرَْألا  ِیف 

دیدرک نامگ  ایآ  دیتسناد  یم  رگا  دیدرک  فقوت  یمک  رادقم  امـش  يرآ ) :) دیامرف یم  دـنوادخ ) :») دوش یم  هتفگ  اهنآ  هب  رگید  راب 
امَّنَأ ُْمْتبِـسَحَف  َأ  َنوُمَْلعَت *  ُْمْتنُک  ْمُکَّنَأ  َْول  ًالِیلَق  ّالِإ  ُْمْتِثَبل  ْنِإ  َلاـق  « ؛»؟ دـیوش یمن  هدـنادرگزاب  اـم  يوس  هب  میدـیرفآ و  هدوهیب  ار  اـمش 

3 َنوُعَجُْرت .» اْنَیلِإ ال  ْمُکَّنَأ  ًاثَبَع َو  ْمُکانْقَلَخ 
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.تسا هدمآ  يا  هدننکرادیب  تاهیبشت  تاریبعت و  ایند  رمع  یهاتوک  هرابرد  زین  یمالسا  ثیداحا  رد 

: میناوخ یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  یثیدح  رد  هلمج  زا 

،ج 74،ص راونالا راحب  «. ) . دـیهد رارق  ادـخ  تعاطا  ریـسم  رد  ار  تعاس  نیا  تسین  شیب  یتعاس  ایند  ؛  هعاط اهُولَعْجاَف  ٌهَعاس  اْینُّدـلا  »
.( 166،ح 2

: میناوخ یم  مالسلا  امهیلع  نیسحلا  نب  یلع  نیدباعلا  نیز  ماما  زا  يرگید  ثیدح  رد 

ِلْهأ ِهّللا َو  ِءاِیلْوأ  ْنِم  ٍِّیلَو  َدـْنِع  اِهلَبَج  اِهلْهَـس َو  اـهَِّرب َو  اـهِرَْحب َو  اـِهبِراغم  ِضْرأـْلا َو  ِقِراـشَم  یف  ُسْمَّشلا  ِْهیَلَع  ْتَعَلَط  اـم  َعیمَج  َّنِإ  »
دبات یم  نآ  رب  باتفآ  اه  هوک  اه و  تشد  ، اهارحـص اهایرد و  ، ناهج برغ  قرـش و  رد  هچنآ  ماـمت  ؛  ِلـالِّظلا ِءْیِفَک  ِهّللا  ِّقَِحب  ِهَفِْرعَْملا 

.( ،ج 1،ص 144 نامه «. ) . تساه هیاس  تشگزاب  نوچمه  ادخ  قح  هب  نافراع  هللا و  ءایلوا  دزن  رد 

.تسا نینچ  زین  ایند  رمع  ، دنوش یم  هدیچرب  تعرس  هب  دور  یم  بورغ  يوس  هب  هک  ییاه  هیاس  هک  هنوگ  نامه 

: تسج یم  لثمت  رعاش  رعش  نیا  هب  رایسب  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  هک  تسا  هدمآ  رطاوخلا  هیبنت  باتک  رد 

ٌقُمُح ٍِلئاز    ّ ٍلِِظب ًاراِرتْغا  َّنِا  اَهل  َءاَقب  اْینُد ال  ِتاَّذل  َلْهأ  ای 

.تسا هناقمحا  دریذپ  یم  لاوز  يدوز  هب  هک  يا  هیاس  هب  ندش  رورغم  درادن  ییاقب  هک  ییایند  ياه  تذل  لها  يا 

: دیوگ یم  هنیمز  نیا  رد  زین  ظفاح 

اه لمحم  دیدنبرب  هک  دراد  یم  دایرف  سرج  مد  ره  نوچ  نما  ياج  هچ  ناناج  لزنم  رد  ارم 

: دومرف هک  میهد  یم  نایاپ  بیجع  ینالوط  رمع  نآ  اب  ربمغیپ  حون  زا  یمالک  اب  ار  نخس  نیا 

.( ،ج 11،ص 184 لئاسولا كردتسم  « . ) . ِرَخْآلا َنِم  ُتْجَرَخ  امِهِدَحأ َو  ْنِم  ُْتلَخَد  ِناباب  َُهل  ٍْتیَبَک  اْینُّدلا  ُتْدَجَو  »

! جراخ رگید  رد  زا  مدش و  دراو  رد  کی  زا  هک  متفای  يا  هناخ  نوچمه  ار  ایند 

یسیلگنا

.’’ Imam Ali ibn Abu Talib said : “ Departure ( from this world ) is nigh

ییارگ قح  ترورض  : 188 تمکح

هراشا
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َکَلَه ّقَحِلل  ُهَتَحفَص  يَدبَأ  نَم  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

 . ددرگ یم  دوبان  دزیوآ  رد  قح  اب  هک  سک  ره  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 

يدیهش

.دزیرب دوخ  نوخ  دزیتسب  قح  اب  هک  نآ 

یلیبدرا

یتیآ

.دوش كاله  نادان  مدرم  تسد  هب  دریگرب ، هدرپ  قح  هرهچ  زا  هک  ره  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . دوش كاله  دتسیاب  قح  ربارب  رد  هک  ره  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

هموصخلا نع  هیانک  هحفـصلا  ءادبا  هبناج و  هجولا  هحفـص  کلاه و  وهف  اراهج  قحلا  لداج  نم  يا  قحلل  هتحفـص  يدـبا  نم  هلوق : و 
يذـلا اذـه  اهانعم  سیلف  سانلا  هلهج  دـنع  کله  قحلل  هتحفـص  يدـبا  نم  یه  باتکلا و  ردـص  یف  یتلا  يرخـالا  هیاورلا  هینـالع و 

.هروشملا يروشلا  مهنم و  مهببسب و  کله  لاهجلا  دنع  قحلا  هداقتعا  رهظا  نم  اهانعم  امنا  انه و  هانرکذ 

يردیک

نع و  سانلا ، نع  ملـسی  هناف ال  الیـصفت  هلمج و  باوصلا  نم  ملع  ام  عیمج  یلا  سانلا  اعد  قحلا و  نم  هدقتعی  ام  عیمج  رهظا  نم  يا 
يا قحلا  هلداجمب  يا  قحلل  لیق : و  سانلا ، هلهج  دنع  کله  قحلل  هتحفـص  يدبا  نم  هلوقک : اذهف  هایا  مهتاداعم  هدـشل  کلهی  بیرق 

.هینالع هموصخلا  نع  هیانک  اهوادبا  هبناج و  هجولا  هحفص  و  کلاه ، وهف  اراهج  قحلا  لداج  نم 
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مثیم نبا 

هار رد  هک  یـسک  ینعی  تسا .) هداتفا  تکاله  هب  نادان ) مدرم  رظن  زا   ) دـنک يرادـبناج  قح  زا  دـیامنب و  هرهچ  قح  رطاخ  هب  هک  ره  )
تکاله هب  ناشیاهلد - رب  لطاب  تبحم  هبلغ ي  اهنآ و  رظن  زا  قح  یناوتان  لـیلد  هب  ناداـن - مدرم  مدزن  دتـسیاب ، نارگید  لـباقم  قح ،

بلطم حیضوت  .تسا و  يراک  نینچ  هب  ندرک  مایق  نداد و  رارق  ضرعم  رد  ار  دوخ  زا  هیانک  هتحفـص ) يدبا  و   ) هلمج .تسا  هدیـسر 
.تشذگ شیپ  رد 

دیدحلا یبا 

یناشاک

راهظا يارب  قحلل )  ) ار دوخ  سفن  دومن  بصن  ینعی  ار  دوخ  راسخر  درک  اراکـشآ  هک  ره  هتحفـص ) يدـبا  نم  مالـسلا : هیلع  لاـق  (و 
نآ دزن  لطاب  توق  قح و  فعـض  تهج  هب  راعـش  ترارـش  نادان  نامدرم  دزن  دش  كاله  سانلا ) هلهج  دنع  کله   ) راگزور رد  قح 

رارشا

یلمآ

ینیوزق

دنع  ) ظفل خـسن  یـضعب  رد  مدرم  نالهاج  دزن  ددرگ  كاله  قح  ترـصن  راهظا و  يارب  ار  دوخ  يور  هحفـص  دـنادرگ  رهاظ  هک  ره 
وا هب  شیوخ  يور  هحفـص  یـسک  زا  ضرعم  هچ  ددرگ ، كاله  دنک  ضارعا  قح  زا  هک  ره  ینعی  سپ  تسین ، روکذم  سانلا ) هلهج 

.دنک

یجیهال

رم دوخ  ندرک  ضارعا  درک  راهظا  هک  یـسک  هک : مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .کله » قحلل  هتحفـص  يدبا  نم  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
.ترخآ ایند و  رد  تسا  هدش  كاله  دوش ، قح  زا  ضارعا  بجوم  هک  درک  يراک  ینعی  ار ، قح 

ییوخ

ریـسفت یف  نیحراشلا  مالک  ضفاـنت  دـق  ینعملا : .نیرحبلا  عمجم  هحفـصلا - کلذـک  و  هتیحاـن ، ههجو و  یـش ء  لـک  حفـص ) : ) هغللا
قحلا فعضل  سانلا  هلهج  دنع  کله  دحا  لک  لباقم  یف  قحلا  هرصنل  درجت  نم  يا  هحرش : یف  مثیم  نبا  لاقف  مالـسلا ) هیلع   ) همالک

نم اهانعم  باتکلا و  لوا  یف  هملکلا  هذهل  انریـسفت  مدقت  دق  یلزتعملا : حراشلا  لاق  .خلا و  مهـسوفن  یلع  لطابلا  بح  هبلغ  مهدنع و 
هلوق هدـیوی  و  ماقملا ، یف  رهظا  یلزتعملا  هرکذ  ام  لوقا : .هتحفـص  يدـبا  دـق  فشاک : فلاخ و  نمل  لاقی  کـله ، هبراـح  هللا و  ذـبان 

.دش دوبان  كاله و  داتسیا ، قح  يوربور  سک  ره  همجرتلا : .قالطالا  هجو  یلع  کله ، مالسلا :) هیلع  )

قحان هر  رد  دوبان  تشگ  *** قح ربارب  دش  يور  رپ  هک  ره 
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يرتشوش

هینغم

وا اضارعا  يا  فرخزلا )  5 احفص - رکذلا  مکنع  برضنفا  : ) یلاعت لاق  هجولا ، هحفـصب  ضارعالا  حفـصلا  لصا  نا  هغللا  سیماوق  یف 
هب و افختـسم  هبرح  قحلا و  هدناعمل  يدـصت  نم  ینعملا  نوکی  هیلع  و  اهرهظا ، يا  هتحفـص  يدـبا  نم  لاق : مامالا  نکل  و  نیـضرعم ،

.هعرص قحلا  عراص  نم  مامالا : لوق  یتای  .کله و  دقف  هلهاب -

هدبع

قحلا و نع  ضرعا  نم  ینعملا  نوکی  دـق  هجولا و  راهظا  هحفـصلا  ءادـبا  کله و  قحلا  همواقمب  رهظ  نم  کـله : قحلل  هتحفـص  … 
بناجلاب ضارعالا  دنع  رهظت  هحفصلا 

يرفعج

مالسالا ضیف 

دزن دیامن  يرای  کمک و  ار  نآ   ) دزاس نایامن  ار  شا  هرهچ  قح  يارب  هک  ره  تسا : هدومرف  قح ) هار  جنر  هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
ینعم سپ  هدشن  نایب  سانلا  هلهج  دنع  هلمج  هغالبلا  جهن  خـسن  زا  یـضعب  رد  و  دـنیب ، رازآ  تخـس  اهنآ  زا   ( ددرگ هابت  مدرم  نانادان 
یـسک زا  هدـننک  يرود  نوچ  ددرگ ، هابت  كاله و  دـنک  يرود  ضارعا و  قح  زا  هک  ره  دوش : یم  نینچ  مالـسلا  هیلع  ماما  شیامرف 

). دیامن هجوتم  وا  هب  شیوخ  يور 

ینامز

برغم زا  ار  دیـشروخ  یتسه  ادـخ  رگا  تفگ  وا  هب  مالـسلا ) هیلع   ) میهاربا .متـسه  ادـخ  نم  تفگ : درک و  مایق  ادـخ  ربارب  رد  دورمن 
زیر يا  هشپ  ماجنارس  دیدرگ و  میلـست  دش و  توهبم  دورمن  .نک  لمع  ادخ  فالخ  رب  وت  دروآ  یم  قرـشم  زا  ادخ  اریز  روآ ، نوریب 

ياـپ زا  ار  وا  تفر و  دورمن  گـنج  هب  دوـخ  تادوـجوم  نیرت  فیعـض  اـب  ادـخ ، یئاـمن  تردـق  تـسا  نـیا  دروآرد و  ياـپ  زا  ار  وا 
(. مالسلا هیلع   ) ماما شیامرف  لماک  هنومن  تسا  نیا  .دروآرد 

يزاریش دمحم  دیس 

، قحلا مواق  نم  نا  دارملا  و  یش ء ، ماما  فوقولا  و  هجولا ، راهظا  هحفصلا : ءادبا  کله ) قحلل  هتحفص  يدبا  نم  : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
.هیلع یلعی  و ال  ولعی ، قحلا  ذا  هکالهل ، اببس  کلذ  ناک 

يوسوم

رصتنی نا  دبال و  قحلا  نال  کله  هتبراحم  دارا  هدناع و  قحلا و  هجو  یف  فقو  نم  حرشلا : .هتیحان  هجولا : هحفص  .رهظا  يدبا : هغللا :
.هدناع ههجو و  یف  فقو  نمل  همیزهلا  نوکت  نا  دبال و  و 
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یناقلاط

« .دوش یم  دوبان  دزیتسب ، قح  اب  هک  سک  نآ  »

، تعیب زا  سپ  هنیدم  رد  هک  تسا  يا  هبطخ  هلمج  زا  .میداد  حیـضوت  باتک  زاغآ  رد  نخـس  نیا  هرابرد  دیوگ : یم  دـیدحلا  یبا  نبا 
.تسا هدومرف  داریا  ترضح  نآ 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

.َکَلَه ِّقَْحِلل  ُهَتَْحفَص  يَْدبَأ  ْنَم 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

یئزج ینارون  مالک  نیا  هنامیکح : راتفگ  دنـس  .دش .(  دهاوخ  كاله  دزیخرب ) هزرابم  هب  و   ) دنک ملع  دق  قح  ربارب  رد  هک  سک  نآ 
ياه باتک  زا  ار  نآ  رداصم  باـتک  هدنـسیون.میا  هدرک  ریـسفت  ار  نآ  ، موس شخب  رد  اـم  هک  تسا  هغـالبلا  جـهن  مهدزناـش  هبطخ  زا 

ظحاج ، یفاشلا صیخلت  رد  یسوط  خیش  هلمج  زا  ؛ دنا هتسیز  یم  یضر  دیس  زا  شیپ  اهنآ  نافلؤم  زا  يرایـسب  هک  هدرک  لقن  يددعتم 
لامعلازنک و رد  يدـنه  یقتم  ، هیـصولا تابثا  رد  يدوعـسم  ، داشرا باتک  رد  دـیفم  ، دـیرفلا دـقع  رد  هبر  دـبع  نبا  ، نییبتلا نایبلا و  رد 

(. ( مهدزناش هبطخ  لیذ  ، هغالبلا جهن  رداصم  ) .یفاک هضور  رد  ینیلک  موحرم 

قح اب  هزرابم  ماجنارس 

رد هک  سک  نآ  :» دـیامرف یم.دـنزیخ  یم  رب  قح  اب  هلباقم  هب  هک  دـیوگ  یم  نخـس  یناسک  زا  ینارون  مالک  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
( . َکَلَه ِّقَْحِلل  ُهَتَْحفَص  يَْدبَأ  ْنَم  ( ؛» دش دهاوخ  كاله  دزیخرب ) هزرابم  هب  و   ) دنک ملع  دق  قح  ربارب 

لیذ رد  لوا  دلج  رد  ار  نآ  حرش  هک  تسا  هدمآ  هغالبلا  جهن  مهدزناش  هبطخ  يال  هب  رد ال  ترابع  نیمه  اب  زیمآ  تمکح  مالک  نیا 
یتردـق قح  اریز  ، دـیزیخنرب قح  اب  هلباقم  تفلاخم و  هب  زگره  هک  تسا  نیا  نآ  لـصاح  میدرک و  ناـیب  هحفص 651 )  ) هبطخ نامه 

خیرات هژیو  هب  ، خـیرات دـش و  دـهاوخ  ماجنا  تدـم  زارد  رد  دوشن  ماجنا  تدـم  هاتوک  رد  رگا  ؛ دـبوک یم  نیمز  رب  ار  ناـسنا  هک  دراد 
.دش هدیچیپ  مه  رد  ناش  یناگدنز  راموط  هنوگچ  دنتساخرب  قح  اب  هلباقم  هب  هک  اهنآ  دهد  یم  ناشن  ، مالسا

زا دـنزیخرب  تفلاخم  هب  شراثآ  اب  هچ  ره  دراد و  يراثآ  اه  تیعقاو  تسا و  تباث  ياه  تیعقاو  يانعم  هب  قح  هک  نیا  هب  هّجوت  اب  زین 
نـالف دـنادب  ناـسنا  هک  نیا  دـننام  تسرد.دنکـش  یم  مـه  رد  ار  وا  دـنک و  یم  هـبلغ  ناـسنا  رب  ماجنارـس  ور  نـیا  زا  ، دور یمن  ناـیم 
دصقم هب  دنک  ششوک  شالت و  ردقره  دور  ههاریب  هب  دزیخرب و  میقتسم  هار  اب  تفلاخم  هب  رگا  ، تسا ههاریب  رگید  هار  میقتـسم و  ، هار

.تسا تکاله  شماجنارس  دسر و  یمن 

عافد هب  نادان  مدرم  نایم  رد  یسک  هاگره  هک  نیا  نآ  دنا و  هدیزگرب  هلمج  نیا  يارب  يرگید  ریسفت  هغالبلا  جهن  ناحراش  زا  یـضعب 
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نیا نآ  موهفم  دـنفلاخم و  دارفا  هنوگ  نیا  اب  جوجل  بصعتم و  لهاج و  دارفا  هک  ارچ  هتخادـنا  رطخ  هب  ار  دوخ  ناـج  دزیخرب  قح  زا 
.دزادرپب نادان  مدرم  ربارب  رد  ار  عافد  نیا  ياه  هنیزه  دیاب  دنک  قح  زا  عافد  سک  ره  هک  دوش  یم 

هک تسا  هدـمآ  احیرـص  تغل  نوتم  زا  یـضعب  رد  ًالوا  اریز  ، تسین يا  هنامیکح  راـتفگ  نینچ  بساـنم  هجو  چـیه  هب  ریـسفت  نیا  یلو 
هلمج

هک هدرک  لقن  برع  تاملک  زا  یناوارف  دراوم  يرتشوش  همالع  موحرم  تسا و  نتـساخرب  تفلاخم  هب  ياـنعم  هب  َُهل » ُهَتَْحفَـص  يدـْبأ  »
. ( ،ج 4،ص 543 يرتشوش موحرم  هغالبلا  جهن  حرش   ) . .تسا نتساخرب  تفلاخم  هب  يانعم  هب  « َُهل ُهَتَْحفَص  يْدبأ  ْنَم  » هلمج

زا هلمج  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  دـهد  یم  ناشن  یبوخ  هب  هک  تسا  هدـمآ  ییاه  هلمج  نآ  زا  سپ  شیپ و  ، مهدزناش هبطخ  رد  ًاـیناث 
.دنزیخ یمرب  قح  اب  تفلاخم  هب  هک  دیوگ  یم  نخس  ناراکدب 

 «ّ ِقَْحِلل ُهَتَْحفَص  يْدبأ   » زا روظنم  هک  نیا  نآ  هدش و  رکذ  هلمج  نیا  ریسفت  رد  زین  يرگید  لامتحا  هدبع  دمحم  هغالبلا  جهن  حرش  رد 
يانعم هب  يدـْبأ »  » هملک هک  نیا  هب  هجوت  اب  یلو  ؛ دوش یم  ناسنا  تکاله  ببـس  مه  نآ  هک  تسا  قح  زا  ندـینادرگ  يور  ياـنعم  هب 

( .ثحب دروم  تمکح  لیذ  ، هغالبلا جهن  لالظ  یف   ) . .دسر یم  رظن  هب  دیعب  زین  ریسفت  نیا  تسا  ندرک  راکشآ 

هک دهد  یم  رادشه  دنزیخ  یمرب  قح  اب  تفلاخم  هب  هک  یناسک  همه  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  نیا  هلمج  نیا  موهفم  لاح  ره  هب 
یفاک فیرش  باتک  رد  هلمج  نیا  دش  هراشا  نیا  زا  شیپ  هک  هنوگ  نامه.دندرگ  زاب  هار  نیا  زا  دنشیدنیب و  دوخ  راک  ءوس  تبقاع  هب 

هک یسک  تسا  نیا  هلمج  موهفم  : دیوگ یم  نآ  حرـش  رد  یناردنزام  حلاص  الم  موحرم  هدمآ و  تیاور  کی  زا  یـشخب  ناونع  هب  زین 
.دش دهاوخ  كاله  دزیخرب  تموصخ  هب  قح  ربارب  رد  اراکشآ 

: دیامرف یم  هک  اجنآ  تسا  هدمآ  زین  هنامیکح 408  راتفگ  رد  انعم  نیمه  هباشم 

. ( ،ج 11،ص 421 یفاک لوصا  حرش  «. ) . دیبوک دهاوخ  نیمز  رب  ار  وا  قح  دگنجب  قح  اب  هک  سک  نآ  ؛  ُهَعَرَص َّقَْحلا  َعَراص  ْنَم  »

لطاب رب  ار  قح  ام  هکلب  ؛ » ٌقِهاز َوُه  اذِإَف  ُهُغَمْدَیَف  ِلِطاْبلا  یَلَع  ِّقَْحلِاب  ُفِذْقَن  َْلب  : » دـیوگ یم  نینچ  لطاب  قح و  هرابرد  زین  دـیجم  نآرق 
.( هیآ 18 ، ءایبنا «. ) . دوش یم  دوبان  وحم و  لطاب  هنوگ  نیا  دزاس و  یم  كاله  ار  نآ  میبوک و  یم 

اریز ، تسا ماع  روط  هب  سانلا  قوقح  هللا و  قوقح  نید و  عورف  مالسا و  نییآ  یسانشادخ و  لصا  الاب  ینارون  مالک  رد  « قح » زا روظنم 
روط هب  ، دـنوادخ كاپ  تاذ  هب  لیلد  نیمه  هب.تسا  « لطاب » نآ لباقم  هطقن  عقاو و  اـب  یگنهاـمه  تقباـطم و  ياـنعم  هب  لـصا  رد  قح 

.ریذپانراکنا تسا  یتیعقاو  نوچ  دوش  یم  قالطا  « قح » قلطم

كاپ تاذ  يانعم  هب  قح  : تسا هدـش  رکذ  دـیجم  نآرق  رد  يا  هناگ  هدزاود  لامعتـسا  دراوم  قح  هملک  يارب  « نآرقلا هوجو  » باتک رد 
زا مادک  ره  يارب  هرهب و  ماو و  ، ندش بجاو  ، یگتـسیاش ، هینالع ، حیحـص زرط  ، قدص ، لدع ، دیحوت مالـسا ، ، نآرق يانعم  هب  دنوادخ و 

هروس هیآ 55  لیذ  ،ج 8، هنومن ریـسفت  هب  دیناوت  یم  رتشیب  حیـضوت  يارب   ) . .تسا هدروآ  دهاش  ار  دیجم  نآرق  تایآ  زا  يا  هیآ  اهنیا 
 ( .دییامرف هعجارم  أبن  هروس  هیآ 39  لیذ  رجح و ج 26، هروس  هیآ 8  لیذ  ؛ج 11، سنوی
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یسیلگنا

." Imam Ali ibn Abu Talib said : One who openly opposes what is right perishes

یبات یب  رطخ  ربص و  شزرا  : 189 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ُعَزَجلا ُهَکَلهَأ  ُربّصلا  ِهِجُنی  َمل  نَم  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

 . دنادرگ كاله  ار  وا  یبات  یب  دهدن ، تاجن  ییابیکش  هک  ار  یسک  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 

يدیهش

.دنادرگ هابت  شا  یبات  یب  دناهرن  ییابیکش  ار  هک  ره 

یلیبدرا

یتیآ

.دزاس شهابت  يراز  یباتیب و  دهدن ، ییاهر  ربص  ار  هک  ره  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . دنک كاله  یبات  یب  دهدن  تاجن  ربص  ار  هک  ره  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

مثیم نبا 
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نینچ رد  تسا و  هدنشک  یبات  یب  ثعاب  گرزب ، تبیصم  یهاگ  دروآرد .) ياپ  زا  ار  وا  یبات  یب  دادن ، تاجن  يرادیاپ  ار  سک  ره  )
ره تسا : نینچ  ترابع  ریدـقت  دـبای و  تاجن  تکاله  زا  ات  تسا  مزال  ییابیکـش  يرادـیاپ و  یبات ، یب  ياج  هب  ناـسنا  يارب  یتلاـح 

( مالسلا هیلع   ) ماما دوصقم  هک  دراد  لامتحا  .دوش و  یم  كاله  دنک و  یم  یبات  یب  سپ  دبای ، تاجن  ات  دنکن  ربص  تبیصم  رب  سک 
يارب ترابع  نیا  دروآرد و  اپ  زا  یبات  یب  دنـسپان  تفـص  دـهدن ، تاـجن  ربص  تلیـضف  هک  ار  یـسک  ینعی  دـشاب : يورخا  تکـاله 

.تسا يرادیاپ  ربص و  رب  نتشاداو  یبات و  یب  زا  نتشاد  رذحرب 

دیدحلا یبا 

یناشاک

عزف و ار  وا  تخادنا  یبقع  تکاله  هب  عزجلا ) هکلها   ) ییابیکش ار  وا  دادن  تاجن  هک  یسک  ربصلا ) هجنی  مل  نم  مالسلا : هیلع  لاق  (و 
يراتفرگ تسا و  باوث  توف  بجوم  نآ  هک  اریز  يراز ،

یلمآ

ینیوزق

.یئاوسر هب  عزج  ار  وا  دنک  یم  كاله  یئابیکش  ربص و  دهدن  تاجن  ار  هک  ره 

یجیهال

، ییابیکش ربص و  ار  وا  دشخبن  عفن  هک  یـسک  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .عزجلا » هکلها  ربصلا  هجنی  مل  نم  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
.ترخآ رد  ندرک  عزج  ار  وا  دنک  كاله 

ییوخ

دنع ربصلاب  کسمتلا  یلع  مالـسلا ) هیلع   ) ثح ینعملا : .مرجلاب  هواـی  تطقـس  هلوعفم و  ریمـضلا  و  ءاـجنالا ، نم  هجنی : مل  بارعـالا :
رما وه  عزجلا و  یف  عوقولا  مزلتـسی  ارم  ناک  نا  ربصلا و  نم  لودعلا  نال  هریبک  همیظع و  تناک  نا  هبیـصملا و  ثودح  ءالبلا و  لوزن 

رعـشلا و زجک  عرـشلا  فلاخی  اـم  بکترا  نا  هرخـالا  یف  باذـعلا  و  هیف ، طرفا  اذا  ایندـلا  یف  كـالهلا  یلا  هئادـال  ربصلا  نم  یکنا  و 
.دنک دوبان  شیبات  یب  دهدن ، تاجن  یئابیکش  ار  یسک  ره  دومرف : همجرتلا : .هجولا  شدخ 

دسرب تکاله  هب  دوخ  عزج  زا  دهدن ***  شتاجن  ربص  ار  هک  ره 

يرتشوش

یف نوعبرالا - عباسلا و  لصفلا   ) .مایاب اهدعب  تامف  ربصی  مل  امل  عزجلا  هکلها  هبابح  هتیراج  یف  کلملادـبع  نب  دـیزی  یف  امک  لوقا :
، روبص وه  ءالبلا و  هیتایف  نموملا  یلا  ناقبتسی  ءالبلا  ربصلا و  نا  لاق : مالـسلا ) هیلع  ) قداصلا نع  یفاکلا ) ) يور و  یناهتلا ) يزاعتلا و 
ربصلا و اهیلع  تیظعا  هبیـصم  ندـعت  ال  لاق : مالـسلا ) هیلع  ) هنع .عوزج و  وه  ءالبلا و  هیتایف  رفاکلا  یلا  ناقبتـسی  ءـالبلا  عزجلا و  نا  و 
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( هیلحلا ) یف و  اذه ، .اهلوزن  دنع  ربصی  مل  اذا  اهباوث  اهرجا و  اهبحاص  مرحی  یتلا  هبیـصملا  امنا  باوثلا ، اهیلع  یلاعت  هللا  نم  تبجوتـسا 
کلمح ام  ذاتسا  ای  هل : لیقف  عیمجلا ، قلحب  رماف  هریبک  هیحل  یلبشلل  ناک  و  هیلع ، اهرعش  هما  تزجف  ابلاغ  همسا  ناک  نبا  یلبشلل  تام 
یفورعم دـحا  اذـه  بجعلا ، نم  و  تلق : .دوجوم  یلع  اـنا  یتیحل  قلحا  ـال  فیکف  دوقفم  یلع  اهرعـش  هذـه  تزج  لاـقف : اذـه ؟ یلع 

دینجلا یلع  مجهناف  انملکی ، مل  انرظنف و  نارکس  وه  یلبـشلا و  انءاج  لاق : جاسنلا  ریخ  نع  لقن  هنا  عم  هلامعا ، هذه  هیفوصلا و  خئاشم 
یلع قفصف  لاق : .كانه  وه  سیل  کیلع  ال  دینجلا : اهل  لاقف  اهسار  یطغت  نا  تمهف  .سارلا  هفوشکم  هتارما  عم  سلاج  وه  هتیب و  یف 

: اشناف .ینـضت  هبحملا  انیدب و  امیـسج  كارن  لجر : لاق  لاق : و  بذع .) …  لاصولا  لاصولا و  ینودوع  : ) لوقی اشنا  دـینجلا و  سار 
زبخلا بایثلا و  قرحت  کنا  تربخا  هل : لاق  دـهاجم  نب  رکبابا  نا  لـقن  نمـسلا و  یف  ماـقا  اـم  يرد  ول  یندـب و  يرداـم  یبلق و  بحا 

ملعلا و نم  اذـه  نیا  مهحلاصم ، مهعفانم و  نم  سانلا  هب  عفتنی  ام  همعطالا و  و  یناهتلا ) يزاعتلا و  یف  نوعبرـالا - عباـسلا و  لـصفلا  )
و تلق : .طق  اهارقا  مل  یناک  لاق : دهاجم و  نبا  تکسف  ملعلا ؟ نم  اذه  نیا  قانعالا ) قوسلاب و  احسم  قفطف  ) هللا لوق  هل : لاقف  عرشلا ؟

.عانتقا الالدتسا و  ایزخ  امهافک 

هینغم

، لافطالا فاعضلا و  راعـش  وه  و  رما ، یهدا و  عزجلا  نکل  و  بیر ، کلذ  یف  ام  رم ، ربصلا  نا  وه  و  ادج ، حضاو  همکحلا  هذه  ینعم 
امک همکحلا  هذه  حوضو  مغر  یلع  .میظع و  هللا  دنع  هرجا  نیقتملا و  راعـش  وهف  ربصلا  اما  نیدـلاب ، ءالبلا  ایندـلا  ءالب  یلا  فیـضی  و 

فیک يردا  و ال  بجوم ! ببـس  الب  لـیواتلا  فلکتی  و  لوقا ، تلق  نا  لوقی : حار  و  دـیدحلا ، یبا  نبا  یلع  اـهانعم  یفخ  دـقف  انرـشا 
.هلفغ هوبک و ال  هذخات  نم ال  لج  و  نیبلا ؟ ینعملا  اذه  نع  ریبکلا  بیدالا  اذه  لهذ 

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

شاداپ اریز   ) دـنادرگ هابت  ار  وا  یباـتیب  دادـن  یئاـهر  یئابیکـش  ار  هک  ره  تسا : هدومرف  یئابیکـش ) هب  بیغرت  رد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
(. تسا راتفرگ  یباتیب  رفیک  هب  هداد  تسد  زا  ار  یئابیکش 

ینامز

یم نوریب  یحور  یتحاران  بارطضا و  زا  ار  ناسنا  هکلب  دراد  يورخا  باوث  اهنت  هن  تامیالمان  ربارب  رد  يرابدرب  تالکشم و  لمحت 
شرافـس همه  نآ  .دـهد  یمن  ناج  نآ  لابندـب  ددرگ و  یمن  راتفرگ  یمـسج  ضارما  هب  بارطـضا ، رثات و  تدـش  زا  ناـسنا  دروآ و 

هک تسا  یحور  تاـناجیه  رثاـت و  ینارگن ، بارطـضا ، نتخاـس  نک  هشیر  رطاـخ  هب  ادـخ  هار  رد  هدـهاجم  تماقتـسا ، ربص ، هراـبرد 
ادـخ تسا  مزعلاولوا  ناربمایپ  ادـخ و  هتـسیاش  ناگدـنب  صوصخم  ربص  زایتما  هک  اـجنآ  زا  .ددرگ  یم  ینوگاـنوگ  یـضارما  بجوم 

شیامزآ نیا  ار  امش  ام  دننک … ( : كرد  ار  شیوخ  ماقم  مدرم  دوخ  ات  دنک  یم  شیامزآ  زایتما  نیا  نداد  يارب  ار  شیوخ  ناگدنب 
(. دنوش هتخانش  نارابدرب  نارگشالت و  ات  مینک  یم 
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يزاریش دمحم  دیس 

.یسالا نم  سفنلاب  ام  راهظا  وه  و  عزجلا ) هکلها   ) وجنی یتح  هراکملا  یف  ربصی  مل  ناب  ربصلا ) هجنی  مل  نم  : ) مالسلا هیلع  لاق  و 

يوسوم

هللا یلا  برقا  هنکل  ایساق و  ابعـص و  ناک  نا  هیلع و  لمح  ربصلا و  یلع  ثح  اذه  حرـشلا : .دیدشلا  نزحلا  عزجلا : .هصلخ  هاجن : هغللا :
امومغم هرمع  یـضقی  هنا  ثیح  نم  هسفن  کلهی  ناف  عزجلا  هباـصا  لـب  ربصی  مل  اذا  هبیـصملا  بحاـص  ناـف  هباذـع ، نم  هاـجنلا  یلا  و 

 … مغلا نم  تومی  دق  انیزح و 

یناقلاط

« .دنک یم  كاله  ار  وا  یبات  یب  دناهرن ، ییابیکش  ار  سک  ره  »

جرخ نآ  رب  رمع  زا  دـیاب  هکنیا  زج  تسوکین  هچ  ییابیکـش  تسا : هدـش  هتفگ  .دـش  هتفگ  یبات  یب  ییابیکـش و  هرابرد  یفاک  ینخس 
زا دیاب  هک  ار  نیا  یلو  تسا  ییابیکش  رد  شیاسآ  مناد  یم  دوخ  هک  انامه  : » تسا هدورس  نینچ  هتفرگ و  ار  ینعم  نیا  يرعاش  .درک 

« .منک هچ  منک ، هنیزه  ییابیکش  رب  مدوخ  رمع 

نینچ هتـسناد ، یم  رید  ار  وا  ندـمآ  ای  تسا  هدـید  یم  ریخأت  اب  دـنک و  اهرالاس  زا  یکی  زا  ار  يراک  نداد  ماـجنا  هک  ءـالعلا  یبا  نبا 
«. ...تسین يربص  دشک  یم  ربص  هب  ار  وا  راگزور  ماجنارس  هک  یسک  يارب  ییابیکش ، دوش  هتفگ  نم  هب  رگا  : » تسا هدورس 

يارب يزیچ  سک  ره  : » دـیوگب یـسک  هک  تسا  نآ  ریظن  نیا  تسا و  هتفهن  يا  هدـیاف  هچ  ترـضح  نآ  راتفگ  نیا  رد  ییوگب  رگا  و 
یم هک  تسا  هنوگ  نیمه  دوب ، یم  یکی  نآ  تهج  رگا  دـیدحلا - یبا  نبا  میوگ - یم  .دـنز » یم  شنایز  یگنـسرگ  دـباین ، ندروخ 

زا ییابیکـش  ار  سک  ره  هـک  تـسا  نـیا  ترـضح  نآ  مـالک  دوـصقم  تـسا و  فـلتخم  تـهج  یلو  دوـب  هرهب  یب  ینخـس  ییوـگ و 
، دنکن ییابیکـش  هک  یـسک  اریز  دوش  یم  هابت  وا  ترخآ  دنک ، ضوع  یبات  یب  اب  ار  ییابیکـش  دهدن و  تاجن  یناهج  نیا  ياههودنا 

یکی دنک ، یم  قرف  تهج  نوچ  .تسا و  يدوبان  كاله و  هیام  هانگ  دـتفا و  یم  هانگ  هب  دـنک ، یبات  یب  هک  ره  دـنک و  یم  یبات  یب 
.تسا شخب  دوس  مه  رایسب  هک  تسین  هرهب  یب  نخس  نیا  اهنت  هن  تسا ، ترخآ  روما  هب  رظان  يرگید  ایند و  روما  هب  رظان 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

.ُعَزَْجلا ُهَکَلْهَأ  ُْربَّصلا  ِهِْجُنی  َْمل  ْنَم 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

نیا هک  یناسک  هلمج  زا  هنامیکح : راتفگ  دنس  .دروآ . (  یم  رد  ياپ  زا  ار  وا  یبات  یب  دهدن  تاجن  ار  وا  ییابیکش  ربص و  هک  یـسک 
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ُعَرَْولا ُهِْحلُْـصی  َْمل  ْنَم   » هلمج همیمـض  هب  ار  هلمج  نیا  هک  تسا  مکحلا  ررغ  رد  يدـمآ  دـنا  هدروآ  يا  هفاـضا  اـب  ار  هناـمیکح  مـالک 
هب ار  هلمج  نیا  زین  هغالبلا  جهن  مامت  باتک  رد  (. ،ج 4،ص 151 هغالبلا جهن  رداصم  ) .تسا هدرک  رکذ  دوخ  باتک  رد  ُعَمَّطلا » ُهَدَْسفأ 

جهن ماـمت  ) .تسا هدرک  رکذ  مالـسلا  هیلع  یبـتجم  نسح  ماـما  شدـنزرف  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  ماـما  هماـن  زا  یـشخب  ناوـنع 
(.( ،ص 979 هغالبلا

تسا هدنشک  یبات  یب 

ربص و هک  یـسک  :» دـیامرف یم  هدرک  هراشا  عزج  ندومن  هشیپ  ربص و  كرت  راب  نایز  رثا  هب  هنامیکح  راتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
( . ُعَزَْجلا ُهَکَلْهَأ  ُْربَّصلا  ِهِْجُنی  َْمل  ْنَم  ( ؛» دروآ یم  رد  ياپ  زا  ار  وا  یبات  یب  دهدن  تاجن  ار  وا  ییابیکش 

ناسنا هک  یلمعلا  سکع.دنام  یمن  رانک  رب  نآ  زا  سک  چیه  هک  تسا  یناوارف  تالکشم  بئاصم و  ، ناسنا یگدنز  لوط  رد  نیقی  هب 
هب يرازگرکـش  لمحت و  ربص و  تسخن  : تسا زیچ  ود  زا  یکی  دـهدب  ناشن  زیگنا  مغ  كاندرد و  ثداوح  نیا  لـباقم  رد  دـناوت  یم 

.تسا نآ  راب  نایز  راثآ  زا  نتساک  لقادح  تبیصم و  ای  لکشم  نآ  زا  تاجن  هار  نتفای  رد  تقد  ادخ و  هاگرد 

گرم هب  هاگ  هدرک و  فلتخم  ياه  يرامیب  راتفرگ  ار  وا  دـبوک و  یم  مه  رد  ار  ناسنا  باصعا  مه  هک  تسا  یباـت  یب  عزج و  رگید 
.دوش یم  رگید  يارس  يارب  لابو  رزو و  دنوادخ و  هاگرد  هب  يرکشان  ببس  مه  دناشک و  یم 

.ار ربص  تاکرب  دیاوف و  مه  دراد و  ار  نارباص  رجا  مه  هک  دنیزگ  یم  رب  ار  تسخن  هار  لقاع  ناسنا 

تـسا یگدچیپ  نآ  موهفم  رد  دـنا  هدرک  روصت  یـضعب  هک  نیا  تسا و  فافـش  نشور و  رایـسب  هنامیکح  مالک  نیا  موهفم  نیاربانب 
.تسا هابتشا  ًالماک 

هک روط  نامه  دوش  یم  لماش  ار  ود  ره  يورخا  يویند و  كاله  هلمج  نیا  رد  تکاله  هک  دش  مولعم  دش  هتفگ  هچنآ  زا  نمـض  رد 
يورخا تکاله  هب  اهنت  تایاور  زا  یـضعب  رد  یهاگ  دـنچره  ، دریگ یم  رب  رد  ار  يورخا  يویند و  تاجن  زین  ربص  وترپ  رد  تاـجن ) )

: دیامرف یم  هک  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  دننام  ؛ هدش هراشا 

رد دـینک و  هشیپ  یهلا  ياوقت  ؛  ْرَجُؤی َْمل  َعِزَج  اذإ  ُهَّنَأ  ِعَزَْجلا  ِیف  ُهُکـالَه  اـمَّنإ  ُعَزَْجلا َو  ُهَکَلْهأ  ِْربْصَی  َْمل  ْنَم  ُهَّنِإَـف  اوُِربْـصا  هّللا َو  اوُقَّتا  »
رد وا  تکاله  درک و  دهاوخ  كاله  ار  وا  عزج  دنکن  ربص  هک  یسک  اریز  ، دیشاب هتشاد  ییابیکـش  ربص و  بئاصم  تالکـشم و  ربارب 

. ( ،ج 68،ص 95،ح 58 راونالاراحب «. ) . دش دهاوخن  هداد  وا  هب  یشاداپ  رجا و  دنک  یبات  یب  یتقو  هک  تسا  نیا  عزج 

عزج ربص و 

هتـشاد ییاه  ثحب  زین  ام  دـش و  حرطم  عزج  موش  راثآ  ربص و  يوکین  راثآ  عزج و  ربص و  عوضوم  مالـسلا  هیلع  ماما  مالک  رد  اـهراب 
.میشاب هتشاد  بلطم  نیا  هب  يا  هراشا  زاب  عوضوم  تیمها  ببس  هب  میناد  یم  مزال  اجنیا  رد.میا 

زیهرپ قیرط  رد  تسین و  مک  تالکشم  یهلا  تعاطا  ریسم  رد.تسا  تالکشم  عاونا  اب  هتخیمآ  ایند  تایح  ، دش هراشا  هک  هنوگ  نامه 
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هک میشاب  هتشاد  تقیقح  نیا  هب  هجوت  رگا  دریگ و  یم  ایند  رد  ار  همه  ناماد  هتساوخان  بئاصم.تسا  دایز  ، تالکـشم اوقت  هانگ و  زا 
یمن زیربل  اـم  ربـص  هناـمیپ  ، میوش یمن  تحاراـن  تالکـشم  نیا  دوجو  زا  دوب  دـهاوخ  نینچ  زین  هدـنیآ  رد  هدوب و  نینچ  هتـشذگ  رد 
میناد یم  اریز  ، دـیآ یمن  ام  غارـس  هب  یبات  یب  عزج و  زا  یـشان  یناور  ياه  یتحاران  میهد و  یمن  تسد  زا  ار  دوخ  ییابیکـش  : ددرگ

زا ؛ دراد يا  هداـعلا  قوف  یهلا  شاداـپ  هک  نیا  رب  نوزفا  ییابیکـش  ربـص و  نیا.دـننابیرگ  هب  تسد  یلکـش  هب  روما  هنوـگ  نیا  رد  همه 
: دومرف هک  میناوخ  یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد  هلمج 

رازه شاداپ  دنک  ییابیکش  دوش و  یتبیصم  هب  التبم  ام  نایعیش  زا  هک  یسک  ؛  ٍدیهَش ِْفلأ  ُرْجأ  َُهل  َناک  ِْهیَلَع  َرَبَصَف  اِنتَعیش  ْنِم  یلَْتبا  ِنَم  »
.( ،ج 18،ص 94 راونالاراحب «. ) . دراد ار  دیهش 

: میناوخ یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يرگید  ثیدح  رد 

ْنِإَو ِِهب  ُرِظَْتنَی  يذَّلا  ِءالَْبلا  َنِم  ُهّللا  ُهافاع  اهیف  َوُه  یتَّلا  ِهَِّیلَْبلا  یَلَع  َرَبَص  ْنإَف  ُْهنِم  ُّدَـشأ  َوُه  ام  ِِهب  ٍرِظَْتنُم  ٍءالَِبب  ًیلْتبُم  َوُهَواـّلإ  ٍنِمُْؤم  ْنِم  اـم  »
یم التبم  ییالب  هب  هک  نیا  رگم  تسین  ینامیااب  درف  چـیه  ؛  ُهُءازَعَو ُهُْربَص  َنُسْحَی  یّتَح  ًادـَبأ  ِرَظَْتنُْملا  ِءـالَْبلا  َنِم  ِِهب  َلََزن  َعِزَجَو  ِْربْصَی  َْمل 

ار وا  ادخ  ، دنک ییابیکـش  تسا  نآ  رد  هک  ییالب  رب  هاگره.تسا  رتدـیدش  مه  نآ  زا  اسب ) يا   ) دـشک یم  نآ  راظتنا  ار  هچنآ  دوش و 
ربص و ات  دـیآ  یم  وا  رـس  رب  يرگید  زا  سپ  یکی  اهالب  دـیامن  یباـت  یب  رگا  دراد و  یم  راـنکرب  دـشک  یم  شراـظتنا  هک  ییـالب  زا 

.( ،ج 68،ص 94،ح 51 نامه «. ) . دنک هشیپ  ییابیکش 

: میناوخ یم  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  زا  یثیدح  رد 

،ج 79،ص نامه «. ) . تساتود ابیکشان  ناسنا  يارب  تسا و  یکی  رباص  ناسنا  يارب  تبیصم  ؛  ِناْنثا ِعِزاْجِللَو  ٌهَدِحاو  ِِرباّصِلل  ُهَبیـصُْملا  »
. ( 144

یم مه  رد  ار  اـهنآ  دـنک و  یم  دراو  اـهنآ  حور  مسج و  رب  ییاـه  هبرـض  هـک  تساـجنیا  زا  ابیکـشان  دارفا  تبیـصم  ندـش  فعاـضم 
راثآ ، ادخ هاگشیپ  رد  یساپسان  یعون  رب  نوزفا  یبات  یب  عزج و  دش  هراشا  زین  هتشذگ  رد  هک  هنوگ  نامه  هک  نیا  نخس  هاتوک.دبوک 

.درب یم  شیپ  نونج  دح  رس  ات  هاگ  ار  وا  دراد و  ناسنا  باصعا  يور  یبّرخم  رایسب 

ره هک  دـنک  ناگتـسب  ناشیوخ و  ناتـسود و  بئاصم  هتـشذگ و  رد  هللا  ءایلوا  بئاصم  هب  هجوت  ناسنا  تسا  مزـال  عزج  ناـمرد  يارب 
هک دزادرپب  يروما  هب  زین.دـشیدنیب  یبات  یب  عزج و  یفنم  راثآ  ییابیکـش و  ربص و  تبثم  راثآ  رد  هوالع  هب.دـنراتفرگ  یعون  هب  کـی 

.دنک شومارف  ار  تبیصم  ًاجیردت  نآ  هیاس  رد  ات  دنک  یم  فرصنم  تبیصم  زا  دزاس و  یم  لوغشم  دوخ  هب  ار  وا  رکف 

ام ریبعت  هب  دراد و  ینایاپ  تالکشم  زا  يرایسب  هدش ، هراشا  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  زا  یتیاور  رد  هک  هنوگ  نامه  ، نیا رب  هفاضا 
.تسا جرف  نوتس  نآ  ات  نوتس  نیا  زا 

دنام یم  یقاب  لاح  کی  هب  لکشم  هشیمه  هک  دنک  لایخ  ناسنا  دیابن 

.( ،ج 75،ص 79،ح 55 راونالاراحب «. ) . دراد ینایاپ  زیگنا  مغ  تالکشم  ؛  اْهَیلإ َیِهَْتنَت  ْنأ  َُّدبال  ٌتایاغ  ِنَحِْمِلل  َّنإ  »
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نآرق رد  قالخا  مود  دلج  هب  دیناوت  یم  رتشیب  حیـضوت  يارب  دـمآ و  دـهاوخ  عزج  ربص و  هرابرد  یثحب  زین  هنامیکح 291  راتفگ  رد 
.دییامرف هعجارم  ، عزج ییابیکش و  ربص و  هب  طوبرم  ثحابم  ،

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said: “One who is not saved by patience will be finished by
.impatience

؟ تماما رایعم  : 190 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

َِهباَرَقلا َِهباَحّصلِاب َو  ُهَفاَلِخلا  ُنوُکَت  هاَبَجَع َأ  اَو  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

502 ص :

ینعملااذه یف  رعش  هل  يورو  یضرلا  لاق 

بیغ نوریشملاو  اذهب  فیکف  مهرومأ ||  تکلم  يروشلاب  تنک  نإف 

برقأو یبنلاب  یلوأ  كریغف  مهمیصخ ||  تججح  یبرقلاب  تنک  نإ  و 

اه همجرت 

یتشد

؟ تسین كالم  يدنواشیوخ  ندوب و  یباحص  اّما  تسا ؟ ندوب  ربمایپ  یباحص  تفالخ ، رایعم  ایآ  اتفگـش ! دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 
.

هچ يدیـسر ، تفالخ  هب  نیملـسم  ياروش  اـب  ینک  یم  اـعّدا  رگا  دومرف ) رکب  اـبا  هب  هک  دـش  لـقن  هلئـسم  نیمه  رد  يرعـش  ماـما  زا  )
رت و کیدزن  ربماـیپ  هب  وت  زا  نارگید  يروآ ، یم  تّجح  ار  يدـنواشیوخ  رگا  و  دنتـشادن ؟ روضح  ناگدـنهد  يأر  هک  دوب  ییاروش 

یم حرطم  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  اب  دوخ  يدنواشیوخ  تموکح ، نتفرگ  تسد  هب  زا  لبق  رکب  ابا   .) دنرتراوازس
( .داد خساپ  وا  ياعّدا  ود  ره  هب  ماما  هک  درک  یم  هراشا  مدرم  تعیب  هب  ندش ، مکاح  زا  سپ  و  درک ،

يدیهش
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 . دیآ تسد  هب  یتبحصمه  هار  زا  تفالخ  اتفگش !

رد ناگدـنهد  يأر  هک  دوب  ییاروش  هچ  یتفرگ  تسد  هب  ار  نانآ  راک  اروش  اب  رگا  تسا ]: هدـش  تیاور  هراب  نیا  رد  وا  زا  يرعـش  [و 
.دندوبن اجنآ 

.دندوب رتراوازس  رتکیدزن و  ربمایپ  هب  وت  زا  نارگید  يدروآ ، تّجح  ناّیعدم  رب  يدنواشیوخ  هار  زا  رگا  و 

یلیبدرا

دـشابن ربـمغیپ و  هب  تبارق  نودـب  تبحـص و  درجمب  تباحـصب و  ربـمغیپ  تفـالخ  دـشاب  اـیآ  بجع  يا  تفـالخ  ینعم  رد  دوـمرف  و 
ندرک تروشمب  هک  وت  يدوب  رگا  سپ  تسنیا  نآ  تسا و  ینعم  نیاب  کیدزن  نآ  وت و  زا  هدش  تیاور  ربمغیپ و  یشیوخ  هباحصاب و 

وت يدوب  رگا  دندوب و  بیاغ  ناگدننک  تروشم  هکنآ  لاح  راک و  نیاب  يدـش  کلام  هنوگچ  سپ  نامدرم  ياهراک  رب  يوش  کلام 
رتکیدزن ربمغیپ و  تسا  رتراوازس  وت  ریغ  سپ  دوخ  شک  هنیک  رب  ندروآ  تجحب  هدش  کیدزن  تبارقب  هک 

یتیآ

دناوتن وا  يدنواشیوخ  تبحاصم و  ببـس  هب  دوب و  دـناوت  ربمایپ  اب  تبحاصم  ببـس  هب  تفالخ  ایآ  اتفگـش ، مالـسلا :) هیلع   ) دومرف و 
؟ دوب

، يا هتفرگ  تسد  هب  ار  نانآ  راک  اروش  هب  رگا  : » تسا هدش  لقن  مالسلا ) هیلع   ) ماما نآ  زا  يرعـش  ینعم  نیا  رد  و  دیوگ : ّیـضر  دّیس 
تجح دوخ  نامـصخ  رب  يدنواشیوخ  زیواتـسد  هب  رگا  .دـندوبن و  رـضاح  نآ  رد  تروشم  يأر و  نابحاص  هک  دوب  ییاروش  هنوگچ 

« .دنا هدوب  رتکیدزن  وت  زا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ هب  نارگید  يا ، هدروآ 

نایراصنا

دیآ یمن  دوجو  هب  یشیوخ  تبحاصم و  اب  یلو  دوش ، یم  اپ  رب  ربمایپ  اب  تبحاصم  لیلد  هب  تفالخ  ایآ  ! اتفگش : دومرف ترـضح  نآ  و 
: تسا نینچ  هک  هدش  تیاور  ترضح  زا  يرعش  انعم  نیا  رد   !؟

؟ دندوب بیاغ  شناگدنهد  يأر  هک  دوب  ییاروش  هچ  یتفرگ ، تسد  هب  ار  تموکح  اروش  اب  رگا 

دوب رتکیدزن  رتراوازس و  وت  زا  ربمایپ  هب  تبسن  يرگید  يدروآ  تجح  لباقم  فرط  رب  ربمایپ  اب  یشیوخ  قیرط  زا  رگا  و 

اه حرش 

يدنوار

.هجحلاب هتبلغ  يا  هتججحف  هتججاح  لاقی : مهتلمج  یف  کمصاخی  نم  يا  مهمصاخم  هجحلاب  تبلغ  يا  مهمیـصخ  تججح  هلوق : و 
ینب نم  هراشالا  يروشلا و  لها  مه  نیذـلا  يروشلا و  کئاعداب  همـالا  رما  کـلمت  فیک  يا  بیغ  نوریـشملا  اذـهب و  فیکف  هلوق  و 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 2783 

http://www.ghaemiyeh.com


.یمرت لضتنت  هسفن و  هب  دارا  برقا  یبنلاب و  یلوا  كریغف  هلوق : .هفیقسلا  موی  نیبئاغ  اوناک  مشاه 

يردیک

روهمج هباحصلا و  رابک  و  کلذ : یف  ضوخلا  و  هراشالا ، هروهشملا و  قح  مهل  نیذلا  نوریشملا  و  مهمـصاخم ، تبلغ  هروشملاب  يا 
قلعتی اذـهب  هلوق : .هسفن  كریغ : هلوقب : ینع  نامثع و  نب  قیتع  بطاخ  نولیلق ، رفن  اورـضاح  امنا  و  هفیقـسلا ، اورـضح  ام  .مشاـه  ینب 

نوریـشملا یف و  واولا  و  ردقملا ، لعفلل  ردصم  وا  لاح  فیک  و  اذهب ، جـتحی  فیک  يا  رمالا  اذـهب  تکلم  فیک  يا  فوذـحم  لعفب 
.لاحلل

مثیم نبا 

نآ زا  دیوگ : یم  یضردیس  دراد .) یگتسب  هلآ )) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ اب   ) يدنواشیوخ ندوب و  یباحص  هب  تفالخ  ایآ  اتفگـش ! )
هدوب ییاروش  هنوگچ  نیا  سپ  یتفرگ  تسد  هب  ار  مدرم  رما  مامز  اروش  ببس  هب  وت  رگا  دنا : هدرک  لقن  هراب  نیا  رد  يرعش  ترـضح 

هیلع  ) یلع  ) يرگید يدـش ، زوریپ  نانآ  ناـفلاخم  رب  يدـنواشیوخ  هب  رگا  و  دنتـشادن ؟ روضح  نآ  رد  ناگدـننک  تروشم  هک  تسا 
اب مدرم  تعیب  زا  سپ  مالسلا ) هیلع   ) ماما زا  نخس  نیا  .تسا ) رتدنواشیوخ  وا  اب  رتراوازس و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ هب  مالسلا )

- تفالخ يارب  نامثع  قاقحتـسا  هب  عجار  مالـسلا -) هیلع   ) ماما هک  تسا  ینخـس  همانخـساپ ي  ترابع  نیا  و  تسا ، هدش  لقن  نامثع 
نآ بلطم  حیـضوت  .دوب  هدینـش  تسا ، هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ باحـصا  زا  وا  هک  نیا  لیلد  هب  رگید  راب  اروش و  لیلد  هب  رابکی 

اب يدنواشیوخ  اب  ای  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  اب  یمدمه  ببس  هب  ای  اروش و  لیلد  هب  ای  تفالخ  يارب  یگتسیاش  هک  تسا 
هک دریگب  تسد  رد  ییاروش  رطاخ  هب  ار  مدرم  روما  مامز  دـناوت  یم  نامثع  هنوگچ  دـشاب  لوا  لـیلد  هب  رگا  سپ  .تسا  راوگرزب  نآ 

هدومرف هراشا  يروشلاب  تنک  ناـف  تراـبع : اـب  هک  تسا  ینعم  ناـمه  نیا  و  دـنا ؟ هدوبن  رـضاح  نآ  رد  تروشم  راوازـس  مدرم  رتشیب 
هک یسک  دوجو  اب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ اب  یهارمه  لیلد  هب  ار  مدرم  رما  مامز  نامثع  هنوگچ  دشاب  مود  لیلد  هب  رگا  و  تسا ،

یـسک نینچ  هکلب  تسا ؟ هتفرگ  تسد  هب  تسا ، هتـشاد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ اـب  يدـنواشیوخ  مه  لـماک و  تبحاـصم  مـه 
، دوصقم دروم  ود  ره  رد  .تسا و  ربمایپ  هب  رتکیدزن  رتراوازس و  وا  زا  يرگید  مه  زاب  تسا  هدوب  موس  لیلد  هب  رگا  .تسا و  رتراوازس 

!؟ تسا هتفرگ  تسد  هب  ار  روما  مامز  لیالد  نیا  هب  هنوگچ  ینعی  اذه ، فیکف  ترابع  تسا و  راوگرزب  نآ  دوخ 

دیدحلا یبا 

مالسلا هیلع  َلاَق  َو 

[ َنوُکَت َِهباَحَّصلِاب َو َال  ُهَفَالِْخلا  َنوُکَت  ْنَأ  اَبَجَع  اَو  ]

.َِهباَرَْقلا َِهباَحَّصلِاب َو  ُهَفَالِْخلا  ُنوُکَت  ُهاَبَجَع َأ  اَو 

 [ مهرومأ تکلم  يروشلاب  تنک  نإف  وه  ینعملا و  اذه  نم  بیرق  رعش  هل  يور  دق  یلاعت و  هللا  همحر  یضرلا  لاق  ]

هل لاق  كدی  ددـما  رمعل  لاق  امل  رکب  ابأ  نأل  ههیجوت  رمع  یلإف  رثنلا  امأ  رمع  رکب و  یبأ  عم  نیروکذـملا  مظنلا  رثنلا و  یف  هثیدـح ع 
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كدی تنأ  ددماف  اهئاخر  اهتدش و  اهلک  نطاوملا  یف  هللا  لوسر  بحاص  تنأ  رمع 

داز کلذ و  یف  هکرـش  دـق  نم  یلإ  رمألا  تملـس  الهف  اهلک  نطاوملا  یف  هایإ  هتبحـصب  رمألا  هقاقحتـسال  تججتحا  اذإ  یلع ع  لاـقف 
 . هبارقلاب هیلع 

املف هنع  تأقفت  یتلا  هتضیب  هللا ص و  لوسر  هرتع  نحن  لاقف  هفیقسلا  یف  راصنألا  جاح  رکب  ابأ  نأل  رکب  یبأ  یلإ  هجومف  مظنلا  امأ  و 
دقعلا لحلا و  لهأ  نع  تردص  اهنأ  هعیبلاب و  سانلا  یلع  جتحا  عیوب 

امأ هـیلإ و  کـنم  ابــسن  برقأ  كریغف  هموـق  نـم  هللا ص و  لوـسر  هـضیب  نـم  کـنأب  راـصنألا  یلع  کـجاجتحا  اــمأ  یلع ع  لاــقف 
.تبثی فیکف  دقعلا  اورضحی  مل  نیبئاغ  هباحصلا  هلمج  نم  موق  ناک  دقف  کب  هعامجلا  اضر  رایتخالاب و  کجاجتحا 

.اهرکذ عضوم  اذه  سیل  هبوجأ  لوقلا  اذه  نع  مهل  همامإلا و  یف  انباحصأ  بتک  هنمضتت  اذه  یف  مالکلا  نأ  ملعا  و 

رشع عساتلا  ءزجلا  هیلی  دیدحلا و  یبأ  نبال  هغالبلا  جهن  حرش  نم  رشع  نماثلا  ءزجلا  مت 

یناشاک

هب هباحص  هب  ربمغیپ  ینیشناج  دشاب  ایآ  هباحصلاب ) هفالخلا  نوکتا   ) نامدرم يا  دینک  بجعت  دییایب و  و  ابجع ) او  مالسلا : هیلع  لاق  (و 
هب نرتقم  تفالخ  نآ  دشابن  و  هبارقلا ) هباحـصلاب و  نوکت  و ال   ) تمـصع ملع و  تبارق و  وا  هب  دوش  نرتقم  هکنآ  یب  تبحـص  درجم 

يور و   ) .دندش تفالخ  بکترم  قح  ریغ  هب  تفالخ  نایعدم  هکنآ  رب  تسا  صن  نیا  تمـصع  ملع و  زا  نآ  ریغ  تبارق و  تبحص و 
اب ندومن  باطخ  هقیرط  هب  هدومرف  هک  ینعم  نیا  رد  تسا  يرعش  ار  ترضح  نآ  رم  هک  دنا  هدرک  تیاور  و  ینعملا ) اذه  یف  رعش  هل 
نآ لوسر و  اب  وا  تیبحـص  روهمج و  ياروش  هب  نامثع  تفالخ  تیقح  رب  دـندوب  هدرک  لالدتـسا  هک  یناسک  نآ  باوج  رد  ناـمثع 

ياـهراک رب  يدـش  کـلام  ندرک  تروـشم  هب  هک  وـت  يدوـب  رگا  سپ  ینعی  مهروـما ) تکلم  يروشلاـب  تنک  ناـف  : ) هک تسا  نـیا 
لاح رطخرپ و  راک  نیا  هب  يدـش  کلام  هنوگچ  سپ  بیغ ) نوریـشملا  اذـهب و  فیکف   ) تفالخ رما  رد  یتشگ  فرـصتم  ناـمدرم و 

نییعت يارب  زا  تروشم  بصنم  ینعی  .دـنرابک  هباحـص  زا  هک  دنمـشاه  ینب  دارم  .ربخ  یب  دـندوب و  بیاـغ  ناگدـننک  تروشم  هکنآ 
هک تعامج  ناشیا و  ربکا  دنا و  هباحـص  لجا  هک  اریز  .نآ  زا  دـندوب  بیاغ  هک  تسا  مشاه  ینب  زا  نآ  رد  ندومن  ضوخ  تفالخ و 

تروشم هب  دوشن  تباث  نامثع  يا  وت  تفالخ  سپ  .نایمشاه  ریغ  زا  دندوب  كدنا  یعمج  ترواشم ، يارب  زا  هفیقس  رد  دندوب  رضاح 
رد ناشیا  یشک  هنیک  رب  ندروآ  تجح  هب  يا  هدش  بلاغ  تبارق  هب  هک  یتسه  رگا  و  مهیمصخ ) تججح  یبرقلاب  تنک  نا  و   ) ناشیا

دـشاب و ربمغیپ  سفن  هلزنم  هب  هک  یتیثیح  هب  رتکیدزن  ربمغیپ و  هب  تسا  رتراوازـس  وت  ریغ  سپ  برقا ) یبنلاب و  یلوا  كریغف   ) رما نیا 
قاقحتـسا لـیلعت  لالدتـسا و  باوج  هدـبز  هلآ  هیلع و  هللا  تاولـص  شدوخ  سیفن  سفن  هب  تسا  تراـشا  نیا  .لاـصخ  عـیمج  لـحم 

سپ .ایارب  هصالخ  نآ  اب  تبارق  هب  ای  ایبنا  دیس  تبحص  هب  ای  اروش  هب  تسا  للعم  ای  تفالخ  قاقحتسا  هک  تسا  نآ  تفالخ  هب  نامثع 
رـضاح دندوب  هراشا  قحتـسم  هک  یناسک  رثکا  هکنآ  لاح  اروش و  هب  دـش  نامدرم  هفیلخ  یلاو و  نامثع ، هنوگچ  سپ  دـشاب  لوا  رگا 

.دشاب و ود  ره  تبارق  تبحـص و  ار  وا  هک  یـسک  دوجو  اب  دش  ناناملـسم  کلام  عون  هچ  سپ  دشاب  مود  رما  رگا  .اروش و  رد  دندوبن 
سپ شدوخ ، سیفن  سفن  هب  تسا  تراـشا  هجو  ود  ره  .رـشبلادیس و  نآ  هب  برقا  ربـمغیپ و  هب  تسا  یلوا  ریغ ، سپ  تسا  موس  رگا 

.تسین باتفآ  هلزنم  هب  اهس  يرآ  درادن ، تماما  قاقحتسا  تفالخ و  تیحالص  نامثع  هوجولا  نم  هجو  چیه  هب  هک  دش  تباث 
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یلمآ

ینیوزق

هب تفالخ  بجع  يا  دنتـشگ : جتحم  لوسر  ترـضح  تبحـص  هب  دنتـسشن و  وا  ياج  هک  ءافلخ  زا  تیاکـش  رد  ترـضح  نآ  تفگ 
زا دشاب و  رکبوبا )  ) باطخ هب  دوصقم  ابلاغ  .ددرگن و  ققحتم  ود  ره  تبارق  تبحـص و  هب  و  ددرگ ، ققحتم  لوسر  ترـضح  تبحص 

تنک نا  بیغ و  نوریـشملا  اذـهب و  فیکف  مهروما  تکلم  يروشلاب  تنک  ناف  .تسا  يورم  رعـش  ود  نیا  باب  نیا  رد  ترـضح  نآ 
دوب دـناوت  نوچ  يدـش  کلام  ناشیا  رما  تما  عامجا  تروشم و  هب  وت  رگا  برقا  یبنلاب و  یلوا  كریغف  مهمیـصخ  تججح  یبرقلاب 

عامجا تروشم و  نآ  رد  ترـضح  نآ  صیـصختلا  یلع  هبطاق  مشاه ) ینب   ) هچ دـندوب ، بیاغ  تیعمج  نآ  زا  تروشم  بابرا  نیا و 
، ناگدننک تموصخ  نایعدم  رب  يدمآ  بلاغ  یشیوخ  تجح  هب  وت  رگا  .دقع و  لح و  بابرا  زا  يرایـسب  نینچمه  دندوبن و  رـضاح 
و هلوق :  ) سپ تسا  ناـمثع )  ) اـب باـطخ  نیا  دـنیوگیم  .یـشیوخ  تهج  زا  وا  هب  تسا  رتـکیدزن  ربـمغیپ و  هب  تسا  یلوا  وت  ریغ  سپ 

رضاح هحلط )  ) هکنآ معز  ار  ناوید )  ) حراش يدبیم ) لضاف   ) دندوب رضاح  يروش  لها  هک  دشابن  حیحـص  رهاظ  هب  بیغ ) نوریـشملا 
.تسا هدرک  ریبعت  مشاه ) ینب   ) هب ار  نوریشم )  ) نکیلو تسا  نامثع )  ) اب باطخ  دیوگ  زین  یشاک )  ) حراش دوبن و 

یجیهال

یم بجعت  هک  مالسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  هبارقلا »!؟ هباحـصلاب و  نوکتال  هباحـصلاب و  هفالخلا  نوکتا  ابجعا ! و  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
.ندوب شیوخ  بحاصم و  ببس  هب  دشابن  ندوب و  بحاصم  ببس  هب  ندش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هفیلخ ي  دشاب  ایآ  هک  منک 

: ینعملا اذه  یف  رعش  هل  يور  و 

مهروما تکلم  يروشلاب  تنک  ناف 

بیغ نوریشملا  اذهب و  فیکف 

مهصیصخ تبجح  یبرقلاب  تنک  نا  و 

برقا یبنلاب و  یلوا  كریغف 

: تسا نیا  رعش  نآ  ینعم  ینعم و  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  زا  يرعش  تسا  يورم  ینعی و 

ققحتم عامجا  روش و  هنوگچ  سپ  ناشیا ، عامجا  روش و  ببـس  هب  ار  تسایر  ار و  نامدرم  روما  يدش  کلام  هک  وت  یـشاب  رگا  سپ 
.دندوب بیاغ  دنشاب  مشاه  ینب  هک  روش  بابرا  هکنآ  لاح  دش و 

هب تسا  رتراوازـس  وت  ریغ  سپ  ار ، ناشیا  زا  مصخ  يدرک  هبلغ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  اـب  یـشیوخ  ببـس  هب  هک  يا  هدوب  رگا  و 
تسا یسک  وت  ریغ  تسا ، وت  داماد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  رگا  هک  اریز  تسا ، رت  کیدزن  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  یشیوخ 

.وت هن  تسا  راوازس  وا  سپ  تسا ، وا  داماد  مع و  رسپ  هک 
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ییوخ

: وه ینعملا و  اذه  یف  رعش  هل  يور  و  هللا : همحر  یضرلا  لاق 

بیغ نوریشملا  اذهب و  فیکف  *** مهروما تکلم  يروشلاب  تنک  ناف 

برقا یبنلاب و  یلوا  كریغف  *** مهمیصخ تججح  یبرقلاب  تنک  نا  و 

لها هب  کسمت  هفالخلا و  يدـصت  یف  هیلا  اودنتـسا  اـمم  باجعتـسالاب  نورقملا  دـیدشلا  راـکنالا  هلمجلا  هذـه  نم  هدوصقم  ینعملا :
هرظن .اعمتجم و  ول  اعم و  نیلصالا  الک  مالسلا ) هیلع   ) اطخ دق  و  هبارقلا ، هباحصلا و  امه : همامالا و  رما  یف  الیصا  الصا  هولعج  هنسلا و 

ملع اهب  طیحی  ـال  هیونعم  تافـص  یلا  جاـتحت  هقحلا  هماـمالا  نـال  یحولا ، یلا  بستنملا  صنلا  یلا  جاـتحت  هماـمالا  لوسرلا و  نا  یلا 
لها عامجا  هیف  طرتشی  نکل  صنلا و  نع  افـشاک  نوکت  دـق  يروشلا  و  اصلاخ ، اقیقد و  ناک  امهم  باختنالا  رظن  اهـسمی  ـال  ساـنلا و 

ام حصالا  .خلا و  نامثع - هعیب  دـعب  لوقلا  اذـه  هنع  يور  مثیم : نبا  لاق  .مالـسلا  مهیلع  نیموصعملا  یبنلا  تیب  لهال  لماشلا  يروشلا 
یلاف رثنلا  اما  رمع ، رکب و  یبا  عم  نیروکذـملا  مظنلا  رثنلا و  یف  مالـسلا ) هیلع   ) هثیدـح لاق : ماقملا  اذـه  یف  یلزتعملا  حراـشلا  هرکذ 
ددماف اهئاخر ، اهتدش و  اهلک  نطاوملا  یف  هللا  لوسر  بحاص  تنا  رمع : هل  لاق  كدـی ، ددـما  رمعل : لاق  امل  رکبابا  نال  ههیجوت  رمع 

نآ اب  يدنواشیوخ  یتبحـص و  مه  هلیـسو ي  هب  ربمغیپ  تفالخ  ایآ  تسا  تفگـش  هیام ي  رایـسب  دومرف : همجرتلا : .خلا  كدـی - تنا 
حراـش قبط  رکب  یباـب  باـطخ   ) هدـش تیاور  ترـضح  نآ  زا  مه  يرعـش  ینعم  نیا  رد  دـیوگ : هر - یـضردیس - تسا ؟؟ ترـضح 

اب تسناد  حیحص  درک و  رواب  ناوتیم  هنوگچ  يدش ، نانآ  رما  رایتخا  بحاص  اوشیپ و  باحـصا ، يار  روش و  ببـس  هب  رگا  یلزتعم :)
، يدرک موکحم  ار  رگید  نایعدم  يداژن ، مه  یشیوخ و  زیواتسد  هب  رگا  دندوبن و  رضاح  هفیقس  تعیب  رد  يروش  لها  همه ي  هکنیا 

.تسا رتکیدزن  رتدنواشیوخ و  ربمغیپ  اب  هک  تسه  یسک  وت  زج 

دشاب تبارق  تباحص و  هب  *** یبن تفالخ ز  هک  متفگش  رد 

دشاب تماما  هب  قئال  هکنآ  *** درک تباث  یبن  صن  زا  دیاب 

اما .تسا  رمع  رکب و  یبا  اب  هدربمان  مظن  رثن و  هب  اجنیا  رد  ترـضح  نآ  يوگتفگ  دوشیم : همجرت  دیدحلا  یبا  نبا  حرـش  نتماجنیارد 
رمع منک ، تعیب  وت  اـب  اـت  هدـب  ار  تتـسد  تفگ  رمع  هب  رکب  یبا  نوچ  هدـعاس  ینب  هفیقـس  رد  اریز  تسا ، رمع  هب  عجار  رثن  هلمج ي 

وت اب  نم  ات  هدـب  ار  تتـسد  وت  یتخـس ، رد  هچ  یـشوخ و  رد  هچ  يدوب  وا  اب  اج  همه  رد  هک  یئادـخ  لوسر  رای  نامه  وت  داد : خـساپ 
ادـخ لوسر  تبحـص  مه  نطاوم  همه  رد  هک  تسنیا  تفـالخ  قاحتـسا  رب  وـت  لـیلد  رگا  دـیامرفیم : مالـسلا ) هیلع   ) یلع .منک  تعیب 

هب رظن  رعش  نآ  اما  .تسه و  مه  وا  کیدزن  دنواشیوخ  هوالعب  و  هدوب ، وا  اب  اج  همه  رد  هک  يراذگاو  یسکب  ار  تفالخ  دیاب  يدوب ،
زا تعیب  نیا  هک  میتسه  وا  نارادـهگن  لوسر و  ترتع  ام  دروآ : تجح  نینچ  راصنا  ربارب  رد  هفیقـس  رد  رکب  یبا  اریز  دراد ، رکب  یبا 

موق زا  ناگتـسب و  مه  زا  ار  دوخ  يدروآ و  راصنا  ربارب  رد  هک  یتجح  دـیامرفیم : مالـسلا ) هیلع   ) یلع .تسا  هدوب  دـقع  لـح و  لـها 
هباحص تعامج  هک  مدرم  ربارب  رد  وت  لیلد  اما  و  وت ، زا  تسا  رتکیدزن  ربمغیپ  هب  هک  تسه  یـسک  وت  زج  يدرک ، رادومن  ادخ  لوسر 

تکرـش وت  تفالخ  دقع  رد  دندوبن و  رـضاح  هفیقـس  رد  هباحـص  زا  يرایـسب  عمج  دنداد ، اضر  نم  تفالخ  هب  دندرک و  باختنا  ارم 
؟؟ دوشیم تباث  روطچ  سپ  دنتشادن ،
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يرتشوش

هینغم

هلاکولا و هیاصولا و  اما  هقافرلا ، هباحـصلاب و  انید  املع و  ناسنالا  دیفتـسی  دـق  اـضیا  ..هثارولاـب و  هبیرق  یلا  بیرقلا  نم  لاـملا  لـقتنی 
ایندـلا نیدـلا و  روما  یف  هماع  هسایر  یه  یتلا  هفالخلاب  فیکف  هیلهالا ، هئافکلاب و  الا  نوکت  الف  اهیلا  ام  هذـه و  اما  هرازولا ، هباـینلا و 

یبنلا هفالخب  یلوا  هناب  هفیقسلا  موی  جتحا  نم  یلع  اذهب  دری  مامالا  و  هناسل .؟ هیحوب و  هللا و  نع  الا  قطنی  يذلا ال  هللا  لوسر  نع  هباین 
يروشلا و هذهب  نعطی  مامالا  و  يروشلاب ، هل  اوجتحا  وا  وه  جـتحا  هعیبلا  هل  تمت  نا  دـعب  و  هتبارق ، هتبحـصل و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )
و مهنیب ، اـمیف  اوـفلتخا  هعیبـلا  دـنع  مهنم  نورـضاحلا  و  هباحـصلا ، مظعم  مه  و  هفیقـسلا ، هعیب  نع  بیغ  نوریـشملا  یه و  نیا  لوـقی :

دهـشت خیراتلا  بتک  و  هنس 1957 . هعبط  هبیتق ص 9  نبال  هسایـسلا  همامالا و  یف  ءاج  امک  رکبابا ، عیاب  نم  یلع  هفیـس  رهـش  مهـضعب 
.کلذ نع  مالکلا  قبس  .اهلها و  هفیقسلا و  هعیب  یلع 

هدبع

یبرقلاب مشاه …  ینب  نم  هباحـصا  یلع و  مهو  رمالا  یف  يارلا  باحـصا  نیریـشملاب  دیری  بئاغ  عمج  بیغ : نوریـشملا  اذـهب و  … 
ملس هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  هرجش  نیرجاهملا  ناب  راصنالا  یلع  هنع  هللا  یضر  رکب  یبا  جاجتحا  دیری  مهمیصخ : تججح 

يرفعج

مالسالا ضیف 

دسر یم  مرکا ) ربمغیپ  اب   ) ندوب هارمه  تبحاصم و  اب  تفالخ  ایآ  اتفگش  يا  تسا : هدومرف  ءافلخ ) زا  تیاکش  رد   ) مالسلا هیلع  ماما 
یماگنه منک ، تعیب  وت  اب  ات  هدب  ار  تتـسد  يدوب  ادخ  لوسر  هارمه  بحاصم و  شیاسآ  یتخـس و  رد  وت  تفگ : رکبوبا  اب  رمع  هک  )

!؟ دسر یمن  راوگرزب ) نآ  اب   ) يدنواشیوخ تبحاصم و  ببـس  هب  و  میامن ) تعیب  وت  هب  ات  هدب  ار  تتـسد  تفگ : یم  وا  هب  رکبوبا  هک 
يروش و ببـس  هب  رکبوبا )  ) وت رگا  ینعی  هدورـس : هراـب  نیا  رد  ترـضح  نآ  هک  هدـش  تیاور  و  دـیامرف ): همحرلا  هیلع  یـضردیس  )
مشاـه و ینب   ) هشیدـنا يار و  باحـصا  هک  يدیـسر  نیا  هـب  هنوـگچ  سپ  یتـفرگ  تـسد  هـب  ار  مدرم  ياـهراک  ماـمز  تـما  عاـمجا 

هدننک دروخ  دز و  رب  مرکا ) لوسر  اب   ) يدنواشیوخ هب  رگا  و  دـندوبن ، رـضاح  عامجا ) يروش و  نآ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  اصوصخم 
لوسر شیوخ  ترتع و  ام  هک  دروآ  لیلد  هدومن  جاجتحا  راصنا  اب  هفیقـس  رد  رکبوبا   ) یتفای يرترب  هبلغ و  تفـالخ ) هراـبرد   ) ناـنآ

هیلع ماـما  هتفرگ  ار  وت  رتخد  ربمغیپ  رگا  اریز   ) تسا رتراوازـس  رتکیدزن و  ربـمغیپ  هب  مالـسلا ) هیلع  ماـما   ) يرگید سپ  میتـسه ) ادـخ 
(. تسا وا  مع  رسپ  داماد و  مالسلا 

ینامز

، تسا رمع  هب  باطخ  رثن )  ) لوا بلطم  رد  تسا : هتـشون  نینچ  نیا  رعـش  ود  و  مالـسلا ) هیلع   ) ماما شیامرف  هراـبرد  دـیدحلا  یبا  نبا 
بحاص ياهیتحاران  تالکشم و  مامت  رد  وت  تفگ : رمع  .منک  تعیب  وت  اب  ات  روایب  ار  تتسد  تفگ : رمع  هب  هفیقـس ) رد   ) رکبابا اریز 

نخـس يور  .منک  تعیب  وت  اب  ات  هدب  نم  هب  ار  تتـسد  يرتراوازـس  تفالخ  هب  يا و  هدوب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  روای  و 
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راذـگاو یـسک  هب  ار  تفالخ  ارچ  دراد  تفالخ  قاقحتـسا  لیلد  نیا  هب  تسا و  هباحـص  وا  رگا  هک  تسا  رمع  اب  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما
ترتع ام  تفگ : درک و  ینارنخس  هفیقـس  رد  هک  تسا  رکبوبا  هب  ضارتعا  رعـش  رد  دنواشیوخ ؟ مه  دوب و  هباحـص  مه  هک  ینک  یمن 

نیا هب  نم  تفگ : دـش  تعیب  وا  اب  هک  هاگنآ  میا و  هدرک  تیامح  وا  زا  هک  میا  هدوب  اـم  میتسه و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر 
ادخ لوسر  ترتع  زا  هک  ینک  یم  لالدتسا  رگا  دیامرف : یم  مالسلا ) هیلع   ) ماما .دندرک  باختنا  تفالخ  هب  ارم  مدرم  هک  مرترب  لیلد 

ناملـسم و زا  يا  هدع  دندرک  تباختنا  مدرم  یئوگ  یم  رگا  تسا و  رتکیدزن  ترـضح  نآ  هب  يرگید  یتسه  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )
.دندوبن يروش  رد  تلم  ناکرا 

يزاریش دمحم  دیس 

تسیل يا  هبارقلا ؟) هباحصلاب و   ) لوسرلل هفالخلا ) نوکتا   ) کتقو اذهف  رضحا  بجعای  ینعمب  ءادنلا ، هابجعاو ) : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
ناف ینعملا : اذـه  یف  رعـش  هل  يور  و  هر :)  ) یـضرلا لاق  .هناحبـس  هنم  نییعت  هلاسرلا  نا  امک  هناحبـس ، هللا  نم  نییعت  یه  امنا  و  اـمهب ،

برقا یبنلاب و  یلوا  كریغف  مهمیـصخ  تججح  یبرقلاب  تنک  نا  بیغ و  نوریـشملاو  اذـهب  فیکف  مهروما  کـلم  يروشلاـب  تنک 
اذا حیحـصب  سیل  اذـهف  هباحـصلا ، ءارآ ، ذـخا  هنا  هجخب  هفالخلا ، یلا  مدـقت  ول  رکبابا  نا  مالـسلا ، هیلع  دـیری  بئاـغ )  ) عمج بیغ ) )

لوسرلا هریـشع  نم  هنا  هجحب  هفالخلا ، یلا  مدـقت  رکبوبا  ناـکنا  و  باـختنالا ، دـنع  ارـضاح  نکی  مل  هباحـصلا  ربکا  نم  وه  ماـمالا و 
(. هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) لوسرلا یلا  برقا  هسفن - هب  مالسلا  هیلع  مامالا  ینعی  و  هریغف - هلآ ،) هیلع و  هللا  یلص  )

يوسوم

اذـه حرـشلا : .لداـجملا  میـصخلا : .هیلع  ترـصتنا  هتججح : .ارـضاح  نکی  مل  نم  وه  بئاـغ و  عمج  بیغ : .هروشملا  يروشلا : هغللا :
مجسنی اذه  هباحصلا و  هبارقلا و  درجمل  هباحصلا  وا  هبارقلاب  نوکت  هللا  لوسر  نع  هفالخلا  ناب  لوقلل  ضفر  مالـسلا و  هیلع  هنم  راکنا 

نوکی نا  یلا  جاتحت  هوبنلاک  مهدنع  همامالا  نال  هدعب  نم  هفیلخلا  یلع  یبنلا  صنی  نا  دبال و  نیلئاقلا : هیمامالا  بهذـم  عم  فصتی  و 
یلولا هدعب  نم  نیعی  یبنلا و  اهنع  ربخی  اذلف  اهیلع  اوعلطی  نا  رشبلل  نکمی  هیسفنلا ال  هکلملا  هذه  للزلا و  اطخلا و  نع  اموصعم  مامالا 

نال متی  مل  اذـه  يروشلاب و  نوکت  نا  اما  ولخت  ـال  رکب  یبا  یلا  تراـص  یتلا  هفـالخلا  نا  هداـفم  ینعملا و  حـضاوف  رعـشلا  اـما  و  … 
یلع تیبلا و  لـها  تیبـلا و  لـها  مه  هنفد و  هللا و  لوسر  زیهجت  وه  لـغاش و  لغـش  یف  نیبئاـغ  اوناـک  نویقیقحلا  هروشملا  باحـصا 
یلا برقا  وه  نم  كانه  نال  رکب  یبا  یف  متی  مل  اذه  هللا و  لوسر  نم  هبارقلاب  هفالخلا  نوکت  نا  اما  .نینموملاریما و  مهدیس  مهـسار 

 … مشاه ینب  بلطملا و  دبع  نب  سابعلا  نیسحلا و  نسحلاک و  تیبلا  لها  هفیرشلا و  هسفن  هب  ینعی  هنم  یبنلا 

یناقلاط

شتمحر لاعتم  دنوادخ  هک  یضر  دیـس  .دشابن » يدنواشیوخ  ندوب و  یباحـص  هب  یلو  دشاب  ندوب  یباحـص  هب  تفالخ  هک  اتفگـش  »
هتفرگ تسد  رد  ار  نانآ  راک  اروش  اب  رگا  : » تسا هدش  تیاور  ترضح  نآ  زا  ینعم  نیمه  هب  کیدزن  مه  يرعـش  دیوگ : یم  دیامرف 
ربمایپ هب  وت  زا  ریغ  يرگید  يدروآ ، تجح  نایعدم  رب  يدنواشیوخ  هار  زا  رگا  و  دـندوبن ، اجنآ  ناگدـنهد  يأر  هک  ییاروش  هچ  يا 

« .دوب رتراوازس  رت و  کیدزن  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 

تـسد تفگ : رمع  هب  رکب  وبا  نوچ  هک  تسا ، رمع  هجوـتم  رثـن  .تسا  رمع  رکب و  وـبا  اـب  مظن  رثـن و  نیا  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  نخس 
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هلآ و هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  بحاصم  اهیتحار  اهیتخـس و  همه  رد  اج و  همه  رد  وت  تفگ : وا  هب  رمع  منک ، تعیب  وت  اب  هک  نک  زارد 
قاقحتسا هب  جاجتحا  تبحاصم  هب  رگا  هک  تسا  رمع  هجوتم  مالّسلا  هیلع  یلع  رثن  نخس  .نک  زارد  تسد  وت  نیا  ربانب  يا ، هدوب  مّلس 

نآ رب  نوزف  تسا و  کیرـش  رکب  وبا  اـب  عوضوم  نیا  رد  هک  يدرپـس  یم  یـسک  هب  ار  راـک  شاـک  يا  ینک ، یم  تفـالخ  هب  رکب  وبا 
.دراد ربمایپ  اب  کیدزن  يدنواشیوخ 

لوسر ترتع  ام  هک  درک  جاـجتحا  نینچ  نیا  راـصنا  اـب  تسخن  هفیقـس  رد  هک  تسا  رکب  وبا  هب  هجوتم  تسا ، هدومرف  هک  يرعـش  اـما 
دوخ دش ، تعیب  وا  اب  هک  نیمه  و  تسا ، هتساخرب  ناشیا  نایم  زا  ترضح  نآ  هک  میتسه  یناسک  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ 

.تسا هتفرگ  تروص  دنا  هدوب  روما  دـقع  لح و  لها  هک  یناسک  همه  يوس  زا  تعیب  نآ  تفگ : داد و  رارق  جاجتحا  هلیـسو  ار  تعیب 
زا ریغ  يرگید  یسک  ییادخ ، لوسر  نایفارطا  موق و  زا  هکنیا  هب  راصنا  اب  وت  جاجتحا  دیوگ : یم  رکب  وبا  هب  باطخ  مالّسلا  هیلع  یلع 

، وت ییاوشیپ  هب  تعامج  تیاضر  مدرم و  راـیتخا  هب  وت  جاـجتحا  اـما  تسا ، رت  کـیدزن  ربماـیپ  هب  يدـنواشیوخ  بسن و  ظاـحل  زا  وت 
.دوش یم  تباث  عامجا  نآ  هنوگچ  دندشن ، رضاح  تعیب  رد  دندوبن و  اجنآ  باحصا  ناگرزب  زا  یهورگ 

ییاهخـساپ نانآ  تسا و  هدـمآ  عوضوم  نیا  تماما  ثحب  رد  ام  نارای  یمالک  ياهباتک  رد  هک  نادـب  و  دـیوگ : یم  دـیدحلا  یبا  نبا 
.تسین اهنآ  نتفگ  لحم  اج  نیا  هک  دنا  هداد 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

؟ َِهباَرَْقلا َِهباَحَّصلِاب َو ) ُنوُکَت  َال   ) َِهباَحَّصلِاب َو ُهَفاَلِْخلا  ُنوُکَت  َأ  ْهاَبَجَع ! اَو 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

راـتفگ دنـس  ددرگ . ( ؟ یمن  لـصاح  يدـنواشیوخ  ینیـشنمه و  اـب  یلو  ؛ دوش یم  لـصاح  ربماـیپ  ینیـشنمه  اـب  تفـالخ  اـیآ  اـبجع !
اَو : » تسا نینچ  حیحـص  هخـسن  تسا و  نآ  رد  یهابتـشا  هدمآ  حلاص  یحبـص  هخـسن  رد  هچنآ  تشاد  هّجوت  دـیاب  تسخن  هنامیکح :
هک يرعش  اب  هدمآ و  رگید  بتک  هغالبلا و  جهن  خسن  زا  يرایـسب  رد  هک  تسا  يزیچ  نیا  َِهباَرَْقلا » َِهباَحَّصلِاب َو  ُهَفاَلِْخلا  ُنوُکَت  ْهاَبَجَع َأ 

هتفگ شیپ  رعـش  اب  هن  تسا و  حیحـص  انعم  رظن  زا  هن  هدمآ  حلاص  یحبـص  هخـسن  رد  هچنآ  اما.دراد  بسانت  زین  هدش  رکذ  نآ  زا  دعب 
بتک رد  ار  نخـس  نیا  تنـس ) لها   ) ام باحـصا  : دـیوگ یم  مالک  نیا  رکذ  زا  دـعب  دـیدحلا  یبا  نبا  .رگید  خـسن  اب  هن  دزاـس و  یم 

نبا مالک  زا  رداصم  باتک  هدنـسیون  تسین و  نآ  ثحب  ياج  اجنیا  هک  دـنا  هداد  نآ  هب  ییاه  خـساپ  هدرک و  رکذ  تماما  هب  فورعم 
نآ ریـسفت  لیوأت و  هب  جایتحا  دوب  هدـماین  اـهنآ  تاـیاور  رد  رتاوتم  تروص  هب  هلمج  نیا  رگا  هک  دریگ  یم  هجیتن  نینچ  دـیدحلا  یبا 

هفاضا.تسا هدوب  رتاوتم  اهنآ  نایم  رد  فیرش  مالک  نیا  هک  دهد  یم  ناشن  نیا  دننک و  راکنا  لصا  زا  ار  نآ  دنتسناوت  یم  دنتشادن و 
زا ناشن  هک  دـنا  هدروآ  دوخ  بتک  رد  ار  نآ  ارعـش  زا  یهورگ  هدـمآ  الوم  مالک  نیا  ياهتنا  رد  هک  يرعـش  تیب  ود  دروم  رد  نیا  رب 

دنا و هدرک  لقن  ار  نآ  يافوتم 384 ) «) ینابزرم و« يافوتم 332 ) «) يدولج » دننام يدارفا  یضر  دیس  زا  شیپ  یتح  دراد  نآ  تیفورعم 
زج يرجـشلا و  نبا  ناسللا و  فشک  رد  يردیک  راعـشالا و  جات  رد  يروباشین  بیدا  هلمج  زا  يرگید  دایز  هدع  یـضر  دیـس  زا  دعب 

(. ( صیخلت اب  ،ج 4،ص 160-152  هغالبلا جهن  رداصم  ) .دنا هتخادرپ  نآ  حرش  هب  هدروآ و  دوخ  بتک  رد  اهنآ 
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: دیوگ یم  لّوا ) هفیلخ  هب  باطخ   ) هک تسا  هدش  لقن  هنیمز  نیمه  رد  يرعش  ترضح  نآ  زا  : دیوگ یم  دیس  موحرم 

مشاه و ینب  زا  یعمج  نم و  لاثما   ) تروشم ياه  فرط  هک  تسا  ییاروش  هچ  نیا  يدـش  مدرم  روما  کـلام  اروش  ببـس  هب  وت  رگا 
؟ دندوب بیاغ  نارگید )

رتاوازـس و ربمایپ  هب  وت  زا  تسا ) ماما  صخـش  هب  هراشا   ) يرگید يدرک  لالدتـسا  تنافلاخم  ربارب  رد  ربمایپ  اب  تبارق  قیرط  زا  رگا  و 
.تسا رت  کیدزن 

: ینْعَْملا اَذه  یف  ٌْرعِش  َُهل  َيِوُر  ُیِضَّرلا َو  َلاق 

ٌبَّیُغ َنوُریشُْملا  اذِهب َو  َْفیَکَف  ْمُهَرُومُأ  َتْکَلَم  يروُّشلِاب  َْتنُک  ْنِإَف 

ٌبَْرقَأ َو    ّ ِِیبَّنلِاب یلْوأ  َكُْریَغ  ْمُهَمیصَخ َو  َتْجَجَح  یبْرُْقلِاب  َْتنُک  ْنإ  َو 

تفالخ يّدصت  يارب  یهاو  رذع 

اب تفالخ  ایآ  اـبجع ! :» دـیامرف یم  هتفر و  تفـالخ  نایعدـم  لـطاب  ياـه  لالدتـسا  غارـس  هب  اـنعمرپ  مـالک  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
َِهباَحَّصلِاب َو ُهَفَالِخلا  ُنوُکَت  َأ  ُهاَبَجَع ! اَو  ( ؛»؟ ددرگ یمن  لصاح  يدـنواشیوخ  ینیـشنمه و  اب  یلو  ؛ دوش یم  لـصاح  ربماـیپ  ینیـشنمه 

. )؟ َِهباَرَْقلا

هفیلخ هب  باطخ   ) تسا هدش  لقن  هنیمز  نیمه  رد  يرعـش  ترـضح  نآ  زا  :» دیوگ یم  مالک  نیا  تیاور  زا  دـعب  یـضر  دیـس  موحرم 
: دیوگ یم  لّوا )

مشاه و ینب  زا  یعمج  نم و  لاثما   ) تروشم ياه  فرط  هک  تسا  ییاروش  هچ  نیا  يدـش  مدرم  روما  کلام  اروش  ببـس  هب  وت  رگا  )
؟ دندوب بیاغ  نارگید )

رتاوازـس و ربمایپ  هب  وت  زا  تسا ) ماما  صخـش  هب  هراشا   ) يرگید يدرک  لالدتـسا  تنافلاخم  ربارب  رد  ربمایپ  اب  تبارق  قیرط  زا  رگا  و 
«. تسا رت  کیدزن 

: ینْعَْملا اَذه  یف  ٌْرعِش  َُهل  َيِوُر  ُیِضَّرلا َو  َلاق 

ٌبَّیُغ َنوُریشُْملا  اذِهب َو  َْفیَکَف  ْمُهَرُومُأ  َتْکَلَم  يروُّشلِاب  َْتنُک  ْنِإَف 

ٌبَْرقَأَو   ّ ِِیبَّنلِاب یلْوأ  َكُْریَغ  ْمُهَمیصَخ َو  َتْجَجَح  یبْرُْقلِاب  َْتنُک  ْنإ  َو 

دراد رارق  نآ  لیذ  رد  هک  یتیب  ود  تسا و  رمع  هب  باطخ  رعـش ) زا  لبق  تمـسق   ) مالک نیا  ردص  هک  تسا  دـقتعم  دـیدحلا  یبا  نبا 
: تفگ رمع  هب  رکبوبا  هک  یماگنه  اریز  دنا ) هتفریذپ  ار  نیمه  زین  ناققحم  زا  رگید  يرایسب  ) .تسا رکبوبا  هب  باطخ 
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: تفگ نینچ  وا  خساپ  رد  رمع  منک  تعیب  وت  اب  ات  نک  زارد  ار  تتسد 

اج همه  رد  ربمغیپ  هارمه  وت  ؛  َكَدَـی َْتنأ  ْدُدـْماَف  اِهئاخَر  اِهتَّدِـش َو  ِلُک  اهّ ِنِطاوَْملا  ِیف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهّللا  ِلوُسَر  ُبِحاص  َْتنأ  »
،ج دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  «. ) . منک تعیب  وت  اب  نم  ات  نک  زارد  ار  تتسد  وت  یناسآ  یتخـس و  تدش و  تالاح  رد  يدوب 

.( 18،ص 416

نیمه هک  یسک  دوش  یم  تفالخ  يارب  وا  یگتسیاش  ببس  ربمغیپ  اب  تبحاصم  رگا  : دیوگ یم  نخس  نیا  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  یلع 
نادـنواشیوخ زا  نآ  رب  نوزفا  تسا و  هتـشاد  درواـیب ) مالـسا  رکبوبا  هک  نیا  زا  شیپ  یتح   ) مرکا ربماـیپ  رمع  لوط  رد  ار  تبحاـصم 

.تسا رت  هتسیاش  هدوب  مه  ربمغیپ  کیدزن 

هدرک لالدتسا  هفیقس  رد  راصنا  ربارب  رد  رکبوبا  اریز  تسا ، رکبوبا  هب  باطخ  رعـش  تیب  ود  نآ  اما  : دیازفا یم  دیدحلا  یبا  نبا  سپس 
نیا ربارب  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  (. میتسه نارگید  زا  رت  هتـسیاش  تفـالخ  يارب  لـیلد  نیمه  هب  و   ) میتسه هّللا  لوسر  ترتـع  اـم  هک  دوب 

.تسا رت  کیدزن  ربمغیپ  هب  وت  زا  وت  ریغ  تسوت  یگتسیاش  لیلد  ربمایپ  هب  وت  يدنواشیوخ  رگا  : دیامرف یم  لالدتسا 

هکلب ، تسین یفاک  وا  نیـشناج  تفالخ و  يارب  کی  چیه  ترـضح  نآ  اب  يدنواشیوخ  هن  هّللا و  لوسر  اب  تبحاصم  هن  میناد  یم  هتبلا 
هک اجنآ  زا  یلو  تشادن ؛ دوجو  مالـسلا  هیلع  یلع  رد  زج  هک  تسا  یناوارف  یقالخا  یملع و  ياه  یگتـسیاش  نوهرم  ربمایپ  تفالخ 

دهاوخ یم  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  دندرک  لالدتـسا  تبارق  تبحاصم و  ینعی  لئاسم  هنوگ  نیا  هب  دوخ  نافلاخم  ربارب  رد  اهنآ 
.دنک لطاب  ار  ناشلیلد  ناشدوخ  نخس  اب 

رعـش و خیرات و  بتک  زا  يرایـسب  رد  هداد و  تبـسن  ترـضح  نآ  هب  انعمرپ  مالک  نیا  لیذ  رد  یـضر  دیـس  هک  يرعـش  تیب  نیتسخن 
تفالخ هب  ار  رکبوبا  دنتسشن و  تروشم  هب  هباحـص  زا  یهورگ  حالطـصا  هب  هک  تسا  هفیقـس  ناتـساد  هب  هراشا  تسا  هدش  لقن  بدا 
هباحـص عطاق  تیرثکا  تسا  هدوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هباحـص  ياروش  اهنآ  روظنم  رگا  هک  یلاح  رد  دـندومن  بوصنم 

نیا ضرف  هب  : دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  ماما.دوب  هدش  میـسرت  یلبق  هشقن  اب  هک  هدز  باتـش  دودحم و  رایـسب  دوب  ییاروش  دندوب  بیاغ 
تیحالـص زگره  هفیقـس  ياروش  دوش  ماجنا  اروش  قیرط  زا  دـشاب و  هتـشادن  لاعتم  يادـخ  يوس  زا  ربمغیپ  صن  هب  زاین  تفـالخ  هک 

.تشادن راک  نیا  يارب 

هیلع و هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  تفالخ  يارب  ام  : دـنتفگ اهنآ.تشاد  راصنا  هفیاط  ربارب  رد  رمع  هک  تسا  یلالدتـسا  هب  هراشا  مود  تیب 
امش يوس  زا  رفن  کی  ام و  يوس  زا  رفن  کی  دیشاب  میهس  تفالخ  رد  مه  امش  دیشاب  هتشاد  رارـصا  هک  ضرف  هب  میرت و  هتـسیاش  هلآ 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  اب  هک  دراد  تیولوا  یـسک  : تفگ راـصنا  هورگ  ندـنار  بقع  يارب  رمع  یلو  ؛ دـننک هرادا  ار  تفـالخ  رما 
رگا : دیامرف یم  نخـس  نیا  ربارب  رد  مالـسلا  هیلع  ماما.امـش  هن  میراد  ترـضح  نآ  اب  يدنواشیوخ  تبارق و  ام  دـشاب و  هتـشاد  تبارق 

.تسا برقا  رت و  کیدزن  رایسب  رکبوبا  زا  تسا ) ترضح  نآ  دوخ  هب  هراشا   ) يرگید درف  دشاب  تیولوا  رایعم  تبارق 

شا هویم  هرمث و  اما  دندرک  لالدتسا  تخرد )  ) هرجـش هب  اهنآ  :» دیامرف یم  هدرک  هراشا  انعم  نیا  هب  زین  هبطخ 67  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
؛ دندومن عیاض  ار 
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« . َهَرَمَّثلا اوُعاضأ  َو  ِهَرَجَّشلِاب ، اوُّجَتحا 

روط هب  دوب  نآ  رد  هک  زیگنارب  لاؤس  رایـسب  بلاطم  تشاذگ و  نآ  رد  هک  یثداوح  هدـعاس و  ینب  هفیقـس  ياغوغرپ  يارجام  هرابرد 
.میتفگ نخس  تنس ) لها  فورعم  عبانم  كرادم و  زا  هدافتسا  اب   ) هبطخ 67 لیذ  رد  باتک  نیمه  زا  موس  دلج  رد  حورشم 

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abu Talib said : " How strange ! Should caliphate (government authority)
?!” be obtained through friends and relatives

Al-Sharīf ar-Radi says that it is narrated that Imam Ali ibn Abū Tālib composed two
:verses of poetry in this same meaning the rough translation of which is as follows

If you through shūra took charge of them, How so since those whose advice is sought
were absent?! And if you through kinsfolk argued with the opponent, Others are more

.worthy of and nearer To the Prophet than you

ایند تالکشم  : 191 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ٍهَلکَأ ّلُک  ِیف  ٌقَرَـش َو  ٍهَعرُج  ّلُک  َعَم  ُِبئاَصَملا َو  ُهُرِداَُبت  ٌبهَن  اَـیاَنَملا َو  ِهِیف  ُلِـضَتنَت  ٌضَرَغ  اَینّدـلا  ِیف  ُءرَملا  اَّـمنِإ  مالـسلا  هیلع  َلاَـق  َو 
اَنُـسُفنَأ ِنُونَملا َو  ُناَوعَأ  ُنحَنَف  ِِهلَجَأ  نِم  َرَخآ  ِقاَرِِفب  ّالِإ  ِهِرُمُع  نِم  ًاموَی  ُِلبقَتـسَی  َال  يَرخُأ َو  ِقاَرِِفب  اـّلِإ  ًهَمِعن  ُدـبَعلا  ُلاَـنَی  اـَل  ٌصَـصَغ َو 

اَعَمَج اَم  ِقیِرفَت  اَیََنب َو  اَم  ِمدَه  ِیف  َهّرَکلا  اَعَرسَأ  ّالِإ  ًافَرَش  ٍءیَش  نِم  اَعَفرَی  َمل  ُراَهّنلا  ُلیّللا َو  اَذَه  َءاَقَبلا َو  وُجَرن  َنیَأ  نِمَف  ِفُوتُحلا  ُبصَن 

اه همجرت 

یتشد

هعرج ره  اب  اه : تبیصم  جارات  شوختـسد  تسا  یتورث  و  گرم ، ياهریت  ناشن  هتخت  ایند  رد  ناسنا  انامه  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 
، دهدب تسد  زا  یتمعن  هک  نآ  زج  درواین  تسد  هب  یتمعن  هدنب  و  تسا ،  یندـش  ریگولگ  يا ، همقل  ره  رد  و  ینتفر ، ولگ  یندیـشون ،

سپ اه ، يدوبان  فدـه  ام  ياه  ناج  و  میگرم ، نارای  ام  سپ  رگید !  يزور  ندـش  مک  اب  زج  ددرگ  یمن  هدوزفا  شرمع  هب  يزور  و 
هب و  هدرک ، ناریو  ار  نآ  هک  نآ  زج  هدربن  الاب  ار  ییانب  زور  بش و  تشذگ  هک  یلاح  رد  میشاب .؟ راودیما  هنادواج  ندنام  هب  هنوگچ 
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 ! دنکارپ فارطا 

يدیهش

ره اـب  .ناـنک و  یتسدـشیپ  وا  رب  اهتبیـصم  و  ناـیم - رد  تسا - یتمینغ  و  هناور ، ودـب  گرم  ياـهریت  تسا و  هناـشن  ناـهج  رد  یمدآ 
زابشیپ هب  و  دوشن ، هدیرب  یتمعن  زا  ات  دسرن  یتمعن  هب  هدنب  و  یندنام ،  ولگ  رد  ماعط  يا  همقل  ره  اب  تسا و  ینتفرگ  يان  یندیـشون -،

ناسچ سپ  ندرم ، هناشن  ناماهناج  میگرم و  ناراـی  اـم  سپ  .دوشن  يرپس  تسار  وا  هچنآ  زا  يزور  اـت  دورن  دوخ  یگدـنز  زا  يزور 
دندـنکارپ رد  دـنتخاتب و  نآ  ندرک  ناریو  رد  هک  زج  دـندربن  الاب  ار  ییانب  زور  بش و  نیا  و  ندرب ؟ رـس  هب  هنادواج  میـشاب  راودـیما 

.دنتخاس مهارف  هچنآ 

یلیبدرا

واـب دنباتـش  یم  هک  تسیتراـغ  گرم و  ياـهریت  نآ  رد  دوش  یم  هتخادـنا  هک  تسیا  هناـشن  اـیند  رد  درم  هک  تسین  نیا  زج  دومرف  و 
زا یئادجب  یئادجب  رگم  ار  یتمعن  هدنب  دسر  یمن  ینتفرگ و  ولگ  همقل  ره  رد  تسا و  عیام  ندش  هتسکش  یندیماشآ  ره  اب  اهتبیصم و 

ياهناشن ام  ياهـسفن  میگرم و  ناگدـننک  يرای  سپ  وا  لجا  زا  رگید  زور  قارفب  رگم  رمع  زا  يزور  دـیآ  یمن  شیپ  رگید و  تمعن 
بارخ رد  نتشگزاب  رد  دنتخات  باتشب  زجب  ار  يدنلب  يزیچ  زا  دنتـشادنرب  زور  بش و  نیا  ار و  اقب  يراد  دیما  اجک  زا  سپ  تسگرم 

دندرک عمج  هچنآ  نتخاس  هدنک  ار  يو  دندرک و  انب  هچنآ  ندرک 

یتیآ

هک تسا  یعاتم  نوچ  ای  تسا ، ناور  نآ  يوس  هب  گرم  ياهریت  هک  تسا  یفده  دننامه  ایند  نیا  رد  یمدآ  مالـسلا :) هیلع   ) دومرف و 
.دنامب قلح  رد  شا  همقل  ره  دوش و  ریگولگ  شبآ ، هعرج  ره  دننک  یتسدشیپ  شندوبر ، يارب  اهتنحم  اهجنر و 

شرمع ياهزور  زا  يزور  چیه  لابقتـسا  هب  دهدب و  تسد  زا  ار  يرگید  تمعن  هکنآ ، رگم  درواین ، گنچارف  ار  یتمعن  يا  هدنب  چیه 
.دزاس يرپس  ار  شرمع  زا  زور  کی  هکنآ ، رگم  دورن ،

زور بش و  نیا  هکنآ ، لاح  میدنب و ، دـیما  نتـسیز  دـیواج  هب  هنوگچ  .اهندـش  هابت  فدـه  ام  ياهناج  میتسه و  گرم  نارای  ام  سپ 
.دنزاس ناشیرپ  ار  عمج  ره  دننک و  شناریو  باتشب  هکنآ ، رگم  دنرواینرب ، ییانب 

نایراصنا

شیوس هب  اهالب  هک  تسا  يا  هدش  تراغ  ،و  دنزادنا یم  ریت  وا  بناج  هب  اهگرم  هک  تسا  یفده  ایند  رد  ناسنا  : دومرف ترضح  نآ  و 
زا ياهب  هب  رگم  دسر  یمن  یتمعن  هب  هدنب   . تسا يریگ  ولگ  شا  همقل  ره  اب  ،و  ولگ رد  هدنهج  يا  هعرج  شیندیشون  ره  اب.دنباتش  یم 

ناراــی سپ   . شرمع تدــم  زا  رگید  يزور  ییادــج  هـب  رگم  دور  یمن  شرمع  زا  يزور  زاوـشیپ  هـب  ،و  رگید یتــمعن  نداد  تـسد 
رد هکنیا  رگم  دـندربن  الاب  ار  يزیچ  بش  زور و  نیا  ؟ میـشاب هتـشاد  ندـنام  هب  دـیما  اجک  زا  ، اه ندرم  ریت  هناـشن  ناـمدوجو  ،و  میگرم

 . دنتشگ زاب  باتش  هب  دندوب  هدومن  مهارف  هچنآ  ندنکارپ  ،و  هتخاس هچنآ  ندرک  بارخ 
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اه حرش 

يدنوار

هدـملا و عطقی  اهنال  هینملا  نونملا  ءاملاب و  صاصتغالا  قرـشلا : .حـصا و  هترداب  نم  حـصا  هردابت  هراغلا و  بهنلا : .هردابت و  يور : و 
امل ماـظعلا  رومـالا  یف  لخدـن  مل  ول  اـهناوعا و  اـناک  هکلهملا و  اهبابـسال  ضرعتن  نحن  يا  نونملا  ناوعا  نحنف  هلوـق  هدـعلا و  ضقنی 

.فتحلا عمج  یه  كالهلا و  ضرع  يا  فوتحلا  بصن  انتکلها و 

يردیک

عطقی اهنال  کلذب  تیمس  عطقلا  وه  و  نملا ، نم  وه  و  هینملا ، نونملا : .ءاملاب و  صاصتغالا  قرشلا ، .هردابت و  يور  یمتری و  لصتنت :
: لیق و  هتوم ، یلا  هتاوطخ  هسافنا  ناـکف  هتینم ، یلا  هبرقی  ناـسنالا  هب  سفنتی  سفن  لـک  نونملا  ناوعا  نحن  و  هدـعلا ، صقنی  هدـملا و 

طساوب لصحی  اهضعب  و  هریثک ، توملا  بابسا  ءابطالا : تلاق  .اهل  ضرعتلاب  انـسفنا  یلع  اهنیعیف  هکلهملا  اهبابـسال  ضرعتن  نحن  ینعی 
ضرغ يا  فوتحلا : بصن  .تابنلا و  ضعب  ءانف  بابسا  نم  رثکا  ناسنالا  ءانف  بابـسا  کلذ و  ریغ  و  هیناسفنلا ، ضراوعلا  نم  ناسنالا 

.بئاصملا ماهسب  انیمرت  تاکلهلا 

مثیم نبا 

ره اب  دنناباتـش  وا  بناج  هب  اـهالب  درد و  هک  يا  هدـش  تراـغ  تسا ، گرم  ياـهریت  فدـه  اـیند  رد  ناـسنا  ، ) نتخادـنا ریت  لاـضتنا :
زا ندـش  ادـج  تمیق  هب  رگم  دـسر  یمن  یتمعن  هب  سک  چـیه  .تسا  هارمه  ییاـهمغ  يا  همقل  ره  اـب  یندرک و  ریگولگ  شندـیماشآ 

اهندرم هب  دوخ  ام  سپ  دوخ ، رمع  زا  رگید  يزور  زا  ندش  ادـج  اب  رگم  دـنک  یمن  لابقتـسا  ار  دوخ  رمع  زا  يزور  يرگید و  تمعن 
زور بش و  نیا  هک  یتروص  رد  میـشاب  راودیما  یگنادواج  هب  ام  اجک  زا  سپ  تساهیدوبان ، ضرعم  رد  ام  سوفن  مینک و  یم  کمک 
دوـخ ياـه  هدروآ  عـمج  ندرک  رپ  اـه و  هتخاـس  ندرک  ناریو  هب  تلاـح  نآ  زا  دوز  هک  نیا  رگم  دـندشن  لـئاق  تمرح  یـسک  يارب 

ناسنا يارب  ور  نآ  زا  ار  ضرغ  هملک ي  .دشاب 1 - یم  هلمج  تشه  رب  لمتشم  تسا و  هظعوم  دنپ و  زا  یبوخ  لصف  نیا  دنتخادرپ .)
.دوآ یم  مهارف  هدنشک ، ضراوع  اهیرامیب و  لیبق  زا  ار  نآ  لیاسو  اهندرم و  گرم و  تامدقم  ناسنا  دوخ  هک  تسا  هدروآ  هراعتـسا 

هملک ي .دنزادنا 2 - یم  ار  اهالب  ریت  دوخ  اهگرم  ییوگ  هک  تسا  هدروآ  تهج  نآ  زا  ناسنا  لمع  نیا  يارب  ار  يزادناریت  تفص  و 
: ترابع نیا  .دنریگ 3 - یمارف  ار  یمدآ  تعرـس  هب  اهتبیـصم  هک  هدوآ  هراعتـسا  تهج  نآ  زا  هدش ) تراغ   ) بوهنم ياج  هب  ار  بهن 

: زا تسا  هدروآ  هیانک  ار  صصغ  هعرج …  هلک  عم 

یمن یتمعن  هب  يا  هدـنب  .دوش 4 - یم  طولخم  هتخیمآ و  اهنآ  اب  هک  ییاهیرامیب  اهدادیور و  هلیـسو ي  هب  ایند  ذـیاذل  نتـسکش  مهرد 
یمن دوخ  دوش ، تذـل  ثعاـب  هک  يا  هلیـسو  ره  تسا و  تذـل  ناـمه  تسرد  تمعن  اریز  رگید  یتمعن  نداد  تسد  زا  اـب  رگم  دـسر 

زا ات  هکلب  دوش ، رادروخرب  تذل  ود  زا  نامز  کی  رد  ایند  رد  هک  تسین  نکمم  یمدآ  سفن  هک  تسا  یهیدب  .دـشاب و  تمعن  دـناوت 
، دوش یمن  وربور  دوخ  رمع  زا  يزور  اـب  .دنک 5 - یمن  كرد  ار  تذل  نیا  دنکن ، هجوت  دیدج  تذـل  هب  دوشن و  غراف  تسخن  تذـل 

یم کمک  نامیاهگرم  هب  دوخ ، اـم  .تسا 6 - نالیـس  تشذـگ و  نامز  تعیبط  اریز  دوشب ، ادـج  شرمع  رگید  زور  زا  هک  نیا  رگم 
دباتـش یم  شگرم  فرط  هب  دوخ  وا  ییوگ  تسا  گرم  هب  وا  ندش  کیدزن  ثعاب  یمدآ  زا  یتکرح  یمد و  ره  هک  ور  نآ  زا  مینک ،
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ینعم هب  هک  ضرغ  دـننام  بوصنم )  ) ینعم هب  بصن )  ) هملک ي تساهیدوبان ، ضرعم  رد  اـم  ياـهناج  .دـنک 7 - یم  کمک  نآ  هب  و 
نامز دوجو  اب  ءاقب  دوجو  راکنا  تسا ، يراکنا  ماهفتسا  یگنادواج ، دروم  رد  ماهفتسا  .تسا 8 - لوعفم ) ینعم  هب  ردصم   ) ضورغم

هتخاـس و نآ  یبارخ  رب  هک  نیا  رگم  دـنک ، یمن  عـمج  ار  يا  هدـنکارپ  چـیه  و  درب ، یمن  ـالاب  ار  يزیچ  هـک  تـسا  نآ  شـشور  هـک 
.تسا زاس  هنیمز  یلوا  لثم  زین  مود  تلاح  يارب  ینعی  دنک ، یم  يروف  مادقا  هرابود  عمج ، نآ  ندنکارپ 

دیدحلا یبا 

ٍهَلْکَأ ِّلُک  ِیف  ٌقَرَـش َو  ٍهَعْرُج  ِّلُک  َعَم  ُِبئاَصَْملا َو  ُهُرِداَُبت  ٌبْهَن  اَـیاَنَْملا َو  ِهِیف  ُلِـضَْتنَت  ٌضَرَغ  اَْینُّدـلا  ِیف  ُءْرَْملا  اَـمَّنِإ  مالـسلا  هیلع  َلاَـق  َو 
اَنُـسُْفنَأ ِنُونَْملا َو  ُناَوْعَأ  ُنْحَنَف  ِِهلَجَأ  ْنِم  َرَخآ  ِقاَرِِفب  َّالِإ  ِهِرُمُع  ْنِم  ًامْوَی  ُِلبْقَتْـسَی  يَرْخُأ َو َال  ِقاَرِِفب  َّالِإ  ًهَمِْعن  ُدـْبَْعلا  ُلاَـنَی  َـال  ٌصَـصَغ َو 

اَعَمَج اَم  ِقیِْرفَت  اَیََنب َو  اَم  ِمْدَه  ِیف  َهَّرَْکلا  اَعَرْسَأ  َّالِإ  ًافَرَش  ٍءْیَـش  ْنم  اَعَفْرَی  َْمل  ُراَهَّنلا  ُْلیَّللا َو  اَذَه  َءاَقَْبلا َو  وُجَْرن  َْنیَأ  ْنِمَف  ِفُوتُْحلا  ُبْصَن 
.

.اهلهأب اهبلقت  ایندلا و  یف  هریثک  ءایشأ  نحن  انرکذ  دق  هتبطخ ع و  ءانثأ  یف  مالکلا  اذه  نم  .فرط )  يأ  : ءرذ ءرذ (  قبس  دق 

اهنامـضل و مهتملا  اهنامأ و  دـنع  فئاخلا  اهتنمد و  هرهز  نع  داصلا  ایندـلا و  فراخز  نم  براهلل  یبوط  ءامکحلا  ضعب  مالک  نم  و 
اهبالکل كراتلا  اهعراصم و  حبقل  لمأتملا  اهحئاضف و  یلإ  هلقع  نیعب  رظانلا  هل و  اهزازعإ  دنع  عضاوتملا  هیلإ و  اهکحض  دنع  یکابلا 

.اهلاجعإ لبق  دوزتملا  اهلاهمإ و  یف  لماعلا  اهعمل و  نع  ضرعملا  اهعدخل و  ظقیتملا  اهدیعاومل و  بذکملا  اهفیج و  یلع 

.فدهلا ضرغلا  هردابتت و  يأ  هردابت  يوری  یمری و  ءیش  لضنلا  لضتنت  هلوق 

 . باهن هعمج  همینغ و  بوهنملا  لاملا  بهنلا  و 

نأ دب  هل ال  هلـصاح  یه  ام  لاح  عامجلا  هذل  هل  تلـصح  يذلا  نإ  انلق  يرخأ و  قارفب  الإ  همعن  دبعلا  لانی  هلوق ال  ریـسفت  قبـس  دـق  و 
بلط یف  لیخلا  یلع  ضکرلا  هذل  هبرش  هلکأ و  لاح  اقرافم  نوکی  برـشی  لکأی و  نم  کلذک  برـشلا و  لکألا و  هذل  اقرافم  نوکی 

 . کلذ وحن  دیصلا و 

امنإ توملا  برآملا و  تاجاحلا و  یف  فرـصتن  لبإلا و  لـیخلا و  بکرن  عماـجن و  برـشن و  لـکأن و  اـنأل  نونملا  ناوعأ  نحنف  هلوق 
نم وأ  اهبکار  وه  هباد  نم  ناسنإلا  طقـسی  هطقـس  نم  وأ  براشملا  لکآملا و  اهثدـحت  طـالخأ  نم  اـمإ  بابـسألا  هذـه  دـحأب  نوکی 

انأکف کلذ  وحن  هیعس و  هتکرح و  هبرآم و  یف  هفرصت  دنع  هبیـصت  تاکاکطـصا  تامداصمل و  وأ  طرفملا  عامجلا  نم  هقحلی  فعض 
.انسفنأ یلع  توملا  انعأ  نحن 

افرظ هلعج  هبصن  نم  إدتبملا و  ربخ  وهف  عفر  نمف  بصنلا  عفرلاب و  يوری  فوتحلا  بصن  هلوق 

یناشاک

هناشن ایانملا ) هیف  لضتنت  ضرغ   ) ایند رد  درم  هک  تسین  نیا  زج  هک  ترـضح  نآ  دومرف  و  ایندلا ) یف  ءرملا  امنا  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
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و بئاصملا ) هردابت  بهن  و   ) .دـنتوم ببـس  هک  اه  ضرم  اـه و  ضرع  ینعی  اـه  متاـم  اـهگرم و  نآ  رد  دـنزادنا  یم  ریت  هک  تسا  يا 
و  ) قلح رد  تسا  بآ  ندش  هتسکش  یندیماشآ  ره  اب  و  قرش ) هعرج  لک  عم  و   ) اه ملا  اهتبیصم و  نآ  هب  دنباتش  یم  هک  تسا  یتراغ 

مدع ایند و  تاذل  فرش  زا  تسا  تیانک  نیا  اه و  نتفرگ  ولگ  رد  تسا  اه  هصغ  یشوخ )  ) یشروخ ره  رد  و  صـصغ ) هلکا  لک  یف 
رب یلگ  ره  ار  ناهج  يونثم : هتخیوآ  حرت  هصغ و  هب  نآ  حرف  يداش و  هتخیمآ و  ترودـک  هب  وا  فاص  ینعی  .اـه  ملا  زا  نآ  صولخ 

جنگ رگ  ناهج  تسین  انف  داب  یب  هلال  غارچ  تسین  افج  راـخ  یب  هچنع  لاـصو  تسا  يراـهبون  ره  یپ  رد  ینازخ  تسا  يراـخ  كون 
رد يورـس  هن  یبای  رهز  یهاوخ  قایرت  رگو  یبای  رهق  ییوج  فطل  يو  زا  رگ  تسا  وا  اب  راخ  دـیامن  امرخ  رگو  تسا  وا  اب  رام  دراد 
ادج هب  رگم  يرخا ) قارفب  الا   ) یتمعن هب  هدنب  دسر  یمن  و  همعن ) دبعلا  لانی  و ال   ) دازآ تسا  رهد  هرا  زا  وا  هک  داشمش  هن  ینیب  نمچ 

یتذـل هب  تسا  وا  لاغتـشا  مدـع  بجوم  وا  هب  سفن  ندـش  لوغـشم  تسا و  تذـل  هقیقحلا  یف  تمعن  هک  اریز  یتمعن  رگید  زا  ندـش 
هب رگم  هلجا ) نم  رخا  قارفب  الا   ) وا رمع  زا  يزور  دـیآ  یمن  شیپ  و  هرمع ) نم  اموی  لبقتـسی  و ال   ) دـندوشن عمج  مه  اب  سپ  .رگید 

يارب زا  تسا  يا  هبرقت  یسفنت  ره  هک  اریز  میگرم  ناگدنهد  يرای  ام  سپ  نونملا ) ناوعا  نحنف   ) وا ررقم  لجا  زا  رگید  يزور  قارف 
سفن و  فوتحلا ) بصن  انـسفنا  و   ) تسا دوخ  توم  عراس  یعاس و  ناسنا ، هک  اییوگ  سپ  .دشاب  توم  تاوطخ  سافنا ، ذـئنیحف  هینم 

و راهنلا ) لیلا و  اذـه  و   ) ار رارمتـسا  ماود و  ياقب  میراد  یم  دـیما  اجک  زا  سپ  ءاقبلا ) اوجرن  نیا  نمف   ) تسا اهگرم  هناـشن  اـم  ياـه 
الا  ) قوف بناج  هب  ار  زیچ  نآ  دندینارذگن  رد  ار و  يدنلب  يزیچ  زا  دنتشادنرب  افرش ) یش ء  نم  اعفری  مل   ) زور بش و  نیا  هکنآ  لاح 

ام قیرفت  و   ) دنتشارفارب دندرک و  انب  هچنآ  ندرک  بارخ  رد  اینب ) ام  مده  یف   ) نتـشگزاب رد  دنتخات  باتـش  هب  هک  رگم  هرکلا ) عرـسا 
.دنتشاذگ دندرک و  درگ  هچنآ  نتخاس  هدنکارپ  و  اعمج )

یلمآ

ینیوزق

هک یتـسرد  هب  و  ناـصغ ) صاـغ و  نـالف  و  ( ) صمغ  ) نآ عمج  ددرگ  قرـش  بجوم  دـنامب و  قلح  رد  هچنآ  هودـنا و  مغ و  هصغ ) )
یم تسا  راکافج  راگزور  هدـش  هدرک  تراغ  و  اهتفآ ، اهگرم و  وا  رب  دـنردنا  یم  ریت  تسا ، ثداوح  ماهـس  هاگجامآ  ایند  رد  یمدآ 

رد .تسا و  ینتفرگ  ولگ  رد  وا  همقل  ره  رد  و  تسا ، ینتـسکش  ولگ  رد  وا  بآ  هعرج  ره  اـب  و  اـهتیلب ، اهتبیـصم و  وا  يوـس  هب  دـباتش 
يزور قارف  هب  رگم  ردـقم  رمع  ياهزور  زا  يزور  هب  دروآ  یمن  يور  و  رگید ، یتمعن  قارف  هب  رگم  اـیند  رد  یتمعن  هدـنب  دـبای  یمن 

یناگدـنز زا  زور  ره  هب  میلاوز ، گرم و  ناراکددـم  ام  سپ  .یگرزب  یلاع و  یناکم  يدـنلب و  فرـش )  ) .ررقم لجا  تدـم  زا  رگید 
دوـخ رب  تلـالد و  دوـخ  هب  ار  گرم  هلمجلاـب  میئآ و  یم  شیپ  وا  يوـس  هب  یمدـق  سفن  ره  هب  و  میدرگ ، یم  کـیدزن  وا  هـب  یلزنم 

نیا هکنآ  لاح  ار و  یگدـنیاپ  اقب و  میراد  دـیما  اجک  را  سپ  اهگرم ، يارب  تسا  هدـش  هدرک  بصن  ام  ياـهناج  و  مینک ، یم  تناـعا 
هدومن انب  هچنآ  ندرک  بارخ  رد  دنروآ  هلمح  رتدوز  هچ  ره  هکنآ  رگم  ار  يزیچ  فرـش  يدـنلب و  تقوچیه  دنتـشادنرب  زور  بش و 

.دندوب هداد  ماظتنا  دندوب و  هدرک  عمج  هچنآ  نتخاس  هدنکارپ  و  دندوب ،

یجیهال

هلکا لک  یف  قرـش و  هعرج  لک  عم  بئاصملا و  هردابت  بهن  ایانملا و  هیف  لـضتنت  ضرغ  ایندـلا  یف  ءرملا  اـمنا  : » مالـسلا هیلع  لاـق  و 
انـسفنا نونملا و  ناوعا  نحنف  هلجا ، نم  رخآ  قارفب  الا  هرمع  نم  اموی  لبقتـسی  يرخا و ال  قارفب  ـالا  همعن  دـبعلا  لاـنی  ـال  صـصغ و 
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ام قیرفت  اینب و  ام  مدـه  یف  هرکلا  اعرـسا  الا  افرـش ، یـش ء  نم  اعفری  مل  راهنلا  لیللا و  اذـه  ءاـقبلا و  اوجرن  نیا  نمف  فوتحلا ، بصن 
تراغ گرم و  ياهبابـسا  نآ  رد  ریت  دزادـنا  یم  هک  يریت  هناشن ي  رگم  اـیند  رد  درم  تسین  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .اـعمج »

يا همقل  ندروخ  ره  اب  تسا و  اهنتفرگولگ  یبآ  ندـیماشآ  ره  اب  هکنآ  لاـح  اهتبیـصم و  وا  هب  دـنریگ  یم  یـشیپ  هک  تسا  يا  هدـش 
هب رگم  دوـخ  رمع  زا  يزور  هب  دروآ  یمن  يور  رگید و  یتـمعن  زا  ندـش  ادـج  هب  رگم  یتـمعن  هب  هدـنب  دـسر  یمن  تسا و  اـه  هصغ 
ام اجک  زا  سپ  تکاله ، يارب  زا  تسا  بوصنم  ام  ياهناج  میگرم و  نارگیرای  اـم  سپ  شرمع ، تدـم  زا  رگید  يزور  زا  تقراـفم 

دنتشگزاب دنت  هکنیا  رگم  ار ، يزیچ  یگرزب  يارب  زا  دندرکن  دنلب  زور  بش و  نیا  هکنآ  لاح  ایند و  رد  ندوب  یقاب  هب  میـشاب  راودیما 
.دنتخاس عمج  هک  ار  هچنآ  نتخاس  هدنکارپ  دندرک و  انب  هک  ار  هچنآ  ندرک  بارخ  رد 

ییوخ

یف یجشلا  هصغلا :)  ) و هصغلا ، قرـشلا : بعت و  باب  نم  هب  صغ  اذا  هقیرب  قرـش )  ) .ترتخا و يا  ایانملا  نم  امهـس  تلـضتنا ) : ) هغللا
.نیرحبلا عمجم  فوتح - عمجلا  و  توملا ، فتحلا :)  ) ددعلا صقنت  ددـملا و  عطقت  اهنال  هینملا  نونملا )  ) .صـصغ و عمجلا  قلحلا و 

هبـش ینعملا : .يزاجم  امهیف  دانـسالا  اعرـسا ، یـش ء و  نم  اـعفری  مل  .فرـصنم  ریغ  رخآ ، .غرفم  ءانثتـسا  يرخا  قارفب  ـالا  بارعـالا :
نم عاتم  بهن  دیری  نمک  هیلا ، لصوت  هب و  طوحت  بئاصملا  بابـسالا و  نم  هل  هللا  راتخا  امب  تومیف  توملا ، عاونال  فدـهب  ناسنالا 

ناسنالا نا  دیری  وا  یجشلاک  هقلح  یلع  رصعت  هیلب  هلکا  لک  عم  و  هیلع ، هصغنت  هرودک  عم  بحاصم  هبرشی  هعرج  لک  و  هبحاص ، دی 
قارفب الا  همعن  لانی  و ال  ایندـلا ، هذـه  یف  ماعط  بارـش و ال  هل  ایهتی  الف  هصغلل  ضرعم  هلکا  لـکف  و  قرـشلل ، ضرعم  هعرج  لـک  یف 

معن هقرافم  نم  امهریغ  هناـضحلا و  هقفنلاـب و  یلتبا  انادـلو  ـالها و  دـجو  نا  و  هحارلا ، قراـف  هظفحب و  یلتبا  ـالام  دـجو  ناـف  يرخا ،
ایند نیا  رد  سک  ره  انامه  همجرتلا : .هتینم  بارتقا  یلع  دـحا  لـک  نیعیف  هنم ، هلثم  ءاـضقناب  ـالا  هرمع  نم  اـموی  كردـی  ـال  و  هریثک ،

هصغ يا  همقل  ره  اب  و  تسا ، يریگولگ  یشون  هعرج  ره  اب  دنیوج ، تقبس  رگیدکی  رب  وا  يامغی  رد  بئاصم  و  تسا ، لجا  ریت  هناشن 
يزور قارف  اب  رج  دنکن  ور  شرمع  زا  يزور  هب  و  رگید ، تمعن  تقرافم  اب  زج  دسرن  تسد  یتمعن  چیه  هب  ار  هدـنب  دراد ، دوجو  يا 

بش و نیمه  هکنیا  اب  میراد  يرادیاپ  دیما  اجک  زا  تسا ، اهیدوبان  فده  ام  ناج  میشاب و  دوخ  گرم  ناروای  ام  دوخ ، رمع  تدم  زا 
.دنیامن هدنکارپ  ار  شعمج  دنزاس و  ناریو  ار  شداینب  دنزاتب و  نآ  رب  ناباتش  هکنیا  زج  دنرواینرب  ار  يزیچ  دنرزگیم  ام  رب  هک  يزور 

دشابیم لحم  هچ  بئاصم  يامغی  رهب  *** دشابیم لجا  ریت  فده  ینیب  یم  هکره 

دشابیم للخ  یلاخ ز  هک  تسین  يا  همقل  *** تسین یشین  نآ  رد  هک  دشابن  شون  يا  هعرج 

دشابیم لجا  رسک  ام  رب  دیاک  زور  *** يرگید قارف  هب  زج  دسرن  رد  یتمعن 

دشابیم للز  گرم و  فده  ام  ناج  *** میسرتیم نآ  زاک  میگرم  روای  همه  ام 

يرتشوش

هبنی یتح  فنصملا  هل  نطفتی  مل  و  ریـسی ، فالتخا  عم  رارکت  یناثلا  نا  يرت  لوقا : اهئانف ) ایندلا و  مذ  یف  نوثالثلا - عباسلا و  لصفلا  )
مکیف لضتنت  اضارغا ، متحبـصا  سانلا  اـهیا  اذـکه  یلاـمالا )  ) هاور و  اـضیا ، دـیدحلا  یبا  نبا  هل  نطفت  و  هلثم ، یف  هباد  وه  اـمک  هیلع 
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و قرـش ، هیف  مکلف  بارـش ، نم  هومتبرـش  ام  و  صـصغ ، هیف  مکلف  ماعط ، نم  ایندـلا  یف  متمعط  ام  بئاصملل  بهن  مکلاوما  و  اـیانملا ،
مکنکل و  ئانفلل ، ءاقبلل ال  مکایا  انقلخ و  انا  سانلا : اهیا  اهنوهرکت ، يرخا  قارفب  الا  اهب  نوحرفت  همعن  ایندلا  نم  نولانت  ام  هللااب  دهشا 

هیف لضتنت  ضرغ  ایندلا  یف  متنا  امن  سانلا  اهیا  امهیف : مالـسلا  هیلع  هلوق  .هیف  نودلاخ  هیلا و  نورئاص  متنا  امل  اودوزتف  نولقنت  راد  نم 
بانج نب  ریهز  لاق  فدـهلا ، ضرغلا : و  قبـسلل ، اومر  اولـضتنا : حاحـصلا :)  ) یف ابانملا  هیف  لضتنت  ضرغ  ایندـلا  یف  رملا  امنا  ایانملا ،

هنیمی و نع  عقاو  و  هعـضوم ، زواجم  و  هنود ، رـصقمف  هامرلا  هرواعت  ضرغ  ناسنالا  امنا  هتیـصو : یف  هینبل  نیرمعملا ، یف  هودع  يذـلا 
بئاصملا هردابت  بهن  یناثلا و  یف  مالـسلا  هیلع  هلوق  اهئانف ) ایندـلا و  مذ  یف  نوثالثلا - عباسلا و  لصفلا   ) .هبیـصی نا  دـبال  مث  هلامش ،

نب دیزی  نا  اولاق : قرش  هعرج  لک  عم  امهیف : مالسلا  هیلع  هلوق  لاصنلا  یلع  لاصنلا  ترـسکت  ماهـس  ینتباصا  اذا  تنک  و  رعاشلا : لاق 
صـصغ هلکا  لک  یف  .تنتنا و  یتح  اهنفد  نم  عنم  و  اهیلع ، عزجف  تتامف ، تقرـشف  ابنع  تلکاف  هبابح ، هتبوبحم  عم  الخ  کلملادـبع 

هقلحب ناک  هنال  هصغلا ، وذ  هل  لاقی  هنـس ، هئام  بعک  نب  ثراحلا  ینب  سار  يذـلا  یثراحلا  دـیزی  نب  نیـصحلا  ناـک  اولاـق : حـتفلاب -
انا اضیب و  ازبخ و  یلع  تنمت  هرم ، الا  طق  یـسفن  یلع  تنمت  ام  لاق : یبشخنلا ، بارت  یبا  نع  هیلحلا )  ) یف .مالکلا و  اهب  نیبیال  هصغ 

ینوحطبف و صوصللا ! عـم  ناـک  اذـه  نا  لاـق : یب و  قـلعتف  لـجر ، یلا  بث  اـهتلخد و  اـملف  هیرق  یلا  قـیرطلا  نم  تلدـعف  رفـس ، یف 
ازبخ و یلا  مدق  و  هلزنم ، لجرلا  ینلخدا  یلا و  اورذتعا  ینوماقاف و  بارتوبا ، اذه  خرـصف : لجر  انیلع  فقوف  هدلج ، نیعبـس  ینوبرض 

سانلا بلغالا ، یفف  يرخا  قارفب  الا  همعن  دبعلا  لانی  و ال  يرخا ، قارفب  الا  همعن  اهنم  نولانت  .هدلج ال  نیعبس  دعب  اهلک  تلقف : اضیب ،
نم رخآ  مدـهب  الا  هرمع  نم  اموی  مکنم  رمعم  رمعی  .مهنم و ال  حازملا  هحـص  و  بابـشلا ، همعن  بلـس  دـعب  الا  هورثلا  همعن  نولاـنی  ـال 
یف مالـسلا  هیلع  هلوق  .هربـق  یلا  هنم  هوطخ  ناـسنالا  هسفنتی  سفن  لـکف  هلجا ) نم  رخآ  قارفب  ـال  هرمع  نم  اـموی  لبقتـسی  ـال  و  هلجا ،
نا ینغلا و  یتح  اهئانف ) ایندـلا و  مذ  یف  نوثالثلا - عباسلا و  لصفلا   ) هقزر نم  اهلبق  ام  دافنب  الا  هلکا  یف  هدایز  هل  ددـجت  ـال  و  لوـالا :

يذـلا هماعط  مضهی  مل  ماد  امف  هلیل  موی و  یف  تارم  ثالث  لکالا ، نم  هفراعتم  نم  رثکا  لکای  نا  هنکمی  ال  ئاش ، ام  لـکا  نم  نکمت 
همیزه نم  رثا  مهل  ایحی  ملقلا ال  فیـسلا و  باحـصاک  رثا  هل  تام  الا  رثا  هل  ایحی  .اذـیذل و ال  ناک  نا  و  اماعط ، یهتـشی  ـال  ـالبق  هلکا 

نب ورمع  ناک  اولاق : دیدج  هل  قلخی  نا  دعب  الا  دیدج  هل  ددـجتیال  .کلذ و  یف  قباسلا  مهرثا  تومی  نا  دـعب  الا  فینـصت  وا  رکـسع 
امهسبلی نا  فنای  و  امهیف ، دوعی  نا  هرکی  یـشعلاب ! امهقزمیف  نیتلح  موی  لک  سبلی  ناک  هنال  ایقیزم ، هل  لاقی  نمیلا ، كولم  نم  رماع 

دق .میدقلا و  اهتابن  دصحی  نا  دعب  الا  ادیدج  اتابن  اهتابنا  نکمی  ضرالا ال  نا  امک  هدوصحم  هنم  طقست  الا و  هتبان  هل  موقت  .هریغ و ال 
هدج يذ  لک  تامم و  یلا  هایح  لک  هیهاتعلاوبا : لاق  دیدحلا : یبا  نبا  لاق  هلـصا  باهذ  دعب  عرف  ءاقب  امف  اهعورف  نحن  لوصا  تضم 
یخا یقبتل  اوبهذ  ام  هللا  اما و  اوداب  اونف و  نیذلا  نبای  الا  ساونوبا : لاق  و  تلق : لوصالا  اهلبق  توذ  دـق  اموی و  عرفلا  اقب  فیک  لوحی 

مث مهرخآ  نع  مهلوا  سبح  موقل  بجع  مالـسلا : هیلع  قداصلا  نع  ربخلا  یف  اقح و  توملا  نظتال  کناک  یقتی  سیل  کبلق  لاب  اـم 
ناوعا نحنف  یناـثلا : یف  مالـسلا  هیلع  هلوق  اـهئانف ) ایندـلا و  مذ  یف  نوثـالثلا - عباـسلا و  لـصفلا   ) .نوبعلی مه  لـیحرلاب و  مهیف  يدون 
یمرتل هبوصنم  يا : فوتحلا  بصن  انـسفنا  .ددـعلا و  صقنت  و  ددـملا ، عطقت  اهنال  هینملا  دارملا  و  صقنلا ، عطقلا و  نملا  لصا  نونملا 

نم اعفری  مل  راهنلا  لیللا و  اذـه  اقبلا و  وجرن  نبا  نمف  داو  لک  یف  رملاب  نائبنی  فوتحلا  ناف  زرحا  کسفنف  رعاشلا : لاق  تاـکالهلاب ،
دیدـح نم  حول  هیف  دـجوف  رـسکف  لفق  هیلع  راغ  هیف  لبج  بیـصا  ماشلا ، تحتف  امل  لیق : اینب  ام  مدـه  یف  هرکلا  اعرـسا  الا  افرـش  یش 

هکلم یـضقنا  دـق  کلم  نع  میعنلا  لقنل  الا  کلفلا  یف  ءامـسلا  موجن  تراد  راهنلا و ال  لیللا و  فلتخا  ام  بهذـلا : امب  هیلع  بوتکم 
نماسملا ذـخا  امک  یلایللا  انبناوج  نم  ذـخات  و  هتابن : نبا  لاق  كرتشمب و  ناـفب و ال  سیل  ادـبا  مئاد  شرعلا  يذ  کـلم  کـلم و  یلا 

تحت نم  حاجنلاک و  هیطعلا  ناـمرح  یناوتلاـک و  اـهیف  ریمـشتلا  يرا  حارجلا  ملا  یکتـشیف  سحی  بیبل  لـجر  اـهلها  یف  اـما  حابـصلا 
( یلوصلا بدا   ) یف حادـقلا و  برـض  یف  قازرالا  يری  صیرح  هتجهم  دـکی  فیک  حایرلا و  سافنا  كررغی  ـالف  هـالع  نمک  بارتلا 
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ددع نم  تددزا  یل و  ناتئام  اهدعب  نم  تتا  هئم  انینس  نینسلا  ددع  نم  تددزا  اهلوط و  هایحلا و  نم  تمئس  دقل  و  رغوتـسملل : يوری 
تاقبط  ) یف انودـحت و  هلیل  رکی و  موی  انتاف  دـق  امک  الا  یقب  ام  له  اهئانف ) ایندـلا و  مذ  یف  نوثالثلا - عباسلا و  لصفلا   ) انیئم روهـشلا 

، تقبـسف قابـس ، یف  تعفر  املک  قبـست  هلا  هیلع و  هللا و  یلـص  یبنلا  هقان  ءاوصق   ) تناـک بیـسملا : نب  دیعـس  نع  يدـقاولا ) بتاـک 
.هللا و هعضو  یش ء  عفر  اودارا  وا  ائیش ، اوعفر  اذا  سانلا  نا  هلا : هیلع و  هللا و  یلص  یبنلا  لاقف  تقبـس  نا  هباک  نیملـسملا  یلع  تناکف 

هریحب تضاغ  و  افرش ، رشع  هعبرا  هنم  تطقس  يرسک و  ناویا  سجترا  هلاو  هیلع  هللا و  یلـص  یبنلا  دلوم  هلیل  یف  نا  لامکالا :)  ) يور
هدورو حیطـس و  یلا  حیـسملادبع  يرـسک  ثعب  رکذ  دعب  لاق : نا  یلا  هنـس ، فلا  کلذ  لبق  دمخت  مل  و  سراف ، ران  تدمخ  و  هواس ،

یلع یفوا  دق  حیطس و  یلا  حیـسی  لمج  یلع  حیـسملادبع  لاقف : هینیع  حتف  هرعـش  حیطـس  عمـس  املف  اتایبا ، حیـسملادبع  داشنا  هیلع و 
هلجد تعطق  دق  ابارع ، الیخ  دوقت  اباعـص  البا  ناذبوملا  ایور  نارینلا و  دومخ  ناویالا و  ساجترال  ناساس  ینب  کلم  کثعب  حیرـضلا ،

تآ وه  ام  لک  تافرـشلا و  ددـع  یلع  تاکلم  كولم و  مهنم  کلمی  لاق - نا  یلا  هواـس - هریحب  تضاـغ  و  اـهدالب ، یف  ترـشتنا  و 
دق اکلم  رشع  هعبرا  انم  کلمی  نا  یلا  لاق : حیطس  لاق  امب  هربخا  يرسک و  یلع  مدق  املف  لاق :- نا  یلا  هناکم - حیطس  یضق  مث  تآ ،

افلـسا و ام  كرهد  كاضاقت  اعمج : ام  قیرفت  .نامثع و  هراما  یلا  نوقاـبلا  کـلم  نینـس و  عبرا  یف  هرـشع  مهنم  کـلمف  روما  تناـک 
افلا ام  تیتشتب  ریدج  نامزلا  ناف  نرکنت  الف  افصلا  دعب  کشیع  ردک 

هینغم

درجم مهنم  ریثکلا  وا  مهرثکا  ریذحت  نا  قرفلا  و  اهنم ، نورذحی  ظاعولا  لک  و  اهئابوا ، نم  ریذحتلا  ایندـلا و  ثیدـح  یلا  مامالا  داع 
، بولقلا هل  عشخت  ناذالا و ال  هعمـست  اذـه  لجا  نم  و  قمحالا ، ناسلک  امامت  مهلامعاب  مهبولقب و ال  هل  هقالع  كالهتـسالل ال  مـالک 

ضرغ ایندلا  یف  ءرملا  امنا   ) .لامعالا نم  اهزهیل  بولقلا  یلا  قلطنی  و  همد ، همحل و  نم  هنایک و  هعقاو و  نم  ثعبنیف  مامالا  ریذحت  اما 
سار یلع  لاـهنت  ثداوـحلا ، ثراوـکلا و  یه  و  ایندـلا ، ماهـس  نا  ینعملا  و  یمرت ، لـضتنت  و  فدـهلا ، ضرغلا : خـلا ..) هـیف  لـضتنت 

لوحتت دق  و  تاجعزملا ، نم  ریثکلاب  ملحی  همانم  یف  لب و  هبارش ، هماعط و  دنع  یتح  هقعاص  رثا  هقعاص  و  مهـس ، دعب  امهـس  ناسنالا 
اهب بهذت  هیلووسملا ، نم  ررحتلا  هبوزعلا و  همعنک  يرخا ) قارفب  الا  همعن  دبعلا  لانی  و ال   ) هحارلا ءودـهلا و  هدـقفتف  هتایح ، عقاو  یلا 

هبطخلا یف  فرحلاب  هلثم  مدـقت  .هایحلا و  همعن  نم  یـش ء  وا  هایح  هکراشملا  هذـه  یف  ناک  نا  هاـیحلا ، یف  هکراـشملا  جاوزلا و  همعن 
يا خـلا ..) نونملا  ناوعا  نحنف   ) هبطخلا 143 یف  اضیا  مدـقت  حـضاو و  ینعملا  رخآ ) قارفب  الا  هرمع  نم  اـموی  لبقتـسی  ـال  و  . ) 148
نا ینعملا  و  راهنلا ، لیلل و  هینثتلا  ریمـض  خـلا ..) یـش ء  نم  اعفری  مل  و   ) مایالا یلایللا و  عم  رامعالا  ءانفب  انـسفنا  یلع  هنیعن  و  توملا ،

کلهت و ام  ناعرـسف  اهتعجف ، نموت  و ال  اهمیعن ، مودی  نکل ال  و  لاومالا ، عمجت  و  روصقلا ، ینبت  ولحت و  دق  اهنا  و  لیلق ، ایندـلا  عاتم 
.رمدت

هدبع

یه هینم و  عـمج  اـیانملا  هیف  تبثت  هبیـصت و  يا  هیف  لـضتنت  یمارلا و  هبیـصیل  بصنی  اـم  کـیرحتلاب  ضرغلا  اـیانملا : هـیف  لـضتنت  … 
نحنف ملا …  هذل  لک  عم  يا  قلحلا  یف  ءاملا  فوقو  کیرحتلاب  قرشلا  قرش : هعرج  لک  بهنی …  ام  نوکسف  حتفب  بهنلا  توملا و 
بـصن انـسفنا  انـسفنا و  یلع  هناوعا  انتـشیعمب  نحنف  هنم  اـنبرقت  رمعلا  یف  انمدـقت  اـملک  توملا و  میملا  حـتفب  نونملا  نونملا : ناوـعا 

یلع ام  لک  انه  هب  دارملا  یلاعلا و  ناکملا  فرشلا  افرش : یش ء  نم  اعفری  كاله …  يا  فتح  عمج  فوتحلا  اههاجت و  يا  فوتحلا 
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هریغ ناکم و  نم 

يرفعج

مالسالا ضیف 

یم ریت  نآ  رد  گرم ) ياهببـس   ) اهگرم هک  تسا  يا  هناشن  ایند  رد  یمدآ )  ) درم تسا : هدومرف  زردـنا ) دـنپ و  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
اههودنا شا  همقل  ره  رد  ینتفرگ و  ولگ  شندیماشآ  ره  اب  و  دنباتـش ، یم  نآ  هب  اهدرد  اهالب و  هک  تسا  يا  هدش  لواپچ  و  دنزادنا ،

يزور هب  دروآ  یمن  ور  و  يرگید ، تمعن  زا  یئادج  هب  رگم  دسر  یمن  یتمعن  هب  هدنب  و  تسا ) یهودنا  اب  یشوخ  تذل و  ره   ) تسا
تدـم زا  رگید  زور  یئادــج  هـب  رگم  شیگدــنز  زا  يزور  هـب  دروآ  یمن  ور  و  يرگید ، تـمعن  زا  یئادــج  هـب  رگم  شیگدــنز  زا 

هب یماگ  سفن  ره  هب  میوش و  یم  کیدزن  نآ  هب  يزور  ره  هک   ) میگرم ناروای  ام  سپ  هتـشگ ) ردقم  شیارب  هک   ) دوخ یناگدـنز ) )
زور بش و  نیا  هک  یلاح  رد  میـشاب  راودیما  یتسه  ءاقب و  هب  اجک  زا  سپ  تسا ، اهیهابت  هناشن  ام  ياهناج  و  میهن ) یم  شیپ  شیوس 

!؟ دندوب هدروآ  درگ  هچنآ  یگدنکارپ  هتخاس و  هچنآ  یناریو  رد  دنتشگزاب  باتش  هب  هکنآ  رگم  دندادن  یگرزب  تفارـش و  يزیچ  هب 
هتفر نیب  زا  ناـشیراوگرزب  ماـقم و  هدرم  یعمج  مینیب  یم  يزور  بش و  ره  نوچ  تسین  هتـسیاش  یناگدـنز  نیا  هب  یگتـسبلد  يرآ  )

(. ددرگ یم  هدنکارپ  ناشیئاراد  تورث و 

ینامز

( دشچ یم  ار  گرم  يرادناج  ره  : ) دیامرف یم  زیزع  يادخ  .ددرگ  دوبان  دهد و  ناج  دیاب  هاوخ  ان  هاوخ  يرادـناج  ره  هک  میناد  یم 
تاـمیالمان و اـه ، هتـساوخ  اـهوزرآ و  دـنک ، یم  کـیدزن  گرم  هب  ار  ناـسنا  نآ ، ره  یگدـنز ، تاـظحل  هتکن  نـیمه  هـب  هجوـت  اـب 

یم رت  کـیدزن  گرم  هب  میـشک  یم  هک  یـسفن  ره  عضو  نیا  اـب  .دوش  یم  دوباـن  ددرگ و  یم  ماـمت  همه  همه و  یگدـنز  تالکـشم 
ار اهینارذگـشوخ  لاح  نیع  رد  .گرم  سپـس  اهورین و  يدوبان  فیعـضت و  يارب  تسا  يا  هلیـسو  اهیناراذگـشوخ  تاذـل و  .میدرگ 

! میمان یم  ایند  تذل 

يزاریش دمحم  دیس 

لـضتنت  ) یمرلا یف  یمارلا  ملع  رادـقم  هب  فرعیف  یمارلا ، هیمریل  لعجی  ام  ضرغلا ، ضرغ ) ایندـلا  یف  ءرملا  امنا  : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
هردابت  ) بوهنم يا  بهن ) و   ) ناسنالا دارفا  راـبتعاب  عمجلا  و  توملا ، ینعمب  هینم ، عمج  اـیانملا  و  هیف ، تبثت  هبیـصت و  يا  اـیانملا ) هیف 
بجوی امم  قحلا ، یف  ءاملا  فوقو  وه  قرش )  ) ءاملا نم  هعرج ) لک  عم  و   ) هبیصت ناب  هبهنت ، هیلا ، عرـست  بئاصملا  نا  يا  بئاصملا )
هبسنلاب قرـشلاک  همقللا ، نم  ناسنالا  قلح  یف  فقی  ام  هصغلا  صـصغ ) هلکا  لک  یف  و   ) .ملا هذل  لک  عم  نا  نع  هیانک  اذه  و  هدشلا ،

دقف نیح  اهب  معنتی  امنا  و  يارلا ، هفاصحلا  دـقاف  ناک  بابـشلاب  امعنم  ناـک  ناـف  يرخا ) قارفب  ـالا  همعن  دـبعلا  لاـنی  ـال  و   ) ءاـملا یلا 
الا دغلا ، ناسنالا  لبقتسی  ذا ال  هتدم  نم  يا  هلجا ) نم  رخآ   ) موی قارفب ) الا  هرمع  نم  اموی   ) ناسنالا لبقتسی ) و ال   ) اذکه و  بابـشنا ،
.انل هذخا  یف  هاندعاس  اناکف  هنم ، برتقن  انشیعب  هنال  هناوعا ، اننوک  و  توملا ، نونملا  نونملا ) ناوعا  نحنف   ) اذکه و  مویلا ، اذه  قارفب 

لاحلا و  ءاقبلا ؟) وجرن  نیا  نمف   ) توملا هاجتا  یف  هبوصنم  انـسفنا  نا  يا  كـالهلا ، ینعمب : فتح ، عمج  فوتحلا ) بصن  انـسفنا  (و 
( هرکلا اعرسا  الا   ) ازع افرش و  یشل ء  اعفری  مل  يا  افرـش ) یـش ء  نم  اعفری  مل  راهنلا  لیللا و  اذه  و   ) هناوعا نحن  .توملا و  لابق  یف  انا 
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.اهل متغی  و ال  ایندلاب ، ناسنالا  متهی  نا ال  مزاللاف  اعمج ) ام  قیرفت  انیب و  ام  مده  یف   ) فیرشلا یشلا ء  کلذ  یلا  عوجرلا  يا 

يوسوم

.بولـسملا وه  بوهنملا و  بهنلا : .توملا  یه  هینم و  عمج  ایانملا : .هیف  تبثت  هبیـصت و  هیف : لـضتنت  .یمرملا  فدـهلا  ضرغلا : هغللا :
، هینملا نونملا : .نودـعاسم  ناوعا : .قلحلا  یف  یجـشلا  هصغلا : .قیرلاب  صغ  قرـش : .هعلبلا  هعرجلا : .اـیالبلا  بئاـصملا : .عرـسا  رداـب :

روما هلمج  هل  رکذ  دق  ناسنالا و  اذـهل  هغیلب  هظعوم  هذـه  حرـشلا : .ء  یـشلا  نم  یلاعلا  فرـشلا : .توملا  كالهلا ، فوتحلا : .توملا 
یلا اهنع  لیحرلا  نم  هل  دـبال  نا  ایندـلا و  یف  هداعـسلا  ناسنالا  اذـه  نع  یفنیل  اـهرکذ  هسفن  یف  هبیـصت  هقلقت و  هتاـیح و  هیلع  صغنت 

ایندـلا یف  ناسنالاف  ایانملا : هیف  لـضتنت  ضرغ  ایندـلا  یف  ءرملا  اـمنا  - 1 یه : رومالا  هذـه  اهنطوم و  هداعـسلا و  ناـکم  وه  رخآ  ملاـع 
لاملاب ناسنالا  هبـش  بئاصملا : هرداـبت  بهن  و  .هکلهملا 2 - رومـالا  رئاـس  لـلعلا و  ضرملا و  یه  یتلا  هماهـسب  توملا  هیمری  فدـه 

لک عم  و  .بناج 3 - لک  نم  هلوانتت  ناسنالا و  اذـه  شوانتت  ایالبلا  بئاصملا و  کلذـک  هذـخا و  ناسنا  لک  دـیری  يذـلا  بوهنملا 
همعطالا نم  هراتخی  ام  صـصغ : هلکا  لک  عم  و  .اهغیستسی 4 - داکی  اهب و ال  قرشی  ثیح  اهصغنی  ام  ءام  هبرـش  لک  عم  قرـش : هعرج 

هحارلا و هنم  بلـست  هارت  لاملا  همعن  یلا  قفوت  اذاف  يرخا : قارفب  الا  همعن  دـبعلا  لاـنی  ـال  .هیف 5 - هتذـل  صغنتت  هیف و  صغی  هب  ذـتلیل 
نم رخآ  قارفب  الا  هرمع  نم  اموی  لبقتـسی  و ال  .کیلاود 6 - اذکه  دالوالا و  داسفب  یلتبا  هحـصلا  همعن  هل  ترفوت  اذا  لابلا و  ءودـه 

ناوعا نحنف  - 7 یتای …  موی  لک  عم  هتینم  وندـت  هلجا و  برتقی  کلذـب  سما و  موی  هقراف  دـق  ـالا و  دـغ  موی  یف  لخدـی  ـالف  هلجا :
یف تاودا  یه  اهنم و  دـبال  تاذـلملا  برـشلا و  لـکالاف و  اـنیلع  ءاـضقلا  یف  توملا  دـعاسن  نحن  فوتحلا : بصن  انـسفنا  نونملا و 

توملا هدصقی  فده  انسفنا  نا  فرعن  انه  نم  هلازه و  ندبلا و  فعض  بجوت  هذللا  يرت  ءادلاب و  باصت  هدعملا  يرتف  انتینب  بیرخت 
هنا ال مکح  ایندلا و  یف  ءاقبلا  وجری  نم  یلع  ارکنتـسم  مهفتـسا  اریخا  .اهنم و  هرثا  عفری  ایندلا و  نم  هدوجو  یهنیل  هب  همامتها  زکری  و 

نا دعب  هرماعلا  داسجالا  امدهی  فیک  يرتف  هاطقسا  الا و  ادحا  اعفر  ام  هامدهو و  الا  ائیـش  اینب  ام  راهنلا  لیللا و  یقبی و  فیک  هل و  ءاقب 
.ثداوح نم  امهیف  ثدحی  امب  هیلع و  امهرورمب  یش ء  لک  امدهی  اذکه  هفرعملا و  ملعلا و  دعب  رمعلا  لذرا  یلا  ءرملا  ادری  اهاینب و 

یناقلاط

، دنریگ یم  یشیپ  وا  رب  اهگوس  هک  تسا  یتمینغ  دنناور ، وا  تمـس  هب  گرم  ياهریت  هک  تسا  يا  هناشن  ناهج  نیا  رد  یمدآ  انامه  »
دوخ یگدنز  زا  يزور  هب  یتمعن و  زا  ییادـج  اب  رگم  دـسرن  یتمعن  هب  هدـنب  و  تسا ، ییاهنتفرگ  ولگ  رد  همقل ، ره  ندیـشون و  ره  اب 

اقب دیما  ناس  هچ  و  اهگرم ، هناشن  ام  ياهناج  میگرم و  نارای  ام  نیاربانب  دوخ ، رمع  تدـم  زا  يزور  ندـش  يرپس  هب  رگم  دـسر  یمن 
یم موجه  باتـش  اب  نآ  یناریو  رد  هکنآ  رگم  دـنناسر  یمن  فرـش  هب  دـنرب و  یمن  ـالاب  ار  يزیچ  زور  بش و  نیا  هک  میـشاب  هتـشاد 

« .دنزاس یم  ناشیرپ  دنا ، هدرک  عمج  ار  هچ  ره  دنروآ و 

تبسن نآ  ینوگرگد  ایند و  دروم  رد  ام  تشذگ و  ترضح  نآ  زا  يا  هبطخ  نمض  نخس  نیا  زا  یشخب  دیوگ : یم  دیدحلا  یبا  نبا 
دهد یم  حیضوت  نینچ  میگرم ،» نارای  ام  نیاربانب  : » تسا هدومرف  هک  هلمج  نیا  هرابرد  سپس  وا  .میا  هتفگ  يرایسب  بلاطم  شلها  هب 

ياهفدـه اه و  هتـساوخ  نداد  ماجنا  یپ  رد  میوش و  یم  رتش  بسا و  رب  راوس  میوش و  یم  رتسبمه  میماشآ و  یم  میروخ و  یم  ام  هک 
یم دیدپ  ار  نآ  ندـیماشآ  ندروخ و  هک  طالخا  هبلغ  ببـس  هب  ای  تسا  لیاسو  نیمه  زا  یکی  ببـس  هب  مه  گرم  میتسه و  شیوخ 

هب ای  میهد  یم  ماجنا  يرتسبمه  رد  يور  هدایز  زا  هک  یفعـض  ببـس  هب  ای  میراوس  نآ  رب  هک  یبوکرم  زا  نداتفا  رد  ببـس  هب  ای  دروآ 
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نیا رد  رگید و  ياهزیچ  ای  دـیآ  یم  شیپ  اـهزاین  اـه و  هتـساوخ  هب  ندیـسر  يارب  شـشوک  تکرح و  نمـض  هک  ییاـهفداصت  ببس 
.میا هداد  يرای  شیوخ  ناج  ندوبر  يارب  ار  گرم  ام  دوخ  ییوگ  تروص 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

ُْدبَْعلا ُلاَنَی  َالَو.ٌصَصَغ  ٍهَلْکَأ  ِّلُک  ِیف  َو.ٌقَرَـش  ٍهَعْرُج  ِّلُک  َعَم  َو  ُِبئاَصَْملا ؛ ُهُرِداَُبت  ٌبْهَن  اَیاَنَْملا َو  ِهِیف  ُلِضَْتنَت  ٌضَرَغ  اَْینُّدلا  ِیف  ُءْرَْملا  اَمَّنِإ 
.ِِهلَجَأ ْنِم  َرَخآ  ِقاَرِِفب  اَّلِإ  ِهِرُمُع  ْنِم  ًامْوَی  ُِلبْقَتْسَی  َال  ،َو  يَرْخُأ ِقاَرِِفب  اَّلِإ  ًهَمِْعن 

ِیف َهَّرَْکلا  اَعَرْسَأ  اَّلِإ  ، ًافَرَش ٍءْیَش  ْنِم  اَعَفْرَی  َْمل  ُراَهَّنلا  ُْلیَّللا َو  اَذَه  َءاَقَْبلا َو  وُجَْرن  َْنیَأ  ْنِمَف  ؛ ِفُوتُْحلا ُبْصَن  اَنُسُْفنَأ  ،َو  ِنُونَْملا ُناَوْعَأ  ُنْحَنَف 
!؟ اَعَمَج اَم  ِقیِْرفَت  ،َو  اَیََنب اَم  ِمْدَه 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

تراغ رد  ، بئاصم هک  تسا  یتورث  دـنک و  یم  يریگ  هناشن  وا  يوس  هب  هراومه  گرم  ياهریت  هک  تسا  یفدـه  اـیند  نیا  رد  ناـسنا 
ینتفرگوـلگ زین )  ) يا هـمقل  ره  هارمه  یندـش و  ریگوـلگ  يا  هـعرج  ره  هارمه.دـنریگ  یم  تقبـس  رگیدـکی  رب  دـنراد و  باتـش  نآ 

زور زا  هک  نـیا  زج  دور  یمن  شرمع  زا  زور  چـیه  لابقتـسا  هـب.رگید  تـمعن  قارف  اـب  زج  دـسر  یمن  نآ  زا  یتـمعن  هـب  ناـسنا.تسا 
یم هنوگچ  لاح  نیا  اب  رابگرم و  لـماوع )  ) فدـه ناـمناج  میگرم و  ناراـی  ناوعا و  اـم  نیارباـنب  ، دوش یم  ادـج  شرمع  زا  يرگید 
انب ار  هچنآ  دننادرگ و  یم  زاب  تعرـس  هب  هک  نیا  زج  هدربن  الاب  ار  يزیچ  شزرا  زگره  زور  بش و  نیا.میـشاب  هتـشاد  اقب  دیما  میناوت 

رداصم باتک  رد  هللا  همحر  بیطخ  هنامیکح : راتفگ  دنـس  .دننک . (  یم  هدنکارپ  دنا  هدرک  عمج  ار  هچره  دنزاس و  یم  ناریو  هدرک 
هراشا نآ  رداصم  هب  تشذـگ و  تسا ) هرامش 145  هبطخ  حلاص  یحبص  هخـسن  قباطم   ) هبطخ 143 رد  مالک  نیمه  هیبش  : دـیوگ یم 

ماـن هب  هک  يا  هبطخ  لـیذ  رد  لوـقعلا  فـحت  زا  ار  نآ  بیطخ  موـحرم  هک  مینیب  یم  میدرگ  رب  نآ  رداـصم  هـب  هـک  یماـگنه  دـش و 
خیـش موحرم  زین  يرـصتخم و  توافت  اب  داشرا  باتک  رد  دیفم  خیـش  موحرم  نینچمهو  تسا  هدرک  لقن  هدـش  فورعم  « هلیـسو » هبطخ

رد بیطخ  موحرم.تسا  هدش  هراشا  نآ  راعشا  زا  یـضعب  نومـضم  هب  « هیئاطعلاوبا » راعـشا رد  هدروآ و  ار  نآ  یلاما  باتک  رد  یـسوط 
لقن مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  زا  یعمـصا  متاح  وبا  زا  دوخ  یلاما  باتک  رد  ار  نآ  زا  یـشخب  زین  یلاـق  یلعوبا  : دـیازفا یم  اـجنیا 
مالک نیا  رد  هچنآ  اب  يداـیز  تواـفت  هدـمآ  هبطخ 145  رد  هـچنآ  هـتبلا  و 161 .) ،ج 4،ص 160  هغالبلا جـهن  رداـصم  ) .تسا هدرک 

هب ج 8،ص 24 ) «) هلیـسو » هبطخ رد  زین  ینیلک  موحرم  اهنیا  رب  هفاـضا.تسا  نآ  هباـشم  یتمـسق  رد  دـنچره  ، دراد تسا  هدـمآ  ینارون 
 ( .تسا هدرک  هراشا  نآ  زا  یشخب 

ناتسرپایند ماجنارس  ایند و  یعقاو  هرهچ 

نوگانوگ تالکشم  يرادیاپان و  ییافو و  یب  زا  هداد و  ناشن  ناگمه  هب  ار  ایند  یعقاو  هرهچ  ینارون  راتفگ  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
هدرک هراـشا  مهم  هـتکن  شـش  هـب  نآ  رد  ترـضح.دنیشن  یم  ناـج  رب  هتـساخرب و  ـالوم  ناـج  زا  هـک  ینخـس  ؛ دـیوگ یم  نخـس  نآ 
تسا یتورث  دنک و  یم  يریگ  هناشن  وا  يوس  هب  هراومه  گرم  ياهریت  هک  تسا  یفده  ایند  نیا  رد  ناسنا  :» دیامرف یم  تسخن  : تسا
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ٌبْهَن ،َو  اَیاَنَْملا ِهِیف  ُلِضَْتنَت  ٌضَرَغ  اَْینُّدلا  ِیف  ُءْرَْملا  اَمَّنِإ  ( ؛» دـنریگ یم  تقبـس  رگیدـکی  رب  دـنراد و  باتـش  نآ  تراغ  رد  ، بئاصم هک 
( . ُِبئاَصَْملا ُهُرِداَُبت 

هزراـبم و رد  هبلغ  ياـنعم  هب  لزع ) نزو  رب  «) لـضن  » هشیر زا  ُلِـضَْتنَت »  » دـنزادنا و یم  ریت  نآ  هب  هک  تسا  یفدـه  ياـنعم  هب  ضرغ » »
.تسا گرم  يانعم  هب  « هینم » عمج ایانم » »

هک يا  هیامرـس  رگید  دنریگ و  یم  هناشن  ار  نآ  نازادناریت  هک  یفده  یکی  ؛ هدش هیبشت  زیچ  ود  هب  ناسنا  ترابع  نیا  رد  هکنیا  بلاج 
.دننک یم  لواپچ  ار  نآ  نارگتراغ 

.دنوش یم  باترپ  وا  يوس  هب  هک  ییاهریت  از  گرم  لماوع  تسا و  فده  نآ  ناسنا 

لیلد نیمه  هب  دـنزادرپ و  یم  نآ  تراغ  هب  فلتخم  بئاصم  هک  تسا  یمیظع  هیامرـس  نامه  وا  ناوارف  ياهدادعتـسا  ناسنا و  دوجو 
زا ینانمـشد  هک  یلاـح  رد  دـشاب  هتـشاد  شمارآ  دـناوت  یم  یناـسنا  هنوگچ.دوش  یمن  هدـید  یگدـنز  نیا  رد  زگره  یعقاو  شمارآ 

.دنا هدش  عمج  وا  هناخ  فارطا  ینارگتراغ  دنا و  هتفرگ  هناشن  ار  وا  ، فارطا

يا همقل  ره  هارمه  یندش و  ریگولگ  يا  هعرج  ره  هارمه  :» دیامرف یم  تسا  نیـشیپ  هتکن  هدـننک  لیمکت  عقاو  رد  هک  هتکن  نیمود  رد 
( . ٌصَصَغ ٍهَلْکَأ  ِّلُک  ِیف  َو.ٌقَرَش  ٍهَعْرُج  ِّلُک  َعَم  َو  ( ؛» تسا ینتفرگولگ  زین ) )

.دوش یم  ریگولگ  هک  ییاذغ  « صَصَغ دریگ و« یم  ار  ناسنا  يولگ  هک  تسا  يا  هیام  قَرَش » »

ره رانک  رد  تسا و  یشین  یشون  ره  رانک  رد  ؛ دراد دوجو  ییاه  یتحاران  تارطخ و  ایند  تاذل  زا  یتذل  ره  رانک  رد  هک  نیا  هب  هراشا 
ناتـسود و ناگتـسب و  ینامـسج و  ناوت  ورین و  نتفر  تسد  زا  ِبئاـصم  تالکـشم و  عاوـنا  اـب  هتخیمآ  یگدـنز.یتخبدب  یتخبـشوخ 

هنوگ ره  زا  یلاخ  یگدنز  دنیزگرب ؟ دوخ  یلـصا  فدـه  ناونع  هب  ار  نآ  دـناوت  یم  لقاع  مادـک  لاح  نیا  اب.اه  هیامرـس  اه و  تورث 
يارـس طـقف  و  ؛ » َنوُـمَْلعَی اُوناـک  ْوـَل  ُناوَـیَْحلا  َیَِهل  َهَرِخآـْلا  َراّدـلا  َّنِإ  َو   » .تسا نیرب  تشهب  رد  ترخآ  نادـیواج  یگدـنز  یتحاراـن 

.( هیآ 64 ، توبکنع «. ) . دنتسناد یم  رگا  ، تسا یعقاو )  ) یگدنز يارس  ، ترخآ

َراد اـنَّلَحَأ  يِذَّلَا  ٌروُکَـش * ٌروـُفََغل  اـنَّبَر  َّنِإ  َنَزَْحلا  اَّنَع  َبَهْذَأ  يِذَّلا  ِهِّلل  ُدْـمَْحلا  اُولاـق  َو  : » میناوـخ یم  و 35  تایآ 34  « رطاـف » هروس رد 
ار هودنا  هک  تسا  يدنوادخ  يارب  شیاتس ) و   ) دمح دنیوگ  یم  اهنآ  ؛ » ٌبوُُغل اهِیف  انُّسَمَی  ٌبَصَن َو ال  اهِیف  انُّسَمَی  ِِهلْـضَف ال  ْنِم  ِهَماقُْملا 
( نادیواج  ) تماقا يارس  نیا  رد  ار  ام  دوخ  لضف  اب  هک  یسک  نامه  تسا  رازگساپس  هدنزرمآ و  ام  راگدرورپ  تخاس  فرطرب  ام  زا 

«. یگدناماو یتسس و  هن  دسر و  یم  ام  هب  یجنر  نآ  رد  هن  داد  ياج 

هب ناـسنا  هک ) تسا  نیا  اـیند  مهم  تالکـشم  زا  یکی  :») دـیامرف یم  هتخادرپ  هتکن  نیموـس  هب  اـیند  تـقیقح  یفرعم  هـمادا  رد  سپس 
( . يَرْخُأ ِقاَرِِفب  اَّلِإ  ًهَمِْعن  ُْدبَْعلا  ُلاَنَی  َال  َو  ( ؛» يرگید تمعن  قارف  اب  زج  دسر  یمن  نآ  زا  یتمعن 

هک یماگنه  اما  ؛ تسا تمحز  رد  ًاعقاو  درادـن  دـنزرف  هک  یـسک  لـثملا  یف  ؛ تسا تربع  تقد و  ناـیاش  سوملم و  یتیعقاو  هتکن  نیا 
هک یماگنه  ، دیآ یم  وا  غارس  هب  دنزرف  تیبرت  هرادا و  يرادهگن و  يارب  يدایز  تالکـشم  دراد  یم  ینازرا  وا  هب  ار  تمعن  نیا  ادخ 
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ناشن مان و  هک  یماگنه  دهد و  یم  تسد  زا  ار  يرگید  ياه  یگدوسآ  دش  یبکرم  بحاص  یتقو  تسا و  تمحز  رد  درادن  یبکرم 
ياه تمعن  مامت  عقاو  رد.دهد  یم  تسد  زا  ترهش  نیا  ببس  هب  ار  يرگید  ياه  تمعن  اما  هدیسر  یتمعن  هب  دنک  یم  ادیپ  یترهش  و 

.دور یم  تسد  زا  يرگید  دیآ و  یم  یکی  هکلب  ، دنوش یمن  عمج  مه  اب  اه  تمعن  هک  تسا  هنوگ  نیا  ایند 

زا هک  نیا  زج  دور  یمن  شرمع  زا  زور  چـیه  لابقتـسا  هب  ناسنا  :» دـیامرف یم  تسین  لبق  هتکن  هب  تهابـش  یب  هک  هتکن  نیمراـهچ  رد 
( . ِِهلَجَأ ْنِم  َرَخآ  ِقاَرِِفب  اَّلِإ  ِهِرُمُع  ْنِم  ًامْوَی  ُِلبْقَتْسَی  َال  َو  ( ؛» دوش یم  ادج  شرمع  زا  يرگید  زور 

ار وا  دوش و  یم  هتشادرب  ناسنا  رمع  هیامرـس  زا  تمعن  نیا  یلو  تسا  یهلا  ياهبنارگ  ياه  تمعن  زا  یتمعن  رمع  زا  يزور  ره  هچرگ 
.دنک یم  رت  کیدزن  گرم  هب  ماگ  کی 

: دیامرف یم  هک  تشذگ ) تمکح 74  رد   ) مالسلا هیلع  ماما  هنامیکح  ياهراتفگ  زا  رگید  یکی  رد  هک  تسا  يزیچ  نامه  هیبش  نیا 

؛ دـنلفاغ هتکن  نیا  زا  هک  یناسک  دنرایـسب  « تسا رمع  ناـیاپ  يوس  هب  وا  ياـه  ماـگ  ناـسنا  ياـه  سفن  ؛  ِِهلَجَأ َیلِإ  ُهاَـطُخ  ِءْرَْملا  ُسَفَن  »
یب دنهد  یم  رده  هب  ار  ییاه  لاس  اه و  هام  اهزور و  یگداس  هب  ببـس  نیمه  هب  دنناد  یم  نادیواج  ایند  نیا  رد  ار  دوخ  رمع  ییوگ 

.دنراد تفایرد  میظع  هیامرس  نیا  ربارب  رد  يزیچ  هکنآ 

هک رـصع  هب  دـنگوس  ؛ » ٍرْـسُخ یَِفل  َناْسنِْإلا  َّنِإ  ِرْـصَْعلا *  َو  : » دـیامرف یم  ، هدرک ناـیب  يرگید  تروص  هب  دـیجم  نآرق  ار  تقیقح  نیا 
ياهبنارگ هیامرـس  زا  یـشخب  درذگ  یم  هک  زور  ره  هک  رتالاب  نیا  زا  ینایز  هچ  هیآ 1 و 2 ). ، رـصع «. ) . تسا يراک  نایز  رد  ناسنا 

.دوش یم  هتساک  وا  رمع 

: دیامرف یم  تسا  نیشیپ  تاکن  اب  طابترا  رد  زاب  هک  هتکن  نیمجنپ  رد  هاگ  نآ 

ُنْحَنَف ( ؛» میشاب هتـشاد  اقب  دیما  میناوت  یم  هنوگچ  لاح  نیا  اب  رابگرم و  لماوع )  ) فده نامناج  میگرم و  نارای  ناوعا و  ام  نیاربانب  »
( . َءاَقَْبلا وُجَْرن  َْنیَأ  ْنِمَف  ِفُوتُْحلا  ُبْصَن  اَنُسُْفنَأ  ِنُونَْملا َو  ُناَوْعَأ 

ناسنا ددع  ناصقن  هیام  دـنک و  یم  عطق  ار  ناسنا  رمع  گرم  هک  اجنآ  زا  هدـش و  هتفرگ  ناصقن  عطق و  يانعم  هب  « ّنم » هشیر زا  « نونم »
.تسا هدش  هتفگ  « نونم » نآ هب  ددرگ  یم  اه 

شیوخ گرم  هب  ییوگ  دوخ  رمع  ندـنارذگ  اب  ناسنا  هک  تسا  رظن  نیا  زا  گرم ) ناراک  کمک  نارای و  « ) نُونَْملا ُناوْعأ   » هب ریبعت 
يرامیب ، يدوبان لماوع  هک  تسا  نیا  هب  هراـشا  گرم ) ياـنعم  هب  « فتَح » عمج فُوتح  « ) فُوتُْحلا ُبْصَن   » هب ریبعت  دـنک و  یم  کـمک 

هب ار  دوخ  ریت  اهنآ  زا  یکی  ماجنارس  دنا و  هتفرگ  هناشن  ار  ناسنا  ناج  مادک  ره  راوگان  ياه  هثداح  اه و  گنج  ، اه هلزلز  ، اه لیـس  ، اه
هنوگچ ام  رابگرم  لماوع  نیا  دوجو  اب  : دیامرف یم  مالسلا  هیلع  ماما  لیلد  نیا  هب  دهد و  یم  نایاپ  ناسنا  یگدنز  هب  دنز و  یم  فده 

هرمز رد  ایآ.دراد  یتشونرـس  هچ  هک  تسین  هاگآ  دـعب  تعاس  کی  یتح  ای  نیا و  زا  دـعب  زور  کـی  زا  سک  چـیه  میراد ؟ اـقب  دـیما 
.رامیب ای  دشاب  ملاس  ، ناوج ای  دشاب  ریپ  هاوخ  ؛ هدیمرآ ناگدرم  رانک  رد  ای  ، تسا ناگدنز 

: دیامرف یم  هتشذگ  ياه  ثحب  لیمکت  رد  هتکن  نیرخآ  نیمشش و  رد  ترضح 
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دـنزاس و یم  ناریو  هدرک  اـنب  ار  هچنآ  دـندرگ و  یم  زاـب  تعرـس  هب  هک  نیا  زج  هدربن  ـالاب  ار  يزیچ  شزرا  زگره  زور  بش و  نیا  »
اَم ِقیِْرفَت  اَیََنب َو  اَم  ِمْدَه  ِیف  َهَّرَْکلا  اَعَرْـسَأ  اَّلِإ  ًافَرَـش  ٍءْیَـش  ْنِم  اَعَفْرَی  َْمل  ُراَهَّنلا  ُْلیَّللا َو  اَذَه  َو  ( ؛» دننک یم  هدنکارپ  هدرک  عمج  ار  هچره 

( . اَعَمَج

ثداوح تبسن  دوش و  یم  يرپس  اهنآ  تشذگ  اب  ناسنا  رمع  هک  دنهد  یم  لیکشت  ار  ناسنا  یگدنز  ياهدحاو  عقاو  رد  زور  بش و 
مرکا ربمغیپ  زا  يا  هبطخ  رد  هچنآ  هیبش.تسا  تبـسن  رد  زاجم  یعون  ثداوح ) لماع  هن  دـننامز  فرظ  اهنآ  هکنآ  اـب   ) زور بش و  هب 

: دیامرف یم  هک  هدمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

ون و زیچره  هنوگچ  هک  دیا  هدید  ار  زور  بش و  مدرم  امـش  ؛  ٍدیَعب َّلُک  ِنابِّرَُقی  ٍدـیدَج َو  َّلُک  ِناِیْلُبی  َْفیَک  َراهَّنلا  َْلیَّللا َو  ُُمْتیأَر  ْدَـق  «َو 
.( ،ج 74،ص 177 راونالا راحب  «. ) . دنزاس یم  کیدزن  ار  يرود  ره  هنهک و  ار  يدیدج 

دیـشروخ زور  بش و  ياج  هب  هدومرف و  نایب  ار  نآ  تشذگ  موس  دلج  رد  هک  هبطخ 90  رد  يرگید  ریبعت  اب  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما 
.درمش یم  اه  کیدزن  ندش  رود  اهون و  ندش  هنهک  لماع  ار  هام  و 

( . ٍدیَعب َّلُک  ِنابِّرَُقی  ٍدیدَج َو  َّلُک  ِناِیْلُبی  ِِهتاضْرَم  یف  ِناِبئاد  َرَمَْقلا  َسْمَّشلا َو  (َو 

هک اجنآ  زا  : تفگ نینچ  ناوت  یم  هنامیکح  راتفگ  نیا  عومجم  زا  يدنب  عمج  کی  رد 

مالسلا هیلع  ماما  ، تسا ناهانگ  بلغا  ای  همه  همشچرس  تایدام  هب  هقالع  و  ،ج 2،ص 130 ) . یفاک « ) . ٍهَئیطَخ   ّ ِلُک ُْسأَر  اْینُّدلا  ُّبُح  »
.تسا هدرک  هدافتسا  ینارون  مالک  نیا  رد  انعمرپ  رایسب  تاریبعت  زا  نآ  يرادیاپان  هب  ایند  بح  نتساک  يارب 

ره رد  هک  یتارطخ  هب  سپـس  دنک و  یم  حرطم  تسا  یـسک  ره  ماجنارـس  هک  گرم  ياهریت  ربارب  رد  ار  ناسنا  ندوب  فدـه  تسخن 
مهم هتکن  نیا  هب  سپـس  دـیامرف  یم  هراشا  - اذـغ همقل  ای  بآ  هعرج  ندـش  ریگولگ  دـننام  دـنک -  یم  دـیدهت  ار  ناسنا  تایح  هظحل 

رایتخا رد  اجکی  ار  اـهنآ  ماـمت  دـناوت  یمن  ناـسنا  زگره  تسا و  هارمه  ییاـه  تیمورحم  اـب  اـیند  بهاوم  هشیمه  هک  دـهد  یم  هجوت 
دراد و یم  رب  گرم  يوس  هب  يا  هزات  ماگ  ناسنا  ، زور ره  دنرذگ و  رد  یپ  رد  یپ  رمع  ياهزور  هک  دهد  یم  رادشه  هاگ  نآ.دریگب 

.دوش یم  هتفرگ  ام  زا  یپ  رد  یپ  میهاوخن  هچ  میهاوخب و  هچ  ؛ تسین ام  رایتخا  رد  رمع  هیامرس  نداد  تسد  زا  هک  تساجنیا  مهم 

تاذل رد  ندش  قرغ  عمط و  زآ و  صرح و  زا  دـننک و  هشیپ  ار  ایند  رد  دـهز  ات  ناگمه  يارب  تسا  یتربع  سرد  نخـس  نیا  عومجم 
.دنزودنیب ترخآ  يارس  رد  دوخ  نادیواج  تداعس  يارب  ایند  نیا  زا  دنزیهرپب و 

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abu Talib said : One in this life is a target of death; he is looted by
calamities. With every sip there is hardship, with every morsel there is pain.
Whenever a servant of Allāh receives a blessing, he bids another farewell. Whenever

he welcomes a new day, he bids another farewell for its sake. This is so because we
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assist the fates: Every breath we draw is a target of death; so, how can we hope to
last since this night and this day never raise anything in honor except that they are

?” more swift in destroying what they build and disperse what they gather

يزودنارز زا  زیهرپ  : 192 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

َكِریَِغل ٌنِزاَخ  ِهِیف  َتنَأَف  َِکتُوق  َقوَف  َتبَسَک  اَم  َمَدآ  َنبا  اَی  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

 . يا هتخودنا  نارگید  يارب  ینک ، مهارف  دوخ  زاین  زا  شیب  هک  ار  هچنآ  مدآ ، دنزرف  يا  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 

يدیهش

.يدوب دوخ  زج  روجنگ  نآ  رد  يدومن  بسک  تا  هنازور  كاروخ  زا  شیب  هچنآ  مدآ ! رسپ 

یلیبدرا

ار دوخ  ریغ  رم  يراد  هنیزخ  نآ  رد  وت  سپ  دوخ  توق  زا  هدایز  يدرک  بسک  هچنآ  مدآ  دنزرف  يا  دومرف  و 

یتیآ

.یتسه يرگید  يارب  نآ  راد  هنازخ  وت  ینک ، بسک  تا  هزور  ره  يزور  زا  شیب  هچ  ره  مدآ  دنزرف  يا  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . یتسه يرگید  راد  هنازخ  نآ  هب  تبسن  يدروآ  تسد  هب  دوخ  تجاح  زا  شیب  هچنآ  ! مدآ دنزرف  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

يردیک
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مثیم نبا 

هب اـما  ندرک ، بسک  توـق  رب  هداـیز  اریز  یتـسه .) نارگید  راد  هریخذ  ینک ، بـسک  تـسا  يزور  زا  شیب  هـچنآ  رد  مدآ  رـسپ  يا  )
اریز .دراد  نایز  هدننک  هتخودنا  يارب  هکلب  درادن  صخـش  لاح  هب  يدوس  اهنت  هن  نآ ، رب  دازام  نتخودنا  ندرک و  فرـص  زاین  رادقم 

يراد هنازخ  هلزنم  هب  وا  تروص  نیا  رد  سپ  دتفا ، یم  نارگید  ثراو و  تسد  هب  اهنآ  و  دوش ، ادج  دوخ  هتخودنا ي  زا  دـیاب  ریزگان 
هب تبـسن  ندـیزرو  لخب  زا  نداد  زیهرپ  روظنم  هب  ترابع  نیا  تسا و  هدروآ  هراعتـسا  يو  يارب  ار  نزاـخ  هملک ي  ور  نیا  زا  تسا ،

.تسا تجاح  رادقم  زا  تورث  يدایز 

دیدحلا یبا 

 . َكِْریَِغل ٌنِزاَخ  ِهِیف  َْتنَأَف  َِکتُوق  َقْوَف  َْتبَسَک  اَم  َمَدآ  َْنبا  اَی  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

.عمجت کل  ابأ  کسرع ال  لعبل  ابئاد أ  عمجت  رهدلا  كارأ  یل  ام  لاقف  مهضعب  ینعملا  اذه  ذخأ 

مث تیبلا  بناج  یف  قودنـص  یلإ  هرـصب  فرـصی  هللا  دبع  لبقأف  هیف  تام  يذلا  هضرم  یف  متهألا  نب  هللا  دبع  يرـصبلا  نسحلا  داع  و 
هعورل لاق  اهتددـعأ  ملف  کمأ  کتلکث  نسحلا  لاق  محر  اهب  لصوت  مل  هاکز و  اهنم  دؤی  مل  فلأ  هئام  هیف  دیعـس  اـبأ  اـی  نسحلل  لاـق 

يأ يرخألا  هیتحار  يدـحإب  قفـص  قفـص (  نفد  املف  هتزانج  نسحلا  رـضحف  تام  مث  ناطلـسلا  هوفج  ناوخـإلا و  هرثاـکم  ناـمزلا و 
هعدوتسا امیف  هناوخإ  هرثاکم  هناطلس و  هوفج  هنامز و  هعور  هرذحف  هناطیـش  هات  اذه  نإ  لاق  يرخألا و  هیتحار  يدحإب  .اهیلع ) برض 

لاملا اذه  كاتأ  دـقف  ائینه  لک  ثراولا  اهیأ  لاقف  تفتلا  مث  امحر  لصی  مل  هاکز و  دؤی  مل  انیزح  ابیئک  هنم  جرخ  مث  هرخداف  هایإ  هللا 
قح نم  هعمج و  لطاب  نم  رافقلا  زوافم  راحبلا و  جـجل  هیف  بکری  اعونم  اعومج  هل  ناک  نمم  كاـتأ  ـالابو  کـیلع  نکی  ـالف  ـالالح 
یلإ .هبرقلا ) طابر  وه  ؛و  ءاکولا نم  ، هطابر مکحأ  : هاکوأ هاکوأف (  هدش  هاعوأف و  هعمج  هتافو  دـعب  هرـض  هتایح و  یف  هب  عفتنی  مل  هعنم 
یف هقفنت  نأ  هللا  قزر  نم  هتیتوأ  لامب  تلخب  كریغ  نازیم  یف  کلام  يرت  نأ  تارـسحلا  مظعأ  نإ  تارـسح و  يذ  موی  هماـیقلا  موی 

َنوُعِجار ِْهَیلِإ  ّانِإ  ِهِّلل َو  ّانِإ  لانت  همحر ال  لاقت و  هرسح ال  اهل  ای  هبر  هاضرم  یف  هقفنأف  كریغل  هتنزخف  هللا  هعاط 

یناشاک

يایند رد  دوخ  توق  زا  هدایز  رانید  مهرد و  زا  یتخودنا  هچنآ  کتوق ) قوف  بسک  ام   ) مدآ رـسپ  يا  مدا ) نبای  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
.ثراو ای  ثراح  زا  تدوخ  ریغ  يارب  يراد  هنیزخ  ایند  نیا  رد  وت  سپ  كریغل ) نزاخ  هیف  تناف   ) رادیاپان

یلمآ

ینیوزق

ای دربب  ثداح  ای  نآ  رد  یتسه  يرگید  راد  هنیزخ  وت  شیوخ ، توق  تجاح و  زا  دیاز  ایند  رد  ینک  یم  بسک  هچنآ  مدآ  دـنزرف  يا 
.دروخب ثراو 

یجیهال
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هچنآ مدآ  رـسپ  يا  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .كریغل » نزاخ  هیف  تناف  کتوق  قوف  تبـسک  ام  مدا  نباـی  : » مالـسلا هیلع  لاـق  و 
.وت ثراو  يارب  زا  يا  هدنراد  هاگن  ینعی  وت ، ریغ  يارب  زا  يراد  هنازخ  نآ  رد  سپ  وت ، يزور  توق و  رب  دئاز  يدرک  لیصحت 

ییوخ

امک لسکلا  هلطابلاب و  لاغتـشالا  توقلا و  لیـصحت  درجمب  لمعلا  بسکلا و  یلع  راصتقالا  سیل  مـالکلا  اذـه  نم  دوصقملا  ینعملا :
حلاصم لیبس  یف  هفرـص  لب  نیقحتـسملا ، قوقحلا و  يوذ  نم  هعنم  هعمج و  لاملا و  راخدا  مدـع  دوصقملا  لب  شیواردـلا ، باد  وه 

ام فرـصی  نکل  تاونقلا و  ثادـحا  عرزلاب و  هورثلا  لیـصحت  لمعلا و  بسکلا و  لها  نم  مالـسلا ) هیلع   ) ناـک دـقف  .نیدـلا  هلملا و 
: همجرتلا .هتریـس  یف  بوتکم  وه  امک  ریخلا  لبـس  یلع  افقو  هنویع  هتاونق و  لعجی  و  باقرلا ، ریرحت  ءارقفلا و  یلع  هناعالا  یف  لصح 

.يراد هنیزخ  نوچ  شنارگید  يارب  يرآ  تسد  هب  دوخ  كاروخ  زا  شیب  هچنآ  ره  هدازیمدآ  يا  دومرف :

ملاع نیا  رد  دوخ  توق  زا  شیب  *** مدآ ینب  دروآ  درگ  هچنآ 

دربن دوخ  جنگ  فسات ز  زج  *** دوب ریغ  راد  جنگ  نآ  ردنا 

يرتشوش

هوور يدوعـسملا  هبیتق و  نبا  دربملا و  نا  هقباس  یف  تفرع  دـق  لوقا : مالـسلا : هیلع  لاق  و  هفلتخم ) تاعوضوم  یف  نوتـسلا - لصفلا  )
کموی کمه  ربکا  نکی  ال  مدآ ! نبا  ای  مالـسلا  هیلع  لاق  دـقف  تادایز ، عم  هداشرا  یف  دـیفملا  هاور  اذـک  و  هنم ، لوالا  مـالکلا  لـیذ 

ائیـش بستکت  نل  کنا  ملعا  و  کقزرب ، هیف  هللا  یتای  هرـضحت  موی  لک  ناف  احوی  کمه  ناـف  کـلجا ، نم  نکی  مل  کـتاف  نا  يذـلا 
دعـساف کباسح ، همایقلا  موی  هعم  لوطی  کثرا و  هب و  یظحت  کبـصن و  ایندـلا  اـهیف  رثکی  كریغل  اـنزاخ  هیف  تنک  ـالا  کـتوق  قوف 

ام ربخلا  یف  .رانلا  وا  هنجلا  دروملا  همایقلا و  دـعوملا  دـیعب و  رفـسلا  ناف  اماما ، نوکی  اداز  كداعم  مویل  مدـق  و  کتایح ، یف  کـلامب 
نوکی نم  انیف  سیل  اولاق : .هسفن  لاـم  نم  هیلا  بحا  ساـنلا  لاـم  نوکی  مکیا  هباحـصال : لاـق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نا  هاـنعم :

هومتمدـق ام  مکلام  امنا  مکثارو و  لام  نوکی  مکفراصم  یف  هوفرـصت  مل  هومدـقت و  لام ال  لکف  کلذـک ، مکلک  لب  لاق : .کلذـک 
ین فد و  ياوتفب  یقاس  برطم و  لوقب  تسا  رفک  ناگراوخ  ثاریم  يراد  هنیزخ  هیسرافلاب : يزاریشلا  لاق  .مکترخال و 

هینغم

هسفن و نع  لووسم  ناسنالا  و  تیزنارت ،)  ) هادـع ام  و  تسبل ، تبرـش و  تلکا و  ام  ـالا  اـهنم  کـل  نکی  مل  اـهلماکب  ایندـلا  تکلم  ول 
عم هللا  لیبس  یفف  داز  ام  و  عاطتسا ، نا  سانلا  نع  مههوجو  هب  نوفکی  ام  مهل  كرتی  و  هیساسالا ، تاجاحلا  مهل  رفوی  نا  هیلع  و  هلها ،

رجالا و ثیح  نم  جـیواحملا  یلع  هقدـصلا  نیب  اهنیب و  اقالطا  قرف  و ال  هللا ، لیبس  یف  یه هللا و  هلها  هسفن و  یلع  هقفن  لک  ناب  ملعلا 
.جیواحملا یلا  هقدصلا  لماحک  هلایع  یلا  هقفنلا  لاح  نا  هلآ :) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  لاق  .باوثلا 

هدبع

يرفعج
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مالسالا ضیف 

وت يدروآ  تسد  هب  یئاراد )  ) شیوخ يزور  توق و  زا  هدایز  هچنآ  مدآ  رـسپ  يا  تسا : هدومرف  لام ) شـالت  رد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
(. تشاد دهاوخن  وت  يارب  يدوس  یئامن و  راذگاو  وا  هب  هک   ) یتسه راد  هنیزخ  وا ) ریغ  ای  ثراو   ) يرگید يارب  نآ  رد 

ینامز

ندروآ تسدب  يارب  ار  شیوخ  یتمالس  دشاب  هتشاد  بلطم  نیا  هب  داقتعا  هک  یـسک  دهدب  ار  نارادناج  قزر  تسا  هدش  دهعتم  ادخ 
سپ ارنآ  باسح  دـیاب  دـنک  هریخذ  شیوخ  جایتحا  زا  شیب  دـنکب و  ناج  ناسنا  ردـق  ره  .دزادـنا  یمن  رطخ  هب  نارگید  يارب  تورث 

نتخودـنا تورث و  يروآ  عمج  شفدـه  لقاع  ایآ  یعـضو  نینچ  اب  .دربب و  تذـل  تورث  نآ  زا  ثراو  اما  دـنیبب  ار  شباذـع  دـهدب و 
؟ دوب دهاوخ 

يزاریش دمحم  دیس 

.ثراولل ظفحت  عمجت و  يا  كریغل ) نزاخ  هیف  تناف   ) کجئاوح نم  رثکا  يا  کتوق ) قوف  تبسک  ام  مدآ  نبای  : ) مالسلا هیلع  لاق  و 

يوسوم

یلع قافنالا  یلا  هوعد  لب  هزنک  هنیزخت و  لاـملا و  عمج  مدـع  یلا  هوعد  هذـه  حرـشلا : .عماـج  ظـفاح و  نزاـخ : .حـبر  بسک : هغللا :
هتقیقح رمالا و  عقاو  نا  و  کیدـل …  امب  سانلا  تاجاح  ءاضق  یلا  قوقحلا و  جارخا  یلا  هوعد  لایعلا ، یلع  لـهالا و  یلع  سفنلا و 

یلع اهفرصی  اهب و  معنتی  ثراولل  اهکرتیس  هنع و  ارهق  اعیمج  اهنع  یلختیس  هناف  تاراقعلا  لاومالا و  نم  یعواف  عمج  امهم  ناسنالا  نا 
.هل انزاخ  نوکت  لاملا  کعمجب  تناف  هتاوهش  هتاذلم و 

یناقلاط

« .یتسه يرگید  روجنگ  نآ  رد  هک  انامه  يدروآ  تسد  هب  دوخ  يزور  زا  شیب  هچنآ  هداز ، یمدآ  يآ  »

یب يا  ینک ، یم  عمج  تراگزور  مامت  هب  تمنیب  یم  هک  تسا  هدش  هچ  تسا : هدورـس  نینچ  هتفرگ و  نارعاش  زا  یکی  ار  ینعم  نیا 
.يروآ یم  درگ  ترسمه  هدنیآ  رهوش  يارب  ایآ  ردپ 

هک یقودنـص  ندرک  هاگن  هب  عورـش  هّللا  دبع  .درک  تدایع  دش ، رجنم  وا  گرم  هب  هک  يرامیب  رد  متها  نب  هّللا  دبع  زا  يرـصب  نسح 
هدـش تخادرپ  شتاکز  هن  هک  تسا  مهرد  رازه  دـص  قودنـص  نیا  رد  دیعـس  ابا  يا  تفگ : يرـصب  نسح  هب  درک و  دوب  هناخ  راـنک 
هتخاس مهارف  يروظنم  هچ  هب  سپ  دیرگب  تگوس  رب  تردام  تفگ : نسح  .تسا  هدش  يدـنواشیوخ  دـنویپ  تیاعر  نآ  اب  هن  تسا و 

هزانج عییشت  هب  يرصب  نسح  درم ، متها  نب  هللا  دبع  .ناردارب  هب  تبسن  یبلط  یشیب  ناطلس و  متس  سرت  راگزور و  میب  زا  تفگ : يا ؟
راگزور میب  زا  ار  وا  دنکفا و  ینادرگرس  هب  شناطیش  ار  درم  نیا  تفگ : دز و  مه  رب  تسد  دندرپس ، كاخ  هب  ار  وا  نوچ  دمآ و  شا 

سپـس تخاس و  هتخودنا  ار  نآ  وا  تشاد و  رذـح  رب  دوب  هداد  تناما  وا  هب  شیادـخ  هچنآ  رد  شناردارب  یهاوخ  نوزف  ناطلـس و  و 
وا ناثراو  هب  يور  سپس  نسح  .دش  نورب  نآ  زا  دنک  يدنواشیوخ  دنویپ  تیاعر  ای  دهدب  یتاکز  هکنیا  نودب  هدرـسفا  نیگهودنا و 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 2810 

http://www.ghaemiyeh.com


تـسد هب  یـسک  زا  لام  نیا  دوش ، لابو  وت  رب  هک  ادابم  تفرگ و  رارق  وت  رایتخا  رد  لالح  هب  لاـم  نیا  هک  روخب  اراوگ  تفگ : درک و 
جاوـما نآ  نتخاـس  مهارف  يارب  .درک  يراددوـخ  نآ  هنیزه  زا  تّدـش  هب  درک و  تظاـفح  تخـس  دروآ و  درگ  ار  نآ  هک  دیـسر  وـت 
یگدـنز رد  .تشاد  زاـب  ار  نآ  قح  هار  زا  درک و  عمج  ار  نآ  لـطاب  هار  زا  دـیدرونرد ، ار  كاـنرطخ  ياـهنابایب  اـهایرد و  نیگمهس 

هک تمایق  زور  اـت  تشاد  راوتـسا  درک و  يرادـهگن  عمج و  ار  نآ  .دـناسر  ناـیز  ار  وا  شگرم  زا  سپ  دربن و  يدوس  نآ  زا  شیوخ 
یلاوما دروم  رد  وت  هک  ینعم  نیدـب  ینیبب ، يرگید  يوزارت  رد  ار  دوخ  لاـم  هک  تسا  نآ  اهترـسح  نیرتگرزب  و  تساههودـنا ، زور 

يارب يدرکن و  هنیزه  ادخ  زا  يرادربنامرف  هار  رد  ار  نآ  يدیزرو و  كاسما  لخب و  دومرف  ینازرا  وت  هب  دوخ  يزور  زا  دـنوادخ  هک 
تمحر هچ  زا  دوش و  یمن  هدودز  هک  یگرزب  ترـسح  هچ  .درک  هنیزه  دوخ  يادـخ  تیاـضر  هار  رد  ار  نآ  وا  یتخودـنا و  يرگید 

 ... «. اَّنِإ هللا اُولاق  ٌهَبیِصُم  ْمُْهَتباصَأ  اذِإ  َنیِذَّلا  ، » دنام یم  زاب  یگرزب 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

.َكِْریَِغل ٌنِزاَخ  ِهِیف  َْتنَأَف  ، َِکتُوق َقْوَف  َْتبَسَک  اَم  َمَدآ  َْنبا  اَی 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

.دوب یهاوخ  نآ  رد  نارگید  راد  هنازخ  ینک ) هریخذ  ار  نآ  و   ) يروآ تسد  هب  دوخ  كاروخ  رادقم  زا  شیب  هچ  ره  مدآ  دـنزرف  يا 
يرذالب هراتخملا و  هئاملا  باتک  رد  ظحاج  نامثعوبا  دننام  دنتـسیز  یم  موس  نرق  رد  هک  یناسک  هلمج  زا  هنامیکح : راتفگ  دنـس  ) . 

باتک رد  یخونت  نینچمه.دنا  هدرک  لقن  ترابع  نیع  اب  یضعب  فالتخا و  یمک  اب  یضعب  ار  ینارون  راتفگ  نیا  فارـشال  باسنا  رد 
زین دیفم  موحرم.دنا  هدرک  رکذ  ییاه  توافت  اب  ار  نآ  لاصخ  رد  قودص  موحرم  بهذلا و  جورم  رد  يدوعـسم  هدشلا و  دـعب  جرفلا 

هغالبلا جهن  زا  ریغ  یعبانم  هک  دهد  یم  ناشن  اهنیا  همه  تسا و  هدروآ  ترضح  نآ  زا  ینالوط  ًاتبسن  نایب  نمض  رد  ار  نآ  داشرا  رد 
هک یماگنه  ،ج 44،ص 138  راونالا راحب  رد  یسلجم  همالع  موحرم  (. ،ج 4،ص 161 هغالبلا جهن  رداصم  ) .تسا هدوب  ناشرایتخا  رد 

مومـسم هیواعم  لامع  هلیـسو  هب  ًادـیدش  هک  یماگنه  » تافو يرامیب  رد  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  اب  ار  « هدانج » تاـقالم ناتـساد 
َکَّنأ ال ْمَلْعا  : » دومرف درک و  هراشا  هلمج  نیمه  هب  زین  شرثؤم  فورعم و  يایاصو  نمـض  مالـسلا  هیلع  ماما  دـنک  یم  لقن  « دوب هدـش 

« .( َكِْریَِغل ًانِزاخ  ِهیف  َْتنُکّالإ  َِکتُوق  َقْوَف  ًاْئیَش  ِلاْملا  َنِم  ُبِسْکَت 

ندوب نارگید  راد  هنازخ 

دنزرف يا  :» دیامرف یم  ، دنلفاغ نآ  زا  مدرم  ًابلاغ  هک  دـنک  یم  يا  هتکن  هب  هراشا  انعمرپ  رایـسب  هاتوک و  مالک  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
َْنبا اَـی  ( ؛» دوب یهاوخ  نآ  رد  نارگید  راد  هنازخ  ینک ) هریخذ  ار  نآ  و   ) يروآ تسد  هب  دوـخ  كاروـخ  رادـقم  زا  شیب  هچ  ره  مدآ 

( . َكِْریَِغل ٌنِزاَخ  ِهِیف  َْتنَأَف  ، َِکتُوق َقْوَف  َْتبَسَک  اَم  َمَدآ 

تـسرد هک  یماگنه  اما  ؛ رتهب رتشیب  هچ  ره  دندقتعم  دنتـسین و  لئاق  تورث  لام و  ندروآ  تسد  هب  يارب  يا  هزادنا  دح و  مدرم  بلاغ 
یم هک  يا  هباـشون  ، میروـخ یم  هـک  ییاذـغ  ؛ مـینک یم  فرـصم  هـک  تـسا  ناـمه  ناـملاوما  زا  اـم  هرهب  مـینیب  یم  میوـش  یم  قـیقد 
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دروم رد  نآ و  دـننام  میوش و  یم  راوس  نآ  رب  هک  یبکرم  مینک و  یم  یگدـنز  نآ  رد  هک  يا  هناـخ  ، میـشوپ یم  هک  یـسابل  ، میـشون
رد هتسویپ  ، دننک یم  هریخذ  ار  هیقب  دوش و  یم  لماش  ار  اهنآ  لاوما  زا  یکچوک  هشوگ  اهنت  یفرـصم  داوم  نیا  ، صاخـشا زا  يرایـسب 
زا ییایند  اب  دنراپـسب و  دوخ  ناگتـسب  ریاس  اهداماد و  نادـنزرف و  هب  ماجنارـس  اـت  دـننک  یم  يرادـساپ  نآ  زا  شـشوک و  نآ  ظـفح 

.دنوش رگید  يارس  دراو  شزرا  مک  رایسب  نفک  کی  اب  دنشوپب و  اهنآ  زا  مشچ  ، ترسح

یم لـقن  « متها نب  هللادـبع  »و« يرـصب نسح   » زا یناتـساد  ینارون  مـالک  نیا  حرـش  رد  دوـخ  هغـالبلا  جـهن  حرـش  رد  دـیدحلا  یبا  نبا 
هاگن.تفر وا  تدایع  هب  درک  یم  یط  ار  دوخ  رمع  تاعاس  نیرخآ  دوب و  هدـش  رامیب  هللادـبع  هک  یماگنه  هب  نسح  : دـیوگ یم  ، دـنک

درک و يرـصب  نسح  هب  ور  سپـس  ، تشاد رارق  قاتا  زا  يا  هشوگ  رد  هک  هتخود  یقودنـص  هب  ار  شمـشچ  هتـسویپ  هّللادبع  دید  درک 
نـسح.تسا هدـیدرگ  ماـجنا  نآ  اـب  محر  هلـص  هن  هدـش و  هداد  نآ  تاـکز  هن  هک  تسا  مهرد )  ) رازه دـص  قودنـص  نیا  رد  : تـفگ

ناردارب و تفلاـخم  ناـمز و  ثداوـح  زا  سرت  يارب  : تفگ يا ؟ هدرک  هریخذ  ار  نآ  زیچ  هچ  يارب  دنیـشنب  تیازع  هب  ترداـم  : تـفگ
ایند زا  یهاـتوک  تدـم  زا  دـعب  تـفگ و  ار  نـیا  ما ) هتخودـنا  تخــس  دراوـم  رد  هدـنیآ  یگدـنز  نیمأـت  يارب  يرآ  ) .ناطلــس مـلظ 

دز و رگیدکی  هب  فسأت ) تیاهن  زا   ) ار دوخ  تسد  دندرک  نفد  ار  وا  هک  یماگنه.دوب  هدرک  تکرش  وا  هزانج  عییشت  رد  نسح.تفر 
ناردارب ییافو  یب  ناطلـس و  ملظ  نامز و  ثداوح  زا  ار  وا  ، درک هبلغ  وا  رب  ناطیـش  هک  تسا  یـسک  نیا  : تفگ درک و  وا  ربق  هب  هراشا 

هن تخادرپ  ار  شلام  تاکز  هن  ، تفر نوریب  كانهودنا  نیگمغ و  ایند  نیا  زا  سپـس  درک  هریخذ  دوخ  يارب  ار  یهلا  عیادو  دناسرت و 
تـسد هب  لالح  لام  نیا  ، دیروخب ار  لام  نیا  اراوگ  ناثراو  يا  : تفگ درک و  ناگدـنامزاب  هب  يور  هاگ  نآ.دروآ  ياج  هب  محر  هلص 

راوس اهایرد  جاوما  رب  دیزرو  لخب  درک و  عمج  ار  نآ  هک  تسا  یـسک  يوس  زا  لام  نیا  دوشن ، امـش  لابو  دیـشاب  بقارم  هداتفا  امش 
تفرگن هرهب  نآ  زا  شتایح  رد  شدوخ  ، تخادرپن ار  نآ  قح  تخودنا و  ار  نآ  لطاب  قیرط  زا  تشذگ و  کشخ  ياه  نابایب  زا  ، دش

زور ات  تشاد  هگن  قودنـص  رد  ار  نآ  مکحم  درک و  يروآدرگ  ار  نآ.تفرگ  دـهاوخ  ار  وا  نماد  تاـفو  زا  دـعب  وا  ياهررـض  یلو 
تدوخ ریغ  ِلامعا  نازیم  رد  ار  دوخ  لام  هک  تسا  نیا  ترسح  نیرتالاب  تفگ ): نارضاح  هب  سپـس  ) .تسا ترـسح  زور  هک  تمایق 

هگن ار  نآ  يرگید  يارب  يدرکن  فرصم  شتعاط  ریسم  رد  دوب و  هدرک  يزور  وت  هب  ادخ  هک  یلام  هب  تبسن  يدیزرو  لخب  وت.ینیبب 
حرش  ) . .هتفر تسد  زا  تمحر  ناربج و  لباق  ریغ  ترسح  نیا  رب  ياو.دنک  فرص  ار  نآ  دنوادخ  ياضر  هار  رد  وا  هک  يدرک  يراد 

. ( ،ج 19،ص 10 دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جهن 

: دومرف هک  اجنآ  هتفرگ  مالسلا  هیلع  یلع  زا  ار  نخس  نیا  ایوگ 

زا ؛  َهَّنَْجلا ِِهب  ُهَثِراو  َلَـخْدأ  َراـّنلا َو  ِِهب  ُهّللا  ُهَلَخْدأ  ِهِْریَغ َو  ِنازیم  یف  َُهلاـم  يأَر  ْنَم  َلاـق  ًهَرْـسَح  ُساـّنلا  ُمَظْعأ  ْنَـم  َنینِمْؤُْـملا  ُریمأ  َِلئُـس  »
دوخ لاوما  زور  نآ  رد  هک  یسک  : دومرف تسا ؟ رتشیب  همه  زا  شترسح  تمایق  زور  یسک  هچ  دندرک  لاؤس  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما 

نآ يارب  ار  یتـمحز  چـیه  هک   ) ار يرگید  دـنک و  خزود  دراو  لاـم  نآ  هطـساو  هب  ار  وا  ادـخ  هک  دـنیبب  نارگید  لاـمعا  نازیم  رد  ار 
. ( ،ج 70،ص 142 راونالا راحب  «. ) . دزاس تشهب  دراو  لام  نآ  ببس  هب  شا ) يراکوکین  يارب  دوب  هدیشکن 

شالت دوخ  توق  لیصحت  هزادنا  هب  اهنت  ناسنا  هک  تسین  نآ  نخس  نیا  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  دوصقم  هک  تسا  هجوت  نایاش  هتکن  نیا 
هک ار  یلاوما  یلو  درک  شالت  رایـسب  حیحـص  قرط  زا  دیاب  مالـسا  تاروتـسد  قبط  ، سکع هب  هکلب  دـشاب  هتـشاد  يداصتقا  تیلاعف  و 

هدرک هریخذ  ار  اهنآ  هک  نیا  هن  ، دنک فرـص  شناگدنب  هب  تمدخ  ریخ و  ياهراک  ادخ و  هار  رد  ار  نآ  هفاضا  ، دـنک یم  يروآ  عمج 
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.دربن نآ  زا  يونعم  يا  هرهب  چیه  شدوخ  دراذگب و  ناثراو  يارب  و 

هچ دـننک  یم  لاؤس  وت  زا  ؛ » َْوفَْعلا ُِلق  َنوُقِْفُنی  اذ  ام  َکَنُولَئْـسَی  َو  : » دـیوگ یم  هک  اجنآ  هدومرف  هراـشا  اـنعم  نیمه  هب  زین  دـیجم  نآرق 
.( هیآ 219 ، هرقب «. ) . دینک قافنا  دوخ  ياه  يدنمزاین  دازام  زا  وگب  اهنآ  هب  دننک ؟ قافنا  ار  زیچ 

هدمآ مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یثیدـح  رد.لام  تمـسق  نیرتهب  زین  لام و  یفاضا  رادـقم  هلمج  زا  ؛ دراد یناوارف  یناعم  تغل  رد  « وفع »
: تسا

 ( .ثحب دروم  هیآ  لیذ  ، نایبلا عمجم  «. ) . دیایب هفاضا  لاس  هنیزه  زا  هک  تسا  يزیچ  وفع  ٍهَنَس ؛ ِتُوق  ْنَع  َلُضَف  ام  ُْوفَْعلا  »

یصخش هک  دنک  یم  لقن  نینچ  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  زا  لاصخ  باتک  زا  یثیدح  رد  راونالا  راحب  رد  یسلجم  همالع  موحرم 
مالسلا هیلع  نانمؤمریما  هب  شا  يدنمتجاح  زا 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  ، درک تیاکش 

هب دوخ  هنیزه  رادقم  زا  شیب  ایند  زا  ار  هچنآ  نادـب  ؛  َكِْریَِغل ٌنِزاخ  ِهیف  َْتنأ  امَّنإَف  َِکتُوق  َقْوَف  اْینُّدـلا  َنِم  ُُهبیـُصت  ٍءْیَـش  ُّلُک  َّنأ  ْمَلْعا  »
.( ،ج 70،ص 90 راونالا راحب  «. ) . دوب یهاوخ  نآ  رد  نارگید  راد  هنازخ  يروآ  یم  تسد 

زا يرایسب  هک  هنوگ  نامه  ، تسا نآ  قوف  هدرک  حرطم  هک  ار  يزاین  تسا و  نیمأت  وا  یگدنز  هک  تسناد  یم  مالسلا  هیلع  ماما  ایوگ 
راک و عضو  هک  یلاح  رد  دـننک  یم  هریخذ  ادابم  زور  يارب  دوخ  نامگ  هب  يروآ و  عمج  هتـسویپ  ؛ دـنراتفرگ تبیـصم  نیمه  هب  مدرم 

.دهد یمن  ربخ  زگره  يدب  هدنیآ  زا  هک  تسا  يروط  اهنآ  يداصتقا  تیلاعف  بسک و 

دنروآ و یم  ياج  هب  محر  هلص  هن  دنزادرپ و  یم  ار  نآ  قوقح  هن  ، دنروآ یم  يور  لام  نتخودنا  هب  هک  یناسک  زا  يرایـسب  عقاو  رد 
ادـخ تیقزار  هب  نظ  ءوس  اهنیا.تسا  نادـنزرف  دوخ و  هدـنیآ  نیمأت  اـم  فدـه  : دـنیوگ یم  دـنهد و  یم  ماـجنا  نآ  اـب  کـین  راـک  هن 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  ماما  هک  تشذگ  ًالبق  زین  رتشا  کلام  همان  رد  هک  هنوگ  نامه  ، دنراد

همه هشیر  هک  تسا  یفلتخم  ياه  هزیرغ  صرح  سرت و  لخب و  ؛  ِهّللِاب   ّ ِنَّظلا ُءوُس  اهُعَمْجَی  یّتَش  ٌِزئارَغ  َصْرِْحلا  َْنبُْجلا َو  َلُْخْبلا َو  َّنإ  »
«. تسا دنوادخ  هب  نظ  ءوس  نآ 

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said: “O son of Adam! Anything you earn beyond your need is
.” stored for others

بلق نتفرگ  راک  هب  هار  : 193 تمکح

هراشا
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توص

.Your browser does not support the audio tag

 َ ِیَمع َهِرکُأ  اَذِإ  َبلَقلا  ّنِإَف  اَِهلاَبقِإ  اَِهتَوهَش َو  ِلَِبق  نِم  اَهُوتأَف  ًارَابدِإ  ًالاَبقِإ َو  ًهَوهَش َو  ِبُولُقِلل  ّنِإ  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

دنراد و یشهاوخ  هک  دیراداو  راک  هب  هاگنآ  ار  اه  لد  سپ  تسا ، یندرک  تشپ  ندروآ و  يور  ار  اه  لد  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 
 . ددرگ یم  روک  يراداو  يراک  هب  رابجا  هب  ار  لد  رگا  اریز  یندروآ ، يور 

يدیهش

هچ راک ، رد  يور  تسا و  ناهاوخ  هک  دـیریگ  راک  هب  هاـگ  نآ  ار  اـهلد  سپ  یندرک ، تشپ  یندروآ و  يور  تسا و  ییاوه  ار  اـهلد 
.ددرگ روک  دوش ، راداو  يراک  هب  هاوخان  هب  رگا  لد 

یلیبدرا

سپ لابقا  وزرآ و  بناج  زا  اهلد  نآ  يوسب  دمایب  سپ  یندرک  تشپ  یندروآ و  يور  تسیئوزرآ و  ار  اهلد  رم  هک  یتسردب  دومرف  و 
لاحدب روک و  ددرگ  یم  دوش  هتشاد  يراک  رب  هارکاب  هاگ  ره  لد  هک  یتسردب 

یتیآ

ناشراک هب  دـندروآ ، يور  دوخ  هک  نامز  ره  .یندرک  تشپ  یندروآ و  يور  تسا و  ییاوه  لیم و  ار  اـهلد  مالـسلا :) هیلع   ) دومرف و 
.دنوش روک  دنراداو ، يراک  هب  هارکا  هب  ار  اهلد  رگا  اریز  .دیریگ 

نایراصنا

هک ارچ  ، دـییآ اهلد  يوس  هب  اهلد  ندروآ  يور  لیم و  هار  زا  تسا ، ندرک  تشپ  ندروآ و  يور  لیم و  ار  اهلد  : دومرف ترـضح  نآ  و 
 . دوش روک  ددرگ  روبجم  يراک  هب  یتقو  لد 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

، اهارجم يرجت  ءایشا  یلا  اهنع  رابدا  هدومحملا و  ءایشالا  ضعب  یلع  لابقا  اهل  و  عرشلا ، لقعلا و  اهیضتقی  ءایشا  یلا  بولقلا  لیمت  دق 
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.يرشبلا زجعلا  هکردا  يا  یمع  هرکا  اذا  بلقلا  ناف  رکفتلا  یلا  لیمت  رکذلا و  لمت  و  رکذلا ، یلا  لیمت  هالصلا و  یلا  لمت  ناک 

مثیم نبا 

ار لد  رگ  اریز  دینکب ، يراک  هب  راداو  ناشلابقا  اه و  هتساوخ  هار  زا  ار  اهنآ  سپ  دراد ، يرابدا  لابقا و  اه و  هتـساوخ  یناسنا ، ياهلد  )
یگدرـسفا و لیلد  هب  یلیم  یب  رابدا  زا  ندوب و  لیام  لابقا  زا  مالـسلا ) هیلع   ) ماما دوصقم  دوب .) دـنهاوخن  اریذـپ  دـننک ، راداو  روز  هب 
لیامت و عقوم  دنربب و  راک  هب  هشیدنا  رکف و  رظن  زا  هتسیاش  هار  رد  ار  سوفن  ات  تسا  هداد  روتسد  مالسلا ) هیلع   ) ماما .تسا  نآ  لاثما 

.ددرگ یم  سفن  اب  يراکمه  کمک و  یناسفن و  ياوق  طاشن  ثعاب  عقوم  هب  هدافتسا  نیا  اریز  دننک ، هدافتسا  اهنآ  زا  يراک  هب  هقالع 
ناف هلمج ي  نآ  يارغص  هک  تسا  هدرک  یهن  يرمضم  سایق  هلیسو ي  هب  نآ  زا  یلیم  یب  ترفن و  اب  يراک  رب  سوفن  نتـشاداو  زا  و 

لاثما یناوتان و  ای  یگتـسخ  لیلد  هب  هک  یعقوم  يزیچ ، هرابرد ي  هشیدـنا  هب  سفن  نتخاـس  راداو  ینعی  .تسا  یمع ، هرکا  اذا  بلقلا 
یمن دـیآ  یم  دوـجو  هب  لاـیخ  مـهو و  زا  یعناـم  شربارب  رد  و  ددرگ ، یم  ترفن  یتحاراـن و  ینوزف  ثعاـب  دراد ، نآ  زا  ترفن  نآ ،

ور نیا  زا  .تسا و  روک  ییوگ  دشاب  نشور  حضاو و  هک  دنچ  ره  دبایرد ، دـنک ، كرد  دـیاب  تسا و  هدیـشیدنا  هک  ار  هچنآ  دراذـگ 
يراک رب  رابجا  لیلد  هب  شا  یئانیبان  هک  ره  و  تسا : نینچ  زین  نآ  ردقم  ياربک  اما  .تسا  هدروآ  هراعتسا  سفن  يارب  ار  یمعا  تفص 

.تسین اور  شنتخاس  روبجم  دشاب 

دیدحلا یبا 

 . َیِمَع َهِرْکُأ  اَذِإ  َْبلَْقلا  َّنِإَف  اَِهلاَْبقِإ  اَِهتَوْهَش َو  ِلَِبق  ْنِم  اَهُوتْأَف  ًارَابْدِإ  ًالاَْبقِإ َو  ًهَوْهَش َو  ِبُولُْقِلل  َّنِإ  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

.ینعملا اذه  یف  لوقلا  مدقت  دق 

دنع هثجلا  بعتت  اـمک  حـیرتسی  بـعتی و  ءاـضعألا  نـم  وـضع  بـلقلا  نأ  هـبحی  ـال  اـم  یلع  هرکأ  اذإ  یمعی  بـلقلا  نوـک  یف  هـلعلا  و 
 ) لصاوت اذإ  كاسمإلا و  دنع  حـیرتسی  لیوطلا و  مالکلا  دـنع  ناسللا  بعتی  امک  لمعلا  كرت  دـنع  حـیرتست  اهلامحأ و  اهلامعتـسا و 

ثدـحی بوبحملا  ریغ  عامج  نأ  يرت  بعتم أ ال  بوبحملا  ریغ  لعف  نأل  بعت  هرثؤی  هبحی و ال  رمأ ال  یلع  بلقلا  هارکإ  «. ( لـصوت :» ا
هبعتی ام  فاعضأ  ندبلا  بعتی  یهتشی  بعتم و ال  بوبحم  ریغ  ناکم  یلإ  بوکرلا  بوبحملا و  عامج  هثدحی  ام  فاعضأ  فعضلا  نم 

وه هلعف  نـأل  هکاردإ  هفلکن  اـم  كاردإ  نع  زجع  اـیعأ  بلقلا و  بعتأ  اذإ  اـبوبحم و  ناـکملا  ناـک  اذإ  هفاـسملا  کـلت  یلإ  بوـکرلا 
كاردإلا ملعلا و  وه  هب و  صاخلا  هلعف  نع  بلقلا  زجع  اذإف  هب  صاخلا  هلعف  نع  زجاع ).» :» ا زجعی (  هنإف  بعتی  وضع  لک  كاردإلا و 

هامع وه  كاذف 

یناشاک

و  ) لامالام حرف  هب  نداهن  ور  و  الابقا ) و   ) لامعا هب  تسا  ییوزرآ  ار  اهلد  رم  هک  یتسرد  هب  هوهـش ) بولقلل  نا  مالـسلا : هیلع  لاـق  (و 
زا هن  لابقا  وزرآ و  بناج  زا  اهلابقا ) اهتوهش و  لبق  نم   ) اهلد نآ  يوس  هب  دییایب  سپ  اهوتاف )  ) لالم ترفن و  هب  نداد  تشپ  و  ارابدا )

ددرگ یم  یمع )  ) دوش هتـشاد  يراک  رب  هارکا  متـس و  هب  نوچ  هرکا ) اذا   ) لد هک  قیقحت  هب  سپ  بلقلا ) ناـف   ) لـالک راـبدا و  فرط 
تهج زا  نآ  زا  سفن  دـشاب  امرفان  هک  یتقو  ءایـشا  زا  یـش ء  رد  ندرک  رکف  رب  سفن  ندومن  هارکا  هک  تسا  نآ  دارم  لاحدـب  روک و 
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كاردا زا  لایخ  مهو و  عنام  لاح  ببـس  هب  ار  وا  دوش  یم  لصاح  ترفن و  تهارک و  ار  وا  ددرگ  یم  دئاز  نآ  توق  فعـض  لالم و 
مهف زا  وچ  لد  درف : یمعا  دننام  دـشاب ، ادـیوه  حـضاو و  نآ  هچ  رگا  دـنک و  یمن  یـش ء  كاردا  سپ  وا  رد  دـیامن  یم  رکفت  هچنآ 

لد يروک  دروآ  دایز  فیلکت  هکناز  لهب  ار  وا  لولم  دش  یناعم 

یلمآ

ینیوزق

شهاوخ و بناج  زا  اهلد  يوس  هب  دیئایب  سپ  یندش  قوذ  یب  ینتشگزاب و  یندروآ و  يور  دشاب و  یشهاوخ  ار  اهلد  هک  یتسرد  هب 
یب روک و  يزیچ  رب  لالم  رابدا و  تقو  رد  دوش  هدرک  هارکا  لد  هاگره  قیقحت  هب  هک  ارچ  اهنآ ، لالم  ترفن و  هار  زا  هن  اـهنآ ، لاـبقا 

، دنشاب لهاج  هفیرش  تمکح  نیا  زا  مدرم  یضعب  .دنیشنب  لالم  دبنجب و  راک  نآ  قوش  هک  یتقو  ات  ندرک  ربص  دیاب  سپ  ددرگ ، رون 
، دنیآ عنام  دشاب  نس  نآ  مزال  هک  یتاکرح  زا  ار  ناشیا  و  دنیامن ، هارکا  میلعت  ماود  رب  ار  لافطا  هکنیا  هلمج  نآ  زا  دننیب  اهررض  سپ 

دنوش هدیمر  قاع و  و  دندرگ ، لدروک  مهفروک و  لافطا  نآ  ببس  نیا  هب  تاقوا  بلاغ 

یجیهال

تفگ ینعی و  .یمع » هرکا  اذا  بلقلا  ناف  اهلابقا ، اهتوهـش و  لبق  نم  اهوتاف  ارابدا ، الابقا و  هوهـش و  بولقلل  نا  : » مالـسلا هیلع  لاـق  و 
سپ یتـقو ، رد  تسا  ترفن  تهارک و  یتـقو و  رد  ینعی  ندرک  راـک  يوس  هب  تسا  لـیم  شهاوـخ و  اـهلد  يارب  زا  هک  مالـسلا  هیلع 

هب دوش  هدرک  راـبجا  هارکا و  هک  یتقو  رد  لد  هک  قیقحت  هب  سپ  شلیم ، شهاوخ و  بناـج  زا  دـیراداو  شراـک  هب  اـهنآ و  هب  دـییایب 
.درک دهاوخن  یئانیب  تریصب و  يور  زا  راک و  نآ  رد  ددرگ  یم  روک  يراک ، ندرک 

ییوخ

نا وه  و  لسکلا ، هلاطبلا و  نم  اهتاجن  لمعلا و  یلا  هماـعلا  بلج  یف  مهمرمـال  همکحلا  هذـه  یف  مالـسلا :) هیلع   ) ضرعت دـق  ینعملا :
هیلع و لهسی  هبلق  هاهتشا  لمع و  یلا  ناسنالا  قاتشا  اذا  هناف  هطاشن ، بلقلا و  هبغر  یلا  جاتحی  اموادم  اقاش و  ناک  اذا  اصوصخ  لمعلا 
عامتجالا و یلع  و  هراهطلا ، هفاظنلا و  ساسا  یلع  هدابعلا  عرـشف  هتاروتـسد ، ءارجا  یلع  لصالا  اذه  مالـسالا  قبط  دق  .اقاش و  ناک  نا 

یلع داهجلا  ررق  و  هسایـسلا ، هذـهب  اهیلا  سانلا  قوش  هعامجلا و  هعمجلا و  یلع  مالـسالا  ینبف  .داصتقالا  راصتخالا و  لامک  یف  هفلالا 
برح یف  مهطـشن  ءامالا و  لاومالا و  یلع  نیدـهاجملا  طلـس  و  لتاقلل ، برحلا  یف  هسبلالا  نم  لوتقملل  ام  کـیلمت  همینغلا و  بسک 

رصعلا اذه  یف  هسایـسلا  بابرا  متها  دق  و  نیدلا ، رـشن  لیبس  یف  هداهـشلا  دنع  نیعلاروح  قانتعاب  نینموملا  بولق  یف  ثفن  ءادعالا و 
یتساوخ ار  اهلد  هک  یتسار  دومرف : همجرتلا : .هجو  لکب  مهتاوهـش  یلع  هدعاسملا  مهبولق و  دایطـصاب  مهدـصاقم  یلا  سانلا  قیوشتب 

لد رب  رگا  اریز  دـیئابرب ، ار  اهنآ  دـماشیپ  دـیئآرد و  اهنآ  اب  تسا  اهنآ  تساوخ  هک  اـجنآ  زا  تسا ، ینتفر  سپ  ندـمآ و  شیپ  تسا ،
.دنامیم راک  زا  دوشیم و  رون  یب  ددرگ و  رادا  هاوخانب و  دوش و  دراو  راشف 

لسک تقو  راک  دنام ز  زاب  *** لمع طاشن و  ءاشنم  دوب  لد 

تسادابآ هناخ  داش  لد  زو  *** تسا داش  نتساوخ  لابقا و  لد ز 
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دیآ یم  شیپ  هب  یهار  هچ  زا  *** دهاوخیم هچ  لد  هک  ات  رگنب 

شهارمگ وت  نکن  یم  ربب و  *** شهاوخلد زرط  هار و  نامه  زا 

راکیب هدنام و  رون و  یب  روک و  *** راشف هرک و  روز و  لد ز  دوش  هک 

يرتشوش

هکرحملا يوقلا  يدـحا  لابقالا  هوهـشلا و  نا  مث  .هلماک  باتک  یف  یمع  هرکا  اذا  بلقلا  هلیذ : دربملا  يور  لوقا : مالـسلا : هیلع  لاق  و 
نیجوزلا نیب  نکی  مل  اذا  الثم : .رومالا  نم  ریثک  دـسف  ملاعلا و  ماظن  لتخال  هدابع  یلع  هب  یلاعت  هللا  نم  الول  و  لامعالا ، یلع  ناسنالل 

اجاوزا مکـسفنا  نم  مکل  قلخ  نا  هتایآ  نم  و  : ) هدابع یلع  انم  یلاـعت  لاـق  اذـل  و  قفتی ؟ دـق  اـمک  اـمهنیب  ماـتلی  نم  بولقلا ، براـقت 
بدالا بسک  یلع  لمهملا  کلملا  نبا  لابقا  هصق  .نورکفتی و  موقل  تایال  کلذ  یف  نا  همحر  هدوم و  مکنیب  لعج  اهیلا و  اونکـستل 

الول .هفورعم و  کلذل  هب  هعورـش  بدالا و  لیـصحت  کلملا  روتـسدب  هتنبا  یف  هتباجا  یف  هیلع  ریزولا  طرـش  ریزولا و  هنباب  هناتتفا  دعب 
( بولقلا یف  مالـسلا ) هیلع   ) همالک نوسمخلا - سماخلا و  لصفلا  ، ) ریطلا شحولا و  ناسنالا و  نم  تاهمالا  یف  یلاعت  اهلعج  هفطاـع 

.الطعم اهنم  ریثک  یقبل  اهلفاس ، اهیلاع و  ایندلا  لامعا  نم  لمع  هعانص و  یلا  ناسنا  لک  قشع  الول  کلذک  و  نهدالوا ؟ یبری  نم 

هینغم

سایلا نیب  رئاح  هرات  و  مئاشتم ، انایحا  و  لئافتم ، انیح  وهف  هتاروصت ، هراکفا و  هفورظل و  اعبت  نیابتت  فلتخت و  راودا  راوطا و  ناـسنالل 
هسفن یلا  لخداف  کتوعدل  ناسنالا  بیجتسی  نا  تدرا  اذاف  لامـشلا ..! تاذ  نیمیلا و  تاذ  هبلقی  ائیـش  هلخاد  یف  ناک  یتح  ءاجرلا  و 
ءارولا یلا  دترت  اهاجتا و  نع  عجرت  حایرلا ال  ناف  حـئاصنلا ، مکحلا و  نم  هظفحت  ام  و  سکاعملا ، هاجتالا  عد  و  اهلویم ، اهباوبا و  نم 

هتبذج اذا  و  یـش ء ، لک  نع  یمعی  و  یـشب ء ، کعفنی  نل  هناف  رخاب  وا  ءایحلا  ببـسب  ادـحا  هرکت  نا  تعطتـسا  نا  ..مالکلا و  درجمب 
- نیدلا یف  هرکا  ال  : ) یلاعت هلوق  ریسفت  دجن  اذهب  .دیرت و  ام  هنم  تغلب  و  اصلخم ، کیلا  عمتـسا  اریـسا و  داقنا  هروعـش  هساسحا و  نم 

نیدلا نم  وه  امف  اهراک  وا  اهرکم  ناسنالا  هیتای  لمع  يا  و  هارکالاب ، نوکت  نا  لیحتـسی  نوکت و  ال  هدیقع ، نیدـلا  نال  هرقبلا )  256
.هتضبق یف  هتیرح  یقبت  ثیحب  هیلع  هسفن  هرکا  وه  اذا  الا  یش ء  یف 

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

هب سپ  تسا  یندینادرگور  ندروآور و  شهاوخ و  ار  اهلد  اققحم  تسا : هدومرف  راک ) هب  ندومن  روبجم  نایز  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
هب  ) لد هاگ  ره  اریز  اهنآ ) نتـساوخن  یلیم و  یب  هار  زا  هن   ) اهنآ ندروآور  شهاوخ و  هار  زا  دیئامن ) راداو  ار  اهنآ   ) دـیئایب اهنآ  يوس 

(. دهدن ماجنا  تسرد  ار  نآ  هدش  هدنام  هتسخ و   ) ددرگ روک  دوش  روبجم  يراک ) ماجنا 

ینامز
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رد دـننک و  یمن  رکف  هنادازآ  هک  یئاهتلم  اـما  دـنزوریپ ، نوگاـنوگ  روما  رد  دنـشیدنیب  دازآ  دنـشاب و  يرکف  طاـشن  رد  هک  یئاـهتلم 
هک یلاح  رد  هشیمه  هک  تسا  هدومن  شرافـس  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  .دننک  یم  طوقـس  دوز  ای  رید  دنراشف  تحت  یگدـنز  لئاسم 
اه هعماج  يارب  دیاب  لوا  ناشیدنارود ، قیرط  نیدـب  .دـینک  يادرب  هرهب  اهنآ  زا  دـیهد و  رارق  هجوت  دروم  ار  نانآ  دـنراد  طاشن  راکفا 

يارب ندرک  رکف  تصرف  هک  يدارفا  هعماـج و  .دـنهد  قوس  لالقتـسا  یـشیدنادازآ و  هار  رد  ار  ناـنآ  سپـس  دـنروآ ، دوجوب  طاـشن 
دیجم نآرق  رظن  زا  دارفا  هنوـگنیا  .دـننک  تـقد  ناـش  هعماـج  تشونرــس  هـب  هـک  تـسا  لاـحم  دـنرادن  دوـخ  لـئاسم  نـیرت  يرورض 

روک نانآ  ياهمـشچ  متح  روطب  دنونـشب ؟ دـنریگب و  تربع  نارگید  تشونرـس  زااـت  دـننک  یمن  شدرگ  نیمز  رد  ارچ  : ) دـننالدروک
(. تسا روک  تسا  ناشیاه  هنیس  رد  هک  نانآ  ياهلد  هکلب  تسین 

يزاریش دمحم  دیس 

متدرا اذا  يا  اهلابقا ) اهتوهـش و  لبق  نم  اهوتاف   ) ذئاذللا یلا  ءاهتـشا  ندبلل  امک  ائاهتـشا ، يا  هوهـش ) بولقلل  نا  : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
هالصلا یلع  هوربجت  نا  ال  اوعداف ، ءاعدلاب ، هللا  هدابع  بلقلا  هوهـش  الثم  هزجنی ، هیلع و  لبقی  یتح  بلقلا  یهتـشت  امک  اولمعاف  المع ،

.لمعلاب تای  مل  و  یمع )  ) بحی ام ال  یلع  هرکا ) اذا  بلقلا  ناف   ) اذکه رفنتی و  یتح 

يوسوم

نادجولاب كردم  اذه  اهحیرت و  یتلا  ذـفانملا  نم  بولقلا  یلا  لوخدـلا  نیللا و  قفرلا و  یلا  هوعد  حرـشلا : .هیحان  نم  لبق : نم  هغللا :
تنک اذا  اما  احاجن و  امدقت و  ققح  اهیف  لغتشا  اهسرام و  اذا  هارتف  اهیهتـشی  ناسنالا و  اهب  بغری  لامعالا  ضعب  ناف  حاجنلا  دارا  نمل 

لمی و ناسنالا  نال  حالفلاب  زوفت  حاجنلا و ال  کفلاخی  اـم  اـبلاغف  هب  ماـیقلا  یلع  کـسفن  تهرکا  هیلع و  تلمح  رما و  یف  بغرت  ـال 
اذا هیف و  اهوبغر  هیلع و  اهولمحا  اهعم و  اونوکف  رما  یلع  بولقلا  تلبقا  اذا  يرخا : هرابعب  و  هکرحت …  رمثی  کلذ ال  لثم  یف  لکی و 

 … هیلع تهرکا  اذا  حلفت  نل  اهناف  اهناش  اهوکرتاف و  رما  نع  تربدا 

یناقلاط

رد يور  تسا و  ناهاوخ  هک  دـیریگ  راک  هب  یماگنه  ار  اـهلد  یندرک ، تشپ  یندروآ و  يور  تسا و  يا  هتـساوخ  وزرآ و  ار  اـهلد  »
« .ددرگ یم  روک  دوش ، روبجم  يراک  هب  نوچ  لد  هک  راک ،

دوش یم  هتسخ  هاگ  اهمادنا  رگید  دننام  تسا و  ناسنا  ياهمادنا  زا  یمادنا  مه  بلق  دیوگ : یم  نخس  نیا  حرـش  رد  دیدحلا  یبا  نبا 
دنام و یم  زاب  تسا  كاردا  هک  دوخ  هژیو  راک  زا  دوش  هتسخ  هاگره  تسا ، كاردا  بلق  یلـصا  هفیظو  نوچ  و  تسا ، هدوسآ  هاگ  و 

.تسا بلق  يروک  نامه  نیا 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

اَِهلاَْبقِإ اَِهتَوْهَش َو  ِلَِبق  ْنِم  اَهُوتْأَف  ، ًارَابْدِإ ًالاَْبقِإ َو  ًهَوْهَش َو  ِبُولُْقِلل  َّنِإ 
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.َیِمَع َهِرْکُأ  اَذِإ  َْبلَْقلا  َّنِإَف 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

هقالع و يوس  زا  دـیهد  ماجنا  يراک  دـیهاوخ  یم  هک  یماگنه.تسا  رابدا  رفنت و  هاگ )  ) لاـبقا و هقـالع و  ناـیمدآ )  ) ياـه لد  يارب 
، دیوش دراو  قایتشا 

شخب تسا  هتسیز  یم  یضر  دیس  زا  لبق  هک  ظحاج  هنامیکح : راتفگ  دنس  .دوش .( یم  انیبان  دننک  يراک  هب  روبجم  ار  بلق  رگا  اریز 
مکحلا ررغ  رد  يدـمآ  ار  نآ  مامت  تسا و  هدروآ  لماک  رد  دربم  هراتخملا و  هئاملا  مان  هب  دوخ  باتک  رد  ار  ینارون  باتک  نیا  رخآ 

(. ( ،ج 4،ص 161 هغالبلا جهن  رداصم  ) .تسا هدرک  رکذ  يرصتخم  توافت  اب 

دینک زاغآ  ار  اهراک  طاشن  اب 

هقالع و نایمدآ )  ) ياه لد  يارب  :» دیامرف یم  هدرک  هراشا  یسانشناور  یساسا  هتکن  کی  هب  هنامیکح  راتفگ  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
ار بلق  رگا  اریز  دیوش ، دراو  قایتشا  هقالع و  يوس  زا  دیهد  ماجنا  يراک  دـیهاوخ  یم  هک  یماگنه  تسا  رابدا  رفنت و  هاگ )  ) لابقا و

َهِرْکُأ اَذِإ  َْبلَْقلا  َّنِإَف  ، اَِهلاَْبقِإ اَِهتَوْهَـش َو  ِلَِبق  ْنِم  اَهُوتْأَف  ، ًارَابْدِإ ًـالاَْبقِإ َو  ًهَوْهَـش َو  ِبُولُْقِلل  َّنِإ  ( ؛» دوش یم  اـنیبان  دـننک  يراـک  هب  روبجم 
(. َیِمَع

ماجنا هب  هقالع  طاشن و  لاح  رد  یهاگ  ؛ دراد یفلتخم  تـالاح  هک  تسا  ناـسنا  رکف  لـقع و  ، تراـبع نیا  رد  « بولق »و« بلق » زا روظنم 
تدابع غارـس  هب  تادابع ، رب  طاشن  ًالثم  ؛ طاشن لاح  رد  هاگ  ره.تسا  یگقالع  یب  یلیم و  یب  رفنت و  لاح  رد  یناـمز  يراـک و  نداد 
تـسین قفاوم  ینورد  تالیامت  هک  یلاح  رد  اما  ؛ میربب نایاپ  هب  نسحا  لماک  وحن  هب  ار  تدابع  بلق  روضح  اب  میناوت  یم  میور و  یم 

.دنک یم  یتحاران  یگتسخ و  داجیا  دوش و  یم  ماجنا  تمحز  هب  راک 

: دیامرف یم  هک  تسا  هدمآ  هلمج  نیا  تمکح 312  رد  ور  نیازا 

طاشنرپ و یهاگ  اه  لد  ؛  ِِضئارَْفلا یَلَع  اِهب  اوُرِـصَْتقاَف  ْتََربْدأ  اذإ  ،َو  ِلـِفاوَّنلا یَلَع  اـهُولِمْحاَف  ْتَلَْبقأ  اذإَـف  ؛ ًاراـبْدإ ًـالاْبقإ َو  ِبُولُْقِلل  ّنإ  »
یب هک  یماگنه  دـیرامگب و  تابجاو ) رب  هوالع   ) تابحتـسم نداد  ماجنا  رب  ار  اهنآ  دـنراد  طاشن  هک  هاگ  نآ  ؛ تسا طاشن  یب  یناـمز 

«. دییامن تعانق  تابجاو  نداد  ماجنا  هب  اهنت  دنا  طاشن 

حورشم ریبعت  اب  و  .( ،ج 3،ص 454 یفاک  ) . هدـش لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  یفاک  فیرـش  باتک  رد  نومـضم  نیمه 
: دومرف هک  اجنآ  ؛ دوش یم  هدید  مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ماما  مالک  رد  يرت 

اهِطاِشن َو اِهلاْبقإ َو  َْدنِع  اهوُذُـخَف  ْتَّلَم  ْتَّلَک َو  ْتََربْدأ  اذإ  ْتَمِهَف َو  ْتَرَُـصب َو  ْتَلَْبقأ  اذإَف  ًارُوُتف  ًاطاِشن َو  ًارابْدإ َو  ًالاْبقإ َو  ِبُولُْقِلل  َّنِإ  »
هب ار  قیاقح  دشاب ) طاشنرپ  و   ) دنک لابقا  هک  یماگنه.دنراد  یتسـس  طاشن و  رابدا و  لابقا و  اه  لد  ؛  اهِرُوُتف اهِرابْدإ َو  َدـْنِع  اهوُکُْرتا 

دیورب نآ  غارـس  هب  طاشن  رابدا و  ماگنه  رد  نیاربانب  ، ددرگ یم  لولم  ناوتان و  ، دنک رابدا  هک  یماگنه  دمهف و  یم  دـنیب و  یم  یبوخ 
. ( ،ج 3،ص 55 كردتسم «. ). دیزاس اهر  ار  نآ  روتف  رابدا و  ماگنه  رد  و 
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نیا رد  ؛ تسا ناوتان  هتـسخ و  یمـسج  رظن  زا  ناسنا  هاگ  ؛ دراد فلتخم  تالاح  وا  مسج  دـننام  زین  یمدآ  حور  هک  تسا  نیا  تقیقح 
یم اج  هب  صقان  ای  دـنک  یم  هابتـشا  اطخ و  ای  ؛ تفرگ دـهاوخن  ماجنا  لـماک  تروص  هب  نیقی  هب  دـنراذگاو  وا  هب  يراـک  رگا  ماـگنه 

نیمه زین  ناسنا  حور.دـهد  یم  ماجنا  یبوخ  هب  ار  يراک  ره  ، تسا ورین  تردـق و  طاشن و  ياراد  ناسنا  مسج  هک  یماگنه  اما  ؛ دروآ
رد اما  ؛ درواین دوخ  هب  يراشف  دـیاب  ضبق  تلاح  رد  ؛ طـسب هاـگ  تسا و  ضبق  تلاـح  رد  هاـگ  اـفرع  زا  یـضعب  ریبعت  هب  تسا و  هنوگ 

.دورب هدنزاس  فادها  غارس  هب  باتش  اب  دیاب  ناسنا  طسب  تلاح 

اب هتخیمآ  هاگ  یحطـس و  رایـسب  روآ و  یگتـسخ  رابدا  تلالم و  لاح  رد  هدـیافرپ و  قیمع و  شخب و  تذـل  طاشن  لاـح  رد  هعلاـطم 
.تسا تاهابتشا  عاونا 

اهنآ يارب  ار  طاشن  لماوع  دـننک  یم  یعـس  ، نادـنمراک نارگراک و  راک  زا  رتشیب  يرو  هرهب  يارب  ایند  ياـج  همه  رد  لـیلد  نیمه  هب 
يارب همه  لگرپ  ياه  هچغاب  زبسرس و  ناتخرد  زا  هدافتسا  نآ و  فارطا  راک و  لحم  نییزت  اه و  هزیاج  اه ، یصخرم  دنروآ و  مهارف 

.دننک یم  هدافتسا  راک  نیا  يارب  زین  یقیسوم  عاونا  دننام  یعورشمان  لیاسو  زا  اهنآ  هتبلا.تسا  طاشن  داجیا 

هب زامن  زا  شیپ  نتفرگ  وضو.دوش  یم  هدید  یفلتخم  لماوع  ، تادابع دروم  رد  ًاصوصخم  ، طاشن داجیا  يارب  زین  یمالسا  تعیرـش  رد 
.تسا روآ  طاشن  نیقی 

.دنک یم  طاشن  داجیا  ، تفاظن رب  نوزفا  ینیب  ناهد و  رد  بآ  قاشنتسا  هضمضم و 

رد طاشن  داجیا  تعامج  هعمج.دـشاب و  روآ  طاشن  ات  دوش  هدـناوخ  نسح  توص  ابیز و  يادـص  اـب  ناذا  نآرق و  هدـش  هداد  روتـسد 
بلق قامعا  ات  هک  تسا  نآرق  تئارق  رد  طاشن  يارب  یمهم  لماع  دوخ  نآرق  تغالب  تحاصف و  رت  مهم  همه  زا  دـنک و  یم  تداـبع 

تذـل رایـسب  ياه  تمعن  هب  نادیهـش  نادـهاجم و  ناراکوکین و  ناعیطم و  يارب  یقیقح  ياه  هدـعو  نینچمه.دـنک  یم  ذوفن  ناـسنا 
.تسا روآ  طاشن  یتشهب  شخب 

لالم عفر  هدش  هیصوت  نآ  هب  هک  بش  باوخ.تسا  روآ  طاشن  ياهاذغ  زین  هدش  هراشا  اهنآ  هب  دیجم  نآرق  رد  هک  اهاذغ  زا  يرایـسب 
.دروآ یم  طاشن  دنک و  یم 

یم رذع  ماگنه  هب  ار  لفاون  هک  دنا  هدرک  حیرصت  اهقف  زا  یضعب  هدرک و  ذوفن  زین  ام  یهقف  بتک  هب  تایاور  تایآ و  زا  عوضوم  نیا 
رد هک  تسین  نیا  ناشروظنم  : دیوگ یم  دنتـسم  باتک  رد  یقارن  موحرم.دندرمـش  هودنا  مغ و  ار  اهرذـع  زا  یکی  درک و  كرت  ناوت 

تسا نیا  روظنم  هکلب  تسا  نآ  باوث  تحص و  رب  عامجا  دوش  هدروآ  اج  هب  زین  لاح  نآ  رد  رگا  هک  ارچ  ، درادن بابحتـسا  لاح  نیا 
دنتسم  ) . .دنک یم  هراشا  میدرک  لقن  یفاک  باتک  زا  هک  الاب  تیاور  هب  سپس  دوش  یمن  هلفان  رب  دیکأت  یصاخشا  نینچ  دروم  رد  هک 

. ( ،ج 5،ص 428 هعیشلا

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abu Talib said : “ Hearts have desires , coming or going; so, approach
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your hearts according to their desires and approaches, for if you force the heart, you
.” will blind it

ماقتنا مشخ و  زا  زیهرپ  ترورض  : 194 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

؟  ُتبِضَغ اَذِإ  ِیظَیغ  ِیفَشأ  یَتَم  ُلوُقَی  مالسلا  هیلع  َناَک  َو 

503 ص :

َتوَفَع َول  ِیل  ُلاَُقیَف  ِهیَلَع  ُرِدقَأ  َنیِح  مَأ  َترَبَص  َول  ِیل  ُلاَُقیَف  ِماَِقتنِالا  ِنَع  ُزِجعَأ  َنیِح  َأ 

اه همجرت 

یتشد

رگا  » .دنیوگب نم  هب  هک  مرادن ، ماقتنا  تردق  هک  نامز  نآ  رد  مناشن ؟ ورف  ار  نآ  یک  مریگ ، مشخ  نوچ  دومرف : وا ، رب  ادـخ  دورد  و 
« . تسا بوخ  ینک  وفع  رگا  : » دنیوگب نم  هب  هک  مراد ؟ ماقتنا  تردق  هک  هاگنآ  ای  تسا » رتهب  ینک  ربص 

يدیهش

نآ ای  رتهب - یشاب - ابیکش  رگا  دنیوگ  ارم  ات  مناوتن ، نتفرگ  ماقتنا  هک  هاگ  نآ  مناشن ؟ ورف  ار  دوخ  مشخ  یک  موش ، كانمشخ  نوچ 
-. رتوکین ییاشخبب - رگا  دنیوگ  ارم  ات  مناوت  هک  هاگ 

یلیبدرا

ربص رگا  ارم  دـنیوگ  سپ  ندیـشک  هنیک  زا  موش  زجاع  هک  یماگنه  ایآ  میآ  بضغ  رد  هک  یماگنه  ار  دوخ  مشخ  مهد  افـش  هنوگچ 
رتهب يدیزرمآ  یم  رگا  ارم  دنیوگ  سپ  ماقتنا  رب  مشاب  هتشاد  تردق  هک  یماگنه  ای  دوب  یم  رتهب  يدرک  یم 

یتیآ

ما هدمآ  زجاع  ماقتنا  زا  هک  ینامز  ایآ  .مناشن  ورف  ار  دوخ  مشخ  ماگنه  هچ  موش ، یم  نیگمشخ  هک  یماگنه  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 
؟ رتهب ینک ، وفع  رگا  دنیوگ ، یم  هک  میاناوت  ماقتنا  رب  هک  هاگ  نآ  ای  .نک  ربص  دنیوگ  یم  هک 
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نایراصنا

هتفگ نم  هب  مناوتان و  ماـقتنا  زا  هک  یماـگنه  اـیآ  مناـشنورف ، ار  ممـشخ  یناـمز  هچ  مدـمآ  مشخ  هب  یتقو  : دومرف یم  ترـضح  نآ  و 
!؟  دوب رتهب  يدیشخب  یم  رگا  : دوش هتفگ  نم  هب  مراد و  رفیک  رب  تردق  هک  یتقو  ای  !؟ دوب رتهب  يدرک  یم  ربص  رگا  : دوش

اه حرش 

يدنوار

یل توفع  ول  لاقیف : يور : .صاصقلا و  ماقتنالا : و 

يردیک

مثیم نبا 

رگا دـنیوگب  نم  هب  مشاـب و  ناوتاـن  ماـقتنا  زا  هک  یعقوـم  دریگارف ؟ ارم  مشخ  هک  هاـگنآ  مناـشن ، ورف  ار  دوـخ  مشخ  مناوـت  یم  یک  )
هیلع  ) ماما ماهفتـسا  يدرک .) یم  تشذـگ  رگا  دـنیوگب  نم  هب  مشاب و  نتفرگ  ماـقتنا  رب  رداـق  هک  یتقو  اـی  و  يدرک ؟ یم  یگداتـسیا 
مشخ دنسپان  تفص  زا  نتشاد  رذحرب  ددصرد  ترضح  نآ  اریز  تسا ، يراکنا  ماهفتسا  مشخ ، ندناشن  ورف  ناکما  تقو  زا  مالـسلا )
تسا ماقتنا  زا  یناوتان  ماگنه  ای  مشخ  ندروخ  ورف  هک  نآ  حیـضوت  .تسا  هتـشاد  رذحرب  تلاح  نآ  زا  نیحا ؟ …  ترابع  اب  تسا و 
هارمه نآ  دـننام  ییوربآ و  یب  ییوگدـب و  مانـشد و  اـب  اریز  تسین ، اور  لوا ، دروم  رد  مشخ  ندـناشن  ورف  يدـنمناوت و  ماـگنه  هب  و 

یم ربص  رگا  هک : ترابع  نیدب  ربص  تلیضف  هب  شیارگ  هرابرد ي  نانآ  راتفگ  تسا و  مدرم  ییوجبیع  شنزرس و  ثعاب  نآ  تسا و 
زا فارحنا  رطاخ  هب  مدرم  شنزرـس  ثعاب  فرط  تازاجم  هب  عورـش  هک  تسین  اور  لیلد  نیا  هب  زین  مود  دروم  رد  .دوب و  رتهب  يدرک 

رتهب وت  يارب  يدرک  یم  تشذـگ  رگا  هک  هراـب : نیا  رد  مدرم  هتفگ  نینچمه  دـشاب و  یم  ماـقتنا  زا  رتهب  هک  تسا  شـشخب  تلیـضف 
؟ دوب

دیدحلا یبا 

 . َتْوَفَع َْول  ِیل  ُلاَُقیَف  ِْهیَلَع  ُرِْدقَأ  َنیِح  ْمَأ  َتْرَبَص  َْول  ِیل  ُلاَُقیَف  ِماَِقْتنِالا  ِنَع  ُزِجْعَأ  َنیِح  ُْتبِضَغ َأ  اَذِإ  یِْظیَغ  یِفْشَأ  یَتَم  : ُلوُقَی َناَک ع  َو 

.ارارم بضغلا  یف  لوقلا  مدقت  دق 

نع یندصیف  ماقتنالا  یلع  ارداق  نوکأ  نأ  امإ  ینأل  یبضغ  دنع  یظیغ  ءافش  یلإ  یل  لیبس  لاق ال  ینعملا  فیطل  حیصف  لصفلا  اذه  و 
یلإ یل  لیبس  نذإف ال  هیلع  رداق  ریغ  ینوک  هنع  یندصیف  ماقتنالا  یلع  ارداق  نوکأ  الأ  امإ  یلوأ و  ناکل  ترفغ  ول  لئاقلا  لوق  هلیجعت 

.بضغلا دنع  ماقتنالا 

.نسحلا حبقلا و  هروص  اهیف  تبثی  الف  لخلاب  هآرملا  أدصت  امک  بضغلا  هئدصی  هولجملا  هآرملاک  لقعلا  لاقی  ناک  و 

بضغلا و دـنع  ملحلا  لامعألا  لضفأ  نأ  یلع  اعمجأف  دـهزلا  ارکاذـتف  ضایع  نب  لیـضفلا ) .» :» ا لیـضف (  يروثلا و  نایفـس  عمتجا  و 
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عمطلا دنع  ربصلا 

یناشاک

ظیغ منادرگ  حیحـص  هنوگچ  یظیغ ) یفـشا  یتم  : ) هک دومرف  یم  هک  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  دوب  و  لوقی ) مالـسلا  هیلع  ناـک  (و 
هنیک ماقتنا و  زا  موش  زجاع  هک  یتقو  ایآ  ماـقتنالا ) نع  زجعا  نیحا   ) میآ بضغ  رد  نوچ  تبـضغ ) اذا   ) میاـمن مشخ  هدارا  ار و  دوخ 
دوب یم  یلوا  يدرک  یم  لیم  ییابیکـش  هب  يدومرف و  یم  ربص  رگا  تربص ) ول   ) ارم دـنیوگ  سپ  یل ) لاقیف   ) ظیغ دوجو  اب  ندیـشک 
یم وفع  رگا  ترفغ ) وـل   ) نم هب  دـنیوگ  سپ  یل ) لاـقیف   ) ماـقتنا رب  مشاـب  رداـق  هک  یتـقو  اـی  هیلع ) ردـقا  نیح  ما   ) باوـص يور  زا 
اریز نآ ، هدارا  ظیغ و  ءاقـش و  هلیذر  زا  هبیط  هملک  نیا  هب  هدومرف  ریفنت  باوث  يارب  زا  دوب  یم  رتهب  یتفاتـش  یم  نارفغ  هب  يدومرف و 

کیدزن وفع  تلیضف  كرت  تبوقع و  عاقیا  رب  ماقتنا و  زا  زجع  دزن  سفن  قلق  بارطـضا و  رب  ناقلخ  ندرک  تمالم  تسا  وا  مزال  هک 
.ماقتنا رب  تردق 

یلمآ

ینیوزق

ربص رگا  نم  اب  دنیوگب  سپ  ماقتنا  زا  مشاب  زجاع  هک  یتقو  ایآ  یـسک ، زا  موش  بضغ  رد  نوچ  ار  دوخ  مشخ  مهد  یفـشت  تقو  هچ 
ارم دـهد  رفظ  ماـقتنا و  رب  رداـق  هک  تقو  نآ  اـی  يدومن ، یم  رتنارگ  راـقو  لـقع و  نازیم  رد  يدوب و  رتهب  تردـق  تقو  اـت  يدرکیم 
رد و  دوب ، رتکیدزن  مرک  تفـص  هب  يدومن  یم  ضامغا  تقو  نینچ  وا  هانگ  زا  يدومرفیم و  وفع  رگا  نم  اب  دنیوگب  سپ  نانم  يادخ 
يا یلع  یماـقتنا  هچ  مرجم ، زا  وـفع  ظـیغ و  مظک  رب  تسا  فـیطل  بیغرت  هملک  نیا  رد  .دوـمن و  یم  هدیدنـسپ  تاورم  باـبرا  رظن 
نیا لاثما  يور  نآ  زا  تسین ، ماقتنا  زا  زگره  هک  تسا  یتذـل  وفع  زا  ار  ناـمیرک  يرآ  تسا ، ماـع  صاـخ و  تلـالم  بجوم  ریدـقت 

دنزاس هناهب  تداعـس  نآ  رب  لوصح  تذل و  نآ  هب  لوصو  يارب  ار  نآ  و  دـنیامن ، جارختـسا  نیبرود  لقع  هب  تایآ  تمکح  تاملک 
دمع هب  دنک  مئارج  باکترا  هتـسویپ  راک  هانگ  وفع  تسا ز  یتذل  هچ  ار  ام  مدبمد  هک  دنادب  هقیقد  نیا  رگ  مرجم  دـنا : هتفگ  هچنانچ 

راذتعا هب  درآ  هنگ  ام  شیپ  هکنآ  ات 

یجیهال

لاقیف هیلع ، ردقا  نیح  ما  تربص ،؟ ول  یل  لاقیف  ماقتنالا ، نع  زجعا  نیحا  تبضغ ،؟ اذا  یظیغ  یفشا  یتم  : » لوقی مالـسلا  هیلع  ناک  و 
رب منک  بضغ  هک  یتقو  رد  مشک ؟ ماقتنا  ار و  ممشخ  مناشنورف  نامز  هچ  رد  تفگ : یم  هک  مالسلا  هیلع  دوب  ینعی و  توفع »؟ ول  یل 

یتقو رد  ای  تسا ، راوازـس  يا  هدرک  ربص  رگا  هک  ارم  تسا  هدـش  هتفگ  سپ  ندیـشک ، ماقتنا  زا  مشاب  زجاع  هک  یتقو  رد  ایآ  یـسک ،
.تسا راوازس  يدرک  تشذگ  رگا  هک  ارم  تسا  هدش  هتفگ  سپ  ندیشک ، ماقتنا  رب  مشاب  اناوت  هک 

ییوخ

يرتشوش
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ردق نا  و  وغل ، وهف  تقولا  كاذ  یف  ردقی  مل  نا  هنال  توملا ، نم  رذحلا  یف  دروملا  مدـع  یف  ام  مالـسلا ) هیلع   ) هلوق ریظن  اذـه  لوقا :
ام اهلوق : اهنم  اتایبا  هتخا  تلاق  ردـب  یف  شیرق  ءارـسا  دـحا  لتقب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا رما  اـمل  اولاـق : .رارفلا و  یلع  ردـقی  مل 

یبـنلا لاـقف  هحفـص ) …  یف  و  مالـسلا ) هیلع  ) هملع یف  رـشاعلا - لـصفلا   ) قنحملا ظـیغملا  وه  یتـفلا و  نم  اـمبر  تننم و  ول  كرض 
هیلع  ) نینموملاریما باحصا  نم  الجر  نیفص  موی  هیواعم  رـسا  اولاق  و  اذه ، .هتلتق  ام  هلتق  لبق  اهتایبا  ینغلب  ول  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص  )

نم مظعا  همعن  هیا  و  لاق : هبیـصم ، اهناف  کلذ  لقت  ال  لجرلا : لاقف  کنم ، یننکما  يذلا  دمحلا هللا  لاق : هیدی  نیب  میقا  املف  مالـسلا ،)
ینلتقی مل  هیواعم  نا  دهـشا  مهللا  لجرلا : لاـقف  .هقنع  ابرـضا  یباحـصا ، نم  هعاـمج  هدـحاو  هعاـس  یف  لـتق  لـجرب  ترفظ  نوکی  نا 

هب لعفاف  لعفی  مل  نا  و  هلها ، وه  ام  هب  لعفاف  لعف  ناف  ایندلا ، هذه  ماطح  یلع  هبلغلا  یف  ینلتق  نکل  و  یلتق ، یضرت  کنال  و ال  کیف ،
برـض اولاق : .هلیبس و  ایلخ  ئاعدـلا ، یف  تغلباف  توعد  بسلا و  یف  تعجواف  تببـس  دـقل  هللا ! کـلتاق  هیواـعم : لاـقف  هلها ، تنا  اـم 
هذهل فا  جاجحلا : لاقف  هافاکملا ! یف  تنـسحا  امف  بنذلا  یف  اناسا  انک  نئل  هللا  و  مهنم : لجر  لاقف  مهب ، یتا  يراسا  قانعا  جاجحلا 

رفظ دـقف  هبیجع ، هتافـص ، یقابک  مالـسلا ) هیلع   ) هوفع هفـصو  اذـه  .لتقلا  نع  فک  و  اذـه ؟ لثم  نسحی  نم  مهیف  ناک  اـما  فیجلا ،
.هنع و افعف  هفورعم - یه  و  رذ - یبا  هیضق  یف  امیس  نامثع ال  مایا  مالـسلا ) هیلع   ) هعم هتاراسج  و  مالـسلا ) هیلع   ) هل هتوادع  ناورمب و 

هوفع .مهنع و  هعطق  يذـلا  وه  هنا  و  مهنم ، ناک  ریبزلا  هابا  نا  هیف : مالـسلا ) هیلع   ) لاق هبـسی و  هضغبی و  ناک  هنا  عم  ریبزلا  نبا  نع  افع 
نامثع نب  هحلط  عم  برحلا  یف  هتلماعم  مالسلا ) هیلع   ) هقالخا مرک  نم  .نایب و  یلا  جاتحی  هرصبلا ال  لها  هشئاع و  نع  مالـسلا ) هیلع  )

و مالسلا ) هیلع  ) هملع یف  رشاعلا - لصفلا   ) .نیفص موی  هاطرا  نب  رـسب  صاعلا و  نب  ورمع  قدنخلا و  موی  دودبع  نب  ورمع  دحا و  موی 
، طقـسف هلجر ، عطقف  نیکرـشملا  ءاول  بحاص  هحلط  مالـسلا ) هیلع   ) یلع برـض  لوـالا  یف  يربطلا ) خـیرات   ) یف و  هحفـص ) …  یف 
( مالـسلا هیلع   ) یلعل لاـق  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبـنلا ربـکف  هکرتـف  مع ! نبا  اـی  محرلا  هللا و  كدـشنا  لاـقف : هتروـع ، تفـشکناف 

.هنم تییحتساف  هتروع  تفشکنا  نیح  یندشان  یمع  نبا  نا  لاق : هیلع ؟ زهجت  نا  کعنم  ام  هباحصا :

هینغم

نمف اهلثم  هئیـس  هئیـس  ءازج  و  : ) هناحبـس لاق  هاواسملا  هیرحلا و  نید  وه  امک  امامت  حماستلا  وفعلا و  ءاخالا و  هبحملا و  نید  مالـسالا 
هیرمطب و اهنم  یفتکا  لـه  و  هباوث ؟ هللا و  رجا  ءارو  هاـیند  نم  ائیـش  ماـمالا  یغتبی  لـه  و  يروشلا )  40 هللا - یلع  هرجاف  حلـصا  اـفع و 

نا مجلم  نبا  هلتاقب  هلها  یصوا  و  هیلا ، ءاسا  نمع  مامالا  افع  اذا  عدب  الف  نذا  و  هللا .؟ هاضرم  ءاغتبا  الا  نیملسملا  هفیلخ  وه  و  هیـصرق ،
يا هظیغ  نم  یفـشت  لاقی : ءافـشلا  نم  خـلا ..) یظیغ  یفـشا  یتم   ) .يوقتلل برقا  وفعلا  نـال  اوفعی  نا  و  هشارف ، اونیلی  هماـعط و  اوبیطی 
نا اما  و  زجعا ، نا  اما  نیرما : دـحا  نم  یعقاو  ولخی  ـالف  هصاـخ  یلا  ءاـسا  نمم  صاـصقلا  تلواـح  اذا  ینعملا  .ء و  يرب  هنم و  یفوع 
نا ردـجالا  ناک  اما  کسفنب ؟ تلعف  اذام  مهلوق : مهمول و  .سانلا و  ماما  یلـشفب  باصملا  مکارت  بطخلا و  مظع  تزجع  ناـف  ردـقا ،

ادقح انغـض و ال  لمح  ام  مامالا  ناف  دعب ، .قیلا و  کماقمب و  لمجا  وفعلا  ناک  اولاق : تردق  نا  و  زجع ؟ نم  کب  ام  رتست  تکـست و 
امهنا و  وفعلا ، ربـصلا و  یف  بیغرتـلا  درجم  میکحلا  بولـسالا  اذـهب  دارا  اـمنا  و  ماـقتنالا ، یف  رکفی  یک  هیلا  ءاـسا  نا  قولخم و  یلع 

.هلئاز هبغر  و  هرباع ، هوهش  عابشا  الا  وه  نا  ماقتنالا  نا  و  تانسحلا ، یف  نادیزی  و  تائیسلا ، نم  ریثکلا  ناوحمی 

هدبع

لمجا وفعلاف  هردقلا  دنع  اما  یفشا و  ربصلاف  زجعلا  لاح  یف  اما  لاح  يا  یلع  یفشتلا  حصی  ال  توفع : ول  یل  لاقیف  … 
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يرفعج

مالسالا ضیف 

هدرک بضغ  هاـگ  ره  مناـشن ) ورف   ) مهد يدوبهب  ار  دوـخ  مشخ  یک  دوـمرف : یم  مشخ ) ندرب  ورف  هب  بیغرت  رد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
راوازس يدشیم  اناوت  ات   ) يدومنیم یئابیکش  رگا  دنیوگب  نم  هب  مشاب و  ناوتان  ندومن  رفیک  ماقتنا و  زا  هک  یماگنه  ایآ  مدش ؟ ورشرت 

هچ تسا  هدوتس  ندناشنورف  لاح  ره  هب  دوب ، هتـسیاش   ) يدیـشخب یم  رگا  دنیوگب  نم  هب  مشاب و  اناوت  ماقتنا  رب  هک  یماگنه  ای  دوب ؟)
(. ناوتان هچ  دشاب و  اناوت  صخش 

ینامز

هار دـهد  رارق  یقـالخا  لـماکت  ریـسم  رد  ار  دوخ  نادـنمقالع  دـنک  یم  یعـس  تسا و  يوقت  دـهز و  همـسجم  هک  مالـسلا  هیلع  یلع 
نم هب  مشاب  هتشاد  ماقتنا  تردق  رگا  دیامرف : یم  دناد و  یم  یصخش  تامیالمان  لباقم  رد  توکس  ربص و  ار  تینابـصع  ندیناشنورف 

ماقتنا بسانم  تصرف  رد  ات  مریگب  لد  رد  ار  نارگید  هنیک  مشاب و  زجاـع  رگا  مناـشنورف و  ار  بضغ  منک و  وفع  دـننک  یم  شراـفس 
دنتسه يراثآ  اشنم  هعماج  رد  هک  يدارفا  يرآ  .تسا  ربص  ما  هفیظو  لاح  ره  رد  سپ  .منک  ربص  هک  دننک  یم  شرافس  نم  هب  مریگب 

نامه .دـننک  توکـس  ربص و  دوخ  یلاع  ياهفدـه  هب  ندیـسر  يارب  دـنریزگان  دـننک  تمدـخ  فلتخم ، ياهحطـس  رد  دـنناوت  یم  و 
ادخ هک  یفطل  نآ  رثا  رد  : ) دومرف ترضح  نآ  نتـشاذگ  اهنت  دحا و  نایرکـشل  ندرک  رارف  ماگنه  هب  شربمایپ  هب  ادخ  هک  یـشرافس 

فرص نانآ  زا  سپ  .دندش  یم  هدنکارپ  تفارطا  زا  يدوب  لد  تخس  وخدب و  هاگره  يدرک و  فطل  اهنآ  هب  تبسن  هدرک  تا  هرابرد 
 … (. امن ترفغم  بلط  نانآ  يارب  نک و  رظن 

يزاریش دمحم  دیس 

امم ماـقتنالا ) نع  زجعا  نیحا  ( ؟ فرطلا نم  ماـقتنالا  بضغلا و  ذـیفنتب  تبـضغ ) اذا  یظیغ  یفـشا  یتـم  : ) لوقی مالـسلا  هیلع  ناـک  و 
( توفع ول  یل  لاقیف  هیلع  ردقا  نیح  ما  ( ؟ ماقتنالا یلع  ردقت  ذا ال  اریخ ، ناکل  تربص ) ول  یل  لاقیف   ) لکاشملا هدایز  ماقتنالا  بجوی 

.؟ ماقتنالا نم  لضفا  وفعلا  ناف  لب  لمجا  ناکل 

يوسوم

ناسنالا و اهیف  لعفنی  تاعاس  دشا  یلا  رظنی  مامالا  و  وفعلا ، ربصلا و  یف  بیغرت  حرـشلا : .هبقاعا  هنم : مقتنا  .بضغلا  دشا  ظیغلا : هغللا :
نیح یننال  یل  هبسنلاب  نکمم  ریغ  کلذ  نا  یبلق ؟ هرارح  دربا  یظیغ و  یفشا  نا  عیطتسا  له  تبـضغ  اذا  لوقیف  بضغلا  تاعاس  یه 

ناوهلا و يرا  اذه  مهلوقب  تبستحا و  تربص و  ول  مهلوقب : یعور  نوودهی  نورخالا و  یب  تمـشیف  ماقتنالا  نع  زجعا  نا  اما  بضغا 
نمع توفع  ول  یل : لوقلا  یلا  نوردابیف  ردقا  نیح  اما  .ماقتنالا و  یلع  ردقا  یننال ال  ءازهتسا  هیرخـس و  لمحی  مهلوق  ناکف  ناهتمالا 

اهدیری اهیف و  مالسالا  بغری  هلصخ  اهنال  اهب  مازتلالا  همیرکلا و  هلـصخلا  هذه  كرتل  لاجم  هل و ال  ترفغ  هتحماس و  کعم و  بنذا 
 … هعابتا نم  اهبلطی  لب 

یناقلاط
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نم هب  مناوتان ، نتفرگ  ماقتنا  زا  هک  یماگنه  مناشن ، ورف  ار  دوخ  مشخ  مریگ و  ماقتنا  دیاب  تقو  هچ  موش  یم  نیگمشخ  هک  یماگنه  »
« .ینک وفع  تسا  بوخ  دوش  یم  هتفگ  نم  هب  مراد ، ار  نآ  ناوت  هک  یماگنه  و  یشاب ، ابیکش  تسا  بوخ  دوش  یم  هتفگ 

دریگ یم  راگنز  هکرـس  اب  هنیآ  هک  هنوگ  نامه  دنادرگ ، یم  هریت  ار  نآ  مشخ  هک  تسا  یفاص  هنیآ  نوچ  لقع  هک  تسا  هدـش  هتفگ 
.تسین رادیاپ  نآ  رد  يدب  یبوخ و  ریوصت  تروص ، نآ  رد  و 

يرابدرب لامعا  لضفا  هک  دندرک  قافتا  دندرک و  هرکاذم  دهز  هرابرد  رگیدـکی  اب  تاقالم  نمـض  ضایع  نب  لیـضف  يروث و  نایفس 
.تسا يدنمزآ  ماگنه  هب  يراددوخ  ییابیکش و  مشخ و  ماگنه  هب 

مراکم

لوقی مالسلا  هیلع  ناک  و 

.َتْوَفَع َْول  : ِیل ُلاَُقیَف  ِْهیَلَع  ُرِْدقَأ  َنیِح  ْمَأ  َتْرَبَص ؟ َْول  : ِیل ُلاَُقیَف  ِماَِقْتنِالا  ِنَع  ُزِجْعَأ  َنیِح  َأ  ُْتبِضَغ ؟ اَذِإ  یِْظیَغ  َیِفْشَأ  یَتَم 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

: دنیوگ یم  نم  هب  هک  مناوتان  ماقتنا  زا  هک  یماگنه  ایآ  مناشن  ورف  ار  ممشخ  شتآ  یک  نم 

دنـس .تسا . (  رتهب  ینک  وفع  رگا  : دوش یم  هتفگ  نم  هب  هک  مماقتنا  رب  رداق  هک  یماگنه  ای  تسا  رتهب  يوش ) اناوت  ات   ) ینک ربص  رگا 
رد هدـش و  لقن  یتوافت  اب  یـشوطرط  كولملا  جارـس  باتک  زا  هنامیکح  راتفگ  نیا  ، هغالبلا جـهن  رداصم  باتک  رد  هنامیکح : راتفگ 
یم هتبلا  ) .تسا هدمآ  هدش  رکذ  هغالبلا  جهن  رد  هک  يریبعت  نیع  مکحلا  ررغ  رد  تسا و  هدـشن  نآ  هدـنیوگ  مان  زا  يرکذ  باتک  نآ 

(. ( ،ج 4،ص 162 هغالبلا جهن  رداصم  (.) تسا هتشاد  رایتخا  رد  هغالبلا  جهن  زا  ریغ  یعبانم  ًابلاغ  مکحلاررغ  میناد 

زیهرپب ماقتنا  زا 

نم :» دیامرف یم  دنک و  یم  توعد  وفع  ربص و  شور  نتفرگ  شیپ  رد  ماقتنا و  كرت  هب  شا  هنامیکح  راتفگ  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
ای تسا  رتهب  يوش ) اناوت  ات   ) ینک ربص  رگا  : دـنیوگ یم  نم  هب  هک  مناوتان  ماقتنا  زا  هک  یماگنه  ایآ  مناـشن  ورف  ار  ممـشخ  شتآ  یک 
ِنَع ُزِجْعَأ  َنیِح  َأ  ُْتبِـضَغ ؟ اَذِإ  یِْظیَغ  یِفْـشَأ  یَتَم  ( ؛» تسا رتهب  ینک  وفع  رگا  : دوش یم  هتفگ  نم  هب  هک  مماقتنا  رب  رداق  هک  یماگنه 

( . َتْوَفَع َْول  : ِیل ُلاَُقیَف  ِْهیَلَع  ُرِْدقَأ  َنیِح  ْمَأ  َتْرَبَص ؟ َْول  ِیل  ُلاَُقیَف  ِماَِقْتنِالا 

ماـقتنا دـهاوخ  یم  هاـگ  : دراد تلاـح  ود  دور  یم  وا  رب  هک  یمتـس  ملظ و  ربارب  رد  نیگمـشخ  ناـسنا  هـک  تـسا  تـیعقاو  کـی  نـیا 
زیوالگ وا  اب  هاگ  دزیخ و  رب  ملاظ  صخـش  دیدهت  تشرد و  نانخـس  نتفگ  يرگـشاخرپ و  هب  اسب  هچ  درادن و  ار  نآ  ناوت  اما  ؛ دریگب

ماقتنا یهاوخ  یم  رگا  : دـنیوگ یم  وا  هب  همه  ماگنه  نیا  رد.دـنک  یم  ینیـشن  بقع  دـنیب  یم  ار  دوخ  یناوتان  هک  یماـگنه  اـما  ؛ دوش
یتلاح نینچ  رد  نیاربانب  ، ورم تنمـشد  نادـیم  هب  تسا  يزیروربآ  ییاوسر و  هیام  هک  هنوگ  نیا  ینک و  ادـیپ  ییاناوت  راذـگب  يریگب 
ددرگ ناوتان  فیعض و  ربارب  رد  لباقم  فرط  دشاب و  هتـشاد  ماقتنا  رب  ناوت  رگا  اما  ؛ دننک یم  توعد  ییابیکـش  ربص و  هب  ار  وا  ، مدرم
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.تسا وفع  تردق  تاکز  هک  ینک  وفع  تسا  هتسیاش  : دنیوگ یم  وا  هب  مدرم  دنک  یم  دنلب  ماقتنا  هب  تسد  هک  نیمه 

.تسین حیحص  هنالقاع و  ییوج  ماقتنا  ، لاح چیه  رد  بیترت  نیا  هب 

هاگ دزورف و  یم  رب  ییاه  شتآ  هک  يزیچ  نامه  دناوخارف  ماقتنا  كرت  هب  ار  مدرم  دـهاوخ  یم  فیطل  ریبعت  نیا  اب  مالـسلا  هیلع  ماما 
.دوش یم  راد  هنماد  هدرتسگ و  نینوخ و  ياه  گنج  همشچرس 

: دوب انعم  نیا  زا  یلماک  هنومن  مالسلا  هیلع  ماما  دوخ 

نیا یلصا  ناگدننادرگ  زا  هک  ار  هشیاع  درک و  رداص  ار  اهنآ  وفع  نامرف  دش  زوریپ  نانمشد  رب  هک  یماگنه  لمج  گنج  ناتساد  رد 
.دنادرگ زاب  هنیدم  هب  مارتحا  اب  دوب  گنج 

تاـجن يارب  دوب و  هدـش  راـتفرگ  وا  گـنچ  رد  نیفـص  نادـیم  رد  هک  یماـگنه  « صاـع نب  ورمع  » زا مالـسلا  هیلع  ماـما  وـفع  ناتـساد 
.تسا فورعم  تخاس  نایرع  هنهرب و  ار  دوخ  نتشیوخ 

بآ و درک  شرافس  دوخ  نادنزرف  هب  هک  « يدارم مجلم  نامحرلادبع  » شیوخ لتاق  هرابرد  وا  ياه  هیـصوت  ناتـساد  رت  فورعم  نآ  زا 
مه امـش  رگا  منک و  راتفر  هنوگچ  وا  اب  مناد  یم  دوخ  منامب  هدنز  رگا  : دومرف دننک و  مهارف  ار  ینادـنز  نیا  تحارتسا  هلیـسو  اذـغ و 

ار يو  هبرـض  کـی  اـب  ار  اـهنت  دوش  صاـصق  وا  دـینادب  مزـال  هک ) درک  باـجیا  مدرم  مومع  تحلـصم   ) رگا تسا و  رتهب  دـینک  وفع 
.درک دراو  نم  رب  هبرض  کی  وا  هک  هنوگ  نامه  دینک  صاصق 

وفع نآ  نشور  هنوـمن  هک  دوـب  هتخوـمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  شداتـسا  زا  ار  سرد  نـیا  مالـسلا  هـیلع  یلع  ناـنمؤمریما 
رد دندوب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  نارای  باحصا و  نالتاق  اهنآ  هک  یلاح  رد  ، تسا هکم  حتف  ناتساد  رد  ترـضح  یمومع 

گنج شتآ  دوب  هنیدـم  رد  هک  یناـیلاس  رد  دنتـشاد و  اور  شقح  رد  یناوارف  تیاـنج  ملظ و  دوب  هکم  رد  ترـضح  هک  لاـس  هدزیس 
فورعم لــتاق  « یــشحو » یتـح درک و  وـفع  ار  ار  هـمه  یموـمع ، ناــمرف  کــی  اــب  ترــضح  یلو  ؛ دــنتخورفارب شدــض  رب  ییاــه 

تمدخ دمآ و  هنیدم  هب  هک  یماگنه  دیشخب و  مالسا  شریذپ  زا  دعب  دوب  هداد  ماجنا  كانتشحو  رایسب  یتیانج  هک  ار  « هزمح » شیومع
هرطاخ وت  ندید  اریز  ، نامن اجنیا  رد  : دومرف یلو  درک  وفع  ار  وا  ترضح  تفریذپ  ًارهاظ  ار  مالسا  دیسر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

حرش ،ج 4،ص 1564  باعیتسا  ). .دنام اجنآ  رد  تفر و  ماش  هب  اجنآ  زا  « یـشحو » .دـنک یم  هدـنز  مرظن  رد  ار  هزمح  میومع  تداهش 
«.( برح نب  یشحو  » لاح

یم درامـش و  یم  تشذـگ  وفع و  سپـس  و  مشخ ) ندروخ  ورف   ) ظیغ مظک  ار  ناراگزیهرپ  نایتشهب و  تافـص  زا  یکی  دـیجم  نآرق 
ِءاّرَّضلا َو ِءاّرَّسلا َو  ِیف  َنوُقِْفُنی  َنیِذَّلَا  َنیِقَّتُْمِلل * ْتَّدِـعُأ  ُضْرَْألا  ُتاوامَّسلا َو  اَهُـضْرَع  ٍهَّنَج  ْمُکِّبَر َو  ْنِم  ٍهَرِفْغَم  یلِإ  اوُعِراس  َو  : » دـیامرف
هک یتشهب  ؛و  ناتراگدرورپ شزرمآ  هب  ندیـسر  يارب  دینک  باتـش  و  ؛ » َنِینِـسْحُْملا ُّبُِحی  ُهّللا  ِساّنلا َو  ِنَع  َنِیفاْعلا  َْظیَْغلا َو  َنیِمِظاْکلا 
یم قافنا  ، یتسدگنت يرگناوت و  رد  هک  یناسک  نامه ) ) .تسا هدش  هدامآ  ناراگزیهرپ  يارب  ؛و  تسا نیمز  اه و  نامـسآ  ، نآ تعـسو 

تایآ 133 و ، نارمع لآ  «.). دراد تسود  ار  ناراکوکین  ادخ  ؛و  دنرذگ یمرد  مدرم  ياطخ  زا  ؛و  دنرب یم  ورف  ار  دوخ  مشخ  ؛و  دـننک
.( 134
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باـتزاب زین  ناـموصعم  تاـیاور  رد  ، نآرق زا  یناوارف  تاـیآ  رب  هوـالع  هک  دراد  تیمها  يردـق  هب  مالـسا  رد  تشذـگ  وفع و  هلئـسم 
: میناوخ یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا  یثیدح  رد  هلمج  زا  ؛ دراد يا  هدرتسگ 

« دوش تشهب  دراو  تسادخ  رب  وا  شاداپ  هک  یسک  ؛  َهَّنَْجلا ِلُخْدَْیلَف  ِهّللا  یَلَع  ُهُرْجأ  َناک  ْنَم  : ٍدانُم يدان  ِهَمایِْقلا  ُمْوَی  َناک  اذإ  »

: ُلاُقیَف »

« تسادخ رب  وا  شاداپ  هک  تسا  یسک  هچ  دوش  یم  هتفگ  ؛  ِهّللا یَلَع  ُهُرْجأ  يذَّلا  اَذ  ْنَم 

دراو باسح  نودب  اهنآ  دنا و  هدرک  وفع  ار  مدرم  هک  یناسک  دوش  یم  هتفگ  ؛  ٍباسِح ِْریَِغب  َهَّنَْجلا  َنُولُخْدَیَف  َساّنلا  ِنَع  َنُوفاْعلا  ُلاُقیَف  »
( .يروش هروس  هیآ 40  لیذ  ،ج 10،ص 379، نایبلا عمجم  «. ). دنوش یم  تشهب 

: میناوخ یم  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  زا  يرگید  ثیدح  رد 

. ( ،ح 520 مکحلاررغ حرش  «.) . تسا یقالخا  لئاضف  جات  تشذگ  وفع و  ؛  ِمِراکَْملا ُجات  ُْوفَْعلا  »

زا یثیدح  رد  هک  هنوگ  نامه  ، دنیازفین دوخ  تایانج  رب  دننکن و  هدافتسا  ءوس  وفع  زا  هک  تسا  یناسک  دروم  رد  تشذگ  وفع و  هتبلا 
: تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما 

یم رارـصا  هک  یـسک  زا  هن  دشاب ) نامیـشپ  و   ) دنک دوخ  هانگ  هب  رارقا  هک  تسا  یـسک  هرابرد  وفع  ؛  ِّرِـصُْملا ِنَع  ِّرِقُْملا ال  ِنَع  ُْوفَْعلا  »
.( ،ج 75 راونالاراحب «.). دزرو

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abu Talib said : “ What shall I satisfy my anger when I am outraged? Is it
when I am unable to seek revenge, so it will be said to me: “Why did you not have
patience?' Or should I do it when I am able, so it will be said to me: “Why did you not

???? forgive

يزرو لخب  زا  زیهرپ  : 195 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ِهِیف َنوُسَفاَنَتَت  ُمتنُک  اَم  اَذَـه  َلاَـق  ُّهنَأ  َرَخآ  ٍرَبَخ  ِیف    َ ِيُور َنُولِخاَـبلا َو  ِِهب  َلَِـخب  اَـم  اَذَـه  ٍهََلبزَم  یَلَع  ٍرَذَِـقب  ّرَم  دَـق  مالـسلا َو  هیلع  َلاَـق  َو 
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ِسمَألِاب

اه همجرت 

یتشد

رد و  ! ) دنزرو یم  لخب  نآ  هب  نالیخب  هک  تسا  نامه  نیا  .درک ) یم  روبع  يا  هلبزم  رانک  زا  هار  رـس  رد  : ) دومرف وا ، رب  ادخ  دورد  و 
 ! دیدرک یم  تباقر  نآ  رس  رب  زورید  هک  تسا  يزیچ  نیا  هک ) دش  لقن  يرگید  تیاور 

يدیهش

يرگید تیاور  رد  و   ] .دندیزرو یم  لخب  نآ  رد  نالیخب  هک  تسا  يزیچ  نیا  دومرف ]: تشذـگ و  دوب  نیگراپ  رد  هک  ییدـیلپ  رب  [و 
.دیدرک یم  یمشچمه  نآ  رس  رب  زورید  هک  تسا  يزیچ  نیا  دومرف ]: هک  تسا 

یلیبدرا

يرگید تیاور  رد  و   ] .دندیزرو یم  لخب  نآ  رد  نالیخب  هک  تسا  يزیچ  نیا  دومرف ]: تشذـگ و  دوب  نیگراپ  رد  هک  ییدـیلپ  رب  [و 
.دیدرک یم  یمشچمه  نآ  رس  رب  زورید  هک  تسا  يزیچ  نیا  دومرف ]: هک  تسا 

یتیآ

.دندرک یم  يراددوخ  شقافنا  زا  نالیخب  هک  تسا  ییاهزیچ  اهنیا  دومرف : نینچ  تشذگ ، يا  هلبزم  رب  یتقو 

[: تسا هدمآ  رگید  تیاور  رد  [و 

.دندرک یم  تباقر  مه  اب  ناشندروآ  تسد  هب  يارب  زورید  هک  دنتسه  ییاهزیچ  اهنیا 

نایراصنا

.دندیزرو لخب  نآ  هب  نالیخب  هک  تسا  يزیچ  نیا  : دومرف درک و  روبع  يا  هلبزم  رد  یتساجن  رانک  زا  ترضح  نآ  و 

 . دیدومن یم  تبغر  نآ  رد  زورید  هک  تسا  يزیچ  نیا   : دومرف هک  تسا  يرگید  ربخ  رد  و 

اه حرش 

يدنوار

.دساحتلا سفانتلا : و 

يردیک
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مثیم نبا 

(. دندیزرو یم  لخب  نادب  نالیخب  هچنآ  تسا  نیا  : ) دومرف درک - رذگ  دوب  يا  هلبزم  رد  هک  یتفاثک  هب  هک  یتقو  مالـسلا ) هیلع   ) ماما
هب يارب   ) زورید امـش  هچنآ  تسا  نیا   ) .سمالاب هیف  نوسفانتت  متنک  ام  اذه  دومرف : راوگرزب  نآ  هک  تسا  هدمآ  يرگید  تیاور  رد  و 

مدرم دنزرو و  لخب  نادب  نالیخب  هچنآ  اریز  تسا ، هدرک  يدیلپ  هب  هراشا  هلیسو  نیدب  دیتسج .) یم  تقبـس  مه  رب  شندروآ ) تسد 
(. هجیتن بحاص   ) همدقم ياج  هب  ار  هجیتن  نداد  رارق  باب  زا  تسا ، يدیلپ  نامه  اذغ  لام و  ینعی  دننک  شالت  تباقر و  نآ  رطاخ  هب 

دیدحلا یبا 

ِسْمَْألِاب ِهِیف  َنوُسَفاَنَتَت  ُْمْتنُک  اَم  اَذَه  َلاَق  ُهَّنَأ  َرَخآ  ٍرَبَخ  ِیف  َيِوُر  َنُولِخاَْبلا َو  ِِهب  َلَِخب  اَم  اَذَه  ٍهََلبْزَم  یَلَع  ٍرَذَِقب  َّرَم  ْدَق  مالسلا َو  هیلع  َلاَق  َو 
.

مهنمس و مهلسع و  مهئاولح و  مهجاجد و  مهطب و  یلإ  اورظنا  لاقف  هلبزم  یلع  رم  يرصبلا  نسحلا  نأ  اذه و  لثم  یف  لوقلا  قبـس  دق 
هبسی مل  هیبسی  يذلا  نسح  یهتنم  یف  قشاعلا  رکفأ  ول  یبنتملا  لوق  یف  عیکو  نبا  لاق  نینمؤملا ع و  ریمأ  مالک  نم  هذخأ  امنإ  نسحلا 
رکفأ ول  مهلوق  لـثم  اذـه  لاـق و  هاـنیع  تلاـس  هنـساحم و  تریغت  دـق  ربقلا و  یف  وه  هلاـح و  یف  رکفأ  ول  دارأ  هنإ  هناوید 1:212 ) . ) 

.هسفن هتفاعل  ماعطلا  هیلإ  لوئی  امیف  ناسنإلا 

تاوهشک هذیذل  بلقلا  یف  ایندلا  تاوهش  نإ  اولاقف  اهبقاوع  اهیدابم  هداضم  اهلوأ و  اهرخآ  هفلاخم  ایندلل و  الثم  ءاملعلا  برـض  دق  و 
اذإ هذیذللا  همعطألل  هدجی  ام  حبقلا  نتنلا و  ههارکلا و  نم  هبلق  یف  ایندلا  تاوهـشل  توملا  دنع  ناسنإلا  دجیـس  هدعملا و  یف  همعطألا 
لک کلذکف  انتن  دشأ  رذقأ و  هعیجر  ناک  هوالح  رهظأ  امعط و  ذلأ  ناک  املک  ماعطلا  نأ  امک  اهجضن و  هیاغ  تغلب  هدعملا و  اهتخبط 

[ نم  ] نإف هدهاشم  ایندلا  یف  لاحلا  هذه  لب  دشأ  توملا  دنع  اهب  يذأتلا  اهتهارک و  اهنتن و  نإف  يوقأ  ذلأ و  یهشأ و  بلقلا  یف  هوهش 
هل و هبح  هب و  هتذل  رادـقمب  دـقف  يذـلا  یف  هعجفت  هملأ و  هتبیـصم و  نوکت  هلام  هدـلو و  هلهأ و  ذـخأ  هراد و  تبهن  .د )  نم  هلمکت  ) 

.ایندلا یف  ام  دقف  الإ  توملل  ینعم  رمأ و ال  یهدأ و  دقفلا  دنع  وهف  ذلأ  یهشأ و  دوجولا  یف  ناک  ام  لکف  هیلع  هصرح 

لعج ؛ عنمک ردقلا  حزق  : لاقی حلم (  حزق و  دق  کماعطب و  یتؤت  تسل  یبالکلا أ  نایفـس  نب  كاحـضلل  لاق  یبنلا ص  نأ  يور  دـقو 
هللا نإف  لاق  هللا  لوسر  ای  تملع  دق  ام  یلإ  لاق  ریصی  اذ  ام  یلإف  لاق  یلب  لاق  ءاملا  نبللا و  هیلع  برـشت  مث  .لباتلا )  لصبلا و  رزب  اهیف 

 . مدآ نبا  ماعط  هیلإ  ریصی  امب  ایندلا  لثم  برض  لج  زع و 

هحلم هحزق و  ناک  نإ  مدآ و  نبا  نم  جرخی  ام  رظناـف  مدآ  نبـال  ـالثم  تبرـض  تنأ  نإ  لاـق  هللا ص  لوسر  نأ  بعک  نب  یبأ  يور  و 
.راص اذ  ام  یلإ 

زع هللا  لاق  متیأر  ثیح  هنومری  مث  .لباوتلا ) یه  ؛و  هاوفأ عمج  : هوافألا هیوافألا (  بیطلاب و  هنوبیطی  مهتیأر  دق  هللا  همحر  نسحلا  لاق  و 
.هعیجر یلإ  سابع  نبا  لاق  سبع 24 ). هروس   ) ِهِماعَط یلِإ  ُناْسنِْإلا  ِرُْظنَْیلَف  لج  و 

کلذ یلإ  رظنی  له  ماقف  هتجاح  اندحأ  یضق  اذإ  لاق  لس  یحتست و  لاقف ال  ییحتـسأ  کلأسأ و  نأ  دیرأ  ینإ  رمع  نبال  لجر  لاق  و 
راص اذ  ام  یلإ  رظنا  هب  تلخب  ام  اذه  رظنا  هل  لوقی  کلملا  نإ  معن  لاقف  هنم 
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یناشاک

نآ نیا  نولخابلا ) هب  لخب  ام  اذه   ) دوب هلبزم  رد  هک  يدـیلپ  هب  درک  رذـگ  هک  یتقو  هلبزم ) یلع  رذـقب  رم  دـق  و  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
ام اذه  : ) دومرف ترـضح  نآ  هک  هدـش  هدرک  تیاور  و  لاق ) هنا  يور  و   ) هلـصوح گنت  نالیخب  نآ  هب  دـندرک  لخب  هک  تسا  يزیچ 

تیاغ هب  هدومرف  هراشا  مامت  قوش  هب  زورید  رد  امـش  دـیدومن  یم  تبغر  هک  دـیدوب  هک  تسا  نآ  ینعی  سمالاب ) هیف  نوسفانتت  متنک 
.تیاغ يذ  ماقم  رد  وا  تماقا  تهج  زا 

یلمآ

ینیوزق

رگید يربخ  رد  .نالیخب و  دننک  یم  لخب  نآ  هب  هچنآ  تسا  نیا  يا : هلبزم  رد  یتساجن  هب  درک  رذگ  هک  یتقو  ترضح  نآ  تفگ  و 
نآ و  دیدومن ، یم  ششوک  عازن و  نآ  رس  رب  ینعی  .دیدومنیم  تسفانم  نآ  هب  هتشذگ  زور  دیدوب  هچنآ  تسا  نیا  تفگ : تسا  هدمآ 

: باب نیا  لثم  رد  ار  هعطق  نیا  ورـسخ ) رـصان   ) تسا هتفگ  بوخ  هچ  .دـیتخاس و  یم  رهاظ  نآ  رد  تبغر  و  دیدرمـش ، یم  سیفن  ار 
يا تفگ  دز  رب  گناب  ور  هب  ور  زربم  ناتـسروگ و  دـید  ناگراوخیم  نوچ  هن  لقعی  ـال  تسم و  تشذـگ  یم  یهار  هب  ورـسخ  رـصان 

ناگراوخ تمعن  تنیا  تمعن  تنیا  نیب  هراوخ  تمعن  ایند و  تمعن  ناگراظن 

یجیهال

هتشذگ هکنآ  لاح  مالسلا و  هیلع  تفگ  هک  قیقحت  هب  ینعی  .نولخابلا » هب  لخب  ام  اذه  : » هلبزم یلع  ردقب  رم  دق  مالـسلا و  هیلع  لاق  و 
.لیخب نامدرم  ار  نآ  دندرکن  قافنا  دندیزرو و  لخب  هک  تسا  يزیچ  نآ  تساجن  نیا  يا : هلبزم  تساجن  رب  دوب 

دیدوب هک  يزیچ  نآ  تسا  نیا  تفگ : ترـضح  نآ  هک  تسا  يورم  ینعی و  .سمالاب » هیف  نوسفانتت  متنک  اـم  اذـه  : » لاـق هنا  يور  و 
.زورید رد  نآ  رد  دیتشاد  تبغر  هک  امش 

ییوخ

هک تسا  يرگید  تیاور  رد  دنزرو ، لخب  نادب  نالیخب  هک  تسنیا  دومرف : دوب  یهاگ  هلابز  رد  هک  درک  رذگ  یعوفدـم  رب  همجرتلا :
.دیتشاد تباقر  شرس  رب  زورید  امش  هک  تسنیا  دومرف :

يردتقم ره  هک  تسا  نیمه  دومرف : *** يرذق نآ  رب  تشذگ و  يا  هلبزم  رب 

درک شراوخ  نینچ  دوخ  كاروخ  باوخ و  زو  *** درک شنابنا  رد  لخب و  نادب  دیزرو 

دیتسج مه  رب  تقبس  شندوبر  رهب  يد  *** دیدرک تباقر  شرس  رب  هک  تسنیا 

يرتشوش
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، نیجرسلا رسکلاب : لبزملا  حاحـصلا  یف  هلبزم  یلع  رذقب  رم  دق  و  فنـصملا : لوق  اهئانف ) ایندلا و  مذ  یف  نوثالثلا - عباسلا و  لصفلا  )
نارزیخلا و اهمسا  هیراج  ناملس  نب  رفعجل  ناک  يروباسینلا :) نیناجم  ءالقع   ) یف .اهمض و  ءابلا و  حتفب  يا : هلبزم  هلبزم و  هعضوم  و 
؟ نارزیخ بحت  رفعج ! ای  لاق  هسار و  عفرف  یعبضلا  دیعس  یباب  رمف  هعمجلا  دیری  یلاوملا  نم  هعامج  یف  اموی  بکرف  اهب ، انوتفم  ناک 

نم ءایح  یـضم  و  هتباد ، هجو  رفعج  برـضف  سانک  لکالا  شحلا  قشعیال  اهل  تلقف  اشح  تقـشع  اـهتئبن  دیعـسوبا : لاـقف : معن  لاـق :
نوچ تسمرـس  هلاو و  تشذـگ  یم  یهار  هب  يزور  یفراع  هیـسرافلاب : لـیق  نولخاـبلا  هب  لـخب  اـم  اذـه  مالـسلا :) هیلع   ) هلوق ساـنلا 
دواد هالوم  تلاـق  دادـغب :) خـیرات   ) یف ناـگراوخ و  تمعن  شنیا  تیمعن  شنیا  تفگ )  ) وربور زربم  ناتـسروگ و  دـید  ناـگراوخیم 
امدا لکات  مل  تنا  تلقف : مهیلا ، اذـهب  یبهذا  لاق : مهلاح ، یلع  تلق : نالف ؟ ماتیا  لعف  ام  لاقف  هب ، هتیتا  مث  امـسد  هل  تخبط  یئاـطلا :

الا مجعالا ، دایزل  لیق  و  اذه ، .شحلا  یف  ناک  هتلکا  اذا  و  اروخذـم ، هللا  دـنع  ناک  یماتیلا ، هلکا  اذا  اذـه  نا  لاقف : اذـک  اذـک و  ذـنم 
مذ یف  نوثالثلا - عباسلا و  لصفلا   ) ابالک یمری  يراخ  هراجح  یملـس  طـهر  هیهط  ینب  ناـک  لوقی : يذـلا  سیلا  لاـقف  اریرج ؟ وجهت 

يورو تلق : لاق ، مالـسلا ) هیلع   ) هنا رخآ  ربخ  یف  يورو  فنـصملا : لوق  .لمع  اذه  نیب  ینیب و  سیل  لاق : یلب ، اولاق : اهئانف ) ایندلا و 
لـالحلا و ینقزرا  مهللا  : ) لـقیلف هغارف  دـعب  هثدـح  یلا  رظن  اذا  ناـسنالا  نا  ههیقف :)  ) یف هیوباـب  نبا  هاور  مالـسلا ) هیلع   ) هنع ربخ  یف 
، هیلا رظنی  یتح  ثدـحا ، اذا  هقنع  يولی  اکلم  هب  هللا  لک  دـق و  والا  دـبع  نم  ام  لاق : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا ناـف  مارحلا ) ینبنج 

اذام یلا  هتذـخا و  نیا  نم  رظنا  سمالاب  هیلع  تصرح  ام  اذـه  مدآ  نبا  ای  لوقی : کلملا  ناف  لالحلا  هللا  لاسی  نا  یغبنی  کـلذ  دـنعف 
ترکف نا  لکلا  هیاغ  حوکنم و  سوبلم و  برـش و  لکا و  هعبراب  ایندلا  یف  سانلا  علوا  دـق  سمالاب : هیف  نوسفانتت  متنک  ام  اذـه  .راص 

میعن یفل  راربالا  نا   ) یلاـعت لاـق  هرخـالا  میعن  وه  یـش ء و  هنم  لـصحیال  میعن  یف  سفاـنتیل  حوضفم و  حورطم و  لوب و  ثور و  هیف 
(. نوسفانتملا سفانتیلف  کلذ  یف  کسم و  هماتخ  موتخم  قیحر  نم  نوقـسی  میعنلا  هرـضن  مههوجو  یف  فرعت  نورظنی  کئارالا  یلع 

یلا حزملا  یف  انطـسبی  هتولخ و  تاقوا  هرـشعلا  فصانی  یبلهملا  دمحم  نب  نسحلا  ناک  لاله ، نب  میهاربا  لاق  مجعملا )  ) یف و  اذـه ،
لوبلا هنقح  دـق  و  هراد ، یلا  هرایط  نم  اموی  دعـص  نا  قفتاف  لماک ، دـج  یف  اذـخآ  اروق  اریما و  ناـک  لـمعلل  سلج  اذاـف  هیاـغ ، دـعبا 
ایندلا مذ  یف  نوثالثلا - عباسلا و  لصفلا  : ) لاقف لاذتبالا ، نع  اهل  اظافح  هتداع  تناک  کلذک  الفقم و  هدـجوف  هیلخالا  ضعب  دـصقف 

دقف لصالا ، یف  طایتحالا  عقو  اذا  و  بجع ، عضومل  هنا  تلقف : لفق ؟ هیلع  فینکلا  لاب  امف  هنم  تقثوتـسا  کماعط  کـبهف  اـهئانف ) و 
.ءاجه انتعسوا  لاق  و  کحضف ، عرفلا ، یف  هنع  ینغتسا 

هینغم

هحفص 337] ]

ببـس يداصتقا و  عفادب  الا  كرحتی  ناسنالا ال  ناب  لاق  نم  لوق  دیوی  اذه  نا  نظی  دـق  نکل  و  ریـسفت ، یلا  جاتحی  حـضاو ال  ینعملا 
یلع هثعبی  اـضیا  و  حاـبرالا ، ءارو  يرجلا  لـخبلا و  صرحلا و  یلع  ناـسنالا  ثعبی  داـصتقالا  لاـملا و  نا  کـش  نـم  سیل  ..يداـم و 

هکرحلا و یلع  ریخالا  لوـالا و  ثعاـبلا  دـیحولا و  ببـسلا  سیل  هنکل  و  رامدـلا ، کفـس  عارـصلا و  سفاـنتلا و  ءاـیربکلا و  بجعلا و 
دجملا بح  و  ءانبالا ، ءابالا و  نیب  لدابتملا  بحلا  و  هینطولا ، هینیدلا و  هدـیقعلاک  داصتقالا ، هداملا و  ریغ  هریثک  عفاود  كانهف  لمعلا ،
شیعی نا  یلع  رقفلا  عوجلا و  عم  ارح  شیعی  نا  رثآ  لضف و  يذلا  ناسنالا  اذه  فقوم  رسفن  یش ء  يابف  الا  .کلذ و  ریغ  هرهشلا و  و 
تنحف هتمصاع ، یف  هخماشلا  روصقلا  اهنکسا  و  ءارحصلا ، تانب  نم  هیبارعا  هیواعم  جوزت  نینسلا  تائم  ذنمف  فرتلا .؟ لاملا و  عم  اقر 

هینف و هحول  نمث  یلغاب  ناسنالا  يرتشی  اذامل  اضیا  فینم و  رـصق  نم  یلا  بحا  هیف  حاورالا  قفخت  تیب  و  تلاـق : رعـشلا و  همیخ  یلا 
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یلع هدیقعلا  ءادهشل  ثعابلا  له  و  مهلاوما ؟ وا  مهئارآ  نع  اعافد  مهحاوراب  ءاملعلا  نم  ناهتسا  نم  ناهتسا  له  مث  هتفرغ ؟ یف  اهقلعی 
لاملا بسکل  کلذ  لعفی  له  قاشملا ؟ لمحتی  لایعلا و  جتنی  ناسنالا و  جوزتی  اذامل  و  ادبملا ؟ نیدلا و  وا  داصتقالا  لاملا و  هداهشلا 

ام ال یلا  لاملاب ..؟ اعمط  وا  ملظلا  یلع  اـجاجتحا  اـهقرحا  لـه  اراـیتخا ؟ اـعوط و  ماـنتیف  یف  هسفن  يذوبلا  قرحی  اذاـمل  و  هقاـفنال ؟ وا 
.نینثالا نیب  نزاوتلا  ظفح  نم  لماکلا  ناسنالا  و  هراثآ ، هلمع و  لکل  و  حور ، هدام و  ناسنالا  ناف  دعب ، .هیاهن و 

هدبع

لک هیف  نوسفانتی  سانلا  ناک  ام  یه  ءالخبلا و  اهلذـبب  لخبی  ناک  یتلا  همعطالا  ذـئاذل  یه  راذـقالا  کـلت  نولخاـبلا : هب  لـخب  اـم  … 
هبلطی

يرفعج

مالسالا ضیف 

نیا دومرف : ایند ) يالاک  هب  نتـسبن  لد  رد   ) درک یم  رذگ  دوب  ینیگرـس  ياج  هلبزم و  رب  هک  يدیلپ  هب  هک  یماگنه  مالـسلا  هیلع  ماما 
نیا دومرف : ترـضح  نآ  هک  تسا  يرگید  ربخ  رد  و  دـیامرف ): یـضردیس   ) دـندیزرو یم  لخب  ناراد  لخب  نآ  هب  هچنآ  هجیتن  تسا 

.دندومن یم  تبغر  ششوک و  نآ  رد  امش  هتشذگ  زور  هک  تسیزیچ  نآ 

ینامز

هب دروآ  دوجوب  شناتسود  نارای و  داهن  رد  ار  يرگن  هدنیآ  درک و  یم  یعس  تشاد  هک  یفده  همانرب و  قبط  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما 
ءارقف هب  دیدیزرو و  لخب  نآ  هب  تبسن  هچنآ  ماجنارس  دینیبب  هک  دهد  یم  هجوت  دسر  یم  هلبزم  کی  هب  هک  هاگنآ  یتح  تهج  نیمه 
هتکن .دیتسه  نازیرگ  نآ  يوب  زا  هک  نفعتم  هدیدنگ و  یمسج  تسیچ ؟ دنتخیر  یم  اهنوخ  نآ  ندروآ  تسدب  يارب  ای  دیداد و  یمن 

رت شخب  تذل  ردق  ره  مه  یحور  ياهینارذگـشوخ  تسا  رت  نفعتم  نآ  تساجن  دشاب  رتذیذل  اذغ  ردق  ره  هک  تسا  نیا  هجوت  لباق 
ار هدافتسا  رثکادح  ایند  زا  دننک ، یم  یعس  ادخ  هتسیاش  ناگدنب  هدش  دای  تاکن  هجوت  اب  .تسا  رترابنایز  بلق ، هب  تبسن  شرثا  دشاب 

، دننک هیهت  يا  هریخذ  ترخآ  يارب  ات  دنربب 

يزاریش دمحم  دیس 

يور و  لیلق …  دعب  اراذقا ، حبـصت  هذیذللا ، همعطالا  ذا  نولخابلا ) هب  لخب  ام  اذه  -: ) هلبزم یلع  رذقب  رم  دـق  و  مالـسلا - هیلع  لاق  و 
(. سمالاب  ) هل نوکی  نا  مکنم  دحاو  لک  دیری  هیف و  نوبلاغتت  يا  هیف ) نوسفانتت  متنک  ام  اذه  : ) لاق مالسلا  هیلع  هنا  رخآ  ربخ  یف 

يوسوم

حیبقتل مالـسلا  هیلع  هنم  مالکلا  اذه  حرـشلا : .ناویحلا  ثور  وه  لبزلا و  عضاوم  هلبزملا : .طئاغلا  یلع  قلطی  دق  خسولا و  رذقلا : هغللا :
هلکا هب  يرتشتف  کسفنل  غلبملا  رفوتل  ریقفلا  یلع  هقدـصلاب  لخبت  تناف  ماعطلا …  تابیط  نم  اـهیف  اـم  ایندـلا و  یلع  نیلتاـقتملا  لـعف 

یف نوسفانتی  سانلا  اذـکه  و  اهتحئار …  کلتقت  اهنم و  کـسفن  رفنت  هیداـم  هراذـق  یلا  هلکـالا  هذـه  لوحتت  اـهلکاتف و  هذـیذل  هبیط 
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ردق تابیطلا  لکا  یلع  سفانتلا  نم  ففخی  نا  لقاعلل  یغبنیف  هراذق  یلا  لوحتت  اهنا  اهتیاهن  هدـیجلا و  هنیمثلا  مئالولا  هبیطلا و  لکاملا 
 … ناکمالا

یناقلاط

يرگید ربخ  رد  دـنزرو و  یم  لخب  هراـب  نآ  رد  نـالیخب  هچنآ  تسا  نیا  : » دومرف تشذـگ ، دوب  ینیگراـپ  رد  هک  یتساـجن  راـنک  زا 
« .دیدرک یم  یمشچمه  شا  هرابرد  زورید  هک  تسا  يزیچ  نیا  دومرف : هک  تسا 

يارب املع  دوش ، یم  هدنسب  نآ  دروم  کی  همجرت  هب  هک  تسا  هدروآ  یثیداحا  راعشا و  لاوقا و  نخس  نیا  حرش  رد  دیدحلا  یبا  نبا 
یم اراوگ  ذـیذل و  لد  رد  ایند  ياهتوهـش  دـنا : هتفگ  هدز و  لثم  شماجرف  ماجنا و  داضت  شزاغآ و  اب  نآ  نایاپ  ندوب  فلاخم  ایند و 
یم یتشز  دنگ و  يوب  نانچ  دوخ  لد  رد  ایند  ياهتوهش  زا  گرم  ماگنه  هب  یمدآ  و  شراوگ ، هاگتـسد  رد  اهکاروخ  نوچمه  دیامن 

اب نآ  عفد  تسا ، رت  نیریـش  برچ و  رتذیذل و  هچ  ره  كاروخ  هک  هنوگ  نامه  .عفد  ماگنه  هب  ذـیذل  ياهکاروخ  دروم  رد  هک  دـبای 
هب شرازآ  ندوب و  دـنیاشوخان  تسا  رتیوق  رتذـیذل و  لد  رد  هک  یتوهـش  ره  هنوگ  ناـمه  تسا ، هارمه  يرتشیب  يدـیلپ  دـنگ و  يوب 

نز و دور و  یم  جارات  هب  شا  هناخ  ایند  رد  هک  یـسک  اریز  تسا ، هدـهاشم  لباق  زین  اـیند  رد  عوضوم  نیا  .تسا  رتشیب  گرم  ماـگنه 
رت ینتشاد  تسود  هچ  ره  و  دراد ، اهنآ  هب  تبـسن  هک  تسا  یـصرح  تبحم و  هزادنا  هب  شهودنا  دور ، یم  نایم  زا  شلاوما  دنزرف و 
هک تسا  ییاهزیچ  نداد  تسد  زا  مه  گرم  ینعم  و  تسا ، رت  خـلت  رتراوشد و  نداد  تسد  زا  ماگنه  هب  شهودـنا  تسا ، رتذـیذل  و 

.تسا صخش  رایتخا  رد  ایند  رد 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

: ٍهََلبْزَم یَلَع  ٍرَذَِقب  َّرَم  ْدَق  َو 

.َنُولِخاَْبلا ِِهب  َلَِخب  اَم  اَذَه 

: َلاَق ُهَّنَأ  َرَخآ  ٍرَبَخ  ِیف  َيِوُر  َو 

.ِسْمَْألِاب ِهِیف  َنوُسَفاَنَتَت  ُْمْتنُک  اَم  اَذَه 

: دومرف تشذگ ، يا  هلبزم  رانک  زا  مالسلا  هیلع  ماما 

.دندیزرو یم  لخب  نآ  هب  نالیخب  هک  تسا  نامه  نیا 

: دومرف هلبزم  هدهاشم  زا  سپ  مالسلا  هیلع  ماما  هک  هدش  لقن  نینچ  يرگید  تیاور  رد  و 

بیطخ موحرم  هتفگ  هب  هنامیکح : راتفگ  دنـس  .دـیتشاد . (  تباقر  مه  اب  نآ  بحاصت  رـس  رب  امـش  زورید  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا 
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نینچمه.تسا هدرک  لقن  یـضر  دیـس  موحرم  زا  شیپ  فارـشالا  باسنا  باتک  رد  يرذالب  ار  هنامیکح  هتفگ  نیا  رداصم  باـتک  رد 
،ج هغالبلا جـهن  رداصم  ) .دـنا هدروآ  ار  نآ  رایخالا  ضور  رد  يافوتم 940 )  ) مساق نب  دـمحم  بقانم و  باـتک  رد  بوشآ  رهـش  نبا 

(.( 4،ص 162

ار ناسنا  دناوت  یم  نآ  رد  تقد  هک  دنک  یم  هراشا  يا  هتکن  هب  لخب  زا  اه  ناسنا  یهن  يارب  هنامیکح  راتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
نآ هب  نالیخب  هک  تسا  ناـمه  نیا  :» دومرف درک و  روبع  يا  هلبزم  راـنک  زا  مالـسلا  هیلع  ماـما   » هک تسا  نیا  نآ  دراد و  زاـب  لـخب  زا 

(. َنُولِخاَْبلا ِِهب  َلَِخب  اَم  اَذَه  ٍهََلبْزَم  یَلَع  ٍرَذَِقب  َّرَم  ْدَق  َو  ( ؛» دندیزرو یم  لخب 

رـس رب  امـش  زورید  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  : دومرف هلبزم  هدهاشم  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  هدش  لقن  نینچ  يرگید  تیاور  رد 
(. ِسْمَْألِاب ِهِیف  َنوُسَفاَنَتَت  ُْمْتنُک  اَم  اَذَه  َلاَق  ُهَّنَأ  َرَخآ  ٍرَبَخ  ِیف  َيِوُر  َو  ( ؛» دیتشاد تباقر  مه  اب  نآ  بحاصت 

زا دعب  اهاذغ  نیرت  هزیکاپ  نیرتذیذل و  دنیبب  هک  یماگنه  ؛ درک دـهاوخ  رظن  دـیدجت  نآ  زاغآ  هرابرد  درگنب  روما  نایاپ  هب  رگا  ناسنا 
لخب نآ  هب  ار  هچنآ  هک  دـنک  یم  رواـب  دـیآ  یم  رد  يا  هدـیدنگ  لکـش  هب  نآ  هلاـفت  ، نآ زا  يداوـم  بذـج  ندـب و  رد  ندـش  دراو 

.دوب هابتشا  دوب  هدیزرو 

نایاپ دنیبب  دسر و  یم  ماشم  هب  نآ  زا  داسجا  زا  یضعب  نفعت  يوب  زونه  هاگ  هک  دنک  روبع  یناتـسربق  رانک  زا  ناسنا  هک  یماگنه  زین 
.تسا هدوب  هابتشا  اطخ و  راتفرگ  ردقچ  تاوهش  هب  ندروآ  يور  دوخ و  يدام  یگدنز  رد  هک  دنک  یم  ادیپ  نیقی  ، تساجک راک 

نوچ تسمرس  هلاو و  تشذگ  یم  یهار  هب  ییزور  یفراع  دیوگ : یم  هدرک  لقن  هنیمز  نیا  رد  یبلاج  یسراف  رعش  يرتشوش  موحرم 
تمعن ْشنیا  تمعن  ْشنیا  وربور  .تسا )  تاعوفدـم  عمج  لـحم  »و  هلبزم » ياـنعم هب  « زربم  ).» زربـم ناتـسروگ و  دـید  ناـگراوخ  یم 

ناگراوخ

هک تسا  هدرک  لـقن  نومـضم  نیا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  زا  یثیدـح  دوـخ  هغـالبلا  جـهن  حرـش  رد  دـیدحلا  یبا  نـبا 
: دومرف « یبالک نایفس  نب  كاحض  » هب

يور سپـس  يروخ  یمن  اراوگ  بلاج و  ار  دوخ  ياذغ  ایآ  ؛  َءاْملا َنَبَّللا َو  ِْهیَلَع  بِرْـشَت  َُّمث  َحَلَم  َحَزَق َو  ْدَق  َکِماعَِطب َو  یتُؤت  َتَْسل  «َأ 
.يرآ : درک ضرع  « یشون یم  بآ  ای  نآ  ریش 

یم هک  هنوگ  نامه  ادـخ ! لوسر  يا  : تفگ باوج  رد  هنابدؤم  وا  دـسر ؟ یم  اجک  هب  نآ  تبقاع  :» دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
: دومرف ترضح.یناد 

دوش یم  هتنم  نآ  هب  ماجنارس  ناسنا  ياذغ  هچنآ  هب  ار  ایند  دنوادخ  ؛  َمَدآ ُْنبا  ُماعَط  ِْهَیلإ  ُریصَی  اِمب  اْینُّدلا  َلَثَم  َبَرَـض  َّلَجَوَّزَع  َهّللا  َّنإ  »
«. تسا هدرک  هیبشت 

جهن حرش   ). .دنا هتـسناد  « زین » عوضوم نیا  هب  هراشا  ار   2 ِهِماعَط » یلِإ  ُناْسنِْإلا  ِرُْظنَْیلَف   » هفیرش هیآ  نارـسفم  زا  یـضعب  : دیازفا یم  سپس 
.( ،ج 19،ص 14 دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا 
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.دنا هدرک  هدافتسا  تاریبعت  تانایب و  عاونا  زا  ایند  تراقح  حیرشت  يارب  هللا  ءایلوا 

صفح » مان هب  دوخ  نارای  زا  یکی  هب  هک  دنک  یم  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد  راونالا  راحب  رد  یـسلجم  همالع  موحرم 
: دومرف « ثایغ نب 

رطـضم هک  یماگنه  هک  تسا  هتیم  هلزنم  هب  نم  دزن  رد  ایند  ؛  اهنم تلکا  اهیلا  تررطـضا  اذا  هتیملا  هلزنمب  ـالا  یـسفنب  ایندـل  هلزنم  اـم  »
: دوزفا سپس  «. مریگ یم  هرهب  نآ  زا  موش 

: ُُهلْوَق الَت  َُّمث   ... ِهَئیَّسلا ُمِِهلامْعأ  َدـْنَع  ْمُْهنَع  َِملَحَف  َنوُِرئاص  ْمُه  اـم  یلإ  َنُوِلماـع َو  ُداـبِْعلا  اَـم  َِملَع  یلاـعَت  َكَراـبَت َو  َهّللا  َّنإ  َصْفَح ! اـی  »
« َنیِقَّتُْمِلل ُهَِبقاْعلا  ًاداسَف َو  ِضْرَْألا َو ال  ِیف  اُولُع  َنوُدیُِری  َنیِذَِّلل ال  اُهلَعَْجن  ُهَرِخْآلا  ُراّدلا  َْکِلت  »

دنهد و یم  ماجنا  یلامعا  هچ  ناگدنب  دناد  یم  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  ؛  ِهَیْآلا ِهِذـه  َدـْنِع  ُِّینامْالا  ِهّللا  َبَهَذ َو  : ُلوُقَی یْکبَی َو  َلَعَج  َو 
سپـس دیامن ) یمن  تازاجم  ار  اهنآ  ًاروف  و   ) دنک یم  ملح  دنهد  یم  ماجنا  یهانگ  هک  یماگنه  اما  ؛ دـسر یم  اجک  هب  ناشراک  نایاپ 
ییوج يرترب  هدارا  هک  میهد  یم  رارق  یناسک  يارب  هک  اهنت )  ) ار ترخآ  يارـس  نآ  :» دومرف توالت  ار  « صـصق » هروس هفیرش 83  هیآ 
دنگوس ادخ  هب  : دومرف درک و  هیرگ  مالـسلا  هیلع  ماما  هاگ  نآ  «. تسا ناراگزیهرپ  يارب  کین  تبقاع  دـنرادن و  ار  داسف  نیمز و  رد  و 

(«. ) تـسا یلکــشم  يوزرآ  نـیرب  تـشهب  هـب  ندیــسر  تاـجن و  يوزرآ  ) .تـسا هـتفر  داـب  رب  اـهوزرآ  ماــمت  هـیآ  نـیا  دوـجو  اــب 
.( ،ج 75،ص 193 راونالاراحب .

هب هک  تسا  هدـمآ  زین  شکرابم  رمع  تاعاس  نیرخآ  رد  « هیما یبا  نب  هدانج  » هب باطخ  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماـما  فورعم  تیاور  رد 
: دومرف وا 

ٌرْزِو ِهِیف  ْنُکَی  َْمل  ًامارَح  َناک  ْنإ  اهیف َو  َتْدَّهَز  ْدَـق  َْتنُک  ًـالالَح  َکـِلذ  َناـک  ْنإَـف  َکـیفْکَی  اـم  اـْهنِم  ْذُـخ  ِهَْتیَْملا  َِهلِْزنَِمب  اْینُّدـلا  ِلِْزنأ  »
ریگرب تزاین  رادقم  هب  نآ  زا  نک و  ضرف  هتیم  هلزنم  هب  ار  ایند  ؛  ٌریـسَی َباتِْعلا  َّنإَف  ُباتِْعلا  َناک  ْنإ  ِهَْتیَْملا َو  َنِم  َتْذَخأ  امَک  َتْذَـخأَف 

رگا يا و  هتفرگرب  رادرم  ندروخ  رادـقم  هب  اریز  ، تسین نآ  رد  یهانگ  دـشاب  مارح  رگا  يا و  هدرک  هشیپ  دـهز  دـشاب  لالح  رگا  هک 
. ( ،ج 44،ص 139 نامه «. ). تسا یکدنا  ناسآ و  باتع  دشاب  نآ  رد  دنوادخ ) يوس  زا   ) یباتع

تامرحم و عاونا  هب  ندش  هدولآ  يدام و  تاذل  رد  ندش  قرغ  یتسرپایند و  زا  اه  ناسنا  نتـشاد  زاب  تاریبعت  نیا  مامت  زا  فده  هتبلا 
دوش و نارگید  زا  زاین  یب  ناـسنا  هک  يا  هزادـنا  هب  تورث  لاـم و  لیـصحت  میناد  یم  هنرگ  تساـیند و  عاـتم  بلج  رد  نداد  هقباـسم 

.تسا هدومن  دیکأت  نآ  رب  مالسا  هک  تسا  يروما  زا  دنک  یگدنز  هنادنموربآ 

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abu Talib said Passing by a pile of garbage , “This is what you, people,
.” were too miser to give to others

In another narrative, he is reported as having said, “This is what you used to compete
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!” with each other for

تسا تعفنم  زومآ  تربع  ياهررض  : 196 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

َکَظَعَو اَم  َِکلاَم  نِم  بَهذَی  َمل  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

 . تسا هتفرن  تسد  زا  دهد ، یم  دنپ  ار  وت  نآ  يدوبان  هک  یلام  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 

يدیهش

.تخوسن دشن و  تتسد  زا  تخومآ ، دنپ  ار  وت  تفر و  تلام  زا  هچنآ 

یلیبدرا

نتفرگ تربعب  ار  وت  داد  دنپ  هچنآ  وت  لام  زا  تفرن  دومرف  و 

یتیآ

.تسا هتفرن  تتسد  زا  تسا ، هدوب  وت  تربع  ببس  هتفر و  تتسد  زا  هچنآ  وت  لام  زا  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . هتفرن تتسد  زا  داد  دنپ  ار  وت  هچنآ  تتورث  زا  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

مل کلذـب  تظعتاف  ءالتبالا  ناـحتمالا و  قیرط  یلع  کـلام  ضعب  بهذا  اذا  هللا  نا  ینعی  کـظعو  اـم  کـلام  نم  بهذـی  مل  هلوق : و 
نکی مل  لاملا  یلع  الابـشا  لمعلا  کلذ  لثم  نع  تعلقاف  کلام  ضعب  هب  دـسف  المع  تلمع  نا  کلذـک  اـبهاذ و  لاـملا  کـلذ  نکی 
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.هللا الا  مکح  ال  مهلوق : نیمکحلا و  رما  مهراکنال  همکحملا  نومسی  جراوخلا  ابهاذ و  بهذ  يذلا  لاملا  کلذ 

يردیک

.هتارمث تیقب  ام  ینفو  ام  ظعولا و  رمثا  ام  لاملا  نم  لزی  مل  بهذی و  مل  هناک  يا  کظعو : ام  کلام  نم  بهذی  مل 

مثیم نبا 

زا نآ  يراتفرگ  یهلا و  شیامزآ  هار  رد  هک  وت  لام  زا  رادـقم  نآ  ینعی ، تسا .) هتفرن  نیب  زا  ددرگ ، وت  دـنپ  ثعاب  وت  لاـم  زا  هچنآ  )
شعفن و دوس و  ياقب  لیلد  هب  هکلب  رواین ، باسح  هب  هتفر  تسد  زا  لام  ار  نآ  دوش ، لصاح  يدـنپ  وت  رد  نآ ، نتفر  اب  اـما  دورب  نیب 

.تسا یقاب  لام  ییوگ  دنپ ، هظعوم و  ینعی  شا  هجیتن  شزرا 

دیدحلا یبا 

 . َکَظَعَو اَم  َِکلاَم  ْنِم  ْبَهْذَی  َْمل  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

.براجتلا نامثأ  بئاصملا  نإ  مهلوق  اذه  لثم 

فرـشأ تدفتـساف  تقولا  سانلا و  هبرجت  هب  تعتباف  هیف  ترجات ).» :» ا  ) ترجت لاق  کـلام  نیأ  اـینغ  ناـک  نأ  دـعب  ریقف  ملاـعل  لـیق  و 
:»«. ( نیئیشلا ا  نیضوعلا ( 

یناشاک

عیرـس لاوحا  هب  نتفرگ  تربع  هب  ار  وت  داد  دـنپ  هچنآ  کـظعو ) اـم   ) وت لاـم  زا  تفرن  کـلام ) نم  بهذـی  مل  مالـسلا : هیلع  لاـق  (و 
هظعوم هک  وا  هرمث  ياقب  وا و  تعفنم  دوجو  تهج  زا  ادخ  يالتبا  ناحتما و  قیرط  رب  وت  لام  زا  تفر  هچنآ  رامـشم  هتفر  ینعی  لاوزلا 

تربع تسا و 

یلمآ

ینیوزق

.تسا هتخومآ  هبرجت  تسا و  هداد  دنپ  ار  وت  هچنآ  وت  لام  زا  تسا  هتفرن 

یجیهال

هچنآ وت  لام  زا  تسا  هدشن  فلت  تسا و  هتفرن  هک  مالسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .کظعو » ام  کلام  نم  بهذی  مل  : » مالسلا هیلع  لاق  و 
.تسا یقاب  تسا  دنپ  هک  وا  هرمث ي  هک  اریز  وا ، فلت  ار  وت  تسا  هداد  دنپ  هک 

ییوخ
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یف رثا  اظعو  هب  بستکا  هبرجتلا و  لیبس  یف  لاملا  بهذ  اذا  و  لاملل ، اباهذ  افلت و  دـعی  رثکا ال  وا  هیواسی  ضوعب  لاملا  لذـب  ینعملا :
فرـص تلام  زا  هچنآ  همجرتلا : .افلات  اعئاض و  لاملا  اذـه  دـعی  الف  عفنا ، وه  ام  هضوعب  لصح  دـقف  هایحلا ، یف  دـیفت  هبرجت  وا  بلقلا 

.هدشن نوریب  تتسد  زا  تسا  هداد  تدنپ  هدش و 

تساوخ ار  نآ  ضوع  یناوت  دنپ  زا  *** تساجرب يدیرخ  دنپ  نادب  هک  یلام 

يرتشوش

نم توط  ام  یلایللا  يرا  و  هلبج : نبا  لاق  کظعو و  ام  تبرج  ام  ریخ  و  هنبا : یلا  مالسلا  هیلع  هتیصو  یف  و  لوقا : مالـسلا : هیلع  لاق  و 
انثاریم انبـصغ  انیخا  نا  و  کله ، دـق  انیبا  نا  هل : لاقف  دایز  یلع  لجر  لخد  نویعلا )  ) یف و  اذـه ، یماهفا  یف  یتظع و  یف  هتدر  یتوق 

.کلام نم  عاض  امم  رثکا  کسفن  نم  تعیض  ام  دایز : هل  لاقف  .انابا  نم 

هینغم

هبرجت و دافتـسا  و  اعفان ، اسرد  هراسخلا  هذه  نم  ذـخا  و  هلام ، نم  ائزج  رـسخ  نمف  نذا  و  ملعلا ، لجا  نم  لاملا  نولذـبی  ءالقعلا  لک 
.؟ مایالا هربع  و  نمزلا ، هظعوم  و  هایحلا ، هبرجت  الا  ملعلا  له  و  هتراجت ، تحبر  دقف  هریصب -

هدبع

عاض امم  ریخ  هتبستکا  امف  ارذح  هریصب و  لاملا  عایض  کیف  ثدحا  اذا  کظعو : ام  کلام  نم  … 

يرفعج

مالسالا ضیف 

ار هداد  تسد  زا  ناـیز  هصغ   ) تسا هتفرن  داد  دـنپ  ار  وـت  هچنآ  وـت  لاـم  زا  تسا : هدوـمرف  هتفر ) تسد  زا  هراـبرد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
(. دمآ دهاوخ  تراک  هب  هراومه  هبرجت  دزومآ و  یم  هبرجت  ار  وت  اریز  روخم ،

ینامز

تیاعر اب  دـنک و  یم  كرت  ار  اهنآ  هدـیدرگ و  يو  یـضیرم  ببـس  یئاـهراک  هچ  هک  دروآ  یم  تسدـب  دوش  یم  ضیرم  هک  ناـسنا 
دنک یم  یعـس  دزومآ و  یم  هبرجت  یلاـم  ررـض  ندـید  اـب  روـط  نیمه  .ددرگ  یمن  راـتفرگ  ضرم  نآ  هب  تسا  هتخوـمآ  هک  یتاـکن 

هک دیآ  یم  تسدب  یلام  ررـض  یندب و  نایز  رثا  رد  هبرجت ، قوف  هتکن  ود  هب  هجوت  اب  .دیامن  كرت  دراد  یلام  ررـض  هک  ار  یئاهراک 
دزومایب هبرجت  دنک و  یلام  یندب و  ررض  هکنیا  ياجب  دراد  هبرجت  هب  زاین  هک  ناوج  .دیامنب  هبرجت  زا  ار  هدافتـسا  رثکادح  دیاب  ناسنا 

زیزع يادخ  .ینامسآ  ياهباتک  نداتسرف  ءایبنا و  لاسرا  زا  ادخ  فده  تسا  نیمه  دریگب و  دنپ  ناراد  هبرجت  نایاناد و  راتفگ  زا  دیاب 
تلادـع هب  ار  مدرم  ات  میداتـسرف ، نازیم  باتک و  نانآ  يارب  میتشاد و  مازعا  ناهرب  لـیلد و  هارمه  ار  دوخ  ناربماـیپ  اـم  : ) دـیامرف یم 

(. دنزاس راداو  ریزگان و 
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يزاریش دمحم  دیس 

هلع هباهذ  راص  وا  داشرا ، وا  ظعو  یف  هفرـص  ناب  کظعول ، اببـس  راص  يا  کظعو ) اـم  کـلام  نم  بهذـی  مل  : ) مالـسلا هیلع  لاـق  و 
.هبنتلل

يوسوم

هیلع فساتی  نا  بجی  هقیقح و  بهذـی  يذـلا  لاملا  وه  اردـه و  بهذـی  يذـلا  لاملا  وه  لباقم  نود  بهذـی  يذـلا  لاـملا  حرـشلا :
نم هدافتـسملا  هظعوملا  تناک  امبر  لب  عافتنا  وا  هدئاف  نود  بهذـی  مل  اذـهف  لدـب  ضوع و  هلباقم  نوکی  يذـلا  لاملا  اما  ناسنالا و 

 … هباهذ قوفی  يذلا  ملعلا  ققحتی  هلباقم  یف  نال  هباهذ  نم  ریثکب  يدجا  عفنا و  بهاذلا  لاملا 

یناقلاط

« .تسا هتفرن  نایم  زا  تخومآ  يدنپ  ار  وت  هک  تلام  زا  هچنآ  »

تلاوما دـنتفگ : دوب  هدـش  شیورد  يرگناوـت  زا  سپ  هک  یملاـع  هب  .تساهتبیـصم  اـه  هبرجت  شزرا  دـنیوگ : یم  هک  تسا  نآ  ریظن 
.مدرب هدافتسا  ار  ضوع  نیرتهب  مدیرخ و  ار  راگزور  مدرم و  هبرجت  مدرک ، یناگرزاب  تفگ : تساجک ؟

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

.َکَظَعَو اَم  َِکلاَم  ْنِم  ْبَهْذَی  َْمل 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

ددرگ یم  تتربع  دنپ و  هیام  دور و  یم  تسد  زا  وت  لام  زا  هچنآ 

یـضر و دیـس  زا  شیپ  یهورگ  هک  تسا  هدمآ  هغالبلا  جـهن  رداصم  رد  هنامیکح : راتفگ  دنـس  .تسا . (  هتفرن  تسد  زا  تقیقح  رد 
فارـشالا باـسنا  رد  يرذـالب  هـلمج  زا  ؛ دـنا هدرک  لـقن  دوـخ  بـتک  رد  مالـسلا  هـیلع  ماـما  زا  ار  هناـمیکح  مـالک  نـیا  يو  زا  سپ 

رد لکـش  نیمه  هب  زین  يدـمآ  نـینچمه  و  َکَـظَعَو » اـم  َکـِلام  ْنـِم  َبَهْذَـی  ْنـَل   » تروـص نـیا  هـب  كوـلملا  جارـس  رد  « طاوـطو و«
رد زین  « دربم » .ثحب دروم  تمکح  دـننام  دـشاب  تواـفتم  تراـبع  رگا  صوصخ  هب  تسا  هدرک  لـقن  مالـسلا  هیلع  ماـما  زا  مکحلاررغ 

.دوب برع  ياـمکح  ياـقآ  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤمریما  میناد  یم  هدروآ و  برع  فورعم )  ) ياـه لـثم  زا  یکی  ناونع  هب  ار  نآ  لـماک 
(.( ،ج4،ص 162 هغالبلا جهن  رداصم  )

تسا تعفنم  زومآ  تربع  ياهررض 

یم هدرک  هراشا  لاوما  اه و  هیامرـس  زا  یـضعب  ندـش  فرـصم  هرابرد  یمهم  هتکن  هب  انعمرپ  هاتوک و  مالک  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
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َِکلاَم ْنِم  ْبَهْذَی  َْمل  ( ؛» تسا هتفرن  تسد  زا  تقیقح  رد  ددرگ  یم  تتربع  دـنپ و  هیام  دور و  یم  تسد  زا  وت  لام  زا  هچنآ  :» دـیامرف
(. َکَظَعَو اَم 

زا یکی  تروص  هب  هک  هتفاـی  شرتسگ  مدرم  هنـسلا  رد  يردـق  هب  هلمج  نیا  ، دـش هراـشا  تمکح  نیا  دنـس  ثحب  رد  هک  هنوگ  ناـمه 
.تسا هدمآ  رد  برع  ياه  لثملا  برض 

يدام و تبثم  ياهراک  ماجنا  ادخ و  نامرف  تعاطا  ریـسم  رد  رگا.تسا  فلتخم  فادـها  هب  ندیـسر  يارب  يا  هلیـسو  ، لام دـیناد  یم 
تسا هلیسو  نیرتدب  دور  راک  هب  رابنایز  ياهراک  هانگ و  نایصع و  ریسم  رد  رگا  دیآ و  یم  رامش  هب  هلیسو  نیرتهب  دریگ  رارق  يونعم 

.تسا هتکن  نیمه  هب  هراشا  تسا  نیرتدب  نیرتهب و  ایند  لام  : مییوگ یم  هچنآ  و 

يونعم ياهزاین  يارب  ینامز  ، دور یم  راک  هب  يدام  یلومعم  ياهزاین  يارب  لام  یهاـگ.تسا  ناوارف  تبثم  ياـه  هبنج  رد  لاـم  لاـثم 
.نتخادنا راک  هب  هللا  لیبس  یف  داهج  ای  ادخ و  هناخ  ترایز  هار  رد  ای  نتخومآ و  ملع  يارب  نآ  فرص  دننام 

؛ دوش یم  یناف  هتفر و  نیب  زا  ًارهاظ  هک  دوش  یم  هتخادنا  راک  هب  یهار  رد  هاگ  یلو 

رد ییاهبنارگ  عفانم  دنک و  یم  ظفح  یگدنز  هدنیآ  رد  رایسب  ياهررـض  زا  ار  ناسنا  یهاگ  هک  يدنپ  ؛ دزومآ یم  ناسنا  هب  يدنپ  اما 
يا هیامرـس  هک  یـسک  ایآ.دنا  هدوب  دوسرپ  رایـسب  هکلب  هتفرن  نیب  زا  اهنت  هن  اما  ؛ دنا هدش  یناف  ًارهاظ  هچ  رگا  لاوما  هنوگ  نیا.دراد  رب 

ای و  تسا ؟ هدرک  نایز  دزومآ  یم  نآ  هلیـسو  هب  ار  تراجت  مسر  هار و  اما  ؛ دـنک یم  نایز  ارهاظ  درب و  یم  راک  هب  يراـجت  يرما  رد 
يدایز تارطخ  زا  هدـنیآ  رد  دور و  یم  نیب  زا  لام  نآ  دـعب  دـیامزایب و  ار  وا  اـت  دراذـگ  یم  یتسود  راـیتخا  رد  ار  یلاـم  هک  یـسک 

؟ تسا هدرک  نایز  دنام  یم  ظوفحم 

رد هک  دوش  یم  نیا  نآ  هجیتن  دنک و  یم  راکنا  راکهدب  صخش  دراذگ و  یم  یسک  رایتخا  رد  یلام  دنـس  ذخا  نودب  هک  یـسک  ایآ 
؟ تسا هدید  تراسخ  دراپسب  نارگید  هب  ار  شلاوما  مکحم  دانسا  اب  هشیمه  هدنیآ 

ییاج هب  دـننک و  یم  هنیزه  ار  یلاوما  اه  لاس  ، ناطرـس دـننام  كانرطخ  يرامیب  کی  نامرد  يوراد  نتفای  يارب  ًالثم  هک  یناسک  ایآ 
ار یلام  رگا  هک  تسا  نیمه  مالـسلا  هیلع  ماما  راتفگ  ناج.دـنادرک  ررـض  دـنوش  یم  نآ  فشک  هب  قفوم  ماجنارـس  یلو  ؛ دنـسر یمن 

هریخذ وت  يارب  هشیمه  يارب  هتفرن و  نایم  زا  لام  نیا  دروآ  ناغمرا  هب  وت  يارب  يزردنا  دـنپ و  اما  تفر  نیب  زا  ارهاظ  يدرک و  فرص 
.تسا هدش 

زین ددرگ  یم  ناسنا  يرایشه  يرادیب و  ببس  هک  رگید  ياه  تمعن  نداد  تسد  زا.تسین  تورث  لام و  فرص  هب  رصحنم  نخس  نیا 
هیلع قداص  ماما  زا  راونالا  راحب  رد  یسلجم  همالع  موحرم  هک  یثیدح  رد  هک  هنوگ  نامه.دوش  یمن  بوسحم  نایز  ررض و  عقاو  رد 

.تسا هدش  سکعنم  ینشور  هب  تقیقح  نیا  هدرک  لقن  مالسلا 

: دومرف نینچ  شناتسود  زا  یکی  هب  یتبیصم  نتفگ  تیلست  ماگنه  هب  مالسلا  هیلع  ماما 

ْنإَو ٌهَمِْعن  َْکیَلَع  ٌهَمْحَر َو  ََکل  اهَّنِکل  ٌهَبیـصُم َو  ْتَْسَیل  ِهِذهَف  َِکْبنَذ  ْنَع  َكَدَعاب  ْوأ  َّکِبَر  ْنِم  ُُهتْوَم  ََکبَّرَق  ْدَـق  ّْتِیِْملا  اَذـه  َناک  ْنإ  »
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َْتنُک ْنإ  ِیََمب  َِکتّ َِکتَبیـصُم  ْنِم  ُمَظْعأ  َِکْبلَق  ِهَواسَِقب  َُکتَبیـصُمَف  َّکِبَر  ْنِم  ََکبَّرَق  َِکْبنَذ َو ال  ْنَع  َكَدَـعاب  َکَـظَعَو َو ال  اـم  َناـک 
هدومن رود  تهانگ  زا  ار  وت  هتخاس و  رت  کیدزن  تدـنوادخ  هب  ار  وت  شگرم  يداد  تسد  زا  هک  ار  یـصخش  نیا  رگا  ؛  َّکِبَِرب ًافِراع 

ار وت  تبیـصم  نیا  رگا  دوش و  یم  بوسحم  وت  يارب  گرزب  یتمعن  تسا و  یهلا )  ) تمحر کی  نآ  هکلب  ، تسین تبیـصم  نیا  تسا 
تسد زا  صخـش  نیا  تبیـصم  زا  بلق  تواسق  نیا  تبیـصم  ، هدرکن کیدزن  تراگرورپ  هب  هتخاسن و  رود  تهانگ  زا  هدادن و  زردنا 

. ( ،ج 82،ص 88 راونالاراحب «. ) . یشاب سانشادخ  رگا  تسا  رت  گرزب  هتفر 

ددرگ ناسنا  يرادشه  يرادیب و  هیام  رگا  نازیزع  نیرتزیزع  نتفر  تسد  زا  یتح  ، مینیب یم  اوتحمرپ  ثیدـح  نیا  رد  هک  هنوگ  نامه 
.تسین تبیصم  عقاو  رد 

یم اج  هب  رکـش  هدرک و  ربص  تبیـصم  نیا  رب  هک  نیا  زج  دوش  یمن  وا  دـئاع  يزیچ  دـهد و  یم  تسد  زا  ار  یلاوما  ناسنا  رگا  یتح 
نیا هلمج  نیا  ياـج  هب  مکحلا  ررغ  رد  ور  نیازا.تسا  هتفرن  تـسد  زا  وا  لاوـما  عـقاو  رد  زاـب  دریگ  یم  ار  نارکاـش  شاداـپ  دروآ و 

: تسا هدش  لقن  مالسلا  هیلع  ماما  زا  هلمج 

هتفرن نیب  زا  تقیقح  رد  دهد  یم  دنپ  ار  وت  دور و  یم  نیب  زا  وت  لام  زا  هچنآ  ُرْکُّشلا ؛ ََکل  َزاح  َکَظَعَو َو  ام  َِکلام  ْنِم  َبَهْذَـی  َْنل  »
،ح 8404) مکحلاررغ «. ). دراد رکش  ياج  و 

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said: “None of your wealth is wasted so long as it provides you
.” with admonishment

طاشن لیصحت  هار  : 197 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ِهَمکِحلا َِفئاَرَط  اََهل  اوُغَتباَف  ُناَدبَألا  ّلَمَت  اَمَک  ّلَمَت  َبُولُقلا  ِهِذَه  ّنِإ  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

 . دیروایب يور  هنامیکح  هزات  نانخس  هب  نآ  طاشن  يارب  دنوش ، یم  هتسخ  اه  نت  دننامه  اه  لد  نیا  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 

يدیهش
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.دیاب تمکح  هزات  نانخس  نآ  تحار - يارب - سپ  دیآ  هوتس  هب  اهنت  نوچمه  اهلد  نیا 

یلیبدرا

ياه هدنیآ  شوخ  اهنآ  ههجب  دینک  بلط  سپ  اهندـب  دـنریگ  یم  لالم  هک  نانچمه  دـنریگ  یم  لالم  اهلد  نیا  هک  یتسردـب  دومرف  و 
هتشاشب ای  تمکح 

یتیآ

تمکح زغن و  نانخس  ناشنتخاس  نامداش  يارب  .دنوش  یم  لولم  اهندب  هک  ناسنآ ، دنوش ، یم  لولم  اهلد  نیا  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 
.دییوجب زیمآ 

نایراصنا

.دییوجب ار  تمکح  فئاطل  اهلد  تلالم  عفر  يارب  دوش ، یم  هتسخ  اهندب  نوچمه  اهلد  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

مثیم نبا 

دیدحلا یبا 

 . ِهَمْکِْحلا َِفئاَرَط  اََهل  اوُغَْتباَف  ُناَْدبَْألا  ُّلَمَت  اَمَک  ُّلَمَت  َبُولُْقلا  ِهِذَه  َّنِإ  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

دجلا نم  لقنتلا  : ضامحإلا ضامحإلا ( دـجلا و  برک  نم  اهنع  سیفنتلا  سفنلا و  مامجإ  یف  لیق  ام  رکذ  اـنم  ررکت  ررکت و  دـق  اذـه 
هیلقعلا راظنألا  یلإ  افورصم  هلک  هتقو  ناسنإلا  لعجی  الأ  دارملا  انلق  همکحلا و  فئارط  اهل  اوغتباف  هلوق ع  ینعم  انرـسف  و  .حزملا )  یلإ 
سفنلا باعتإ  یلإ  جاتحت  همکح ال  اهنإف  هیقلخلا  همکحلا  یف  رظنلا  یلإ  انایحأ  کلذ  نم  اهلقنی  لب  هیمکحلا  هیمالکلا و  نیهاربلا  یف 

.رطاخلا و 

هدصتقم ال هباعد  يوذ  اوناک  ءاملعلا  ءامکحلا و  نایعأ  نم  اریثک  نأ  انحـضوأ  مدقت و  امیف  اضیأ  هانرکذ  دـقف  هباعدـلا  یف  لوقلا  امأف 
هحار دجلاب  دودکملا  کعبط  دفأ  لاق  نم  نسحأ  دقل  هعالخلا و  یلإ  هبحاص  جرخی  اهیف  فارسإلا  نإف  هفرسم 

یناشاک

روما رب  لاغتـشا  يرایـسب  زا  دنریگ  یم  یلالم  لالک و  نایمدآ  ياهلد  نیا  هک  یتسرد  هب  لمت ) بولقلا  هذه  نا  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
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بلط سپ  اهل ) اوغتباف   ) هنـسح لامعا  همیظع و  عیانـص  لامعتـسا  زا  دنبای  یم  لالم  هک  اهندب  هکنانچمه  نادـبالا ) لمت  امک   ) هلـضعم
لالم ماد  زا  ات  تشاشب  اب  هنـسحتسم  تاملک  توارط و  اب  هدنیاشوخ  ياهتمکح  مکحلا ) فئارط   ) اهلد نآ  یلاحـشوخ  يارب  زا  دینک 

.دیوش صالخ  لالک  دیق  و 

یلمآ

ینیوزق

.تشذگ شیپ  زا  همجرت  اب  هملک  نیا 

یجیهال

ییوخ

يرتشوش

هینغم

دیدج و یلا  هجاح  یف  ناسنا  لک  ..ایعیبط و  ما  ناک  اینف  کحور  کبلق و  نع  للملا  بعتلا و  بهذی  لالح  لک  انه  همکحلاب  دارملا 
انل تایهت  نا  اهـسرامن  اهـشیعن و  اذ ال  املف  هدابعل ، هللا  اهلحا  یتلا  تابیطلاب  هرخا  هضیرعلا ز  ایندـلا  .هاـیحلا و  همعنب  اـهعم  رعـشی  هعتم 

اذهب مهاضرم  نووادی  ملعلا  رصع  یف  سفنلا  ءاملع  ناف  دعب ، .تمزتملا و  قلغملا  بلقلا  هللا  حبق  .قیضلا و  تقو  یف  ول  و  بابـسالا .؟
.دیعب دهع  ذنم  مامالا  هفصو  يذلا  ءاودلا 

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

نامه دایز  مک و  یب  شیامرف  نیا  رخآ ، ات   ) بولقلا هذه  نا  تسا : هدومرف  شناد ) ملع و  زا  ندماین  هوتسب  هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
(. تشذگ شحرش  همجرت و  هک  تسا  مهن  داتشه و  شیامرف 

ینامز

ياهحرش زا  یضعب  تسا  یصاخ  روظنم  هب  یضردیس  موحرم  زا  بلطم  رارکت  تسا  هدش  هداد  حیـضوت  هرامش 89  رد  بلطم  نیمه 
.دنا هدرواین  دروم  نیا  رد  ار  بلطم  نیا  مه  هغالبلا  جهن 

يزاریش دمحم  دیس 

يا همکحلا ) فئارط  اهل   ) اوبلطا يا  اوغتباـف )  ) بعتت و  نادـبالا ) لـمت  اـمک   ) لـسکت و  لـمت ) بولقلا  هذـه  نا  : ) مالـسلا هیلع  لاـق  و 
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.هدابعلا لمعلا و  یف  رارمتسالا  نم  اونکمتتل  اهنع ، لسکلا  عفد  و  اهطاشن ، بجوت  یتلا  هفیرظلا  هفیرطلا  مکحلا 

يوسوم

لمعلا هرثکل  بلقلا  یف  لابقتسالا  ذفانم  اهیف  لفقت  تاظحل  ناسنالا  یلع  رمت  حرشلا : .اهل  اوبلطا  اهلاوغتبا : .رجضت  ماست و  لمت : هغللا :
وا هفیرط  هیبدا  هتکنب  هسفن  نع  هفر  اذاف  هیف  هئاسالا  لـمعلا و  هیوشت  یلا  ناـیحالا  ضعب  یف  ناـسنالا  لـصی  دـق  یتح  لـلملا  هداـیز  و 

 … حالف حاجنب و  هتریسم  اهدنع  لمکی  هطاشن و  دجتسی  هتوق و  هیلا  دوعت  هفیطل  ههزن  وا  هفیرظ  ههاکف 

یناقلاط

« .ار هزات  زیمآ  تمکح  نانخس  نآ  يارب  دینک  بلط  سپ  دوش ، یم  لولم  اهنت  هک  نانچمه  دوش ، یم  لولم  اهلد  نیا  انامه  »

تسا نیا  دوصقم  میتفگ  میدرک و  ریسفت  ار  ترضح  نآ  راتفگ  هتـشذگ  رد  ام  تسا و  هغالبلا  جهن  رد  ررکم  نانخـس  زا  نخـس  نیا 
تـشرس يوخ و  یقـالخا و  ثحاـبم  هب  مه  یهاـگ  هکلب  دـنکن ، یمـالک  یلقع و  تاـثحابم  فرـص  ار  شیوخ  تقو  همه  یمدآ  هک 

رد نامیکح  نادنمشناد و  زا  يرایسب  هک  میتفگ  مه  حازم  یخوش و  دروم  رد  .تسین  یسفن  جنر  رایـسب و  هشیدنا  هب  زاین  هک  دزادرپب 
عبط تسا : هتفگ  هک  يرعاش  هدورس  وکین  هچ  .دناشک و  یم  یکبس  هب  ار  یمدآ  یخوش  رد  يور  هدایز  دنا و  هدوب  خوش  لادتعا  دح 

هاگره یلو  نادرگ ، باریـس  نک و  جالع  ار  نآ  یخوش  یکدـنا  اب  و  بایرد ، تسا  هداـتفا  تمحز  هب  يدـج  لـئاسم  اـب  هک  ار  دوخ 
.دوش یم  هتخیر  كاروخ  رد  هک  دشاب  یکمن  هزادنا  هب  ینک  یم  نینچ 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

.ِهَمْکِْحلا َِفئاَرَط  اََهل  اوُغَْتباَف  ، ُناَْدبَْألا ُّلَمَت  اَمَک  ُّلَمَت  َبُولُْقلا  ِهِذَه  َّنِإ 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

فیرظ ابیز و  زیمآ و  تمکح  نانخـس  اهنآ  یگدرـسفا  تلـالم و  عفر  يارب.دـنوش  یم  هدرـسفا  هتـسخ و  ، اـه نت  دـننامه  اـه  لد  نیا 
تمکح 91 رد  ًالبق  هدش و  رارکت  هغالبلا  جهن  رد  هک  تسا  یتاملک  زا  هنامیکح  راتفگ  نیا  هنامیکح : راتفگ  دنس  .دینک . (  باختنا 

باتک رد  هبر  دبع  نبا  هیبشتلا و  یفن  هلاسر  رد  « ظحاج » تیاور دننام  نآ  رداصم  زا  یشخب  هب  تشذگ و  يرـصتخم  رایـسب  توافت  اب 
ّتلع هب  اـم  هک  هدروآ  اـجنآ  رد  زیمآ  تمکح  مـالک  نیا  يارب  زین  يرگید  عباـنم  بـیطخ  موـحرم  یلو.مـیدرک  هراـشا  دـیرفلا  دـقع 

ظافلا رد  يرـصتخم  تواـفت  اـب  ار  اـنعم  نیمه  یفاـک  رد  ینیلک  موحرم  هلمج  زا  ؛ مینک یم  ناربج  اـجنیا  رد  میدرکن و  رکذ  صیخلت 
رد یعاضق  یـضاق  ، یـضر دیـس  زا  دـعب  دـندوب و  هدرک  لقن  ار  نآ  یـضر  دیـس  موحرم  زا  لبق  هک  دـندوب  یناسک  اهنیا.تسا  هدروآ 

نالعالا باتک  رد  زین  يواخـس  نامحرلا  دـبع  نب  دـمحم.تسا  هدروآ  یتوافت  اب  راربالا  عیبر  رد  يرـشخمز  مکحلا و  ملاـعم  روتـسد 
،ج هغالبلا جـهن  رداصم  ) .دـنا هدرک  لقن  نیظعاولا  هضور  رد  يروباشین  لاتف  برـالا و  هیاـهن  رد  يریون  خـیراتلا و  مذ  نمل  خـیبوتلاب 

(. ( 4،ص 87
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طاشن لیصحت  هار 

رد يرـصتخم  رایـسب  تواـفت  تراـبع و  نیمه  اـب  زین  نیا  زا  شیپ  دـش  رکذ  زیمآ  تمکح  مـالک  نیا  دنـس  ناـیب  رد  هک  هنوگ  ناـمه 
مالـسلا هیلع  ماما.دوزفا  نآ  رب  يرگید  تاکن  ناوت  یم  اجنیا  رد  میدرک و  رکذ  اجنآ  رد  یناوارف  ياه  هتکن  تشذگ و  راصق  تاملک 

اه لد  نیا  :» دـیامرف یم  هداد  ناشن  ار  یگدـنز  مهم  ياـهراک  ماـجنا  يارب  طاـشن  ندروآ  تسد  هب  هار  شا  هناـمیکح  راـتفگ  نیا  رد 
؛» دینک باختنا  فیرظ  ابیز و  زیمآ و  تمکح  نانخس  اهنآ  یگدرـسفا  تلالم و  عفر  يارب.دنوش  یم  هدرـسفا  هتـسخ و  ، اه نت  دننامه 

( . ِهَمْکِْحلا َِفئاَرَط  اََهل  اوُغَْتباَف  ، ُناَْدبَْألا ُّلَمَت  اَمَک  ُّلَمَت  َبُولُْقلا  ِهِذَه  َّنِإ  )

تسا دودحم  ناسنا  يورین  ناوت  اریز  ارچ.دنوش ؟ یم  هتسخ  فلتخم  ياهراک  رثا  رب  ود  ره  مسج  حور و  هک  تسا  تیعقاو  کی  نیا 
یتردق يو  هب  هدیرفآ  یگدنز  همادا  يارب  ار  ناسنا  هک  لاعتم  يادـخ  اما.ددرگ  یم  ناج  مسج و  یگتـسخ  ببـس  تیدودـحم  نیا  و 

نیا يارب.دهدب  وا  هب  ددجم  ياهراک  يارب  يدیدج  ناوت  ورین و  ، شـشوج نیا  دـنک و  داجیا  نورد  زا  یـششوج  دـناوت  یم  هک  هداد 
شزرو عاونا  يدام و  تاحیرفت.درک  هدافتـسا  حـیرفت  لیاسو  زا  دـیاب  دریگ  باتـش  یناوتاـن  یگتـسخ و  ناـمز  رد  شـشوج  نیا  هک 

یگتـسخ مکحلا  فئاطل  روآ و  طاشن  اه  ناتـساد  ، ابیز ياهرعـش  ، اه حازم  ، اه هفیطل  ، يونعم تاحیرفت  دـشخب و  یم  ورین  ار  مسج  ، اه
ورین یملع  بلاطم  فشک  قیقحت و  یگدنز و  ياهراک  تیریدم  راگدرورپ و  تعاطا  تدابع و  يارب  ناسنا  هب  دـیادز و  یم  ار  حور 

.دهد یم 

زومآ و شناد  زا  ار  تلالم  یگتـسخ و  هک  نیا  يارب  دنتـشاذگ  یم  حـیرفت  گنز  سرد  تاعاس  ناـیم  رد  هک  هدوب  لومعم  میدـق  زا 
.دنریگب وجشناد 

موحرم.هانگ هب  یگدولآ  طارفا و  زا  رود  یحازم  تسا ؛ ندرک  حازم  ، رفـس بحتـسم  بادآ  زا  هک  تسا  هدـمآ  یمالـسا  تاـیاور  رد 
ًيَذأ ِْبلْجَی  َْمل  َبَّرلا َو  ِطَخْسَی  َْمل  اذإ  ِرَفَّسلا  ِیف  َحازِْملا  ِِرثْکأ  .دیوگ َو  یم  دوخ  یهقف  راعشا  رد  مولعلا  رحب  ییابطابط  همالع 

.ددرگن یسک  رازآ  بجوم  دوشن و  ادخ  مشخ  ببس  هک  یحازم  ؛ نک دایز  حازم  اهرفس  رد 

ناسنا تیـصخش  هناشن  هک  تسا  زیچ  شـش  :» دیامرف یم  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  یثیدح  زا  هتفرگرب  رعـش  نیا 
: دومرف نایب  تروص  نیا  هب  ار  رفس  رد  زیچ  هس  نآ  رفس و  رد  زیچ  هس  رضح و  رد  زیچ  هس  تسا 

هب ندرک  حازم  قلخ و  نسح  نارگید و  هب  هشوت  داز و  زا  یـشخب  ندیـشخب  ؛  یـصاعَْملا ِْریَغ  ِیف  ُحازِْملا  ِقـْلُْخلا َو  ُنْسُح  ِداّزلا َو  ُلْذَـبَف 
. ( ،ج 73،ص 113 راونالا راحب  «. ) . دوشن ینایصع  بجوم  هک  یتروص 

تسا هتشذگ  مایا  رد  ًاصوصخم  یحور  یمسج و  ياه  یگتسخ  اب  هتخیمآ  ًابلاغ  اهرفس  اریز  هدش  دیکأت  رفـس  دروم  رد  عوضوم  نیا 
.دزاس فرطرب  ار  یحور  یمسج و  تلالم  یگتسخ  دناوت  یم  اه  حازم  نیا  و 

بجوم هچنآ  نارگید و  رازآ  تیذا و  زا  رود  يراب و  دنب و  یب  طارفا و  زا  یلاخ  لادـتعا و  دـح  رد  دـیاب  حازم  هک  تسادـیپ  هتفگان 
.دشاب دوش  یم  دنوادخ  مشخ 
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تــسا روآ  یتفگــش  زیگنا و و  لد  ، اـبیز زیچ  ره  ياـنعم  هـب  « هـفیرط » عـمج مـیدرک  هراــشا  مـه  ًاــقباس  هـک  هنوـگ  ناــمه  « فـئارط »
هتکن يانعم  هب  « مکحلا فئارط  » نیاربانب ، تسا لـقع  ياـنعم  هب  هدـنزومآ و  بلاـطم  شناد و  ملع و  ياـنعم  هب  « تمکح » عمج « مَکِح و«

هب تایاور و  هنیرق  هب  ار  نآ  ناوت  یم  یلو  ؛ رثن لکـش  هب  ای  دـشاب  رعـش  بلاق  رد  ، یبدا ای  دـشاب  یملع  هاوخ  تسا  ابیز  فیطل و  ياـه 
.داد يرست  میمعت و  دشاب  هتشادن  یملع  هبنج  دنچره  زیگنا  طاشن  ینانخس  حازم و  هنوگ  ره  هب  طانم  حیقنت  باب  زا  حالطصا 

ترضح نآ  يارب  يا  هیده  دیـسر و  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تمدخ  ینابایب  برع  درم  کی  هاگ  هک  : میناوخ یم  یثیدح  رد 
یم نخس  نیا  ندینش  اب  ربمغیپ  « دینک فطل  ار  هیده  نیا  تمیق  ؛ اِنتَّیِدَه َنَمَث  انِطْعأ  ادخ ؟ لوسر  يا  :» درک یم  ضرع  سپس.دروآ  یم 

: دومرف یم  دش  یم  نیگمغ  هک  یماگنه  هاگ  دیدنخ و 

. ( ،ج 2،ص 663 یفاک «. ) . دمآ یم  ام  غارس  شاک  يا  تساجک  یبارعا  درم  نآ  ؛  اناتَأ ُهَْتَیل  ُِیبارْعْألا  َلَعَف  ام  »

هنوگره هک  تسا  لومعم  زورما  ياـیند  رد  هک  هنوـگنآ  دـش  هاـنگ  هدوـلآ  یگتـسخ  عـفر  يارب  دـیابن  هک  مینک  یم  دـیکأت  رگید  راـب 
.درک تیاعر  نآ  رد  ار  لادتعا  اوقت و  دیاب  هکلب  ، دندنسپ یم  یگتسخ  عفر  يارب  ار  ملاسان  ملاس و  یمرگرس 

َدوُدْـکَْملا َکَْعبَط  ْدـِفأ  میهد : یم  نایاپ  هدروآ  الوم  زیمآ  تمکح  مالک  نیا  حرـش  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  هک  يرعـش  اب  ار  نخـس  نیا 
ِحْزَْملا َنِم  ٍءیَِشب  ُْهّلِلَع  ُّمَجَت َو  ًهحار  ِّدِْجلِاب 

ِْحلِْملا َنِم  ُماعَّطلا  یَطُْعی  ام  ِرادْقَِمب  ْنُکَْیلَف  َكذ  ُهَْتیَطْعأ  اذإ  ْنِکل  َو 

.نک نامرد  ار  نآ  حازم  زا  يزیچ  هلیسو  هب  دریذپ و  تحار  ات  شخبب  یتحار  ار  دوخ  هتسخ  هدوسرف و  عبط 

دـشاب دح  زا  شیب  رگا  هک  ) .دنزیر یم  ماعط  رد  هک  دـشاب  یکمن  رادـقم  هب  دـیاب  يداد  دوخ  عبط  هب  ار  تصرف  نیا  هک  یماگنه  یلو 
. ( ،ج 19،ص 16 دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  (. ) . دنک یم  هدافتسا  لباق  ریغ  روش و  ار  ماعط 

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abu Talib said : “ These hearts wear out just as bodies do; so, seek for
.”. them beautiful pieces of wisdom
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اه همجرت 

یتشد

هدارا نآ  زا  هک  تسا  یّقح  نخـس  .تسادخ ) نآ  زا  طقف  تموکح  دنیوگ ، یم  جراوخ  هک  دینـش  یتقو  : ) دومرف وا ، رب  ادخ  دورد  و 
 . دنراد لطاب 

يدیهش

.دنهاوخ ار  یلطاب  نادب  هک  تسا  یّقح  نخس  دومرف ]: تسین ، ادخ  نآ  زا  زج  تموکح  هک  دینش  ار  جراوخ  هتفگ  نوچ  [و 

یلیبدرا

نآب دوش  یم  هدرک  هدارا  هک  تسیقح  نخـس  ار  يادخ  رم  زجب  تسین  یمکح  چـیه  هک  ار  نایجراخ  راتفگ  دینـش  هک  یتقو  دومرف  و 
دوب ادخ  ترضح  مکح  هچ  لطاب 

یتیآ

نادب ار  یلطاب  هک  تسا  یقح  نخـس  دومرف  تسین  ادـخ  نآ  زا  زج  تموکح  دـنیوگ : یم  هک  دینـش  ار  جراوخ  نخـس  نیا  هک  یتقو 
.دننک هدارا 

نایراصنا

: دومرف «، هّلل ّالا  مکح  ال  :» دینش ار  جراوخ  نخس  یتقو  : دومرف ترضح  نآ  و 

 . هدش دصق  نآ  هب  لطاب  هک  تسا  یّقح  نخس 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

مثیم نبا 

: دومرف ادخ ،) يارب  زج  تسین ، ینامرف  مکح و  چیه   ) الا هللا مکح  ال  دنتفگ : یم  هک  دینش  ار  جراوخ  نخس  یتقو  مالـسلا ) هیلع   ) ماما
.تشذگ البق  هلمج  نیا  ریسفت  حرش و  دنبلط .) یم  تسردان  لطاب و  فده  نآ  زا  هک  تسا  یتسرد  نخس  )

دیدحلا یبا 
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 . ٌلِطَاب اَِهب  ُداَُری  ٍّقَح  ُهَِملَک  ِهَِّلل  َّالِإ  َمْکُح  ِجِراَوَْخلا َال  َلْوَق  َعِمَس  اََّمل  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

نم هریغ  فالخب  هعوقو  نم  دـب  الف  هسفن  لاـعفأ  نم  ائیـش  دارأ  اذإ  يأ  فسوی 67 ) . هروس  ِهِّلل (  ّـالِإ  ُمْکُْحلا  ِنِإ  هناحبـس  هلوق  ینعم 
اُولُخْدا ٍدِـحاو َو  ٍباب  ْنِم  اُولُخْدَـت  َِّیَنب ال  ای  هملکلا  هذـه  لبق  ام  يرت  هودارأ أ ال  اذإ  مهدارم  لوصح  بجی  هنإف ال  هردـقلاب  نیرداقلا 

دحاو باب  نم  اولخد  اذإ  نیعلاب  هباـصإلا  نم  مهیلع  فاـخ  ِهِّلل  ّـالِإ  ُمْکُْحلا  ِنِإ  ٍءْیَـش  ْنِم  ِهّللا  َنِم  ْمُْکنَع  ِینْغُأ  اـم  ٍهَقِّرَفَتُم َو  ٍباْوبَأ  ْنِم 
مکنع عفدـی  مل  اءوـس  مکب  هللا  دارأ  اذإ  يأ  ٍءْیَـش  ْنِم  ِهّللا  َنِم  ْمُْکنَع  ِینْغُأ  اـم  مهل َو  لاـق  مث  هقرفتم  باوـبأ  نم  اولخدـی  نأ  مهرمأـف 

امل هدارم  هلاحم و  همکح ال  ذـفنی  ءایحألا  نم  یح  سیل  يأ  ِهِّلل  ّالِإ  ُمْکُْحلا  ِنِإ  لاق  مث  قرفتلا  نم  مکیلع  هب  ترـشأ  اـم  ءوسلا  کـلذ 
هتقفاوم نینمؤملا ع  ریمأ  یلع  اورکنأف  اهدـنع  جراوخلا  تلـض  هملکلا و  هذـه  ینعم  وه  اذـهف  هدـحو  میدـقلا  یحلا  الإ  هلاعفأ  نم  وه 

وه مکحلا  اذـه  سیل  كرتشملا و  ظفللا  عضومل  اوطلغف  ِهِّلل  ّالِإ  ُمْکُْحلا  ِنِإ  هناحبـس  هللا  لاق  دـق  مکحی و  فیک  اولاق  میکحتلا و  یلع 
اذإ امکح  یمـسی  ام  لک  یفن  جراوخلا  اهب  دـیری  لوألا و  موهفملا  یلع  قح  اهنأل  لطاب  اهب  داری  قح  هملک  یه  نذإـف  مکحلا  کـلذ 

عئارشلا نم  ریثک  یف  نیقولخملا  مکح  یضمأ  دق  یلاعت  هللا  نأل  لطاب  کلذ  یلاعت و  هللا  ریغ  نع  ردص 

یناشاک

ینعی الا هللا ) مکح  ال   ) هک ار  نایجراخ  راتفگ  دینـش  هک  یتقو  ترـضح  نآ  دومرف  و  جراوخلا ) لوق  عمـس  اـمل  مالـسلا : هیلع  لاـق  (و 
مکح هک  اریز  ار  لطاب  نآ  هب  دـنهاوخ  یم  هک  تسا  قح  نخـس  نیا  لطاب ) اهبداری  قح  هملک   ) ار ادـخ  رم  رگم  تسین  یمکح  چـیه 
هدوبن ناشلعف  قفاوم  ناشیا  لوق  سپ  .دـندوب  وا  رکنم  ناشیا  دوب و  ماـما  هناحبـس  وا  هدومرف  هب  دوب و  ادـخ  مکح  ناـمه  ترـضح  نآ 

.تفای ریرحت  تمس  مدقتام  رد  ریرقت  نیا  نایب  .دشاب و 

یلمآ

ینیوزق

: دومرف میکحت )  ) رما رب  ضارتعا  يور  زا  ار  يادخ  رگم  مکح  تسین  الا هللا ) مکح  ال   ) ار جراوخ )  ) لوق دینش  هک  یتقو  ترضح  نآ 
.ار لطاب  دنا  هدرک  هدارا  نآ  هب  هک  تسا  یقح  هملک 

یجیهال

هک یماگنه  رد  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .لطاب » اهب  داری  قح  هملک  : » الا هللا مکح  ال  جراوخلا : لوق  عمـس  امل  مالـسلا ، هیلع  لاـق  و 
جراوخ دندرک  هدارا  هک  دوب  یقدص  قح و  هملک ي  لوق  نیا  ادخ : يارب  زا  رگم  یمکح  تسین  هک  ار  جراوخ  هفیاط ي  راتفگ  دینش 

اضق و هب  رگم  ناـکما  ملاـع  رد  دوش  یمن  عقاو  يزیچ  چـیه  هک  تسا  نآ  نآ  قح  ینعم  هک  اریز  نآ ، زا  ار  قح  فـالخ  لـطاب  ینعم 
نوچ نیمکح  بصن  هب  مکح  ینآرق و  صن  هب  رگم  دوشن  دیاب  هیعرـش  ماکحا  زا  یمکح  چیه  هک  دندرک  هدارا  جراوخ  ادـخ و  ردـق 

رورـض هیعرـش  ماکحا  تایئزج  لیـصافت و  هک  اریز  تسا ، لـطاب  ینعم  نیا  دـشاب و  قح  فـالخ  لـطاب و  دـیاب  سپ  دوبن ، صوصنم 
همجرت اب  هرقف  نیا  ههیدبلاب و  تسین  صوصنم  لیصافت  رثکا  هک  اریز  داشرا ، رد  ریصقت  دیآ  یم  مزال  الا  دشاب و  صوصنم  هک  تسین 

.بطخ همجرت ي  رد  تشذگ  نآ  ي 
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ییوخ

الا اودـبعت  نا ال  رما  ـالا هللا  مکحلا  نا  -: 40 هیالا  ) فسوی هروس  یف  یلاـعت  هلوق  نم  سبتقم  ـالا هللا ، مکح  ـال  جراوخلا : لوق  ینعملا :
یف داسفلا  يولبلا و  داجیا  و  هقحلا ، هموکحلا  دـضع  تف  ماـمالا و  یلع  ناـیغطلا  یغبلا و  مکحلا  اذـهب  اودارا  مهنا  ـالا  قح  وهف  هاـیا )

تسین یمکح   ) دنشکیم دایرف  جراوخ  هک  دینـش  نوچ  همجرتلا : .نورعـشی  نورعـشی و ال  ثیح  نم  لطابلا  هرـصن  قحلا و  لها  فص 
.تسا رظن  رد  نآ  زا  یلطاب  دصقم  یلو  تسا  قح  هملک  نیا  دومرف : ادخ ) يارب  زا  زج 

يرتشوش

لقتست نا  لبق  ریطت  تداک  هحنجا و  اهل  تراص  اذا  هدارجلا  یعمصالا : لاق  حاحصلا ،)  ) یف ءاغوغلا ) هفص  یف  : ) فنصملا لوق  لوقا :
یـش ء ءاغوغلا  هدـیبعوبا : لاق  و  مهفالتخا و ) …  سانلا و  صقن  یف  نورـشعلا - سداسلا و  لصفلا   ) .سانلا هبـش  هب  و  ءاغوغ ، ریطتف ،

مل نم  و  واو ، نم  هلدـبم  هزمهلا  و  ماقمق ، هلزنمب  هلعج  هرکذ  هفرـص و  نمف  فیعـض ، وه  يذوی و  ضعی و ال  هنا ال  الا  ضوعبلاب  هیبش 
اولوقی و  لضافلا ، ریغ  اولضفی  و  دیسلا ، ریغ  اودوسی  نا  هماعلا  قالخا  نم  هجورم :)  ) یف يدوعـسملا  لاق  .ءاروع  هلزنمب  هلعج  هفرـصی 
لطابلا نم  قحلل  هفرعم  و ال  ناصقنلا ، لضفلا و  و  لوضفملا ، لضافلا و  نیب  زییمت  ریغ  نم  مهیلا  قبس  نم  عابتا  مه  و  ملاعلا ، ریغ  ملعب 

هل قیدص  هربخا  و  ینملکی ؟ نم  هتیتا  اذا  لوقی : تیبلا - هل  رکذ  دـق  جاح و  وه  و  هماعلا - نم  الجر  تعمـس  ظحاجلا : لاق  .مهدـنع و 
یل رکذ  و  وه ؟ انبرا  اذه  دـمحم  یف  لوقت  ام  هلآ -) هیلع و  هللا  یلـص   ) دـمحم یلع  یلـصی  هعمـس  دـق  و  هل - لاق  هماعلا  نم  الجر  نا 

هلاسف قدـنزتی ، هنا  هل  راج  یلع  مالکلا  باحـصال  نیبلاطلا  هالولا  ضعب  یلا  عفر  مالـسلا  هنیدـمب  هماعلا  نم  ـالجر  نا  یناوخا : ضعب 
هل لاقف  .صاعلا  نب  یلع  لتاق  يذـلا  باطخلا  نب  هیواعم  ضغبی  یـضفار  یـضابا  يردـق  یجرم  هنا  لاقف : لجرلا  بهذـم  نع  یلاولا 

لها نم  انناوخا  نم  لجر  ینربخا  .باسنالاب و  كرصب  یلع  وا  تالاقملاب ، کملع  یلع  كدسحا ؟! یش ء  يا  یلع  يردا  ام  یلاولا :
نوعمتـسیف نوتای  هماعلا  نم  موق  ناک  و  مهیف ، ملعلا  لها  هرکذی  ام  هیواعم و  یلع و  رمع و  رکب و  یبا  یف  رظانتن  دـعقن  انک  لاق : ملعلا 

؟ تنا لوقت  امف  تلقف : .نالف  نالف و  هیواعم و  یلع و  یف  نوبنطت  مک  هیحل - مهربکا  مهلقعا و  نم  ناک  و  مهضعب - اموی  یل  لاقف  انم 
هشئاع تنب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا هارما  لاق : همطاف ؟ تناک  نم  و  تلق : .همطافوبا  وه  سیل  وا  لاق : .یلع  تلق : دیرت ؟ نم  لاق :

هازغ یف  مهفالتخا و ) …  سانلا و  صقن  یف  نورـشعلا - سداسلا و  لصفلا   ) لـتق لاـق : یلع ؟ هصق  تناـک  اـمف  تلق : .هیواـعم  تخا 
یتلغب و نع  تلزنف  هیلع  سانلا  عمتجا  لجرب  اـنا  اذاـف  دادـغبب ، قوسلا  یف  اراـم  تنک  لاـق : سرـشا  نب  هماـمث  رکذ  .یبنلا و  عم  نینح 

هیلا ترظنف  نیعلا ، بیصی  ءاد  لک  نم  عجنی  هنا  هعم  الحک  فصی  لجرب  انا  اذاف  سانلا ، نیب  تلخد  و  عامتجالا ! اذه  ام  یـشل ء  تلق :
تکتـشا انهاها  یل : لاقف  .کینیع  عفن  لوقت ، امک  کلحک  ناک  ول  اذـه ! ای  هل : تلقف  هکوس ، ام  يرخالا  ءاشرب و  هدـحاولا  هنیع  اذاـف 

ببطی ببطتم  دادـغبب  دیـشرلا  مایا  یف  ناک  .دـک و  دـعب  الا  مهلاعن  نم  تلفنا  ام  قدـص و  مهلک : لاقف  .رـصمب  اتکتـشا  امنا  ياـنیع !؟
هیلا عمتجی  ناکف  هماعلا  هیلا  داقنت  ینسلاب  فرعی  عدبلا و  لها  نعلی  هعامجلا و  هنسلا و  لها  نم  هنا  رهظی  ایرهد  ناک  هتافـصب و  هماعلا 

يالف هللا  الا  عفان  راض و ال  متلق ال  نیملسملا  رشعم  ای  مهل : لاقف  همیدق  یلع  امئاق  بثو  اوعمتجا  اذاف  .قلخ  ءاملا  ریراوقب  موی  لک  یف 
هللا يا و  نولوقیف : .مکلوق  لثم  مکلعف  نوکی  یتح  مکئراب  یلع  اولکوت  مکبر و  یلا  اووجلا  مکعفانم  مکراضم و  نع  ینولاست  یش ء 

و اوفرعی ) مل  اوقرفت  اذا  و  اوبلغ ، اوعمتجا  اذا  نیذلا  مه   ) لوالا یف  مالـسلا ) هیلع   ) هلوق .تام  یتح  جـلاعی  مل  ضیرم  نم  مکف  انقدـص 
جزالا باب  لها  نیب  دادغبب  ( 601  ) هنس یف  ترج  يرزجلا :) لماک   ) یف اوعفن ) اوقرفت  اذا  و  اورـض ، اوعمتجا  اذا  نیذلا  مه   ) یناثلا یف 

و رود ، بهن  عمج و  جرخ  عمج و  لتقف  نوریخالا  مهعنمف  هوفوطی  نا  اوداراف  اعبـس ، اولتق  نیلوالا  نا  ببـسب  هبراحم  هینوماملا  لها  و 
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لـصفلا  ) مهعنمف هفوط  نولوالا  دارا  عبـس  لـتق  ببـسب  هبراـحم  ترج  دادـغب - یبرغ  لاـحم  نم  هیبرغلا - اـتفطق و  لـها  نیب  کلذـک 
( انفرع دـق  لیقف   ) .رکـسع مهیلا  لسرا  یتح  یلتق  مهنیب  لتقف  نورخـالا  مهفـالتخا و ) …  ساـنلا و  صقن  یف  نورـشعلا - سداـسلا و 
( مهقارتفا هعفنم  امف  مهعامتجا  هرضم  (. ) هیطخلا مثیم و  نبا  دیدحلا و  یبا  نبا   ) یف امک  انملع ) دق  : ) باوصلا و  هیرصملا )  ) یف اذکه 

مدـع و  هوق ، لک  یلع  مهعاـمتجا  یف  مهتبلغ  مـالکلا  یقـش  نم  دارملاـف  یلوـالا  هیاورلا  اـما  و  هیناـثلا ، هیاورلا  یلع  اـمنا  لاوسلا  اذـه 
یلا : ) باوـصلا و  هیرـصملا )  ) یف اذـکه  مهتنهم ) یلا  نهملا  باحـصا  عـجری  مالـسلا :) هیلع   ) لاـقف  ) .حـضاو مهقرفت  یف  مهتیفورعم 

هرکنا نا  یئاـسکلا و  رـسکلا  یکح  اهرـسک - میملا و  حـتفب  یه  و   - همدـخلا و  لـمعلاب ، قذـحلا  هنهملا : و  اـهریغ ، یف  اـمک  مهنهم )
هعانص لک  نع  لاسی   ) بتکی لیقف : هیف ؟ بتکن  ام  اولاقف : .هنم  تیقبف  همکح  باتک  بتک  اولاق : مهب .) …  سانلا  عفتنیف   ) .یعمـصالا

(. اهلها

هینغم

لوقب اولدتسا  جراوخلا  نکل  و  فسوی )  67 الا هللا - مکحلا  نا  : ) یلاعت هلوق  نع  ناث  ریبعت  یه  و  الا هللا ) مکح  ال   ) قحلا هملکب  دارملا 
و رمـالا ، یلوا  نم  ماـمالا  و  ءاـسنلا )  59 مکنم - رمـالا  یلوا  لوـسرلا و  اوـعیطا  هللا و  اوـعیطا  : ) لاـق يذـلا  هللا  هیـصعم  ریربـت  یلع  هللا 

نوقرمی : ) هلوقب جراوخلا  فصو  هنا  رتاوتلاب  لوسرلا  نع  تبث  .ضرالا و  یف  اودسفا  مامالا و  اوصع  مهنال  نیدـلا  نم  اوقرم  جراوخلا 
انحرـش و  لقعلا ، نیدـلا و  قطنمب  هیلع  در  و  جراوخلا ، لوق  ماـمالا  رکذ  هبطخلا 40  یف  و  هیمرلا .) نم  مهـسلا  قرمی  اـمک  نیدـلا  نم 

(. لوالا ص 252 دلجملا  رظنا   ) هیافکلا هیف  امب  جراوخلا  نع  انملکت  و  الصفم ، کلذ 

هدبع

هفیلخلا هعاط  نم  مهجورخ  یلع  جاجتحالا  اهب  اودصق  مهناف  لطاب : اهب  داری  … 

يرفعج

مالسالا ضیف 

یتسرداـن رد   ) ادـخ يارب  رگم  تسین  یناـمرف  مـکح و  دـنتفگ ) یم  هـک   ) ار جراوـخ  نخـس  دینـش  هـک  یماـگنه  مالـسلا  هـیلع  ماـما 
ملهچ نخس  رد  هلمج  نیا  حرش   ) دنریگ یم  تسردان  لطاب و  هجیتن  نآ  زا  هک  تسا  یتسرد  قح و  نخس  تسا : هدومرف  ناشراتفگ )

(. تشذگ اه  هبطخ  باب  رد 

ینامز

کی زا  مخز  مشچ  زا  ندوب  نوصم  يارب  تفگ  ناـنآ  هب  تشاد  مازعا  رـصم  يوسب  ار  دوـخ  نادـنزرف  بوـقعی  ترـضح  هک  یعقوـم 
.تسادخ صوصخم  تردق  تواضق و  مکح ، .مناد  یمن  ار  ادخ  هتـساوخ  نم  یلو  دینک  تیاعر  ار  رهاظ  امـش  .دیوشن  دراو  هزاورد 

یلع هک  هاگنآ  .تسادخ  صوصخم  مکح  تفگ : دوب  لفاغ  ادـخ  هتـساوخ  زا  دـیابن  هک  دـنامهفب  شنادـنزرف  هب  هکنیا  يارب  بوقعی 
هب تواضق  هجیتن  یتقو  دریذپب  ار  صاع  نب  ورمع  يرعشا و  یسوموبا  مکح  تواضق و  دش  ریزگان  نیفص  ناتساد  رد  مالـسلا ) هیلع  )

ماما هک  باختنا  نیا  نارادـفرط  هب  دـندوب و  صاع  نب  ورمع  یـسوموبا و  تواضق  فلاخم  هکنانآ  دـمآرد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ررض 
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ناـج هب  تواـضق  نیفلاـخم  نیقفاوم و  .دنتـساخرب  ضارتعا  هب  ریذـپب  ار  باـختنا  هک  دـندوب  هداد  رارق  راـشف  تحت  ار  مالـسلا ) هیلع  )
تواـضق و هللاـالا :) مکح  ـال  : ) دوب هملک  نیا  ناشراعـش  جراوـخ و  ماـنب  دـمآ  دوـجو  هب  يدـیدج  ههبج  هجیتـن  رد  دـنداتفا  رگیدـکی 

هیلع  ) یلع نیفلاـخم  یلو  دـننک  هجوت  ادـخ  هب  شنادـنزرف  هب  بوقعی  ترـضح  هک  يا  هلمج  ناـمه  .تسادـخ  صوصخم  تموکح 
هدوب و عرش  فالخ  هدوب ) يراچان  يور  زا  هک   ) تواضق لوبق  هک  دننک  موکحم  ار  ترضح  نآ  دنتساوخ  یم  راعش ، نیا  اب  مالـسلا )
هک  ) تسا یقح  بلطم  : ) دومرف دینـش  هک  ار  اهنآ  راعـش  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  .تسا  هدـش  رفاک  هللااب ) ذایعلا  ( ) مالـسلا هیلع   ) یلع

لطاب نآ  لوبق  اهتواضق و  مامت  دـنیوگ  یم  دـنرب و  یم  راک  هب  لطاب  دـصقم  يارب  نانیا  یلو  دومرف ) حیحـص  دوخ  دروم  رد  بوقعی 
.دراد هدارا  مه  رشب  تسین  ادخ  صوصخم  مکح  هک  یتروص  رد  تسادخ  صوصخم  مکح  نوچ  تسا 

يزاریش دمحم  دیس 

نا ال کلت  مهتملکب  جراوخلا  دارا  دـقل  لطاب ) اهب  داری  قح  هملک  (-: ) هللا الا  مکحال   ) جراوخلا لوق  عمـس  امل  مالـسلا - هیلع  لاـق  و 
مکاحلا ال نا   ) ال هللا ) مکحلا   ) نا اهرهاظ  هملکلا  هذـه  و  هنـسلا ، باتکلا و  یلا  مهـسفناب  ساـنلا  عجری  اـمنا  و  اـقالطا ، مکاـح  نوکی 

نوکی ـال  نا  وه  دارملا و  و  نورفاـکلا ) مه  کـئلواف  هللا ، لزنا  اـمب  مکحی  مل  نم  و   ) هللا ریغ  مکح  زوجی  ـال  ذا  قح  هملکلاـف  نوکی )
.هفیلخلا هعاط  نع  مهجورخل  جاجتحالا  هملکلا  هذهب  جراوخلا  دصق  دق  و  مکاحلاب ، الا  سانلا  رما  میقتسی  ذا ال  لطاب ، مکاح ،

يوسوم

هراـثا هنتفلا و  اـهب  اودارا  مهنکل  و  ـالا هللا ) مکحلا  نا  : ) یلاـعت هلوـق  نم  هذوخاـملا  قـحلا  هملک  یه  ـالا هللا  مکح  ـال  مهلوـق : حرـشلا :
حرطت یتلا  تاراعشلا  نم  ریثک  اذکه  سانلا و  لالـضا  لطابلا و  اهحرط  ءارو  نم  اودارا  لداعلا …  مکحلا  یلع  هبغاشملا  یـضوفلا و 

 … کلذ ریغ  ررحتلا و  هیرحلا و  راعشک  ههوبشملا  هلطابلا  فادهالا  اهئارو  نکل  قح و  تاراعش  نوکت  و 

یناقلاط

نآ زا  هک  تسا  یقح  نخـس  دومرف : تسین ، ادخ  نآ  زا  زج  تموکح  دنیوگ : یم  هک  دینـش  ار  جراوخ  نخـس  ترـضح  نآ  نوچ  «و 
« .دوش یم  لطاب  هدارا 

هدارا دـنوادخ  هاگره  هک  تسا  نیا  ادـخ ،» يارب  زج  تسین  نامرف  «، » ٍهَنَِّیب یلَع  یِّنِإ  ُْلق  : » تسا هدومرف  هک  دـنوادخ  راـتفگ  نیا  ینعم 
نآ لوصح  دـننک  هدارا  ار  يزیچ  نوچ  هک  نادـنمتردق  رگید  فالخ  هب  تسین ، يا  هراچ  نآ  عوقو  زا  دـیامرف  ار  يراک  نداد  ماجنا 
زا دـیوشن و  دراو  هزاورد  کی  زا  منارـسپ  يا  : » دـیوگ یم  هچ  مالّـسلا  هیلع  بوقعی  نخـس ، نیا  زا  شیپ  ینیب  یمن  رگم  .تسین  مزال 

رگم تسین  مکح  هک  منک  عفد  دـیامرف ، هدارا  امـش  هرابرد  دـنوادخ  هک  ار  يزیچ  مناوت  یمن  نم  دـیوش و  دراو  قرفتم  ياـه  هزاورد 
ببـس نادب  دسر و  ناشیا  هب  یمخز  مشچ  دنورب  هزاورد  کی  زا  رگا  هک  دوب  هدیـسرت  نانآ  رب  مالّـسلا  هیلع  بوقعی  .دـنوادخ » يارب 

نیا دیامرف ، يّرش  هدارا  امـش  هب  تبـسن  دنوادخ  رگا  هک  تسا  هدوزفا  سپـس  دنوش و  دراو  فلتخم  ياه  هزاورد  زا  دوب  هداد  روتـسد 
تسین نانچ  ناگدنز  زا  کی  چیه  هک  دنک  یمن  عفد  امش  زا  ار  يرش  دیوش ، دراو  فلتخم  ياه  هزاورد  زا  هک  مدرک  نم  هک  یتراشا 

.تسا هناگی  میدق و  یح  هک  لاعتم  دنوادخ  رگم  دریذپ  ماجنا  دهاوخ  هچ  ره  هک 
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هنوگچ دـنتفگ : دـنداد و  رارق  راکنا  دروم  نینمؤملا  ریما  رب  ار  تیمکح  ناتـساد  دـنا و  هداـتفا  یهارمگ  هب  هیآ  نیا  دروم  رد  جراوخ 
هب تسا  كرتشم  ظفل  نیا  نوچ  و  .تسین » دنوادخ  يارب  زج  ندرک  مکح  : » دیامرف یم  دنوادخ  هکنآ  لاح  دریذپ و  یم  ار  تیمکح 
قح لوا ، موهفم  قبط  اریز  .تسا  هدش  لطاب  هدارا  نآ  زا  هک  تسا  یقح  هملک  تروص  نیا  رد  و  دندرک ، ینعم  طلغ  دنداتفا و  هابتشا 

يرایسب رد  ار  قولخم  مکح  لاعتم  دنوادخ  اریز  .تسا  لطاب  نیا  دنا و  هدرک  هدارا  ار  یمکح  عون  ره  ندرک  یفن  جراوخ  یلو  تسا 
.تسا هدومرف  ءاضما  تعیرش  ماکحا  زا 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

«: ِهَِّلل اَّلِإ  َمْکُح  َال  :» ِجِراَوَْخلا َلْوَق  َعِمَس  اََّمل 

.ٌلِطَاب اَِهب  ُداَُری  ٍّقَح  ُهَِملَک 

الا هللا» مکح  «ال  دنتفگ یم  هک  ار  جراوخ  نخس  نیا  هک  یماگنه  مالسلا  هیلع  ماما 

تسا یقح  نخس  :» دومرف دینش  تسادخ ) صوصخم  مکح  )

رد هللا  همحر  بیطخ  تشذگ و  ملهچ  هبطخ  هعیلط  رد  هلمج  نیا  هنامیکح : راتفگ  دنس  تسا . ( .» هدش  هدارا  نآ  زا  یلطاب  ینعم  هک 
ننـست لها  فورعم  ماما  یعفاش  زا  هلمج  زا  ؛ تسا هدرک  لقن  مالک  لحم  رد  اجنآ و  رد  مالک  نیا  يارب  يدایز  عبانم  ، رداـصم باـتک 

زا ییادص  دناوخ  یم  يا  هبطخ  هک  یماگنه  هنع ) هللا  یـضر   ) بلاط یبا  نب  یلع  تسا  هدـش  تیاور  هک  دـنک  یم  لقن  « مأ » باتک رد 
نب دمحم  زین  و  ُلِطاْبلا » اَِهب  َدیرُأ    ّ ٍقَح ٌهَمَلِک  : » دومرف ترـضح  نآ  « َّلَجَوَّزَع هِّلل  ّالإ  َمْکُح  ال  :» تفگ یکی  تساوخرب و  سلجم  هشوگ 

فارـشالا باسنا  رد  يرذالب  دوخ و  خـیرات  رد  حـضاو  نبا  بولقلا و  توق  رد  یکم  بلاطوبا  دوخ و  خـیرات  باتک  رد  يربط  ریرج 
رداصم ) .تسا هدروآ  ار  نآ  قاقتشا  باتک  رد  دیرد  نبا  نینچمه.دنا  هدرک  لقن  ار  نآ  دنتسیز  یم  یـضر  دیـس  زا  لبق  اهنآ  همه  هک 

(.( ،ج 1،ص 440 و ج 4،ص 163 هغالبلا جهن 

قح سابل  رد  لطاب 

صوصخم مکح  « ) ِهِّلل اَّلإ  َمْکُح  ال   » دـنتفگ یم  هک  ار  جراوخ  نخـس  نیا  هک  یماگنه  شا  هنامیکح  راتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
ُهَِملَک ِهَِّلل  اَّلِإ  َمْکُح  َال  ِجِراَوَْخلا  َلْوَق  َعِمَـس  اََّمل  ( ؛» تسا هدش  هدارا  نآ  زا  یلطاب  ینعم  هک  تسا  یقح  نخـس  :» دومرف دینـش  تسادـخ )

( . ٌلِطَاب اَِهب  ُداَُری  ٍّقَح 

رـس هک  يا  هنوگ  هب  دننک  یم  فیرحت  ار  نآ  يانعم  جراوخ  یلو  ؛ دیجم نآرق  تایآ  زا  هتفرگرب  تسا و  قح  نخـس  هک  نیا  هب  هراشا 
باتک رد  یبرغم  نامعن  یضاق  هک  میور  یم  یتیاور  غارـس  هب  میهدب  حرـش  ار  نخـس  نیا  هک  نیا  زا  شیپ.دنروآ  یم  نوریب  لطاب  زا 
کی هک  دوب  يا  هبطخ  نایب  لوغشم  دجسم  رد  دوب و  هتـشگ  زاب  نیفـص  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  : دیوگ یم  وا.تسا  هدروآ  رابخالا  حرش 
یمود رفن  تشذگ  يرادقم.دادن  یخـساپ  درک و  توکـس  مالـسلا  هیلع  ماما.داد  رـس  ار  « ِهِّلل اَّلإ  َمْکُح  «ال  راعـش دجـسم  هشوگ  زا  رفن 
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روـضح سلجم  رد  هک  جراوـخ  زا   ) یعمج ماجنارـس.درکن  ییاـنتعا  مالـسلا  هیلع  ماـما  زاـب.داد  رـس  رگید  هشوـگ  زا  ار  راعـش  نیمه 
هب زایتما  هس  ام.تسا  هدش  نآ  زا  لطاب  هدارا  هک  تسا  یقح  نخس  نیا  : دومرف مالسلا  هیلع  ماما.دنداد  رس  ار  راعش  نیا  مه  اب  دنتشاد )

دیشاب تسد  مه  ام ) اب   ) هک ینامز  ات  میراد و  یمن  زاب  ام ) اب   ) ندناوخ زامن  دجاسم و  رد  تکرش  زا  ار  امش  : میهد یم  جراوخ )  ) امش
: دومرف سپس  ، درک میهاوخن  زاغآ  ار  نآ  ام  دیشابن  گنج  رگزاغآ  رگا  میهد و  یم  لاملا  تیب  زا  ار  امش  مهس 

َّزَع ُهّللا  َلَعَجّالإ  ْتَُرثَک  ْوأ  ْتَّلَق  ٌهَِئف  ْمُْکنِم  اْنیَلَع  ُجُرْخَی  ُهَّنأ ال  َنیَملاْعلا    ّ ِبَر ْنَع  ِنیمْألا  ِحوُّرلا  ِنَع  ُقِداّصلا  ُّیبَّنلا  ِینَرَبْخأ  ْدََقل  ُدَهْشأ  «َو 
یهورگ هک  داد  ربخ  نم  هب  نیمالا  حور  یحو  هتـشرف  زا  وگتـسار  ربمایپ  دنگوس  ادخ  هب  مهد  یم  یهاوگ  ؛  انیدـْیأ یلَع  اهَْفتَح  َّلَج  َو 

.( ،ج 2،ص 9 رابخالا حرش  «. ) . دوب دهاوخ  ام  تسد  هب  ناشگرم  هک  نیا  رگم  دنک  یمن  جورخ  ام  رب  دایز  هچ  دشاب  مک  هچ  امش  زا 

اب.دومرف داریا  نیمکح  ناتساد  زا  سپ  نیفـص و  گنج  زا  دعب  ار  مالک  نیا  مالـسلا  هیلع  ماما  ، دش هراشا  ًالبق  هک  روط  نامه  : حیـضوت
مالـسلا هیلع  ماما  رب  دندش  هدیمان  جراوخ  ناونع  هب  ًادـعب  هک  یعمج  یلو  دـش  لیمحت  مالـسلا  هیلع  ماما  رب  تیمکح  ناتـساد  هک  نیا 

رد نیا  «. تسادخ صوصخم  مکح  :» دـیوگ یم  دـیجم  نآرق  هک  هک  نیا  اب  تسا  هتفریذـپ  ار  تیمکح  هلئـسم  ارچ  هک  دـنتفرگ  هدرخ 
ياعدا هب  یطابترا  هنوگ  چـیه  تسا  نآ  زا  دـعب  لـبق و  هک  ینئارق  اـب  هدـمآ  نآرق  زا  ياـج  هس  رد  هک  هتفگ  شیپ  هلمج  تسا  یلاـح 

.درادن جراوخ 

ام يِْدنِع  ام  ِِهب  ُْمْتبَّذَک  یِّبَر َو  ْنِم  ٍهَنَِّیب  یلَع  یِّنِإ  ُْلق  : » دـیوگ یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هب  باطخ  هیآ 57  « ماعنا » هروس رد  نآرق 
ار نآ  امـش  یلو  مراد  مراـگدرورپ  زا  ینـشور  لـیلد  نم  وگب  ؛ » َنِیلِـصاْفلا ُْریَخ  َوُـه  َّقَْـحلا َو  ُّصُقَی  ِهِّلل  ّـالِإ  ُمْکُْحلا  ِنِإ  ِِهب  َنُولِْجعَتْـسَت 

تسادخ ِنآ  زا  اهنت  نامرف  مکح و  تسین  نم  رایتخا  رد  دینک  یم  باتش  نآ  هرابرد  یهلا ) باذع  زا   ) امـش هچنآ.دیا  هدرک  بیذکت 
«. تسا لطاب ) زا  قح   ) هدننکادج نیرتهب  وا  دنک و  یم  ادج  لطاب  زاار  قح 

َنوُُدبْعَت ام  : » دیامرف یم  دندوب  هداهن  اه  تب  رب  ار  ییامـسم  یب  ياه  مسا  هک  ناتـسرپ  تب  خـساپ  رد  زین  « فسوی » هروس زا  هیآ 40  رد 
ُمِّیَْقلا ُنیِّدلا  َِکلذ  ُهاّیِإ  ّالِإ  اوُُدبْعَت  ّالَأ  َرَمَأ  ِهِّلل  ّالِإ  ُمْکُْحلا  ِنِإ  ٍناْطلُس  ْنِم  اِهب  ُهّللا  َلَْزنَأ  ام  ْمُکُؤابآ  ُْمْتنَأ َو  اهوُُمْتیَّمَس  ًءامْـسَأ  ّالِإ  ِِهنوُد  ْنِم 
هدیمان ادخ )  ) ار اهنآ  ناتناردپ  امـش و  هک  اّمـسم ) یب   ) ییاه مسا  زج  ، دیتسرپ یم  ادـخ  زا  ریغ  هچنآ  ؛ » َنوُمَْلعَی ِساّنلا ال  َرَثْکَأ  َّنِکل  َو 

.دیتسرپن ار  وا  زا  ریغ  هک  هداد  نامرف  ؛ تسادخ نآ  زا  اهنت  مکح  ؛ هدرکن لزان  نآ  رب  یلیلد  چیه  دنوادخ  ؛ تسین ، دیا

«. دنناد یمن  مدرم  رتشیب  یلو  ؛ رادیاپ تباث و  نییآ  تسا  نیا 

.تسا نآ  دننام  كرش و  اب  هزرابم  دیحوت و  رما  رد  یهلا  نامرف  هب  هراشا  هیآ  نیا  رد  مکح  هک  تسا  نشور 

ٍباْوبَأ ْنِم  اُولُخْدا  ٍدِـحاو َو  ٍباب  ْنِم  اُولُخْدَـت  َِّیَنب ال  ای  َلاق  َو  : » دـیوگ یم  ربمغیپ  بوقعی  نابز  زا  « فسوی » هروس هیآ 67  رد  نینچمه 
، تکرح ماـگنه  هب   ) و ؛ » َنوـُلِّکَوَتُْملا ِلَّکَوَـتَْیلَف  ِْهیَلَع  ُْتلَّکَوَـت َو  ِْهیَلَع  ِهِّلل  ّـالِإ  ُمْکُْحلا  ِنِإ  ٍءْیَـش  ْنِم  ِهّللا  َنـِم  ْمُْـکنَع  ِینْغُأ  اـم  ٍهَـقِّرَفَتُم َو 

بلج امش  يوس  هب  مدرم  هجوت  ات   ) دیدرگ دراو  فلتخم  ياهرد  زا  هکلب  ؛ دیوشن دراو  رد  کی  زا  یگمه  ؛ نم نارـسپ  : تفگ بوقعی )
لّکوت وا  رب  تسادـخ ! ِنآ  زا  اهنت  ، نامرف مکح و  منک ! عفد  امـش  زا  ار  یهلا  یمتح  ریدـقت  مناوت  یمن  روتـسد )، نیا  اب  نم   ) و ؛) دوشن

!«. دننک لّکوت  وا  رب  دیاب  نالّکوتم  همه  ؛و  ما هدرک 
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مشچ راتفرگ  ات  مهد  یم  یتاروتـسد  امـش  هب  مور و  یم  بابـسا  ملاع  غارـس  هب  نم  رگا  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  زین  هیآ  نیا  رد  مکح 
.دینک لکوت  وا  هب  دیاب  تسادخ و  یقیقح  بابسالا  ببسم  هک  دینادب  دیاب  ، دیوشن نافلاخم  هئطوت  ات  مخز 

دوش باختنا  نز  يوس  زا  یمَکَح  درم و  يوس  زا  یمَکَح  هک  دهد  یم  روتسد  رگیدکی  اب  رسمه  ود  فالتخا  هلئـسم  رد  دیجم  نآرق 
.دنهد نایاپ  اهنآ  نایم  فالتخا  هب  دنریگب و  يا  هنالداع  میمصت  دننیشنب و  ات 

رد دـیاب  دـنوادخ  : دـیوگ یم  یلقاع  چـیه  ایآ  تسا  تموصخ  لصف  يواعد و  هب  ندیـسر  يارب  تیمَکَح  تاـضق  ماـمت  راـک  ًـالوصا 
رهوش نز و  نیب  یفالتخا  رگا  هک  نیا  ای  و  دنک ؟ مکح  مدرم  يواعد  هب  ندیـسر  تموصخ و  لصف  يارب  دنیـشنب و  تواضق  همکحم 
هدـهع رب  ادـخ  ار  ناناملــسم  رب  تموـکح  رما  هـک  نـیا  اـی  دریگب و  اـهنآ  هراـبرد  يا  هنـالداع  میمــصت  دـیایب و  دـنوادخ  ، دـش ادـیپ 

؟ دنک میسقت  وا  ار  مئانغ  ، دشاب وا  حلص  گنج و  هدنامرف  ؛ دریگب

ناـمرف و یهلا و  ماـکحا  قـبط  رب  دراوـم  ماـمت  رد  هک  دریگ  تروـص  یلداـع  هاـگآ و  ياـه  ناـسنا  تسد  هب  اـهراک  نـیا  دـیاب  يرآ 
هب دـیجم  نآرق  رد  زگره  دنتـشادنپ  یم  جراوخ  هک  فالتخا  عفر  يارب  تیمَکَح  يانعم  هب  مکح  نیاربانب  ، دـننک مکح  وا  تاروتـسد 

.درادن حیضوت  هب  زاین  هک  تسا  نشور  يردق  هب  بلطم  نیا  تسا و  هدشن  هداد  تبسن  ادخ 

يارب رمالا  یلوا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  تسد  هب  هک  تسا  یلک  نیناوق  تروص  هب  هدـمآ  دـیجم  نآرق  رد  هک  یماـکحا 
چیه.دـنا هدـش  هدـیزگرب  ماکحا  يارجا  يارب  اهنآ  فرط  زا  هک  ینارومأم  تاـضق و  تسد  هب  تاـفالتخا  رد  تسا و  هدـش  هداد  ارجا 
فالتخا رد  هک  دیوگ  یمن  سک  چیه.دنک  ارجا  دنا  قحتـسم  هک  یناسک  رب  ار  انز  دح  ای  تقرـس  دح  دـیاب  ادـخ  دـیوگ  یمن  یلقاع 
.دنک تموصخ  لصف  تواضق و  دیایب و  دنوادخ  ، تسا هداوناخ  ای  هلیبق  دنچ  نیب  ای  نیعم  يدارفا  نایم  هک  یگداوناخ  یقوقح و 

اهنآ رب  ار  دوخ  لامعا  دیاب  تاضق  ماکحا و  نایرجم  هعماج و  ناریدـم  هک  هدومرف  ررقم  یعماج  نیناوق  یلک و  ماکحا  دـنوادخ  هتبلا 
.دننک كرد  ار  نآ  دنتسناوت  یمن  دیدش  بصعت  تقامح و  لقع و  فعض  رثا  رب  جراوخ  هک  تسا  يزیچ  نیا.دنهد  قیبطت 

زا دـنک و  یم  ییاورنامرف ) يریما و  «) هرمإ  » هب ریبعت  هعماج  تیریدـم  ماـکحا و  يارجا  زا  هبطخ 40، رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما 
: دیامرف یم  هبطخ  نامه  همادا  رد  ور  نیا 

هریاد نیا  رد  تیمکح  هلئـسم  هک  نیا  هب  هراشا  دـنک ») ارجا  اهنآ  نایم  رد  ار  ادـخ  نامرف  هک   ) دنتـسه یمکاح  ریما و  دـنمزاین  مدرم  »
يا هئطوـت  رد  دـندرک و  هزین  رـس  رب  ار  اـه  نآرق  هیواـعم  رکـشل  هک  نیا  هب  هجوـت  اـب.یهلا  يراذـگ  نوناـق  هریاد  رد  هـن  تـشاد  رارق 

نآرق هک  اجنآ  زا  دشاب و  ناناملسم  نایم  رد  ریما  یسک  هچ  هک  دنک  تموکح  ام  نایم  رد  نآرق  میناملـسم و  مه  ام  دنتفگ  كانرطخ 
وترپ رد  ات  مینک  باـختنا  یمَکَح  فرط  ره  زا  دـیاب  اـم  : دـنتفگ دوب  هدرکن  اـهنآ  داـقتعا  هب  نیعم  یـصخش و  تروص  هب  يریما  نییعت 

لیمحت شـصاخ  نارای  مالـسلا و  هیلع  یلع  رب  رما  نیا  دـننک و  باختنا  ناناملـسم  ریما  ناونع  هب  ار  رفن  کی  دننیـشنب و  نآرق  تاـیآ 
ّالإ َمْکُح  ال   » راعـش تسادـخ و  مَکَح  تسا و  یطلغ  راک  مَکَح  باختنا  الـصا  هک  دـندرک  تفلاخم  نآ  اب  جراوخ  تیلقا  سپـس.دش 

ال  » راعش : دومرف یم  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  ور  نیا  زا  تفرگ ، الاب  تیمَکَح  هلئـسم  تسکـش  زا  دعب  یفارحنا  موهفم  نیا  اب  « ِهِّلل
رد دیحوت  هک  لیلد  نیا  هب  تسا  قح  ؛ دنا هدرک  هدارا  نآ  زا  ار  یلطاب  يانعم  اهنآ  هک  تسا  یقح  نخس  تیعقاو و  کی  ِهِّلل » ّالإ  َمْکُح 
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نآ يرجم  غلبم و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  تسادخ و  يوس  زا  اهنت  ماکحا  نیناوق و  عیرـشت  : دیوگ یم  مکح  يراذگ  نوناق 
هعماج تیریدـم  ماکحا و  يارجا  یهدـنامرف و  تموکح و  هک  تسا  نیا  دـندرک  یم  هدارا  نآ  زا  اهنآ  هک  یلطاب  موهفم  اـما  تسا و 
يارما بصن  ای  مئانغ و  میـسقت  ای  حلـص  گنج و  نامرف  دیآ  یمن  ادخ  زگره  هک  نیا  زا  لفاغ.دریگ  تروص  دنوادخ  هلیـسو  هب  دیاب 

دیاب ار  ماکحا  ناشدوخ  مدرم  تسین و  هعماج  رد  رادمامز  ریما و  هب  يزاین  ًالـصا  هک  هدوب  نیا  اهنآ  روظنم  رگا  دنک و  رداص  ار  دالب 
هن هلئسم  نیا  یگیاپ  یب  یتسـس و  ، دندوب تموکح  یفن  رادفرط  يدارفا  زورما  هتـشذگ و  خیرات  لوط  رد  هک  هنوگ  نامه  دننک  لمع 

يرـشب عماوج  مامت  هک  دراد  نآ  هب  يا  هراشا  زین  ملهچ  هبطخ  رد  ترـضح  هک  روط  نامه  ، تسا رتشیب  هکلب  تسین  لوا  زا  رتمک  اهنت 
مه هب  جرم و  جرح و  ثعاـب  هک  نآ  ندوبن  زا  ملاـظ  مکاـح  دوجو  یتح  لداـع و  هاوخ  ملاـظ  هاوخ  ؛ هتـشاد یمکاـح  خـیرات  لوط  رد 
رد یتینما  مظن و  ًالامجا  تسا  راچان  دـشاب  هک  مه  دوخ  ظـفح  يارب  ملاـظ  مکاـح  ؛ تسا رتهب  دوش  یم  هعماـج  ماـمت  هزاریـش  نتخیر 
هاگ یتح  دـهد و  بیترت  نامرجم  ناقراس و  يارب  يدـنب  نادـنز و  ، دـنک نییعت  اـه  تموصخ  لـح  يارب  یـضاق  ، دـنک داـجیا  هعماـج 

يرـشب عماوج  دشابن  یتموکح  چـیه  رگا.دـشاب  هتـشاد  شیوخ  تیعقوم  ظفح  مدرم و  هجوت  بلج  يارب  یناوارف  يداصتقا  تامدـخ 
.دنوش یم  دوبان  یهاتوک  تدم  زا  سپ 

راب نایز  راثآ  قیاقح و  فیرحت  يالب  هرابرد  میتشاد و  هنیمز  نیا  رد  یحورشم  ياه  ثحب  هبطخ 40  لیذ  باتک  نیمه  مود  دلج  رد 
.میدرک نایب  ار  مزال  بلاطم  ، تموکح لیکشت  ترورض  نینچمه  نآ و 

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib heard the Khārijites say, “There is no government except Allah'
.” s ". He therefore , said : A true statement intended to reap falsehood

رورش ياه  ناسنا  شابوا  شهوکن  : 199 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

اَذِإ َنیِذـّلا  ُمُه  مالـسلا  هیلع  َلاَق  َلب  َلِیق  اُوفَرُعی َو  َمل  اُوقّرَفَت  اَذِإ  اُوبَلَغ َو  اوُعَمَتجا  اَذِإ  َنیِذـّلا  ُمُه  ِءاَغوَغلا  ِهَفِـص  ِیف  مالـسلا  هیلع  َلاَـق  َو 
ُعِفَتنَیَف مِِهتَنهِم  َیلِإ  ِنَهِملا  ُباَحصَأ  ُعِجرَی  َلاَقَف  مِِهقاَِرتفا  ُهَعَفنَم  اَمَف  مِهِعاَِمتجا  َهّرَضَم  اَنفَرَع  دَق  َلیِقَف  اوُعَفَن  اُوقّرَفَت  اَذِإ  اوّرَـض َو  اوُعَمَتجا 

ِهِزَبخَم َیلِإ  ِزاّبَخلا  ِهِجَسنَم َو  َیلِإ  ِجاّسّنلا  ِِهئاَِنب َو  َیلِإ  ِءاّنَبلا  ِعوُجُرَک  مِِهب  ُساّنلا 

اه همجرت 

یتشد

هتخانـش دنوش  هدنکارپ  نوچ  و  دنوش ، زوریپ  دنیآ  مه  درگ  نوچ  نانآ  دومرف ) شابوا ، عمج  فیرعت  رد  : ) دومرف وا ، رب  ادخ  دورد  و 
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ماما زا   ) .دـنهد دوس  دـنوش  هدـنکارپ  نوچ  و  دـنناسر ، نایز  دـنیآ  مه  درگ  نوچ  ناـنآ  دومرف ) ماـما  هک  دـش  هتفگ  و  «. ) 1  » دندرگن
بسک و نابحاص  دومرف ) تسا ، نانآ  یگدنکارپ  رد  يدوس  هچ  اّما  میتسناد ، ار  دنناسر  نایز  دـنیآ  مه  درگ  شابوا  نوچ  دندیـسرپ :

هاگراک هب  هدنفاب  و  نامتخاس ، نتخاس  هب  اّنب  دـنرب ، دوس  نانآ  شالت  زا  مدرم  و  دـندرگ ، یم  زاب  دوخ  ياهراک  هب  نارو  هشیپ  و  راک ،
 . دروآ یم  يور  ییاونان  هب  اونان  و  یگدنفاب ،

يدیهش

هتفگ و   ] دنوشن هتخانـش  دندرگ  هدنکارپ  نوچ  و  دندرگ ، زوریپ  دنیآ  مهارف  نوچ  هک  دـننانآ  دومرف ]: ناگیامورف  عمج  فصو  رد  [و 
.دنهد دوس  دنوش  هدنکارپ  نوچ  دنناسر و  نایز  دنیآ  مهارف  نوچ  هک  دننانآ  دومرف ]: ماما  دنا 

دوخ ياه  هشیپ  رـس  هب  اـه  هشیپ  نادـنوادخ  دومرف ]: تسیچ »؟ ناشندـش  هدـنکارپ  دوس  میتسناد  ار  ناـشن  دـمآ  مهارف  ناـیز  دـنتفگ  ]
هناخ اونان  هب  هک  اونان  شهاگراک و  هب  هک  هدنفاب  دور و  دوخ  يانب  نتخاس  رـس  رب  هک  اّنب  نوچ  دنرب : دوس  نانآ  زا  مدرم  دـندرگزاب و 

.ددرگزاب

یلیبدرا

دنوشن و هتخانـش  دـنوش  قّرفتم  نوچ  دـنیامن و  یگبلغ  دـنیادرگ  دـنوش و  عمج  هک  یماگنه  دـیناسک  ناشیا  ماع  ياغوغ  فصو  رد 
عفن دنوش  قرفتم  نوچ  دـنناسر و  ررـض  دـنیآ  درگ  هک  یماگنه  هک  دـنیناسک  ناشیا  دومرف  ترـضح  نآ  هکلب  هک  دـنا  هتفگ  یـضعب 
ادـج تعفنم  تسیچ  سپ  ار  ناشیا  عامتجا  ندـیناسر  ررـض  میا  هتـسناد  هک  قیقحتب  ار  وا  رم  دـنتفگ  سپ  تعنـص  بسکب و  دـنناسر 
ندرک عوجر  وچمه  ناشیاب  نامدرم  دنبای  یم  عفن  سپ  دوخ  ياهتمدخ  يوسب  اهتمدخ  نارای  دنکیم  عوجر  دومرف  سپ  ناشیا  ندـش 

دوخ نتخپ  نان  يوسب  هدنزپ  نان  دوخ و  نتفاب  يوسب  هدنفاب  دوخ و  يانب  يوسب  اّنب 

یتیآ

: تفگ ناگیامورف ، شابوا و  تفص  رد 

دنناسر نایز  دنیآ ، درگ  نوچ  نانیا  دومرف ]: هک  دنیوگ  و   ] .دنوشن هتخانـش  دنـشاب ، هدنکارپ  نوچ  دننک و  هبلغ  دنیآ  درگ  نوچ  نانیا 
:[ دومرف تسیچ ، رد  ناشندش  هدنکارپ  دوس  اما  .میناد  یم  ار  ناشندمآ  عمج  نایز  دندیـسرپ ،  ] .دـنهد دوس  دنـشاب ، هدـنکارپ  نوچ  و 
هب هدـنفاب  ددرگ و  یم  زاـب  نتخاـس  راـک  هب  اـّنب  دـنرب ، یم  هدـیاف  اـهنآ  زا  مدرم  دـندرگ و  یم  زاـب  دوخ  ياـهراک  رـس  هب  نارو  هشیپ 

.شییاونان هب  اونان  شهاگراک و 

نایراصنا

هتخانـش دـندرگ  هدـنکارپ  نوچ  ،و  دـنوش زوریپ  دـنیآ  درگ  نوچ  هک  دنتـسه  یناـسک  ناـنیا   : دوـمرف شاـبوا  هراـب  رد  ترـضح  نآ  و 
: دومرف ماما  : هدش هتفگ.دنوشن 

.دنهد تعفنم  دنوش  قرفتم  نوچ  ،و  دنناسر نایز  دنیآ  درگ  نوچ  هک  دنتسه  یناسک  نانیا 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 2857 

http://www.ghaemiyeh.com


 : دومرف ؟ تسیچ نانآ  یگدنکارپ  دوس  ، میدیمهف ار  ناشندمآ  درگ  نایز  : دنتفگ

،و تفاب ّلحم  هب  هدنفاب  ،و  نامتخاس هب  اّنب  تشگزاب  دننام  دنوش ، یم  دنم  هرهب  نانآ  زا  مدرم  دـندرگ و  یم  زاب  دوخ  راک  هب  راک  لها 
 . ییاونان هب  اونان 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

مثیم نبا 

عمج رگا  هک  دنـسه  يدارفا  نانآ  ، ) تسا حـضاو  بلاطم  هیقب  تعنـص - هشیپ و  هنهم : دومرف : شابوا  هراـبرد ي  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما
دنتسه یناسک  نانآ  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) ماما هک  دنا  هتفگ  یـضعب  دنوش .) یمن  هتخانـش  دنوش ، هدنکارپ  نوچ  و  دنبای ، هبلغ  دنوش 

هدـنکارپ دوس  اـما  میناد  یم  ار  ناـشعامتجا  ناـیز  دـنتفگ : دـندنمدوس  دنـشاب ، هدـنکارپ  هاـگره  دنـشخبنایز و  دـنوش  عـمج  رگا  هک 
نامتخاس و رـس  انب ، هک  نانچ  دنوش ، یم  دـنم  هرهب  اهنآ  زا  مدرم  دـندرگ و  یمرب  ناشراک  رـس  نارو  هشیپ  دومرف : تسیچ ؟ ناشندوب 

.ددرگ یمرب  ییاونان  هزاغم ي  هب  اونان  و  هاگراک ، هب  هدنفاب 

دیدحلا یبا 

اوُّرَض اوُعَمَتْجا  اَذِإ  َنیِذَّلا  ُمُه  َلاَق ع  َْلب  َلِیق  اُوفَْرُعی َو  َْمل  اُوقَّرَفَت  اَذِإ  اُوبَلَغ َو  اوُعَمَتْجا  اَذِإ  َنیِذَّلا  ُمُه  ِءاَغْوَْغلا  ِهَفِص  ِیف  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 
[ اَنِْملَع  ] اَْنفَرَع ْدَق  َلیِقَف  اوُعَفَن  اُوقَّرَفَت  اَذِإ  َو 

ع]  ] َلاَقَف ْمِِهقاَِرْتفا  ُهَعَْفنَم  اَمَف  ْمِهِعاَِمتْجا  َهَّرَضَم 

[ ُلْهَأ  ] ُباَحْصَأ ُعِجْرَی 

[ ْمِِهنَهِم  ] ْمِِهتَنْهِم َیلِإ  ِنَهِْملا 

 . ِهِزَبْخَم َیلِإ  ِزاَّبَْخلا  ِهِجَْسنَم َو  َیلِإ  ِجاَّسَّنلا  ِِهئاَِنب َو  َیلِإ  ِءاَّنَْبلا  ِعوُجُرَک  ْمِِهب  ُساَّنلا  ُعِفَْتنَیَف 

مهـضعب ال لاق  هبکار و  کلهأ  جاه  اذإ  رحبلاک  هماعلا  لاـقی  ناـک  ءاـیبنألا و  هلتق  لاـق  قوسلا  لـهأ  ءاـغوغلا و  رکذ  اذإ  نسحلا  ناـک 
 . .راهنألا یف  قوقشلا  : قوثبلا قوثبلا (  نودسی  قیرغلا و  نوذقنی  قیرحلا و  نوئفطی  مهنإف  ءاغوغلا  اوبست 

لک یف  ادـبأ  دـجت  کنأ ال  يرت  دـحاو أ ال  ماع  راذـعأ  مهنأک  هکاحلا  و  .یقمحلا )  : هغابلا هغابلا (  هغاغلا و  نامثع  وبأ  انخیـش  لاق  و 
رش و لک  لوقی  نومأملا  ناک  هوابغلا و  لومخلا و  صقنلا و  فخسلا و  نم  هدحاو  ههج  دحاو و  رادقمب  ءالؤه  رـصع  لک  یف  هدلب و 
ءاملعلا و نیب  نوقرفملا ) .» یف د«و  نورغملا (  ءایبنألا و  هلتق  مهنأل  ءاغوغلا  هماعلا و  نع  رداص  وهف  ملاعلا  یف  رـض ) .» و  :» یف د ملظ ( 
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نولاتحملا و  .علـسال )  نوجورملا  :» نورارطلا نورارطلا (  قیرطلا و  عاطق  صوصللا و  مهنم  و  ءایلوألا ).» یف د« ءادوألا (  نیب  نومامنلا 
انَءارَبُک انَتَداس َو  انْعَطَأ  ّانِإ  انَّبَر  اولاقف  هیاعـسلا  یف  مهتداع  یلع  اورـشح  همایقلا  موی  ناک  اذإف  .ماـکحلا )  ا:  ) ناطلـسلا یلإ  نوعاـسلا  و 

. ( بازحألا 67 هروس   ) ًارِیبَک ًانَْعل  ْمُْهنَْعلا  ِباذَْعلا َو  َنِم  ِْنیَفْعِض  ْمِِهتآ  انَّبَر  َالِیبَّسلا  اَنوُّلَضَأَف 

یناشاک

( اوبلغ اوعمتجا  اذا  نیذـلا  مه   ) ماوع ياغوغ  تفـص  رد  مالـسلا  هیلع  مامه  ماما  نآ  دومرف  و  ءاغوغلا ) هفـص  یف  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
و لاق ) لب  لیق  و   ) دـنوشن هتخانـش  دـنوش  قرفتم  نوچ  و  اوفرعی ) مل  اوقرفت  اذا  و   ) دـنیامن یگبلغ  دـنیآ  درگ  نوچ  هک  دـننانآ  ناشیا 
( اورض اوعمتجا  اذا  نیذلا  مه  : ) دومرف ترضح  نآ  هک  تسا  نیا  هکلب  .دش  روکذم  هک  تسا  نانچنآ  هن  تیاور  هک  دنا  هتفگ  یضعب 

لیقف  ) دنیارگ تعفنم  هب  دنوش  هدنکارپ  نوچ  و  اوعفن ) اوقرفت  اذا  و   ) دنناسر دنزگ  دنیامن  عامتجا  نوچ  هک  دـنیناسک  نآ  ناشیا  ینعی 
هعفنم اـمف   ) ار ناـشیا  ندـش  عمج  ترـضم  میناد  یم  هک  قـیقحت  هب  مهعاـمتجا ) هرـضم  اـنملع  دـق   ) ار ترـضح  نآ  دـنتفگ  سپ  هل )

دندرگزاـب مهتنهم ) یل  نهملا  باحـصا  عجری   ) هک دومرف  باوج  رد  سپ  لاـقف )  ) ناـشیا یگدـنکارپ  تعفنم  تسیچ  سپ  مهقارتفا )
ناشیا زا  نامدرم  دنریگ  یم  هدیاف  سپ  مهب ) سانلا  عفتنیف   ) ناشیا هفرح  تسا و  تعانـص  دارم  دوخ  ياهتمدخ  هب  اهتمدـخ  باحـصا 

دوخ نتفاب  عوضوم  هب  هدنفاب  نتـشگزاب  و  هجـسنم ) یلا  جاسنلا  و   ) دوخ نتخاس  رب  انب  ندومن  عوجر  وچمه  هئانب ) یلا  ءانبلا  عوجرک  )
.کلذریغ دوخ و  نتخپ  نان  ياج  هب  هدنزپ  نان  و  هزبخم ) یلا  زابخلا  (و 

یلمآ

ینیوزق

دنیآ درگ  هاگره  هک  دننانآ  ناشیا  دندرگ : عمج  يا  هعقاو  رد  هک  شابوا  ماوع و  نامدرم  ینعی  اغوغ )  ) تفص رد  ترضح  نآ  تفگ 
رتدب ناشیا  رش  تسا و  گرزب  ناشیا  هنتف  هک  تسا  نآ  ضرغ  ارهاظ  .دنوشن  هتخانش  دنوش  قرفتم  هاگره  و  دندرگ ، بلاغ  يراک  رب 
ماقتنا ناشیا  زا  یلاو  سپ  ددرگن ، یـشمتم  رما  نآ  ادابم  هک  دـنیامن  هشیدـنا  لـطاب  ياـهعامتجا  زا  فورعم  مدرم  هک  ور  نآ  زا  تسا 

نیا تفگ : هکلب  دـنا  هتفگ  یـضعب  .دسانـشن و  ناـسک  چـیه  دنـشاپب  نوچ  هک  دـنغراف  هشیدـنا  نیا  زا  هک  موـق  نیا  فـالخرب  دـناتس 
ترـضم میا  هتـسناد  قیقحت  هب  دنتفگ : .دنناسر  عفن  دندرگ  قرفتم  نوچ  و  دـنناسر ، ررـض  دـنیامن  عامتجا  نوچ  هک  دـننانآ  تعامج 

دندرگ عفتنم  سپ  دوخ ، ياهتمدـخ  هب  اهفرح  اهتمدـخ و  باحـصا  دـندرگ  زاب  دومرف  ناشقارتفا ؟ تعفنم  تسیچ  اـما  ار  ناـشعامتجا 
.دوخ نان  رس  هب  زپ  نان  و  دوخ ، هاگراک  هب  هدنفاب  دوخ و  راک  هب  انب  عوجر  وچمه  ناشیا ، هب  نامدرم 

یجیهال

امف مهعامتجا  هرـضم  انملع  دـق  لـیقف : .اوفرعی » مل  اوقرفت  اذا  اوبلغ و  اوعمتجا  اذا  نیذـلا  مه  : » ءاـغوغلا هفـص  یف  مالـسلا  هیلع  لاـق  و 
زابخلا هجـسنم و  یلا  جاسنلا  هئانب و  یلا  ءانبلا  عوجرک  مهب  سانلا  عفتنیف  مهتنهم ، یلا  نهملا  باحـصا  عجری  : » لاقف مهقارتفا ،؟ هعفنم 

دـندرگ و عمج  رگا  هک  دنـشاب  یناسک  نآ  ناشیا  هک  ساـنلا  ماوع  ینعی  ءاـغوغ ، تفـص  رد  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .هزبخم » یلا 
عمج ررـض  میتسناد  ام  قیقحت  هب  هک  دش  هتفگ  سپ  .دنوشن  هتخانـش  دنوش  هدنکارپ  رگا  دوخ و  نمـشد  رب  دندرگ  بلاغ  دنوش  قفتم 

هب هشیپ  هفرح و  باحـصا  دندرگ  یمرب  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  سپ  ناشیا ؟ ندـش  هدـنکارپ  عفن  تسا  زیچ  هچ  سپ  ار ، ناشیا  ندـش 
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ییالوج يوس  هب  الوج  دوخ و  ییاـنب  يوس  هب  اـنب  ندرک  تعجارم  لـثم  ناـشیا ، هب  مدرم  دـنوش  یم  عفتنم  سپ  دوخ ، هشیپ ي  يوس 
.دوخ ندرک  ییاونان  يوس  هب  اونان  دوخ و  ندرک 

ییوخ

هلفـسلا سانلا ، نم  طلتخملا  ریثکلا  هحانج ، تبنی  ام  دعب  وا  ناریطلل  فخی  نیح  دارجلا  ءاغوغلا :)  ) هعانـصلا هفرحلا و  هنهملا :) : ) هغللا
نانآ دومرف : لاجنج  ماحدزا و  هرابرد  همجرتلا : .دجنملا  طغللا - هبلجلل و  ءاغوغلا  لمعتست  هماعلا  رشلا و  یلا  نیعرتسملا  سانلا و  نم 
نانآ هرابرد  هک  دنا  هتفگ  و  دنوشن ، هتخانـش  دنوش  هدنکارپ  نوچ  و  دـنوش ، زوریپ  دـننک و  هبلغ  دـنیآ  درگ  مه  اب  نوچ  هک  دـنیناسک 
اهنآ عامتجا  نایز  ام  دش : هتفگ  دنـشخب ، دوس  دنوش  هدنکارپ  نوچ  و  دننز ، نایز  دنیآ  مه  درگ  نوچ  هک  دنناسک  نامه  نانآ  دومرف :

زا مدرم  دندرگیمرب و  دوخ  راک  رس  هب  ناشنارگتعنص  نارو و  هشیپ  دومرف : تسیدوس ؟ هچ  نانآ  ندش  هدنکارپ  رد  ایآ  میا ، هتسناد  ار 
.تخپ راک  هب  اونان  و  تخود ، هاگراک  هب  طایخ  و  ددرگیمرب ، نامتخاس  راکب  ءانب  دنوشیم ، عفتنم  نانآ  دوجو 

گنج زور  هب  نادرگ  هچ  دنوشیم  زوریپ  *** گنرد یب  دنیآ  مه  درگ  هچ  نارگاغوغ 

دینش ین  اهنآ و  زا  تفگ  هن  سک  دندرگ و  *** دیدپان ربا  نوچ  هقرفت  هاگ  هب  نکیل 

دنمدوس دنشاب  هقرفت  هاگ  هب  نکیل  *** دنوشیم رابنایز  عامتجا  هاگ  رد 

يرتشوش

نع ادنـسم  هبیذـهت ) دودـح  تاداـیز   ) یف خیـشلا  هاور  لوقا : مهفـالتخا و ) …  ساـنلا و  صقن  یف  نورـشعلا - سداـسلا و  لـصفلا  )
لاقف سانلا ، نم  هعامج  لبقاف  دحلا ، هیلع  ماقی  لجرب  هرصبلاب - وه  و  مالسلا -) هیلع   ) نینموملاریما یتا  لاق : اذکه ، هیبا  نع  یبوقعیلا 

: لاق مههوجو و  یف  مالـسلا ) هیلع   ) رظن اوبرق  املف  دحلا ، هیلع  ماقی  لجرل  اوعمتجا  لاق : هعامجلا ؟ هذه  ام  ربنق  ای  رظنا  مالـسلا :) هیلع  )
یف اذکه  مالسلا )) هیلع   ) یتا و  : ) فنصملا لوق  .ربنق  ای  ینع  مهطما  لاجرلا ، لوضف  ءالوه  هاوس ، لک  یف  الا  يرت  هوجوب ال  ابحرم  ال 

: لاق يرهوجلا  نا  الا  هنج  يذـب  يا : ناـجب ) (. ) هیطخلا مثیم و  نبا  دـیدحلا و  یبا  نبا   ) یف اـمک  یتا ) دـق  و  : ) باوصلا و  هیرـصملا ) )
هروعلا و هاوسلا : حاحـصلا )  ) یف هاوس ) لـک  دـنع  ـالا  يرت  ـال  هوجوب  اـبحرم  ـال  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق .ءاـضیب  هیحو  نجلاوبا  ناـجلا 

هیلع اودهـشیل  دوهـشلا  هعم  یـضاقلا و  براوشلا  یبا  نبا  هیلع  لخدا  دق  .نیعتـسملا و  ظفللا  اذه  ذخا  دیدحلا : یبا  نبا  لاق  .هشحافلا 
یف يدوعـسملا  لاق  و  تلق : .ءوس  موی  الا  يرت  ـال  یتلا  هوجولا  هذـهب  اـبحرم  ـال  لاـقف : زتعملل ، عیاـب  هفـالخلا و  نم  هسفن  علخ  دـق  هنا 

لـصفلا  ) هسایـس یلع  فد ، براض  و  بد ، دـئاق  یلا  نیلقرم  الا  رهدـلا  مهارت  الف  اهعومج  اهداشتحا و  یف  هماـعلا  دـصقت  هجورم :) )
سمنم دبعـشم  یلا  نیفلتخم  وا  بعللا ، بـهللا و  یلا  نیقوـشتم  و  درق ، مهفـالتخا و ) …  ساـنلا و  صقن  یف  نورـشعلا - سداـسلا و 

ال نوعدتری ، الف  حاصی  مهب و  قعنی  بولـصم ، دـنع  افوقو  وا  بورـضم ، لوح  نیعمتجم  وا  باذـک ، صاق  یلا  نیعمتـسم  وا  فرخم ،
هیلع و هللا  یلـص   ) یبنلا کلذ  نیب  دـق  و  رفاکلاب ، نموملا  رجافلاب و  رابلا  اوقحلی  نا  نولابی  و ال  افورعم ، نوفرعی  و ال  ارکنم ، نورکنی 

نع مالـسلا ) هیلع   ) یلع لئـس  و  مهب .) هللا  ابعی  عاعر ال  جـمه  کلذ  ادـع  ام  و  ملعتم ، وا  ملاع  ناـنثا : ساـنلا  : ) لوقی ثیح  مهیف  هلآ )
اباتک بتاکلا  لاقعوبا  فنـص  دق  .قیثو و  نکر  یلا  اووجلی  مل  ملعلا و  رونب  اوئیـضتسی  مل  قعان ، لک  عابتا  عاعر ، جـمه  لاقف : هماعلا 
هیلا اوراط  مهل  هیذـجان  يدـبا  رـشلا  اذا  موق  رعاشلا : لاق  و  یهلملاـب …  هامـس  مهتاـبطاخم و  مهمیـش و  هیف  فصی  ماوعلا  قـالخا  یف 
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اما کحیو  هل : تلقف  ماشلا ، بابب  قیرطلا  یلع  ازبخ  لـکای  یباـتعلا  تیار  قارولا : ناـمثع  لاـق  یناـغالا :)  ) یف انادـحو و  تاـفارز و 
کملعا یتح  ربصاف  لاق : .ال  تلقف : .كارت  یه  لکات و  نا  مشتحت  یحتست و  تنک  رقب  اهیف  راد  یف  انک  ول  تیارا  یل : لاقف  .یحتست 

لخدـی مل  هفنا  هبنرا  هناسل  غلب  نم  هنا  دـحاو  ریغ  انل  يور  مهل : لاق  مث  هیلع ، ماـحزلا  رثک  یتح  اـعد  صق و  ظـعوف و  ماـقف  رقب ، مهنا 
كربخا ملا  یباتعلا : یل  لاق  اوقرفت  املف  ما ال ، اهغلبی  یتح  هردـقی  هفنا و  هبنرا  وحن  هب  یموی  هناسل  جرخا  الا و  دـحاو  یقب  اـمف  .راـنلا 

.رقب مهنا 

هینغم

هالولا و مهب  یصوا  و  يرخا ، یلفسلا  هقبطلا  و  هرات ، هماعلا  هملک  مهیلع  قلطا  و  اددع ، رثکالا  هئفلا  نع  مامالا  ثدحت  هلاسرلا 52  یف 
هدـعلا و  نیملـسملا ، عامج  نیدـلا و  دامع  اـمنا  ..هماـعلا و  اـضر  عم  رفتغی  هصاـخلا  طخـس  نا  : ) لاـق اـم  هلمج  نم  لاـق  و  نیفظوملا ،
نوکتی يذلا  يرشبلا  رصنعلا  مه  مامالا  رظن  یف  ریهامجلاف  مهل .) هلیح  نیذلا ال  یلفسلا  هقبطلا  یف  هللا  هللا  ..همالا  نم  هماعلا  ءادعالل -

دـض هوقلا  ددعلا و  مه  اضیا  و  هلامعا ، هرثا و  هل  اسوملم  امـسجم  جراخلا  ملاع  یلا  زربی  نیدلا و  لثمتی  مهب  و  دجوی ، نطولا و  مهنم 
ملعلا و لاجر  یتح  تائفلا  لک  حـلاصم  یلع  مهتحلـصم  میدـقت  و  مهب ، هیانعلا  مهتیاعر و  تبجو  اـنه  نم  نطولا و  نیدـلا و  ءادـعا 

انه مهل  هفـصو  اما  نطولا ، نیدلا و  هحلـصم  لالخ  نم  مهیلا  رظن  نیح  ریهامجلا  نع  مامالا  هلاق  ام  اذه  .حیدملا  هیاغ  اذه  ..نیدـلا و 
یف مهنا  کش  نم  سیل  .هیور و  لقع و  لخدت  الب  هفطاعلا  عم  مهعافدـنا  و  رخال ، وا  ببـسل  مهنم  هفئاط  عامتجا  رابتعاب  وهف  ررـضلاب 

نیمرجملا هلفسلا و  صوصللا  نم  دارفا  مهنیب  ناک  اذا  هصاخب  نوفصنی ، نوبصعتی و ال  و  نوعفنی ، نورضی و ال  هیروعشالا  لاحلا  هذه 
هیلع رطیـس  اذا  و  هسفنب ، هوق  عامتجالا  نال  اوبلغ ) اوعمتجا  اذا   ) كانه نه و  نم  طیلخلا  وا  نوطحنملا ، سانلا  مه  و  ءاـغوغلا )  ) .هلتقلا

هیناـثلا هلمجلا  .مهتوص و  توفخ  و  مهرکذ ، لومخل  اوضرعی ) مهل  اوـقرفت  اذا  و   ) .افاغـضا هتوـق  تدادزا  لـهجلا  هفطاـع  ساـمحلا و 
.نایب حضواب  مامالا  اهرسف 

هدبع

مهنکل هیلع و  اوعمتجا  ام  یلع  نوبلغی  مه  بیترت و  ریغ  یلع  نوعمتجی  سانلا  شابوا  نیتمجعم  نینیغب  ءاغوغلا  ءاغوغلا : هفـص  یف  … 
مهنم لک  هجرد  طاطحنال  دحا  مهفرعی  اوقرفت ال  اذا 

يرفعج

مالسالا ضیف 

هدـنکارپ نوچ  دـننک و  یم  تفرـشیپ  دـنیآ  درگ  نوچ  هک  دنتـسه  یناسک  اهنآ  تسا : هدومرف  مدرم  شابوا  هرابرد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
هیلع ماما  هکلب  تسا : هدش  هتفگ  و  دـیامرف ): هللا ( همحر   ( یـضردیس .دنـسر  رفیک  هب  ناشیراکهابت  يارب  ات   ) دـنوشن هتخانـش  دـندرگ 
دوس دـنوش  هدـنکارپ  نوچ  و  دوش ) یم  لیطعت  اهراک  اریز   ) دـنراد نایز  دـنیآ  درگ  نوچ  هک  دنتـسه  یناـسک  اـهنآ  هدومرف : مالـسلا 

دندرگ یم  رب  دوخ  راک  هشیپ و  هب  نارو  هشیپ  دومرف : تسیچ ؟ ناشیگدنکارپ  دوس  میتسناد  ار  ناشعامتجا  نایز  دنتفگ : سپ  دـنراد ،
.دوخ یئاونان  هب  اونان  هاگراک و  هب  هدنفاب  نامتخاس و  هب  انب  نتشگزاب  دننام  دنرب ، یم  دوس  اهنآ  هلیسو  هب  مدرم  و 

ینامز
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اریز ددرگ ، یم  رداص  ناشابوا  زا  ایند  تیانج  ملظ و  ماـمت  تفگ : یم  نوماـم  دـسیون : یم  بلطم  نیا  حیـضوت  رد  دـیدحلا  یبا  نبا 
دنتسه هقبط  نیا  زا  ناراکتیاعس  نارگلاغشا و  نادزد ، دننکفا ، یم  یئادج  ناتسود ، ءاملع و  نایم  دندیناسر ، لتق  هب  ار  ناربمایپ  نانآ 

، دـندرک هارمگ  ار  ام  میدرک و  يادربنامرف  نامناگرزب  زا  ایند  رد  ام  ای  ادـخ  : ) دـنیوگ یم  یگـشیمه  تداـع  قبط  مه  تماـیق  زور  و 
یلو دـنیآ  یمرد  نانیچ  نخـس  هفایق  هب  مه  تمایق  رد  يرآ  یگرزب .) نعل  نک  نعل  ناـنآ  هب  هدـب و  باذـع  ناـنآ  هب  ربارب  ود  ایادـخ 

.دروخ یمن  لوگ  ادخ  متح  روطب 

يزاریش دمحم  دیس 

اوعمتجا اذا  نیذـلا  مه  ( ) ثداح رما  هدـهاشمل  اطابتعا  نوعمتجی  نوفلتخملا ، سانلا  مه  و  - ) ءاـغوغلا هفـص  یف  مالـسلا - هیلع  لاـق  و 
نم مه  امنا  و  عتمجملا ، یف  مهنم  دـحاو  لکل  راهتـشا  مدـعل  اوفرعی ) مل  اوقرفت  اذا  و   ) نودـیری اـم  نولعفی  مهعاـمتجاب  مهنـال  اوبلغ )

انفرع دق  لیقف : ( ) اوعفن اوقرفت  اذا  و   ) مهعامتجاب سانلا  اورـض ) اوعمتجا  اذا  نیذـلا  مه  (: ) مالـسلا هیلع  لاق  لب  لیق : و   ) ..سانلا داوس 
( مهتنهم یلا   ) لغشلا لمعلا و  ینعمب  هنهم ، عمج  نهملا ) باحصا  عجری  : ) مالسلا هیلع  لاقف  مهقارتفا ؟) هعفنم  امف  مهعامتجا ، هرـضم 

یمیم ردـصم  هربخم ) یلا  زابخلا  و   ) هجـسن لحم  يا  هجـسنم ) یلا  جاسنلا  و  هئاـنب ، یلا  ءاـنبلا  عوجرک  مهب  ساـنلا  عفتنیف   ) مهبـسک و 
.ربخلا لحم  ینعمب :

يوسوم

اذا ریهامجلا )  ) رصعلا هغلب  مهنع  ربعملا  سانلا  نم  هماعلا  حرـشلا : .هفرحلا  هنهم ، عمج  نهملا : .مهتماع  سانلا و  شابوا  ءاغوغلا : هغللا :
دیفتـسی امک  مهنم  هماع  ساـنلا  دافتـسا  اوقرفت  اذا  داـبعلا و  اوکلها  رایدـلا و  اوبرخ  مهلغتـسی  نا  نیفرحنملا  ضعب  عاطتـسا  اوعمتجا و 

 … هلمع یلا  لماع  لک  فارصنا  نم  مامالا  اهرکذ  یتلا  هلعلل  ضعب  نم  مهضعب 

یناقلاط

هتفگ .دنوشن و  هتخانـش  دنوش  هدنکارپ  نوچ  دـننک و  هبلغ  دـنوش  عمج  نوچ  هک  دـننانآ  تسا : هدومرف  ناگیامورف  عمج  فصو  رد  »
مهارف نایز  دنتفگ : .دنتفا  دنمدوس  دنوش ، هدنکارپ  نوچ  دنناسر و  نایز  دنوش ، عمج  نوچ  هک  دننانآ  تسا : هدومرف  ترضح  نآ  دنا 

نانآ زا  مدرم  دـندرگ و  یمرب  دوخ  ياه  هشیپ  هب  نارو  هشیپ  دومرف : تسیچ  رد  ناشیا  ندـش  هدـنکارپ  دوس  میتسناد ، ار  ناشیا  ندـش 
« .ددرگ یمرب  دوخ  ییاونان  هب  اونان  دوخ و  یگدنفاب  هب  هدنفاب  دور و  یم  دوخ  يانب  نتخاس  رس  رب  اّنب  دنرب ، یم  دوس 

ناربماـیپ و نـالتاق  .دریگ  یم  همـشچرس  هیاـمورف  ناگلفـس  ماوـع و  زا  تسا  ملاـع  رد  هک  يدـب  متـس و  ره  تسا : هـتفگ  یم  نومأـم 
اهزاس و هلیح  اهراّرط و  نانزهار و  نادزد و  .دـنناشیا  زا  ناتـسود  نایم  ناـنیچ  نخـس  نادنمـشناد و  ناـیم  ترودـک  ناگدـنزیگنارب 

یم دـنوش و  یم  روشحم  ینیچ  نخـس  تداـع  ناـمه  رب  دـسر  یم  مه  تماـیق  زور  نوچ  دنتـسه و  ناـنآ  زا  ناـهاشداپ  ياـهنیچربخ 
نادـنچ ود  ار  نانآ  ایادـخ  راب  دـندناشک ، یهارمگ  هب  ار  ام  میدرک ، يرادربنامرف  دوخ  ناگرزب  نارـس و  زا  اـم  ایادـخ  راـب  : » دـنیوگ

« .گرزب ینیرفن  يامرف ، نیرفن  ار  نانآ  نک و  باذع 

مراکم
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مالسلا هیلع  لاق  و 

: ِءاَغْوَْغلا ِهَفِص  ِیف 

: مالسلا هیلع  لاق  َْلب  َلِیق  َو.اُوفَْرُعی  َْمل  اُوقَّرَفَت  اَذِإ  ،َو  اُوبَلَغ اوُعَمَتْجا  اَذِإ  َنیِذَّلا  ُمُه 

.اوُعَفَن اُوقَّرَفَت  اَذِإ  ،َو  اوُّرَض اوُعَمَتْجا  اَذِإ  َنیِذَّلا  ُمُه 

؟ ْمِِهقاَِرْتفا ُهَعَْفنَم  اَمَف  ، ْمِهِعاَِمتْجا َهَّرَضَم  اَْنفَرَع  ْدَق  : َلیِقَف

، ْمِِهب ُساَّنلا  ُعِفَْتنَیَف  ، ْمِِهتَنْهِم َیلِإ  ِنَهِْملا  ُباَحْصَأ  ُعِجْرَی  : َلاَقَف

، ِهِجَْسنَم َیلِإ  ِجاَّسَّنلا  ،َو  ِِهئاَِنب َیلِإ  ِءاَّنَْبلا  ِعوُجُرَک 

.ِهِزَبْخَم َیلِإ  ِزاَّبَْخلا  َو 

یم داجیا  هعماج  رد  يدـسافم  دـنهد و  یم  مه  تسد  هب  تسد  هاگ  هک  يراب  دـنب و  یب  ياه  هدوت  تفـص  نایب  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
: دومرف دننک 

یناسک اهنآ.دش  دنهاوخن  هتخانش  دنوش  هدنکارپ  هک  یماگنه  دندرگ و  یم  بلاغ  دنوش  گنهامه  تقو  ره  هک  دنتـسه  یناسک  اهنآ 
.دنروآ یم  راب  هب  دوس  دندرگ  قرفتم  نامز  ره  دنناسر و  یم  نایز  دنوش  دحتم  هاگره  هک  دنتسه 

؟ تسیچ ندش  هدنکارپ  ماگنه  هب  اهنآ  تعفنم  ، میتسناد ندش  دحتم  ماگنه  هب  ار  اهنآ  نایز  : درک لاؤس  یسک 

یم دـنم  هرهب  اـهنآ  راـک  زا  مدرم  دـندرگ و  یم  زاـب  دوخ  ياـهراک  هب  اـهنآ ) زا   ) بسک لـها  نارو و  هشیپ  : دومرف مالـسلا  هیلع  ماـما 
نامه هنامیکح : راتفگ  دنس  .دزادرپ .(  یم  نان  تخپ  هب  اونان  دوش و  یم  یگدنفاب  لوغشم  هدنفاب  دور و  یم  ییاّنب  غارـس  هب  اّنب  ؛ دنوش
عبانم رد  تسا و  هدمآ  تمکح 199  نیمه  رد  هغالبلا  جـهن  نتم  رد  تروص  ود  هب  هنامیکح  مـالک  نیا  دوش  یم  هدـهاشم  هک  هنوگ 

رد ظحاج  ناـمثع  وبا  : دـیوگ یم  رداـصم  رد  هللا  همحر  بیطخ.مود  تیاور  هب  هراـشا  هاـگ  هدـش و  لوا  تیاور  هب  هراـشا  هاـگ  رگید 
تسا و هدروآ  ار  یـضر  دیـس  موحرم  ترابع  نیع  يرـشخمز  یلو  تسا  لوا  تیاور  هیبش  هک  هدرک  لقن  یترابع  هیبشتلا  یفن  هلاسر 

ناـنمؤمریما زا  ار  نآ  ساـبع  نبا  کـش  نودـب  تسا و  هداد  تبـسن  ساـبع  نـبا  هـب  ار  مود  تـیاور  دـیرفلا  دـقعلا  رد  هـبر  دـبع  نـبا 
ًانیع دـعب  زیمآ  تمکح  مالک  اب  ار  تیاور  نیا  فارـشالا  باـسنا  رد  يرذـالب  و   «ّ ٍیلَع ِْملِع  ْنِم  یْملِع  :» تفگ یم  شدوخ  اریز  ، هتفرگ

(. ( ،ج 4،ص 163 هغالبلا جهن  رداصم  ) .تسا هدرک  رکذ  ار  نآ  راربالا  عیبر  رد  يرشخمز  هک  هنوگ  نامه.تسا  هدروآ 

شابوا يوهایه 

رد يدـسافم  دـنهد و  یم  مه  تسد  هب  تسد  هاگ  هک  يراب  دـنب و  یب  ياه  هدوت  زا  دوخ  يانعمرپ  راـتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
.دیوگ یم  نخس  ، دننک یم  داجیا  هعماج 
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یماگنهو دندرگ  یم  بلاغ  دنوش  گنهامه  تقو  ره  هک  دنتـسه  یناسک  اهنآ  :» دیامرف یم  شابوا  زا  هورگ  نیا  فصو  رد  ترـضح 
( . اُوفَْرُعی َْمل  اُوقَّرَفَت  اَذِإ  ،َو  اُوبَلَغ اوُعَمَتْجا  اَذِإ  َنیِذَّلا  ُمُه  : ِءاَغْوَْغلا ِهَفِص  ِیف  ( ؛» دش دنهاوخن  هتخانش  دنوش  هدنکارپ  هک 

هاگره دـنناسر و  یم  نایز  دـنوش  دـحتم  هاگره  هک  دنتـسه  یناسک  اهنآ  :» دومرف مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  هدـش  هتفگ  يرگید  ریبعت  رد 
( . اوُعَفَن اُوقَّرَفَت  اَذِإ  اوُّرَض َو  اوُعَمَتْجا  اَذِإ  َنیِذَّلا  ُمُه  : مالسلا هیلع  لاق  َْلب  َلِیق  َو  ( ؛» دنروآ یم  راب  هب  دوس  دندرگ  قرفتم 

اَْنفَرَع ْدَـق  : َلیِقَف ( ؛»؟ تسیچ ندـش  هدـنکارپ  ماگنه  هب  اهنآ  تعفنم  ، میتسناد ندـش  دـحتم  ماگنه  هب  ار  اـهنآ  ناـیز  : درک لاؤس  یـسک  »
. )؟ ْمِِهقاَِرْتفا ُهَعَْفنَم  اَمَف  ، ْمِهِعاَِمتْجا َهَّرَضَم 

غارـس هب  اّنب  ؛ دنوش یم  دنم  هرهب  اهنآ  راک  زا  مدرم  دندرگ و  یم  زاب  دوخ  ياهراک  هب  اهنآ ) زا   ) بسک لها  نارو و  هشیپ  : دومرف ماما  »
ُعِفَْتنَیَف ، ْمِِهتَنْهِم َیلِإ  ِنَهِْملا  ُباَحْصَأ  ُعِجْرَی  : َلاَقَف ( ؛» دزادرپ یم  نان  تخپ  هب  اونان  دوش و  یم  یگدنفاب  لوغشم  هدنفاب  دور و  یم  ییاّنب 

( . ِهِزَبْخَم َیلِإ  ِزاَّبَْخلا  ،َو  ِهِجَْسنَم َیلِإ  ِجاَّسَّنلا  ،َو  ِِهئاَِنب َیلِإ  ِءاَّنَْبلا  ِعوُجُرَک  ، ْمِِهب ُساَّنلا 

: تسانعم ود  ياراد  دنا  هتفگ  ناهوژپ  هژاو  زا  يرایسب  هک  نانچ  تغل  رد  « ءاغوغ »

.دنا مدرم  شابوا  زا  رگید  نایب  هب  ای  عامتجا  طحنم  رشق  ءزج  هک  دوش  یم  قالطا  یناسک  هب  دراد و  یفصو  يانعم  تسخن 

یناسآ هب  هک  دنریگ  یم  رارق  یفطاع  لماوع  ریثأت  تحت  ًابلاغ  دنتسین و  رادروخرب  یهجوت  لباق  تیارد  لقع و  زا  هک  دنتـسه  يدارفا 
اهنآ زا  هشیمه  هعماج  دـسفم  دـساف و  ناریدـم  هک  یناسک  ؛ تفرگ راک  هب  یئوس  دـصاقم  يارب  درک و  کیرحت  ار  اهنآ  تسا  نکمم 
دننام تسا و  درفم  هژاو  نیا.درک  هدـهاشم  ناوت  یم  ساـبع  ینب  هیما و  ینب  تموکح  رد  ار  نآ  نشور  ياـه  هنومن  دـنرب و  یم  هرهب 

.دراد یعمج  يانعم  اه  عمج  مسا  ریاس 

یـسراف رد  انعم  نیا  ، دوش یم  قالطا  لاجنج  راج و  داجیا  هب  هک  تسا  يردـصم  مسا  ای  يردـصم  يانعم  نامه  « ءاغوغ » رگید يانعم 
.تسین جیار  لوا  يانعم  یلو  تسا  جیار  ام  زورما 

تـسخن : درب مان  اجنیا  رد  ناوت  یم  ار  نآ  زا  هورگ  هس  هک  دوش  یم  لیکـشت  یفلتخم  ياـه  هورگ  زا  یناـسنا  عماوج  هک  نیا  حیـضوت 
.دنوش یمن  نآ  نیا و  تسد  تلآ  هک  لقاع  داوساب و  هدیمهف و  دارفا 

تکرـش رورـش  ياه  هورگ  رد  ناشقالخا  نامیا و  هیاپرب  زین  اهنآ  هک  نامیا  قـالخا و  لوصا  هب  دـنبیاپ  عـالطا و  مک  ياـه  هدوت  مود 
مالسلا هیلع  یلع  نانمؤمریما  هک  دنتـسه  اه  نامه  هورگ  نیا.درک  لافغا  ار  اهنآ  ییاه  هشقن  اب  یهاگ  تسا  نکمم  دنچره  ، دننک یمن 

هدرمـش و حلـص  گنج و  زور  هاگهانپ  هدوتـس و  ار  نانآ  مدرم » هماع  » ناونع هب  هدرک و  یغیلب  ریبعت  رتشا  کلام  هماندـهع  رد  اهنآ  زا 
.دنک ناشحلاصم  يادف  ار  بلط  هدایز  اعدارپ و  صاوخ  حلاصم  دریگب و  رظن  رد  ار  اهنآ  حلاصم  دنک  یم  هیصوت  « کلام » هب

« . ْمُهَعَم َُکْلیَم  ْمَُهل َو  َكُْوغِص  ْنُکَْیلَف  ِهَّمُْألا  َنِم  ُهَّماَْعلا  ِءاَدْعَْأِلل  ُهَّدُْعلا  َنیِِملْسُْملا َو  ُعاَمِج  ِنیِّدلا َو  ُداَمِع  اَمَّنِإ  «َو 

نایم رد  دنتـسه و  یمالـسا  مزال  تیبرت  دقاف  راب و  دـنب و  یب  حالطـصا  هب  دـنراد و  قالخا  رکف و  زا  ینییاپ  حطـس  هک  یهورگ  موس 
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زیمآ تمکح  مالک  رد  هک  لیمک  فورعم  ثیدح  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما.دوش  یم  تفای  زین  يذوم  رورش و  دارفا  هاگ  اهنآ 
: دیامرف یم  اهنآ  هرابرد  تشذگ   147

اپ و رـس و  یب  ِناقمحا  و  ؛  ٍقِیثَو ٍنْکُر  َیلِإ  اُوئَْجلَی  َْمل  ،َو  ِْملِْعلا ِرُوِنب  اُوئیِـضَتْسَی  َْمل  ، ٍحیِر ِّلُک  َعَم  َنُولیِمَی  ٍقِعاَن ، ِّلُک  ُعاَْبتَأ  ٌعاَعَر  ٌجَـمَه  «َو 
نوتـس هب  دـنا و  هدـشن  نشور  ملع  رون  اب  هک  ییاهنآ  دـننک ؛ یم  تکرح  يداب  ره  اـب  دـنور و  یم  ییادـص  ره  لاـبند  هک  یفدـه  یب 

«. دنا هدربن  هانپ  یمکحم 

تاراسخ نیرتشیب  دنوش و  یم  کیرحت  يزیچ  نیرتمک  هب.دندرگ  یم  نایز  ررـض و  ببـس  ًابلاغ  دنوش  عمج  نوچ  هک  دنا  هورگ  نیا 
هک یلغش  هب  دنشاب و  دوخ  راک  لابند  هب  مادک  ره  دوش و  هتفرگ  اهنآ  عامتجا  يولج  حیحـص  يزیر  همانرب  اب  رگا  یلو  ؛ دنناسر یم  ار 

.تسا هورگ  نیا  شود  رب  الومعم  یعامتجا  نیگنس  ياهراک  زا  يرایسب  اریز  ، دنناسر یم  تعفنم  هعماج  هب  ، دنزادرپب دنراد 

دننکن و هدافتسا  هورگ  نیا  دوجو  زا  هعماج  رورش  دارفا  ای  مالـسا  نانمـشد  دنـشاب  بقارم  دیاب  یمالـسا  عماوج  ناریدم  نارادمامز و 
.دنریگن راک  هب  دوخ  موش  فادها  ریسم  رد  ار  اهنآ 

یسیلگنا

Describing mobs, Imam Ali ibn Abi Talib said : “ They are the ones who overwhelm
." when they gather and are known when they disperse

It is said that he he rather said, “They are the ones who do harm when they gather
and do good when they disperse.” The Imām was asked, “We understand their
mischief when they gather, but what benefit is there if they disperse?” The Imām
said, “Each one of them returns to his profession, so people benefit from them, such
as the builder returns to build, the weaver returns to his craft, the baker returns to his

.” bakery, and so on
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ٍهَأوَس ّلُک  َدنِع  ّالِإ  يَُرت  َال  ٍهوُجُِوب  ًابَحرَم  َال  َلاَقَف  ُءاَغوَغ  ُهَعَم  ٍناَِجب َو  َِیتُأ  مالسلا َو  هیلع  َلاَق  َو 
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اه همجرت 

یتشد

هک ییاه  هرهچ  دابم ، كرابم  .دندوب ) وا  هارمه  شابوا  یعمج  هک  دـندروآ ، ماما  روضح  ار  يراکتیانج  : ) دومرف وا ، رب  ادـخ  دورد  و 
 . دنوش یمن  هدید  اه  یتشز  ماگنه  هب  زج 

يدیهش

رـش یتشز و  ماگنه  هب  زج  هک  ییاه  هرهچ  دابم  شوخ  دومرف ]: دـندوب ، يو  اب  ناگیامورف  یهورگ  دـندروآ و  وا  دزن  ار  يراکتیانج  ]
.دوشن هدید 

یلیبدرا

هک ار  اهیور  دابم  یلاحـشوخ  یگداشگ و  چیه  دومرف  سپ  دوب  ماع  ياغوغ  وا  اب  هدننک و  تیانج  وا  دزن  دـندروآ  هک  یتقو  دومرف  و 
يدب ره  دزن  زجب  هن  دنوشن  هدید 

یتیآ

یمن هدـید  هک  ییاه  هرهچ  دابم ، شوخ  هداشگ و  دومرف : ماـما  دـندوب ، وا  هارمه  شاـبوا  زا  یعمج  دـندروآ و  وا  دزن  ار  يراـکتیانج 
.دشاب ییاوسر  هک  ییاج  رد  رگم  دنوش ،

نایراصنا

هدـید یتشز  راک  ره  دزن  زج  هک  ییاهتروص  دابم  شوخ  : دومرف ، دـندوب وا  هارمه  شابوا  هک  دـندروآ  ماـما  رـضحم  هب  ار  يراـکتیانج 
 . دنوش یمن 

اه حرش 

يدنوار

.ءوسلا نم  هلعف  هئوسلا  هیانج و  ینجی  يذلا  یناجلا : ءاغوغ  هعم  ناجب و  یتادق  و 

يردیک

.مهماغط سانلا و  ماوع  نم  هعامج  عم  هیانج  بحاصب  یتا  يا  اغوغ : هعم  ناجب و  یتا 

مثیم نبا 

هک ییاه  هرهچ  دابم  شوخ  ( ) دندوب هتفرگ  ار  وا  رود  مه  شابوا  دـندروآ و  ار  يراکتیانج  هک  یلاح  رد  : ) دومرف مالـسلا ) هیلع   ) ماما
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زج ابلاغ  مدرم  هدوت ي  اریز  دنوش  یمن  هدید  یعمج  هتـسد  تروص  هب  هاگچیه  ینعی  دنوش .) یمن  هدـید  اهیراکهبت  عوقو  ماگنه  زج 
ءوس هشیر ي  زا  هلعف  نزو  رب  هءوس  .تسا  هجوتم  تـالاح  بلغا  هب  هدـنیوگ  نخـس  هک  نآ  هچ  دـنوش  یمن  عمج  يدراوـم  نینچ  رد 

.تسا

دیدحلا یبا 

 . ٍهَأْوَس ِّلُک  َْدنِع  َّالِإ  يَُرت  ٍهوُجُِوب َال  ًابَحْرَم  َلاَقَف َال  ُءاَغْوَغ  ُهَعَم  ٍناَِجب َو  َِیتُأ  ْدَق  مالسلا َو  هیلع  َلاَق  َو 

هفالخلا نم  هسفن  علخ  دق  هنأ  هیلع  اودهشیل  دوهشلا  هعم  یضاقلا و  براوشلا  یبأ  نبا  هیلع  لخدأ  دق  هللااب و  نیعتسملا  ظفللا  اذه  ذخأ 
.ءوس ءوسلا ) .» دنع  الإ  د« موی (  الإ  يرت  یتلا ال  هوجولا  هذهب  ابحرم  لاقف ال  هللااب  زتعملل  عیاب  و 

 . ْمَُهل َقالَخ  موقب ال  نیدلا  اذه  رصنی  هللا  نأ  عوفرملا  ثیدحلا  یف  نإ  هماعلا  ءاغوغلا و  حدم  نم  لاق  و 

.راعلا رانلا و  مکنوفکی  مهنإف  مکءاهفس  اومرکأ  لوقی  فنحألا  ناک  و 

هدع ءوسلا  أرما  یقبتسأل  ینإ  رعاشلا و  لاق  و 

یناشاک

ياغوغ دوب  وا  اب  هک  یتلاح  رد  ءاـغوغ ) هعم  و   ) يا هدـننک  تیاـنج  ترـضح  نآ  دزن  دـش  هدروآ  هک  قیقحت  هب  و  ناـجب ) یتا  دـق  (و 
هب دـنوش  یمن  هدـید  هک  ار  ییاهیور  دابم  یـشوخ  یگداشگ و  يرت ) هوجوب ال  ابحرم  ـال   ) هک دومرف  سپ  مالـسلا ) هیلع  لاـقف   ) ماوع

.تشز راک  ره  دزن  رگم  هاوس ) لک  دنع  الا   ) عامتجا تایه 

یلمآ

ینیوزق

ار یئاهیور  دابم  تمارک  یـشوخ و  ابحرم ) ال  : ) تفگ دوب  ماوع  موجه  وا  اب  دوب و  هدرک  یتیانج  هک  ار  یـصخش  تمدخ  هب  دندروآ 
عمج دـشاب  هدـش  يا  هنتف  یتیاـنج و  هک  عضاوم  نیا  لاـثما  رد  موق  نآ  هچ  یئاوسر ، یـشوخان و  ره  شیپ  رگم  دوـش  یمن  هدـید  هک 

.تقو رگید  هن  دندرگ 

یجیهال

لاح مالـسلا و  هیلع  تفگ  ینعی و  .هاوس » لک  دـنع  الا  يرت  هوجوب ال  ابحرم  ال  : » لاقف ءاغوغ ، هعم  ناجب و  یتا  مالـسلا و  هیلع  لاق  و 
هک مالـسلا  هیلع  تفگ  سپ  دـندوب ، عمج  ساـنلا  ماوع  صخـش  نآ  اـب  ار و  یتیاـنج  بحاـص  صخـش  وا  دزن  هب  دـندوب  هدروآ  هکنآ 

.ییاوسر يدب و  ره  دزن  رد  رگم  دنوشن  هدید  هک  ییاهتروص  رد  دابم  تشاشب  یگداشگ و 

ییوخ
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.هیاـنجلل بکترم  يا  هیدـعتلا  ءاـبب  رورجم  ناـج  و  هب : هاـتا  نم  لوعفملل  ینبم  ناـجب ، یتا  بارعـالا : .ءوسلا  نم  هلعف  هاوسلا :) : ) هغللا
دماشوخ دومرف : اهنآ  هب  باطخ  دـندوب  هداـتفا  وا  لابندـب  شاـبوا  نارگاـغوغ و  دـندروآ و  وا  روضح  ار  يراـکتیانج  کـی  همجرتلا :

.يراوگان دب و  دمآ  شیپ  ره  ماگنه  هب  رگم  دنوشن  هدید  هک  یمدرم  رب  دشابن 

لو لو  دندرگیم  يوک  ره  رد  هک  *** لذارا شابوا و  يور  ینیبن 

دس نانچمه  شرود  دندنب  فص  هک  *** دب دماشیپ  هیاس ي  رد  رگم 

يرتشوش

نع يدـقاولا  بتاـک  نع  يزوجلا  نبا  طبـس  هاور  اـمل  هظفل ، مومع  عم  مالـسلا ) هیلع   ) هلتقم یف  هاـنلقن  لوـقا : مالـسلا :) هیلع   ) لاـق و 
: لاق زلجم  هایاصو ) و  مالـسلا ) هیلع   ) هلتقم یف  نوثالثلا - سماخلا و  لـصفلا   ) یبا نع  هصفح  یبا  نب  هراـمع  نع  هیلع  نب  لیعامـسا 

هیلع  ) لاقف .کلتق  نودیری  دارم  نم  اسان  ناف  سرتحا  هل : لاقف  دجسملا ، یف  یلصی  وه  و  مالسلا ) هیلع   ) یلع یلا  دارم  نم  لجر  ءاج 
عم نا   ) .هصص .هنیـصح  هنج  لجالا  نا  و  هنیب ، هنیب و  ایلخ  ردقلا  ءاج  اذاف  ردقی ، مل  امم  هناظفحی  نیکلم  نیلجر  لک  عم  نا  مالـسلا :)
یلع رمف  هزنع ، هدی  یف  نیفص و  موی  مالسلا ) هیلع   ) یلع جرخ  لاق : قاحسا  یبا  نع  رصن ) نیفـص   ) یف هنیب ) هنیب و  یلا - ناسنا - لک 
دحا نم  سیل  هنا  مالـسلا :) هیلع   ) یلع هل  لاقف  كودع ؟ برق  تنا  دحا و  کلاتغی  نا  یـشخت  اما  هل : لاقف  ینادمهلا  سیق  نب  دـیعس 

یف .هنیب و  هنیب و  اولخ  ردـقلا  ءاـج  اذاـف  هفآ ، هبیـصی  وا  طـئاح  هیلع  رخی  وا  بیلق  یف  يدرتـی  نا  نم  هنوظفحی  هظفح  هللا  نم  هیلع  ـالا 
هل سرف  یلع  هلبقتـسم  هیواعم  نیفـص و  یف  بئاتکلا  یبعی  مالـسلا ) هیلع   ) یلع انیب  لاق : یمیمتلا  ناـیح  یبا  نع  هیوباـب ) نبا  دـیحوت  )

( هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا هبرح  هدیب  و  زجترملا ، هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا سرف  یلع  مالـسلا ) هیلع   ) وه و  الکات ، هتحت  لکاتی 
نئل مالسلا :) هیلع   ) لاقف .نیعللا  اذه  کلاتغی  نا  یشخن  اناف  سرتحا  هباحصا : نم  لجر  مالسلا ) هیلع   ) هل لاقف  راقفلا ، اذ  هفیس  ادلقتم 

، اسراح لجالاب  یفک  نکل  و  نیدتهملا ، همئالا  یلع  نیجراخلا  نعلا  نیطـساقلا و  یقـشال  هنا  و  هنید ، یلع  نومام  ریغ  هنا  کلذ  تلق 
اولخ هلجا  ناحاذاف  ئوس ، هبیـصی  وا  طئاح  هیلع  عقی  وا  رئب  یف  يدرتی  نا  نم  هنوطفحی  هظفح  هکئالم  هعم  الا و  سانلا  نم  دـحا  سیل 

و اذه ، .ادوهعم  ادهع  هسار - هتیحل و  یلا  راشا  و  اذه - نم  هذه  بضخف  اهاقشا  ثعبنا  یلجا  ناح  اذا  کلذک  و  هبیصی ، ام  نیب  هنیب و 
هجو برـض  قیرطلا  ضعب  یف  ناک  املف  هرامح ، یلع  لجر  برهف  عیرذ ، توم  فراج و  ءاب  ساـنلا و  یف  عقو  ظـحاجلا :) ناـیب   ) یف

يذ یلع  رامح و ال  یلع  هللا  قبـسی  نل  لاق : هیح و  هایاصو ) و  مالـسلا ) هیلع   ) هلتقم یف  نوثالثلا - سماخلا و  لصفلا   ) اـعجار هراـمح 
کلت لها  کشی  ملف  راد ، لها  یلع  ءاج  هرصبلا  یف  افراج  انوعاط  نا  ظحاجلا :) ناویح   ) یف يراسلا و  ماما  هللا  حبـصی  دق  راطم  هعیم 

باب اودسف  هلحملا  نم  نینوعطملا  نم  یقب  نم  دـمعف  وبحی ، عضترم و  یبص  اهیف  ناک  دـق  و  ریبکال ، ریغـص و  اهیف  قبی  مل  هنا  هلحملا 
نا ثبلی  ملف  کـلذ  هعارف  بلک ، ءارجا  عم  بعلی  یبصب  وه  اذاـف  اـهحتفف ، رادـلا  یلا  هثرولا  ضعب  لوحت  رهـشا  دـعب  و  رادـلا ، کـلت 

ام و  : ) یلاعت لاق  هنیـصح ) هنج  لجالا  ناو   ) .اهـصمف اهئابطا  نم  هتنکماف  اهیلا  ابح  یبصلا  اهآر  املف  رادـلا ، لهال  تناـک  هبلک  تلبقا 
مکتویب یف  متنک  ول  لق  انهاه  انلتق  ام  یـش ء  رمالا  نم  انل  ناک  ول  نولوقی  الجوم … ( ،) …  اباتک  هللا  نذاب  الا  تومت  نا  سفنل  ناک 

اوناک وا  ضرالا  یف  اوبرـض  اذا  مهناوخال  اولاق  اورفک و  نیذلاک  اونوکت  ال  مهعجاضم … ( ،) …  یلا  لتقلا  مهیلع  بتک  نیذلا  زربل 
( مالسلا هیلع   ) هبحی ا ناک  اربنق  نا  دیحوتلا :)  ) یف و   … (. ) مهبولق یف  هرسح  کلذ  هللا  لعجیل  اولتق  ام  واوتام  ام  اندنع  اوناک  ول  يزغ 

لها نما  کحی ! و  لاق : .کفلخ  یشمال  تئج  لاق : کلام ؟ هل : لاقف  هلیل  تاذ  هآرف  فیسلاب ، هرثا  یلع  جرخ  جرخ  اذاف  ادیدش ، ابح 
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لـصفلا  ) هللا نذاب  الا  ائیـش  یل  نوعیطتـسی  ضرالا ال  لها  نا  لاقف : .ضرالا  لها  نم  لاقف : ضرـالا ؟ لـها  نم  ما  ینـسرحت ، ءامـسلا 
طئاح یلا  سلج  مالـسلا ) هیلع   ) هنا يور : اضیا  .عجرف  .عجراف  ءامـسلا  نم  هایاصو ) و  مالـسلا ) هیلع   ) هلتقم یف  نوثالثلا - سماخلا و 
يرما سرح  مالـسلا :) هیلع   ) لاقف .روعم  هناف  طئاحلا  اذـه  بنج  دـعقت  ال  مالـسلا :) هیلع   ) هل مهـضعب  لاقف  سانلا ، نیب  یـضقی  لـئام 

یلع لخد  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسحلا نا  يورو : .ههابـشا  اذـه و  لعفیامم  مالـسلا ) هیلع   ) ناک و  طقـس ، مالـسلا ) هیلع   ) ماقامل .هلجا و 
ام نا  هملع  مالسلا :) هیلع   ) لاقف نیبوث ؟ یف  مهقرط  یف  ایشع  راد  مث  یحض ، هرصبلا  لها  لتق  نا  یلع  كابا  لمح  ام  هل : لاقف  هیواعم 
ول جراوـخلا :- لاـتق  دارا  اـمل  مالـسلا -) هیلع   ) هل لـیق  هنا  دـیحوتلا :)  ) يورو .هبیـصیل  نکی  مل  هاـطخا  اـم  هئطخیل و  نکی  مـل  هباـصا 

رذحلا نغی  مل  ردق  اذا  ردق  موی  ما  ردق  ام  موی  يدرلا  شخا  مل  ردقی  مل  موی  رفا  توملا  نم  یموی  يا  لاقف : .تزرحا 

هینغم

بح وه  تاجافملا  ءاوسالا و  دنع  نوعمتجی  داوسلا  نا  یف  رـسلا  .ردـصملا و  یلع  بصن  ابحرم  و ال  هحیبقلا ، هلعفلا  وا  هلخلا  هاوسلا :
اهعبـشیف لهاجلا  اما  ریکفتلا ، هبرجتلا و  هعلاطملا و  هئارقلاب و  هذـه  هتزیرغ  عبـشی  ملاعلا  و  لهاجلا ، ملاـعلا و  یف  هزیرغ  هناـف  عـالطالا 

.ثادحا نم  هفداصی  ام  یلع  جرفتلا  رظنلاب و 

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

دابم و شوخ  هداشگ و  دومرف :  ( نانآ شهوکن  رد   ) ترـضح نآ  دندوب  وا  اب  شابوا  دـندروآ و  مالـسلا  هیلع  ماما  دزن  ار  يراکتیانج 
.یئاوسر تشز و  راک  ره  دزن  رگم  دنوشیمن  هدید  هک  یئاهر 

ینامز

یم تلهم  اهنآ  هب  دریگ و  یم  هدیدان  ار  ناراک  تیـصعم  هانگ  ادخ  .تسا  ناهانگ ) هدنناشوپ  ( ) بویعلا راتـس   ) ادخ فاصوا  زا  یکی 
ات تسا  هدومرف  یهن  مدرم  لامعا  یـسررب  نارگید و  ياهراک  رد  ندومن  يواکجنک  زا  ادخ  زاب  .دننک  هبوت  دنیآ و  دوخب  دیاش  دهد 

ندینش ماگنه  هب  هک  یناسک  بیترت  نیدب  .دنک  هبوت  ددرگ و  هجوتم  راکهانگ  دیاش  دشاب  هدیـشوپرس  یعامتجا  دسافم  هلیـسو  نیدب 
هک دنا  هتفرگ  رارق  یناسک  هنومن  دننک  یم  بیقعت  ار  وا  لاجنج  اب  دنباتش و  یم  شدندید  يارب  هتخانشن  اپ  رـس و  يراکهانگ  زا  هانگ 

نارگید مدرم ، هب  راکهانگ  یفرعم  اب  یهاگ  هک  تسادیپ  هتفگان  .تساهنآ  راظتنا  رد  كاندرد  یباذـع  دـنا و  هداد  هعـسوت  ار  ءاشحف 
.تسا نادنمشناد  صوصخم  دروم  یصخشت  یلو  دنهد ، ماجنا  يراک  نینچ  هک  دنسرت  یم  دنوش و  یم  هیبنت 

يزاریش دمحم  دیس 

لک يا  هئوس ) لک  دـنع  الا  يرت  هوجوب ال  ابحرم  ال  -: ) ءاغوغ هعم  و  مرجا ) نج و  دـق  ناسنا  يا   ) ناـجب یتا  و  مالـسلا - هیلع  لاـق  و 
.یفخی امک ال  یبلاغ  اذه  و  هبشا ، ام  و  هیانجلا ، و  برضلا ، و  لتقلاک ، هئیس ، تابسانم  یف  الا  نوعمتجی  سانلا ال  ناف  ءوس ،
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يوسوم

 … هب قطنت  هنع و  یکحت  امل  روعـشلا  يذوت  هرکنم  هروص  حرـشلا : .هحیبقلا  هلخلا  هروعلا ، هشحافلا ، هاوسلا : .بنذـملا  یناجلا : هغللا :
لک دهشملا  اذه  ململ  دقل  هماعلا …  هفلخ  یـشم  نولووسملا و  هقاسف  دوهـشملا  مرجلاب  یلع  ضبقف  احیبق  العف  بکترا  ناسنا  هروص 

حیبق لک  دـنع  الا  يرت  هوجوب ال  الها  ابحرم و ال  ال  هلوقب : مهرداـبف  ماـمالا  يذآ  دهـشم  نییلوضفلا …  لـک  لـمعلا و  نع  نیلطاـعلا 
 … میرک ریغ  ثدح  ثودح  یلع  همالع  موش و  ریذن  اهناکف 

یناقلاط

هب زج  هک  ییاـه  هرهچ  رب  داـبم  دـماشوخ  دومرف : دـندوب ، شهارمه  ماوع  زا  یهورگ  دـندروآ و  ترـضح  نآ  شیپ  ار  يراـکتیانج  »
« .دوش یمن  هدید  رش  ماگنه 

یـضاق نوچ  تسا و  هدرب  راک  هب  هتفرگ و  مه  هدرک ، تعیب  هللااب  زتعملا  اـب  علخ و  تفـالخ  زا  ار  دوخ  هک  هللااـب ، نیعتـسم  ار  هملک  نیا 
هب زج  هک  اه  هرهچ  نیا  رب  دابم  دماشوخ  تفگ : دنهد ، یهاوگ  هک  دندوب  شهارمه  ناهاوگ  دندروآ و  وا  شیپ  ار  براوشلا  یبا  نبا 

.دنوش یمن  هدید  يدب  زور 

يرای یهورگ  اب  ار  نید  نیا  دنوادخ  هک  تسا  هدش  لقن  عوفرم  ثیدح  رد  دنا ، هتفگ  دنا ، هدوتـس  ار  ناگیامورف  ماوع و  هک  یناسک 
.تسین يا  هرهب  قالخا  زا  ار  ناشیا  هک  دهد  یم 

.دننک یم  تیافک  شتآ  گنن و  زا  ار  امش  نانآ  هک  دیرادب  یمارگ  ار  دوخ  ناگلفس  تسا : هتفگ  یم  فنحا 

یم یقاب  دسر  یم  ارف  مدرم  يوس  زا  هک  يا  هدرتسگ  يدب  اب  هلباقم  يارب  ار  دب  صخش  نم  تسا : هدورـس  نینچ  هراب  نیا  رد  يرعاش 
.مراد میب  دنهدن ، ار  نانآ  خساپ  ناکیدزن  ياهگس  هک  یتروص  رد  نانآ  ندرک  سراپ  هناگیب و  مدرم  ياهگس  زا  مراد ،

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

: َلاَقَف ُءاَغْوَغ  ُهَعَم  ٍناَِجب َو  َِیتُأ  َو 

.ٍهَأْوَس ِّلُک  َْدنِع  اَّلِإ  يَُرت  َال  ٍهوُجُِوب  ًابَحْرَم  َال 

.دندروآ مالسلا  هیلع  ماما  تمدخ  شابوا  زا  یعمج  هارمه  هب  ار  يراکتیانج  هک  یماگنه 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

رد هللا  همحر  بیطخ  هنامیکح : راـتفگ  دنـس  .دـنوش . (  یمن  هدـید  « دـب ثداوح  » ماـگنه هب  زج  هک  ییاـه  هرهچ  رب  داـبم  دـمآ  شوخ 
باسنا رد  يرذالب  هلمج  زا  هدرک  لقن  ار  زیمآ  تمکح  مالک  نیا  دنتسیز  یم  یـضر  دیـس  زا  دعب  لبق و  هک  ینادنمـشناد  زا  رداصم 
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(. ،ج 4،ص 164 هغالبلا جهن  رداصم  ) .مکحلاررغ رد  يدـمآ  خـیرات و  باتک  رد  یبوقعی  نینچمه  يرـصتخم و  توافت  اب  فارـشالا 
(. ( ،ج 10،ص 50،ح 34 بیذهت ) .تسا هدروآ  رتطوسبم  دنتسم و  ، بیذهت باتک  رد  ار  نآ  زین  یسوط  خیش  موحرم 

نابلطاغوغ

دندروآ و ترـضح  نآ  تمدـخ  ار  يراکتیانج  هک  تسا  رارق  نیا  زا  ارجام  هتـشذگ و  مالک  يارب  تسا  یلیمکت  هنامیکح  مالک  نیا 
رب دابم  دـمآ  شوخ  :» دومرف مالـسلا  هیلع  ماما  دـننک ) اشامت  ار  وا  تازاجم  دنتـساوخ  یم  اـیوگ   ) دـندوب وا  هارمه  شاـبوا  زا  يا  هدـع 
ِّلُک َدـْنِع  اَّلِإ  يَُرت  َال  ٍهوُجُِوب  ًابَحْرَم  َال  َلاَقَف  ، ُءاَغْوَغ ُهَعَم  ٍناَِجب َو  َِیتُأ  َو  ( ؛» دـنوش یمن  هدـید  دـب  ثداوح  ماگنه  هب  زج  هک  ییاـه  هرهچ 

(. ٍهَأْوَس

یم اـبحرم  وا  هب  برع  ، دوـش یم  دراو  یناـمهیم  هـک  یماـگنه  ـالومعم  تـسا و  ناـکم  تعـسو  ياـنعم  هـب  « بـحر » هداـم زا  اـبحرم » »
هب « ًابَحْرَم «ال  نآ دض  تسا و  « دیدمآ شوخ  » یـسراف رد  نآ  لداعم.دیا  هدش  دراو  یبسانم  عیـسو و  لحم  رد  هک  دییامرفب  ینعی  ؛ دیوگ

«. دابم امش  رب  دمآ  شوخ  » ای »و  دیدماین شوخ  » يانعم

دننک هاگن  هک  نیا  ضحم  هب  ؛ دنتـسه یلاجنج  ثداوح  رد  روضح  ای  ینیرفآ  لاجنج  یپ  رد  يرـشب  عماوج  رد  یهورگ  هراومه  يرآ 
تـشز هنحـص  نآ  هک  نیا  يارب  هکلب  ، يرگیجنایم يارب  هن  ؛ دنوش یم  عمج  فارطا  زا  دننک  یم  اوعد  نابایخ  هشوگ  رد  مه  اب  رفن  ود 

.دنور یم  هنحص  نآ  يوس  هب  ناود  ناود  ، دننک تازاجم  ماع  ألم  رد  ار  سک  نالف  تسه  انب  دنونشب  هک  یماگنه  ای  دنرگنب و  ار 

رد.دوب رفنتم  هورگ  نیا  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  هک  دوش  یم  هدافتـسا  یبوخ  هب  هدمآ  دودح  باب  رد  هک  تایاور  یـضعب  زا 
هک یـصخش  هب  ندرک  هاگن  يارب  مدرم  عامتجا  تهارک  باب  رد  نومـضم  نیا  هب  یثیدـح  دودـحلا  باتک  رد  هعیـشلا  لئاسو  باـتک 
وا رب  دح  دوب  انب  هک  دندروآ  شتمدخ  ار  يدرم  دـندوب  هرـصب  رد  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  هک  یماگنه  تسا  هدـمآ  دروخ  یم  مارح 

نیا نک  هاگن  ربنق  يا  : دومرف مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  ، دـندرک عاـمتجا  هرظنم  نآ  ياـشامت  يارب  مدرم  زا  یهورگ  ناـهگان  ، دوش ارجا 
هک یماگنه  (، دنرگاشامت اهنیا  و   ) دننک هماقا  وا  رب  دـح  دـنهاوخ  یم  هک  تسه  يدرم  درک  ضرع  دـندمآ  هچ  يارب  دـننایک و  هورگ 

: دومرف درک و  اهنآ  هرهچ  رد  هاگن  ماما  دندش  کیدزن 

رد زج  هک  ییاه  هرهچ  رب  دابم  دـمآ  شوخ  ؛  ُرَْبنَق ای  یّنَع  ْمُهْطِمأ  ِلاجِّرلا  ُلوُُضف  ِءـالُؤه  ٍءوُس    ّ ِلُـک یف  اـّلإ  يُرت  ـال  ٍهوُجُِوب  ًاـبحْرَم  ـال  »
باب ،ج 18، هعیـشلا لئاسو  «. ) . زاـس رود  نم  زا  ار  اـهنآ  ربنق  يا  دنتـسه  هعماـج  هدوهیب  دارفا  اـهنآ  دوش  یمن  هدـید  دـب  ياـه  هنحص 

.( ،ح 1 دودحلا باتک  22،ص 45،

نیا اما  ؛ ددرگ مدرم  تربع  هیام  ات  دشاب  یعمج  روضح  رد  دح  يارجا  تسا  هدش  هداد  روتـسد  تایاور  دیجم و  نآرق  رد  هک  تسرد 
هک یتروص  رد  دـنبای و  یم  روضح  اجنآ  رد  دوش  اـپرب  یلاـجنج  اـج  ره  هکلب  ، دـندمآ یمن  نتفرگ  تربع  يارب  زگره  دارفا  زا  هورگ 

.دنوش یم  هنحص  دراو  زین  ناشدوخ  دننک  ادیپ  تصرف 

عورشمان دصاقم  ندرب  شیپ  يارب  هورگ  نیا  دوجو  زا  زورما  زورید و  يایند  رد  رگمتس  ملاظ و  نارادمامز  هک  نیا  هجوت  بلاج  یلو 
کیرحت ار  هورگ  نیا  رکنم  زا  ناـیهان  فورعم و  هب  نارمآ  دوـخ و  ناـفلاخم  نتـسکش  مـهرد  يارب  دـنریگ و  یم  ناوارف  هرهب  دوـخ 
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.دنتسرف یم  اهنآ  فاصم  هب  هدرک و 

ظفح نآ  نیا و  زا  ار  امـش  اهنآ  اریز  ، دیراد یمارگ  ار  هعماج  ناهیفـس  : تفگ یم  هک  دنک  یم  لقن  نینچ  « فنحا » زا دـیدحلا  یبا  نبا 
نیا شنومـضم  هک  هدرک  لقن  يرعاـش  زا  يرعـش  سپـس  دـننک ) عفد  ار  امـش  نانمـشد  دـنناوت  یم  هک  دوب  نیا  شروظنم  ) .دـننک یم 
دنا نم  دزن  هک  ییاه  گس  رگا  ، منک هدافتسا  اهنآ  زا  نافلاخم  لباقم  رد  ات  منک  یم  ظفح  مدوخ  يارب  ار  راتفردب  دارفا  نیا  نم  : تسا

دروم تمکح  لیذ  ،ج 19،ص 20، دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جـهن  حرـش   ) . .مساره رد  نیفلاخم  ياه  گس  زا  دنـشاب  هتـشادن  روضح 
 ( .ثحب

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said the following when a criminal was brought to him escorted
by mobs: “There is no welcome for you here, O faces that are not seen except when

!” something bad is committed

ناسنا ظفح  یهلا و  ياهدادما  : 201 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ٌهَنیِصَح ٌهّنُج  َلَجَألا  ّنِإ  ُهَنَیب َو  ُهَنَیب َو  اَیّلَخ  ُرَدَقلا  َءاَج  اَذِإَف  ِِهناَظَفحَی  ِنیَکَلَم  ٍناَسنِإ  ّلُک  َعَم  ّنِإ  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

یم شیاـهنت  دـسر ، ارف  یهلا  ریدـقت  نوچ  و  دـننک ، یم  ظـفح  ار  وا  هک  تسا  هتـشرف  ود  یناـسنا  ره  اـب  دوـمرف : وا ، رب  ادـخ  دورد  و 
 . تسا هدنرادهگن  يرپس  ناسنا ، رمع  نامز  انامه  هک  دنراذگ ، 

يدیهش

يارب هک  یناگدنز  تدم  و  دـنیامن ،  شراذـگاو  نادـب  دـسر  یهلا - ردـق - نوچ  دـنیاپ و  یم  ار  وا  هک  تسا  هتـشرف  ود  یمدآ  ره  اب 
.تسا نابهگن  ار  يو  يرپس  نوچ  تسا  ناسنا 

یلیبدرا

ناـیم ار  وا  دـنراذگاو  ردـقم و  گرم  دـیآ  نوچ  سپ  ار  وا  دـنراد  یم  هاـگن  هک  دـنا  هتـشرف  ود  یمدآ  ره  اـب  هک  یتسردـب  دومرف  و 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 2872 

http://www.ghaemiyeh.com


درک دناوتن  نآ  عفد  سکچیه  هک  راوتسا  تسیرپس  رمع  تیاهن  هک  یتسردب  گرم و  نایم  شدوخ و 

یتیآ

دنور و يرانک  هب  ریدقت  وا و  نایم  زا  دیآ  زارف  ریدقت  نوچ  .دنیوا  نابهگن  هک  تسا  هتـشرف  ود  یناسنا  ره  اب  مالـسلا :) هیلع   ) دومرف و 
.دنک یم  ظفح  يرپس ، نوچ  ار ، وا  هدش ، نیعم  سکره  يارب  هک  يرمع  تدم  .دننک  شمیلست 

نایراصنا

شتـشونرس اب  ار  وا  دسر  ارف  یهلا  تارّدقم  نوچ  ،و  دننک یم  تظافح  ار  وا  هک  تسا  هتـشرف  ود  یناسنا  ره  اب  : دومرف ترـضح  نآ  و 
 . راوتسا تسا  یظفاحم  ناسنا  تایح  تدم  انامه   ، دنراذگ یم  او 

اه حرش 

يدنوار

نم نیب  هنیب و  یلخی  هللا ال  ناف  نیفلکملا  نم  هریغل  هل و  افطل  نیعم  لـجا  یلا  هرمع  ناـک  نم  ینعی  هنیـصح  هنج  لـجالا  نا  و  هلوق : و 
.هب وه  نصحتب  سرت  هلجا  ناکف  نیفلکملا  فاطلا  لطبی  الئل  هلتق  نع  لتاقلا  کلذ  اهب  رجزنی  افاطلا  لعفی  لب  هلتق  دیری 

يردیک

هتیمی و ال هناف ال  نیفلکملا  نم  هریغل  و  هل ، افطل  نیعم  تقو  یلا  هتتاـما  ریخاـت  یف  نا  یلاـعت  هللا  ملع  نم  يا  هنیـصح : هنج  لـجالا  نا 
وه نصحتی  سرت  هلجا  ناک  نیفاکملا ، فاطلا  لطبی  الئل  هلتق ، نع  لتاقلا  اهب  رجزنی  افاطلا  لعفی  لـب  هلتق ، دـیری  نم  نیب  هنیب و  یلخی 

هب

مثیم نبا 

یتسارب دنراذگ و  یم  دوخ  لاح  هب  ار  وا  دوش  لزان  يردـقم  هاگره  سپ  دـننک ، یم  ینابهگن  وا  زا  هک  تسا  هتـشرف  ود  سک  ره  اب  )
لسری و  تسا : هدمآ  هکرابم  هیآ  نیا  رد  هک  نانچ  ددرگ  ردقم  یهلا  ياضق  قباطم  وا  گرم  یتقو  ینعی  تسا .) یمکحم  رپس  گرم 

هک تسا  هدروآ  گرم  يارب  هراعتسا  مکحم  راوتـسا و  تفـص  اب  ار  رپس )  ) هنج هملک ي  .توملا  مکدحا  ءاج  اذا  یتح  هظفح  مکیلع 
.میداد حیضوت  البق  هنیصح ) هنج  هللا  نم  یلع  نا  و   ) هلمج ي ریسفت  رد  ار  نآ  حیضوت  ام 

دیدحلا یبا 

 . ٌهَنیِصَح ٌهَّنُج  َلَجَْألا  َّنِإ  ُهَْنَیب َو  ُهَْنَیب َو  اَیَّلَخ  ُرَدَْقلا  َءاَج  اَذِإَف  ِِهناَظَفْحَی  ِْنیَکَلَم  ٍناَْسنِإ  ِّلُک  َعَم  َّنِإ  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

نم رئب و  یف  يدرتلا  نم  رـشبلا  ظفحت  هلکوم  هکئالم  یلاعت  نإ هللا  بهذملا و  اذه  ءامکحلا  نم  ریثک  بهذ  هنإ  انلق  اذـه و  مدـقت  دـق 
و  ] هلثمب تدرو  دـق  اضیأ  عئارـشلا  کـلذ و  وحن  برقع و  عسل  وأ  هیح  شهن  نم  هباد و  سفر  نم  قیرط و  یف  ضرتعم  مهـس  هباـصإ 
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[ نإ

اذإ یلاعت  هللا  نإ  نولوقی  انباحصأ  نأل  کلذ  حیحص و  جرخم  مالکلا  ملع  یف  اذهل  عرد و  يأ  هنج  لجألا  امأ ).» و  :» یف ب نم د،و  ) 
هفرـصت وأ  هنع  هدصت  اهلعفی  فاطلأب  هلتق  نع  هلتقب  مهی  نم  دص  نیفلکملا  نم  هریغل  وأ  هل  افطل  اذک  تقو  یلإ  دـیز  ءاقب  یف  نأ  ملع 

نم هدـعبم  هعاطلا و  نم  هبرقم  اهنأ  هللا  ملعی  یتلا  فاطلألا  دـیز  لتقب  ناسنإلا  کـلذ  عطقی  ـال  یک  عناـمب  هنع  هعنمی  وأ  فراـصب  هنع 
رابتعاب یلاعت  هللا  ناک  ثیح  نم  دیزل  هنیـصح  هنج  ریدقتلا  اذـه  یلع  لجألا  نأ  ناب  دـقف  هریغل  وأ  دـیزل  حـیبقلا ) .» نع  د« هیـصعملا ( 

کلذ نم  نصحأ  هنج  هتایح و ال  لاطبإ  هلتق و  نم  اعنام  لجألا  کلذ 

یناشاک

ار وا  دنراد  یم  هاگن  هک  هناظفحی )  ) لکوم تسا  هتشرف  ود  یمدآ  ره  اب  هک  یتسرد  هب  نیکلم ) ناسنا  لک  عم  نا  مالسلا : هیلع  لاق  (و 
نایم ناسنا و  نآ  نایم  دننک  یلاخ  دیسر  ارف  وا  يارب  هدش  نیعم  مکح  تقو  ره  سپ  هنیب ) هنیب و  ایلخ  ردقلا  ءاج  اذاف   ) لجا تیاهن  ات 

بحاص چیه  دـش  دـناوت  یمن  وا  عنام  هک  راوتـسا  تسا  يرپس  هنیـصح ) هنج   ) ردـقم لجا  هک  یتسرد  هب  لجالا ) نا  و   ) وا ررقم  لجا 
تسا يرورـض  یعیبط  لجا  .یمارتخا  لجا  یعیبط و  لجا  تسا ، مسق  ود  رب  ناسنا  لجا  هکنادب  راگدیرفآ و  رما  لوزن  نیح  ات  رادتقا 

هک هیزیرغ  تبوطر  ترارح  لخلخت  دزن  انف  زا  تسا  راچان  ار  حور  هچ  .يزیرغ  ترارح  تبوطر  يانف  دزن  نآ  عفر  تسین  نکمم  هک 
ریغ یمارتخا  لجا  و  دشاب ، انفلا  لیحتـسم  تبوطر  ترارح ، ياقب  نیح  رد  سپ  نآ ، هب  وا  مایق  تهج  هب  نآ  يانف  اب  اقب  تسین  نکمم 

لجا ماـقم  نیا  رد  لـجا  زا  دارم  هریغ و  لـتق و  وچمه  نآ  عفد  تسا  نکمم  هک  یبابـسا  هب  تسا  قـلعتم  نآ  هک  اریز  تسا ، يرورض 
لجا ذئنیحف  ار  تکاله  بابسا  وا  زا  دنک  یم  عفد  يرورض ، لجا  ات  دسرب  یـصخش  هک  دشاب  یهلا  هدارا  هاگره  سپ  تسا  يرورض 

.راوتسا تیاغ  هب  نصحتم و  دشاب  يرپس  وا 

یلمآ

ینیوزق

وا كاله  تسا  هتفر  اضق  هک  تقو  نآ  ینعی  .ردق  دمآ  هاگره  سپ  دـیامن  تظفاحم  ار  وا  دـشاب  کلم  ود  یمدآ  ره  اب  هک  قیقحت  هب 
تفآ چیه  دیاین  رس  هب  لجا  نآ  ات  تافآ  يور  شیپ  راوتسا  تسا  يرپس  ردقم  لجا  هک  یتسرد  هب  و  ار ، ردق  وا و  نایم  دننک  یم  اهر 

.دیاینرد زا 

یجیهال

هیلع تفگ  ینعی و  .هنیصح » هنج  لجالا  نا  هنیب و  هنیب و  ایلخ  ردقلا  ءاج  اذاف  هناظفحی ، نیکلم  ناسنا  لک  عم  نا  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
یلاخ وا  گرم  یمتح و  لجا  دـمآ  هک  یتقو  رد  سپ  ار ، مدآ  نآ  دـننک  یم  تظفاـحم  هک  تسا  هتـشرف  ود  یمدآ  ره  اـب  هک  مالـسلا 

تظفاـحم رپـس  لـجا  هک  قیقحت  هب  وا و  گرم  ناـیم  مدآ و  نآ  ناـیم  رد  ار  هتـشرف  ود  نآ  دـنوش  یم  هدرک  رود  دـنوش و  یم  هدرک 
.دنشاب ظوفحم  نامدرم  گرم  تقو  ندیسر  يارب  زا  ینعی  تسا ، هدننک 

ییوخ
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دحا ردقی  و ال  هلابب ، رطخی  هب و ال  رعشی  امم ال  هب و  رعـشی  امم  کلاهملا  راطخالا و  نم  یـصحی  ام ال  ناسنا  لکب  طاحا  دق  ینعملا :
اصوصخ اهضعب و  یف  لفاغ  تاعاسلا و  ضعب  یف  مئان  هنا  ثیح  راهنلا ، لیللا و  تاعاس  عیمج  یف  راطخالا  کلت  نع  هسفن  ظفح  نم 

يذـلا نمف  اهب ، اورعـش  نا  اهعفد  یلع  نوردـقی  امبر ال  و  اهتباصا ، لبق  راطخالا  هراکملاب و  نورعـشی  نیذـلا ال  ءاهفـسلا  لاـفطالا و 
مهنا ملعی  کلاهملاب  نیباصملا  نم  ریثک  لاح  یف  ربدـت  نم  و  مهیلع ، مهبر  امهلک  نیذـللا و  نیظفاحلا  الا  وه  لـه  و  اـهنع ؟ مهظفحی 
رـشب دارفا  زا  يدرف  ره  اب  یتسارب  دومرف : همجرتلا : .اهرکذ  ماقملا  عسی  اهنم ال  تادهاشم  يدـنع  و  هظفاحملا ، عطق  لبق  نم  اوتوا  امنا 

رمع هک  یتسار  و  دنـشکب ، تسد  شظفح  زا  دنهناو و  نادـب  ار  وا  دـسر  رد  یهلا  ياضق  نوچ  دـنیوا و  نابهگن  هک  تسا  هتـشرف  ود 
.کلاهم ربارب  رد  تسا  یمکحم  رپس  دوخ  ردقم 

رشب يارب  ظفاح  ود  درامگ  *** رگداد هدورین  دنوادخ 

ردق دیآ  هچ  ار  وا  دنراذگ  *** وا هارمه  دنشاب  ود  هتشرف 

يرتشوش

نع يدـقاولا  بتاـک  نع  يزوجلا  نبا  طبـس  هاور  اـمل  هظفل ، مومع  عم  مالـسلا ) هیلع   ) هلتقم یف  هاـنلقن  لوـقا : مالـسلا :) هیلع   ) لاـق و 
: لاق زلجم  هایاصو ) و  مالـسلا ) هیلع   ) هلتقم یف  نوثالثلا - سماخلا و  لـصفلا   ) یبا نع  هصفح  یبا  نب  هراـمع  نع  هیلع  نب  لیعامـسا 

هیلع  ) لاقف .کلتق  نودیری  دارم  نم  اسان  ناف  سرتحا  هل : لاقف  دجسملا ، یف  یلصی  وه  و  مالسلا ) هیلع   ) یلع یلا  دارم  نم  لجر  ءاج 
عم نا   ) .هصص .هنیـصح  هنج  لجالا  نا  و  هنیب ، هنیب و  ایلخ  ردقلا  ءاج  اذاف  ردقی ، مل  امم  هناظفحی  نیکلم  نیلجر  لک  عم  نا  مالـسلا :)
یلع رمف  هزنع ، هدی  یف  نیفص و  موی  مالسلا ) هیلع   ) یلع جرخ  لاق : قاحسا  یبا  نع  رصن ) نیفـص   ) یف هنیب ) هنیب و  یلا - ناسنا - لک 
دحا نم  سیل  هنا  مالـسلا :) هیلع   ) یلع هل  لاقف  كودع ؟ برق  تنا  دحا و  کلاتغی  نا  یـشخت  اما  هل : لاقف  ینادمهلا  سیق  نب  دـیعس 

یف .هنیب و  هنیب و  اولخ  ردـقلا  ءاـج  اذاـف  هفآ ، هبیـصی  وا  طـئاح  هیلع  رخی  وا  بیلق  یف  يدرتـی  نا  نم  هنوظفحی  هظفح  هللا  نم  هیلع  ـالا 
هل سرف  یلع  هلبقتـسم  هیواعم  نیفـص و  یف  بئاتکلا  یبعی  مالـسلا ) هیلع   ) یلع انیب  لاق : یمیمتلا  ناـیح  یبا  نع  هیوباـب ) نبا  دـیحوت  )

( هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا هبرح  هدیب  و  زجترملا ، هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا سرف  یلع  مالـسلا ) هیلع   ) وه و  الکات ، هتحت  لکاتی 
نئل مالسلا :) هیلع   ) لاقف .نیعللا  اذه  کلاتغی  نا  یشخن  اناف  سرتحا  هباحصا : نم  لجر  مالسلا ) هیلع   ) هل لاقف  راقفلا ، اذ  هفیس  ادلقتم 

، اسراح لجالاب  یفک  نکل  و  نیدتهملا ، همئالا  یلع  نیجراخلا  نعلا  نیطـساقلا و  یقـشال  هنا  و  هنید ، یلع  نومام  ریغ  هنا  کلذ  تلق 
اولخ هلجا  ناحاذاف  ئوس ، هبیـصی  وا  طئاح  هیلع  عقی  وا  رئب  یف  يدرتی  نا  نم  هنوطفحی  هظفح  هکئالم  هعم  الا و  سانلا  نم  دـحا  سیل 

و اذه ، .ادوهعم  ادهع  هسار - هتیحل و  یلا  راشا  و  اذه - نم  هذه  بضخف  اهاقشا  ثعبنا  یلجا  ناح  اذا  کلذک  و  هبیصی ، ام  نیب  هنیب و 
هجو برـض  قیرطلا  ضعب  یف  ناک  املف  هرامح ، یلع  لجر  برهف  عیرذ ، توم  فراج و  ءاب  ساـنلا و  یف  عقو  ظـحاجلا :) ناـیب   ) یف

يذ یلع  رامح و ال  یلع  هللا  قبـسی  نل  لاق : هیح و  هایاصو ) و  مالـسلا ) هیلع   ) هلتقم یف  نوثالثلا - سماخلا و  لصفلا   ) اـعجار هراـمح 
کلت لها  کشی  ملف  راد ، لها  یلع  ءاج  هرصبلا  یف  افراج  انوعاط  نا  ظحاجلا :) ناویح   ) یف يراسلا و  ماما  هللا  حبـصی  دق  راطم  هعیم 

باب اودسف  هلحملا  نم  نینوعطملا  نم  یقب  نم  دـمعف  وبحی ، عضترم و  یبص  اهیف  ناک  دـق  و  ریبکال ، ریغـص و  اهیف  قبی  مل  هنا  هلحملا 
نا ثبلی  ملف  کـلذ  هعارف  بلک ، ءارجا  عم  بعلی  یبصب  وه  اذاـف  اـهحتفف ، رادـلا  یلا  هثرولا  ضعب  لوحت  رهـشا  دـعب  و  رادـلا ، کـلت 

ام و  : ) یلاعت لاق  هنیـصح ) هنج  لجالا  ناو   ) .اهـصمف اهئابطا  نم  هتنکماف  اهیلا  ابح  یبصلا  اهآر  املف  رادـلا ، لهال  تناـک  هبلک  تلبقا 
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مکتویب یف  متنک  ول  لق  انهاه  انلتق  ام  یـش ء  رمالا  نم  انل  ناک  ول  نولوقی  الجوم … ( ،) …  اباتک  هللا  نذاب  الا  تومت  نا  سفنل  ناک 
اوناک وا  ضرالا  یف  اوبرـض  اذا  مهناوخال  اولاق  اورفک و  نیذلاک  اونوکت  ال  مهعجاضم … ( ،) …  یلا  لتقلا  مهیلع  بتک  نیذلا  زربل 

( مالسلا هیلع   ) هبحی ا ناک  اربنق  نا  دیحوتلا :)  ) یف و   … (. ) مهبولق یف  هرسح  کلذ  هللا  لعجیل  اولتق  ام  واوتام  ام  اندنع  اوناک  ول  يزغ 
لها نما  کحی ! و  لاق : .کفلخ  یشمال  تئج  لاق : کلام ؟ هل : لاقف  هلیل  تاذ  هآرف  فیسلاب ، هرثا  یلع  جرخ  جرخ  اذاف  ادیدش ، ابح 

لـصفلا  ) هللا نذاب  الا  ائیـش  یل  نوعیطتـسی  ضرالا ال  لها  نا  لاقف : .ضرالا  لها  نم  لاقف : ضرـالا ؟ لـها  نم  ما  ینـسرحت ، ءامـسلا 
طئاح یلا  سلج  مالـسلا ) هیلع   ) هنا يور : اضیا  .عجرف  .عجراف  ءامـسلا  نم  هایاصو ) و  مالـسلا ) هیلع   ) هلتقم یف  نوثالثلا - سماخلا و 
يرما سرح  مالـسلا :) هیلع   ) لاقف .روعم  هناف  طئاحلا  اذـه  بنج  دـعقت  ال  مالـسلا :) هیلع   ) هل مهـضعب  لاقف  سانلا ، نیب  یـضقی  لـئام 

یلع لخد  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسحلا نا  يورو : .ههابـشا  اذـه و  لعفیامم  مالـسلا ) هیلع   ) ناک و  طقـس ، مالـسلا ) هیلع   ) ماقامل .هلجا و 
ام نا  هملع  مالسلا :) هیلع   ) لاقف نیبوث ؟ یف  مهقرط  یف  ایشع  راد  مث  یحض ، هرصبلا  لها  لتق  نا  یلع  كابا  لمح  ام  هل : لاقف  هیواعم 
ول جراوـخلا :- لاـتق  دارا  اـمل  مالـسلا -) هیلع   ) هل لـیق  هنا  دـیحوتلا :)  ) يورو .هبیـصیل  نکی  مل  هاـطخا  اـم  هئطخیل و  نکی  مـل  هباـصا 

رذحلا نغی  مل  ردق  اذا  ردق  موی  ما  ردق  ام  موی  يدرلا  شخا  مل  ردقی  مل  موی  رفا  توملا  نم  یموی  يا  لاقف : .تزرحا 

هینغم

هکئالملا نم  هللا  دابع  یلع  نا  میرکلا  نآرقلا  تبثا  دق  و  بیغلا ، نع  ثیدـح  هکئالملا  نع  ثیدـحلا  .هیاقولا و  میجلا - مضب  هنجلا -
نوکی امک  و  نولعفت ) ام  نوملعی  نیبتاک  امرک  نیظفاحل  مکیلع  نا  و  : ) راـطفنالا هروس  نم  هیالا 11  یف  امک  نیبتاک ، نیظفاح  امارک 
یحولا ناک  الا  هکارداب و  لقعلا  لقتـسی  نا  ال  هنع ، ربخی  امیف  لقعلا  داضی  نا ال  هیف  طرـشلا  و  یحولاب ، نوکی  لقعلا  سحلاب و  ملعلا 

ملعلا و دوجولا و  ردـصم  هناحبـس  هللا  .قئاقحلا و  نم  ریثکلا  كاردا  نع  زجعی  لب  یـش ء ، لـک  بعوتـسی  ـال  لـقعلا  ..اـثبع و  اوغل و 
.قیدصتلا بجوف  ضرتعی ، یبای و ال  لقعلا ال  و  هتکئالم ، نم  نیبتاکلا  نیظفاحلا  نع  ربخا  دق  و  هایحلا ،

هدبع

هکلهلا نم  هعینم  هیاقو  وه  رمعلا و  هدم  نم  یحلل  هللا  هردق  ام  لجالا  هنیصح : هنج  لجالا  … 

يرفعج

مالسالا ضیف 

دنراد یم  هاگن  ار  وا  هک  تسا  هتـشرف  ود  یـسک  ره  اب  تسا : هدومرف  دباین ) نایاپ  یگدنز  دـسرن  لجا  ات  هکنیا  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
( يدوبان يارب   ) یگدنز تدم  و  دنیامن ، یم  یهت  ار  ردق  وا و  نیب  هتـشرف  ود  نآ  دشاب ) ردـقم  وا  ندـش  هابت   ) دـیآ ردـق  هاگ  ره  سپ 

(. دریم یمن  صخش  دیاین  رس  هب  رمع  ات  سپ   ) تسا يراوتسا  رپس 

ینامز

هک هاگنآ  دتـسرف و  یم  امـش  ظفح  يارب  یئاهنابهاگن  دراد ، طلـست  دوخ  ناگدنب  رب  ادخ  : ) دیامرف یم  دـیجم  نآرق  رد  زیزع  يادـخ 
بلطم نیمه  هب  الاب  شیامرف  رد  مالسلا ) هیلع   ) یلع .دریگ ) یم  ار  شناج  گنرد  نودب  ام  ناگتشرف  دیـسر  ارف  امـش  زا  یکی  گرم 
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زان و رد  هک  یلاح  نامه  رد  .دیماان  دصرددص  دناوت  یمن  دشاب و  راودیما  دـصرددص  یگدـنز  هب  دـناوت  یمن  ناسنا  هک  هداد  هجوت 
نابهگن گرم  اریز  .دریگ  یم  ار  شنابیرگ  گرم  لاح  نامه  رد  اسب  هچ  اریز  دشاب ، گرم  رکف  هب  دیاب  تسا  ینارذگشوخ  تمعن و 

.روتسد رظتنم  تسا و  ناسنا 

يزاریش دمحم  دیس 

نم هبیـصی  يا  ردـق ، يذـلا  يا  ردـقلا ) ءاج  اذاف   ) لزاونلا ثراوکلا و  نع  هناظفحی ) نیکلم  ناـسنا  لـک  عم  نا  : ) مالـسلا هیلع  لاـق  و 
يا هنیـصح ) هنج  لجالا  نا  و   ) ردقلا کلذ  نیب  يا  هنیب ) و   ) ناسنالا اذـه  نیب  يا  هنیب )  ) ناکلملا کناذ  يا  ایلخ )  ) هبـشا ام  هورکم و 

.هیاقو ظفاح و  هل  نکی  مل  هرمع ، مت  اذا  یتح  ردقالا ، نع  هل  ظفاح  ناسنالا  رمعل  هناحبس  هللا  اهردق  یتلا  هدملا 

يوسوم

: حرشلا .هعینم  هنیصح : .هیاق  مضلاب و  هنج : .ناسنالا  هایحل  هردقملا  رمعلا  هدم  لجالا : .هاکرت  هایلخ : .هبتک  هللا و  هردق  ام  ردقلا : هغللا :
مکدـحا ءاج  اذا  یتح  هظفح  مکیلع  لسری  و  : ) یلاعت هلوق  نم  و  نیبتاک ) امارک  نیظفاحل  مکیلع  نا  و  : ) یلاعت هلوق  نم  ذوخاـم  اذـه 

هایلخ هیلع  موتحملا  توملا  هل و  ردقملا  هلجا  ءاج  اذاف  ناسنالا  نوظفحی  هظفحلا  هکئالملا  ناف  نوطرفی ) مه ال  انلسر و  هتفوت  توملا 
انیصح انـصح  کلذب  یفک  نحی  مل  توملا  تقو  عستم و  هیف  ناک  اذا  لجالا  نا  یلا  راشا  مث  هحور …  توملا  کلم  ضبقیف  هناش  و 

 … هبحاص یلع  ءاضقلا  هقارتخا و ال  نکمی  ال 

یناقلاط

انامه دننک و  یم  اهر  ار  نآ  وا و  نایم  دسر ، یم  ارف  لجا  نوچ  دننک و  یم  ینابهگن  ار  وا  هک  دنا  هتـشرف  ود  یـسک  ره  هارمه  انامه  »
« .تسا يراوتسا  رپس  لجا 

هب هک  تسا  یناگتشرف  ار  لاعتم  دنوادخ  هک  دنا  هدیقع  نیا  رب  نامیکح  زا  يرایسب  هک  میتفگ  تشذگ و  مه  نیا  زا  شیپ  نخـس  نیا 
یگدیزگ و برقع  رام و  ناروتس و  ندز  دگل  زا  رذگهر و  رد  ریت  تباصا  ای  هاچ  رد  طوقس  زا  ار  وا  دنا و  هتـشامگ  یمدآ  ینابهگن 
رد مه  مالک  ملع  رد  تسا و  يراوتـسا  رپس  لجا  هکنیا  تسا و  هدمآ  نیمه  ریظن  مه  تعیرـش  ماکحا  رد  .دـننک  یم  ظفح  نآ  ریاظن 

يارب ینیعم  تقو  ات  دـیز  ياقب  رد  دـنادب  نوچ  لاعتم  دـنوادخ  دـنیوگ  یم  ام  باحـصا  .تسا  هدـش  هماقا  یحیحـص  لیلد  دروم  نیا 
هار نآ  رد  دراد و  یم  زاب  وا  زا  دـنک ، وا  نتـشک  گنهآ  هک  ار  يزیچ  ره  شیوخ  فاـطلا  اـب  تسا ، هتفهن  يریخ  يرگید  اـی  وا  دوخ 

دراد یم  رود  تیـصعم  زا  کیدزن و  تعاطا  هب  ار  وا  هک  دناد  یم  دنوادخ  هک  یفاطلا  دیز  ندـش  هتـشک  اب  ات  دـنک  یم  داجیا  یعنام 
عنام نآ  رابتعا  هب  لاـعتم  دـنوادخ  هک  دوش  یم  هدرمـش  دـیز  يارب  يراوتـسا  رپس  لـجا  هک  دوش  یم  نشور  هنوگ  نیدـب  .دوشن  عطق 

.تسین نیا  زا  رتراوتسا  يرپس  چیه  دوش و  یم  وا  یگدنز  عطق  ندش و  هتشک 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 
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، ُهَْنَیب ُهَْنَیب َو  اَیَّلَخ  ُرَدَْقلا  َءاَج  اَذِإَف  ، ِِهناَظَفْحَی ِْنیَکَلَم  ٍناَْسنِإ  ِّلُک  َعَم  َّنِإ 

.ٌهَنیِصَح ٌهَّنُج  َلَجَْألا  َّنِإ  َو 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

، دننک یم  تظفاحم  تارطخ ) زا   ) ار يو  هک  تسا  هتشرف  ود  یناسنا  ره  هارمه 

دنزاس یم  اهر  ثداوح  ربارب  رد  ار  وا  دسر  ارف  رّدقم  زور  هک  یماگنه  اما 

( هدش نییعت  دنوادخ  يوس  زا  هک   ) یگدنز دمآرس  لجا و  نیاربانب )  ) و

خروم زا  ار  هناـمیکح  راـتفگ  نیا  رداـصم  باـتک  رد  هللا  همحر  بیطخ  هناـمیکح : راـتفگ  دنـس  .رادـهگن . (  ظـفاحم و  تسا  يرپس 
تمدـخ دارم  ینب  هلیبق  زا  يدرم  هک  هدرک  لقن  نینچ  تاقبط  باتک  رد  تسا  هتـسیز  یم  یـضر  دیـس  زا  لـبق  هک  دعـس  نبا  فورعم 

رتهب دـینک  باختنا  ناتدوخ  يارب  یناظفاحم  : درک ضرع  دوب  زاـمن  لوغـشم  دجـسم  رد  هک  یلاـح  رد  دـمآ  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤمریما 
تواـفت اـب   ) ار ثحب  دروـم  هناـمیکح  مـالک  مالـسلا  هیلع  ماما.دـنا  هتفرگ  ار  امـش  لـتق  میمـصت  دارم  ینب  هلیبـق  زا  یعمج  اریز  ، تسا
هـسایسلا هماـمالا و  باـتک  رد  ار  نآ  هتـسیز  یم  یـضر  موحرم  زا  شیپ  مه  وا  هک  هبیتـق  نبا  زین  دوـمرف  ناـیب  وا  ربارب  رد  يرـصتخم )

ریما زا  « ینادـمه سیق  نب  دیعـس  » زا يا  همدـقم  اب  ار  نومـضم  نیا  هب  بیرق  یثیدـح  یفاک  باـتک  رد  زین  ینیلک  موحرم.تسا  هدروآ 
(. ( ،ج 4،ص 164 و 165 هغالبلا جهن  رداصم  ) .دنک یم  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم 

تسا ظفاحم  يرپس  نوچمه  لجا 

ود یناسنا  ره  هارمه  :» دـیامرف یم  ، دـنلفاغ نآ  زا  يرایـسب  هک  دـنک  یم  هراشا  یتقیقح  هب  هنامیکح  راـتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
دنزاس یم  اهر  ثداوح  ربارب  رد  ار  وا  دسر  ارف  رّدقم  زور  هک  یماگنه  اما  ، دـننک یم  تظفاحم  تارطخ ) زا   ) ار يو  هک  تسا  هتـشرف 
ِْنیَکَلَم ٍناَْسنِإ  ِّلُک  َعَم  َّنا  ( ؛» رادهگن ظفاحم و  تسا  يرپس  هدش ) نییعت  دـنوادخ  يوس  زا  هک   ) یگدـنز دمآرـس  لجا و  نیاربانب )  ) و

(. ٌهَنیِصَح ٌهَّنُج  َلَجَْألا  َّنِإ  ،َو  ُهَْنَیب ُهَْنَیب َو  ایَّلَخ  ُرْدَْقلا  َءاَج  اَذِإَف  ، ِِهناَظَفْحَی

لجا یکی  : تسا رمع  دمآرـس  لـجا و  ود  ياراد  ناـسنا  هک  دوش  یم  هدافتـسا  یبوخ  هب  یمالـسا  تاـیاور  نآرق و  تاـیآ  عومجم  زا 
یگدننار تارطخ  ، جالع لباق  ياه  يرامیب  عاونا  دننام  ، درک زیهرپ  نآ  زا  ناوت  یم  دوش  تقد  نآ  ربارب  رد  رگا  هک  طورـشم  ای  قلعم 

دریگ یم  ار  ناسنا  نماد  اه  هناخ  نامتخاس  یتسـس  رثا  رب  هک  اـه  ناـفوط  اـه و  هلزلز  تارطخ  ، دـیآ یم  شیپ  یطاـیتحا  یب  رثا  رب  هک 
.تسا بانتجا  لباق  لاح  نیع  رد  یلو  دهد  نایاپ  ناسنا  یگدنز  هب  تسا  نکمم  هک  تسا  يروما  زا  اهنیا  مامت 

راوید عضو  هب  شمشچ  هک  یماگنه.دوب  هتـسشن  یجک  راوید  ریز  رد  هک  میناوخ  یم  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  زا  یفورعم  ثیدح  رد 
رارف یهلا  ياضق  زا  ؛؟ ِهّللا ِءاضَق  ْنِم  ُّرِفَت  َنِینِمؤُْملاَریمأ  ای  :» درک ضرع  یـسک.تسشن  ینما  ياج  رد  دش و  دـنلب  راوید  نآ  ریز  زا  داتفا 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  »؟ ینک یم 
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هب طورـشم  اجنیا  رد  یهلا  ياضق  هک  نیا  هب  هراشا  «. منک یم  رارف  یهلا  ردـق  هب  یهلا  ياضق  زا  نم  ؛  ِهّللا ِرَدَـق  یلإ  ِهّللا  ِءاـضَق  ْنِم  ُِّرفأ  »
.نامن : دیوگ یم  نم  هب  اه  يریگ  هزادنا  ردق و  یلو  منامب  راوید  نیا  ریز  رد  نم  هک  تسا  نیا 

،ج 5،ص راونالا راحب   ) . .درک یفتنم  ار  اضق  نآ  طرـش  نداد  ریدـقت  اب  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  دوب  طورـشم  ياضق  کـی  نیا  عقاو  رد 
. ( 97،ح 24

زغم قورع و  بلق و  میناد  یم  ًالثم  ؛ دریگ یم  ار  ناسنا  نماد  هاوخان  هاوخ  تسین و  بانتجا  لباق  هک  تسا  يدمآرس  یمتح  لجا  یلو 
شوماخ غارچ  نیا  دسرب  رخآ  هب  هک  ینامز  دنک  تیاعر  ار  هحصلا  ظفح  تاروتـسد  مامت  دنچره  ، دنراد يدودحم  ناوت  ناسنا  کی 

التبم الب  نالف  هب  ناشیاهراک  رثا  رب  تیعمج  موق و  نالف  تسا  هدرک  ررقم  دـنوادخ  هک  نیا  ای  دریگ و  یم  نایاپ  یگدـنز  دوش و  یم 
.تسا یمتح  ناشگرم   2 َنُومِدْقَتْسَی » ًهَعاس َو ال  َنوُرِخْأَتْسَی  ْمُُهلَجَأ ال  َءاج  اذِإَف   » قادصم هب  اجنیا  رد  دنوش 

ُمیِهاْربِإ اـی  : » دـش باـطخ  وا  هب  ادـخ  يوس  زا.درک  تعافـش  اـهنآ  هراـبرد  مالـسلا  هیلع  میهاربا  هک  میناوخ  یم  طول  موق  ناتـساد  رد 
رظن فرـص  تساوـخرد )  ) نیا زا  میهاربا ! يا  میتـفگ ) (؛ » ٍدوُدْرَم ُْریَغ  ٌباذَـع  ْمِهِیتآ  ْمُهَّنِإ  َکِّبَر َو  ُْرمَأ  َءاـج  ْدَـق  ُهَّنِإ  اذـه  ْنَع  ْضِرْعَأ 

.( هیآ 76 ، دوه «. ) . دیآ یم  اهنآ  غارس  هب  یهلا )  ) تشگزاب نودب  باذع  نیقی  هب  ؛و  هدیسر ارف  تراگدرورپ  نامرف  هک  ، نک

ِْنَیب ْنِم  ٌتابِّقَعُم  َُهل   » دننک یم  عفد  ناسنا  زا  ار  تارطخ  دنوادخ  نامرف  هب  هک  دنتسه  یناگتـشرف  دوش  یم  هدافتـسا  زین  نآرق  تایآ  زا 
تـسا تارطخ  اهالب و  عاونا  جامآ  یکدوک  نامز  زا  ناسنا  دنـشابن  اهنآ  رگا  یتسار  هب  4 و  ِهّللا » ِْرمَأ  ْنِم  ُهَنوُظَفْحَی  ِهِْفلَخ  ْنِم  ِْهیَدَـی َو 

مالک دنزاس و  یم  اهر  ار  وا  ناگتشرف  نیا  دسر  ارف  ناسنا  یمتح  لجا  هک  یماگنه  یلو  ؛ دنک یم  ظفح  ار  وا  راگدرورپ  تیانع  یلو 
.تسا هدش  هتفرگرب  هیآ  نیا  زا  عقاو  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

: دومرف قوف  هیآ  ریسفت  رد  هک  میناوخ  یم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یتیاور  رد 

ِریداقْملا َو َیلإ  ُهَنوُعَفْدَی  ُهَْنَیب  ُهَْنَیب َو  اْوَّلَخ  ُرَدَْقلا  َءاج  اذإ  یّتَح  ٌءیَش  ُُهبیُصی  ْوأ  ٌِطئاح  ِْهیَلَع  ُعَقَی  ْوأ  ٍیْکَر  یف  َعَقَی  ْنأ  یف  ِهّللا  ِْرمِأب  ُظَفُْحی  »
طوقـس یهاچ  رد  هک  نیا  زا  دـننک  یم  ظفح  ار  ناسنا  دـنوادخ  نامرف  هب  اهنآ  ؛  ُهَناِبقاعَتَی ِراهَّنلِاب  ِناکَلَم  ِْلیَّللِاب َو  ِِهناظَفْحَی  ِناکَلَم  امُه 

یم رانک  اهنآ  ماگنه  نآ  رد  دسر  ارف  یمتح  تاردـقم  هک  ینامز  ات  دـهد  خر  شیارب  يرگید  هثداح  ای  دـتفیب  وا  رب  يراوید  ای  دـنک 
بوانتم روط  هب  زور  رد  هک  هتـشرف  ود  دننک و  یم  ظفح  بش  رد  ار  ناسنا  هک  دنا  هتـشرف  ود.دننک  یم  ثداوح  میلـست  ار  وا  دنور و 

( .ثحب دروم  هیآ  لیذ  ،ج 3،ص 235، ناهرب ریسفت  «. ) . دنهد یم  ماجنا  ار  هفیظو  نیا 

ُمُکَدَـحَأ َءاج  اذِإ  یّتَح  ًهَظَفَح  ْمُْکیَلَع  ُلِسُْری  ِهِدابِع َو  َقْوَف  ُرِهاْقلا  َوُه  َو  : » میهد یم  همادا  دـیجم  نآرق  زا  يرگید  هیآ  اـب  ار  نخـس  نیا 
هک یماگنه  ات  درامگ  یم  امش  رب  ینابقارم  دراد و  لماک  طلست  دوخ  ناگدنب  رب  هک  تسوا  و  ؛ » َنوُطِّرَُفی ْمُه ال  اُنلُسُر َو  ُْهتَّفَوَت  ُتْوَْملا 

لامعا رمع و  باسح  يرادـهگن  رد   ) اهنآ ؛و  دـنریگ یم  ار  وا  ناج  اـم  ناگداتـسرف  ماـگنه )، نیا  رد  (؛ دـسر ارف  امـش  زا  یکی  گرم 
. ( هیآ 61 ، ماعنا «. ) . دننک یمن  یهاتوک  ناگدنب )،

رد درب و  ورف  گرم  ماک  رد  ار  دوخ  اه  یطایتحا  یب  رثا  رب  ، ناسنا هک  تسین  نیا  شموهفم  تایاور  تاـیآ و  نیا  زا  مادـک  چـیه  هتبلا 
نیزاوم تیاعر  ناسنا  رگا  هک  تسا  طورـشم  ای  قلعم  لجا  لیبق  زا  اهنیا  همه  هک  ارچ  ، دراذگب ماگ  طایتحا  تیاعر  نودـب  اه  هاگترپ 
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.دوش یم  راتفرگ  دنکن  تیاعر  رگا  دریگ و  یم  هلصاف  وا  زا  رطخ  دنک 

.تسا ظفاحم » رپس  و« ٌهَنیصَح » ٌهَّنُج   » هک تسا  یمتح  لجا  هرابرد  هدومرف  نایب  ماما  هچنآ 

یم مالسلا  هیلع  قداص  ماما  : میهد یم  نایاپ  تسا  هدروآ  یفاک  رد  ینیلک  موحرم  هک  نانمؤمریما  زا  يرگید  ثیدح  اب  ار  نخـس  نیا 
: دیامرف

ٌرِْوعُم ُهَّنِإَف  ِِطئاْحلا  اَذـه  َتْحَت  ْدـُعْقَت  :ال  ْمُهُـضَْعب َلاقَف  ِساّنلا  َْنَیب  یـضْقَی  ٍِلئام  ٍطـِئاح  یلإ  َسَلَج  ِْهیَلَع  ِهّللا  ُتاوَلَـص  َنینِمؤُْملا  َریمأ  َّنإ  »
.درک یم  تواضق  مدرم  نایم  رد  دوب و  هتسشن  یجک  راوید  ریز  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  ؛

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  «. تسا بویعم  هک  نیشنم  راوید  نیا  ریز  : دندرک ضرع  یضعب 

زا تفگ و  ار  نخس  نیا  مالـسلا  هیلع  ماما   ) دنک یم  يرادساپ  یـسک  ره  زا  یمتح )  ) لجا ؛  ُِطئاْحلا َطَقَـس  َماق  اّمَلَف  ُُهلَجأ  ًأَْرما  َسَرَح  »
. ( ،ج 2،ص 58 یفاک «. ) . درک طوقس  راوید  تساخرب  هک  یماگنه  تساخرب ) راوید  ریز 

ندـش یتشک  راوس  نافوط  رطخ و  ماگنه  هب  هک  دـنا  هداد  اوتف  اهقف  میزیهرپب و  رطخ  ناظم  زا  دـیاب  اـم  هچ  رگ  هک  نیا  نخـس  هاـتوک 
ام مادقا  لاح  نیا  اب  یلو  ؛ تسا تیصعم  رفـس  ، رفـس اریز  ، دوب دهاوخ  مامت  وا  زامن  دورب  یکانرطخ  هداج  زا  یـسک  رگا  تسا و  مارح 
ارف لجا  نآ  ات  درادن  يرارف  هار  چیه  دـشاب  هدیـسر  ارف  یمتح  لجا  رگا  دزاس و  یم  رود  ام  زا  ار  قلعم  لجا  اهنت  رطخ  زا  زیهرپ  يارب 

.تسین ریذپ  ناکما  نآ  زا  عافد  دیسر  ارف  نآ  هک  یماگنه  تسا و  ظوفحم  ناسنا  هدیسرن 

یم دـندرب و  یم  ادـخ  هب  یتسردان  ياه  نامگ  دـحا ) هثداح  زا  دـعب   ) هک یناسک  هرابرد  نارمع  لآ  هروس  هیآ 154  رد  دـیجم  نآرق 
َنیِذَّلا َزَرََبل  ْمُِکتُوُیب  ِیف  ُْمْتنُک  َْول   » وگب اهنآ  هب  ربمغیپ ! يا  : دـیامرف یم  میدـش  یمن  هتـشک  اجنیا  رد  میوش  زوریپ  ام  دوب  انب  رگا  : دـنتفگ
هاگلتق يوس  هب  ًاعطق  دـنوش  هتـشک  دوب  ررقم  هک  ییاهنآ  دـیدوب  مه  ناتیاه  هناـخ  رد  امـش  رگا  ؛ » ْمِهِعِجاـضَم یلِإ  ُلـْتَْقلا  ُمِْهیَلَع  َِبتُک 

«. دندیسر یم  لتق  هب  -و  دندمآ یم  نوریب  دوخ 

تایاور زیمآ و  تمکح  مالک  نیا  نوماریپ  هک  یتـالاؤس  يارب  تسا  یخـساپ  یمتح  ریغ  یمتح و  هب  لـجا  میـسقت  هب  هجوت  نیارباـنب 
.دوش یم  ناونع  نآ  هباشم 

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abi Talib said : “ With every human being , there are two guardian angels.
When (the angel of) death approaches, they make room for him; fate is a secure

.” protection

یسایس لئاسم  رد  يرگن  عقاو  : 202 تمکح

هراشا
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توص
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ِهَناَِعتسِالا َو ِهّوُقلا َو  ِیف  ِناَکیِرَش  اَمُکّنَِکل  َال َو  ِرمَألا  اَذَه  ِیف  َكُؤاَکَرُش  ّانَأ  یَلَع  َکُِعیاَُبن  ُرَیبّزلا  ُهَحلَط َو  َُهل  َلاَق  دَق  مالـسلا َو  هیلع  َلاَق  َو 
ِدَوَألا ِزجَعلا َو  یَلَع  ِناَنوَع 

اه همجرت 

یتشد

، میـشاب وت  کیرـش  تموکح  رد  ام  هک  میدرک  تعیب  وت  اب  دـنتفگ  دـندمآ و  ماما  تمدـخ  ریبز  هحلط و  : ) دومرف وا ، رب  ادـخ  دورد  و 
رد یگدنامرد  یناوتان و  ماگنه  هب  دـیروای  ود  و  دـیراد ، تکرـش  نتـساوخ  يرای  و  ندیـشخب ، ورین  رد  امـش  هکلب  زگره ! هن  دومرف )

 . اه یتخس 

يدیهش

رد دیکیرش  امش  نکیل  هن ، دومرف ]: ینک ، کیرـش  تفالخ  رد  ار  ام  هکنآ  طرـش  هب  مینک  یم  تعیب  وت  اب  دنتفگ  ودب  ریبز  هحلط و  [و 
.ندنامرد یتخس  هب  یناوتان و  ماگنه  هب  دیرای  ود  و  نتساوخ ، امش  زا  يرای  ندیشخب و  ورین 

یلیبدرا

نکیل تسا و  نینچ  هن  دومرف  سپ  تفالخ  رما  رد  میـشاب  وت  نازابنا  اـم  هک  نیا  رب  وت  اـب  منکیم  تعیب  ریبز  هحلط و  ار  وا  رم  دـنتفگ  و 
نتخاب جک  یناوتان و  وم  وچمه  نارای  نتساوخ و  يرای  یئاناوت و  رد  ار  رگیدکی  دیکیرش  ود  ره  امش 

یتیآ

.میوش کیرش  وت  اب  تفالخ  رما  رد  مه  ام  هک  طرش  نیدب  مینک  یم  تعیب  وت  اب  دنتفگ  وا  هب  ریبز  هحلط و 

.دیشاب نم  رای  ود  یگدنامرد  یتخس و  ماگنه  هب  .ندرک و  يرادیاپ  ندیشخب و  ورین  رد  دیشاب  نم  اب  امش  هن ، دومرف :

نایراصنا

میـشاب کیرـش  وـت  اـب  تموـکح  رد  هکنیا  طرـش  هب  مینک  یم  تعیب  وـت  اـب  دـنتفگ  وا  هب  ریبز  هـحلط و  یتـقو  : دوـمرف ترـضح  نآ  و 
 . دیشاب کمک  یتخس  یناوتان و  رد  و  کیرش ، نداد  يرای  تردق و  رد  یلو  ، هن : دومرف ،

اه حرش 

يدنوار
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يردیک

.جوعلا دوالا :

مثیم نبا 

کیرـش وت  اب  تفالخ  رما  رد  هک  طرـش  نیاب  مینک  یم  تعیب  وت  اب  ام  هک  دندرک  داهنـشیپ  ریبز  هحلط و  هک  یتقو  مالـسلا ) هیلع   ) ماما
يراوتـساان یناوتاـن و  عقاوم  رد  دیـشاب و  کیرـش  يرواـی  کـمک و  رد  یلو  هن  ، ) يراوتـساان فارحنا ، یجک ، دوا : دومرف : میـشاب -

یم شیپ  اهنآ  يدوجو  تلاح  ای  اـهنآ و  دوخ  فرط  زا  هچنآ  عفد  رب  ینعی  دوـالا ) زجعلا و  یلع  ناـنوع  و  : ) تراـبع دـینک .) کـمک 
.تسا تیفیک  تلاح و  دیفم  یلع  هملک ي  اریز  دیآ ،

دیدحلا یبا 

[ َلاَقَف  ] ِْرمَْألا اَذَه  ِیف  َكُؤاَکَرُش  اَّنَأ  یَلَع  َکُِعیاَُبن  ُْرَیبُّزلَا  ُهَْحلَط َو  َُهل  َلاَق  ْدَق  مالسلا َو  هیلع  َلاَق  َو 

[َال]

[ ِرْجَْعلَا  ] یَلَع ِناَنْوَع  ِهَناَِعتْسِالا َو  ِهَّوُْقلا َو  ِیف  ِناَکیِرَش  اَمُکَّنَِکل  َو  «د ) .» نم هلمکت  ) 

 . ِدَوَْألا ِزْجَْعلَا َو 

هالأس امل  امهل  لاق  امیف  نسحأ  دقل  نامثع و  لتقم  دعب  تعقو  فیک  یلعل ع  نیملـسملا  هعیب  انحرـش  ثیح  مدقت  امیف  اذـه  انرکذ  دـق 
عمجی له  نامامإ و  هیعرلا  رمأ  ربدـی  نأ  حـصی  له  کـلذ و  نوکی  فیکف  هفـالخلا  یف  هکراـشملا  اـمأ  لاـقف  رمـألا  یف  هاکرـشی  نأ 

. ( . نییلذهلا 1:159 ناوید  ادلاخ * ینیعمجت و  امیک  نیدیرت  : * هردص ،و  یلذهلا بیؤذ  یبأل  تیب  زجع  دمغ (  یف  کحیو  نافیسلا 

رمأ یلع  دوأت  وأ  رمأ  نع  تزجع  اذإ  اضیأ و  امتنأ  امتیوق  یب  مالسإلا  رمأ  يرمأ و  يوق  اذإ  يأ  هناعتسالا  هوقلا و  یف  یناکرشت  امنإ  و 
.هحالصإ یلع  نیدعاسم  یل و  نینوع  امتنک  جوعا  يأ 

امه نانع و  انبا  يرج  دـق  هحدـق  زوفی  رماقلل  نولوقی  اوناک  رفظلا  زوفلا و  انهاه  هناعتـسالا  تلق  هناعتـسالا  هلوق و  ینعم  امف  تلق  نإـف 
هملکلا هذه  هبلغلا  رفظلا و  تقو  لاق  اذإ  ناسنإلا  ناعتسا  ریطلا و  امهب  رجزی  ضرألا  یف  ناطخی  ناطخ 

یناشاک

نیا رب  کئاکرـش ) انا  یلع   ) وت هب  مینک  یم  تعیابم  کعیابن )  ) ریبز هحلط و  ار  ترـضح  نآ  رم  دـنتفگ  و  ریبزلا ) هحلط و  لاق  دـق  (و 
تـسا نینچ  هن  ال )  ) هک دومرف  باوج  رد  سپ  مالـسلا ) هیلع  لاقف   ) تفالخ رما  نیا  رد  رمالا ) اذه  یف   ) میـشاب وت  ناکیرـش  هک  طرش 

( هناعتسالا هوقلا و  یف   ) دیتسه مه  ناکیرش  ود  ره  امش  نکیلو  ناکیرش ) امکنکل  و   ) میشاب تفالخ  ناکیرش  هک  دییوگ  یم  امش  هک 
.نتخاب جک  یناوتان و  رب  دوالا ) زجعلا و  یلع   ) دیتسه مه  رای  و  نانوع ) و   ) نتساوخ يرای  ییاناوت و  رد 
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یلمآ

ینیوزق

سپ .رما  نیا  رد  میـشاب  کیرـش  هکنیا  طرـش  رب  مینک  یم  تعیب  ار  وت  دـنتفگ  هک  یتقو  ریبز )  ) و هحلط )  ) در رد  ترـضح  نآ  تفگ 
زجع و رب  دیشاب  راکددم  دیئامن و  دادما  دشاب  یترصن  تجاح و  رگا  ینعی  .ترصن  بلط  توق و  رد  دیشاب  کیرش  نکیلو  هن  تفگ :

.دیئامن حالصا  ددم و  دینیب  راک  رد  یجک  زجع و  رگا  ینعی  .دوا 

یجیهال

هناعتسالا و هوقلا و  یف  ناکیرـش  امکنکل  ال و  : » مالـسلا هیلع  لاقف  رمالا  اذه  یف  كواکرـش  انا  یلع  کعیابن  ریبزلا : هحلط و  هل  لاق  و 
وت کیرـش  ام  هک  وحن  نیا  رب  وت  اب  مینک  یم  تعیب  ام  هک  ریبز  هحلط و  ترـضح  نآ  هب  دـنتفگ  ینعی و  .دوـالا » زجعلا و  یلع  ناـنوع 

توق و رد  دیکیرـش  رگیدکی  اب  نکلو  تفالخ ، رما  رد  نم  کیرـش  دیوش  یمن  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  سپ  تفالخ ، رما  رد  میـشاب 
.مالسا رد  یجک  یناوتان و  رب  دیرگیدکی  نواعم  یهارمگ و  تلالض و  تناعتسا 

ییوخ

همالک یف  رمالا  ینعملا : .جاجوعالا  دوالا : بعتلا ، دـکلا و  دوالا : هیلع ، لقث  هکنـضا و  رمالا : و  هلقثا ، لمحلا : ادوا  دآ  دوـالا ) : ) هغللا
هکرـشل ینعم  و ال  يوبن ، بصن  یهلا و  رما  همامالا  - 1 نیهجو : نم  عونمم  هیف  هکرـشلا  و  همامالا ، بصنم  يدصت  وه  مالـسلا ) هیلع  )
لصفلا وه  مامالا  مکح  نال  هکرـشلا ، لبقت  همالا ال  یلع  هسایر  اهنا  رابتعاب  همامالا  نا  .هماـمالا 2 - رما  یف  هعم  هیلع  صوصنملا  ریغلا 

، مهـسفنا ءاکرـشلا  فالتخا  ناکم  ال  عطاقلا ، لصفلا  یلا  فالخلا  یهتنی  اهیف ال  ریغلا  هکرـش  عم  و  ماکحالا ، یف  فالتخالل  یئاـهنلا 
هنال ال جاجوعالا  ینعمب  سیل  نوعلا و  هظفل  هب  رعشی  و  هیینعم ، دحا  وه  امک  کنـضلا  لقثلا و  ینعمب  انه  دوالا  .نیبلا و  یف  لصف  الف 

دوخ اب  ار  ام  هکنیا  طرشب  مینکیم  تعیب  وت  اب  ام  دندرک  ضرع  وا  هب  هک  ریبز  هحلط و  هب  همجرتلا : .ربدتف  مالـسلا ،) هیلع   ) هیف جاجوعا 
نم روای  دـیوشیم و  ماظن  ظفح  ماکحا و  ارجا  يارب  يراـی  ورین و  رد  کیرـش  امـش  یلو  هن ، دومرف : يزاـس  کیرـش  تفـالخ  رما  رد 

.ثداوح يانگنت  رد  راوشد و  ياهراک  لمحت  یناوتان و  رد  دیوشیم 

دنتفاتشب نید  يالوم  رب  *** دنتخاس مه  اب  هحلط  ریبز و 

تفالخ ردنا  یهد  نامتکرش  هک  *** طرش نیدب  اما  مینکیم  تعیب  هک 

تناعتسا رد  يدنمورین و  هب  *** دیکیرش اما  هن ، دومرف ، یلع 

يرتشوش

امل سانلل  هبتک  ام  تفرع  امک  هیف  لصالا  و  هتعیب ، فصو  یف  مالسلا ) هیلع   ) همالک نم  لصفلا  اذه  لوا  یف  رم  امب  طوبرم  اذه  لوقا :
سانلا توعد  و  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلص   ) هیبن هنـس  یلاعت و  هللا  باتک  یلع  مکتعیابف  ینیلکلا :) لئاسر   ) هیاورب هیف  و  هثالثلا ، نع  هولاس 

یف كواکرـش  انا  یلع  کعیابن  الاقف : ریبزلا  هحلط و  ینعیاب  نم  لوا  ناکف  هتکرت ، یبا  نم  و  هنم ، تلبق  اعئاط  ینعیاـب  نمف  یتعیب  یلا 
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ناک .امهریغ و  هرکا  مل  امک  امههرکا  مل  ایبا  ول  و  رمالا ، اذه  یلع  یناعیابف  زجعلا ، یف  يانوع  یئاکرـش و  امکنکل  ال و  تلقف : رمالا ،
ناونع یف  هبیتق -) نبا  ءافلخ   ) یف .هردغلا و  نادـیری  هرمعلل  ینانذاتـسا  امهیلوم  ریغ  ینا  املع  املف  قارعلا ، ریبزلا  نمیلا و  وجری  هحلط 

ام یلع  يردـت  له  هل : الاقف  هعیبلا  غارف  دـعب  ایلع  ایتا  هحلط  ریبزلا و  نا  اورکذ  ههجو :-) هنلا  مرک  یلع  یلع  ریبزلا  هحلط و  فـالتخا  )
كاکیرش انا  یلع  كانعیاب  انکل  و  ال ، الاقف : نامثع ، رمع و  رکبابا و  هیلع  متعیاب  ام  یلع  هعاطلا و  عمسلا و  یلع  معن ، لاق : كانعیاب ؟

نوعلا هماقتسالا و  هوقلا و  یف  ناکیرش  امکنکل  ال و  مالـسلا :) هیلع   ) یلع مالـسلا )) هیلع   ) هتعیب یف  نوثالثلا - لصفلا   ) لاق .رمالا  یف 
امهیلوم ریغ  مالسلا ) هیلع   ) ایلع نا  امهل  نابتـسا  املف  نمیلا ، یف  هحلط  قارعلا و  هیال  یف و  کشی  ریبزلا ال  ناک  و  دوالا ، زجعلا و  یلع 

انببـس بنذلا و  هیلع  انتبثا  یتح  نامثع  رما  یف  هل  انمق  یلع  نم  انوازج  اذـه  لاقف : شیرق  نم  الم  یف  ریبزلا  ملکتف  هاکـشلا ، ارهظا  ائیش 
يروشلا لها  نم  هثالث  انک  انل ، الا  موللا  ام  لاق : و  انریغ - اننود  لعج  دارا  ام  انب  لان  املف  رمالا ، یفک  هتیب و  یف  سلاج  وه  و  لتقلا ، هل 

( طحاجلا هینامثعل  یفاکسالا  ضقن   ) یف .الوجر و  ام  اناطخا  انحبصاف  هدی ، یف  ام  انعنم  انیدیا و  یف  ام  هانیطعاف  هانعیاب ، اندحا و  همرک 
امکنکل و  ـال ، اـمهل : لاـقف  .رمـالا  اذـه  یف  كءاکرـش  اـنا  یلع  کـعیابن  هعیبلا : تقو  مالـسلا ) هیلع   ) هل ـالاق  ریبزلا  هحلط و  نا  يور :

طفل الا  متیبا  ناف  ناذه ، يادل  انا و ال و  ال  نود ، امف  مهردـب  عدـجم  یـشبح  دـبع  یلع  امکیلع و ال  رثاتـسا  ال  یفلا ء ، یف  ياکیرش 
طرش و  همامالا ، دقع  یف  زوجی  ام ال  اطرتشاف  یفاکسالا : لاق  .هماقتسالا  هوقلا و  دنع  ال  هقافلا ، زجعلا و  دنع  یل  نانوع  متناف  هکرـشلا 

هل انمق  یلع ، نم  انوازج  اذه  شیرق : نم  الم  یف  لاق  ریبزلا  نا  اضیا : يور  دـق  .هعیرـشلا و  نیدـلا و  یف  بجی  ام  امهل  مالـسلا ) هیلع  )
.انریغ و اننود  لعج  دارا  ام  انب  لان  املف  رمالا ، یفک  هتیب و  یف  سلاج  وه  و  لتقلا ، هل  انببـس  بنذـلا و  هیلع  اـنتبثا  یتح  ناـمثع  رما  یف 
ام مویلا  اناطخا  دق  انحبـصاف  هدی ، یف  ام  انعنم  و  انیدیا ، یف  ام  هانیطعاف  هانعیاب ، اندحا و  ههرک  يروشلا ، لها  نم  هثالث  انک  هحلط : لاق 

هیلع  ) ایلع یتا  یبوقعیلا :) خـیرات   ) یف و  مالـسلا )) هیلع   ) هتعیب یف  نوثالثلا - لصفلا   ) .مویلا اناطخا  ام  ادـغ  وجرن  و ال  سما ، هاـنوجر 
هوقلا و یف  ياکیرش  امتنا  لاقف : كرما ، یف  انکرشاف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا دعب  هوفج  انتلان  دق  هل : الاقف  ریبزلا  هحلط و  مالسلا )

امکنکل و   ) .هفالخلا رما  یف  یکیرـش  امکنوک  یلع  يایا  اـمکتعیب  نکت  مل  يا : ـال ،)  ) هلوق .دوـالا  زجعلا و  یلع  ياـنوع  هماقتـسالا و 
هتفرع امک  هماقتسالا ،) و  : ) باوصلا و  فنصملا ، نم  فیحصت  هناعتسالا )  ) و خسنلا ، عیمج  یف  اذکه  هناعتسالا ) هرقلا و  یف  ناکیرش 

هماقتـسالا ال دوـالا )  ) لـباقم و  دوـالا ،)  ) هلباـقم یف  نـال  و  یبوـقعیلا ،) خـیرات   ) و یفاکـسالا ) ضقن   ) و هبیتـق ) نبا  ءاـفلخ   ) لـقن نم 
يرج دق   ) هحدق زوفی  رماقلل  نولوقی  اوناک  رفظلا ، زوفلا و  انه  هناعتـسالا  دیدحلا : یبا  نبا  لاق  و  ءانغتـسالا .)  ) لباقم هناف  هناعتـسالا ) )

هلاق ام  تلق : .هملکلا  هذه  هبلغلا  رفظلا و  تقو  لاق  اذا  ناسنالا  ناعتـسا  و  ریطلا ، امهب  رجزی  ضرالا  یف  ناطخی  ناطخ  امه  و  نایعانبا )
هحدق زوفی  رماقلا  نا  ملع  اذا  و  ریطلا ، امهب  رجزی  ضرالا  یف  ناطخی  ناطخ  نایعانبا  (: ) حاحصلا  ) لوق یلا  دنتسا  هناف  طلغ ، یف  طلغ 

ال نیعتسن ،) كایا  و  یلاعت … ( : هلوق  یف  هناعتـسالا  ینعمب  الا  یه  له  همالک ، یف  هدوجو  ضرف  ول  هناعتـسالاف  نایعانبا .) يرج  لیق 
رماقلا ملع  اذا  و  : ) لاق امنا  حاحصلا )  ) نا عم  هیلهاجلا ، مالسلا )) هیلع   ) هتعیب یف  نوثالثلا - لصفلا   ) یف نیرماقلا  دنع  حلطصم  ینعمب 

يا هنا  عم  .هملکلا  هذـه  هبلغلا  رفظلا و  تقو  لاق  اذا  ناسنالا ، ناعتـسا  دـیدحلا : یبا  نبا  لاق  امک  ال  نایعانبا ،) يرج  لیق  هحدـق  زوفی 
یف لوالا  سوماقلا )  ) و حاحـصلا )  ) رکذ نوب ، امهنیب  نیعلا و  نم  نایعانبا  و  نوعلا ، نم  هناعتـسالا  و  نایعانبا )  ) لثمب هناعتـسالل  طـبر 
یف فئاعلا  امهطخی  ناطخ  وا  نارئاط  باتکک - نایعانبا - سوماقلا :)  ) یف و  حاحصلا ،)  ) مالک تفرع  دق  و  یناثلا ، یف  یناثلا  لوالا و 
یلع نانوع  و   ) .فنصملا نم  فیحصت  هناعتسالا  لصا  نا  تفرع  دق  کنا  عم  ملع ،…  اذا  نایبلا و  اعرـسا  نایعانبا  لوقی  مث  ضرالا ،
رکب یبا  کیرش  ناک  رمع  نا  ایار  امل  ریبزلا  هحلط و  نا  رهاظلا  مث  .جوعا  يا : رسکلاب  یـشلا ء  دوا  ردصم  کیرحتلاب  دوالا ) زجعلا و 

.کلذ مالسلا ) هیلع   ) هنم اعمط  هتفالخ ، یف  نامثع  ءاکرش  اوناک  ناورم  امیسال  هیما  ینب  و  هتفالخ ، یف 
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هینغم

، مامالا ضفری  نا  یعیبط  و  امه ..! مامالا و  میناقا : هثالث  یلع  نیملـسملا  هفالخ  موقت  نا  مامالا  نم  ریبزلا  هحلط و  بلط  .لـقثلا  دوـالا :
یف و  نینثال ) همالا  دـقع  زوجی  ال  (: ) هیناطلـسلا ماکحالا   ) باتک یف  .ضرـالا و  یف  داـسفلل  هیعاد  و  مالـسالا ، یف  هعدـب  کـلذ  نـال 

لمعلا و  قحلا ، قاقحا  یلع  امکب  نیعتـسا  مامالا : امهل  لاق  و  تماص .) امهدـحاو  الا  ناـماما  ضرـالا  یف  نوکی  ـال  : ) یفاـکلا لوصا 
کلذ مدـقت  .ناطلـسلا و  الا  ایباف  انوع ، ادـفر و  یل  اـمنک  هقـالخلا  بجاوب  ماـیقلا  نع  تزجع  نا  و  نیملـسملا ، مالـسالا و  هحلـصمل 

هبطخلا 203. یف  الصفم 

هدبع

هلامتحا هبوعص  هتدشل و  هدوهجم  ناسنالا  نم  رمالا  غولب  نوکسف  حتفب  دوالا  دوالا : زجعلا و  یلع  … 

يرفعج

مالسالا ضیف 

یم نامیپ  دهع و  هدرک  تعیب  وت  اب  ام  دنتفگ  ترضح  نآ  هب  نامثع ) ندش  هتشک  زا  سپ   ) ریبز هحلط و  هک  یماگنه  مالسلا  هیلع  ماما 
اور اوشیپ  ماما و  کی  زا  شیب   ) هن دومرف : نانآ ) هتـساوخ  در  رد   ) میـشاب کیرـش  وت  اب  تفـالخ )  ) رما نیا  رد  هکنیا  طرـش  هب  میدـنب 

کمک یتخـس  یناوتان و  رب  و  دینک ) یهارمه  دشاب  ندومن  يرایب  زاین  رگا   ) دیـشاب کیرـش  يروای  یهارمه و  رد  امـش  یلو  دشابن )
(. دیئامن کمک  نآ  حالصا  رد  دینیب  يراتفرگ  یناوتان و  راک  رد  رگا   ) دیشاب

ینامز

ار مالـسلا ) هیلع   ) یلع فارطا  دـندوب  هدـمآ  گنت  هب  لاملا  تیب  تراـغ  يورجک و  فارحنا و  زا  هک  ناناملـسم  ناـمثع  لـتق  زا  سپ 
هب دندوب  رادروخرب  یعامتجا  ناونع  زا  هک  ریبز  هحلط و  نارحب ، نیا  رد  .دندیزگرب  يرهاظ  تسایر  يارب  ار  ترـضح  نآ  دـنتفرگ و 

ار دوخ  ياهورین  یساسح  تسپ  نتفرگ  اب  دننک و  هلدابم  یـسایس  ياهماقم  اب  ار  شیوخ  ناونع  ات  دندش  کیدزن  مالـسلا ) هیلع   ) ماما
نانآ هب  دوب  لدـع  ادـخ و  درم  هک  مالـسلا ) هیلع   ) ماما یلو  دـننک  جیـسب  ترـضح  نآ  تسایر  و  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هب  کمک  يارب 

حالـصا ارنآ  دـندید  يا  هدـسفم  هک  هاگنآ  دـننک و  يرای  موزل  ماـگنه  هب  نارگید  دـشاب و  رفن  کـی  هدـهع  هب  دـیاب  تساـیر  دومرف :
ترـضح نآ  هیلع  ینکـشراک  تفلاخم و  هب  تسد  دندش  سویام  تسایر  زا  اه  هنحـص  نیا  ندید  اب  ریبز  هحلط و  هک  هاگنآ  .دـنیامن 

تـسا یتناما  تسایر  هک  دـندوب  لفاغ  نانیا  ناورهن ! نیفـص و  لمج ، دـندرک : يزیر  یپ  ینوگانوگ  ياـهگنج  نآ ، لابندـب  دـندز و 
نیـسپزاب زور  ات  دیامرف  لیوحت  دـنا  هتـسیاش  هک  شنابحاص  هب  ار  یهلا  تمعن  تناما و  نیا  تسا  ریزگان  مالـسلا ) هیلع   ) یلع یهلا و 

.ددرگن هذخاوم 

يزاریش دمحم  دیس 

امکنکل ـال و  (-: ) هفـالخلا رما  يا   ) رمـالا اذـه  یف  کئاکرـش  اـنا  یلع  کـعیابن  ریبزلا : هحلط و  هـل  لاـق  دـق  و  مالـسلا - هـیلع  لاـق  و 
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نانیعت نا  جاجوعالا  يا  دوالا ) زجعلا و  یلع  نانوع  و   ) يرماوا ذیفنت  یف  انوع  هوق و  انوکت  ناب  هناعتـسالا ) هوقلا و  یف   ) یل ناکیرش )
.فرحنملا جوعملا  میوقت  رماوالا و  ذیفنت  یف  تفرحنا ، وا  هطلسلا ، تزجع  اذا 

يوسوم

وحن یلع  دالبلا  هرادا  مکحلا و  یف  مامالل  ناکیرش  انوکی  نا  ریبزلا  هحلط و  دارا  حرشلا : .غلابلا  زجعلا  دوالا : .نادعاسم  نانوع : هغللا :
نکمی و ال کلذ ال  نا  مهیلع  در  مامالا  نکل  هفالخلاب و  هاعیابی  نا  لباقم  دـقعی  کفی و  طبری  لحی و  رمالا  ذـفان  اـمهنم  لـک  نوکی 

 … یبعت اعفرت  يزجع و  یلع  ینانیعت  متناف  یل  زجعا  نا  انا و  تیوق  مالسالا و  يوق  نا  نایوقت  امتنا  معن  هماعلا  هحلصملا  مدخی 

یناقلاط

کیرش امش  نکیل  هن ، دومرف : میشاب ، وت  کیرش  تفالخ  راک  رد  ام  هکنآ  طرـش  هب  مینک  یم  تعیب  وت  اب  دنتفگ : وا  هب  ریبز  هحلط و  »
« .دوب دیهاوخ  روای  ود  يراتفرگ  یناوتان و  ماگنه  هب  دوب و  دیهاوخ  نتساوخ  يرای  ندیشخب و  ورین  رد 

نآ هب  وکین  هچ  و  میداد ، حرش  نامثع  لتق  زا  سپ  مالّسلا  هیلع  یلع  اب  تعیب  یگنوگچ  نمض  هتـشذگ  ثحابم  رد  ار  عوضوم  نیا  ام 
راک هک  تسا  حیحص  ایآ  تسا و  نکمم  هنوگچ  تسا  هتفگ  دنشاب  کیرش  تفالخ  رد  دنا  هتساوخ  نوچ  هک  تسا  هدومرف  خساپ  ود 

ینعی دوب  دیهاوخ  نم  کیرش  تناعتسا  ورین و  رد  امش  یلو  .دجنگ » یم  ماین  کی  رد  ریـشمش  ود  ایآ   » .دننک ریبدت  ماما  ود  ار  تیعر 
امش دییارگ ، يژک  هب  مدش و  ناوتان  يراک  رد  رگا  تفرگ و  دیهاوخ  توق  مه  امـش  دریگب  توق  مالـسا  راک  نم و  راک  هک  یماگنه 

.دوب دیهاوخ  نم  روای  ود  نآ ، حالصا  رد 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

: ْرمَْألا اَذه  یف  َكُؤاکَرُش  ّانَأ  یلَع  َکُِعیاُبن  : ریبزلاو هحلط  هل  لاق  دق  و 

.ِدَوَْألا ِزْجَْعلا َو  یَلَع  ِناَنْوَع  ،َو  ِهَناَِعتْسِْالا ِهَّوُْقلا َو  ِیف  ِناَکیِرَش  اَمُکَّنِکل  ،َو  َال

نیا هب  مینک  یم  تعیب  وت  اب  دـنتفگ  دـندرک و  ییاروش  تفالخ  داهنـشیپ  ماما  هب  هک  اـجنآ  ریبز  هحلط و  خـساپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
: دومرف میشاب ، کیرش  تموکح  رد  هک  طرش 

یتخـس و یناوتان و  ماگنه  هب  رواـی  راـی و  کـمک و  تیوقت و  رد  کیرـش  امـش  درادـن ) اـنعم  تفـالخ  رد  تکرـش  اریز   ) دوش یمن 
هدـمآ انعمرپ  هاتوک  مالک  نیا  رد  هچنآ  : دـیوگ یم  رداصم  باـتک  رد  بیطخ  موحرم  هناـمیکح : راـتفگ  دنـس  .دیـشاب . (  تالکـشم 

رد يافوتم 240 )  ) يدادغب یفاکـسا  رفعجوبا  ار  نآ  هدش و  لدـب  در و  ریبز  هحلط و  ماما و  نایم  هک  تسا  ینالوط  راتفگ  زا  هتفرگرب 
باتک رد  زین  يرونید  هبیتق  نبا  هتشون و  دوخ  هغالبلا  جهن  حرـش  رد  ار  نخـس  نیا  مامت  زین  دیدحلا  یبا  نبا.تسا  هدروآ  دوخ  باتک 

دلج 7،ص 35 رد  دیدحلا  یبا  نبا  (. ،ج 4،ص 165 هغالبلا جهن  رداصم  ) .تسا هدرک  رکذ  شخیرات  رد  یبوقعی  هسایـسلاو و  همامالا 
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(. ( ،ج 4،ص 165 هغالبلا جهن  رداصم  ) .میا هدروآ  دعب  هب  ،ص 420  لّوا دلج  رد  مراهچ  هبطخ  لیذ  رد  ار  همان  نیا  ام  ات 43.

! طورشم تعیب 

دنتفگ دندرک و  ییاروش  تفالخ  داهنشیپ  ماما  هب  هک  اجنآ  دندومرف  ریبز  هحلط و  خساپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  ار  هنامیکح  مالک  نیا  »
انعم تفالخ  رد  تکرـش   ) دوش یمن  : دومرف اهنآ  خـساپ  رد  ماما.میـشاب  کیرـش  تموکح  رد  هک  طرـش  نیا  هب  مینک  یم  تعیب  وت  اـب 
َلاق ْدَق  مالسلا َو  هیلع  َلاق  َو  ( ؛» دیشاب تالکشم  یتخس و  یناوتان و  ماگنه  هب  روای  رای و  کمک و  تیوقت و  رد  کیرش  امـش  درادن )

(. ِدَوَْألا ِزْجَْعلا َو  یَلَع  ِناَنْوَع  ،َو  ِهَناَِعتْسِْالا ِهَّوُْقلا َو  ِیف  ِناَکیِرَش  اَمُکَّنِکل  ،َو  َال : ْرمَْألا اَذه  یف  َكُؤاکَرُش  ّانَأ  یلَع  َکُِعیاُبن  : ُرِیبُّزلا ُهَْحلَط َو  َُهل 

ای.دـنوش يریگ  میمـصت  رد  کیرـش  مالـسلا  هیلع  یلع  اب  اهنآ  دـشاب و  ییاروش  تفـالخ  ًاـعقاو  هک  دوب  نیا  ریبز  هحلط و  روظنم  اـیآ 
رد دوش ؟ یم  هدافتسا  تایاور  یضعب  زا  هک  هنوگ  نآ  دراپسب  اهنآ  هب  ماما  ار  یمالسا  تموکح  ورملق  زا  یشخب  هک  دوب  نیا  دوصقم 
وت هک  مسرت  یم  نیا  زا  نم  : دومرف وا  هب  ماما  درک  تعیب  مالـسلا  هیلع  ماما  اـب  ریبز  هک  زور  نآ  تسا  هدـمآ  فورعم  عباـنم  زا  یـضعب 

: درک ضرع  ، ینکشب ار  دوخ  نامیپ 

ضرع ، دـشاب عوضوم  نیا  رب  هاوگ  دـهاش و  دـنوادخ  ایآ  : دومرف ماـما.درک  مهاوخن  ار  يراـک  نینچ  دـبا  اـت  شاـب  هتـشادن  میب  زگره 
دش و افج  ام  هب  هزادنا  هچ  نامثع  نامز  رد  یناد  یم  : دندرک ضرع  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  هب  ود  نآ  هک  تشذگن  يزیچ.يرآ  : درک

راذگب ام  رایتخا  رد  ار  اه  يرادنامرف  نیا  زا  یـضعب  هدرپس  وت  هب  ار  تفالخ  دـنوادخ  هک  نونکا  اما  ؛ دوب هیما  ینب  رادـفرط  هراومه  وا 
یم کیرش  تناما  نیا  رد  ار  یسک  نم  دیشاب  هاگآ  : دوزفا سپس.منک  رکف  هراب  نیا  رد  ات  دیـشاب  یـضار  یهلا  تمـسق  هب  : دومرف ماما 

.مشاب نئمطم  یضار و  وا  تناما  نید و  زا  هک  منک 

ماش لها  زا  مه  وت  دـندرک  تعیب  نم  اب  مدرم  هک  تشون  همان  هیواـعم  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤم  ریما  هک  یماـگنه  رگید  ییوس  زا 
ار وا  تشون و  ریبز  يارب  يا  همان  و  دـش ) هچاپ  تسد  تخـس   ) هیواعم تسرفب و  نم  دزن  ار  ماش  لها  ناگرزب  ریگب و  تعیب  نم  يارب 
ود نیا  ورب و  هرصب  هفوک و  يوس  هب  تعرـس  اب  متفرگ  تعیب  وت  يارب  ماش  مدرم  مامت  زا  : تفگ درک و  باطخ  نینمؤملاریما  ناونع  هب 

،ج دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرـش   ) . .تشادن یهاوخن  یلکـشم  چـیه  رگید  ینک  ریخـست  ار  ود  نآ  رگا  هک  نک  ریخـست  ار  رهش 
. ( 1،ص 230 و 231

مالسلا هیلع  ماما  تمدخ  تعیب  زا  دعب  یتدم  تایاور  زا  یضعب  قبط  تعیب و  ماگنه  هب  ریبز  هحلط و  هک  نیا  دوش  یم  نشور  اجنیا  زا 
دراپسب و اهنآ  هب  ماما  ار  هفوک  هرصب و  تموکح  هک  دوب  نیا  ناشروظنم  میشاب  کیرـش  وت  اب  هک  میا  هدرک  تعیب  ام  : دنتفگ دندمآ و 

روشک هدـمع  تمـسق  ات  دـنریگب  رایتخا  رد  مه  ار  ماش  دـنهدب  هیواـعم  تسد  هب  تسد  دـنوش و  طلـسم  قارع  ماـمت  رب  بیترت  نیا  هب 
باوج نیا  تشاذگ و  اهنآ  هنیـس  رب  در  تسد  مالـسلا  هیلع  ماما  ارچ  میمهف  یم  حیـضوت  نیا  اب.دوش  عقاو  اهنآ  هرطیـس  تحت  مالـسا 

.داد اهنآ  هب  ار  انعمرپ  هنامیکح 

ریبز هحلط و  دمآ  تفر و  ناونع  تحت  هتسیز  یم  موس  نرق  رد  تسا و  تنـس  لها  روهـشم  ياملع  زا  هک  هبیتق  نبا  يافلخ  باتک  رد 
يارب یناد  یم  : دندرک ضرع  هدمآ  ترـضح  نآ  دزن  ریبز  هحلط و  ، تعیب ندش  مامت  زا  دعب  : تسا هدـمآ  نینچ  مالـسلا  هیلع  یلع  دزن 
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رمع و رکبوبا و  اب  هک  یتعیب  نامه  ؛ دـینک تعاطا  دیـشاب و  نم  نامرف  هب  شوگ  هک  نیا  يارب  يرآ  : دومرف میا ؟ هدرک  تعیب  وت  اـب  هچ 
: دومرف مالسلا  هیلع  ماما.میشاب  تفالخ  رما  رد  وت  کیرش  هک  میدرک  تعیب  وت  اب  ام  هن  : دنتفگ تحارص ) اب   ) اهنآ.دیدرک نامثع 

تشادن کش  « ریبز » هک دوب  یلاح  رد  نیا.دیتسه  اه  جنر  تالکشم و  ربارب  رد  کمک  يراکمه و  رد  کیرش  امش  هکلب.تسین  نینچ 
یلع هک  دـش  نشور  اهنآ  يارب  هک  یماـگنه  «. هحلط » هب ار  نمی  تموکح  دراپـس و  یم  وا  هب  ار  قارع  تموکح  مالـسلا  هیلع  یلع  هک 

شیرق زا  یتیعمج  ناـیم  رد  « ریبز » دـنتخاس راکـشآ  ترـضح  نآ  زا  ار  دوخ  تیاکـش  دراپـس  یمن  اـهنآ  هب  ار  یتـموکح  مالـسلا  هیلع 
اّمَلَف ُْرمْألا  یَفَک  ِِهْتَیب َو  یف  ٌِسلاج  َوُه  ُْلتَْقلا َو  َُهل  اْنبَبَـس  ُْبنَّذـلا َو  ِْهیَلَع  اْنتَْبثأ  یّتَح  َناْمثُع  ِْرمأ  یف  َُهل  انُْمق    ّ ٍِیلَع ْنِم  اـُنئازَج  اذـه  :» تفگ
تباث ار  وا  يراکهانگ  میدرک و  مایق  وا  عفن  هب  نامثع  راک  رد  ام  یلع ! يوس  زا  تسام  شاداپ  نیا  ؛ انَْریَغ انَنوُد  َلَعَج  َدارأ  اـم  اـِنب  َلاـن 

هک یماگنه  اما  ؛ میدرک لح  ار  لکـشم  ام  دوب و  هتـسشن  دوخ  هناخ  رد  یلع  هک  یلاح  رد  میتخاس  مهارف  ار  وا  لتق  لـماوع  میدومن و 
،ج 1،ص 70 هسایسلا همامالا و   ) . .تشاد مدقم  ام  رب  ار  نارگید  تفرگ ) رایتخا  رد  ار  تموکح  و   ) دیسر شدوصقم  هب  ام  هلیـسو  هب 

. ( و 71

دـندوب و يراگزیهرپ  اوقت و  زا  رود  هناراکم و  ياه  تسایـس  هئطوت و  لها  ًاـعقاو  اـهنآ  هک  دوش  یم  نشور  یبوخ  هب  تراـبع  نیا  زا 
هن اهنآ  ؛ تسا یگرزب  هابتـشا  دـنوش  تکاس  ات  داد  یم  اهنآ  هب  یماقم  مالـسلا  هیلع  یلع  دوب  بوخ  دـننک  یم  ناـمگ  یـضعب  هک  نیا 

هیواعم تسد  رد  تسد.دندوب  عناق  نآ  هب  هن  دنتـشاد و  مالـسا  روشک  يرادناتـسا  يرادـنامرف و  يارب  اوقت  یگتـسیاش و  تیحالص و 
هیلع یلع  نانمؤمریما  ياوقت  دـنروآ و  گـنچ  هب  يراـک  لـغد  قیرط  زا  روز و  هب  ار  ناناملـسم  رب  تموکح  دنتـساوخ  یم  دنتـشاد و 

.دوبن یبلطم  نینچ  ياریذپ  زگره  مالسلا 

ساـبع نبا  هب  دـش  هاـگآ  ریبز  هحلط و  ياـه  یـشاپمس  زا  هک  یماـگنه  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  تـسا  هدـمآ  زین  ـالاب  تـیاور  لـیذ  رد 
راپـسب و ریبز  هب  ار  هرـصب  ؛ دـنا تموکح  قشاع  اـهنآ  هک  منک  یم  رکف  نینچ  نم  : تفگ ساـبع  نبا  ینک ؟ یم  داهنـشیپ  هچ  وت  : دومرف
هک دراد  دوجو  یناوارف  لاوما  تیـصخشاب و  نادرم  هرـصب  هفوک و  رد  وت ! رب  ياو  : دومرف دـیدنخ  مالـسلا  هیلع  ماما.هحلط  هب  ار  هفوک 

ار نادنمتردق  راشف و  اب  ار  نافیعض  عمط و  قیرط  زا  ار  ناهیفـس  ، دنوش یم  راوس  مدرم  ندرگ  رب  دنـسرب  نآ  تموکح  هب  ود  نآ  رگا 
(. دنهد یم  رییغت  یلک  هب  ار  یمالسا  تموکح  هرهچ  دننک و  یم  تخبدب  ار  مدرم  و   ) دنریگ یم  دوخ  هرطیس  تحت  روز  اب 

یسیلگنا

Talhah and az-Zubair said to the Imam We shall swear the oath of allegiance to you if
we become your prtners in this matter (caliphate ) . " Imam Ali ibn Abu Talib said : No ,
you both are partners when strength and aid is sought, and you both are aides

.” against inability and exertion

يراکزیهرپ گرم و  دای  : 203 تمکح

هراشا

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 2888 

http://www.ghaemiyeh.com


توص
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نِإ مُکَکَردَأ َو  ُهنِم  ُمتبَرَه  نِإ  يِّذلأ  َتوَملا  اوُرِدَاب  َِملَع َو  ُمترَمضَأ  نِإ  َعِمَـس َو  ُمتُلق  نِإ  يِّذلأ  َهّللا  اوُقّتا  ُساّنلا  اَهّیَأ  مالـسلا  هیلع  َلاَق  َو 
مُکَرَکَذ ُهوُُمتیِسَن  نِإ  مُکَذَخَأ َو  ُمتمَقَأ 

اه همجرت 

یتشد

يارب و  دناد ،  یم  دـیراد  ناهنپ  رگا  و  دونـش ، یم  دـییوگ  ینخـس  رگا  هک  دیـسرتب  ییادـخ  زا  مدرم ! يا  دومرف : وا ، رب  ادـخ  دورد  و 
دینک ششومارف  رگا  و  دریگ ، یم  ار  امش  دینامب  دوخ  ياج  رب  رگا  و  دبای ، یم  ار  امش  دینک  رارف  نآ  زا  رگا  هک  دیشاب ، هدامآ  یگرم 

 . دربن دای  زا  ار  امش 

يدیهش

دیتخیرگ نآ  زا  رگا  هک  دیریگ  یشیپ  یگرم  رب  .دناد و  یم  دیتفهن  لدرد  رگا  دونـش و  یم  دیتفگ  رگا  هک  دیـسرتب  ییادخ  زا  مدرم !
.درآ یم  دای  هب  ار  امش  دیدرک  ششومارف  رگا  و  دریگ ، یم  ار  امش  دیداتسیا  رگا  و  دسر ، یم  امش  هب 

یلیبدرا

زا دنزیرگب  رگا  هک  یگرم  رب  دیریگ  یشیپ  دناد و  دیریگ  لد  رد  رگا  دونش و  دیئوگ  رگا  هکیسک  نآ  زا  دیسرتب  نامدرم  يا  دومرف  و 
ار امش  دروآ  دای  دینک  شومارف  رگا  ار و  امش  دریگب  دتسیاب  رگا  ار و  امش  دبایرد  نآ 

یتیآ

یم دینک ، ناهن  لد  رد  يزیچ  رگا  دونـش و  یم  دییوگ ، نخـس  رگا  هک  ییادـخ  .دیـسرتب  ادـخ  زا  مدرم ، يا  مالـسلا :) هیلع   ) دومرف و 
، دینک شـشومارف  رگا  ناتدریگ و  یم  دیتسیاب ، رگا  دسر و  یم  امـش  هب  دیزیرگب  رگا  هک  یگرم  دیریگ ، یـشیپ  گرم  رب  .شدناد و 

.دنک دای  ار  امش 

نایراصنا

یـشیپ یندرم  رب  و   . دناد یم  دیراد  هتفهن  رگا  و  دونـش ، یم  دـیدز  فرح  رگا  هک  دـیزیهرپب  ار  ادـخ  ، مدرم يا  : دومرف ترـضح  نآ  و 
 . دروآ دای  هب  ار  امش  دینک  ششومارف  رگا  ،و  دریگب ار  امش  دیتسیاب  رگا  ،و  دبایرد ار  امش  دیدرک  رارف  نآ  زا  رگا  هک  دییوج 

اه حرش 

يدنوار
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يردیک

مثیم نبا 

رگا اریز  دیریگ ، یـشیپ  ندرم  رب  و  دناد ، یم  دیراد  ناهنپ  رگا  و  دونـش ، یم  وا  دییوگب  يزیچ  رگا  هک  ییادـخ  زا  یـسرتب  مدرم  يا  )
یمن شومارف  ار  امـش  نآ  دینک ، شومارف  ار  نآ  امـش  رگا  و  دریگ ، یم  ار  امـش  دـینامب  رگا  و  دـبای ، یمرد  ار  امـش  گرم  دـیزیرگب 
هتفگ وا  هک  ور  نآ  زا  تسا  هتـشاداو  وا  زا  سرت  یهلا و  ياوقت  هب  ار ) مدرم  ( ) مالـسلا هیلع   ) ماما تسا ، نشور  تارابع  يانعم  دنک .)

ملع مکلوق و  عمـس  ینعی : تسا  هدـش  فذـح  ناـشندوب  مولعم  لـیلد  هب  لوـعفم  ود  تسا  هاـگآ  شنطاـب  هب  دونـش و  یم  ار  هدـنب  ي 
سوفن ظفح  يارب  هتسیاش ، لامعا  اب  نانآ  رب  تقبس  گرم و  رب  نتفرگ  یـشیپ  رد  ار  یمدآ  مالـسلا ) هیلع   ) ماما نینچمه  مکریمض و 

هب دـنک  باتـش  گرم  رب  نتفرگ  یـشیپ  رد  هک  ور  نیا  زا  تسا  هتـشاد  رذـحرب  ار  وا  هدومرف و  راداو  گرم ، سرت  شتآ و  باذـع  زا 
، تسا هدروآ  هراعتـسا  ار  نایـسن  لباقم  رد  رکذ  هملک ي  یمدآ ، رب  گرم  ندیـسر  يارب  درادـن و  ییاهر  نآ  زا  یـسک  هک  نیا  لیلد 

.دیآ یم  يو  دزن  شندمآ  هب  ملع  اب  هک  يدصاق  هب  گرم  نتشاد  تهابش  رطاخب 

دیدحلا یبا 

ْنِإ ْمُکَکَرْدَأ َو  ُْهنِم  ُْمْتبَرَه  ْنِإ  يِذَّلا  َتْوَْملا  اوُرِدَاب  َِملَع َو  ُْمتْرَمْـضَأ  ْنِإ  َعِمَـس َو  ُْمْتُلق  ْنِإ  يِذَّلا  َهَّللا  اوُقَّتا  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  مالـسلا  هیلع  َلاَق  َو 
 . ْمُکَرَکَذ ُهوُُمتیِسَن  ْنِإ  ْمُکَذَخَأ َو  ُْمتْمَقَأ 

هلوأ یف  دهزی  نأ  ریدجل  هرخآ  اذه  ارمأ  نإ  لاقف  هسفنب  دوجی  الجر  يرصبلا  نسحلا  يأر  توملا و  رکذ  یف  ریثک  مالک  انم  مدقت  دق 
.هرخآ نم  فاخی  نأ  ریدجل  هلوأ  اذه  ارمأ  نإ  و 

.ایندلا توملا  حضف  همالک  نم  و 

ول تیملا  اذه  يرت  هزانج أ  یف  لجرل  لاق  ائطخم و  ناک  امل  هملکلا  هذهل  سانلا  حصفأ  نسحلا  لئاق  لاق  ول  ناوفـص  نب  دـلاخ  لاق  و 
كاذ تنأ  نکف  کلذ  نکی  مل  نإف  لاق  معن  لاق  احلاص  المع  لمعی  ناکل  ایندلا  یلإ  داع 

یناشاک

دینش دیتفگ ، رگا  هک  ییادخ  نآ  عمس ) متلق  نا  يذلا   ) ادخ زا  دیسرتب  هللا ) وقتا   ) نامدرم هورگ  يا  سانلا ) اهیا  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
نا يذـلا  توملا   ) تاـعاط هب  دـیریگ  تقبـس  و  اورداـب ) و   ) دیـسر وا  هنک  هب  تسناد و  دـیتفرگ ، لد  رد  رگا  و  ملع ) مترمـضا  نا  (و 

كاله هب  ار و  امـش  دریگارف  دیتسیاب ، رگا  و  مکذخا ) متمقا  نا  و   ) ار امـش  دبایرد  دـیزیرگ ، رگا  هک  یگرم  رب  مککردا ) هنم  متبره 
هنامز ناگتفخ  يا  سپ  دیشاب  هک  یلاح  ره  هب  ینعی  ار  امش  دروآدای  ار ، وا  دینک  شومارف  رگا  و  مکرکذ ) هومتیسن  نا  و   ) دباتش امش 

يا و  تسا ، نیملاـعلا  بر  ترـضح  هـب  عوـجر  هـک  دـیدرگ  رایـشه  هناـمز  ناتـسم  يا  و  تـسا ، نـیمک  رد  گرم  هـک  دـیوش  رادـیب 
.تسا افق  رد  تامم  نامز  ار  تایح  ماـیا  هک  دـییآ  شوه  هب  ناگتـشگرورسم  يا  و  دـیوش ، هبنتم  اـیند  ماـیا  رورـس  هب  ناگدـشرورغم 

دنک دیاب  یم  همیخ  هک  نزم  خیم  وگ  تسه  يریخات  یتلهم و  هک  تشادنپ  تسـشنب )  ) تشنب غراف  داهن و  لد  هک  تسیک  نآ  یعابر :
تسب دیاب  یم  راب  هک  هنم  تخر  وگ 
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یلمآ

ینیوزق

هب و  دـناد ، یم  دـیراد  یم  ناـهنپ  رگا  دونـش و  یم  دـیئوگ  یم  رگا  هک  یئادـخ  نآ  زا  دـیزیهرپب  ناـمدرم  يا  ترـضح : نآ  تفگ  و 
دینک یم  شومارف  رگا  و  ار ، امـش  دریگ  یم  مه  دیتسیا  یم  رگا  و  ار ، امـش  دبای  یمرد  وا  زا  دیزیرگیم  رگا  هک  گرم  راک  هب  دیباتش 
ایهم هب  رگم  گرم  گنچ  زا  ددرگن  صالخ  یمدآ  و  تسین ، رودقم  وا  زا  یـصالخ  عون  چیه  هلمجلاب  .ار و  امـش  دروآ  یم  دای  ار  وا 

.گرب داز و  نتخاس 

یجیهال

نا مککردا و  متبره  نا  يذـلا  توملا  اورداب  .ملع و  مترمـضا  نا  عمـس و  متلق  نا  يذـلا  هللا  اوقتا  سانلا ، اـهیا  : » مالـسلا هیلع  لاـق  و 
ینخـس رگا  هک  ار  ینانچ  نآ  يادخ  دـیزیهرپب  نامدرم ، يا  هک : مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .مکرکذ » هومتیـسن  نا  مکذـخا و  متمقا 

هک ینانچنآ  گرم  هب  ندرک  تدابع  هب  دیدرگ  دعتـسم  دیریگ و  یـشیپ  .دناد و  یم  دـیریگ  لد  رد  يزیچ  رگا  دونـش و  یم  دـییوگب 
، دوخ لاح  رب  دیتسیاب  رگا  ار و  امش  دبای  یمرد  دینک ، لامعتـسا  هیودا  هیذغا و  زا  یتمالـس  تحـص و  بابـسا  وا و  زا  دینک  رارف  رگا 
ساوح و ناصقن  رمع و  نتشذگ  رد  هب  ار ، امش  دنک  یم  دای  دیـشاب ، وا  زا  لفاغ  ار و  وا  امـش  دینک  شومارف  رگا  ار و  امـش  دریگ  یم 

.مالآ ماقسا و  ضورع  اوق و 

ییوخ

هیلع  ) هبن دـق  و  هب ، لهاجلا  هاجت  دـیفی  ءوسلا  هین  راتتـسا  هیلع و  ذـخاوی  نم  عمـس  نع  هئاـفخاب  یعبنی  ـال  اـم  لوق  نم  رذـحلا  ینعملا :
هاجت ءوسلا  هین  نم  و  هللا ، هب  یضری  ام ال  لوق  نم  رذح  و  نیتماصلا ، ریمـض  یف  ام  ملعی  يوجنلا و  یفخا  عمـسی  هللا  نا  یلع  مالـسلا )

زا دـنزیهرپب  مدرم  ایآ  دومرف : همجرتلا : .هل  اوایهت  هوردابف و  نایـسنلا ، هماقتـسالا و  برهلاـب و  توفی  ـال  توملا  نا  یلع  هبن  اـمک  هللا ،
امش هب  دنزیرگب  رگا  هک  یگرم  نآ  گرم  هب  دیئوج  تقبس  و  دنادیم ، دیریگب  لد  رد  رگا  و  دونشیم ، دینزب  مد  رگا  هک  یئادخ  مشخ 

.تسا امش  دایب  دینک  ششومارف  رگا  و  دریگیم ، ار  امش  دینامب  دوخ  ياجب  رگا  و  دسریم ،

ساسح لغش  تسا  ادخ  يوقت ز  *** سانلا اهیا  هک  یلع  دومرف 

دیئوپ هار  هچ  لدب  هک  دناد  *** دیئوگ هچنآ  ره  دونشیم  وک 

ناکما رد  ین  زیرگ  گرم  زک  *** ناباتش ور  گرم  هب  دیرآ 

داشلد نیمغ و  دنک  دای  وا  *** دای زا  گرم  دیرب  هکنآ  رگ 

يرتشوش

سانلا و نم  نوفختسی  ( ) ملع مترمضا  نا  عمس و  متلق  نا  يذلا  هللا  اوقتا  سانلا  اهیا   ) .مالسلا هیلع  هنع  هلماک )  ) یف دربملا  هاور  لوقا :
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اوفختسیل مهرودص  نونثی  مهنا  الا  اطیحم ) نولمعی  امب  هللا  ناک  لوقلا و  نم  یـضری  ام ال  نوتیبی  ذا  مهعم  وه  هللا و  نم  نوفختـسی  ال 
، مککردا هنم  متبره  نا  يذلا  توملا  اورداب  و  رودصلا .) تاذـب  میلع  هنا  نونلعی  ام  نورـسی و  ام  ملعی  مهبایث  نوشغتـسی  نیح  الا  هنم 

یف ربدتلا  یفکی  و  نولمعت .) متنک  امب  مکئبنیف  هداهـشلا  بیغلا و  ملاع  یلا  نودرت  مث  مکیقالم  هناف  هنم  نورفت  يذـلا  توملا  نا  لق  )
اونوکت اـمنیا  ( ) مکذـخا متمقا  نا  و  ( ) توـملا یف  نوثـالثلا - سداـسلا و  لـصفلا   ) .رکذـتلا دارا  نمل  اـهلیذ ، اهردـص و  هیـالا  هذـه 

یلا مث  مکب  لک  يذـلا و  توملا  کلم  مکافوتی  لـق  ( ) مکرکذ هومتیـسن  نا  و   … (. ) هدیـشم جورب  یف  متنک  ول  توملا و  مککردـی 
نم سفن  توملا  کلم  ملعی  مالـسلا : هیلع  هللادـبع  یبال  تلق  ملاس ، نب  طابـسا  نع  یفاـکلا ) زئاـنج  رداون   ) يور و  نوعجرت .) مکبر 
ربو رعش و ال  تیب  لها  ام  لاق : مالسلا  هیلع  هنع  يور  .نالف و  نب  نالف  سفن  ضبقا  ئامسلا ، نم  لزنت  كاکص  یه  امنا  لاق  ضبقی ؟

، هتزانج یف  جرخی  مل  هبیرق و  لجرل  تام  يزوجلا :) نبا  ءاقمح   ) یف اذـه و  .تارم  سمخ  موی  لک  مهحفـصتی  توملا  کـلم  ـالا و 
، یناری هزاـنجلا  یف  تجرخ  اذاـف  ینیـسن  توملا  کـلم  نا  ینعی  یـسفن ،؟ رکذاـف  ایـسنم  نوکاا  مکحیو ! لاـقف : کـلذ ، یف  هل  لـیقف 

و ال یحور ، ضبقیف  ینرکذتیف ،

هینغم

یف متنک  نا  و  مککردا ) هنم  متبره  نا   ) حلاصلا لمعلا  يوقتلاب و  هل  اودعتسا  توملا ) اورداب  و   ) میلع عیمس  هنال  ملع ) مترمضا  نا  (و 
.ادحا یسنی  هنال ال  مکرکذ ) هومتیسن  نا  و   ) هدیشم جورب 

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

ناهنپ رگا  و  دونش ، یم  دیئوگب  رگا  هک  يدنوادخ  زا  دیسرتب  مدرم ، يا  تسا : هدومرف  يراکزیهرپ ) هب  بیغرت  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
ار امـش  دیزیرگب  رگا  هک  دیناهرب ) نآ  سرت  لوه و  زا  ار  دوخ   ) دریگ یم  یـشیپ  گرم  رب  یگدنب ) تدابع و  هب   ) و دناد ، یم  دیئامن 

دای اهیرامیب ) اهدرد و  یناوتان و  فعض و  رمع و  نتشذگ  اب   ) ار امش  دینک  شومارف  رگا  و  دریگ ، یم  ار  امـش  دیتسیاب  رگا  و  دبایرد ،
.دروآ یم 

ینامز

: تسا هتخاس  سکعنم  نینچ  نیا  رعاش  ار  عوضوم  نیا  .ادخ  لرتنک  هجوت و  - 1 عوضوم : ود  فارطا  رد  مالسلا ) هیلع   ) ماما شیامرف 
یناد 2- نالال  نابز  منزن  مدزو  يونـش  نازوس  هنیـس  زا  تمناخ  رگ  یناد  نالاب  هتـسکش  لد  لاوحا  یناد  نالان  لد  لاـح  هک  وت  ینآ 

گرم هرخالاب  ددرگ و  یم  مامت  ماجنارـس  تسا و  دودـحم  يرادـناج  ره  يورین  هک  تسین  دـیدرت  ياج  بلطم  نیا  .گرم  هب  هجوت 
رد دنا  هتشاد  یعـس  یهلا  ناربهر  دراد  یم  زاب  تمایق  گرم و  زا  ار  ناسنا  ایند  ياهیناراذگـشوخ  هک  رظن  نیا  زا  اما  دسر  یم  ارف  نآ 
هللا وه  لق  ياج  هب  اهزامن  رد  هعمج  زور  رد  هک  هدرک  یناوارف  شرافـس  زیزع  يادخ  .دـنزاس  گرم  هجوتم  ار  ناشناتـسود  لاح ، ره 
دریگ یم  ار  ناتنابیرگ  دینک  یم  رارف  نآ  زا  هک  یگرم  وگب  ام  ربمایپ  : ) میناوخ یم  هعمج  هروس  رد  .دوش  هدـناوخ  هعمج  هروس  دـحا 
هاگآ ار  مالـسا  ناوریپ  ادخ  هکنیا  يارب  دیوش .) یم  هاگآ  دوخ  لامعا  زا  دیدرگ و  یم  دراو  تمایق )  ) دوهـش بیغ و  ناهج  هب  سپس 
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هک هاگنآ  : ) دنک یم  نایب  روط  نیا  ار  شگرم  ناتساد  يو  تمظع  زا  رکذت  نمض  هدروآ و  میرک  نآرق  رد  ار  نامیلس  ناتـساد  دزاس 
تمظع راثآ  ندید  يارب  نامیلـس  نیمز .) …  مرک  رگم  دنک  مالعا  ار  وا  گرم  تشادن  تردـق  یـسک  میدرک ، ءاضما  ار  شگرم  ام 

دیمهفن و یسک  یلو  دیسر  ارف  وا  گرم  لاح  نیمه  رد  .دش  اشامت  لوغشم  تفرگ و  رارق  شیوخ  یتنطلـس  خاک  تخت و  يالاب  دوخ 
هک دـش  مولعم  هدرک و  طوقـس  نیمز  هب  وا  دروخ و  ار  نامیلـس  ياصع  هناـیروم  هکنیا  اـت  دـننک  هدـهاشم  کـیدزن  زا  دنتـسناوت  یمن 

.تسا هتفر  ایند  زا  نامیلس 

يزاریش دمحم  دیس 

مترمضا ام  ملع )  ) ائیش متیون  يا  مترمضا ) نا  و   ) مکمالک عمس ) متلق  نا  يذلا   ) هوفاخ يا  هللا ) اوقتا  سانلا  اهیا  : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
بابـسا ریفوتب  وه  امنا  بورهلا  و  مککاردا ) هنم  متبره  نا  يذلا   ) توملا مککردی  نا  لبق  لمعلا  یلا  اوعرـسا  يا  توملا ) اورداب  (و 

هومتیسسن نا  و   ) یش ء همواقی  هنال ال  مکذخا )  ) مکناکم یف  متمقا ) نا  و   ) رخآ دلب  یلا  دلب  نم  رارفلاب  ول  هحـصلا و  بابـسا  ءاقبلا و 
.ناسنالا هیسن  امهم  ناسنالا ، یسنی  هنال ال  مکرکذ )

يوسوم

بـسحی ابینم  ادبع  هللا  یلا  هدرتف  ابیط  ارماع  ابلق  فداصت  اهلعل  هغلاب  هظعوم  حرـشلا : .اوعرـسا  اورداب : .هریمـض  یف  رـسا  رمـضا : هغللا :
ملعی هنا  : ) یلاعت لاق  ملع  ارس  متیفخا  ارما و  مترمضا  نا  میلعلا و  عیمسلا  هنا  عمـس  متلق  نا  يذلا  هللا  اوقتا  همایقلا …  موی  هبر  باسح 
متنک ول  توملا و  مککردی  اونوکت  امنیا  : ) یلاعت لاق  امک  مککردا  هنم  متبره  نا  مکناف  هل  اودعتسا  توملا و  اورداب  و  یفخا ) رسا و 
ءاوس لاح  لـک  یلع  رمتـسم  مکبلط  یف  وهف  مکرکذ  متیـسن  نا  و  توملا ) هقئاذ  سفن  لـک   ) مکذـخا متمقا  نا  و  هدیـشم ) جورب  یف 

 … نیسان ما  هل  نیرکاذ  نیلحترم ، ما  نیمیقم  متنک 

یناقلاط

رگا هک  یگرم  رب  دیریگ  یشیپ  و  دناد ، یم  دیراد ، هتفهن  هشیدنا  رد  رگا  دونـش و  یم  دییوگب ، رگا  هک  ییادخ  زا  دیـسرتب  مدرم  يا  »
« .دروآ یم  دای  هب  ار  امش  دینک ، شومارف  ار  نآ  رگا  دریگ و  یم  ار  امش  دیتسیاب ، رگا  دبای و  یمرد  ار  امش  دیزیرگب ، نآ  زا 

نآ نایاپ  هک  يراک  تفگ : دـید ، نداد  ناج  لاح  رد  ار  يدرم  يرـصب  نسح  .میا  هتفگ  گرم  هرابرد  يرایـسب  نانخـس  نیا  زا  شیپ 
نآ ماجنا  زا  هک  تسا  هتـسیاش  دشاب ، نیا  شزاغآ  هک  يراک  دوش و  هدیزرو  دـهز  شزاغآ  رد  هک  تسا  راوازـس  تسا ، هنوگ  نیدـب 

.دیسرت

، دیوگب یـسک  رگا  تسا : هتفگ  ناوفـص  نب  دلاخ  .تسا » هدرک  اوسر  ار  ایند  گرم   » هک تسا  نیا  يرـصب  نسح  رگید  نانخـس  زا  و 
.تسا هتفگن  اطخ  رب  تسا  رت  حیصف  مدرم  همه  زا  شیوخ  نخس  نیا  رد  نسح 

؟ داد دهاوخ  ماجنا  حلاص  لمع  ددرگرب ، ایند  هب  هدرم  نیا  رگا  ینک  یم  رکف  ایآ  تفگ : يدرم  هب  يا  هزانج  عییـشت  رد  يرـصب  نسح 
.هدب ماجنا  حلاص  لمع  شاب و  وا  ياج  هب  وت  تسا ، نکمم  ریغ  نآ  هک  کنیا  تفگ : .يرآ  تفگ :
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مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

،َو ْمُکَذَـخَأ ُْمتْمَقَأ  ْنِإ  ،َو  ْمُکَکَرْدَأ ُْهنِم  ُْمْتبَرَه  ْنِإ  يِذَّلا  َتْوَْملا  اوُرِدَاب  ،َو  َِملَع ُْمتْرَمْـضَأ  ْنِإ  ،َو  َعِمَـس ُْمْتُلق  ْنِإ  يِذَّلا  َهَّللا  اوُقَّتا  ، ُساَّنلا اَهُّیَأ 
.ْمُکَرَکَذ ُهوُُمتیِسَن  ْنِإ 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

یـشیپ گرم  رب  دـناد و  یم  دـیراد  ناـهنپ  لد  رد  ار  يزیچ  رگا  دونـش و  یم  دـییوگب  ینخـس  رگا  هک  دیـسرتب  ییادـخ  زا  مدرم ! يا 
دینک رارف  نآ  زا  رگا  هک  دیریگ 

دریگ یم  ار  امش  دیتسیاب  رگا  دبای و  یم  تسد  امش  هب 

دنـس اهنت  رداـصم  باـتک  رد  هللا  همحر  بیطخ  هناـمیکح : راـتفگ  دنـس  .درک . (  دـهاوخن  شومارف  ار  امـش  دـینک  شـشومارف  رگا  و 
دوخ خـیرات  باـتک  رد  « دربـم » هک تسا  يزیچ  دـنک  یم  لـقن  هناـمیکح  راـتفگ  نیا  يارب  یـضر  دیـس  زا  لـبق  هب  طوبرم  هک  يرگید 
نخس نیا  هدش  فیلأت  یـضر  دیـس  زا  دعب  هک  یعبانم  رد  هتبلا  ،ج 4،ص 166 .) هغالبلا جـهن  رداصم  ) .تسا هدروآ  لماک  هب  فورعم 

یلع هک  یماگنه  تسا  هدمآ  یقـشمد  نبا  بلاطملا  رهاوج  باتک  رد  هلمج  زا  ؛ هدش لقن  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  الوم  زا  ًارارک 
زا هک  تسا  ینآرق  نخس  نیا  ییوگ  هللا  ناحبس  : تفگ تفرگ و  رارق  ریثات  تحت  ًادیدش  « سابع نبا  » دومرف ار  نخس  نیا  مالـسلا  هیلع 

(. ( ،ج 2،ص 155،ح 102 بلاطملا رهاوج  ) .تسا هدش  لزان  نامسآ 

هنامیکح رایسب  يزردنا 

هرابرد تسخن  : دنک یم  هیکت  هتکن  ود  يور  تسا  ینآرق  تایآ  هیبش  « سابع نبا  » هتفگ هب  هک  ینارون  راتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
یم دنک و  یمن  شومارف  ار  ناسنا  زگره  هک  یگرم  هرابرد  سپس  دهد و  یم  رادشه  اه  ناسنا  تاین  راتفر و  لاعفا و  رب  ادخ  یهاگآ 

گرم رب  دناد و  یم  دیراد  ناهنپ  لد  رد  ار  يزیچ  رگا  دونـش و  یم  دـییوگب  ینخـس  رگا  هک  دیـسرتب  ییادـخ  زا  مدرم ! يا  :» دـیامرف
ار امـش  دـینک  شـشومارف  رگا  دریگ و  یم  ار  امـش  دـیتسیاب  رگا  دـبای و  یم  تسد  امـش  هب  دـینک  رارف  نآ  زا  رگا  هک  دـیریگ  یـشیپ 

ُْهنِم ْمـُْتبَرَه  ْنِإ  يِذَّلا  َتْوَْـملا  اوُرِداـَب  ،َو  َمـِلَع ُْمتْرَمـْـضَأ  ْنِإ  ،َو  َعِمـَـس ْمـُْتُلق  ْنِإ  يِذَّلا  َهَّللا  اوـُقَّتا  ، ُساَّنلا اَـهُّیَأ  ( ؛» درک دـهاوخن  شوـمارف 
( . ْمُکَرَکَذ ُهوُُمتیِسَن  ْنِإ  ،َو  ْمُکَذَخَأ ُْمتْمَقَأ  ْنِإ  ،َو  ْمُکَکَرْدَأ

: میناوخ یم  « هلداجم » هروس هیآ 7  رد.تسا  دیجم  نآرق  تایآ  زا  هتفرگرب  عقاو  رد  هدومرف  هنامیکح  راتفگ  نیا  رد  ماما  هچنآ  همه 

ْمُهُـسِداس َو ال َوُه  ّالِإ  ٍهَسْمَخ  ْمُهُِعبار َو ال  َوُه  ّالِإ  ٍهَثالَث  يوَْجن  ْنِم  ُنوُکَی  ام  ِضْرَأـْلا  ِیف  اـم  ِتاواـمَّسلا َو  ِیف  اـم  ُمَْلعَی  َهّللا  َّنَأ  َرَت  َْمل  «َأ 
هک یناد  یمن  ایآ  ؛ » ٌمِیلَع ٍءْیَـش  ِّلُِکب  َهّللا  َّنِإ  ِهَمایِْقلا  َمْوَی  اُولِمَع  اِمب  ْمُُهئِّبَُنی  َُّمث  اُوناک  اـم  َْنیَأ  ْمُهَعَم  َوُه  ّـالِإ  َرَثْکَأ  ـال  َکـِلذ َو  ْنِم  ینْدَأ 

ادـخ هک  نیا  رگم  دـننک  یمن  اوـجن  مه  اـب  رفن  هس  هاـگ  چـیه  ؛ دـناد یم  تـسا  نـیمز  رد  ار  هـچنآ  اهنامـسآ و  رد  ار  هـچنآ  دـنوادخ 
رتشیب هن  رتمک و  يدادعت  هن  ،و  تساهنآ نیمشش  دنوادخ  هک  نیا  رگم  دننک  یمن  اوجن  مه  اب  رفن  جنپ  هاگ  چیه  ،و  تساهنآ نیمراهچ 
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ره هب  ادـخ  هک  ارچ  ، دزاس یم  هاگآ  ناشلامعا  زا  ار  اهنآ  تمایق  زور  سپـس  ، دنـشاب هک  اج  ره  تساهنآ  هارمه  وا  هک  نیا  رگم  نآ  زا 
«. تساناد يزیچ 

ار ناسنا  اـم  ؛ » ِدـیِرَْولا ِلـْبَح  ْنِم  ِْهَیلِإ  ُبَْرقَأ  ُنَْحن  ُهُسْفَن َو  ِِهب  ُسِوْسَُوت  اـم  ُمَْلعَن  َناـْسنِْإلا َو  اَـنْقَلَخ  ْدََـقل  َو  : » دـیامرف یم  رگید  ییاـج  رد 
. ( هیآ 16 ق، !«. ) . میرت کیدزن  شبلق  گر  زا  وا  هب  ام  میناد و  یم  ار  وا  سفن  ياه  هسوسو  میدیرفآ و 

ُْمْتنُک اِمب  ْمُُکئِّبَُنیَف  ِهَداهَّشلا  ِْبیَْغلا َو  ِِملاع  یلِإ  َنوُّدَُرت  َُّمث  ْمُکِیقالُم  ُهَّنِإَف  ُْهنِم  َنوُّرِفَت  يِذَّلا  َتْوَْملا  َّنِإ  ْلـُق  : » دـیامرف یم  رگید  ییاـج  رد 
ناـهنپ و ياـناد  هک  یـسک  يوس  هب  سپـس  ؛ درک دـهاوخ  تاـقالم  امـش  اـب  ماجنارـس  دـینک  یم  رارف  نآ  زا  هک  یگرم  وگب  ؛ » َنُولَمْعَت

.( هیآ 8 ، هعمج «. ) . دهد یم  ربخ  دیداد  یم  ماجنا  هچنآ  زا  ار  امش  هاگ  نآ  ؛ دیوش یم  هدنادرگزاب  تسا  راکشآ 

سفن و ياوه  میلـست  دـشاب  هتـشاد  مالـسلا  هیلع  ماما  مـالک  ياوتحم  تاـیآ و  نیا  ياوتحم  هب  یمکحم  ناـمیا  ناـسنا  رگا  یتسار  هب 
.دش دهاوخن  یصاعم  هانگ و  هب  هدولآ  ناطیش و  ياه  هسوسو 

يارب ار  هچنآ  دریگ و  یم  نایاپ  دوز  ای  رید  یگدنز  نیا  دـنادب  دـنکن و  شومارف  تسا  ملـسم  همه  يارب  هک  ار  یگرم  ناسنا  رگا  زین 
لامعا همان  دبای و  یم  روضح  راگدرورپ  لدـع  هاگداد  رد  سپـس  ددـنب و  یم  رب  تخر  دزاس و  یم  اهر  هدرک  شالت  نآ  يروآدرگ 

دراد تسد  رد  ار  گرزب  کچوک و  زا  وا  راتفگ  لاـمعا و  همه   3 اهاصْحَأ » ّالِإ  ًهَرِیبَک  ًهَریِغَـص َو ال  ُرِداُغی  ال   » ياضتقم هب  هک  ار  دوخ 
.دراد یمن  رب  ماگ  اوقت  هار  رد  زج  يداقتعا  نینچ  اب  یناسنا  نینچ  نیقی  هب  ، دشاب اهنآ  همه  يوگ  خساپ  دیاب  و 

هب ار  گرم  دـنک و  شومارف  لاح  همه  رد  شراتفگ  لامعا و  رد  ار  ادـخ  تراظن  روضح  هک  دوش  یم  عورـش  اجنآ  زا  ناسنا  لکـشم 
روضح ییاج  رد  یماظتنا  نارومأم  دننک  ساسحا  ناراکهبت  رگا  ایند  یلومعم  یگدنز  رد  هک  تسا  نیا  بیجع.دراپسب  نایـسن  تسد 

فرط کی  زا  سیلپ  روضح  ؛ دننز یمن  یفالخ  راک  هب  تسد  ًاعطق  دنهد  یم  لیوحت  هاگداد  هب  دننک و  یم  ریگتـسد  ار  اهنآ  دـنراد و 
هتـشادن روضح  سیلپ  هک  دـنور  یم  ییاج  هب  اهنت.دراد  یم  زاب  ناشلامعا  زا  ار  اهنآ  رگید  یفرط  زا  تسا  راظتنا  رد  هک  یهاـگداد  و 

تـسا نکمم  هنوگچ  لاح  نیا  اب.دتفین  تاضق  تسد  هب  اهنآ  فالخ  لامعا  يارب  هاگداد  رد  یکردم  دـنوش  راتفرگ  رگا  ای  دـشابن و 
بقارم یهلا  ناگتـشرف  اج  همه  رد  تسا و  رتکیدزن  وا  هب  شندرگ  گر  اـی  بلق  گر  زا  هک  دـشاب  هتـشاد  ییادـخ  هب  ناـمیا  ناـسنا 

اب روـما  نیا  هب  ناـمیا  هنوـگچ.تسا  ینیقی  یعطق و  تماـیق  هاـگداد  هوـالع  هب.دـننک  یم  طبـض  تـبث و  ار  هـمه  دنتـسه و  وا  لاـمعا 
؟ دزاس یم  هانگ  ملظ و  هب  یگدولآ 

: دومرف « جابید » هبطخ هب  فورعم  یلصفم  هبطخ  نمض  هک  دنک  یم  لقن  نانمؤمریما  زا  یثیدح  رد  یسلجم  همالع  موحرم 

ُهُمِـسْقَی ٍْریَخ    ّ ِلُک َْدنِع  ِِهبِحاِصل  ٌریکْذَت  ِراّنلا َو  َنِم  ٌهَئاَرب  ِنلا َو  ِقافّ َنِم  ٌنامأ  َوُه  ِرْکِّذـلا َو  ُنَسْحأ  ُهَّنإَف  ُهُرْکِذ  َّلَج  ِهّللا  ِرْکِذ  یف  اوُضیفأ  «َو 
یم ناما  رد  قافن  زا  ار  ناسنا  تسا و  رکذ  نیرتهب  هک  لاـعتم  يادـخ  رکذ  يوس  هب  دیباتـشب  ؛  ِشْرَْعلا َتْحَت  ٌّيِوَد  َُهل  َّزَع َو  َّلَـج َو  ُهّللا 
ریز رد  ییادص  رکذ  نیا  دـنک و  یم  يروآدای  دـهد  یم  وا  هب  ادـخ  هک  ار  ییاه  تمعن  تسا و  خزود  شتآ  زا  تئارب  ببـس  دراد و 

.( ،ج 74،ص 291 راونالاراحب «. ) . دراد زادنا  نینط  ادخ  شرع 

: میناوخ یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  یثیدح  رد 
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ار ناسنا  دـنک و  یم  وحم  ار  ناهانگ  هک  دیـشاب  گرم  داـی  هب  داـیز  ؛  اْینُّدـلا ِیف  ُدَـهْزَی  َبُونُّذـلا َو  ُصِّحَُمی  ُهَّنإَـف  ِتْوَْملا  َرْکِذ  اوُِرثْکأ  »
.( ،ج 1،ص 269 مارو هعومجم  «. ) . دزاس یم  انتعا  یب  ایند  قرب  قرز و  هب  تبسن 

یبلاطم متفه ص 271  دـلج  رد  گرم  داـی  دروم  رد  ،ص 365 و  باتک نیمه  متـشه  دلج  رد  دـنوادخ  رکذ  دروم  رد  يرتشیب  حرش 
.تسا هدمآ 

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said: “O people! “Fear Allāh Who hears you when you speak,
Who knows what you hide in your chests, and be more swift than death which catches
up with you when you flee, which takes you away when you stay, and which

.” remembers you when you forget about it

مدرم يراذگساپس  هب  یهّجوت  یب  : 204 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ِرکُش نِم  ُكِرُدت  دَق  ُهنِم َو  َیِشب ٍء  ُِعتمَتسَی  َال  نَم  ِهیَلَع  َكُرُکشَی  دَقَف  ََکل  ُهُرُکشَی  َال  نَم  ِفوُرعَملا  ِیف  َّکنَدّهَُزی  َال  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 
َنِینِسحُملا ّبُِحی  ُهّللا  َوُِرفاَکلا  َعاَضَأ  اّمِم  َرَثکَأ  ِرِکاّشلا 

اه همجرت 

یتشد

یم ار  وت  دنرب  يدوس  وت  زا  هک  نآ  یب  یناسک ، دنتسه  اریز  درادن ، زاب  وکین  راک  زا  ار  وت  مدرم  یـساپسان  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 
( دراد تسود  ار  ناراکوکین  دنوادخ  و   ) .دشاب ناساپسان  یساپسان  زا  رتدنمدوس  وت ، يارب  نانآ  كدنا  شیاتس  اسب  هچ  دنیاتس ، 

يدیهش

هک دراد  ساپس  یکین  نادب  ار  وت  یسک  هک  دوب  هچ  دنادرگ ، تبغر  یب  تندرک  ییوکین  هب  ادابم  درازگن ، ار  وت  یکین  ساپس  هک  نآ 
تـسود ار  ناراکوکین  ادخ  و  ، » رادـغ تمعن  رفاک  هدرک  هابت  زا  شیب  یبایب  رازگـساپس  ساپـس  زا  هک  دوب  و  درادـنرب ،  نآ  زا  يدوس 

« .دراد یم 

یلیبدرا
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رب ار  وت  دیوگ  یم  رکـش  هک  قیقحتب  سپ  وت  يارب  ارنآ  دیوگن  رکـش  هک  سک  نآ  ناسحا  رد  دیا  هدرکن  تبغر  یب  دیاب  هک  دومرف  و 
ادـخ تمعن و  رفاک  ارنآ  درک  عیاض  هکنآ  زا  رتشیب  هدـنیوگ  رکـش  رکـش  زا  یبایم  رد  هاگ  نآ و  زا  يزیچب  هتفاین  عتمت  هک  یـسک  نآ 

ار ناراکوکین  دراد  یم  تسود 

یتیآ

ساپـس ار  وت  یـسک  هاگ  .دیوگ  یمن  ساپـس  ار  تیراکوکین  هک  یـسک  يراکوکین ، زا  ار  وت  دـنکن  درـسلد  مالـسلا :) هیلع   ) دومرف و 
یهاوخ تسد  هب  دنا ، هدرک  هابت  ناساپسان  هکنآ  زا  شیب  نارگید ، نتفگ  ساپس  زا  وت  .تسا و  هدشن  دنم  هرهب  وت  تمعن  زا  هک  دیوگ 

.دراد یم  تسود  ار  ناراکوکین  ادخ  دروآ و 

نایراصنا

یسک ار  تساپس  هک  ارچ  ، دنکن تبغر  یب  ندرک  یکین  رد  ار  وت  درواین  اج  هب  ار  تا  یکین  ساپـس  هک  یـسک  : دومرف ترـضح  نآ  و 
هب هدرب  نیب  زا  تمعن  هدـننک  نارفک  هچنآ  زا  شیب  رازگـساپس  ساپـس  زا  وت  و  ادـخ ،)  ) هدربـن هرهب  یکین  نآ  زا  هک  دروآ  یم  اـج  هب 

 « . دراد تسود  ار  ناراکوکین  دنوادخ  و  ، » يروآ یم  تسد 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

ناف نیرکاشلا  ءانث  کلذـب  تدرا  نا  و  هللا ، هبحم  کبـسح  نینـسحملا و  بحی  هللااف  هللا ، هجو  ءاغتبا  ناسحالاب ، تدرا  نا  کـنا  ینعی 
همعن و مهنم  هیلا  لصی  مل  هکماربلا و  دـهاشی  مل  نم  ءانثا  دـهاش  کلذـب  یفک  هریغ و  کتمعن  رکـش  دـقف  هیلع  معنملا  کتمعن  رفک 
سانلاف ال هیلا  کناسحا  هیلع  معنملا  عیض  ناف  ثیداحالا  يوس  یشب ء  مهمعن  نم  زفی  مل  نم  ءایخسالا  رثا  ام  هکماربلا و  رابخا  فنص 

.هعیضی یلاعت ال  هللا  نوعیضی و 

مثیم نبا 

يا هرهب  وت  کین  راک  زا  هک  نآ  اریز  دوش ، بوخ  راک  هب  وت  یلیم  یب  ثعاب  دیابن  دنک ، یساپسان  وت  کین  راک  هرابرد ي  هک  یسک  )
دنوادخ و  دیـسر ، دهاوخ  وت  هب  هدرک ، عیاض  ساپـسان  هچنآ  زا  شیب  رازگـساپس  ساپـس  زا  دوب و  دهاوخ  وت  رازگـساپس  تسا ، هدربن 

یهن هدـش ، یکین  يو  هب  هک  نآ  یـساپسان  لـیلد  هب  کـین  راـک  رد  یتـبغر  یب  زا  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما دراد .) تسود  ار  ناراـکوکین 
هنم هیلع …  كرکـشی  دـقف  ترابع : لوا ، سایق  يارغـص  تسا : هدرک  راداو  رمـضم  سایق  هس  هلیـسو  کین  راـک  هب  و  تسا ، هدومرف 

يدراوم مامت  رد  و  تسا : نینچ  زین  نآ  ردقم  ياربک  .دنراد و  تسود  ار  ناراکوکین  یکین و  مدرم  هک  تسا  لیلد  نادب  نیا  تسا و 
يارغـص همدـقم ي  .یهد و  ماجنا  ار  یکین  راک  نانچ  دـیاب  وت  تسا ، هدربن  يا  هرهب  وت  یکین  زا  هک  یـسک  دـشاب  وت  رازگـساپس  هک 

هابت ساپسان  هک  هچنآ  شیب  هدشن  رادروخرب  وت  یکین  زا  هک  نآ  ساپس  زا  وت  ینعی  تسا ، رفاکلا  كردق …  دق  ترابع و  مود  سایق 
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رازگساپس زا  هک  يدروم  ره  و  تسا : نینچ  زین  نآ  ردقم  ياربک  .یبای و  یم  يا ، هدرک  يو  قح  رد  هک  ییکین  ساپـس  تسا و  هدرک 
بحی هللا  و  ترابع : موس ، سایق  يارغـص  همدـقم ي  و  تسا ، بجاو  وت  رب  نآ  ماـجنا  سپ  یتفاـیرد  تسا ، هدرک  هاـبت  هچنآ  زا  شیب 

ره و  تسا : نینچ  زین  نآ  ردـقم  ياربـک  .دراد و  یم  تسود  ار  ناراـکوکین  يراـکوکین ، رطاـخ  هب  دـنوادخ  ینعی  .تسا  نینـسحملا 
هب هلیـسو  نادب  و  دهد ، رارق  وا  فیدر  رد  ار  دوخ  لقاع  هک  تسا  مزال  سپ  درادب  تسود  يراکوکین  رطاخ  هب  دنوادخ  هک  ار  سک 

.دوش کیدزن  ادخ 

دیدحلا یبا 

[ ُكَرُْدی  ] ُكِرُْدت ْدَق  ُْهنِم َو  ٍءْیَِشب  ُِعتْمَتْسَی  ْنَم َال  ِْهیَلَع  َكُرُکْشَی  ْدَقَف  ََکل  ُهُرُکْشَی  ْنَم َال  ِفوُْرعَْملا  ِیف  َکَّنَدِّهَُزی  مالسلا َال  هیلع  َلاَق  َو 

 . َنِینِسْحُْملا ُّبُِحی  ُهّللا  ُِرفاَْکلا َو  َعاَضَأ  اَّمِم  َرَثْکَأ  ِرِکاَّشلا  ِرْکُش  ْنِم 

.رکشلا یف  لیوط  مالک  انم  قبس  دق  همرکم و  مؤللا  يذ  یلإ  نیدست  هیمکح ال  یل  هدیصق  هلمج  نم  تلقف  ینعملا  اذه  انأ  تذخأ  دق 

نم متاخلا و  اذـه  صف  ام  هل  لاقف  هنـسحتساف  يدـهملا  نب  میهاربإ  دـی  یف  امتاخ  مصتعملا  هرـضحب  اموی  نومأملا  نب  سابعلا  يأر  و 
یلع یبأ  رکـشت  مل  نإف  سابعلا  لاقف  نینمؤملا  ریمأ  هلود  یف  هتککتفا  کیبأ و  هلود  یف  هتنهر  متاخ  اذـه  میهاربإ  لاقف  هتلـصح  نیأ 

.کمتاخ هکف  یلع  نینمؤملا  ریمأ  رکشت  تنأف ال  کمد  هنقح 

هلهأ ریغ  یف  فورعملا  ام  كرمعل  رعاشلا  لاق  و 

یناشاک

هک یـسک  نآ  کل ) هرکـشی  نم ال   ) ناسحا رد  ار  وت  دنادرگن  تبغر  یب  هک  دـیاب  فورعملا ) یف  کندـهزی  ال  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
یم ازج  ناسحا و  رب  ار  وت  دیوگ  یم  رکـش  سپ  هیلع ) كرکـشی  دـقف   ) درواین ياج  هب  وت  تمعن  قح  وت و  يارب  ار  نآ  دـیوگن  رکش 

زا یبای  یمرد  هاگ  و  رکاشلا ) رکش  نم  كردت  دق  و   ) نآ زا  يزیچ  هب  هتفاین  عتمت  هک  یسک  هنم ) یشب ء  عتمتـسی  نم ال   ) نآ رب  دهد 
يادـخ و  نینـسحملا ) بحی  هللا  و   ) ار تمعن  رفاـک  نآ  دـنادرگ  عیاـض  هکنآ  زا  رتشیب  رفاـکلا ) عاـضا  اـمم  رثکا   ) هدنیوگرکـش رکش 

نم هیلع  كرکشی  دقف  : ) لوا يارغص  يرغـص : هس  هب  فورعم ، رد  دهز  كرت  رب  هدومرف  هیبنت  .ار  ناگدننک  ناسحا  دراد  یم  تسود 
و نینسحملا ) بحی  هللا  و  : ) موس يارغص  و  عاضا ) امم  رثکا  رکاشلا  رکـش  نم  كردت  دقو  : ) مود يارغـص  و  هنم ) یـشب ء  عتمتـسی  ال 

یم مزال  يربک  يرغص و  نیا  زا  سپ  هنم ) یشب ء  عتمتمست  نم ال  هیلع  كرکـشی  ام  لک  و   ) تسا نیا  لوا  يارغـص  رد  يربک  ریدقت 
رکـش نم  كرت  دق  ام  لک  و   ) تسا نیا  یناث  ياربک  ریدقت  .دشابن و  رکاش  نآ  ذخا  هک  یناسحا  رد  دهز  مدع  دشاب  بجاو  هک  دـیآ 

نا بجوف  هللا  بحا  نم  لک  و   ) هکنیا ثلاث  ياربک  ریدـقت  .نآ و  رد  دـهز  دـشابن  زیاج  نیاربانب  رفاکلا ) هعاضا  امم  رثکا  هیف  رکاـشلا 
.نآ زا  دینادرگ  دیابن  تبغر  نیا  هطساو  هب  سپ  هبحا ) هلجال  ام  لعفی 

یلمآ

ینیوزق
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رکش درازگن  وا  رگا  هک  دیامنن  وت  ناسحا  شاداپ  درازگن و  وت  یئوکین  رکش  هک  یـسک  نآ  يراکوکین  رد  ار  وت  دنادرگن  تبغر  یب 
دهد تنابایب  رد  دزیا  هک  زادنا  هلجد  رد  نک و  یم  یکین  وت  .نانم  دزیا  ینعی  .نآ  زا  دباین  عتمت  چـیه  هک  یـسک  وت  يارب  درازگب  نآ 
تقو و  دـننک ، اعد  انث و  نآ  رب  ار  وا  و  دنـسانشب ، نارگید  دسانـشن  وا  قح  هیلع  معنم  رگا  دـنک  ناسحاو  ریخ  یـسک  نوچ  اضیا  زاب و 
عیاض هچنآ  زا  رتشیب  رکاش  رکـش  زا  یبای  یم  وا  و  خلا ) كردت  دق  و  هلوق :  ) دنرامـش مزال  وا  داعـسا  دادـما و  یتخـس  یگدـنامرد و 

تبغر هجو  دنچ  زا  و  دنامن ، عیاض  هجو  چیه  هب  يراکوکین  سپ  ار  ناراکوکین  دراد  یم  تسود  يادـخ  و  رفاک ، ار  نآ  تسا  هدرک 
هکنآ مود  هجو  .هتـشگن  عفتنم  نآ  زا  هک  دیامن  نآ  رکـش  يرگید  دیامن  نارفک  هیلع  معنم  رگا  هکنآ  لوا  هجو  دـشاب : بجاو  نا  رد ،

ياهتنم نیبلاط و  تاداعـس  مظعا  هک  یببـس  موس  هجو  .دـنادرگ و  عیاض  تمعن  رفاک  هچنآ  زا  دـشاب  رتشیب  دـناسر  رکاش  هک  یـضوع 
.ار نینسحم  تسا  ادخ  تبحم  نآ  تسا و  نیبغار  تبغر 

یجیهال

نم كردت  دق  هنم و  یـشب ء  عتمتـسیال  نم  هیلع  كرکـشی  دـقف  کل ، رکـشیال  نم  فورعملا  یف  کندـهزی  ال  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
ناسحا رد  ار  وت  دنادرگن  تبغر  یب  دیاب  مالسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  نینـسحملا ».) بحی  هللا  و  ، ) رفاکلا عاضا  امم  رثکا  رکاشلا ، رکش 

يا يرادروخرب  یعتمت و  هک  یـسک  وت  ندرک  ناسحا  رب  درک  رکـش  هک  قیقحت  هب  سپ  درکن ، ار  وت  ناـسحا  رکـش  هک  یـسک  ندرک 
حدـم هک  یناـسک  نآ  شیاتـس  رکـش و  زا  یتفاـیرد  هک  قیقحت  هب  درک و  ار  وـت  ندرک  ناـسحا  شیاتـس  ینعی  نآ ، زا  درکن  لـصاح 

، وت تمعن  زا  وت  ناسحا  هدننک ي  نارفک  درک  عیاض  هک  يزیچ  نآ  زا  رتشیب  یتعفنم  قیالخ ، قلاخ و  زا  دـندرک ، ار  وت  ندرک  ناسحا 
«. ار ناگدننک  ناسحا  دراد  تسود  ادخ  هکنآ  لاح  «و 

ییوخ

ءاوس فورعملل ، نیرکاشلا  هلق  نایب  هنم  دوصقملا  ماع و  موهفملا  و  روکـشلا ) يدابع  نم  لیلق  و  ابـسلا : - 13  ) یلاعت هللا  لاق  ینعملا :
يذ یلا  هبسنلاب  ناک  ءاوس  و  هب ، ققحتی  هیلا و  یهتنی  فورعم  لک  ناف  یلاعت  هللا  وه  یقیقحلا و  قحلا  فورعملا  يذ  یلا  هبسنلاب  ناک 
هیلع  ) هدوصقم .هب و  نیلئانلا  یلا  فورعملا  لاصیا  یف  بابسالا  ببـسمل  بابـسالا  نم  اببـس  ناک  يذلا  يزاجملا  يرهاظلا  فورعملا 

فورعملا عایـض  نظب  رکاشلاب  هرـصح  مدـع  یلع  هیبنتلا  رفاکلا و  رکاشلل و  فورعملا  ءادـسا  یلع  ثحلا  همکحلا  هذـه  یف  مالـسلا )
هنم عتمتسی  مل  نا  هریغ و  هرکش  ءادال  هللا  دعا  دقف  هتیطعا ، نم  هرکش  دوی  مل  ناف  عیضی  فورعملا ال  نا  یلع  هبن  .هل و  هنارفک  هدنع و 
وت تناسحا  ربارب  رد  نارفک  ساپـسان و  دومرف : همجرتلا : .نسحم  لک  بحی  وه  فورعم و  لکل  یقیقحلا  رکاشلا  وه  یلاعت  هللا  نا  عم 
وا ینادردق  زا  وت  دنک و  يرازگـساپس  ینادردـق و  وت  زا  هدـشن  مه  دـنم  هرهب  وت  ناسحا  زا  هک  يرگید  اسب  دـنکن ، تبغریب  نادـب  ار 

.درادیم تسود  ار  ناراکوکین  هک  تسا  ادخ  و  تسا ، هدرک  ار  وت  ناسحا  نارفک  هکنآ  یئانتعا  یب  ساپسان و  زا  شیب  يربب  هدافتسا 

ناسحا زا  وت  عنام  دوشن  *** نادرخ یب  رفک  یساپسان و 

يرمث وت  دوجو  زا  دربن  رو  *** يرگید دنکیم  وت  ساپس  هک 

رفاک یساپسان  زا  ترهب  *** رتهب دوب  وا  رکش  اسب  هچ 
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یکین ره  رادتسود  ادخ  هک  *** یکین نکب  ادخ  باسح  هب 

يرتشوش

بالطل هجو  و  هلاعف ، مهیلا  ببح  هقلخ  نم  الها  فورعملل  لعج  لجوزع  هللا  نا  مالـسلا  هیلع  رقابلا  نع  و  لوقا : مالـسلا : هیلع  لاـق  و 
لعج یلاـعت  هللا  نا  و  اـهلها ، هب  ییحی  اـهییحیل و  هبدـجملا  ضرـالل  ثیغلا  رـسی  اـمک  هءاـضق  مـهل  رـسی  و  مـهیلا ، بـلطلا  فورعملا 

تاـعوضوم یف  نوتــسلا - لـصفلا   ) بـالط یلع  رظح  و  هلاـعفا ، مـهیلا  ضغب  فورعملا و  مـهیلا  ضغب  هـقلخ  نـم  ءادـعا  فورعملل 
نبا لاق  .اهلها و  کلهی  اهکلهیل و  هبدـجملا  ضرالا  یلع  ثیغلا  مرحی  امک  هءاـضق  مهیلع  رظح  مهیلا و  بلطلا  هل  فورعملا  هفلتخم )

متاخلا اذه  صف  ام  هل : لاقف  هنسحتساف  يدهملا ، نب  میهاربا  دی  یف  امتاخ  مصتعملا  هرضحب  اموی  نومام  نب  سابعلا  يار  دیدحلا  یبا 
هنقح یلع  یبا  رکـشت  مل  نا  سابعلا : هل  لاقف  .هفیلخلا  هلود  یف  هتککتفا  کیبا و  هلود  یف  هتنهر  متاخ  اذـه  لاق : هتلـصح ؟ نیا  نم  و 

عئادولا ضعبک  الا  هلها  یف  هلها و  ریغ  یف  فورعملا  ام  كرمعل  رعاشلا : لاق  .کمتاخ و  هکف  یلع  هفیلخلا  رکـشت  ـال  تناـف  کـمد ،
عرازملا ضعبک  الا  اهرفک  یف  مهدنع و  هعینصلا  رکش  یف  سانلا  ام  عئاض و  ریغ  هدنع  ام  عدوتسم  هدنع و  ناک  يذلا  عاض  عدوتـسمف 

عراز لک  یلع  تدکا  هعرزم  اهتبن و  فعضا  تباط و  هعرزمف 

هینغم

و هودع ، نم  ردص  ول  یتح و  هتاذل  نسحلا  نسحتـسی  نم  رکاشلاب  و  هیلا ، يدـسا  يذـلا  فورعملا  لیمجلا و  رکان  انه  رفاکلاب  دارملا 
نیبیطلا نم  اناسل  دجاو  کناف  ءانث  احدم و  هیلع  یضاقتت  نا  الا  تیبا  نا  و  هللا ، هاضرمل  ابلط  وا  فورعم  هنال  فورعملا  عنصا  ینعملا :

.تلضفت هیلع و  تمعنا  نم  کلضف  کتمعنب و  رفک  ول  یتح و  كرکذی  كرکشی و 

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

ار تیکین  ساپس  هک  یسک  دنادرگن  تبغر  یب  یکین  ناسحا و  رد  ار  وت  تسا : هدومرف  يراکوکین ) هب  بیغرت  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
زا وت  و  هدربـن ، يا  هرهب  یکین  نآ  زا  هک  يدـنوادخ )  ) یـسک دـهد ) شاداـپ   ) دـنک یم  يرازگـساپس  یکین  نآ  رب  ار  وـت  هک  درازگن 

.دراد یم  تسود  ار  ناراکوکین  دنوادخ  و  هتخاس ، هابت  هب  هدننک  نارفک  هچنآ  زا  رتشیب  یبای  یم  دنوادخ ) شاداپ   ) رازگساپس ساپس 

ینامز

نیا نابیتشپ  هک  مه  ادخ  .دوش  ینادردق  نانآ  زا  هک  دنرادن  نارگید  زا  يراظتنا  دننک و  یم  تمدخ  هفیظو  ماجنا  هار  رد  ادخ  نادرم 
دارفا اذـل  دـنیامن ، ینادردـق  يو  زا  هک  دزاـس  یم  فظوم  ار  يدارفا  دـنک  یم  ینادردـق  دوخ  هکنیا  زا  رظن  فرـص  تسا  دارفا  هنوگ 

نت جنپ  هک  مینیب  یم  .تسا  هدرب  دوس  وا  زا  هک  تسا  یسک  زا  ریغ  هدننکریدقت  دنچ  ره  دناریدقت  قیوشت و  دروم  هشیمه  يراکوکین 
دنرادن نانآ  زا  رکـشت  راظتنا  دنهد  یم  نیکـسم  ریـسا و  میتی ، هب  ار  دوخ  ياذغ  دننک و  یم  راطفا  بآ  اب  بش  هس  هک  هاگنآ  سدـقم 
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.دنادرگ یم  لزان  نانآ  هرابرد  ار  یتا ) له   ) هروس دنک و  یم  ینادردق  نانآ  زا  تروص  نیرتهب  هب  ادخ  یلو 

يزاریش دمحم  دیس 

ناب کل ) رکـشی  نم ال   ) يریخلا لـمعلا  نع  كداـعتبا  کـترفن و  ببـسی  ـال  يا  فورعملا ) یف  کندـهزی  ـال  : ) مالـسلا هیلع  لاـق  و 
نم ال  ) فورعملا یلع  يا  هیلع ) كرکشی  دقف   ) هیلع ناسنالا  لمحی  يذلا ال  لمعلا  اذه  یف  ریخال  لوقتف  كرکشی ، ملف  هیلا  تنسحا 

يا ( ) رکاشلا رکش  نم  كردت  دق  و   ) هناسحا هغلبی  مل  نا  نسحملا و  حدم  ناسحالا ، عمس  اذا  نم  سانلا  نم  ناف  هنم ) یشب ء  عتمتسی 
یف اذه  كرکشی ، ملف  هیلا  تنسحا  يذلا  رفاکلا ) عاضا  امم  رثکا  - ) هیلا کناسحا  لوصو  نودب  كرکش - يذلارکـش  نم  کبیـصی 

.سانلا كرکشی  مل  نا  و  یلاعت ، هللا  کبحی  یتح  نسحاف ، نینسحملا ) بحی  هللا  و   ) ایندلا

يوسوم

جاتحملا و زوع  دـس  هقدـصلا و  فیعـضلا و  هناـعاک  بابحتـسالا  وحن  یلع  ول  اعرـش و  کـنم  بولطم  لـعف  لـک  فورعملا  حرـشلا :
دهزی و نا ال  فورعملا  لعافلا  ضح  اهیف  مامالا  هملک  و  هلعاف ، هیلع  روجام  هتاذب و  نسح  فورعملا  اذه  و  ههوج ، یتشب و  ناسحالا 

هرکشی دق  هنا  .هثالث 1 - هوجو  نم  کلذک  لاحلا  فورعملاب و  هبغر  دق  هعم و  هلعف  نم  هیلع  هرکـشی  مل  اذا  فورعملا  لعف  نع  عنتمی 
نسحملا رکش  نم  رثکا  فورعملا - کعینصب  عمـس  يذلا  رکاشلا - رکـش  نوکی  دق  هناسحاب 2 - عمـسی  نمم  هیلا  نسحملا  ریغ  هیلع 

 … نینسحملا بحی  هللا  هللا و  یلا  بوبحم  هسفنب  ناسحالا  نا  .هیلا 3 -

یناقلاط

نآ زا  هک  یسک  اریز  دنک ، تبغر  یب  یکین  نداد  ماجنا  رد  ار  وت  دنک ، یمن  يرازگـساپس  وت  زا  ندرک  یکین  رد  هک  سک  نآ  دیابن  »
هک دـشاب  هچنآ  زا  شیب  یباـی  یم  رازگـساپس  ساپـس  زا  هچنآ  تسا  نکمم  دراد و  یم  ساپـس  ار  وت  تسا ، هدـشن  رادروـخرب  تمعن 

« .دراد یم  تسود  ار  ناراکوکین  دنوادخ  و  دنک ، یم  هابت  تمعن  رفاک 

هک رادم  ینازرا  یتمرکم  هیامورف  هب  ما : هدورس  نینچ  زیمآ  تمکح  يا  هدیصق  رد  ما و  هتفرگ  ار  ینعم  نیمه  دیدحلا - یبا  نبا   - نم
هرمث دـنام و  یم  ظوفحم  مه  زاب  تسا ، یهابت  ياج  هک  نآ  رد  یتشاک  يزیچ  رگا  و  دـیور ، یمن  یتخرد  نآ  رد  تسا و  راز  هروش 

.تسا نارگید  يرازگساپس  دزرو ، نارفک  وا  هک  ضرف  رب  نآ 

تـسد رد  يرتـشگنا  مصتعم  روضح  رد  يزور  نومأـم  نب  ساـبع  .دـش  هتفگ  نیا  زا  شیپ  یطوسبم  نانخـس  يرازگـساپس  دروم  رد 
میهاربا يا ؟ هدروآ  مهارف  اـجک  زا  تسیچ و  يرتـشگنا  نیا  نیگن  تفگ : وا  هب  دیدنـسپ و  رایـسب  ار  نآ  دـید و  يدـهم  نـب  مـیهاربا 

ساـبع .مدروآ  نوریب  ورگ  زا  نینمؤملا  ریما  تلود  رد  مدوب و  هتـشاذگ  ورگ  تردـپ  تموکح  راـگزور  هب  ار  يرتـشگنا  نیا  تفگ :
ندروآ نوریب  ورگ  زا  رد  ار  نینمؤـملا  ریما  تمعن  یـشابن ، رازگـساپس  درک ، ظـفح  ار  وـت  نوـخ  هکنیا  رد  ار  مردـپ  قـح  رگا  تفگ :

.تشاد یهاوخن  ساپس  ترتشگنا 

هک یسک  هب  تبسن  تسین و  نآ  هتـسیاش  هک  یـسک  هب  تبـسن  ندرک  یکین  هک  دنگوس  تدوخ  ناج  هب  تسا : هدورـس  نینچ  يرعاش 
، رگید یخرب  دـننک و  یم  هاـبت  تسا  ناـشیا  شیپ  هک  ار  يا  هعیدو  ناراد  هعیدو  زا  یخرب  تسا ، هعیدو  نوـچمه  تسا ، نآ  هتـسیاش 
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دنچ نآ  لوصحم  دراد و  هدیدنسپ  تنیط  یکی  دنیاه ، هعرزم  نوچمه  تمعن  یساپسان  ساپس و  رد  مدرم  تسین ، هابت  وا  شیپ  هعیدو 
.تسا هرهب  مک  يزرواشک  ره  يارب  رگید  هعرزم  دوش و  یم  ربارب 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

َرَثْکَأ ِرِکاَّشلا  ِرْکُـش  ْنِم  ُكِرْدـُت  ْدَـق  ،َو  ُْهنِم ٍءْیَِـشب  ُِعتْمَتْـسَی  َال  ْنَم  ِْهیَلَع  َكُرُکْـشَی  ْدَـقَف  ، ََکل ُهُرُکْـشَی  َال  ْنَم  ِفوُْرعَْملا  ِیف  َکَّنَدِّهَُزی  َال 
« . َنِینِسْحُْملا ُّبُِحی  ُهّللا  َو  ،» ُِرفاَْکلا َعاَضَأاَّمِم 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

تکین لمع  زا  هک  دنک  یم  يرازگـساپس  وت  زا  یـسک  هاگ  لباقم ) رد   ) هک ارچ  دینکن  هقیاضم  کین  راک  زا  ، دارفا یـساپسان  تلع  هب 
زا رترب   ) دشاب و ساپسان  دارفا  یساپسان  زا  شیب  شرثا  يرازگرکش  نیمه  اسب  هچ  هدربن و  يا  هرهب  چیه 

باتک رد  « دربم » زا رداصم  باتک  رد  بیطخ  موحرم  هنامیکح : راتفگ  دنـس  .دراد . (  تسود  ار  ناراکوکین  ادـخ  هک ) نیا  اـهنیا  همه 
نساحملا باتک  رد  یقهیب  هدش و  لقن  نخس  نیا  مالسلا  هیلع  یلع  زا  فلتخم  قرط  زا  : دسیون یم  « عیانـصلل رکـشلا  » باب رد  لضافلا 

رد يرکـسع  لاله  وبا  یلاما و  باتک  رد  قودـص  نینچمه  تسا و  هدروآ  یتواـفتم  ریبعت  اـب  ار  هناـمیکح  مـالک  نیمه  يواـسملا  و 
رکذ ار  نادنمشناد  زا  یتعامج  زین  یضر  دیس  زا  دعب.دنا  هتسیز  یم  یضر  دیس  زا  لبق  هک  دنتسه  یناسک  اهنیا.یناعملا  ناوید  باتک 
جهن زا  ریغ  یعبانم  زا  دـهد  یم  ناشن  هک  ییاه  توافت  اب  دـنا  هدرک  لـقن  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  ار  هناـمیکح  راـتفگ  نیا  هک  دـنک  یم 

اب یطوسبم  مالک  نمض  ار  نآ  مکحلا  ملاعم  روتسد  رد  زین  یعاضق  یـضاق  ،ج 4،ص 166 .) هغالبلا جهن  رداصم  ) .دنا هتفرگ  هغالبلا 
 ( .تسا هدرک  لقن  ناوارف  توافت 

دننکن يرازگساپس  دنچ  ره  نک  یکین  وت 

یساپسان ای  دنشاب  رازگساپس  هاوخ  دنک  یم  دنمزاین  دارفا  هب  کین  راک  هب  توعد  ار  ناگمه  هنامیکح  راتفگ  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
دنک یم  يرازگـساپس  وت  زا  یـسک  هاگ  لباقم ) رد   ) هک ارچ  ، دینکن هقیاضم  کین  راک  زا  ، دارفا یـساپسان  تلع  هب  :» دیامرف یم  ، دـننک
اهنیا همه  زا  رترب   ) دشاب و ساپسان  دارفا  یساپسان  زا  شیب  شرثا  يرازگرکش  نیمه  اسب  هچ  هدربن و  يا  هرهب  چیه  تکین  لمع  زا  هک 

ٍءْیَِشب ُِعتْمَتْسَی  َال  ْنَم  ِْهیَلَع  َكُرُکْـشَی  ْدَقَف  ، ََکل ُهُرُکْـشَی  َال  ْنَم  ِفوُْرعَْملا  ِیف  َکَّنَدِّهَُزی  َال  ( ؛» دراد تسود  ار  ناراکوکین  ادخ  هک ) نیا 
«( . َنِینِسْحُْملا ُّبُِحی  ُهّللا  َو  :» ُِرفاَْکلا َعاَضَأ  اَّمِم  َرَثْکَأ  ِرِکاَّشلا  ِرْکُش  ْنِم  ُكِرُْدت  ْدَق  ،َو  ُْهنِم

دندـش دـنم  هرهب  نآ  زا  هک  یماـگنه  هب  یلو  ؛ دـنراد یکین  راـظتنا  هراومه  هک  ساپـسان  عقوت و  رپ  دارفا  : دـنهورگ ود  مدرم  میناد  یم 
هب دـش و  یمن  ماجنا  تروص  نیا  هب  شاـک  يا  : دـنیوگ یم  هاـگ  ، دوب رتهب  دوب  نیا  زا  رتشیب  رگا  : دـنیوگ یم  هاگ.دـننک  یم  یـساپسان 

.اهنآ لاثما  تسا و  هدوب  ندرک  یکین  شا  هفیظو  تسا  هدرک  یکین  یسک  رگا  : دنیوگ یم  هاگ  دش و  یم  ماجنا  يرگید  لکش 

هدــش نارگید  قـح  رد  هـک  ییاـه  یکین  زا  هاـگ  یتـح  دنرازگــساپس  اـه  یکین  ربارب  رد  هـک  دنتــسه  يرگید  هورگ  اــهنآ  ربارب  رد 
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شدنمزاین ردارب  قح  رد  هک  تسا  راکوکین  بلق و  شوخ  دنمتواخس و  مدآ  هچ  ناسنا  نالف  : دنیوگ یم  ًالثم  ؛ دننک یم  يرازگـساپس 
.تسا تمدخ  لاح  رد  هتسویپ  شناگتسب  يارب  دیامن و  یم  تبقارم  ًالماک  ار  شدنمدرد  ردام  ، دنک یم  یکین  همه  نیا 

هک دنتـسه  يرگید  دارفا  ، دـننک یـساپسان  هدـش  یکین  ناشقح  رد  هک  یناسک  رگا  دراد  يا  هداعلا  قوف  هبذاج  کین  راک  هک  اجنآ  زا 
يرازگـساپس زا  رت  شزرا  اب  رایـسب  دندربن  يا  هرهب  کین  راک  زا  هک  یناسک  يرازگـساپس  هک  نیا  هجوت  بلاج  دنـشاب و  رازگـساپس 

هب تسا  نکمم  هوالع  هب.دنراد  يرازگـساپس  هفیظو  دنا  هدش  دنم  هرهب  هک  اهنآ  هک  ارچ  ، دنا هدـش  دـنم  هرهب  نآ  زا  هک  تسا  یناسک 
یم مارتحا  راکوکین  دارفا  هب  لد  میمـص  زا  دنریگ  یمن  يا  هرهب  نآ  زا  هک  یناسک  اما  ؛ دننک يرازگـساپس  هدنیآ  کین  ياهراک  عمط 

.دنراذگ

هرابرد ینورد  تالیامت  نآ و  هب  قیفوت  کین و  راک  ماجنا  رب  تردق  ؛ تسادخ يوس  زا  اه  یکین  همه  میناد  یم  ، اهنیا همه  زا  هتشذگ 
نیع رد.میهد  یم  ماـجنا  کـین  راـک  میریگ و  یم  راـک  هب  ار  اـهنآ  دوـخ  راـیتخا  زا  هدافتـسا  اـب  اـم  هک  تسادـخ  يوـس  زا  هـمه  نآ 

.تسا يرازگساپس  ره  زا  رترب  نیا  دنک و  یم  يرازگساپس  ناراکوکین  زا  دنوادخ  ، لاح

تسا نآ  رد  اهنآ  تعفنم  هک  ینیئآ  ؛ دراد ینخـس  دیجم  نآرق  ، دنا هدرک  عافد  ادخ  نییآ  زا  دوخ  لام  ناج و  اب  هک  ینادهاجم  هرابرد 
یم رارق  نیرب  تشهب  ار  هلماعم  نیا  نمث  هدنشورف و  ار  نادهاجم  رادیرخ و  ار  شدوخ  دنوادخ  لاح  نیا  اب  ، هدش عیرشت  اهنآ  يارب  و 
نیا دـننک  یـساپسان  نادـهاجم  داهج  ربارب  رد  ایند  مامت  رگا  ایآ.دـیوگ  یم  کیربت  يدوسرپ  هلماـعم  نینچ  هراـبرد  اـهنآ  هب  دـهد و 

َنُوُلتْقَیَف َو ِهّللا  ِلِیبَس  ِیف  َنُوِلتاُقی  َهَّنَْجلا  ُمَُهل  َّنَِأب  ْمَُهلاْومَأ  ْمُهَسُْفنَأ َو  َنِینِمْؤُْملا  َنِم  يرَتْشا  َهّللا  َّنِإ  « ؟ تسین یفاک  دنوادخ  يرازگـساپس 
َوُه َکـِلذ  ِِهب َو  ُْمتْعَیاـب  يِذَّلا  ُمُکِْعیَبـِب  اوُرِْـشبَتْساَف  ِهّللا  َنِم  ِهِدـْهَِعب  یفْوَأ  ْنَم  ِنآْرُْقلا َو  ِلـیِْجنِْإلا َو  ِهارْوَّتلا َو  ِیف  اقَح  ِْهیَلَع  ًادـْعَو  َنُولَتُْقی 

هیآ 111) هبوت ، «. ) ُمیِظَْعلا ُزْوَْفلا 

: دیامرف یم  هک  میناوخ  یم  مالسا  یمارگ  ربمغیپ  زا  یثیدح  رد 

ناشیاه تمعن  ربارب  رد  هک  تسا  یناسک  رـس  يالاب  لاعتم  يادـخ  تسد  ؛  ِهَمْحَّرلِاب ُفِْرفَُرت  َنیرِّفَکُْملا  ِسوُؤُر  َقْوَف  َّلَجَوَّزَع  ِهّللا  ُدَـی  »
.( ،ج 16،ص 308 هعیشلا لئاسو  «. ) . دنارتسگ یم  اهنآ  رس  رب  ار  دوخ  تمحر  دوش و  یم  یساپسان 

ام هب  رـصحنم  عوضوم  نیا  مینادـب  هک  تسا  نیا  دوش  اه  یـساپسان  ربارب  رد  ناسنا  رطاخ  یلـست  هیاـم  دـناوت  یم  هک  يروما  هلمج  زا 
ربارب رد  هژیو  هب  دندیـشک  مدرم  تیادـه  يارب  هک  ییاه  تمحز  همه  نآ  اب  ادـخ  گرزب  ناربماـیپ  ربارب  رد  اـه  یـساپسان  نیا  ؛ تسین
یمارگ ناردپ  زا  رفعج  نب  یسوم  ماما  هک  یثیدح  رد.دش  ماجنا  يا  هدرتسگ  لکش  هب  مالـسلا  مهیلع  ناموصعم  همئا  مالـسا و  ربمایپ 

: تسا هدمآ  دنک  یم  لقن  مالسلا  مهیلع  شا 

َناـک ْنَمَو    ّ ِیِمَجَْعلا َو    ّ ِِیبَرَْعلا َّیِـشَرُْقلا َو  یَلَع  ُُهفوُْرعَم  َناـک  ْدََـقل  ُُهفوُْرعَم َو  ُرَکُْـشی  ـال  ًارَّفَکُم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهّللا  ُلوُسَر  َناـک  »
َنوُرَّفَکُم ال َنینِمْؤُْملا  ُرایِخ  اُنفوُْرعَم َو  ُرَکُْـشی  َنوُرَّفَکُم ال  ِْتیَْبلا  ُلْهأ  ُنَْحن  َِکلذَـک  َو  ْقلَْخلا ؟ اَذـه  یلَع  ًاـفوْرعَم  ِهّللا  ِلوُسَر  ْنِم  َمَظْعأ 

نآ یکین  ریخ و  دـش ، یم  یـساپسان  تشاد  هک  یتامدـخ  اـه و  یکین  ربارب  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  ؛  ْمُُـهفوُْرعَم ُرَکُْـشی 
راک یکین و  هک  دوش  یم  ادیپ  یـسک  ایآ  دـندش  یم  دـنم  هرهب  نآ  زا  مجع  برع و  مامت  هکلب  ، دیـسر یم  شیرق  هب  اهنت  هن  ترـضح 
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اـه و یکین  ؛ میراد رارق  اـه  یـساپسان  ربارب  رد  تیب  لـها  اـم  نینچمه  و  دـشاب ؟ رتشیب  مدرم  نیا  هب  تبـسن  دـنوادخ  لوسر  زا  شریخ 
«. ) دوش یمن  رکـشت  اهنآ  یکین  زا  دـنریگ و  یم  رارق  یـساپسان  دروم  زین  نامیا  لـها  ناـکین  دوش و  یمن  يرازگرکـش  اـم  تامدـخ 

 ( .نامه .

ام ریخ  ياهراک  یتح  هک  دنتسه  يدایز  دارفا.دنک  تبغر  یب  تسس و  ریخ  راک  ماجنا  رد  ار  ام  اه  یـساپسان  هنوگ  نیا  دیابن  نیاربانب 
.دنرازگساپس نادردق و  همئا  ربمایپ و  ادخ و  ، همه زا  رتالاب  دننک و  یم  ینادردق  اهنآ  یلو  ؛ دوش یمن  اهنآ  لماش 

تمعن هدنشخب  زا  ینادردق 

هب فارتعا  لقادح  ، تسین راک  نیا  رب  رداق  یناسنا  چـیه  دـنچره  ، درازگب ار  راگدرورپ  ياه  تمعن  رکـش  دـیاب  ناسنا  هک  هنوگ  نامه 
رکش دشاب و  هتشاد  ار  تلاح  نیمه  زین  اه  ناسنا  ربارب  رد  دیاب  ، تسا تمعن  رکش  یعون  دوخ  نیا  هک  دنک  تمعن  رکـش  ییاناوت  مدع 

هیلع و هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا  یثیدح  هنیمز  نیمه  رد.دوش  یمن  لماک  ، هدوب تمعن  هطساو  هک  یقلخ  نامه  ، قلخ رکش  نودب  قلاخ 
: دیامرف یم  هک  تسا  هدش  لقن  هلآ 

یم روتسد  دنوادخ  دتسیا و  یم  لاعتم  يادخ  روضح  رد  دننک و  یم  رضاح  رـشحم  هنحـص  رد  ار  يا  هدنب  دوش  یم  هک  تمایق  زور  »
.دنربب خزود  شتآ  يوس  هب  ار  وا  دهد 

ادخ مدرک ) یم  لمع  نآرق  هب  و   ) مدناوخ یم  نآرق  هک  یلاح  رد  دنربب  خزود  يوس  هب  ارم  يداد  روتـسد  ادنوادخ ! : دراد یم  هضرع 
هب ار  تمعن  نالف  وت  اراگدرورپ ! : دراد یم  هضرع.يدرازگن  تمعن  رکـش  وت  متـشاد و  هضرع  وت  هب  ییاه  تمعن  ، نم هدنب  : دـیامرف یم 

رکذ ار  اه  تمعن  هتسویپ  مدرازگ و  زین  ار  نآ  رکش  يداد  نم  هب  يرگید  تمعن  مدرک و  ادا  ار  نآ  رکـش  هنوگ  نالف  نم  يداد و  نم 
هطساو هک  یسک  ربارب  رد  يرازگرکش  وت  یلو  ؛ ییوگ یم  تسار  نم  هدنب  : دیامرف یم  لاعتم  يادخ.ار  اهنآ  يرازگرکـش  دنک و  یم 

هب نم  تمعن  هطـساو  ربارب  رد  هک  مریذپن  ار  يا  هدـنب  رکـش  هک  ما  هدروخ  دـنگوس  مسدـقم  تاذ  هب  نم  یتشادـن و  دوب  وت  رب  تمعن 
. ( ،ج 7،ص 224 راونالاراحب  ) . .دشابن رازگرکش  مقلخ 

ياه تمعن  ًابلاغ  اریز  ؛ دشاب ادج  دناوت  یمن  قولخم  رکش  زا  قلاخ  رکـش  هک  دوش  یم  نشور  رگید  ددعتم  ثیداحا  ثیدح و  نیا  زا 
.دسر یم  ناسنا  هب  ییاه  هطساو  يوس  زا  یهلا 

دیاـب همه  زا  شیب  هک  هدیـسر  اـم  هب  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناـماما  مرکا و  لوسر  يوس  زا  هک  تسا  یتیادـه  تمعن  رت  مهم  همه  زا 
َهّللا َّنِإ   » ياضتقم هب  یتح.دوش  بوسحم  يرازگرکش  نیا  زا  یشخب  اهنآ  هاگشیپ  هب  ام  دورد  مالـس و  دیاش  میـشاب و  اهنآ  رازگرکش 

رب شتمحر  لاسرا  اب  زین  دـنوادخ  ( 56 هیآ بازحا ، « ) ًامِیلْـسَت اوُمِّلَـس  ِْهیَلَع َو  اوُّلَـص  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  ِِّیبَّنلا  یَلَع  َنوُّلَُـصی  ُهَتَِکئالَم  َو 
.دنشاب رازگرکش  اهنآ  رب  یهلا  تمحر  ياضاقت  قیرط  زا  دیاب  زین  نانمؤم  دنک و  یم  رکشت  ناشتامحز  زا  ، اهنآ

دنوادخ هک  ردام  ردپ و  ربارب  رد  میشاب و  رازگرکش  دنا  هدرک  انشآ  تیاده  عبانم  نیا  اب  ار  ام  هک  ییاهنآ  دیتاسا و  ربارب  رد  نینچمه 
ُهُّمُأ ُْهتَلَمَح  ِْهیَدـِلاِوب  َناْسنِْإلا  اَْنیَّصَو  َو  : » دـیامرف یم  هدرک  اهنآ  هب  باطخ  هک  اجنآ  ، هدرک دـیجم  نآرق  رد  ار  اهنآ  صوصخ  هب  هیـصوت 

(14 هیآ نامقل ، «. ) ُریِصَْملا ََّیلِإ  َْکیَِدلاِول  ِیل َو  ْرُکْشا  ِنَأ  ِْنیَماع  ِیف  ُُهلاِصف  ٍنْهَو َو  یلَع  ًانْهَو 
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.میشاب رازگرکش  دنشاب  هک  یماقم  سابل و  ره  رد  ؛ دنا هدرک  يدام  ای  يونعم  تمدخ  ام  هب  یعون  هب  هک  یناسک  مامت  نینچمه  و 

ریغ قیوشت و  رتشیب  کین  راک  هب  ار  ناراکوکین  دوش ، یم  ناسنا  حور  شرورپ  ثعاـب  هک  نیا  رب  نوزفا  اـه  يرازگرکـش  نیا  نیقی  هب 
يا همانرب  ره  هتـشر و  ره  رد  رترب  دارفا  زا  یمـسارم  یط  زورما  يایند  رد  مینیب  یم  رگا  دـنک و  یم  دراو  هرمز  نیا  رد  ار  ناراـکوکین 

.دراد هعماج  تفرشیپ  رد  راک  نیا  هک  تسا  یتبثم  راثآ  نامه  يارب  دنهد  یم  اهنآ  هب  ساپس  حول  دننک و  یم  ینادردق 

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abu Talib said : “ Do not be discouraged by ingrates from doing good
deeds, for you may be thanked by those who do not benefit from your good deed and
who still are grateful to you for it. You may obtain gratitude from a grateful person
much more than what someone who hides it has wasted... and Allāh loves the doers of

.” goodness
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ِِهب ُعِسّتَی  ُّهنِإَف  ِملِعلا  َءاَعِو  ّالِإ  ِهِیف  َلِعُج  اَِمب  ُقیِضَی  ٍءاَعِو  ّلُک  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

شتعـسو یهد ، ياج  نآ  رد  هچ  ره  هک  شناد  فرظ  زج  دوش  یم  رپ  نآ  رد  يزیچ  نتخیر  اـب  یفرظ  ره  دومرف : وا ، رب  ادـخ  دورد  و 
 . دوش یم  رتشیب 

يدیهش

.ددرگ رت  خارف  دنهن  نآ  رد  هچ  ره  هک  شناد  دنوآ  زج  دوش  گنت  دنهن  نآ  رد  هچنادب  يدنوآ  ره 

یلیبدرا

دنبذاج هچ  نآ  هب  تسا  هداشگ  نآ  هک  یتسردب  ملع  فرظ  زجب  نآ  رد  دوش  هداهن  هچ  نآ  هب  دوش  یم  گنت  یفرظ  ره  دومرف  و 
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یتیآ

.ددرگ یم  رت  خارف  دنهن  نآ  رد  هچ  ره  هک  شناد  فرظ  رگم  دوش ، رپ  دنهن  یم  نآ  رد  هچنآ  زا  یفرظ  ره  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . دریگ تعسو  ملع  هب  هک  ملع  فرظ  ریغ  ، دوش یم  گنت  دنزیر  یم  نآ  رد  هچنآ  هب  یفرظ  ره  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

مسقنم و ریغ  ینامـسج و  ریغ  لحملا  لاق : مسج  ریغ  هتبثا  نم  و  ضاوعالا ، نع  لحملا  قیـضی  ـال  لاـق : امـسج  ملعلا  ءاـعو  تبثا  نم 
دنع طاسبنا  حارشنا و  هبش  هبلق  یف  هسفن و  نم  دجی  ناسنالاف  هلمجلاب  زاجم و  بلقلا  وه  يذلا  ملعلا  لحم  یلا  هعسلا  قیـضلا و  دانـسا 

ام یلع  علطی  مل  اذا  راصحنالا  ضابقنالا و  نم  کلذ  نم  سکعلا  یلع  هدجی  هریغ و  ملعلا و  ضماغ  نم  هموری  ناک  ام  یلع  و  هروثع ،
دما نم  الا  کـلذ  یلا  يدـتهی  ـال  و  مولعلا ، بئارغ  سفنلا و  ملع  بئاـجع  نمف  هلیـصافت ، کـلذ و  هیفیک  هفرعم  اـما  هاـخوتی و  ناـک 

.هیهلالا مولعلا  راونا  دادماب 

مثیم نبا 

نوچ سوسحم  ياهفرظ  دبای .) یم  تعـسو  نآ  زا  هک  شناد  فرظ  زج  دوش ، یم  رپ  دنهد  یم  رارق  نآ  نورد  رد  هچنادب  یفرظ  ره  )
ینعی لوقعم  خنـس  زا  ملع ، فرظ  اما  دـنوش ، رپ  اـهنآ  نورد  رد  يزیچ  نداد  رارق  اـب  هک  تسا  یعیبط  سپ  دـنراد ، ینیعم  شیاـجنگ 

دوش یم  دـعب  هبترم ي  يارب  همدـقم  كاردا  زا  يا  هبترم  ره  و  تسا ، یهانتمان  سوفن  رد  مولع  تفایرد  يورین  تسا و  سوفن  نامه 
.دوش رتنوزفا  ملع  ینوزف  اب  رتشیب و  ششیاجنگ  ملع  هلیسو ي  هب  هک  تسا  يرهق  سپ  .تیاهن  یب  ات 

دیدحلا یبا 

 . ِِهب ُعِسَّتَی  ُهَّنِإَف  ِْملِْعلا  َءاَعِو  َّالِإ  ِهِیف  َلِعُج  اَِمب  ُقیِضَی  ٍءاَعِو  ُّلُک  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

نأ کلذ  لوصحم  مهلوق و  یلع  هجحلا  هقطانلا  سفنلا  وتبثم  ذخأ  هنم  ضماغ و  فیرش  ینعم  یلإ  زمر  میظع و  رس  هتحت  مالکلا  اذه 
الصأ اهلطبأ  اهبهذأ و  امبر  یتح  تایئرملا  كاردإ  رارکت  اهبعتی  رـصبلا  هوقک  اهیلع  اهلیعافأ  رارکت  اهبعتی  اهلکی و  هینامـسجلا  يوقلا 

نم سکعلاب  هلقاعلا  هوقلا  اندجو  انکل  هینامـسجلا و  يوقلا  نم  اهریغ  کلذـک  اهیلع و  تاوصألا  رارکت  اهبعتی  عمـسلا  هوق  کلذـک  و 
يرخأ رومأ  كاردإل  ادادعتسا  اطاسبنا و  هعـس و  هیلقعلا  هتوق  تدادزا  تالوقعملا  هیلع  تررکت  املک  ناسنإلا  نإف  اذه ) .» :» ا کلذ ( 
مکحلا اذه  یف  هفلاخم  نذإ  یهف  اهلقصی  و  .اهدحی )  : اهذحشی اهذحشی (  اهیلع  تالوقعملا  رارکت  ناک  یتح  لبق  نم  هتکردأ  ام  ریغ 

یه هدرجم و  یهف  هینامسج  نکت  مل  اذإ  اهتاوخأ و  نم  دحاو  مکح  اهمکح  ناکل  اهنم  تناک  ول  اهنأل  اهنم  تسیلف  هینامسجلا  يوقلل 
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هقطانلا سفنلاب  اهیمسن  یتلا 

یناشاک

رگم ملعلا ) ءاعو  الا   ) نآ رد  دوش  یم  هداهن  هچنآ  هب  دوش  یم  گنت  یفرظ  ره  هیف ) لعج  امب  قیـضی  ءاعو  لـک  مالـسلا : هیلع  لاـق  (و 
تسا ملع  ندعم  هک  لد  هچ  دنهد  ياج  وا  رد  هچنآ  هب  تسا  هداشگ  نآ  هک  یتسرد  هب  سپ  هب ) عستی  هناف   ) تسا لد  هک  ملع ، فرظ 

دوش گنت  هک  تسا  يا  هنظم  هسوسحم  هیعوا  هک  تسا  نآ  تهج  زا  نیا  دوش و  عقاو  وا  رد  هک  مولع  زا  ردـق  ره  هب  دراد  شیاـجنگ 
تسا هوقلا  هیهانتم  ریغ  هک  اریز  تسا ، سوفن  نآ  هک  هلوقعم  هیعوا  فلاخ  هب  نآ  عانتما  یهانت  تهج  زا  دوش  عوضوم  وا  رد  هچنآ  هب 

.نآ ظفح  ءایشا و  كاردا  يارب  زا  دشاب  عاستالا  هیهانتم  ریغ  سپ  لوبقلا  هیهانتم  ریغ  و 

یلمآ

ینیوزق

يرآ .ملع  لوصح  هب  ددرگ  یم  خارف  هک  لد  هنیـس و  ینعی  .ملع  فرظ  رگم  دراذـگ  یم  نآ  رد  هچنآ  هب  ددرگ  یم  گـنت  یفرظ  ره 
رب ددرگ و  رتخارف  هکلب  ددرگن ، گنت  ملع  زا  زگره  ملع  يایوج  خارف  هنیس  نینچمه  ددرگن  ریـس  لام  زا  رادایند  گنت  مشچ  هچنانچ 

( لاملا بلاط  ملعلا و  بلاط  ناعبشی  ناموهنم ال   ) هک دوش  رتبغار  بلط 

یجیهال

یم گنت  یفرظ  ره  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .عستی » هناف  ملعلا ، ءاعو  الا  هیف  لعج  امب  قیـضی  ءاـعو  لـک  : » مالـسلا هیلع  لاـق  و 
عیـسو ملع  فرظ  هک  قیقحت  هب  اریز  دشاب ، ناسنا  لد  هک  ملع  فرظ  رگم  دـنراذگ ، یم  وا  رد  هک  يزیچ  نآ  زا  ددرگ  یم  رپ  دوش و 

.رگید ملع  تیفرظ  يارب  زا  دوش  یم  دعتسم  ینعی  نآ ، رد  ملع  لوصح  زا  ددرگ  یم 

ییوخ

هجحلا هقطانلا  سفنلا  اوتبثم  ذخا  هنم  ضماغ و  فیرـش  ینعم  یلا  زمر  میظع و  رـس  هتحت  مالکلا  اذـه  یلزتعملا : حراشلا  لاق  ینعملا :
طقست یتح  رظنلا  رارکتب  لکت  اهناف  رصبلا ، هوقک  اهلیعافا  رارکتب  بعنت  قیضت و  هینامـسجلا  يوقلا  نا  کلذ  لوصحم  و  مهلوق ، یلع 

تالوقعملا تررکت  املکف  کلذ ، نم  سکعلاب  هلقاعلا  هوقلا  اندـجو  انکل  و  تاوصالا ، رارکتب  لکت  عمـسلا  هوق  کلذـک  و  رثالا ، نم 
یف هفلاخم  نذا  یهف  اهلقصی  اهذحـشی و  اهیلع  تالوقعملا  رارکت  و  يرخا ، روما  كاردال  ادادعتـسا  اطاسبنا و  هعـس و  تدادزا  اهیلع 

.اـصخلم یهتنا  هقطاـنلا - سفنلا  اهیمـسن  یتـلا  یه  هدرجم و  یهف  اـهنم  نکت  مل  اذا  و  اـهنم ، تسیلف  هینامـسجلا  يوـقلل  مـکحلا  اذـه 
.دوشیم روانهپ  نآ  هلیسوب  هک  شناد  فرظ  زج  دوشیم  گنت  تسا  نآ  رد  هچنادب  یفرظ  ره  دومرف : همجرتلا :

يرتشوش

یف يرکـسعلا  لالهوبا  هاور  امک  اضیا - مالـسلا ) هیلع   ) هلوق هریظن  و  لوقا : اهحودمم ) اهمومذـم و  مولعلا  یف  رـشع - نماثلا  لصفلا  )
داقنا و  دنهلا ، كولم  نم  اروف  لتق  امل  ردنکسالا  نا  حورملا :)  ) یف .رزغ  اذا  زعی  هناف  ملعلا  الخ  ام  رزن  اذا  زعی  یش ء  لک  هتعانـص -) )
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هدنع نا  ردنکسالا : یلا  دنک  بتکف  لاق - نا  یلا  دنک - هل  لاقی  هسایـس  همکح و  اذ  اکلم  مهـضرا  یـصاقا  یف  نا  هغلب  مهعیمج ، هیلا 
رابتخا دارا  ردنکـسالا  نا  و  هملع ، یف  هعاستا  و  هتینب ، لادـتعا  و  هتحیرق ، نسح  و  هجازم ، هدـحل  هلاسی  نا  لبق  هدارمب  هربخی  اـفوسلیف 

یلا هب  ضما  هل : لاـق  و  هل ، لوـسر  یلا  هعفد  و  ـالیبس ، هیلع  هداـیزلل  لـعجی  مـل  و  هـقهدا ، و  انمـس ، هـالمف  حدـقب ، اعدـف  فوـسلیفلا ،
و یلا ، نمسلا  اذهب  کلملا  اذه  ثعب  ام  رمال  همهف : هحـصب  فوسلیفلا  لاق  حدقلاب  لوسرلا  دور  املف  یـشب ء ، هربخت  و ال  فوسلیفلا ،

لاق امهنیب - یقالتلا  رکذ  دـعب  لاق  نا  یلا  ردنکـسالا - یلا  اهذـفنا  و  نمـسلا ، یف  اهفارطا  زرغف  هربا ، فلا  وحنب  اعد  مث  هرکف ، لاـجا 
اهیا تملع  فوسلیفلا : لاقف  یلا ؟ هتددرو  اربا  هیف  تزرغ  انمـس  اءولمم  احدـق  کیلا  تذـفنا  نیح  کـلاب  اـم  فوسلیفلل : ردنکـسالا 

نا کلملا  تربخاف  دازتسم ، هیف  ءامکحلا  نم  دحال  سیلف  نمـسلا ، نم  ءانالا  اذه  ءالتماک  املع  التما  دـق  یبلق  نا  لوقت  کنا  کلملا 
، ءوس ءاع  یف و  دیج  عاتمب  ءوس  ملاع  دنع  ملع  هبـش  و  اذـه ، .ءانالا  اذـه  یف  ربالا  هذـه  لوخد  هیف  لخدـی  هملع و  یف  دـیزتسی  یملع 

اهولمن هیعوا  انل  نا  لاق : مالسلا ) هیلع   ) رفعج یبا  نع  دارزلا  اهحودمم ) اهمومذم و  مولعلا  یف  رشع - نماثلا  لصفلا   ) دیز باتک  یفف 
ردـکلا نم  اهوفـص  مث  اهوذـخف ، هیعوالا ، یف  ام  یلا  اورظناف  انتعیـش ، یلا  لقنتل  الا  اهولمن  اـم  و  لـهاب ، اـهل  تسیل  اـمکح و  اـملع و 

یقب ملعلا و  بهذ  مالـسلا :) هیلع   ) هللادـبع یبا  نع  .اهوبکنتف و  ءوس  ءاعو  اـهناف  هیعوـالا ، مکاـیا و  و  هیفاـص ، هیقن  ءاـضیب  اهنوذـخات 
اهرهاظ یف  ناف  اهرهاظب  مکیلع  و  كالهلا ، اهنطاب  یف  ناف  اهنطاب  اورذحاف  ءوس ، هیعوا  یف  ملعلا  تاربغ 

هینغم

نع فشکتت  اهرودب  هذـه  و  رارـسا ، هلالخ  نم  هل  تدـب  ارـس  فشتکا  املک  و  ملعلاب ، هقافآ  عستت  يوقی و  وه  .لقعلا و  ملعلا : ءاع  و 
نورقملا وه  عارتخالا  فشکلا و  یلا  انب  یهتنی  يذلا  ملعلا  نا  یسنن  نا ال  انیلع  .هیاهن و  ام ال  یلا  کیلاود  اذکه  ..رارـسا و  قئاقح و 

الب ملع  و ال  لمع ، ملعلا  و  فورح ، ظفل و  لوقلا  نال  رخآ ) لوق  هتاذـل  همزلی  ایاضق  نم  فلوملا  لوقلا   ) سیل و  لـمعلا ، هبرجتلاـب و 
هلوسر و مکلمع و  هللا  يریـسف  اوـلمعا  : ) لاـق يذـلا  ناحبـس  و  هوـحن ، هدـئفالا  راـصبالا و  عامـسالا و  حـتفی  هل و  دـهمی  اـم  وا  لـمع 

.مکمالک هللا  عمسیسف  اوملکت  لقی  مل  و  هبوتلا .)  105 نونموملا -

هدبع

ملعلا هرثکب  عستی  وه  لقعلا و  وه  ملعلا  ءاعو  عستی : هناف  ملعلا  ءاعو  … 

يرفعج

مالسالا ضیف 

رگم دـنارذگ  یم  نآ  نورد  هچنآ  هب  دوش ) یم  رپ   ) ددرگ یم  گنت  یفرظ  ره  تسا : هدومرف  شناد ) شیاتـس  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
(. رگید ملع  نتفریذپ  يارب  دراد  شیاجنگ  و   ) ددرگ یم  خارف  تفای ) هار  نآ  رد  ملع  نوچ   ) هک لد ) هنیس و   ) شناد ملع و  فرظ 

ینامز

هک دـیآ  یم  دوجوب  يا  هکلم  يو  يارب  دـید  ار  يزومآراک  هرود  لغـش  نآ  رد  ناسنا  یتقو  دراد  يزومآراـک  هب  زاـین  هک  یئاـهلغش 
دنچ انب  .دوش  یم  رت  طلـسم  دوخ  راک  هب  دنک  راک  رتشیب  ردق  ره  دنک و  ادیپ  تراهم  دوخ  لغـش  رد  ورین  نآ  نتـشاد  اب  دراد  تردـق 
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یم نامتخاس  يارب  ار  اه  هشقن  نیرتهب  ددرگ و  یم  رامعم  دادعتـسا  نتـشاد  رثا  رد  دوش و  یم  داتـسا  دـعب  دـنیب  یم  يزومآراک  لاس 
کی دش  رکذ  هک  يا  هتکن  .ددرگ  یم  رترهام  دوخ  راک  رد  دنک  راک  رتشیب  ردق  ره  دنک و  یم  هدایپ  ار  اه  هشقن  نیرت  تخـس  دهد و 

ملع نایب  رد  هکنانآ  هک  دریگب  ار  هجیتن  نیا  دهاوخ  یم  راکشآ  بلطم  نیا  زا  هلیسو  نیدب  مالسلا ) هیلع   ) یلع تسا و  راکشآ  بلطم 
ار مزال  تراهم  دنتشاذگن  نارگید  رایتخا  رد  ار  ملع  یتقو  نوچ  دننک  یم  راک  دوخ  ررض  هب  هک  دننادب  دنزرو  یم  لخب  نآ  میلعت  و 

یتورث هچ  تسا و  تورث  قافنا  روظنم  هدرک  یفرعم  قافنا  ار  ناراـکزیهرپ  فاـصوا  زا  یکی  هک  زیزع  يادـخ  .دـنروآ  یمن  تسدـب 
.شناد ملع و  زا  رتهب 

يزاریش دمحم  دیس 

وه يذـلا  ملعلا ) ءاعو  الا   ) هرادـقم نم  رثکا  هیف  لعجی  نا  دـیرا  اذا  هیف ) لعج  امب  قیـضی   ) فرظ و  ءاعو ) لـک  : ) مالـسلا هیلع  لاـق  و 
.قیضی ملعلا و ال  هرثکب  عستی ) هناف   ) بلقلا

يوسوم

ءاعو عسوت  کفراعم  تدادزا  املک  هل و  عستا  املع  بستکا  اـملک  لـقعلا  نا  ملعلا و  بلط  یف  بیغرت  حرـشلا : .ءاـنالا  ءاـعولا : هغللا :
عـستی نیعم ال  مجح  هل  زوکلاف  هیداملا  رومالا  سکع  اذـه  اـهب و  یفتکت  مث  لـئاسملا  ضعب  یلع  کـسفن  رـصقت  ـالف  كدـنع  ملعلا 

 … اذکه همجح و  نم  رثکال 

یناقلاط

« .ددرگ رت  خارف  دنهن  نآ  رد  هچ  ره  هک  شناد  فرظ  زج  دوش  گنت  دنهن  نآ  رد  هچنادب  یفرظ  ره  »

دنناد و یم  شیوخ  ياعدا  لیلد  ار  نخس  نیا  دننک ، یم  تباث  ار  هقطان  سفن  هک  یناسک  تسا و  هتفهن  نارگ  يزار  نخـس  نیا  اریز 
ردـق ره  یمدآ  يارب  تسا و  سکعرب  هلقاـع  ياوـق  یلو  دوـش ، یم  لوـلم  هتـسخ و  يراـک  رارکت  زا  ینامـسج  ياوـق  هکنآ  هصـالخ 
هچنآ زا  ریغ  رگید ، يروما  كرد  يارب  رتـشیب  یگداـمآ  دـبای و  یم  شرتـسگ  ینوزف و  وا  یلقع  يورین  دوـش ، یم  رارکت  تـالوقعم 
تـسا نآ  لیلد  نیا  دوش و  یم  تامولعم  ندش  زیت  لقیـص و  بجوم  تالوقعم  رارکت  هک  ییاج  ات  .دنک  یم  ادیپ  تسا ، هدرک  كرد 

تسا درجم  نیاربانب  دوب ، اهنآ  ریظن  دوب ، ینامسج  ياوق  زا  یکی  نوچمه  رگا  هک  تسا  فلاخم  دروم  نیا  رد  ینامـسج  ياوق  اب  هک 
.دنیوگ یم  هقطان  سفن  ار  نآ  هک  تسا  يزیچ  نامه  و 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

 . ِِهب ُعِسَّتَی  ُهَّنِإَف  ، ِْملِْعلا َءاَعِو  اَّلِإ  ِهِیف  َلِعُج  اَِمب  ُقیِضَی  ٍءاَعِو  ُّلُک 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 
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دریگ ياـج  نآ  رد  شناد  زا  ردـقره  هـک  مـلع  هناـمیپ  رگم  دوـش  یم  هتــساک  شتعــسو  زا  نآ  رد  يزیچ  نداد  رارق  رثا  رب  یفرظ  ره 
هک ) .هدرک هراشا  مکحلاررغ  رد  يدمآ  تیاور  هب  اهنت  ، هغالبلا جهن  رداصم  رد  هنامیکح : راتفگ  دنـس  ددرگ . ( ! یم  نوزفا  شتعـسو 
نآ زین  مشش  نرق  ياملع  زا  « یثیل » نیا رب  هفاضا  ،ج 4،ص 168 .) هغالبلا جهن  رداصم  (.) تسا هدروآ  ار  نآ  يرـصتخم  توافت  اب  هتبلا 

 ( .تسا هدروآ  ،ص 376  ظعاوملا مکحلا و  نویع  مان  هب  دوخ  باتک  رد  توافت  اب  ار 

ملع هنامیپ  تعسو 

رثا رب  یفرظ  ره  :» دـیامرف یم  دـنک و  یم  هراشا  شناد  ملع و  تیمها  هرابرد  یمهم  هتکن  هب  هنامیکح  راتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
یم نوزفا  شتعـسو  دریگ  ياج  نآ  رد  شناد  زا  ردـقره  هک  ملع  هناـمیپ  رگم  دوش  یم  هتـساک  شتعـسو  زا  نآ  رد  يزیچ  نداد  رارق 

( . ِِهب ُعِسَّتَی  ُهَّنِإَف  ، ِْملِْعلا َءاَعِو  اَّلِإ  ِهِیف  َلِعُج  اَِمب  ُقیِضَی  ٍءاَعِو  ُّلُک  ( ؛»! ددرگ

يداـم فرظ ) «) ءاـعو » رد هک  تسا  نیا  تقیقح.تسا  هدوـمرف  هراـشا  نآ  هـب  مالـسلا  هـیلع  ماـما  هـک  تـسا  یقیقد  رایـسب  هـتکن  نـیا 
رارق لباق  هک  يا  هنوگ  هب  دوش  یم  رپ  ماجنارس  دودحم و  ًاجیردت  دنهد  رارق  نآ  رد  يزیچ  رگا  هک  دراد  دوجو  يدودحم  شیاجنگ 
دنهد رارق  نآ  رد  هزات  مولع  ردقره  ؛ تسا توافتم  نآ  اب  ًالماک  ناسنا  هلقاع  هوق  رکف و  حور و  یلو  ؛ تسین نآ  رد  يرگید  زیچ  نداد 
دروآ یم  دوخ  اب  يرگید  هبرجت  يا  هبرجت  ره  دوش و  یم  يرگید  ملع  همـشچرس  یملع  ره  دنک  یم  ادیپ  یترـشیب  شیاجنگ  ییوگ 
زگره مولع  يریگارف  زا  ام  هک  نیا  هب  تسا  هراشا  نآ و  هداعلا  قوف  تیمها  لـیلد  نیا  دور و  یم  شیپ  تیاـهن  یب  اـت  اـنعم  کـی  هبو 

زا هک  یلاهن  رانک  رد  دـنیب  یم  ناسنا  هک  یماگنه.تسا  رورپ  حور  روآ و  طاشن  هکلب  ، تسین هدـننک  هتـسخ  ًاـعقاو  هک  میوشن  هتـسخ 
یم لـگ  رپ  ار  دوـخ  فارطا  دـیور و  یم  دـنز و  یم  هناوـج  يرگید  ياـه  لاـهن  هتـشاک  دوـخ  زغم  نیمزرـس  رد  یملع  هلئـسم  کـی 

.دیآ یم  طاشن  قوش و  هب  ًاعطق  ، دنک

يزور دـناوت  یم  دـنرب  یم  نامگ  یهاگآان  يور  زا  یـضعب  هدـمآ و  دوجو  هب  اـم  ناـمز  رـصع و  رد  هک  يرتویپماـک  ياـهزغم  یتح 
حور هک  یلاح  رد  دریذپ  یمن  ار  يا  هزات  بلطم  دش  عابـشا  یتقو  هک  دـنراد  يدودـحم  تیفرظ  مادـک  ره  دوش  ناسنا  زغم  نیـشناج 

رد یتح  زور  ره  هدوب و  شناد  ملع و  يوپاکت  رد  رمع  ياه  هظحل  نیرخآ  ات  هک  یگرزب  نادنمـشناد  دنرایـسب  تسین و  نینچ  یمدآ 
.دندرک یم  فشک  ار  يا  هزات  تقیقح  رمع  تاعاس  نیسپاو 

جهن حرـش  رد  هک  تسا  یلزتـعم  دـیدحلا  یبا  نبا  هدرک  هراـشا  ـالاب  هناـمیکح  مـالک  حرـش  رد  تقیقح  نیا  هب  هک  یناـسک  هلمج  زا 
نارادفرط هک  يا  هدیچیپ  فیرـش  يانعم  هب  تسا  يزمر  هدش و  هتفهن  یمیظع  ّرـس  مالک  نیا  لیذ  رد  :» دـیوگ یم  نینچ  دوخ  هغالبلا 

رارکت رثا  رب  ینامـسج  ياوق  هک  تسا  نیا  نآ  هجیتن  دـنا  هتفرگ  دوخ  هدـیقع  تابثا  يارب  لیلد  هار  نیا  زا  درجم ) حور   ) هقطاـن سفن 
مه زاب  رگا  دوش و  یم  هتـسخ  مشچ  مینیبب  ار  ییاه  هنحـص  هتـسویپ  دوخ  ياه  مشچ  اب  هاگ  ره  ًالثم  ؛ دنوش یم  ناوتان  هتـسخ و  لاعفا 

هتـسخ و و   ) دتفا یم  تمحز  هب  ررکم  ياهادص  ندینـش  زا  ناسنا  شوگ  تسا  نینچمه.دنیبب  همدـص  مشچ  تسا  نکمم  میهد  همادا 
ره هک  ارچ  ، تسا سکعرب  هیـضق  مینیب  یم  میـسر  یم  هلقاع  هوق  هب  یتقو  یلو  ؛ ینامـسج ياوق  ریاس  تسا  نینچ  و  ددرگ ) یم  ناوتان 

لئاسم كرد  يارب  یگداـمآ  دوش و  یم  رتشیب  نآ  طاـسبنا  تعـسو و  ناوت و  ورین و  ، ددرگ دراو  هوق  نیا  هب  يرتشیب  تـالوقعم  هاـگ 
دیادز یم  ار  نآ  راگنز  هدرک و  رتزیت  ار  نآ  ریـشمش  تالوقعم  رارکت  تقیقح  رد  دنک و  یم  ادیپ  هتفایرد  ًالبق  هچنآ  زا  ریغ  يدیدج 

جهن حرـش  «. ) . تایدام يارواـم  تسا و  درجم  هلقاـع  هوق  اـما  ؛ دنتـسه يداـم  همه  ینامـسج  ياوق  : تفگ ناوت  یم  لـیلد  نیمه  هب  و 
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دنک یم  ظفح  دوخ  رد  ار  زیچ  همه  هک  تسا  ناسنا  هظفاح  ، هلقاع هوق  ياـه  شخب  زا  یکی  . ( ،ج 19،ص 25 دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا 
.تسین نینچ  نیا  يدام  ياوق  هک  یلاح  رد 

دنک نامگ  ای  دوش  هتـسخ  شناد  ملع و  يریگارف  زا  دیابن  زگره  ناسنا  هک  نیا  هلمج  زا  دراد  يددـعتم  ياه  مایپ  هنامیکح  مالک  نیا 
.دوش یم  رت  عیسو  دور  یم  رتولج  ردق  ره  هک  دنک  یم  تکرح  یتمس  هب  دنادب.تسا  هدیسر  شناد  ملع و  ییاهن  هلحرم  هب 

: میناوخ یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  یفورعم  ثیدح  رد 

«. ) ایند نابلاط  لمع و  نابلاط  : دنوش یمن  ریـس  زگره  دنا و  هنـسرگ  هورگ  ود  ؛  اْینُّدلا ُِبلاط  ِْملِْعلا َو  ُِبلاط  امُُهِبلاط  ُعَبْـشَی  ِناموُْهنَم ال  »
. ( ،ج 1،ص 183 راونالا راحب  .

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  فورعم  ثیدح  تدم  رظن  زا  : تسا دودحمان  فلتخم  تاهج  زا  مالسا  رد  ملع  لیـصحت  لیلد  نیمه  هب 
: دومرف هک  تسا 

.میتفاین یثیدح  عماوج  رد  ار  نآ  هچرگ  « يوجب شناد  روگ  ات  هراوهگ  زا  ؛  ِدْحَّللا َیلِإ  ِدْهَْملا  َنِم  َْملِْعلا  ُُبلْطُأ  »

: میناوخ یم  يرگید  ثیدح  رد  ناکم  رظن  زا 

هجوت اب   ) ،ج 27،ص 27 هعیشلا لئاسو  «. ) . دشاب نیچ  نیمزرـس  رد  دنچره  دیورب  شناد  ملع و  لابند  هب  ؛  ِنیّـصلِاب َْول  َْملِْعلا َو  اُوُبلْطُأ  »
(. ( دوب نیچ  ایند  هدش  هتخانش  دابآ  هطقن  نیرخآ  نامز  نآ  رد  هک  نیا  هب 

: تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد  ششوک  رادقم  رظن  زا 

نوخ دیور و  ورف  اهایرد  رد  نآ  لیـصحت  يارب  دنچره  دیـشاب  شناد  بلط  رد  ؛  ِجَـهُْملا ِکْفَـس  ِجَـجُّللا َو  ِضْوَِخب  َْول  َْملِْعلا َو  اُوُبلْطُأ  »
.( ،ج 75،ص 277 راونالا راحب  «. ) . دینک ادف  ار  دوخ 

: میناوخ یم  يرگید  ثیدح  رد  داتسا  رظن  زا 

هبلاطم ار  دوخ  هدشمگ  دشاب  سک  ره  دزن  ، تسا نامیا  اب  درف  هدشمگ  شناد  ملع و  ؛  اهَدَـجَو ُْثیَح  اهُذُـخْأَی  ِنِمْؤُْملا  ُهَّلاض  ُهَمْکِْحلا  »
.( ،ج 4،ص 81 یلائللا یلاوع  «.) . دنک یم 

: میهد یم  نایاپ  تسا  هدمآ  مکحلا  ررغ  رد  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  زا  هک  یثیدح  اب  ار  نخس  نیا 

يریس راهظا  دوش و  یمن  ریس  شناد  ملع و  زا  زگره  هک  تسا  یـسک  دنمـشناد  ملاع و  ؛  ِِهب ُعَّبَـشَتَی  ِْملِْعلا َو ال  َنِم  ُعَبْـشَی  ْنَم ال  ُِملاْعلا  »
.( ،ح 75 مکحلا ررغ  «. ). دنک یم  زین 

یسیلگنا
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Imām Ali ibn Abū Tālib said: “Every container becomes straitened by what is put in it
.” except the container of knowledge: It expands

يرابدرب ملح و  دروآ  هر  : 206 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ِلِهاَجلا یَلَع  ُهُراَصنَأ  َساّنلا  ّنَأ  ِهِملِح  نِم  ِمِیلَحلا  ِضَوِع  ُلّوَأ  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

 . دوب دنهاوخ  وا  نابیتشپ  نادان ، ربارب  رد  مدرم  هک  نآ  شا  يرابدرب  زا  رابدرب  شاداپ  نیتسخن  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 

يدیهش

.دنوب وا  رای  نادان  ربارب  مدرم  هک  دوب  نآ  دوخ  يرابدرب  زا  رابدرب  ضوع  نیتسخن 

یلیبدرا

نادان رب  دنپ  وا  ناگدنهد  يرای  نامدرم  هک  یتسردب  وا  يرابدرب  زا  ار  رابدرب  درم  ضوع  لوا 

یتیآ

یم شتیاـمح  ناـنادان  ربارب  رد  مدرم  هک  تسا ، نیا  دریگ ، یم  شیراـبدرب  زا  راـبدرب  هک  یـشاداپ  نیتـسخن  مالـسلا :) هیلع   ) دومرف و 
.دننک

نایراصنا

 . دنوش یم  شرای  لهاج  لباقم  رد  مدرم  هک  تسا  نآ  درب  یم  شیرابدرب  زا  رابدرب  هک  یشاداپ  لوا  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

يردیک
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مثیم نبا 

نکمم و  دننک .) یم  يرای  ار  وا  نادان  ربارب  رد  مدرم  هک  تسا  نآ  درب ، یم  شا  يرابدرب  زا  رابدرب ، صخـش  هک  يا  هدـیاف  نیتسخن  )
یب دـننام  دـشاب ، هتفر  تسد  زا  هک  تسا  يزیچ  ربارب  رد  ضوع  اریز  .دـهدب  تسد  زا  ار  دوـخ  ملح  هک  دـشاب  یـسک  دوـصقم  تسا 

ینعی دراد ، تفـص  نیا  هک  يدمایپ  لیلد  هب  ترابع - نیا  رد  .تسا و  هدش  فذـح  تروص  نیا  رد  فاضم  سپ  نآ ، لاثما  يرکف و 
.تسا يرابدرب  تلیضف  هب  بیغرت  هناهیفس - دروخرب  ماگنه  هب  نادان  ربارب  رد  رابدرب  صخش  هب  مدرم  کمک  يرای و 

دیدحلا یبا 

 . ِلِهاَْجلا یَلَع  ُهُراَْصنَأ  َساَّنلا  َّنَأ  ِهِْملِح  ْنِم  ِمِیلَْحلا  ِضَوِع  ُلَّوَأ  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

.هیافک هضعب  یف  ام  ملحلا  یف  انلاوقأ  نم  مدقت  دق 

.ماقتنالا حبقب  رفظلا  نسح  نشت  همیدقلا ال  مکحلا  یف  و 

.مدنلا یلإ  عرسأ  بنذلا و  نع  أطبأ  نمع  فعا  لاقی  ناک  و 

مدـنلا و نم  هبوقعلا  بقاوع  یف  ام  اهناجیه  دـنع  .بضغلا )  هیمحلا و  : هظیفحلا هظیفحلا (  رکاذ  تبثتلا و  هانألا و  رواـش  لاـقی  ناـک  و 
.طابتغالا نم  ملحلا  هیلإ  يدؤی  امب  اهمصاخ 

هنطفلا دح  لالک  هلفغلا و  یلإ  هملح  بسن  الإ  هانج و  امب  بنذملا  فیرعت  هحفص  هباذع و  یلع  مدقی  نأ  مزاحلل  یغبنی  لاقی  ناک  و 

 . دمحأل ادمحم  تیمس  امنإ  لاقف  شیرقب  هنورغی  اولعف  مث  کب  اولعف  مهنإ  هکم  حتف  موی  یبنلل ص  راصنألا  تلاقو 

یناشاک

سانلا نا   ) وا ملح  ببـس  هب  ار  رابدرب  میلح و  دوش  یم  لـصاح  هک  یـضوع  لوا  هملح ) نم  میلحلا  ضوع  لوا  مالـسلا : هیلع  لاـق  (و 
.دیارگ وا  هب  لد  دیازفا و  رهم  ملح ، هک  اریز  .ینادان  رب  دنیوا  ناگدننک  يرای  نامدرم ، هک  تسا  نآ  لهاجلا ) یلع  هراصنا 

یلمآ

ینیوزق

لهاج رب  دنیوا  ناگدننک  يرای  نامدرم  هک  تسنیا  شملح  زا  دبای  یم  میلح  هک  یضوع  لوا 

یجیهال

ضوـع و لوا  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .لـهاجلا » یلع  هراـصنا  ساـنلا  نا  هملح  نم  میلحلا  ضوـع  لوا  : » مالـسلا هـیلع  لاـق  و 
.وا اب  هضراعم ي  نیح  رد  ملح  یب  رب  وا  ندش  طلسم  رب  دنشاب  وا  نارگیرای  نامدرم  هک  تسا  نیا  يرابدرب  ملح و  بحاص  تعفنم 
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ییوخ

لهج هاجت  لجرلا  ملح  اذاف  هفراعتملا ، قوقحلاب  سیل  امم  العف  وا  الوق  لهاجلا  نم  همرحلا  بدالا و  كرت  لـمحت  وه  ملحلا  ینعملا :
همواقم یلع  هقحب  فراع  ریغ  میلحلا و  نع  ادیعب  ناک  سانلا و  نم  کلذ  یلع  علطا  نم  موقی  هلعف  وا  هلوق  ءوس  نم  ههفـس  لهاجلا و 

هک تسنیا  میلح  ضوع  تسخن  دومرف : همجرتلا : .میلحلل  لصحت  یتلا  ملحلا  تارمث  هروکاب  هذهف  حـیبقلا ، هلمع  نع  هعدر  هیفـسلا و 
.لهاج ربارب  رد  دنشاب  وا  ناروای  مدرم 

میکح نامدرم  يرای  دوب  *** میلح يارب  زا  ضوع  نیتسخن 

يرتشوش

هیلع  ) قداـصلا نع  يور  و  لوـهجلا ) یلع  ( ) لـهاجلا یلع   ) لدـب لاـق  هنا  ـالا  مالـسلا ) هیلع   ) هنع هنوـیع )  ) یف هبیتـق  نبا  هاور  لوـقا :
هیفـسلل نالوقیف  ناکلم  لزن  هعزانم  نیلجر  نیب  عقو  اذا  ( ) مالـسلا هیلع   ) هنع يورف  لهاجلا  یلع  هراـصنا  اـضیا  هکئـالملا  نا  مالـسلا )

یلع تممتا  نا  کل  هللا  رفغیس  تملح  تربص و  امهنم  میلحلل  نالوقی  تلق و  امب  يزجتـس  تلق و  امل  لها  تنا  تلق و  تلق و  امهنم 
(. ناکلملا عفترا  هیلع  میلحلا  در  ناف  کلذ )

هینغم

لصی قلخلا ال  ءاهفس  یلع  ربصی  نم ال  ثیدحلا : یف  .هیلع و  کل  اریهظ  اراصنا و  سانلا  ناک  هنع  تضرعا  و  کیلع ، هیفـس  ارجت  اذا 
.اضیا یتای  و  همکحلا 112 . یف  ملحلا  نع  مالکلا  قبس  .قلاخلا و  اضر  یلا 

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

دز و ماـگنه   ) مدرم هک  تسا  نآ  شیراـبدرب  زا  راـبدرب  دوس  ضوع و  نیتسخن  تسا : هدومرف  يراـبدرب ) دوس  رد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
.دنوش یم  شناروای  رابدربان  لهاج و  ربارب  رد  وا ) دروخ 

ینامز

فصو نیا  اب  ار  دوخ  دروم  دـیجم 12  نآرق  رد  تسا و  فوصوم  نآ  هب  ادـخ  هک  تسا  هدیدنـسپ  فاصوا  زا  یکی  ملح  يرابدرب و 
زا 12 دروم  رد 6  زیزع  يادـخ  یلو  دـنتفا  یم  ماقتنا  رکف  رد  ناراـبدرب  زا  یـضعب  هک  تسا  نیا  هجوت  بلاـج  هتکن  .تسا  هدرک  داـی 

فرص مه  دراد  ماقتنا  تردق  هک  یئادخ  دنک  دزشوگ  رشب  هب  ات  هدرک  یفرعم  هدننکرظن ) فرـص  ( ) روفغ  ) فاصوا اب  ار  دوخ  دروم 
هدرب راکب  مالسلا ) هیلع   ) میهاربا ترضح  هرابرد  دوخ  زا  دعب  طقف  ار  میلح )  ) تفص نابرهم  يادخ  .تسا  رابدرب  مه  دنک و  یم  رظن 

اریز درک ، رفنت  زاربا  وا  زا  تسین ) تیادـه  لـباق  و   ) تسادـخ نمـشد  شیومع  رذآ  هک  دـش  نشور  میهاربا  يارب  هک  هاـگنآ  : ) تسا
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هیرگ شیومع  ای  نایدورمن و  اب  دوخ  تازرابم  لوط  رد  میهاربا  هک  میناد  یم  .تسا ) میلح  راک و  رپ  يا  هدـننک  يراز  هلان و  میهاربا 
لادـم هچ  تسا و  هداد  يو  هب  ار  میلح ) هاوا   ) بقل هدروآ و  يراز  هیرگ و  فیدر  رد  ار  وا  ياهیراکادـف  ناـبرهم  يادـخ  یلو  درکن 

! نیا زا  رتالاب  يراختفا 

يزاریش دمحم  دیس 

یلع هراـصنا  ساـنلا  نا   ) لـهاجلا ماـما  هملح  نع  اـضوع  هل  یطعی  اـم  لوا  يا  هملح ) نم  مـیلحلا  ضوـع  لوا  : ) مالـسلا هـیلع  لاـق  و 
.میلحلا کلذ  نورصنی  و  لهاجلا ، کلذ  نومولی  سانلا  ناف  هیلع ، يدعت  يذلا  لهاجلا )

يوسوم

و لامک ، هسفن  یف  ملحلا  .لثملا و  لباقملاب و  هیلع  دری  وا  هلعف  یف  هیفـسلا  يراجی  نا  اهلالخ  نم  ناـسنالا  عفرتی  هکلم  ملحلا  حرـشلا :
ساـنلا نا  همیرک ، هرمث  یه  ملحلل و  هرمث  لوا  رکذـی  اـنه  ماـمالا  .هللا و  نم  میظع  رجا  هیف  و  ظـیغلا ، مـظک  يذـالا و  عرجت  هذـل  هـیف 

 … ملحلل همیظع  هرمث  هبیط و  هجیتن  یه  لهاجلا و  دض  کبناج  یلا  نوفقی 

یناقلاط

« .دنیوا نارای  نادان  لابق  رد  مدرم  هک  تسا  نیا  شیرابدرب  زا  رابدرب  ضوع  نیتسخن  »

تسا هدمآ  یمیدق  ياهتمکح  رد  .تسا  هدمآ  تیافک  دح  نآ  زا  یخرب  رد  هک  دش  نایب  هتـشذگ  رد  ام  زا  ینانخـس  يرابدرب  هرابرد 
.نادرگم تشز  ماقتنا  یتشز  اب  ار  يزوریپ  نسح  هک 

تبسن هک  دنتسه  ییاهنامه  ناشیا  دنتفگ : یم  شیرق  رب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  نتخیگنارب  يارب  هکم  حتف  زور  هب  راصنا 
« .مشاب هدوتس  ات  ما  هدش  هدیمان  دمحم  نم  : » دومرف .دندرک  نانچ  نینچ و  امش  هب 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

.ِلِهاَْجلا یَلَع  ُهُراَْصنَأ  َساَّنلا  َّنَأ  ِهِْملِح  ْنِم  ِمِیلَْحلا  ِضَوِع  ُلَّوَأ 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

دنهاوخ تیامح  يو  زا  نادان  لهاج و  ربارب  رد  مدرم  هک  تسا  نیا  درب  یم  دوخ  يراـبدرب  زا  راـبدرب  صخـش  هک  يا  هجیتن  نیتسخن 
نویع رد  هبیتق  نبا  ، هغالبلا جهن  رد  یضر  دیس  زا  شیپ  ار  هنامیکح  مالک  نیا  ، رداصم باتک  هتفگ  هب  هنامیکح : راتفگ  دنـس  .درک . ( 

زنک هلمج  زا  يدایز  بتک  رد  یـضر  دیـس  موحرم  زا  دـعب  دـنا و  هدروآ  ییاـه  تواـفت  اـب  دـیرفلا  دـقع  رد  هبر  دـبع  نبا  راـبخالا و 
هک نیا  هب  هجوت  اب  تسا و  هدمآ  يریون  برالا  هیاهن  یعاضق و  یضاق  هتشون  مکحلا  ملاعم  روتـسد  يرـشخمز و  راربالا  عیبر  ، دئاوفلا
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رداصم ) .دنا هتفرگ  هغالبلا  جهن  زج  یعبانم  زا  هک  دوش  یم  نشور  دـنا  هدرک  لقن  ار  نآ  ترابع  رد  ییاه  توافت  اب  اهنآ  زا  يرایـسب 
(.( ،ج 4،ص 168 هغالبلا جهن 

شاب رابدرب  نالهاج  ربارب  رد 

یم هدرک  هراشا  نالهاج  ناهیفـس و  لباقم  رد  يرابدرب  ملح و  هدـنزرا  راـثآ  زا  یکی  هب  ، هناـمیکح راـتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
تیامح يو  زا  نادان  لهاج و  ربارب  رد  مدرم  هک  تسا  نیا  درب  یم  دوخ  يراـبدرب  زا  راـبدرب  صخـش  هک  يا  هجیتن  نیتسخن  :» دـیامرف

( . ِلِهاَْجلا یَلَع  ُهُراَْصنَأ  َساَّنلا  َّنَأ  ِهِْملِح  ْنِم  ِمِیلَْحلا  ِضَوِع  ُلَّوَأ  ( ؛» درک دنهاوخ 

درخ لقع و  زا  تلاح  نیا  هک  اجنآ  زا  دنا و  هتسناد  بضغ  ناجیه  ماگنه  هب  يراد  نتشیوخ  يانعم  هب  ار  « ملح » تغل بابرا  زا  یـضعب 
.تسا هتفر  راک  هب  لقاع  يانعم  هب  « میلح  » هژاو هاگ  ، دریگ یم  تأشن 

دنریگ رارق  يا  هتـسراو  دنمـشناد  ربارب  رد  هک  یماگنه  ور  نیازا  ، دنرگـشاخرپ زاورپدـنلب و  ، اعدارپ ناداـن  لـهاج و  دارفا  زا  يرایـسب 
یقتم نامیا و  اـب  ناـسنا  دنمـشناد و  ملاـع و  صخـش  رگا  لاح.دـنراد  اور  ار  اـه  تناـها  عاونا  تسا  نکمم  ییاـمندوخ  راـهظا  يارب 

نادان و دارفا  نیا  ربارب  رد  يرابدرب  ملح و  رگا  اما  ؛ تسا هدروآ  نییاپ  ار  دوخ  ماقم  ، دـهد ناشن  لمعلا  سکع  اهنآ  ربارب  رد  دـهاوخب 
زا تیامح  هزیرغ  مکح  هب  دننک و  یم  فارتعا  وا  ندوب  مولظم  هب  مدرم  ، دنکن رهاظ  دوخ  زا  یلمعلا  سکع  دـهد و  جرخ  هب  بدا  یب 
یم شیاـج  رـس  رب  ار  بدا  یب  روـسج و  لـهاج  دـنزیخ و  یم  رب  وا  زا  تیاـمح  هب  تسا  هتفهن  اـه  ناـسنا  زا  يرایـسب  رد  هک  موـلظم 

.دنناشن

.دنهن یم  نارگید  هدهع  رب  ار  دوخ  زا  عافد  عقاو  رد  دنرب و  یم  ناشملح  زا  میلح  دارفا  هک  تسا  يا  هجیتن  نیتسخن  نیا 

نالهاج هک  یماگنه  و  ؛ » ًامالَـس اُولاق  َنُولِهاْجلا  ُمُهَبَطاخ  اذِإ  َو  : » دیامرف یم  ادخ ) صاخ  ناگدنب   ) نامحرلا دابع  هرابرد  دیجم  نآرق 
(«. ) دـنرذگ یم  يراوگرزب  ییانتعا و  یب  اب  و   ) دـنیوگ یم  مالـس  اهنآ  هب  (، دـنیوگ هنادرخباـن  نانخـس  و   ) دـنزاس بطاـخم  ار  اـهنآ 

.( هیآ 63 ، ناقرف .

وفع و اب  لاح ) ره  هب  (؛ » َنِیلِهاْجلا ِنَع  ْضِرْعَأ  ِفْرُْعلِاب َو  ُْرمْأ  َْوفَْعلا َو  ِذُخ  : » هک دهد  یم  روتـسد  شربمایپ  هب  دنوادخ  رگید  ییاج  رد 
.( هیآ 199 ، فارعا (!«. ) . نکم هزیتس  نانآ  اب  و   ) نادرگب يور  نالهاج  زا  ،و  امن توعد  هتسیاش  ياهراک  هب  ،و  نک راتفر  ارادم 

رد « هبوت » هروس هیآ 114  رد  مالـسلا  هیلع  میهاربا  هرابرد  هلمج  زا  ؛ تسا هدش  هدرب  مان  ملح  تفـص  زا  نیـشیپ  يایبنا  حدم  ماقم  رد  زین 
نابرهم میهاربا  نیقی  هب  ؛ » ٌمِیلَح ٌهاّوََأل  َمیِهاْربِإ  َّنِإ  : » دیامرف یم  تسرپ  تب  يومع  ربارب  رد  شا  يرابدرب  ملح و  ببـس  هب  میهاربا  حدم 

«. دوب رابدرب  و 

هب هاـنگ  هب  ندـش  هدوـلآ  زا  ار  يو  دـشخب و  یم  شمارآ  ناـسنا  هب  هک  نیا  نآ  دراد و  زین  يرگید  ناوارف  راـثآ  ، نیا رب  هوـالع  مـلح 
.دیامن یم  يریگولج  هتخادرپ  یبدا  یب  تراسج و  هب  هک  نمشد  توادع  دیدشت  زا  دنک و  یم  ظفح  ییوج  هزیتس  ماگنه 

رد هلمج  زا  ؛ تسا هدیزرو  دـیکأت  ملح  تیمها  رب  اهراب  هغالبلا  جـهن  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  هک  تسا  تاکن  نیمه  هیاپ  رب 
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ملح اب  ار  ملع  هک  تسا  نیا  اهنآ  تافـص  زا  یکی  :» دیامرف یم  دهد  یم  حرـش  ار  ناراگزیهرپ  فاصوا  هک  مامه ) هبطخ   ) هبطخ 193
؛» دنزیمآ یم 

.تسا هدش  هدرمش  ملح  رد  يراوتسا  ، تلادع ياه  هخاش  زا  یکی  تمکح 31  رد  و  ِْملِْعلِاب ) َْملِْحلا  ُجَزْمَی  )

دمآ دهاوخ  ثحب  دروم  مالک  نیا  زا  سپ  هک  يا  هنامیکح  مالک  رد 

هدـش ملح  تیمها  هب  یمهم  تاراشا  و 460  زیمآ 211،418،424  تمکح  مالک  رد  هدـش و  دـیکأت  اـنعم  نیمه  زین  تمکح 207 ) )
.تسا

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  یثیدح  رد  هلمج  زا  ؛ هدـش هیکت  نآ  تبثم  راثآ  ملح و  تیمها  رب  زین  یمالـسا  رگید  تایاور  رد 
: دومرف هک  میناوخ  یم 

،ج راونالا راحب  . ( .»؟ دیرت هیبش  نم  هب  قالخا  رظن  زا  امـش  زا  کی  مادـک  مهد  ربخ  امـش  هب  ایآ  ؛ ؟ ًاقالْخأ یب  ْمُکِهَبْـشِأب  ْمُکُِربْخُأ  الأ  »
.( 74،ص 154

: دومرف ادخ ! لوسر  يا  يرآ  : دندرک ضرع  نارای 

شوخ همه  زا  هک  سک  نآ  ؛  اضِّرلا ِبَضَْغلا َو  ِیف  ِهِسْفَن  ْنِم  ًافاْصنإ  ْمُکُّدَـشأ  ِِهَتبارَِقب َو  ْمُکَُّربأ  ًاـْملِح َو  ْمُکُمَظْعأ  ًاـقالْخأ َو  ْمُُکنَـسْحأ  »
،ص مکحلا ررغ  «. ) . تسا يدونـشخ  بضغ و  لاـح  رد  رت  فاـصنااب  دوخ و  نادـنواشیوخ  هب  رتراـکوکین  رتراـبدرب و  رت و  قـالخا 

.( 285

: میناوخ یم  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  ماما  زا  مکحلا  ررغ  رد  هک  یثیدح  رد 

( .نامه «. ) . دیآ بلاغ  نالهاج )  ) لهج رب  ، ملح يورین  اب  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرت  عاجش  ؛  ِْملِْحلِاب َلْهَْجلا  َبَلَغ  ْنَم  ُساّنلا  ُعَجْشأ  »

: تسا هدمآ  عبنم  نامه  رد  ترضح و  نامه  زا  يرگید  ثیدح  رد 

( .نامه «. ) . تسا يرابدرب  ملح و  تیصخش  اب  نادرم  قالخا  نیرترب  ؛  ُْملِْحلا ِلاجِّرلا  ِقالْخأ  َلَْضفأ  َّنإ  »

: دومرف هک  میناوخ  یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد 

. ( ،ج 2،ص 112 یفاک «. ) . تسا یفاک  ناسنا  يرای  يارب  ملح  ؛  ًارِصان ِْملِْحلِاب  یفَک  »

هب ملع  كرد  يارب  هک  « يرـصب ناونع   » اب مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  يوگو  تفگ  رد  یـسلجم  همالع  موحرم  هک  یلـصفم  ثیدح  رد 
وت هب  یـسک  رگا  هک  دشاب  يردـق  هب  دـیاب  وت  يرابدرب  ملح و  : دومرف هک  میناوخ  یم  دـنک ، یم  لقن  دوب  هدـمآ  ترـضح  نآ  رـضحم 

هدیجنـسان نخـس  هد  وت  رگا  ییوگب  باوج  رد  وت  ، میوگ یم  وت  هب  نآ  ربارب  هد  ییوگب  نم  هراـبرد  يا  هدیجنـسن  نخـس  رگا  دـیوگب 
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تفگ مهاوخن  یکی  نم  ییوگب 

.( ،ج 1،ص 226 راونالاراحب ( . ) . ًهَدِحاو ْعَمْسَت  َْمل  ًارْشَع  َْتُلق  ْنإ  ْلُقَف  ًارْشَع  َْتعِمَس  ًهَدِحاو  َْتُلق  ْنإ  ََکل  َلاق  ْنَمَف  )

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abu Talib said : “ The first compensation for a clement person for his
.” clemency is that people are his supporters against the ignorant ones

505 ص :

نابوخ اب  ندش  دننامه  شزرا  : 207 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

مُهنِم َنوُکَی  نَأ  َکَشوَأ  ّالِإ  ٍموَِقب  َهّبَشَت  نَم  ّلَق  ُّهنِإَف  مّلَحَتَف  ًامِیلَح  نُکَت  َمل  نِإ  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

دنک و یمدرم  دننامه  ار  دوخ  هک  یسک  تسا  كدنا  اریز  يامنب ، يرابدرب  هب  ار  دوخ  یتسین ، رابدرب  رگا  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 
 . دیاین باسح  هب  نانآ  هلمج  زا 

يدیهش

.دوشن نانآ  هلمج  زا  دنک و  یمدرم  دننامه  ار  دوخ  هک  یسک  تسا  مک  هچ  راداو  يرابدرب  هب  ار  دوخ  یتسین  رابدرب  رگا 

یلیبدرا

یهورگب ار  دوخ  دزاس  هیبش  هک  یـسک  هک  تسا  مک  هک  یتسردـب  راد  يرابدرب  رب  ار  دوخ  فّلکتب  سپ  راـبدرب  یتسین  رگا  دومرف  و 
ناشیا زا  دشاب  کیدزن  زجب  هک 

یتیآ

دزاس و هیبش  یموق  هب  ار  دوخ  یـسک  هک  دتفا  قافتا  مک  اریز  راداو ، يرابدرب  هب  ار  دوخ  یتسین ، رابدرب  رگا  مالـسلا :) هیلع   ) دومرف و 
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.دوشن نانآ  دننامه 

نایراصنا

نانآ هرمز  زا  دنک و  یموق  هیبش  ار  دوخ  یـسک  تسا  مک  هک  ارچ  ، راداو يرابدرب  هب  ار  دوخ  یتسین  رابدرب  رگا  : دومرف ترـضح  نآ  و 
 . دوشن

اه حرش 

يدنوار

.برق يا  کشوا  .ملحلا و  فلکت  ملحتل :

يردیک

هبـش ریـصت  هداعلا  هداع و  ریـصی  فلکتلا  نال  .مهنم  نوکی  نا  کش  وا  الا  موقب  هبـشت  نم  لـق  .برق  يا  کـش : وا  ملحلا ، فکلت  يا 
.هعیبطلا

مثیم نبا 

اهنآ زا  دزاـس و  هیبـش  ار  دوخ  یهورگ  هب  یـسک  هک  دـتفا  یم  قاـفتا  مک  اریز  نک ! راداو  ییابیکـش  هب  ار  دوـخ  یتـسین  ابیکـش  رگا  )
ياـهتلاح هب  یقـالخا  هدیدنـسپ ي  تـالامک  تامدـقم  اریز  تسا ، هدرک  رما  تلیـضف  نیا  نتخوـمآ  هب  مالـسلا ) هـیلع   ) ماـما دوـشن .)

تسا هدرک  راداو  يرمـضم  سایق  هلیـسو ي  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما تلیـضف  نیا  نتخومآ  دروم  رد  و  تسا ، شزومآ  هار  زا  یباستکا 
هک ره  و  تسا : نینچ  زین  نآ  ردـقم  ياربک  و  تسا ، ناـش  ریمـض  هنا  رد  ریمـض  و  لـق …  هناـف  تراـبع : نآ  يارغـص  همدـقم ي  هک 

.دزومایب ار  نآ  دیاب  سپ  دوش ، نارابدرب  زا  يرابدرب  شزومآ  اب  هک  دشاب  راودیما 

دیدحلا یبا 

 . ْمُْهنِم َنوُکَی  ْنَأ  َکَشْوَأ  َّالِإ  ٍمْوَِقب  َهَّبَشَت  ْنَم  َّلَق  ُهَّنِإَف  ْمَّلَحَتَف  ًامِیلَح  ْنُکَت  َْمل  ْنِإ  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

بدأتلا مهقالخأب و  قلختلا  فلکت  موقب و  هبـشت  نم  نأل  کـلذ  همکحلا و  جـهانم  یف  حیحـص  هلاـق ع  يذـلا  ملحلا و  فلکت  ملحتلا 
لقتنا هل و  عبطلاک  فلکتلا  کلذ  راص  همات و  هکلم  هیوق و  هضایر  بستکا  لیوطلا  نامزلا  هیلع  نرم  کـلذ و  یلع  رمتـسا  مهبادآـب و 

قلخ نع  لقتنا  مهیف  هثکم  لاط  اهلهأ و  طلاخ  يرقلا و  ندـملا و  لخد  اذإ  یفاـجلا  فلجلا  یبارعـألا  نأ  يرت  ـال  لوـألا أ  قلخلا  نع 
تاناویح یف  هاندجو  دق  اذـه  ربولا و  ینکاس  نع  یبنجألاک  ندـملا و  ینکاسب  اهیبش  راص  هعبط و  فطلت  هیلع و  أشن  يذـلا  بارعألا 

وه دسألا و  یف  هاندهاش  دق  لب  میدقلا  اهعبط  كرتت  سنأت و  لذـت و  یتح  ضارت  یتلا  دـهفلا  رقـصلا و  يزابلاک و  رـشبلا  ریغ  يرخأ 
.سنإلا نم  ناویحلا  دعبأ 

نم اذـه  هیکذـیف و  هکردـی  یتح  هیلع  هکـسمتف  دوهفلاک  اهب  داطـصی  دوسأ  هل  تناک  هیوب  نب  هلودـلا  دـضع  نأ  یباـصلا  نبا  رکذ  و 
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هفیرطلا بئاجعلا 

یناشاک

( موقب هبشت  نم  لق  هناف   ) راد يرابدرب  رب  ار  دوخ  فیلکت ، هب  سپ  رابدرب ، یـشابن  رگا  ملحتف ) امیلح  نکت  مل  نا  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
هک رگم  مهنم ) نوکی  نا  کشوا  الا   ) تافـص بسح  هب  یهورگ  هب  ار  دوخ  دزاس  دـننام  یـسک  هک  تسا  كدـنا  هک  یتسرد  هب  سپ 

.ددرگ تعیبط  دوش  دتمم  تداع ، نوچ  دنک و  یم  تداع  نآ  هب  هک  اریز  ناشیا  زا  دشاب  هک  دوش  نیا  هب  کیدزن 

یلمآ

ینیوزق

رگم یموق  هب  دنک  هیبشت  یـسک  هکنآ  تسا  مک  هک  یتسرد  هب  هچ  دـنبب  دوخ  رب  فلکت  هب  رادـب و  ملح  رب  ار  دوخ  یـشابن  میلح  رگا 
و ددرگ ، تداع  نآ  دنک  هراک  وخ  نآ  هب  ار  دوخ  فلکت  هب  نوچ  دشابن ، یعیبط  ار  یمدآ  هک  تلـصخ  ره  .ددرگ  ناشیا  زا  بیرقنع 
ای تسا  نکمم  تافص  قالخا و  لیدبت  هک  دنا  هدرک  فالخ  قالخا  ملع و  بابرا  دنچ  ره  تسا  هیناث  تعیبط  تداع  هک  تسا  ررقم 

لطاب تسا  دراو  رابخا  رد  هک  ریذحت  بیغرت و  زا  يرایسب  يدوبن  نکمم  رگا  و  هللا ) ءاش  ام  الا   ) تسا نکمم  هک  تسا  نآ  قح  و  هن ،
یعیبط و وچمه  تلوهـس  خوسر و  دوب و  راوشد  سب  هک  تسا  هتـساوخ  نآ  اـبلاغ  هک  تسین  نکمم  دـیوگ  هک  ره  یتـشگ و  ثبع  و 
زا یضعب  وچمه  دیامن ، دوع  لوا  تلاح  هب  دیامن  نواهت  تفص  نآ  تظفاحم  تیاعر و  رد  هک  تقو  ره  صخـش  سپ  ددرگن ، يرطف 

هدرب نوریب  ریبدـت  هب  وا  زا  ار  اهبیع  نآ  ضیار  دوب و  هار  مک  ای  دـشاب ، لوبجم  دـب  ياهیوخ  زا  یـضعب  رب  تاذ  لصا  رد  هک  تاناویح 
ار صخش  نینچ  شیاتـس  باوث و  قاقحتـسا  رارق  نیا  زا  ددرگ و  زاب  دوخ  لصا  هب  ناویح  دتفا  یللخ  راوطا  نآ  ساپ  رد  نوچ  دشاب ،

.دشاب رتشیب 

یجیهال

رگا هک  مالسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .مهنم » نوکی  نا  کشوا  الا  موقب  هبشت  نم  لق  هناف  ملحتف ، امیلح  نکت  مل  نا  : » مالسلا هیلع  لاق  و 
یـسک مک  هک  قیقحت  هب  سپ  رادب ، نآ  رب  ار  دوخ  ار و  ملح  تفـص  دـنبب  دوخ  رب  سپ  رابدرب ، میلح و  تلـصخ  بسح  هب  وت  یـشابن 

.تعامج نآ  زا  ددرگب  هکنیا  دوش  یم  کیدزن  هکنیا  رگم  یتعامج  هب  دوش  دننام  هبشتم و  هک  تسا 

ییوخ

وا متاـحلل  دوجلاـک  هقلخلا ، یف  هلبج  هرطفلاـب و  ادوجوم  نوـکی  اـم  - 1 نیهجو : یلع  هیناـسفنلا  هلـضافلا  تاـکلملا  لوصح  ینعملا :
همکحلل هیاغلا  فدـهلا و  وه  اذـه  و  هضایرلا ، باستکالاب و  لصحی  اـم  - 2 مالسلا .) هیلع   ) نیموصعملا ءایـصوالا  ءایبنالل و  همـصعلا 

لمحت یف  میلحلاب  هبشتلا  ملحتلا  نم  دوصقملاف  اهب ، بیردتلا  اهیلع و  نیرمتلا  وه  هیناسفنلا  هلـضافلا  تاکلملا  بسک  قیرط  هیلمعلا و 
کـش وا  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق ینعم  اذهف  ملحلا ، هکلم  لصحت  هیلع  میدا  ررکت و  اذاف  ملحلا  هفـص  یلع  نیرمتلا  وه  اذه  و  هرکت ، ام 

دنناـمه ار  دوخ  یـسک  تسا  مک  اریز  راداو ، يراـبدرب  اـب  ار  دوخ  یتسین  راـبدرب  دوخ  عبط  رد  رگا  دومرف : همجرتلا : مهنم ) نوکی  نا 
.ددرگ اهنآ  سنج  زا  هدرخ  هدرخ  تسا  نکمم  هکنیا  زج  دزاس  یمدرم 
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رابدرب يدرم  وت  امنب  ار  شیوخ  *** رابدرب ربص و  درم  یشابن  رگ 

دوش مدرم  نامه  زا  هدرخ  هدرخ  *** دنک یموق  هدننام ي  دوخ  هکره 

يرتشوش

لاط اهلها و  طلاخ  يرقلا و  ندـملا و  لخد  اذا  یفاجلا  فلجلا  یبارعالا  نا  يرت  الا  هل  عبطلاک  قلخلل  فلکتلا   ) دـیدحلا یبا  نبا  لاق 
یتح تاناویحلا  نم  هاندهاش  دق  لب  ندملا  ینکاسب  اهیبش  راص  هعبط و  فطلت  هیلع و  اشن  ییذـلا  بارعالا  قلخ  نع  لقتنا  مهیف  هثکم 

هکردی یتح  هیلع  هکـسلمتف  دوهفلاک  دیـصلا  اهب  داطـصی  دوسا  هل  تناک  هلودلا  دضع  نا  یباصلا  نبا  رکذ  اسنا ، اهدعبا  يذلا  دـسالا 
.هار اذا  هل  دجسی  ناکف  الیف  یبر  زیوربا  يرسک  اولاق  تلق و  هیکذیف )

هینغم

.هیناث هعیبط  یه  و  ومنت ، هداعلا و  اشنت  رارکتلا  عم  .حودمم و  نسح و  فلکتلا  انه و  عنصتلا 

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

شیوخ یسک  دوش  یم  مک  هک  راداو  يرابدرب  هب  ار  دوخ  یتسین  رابدرب  رگا  تسا : هدومرف  يرابدرب ) هب  بیغرت  رد   ) مالسلا هیلع  ماما 
دوش و تداـع  دراداو  نآ  هب  ار  دوخ  دـشابن و  صخـش  یعیبـط  هک  تلـصخ  ره  نوچ   ) دوشن ناـشیا  زا  دـیامن و  دـننام  یهورگ  هب  ار 

(. تسا نکمم  تافص  قالخا و  لیدبت  هک  تسا  نآ  رب  لیلد  مالسلا  هیلع  ماما  شیامرف  و  تسا ، هیناث  تعیبط  تداع 

ینامز

ار دوخ  دیاب  دیامرف : یم  مالـسلا ) هیلع   ) ماما نآ  ندروآ  تسدب  يارب  تسا و  یحور  تاکلم  هدیدنـسپ و  قالخا  زا  يرابدرب  ربص و 
یلو دبایب  لماکت  دـناوت  یم  يدایز  تامحز  اب  یقالخا  روما  رد  ناسنا  هچ  رگا  .يوش  رباص  جـیردت  هب  ات  يروآرد  نارابدرب  هفایق  هب 

زا یلیخ  جیردت  هب  دننک  یم  یگدنز  رهـش  رد  هک  یلاس  دـنچ  اب  اهیتاهد  هک  مینیب  یم  .تسین  لاحم  رما  نیا  ترـضح ، شیامرف  قبط 
میئامیپب ار  یقالخا  لماکت  هار  دوش و  هدیدنـسپ  اـم  قـالخا  میهاوخ  یم  هاـگره  بیترت  نیدـب  .دـننک  یم  بسک  ار  اهیرهـش  قـالخا 

هار رد  سک  ره  : ) تسا هدومرف  ادخ  تسا و  یحور  يداهج  دوخ  نیا  هک  میشاب  مدمه  ناتفـص  هتـشرف  ناشیدنا و  کین  اب  میریزگان 
( .داد میهاوخ  ناشن  وا  هب  ار  دوخ  ياههار  ام  دنک  ششوک  ام 

يزاریش دمحم  دیس 

تاذ هعامجب  يا  موقب ) هبـشت  نم  لق  هناف   ) هیلع کسفن  لـمحا  و  ملحلا ، فلکت  يا  ملحتف ) اـمیلح  نکت  مل  نا  : ) مالـسلا هیلع  لاـق  و 
راص ءاملحلاب  هبشت  نمف  اذه  یلع  اذکه و  و  امیرک ، راص  ءامرکلاب ، هبـشت  نمف  مهنم ) نوکی  نا   ) برتقا و  کشوا ) الا   ) هصاخ هفص 
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.امیلح

يوسوم

دوعتلا ملحلا و  راهظا  وه  ملحتلا  حرشلا : .براق  کش : وا  .لمعلا  یف  هاراج  هلثام و  هب : هبشت  .رثک  دض  لق : .ملحلا  عنصت  ملحت : هغللا :
هباصعا یلع  رطیسی  هسفن و  طبـضی  نا  عاطتـسا  اذا  هعبط  ریغتی  ناسنالا  نا  فورعملا  نم  ناسنالا و  اذهل  عبطلا  فالخ  ناک  نا  هیلع و 

داع هدنع  اشنت  رارمتـسالا  لوط  رارکتلا و  یلع  کلذ  ناف  جیردتلاب  هسفن  ضیورت  یف  ذخا  رارقلا و  اذهب  ذـخا  اذاف  فقاوملا  رثکا  یف 
.نیحودمملا هبیطلا  تاکلملا  باحصا  ءاملحلا و  عبط  یلا  بوضغلا  ذاشلا  هعبط  نع  لوحتی  همئاد و 

یناقلاط

« .دوشن ناشیا  هلمج  زا  دنک و  یم  درم  دننامه  ار  دوخ  هک  یسک  تسا  مک  هچ  راداو ، يرابدرب  هب  ار  دوخ  یتسین  رابدرب  رگا  »

ره هک  تسا  حیحـص  تمکح  ياهـشور  رد  تسا  هدومرف  مالّـسلا  هیلع  یلع  هچنآ  و  ندرک ، راداو  يراـبدرب  هب  ار  دوـخ  ینعی  مّلحت ،
هکلم یگدـیزرو و  دـنک ، تسرامم  نیرمت و  زارد  یتدـم  دوش و  قلختم  ناشیا  بادآ  قالخا و  هب  دـنک و  یموق  هیبش  ار  دوخ  سک 

رگم .دوش  یم  لقتنم  لاح  نیا  هب  دوخ  لاـح  زا  دوش و  یم  تشرـس  يوخ و  نوچ  وا  يارب  تلاـح  نیا  دوش و  یم  مهارف  وا  يارب  يا 
نیشنرهش مدرم  اب  دوش و  یم  لقتنم  دابآ  ياه  هدکهد  گرزب و  ياهرهش  هب  یتقو  بدا  یب  کبـس  نیـشنارحص  برع  هک  ینیب  یمن 

يور تسا  هتفاـی  شرورپ  نآ  رب  هک  نیـشنارحص  بارعا  يوخ  قلخ و  زا  دوش ، یم  دـتمم  ناـشیا  ناـیم  شتماـقا  دـبای و  یم  شزیمآ 
رد ار  عوضوم  نیا  .تسا  هناـگیب  ارحـص  لـها  هب  تبـسن  ییوگ  دوـش و  یم  نانیـشنرهش  هیبـش  فـیطل و  وا  عـبط  دوـش و  یم  نادرگ 

دـننک و یم  تیبرت  نانچ  ار  گنلپزوی  نیهاش و  زاـب و  هکناـنچ  .مینک  یم  ساـسحا  مینیب و  یم  مه  یمدآ  زا  ریغ  يرگید  نارادـناج 
رایسب يروناج  هک  ریش  رد  یتح  ار  عوضوم  نیا  .دنوش  یم  یلها  مار و  دننک و  یم  اهر  ار  دوخ  یلصا  تشرس  هک  دنهد  یم  شرورپ 

.مینیب یم  دوش ، یم  مار  رید  تسا و  یشحو 

تیبرت گنلپزوی  نوچمه  اهریـش  تسا و  هتفر  یم  راکـش  هب  اهنآ  اب  هک  تسا  هتـشاد  ییاهریـش  هلودلا  دـضع  دـیوگ : یم  یباص  نبا 
نیا دربب و  یعرش  قیرط  هب  ار  راکـش  رـس  دسرب و  هلودلا  دضع  ات  دنتـشاد  یم  هگن  هدنز  ار  نآ  دنتفرگ و  یم  ار  راکـش  دندوب ، هدش 

.تسا فیرظ  رایسب  ياهیتفگش  زا  عوضوم 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

.ْمُْهنِم َنوُکَی  ْنَأ  َکَشْوَأ  اَّلِإ  ٍمْوَِقب  َهَّبَشَت  ْنَم  َّلَق  ُهَّنِإَف  ؛ ْمَّلَحَتَف ًامِیلَح  ْنُکَت  َْمل  ْنِإ 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

هیبش ار  دوخ  یـسک  تسا  هدـش  رتمک  اریز  نک ) لمع  نامیلح  دـننامه  و   ) نک راداو  يراـبدرب  هب  ار  دوخ  یتسین  راـبدرب  میلح و  رگا 
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رد یتافاضا  اب  ار  هلمج  نیا  یملید  موحرم  : دیوگ یم  رداصم  هدنسیون  هنامیکح : راتفگ  دنس  .دوشن .(  نانآ  زا  ماجنارس  دنک و  یموق 
لقن رد  فالتخا  اما  هتـسیز  یم  یـضر  دیـس  موحرم  زا  دعب  دنچره  هدربمان  تسا و  هدروآ  نینمؤملا  تافـص  یف  نیدلا  مالعا  باتک 

زا ار  هلمج  نیا  هتسیز  یم  یضر  دیس  موحرم  زا  لبق  هک  ینیلک  موحرم.تسا  هدرک  ذخا  ار  نآ  يرگید  رداصم  زا  هک  دهد  یم  ناشن 
همه هک  نیا  نومـضم و  داحتا  هب  هجوت  اب  و  مَّلَحَتَف » ًاـمیلَح  ْنُکَت  َْمل  اذإ  : » تسا هدرک  لـقن  تروص  نیا  هب  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 

(.( ،ج 4،ص 169 هغالبلا جهن  رداصم  ) .دوش یمن  ساسحا  یتوافت  دنتسه  يدحاو  رون  اهنآ  هدش و  هتفرگ  موصعم  ناماما  زا  اهنآ 

يرابدرب لیصحت  هار 

ملح و هرابرد  يرگید  هتکن  هب  هراشا  هتشذگ  هنامیکح  مالک  يارب  تسا  یلیمکت  عقاو  رد  هک  ینارون  مالک  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
رتمک اریز  امن ) لمع  نامیلح  دـننامه  و   ) نک راداو  يرابدرب  هب  ار  دوخ  یتسین  رابدرب  میلح و  رگا  :» دـیامرف یم  دـنک و  یم  يراـبدرب 

َکَشْوَأ اَّلِإ  ٍمْوَِقب  َهَّبَـشَت  ْنَم  َّلَق  ُهَّنِإَف  ؛ ْمَّلَحَتَف ًامِیلَح  ْنُکَت  َْمل  ْنِإ  ( ؛» دوشن نانآ  زا  ماجنارـس  دنک و  یموق  هیبش  ار  دوخ  یـسک  تسا  هدش 
( . ْمُْهنِم َنوُکَی  ْنَأ 

قالخا زا  قلخ  نیا  هب  ندیـسر  هار  مالک ، نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  دوب و  ملح  مهم  راثآ  زا  یـضعب  هراـبرد  نیـشیپ  هناـمیکح  مـالک 
دوش یم  عقاو  يروآ  مشخ  هثداح  ًالثم  ؛ دننک نآ  هب  راداو  ار  دوخ  دنتسین  تفص  نیا  ياراد  يدارفا  نوچ  هک  دنک  یم  نایب  ار  هلیـضف 

ناـمیلح و نوـچمه  يا  هفاـیق  دـنک و  لرتـنک  ار  شدوـخ  یلو  ؛ دـشورخ یم  دـشوج و  یم  نورد  زا  ددرگ و  یم  ینابــصع  ناـسنا  و 
ات ددرگ  یم  رت  ناـسآ  دوش  رارکت  هچره  یلو  دـشاب  لکـشم  رایـسب  تسا  نکمم  راـب  نیتسخن  رد  راـک  نیا.دریگب  دوخ  هب  ناراـبدرب 

.دوش یم  هکلم  هب  لیدبت  سپس  تلاح و  هب  لیدبت  دنک و  یم  تداع  نآ  هب  ناسنا  هک  ینامز 

رد ار  دوخ  : دنیوگ یم  وسرت  نابج و  دارفا  هرابرد  قالخا  ياملع  ًالثم  ؛ دروآ تسد  هب  هار  نیا  زا  ناوت  یم  ار  هلیضف  تافص  مامت  هتبلا 
ادیپ وا  رد  تعاجـش  هکلم  دنک و  یم  تداع  یتدم  زا  سپ.دیامن  لیمحت  شیوخ  رب  ار  تعاجـش  دنک و  دراو  كانـسرت  ياه  نادـیم 

.دوش یم 

رد ریگارف  یـسرد  ناونع  هب  ار  نآ  مالـسلا  هیلع  ماما  عقاو  رد  تسا و  تیمومع  تیلک و  نیا  رب  لـیلد  زین  ٍمْوَِقب » َهَّبَـشَت  ْنَم  َّلَـق   » هلمج
دنراد رارصا  نآ  رب  زین  ناسانشناور  هکلب  ، قالخا ياملع  اهنت  هن  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  تسا و  هداد  میلعت  لیاضف  لیصحت  ریـسم 

.دنرامش یم  یناور  صیاقن  عفر  قرط  زا  یکی  ار  نآ  و 

نیموصعم همئا  مرکا و  لوسر  ًاصوصخم  گرزب  نایاوشیپ  املع و  تالاح  هعلاطم  ، یقـالخا مهم  تفـص  نیا  لیـصحت  يارب  رگید  هار 
.دنا هدوب  رابدرب  میلح و  روسج  دارفا  ربارب  رد  ردقچ  اهنآ  هک  تسا  مالسلا  مهیلع 

تمدخ یبرع  درم  يزور  هک  میناوخ  یم  هدش  لقن  تنـس  لها  هعیـش و  بتک  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  هک  یثیدح  رد 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ندرگ  هب  تفرگ و  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  يابع  همدقم ) نودب   ) دمآ و هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
لام نآ  زا  دمحم ! يا  : تفگ سپـس.دش  راکـشآ  ترـضح  كرابم  ندرگ  يور  نآ  رثا  هک  يا  هنوگ  هب  دیـشک  تدش  هب  تخادـنا و 
یم یلاـم  رگا  هک  نیا  هب  هراـشا   ) دـیدنخ درک و  وا  هب  یهاـگن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ.هدـب  نم  هـب  يزیچ  تسوـت  دزن  هـک  ادـخ 
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رهاظ وا  ربارب  رد  ینـشخ  لمعلا  سکع  چـیه  دوخ  زا  و   ) دندیـشخب وا  هب  يزیچ  داد  روتـسد  سپـس  تسین ) راـک  نیا  نآ  هار  یهاوخ 
. ( ،ج 16،ص 230 راونالا راحب  ،ج 3،ص 103؛ ملسم حیحص   ) . .تسا ترضح  نآ  هداعلا  قوف  ملح  هناشن  نیا  و  تخاسن )

دندروآ یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تمدخ  ار  ناکدوک  یهاگ  هک  میناوخ  یم  هدمآ  قالخالا  مراکم  رد  هک  يرگید  ثیدح  رد 
رد تفرگ و  یم  ار  كدوک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ.دـنک  باختنا  اهنآ  يارب  یمان  ای  دنـشاب و  كرابم  دـنک و  اعد  اـهنآ  يارب  اـت 
زا یـضعب.درک  یم  رَت  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ناماد  كدوک  اسب  هچ  تشاذـگ و  یم  شا  هداوناخ  هب  مارتحا  يارب  دوخ  ناماد 
هب سپس.دوش  مامت  شلوب  ات  تشاذگ  یم  دازآ  ار  وا  ، دیوشن يو  عنام  دیشاب  مارآ  : دومرف یم  ترـضح  ، دندیـشک یم  دایرف  نارـضاح 
هللا یلص  ربمایپ  دندرک  یم  ساسحا  دش و  یم  كدوک  هداوناخ  یلاحـشوخ  ببـس  راک  نیا.درک  یم  يراذگمان  ای  دومرف  یم  اعد  وا 

سابل و هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دنتـشگ  یم  زاب  هک  یماگنه.تسا  هدشن  تحاران  ناشکدوک  يارجام  زا  هجو  چیه  هب  هلآ  هیلع و 
.( ،ص 25 قالخالا ماکم   ) . .تسش یم  ار  دوخ  ندب 

یم تسا  هدرک  ناونع  « ملحلا » ناونع هب  هک  یباب  لـیذ  تسا  هدروآ  یفاـک  فیرـش  باـتک  رد  ینیلک  موحرم  هک  یثیدـح  رد  هلمج  زا 
مالـسلا هیلع  ماما.دماین  تشذگ و  یتدم  یلو  داتـسرف  يراک  لابند  هب  ار  وا  هک  تشاد  يراکتمدـخ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  : میناوخ

هک ینامز  ات  دز  یم  داب  ار  وا  تسـشن و  شرـس  يالاب  مالـسلا  هیلع  ماما.تسا  هدیباوخ  يا  هشوگ  رد  دید  دـمآرب  يو  يوجتـسج  رد 
: دومرف وا  هب  مالسلا  هیلع  ماما  ماگنه  نآ  رد.دش  رادیب 

مه.تسین وت  راوازـس  نیا  دـنگوس  ادـخ  هب  مالغ ! يا  ؛  ُراهَّنلا َْکنِم  اَنل  ُْلیَّللا َو  ََکل  َراهَّنلا  َْلیَّللا َو  ُمانَت  ََکل  َِکلذ  ام  ِهّللا  َنـالُف َو  اـی  »
. ( ،ج 2،ص 112،ح 7 یفاک «. ). ام يارب  زور  دشاب و  وت  يارب  بش.ار  زور  مه  یباوخ  یم  ار  بش 

دهد یم  مانـشد  ار  « ربـنق » يدرم دینـش  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤمریما  هک  دـنک  یم  لـقن  رباـج  زا  دوـخ  سلاـجم  باـتک  رد  دـیفم  موـحرم 
: دومرف دز  ادص  ار  وا  مالسلا  هیلع  ماما.دهد  خساپ  وا  هب  دهاوخ  یم  « ربنق و«

هک نک  اهر  ار  هدـنهد  مانـشد.شاب  مارآ  ربنق  ؛  َكَّوُدَـع ُِبقاُعت  َناْطیَّشلا َو  ُطَخْـسَت  َنامْحَّرلا َو  ضْرَت  ًاناهُم  َهَِمتاّشلا  ِعَد  رَْبنَق  اـی  ًـالْهَم  »
: دوزفا سپس  «. وت نمشد  يارب  تسا  یتازاجم  نیا  دوش و  یم  ناطیش  مشخ  ادخ و  يدونشخ  ببس 

ِْلثِِمب ُقَمْحْألا  َِبقوُع  ِتْمَّصلا َو ال  ِْلثِِمب  َناْطیَّشلا  َطَخْـسأ  ـال  ِْملِْحلا َو  لـْثِِمب  ُهَّبَر  ُنِمْؤُْملا  یَـضْرأ  اـم  َهَمَـسَّنلا  َأََرب  َهَّبَْحلا َو  َقَلَف  يذَّلاَوَف  »
هب ار  شراگدرورپ  ینامیا  اب  ناسنا  زگره  دنگوس  دنیرفآ  یم  ار  ناسنا  دفاکـش و  یم  نیمز  رد  ار  هناد  هک  ییادـخ  هب  ؛  ُْهنَع ِتوُکُّسلا 

ار قمحا  هتخاسن و  نیگمشخ  دراوم ) هنوگ  نیا  رد   ) توکس دننام  هب  ار  ناطیش  تسا و  هدرکن  دونـشخ  يرابدرب  ملح و  دننام  يزیچ 
.( ،ص 118 دیفم یلاما  «. ). تسا هدومنن  تازاجم  شربارب  رد  یشوماخ  دننامه 

هفاضا اب  ار  قوف  هنامیکح  مالک  باتک  نآ  رد  وا  میهد  یم  نایاپ  همئالا  صئاصخ  باتک  رد  یضر  فیرش  زا  یمالک  اب  ار  نخس  نیا 
: تسا هدرک  لقن  نینچ  هدروآ و  رگ  نشور  يا 

ناـمیلح هباـشم  ار  دوـخ  یتـسین  میلح  رگا  تسا و  ملح  ساـبل  ساـبل  نیرترب  ؛...  ًاـمیلَح ْنُکَت  َْمل  ْنإَـف  ُْملِْحلا  ِِهب  يدَـتُْری  ٍءادِر  ُلَْـضفأ  »
.( ،ص 115 هّمئألا صئاصخ  «. ) . ...نک
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یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said: “If you are not clement, then put on the garb of clemency,
.” for many are those who imitate others and who become almost like them

يزاسدوخ لحارم  : 208 تمکح
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َِملَع َمِهَف  نَم  َمِهَف َو  َرَصبَأ  نَم  َرَصبَأ َو  َرَبَتعا  ِنَم  َنِمَأ َو  َفاَخ  نَم  َرِسَخ َو  اَهنَع  َلَفَغ  نَم  َِحبَر َو  ُهَسفَن  َبَساَح  نَم  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

هک یسک  و  دنیب ،  یم  نایز  دنک  تلفغ  دوخ  زا  هک  نآ  و  درب ، یم  دوس  دشک ، باسح  دوخ  زا  هک  یسک  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 
شناد دـمهفب  هک  نآ  و  دـمهف ، یم  دـبای  یهاـگآ  هک  نآ  و  دـبای ، یهاـگآ  دزومآ  تربع  هک  یـسک  و  دـشاب ، نمیا  دـسرتب  ادـخ  زا 

 ! تسا هتخومآ 

يدیهش

انیب تفرگ  دنپ  هک  ره  دش و  نمیا  دیسرت  هک  ره  و  دید ،  نایز  دنام  لفاغ  نآ  زا  هک  نآ  و  درب ، دوس  درک  دوخ  سفن  باسح  هک  نآ 
.دیزرو شناد  دیمهف  هک  نآ  دیمهف و  دش  انیب  هک  نآ  .دیدرگ و 

یلیبدرا

تربع هک  ره  دش و  نمیا  دیسرت  هک  ره  درک و  نایز  نآ  زا  دش  ربخیب  هک  ره  درک و  دوس  دوخ  سفن  اب  درک  باسح  هک  ره  دومرف  و 
تسناد دیمهف  هک  ره  دیمهف و  دش  انیب  هک  ره  دش و  انیب  تفرگ 

یتیآ

.دسر شناد  هب  دمهفب ، هک  ره  دمهفب و  ددرگ ، انیب  هک  ره  درب و  دوس  دنک ، دوخ  سفن  باسح  هک  ره  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

ینمیا دیـسرت  هک  نآ  و   ، دـید نایز  دـنام  ربخ  یب  دوخ  زا  هک  ره  ،و  درب دوس  درک  هبـساحم  ار  دوخ  هک  یـسک  : دومرف ترـضح  نآ  و 
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 . تسناد دیمهف  هک  ره  ،و  دیمهف دش  انیب  هک  ره  ،و  دش انیب  تفرگ  تربع  هک  ره  ،و  تفای

اه حرش 

يدنوار

.هوجولا عیمج  یلع  ماع  یشلا ء  ملع  و  هجو ، یلع  هملع  یشلا ء  مهف  .يار و  رصبا : و 

يردیک

.هوجولا عیمج  یلع  هققحی  ملعلا  هجو و  یلع  هملع ، یشلا ء  مهف  ناف  مهفلا  نم  معا  ملعلا :

مثیم نبا 

.تسا و هدوسآ  دیـسرت ، ادخ  زا  سک  ره  .درب و  نایز  دنام ، لفاغ  سک  ره  و  درب ، دوس  دیـسر ، نتـشیوخ  باسح  هب  دوخ  سک  ره  )
دیسر دوخ  باسح  هب  سک  ره  - 1 دش .) اناد  تفایرد ، سک  ره  تفایرد و  دش  انیب  هک  ره  و  دش ، انیب  تخومآ ، دنپ  ایند  زا  سک  ره 

یم راک  دوس ، يارب  دمهف و  یم  ار  دوخ  نایز  دوس و  دشاب ، هتشاد  یباسح  نتـشیوخ  يارب  دوخ ، لامعا  زا  هک  یـسک  اریز  .درب  دوس 
ياهتذـل هب  سفن  هک  نآ  حیـضوت  .درک  نایز  دـنام  لفاغ  سک  ره  و  .دـیوج 2 - یم  يرود  دـشاب  نایز  ثعاب  هک  یفالخ  زا  دـنک و 

عناوم لیبق  زا  دننک  بذج  دوخ  هب  ار  وا  یهلا  ياه  هبذاج  هک  نیا  رگم  دوش  یم  دنم  هقالع  اهنآ  هب  هجیتن  رد  دراد و  یسرتسد  رضاح 
هلیـسو ي یعیبط ، ياـهیراتفرگ  هب  تبـسن  رادـشه  سفن و  بذـج  زا  تلفغ  سپ  دـنزادنا ، یم  ادـخ  داـی  هب  ار  ناـسنا  هک  یظعاوم  و 
و يورخا ، تداعس  اهنآ  هجیتن  هک  ددرگ  یم  يا  هتسیاش  ياهراک  هب  تبسن  يراگنا  لهـس  ثعاب  یهلا ، ياهدیعو  هدعو و  يروآدای 

يارب و  تشگ ، هدوسآ  ادخ  باذع  زا  ینعی  .تشگ  هدوسآ  دیـسرت  ادـخ  زا  سک  ره  .تسا 3 - يراکنایز  لاـمعا ، نآ  زا  يراددوخ 
مـشچ اب  دنپ ، دراوم  هب  سک  ره  ینعی  .دش  انیب  تخومآ ، دنپ  ایند  زا  سک  ره  .ددرگ 4 - هدوسآ  باذع  زا  ات  درک  راک  نآ  زا  تاجن 

، تایرد ار  نآ  سک  ره  و  دش ، هاگآ  روبع  هوحن ي  زا  تخانش  ار  قح  هار  سک  ره  تخانش و  ار  قح  هار  تسیرگن  تربع  هشیدنا و 
.درک ادیپ  قح  هب  تبسن  دیفم  ییاناد  ملع و 

دیدحلا یبا 

 . َِملَع َمِهَف  ْنَم  َمِهَف َو  َرَْصبَأ  ْنَم  َرَْصبَأ َو  َرَبَتْعا  ِنَم  َنِمَأ َو  َفاَخ  ْنَم  َرِسَخ َو  اَْهنَع  َلَفَغ  ْنَم  َِحبَر َو  ُهَسْفَن  َبَساَح  ْنَم  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

 . اوبساحت نأ  لبق  مکسفنأ  اوبساح  عوفرملا  ثیدحلا  یف  ءاج  دق 

 . همایقلا موی  هباذع  نم  نمأ  هللا  یقتا  نم  يأ  نمأ  فاخ  نم  هلوق و 

مهف و هتریصب  تءاضأ  نم  هتریصب و  تءاضأ  همایأ  هللا و  تایآب  ظعتا  ضعبب و  اهضعب  رومألا  ساق  نم  يأ  رـصبأ  ربتعا  نم  لاق و  مث 
 . ملع مهف  نم 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 2926 

http://www.ghaemiyeh.com


بقعتـسی نأ  دـب  تامدـقملا و ال  هفرعم  وه  اـنهاه  مهفلا  تلق  ملع  مهف  نم  لوقی و  نأ  یلإ  هل  هجاـح  يأـف  ملعلا  وه  مهفلا  تلق  نإـف 
تامدقملا لقع  هبلق  رونت  نم  یلاعت و  هللا  رونب  هبلق  رونت  ربتعا  نم  لاق  هنأکف  ملعلا  وه  هجیتنلا  هفرعمف  هجیتنلا  هفرعم  تامدقملا  هفرعم 

نوسفانتملا سفانتی  اهلثم  یف  یتلا  هفیرشلا  هرمثلا  یه  کلت  اهنع و  هبجاولا  هجیتنلا  ملع  هیناهربلا  تامدقملا  لقع  نم  هیناهربلا و 

یناشاک

اهنع لفغ  نم  و   ) دبای دوس  حلاص  لمع  رب  دوخ و  سفن  رب  درک  رامش  باسح و  هک  ره  حبر ) هسفن  بساح  نم  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
دسرت هک  یسک  و  نما ) فاخ  نم  و   ) دباتش يراکنایز  هب  دوخ  رس  هب  ار  وا  دراذگورف  دوخ و  سفن  زا  دوش  لفاغ  هک  یسک  و  رسخ )

نم و   ) ناهج ود  ره  لاوحا  هب  ددرگ  انیب  نامز  ثداوح  زا  دریگ  رابتعا  هک  ره  و  رـصبا ) ربتعا  نم  و   ) دسر ینمیا  هب  دـحا  دـنوادخ  زا 
اناد ار  نآ  دنک  مهف  هک  ره  و  ملع ) مهف  نم  و   ) ار بلاطم  هار  تافآ  لحارم  دنک  مهف  تریصب  هدید  هب  دوش  انیب  هک  ره  و  مهف ) رـصبا 

یهجو رب  تسا  نآ  هب  ملع  یـش ء ، مهف  هک  اریز  تسا  مهف  زا  معا  ملع ، هکنادب  .برام  دـصاقم و  تایاغ  هب  هوجولا  عیمج  نم  ددرگ 
.هوجولا عیمج  رب  تسا  یش ء  قیقحت  ملع  هوجو و  زا 

یلمآ

ینیوزق

یباب لاوحا  تبقارم  سفن و  تبساحم  هلاسم  دیامن  نایز  دنام  لفاغ  وا  راک  زا  هک  ره  و  دنک ، دوس  دناتـسب  دوخ  سفن  باسح  هک  ره 
رگا هناخ  رد  الاو  دـیامن ، عوجر  اجنآ  دـهاوخ  لاح  حیـضوت  لاقم و  طسب  باـب  نیا  رد  هک  ره  نیفراـع  بتک  باوبا  زا  تسا  گرزب 

نآ زا  زارتـحا  رذـح و  ار  وا  هک  تسا  يرما  زا  اـی  فوـخ  هک  اریز  .ددرگ  نمیا  دـسرتب  هک  ره  .تسا و  سب  فرح  کـی  تسا  سک 
فوخ رگا  و  دزیرگ ، شیوخ  دـنوادخ  تیامح  هانپ  رد  تقو  همه  فیاخ  لقاع  درم  راچان  سپ  هنامز ، ياهالب  وچمه  تسین  رودـقم 

یب هک  دـناد  لـقاع  همه  يویند و  ياـهالب  زا  یـضعب  يورخا و  تبوقع  ینعی  تسا  ریـسم  رذـح  هلمجلا  یف  ار  وا  هک  تسا  يزیچ  زا 
راک رد  تقو  نیا  رد  صخـش  سپ  دـباین  تاجن  دـنامن و  ملاس  ترخآ  ایند و  رـش  زا  سک  چـیه  تزع  تیامح  تمـصع و  يرایتسد 
سپ دیامن  یم  هذاعتسا  یلاعت  وا  تمحر  زا  و  دزیرگیم ، دنوادخ  هانپ  رد  مه  دنکیم و  یعس  دوخ  تقیرط  تریس و  حالصا  ترخآ و 
سپ دیامرف  یتمدخ  ار  دوخ  مالغ  صخـش  الثم  میئوگ  اجنآ  رگید  ینایب  .دنام و  یم  نمیا  اهالب  زا  ببـس  ود  تدـضاعم  هجود و  زا 

هتشادن كاب  سرت و  رگا  ددرگ و  نمیا  یلوم  طخس  زا  دیامن  مایق  یغبنی ) امک   ) تمدخ نآ  هب  یلوم  طخس  فوخ  زا  مالغ  نآ  نوچ 
، ددرگ انیب  دنک  رظن  راک  تقیقح  رد  رابتعا  مشچ  هب  هک  ره  .دیآرد و  تبوقع  طخـس و  ضرعم  رد  سپ  درازگ  عیاض  راک  نآ  دـشاب 
زا لهج  باجح  ددرگ و  اناد  دـیامن  باوص  مهف  هک  ره  و  دـیامن ، باوص  لقعت  مهف و  ددرگ  انیب  هک  ره  .ترخآ و  اـیند و  لاوحا  هب 

ار رایـشه  درم  رما  ره  رد  دـشاب ، نتفریذـپ  دـنپ  نتفرگ و  تربـع  نوک  ود  ره  تداعـس  ملع و  لـصا  يرآ  .دزیخرب  وا  لد  مشچ  شیپ 
ار وا  دـیاشگب  اهتظعوم  اهتربع و  نآ  هب  تریـصب  مشچ  لد و  شوگ  نوچ  دونـش ، اهتظعوم  لاح  نابز  هب  يزیچ  ره  زا  و  دوب ، اـهتربع 
فصتم و یقیقحت  تفرعم  یقیقح و  ملع  تفص  هب  سپ  دیامن ، باوص  لقعت  دنک و  مهف  اهنآ  سپ  دیآ ، لصاح  باوص  هب  یتریـصب 

ریخ هللا  مهازج   ) ناـفرع باـبرا  نیققحم  و  دـشاب ، رکذـت  رکفت و  راصبتـسا و  راـبتعا و  هب  رما  رد  نآرق  رایـسب  ینیبـن  ددرگ ، قـقحتم 
.دنا هدروآ  اهتربع  باب  رد  عفان  ياهتیاکح  فیطل و  ياهلثم  سب  و  دنا ، هداد  حیضوت  نایب و  یهجو  رتهب  ار  ماقم  نیا  ءازجلا )

یجیهال
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« .ملع مهف  نم  مهف و  رصبا  نم  رصبا و  ربتعا  نم  نما و  فاخ  نم  رسخ و  اهنع  لفغ  نم  حبر و  هسفن  بساح  نم  : » مالسلا هیلع  لاق  و 
سفن باسح  زا  دشاب  لفاغ  هک  یسک  تسا و  هدرب  دوس  دشاب  دوخ  سفن  باسح  رکف  رد  هک  یـسک  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و 
تربع هک  یسک  دیاپ و  یماو  ار  دوخ  هک  اریز  باذع ، زا  تسا  هتشگ  نمیا  ادخ  باذع  زا  دسرتب  هک  یسک  تسا و  هدرک  نایز  دوخ 

رش ریخ و  دیمهف  هک  یسک  ار و  دب  کین و  رـش و  ریخ و  دیمهف  دش  انیب  هک  یـسک  ایند و  نید و  رما  رد  تسا  هدش  انیب  تفرگ  ایند  زا 
.ادخ تفرعم  رد  دش  دنمشناد  ار  دب  کین و  و 

ییوخ

نم تایآ  یف  هللا  هبن  دـق  .هداعم و  هشاعم و  هلامعا و  یلع  هباسحملا  هیونعملا  هیداـملا و  ناـسنالا  هاـیح  یف  لـئاسملا  مها  نم  ینعملا :
سمشلا لعجف  باسحلا ) نینسلا و  ددع  اوملعتل  لزانم  هردق  ارون و  رمقلا  ءایض و  سمـشلا  لعج  يذلا  وه  سنوی : - 5  ) لاقف نآرقلا 

هرض یلع  هعفن  ساقی  هشاعم و  بساحی  مل  نمف  هیداملا ، رومالا  شاعملل و  جماربلا  میظنت  لامعالا و  هبـساحمل  نیـسوسحملا  رمقلا  و 
و هیورخالا ، هداعسلا  سفنلا و  باسحل  سیئاقم  عئارشلا  لعج  .هایند و  رما  یف  رـسخ  دقف  هشاعم  یف  هلخد  یلع  هجرخ  هبـساکم و  یف 

اذه یف  مانالل  الدـع  انازیم  ماکحالا  فئاظولا و  ررق  و  هیونعملا ، هبـساحملا  هذـه  قیرط  یف  حـیباصم  ءایـصوالا  بصن  ءایبنالا و  ثعب 
هترخآ رما  كرادـتی  هللا و  نم  فاخی  هیلع  اهـضرع  هسفن و  بساح  نا  و  رـسخ ، دـقف  نازیملا  اذـه  عم  هسفن  بساحی  مل  نمف  .ماقملا 

هواقـشلا و نم  هیجنی  ام  ملعی  هتایح و  هتقیقح  مهفی  و  هتریـصب ، نیع  حتفتف  هربعلا ، رظن  اهیف  ام  ایندـلا و  یلا  رظنی  باذـعلا و  نم  نمایف 
درک میب  سک  ره  دـید  ناـیز  دـیزرو  تلفغ  نآ  زا  هک  ره  و  درب ، هرهب  درک  هبـساحم  ار  دوـخ  هک  ره  همجرتـلا : .هداعـسلا  یلا  هلـصی 

.دیدرگ دنمشناد  دیمهف  ار  قح  هک  ره  و  دیمهف ، ار  قح  دش  انیب  هک  ره  و  دش ، انیب  تفرگ  تربع  سک  ره  و  تفای ، تینما 

ابیز تشز و  دربب ز  يدوس  *** ار دوخ  باسح  دسرب  سک  ره 

تسناما رد  يادخ  فئاخ ز  *** تسنایز رد  باسح  لفاغ ز 

تلصو تفای  ملع  هب  دیمهف و  *** تربع تفای  هکنآ  دوش  انیب 

يرتشوش

ناف موی ، لک  یف  هسفن  بساحی  مل  نم  انم  سیل  مالـسلا : هیلع  مظاکلا  نع  یفاکلا )  ) یف حـبر  هسفن  بساح  نم  مالـسلا : هیلع  لاـق  و 
لفغ نم  و  هفلتخم ) تاعوضوم  یف  نوتـسلا - لصفلا   ) .هیلا بات  اهنم و  هللا  رفغتـسا  هئیـس  لمع  نا  و  یلاـعت ، هللا  دازتسا  هنـسح  لـمع 
ناف اذک ، اذکب و  كراهن  عطقت  و ال  مهنود ، کیلا  لصی  رمالا  ناف  کسفن ، نم  سانلا  کنرغی  ال  مالـسلا : هیلع  رقابلا  نع  رـسخ  اهنع 

و يواملا .) یه  هنجلا  ناف  يوهلا  نع  سفنلا  یهن  هبر و  ماقم  فاخ  نم  اما  و   ) نما فاخ  نم  و  کلمع …  کیلع  ظفحی  نم  کـعم 
مهف و رـصبا  نم  و  راصبالا .) یلوا  ای  اوربتعاف  : ) یلاعت لاق  دیلت ، راصباب  وه  ناک  نا  و  دـیدج ، راصبال  ببـس  رابتعالا  رـصبا  ربتعا  نم 

.هفیرشلا هرمثلا  یه  یتلا  هجیتنلا  هفرعم  یلع  ملعلا  و  تامدقملا ، هفرعم  یلع  مهفلا  لمح  ملع  مهف  نم 

هینغم

حجن و اذه  لعف  نم  اهبنا ، اهمال و  تذـش  وا  تلفغ  اذا  یتح  اهتابغر  اهلویمل و  هدـعاق  عضی  و  نانعلا ، اهل  قلطی  هسفنب و ال  قثی  نم ال 
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نم و  هنم ، فاخ  هللااب  هنیقی  قدص  نم  نما ) فاخ  نم  و   ) نارسخلا لابولا و  یلا  هلامف  نانعلا  اهل  قلطا  نم  و  بیر ، کلذ  یف  ام  حبر ،
عفتنا نم  رـصبا ) ربتعا  نم  و  (. ) بازحالا  71 امیظع - ازوف  زاف  دـقف  هلوسر  هللا و  لطی  نم  و  : ) هلوسر هعاط  هتعاطب و  لمع  هنم  فاـخ 

عاطتسا ارق  عمس و  امیف  رکف  ذاتسالا و  نم  عمس  و  مهف ، یعو و  هل  ناک  نم  خلا ..) مهف  رصبا  نم  و   ) بقاوعلا كردا  تاظعلا  ربعلاب و 
ناک ول  یتح و  هب  عنتقی  ام ال  ضفری  نا  یف  قحلا  لک  هل  و  قطنملا ، نم  ساسا  یلع  دنفی  دیوی و  نا  و  باوصلا ، اطخلا و  نیب  زیمی  نا 

ملعلا لیق : امیدق  .هبشا و  هناوطسالاب  وهف  ملع  مهف و  الب  بلق  رهظ  نع  تالداعملا  ماقرالا و  ظفحی  نم  اما  یفـسلف ، وا  یبدا  بولـساب 
.ملع الب  ریکفتلا  نم  هروطخ  رثکا  ریکفت  الب 

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

دنام لفاغ  نآ  زا  هک  ره  و  درب ، دوس  دومن  یگدیـسر  شیوخ  باسح  هب  هک  ره  تسا : هدومرف  زردـنا ) دـنپ و  رد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
راـک رد   ) تفرگ دـنپ  اـیند ) زا   ) هک ره  و  دـشاب ، هدوـسآ  زیختـسر ) زور  رفیک  باذـع و  زا   ) دیـسرت ادـخ ) زا   ) هـک ره  و  درک ، ناـیز 

.دیدرگ اناد  یسانشادخ ) هب   ) دیمهف هک  ره  و  تفایرد ، دیمهف و  ار ) دب  کین و   ) دش انیب  هک  ره  و  دیدرگ ، انیب  ترخآ )

ینامز

هب هکلب  دـننک  ظـفح  اـیند  رد  ار  دوخ  تیعقوم  دـنناوت  یم  نآ  هیاـس  رد  هک  تسا  ناـیاناد  فئاـظو  زا  یکی  راـتفر ، لاـمعا و  لرتـنک 
هب مالـسلا ) هیلع   ) ماما هک  یمود  هتکن  .تسا  ترخآ  ایند و  نایز  بجوم  یگدنز  روما  رد  تلفغ  نیرتمک  دنیازفیب ، شیوخ  تاماقم 

بجوم هک  ار  يراک  ایند  رد  اریز  دوب ، دنهاوخ  نمیا  تمایق  زور  دنـسرتب ، ادخ  باذـع  زا  هک  یناسک  تسا  نیا  تسا  هداد  هجوت  نآ 
زا هک  یـسک  هک  تسا  نیا  درک  دافتـسا  شیاـمرف  نیا  زا  ناوـت  یم  هک  ار  يرگید  هـتکن  .داد  دـنهاوخن  ماـجنا  دـشاب  تماـیق  باذـع 

تهج نیمه  هب  دوشن  داجیا  وا  يارب  یتحاران  ات  دشاب  دوخ  بقارم  هشیمه  ددرگن و  راتفرگ  وا  ماد  هب  دنک  یم  یعـس  دسرتب  یـصخش 
هدرک هراشا  نآ  هب  شیامرف  نیا  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هک  موس  هتکن  .تسا  هدومن  لقعت  رکذت و  ربدت ، هرابرد  شرافـس  همهنآ  ادخ 

اناد دیدرگزاب  شرکف  هک  یـسک  ددرگ و  یمزاب  ناشرکف  دنوش و  یم  انیب  دنریگب  دـنپ  راگزور  ثداوح  زا  هک  يدارفا  هک  تسا  نیا 
هدرک ینادردق  نانآ  زا  تسا و  هدومن  نادنمـشناد  هب  عجار  شرافـس  همه  نآ  نابرهم  يادخ  تهج  نیمه  هب  ددرگ و  یم  رایـشوه  و 

.تسا

يزاریش دمحم  دیس 

نع يا  اهنع ) لفغ  نم  و   ) حبذلل ببـس  کلذ  كرادـتیف و  ررـضلا ، رادـقم  فرعی  هنال  حـبر ) هسفن  بساح  نم  : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
نمالا بابسا  هسفنل  ییهی ء  فئاخلا  ذا  نما ) فاخ  نم  و   ) سفنلل هیعقاولا  همیقلا  كردی  مل  ذا  رسخ )  ) یغبنی امیف  اهفرصی  ملف  هسفن ،

نم ذا  ملع ) مهف  نم  و   ) كردـی مهفی و  يا  مهف )  ) يار و  رـصبا ) نـم  و   ) تاـجنلا فرع  و  رـصبا )  ) رهدـلا ثداوـحب  ربـتعا ) نـم  (و 
.اخسار املع  نوکی  یتح  نیهاربلا ، دهاوشلا و  هل  عمجی  ذا  هل  املع  هکرادا  راص  .ابلق  كردا 
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يوسوم

اهنع لفغ  نم  حبر و  هسفن  بساح  نم  حیحصلا …  هاجتالا  یف  هتاوطخ  عضت  هتاذ و  یلا  ناسنالا  دیعت  تادلاخ  تاملک  هذه  حرشلا :
حبرلا و بجوی  امیف  رکف  کلذ و  كرادـتف  اهیف  للخلا  فعـضلا و  عقاوم  كردا  هراسخلا و  حـبرلا و  فرع  هسفن  بساح  نم  رـسخ :

طقـسیف همدق  لزت  همرحملا و  رومالا  یف  عقیف  فارحنالا  هیـصعملا و  یلا  هرجت  اهناف  اهبـساحی  مل  اهنع و  لفغ  اذا  اما  هراسخلا و  ربجی 
نم هتعاط و  یلع  لمع  هران  رح  هللا و  باذـع  فاخ  نم  نما : فاخ  نم  و  هرخالا …  ایندـلا و  هراسخ  کلذ  یف  هیـصعملا و  ملاع  یف 

هریغ و عم  يرج  امم  هربعلا  عقاوم  یف  رظن  نم  ملع : مهف  نم  مهف و  رصبا  نم  رصبا و  ربتعا  نم  .هران و  نم  اجن  هباذع و  نم  نما  هعاطا 
.هبیطلا هنسحلا  اهجئاتن  ملع  مث  ربعلا  مهف  رضی و  امم  عفنی  ام  رصبا  هقیقحلا و  كردا  هلبق  نم  سانلا  یلع  رم  ام 

یناقلاط

سک ره  دوش و  نمیا  دـسرتب ، سک  ره  درب و  نایز  دـنام ، لـفاغ  نآ  زا  سک  ره  درب و  دوس  دـنک ، باـسح  ار  دوخ  سفن  سک  ره  »
« .دنادب دنک ، مهف  هک  ره  دنک و  مهف  دوش ، انیب  سک  ره  دوش و  انیب  دریگ ، تربع 

« .دینک باسح  ار  شیوخ  ياهسفن  دوخ  دیوش ، هدرک  باسح  هکنآ  زا  شیب  : » تسا هدمآ  عوفرم  ثیدح  رد 

.دوب دهاوخ  ناما  رد  ادخ  باذع  زا  تمایق  زور  دسرتب ، دنوادخ  زا  سک  ره  ینعی  دوش  نمیا  دسرتب ، سک  ره  تسا  هدومرف  هکنیا 

، دریگ دـنپ  دـنوادخ  تایآ  زا  دـنک و  سایق  رگیدـکی  اب  ار  روما  سک  ره  ینعی  دوش ، انیب  دریگ  تربع  سک  ره  تسا : هدومرف  سپس 
.دناد یم  دمهفب ، سک  ره  دمهف و  یم  دوش ، نشور  وا  شنیب  سک  ره  دوش و  یم  نشور  وا  شنیب 

اج نیا  رد  مهف  زا  روظنم  میوگ : یم  دناد ؟ یم  دمهفب ، هک  ره  دـیوگب : هک  تسا  هدوب  يزاین  هچ  تسا ، ملع  نامه  مهف  ییوگب : رگا 
مشچ و نآ  يارب  هک  تسا  يردـقنارگ  هویم  نیا  تسا و  ملع  نامه  هک  تسا  هجیتن  تخانـش  نآ  یپ  زا  هک  تسا  تامدـقم  تخاـنش 

.دوش یم  یمشچمه 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

.َِملَع َمِهَف  ْنَم  ،َو  َمِهَف َرَْصبَأ  ْنَم  ،َو  َرَْصبَأ َرَبَتْعا  ِنَم  ،َو  َنِمَأ َفاَخ  ْنَم  ،َو  َرِسَخ اَْهنَع  َلَفَغ  ْنَم  ،َو  َِحبَر ُهَسْفَن  َبَساَح  ْنَم 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

.دنیب یم  نایز  دنامب  لفاغ  هک  سک  نآ  درب و  یم  دوس  دسرب  دوخ  باسح  هب  سک  ره 

دمهف و یم  ار ) قیاقح   ) ددرگ انیب  هک  سک  نآ  دوش و  یم  انیب  دریگ  تربع  هک  یسک  ددرگ و  یم  نمیا  دسرتب  ادخ ) زا   ) هک یـسک 
نیا زا  لوا  هلمج  هک  تسا  هدـمآ  هغالبلا  جـهن  رداصم  رد  هنامیکح : راتفگ  دنـس  .دوش . (  یم  اناد  دـمهفب  ار ) قیاقح   ) هک سک  نآ 
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نآرق اب  گنهامه  اه  هلمج  ریاس  هدـش و  رکذ  یتوافت  اب  دـئاوفلازنک  باـتک  رد  موس  مود و  هلمج  مکحلاررغ و  رد  هناـمیکح  مـالک 
راونالا راحب  رد  یسلجم  همالع  موحرم  ،ج 4،ص 170 .) هغالبلا جهن  رداصم  ) .تسا میلـس  قوذ  لقع و  يوبن و  كاپ  تنـس  دیجم و 

،ج راونالا راحب  ) .تسا هدرک  لقن  یتاـفاضا  اـب  مالـسلا  هیلع  اـضرلا  یـسوم  نب  یلع  ماـما  زا  ار  هناـمیکح  راـتفگ  نیمه  هیبش  یثیدـح 
(. ( 75،ص 352

بان زردنا  شش 

ره تسا و  رگیدـکی  اب  طبترم  هلمج  هس  رگیدـکی و  زا  لقتـسم  نآ  زا  هلمج  هس  هک  دراد  دوجو  هلمج  شـش  هنامیکح  مالک  نیا  رد 
یم نایز  دـنامب  لفاغ  هک  سک  نآ  درب و  یم  دوس  دـسرب  دوخ  باـسح  هب  سک  ره  :» دـیامرف یم  دـنک ، یم  ناـیب  ار  يا  هتکن  مادـک 
یم ار ) قیاقح   ) ددرگ اـنیب  هک  سک  نآ  دوش و  یم  اـنیب  دریگ  تربع  هک  یـسک  ددرگ و  یم  نمیا  دـسرتب  ادـخ ) زا   ) هک یـسک.دنیب 

َرَبَتْعا ِنَم  َو  َنِمَأ ، َفاَخ  ْنَم  ،َو  َرِسَخ اَْهنَع  َلَفَغ  ْنَم  ،َو  َِحبَر ُهَسْفَن  َبَساَح  ْنَم  ( ؛» دوش یم  اناد  دمهفب  ار ) قیاقح   ) هک سک  نآ  دمهف و 
( . َِملَع َمِهَف  ْنَم  ،َو  َمِهَف َرَْصبَأ  ْنَم  ،َو  َرَْصبَأ

طبض تبث و  يارب  یفلتخم  لیاسو  تسا و  هدوب  اه  نایز  زا  زیهرپ  يارب  يا  هلیسو  مدرم  يدام  یگدنز  رد  یـسرباسح  هلئـسم  هشیمه 
ار اه  باسح  نیرت  قیقد  هدش و  هدـیچیپ  عونتم و  رایـسب  لیاسو  نیا  ام  نامز  رـصع و  رد.دـنا  هدرک  مهارف  مایالا  میدـق  زا  اه  باسح 
ار اهنآ  دورب و  ریذپ  بیسآ  ياه  هطقن  غارس  هب  درک  نایز  ساسحا  ناسنا  رگا  هک  دوش  یم  ببس  باسح  یسررب.دنک  یم  يرادهگن 
هاگ ره.تسا  هتفرگ  رارق  نآ  اب  هتخیمآ  مظن  باسح و  ساسا  رب  ناهج  نیا  مامت  ًالوصا.ددرگ  دوس  هب  لیدـبت  ، نایز اـت  دـنک  حالـصا 

فلتخم داوم  زلف و  هبـش  زلف و  تسیب  زا  شیب  ؛ تساـمرفمکح یقیقد  باـسح  اـم  نوخ  هقطنم  رد  مینک  هظحـالم  ار  دوخ  ندـب  نورد 
لیلد نیمه  هب.دوـش  یم  لـصاح  يراـمیب  دروـخب  مه  هب  نآ  مظن  هک  نیا  درجم  هـب  دـهد و  یم  لیکـشت  ار  اـم  نوـخ  نآ  زا  لـصاح 

يرگباسح نیا  هلیسو  هب  ات  تسا  شیامزآ  قیرط  زا  نوخ  هدنهد  لیکشت  يازجا  هبـساحم  دنهد  یم  هک  ار  يروتـسد  نیلوا  ناکـشزپ 
.دنریگب ار  يرامیب  يولج 

ار وا  نماد  یعیـسو  ناـیز  تراـسخ و  هک  دوش  هجوـتم  یناـمز  تسا  نکمم  دراپـسب  یـشومارف  هب  ار  اـه  شیاـمزآ  نیا  هک  سک  نآ 
.تسا هدش  جالع  لباق  ریغ  ياه  يرامیب  راتفرگ  مسج  یتمالس  دننام  یعیبط  لئاسم  رد  تسکشرو و  ایند  يدام  روما  رد  ، هتفرگ

شیوخ لامعا  بقارم  هک  سک  نآ.دیـسر  شیوخ  باسح  هب  رت  قیقد  هکلب  هنوگ  نیمه  دـیاب  زین  يونعم  روما  رد  : دـیوگ یم  مالـسا 
یم ترخآ  ایند و  رد  نایز  نارـسخ و  راـتفرگ  ددرگ  لـفاغ  نآ  زا  هک  یـسک  درب و  یم  يونعم  دوس  دـنک  قیقد  یـسرباسح  دـشاب و 

.دوش

: میناوخ یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا  یثیدح  رد 

رگم دوب  دهاوخن  ینامیااب  درف  ناسنا  ؛  ُهَْدبَع ِیَّسلا  ُدّ ُهَکیرَـش َو  ِکیرَّشلا  ِهَبَـساُحم  ْنِم  َّدَـشأ  ُهَسْفَن  ُبِساُحی  یّتَح  ًانِمُْؤم  ُدـْبَْعلا  ُنوُکَی  «ال 
هدنب باسح  هب  الوم  ای  دسر  یم  دوخ  کیرـش  باسح  هب  کیرـش  هچنآ  زا  رت  قیقد  ؛ دـنک هبـساحم  ار  دوخ  لامعا  تقد  اب  هک  ینامز 

.( ،ج 67،ص 72 راونالا راحب  «. ) . شیوخ
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لامعا قیقد  باسح  هک  دنتـسه  ینارگباسح  ام  ریغ  اریز  ، دشاب رت  قیقد  رتدیدش و  دـیاب  يورخا  روما  يونعم و  لئاسم  رد  يرگباسح 
.درادن یتراظن  وا  رب  یسک  الومعم  تسا و  شیوخ  رگباسح  شدوخ  سک  ره  ، يدام روما  رد  هک  یلاح  رد  ، دنراد ار  ام 

هدراـمگ امـش  رب  یناـنابهاگن  نیقی  هـب  و  ؛ » َنوـُلَعْفَت اـم  َنوُـمَْلعَی  َنِیِبتاـک * ًاـمارِک  َنیِِظفاـَحل * ْمُْـکیَلَع  َّنِإ  َو  : » دـیوگ یم  دـیجم  نآرق 
.( هیآ 12-10 ، راطفنا «. ) . دینک یم  هچ  امش  دنناد  یم  هک  امش ) دب  کین و  لامعا   ) هدنسیون ماقم و  الاو  ، هدش

ِّقَْحلِاب ْمُْکیَلَع  ُقِْطنَی  اُنباتِک  اذه  : » دیوگ یم  اهنآ  هب  دنوادخ  دوش و  یم  ناراکهانگ  هب  باطخ  تمایق  زور  : دـیامرف یم  رگید  ياج  رد 
ار هچنآ  ام  ؛ دـیوگ یم  نخـس  امـش  ّدـض  رب  قح  هب  میا و  هتـشون  ام  هک  تسامـش  لامعا  همان  نیا  َنُولَمْعَت ؛ » ُْمْتنُک  ام  ُخِْسنَتْـسَن  اّنُک  ّانِإ 

.( هیآ 29 ، هیثاج «.). میتشون یم  دیداد  یم  ماجنا 

زا يرایـسب  لومعم  هک  هنوگ  نامه  ماگنه  بش  ینعی  ؛ دیـسرب دوخ  باسح  هب  زور  همه  هک  تسا  هدـش  دـیکأت  یمالـسا  تاـیاور  رد 
هک یلامعا  هب  ماگنه  بش  مه  امـش  دنـسر  یم  دوخ  زور  باسح  هب  دـنرب و  یم  هناخ  هب  ار  دوخ  رتافد  هک  تسا  راجت  اه و  ناـگرزاب 
نآ دیروآ و  اج  هب  ادخ  رکـش  هدوب  یبوخ  راک  رگا  دینک و  هبوت  هدوب  ییاطخ  رگا  ؛ دینکفیب هنارگباسح  یهاگن  دـیداد  ماجنا  زور  رد 

.دییامن رارکت  ار 

: دیامرف یم  یثیدح  رد  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما 

َبات ُْهنِم َو  َهّللا  َرَفْغَتْـسا  ًاّرَـش  َلِمَع  ْنإ  ِْهیَلَع َو  َهّللا  َدِـمَح  ُْهنِم َو  َهّللا  َدازَتْسا  ًاْریَخ  َلِمَع  ْنإَف  ٍمْوَی    ّ ِلُک یف  ُهَسْفَن  ْبِساُحی  َْمل  ْنَم  اّنِم  َْسَیل  »
رب ار  ادخ  دبلطب و  ینوزف  قیفوت  دنوادخ  زا  هداد  ماجنا  يریخ  راک  رگا  ؛ تسین ام  زا  دـسرن  دوخ  باسح  هب  زور  همه  هک  یـسک  ؛  ِْهَیلإ
. ( ،ج 67،ص 72 راونالا راحب  «. ) . ددرگ زاب  ادخ  يوس  هب  دیامن و  هبوت  دنک و  رافغتسا  هداد  ماجنا  يدب  راک  رگا  دیوگب و  رکش  نآ 

لامعا و تبقارم  دننک  یم  هار  نیا  ناورهر  هب  هک  ییاه  هیـصوت  نیتسخن  زا  ادخ  برق  ریـسم  ندومیپ  يارب  زین  كولـس  ریـس و  بابرا 
.تسین ریذپ  ناکما  رطخ  فوخ و  رپ  هار  نیا  ندومیپ  ، نآ نودب  هک  ارچ  ، تسا نآ  هبساحم  سپس 

تینما و ناـهاوخ  یـسک  رگا  هک  دـنک  یم  هراـشا  هلأـسم  نیا  هب  هناـمیکح  راـتفگ  نیا  زا  هلمج  نیموـس  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  سپس 
دوجو رد  ار  نآ  دـنوادخ  هک  نیا  زار  كاـنرطخ و  ثداوح  ربارب  رد  تسا  يرپـس  فوـخ  هشیمه  ؛ دـشاب فئاـخ  دـیاب  تسا  شمارآ 

ثداوح لاگنچ  رد  دـنکفا و  یم  اه  هاگترپ  هب  ار  دوخ  ناـسنا  دوز  یلیخ  دـشابن  راـک  رد  یـسرت  رگا  هک  تسا  نیا  ، هداد رارق  ناـسنا 
.دوش یم  التبم  سردوز  گرم  هب  دزاس و  یم  راتفرگ  تخس 

شـشوک شالت و  زا  ار  ناسنا  دماجنیب  طارفا  هب  رگا  تساهالب و  ربارب  رد  يرپس  نیقی  هب  دـشاب  لادـتعا  دـح  رد  فوخ  نیا  رگا  هتبلا 
رابگرم ثداوح  عاونا  راتفرگ  دـسرتن  كانرطخ  تادوجوم  زا  دـیارگ و  طیرفت  هب  رگا  دوش و  یم  رجنم  تیمورحم  هب  دراد و  یم  زاب 

.دش دهاوخ 

هنـالداع ياـه  تازاـجم  تلادـع و  زا  فوـخ  ینعی  ادـخ  زا  فوـخ  هب  هراـشا  مالـسلا  هیلع  ماـما  مـالک  رد  فوـخ  هک  تـسین  کـش 
وا تمحر  هب  اهنت  هک  اـهنآ  سکع  هب  دـنناما و  رد  ترخآ  اـیند و  رد  یهلا  باذـع  زا  دنـشاب  یفوخ  نینچ  ياراد  هک  یناـسک.تسوا 
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ارـس نآ  ارـس و  نیا  رد  دنوادخ  تازاجم  راتفرگ  هدش و  ناهانگ  عاونا  هدولآ  دشابن  اهنآ  دوجو  رد  فوخ  زا  يرثا  دندرگ و  راودیما 
.دنک زاورپ  اجر  فوخ و  لاب  ود  اب  دیاب  نامیااب  ناسنا  هک  تسا  هدمآ  ًارارک  ام  ینید  تامیلعت  رد  لیلد  نیمه  هب.دنوش  یم 

: دیامرف یم  دنک و  یم  لقن  ار  يا  هلمج  میکح  نامقل  يایاصو  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

: تفگ نینچ  شدنزرف  هب  هک  نیا  رتروآ  تفگش  همه  زا.دوب  يروآ  تفگش  لئاسم  نامقل  يایاصو  رد 

دنوادـخ زا  هنوگ  نآ  ؛  َکَـمِحََرل ِْنیَلَقَّثلا  ِبُونُذـِب  ُهَْتئِج  َْول  ًءاـجَر  َهّللا  ُجْرا  ََکبَّذََـعل َو  ِْنیَلَقَّثلا  ِِّربـِب  ُهَْتئِج  َْول  ًهَفیخ  َّلَـج  َّزَع َو  َهّللا  ِفَخ  »
باذع تلامعا ) زا  یضعب  ببس  هب   ) ار وت  هک  هد  لامتحا  يروآ  اج  هب  ار  سنا  نج و  کین  لامعا  مامت  رگا  هک  شاب  ناسرت  لجوزع 

عقاو وا  تمحر  لومـشم  تسا  نکمم  یـشاب  هداد  ماجنا  ار  نج  سنا و  هانگ  رگا  هک  شاـب  راودـیما  دـنوادخ  هب  ناـنچنآ  دـنک و  یم 
. ( ،ج 2،ص 67 یفاک «. ) . يوش

: دومرف یم  نینچ  مردپ  : دوزفا مالسلا  هیلع  قداص  ماما  سپس 

رد ؛  اذـه ْدِزَی  َْمل  اذـه  َنِزُو  َْول  اذـه َو  یلَع  ْدِزَی  َْمل  اذـه  َنِزُو  َْول  ٍءاجَر  ُرُون  ٍهَفیخ َو  ُرُون  : ِنارُون ِِهْبلَق  یف  اـّلإ َو  ٍنِمُْؤم  ٍدـْبَع  ْنِم  َْسَیل  ّهنإ  »
دننک نزو  ار  نآ  رگا  تسین و  نآ  رب  هفاضا  يزیچ  دننک  نزو  ار  نیا  رگا  ، اجر رون  فوخ و  رون  : تسه رون  ود  ینامیا  اب  درف  ره  بلق 

. ( ،ص 67،ح 1 ءاجرلا فوخلا و  باب  ،ج 2، یفاک «. ). دوب دهاوخن  نیا  رب  هفاضا  يزیچ 

هک تسا  نیا  دوصقم  هکلب  ؛ دـنور یم  ایند  زا  تلاـح  ناـمه  اـب  دـنهد و  یم  ماـجنا  ار  ناـهانگ  همه  ًاـعقاو  هک  تسین  نیا  روظنم  هتبلا 
.دنور یم  ایند  زا  سپس  دنیآ و  یم  رب  حالصا  ماقم  رد  دننک و  یم  هبوت  ماجنارس  دنشاب  راودیما 

دنتسه امـش  ناتـسود  زا  یعمج  : دنک یم  ضرع  يوار  هک  میناوخ  یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  باب  نامه  رد  يرگید  تیاور  رد 
: دومرف ماما  ، میراد تیب ) لها  تبحم  ادخ و  تمحر  هب   ) دیما : دنیوگ یم  دننک و  یم  ناهانگ  هدولآ  ار  دوخ  هک 

: دوزفا سپس  «. دنتسین ام  ناتسود  زا  دنیوگ  یم  غورد  اهنآ  ؛  ٍلاوُِمب اَنل  اوُْسَیل  اُوبَذَک  »

لاگنچ رد  هک  دنتـسه  یناـسک  اـهنآ  ؛  ُْهنِم َبَرَه  ٍءْیَـش  ْنِم  َفاـخ  ْنَم  َُهل َو  َلِـمَع  ًاْئیَـش  اـجَر  ْنَم  ُِّیناـمْألا  ِمِِهب  ْتَحَّجَرَت  ٌمْوَق  َکـِئلوا  »
یم نآ  زا  دسرتب  يزیچ  زا  هک  یسک  دنک و  یم  لمع  نآ  يارب  دشاب  هتشاد  يزیچ  هب  دیما  هک  یسک  اریز )  ) دنا هدش  راتفرگ  اهوزرآ 

.( ،ص 68،ح 6 نامه «. ) . دزیرگ

دوخ فارطا  هب  تربع  مشچ  اـب  ناـسنا  رگا  هک  دـنک  یم  هراـشا  هتکن  نیا  هب  دوخ  ینارون  مـالک  زا  ریخا  هلمج  هس  رد  ماـما  هاـگ  نآ 
یـسک دنک و  یم  كرد  ار  نآ  جیاتن  بابـسا و  دزادرپ و  یم  قیاقح  نآ  لیلحت  هب  سپـس  دوش ، یم  انـشآ  ملاع  نیا  قیاقح  هب  درگنب 

ینتسسگان دنویپ  عقاو  رد.دنک  یم  ادیپ  دصقم  يوس  هب  ار  هار  ینعی  ؛ دوش یم  ملاع  ددرگ  یم  انشآ  قیاقح  نآ  جیاتن  بابـسا و  هب  هک 
.ندش هاگآ  ملاع و  ندرک و  ثداوح  لیلحت  ، نتشاد تربع  مشچ  : تسه عوضوم  هس  نایم 

رب هک  يراثآ  هداد و  لیکـشت  ار  نآ  هک  یتامدـقم  هب  تسخن  دـنیب  یم  هک  ار  يا  هثداح  ناسنا  هک  تسا  نیا  نتفرگ  تربع  زا  روظنم 
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یماگنه تسا و  تریـصب  راصبا و  هیام  نیا  هک  دریگب  رظن  رد  دوخ  یگدنز  رد  ار  نآ  هباشم  سپـس  دـنک  هجوت  دوش  یم  بترتم  نآ 
ناج حور و  رد  لوبق  لباق  یملع  تروص  هب  هک  تسا  هثداح  یعقاو  مهف  نیا  ، دزاسب نارگید  دوخ و  يارب  یلک  يا  هدـعاق  نآ  زا  هک 

.دوش یم  نیزگیاج  ناسنا 

.میا هدروآ  رّکفت  تربع و  هرابرد  يا  هظحالم  لباق  ثحب  مجنپ  تمکح  لیذ  رد 

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abu Talib said : One who holds himself to account succeeds while one
who overlooks it loses. One who is cautious earns security. One who receives
admonishment expands his vision. One who expands his vision gains understanding,

.” and one who gains understanding earns knowledge

مالّسلا هیلع  يدهم  ترضح  روهظ  زا  ربخ  : 209 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

َنیِذـّلا یَلَع  ّنُمَن  نَأ  ُدـیُِرن  َوَِکلَذ  َبیِقَع  اَـلَت  اَهِدـَلَو َو  یَلَع  ِسوُرّـضلا  َفـطَع  اَهِـساَمِش  َدـَعب  اَـنیَلَع  اَینّدـلا  ّنَفِطعََتل  مالـسلا  هیلع  َلاَـق  َو 
َنِیثِراولا ُمُهَلَعَجن  ًهِّمئَأ َو  مُهَلَعَجن  ِضرَألا َو  ِیف  اوُفِعُضتسا 

اه همجرت 

یتشد

.ددرگ نابرهم  دوخ  هچب  هب  هک  وخ  دـب  هّداـم  رتش  ناـنوچ  دـنک ، یم  يور  اـم  هب  یـشکرس ، زا  سپ  اـیند  دومرف : وا ، رب  ادـخ  دورد  و 
« مینادرگ اه  تموکح  ناثراو  ناماما و  ار  نانآ  هدراذگ  ّتنم  نیمز ، نیفعضتسم  رب  هک  میدرک  هدارا  و  ( » دناوخ ار  هیآ  نیا  سپس  )

يدیهش

رب میهاوخ  یم  و   » دناوخ ار  هیآ  نیا  سپس  دوب ، نابرهم  دوخ  هچب  هب  هک  وخدب  رتش  هدام  نوچ  دهن ، ام  هب  يور  یشکرس  زا  سپ  ایند 
«! .مینادرگ ناثراو  ناماما و  ار  نانآ  میهن و  ّتنم  دنا  هدرمش  ناشناوتان  مدرم  هک  نانآ 

یلیبدرا

رب نادندب  ار  هدنـشود  زک  هک  وخ  دب  هقان  ینابرهم  وچمه  ام  زا  ندیمر  یـشکرس و  زا  سپ  ام  رب  ایند  دیامن  ینابرهم  هنیآ  ره  دومرف  و 
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نیمز و رد  دـنا  هدـش  هدرمـش  فیعـض  هکناـنآ  رب  میهن  تنم  هک  میهاوخ  یم  ار و  هیآ  نیا  مـالک  نیا  بقع  رد  دـناوخ  دوـخ و  دـلو 
نانیشناج کلم و  ناثراو  ار  ناشیا  مینادرگ  نایاوشیپ و  ار  ناشیا  مدینادرگ 

یتیآ

هب هک  ییوخدـب  رتش  هدام  نانوچ  .دـش  دـهاوخ  نابرهم  درک و  دـهاوخ  يور  ام  هب  شیاهیباتژک  زا  سپ  ایند  مالـسلا :) هیلع   ) دومرف و 
نایاوشیپ ار  نانآ  میهد و  تمعن  ار  نیمز  يور  نافعضتسم  هک  میتسه  نآ  رب  ام  و  :[ » دناوخرب هیآ  نیا  سپس   ] .دوش نابرهم  دوخ  هچب 

« .مینادرگ ناثراو  میزاس و 

نایراصنا

یپ رد  و.ددرگ  یم  زاب  ام  هب  شیوخ  دنزرف  رب  شکرس  رتش  هنانابرهم  تشگزاب  نوچمه  یـشومچ  زا  دعب  ایند  : دومرف ترـضح  نآ  و 
ناـیاوشیپ و ار  ناـنآ  میهن و  ّتنم  دـندش  هدرمـش  فیعـض  نیمز  رد  هک  ناـنآ  رب  میهاوخ  یم  :» دومرف توـالت  ار  هیآ  نیا  راـتفگ  نیا 

 « . مینادرگ ناثراو 

اه حرش 

يدنوار

يا اهـسارض  نحن  یه  مهلوـق  هنم  .اـهبلاح و  ضعت  قـلخلا  هئیـس  سورـضلا  هقاـن  هرهظ و  عـنم  اذا  سرفلا  سمـش  ردـصم  سامـشلا  و 
.اهدلو نع  تماح  کلذک  تناک  اذا  و  اهجاتن ، ناثدحی 

يردیک

کلذ اهدـلول و  اهنبل  یقبیف  اهبلحی ، الئل  اـهبلاح  ضعی  قلخلا  هئیـس  سورـض  هقاـن  و  بوکرلا ، نم  هرهظ  عنم  اسامـش : سرفلا  سمش 
نم انذاعا  هتلود و  یف  هللا  انداعا  هرما  عاـفترا  هتلود و  روهظ  و  هدـلو ، نم  مئاـقلا  دـهع  یلا  هراـشا  اذـه  و  دـلولا ، یلع  اهتقفـش  طرفل 

.هلضف هعسو  هنعمب  هراثآ  مئارکل  نیفتقملا  و  هراصنا ، هناوعا و  نم  انلعج  هتطخس و 

مثیم نبا 

نخـس نیا  لابند  هب  و  ددرگ .) یم  زاب  شا  هچب  هب  هک  ریگزاگ  وخدـب و  يرتش  نوچمه  دـنک ، ینابرهم  ددرگ و  زاب  ام  يوس  هب  ایند  )
يانعم هب  سورض  .نیثراولا  مهلعجن  همئا و  مهلعجن  ضرالا و  یف  اوفعـضتسا  نیذلا  یلع  نمن  نا  دیرن  و  درک : توالت  ار  هکرابم  هیآ 

هب هقالع  يدایز  رطاخ  هب  راک  نیا  دنامب و  شا  هچب  يارب  ریش  ات  دریگ  یم  زاگ  دشود  یم  ار  نآ  هک  یصخش  هک  تسا  ییوخدب  رتش 
هراعتـسا ایند  يارب  دوخ - زا  ترـضح  نآ  عنم  يارب  اـیند  یگداـمآ  تهج  هب  ار - ییوخدـنت  ینعی  سامـش  هملک  .دـشاب  یم  شا  هچب 

ایند ندروآور  مالسلا ) هیلع   ) ماما .دوش  یم  شتـشپ  رب  ندش  راوس  زا  عنام  هک  دراد  یبسا  هب  ایند  هک  یتهابـش  رطاخ  هب  تسا ، هدروآ 
رتـش یناـبرهم  هب  ناوارف - ياهتقـشم  اـهجنر و  زا  سپ  ار - مالـسلا ) هیلع   ) ماـما تموکح  رارقتـسا  يارب  ندـش  هداـمآ  ناـشیا و  هب  ار 

.تسا نشور  هک  مه  هیآ  هب  داهشتسا  .تسا و  يدنم  هقالع  رهم و  يدایز  هبش  هجو  .دنک  یم  هیبشت  شا  هچب  رب  هدنریگزاگ 
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دیدحلا یبا 

ِیف اوُفِعُْـضتْسا  َنیِذَّلا  یَلَع  َّنُمَن  ْنَأ  ُدیُِرن  َِکلَذ َو  َبیِقَع  َالَت  اَهَِدلَو َو  یَلَع  ِسوُرَّضلا  َفْطَع  اَهِـساَمِش  َدَْعب  اَْنیَلَع  اَْینُّدلا  َّنَفِطْعََتل  َلاَق ع: َو 
 . َنِیثِراْولا ُمُهَلَعَْجن  ًهَِّمئَأ َو  ْمُهَلَعَْجن  ِضْرَْألا َو 

.هرهظ نم  عنم  اذإ  سرفلا  سمش  ردصم  سامشلا 

نامزلا رخآ  یف  ضرألا  کلمی  يذلا  بئاغلا  مامإلاب  هنم  دعو  کلذ  نأ  معزت  هیمامإلا  اهبلاح و  ضعت  قلخلا  هئیسلا  هقانلا  سورضلا  و 
نإ ادوجوم و  نوکی  نأ  دـب  هنأ ال  کلذ  نم  مزلی  کلامملا و ال  یلع  یلوتـسی  ضرألا و  کلمی  ماـمإب  دـعو  هنإ  نولوقی  انباحـصأ  و 

.تقولا رخآ  یف  قلخی  نأ  مالکلا  اذه  هحص  یف  یفکی  لب  رهظی  نأ  یلإ  ابئاغ  ناک 

ونب مه  هیمأ و  ینب  کلم  اولازأ  نیذلا  مهنإف  هدـعب  روصنملا  ینبا  روصنملا و  حافـسلا و  کلم  یلإ  هراشإ  هنإ  لوقی  انباحـصأ  ضعب  و 
.سورضلا فطع  بلطملا  دبع  ینب  یلع  ایندلا  تفطع  مهقیرطب  مشاه و 

نآلا مهنم  دحأ  نکی  مل  نإ  دیز و  بهذم  یلع  نییمطافلا  نم  هعامج  هولتی  یمطاف  ضرألا  کلمی  نأ  نم  دب  هنإ ال  هیدـیزلا  لوقت  و 
ادوجوم

یناشاک

رد ندرک  یـشکرس  زا  دعب  اهـسامش ) دعب   ) ام رب  ایند  دـیامن  ینابرهم  دـنک و  لیم  هنیآ  ره  انیلع ) ایندـلا  نفطعتل  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
يرایسب تهج  هب  دنامب  وا  دلو  يارب  ریش  ات  نادند  هب  ار  هدنشود  دزگ  هک  ییوخدب  هقان  ندرک  لیم  وچمه  سورـضلا ) فطع   ) نادیم

هک وا  دنویپ  دبا  تلود  روهظ  مالـسلا و  هیلع  مئاق  دهع  هب  تسا  تراشا  ماظن  زجعم  مالک  نیا  دوخ  دنزرف  رب  اهدلو ) یلع   ) وا تقفش 
و کلذ ) بیقع  الت  و   ) مامتلاب ار  نیمز  يور  نامدرم  دنک  توعد  دیامرف و  تیبلا  لها  بهذم  جاور  دـیامن و  يدـمحا  نید  دـیدجت 

اوفعـضتسا نیذلا  یلع   ) میهن تنم  هک  میمهاوخ  یم  و  نمن ) نا  دـیرن  و   ) ار همیرک  هیآ  نیا  مالک  نیا  بقع  رد  ترـضح  نآ  دـناوخ 
نامدرم نایاوشیپ  نید و  ناماما  ار  ناشیا  مینادرگب  و  همئا ) مهلعجن  و   ) نیمز رد  دنا  هدش  هدرمـش  فیعـض  هک  ینانآ  رب  ضرالا ) یف 

ناـمزلارخآ رد  هک  هنملا  دـمحلا هللا و  ناربـمغیپ و  نیـشناج  کـلم و  ناـثراو  ار  ناـشیا  مینادرگب  و  نیثراولا ) مهلعجن  و   ) نیمز يور 
نیرب خرچ  ریز  رد  تفای  دهاوخ  زایتما  لطاب  زا  قح  و  دیـسر ، دهاوخ  روهظ  هب  نانملا  کلملا  هللا  تاولـص  مهیلع  دـمحم  لآ  تلود 

اهنوبقری و هلود  سانا  لکل  تسا : لوقنم  تیب  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  تاولص  دمحم  لآ  قداص  زا  .نید و  یب  لاگسدب  نانمـشد  مغریلع 
دیدپ دیآ  نامز  رخآ  یلع  لآ  تلود  دیدپ  دمآ  نامسآ  زا  یتلود  ار  یسکره  رهظی  رهدلا  رخآ  یف  انتلود 

یلمآ

ینیوزق

هچب رب  ریگ  نادـند  وخدـب و  هیاـم  رتـش  تفوطع  لـیم و  وچمه  یـشکرس  یـسومش و  زا  دـعب  اـم  رب  اـیند  ددرگ  لـیام  هتبلا  هنیآ و  ره 
تقو ره  هک  قرفتم  ياهفطع  هک  تسنآ  رهاظ  تسا و  مالـسا ) هیلع  میاق   ) دـهع هب  تراـشا  ماـظن  زجعم  مـالک  نیا  دـنیوگ : .شیوخ 
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میهاوخ یم  و  ار : هیآ  نیا  مالک  نآ  بقع  رد  دـناوخ  .تسا و  لخاد  دوصقم  نیا  رد  مه  دـش  یم  عقاو  مارگ  نادـناخ  نآ  اب  ار  هنامز 
نایاوشیپ نید و  ناـماما  ار  ناـشیا  مینادرگب  هتـسیاش و  ناگدـنب  زا  نیمز  رد  دـنا  هدـش  هتـشاد  فیعـض  هک  ناـنآ  رب  میهن  تنم  هکنیا 

قداص ترـضح  زا  و  نوحلاصلا ) يدابع  اهثری  ضرالا  نا  یلاعت : لاق  امک   ) نیمز يور  ناثراو  ار  ناشیا  مینادرگب  ناـمرف و  بحاـص 
رهظت رهدلا  رخآ  یف  انتلود  اهنوبقرت و  هلود  سانا  لکل  .تسا  لوقنم  تیب  نیا  مالسلا  هیلع 

یجیهال

نیذلا یلع  نمن  نا  دیرن  و  : ) کلذ بیقع  الت  و  اهدلو » یلع  سورضلا  فطع  اهسامش ، دعب  انیلع  ایندلا  نفطعتل  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
دعب ام  رب  ایند  دش  دهاوخ  نابرهم  هنیآ  ره  هک  مالسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  نیثراولا ».) مهلعجن  همئا و  مهلعجن  ضرالا و  یف  اوفعضتسا 
هیلع دناوخ  شدلو و  رب  شدلو  ینابرهم  رد  شا ، هدنـشود  رب  ریگ  نادـند  هقان ي  ینابرهم  دـننام  شندرک ، يریگهاگ  یـشومچ و  زا 
رافک تعاـمج  دـنا  هدرمـش  هک  یناـسک  رب  میراذـگ  تنم  هک  اـم  میا  هدرک  هدارا  هک  ینعی  : ) ار هیآ  نیا  مـالک  نیا  بقع  رد  مالـسلا 

رد ینعی  ناثراو ) ار  ناشیا  مینادرگ  یم  نایاوشیپ و  ار  ناشیا  هتبلا  مینادرگ  یم  ار و  ایلوا  ینعی  نیمز ، رد  ناوتان  فیعـض و  ار  ناـشیا 
.ناشیا هب  ار  نیمز  يور  تنطلس  میزاس  یم  لقتنم  نامز  رخآ 

ییوخ

قلخلا هئیس  هقانلا  سورضلا ) - ) دجنملا رشلاب - هل  مه  هوادعلا و  هل  يدبا  رکنت و  هل  و  یبا ، عنتما و  اشامش : اشومـش و  سمـش ) : ) هغللا
هنم دـعو  کلذ  نا  معزت  هیمامالا  و  یلزتعملا : حراشلا  لاـق  ینعملا : .هیلع  اهتقفـش  طرفل  کـلذ  اهدـلول و  اـهنبل  یقبیل  اـهبلاح  ضعت 

و کلامملا ، یلع  یلوتسی  ضرالا و  کلمی  ماماب  دعو  هنا  نولوقی : انباحـصا  و  نامزلا ، رخآ  یف  ضرالا  کلمی  يذلا  بئاغلا  مامالاب 
و تقولا ، رخآ  یف  قلخی  نا  مالکلا  اذه  هحـص  یف  یفکی  لب  رهظی  یلا  ابئاغ  ناک  نا  ادوجوم و  نوکی  نا  دـبال  هنا  کلذ  نم  مزلی  ال 

هذـه رودـص  یلع  قافتالا  یلا  مارکلا  ءارقلا  رظن  تفلن  لوقا : .خـلا  هروصنملا - حافـسلا و  کلم  یلا  هراشا  هنا  لوقی : انباحـصا  ضعب 
هنیرقب اصوصخ  تیب  لها  یف  حیرـص  انیلع  هظفلب  ریبعتلا  نال  اضیا ، هیعطق  هیمامالا  داـقتعا  یلع  اـهتلالد  و  مالـسلا ،) هیلع   ) هنم هلمجلا 

همالک قیبطت  نم  هباحـصا  ضعب  نع  هلقن  ام  اصوصخ  هرهاظ و  اهرکذ  یتلا  تالیواتلا  هذـه  هعاشب  و  مالـسلا .) هیلع   ) اهالت یتلا  هیالا 
اهینادرگ ور  زا  سپ  ایند  دومرف : همجرتلا : .هفوطع  محرت و  الب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ینبل  لتاقلا  ودعلا  روصنملا  حافـسلا و  کلم  یلع 

لابند و  دوخ ، هرک  رب  دنک - هریخذ  شا  هرک  يارب  ار  ریـش  هکیزاسان  رتش - هدام  ینابرهم  نامه  اب  دروآ  ور  ام  هب  دوخ  ياهیـشومچ  و 
ناربمایپ ثراو  همئا و  ار  نانآ  نیمز و  يور  رد  دندش  هدرمـش  فیعـض  هکنانآ  رب  میهن  تنم  میهاوخیم  : ) درک توالت  ار  هیآ  نیا  نآ 

( صصقلا - 5 میزاس -

يرتشوش

يور و  ایندلا …  نفطعتل  مالسلا :) هیلع   ) نینموملاریما لاق  لاق : مالسلا ) هیلع   ) هللادبع یبا  نع  هصئاصخ )  ) یف فنـصملا  يور  لوقا :
نیذـلا یلع  نمن  نا  دـیرن  و  : ) هیـالا هذـه  یف  لوـقی  مالـسلا ) هیلع   ) اـیلع تعمـس  لاـق : دـجان  نب  هـعیبر  نـع  هزنک )  ) یف یکجارکلا 

( اهسامش دعب  ایندلا  نعفطعتل  (. ) اهدلو یلع  سورضلا  فطعت  امک  تیبلا  لها  یلع  ایندلا  هذه  نفطعتل   … (: ) ضرالا یف  اوفعـضتسا 
هئیس سورض : هقان  حاحصلا :)  ) یف اهدلو ) یلع  سورضلا  فطع   ) .هرهظ عنم  يا : اسامش ، اسومـش و  سرفلا  سمـش  حاحـصلا :)  ) یف
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لصفلا : ) رشب لاق  اهدلو ، نع  تماح  کلذک  تناک  اذا  و  اهجاتن ، ناثدحب  يا : .اهسارض  نجب  یه  مهلوق : هنم  .اهبلاح و  ضعت  قلخلا 
( مالسلا هیلع   ) قداصلا نا  يور : اهبیقر و  ءارضلا  یشمی  ءابهـشب ال  الملا  نم  سورـضلا  فظع  مهل  انفطع  هماعلا ) همامالا  یف  عباسلا -
و : ) اریخا مهیلع  ایندـلا  فطعل  ادـهاش  يا : کلذ ) بیقع  الت  و   ) رهظت رهدـلا  رخآ  یف  انتلود  اهنوبقری و  هلود  سانا  لکل  لوقی : ناـک 

يرن ضرـالا و  یف  مهل  نکمن  و  : ) اهدـعب و  نیثراوـلا .) مهلعجن  همئا و  مهلعجن  ضرـالا و  یف  اوفعـضتسا  نیذـلا  یلع  نمن  نا  دـیرن 
هیلع  ) یـسوم یقل  امب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هیبن یلاعت  هللا  ربخا  یمقلا : لاق  نورذـحی .) اوناک  ام  مهنم  امهدونج  ناماه و  نوعرف و 

لضفتی هنا  هتیزعت  دعب  هرشب  مث  هتما ، نم  هتیب  لها  یف  هبیصی  ام  یف  هل  هیزعت  نوکیل  ملظلا ، لتقلا و  نم  نوعرف  نم  هباحصا  و  مالسلا )
ول و  دـمحم ، لآ  نم  يا : نورذـحی ) اوناـک  اـم  مهنم  لوقی … ( : هتما  یلع  همئا  ضرـالا و  یف  ءاـفلخ  مهلعجی  و  کـلذ ، دـعب  مهیلع 
هنم دعو  کلذ  نا  معزت  هیمامالا  و  دـیدحلا : یبا  نبا  لاق  و  مهنم .)  ) لقی مل  .نورذـحی و  اوناک  ام  هنم  لاقل : یـسوم  یف  تلزن  تناک 

و کلامملا ، یلع  یلوتـسی  ضرالا و  کلمی  ماماب  دعو  هنا  نولوقی  انباحـصا  و  نامزلا ، رخآ  یف  ضرالا  کلمی  يذلا  بئاغلا  مامالاب 
رخآ یف  قلخی  نا  مالکلا  اذـه  هحـص  یف  یفکی  لـب  رهظی ، نا  یلا  اـبئاغ  نوکی  نا  و  ادوجوم ، نوکی  نا  دـبال  هنا  کـلذ  نم  مزلی  ـال 
هلداب هنوتبثیف  هتبیغ  و  هماعلا ) همامالا  یف  عباسلا - لصفلا   ) هدوجو اما  و  رظتنملا ، مامالا  یلا  هراشا  هنا  اولاق  اـمنا  هیماـمالا  تلق : .تقولا 

( ارومغم افئاخ  وا  اروهشم  ارهاظ  اما  هجحب  مئاق هللا  نم  ضرالا  ولخت  ال  (: ) مالسلا هیلع   ) هلوق هیلقنلا  نم  رم  دق  و  هیلقن ، هیلقع و  يرخا 
حافسلا و کلم  یلا  هراشا  هنا  انباحـصا : ضعب  لاق  و  اضیا : دیدحلا  یبا  نبا  لاق  و  مجن .) علط  مجن  يوخ  اذا  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق و 

ناـمز یف  هتیب  لـها  یلع  ایندـلا  سامـش  نکی  مل  هلوـق و  حـصی  فـیک  و  باـصنلا ، نم  ضعبلا  كاذ  ناـک  نا  دـبال  تلق : .روـصنملا 
روبزلا یف  انبتک  دقل  و  : ) یلاعت هلوق  مالـسلا ) هیلع   ) هتیب لهال  هراشبلا  یف  هیالا  کلت  لثم  و  اذـه ، نییومالا ؟ نامز  نم  لقا  نییـسابعلا 

یف مهنفلختـسیل  تاحلاصلا  اولمع  اونمآ و  نیذـلا  هللا  دـعو  : ) یلاـعت هلوق  و  نوحلاـصلا ،) يداـبع  اـهثری  ضرـالا  نا  رکذـلا  دـعب  نم 
یننودـبعی ال اـنما  مهفوـخ  دـعب  نم  مهنلدـبیل  مهل و  یـضترا  يذـلا  مهنید  مهل  ننکمیل  مهلبق و  نم  نیذـلا  فلختـسا  اـمک  ضرـالا 

یضتقمب دبالف - مالـسلا ، مهیلع  تیبلا  لها  لثم  تاحلاصلل  نولماع  نونموم  نوحلاص و ال  دابع  نکی  مل  و  ائیـش .) …  یب  نوکرـشی 
نا دـبالف  مهنم ، رـشع  دـحالا  نامز  یف  قفتی  مل  کلذ  نا  يرن  و  یلاعت ، دـعو  امبـسح  امهیف  اوفخلتـسی  ضرالا و  اوثری  نا  نیتیـالا -
هللا نیکمت  و  اهیف ، هفالختساب  و  مهثرا ، ضرالا  هثراب  قدصی  هدحاو  سفن  هلزنمب  عیمجلا  نا  ثیح  و  مهرـشع ، یناث  رـصع  یف  نوکی 

( هماعلا همامالا  یف  عباسلا - لصفلا   ) مهفوخ لیدبت  مهنیکمت و  مهفالختـسا و  نمالاب ، هفوخ  لیدبت  و  هل ، هاضترا  يذـلا  هنید  هل  یلاعت 
.نیمجا مهیلع  هللا  تاولص 

هینغم

لهال ایندلا  ترکنت  مامالا : لوقی  ..اهبلاح  ضعت  هقانلا  سورـضلا : و  درمتلا ، روفنلا و  سامـشلا : سومـشلا و  و  نیلت ، لیمت و  فطعت :
ناطلـسلا مکحلا و  وه  له  لابقالا : اذـه  عون  یلا  دـیعب  وا  بیرق  نم  مامالا  راشا  ام  ..نیح و  دـعب  ول  مهیلع و  لبقتـس  اـهنکل  و  تیبلا ،

لهاب اهلعف  لعفت  لکنتس و  نییسابعلا  نییومالا و  هلود  ناب  هانمهف  ام  صلختی  و  نحن ؟ انمهف  امک  رخآ  یش ء  وا  نوحراشلا ، مهف  امک 
ضرـالا و قرـش  یف  مهلئاـضف  مهمولع و  عم  رـشتنی  و  تیبلا ، لـهال  ءـالولا  بحلا و  نلعی  ذـئدنع  و  لاـحلا ، ادـهت  لوزت و  مث  تیبلا ،

دیـس یلع  هناحبـس  اهب  نم  دق  و  اهلمکا ، معنلا و  لضفا  نم  یه  ایندـلا  هایحلا  یف  ههاجولا  هعفرلا و  هذـه  نا  کش  نم  سیل  ..اهبرغ و 
- هرخالا ایندلا و  یف  اهیجو  (: ) مالسلا هیلع   ) یـسیع نع  هتملک ، تلج  لاق : و  حارـشنالا .)  4 كرکذ - کل  انعفر  و  : ) هلوقب نیلـسرملا 

(. نارمع لآ   45

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 2938 

http://www.ghaemiyeh.com


هدبع

ضعت قلخلا  هئیسلا  هقانلا  مضف  حتفب  سورضلا  بوکرلا و  نم  سرفلا  رهظ  عانتما  رسکلاب  سامـشلا  اهدلو : یلع  سورـضلا  فطع  … 
بلاحلا یلع  تبا  نا  اهدلو و  یلع  هقانلا  فطعنت  امک  اهتنوشخ  دعب  نیلت  اهحومج و  دعب  انل  داقنتس  ایندلا  نا  يا  اهبلاح 

يرفعج

مالسالا ضیف 

ینابرهم ددرگ و  زاب  دـمحم ) لآ   ) ام رب  ایند  تسا : هدومرف  مالـسلا ) مهیلع  دـمحم  لآ  هقح  تلود  روهظ  هراـبرد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
نیذـلا یلع  نـمن  نا  دـیرن  و  ي 5 ) س 28  : ) دـناوخ نآ  یپ  رد  .شیوـخ و  هچب  هب  ریگزاـگ  وخدـب و  رتـش  تشگزاـب  دـننام  دـیامن 

هداهن تنم  دنا  هدش  هدرمش  ناوتان  نیمز  رد  هک  نانآ  رب  میهاوخ  یم  ینعی  نیثراولا  مهلعجن  همئا و  مهلعجن  ضرالا و  یف  اوفعـضتسا 
.میهد رارق  ایند ) نید و  نارادمامز   ) ناگدنرب ثرا  نایاوشیپ و  ار  اهنآ  مینادرگ ) ناشراوگرزب  اناوت و  )

ینامز

هچ تسا  هدش  هدوبر  ترضح  نآ  تسد  زا  تسا  ترضح  نآ  ملسم  قح  هک  تفالخ  هک  دنک  یم  هدهاشم  مالـسلا ) هیلع   ) ماما یتقو 
نایرج يور  هرخالاب  دسر و  یم  ام  تسدب  تموکح  ماجنارس  هک  دراد  یم  مالعا  بیغ ، ملع  رظن  زا  هچ  یسایس و  یئوگـشیپ  رظن  زا 
بلطم نیا  تسا  نکمم  هک  تسا  نیا  دوش  یم  هدافتسا  شیامرف  نیا  زا  هک  يرگید  هتکن  .دیسر  ترـضح  نآ  هب  تفالخ  مه  یعیبط 
یناهج تموکح  داجیا  و  مالـسلا ) هیلع   ) يدهم ترـضح  روهظ  هب  هراشا  هک  دـشاب  هدومرف  هیواعم  تردـق  نامز  رد  رمع و  رخاوا  ار 

.مالسا

يزاریش دمحم  دیس 

لثم يا  سورضلا ) فطع   ) انع اهرابدا  اهعانتما و  يا  اهسامش ) دعب   ) تیبلا لها  انیلع ) ایندلا   ) نلیمت يا  نفطعتل ) : ) مالسلا هیلع  لاق  و 
یه اهف  مالـسلا ، هیلع  مامالا  هلاق  ام  راص  دـق  و  اهدـلو ، یلع  فطعت  اهقلخ  قیـض  عم  اهناف  اهدـلو ) یلع   ) قلخلا هئیـسلا  هقاـنلا  فطع 

نیحلاصلا همئالا و  ءایبنالل و  هبقاعلا  اذـکه  و  اهوقال ، یتلا  دـئادشلا  کـلت  دـعب  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لـها  همظع  ماـما  عضخت  ایندـلا 
همئا و مهلعجن  و  ضرالا ، یف  اوفعضتسا  نیذلا  یلع  نمن  نا  دیرن  و  : ) هناحبـس هلوق  مالکلا ،) کلذ  بیقع   ) مالـسلا هیلع  اماما  التو ) )

.ضرالل نیثراو  سانلا و  همئا  ینعی  نیثراولا )) مهلعجن 

يوسوم

نع هنم  رابخا  اذه  حرشلا : .بوکرلا  نم  سرفلا  رهظ  عانتما  نیشلا  رسکب  سامـشلا : .هیلع  عجر  هیلع : فطع  .لام و  هیلا : فطع  هغللا :
اهتواسقب و اههبـش  دیرطت و  دیرـشت و  ملا و  باذع و  یف  اوشاعف  نجملا  رهظ  مهل  تبلق  تیبلا و  لها  یلا  تئاسا  فیک  ایندـلا و  لاح 
مهوحن و فطعت  مهیلا و  عجرتس  اهنکل  ءانعلا  نم  يوتسملا  اذهب  تناک  نا  اهنا و  اهرهظ و  نم  اهبحاص  نکمت  یتلا ال  سرفلاب  اهملظ 

حلاصل تیبلا و  لها  حلاصل  لوحتتـس  ایندلا  کلذـک  هیلع و  اهنم  افطع  اهنبال  اهبیلحب  ظفتحتل  اهبلاح  عفدـت  یتلا  هقانلاک  مهعم  نوکت 
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یبا نبا  لاق  .رهاـظف  هیـالاب  داهـشتسالا  اـما  هیدـی و  نیب  رومـالا  حبـصت  ملاـعلا و  هداـیق  یلوتی  رظتنملا و  ماـمالا  رهظی  امدـنع  مهتعیش 
 … نامزلا رخآ  یف  الدع  اطسق و  ضرالا  المی  يذلا  بئاغلا  مامالاب  هنم  دع  کلذ و  نا  معزت  هیمامالا  و  دیدحلا :

یناقلاط

: دومرف توالت  ار  هیآ  نیا  سپس  دوخ و  هّرک  هب  تبـسن  وخدب  رتش  هدام  نوچ  دش ، دهاوخ  نابرهم  ام  رب  یـشومچ  زا  سپ  ایند  انامه  »
« .میهد رارق  ناثراو  ناماما و  ار  نانآ  میرازگ و  تنم  دندش ، هدرمش  فیعض  نیمز  رد  هک  نانآ  رب  میهاوخ  یم  و 

هک تسا  یبیاغ  ماما  روهظ  هدعو  عوضوم  نیا  هک  دندقتعم  هیماما  : » دیوگ یم  تغل  ود  یکی  هرابرد  حیضوت  زا  سپ  دیدحلا  یبا  نبا 
یم فرـصت  ار  نیمز  همه  هک  تسا  یماما  روهظ  هب  هدعو  دنیوگ : یم  ام  یلزتعم  نارای  .دوش  یم  کلام  ار  نیمز  همه  نامز  رخآ  رد 

نخس نیا  تحص  هکلب  تسین  روهظ  ماگنه  ات  وا  ندوب  بیاغ  دوجوم و  عوضوم  نیا  همزال  دوش و  یم  زوریپ  اهروشک  همه  رب  دنک و 
هب هراشا  عوضوم  نیا  دـنیوگ : یم  ام  نارای  زا  یـضعب  .دوش  یم  هدـیرفآ  نامز  رخآ  رد  یماما  ناـنچ  هک  دـنک  یم  تیاـفک  نیمه  ار 

ینب زا  مه  سابع  ینب  دـنا و  هدرک  لیاز  ار  هیما  ینب  یهاشداپ  ناـنآ  هک  تسوا  زا  سپ  روصنم  نارـسپ  روصنم و  حافـس و  یهاـشداپ 
.شا هرک  هب  تبـسن  وخدب  رتش  هدام  ینابرهم  نوچمه  درک ، ینابرهم  بلطملا  دـبع  نادـنزرف  هب  ایند  ناشیا  هلیـسو  هب  دنتـسه و  مشاه 

دیز بهذم  شور  هب  وا  زا  اه  یمطاف  تعامج  درک و  دهاوخ  تموکح  اه  یمطاف  زا  یکی  هک  تسین  نآ  زا  هراچ  دنیوگ : یم  هیدیز 
.دشابن دوجوم  نونکا  مه  هک  دنچ  ره  درک ، دنهاوخ  يوریپ 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

ِضْرَْألا ِیف  اوُفِعُْضتْسا  َنیِذَّلا  یَلَع  َّنُمَن  ْنَأ  ُدیُِرن  َو  َِکلَذ «: َبیِقَع  اَلَت  ،َو  اَهَِدلَو یَلَع  ِسوُرَّضلا  َفْطَع  اَهِساَمِش  َدَْعب  اَْنیَلَع  اَْینُّدلا  َّنَفِطْعََتل 

 «. َنِیثِراْولا ُمُهَلَعَْجن  ًهَِّمئَأ َو  ْمُهَلَعَْجن  َو 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

دریگ یم  زاگ  ار  ریش  هدنشود  هک  تسا  يرتش  نوچمه  دروآ و  یم  يور  ام  هب  یشومچ  زا  دعب  هک  تسا  ییوخدب  رتش  نوچمه  ایند 
میراذگ و تنم  نیمز  نافعضتسم  رب  میهاوخ  یم  ام  : دومرف توالت  ار  هیآ  نیا  ماما  سپـس  دنک ، يراد  هگن  شدنزرف  يارب  ار  ریـش  ات 

هنامیکح مالک  نیا  لیذ  رداصم  باتک  رد  هللا  همحر  بیطخ  هنامیکح : راـتفگ  دنـس  .میهد . (  رارق  نآ  ناـثراو  ناـیاوشیپ و  ار  اـهنآ 
لیلد نیمه  هب  هدش و  لقن  ترضح  نآ  زا  رتاوتم  تروص  هب  تسا و  ترضح  نآ  یبیغ  ياهربخ  هلمج  زا  نخس  نیا  : دیوگ یم  نینچ 

يرگید روط  هب  هلزتعم  ، دـنناد یم  رظتنم  مئاق  روهظ  هب  هراشا  ار  نآ  هیماما  ؛ دـنا هدرک  ریـسفت  دوخ  بهذـم  قباـطم  ار  نآ  یهورگ  ره 
رب یطخ  ، تشادن اه  لیوأت  اهریسفت و  نیا  هب  يزاین  دوبن  رتاوتم  روهشم و  نخـس  نیا  هاگره.رگید  هنوگ  هب  هیدیز  دننک و  یم  ریـسفت 

نانمؤمریما زا  حیحص  تیاور  رد  هک  دنک  یم  لقن  نایبلا  عمجم  رد  یسربط  موحرم  زا  سپس.دنتشذگ  یم  نآ  زا  دندیـشک و  یم  نآ 
ود اب  شریسفت  رد  « ماجح نبا  » ار مالک  نیا  « رخآ یلإ  اْینُّدلا  َّنَفِطْعََتل  َهَمَسَّنلا  َأََرب  َهَّبَْحلا َو  َقَلَف  يذَّلا  َو  : » دومرف هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع 
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يرشخمز ناهرب و  باتک  رد  ینارحب  زین  هتسیز و  یم  یـضر  دیـس  زا  لبق  ماجح  نبا  هک  میناد  یم  هدرک و  لقن  ترـضح  نآ  زا  دنس 
دیـس زا  لبق  هک  يرگید  ناوارف  بتک  رد  صیخلت .) اب  ،ج 4،ص 170 و 171  هغالبلا جهن  رداصم  ) .دـنا هدروآ  ار  نآ  راربالا  عیبر  رد 
دعج نبا  دنسم  و  يافوتم 352 )  ) یفوک تارف  ریـسفت  هلمج  زا  ؛ هدش لقن  يدانـسا  اب  ای  تافاضا  اب  تیاور  نیا  زین  هدش  فیلأت  یـضر 

(.( يافوتم 230 )

تسام ِنآ  زا  هدنیآ 

یم دـهد و  یم  اـهنآ  بتکم  ناوریپ  تیب و  لـها  هدـنیآ  زا  یـشخب  ترـسم  ربـخ  دوـخ  هناـمیکح  راـتفگ  نـیا  رد  مالـسلا  هـیلع  ماـما 
زاگ ار  ریش  هدنـشود  هک  تسا  يرتش  نوچمه  دروآ و  یم  يور  ام  هب  یـشومچ  زا  دعب  هک  تسا  ییوخدب  رتش  نوچمه  ایند  :» دیامرف

نافعضتسم رب  میهاوخ  یم  ام  : دومرف توالت  ار  صـصق » » هروس هیآ 5  ماما  سپس.دنک  يراد  هگن  شدنزرف  يارب  ار  ریـش  ات  دریگ  یم 
،َو اَهَِدلَو یَلَع  ِسوُرَّضلا  َفْطَع  اَهِـساَمِش  َدَْعب  اَْنیَلَع  اَْینُّدـلا  َّنَفِطْعََتل  ( ؛» میهد رارق  نآ  ناثراو  نایاوشیپ و  ار  اهنآ  میراذـگ و  تنم  نیمز 

 «( . َنِیثِراْولا ُمُهَلَعَْجن  ًهَِّمئَأ َو  ْمُهَلَعَْجن  ِضْرَْألا َو  ِیف  اوُفِعُْضتْسا  َنیِذَّلا  یَلَع  َّنُمَن  ْنَأ  ُدیُِرن  َو  َِکلَذ «: َبیِقَع  اَلَت 

ياه ناسنا  دروم  رد  سپس  ، تسا ناویح  یشومچ  یـشکرس و  يانعم  هب  لصا  رد  دراد و  يردصم  يانعم  باتک ) نزو  رب  « ) سامِـش »
ناـسنا شکرـس و  ناوـیح  هب  تسا و  نآ  یفـصو  ياـنعم  ساـمت ) نزو  رب   ) سامَـش تسا و  هتفر  راـک  هـب  زین  رگ  نایـصع  شکرس و 

.دوش یم  هتفگ  رگنایصع 

یم راک  هب  يدـعتم  تروص  هب  یهاگ  هژاو  نیا.تسا  يزیچ  هب  نتخاس  لیام  ای  ندرک  ادـیپ  لیامت  ياـنعم  هب  حـتف ) نزو  رب  « ) فطع »
یماـگنه تـسا و  يزیچ  هـب  ندـش  لـیام  ینعم  هـب  هـک  دوـش  یم  يدـعتم  « یلإ » اـب یناـمز  تـسا و  نتخاـس  لـیام  ینعم  هـب  هـک  دور 

.تسا يزیچ  زا  فارصنا  ینعم  هب  هک  « نع  » اب هاگ  تسا و  يزیچ  هب  تشگزاب  ینعم  هب  هک  دوش  یم  يدعتم  « یلع » اب

یم یقلخ  جک  رتش  هب  « سورـض تسا و« نداد  راشف  يزیچ و  رب  ندراذگ  نادند  يانعم  هب  سرت ) نزو  رب  «) سْرَـض » هّدام زا  سورـض » »
.دریگ یم  زاگ  ار  دارفا  هک  دنیوگ 

شا هچب  يارب  ریش  دوبمک  راتفرگ  ادابم  دنک  یم  تعنامم  دوخ  ریـش  ندیـشود  زا  هدریـش  رتش  هک  هنوگ  نامه  : تسا نیا  هلمج  موهفم 
تردق هب  ددرگ و  یم  زاب  ام  يوس  هب  ایند  هدنیآ  رد  نینچمه  دریگ  یم  زاگ  دنور  یم  ریش  ندیشود  غارـس  هب  هک  ار  يدارفا  ددرگ و 

.تسا هداد  هدعو  دیجم  نآرق  هک  هنوگ  نامه  ، دتفا یم  ناحلاص  تسد  هب  تموکح  دنوش و  یم  بوکرس  ام  نافلاخم  ، راگدرورپ

لیئارـسا ینب  ناتـساد  رد  هچرگ  هیآ  نیا  هک  دـهد  یم  ناشن  دراد  رارمتـسا  رب  تلالد  الومعم  تسا و  عراضم  لـعف  هک  دـیرن »  » هلمج
دارفا ؛ تسین اهنآ  هب  رـصحنم  یلو  ؛ دـندش زوریپ  ماجنارـس  دـنوش و  یم  زوریپ  ناینوعرف  رب  داد  هدـعو  اهنآ  هب  دـنوادخ  هک  هدـش  رکذ 

ناربکتـسم ناملاظ و  رب  ماجنارـس  دنیامن  هفیظو  ماجنا  دنبلطب و  يرای  وا  زا  دننک و  راگدرورپ  كاپ  تاذ  رب  هیکت  هاگره  فضعتـسم 
.ناربکتسم ناملاظ و  عیسو  تاناکما  ثراو  دندرگ و  یم  نیمز  يور  نایاوشیپ  همئا و  دنوش ، یم  زوریپ 

.دراد هادف ) انحاورا   ) يدهم ترضح  روهظ  هب  هراشا  هک  تسا  یتایآ  زا  هیآ  نیا 
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: دومرف قوف  هیآ  ریسفت  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  ، تسا هدروآ  دوخ  تبیغ  باتک  رد  یسوط  خیش  موحرم  هک  یثیدح  رد 

هک تسا  دـمحم  لآ  قوف  هیآ  رد  نافعـضتسم  زا  روظنم  ؛  ْمُهَّوُدَـع ُّلِذـُی  ْمُهُّزُِعیَف َو  ْمِهِدـْهَج  َدـَْعب  ْمُهُّیِدـْهَم  ُهّللا  ُثَْعبَی  ٍدَّمَُحم  ُلآ  ْمُه  »
ار ناشنانمـشد  دشخب و  یم  تزع  اهنآ  هب  دزیگنا و  یم  رب  هدـش  دراو  نانآ  رب  هک  يراشف  تمحز و  زا  دـعب  ار  اهنآ  يدـهم  دـنوادخ 

.( ،ج 51،ص 54،ح 35 راونالا راحب  «. ) . دنک یم  لیلذ  راوخ و 

: دیامرف یم  هک  تسا  هدمآ  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  ماما  زا  یثیدح  رد  نومضم  نیمه 

َِهلِْزنَِمب ْمُهَعایْشأ  انَّوُدَع َو  َّنإ  ِِهتَعیش َو  یسُوم َو  َِهلِْزنَِمب  ْمُهَتَعیش  ِْتیَْبلا َو  َلْهأ  اّنِم  َراْربْألا  َّنإ  ًاریذَن  ًاریَشب َو    ّ ِقَْحلِاب ًادَّمَُحم  َثََعب  يذَّلا  «َو 
ناوریپ تیب و  لها  ام  زا  ناکین  هک  داد  رارق  هدنهد  میب  هدـنهد و  تراشب  قح  هب  ار  دـمحم  هک  یـسک  هب  دـنگوس  ؛  ِهِعایْـشأ َنْوَعْرَف َو 

اهنآ دـنوش و  یم  زوریپ  ماجنارـس   ) دنتـسه شناوریپ  نوعرف و  هلزنم  هب  ناشناوریپ  ام و  نانمـشد  وا و  ناوریپ  یـسوم و  هلزنم  هب  اـهنآ 
ار تیاور  نیا  زین  ناـیبلا  عمجم  ،ج 24،ص 167. راونالا راحب  («. ) . دـش دـهاوخ  رارقرب  تلادـع  قح و  تموکح  دـندرگ و  یم  دوبان 

. ( ،ج 7،ص 375 نایبلا عمجم  : ك.ر.تسا هدرک  نایب  قوف  هیآ  لیذ 

هک نیا  نآ  درک و  تاـبثا  یقطنم  تروـص  هب  ناوـت  یم  زین  ار  هلئـسم  نیا  مالـسلا  مهیلع  يدـه  هـمئا  مـالک  هفیرـش و  هـیآ  رب  هفاـضا 
رب ناملاظ  ؛ دبای همادا  ینونک  عضو  ایند  رخآ  ات  دشاب  رارق  رگا  تسا و  هدیرفآ  ییالاو  فدـه  يارب  ار  ناسنا  ، میحر میکح و  دـنوادخ 

امرفمکح یناهج  عیسو  ياه  سایقم  رد  تیانج  لتق و  داسف و  ملظ و  دوش و  هدرپس  یـشومارف  هب  یهلا  ماکحا  ، دنـشاب طلـسم  عاضوا 
نامیا و هک  دـسر  ارف  ینامز  دوب  رظتنم  دـیاب.تسین  راگزاس  ناسنا  شنیرفآ  هراـبرد  دـنوادخ  تمکح  اـب  يرما  نینچ  نیقی  هب  ، ددرگ

تقلخ ییاهن  فده  هک  تیناسنا  هلـضاف  هنیدم  دننک و  ینارمکح  ناهج  رب  یهلا  يایلوا  ددرگ و  مکاح  ناهج  رب  تینالقع  قالخا و 
ْمُْکنِم َو اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهّللا  َدَعَو  : » هیآ قادـصم  هب  2 و  َنوُِحلاّصلا » َيِدابِع  اُهثِرَی  َضْرَْألا  َّنَأ   » قادـصم هب  دوش  رارقرب  تسا  هدوب  ناـسنا 

ْنِم ْمُهََّنلِّدَُـبَیل  ْمَُهل َو  یـضَتْرا  يِذَّلا  ُمُهَنیِد  ْمَُهل  َّنَنِّکَُمَیل  ْمِِهْلبَق َو  ْنِم  َنیِذَّلا  َفَلْخَتْـسا  اَمَک  ِضْرَْألا  ِیف  ْمُهَّنَِفلْخَتْـسََیل  ِتاـِحلاّصلا  اُولِمَع 
دنا هداد  ماجنا  هتـسیاش  ياهراک  هدروآ و  نامیا  هک  امـش  زا  یناسک  هب  دـنوادخ  ؛ » ًاْئیَـش ِیب  َنوُکِرُْـشی  ِینَنوُدـُبْعَی ال  ًاْنمَأ  ْمِِهفْوَخ  ِدـَْعب 

نید و ؛و  دیـشخب تفالخ  اهنآ  ناینیـشیپ  هب  هک  هنوگ  نامه  ، داد دهاوخ  نانآ  هب  ار  نیمز  يور  تفالخ  ، نیقی هب  هک  تسا  هداد  هدـعو 
هب ، دنک یم  لّدـبم  شمارآ  ّتینما و  هب  ار  ناشـسرتو  ؛ تخاس دـهاوخ  راد  هشیر  اجرب و  اپ  ناشیارب  ، هدیدنـسپ نانآ  يارب  هک  ار  ینییآ 

. ( هیآ 55 ، رون «. ) . داد دنهاوخن  رارق  نم  ياتمه  ار  يزیچ  ،و  دنتسرپ یم  ارم  طقف  هک  يا  هنوگ 

.تسا گنهامه  زین  لقع  لیلد  اب  تسا  هدمآ  تایاور  تایآ و  رد  هچنآ  نیاربانب 

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abu Talib said : “ The life of this world shall be kind to us after being cruel
to us just as a she-camel that rejects those who milk it but turns with affection to its

." newborn

Having said so, the Imām recited the following verse: “And We wished to be gracious
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to those who were being oppressed in the land to make them the leaders and to make
(. them the heirs” (Qur'ān, 28:5

يراکزیهرپ ياهوگلا  : 210 تمکح

هراشا

توص
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ِهَِبقاَع ِِلئوَملا َو  ِهّرَک  ِیف  َرَظَن  ٍلَجَو َو  نَع  َرَدَاب  ٍلَهَم َو  ِیف  َشّمَک  ًاریِمـشَت َو  ّدَج  ًادیِرجَت َو  َرّمَـش  نَم  َهّیِقَت  َهّللا  اوُقّتا  مالـسلا  هیلع  َلاَق  َو 
ِعِجرَملا ِهّبَغَم  ِرَدصَملا َو 

اه همجرت 

یتشد

ندرب هرهب  رد  و  هدرک ، هدامآ  ار  دوخ  هدز و  رمک  هب  نماد  هک  يا  هتسراو  ناسنا  ندیسرت  دیسرتب ، ادخ  زا  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 
یتسردـب راک ، تبقاع  یگدـنز و  نایاپ  و  رذـگدوز ، يایند  رد  و  هدرک ، شالت  ادـخ  تعاطا  رد  ناساره  و  هدیـشوک ، اـه  تصرف  زا 

 ! تسا هدیشیدنا 

يدیهش

هار هب  ناسرت  هدیشوک و  هتشاد  هک  یتصرف  رد  و  هتخاس ، هدامآ  ار  دوخ  هدز و  رمک  هب  نماد  هک  يا  هتسراو  ندیسرت  دیـسرتب ، ادخ  زا 
.دیسر دهاوخ  نادب  هک  یتبقاع  راک و  نایاپ  دیشک و  شدیاب  تخر  هک  اجنآ  رد  تسا  هتسیرگن  هتخات و  یگدنب 

یلیبدرا

ایند تلهم  نامز  رد  تعاط  رد  دومن  تعرس  درجم و  هک  یتلاح  رد  تعاط  رد  دش  تسچ  هک  یسک  ندیـسرت  وچمه  ادخ  زا  دیـسرتب 
دوخ داعم  نایاپ  رد  ادخب و  وا  نتشگزاب  ماجنارس  دوخ و  لامب  عوجر  رد  درک  رظن  سرت و  زا  تفرگ  یشیپ  و 

یتیآ

هدیـشوک و هتخاـس و  قیـالع  زا  درجم  ار  دوـخ  هدز و  رمک  رب  نماد  هک  یـسک  ناـنوچ  دیـسرتب ، يادـخ  زا  مالـسلا :) هیلع   ) دوـمرف و 
هب هک  يدصقم  هب  تسا  هتسیرگن  هدروآ و  هار  هب  يور  ناسرت  هتـسشنن و  ياپ  زا  هتـشاد  هک  یتلهم  رد  تسا و  هداد  جرخ  هب  یکالاچ 

.تسوا تشگزاب  هاگیاج  هک  اجنآ  هب  تسا و  ناور  نآ  يوس 

نایراصنا
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هدرک و ششوک  و  هدومن ، اهنت  قیالع  زا  ار  دوخ  هدز و  رمک  هب  تمه  نماد  هک  یسک  زیهرپ  دیزیهرپب  ار  ادخ  : دومرف ترـضح  نآ  و 
هب تشگرب  رد  ،و  هدرک یتسدشیپ  لمع  هب  تلهم  يدوبان  سرت  زا  و  هتفاتـش ، ادـخ  هار  هب  رمع  تلهم  رد  ، هتـسارآ یکالاچ  هب  ار  دوخ 

 . تسا هدومن  هشیدنا  باسح  هب  تشگزاب  و  راک ، ماجنا  رس  ،و  رگید ناهج 

اه حرش 

يدنوار

.اهنم و اهجرخا  يا  لاغـشالا  نمم  هسفن  درج  باـیثلا و  نم  هیرعتلا  دـیرجتلا  لـصا  و  هیف ، فخ  رمـالا  یف  رمـش  هعفر و  هرازا  رمـش  و 
تاملک هیناثلا  هنیرقلا  یف  سکع  هنال  هعاربلا ، نم  اعون  اهیف  ناف  يرخالا  هیاورلا  نسحا  ام  اریمـشت و  دجو  يور  بیدشتلا و  دیرجتلا :

ایندلا لاغشا  نم  ایرعتم  دهتجا  مث  تابجاولا ، یف  بونذلا  نم  ایرعتم  ادجم  فخ  نم  هیقت ، هللا  اوقتا  يا  ربخلا : ینعم  و   ) یلوالا هنیرقلا 
.اجلملا و لئوملا : .عراس و  رداب : .فوخلا و  لجولا : .هدوتلا و  کیرحتلاب  لهملا : لجعا و  شمکا : و  تابودـنملا .) ءانتقا  یف  اعرـسم 

.داعملا هبقاع  عجرملا : هبغم  .جرخملا و  ردصملا  و  اجن ، لاو : هتعجر و  یف  رکفت  يا  هترک ، یف  رظن 

يردیک

اذه یف  غلاب  و  ایندـلا ، قئالع  نع  سفنلا  دـیرجتل  نیبلا  نم  اهعفر  و  هطبثت ، هرخالا و  یلا  رفاسملا  یطبت ء  یتلا  لاقثالا  نم  ففخی  يا 
دازلا دادعا  یف  عراس  يا  لجو .) نع  رداب  و   ) .تقولا هتوفی  الیک  هلاهما ، هدم  یف  هرما  هئیهت  لجعا  يا  لهم .) یف  شمک  و   ) .ریمـشتلا

: لاولا و  اجلملا ، لئوملا : هعجرلا و  هرکلا  لئوملا .) هرک  یف  رظن  و   ) .فوخ نع  هرداـص  هرداـبم ، رداـب  وا  فوخلا ، ناـظم  نع  ازرتحم 
.هبقاعلا هبغملا : .ءاجتلالا و  ماقم  وا  ءاجتلالا ، تقو  یف  هتعجر  یف  لمات  يا  ءاجللا 

مثیم نبا 

هک یسک  دننام  دیسرتب ! ادخ  زا  ، ) ماجنارس هبغم : تشگزاب ، ياج  لئوم : تشگزاب ، هرک : اهتصرف ، لهم : تسا ، هدرک  باتش  شمکا :
هرابرد و  هدرک ، تردابم  سرت  يور  زا  هدرک و  شالت  شرمع  تصرف  رد  هدیـشوک و  و  هتخاـس ، هداـمآ  ار  دوخ  هدز و  رمک  هب  نماد 
دننامه ادـخ  زا  دیـسرتب  هک ، تسا  نآ  مالـسلا ) هیلع   ) ماما دوصقم  تسا .) هدیـشیدنا  شتفر  دـمآ و  هجیتن ي  شراـک و  ماجنارـس  ي 
لامعا هب  و  تسا ، هدرک  هدامآ  ادـخ  يدونـشوخ  يارب  ار  دوخ  و  هدز ، رمک  هب  نماد  ادـخ  تعاـطا  رطاـخ  هب  دـج  يور  زا  هک  یـسک 

هرابرد ي و  تسا ، هدرک  مادـقا  شناهانگ  جـیاتن  زا  شزرمآ  يارب  سرت  تلاح  رد  هتفاتـش و  تسه - رمع  تصرف  هک  یتقو  ات  وکین -
اجنآ زا  هک  یـشیادیپ  ادـبم  ناـیاپ  رد  نینچمه  یبوبر و  ترـضح  ینعی  هتفرگ  زاـغآ  شدوجو  اـجنآ  زا  هک  يزاغآرـس  هب  تشگزاـب 

نآ زا  ات  دنک  هچ  هک  يرـش  لمع  ای  دبای و  تسد  نادب  هک  يریخ  لمع  هرابرد ي  ماجنارـس  دراد و  تشگزاب  اجنادب  هتـشگ و  رداص 
.تسا هدیشیدنا  دبای ، تاجن 

دیدحلا یبا 

[ َهاَُقت  ] َهَّیِقَت َهَّللا  اوُقَّتا  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 
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[ َشَمْکَأ  ] َشَّمَک ًاریِمْشَت َو  َّدَج  ًادیِرْجَت َو  َرَّمَش  ْنَم 

 . ِعِجْرَْملا ِهَّبَغَم  ِرَدْصَْملا َو  ِهَِبقاَع  ِِلئْوَْملا َو  ِهَّرَک  ِیف  َرَظَن  ٍلَجَو َو  ْنَع  َرَدَاب  ٍلَهَم َو  ِیف 

هغالبلا نم  هعبط  یـضتقم  یلع  يرج  کلذـب و  لفحی  مل  هنکل  عیدـبلا  عاونأ  نم  روهـشم  عونب  یتأ  دـق  ناکل  اریمـشت  درج  لاـق و  ول 
.یلوألا هیاورلا  روهشملا  يور و  دق  کلذ  نأ  یلع  عنصتلا  فلکتلا و  نم  هیلاخلا 

لجألا وندب  هتقو  هیلع  قیضی  نأ  لبق  لمعلا  هلهم  یف  يأ  لهم  یف  داج و  يأ  شیمک  لجر  عرسأ و  دج و  شمکأ  و 

یناشاک

دابع بر  تعاط  رد  داتسیا  تسچ  هک  یسک  ندیزیهرپ  دننام  رمش ) نم  هیقت   ) ادخ زا  دیـسرتب  دیزیهرپب و  اوقتا ) مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
یتسچ تلاح  رد  اریمـشت )  ) داعم داز  يارب  دیزرو  دج  درک و  دهج  و  دج ) و   ) ایند قیالع  زا  دوخ  نتخاس  درجم  تلاح  رد  ادیرجت ) )

رداب و   ) تسا رمع  مایا  نآ  هک  تلهم  نامز  رد  دوبعم  تعاط  رد  دومن  تعرـس  و  لهم ) یف  شمکا  و   ) دانت زور  فوخ  زا  یکالاچ  و 
رد درک  رکف  و  لئوملا ) هرک  یف  رظن  و   ) تزع ترـضح  تیـشخ  تهج  هب  تدابع  هب  تفرگ  یـشیپ  دـیزگ و  ترداـبم  و  لـجو ) نع 

عجرم و نایاپ  رد  و  عجرملا ) هبغم  و   ) لالجلا يذ  يوس  هب  نتـشگزاب  تبقاع  رد  و  ردـصملا ) هبقاع  و   ) لاـم اـجلم و  هب  ندرک  عوجر 
.دوخ ياهتنم  تیاغ  يوثم و 

یلمآ

ینیوزق

سکنآ ندومن  زیهرپ  هناحبس  يادخ  زا  دیزیهرپب  رداب ) ناکملا  یلا  لئو  هاجنلا و  بلط  ءاجل و  هیلا  لئو   ) زا تسا  ناکم  مسا  لئوم ) )
ره زا  تشگ  درجم  شیوخ و  زا  ایند  تایح  ياهشهاوخ  قئاوع و  قئالع و  ندنک  ینعی  .دیرجت  هجو  رب  راک  رد  دز  نایم  رد  نماد  هک 

تـصرف رمع و  تلهم  تدم  رد  تفاتـشب  و  ندومن ، یکالاچ  یتسچ و  راک و  يارب  ندـش  ایهم  ینعی  .ریمـشت  يور  زا  هشیدـنا  دارم و 
تبقاع نتـشگزاب و  رد  تریـصب  مشچ  هب  درک  رظن  و  تلهم ، لاوز  میب  تزع و  ترـضح  تیـشخ  يور  زا  دومن  یتسد  شیپ  و  تقو ،

.باسح رد  رب  ندیدرگزاب  نایاپ  و  لالجلاوذ ، ترضح  هب  ندش  دراو 

یجیهال

هبقاع لئوملا و  هرک  یف  رظن  لجو و  نع  رداب  لهم و  یف  شمک  اریمشت و  دج  و  ادیرجت ، رمش  نم  هیقت  هللا  اوقتا  : » مالسلا هیلع  لاق  و 
، تسا هدز  رمک  رب  یگدنب  نماد  هک  یسک  ندرک  زیهرپ  دننام  ادخ  زا  دیزیهرپب  مالسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .عجرملا » هبغم  ردصملا و 

تاقوا رد  تسا  دـلج  دـنت و  تسا و  رابکبـس  هک  یتلاح  رد  تسا  هدرک  شالت  یعـس و  قیالع و  عیمج  زا  تسا  هنهرب  هک  یتلاح  رد 
لاوحا رد  ینعی  شهانپ ، اـجلم و  يوس  هب  نتـشگرب  تیفیک  رد  تسا  هدرک  رکف  شـسرت و  تهج  زا  تسا  هدنباتـش  شرمع و  تلهم 

لحم تبقاع  رد  تسا  هدرک  رکف  راـگدرورپ و  تافـص  رد  ینعی  شادـبم ، ردـصم و  تبقاـع  رد  تسا  هدرک  رکف  شاـیند و  رد  ندوب 
هدمآ اجک  زا  هک  دسانـشب  هک  يدرم  رب  ادخ  تمحر   » هک تسا  ثیدح  رد  ینعم  نیا  دـهاش  .دـشاب و  شترخآ  لاوحا  هک  شعوجر 
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«. دور یم  اجک  هب  تسا و 

ییوخ

فخ و يا  هرما  یف  رمـش  لاقی : هبقاـعلا و  هبغملا :)  ) عجرملا لـئوملا :)  ) هعجرلا هرکلا :) : ) لاـهمالا لـهملا :) ، ) عرـسا شمکا :) : ) هغللا
یلا فاضم  یعون  قلطم  لوعفم  رمـش ، نم  هیقت  بارعـالا : .نیرحبلا  عمجم  هفخلا - هیف و  هعرـسلا  وه  رمـالا و  یف  ریمـشتلا  نم  عرـسا 

يوقتلا ینعملا : .امهلبق  امل  هل  الوعفم  انوکی  نا  نکمی  و  ارمـشم ، ینعمب  اریمـشت  کلذـک  و  ادرجم ، ینعمب  لاـح  ادـیرجت  لوصوملا ،
برهلا نیقیلا و  هجو  یلع  اهصیخشت  هبقاعلا و  یف  رظنلا  نم  ءاشنی  و  باذعلا ، طخـسلا و  هراکملا و  مالالا و  یف  عوقولا  نع  هظفاحملا 

یف ویهتلا  یلع  ثحف  رومالا  هذـه  لک  لمجلا  هذـه  یف  مالـسلا ) هیلع   ) نیب دـق  .کلذـل و  هصرفلا  زاهتنا  روذـحملا و  یف  عوقولا  نم 
نوچ دیزیهرپب  ادخ  زا  دومرف : همجرتلا : .بقاوعلا  یف  رظنلا  لجولاب و  هیلا  هردابملا  کلذل و  هصرفلا  زاهتنا  دجلا و  ریمشتلاب و  برهلا 
هدنیآ هب  دیسر  هتسج و  تقبس  ساره  اب  و  دباتشیم ، تصرف  رد  دراد و  هنادرم  شـشوک  هدش و  هدامآ  هدز و  رمک  هب  نماد  هک  یـسک 

.هدیجنس تسرد  ار  دوخ  ماجنارس  و 

ریش راکیپ  هب  ددرگ  هدامآ  هک  *** ریلد يدرم  نوچمه  ادخ  زا  سرتب 

نیک مشخ  زا  میب و  زا  تقبس  دنک  *** نیمک رد  دروآ  باتش  تصرف  هب 

ار تشک  لصاح  ندرک  ورد  *** ار تشگرب  ماجنارس  دجنسب 

يرتشوش

نع ادیرجت  .هلیذ  عفر  يارمش : نم  هیقت  هللا  اوقتا  هبرل ) دبعلا  یلع  بجی  ام  یف  مالـسلا ) هیلع   ) هلاق ام  یف  نوثالثلا - عساتلا و  لصفلا  )
یلا برقا  هنوکل  یلوا  وه  .هیاور و  یلا  دـیدحلا  یبا  نبا  هبـسن  و  درج ) و  (: ) مثیم نبا   ) یف نکلو  هیرـصملا )  ) یف اذـکه  دـجو  .هقاس 

 ) یلاعت لاق  امک  یهن  هنع  ام  لک  نع  یهتنی  هیلع و  ضرتفا  ام  لکب  یتای  ناب  اریمـشت  .هفنـصم  طخب  مثیم  نبا  هخـسن  نوک  عم  عیدبلا 
(. هیطخلا مثیم و  نبا  دیدحلا و  یبا  نبا   ) یف امک  شمکنا )  ) باوصلا و  هیرـصملا )  ) یف اذـکه  شمک  و  هتاقت .) …  قح  هللا  اوقتا  … 

مهنا هلجو  مهبولق  اوتا و  ام  نوتوی  نیذلا  و   ) یلاعت لاق  فوخ  يا : لجو  نع  رداب  .هرمع و  نم  يا : لهم  یف  .عرسا  شمکنا : ینعم  و 
یف ردـصملا و  هبقاع  .عجرملا و  يا : لئوملا  هرک  یف  رظن  و  نوقباـس .) اـهل  مه  تاریخلا و  یف  نوعراـسی  کـئلوا  نوعجار  مهبر  یلا 

ام سفن  رظنتل  هللا و  اوقتا  اونمآ  نیذـلا  اهیا  ای  ، ) عجرملا هبقاـع  يا  هبغم  هدـصقم و  نم  رفاـسملا  عوجر  کـیرحتلاب  ردـصلا  هیاـهنلا ) )
(. نولمعت امب  ریبخ  هللا  نا  هللا  اوقتا  دغل و  تمدق  هبرل ) دـبعلا  یلع  بجی  ام  یف  مالـسلا ) هیلع   ) هلاق ام  یف  نوثالثلا - عساتلا و  لصفلا  )

یف وهف  هقراف  اذا  يولبلا و  یف  وهف  هدـسج  یف  حورلا  ماد  امف  یلبلا  يولبلا و  نیب  مدآ  نبا  لعج  یلاـعت  هللا  نا  ءاـمکحلا : ضعب  نع  و 
؟ یلبلا يولبلا و  نیب  وه  رورسلا و  هل  یناف  یلبلا ،

هینغم

و  ) ریـسفت فطع  اریمـشت ) دجو   ) هدحو قحلل  اودرجت  يا  ادیرجت )  ) هناوضر هللا و  هرفغم  یلا  عارـسالا  دجلا و  نع  هیانک  رمـش ) نم  )
مغرب هباذع  نم  افئاخ  هبر  یلا  بهذ  لجو ) نع  رداب  و   ) هتدـم رمعلا و  هلهم  یف  لامعالا  حـلاص  یلا  ریـسلا  یف  غلاب  لهم ) یف  شمک 
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هل لمعلا  هرظنلا  و  رقملا ، اذه  یلا  باهذلاف  هرکلا  اما  ریخالا ، رقملا  وه  و  لئوملا ) هرک  یف  رظن  و   ) هتاضرم بلط  یف  هداهتجا  هدـج و 
، ریخالا رقملا  وه  و  عجرملا ) هبغم  و   ) باوثلا رجالا و  هتبقاع  و  یقتملا ، نع  رداصلا  لمعلا  انه  ردـصملاب  دارملا  و  ردـصملا ) هبقاع  (و 

.هلمع یلع  ءازج  هلانی  ام  هتبغم  و 

هدبع

هریـصبلا و لهمت  عم  نکل  هللا  یلا  ریـسملا  یلع  هسفن  ثح  یف  غلاب  يا و  قوسلا  یف  دج  میملا  دیدشتب  شمک  لهم : یف  شمک  و  … 
حتفب هبغملا  هلابقا و  هتلمح و  هترک  ءاقـش و  هداعـس و  نم  ناسنالا  هیلا  یهتنی  ام  انه  هب  دـیری  ریـسلا  رقتـسم  لـئوملا  فوخلا و  لـجولا 

ردـصملا هنع و  هببـسم  اهنا  اهیفف  هبقاعلا  اما  رمالا  دـعب  اهنوک  درجم  اـهیف  ظـحالی  هنا  ـالا  اـضیا  هبقاـعلا  ءاـبلا  دـیدشت  نیغلا و  میملا و 
ءاقشلا وا  هداعسلا  اما  هعبتی  توملا و  دعب  هیلا  عجرت  ام  عجرملا  کباقع و  کباوث و  هنع  نوکی  يذلا  کلمع 

يرفعج

مالسالا ضیف 

دوخ هدز و  رمک  هب  نماد  راک ) رد   ) هک یسک  ندیـسرت  دیـسرتب  ادخ  زا  تسا : هدومرف  يراکزیهرپ ) یگنوگچ  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
باتـش يراکوکین ) هب   ) و هدرک ، كالاچ  تسچ و  ار  شیوخ  هدومن و  شالت  شـشوک و  و  هتخاس ، اـهنت  درجم و  اهیگتـسباو ) زا   ) ار

و شهاـگرارق ، ندروآور  رد  درک  هشیدـنا  و  تـصرف ) نداد  تـسد  زا   ) سرت يور  زا  دوـمن  یتسدـشیپ  و  شرمع ، تـلهم  رد  هدرک 
(. دماجنا یم  خزود  یتخبدب  تواقش و  ای  تشهب  یتخبکین  تداعس و  هب  هک   ) شتفر دمآ و  نایاپ 

ینامز

، بقارم رگـشالت ، كالاچ ، کین  ياهراک  يارب  تسا : هتـشاد  ناـیب  دـسرت  یم  ادـخ  زا  هک  ار  یـسک  راـثآ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماـما 
لاعفا تمایق و  ادخ ، تاقالم  .شیوخ  لامعا  هجیتن  ادخ و  رادید  هدامآ  تسا ، گرم  هدامآ  لاح  ره  رد  رگن و  هدـنیآ  شیدـنارود و 

ادـخ و تاـقالم  هب  تیاـنع  داـقتعا و  هجوت ، تسا  تاـیآ  هنوگ  نیا  رد  هک  یمهم  بلطم  تسا  هدـش  رکذ  دروم  دـیجم 21  نآرق  رد 
: دـنا هدـش  شهوکن  تخـس  دنتـسه  انتعا  یب  عوضوم  نیا  هب  تبـسن  هک  يدارفا  هک  تسا  هدیـسر  یئاـج  هب  هجوت  نیا  .تسا  تماـیق 
زا هک  یناسک  دننک و  یم  یگدنز  تحار  لایخ  اب  دنا و  هتشاد  شوخ  لد  ایند  یگدنز  هب  دنرادن و  ام  تاقالم  هب  يدیما  هک  یناسک  )

( .تسا شتآ  دنا  هدرک  هک  یئاهراک  رطاخب  همه  همه و  هاگیاج  دنلفاغ  ادخ  ياهتمالع 

يزاریش دمحم  دیس 

- ریمشتلا وه  و  هیقاس - نع  هبوث  عفری  عیرسلا ، ریسلا  دیرم  ناف  ادیرجت ) رمـش  نم  هیقت   ) هباقع اوفاخ  يا  هللا ) وقتا  : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
دهتجا هریمشت و  یف  دج  يا  اریمشت ) دج  و   ) هللا هعاطا  یف  اونوک  اذکه  يا  ریـسلا ، هعرـس  نع  هعنمیف  هلجرب ، فتلی  الئل  امهدرجی ، و 

لامعالا یف  عرـسا  يا  رداب ) و   ) اهیف لمعلا  نم  نکمتی  یتلا  ایندـلا ، یف  هتلهم  هدـم  یف  يا  لـهم ) یف   ) ریـسلا یف  دـج  يا  شمک ) (و 
و ناسنالا - رما  هیلا  لوی  يذـلا  ریـسلا  رخآ  لئوملا  لئوملا ) هرک  یف   ) رکف يا  رظن ) و   ) هناحبـس هللا  نم  فوخ  و  لجو ) نع   ) هحلاصلا

ردـصی يذـلا  لمعلا  هبقاع  يا  ردـصملا ) هبقاع  و   ) همایقلا یف  هناحبـس ، هللا  یلا  عجری  ناسنالا  ناف  رفلا ) لباقم  رکلا  ذا  - ) هلاـبقا هترک 
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نمف حبر ؟ یلا  مارسخ  یلا  له  هعوجر  هبقاع  یف  رظن  يا  هبقاعلا ، ینعمب  هبغملا  عجرملا ) هبغم  و  ( ؟ ئاقش وا  هداعـس  له  ناسنالا ، هنع 
.هحلاصلا لامعالا  ءارو  قاسنی  نا  دبال و  کلذک ، رظن 

يوسوم

: رداب .عارـسالا  دض  لاهمالا ، لهملا : .عرـسا  شمکا : .دهتجا  دج : .هیف  دـجو  هل  غرفت  رمالا : درجت  .هل  ایهت  هدارا و  رمالل : رمـش  هغللا :
یف رمـش  نم  يوقت  هللا  يوقتب  مالـسلا  هیلع  رما  حرـشلا : .هبقاـعلا  هبغملا : .عـجرملا  لـئوملا : .هعجرلا  هرکلا : .فوـخلا  لـجولا : .عرـسا 

هیقابلا هرمع  هدم  یف  دجو  عرسا  نم  يوقت  هاغتبم ، یلع  لوصحلا  لیبس  یف  غرفت  يوه و  لک  نم  درجت  هاضر و  غولبل  هعاطلا  نیدایم 
يوقت هباذع …  هللا و  نم  افوخ  هبوبحملا  هبوغرملا و  لامعالا  یلا  عرسا  و  لهم - یف  شمک  کلذ - نع  ربع  هحلاصلا و  لامعالا  یلا 
هتداعس نوکت  هب  ام  هیلع و  دمحی  ام  لمعیف  عجریس  هیلا  ام  هریصم و  همتاخ  هترخآ و  رما  هیلا  لویـس  ام  هیاهنلا و  هبقاعلا و  یف  رظن  نم 

 … هزوف هراصتنا و  و 

یناقلاط

یگدنب ناسرت  هدرک و  ششوک  هتشاد  هک  یتصرف  رد  تسا و  هدیشوک  هدز و  رمک  هب  نماد  هک  يا  هتسراو  ندیسرت  دیسرتب ، ادخ  زا  »
« .تسا هتسیرگن  دیسر ، دیهاوخ  نآ  هب  هک  یماجرف  ماجنارس و  تشگزاب و  هب  هدرک و 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

ِهَّبَغَم ،َو  ِرَدْـصَْملا ِهَِبقاَع  ِِلئْوَْملا َو  ِهَّرَک  ِیف  َرَظَن  ،َو  ٍلَجَو ْنَع  َرَدَاب  ،َو  ٍلَهَم ِیف  َشَّمَک  ،َو  ًاریِمْـشَت َّدَـج  ،َو  ًادـیِرْجَت َرَّمَـش  ْنَم  َهَّیِقَت  َهَّللا  اوُقَّتا 
.ِعِجْرَْملا

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

هتخاس و ادج  يدام ) قئالع   ) زا ار  دوخ  هک  یلاح  رد  هدز  رمک  هب  نماد  ادخ  تعاطا  يارب  هک  یـسک  ياوقت  ؛ دینک هشیپ  یهلا  ياوقت 
يوس هب   ) تعرـس هب  ، دوخ ِلامعا  سرت  زا  دراد و  یم  رب  ماگ  یکباچ  اـب  ادـخ  هار  رد  تریـصب  اـب  دـشوک و  یم  هار ) نیا  رد   ) تخس
دنـس .دشیدنا . (  یم  راک  تبقاع  یگدنز و  ماجنارـس  هب  و  ترخآ )  ) یلـصا هاگهانپ  هب  تشگزاب  رد  دور و  یم  شیپ  یهلا ) ترفغم 

ینالوط هبطخ  کی  زا  یـشخب  ماما  ینارون  مالک  نیا  : دـیوگ یم  هغالبلا  جـهن  رداصم  باتک  رد  هللا  همحر  بیطخ  هناـمیکح : راـتفگ 
مکحلا نوـیع  باـتک  رد  ار  هبطخ  نیا  هتـسیز ) یم  مشـش  نرق  رد  هک   ) یطـساو دـمحم  نب  یلع  هتفرگ و  رارق  نآ  رخآ  رد  هک  تسا 

باتک رد  ار  نآ  « ینارح موحرم  » یـضر دیـس  موحرم  زا  لبق  و  هتـشاد ) هغالبلا  جـهن  زا  ریغ  یعبنم  ًاـعطق  هک  ) .تسا هدروآ  ظـعاوملاو 
هک هبطخ  نیا  زین  مکحلا  ملاعم  روتـسد  باتک  رد  ،ج 4،ص 172 .) هغالبلا جـهن  رداصم  ) .تسا هدرک  رکذ  یتافاضا  اب  لوقعلا  فحت 

(. ( ،ص 65 مکحلا ملاعم  روتسد  ) .تسا هدمآ  حورشم  روط  هب  تسا  قوف  ینارون  مالک  رب  لمتشم 

دینک هشیپ  اوقت  هنوگ  نیا 
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هزیگنا عقاو  رد  هک  دزاس  یم  هارمه  فصو  جـنپ  اب  ار  اوقت  یلو  دـهد  یم  اوقت  هب  روتـسد  هنامیکح  راـتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
: دیامرف یم.دراد  رب  رد  ار  نآ  جیاتن  اوقت و  ياه 

هتخاس و ادج  يدام ) قئالع   ) زا ار  دوخ  هک  یلاح  رد  هدز  رمک  هب  نماد  ادخ  تعاطا  يارب  هک  یسک  ياوقت  ؛ دینک هشیپ  یهلا  ياوقت  »
يوس هب   ) تعرـس هب  ، دوخ ِلامعا  سرت  زا  دراد و  یم  رب  ماگ  یکباچ  اـب  ادـخ  هار  رد  تریـصب  اـب  دـشوک و  یم  هار ) نیا  رد   ) تخس
اوُقَّتا ( ؛» دـشیدنا یم  راک  تبقاع  یگدـنز و  ماجنارـس  هب  و  ترخآ )  ) یلـصا هاگهانپ  هب  تشگزاب  رد  دور و  یم  شیپ  یهلا ) ترفغم 

ِهَّبَغَم َو  ِرَدْـصَْملا ، ِهَِبقاَـع  ِلـِئْوَْملا َو  ِهَّرَک  ِیف  َرَظَن  ،َو  ٍلَـجَو ْنَع  َرَداـَب  ،َو  ٍلَـهَم ِیف  َشَّمَک  ؛َو  ًاریِمْـشَت َّدَـج  ،َو  ًادـیِرْجَت َرَّمَـش  ْنَـم  َهَّیِقَت  َهَّللا 
( . ِعِجْرَْملا

ناسنا تیصخش  هناشن  نیرتالاو  1 و  يْوقَّتلا » ِداّزلا  َْریَخ  َّنِإَف  اوُدَّوَزَت  َو  : » ترخآ رفس  هشوت  داز و  نیرتهب  يراگزیهرپ  اوقت و  میناد  یم 
ُثِرُون ِیتَّلا  ُهَّنَْجلا  َکـِْلت  : » تسا تشهب  ياـه  هزاورد  زا  روبع  زاوج  2 و  ْمُکاْقتَأ .» ِهّللا  َدـْنِع  ْمُکَمَرْکَأ  َّنِإ  : » ادـخ هاگرد  رد  وا  برق  و 

.( هیآ 63 ، میرم «.). ایِقَت َناک  ْنَم  انِدابِع  ْنِم 

نیرتالاب اجنیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  دراد و  نآ  راثآ  رد  ییاه  هناشن  نآ و  ياه  هزیگنا  هب  يدایز  یگتـسب  هک  دراد  یلحارم  اوقت  یلو 
.تسا دوجوم  نآ  رد  فصو  جنپ  هک  دنک  یم  داهنشیپ  ار  اوقت  هلحرم 

زا رّمـش »  ) » تسا هتخاس  ادـج  يدام  قیـالع  زا  ار  دوخ  هدز و  رمک  هب  تمه  نماد  هک  دـنک  یم  هراـشا  یناـمیااب  صخـش  هب  تسخن 
(. تسا ندش  ادج  يانعم  هب  « دیرجت ندز و« رمک  هب  نماد  يانعم  هب  « ریمشت » هدام

.دراد یم  رب  ماگ  ریسم  نیا  رد  مامت  تیدج  اب  لماک  یگدامآ  زا  دعب  هک  تسا  نیا  فصو  نیمود 

رد َشَّمَک »  » .دزیمآ یم  یشیدنا  رکف و  اب  ار  یکالاچ  دنک و  یم  تکرح  تقد  تریـصب و  اب  ، تیدج نیع  رد  هک  نیا  فصو  نیموس 
 ) .تسا یکـالاچ  یکباـچ و  ياـنعم  هب  هدـش و  هـتفرگ  شطع ) نزو  رب  «) شَمَک » هداـم زا  اـی  و  شقن ) نزو  رب  «) شْمَک » هداـم زا  لـصا 

هغالبلا جهن  خسن  زا  يرایـسب  رد  یلو  ؛ هدش رکذ  لیعفت  باب  زا  میم  دـیدشت  اب  ددـشم  تروص  هب  ام  هغالبلا  جـهن  هخـسن  رد  « شّمک .»
 ( .تسا درجم  یثالث  تروص  هب  ًابلاغ  دنچره  ، هدمآ باب  ود  ره  زا  تغل  رد  یلو.تسا  درجم  یثالث  تروص  هب  دیدشت و  نودب 

داز و نتخودـنا  زا  شیپ  رمع  نتفای  نایاپ  زا  سرت  ای  ناهانگ و  ّتلع  هب  یهلا  تازاجم  زا  سرت  وا  هزیگنا  هک  نیا  فیـصوت  نیمراهچ 
.تسا ترخآ  رفس  يارب  هشوت 

هب هک  یلـصا  هاگلزنم  تکرح و  نیا  ِماجنارـس  ترخآ و  رد  شهاگیاج  ندیواج و  تداعـس  هرابرد  ًامئاد  وا  هک  نیا  فصو  نیمجنپ 
.دشیدنا یم  دوش  یم  هتنم  نآ 

هب دراد  رب  ماگ  هار  نیا  رد  تریـصب  اب  مأوت  شالت  لماک و  یگدامآ  اـب  رثؤم و  يوق و  رایـسب  ياـه  هزیگنا  نیا  اـب  هک  یـسک  نیقی  هب 
.تسا هدیسر  اوقت  هجرد  نیرت  یلاع 

.تسا هدرک  ریسفت  دراد  يا  هدرتسگ  یلمع  باتزاب  هک  یعماج  تروص  هب  ار  اوقت  مالسلا  هیلع  ماما  هک  نیا  نخس  هاتوک 
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يانعم هب  هَّبَغَم »  » تسا و هدـش  هتفرگ  دـْعَو ) نزو  رب  «) ْلئَو » هدام زا  هاـگهانپ  أـجلم و  ياـنعم  هب  لـِئْوَم »  » تشگزاـب و ياـنعم  هب  هّرَک » »
.تسا راک  نایاپ  ماجرف و 

نآ دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  ؛ » َنوُِملْسُم ُْمْتنَأ  ّالِإ َو  َُّنتوُمَت  ِِهتاُقت َو ال  َّقَح  َهّللا  اوُقَّتا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای   » هفیرش هیآ  ریسفت  رد 
هیآ ، نارمع لآ  « ) . دـیورن ایند  زا  مالـسا  نییآ  رب  زج  ؛و  دـیزیهرپب ادـخ  ِنامرف ) ِتفلاخم   ) زا تسا ، يراکزیهرپ  اوقت و  قح  هک  هنوگ 

: هک تسا  نیا  اوقت  قح  ندروآ  اج  هب  زا  روظنم  هک  هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  .( 102

«. دننکن شومارف  ار  وا  زگره  دنـشاب و  ادخ  دای  هب  دوشن و  تیـصعم  زگره )  ) ادـخ هک  ؛  یـْسُنی الَف  َرَکْذـُی  ْنَأ  یـصُْعی َو  الَف  َعاُطی  ْنَأ  »
.( ،ج 2،ص 59 یطویس روثنملا  ردلا  ).

: تسا هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هیآ  نیمه  ریسفت  رد 

دنشاب وا  دای  هب  دوشن و  تیصعم  دوش و  تعاطا  ادخ  هک  تسا  نیا  اوقت  قح  ؛  ُرَفُْکی الَف  َرَکُْشی  یْسُنی َو  الَف  َرَکُْذی  یـصُْعی َو  الَف  َعاُطی  »
.( ،ج 15،ص 235 هعیشلا لئاسو  «. ) . دننکن نارفک  دنروآ و  اج  هب  شیاه  تمعن  رکش  دننکن و  شومارف  و 

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abu Talib said : “ Fear Allah like one who is willing to risk everything (just
to please Allāh], who urges himself to walk towards Allāh, who starts in awe, who
looks into the outcomes of matters, into the penalty of anything forbidden, one who is

.” apprehensive of the final end

یقالخا ياه  شزرا  : 211 تمکح
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ُنیَع ُهَراَِشتـسِالا  َرَدَغ َو  نّمِم  َکُضَوِع  ُّولّـسلا  ِرَفّظلا َو  ُهاَکَز  ُوفَعلا  ِهیِفّـسلا َو  ُماَِدف  ُملِحلا  ِضاَرعَألا َو  ُسِراَح  ُدوُجلا  مالـسلا  هیلع  َلاَق  َو 
نِم مَک  یَنُملا َو  ُكرَت  یَنِغلا  ُفَرـشَأ  ِناَمّزلا َو  ِناَوعَأ  نِم  ُعَزَجلا  َناَثدِـحلا َو  ُلِضاَُنی  ُربّصلا  ِِهیأَِرب َو  یَنغَتـسا  ِنَم  َرَطاَـخ  دَـق  ِهَیاَدِـهلا َو 

ًالُولَم ّنَنَمأَت  َال  ٌهَداَفَتسُم َو  ٌَهباَرَق  ُهّدَوَملا  َِهبِرّجتلا َو  ُظفِح  ِقِیفّوتلا  َنِم  ٍریِمَأ َو  يَوَه  َتحَت  ٍریِسَأ  ٍلقَع 

اه همجرت 

یتشد
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يرود و  يزوریپ ،  تاکز  وفع  و  نادرخ ،  یب  نب  ناهد  ییابیکش  و  تسوربآ ،  هدنراد  هاگن  یگدنـشخب ، دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 
 . تسا تیاده  مشچ  تروشم  و  راکتنایخ ،  رفیک  ندرک ،

یب و  دنک ،  راکیپ  زور  بش و  ياه  تبیـصم  اب  ییابیکـش  دتفا ،  اهرطخ  ماک  هب  دنک  يزاین  یب  ساسحا  دوخ  يأر  اب  هک  سک  نآ  و 
سوه ییاورنامرف  ریـسا  هک  لقع  اسب  هچ  و  تساهوزرآ ،  كرت  يزاین  یب  نیرترب  و  دـهد ،  يرای  ناسنا  يدوباـن  رد  ار  ناـمز  یباـت ،

هب هک  سک  نآ  هب  و  تسا ،  هدـمآ  تسد  هب  يدـنواشیوخ  یعون  یتسود  و  تسا ،  يزوریپ  زمر  هبرجت  يریگ  راک  هب  ظفح و  تسا ، 
 . نکن دامتعا  درادن  لّمحت  ناوت  هدمآ و  هوتس 

يدیهش

هک نآ  ندرک  شومارف  تسا و  تاکز  ار  يزوریپ  تشذـگ  ناهد و  دـنب  ار  درخ  یب  يرابدرب  تسا و  نابـساپ  ار  اـهوربآ  يدرمناوج 
تخادنا هرطاخم  هب  ار  دوخ  تخاس  دوخ  يأر  اب  اهنت  هک  نآ  و  تسا ،  نتفای  هار  هدـید  ندز  يأر  و  تافاکم ،  وت  يارب  هدرک  تنایخ 

نداهناو يزاین  یب  نیرتیمارگ  و  رای ،  یمدآ  ندوسرف  رب  ار - نامز  ییابیکـشان  تسا و  راگزور  ياهیتخـس  هدـننک  رود  ییابیکـش  و  ، 
درآ مهارف  ار  مدرم  اب  دنویپ  ندیزرو  یتسود  دوب و  قیفوت  زا  نتخودنا ، تبرجت  و  تساوه ،  نامرف  ریسا  هک  درخ  اسب  تساهوزرآ و 

.دراین بات  دوب و  هوتس  هب  هک  ار  نآ  رامشم  نیما  زگره  و  ، 

یلیبدرا

تسیزوریف و تاکز  هانگ  زا  نتـشذگ  رد  ترودـک و  زا  تسا  درخیب  ندرک  فاـص  تلآ  يراـبدرب  تساهـضرع و  نابـساپ  شـشخب 
دش كاله  رب  فرشم  قیقحتب  تستـسار و  هار  نیع  ندرک  تروشم  بلط  وتب و  درک  رذع  هک  یـسک  زا  تست  ضوع  مغ  ندش  لیاز 

ناگدـنهد يرای  زا  يزار  عزج و  راگزور و  ثداوح  اب  رتیب  دـنکیم  دربن  ربص  دوخ و  هشیدـنا  يارب و  ریغ  زا  دـش  زاـین  یب  هک  یـسک 
هدـننک رما  هک  هراّما  سفن  يوزرآ  دزن  تسا  ریـسا  هک  لقع  زا  اسب  تسوزرآ و  كرت  يرگناوت  نیرتراوگرزب  دـنراگزور و  ثداوح 
رارسا رد  ار  هدش  لولم  هتبلا  رادم  نیما  هدش و  هتفرگ  هدیاف  تسا  یـشیوخ  یتسود  ندومزآ و  نتـشاد  هگن  تسیهلا  قیفوت  زا  تسا و 

يدنسپدوخ لالم  تهج  دوخ  بحاص  زا  لولم  ضارعا  تعرس  ههجب 

یتیآ

.يزوریپ تاکز  وفع ، درخ و  یب  دنبناهد  يرابدرب ، تساهوربآ و  رادساپ  يدنمتواخس ، مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

.تسوت شاداپ  دنک ، ییافو  یب  وت  اب  هک  یسک  زا  ندرک  يرود 

.تسا نتفای  هر  نیع  ندرک ، تروشم 

.هدنکفا هرطاخم  هب  ار  دوخ  دنک ، هدنسب  شیوخ  ریبدت  يأر و  هب  اهنت  هک  ره 

.تسا راگزور  ياهیتخس  هدننک  رود  ییابیکش ،
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.یمدآ رازآ  رب  تسا  راگزور  ناروای  زا  ندرک  یبات  یب 

.تساهوزرآ كرت  اهیزاین  یب  نیرتفیرش 

.دنا سوه  اوه و  راتفرگ  هک  اهلقع  اسب  هچ 

.تسا يزوریپ  ناشن  يزودنا  هبرجت 

.تسا يدنواشیوخ  يا  هنوگ  دوخ ، مدرم ، اب  یتسود 

.شابم نمیا  لولم  هدیجنر و  مدرم  رب 

نایراصنا

هدرک تنایخ  هک  نآ  ندرب  دای  زا   ، يزوریپ تاکز  تشذگ   ، نادان دنب  هنهد  يرابدرب   ، اهوربآ نابساپ  شـشخب  : دومرف ترـضح  نآ  و 
 . تخادنا رطخ  هب  ار  دوخ  دش  يأر  هب  دبتسم  هک  نآ   . تسا تیاده  نیع  تروشم  وت ،  شاداپ 

 . تسافج رب  هنامز  هدننک  يرای  يربص  یب  و   ، اه یتخس  هدننک  در  ییابیکش 

یتبارق یتـسود  و   ، قیفوت زا  هبرجت  ظـفح   . تسا ریـسا  مکاـح  ياوه  تسد  هب  هک  یلقع  اـسب  هچ   . تسوزرآ كرت  تورث  نیرتـفیرش 
 . شابم نمیا  دوخ  زا  هدمآ  گنت  لد  زا  و   . تسا هدش  هتخودنا 

اه حرش 

يدنوار

علقلا هنع  تلمح  اذا  هیفـسلا  نا  ینعی : .همف  یـسوجملا  هب  دشی  ام  مادفلا  .هیف و  لعجی  ام  یفـصیل  قیربالا  یف ف  عضوی  ام  مادـفلا : و 
عیرسلا لولملا  .هثالب و  رهدلا و  هثداح  يار  يا  ناثدحلا  لضان  .كالهلا و  یلع  فرـشا : رطاخ  .هل و  مادف  کملح  ناکف  ههفـس  نع 

.رجضی يا  اریثک  لمی  نم  یلع  دامتعا  يا ال  رجحضلا 

يردیک

نم هعنمف  هیف  یلع  دشی  مادف  هناکف  هفسلا ، نع  هیفسلل  اعنام  کلذ  ناک  هلثمب ، هلباقی  مل  و  هیفـسلا ، هفـس  نع  ملح  اذا  میلحلا  نا  ینعی 
نمک وه  يا  ناثدحلا : لضانی  ربصلا  .كالهلا  یلع  فرـشا  يا  رطاخ : نیلهاجلا .) نع  ضرعا  و  : ) یلاعت لاق  کلذل ، هفـسلاب  مالکلا 

.هیلا هب  دفنی  ام  هبحاص  نع  بذی  یمرلا و  یف  نمزلا  ثداوح  لتاقی 

مثیم نبا 

افو یب  تسود  زا  يرود  .تسا  يزوریپ  تاکز  تشذـگ  وفع و  .تسا  نادان  دـنب  ناهد  يرابدرب  .تساـهوربآ  ناـبهگن  یگدنـشخب  )
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.تسا راوگان  ياهدادیور  عفر  ثعاب  ییابیکش  .تسا  هرطاخم  رد  ياردوخ  .دشاب  یم  تیاده  نیع  نارگید  اب  تروشم  .تسا  یفالت 
لماوع هلمج  زا  .تسوا  ربنامرف  اوه و  راتفرگ  هک  يدرخ  اسب  .تسوزرآ  كرت  هیامرس ، نیرتگرزب  .تسا  راگزور  ناروای  زا  یبات  یب 

-1 هدم .) رارق  دوخ  نیما  تسا  هدیجنر  وت  زا  هک  ار  سک  نآ  .تسا  شخبدوس  يدنواشیوخ  یتسود ، .تسا  هبرجت  نتخودـنا  قیفوت 
، يرادساپ نوچ  یگدنشخب  هک  تسا  هدروآ  ور  نآ  زا  ششخب  يارب  هراعتـسا  رادساپ )  ) سراح هملک  .تساهوربآ  رادساپ  شـشخب 
اب ار  شناهد  ربگ ، رفن  کی  هک  تسا  يزیچ  مادـف  .تسا  نادان  دـنب  ناهد  يرابدرب  .دنک 2 - یم  ظفح  ازـسان  زا  ار  شبحاص  يوربآ 

دریگ یم  رارق  نادان  ربارب  رد  هک  یتقو  رابدرب  صخـش  هک  ور  نآ  زا  تسا ، هدروآ  هراعتـسا  يرابدرب  يارب  ار  ظفل  نآ  ددـنب ، یم  نآ 
هب وا  يارب  لمع  نیا  هک  تسا  نیا  دوش ، یم  دوخ  هرابرد ي  هناهیفـس  راک  زا  عنام  و  دـنکیم ، راـیتخا  توکـس  وا ، تازاـجم  ياـج  هب 
هک تسا ، هدروآ  هراعتـسا  تهج  نآ  زا  تشذگ  يارب  ار  تاکز  ظفل  تسا ، يزوریپ  تاکز  تشذـگ ، .تسا 3 - دنب  ناهد  هلزنم ي 
نآ رب  تاـکز  هک  هتفرگ  رظن  رد  یلاـم  دـننام  ار  يزوریپ  تهج  نیا  رد  .تسا و  باوث  رجا و  ثعاـب  ترخآ  رد  تسا و  یتلیـضف  نآ 

تبسن تسا  یضوع  وت  بناج  زا  افو  یب  مدآ  زا  ندرک  يرود  .تسا 4 - تشذگ  هب  نتخاس  راداو  هلیسو ي  نیا  و  تسا ، هتفرگ  قلعت 
وا زا  هک  تسا  یـسک  يراکبیرف  زا  لـصاح  هودـنا  زا  ندرک  يرود  هب  روتـسد  یعون  تراـبع  نیا  .تسا و  هتفیرف  ار  وت  هک  یـسک  هب 

یـضوع بوخ  تسا و  نآ  ضوع  يراکبیرف و  ياج  هب  صخـش  فرط  زا  راک  نیا  هک  بلطم - نیا  اب  و  تسا ، هدوب  يرادافو  راـظتنا 
اب تروشم  تسا ، تیادـه  نیع  نارگید  اب  تروشم  .تسا 5 - هدومن  افو  یب  تسود  زا  يرود  هب  بیغرت  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما تسا -

هیلع  ) ماما و  ددرگ ، یم  راک  نآ  هب  دومنهر  ثعاـب  نآ  تسا و  رظن  دروم  راـک  هراـبرد ي  اـهرظن  نیرت  هتـسیاش  تساوخرد  نارگید 
.دراد 6- دوجو  ود  نیا  نیب  رد  هک  يراوتـسا  یگتـسباو  طبار و  نیا  دیکات  يارب  تسا ، هداد  رارق  تیادـه  نیع  ار  تروشم  مالـسلا )
، شور نیا  اریز  .تسا  يدوبان  ضرعم  رد  تسا  يارلادبتسم  هک  نآ  ینعی  تسا ، هرطاخم  رد  دشاب  یکتم  دوخ  يار  هب  اهنت  هک  یسک 
ار راوگان  ياهدادیور  ییابیکش  .تشذـگ 7 - لبق  رد  بلطم  نیا  ریظن  .تسا  يدوبان  تکاله و  نآ  همزال ي  هک  دراد  اطخ  لاـمتحا 

یب دـمایپ  هک  تسا  یتکـاله  عفد  ثعاـب  ربص  هک  تسا  هدروآ  هراعتـسا  تهج  نآ  زا  ربص  يارب  ار  هلـضانم  هملک  دـنک ، یم  فرطرب 
.تساهیراتفرگ زا  یبات 

يریپ و يارب  يا  همدقم  هلیسو و  زین  یبات  یب  .تسا و  گرم  يریپ و  يارب  يا  هلیسو  راگزور  .تسا  راگزور  ناروای  زا  یبات ، یب  - 8
هب سفن  يزاـین  یب  يزاـین ، یب  نیرترب  اریز  .تسا  وزرآ  كرت  تورث  نیرتـالاب  .تسا 9 - راگزور  کـمک  رواـی و  سپ  تسا  گرم 
اب دیاب  هن ، رگا  و  تسا ، يدام  ياهوزرآ  كرت  ثعاب  دوخ  نیا  و  تسا ، هدیدنـسپ  قالخا  تمکح و  ینعی  یناسفن ، تالامک  هلیـسو 

یلمع ياج  هب  تسیاشان ، هب  سفن  یمرگرـس  زا  تسا  ترابع  نتـشاد ، وزرآ  نوچ  تسا ، ینادان  همزال ي  دوخ  هک  دوش  عمج  وزرآ 
لاثما عمط و  دسح ، صرح ، لیبق : زا  يدایز  هدیهوکن ي  تافـص  اب  ایند  هب  تبحم  رد  يور  هدایز  نینچمه  و  تسوا ، هتـسیاش ي  هک 

ای لقع  .تسوا  ریـسا  اوه و  نامرف  ریز  هک  يدرخ  اسب  .تسا 10 - تلیذر  تلیـضف و  ینعی  نیدض  عامتجا  نآ  همزال ي  و  تساهنیا ،
رد هک  دتـسیا  یم  نآ  ربارب  رد  ریگ  یتشک  نوچ  ای  دراد و  نتـشیوخ  تساوخ  زا  ار  دوخ  ندرک  فرـصنم  هراما و  سفن  رب  هبلغ  ناوت 

دنوادخ و عیطم  هک  تسا  یلقع  لوا ، عون  .تسا  سفن  ياوه  بولغم  لقع  اب  و  سفن ، یهاگ  تسا و  بلاغ  لقع  یهاگ  تروص  نیا 
سفن ربنامرف  هدرک و  ینامرفان  ار  ادخ  هک  تسا  یلقع  موس  عون  اما  .تسوا  ریظن  یتهج  زا  زین  مود  عون  و  تسا ، دنمورین  ادـخ  رما  هب 

فالخرب سوسحم  ياهتذل  نوچ  تسا ، ناوارف  اهناسنا  ملاع  رد  عون ، نیا  دشاب و  یم  سفن  ياوه  تسد  رد  يریسا  نوچمه  تسا و 
بابسا هلمج  زا  .تسا 11 - هداد  ربخ  لقع  عون  نیا  زا  مالسلا ) هیلع   ) ماما هک  تسا  نیمه  يارب  و  تسا ، رـضاح  دقن و  یلقع ، تاذل 

زا هبرجت  نتخودـنا  هک  تسا  یهیدـب  نآ ، زا  هدافتـسا  رطاـخ  هـب  هـبرجت  هـمادا ي  يدـنبیاپ و  ینعی ، تـسا ، هـبرجت  نتخودـنا  قـیفوت 
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.دـیآراب 12- هبرجت  اب  وا  ات  دـنک  یم  ردـقم  نینچ  دزاس و  یم  مهارف  هدـنب  يارب  ار  هبرجت  رازبا  دـنوادخ  ینعی  تسا ، یهلا  تاقیفوت 
يدـنواشیوخ دـننام  تسا  یلـصا  اـی  برق  تسا و  برق  هشیر ي  زا  ردـصم  مسا  تبارق  نوچ  تسا ، دـنمدوس  يدـنواشیوخ  تبحم ،

اریز .یـشاب  نمیا  تسا  هدـیجنر  وت  زا  هک  یـسک  زا  دـیابن  .تبحم 13 - یتـسود و  برق  دـننام  یباـستکا  تسا  يا  هرهب  اـی  یبـسن و 
باجیا یشیدنارود  سپ  دنک ، یم  فرصنم  اهنیا  ریاظن  يرادزار و  نامیپ ، یتسود ، رب  يرادیاپ  زا  شا  یگدیجنر  ار  هدیجنر  صخش 

.دشابن نمیا  اهنیا  زا  یطیارش  نینچ  رد  ناسنا ، هک  دنک  یم 

دیدحلا یبا 

ُْنیَع ُهَراَِشتْـسِالا  َرَدَـغ َو  ْنَّمِم  َکُضَوِع  ُُّولُّسلا  ِرَفَّظلا َو  ُهاَکَز  ُْوفَْعلا  ِهیِفَّسلا َو  ُماَدـِف  ُْملِْحلا  ِضاَرْعَْألا َو  ُسِراَح  ُدوُْجلا  مالـسلا  هیلع  َلاَق  َو 
ْنِم ْمَک  یَنُْملا َو  ُكْرَت  یَنِْغلا  ُفَرْـشَأ  ِناَمَّزلا َو  ِناَوْعَأ  ْنِم  ُعَزَْجلا  َناَثَدَْـحلا َو  ُلِضاَُنی  ُْربَّصلا  ِِهیْأَِرب َو  یَنْغَتْـسا  ِنَم  َرَطاَـخ  ْدَـق  ِهَیاَدِْـهلا َو 

[ َْدنِع  ] َتْحَت ٍریِسَأ  ٍلْقَع 

 . ًالُولَم َّنَنَمْأَت  ٌهَداَفَتْسُم َو َال  ٌَهباَرَق  ُهَّدَوَْملا  َِهبِرْجَّتلا َو  ُْظفِح  ِقِیفْوَّتلا  َنِم  ٍریِمَأ َو  يَوَه 

دری هنإف  اهب  ملحلا  هبـشف  قیربإلا  مف  یلع  لعجت  هقرخ  مادـفلا  هیطغی و  مرکلاـف  بیع  لـک  مهلوق  ضارعـألا  سراـح  دوجلا  هلوق  لـثم 
 . سأکلا یلإ  اهنم  يذقلا  جورخ  نع  رمخلا  مادفلا  دری  امک  هفسلا  نع  هیفسلا 

 . وفعلا رفظلا  هاکز  نیعتسملا و  دفر  هاجلا  هاکز  هاکز و  ءیش  لکل  نأ  مدقت  دقف  رفظلا  هاکز  وفعلا  امأف و 

نم هب  کلماع  ام  رکذا  هسانت و  هنع و  لساف  کئاقدـصأ  کئابحأ و  نم  کب  ردـغ  نم  نأ  هانعمف  ردـغ  نمم  کـضوع  ولـسلا  اـمأ  و 
رعاشلا لاق  لوألا  هلاصو  نع  اضوع  ولسلا  نم  هتدفتسا  ام  نوکی  هنع و  ولست  کنإف  ردغلا 

قرلا نم  تعنص  ام  ءوس  ینقتعأ 

 . هامارملا هلضانملا  ربصلا و  یف  لوقلا  کلذک  رطاخم و  هیأرب  ینغتسملا  نإ  هراشتسالا و  یف  لوقلا  قبس  دق  و 

 . يرخأ هبیصم  هسفن  یلإ  فاضأ  هسفن و  یلع  نامزلا  ناعأ  دقف  هبیصملا  دنع  عزج  اذإ  ناسنإلا  نأ  عزجلا و  یف  لوقلا  کلذک  و 

 ( . .قمحألا وه  ؛و  كونأ عمج  یکونلا (  عئاضب  نم  اهنأ  ینملا و  یف  لوقلا  اضیأ  قبس  و 

 . هرسأی يأرلا و  بلغی  هنأ  يوهلا و  یف  لوقلا  کلذک  و 

 . هیأر هلقع و  عاضأ  دقف  هبرجتلا  عاضأ  نم  نإ  همادنلا و  هب  تلح  برجملا  براح  نم  مهلوق  هبرجتلا و  یف  لوقلا  کلذک  و 

 . لالملا یف  لوقلا  قبس  مسجلا و  بیسن  خألا  حورلا و  بیسن  قیدصلا  مهلوق  انرکذ  هدوملا و  یف  لوقلا  قبس  دق  و 

یتربع نکسل  هبتاع  تنک  ول  فنحألا  نب  سابعلا  لاق  و 
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یناشاک

و هیفـسلا ) مادـف  ملحلا  و   ) ءالهج متـش  زا  تسا  اه  ضرع  نابهگن  شـشخب ، اطع و  ضارعـالا ) سراـح  دوجلا  مالـسلا : هیلع  لاـق  (و 
هچمه وا  ملح  سپ  .تهافس  زا  ار  هیفس  دنک  یم  عنم  ملح ، هچ  تحافـس  ترودک  هبیاش  زا  تسا  هیفـس  ندرک  فاص  تلآ  يرابدرب 

و  ) .هیدر ءایشا  جازتما  زا  یلاخ  دشاب و  فاص  دور  وا  رد  هک  يزیچ  نآ  ات  دنهن  قیربا  يالاب  رب  هک  تسا  يا  هقرخ  نآ  هک  دشاب  مادف 
هجرد هب  ندیـسر  یمظع و  تبوقع  زا  تسا  يراگتـسر  ادـعا و  رب  تسا  يزوریف  تاـکز  هاـنگ ، زا  نتـشذگرد  و  رفظلا ) هوکز  وفعلا 

زا ردغ ) نمم   ) تسا وت  ضوع  ندش  دنسرخ  ندادن و  هار  دوخ  هب  هودنا  مغ و  ینعی  مغ ، نتشگ  لیاز  و  کضوع ) ولـسلا  و   ) ینـسح
هک یسک  نآ  ردغ  ببـس  هب  دشاب  هدش  حناس  هک  یمغ  عفد  هب  هغیلب ، هرقف  نیا  هب  هدومرف  رما  دومن و  افج  درک و  ردغ  هک  یـسک  نآ 

نیع هراشتـسالا  و   ) اـفو یب  نآ  ردـغ  زا  تسا  وت  ضوـع  مغ ، لاوز  هک  قـیرط  نیا  هب  نآ  رد  دوـمن  بیغرت  اـفو و  وا  زا  دوـب  بقرتـم 
و  ) دشاب تیاده  مزتلم  سپ  روما ، رد  تسا  ءارآ  حلصا  بلط  نآ  هک  اریز  تسار  هار  تسا و  تیاده  تاذ  تروشم ، بلط  و  هیادهلا )
هک اریز  دوخ  هشیدنا  هب  ریغ  يارب  زا  دـش  زاین  یب  هک  یـسک  هیارب ) ینغتـسا  نم   ) دـش كاله  رب  فرـشم  هک  قیقحت  هب  و  رطاخ ) دـق 

راگزور و ثداوح  اب  ریت  هب  دـنک  یم  دربن  ییابیکـش  و  ناثدـحلا ) لضانی  ربصلا  و   ) .تسا تلذ  ترثع و  هنظم  دوخ  يار  هب  دادبتـسا 
عزج زا  دوش  یم  ثداـح  هک  ار  یتکـاله  دـنک  یم  عفد  هکنآ  راـبتعا  هب  ربص  يارب  زا  ار  هلـضانم )  ) ظـفل هدومرف  هراعتـسا  نآ  عیاـقو 

رد تسا  نامز  ناگدـنهد  يرای  زا  نارود ، بئاـصم  رد  ندومن  عزف  ندرک و  عزج  ناـمزلا ) ناوعا  نم  عزجلا  و   ) بئاـصم رد  ندومن 
هب سفن  ياـنغ  هک  اریز  يوـه  تسا و  وزرآ  كرت  يرگناوـت ، نیرتـگرزب  و  ینملا ) كرت  ینغلا  فرـشا  و   ) اـنف مره و  نتخاـس  اـهیم 
هک یلقع  اسب  و  ریـسا ) لقع  نم  مک  و   ) .موزلم زا  مزال  هب  هدومرف  رابخا  سپ  تسا ، ینم  كرت  مزلتـسم  نآ  تسا و  هیناسفن  تالامک 
هب يوه  يارب  زا  ار  ریما )  ) ظفل هدومرف  هراعتـسا  رادرک  يدب  هب  تسا  هدننکرما  هک  ییاوه  دزن  ریما ) يوه  دنع   ) راتفرگ تسا و  ریـسا 

هبرجت نتشاد  هگن  تسا  یهلا  قیفوت  زا  و  هبرجتلا ) ظفح  قیفوتلا  نم  و   ) وا رب  طلسم  تسا و  بلاغ  هک  ار  ییاوه  رم  لقع  دایقنا  رابتعا 
اج ره  هچ  هدش  هتفرگ  هدـیاف  تسا  شیوخ  یتسود ، تبحم و  و  هدافتـسم ) هبارق  هدوملا  و   ) نآ رب  ندومن  تموادـم  تمزالم و  ینعی 

نیگهودنا رارـسا و  رد  ار  هدش  لولم  رادم  نیما  هتبلا  و  الولم ) ننمات  و ال   ) تسا نآ  مزال  هدافتـسا  تسا ، عقاو  تدوم  تقادص و  هک 
رب دوب  ناوت  یمن  نمیا  لالم ، تهج  هب  دوخ  بحاص  زا  لولم  ضارعا  تعرـس  هطـساو  هب  هچ  راکـشآ  ناهنپ و  رد  رادـم  قوثوم  ار و 

يوگم وا  اب  لد  زار  دبنم و  وا  دهع  هب  لد  يوجم  ار  تقادص  وز  شابم و  نمیا  لولم  زا  وا  تقادص 

یلمآ

ینیوزق

ناشضرع يور  و  دنشاب ، دونشخ  ناشیا  زا  مدرم  دننک  دوج  نوچ  نامدرم  ریاس  ای  نارگناوت  يرآ  .تسا  اهـضرع  نابـساپ  دوج  دومرف 
هتسب یم  نهد  هب  سوجم )  ) هک يا  هقرخ  دادش )  ) وچمه و  باحس )  ) وچمه و  باتک )  ) وچمه مادف )  ) .دنـشارخن یتمرح  یب  نخان  هب 

یف اذـک  مدـفم  قیربا   ) دـنیوگ ضرغ  نیا  يارب  مه  دـنهن  یم  هزوک  نهد  رب  هک  هقرخ  نآ  دـیآ و  یفاـص  اـت  ندروـخ  بآ  يارب  دـنا 
رـش میلح  درم  ملح  يرآ  تسا  ناهیفـس  دـنب ) نهد   ) ملح ینعی  .دـنیوگ  مادـف )  ) اقلطم ار  دـنب ) نهد   ) هک تسنیا  نامگ  و  سوماقلا )

زا وفع  تاملک ) عمـس  هملک  یلع  ربصی  مل  نم   ) هدمآ لاثما  رد  و  دناسرن ، ضرعت  ار  میلح  هیفـس  نابز  مدژک  و  دـنادرگب ، وا  زا  هیفس 
ندش یلست  تبحم و  زا  ندیرب  .دشاب  ندرک  وفع  لاون  نآ  رکـش  لام و  نآ  هاکز  نمـشد  رب  دبای  رفظ  هک  ره  تسا ، رفظ  هاکز  مرجم 

.رادـن مغ  وا  يرود  زا  چـیه  رادرب و  لد  تسود  نینچ  زا  ینعی  .درپـسن  اـفو  قـیرط  دـنک و  ردـغ  هـک  تـسود  نآ  زا  تسوـت  ضوـع 
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زا دومن  افغتـسا  دوخ  يارب  هک  ره  دـنکفا  رطخ  رد  ار  دوخ  قیقحت  هب  .تسا و  نتفای  تیادـه  نیع  نتـسج  ریخ  هار  ندومن و  تروشم 
ار و هنامز  ياهیتخـس  دـنک  یم  در  ینعی  .ناثدـح  اب  یمـصخب  دـنرادنا  یم  ریت  یئابیکـش  ربص و  ءابحا  تبحاصم  ءالقع و  ترواـشم 

.ار هنامز  افج  رب  دنک  یم  يرای  یئابیکشان  عزج و 

بهاوملا رغصت  متلوخ و  ام  بهذت  اهناف  ینملا  اوبنتجا  : ) تستیاور ترـضح  نآ  زا  .تسا و  وزرآ  دیما و  كرت  يزاین  یب  نیرتفیرش 
امش هک  ار  اهیطع  دنادرگیم  درخ  و  دنا ، هدرک  اطع  ار  امش  هک  ار  اهتمعن  نآ  درب  یم  هک  اهزورآ  زا  دیئامن  بانتجا  ینعی  متقزر ) یتلا 
ریاج مکاح  نوچ  يرآ  .تسا  هتشگ  ریما  وا  رب  هک  اهشهاوخ  اوه و  ریز  تسا  هتـشگ  دنب  ریـسا و  هک  لقع  اسب  .دنا و  هدومن  يزور  ار 

هبرجت وکین  تسا  هدـنب  قیفوت  زا  .ددرگ  ریـسا  ار  وا  نید  لقع و  لداع  کلم  ددرگ ، ریما  یناسنا  دوجو  کلملا  راد  رد  يوه  سفن و 
هبرجت ات  هنامز  نیا  رد  هک  فیح  تسا و  گرزب  یتداعس  نیا  نتشاد و  راک  هب  يرایشه  يور  زا  نتشاد و  هگن  اه  هبرجت  ینعی  .ندوب 

یکی هب  ات  راگزور  نیا  رد  تسیاب  ود  رمع  ار  هشیپرنه  دـنمدرخ  درم  لیق :) ام  معن  و   ) هدـنامن راک  تقو  هتـشگ و  مامت  رمع  نتخومآ 
هتخودـنا یـشیوخ  مایتلا  یتسود و  تسا  ظفح ) ( ) نسح  ) ياج هب  خـسن  یـضعب  رد  راک و  هب  ندرب  هبرجت  يرگد  اـب  نتخومآ  هبرجت 

اب دشاب ، وت  گنچ  رد  تبارق  نیا  و  دشابن ، وت  رایتخا  هب  یبسن  تبارق  هکنآ  ریغ  دراد  تبارق  مکح  هک  تدوم  رب  تسا  صرحت  .هدـش 
لولم تقادـص  يرآ  لولملا ) ءافو  ال  يور : امک   ) هدـمآ گنت  هب  لد  لولم و  صخـش  را  شابم  نمیا  .یئامن  باستکا  یهاوخ  هک  ره 

.دیاشن دامتعا  وا  دهع  رب  درادن و  داینب 

یجیهال

نیع هراشتسالا  ردغ و  نمم  کضوع  ولسلا  رفظلا و  هاکز  وفعلا  هیفسلا و  مادف  ملحلا  ضارعالا و  سراح  دوجلا  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
لقع نم  مک  ینملا و  كرت  ینغلا  فرشا  نامزلا و  ناوعا  نم  عزجلا  ناثدحلا و  لضانی  ربصلا  هیارب و  ینغتسا  نم  رطاخ  دق  هیادهلا و 

تواخس هک  مالسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .الولم » ننمات  هدافتسم و ال  هبارق  هدوملا  هبرجتلا و  ظفح  قیفوتلا  نم  ریما و  يوه  تحت  ریـسا 
رفظ تاکز  هانگ  زا  تشذگ  وا و  نتفگ  هزره  زا  تسا  هیفس  دنب  نهد  يرابدرب  ملح و  تسا و  اهسومان  اهضرع و  نابهاگن  ششخب  و 

ندرک تروشم  درک و  هعدخ  وت  اب  هک  یسک  هعدخ ي  زا  وت  يارب  زا  تسا  ضوع  عداخ  هعدخ ي  یشومارف  تسا و  مصخ  رب  نتفای 
هعفادم یئابیکش  ربص و  دوخ ، يار  ببس  هب  تروشم  زا  دش  زاین  یب  هک  یـسک  داتفا  تکاله  هب  هک  قیقحت  هب  تسا و  نتفای  هار  نیع 

هچ تسوزرآ و  كرت  يرگناوت  نیرتگرزب  تسا و  نامز  بئاصم  رب  نیعم  بئاـصم  رد  ندرک  عزج  راـگزور و  ثداوح  اـب  دـنک  یم 
هیجوت قیفوت و  هلمج ي  زا  لهاج و  تسد  رد  راـتفرگ  لـقاع  ینعی  ریما ، هراـما ي  سفن  شهاوخ  تسد  رد  ریـسا  لـقع  تسا  رایـسب 
بـسک ثعاب  تبحم  ینعی  هدـش ، هدرک  بسک  تسا  يا )  ) یـشیوخ ندرک  تبحم  راـگزور و  هبرجت ي  نتخومآ  تسا  ریخ  بابـسا 

.ار وت  زا  هدیجنر  لولم و  نادرگم  دوخ  نیما  هتبلا  تسا و  یشیوخ  هدیاف ي 

ییوخ

نع ملحلل  همف  یـسوجملا  اهب  دـشی  یتلا  هقرخلا  هیف و  اـم  یفـصیل  قیربـالا  مف  یف  عضوی  اـم  مادـفلا :)  ) هظفح هسارح : هسرح ) : ) هغللا
نع لضانی  الف  لاقیف : هیف  عستا  مث  هامارملا  هلضانملا  لصا  .هنع  تربص  دعق : باب  نم  اولس  هنع  تولـس ) و   ) هتکـسی هنا  رابتعاب  هفـسلا 

.نیرحبلا عـمجم  لوـلم - لـعافلا  ترجـض و  تمئـس و  هلـالم : بعت و  باـب  نم  هنم  هـتللم  و  هـتللم )  ) و هرذـعب ، هـنع  مـلکت  اذا  نـالف 
فاـضم رقتـسم  فرظ  ریما ، يوه  دـنع  لـقعلل  هفـص  ریـسا  هل و  زیمت  لـقع  نم  ادـبتم و  هیربخ  مک  ریـسا : لـقع  نم  مک  و  بارعـالا :
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قالخالا و نساحم  مالسلا ) هیلع   ) عمج دق  ینعملا : .عجسلا  هیاعرل  هیلع  مدق  هبرجتلا  ظفح  ربخ  رقتسم  فرظ  قیفوتلا ، نم  و  مکربخ ،
بولسا یلع  اهتقاس  اهعم و  اهتاسایق  ایاضق  اهلک  هماک  هرشع  ثالث  یف  میکحلا  ماظنلا  لکشت  میلسلا و  عامتجالاب  طبترت  یتلا  اهلئاضف 

الب نوکی  قافنالا ال  ءاـطعلا و  نا  یلع  لدـف  ضارعـالا  سراـح  دوجلا  هلوقب : دوجلا  یلع  ثحف  .هیلع  لیلدـلا  مکحلا و  دـیفت  میکح 
راشا .هقافلا و  يوذ  لذارالا و  نم  هبیغلا  بسلاب و  کتهلا  نع  مارتحالا  ضرعلا و  ظفح  وه  ضاوعـالا و  نمثا  هب  لـصحی  لـب  ضوع 

بـستکم نمثا  رفظلا  .هیف و  ام  راهظال  دـس  هیف و  یلع  مادـف  وهف  هکتهت  هوغل و  دـیزم  نع  همف  دـشی  هیفـسلا و  تکـسی  ملحلا  نا  یلا 
اهحلصی بلقلا و ال  یف  هقرح  بجوی  ردغلا  .بولغملا و  نع  وفعلا  هاکز  اهنع و  هاکزلا  جارخا  یغبنی  هل و  تلصح  هدئاف  الغا  رشبلل و 

روشلا كرت  نم  .دصقملا و  یلا  لوصولا  نیع  هناکف  هلها ، عم  يروشلا  وه  بقاوعلا  نسح  یلع  لیلد  نسحا  .رابطصالا و  ولـسلا و  الا 
هزرابملا عافدـلا و  نم  دـبال  ناسنالا و  هاجت  هفطـصم  ثداوحلا  .ررـضلا و  یف  اهعقوا  و  رطخلل ، هسفن  ضرع  هیارب  ینفتـسا  هرما و  یف 

هورثلا هلئاطلا و  لاومالاب  ینملا  لیـصحت  نکمی  .ناسنالا و ال  یلع  ناثدحلا  رفظ  یف  نامزلا  یلع  نوع  هسفنب  عزجلا  ناف  .ربصلاب  اهعم 
نودبتـسم ءارمالا  .اهکرت و  وه  ینغلا  فرـشاف  اهبلط ، نم  مدـنی  داکی  ادوهج  هلیبس  یف  ناسنالا  لمحتی  اهب  اهنم  لصحتی  اـم  هغلاـبلا و 

لقع وا  مهـسفنا  مهلقع  ناک  ءاوس  مهئاوها  نع  مهعدر  یلع  ردقت  مهدـی ال  یف  هریـسا  لوقعلاف  مهتاوهـش  مهءاوها و  نوعبتی  ابلاغ و 
.هبابـسا و مها  نم  ریخلا و  هداعـسلا و  بلط  یف  قیفوتلا  نم  لبقتـسملل  اـهنع  راـبتعالا  براـجتلا و  ظـفح  .مهناطلـس و  تحت  عـقو  نم 

نساذ ناک  اذا  خالاب و  یفولا  قیدصلا  نع  ربعی  یتح  جئاوحلا  ءاضق  هناعتسالا و  یف  هبارقلا  ماقم  موقت  بناجالا  نم  هبـستکملا  هدوملا 
هتلاسکب و هنال  لاملا ، یلع  همدـخلا و ال  یلع  انیما  نوکی  لامعالا ال  نع  رجـضی  يذـلا  لولملا  صخـشلا  .مـالا و  بـالاب و  فرـش  و 

دنبزوپ يرابدرب  و  تسوربآ ، نابـساپ  شـشخب  دومرف : همجرتلا : .هاعری  لاملا و  ظفحی  همدـخلا و ال  قح  يدوی  لـمعلا ال  نع  هرجض 
هب دوخ  ندرک  تروشم  نارگید و  تنایخ  ینکشدهع و  زا  تسا  یـضوع  يرابدرب  يراددوخ و  تسیزوریپ ، هاکز  تشذگ  .درخیب و 

کمک دوخ  یبات  یب  تسا و  ثداوح  اب  هزرابم  ییابیکـش  تسا ، رطخ  راچد  دنک  راک  هنارـسدوخ  سک  ره  .تسا  نتفای  هار  دوصقم 
یقیفوت دوخ  يزودنا  هبرجت  تسیریما ، ینارسوه  ریسا  هک  يدرخ  رایـسب  هچ  تسا ، اهوزرآ  كرت  تورث  نیرتهب  تسا ، ورجک  هنامز 

.ینک دوخ  نیما  ار  جنردوز  دیابن  زگره  هدمآ ، تسد  هب  هک  تسا  یتبارق  مدرم  ینابرهم  یتسود و  و  تسا ،

تلهاج دنبزوپ  يرابدرب  *** تششخب نک ، وربآ  نابساپ 

تافو یب  زا  ضوع  يرادهگن  دوخ  *** هاکز دشاب  رفظ  زا  تتشذگ  رد 

یسک ره  رب  رطخ  دشاب  يرسدوخ  *** یسر تدوصقمب  ات  نک  تروشم 

هثراک رب  دوب  يرای  عزج  دوخ  *** هثداح زا  عافد  دشابیم  ربص 

وربآ اب  انغ  يدروآ  فک  رد  *** وزرآ زا  يرذگب  یناوت  رگ 

ریما نازوس  ینارسوه  زا  *** ریسا دنب و  رد  هک  یلقع  اسب  يا 

دنک تشیوخ  ار  هناگیب  یتسود  *** دنک تشیپ  ار  قیفوت  هبرجت 

ریپ يار  زا  اهزردنا  نیا  ونشب  *** ریگم دوخ  نیما  ار  ناجنر  دوز 
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يرتشوش

ناقربزلا هئیطحلا  رواج  هبیتق :) نبا  ءارعش   ) یف ضارعالا  سراح  دوجلا  مالسلا : هیلع  لاق  و  هفلتخم ) تاعوضوم  یف  نوتسلا - لصفلا  )
اذ الجر  يار  نا  ضیغب  بنذ  ناک  ام  ناقربزلا : وجهی  ضیغبلا و  حدـمی  هئیطحلا  لاـقف  هیلا ، نسحاـف  ضیغب  یلا  هنع  لوحتف  ردـب ، نب 
بایناب و هوحرج  مهبالک و  هتدـه  هارق و  اولم  سامرا  نیب  امیقم  هورداغ  هلزنم و  نوه  اولاطا  موقل  راج  ساش  رغوتـسم  یف  شاع  هقاـف 
باطخلا و نب  رمع  هیلع  ناقربزلا  يدعتساف  یساکلا  معاطلا  تنا  کناف  دعقا  اهتیغبل و  ضهنت  مراکملا ال  عد  ناقربزلل : لاق  سارضا و 

یلا ثعبف  .اذه  نم  دشا  ءاجهلا  یف  نوکیال  هنا  لاق : .ایساک  امعاط  نوکت  نا  یضرت  اما  كءاجه ، دارا  ام  رمع : هل  لاقف  تیبلا ، هدشنا 
یفک مهضعب : لاق  .رمع و  هسجف  .هیلع  حلس  هفلتخم ) تاعوضوم  یف  نوتسلا - لصفلا   ) نکلو هاجه  ام  لاقف : کلذ  نع  هلاسی  ناسح 

وه امنا  الئاس  درا  ال  رخآ : لاق  .طق و  مذ  یف  عقی  مل  همـسا  نا  ادـجم  داوجلاب  یفک  و  طق ، دـمح  یف  عقی  مل  همـسا  نا  اراـع  لـیخبلاب 
متـشی و متـشلا  قتیال  نم  هرفی و  هضرع  نود  نم  فورعملا  لعجی  نم  و  رعاشلا : لاـق  و  هنم ، یـضرع  يرتشا  میئل  وا  هتلخ  دـسا  میرک 

لماک  ) یف .هیف و  ام  یفـصیل  قیربالا  مف  یف  عضوی  ام  مادـفلا  هیفـسلا  مادـف  .حـضاو  طـلغ  ملعلا  و  هیرـصملا ) هعبطلا   ) یف اـم  ملحلا و 
لاسف هیلا ، هبلق  لامف  هنم ، هباد  ابوث و ال  انمـس و ال  اهجو و ال  نسحا  ری  مل  هلغب  یلع  ابکار  الجر  يارف  هنیدـملا  یماش  لخد  دربملا :)

ترـصف هلثم ، نبا  هل  نوکی  نا  ایلع  تدـسح  اضغب و  هل  یبلق  التماف  لاق : مالـسلا ، هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نسحلا  وه  هل  لـیق  هنع 
: تلق .ابیرغ  کبسحا  یل : لاق  یمالک  یضقنا  املف  امهبسا  کیباب - کبف و  تلقف : .هنبا  نبا  لاقف : .بلاط  یبا  نبا  تنا  هل : تلق  هیلا و 

یلع ام  هللا  هنع و و  تفرـصناف  .كانواع  هجاح  یلا  وا  كانیـسآ  لاـم  یلا  وا  كاـنلزنا  لزنم  یلا  تجتحا  ناـف  اـنب  لـمف  لاـق : .لـجا 
ارکش هنع  وفعلا  لعجاف  كودع  یلع  تردق  اذا  (: 10  ) یف مالسلا  هیلع  هلوق  ریظن  وه  رفظلا  هاکز  وفعلا  .هنم و  یلا  بحا  دحا  ضرالا 

: هویح نب  ءاجر  هل  لاقف  لجر ، هبوقعب  زیزعلادبع  نب  رمع  رما  دقعلا )  ) یف و  هفلتخم ) تاعوضوم  یف  نوتـسلا - لصفلا   ) .هیلع هردـقلل 
: تلقف لجر ، لتقب  رماف  روصنملا  دـنع  تنک  هلاضف : نب  كرابم  لاق  .وفعلا و  نم  هبحی  ام  لـعفاف  رفظلا  نم  بحت  اـم  لـعف  دـق  هللا  نا 

بنذم نع  افع  نم  الا  مدقتی  الف  مدقتیلف  دی  هللا  دنع  هل  تناک  نم  الا  دانم : يدان  همایقلا  موی  ناک  اذا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا لاق 
لوق نم  دارملا  وه  و  هب ، بلقلا  قلعت  نع  ولـسلا  بقعتـسی  قیدـصلا  نم  ردـغلا  نا  ینعی  ردـغ  نمم  کضوع  ولـسلا  .هقـالطاب و  رماـف 

هللا یلص   ) هیبنل یلاعت  هلوق  اهلضف  یف  یفکی  هیادهلا  نیع  هراشتسالا  يدبک و  یلع  اهدرب  ایف  قرلا  نم  تعنص  ام  ءوس  ینقتعا  رعاشلا :
هراشتـسالا و یف  انه  مالـسلا  هیلع  هلوق  هیارب  ینغتـسا  نم  .كالهلا  یلع  فرـشا  يا : رطاخ  دـق  و  رمالا .) یف  مهرواش  و  ( ) هلآ هیلع و 

ناثدحلا لضانی  ربصلا  .اهلوقع و  یف  اهکراش  لاجرلا  رواش  نم  کله و  هیارب  دبتسا  نم  (: 161  ) یف مالسلا  هیلع  هلوق  ریظن  دادبتسالا 
اضیرحت و عزجلا  هرـضم  ربصلا و  هدـئاف  مالـسلا  هیلع  رکذ  ناسنالا ، راوب  یلع  ناـمزلا  ناوعا  نم  عزجلا  .رهدـلا و  ثداوح  یماری  يا :
و (. 34  ) هناونع هفلتخم ) تاعوضوم  یف  نوتسلا - لصفلا   ) یف هرقفلا  هذه  رکذف  فنصملا  اهس  ینملا  كرت  ینغلا  فرـشا  .اریذحت و 

رسا نم  جرخ  اذا  لقعلا  کلذ  یلع  دهش  هرادل  حیرش  ءارتشا  باتک  یف  مالسلا  هیلع  هلوق  ریظن  وه  ریما  يوه  تحت  ریسا  لقع  نم  مک 
لمعی هعدـی  هاوه ال  نا  الا  لطابلا ، نع  بنجتلا  قحلاب و  لمعلا  بوجو  ایندـلا و  ءاـنف  هرخـالا و  ءاـقب  هلقعب  ملعی  ناـسنا  لـکف  يوهلا 

هبارق هدوملا  .اقفوم و  نوکیالف  اهنم  مرح  اهظفحی  مل  نمف  هریثک ، دئاوف  اهنم  لصحت  براجتلاف  هبرجتلا  ظفح  قیفوتلا  نم  .هاضتقمب و 
هدوملا نوک  نم  و  هبارقلا ، یلا  هدوملا  نم  جوحا  هدوـملا  یلا  هبارقلا  و  ءاـنبالا ، نیب  هبارق  ءاـبالا  هدوـم  ( 308  ) ناونعلا یف  هدافتـسم و 

لوعف الولم  ننمات  و ال  ارهص .) ابسن و  هلعجف   ) لجوزع هلوق  یف  یلاعت  هللا  هفدرا  اذل  و  دیدج ، بسنک  هرهاصملا  نوکت  هدافتـسم  هبارق 
ودـعلا و نم  هدـیکمل  نیرظتنم  اوناکف  برحلا  نم  اولم  اوناک  دـقف  نیفـص ، یف  هباحـصا  مالـسلا  هیلع  همالک  قادـصم  و  هلـالملا ، نم 

.لاتقلا كرت  یف  مهل  ارذع  نوکی 
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هینغم

مذ یف  لیق  ام  هیلع  قبطنی  قدـصی و  نا ال  یفکی  و  همذ ، نع  مهتنـسلا  فک  ساـنلا  یلع  هلاـمب  داـج  نم  ضارعـالا ) سراـح  دوجلا  )
ام ءافلا - رسکب  مادفلا - هیفـسلا ) مادف  ملحلا  و   ) نیرخالا نیلوالا و  نم  سانلا  نیلـسرملا و  ناسل  یلع  و  یلاعت ، هللا  باتک  یف  لیخبلا 

هاکز وفعلا  و   ) اطخ وه  و  ملحلا ، لدب  ملعلا  خسنلا  ضعب  یف  .رما و  یهدا و  وه  امع  هاف  مجل  دقف  هیفسلا  نع  ملح  نم  و  مفلا ، هب  دسی 
یف وفعلا  نع  انملکت  لیلق  ذـنم  و  هیلع ) هردـقلل  ارکـش  هنع  وفعلا  لـعجاف  كودـع  یلع  تردـق  اذا   ) هـمکحلا 10 یف  هـلثم  و  رفظلا .)

کبلق جعزت  و ال  هردغ ، هتنایخ و  ءازج  هنع  ولسلا  لعجا  و  کب ، ردغ  وا  ناخ  نم  لهاجت  ردغ ) نم  کضوع  ولسلا  و   ) همکحلا 193
لضانی ربصلا  و   ) همکحلا 160 یف  لاق  امک  اهلوقع ، یف  لاجرلا  هکراشم  اهنال  هیادهلا ) نیع  هراشتـسالا  و   ) .هناش هرما و  یف  ریکفتلاب 

یف كذ  نع  مالکلا  قبـس  و  افاعـضا ، اهدیزیف  عزجلا  اما  لقعتلا ، دـلجتلا و  الا  اهل  ءاد  و ال  رهدـلا ، بئاون  يا  ءاحلا  رـسکب  ناثدـحلا )
(. ریسا يوه  تحت  ریـسا  لقع  نم  مک  و  . ) همکحلا 34 یف  دحاولا  فرحلاب  مدقت  ینملا ) كرت  ینغلا  فرـشا  و   ) همکحلا 188 حرش 

هیالا نکل  و  ریـسالا ، موکحملا  وه  يوهلا  و  رـسالا ، مکاحلا  وه  لـقعلا  نوکی  نا  لوصـالا - بسحب  ضورفملا - .يوهل و  هفـص  ریما 
تایف و   ) یف ناکلخ  نبا  لاق  هیلاتلا : هصقلا  بابلا  اذـه  یف  تارق  ام  برغا  .مهئاوهال و  يرـسا  مهلوقع  سانلا ، رثکا  یف  سکعلا  یلع 
اهعیب وا  هل  اهتبه  هلاسف  رفعج ، نب  یـسیع  هیراج  بحا  دیـشرلا  نوراه  نا  هفینح : یبا  بحاـص  فسوی  یبا  یـضاقلا  همجرت  ناـیعالا )

الح هل  دـجوی  نا  فسوی  یبا  نم  دیـشرلا  بلطف  اهتبهو ، وا  اهتعب  نا  کلما  ام  عیمج  هقدـص  قاتعلا و  قالطلاب و  تفلح  لاق : و  یباف ،
.اهلک اهتبهو  اهلک و ال  اهتعب  ام  کنال  کلذ ، یف  ثنح  و ال  اهفصن ، هعب  اهفصن و  هبه  یسیعل : فسویوبا  لاقف  .هلضعملا  هذهل  ایعرش 

یه لاق : یه ؟ ام  و  لاق : .هدـحاو  تیقب  فسوی  یبال  دیـشرلا  لاقف  هسلجم ، یف  وه  و  دیـشرلا ، یلا  هیراـجلا  تلمح  و  یـسیع ، لـعفف 
اهیلع دقعا  و  هرح ، حبـصتف  اهقتعا  فسویوبا : لاق  .یـسفن  تجرخ  اذه  یلیل  اهعم  تبا  مل  اذا  و  هضیحب ، يربتـست ء  نا  دبال  هیراج و 
هعاس یف  ثدـح  کلذ  لک  ..فلا  یتئم  ضبق  و  فسویوبا ، اهیلع  هل  دـقع  و  دیـشرلا ، اـهقتعاف  يربتـست ء ، ـال  هرحلا  ناـف  قتعلا  دـعب 

نم و   ) .نمثلا عفدی  نم  ءاوهال  اقبط  نیدلا  نوفیکی  ءوسلا  سنالق  ءایرلا و  خیاشم  اذکه  و  هناکم .! نم  دیشرلا  موقی  نا  لبق  و  هدحاو ،
يدـم اـهرامثب  ساـنلا  عفتنی  یتلا  هقیقحلا  فاـشتکال  هبراـجت  یف  حـجنی  نا  ناـسنالاب  هتیاـنع  هللا و  قیفوت  نم  هبرجتلا ) ظـفح  قیفوتلا 

..ریسعلا و رسیت  و  دیعبلا ، برقت  هلآ  عرتخی  ملاعلا  و  هبابـسا ، ءادلا و  هموثرج  یلع  ءاضقلل  ایرحـس  اراقع  فشتکی  بیبطلاک  لایجالا ،
مهماسجا مهحاورا و  نم  ریثکلا  ریثکلا  اولذـب  .براجتلا و  فولا  اورجا  دـق  فیک و  ..هداهج  لها  هللا و  ءابحا  نم  ءالوه  نا  کشا  ـال 

هدوملا و   ) .سانلل سانلا  عفنا  سانلا  ریخ  هیبن : لاق  ایند  رـشن  هناحبـس و  هللا  رـصن  و  نودعـسی ؟ هب و  نوعتنی  ام  هلایع  هللا و  داـبع  اوطعیل 
نم يوقا  کلذ  مغرب  یه  و  هقادصلاک ، ابـستکم  و  بسنلاک ، ایعیبط  نوکی  برقلا  اذـه  و  برقلا ، نم  هذوخام  هبارقلا  هدافتـسم ) هبارق 

صـالخالا و نم  لـمجا  یـش ء  نم  لـه  و  هقادـص ؟ ـالب  هاـیحلا  ولحت  یه  و  هدوم ؟ ریغ  نم  هبارق  یف  يودـج  هیا  و  محرلا ، بسنلا و 
قرشی قلقلا ، نم  لاح  یلع  رقتسی  لولملاف ال  طقف ، هقدصلا  هایحلا ال  هفآ  للملا  نال  الولم ) ننمات  و ال  ( ؟ حاتفنالا سمهلا و  و  ءافولا ،

.بجوم ببس  الب  دعتبی  برتقی و  .كرتی و  لعفی و  و  برغی ، و 

هدبع

اذا یقـسلا و  دنع  اههاوفا  یلع  مجعلا  هدشت  یـش ء  حتفلا  عم  اضیا  لادلا  ددشت  باحـس و  باتکک و  مادفلا  هیفـسلا : مادـف  ملحلا  … 
نا وه  هنع و  فلخ  کلف  كردـغ  نم  يا  ردـغ : نمم  کـضوع  مـالکلا …  نع  هتعنمف  مادـفلاب  هیفـسلا  مف  تطبر  کـناکف  تملح 

اهعفادی و يا  اهلـضانی  ربصلا  رهدلا و  بئاون  نوکـسف  رـسکب  ناثدـحلا  ناثدـحلا : لضانی  ربصلا  و  نکی …  مل  هناک  هرجهت  هولـست و 
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هاـنمتی اـم  یه  هینم و  عـمج  حـتفف  مضب  ینملا  ینملا : كرت  ینغلا  هبحاـصب …  رارـضالا  یلع  ناـمزلا  نیعی  عزفلا  هدـش  وـه  عزجلا و 
مهلوقعف مهلوقع  یلع  هطلـسم  مهئاوها  اولعج  ساـنلا  نم  ریثک  ریما : يوه  تحت  هنع …  تینغتـسا  دـقف  ائیـش  نمتت  مل  اذا  ناـسنالا و 

هیلا کتجاح  دـنع  لمی  دـق  ذا  نموی  وه ال  هماسلا و  للملا و  عیرـسلا  میملا  حـتفب  لولملا  الولم : ننمات  و ال  اهمکح …  تحت  يرـسا 
کلمع کیلع  دسفیف 

يرفعج

مالسالا ضیف 

ار وا  يوربآ  هدوب  دونشخ  هدننک  ششخب  زا  مدرم   ) تسا اهوربآ  نابهگن  شـشخب  تسا : هدومرف  زردنا ) دنپ و  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
و دنادرگ ) یم  ار  يدب  هتـشادزاب و  یئوگ  هزره  زا  ار  نادان  يرابدرب   ) تسا رابدربان  نادان و  دنب  نهد  يرابدرب  و  دـنیامن ) یم  ظفح 
هک یسک  زا  ندومن  يرود  و  تسا ) وا  زا  تشذگ  نآ  هوکز  دبای  يزوریف  نمشد  رب  هک  ره   ) تسا يزوریف  هوکز  هانگ ) زا   ) تشذگ

ندومن تروشم  و  یـشاب ) هدرک  یفالت  ار  شیئافو  یب  ات  نک  يرود  هتـشادرب  لد  ءافو  یب  تسود  زا   ) تسا وت  ضوع  دومن  یئاـفویب 
دوخ دش  زاین  یب  نارگید ) اب  تروشم  زا   ) شا هشیدنا  يار و  هب  هک  یـسک  و  تسا ، یبای  هار  تیاده و  نامه  نتـسج ) تسار  هار  (و 
هنامز اریز   ) تسا هنامز  ناگدـننک  يرای  زا  یبات  یب  و  دـیامن ، یم  رود  ار  راگزور  ياهیتخـس  یئابیکـش  و  دـنکفا ، یهاـبت  رطخ و  ار 

و تسا ، نتـشادن  وزرآ  يرگناوت  نیرتگرزب  و  دـهد ) یم  ماجنا  ار  راک  نیمه  مه  یبات  یب  تسا و  ندرک  تسین  ندومن و  ریپ  هداـمآ 
طلسم ناشلوقع  رب  مدرم  زا  يرایسب  سفن  ياوه   ) تسا اورنامرف  وا  رب  هک  تسا  یـشهاوخ  اوه و  راتفرگ  ریـسا و  هک  درخ  لقع و  اسب 

هک تسا  يدـنواشیوخ  مدرم ) اب   ) یتسود و  تسا ، شیامزآ  هبرجت و  يرادـهاگن  کـین  راـک  هب  نتفاـی  تسد  ندیـسر و  زا  و  تسا )
(. دنبم لد  شنامیپ  دهع و  هب  وگم و  وا  اب  شیوخ  زار   ) شابم نمیا  دوخ ) زا   ) هدیجنر گنتلد و  زا  و  هدش ، هدرب  هرهب 

ینامز

رواـی یباـتیب  : ) دـنک یم  هجوت  بلج  رتـشیب  نآ  هتکن  ود  هک  هدوـمرف  ناـیب  هجوـت  لـباق  هملک   13 مالـسلا ) هیلع   ) ماـما ـالاب  بلطم  رد 
راـهظا هصغ و  مغ و  هک  تسا  هداد  هجوـت  بلطم  نیا  هب  لوا  هتکن  رد  هدـم .) رارق  نـیما  ار  هدـید  جـنر  صخـش   ) و تـسا ) راـگزور 

هیلع  ) یلع هک  تسا  سانـشناور  هتکن  کـی  نیا  .دـهاک و  یم  ناـسنا  رمع  زا  هـکلب  دـنک ، یمن  اود  ار  ناـسنا  درد  اـهنت  هـن  یتحاراـن 
هب دناوت  یمن  ناسنا  هصغ ، مغ و  رثا  رد  اریز  دنادرگ ، یم  هاتوک  ار  ناسنا  رمع  مغ ، هک  هداد  هجوت  نآ  هب  شیپ  لاس  اهدـص  مالـسلا )
هک دهد  یم  هجوت  مالسلا ) هیلع   ) ماما مود  هتکن  رد  .دتفا  یم  گرم  مادب  ددرگ و  یم  رامیب  دوز  یلیخ  دسرب و  دوخ  ندب  یگدنز و 
یم لامتحا  .میریذپن  يراد  تناما  هب  ار  نانآ  دندش ، تسود  زاب  میدناجنر و  هک  هاگنآ  میناجنرن و  دوخ  زا  ار  دارفا  مینک  یعـس  دـیاب 
رثا رد  اریز  دـیهدن ، رارق  دوـخ  نیما  ار  ضیرم  هک  دوـش  یم  نـیا  ینعم  تروـص  نـیا  رد  هـک  دـشاب  روـجنر  لوـلم  زا  رظنم  هـک  دور 
اما تسا  نامیا  تمالع  زا  تناما  دهع و  هب  يافو  هچ  رگا  .دنادرگ  یم  شاف  ار  ترارسا  دهد و  یم  تسد  زا  ار  دوخ  لرتنک  یضیرم 
نآ زا  ایند  ياههاگ  هجنکـش  بلاغ  رد  هک  تسا  نشور  نیا  دـهد و  یم  تسد  زا  ار  شیوخ  لرتنک  ناـسنا  یناوتاـن  فعـض و  رثا  رب 

.درک تقد  شیپ  زا  شیب  دیاب  تناما  مدرم و  رارسا  لیوحت  يارب  قوف  هتکن  هب  هجوت  اب  .دننک  یم  يرادرب  هرهب 

يزاریش دمحم  دیس 
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( هیفـسلا ماذـف  ملحلا  و   ) ءوسب هل  سانلا  لوانت  نع  هضرع  ظفح  داج  اذا  ناسنالا  ناف  ضارعالا ) سراـح  دوجلا  : ) مالـسلا هیلع  لاـق  و 
( رفظلا تاکز  وفعلا  و   ) هیلع ملکتی  نا  نکمتی  ملف  هیفسلا  مف  تطبر  تلح  اذا  کنا  دارملا  و  مهمف ، یلع  سانلا  ضعب  هدشی  ام  مادفلا 
( ردغ نمم  کضوع   ) رداغلا لعفی  ام  یف  رکفت  ولست و ال  نا  يا  ولسلا ) و   ) هنع وفعت  نا  رفظلا  ءامن  ببـس  ناک  كودعب ، ترفظ  اذاف 

هیادهلا اهناکف  حیحصلا ، قیرطلا  یلا  هیادهلل  ببس  اهناف  هیادهلا ) نیع  هراشتـسالا  و   ) هردغ یف  رکفت  لستف و ال  رداغ ، کب  ردغ  اذاف 
یف عقی  ام  اریثک  هنال  لصفی ، نا  یغبنی  اذا  اهیف  سانلا  رواشی  مل  و  هیارب ) ینغتـسا  نم   ) رطخلا یف  هسفن  عقوا  يا  رطاخ ) دـق  و   ) .اهنیعب

، ربصف هبیـصم  هتباصا  اذاف  بئاصملا  نع  ربصلا  عفادی  يا  رهدلا  بئاون  ناثدـحلا )  ) عفادـی يا  لضانی ) ربصلا  و   ) کلاهملا رارـضالا و 
نامزلا ناعا  هناکف  عزج  نمف  ناسنالا  دـض  نامزلا ) ناوعا  نم   ) هبیـصملا دـنع  عزجلا ) و   ) اغلاب ارثا  رثوت  مل  و  اردـه ، هبیـصملا  تبهذ 

ناف ناسنالا ، هانمتی  ام  ینعمب  هینم ، عمج  ینملا ) كرت  ینغلا  فرـشا  و   ) .رثکا ذـئنیح  ررـضلا  نوکی  ذا  هسفن  یلع  یـشلا ء )  ) یـسلا ء
نم ریثک  ذا  ریما ) يوه  تحت  ریـسا  لقع  نم  مک  و   ) ومنت دـیزت و  لازت  اهناف ال  اهبلطت ، فالخب  ناـسنالا  ءاـنغ  بجوی  یناـمالا  كرت 

ظفح  ) هداعسلا یلا  ناسنالا  دوقی  يذلا  قیفوتلا ) نم  و   ) لوقعلا دض  ءاوهالا  نوعیطی  مهئاوها  مکح  تحت  اریسا  مهلوقع  اولعج  سانلا 
امک لمعی  قیدـصلا  ذا  هدافتـسم ) هبارق   ) سانلا عم  هدوملا ) و   ) لـکاشملا یف  اـهجهن  یلع  ریـستل  تیرج  اـمب  ظـفحتت  نا  يا  هبرجتلا )
لمی دق  ذا  لمع ، یلع  نموی  اذه ال  لثم  و  همئاسلا ، للملا و  عیرسلا  يا  الولم ) ننمات  و ال   ) محر اهنیب  نوکت  نا  نودب  بیرقلا ، لمعی 

.كرما داسف  بجوی  و  کلمع ، كرتیف 

يوسوم

دـشی یـش ء  ءافلا  رـسکب  مادـفلا : .فرـش  وا  بسن  وا  بسح  نم  ناسنالا  هنع  یماحی  ام  ضرع  عمج  ضارعـالا : .مرکلا  دوجلا : هغللا :
.رهدـلا بئاون  ناثدـحلا : .كـالهلا  ضرعم  یف  يذـلا  رطاـخملا : .لدـبلا  ضوعلا : .هنع  تربص  هنع : تولـس  .زوفلا  رفظلا : .مفلا  یلع 
.رجـضلا ماسلا و  لـلملا : .هبحملا  هدوملا : .هیف  بغری  ناـسنالا و  هاـنمتی  اـم  ینملا : .نودـعاسم  ناوعا : .فوخلا  عزفلا و  هدـش  عزجلا :

هلیوط هبرجت  هایحلا و  یف  هربخ  هجیتن  هدـلاخ  تاملک  اهنا  هایحلل …  همجرت  اـهیف  عقاولا و  نع  هیکاـح  همیظع  تاـملک  هذـه  حرـشلا :
عطقت تناف  بویع  نم  دوجلا  رتس  مک  مهتلا و  مکهتلا و  مذـلاب و  كولوانتی  نا  ساـنلا  عنمی  مرکلا  ضارعـالا : سراـحلا  دوجلا  .اـهیف 

مفلا و هب  دسی  ام  مادفلا  هیفـسلا : مادـف  ملحلا  .بویعلا  راتـس  مرکلا  لثملا  یف  کمرکب و  ودـعلا  قیدـصلا و  دـیعبلا و  بیرقلا و  ناسل 
ترفظ اذا  رفظلا : هاکز  وفعلا  .هئایح و  هلق  هشیط و  ههفس و  یف  لاسرتسالا  نم  هعنمی  همف و  دسی  هیفـسلا  نع  ملحلا  مالکلا و  نم  عنمی 

امکف هنع  حفـصت  بولغملا و  نع  وفعت  نا  کیلع  هقح  رفظلا و  اذه  هاکز  لعجاف  کیلع  هللا  ننم  مظعا  ینملا و  ربکا  اذـهف  كودـعب 
: ردغ نمم  کضوع  ولسلا  .رفظلا و  هاکز  وفعلا  لعجا  ترفظ  ول  کلذک  هتاکز  جرخت  نا  کیلع  بجو  لامب  ترفظ  ول  کنا 

: هیادهلا نیع  هراشتـسالا  .هحئابق و  رکذ  هرکذ و  نع  اضوع  هیـسانت  یف  ناف  ربطـصا  هرجهاف و  کب  ردغ  اذا  هنم  ءافولا  رظتنت  تنک  نم 
نم میلـسلا  حیحـصلا و  ریغ  نم  حیحـصلا  فشکی  نا  ریـشتسملا  لقاعلا  عیطتـسی  اـطخلا و  باوصلا و  هوجو  فشکت  رهاشتـسالا  نـال 

هب لالقتـسالا  يارلاب و  دادبتـسالا  نال  هیارب : ینغتـسا  نم  رطاخ  دق  و  باوصلا …  یلا  ناسنالا  يدهت  اهتلاجا  ءارالا و  لدابتف  میقـسلا 
رهدلا بئاون  ناثدحلا : لضانی  ربصلا  و  بئاصلا …  ریغ  مکحلا  للزلا و  اطخلا و  ضرعم  یف  نوکیف  ارصاق  یقبی  لاجرلا  هروشم  نود 

ماما رایهنالا  مدـع  ینعی  يذـلا  ربصلاب  الا  اـهلک  اـهیلع  بلغتلا  نکمی  ـال  دـئادش  نم  هاـیحلا  یف  ناـسنالا  یلع  يرجی  اـم  هبئاـصم و  و 
نامزلا نامزلا : ناوعا  نم  عزجلا  و  اهیلع …  ناسنالا  رـصتنی  اذهب  اهل و  هبـسانملا  لولحلا  یف  ریکفتلا  هنازرلا و  تابثلا و  لب  ثادـحالا 

مها دیرت و  ام  نودـعاسملا  ناوعالا و  دونجلا و  نم  هل  رفوف  کیلع  رـصتنی  نا  تدرا  اذا  بئاصم  لکاشم و  ثادـحا و  نم  لمحی  امب 
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ینغلا فرـشا  و  کیلع …  هراصنا  هناوعا و  مها  نم  هثادـحا  ماما  كرایهنا  ناف  عزجلاب  باصت  ربصلا و  دـقفتف  تنا  طقـست  نا  هناوعا 
قئاقحلا یلا  ردابت  ینملا و  كرتت  نا  ینغلا  فرشا  لب  ینغلا  و  قمحلا ، نم  برض  اذهف  هل  لمعت  نا  نود  ارما  ینمتت  نا  ینملا : كرت 

هدنع هریسا  هل و  هلیلذ  يوهلل و  هعـضاخ  هریثک  لوقع  كانه  ریما : يوه  تحت  ریـسا  لقع  نم  مک  .جراخلا و  یف  اهققحت  اهلـصحتف و 
 … ریمـضلا نیدلا و  لقعلل و  هفلاخم  کلذ  یف  ناک  نا  یهنلا و  رمالا و  بحاص  رطیـسملا  مکحتملا  ریمالا  وه  يوهلا  نا  يرت  کناف 

هناطلـس تحت  لقعلا و  دیب  هرما  ریـسالا و  وه  يوهلا  لعجی  ریمالا و  وه  لقعلا  لعجی  نا  بجی  لقاعلا  نا  مالـسلا  هیلع  هنم  هیبنت  اذه  و 
اهعفانم یـسنت  اهدـئاوف و ال  اهراثآ و  فرعا  اهب …  ظفتحا  اهظفحاف و  كریغ  اهب  رم  وا  هبرجتب  تررم  اذا  هبرجتلا : قیفوتلا  نم  و  … 

هبارق هدوملا  و  کنم …  اهبلطی  امدنع  كریغ  یلا  اهلقنت  هجاحلا و  دنع  اهنم  دیفتـست  نا  کعلاط  نسح  دـیدستلا و  قیفوتلا و  نم  ناف 
ضعب یف  هذـه  لعل  هبحم و  هبارق  كانه  هیجوزلاک و  ببـس  هبارق  كانه  هونبلا و  هوبـالا و  هوخـالاک و  بسن  هبارق  كاـنه  هدافتـسم :

نا درجمل  کجعزا  نامثالا و  سخباب  کعاب  کنم  لم  نم  نال  الولم : ننمات  .ءاـقب و ال  اـماود و  دـشا  یلوـالا و  نم  لـمکا  اـهبتارم 
یف ناکم و  یف  موی  لک  هنا  لمع …  یف  ماودلا  وا  صخـش  یلا  هحارلا  وا  ناکم  یف  رارقتـسالا  عیطتـسی  لولملا ال  و  هسفن …  قیـضت 

 … هقلخ یلا  حاترت  هتقادص و  نموت  فیکف  قیدص  عم  تقو  لک 

یناقلاط

نآ زا  تسوت  ضوع  ندروخن  هودنا  تسا و  يزوریپ  تاکز  تشذگ  درخ و  یب  دنب  ناهد  يرابدرب  تساهوربآ و  نابساپ  تواخـس  »
رطخ هب  ار  دوخ  دـنک ، يزاین  یب  ساسحا  دوخ  هشیدـنا  اـب  هک  سک  نآ  .تسا  تیادـه  مشچ  ینزیار  تسا ، هدرک  تناـیخ  هک  سک 

كرت يرگناوت  نیرت  فیرش  تسا ، هنامز  ثداوح  نارای  زا  یبات  یب  دنک و  یم  هزرابم  راگزور  ثداوح  اب  ییابیکـش  تسا ، هتخادنا 
دروآ و مهارف  ار  کیدزن  دنویپ  یتسود  دوب و  قیفوت  زا  نتخودـنا  هبرجت  تسا و  سفن  ياوه  نامرف  ریـسا  هک  درخ  اسب  .تساهوزرآ 

« .رادم نیما  ار  لولم  هدرسفا و  زگره 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

َرَطاَخ ْدَق  َو.ِهَیاَدِْهلا  ُْنیَع  ُهَراَِشتْـسِالا  ،َو  َرَدَغ ْنَّمِم  َکُضَوِع  ُُّولُّسلا  َو  ِرَفَّظلا ، ُهاَکَز  ُْوفَْعلا  ،َو  ِهیِفَّسلا ُماَِدف  ُْملِْحلا  ،َو  ِضاَرْعَْألا ُسِراَح  ُدوُْجلا 
يَوَه َتْحَت  ٍریِسَأ ! ٍلْقَع  ْنِم  ْمَک  َو.یَنُْملا  ُكْرَت  یَنِْغلا  ُفَرْشَأ  َو.ِناَمَّزلا  ِناَوْعَأ  ْنِم  ُعَزَْجلا  ،َو  َناَثْدِْحلا ُلِضاَُنی  ُْربَّصلا  َو.ِِهیْأَِرب  یَنْغَتْسا  ِنَم 

ٌهَداَفَتْسُم ٌَهباَرَق  ُهَّدَوَْملا  ،َو  َِهبِرْجَّتلا ُْظفِح  ِقِیفْوَّتلا  َنِم  ٍریِمَأ َو 

.ًالُولَم َّنَنَمْأَت  َال  َو 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

تسا نانکش  نامیپ  رفیک  یشومارف  يرود و  تسا و  وفع  يزوریپ ، تاکز  تسا و  هیفس  دنب  ناهد  ملح  تساهوربآ و  ظفاح  ششخب 
یم بئاـصم  اـب  ربص  تسا و  هدـنکفا  رطخ  هب  ار  نتـشیوخ  دـنک  تعاـنق  دوخ  يأر  هب  هک  سک  نآ  تسا و  تیادـه  نیع  تروشم  و 

هک اه  لقع  رایسب  هچ  تساهوزرآ و  كرت  يزاین  یب  نیرترب  دنک و  یم  کمک  نامز  كاندرد  ثداوح  هب  یبات  یب  عزج و  دگنج و 
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يدـنواشیوخ یعون  ، یتـسود تسا و  تیقفوم  زا  یـشخب  اـه  هبرجت  ظـفح  دنریـسا و  اـهنآ  رب  مکاـح  ياـه  سوه  اوه و  ِلاـگنچ  رد 
رد بیطخ  موحرم  هتفگ  هب  هناـمیکح : راـتفگ  دنـس  .نکم . (  داـمتعا  تسا  رطاـخ  هدـیجنر  لولم و  هک  یناـسنا  هب  تسا و  یباـستکا 

هـضور ، لوـقعلا فـحت  رد  هلمج  زا  ؛ تسا هدـمآ  بتک  زا  يرایـسب  رد  هدـنکارپ  تروـص  هـب  هناـمیکح  نانخـس  نـیا  ، رداـصم باـتک 
،ج هغالبلا جـهن  رداصم  ) .رگید بتک  برالا و  هیاهن  ، مکحلا ملاـعم  روتـسد  ، مکحلا ررغ  ، كولملا جارـس  ، نیدـلاو ایندـلا  بدا  ، یفاـک

(. ( 4،ص 172

اهبنارگ ياهزردنا  هعومجم 

لیاضف زا  یمهم  ياه  شخب  هب  ، تسا یـشزرارپ  رهوگ  اه  نآ  زا  مادک  ره  هک  اهبنارگ  ياهزردنا  هعومجم  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
جاوما رد  ندـش  راتفرگ  زا  ار  يرـشب  هعماج  دـنک و  یم  دابآ  ار  ناسنا  ترخآ  ایند و  هک  یلیاضف  نامه  ؛ تسا هدومرف  هراشا  یقـالخا 

.تسا هدش  نایب  هلمج  هدزیس  رد  هعومجم  نیا.دیامن  یم  ظفح  الب 

( . ِضاَرْعَْألا ُسِراَح  ُدوُْجلا  ( ؛» تساهوربآ ظفاح  ششخب  :» دیامرف یم  تسخن 

يوربآ فلتخم  ياه  هناهب  هب  دـنیآ و  یم  رب  ییوج  بیع  ماقم  رد  ، يرظن گـنت  اـی  دـسح  ّتلع  هب  مدرم  زا  يرایـسب  هک  تسا  نشور 
نادساح دنوش و  یم  تکاس  نایوج  بیع  ، دشاب زاب  ششخب  دوج و  هب  شتسد  ناسنا  هک  یماگنه  یلو  دنهد ؛ یم  داب  رب  ار  صاخشا 

.دندرگ یم  شوماخ 

دروم کی  رد  تسا  هدرک  لقن  نادنمـشیدنا  زا  یـضعب  زا  بلاج  هلمج  ود  اـجنیا  رد  دوخ  هغـالبلا  جـهن  حرـش  رد  « يرتشوش » موحرم
: هدروآ نینچ 

لیخب يارب  گنن  راع و  نیا  ُّطَق ؛   ّ ٍمَذ یف  ْعَقَی  َْمل  ُهَمْـسا  ّنأ  ًادْجَم  ِداوَْجلِاب  یفَک  ُّطَق َو  ٍدْـمَح  یف  ْعَقَی  َْمل  ُهَمْـسا  ّنأ  ًاراع  ِلیِخَْبلِاب  یفَک  »
رد وا  ماـن  زگره  هک  تسا  یفاـک  دنمتواخـس  يارب  يراوـگرزب  دـجم و  نیا  دیاتـس و  یمن  ار  وا  سک  چـیه  زگره  هـک  تـسا  یفاـک 

«. دوش یمن  عقاو  یتمذم 

: تفگ یم  هک  دنک  یم  لقن  يدنمشیدنا  زا  رگید  يدروم  رد 

بوخ و مدآ  ای  ؛ منک یمن  در  ار  يا  هدـننک  تساوخرد  چـیه  نم  ؛  ُْهنِم یـضْرِع  يرَتْشأ  ٌمیَئل  ْوا  ُهَتَّلَخ  ُدُّسا  ٌمیرَک  َوُه  اّمإ  ًـِالئاس  ُّدُرأ  ـال  »
«. ) ما هدرک  ظفح  هلیـسو  نیا  هب  ار  میوربآ  هک  تسا  یتسپ  میئل و  ناسنا  اـی  ما و  هدرک  فرطرب  ار  شا  يدـنمزاین  هک  تسا  يدـنماین 

. ( ،ج 14،ص 505 هعابصلا جهب  .

( . ِهیِفَّسلا ُماَِدف  ُْملِْحلا  َو  ( ؛» تسا هیفس  دنب  ناهد  ملح  :» دیامرف یم  هنامیکح  مالک  نیا  زا  هلمج  نیمود  رد  ماما  هاگ  نآ 

هدارا لوا  يانعم  نامه  اجنیا  رد  دـننک و  یم  فاص  نآ  اب  ار  یعیام  هک  تسا  يا  هچراپ  يانعم  هب  هاگ  دـنب و  ناهد  يانعم  هب  مادـف » »
.تسا هدش 
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ثیداحا نآرق و  رد  اهنآ  ياج  یب  تاعقوت  نانآ و  لیلد  یب  ياهداریا  ناهیفـس و  نوزومان  نانخـس  لباقم  رد  لمعلا  سکع  دروم  رد 
ار ییابیز  ریبعت  اجنیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما.دش  هتفگ  نخس  نآ  هرابرد  زین  هتـشذگ  ياه  ثحب  رد  هک  تسا  هدش  هداد  ملح  هب  روتـسد 

دنروخ یم  دنروخب  دـیابن  هک  ار  ییاهاذـغ  ای  دـنریگ  یم  زاگ  هک  ار  یتاناویح  هاگ.تسا  دـنب  ناهد  »و  مادـف » ریبعت نآ  هدرب و  راک  هب 
ببـس هاگ  اهنآ  ربارب  رد  هلمج  کی  نتفگ  هنرگ  تسا و  ملح  دنب  ناهد  زا  هدافتـسا  ناهیفـس  اب  هلباقم  هار  نیرتهب.دننز  یم  دنب  ناهد 

زا ار  دوخ  شزرا  دریگ و  یم  رارق  اهنآ  حطس  مه  وگو  تفگ  نیا  اب  ناسنا  ، نآ رب  هفاضا  دنیوگب و  رگید  نوزومان  هلمج  هد  دوش  یم 
.دهد یم  تسد 

: دیامرف یم  هک  میناوخ  یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد 

شتآ رب  مزیه  یئوگ  دهد  ار  وا  خساپ  دنک و  هلباقم  هیفـس  اب  هک  یـسک  ؛  ِراّنلا یَلَع  َبَطَْحلا  َعَضَو  ْدَـق  ُهَئَفاک  َهیفَّسلا َو  َبَواج  ْنَم  َّنإ  »
.( ،ج 68،ص 422 راونالا راحب  «. ) . دهن یم 

: میناوخ یم  تسا  هدش  لقن  مکحلا  ررغ  رد  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  هک  يرگید  ثیدح  رد 

«. اه تفآ  ربارب  رد  تسا  یباجح  ملح  ؛  ِتافْآلا َنِم  ٌباجِح  ُْملِْحلا  »

(. تسا هناهیفس  ياه  تمحازم  اه  تفآ  زا  یکی  (و 

( . ِرَفَّظلا ُهاَکَز  ُْوفَْعلا  َو  ( ؛» تسا وفع  يزوریپ  تاکز  :» دیامرف یم  هتکن  نیموس  رد 

زین يزوریپ.دـسرب  نارگید  هب  دـیاب  نآ  زا  يا  هرهب  ینعی  ؛ دراد یتاکز  دوش  یم  هداد  ناـسنا  هب  ادـخ  يوس  زا  هک  یتبهوم  ره  ، نیقی هب 
رد وـفع  نیا  میا  هتفگ  اـهراب  هتبلا.تسا  راـکاطخ  نمـشد  زا  وـفع  دـسر  یم  نارگید  هب  نآ  زا  هک  يا  هرهب  تـسا و  یگرزب  تبهوـم 

.ددرگن راکاطخ  صخش  ندش  روسج  ثعاب  هک  تسا  بولطم  ییاج 

: دوب هدمآ  يرگید  تروص  هب  انعم  نیمه  مهدزای  تمکح  رد 

يزوریپ نیا  هنارکـش  ار  وفع  يدش  زوریپ  تنمـشد  رب  هک  یماگنه  ؛  ِْهیَلَع ِهَرْدُْقِلل  ًارْکُـش  ُْهنَع  َْوفَْعلا  ِلَعْجاَف  َكِّوُدَـع  یَلَع  َتْرَدَـق  اَذِإ  »
.تسا يرازگرکش  یعون  مه  تاکز  يادا  هتبلا  « هدب رارق 

( . َرَدَغ ْنَّمِم  َکُضَوِع  ُُّولُّسلا  َو  ( ؛» تسا نانکش  نامیپ  رفیک  یشومارف  يرود و  :» دیامرف یم  هتکن  نیمراهچ  رد 

.تسا ندرک  ادیپ  رطاخ  یلست  ندش و  لفاغ  ندرک و  شومارف  يانعم  هب  ولغ ) نزو  رب  « ) ُّولُس »

نامیپ لباقتم و  مادقا  تسخن  : داد ناشن  تسا  نکمم  لمعلا  سکع  هنوگ  ود  دننکـش  یم  ناسنا  اب  ار  دوخ  نامیپ  هک  یناسک  ربارب  رد 
هحفـص زا  ار  اهنآ  ناسنا  هک  نیا  رگید  هار  تسا و  گنج  هزرابم و  همادا  يریگرد و  رگید  نایب  هب  ینکـش و  نامیپ  لباقم  رد  ینکش 

کی اـهنت  هن  اریز  ، دارفا نیا  يارب  رت  نیگنـس  تسا  یتازاـجم  نیا  دراپـسب و  یـشومارف  هب  هشیمه  يارب  دـنک و  فذـح  دوخ  یگدـنز 
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.دنریگ یم  هلصاف  نکش  نامیپ  زا  دنوش  ربخاب  دادخر  نیا  زا  هک  مه  نارگید  هکلب  ، دنا هداد  تسد  زا  ار  رادافو  تسود 

ُهَراَِشتْـسِالا َو  ( ؛» تسا تیاده  نیع  تروشم  :» دـیامرف یم  دـنک و  یم  هراشا  اه  ناسنا  زاس  تشونرـس  مهم  هلئـسم  هب  هتکن  نیمجنپ  رد 
( . ِهَیاَدِْهلا ُْنیَع 

ای مشچ و  ياـنعم  هب  اـی  ، دـشاب داـحتا  ياـنعم  هب  هاوـخ  « نـیع » هـب ریبـعت  یلو  ؛ تـسا دوـصقم  هـب  نتفاـی  هار  ببـس  تروـشم  مـیناد  یم 
لوـقع تروـشم  هک  یلاـح  رد  دـشابن  نینچ  ارچ.تسا  تیادـه  تروـشم و  ناـیم  یکیدزن  رایـسب  هطبار  هک  دـهد  یم  ناـشن  ، همـشچ

رد.تسین هدیـشوپ  سک  چیه  رب  هک  دریگ  یم  اه  هرهب  نارگید  تاعالطا  براجت و  زا  ناسنا  دـیازفا و  یم  ناسنا  لقع  هب  ار  نارگید 
.میا هتفگ  نخس  نآ  رب  مالسا  تایاور  نآرق و  دیکأت  تروشم و  تیمها  هرابرد  ارارک  زین  هتشذگ  ياه  ثحب 

(. دوش هعجارم  نآ  ریغ  و  ( 53  ) رتشا کلام  هماندهع  تمکح 161 و 113 و 54 و  حرش  هب  )

هب ار  نتشیوخ  دنک  تعانق  دوخ  يأر  هب  هک  سک  نآ  :» دیامرف یم  دنک و  یم  دیکأت  يرگید  وحن  هب  ار  مجنپ  هتکن  هتکن  نیمـشش  رد 
( . ِِهیْأَِرب یَنْغَتْسا  ِنَم  َرَطاَخ  ْدَق  َو  ( ؛» تسا هدنکفا  رطخ 

دنز یم  شتآ  ار  ناسنا  لاوما  ای  ، دهد یم  داب  رب  ار  يو  يوربآ  هاگ  هک  ییاهاطخ  ؛ تسا دایز  رایسب  ناسنا  کی  رد  اطخ  بیرـض  اریز 
رت هاگآ  رتشیب و  تروشم  ياه  فرط  هزادنا  ره  دنتروشم  لها  هک  یناسک  رد  اطخ  بیرـض  یلو  دـنکفا ؛ یم  رطخ  هب  ار  وا  ناج  ای  و 

.دزاس مورحم  درادن  وا  شود  رب  زین  يا  هنیزه  هک  دادادخ  تمعن  نیا  زا  ار  دوخ  ناسنا  ارچ.تسا  رتمک  دنشاب 

جهن هتـشذگ  ياـه  ثحب  یمالـسا و  تاـیاور  رد  زین  تسا  يأر  هب  يانغتـسا  زا  يرگید  ریبـعت  هک  يأر  هـب  دادبتـسا  تارطخ  هراـبرد 
(. دوش هعجارم  باتک  نیمه  زا  تمکح 161  حرش  هب   ) تسا هدش  رکذ  یهجوت  لباق  بلاطم  هغالبلا 

( . َناَثْدِْحلا ُلِضاَُنی  ُْربَّصلا  َو  ( ؛» دگنج یم  بئاصم  اب  ربص  :» دیامرف یم  هتکن  نیمتفه  رد 

یعون هب  سک  ره  دهد و  یم  خر  هاوخان  هاوخ  ناسنا  یگدـنز  رد  هک  تسا  يراوگان  هدـننک و  تحاران  ثداوح  يانعم  هب  ناثدـح » »
رد ياپ  زا  ات  دـنک  یثنخ  ناسنا  دوجو  رب  ار  ثداوح  نیا  ریثأت  دـناوت  یم  هچنآ.تسا  راـتفرگ  ثداوح  نیا  زا  هنومن  دـنچ  اـی  کـی  هب 

.تسا تماقتسا  ییابیکش و  ربص و  نامه  دیاین 

هب یبات  یب  عزج و  :» دـیامرف یم  هدرک  هراـشا  نآ  هب  هتکن  نیمتـشه  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  تسا  یباـت  یب  عزج و  نآ  لـباقم  رد  و 
( . ِناَمَّزلا ِناَوْعَأ  ْنِم  ُعَزَْجلا  َو  ( ؛» دنک یم  کمک  نامز  كاندرد  ثداوح 

یب عزج و  یلو  ؛ تسا گرم  يوس  هب  یمدـق  یـسفن  ره  دـهد و  یم  لیلحت  ًاجیردـت  ار  ناسنا  ياوق  نامز  تشذـگ  هک  نیا  هب  هراـشا 
ییابیکـش ربص و  هک  هنوگ  نامه  نیاربانب  ، دهد یم  لیلقت  فصن  هب  ار  هلاس  داتفه  رمع  اسب  يا  دوش  یم  نآ  راثآ  دیدشت  ببـس  یبات 

ار نآ  راثآ  دباتش و  یم  ثداوح  نآ  کمک  هب  یبات  یب  عزج و  دراد  یم  راوتـسا  اهنآ  ربارب  رد  ار  ناسنا  دگنج و  یم  خلت  ثداوح  اب 
.دزاس یم  رت  قیمع  قیمع و  ناسنا  دوجو  رد 
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: دومرف یم  هک  دوب  هدمآ  انعمرپ  هلمج  نیا  زیمآ 189  تمکح  مالک  رد 

«. تخاس دهاوخ  كاله  ار  وا  یبات  یب  عزج و  دهدن  تاجن  ار  وا  ییابیکش  ربص و  هک  یسک  ؛  ُعَزَْجلا ُهَکَلْهَأ  ُْربَّصلا  ِهِْجُنی  َْمل  ْنَم  »

: میناوخ یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد 

دوب هدـشن  هدـیرفآ  الب  زا  لبق  ییابیکـش  ربص و  رگا  ؛  افَّصلا یَلَع  َهَضیْبلا  ُرَّطَفَتَت  اـمَک  ُنِمؤُْملا  ُرَّطَفَتَی  ِءـالَْبلا  َلـْبَق  َِقلُخ  َْربَّصلا  َّنَأ  ـال  َْول  »
«. ) دوش یم  یشالتم  گنس  هب  تباصا  اب  غرم  مخت  هک  هنوگ  نامه  دندش  یم  یشالتم  مه  زا  راوگان  ثداوح  ربارب  رد  نامیا  اب  دارفا 

.( ،ج 1،ص 175 هیقفلا هرضحیال  نم  .

رد هک  دـنک  یم  يدارفا  ریگنماد  يرگید  تکـاله  زین  يونعم  رظن  زا  دوش  یم  عزج  ربص و  رب  بترتم  هک  يداـم  راـثآ  نیا  رب  هفاـضا 
یناوارف شاداـپ  رجا و  نارباـص  هک  یلاـح  رد  دزاـس  یم  عیاـض  ار  اـهنآ  رجا  هک  نیا  نآ  دـننک و  یم  عزج  یباـت و  یب  ثداوح  ربارب 

.دنراد

: میناوخ یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ییانعمرپ  تیاور  رد  هنیمز  نیمه  رد 

َلَخَد اذإَف  ، ًهَیِحان ُْربَّصلا  یَّحَنَتَی  ِْهیَلَع َو  ٌّلِطُم )  ) ٌّلِـظُم ُِّربلا  ِهِراـسَی َو  ْنَع  ُهاـکَّزلا  ِِهنیِمَی َو  ْنَع  ُهـالَّصلا  َِتناـک  ِهِْربَق  ِیف  ُنِمؤُْملا  َلَـخَد  اذإ  »
درف هک  یماگنه  ؛  ُهَنوُد اَنَأَف  ُْهنَع  ُْمتْزَجَع  ْنإَف  ْمُُکبِحاص  ْمُکَنوُد  : ِِّرْبلا ِهاکَّزلا َو  ِهالَّصِلل َو  ُْربَّصلا  َلاـق  ُهَتََلئاـسُم  ِناـیلَی  ِناذَّللا  ِناـکَلَْملا  ِْهیَلَع 

رد ربص  دنوش و  یم  وا  رب  فرـشم  کین  ياهراک  وا و  پچ  فرط  رد  تاکز  تسار و  فرط  رد  زامن  دنراذگ  یم  ربق  رد  ار  نامیااب 
يرای هب  دیوگ  یم  کین  ياهراک  تاکز و  زامن و  هب  ربص  دـنوش  یم  دراو  لاؤس  رومأم  هتـشرف  ود  نوچ  دریگ و  یم  رارق  يا  هشوگ 

.( ،ج 2،ص 90،ح 8 یفاک لوصا  «. ) . منک یم  شیرای  نم  دیدش  ناوتان  شیرای  زا  امش  رگا  دیباتشب  ناتتسود 

نیمه هب  تسا  تماقتسا  یب  تیفرظ و  مک  یمدآ  وا  هک  دهد  یم  ناشن  دوش و  یم  ناسنا  ییاوسر  ببس  ًابلاغ  یبات  یب  اهنیا  رب  نوزفا 
: میناوخ یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد  لیلد 

زین هتکن  نیا  رکذ  . ( ،ج 75،ص 227 راونالا راحب  «. ) . تسا ییاوسر  تحیضف و  بابـسا  ییابیکـش  ربص و  یمک  ؛  ٌهَحیـضَف ِْربَّصلا  ُهَِّلق  »
وا دوجو  رد  ار  ربص  دیاینرد  ياپ  زا  تخـس  هداعلا  قوف  ثداوح  ربارب  رد  ناسنا  هک  نیا  يارب  لاعتم  يادخ  هک  دسر  یم  رظن  هب  مزال 
دنک یم  یبات  یب  نانچ  دهد  یم  تسد  زا  ار  شزیزع  دـنزرف  نیرتهب  يردام  ًالثم  هک  یماگنه  مینک  یم  هاگن  لیلد  نیمه  هب  هدـیرفآ 
دنچ ای  زور  نیدنچ  زا  دعب  ًابلاغ  دوش و  یم  طلسم  وا  رب  شمارآ  مک  مک  نامز  تشذگ  اب  اّما  ؛ دبوک یم  راوید  نیمز و  هب  ار  دوخ  هک 
یم نیب  زا  یهاتوک  تدم  رد  درک  یم  ادیپ  همادا  نیتسخن  تلاح  نآ  دوبن و  دادادخ  ربص  نیا  رگا  دیآ و  یم  رد  يداع  لاح  هب  هتفه 

.تفر

ُكْرَت یَنِْغلا  ُفَرْشَأ  َو  ( ؛» تساهوزرآ كرت  يزاین  یب  نیرترب  :» دیامرف یم  ، هدمآ تمکح 34  رد  هک  تسا  يزیچ  نامه  هتکن  نیمهن 
( . یَنُْملا

یم زارد  نآ  نیا و  يوس  هب  تجاح  تسد  دنـسر  یمن  نآ  هب  ییاـهنت  هب  ًاـبلاغ  دـنراد و  زارد  رود و  ياـهوزرآ  هک  یناـسک  نیقی  هب 
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هدرتـسگ رایـسب  اـهوزرآ  هنماد  هک  ارچ  ، دـنجاتحم دـنمزاین و  هشیمه  دنـشاب  یگرزب  راد  هیامرـس  تـسا  نـکمم  هـک  نـیا  اـب  دـننک و 
سک چیه  هب  اریز  ، دش دهاوخ  يربتعم  راد  هیامرـس  دنمتورث و  دشکب  زارد  رود و  ياهوزرآ  نیا  رب  لطاب  طخ  ناسنا  رگا  لاح  ، تسا

.دوب دهاوخن  جاتحم 

: میناوخ یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد 

ْمُکَسُْفنأ ِِهب  ُْمتْمَّهَو  امِیف  ِتارَسَْحلا  ُمُُکبِقُْعت  ْمُکَْدنِع َو  یلاعَت  ِهّللا  َبِهاوَم  اِهب  َنوُرِغْصَتْسَت  ُْمْتلِّوُخ َو  ام  َهَجَْهب  ُبِهُْذت  اهَّنإَف  ینُْملا  اُوبَّنَجَت  »
یهلا بهاوم  نآ  ببس  هب  درب و  یم  نیب  زا  هداد  امـش  هب  هک  ار  ییاه  تمعن  طاشن  یباداش و  هک  دیزیهرپب  زارد  رود و  ياهوزرآ  زا  ؛

،ج 5،ص یفاک «. ) . دهد یم  تسد  امش  هب  دیا  هتشاد  هک  يا  هلطاب  ماهوا  ببس  هب  یناوارف  ترسح  دوش و  یم  کچوک  امـش  دزن  رد 
. ( 85،ح 7

اوه و ِلاگنچ  رد  هک  اه  لقع  اسب  هچ  :» دـیامرف یم  هتفر  اـه  ناـسنا  زا  يرایـسب  رب  یتسرپاوه  هبلغ  غارـس  هب  هتکن  نیمهد  رد  هاـگ  نآ 
( . ٍریِمَأ يَوَه  َتْحَت  ٍریِسَأ  ٍلْقَع  ْنِم  ْمَک  َو  ( ؛» دنریسا اهنآ  رب  مکاح  ياه  سوه 

یم ار  هاچ  هار و  دهد و  یم  صیخشت  نآ  اب  ار  دب  بوخ و  هک  لقع  يورین  یکی  : تسا هدیـشخب  ناسنا  هب  ورین  ود  دنوادخ  میناد  یم 
قئالع هاوخ  تسا ؛ يرورـض  ناـسنا  ياـقب  يارب  لادـتعا  دـح  رد  مه  نآ  هک  تسا  یناـسفن  فلتخم  ياـه  هزیگنا  يرگید  دـسانش و 
سوه اوه و  تروص  هب  دـننک و  نایغط  اـه  هزیگنا  نیا  هک  یماـگنه  اـما  ؛ تردـق ماـقم و  تورث و  لاـم و  هب  هقـالع  اـی  دـشاب  یـسنج 

دـنام و یم  زاب  لئاسم  نیرت  حـضاو  صیخـشت  زا  هاگ  هک  يا  هنوگ  هب  دـنریگ  یم  دوخ  تراسا  لاگنچ  رد  ار  لقع  ، دـنیآرد شکرس 
یمالـسا تایاور  نآرق و  تایآ  رد  لیلد  نیمه  هب.دزادرپب  ار  نآ  هرافک  همیرج و  دیاب  رمع  کی  هک  دنز  یم  ییاهراک  هب  تسد  هاگ 

.تسا هدش  هداد  عوضوم  نیا  هب  يدایز  رادشه 

ْنَمَف ًهَواشِغ  ِهِرََصب  یلَع  َلَعَج  ِِهْبلَق َو  ِهِعْمَس َو  یلَع  َمَتَخ  ٍْملِع َو  یلَع  ُهّللا  ُهَّلَضَأ  ُهاوَه َو  ُهَهلِإ  َذَخَّتا  ِنَم  َْتیَأَرَف  َأ  : » دیوگ یم  دیجم  نآرق 
یهاگآ اب  ار  وا  دنوادخ  هداد و  رارق  شیوخ  سفن  ياوه  ار  دوخ  دوبعم  هک  ار  یـسک  يدید  ایآ  ؛ » َنوُرَّکَذَت الَف  ِهّللا َأ  ِدَْعب  ْنِم  ِهیِدْهَی 

نیا اـب  تسا !؟ هداد  رارق  يا  هدرپ  شمـشچ  رب  هدز و  رهُم  شبلق  شوـگ و  رب  هتخاـس و  هارمگ  تسین ) تیادـه  هتـسیاش  هـک  نـیا  رب  )
. ( هیآ 23 ، هیثاج . ( .»!؟ دیوش یمن  رّکذتم  ایآ  دنک !؟ تیاده  ار  وا  دناوت  یم  یسک  هچ  ادخ  زا  ریغ  ، لاح

: میناوخ یم  مکحلا  ررغ  رد  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  یثیدح  رد 

. ( ،ح 817 مکحلا ررغ  «. ) . ار وا  لقع  مه  دنک و  یم  دساف  ار  ناسنا  نید  مه  سفن  ياوه  هبلغ  ؛  َلْقَْعلا ُنیِّدلا َو  ُدِسُْفت  يوَْهلا  ُهَبَلَغ  »

: دومرف هک  تسا  هدش  لقن  راوگرزب  نامه  زا  باتک  نامه  رد  يرگید  ثیدح  رد  زین 

ملع و زا  هک  تسا  مارح  دنریسا  توهش  لاگنچ  رد  هک  ییاه  لقع  مامت  رب  ؛  ِهَمْکِْحلِاب َعِفَْتنَی  ْنأ  ِهَوْهَّشلِاب  ٍلُوْلغَم  ِلْقَع    ّ ِلُک یلَع  ٌمارَح  »
.( ،ح 839 نامه «. ) . دنوش دنم  هرهب  شناد 

هاگ دوش و  هریچ  نآ  رب  دناوت  یمن  سفن  ياوه  زا  يا  هزیگنا  چیه  هک  دندنمورین  يا  هزادـنا  هب  یـضعب  ؛ دـنا توافتم  اه  لقع  نیقی  هب 
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دراد و یفلتخم  بتارم  تاجرد و  زین  سفن  ياوه  هک  هنوگ  نامه  ، دتفا یم  راک  زا  توهش  نایغط  رصتخم  اب  هک  تسا  فیعـض  نانچ 
شیپ یتخبدـب  يوس  هب  ار  هعماج  دریگ و  رارق  ناشـسفن  ياوه  تراسا  رد  ناشلقع  هعماج  کـی  ناـمکاح  هک  تسا  نآ  زیچ  نیرتدـب 

بیجع و ناتـساد  دوخ  هغـالبلا  جـهن  حرـش  رد  هینغم  موحرم  هنیمز  نیا  رد.دـنزاس  سفن  ياوه  هبعلم  ار  مدرم  ياـیند  نید و  دـنرب و 
ناتـسود زا  تنـس و  لها  ياملع  زا  هک  فسویوبا  یـضاق  لاح  حرـش  رد  نایعالا  تایفو  باتک  رد  ناـکلخ  نبا  زا  يا  هدـنهد  ناـکت 

هتخابلد دیشرلا  نوراه  هک  تشاد  ییابیز  رایـسب  زینک  یقیناود ) روصنم  نادنزرف  زا   ) رفعج نب  یـسیع  هک  دنک  یم  لقن  دوب  هفینحوبا 
نم : تفگ تفریذپن و  دوب  زینک  نآ  هب  دنم  هقالع  هک  یسیع.دشورفب  ای  دشخبب  وا  هب  ار  زینک  نآ  هک  تساوخ  یسیع  زا  نوراه.دش  وا 
رگا ملاوما  عیمج  نداد  هقدـص  و  دوخ ) ناگدرب  مامت  يدازآ  نارـسمه و  همه  قالط  روظنم   ) قاتع قالط و  هب  ما  هدرک  داـی  دـنگوس 

.مشخبب ای  مشورفب  یسک  هب  ار  نآ 

وا زا  شنانز  مامت  دوش و  یم  هقدص  وا  لاوما  مامت  دنک  تفلاخم  دنک و  دای  يدنگوس  نینچ  یسک  رگا  هک  دندوب  دقتعم  تنس  لها  )
دیدهت ار  وا  دیـشرلا  نوراه  (. تسا هدش  تفلاخم  نآ  اب  ًادیدش  هعیـش  هقف  رد  هک  یبلطم  دندرگ  یم  دازآ  شنامالغ  نازینک و  ادج و 

.درک یم  ینیگنس  وا  رکف  رب  مسق  لکشم  یلو  دش  میلست  وا  درک  لتق  هب 

تهج هدیچیپ  هلئـسم  نیا  يارب  یعرـش  لح  هار  کی  : تفگ داتـسرف و  فسویوبا  لابند  هب.منک  یم  لح  ار  لکـشم  نم  : تفگ نوراه 
وا هب  ار  نآ  فـصن  یـشخبب و  نوراـه  هب  ار  نآ  فـصن  هک  تسا  نیا  شلح  هار  : تفگ رفعج  نب  یـسیع  هب  فـسویوبا.نک  ادـیپ  نم 
نب یـسیع.يا  هدیـشخب  ار  شمامت  هن  يا و  هتخورف  ار  شمامت  هن  اریز  ، يا هدرکن  تدـنگوس  اب  یتفلاخم  تروص  نیا  رد  یـشورفب و 

ار زینک  و  دیـشخب ) وا  هب  ار  رگید  مین  تخورف و  نوراه  هب  راـنید  رازه  دـص  هب  ار  زینک  نآ  زا  یمین  و   ) داد ماـجنا  ار  راـک  نیا  رفعج 
هدنام یقاب  رگید  لکشم  کی  : تفگ فسویوبا  هب  نوراه.دوب  هتسشن  دوخ  سلجم  رد  زونه  هک  یلاح  رد  دندرب  دیشرلا  نوراه  يارب 

.تسا

ات  ) ددرگ كاپ  دوش و  هناهام  تداع  رابکی  دیاب  هتـشاد و  شزیمآ  شبحاص  اب  ًالبق  زینک  نیا  : تفگ لکـشم ؟ مادـک  : تفگ فسویوبا 
ادج منت  زا  حور  مربن  رس  هب  وا  اب  ار  بشما  رگا  هک ) مزینک  نیا  هناوید  نانچ   ) دنگوس ادخ  هب  : درک هفاضا  سپـس  دیآ ) رـس  هب  وا  هدع 
يا هّدع  دازآ  درف  اریز  ، روآرد دوخ  دقع  هب  يدازآ  زا  دعب  ار  وا  سپس  نک و  دازآ  ار  وا.دراد  هار  مه  نآ  : تفگ فسوی  وبا.دوش  یم 

نوراه هکنآ  زا  لبق  تعاس  کی  رد  اهنیا  مامت  فسأـت ) تیاـهن  اـب  و   ) دروآرد دوخ  حاـکن  هب  ار  وا  درک و  دازآ  ار  وا  نوراه.درادـن 
.دش ماجنا  دزیخرب  دوخ  ياج  زا  دیشرلا 

،ج 6،ص ناـیعالا تاـیفو   ) . .دـندرک یم  يزاـب  ادـخ  ماـکحا  اـب  هنوگ  نیا  تسرپاـیند  ناـیتفم  مه  تسرپاوـه و  ناـمکاح  مه  يرآ 
. ( ،ج 4،ص 345 هغالبلا جهن  لالظ  یف  385؛

ِقِیفْوَّتلا َنِم  َو  ( ؛» تسا تیقفوم  زا  یـشخب  اه  هبرجت  ظفح  :» دیامرف یم  هدرک  هراشا  يرگید  مهم  هلئـسم  هب  هتکن  نیمهدزای  رد  سپس 
( . َِهبِرْجَّتلا ُْظفِح 

« ِقِیفوَّتلا َنِم   » هب ریبعت  دوش و  یم  لماش  ار  نارگید  براجت  یـصخش و  ياه  هبرجت  تسا و  نآ  ماع  موهفم  اـجنیا  رد  هبرجت  زا  روظنم 
یم هدافتسا  نارگید  براجت  دوخ و  نیشیپ  ياه  هبرجت  زا  ، اهراک رد  ار  دوخ  تیقفوم  زا  یمهم  تمسق  ناسنا  هک  تسا  نیا  هب  هراشا 
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تسا و یقالخا  یعامتجا و  یسایس و  یملع و  ياه  هنیمز  مامت  رد  تیقفوم  ببس  رگیدکی  رب  اه  هبرجت  ندش  هتشابنا  عقاو  رد  دنک و 
ياه تسکـش  راتفرگ  نیقی  هب  دـنکن  انتعا  دوخ  نیـشیپ  ياه  هبرجت  هب  دـنادب و  زاین  یب  نارگید  ياه  هبرجت  زا  ار  دوخ  هک  سک  نآ 

.دش دهاوخ  یپرد  یپ 

دناد یم  بیبط  اجک  زا.دنا  هداهن  اهنآ  رب  مه  یبرجت  مولع  مان  هک  هدرک  تفرـشیپ  هبرجت  ساسا  رب  اه  شناد  مولع و  زا  یـضعب  ًاساسا 
زورما تسا ؟ هدرک  هدافتـسا  نارگید  ياه  هبرجت  شیوخ و  ياـه  هبرجت  زا  زج  اـیآ  تسا ؟ رثؤم  يراـمیب  نـالف  يارب  وراد  نـالف  هک 
تسا مالسلا  هیلع  ماما  مالک  رب  ینشور  ریسفت  اهنیا  تساپرب و  فلتخم  مولع  رد  ایند  رسارس  رد  تسا  هبرجت  رازبا  هک  اه  هاگـشیامزآ 

«. دهد یم  لیکشت  ار  تیقفوم  زا  یمهم  شخب  اه  هبرجت  ظفح  :» دیامرف یم  هک 

هبرجت زا  ندرک  هدافتسا  نامه  نآ  هفـسلف  هک  تسا  هداد  حرـش  ناناملـسم  يارب  ار  نیـشیپ  ماوقا  خیرات  زا  یمیظع  شخب  دیجم  نآرق 
.دیریگب تربع  ،و  دینیبب نیمز  فلتخم  طاقن  رد  ار  اهنآ  راثآ  دیورب  : دیامرف یم  هاگ.تسا  ناینیشیپ  یگدنز 

نآ هب  الاب  هنامیکح  هتکن  رد  هک  تسا  اهراک  رد  تیقفوم  نامه  نآ  يانعم  کـی  : دراد اـنعم  ود  تاـیاور  تالامعتـسا  رد  « قیفوت » هژاو
ياهراک يارب  ار  ام  ایادخ ! : مینک یم  اعد  هک  نیا  تسا و  يدام  يونعم و  زا  معا  لئاسو  ندـش  هدامآ  نآ  رگید  يانعم  هدـش و  هراشا 
نامدوخ دـیاب  تسام  راـیتخا  رد  هچنآ  نیقی  هب.اـمن  مهارف  ینامـسج  یناـحور و  زا  معا  ار  نآ  لـیاسو  ینعی  ؛ نک تیاـنع  قیفوت  ریخ 

ود ره  ینعی  ؛ دندرگ یم  زاب  تقیقح  کی  هب  انعم  ود  نیا  میهاوخب و  ادخ  زا  دیاب  تسا  نوریب  ام  رایتخا  زا  هک  ار  اهنآ  میزاس و  مهارف 
.تسا تیقفوم  ببس  اه  هبرجت  ظفح  یهلا و  تاقیفوت 

.دوش یم  هدید  یبلاج  رایسب  تاریبعت  هبرجت  تیمها  هرابرد  یمالسا  تایاور  رد 

: میناوخ یم  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  ماما  زا  یثیدح  رد  هلمج  زا 

: رگید ياج  رد  و  . ( ،ح 10140 مکحلا ررغ  «. ) . تساه هبرجت  ظفح  نامه  لقع  ؛  ِبُراجَّتلا ُْظفِح  ُلْقَْعلا  »

،ح 443. نامه «. ) . دبای یم  شیازفا  هبرجت  شناد و  ملع و  اب  هک  تسا  یهلا )  ) يا هزیرغ  لقع  ؛  ِبُراجَّتلِاب ِْملِْعلِاب  ُدـیزَت  ٌهَزیرَغ  ُلْقَْعلا  »
(

هیلع قداص  ماما  هک  اجنآ  ات  تسا  روما  مها  زا  نارادـم  تسایـس  نارادـمامز و  يارب  ًاصوصخم  ناینیـشیپ  براجت  زا  ندرک  هدافتـسا 
: دیامرف یم  مالسلا 

تـسایر رد  زگره  دـننک  یم  هیکت  دوخ  يارآ  هب  اهنت  هک  هبرجت  مک  دارفا  ؛  ٍهَسائِر یف  ِِهیْأَِرب  ُبِْجعُْملا  َِهبِرْجَّتلا  ُلیلَْقلا  َو...َّنَعَمْطَی ال  «ال 
.( ،ج 69،ص 190 راونالا راحب  «. ) . دش دنهاوخن  قفوم 

هبطخ رد  هلمج  زا  ؛ تسا هدومرف  دیکأت  اه  هبرجت  زا  هدافتسا  تیمها  رب  مالسلا  هیلع  ماما  اهراب  زین  هغالبلا  جهن  هتـشذگ  ياه  ثحب  رد 
: دیامرف یم  تیعطاق  اب  ، تسا هدمآ  يدنمدوس  رایسب  ظعاوم  نآ  رد  هک   176
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دنم هرهب  اه  هبرجت  اه و  نومزآ  هلیـسو  هب  ار  وا  ادخ  هک  سک  نآ  ؛  ِهَظِْعلا َنِم  ٍءیَِـشب  ْعِفَْتنَی  َْمل  ِبُراجَّتلا  ِءالَْبلِاب َو  ُهّللا  ُهْعَْفنَی  َْمل  ْنَم  «َو 
.( هبطخ 176 ، هغالبلا جهن  «. ) . درب دهاوخن  دوس  يزردناو  دنپ  چیه  زا  دزاسن 

نادـنمراک و باختنا  دروم  رد  رتشا  کلام  هب  باطخ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  ، دوب هدـش  دـیکأت  رما  نیا  رب  زین  رتشا  کلام  هماندـهع  رد 
: دیامرف یم  تموکح  ناگدننک  هرادا 

ياراد هک  نیزگرب  ار  يدارفا  اهنآ  نایم  زا  و  ِمالْـسْإلا ؛ ِیف  ِمَدـِْقلا  ِهَِحلاّصلا َو  ِتاتُوُیْبلا  ِلْهأ  ْنِم  ِءاـیَْحلا  َِهبِرْجَّتلا َو  َلـْهأ  ْمُْهنِم  ّخَوَت  «َو 
.( همان 53 «. ) . دنشاب مالسا  رد  هقباساب  ماگشیپ و  حلاص و  ياه  هداوناخ  زا  دنشاب و  حور  یکاپ  هبرجت و 

غیلبت يا  هنوگ  هب  هنافـسأتم  دوش و  یم  هداد  ناناوج  يورین  زا  ندرک  هدافتـسا  رد  يداـیز  ياهراعـش  هزورما  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا 
ياه هعومجم  اهنآ  هک  یلاح  رد  تشاذگ  رانک  عامتجا  تموکح و  هنحـص  زا  ار  نالاسگرزب  دیاب  دننک  یم  روصت  یـضعب  هک  هدـش 

تیقفوم ات  دوش  هتخیمآ  ناناوج  طاشن  ورین و  اب  دـیاب  نالاسگرزب  شزرارپ  ياه  هبرجت  هک  تسا  نیا  بلطم  قح.دـنبراجت  زا  یمیظع 
ود نیا  هکلب  ، نالاسگرزب براجت  هب  اهنت  هن  درک و  تعانق  ناوج  يورین  هب  ناوت  یم  اـهنت  هن  نیقی  عطق و  روط  هب  ؛ دوش لـصاح  یعطق 

.دنرگیدکی لمکم 

: دیامرف یم  هدرک  هراشا  ناتسود  تیمها  هب  هنامیکح  هتکن  نیمهدزاود  رد  سپس 

( . ٌهَداَفَتْسُم ٌَهباَرَق  ُهَّدَوَْملا  َو  ( ؛» تسا یباستکا  يدنواشیوخ  یعون  ، یتسود »

یلو ؛ دنردارب یعیبط  روط  هب  ود  نیا  هک  دوش  یم  لصاح  ردام  ردپ و  کی  زا  دنزرف  ود  دلوت  ًالثم  یعیبط  قیرط  زا  هاگ  يدـنواشیوخ 
وا اب  یفطاع  دنویپ  ردارب  زا  رترب  ای  ردارب  دـننامه  هک  دوش  یم  تسود  نانچ  درادـن  وا  اب  یبسن  هطبار  چـیه  هک  يرگید  اب  ناسنا  هاگ 

.تسا یباستکا  يدنواشیوخ  یعون  اه  یتسود  هنوگ  نیا.دنک  یم  ادیپ 

مالـسلا هیلع  نانمؤمریما  ماما  زا  یثیدح  رد  هک  هداد  تیمها  ردق  نآ  حـلاص  تسود  هلئـسم  هب  تسا و  تدوم  یتسود و  نییآ  مالـسا 
: میناوخ یم 

ترضح نامه  زا  يرگید  ثیدح  رد  .( ،ح 9408 مکحلاررغ «. ) . تسا نادنواشیوخ  نیرت  کیدزن  ، تسود ِبِراقْألا ؛ ُبَْرقأ  ُقیدَّصلا  »

: میناوخ یم 

. ( ،ح 9408 مکحلا ررغ  «. ) . درادن تالکشم ) اب  هزرابم  يارب   ) يا هتخودنا  درادن  یتسود  هک  یسک  ؛  َُهل َرْخُذ  َُهل ال  َقیِدَص  ْنَم ال  »

: میناوخ یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد  هک  اجنآ  ات 

ْنِم اَنل  امَف  : » ْمُْهنَع ًاِربُْخم  ُهّللا  َلاق  ِمیِمَْحلا  ِبیرَْقلا  َْلبَق  ِراّنلا  ِیف  ِِهب  َنوُعْدَی  ِِهب َو  َنُوثیغَتْـسَی  ِراّنلا  ُلْهأ  یّتَح  قیدَّصلا  َُهلِْزنَم  ْتَمُظَع  ْدََقل  »
نورد زا  ار  وا  دـنبلط و  یم  يرای  تسود  زا  خزود  لها  هک  اجنآ  ات  تسا  ـالاو  رایـسب  تسود  ماـقم  ؛ » ٍمیِمَح ٍقیِدَـص  ـال  َو  َنیِِعفاـش *
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یم هک  هداد  ربخ  نینچ  اهنآ  زا  نآرق  رد  دنوادخ.دننزب  ادـص  ار  دوخ  تبحمرپ  ناکیدزن  هکنآ  زا  شیپ  دـننز  یم  ادـص  خزود  شتآ 
هروس ح 11. ص 176، ،ج 71، راونـالا راـحب  «. ) . یمیمـص تسود  هن  میرادـن و  یناگدـننک  تعافـش  زورما  اـم  اـم ) رب  ياو  :) دـنیوگ

.( 100و 101 .هیآ ، ءارعش

َّنَنَمْأَت َال  َو  ( ؛» نکم دامتعا  تسا  رطاخ  هدـیجنر  لولم و  هک  یناسنا  هب  :» دـیامرف یم  اـهبنارگ  هتکن  نیرخآ  نیمهدزیـس و  رد  ماـجنارس 
( . ًالُولَم

هب ناوت  یمن  لیلد  نیمه  هب  تسا  هدرم  اهنآ  رد  لمع  طاشن  ، دـنا هدـش  رطاخ  هدـیجنر  لیلد  ره  هب  هک  يدارفا  ؛ تسا نشور  نآ  لـیلد 
تسا تفرشیپ  همزال  هک  ار  راکتشپ  تماقتسا و  ناوت  یمن  زگره  دننک و  رارف  راک  زا  ات  دنتـسه  يا  هناهب  رظتنم  اهنآ.درک  دامتعا  اهنآ 

.تشاد راظتنا  اهنآ  زا 

رب هک  تسا  نیفص  گنج  ناتـساد  نآ  هدرک و  رکذ  انعم  نیا  يارب  یبوخ  حرـش  دوخ  هغالبلا  جهن  حرـش  رد  يرتشوش  همالع  موحرم 
ور نیا  زا  دننک  اهر  ار  گنج  ات  دندوب  يا  هناهب  رظتنم  دندوب و  هدش  هتـسخ  هدیجنر و  لولم و  يدایز  هدـع  گنج  ندـش  ینالوط  رثا 

هغالبلا جـهن  حرـش   ) . .دندیـشک شا  يزوریپ  هناتـسآ  رد  گنج  زا  تسد  درک  اـه  هزین  رـس  رب  ار  اـه  نآرق  نمـشد  هک  نیا  درجم  هب 
. ( ،ج 14 ص 508 يرتشوش همالع 

دروم تمکح  لیذ  ، هعاربلا جاهنم  هدبع و  هغالبلا  جهن  حرـش   ) . .تسا هدش  ریـسفت  جـنردوز  دارفا  هب  ینارون  هلمج  نیا  رد  لولم  هاگ 
تسا نکمم  ، همانرب ماجنا  راک و  مرگامرگ  رد  هک  ارچ  ، تسا لکشم  رایسب  جنردوز  دارفا  هب  دامتعا  هک  تسا  یتیعقاو  مه  نآ   ( .ثحب

يریذپانراکنا تیعقاو  نایب  میریذـپب  ار  ریـسفت  ود  نیا  زا  مادـک  ره.دـنزاس  اهر  ار  زیچ  همه  دـنوش و  رطاخ  هدرزآ  يزیچ  كدـنا  زا 
.درادن یعنام  زین  مالسلا  هیلع  ماما  مالک  موهفم  رد  ریسفت  ود  ره  نیب  عمج  تسا و 

: میهد یم  نایاپ  هدمآ  مکحلا  ررغ  رد  تسالاب و  مالک  هدننک  لیمکت  هک  مالسلا  هیلع  ماما  زا  یثیدح  اب  ار  نخس  نیا 

جنردوز رطاخ و  هدـیجنر  دارفا  هب  ؛  َهَْملُّظلا ُضوُخَی  ْنَِمل  ٌعَتْمَتْـسُم  ِفِطاْخلا  ِقْرَْبلا  ِیف  َْسَیل  ُهَّنِإَف  ِهَلِّـصلِاب  یّلَحَت  نإ  ًـالُولَم َو  َّنَنِمأَـت  ـال  »
رد دوش ) یم  شوماخو  دـشخرد  یم  يا  هظحل  هک   ) هدـنهج قرب  اریز  ، يروآ تسد  هب  يا  هزیاـج  اـب  ار  وا  لد  دـنچره  ، نکن داـمتعا 

. ( ،ح 11139 مکحلا ررغ  «. ) . تسین دامتعا  لباق  کیرات  بش 

***

رارق دوخ  یگدـنز  همانرب  ار  انعمرپ  هنامیکح  هدرـشف  هعومجم  نیمه  مالـسلا  هیلع  ماـما  تاـملک  ماـمت  ناـیم  زا  ناـسنا  رگا  یتسار  هب 
مه دـنک و  حالـصا  ار  درف  دـناوت  یم  مه  ، نآ يونعم  ياه  هبنج  رد  مه  دوش و  یم  زوریپ  یگدـنز  يداـم  ياـه  هماـنرب  رد  مه  ، دـهد
هب ار  نآ  هک  درذگ  یمن  يزیچ  دوش و  یم  راکـشآ  ام  رظن  رد  ینارون  تاملک  نیا  « یفطاخ قرب  » نوچمه هک  سوسفا  یلو  ؛ ار هعماج 

.میهد یم  همادا  ار  تاهابتشا  اب  هتخیمآ  یگدنز  ریسم  نامه  میراپس و  یم  یشومارف 

یسیلگنا
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Imam Ali ibn Abu Talib said : “ Generosity is the guard of honors. Clemency is ship’s
restrainer. Forgiveness is the zakāt of victory. Solace is your compensation for one
who betrayed you. Consultation is the same as guidance. One who sticks only to his
own view takes a risk. Patience struggles against calamities. Impatience aids against
time's fluctuations. The best of wealth is to abandon high hopes. How many the minds
that are subdued by aggressive desires are! A sign of success is to remember
experience. Affection is a useful kinship. And do not place your trust in someone who

.” has no patience

506 ص :

لقع تفآ  يدنسپدوخ  : 212 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ِِهلقَع ِداّسُح  ُدَحَأ  ِهِسفَِنب  ِءرَملا  ُبجُع  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

 . تسا لقع  نادوسح  زا  یکی  يدنسپدوخ  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 

يدیهش

.تسوا درخ  نادوسح  زا  یکی  یمدآ ، ندیدنسپ  دوخ 

یلیبدرا

تسوا لقع  نادساح  زا  یکی  دوخ  سفنب  درم 

یتیآ

.تسا یمدآ  لقع  نادوسح  زا  يدنسپدوخ ، مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 
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نایراصنا

 . تسوا لقع  نادوسح  زا  یکی  ناسنا  يدنسپ  دوخ  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

بجعلاـف هیلع ، وه  اـم  یلع  راـصتقالا  بجعلا  بجوم  رثاـملا و  و  بقاـنملا ، لـئاضفلا و  نم  داـیدزالا  هاـضتقم  لـقعلا و  بجوم  نـال 
.لقعلل اودع  ناکف  دایدزالا ، نع  فرصی 

مثیم نبا 

زا لقع  يریگـشیپ  رد  هک  تهج - نآ  زا  ار  دـساح  ظـفل  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما تسوا .) لـقع  نادـساح  زا  یکی  یمدآ  یهاوخدوخ  )
يارب تسا - رثوم  نآ  یتساک  دوسحم و  لاح  رد  دوخ ، دسح  اب  هک  دساح  دننامه  تسا ، رثوم  تلیضف ، یبلط  هدایز  یهاوخ و  نوزف 

.تسا هدروآ  هراعتسا  یمدآ  یهاوخدوخ 

دیدحلا یبا 

 . ِِهْلقَع ِداَّسُح  ُدَحَأ  ِهِسْفَِنب  ِءْرَْملا  ُبْجُع  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

ناک املف  هنـساحم  ءافخإ  دوسحملا و  بیاعم  راهظإ  یف  ادهتجم  لازی  دساحلا ال  نأ  هملکلا  هذه  ینعم  بجعلا و  یف  لوقلا  مدقت  دـق 
.هصقن دوسحملا و  بیع  راهظإ  هبأد  يذلا  دساحلاک  ناک  هلقع  صقن  نع  افشاک  هسفنب  ناسنإلا  بجع 

.هیلع طخاسلا  رثک  هسفن  نع  یضر  نم  لاقی  ناک  و 

«. ( ابجعتم :» ا  ) امدان حبصأ  امئاق و  تیبأ  نأ  نم  یلإ  بحأ  امدان  حبصأ  امئان و  تیبأ  نأل  ریخشلا  نب  فرطم  لاق  و 

یناشاک

تسا وا  لقع  نادساح  زا  یکی  هلقع ) داسح  دحا   ) دوخ سفن  هب  درم  يدنسپدوخ  بجع و  هسفنب ) ءرملا  بجع  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
.تسا نیا  عنام  بجع  تسا و  لیاضف  دایدزا  لقع ، ياضتقم  هک  اریز 

یلمآ

ینیوزق

داب رـصرص  دناچیپ و  هب  رـس  نیبرود  لقع  نامرف  زا  نیبدوخ  درم  .تسا  يو  لقع  نادـساح  زا  یکی  دوخ  سفن  هب  درم  ندوب  بجعم 
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.دناشن ورف  وا  رد  لقع  غارچ  ینیبدوخ 

یجیهال

سفن رم  درم  ندرک  دنسپ  نتشاد و  شوخ  هک  مالسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .هلقع » داسح  دحا  هسفنب  ءرملا  بجع  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
دنمـشهاوخ هک  وا  لقع  نادـساح  دـننام  تسا ، وا  لقع  لاوز  دنمـشهاوخ  یـضتقم و  ینعی  تسا ، وا  لقع  نادـساح  زا  یکی  ار  دوخ 

.دنیوا لقع  لاوز 

ییوخ

و هملظلا ، رونلا و  و  دادـضالا ، دادـنالا و  تافلاخملا و  تاقفاوملا و  نم  هیف  امب  ریبکلا  ملاعلا  لثمی  هنامثج  رغـص  عم  ناسنالا  ینعملا :
نکل و  بقاث ، مجنک  هئاـضعا  هساوح و  عیمج  یلع  قرـشی  ناـسنالا  دوجو  ءامـس  یف  بکاوکلا  قرـشا  لـقعلاف  باحـسلا ، وحـصلا و 

بجعلا ببـسب  ناسنالا  دوجو  ریـصیف  سمـشلا  رون  نم  عناـملا  ملظملا  باحـسلاک  هرون  نم  عنمی  هدـساح ، هودـع و  سفنلاـب  بجعلا 
.تسناسنا دوخ  درخ  نادوسح  زا  یکی  ینیبدوخ  دومرف : همجرتلا : .رطخلا  فوخلا و  رذحلا و  هشحولا و  هنم  ثعبنی  امهلدم  املظم 

تسا وت  ینیبدوخ  وت  لقع  دوسح  *** يدرگ کیرات  يدش  نیبدوخ  رگا 

يرتشوش

نینموملا قالخالا ) مراکم  یف  نوعبرالا - ثلاثلا و  لـصفلا   ) ریما لاـق  لاـق : مالـسلا ) هیلع   ) قداـصلا نع  یلع  نب  نومیم  يور  لوقا :
و ملسم - نب  هبیتقل  لیق  یـضارلا : بدوم  یـضورعلا  لاق  جورملا :)  ) یف .هلقع  فعـض  یلع  لیلد  هسفنب  ءرملا  باجعا  مالـسلا :) هیلع  )

میظع لجر  هنا  لاقف : برحلا ؟ یلا  هباحـصا - دـحا  انالف - تهجو  ول  كرتلل - ابراحم  ناک  جاـجحلا و  لـبق  نم  ناـسارخ  یلع  ناـک 
ابوکنم ناک  الا  برح  بحاص  یلع  دحا  ربکت  ام  و  ابیرق ، نالذخلا  نم  ناک  ادـحا و  رواشی  مل  هبجع و  دتـشا  هربک  مظع  نم  و  ربکلا ،

دهف و نم  بثوا  دسا و  نم  امادقا  دشا  قعقع و  نم  رذحا  هاطق و  نم  يدها  باقع و  نم  رصبا  سرف و  نم  عمسا  نوکی  یتح  هللا  ال و 
بض و نم  ربصا  بلک و  نم  طفحا  یکرک و  نم  سرحا  یبظ و  نم  حـشا  کید و  نم  یخـسا  بلعث و  نم  غورا  لمج و  نم  دـقحا 

لیق دق  و  ببـسلا ، ردق  یلع  عمطت  فوخلا و  ردق  یلع  طفحتت  هجاحلا و  ردق  یلع  هیانعلاب  حمـست  امنا  سفنلا  نا  و  لمنلا ، نم  عمجا 
: قدشالا دیعس  نب  ورمع  کلملادبع  لتق  هیفیک  یف  ریـسلا  لها  عزانت  اضیا : .قیدص  ربکتمل  يار و ال  بجعمل  سیل  رهدلا  هجو  یلع 

میظع الجر  ورمع  ناک  و  لعفاف - لاق : .معن  لاق : بابلا ؟ قلغت  نا  ورمع  لخد  اذا  عیطتستا  هبجاحل  لاق  کلملادبع  نا  يار  نم  مهنمف 
و الیوط - کلملادبع  هبتاعف  نولخدی ، اوناک  امک  هعم  اولخد  دق  هباحـصا  نا  نظی  وه  و  تفتلی - الـضف و ال  هیلع  دح  يری ال  ربکلا ال 

یلع لیطتستا  کلملادبع  ای  لاقف : لوقلا  هل  ظلغا  کلملادبع و  هملکف  هقنع - برـضی  ناب  هعزعزلاابا  هسرح  بحاص  یـصو  ناک  دق 
انا و  لاقف : .کلذ  تئش  دق  کلملادبع : لاقف  .برحلا  کل  تبصن  مث  کنیب  ینیب و  دهعلا  تضقن  تئش  نا  الـضف ، یلع  يرت  کناک 

ثلاثلا و لصفلا   ) دبع نم  اندف  رادلا ، یف  مهری  ملف  هباحـصا  یلا  ورمع  تفتلاف  .هب  کناش  هعزعزلاابا  ای  کلملادبع : لاقف  .تلعف  دـق 
جرخ امل  ارمع  نا  لیق  .هلتقف و  هعزعزلاوبا  هبرضف  .کمحر  ینسمیل  لاق : کیندی ؟ ام  لاقف : کلملا  قالخالا ) مراکم  یف  نوعبرالا -

.ینظقیا ام  امئان  تنک  ول  هللا  وف  کنع  ینیعد  لاقف : .هیتات  الا  هللا  كدشنا  هتارما : هل  تلاقف  طاسبلاب ، رثع  کلملادـبع  دـیری  هلزنم  نم 
لئامح عطقی  نا  مدخلا  ضعب  رماف  هدنع  نم  اموی  جرخف  هب ، ثبعی  نا  روصنملا  داراف  هیاغلا ، یف  هزمح  نب  هرامع  هوخن  تناک  اولاق : و 
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عوجرلا و نع  ربکت  اطخا  اذا  ناک  .تفتلی و  مل  ههجول و  هرامع  یـضمف  فیـسلا  طقـسف  کـلذ  لـعفف  هکرتی ، ما  هذـخایا  رظنیل  هفیس 
.اذه نم  یلع  نوها  اطخلا  هدحاو ؟ هعاس  یف  ماربا  ضقن و  لوقی :

هینغم

و لقعلا ، لشی  بجعلا  ..هنیب و  کنیب و  لوحیل  ادهاج  یعـسی  و  هبیـصت ، ریخ  يا  یلع  كدسحی  يذلا  وه  قالطالا  یلع  کئادعا  دلا 
اطخا امبر  ..دوسحملا و  عم  دـساحلا  ناشک  هناش  ناـک  اـنه  نم  و  لاـمکلا ، ریخلا و  یلا  اهتیادـه  سفنلا و  بیذـهت  نیب  هنیب و  لوحی 

.بجع و ال  قمع ، هقد و  هیبشتلا  اذه  یف  .ادبا و  لقعلا  یطخی ء  الف  بجعلا  مهس  اما  دساحلا ، مهس 

هدبع

ناکف صقنلاب  هیلع  دوعیف  اهیف  لغوا  لـب  طقـس  اهکردـی  مل  اذاـف  سفنلا  بویع  لـقعلا و  نیب  باـجح  بجعلا  هلقع : داـسح  دـحا  … 
لامکلا همعن  لقعلا و  نیب  لوحی  دساح  بجعلا 

يرفعج

مالسالا ضیف 

هدرک دایز  لقع  یضتقم  اریز   ) تسا وا  درخ  ناربکشر  زا  یکی  صخـش  ینیبدوخ  هدومرف : يدنـسپدوخ ) نایز  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
ولج ار  لـئاضف  ندرک  هداـیز  هدرب و  کـشر  لـقع  هب  هک  تسا  نآ  دـننام  سپ  دـشابیم  نآ  ریگولج  ینیبدوخ  تسا و  وکین  ياـهوخ 

(. هتفرگ

ینامز

لقع دزاس ، راکـشآ  دروآ و  تسدـب  ار  وا  ياهبیع  دـیامن و  یفخم  اـی  دریگب و  هدـیدان  ار  دوسحم  ياـهیکین  دـنک  یم  یعـس  دوسح 
نیمه هب  .دراد  یمنرب  ماگ  لقع  لیمکت  يارب  رورغ  رثا  رد  دزاس و  یم  راکـشآ  ـالمع  ار  دوخ  بویع  اذـل  تسا ، مک  مه  دنـسپدوخ 

رد دـندش و  رورغم  دوخ  هب  دـندوب  داـیز  ناناملـسم  هک  نینح  گـنج  رد  .تسا  هدـش  تمذـم  يدنـسپدوخ  ربک و  زا  همه  نیا  تهج 
يرایـسب دراوم  رد  ار  امـش  ادخ  : ) تسا هدومرف  نایب  روط  نیا  دیجم  نآرق  رد  ار  بلطم  نیا  نابرهم  يادخ  .دندروخ  تسکـش  هجیتن 

ات تشادـن  امـش  يارب  يدوس  نیرتکچوک  اما  تخاس  دنـسپدوخ  ار  امـش  تیعمج  ینوزف  اریز  نینح  گنج  رد  صوصخب  درک  يرای 
رب ار  یبلق  شمارآ  ادـخ  نآ  زا  سپ  دـیتخیرگ ، هدرک  گنج  هب  تشپ  سپـس  دـش ، گنت  امـش  يارب  یعیـسو  نآ  اـب  نیمز  هک  یئاـج 

(. داد باذع  ار  نارفاک  دیدیدن و  ار  نانآ  هک  تشاد  لیسگ  امش  يرای  هب  يرکشل  داتسرفورف و  نینموم  شیوخ و  ربمایپ 

يزاریش دمحم  دیس 

بجعلا کلذـک  هحلاصم ، نیب  ناـسنالا و  نیب  لوحی  دوسحلا  نا  اـمکف  هلقع ) داـسح  دـحا  هسفنب  ءرملا  بجع  : ) مالـسلا هیلع  لاـق  و 
.ناسنالا حالص  بسح  لمعی  نا  هکرتی  و ال  لقعلا ، دسحی 
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يوسوم

یف لامکلا  روصتی  بجعملا  نال  ینفلا  عادبالا  یلقعلا و  ومنلا  فقوی  بجعلا  کنع و  همعنلا  لاوز  ینمتی  يذلا  وه  دـساحلا  حرـشلا :
ءاقب عنمی  يذـلا  لقعلا  داسح  دـحا  بجعلا  ناک  انه  نم  ومنلا و  یعـسلا و  فقوتیف  اهیلا  یعـسی  نا  نکمی  هنکمم  هدایز  نا ال  هسفن و 

.هدقف هدنع و  ام  عاض  ومنلا  نع  عنتما  اذا  هنال  اهعضوم  یف  همعنلا 

یناقلاط

« .تسوا درخ  نادوسح  زا  یکی  یمدآ  یگتفیش  دوخ  هب  »

بیاعم نتخاس  راکـشآ  رد  هراومه  دوسح  هک  تسا  نیا  هملک  نیا  ینعم  و  دـش ، هتفگ  نخـس  نیا  زا  شیپ  یگتفیـش  دوخ  هب  هراـبرد 
يدساح دننام  تسوا  يدرخ  مک  هدنهد  ناشن  یمدآ  یگتفیشدوخ  هب  نوچ  دشوک و  یم  وا  نساحم  نتـشاد  هگن  هدیـشوپ  دوسحم و 

.تسا دوسحم  یتساک  بیع و  راهظا  وا  تداع  هک  دوش  یم 

.دنوش یم  دایز  وا  نانیگمشخ  دوش ، یضار  دوخ  زا  سک  ره  تسا  هدش  هتفگ 

هک تسا  نآ  زا  رت  ینتشاد  تسود  همه  يارب  مشاب ، نامیشپ  حبـص  مباوخب و  هدوسآ  ار  بش  رگا  تسا : هتفگ  یم  ریخـش  نب  فّرطم 
.مشاب هتفیش  دوخ  هب  دادماب  منارذگب و  تدابع -  - يراد هدنز  بش  هب  ار  بش 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

.ِِهْلقَع ِداَّسُح  ُدَحَأ  ِهِسْفَِنب  ِءْرَْملا  ُبْجُع 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

اهبنارگ راتفگ  نیا  ، رداصم رد  بیطخ  موحرم  هتفگ  هب  هنامیکح : راتفگ  دنـس  .تسوا . (  لقع  نادوسح  زا  یکی  ناـسنا  ِيدنـسپدوخ 
هب باتک  نامه  رد  و  ِِهْلقَع » ُداسَف  ِهِسْفَِنب  ِءْرَْملا  ِباجْعإ  ُلَّوأ  : » تسا هدـمآ  هنوگ  نیا  هب  لوقعلا  فحت  باتک  رد  هغـالبلا  جـهن  زا  لـبق 

راربالا و عیبر  باتک  رد  هغالبلا  جهن  زا  دعب  و  ِِهْلقَع » ِفْعَـض  یلَع  ُّلُدَی  ِهِسْفَِنب  ِءْرَْملا  ُباجْعإ  : » تسا هدـمآ  نینچ  زین  يرگید  تروص 
(.( ،ج 4،ص 173 هغالبلا جهن  رداصم  ) .تسا هدمآ  زین  رایخالا  ضور  لوؤسلا و  بلاطم 

لقع دنمورین  نمشد 

زا یکی  ناسنا  ِيدنـسپدوخ  :» دـیامرف یم  هدرک ، هراشا  يدنـسپدوخ  ءوس  راثآ  زا  یکی  هب  هنامیکح  راـتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
( . ِِهْلقَع ِداَّسُح  ُدَحَأ  ِهِسْفَِنب  ِءْرَْملا  ُبْجُع  ( ؛» تسوا لقع  نادوسح 

رما نیمه  دراد و  ار  نآ  لاوز  يوزرآ  دزرو و  یم  کـشر  هدیـسر  ناـسنا  هب  هک  ییاـه  تمعن  هب  هک  تسا  یـسک  دوـسح  مـیناد  یم 
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ناشن ابیزان  هعماج  رد  ار  وا  هرهچ  ، دهد ماجنا  هار  نیا  رد  ، تسا هتخاس  شتسد  زا  يراک  ره  دزیخرب و  وا  اب  ینمشد  هب  دوش  یم  ببس 
رگا ، دزرو ینمـشد  وا  نادـنزرف  هداوناخ و  هب  یتح  دـنک و  رود  يو  زا  ینکارپ  هعیاش  قیرط  زا  ار  دارفا  ، دزاس شاف  ار  وا  بویع  ، دـهد

.دنک یشارت  عنام  نآ  ریسم  رد  دناوتن  رگا  دریگب و  يو  زا  ار  وا  ماقم  راک و  بسک و  ، دناوتب

یم ماـجنا  ار  اـهراک  نـیمه  زین  ناـسنا  لـقع  ربارب  رد  يدنــسپدوخ.دهد  یم  ماـجنا  دوـنع  ِدوـسح  کـی  هـک  تـسا  ییاـهراک  اـهنیا 
یتح دنک ، یم  رفنتم  وا  زا  ار  مدرم  ، دزاس یم  رهاظ  ار  ناسنا  بیع  ، دنکفا یم  اطخ  هب  ار  وا  دریگ و  یم  ناسنا  زا  ار  لقع  تردق  ؛ دهد

هک ارچ  ، دریگ یم  شتسد  زا  ار  وا  تورث  لاوما و  هاگ  دزاس و  یم  لزلزتم  ار  وا  ماقم  هاج و  ، دنک یم  تالکشم  راتفرگ  ار  وا  هداوناخ 
.دنتسین هاوخدوخ  دنسپدوخ و  دارفا  اب  يراکمه  هب  رضاح  زگره  مدرم 

« تسا ناسنا  لقع  نادساح  زا  یکی  يدنسپدوخ  » هک ریبعت  نیا  ، نیاربانب

رد ناسنا  هک  تغالب  تحاصف و  ياـنعم  تسا  نیا  دراد و  رب  رد  دـش  هتفگ  ـالاب  رد  هک  ار  یتاـکن  ماـمت  هک  تساـسر  رایـسب  يریبعت 
.دیامن نایب  ار  یناوارف  قیاقح  یهاتوک  ترابع  نمض 

نآ زا  هک  دراد  زین  يرگید  نادـساح  ناسنا  لقع  هک  دـهد  یم  ناشن  « لقع نادـساح  زا  یکی  ؛  ِِهْلقَع ِداّـسُح  ُدَـحَأ   » هب ریبعت  نمـض  رد 
.دنا لقع  دونع  ِدوسح  نمشد و  ردخم  داوم  بارش و  زین  يرهاظ  لماوع  رد  تسا و  ربکت  يأر و  هب  دادبتسا  سفن و  ياوه  هلمج 

هنامیکح 38 راتفگ  رد  هتشذگ  ياه  ثحب  رد  يدنسپدوخ  بجُع و  كانرطخ  راثآ  هرابرد 

هنامیکح 167 ياهبنارگ  راتفگ  و  ُبْجُْعلا ) ِهَشْحَْولا  َشَحْوأ  (َو 

ینادان لهج و  ياه  هناشن  زا  یکی  يدنـسپدوخ  بجُع و  ًاساسا.تسا  هدـمآ  یهجوت  لباق  بلاطم  زین  ِداـیدْزْإلا ) َنِم  ُعَنْمَی  ُباـجْعإلا  )
يدوجوم ، دراد هک  یتمظع  مامت  اب  ناسنا  اریز  « دوب ینادان  ناهرب  نم  ناج  يدنـسپدوخ  :» یـسراف فورعم  لثملا  برـض  قبط  تسا و 

ندروـخ و ماـگنه  هب  اـی  دروآ و  رد  ياـپ  زاار  اـه  ناـسنا  نـیرت  يوـق  تـسا  نـکمم  بورکیم  هـب  هدوـلآ  هـشپ  کـی  ؛ تـسا فـیعض 
ماقم هبـش  کی  تسا  نکمم  يرهاظ  ماقم  رظن  زا  اه  ناسنا  نیرت  هبترم  دنلب.دنک  هفخ  ار  وا  دوش و  شریگولگ  بآ  همقل و  ، ندیماشآ

ایآ لاح  نیا  اب.دنیشنب  هایـس  كاخ  هب  ددرگ و  یگتـسکشرو  راتفرگ  یهاتوک  تدم  رد  نادنمتورث  نیرترب  دهدب و  تسد  زا  ار  دوخ 
.تسا يونعم  يّدام و  تفآ  هنوگره  ضرعم  رد  نادان  ناسنا  میناد  یم  تسین ؟ ینادان  رب  لیلد  یهاوخدوخ  يدنسپدوخ و 

رد هک  یماگنه  ددنسپ  یم  ار  نتشیوخ  هک  یـسک  دوش  یم  ربکت » » ریظن زین  رگید  ياه  هلیذر  همـشچرس  يدنـسپدوخ  بجُع و  هلیذر 
هب دایز  یتقو  اریز  دوش ، یم  زین  یبلطراـصحنا  يروحمدوخ و  ياـه  هلیذر  راـتفرگ  هاـگ  دزرو و  یم  ربکت  تفرگ  رارق  نارگید  ربارب 

.دنیب یم  روحم  ار  شیوخ  يراکره  رد  دهاوخ و  یم  دوخ  يارب  ار  زیچ  همه  ، دش دقتعم  دوخ 

هـیآ 8 رد.تـسا  هدـمآ  هـلیذر  تفــص  نـیا  هراـبرد  يا  هدرتـسگ  هدـنزومآ و  ياـه  ثـحب  زین  یمالــسا  تاـیاور  دـیجم و  نآرق  رد 
شدب لمع  هک  یسک  ایآ  ؛ » ُءاشَی ْنَم  يِدْهَی  ُءاشَی َو  ْنَم  ُّلُِضی  َهّللا  َّنِإَف  ًانَـسَح  ُهآَرَف  ِِهلَمَع  ُءوُس  َُهل  َنِّیُز  ْنَمَف  َأ  : » میناوخ یم  « رطاف » هروس

ره دـنوادخ  دـبای !؟) یم  تسه  هک  نانچنآ  ار  عقاو  هک  تسا  یـسک  دـننامه   ) دـنیب یم  ابیز  بوخ و  ار  نآ  هدـش و  هتـسارآ  وا  يارب 
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«. دنک یم  تیاده  دهاوخب  ار  سک  ره  دزاس و  یم  هارمگ  دنادب ) قحتسم  و   ) دهاوخب ار  سک 

: تسا هدمآ  لوقعلا  فحت  باتک  رد  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  یثیدح  رد 

.( ،ص 74 لوقعلا فحت  «. ) . اه لقع  يارب  تسا  یتفآو  تسا  ینیب  عقاو  دض  يدنسپدوخ  ؛  ِباْبلْألاُهَفآ ِباوَّصلا َو  ُّدِض  ُباجْعإلا  »

: میناوخ یم  مکحلا  ررغ  رد  ترضح  نآ  زا  يرگید  ثیدح  رد  هک  تسا  دح  نآ  ات  لقع  اب  بجُع  داضت 

: تسا هدمآ  يرگید  ثیدح  رد  و  ،ح 7090 ). مکحلا ررغ  « ) . َُهل َلْقَع  ُبِْجعُْملا ال  »

. ( ،ح 7096 نامه « . ) . ِهَقامِْحلا ُْسأَر  ُبْجُعلا  »

نم :» دیوگ یم  حیسم  ترضح  هک  تسا  هدش  سکعنم  تقیقح  نیا  تشذگ  تمکح 38  لیذ  رد  هک  ییانعمرپ  بلاج و  ثیدح  رد 
یماگنه منک و  نامرد  ار  قمحا  متـسناوتن  یلو  مدومن  هدنز  ادـخ  نذا  هب  ار  ناگدرم  یتح  مدرک و  نامرد  ار  جالع  لباق  ریغ  نارامیب 

یم ببس  باجعا  نیا  دنک و  یم  رکذ  يدنـسپدوخ  بجُع و  ار  وا  تفـص  نیرتزراب  تسیک ؟ قمحا  : دننک یم  لاؤس  ترـضح  زا  هک 
رخآ رد.دشابن  لئاق  يرگید  يارب  یقح  چیه  درامـشب و  دوخ  هژیو  ار  قوقح  مامت  دـنادب و  دوخ  صوصخم  ار  لئاضف  مامت  هک  دوش 

: تسا هدمآ  ثیدح  نآ 

،ج 14،ص راونالا راحب  «. ) . تسین وا  نامرد  يارب  یهار  هک  تسا  یقمحا  نامه  نیا  ؛  ِِهتاوادـُم یف  َهَلیح  ـال  يذـّلا  ُقَمْحأـْلا  َِکلذَـف  »
.( 324

یسیلگنا

.” Imam Ali ibn Abu Talib said : One ' s self -conceit is one of the envies of his own mind
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ًاَدبَأ َضرَت  َِملَألا  يَذَقلا َو  یَلَع  ِضغَأ  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد
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 . یشاب دونشخ  هراومه  ات  دنب  ورف  اه  جنر  كاشاخ و  راوخ و  یتخس  زا  مشچ  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 

يدیهش

.دوب یهاوخن  دنسرخ  زگره  هنرگ  دومن و  لمحت  تدیاب  درد  رازآ و  رب 

یلیبدرا

زگره دوب  یهاوخن  دونشوخ  هن  رگا  دوش و  ایند  ملا  جنر و  لمحت  ینعی  راخ  رب  شوپب  مشچ 

یتیآ

.يدرگن دونشخ  زگره  هنرگ  دنب و  ورف  مشچ  كاشاخ  رب  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . دش یهاوخن  دونشخ  زگره  هن  رگ  شوپب و  مشچ  ایند  لها  يافج  رازآ و  زا  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

.نیعلا یف  طقسی  ام  يذقلا  و  نوفجلا ، ءاندا  ءاضغالا  و 

يردیک

نا و ال  اهیف ، اهلک  کلاوحا  ماظتنا  ـال  هیوایندـلا و  رومـالا  یف  لاـمکلا  هیاـغ  بلطت  ـال  يا  ادـبا .) ضرت  ملـالا  يذـقلا و  یلع  ضغا  )
دراف دیرت  ام  نکی  مل  اذاف  هلیحتـسم ، لب )  ) هدیعب اهیلها  ایندـلا و  هداع  ثیح )  ) نم کلذ  ناف  کتدارا ، قفو  یلع  مهلک  سانلا  يرجی 

.نوکی ام 

مثیم نبا 

مشخ و ندروخ  ورف  زا  هیانک  كاشاخ  راخ و  زا  یـشوپ  مشچ  دوب .) یهاوخن  داـش  زگره  هن  رگا  شوپب ، مشچ  كاـشاخ  راـخ و  زا  )
تاقوا رتشیب  هک  تسا  ییاهیتخـس  اب  هتخیمآ  ایند  تعیبط  نوچ  تسا  تعاجـش  ياه  هخاش  زا  یتلیـضف  دوخ  هک  تسا  یتخـس  لمحت 

نیگمشخ هراومه  دنک ، دروخرب  تنوشخ  بضغ و  مشخ و  اب  هکلب  دنکن ، دروخرب  اهنآ  اب  لمحت  اب  رگا  سپ  تساهنآ  ریگرد  ناسنا 
.دراد همادا  زین  یتخس  تسه  ایند  ات  نوچ  .دوب  دهاوخ  هتخورفارب  و 

دیدحلا یبا 

 . ًاَدبَأ َضْرَت  َِملَْألا  يَذَْقلا َو  یَلَع  ِضْغَأ  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 
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هقیدص نع  هنیع  ضمغی  مل  نم  رعاشلا و  لوق  اذه  ریظن 

. ( هناوید 1:309 ، راشبل هبراشم (  وفصت  سانلا  يأ  تئمظ و  يذقلا  یلع  ارارم  برشت  مل  تنأ  اذإ  رعاشلا  لاق  و 

هـسالسب اهبحـصا  اهنم و  کبولطم  نود  تحنج  نإ  مایألا و  براحت  لاقی ال  ناک  کعرـص و  ـالإ  رهدـلا و  نع  ضغأ  لاـقی  ناـک  و 
اهفورص هورکم  یلإ  کتداق  اهیلع  تیبأ  نإ  هواسقلا و  دعب  کل  نلت  عنملا و  دعب  کطعت  کلذب  اهبحصت  نإ  کنإف  دایقلا 

یناشاک

رب يامن  لمحت  ینعی  .ظیغ  مظک  هورکم و  لامتحا  زا  تسا  تیانک  نیا  راخ  رب  شوپب  مشچ  يذقلا ) یلع  ضغا  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
هک اریز  زگره  دـش  یهاوخن  دونـشخ  هن  رگا  و  ادـبا ) ضرت  مل  الا  و   ) الب هصغ و  رپ  يارـس  نیا  رد  روخ  ورف  مشخ  ایند و  ملا  جـنر و 

.بضغ طخس و  ببس  هب  دوب  دهاوخ  بعت  ماود  بجوم  رگا  نآ و  لامتحا  تسا  بجاو  سپ  هراکم ، هب  تسا  بوشم  ایند  تعیبط 

یلمآ

ینیوزق

و دوب ، یهاوخن  یـضار  زگره  هن  رگا  و  راچان ، وا  لها  ایند و  يافج  راخ  رب  شوپب  مشچ  .دـتفا  مشچ  رد  هک  كاشاخ  راخ و  يذـق ) )
دوسرف یهاوخب  هنامز  تیاکش  هب  ار  دوخ 

یجیهال

هصغ و مغ و  اب  زاسب  ینعی  مشچ ، كرچ  تلاح  رب  شوپب  مشچ  ینعی  .ادـبا » ضرت  مل  الا  يذـقلا و  یلع  ضغا  : » مالـسلا هیلع  لاـق  و 
.هراکم هب  تسا  فوفحم  ایند  هک  اریز  يزیچ ، زا  زگره  دش  یهاوخن  لاحشوخ  هن  رگا 

ییوخ

هیلع  ) نیـسحلا نب  یلع  حدـم  یف  لئاقلا  لوق  هنم  و  ضعبب ، اهـضعب  نوفجلا  ءاندا  ءاضغالا  یـشلا ء و  نع  لـفاغتلا  ءاـضغالا :) : ) هغللا
وا بارت  نم  بارشلا  نیعلا و  یف  عقی  ام  رصقلا : حتفلاب و  اذقلا )  ) مستبی نیح  الا  ملکی  الف  هتباهم  نم  یضغی  ءایح و  یضغی  مالـسلا :)

ءاوس تاردکملاب ، هبوشم  ایندلا  هذه  یف  هایحلا  نوئش  نا  یلا  مالسلا ) هیلع   ) هبن ینعملا : .نیرحبلا  عمجم  کلذ - ریغ  وا  خسو  وا  نبت 
ءاضغالا نم  دبالف  هاهتـشا ، ام  هاوه و  فلاخی  هردکی و  امم  ناسنا  يا  ولخی  الف  ءادـعالا ، وا  ءابحالا ، وا  تاجوزلا  وا  دالوالا  نم  ناک 

هاضری و ام  لک  دـحال  ایهتی  ادـبا و ال  ضری  ملف  الا  و  هایحلا ، نم  هحار  اـضر و  هسفنل  قلخی  هاهتـشم و  فلاـخی  اـمع  رظنلا  فرـص  و 
.ددرگن وت  دنسپلد  زگره  هنرگو  یگدنز ، ماج  كاشاخ  راخ و  زا  دنبرب  مشچ  دومرف : همجرتلا : .هانمتی 

رهز ماج  تیگدنز  دشاب  هنرو  *** رهد كاشاخ  سخ و  زا  دنبرب  مشچ 

يرتشوش
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تنک اذا  راشب : لاق  و  نیعلا ، یف  بارـشلا و  مالـسلا : هیلع  لاق  یف و  طقـسی  ام  يذقلا  و  نوفجلا ، ءاندا  ءاضغالا  يرهوجلا : لاق  لوقا :
مل تنا  اذا  هبناجم  هرم و  بنذ  فراقم  هناف  كاخا  لـص  وا  ادـحاو  شعف  هبتاـعت  ـال  يذـلا  قلت  مل  کقیدـص  اـبتاعم  رومـالا  لـک  یف 

: کلوق دشنا  ینا  راشبل : تلق  جاجحلا : نب  دـمحم  لاق  یناغالا )  ) یف هبراشم و  وفـصت  سانلا  يا  تئمظ و  يذـقلا  یلع  ارارم  برـشت 
ام لاقف  نالفل ، هفلتخم ) تاعوضوم  یف  نوتسلا - لصفلا   ) هبراشم وفـصت  سانلا  يا  تئمـض و  يذقلا  یلع  ارارم  برـشت  .مل  تنا  اذا 

ضمغی مل  نم  و  رعاش : لاق  دـیدحلا : یبا  نبا  لاق  .سنالا و  نجلا و  ربکال  وه  هل : تلق  الفا  کلیو  راشب : لاقف  ریبک ، لـجرل  ـالا  هنظا 
بحاص رهدلا  هل  ملسیال  اهدجی و  هرثع  لک  ادهاج  عبتتی  نم  بتاع و  وه  تمی و  هیف  ام  ضعب  نع  هقیدص و  نع  هنیع 

هینغم

ملا و لکل  دادحلا  تسبل  و  ءازعلا ، تمقا  و  اهمالآ ، نم  یش ء  لک  تمظعتسا  ناف  ..هیلاوتم  هعباتتم  اهماهس  و  هیاهن ، الب  ایندلا  بئاصم 
ام یلع  تربص  تلهاجت و  تکلامت و  نا  .نازحالا و  مومهلا و  نیرق  هایحلا  يدم  تشع  و  هباک ، هرسح و  یف  رمعلا  تیـضق  باصم -

.انکاس ایضار  هایحلا  يدم  تشع  و  کیلع ، رمالا  ناه  کیف - هیجس  ربصلا  ناک  ول  امک  امامت  هنم ، دبال 

هدبع

نال اطخاس  شعی  لمحتی  مل  نم  يذالا و  لمحت  نع  هیانک  هیلع  ءاضغالا  نیعلا و  یف  طقـسی  یـشلا ء  يذقلا  ادـبا : ضرت  مل  الاو  … 
يذا نم  ولخت  هایحلا ال 

يرفعج

مالسالا ضیف 

انتعا یب   ) دنبب مشچ  اهیراتفرگ ) اهیتخـس و   ) كاشاخ راخ و  زا  تسا : هدومرف  ایند ) ياهیراتفرگ  هب  یئانتعا  یب  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
(. دیامن یم  تا  هدوسرف  اهیراتفرگ   ) دنام یهاوخن  لاحشوخ  زگره  هنرگو  شاب )

ینامز

شمارآ اـب  ار  یگدـنز  ناـسنا  هکنیا  يارب  .دراد  دوجو  یتحاراـن  دراد  هک  یتیلوئـسم  ذوـفن و  دودـح و  رد  سک  ره  يارب  ناـهج  رد 
يارب نابرهم  يادخ  .دـنک  رظن  فرـص  نارگید  زا  دـشوپب و  مشچ  دـنیب  یم  هک  اهیتحاران  زا  یلیخ  زا  تسا  ریزگان  دـنارذگب  یحور 

هزادـنا هب  نآ  ضرع  هک  یتشهب  ادـخ و  شزرمآ  يوسب  دیباتـشب  : ) دـیامرف یم  نینچ  دـیجم  نآرق  رد  هعماـج  رد  قـالخا  نیا  تیوقت 
ادـخ هار  رد  یتحاران  شیاسآ و  ماگنه  رد  ار  شیوخ  تورث  هک  یئاهنامه  .ناراکزیهرپ  يارب  هدـش  هدامآ  تسا و  نیمز  اهنامـسآ و 

( .دراد یم  تسود  ار  ناراکوکین  ادخ  .دننک  یم  رظن  فرص  مدرم  زا  دنناشن و  یمورف  ار  شیوخ  بضغ  دننک و  یم  قافنا 

يزاریش دمحم  دیس 

ضرت  ) کبیصی يذلا  ملالا  یلع  ربصا  يا  ملالا ) و   ) اهیف يذق  دوجو  عم  کنیع  ضمغا  يا  يذقلا ) یلع  ضغا  : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
اطخاس شیعی  هناف  لمحتی  نم ال  فالخب  امئاد ، ایضار  شیعی  مالالا  یلع  هسفن  نطوی  نم  نا  ینعملا  و  اضرلا ، ببـس  ربصلا  ناف  ادبا )
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.ادبا

يوسوم

کیذوی امم  کیلع  دری  ام  لمحت  حرشلا : .اهیذویف  نیعلا  یف  عقی  ام  يذقلا : .هنع  لفاغتلا  وه  یشلا ء و  نع  ءاضغالا  نم  ضغا : هغللا :
هنسب یضر  نمم  مهضعب  یف  اهارن  روصلا  هذه  ضعب  نا  کعاض و  وا  رقتست  کتایح و  یف  حاترتف  هیـضار  هیـضایر  حورب  کملوی  و 

یه اذکه  ءایرثا …  ءارقف و  ءادعـس و  ءاسعت و  ءایحا و  تاوما و  تلعج …  هقیرطلا  هذهب  تنوکت و  اذـکه  ایندـلا  نا  اوفرع  هایحلا و 
.انم دارا  امک  هللا و  یضر  نمض  اهلبقنلف  هایحلا 

یناقلاط

« .دش دهاوخن  یضار  زگره  هنرگ  دنبورف و  مشچ  جنر  كاشاخ و  راخ و  رب  »

یلاح رد  دنکن ، یـشوپ  مشچ  تسوا  رد  هچنآ  زا  یخرب  دوخ و  تسود  زا  سک  ره  تسا : هدورـس  نینچ  ار  نخـس  نیا  ریظن  يرعاش 
، تسا نآ  رد  كاشاخ  هکنآ  اب  ار  بآ  یهاگ  رگا  تسا : هدورـس  نینچ  يرگید  ...دریم  یم  تسا  هدـننک  شنزرـس  نیگمـشخ و  هک 

.تسا لالز  فاص و  هراومه  شروخشبآ  مدرم  زا  کی  مادک  ینام و  یم  هنشت  یماشاین 

.تدنکفا یم  نیمز  رب  هنرگ  شوپ و  ورف  مشچ  راگزور  زا  تسا : هدش  هتفگ  و 

سپ یشاب  نینچ  رگا  هک  شاب  میلـست  راگزور  لابق  رد  یـسرن و  دوخ  هتـساوخ  هب  دنچ  ره  نکم  زیتس  راگزور  اب  تسا : هدش  هتفگ  و 
شیاهدماشوخان ربارب  رد  میلست  هب  روبجم  ار  وت  يریذپن  رگا  دوش و  یم  مرن  یلدگنس  زا  سپ  وت  يارب  دیشخب و  دهاوخ  وت  هب  عنم  زا 

.دنک یم 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

.ًاَدبَأ َضْرَت  َِملَْألا  يَذَْقلا َو  یَلَع  ِضْغَأ 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

نیا يارب  هک  یعبنم  اهنت  بیطخ  موحرم  هنامیکح : راتفگ  دنس  .یشاب . (  یضار  هشیمه  ات  دنب  ورف  اه  جنر  كاشاخ  رب  ار  دوخ  مشچ 
.تسا هدـمآ  « َْملّالإ َو  «» َِملْألاَو » ياج هب  اـجنآ  رد  هک  تسا  يدـمآ  مکحلاررغ  هدرک  لـقن  هغـالبلا  جـهن  زج  هناـمیکح  ياـنعمرپ  مـالک 

(. ( ،ج 4،ص 173 هغالبلا جهن  رداصم  )

شمارآ هار  نیرتهب 

مشچ :» دیامرف یم  دهد و  یم  یگدنز  رد  شمارآ  لیصحت  يارب  یبوخ  رایـسب  روتـسد  شا  هنامیکح  راتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
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( . ًاَدبَأ َضْرَت  َِملَْألا  يَذَْقلا َو  یَلَع  ِضْغَأ  ( ؛» یشاب یضار  هشیمه  ات  دنب  ورف  اه  جنر  كاشاخ و  رب  ار  دوخ 

ار نآ  ور  نیازا  ، میدنبب ار  نآ  ًالماک  هکنآ  یب  تسا  رگیدـکی  هب  مشچ  ياه  کلپ  ندرک  کیدزن  يانعم  هب  « ءاضغا » هشیر زا  ِضْغَأ » »
.دننک یم  همجرت  نتسب  ورف  هب  یسراف  رد 

جنر درد و  يانعم  هب  َملَأ »  » دـنک و یم  تحاران  ار  مشچ  دـتفا و  یم  مشچ  رد  هک  تسا  يزیر  يایـشا  كاـشاخ و  ياـنعم  هب  يَذَـق » »
.تسا

زا هک  درک  ادیپ  ناوتن  ار  سک  چیه  دیاش  تسا و  ییاه  یتحاران  اب  هتخیمآ  لاح  ره  هب  ناهج  نیا  رد  ناسنا  یگدنز  هک  نیا  هب  هراشا 
نانطومه و ای  ، نایرهـشمه ای  ، ناتـسود ای  ، ناگتـسب نادنزرف و  يارب  هاگ  دنیب و  یم  دوخ  يارب  یتالکـشم  هاگ  ؛ دـشابن تحاران  يزیچ 

تیاضر زگره  ، دنک عزف  عزج و  یبات و  یب  یلکشم  ره  ربارب  رد  دشاب و  هتـشادن  ار  یلکـشم  چیه  لمحت  بات  ناسنا  رگا  نآ و  لاثما 
رد ار  دوخ  شمارآ  دـناوتب  ات  دـشاب  لمحت  ياراد  ابیکـش و  روبـص و  دـیاب  ناسنا  نیاربانب  ، درک دـهاوخن  ادـیپ  حور  شمارآ  رطاخ و 
زا رـس  تسا  نکمم  اه  یبات  یب  نیا  هنرگ  دشاب و  دونـشخ  راگدرورپ  ياه  تمعن  زا  یـضار و  دوخ  تایح  زا  دنک و  ظفح  یگدـنز 

.دهد داب  رب  ار  ناسنا  تداعس  دروآرد و  راگدرورپ  زا  تیاکش 

زا ًامیقتـسم  هک  راونالا  راحب  رد  یـسلجم  همالع  نینچمه  هعاربلا و  جاهنم  مثیم و  نبا  هخـسن  دننام  هغالبلا  جهن  خـسن  زا  يدادـعت  رد 
« َِملَْألا َو   » ياج هب  دنا  هدرک  لقن  هغالبلا  جهن 

یهاوخن ادیپ  رطاخ  تیاضر  زگره  هنرگو  دنب  ورف  كاشاخ  رب  ار  دوخ  مشچ  :» دوش یم  نینچ  هلمج  موهفم  هک  تسا  هدمآ  َْمل » ّالا  «َو 
َملا زا  نتسب  ورف  مشچ  اّما  ؛ دراد ینشور  موهفم  كاشاخ )  ) يذق زا  نتسب  ورف  مشچ  اریز  ، دسر یم  رظن  هب  رت  بسانم  هخسن  نیا  «. درک
هلمج گنهآ  نیا  رب  هفاضا.ددنب  ورف  نآ  رب  مشچ  هکنآ  هن  دنک  لمحت  دیاب  ار  جنر  درد و  ناسنا.درادن  یبسانم  موهفم  جـنر ) درد و  )

.لبق هخسن  اب  هن  تسا  بسانم  ریخا  هخسن  اب  زین 

: دیامرف یم  هک  اجنآ  تسا  مود  هخسن  بسانم  هک  دراد  يریبعت  مالسلا  هیلع  ماما  زین  هغالبلا  جهن  رد  نیا  رب  نوزفا 

هعرج دوب  هدرک  ریگ  نآ  رد  ناوختـسا  هک  ییولگ  اب  متـسب و  ورف  كاشاخ  رب  مشچ  ؛  اجَّشلا یَلَع  ُْتبِرَـش  يذَْـقلا َو  یَلَع  ُْتیَـضْغأ  «َو 
. ( هبطخ 26 «. ) . مدیشون ار  ثداوح  خلت 

َْمل َْتنأ  اذإ  دـیوگ : یم  هک  تسا  هدرک  لـقن  برع  يارعـش  زا  یکی  زا  یبساـنم  رعـش  دوخ  هغـالبلا  جـهن  حرـش  رد  دـیدحلا  یبا  نبا 
ُُهبِراشَم وُفْصَت  ِساّنلا  ُيأَو  َْتئِمَظ  يذَْقلا  یَلَع  ًاراِرم   

َت

ْبَرْش

فاص شا  هباشون  هشیمه  هک  تسا  ناسنا  مادک  دـنام و  یهاوخ  هنـشت  هشیمه  ینکن  لمحت  دوخ  یندیـشون  بآ  رد  ار  كاشاخ  رگا 
.دشاب

ٌِبتاع َوُه  ْتُمَی َو  ِهِیف  ام  ِضَْعب  ْنَع  ِهِقیدَص َو  ْنَع  ُهَْنیَع  ْضِمْغَی  َْمل  ْنَم  دیوگ َو  یم  يرگید  رعاش 
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حرش  ) . .تسا ندرک  شنزرس  لاح  رد  ًامئاد  هک  یلاح  رد  دور  یم  ایند  زا  دشاب  هتشادن  ضامغا  شتسود  بویع  هب  تبسن  هک  یسک 
. ( ،ج 19،ص 34 دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جهن 

: دنک یم  لقن  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  شراوگرزب  ردپ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  میناوخ  یم  رئارس  تافرطتسم  زا  یثیدح  رد 

راـمیب نونجم و  دارفا  ناـهلبا و  ناـتروظنم  : دـنک یم  ضرع  يوار  «. دنتـسه درخ  مک  دارفا  ناـیتشهب  نیرتشیب  ؛  ُْهُلْبلا ِهَّنَْجلا  ِلـْهأ  ُرَثْـکأ  »
« هن :» دیامرف یم  مالسلا  هیلع  ماما  تسا ؟

یب هب  ار  دوخ  دـننک و  یم  لفاغت  یتحاران  لماوع  ربارب  رد  هک  تسا  یناسک  مروظنم  ؛  ُْهنَع َنوَُهلاـبَتَی  َنوُهَرْکَی  اّـمَع  َنُولَفاـغَتَی  َنیذـّلا  »
. ( ،ص 566 رئارسلا تافرطتسم  «.). دننز یم  يربخ 

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abu Talib said : " Overlook imperfections and pains, and you will always
.” be pleased

یبایماک ییوخمرن و  : 214 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ُُهناَصغَأ تَُفثَک  ُهُدوُع  َنَال  نَم  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

 . تسا ناوارف  شگرب  خاش و  دشاب ، بیع  یب  مرن و  وا  ّتیصخش  تخرد  هک  یسک  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 

يدیهش

.دوب رایسب  وا  رب  خاش و  دوب ، راب  هب  قلخ - يوخ و  لاهن - ار  هک  ره 

یلیبدرا

سک همه  ینعی  وا  ياهخاش  دشاب  ربطس  وا و  تخرد  بوچ  دشاب  مرن  هک  ره 
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یتیآ

.دوب ناوارف  شگرب  خاش و  تسا ، هزات  مرن و  شبوچ  هک  نآ  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . تسا ناوارف  انشآ  تسود و  تسا  مرن  وخ  قلخ و  هک  ار  نآ  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

و یلاعت : هللا  لوق  نم  ذوخام  وه  لـیق  هناـسحا و  مظع  هتانـسح و  ترثک  هقلخ  نسح  نم  ینعی  ظـلغلا  هفاـثکلا  .تظلغ و  يا  تفثک  و 
.هبر نذاب  هتابن  جرخی  بیطلا  دلبلا 

يردیک

و مهنم ، هناوعا  رثک  هبناج  نال  و  مهفطال ، سانلاب و  قفر  نم  و  ههاج ، هلام و  هحماسملا  کلتب  دادزا  هوحماس و  ساـنلا  حـماس  نم  يا 
هتابن جرخی  بیطلا  دـلبلا  و  ، ) هتریرـسک هتینالع  و  هنطابک ، هرهاظ  نسحف  هرهاظ  یلا  کلذ  حـشرت  هتیجـس  تنـسح  هقلخ و  باـط  نم 

.ظلغ يا  فثک  لصا  و  ادکن ) الا  جرخی  ثبخ ال  يذلا  هبر و  نذاب 

مثیم نبا 

تسا هدروآ  هراعتـسا  ناسنا  تعیبط  يارب  ار  دوع  ظفل  دوش .) یم  دایز  شیاه  هخاش  دشاب ، مرن  شدوجو  تخرد  ياهبوچ  سک  ره  )
نانآ عمتجا  زا  هیانک  ار  تفاثک  ظفل  ناوریپ ، نارای و  زا  هراعتـسا  ار  ناصغا  هملک ي  نینچمه  و  ینتورف ، زا  هیاـنک  زین  ار  نآ  یمرن  و 

تلیـضف ياراد  سک  ره  هک  تسا  نآ  دوـصقم  .تسا  هدروآ  هیاـنک  ناـنآ ، هلیـسو ي  هب  شا  يدـنمناوت  ینوزف و  يو و  نوـماریپ  رد 
.ددرگ یم  رتیوق  نانآ  هلیسو ي  هب  دنوش و  دایز  شناوریپ  نارای و  دشاب ، وخ  مرن  عضاوت و 

دیدحلا یبا 

 . ُُهناَصْغَأ ْتَُفثَک  ُهُدوُع  َنَال  ْنَم  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

هملکلا هذه  ینعم  و  فارعألا 58 ) . هروس  ِهِّبَر (  ِنْذِِإب  ُُهتابَن  ُجُرْخَی  ُبِّیَّطلا  ُدَـلَْبلا  یلاعت َو  هلوق  یلإ  ءامیإ  نوکت  نأ  هملکلا  هذـه  داکت 
.هعابتأ هناوعأ و  هوبحم و  رثک  هتملک  تنال  هقلخ و  نسح  نم  نأ 

 . هتبحم تبجو  هتملک  تنال  نم  هلوق  هوحن  و 

دعاوقلل قباـطم  هملکلا  هذـه  لـصأ  و  نارمع 159 ) . لآ  هروـس  َکـِلْوَح (  ْنِم  اوُّضَْفنَـال  ِْبلَْقلا  َظـِیلَغ  اظَف  َْتنُک  ْوـَل  یلاـعت َو  لاـق  و 
مدـخی ام  هیمنملا و  هیذاغلا و  ینعأ  هیناسفنلا  يوقلا  یف  ناویحلاک  تابنلا  نأل  کلذ  هقیقح و  ناصغألا  تاذ  هرجـشلا  ینعأ  هیمکحلا 
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فخأ و اهناصغأ  تناک  هرجـش  یلع  ابلاغ  سبیلا  ناک  اذإف  همـضاهلا  هعفادلا و  هکـساملا و  هبذاجلا و  یه  عبرألا و  يوقلا  نم  هیذاغلا 
هبوطرلا ءاضتقا  لوبذـلا و  سبیلا  ءاضتقال  کلذ  ظلغأ و  اهدوع  رثکأ و  اهناصغأ  تناک  هبلاغ  هبوطرلا  تناک  اذإ  قدأ و  اـهدوع  ناـک 

.هرماخ ءادلا و  هسله  : سولهم لجر  اسولهم (  لازی  هجازم ال  یلع  سبیلا  بلغ  يذلا  ناسنإلا  نأ  يرت  هماخـضلا أ ال  هلابعلا و  ظلغلا و 
البع امخض  لازی  هیلع ال  هبوطرلا  تبلغ  يذلا  افیحن و  ( 

یناشاک

هک ره  ینعی  وا  ياه  هخاش  دشاب  ربطـس  هناصغا ) تفثک   ) وا تخرد  بوچ  دـشاب  مرن  هک  یـسک  هدوع ) نال  نم  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
تمیالم و دـیامن و  تبحم  تفلا و  وا  اب  سک  همه  دریگ ، شیپ  هحماسم  قیرط  نامدرم ، اب  دـنک و  هشیپ  تریـس  یبوخ  قلخ و  نسح 

.دریگ توق  دوش و  هدایز  وا  هاج  لام و  هحماسم ، قلخ و  نسح  هطساو  هب  دننک و  تفطالم 

یلمآ

ینیوزق

وا ناگتسویپ  ناتـسود و  دشاب  مرن  وا  قلخ  هک  ره  ینعی  .وا  ياه  هخاش  دشاب  رایـسب  ربطـس و  وا  تخرد  بوچ  دشاب  مرن  هک  سک  ره 
.دشاب رایسب  ار 

یجیهال

دشابن کشخ  ینعی  شبوچ ، دشاب  مرن  هک  یسک  هک  مالسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .هناصغا » تفثک  هدوع ، نال  نم  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
.وا نارای  ناتسود و  ینعی  وا ، ياه  هخاش  دشاب  رایسب  مدرم ، هب  ناسحا  هب  تبسن  شعبط 

ییوخ

ءارجا یف  فاطعنالا  لوبق  نع  هیاـنک  دوعلا  نیل  ینعملا : .دـجنملا  عطقی - نا  دـعب  نصغلا  بشخلا ، داوعا : نادـیع و  ج : دوعلا ) : ) هغللا
یلا نولیمی  هتباحـص و  هبحـص و  یف  ساـنلا  بغری  کلذـک  ناـک  نمف  دوفولا ، ءاقدـصالا و  ءاـبحالا و  عـم  هرـشعلا  نسح  و  رومـالا ،

ناوعالا و هلوح  تفتلا  يا  هناصغا ) تفثک  ( ) مالـسلا هیلع   ) هلوقب کـلذ  نع  ینک  دـق  هراـصنا و  هقاـفر و  رثکیف  هنوداوی  و  هترـشاعم ،
هملک الثم  هللا  برـض  فیک  رت  ملا  میهربا :- - 24  ) یلاعت هلوق  هیلا  راشا  دق  و  عورفلا ، هفتلم  نصغلا  هریثک  هرجـشک  ریـصیف  ءاقدصالا 

.دنناوارف وا  نارای  ناتسود و  دراد ، شیارگ  شمرن و  سک  ره  دومرف : همجرتلا : ءامسلا ) یف  اهعرف  تباث و  اهلـصا  هبیط  هرجـشک  هبیط 
ناروای زا  دوشیم  رپ  وا  رود  *** نامدرم اب  دوب  شزاس  ار  هک  ره 

يرتشوش

نلت نـم  و  ( 122  ) یف روکذـملا  مالـسلا  هیلع  هلوق  ریظن  وه  لوـقا : مالـسلا : هیلع  لاـق  و  هفلتخم ) تاـعوضوم  یف  نوتـسلا - لـصفلا  )
بیطلا دـلبلا  و  : ) یلاعت هلوق  یلا  ءامیا  مالـسلا  هیلع  همالک  نوکی  نا  داکی  دـیدحلا : یبا  نبا  لاق  .هدوملا و  هموق  نم  مدتـسی  هتیـشاح 

.اهسنج هرجشلا و  هعیبط  ثیح  نم  مالسلا  هیلع  همالک  و  هسنج ، بارتلا و  دادعتسا  ثیح  نم  هیالا  تلق : هبر .) نذاب  هتابن  جرخی 
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هینغم

اظف تنک  ول  و  : ) هناحبـس لاق  .هیف  نوبغارلا  هباحـصا و  رثکت  هبناج  نال  نم  اذـکه  ..اـهقاروا و  اـهئاضعا و  رثکت  هنیللا  هضغلا  هرجـشلا 
(. نارمع لآ   159 کلوح - نم  اوضفن  بلقلا ال  ظیلغ 

هدبع

هرثک ناصغالا  هفاثک  همهلا و  ءام  لضفلا و  هایحب  هتراضن  یناـسنالا و  ناـمثجلا  هوارط  دوعلا  نیل  نم  دـیری  هناـصغا : تفثک  هدوع  … 
ناوعالا هرثک  اهب  دیری  وا  هعورف  اهناک  هنع  ردصت  یتلا  راثالا 

يرفعج

مالسالا ضیف 

وا ياـهخاش  تسا ) وکین  شیوخ  قلخ و   ) دـشاب مرن  شتخرد  بوچ  هکنآ  تسا : هدوـمرف  یهاوـخکین ) دوـس  رد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
.دشاب یم  ناوارف  شناتسود ) )

ینامز

يارب مدرم و  يارب  عضاوت  .دوب  عضاوت  هار  دـننک ، حالـصا  ار  هعماج  هار  نآ  زا  دنتـسناوت  دـندومیپ و  ناربماـیپ  هک  یئاـههار  زا  یکی 
تلذ كاخ  هب  تمظع  جوا  زا  ارناـنآ  تساـخرب و  هزراـبم  هب  دـندرک  یهاوخدوخ  شربارب  رد  هک  یناـسک  اـب  ناـبرهم  يادـخ  .ادـخ 

وا هب  تمایق  زور  ات  دش و  جارخا  تشهب  زا  هجیتن  رد  درک و  یهاوخدوخ  وا  اما  دنک  هدجـس  مدآ  يارب  داد  روتـسد  سیلبا  هب  .دـیناشن 
ضرم هب  یتقو  تمظع  همه  نآ  اب  نوعرف  .دـش  هدـیبوک  هشپ  کی  اـب  درک و  ماـیق  ادـخ  روتـسد  ربماـیپ و  هیلع  دورمن  .ددرگ  یم  نعل 

.دیدرگ قرغ  بآ  نایم  رد  شناروای  اب  هدش  هدولآ  یهاوخدوخ 

يزاریش دمحم  دیس 

هرثـک نع  هیاـنک  ناـصغالا  هفاـثک  و  هنـسحلا ، قـالخالا  نع  هیاـنک  دوعلا  نیل  هناـصغا ) تفثک  هدوـع  نـال  نم  : ) مالـسلا هیلع  لاـق  و 
.ءاقدصالا

يوسوم

نـسح هرـشعلا  بیط  هکیرعلا  نیل  ناک  نم  حرـشلا : .فتلا  رثک و  ظلغ و  فثک : .عطقی  نا  دـعب  نصغلا  و  بشخلا ، دوعلا : .يرط  نال :
.نیبیطلا هدابع  نم  ءاشی  نم  هیتوی  هللا  نم  لضف  کلذ  هراصنا و  هعابتا و  هوبحم و  هناوعا و  رثک  قالخالا  میظع  هقیلسلا 

یناقلاط

« .دوب رایسب  شرب  خاش و  دشاب ، مرن  شتداع - يوخ و   - شبوچ هک  ره  »
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یم نوریب  شراگدرورپ  نامرف  هب  شهایگ  بوخ  نیمزرـس  : » تسا هدومرف  هک  دـشاب  دـنوادخ  راتفگ  نیا  هب  هراشا  نخـس  نیا  دـیاش 
و دـنوش ، یم  رایـسب  شناوریپ  نارای و  نارادتـسود و  دـشاب ، راتفگ  مرن  يوخـشوخ و  سک  ره  هک  تسا  نیا  هملک  نیا  ینعم  .دـیآ »

هدومرف لاعتم  دنوادخ  .دوش و  یم  بجاو  وا  یتسود  دشاب ، راتفگ  مرن  هک  ره  تسا : هدومرف  هک  تسا  ترضح  نآ  رگید  راتفگ  ریظن 
« .دنوش یم  هدنکارپ  وت  درگ  زا  یشاب  لد  تخس  نشخ و  رگا  : » تسا

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

.ُُهناَصْغَأ ْتَُفثَک  ُهُدوُع  َنَال  ْنَم 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

نیا رداصم  رد  هللا  همحر  بیطخ  هنامیکح : راتفگ  دنـس  .تسا .(  ناوارف  شیاـه  هخاـش  ، تسا مرن  شدوجو  تخرد  هقاـس  هک  یـسک 
نایب ، نآ هیبش  : دیوگ یم  دنک و  یم  لقن  هتسیز  یم  یضر  دیس  زا  لبق  اه  لاس  هک  ظحاج  هملک  هئام  باتک  زا  ار  زیمآ  تمکح  مالک 
هشیر زا  عقاو  رد  نیا  : دیازفا یم  سپـس  ُُهتَّبَحَم » ْتَبَجَو  ُُهتَِملَک  َْتنال  ْنَم  : » دیامرف یم  هک  هدش  لقن  ترـضح  نآ  زا  هک  تسا  يرگید 

،ج هغالبلا جـهن  رداصم  «.) تسا هدـش  هتفرگ  َِکلْوَح » ْنِم  اوُّضَْفنَال  ِْبلَْقلا  َظـِیلَغ  اظَف  َْتنُک  َْول  ْمَُهل َو  َْتِنل  ِهّللا  َنِم  ٍهَمْحَر  اـِمبَف   » ینآرق
(.( 4،ص 173

! هخاش رپ  تخرد 

هک یـسک  :» دیامرف یم  ، هدرک هراشا  نارای  ناتـسود و  بذـج  بلج و  هرابرد  یمهم  هتکن  هب  هنامیکح  مالک  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
ینوزف ياـنعم  هب  « تفاـثک » هشیر زا  « تفثک  ).» ْتَُفثَک ُهُدوُع  َناـَل  ْنَم  ( ؛» تسا ناوارف  شیاـه  هخاـش  تسا ، مرن  شدوجو  تخرد  هقاـس 

 (( . .تسا تخرد  هخاش  يانعم  هب  « لسُغ » نزو رب  « نصُغ » عمج « ناصغا  ).» ُُهناَصْغَأ ( .تسا

.تسا تخرد  هقاس  يانعم  هب  اجنیا  رد  دشاب و  تخرد  ءزج  ای  هدش  ادج  تخرد  زا  هاوخ  ؛ تسا بوچ  يانعم  هب  دوع » »

یم عمج  دوخ  درگ  ار  یناوارف  ناتـسود  تبحم  اب  عضاوتم و  دارفا  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  تسا و  یفیطل  ییانک و  يریبعت  نخـس  نیا 
.دنزاس یم  هدنکارپ  دوخ  درگ  زا  ار  ناتسود  فاطعنا  لباق  ریغ  نشخ و  دارفا  ْسکع  هب  دننک و 

دـیور و یم  نآ  زا  يرتمک  ياه  هخاش  دـشاب  بآ  مک  کشخ و  هک  يا  هقاس  ؛ دـنز یم  هناوج  اه  هقاـس  راـنک  زا  اـه  هخاـش  میناد  یم 
دـهد و یم  لیکـشت  بآ  ار  تخرد  زا  یمهم  تمـسق  زین.دـیور  یم  یناوارف  ياه  هخاش  شرانک  هشوگ و  زا  ، تسا مرن  هک  يا  هقاـس 

هخاش دوش  یم  ببـس  مه  دـنک و  یم  هدرمژپ  ار  تخرد  مه  بآ  دوبمک  هک  یلاح  رد  ، تسا هاـیگ  شیور  یلـصا  لـماوع  زا  تبوطر 
تبحم دراذگب و  رانک  ار  تنوشخ  دهدب و  ناشن  دوخ  زا  شمرن  رگا  هک  تسا  یتخرد  هلزنم  هب  زین  ناسنا.دیورب  نآ  زا  يرتمک  ياه 

نیرت کیدزن  ، دـشاب ریذـپان  فاطعنا  نشخ و  رگا  هک  یلاـح  رد  دـنوش  یم  بذـج  وا  يوس  هب  يداـیز  دارفا  دـناشنب  نآ  ياـج  هب  ار 
هرابرد - هدش هراشا  زین  ًالبق  هک  هنوگ  نامه  - دیجم نآرق  رد  انعم  نیا.دنریگ  یم  هلصاف  وا  زا  زین  ناتـسود  نادنواشیوخ و  ناگتـسب و 
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ِهّللا َنِم  ٍهَمْحَر  اِمبَف  : » میناوخ یم  « نارمع لآ   » هروس هیآ 159  رد.تسا  هدش  نایب  وگلا  تروص  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ربمغیپ 
رگا و  يدـش ! ناـبرهم  مرن و  ، ناـنمؤم ربارب  رد  یهلا  تمحر  ببـس  هب  ؛ » َکـِلْوَح ْنِم  اوُّضَْفنَـال  ِْبلَْقلا  َظـِیلَغ  اظَف  َْتنُک  َْول  ْمَُهل َو  َْتِنل 

«. دندش یم  هدنکارپ  وت  فارطا  زا  ، يدوب لدگنس  نشخ و 

مرکا ربمغیپ  هرابرد  یثیدح  رد.تسا  هنامیکح  راتفگ  نیا  زا  ینشور  قادصم  مالسلا  مهیلع  يده  همئا  مرکا و  ربمغیپ  یقالخا  هبذاج 
: میناوخ یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

مسبتم ور و  هدنخ  رایسب  ، مدرم نیرتوخمرن  نیرت و  میرک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ؛  ًاماَّسب ًاکاّحَـض  ِساّنلا  ُنَْیلأ  ِساّنلا َو  ُمَرْکأ  َناک  »
. ( ،ج 7،ص 222 لاّمعلا زنک  «.). دوب

: تسا هدمآ  رکب  یبا  نب  دمحم  هب  مالسلا  هیلع  ماما  همان  رد 

«. نک تاقالم  ار  مدرم  هداشگ  هرهچ  اب  شاب و  عضاوتم  اهنآ  ربارب  رد  ؛  َکَهْجَو ْمَُهل  ْطُْسبا  َکَِبناَج َو  ْمَُهل  ِْنلَأ  «َو 

: میناوخ یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا  يرگید  ثیدح  رد 

.»؟ تسا مارح  وا  رب  تمایق  يادرف  رد  خزود  شتآ  یسک  هچ  مهد  ربخ  امش  هب  ایآ  ؛  ًادَغ ُراّنلا  ِْهیَلَع  ُمِرْحَت  ْنَِمب  ْمُکُِربْخُأ  الأ  »

.هللا لوسر  ای  يرآ  : دندرک ضرع 

: دومرف

،ج راونالا راحب  «.) . دنک یمن  يریگتخـس  تسوخمرن و  کیدزن و  مدرم  هب  دریگ و  یم  ناسآ  هک  یـسک  ؛  ُلْهَّسلا ِیَّللا  ُنّ ُبیرَْقلا  ِیَْهلا  ُنّ »
.( 72،ص 51،ح 4

هب هدش  هتسناد  اهرمع  ینوزف  اهرهش و  يدابآ  نارمع و  ببـس  ای  ، هدش یفرعم  يزور  یناوارف  همـشچرس  ثیداحا  رد  قلخ  نسُح  رگا 
ار یگدنز  مهم  تالکشم  دناوت  یم  اهنآ  کمک  هب  دنک و  یم  ادیپ  یناوارف  راصنا  ناوعا و  نآ  هیاس  رد  ناسنا  هک  تسا  لیلد  نیمه 

.دنک لح 

: تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  زا  یتیاور  رد  سکع  رب 

. ( ،ح 5702 مکحلا ررغ  «. ) . دوش یم  ناور  حور و  جنر  تشیعم و  یگنت  ببس  یقلخدب  ؛  ِسْفَّنلا ُباذَع  ِشیْعلا َو  ُدَکَن  ِْقلُْخلا  ُءوُس  »

ینامسج توارط  « دوُْعلا ُنّیل  » زا روظنم  : دیوگ یم  يو  دراد  ترابع  نیا  يارب  يرگید  ریـسفت  دوخ  هغالبلا  جهن  حرـش  رد  هدبع  دّمحم 
ره ییوگ  ؛ دوش یم  راکشآ  وا  زا  هک  تسا  يراثآ  ترثک  « ناصغأ تْرثک  » زا روظنم  تسا و  تمه  لضف و  نتشاد  وا و  طاشن  ناسنا و 

دـسر یم  رظن  هب.تسا  هدرک  رکذ  يرگید  ریـسفت  ناونع  هب  ار  راصنا  ناوعا و  ینوزف  نایاپ  رد  یلو  ؛ تسوا دوجو  زا  يا  هخاـش  يرثا 
.دشاب رتوسمه  تایاور  تایآ و  اب  رت و  بسانم  دش  هتفگ  الاب  رد  هچنآ 
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یسیلگنا

Imam Ali ibn Abi Talib said : One whose stem is lean , his leaves will be thick.” (That is,
.( one who is kind to others will grow up like a healthy stem with twigs

هشیدنا تفآ  فالتخا  : 215 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

 َ يّأرلا ُمِدهَی  ُفاَلِخلا  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

 . تسا هشیدنا  هدننک  دوبان  فالتخا  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 

يدیهش

.دنک ناریو  ار  ریبدت  لادج 

یلیبدرا

بضغ ناجیه  ههج  ار  هشیدنا  دزاس  یم  ناریو  رگیدکی  اب  ندرک  عازن 

یتیآ

.دزاس ناریو  ار  ریبدت  ندرک ، هلداجم  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . تسا ریبدت  یناریو  بجوم  تفلاخم  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار
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.کیار باوص  لطبی  هیعرلا  فالخ  ینعی  يارلا  مدهی  فالخلا  هلوق  و 

يردیک

ریغ ناک  نم  ینعی  عاطی ، نمل ال  يار  ال  هانعم : لیق  يارلا و  هباصاب  فـالخلا  بحاـص  زوفی  ـالف  هیبضغلا ، هوقلا  جـیهی  فـالخلا  نـال 
.ءاوس همدع  هیار و  دوجوف  عاطم 

مثیم نبا 

تحلـصم ياراد  هک  دروم  کی  رد  یعمج  رظن  هک  تسا  نیا  بلطم  لصا  دزیر .) یم  مهرد  ار  هشیدـنا  نارگید ، اب  یناوخ  فلاخم  )
هداد و صیخشت  تحلصم  ار  هچنآ  هک  دوش  یم  ثعاب  نیا  دنک و  یم  تفلاخم  عمج  رظن  اب  اهنآ  زا  یکی  دعب  دوش ، یم  عمج  تسا ،

هلیل دادـماب  نایماش ، هک  یعقوم  شنارای - زا  یعمج  و  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هک  روطنامه  دورب  نیب  زا  دـندوب  هدرک  داـحتا  نآ  هراـبرد 
شنارای زا  یضعب  تفلاخم  ار  رظن  رکف و  نیا  اما  دندید ، تحلـصم  ار  نآ  دنداد و  گنج  نایاپ  هب  رظن  دندرک - دنلب  ار  اهنآرق  ریرهلا 

.دش هک  هچنآ  دش  هجیتن  رد  تخیر و  مهرد 

دیدحلا یبا 

 . َْيأَّرلا ُمِدْهَی  ُفَالِْخلا  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

.عاطی نمل ال  يأر  رخآ ال  عضوم  یف  هلوق ع  لثم  اذه 

.عاطی نمل ال  هرمإ  يوری ال  و 

.رمأ ریصقل  عاطی  ناک  ول  همیذج  ریصق و  رابخأ  یف  و 

.جاجعلا ریثی  جاجزلا و  ذحشی  جاجللا  لاقی  ناک  و 

يوللا جرعنمب  يرمأ  مهترمأ  همصلا  نب  دیرد  لاق  و 

.دسف فلوخ  اذإف  همکح  ذفن  ام  لجرلا  يأر  يدهأ  لاقی  ناک  و 

داقنی الف  عبط  ظلغل  امإ  ناسنإلا و  یف  نوکت  هدح  طرفل  امإ  کلذ  سفنلا و  یف  تالوقعملا  عابطنا  رسع  جاجللا  نوطالفأ  مالک  نم  و 
 ( .يزیربتلا حرشب  هسامحلا 2:304- ناوید  يأرلل ( 

یناشاک

، فالخ هک  اریز  ار  هشیدنا  دزاس  ناریو  رگیدـکی ، اب  ندومن  تعزانم  ندرک و  تفلاخم  يارلا ) مدـهی  فالخلا  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
.يار تباصا  هب  فالخ  بحاص  دوشن  زیاف  سپ  .تسا  هیبضغ  توق  جیهم 
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یلمآ

ینیوزق

.ددرگ یم  باوص  يار  لاطبا  راتتسا و  بجوم  ینعی  .ار  يار  دنک  یم  بارخ  ندومن  تعزانم  تفلاخم و 

یجیهال

ریبدت يار و  دزاس  یم  بارخ  يرما  رد  فالخ  ندش  عقاو  هک  مالسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .يارلا » مدهی  فالخلا  : » مالسلا هیلع  لاق  و 
.دزاس یم  دابآ  قافو  هکنانچ  ار  رما  نآ  رد 

ییوخ

ءادتهالا هقیقحلا و  فشک  و  اهلام ، هیدل  فشکنی  اهقئاقح و  هیف  عبطنی  اهیف  رظن  رومالا و  هجاو  اذا  هلیقص  هآرم  ناسنالا  بلق  ینعملا :
رکفلا یفاـصلا و  بللا  وذ  هاری  هنـال  اـیار ، اـیاضقلا  یف  مکحلا  هیرظنلا و  یمـس  اـمنا  روظنملا و  يارلا  نع  هراـبع  رومـالا  بقاوع  یلا 

نا دوصقملا  نوکی  نا  نکمی  .يدهلا و  قحلا و  یلا  لصی  الف  يدـصلا ، هتملظا  هآرمک  راص  فالتخالا  فالخلا و  هجاو  اذاف  بقاثلا ،
لوزنب هلآ :) هیلع و  هللا  یلص   ) لوسرلا یلا  ربخلا  لوصو  دعب  هنا  امک  رابتعالا ، اذهب  همدهیف  حیحصلا  يارلاب  لمعلا  نم  عنمی  فالخلا 

عمج هفلاخ  نکل  و  مهعم ، لاتقلل  دحا  نادیم  یف  جورخلا  مدـع  هنیدـملا و  عالق  یف  نصحتلاب  هیار  نلعا  دـحا  یف  نیکرـشملا  شیج 
يار *** دـنیب فلاخم  دـنمدرخ  نوچ  .دـنکیم  درخ  ار  يار  تفلاـخم ، دومرف : همجرتلا : .هیلع  هللا  تاولـص  هیار  اومدـهف  هباحـصا  نم 

دنیچرب نایم  ار ز  دوخ 

يرتشوش

هـصق اهنم  .رـصیق و  يار  هتفلاخم  شربالا و  همیذـج  هصق  اهنم  و  هریثک ، هل  دـهاوشلا  و  هل ، مدـه  فـالخلا  و  ناـینبک ، يارلا  نا  لوقا :
.هیار یف  دیرد  مهسیئر  هفلاخم  و  قالخالا ) مراکم  یف  نوعبرالا - ثلاثلا و  لصفلا   ) نینح یف  نزاوه 

هینغم

هئم ..بصاغ  بغار و  لک  اـهیف  عمطی  و  همـالا ، ناـیک  مدـهی  فـالخلا  نکل  و  یـشلا ء ، ضعب  بطخلا  ناـهل  یفک  يارلا و  مدـهی  ول 
هنورتشی ناطلسلا  هذل  و  مکحلا ، هوهش  مهفالخ  رس  و  هداقلا ، ءامعزلا و  فالخ  رـسلا  و  روفـصع .! ءانغ  نونغی  رثکا ال  وا  یبرع  نویلم 

.رصتنی نا  بعشلل  دبال  یضقنی و  نا  لیلل  دبال  و  هنایخلا ..! هلامعلاب و  هیناسنالا  هللا و  ودع  نم 

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 
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هب  ) دنادرگ یم  ناریو  ار  تسرد )  ) هشیدنا يار و  اجیب )  ) دروخ دز و  تفلاخم و  تسا : هدومرف  تفلاخم ) نایز  رد   ) مالسلا هیلع  ماما 
(. دوش یم  روجان  شا  هشیدنا  درادن  يراگزاس  رس  هک  یسک  ینعی  دزادنا  یمن  راک 

ینامز

دوخ فده  هار  رد  دنناوت  یم  رتشیب  دندرگ  کیدزن  رگیدکی  هب  رتشیب  ردـق  ره  دنتـسه  ناسنا  تسد  ناتـشگنا  مکح  رد  هعماج  دارفا 
فرـص راکفا  هکنیا  ياجب  دیآ و  یم  نایم  هب  ینمـشد  ابلاغ  دـشاب  هتـشادن  دوجو  داحتا  یتقو  تسادـیپ  هتفگان  .دـنیامن  هفیظو  ماجنا 
هدومرف داحتا  هب  توعد  ادخ  تهج  نیمه  هب  دروخ  یم  تسکش  هشیمه  عفادم  دوش و  یم  عافد  فرـص  ددرگ  یم  لماکت  تیوقت و 

.تسا

يزاریش دمحم  دیس 

مدع ببسی  امم  کشلا  دجوی  فلاخملا  نال  ناسنالل ، يذلا  يارلا ) مدهی   ) يارلا یف  نیرواشتملا  نیب  فالخلا ) : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
.هیارل ناسنالا  ذیفنت 

يوسوم

جـضنلا و نم  یلاعلا  یقترملا  یف  ارمثم و  ابئاص و  ادـیج و  يارلا  ناک  امهم  حرـشلا : .طقـسی  لـیزی و  مدـهی : .عازنلا  فـالخلا : هغللا :
بئاصلا و ال يارلا  یلع  یـضقی  ماصخلا  فالخلاف و  نیعمتجملا ، نیب  هعامجلا و  نیب  فـالخلا  بد  اذا  لـشفی  طقـسی و  هماقتـسالا ،

.همعن ریخ و  لک  یلع  یضقی  لب  حلاصلا  لمعلا  یقبی 

یناقلاط

« .دنک یم  ناریو  ار  يأر  ندرک  تفلاخم  »

هک یسک  يارب  «، » عاطی نمل ال  هرما  ال   » تروص هب  هک  عاطی » نمل ال  يأر  ال  : » تسا هدومرف  هک  تسا  ترضح  نآ  رگید  راتفگ  ریظن 
.تسا هدمآ  زین  .تسین » تموکح  دوشن ، هدرب  نامرف  وا  زا 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

.َْيأَّرلا ُمِدْهَی  ُفاَلِْخلا 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

نیا لیذ  رد  هغالبلا  جـهن  رداصم  رد  بیطخ  موحرم  هنامیکح : راتفگ  دنـس  .دـنک . (  یم  دوبان  ار  ریبدـت  يریگ و  میمـصت  ، فـالتخا
موحرم ،ج 4،ص 174 .) هغالبلا جـهن  رداصم  ) .تسا هدرک  لقن  كولملا  جارـس  باتک  رد  یـشوطرط  زا  طقف  ار  نآ  هنامیکح  مـالک 
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 ( .تسا هدروآ  َءارْآلا » ُمِدْهَی  ُفالِْخلا   » تروص نیا  هب  یتوافت  اب  ار  نآ  مکحلاررغ  رد  زین  يدمآ 

فالتخا موش  هرمث 

یم دــنک و  یم  هراــشا  فــالتخا  ءوــس  بقاوــع  زا  یکی  هــب  اــنعمرپ  هاــتوک و  یناروــن و  مــالک  نــیا  رد  مالـــسلا  هــیلع  ماــما 
( . َْيأَّرلا ُمِدْهَی  ُفاَلِْخلا  ( ؛» دنک یم  دوبان  ار  ریبدت  يریگ و  میمصت  ، فالتخا :» دیامرف

زوریپ و یتیعمج  چیه  فالتخا و  رثا  رب  رگم  دندشن  دوبان  یتلم  موق و  چـیه.تساه  یتخبدـب  همه  همـشچرس  فالتخا  میناد  یم  همه 
.قافتا هیاس  رد  رگم  دنتشگن  بایماک 

یمهم عوضوم  رـس  رب  دننیـشن و  یم  يا  هدـع  دوش  یم  هاگ  هک  نیا  تسخن  : دـشاب هتـشاد  دـناوت  یم  ریـسفت  ود  الاب  هناـمیکح  مـالک 
دننز و یم  مه  هب  ار  هتفگ  شیپ  يریگ  میمـصت  دـننک و  یم  زاربا  یفلاخم  رظن  يدارفا  ای  درف  ناهگان  یلو  ؛ دـننک یم  يریگ  میمـصت 
هک دنتشاد  رارصا  هاگآ  ریبخ و  ناتـسود  زا  یعمج  مالـسلا و  هیلع  یلع  ، نیفـص گنج  ناتـساد  رد  هک  هنوگ  نامه.دنام  یم  رتبا  راک 
ربخ یب  لهاج و  هاگآان و  يدارفا  تفلاخم  یلو  ؛ دننک متخ  ار  هلئاغ  دنهد و  همادا  يزوریپ  ات  ار  نآ  هدیسر و  ییاهن  لحارم  هب  گنج 

.دندش وربور  نآ  كاندرد  رایسب  بقاوع  اب  ناناملسم  دز و  مه  رب  ار  میمصت  نیا 

.دنامب میقع  اهریبدت  دسرن و  ییاج  هب  هاگ  چیه  يریگ  يأر  هک  دوش  یم  ببس  فالتخا  هک  نیا  رگید  ریسفت 

دقعنم یحیحص  میمصت  ریبدت و  رگا  مه  دشاب و  ریبدت  میمـصت و  زا  عنام  مه  فالتخا  هک  درادن  یعنام  زین  ریـسفت  ود  نیا  نایم  عمج 
.دنزب مه  رب  ار  نآ  ، دش

ییاضف رد  اهنت  راک  نیا  تسا و  حیحـص  يریگ  میمـصت  ریبدت و  هشیدـنا و  رکف و  هب  جایتحا  یمهم  راک  ره  ماجنا  يارب  تسا  نشور 
دحاو هطقن  هب  ندیسر  ناشفده  دنراد  تکرـش  يریگ  میمـصت  نآ  رد  هک  یناسک  مامت  هکلب  ، دشابن نآ  رد  فالتخا  هک  تسا  نکمم 

ضرغ و زا  ای  هدـش و  راهظا  هعلاطم  نودـب  ای  هک  فلاخم  همغن  کی  هاگ  اما.دـشاب  هابتـشا  اـطخ و  هنوگ  ره  زا  رود  ناـکمالا  یتح  و 
.دزیرب مه  هب  ار  اهریبدت  اه و  میمصت  مامت  دناوت  یم  هتشگ  یشان  یضرم 

رد هک  نانچ  دنک  یم  میقع  ار  نآ  ناوریپ  زا  یضعب  تفلاخم  اما  ؛ دریگ یم  یمیمصت  دوخ  ریبدت  بسح  رب  تیعمج  سیئر  زین  یهاگ 
یناـمرف دـنروایب و  ار  نآ  درک  تساوـخرد  شرمع  تاـظحل  نیرخآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ  هک  تاود  ملق و  ناتـساد 

رفن کی  تفلاخم  ، دنک دـیکأت  دوب  هتفگ  ًالبق  ار  هچنآ  دـسیونب و  دوب  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ًاعطق  هک  دوخ  نیـشناج  هرابرد 
مرکا ربمایپ  سدق  تحاس  هب  یتح  هتفرگ و  راک  نیا  يولج  دنهد و  رـس  فالخ  همغن  زین  يرگید  هورگ  هک  دـش  ببـس  مود ) هفیلخ  )

 ) .تسا هدمآ  خیرات  ثیدح و  رگید  بتک  يراخب و  حیحص  ياج  نیدنچ  رد  نآ  حرـش  هک  دوش  یتشز  تناها  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
هتـشون ملق ) تاود و  ثیدـح   ) ماـن نیمه  هب  هک  یباـتک  هب  « ملق تاود و  » ثیدـح ددـعتم  رداـصم  زا  یهاـگآ  رتـشیب و  حیـضوت  يارب  .

 ( .دینک هعجارم  ، هدش

هنیدم رد  ناناملـسم  دنتـشاد  رارـصا  نارای  زا  یعمج  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ؛ داتفا قافتا  موش  هثداح  نیمه  زین  دـحا  گنج  رد 
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روشرپ ناناوج  زا  یهورگ  یلو  ؛ درک ریگ  نیمز  ار  نمـشد  دـش  یم  رتهب  اجنآ  رد  اریز  ، دـننک عافد  دوخ  زا  نمـشد  ربارب  رد  دـننامب و 
دروآ و دـحا  هوک  راـنک  رد  نوریب و  هب  ار  مالـسا  رکـشل  اـهنآ  تارظن  مارتـحا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ.دـندرک  تفلاـخم 

.دش دراو  مالسا  رکشل  رکیپ  رب  یتخس  هبرض  رگید  بابسا  زا  يا  هراپ  عوضوم و  نیا  ببس  هب  ماجنارس 

: میناوخ یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  یثیدح  رد 

لها هک  نیا  رگم  دـندرکن  فالتخا  دوخ  ربمایپ  زا  دـعب  یتما  چـیه  ؛  اهِّقَح ِلْهأ  یلَع  اِهلِطاب  ُلْهأ  َرَهَظ  اـّلإ  اـهِِّیبَن  َدـَْعب  ٌهَّمُأ  ْتَفَلَتْخا  اـم  »
. ( ،ح 1898 همکحلا نازیم  لقن  هب  انب  لاّمعلازنک  «. ) . دندش زوریپ  اهنآ  نایم  رد  قح  لها  رب  لطاب 

: هک دوب  هدومرف  هراشا  تقیقح  نیا  هب  مالسلا  هیلع  ماما  زین  هرامش 179  هنامیکح  مالک  رد 

«. دنک یم  دوبان  ار  ناسنا  يأر  رکف و  تجاجل  ؛  َْياَّرلا ُّلُسَت  ُهَجاّجِللا  »

یسیلگنا

"Imam Ali ibn Abu Talib said : “ Disputes destroy views

يراکزواجت تردق و  : 216 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

َلاَطَتسا َلاَن  نَم  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

 . دش راکزواجت  دیسر  ییاون  هب  هک  یسک  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و  یسایس ) یقالخا ، )

يدیهش

.دید رترب  نارگید  زا  ار  دوخ  دیسر  ییاون  هب  هک  نآ 

یلیبدرا

درک یشکندرگ  هاجب  دسر  هک  یسک 
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یتیآ

.دنک يزارف  ندرگ  دسر ، شیاهتساوخ  هب  هک  ره  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . دنک یشکندرگ  دسر  ماقم  هب  هک  نآ  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

.سانلا یلع  لواطت  ایندلا  ماطح  نم  ائیش  لان  يا  لاطتسا  لان  نم  و 

يردیک

.کلذ هل  سیل  نم  یلع  لواطی  هریغ  ایندلا و  ماطح  نم  ائیش  لان  نم  يا 

مثیم نبا 

تسا یشکندرگ  ثعاب  هک  یتورث  ای  تردق و  ماقم ، زا  يا  هبترم  هب  هک  یسک  یتسارب  درک .) يزارفندرگ  دیسر  یماقم  هب  سک  ره  )
هیلع  ) ماـما سپ  دراد ، رارق  هتفاـی - تسد  هک  یماـقم  ببـس  هـب  نارگید - رب  یـشکندرگ  ضرعم  رد  ینعی  درک ، يزارفندرگ  دیـسر ،

هک دنچ  ره  تسا ، قداص  قلطم  روطب  وگنخـس  اریز  .تسا  حیحـص  زین  لعفلاب  هک  تسا  هداهن  هوقلابام  ياج  هب  ار  لعفلابام  مالـسلا )
.دتفیب قافتا  دروم  کی 

دیدحلا یبا 

 . َلاَطَتْسا َلاَن  ْنَم  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

.سانلا یلع  لاطتسا  اظح  ایندلا  نم  لان  يرثأ و  نم  هب  دیری  نأ  زوجی 

.هدوجب لاطتسا  داج  نم  هب  دیری  نأ  زوجی  و 

يأ لام  لجر  نیط و  وذ  يأ  ناط  لجر  لاقی ) .» نأ  :» ا هلثم (  لئان و  وذ  داوج  يأ  لان  لجر  یلع و  هب  داج  يأ  اذکب  نالف  ینلان  لاقی 
لام وذ 

یناشاک

.لاوحا بلغا  رد  درک  یشکندرگ  لام  ای  هاج  هب  دیسر  هک  یسک  لاطتسا ) لان  نم  مالسلا : هیلع  لاق  (و 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 2996 

http://www.ghaemiyeh.com


یلمآ

ینیوزق

لیبق نیا  زا  مه  دـشاب و  نینچ  لاح  بلاغ  ینعی  رثاتـسا ) کلم  نم  هلوق :  ) لیبق زا  .درک  یـشک  ندرگ  یلام  اـی  هاـج  هب  دیـسر  هک  ره 
( زب زع  نم  بلس و  بلغ  نم   ) تسا

یجیهال

.تسج يدنلب  قوفت و  درک  ششخب  دوج و  هک  یسک  هک  مالسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .لاطتسا » لان  نم  : » مالسلا هیلع  لاق  و 

ییوخ

وا ینغاف ، اریقف  ناک  نمل  اصوصخ  لاجرلا و  تالاح  لدبت  لاوحالا و  بلقت  یفن  رومالا  یف  لدـعلا  ظفح  فئاظولا  بعـصا  ینعملا :
مهالت نم  وا  نیفقثملا  نیـضاترملا  وا  نیموصعملاک  سانلا  نم  يدحوالا  الا  کلذ  یلع  ردقی  و ال  هراما ، لان  وا  اعیفر ، راصف  اعیـضو 

: هلوقب هلطعلا  دعب  هراما  و  هعـضلا ، دعب  افرـش  رقفلا و  دعب  الام  لان  نمل  لدعلا  لیبس  نع  لودـعلا  یلا  راشا  دـق  و  نیدـلا ، هیبرتلا و  یف 
.دزاغآ يزارد  تسد  دسر ، یئاون  هب  سک  ره  دومرف : همجرتلا : .هلیمب  سانلا  یلع  مکحتی  هریغ و  یلع  لوصی  يا  لاطتسا ) لان  نم  )

دیچ ار  یلگ  ره  دناشفا  تسد  *** دید یئاون  دوخب  نوچ  اونیب 

يرتشوش

اهنم هریثک ، مالـسلا  هیلع  همالکل  دهاوشلا  و  دحاو ، ینعمب  امه  لوقا : مالـسلا : هیلع  لاق  و  هفلتخم ) تاعوضوم  یف  نوتـسلا - لصفلا  )
دنع هلیل  انک  لاق : يراصنالا  نوزع  نع  ام  هببـس  و  ـالاوما ، مهمزلا  باـتکلا و  قثاولا  سبح  (: 229  ) هنـس ثداوح  یف  يربطلا )  ) یف ام 
هبق قاورلا  کلذ  یقش  دحا  یف  ناک  و  طسوالا - هقاور  یف  سلجف  هلیللا ، ثدحتن  اومله  نکلو  ذیبنلا  هلیللا  یهتشا  تسل  لاقف : قثاولا 

بهذـلا و دروزاللاب و  یـشغم  شوقنم  حاس  اهطـسو  یف  اهلوح  نیعلا  يرت  امیف  عارذ  ردـقالا  هضیب  اـهناک  ءاـضیب  ءامـسلا  یف  هعفترم 
هللا انا و  تلقف : هکماربلا ؟ یلع  دیـشرلا  يدج  بثو  هب  يذلا  ببـسلا  ملعی  مکنم  نم  قثاولا : لاقف  انثدـحتف  هقطنملا  هبق  یمـست  تناک 

ام نوعل : لاقف  اهبدا ، نسح  اهلقع و  اهلامج و  یـضرف  اهـضرتعاف  اهیلا  لسراف  طاـیخلا  نوعل  هیراـج  هل  ترکذ  دیـشرلا  نا  .کثدـحا 
یل جرخمال  یتلا  هظلغملا  نامیالا  یلام  هقدـص  اعیمج و  یقیقر  قتع  اهقتعب و  تفلح  روهـشم  حـضاو  اهنمث  رما  لاق : .اـهنمث  یف  لوقت 
دق دیشرلا : لاقف  .لیحلا  نم  یشب ء  کلذ  یف  لاتحا  رانید و ال  فلا  هئام  نع  اهنمث  صقناال  نا  لودعلا  کلذب  یلع  تدهـشا  اهنم و 

لاقف .رانید  فلا  هئامب  هیلا  لـسری  نا  هرماـی  هیراـجلا و  ربخب  هربخی  یکمربلا  ییحی  یلا  لـسرا  مث  .راـنید  فلا  هئاـمب  کـنم  اهتذـخا 
داعاف رانید ، فلا  هئام  یلام  تیب  یف  سیل  لاق : دیـشرلا و  هیلع  بضغف  کلذ ، یلع  ردقیال  هنا  هربخی  لسراف  ءوس  حاتفم  اذـه  ییحی :

رما و  رانید ، فلا  هئام  همیق  هذه  لاق  مهارد و  اهب  لسراف  اهدری ، هلعلف  اهرثکتـسیف  اهاریل  مهارد  اهولعجا  ییحی : لاقف  .اهنم  دبال  هیلع 
لـصفلا  ) اـم لاـقف : ردـب  نم  لـبج  اذاـف  تقولا  کـلذ  یف  جرخف  رهظلا ، هالـصل  وـضوتلا  دارا  اذا  هیف  رمی  يذـلا  هقاور  یف  عـضوی  نا 

هل امداخ  اعد  کلذ و  رثکتـساف  مهارد ، اهتمیق  لسرا  ریناند  رـضحت  مل  هیراجلا  نمث  اولاـق : اذـه ؟ هفلتخم ) تاـعوضوم  یف  نوتـسلا -
یف ذخا  و  نوع ، یلا  هیراجلا  درب  رما  سورعلا و  لام  تیب  هامس  هدیرا و  ام  هیلا  مضال  لام  تیب  یل  لعجا  کیلا و  هذه  ممـضا  لاقف :
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ناکف مهعم  یـشعتی  مهرماسیف و  موق  یلا  لسری  ناکف  کسمی ، مهب و  مهی  لبقاف  هوکلمتـسا ، دق  هکماربلا  دـجوف  لاملا  نع  شیتفتلا 
فلا نیثالث  هیطعی  نا  هرمای  حبـصا  اذا  ییحی  یتای  نا  هل  امداخ  رماف  هثیدـح  هبجعاف  مهیف  هلیل  رـضحف  دوعلا ، یباب  فرعی  ناسنا  مهیف 
لبقاف مایالا  هب  لاط  یتح  هعفاد  مث  کیطعن ، لاملا و  یجی ء  لام ، مویلا  انترـضحب  سیل  لعفا و  دوعلا : یبال  ییحی  لاـقف  لـعفف  مهرد 
لخدف مهرما - یف  دیـشرلا  هب  مهی  ناکام  سانلا  یف  عاش  ناک  دق  و  هکماربلا - یلع  هضرحی  اتقو  دیـشرلا  نم  دجی  نا  لاتحی  دوعلاوبا 

ادنه تیل  دعت - تناک  ام  و  دنه - تدعو  هعیبر : یبا  نب  رمع  لوقب  هلـصو  یتح  ثیدحلل  لاتحی  دوعلاوبا  لزی  ملف  اوثدـحتف  هلیل  هیلع 
یـضقنا یتح  دبتـسی  نم ال  زجاعلا  امنا  هللا  لجا و  دیـشرلا : لاقف  دبتـسی  نم ال  زجاـعلا  اـمنا  هدـحاو  هرم  تدبتـسا  دـعت و  اـم  اـنتزجنا 

نا هحرابلا  تدرا  لاق : هآر  املف  ایداغ ، ییحی  حبـصا  و  هرابخاب - هیتاـی  اـمداخ  دیـشرلا  مدـخ  نم  ذـختا  دـق  ییحی  ناـک  و  سلجملا -
یلا لسرا  فرـصنا  املف  دارا ، امل  نطف  نیتیبلا و  هدشناف  کجعزا ، نا  تهرک  مث  يدـنع  ناک  نم  ضعب  هیندـشنا  رعـشب  کیلا  لسرا 

دق کلامب و  كانیول  دق  انک  انا  هل : لاقف  دوعلا  یباب  ییحی  اعدف  دوعلاوبا ، هدـشنا  لاقف  رعـشلا  کلذ  دـشنا  نمع  هلاسف  مداخلا  کلذ 
هفیلخلا و لام  تیب  نم  انید  فلا  نیثالث  هطعاف  بهذا  همدـخ  ضعبل  هفلتخم ) تاعوضوم  یف  نوتـسلا - لصفلا   ) لاق مث  لاـم ، اـنءاج 

ناک دـق  ربی و  نا  قحتـسم  لجر  اذـه  امهل  لق  رفعج و  لـضفلا و  یلا  هب  بهذا  هاـیا و  اـنلطمل  مهرد  فلا  نیرـشع  يدـنع  نم  هطعا 
هلصو هالاسف : هالـصت ، نا  تببحا  دق  هلـص و  يدنع  نم  هتلـصو  یطعی و  نا  ترماف  لاملا  رـضح  مث  هلطم  تلطاف  لامب  هل  رما  هفیلخلا 

یف دیـشرلا  دجو  هلزنم ، یلا  هلک  لاملا  کلذـب  فرـصناف  مهرد ، فلا  نیرـشعب  امهنم  دـحاو  لک  هلـصوف  فلا ، نیرـشعب  لاق  مکب ؟
رکذ یف  ذخا  و  دبتـسی - نم ال  زجاعلا  امنا  هللا ، يدـج و  قدـص  قثاولا  لاقف  .عنـص  ام  عنـص  ارفعج و  لتق  مهیلع و  بثو  یتح  مهرما 
بهو نب  نامیلس  حابر و  نب  میهاربا  ذخا  مهب و  عقوا  یتح  عوبسا  یضم  امف  هباتکب ، عقویس  هبسحا  تلقف  اهلها - هقحتسی  ام  هنایخلا و 

، طاوسا هرـشع  موی  لک  هبرـضب  رما  سرحلا و  بحاص  یلا  لیئارـسا  نب  دمحا  عفد  و  مهتعامج ، بیـصخلا و  نب  دـمحا  ریزولاابا و  و 
نب نسحلا  نم  رانید و  فلا  هئامعبرا  بهو  نب  نامیلـس  نم  ذـخا  و  رانید ، فلا  نینامث  يداف  طوس ، فلا  نم  اوحن  لیق  اـمیف  هبرـضف 
نم رانید و  فلا  هئام  هباتک  حابر و  نب  میهاربا  نم  رانید و  فلا  فلا  هباتک  بیصخلا و  نب  دمحا  نم  رانید و  فلا  رـشع  هعبرا  بهو 

.مهتلامع ببسب  لامعلا  نم  ذخا  ام  يوس  کلذ  و  رانید ، فلا  نیعبرا  هئام و  ریزولا  یبا  نم  رانید و  فلا  نیتس  حاجن 

هینغم

لوق عم  یقتلی  لوالا  ریـسفتلا  و  هدوجب ،) عفترا  دیری  نا  زوجی  و  سانلا ، یلع  طلـست  يرثا  نم  دـیری  نا  زوجی  : ) دـیدحلا یبا  نبا  لاق 
کلذـل هبنت  دـق  ..اهلاوز و  اهبرحل و  لاومالا  اولذـب  الا  و  مهحلاصمل ، انیما  امداخ  هلودـلا  نم  نولعجی  لاومالا  باحـصا  نا  لاـق : نم 

افوخ هاری  ام  ندـعملا  باحـصا  یلع  عضی  نا  مامالل  : ) ندـعملا هاکز  باب  هنازیم ، یف  لاق  ثیح  هنس 973 ه - یفوت  ینارعشلا - هیقفلا 
(. داسفلا کلذب  و  رکاسعلا ، یلع  اوقفنی  هطلسلا و  اوبلطیف  مهلام  رثکی  نا 

هدبع

لضفلاب ءالعتسالا  هلاطتسالا  ناف  داس  داج  نم  مهلوق  لثم  اذه  هتیطعا و  هتلق  نزو  یلع  هتلن  لاقی  یطعا  يا  لان  لاطتسا : لان  نم  … 

يرفعج

مالسالا ضیف 
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رد ار  ادخ  هدوب  هتسارآ  هکنآ  رگم   ) دومن یشکندرگ  دیسر  یئاج  هب  هک  یسک  تسا : هدومرف  یشکندرگ ) هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
(. دیامن ینتورف  هتفرگ  رظن 

ینامز

هک يرگید  لامتحا  .دنک  ادیپ  ذوفن  ددرگ و  مرتحم  هعماج  نایم  رد  ناسنا  هک  دوش  یم  ببس  مدرم  هب  تبـسن  شـشخب  يراوگرزب و 
هزات ابلاغ  ینعی  تسا  عون  بسح  رب  ینعم  نیا  هتبلا  .دش  یغای  دیـسر  یئاجب  شتـسد  سک  ره  هک  تسا  نیا  تسالاب  هملک  يانعم  رد 

ار دوخ  هک  ناسنا  .تسا  نینچ  هن  : ) تسا هدومرف  نایب  نینچ  نیا  نآرق  رد  ار  بلطم  نیا  ادخ  دنوش و  یم  یغای  اه  هسیکون  اهدراو و 
ربارب رد  يرگید  دـنک و  یم  ار  وا  ینامرفان  دوش و  یم  یغای  ادـخ  ربارب  رد  یکی  هک  تسادـیپ  هتفگان  .دوش ) یم  یغای  دـید  زاین  یب 

! دنزرف نز و  یتح  ناتسد  ریز  هب  تبسن  یموس  دنک و  یم  ملظ  نانآ  هب  تبسن  مدرم و 

يزاریش دمحم  دیس 

.سانلا يدل  ردقلا  عوفرم  داوجلا  ناف  یلعتسا ، عمتجملا و  یف  عفترا  يا  لاطتسا )  ) یطعا نم  يا  لان ) نم  : ) مالسلا هیلع  لاق  و 

يوسوم

ربکا هسفن  يار  سانلا و  یلع  یلعتـسا  هزکرم  وا  هتهاج  وا و  هلام  رثک  نم  حرـشلا : .لضفلاب  ءالعتـسالا  هلاطتـسالا : .یطعا  لاـن : هغللا :
.هرماواب لمعلا  هللااب و  نامیالا  الا  هلیزی  ءاد ال  اذه  مظعا و  فرشا و  هنا  هلزنم و  هبتر و 

یناقلاط

« .دیوج يرترب  نارگید  رب  دش  لیان  لام  هب  سک  ره  »

ینعم هب  ار  نآ  تسا  نکمم  .دـیوج  یم  يرترب  مدرم  رب  دـبای  هرهب  ایند  زا  دوش و  رگناوت  سک  ره  هک  دـشاب  نیا  دوصقم  تسا  زیاج 
هتفر راـک  هب  داوج  ینعم  هب  لاـن  هملک  .دـیوج  یم  يرترب  نآ  هاـنپ  رد  دـنک  یم  تواخـس  سک  ره  ینعی  تفرگ  زین  شـشخب  دوج و 

.تسا هتفر  راک  هب  لام  هدنراد  ینعم  هب  لام  هملک  نینچمه  تسا ،

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

.َلاَطَتْسا َلاَن  ْنَم 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

زا شیپ  : دسیون یم  هنامیکح  مالک  نیا  لیذ  رد  هللا  همحر  بیطخ  هنامیکح : راتفگ  دنس  .دنک . (  یم  نایغط  دسر  ییاون  هب  هک  یسک 
لباق (. ،ج 4،ص 174 هغالبلا جـهن  رداصم  ) .یفاک هضور  لوقعلا و  فحت  : تسا هدـمآ  رگید  باـتک  ود  رد  راـتفگ  نیا  ، هغـالبلا جـهن 
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هدش هتفرگ  رب  نآ  زا  راصق  تاملک  زا  يرایسب  هک  هدمآ  « هلیسو » هبطخ نمـض  رد  باتک  ود  نیا  رد  هنامیکح  مالک  نیا  هک  نیا  هجوت 
 ( .تسا

يرگنایغط تمعن و  ینوزف  هطبار 

یم هدافتـسا  ءوس  يدام  بهاوم  زا  هک  دـنک  یم  هراـشا  مدرم  زا  يرایـسب  لاـح  عضو  هب  هناـمیکح  راـتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
( . َلاَطَتْسا َلاَن  ْنَم  ( ؛» دیوج یم  يرترب  دنک و  یم  نایغط  دسر  ییاون  هب  هک  یسک  :» دیامرف یم  ، دننک

ییوج يرترب  موهفم  دور  یم  لاعفتسا  باب  هب  هک  یماگه  تسا و  يرترب  تردق و  يانعم  هب  لوق )  ) نزو رب  « لوط » هشیر زا  لاطتـسا » »
.دراد

یم يرگید  تردـق  هنوگ  ره  ای  ماقم و  ای  لام  هب  هک  ار  یناسک  مامت  دراد و  يا  هدرتسگ  عیـسو و  موهفم  مالـسلا  هیلع  ماـما  تراـبع 
دنشوک یم  دننک  یم  ادیپ  یناوارف  تورث  لام و  هک  یماگنه  ؛ تسا مدرم  زا  يرایسب  رد  دنسپان  يا  هریس  نیا  دوش و  یم  لماش  دنسر 

نینچمه.دنهد رارق  دوخ  هطلـس  ریز  ار  نارگید  دنراد  رارـصا  دـننک  ادـیپ  یماقم  هک  یماگنه  دـنهد و  ناشن  نارگید  زا  رترب  ار  دوخ 
نیا زا  شیپ  رگا  هژیو  هب.دـنناد  یم  دوخ  درگاـش  دـنرادنپ و  یم  ناداـن  ار  نارگید  دـنروآ  یم  تسد  هب  یـشناد  ملع و  هک  یماـگنه 

ملع و هب  هدوب و  قلطم  لهاج  ، هتفای تسد  یتردـق  هب  هدوب و  فیعـض  ، هدیـسر ییاون  هب  هدوب و  ریقف  ؛ دنـشاب هدیـشک  ییاـه  تیمورحم 
یثداوح یتح  هتشذگ و  خیرات  تسا و  رتدیدش  رتشیب و  دارفا  هنوگ  نیا  ییوج  يرترب  رورغ و  ربک.تسا و  هدیسر  يرـصتخم  شناد 

.تسا مالسلا  هیلع  ماما  راتفگ  نیا  يایوگ  دهاش  مینیب  یم  دوخ  مشچ  اب  زورما  هک 

َناـْسنِْإلا َّنِإ  ّـالَک  : » دـیامرف یم  هک  هدـش  هتفرگرب  قلع » » هروس و 7  هفیرـش 6  هیآ  زا  هناـمیکح  مـالک  نیا  : تفگ ناوـت  یم  عـقاو  رد 
.( هیآ 6 و 7 ، قلع «. ). دنیبب زاین  یب  ار  دوخ  هک  نیا  زا  دنک  یم  نایغط  ناسنا  نیقی  هب  تسین  نینچ  ؛ » ینْغَتْسا ُهآَر  ْنَأ  یغْطََیل *

هزرابم هب  دوب و  يرگنایغط  دنمتورث و  درم  هک  دنا  هتسناد  لهج » وبا  » صوصخ ، رظن دروم  هیآ  رد  ار  ناسنا  ، نارـسفم زا  یـضعب  هچرگ 
رـشب عون  زا  يریثک  هورگ  هب  هک  دراد  یلک  یموهفم  اـجنیا  رد  ناـسنا  ، نیقی هب  یلو  ؛ تخادرپ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربـمغیپ  اـب 

.دنتسه نآ  زا  ینشور  ياه  قادصم  نآ  لاثما  لهجوبا و  دنک و  یم  هراشا 

رد هک  هنامیکح 150  راتفگ  رد  هلمج  زا  ؛ تسا هدـش  هراشا  يرگید  تاریبعت  اب  تقیقح  نیا  هب  ًارارک  زین  هتـشذگ  راـصق  تاـملک  رد 
: دیامرف یم  ، دنک یم  هراشا  یمهم  ياه  هتکن  هب  هظعوم  ماقم 

« . َِنُتف َرَِطب َو  یَنْغَتْسا  ِنِإ...ْنَّمِم  ْنُکَت  َال  »

: دیامرف یم  زین  راتفگ 160  رد  ددرگ و  یم  نوتفم  رورغم و  دوش  زاین  یب  ینغ و  رگا 

«. دنک یم  هشیپ  دادبتسا  دسر  یتموکح  هب  شتسد  هک  یسک  ؛  ََرثْأَتْسا َکَلَم  ْنَم  »

راتفگ اما  ؛ ماقم ای  دوب و  تورث  ینغ و  دروم  رد  ای  هتـشذگ  تاملک  اریز  ، دراد يرتشیب  تیعماج  ثحب  دروم  مـالک  : تفگ ناوت  یم  و 
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.دوش یم  لماش  ار  یملع  یماقم و  یلام و  ییاناوت  عون  ره  هب  ندیسر  ، ثحب دروم  هنامیکح 

یلو ؛ دزاـس یم  نوـگرگد  یلک  هب  ار  اـهنآ  یگدـنز  عـضو  رییغت  هک  تسا  تیـصخش  یب  تیفرظ و  مک  دارفا  دروـم  رد  رما  نیا  هـتبلا 
.دوش یمن  ادیپ  نانآ  یگدنز  رد  يرییغت  دنهدب  اهنآ  هب  ار  ملاع  مامت  رگا  تیصخشاب  تیفرظرپ و  نامیااب و  نادرم 

تردق تخت  رب  هک  زور  نآ  دوب و  هتسشن  اهنت  هناخ  هشوگ  رد  هک  زور  نآ  رد.تسا  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  ماما  دوخ  نآ  متا  هنومن 
رد نامولظم  زا  عافد  نامورحم و  لاح  هب  یگدیـسر  ، هنابـش تادابع  ، یتسیز هداس  ؛ دوب ناسکی  رظن  ره  زا  شلاح  تشاد  رارق  تفـالخ 
ادخ يوس  زا  یتناما  ناونع  هب  دنناد و  یمن  دوخ  لام  ار  بهاوم  نیا  اهنآ  اریز  ، تسا نشور  نآ  لیلد.دوب  ناشیا  هجوت  دروم  لاح  ره 

.دننک یم  باسح  قح  برق  هار  ندومیپ  قلخ و  هب  تمدخ  يارب 

تسا نیمه  ّتلع  هب  اسب  دوش  یمن  باجتسم  دنـسرب و  تردق  ماقم و  لام و  هب  هک  یـضعب  هتـسویپ  ياهاعد  دوش  یم  نشور  اجنیا  زا 
لماش راگدرورپ  فطل.دنزاس  یم  هشیپ  ار  ییوج  يرترب  هلاطتـسا و  دننک و  یم  نایغط  دنـسرب  ییاون  هب  اهنآ  رگا  دـناد  یم  ادـخ  هک 

.دزاس یم  مورحم  روما  نیا  هب  ندیسر  زا  ار  اهنآ  دوش و  یم  اهنآ 

اب دوب و  يریقف  درم  وا  هک  دـهد  یم  ناـشن  تسا  هدـمآ  « هبوت » هروس هیآ 75  لیذ  رد  هک  يراـصنا  بطاـح  نب  هبلعث  فورعم  ناتـساد 
هتساوخ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  دوش و  دنمتورث  ات  دنک  اعد  وا  قح  رد  تساوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  دایز  رارـصا 

.درک یم  در  ار  وا 

تاکز نتخادرپ  زا  اهنت  هن  ، تفرگ شیپ  ار  نایغط  هار  دـش و  یمیظع  تورث  بحاص  هدومرف و  شقح  رد  ییاعد  دایز  رارـصا  زا  سپ 
 ) .دـمآ هچنآ  دـمآ  شرـس  رب  درک و  دادـملق  يراصن  دوهی و  هیزج  هیبش  ار  نآ  تشادـنپ و  هناملاظ  ار  تاکز  مکح  هکلب  ، دز زاب  رس 

 ( .دینک هعجارم  « هبوت » هروس هیآ 75  لیذ  هنومن  ریسفت  هب  رتشیب  حیضوت  يارب  .

زا یتیاور  رد  ور  نیازا  ، تسا رتدـیدش  ًابلاغ  دنـسر  یم  ییاون  هب  هک  ییاون  یب  دارفا  رد  - میدرک هراـشا  هک  هنوگ  ناـمه  - تلاـح نیا 
: میناوخ یم  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما 

،ج راونالا راحب  «.) . دراد یم  او  نایغط  هب  ار  وا  يزاـین  یب  اـنغ و  هدـش  دـلوتم  رقف  ناـماد  رد  هک  یـسک  ؛  ینِْغلا ُهَرَْطبأ  ُْرقَْفلا  ُهدَّلَو  ْنَم  »
.( 100،ص 86

زا شیپ  هک  هنوگ  نامه  ور  نیازا  ، دینکن هعجارم  دارفا  هنوگ  نیا  هب  زگره  دیتشاد  یتجاح  رگا  هک  هدش  دیکأت  ًاصوصخم  تایاور  رد 
: دومرف شنارای  زا  یکی  هب  هک  میناوخ  یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد  میا  هدروآ  زین  نیا 

ناهد رد  قفرم  ات  ار  دوخ  تسد  ؛  َناَـک َُهل َو  ْنُکَی  َْمل  ْنَم  َیلِإ  ِجـِئاَوَْحلا  ِبَلَط  ْنِم  َکـَل  ٌْریَخ  ِقَفْرِْملا  َیلِإ  ِنیِّنِّتلا  ِمَف  ِیف  َكَدَـی  ُلِخْدـُت  »
راـحب «. ) . تسا هدیـسر  ییاوـن  هب  سپـس  هتـشادن و  يزیچ  هک  یبـلطب  یـسک  زا  تجاـح  هک  تسا  نآ  زا  رتـهب  وـت  يارب  ینک  اـهدژا 

.( ،ج 75،ص 248 راونالا

ْنَم » زا روظنم  هک  نیا  نآ  تسا و  هداد  يرگید  لامتحا  فورعم  ریـسفت  نیا  زا  ریغ  هناـمیکح  راـتفگ  نیا  ریـسفت  رد  دـیدحلا  یبا  نبا 
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.دریگ یم  شیپ  ار  ییوج  يرترب  هار  ششخب  دوج و  بجوم  هب  دنک و  یم  نارگید  رب  یششخب  دوج و  هک  تسا  یسک  « َلان

يرگید زیچ  روظنم  اجنیا  رد  هک  دهد  یم  ناشن  مالک  قایـس  یلو  ؛ تسا هدـمآ  نارگید  هب  يزیچ  ندیـشخب  يانعم  هب  هاگ  « َلان » هچرگ
.تسا

یسیلگنا

." Imam Ali ibn Abu Talib said : One who wins becomes greater

اه ناسنا  تخانش  راگزور و  ینوگرگد  : 217 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ِلاَجّرلا ِرِهاَوَج  ُملِع  ِلاَوحَألا  ِّبلَقَت  ِیف  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

: یکدور  ) دوش یم  هتخانش  نادرم  ّتیصخش  رهوگ  راگزور ، ینوگرگد  رد  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 

(. .يرالاس يدرم و  گرزب  لضفدیآ و  دیدپ  تخس  يالب  ردنا 

يدیهش

! .رادیدپ تسا  نادرم  رهوگ  راگزور  ینوگرگد  رد 

یلیبدرا

نادرم دب  کین و  ياهرهوگ  دوش  یم  مولعم  رقفب  انغ  یتسپ و  هب  يدنلب  زا  اهلاح  شدرگ  رد 

یتیآ

.دیآ هتخانش  نادرم  رهوگ  هک  تسا  راگزور  ياه  ینوگرگد  شدرگ و  رد  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا
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 . دوش هتخانش  نادرم  ياهرهوگ  لاوحا  ینوگرگد  رد  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

.ایندلا لاوحا  ریغتب  همیئل  ما  هدومحم  یها  مهعابط  فرعی  يا  لاجرلا ، رهاوج  ملع  لاوحالا  بلقت  یف  و 

يردیک

ینغلا رقتفا  اذا  هقالخا و  تلدـبت  ریقفلا  ینغتـسا  اذا  رثکالا  یف  ناـف  .ینغتـسا  اذا  ریقفلا  لـئاذر  و  رقتفا ، اذا  ینغلا  لـئاضف  فرعی  ینعی 
.ایندلا لاوحا  ریغتب  همومذم  همیئل  ما  هدومحم  يا  همیرک  یها  مهعابط  فرعی  و  هلاصخ ، هلاوحا و  تریغت 

مثیم نبا 

زا سپ  ندش  هبترمدنلب  نوچ  یسک ، هب  تبسن  ایند  تالاح  ینوگرگد  ینعی  دوش .) یم  هتخانـش  نادرم  رهوگ  عاضوا  ینوگرگد  رد  )
یتسـس و ای  یتخـسرس  دـب ، ای  بوخ  ینورد ، تالاح  هب  یبرجت  ملع  ثعاب  وا ، رب  اهیتخـس  ندروآور  لثم  و  سکع ، هب  اـی  يراوخ و 

.تسا نادرم  تخانش  نادیم  اهنیمزرس  دنا  هتفگ  هک  تسا  نآ  ریظن  زین  نخس  نیا  .ددرگ  یم  وا  تلیذر  تلیضف و 

دیدحلا یبا 

 . ِلاَجِّرلا ِرِهاَوَج  ُْملِع  ِلاَوْحَْألا  ِبُّلَقَت  ِیف  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

،و لثم لخدلا (  ام  کیردی  ام  لخنلاک و  نایتفلا  يرت  لیق  امیدق  هیلع و  لاوحألا  فالتخا  هبرجتلاب و  الإ  ناسنإلا  قلخأ  ملعت  هانعم ال 
. ( . ینادیملا 1:91 رظنا 

اهرهاظ هخیطبلا  لثم  ناسنإلا  لثم  اولاق  کحم و  هبرجتلا  اولاق  بیرجتب و  الإ  هنمذـت  هبرجت و ال  یتح  أرما  ندـمحت  رعاـشلا ال  لاـق  و 
.اهفت اضماح و  اهمعط  نوکی  دق  دودلا و  بیعلا و  اهنطاب  یف  نوکی  دق  قنوم و 

.هیلع لئاو  لآ  دق  هنوحدمی  برجملا  لجرلل  اولاق  و 

 ( .لیثمتلا یلع  مالکلا  ،و  اهاناع رومألا و  برج  دق  ّهنأ  يأ  ؛ هرطشأ بلحی  هرطشأ (  رهدلا  اذه  بلحی  لاز  ام  حدمی  رعاشلا  لاق  و 

یناشاک

رابدا و هب  لابقا  زا  یتسپ و  هب  يدنلب  زا  لاقتنا  نوچ  اهلاح - شدرگ  رد  لاجرلا ) رهاوج  ملع  لاوحالا  بلقت  یف  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
، تسا همومذم  لاصخ  هدومحم و  همیرک  قالخا  نآ  هک  نامدرم  دـب  کین و  ياهرهوگ  دوش  یم  مولعم  سکع - هب  ای  رقف  هب  ینغ  زا 

.وا تافص  دوش  یم  ریغتم  تشگ  ینغ  ریقف ، هک  یلحم  و  وا ، تلاح  ددرگ  یم  لدبتم  دوش  یم  ریقف  نوچ  ینغ  هک  تسه  رایسب  هچ 
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یلمآ

ینیوزق

یتسدـگنت و يراکماک و  يراوخ و  لثم  زا  ددرگب  سک  رب  اهلاح  نوچ  .نامدرم  رهوگ  هب  ملع  ددرگ  ادـیپ  ناـمز  لاوحا  شدرگ  رد 
.دیآ ادیپ  وا  رنه  بیع و  دیامنب و  صخش  نآ  رهوگ  يرگناوت 

یجیهال

رهوج و نتـسناد  تسا  لاوحا  ریغت  رد  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .لاجرلا » رهاوج  ملع  لاوحـالا  بلقت  یف  : » مالـسلا هیلع  لاـق  و 
دوش یم  هتخانـش  سکع ، هب  ای  يدنلب و  هب  یتسپ  ینغ و  هب  رقف  لیدبت  دـننام  درم ، لاوحا  لیدـبت  رییغت و  تقو  رد  ینعی  نادرم ، تاذ 

.ار درم  تاذ  يدب  یکین و 

ییوخ

بلقت یف  بارعالا : .نیرحبلا  عمجم  کلذ - وحن  يدر و  دیج و  بوثلا  رهوج  لاقی : اهیلع  قولخملا  هتلبج  یـش ء  لک  رهوج ) : ) هغللا
ملعی يا  لعافلا ، نع  بئانلا  یلا  فاضم  لوعفملل  ینبملا  نم  ردصم  وه  و  رخوم ، ءادـتبم  ملع  و  مدـقم ، ربخ  رقتـسم  فرظ  لاوحالا ،

ملـالل و هبجوم  اـهنم  و  رورـسلل ، هبجوم  اـهنم  هفلتخم ، ناـسنالا  یلع  هءراـطلا  لاوحـالا  ینعملا : .لاوحـالا  بلقت  یف  لاـجرلا  رهاوـج 
نم رثاتت  ام  اهنمف  تالاعفنالا ، تارثاتلا و  هذـه  هاجت  هفلتخم  سوفنلا  و  اـصاخ ، ارثا  هیف  رثوت  لاـح  لـک  عم  ناـسنالا  ههجاومف  روفنلا ،

و دارفالا ، نم  درف  لک  رهوجل  کحم  هبرجتلاف  هاـجلا ، یلا  هجوتت  اـم  اـهنم  و  رثکا ، لاومـالاب  قلعتت  اـم  اـهنم  رثکا و  هیوهـشلا  رظاـنملا 
.هضفلا بهذـلا و  نداعمک  نداعم  سانلا  و  هریغ ، وا  اصاصر  وا  هضف  وا  ابهذ  اـمهنم  جرخی  هرهوج و  هیف  بوذـی  هتوب  لاوحـالا  بلقت 
دهدـیم ناـشن  *** ناـمز عضو  لاـح و  ینوگرگد  .دوشیم  مولعم  لاوحا  ینوگرگد  هاگـشیامزآ  رد  نادرم  رهوگ  دوـمرف : همجرتـلا :

نامدرم رهوگ 

يرتشوش

قربلا یف  سیل  و  هنماکلا ، رئارـسلا  کل  حـضوت  ماـیالا  و  هدـعب : و  هضورلا )  ) هاور هلیـسولا  هبطخ  ءزج  وه  لوقا : مالـسلا : هیلع  لاـق  و 
مالـسلا هیلع  همـالک  هنم  بیرق  .هبیهلا و  راـقولاب و  نویعلا  هتظحل  همکحلاـب  فرع  نم  و  هملظلا ، یف  ضوخی  نمل  عتمتـسم  فطاـخلا 

الا رهظت  هنماک ال  زئارغ  سانلا  ضعب  یف  نا  هنم  دارملا  و  لاجرلا ، ریماـضم  تاـیالولا  باـبلا  نم  ( 441  ) همکحلا یف  روکذـملا  رخالا 
قالخا ملعتال  هفلتخم ) تاعوضوم  یف  نوتـسلا - لصفلا   ) هنا دـیدحلا : یبا  نبا  لاق  ام  ال  هفلتخملا ، لاوحالا  هددـجتملا و  ثداوحلاـب 

ام لخنلاک و  نایتفلا  يرت  لیق : امیدـق  بیرجتب و  ـالا  هنمذـت  ـال  هبرجت و  یتح  ارما  ندـمحت  ـال  اـتایبا : رکذ  مث  هبرجتلاـب - ـالا  ساـنلا 
هتریرم رزـش  یلع  ترمتـسا  یتح  اعبتم  اروط و  اعبتم  نوکی  هرطـشا  رهدلا  اذه  بلحی  لازام  حدمی : رعاشلا  لاق  لخدلا و  ام  کیردی 
مالـسلا هیلع  همالک  بسانی  امنا  .همارم و  نع  دیعب  مالـسلا و  هیلع  همالکب  طبر  يرت ال  امک  هناف  اعرـض  امحق و ال  يارلا ال  مکحتـسم 

نهفرص قلطا  افیـس و  یننعبطف  هربز  الا  تنک  ام  رارحالا  لقیـص  مائللا و  ادص  اهناف  تابئانلا  رد  هللا  يزاجحلا : شاورق  برعلا  ریما  لوق 
دیبل و مهعم  و  هدیبع - هیواعم و  لیفط و  هتوخا  هنـسالا و  بعالم  بالک  نب  رفعج  نب  کلام  نب  رماع  لخد  یناغالا :)  ) یف يرارغ و 

اولخدف مهنع - هدصف  مهیف  نعط  نامعنلاب  الخ  اذا  ناک  و  یـسبعلا - دایز  نب  عیبرلا  هدنع  اودجوف  رذنملا ، نب  نامعنلا  یلع  مالغ - وه 
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لک مهلباب  ودغی  مهتعتما و  ظفحی  مهلاحر  یف  دیبل  اباضغ و  هدـنع  نم  اوجرخف  کلذ ، لبق  مهمرکی  ناک  ءافج و  هنم  اوارف  اموی  هیلع 
: مهل لاقف  هومتکف  مهلاسف  هنم ، نوقلی  ام  عیبرلا و  رما  نورکاذتی  مهافلاف  هلیل  تاذ  مهاتاف  مهلباب ، فرـصنا  یـسما  اذاف  اهاعریف  حابص 

انبلغ کلاخ  اولاقف : عیبرلا - رجح  یف  سبع  نم  همیتی  دـیبل  ما  تناک  و  ینوربخت - وا  اریعب  مکل  یعرا  اـعاتم و ال  مکل  ظـفحاال  هللا  و 
هرجزاف هنیب  ینیب و  اوعمجت  نا  هفلتخم ) تاعوضوم  یف  نوتـسلا - لصفلا   ) نوردـقت له  مهل : لاـقف  .ههجو  اـنع  دـص  کـلملا و  یلع 

 - هلقبلا هذه  متشب  كولبن  اناف  اولاق : .معن  لاق : یـش ء ؟ کلذ  نم  كدنع  له  و  اولاق : .ادبا  هیلا  نامعنلا  تفتلی  ضمم ال  لوقب  مکنع 
اراد لهوت  اران و ال  یکذت  یتلا ال  هبرتلا  هذه  لاقف : هبرتلا - یعدت  ضرالاب  اهعورف  هقـصال  قرولا  هلیلق  نابـضقلا  هقیقد  مهمادق  هلقبل 

رـصقا عئاض ، اهیلع  میقملا  عئاج و  اهلکآ  عشاخ و  اهتبن  عساش و  اهدـلب  لیلق ، اهریخ  لیلک و  اهعرف  لیئـض و  اهدوع  اراـج ، رـست  ـال  و 
هرما نم  هکرتا  سکن و  سعتب و  مکنع  هعجرا  سبع  ینب  اخا  یب  اوقلا  اعدج ، اهل و  اسعتف  اعلق ، اهدـشا  یعرم و  اهثبخا  اعرف و  لوقبلا 

ءاج امب  ملکتی  امنا  یشب ء و  هرما  سیلف  امئان  هومتیار  ناف  مکمالغ  اوعرا  رماع : مهل  لاقف  .انیار  کیف  يرن  حبـصن و  اولاقف : .سبل  یف 
اولاقف حبـصا ، یتح  هطـسواب  مدکی  وه  الحر و  بکر  دق  هودجوف  مهراصباب  هوقمرف  مکبحاص ، وهف  ارهاس  هومتیار  اذا  و  هناسل ، یلع 

و عیبرلا ، عم  يدـغتی  هودـجوف  ناـمعنلا  یلع  مهعم  هب  اودـغ  مث  هلح  هوسبلا  نیتباوذ و  هل  اوکرت  هسار و  اوقلحف  اـنبحاص  هللا  تنا و  هل :
زجتری دیبل  ماقف  مهمالک  یف  عیبرلا  ضرتعاف  مهتجاح  هل  اورکذ  هیلع و  اولخدف  مهل  نذا  ءادغلا  نم  غرف  املف  دوفولا ، نم  هولمم  رادـلا 

نومعطملا هعـصعص  نب  رماع  رایخ  نم  هعبرالا و  نینبلا  ماونب  نحن  هعزقم  یتماـه  موی  لـکا  هعد  نم  ریخ  یه  اـجیه  بر  اـی  لوقی : و 
اریبخ اذه  نع  اربخم  هعبسم  ادالب  انزواج  کیلا  هعـس  نم  ریثکلا  ریخلا  بهاو  ای  هعـضیخلا  تحت  ماهلا  نوبراضلا  هعذعذملا و  هنفجلا 

هعبـصا اهیف  لخدـی  هنا  هعملم و  صرب  نم  هتـسا  نا  هفلتخم ) تاعوضوم  یف  نوتـسلا - لصفلا   ) هعم لکاتال  نعللا  تیبا  الهم  هعمـساف 
: لاقف هقمری  ارزش  عیبرلا  یلا  نامعنلا  تفتلاف  هعمطا  ائیش  بلطی  امناک  هعجشا  يراوی  یتح  اهلخدی 

یلا فارـصنالاب  عیبرلا  نامعنلا  رماف  یماعط ، یلع  ثبخ  دقل  مالغلا  اذهل  فا  نامعنلا : لاقف  .یلع  بذک  دقل  هللا  ال و  لاق : تنا ؟ اذکا 
نم ملعیف  یندرجی  نم  ثعبت  یتـح  مئارب  تسل  و  دـیبل ، هلاـق  اـم  كردـص  یف  رقو  دـق  نوکی  نا  تفوخت  دـق  ینا  عـیبرلا : لاـقف  هلها ،

هب تلز  ام  یلع  ارداق  ائیـش و ال  دـیبل  لاق  امم  کـئافتناب  اـعناص  تسل  کـنا  هیلا : لـسراف  لاـق ، اـمک  تسل  ینا  ساـنلا  نم  كرـضح 
.کلهاب قحلاف  نسلالا 

هینغم

مایا و  هانغ ، هرقف و  و  هاـضر ، هبـضغ و  دـنع  هبقار  هراودا ، هراوطا و  عیمج  یف  هیلا  رظناـف  هتقیقح  یلع  ناـسنا  يا  فرعت  نا  تدرا  اذا 
حالـصلاب اوفرع  نیذلا  نم  اریثک  نا  ..لدـعلا و  قحلا و  الا  لاخ  مهل و ال  مع  نیذـلا ال  نیفعـضتسملا  نم  هفقوم  و  یـضوفلا ، نتفلا و 

نا دـعب  نیحلاصلا  هودـق  اوراص  قالخالا  ءوسب  نیفورعملا  ضعب  و  ررـضلا ، اونما  صرفلا و  تحنـس  ثیح  نیمرجم  اصوصل  اوحبـصا 
.روجلا رقفلا و  نم  اونما  مهعاضوا و  تنسحت 

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 
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يرامیب و یتسدگنت و  يرگناوت و  یتسپ و  يدنلب و   ) تالاح شدرگ  رییغت و  رد  تسا : هدومرف  تالاح ) لیدبت  رد   ) مالسلا هیلع  ماما 
.دوش هدیمهف  اهنآ ) رنه  بیع و   ) نادرم ياهرهوگ  یتسردنت )

ینامز

، قالخا دارفا : تیهام  اهزارف ، بیـشن و  نیا  رد  دراد و  زارف  بیـشن و  يدارفنا  ای  یعامتجا و  یگدنز  هچ  دوخ  یگدنز  رد  يدرف  ره 
تیعقوم دـناوتب  ات  دزابب  ار  دوخ  ثداوح ، لباقم  رد  دـیابن  ناسنا  هتکن  نیمه  هب  هجوت  اب  .دوش  یم  هتخانـش  نانآ  تیـصخش  و  نامیا ،

امـش ام  : ) تسا هدومرف  هراشا  نآ  هب  دیجم  نآرق  رد  ادخ  هک  تسا  يا  همانرب  نامه  نیا  .دنک  ظفح  مدرم  ادخ و  هاگـشیپ  رد  ار  دوخ 
( .دیئآ یم  ام  شیپ  ماجنارس  مینک و  یم  ناحتما  دب  بوخ و  اب  دینک ) كرد  ار  دوخ  عقوم  ناتدوخ  هک   ) شیامزآ يارب  ار 

يزاریش دمحم  دیس 

( لاجرلا رهاوج  ملع   ) هبـشا ام  هاج و  رقف و  ضرم و  ینغ و  هحـص و  نم  رهدلا ، تابلقت  يا  لاوحالا ) بلقت  یف  : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
لذی مل  و  هاجلا ، دنع  لطتـسی  مل  و  ءاخرلا ، دـنع  رکـش  و  ءالبلا ، دـنع  ربص  اذا  هنال  حـیبق ، وا  نسح  وه  له  و  لجرلا ، رهوج  ملعی  يا 

.هرهوج نسح  یلع  لد  اذکه ، و  رقفلا ، دنع 

يوسوم

رظتناـف لـجرلا  ناـمیا  فرعت  نا  تدرا  اذا  حرـشلا : .اـهیلع  قولخملا  هلبجلا  یـشلا ء : رهوج  .اهلدـبت  اـهریغت و  لاوحـالا : بلقت  هغللا :
هنوعملا کل  مدقی  له  رظنا  قیضلا و  موی  رظتناف  قیدصلا  هفرعم  تدرا  اذا  هماعزلا و  وا  ینغلا  وا  رقفلاب  ءالبلا  یه  ناحتمالا و  تاعاس 
مهتقیقح یلع  لاجرلا  فشکت  تاعاس  اهنا  عازنلا …  برحلا و  مایا  رظتناف  عاجـشلا  فرعت  نا  تدرا  اذا  و  کنع …  هجاـحلا  عفری  و 

 … مهتائاعدا نم  مهیرعت  و 

یناقلاط

« .تسا نادرم  ياهرهوگ  تخانش  راگزور ، ینوگرگد  رد  »

.وا رب  لاوحا  فالتخا  ندرک و  هبرجت  ندومزآ و  هب  رگم  دوش  یمن  هتخانش  ناسنا  قالخا  هک  تسا  نیا  نخس  نیا  ینعم 

.هبرجت هب  رگم  نکم ، شهوکن  ار  وا  نکم و  شیاتس  يا ، هدومزاین  ار  یسک  ات  زگره  تسا : هتفگ  رعاش 

بویعم و شنورد  یهاگ  تسا و  هتـسارآ  شرهاظ  هک  تسا  هناودنه  نوچ  یمدآ  لثم  دنا : هتفگ  و  تسا ، کحم  هبرجت  دنا : هتفگ  و 
.تسا هزم  یب  ای  شرت  شا  هزم  تسا و  مرک  ياراد 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 
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.ِلاَجِّرلا ِرِهاَوَج  ُْملِع  ، ِلاَوْحَْألا ِبُّلَقَت  ِیف 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

نیا لیذ  رد  هغالبلا  جهن  رداصم  رد  بیطخ  موحرم  هنامیکح : راتفگ  دنس  .دوش . (  یم  هتخانـش  نادرم  رهوگ  تالاح  ینوگرگد  رد 
یعاضق یضاق  ، هغالبلا جهن  زا  دعب  هدش و  رکذ  یفاک  هضور  لوقعلا و  فحت  باتک  رد  هغالبلا  جهن  زا  لبق  : دیوگ یم  فیرـش  مالک 

اهنآ توافت  دنا و  هدروآ  ار  نآ  دئاوفلا  زنک  رد  یکجارک  كولملا و  جارـس  رد  یـشوطرط  نینچمه  یتوافت و  اب  روتـسدلا  باتک  رد 
موحرم ،ج 4،ص 174 .) هغالبلا جـهن  رداصم  ) .دـنا هدرک  ذـخا  يرگید  عبانم  زا  ار  هنامیکح  مالک  نیا  زین  اـهنآ  هک  دـهد  یم  ناـشن 

هدروآ شدنزرف  هب  نانمؤمریما  يایاصو  نمـض  هیقفلا  هرـضحی  نم ال  دوخ  روهـشم  باتک  رد  ار  نآ  یـضر  دیـس  زا  لبق  زین  قودـص 
َفیراـصَت یف  :» تسا هدـش  لـقن  تروص  نیا  هب  یتواـفت  اـب  هناـمیکح  مـالک  نیا  زین  مکحلاررغ  رد  نینچمه  (. ج 4،ص 388 ) .تسا

«. ( ِلاجِّرلا ُرِهاوَج  ُفَْرُعت  ِلاوْحْألا 

دارفا تخانش  هقیرط 

تالاح ینوگرگد  رد  :» دـیامرف یم  دـنک و  یم  هراشا  اه  ناسنا  تیـصخش  شیامزآ  هقیرط  هب  ینارون  مالک  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
رد هدمآ  يردصم  تروص  هب  « ملع » هغالبلا جهن  خسن  زا  يرایسب  نتم  رد   ) . ُْملِع ، ِلاَوْحَْألا ِبُّلَقَت  ِیف  ( ؛» دوش یم  هتخانش  نادرم  رهوگ 

راگزاس رتشیب  هلمج  گنهآ  اب  هک  نیا  رب  هوالع  هخـسن  نیا  تسا و  لوهجم  یـضام  لعف  تروص  هب  « َِملُع » يرگید خسن  رد  هک  یلاح 
هب دــئاوفلا  زنک  رد  هـک  يا  هخــسن  اــب  هدــمآ و  « ُفَْرُعت » نآ ياــج  هـب  هـک  مـیدرک  لــقن  « مـکحلا ررغ  » زا هـک  يا  هخــسن  اــب  تـسا 

( . ِلاَجِّرلا ِرِهاَوَج   ( .تسا رتراگزاس  زین  هدمآ  « ُمَلُعت » تروص هب  كولملا  جارس  رد  هک  يا  هخسن  هدمآ و  « َفِرُع » تروص

تسا هدمآ  ینارون  مالک  نیا  همادا  رد  یفاک  رد 

. ( ،ج 8،ص 23 یفاک «. ) . دزاس یم  راکشآ  وت  رب  ار  یناهنپ  رارسا  اهزور  تشذگ  و  ؛  َهَنِماْکلا َِرئارَّسلا  ََکل  ُحِضُوت  ُماّیْألا  «َو 

یم قالطا  زین  يزیچ  ره  تعیبط  تاذ و  هب  ، دننک یم  جارختـسا  ندعم  زا  هک  تسا  ییاهبنارگ  يایـشا  يانعم  هب  « رهوج » عمج رهاوج » »
.تسا نیمه  روظنم  زین  اجنیا  رد  دوش و 

شرهاـظ.تسا هدوـلآ  ، نورد هـک  یلاــح  رد  دــنراد  هتــسارآ  يرهاــظ  ؛ تـسا فـلتخم  دارفا  نطاــب  رهاــظ و  هـک  دوـش  یم  رایــسب 
دقاف تماقتـسا ، مک  ًارهاظ  يدارفا  سکع  هب  هاگ  تسا و  نآ  فالخ  رب  ًالماک  نطاب  یلو  تسا ؛ تبحمرپ  عاجـش و  ، دـهاز ، نمادـکاپ

اه توافت  نیا  هب  ناوت  یم  هنوگچ.دنتسه  اوقتاب  دنمورین و  عاجـش و  نطاب  رد  هک  یلاح  رد  دنـسر  یم  رظن  هب  توافت  یب  تواخس و 
؟ دومن وجو  تسج  اهنآ  اب  يراکمه  مدع  يراکمه و  يارب  يرایعم  درک و  فشک  ار  صاخشا  نورد  درب و  یپ 

دوش یم  راکشآ  اه  لوحت  دزو و  یم  یعامتجا  ياه  نافوط  هک  یماگنه.تسا  هدومرف  الاب  مالک  رد  الوم  هک  تسا  نامه  هار  نیرتهب 
.دنزاس یم  راکشآ  دنداد  یمن  ناشن  يداع  لاح  رد  هک  ار  دوخ  نطاب  دارفا  هک  تساجنیا  ددرگ  یم  ور  ریز و  عامتجا  تاحفص  و 

زین اه  ناسنا  هرابرد  مکح  نیا.تسا  ناـحتما  شیاـمزآ و  هبرجت و  ، زیچ ره  نطاـب  تقیقح و  تخانـش  يارب  هار  نیرتهب  رگید  ریبعت  هب 
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یتورث زورید  دـنهد ؛ یم  زورب  یعاـمتجا  ياـه  ینوـگرگد  رد  دوـخ  زا  هـک  تـسا  یتـالاح  ، هـبرجت قـیرط  نیرتـهب  تـسا و  قداـص 
چیه هک  دوش  یم  راوس  رورغ  بکرم  رب  نانچ  هاگ.هدروآ  تسد  هب  یماـقم  تشادـن و  یماـقم  اـی  هدیـسر و  ییاون  هب  زورما  ، تشادـن

.دسر یمن  وا  درگ  هب  سک 

تالکـشم هن  ماقم و  هاج و  هن  تورث و  لام و  هن  هک  مینیب  یم  ار  يدارفا  ، سکع هب  یلو  ؛ دنا هدـش  دودرم  تیـصخش  ناحتما  رد  اهنیا 
تابـسانم نامه  دندومیپ و  یم  نیا  زا  شیپ  هک  دنیامیپ  یم  ار  یمیقتـسم  هار  نامه  ؛ دراذـگ یمن  يریثأت  اهنآ  رب  کی  چـیه  یگدـنز 

.دنتشاد ناشناتسود  اب  هک  دنراد  ار  یبوخ 

ندرک ادـیپ  ، رقف ای  تورث  لام و  هب  ندیـسر  : دوش یم  لماش  ار  یگدـنز  ینوگرگد  هنوگره  هک  تسا  یعماـج  موهفم  لاوحا » بُّلَقَت  »
اهنیا دننام  اهنیا و  كاندرد  ثداوح  بئاصم و  ای  يداش  بابـسا  ندمآ  مهارف  ، يرامیب ای  یتسردـنت  يدوبهب و  ، نآ زا  طوقـس  ای  ماقم 

.دنوش یم  هدومزآ  نآ  رد  اه  ناسنا  هک  دنتسه  یناحتما  ياه  هتوب 

نطاب ات  دنرب  یم  نآ  هب  ار  دودنارز  میـس  هایـس  ای  دنیامزآ و  یم  نآ  رد  ار  بان  يالط  هک  یلومعم  ياه  هروک  هتوب و  دـننام  تسرد 
.دوش راکشآ  نآ 

هایس رگید : يرعاش  هتفگ  هب  زین  دشاب  شغ  وا  رد  هک  ره  دوش  يور  هیـس  ات  نایم  هب  دیآ  هبرجت  کحم  رگ  دوب  شوخ  رعاش : هتفگ  هب 
! دنرادنپ قلخ  هک  دیآ  رد  هب  نآ  فالخ  دنرب  هتوب  هب  نوچ  دودنا  رز  میس 

تاوزغ رد  هک  دندوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  نارای  زا  يدارفا  ؛ تسا زیمآ  تمکح  مالک  نیمه  زا  یبیجع  رادومن  ، مالـسا خـیرات 
هیلع و هللا  یلص  مالسا  یمارگ  ربمغیپ  تلحر  زا  دعب  یلو  ؛ دندیشخرد راکادف  يرسفا  ریذپان و  یگتـسخ  يدهاجم  ناونع  هب  یمالـسا 

: دمآ دهاوخ  تمکح 441  رد  هک  هنوگ  نامه  دندرک و  ادج  ار  دوخ  هار  تورث  لام و  ای  ماقم  هاج و  بح  رثا  رب  هلآ 

ماقم لام و  هب  ندیـسر  يارب  ییاهراک  هصالخ  و  «. تسا نادرم  شیامزآ  هقباسم و  نادیم  مهم  ياه  تسپ  ؛  ِلاَجِّرلا ُریِماَضَم  ُتاَیَالِْولا  »
.تشادن راظتنا  اهنآ  زا  سک  چیه  هک  دنداد  ماجنا  ایند 

: میناوخ یم  مکحلا  ررغ  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  زا  يرگید  ثیدح  رد 

ررغ «. ) . دزاـس یم  راکـشآ  ار  اـهنآ  فاـصوا  دارفا و  نطاـب  رقف  يزاـین و  یب  ؛  اـِهفاصْوأ ِلاـجِّرلا َو  َرِهاوَـج  ِنافـِـشْکَی  ُْرقَْفلا  ینِْغلا َو  »
.( ،ح 8269 مکحلا

هبطخ تفر و  ربنم  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  نامثع ،» » لتق زا  دعب  هک  دنک  یم  لقن  يربتعم  ثیدح  رد  یفاک  رد  ینیلک  موحرم 
: دومرف هبطخ  نآ  نمض  رد  دناوخ و  يا 

ْمُکاَـلْعَأ ْمُکاَـلْعَأ َو  ْمُُکلَفْـسَأ  َدوُعَی  یَّتَح  ًهََلبْرَغ  َُّنَلبْرَُغَتل  ًهَلَْبَلب َو  َُّنلَْبلَُبَتل  ِّقَْحلاـِب  ُهَثََعب  يِذَّلا  هلآ َو  هیلع و  هللا  یلـص  هَِّیبـَن  ُهّللا  َثََعب  َمْوَی  »...
ثوـعبم قـح  هـب  ار  دـمحم  هـک  ییادـخ  هـب  دـنگوس  ؛  اوُقَبَـس اُوناَـک  َنُوقاَّبَـس  َّنَرِّصَُقَیل  اوُرَّصَق َو  اُوناَـک  َنُوقاَّبَـس  َّنَِقبْـسََیل  ْمُکَلَفـْـسَأ َو 

( دنوش ادج  لطاب  ناوریپ  زا  قح  ناوریپ  دیآ و  رد  صلاخان  زا  صلاخ  ات   ) دش دیهاوخ  لابرغ  طولخم و  رگیدـکی  هب  یگمه  ، تخاس
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دنتشگ رانکرب  دندوب و  ماگـشیپ  مالـسا  رد  هک  اهنآ  تفرگ و  دنهاوخ  رارق  نییاپ  نیـشنالاب  دارفا  الاب و  نیـشن  نییاپ  دارفا  هک  اجنآ  ات 
مه هغالبلا  جهن  رد  ،ج 1،ص 369؛ یفاک «. ) . دنور یم  رانک  دـنتفرگ  یـشیپ  ریوزت ) هلیح و  اب   ) هک یناسک  دـمآ و  دـنهاوخ  راک  رس 

 ( .تسا هدمآ  ییاه  توافت  اب  هبطخ 16  رد  فیرش  ثیدح  نیا 

: دیامرف یم  هک  اجنآ  میهد  یم  نایاپ  ددرگ  یم  زاب  نآ  هب  تایاور  نیا  همه  عقاو  رد  هک  دیجم  نآرق  زا  يا  هیآ  رکذ  اب  ار  نخـس  نیا 
َنیِذَّلا ُهّللا  َصِّحَُمِیل  َو  َنیِِملاّظلا * ُّبُِحی  ُهّللا ال  َءادَهُـش َو  ْمُْکنِم  َذِـخَّتَی  اُونَمآ َو  َنیِذَّلا  ُهّللا  َمَْلعَِیل  ِساـّنلا َو  َْنَیب  اُهلِوادـُن  ُماـّیَْألا  َکـِْلت  «َو 

( تسایند یگدنز  ّتیصاخ  نیا  و  (؛ مینادرگ یم  مدرم  نایم  رد  ار  تسکش ) يزوریپ و  (ي  اهزور نیا  ام  و  ؛ » َنیِِرفاْکلا َقَحْمَی  اُونَمآ َو 
تـسود ار  ناراکمتـس  ادخ  و.دریگب  ینادهاش  ، ناتدوخ نایم  زا  دنوادخ )  ) ؛و دزاس صخـشم  ، دنا هدروآ  نامیا  هک  ار  يدارفا  ، ادخ ات 

هیآ ، نارمع لآ  «. ) . دزاس دوبان  جیردت ) هب   ) ار نارفاک  و  ؛) دنوش هدیزرو  و   ) دنادرگ صلاخ  ار  نامیا  اب  دارفا  ، دنوادخ ات  دراد و  یمن 
. ( 140 و 141

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abu Talib said : “ In the alterations of conditions lies the knowledge of the
.” gems of men

یتسود تفآ  تداسح  : 218 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ِهّدَوَملا ِمقُس  نِم  ِقیِدّصلا  ُدَسَح  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

 . تسا یتسود  تافآ  زا  تسود ، رب  تداسح  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 

يدیهش

.تسوا یتسود  ندوبن  صلاخ  زا  تسود  ندرب  کشر 

یلیبدرا

تسا یتسود  يرامیب  زا  تسود  يدوسح 
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یتیآ

.تسوا یتسود  رد  للخ  ناشن  تسود ، ندرب  کشر  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . تسا یتسود  يرامیب  زا  قیفر  اب  تداسح  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

.هصقان هتقادص ، تناک  دسح  اذاف  ریخ  لک  هقیدصل  بحی  نا  قیدصلا  قح  نم  ینعی 

مثیم نبا 

يارب دـهاوخ ، یم  دوـخ  يارب  هچنآ  ناـسنا  هک  تسا  نآ  مزلتـسم  صلاـخ  یتـسود  تسا .) یتـسود  فعـض  زا  تسود  ندرب  دـسح  )
، دسح همزال ي  نوچ  دراد ، تافانم  تلاح  نیا  اب  دسح  اما  .ددنسپن  شتسود  يارب  ددنسپ  یمن  دوخ  يارب  هچنآ  دهاوخب و  شتـسود 

اهمقـس زا  دوصقم  و  تسا ، ملاسان  صقان و  تروص  نیا  رد  دـساح  یتسود  سپ  دریذـپ ، لاوز  دوسحم  زا  یکین  ریخ و  هک  تسا  نآ 
.تسا نیمه  زین 

دیدحلا یبا 

 . ِهَّدَوَْملا ِمْقُس  ْنِم  ِقیِدَّصلا  ُدَسَح  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

مل ناسنإلا  کسفن و  يرجم  يرجی  نم  اـقح  قیدـصلا  نإـف  هحیحـص  هتقادـص  نکت  مل  اـهتیطعأ  همعن  یلع  کقیدـص  كدـسح  اذإ 
.هسفن دسحی 

.كریغ هنأ  الإ  تنأ  وه  ناسنإ  لاقف  قیدصلا  ام  میکحل  لیق  و 

ءاـمکحلا هیعدأ  نم  و  هناوید 1:4 ) . هئاوسب (  يری  فرطب ال  يرأ  هبلقب و  دوأ  نم  الإ  لخلا  اـم  لاـقف  بیطلا  وبأ  ینعملا  اذـه  ذـخأ  و 
قذام هدوم  رذحا  هریغ ).» :» ا رخآ (  لاق  هرم و  كودع  رذحا  رعاشلا  لاق  ءاقدـصألا و  دـیک  نم  ینظفحا  تاقثلا و  قئاوب  ینفکا  مهللا 

 ( .هریغب دولا  طلخی  يذلا  : قذاملا  ) هوالحلاب هرارملا  باش 

کیلع بونذلا  یصحی 

هوادعلل هقادصلا  مایأ 
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.هینالعلا یف  ودع  رسلا و ال  یف  قیدص  هل  سیل  لجر  كاذ  لاقف  هبیش  نب  بیبش  ناوفص  نب  دلاخ  رکذ  و 

امراصم كوخأ  اماود  ناک  اذإ  رعاشلا  لاق  و 

یناشاک

یم تلالد  دسح  هکنآ  تهج  زا  تسا  وا  یتسود  يرامیب  زا  تسود  يدوسح  هدوملا ) مقـس  نم  قیدصلا  دسح  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
.ترودک هبیاش  زا  تبحم  صولخ  مدع  و  تدوم ، فعض  رب  دنک 

یلمآ

ینیوزق

یعدم ره  و  دشاب ، كاپ  دسح  تلع  زا  حیحـص  یتسود  یتسود  جازم  يرآ  .دزیخ  یتسود  يرامیب  زا  ندرب  تسود  تمعن  رب  دـسح 
.كان ههبش  یتسود  نآ  درب  دسح  سک  تمعن  رب  هک 

یجیهال

ندوبن و حیحص  تهج  زا  تسود  ندرب  دسح  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .هدوملا » مقـس  نم  قیدصلا  دسح  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
.درب یمن  دسح  دوب  یمن  بویعم  یتسود  رگا  هک  اریز  تسوا ، یتسود  ندوب  بویعم 

ییوخ

هیلع  ) یلع لاق  يذلا  وه  و  لاونملا ، اذه  یلع  و  هتمعن ، هتمعن  و  هرـض ، هرـض  و  هعفن ، قیدصلا  عفن  يری  نم  میلـسلا  قیدـصلا  ینعملا :
، هدسحی نال  ینعم  الف  هقیدص  نم  هلزنملا  کلتب  قیدصلا  ناک  اذاف  کقیدصل ، کلام  کسفن و  لذبا  ینب  ای  نسحلا : هنبال  مالـسلا )

بذک و  هتدوم ، هتقادص و  یف  للخ  یلع  لدی  دولا  هقادصلا و  یعدی  نمم  دـسحلا  رهظ  اذاف  دوسحملا ، همعن  لاوز  ینمت  دـسحلا  نال 
.تسوا رهم  رد  یتسردان  زا  تسود ، رب  ندرب  دسح  دومرف : همجرتلا : .هاوعد  یف 

ادیوه شرهم  يرامیب  دوش  *** ادیپ دیدرگ  رگ  تسود  رب  دسح 

يرتشوش

اذا رقفلا  و  مرهلا ، هطلاخ  اذا  ضرملا  و  دـسحلا ، اـهطلاخ  اذا  هوادـعلا  هعبرا : یف  جـالعلا  عفنی  ـال  ءاـمکحلا  ضعب  لاـق  فئارطلا :) ) یف
وه ناسنا  لاقف : قیدصلا ؟ ام  میکحل : لیق  .هسفن  دـسحی  ناسنالا ال  دـیدحلا  یبا  نبا  لاق  .ربکلا و  هطلاخ  اذا  حـشلا  و  لسکلا ، هطلاخ 
نا اـماف  يدـبعلا : بقثملل  .ءاقدـصالا و  دـیک  نم  ینظفحا  و  تاـقثلا ، قئاوب  ینفکا  مهللا  ءاـمکحلا : هیعدا  نم  .كریغ و  هنا  ـالا  تنا 

ینیقتت کیقتا و  اودع  ینکرتا  ینحرطاف و  الا  ینیمس و  نم  یثغ  کنم  فرعاف  قحب  یخا  نوکت 

هینغم
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بحی قیدصلا  و  تالزلا ، قلتخی  و  تاوفهلا ، عیذـی  .هبیـصملاب و  تمـشی  و  مهنع ، اهلاوز  بحی  هللا و  قلخ  یلع  همعنلا  هرکی  دوسحلا 
هیلع هللا  یلـص   ) هللا لوسر  لاق  .هطبغلا  عم  عمتجت  و  هقادصلا ، دسحلا و  نیب  عمجلل  لیبس  الف  نذا  و  رثکا ، وا  هسفنل  بحی  ام  هقیدـصل 
اهلثم یهتشت  نکل  و  كریغ ، یلع  همعنلا  دوجو  هرکت  نا ال  هطبغلا  و  طبغی ) دسحی و ال  قفانملا  و  دسحی ، طبغی و ال  نموملا  (: ) هلآ و 
کلذ یف  و  کسم ، هماتخ  : ) هناحبـس لاق  ریخ ، ریخلا  یف  هسفانملا  و  هب ، قحلتل  لـمعلا  دـجلا و  یف  اـهبحاص  سفاـنت  دـق  و  کـسفنل ،

(. نیففطملا  26 نوسفانتملا - سفانتلف 

هدبع

توافتلا هیور  نع  رظنلا  فارصنا  هقادصلا  لوا  دسحلا و  ناک  ام  هدوملا  فعض  الول  هدوملا : مقس  نم  … 

يرفعج

مالسالا ضیف 

یتسود رد  هک  تسا  نآ  تهج  زا   ) تسا یتسود  يرامیب  زا  تسود  ندربکشر  تسا : هدومرف  ندربکـشر ) هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
ندربکشر اب  تفـص  نیا  دهاوخ و  یم  دوخ  يارب  هچنآ  شتـسود  يارب  دهاوخب  هک  تسا  یـسک  یقیقح  تسود  اریز  تسین ، تسار 

(. دراد تافانم 

ینامز

شتـسود هک  دنکن  يراک  دـنک و  یلاحـشوخ  راهظا  دـیاب  ناسنا  تفای  تسد  ایند  ياهیئابیز  لوپ و  ماقم ، هب  ناسنا ، قیفر  هک  یعقوم 
هک دزرو  یم  تداسح  تسا و  تحاران  هدیسر  تسود  هب  هک  یتمعن  زا  صخـش  نیا  دمهفب  شتـسود  هک  دهدن  ماجنا  یلمع  .دجنرب 
هب یئانتعا  یب  هب  هجوت  يارب  رعاش  .لاعتم  يادخ  تمذم  دروم  مه  دوش و  یم  عقاو  شتـسود  ترفن  دروم  مه  ناسنا  تروص  نیا  رد 

ناکف يدـصلا ق  بلقنا  امبرلف  هرم  فلا  کقیدـص  رذـحا  هرم و  كودـع  رذـحا  دـیوگ : یم  دنتـسین  لماک  یتسود  رد  هک  یناقیفر 
يارب ددرگ و  یم  ضوع  تتسود  تاقوا  زا  یلیخ  اریز  هبترم ، رازه  تتـسود  زا  سرتب و  هبترم  کی  نمـشد  زا  ینعی  هرـضملاب  فرعا 

.تسا رت  هاگآ  ندز  هبرض 

يزاریش دمحم  دیس 

ناـک اـم  هیقیقح  هدوم  تسیل  هضیرم  اـمهنیب  هدوملا  نا  ـال  ول  ذا  هدوملا ) مقـس  نم   ) هقیدـصل قیدـصلا ) دـسح  : ) مالـسلا هیلع  لاـق  و 
.دسحلا

يوسوم

بحی نا  هیوطلا و  ءافص  هدوملا و  مزلتـست  هقادصلا  حرـشلا : .هبحملا  هدوملا : .هقادصلا  فعـض  هدوملا : مقـس  .ضرملا  مقـسلا : هغللا :
ریبک للخ  اهیف  هقادص  اهنا  لب  هقادصلا  هحـص  مدـع  یلع  لیلد  اذـهف  هقیدـص  قیدـصلا  دـسح  اذاف  هسفنل  هبحی  ام  هقیدـصل  قیدـصلا 

 … رظن هداعا  یلا  جاتحت 
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یناقلاط

« .تسا یتسود  يرامیب  یتسس و  زا  تسود  ندرب  کشر  »

تسود هک  تسین  یتسرد  یتسود  وت ، هب  تبـسن  وا  یتسود  درب ، کشر  يراد  یم  ینازرا  وا  هب  هک  یتمعن  رب  وت  تسود  هاگره  ینعی 
.درب یمن  کشر  شیوخ  سفن  هب  یمدآ  دشاب و  وت  سفن  نوچمه  هک  تسا  یسک  یعقاو 

نیا یکی  ناـمیکح  هیعدا  زا  .تسوت و  ریغ  وا  لاـح  نیع  رد  تسوت و  وا  هک  یناـسنا  تفگ : تسیچ ؟ تسود  دـش : هتفگ  یمیکح  هب 
.راد هگن  ناتسود  ندیزرو  رکم  زا  ارم  نک و  تیافک  نم  زا  ار  دامتعا  دروم  صاخشا  ياهیدب  ایادخ  هک  تسا 

هب دوش و  نوگرگد  تسود  هک  اسب  هچ  میب ، رازه  دوخ  تسود  زا  شاب و  هتـشاد  میب  کـی  شیوخ  نمـشد  زا  : » تسا هتفگ  يرعاـش 
« .دشاب رتانشآ  ندناسر  نایز 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

.ِهَّدَوَْملا ِمْقُس  ْنِم  ِقیِدَّصلا  ُدَسَح 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

راربالا و عیبر  رد  يرـشخمز  ار  هنامیکح  راتفگ  نیا  هناـمیکح : راـتفگ  دنـس  .تسا . (  یتسود  يراـمیب  لـیلد  تسود ) هب   ) تداـسح
یلع زا  تنـس  لها  زا  يرگید  عبانم  رد  فیرـش  مـالک  نیا  ،ج 4،ص 174 .) هغالبلا جهن  رداصم  ) .دـنا هدروآ  مکحلاررغ  رد  يدـمآ 

يدنرز و  ص 110 )  ) رظانلا ههزن  رد  مجنپ ) نرق  يافوتم   ) یناولح هلمج  زا  هدـش  لقن  یتاـفاضا  اـی  تواـفت  رـصتخم  اـب  مالـسلا  هیلع 
زج يرگید  عبنم  زا  ار  نآ  دهد  یم  ناشن  تیاور  نتم  توافت  دـنا و  هدروآ  ص 160 )  ) نیطمسلا ررد  مظن  رد  يافوتم 750 )  ) یفنح

 ( .دنا هدرک  ذخا  هغالبلا  جهن 

! ملاسان یتسود 

هب  ) تداسح :» دـیامرف یم  هدرک  نایب  ار  تقادـص  یتسود و  فعـض  ياه  هناـشن  زا  یکی  هناـمیکح  راـتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
( . ِهَّدَوَْملا ِمْقُس  ْنِم  ِقیِدَّصلا  ُدَسَح  ( ؛» تسا یتسود  يرامیب  لیلد  تسود )

.تسا يرامیب  يانعم  هب  نیس ) حتف  مض و  هب  « ) مقس »

دهاوخب و زین  شتسود  يارب  دهاوخ  یم  دوخ  يارب  ار  هچنآ  ناسنا  هک  تسا  شغ  لغ و  زا  یلاخ  ملاس و  یتقو  یتسود  تسا  نشور 
یتسود تدوم و  لقا  دـح  هک  هدـمآ  تایاور  زا  یـضعب  رد  دراد و  شوخان  زین  شتـسود  يارب  دراد  شوخاـن  شیوخ  يارب  ار  هچنآ 

.دوش عمج  دسح  اب  یتسود  تسا  نکمم  هنوگچ  لاح  نیا  اب  ،ج 2،ص 169،ح 2 ) . یفاک  ) . .تسا نیمه 
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زا تمعن  لاوز  ناهاوخ  ، دوسح هک  تسا  نیا  سفانت  تباقر و  اب  نآ  توافت  تسا و  يرگید  زا  تمعن  لاوز  راـظتنا  ياـنعم  هب  دـسح 
وا زا  يزیچ  دهاوخب  هکنآ  یب  دناسرب  يرگید  ياپ  هب  ار  دوخ  دـنک  یم  یعـس  صخـش  ، هطبغ سفانت و  ، تباقر رد  یلو  ؛ تسا يرگید 

.دوش هتساک 

یقرت تفرـشیپ و  هب  زین  شدوخ  دـنک  شالت  دـنچره  دـشاب ، دوخ  تسود  یقرت  تفرـشیپ و  ناـهاوخ  هک  تسا  یـسک  یعقاو  تسود 
.تسا يرامیب  راتفرگ  وا  یتسود  مالسلا  هیلع  ماما  نایب  هب  ای  تسین و  یعقاو  تسود  تسین  نینچ  هک  سک  نآ  نیاربانب  ، دسرب

يدایز بلاطم  تسود  ربارب  رد  تسود  فئاظو  زین  بوخ و  تسود  طیارـش  نینچمه  یمالـسا و  تایاور  رد  یتسود  تیمها  هرابرد 
.تسا هدش  دراو 

: دیوگ یم  نینچ  دومرف  شیوخ  رمع  رخآ  تاظحل  رد  نایفس ) یبا  نبا  «) هدانج » هب هک  یتیصو  رد  یبتجم  نسح  ماما 

َّدَـش َْتلُـص  ْنِإ  ،َو  ََکلْوَق َقَّدَـص  َْتُلق  ْنِإ  ،َو  َکَناَعَأ ًهَنوُعَم  ُْهنِم  َتْدَرَأ  اَذِإ  ،َو  َکَناَص ُهَْتمَدَـخ  اَذِإ  ،َو  َکـَناَز ُهَْتبِحَـص  اَذِإ  ْنَم  ْبَحْـصاَف  »
ْنِإ ،َو  َكاَطْعَأ ُهَْتلَأَس  ْنِإ  ،َو  اَهَّدَع ًهَنَـسَح  َْکنِم  يَأَر  ْنِإ  ،َو  اَهَّدَـس ٌهَْمُلث  َْکنَع  ْتَدـَب  ْنِإ  ،َو  اَهَّدَـم ٍلْضَِفب  َكَدَـی  َتْدَدَـم  ْنِإ  ،َو  ََکلْوَص
هب هک  یماگنه  دشاب و  وت  تنیز  وا  اب  یتسود  هک  نک  یتسود  یـسک  اب  ؛  كَءاَس ِِهب  ِتاَِّملُْملا  يَدْحِإ  َْتلََزن  ْنِإ  ،َو  َكَأَدَْـتبا ُْهنَع  َّتَکَس 

يدامتعا يور  زا   ) ییوگب ینخـس  رگا  دـنک ، تا  يرای  یهاوخب  یکمک  وا  زا  هک  هاگره  دراد و  ظوفحم  ار  وت  ینک  یم  تمدـخ  وا 
يارب ار  دوخ  تسد  رگا  دـیامن و  تیوقت  ار  وـت  ینک  هلمح  قـح ) هب   ) ییاـج رد  رگا  دـنک و  قیدـصت  ار  وـت  راـتفگ  دراد ) وـت  هب  هک 

راک رگا  دناشوپب و  ار  نآ  دوش  رهاظ  وت  زا  یفعض  هطقن  هاگره  دنک و  زارد  وت  يوس  هب  ار  شتـسد  وا  ینک  زارد  وا  يوس  هب  یتجاح 
دنمزاین یلو   ) ینک توکـس  رگا  یتح  دـهدب  وت  هب  یهاوخب  وا  زا  يزیچ  رگا  و  دزاـس ) راکـشآ  و   ) درامـشب ار  نآ  دـنیبب  وت  زا  یکین 

.( ،ج 44،ص 138،ح 6 راونالا راحب  «. ) . دزاس تحاران  ار  وت  دیآ  شیپ  وا  يارب  یلکشم  رگا  دنک و  کمک  همدقم  نودب  یشاب )

یسیلگنا

.” Imām Ali ibn Abū Tālib said: “Envying a friend is a sign of fault in one's friendship

هشیدنا تفآ  اهوزرآ  : 219 تمکح

هراشا

توص
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ِعِماَطَملا ِقوُُرب  َتحَت  ِلوُقُعلا  ِعِراَصَم  ُرَثکَأ  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 
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یتشد

 . تساهوزرآ قرب  ریز  اه ، هشیدنا  هاگنابرق  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 

يدیهش

.تفات نآ  رب  اهعمط  قرب  هک  تفای - ناوت  اجنآ  رتشیب - ار  اهدرخ  هاگنابرق 

یلیبدرا

تسا عمط  عضاوم  ياهقرب  ریز  رد  اهدرخ  نداتفا  رتشیب 

یتیآ

.دشخردب اهیدنمزآ  قرب  هک  تساج  نآ  دنیآ ، رد  رس  هب  اهدرخ  هک  ییاج  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . تساه عمط  قرب  ریز  لوقع  ياههاگنابرق  نیرتشیب  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

ءالیتسالا نع  لقعلا  عنمی  عمطلا  و  عمطلا ، نطاوم  یف  لزت  لوقعلا  مادقا  رثکا  ناف  ءایشالا  قئاقحب  هرـصبا  ام  نینموملاریما و  قدصا  ام 
هیحلا یف  روفـصعلا  عمطی  مل  ولف  ءالقعلا ، ریغ  یف  اما  ءالقعلا و  یف  اذـه  عمط  نیح  هلقع ، ایاضق  فلاخ  عماـط  نم  مک  و  کـلمتلا ، و 
ایاضق نم  دساف ، ءاجر  عمطلا  کلذـکف  هنم  سبتقی  رون ال  قربلا  نال  فیطل  رـس  عماطملا  قورب  تحت  هلوق : یف  و  خـفلا ، یف  عقو  امل 

.دوصقملاب هعم ، زوف  و ال  هب ، رابتعا  و ال  مهولا ،

مثیم نبا 

سفن ربارب  رد  ات  دراد  یگتسیاش  هک  تسا  نآ  لقع  تیصوصخ  زا  تساهزآ .) صرح و  ششخرد  ریز  اهلقع ، ياههاگـشزغل  رتشیب  )
لقع و نداد  بیرف  سفن ، ياهیگژیو  زا  و  دریگ ، شراک  هب  دوخ  هتسیاش ي  ياه  هتساوخ  ریسم  رد  دنکـشب و  ار  نآ  دتـسیاب و  هراما 

ادخ فرط  زا  هک  یتسس  ياهدرخ  سپ  .تساهنادب  نتـسب  لد  ایند و  ياه  هتخودنا  یناگدنز و  نتـسارآ  هلیـسو ي  هب  نآ  ندز  لوگ 
ایند روـما  زا  يا  هتـساوخ  زیگنارب و  عـمط  يزیچ  هک  یتـقو  هراـما - سفن  اـب  زیتـس  رد  دـنروخ و  یم  بیرف  رتـشیب  دـنا ، هدـشن  دـییات 

هراعتـسا سوفن ، زا  اهنآ  نتفرگ  رارق  ریثات  تحت  لوقع و  تیبولغم  تهج  هب  ار  عراصم  هملک ي  سپ  دنتفا ، یم  كاخ  هب  دشخردب -
كاخ هب  گنج  رد  هک  يدرم  هب  ار  لقع  سوفن ، ربارب  رد  ندرواین  تمواقم  بات  سوفن و  زا  يربنامرف  يراوخ و  رد  و  تسا ، هدروآ 
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روصت رد  هک  تسا  هدروآ  عمط ، دراوـم  زا  هچنآ  يارب  هراعتـسا  ار  اهـششخرد )  ) قورب ظـفل  نینچمه  .تسا و  هدرک  هیبـشت  دـتفا  یم 
هیبشت اهقرب  هب  تکرح - تعرـس  شـشخرد و  تفاطل و  رطاخ  هب  ار - ینهذ  ياه  هرطاخ  مولع و  تاقوا  رتشیب  .دـشخرد و  یم  ناسنا 

.تسا ندوب  نییاپ  اهنداتفا ، كاخ  هب  تیصوصخ  زا  هک  تسا ، نآ  يارب  هدرب ، راک  هب  ار  تحت  هملک  هک  نیا  اما  .دننک و  یم 

دیدحلا یبا 

 . ِعِماَطَْملا ِقوُُرب  َتْحَت  ِلوُقُْعلا  ِعِراَصَم  ُرَثْکَأ  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

،و ثیعبلل اضیأ  بسنی  ؛و  حـیرذ نب  سیقل  بسنی  هناوید 186،و  ، نونجملا وه  رعاشلا (  لوق  هنم  ینعملا و  اذـه  یف  لوق  انم  مدـقت  دـق 
هبـسن تیبلاب و  دهـشتسا  ،و  ناسللا بحاص  هرـسف  اذک  ؛ دوعت عجرت و  : عیرت امنإ (  عیرت و  نأ  یلیلب  تعمط  .ناویدلا )  یف  هجیرخت  رظنا 

و .عناقم )  لودع  یلیل  یلع  دوهش  نکی  مل  ءالخ و  یف  یلیل  تیناد  و  ناویدلا : یف  هدعب  عماطملا (  لاجرلا  قانعأ  عطقت  .ثیعبلا ) یلإ 
رداق کنأ  سفنلا  کتثدح  اذإ  رخآ  لاق 

یناشاک

عقاوم ياه  قرب  ریز  رد  نآ  ندـیزغل  اهدرخ و  نداتفا  عضاوم  رتشیب  عماطملا ) قورب  تحت  لوقعلا  عراصم  رثکا  مالـسلا : هیلع  لاـق  (و 
هچنآ بسج  رب  نآ  بناج  هب  وا  باذجنا  هیف  عومطم  هب  نآ  لیم  لقع و  ياوه  يارب  زا  ار  عراصم )  ) ظفل هدومرف  هراعتـسا  تسا  عمط 

یم عطاـس  دوش و  یم  حـیال  هچنآ  يارب  زا  تسا  راعتـسم  قورب )  ) ظـفل .هعفاـن و  روما  لـییخت  زا  لاـیخ  مهو و  وا ، هب  تسا  هدـیناسر 
نامز رد  دتفارد  اپ  زا  ناکریز  ياه  لقع  ملع  دزارفارب  ارضخ  هبقر  رب  عمط  نوچ  رعش : .عمط  تامهوت  تالیخت و  زا  ددرگ 

یلمآ

ینیوزق

اهیلع تبثی  یتلا ال  ءالزلا  افـصلا  هنا  عمطلا : یف  ثیدحلا  یف  درو  دق   ) تسا و اههمط  ياهقرب  ریز  كاخ  رب  اهلقع  نداتفا  عضاوم  رثکا 
رابدا و هریت  كاخ  رب  دیناشک و  یتسپ  هب  لقع  نامـسآ  جوا  زا  ار  وا  دینارتسگب ، وا  مشچ  رب  لاب  عمط  زاب  هک  سک  ره  ءاملعلا ) مادقا 

.دیناشن یتسین 

یجیهال

رد اهـشناد  لقع و  ياههاگلتق  رتشیب  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .عماطملا » قورب  تحت  لوقعلا  عراصم  رثکا  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
.تسا شوه  لیزم  لقع و  لتاق  ندرک ، عمط  ینعی  تسا ، اهندرک  عمط  ریشمش  قرب  ریز 

ییوخ

نیا یلا  و  عزانتلا ؟ عارـصلا و  اذـه  یهتنی  یتم  رـشلا و  ریخلا و  نیب  و  هملظلا ، رونلا و  نیب  مئاد  عزانت  رمتـسم و  عارـص  هایحلا  ینعملا :
نم لقعلاف  عمطلا ، عم  لقعلا  هیف  لباقی  ناسنالا  دوجو  ملاع  یف  هکرعم  عزانت و  مـالکلا  اذـه  یف  مالـسلا ) هیلع   ) لـثمت دـق  و  رمتـسی ؟
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عادخلاب و نادـیملا  اذـه  یف  عمطلا  ماقف  یناطیـش  یناملظ  ودـع  عمطلا  و  یناحور ، لطب  لقعلا  هملظلا ، ملاع  نم  عمطلا  و  رونلا ، ملاع 
روثیف هعیقب ، بارسک  وه  ءام و  عماطلا  هاری  عمطلا  نایغط  نم  عطاسلا ، قربلاب  مالسلا  هیلع  هنع  ربع  و  رونلا ، هبشی  ام  هئاراب  لقعلل  نمک 

، هناجیه هناروثب و  هیلع  بلغت  و  ابلاغ ، هعرصت  هرسوت و  نیصحلا و  هنصح  یف  لقعلا  یلع  مجهت  قربلا و  اذه  ءوض  یف  هیوهشلا  يوقلا 
: همجرتلا .هقاوش  هقارب  تناک  امهم  عماطملل  دایقنالا  نع  رذـحلا  یف  ریبعتلا  غلبا  نم  اذـه  و  اعـضاخ ، ـالیلذ  ریـصیف  هقرتست  هدبعتـستف و 

.تسا اهعمط  نیغورد  وترپ  رد  رتشیب  اهدرخ ، هاگراتشک 

رمث یب  وترپ  رب  هرغ  وشم  *** رسپ يا  عمط  اب  شکم  ار  درخ 

يرتشوش

ام و  هل : لیقف  .عرولا  لاقف : نامیالا ؟ تابث  ام  مالـسلا :) هیلع   ) لئـس .عمطلا و  نم  لاجرلا  لوقعل  بهذاب  اهفرـص  رمخلا  ام  اولاق : لوقا :
لـصفلا  ) بذکف لاجرلا  يدیا  توحام  یلع  رداق  کنا  سفنلا  کتثدح  اذا  رعاشلا : لاق  دـیدحلا : یبا  نبا  لاق  .عمطلا و  لاق : هلاوز ؟

عامطلا بعـشا  يار  اولاق : و  اذـه ، بلخ  قراوب  وا  لآ  قراقر  اهوع  نا و  عامطالا  كایا و  و  تافـصلا ) مئامذ  یف  نوعبرالا - عبارلا و 
.اموی ائیش  اهیف  یل  يدهی  اهبحاص  لعل  لاق : كاذ ؟ کل و  ام  هل : لاق  .اهعس  وا  لاقف : هلس  عنصی  الالس 

هینغم

منهجک الاثما ، لیثملل  و  الیثم ، هل  ینمتل  عماطلا  هکلم  ول  و  هئامس ، هضراب و  نوکلا  یتح  یش ء  هعبـشی  مهن ال  .هل و  ءاود  ءاد ال  عمطلا 
.توملاب الا  هرسا  نم  عماطلا  ررحتی  ال  دبوم ) قر  عمطلا   ) همکحلا 179 یف  کلذ  نع  مالکلا  مدقت  .دیزم و  نم  له  لوقت  ذا 

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

اهزآ اهعمط و  ياهیگدنـشخرد  ریز  اهدرخ  شزغل )  ) نداتفا كاخ  هب  ياـهاج  رتشیب  تسا : هدومرف  زآ ) ناـیز  رد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
(. دناشک يراوخ  یتسپ و  هب  يراوگرزب  لقع و  نامسآ  زا  ار  یمدآ  عمط   ) تسا

ینامز

دزادـنا و یم  راک  زا  ار  هشیدـنا  رکف و  لقع ، هک  تسا  یـضرم  نآ  ندروآ  تسدـب  هار  رد  تیلاـعف  ترهـش و  ماـقم و  لاـم ، هب  عمط 
ار رایتخا  هک  یناسک  تسا  هراما  سفن  نآ  كرحم  تسا و  هلیذر  قالخا  زا  عمط  اریز  دـنادرگ ، یم  لیلذ  راوخ و  ار  ناسنا  ماـجنارس 

تـسا نکمم  تسا و  كانرطخ  عمط  ضرم  هک  اجنآ  زا  .دوب  دهاوخ  لیلذ  نانآ  لقع  دنـشاب  هداد  سفن  ياوه  هراما و  سفن  تسدـب 
هب ار  دوخ  ياهمـشچ  : ) دـیامرف یم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا لوسر  هب  ادـخ  دـنازغل  هب  مه  ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ ربمایپ 
رت ماوداب  رتهب و  تراگدرورپ  قزر  زادنین ! مینک  شیامزآ  ار  نانآ  ات  میا  هداد  رافک  هب  ایند  ياهیئابیز  زا  نوگانوگ  ياهتروصب  هچنآ 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  يارب  ینامهم  تفگ ، عفاروبا  : ) دسیون یم  هیآ  نیمه  لوزن  هرابرد  نایبلا  عمجم  ریـسفت  رد  .تسا )
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ریگب و .دشورفب  نم  هب  شورف  شیپ  ای  هیسن و  تروصب  درآ  يرادقم  وگب  دومرف : داتسرف و  يدوهی  رفن  کی  شیپ  ارم  ترضح  .دمآ 
هکنیا رگم  منک  یم  شورف  شیپ  هن  مشورف و  یم  هن  دـنگوس  ادـخب  تفگ : متفر  يدوهی  شیپ  نم  .مینک  یئاریذـپ  نامهم  زا  ات  روایب 

دوب هتخورف  نم  هب  درآ  رگا  دنگوس  ادخب  دومرف : ترـضح  مداد  عالطا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  هب  ار  نایرج  .دروایب  ورگ 
نینچ رد  .رواـیب  ریگب و  درآ  راذـگب و  ورگ  وا  شیپ  ربـب  ارم  هرز  .متــسه  نـیما  نـیمز  نامــسآ و  رد  نـم  .مدرک  یم  ءادا  ار  شلوـپ 

.دیدرگ لزان  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  تیلست  يارب  هیآ  یطئارش 

يزاریش دمحم  دیس 

ناسنالا ناف  عامطالا ، يا  عماطملا ) قورب  تحت   ) یغبنی امک  اهمکح  مدـع  اهطوقـس و  يا  لوقعلا ) عراصم  رثکا  : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
.هیف عمط  يذلا  کلذ  یلا  لوصولا  لجال  حیبقلا  بکترا  و  هلقع ، عبتی  مل  هبشا ، ام  وا  هاج  وا  لام  یف  عمط  اذا 

يوسوم

هدروی هبحاص و  لذـی  دـبوم  قر  عمطلا  حرـشلا : .كالهلا  ضرالا و  یلع  حرطلا  وه  عرـصلا و  ناـکم  عرـصم  عمج  عراـصملا : هغللا :
کلمی عمطلا  بحاص  نا  عمف  عمطلا ، ءارج  نم  ریکفتلا  دـقفت  للـشلاب و  باـصت  لـمعلا و  نع  لـطعتت  لوقعلا  نم  ریثک  کـلاهملا و 

.دیفی وا  عفنی  امیف  همدختسی  وا  هیف  رکفی  دوعی  الف  عمطلا  هعرص  لقع  هنکل  القع و 

یناقلاط

« .تساهعمط ياهقرب  ریز  اهدرخ ، نداتفا  هاگیاج  نیرتشیب  »

نادرم ياهندرگ  هکنآ  لاح  ددرگرب و  یلیل  هک  يا  هتسب  عمط  : » تسا رعش  نیا  هلمج  زا  میا و  هتفگ  نخس  نیا  زا  شیپ  ینعم  نیا  رد 
« .دنک یم  عطق  اهیدنمزآ  ار 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

.ِعِماَطَْملا ِقوُُرب  َتْحَت  ِلوُقُْعلا  ِعِراَصَم  ُرَثْکَأ 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

ار هنامیکح  مالک  نیا  ، رداصم باتک  رد  هللا  همحر  بیطخ  هنامیکح : راتفگ  دنس  .تساه . (  عمط  وترپ  رد  اه  لقع  هاگنابرق  نیرتشیب 
تارضاحملا باتک  رد  يافوتم 502 )  ) بغار زا  نینچمه  يرـصتخم  توافت  اب  هراتخملا  هئاـملا  باـتک  رد  يافوتم 255 )  ) ظحاج زا 

یلع نانمؤمریما  زا  یتوافت  اب  ار  زیمآ  تمکح  مالک  نیا  زین  بقانم  رد  یمزراوخ  ،ج 4،ص175 .) هغالبلا جهن  رداصم  ) .دنک یم  لقن 
(. ( ،ص376 بقانم ) .تسا هدروآ  مالسلا  هیلع 
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! لقع هاگنابرق 

: دیامرف یم  هدرک  هراشا  عمط  مهم  تارطخ  هب  هنامیکح  راتفگ  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

( . ِعِماَطَْملا ِقوُُرب  َتْحَت  ِلوُقُْعلا  ِعِراَصَم  ُرَثْکَأ  ( ؛» تساه عمط  وترپ  رد  اه  لقع  هاگنابرق  نیرتشیب  »

هب اهنآ  ریغ  ناگدش و  هتشک  نادیهش و  دروم  رد  هژاو  نیا.دتفا  یم  كاخ  هب  ناسنا  هک  تسا  یلحم  يانعم  هب  « عرصم » عمج عِراصَم » »
.دور یم  راک 

یفنم تبثم و  راب  لماح  ياهربا  نایم  رد  یکیرتکلا  ياه  هقرج  رثا  رب  نامـسآ  رد  هک  تسا  یقرب  نامه  ياـنعم  هب  « قرب » عمج قوُُرب » »
.دنمان یم  دعر  ار  نآ  هک  تسا  هارمه  یبیهم  يادص  اب  ددرگ و  یم  رهاظ 

دریگ یم  رارق  رگا  اـی  دریگ و  یمن  رارق  سرتـسد  رد  اـی  هک  تسا  ییاـهزیچ  هب  نتـشاد  مشچ  ياـنعم  هب  ًاـبلاغ  « عـمط » عـمج عِماـطَم » »
ياهاعد نآرق و  تایآ  زا  یـضعب  رد  هک  دور  یم  راک  هب  زین  تبثم  ياه  نتـشاد  وزرآ  رد  هاگ  هژاو  نیا.تسین  ناسنا  قح  هتـسیاش و 

نتشاد وزرآ  عون  ره  هب  ار  نآ  ، تغل عبانم  رد  لیلد  نیمه  هب  دراد و  یفنم  راب  ًابلاغ  یلو  ؛ دروخ یم  مشچ  هب  مالـسلا  مهیلع  ناموصعم 
نآرقلا تاــــملک  یف  قـــیقحتلا  » باــــتک هـــلمج  زا  تـــغل  بـــتک  هـــب  دــــیناوت  یم  دروـــم  نـــیا  رد  ) . .دــــنا هدرک  ریــــسفت 

 ( .دینک هعجارم  « يوفطصم همالع  » هتشون « عمط » هدام « میرکلا

؛ تسا هدرک  نایب  یفنم  ياه  عمط  يارب  ینارون  مالک  نیا  رد  یبلاج  هیبشت  مالسلا  هیلع  ماما 

نآ اب  ناـبایب  ياـضف  ماـمت  کـیرات  ياـه  بش  رد  دـنک و  یم  نشور  ار  اـج  همه  يا  هظحل  هک  هدومن  هیبشت  نامـسآ  قرب  هب  ار  عمط 
قرب ناهگان.دـنک  یم  تکرح  ناود  ناود  نآ  لابند  هب  دـیآ و  یم  رد  قوش  هب  هار  هدرک  مگ  رذـگهار  صخـش  دوش و  یم  راکـشآ 

.دتفا یم  ورف  یهاگترپ  رد  وا  دوش و  یم  شوماخ 

نیمه هـب  دریگ  رارق  عـمط  قرب  ریثأـت  تـحت  هـک  یماـگنه  دسانـش  یم  دـب  زا  ار  کـین  لـطاب و  زا  ار  قـح  هـک  یمدآ  شناد  لـقع و 
هب ار  نادنمـشیدنا  زا  يرایـسب  خـیرات  لوط  رد  هک  تسا  تخانـش  هدـمع  عناوم  زا  یکی  عمط ، عقاو  رد.دوـش  یم  راـتفرگ  تشوـنرس 

.تسا هداد  داب  رب  ار  ناشنامیا  نید و  ای  ناشیایند و  ای  هدنکفا  تکاله  كاخ 

هعجاف نیرت  مهم.تسا  هداد  خر  هلیذر  تفـص  نیمه  رثا  رب  یخیرات  كاـندرد  ثداوح  زا  يرایـسب  ؛ دراد یناوارف  راـبنایز  راـثآ  عمط 
رابگرم تموکح  دش و  عقاو  دعس » رمع  » يوس زا  ير  تموکح  رد  عمط  ببس  هب  رظن  کی  زا  ، البرک نادیهش  تداهـش  ، مالـسا خیرات 

نآ تاوزغ  ماـقتنا  نتفرگ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  ینیـشناج  رد  اـهنآ  هک  دوب  ییاـه  عمط  دوـلوم  یلک  روـط  هب  هیما  ینب 
.دنتشاد ترضح 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  ماما  هک  میدناوخ  هنامیکح 180  راتفگ  رد 

راک عمط  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  دمآ  دهاوخ  زین  هنامیکح 226  راتفگ  رد  «. تسا نادـیواج  تراسا  یگدرب و  عمط  ؛  ٌدَّبَُؤم ٌّقِر  ُعَمَّطلا  »
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: دنیب یم  راتفرگ  تلذ  دنب  رد  ار 

.( تمکح 226 ، هغالبلا جهن   «ّ . ) . ِلُّذلا ِقاثَو  یف  ُعِماّطلا  »

: تسا هدمآ  زین  مکحلا  ررغ  رد 

.( ،ح 4639 مکحلا ررغ  «. ) . تسا ترخآ  ایند و  تلذ  ، عمط هرمث  ؛  ِهَرِخْآلا اْینُّدلا َو  ُّلُذ  ِعَمَّطلا  ُهَرَمَث  »

ای تسا و  نوریب  وا  سرتسد  زا  هک  دور  یم  يزیچ  لاـبند  هب  ًاـبلاغ  عمط  دراوم  رد  ناـسنا  اریز  ، دوش یم  تراـسا  تلذ و  ثعاـب  عمط 
زا مشچ  دوب  نآ  لابند  هب  هچنآ  زا  تیمورحم  اب  هاگ  دهد و  یم  تسد  زا  ار  دوخ  ياهورین  دنک و  یم  شالت  هتـسویپ  تسین و  وا  قح 

.ددنب یم  رب  ایند 

ره ربارب  رد  دراذـگ و  یم  هیاـم  شیوـخ  تیثـیح  وربآ و  زا  نآ  هب  ندیـسر  تهج  هک  نیا  يارب  ، دوـش یم  ناـسنا  تـلذ  ثعاـب  عـمط 
.دروآ یم  دورف  میظعت  رس  یصخش 

: میناوخ یم  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  زا  یثیدح  رد  ور  نیازا 

وا تلذ  ببـس  هک  دـشاب  هتـشاد  یقئالع  هک  نامیا  اب  ناسنا  يارب  تسا  تشز  ردـق  هچ  ؛  ُهُّلِذـُت ٌهَبْغَر  َُهل  َنوُکَت  ْنأ  ِنِمْؤُْملاـِب  َحَْـبقأ  اـم  »
.( ،ج 75،ص 374 راونالا راحب  «. ). دوش

: دیوگ یم  يدعس  نابز  یسراف  فورعم  رعاش 

دنب هب  یهام  غرم و  عمط  درآرد  دنمشوه  هدید  هرش  دزودب 

: دیوگ یم  زین  رگید  ییاج  رد 

شود دیاین ز  رب  عمط  رپ  رس  شوه  درم  يا  دزارفارس  تعانق 

تخیرب رُد  ینماد  وج  ود  يارب  تخیرب  رخآ  وت  يوربآ  عمط 

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abu Talib said : Most places where minds are conquered fall under the
.” glitter of high hopes

تواضق رد  تلادع  : 220 تمکح

هراشا
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توص
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ّنّظلِاب ِهَقّثلا  یَلَع  ُءاَضَقلا  ِلدَعلا  َنِم  َسَیل  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

 . تسا تلادع  زا  رود  نانیمطا ، دروم  دارفا  رب  نامگ  اب  يرواد  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 

يدیهش

.نامگ هب  ندومن  مکح  دوبن  تلادع  زا 

یلیبدرا

تسیا هشوت  دب  نامگ  درجمب  دمتعم  تسنیما و  هک  یسک  رب  ندرک  مکح  تلادع  زا  تسین 

یتیآ

.نامگ يور  زا  يرواد  تسین ، تلادع  زا  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . تسین تلادع  زا  دامتعا  دروم  ناسنا  هیلع  نامگ  هب  ندومن  يرواد  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

.هب اقوثوم  راص  هقث و  كدنع  ناک  نم  یلع  یشلا ء  نظلاب  یضقی  يا ال  نظلاب  هقثلا  یلع  ءاضقلا  لدعلا  نم  سیلا  هلوق  و 

يردیک

.مثا نظلا  ضعب  ناف  هتملظ ، دقف  هیلع  کلذب  تمکح  ءوس و  نظ  هب  تننظف  كدنع ، انیما  هب  اقوثوم  ناک  نم  يا 

مثیم نبا 

دروم وت  دزن  هک  یـسک  دروم  رد  ینعی  تسین .) تلادـع  زا  تسا ، داـمتعا  دروـم  هک  یـسک  هب  تبـسن  ینامگدـب ، يور  زا  تواـضق  )
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.تسا روج  ملظ و  دنسپان  تفص  رامش  رد  تلادع و  زا  نوریب  نامگ ، يور  زا  تنایخ  هب  مکح  تسا ، تناما  هب  فورعم  دامتعا و 

دیدحلا یبا 

 . ِّنَّظلِاب ِهَقِّثلا  یَلَع  ُءاَضَْقلا  ِلْدَْعلا  َنِم  َْسَیل  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

.مولعملا عفری  نونظملا ال  نأل  دحاولا  ربخب  هرتاوتملا  هنسلا  نآرقلا و  خسن  زوجی  هقفلا ال  لوصأ  باحصأ  لوق  لثم  اذه 

.ینظ رمأل  هیعطق  قیرطب  ملع  ام  لازی  نأ  زوجی  لاق ال  هنأکف  ملعلا  ظفلل  فدارم  انهاه  هقثلا  ظفل  و 

.داحآلا رابخأک  هینظلا  تارامألاب  عفرت  کلذ  عم  لقعلاب و  همولعم  هیلصألا  هءاربلا  سیل  تلق أ  نإف 

ههکافلا و لکأ  نأ  يرت  ینظ أ ال  وأ  یملع  قیرط  نم  اهعفری  ام  مدـعب  هطورـشم  لب  اقلطم  لقعلاب  همولعم  هیلـصألا  هءاربلا  تسیل  تلق 
ءاملا اذه  وأ  ههکافلا  هذه  نأ  ناسنإ  انربخأ  ول  انإف  هحبق  یضتقی  ام  ءافتنا  طرشب  لب  اقلطم  نکل ال  هنـسح و  لقعلاب  مولعم  ءاملا  برش 

«.( ایعطق املع  :» ا یعطقلا ( ملعلا  دیفی  دحاولا ال  ربخملا  کلذ  لوق  ناک  نإ  امهلوانت و  یلع  مادقإلا  انم  حبقل  مومسم 

یناشاک

نیما هک  یـسک  رب  هلیذر  تافـص  هب  ندرک  مکح  تلادـع ، زا  تسین  نظلاب ) هقثلا  یلع  ءاضقلا  لدـعلا  نم  سیل  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
تـسا نآ  یـسک  ره  رد  لصا  تسا و  حجرا  وا  تقاثو  هب  ملع  هک  اریز  تسا  ملظ  ضحم  نآ  هکلب  دب  نامگ  درجم  هب  دمتعم  تسا و 
هلوقک .تلادـع  هریاد  زا  نوریب  دـشاب و  تیـصعم  لاح  نیا  دزن  نظئوس  سپ  .دـسرن  روهظ  هب  نآ  فالخ  هک  ماداـم  دـشاب  هقث  وا  هک 

( مثا نظلا  ضعب  نا   ) یلاعت

یلمآ

ینیوزق

ندیشیدنا ررـض  ندرک و  حدق  نامگ  هب  تسین  اور  ینعی  .دب  نامگ  درجم  هب  دمتعم  هقث و  صخـش  رب  ندرک  مکح  تلادع  زا  تسین 
( مثا نظلا  ضعب  نا  یلاعت : لاق   ) هب قوثوم  صخش  يارب 

یجیهال

مکح تلادـع  ياـضتقم  زا  تسین  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .نظلاـب » هقثلا  یلع  ءاـضقلا  لدـعلا  نم  سیل  : » مالـسلا هیلع  لاـق  و 
.ناهرب هنیب و  هب  تسا  ندرک  مکح  لدع  هکلب  نامگ ، سدح و  درجم  هب  لداع  ررض  رب  ندرک 

ییوخ

هلیذر وه  و  لدـعلا ، نع  جورخ  نظ  نع  هناـیخلاب  هیلع  کـمکحف  هناـمالاب  اـفورعم  هقث  كدـنع  ناـک  نم  يا  مثیم : نبا  لاـق  ینعملا :
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نال دـحاولا ، ربخب  هرتاوتملا  هنـسلا  نآرقلا و  خـسن  زوجی  ال  هقفلا : لوصا  باحـصا  لوق  لـثم  اذـه  یلزتعملا : حراـشلا  لاـق  و  روجلا ،
ءاضقلا نا  دوصقملا  یئاضق و  روتسدل  هنمضتم  هلمجلا  هذه  نا  رهظالا  و  نابراقتم ، ناریسفتلا  و  لوقا : .خلا  مولعملا - عفری  نونظملا ال 

ءاضقلا و باب  یف  نظلا  درجم  یلع  داـمتعالا  حـصی  ـال  و  مکحلا ، دروم  یف  یعطق  قیقحت  یملع و  لـیلد  یلا  ادنتـسم  نوکی  نا  مزلی 
.دوش نامگ  درجم  هب  دامتعا  تواضق  رد  هک  تسین  تلادع  رامش  رد  دومرف : همجرتلا : .ربدتف  مکحلا ، رودص 

يرتشوش

هیعطق قیرطب  ملع  ام  لازی  نا  زوجیال  مالـسلا  هیلع  لاق  هناکف  ملعلا ، فدارم  انه  هقثلا  دیدحلا : یبا  نبا  لاق  لوقا : مالـسلا : هیلع  لاق  و 
: تلق .لدـعلا  نع  جورخ  نظ  نع  هنایخلاب  هیلع  کمکحف  هنامالاب  افورعم  هقث  كدـنع  ناـک  نم  ینعملا  مثیم : نبا  لاـق  .ینظ و  رمـال 

ءاضقلا لصالا  و  مالکلا ، هفلتخم ) تاعوضوم  یف  نوتـسلا - لصفلا   ) یف ریخات  میدقتب و  ءاضقلا  هلوقب : اقلعتم  نظلاب  هلوق : العج  امه 
یلع كواـضق  ینعملا  ریـصیف  هقثلا  یلع  هلوقب  اـقلعتم  نظلاـب  نوکی  ناـب  هلـصا ، یلع  مـالکلا  نوـکی  نا  نکمی  .هقثلا و  یلع  نظلاـب 
ینغی نظلا ال  نا  انظ  الا  مهرثکا  عبتی  ام  و  : ) یلاعت لاق  دـق  و  قحلا ، لدـعلا و  نم  سیل  سانلا  نم  ریثک  ناش  وه  امک  کنطب  کـقوثو 

نوعبتی نا  ملع  نم  هب  مهلام  یثنالا و  هیمست  هکئالملا  نومسیل  هرخالاب  نونموی  نیذلا ال  نا  ( ) نولعفی امب  میلع  هللا  نا  ائیـش  قحلا  نم 
انیقیلا دجت  ثیح ال  هیلا  یمرت  کشلا  ضوخ  ریغ  وه  ام  و  يرتحبلا : لاق  اذه و  ائیش .) قحلا  نم  ینغی  نظلا ال  نا  نظلا و  الا 

هینغم

نیقیلا ضقنت  نا  ملعلا  فاصنالا و ال  نم  سیلف  هتناماب  نظلا  وا  کشلا  بجوی  اـم  کـل  حـال  مث  .نیما  هناـما  نم  نیقی  یلع  تنک  اذا 
اینیقی اتوبث  تبث  ذا  یشلا ء  نا  یلع  ءالقعلا  ءاهقفلا و  عرـشلا و  لقعلا و  قفتا  .هلثم و  نیقیب  لب  نظلا ، وا  کشلا  درجمب  هلیزت  يوقلا و 

ال قداصلا : رفعج  مامالا  لوق  بابلا  اذـه  یف  ءاـج  اـم  غلبا  .هدوجوک و  اـمامت  اـینیقی  اـتوبث  هلاوز  هعاـطقنا و  تبثی  یتح  ارمتـسم  یقبی 
، نیقیلا یلع  متی  نیقیلاب و  کشلا  ضقنی  نکل  و  رخالاب ، امهدـحا  طلخی  و ال  نیقیلا ، یف  کشلا  لخدـی  و ال  کشلاب ، نیقیلا  ضقنی 

.تالاحلا نم  لاح  یف  کشلاب  دتعی  و ال  هیلع ، ینبیف 

هدبع

مکحلا بجومب  نیقیلا  بلط  نم  لدعلا  دیرمل  دبالف  مها  هنظب و  قثاولا  نظلاب : هقثلا  یلع  … 

يرفعج

مالسالا ضیف 

دامتعا فرط  هک  یـسک  هب  ینامگدب  اب  ندرک  مکح  تسین  يرگداد  لدع و  زا  تسا : هدومرف  ینامگدـب ) هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
اوبنتجا اونما  نیذلااهیا  ای  دیامرف : یم  میرک س 49 ي 12  نآرق  رد  دشاب ، یم  هانگ  تیصعم و  یـسک  نینچ  هب  ینامگدب  اریز   ) تسا

ینامگدـب یخرب  هک  دـینک  يرود  رگیدـکی ( هراـبرد   ( ینامگدـب رایـسب  زا  ناـمیا  لـها  يا  ینعی  مثا  نظلا  ضعب  نا  نظلا  نم  اریثک 
(. تسا هانگ  تیصعم و 
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ینامز

تـشونرس یعامتجا و  روما  هب  تبـسن  مه  نآ  میراد  ملع  هک  اجنآ  یلو  مینک  لمع  نامگ  هب  میناوت  یم  لـئاسم  زا  یلیخ  رد  هچ  رگا 
یضعب نوچ  دینک ، زیهرپ  اهنامگ  عون  نیا  زا  یلیخ  زا  هک  هدرک  شرافـس  ادخ  اریز  مینک ، دامتعا  مهوت  لایخ و  نامگدب ، دیابن  دارفا 

.تسا هانگ  نارگید  هرابرد  اهنامگ  زا 

يزاریش دمحم  دیس 

ذا صخـشلا  کلذ  یف  یـشلا ء  نظلاب )  ) دـحاب هقث  ناسنالا  کلهی  ناب  يا  هقثلا ) یلع  ءاضقلا  لدـعلا  نم  سیل  : ) مالـسلا هیلع  لاـق  و 
.فالخلاب نظلا  درجمب  ال  اهفالخب ، نقیتی  یتح  هتقث ، یقبی  نا  مزلی  دحاب ، ناسنالا  قثو  اذاف  ائیش ، قحلا  نم  ینغی  نظلا ال 

يوسوم

هیلع مکحت  نا  کـلذ  فـالخ  هب  تننظ  اذا  زوجی  ـالف  هتلادـع  نقیتـت  هتماقتـسا و  یلا  نئمطت  هب و  قثت  نم  كدـنع  ناـک  اذا  حرـشلا :
.نظلا وا  کشلاب و  نیقیلا  ضقن  زوجی  ءالقعلا ال  مکحب  هنال  املظ  اروج و  نوکی  کمکح  ناف  كاذ ، کنظب 

یناقلاط

« .تسین يرگداد  زا  تسا  دامتعا  دروم  هچنآ  رب  نامگ  هب  ندرک  مکح  »

نامگ اریز  تسین ، زیاج  دحاو  ربخ  اب  رتاوتم  تنس  نآرق و  خسن  دنیوگ  یم  هقف  لوصا  رد  هک  تساه  یلوصا  نخس  ریظن  نخـس  نیا 
تسا هدومرف  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ییوگ  تسا ، ملع  ظفل  اب  فدارم  نخـس  نیا  رد  هقث  ظفل  .دزاس  یمن  فرطرب  ار  مولعم  زیچ 

.دوش لیاز  نامگ  اب  تسا  مولعم  یعطق  قیرط  هب  هچنآ  تسین  زیاج 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

.ِّنَّظلِاب ِهَقِّثلا  یَلَع  ُءاَضَْقلا  ِلْدَْعلا  َنِم  َْسَیل 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

رد هللا  همحر  بیطخ  هتفگ  ربانب  هنامیکح : راتفگ  دنـس  .تسین .(  تلادـع  مسر  ، نامگ رب  هیکت  اب  ، نانیمطا دروم  دارفا  قح  رد  يرواد 
نیا ،ج 4،ص 175 .) هغالبلا جـهن  رداصم  ) .تسا هدرک  لقن  راربالا  عیبر  باتک  رد  ار  فیرـش  مـالک  نیا  يرـشخمز  ، رداـصم باـتک 

شدنزرف هب  مالسلا  هیلع  یلع  يایاصو  نمض  هیقفلا  هرـضحی  نم ال  باتک  رد  یـضر  دیـس  زا  لبق  قودص  موحرم  ار  هنامیکح  راتفگ 
(. ( ،ج 4،ص 390 هیقفلا هرضحی  نم ال  ) .تسا هدروآ  هیفنح  نب  دمحم 

تسا ملظ  هقث  ناتسود  هرابرد  نظ  ءوس 
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يرواد :» دیامرف یم  دـنک و  یم  هراشا  یعامتجا  طباور  هب  طوبرم  يا  هظحالم  لباق  هتکن  هب  ، هنامیکح مالک  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
( . ِّنَّظلِاب ِهَقِّثلا  یَلَع  ُءاَضَْقلا  ِلْدَْعلا  َنِم  َْسَیل  ( ؛» تسین تلادع  ، نامگ رب  هیکت  اب  ، نانیمطا دروم  دارفا  قح  رد 

اَهُّیَأ ای  : » دیوگ یم  دیجم  نآرق.دیشاب  هتشادن  نظ  ءوس  ناناملسم  قح  رد  هک  تسا  نیا  ییاور  ینآرق و  تاروتـسد  زا  یکی  میناد  یم 
هک ارچ  ، دیزیهرپب اه  نامگ  زا  يرایـسب  زا  دـیا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  ؛ » ٌْمثِإ ِّنَّظلا  َضَْعب  َّنِإ  ِّنَّظلا  َنِم  ًارِیثَک  اُوِبنَتْجا  اُونَمآ  َنیِذَّلا 

.( هیآ 12 ، تارجح «.). تسا هانگ  اه  نامگ  زا  یضعب 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  ماما  هک  اجنآ.تسا  هدش  دیکأت  انعم  نیا  رب  زین  تمکح 360  رد 

لامتحا ات  دـش  جراخ  یـسک  ناـهد  زا  هک  ینخـس  ره  ؛  ًـالَمَتُْحم ِْریَْخلا  ِیف  اََـهل  ُدِـجَت  َْتنَأ  ًاءوُس َو  ٍدَـحَأ  ْنِم  ْتَجَرَخ  ٍهَِملَِکب  َّنَّنُظَت  اـَل  »
«. نکم داسف  رب  لمح  یهد  یم  نآ  رد  تحص 

.دزاس یم  لزلزتم  تسا  يراکمه  همشچرس  هک  ار  یمومع  ِدامتعا  ياه  هیاپ  نظ  ءوس  اریز  ، تسا نشور  مه  نآ  لیلد 

هب هملک  کی  رد  تسا و  نشور  ام  رب  وا  هنسح  قباوس  هک  دشاب  یسک  دنک  یم  ادیپ  نظ  ءوس  وا  هب  ناسنا  هک  یـصخش  نآ  رگا  لاح 
.تسین هنالداع  ، لیلد نودب  ِنامگ  نظ و  اب  یصخش  نینچ  هرابرد  تواضق  نیقی  هب  دوش  بوسحم  « هقث ،» مالسلا هیلع  ماما  ریبعت 

تـسا نیا  نآ  دنا و  هدرک  ناونع  هقف ) لوصا   ) یلوصا يا  هلئـسم  تروص  هب  ار  هنامیکح  راتفگ  نیا  هغالبلا  جهن  ناحراش  زا  یـضعب 
: باحصتسا باب  فورعم  ثیدح  تسین و  زیاج  ربتعم  لیلد  اب  زج  نآ  زا  لودع  ، دوش تباث  ربتعم  لیلد  هب  یبلطم  هاگ  ره  هک 

.دنناد یم  نآ  هب  هراشا  ار  ،ج 1،ص 245 ). هعیشلا لئاسو  « ) . ِکَّشلِاب َنیقَْیلا  ِضُْقنَت  «ال 

یمن یـضاق  هک  دـنا  هتفرگ  تموصخ  لصف  يارب  يرواد  ینعی  ؛ حلطـصم تواضق  يانعم  هب  اجنیا  رد  ار  ءاضق  زین  ناحراش  زا  یـضعب 
.دنک تواضق  شنامگ  نظ و  اب  ، دامتعا دروم  صخش  ربارب  رد  دناوت 

هک تسا  یقالخا  هدرتسگ  موهفم  کی  هب  هراـشا  دراد و  يا  هدرتسگ  عیـسو و  ياـنعم  فیرـش  ثیدـح  نیا  هک  تسا  نیا  رهاـظ  یلو 
.دوش یم  نامگ  نظ و  هب  دامتعا  دروم  صاخشا  هرابرد  يرواد  زا  عنام  نآ  رد  تلادع 

نیا هب  هن  هتبلا.دـنا  جراخ  مکح  نیا  زا  تسین  يدامتعا  لباق  رهاظ  اهنآ  رهاظ  ای  دـنراد  هقباس  ءوس  هک  یناـسک  ینعی  ؛ مهتم دارفا  هتبلا 
راتفگ نیا  هیبش.دـشاب  رذـح  رب  هدومن و  طاـیتحا  اـهنآ  زا  ناـسنا  هک  اـنعم  نیا  هب  هکلب  ، دـنک مهتم  ار  اـهنآ  لـیلد  یب  ناـسنا  هک  اـنعم 

هک هدش  لقن  ترضح  نآ  زا  مکحلا  ررغ  رد  : دنک یم  لابند  ار  عوضوم  نیا  یتوافتم  تاریبعت  اب  هک  تسا  يرگید  ثیداحا  هنامیکح 
: دومرف

،ح مکحلا ررغ  «. ) . تساه متـس  نیرت  تشز  هانگ و  نیرتدـب  راکوکین  هب  نظ  ءوس  ؛  ِْملُّظلا َحَْـبقأ  ِْمثإـْلا َو  ُّرَـش  ِنِسْحُْملاـِب    ّ ِنَّظلا ُءوُس  »
.( 5672
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: میناوخ یم  باتک  نامه  رد  يرگید  ثیدح  رد 

.( ،ح 5673 نامه «. ). تسا تمائل  یتسپ و  هناشن  دنک  یمن  تنایخ  هک  یسک  هب  نظ  ءوس  ؛  ِمْؤُّللا َنِم  ُنوُخَی  ْنَِمب ال    ّ ِنَّظلا ُءوُس  »

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  هدمآ  باتک  نامه  رد  يرگید  بلاج  ثیدح  رد 

چیه هب  دراد  هک  ینظ  ءوس  ببس  هب  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرتدب  ؛  ِِهْلِعف ِءوُِسل  ٌدَحأ  ِِهب  ُِقثَی  ِنَظ َو ال  ِهّ ِءوُِسل  ٍدَحِأب  ُِقثَی  ْنَم ال  ِساّنلا  ُّرَش  »
. ( ،ح 5675 مکحلا ررغ  «. ) . درادن دامتعا  وا  هب  شلعف  ءوس  ببس  هب  سک  چیه  زین )  ) دنک و یمن  دامتعا  سک 

ءوس ، دـش هتخانـش  تقاثو  هب  یـسک  هاگ  ره  یلوصا  ماکحا  تواضق و  ثحابم  رب  نوزفا  یقالخا  بادآ  رظن  زا  هک  نیا  نخـس  هاـتوک 
.تسا هناملاظ  يراک  وا  هب  تبسن  نظ 

یسیلگنا

.” Imam Ali ibn Abu Talib said : “ It is not fair to put an end to trust by entertaining doubt

ترخآ هار  هشوت  نیرتدب  : 221 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ِداَبِعلا یَلَع  ُناَودُعلا  ِداَعَملا  َیلِإ  ُداّزلا  َسِئب  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

 . تسا ناگدنب  رب  متس  تمایق ، يارب  هشوت  نیرتدب  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 

يدیهش

.ناهج نآ  يارب  تسا  هشوت  نیرتدب  ناگدنب  رب  ندنار  متس 

یلیبدرا

ناگدنب رب  يراکمتس  ینمشد و  ترخآ  يوسب 
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یتیآ

.تسادخ ناگدنب  اب  ینمشد  زیخاتسر ، زور  هشوتهر  نیرتدب  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . تسا ترخآ  ناهج  يارب  يدب  هشوت  ناگدنب  رب  متس  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

.ملظلا ناودعلا : و 

يردیک

مثیم نبا 

ندرزآ ثعاب  هک  تسا  يدنسپان  رایسب  تفص  يراکمتـس  هک  اجنآ  زا  تسا .) ترخآ  رفـس  يارب  يا  هشوت  دب  ادخ  ناگدنب  رب  ملظ  )
نیا رظن  زا  تسا  هدش  هدروآ  هراعتسا  داز  هملک ي  تسا ، يا  هشوت  دب  نیاربانب  دراد ، یپ  رد  ار  تواقـش  نیرتدب  دوش و  یم  نارگید 

.درب یم  ترخآ  هب  سفن  هارمه  هب  يا  هشوت  نوچمه  دوخ ، تاذ  رهوج  رد  ار  دنسپان  تفص  نیا  ناسنا  هک 

دیدحلا یبا 

 . ِداَبِْعلا یَلَع  ُناَوْدُْعلا  ِداَعَْملا  َیلِإ  ُداَّزلا  َْسِئب  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

.هیافک هیف  ام  ناودعلا  ملظلا و  یف  لاوقأ ) .» انل  :» ا انلوق (  نم  مدقت  دق 

.ملظی فیک  لماع  اذإ  ملظف  لموع  نم  هنم  بجعأ  ملظی و  فیک  لماع  اذإ  فصنأف  لموع  نمل  ابجع  لاقی  ناک  و 

روتوم رخآلا  نإف  کملظ  يذلاب  نعتساف  امهدحأ  یلإ  رهدلا  كرطضا  نإف  کملظ  ودع  هتملظ و  ودع  ناودع  ودعلا  لاقی  ناک  و 

یناشاک

ناگدـنب رب  ندرک  متـس  ترخآ ، رفـس  يارب  تسا  يا  هشوـت  دـب  داـبعلا ) یلع  ناودـعلا  داـعملا  یلا  دازلا  سئب  مالـسلا : هـیلع  لاـق  (و 
ران هللا  دنع  ملظلا  ءازج  راع  ملظلا  ناب  ملعت  ملا  تزع  ترضح 

یلمآ

ینیوزق
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.یلاعت قح  ناگدنب  رب  ندرک  متس  ازج  زور  يارب  تسیا  هشوت  دب 

یجیهال

، ترخآ يوس  هب  تسا  يا  هشوت  دب  هک  مالسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .دابعلا » یلع  ناودعلا  داعملا ، یلا  دازلا  سئب  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
.ادخ ناگدنب  رب  ندرک  متس  ملظ و 

ییوخ

و هرفغملا ، یلا  برقا  هبوت و  لهسا  الثم  رکسملا  برشک  سانلا  قوقح  سمت  یتلا ال  یـصاعملا  باکتراب  سفنلا  یلع  ملظلا  ینعملا :
هللا نا  هللا  همحر  نم  اوطنقت  مهـسفنا ال  یلع  اوفرـسا  نیذلا  يدابع  ای  لق  رمزلا :- - 53  ) لاقف سفنلاب  ملظلا  یلع  هرفغملا  هللا  دعو  دـق 

سانلا و قح  ءاداب  الا  هل  هبوت  الف  قح  ریغب  سانلا  لام  لکا  هبیغلاک و  دابعلا  یلع  اناودـع  املظ و  ناک  اذا  اما  و  اـعیمج ) بونذـلا  رفغی 
رب متـس  تسا  يا  هشوت  دـب  دومرف : همجرتلا : .دازلا  سئب  نوکیف  هنع  ذـخاوی  داعملا و  موی  یلا  همذـلا  یف  یقبی  ـالا  هءاربلا و  لیـصحت 

.ازج زور  يارب  ادخ  ناگدنب 

تما هب  تسا  ملاظ  ملظ  متس و  *** تمایق زور  راوگان  هشوت ي 

يرتشوش

قداصلا لاق  داصرملابل .) کبر  نا   ) یلاـعت لاـق  .هماـیقلا و  موی  تاـملظ  هناـف  ملطلا  اوقتا  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاـق  و  لوقا :
شاـیرلا سئب  داـعملل  دازلا  سئب  داـبعلا  نا  ودـع  نا  اـمک  هملظمب و  دـبع  اـهزوجی  ـال  طارـصلا  یلع  هرطنق  داـصرملا  مالـسلا :) هیلع  )

ینطع و الا و  طق  لیئربج  یناتا  ام  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاق  قالخالا ) مراـکم  یف  نوعبرـالا - ثلاـثلا و  لـصفلا   ) .شاـعملل
نع .هروعملا و  رهظت  هرعملا و  ثروت  اهناف  ربخ - یف  و  زعلاب - بهذـت  هروعلا و  فشکت  اهناف  ساـنلا  هراـشم  كاـیا و   ) یل هلوق  رخآ 

.رذب ام  دصح  هوادعلا  عرز  نم  مالسلا :) هیلع   ) قداصلا

هینغم

الا مدن  ملاظلا و  بات  نا  هل و  نارفغ  الف  ملظلا  اما  هبوتلاب ، رفغی  كرشلا ، یتح  كرشلا  ملظلا و  الا  هللا  اهرفغی  نا  یجری  بونذلا  لک 
تبث دـقف  تاـمرحملا ، نم  مرحم  يا  كرت  نم  هاوسل  سیل  رثا  هللا  دـنع  هکرتـل  ناـک  ملظلا  هعاـظفل  ..حـماس و  موـلظملا و  یـضر  اذا 

(. همکحلا 185 حرش  رظنا   ) .مرتجا ام  هل  هللا  رفغ  دحا  ملظب  مهی  وه ال  حبصا و  نم  نا  (: ) هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  نع  صنلاب 

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

.ناگدنب رب  ندرک  متس  زیختسر  زور  يارب  تسا  يا  هشوت  دب  تسا : هدومرف  متس ) شهوکن  رد   ) مالسلا هیلع  ماما 
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ینامز

تبـسن ملظ  دروآ  یم  دوجوب  یتحاران  ناسنا  يارب  تمایق  زور  هک  اهراک  نیرتدب  تمایق و  يارب  تسا  هریخذ  ادخ  ناگدـنب  ياهراک 
دروم ماجنارـس ، اهنآ ، كرت  تابجاو و  ریاس  هزور و  زامن و  كرت  دننام  دشاب  ادخ  هب  تبـسن  هک  یهانگ  اریز  تسادـخ ، ناگدـنب  هب 
نیمه هب  دشخب  هب  دیاب  مه  مولظم  تسین و  یفاک  ادخ  ندیـشخب  دشاب ، صخـش  قوقح  هب  تبـسن  هک  یلمع  یلو  دوش  یم  عقاو  وفع 

مه ترخآ  رد  هکلب  دـناسر  یم  يرهد  تافاکم  هب  ار  ناـنآ  اـیند  نیا  رد  ادـخ  اـهنت  هن  تسا و  هاـنگ  نیرتدـب  نارگید  هب  ملظ  تهج 
.تخاس دهاوخ  نانآ  بیصن  كاندرد  یباذع 

يزاریش دمحم  دیس 

يدـعتلا مهملظ و  يا  داـبعلا ) یلع  ناودـعلا   ) هرخـالل هلمع  نم  ناـسنالا  هفلخی  اـم  يا  داـعملا ) یلا  دازلا  سئب  : ) مالـسلا هیلع  لاـق  و 
.مهیلع

يوسوم

دـسجتی دیفملا  عفانلا  هرخالا  داز  حرـشلا : .ءادتعالا  ناودعلا : .همایقلا  موی  داعملا : .رفـسلا  یف  ماعط  نم  ناسنالا  هدوزتی  ام  دازلا : هغللا :
همایقلا موی  زوفلا  هذـه  یف  هنید و  ماکحا  هللا و  رماواب  مازتلالا  مهنع و  يذالا  فک  مهتاجاح و  ءاضق  مهزوع و  دـسو  سانلا  هناعا  یف 

عطق هعم  هذـخای  يذـلا  هداز  ناک  اذا  اما  هنجلا …  لوخد  زوفلا و  هداعـسلاب و  کلذ  لـعافل  مکحیف  ءاـضقلل  نیزاوملا  بصنت  امدـنع 
نوکتـس اعفد و  اهیلا  هعفدی  رانلا و  هدرویـس  هنال  دازلا  سئب  اذهف  هبجوا  هب  هللا  رما  ام  كرت  مهیلع و  ءادتعالا  سانلا و  ءاذیا  ماحرالا و 

 … اهیلا يدوی  لمع  لک  نم  اهنم و  هللااب  ذوعن  رانلا  هتیاهن 

یناقلاط

« .تسا زیخاتسر  يارب  يا  هشوت  دب  هچ  ناگدنب  رب  ندرک  متس  »

.دش هتفگ  نخس  هتشذگرد  تیافک  دح  هب  دروم  نیا  رد 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

.ِداَبِْعلا یَلَع  ُناَوْدُْعلا  ، ِداَعَْملا َیلِإ  ُداَّزلا  َْسِئب 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

ینارون مالک  نیا  رداصم  رکذ  رد  بیطخ  موحرم  هنامیکح : راتفگ  دنس  .تسا . (  ادخ )  ) ناگدنب رب  متس  ترخآ  يارب  هشوت  نیرتدب 
مالـسلا هیلع  داوج  ماما  تمدـخ  هک  دـنک  یم  لقن  تسا ) ير  رهـش  رد  شکرابم  دـقرم  هک   ) ینـسح میظعلادـبع  زا  ینالوط  یثیدـح 
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ات دومن  رارکت  روط  نیمه  درک و  رتشیب  ياضاقت  زاب.داد  خساپ  وا  هب  مالسلا  هیلع  ماما.درک  یثیدح  ياضاقت  ترـضح  نآ  زا  دیـسر و 
هدمآ و هغالبلا  جـهن  راصق  تاملک  رد  اهنآ  زا  يرایـسب  تسا و  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  زا  اهنآ  مامت  هک  دیـسر  ثیدـح  هدراهچ  هب 

فحت باتک  رد  ینارح  هبعـش  نبا  ار  ثحب  دروم  هنامیکح  راتفگ  نایوار  هلمج  زا  زین.تسا  نآ  نیمـشش  ، ثحب دروم  هنامیکح  مالک 
رد یکجارک  مکحلا و  ررغ  رد  يدمآ  داشرا و  رد  دیفم  زا  وا  زا  دعب  تسا و  هتـسیز  یم  یـضر  دیـس  زا  لبق  هک  درامـش  یم  لوقعلا 

(. ( ،ج 4،ص 175 هغالبلا جهن  رداصم  ) .دنک یم  لقن  دئاوفلا  زنک 

ترخآ هار  هشوت  نیرتدب 

ترخآ يارب  هشوت  نیرتدب  :» دیامرف یم  هدرک  هراشا  يراکمتس  ملظ و  ءوس  راثآ  زا  یکی  هب  هنامیکح  راتفگ  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
( . ِداَبِْعلا یَلَع  ُناَوْدُْعلا  ، ِداَعَْملا َیلِإ  ُداَّزلا  َْسِئب  ( ؛» تسا ادخ )  ) ناگدنب رب  متس 

لامعا لاح و  روخارف  هب  یـسک  ره  دـنراد و  یم  رب  هشوت  ترخآ  يوس  هب  نتفر  يارب  نآ  زا  ناگمه  هک  تسا  ییارـس  ایند  میناد  یم 
هشوت داز و  و  يْوقَّتلا ؛ » ِداّزلا  َْریَخ  َّنِإَف  اوُدَّوَزَت  َو   » تساوقت هشوت  اه  هشوت  نیرتهب  : دیوگ یم  دیجم  نآرق.دنیب  یم  هیهت  يا  هشوت  دوخ 

ار ادـخ  ناگدـنب  رب  متـس  ملظ و  نآ  ياج  هب  یهورگ  یلو  هیآ 197 ). ، هرقب «. ) . تسا يراـکزیهرپ  ، هشوت داز و  نیرتهب  ،و  دـینک هیهت 
.تساه هشوت  نیرتدب  مالسلا  هیلع  ماما  هتفگ  هب  هک  دنهد  یم  رارق  زاس  تشونرس  رفس  نیا  هشوت 

هبوت نودـب  یتح  دوش و  یم  هدـیزرمآ  هبوت  اب  تسا  نتـشیوخ  رب  ملظ  رگید  ریبعت  هب  اـی  دراد و  هّللا  تیـصعم  هبنج  هک  یناـهانگ  اریز 
ْمِهِسُْفنَأ یلَع  اُوفَرْسَأ  َنیِذَّلا  َيِدابِع  ای  ُْلق  : » دیامرف یم  دیجم  نآرق  هک  هنوگ  نامه  ، دراد دوجو  نآ  هرابرد  تعافـش  یهلا و  وفع  دیما 

.تسا نابرهم  هدنشخب  وا  اریز   2 ُمیِحَّرلا » ُروُفَْغلا  َوُه  ُهَّنِإ  ًاعیِمَج  َبُونُّذلا  ُرِفْغَی  َهّللا  َّنِإ  ِهّللا  ِهَمْحَر  ْنِم  اوُطَنْقَت  ال 

بحاص تیاضر  اب  زج  تعافش و  تیانع  اب  هن  دوش و  یم  هتسش  هبوت  بآ  اب  هن  دیآ  یم  نادیم  هب  نارگید  رب  ملظ  ياپ  هک  اجنآ  یلو 
.تسا هدرمش  تمایق  هشوت  داز و  نیرتدب  ار  نآ  مالسلا  هیلع  ماما  لیلد  نیمه  هب  تسین و  نکمم  نآ  بقاوع  زا  تاجن  قح 

ملظ نیقی  هب  دـنک و  یم  کمک  ناسنا  هب  دـصقم  هب  ندیـسر  ماـگنه  هب  رفـس و  هار  رد  هک  تسا  يزیچ  هشوت  داز و  هک  تسین  کـش 
ياهرفـس رد  ناسنا  هک  تسا  نیا  دـننام  تسرد  ، تسا غیلب  هیانک  یعون  اجنیا  رد  ظفل  نیا  باختنا  نیارباـنب  ، درادـن ار  یتیعقوم  نینچ 

دوخ اب  مومس  اذغ  ياج  هب  هک  تسا  نآ  هشوت  نیرتدب  مییوگ  یم  وا  هب  دربب  دوخ  اب  مومـس  زا  یتشم  ییاذغ  داوم  لمح  ياج  هب  ایند 
.ینک لمح 

: دیامرف یم  دنک  یم  میسقت  شخب  هس  هب  ار  ملظ  هک  نآ  زا  دعب  هغالبلا  جهن  هبطخ 176  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

اَم ُهَّنِکل  ،َو  ِطاَیِّسلِاب ًابْرَض  يَدُْملِاب َو َال  ًاحْرَج  َوُه  َْسَیل  ، ٌدیِدَش َكاَنُه  ُصاَصِْقلا.ًاضَْعب  ْمِهِـضَْعب  ِداَبِْعلا  ُْملُظَف  ُكَْرُتی  َال  يِذَّلا  ُْملُّظلا  اَّمَأ  «َو 
دیدش اجنآ  رد  صاصق  هک  دننک  یم  رگیدکی  رب  ناگدـنب  هک  تسا  یمتـس  دوش  یمن  اهر  زگره  هک  یملظ  اما  ؛  ُهَعَم َِکلذ  ُرَغْـصَتُْسی 

شربارب رد  اهنیا  هک  تسا  يزیچ  هکلب  تسین  ایند ) رد  صاصق  دـننام   ) هنایزات ندز  اـی  دراـک  اـب  نتخاـس  حورجم  صاـصق  نیا  تسا 
«. تسا زیچان 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 3030 

http://www.ghaemiyeh.com


.تسا هدمآ  يا  هدرتسگ  عیسو و  رایسب  ياه  ثحب  یمالسا  تایاور  نآرق و  تایآ  رد  ملظ  ءوس  راثآ  هرابرد 

ِمْوَْقلا ُِرباد  َعِطُقَف  : » میناوخ یم  دندش  التبم  یکاندرد  تشونرس  هب  هک  یملاظ  ماوقا  هرابرد  « ماعنا » هروس هیآ 45  رد  هک  نیا  هجوت  لباق 
صوصخم شیاتـس  دـش و  عطق  ، دـندوب هدرک  متـس  هک  یهورگ  هشیر  بیترت )، نیا  هب   ) و ؛ » َنیَِملاـْعلا ِّبَر  ِهِّلل  ُدْـمَْحلا  اوُمَلَظ َو  َنیِذَّلا 

َّنِإ :» دیامرف یم  هک  هدرک  لقن  ادخ  لوسر  زا  یثیدح  رد  ار  نومضم  نیا  یسلجم  همالع  موحرم  «.). تسا نایناهج  راگدرورپ  ، دنوادخ
َنیذَّلا ِمْوَْقلا  ُِرباد  َعِطُقَف  َلاقَف  َنیِملاّظلا  ِكالَه  َْدنِع  ُهَسْفَن  َدِمَح  َهّللا  َّنإ  ًهَِیبار  ًهَذْخَأ  ُهُذُخْأَی  َُّمث  ینَلَمْهأ  ْدَق  ُلوُقَی  یّتَح  َملاّظلا  ُلِهُْمی  َهّللا 

(.( ،ج 72،ص 322،ح 52 راونالا راحب  «.) َنیَِملاْعلا   ّ ِبَر   ِ ِهّلل ُدْمَْحلا  اوُمَلَظ َو 

بوخ زا  معا  ناسنا  لامعا  هک  زور  نآ  رد  دیوگ و  یم  شیوخ  يانث  دمح و  ناملاظ  ندرک  نک  هشیر  بجوم  هب  دـنوادخ  اجنیا  رد 
دبای یم  مسجت  دریگ  یم  ارف  ار  ملاظ  دوجو  فارطا  هک  یتاملظ  تروص  هب  ملظ  دنوش  یم  مسجم  یبسانم  تروص  هب  مادک  ره  دب  و 

: دومرف یثیدح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  هنوگ  نامه 

. ( ،ج 2،ص 332 یفاک « . ) . ِهَمایِْقلا َمْوَی  ٌتاُملُظ  ُهَّنِإَف  َْملُّظلا  اوُقَّتا  »

ارف نیـسحلا  نب  یلع  مردپ  تلحر  هک  یماگنه  هک  دنک  یم  لقن  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یثیدح  رد  یفاک  لوصا  رد  ینیلک  موحرم 
نآ هب  ارم  تداهش  هناتسآ  رد  مردپ  هک  منک  یم  تیصو  يزیچ  هب  ار  وت  نم  مدنزرف  :» دومرف سپس  ، دینابسچ دوخ  هنیـس  هب  ارم  دیـسر 

: دومرف تسا  هدرک  هیصوت  ترضح  نآ  هب  مالسلا ) هیلع  یلع   ) شردپ هک  تسا  يزیچ  نیا  تفگ  درک و  هیصوت 

«. ) سرتب درادـن  ادـخ  زج  يروای  رای و  چـیه  هک  یـسک  رب  ندرک  متـس  زا  ؛  ُهّللا ّالإ  ًارِـصان  َْکیَلَع  ُدِـجَی  ْنَم ال  َْملُظ  َكاـّیإ َو  َّیَُنب  اـی  »
.( ،ص 331 نامه .

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abu Talib said : " How miserable the ration of a servant of Allāh to the
!” Hereafter is if he oppresses Allāh's servants

ناراکدب يدب  هب  یهّجوت  یب  : 222 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ُمَلعَی اّمَع  ُُهتَلفَغ  ِمیِرَکلا  ِلاَمعَأ  ِفَرشَأ  نِم  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 
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یتشد

 . تسا ناراوگرزب  ياهراک  نیرتهب  زا  ندنایامن  يربخ  یب  هب  ار  دوخ  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 

يدیهش

.دیامن تلفغ  دناد  یم  هچنآ  زا  هک  تسا  نآ  راوگرزب  درم  رادرک  نیرتفیرش  زا 

یلیبدرا

میئل جیاتن  زا  دنادیم  هچنآ  زا  ندیزرو  تلفغ  وا و  يربخیب  میرک  درم  ياهلعف  نیرت  یمارگ  زا 

یتیآ

.دناد یم  هچنآ  زا  تسوا  یشوپ  مشچ  راوگرزب ، درم  ياهراک  نیرتهب  زا  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . دناد یم  هک  تسا  يزیچ  زا  ندز  يربخ  یب  هب  ار  دوخ  میرک  ياهراک  نیرتفیرش  زا  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

.اهعبتتی الف  هقح  یف  مهتاوفه  نع  و  اهعمست ، الف  سانلا ، بئاعم  نع  هلفاغت  ینعی 

مثیم نبا 

بیاـعم و زا  یـشوپ  مشچ  نتفرگ و  هدـیدان  ینعی  دـناد .) یم  هچنآ  زا  تـسوا  یـشوپ  مـشچ  راوـگرزب ، صخـش  لاـمعا  نیرتـهب  زا  )
ششخب تشذگ و  يرابدرب ، یتخس ، لمحت  نوچمه  یلیاضف  لمع  نیا  همزال ي  هک  ور  نآ  زا  .دراد  غارـس  مدرم  رد  هک  ییاهـشزغل 

ماجنا هب  مادقا  زا  ناسنا  يراددوخ  يراوگرزب  زا  دوصقم  یهاگ  اریز  دـنهارمه  يراوگرزب  اب  هک  دنتـسه  یلیاضف  اهنیا  مامت  .تسا و 
یشوپ مشچ  نیاربانب  لیاضف ، نیا  ياهدمایپ  رگید  هتخاس و  نیگمشخ  ار  وا  هک  تسا  یسک  نآ  هرابرد ي  بضغ  هوق ي  هتساوخ ي 

.تسا لامعا  نیرتالاب  زا  نارگید  بویع  زا 

دیدحلا یبا 

[ ِلاَْعفَأ  ] ِفَرْشَأ ْنِم  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 
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 . ُمَْلعَی اَّمَع  ُُهتَْلفَغ  ِمیِرَْکلا  ِلاَمْعَأ 

نب رهاط  لاق  و  هناوید 1:93 ) . یباغتملا (  هموق  دیـس  نکل  هموق  یف  دیـسب  یبغلا  سیل  مامت  وبأ  لاق  ددؤسلا و  نم  لفاغتلا  لاقی  ناـک 
كاسمإلا دوجلا  مامت  هلیـضف و  لفاغتلا  .ا )  نم  هطقاس  ضعب (  لاقی  ناک  مهرمأ و  دـهاوش  موق  نم  کـیفکی  بعـصم و  نب  نیـسحلا 

ریتـس یح  هّللا  نإ  :» ثیدـحلا یف  ؛و  ءیـشلا هیطغت  : رتـسلا رتـس (  سمتلت  نأ  خـیبوتلا و  نع  حفـصت  نأ  مرکلا  نم  بهاوملا و  رکذ  نع 
میرکلا کته  رتسلا ) .» بحی 

یناشاک

ینعی .تسا  وا  يربـخ  یب  تلفغ و  میرک ، ياـهراک  نیرتفیرـش  زا  ملعی ) اـمع  هتلفغ  میرکلا  لاـعفا  فرـشا  نم  مالـسلا : هیلع  لاـق  (و 
.مدرم حئابق  زا  دناد  هچنآ  زا  ندومن  لفاغ  ار  دوخ  ندیزرو و  لفاغت 

یلمآ

ینیوزق

نآ زا  ار  دوخ  دـننک و  ضامغا  نامدرم  للخ  بیع و  رایـسب  زا  نامیرک  .دـناد  هچنآ  زا  تسا  وا  تلفغ  میرک  ياـهراک  نیرتفیرـش  زا 
.دنیامناو لفاغ  یبغ و 

یجیهال

گرزب میرک  ياهراک  نیرت  فیرش  هک  مالسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .ملعی » امع  هتلفغ  میرکلا  لامعا  فرـشا  نم  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
.مدرم بویع  زا  دناد  یم  هچنآ  زا  تسا  وا  لفاغت  عبط ،

ییوخ

اذه و  اهیلع ، رتسلا  ءاقلا  دابعلا و  یصاعم  نع  ءاضغالا  هموهفم  و  راتسلا ، وه  یلاعت  ایلعلا هللا  تافصلا  ینسحلا و  ءامـسالا  نم  ینعملا :
دق و  هملع ، ریغلا و  نع  رداصلا  ییـسلا ء  لمعلا  وا  بدالا  ءوس  نع  رظنلا  فرـصی  نا  میرکلا  لامعا  فرـشا  ناـکف  میمعلا ، همرک  نم 

نوص و  ضارعالا ، ظفحل  همارکلا  هذهب  مازتلالا  نیملسملا  یلع  ضرف  سانلا و  بویع  رکذ  هبیغلا و  میرحت  یف  یمالسالا  عرشلا  ددش 
زا هک  تسنیا  دنمجرا  گرزب و  مدرم  هنادنمتفارـش ي  رایـسب  ياهراک  زا  یکی  دومرف : همجرتلا : .طاطحنالا  یـشالتلا و  نع  عامتجالا 

.دنرذگیم دنراذگیم و  مه  رب  مشچ  دنریگیم و  هدیدان  دننزیم و  تلفغ  هب  ار  دوخ  دننادیم  هچنآ 

دنرذگرد دوخ  هتسناد ي  هک ز  *** تسنیا نامیرک  راک  فرشا 

يرتشوش

حالص مالسلا  مهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دمحم  عمج  ظحاجلا  نایب  یف  فیرحت و  لاعفا )  ) لدب لامعا ) ( ) هیرـصملا  ) تلقن و  لوقا :
ملف : ) طحاجلا لاق  لفاغت ) هثلث  هنطف و  هاثلث  لایکم  الم  رشاعتلا  شیاعتلا و  عیمج  ناش  حالص   ) لاقف نیتملک  یف  اهریفاذحب  ایندلا  ناش 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 3033 

http://www.ghaemiyeh.com


و هفرع .) هل و  نطف  دق  یش ء  نع  الا  لفاغتی  ناسنالا ال  نال  حالـصلا  یف  اظح  ریخلا و ال  نم  ابیـصن  هنطفلا  ریغل  مالـسلا ) هیلع   ) لعجی
انا تنک  ارکنم و  اثیبخ  افیرظ  ارعاش  ناک  و  میمت - ینب  نم  لجر  هرصبلاب  ناک  نامیلس  نب  رفعج  نب  بویا  نب  دمحم  لاق  يربطلا  یف 

هزوجرا لمعف  هنم  کعنمی  امف  لفاحلا  باحسلا  نم  دوجا  نوماملا  فیرظ و  رعاش  تنا  هل : تلقف  هیلحتـسا - هب و  سنآ  هرـصبلا  یلاو 
یبیجن تبکر  دق  انا  انیبف  لجرلا : لاق  قالخالا ) مراکم  یف  نوعبرالا - ثلاثلا و  لصفلا   ) کل انه  نوماملا  ناک  امل  ماشلا  یلا  جرخ  و 

: لاقف .یتزوجرا  دیـشن  ددرا  انا  ههجاوم و  یناقلتف  هرارق ، رقی  ام  هراف  لغب  یلع  لهکب  انا  اذاـف  رکـسعلا  مورا  اـنا  یتاـعطقم و  تسبل  و 
ام لاـقف  رفذـالا  کـسملا  ربـنعلا و  هحئار  هنم  تعوضتف  تفقوـف  تئـش  نا  فـق  لاـق  مکیلع ، تلقف و  يروـهج  مـالکب  مکیلع  مـالس 

تلق دلبلا  اذه  کمدقا  امف  لاق  دعس  نم  تلق : مث  لاق : میمت ، نم  تلق : اذام ، مث  .رضم  نم  نحن  لاق و  رـضم  نم  لجر  تلق : کلوا ؟
هاورلا هیفتقت  و  هاوفالا ، یلع  ذلی  بیط  رعـش  تلق : هب ؟ هتدصق  يذلا  امف  لاق : هحار  يدنا  هلثمب  تعمـس  ام  يذلا  کلملا  اذه  تدصق 

اهل و نماطت  اهنع و  هللا  لفاغتف و  هیندشنا - لوقت  هتلق و  رعشب  هفیلخلا  تدصق  ینا  کتربخا  کیکر  ای  تلق  تبـضغف و  هیندشناف  لاق :
ادـیج و رعـشلا  تیار  نا  اهکیطعا  اناف  لاق  رانید  فلاف  هنم  رکذ  ام  یلع  ناک  نا  تلق  هنم ؟ لمات  يذـلا  اـم  و  لاـق : .اـهباوج  نع  یغلا 

هللا یلف  تلق  لبان  حـمار و  فالآ  هرـشع  هنیب  کـنیب و  هفیلخلا و  یلا  لـصت  یتم  دادرتلا و  لوط  ءاـنعلا و  کـنع  عضاو  ابذـع  مـالکلا 
دعس قزن  ینضراع  اضیا و  تبضغف  رانید ) فلا  نم  ریخ  وه  یلغب و  اذه  : ) لاق لام ؟ هعاسلا  کعم  و  تلق : معن  لاق : لعفت  نا  کیلع 

( رانید فلا  هعاسلا  کیطعا  نا  یلع  هللا  کل  لغبلا و  کنع  عدـف  : ) لاق بیجنلا ؟ اذـه  لغبلا  اذـه  يواـسی  اـم  تلقف  همـالحا ، هفخ  و 
یبا هقف  نم  فرظا  هفیرط  هزوجرا  یف  کل  له  هفیثکلا  هبیتکلا  دئاق  هفینملا و  هبترملا  بحاص  هفیرـشلا و  ننملا  اذای  نومام  هتدشناف :

ام و  قالخالا ) مراکم  یف  نوعبرالا - ثلاثلا و  لصفلا   ) هفیفخ هنوم  انریما  هفیعض  انضرا  یف  تملظ  ام  هفیلخ  هل  تنا  يذلا  هفینح ال و 
فالا هرـشع  ءاهز  اذاف  هتدشنا  نا  ادـع  ام  هللا  وف  هفیطق  یف  رجاتلا  صللا و  هفیقـس و  یف  هجعنلا  بئذـلاف و  هفیظولا  يوس  ائیـش  یبتجا 

تلق یخا  يا  کیلع  ساب  ال  لاقف : لاحلا ، کلتب  یلا  رظن  رکفا و  ینذخاف  هفیلخلا  اهیا  کیلع  مالـسلا  نولوقی : قفالا  اودس  دق  سرف 
نم نعل  هللا و  اهنعل  : ) تلق ریمح  لاق : فاقلا )  ) ماقم فاکلا )  ) مهنم لـعج  نمف  تلق  يا  لاـق : برعلا ؟ تاـغل  فرعتا  كادـف  تلعج 

هطعا لاقف : هبناج  یلا  مداخ  یلا  تفتلا  و  قیقرلا - کیکرلاب  يدارم  نا  يا  تدرا - ام  ملع  کحـضف و  مویلا ) دعب  هغللا  هذه  لمعتـسا 
: تلصلاوبا لاق  دادغب ،) خیرات   ) یف .یـضم و  کیلع و  مالـسلا  لاق : مث  كاه ، لاقف  رانید  فالا  هثالث  هیف  اسیک  یلا  جرخاف  کعم  ام 

هاعدف حارسلا  حلـصی  ناک  يذلا  میقلا  مان  و  جارـسلا ، یفطا  بهذ و  ام  لیللا  نم  بهذ  یتح  ثدحتن  انکف  هدنع  هلیل  نوماملا  ینفقوا 
، مهنع وفعاف  عمسا  ینا  نوردی  ینومتـشیف و ال  اضوتملا  یف  نوکا  امبر  لاقف  هبقاعی  هنا  تننظف  مداخلا  هبتنا  مث  وه  هحلـصاف  هبجی  ملف 
هریتس و ءارو  نم  دادـغب  نم  هلجد  یلع  كاتـسی  اموی  سلج  انظیغی  یتح  تاـقوالا  ضعب  یف  ملحی  نوماـملا  ناـک  باوبلا  نبا  لاـق  و 

نا یلع  داز  ام  هللا  وف  هاخا ) لتق  دق  ینیع و  یف  لبنی  نوماملا  اذه  نا  نونظتا  : ) هتوص یلعاب  لوقی  وه  حالف و  رمف  هیدی  نیب  مایق  نحن 
هدنع اموی و  اسلاج  یبویالا  نیدلا  حالـص  ناک  ریـسلا  یف  لیلجلا و  لجرلا  اذـه  نیع  یف  لبنا  یتح  مکدـنع  هلیحلا  ام  انل  لاق  مسبت و 

- نوعبرالا ثلاثلا و  لصفلا   ) یلا تفتلاف  نیدـلا  حالـص  نم  برقلاب  تعقو  هتاطخاف و  زومرـسب  اضعب  کیلامملا  ضعب  یمرف  هعامج 
( یباغتملا هموق  دیس  نکل  هموق  یف  دیسب  یبغلا  سیل  : ) رعاشلا لاق  و  اهنع ) لفاغتیل  هسیلج  ملکی  يرخالا  ههجلا  قالخالا ) مراکم  یف 

هینغم

نع عفرتلا  و  اهلهاجت ، زوجی  یتلا  سانلا  بویع  لهاجت  اهلضفا  و  هیفسلا ، نع  ملحلا  و  هنود ، وه  نمل  عضاوتلل  اهنم  تانـسح ، میرکلل 
.اهرشن اهرکذ و 
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هدبع

اهملع نا  اهتعاشا و  سانلا و  بویعل  هتافتلا  مدع  يا  ملعی : امع  هتلفغ  … 

يرفعج

مالسالا ضیف 

( ندومناو ربخ  یب   ) ندیشوپ مشچ  راوگرزب  میرک و  ياهراک  نیرتهب  زا  تسا : هدومرف  یشوپ ) مشچ  هب  بیغرت  رد   ) مالسلا هیلع  ماما 
(. دهد ناشن  لفاغ  ار  دوخ  اهیتشز  يرایسب  زا  دردن و  سک  هدرپ  میرک  اریز   ) دناد یم  هک ) نارگید  ياهیتشز   ) هچنآ زا  تسا  وا 

ینامز

رظن زا  هک  یئاهشزغل  زا  دیاب  یم  دننک  یگدنز  هنامرتحم  دنهاوخ  یم  عامتجا  رد  هک  یناسک  .دراد  ناوارف  ياهشزغل  یگدنز  رد  رشب 
یفرعم هرابرد  نابرهم  يادخ  .دنریگب  هدیدان  ار  نآ  دننک و  یـشوپ  مشچ  دننک  یم  هدهاشم  نارگید  زا  تسا و  تشذگ  لباق  مالـسا 

فرح نانادان  زا  هک  هاگنآ  دنور و  یم  هار  نیمز  يور  هناعـضاوتم  هک  دنتـسه  یناسک  ادخ  هتـسیاش  ناگدنب  : ) دـیامرف یم  هورگ  نیا 
( .دننک یم  مالس  نانآ  هب  دندینش ، طوبرمان 

يزاریش دمحم  دیس 

.سانلا بویع  نیبنذملا و  بنذ  نع  لفاغتی  ناب  ملعی ) امع  هتلفغ   ) هسفن عیفرلا  يا  میرکلا ) لامعا  فرشا  نم  : ) مالسلا هیلع  لاق  و 

يوسوم

همیظع و هلیلج و  تافص  هل  همیرک و  هیلاع  هیسفنب  زاتمی  وه  سانلا و  هبحی  هللا و  هبحی  سانلا  نم  بیرق  هللا  نم  بیرق  میرکلا  حرـشلا :
عمـسی مل  هناک  یتح  اهنع  لفاغت  لب  اهرهظی  مل  اهرتس و  دحا  نم  هوفهب  ملع  اذا  مهنع و  رظنلا  ضغ  ءاهفـسلا و  نع  لفاغتلا  اهمها  نم 

 … اهریغص رومالا و  فسافس  یف  ضوخت  نا  ضفرت  یتلا  هریبکلا  سوفنلا  باد  وه  اذه  اهاری و  مل  اهب و 

یناقلاط

« .دناد یم  هچنآ  زا  تسوا  ندرک  تلفغ  یمارگ ، صخش  ياهراک  نیرتهب  زا  »

رورـس دوخ  موق  ناـیم  ناداـن  لوگ و  صخـش  تسا : هتفگ  ماـمت  وبا  .تسا  يرورـس  زا  ندز  يربخ  یب  هب  ار  دوخ  تسا : هدـش  هتفگ 
.دنز یم  یلوگ  ینادان و  هب  ار  دوخ  هک  تسا  یسک  موق  رورس  یلو  تسین ،

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 
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.ُمَْلعَی اَّمَع  ُُهتَْلفَغ  ِمیِرَْکلا  ِلاَمْعَأ  ِفَرْشَأ  ْنِم 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

دنهاگآ نآ  زا  هک  تسا  ییاهزیچ  زا  لفاغت  نامیرک  ياهراک  نیرت  شزرااب  زا  یکی 

هک دنک  یم  لقن  يدنوار  تاوعد  زا  رداصم  رد  بیطخ  موحرم  هنامیکح : راتفگ  دنـس  تسا . ( .) مزال  نآ  رب  نتـشاذگ  شوپرـس  (و 
توافت نیا  « . مَْلعَت اّمَع  ُکتَْلفَغ  مَرَکلا  ِلاصِخ  ُفَرْشأ  : » تروص نیا  هب  تسا  هدروآ  دوخ  باتک  رد  یتوافت  اب  ار  هنامیکح  مالک  نیا 

(.( ،ج 4،ص 178 هغالبلا جهن  رداصم  ) .تسا هتشاد  تفایرد  هغالبلا  جهن  زا  ریغ  یعبنم  زا  ار  نآ  دهد  یم  ناشن 

نامیرک لامعا  نیرتهب 

نیرت شزرااب  زا  یکی  :» دـیامرف یم  ، هدرک هراشا  ترـشاعم  بادآ  هراـبرد  یمهم  هتکن  هب  هناـمیکح  راـتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
ِمیِرَْکلا ِلاَمْعَأ  ِفَرْشَأ  ْنِم  ( ؛») تسا مزال  نآ  رب  نتشاذگ  شوپرـس  و   ) دنهاگآ نآ  زا  هک  تسا  ییاهزیچ  زا  لفاغت  نامیرک  ياهراک 

( . ُمَْلعَی اَّمَع  ُُهتَْلفَغ 

راـک شتــسود  هراـبرد  هـک  دوـش  یم  ادـیپ  یتـسود  رتـمک  دـشاب و  هتــشادن  يراکــشآ  اـی  یناـهنپ  بـیع  هـک  تـسا  یــسک  رتـمک 
.دهدن ماجنا  شزغل  ناونع  هب  دنچره  ، یبسانمان

دننک یم  یشوپ  مشچ  ناتسود  شزغل  زا  دنریگ و  یم  هدیدان  ار  دارفا  یناهنپ  بویع  هک  دنتسه  یناسک  تیـصخشاب  راوگرزب و  دارفا 
.دنشک یمن  اهنآ  خر  هب  زگره  و 

یم ببس  ًایناث.تسوا  نوخ  شزرا  هزادنا  هب  نآ  شزرا  هک  ییوربآ  ؛ دنامب ظوفحم  ناملـسم  يوربآ  هک  دوش  یم  ببـس  ًالوا  ، راک نیا 
ظوفحم رگیدـکی  اب  اه  ناملـسم  هطبار  دوش  یم  ببـس  هتـشذگ  اـهنیا  همه  زا  ددرگن و  روسج  بیع  بحاـص  اـی  راـکاطخ  درف  دوش 

.دنامب

.تسا ناناملسم  يوربآ  ظفح  يارب  دیکأت  همه  نیا  هدش و  هدرمش  ناهانگ  نیرت  گرزب  زا  تبیغ  ، مالسا رد 

هب تبسن  ایاعر  نیرترود  دیاب  :» دیامرف یم  هدرک ، هیکت  انعم  نیا  رب  ًاصوصخم  رتشا  کلام  هماندهع  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما 
دراد دوجو  یبویع  مدرم  بلاغ )  ) رد اریز  ، دـنمدرم بویع  يوجتـسج  رد  رتشیب  هک  دنـشاب  ییاهنآوت  دزن  رد  اهنآ  نیرت  ضوغبم  وت و 

تـسا ناـهنپ  وت  رب  هک  ار  یبویع  تسا  مزـال  نیارباـنب  ، دـناشوپب ار  اـهنآ  تسا  رتراوازـس  همه  زا  یلاو  تسا و ) ناـهنپ  اـهرظن  زا  هک  )
«. يزاسن راکشآ 

قرط زا  یکی  لـفاغت  دنـشاب و  بوـیعلا  راتـس  زین  شناگدـنب  دراد  تسود  تسا و  بوـیعلا  راتـس  دـنوادخ  میناد  یم  رگید  ییوـس  زا 
.تسا مدرم  بویع  ندناشوپ 
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زا یکی  زا  موش  تیادف  : درک ضرع  ، هدمآ شتمدخ  يدرم  : میناوخ یم  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  زا  زین  یفورعم  ثیدـح  رد 
قثوم دارفا  زا  یعمج  هک  یلاح  رد  ، درک راکنا  مدیـسرپ  شدوخ  زا  ، متـشاد شوخان  ار  نآ  نم  هک  دـندرک  لقن  يراـک  ینید  ناردارب 

: دومرف ماما  ، دنا هدرک  لقن  وا  زا  ار  بلطم  نیا 

ًاْئیَـش ِْهیَلَع  َّنَْعیُِذت  ،َو ال  ْمُْهبِّذَک ُْهقِّدَصَف َو  ًالْوَق  ََکل  َلاق  ًهَماسَق َو  َنوُسْمَخ  َكَْدنِع  َدِهَـش  ْناَو  َْکیِخَأ  ْنَع  َكَرََـصب  َکَعْمَـس َو  ْبِّذَک  »
ٌمِیلَأ ٌباذَع  ْمَُهل  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ِیف  ُهَشِحاْفلا  َعیِشَت  ْنَأ  َنوُّبُِحی  َنیِذَّلا  َّنِإ  : َّلَج َّزَع َو  ُهَّللا  َلاق  َْنیِذَّلا  َنِم  َنوُکَتَف  ، ُهَتَّوُُرم ِِهب  ُمِدْهَت  ِِهب َو  ُُهْنیِـشَت 

وا هک  دـندروخ  دـنگوس  رفن  هاجنپ  رگا  یتح  ، نک بیذـکت  تناملـسم  ردارب  لـباقم  رد  ار  دوخ  مشچ  شوگ و  ؛  ِهَرِخآـْلا اْینُّدـلا َو  ِیف 
نایم زا  ار  شتیـصخش  تسوا و  گنن  بیع و  هیام  هک  يزیچ  زگره  ، ریذـپن اهنآ  زا  ریذـپب و  وا  زا  ما  هدرکن  دـیوگب  وا  هدرک و  يراک 

رد اه  یتشز  دـنراد  یم  تسود  هک  یناسک  : هدومرف اهنآ  هرابرد  دـنوادخ  هک  دوب  یهاوخ  اهنآ  زا  هک  ، نکم شخپ  هعماج  رد  درب  یم 
. ( ،ج 72،ص 214 راونالا راحب  «. ) . دنراد ترخآ  ایند و  رد  یکاندرد  باذع  دوش  شخپ  نانمؤم  نایم 

هدروآ برع  فورعم  رعاش  « نیسحلا نب  رهاط  » زا رعش  دنچ  هنامیکح  راتفگ  نیا  لیذ  رد  دوخ  هغالبلا  جهن  حرـش  رد  دیدحلا  یبا  نبا 
ِِرئامَّضلا ِناِحْتما  َْلبَق  ْمُهَْوفَص  ْذُخَف  ْمِهِْرمَأ  ُدِهاوَش  ٍمْوَق  ْنِم  َکیِفْکَی  َو  دیوگ : یم  يو  ، تسا

ِرِهاوَّظلا ِیف  يرَت  ام  ّالإ  ََکل  ام  ْمُْهنِم َو  ُشِحُوی  ِمْوَْقلا  َناِحْتما  َّنإَف 

ِِرئارَّسلا َْثبُخ  ُبیرْجَّتلا  ََکل  يْدبأ  ًاِصلُْخم َو  َرَت  َْمل  َْتفَشَک  ْنإ  َکَّنإ  َو 

.ینک شیامزآ  ار  اهنآ  ریمض  هکنآ  زا  شیپ  نیزگرب  ار  اهنآ  صلاخ.نک  تعانق  اه  نآ  راک  رهاظ  هب  یتیعمج  ره  تخانش  يارب 

تعانق ینیب  یم  رهاظ  رد  هچنآ  هب  اهنت  وت.دوش  یم  اـهنآ  زا  تشحو  ببـس  اـهنآ ) نطاوب  يوجو  تسج  و   ) ماوقا ندرک  ناـحتما  اریز 
.نک

زا يرایـسب  نطاب  یگدولآ  راک  نیا  تفای و  یهاوخن  ار  یـصلخم  صلاخ و  درف  یـشاب  هتـشاد  دارفا  نطاب  فشک  رب  رارـصا  رگا  اریز 
.دزاس یم  راکشآ  وت  رب  ار  دارفا 

اب ار  نارگید  یگدنز  تایئزج  دهاوخب  ناسنا  هاگره  دـنهد ، یم  ماجنا  هک  تسا  ییاهراک  فالخ  رب  اه  ناسنا  یگدـنز  تسا  نشور 
هدنکارپ وا  درگ  زا  شناتسود  دش و  دهاوخ  خلت  وا  يارب  یگدنز  دهد  رارق  تساوخزاب  دروم  ار  اهنآ  دنک و  ادیپ  تقد  يواکجنک و 

.دنوش یم 

: میناوخ یم  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  تسا  هدروآ  راونالا  راحب  رد  یسلجم  همالع  موحرم  هک  یبلاج  ثیدح  رد 

ِنَع یِماَـعّتلِاب  اُومّرَکَت  و...ْمُُکِبئاَـع  ُُرثْـکَیَف  ، ْمُْکنَع َباَـغ  اَّمَع  َنِیثاََّحب  اُونُوکَت  اـَلو...ِرُومُْالا  َنِم  ِیِّنَّدـلا  ِنَع  ِلـُفاَغَّتلِاب  مُکَراَدـْقا  اُومِّظَع  «َو 
تـسا ناهنپ  هدیـشوپ و  هک  يروما  زا  هدایز  و   ... دیرب الاب  کچوک  تسپ و  روما  هرابرد  « لفاغت » اب ار  دوخ  تلزنم  ردـق و  ؛  ِءاَصِْقتْـسِْالا

ار دوخ  يراوگرزب  تایئزج ، رد  دح  زا  شیب  تقد  زا  نداهن  مهرب  مشچ  اب  و...دنوش  یم  دایز  امـش  نایوج  بیع  هک  دینکن  سـسجت 
. ( ،ج 75،ص 64،ح 157 راونالا راحب  «. ) . دینک تباث 
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کی یگدـنز  زاس  تشونرـس  روما  هب  طوبرم  لفاغت  دراوم  هک  دوش  یم  نشور  هتکن  نیا  ثیداحا  زا  رگید  يا  هراپ  ثیدـح و  نیا  زا 
رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هلئـسم  اب  یتافانم  روتـسد  نیا.تسا  مزال  نیقی  هب  وجو  تسج  تقد و  اـهنآ  رد  هک  اریز  ، تسین ناـسنا 

.تسا نوریب  لفاغت  هدودحم  زا  هک  تسا  تامرحم  تابجاو و  هب  طوبرم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هفیظو  اریز  ، درادن

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said: “The very best of a generous man's acts of generosity is
(. " that he is mindless of what he knows (of people's faults

507 ص :
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ُهَبیَع ُساّنلا  َرَی  َمل  َُهبَوث  ُءاَیَحلا  ُهاَسَک  نَم  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

 . دنیبن ار  وا  بیع  یسک  دشوپب ، ءایح  سابل  هک  سک  نآ  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 

يدیهش

.دنیبن وا  بیع  سک  دنیزگ  مرش  ششوپ  هک  ره 

یلیبدرا

ار وا  بیع  نامدرم  دنیب  هن  ار  وا  هماج  ایح  دناشوپب  هک  ره 

یتیآ

.دنیبن وا  رد  یبیع  یسک  دناشوپ ، وا  رب  يا  هماج  ایح  هک  ره  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا
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 . دننیبن ار  شبیع  مدرم  دناشوپب  سک  ره  رب  ار  شا  هماج  ایح  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

ناک نا  و  هنم ، کلذ  لقیف  مالکلا ، لیلق  ییحلاف  هتاطقس ، و  ناسللاب ، قلعتی  امم  نا  بیعلا  نال  سانلا  نیعا  نع  هبویع  یفخی  هایح  نال 
، هقلخلا هبسنلاب و  قلعتی  امم  ناک  نا  و  رهظی ، هنم و ال  کلذ  یفخیف  ماثالا  مارحلا و  یلع  مادقالا  نم  هعنمی  هوایحف  لاعفالاب  قلعتی  امم 

.هلثمب هریغ  هلباقی  الف  هبیاعم ، هراثا  هریغ و  ضرع  یف  حدقلل  يدصتلا  نم  هعنمی  هوایحف 

مثیم نبا 

، تسا ناـسنا  ریگارف  هک  یمرـش  يارب  هراعتـسا  ار  بوـث  هملک ي  دـننیبن .) ار  شبیع  نارگید  دـناشوپب ، يا  هماـج  وا  رب  مرـش  هک  ره  )
هدـید اهبیع و  كرت  ثعاب  ءایح  تلیـضف  هک  تسا  نآ  دوصقم  .تسا  هدرب  راـک  هب  یحیـشرت  هراعتـسا  هوسک  لامعتـسا  اـب  و  هدروآ ،

هک دوش  يدنسپان  تافص  زا  یکی  بکترم  ایح  اب  صخش   ) رگا هک  نیا  ای  دوش و  یم  تلیضف  نیا  هدنراد ي  صخش  رد  بیع  ندشن 
.دننیب یمن  ار  نآ  مدرم  هک  نامگ  نیا  هب  دراد ، ناهنپ  ار  نآ  ات  دنک  یم  شالت  هدومن و  ار  یشوپ  هدرپ  تیاهن  دناد ، یم  بیع  ار  نآ 

دیدحلا یبا 

 . ُهَْبیَع ُساَّنلا  َرَی  َْمل  َُهبَْوث  ُءاَیَْحلا  ُهاَسَک  ْنَم  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

.لقعلا مامت  ملحلا  مرکلا و  مامت  ءایحلا  لاقی  ناک  ءایحلا و  یف  ریثک  لوق  انم  قبس  دق 

رقبلا منغلا و  یف  سرفلا و ال  یف  دـجوی  هنأل ال  ناسنإلا  صئاصخ  نم  وه  حـئابقلا و  نع  سفنلا  ضابقنا  ءایحلا  ءامکحلا  ضعب  لاق  و 
ءایحلا و نایبصلا  یف  مهفلا  هوق  نم  رهظی  ام  لوأ  ناسنإلا و  عون  هب  صتخی  يذـلا  کحـضلاک  وهف  تاناویحلا  عاونأ  نم  کلذ  وحن  و 
هفع و نبج و  نم  بکرم  قلخ  وه  همیهبلاک و  نوکی  الف  حـیبقلا  نم  هسفن  هیلإ  عزنت  امع  هب  عدـتریل  ناـسنإلا  یف  یلاـعت  هللا  هلعج  دـق 
ایحتسم و عاجشلا  نوکی  املق  قسفلا و  هفعلا و  عامتجا  یفانتل  اییحتسم ) .» :» ب  ) ایحتسم قسافلا  اقساف و ال  یحتسملا  نوکی  کلذل ال 

وحن ءایحلاب  حدملا  هعاجشلاب و  حدملا  نیب  ءارعشلا  عمجی  ام  کلذ  دوجو  هزعل  هعاجشلا و  نبجلا و  عامتجا  یفانتل  اعاجش  یحتـسملا 
.مدلا مهفکأ  نم  يرجی  نیح  یف  مهتامسق  نم  ضغلا  ءایحلا  يرجی  لئاقلا  لوق 

.ناود حامرلا  فارطأ  وندی و  هئایح و  لضف  فرطلا  ضغی  میرک  رخآ  لاق  و 

لیق لوألا  رابتعالاب  دحأ و  لکل  حدم  وهف  حیبقلا  كرت  هب  دـصق  یتم  خـیاشملا و  نود  نایبصلل  حدـم  وهف  ضابقنالا  هب  دـصق  یتم  و 
همرکل حبقتسی  هبیذعت و  كرتی  يأ  هبذعی  نأ  مالسإلا  یف  هبیش  يذ  نم  ییحتسیل  هللا  نإ  درو  یناثلا  رابتعالاب  حیبق و  لضافألاب  ءایحلا 

.کلذ
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.لاجرلا یف  قافتالاب  مذی  نایبصلا و  ءاسنلا و  یف  دمحی  ءایحلا و  طرفل  سفنلا  قحلت  هریحف  لجخلا  امأف 

حاق رفاح و  نم  اهقاقتـشا  حـیبقلا و  یطاعت  یف  سفنلا  جاجل  اهتقیقح  هیناسنإلا و  نم  خالـسنا  یه  ذإ  ناسل  لکب  همومذـمف  هحقلا  امأف 
.بهشألل ارفاح  اهنم  دعأف  هعقر  کهجو  دلج  نم  یل  تیل  ای  رعاشلا  لاق  هبسانملا  هذهل  بلص و  يأ 

.اعمتجا رشلا و  هیف  لماکت  الإ  دحأ  یلع  بلغت  مل  هجولا  هبالص  رعاشلا  لوق  قدصأ  ام  و 

یف ربکی  نمم  ییحتـسی  ناسنإلا  نإف  هاری  هنأ  هسفن  نم  لجأ  روصتی  نأ  حـیبقب  مه  اذإ  ناـسنإلا  قح  نمف  ءاـیحلا  بستکی  فیک  اـمأف 
رثکأ ملاعلا  نم  ییحتـسی  نوزیمی و  نیذلا ال  لافطألا  نم  قطانلا و ال  ریغ  ناویحلا  نم  ییحتـسی  کلذل ال  هبیع و  یلع  علطی  نأ  هسفن 

هللا هسفن و  رـشبلا و  هثالث  مهنم  ناسنإلا  ییحتـسی  نیذـلا  دـحاولا و  نم  ییحتـسی  امم  رثکأ  هعامجلا  نم  لهاجلا و  نم  ییحتـسی  اـمم 
.هرایتخا ءوس  هقیفوت و  هلقل  کلذ  هقلاخ و  مث  هسفن  مث  سانلا  بلاغ  یف  ناسنإلا  هنم  ییحتسی  نم  رثکأ  مهف  رشبلا  امأ  یلاعت 

یلاعت هللا  نم  یحتسی  مل  امهنم و  ایحتسا  نم  هریغ و  نم  سخأ  هدنع  هسفنف  هسفن  نم  یحتـسی  مل  سانلا و  نم  ایحتـسا  نم  نأ  ملعا  و 
همظعی و يذلا  نم  ییحتـسی  نأ  دب  ناسنإلا ال  نأ  يرت  قلاخلا أ ال  نود  قولخملا  نم  ایحتـسا  امل  هللااب  افراع  ناک  ول  هنأل  افراع  سیلف 

هیلع علطی  هنأ  ملعی  فیک  همظعتسی و  فیک  یلاعت  هللا  فرعی  نم ال  هتکبیف و  هربخب  عمتسی  وأ  هاری  هنأ  ملعی 

.ءایحلا قح  هللا  نم  اویحتسا  هللا ص  لوسر  لوق  یف  و 

نأ یلع  اـهیبنت  قلعلا 14 ) . هروس  يرَی (  َهّللا  َّنَِأب  ْمَْلعَی  َْمل  هناحبـس َأ  لاق  اهیلع و  ثح  هناحبـس و  هتفرعمب  اذـه  همـالک  نمـض  یف  رمأ 
.بنذلا باکترا  نم  ایحتسا  هاری  هبر  نأ  ملع  اذإ  دبعلا 

یف هریـصقت  يری  هیلع و  همعن  هناحبـس و  هللا  ءالآ  دـبعلا  يری  نأ  لاقف  یلاعت  هللا  نم  ءایحلا  هنم  دـلوتی  امع  هللا  همحر  دـینجلا  لئـس  و 
.هرکش

.هل نامیإ  الف  هل  ءایح  نم ال  یبنلا ص  لوق  ینعم  امف  لئاق  لاق  نإف 

مل نمل  هرخآلا  هبترملا  لوصح  لاحم  بتارملا و  رخآ  وهف  نامیإلا  امأ  ناسنإلا و  یف  لقعلا  هرامأ  نم  رهظی  ام  لوأ  ءایحلا  نأل  هل  لیق 
.هل نامیإ  الف  هل  ءایح  نم ال  نأ  نذإ  بجاولاف  یلوألا  هبترملا  هل  لصحت 

.نامیإلا نم  هبعش  ءایحلا  لاق ع  و 

.ءایحلا هتنیز  يوقتلا و  هسابل  نایرع و  نامیإلا  لاق  و 

یناشاک

راع بیع و  نامدرم  دننیبن  هبیع ) سانلا  يری  مل   ) وا هب  ار  دوخ  هماج  ءایح  دناشوپب  هک  ره  هبوث ) ءایحلا  هاسک  نم  مالسلا : هیلع  لاق  (و 
.هدیمح قلخ  هدیدنسپ و  تفص  نآ  هطساو  هب  نامدرم  رظن  رد  دوش  روتسم  دشاب  رگا  ای  دوش  هدید  هک  یبیع  ار  وا  دشابن  ار و  وا 
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یلمآ

ینیوزق

اه هدـید  زا  وا  بیع  دـنک  رب  رد  هک  ره  قیال  تسیا  هماج  اـیح  .ار  وا  ياـهبیع  ناـمدرم  دـننیبن  ار  دوخ  هماـج  اـیح  دـیناشوپ  ار  هک  ره 
اهبیع و زا  دـشاب  یلاخ  ابلاغ  ایحاب  صخـش  هچ  دـشاب  اهبیع  زا  ندوب  یلاـخ  ار  وا  بیع  مدرم  ندـیدن  زا  دارم  دـناوت  ددرگ و  هدیـشوپ 

.اهشیالآ زا  دنک  زارتحا 

یجیهال

مرـش ایح و  وا  هب  دـیناشوپ  هک  یـسک  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .هبیع » سانلا  ری  مل  هبوث ، ءایحلا  هاسک  نم  : » مالـسلا هیلع  لاـق  و 
.مدرم دننیبب  ات  تشاد  دهاوخن  یبیع  ینعی  ار ، وا  بیع  نامدرم  دید  دنهاوخن  دش ، وا  مزال  ایح  مزاول  ینعی  ار ، دوخ  هماج ي 

ییوخ

.رخآ رابتعاب  ابوث  ءایحلا  سفن  ربتعا  ایـساک و  الجر  ءایحلا  نم  درج  هناک  دـیرجتلا  هجو  یلع  هاسک  هلوقل  ناـث  لوعفم  هبوث  بارعـالا :
هدح و نع  زواجتی  مل  اذا  هیرشبلا  زئارغلا  فرشا  نم  وه  و  بویعلا ، سملت  حئابقلا و  باکترا  نع  عنمی  یناسفن  لاعفنا  ءایحلا  ینعملا :

ءایحلا نا  مالـسلا ) هیلع   ) لوقیف شاعملا ، بلط  سانلا و  عم  هرـشاعملاک  هنـسحلا  رومالا  يدصت  نع  هلزعلا  لومخلا و  نم  عونب  لدبتی 
: همجرتلا .اهراتتسا  یف  دجلا  اهرکذ و  اهتعاشا و  نع  نوکـسلاب  يرخا  و  اهباکترا ، نع  بانتجالاب  هرات  بویعلا  یطغی  یئرم  ریغ  بوث 

.دنام ناهن  مدرم  زا  وا  بیع  دناشوپب ، مرش  ار  هک  ره  دومرف :

تشادرب دوخ  بیع  مدرم ز  مشچ  *** تشاد نت  رب  هماج  مرش  زا  هک  ره 

يرتشوش

( قالخالا مراکم  یف  نوعبرالا - ثلاثلا و  لصفلا   ) اسنالا هب  صخام  یلارظنا   ) هل مالـسلا ) هیلع   ) قداـصلا لاـق   ) لـضفملا دـیحوت  یف 
حئاوحلا ضقت  مل  هدعب و  فوی  مل  فیـض و  رقی  مل  هالولف  ءایحلا  ینعا  هناش  میظعلا  هردق  لیلجلا  قلخلا  اذه  نم  ناویحلا  عیمج  نود 

نم ناف  ءایحلل  لعفت  اـمنا  اـضیا  هضرتفملا  رومـالا  نم  اریثک  نا  یتح  ءایـشالا  نم  یـش ء  یف  حـیبقلا  بکنتی  مل  لـیمجلا و  رحتی  مل  و 
ناسنالا یف  فیک و  يرت  الفا  هشحاف  نع  فعی  مل  هناما و  دوی  مل  محر و  اذ  لصی  مل  هیدـلاو و  قح  عری  مل  ءاـیحلا  ـال  ول  نم  ساـنلا 
(. هبحاص هعبت  امهدحا  بهذ  اذاف  نرق  یف  نانورقم  نامیالا  ءایحلا و  ربخلا  یف  و  هرما ) مامت  هحالص و  اهیف  یتلا  لالخلا  عیمج 

هینغم

شیعلا و  نیدـلا ، روما  نع  لاوسلاک  نیزی  ام  لعف  نم  ءایحلا  اما  لئاذرل ، ضعبل  سانلا  دـنع  عفـشت  هلیـضف  نیـشی - ام  لعف  نم  ءایحلا 
همکحلا 20. حرش  یف  اهنم  تارم ، ءایحلا  نع  مالکلا  مدقت  و  لهجلا ، لها  هنسحتسا  نا  و  مومذم ، وهف  نیمیلا ،- دکب 

هدبع
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مدرم تفرگ ) هشیپ  مرـش   ) دـیناشوپ وا  هب  ار  دوخ  هماج  مرـش  ءایح و  هک  ره  تسا : هدومرف  مرـش ) ءایح و  دوس  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
(. دیامن یم  ناهنپ  مدرم  رظن  زا  ءایح  رثا  رب  دشاب  هتشاد  مه  رگا  ای  دننیب ، مدرم  ات  درادن  یبیع   ) دید دنهاوخن  ار  وا  یتشز 

يرفعج

مالسالا ضیف 

ینامز

، دشکب تلاجخ  مدرم  زا  هک  یـسک  ددرگ و  راکـشآ  هک  درادن  یبیع  تمایق  زور  رد  دـنکن  هانگ  دـسرتب و  ادـخ  زا  ناسنا  هک  یعقوم 
هاگـشیپ رد  هاگنآ  تسا و  مرتحم  هعماج  رد  ءایح  اب  یتلاجخ و  صخـش  قیرط  نیدب  .دـشاب  بیع  مدرم  رظن  رد  هک  دـنک  یمن  يراک 

، یگدنز روما  عیمج  رد  دنک  یعـس  دروآ  یمن  اجب  ار  شرکـش  تسوا و  رایتخا  رد  ادخ  ياهتمعن  دـنیب  هب  هک  تسا  مرتحم  مه  ادـخ 
: تسا هدومرف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  روظنم  نیمه  هب  .دنک  هانگ  هک  دـنک  مرـش  وا  زا  دـنادب و  دوخ  لامعا  رظان  ار  ادـخ 

هتنیز يوقتلا و  هسابل  نایرع و  نامیالا  : ) تسا هدومرف  يرگید  دروم  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع .درادـن ) نامیا  درادـن  ءاـیح  هک  یـسک  )
، تسا يدارفنا  روما  هانگ و  دروم  رد  ءایح  هک  تسادیپ  هتفگان  .تسا  ءایح  شتنیز  يراکزیهرپ و  شسابل  تسا  نایرع  نامیا  ءایحلا )
: تسا یقئاقح  يایوگ  ریز  هیآ  .تفگ  نخـس  دـیاب  هدرپ  یب  درادـن و  دوجو  یئاـیح  نید  لـئاسم  نتخومآ  قح و  ناـیب  دروم  رد  اـما 
رد .دیشاب  هتـشاد  اذغ  هب  توعد  رگم  دیوشن ، هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  هناخ  لخاد  هزاجا  نودب  دیراد  نامیا  هک  یئامـش  )

تبحـص يارب  اجنآ  .دیوش  قرفتم  دیدروخ  اذغ  هک  هاگنآ  دیورب و  دیدش  توعد  یتقو  و  دیورن ، اذغ  ندروخ  يارب  البق  یتقو  نینچ 
نخس دشک  یم  تلاجخ  امش  زا  دزاس و  یم  تحاران  ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  راک ، نیا  اریز  دیورن ، رگیدکی  اب  ندرک 

 … (. دنک یمن  ءایح  قح  نایب  زا  ادخ  دیوگب و 

يزاریش دمحم  دیس 

ابیع رهظی  هنال ال  هبیع ) سانلاری  مل   ) حـیبقلا لمعلا  نم  یحتـسی  ایییح  اصخـش  ناک  ناب  هبوث ) ءایحلا  هاـسک  نم  : ) مالـسلا هیلع  لاـق  و 
.هوری یتح 

يوسوم

نم لجخی  هنال  طق  ابیع  بکتری  لجخی و ال  یحتـسی و  ئایحلا ، هکلم  کلتمی  ناسنالا  ناک  اذا  حرـشلا : .هاـطغ  هرتس و  هاـسک : هغللا :
الا اوری  نا  سانلا  عنتما  ابیع  فرتقی  مل  اذا  بیع و  نم  برقی  نلف  یحتـسی  ناک  اـنه  نمف  حـیبقلا  هلعف  مهل  فشکنا  اذا  ساـنلا  هلباـقم 

 … هنسحلا هبیطلا  لاعفالا 

یناقلاط

« .دننیب یمن  ار  وا  بیع  مدرم  دناشوپب  وا  رب  ار  دوخ  هماج  مرزآ  سک  ره  »

هدش هتفگ  نآ  هرابرد  هچنآ  مرش و  هرابرد  یلصف  میتفگ ، مرزآ  مرش و  هرابرد  رایسب  نخـس  دیوگ  یم  هکنآ  نمـض  دیدحلا  یبا  نبا 
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.دوش یم  تعانق  نآ  زا  دروم  دنچ  همجرت  هب  هک  تسا  هدروآ 

.درخ یمامت  يرابدرب  تسا و  مرک  یمامت  ایح  تسا : هدش  هتفگ 

زا لجا  هک  یـسک  دنک  روصت  دنک ، یم  تشز  يراک  گنهآ  نوچ  هک  تسا  قح  یمدآ  رب  دـیآ ، یم  تسد  هب  هنوگچ  ایح  هکنیا  اما 
یسک نانچ  دهاوخ  یمن  دنک و  یم  مرزآ  دناد ، یم  گرزب  دوخ  سفن  رد  ار  وا  هک  یسک  زا  یمدآ  اریز  دنیب ، یم  ار  وا  تسوا  دوخ 

لاح دـنک و  یمن  مرزآ  دـنهد ، یمن  صیخـشت  هک  یناکدوک  ناروناج و  زا  یمدآ  هک  تسا  ببـس  نیمه  هب  .ددرگ  هاگآ  وا  بیع  رب 
نانآ زا  یمدآ  هک  یناسک  الومعم  .درف  کی  زا  ات  دراد  یم  مرزآ  رتشیب  تعامج  زا  نادان و  زا  ات  دراد  یم  مرزآ  رتشیب  ملاـع  زا  هکنآ 

زا تسخن  مدرم  رتشیب  یلو  لاعتم ، يادخ  زا  رگیدس  نتشیوخ و  سفن  زا  مّود  رگید ، مدآ  تسخن  دنتـسه ، سک  هس  دراد ، یم  مرزآ 
.تسوا رایتخا  يدب  وا و  قیفوت  یمک  ببس  هب  نیا  دننک و  یم  مرزآ  دوخ  يادخ  زا  ماجنارس  دوخ و  زا  سپس  نارگید و 

زا سک  ره  و  دناد ، یم  رت  هیامورف  نارگید  زا  ار  دوخ  دراد ، یمن  مرزآ  نتشیوخ  زا  دراد و  یم  مرزآ  مدرم  زا  هک  سک  نآ  نادب ، و 
مرزآ قولخم  زا  دشاب ، ادخ  هب  فراع  رگا  هک  تسین  فراع  دـنک ، یمن  مرزآ  لاعتم  دـنوادخ  زا  و  دـنک ، یم  مرزآ  دوخ  نارگید و 

درمـش و یم  گرزب  ار  وا  هک  دنک  یم  مرزآ  یـسک  زا  راچان  هب  ناسنا  هک  ینیب  یمن  رگم  .دنک  مرزآ  ادخ  زا  هکنآ  نودب  دنک ، یمن 
نکمم هنوگچ  دسانـشن ، ار  ادخ  هک  یـسک  .دـنک  یم  شنزرـس  ار  وا  دونـش و  یم  ار  وا  ياهراک  ربخ  دـنیب و  یم  ار  وا  هک  دـناد  یم 

هک مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  راـتفگ  نیا  رد  .تسا و  هاـگآ  وا  رب  دـنوادخ  هک  دـناد  یم  هنوگچ  دـنک و  میظعت  ار  وا  تسا 
.تسا نآ  رب  قیوشت  ادخ و  تخانش  هب  رما  دینک ،» مرزآ  تسا ، راوازس  هک  نانچ  نآ  دنوادخ  زا  : » تسا هدومرف 

نداد ماجنا  زا  دنیب ، یم  ار  وا  شیادخ  هک  دنادب  هدنب  رگا  ینعی  .دنیب » یم  دنوادخ  هک  دناد  یمن  رگم  : » تسا هدومرف  دوخ  دـنوادخ 
.دنک یم  مرزآ  هانگ 

مرزآ شرویز  يراکزیهرپ و  شا  هماج  تسا ، هنهرب  نامیا  : » تسا هدومرف  و  تسا ،» ناـمیا  زا  يا  هبعـش  مرزآ  : » تسا هدومرف  ربماـیپ 
« .تسا

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

.ُهَْبیَع ُساَّنلا  َرَی  َْمل  ، َُهبَْوث ُءاَیَْحلا  ُهاَسَک  ْنَم 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

هدمآ هغالبلا  جهن  رداصم  رد  هنامیکح : راتفگ  دنـس  .دـید .(  دـنهاوخن  ار  وا  بیع  مدرم  ، دـناشوپب وا  رب  ار  دوخ  سابل  ایح  هک  یـسک 
ُهاسَک ْنَم  :» تسا هدمآ  تروص  نیا  هب  یفاک  هضور  لوقعلا و  فحت  ياه  باتک  رد  هغالبلا  جهن  زا  لبق  هنامیکح  مالک  نیا  هک  تسا 

تروص نیا  هب  هیقفلا  هرـضحی  نم ال  رد  زین  ، نیا رب  هفاـضا  (. ،ج 4،ص 178 هغالبلا جـهن  رداصم  «.) ُُهْبیَع ِساّنلا  یَلَع  َیِفَخ  َُهبَْوث  ُءایَْحلا 
هدش لقن  توافتم  یتروص  هب  زین  مکحلا  ررغ  رد  و  ج 4،ص 388 ) « ) ُهْبیَع ِنُویُْعلا  ِنَع  یَفَتْخا  َُهبَْوث  ُءاَیَْحلا  ُهاَسَک  ْنَم  : » تسا هدش  لقن 
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 ( .تسا

ایح تاکرب 

: دیامرف یم  ، هدرک هراشا  ایح  هرابرد  يا  هتکن  هب  هنامیکح  راتفگ  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

( . ُهَْبیَع ُساَّنلا  َرَی  َْمل  ، َُهبَْوث ُءاَیَْحلا  ُهاَسَک  ْنَم  ( ؛» دید دنهاوخن  ار  وا  بیع  مدرم  ، دناشوپب وا  رب  ار  دوخ  سابل  ایح  هک  یسک  »

ادیپ ضابقنا  تلاح  اه  یتشز  ربارب  رد  ناسنا  دوش  یم  ببس  هک  تسا  یناسفن  یتلاح  میا  هدرک  هراشا  زین  اقباس  هک  هنوگ  نامه  ایح » »
.دناشوپب مشچ  اهنآ  زا  هدرک و 

یتشز راک  ره  هدولآ  یناسآ  هب  ناسنا  ، دشاب هتشادن  دوجو  رپس  نیا  رگا  تارکنم و  حیبق و  لامعا  لباقم  رد  تسا  يرپس  ایح  ، عقاو رد 
.دنیشن یم  ورف  وا  ندب  رب  حیابق  ریت  دوش و  یم 

دوخ ّدـح  رد  زین  نیا  هک  ددرگ  یم  نآ  نتخاس  یفخم  ندـناشوپ و  ببـس  هکلب  ، دوش یمن  اه  یتشز  هانگ و  كرت  ببـس  یهاگ  « ایح »
نت رب  هک  هدرک  هیبشت  ییابیز )  ) سابل هب  ار  ایح  ؛ دـنک یم  هراشا  ود  ره  هب  الاب  هناـمیکح  راـتفگ  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما.تسا  یتبثم  رثا 

.دننیب یمن  ار  نآ  مدرم  دوش و  یم  هدیشوپ  نآ  هلیسو  هب  دشاب  هتشاد  زین  یبیع  رگا  تسا و  نمؤم  ناسنا 

رـشب یگدـنز  رد  يدایز  رایـسب  راثآ  ياراد  ناسنا و  ياه  یگژیو  زا  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  هک  یتیاور  هب  اـنب  « اـیح »
: دیامرف یم  نینچ  لضفم  هب  باطخ  ثیدح  نآ  رد.تسا 

َْرُقی َْمل  ُهَالْوَلَف  َءاَیَْحلا  ِینْعَأ  ُهُؤاَنَغ  ُمیِظَْعلا  ُهُرْدَـق  ُلـِیلَْجلا  ِْقلَْخلا  اَذَـه  ْنِم  ِناَوَیَْحلا  ِعیِمَج  َنوُد  ُناَْـسنِْإلا  ِِهب  َّصُخ  اَـم  َیلِإ  ُلَّضَفُم  اَـی  ْرُْظنا  »
َنِم ًارِیثَـک  َّنِإ  یَّتَـح  ِءاَیْـشَْألا  َنِم  ٍءْیَـش  ِیف  ُحـِیبَْقلا  ِبَّکَنَتَی  َْمل  ُلـیِمَْجلا َو  َّرَحَُتی  َْمل  ُجـِئاَوَْحلا َو  َضُْقت  َْمل  ِتاَدـِْعلِاب َو  َّفَُوی  َْمل  ٌْفیَض َو 
َْمل ًهَناَمَأ َو  ِّدَُؤی  َْمل  ٍمِحَر َو  اَذ  ْلِصَی  َْمل  ِْهیَدـِلاَو َو  َّقَح  َعْرَی  َْمل  ُءاَیَْحلا  َال  َْول  ْنَم  ِساَّنلا  َنِم  َّنِإَف  ِءاَیَْحِلل  ُلَعُْفی  اَمَّنِإ  ًاـْضیَأ  ِهَضَرَتْفُْملا  ِرُومُأـْلا 
هک یتفـص  هب  نک  هاگن  لضفم ! يا  ؛  ِهِْرمَأ ُماَمَت  ُهُحاَلَـص َو  اَـهِیف  ِیتَّلا  ِلاَـلِْخلا  ُعیِمَج  ِناَْـسنِْإِلل  َیِّفُو  َْفیَک  يَرَت  اَـلَف  ٍهَشِحاَـف َأ  ْنَع  ُفْعَی 
ایح رگا.ایح  ینعی  ؛ تسا گرزب  شیانغ  الاو و  شماقم  هک  یتفـص  ؛ دنمورحم نآ  زا  تاناویح  هتـشاد و  ینازرا  ناسنا  هب  اهنت  دنوادخ 

یمن هدروآرب  ار  نارگید  ياهزاین  ، دـندومن یمن  افو  ناشیاه  هدـعو  هب  ، دـندرک یمن  ییاریذـپ  تسرد  ناـشنامهم  زا  اـه  ناـسنا  دوبن ،
بجاو ياهراک  زا  يرایسب  هک  يروط  هب.دنتشادن  زیهرپ  زیچ  چیه  رد  تشز  ياهراک  زا  دندوبن و  بوخ  ياهراک  لابند  هب  دنتخاس و 
دنروآ یمن  اج  هب  محر  هلـص  دندرک و  یمن  ادا  زین  ار  ردام  ردپ و  قح  مدرم  زا  یعمج  ، دوبن ایح  رگا  ؛ دوش یم  ماجنا  ایح  وترپ  رد  زین 

رد هک  ار  یتافـص  عیمج  ناسنا  يارب  هنوگچ  دنوادخ  ینیب  یمن  ایآ.دنتـشادن  زیهرپ  یتشز  راک  چیه  زا  دندومن و  یمن  تناما  يادا  و 
. ( ،ج 3،ص 81 راونالا راحب  . ( .»؟ تسا هتشاد  ینازرا  وا  هب  تسوا  راک  ِلامک  حالص و  نآ 

یم نامگ  يرایـسب  هک  هنوگ  نآ  - حـیابق اـه و  یتشز  زا  زیهرپ  اـهنت  اـیح  رثا  هک  دوش  یم  هدافتـسا  یبوخ  هب  فیرـش  ثیدـح  نیا  زا 
.دراد یناسنا  قالخا  بادآ و  تیاعر  تابجاو و  ماجنا  رد  يدایز  تبثم  راثآ  هکلب  تسین  - دنرب

: میناوخ یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  یثیدح  رد  لیلد  نیمه  هب 
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.( ،ج 19،ص 47 دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  «. ) . درادن نامیا  درادن  ایح  هک  سک  نآ  ؛  َُهل َنامیإ  الَف  َُهل  َءایَح  ْنَم ال  »

، تسا هدمآ  مکحلا  ررغ  رد  نانمؤم  ریما  ماما  زا 

. ( ،ح 5465 مکحلاررغ «. ) . تسین وا  رد  يریخ  چیه  درادن  ایح  هک  یسک  ؛  ِهِیف ْریَخ  الَف  َُهل  َءایَح  ْنَم ال  »

قیاقح نتفریذپ  شناد و  ملع و  نتفرگ  ارف  زا  ناسنا  تسا  نآ  مومذم  ءایح  زا  یعون.تسا  هدیدنسپ  ءایح  هرابرد  دش  هتفگ  هچنآ  هتبلا 
دنک و یم  مرش  دساف  دارفا  تشز  ياهداهنشیپ  هانگ و  سلاجم  كرت  زا  نآ  ببس  هب  هاگ  دشاب و  هتشاد  مرـش  کین  ياهراک  ماجنا  و 

.دوش یم  هانگ  هدولآ 

: اه هتکن 

گرزب هابتشا  کی  -1

توق ببـس  دوش  هدـیرد  ایح  هدرپ  رگا  تسا و  سفن  فعـض  یعون  ایح  : دـنیوگ یم  راب  دـنب و  یب  ربخ و  یب  ناگدنـسیون  زا  یـضعب 
یمن تسا و  یناسفن  ياه  هتـساوخ  میلـست  هک  تسا  یـسک  ایح  یب  درف  ؛ تسا سکع  رب  ًالماک  هیـضق  هک  یلاح  رد  دوب  دهاوخ  سفن 

يدـنمورین دـس  دـننک و  یم  تمواقم  هانگ  لماوع  ربارب  رد  یناحور  تردـق  رثا  رب  ایح  اـب  دارفا  یلو  ؛ دوش نادرگ  يور  نآ  زا  دـناوت 
رد یلو  ؛ تسا سفن  فعـض  رب  لیلد  ، ملع نتفرگ  ارف  دـننام  اه  یکین  ربارب  رد  ایح  يرآ.دـنهد ! یم  رارق  ایح  مان  هب  اهنآ  دوخ و  ناـیم 

.تسا سفن  تردق  زا  ینشور  هناشن  اه  یتشز  ربارب 

؟ دوش یم  ایح  ةدرپ  ندش  هراپ  ببس  يروما  هچ  -2

روسج هریبک  ناهانگ  ماجنا  رد  دارفا  دور و  یم  رانک  ایح  هدرپ  دوش و  یم  هتـسکش  هانگ  تهبا  دوش  ماجنا  اراکـشآ  هاـنگ  هک  یناـمز 
رد هک  هنوگ  نامه  تسا  رت  نیگنس  رایسب  ناهنپ  هانگ  زا  راکـشآ  هانگ  هک  تسا  هدمآ  یمالـسا  تایاور  رد  لیلد  نیمه  هب.دنوش  یم 

: میناوخ یم  مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ماما  زا  یثیدح 

دوش و یم  نالذخ  راتفرگ  دنک  یم  رـشتنم  راکـشآ و  ار  دوخ  هانگ  هک  یـسک  ؛  َُهل ٌروُفْغَم  ِهَئِّیَّسلِاب  ُِرتَتْـسُْملاَو  ٌلوُذْخَم  ِهَئِّیَّسلِاب  ُعیِذُْـملا  »
. ( ،ج 2،ص 428،ح 1 یفاک «. ) . ددرگ یم  وا  لماش  ادخ  وفع  دناشوپب  ار  هانگ  هک  یسک 

.تسا هدش  هداد  تبیغ  هزاجا  ، قسف هب  رهاجتم  نکش و  تمرح  روسج و  دارفا  اب  هزرابم  يارب  یتح 

اراکشآ ریزعت  ای  دح  هک  تسا  هدش  هداد  روتسد  دندرگ ، ربخاب  نآ  زا  مدرم  دوش و  راکـشآ  هانگ  هاگره  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  زین 
.دوشن هراپ  مومع  حطس  رد  ایح  هدرپ  ددرگرب و  دوخ  ياج  هب  هانگ  تهبا  ات  دوش  ماجنا 

ای لاح  نابز  اب  هک  دسر  یم  ییاج  هب  هاگ  دـهاک و  یم  اهنآ  يایح  زا  هدرک و  روسج  ار  اهنآ  زین  صاخـشا  ناهانگ  هرابرد  يرگاشفا 
.تماق دنچ  هچ  تماق  کی  هچ  تشذگ  رس  زا  هک  بآ  تسا و  لهس  ایند  مغ  میناهج  ياوسر  هک  ام  : دنیوگ یم  لاق 
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.دش دهاوخ  راکهانگ  نآ  يایح  ظفح  هب  کمک  ، دوش لفاغت  دراوم  هنوگ  نیا  رد  رگا  هک  یلاح  رد 

یتشز ندش  مک  ببس  ، رارکت اریز  ، تسا هدش  هدرمش  هریبک  هانگ  هلزنم  هب  هریغص  هانگ  رارکت  یمالسا  تامیلعت  رد  لیلد  نیمه  هب  زین 
.دوش یم  ایح  هدرپ  ندش  هراپ  هانگ و 

نانز رد  ایح  تیمها  -3

: هدمآ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  یتایاور  رد  هک  تسا  هجوت  لباق  زین  هتکن  نیا 

نازیم «. ) . تسا نادرم  رد  ءزج  کی  نانز و  رد  ءزج  هن.دراد  ءزج  هد  ایح  ؛  ِلاجِّرلا ِیف  ٌهَدِحاوَو  ِنلا  ِءاسّ ِیف  ٌهَعِْستَف  ٍءازْجأ  ُهَرَشَع  ُءایَْحلا  »
.دش دنهاوخ  ریذپ  بیسآ  نانز  دشابن  ایح  رگا  هک  تسا  نآ  يارب  نیا  و  ،ج 1،ص 720 ). همکحلا

؛ تسا بوخ  زیچ  شش  هک  تسا  هدمآ  ترضح  نامه  زا  يرگید  ثیدح  رد 

: دیامرف یم  هلمج  زا  ؛ رت بوخ  هفئاط  شش  زا  یلو 

.( ،ج 1،ص 193 بولقلا داشرا  «. ) . تسا رت  هدنبیز  نانز  زا  تسا و  یبوخ  زیچ  ایح  ؛  ٌنَسْحأ ِنلا  ِءاسّ َنِم  َوُهَو  ٌنَسَح  ُءایَْحلا  »

تزع هک  دنتفایرد  خیرات  لوط  رد  اوح  نارتخد  ، فورعم هفـسالف  زا  یکی  هتفگ  هب  دهد و  یم  شزرا  تیـصخش و  ، تهبا نانز  هب  ایح 
سرد نیا  اهنآ  دنراد  هگن  رود  ار  دوخ  درم  سرتسد  زا  دننکن و  لذبتم  ار  دوخ  دنورن  نادرم  لابند  هب  هک  تسا  نیا  رد  ناشمارتحا  و 

. ( ،ج 19،ص 53 يرهطم دیهش  راثآ  هعومجم   ) . .دنداد دای  دوخ  نارتخد  هب  دنتفایرد و  خیرات  لوط  رد  ار  اه 

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abu Talib said : “ If one who is attired with the outfit of modesty, people
.” never see his shortcoming

یقالخا ياه  شزرا  زا  یخرب  : 224 تمکح

هراشا

توص
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ُهَمعّنلا َو ِّمتَت  ِعُضاَّوتلاـِب  ُراَدـقَألا َو  ُمُظعَت  ِلاَـضفِإلِاب  َنُولِـصاَوُملا َو  ُُرثـکَی  ِهَفَـصّنلِاب  ُهَبیَهلا َو  ُنوُکَت  ِتمّـصلا  ِهَرثَِـکب  مالـسلا  هیلع  َلاَـق  َو 
ِهیَلَع ُراَصنَألا  ُُرثکَت  ِهیِفّسلا  ِنَع  ِملِحلِاب  ِ ُئ َو  وَُانملا ُرَهُقی  َِهلِداَعلا  ِهَریّسلِاب  ُدُدؤّسلا َو  ُبِجَی  ِنَؤُملا  ِلاَِمتحِاب 

اه همجرت 
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یتشد

ردق ششخب ، اب  و  دنک ،  ناوارف  ار  ناتسود  ندوب ، فاصنا  اب  و  دوش ،  رتشیب  ناسنا  راقو  رایسب ، توکس  اب  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 
شور و  ددرگ ،  تباـث  يرورـس  یگرزب و  اـه ، هنیزه  تخادرپ  اـب  و  دوـش ،  لـماک  تمعن  ینتورف ، اـب  و  دور ،  ـالاب  ناـسنا  تلزنم  و 

 . دندرگ دایز  ناسنا  نارای  درخ ، یب  ربارب  رد  ییابیکش  اب  و  دنکش ،  مهرد  ار  نافلاخم  هنالداع ،

يدیهش

ینتورف اب  ددرگ و  راکشآ  ردق  یگرزب  ششخب  اب  دندرگ و  ناوارف  ناتسود  داد  نداد  اب  دوش و  رادیدپ  راقو  رایسب ، ندوب  شوماخ  اب 
یب ربارب  يرابدرب  اب  .دـیآ و  رد  اپ  زا  نمـشد  ندرک  تلادـع  هب  دـیآ و  تسد  هب  يرورـس  اهجنر  لمحت  اب  و  رادـیاپ ،  ماـمت و  تمعن 

.دبای رایسب  نارای  درخ ،

یلیبدرا

درم و يامه  ردـق  دوش  یم  گرزب  ناـسحاب  ناگتـسویپ و  دوش  یم  رایـسب  لدـعب  هیـشخ و  تباـهم و  دـشابیم  یـشوماخ  يرایـسب  هب 
نمشد و و ددرگ  یم  روهقم  تسار  شور  تفـصب و  يرتهم و  دوش  یم  بجاو  تقـشم  نتـشادرب  هب  تمعن و  دوش  یم  مامت  عضاوتب 

وا رب  وا  ناگدنهد  يرای  دنوشیم  رایسب  درخیب  زا  يرابدربب 

یتیآ

دیازفا تبیه  ار  درم  ناوارف ، یشوماخ  رد  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

ددرگ ناتسود  نارای و  ینوزفا  ببس  فاصنا  و 

دوش گرزب  تلزنم  ردق و  ششخب ، هب  و 

دسر لامک  هب  اهتمعن  عضاوت ، هب  و 

.دوش یمتح  يرورس  اهجنر  لمحت  اب  و 

دیآ رد  ياپ  زا  نمشد  تلادع ، هب  و 

.دندرگ نوزفا  نارای  نادان ، ربارب  رد  يرابدرب ، هب  و 

نایراصنا

یم میظع  شـشخب  اب  اهتلزنم   . دـنوش یم  دایز  فاصنا  تیاعر  اـب  ناگتـسویپ   . تسا یـشوماخ  ترثک  هب  راـقو  : دومرف ترـضح  نآ  و 
اب  . دوش یم  بولغم  نمـشد  هنالداع  شور  اب   . ددرگ یم  تباث  يرورـس  اـهجنر  لـمحت  اـب   . دوش یم  لـماک  ینتورف  اـب  تمعن   . ددرگ
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 . ددرگ یم  دایز  وا  هیلع  ناسنا  نارای  ، نادان ربارب  رد  يرابدرب 

اه حرش 

يدنوار

اذا و  مهدـنع ، هردـق  مظع  ماعنالا  لاضفالاب و  هیعرلا  لـماعی  کـلملا  ناـک  اذا  يا  رادـقالا ، مظعت  لاـضفالا : .فاـصنالا و  هفـصنلا : و 
.هاداع يا  هاوان  لاقی : يداعملا ، يوانملا : .هیلع  رتغی  هتمعن ال  متی  مهنیب  عضاوت 

يردیک

همعن هل  هعضاوتف  عضاوت  هریغ و  یلع  معنا  نم  يا  همعنلا .) متت  عضاوتلاب   ) .هتقادص یف  سانلا  بغر  هتداع  نم  فاصنالا  لعج  نم  يا 
قحتـسا هدـنع ، همعن  یلع  رکـشف  یلاعت  عضاوت هللا  نم  نا  داری  نا  لمتحی  و  لاضفالا ، لامک  وه  کـلذ  و  هیلع ، معنملا  یلع  هل  يرخا 

.يداعملا يوانملا : و  اهل ، امک  معنلا و  دیزم 

مثیم نبا 

اب .دوش و  گرزب  اهتلزنم  ندرک ، یکین  اب  و  دـنوش ، دایز  ناتـسود  فاـصنا  رثا  رد  و  دـیآ ، دـیدپ  هوکـش  تبیه و  داـیز  توکـس  هب  )
يرابدرب اب  و  دروخ ، یم  تسکش  نمـشد  راتفر  نسح  اب  و  دوش ، یم  یمتح  یگرزب  اهجنر  لمحت  اب  و  ددرگ ، لماک  تمعن  ینتورف ،

نیا لیلد  هب  تسا و  هدرک  هراشا  تلیضف  تفه  هب  مالسلا ) هیلع   ) ماما دنـسر .) یم  مه  هب  وا  لباقم  رد  يرتشیب  ناروای  نادان ، ربارب  رد 
نآ همزال ي  و  دایز ، توکس  - 1 تسا : هدومرف  بیغرت  لیاضف  نآ  بسک  هب  ار  مدرم  تسا  یکین  ریخ و  مزلتسم  اهنآ  زا  کی  ره  هک 

هوکـش و  تسا ، درخ  ياهدـمایپ  زا  تاقوا  رتشیب  رد  یـشوماخ ، اریز  مدرم ، راظنا  رد  تسا  شوماخ  صخـش  ندـش  تبیه  هوکـشاب و 
هوکـش و تسوا ، لقع  رثا  رد  نخـس  مک  صخـش  ندـنام  شوماخ  دایز  هک  تسناد  یـسک  رگا  سپ  .نشور  تسا  يرما  نادـنمدرخ 

یـشوماخ تسا  نکمم  مه  یهاگ  .دشاب و  وا  لقع  لامک  زا  دیاش  هک  دهد  یم  ار  لامتحا  نیا  تسنادن ، رگا  و  دوش ، رتشیب  شلالج 
.تسا 2- مارتـحا  دروـم  راـتفگ - رد  نتخیماـین  لـیلد  هب  همه - نـیا  اـب  دـشاب ، نخـس  رد  ناـبز  یگتفرگ  هزیرغ و  رد  یتساـک  رثا  رد 

بیغرت نادـب  دوش ، یم  ناتـسود  شیازفا  بجوم  تلیـضف  نیا  هک  نیا  لیلد  هب  ع   ) ماما .تسا  تلادـع  تلیـضف  ناـمه  هک  فاـصنا ،
نیب یفاـصنا  مک  هراوـمه  تسا : هتفگ  بیطلاوـبا  هک  يروطناـمه  تسا  یتـفلا  یب  ییادـج و  ثعاـب  یفاـصنا  مک  نوـچ  تسا ، هدرک 
الاب راک  نیا  همزـال ي  .ناشیاهیدـنمزاین  رد  نارگید  هب  یکین  .تسا 3 - زادنا  هقرفت  دنـشاب - دنواشیوخ  لیماف و  هک  دـنچ  ره  مدرم -

شزرا قباطم  ار  هدـننک  یکین  هدـید ، تبحم  یکین و  هک  نآ  ات  دوش  یم  ثعاـب  زاـین  ندروآرب  نوچ  تسا  تاـجرد  یگرزب  نتفر و 
دوخ عضاوت ، تلیـضف  نوچ  ددرگ ، یم  تبحم ، لها  ناتـسود و  ینوزف  رثا  رد  تمعن ، لامک  ثعاب  .ینوزف  .دهد 4 - تلزنم  شزاین 

لمحت اریز  تسا ، یگرزب  ییاقآ و  ثعاـب  .جـنر  لـمحت  .تسا 5 - نآ  ندـش  ماـمت  لـماک و  هلزنم ي  هب  نآ  دـمایپ  تـسا و  یتـمعن 
هک یسک  نینچ  زا  مدرم  ياه  هتـساوخ  ساسا  نیا  رب  و  تسا ، تامیالمان  لمحت  ردص و  هعـس ي  تلیـضف  مزلتـسم  مدرم ، ياهتمحز 

ربارب رد  مدرم  عضاوت  بیترت  نیا  هب  دوب  دـهاوخن  اهنیا  ریاظن  نداهن و  تنم  ندـنادرگزاب و  لیبق  زا  يا  هبئاش  هب  هتخیمآ  دراد ، لمحت 
ناهاوخدب تسکـش  نآ  همزال ي  هک  .راتفر  نسح  .دوش  یم  گرزب  اقآ و  مدرم  نایم  رد  و  دریگ ، یم  توق  وا  راک  و  هدـش ، رتشیب  وا 

نادب هک  دبای  یمن  یبیع  دراد ، بوخ  راتفر  هک  یـسک  يارب  نمـشد  هک  نآ  حیـضوت  رفن ) ود  نیب  ینمـشد  تاداعم : تاوانم ،  ) .تسا
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ناروای ینوزف  شا  همزال  .نادان  ربارب  رد  يرابدرب  .دروخ 7 - یم  تسکش  نیاربانب  دنک  مهتم  ار  وا  دسافم  هب  دنک و  هبلغ  وا  رب  هلیسو 
.تشذگ البق  بلطم  نیا  حیضوت  نایب و  .تسا 

دیدحلا یبا 

ُهَمْعِّنلا َو ُِّمتَت  ِعُضاَوَّتلاـِب  ُراَدـْقَْألا َو  ُمُظْعَت  ِلاَْـضفِْإلِاب  َنُولِـصاَوُْملا َو  ُُرثْـکَی  ِهَفَـصَّنلِاب  ُهَْبیَْهلا َو  ُنوُـکَت  ِتْمَّصلا  ِهَْرثَِـکب  مالـسلا  هیلع  َلاَـق  َو 
[ ُدُدْؤُّسلَا  ] ُدَدوُّسلَا ُبِجَی  ِنَؤُْملا  ِلاَِمتْحِاب 

 . ِْهیَلَع ُراَْصنَْألا  ُُرثْکَت  ِهیِفَّسلا  ِنَع  ِْملِْحلِاب  ُئِواَنُْملا َو  ُرَهُْقی  َِهلِداَْعلا  ِهَریِّسلِاب  َو 

ببس فاصنإلا  نأ  بیر  صقنت و ال  وأ  هبیهلا  کلت  دادزت  نأ  امإف  ملکتی  یتح  هتبه  الإ  اتماص  طق  ادحأ  تیأر  ام  دلاخ  نب  ییحی  لاق 
مامت یلإ  قیرط  عضاوتلا  روکـشم و  معنملا  ماعنإ و  هنأل  ردـقلا  مظع  یـضتقی  دوجلا  لاضفإلا و  نأ  فصنملا و  یلإ  بولقلا  فاـطعنا 

هراتشم يرت  دهش ال  دمحلا  مامت و  وبأ  لاق  امک  نؤملا  لامتحاب  الإ  ددؤس  همعنلا و ال 

هیلع مهلک  سانلا  هرصن  هنم  ماقتنالا  یلع  رداق  وه  هیفس و  نع  ملح  نم  هءادعأ و  اهب  ریسی  يذلا  کلملا  رهقل  ببـس  هلداعلا  هریـسلا  و 
کلذ عیمجب  دهشت  تاداعلا  رابتخا  ءارقتسالا و  و  هناوید 3:42 ) . هلعف (  حیبقت  هیفسلا و  کلذ  مذ  یلع  مهلک  اوقفتا  و 

یناشاک

زا ابلاغ  تمـص  هک  اریز  تیـشخ  تباهم و  دوش  یم  تفای  یـشوماخ  يرایـسب  هب  هبیهلا ) نوکت  تمـصلا  هرثکب  مالـسلا : هیلع  لاـق  (و 
یم رایـسب  ندومرف  راک  لدـع  ندرک و  داد  هب  و  نولـصاولا ) رثکی  هفـصنلاب  و   ) .تسا رهاظ  لقع  لها  زا  تباـهم  تسا و  لـقع  عباوت 
رگا دنوش و  وا  عیطم  وا و  تقادص  رد  دننک  تبغر  دندنویپ و  وا  هب  مدرم  دزاس  دوخ  تداع  ار  لدـع  هک  ره  ینعی  ناگتـسویپ  دـنوش 
نیب هعطاق  فاصنالا  هلق  دزت  مل  .دـنوش و  رفنتم  وا  زا  هناگیب  شیوخ و  دـیارگ  یغب  بناج  هب  دـنک و  اـهر  تسد  زا  ار  تفـصن  تفص 

زا نسح  لضفم و  ياهتیزم  اهردق و  دوش  یم  گرزب  ناسحا  دوج و  هب  و  رادقالا ) مظعت  لاضفالاب  و   ) محر يوذ  اوناک  نا  لاجرلا و 
متت عضاوتلاب  و   ) .ناـشیا رظن  رد  تسا  وا  هبترم  ردـق و  ببـس  هب  نیا  وا و  هب  ناـشیا  تدوم  تبحم و  وا و  هب  ناـمدرم  تجاـح  تهج 

نآ .ناگدنب و  تسا و  هناحبس  وا  معن  يرازگرکـش  عضاوتم ، مزال  هک  اریز  نانم  ترـضح  تمعن  دوش  یم  مامت  ینتورف  هب  و  همعنلا )
بجی نوملا  لامتحاب  و   ) درب تدایز  رکـش  دـنک  هک  ره  درب  تداعـس  رهـش  يوس  رکـش  درف : .نآ  لاـمک  تسا و  تمعن  دـیزم  ببس 
مزلتسم قلخ ، نوم  هب  ندش  لمحتم  هک  اریز  يرتهم  دوش  یم  بجاو  نآ  هب  ندش  يدصتم  اه و  جنر  اهتنوم و  نتشادرب  هب  و  ددوسلا )
ینمـشد ددرگ  یم  روهقم  تسار  شور  هب  و  يوانملا ) رهقی  هلداعلا  هریـسلاب  و   ) .تسا ددوس  ءاـشنم  هک  تسا  ردـص  تعـس  تلیـضف 

نع ملحلاب  و   ) دـنارذگ یم  دارفنا  دابآ  تشحو  رد  ار  وا  نمـشد  دـنیامن و  وا  هب  هجوت  سپ  .دـنا  هلداع  تریـس  بغار  مدرم  هک  اریز 
ار ملح  تفص  هک  دیاب  هیفس  سپ  وا  رب  ناگدنهد  يرای  ددرگ  یم  رایسب  رابکبس ، هیفـس  زا  يرابدرب  هب  و  هیلع ) راصنالا  رثکت  هیفـسلا 

بجوم دوش و  وا  تباهم  ببس  ات  دنادرگن  لعتشم  هنیـس  نوناک  رد  ار  ظیغ  شتآ  دوش و  زرتحم  بضغ  بناج  زا  دزاس و  دوخ  راعش 
.ددرگن وا  تراقح 

یلمآ
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ینیوزق

هب .دنشاب و  تبیه  اب  مرتحم و  اهرظن  رد  لقع  بابرا  دهد و  یگدیجنـس  لقع و  زا  ناشن  هچ  .دشاب  تبیه  بجوم  یـشوماخ  يرایـسب 
فاستعا روج و  هار  دیامن و  یگدنز  نداد  فاصنا  لدع و  هب  مدرم  اب  هک  ره  .ناتـسود  ناگتـسویپ و  دنوش  یم  رایـسب  نداد  فاصنا 

ندومن دوج  ندرک و  ناسحا  هب  .ندومن و  یهاریب  یفاـصناان و  تسا  نیا  فـالخرب  .دـندرگ و  تسود  ار  وا  و  دـندنویپ ، وا  هب  درپسن 
.تمعن ددرگ  مامت  ینتورف  هب  .دـشاب و  ردـق  هچ  اهلد  اهرظن و  رد  ار  وا  دـشابن  اـطع  یئوکین و  ار  یـسک  نوچ  .اهردـق  ددرگ  گرزب 

و ددرگ ، هدرمـش  نیرکاش  زا  يادخ  دزن  قلخ  اب  دیامن  عضاوت  سپ  دهد  يدـنلب  یـشوخ و  تمعن و  لجوزع  يادـخ  ار  هک  ره  ینعی 
تمعن نآ  هاگنآ  دراپـس ، ددوت  عضاوت و  قیرط  وا  اب  سپ  دناسر ، یتمعن  یـسک  هب  هک  ره  میئوگ  ای  دـشاب  تمعن  دـیزم و  بجوتـسم 

هجرد زا  ددرگ و  صقان  تمعن  نآ  دـهن ، تنم  وا  رب  شیوخ  سفن  رد  و  دراپـس ، ربکت  قیرط  وا  اب  نیا  فالخ  رب  رگا  و  دـشاب ، ماـمت 
یگرزب و ددرگ  تباث  مدرم  ياهجنر  اهتمحز و  لمحت  هب  .تسا و  بسنا  ماقم  نیا  هب  یناث  ینعم  و  دوش ، لزان  لیاز و  باوث  رابتعا و 
، درپـسن رجـض  یلدـگنت و  قیرط  و  ددرگ ، لـمحتم  عاـبتا  باحـصا و  جـنر  فک  تواخـس  هنیـس و  یخارف  هب  صخـش  نوچ  .تلزنم 

تسا هدنسپ  تاداع  هلداع  تریس  روج و  لباقم  تسا  قتشم  لدع  زا  هلداع  .ددرگ  يرورس  مدقت و  هتـسیاش  دبای و  يرتهم  یگرزب و 
نمـشد و دوش  یم  هدرک  رهق  باوص  قیرط  تسار و  شور  بوخ و  تریـس  هب  ینعی  .تسا  هدـیهوکن  تاداع  هریاج  تریـس  هچنانچ 

بجوم تسا ، ناشیا  ترـصن  نامدرم و  ياهلد  لیم  بجوم  هک  اجنآ  زا  هدیمح  تاداع  هدیدنـسپ و  تریـس  هکنآ  رابتعا  هب  هاوخدـب ،
رب یهاخ  دنا : هتفگ  هچنانچ  دننک  رهق  ار  نمشد  هدیدنسپ  تریـسب  دیاب  هعیفر  ممه  بابرا  هک  تسا  نآ  ضرغ  ای  .تسا  نانمـشد  رهق 

فاصوا فیارـش  قالخا و  مراکم  و  یئازفیب ، شیوخ  رادقم  دجم و  لامک و  ملع و  دیاب  یـشکب  وا  زا  ماقتنا  يدرگ و  بلاغ  نمـشد 
رهق قیرط  رد  صخش  هک  تسا  نآ  دارم  ای  .ددرگ  راتفرگ  نایاپ  یب  جنر  نامرد و  یب  درد  هب  هصغ  نآ  زا  نمشد  ات  یئامناو ، دوخ  زا 

رایسب هیفس  زا  يرابدرب  لیمحت  هب  .دورن و  نوریب  لدع  قح و  زا  چیه  و  درپس ، لدع  شور  باوص و  قیرط  دیاب  وا  زا  ماقتنا  نمشد و 
لهاجلا یلع  هراصنا  سانلا  نآ  هملح  نم  میلحلا  ضوع  لوا   ) هدومرف هچنانچ  تسا  رهاـظ  ینعم  نیا  هیفـس و  رب  وا  ناراکددـم  ددرگ 

( لاق امک  وا 

یجیهال

همعنلا و متت  عضاوتلاـب  رادـقالا و  مظعت  لاـضفالاب  نولـصاولا و  رثـکی  هفـصنلاب  هبیهلا و  نوکت  تمـصلا  هرثـکب  : » مالـسلا هیلع  لاـق  و 
مالـسلا هیلع  تفگ  ینعی و  .هیلع » راصنالا  رثکت  هیفـسلا  نع  ملحلاب  يوانملا و  رهقی  هلداعلا  هریـسلاب  ددوسلا و  بجی  نوملا  لاـمتحاب 
تلصاوم دوش  یم  رایسب  نتشاد  تلادع  ببس  هب  اهرظن و  رد  وا  تلالج  تبیه و  دوش  یم  لصاح  ندوب  شوماخ  رایسب  ببـس  هب  هک 

ندرک ینتورف  عضاوت و  ببـس  هب  مدرم و  دزن  رد  وا  هبترم ي  ردـق و  ددرگ  یم  گرزب  ندرک  ماـعنا  ببـس  هب  وا و  اـب  مدرم  قاـفتا  و 
راتفر ببـس  هب  وا و  هب  یگرزب  ددرگ  یم  مزال  اهتقـشم  اهتمحز و  ندش  لمحتم  ببـس  هب  وا و  رب  ادـخ  تمعن  دوش  یم  لماک  مامت و 

.وا رب  ناروای  دوش  یم  رایسب  لقع  مک  زا  ندرک  هلصوح  ملح و  ببس  هب  وا و  نمشد  دوش  یم  بولغم  تسار  هقیرط ي  ندرک 

ییوخ

، هدافالاب دوصقملا  وه  هنا  نایب  هب و  مامتهالل  هیلع  مدق  نوکت  هلوقل  ربخ  رقتسم  فرظ  وه  رورجم و  راج و  تمـصلا ، هرثکب  بارعالا :
هیلاع لاصخ  یلع  لمجلا  هذه  یف  مالـسلا ) هیلع   ) هبن دق  ینعملا : .لمجلا  رئاس  یف  هقلعتم  یلع  راجلا  میدـقت  یف  همکحلا  کلذـک  و 
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-1 عبس : یف  اهمظن  دق  لاذنالا و  هقوسلا و  هماعلا و  نم  لاصخلا  هذهب  قیلا  مهناف  هداسلا ، هداقلا و  ءارمالا و  نم  هیماسلا  نوئشلا  يوذل 
تمـصلا و هاعارم  هیلع  مزلیف  هب  ءاردزالا  همالک و  عطق  هیلع و  قباـستلا  یف  دـحا  ءرتجی  ـال  ثیحب  ساـنلا  بولق  یف  همـشحلا  هبیهلا و 

يوذـل قوقحلا  هیاعر  سانلا و  نیب  هنیب و  لدـعلا  فاـصنالا و  .هیرـشاعم 2 - عم  مالکلا  یف  لغوتلا  مدـع  هینعی و  اـمب ال  قطنلا  مدـع 
.راظنالا 4- یف  هردـق  مظعیف  ءاضتقالا ، هجاحلا و  يوذ  یلع  ءاـطعلا  لذـبلا و  هرثک  .هل 3 - هلـصاوملا  هیلا و  هعجارملا  رثکیف  قوقحلا ،

مزلتست هدایـسلا  هسائرلا و  .اـهماود 5 - اهماکحتـسا و  هتدایـس و  هتداـیق و  همعن  میمتت  بجوی  هیلا  نیعجارملا  عم  ساـنلا و  عم  عضاوتلا 
و اهیلع ، بلغتلا  یف  نولـضانی  نووانی و  ءادـلا  ءادـعا  نم  ددوسلا  هسائرلا و  ولخت  ـال  .یتش 6 - قرط  یف  فراـصملا  هنوملا و  لـمحت 

مدقتلا هسائرلل و  يدـصت  نم  .ء 7- يوانملا  عفدـت  هماعلا و  بولق  بلجت  هلداع  هریـسب  کـسمتلا  وه  ضراـعملا  رهق  یف  هلیـسو  يوقا 
.هراصنا رثکی  یتح  امیلح  نوکی  نا  نم  دبالف  نیـسوورملا ، نیب  لیلقب  سیل  مهددـع  نال  ءاهفـسلا  ههجاوم  نم  هل  دـبال  بعـشلا  یلع 

ماقم شـشخب  لذب و  اب  و  دنریگ ، ینوزف  اه  هتـسباو  فاصنا  هلیـسوب ي  و  رتنوزفا ، تمـشح  رتشیب  یـشوماخ  هچ  ره  دومرف : همجرتلا :
يرگداد و شور  اب  و  ددرگیم ، اجرباپ  تدایـس  یگرزب و  جراخم  لـمحت  اـب  دـسریم و  لاـمک  هب  تمعن  عضاوت  اـب  و  دوشیم ، گرزب 

.دنیایم تسدب  ناوارف  نارای  يرابدرب  هلیسوب ي  و  دوشیم ، روهقم  فلاخم  تلادع 

نز درم و  تدرگ  فاصنا  نک ز  عمج  *** نخس رتمک  وگب  یهاوخ  را  تمشح 

دوش لماک  تمعن  عضاوت  زو  *** درب الاب  تا  هبتر  ششخب  لذب و 

یعدم رب  وش  هریچ  تلادع  اب  *** يوش اقآ  ات  ریگ  ندرگ  جرخ 

زاب دندرگ  نوزف  تراصنا  هک  ات  *** زاس هویش  ناهیفس  اب  يرابدرب 

يرتشوش

بـسکی تمـصلا  نا  همکحلا  باوبا  نم  باـب  تمـصلا  نا  ( ) مالـسلا هیلع  ( ) اـضرلا نع  یفاـکلا )  ) یف هبیهلا ) نکت  تمـصلا  هرثـکب  )
یف مالکلا  اورثکتال  ( ) مالـسلا هیلع   ) یـسیع قالخالا ) مراکم  یف  نوعبرالا - ثلاثلا و  لصفلا   ) نع و  ریخ ) لک  یلع  لیلد  هنا  هبحملا 
نم لجرلا  ناک  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا نع  و  نوملعی ) نکل ال  مهبولق و  هیساق  هللا  رکذ  ریغ  یف  مالکلا  نورثکی  نیذلا  ناف  هللا  رکذ  ریغ 
الا اتماص  طق  ادحا  تیار  ام  یکمربلا  ییحی  لاق  دیدحلا  یبا  نبا  لاق  و  نینـس ) رـشع  کلذ  لبق  تمـص  هدابعلا  دارا  اذا  لیئارـسا  ینب 

( نولـصاولا  ) باوصلا و  هیرـصملا )  ) یف اذکه  نولـصاوملا ) رثکی  هفـصنلاب  و   ) .صقنت وا  هبیهلا  کلت  دادزت  نا  اماف  ملکتی  یتح  هتبه 
رـصن يذالا و  فک  يدـنلا و  لذـبب  لاق  کـموق  تدـس  مب  مصاـع  نب  سیقل  لـیق  هیطخلا ) مثیم و  نبا  دـیدحلا و  یبا  نبا   ) یف اـمک 

هیلع و هللا  یلـص   ) یبنلا نع  و  ازع ) الا  هللا  هدزی  مل  هسفن  نم  ساـنلا  فصنی  نم  هنا  ـالا  ( ) مالـسلا هیلع   ) هنع یفاـکلا )  ) یف و  یلوملا )
کیلا سانلا  هیتای  نا  تببحا  ام   ) لاق هنجلا - هب  لخدا  المع  ینملع  لاق  هتلحار و  زرغب  ذخا  یبارعا و  هئءاج  هوزغ و  دیری  وه  و  هلآ -)

وا هیف  نک  نم  ثالث  ( ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) هنع و  هلحارلا .) لیبس  لخ  مهیلا ، هتات  الف  کیلا  سانلا  هیتای  نا  تهرک  ام  مهیلا و  هتاـف 
رخوی مل  الجر و  مدقی  مل  لجر  مهلئاس و  وه  ام  هسفن  نم  سانلا  یطعا  لجر  هلظ  الا  لظ  موی ال  هللا  شرع  لظ  یف  ناک  نهنم  هدحاو 

الا ابیع  اهنم  یفنی  هنا ال  هسفن و  نع  بیعلا  کلذ  یفنی  یتح  بیعب  ملـسملا  هاخا  بعی  مل  لجر  اضر و  کلذ هللا  نا  ملعی  یتح  ـالجر 
(. هریغل امکح  هب  یضر  هسفن  نم  سانلا  فصنا  نم  ( ) مالسلا هیلع   ) قداصلا نع  و  سانلا ) نم  هسفنب  الغـش  ءرملاب  یفک  بیع و  هلادب 
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هیلع  ) قداصلا نع  و  اقح ) نموملا  کلذـف  هسفن  نم  سانلا  فصنا  هلام و  نم  ریقفلا  یـسا  نم و  ( ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نع  و 
یلع فیحی  نا  یلا  هبضغ  لاح  یف  هتردق  هعدت  مل  لجر  باسحلا  نم  غرفی  یتح  همایقلا  موی  هللا  یلا  قلخلا  برقا  مه  هثالث  مالـسلا )

هریعـشب و قالخالا ) مراکم  یف  نوعبرالا - ثلاثلا و  لصفلا   ) رخالا یلع  امهدحا  عم  لمی  ملف  نینثا  نیب  یـشم  لجر  هدی و  تحت  نم 
هدی و تاذ  یف  هاساوملا  لاصخ  ثالث  نم  هیلع  دشا  یشب ء  نموملا  یلتبا  ام  ( ) مالـسلا هیلع   ) هنع و  هیلع ) هلام و  یف  قحلاب  لاق  لجر 

لحاام دـنع  هللا  رکذ  نکل  و  ربکا ) هللا  هللا و  الا  هلا  دـمحلا هللا و ال  هللا و  ناحبـس   ) لوقا ینا ال  اما  اریثک  هللا  رکذ  هسفن و  نم  فاصنالا 
يرثا ءرملا  اذا  ( ) رادـقالا مظعت  لاضفالاب  و   ) هیـصعم وا  هعاط  یلع  تمجه  اذا  هللا  رکذ  نکل  و  رخآ - ربخ  یف  و  هیلع - ) مرح  ام  هل و 

متت عضاوتلاـب  و  ( ) مولا وه  همغر و  مهیلع  ناـه  مهدوسی و  نا  اوبا  ائیـش  مهطعی  مل  ممعملا و  هیلا  یـضقملا  دیـسلا  اـنا  هموـقل  لاـق  مث 
بر ای  لاق  یقلخ  نود  یمالکب  کتیفطصا  مل  يردت  یـسوم  یلا  یلاعت  هللا  یحوا  مالـسلا ) هیلع   ) قداصلا نع  یفاکلا )  ) یف همعنلا )
یلع كدخ  تعـضو  تیلـص  اذا  کنا  کنم  اسفن  یل  لذا  ادحا  مهیف  دجا  ملف  نطبلا  رهظ  يدابع  تبلق  ینا   ) هیلا یحواف  كاذ ، مل  و 

یف اربصلا و  قعلت  یتح  دـجملا  غلبت  نل  هلکآ  تنا  ارمت  دـجملا  بسحت  ـال  رعاـشلا : لاـق  ددوسلا ) بجی  نوملا  لاـمتحاب  و   ) .بارتـلا
هیف هتعامج و  رماب  ینعملا  هدـقحل  حرطملا  هضرع  یف  لیلذـلا  هلام  یف  قمحالا  لاق  دیـسلا  نم  متاح  نب  يدـعل  لیق  نایح  یبا  قالخا 

ملـسم نب  هبیتق  لاق  ( ) نویعلا  ) یف .رخبلا و  خویـشلا  رارـس  یلع  ربصت  یتح  دوست  نل  کنا  دایز  نب  هللا  دـیبعل  یلودـلا  دوسالاوبا  لاـق 
دجسملا رضحت  نا  اوبحا  دق  حارج و  ءامد و  کموق  یف  ناک  دق  هل : لق  لاقف : هرارز  نبا  دبعم  نب  عاقعقلا  نب  رارض  یلا  یبا  ینلـسرا 

یف رغـصی  هناش  لعجف  لکاف  نهقرب  مث  سیرم  یف  نهتدرثف  نشخ  هفغراب  تءاجف  ینیذغ  هیراج  ای  لاقف  هتغلباف  هتیتاف  رـضحی  نم  یف 
تیز تارفلا و  رمت  زاوهالا و  هطنح  دمحلا هللا  لاق  هدی و  حـسم  مث  یـسفن  ینیع و  قالخالا ) مراکم  یف  نوعبرالا - ثلاثلا و  لصفلا  )

عمتجاف هیلا  تضوقت  الا  هقلح  هتار  امف  یبتحا  مث  نیتعکر  یلصف  عماجلا  دجـسملا  یتا  یعم و  قلطنا  مث  يدترا  هیلعن و  ذخا  مث  ماشلا 
حدـم ( ) هیف ( ) ماق مث  یلع  یه  لاق  لبا  نم  اذـک  اذـک و  یلا  اولاق  مهرما  راص  اذام  یلا  لاقف  مـالکلا  اورثکاـف  نوبولطملا  نوبلاـطلا و 

نا اذه  ای  لاق  عضتفی و  نا  هرک  هنکمی و  مل  مجوف و  هقان  فلا  لاقف  هریصق - هتمه  نا  نظ  و  مکتحا - هل  لاقف  لهـس  نب  نسحلا  رعاش 
قلاف هاش  فلاب  کل  ترما  دـق  یـصعلا  اهتلج  نورق  ناک  يزعمف  لبا  نکی  مل  اذا  سیقلا : ورما  لاق  ام  نکل  لبا و  دـالب  تسیل  اـندالب 
هلام نم  ائیـش  یطعی  نا  هدی  یلع  میتونب  ذخا  ربک  نیح  یمیتلا  ناعدج  نب  هللادبع  ناک  هیف )  ) ارانید هاش  لکب  هاطعاف  ناقاخ  نب  ییحی 
نبا لاقف  هلام  نم  میتونب  هیضرتف  یضرت  وا  کتمطلب  بهذا  هل  لاق  مث  همطل  هنم  اند  اذاف  ینم  ندا  لاق  هنم  بلطی  هاتا  اذا  لجرلا  ناکف 
لاق لاس  ام  هدـنع  کی  ملف  لئاس  هاتا  اذا  صاعلا  نب  دیعـس  ناک  هیف )  ) لئان مطللا  عبت  اـمطل  كوحنراـشا  نا  يذـلا  و  تاـیقرلا : سیق 
یف دوهیلل  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا لاق  امل  يداعملا و  يا : يوانملا ) رهقی  هلداعلا  هریسلاب  و   ) .يرـسی مایا  یلا  الجـس  یلع  بتکا 

( هیلع راصنالا  رثکت  هیفسلا  نع  ملحلاب  و   ) .ضرالا تاوامسلا و  تماق  لدعلاب  اولاق  هذخآ  اما  صرخلا و  اوذخات  اما  راجشالا  همساقم 
هیلع و هللا  یلص   ) یبنلا هآر  املف  عست  هنـس  یف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا یلع  میمت  دفو  یف  مصاع  نب  سیق  مدق  باعیتسالا )  ) یف

یف نوعبرالا - ثلاثلا و  لصفلا   ) هتیار مصاع  نب  سیق  نم  لاـق  ملحلا  تملعت  نمم  فنحـالل  لـیق  ربولا و  لـها  دیـس  اذـه  لاـق  هلآ )
نبا اذـه   ) هل لیقف  لوتقم  رخآ  فوتکم و  لجرب  یتا  ذا  هموق  ثدـحی  هفیـس  لئامحب  ایبتحم  هراد  ءانفب  ادـعاق  اموی  قالخالا ) مراـکم 

کبرب و تمثا  تلعف  ام  سئب  خا  نبا  ای  لاقف  هیخا  نبا  یلا  تقتلا  همتا  املف  همالک  عطق  هتوبح و ال  لح  ام  هللاوف  کنبا ) لـتق  کـیخا 
کمع نبا  فاتک  لح  كاخا و  راوف  ینب  ای  مق  رخآ  هل  نبال  لاق  مث  کمهـسب ) کسفن  تیمر  کمع و  نبا  تلتق  کمحر و  تعطق 

.هبیرغ اهناف  اهنبا  هید  هقان  هئام  کما  یلا  قس  و 

هینغم
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لها نم  نوکی  نا  هیشخ  اتکاس  ماد  ام  هماما  کثیدح  یف  ظفحتت  طاتحت و  کناف  هتئافک  هتقیقح و  لهجت  نمب  فدصلا  کتعمج  اذا 
امک مالکلاب ، هبیهلا  نوکت  دق  و  انه ، هبیهلا  نم  مامالا  دارم  اذه  .لها  وه  امب  هلماعتف  ملکتی  یتح  ..ظحالی  دـقتنیف و  هفرعملا  یعولا و 

، مهئایشا سانلا  سخبت  نا ال  هفصنلا  نولـصاوملا ) رثکی  هفـصنلاب  و   ) اوفرعت اوملکت  مامالا : لوق  یتای  .القاع و  الماع  ملکتملا  ناک  ول 
و رادـقالا ) مظعت  لاضفالاب  و   ) .هناوخا رثک  هناش  اذـه  ناک  نم  .کل و  هبجوا  ام  ناسنا  لکل  بجوت  نا  و  يربل ء ، همیرج  بسنت  و ال 
و  ) ناسحا لضف و  وهف  سانلا  نع  لاقثالا  مومهلا و  ففخی  نوع  لکف  لاملا ، لذـبب  لضفلا  دوجلا و  رـصحنی  و ال  داس ، داج  نم  هلثم 
و  ) هلـضف نم  هللا  هداز  رکـش  نم  و  رکـشلا هللا ، عاونا  یلعا  وه  و  هب ، لمعلا  قحلل و  دایقنالا  انه  عضاوتلاب  دارملا  همعنلا ) متت  عضاوتلاـب 

هنول هنید و  ناک  ایا  هدایقلا  هدایسلل و  الها  هوار  و  مهسوور ، یلع  هولمح  مهلاقثا  سانلا  نع  لمح  نم  ددوسلا ) بجی  نوملا  لامتحاب 
شورعلا و منـست  و  اـمهف ، اـملع و  ایندـلا  ـالم  نا  و  رمثی ، جـتنی و  ـال  نئاـک  ياـک  هیلا  نورظنی  ساـنلا  هب  عـفتنی  ـال  يذـلا  و  هبـسن ، و 
يوانملا ء) رهقی  هلداعلا  هریسلاب  و   ) .بحلا قدصلا و  عفادبال  افوخ ، وا  اعمط  ءایرلا  وا  هداعلا  عفادبف  مارتحالاب  هولباق  اذا  ..یـسارکلا و 

مدـقت هیلع ) راصنالا  رثکت  هیفـسلا  نع  ملحلاب  و   ) لئاضفلا باـستکا  هریـسلا و  نسح  نم  ودـعلا  برح  یف  یـضما  يوقا و  حالـس  ـال 
.هیفسلا يا  لهاجلا ) یلع  هراصنا  سانلا  نا  هلمح  نم  میلحلا  ضوع  لوا   ) همکحلا 205 یف  لیلق  ذنم  هحرش 

هدبع

بجی نوملا  هوبحم …  يا  هولـصاوم  رثک  ناـسنالا  فصنا  یتـم  فاـصنالا و  کـیرحتلاب  هفـصنلا  نولـصاوملا : رثـکی  هفـصنلاب  و  … 
: يوانملا رهقی  هلداعلا  سانلا …  نع  تانوملا  لامتحاب  فرشلا  ددوسلا و  نا  يا  توقلا  یه  هنووم و  عمج  حتفف  مضب  نوملا  ددوسلا :

دناعملا فلاخملا  يوانملا 

يرفعج

مالسالا ضیف 

اریز  ) دـیآ دـیدپ  یگرزب  تبیه و  رایـسب  یـشوماخ  هب  تسا : هدوـمرف  هتـسیاش ) تافـص  زا  یخرب  هب  بـیغرت  رد   ) مالـسلا هـیلع  ماـما 
مدرم دنک  هشیپ  فاصنا  هک  ره   ) دندرگ رایسب  ناتسود  ناگتسویپ و  يربارب  فاصنا و  هب  و  تسا ) يدنمدرخ  لقع و  هناشن  یـشوماخ 

ینتورف اب  و  درگن ) یم  دنمجرا  ار  هدننک  ناسحا  سک  ره  اریز   ) ددرگ گرزب  اهتلزنم  ندرک  یکین  اب  و  دنوش ) هارمه  هتسویپ و  وا  هب 
ای ددرگ ، یم  رایسب  تمعن  راوازـس  هدرک و  يرازگـساپس  دومن  ینتورف  مدرم  اب  وا  داد و  تمعن  ار  هک  ره  ادخ   ) دوش یم  مامت  تمعن 

یگرزب مدرم ) ي   ) اهیتخـس اهجنر و  لمحت  اـب  و  هدرک ) ماـمت  ار  تمعن  دـیامن  ینتورف  وا  اـب  دـناسر و  تمعن  یـسک  هب  صخـش  رگا 
اب و  ددرگ ) يرورس  هتسیاش  دبای و  يرتهم  یگرزب و  تشگن  لدگنت  اهجنر  اهیتخـس و  زا  رگا  صخـش  اریز   ) دوش یم  مزال  بجاو و 

هدیدنـسپ راتفر  اب  ای  دـنراذگ ، یم  اـهنت  ار  نمـشد  هدروآور  وا  هب  مدرم  اریز   ) دروخ یم  تسکـش  نمـشد  هدیدنـسپ  بوخ و  راـتفر 
شیرابدرب ملح و  رثا  رب  ار  وا  مدرم  اریز   ) دندرگ رایسب  وا  ناروای  درخ  مک  هیفس و  زا  يرابدرب  ملح و  اب  و  دوش ) یم  بولغم  نمـشد 

(. تشذگ تفه  دون و  دصکی و  شیامرف  رد  ینعم  نیمه  و  دنیامن ، یم  کمک 

ینامز

رد تسا و  لقع  یهاتوک  لیلد  یفرح  رپ  اریز  یفرح : مک  - 1 تسا : هدرک  هراشا  تلیضف  تفه  هب  تمسق  نیا  رد  مالسلا ) هیلع   ) ماما
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غیلبت رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  قح ، زا  عاـفد  هک  تسادـیپ  هتفگاـن  .دـتفا  یم  یئوـگ  هدوـهیب  هب  ناـسنا  یفرح  رپ  رثا  رد  هجیتـن 
فالخ هاگره  دنتـسه و  فاصنا  تلادـع و  هب  دـنمقالع  مدرم  بلاغ  فاـصنا : .تـسا 2 - یفرح  رپ  زا  ریغ  مدرم  هـب  رکذـت  مالـسا و 
تلادع هرابرد  دیکا  شرافـس  ادخ  تهج  نیمه  هب  دنـشاب  ناکیدزن  زا  دنچ  ره  دنوش  یم  نازیرگ  ناسنا  زا  دندید  تلادع  فاصنا و 

هک یناسک  دوش  یم  ببس  تساهنآ و  هب  تبـسن  یتسود  لیلد  نارگید  هب  مارتحا  فطل و  نارگید : هب  مارتحا  .دنک 3 - یم  فاصنا  و 
دنهاوخ یم  هک  یناسک  نیاربانب ، .دور  الاب  مدرم  رد  ناسنا  ماقم  هجیتن  رد  دـنوش  لئاق  مارتحا  ناسنا  يارب  دـنا  هدـید  یکین  ناـسنا  زا 

زاین هک  یناسک  .دـننکن  یهاتوک  ناگیاسمه  اصوصخم  مدرم  هب  تمدـخ  رد  دـیاب  یم  دـننک  ظـفح  ار  شیوخ  یعاـمتجا  تیـصخش 
: عضاوت .دنا 4 - هدمآرد  نید  ناگدننک  بیذـکت  فیدر  رد  هک  دـنا  هتفرگ  رارق  تمذـم  دروم  اجنآ  ات  دـنروآ  یمنرب  ار  ناگیاسمه 

نامه هب  دـبای  همادا  ناسنا  يارب  ادـخ  ياهتمعن  یمومع و  عفانم  هک  دوش  یم  ببـس  ادـخ  هب  تبـسن  تدابع  مدرم و  هب  تبـسن  مارتحا 
ار سیقلب  تخت  نانآ  زا  یکی  هک  هاگنآ  .دبای  یم  شیازفا  اهتمعن  درک  يرازگـساپس  ادـخ  فطل  مدرم و  کمک  زا  ناسنا  هک  تبـسن 

نم يادخ  ياهتمعن  زا  نیا  تفگ : دنک  شومارف  ار  ادخ  دوخ و  هکنیا  ياجب  دـش و  لاحـشوخ  نامیلـس  تخاس  هدامآ  نامیلـس  يارب 
هب تمدـخ  مدرم و  هب  کمک  هک  هاگنآ  مدرم : ياهیتخـس  لـمحت  - 5 هن ؟ ای  منک  یم  يرازگـساپس  ایآ  دـنک  شیاـمزآ  ارم  هک  تسا 

يوربآ شیازفا  ناسنا و  تمظع  ینادردق ، نیمه  دننک و  یم  ینادردق  ناسنا  زا  مدرم  ددرگن ، یهتنم  ءایر  نتشاذگ و  تنم  هب  هعماج 
لطاـب ندادرازآ  نداـهن و  تنم  اـب  ار  بوخ  ياـهراک  هک  تسا  هدرک  شرافـس  ادـخ  تهج  نیمه  هب  دزاـس  یم  یمتح  ار  یعاـمتجا 

يا هناهب  دناوت  یمن  نمـشد  درک ، باختنا  لدـتعم  یـشور  شیوخ  یگدـنز  همانرب  رد  ناسنا  هک  یعقوم  هنالداع : شور  .دیزاسن 6 -
لمحت اب  ابلاغ  یطارفا  همانرب  اما  دنادرگ ، یم  بولغم  ار  نمـشد  لدتعم ، همانرب  هجیتن  رد  دـبوکب و  ار  ناسنا  نآ ، هلیـسوب  هک  دـیوجب 

هب : ) دـیامرف یم  هدوـمن و  تلادـع  لادـتعا و  هب  رما  ناـبرهم  يادـخ  تهج  نیمه  هب  دـسر  یمن  هجیتـن  هـب  مـه  زاـب  ناوارف  ياـهجنر 
یلیخ تسا و  هداد  صیخشت  یگدنز  رد  ار  دوخ  فده  ناسنا  هک  یعقوم  نانادان : ربارب  رد  يرابدرب  - 7 .تسا ) رتکیدزن  يراکزیهرپ 

ار دوخ  فده  دیابن  ناسنا  دنتفا ، یم  ناسنا  يارب  ینکـشراک  یتحاران و  رکف  رد  دراد و  داضت  نارگید  عفانم  اب  يو  فدـه  تاقوا  زا 
میلح زا  عافد  هب  نارگید  هک  دوش  یم  ببـس  نانادان  ياهراک  هب  یئانتعا  یب  .دـسارهب  نیفلاـخم  هناـهلبا  ياـهراک  زا  دـنک و  شومارف 

هدومرف تیانع  یهلا  ناربمایپ  هب  طـقف  هک  یماـقم  .تساـیند  رد  ربص  شاداـپ  ادـخ و  فطل  نیا  دـنزاس و  میلـست  ار  ناداـن  هتخادرپ و 
يدنزرف درک  شهاوخ  ادخ  زا  درب  تمالـس  هب  ناج  شتآ  زا  دـید و  اهجنر  دورمن  اب  هزرابم  هار  رد  هک  مالـسلا ) هیلع   ) میهاربا .تسا 

.دوش تیانع  وا  هب 

يزاریش دمحم  دیس 

هیلع هل و  امیف  افصنم  نوکی  ناب  هفصنلاب ) و   ) سانلا يدل  ناسنالل ، هبیهلا ) نوکت   ) توکـسلا و  تمـصلا ) هرثکب  : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
ناسنالا ردق  عفری  يا  رادقالا ) مظعت   ) سانلا یلع  ماعنالاب  يا  لاضفالاب ) و   ) هنولـصاوی نیذلا  سانلل  نوبحملا  يا  نولـصاوملا ) رثکی  )

نوملا ددوسلا ) بجی  نوملا  لاـمتحاب  و   ) .هتمظعل عضاوت  نم  یلع  هتمعن  متی  هناحبـس  هللا  ناـف  همعنلا ) متت  عضاوتلاـب  و   ) ساـنلا دـنع 
ناسنالا لامتحاب  نوکت  امنا  سانلا  یلع  هدایـسلا  نا  ینعملا  و  هبـشا ، اـم  ساـبللا و  توقلا و  نم  ناـسنالا  جـئاوح  ینعمب : هنوم ، عمج 

يا يوانملا ) رهقی  - ) طرفی طرفی و ال  ال  هلاعفا - هلامعا و  یف  ناسنالا  لدـعی  ناب  هلداـعلا ) هریـسلاب  و   ) هیلا نوجاـتحی  اـم  مهتاـنوم و 
راصنالا رثکت   ) ههافـس کبذوی  نمع  ملحت  ناب  هیفـسلا ) نع  ملحلاب  و   ) اکـسمم هذختی  یتح  احیبق  ناسنالا  یف  دـجی  ذا ال  فلاخملا ،

.هیفسلا دض  میلحلا  راصنا  سانلا  ذا  هیلع )
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يوسوم

.توقلا نوـملا : .ماـعنالا  لاـضفالا : .نوـبحملا  نولـصاوملا : .فاـصنالا  کـیرحتلاب  هفـصنلا : .فوـخلا  راـقولا ، همظعلا ، هبیهلا : هغللا :
ناک اذا  هبیهلا : نوکت  تمـصلا  هرثکب  .مامتهالاب 1 - هریدج  لئاضف  عبس  هذه  حرـشلا : .دناعملا  فلاخملا  يوانملا : .فرـشلا  ددوسلا :

ثبعلا و نع  نوعنتمی  ثیحب  سانلا  سوفن  یف  هبیه  تماصلل  ناک  ریدقتلا و  مارتحالاب و  نرتقا  رکفت  لقع و  نع  نوکـسلا  تمـصلا و 
فیک نوتصنی  نوتکسی و  امدنع  ءامظعلا  هباهم  انیار  دق  و  هنم ، يرورضلا  یلع  مالکلا  نم  نورـصتقی  لب  دیفملا  ریغ  مالکلا  هرثرثلا و 

دق طوس و  وا  فیـس  وا  هوطـس  میظعلل  نوکی  نا  نود  هلک  سلجملا  تصنی  ریطلا  عـیمجلا  سوور  یلع  ناـک  هلک و  سلجملا  تصنی 
سلجملا مهیدیا و  نیب  سلجت  کناف  هلاحلا  کلت  مهسلاجم  یف  انـشع  فرـشالا و  فجنلا و  یف  انعجارم  انئاملع و  دنع  کلذ  اندهع 

هفصنلاب و  .اهل 2 - امارتحا  هیعجرملل و  هبیه  نوکس  عیمجلا  دجت  لب  نورضاحلا  اهعمسی  مهنم  جرخت  هملکب  سحت  راوزلاب و ال  صغی 
كوحن مههجوت  کب و  سانلا  هلـص  يوقت  کیلا و  نودصاقلا  کباحـصا و  رثکی  سانلا  نیب  لدعلا  فاصنالاب و  نولـصاوملا : رثکی 

سانلل و لذبت  امب  رادـقالا : مظعت  لاضفالاب  و  .اهیف 3 - لصف  یلا  وا  مکح  یلا  جاتحت  هثداح  لک  دنع  کفاصنا  کلدـع و  نیدـصاق 
هروص عیمجب  ءاطعلا  نال  کتلزنم  ولعت  كردـق و  عفتری  ملع  وا  ناطلـس  وا  هاج  وا  لام  نم  هب  مهدـعاست  ام  ءاطعلاب و  مهیلع  لـضفتت 

عـضاوتلاب اهنرقت  نا  اهمامت  همعنلا و  لامک  همعنلا : متت  عضاوتلاب  و  .هتمیق 4 - همارتحا و  هل  ساـنلا و  رظن  یف  ریبک  نسحملا  ناـسحا و 
ناوخالا قرفتی  ذـئدنع و  همعنلا  عیـضتف  ولعلا  ربکلا و  كذـخایف  مهقوف  کنا  کیلع  هللا  معنا  امب  يرت  ساـنلا و ال  لـکل  ناوخـالل و 

ففخت ام  رادـقمب  تاید و  همارغ و  نید و  نم  لاقثالا  نم  سانلا  نع  لمحت  ام  رادـقمب  ددوسلا : بجی  نوملا  لامتحاب  و  .کنع 5 -
مدـقملا نوکت  هایحلا و  یف  کمجن  ولعی  فرـشلا و  ملـس  یف  مدـقتت  کتلزنم و  عفترت  اـیاطعلا  نم  مهل  همدـقت  باـعتالا و  نم  مهنع 

هکرح ککولـس و  کتریـس و  نکتلف  مهرهق  کئادـعا و  یلع  راصتنالا  تدرا  اذا  يوانملا : رهقی  هلداـعلا  هریـسلاب  و  - 6 مهدنع … 
نع ثیدحلا  مالکلاب و  یفتکت  هیعقاولا و ال  هکرحلا و  بوث  هسبلا  ایلمع و  قحلا  دـسج  هللا …  هاضرم  هللا و  دابع  همدـخ  یف  کتایح 

هیفسلا تلباق  اذا  هیلع : راصنالا  رثکت  هیفـسلا  نع  ملحلاب  و  - 7 اریثک …  سانلا  سوفن  یف  رثوت  روما ال  کـلتف  بسحف  لـثملا  میقلا و 
یف شاع  ام  ملحلا  و  ریبک ، راصتنا  اذه  هدـض و  کبناج  یلا  کعم و  نوفقیـس  سانلا  نا  هلاحم  الف  هتائیـس  نع  حفـصلا  هنع و  وفعلاب 

 … زاف هبحاص و  رصتنا  الا و  سفن 

یناقلاط

، ینتورف اب  دوش و  یم  گرزب  تلزنم  شـشخب ، اب  و  دنوش ، رایـسب  ناتـسود  نداد ، داد  اب  دوب و  دـهاوخ  راقو  یـشوماخ ، يرایـسب  اب  »
یب لابق  رد  يرابدرب  اب  دوش و  یم  بولغم  نمـشد  يرگداد  اب  و  دـیآ ، یم  بجاو  يرتهم  اـهجنر  لـمحت  اـب  دوش و  یم  ماـمت  تمعن 

« .دنوش رایسب  وا  رب  نارای  درخ ،

ای ینوزف  بجوم  تفگ و  نخس  هک  یماگنه  ات  متـشاد  ار  وا  تبیه  هکنیا  رگم  مدیدن  ار  یـشوماخ  چیه  تسا : هتفگ  دلاخ  نب  ییحی 
.دوش یم  فصنم  يوس  هب  اهلد  شیارگ  ببس  فاصنا  هک  تسین  کش  دش و  تبیه  یتساک 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 
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ُبِجَی ِنَؤُْملا  ِلاَِمتْحِاب  ،َو  ُهَمْعِّنلا ُِّمتَت  ِعُضاَوَّتلاـِب  ،َو  ُراَدـْقَْألا ُمُظْعَت  ِلاَْـضفِْإلِاب  َنُولِـصاَوُْملا َو  ُُرثْکَی  ِهَفَـصَّنلِاب  ،َو  ُهَْبیَْهلا ُنوُکَت  ِتْمَّصلا  ِهَْرثَِکب 
.ِْهیَلَع ُراَْصنَْألا  ُُرثْکَت  ِهیِفَّسلا  ِنَع  ِْملِْحلِاب  ،َو  ُئِواَنُْملا ُرَهُْقی  َِهلِداَْعلا  ِهَریِّسلِاب  َو  ُدُدْؤُّسلا ،

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

اب دور و  یم  الاب  اه  ناسنا  ردق  ششخب  لذب و  اب  تسا و  ناتسود  ینوزف  هیام  فاصنا  تسا و  یگرزب  تهبا و  ببس  ، توکـس ترثک 
شور اب  ، ددرگ یم  لصاح  يرورس  تمظع و  تالکشم ) اه و  جنر  و   ) اه هنیزه  شریذپ  اب  ددرگ و  یم  لماک  یهلا )  ) تمعن عضاوت 

 ) . .دـنبای یم  ینوزف  اهنآ  دـض  رب  ناسنا  ناروای  ناهیفـس ، ربارب  رد  يرابدرب  ملح و  اـب  دوش و  یم  بولغم  روهقم و  ، نمـشد ، هنـالداع
بتک رد  هک  تسا  ییاهبنارگ  ياهرهوگ  زا  یبیکرت  هنامیکح  راتفگ  نیا  : دـیوگ یم  رداصم  باتک  هدنـسیون  هنامیکح : راـتفگ  دـنس 

دبع نبا  دـیرفلا  دـقع  ، هبیتق نبا  راـبخالا  نویع  بتک  نآ  هلمج  زا  تسا  هدـمآ  اـجکی  یـضر  دیـس  تیاور  رد  هدـش و  شخپ  فلتخم 
كوـلملا جارـس  يدـمآ و  مکحلاررغ  ، یعفاـش هحلط  نبا  لوؤـسلا  بلاـطم  ، مساـق نبا  راـیخالا  ضاـیر  ، يرـشخمز راربـالا  عـیبر  ، هبر

،ج 4،ص هغالبلا جهن  رداصم  ) .تسا توافتم  یضر  دیس  اب  دراوم  زا  يا  هراپ  رد  اهنآ  تارابع  هک  نیا  هجوت  لباق  تسا و  یـشوطرط 
(. ( 178

یقالخا مهم  تلیضف  تفه 

.دنک یم  هراشا  اهنآ  تبثم  رثا  یقالخا و  لیاضف  زا  مهم  هتکن  تفه  هب  ینارون  راتفگ  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

( . ُهَْبیَْهلا ُنوُکَت  ِتْمَّصلا  ِهَْرثَِکب  ( ؛» تسا یگرزب  تهبا و  ببس  ، توکس ترثک  :» دیامرف یم  تسخن 

: دیوگ یم  هدروآ  یبلاج  هتکن  اجنیا  رد  دوخ  هغالبلا  جهن  حرش  رد  مثیم  نبا  موحرم 

هک دوش  هتـسناد  نیقی  هب  رگا  تسا و  راکـشآ  لقع  نابحاص  تهبا  تسا و  لقع  هناشن  ًابلاغ  ، توکـس هک  تسا  نیا  الوم  مالک  لـیلد 
هک دـشاب  هتـشاد  دوجو  لامتحا  نیا  دوشن و  هتخانـش  وا  لاح  رگا  دوش و  یم  رتشیب  وا  تهبا  تسوا ، لـقع  زا  یـشان  توکـس  ترثک 
مه زاب  دشاب و  مالک  رد  یناوتان  فعض و  زا  یشان  ، توکس تسا  نکمم  هاگ  تسوا و  تهبا  ببس  زاب  تسا  لقع  زا  یشان  شتوکس 

.( ،ج 5،ص 602 مثیم نبا  هغالبلا  جهن  حرش   ) . .دنک یم  زیهرپ  ییوگ  ناشیرپ  زا  اریز  ، دوش یم  صخش  مارتحا  ببس  رما  نیا 

هک اجنآ  ات  دوش  یم  ماجنا  نابز  هلیسو  هب  هریبک  ناهانگ  بلاغ  اریز  ، تسا ناهانگ  زا  يرایسب  زا  تاجن  ببس  ، توکـس ، اهنیا رب  هفاضا 
تبیه و تـهبا و  دـنک  زیهرپ  ناـهانگ  نـیا  زا  ناـسنا  هـک  یماـگنه  تـسا  یهیدـب.میا  هدرک  هرامـش  ناـبز  يارب  ار  هریبـک  هاـنگ  یس 

.دوب دهاوخ  رتشیب  وا  تیصخش 

هللا یلص  مرکا  ربمغیپ  :» دیامرف یم  هک  میناوخ  یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  صاخ  نارای  زا  یکی  « ملاس نب  ماشه  » زا یبلاج  ثیدح  رد 
: دومرف دیسر  شتمدخ  هک  يدرم  هب  هلآ  هیلع و 

يرآ : درک ضرع  »؟ يوش تشهب  دراو  نآ  هلیـسو  هب  هک  منک  تیاده  يزیچ  هب  ار  وت  ایآ  ؛ ؟ َهَّنَْجلا ِِهب  ُهّللا  َُکلِخُْدی  ٍْرمأ  یلَع  َّکلُدأ  الأ 
.هللا لوسر  ای 
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: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ 

یـسک زا  رت  جاتحم  مدوخ  نم  رگا  : درک ضرع  «. نک شـشخب  لذب و  هداد  رارق  وت  رایتخا  رد  دـنوادخ  هچنآ  زا  ؛  ُهّللا ََکلانأ  اّمِم  ِْلنأ  »
؟ منک هچ  منک  ششخب  وا  هب  مهاوخ  یم  هک  مشاب 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ 

«. زیخرب هدید  متس  يرای  هب  ؛  ِمُولْظَْملا ِرُْصناَف  »

.منک هچ  مشاب  رت  فیعض  وا  زا  مدوخ  نم  رگا  : درک ضرع 

: دومرف

«. هدب تروشم  وا  هب  نک و  ییامنهار  ار  نادان  صخش  ؛  ِْهیَلَع ْرِشأ  ینْعَی  ِقَرْخْأِلل  ْعَنْصاَف  »

: دومرف منک ؟ هچ  مشاب  رت  نادان  وا  زا  نم  رگا  : درک ضرع 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  ماجنارس  و  «. زاس شوماخ  یکین  زا  زج  ار  تنابز  ؛  ٍْریَخ ْنِم  ّالإ  َکَناِسل  ْتِمْصأَف  »

تافـص نیا  زا  یکی  هک  دزاس  یمن  دونـشخ  ار  وت  ایآ  ؛ ؟ ِهَّنَْجلا َیلإ  َكُّرُجَت  ِلاصِْخلا  ِهِذـه  ْنِم  ٌهَلْـصِخ  َکـیف  ِنوُکَت  ْنا  َكُّرُـسَی  اـمأ  »
. ( ،ج 2،ص 113،ح 5 یفاک . ( .»؟ درب تشهب  يوس  هب  ار  وت  یشاب و  هتشاد  ار  کین 

: میناوخ یم  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  زا  یثیدح  رد  هک  هنوگ  نامه  ، تسا هشیدنا  قمع  رکف و  تینارون  ببس  توکس  ، نیا رب  هفاضا 

. ( ،ح 4248 مکحلا ررغ  «. ) . دوش ینارون  ترکف  ات  شاب  تکاس  ؛  َكُرِْکف ِْرنَتْسَی  َتْمَّصلا  ِمِْزلا  »

: تسا هدمآ  ترضح  نامه  زا  يرگید  ثیدح  رد 

یم ینارون  تبلق  ناوارف و  ترکف  هک  نک  توکـس  رایـسب  ؛  ِكِدَـی ْنِم  ُساّنلا  ِمَلْـسَی  َُکْبلَق َو  ِْرنَتْـسَی  َكُرِْکف َو  ّْرفَوَتَی  َکَتْمَـص  ِْرثْکأ  »
. ( ،ح 4252 مکحلا ررغ  «.). دوب دنهاوخ  ناما  رد  وت  زا  مدرم  دوش و 

رما شناد و  میلعت  قح و  نخـس  یلو  ؛ تسا هانگ  هب  هدولآ  ای  مالکلا  لوضف  حالطـصا  هب  هک  تسا  ینانخـس  هب  طوبرم  اهنیا  همه  هتبلا 
هدمآ تایاور  رد  میتفگ  تمکح 182  رد  ًاقباس  هک  هنوگ  نامه  تسانثتـسم و  نآ  زا  نیقی  هب  نآ  لاثما  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب 

ام رگا  یتح  توکـس  هب  هن  دندش  مالک  هب  توعد  ایبنا  اریز  تسا ، رترب  توکـس  زا  نیقی  هب  دشاب  یلاخ  تافآ  زا  مالک  رگا  هک  تسا 
لوا دلج  هب  تمکح 182 و 71 و  لیذ  هب  رتشیب  حیضوت  يارب   ) . .میریگ یم  کمک  مالک  زا  مییوگ  یم  نخس  توکـس  تلیـضف  رد 

 ( .دوش هعجارم  ،ص 298  نآرق رد  قالخا  یعوضوم  ریسفت 

( . َنُولِصاَوُْملا ُُرثْکَی  ِهَفَصَّنلِاب  َو  ( ؛» تسا ناتسود  ینوزف  هیام  فاصنا  :» دیامرف یم  هتکن  نیمود  رد  سپس 
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.تسا تسود  يانعم  هب  اجنیا  رد  « لصاوم » عمج نولصاُوم »  » »و فاصنا » يانعم هب  هَفَصَن » »

دوخ عفن  هب  ینخس  هن  ، دوش شقح  زا  یسک  تیمورحم  ببس  هن  دنک و  بصغ  ار  یـسک  قح  هن  ، ناسنا هک  تسا  نآ  فاصنا  تقیقح 
هب رداق  هک  فیعـض  دارفا  دروم  رد  یتح  دنک  تیاعر  ار  قوقح  اج  همه  هکلب  ، درادرب هار  نیا  رد  یماگ  هن  دـیوگب و  نارگید  نایز  و 
رب فاصنا  هبذاج  دـنک و  یم  ادـیپ  یناوارف  ناتـسود  دـنک  تیاعر  ار  روما  نیا  هک  یـسک  تسا  یهیدب.دنتـسین  شیوخ  قح  زا  عاـفد 

.تسین هدیشوپ  یسک 

رد هک  یباوبا  زا  باب  نیلوا  رد  اـهنت  هلمج  زا  دوش  یم  هدـید  يا  هدرتسگ  ياـه  ثحب  فاـصنا  تیمها  هراـبرد  یمالـسا  تاـیاور  رد 
زا ؛ تسا هدمآ  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  زا  انعمرپ  هاتوک و  ثیدـح  هدـش 20  رکذ  فاصنا  تیمها  هرابرد  همکحلا  نازیم  باـتک 

: دیامرف یم  هلمج 

. ( ،ح 9096 مکحلا ررغ  «. ) . تسا فاصنا  اه  تلیضف  نیرترب  ؛  ِِلئاضَْفلا ُلَْضفأ  ُفاْصنإلا  »

: میناوخ یم  ترضح  نآ  زا  يرگید  ثیدح  رد 

. ( ،ح 9106 مکحلا ررغ  «. ) . تسا فاصنا  باوث  یهلا  باوث  نیرترب  ؛  ِفاْصنْإلا َُهبُوثَم  َِهبُوثَْملا  َمَظْعأ  َّنإ  »

: دیامرف یم  يرگید  ثیدح  رد  زین 

«. ) دوـش یم  فوفـص  داـحتا  بجوـم  دزاـس و  یم  فرطرب  ار  تاـفالتخا  فاـصنا  َفـالِْتئْإلا ؛ ُبِجوـُی  َفـالِْخلا َو  ُعَـفْرَی  ُفاـْصنْإلا  »
.( ،ح 9116 نامه .

: دیامرف یم  يرگید  یثیدح  رد  هرخالاب 

،ح نامه «. ) . راثیا هب  نانموم  اـب  نک و  راـتفر  فاـصنا  هب  مدرم  ریاـس  اـب  ؛  ِراـثیْإلِاب َنینِمْؤُْملا  ِلـِماع  ِفاـْصنِْإلِاب َو  ِساـّنلا  َِرئاـس  ْلـِماع  »
.( 9109

نآ راثیا  مینیبب و  مشچ  کی  اـب  ار  نارگید  دوخ و  عفاـنم  هک  تسا  نآ  فاـصنا  ؛ دوش یم  نشور  زین  فاـصنا  موهفم  ریخا  ثیدـح  زا 
.میرامشب مدقم  دوخ  رب  يراوگرزب  اب  ار  نارگید  هک  تسا 

هناگ جـنپ  داتفه و  دونج  حرـش  هک  ثیدـح  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما.دوش  یم  رتراکـشآ  « فاصنا » موهفم زین  لیذ  ثیدـح  زا 
: دیامرف یم  ، دنک یم  نایب  ار  لهج  لقع و 

«. ) تسا نتـشیوخ ) قوقح  هرابرد   ) بصعت نآ  دـض  تسا و  فاـصنا  لـقع  نایرکـشل  زا  رگید  یکی  ؛  َهَّیِمَْحلا ُهُّدِـض  ُفاـْصنْإلا َو  «َو 
. ( ،ج 1،ص 21 یفاک .

دنیامن فارتعا  هابتشا  اطخ و  هب  دننک و  تیاعر  نارگید  هرابرد  ار  فاصنا  دراوم  زا  یـضعب  رد  رگا  هک  دننک  یم  روصت  یـضعب  هاگ 
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مالـسلا هیلع  نانمؤمریما  زا  یثیدح  رد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما.تسا  سکع  هیـضق  هک  یلاح  رد  دیآ  یم  نییاپ  مدرم  رظن  رد  ناشماقم 
: دومرف هک  دنک  یم  لقن 

رب ادخ  دـنک  تیاعر  شیوخ  هب  تبـسن  مدرم  ربارب  رد  ار  فاصنا  هک  یـسک  ؛  ًاّزِع ّالإ  ُهّللا  ُهْدِزَی  َْمل  ِهِسْفَن  ْنِم  َساّنلا  ِفِْصُنی  ْنَم  ُهَّنإ  الأ  »
. ( ،ج 2،ص 114 نامه «. ) . دیازفا یم  وا  تزع 

( . ُراَْدقَْألا ُمُظْعَت  ِلاَْضفِْإلِاب  َو  ( ؛» دور یم  الاب  اه  ناسنا  ردق  ششخب  لذب و  اب  :» دیامرف یم  هتکن  نیموس  رد 

مالآ هک  یکمک  ره  تسا  هدروآ  دوخ  هغالبلا  جهن  حرش  رد  هینغم  موحرم  هک  هنوگ  نامه  هکلب  ، تسین لام  لذب  هب  رـصحنم  « لاضفا »
.تسا نآ  قادصم  دراد  رب  مدرم  شود  زا  ار  نیگنس  ياهراب  دنک و  مک  ار  اه  هودنا  و 

: میناوخ یم  تسا  هدش  روهشم  « هلیسو » هبطخ هب  هک  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  فورعم  هبطخ  رد 

دنک هشیپ  ششخب  دوج و  هک  یسک  دوش و  یم  لیلذ  دنک  یهاتوک  ناسحا  رد  هک  یسک  ؛  َداَس َداَج  ْنَم  َّلَذ َو  َّلَق  ْنَم  ُهَّنِإ  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  »
.( ،ج 74،ص 278،ح 1 راونالا راحب  «. ) . دوش یم  گرزب 

وا يوس  هب  مدرم  تبحم  لیـس  دنوش و  یم  وا  بوذجم  اه  لد  دنک  شـشخب  لذب و  رتشیب  نارگید  هب  ، ناسنا ردـقره  هک  تسین  کش 
.دوش یم  ناسنا  تیصخش  تمظع و  ثعاب  رما  نیمه  ددرگ و  یم  ریزارس 

: میناوخ یم  مکحلا  ررغ  رد  یثیدح  رد  هک  هنوگ  نامه 

. ( ،ح 8561 مکحلا ررغ  «. ) . دنوش یم  ناسنا  میلست  مدرم  ششخب  لذب و  هلیسو  هب  ُقانْعْالا ؛ ُّقِرَتْسَت  ِلاْضفْإلِاب  »

مکحلا ررغ  ثیدح  رد  هک  نانچ  ، دنکفیب وا  بیع  رب  هدرپ  دناوت  یم  ششخب  ناسحا و  ، دشاب یبویع  ياراد  یـصخش  نینچ  رگا  یتح 
: تسا هدمآ 

« . ُبُویُْعلا ُُرتْسَت  ِناسْحْإلِاب  »

( . ُهَمْعِّنلا ُِّمتَت  ِعُضاَوَّتلِاب  َو  ( ؛» ددرگ یم  لماک  یهلا )  ) تمعن عضاوت  اب  :» دیامرف یم  هتکن  نیمراهچ  رد  سپس 

ربک و راتفرگ  دنوش و  یم  رادروخرب  شیاه  تمعن  زا  هک  ار  یناسک  لاعتم  يادـخ  مه  هک  تساجنیا  زا  تمعن  مامتا  اب  عضاوت  هطبار 
یم شتمعنرب  دـنادرگ و  یم  شـصاخ  تمحر  فطل و  لومـشم  دـننک  یم  يرتشیب  عضاوت  قیالخ  ربارب  رد  هکلب  ، دـندرگ یمن  رورغ 

يدنلبرـس و قیال  ار  وا  هدش  وا  عضاوت  ینوزف  ثعاب  تمعن  ترثک  هک  دننیبب  وا  رد  ار  یتلاح  نینچ  یتقو  ادـخ  ناگدـنب  مه  دـیازفا و 
.دوش یم  رتشیب  مدرم  مشچ  رد  وا  تمظع  دننیب و  یم  هعماج  ییاوشیپ  یتسرپرس و 

يا : درک باطخ  مالـسلا  هیلع  یـسوم  هب  لاعتم  دنوادخ  :» دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسا  هدمآ  یفاک  لوصا  رد  یثیدـح  رد 
: درک ضرع  یسوم  مدادن ؟ يراختفا  نینچ  ار  نارگید  مدرک و  ملکت  وت  اب  متخاس و  دوخ  بطاخم  ار  وت  ارچ  یناد  یم  ایآ  یسوم !
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رت عضاوتم  وت  زا  ار  يدحا  مدرک  یسررب  ار  مناگدنب  مامت  نم  یسوم ! يا  هک  داتـسرف  یحو  لاعتم  يادخ  دوب ؟ هچ  يارب  اراگدرورپ 
ياهزامن رد  هک  دوش  یم  نشور  فیرـش  ثیدـح  نیا  زا   ) یهن یم  كاخ  رب  ار  دوخ  تروص  یناوخ  یم  زامن  هک  یماگنه  وت  متفاین 

ار راک  نیا  عضاوت  تیاهن  زاربا  يارب  نارمع  نب  یـسوم  ، دـندراذگ یمن  كاخ  رب  تروص  تداـبع  زاـمن و  ماـگنه  هب  مالـسا  زا  لـبق 
.( ،ج 2،ص 123،ح 7 یفاک لوصا  («. ) . داد یم  ماجنا 

: میناوخ یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  یثیدح  رد 

راحب «. ) . دنک عضاوت  تمظع  یگرزب و  نیع  رد  هک  تسا  یـسک  ادخ  ناگدنب  نیرترب  ؛  ٍهَْعفِر ْنَع  َعَضاوَت  ْنَم  ًادـْبَع  ِساّنلا  َلَْضفأ  َّنإ  »
.( ،ج 74،ص 179 راونالا

: میناوخ یم  نانمؤمریما  ماما  زا  یثیدح  رد 

. ( ،ح 5132 مکحلا ررغ  «. ) . تسا عضاوت  تفارش  ماقم و  تاکز  ؛  ِفَرَّشلا ُهاکَز  ُعُضاوَّتلا  »

.تسا ناسنا  رد  عضاوت  حور  شرورپ  ادخ  هناخ  ترایز  زامن و  ًاصوصخم  یمالسا  تادابع  ياه  هفسلف  زا  یکی  ًالوصا 

: دومرف شنارای  هب  يزور  : میناوخ یم  ادخ  لوسر  زا  یثیدح  رد 

؟ منیب یمن  امش  رد  ار  تدابع  ینیریش  ارچ  ؛  ِهَدابِْعلا َهَوالَح  ْمُْکیَلَع  يرَأ  یلام ال  »

؟ تسیچ تدابع  ینیریش  : دندرک ضرع  ؛  هدابعلا هوالح  امو  اولاق 

. ( ،ج 6،ص 222 ءاضیبلا هجحم  «. ) . تسا عضاوت  : دومرف ؛  ُعُضاوَّتلا : َلاق »

: دومرف یم  مالسلا  هیلع  حیسم  ترضح  هک  تسا  هدمآ  راونالا  راحب  رد 

اب هن  دوش  یم  دابآ  شناد  ملع و  عضاوت  هلیـسوب  ؛  ِلَبَْجلا ِیف  ُعْرَّزلا ال  ُُتْبنَی  ِلْهَّسلا  ِیف  َِکلذَـک  ِرُّبَکَّتلِاب َو  ُهَمْکِْحلا ال  رَمُْعت  ِعُضاوَّتلاـِب  »
.( ،ج 72،ص 121 راونالا راحب  («. ) . دنلب  ) ياه هوک  رب  هن  دیور  یم  راومه  مرن و  نیمز  رد  تعارز  هک  هنوگ  نامه  ، ربکت

: میناوخ یم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یثیدح  رد  هلمج  زا  ؛ تسا هدش  رکذ  عضاوت  يارب  ییاه  هناشن  یمالسا  تایاور  رد 

رتمک هب  هک  تسا  نآ  عضاوت  ؛  ًاّقُِحم َْتنُک  ْنإ  َءارِْملا َو  َكُْرتَت  ْنأ  َتیَقل َو  ْنَم  یلَع  ِلَُست  َمّ ْنأ  ِِهفَرَـش َو  َنوُد  ِسِلْجَْملِاب  اضِّرلا  ُعُضاوَّتلا  »
ره ، يزاس اهر  نارگید  اب  ار  هرجاشم  ینک و  مالس  وا  هب  يدرک  تاقالم  ار  سک  ره  یشاب و  عناق  سلجم  رد  دوخ  هتسیاش  هاگیاج  زا 

.( ،ج 75،ص 176 نامه «. ) . دشاب وت  اب  قح  دنچ 

: دومرف هک  اجنآ  میرب  یم  نایاپ  ادخ  لوسر  زا  یثیدح  اب  ار  نخس  نیا 

ُمُه َنوُراثْرَّثلا َو  یّنِم  ِهَمایِْقلا  َمْوَی  ْمُکَدَْعبأ  ّنإ  ًاعُـضاوَت َو  ْمُکُّدَشأ  ًاُقلُخ َو  ْمُُکنَـسْحَأ  ًاِسلْجَم  ِهَمایِْقلا  َمْوَی  یّنِم  ْمَُکبَْرقَأ  ََّیلإ َو  ْمُکَّبَحأ  َّنإ  »
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همه زا  رتهب و  شقالخا  همه  زا  هک  تسا  یسک  تمایق  زور  رد  نم  هب  امش  نیرت  کیدزن  نم و  دزن  امش  نیرت  بوبحم  ؛  َنوُِربْکَتْسُْملا
. ( ،ج 68،ص 385،ح 26 نامه «. ) . دنناربکتسم تمایق  زور  نم  زا  امش  نیرترود  دشاب و  رت  عضاوتم 

َو ( ؛» ددرگ یم  لـصاح  يرورـسو  تمظع  تالکـشمو ) اـه  جـنر  و   ) اـه هنیزه  شریذـپ  اـب  :» دـیامرف یم  هناـمیکح  هتکن  نیمجنپ  رد 
( . ُدَدْؤُّسلا ُبِجَی  ِنَؤُْملا  ِلاَِمتْحِاب 

.تسا يرورس  یگرزب و  يانعم  هب  دَدْؤُس »  » هنیزه و يانعم  هب  « هنؤم » عمج نَُؤم » »

درک و لمحت  دـیاب  ار  يرتشیب  تالکـشم  الاو  تاـماقم  هب  ندیـسر  يارب  ًاـصوصخم  تسا  تالکـشم  عاونا  اـب  هتخیمآ  اـیند  یگدـنز 
.دنسر یمن  ییاج  هب  معنتم  ناگدرورپزان 

دشاب شَکالب  نادنر  هویش  یقشاع  تسود  هب  هار  دربن  مّعنت  هدرورپزان 

دنناشن و یم  دوخ  رس  رب  ار  وا  مدرم  دشک  شود  رب  ار  مدرم  نیگنـس  ياهراب  هک  یـسک  : دیوگ یم  هلمج  نیا  حرـش  رد  هینغم  موحرم 
اهنآ هب  دنوش  یمن  دنم  هرهب  اهنآ  زا  مدرم  هک  یناسک  یلو  دشاب  هچ  ره  شبَسَن  گنر و  نید و  ، دننیب یم  تسایر  يربهر و  لها  ار  وا 

هغـالبلا جـهن  حرـش   ) . .دـنک رپ  دوخ  شناد  ملع و  زا  ار  اـیند  دـنچ  ره  ، درادـن يا  هرمث  چـیه  هک  دـننک  یم  هاـگن  يدوجوم  دـننامه 
. ( ،ج 4،ص 351 هینغم

: میناوخ یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد 

تسایر و دشاب  سک  ره  رد  تسا  زیچ  هس  ؛  ِلاْملا ِسْفَّنلِاب َو  ُهَلِّصلا  ِءیسُْملا َو  ِنَع  ُْوفَْعلا  ِْظیَْغلا َو  ُمْظَک  ِیَـس  ًادّ َناک  ِهِیف  َّنُک  ْنَم  ٌثالَث  »
.( ،ج 75،ص 230 راونالا راحب  «. ) . نارگید هب  یلام  یناج و  تامدخ و  ناراکاطخ و  وفع  مشخ و  ندرب  ورف  : دنک یم  ادیپ  يرورس 

رد ار  نآ  ینیلک  موحرم  هدومرف و  نایب  ار  یمهم  لئاسم  « مَکَح نب  ماشه  » هب باطخ  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  هک  یحورـشم  ثیدح  رد 
: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  ماما  هک  میناوخ  یم  نآ  زا  یشخب  رد  تسا  هداد  رارق  یفاک  باتک  لوا  دلج  ردص 

َبَلَطَف ِهَّقَـشَْملِاب  اَّلِإ  ُلاَُنت  َال  اَهَّنَأ  َِملَعَف  ِهَرِخْآلا  َیلِإ  َرَظَن  ِهَّقَـشَْملِاب َو  اَّلِإ  ُلاَُنت  َال  اَهَّنَأ  َِملَعَف  اَِهلْهَأ  َیلِإ  اَْینُّدـلا َو  َیلِإ  َرَظَن  َِلقاَْعلا  َّنِإ  ُماَشِه  اَی  »
هب یهاگن  دروآ و  تسد  هب  ناوت  یمن  تقشم  اب  زج  ار  نآ  تسناد  دنکفا و  شلها  ایند و  هب  يرظن  لقاع  ماشه ! يا  ؛  اَمُهاَْقبَأ ِهَّقَشَْملِاب 

( ترخآ  ) تشاد يرتشیب  ياقب  هک  ار  نآ  ، تقشم لمحت  اب  ور  نیا  زا  دیآ  یمن  تسد  هب  تقشم  اب  زج  زین  نآ  تسناد  درک و  ترخآ 
. ( ،ج 1،ص 18 یفاک «. ) . دومن بلط 

: تسا هدمآ  ، هدش لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  لئاسولا  كردتسم  رد  هک  یثیدح  رد 

كردتسم «. ) . متفای ادخ  ناگدنب  هب  یهاوخریخ  رد  ار  نآ  متفر  يرورـس  غارـس  هب  ؛  ِهّللا ِدابِعل  ِهَحیـصَّنلا  ِیف  اُهتْدَجَوَف  َهَسایِّرلا  ُْتبَلَط  »
.( ،ج 12،ص 173 لئاسولا
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: میهد یم  نایاپ  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  زا  يرگید  ثیدح  اب  ار  ثحب  نیا 

یم یگرزب  يرورس و  هب  نآ  هلیسو  هب  ناسنا  هک  تسا  تلصخ  راهچ  ؛  ُلْقَْعلا ُدوُْجلا َو  ُبَدْألا َو  ُهَّفِْعلا َو  : ُءْرَْملا اَِهب  ُدوُسَی  ٍلاصِخ  َُعبْرأ  »
.( ،ج 1،ص 94 راونالاراحب «. ) . لقع ششخب و  بدا و  هانگ و  ربارب  رد  يراد  نتشیوخ  : دسر

ِهَریِّسلِاب َو  ( ؛» دوش یم  بولغم  روهقم و  نمشد  هنالداع ، شور  اب  :» دیامرف یم  زیمآ  تمکح  هلمج  نیمشش  رد  مالسلا  هیلع  ماما  سپس 
( . ُئِواَنُْملا ُرَهُْقی  َِهلِداَْعلا 

يزیواتسد هک  دوش  یم  دوخ  راک  هب  قفوم  یماگنه  نمشد  اریز  ، تسا « ینمـشد » يانعم هب  « هاوانم » هشیر زا  « نمـشد » يانعم هب  ءيوانُم » »
.تسوا ندش  روهقم  تعاب  نیمه  دهد و  یمن  نمشد  تسد  هب  يزیواتسد  ، دراد هنالداع  شور  هک  یسک.دنک  ادیپ 

دراد دایز  نارادفرط  هک  سک  نآ  دنک و  یم  ادـیپ  مدرم  نایم  رد  يدایز  نارادـفرط  دراد  يا  هنالداع  شور  هک  یـسک  نیا  رب  نوزفا 
.دوش یم  روهقم  شنمشد 

یمن اهنت  شنانمـشد  ربارب  رد  ار  يا  هشیپ  تلادـع  هدـنب  نینچ  دـنوادخ  تسا و  یهلا  فاطلا  دروم  یـسک  نینچ  اـهنیا  همه  رب  نوزفا 
دراذگ یمن  اهنت  شنارک  یب  فاطلا  دراذگ  یمن  الوم  هتسشن  نیک  هب  نمشد  رعاش : هتفگ  هب  دنادرگ و  یم  زوریپ  ار  وا  دراذگ و 

: میناوخ یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  یثیدح  رد 

.( ،ج 74،ص 166 نامه «. ) . تسا نادواج  تشهب  هدنرادهگن و  رپس  تلادع  ؛  ٌهَِیقاب ٌهَّنَج  ٌهَِیقاو َو  ٌهَّنُج  ُلْدَْعلا  »

: میناوخ یم  مکحلا  ررغ  زا  يرگید  تیاور  رد 

. ( ،ح 7760 مکحلا ررغ  «. ) . دنام رادیاپ  وت  تردق  ات  نک  هشیپ  تلادع  ؛  ُهَرْدُْقلا ََکل  ْمُدَت  ْلِدْعا  »

: میناوخ یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  یثیدح  رد  هک  هنوگ  نامه  ، تسا عیرشت  نیوکت و  ماظن  ساسا  تلادع  ًالوصا 

«. تساپرب نیمز  نامسآ و  ، مظن تلادع و  هلیسو  هب  ؛  ُضْرَْألا ُتاوامَّسلا َو  ِتَماق  ِلْدَْعلِاب  »

: تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  زا  زین  يرگید  ثیدح  رد 

. ( ،ح 1702 نامه «. ) . تسا ماکحا  تایح  حور و  تلادع  ِماکْحْألا ؛ ُهایَح  ُلْدَْعلا  »

تسا و مالـسا  تعیرـش  اب  ماگمه  یتسه و  ماظن  اب  گنهامه  ، تسا هدـیزگرب  دوخ  یگدـنز  رد  ار  هنالداع  شور  هک  یـسک  نیاربانب 
.دوش یم  زوریپ  شنانمشد  رب  نیقی  هب  یسک  نینچ 

.( ،ج 8،ص 245 مالسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  ماما  مایپ   ). .میتشاد هنیمز  نیا  رد  یحرش  زین  هبطخ 216  لیذ  رد 
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یم دایز  اهنآ  دض  رب  ناسنا  ناروای  ، ناهیفـس ربارب  رد  يرابدرب  ملح و  اب  :» دیامرف یم  هنامیکح  مالک  نیا  هلمج  نیرخآ  نیمتفه و  رد 
( . ِْهیَلَع ُراَْصنَْألا  ُُرثْکَت  ِهیِفَّسلا  ِنَع  ِْملِْحلِاب  َو  ( ؛» دنوش

.تشذگ تمکح 206  رد  انعم  نیمه  هیبش 

تسا و يرگـشاخرپ  هاـگ  ناـگرزب و  رب  يریگ  هدرخ  اـهنآ  راـک  هـک  دنتـسه  يدرخ  مـک  هیفـس و  دارفا  يا  هعماـج  ره  رد  کـش  یب 
نیا لباقم  رد  شور  نیرتهب  نیاربانب  ، ددرگ یم  ناهیفس  تراسج  تأرج و  تیصخشاب و  دارفا  نهو  ببـس  نانآ  اب  يریگرد  هنوگره 
یب لمحت و  يرابدرب و  ، دش هراشا  الاب  ینارون  مالک  رد  هدـمآ و  دـیجم  نآرق  تایآ  زا  یناوارف  تایآ  رد  هک  هنوگ  نامه  دارفا  هنوگ 
نیا ، دـنیوگ یم  نخـس  هناروسج  دننکـش و  یم  ار  تیـصخشاب  دارفا  میرح  اهنآ  هک  اـجنآ  زا.تساـهنآ  نانخـس  راـتفگ و  هب  ییاـنتعا 

نادرخ یب  ناهیفس و  دض  رب  اهنآ  يرای  هب  هعماج  هدیمهف  مدرم  دنریگب و  دوخ  هب  تیمولظم  هرهچ  دوش  یم  ببـس  يرابدرب  لمحت و 
.دنناشنب دوخ  ياج  رب  هدرک  تکاس  ار  اهنآ  دنزیخرب و 

.تسا هدوب  نیمه  ینید  ناگرزب  زا  يرایسب  مالسلا و  مهیلع  موصعم  ناماما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هریس 

: تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  زا  یثیدح  رد  هک  هنوگ  نامه  « ملح » تقیقح

ناشن یلمعلا  سکع  هک  يا  هنوگ  هب  تسا  شیوخ  سفن  رب  طلـست  بضغ و  ندربورف  ملح  ینعی  تسا  ِسْفَّنلا » ُْکِلم  ِْظیَْغلا َو  ُمْظَک  »
. ( ،ج 75،ص 102،ح 2 راونالا راحب   ) . .دهدن

ییاوران تاریبعت  دندیـسر و  یم  شتمدخ  يروسج  نادان و  دارفا  هک  میا  هدناوخ  اهراب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  یگدنز  رد 
یم ناشتالکـشم  لح  هب  درک و  یم  لـمحت  ترـضح  نآ  اـما  ؛ دـندش یم  ریگرد  ترـضح  صخـش  اـب  هاـگ  یتح  دـندرک و  یم  راـثن 

.تخادرپ

.تسا فورعم  زین  یماش  درم  نآ  مالسلا و  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ناتساد 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  مارتحا  دروم  دوخ و  هلیبق  گرزب  هک  يدرم  « مصاع نب  سیق  » تشذگرـس رد  هباغلا  دـسأ  باتک  رد 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  یباحص  « سیق نب  فنحا  » هک نیا  هلمج  زا  ؛ دوب روهشم  يرابدرب  ملح و  هب  رایـسب  وا  :» میناوخ یم  دوب 

: دیوگ یم 

شموق يارب  دوب و  هدرک  هیکت  شریشمش  فالغ  رب  هتسشن و  شا  هناخ  رانک  رد  مدید  يزور  ؛ متخومآ « مصاع نب  سیق  » زا ار  ملح  نم 
تـسوت ردارب  دنزرف  هتـسب  تسد  درم  نیا  : دنتفگ هدروآ  وا  دزن  یلوتقم  ندب  اب  هارمه  هتـسب  تسد  ار  يدرم  ناهگان.تفگ  یم  نخس 

هک شردارب  دنزرف  هب  ور  دعب  دش  مامت  هک  ینامز  ات  درکن  عطق  ار  دوخ  مالک  « سیق :» دیوگ یم  « فنحا » .تسا هتـشک  ار  تدـنزرف  هک 
: تفگ درک و  دوب  لتاق 

هب ریت  عقاو  رد  یتشک و  ار  تیومع  رـسپ  يدرک و  عطق  ار  تَمِحر  ، يدومن نایـصع  ار  ادـخ  ، يدرک يدـب  رایـسب  راک  ردارب ! رـسپ  يا 
نک و زاـب  ار  تیومع  رـسپ  ياـهوزاب  زیخ  رب  : تفگ وا  هب  تشاد  يرگید  دـنزرف  سپـس.یتساک  تناراـی  هورگ  زا  يدز و  دوـخ  رکیپ 
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،ج هباغلا دسأ   ) . .تسا بیرغ  راید  نیا  رد  وا  هک  ارچ  هدب  تردام  هب  دنزرف  هید  ناونع  هب  رتش  دـصکی  راپـسب و  كاخ  هب  ار  تردارب 
«. ( مصاع نب  سیق  » لاح حرش  ،4

یم لـقن  فـجن  گرزب  ياـهقف  زا  یکی  تـالاح  رد  ؛ دـندوب هتخوـمآ  موـصعم  ناـیاوشیپ  زا  ار  شور  نـیا  زین  نـید  ناـگرزب  اـملع و 
دیاب منک و  هیهت  یهانپرس  مهاوخ  یم  نم  هک  دوب  هتشون  وا  هب  يزیمآ  نیهوت  رایـسب  همان  ، نیگمـشخ دنمزاین و  یـصخش  يزور  : دننک
ناشن یبسانمان  لمعلا  سکع  هکنآ  یب  دعب  دناوخ  ار  هناکاته  زیمآ و  نیهوت  همان  هتسجرب  هیقف  نآ.دیزادرپب  امش  ار  نآ  تمیق  فصن 
دادخر نیا   ). .دنک یم  هیهت  یـسک  هچ  ار  شرگید  فصن  ، مینک هیهت  ار  وا  هانپرـس  فصن  ام  رگا  : دومرف شرـضاح  ناتـسود  هب  دهدب 

 ( .تسا يزاریش  يداهلادبع  دیس  هّللا  هیآ  موحرم  هب  طوبرم 

: میناوخ یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد  هتبلا 

هب ار  دوخ  یتسین  رابدرب  اعقاو  رگا  تسا و  یفاک  يرابدرب  ملح و  ، ناسنا يرای  يارب  ؛  ْمَّلَحَتَف ًامیلَح  ْنُکَت  َْمل  اذإ  ًارِصان َو  ِْملِْحلِاب  یفَک  »
. ( ،ج 2،ص 112 یفاک «. ) . روآ رد  نارابدرب  تروص 

: تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  الوم  زا  يرگید  ثیدح  رد 

. ( ،ح 6392 مکحلا ررغ  «. ) . تسوا ملح  رد  ناسنا  ییابیز  ُهُْملِح ؛ ِلُجَّرلا  ُلامَج  »

هب ات  دراپسب  رطاخ  هب  هدش  وا  هب  هک  ار  ییاه  يدب  دنک و  هشیپ  يرابدرب  یناوتان  زجع و  رثا  رب  ناسنا  هک  تسین  نیا  ملح.دوشن  هابتـشا 
: میناوخ یم  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  زا  یثیدح  رد.دریگ  ماقتنا  دوخ  عقوم 

دنکن يراک  هب  مادقا  یناوتان  زجع و  رطاخ  هب  هک  یـسک  ؛  یفَع َرَدَق  اذإ  ْنَم  ُمیلَْحلا  اَمَّنإ  َمَقَْتنا  َرَدَق  اذإ  َمَجَهَف َو  َزَجَع  ْنَم  ُمیلَْحلا  َْسَیل  »
. ( ،ح 6437 مکحلا ررغ  «. ) . دنک وفع  ییاناوت  ماگنه  هب  هک  تسا  یسک  میلح.تسین  رابدرب  میلح و  دریگ  ماقتنا  ییاناوت  ماگنه  هب  و 

ور « یعازخ هللا  دبع  » رتخد « هیفص » لمج گنج  زا  دعب.میهد  یم  نایاپ  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  ملح  زا  يرگید  ناتساد  اب  ار  نخس  نیا 
: تفگ درک و  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  هب 

میتی ار  ام  نادـنزرف  هک  هنوگ  نآ  دـنک  میتی  ار  تیاه  هچب  ، يدرک رهوش  یب  ار  ام  نانز  هک  هنوگ  نآ  دـنک  رهوش  یب  ار  تناـنز  ادـخ 
هک یناسک.دنتـشاد  هگن  تسد  اـهنآ  « دـیرادرب نز  نیا  زا  تسد  :» دوـمرف نانمؤمریما.دـننک  هلمح  وا  هب  هـک  دنتـساخرب  یعمج.يدرک 
هب تیاور  نیا  ،ج 40،ص 103. راونالا راحب   ) . .دندرک بجعت  وا  هب  تبـسن  مالـسلا  هیلع  یلع  ملح  زا  دندوب  هدینـش  ار  نز  نآ  نخس 

 ( .تسا هدمآ  باتک  نیمه  زا  مهن  دلج  رد  همان 14  لیذ  رد  يرت  حورشم  روط 

.تسا هدمآ  « ملح » هلئسم دروم  رد  يرتشیب  حرش  تمکح 206  لیذ  رد 

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abu Talib said : “ Through abundance of silence does one earn respect.
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Through fairness does one win admirers. Through acts of favors does one's value
become greater. Through humility does one's blessing become complete. Through
bearing hardships, loftiness is earned. Through fair dealing, an opponent is subdued.
And through clemency with regard to a shallow-minded person does one earn

.” supporters
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ِداَسجَألا ِهَماَلَس  نَع  ِداّسُحلا  ِهَلفَِغل  ُبَجَعلا  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

 !! دنا هدنام  لفاغ  دوخ  یتمالس  زا  نادوسح  هک  اتفگش  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 

يدیهش

.نامدرم یتسردنت  زا  دنلفاغ  هک  نارب  کشر  زا  تسا  تفگش 

یلیبدرا

تسا رامیب  هشیمه  دوسح  هچ  اهندب  یتمالس  زا  ناگدنرب  دسح  ندش  لفاغ  رم  تسبجع 

یتیآ

.دنا لفاغ  مدرم  یتسردنت  زا  نادوسح  هک  اتفگش  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . متفگش رد  دوخ  ياهندب  تمالس  زا  نادوسح  تلفغ  زا  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 
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يدنوار

هیفاع یلع  دسحی  فیکف ال  هیلع  هدسح  هریغ  یلع  همعن  يار  اذا  دوسحلا  نا  ینعی : داسجالا  همالـس  نع  داسحلا  هلفغل  بجعلا  هلوق  و 
.دسحلاب مسفنا  اوبعتی  نا  نم  مهیلع  دوعا  داسجالا  همالس  نا  نع  نولفاغ  مهنا  هانعم  لیق : .معنلا و  مظعا  یه  و  سانلا ،

يردیک

هبتر اهنود  امیف  نودسحی  داسحلا  نا  بجعلاف  همعن ، اهئار  تسیل و  همعن  برسلا  نما  قیرط  نم  اهتمالـس ، داسجالا و  هحـص  نا  ینعی 
مظعا یه  سانلا و  هیفاع  یلع  دسحی  فیکف ال  اهیلع  هدسح  همعن  هریغ  یلع  يار  اذا  دـساحلا   ) نا يا  اهیف  اهنودـسحی  و ال  معنلا ، نم 

.دسحلاب اهوبعتی  نا  نم  مهل  عفنا  مهیلع و  دوعا  دسحلا  مه  نم  مهسفنا  مهداسجا و  همالس  نا  نع  نولفاغ  داسحلا  نا ) لیق  معنلا و 

مثیم نبا 

ياهقرب قرز و  ریاس  ماقم و  تورث ، دروم  رد  تاقوا  رتشیب  دـسح  نوچ  دـنلفاغ .) اهیتسردـنت  زا  دوسح  دارفا  هک  نیا  زا  تسا  بجع  )
، تسا ناهج  ياهتمعن  نیرتگرزب  هک  دنراذگ ، یماو  ار  نارگید  یتسردنت  هب  تبسن  يزرودسح  نادساح  هک  نیا  سپ  .تسا  ییایند 
، دنوش یم  عقاو  تلفغ  دروم  رتمک  دنسوسحم ، ياهتمعن  اهنیا  هک  تسا  نآ  اهتمعن  رگید  اب  یتسردنت  تمعن  قرف  .تسا  بجعت  ياج 

ریغ یتسردـنت  تمعن  اـما  تساـهنآ ، هجوتم  دـساح  صخـش  دـسح  رتـشیب  و  تسا ، رادروخرب  اـهنآ  زا  دـسح  دروـم  صخـش  اـهنت  و 
.تسا دوسحم  دساح و  نیب  كرتشم  و  دریگ ، یم  رارق  تلفغ  دروم  دایز  تسا و  سوسحم 

دیدحلا یبا 

 . ِداَسْجَْألا ِهَمَالَس  ْنَع  ِداَّسُْحلا  ِهَْلفَِغل  ُبَجَْعلا  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

هیلع هدسحی  هیف ال  هریغ  ناسنإلا  كراشی  ام  هحصلا و  یف  كراش  دقف  دسجلا  حیحص  هنأل  دسجلا  هحص  یلع  دساحلا  دسحی  مل  امنإ 
.هحصلا یلع  ءاحصألا  اودسح  اوضرم  اذإ  دسحلا  بابرأ  اذهل  و 

فیک بجعت  مهیف  هزیرغ  راص  هبابرأ و  یف  نکمت  امل  دسحلا  نأ  وه  هجو و  همالکل ع  تلق  نینمؤملا ع  ریمأ  بجعت  اذ  املف  تلق  نإف 
لوزت نأ  دو  ادیدش  اضغب  ارمع  ضغبأ  اذإ  ادـیز  نإف  هیف  هکراشی  ام  یلع  هریغ  ناسنإلا  دـسحی  نأ  یلإ  میمذـلا  قلخلا  اذـه  يدـعتی  ال 

.الاح نسحأ  يوقأ و  ناک  امبر  لب  هتمعن ) .» لثم  :» ا هتمعنک (  همعن  اذ  ناک  نإ  هیلإ و  هتمعن  هنع 

اضیأ اذه  مهمقـس و  ضتقم  مهداسجأ و  همالـس  یف  رثؤم  دسحلا  نأ  یلع  داسحلا  هلفغ  نم  هبجعت  وه  رخآ و  ینعم  دیری  نأ  زوجی  و 
حضاو

یناشاک

ینعی اهدسج  یتمالس  زا  ناگدنرب  دسح  ندش  لفاغ  رم  تسا  بجع  داسجالا ) همالس  نع  داسحلا  هلفغل  بجعلا  مالسلا : هیلع  لاق  (و 
هک داـسح  زا  بجع  سپ  .دـشاب  وا  هبتر  هب  هک  تسین  یتمعن  نآ  قوف  هک  گرزب  تسا  یتمعن  داـسجا ، یتمالـس  یتـسار و  تحص و 
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.تبترم رد  ار  نآ  قوف  دنرب  یمن  دسح  هبتر و  يور  زا  وا  زا  تسا  رتمک  هک  یعاتم  هب  دنرب  یم  دسح 

یلمآ

ینیوزق

ندب تحـص  نت و  تیفاع  زا  ناهج  رد  یتمعن  هقیقحلا  یف  .نامدرم و  ياهنت  تمالـس  رب  دسح  زا  نادساح  ندنام  لفاغ  زا  بجع  يا 
نآ رب  يریزو  يریما و  دزن  كدنا  یتلزنم  ردـق و  ای  رقحم  یلام  زا  دـننیب  مدرم  رد  هک  یتمعن  كدـنا  رب  ایند  بابرا  و  دـشابن ، رتگرزب 

ناتمعن ءاـج : اـمک   ) دـشاب لـهاذ  نآ  رب  دـسح  زا  رارـشا  هچناـنچ  دـنوش  لـفاغ  نت  تمالـس  رب  دـسح  زا  دـیامن و  تسفاـنم  دـسح و 
ربارب وا  اب  بورشم  لوکام و  زا  یتمعن  چیه  تسا و  یتمعن  رتگرزب  هک  تسا  بآ  تمعن  لاثم  رب  نیا  و  همالـسلا ) نمالا و  ناتروفکم 

ار نآ  یلاعت  هناحبـس و  قح  نوچ  نکیلو  دنرخب  لعل  رز و  زا  یناورـسخ  یمخ  هب  نآ  زا  هعرج  کی  دشاب  بایان  هک  یئاج  ددرگن و 
رتگرزب رتهب و  بآ  یتبرـش  دوش  هدرک  رظن  تقیقح  هب  رگا  دسانـشن و  تمعن  نآ  ردـق  یـسک  تسا  هدرک  ناگیار  نازرا و  دابع  نایم 

عیب ضرعم  رد  ار  نآ  ضرفلاب  رگا  دـسج  تمالـس  نینچمه  دـشاب و  لاحم  نآ  یب  نکمم و  تایح  نآ  یب  هک  لام  يراطنق  زا  دـشاب 
هتـشاد ناـگیار  تمعن  نآ  سکاـن  سک و  نارازه  دـنناد و  نازرا  دوس  نآ  دـنرخب و  نارگ  لاـم  هب  ار  نآ  ضرم  باحـصا  دـنرآ  رد 

و دنرب ، کشر  دسح و  وا  رب  دنک  رب  رد  يون  هماج  يزور  الثم  ریقف  یصخش  رگا  دنربن و  دسح  نآ  رب  دنتفین و  رکف  هب  مدرم  دنشاب و 
یتشگ کـنخ  خـی  هب  تجاـح  یب  اـهبآ  يدـش و  درـس  ياوه  نوچ  هک  تسا  لوقنم  نیفرتـم  نیب  کـیراب  نیعل  نیدـساح  یـضعب  زا 

ام و نایم  بورـشم  توافت  ددرگ و  ناگیار  درـس  بآ  هک  دمآ  ناتـسمز  رگید  یتفگ : یتخاس و  رهاظ  راکنا  لالم و  رثا  يدیجنرب و 
.دزیخرب ناگدنبرخ  ناراکتمدخ و 

یجیهال

ندوب لفاغ  تهج  زا  تسا  بجعت  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .داسجالا » همالـس  نع  داـسحلا  هلفغل  بجعلا  : » مالـسلا هیلع  لاـق  و 
.دنرب یمن  نآ  زا  دسح  هک  اهندب  یتمالس  تحص و  تمعن  زا  ناگدنرب  دسح 

ییوخ

نوکتف هدوهشم  ریغ  داسجلا  همالس  ناب  هاجلا ، لاملا و  یلا  مهدسح  هجوت  داسجالا و  همالس  نع  داسحلا  هلفغ  مثیم  نبا  هجو  ینعملا :
كراشی ام  و  همعنلا ، هذه  یف  دساحلا  هکرش  نع  شان  دسجلا  همالس  یلع  دسحلا  كرت  ناب  یلزتعملا  حراشلا  اههجو  .اهنع و  الوفغم 

همالـس نع  داـسحلا  هلفغ  نم  هبجعت  وه  رخآ و  ینعم  دـیری  نا  زوـجی  و  همـالک : رخآ  یف  لاـق  و  هیلع ، هدـسحی  ـال  هیف  هریغ  ناـسنالا 
و هیقدلا ، یمحلاب  هبشا  هنال  دساحلا  همالسب  لخی  دسجلا و  بیذی  دسحلا  ناف  رابتعالا  هدیوی  و  لوقا : .مهدسح  جالع  مدع  مهسفنا و 
وا هبیقر  همعن  یلا  رظنلا  نم  قدلاب  یلتبا  هناب  دـساحلا  نع  هیاکحلا  و  قدـلا ، مزال  بهذا و  مهلوقب : دـساحلا  عدر  سانلا  نیب  عاش  دـق 

ندوب لفاغ  زا  متفگش  رد  همجرتلا : .دسحلا  هلق  نم  دسجلا  هحص  مالسلا :) هیلع   ) هلوق نم  لضفلا  اذه  رخاوا  یف  یتای  ام  هدیوی  هدن و 
.نادبا تمالس  یتسردنت و  زا  نادساح 

لفاغ تحص  تمعن  زا  هدنام  *** لجخ نادوسح  هک  متفگش  رد 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 3067 

http://www.ghaemiyeh.com


يرتشوش

امبر سانلا  نا  مهنم : لجر  لاقف  دـسحلا ، هرـصبلا  ءافرظ  نم  موق  رکذـت  اولاـق : قـالخالا ) مراـکم  یف  نوعبرـالا - ثلاـثلا و  لـصفلا  )
نادمح عمـسم و  نب  کلام  فنحالا و  بلـصب  رما  هفیلخلا  نا  لاقف : مایا  دعب  مهءاج  مث  .کلذ  هیلع  اورکناف  .بلـصلا  یلع  اودـسح 
سانلا نا  مکل  لقا  ملا  لاقف : کلام - فنحالا و  نونعی  نیـسیئرلا - نیذه  عم  بلـصی  نادمح - نونعی  ثیبخلا - اذـه  اولاقف : .ماجحلا 

.کنم و حارتسا  کقراف و  ثیح  كرعـش  الا  دسحا  تسل  علـصا - ناک  و  اهجوزل - تلاق  هارما  نا  یکح  .بلـصلا و  یلع  نودـسحی 
نوبرقالا ینافج  ام  اذا  یتقاف  ربجت  هللا  دعب  کتیار  لوقت : یه  اهلزغ و  حدمت  هیبارعاب  تررم  لاق : یعمـصالا  نع  دادغب :) خـیرات   ) یف

دیزت و دیبعلا  بسک  یلع  تنا  ینندسح و  لغتـسی  ادبع  تنک  ولف  دیدح  لثم  تئـش  ام  اذا  بوث  انل و  يرت  لازت  ضیب ال  مهارد  دوعت 
الف مراکملا  یلع  دـسحت  هل : لاقف  .کلذ  نم  بضغف  .سانلا  دـسحا  تنا  نوماملل : لاق  هنا  مهـضعب  یکح  یناجرجلا :) تاـیانک   ) یف

(: يربطلا  ) یفو قالخالا ) مراکم  یف  نوعبرـالا - ثلاـثلا و  لـصفلا   ) .هلـصو کـلذ و  هبجعاـف  .اـهیلا  تقبـس  ـالا  همرکم  دـحال  عدـت 
، بوکرلا یلع  ردـقی  مل  یتح  سرقنلا  عجو  هب  دتـشا  دـق  و  ( 278  ) هنـس یف  قارعلا  یلا  لبجلا  نم  دضتعملاوبا - دـمحاوبا - فرـصنا 

مث جـلثلا ، اهیلع  عضی  ناک  هنا  هرما  نم  غلب  یتح  هدرابلا  ءایـشالاب  هلجر  دربی  مداخ  هعم  هیلع و  دـعقی  ناکف  هبق ، هیلع  ریرـس  هل  ذـختاف 
نا مهرمایف  انایحا  هب  دتـشا  امبر  و  نورـشع ، نورـشع  هیلع  بوانتی  الامح  نوعبرا  هریرـس  لمحی  ناک  لـیفلا و  ءاد  هلجر  هلع  تراـص 
یف انا  لکآ و  یسار و  یلع  لمحا  مکنم  دحاوک  نوکا  ینا  تددو  یلمحب  مترجض  دق  هنولمحی : نیذلل  اموی  لاق  هنا  رکذف  هوعـضی ،

: مهـضعب لوق  بدالا  نم  ماقملا  بسانی  امم  و  اذـه ، .ینم  الاح  اوسا  مهیف  حبـصا  ام  قزترم  فلا  هئام  یلع  يرتفد  قبطا  لاق : و  هیفاع ،
: هلوق نم  مالـسلا ) هیلع   ) هدارم نا  حضاو  اذه ، .عضاوتلا  الا  اهیلع  دوسحم  همعن  لک  اولاق : .دقح و  هلک  دقع  و  دسح ، هلک  دسج  نالف 
و یلاعت ، هللا  معن  نم  امه  مهدـنع و  هاج  وا  لام  هیور  یلع  مهریغ  نودـسحی  سانلا  نا  داسجالا ) همالـس  نع  داـسحلا  هلفغل  بجعلا  )

هدارم دیدحلا  یبا  نبا  مهفی  مل  و  اهیلع ؟ مهدسح  نع  اولفغ  فیکف  امهنودب ، تسیلف  هاجلا  لاملا و  قوف  نکت  مل  ول  داسجالا  همالس 
كراش ام  هحـصلا و  یف  كراش  دـقف  دـسجلا  حیحـص  هنال  دـسجلا  هحـص  یلع  دـساحلا  دـسحی  مل  امنا  لاقف : طبخف  مالـسلا ) هیلع  )

یلع هریغ  دـسحی  دـساحلاف  لیلع ، لیلعتب  یتا  هنا  عم  مالـسلا ) هیلع   ) هیلع ادر  نوکی  امب  هحرـش  يرتف  .هیلع  هدـسحی  هریغ ال  ناـسنالا 
لـصفلا  ) هلفغ نم  مالـسلا ) هیلع   ) هبجعت دـیری  نا  زوجی  و  اضیا : دـیدحلا  یبا  نبا  لاق  .هاج و  لام و  اذ  وه  ناک  نا  هاـجلا و  لاـملا و 

هلوق ینعم  وه  امنا  هلاق  ام  ناف  طبخ ، اضیا  وه  .مهمقـس و  یـضتقم  دسحلا  نا  یلع  داسحلا  قالخالا ) مراکم  یف  نوعبرالا - ثلاثلا و 
.لوقلا اذه  ال  یتالا ، دسحلا ) هلق  نم  دسجلا  هحص   ) رخالا مالسلا ) هیلع  )

هینغم

سکع یلع  هیرثکالل  لب  هرثکلل ، هرفوتم  هحـصلا  تماد  اـم  بیرغ  بیجعب و  اذـه  سیل  و  هحـصلا ، نود  لاـملا  یلع  ساـنلا  دـساحتی 
نمثا و اهنا  عم  هیلع  هحصلا  همعن  یسنی  و  لاملا ، همعن  یلع  ینغلا  دسحی  فیک  میلسلا ، حیحـصلا  رما  نم  مامالا  بجعت  امنا  و  لاملا ،

عم ینغلا  نیب  رقفلا و  عم  هحـصلا  نیب  ریخ  ول  و  هتحـص ، یلع  ریقفلا  طـبغی  ضیرملا  ینغلا  و  اـهلجا ، نم  یحـضی  هب  و  لاـملا ، نم  زعا 
.اهلماکب ایندلا  یلع  هحصلا  رثال  ضرملا 

هدبع

مهداسجا همالـس  یلع  سانلا  نودسحی  الثم و ال  هاجلا  لاملا و  یلع  نودساحلا  دـسحی  نا  بیجعلا  نم  يا  داسجالا : همالـس  نع  … 
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معنلا لجا  نم  اهنا  عم 

يرفعج

مالسالا ضیف 

بجع ینعی  مدرم  ي   ) اهندب یتسردنت  زا  ناربکـشر  ندـنام  لفاغ  زا  اتفگـش  تسا : هدومرف  یتسردـنت ) تیمها  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
یمن کشر  تسا  اهتمعن  نیرتگرزب  هک  اهنآ  یتسردـنت  یتمالـس و  هب  دـنرب و  یم  کشر  نارگید  هاج  لام و  هب  ناربکـشر  هک  تسا 

(. دنرب

ینامز

دارفا هب  تبـسن  دـنرادروخرب  مسج  تمالـس  زا  هک  رظن  نیا  زا  دـننک و  یم  تداسح  راهظا  دـنرادن  هچنآ  هب  تبـسن  نادوسح  بلاـغ 
هیلع  ) ماما الاب  هتکن  هب  هجوت  اب  .دـننک  یم  تداسح  مه  نآ  هب  تبـسن  دـندش  ضیرم  هک  هاـگنآ  یلو  دـنزرو  یمن  تداـسح  حـیحص 

دـنا و هدیـشوپ  مشچ  یتمالـس  زا  هنوگچ  تسا  هدـش  نادوسح  تعیبط  ءزج  هک  تداسح  هک  نیا  اب  دـنک  یم  بجعت  راهظا  مالـسلا )
یمن نارگید  يارب  دـنراد  دوخ  هک  هچنآ  هب  تبـسن  یتح  نادوسح  زا  یلیخ  هک  دـنامن  هتفگاـن  دـنزرو ! یمن  تداـسح  نآ  هب  تبـسن 

نیا هنومن  دیجم  نآرق  رد  نابرهم  يادخ  دنا ! هداتفا  ولج  ضرم  زا  نادوسح  هنوگ  نیا  هک  دنزرو  یم  تداسح  نآ  هرابرد  دنهاوخ و 
، ناشتداسح يور  زا  دیا  هدروآ  نامیا  امـش  هکنیا  زا  سپ  دنراد  تسود  باتک  لها  زا  يرایـسب  : ) دیامرف یم  نایب  نینچ  نیا  ار  دارفا 

( .تسا هدیدرگ  راکشآ  نانآ  يارب  قح  هکنیا  اب  دننادرگ  زاب  ناتنید  زا  ار  امش 

يزاریش دمحم  دیس 

دـسج همالـس  نودـساحلا  دـسحی  فیک ال  ناـسنالا ، بجعتی  يا  داـسجالا ) همالـس  نع  داـسحلا  هلفغل  بجعلا  : ) مالـسلا هیلع  لاـق  و 
.همالسلا همعن  مظعل  هیبنت  اذه  و  نودساحلا ، امهدسحی  نیذلا  هاجلا  لاملا و  نم  دسحلاب  قحا  هنا  عم  ناسنالا ،

يوسوم

فعـضت اهباکتراب و  ایحور  ناسنالا  رغاصتی  اهنع  یهنم  هیهلا  هفلاخم  هنا  امکف  ندـبلا ، یف  رثوی  حورلا  یف  رثوی  امک  دـسحلا  حرـشلا :
یلا يدوی  اذه  لابا و  ءوده  شیعلا و  بیط  نم  هعنمی  اذه  يذاتی و  قنحی و  ظملتی و  دساحلا  ناف  ندبلا  یلع  رثوی  کلذک  هللااب  هتلص 

 … هتحص ندبلا و  همالس  مدع  یلا  لب  لازهلا  ندبلا و  فعض 

یناقلاط

« .دنا لفاغ  اهندب  تمالس  زا  هک  تسا  نارب  کشر  زا  یتفگش  »

رادروخرب تمعن  نآ  زا  مه  شدوخ  اریز  درب  یمن  کشر  نارگید  یمـسج  تمالـس  رب  تسا ، تمالـس  دوخ  هک  یماـگنه  اـت  دوسح 
تمالـس هب  دـنوش  یم  راـمیب  نوچ  نادوسح  هک  تسا  ببـس  نیدـب  دوش و  یمن  هدرب  دـسح  كرتـشم  ياـهزیچ  رد  ـالومعم  تسا و 
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نیا زا  نادوسح  يربخ  یب  زا  یتفگـش  نآ  درک و  ینعم  يرگید  هنوگ  هب  ار  نخـس  نیا  هک  تسا  زیاـج  .دـنرب و  یم  کـشر  نارگید 
.تسا نشور  مه  ینعم  نیا  تسا و  ناشیا  تمالس  ندش  لیاز  ناشدوخ و  يرامیب  بجوم  ندرب  کشر  هک  تسا  عوضوم 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

! ِداَسْجَْألا ِهَماَلَس  ْنَع  ، ِداَّسُْحلا ِهَْلفَِغل  ُبَجَْعلا 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

رد : دیوگ یم  رداصم  رد  هللا  همحر  بیطخ  هنامیکح : راتفگ  دنس  .دنا . (  لفاغ  شیوخ  یتمالس  زا  نادوسح  هنوگچ  هک  متفگـش  رد 
رد زین  و  ...ِداّـسُْحلا » ِهَْلفَغ  ْنِم  ًاـبَجَع  اـی  : » تسا هدـش  لـقن  تروـص  نیا  هب  یتواـفت  اـب  یناروـن  مـالک  نـیا  هروـثنملا  مـکحلا  باـتک 

جهن زا  ریغ  یعبنم  زا  ار  هنامیکح  مالک  نیا  ود  نآ  هک  تسین  دـیدرت  و  ِداّسُْحلا » ِهَْلفَِغل  ُْتبِجَع  : » هدـش لقن  توافت  نیا  اـب  مکحلاررغ 
(.( ،ج 4،ص179 هغالبلا جهن  رداصم  ) .دنا هتفرگ  هغالبلا 

یتمالس نمشد  دسح 

: دیامرف یم  هدرک  هراشا  دسح  تافآ  زا  یکی  هب  هنامیکح  راتفگ  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

!( . ِداَسْجَْألا ِهَماَلَس  ْنَع  ، ِداَّسُْحلا ِهَْلفَِغل  ُبَجَْعلا  ( ؛» دنا لفاغ  شیوخ  یتمالس  زا  نادوسح  هنوگچ  هک  متفگش  رد  »

.تسا « دوسح » عمج داّسُح » »

یم رامیب  ناسنا  ، راشف نیا  رثا  رب  دراشف و  یم  ار  ناسنا  بلق  حور و  دسح  هک  تسا  نآ  الاب  هنامیکح  راتفگ  يارب  ریسفت  نیرت  نشور 
تمعن هچره.تسا  یفلتخم  ياه  تمعن  ياراد  دوسحم  صخـش  دنیب  یم  اریز  ، دریم یم  دنک و  یم  قد  دسح  تدش  زا  یهاگ  دوش و 

التبم ینامسج  يرامیب  هب  هاگ  دوش و  یم  هدیشک  یگدرـسفا  تلاح  هب  هاگ.ددرگ  یم  رت  نوزف  دوسح  هودنا  مغ و  ، دوش یم  رتشیب  وا 
ار ناسنا  تمالـس  دراذـگ و  یم  رثا  مسج  رد  اروف  یحور  ياه  یتحاراـن  هک  تسا  يا  هزادـنا  هب  مسج  حور و  هطبار  اریز  ، ددرگ یم 

.دنک یم  لتخم 

رد.تورث لام و  ای  دشاب  ماقم  تمعن  نیا  هاوخ  ؛ ددرگ لئاز  تسا  دسح  دروم  هک  یـصخش  تمعن  دـننک  یم  وزرآ  نادوسح  نیاربانب 
چیه هک  تسا  یتمالـس  تمعن  نآ  دـنهد و  یم  تسد  زا  تسا  رت  گرزب  اه  تمعن  نآ  زا  هک  ار  یتمعن  شیوخ  دـسح  اـب  هک  یلاـح 

اپ و تسد و  یگداتفاراک  زا  جلف و  ای  ناطرـس  يرامیب  هب  التبم  یلو  ؛ دنهدب یـسک  هب  ار  ایند  مامت  رگا.دنک  یمن  يربارب  نآ  اب  یتمعن 
نیقی هـب  دـننادرگ  زاـب  وا  هـب  ار  یتمالـس  دـنریگب و  وا  زا  ار  زیچ  هـمه  رگا  درادـن و  وا  يارب  یـشزرا  نیرتـمک  دـشاب  تروـص  رس و 

.دش دهاوخ  لاحشوخ 

زا یناسآ  هب  ار  نآ  دوسح  هک  تسا  مسج  تمالـس  يدام  تمعن  نیرترب  تسا  يونعم  ياه  تمعن  زا  هک  لقع  ناـمیا و  زا  دـعب.يرآ 
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.دهد یم  تسد 

هک نیا  نآ  دسر و  یم  رظن  هب  دـیعب  رایـسب  هک  دـنا  هدرک  هئارا  الوم  مالک  نیا  يارب  يرگید  يانعم  هغالبلا  جـهن  ناحراش  زا  یـضعب 
لام زا  هک  اهنآ  یتمالس  هب  تبسن  ارچ  دنزرو ؟ یم  تداسح  نارگید  هاج  لام و  هب  تبسن  نادساح  ارچ  : دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  ماما 

.تسا یتمالس  تمعن  تیمها  زا  هیانک  عقاو  رد  نیا  دنرادن ؟ يدوسح  تسا  رترب  هاج  و 

نارگید یتمالـس  رب  مینک  قـیوشت  ار  نادوـسح  هک  دوـش  یم  نآ  نخـس  نیا  ياـنعم  اریز  ، تسین نیا  ـالوم  فدـه  هک  تـسا  نـشور 
هب هجوت  اب  دـنادب و  نآ  دـجاو  ار  يرگید  دـشاب و  یتمعن  دـقاف  ناسنا  هک  تسا  ییاج  رد  تداسح  رگید  ییوس  زا.دـنزروب  تداسح 

.درادن انعم  نارگید  یتمالس  هب  تبسن  تداسح  ، دنرادروخرب تمالس  زا  ًابلاغ  نادساح  هک  نیا 

لقن مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  زا  رگید  بتک  ای  هغالبلا  جهن  رد  هک  تسا  یناوارف  تایاور  دنک  یم  تیبثت  دییأت و  ار  لوا  ریـسفت  هچنآ 
: میناوخ یم  تمکح 256  رد  هلمج  زا.تسا  هدش 

.( تمکح 256 ، هغالبلا جهن  «. ) . دوش یم  لصاح  دسح  یمک  رثا  رب  ندب  تحص  ؛  ِدَسَْحلا ِهَِّلق  ْنِم  ، ِدَسَْجلا ُهَّحِص  »

: دیامرف یم  تسا  هدرک  لقن  راونالا  راحب  رد  یسلجم  همالع  موحرم  هک  يرگید  ثیدح  رد 

دـنک و یم  تسـس  ار  وت  بلق  هک  یمـشخ  نایز و  زج  دـسح  ؛  َکَمْـسِج ُضِّرُِمی  َکَْبلَق َو  ُنِهُوی  ًاْظیَغ  ًهَّرَـضَم َو  اَّلإ  ُِبلْجَی  ُدَـسَْحلا ال  »
.( ،ج 70،ص 256 راونالا راحب  «. ) . دروآ یمن  راب  هب  دزاس  یم  رامیب  ار  تندب 

: تسا هدمآ  ترضح  نآ  زا  زین  يرگید  ثیدح  رد 

. ( ،ج 70،ص 256 راونالا راحب  «. ) . دسر یمن  یگدوسآ  هب  زگره  دوسح  ؛  ٍدوُسَِحل َهَحار  «ال 

شـالت و هک  تسا  نآ  دـسح  تاـفآ  زا  رگید  یکی.تسا  مهم  رایـسب  دروـم  نیا  هچرگ  تسین  دروـم  نـیا  هـب  رـصحنم  دـسح  تاـفآ 
رگا هک  يا  هنوگ  هب  دـنک  یم  دوبان  یفنم  ياه  هبنج  رد  دـهد  قوس  تبثم  ياه  هبنج  هب  هک  نیا  ياج  هب  ار  ناـسنا  يورین  شـشوک و 
اـسب هچ  تفرگ  یم  راک  هب  شیوخ  يارب  ندروآ  تسد  هب  تهج  دریگ  یم  راک  هب  يرگید  زا  یهلا  تمعن  لاوز  يارب  هک  ار  یـشالت 

.دش یم  رتالاب  رترب و  مه  دوسحم  زا 

اه تمعن  میـسقت  رد  ار  ادـخ  شلد  قامعا  رد  دوسح  اریز  ، دـنزب همطل  ناسنا  دـیحوت  ناـمیا و  هب  تسا  نکمم  دـسح  ، هتـشذگ نیا  زا 
.دش یمن  راتفرگ  دسح  ماد  رد  دوب  یضار  نآ  هب  تسناد و  یم  تمکح  يور  ار  یهلا  تمسق  رگا  اریز  ، درامش یمن  میکح 

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abu Talib said : “ How strange it is that the envious ones overlook the
!” soundness of their own bodies

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 3071 

http://www.ghaemiyeh.com


يراوخ يزرو و  عمط  : 226 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ّلّذلا ِقاَثِو  ِیف  ُعِماّطلا  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

 . تسا راوخ  نوبز و  هراومه  يراکعمط  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 

يدیهش

.تسا راتفرگ  يراوخ  دنب  رد  راکعمط 

یلیبدرا

تسیراوخ راوخ  دنب  رد  ناسک  هاج  لامب و  ناگدننک  عمط  نیگهودنا  و 

یتیآ

.تسا راتفرگ  شیوخ  يراوخ  تلذم و  ماد  هب  راکعمط  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . تسا يراوخ  دنب  راچد  راک  عمط  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

.دیقلا قاثولا : .لذلا و  قاثو  یف  عماطلا  هلوق  هدئاف  دفی  مل  لیلذ  عماطلا  لاق  ول  و 

يردیک

.هدی یف  ریسا  وهف  عمطلا  لذ  هدیق  دق  يا 
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مثیم نبا 

عمط ربارب  رد  صخش  هک  یتلذ  يارب  تسا  هدروآ  هراعتسا  ار  قاثو  هملک  مالسلا ) هیلع   ) ماما تسا .) يراوخ  تلذ و  ریگرد  صیرح  )
.تشذگ دبوم ، قر  عمطلا  ترابع  رد  بلطم  نیا  ریظن  تسا  هدش  نآ  ریگرد 

دیدحلا یبا 

 . ِّلُّذلا ِقاَثِو  ِیف  ُعِماَّطلا  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

تعمط ام  لاقی  ناک  و  هناوید 1:127 ) . دودـکملا (  بئاخلا  نظک  ابعت  يرت  نل  نیتحارلا و  يدـحإ  سأیلا  هلوق و  يرتحبلا  لاثمأ  نم 
.سفنلا نونعی  تلذ  الإ و 

اولاق و  اّمنإ ) . .* عیرت و  نأ  یلیلب  تعمط  : * هردص هناوید ص 186،و  ؛ نونجملا عماطملا (  لاجرلا  قانعأ  عطقت  روهشملا  تیبلا  یف  و 
.عمط نم  لذ  عنق و  نم  زع 

ارارم عمطلا  یف  لوقلا  مدقت  دق  و 

یناشاک

.ناسخ تسد  رد  يراتفرگ  تسا و  يراوخ  دـنب  رد  ناسک  هاج  لام و  هب  هدـننک  عمط  لذـلا ) قاثو  یف  عماـطلا  مالـسلا : هیلع  لاـق  (و 
تسا لعفنم  سک  همه  زا  اج  همه  عماط  تسا  لد  ناج و  تفآ  هک  عمط  رذگب ز  رعش :

یلمآ

ینیوزق

نکت تئـش  نم  یلا  جـتحا   ) باب نیا  رد  ترـضح  نآ  دومرف  بوخ  هچ  دـشاب و  راتفرگ  يراوخ  دـنب  رد  ریـسا  وچمه  عماـط  صخش 
رد رما  طاـنم  عـقاولا  یف  .نیا و  هب  بیرق  یتراـبع  هب  اـی  هریما ) نکت  تئـش  نم  یلا  نسحا  هریظن و  نکت  تئـش  نمع  نغتـسا  هریـسا و 

لزارا زا  صخـش  نآ  دـنچ  ره  یـشاب  وا  ریـسا  یتـشاد  يزیچ  هب  مشچ  وا  زا  يدرک و  عـمط  هک  ره  هب  تـسا و  عـمط  تلذـم  تزع و 
دشاب و نودیرف )  ) هاپس و  نوراق )  ) لام ار  وا  دنچ  ره  یـشاب  وا  ریظن  يدیرب  عمط  هک  ره  زا  دشاب و  وت  نارکاچ  یلاوم و  زا  ای  نامدرم 

.دشاب ناهج  نارماک  نامز و  ریما  هچ  رگا  هدنب  تسدریز و  ار  وت  وا  یشاب و  ریما  وا  رب  يدومن  ناسحا  يدرک و  اطع  هک  ره  هب 

یجیهال

.تسا يراوخ  تلذم و  دنب  دیق و  رد  راکعمط  هک  مالسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .لذلا » قاثو  یف  عماطلا  : » مالسلا هیلع  لاق  و 

ییوخ

هلئان عمطی  نم  یلا  عماطلا  هجوت  ینعملا : .هبادلا  ریـسالا و  هب  دشی  دـیق  وا  لبح  لصالا  یف  وه  هغل و  رـسکلا  حـتفلاب و  قاثولا ) : ) هغللا
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.لذـلا قاـثو  ینعم  اذـه  و  نسرلاـب ، هطوبرم  هباد  وا  قر  هناـکف  عمطلا ، دروـم  یلع  هب  طـبر  هقنع و  یلع  هلعج  یئرم  ریغ  ـالبح  مسری 
.تسا راتفرگ  يراوخ  دنب  رد  راکعمط  دومرف : همجرتلا :

تسیراتفرگ رد  دوخ  ریجنز  هب  *** تسیراوخ رد  دنباپ  راکعمط 

يرتشوش

لاق باقرلل و  هلذـملا  عمطلا  یف  اهیف و  تعمطف  هلیخم  تیار  رعاـشلا : لاـق  لوقا : تافـصلا ) مئاـمذ  یف  نوعبرـالا - عبارلا و  لـصفلا  )
هآر نم  رغ  بارـسلاک  لاجرلا  قانعا  تعطق  لامالا  نا  یبارعا : لاق  عماطملا و  لاجرلا  قانعا  عطقت  امنا  عیرت و  نا  یلیلب  تعمط  رخآ :

.هاجر نم  فلخا  و 

هینغم

همکحلا 218. یف  لیلق  ذنم  عمطلا  نع  انملکت  اضیا  و  الصفم ، حرشلا  قبس  و  دبوم ) قر  عمطلا   ) همکحلا 179 یف  هلثم  و 

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

کچوک ار  وا  همه  نوچ   ) تسا يراوخ  تلذ و  دنب  رد  راتفرگ ) ریسا و  دننام   ) دنمزآ تسا : هدومرف  زآ ) نایز  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
(. دنهد یمن  تیمها  وا  هب  هدرمش  راوخ  و 

ینامز

یلمع دـسافم ، ندرک  فرط  رب  هعماج و  نتخاس  ناملـسم  یهلا و  باوث  هب  عمط  یلو  دـنادرگ  یم  لیلذ  ار  ناسنا  مدرم  لاـم  هب  عمط 
هب ادخ  اذل  دننک  ناملسم  مه  ار  نایدوهی  هک  دنتشاد  عمط  مالسا  ردص  ناملسم  .دشاب  هتشادرب  رد  یتالکـشم  دنچ  ره  تسا  هتـسیاش 

یلص  ) ادخ لوسر  هرابرد  هک   ) ار یهلا  بلاطم  نانآ  هک  یتروص  رد  دنروآ  نامیا  امش  هب  نانآ  هک  دیراد  عمط  ایآ  : ) دیوگ یم  نانآ 
( .دنتشاد ملع  مه  دندوب و  هدیمهف  مه  هک  یلاح  رد  دنداد  رییغت  دوب ) تاروت  رد  هلآ ) هیلع و  هللا 

يزاریش دمحم  دیس 

.هیف عمط  ام  لجال  امئاد ، لیلذ  عماطلا  ناف  ناسنالا ، هب  دیقی  قثوی و  يذلا  لبحلا  قاثولا : لذلا ) قاثو  یف  عماطلا  : ) مالسلا هیلع  لاق  و 

يوسوم

هیلع اونمی  نا  یف  بقرتلا  سانلا و  يدـیا  یف  ام  یلا  رظنلا  وه  عمطلا  حرـشلا : .اـمهوحن  لـبح و  دـیق و  نم  هب  دـشی  اـم  قاـثولا : هغللا :
قاثو یف  ناک  انه  نمف  هنید  هتمارک و  باسح  یلع  ول  مهد و  بطخ و  مهل و  لذ  سانلا  يدیا  یف  ام  یلا  هرظن  ناک  نم  اهنم و  ضعبب 
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 … سانلا يدیا  یف  امب  بغار  عماط و  لک  لذلا 

یناقلاط

« .تسا ینوبز  دنب  رد  دنمزآ  »

یگتـسخ و زگره  تسا و  شیاـسآ  ود  زا  یکی  ندـش  دـیماان  تـسا : نـیا  تـسا ، هدـش  لـثملا  برـض  هـک  يرتـحب  راعـشا  هـلمج  زا 
.ینیب یمن  تسا ، هدش  دیمون  هداتفا و  جنر  هب  هک  یسک  نامگ  نوچ  يا  یگدوسرف 

نیا مه  روهـشم  تیب  نآ  مود  عارـصم  و  .دوش » یم  نوبز  هکنیا  رگم  ددـنب ، یمن  عـمط  هاـگ  چـیه  یمدآ  سفن  : » تسا هدـش  هتفگ  و 
ام .دش » نوبز  تسب ، عمط  سک  ره  دش و  زیزع  درک ، تعانق  سک  ره  : » دنا هتفگ  و  .دنز » یم  ار  نادرم  ندرگ  اهیدنمزآ »  » هک تسا 

.میا هتفگ  نخس  ررکم  نونکات  عمط  هرابرد 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

.ِّلُّذلا ِقاَثِو  ِیف  ُعِماَّطلا 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

تـسا نیا  هدروآ  اجنیا  رد  هک  يزیچ  اهنت  رداصم  رد  بیطخ  موحرم  هنامیکح : راتفگ  دنـس  .تسا . (  راتفرگ  تلذ  دنب  رد  راک  عمط 
رداصم ) .تسا هدرک  لقن  ار  نآ  راربالا  عیبر  رد  زین  يرـشخمز  هدـمآ و  ظحاج  تاراتخم  رد  زیمآ  تمکح  مـالک  نیا  دـیوگ  یم  هک 

(.( ،ج4،ص179 هغالبلا جهن 

ّتلذ ناریسا 

: دیامرف یم  ، هدرک هراشا  عمط  تافآ  زا  یکی  هب  هنامیکح  راتفگ  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

( . ِّلُّذلا ِقاَثَو  یف  ُعِماَّطلا  ( ؛» تسا راتفرگ  تلذ  دنب  رد  راک  عمط  »

.دندنب یم  نآ  اب  ار  یناویح  ای  ریسا و  هک  تسا  يریجنز  دنب و  ینعم  هب  « قاثَو »

: دومرف هک  تشذگ  تمکح 180  رد  هک  تسا  نامه  نخس  نیا  هیبش 

رون ریز  رد  ًابلاغ  اه  لقع  هاگنابرق  :» دومرف یم  ماما  هک  میدناوخ  تمکح 219  رد  زین  « تسا نادیواج  یگدنب  عمط  ؛  ٌدَّبَُؤم ٌّقِر  ُعَمَّطلا  »
«. تساه عمط  هدننک  هریخ 
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هب ًابلاغ  ناسنا و  قاقحتـسا  قوف  هک  تسا  يزیچ  هب  دـیدش  هقالع  يانعم  هب  ًالومعم  عمط  دـش  هراشا  زین  نیا  زا  شیپ  هک  هنوگ  ناـمه 
ندرگ رب  تلذ  باـنط  دـنک و  عوضخ  نآ  نیا و  لـباقم  رد  دـیاب  نآ  ندروآ  تسد  هب  يارب  راـک  عمط  صخـش  تسا  نارگید  تسد 

.دسرن مه  دیاش  دسرب و  دوصقم  هب  دیاش  ، دهن شیوخ 

یم دراد  عمط  وا  زا  هک  یـسک  تسد  هب  ار  نآ  رـس  دـهن و  یم  دوخ  ندرگ  رب  ناسنا  هک  تسا  یئرمان  ینامـسیر  عمط  رگید  ریبعت  هب 
.دریگ یم  رارق  وا  رایتخا  رد  یناویح  ای  هدرب  نوچمه  دراپس و 

.دنک یم  ظفح  ار  وا  تمارک  تزع و  زاین و  یب  ناگمه  زا  ار  ناسنا  هک  تسا  تعانق  عمط  لباقم  هطقن 

لیلد نیمه  هب  ، تسا ینتفاین  تسد  دراوم  زا  يرایسب  رد  تسا  ناراکعمط  عمط  دروم  هک  ییایـشا  تاماقم و  لاوما و  ، اه نیا  رب  هفاضا 
زا هدوهیب  ار  دوخ  رمع  هیامرـس  هک  یلاح  رد  دورب  ایند  زا  ماکان  اسب  هچ  دـنز و  یم  اپ  تسد و  يرمع  نآ  هب  ندیـسر  يارب  راک  عمط 

.دراد یتلزنم  ادخ  هاگشیپ  رد  هن  هدیسر و  ایند  رد  یماقم  هب  هن  هداد  تسد 

: میناوخ یم  تسا ، هدروآ  یفاک  لوصا  حرش  رد  یناردنزام  حلاصالم  هک  یفورعم  ثیدح  رد 

لوصا حرش  «. ) . دش دهاوخ  لیلذ  دزروب  عمط  هک  یـسک  و  دوش ، یم  زیزع  دنک  هشیپ  تعانق  هک  یـسک  ؛  َعَمَط ْنَم  َّلَذ  َعَنَق َو  ْنَم  َّزَع  »
. ( ،ج 8،ص 181 یفاک

: میناوخ یم  نانمؤمریما  ماما  زا  يرگید  ثیدح  رد 

نالهاج لوقع  اهوزرآ  اـه و  عمط  بیرف  ماـگنه  هب  ؛  ِلاـجِّرلا ُباـْبلأ  ُِربَتْخَت  ِلاّـهُْجلا َو  ُلوُقُع  ُعِدَْـخنَت  ِلاـمْآلا  ِعاـمْطْألا َو  ِروُرُغ  َدـْنِع  »
.( ،ح 6222 مکحلا ررغ  «. ) . دریگ یم  رارق  نومزآ  رد  گرزب  نادرم  لقع  دوش و  یم  راتفرگ 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  ماما  هک  دمآ  دهاوخ  زین  تمکح 275  رد 

دشاب هدرک  باریس  ار  وا  هکنآ  یب  دنک و  یم  دراو  بآ  همشچرس  هب  ار  یمدآ  عمط  ؛ّ   ٍِیفَو ُْریَغ  ٌنِماض  ،َو  ٍرِدْصُم ُْریَغ  ٌدِرُوم  َعَمَّطلا  َّنإ  »
.( تمکح 275 ، هغالبلا جهن  «. ) . دنک یمن  افو  دوخ  دهع  هب  زگره  هک  تسا  ینماض  عمط  ، دنادرگ یم  زاب 

: میهد یم  نایاپ  هدروآ  هنامیکح  راتفگ  نیا  لیذ  رد  دوخ  هغالبلا  جهن  حرش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  هک  يروهشم  رعـش  اب  ار  نخـس  نیا 
ُعِماطَْملا ِلاجِّرلا  َقانْعأ  َعَّطَقَت  امَّنإ  َعیرَت َو  ْنأ  یْلیَِلب  َْتعِمَط 

.دنک یم  عطق  اه  عمط  ار  نادرم  ندرگ  يرآ  دوب ) هابتشا  نیا  و   ) دنک وت  هب  یفطل  رظن  هک  يدیزرو  عمط  الیل  هب 

یسیلگنا

.” Imam Ali ibn Abu Talib said : A covetous person is tied with the ropes of humiliation
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نامیا تقیقح  : 227 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ِناَکرَألِاب ٌلَمَع  ِناَسّللِاب َو  ٌراَرقِإ  ِبلَقلِاب َو  ٌهَفِرعَم  ُناَمیِإلا  َلاَقَف  ِناَمیِإلا  ِنَع  َِلئُس  َو 

اه همجرت 

یتشد

(. دندیسرپ نامیا  زا  : ) دومرف وا ، رب  ادخ  دورد  و 

 . تسا راوتسا  حراوج  ءاضعا و  اب  لمع  و  نابز ، اب  رارقا  بلق ، اب  تخانش  رب  نامیا ،

يدیهش

.نامرف ندرب  اهمادنا  اب  نابز و  هب  رارقا  تسا و  لد  هب  نتخانش  نامیا ، دومرف ]: دندیسرپ ، نامیا  زا  ار  وا  [و 

یلیبدرا

اضعاب هتسیاش  راک  ندرک  نابز و  رب  تسفارتعا  لدب و  تسا  تفرعم  لوصا  نامیا  نامیا  زا  دش  هدیسرپ  هک  یتقو  رد 

یتیآ

هب تسا  لمع  ای  ناـبز و  هب  تسا  رارقا  اـی  لد و  هب  تسا  تخانـش  ناـمیا  دومرف : نینچ  دندیـسرپ ، ناـمیا  ینعم  زا  ار  وا  هک  یماـگنه 
.اضعا

نایراصنا

 . تساهمادنا هب  لمع  ،و  نابز هب  رارقا  لد ، هب  تخانش  نامیا  : دومرف ، دندیسرپ نامیا  زا  ار  ترضح 

اه حرش 

يدنوار

امنا .هماقم و  هیلا  فاضملا  میقا  فاضملا و  فذحف  نامیالا  نیزا  يا  ناکرالاب  لمع  و  ناسللاب ، رارقا  بلقلاب و  هفرعم  نامیالا  هلوق  و 
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.قیدصتلل یلحلاک  هثالثلا  ءایشالا  هذهف  هیهاون ، هرماوا و  عیمج  یف  یلاعت  هللا  بلقلاب  قیدصتلا  وه  نامیالا  دح  نال  کلذ  انل 

يردیک

هب و امهقلعت  هدـشل  امهنا  الا  یبلقلا ، قیدـصتلا  یه  یتلا  هتیهام  نامیالا و  هقیقح  نم  اـنوکی  مل  نا  حراوجلا و  لـمع  و  ناـسللا ، رارقا 
قیوطت و  امهب ، هتیلحت  یلع  اصیرحت  لب  ادیدحت  هنم ال  ءزجلا  مکح  یف  العج  اهیلا  امهمـضب  رمالا  دورو  دـکات  و  هل ، امهتمزالم  طرف 

.امهررد قئاوفب  هلطاع 

مثیم نبا 

، نامیا زا  دوصقم  تسا .) ندب  ياضعا  هب  لمع  و  نابز ، هب  رارقا  لد و  هب  تخانش  زا  ترابع  نامیا  ، ) هدجس هناگجنپ ، عضاوم  ناکرا :
.تسا لماک  نامیا  اج  نیا  رد 

دیدحلا یبا 

 [ مالسلا هیلع  َلاَق  َو  ] 

[ ْدَق  ] َو

 . ِناَکْرَْألِاب ٌلَمَع  ِناَسِّللِاب َو  ٌراَْرقِإ  ِْبلَْقلِاب َو  ٌهَفِْرعَم  ُناَمیِْإلا  َلاَقَف  ِناَمیِْإلا  ِنَع  َِلئُس 

ینعأ نامیإلا  یمـسم  یف  لخاد  اندنع  ناکرألاب  لمعلا  نأل  هنیعب  هلزتعملا  انباحـصأ  بهذم  وه  اذه  هلأسملا و  هذه  یف  انلوق  مدقت  دق 
هیمامإلا و هیرعـشألا و  نم  هئجرملا  لوق  فالخ  اذـه  هناـسلب و  رقأ  هبلقب و  فرع  نإ  اـنمؤم و  مسی  مل  لـمعی  مل  نمف  تاـبجاولا  لـعف 

 . هیوشحلا

یبتک یف  یصقتسم  وه  انباحصأ و  نیب  فالخ  اذه  یف  تلق  مأ ال  نامیإلا  یمسم  یف  هلخاد  یه  له  لفاونلا  یف  کلوق  امف  تلق  نإف 
هیمالکلا انبتک ) .» :» یف د ) 

یناشاک

هفرعم نامیالا   ) هک دومرف  باوج  رد  سپ  مالـسلا ) هیلع  لاقف   ) نامیا تقیقح  زا  ترـضح  نآ  دش  هدیـسرپ  نامیالا ) نع  لئـس  دق  (و 
نانج تقفاوم  هب  نابز  هب  ندرک  رارقا  و  ناسللاب ) رارقا  و   ) هسمخ لوصا  هب  داقتعا  تسا و  لد  تخانـش  لماک ، ناـمیا  ینعی  بلقلاـب )

.ارغ تعیرش  قفو  رب  اپ  تسد و  هب  درادرک  و  ناکرالاب ) لمع  (و 

یلمآ

ینیوزق
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يرآ ءاضعا  ینعی  .ناکرا  هب  تسا  لمع  نابز و  هب  تسا  رارقا  لدب و  تسا  نتخانش  نامیا  دومرف : نامیا  زا  ار  ترضح  نآ  دندیـسرپ 
و دـشابن ، نامیا  مه  دزاسن  همیمـض  ناعذا  رارقا و  داقتعا  نآ  هب  نوچ  ددرگن و  ققحتم  تخانـش  داقتعا و  ینعی  یبلق  ناعذا  یب  نامیا 

لمع یب  رارقا  داقتعا و  هک  هجو  نیا  هب  ای  دـشاب  ناعذا  داقتعا و  مدـع  لیلد  هک  دـشابن  ناـمیا  مه  دربن  ناـمرف  دراـین و  تعاـط  نوچ 
.دش روکذم  قباس  رد  هک  تسا  نآ  لصفم  فیرعت  اما  نامیا و  رد  لمجم  نایب  تسا  نیا  .دشابن  ربتعم 

یجیهال

رد مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .ناکرالاب » لمع  ناسللاب و  رارقا  بلقلاب و  هفرعم  نامیالا  : » نامیالا نع  لئـس  دق  مالـسلا و  هیلع  لاق  و 
زا تسا  هدروآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هچنآ  هب  تسا  لد  داقتعا  قیدصت و  نامیا  هک  نامیا  ینعم  زا  دوب  هدش  هدیسرپ  هک  یتلاح 

.نآ لاثما  هزور و  زامن و  زا  تسا  ندب  ياضعا  هب  لمع  تسا و  نابز  هب  رارقا  ادخ و  بناج 

ییوخ

هیلع  ) لاق و   ) هلوق دـعب  هئاکرـش  یبلحلا و  یبابلا  یـسیعل  هیبرعلا  بتکلا  ءایحالا  رادـب  رـصم  یف  عوبطملا  یلزتعملا  حرـش  یف  و  لوقا :
ناکرا اب  رادرک  و  نابز ، اب  فارتعا  و  لد ، اب  تخانـش  نامیا  دومرف : همجرتلا : نامیالا ) نع  لئـس  دـق  و  : ) هلمجلا هذـه  درو  مالـسلا ))

اهاپ تشگنا  رـس  ود  تسد و  فک  ود  یناـشیپ و  زا  تراـبع  هک  تسا  هدرک  ریـسفت  هسمخ  دـجاسم  هب  ار  ناـکرا  مثیم  نبا  .تسندـب 
هک هتـسناد  هلزتعم  بهذـم  رب  لیلد  ار  مالک  نیا  یلزتعم  حراش  و  تسا ، هدرک  ریـسفت  لماک  نامیا  هب  ار  مـالک  دروم  ناـمیا  و  تسا ،

.دنناد نامیا  موهفم  ءزج  ار  لمع 

يرتشوش

یشرقلا نمحرلادبع  نب  دمحم  نب  دمحا  نع  يور  هلآ .) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نع  مالـسلا ) هیلع   ) هنع دیناساب  نویعلا )  ) هاور لوقا 
تلـصلا یبا  نع  یئـالملا  برح  نب  یلع  نع  دواد  یبا  نب  رکب  یبا  نع  يراـخبلا  یعوـطملا  دـلاخ  نب  دـمحم  رکب  یبا  نع  مکاـحلا 

هیلع و هللا  یلص   ) یبنلا لاق  لاق : مالسلا ) هیلع   ) یلع نع  مالـسلا ) هیلع   ) دحاو دعب  ادحاو  هئابآ  نع  مالـسلا ) هیلع   ) اضرلا نع  يورهلا 
یبا نع  هناغرفب ، رادـنبلا  رفعج  نب  دـمحم  دـمحا  یبا  نع  يورو  .ناـکرالاب  لـمع  و  ناـسللاب ، رارقا  و  بلقلاـب ، هفرعم  ناـمیالا  هلآ )

رفکلاو و مالـسالا  یف  نوعبرالا - لـصفلا   ) یخلبلا روصنم  نب  رمع  نب  دـمحم  نع  يداـمحلا  روهمج  نب  دـمحم  نب  دـمحم  ساـبعلا 
یلع نع  یمخللا ، دمحا  نب  نامیلـس  نع  يورو  .هلثم  تلـصلا  یبا  نع  یحمجلا ، دمحم  نب  دمحا  سنوی  یبا  نع  قافنلا ) نامیالا و 

نع هیبا  نع  متاح  یبا  نب  نمحرلادبع  نع  يولعلا  دمحم  نب  هزمح  نع  يورو  .هلثم  تلصلا  یبا  نع  ینثملا  نب  ذاعم  زیزعلادبع و  نب 
ناونع یف  دادغب -) خیرات   ) یف بیطخلا ، هاورو  يربل ء .! نونجم  یلع  دانـسالا  اذه  يرق ء  ول  متاحوبا : لاق  لاق : و  هلثم - تلـصلا  یبا 

( مالسلا هیلع  ) اضرلا نع  یلجبلا  رماع  نب  لهـس  نب  دمحم  نع  بارغ و  نب  یلع  نع  هدیناساب  يورهلا - دمحم  نب  قاحـسا  نب  دمحم 
نع تلـصلا  یبا  نع  رهاط  نبا  هللادبع  نب  هللادیبع  نع  هئارزو )  ) یف یباصلا  نسحملا  نب  لالهلا  هاورو  .هلثم  مالـسلا ) هیلع   ) هئابآ نع 

یبنلا لاق  لاق : مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما نع  طبـسلا ، نع  داجـسلا  نع  رقابلا  نع  قداـصلا  نع  مظاـکلا  نع  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا
اذـه دیـشر : نبا  هل  لاقف  دانـسالا ؟ اذـه  ام  لاق : و  ناکرالاب - لمع  و  ناسللاب ، قطن  و  بلقلاـب ، دـقع  ناـمیالا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )

هللا یلص   ) یبنلا یلا  مالسلا ) هیلع   ) هبسن هدانسا  یف  هیلع  تفقو  ام  لک  هلمجلاب ، .ء و  يرب  نونجملا  هب  طعـس  اذا  يذلا  اثلیـشلا  طوعس 
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ثدحی مل  ثیدح  اذه  و  لضفملاوبا ، لاق  قرطب - ثیدحلا  هتیاور  دعب  خیـشلا -، نبا  یلاما )  ) نم ءزجلا 16  لـئاوا  یف  و  هلآ ) هیلع و 
همئا لوقلا  اذه  یلع  و  مالسلا ،) هیلع   ) هئابآ نع  اضرلا  هیاور  نم  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما الا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نع  هب 

هیبا نع  رفعج  نب  یـسوم  الا  ملعا ، ام  یف  هب  ثدحی  مل  و  هئجرملا -، یلع  ثیدـحلا ، اذـهب  اوجتحا  ملعا و  ام  یف  ثیدـحلا  باحـصا 
نب دمحم  هانثدح  یتح  مالسلا ) هیلع  ) اضرلا هنبا  الا  مالسلا ) هیلع   ) رفعج نب  یـسوم  نع  هاور  ادحا  نا  ملعاال  تنک  و  مالـسلا ،) هیلع  )

دیعـس نب  هللادـبع  نع  هنع -، الا  هتبتک  ام  و  قاـفنلا ) ناـمیالا و  رفکلاو و  مالـسالا  یف  نوعبرـالا - لـصفلا  ،- ) یفوکلا رمعم  نب  یلع 
حرص هارتف  خلا - ئاوس ، هلثم  هدانساب  هیبا  نع  مالـسلا ) هیلع   ) رفعج نب  یـسوم  نع  میمت  نب  دمحم  هقدص و  نب  دمحم  نع  يرـصبلا 
هیلع هللا  یلص   ) یبنلا نع  نینموملاریما  نع  هوری  مل  امک  مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما الا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا نع  هوری  مل  هناب 
هقرط یف  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا هنبا  الا  مالسلا ) هیلع   ) مظاکلا نع  هوری  مل  و  مالسلا ،) هیلع   ) هئابآ نع  مالسلا ) هیلع   ) مظاکلا الا  هلآ ) و 
لاـق متاـح ، یبا  نع  لـضفملاوبا ، يورف  ناـک  فـیک  و  مالـسلا ) هیلع   ) مظاـکلا نع  رخآ  اـقیرط  رمعم  نـبا  هـل  يور  اـمنا  هـیورملا و 

اذه لاق  اذه ؟ دانسا  يا  تلصلا  یبال  لاق  هیوهار  نب  قاحـسا  نا  و  هللا ، نذاب  يربل ء  نونجم  یلع  دانـسالا  اذه  يرق ء  ول  تلـصلاوبا :
هلوقی مالسلا ) هیلع   ) نیموصعملا لوا  هلوقی ، ام  نال  مالسلا ) هیلع   ) هیلا هتبسن  حصی  بابلالا و  يوذ  لاجرلا  رطع  اذه  نیناجملا  طوعس 

یف اذکه  لاقف : نامیالا  نع  لئس  و  فنـصملا ، لوق  .هدحاو و  سفنک  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا و  مالـسلا ) هیلع   ) هنال و  مهرخآ ،
(. مالـسلا هیلع   ) هلوق هیطخلا ،) دـیدحلا و  یبا  نبا   ) یف اـمک  ناـمیالا  نع  لئـس  دـق  و  مالـسلا ) هیلع   ) لاـق و  باوـصلا : و  هیرـصملا ) )

یلع هللا  دـبعی  نم  سانلا  نم  و  : ) یلاعت لاق  لـمع ، رقا و  ول  و  اـنموم ، نکی  مل  بلقلاـب ، ادـقتعم  نکی  مل  اـمف  بلقلاـب  هفرعم  ناـمیالا 
ارق دـق  تلـصلا  یبا  نب  هیما  ناک  هبیتق  نبا  فراعم  یف  و  ههجو .) …  یلع  بلقنا  هنتف  هتباصا  نا  هب و  ناـمطا  ریخ  هباـصا  ناـف  فرح 
رفک هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا جورخب  عمـس  املف  هنامز ، لظا  دـق  ثعبی  ایبن  ناب  ربخی  ناک  و  ناثوالا ، هداـبع  نع  بغر  و  بتکلا ،

رفکلاو و مالـسالا  یف  نوعبرالا - لصفلا   ) .هبلق رفک  هناـسل و  نمآ  لاـق  هرعـش ، هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا دـشنا  اـمل  و  هل ، ادـسح 
نکلو هللا ، تیب  اهنا  قح و  هبعکلا  نا  ملعا  لاق  لجر  هفینح  یبال  تلق  ریثک  نب  دابع  لاق  دادغب ،) خیرات   ) یف اذه و  قافنلا ) نامیالا و 
نکلو هللا ، لوسر  ادمحم  نا  ملعا  انا  لاق  لجر  یف  لوقت  امف  هل  تلق  معن - لاق  وه ؟ نموما  ناسارخب ، یه  وا  هکمب ، یتلا  یه  يرداال 

نا ول  هفینحوبا  لاق  هزمح  نب  ییحی  لاق  هیف  .معن و  لاق  وه ؟ نموما  رخآ ، دـمحم  وا  شیرق  نم  و  هنیدـملاب ، ناـک  يذـلا  وه  يرداـال 
یبال تلق  مث  یـصحلا ، یف  یلعن  تعـضو  بیبح ، نب  مساقلا  لاق  هیف ، .اساب و  کلذب  را  مل  هللا  یلا  اهب  برقتی  لعنلا  هذه  دـبع  الجر 
انموم نکی  مل  ناسللاب  رقی  مل  امف  ناسللاب  رارقا  .نموم و  لاقف  هبلقب  هللا  فرعی  هنا  الا  تام  یتح  لعنلا  هذهل  یلص  الجر  تیارا  هفینح 
بعک لتق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا دارا  امل  و  اولع .) …  املظ و  مهـسفنا  اهتنقیتسا  اهب و  اودحج  و   ) یلاعت لاق  بلقلاب  نقیت  ول  و 
تنمال لتقلا  دـنع  تیـشخ  ینا  ینریعت  دوهیلا  ناـال  ول  بعک : هل  لاـقف  اـیبن  هنوکب  مهل  ربح  لوق  هرکذ  هظیرق  ینب  هلمج  یف  دیـسا  نب 

ناک ول  نامیا و  نکی  مل  لمع ، نکی  مل  امف  ناکرالاب  لـمع  .توما و  هیلع  ییحا و  هیلع  دوهیلا  نید  یلع  ینکلو  کتقدـص  و  کـب ،
انامیا و مهتداز  هتایآ  مهیلع  تیلت  اذا  مهبولق و  تلج  هللا و  رکذ  اذا  نیذلا  نونموملا  امنا   ) یلاعت لاق  .نانجلاب  ادـقتعم  ناسللاب و  ارقم 

لـصفلا  ) اوبات ناف  لاق … ( : و  اقح ) …  نونموملا  مه  کئلوا  نوقفنی  مهاـنقزر  اـمم  هالـصلا و  نومیقی  نیذـلا  نولکوتی  مهبر  یلع 
یلع و هللا  لاق … (  و  نیدلا -) …  یف  مکناوخاف  هاکزلا  اوتآ  هالـصلا و  اوماقا  و  قافنلا ) نامیالا و  رفکلاو و  مالـسالا  یف  نوعبرالا -

يراصنالا رباج  نع  ادنسم  هلیضفت  یف  یکجارکلا  يورو  نیملاعلا .) نع  ینغ  هللا  ناف  رفک  نم  الیبس و  عاطتـسا  نم  تیبلا  جح  سانلا 
مهدـف مدـقیل و  مهنع  جرفی  نا  موقلا  هلاـسف  اـمایا  هلها  نصحتف  فئاـطلاب  لزن  نزاوه  نم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا غرف  اـمل  لاـق 

- هاکزلابال هالـصلاب و  موقلا ، هل  عجنی  مل  مهموق و  مالـساب  مهنم  رفن  هیلع  مدـقف  هکم  لزن  یتح  راسف  مهـسفنال ، نوطرتشی  طرتشیف و 
وا هاکزلا  نتویل  و  هالصلا ، نمیقیل  هدیب  یسفن  يذلا  اما و  دوجسال ، و  هیف ، عوکرال  نید  یف  ریخال  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاقف 
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هیلع  ) یلع دـیب  ذـخا  مث  اذـه -، وه  اذـه  وه  مهیرارذ ، نیبـسیل  و  مهیلتاـقم ، قاـنعا  نب  رـضیلف  یـسفنک  ینم  وه  ـالجر  مهیلا  نثعبـال 
نم یقب  ام  اورذ  هللا و  اوقتا  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای   ) هیآ نا  ملعا  هللا  انغلب و  سابع  نبا  نع  يدحاولا  لوزن  بابسا  یف  .اهلاشاف و  مالسلا )

هریغملا ینب  یف  و  فیقث ، نم  فوع  نب  ورمع  ینب  یف  تلزن  هلوسر ) …  هللا و  نم  برحب  اونذاف  اولعفت  مل  ناف  نینموم  متنک  نا  اـبرلا 
ونب و  ورمع ، ونب  یتاـف  هلک ، اـبرلا  ذـئموی  عضو  هکم ، یلع  هلوـسر  یلاـعت  هللا  رهظا  اـملف  فـیقثل ، نوـبری  هریغملاوـنب  ناـک  موزخم  نب 

ورمع ونب  لاقف  انریغ  سانلا  نع  عضو  اـبرلاب ، ساـنلا  یقـشا  اـنلعج  هریغملا : ونب  لاـقف  هکم - یلع  وه  و  دیـسا - نب  باـتع  یلا  هریغملا 
مهل نادـیال  نا  ورمع  ونب  فرعف  هیالا ، تلزنف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا یلا  کلذ  یف  باتع  بتکف  اـنابر -  اـنل  نا  یلع  اـنحلوص 
رفک کیرـش  لاق  دادـغب ،) خـیرات   ) یف اذـه و  قافنلا ) نامیالا و  رفکلاو و  مالـسالا  یف  نوعبرالا - لصفلا   ) .هلوسر هللا و  نم  برحب 

نا هفینحوبا  معز  و  همایقلا ) نید  کلذ  هاکزلا و  اوتوی  هالـصلا و  اومیقی  و  لـجوزع … (  لاـق  یلاـعت  هللا  باـتک  نم  نیتیاـب  هفینحوبا 
و یبا ، سار  یلع  افقا  تنک و  لاق  رهاط ، نب  هللادبع  نب  دمحم  نع  ، ) هدانـساب نویعلا )  ) هاور ام  اما  اذه و  .هللا  نید  نم  تسیل  هالـصلا 

لاقف ثیدحب - مکنم  دحاو  لک  ینثدـحیل  یبا  لاقف  لبنح  نب  دـمحم  نب  دـمحا  و  هیوهار ، نب  قاحـسا  و  يورهلا ، تلـصلاوبا  هدـنع 
هیبا نع  رفعج  نب  یسوم  هیبا  نع  یمس - امک  یضر  هللا  ناک و  و  مالـسلا -) هیلع   ) اضرلا یـسوم  نب  یلع  ینثدح  يورهلا  تلـصلاوبا 
هیلع هللا  یلص   ) یبنلا لاق  لاق : مالسلا ،) هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  هیبا  نع  نیـسحلا  هیبا  نع  نیـسحلا  نب  یلع  هیبا  نع  یلع  نب  دمحم 

نونجملا هب  طعـس  اذا  نیناجملا ، طوعـس  اذـه  یبا  هل  لاقف  دانـسالا  اذـه  ام  لبنح  نبا  لاق  انجرخ ، املف  لمع - لوق و  نامیالا  هلآ :) و 
هیما ینب  نا  قداصلا  نع  یفاکلا )  ) یف اذه و  .بلقلاب  هفرعم  نع  الا  نانوکیال  لمعلا ، لوقلا و  نا  بلاغلا  نال  ناونعلا  یفانی  الف  قافا )

تعمس لاق  سیق  نب  میلس  نع  هیف  .هوفرعی و  مل  رفکلا  یلع  مهولمح  اذا  یکل  كرشلا  میلعت  اوقلطی  مل  نامیالا و  میلعت  سانلل  اوقلطا 
-؟ الاض هب  نوکی  ام  یندا  و  ارفاک ؟ هب  نوکی  ام  یندا  و  انموم ؟ دـبعلا  هب  نوکی  ام  یندا  ام  لـجر  هل  لاـق  لوقی و  مالـسلا ) هیلع   ) اـیلع

هعاطلاب و هل  رقیف  هیبن  هفرعی  هعاطلاب و  هل  رقیف  هسفن  یلاعت  هللا  هفرعی  نا  انموم  دـبعلا  هب  نوکی  ام  یندا  اما  باوجلا - مهفاف  تلاس  لاـق 
رما اذا  معن ، لاق  تفص ، ام و  الا  ءایـشالا  عیمج  لهج  نا  لاقف و  هعاطلاب ، هل  رقیف  هقلخ ، یلع  هدهاش  هضرا و  یف  هتجح  هماما و  هفرعی 

لـصفلا  ) هبـصن و  هب ، رما  یلاـعت  هنا  هنع  یلاـعت  هللا  یهن  ائیـش  نا  معز  نم  .ارفاـک  دـبعلا  هب  نوکی  اـم  یندا  و  یهتنا - یهن  اذاو  عاـطا ،
ام یندا  و  ناطیـشلا - دبعی  امنا  هب و  هرما  يذلا  دـبعی  هنا  معزی  هیلع و  یلوتی  انید  قافنلا ) نامیالا و  رفکلاو و  مالـسالا  یف  نوعبرالا -

هیلع  ) لاقف یل ، مهفـص  لاقف  هتیال -، ضرف و  هتعاطب و  هللا  رما  يذـلا  هدابع  یلع  هدـهاش  هللا و  هجح  فرعی  الا  الاض ، دـبعلا  هب  نوکی 
: لاـقف مکنم -) …  رمـالا  یلوا  لوسرلا و  اوعیطا  هللا و  اوعیطا  اونمآ  نیذـلا  اـهیا  اـی  : ) لاـقف هیبـن ، هسفنب و  هللا  مهنرق  نیذـلا  مالـسلا )

مکیف تکرت  دق  ینا  هیلا  یلاعت  هللا  هضبق  موی  هتبطخ  رخآ  یف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاق  نیذلا  لاقف : یل  حضوا  كادف  تلعج 
ادری یتح  اقرتفی  نل  امهنا  ربخا  ریبخلا  فیطللا  ناف  یتیب  لها  یترتع  یلاعت و  هللا  باتک  امهب ، متکسمت  نا  ام  يدعب  اولـضت  نل  نیرما ،

.ربخلا ضوحلا - یلع 

هینغم

قلطی اضیا  و  نارمع .) لآ   83 اهرک - اعوط و  ضرالا  تاومـسلا و  یف  نم  ملـسا  هل  و  : ) یلاعت لوق  هنم  و  دایقنالا ، هغللا  یف  مالـسالا 
هعم نقحت  يذـلا  يا  ءاـهقفلا  حالطـصا  یف  مالـسالا  و  نارمع .) لآ   20 یهجو هللا - تملـسا  : ) لـئاق نم  زع  هلوـقک  صـالخالا  یلع 
دنع اعقاو و  مالـسالا  اما  .هللا  لوسر  ادمحم  نا  هللا و  الا  هلا  نا ال  هداهـش  وه  اهیلا - ام  تاحکانملا و  ثیراوملا و  هعم  تبثت  و  ءامدلا ،

قباطملا مزاجلا  داقتعالا  انه  هفرعملاب  دارملا  و  بلقلاب ) هفرعم   ) وه يذـلا  ناـمیالا  اذـه  هعم  نوکی  يذـلا  وهف  باـسحلا  موقی  موی  هللا 
هتاـیآ مهیلع  تیلت  اذا  مهبولق و  تلج  هللا و  رکذ  اذا  نیذـلا  نونموملا  اـمنا  : ) یلاـعت هلوقل  دـیلقت ، نع  ما  ملع  نع  ناـکا  ءاوس  عـقاولل 
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بولطملاف لافنالا )  4 اقح - نونموملا  مه  کئلوا  نوقفنی  مهانقزر  امم  هالصلا و  نومیقی  نیذلا  نولکوتی  مهبر  یلع  انامیا و  مهتداز 
اهبف ناهرب  ملع و  نع  اذه  ناک  ناف  یفک ، هاکزلا و  ءاتیا  و  هالـصلا ، هماقا  و  هیلع ، لکوتلا  و  هللا ، رکذل  عوشخلا  وه  قحلا  نموملا  نم 

، لمعلاک امامت  لوقلاب  نامیالا  راهظا  نم  دـبال  ناسللاب ) رارقا  و   ) .هیاغ هلیـسو ال  ملعلا  نال  نیقتملا  نم  هناحبـس  لـبقت  ـالا  تمعن و  و 
و سوسحملا ، لمعلاب  نامیالا  مسجتی  نا  دـبال  يا  ناکرالاب ) لمع  و   ) قحلا نم  هل  امب  لماعی  نموملا و  فرعی  یکل  و  هدابع هللا ، هنال 

نع مالکلا  قبـس  .هاکزلا و  جحلا و  هالـصلا و  موصلا و  داهجلا و  بوجوک  نامیالل  نکر  وهف  نیدلا  هرورـضب  همکح  تبث  لمع  لک 
(. همکحلا 30 حرش  رظنا   ) .تابسانملا نم  دیدعلا  یف  نامیالا  مالسالا و 

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

لد هب  نتخانش  تفرعم و  ندیورگ )  ) نامیا دومرف : نآ ) یقیقح  ینعم  رد   ) ترضح نآ  دندیـسرپ  ار  نامیا  ینعم  مالـسلا  هیلع  ماما  زا 
.تسا اهنآ ) دننام  نابز و  شوگ و  مشچ و  اپ و  تسد و   ) ءاضعا اب  نداد  ماجنا  نابز و  هب  فارتعا  و  ندومن ) رواب  داقتعا و  )

ینامز

.دنرادن مالـسا  اب  یطابترا  نیرتکچوک  لمع  رظن  زا  یلو  دنتـسه  ناملـسم  مسا  رظن  زا  دـنناد و  یم  نموم  ار  دوخ  هک  يدارفا  دنتـسه 
دنتـشاد و یمنرب  هعماـج  عفن  هب  یمدـق  چـیه  یلو  میراد  ناـمیا  اـم  دـنتفگ : یم  دنتـشاد و  دوجو  مالـسا  ردـص  رد  مه  دارفا  هنوگنیا 

هکلب دیا  هدرواین  نامیا  وگب  میا  هدروآ  نامیا  دنتفگ  بارعا  : ) دیامرف یم  شربمایپ  هب  زیزع  يادخ  .دنداد  یمن  ماجنا  یلمع  نیرتمک 
داقتعا ادخ  لوسر  ادخب و  هک  دنتـسه  یناسک  نینموم  ددرگ …  یمن  لخاد  امـش  ياهبلق  رد  نامیا  نوچ  میا ، هدروآ  مالـسا  دیئوگب 

( .دنتسه وگتسار  اهنیمه  دننک ، یم  ششوک  ناج ، لاوما و  اب  ادخ  هار  رد  دنا و  هدرکن  کش  دوخ  هدیقع  رد  دنراد و 

يزاریش دمحم  دیس 

و  ) اهعورف نیتداهشلاب و  ناسللاب ) رارقا  و   ) نیدلا لوصا  یلا  هبسنلاب  بلقلاب ) هفرعم  نامیالا  : ) مالسلا هیلع  لاقف  نامیالا ؟ نع  لئـس  و 
.هبشا ام  جح و  مایص و  هالص و  نم  هئاضعا ، ندبلا و  ناکرا  يا  ناکرالاب ) لمع 

يوسوم

: هثالثلا رومالا  هذهب  موقتی  ندع  هنج  هب  لخدـی  هرخالا و  یف  نموملا  هیلع  باثی  يذـلا  لماکلا  نامیالا  حرـشلا : .فارتعا  رارقا : هغللا :
یتح سانلا  نیب  اـهتعاشا  اـهنالعا و  اـهب و  رارقـالا  مث  هسمخلا ، نیدـلا  لوصاـب  ناـمیالا  یلع  بلقلا  دـقع  ینعت  یتلا  بلقلاـب  هفرعملا 

دـسجتی وه  ناـمیالا و  اذـهل  هیلمع  همجرت  كاـنه  نوکت  ثیحب  هللا  هبجوا  اـم  لـکب  لـمعلا  مث  رهاـظلا  بسحب  اـهیلع  مکحلا  بترتی 
.هیمالسالا نیزاوملا  قبط  یلع  هیتایحلا  هتریسم  لک  نوکت  نا  هاکزلا و  جحلا و  هالصلا و  موصلاب و 

یناقلاط
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« .تسا حراوج  هب  ندرک  لمع  نابز و  هب  رارقا  لد و  هب  تخانش  نامیا  : » دومرف دندیسرپ ، نامیا  هرابرد  ترضح  نآ  زا 

رد لخاد  ام  رظن  رد  ناکرا  هب  لمع  اریز  تسام ، یلزتعم  نارای  هدیقع  نامه  نخـس  نیا  و  تشذگ ، دروم  نیا  رد  ام  نخـس  هدـیقع و 
دنچ ره  .دوش  یمن  هدـیمان  نمؤم  دـنکن ، لمع  نآ  هب  سک  ره  تسا و  نامیا  همزال  بجاو  روما  نداد  ماـجنا  ینعی  تسا ، ناـمیا  ماـن 
رگا .تسا و  هیوشح  هیماما و  اه و  يرعـشا  هئجرم و  هدیقع  فالخ  رب  هدـیقع  نیا  هتبلا  .دـشاب  هتـشاد  مه  ینابز  رارقا  یبلق و  تخانش 

فالتخا ام  نارای  نایم  هلأسم  نیا  رد  میوگ  یم  هن ؟ ای  تسا  نامیا  مزاول  زا  ایآ  تسیچ ، یبحتـسم  روما  هرابرد  ما  هدیقع  هک  یـسرپب 
.تسا هدش  ثحب  لصفم  نم  یمالک  ياهباتک  رد  هلأسم  نیا  تسا و 

مراکم

مالسلا هیلع  لاَقَف  ، ِناَمیِْإلا ِنَع  َِلئُس  َو 

.ِناَکْرَْألِاب ٌلَمَع  ،َو  ِناَسِّللِاب ٌراَْرقِإ  ،َو  ِْبلَْقلِاب ٌهَفِْرعَم  ُناَمیِْإلا 

: دومرف دندرک  لاؤس  نامیا  ریسفت  هرابرد  مالسلا  هیلع  ماما  زا  هک  یماگنه 

یم رداصم  رد  بیطخ  موحرم  هنامیکح : راتفگ  دنس  .تسا . (  نید )  ) ناکرا هب  لمع  نابز و  هب  رارقا  و  لقع )  ) بلق اب  تفرعم  نامیا 
دنا و هدرک  لقن  ترضح  نآ  زا  ار  نآ  ناثدحم  همه  دومرف و  نایب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  ار  نخـس  نیا  راب  نیتسخن  : دیوگ

تسا یفاک  : دیازفا یم  سپـس.دومرف  نایب  هدننک  لاؤس  نیا  خساپ  رد  ار  نخـس  نیمه  هدوب  یبن  ملع  هنیدم  باب  هک  مالـسلا  هیلع  ماما 
هریثک قرط  زا  هک  دوش  هعجارم  یسوط  خیش  یلاما  دادغب و  خیرات  لاصخ و  مالـسلا و  هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  قودص و  یلاما  هب  هک 

،ج هغالبلا جـهن  رداصم  ) .تسا هدـش  لـقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤمریما  هلیـسو  هب  ثیدـح  نیا 
(. ( 4،ص 179

نامیا تقیقح 

رد ار  لماک  نامیا  تقیقح  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  مالک  زا  هتفرگ  رب  هک  ، دوخ ینارون  مالک  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
اب تفرعم  نامیا  :» دومرف دندرک  لاؤس  نامیا  ریـسفت  هرابرد  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  هک  یماگنه  ، تسا هدرک  نایب  انعمرپ  هاتوک و  یترابع 

: مالسلا هیلع  َلاَقَف  ِناَمیِْإلا  ِنَع  َِلئُس  َو  ( ؛» تسا نید )  ) ناکرا هب  لمع  نابز و  هب  رارقا  و  لقع )  ) بلق

( . ِناَکْرَْألِاب ٌلَمَع  ،َو  ِناَسِّللِاب ٌراَْرقِإ  ،َو  ِْبلَْقلِاب ٌهَفِْرعَم  ُناَمیِْإلا 

روهظ نابز  رب  نآ  لابند  هب  تسا و  داعم  نید و  نایاوشیپ  مرکا و  ربماـیپ  ادـخ و  تخانـش  نآ  هشیر  هک  تسا  یتخرد  ناـمیا  عقاو  رد 
ناشنامیا دننک  یم  یهاتوک  فیاظو  ماجنا  رد  هک  یناسک  نیاربانب  ، تسا یهلا  فیاظو  ماجنا  هبیط  هرجـش  نیا  هرمث  دـنک و  یم  ادـیپ 

رد نامیا  یلجت  زا  هک  هدـش  بلاغ  اهنآ  رب  نانچ  سوه  اوه و  ای  دـننامیا و  فعـض  راتفرگ  ای  تسین  جراخ  لاح  ود  زا  تسا و  صقان 
.دنک یم  يریگ  شیپ  لمع 
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تـسا يزیچ  نیع  هدومرف  اجنیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هچنآ  : دیوگ یم  هدرک  هدافتـسا  هلزتعم  بهذم  عفن  هب  اجنیا  رد  دیدحلا  یبا  نبا 
دنناد و یم  لخاد  نامیا  موهفم  رد  ار  تامرحم ) كرت  و   ) تابجاو ماجنا  ناکرا و  هب  لمع  هک  دندقتعم  نآ  هب  تنس  لها  هلزتعم  هک 

داقتعا فالخ  رب  نیا  دشاب و  هدرک  رارقا  نابز  اب  هتفریذـپ و  بلق  اب  دـنچره  ، داهن وا  رب  نمؤم  مان  ناوت  یمن  دـنکن  لمع  هک  سک  نآ 
.تسا هیماما  تنس و  لها  زا  اه  يرعشا 

دنک و زاربا  ار  نیتداهش  هک  یسک  ؛ دنناد یم  توافتم  ار  نامیا  مالسا و  ، هیماما هک  تسا  هدش  لفاغ  هتکن  نیا  زا  دیدحلا  یبا  نبا  یلو 
وا اب  جاودزا  لالح و  وا  هحیبذ  ، ظوفحم شنوخ  لام و  ناـج و  تسا و  ناناملـسم  هرمز  رد  میـشاب  هتـشادن  وا  ییوگ  فـالخ  هب  نیقی 

یضعب ؛ دنلئاق یتاجرد  نآ  يارب  دنناد و  یم  هناگ  هدزاود  همئا  تماما  هب  رارقا  نیتداهـش و  هب  رارقا  يانعم  هب  ار  نآ  هیماما  ؛ تسا حابم 
هب هراشا  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  ماما  مالک  رد  هچنآ  دنتـسه و  یلاع  تاجرد  یـضعب  طسوتم و  تاجرد  یـضعب  نییاـپ ، تاـجرد  ياراد 

.تسا نامیا  یلاع  هجرد 

: تسا هدرک  نایب  « لافنا » هروس لئاوا  رد  دیجم  نآرق  هک  تسا  يزیچ  رتالاب  نآ  زا 

َنوُـمیُِقی َنیِذَّلَا  َنوـُلَّکَوَتَی * ْمِهِّبَر  یلَع  ًاـنامیِإ َو  ْمُْهتَداز  ُُهتاـیآ  ْمِْهیَلَع  ْتَِیُلت  اذِإ  ْمُُهبوـُُلق َو  ْتَلِجَو  ُهّللا  َرِکُذ  اذِإ  َنیِذَّلا  َنوـُنِمْؤُْملا  اَـمَّنِإ  »
یناسک اهنت  ، نانمؤم ؛ » ٌمیِرَک ٌقْزِر  ٌهَرِفْغَم َو  ْمِهِّبَر َو  َدـْنِع  ٌتاـجَرَد  ْمَُهل  اقَح  َنُونِمْؤُْملا  ُمُه  َکـِئلوُأ  َنوُقِْفُنی * ْمُهاـْنقَزَر  اّـمِم  َهـالَّصلا َو 

ناشنامیا ، دوش یم  هدـناوخ  اهنآ  رب  وا  تاـیآ  هک  یماـگنه  ؛و  ددرگ یم  ناـسرت  ناـشاه  لد  ، دوش هدرب  ادـخ  ماـن  هاـگ  ره  هک  دنتـسه 
قافنا ، میا هداد  يزور  اهنآ  هب  هچنآ  زا  ؛و  دـنراد یم  اپرب  ار  زامن  هک  اهنآ  * .دـنراد لکوت  ناـشراگدرورپ  رب  اـهنت  ؛و  ددرگ یم  رتنوزف 
يزور شزرمآ و  ، اهنآ يارب  ؛و  تسا ناشراگدرورپ  دزن  الاو  یتاجرد  ناـنآ  يارب  ؛ دنتـسه اـهنآ  یقیقح  ناـنمؤم  يرآ )، *) .دـننک یم 

. ( هیآ 4-2 ، لافنا «. ) . تسا شزرارپ 

زین ار  يرگید  لئاسم  ناـکرا  هب  لـمع  یبلق و  داـقتعا  رب  هوـالع  لـماک  ناـمیا  هک  دوش  یم  هدافتـسا  یبوخ  هب  هفیرـش  هیآ  هس  نیا  زا 
تایآ هک  یماگنه  دنک و  تیلوئسم  ساسحا  ددرگ و  نازرل  لد  دوش  یم  هدرب  ادخ  مان  هک  یماگنه  هک  نیا  هلمج  زا  ؛ دوش یم  لماش 

هک نیا  بلاج  دنناد و  یمن  نامیا  طرـش  ار  نآ  زین  هلزتعم  یتح  هک  تسا  يروما  اهنیا  دبای و  دشر  شنامیا  دوش  هدـناوخ  وا  رب  نآرق 
ياراد هک  دنتـسه  اهنیا  اهنت  نانمؤم  ؛»...  َنُونِمْؤُْملا اَمَّنِإ  : » دیوگ یم  ادتبا  رد  تسا  هدرب  راک  هب  رـصح  هژاو  تایآ  نیا  زا  دروم  ود  رد 

: دیامرف یم  هیآ  نایاپ  رد  »و  دنشاب یم  هناگ  جنپ  تافص  نیا 

تاـجرد ياراد  ناـمیا  هک  دوش  یم  نشور  یبوـخ  هب  اـجنیا  زا  »و  دنتـسه اـهنآ  طـقف  یقیقح  ناـنمؤم  ؛ » اقَح َنوـُنِمْؤُْملا  ُمُه  َکـِئلوُأ  »
.تسا یفلتخم  توافتم و 

: میناوخ یم  تسا  هدمآ  تیب  لها  عبانم  رد  هک  تایاور  زا  یضعب  رد  نیا  رب  هفاضا 

: دندومرف باوج  رد  دندرک  لاؤس  نامیا  هرابرد  هک  یماگنه 

یصاعم ریبعت  نیا  ) .درواین اج  هب  یتیصعم  چیه  سپ  دنک  تعاطا  ار  ادخ  ناسنا  هک  تسا  نآ  نامیا  ؛  یصُْعی الَف  ُهّللا  َعاُطی  ْنأ  ُنامیإلا  »
( مالـسلا هیلع  قداص  ماما   ) ماما ناـمه  زا  يرگید  ثیدـح  رد  . ( ،ج 2،ص 33 یفاـک («. ) . دوش یم  لـماش  ود  ره  ار  هریغـص  هریبک و 
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: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  نیتداهش ) هب  فارتعا   ) لمع نودب  ِلوق  ای  تسا  لمع  نامیا  ایآ  هک  لاؤس  نیا  ربارب  رد  هک  تسا  هدمآ 

 ( .نامه «. ) . تسا لمع  نآ  زا  یشخب  لوق  لمع و  شمامت  نامیا  ؛  ِلَمَْعلا َِکلذ  ُضَْعب  ُلْوَْقلا  ُهُّلُک َو  ٌلَمَع  ُنامیِإلا  »

نآ هاوگ  رثکا و  دـح  هب  هاگ  هدـش و  هراشا  نآ  لقا  دـح  هب  هاگ  ؛ دراد یفلتخم  تاقالطا  ، ناـمیا هک  دوش  یم  هدافتـسا  اـهریبعت  نیا  زا 
: دیامرف یم  هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  تسا  یفورعم  ثیدح 

هجرد رد  دادـقم.دراد  هجرد  هد  ناـمیا  ؛  ِهَرِـشاْعلا ِیف  ُناْملَـس  ِهَعِـساّتلا َو  ِیف  ٍّرَذ  وـُبأ  ِهَنِماـّثلا َو  ِیف  ُدادـْقِْملاَف  ٍتاـجَرَد  ُرْـشَع  ُناـمیإلا  »
يایـصوا ایبنا و  نامیا  هتبلا  .() ،ج 22،ص 341 راونـالا راـحب  «. ) . دنتـشاد رارق  مهد  هجرد  رد  ناملـس  مهن و  هجرد  رد  رذوـبا  ، متـشه

(. دراد يرگید  باسح  موصعم 

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib was asked about imān. He said: “Imān is knowledge with the
heart, an admission with the tongue, and an action according to the [Islamic)

.” injunctions

اه شزرا  ّدض  اه و  شزرا  : 228 تمکح
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توص
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وُکشَی َحَبصَأ  دَقَف  ِِهب  َتلََزن  ًهَبیِصُم  وُکشَی  َحَبصَأ  نَم  ًاطِخاَس َو  ِهّللا  ِءاَضَِقل  َحَبصَأ  دَقَف  ًانیِزَح  اَینّدلا  یَلَع  َحَبـصَأ  نَم  مالـسلا  هیلع  َلاَق  َو 
نَم ًاوُزُه َو  ِهّللا  ِتاَیآ  ُذِّـختَی  َناَک  نّمِم  َوُهَف  َراّنلا  َلَخَدَـف  َتاَمَف  َنآرُقلا  َأَرَق  نَم  ِِهنیِد َو  اَُثُلث  َبَهَذ  ُهاَـنِِغل  َُهل  َعَضاَوَتَف  ًاـِّینَغ  یَتَأ  نَم  ُّهبَر َو 

ُهُکِرُدی َال  ٍلَمَأ  ُهُکُرتَی َو  َال  ٍصرِح  ُهّبُِغی َو  َال  ّمَه  ٍثاَلَِثب  اَهنِم  ُُهبلَق  َطاَتلا  اَینّدلا  ّبُِحب  ُُهبلَق  َجَِهل 

اه همجرت 

یتشد

دراو تبیصم  زا  هک  سک  نآ  و  تسا ،  كانمشخ  یهلا  ءاضق  زا  دشاب ، یم  كانهودنا  ایند  زا  هک  یـسک  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 
نید مّوس  ود  دنک ، ینتورف  وا  ربارب  شا  هیامرس  رطاخ  هب  هتفر و  يرگناوت  دزن  هک  یسک  و  هدرک ،  تیاکـش  ادخ  زا  دنک  هوکـش  هدش 

ار یهلا  تاـیآ  هک  تسا  یناـسک  زا  اـمتح  دوـش  مّنهج  شتآ  دراو  دـناوخب و  نآرق  هـک  سک  نآ  و  تـسا ؛  هداد  تـسد  زا  ار  دوـخ 
اهر یهودنا  تسا ، لکـشم  هس  راتفرگ  شناج  هراومه  دروخ ، دـنویپ  یتسرپ  ایند  اب  وا  بلق  هک  سک  نآ  و  تسا ،  هداد  رارق  هچیزاب 
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 . ینتفایان ییوزرآ  و  یندشن ، ادج  یصرح  یندشن ،

يدیهش

دوخ راگدرورپ  زا  درآ ، هلگ  هدیسر  ودب  هک  یتبیصم  زا  هک  نآ  .تسا و  كانمـشخ  ادخ  ياضق  زا  تسا ، كانهودنا  ایند  زا  هک  نآ 
هک نآ  و  داد ،  داب  هب  ار  شنید  ثلث  ود  داد  ناـشن  يراوخ  دوخ  زا  يو  يرادـلام  رطاـخ  هب  تفر و  رگناوت  دزن  هک  نآ  دراد و  هوکش 
هب شلد  هک  نآ  و  درمـش ،  هناـسفا  تفرگ و  سوـسف  هب  ار  ادـخ  تاـیآ  هک  دوـب  یناـسک  زا  درب  خزود  هـب  هار  درم و  دـناوخ و  نآرق 

و دراذگناو ، ار  وا  هک  یـصرح  و  درادن ، رب  تسد  وا  زا  هک  یهودنا  تسا : هدیبسچ  نآ  زیچ  هس  هب  يو  لد  تسا  هتفیـش  ایند  یتسود 
.دراین گنچ  هب  ار  نآ  هک  ییوزرآ 

یلیبدرا

دنکیم تیاکـش  هک  هباثمب  دیدرگ  هک  ره  نیگمـشخ و  ار  يادخ  مکح  رم  دیدرگ  هک  قیقحتب  سپ  نیگهودنا  ایند  رب  دیدرگ  هک  ره 
يرگناوت دزنب  دمآ  هک  ره  دوخ و  راگدرورپ  زا  دنکیم  تیاکـش  هک  تسین  نیا  زج  سپ  واب  دشاب  هدـمآ  دورف  هک  دوخ  راگدرورپ  زا 

ار خزود  دوشب  لـخاد  سپ  دریمب  سپ  ار  نآرق  دـنک  تئارق  هک  ره  وا  نید  کـناد  راـهچ  تفر  وا  يرگناوت  يارب  دومن  ینتورف  سپ 
ایند بح  زا  وا  لد  دبسچب  ایند  یتسودب  وا  لد  دشاب  صیرح  هک  ره  ءازهتـساب  ار  ادخ  ياهتیآ  هتفرگ  ارف  هدوب  هک  تسیـسک  نآ  سپ 

نآب دسرن  هک  یئوزرآ  ار و  وا  دراذگناو  هک  یصرح  يزور و  نود  يزور  ار  وا  دباین  هک  یهودنا  زیچ  هسب 

یتیآ

تسا هتفرگ  مشخ  يدنوادخ  ياضق  رب  ددرگ ، نیگمغ  ایند  يارب  هک  ره  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

هدرک تیاکش  شراگدرورپ  زا  دنک ، تیاکش  هدیسر ، وا  هب  هک  یتبیصم  زا  هک  ره  و 

تسا هتفر  شتسد  زا  شنید  ثلث  ود  دنک ، ینتورف  شلام  ببس  هب  دور و  يرگناوت  دزن  هک  ره  و 

تسا هدرک  یم  ازهتسا  ار  ادخ  تایآ  تفر ، منهج  هب  درم و  دناوخ و  نآرق  هک  ره  و 

دـنکن و شیاهر  هک  یـصرح  درادـن و  رب  تسد  وا  زا  هک  یهودـنا  دراد : یگریچ  شبلق  رب  زیچ  هس  تسایند ، هتفیـش  شلد  هک  ره  و 
.دسرن وا  هب  هک  ییوزرآ 

نایراصنا

هدیـسر وا  هب  هک  یتبیـصم  زا  سک  ره  و   . هدش نیگمـشخ  دنوادخ  ءاضق  رب  دـش  كانمغ  ایند  رطاخ  هب  هک  نآ  : دومرف ترـضح  نآ  و 
هتفر تسد  زا  شنید  موس  ود  دیامن  ینتورف  شتورث  رطاخ  هب  ار  يدنمتورث  هک  ره  و   . هدرک تیاکـش  شراگدرورپ  زا  دـنک  تیاکش 

هب شلد  سک  ره  و   . هتفرگ هرخسم  ار  ادخ  تایآ  هک  تسا  یناسک  زا  هتشگ  شتآ  دراو  هدرم و  هدومن و  تئارق  ار  نآرق  سک  ره  .و 
ییوزرآ و  دیامنن ، كرت  ار  وا  هک  یـصرح  ،و  دنکن اهر  ار  وا  هک  یهودنا  : دیبسچ دهاوخ  ایند  زیچ  هس  هب  شلد  دش  هتفیـش  ایند  قشع 
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 . دباین رد  ار  نآ  هک 

اه حرش 

يدنوار

اثلث بهذ  هانغل  عضاوتف  اینغ  یتا  نم  هلوق  .فاـضملا و  فذـحف  ایندـلا  توف  یلع  نزح  نم  يا  اـنیزح  ایندـلا  یلع  حبـصا  نم  هلوق : و 
و هیقتلل ، هانغل ال  اعضاوت  هلامل و  اعمط  عرـشلا  ماکحا  نیدلا و  روما  یف  هنهاد  اذا  کلذک  نوکی  امنا  و  قالطالا ، یلع  اذه  سیل  هنید 
يا ال هبغی  مه ال  .قصتلا و  طاتلا : .علوا و  صرح و  يا  جـهل : .اهب و  لـمعی  ـال  اـهبرقی و  اـهارقی و  نا  وهف  اوزه  هللا  تاـیآ  ذاـختا  اـما 

.اموی هیتای  .اموی و ال  هاتا  اذا  اذک  هبغا  لاقی : هب و  بهذی 

يردیک

اما و  بلقلا ، اما  هعاطلا  لحم  هعاطلا و  وه  نیدـلا  هنید .) اثلث  بهذ  هانغل  اینغ  عضاوت  نم   ) .هاوهی و  ایندـلا ، نم  هانمتی  ام  توف  یلع  يا 
نیداقنم نیعئاط ، هناسل  هصخش و  راص  دقف  هانغ  لجال  هناسلب  هایح  هارطا و  هصخـشب و  اینغ  عضاوت  نمف  حراوجلا ، رئاس  اما  و  ناسللا ،

اثلث بهذ  دـقف  هثالثلا  دـحا  وه  و  هبلق ، یقب  و  هتعاطب ، وه  رمای  نم  وا   ) یلاعت هللا  الا  اـعیطی  ـال  وا  داـقنی  ـال  نا  اـمهقح  نم  ناـک  و  هل ،
یلع جسن  نم  و  هلزتعملا ، هلیختت  ام  یلع  هطابحلا : .نامیالا و  باهذ  کلذب  دری  مل  هل و  ثلثلا  یقب  و  یلاعت ) هللا  ریغ  قح  یف  هعاطلا ،

لک سار  ایندـلا  بح  ایندـلا و  بح  نع  یبـنی ء  هاـنغل  ینغلا  میظعت  نا  لـیق  و  طـباحتلا ، نـالطب  یلع  عطاـقلا ، لیلدـلا  ماـیقل  مهلاونم 
هیرتعی و هیتای و ال  يا ال  هبغی : مه ال  قصتلا و  طاتلا : .هیلع و  صرح  هب و  علوا  اذکب  هبلق  جهل  .رثکالل  هراعتـسا  نیثلثلا  رکذ  و  هئیطخ ،

.همزالی لب  تقو  نوداتق 

مثیم نبا 

نارگید دزن  هدـش  دراو  وا  رب  هک  یتبیـصم  زا  هک  یـسک  و  تسا ، هتفرگ  مشخ  یهلا  ياضق  رب  دوش ، نیگمغ  ایند  روما  رب  هک  یـسک  )
زا ار  شنید  موسود  دنک ، شنرک  شتورث  رطاخ  هب  يرگناوت  دزن  رد  هک  یـسک  .تسا و  هدرک  هوکـش  شراگدرورپ  زا  دـنک ، هوکش 

هرخـسم هب  ار  نآرق  هک  تسا  یناـسک  زا  دوش  منهج  دراو  ندرم  زا  سپ  همه  نیا  اـب  دـناوخب ، ار  نآرق  سک  ره  .تسا و  هداد  تسد 
كرت ار  وا  هک  یـصرح  دوـشن ، ادـج  وا  زا  هک  یمغ  دـنامب : زیچ  هس  دـنب  رد  شلد  ددـنبب ، لد  اـیند  تبحم  هب  هک  ره  .تسا و  هتفرگ 

لیلد هب  زین  مادـک  ره  زا  تسا و  هدوـمرف  هراـشا  تلـصخ  جـنپ  هـب  مالـسلا ) هـیلع   ) ماـما دـسرن .) نادـب  زگره  هـک  ییوزرآ  و  دـنکن ،
رد هدـنب  مشخ  نآ  دـمایپ  تسا ، هتفر  شتـسد  زا  هک  ییایند  عاتم  رب  هودـنا  مغ و  - 1 تسا : هتـشاد  رذحرب  دنراد  هک  يدب  ياهدمایپ 

.تسا 2- یـساپسان  رفک و  یهلا  ياـضق  رب  مشخ  .تسا و  یهلا  ياـضق  هب  طوبرم  اـیند  نتفر  تسد  زا  نوچ  تسا  یهلا  ياـضق  ربارب 
شنرک .دزاس 3 - یم  التبم  یتبیصم  هب  ار  هدنب  هک  تسا  لاعتم  يادخ  هک  اریز  تسادخ ، زا  هوکـش  نآ  همزال ي  تبیـصم ، زا  هوکش 
روحم رب  نید  شدرگ  لوا : لیلد : دنچ  هب  تسا  هدننک  شنرک  نید  موسود  نتفر  نیب  زا  نآ  دـمایپ  شا ، يرگناوت  يارب  رگناوت ، هب  ار 
نتـشاد هب  یبضغ  هوق ي  لامک و  تفع  نتـشاد  هب  طوبرم  یناوهـش  هوق ي  لامک  تسا و  تمکح  هلیـسو ي  هب  یناسنا  سفن  لاـمک 

زا ندـش  نوریب  ایند و  هب  داـیز  هقـالع ي  ثعاـب  شا  يدـنمتورث  رظن  زا  دـنمتورث  ربارب  رد  ینتورف  نوچ  یفرط  زا  .تسا و  تعاـجش 
هریاد زا  ندش  نوریب  مزلتـسم  نینچمه  و  دتـسرپ ، یم  ار  ادخ  زج  وا  ییوگ  هک  يدح  هب  دوش  یم  يراکهبت  بناج  هب  تفع  تلیـضف 
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یم رامـش  هب  هقطان  سفن  تلیـضف  نآ  هک  یلاح  رد  دـشاب ، یم  تسا ، دوخ  ياج  هب  يزیچ  ره  ندادرارق  نآ  ياضتقا  هک  یتمکح  ي 
، یبـلق هدـیقع ي  زا  تراـبع  نید  مود : .تسا  نید  موـسود  زا  نتفر  نوریب  هلزنم ي  هب  تلیـضف  ود  نیا  زا  نتفر  نوریب  نیارباـنب  دور ،
هب ینعی  دـنک ، یم  شنرک  شا - يرگناوت  رطاـخ  هب  يرگناوت - ربارب  رد  هک  یـسک  .تسا  حراوج  اـضعا و  هب  لـمع  ناـبز و  هب  رارقا 

موسود بیترت  نیا  هب  تسوا ، تعاطا  رد  ادخ  ساپـس  یگدنب و  ياج  هب  شحراوج  اضعا و  و  دـیوگ ، یم  ار  وا  يانث  حدـم و  نابز ،
تسایند و هب  هقالع ي  زا  هتـساخرب  شا  يرگناوت  رطاخ  هب  رگناوت  يارب  ینتورف  نوچ  دنا ، هتفگ  یـضعب  .تسا  هدرک  لطاب  ار  شنید 

باب زا  زاجم - تروص  هب  اجنیا  رد  ار  نیثلث  ترابع : مالـسلا ) هیلع   ) ماما لیلد ، نیا  هب  تساهاطخ ، همه ي  ساسا  اـیند  هب  یگتـسبلد 
نآرق يراق  هک  دشاب  نآ  مزلتسم  منهج  شتآ  رد  دورو  اب  نآرق  توالت  .تسا 4 - هدرب  راک  هب  رثکا  يارب  مزال - مان  هب  موزلم  قالطا 

و صالخا ، يور  زا  ادخ  يارب  نآرق  ندـناوخ  هک  نآ  حیـضوت  .تسا  هتفرگ  یم  ءازهتـسا  هب  ار  نآرق  هک  تسا  هدوب  یناسک  هلمج  زا 
صالخا همزال ي  منهج  شتآ  هب  دورو  تشهب و  هب  ندـشن  دراو  نیارباـنب  تسا  تشهب  هب  دورو  ثعاـب  ندرک ، راـتفر  نآ  اـب  قباـطم 

، تسا یهلا  تایآ  يازهتـسا  هلزنم ي  هب  نآرق  توالت  تروص  نیا  رد  و  تسا ، نآ  قبط  رب  ندرکن  لمع  نآرق و  توالت  رد  نتـشادن 
بیترت نیا  هب  دنک ، یمن  لمع  درادن و  هدیقع  نآ  هب  هک  دیوگ  یم  ار  يزیچ  تقیقح  رد  دـنک ، یم  هرخـسم  ار  نآرق  هک  یـسک  اریز 

زیچ هس  دـنب  رد  شلد  ددـنبب ، اـیند  هب  لد  هک  ره  .تسا 5 - هدروآ  هراعتـسا  یـسک  نانچ  زا  ار  ءزهتـسم  هملک ي  مالـسلا ) هیلع   ) ماما
رد شالت  شـشوک و  ثعاب  ایند  بح  نوچ  تسایند ، هب  يدـنمزآ  صرح و  رطاخ  هب  زیچ  هس  نآ  هب  هطبار  لیلد  .تسا  هدـش  راتفرگ 

ناگدنب يارب  رودقم  ریغ  رودقم و  لیاسو  هب  طورـشم  ایند  ندمآ  تسد  هب  یفرط  زا  و  ددرگ ، یم  ایند  لام  يروآ  عمج  ایند و  بلط 
ای دایز و  لماوع  هب  طوبرم  هک  نیا  لیلد  هب  اما  دنراد  دوجو  هک  نیا  اب  دنوش ، یم  رودقم  ریغ  یهاگ  مه  رودقم  بابـسا  .تسادـخ و 

تسه و يزور  ددرگ ، یم  هودنا  مغ و  ندروآ ، مهارف  تاقوا  رتشیب  ریزگان  دندرگ ، یم  نکمم  ریغ  راوشد و  دوخ  دنتـسه ، يراوشد 
هار رد  دایز  يوزرآ  و  فلتخم ، ياههار  زا  ندروآ  تسد  هب  صرح  شنتفر و  تسد  زا  میب  اـیند ، يرادـهگن  هوـالع  هب  تسین  يزور 

لوط هب  مه  هکردـی ، ترابع : اب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما .تسا  هودـنا  ثعاب  اهنیا  همه ي  شا  يدابآ  نارمع  دتـس و  داد و  دوس و  بسک 
.تسا هتشاد  رذحرب  نآ  زا  مه  هدومرف و  هراشا  هزادنا  نیا 

دیدحلا یبا 

[ اَمَّنِإَف  ] َحَبْصَأ ْدَقَف  ِِهب  َْتلََزن  ًهَبیِصُم  وُکْشَی  َحَبْصَأ  ْنَم  ًاطِخاَس َو  ِهَّللا  ِءاَضَِقل  َحَبْصَأ  ْدَقَف  ًانیِزَح  اَْینُّدلا  یَلَع  َحَبْصَأ  ْنَم  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

[ ْنَّمِم  ] َناَک ْنَّمِم  َوُهَف  َراَّنلَا  َلَخَدَف  َتاَمَف  َنآْرُْقلَا  َأَرَق  ْنَم  ِِهنیِد َو  اَُثُلث  َبَهَذ  ُهاَنِِغل  َُهل  َعَضاَوَتَف  ًاِّینَغ  یَتَأ  ْنَم  ُهَّبَر َو  وُکْشَی 

 . ُهُکِرُْدی ٍلَمَأ َال  ُهُکُْرتَی َو  ٍصْرِح َال  ُهُّبُِغی َو  ٍّمَه َال  ٍثَالَِثب  اَْهنِم  ُُهْبلَق  َطاَْتلا  اَْینُّدلا  ِّبُِحب  ُُهْبلَق  َجَِهل  ْنَم  ًاوُزُه َو  ِهّللا  ِتایآ  ُذِخَّتَی 

بجاو و هللا  ءاضقب  اضرلا  نأل  هیـصعم  کلذ  هللا و  ءاضق  طخـس  دقف  هنم  ءیـش  تاوفل  نزح  نمف  هردـق  هللا و  ءاضقب  قزرلا  ناک  اذإ 
دقف هللا  یکتشا  نم  هللا و  وه  اهلعاف  اهسفن و  ءاقلت  نم  هب  لزنت  مل  اهنأل  یه  اهلعاف ال  وکـشی  امنإف  هب  تلح  هبیـصم  اکـش  نم  کلذک 

.قسف مهیدیأ  یف  امم  ءیش  ءاجر  وأ  مهانغل  امیظعت  ءاینغألل  عضاوتلا  هاصع و 

ِهّللا ِتایآ  ذـختی  ناک  نمم  وهف  رانلا  لخدـف  تامف  نآرقلا  أرق  نم  هلوق ع و  امأف  ینغ  یلع  ریقف  نم  الإ  هیتلا  دـمحی  ـال  لاـقی  ناـک  و 
 . ًاوُزُه
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انزلا و لتقلا و  وحن  يرخأ  هریبکب  یتأ  هنأل  رانلا  لخدـی  مث  هؤرقی  اوزه و  هل  ذـختمب  سیل  نآرقلاب  انمؤم  نوکی  دـق  لوقی  نأ  لـئاقلف 
.کلذ لاثمأ  فحزلا و  نم  رارفلا 

يأ ًاوُزُه  ِهّللا  ِتایآ  ذختی  ناک  نمم  وهف  نآرقلا  هتءارق  لجأل  رانلا  لخدف  تامف  نآرقلا  أرق  نم  نأ  وه  همالک ع  ینعم  نأ  باوجلا  و 
.هللا دنع  نم  هنأ  دقتعم  ریغ  هرجاوز  هظعاومب و  انیهتسم  هنم  ارخاس  هب  ائزاه  هؤرقی 

رانلا لخد  نم  هنأ  همالک  ینعم  تلق  تنأ  هایإ و  هدوحج  هب و  هئزهل  لب  نآرقلا  هتءارق  لجأل  رانلا ال  ترکذ  نم  لخد  اـمنإ  تلق  نإـف 
 . نآرقلاب ئزهتسی  ناک  نمم  وهف  نآرقلا  هتءارق  لجأل 

هدابعلا و ههج  یلع  هل  هدوجسل  بقاعی  منصلل  دجاسلا  نأ  يرت  هیرخسلا أ ال  ءازهتسالا و  هفـص  یلع  هأرق  هنأل  رانلا  لخد  امنإ  لب  تلق 
.بقوع امل  بولقلا  لاعفأ  نم  دوجسلل  افاضم  هثدحی  ام  ول ال  ناک  نإ  میظعتلا و 

دنع نم  اهنأ  دقتعی  هنأ  ًاوُزُه  ِهّللا  ِتایآ  ذـختی  نمم  ناک  امک  هنإ  هلوقب  ینع  هنإ  لاقیف  رخآ  ریـسفت  یلع  همالک ع  لمحی  نأ  نکمی  و 
 . سانلا نم  ریثک  نآلا  هلعفی  امک  اهبجومب  لمعی  هنکل ال  هللا و 

ایندلا بح  هئیطخ و  لک  سأر  ایندـلا  بح  نإف  قدـص ع  امئاد و  همزالی  لب  ابغ  هذـخأی  يأ ال  هبغی  قصل و ال  يأ  هبلقب  طاتلا  هلوق ع 
قالخألا نم  کلذ  ریغ  هدـی و  توح  امب  حـشلل  دـفنی و  نأ  هبـستکا  ام  یلع  فوخلا  لـمألا و  صرحلا و  مغلا و  مهلل و  بجوملا  وه 

همیمذلا

یناشاک

هللا ءاضقل  حبـصا  دـقف   ) نیگمغ نیزح و  ایند  عاـتم  توف  رب  دـیدرگ  هک  یـسک  اـنیزح ) ایندـلا  یلع  حبـصا  نم  مالـسلا : هیلع  لاـق  (و 
بر یـضقم  هب  تسا  اـضر  مدـع  نزح ، نآ  مزـال  هک  اریز  نیگمـشخ  ار  ادـخ  مکح  اـضق و  رم  دـیدرگ  هک  قیقحت  هب  سپ  اـطخاس )

تلزن  ) یتیلب یتبیصم و  زا  دیامن  تیاکش  هک  يا  هباثم  هب  دیدرگ  هک  یسک  هبیصم ) اوکشی  حبـصا  نم  مالـسلا : هیلع  لاق  و   ) .نیملاعلا
زا دـیامن  تیاکـش  هک  يا  هبترم  هب  دـیدرگ  هک  قـیقحت  هب  سپ  هـبر ) اوکـشی  حبـصا  دـقف   ) وا هـب  تبیـصم  نآ  ندـمآ  دورف  هـک  هـب )
هب دمآ  هک  یسک  و  اینغ ) یتا  نم  و   ) تسا تزع  ترضح  زا  نآ  هک  تسا  نآ  یلتبم  تبیصم  ياوکـش  مزال  هک  اریز  دوخ  راگدرورپ 
رد وا  نید  گناد  راهچ  تفرب  هنید ) اثلث  بهذ   ) وا يرگناوت  اـنغ و  تهج  زا  هاـنغل )  ) ار وا  دومن  ینتورف  سپ  عضاوتف )  ) يرگناوت دزن 
وا سپ  تسا ، جراـخ  ریخا  ود  زا  دوخ  عضاوت  رد  روکذـم  عضاوتم  و  لـمع ، لوـق و  تسا و  داـقتعا  رد  نید  رادـم  هک  اریز  راـک  نآ 

روکذـم عضاوتم  و  تعاجـش ، تفع و  تمکح و  تلیـضف  هب  تسا  سفن  لامک  رب  نید  رادـم  هکنآ  ای  .نید  ثلث  ود  زا  دـشاب  جراخ 
هب تفص  نآ  زا  نآ  جورخ  تهج  زا  تسا  دوخ  تفع  عیضم  نآ و  عضوم  ریغ  رد  عضاوت  عضو  تهج  زا  تسا  دوخ  تمکح  عیـضم 
ارق نم  مالـسلا : هیلع  لاـق  و   ) .دـشاب دوخ  نید  تلث  ود  مداـه  وا  سپ  تسا ، ادـخ  ریغ  دـباع  اـییوگ  هک  يا  هبترم  هب  اـت  روجف  تلیذر 
نآ زا  وا  سپ  ناک ) نمم  وهف   ) نارین شتآ  رد  دش  لخاد  توم  زا  دعب  سپ  رانلا ) لخدـف  تامف   ) ار نآرق  دـناوخ  هک  یـسک  نارقلا )
نآ مزلتسم  ران  رد  يراق  لوخد  هک  اریز  نوسفا  هیرخـس و  ار  ادخ  ياهتیآ  دریگارف  هک  اوزه ) هللا  تایا  ذختی   ) هک دوب  دهاوخ  یـسک 
ریغ دشاب و  نآرق  ءزهتـسم  لثم  وا  ذئنیحف  نآ  نومـضم  هب  دشاب  هدومنن  لمع  نآرق و  یناعم  رد  دـشاب  هدرکن  رکفت  ربدـت و  هک  تسا 

هک یسک  ایندلا ) بحب  هبلق  جهل  نم  مالسلا : هیلع  لاق  و   ) .نانچنآ یصخش  يارب  زا  تسا  راعتسم  اوزه )  ) ظفل .نآ و  قدص  هب  دقتعم 
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مه ال  ) راک هس  هب  ایند  بح  زا  وا  لد  دبـسچب  دوش و  قصتلم  ثلثب ) اهنم  طاتلا   ) رادـغ يایند  یتسود  هب  وا  لد  دـشاب  صیرح  علوم و 
ورف هک  یـصرح  و  هکرتـی ) ـال  صرح  و   ) تواـفت نودـب  دـشاب  وا  اـب  رمتـسم  هکلب  يزور  نود  يزور  وا  هب  دـیاین  هک  یهودـنا  هبغی )

.تبقاع رد  ار  نآ  دباین  رد  هک  يراودیما  و  هکردی ) لما ال  و   ) تمزالم قیرط  هب  دشاب  وا  اب  هشیمه  هکلب  ار  وا  دراذگن 

یلمآ

ینیوزق

هب اضر  مدع  ینعی  .نیگمـشخ  طخاس و  ار  يادخ  مکح  اضق و  تسا  هتـشگ  هک  قیقحت  هب  نیگمغ  نیزح و  ایند  يارب  دیدرگ  هک  ره 
تسا هدرک  ریدقت  هچنآ  ادخ و  ياضق  هب  تسا  اضر  مکح  رد  اهیزور  زا  تسا  هتفای  هک  یبیـصن  ایند و  رد  تسار  صخـش  هک  یتلاح 

زا هدننک  تیاکش  تسا  هدیدرگ  هک  قیقحت  هب  سپ  دشاب  هدمآ  دورف  وا  هب  هک  یتبیصم  زا  هدننک  تیاکش  ددرگب  هک  ره  .ار  سک  ره 
مدع ناشن  نآ  هک  هناگیب  شیوخ و  شیپ  اهتیلب  رد  ندرک  تیاکـش  هنامز و  ياهتبیـصم  رد  يربص  یب  زا  تسا  ریذـحت  .دوخ  يادـخ 

عزج و دـنکن و  داـی  سک  ره  شیپ  شیوخ  تبیـصم  هک  دوب  نآ  نموم  تداـع  هکلب  دـشاب ، نیقی  ناـمیا و  فعـض  میلـست و  اـضر و 
وکشی ناک ال  و  : ) دیامرف یم  نینموم  زا  یـضعب  فصو  رد  ترـضح  نآ  دراذگ و  زاب  يادخ  هب  راک  دیامن و  ربص  دیامنن  بارطـضا 
توافت ماقم  توافت  هب  نکیل  و  دشابن ، یـضرم  قالطالا  یلع  دنچ  ره  تیلب  بحاص  تیاکـش  هک  تسناد  دیاب  و  هئرب ) دـنع  الا  اعجو 

فعض ناشن  هچنانچ  تسه  زین  تهافس  ناشن  دوبن  نآ  عفر  رب  رداق  هک  یسک  شیپ  شیوخ و  نمشد  شیپ  تیاکـش  الثم  دراد  میظع 
دومرف ترضح  هک  مکح  نیا  مظعم  و  ددرگ ، عمج  هک  لکشم  نامیا  اب  گرزب و  یمرج  ادخ  نانمـشد  شیپ  تیاکـش  تسا و  نامیا 

رد نآ  ياود  ای  دشاب  هتـشادن  اود  الب  نآ  دوخ  ای  دشابن ، ادخ  نمـشد  نآ  تسد  رد  الب  نآ  ياود  هک  اجنآ  امیـس  دشاب و  تباث  ار  وا 
نانچ ادخ  ناتسود  زا  یضعب  شیپ  تیاکش  اما  و  دشاب ، حبقا  حضفا و  تیاکـش  نآ  تالاح  نیا  رد  هک  دشاب  زین  ادخ  ناتـسود  تسد 

زا دعب  هچنانچ  دوبن  طخاس  عزاج و  شیوخ  رس  تین و  رد  صخـش  دشاب و  وا  تسد  رد  نآ  ریبدت  هک  صوصخلا  یلع  درادن  یجرح 
یلا هرـض  هتجاح و  اکـش  نموم  امیا  لاق  مالـسلا ) هیلع  هللادبع  یبا  نع   ) تسا يورم  یفاک )  ) هضور رد  مه  .دوش و  یم  روکذـم  نآ 

نموم یلا  هرض  هتجاح و  اکـش  نموم  لجر  امیا  هللا و  ءادعا  نم  ودع  یلا  لج  زع و  هللا  اکـش  امناف  هنید  یلع  هقلاخی  نم  یلا  وا  رفاک 
باوص بادآ  تیاعر  یب  تقو  همه  ناصلاخ  رظن  رد  مه  ندرب  زیزع  يادخ  هب  تیاکـش  اما  و  لج ) زع و  هللا  یلا  هاوکـش  تناک  هلثم 
شتقاط هک  راک  رخآ  هب  نوچ  ات  دومن ، یم  ربص  نآ  رب  دوب و  التبم  الب  نآ  هب  اهتدم  مالسلا ) هیلع  انیبن و  یلع  بویا   ) ترـضح دشابن 

هن بادآ و  نسح  تیاغ  رد  یلاوس  باوصاب و  سب  یتیاکش  نیمحارلا ) محرا  تنا  رضلا و  ینـسم  ینا  بر   ) درک ضرع  تشگ  قاط 
ناـملعم و بوچ  ریز  رد  ناگدـنبرخ  ناـکدوک و  وچمه  دـننیب  یئاـفج  كدـنا  نوـچ  هکنآ  دـشاب  نیـصلخم  باد  نینموـم و  قـیرط 

ثلث ود  دور  یم  وا  يرگناوت  يارب  وا  شیپ  دنک  ینتورف  عضاوت و  سپ  ار  يرگناوت  دیایب  هک  ره  .دنریگرب و  ریفن  دایرف و  ناراکمتس 
نآ تسا و  ایند  لها  نتـشاد  گرزب  ایند و  طرفم  تبحم  ناشن  ناشیا  شیپ  ندومن  قلمت  یگداتفا و  نارگناوت و  رد  هب  ندمآ  وا  نید 

نینچ نید و  رد  دـشاب  گرزب  يداـسف  میظع و  یجرح  نیقی  هب  تلاـح  نـیا  سپ  تـسا ، هتـشاد  نمـشد  لـج  زع و  يادـخ  ار  ود  ره 
تبحم و  دشاب ، رادتـسود  ار  وا  تنیز  تمعن و  ایند و  هک  ره  هکنآ  رگید  ینایب  .دـشاب و  هدرک  عیاض  نید  زا  گرزب  بیـصن  صخش 

رد دیاش  دشاب و  هدش  فلت  وا  نید  هصح  هس  زا  هصح  کی  هک  تسا  نآ  مکح  رد  و  دوب ، فیعـض  نید  رد  هتخیمآرد  شرـس  اب  ایند 
رابتعا رظن  رد  ایند  تراقح  رگید  ثلث  دشاب و  همسق ) هللا و  ردق  امب   ) اضر میلست و  ربص و  نید  ثلث  هک  میئوگ  نینچ  مکح  نیا  نایب 

ثلث ود  زا  روکذم  صخـش  .نید و  دـعاوق  طیارـش و  يادـعام  رگید  ثلث  و  یلاعت ، هناحبـس و  قح  شیپ  نآ  تراقح  وچمه  صخش 
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رایـسب یـضعب  رب  ماقم  نیا  لاثما  دـشاب و  مورحم  نید  طیارـش  تالاح  ثلث  ود  زا  روکذـم  صخـش  میئوگ  اـی  .تسا  بیـصن  یب  لوا 
ینعم نیا  ینادرگن  نیبم  شیب  مک و  یب  ثلث  ود  ثلث و  ردـق  و  ینکن ، تشگنا  هب  ناشیا  يارب  نید  باسح  رامـش  ات  ددرگ و  راوشد 

ایند تبحم  مذ  رد  دیکات  هجو  رب  دشاب و  یقاب  تیاف و  رادقم  زا  ریبعت  یعون  ماقم  نیا  لاثما  رد  ناثلث )  ) و ثلث )  ) هکلب دننادن ، باوص 
کی دشاب و  هتفر  ثلث  ود  دننک  رامـش  ای  دنهنب  وزارت  رد  ار  نید  نوچ  هتبلا  هک  دنکن  ءاضتقا  و  ددرگ ، یم  روکذـم  نآ  لها  میظعت  و 
فلت زیچ  نالف  راک  رد  ام  رمع  فضن  الثم  دـنیوگ : شیوخ  تداع  رد  ناـسل  باـبرا  ءاحـصف و  هک  تسا  نآ  دـننام  نیا  هدـنام  ثلث 
ناوید رد  تایبا  نیا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نیا  زا  .دشاب و  ادج  وا  زا  نید  لقع و  یلاس  دشاب  انـشآ  هناگیب  اب  يزور  هک  ره  تشگ و 

لامش و نع  انیمی  هتلفغل  يردی  سیل  یضمی  فصنلا  فصن  یلایللا و  هقحمت  رمعلا  فصنف  الوح  نیتس  ورما  شاع  اذا  تسا : روکذم 
رمعلا لوط  ءرملا  دجف  لاقتنا  لاحتراب و  مه  بیش و  ماقسا و  رمعلا  یقاب  لایعلا و  بساکملاب و  لغـش  صرح و  لامآ و  فصنلا  ثلث 

سپ تسا  لمع  لوق و  داقتعا و  باوص  رب  نامیا  نید و  رادم  نوچ  دـنا : هتفگ  هملک  نیا  نایب  رد  لاثملا و  اذـه  یلع  هتمـسق  لهج و 
زا تسا و  اطخ  رب  لمع  رد  مه  لوق و  رد  مه  دـیوگ  یم  اعد  انث و  ار  ناـشیا  دـنک و  یم  ینتورف  عضاوت و  نارگناوت  اـب  هک  یـصخش 

تین و باوصاـن  راـک  نیا  رد  رگا  و  تسا ، اـج  رب  هن  وا  زا  نید  ثلث  ود  سپ  تسا ، راـن  جـک و  نید  کلـسم  رد  نوریب و  قح  هداـج 
لامک رب  نید  رادم  دنیوگ  .تسا و  یلاع  وکین و  ینخـس  نیا  تسا و  یهت  نامیا  زا  يرب و  نید  زا  هرابکی  دیامن ، تقفاوم  زین  داقتعا 
يارب تمکح  اما  دوب ، يرب  لوا  تلیضف  ود  نآ  زا  صخش  نیا  .دوب و  تعاجش  تفع و  تمکح و  نآ  و  تلیضف : هس  رد  تسا  سفن 
ثلث ود  سپ  دوب ، روجف  تلیذر  نآ  اـیند و  شهاوخ  یتداـیز  يارب  تفع  اـما  شدوخ ، عضوم  ریغ  رد  یـش ء  عـضو  يار و  رد  طـلغ 

نوسفاب ار  يادخ  تایآ  هک  تسا  هدوب  ناسک  نآ  زا  وا  ددرگ  شتآ  لخاد  دریمب و  سپ  ار  نآرق  دـناوخب  هک  ره  .دـشاب  هتفر  وا  نید 
یـضتقم نآ  و  تسنآ ، نیماضم  هب  لمع  ياـضتقم  ناـعذا  داـقتعا و  هب  نآرق  تئارق  نوچ  هدومن  یم  ءازهتـسا  نآ  هب  هتفرگ و  یم  ارف 
بیذکت نآ  هب  دشاب و  هتـشادن  نآ  هقح  نیماضم  هب  داقتعا  رگم  وا  هک  دـشاب  فشاک  لاح  نآ  دوش  ران  رد  هک  ره  سپ  تنج  لوخد 

هک یهودنا  هشیدـنا و  لوا  زیچ  هس  هب  ایند  زا  ددرگ  قصتلم  ایند  یتسود  هب  وا  لد  دـشاب  علوم  هتفیـش و  هک  ره  .هدومن  یم  ءازهتـسا  و 
یتداـیز و بلط  رد  مه  دـبایب  رگا  دـشاب و  رهاـظ  هودـنا  نیا  دـباین  اـیند  هچ  رگا  يزور  نود  يزور  هن  دـشاب  یمئاد  هتـسویپ و  وا  رد 

تسد چیه  هک  یصرح  مود  هفعض ) مهلا  نم  تئش و  ام  ایندلا  نمذخ   ) تسا هدمآ  هچنانچ  دروخب  هودنا  هصغ و  یـسب  نآ  تظفاحم 
زگره ار  نآ  هک  يدیما  وزرآ و  موس  .دـباین  يریـس  وا  مشچ  زگره  دراد و  دـیما  میب و  شکاشک  رد  ار  وا  لد  هتـسویپ  درادـن و  وا  زا 

.دشاب نیرق  ار  وا  لد  غاد  رس  رب  یماکان  غاد  یمورحم و  مخز  تقو  همه  سپ  دباینرد 

یجیهال

هبر و وکشی  امناف  هب  تلزن  هبیصم  وکشی  حبصا  نم  اطخاس و  هللا  ءاضقل  حبصا  دقف  انیزح  ایندلا  یلع  حبـصا  نم  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
جهل نم  اوزه و  هللا  تایآ  ذـختی  ناک  نمم  وهف  رانلا ، لخدـف  تامف ، نآرقلا  ارق  نم  هنید و  اـثلث  بهذ  هاـنغل  هل  عضاوتف  اـینغ  یتا  نم 
حبص هک  یسک  هک  مالسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .هکردیال » لما  هکرتیال و  صرح  هبغیال و  مه  ثالثب : اهنم  هبلق  طاتلا  ایندلا  بحب  هبلق 

ار ادخ  ياضق  رم  هدننک  مشخ  هک  یتلاح  رد  تسا  هدرک  حبـص  هک  قیقحت  هب  سپ  ایند ، دقف  رب  دشاب  كانهودـنا  هک  یتلاح  رد  درک 
تیاکش سپ  وا ، هب  تسا  هدش  لزان  هک  یتبیصم  زا  دنک  تیاکش  هک  یتلاح  رد  درک  حبص  هک  یسک  وا و  ياضق  هب  تسین  یـضار  و 

دنک ینتورف  عضاوت و  سپ  دنک ، وا  هب  لکوت  ینعی  يرادلام  صخش  يوس  هب  دیایب  هک  یسک  دوخ و  راگدرورپ  زا  رگم  تسا  هدرکن 
نایتا هک  اریز  ار ، ناکرا  هب  لمع  نانج و  هب  داقتعا  تسا  هدرک  عیاـض  هک  اریز  وا ، نید  ثلث  ود  تسا  هتفر  وا ، نتـشاد  لاـم  تهج  زا 

قلخ عضاوت  داقتعا و  داسف  تسا و  كرـش  هلزنم ي  هب  هک  قلخ  يوس  هب  تسا  ادـخ  زا  ضارعا  لام ، تهج  زا  قلخ  عضاوت  قلخ و  هب 
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هتشادن وا  تیبوبر  هب  ناسل  هب  رارقا  هچ  رگا  ناکرا ، هب  لمع  هب  تسا  داسف  ادخ و  ریغ  يارب  زا  تسا  تدابع  هلزنم ي  هب  لام  تهج  هب 
، نآرق ندناوخ  ببس  هب  شتآ  هب  ددرگ  لخاد  دریمب و  سپ  ار  نآرق  دناوخب  هک  یسک  شنید و  ثلث  ود  وا  زا  تسا  هتفر  سپ  دشاب ،

نآرق ندناوخ  الا  ندرک و  هیرخس  ازهتسا و  يور  زا  ار  ادخ  تایآ  تسا  هتشادرب  هک  تسا  هدوب  یـسک  زا  نآرق  هدنناوخ ي  نآ  سپ 
هب ایند  زا  تسا  هتـشگ  مزال  تسا و  هدـیبسچ  ایند ، یتسود  رد  وا  لد  دـش  صیرح  هک  یـسک  شتآ و  هن  تسا  تشهب  لوخد  بجوم 

.ار نآ  دباین  رد  هک  ییوزرآ  ار و  نآ  دراذگناو  هک  یصرح  نآ و  زا  دوشن  کفنم  هک  یهودنا  زیچ : هس 

ییوخ

یبلقب طاتلی  یشلا ء ال  اذه  .هیف و  عوقولا  یـشلاب ء  جهللا  نم  هیف  علوا  هب و  يرغا  اذا  جهلی  رـسکلاب  یـشلاب ء  جهل  دق  و  جهل :) : ) هغللا
هزیمت و فذـح  ددـع  مسا  ثالثب ، بارعالا : .دـجنملا  اموی - مهکرت  اـموی و  مهئاـج  موقلا : بغا )  ) نیرحبلا عمجم  هب - قصلی  ـال  يا 

سمخ نع  مالکلا  اذـه  یف  مالـسلا ) هیلع   ) رذـح دـق  ینعملا : .فوذـحم  ءدـتبم  ربخ  هبغی  ـال  مه  هدـعب ، رـسف  مث  نیونتلا  هنع  ضوع 
بح نع  شان  هناـف  ایندـلا ، عاـتم  نم  هریغ  وا  لاـم  فلت  وا  هعفنم  توفل  ایندـلا  یلع  نزحلا  - 1 لئاذرلا : تاهما  یه  همومذـم  لاصخ 

و هقلخ ، دنع  هللا  نم  يوکـش  نوکیف  هللااب  ضارتعالا  هجو  یلع  سانلا  دنع  هبیـصملا  نم  يوکـشلا  .هئیطخ 2 - لک  سار  وه  و  ایندـلا ،
همارکب سمی  وه  و  مهایند ، نم  هولان  ام  هاجت  اعوضخ  وا  مهایاطع  مهلاـم و  یف  اـعمط  ءاـینغالل  عضاوتلا  .کلهم 3 - میظع  اطخ  یه 

دتهی مل  هب و  لمعی  ملف  هانعم  مهفی  وه  نآرقلا و  ارق  نم  .هکلهملا 4 - تاقبوملا  نم  هقبوم  وهف  هقلخ ، یلا  هللا  نع  ضارعا  و  هیرشبلا ،
نم اعون  هب  هرهاظت  نارقلل و  هتئارق  ناـکف  رخـالا ، مویلا  هللااـب و  دـقتعم  ریغ  وهف  راـنلا ، لـخد  هبوقعلا و  هللا  نم  بجوتـسا  یتح  هادـهب 
رئاس اههاج و  اهلامب و  اصیرح  اهیلع  ناک  ایندـلا و  بحب  علوا  نم  .هیف 5 - نم  رهظی  مل  نا  حیرص و  رفک  وه  و  هللا ، مالکب  ءازهتـسالا 

: دومرف همجرتلا : .كردـت  همطالتم ال  لامآ  و  مزالملا ، صرحلا  و  مئادـلا ، مهلا  یه  و  اهقرافی ، هنمزم ال  ضارماب  یلتبا  دـقف  اهتاوهش 
درب تیاکـش  قلخ  هب  دوش  دراو  يو  هب  هک  یتبیـصم  زا  سک  ره  و  هدیزرو ، مشخ  دنوادخ  ياضاقت  هب  دروخ  هودـنا  ایند  رب  سک  ره 

زا شنید  موسود  دـنک  شنرک  عـضاوت و  ودـب  شتورث  يارب  دـیآ و  يرگناوـت  دزن  سک  ره  تسا و  یکاـش  دوـخ  يادـخ  زا  اـققحم 
ادخ تایآ  هتـشادن و  هدیقع  هک  تسا  یناسک  زا  وا  هتفر  خزود  هب  هدرم و  هدیمهف و  هدناوخ و  نآرق  سک  ره  و  دـشاب ، هتفر  شتـسد 

هتسویپ يزآ  و  مئاد ، یهودنا  دبسچب : شلد  رب  درد  هس  تسایند  هتفیرف  رادتسود و  لد  زا  سک  ره  و  هتشادنپ ، هرخـسم  هیام و  یب  ار 
.یندشان یئوزرآ  و 

راگدرک ياضق  رب  هدرک  مشخ  *** رابهودنا دوب  ایند  رب  هک  ره 

قلخ دزن  رد  ادخ  زا  يوکش  هدرک  *** قلخ هب  يوکش  درب  رگ  تبیصم  زا 

درذگب شکاپ  نید  ثلث  ود  زا  *** دهن رس  رگناوت  ياپ  رب  هک  ره 

تسین تشگ  نوچ  دور  خزود  رد  کیل  *** تسیچ هک  دناد  دناوخ و  نآرق  هک  ره 

تمس ءازهتسا  هدرک  نآرق  هب  هک  *** تبقاع دب  نآ  دشاب  یناسک  زا 

درک شخپ  اهالب  نیا  دوخ  لد  رب  *** درک شقن  ایند  بح  لد  رب  هک  ره 
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وا تسد  ردنا  زگره  دیاین  هک  *** وزرآ مزال ، صرح  مئاد ، مه 

يرتشوش

اـضرلا اوطعا  اسفن و  اوبیط  نیکاسملا ! رـشعم  ای  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاق  اهئانف ) ایندلا و  مذ  یف  نوثالثلا - عباسلا و  لصفلا  )
اذکه هبر  وکشی  حبصا  دقف  هب  تلزن  هبیـصم  اوکـشی  حبـصا  نم  .مکل و  باوث  الف  اولعفت  مل  ناف  مکرقف ، یلع  هللا  مکبثی  مکبولق  نم 

اکش الجر  نا  یفاکلا :)  ) یف .هبر  وکـشی  امناف  هبر : وکـشی  حبـصا  دقف  لدب  هیطخلا ) دیدحلا و  یبا  نبا   ) یف نکل  و  هیرـصملا ،)  ) یف
کیلع و ردق  يذلا  هللا  ردق  کیلع  ضمی  الا  و  رجوت ، ربصت  نا  هل : مالسلا ) هیلع   ) لاقف اهب  بیصا  هبیصم  مالسلا ) هیلع   ) قداصلا یلا 
اهریط و اهلها و  تام  هیرق  یلع  مالـسلا ) هیلع   ) یـسیع رم  یفاکلا :)  ) یف هنید  اثلث  بهذ  هانغل  هل  عضاوتف  اـینغ  یتا  نم  .روزاـم و  تنا 

رکذ دعب  لاق  نا  یلا  اونفادـتل - الا  طخـسب و  اهئانف ) ایندـلا و  مذ  یف  نوثالثلا - عباسلا و  لصفلا   ) الا اوتومی  مل  مهنا  اما  لاقف : اهباود ،
، همال یبصلا  بحک  لاق : ایندلل ؟ مکبح  ناک  فیک  مالسلا :) هیلع   ) یـسیع لاق  هل - مهدحا  باوج  مهل و  مالـسلا ) هیلع   ) یـسیع ءادن 

.الف هاوقت  هقالخال و  ناک  ول  اما  و  هانغل ، ناک  ول  همذ  امنا  ینغلل  عضاوتلا  و  انیکب …  انزح و  انیلع  تربدا  اذا  انررـس و  اـنیلع  تلبقا  اذا 
هللا وه  لق   ) و نورفاکلا ) اهیا  ای  لق   ) تناک هرهمجلا :)  ) یف اوزه  هللا  تایآ  ذـختی  ناک  نمم  وهف  رانلا  لخدـف  تامف  نآرقلا  ارق  نم  و 

تنک یئارداملا : یلع  نب  دمحم  لاق  دادغب :) خیرات   ) یف .قافنلا و  نم  اتاربا  امهنال  نیتشقـشقملا  مالـسالا  ردـص  یف  نایمـست  دـحا )
يذـلا تسل  هل : تلقف  کلذ  دـعب  هتیار  مث  هدـم  هرا  مل  ینا  مث  ربقلل  امزالم  ارقی  هربق  دـنع  اخیـش  يراف  نولوط  نب  دـمحا  هبرتب  زاتجا 

لکلا نکی  مل  نا  لدـعلا  ضعب  انیلع  هل  ناک  و  اـنیلو ، ناـک  دـق  یلب  لاـقف : هیلع ؟ ارقت  تنا  نولوط و  نب  دـمحا  ربق  دـنع  كارا  تنک 
هل لوقا  یناکف  يدنع ، ارقتال  نا  بحا  یل : لاق  مونلا و  یف  هتیار  لاقف : هنع ؟ تعطقنا  مل  تلق : نآرقلاب  هلـصا  هدنع و  ارقا  نا  تببحاف 

طاتلا ایندـلا  بحب  هبلق  .صرح  علو و  يا : جـهل  نم  و  هذـه ؟ تعمـس  اما  یل : لیق  و  اهب ، تعرق  الا  هیآ  یب  رمت  ام  لاقف : ببـس ؟ يال 
عباسلا لصفلا   ) .هریغ و  دیدحلا ) یبا  نبا   ) یف هدوجو  مدعل  همدقتل و  هدئاز  هبلق ، و  هیرـصملا )  ) یف اذـکه  ثالثب  اهنم  .هبلق  قصل  يا :

لثم مالـسلا :) هیلع   ) قداصلا لاق  لاصتا ، ماود و  هل  لب  عاطقنا ، هرتف و  هل  نوکیال  يا : هبغیال  مه  اهئانف ) ایندـلا و  مذ  یف  نوثـالثلا - و 
هکرتیال و صرح  .امغ و  تومت  یتح  جورخلا  نم  اهل  دعبا  ناک  افل  اهـسفن  یلع  تدادزا  املک  زقلا  هدود  لثمک  ایندلا  یلع  صیرحلا 

.هلتقی یتح  اشطع  دادزا  ناشطعلا  هنم  برش  املک  رحبلا  ءام  لثمک  ایندلا  لثم  مالسلا :) هیلع   ) قداصلا لاق  هکردیال  لما 

هینغم

و ال اهنم ، هلانی  ام  الا  یش ء  هرسی  الف  همامتها  همه و  لک  ایندلا  لعج  نم  نا  ینعملا  و  اهتاوف ، یلع  يا  خلا ..) ایندلا  یلع  حبـصا  نم  )
هلوق هیلع  قدـصف  افلـس - هضبقی  ایندـلا  رجاب  الا  هللا  نع  یـضری  هنا ال  هعقاو  یف  اذـه  ینعم  و  اهماطح ، نم  هتوفی  ام  الا  یـش ء  هنزحی 

هباصم نع  ثدحت  نم  خلا ..) وکشی  حبـصا  نم  و  ( ) هبوتلا  58 نوطخـسی - مه  اذا  اهنم  اوطعی  مل  نا  اوضر و  اهنم  اوطعا  ناف  : ) یلاـعت
اولع یلاعت  هنم  ملظتی  وکـشی و  هنال  مثآ  وهف  هب  لح  ام  یلع  مقانک  هنع  ثدـحت  نم  و  هیلع ، مثا  ـالف  یفک  هبلق و  نع  سیفنتلا  درجمل 

ارق نم  و  (. ) هللا اکـش  امناکف  رفاک  یلا  اهاکـش  نم  و  هللا ، یلا  اکـش  امناکف  نموملا  یلا  هجاحلا  اکـش  نم  : ) مامالا لوق  یتای  .اریبک و 
نال هیرخـسلا ، ءزهلل و  وا  ینغتلا ، برطلل و  وا  هب ، لوستلل  هوارق  نیذـلا  نم  دـحاو  کـش  ـال  وهف  خـلا ..) راـنلا  لخدـف  تاـمف  نآرقلا 

، الزاه اداج ال  ءارق  نمف  ربعی ، هنع و  قطنی  ریمـضلا  يوجن  و  نئمطی ، هل و  عشخی  بقلا  ءادـن  و  هل ، داقنی  هب و  نموی  لقعلا  هغل  نآرقلا 
(.. خلا ایندلا  بحب  هبلق  جهل  نم  و   ) .هباذـع هبـضغ و  نع  هب  دـعتبا  و  هتاضرم ، هللا و  هعاط  یلا  هب  عفد  و  هرثا ، هیف  رثا  اثباع  اربدـتم ال  و 
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اـهبئاصم و هیلع  تمکارت  هماـمتها  همه و  لـک  ایندـلا  لـعج  نم  ینعملا  و  اـبغرز )  ) باـب نم  هقراـفی ، ـال  هبغی : ـال  و  قـصتلا ، طاـتلا :
..باجح و فلا  هنود  بذاک  عداخ  لما  و  لان ، ام  یلع  صرحلا  یف  لغاش  لغـش  و  تاف ، ام  یلع  مئاد  نزح  یف  شاع  و  اهتالکـشم ،

.انونف انوجش و  مامالا  دنع  ایندلا  ثیدحل  ناف  دعب ،

هدبع

اهنم هبلق  ناسللاب …  رارقالا  الا  قبی  ملف  هللا  ریغل  لمع  ءادا  عوضخلا  هللااب و  نیقیلا  یف  فعـض  لاملا  ماظعتـسا  نال  هنید : اثلث  بهذ  … 
قصتلا طاتلا  ثالثب :

يرفعج

مالسالا ضیف 

نیگهودـنا ایند  يالاک ) ندرواین  تسد  هب   ) يارب هک  یـسک  تسا : هدومرف  هتـسیاشان ) تافـص  زا  یخرب  نایز  رد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
تسا وا  ندوبن  یضار  مکح  رد  ایند  هرهب  بیصن و  هب  صخش  ندوبن  یـضار  اریز   ) تسا هتـشگ  نیگمـشخ  ادخ  ردق  ءاضق و  هب  دوش 

تیاکـش شراگدرورپ  زا  دیامن  هلگ  يرگید ) دزن   ) هدروآور وا  هب  هک  یهودـنا  زا  هک  یـسک  و  تسا ) هدـش  ردـقم  وا  يارب  هچنآ  هب 
يارب هتفر  يرگناوـت  دزن  هک  یـسک  و  هداد ) تسد  زا  ار  یئابیکـش  ربـص و  اریز  تسا ، ناـمیا  یتسـس  فعـض و  هناـشن  نـیا  و   ) هدرک

نیقی و رد  تسا  یتسـس  فعـض و  یئاراد  لام و  هب  نداد  تیمها  اریز   ) هتفر تسد  زا  شنید  موس  ود  دـنک  ینتورف  وا  هب  شیرگناوت 
هب گرم  زا  سپ  دناوخب و  نآرق  هک  یـسک  و  نابز ) هب  فارتعا  رگم  هدنامن  یقاب  سپ  ادخ  ریغ  يارب  تسا  لمع  ینتورف  ادخ و  رواب 
نآ نومـضم  هب  دـیاب  دـناوخب  رواب  داقتعا و  اب  ار  نآرق  رگا  اریز   ) دـننک یم  ءازهتـسا  ار  ادـخ  تایآ  هک  تسا  یناـسک  زا  دورب  شتآ 
نآ نومـضم  هب  هک  تسا  نآ  رب  لیلد  دورب  خزود  هب  رگا  نآرق  هدنناوخ  سپ  تسا  نتفر  تشهب  مزلتـسم  نآرق  هب  لمع  دـنک و  لمع 

ددرگن ادج  وا  زا  هک  یهودنا  زیچ : هس  هب  ایند  زا  دوش  هتـسبلد  ددرگ  هتفیـش  ایند  یتسود  هب  شلد  هک  یـسک  و  تسا ) هتـشادن  داقتعا 
هتـسویپ و   ( درادن رب  وا  زا  تسد  هک  یـصرح  و  دروخ ( هودنا  يرادهگن  ینوزفا و  يارب  تفای  رگا  دشاب و  نیگهودنا  دباین  رگا  اریز  )

.دسرن نآ  هب  هک  یئوزرآ  دیما و  و  دراد ( یم  او  میب  شکاشک  رد  ار  شلد 

ینامز

قالطالا یلع  مکاح  ار  ادخ  ناناملـسم  یتقو  هتفر : تسد  زا  يارب  هودـنا  - 1 هدومرف : هراشا  عوضوم  جنپ  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما 
وا ياهراک  ادـخ و  هب  تبـسن  یـصخش  روما  رد  هاگ  چـیه  دـهدب و …  تلذ  تزع و  دروآ ، دوجوب  ار  ثداوح  دـهدب ، قزر  دـنادب :
ایب دوجوب  دیوگ  یم  تفرگ  میمـصت  يرما  هب  تبـسن  ادخ  یتقو  : ) دیوگ یم  احیرـص  نآرق  هک  دناد  یم  اریز  دنک ، یمن  ارچ  نوچ و 

تحاران لقاع ، تمالع  تبیصم : رد  یبات  یب  .تسادخ 2 - هب  تبسن  تنابصع  راهظا  رب  لیلد  ندرک  ارچ  نوچ و  و  .دیآ ) یم  دوجوب 
نآ هجیتن  دیـسر  یبات  یب  راگزور و  زا  تیاکـش  هیالگ و  هب  یتحاران  هک  هاگنآ  اـما  تسا ، یعاـمتجا  یـصخش و  ثداوح  زا  ندـش ،
رد هک  تسا  نآ  یعقاو  نموم  تسا  هدروآ  دوجوب  اصخـش  ار  نآ  تامدقم  دـناد و  یم  ار  تبیـصم  ادـخ  اریز  تسادـخ ، زا  تیاکش 
ادخ فطل  یتقو  اریز  تبیصم ، ای  دشاب و  شیاسآ  تمعن و  ایند  ثداوح  هاوخ  .دنکن  شومارف  ار  ادخ  دزابن و  ار  دوخ  ناهج  ثداوح 

: دـنمتورث يارب  مارتحا  .دـنک 3 - هجوت  ادـخ  هب  ناسنا  ات  دـنک  یم  راتفرگ  يداش  ای  تبیـصم  هب  ار  ناسنا  دـیدرگ  ناسنا  لاح  لـماش 
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هک هاـگنآ  یلو  دراد  باوث  تسا و  هتـسیاش  یلمع  دـشاب  یعاـمتجا  تامدـخ  زا  ندرک  قیوشت  روـظنم  هب  هاـگره  دارفا  يارب  مارتـحا 
هک دهد  یم  ار  هجیتن  نیا  وا  هب  نتشاذگ  مارتحا  دزاس  یم  رورغم  ار  وا  هکلب  درادن  درف  ای  هعماج و  يارب  يا  هجیتن  دنمتورث  زا  مارتحا 

ار دوخ  نک  رود  مارتحا  نیا  رد  تسا  ندب  اب  لمع  نابز و  هب  رارقا  بلق ، هب  فارتعا  هک  نامیا  اریز  .دـنک  یم  دوبان  ار  نامیا  ثلث  ود 
هانگ تسا  رگمتس  ای  كرـشم و  هک  يدنمتورث  هب  مارتحا  هک  تسادیپ  هتفگان  .تسا  هداد  تسد  زا  ندب ) اب  تکرح  نابز و  هب  رارقا  )
هدوب هورگ  نیا  اب  تفلاخم  ءایبنا  همانرب  هحولرـس  تهج  نیمه  هب  .دنک  یم  قیوشت  ینید  یب  يرگمتـس و  هب  ار  وا  اریز  .دراد  يرتشیب 

ماجنارـس هک  نیبب  دـنتفرگ  هدـیدان  ار  ام  تاروتـسد  اما  میتشاد  مازعا  وا  تلم  نوعرف و  يوسب  ار  یـسوم  اـم  هنومن … ( : يارب  .تسا 
نآرق بلاطم  رد  تقد  نآرق  توالت  زا  فده  .تسا  مالسا  تابحتسم  زا  یکی  نآرق  توالت  نآرق : تئارق  - 4 دش .)؟ هچ  نارگلالخا 

هنوگ نیا  تمایق  رد  میا و  هدرک  هرخسم  المع  ار  نآ  مینکن  لمع  شتاروتـسد  هب  میناوخب و  ار  نآرق  یتقو  .تسا  نآ  زا  نتفرگدنپ  و 
: دـیامرف یم  ادـخ  تسا  هجوت  لباق  هتـسیاش  صخـش  زا  نآ  توالت  نآرق و  ياون  هک  اـجنآ  زا  .دوب  دـنهاوخ  شتآ  رد  نآرق  ناـیراق 

میهد یم  رارق  شوپرـس  نانآ  ياهبلق  رب  میهد و  یم  رارق  یباجح  دنا  هدرواین  نامیا  هک  یناسک  وت و  نایم  ام  یناوخ  یم  نآرق  یتقو  )
يراک ترخآ  هریخذ  يارب  ایند  هب  هقالع  ایند : هب  هقالع  - 5 دندرگن .) دنم  هرهب  نآرق  زا  ات  مینک …  یم  نیگنس  ار  نانآ  ياهـشوگ  و 

رد شیاسآ  بلس  دراد  هک  يررـض  نیرتمک  تسا و  هتـسیاشان  يراک  نآ  رب  ندوزفا  يارب  ایندب  هقالع  اما  هدیدنـسپ  شزرا و  اب  تسا 
هب ادخ  دنیوگ : یم  دریگ و  یم  نانآ  زا  ار  تورث  هک  دارفا  هنوگ  نیا  هب  تبسن  ادخ  .ناوارف  ياه  هصغ  ماجنارـس  و  وزرآ ، صرح  رثا 

نودب ار  ثاریم  دیتشادن ، یتیانع  ریقف  ياذغ  هب  دـیدرک ، یمن  کمک  نامیتی  هب  امـش  دـینک  یم  هابتـشا  : ) دـیامرف یم  هدرک  تناها  ام 
 … ( دیدنمقالع یلیخ  ایند  لام  هب  تبسن  دیروخ و  یم  نارگید  قوقح  هظحالم 

يزاریش دمحم  دیس 

ایندلا روما  یلا  هبـسنلاب  همکح  و  هللا ) ءاضقل  حبـصا  دـقف  ( ؟ هتتاف وا  هتات  مل  اذامل  انیزح ) ایندـلا  یلع  حبـصا  نم  : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
دقف  ) هیاکح ال  هیاکش ، هب ) تلزن  هبیصم  وکشی  حبصا  نم  و   ) ایندلا یلع  ناسنالا  نزحی  نا ال  مزاللاف  ابـضاغ ، اطخاس )  ) نوکت فیک 

نسحم وا  قیدص ، وا  ملسم ، هنال  ال  ینغ ، هنال  يا  هانغل ) هل  عضاوتف  اینغ  یتا  نم  و   ) عبیصملا هیلع  لزنا  هناحبس  هنال  هبر ) وکشی  حبصا 
نم نیلحمب  همظع  دقف  هتمظعب ، ناسللاب  رارقالا  الا  قبی  ملف  ادسج ، ابلق و  هل  عضاوت  هنال  هنید ) اثلث  بهذ  دـقف   ) هبـشا ام  وا  سانلا ، یلا 

نمم  ) ایندـلا یف  ناک ) وهف  رانلا  لخدـف  تامف ، نآرقلا ، ءرق  نم  و   ) ناکرالا نانجلا و  ناسللا و  نامیالا  لحم  ناف  ناـمیالا ، تـالحم 
نم و   ) .نآرقلاب ءازهتـسم  ناک  اذا  الا  رانلا ، لخدی  نآرقلا ال  يراق ء  يا  نایبل  اذه  و  هرخـسم ، ائازهتـسا و  يا  اوزه ) هللا  تایآ  ذـختی 

( اهنم هبلق   ) قصتلا يا  طاتلا )  ) اهرکف یف  امئاد  ناک  هنا  یتح  اهبح  هبلق  یف  زکترا  و  ایندلا ، بلط  هرکف  ناک  يا  ایندلا ) بحب  هبلق  جهل 
و هکردـی ) لما ال  و   ) اهنم دایدزالل  هکرتی ) صرح ال  و   ) اهنم تاف  اـمل  هقراـفی  ـال  يا  هبغی ) ـال  مه   ) تافـص ثـالثب )  ) ایندـلا نم  يا 

.هبشا ام  ءاخرالا و  عمجلا و  یف  هتلحرم  ریخا  ناسنالا  هروصتی  يذلا  یهتنملا  وه  لمالا 

يوسوم

: طاتلا .هیلع  رباثف  هب  يرغا  یـشلاب ء : جـهل  .هیرخـسلا  ءازهتـسالا و  وزهلا : .ءـالبلا  هبیـصملا : .یـضرلا  مدـع  بضغلا و  طخـسلا : هغللا :
رکذب اهنع  رفن  مامالا و  اهنع  عدر  هحیبق  لاصخ  همسخ  یلا  مامالا  راشا  حرشلا : .هقرافی  ال  هبغی : .نزحلا ال  رکفلا ، لغـش  مهلا : .قصتلا 

تاب مث  اهنم  دیری  ام  كاردا  عطتـسی  مل  ایندلا و  هتتاف  نم  اطخاس : هللا  ءاضقل  حبـصا  دـقف  انیزح  ایندـلا  یلع  حبـصا  نم  - 1 اهللع … 
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هللا و هب  یضق  امل  ابضاغ  اطخاس و  هلعفب  حبـصا  دق  اذهف  هایحم  تامـسق  یلع  ههجو و  ریراسا  یلع  کلذ  سکعنا  ثیحب  ابیئک  انیزح 
درمت فارحنا و  وه  هللا و  یلع  راکنالا  یلا  هنزح  دوعیف  کلذ  هل  دارا  يذلا  وه  قازرالا و  مسق  هناحبس  هنال  ایصاع هللا  یحضا  هردق و 

دبعلا و دیب  نکت  مل  اذا  هبیصملا  نال  هبر : وکشی  حبصا  دقف  هب  تلزن  هبیصم  وکشی  حبصا  نم  و  .هرایتخا 2 - هللا و  هدارا  یلع  طخس  و 
فارحنا وه  هبر و  وکشی  نمک  نوکت  ذئدنع  يوکشلا  ناف  فنالا - فتح  یعیبط  لکشب  دلاو  وا  دلو  هل  تام  ول  امک  هفرصت  ءوس  نم 

عضاوتف اینغ  یتا  نم  و  .کنم 3 - روج  ملظ و  هنا  یکتـشت  هللا  یلع  له  هیاکـشلا و  اذاملف  ءانفلا  توملا و  ناسنالا  یلع  بتک  هللا  نال 
اما هب  ساب  اذهف ال  نینموملا  رئاس  نع  هل  کعضاوت  یف  دزت  مل  هنامیال و  هل  تعـضاوت  انموم و  ینغلا  ناک  اذا  هنید : اثلث  بهذ  هانغل  هل 

سیل هنال  مامالا  ریبعت  دح  یلع  نیدلا  یثلثب  بهذـی  نامیالا و  نع  فارحنا  اذـهف  امیظع  هبـسحتف  هانغ  هلامل و  هل  کعـضاوت  ناک  اذا 
: مهضعب لاق  هاثلثف و  هلک  نکی  مل  نا  هنامیا  بهذی  قسفی و  فرحنیف و  نیقسافلا  نیفرحنملا و  نیزاومب  سانلا  عم  لماعتی  نا  نموملل 

یف داقتعا  نیرما : یلع  ینبی  عضاوتلا  حراوجلا و  ناسللا و  بلقلاـب و  ماـسقا : هثـالث  یلع  نیدـلا  نا  هیف  لـصالاف  نیثلثلاـب  هریدـقت  اـما 
هثلث و یقبی  نیتلالا و  نع  اهب  بهذـیف  حراوجلا  بلقلا و  وه  نامیالا و  تالآ  نم  ناتلآ  هیف  لمعتـسیف  حراوجلاب  لـمع  هین و  بلقلا و 

هدارم نا  رخآ  لاق  .نامیالا و  ناکرا  نم  نینکر  همیظعت  یف  فرـصف  هبلقب  همظعی  مل  هلاعفا و  هناسلب و  همظعی  امبر  ناسللاب  رارقالا  وه 
لما ال هکرتی و  صرح ال  هبغی و  مه ال  ثـالثب  اـهنم  هبلق  طاـتلا  ایندـلا  بحب  هبلق  جـهل  نم  و  .هنید 5 - رثکا  هب  داری  هراعتـسا  نیثلثلاب 

قرافی یتح  هقرافت  هنمزم ال  ضارما  هثالث  هبلق  یف  تزرفا  اهیف  امب  اـهب و  باذ  اهقـشعف و  ناـسنا  بلق  نم  ایندـلا  تکلمت  اذا  هکردـی :
لالحلا نم  ناک  ببس  يا  نم  اهدیری  اهیلع  صرحلا  اضیا  اهتنایص و  اهظفح و  اهعمج و  مه  هقرافی ، مئاد ال  مه  یف  وهف  اهسفن  هایحلا 

لیبس یف  نونظلا  یـسی ء  قوقحلا و  عنمی  ماحرالا و  عطقیف  لمعلا  هلالخ  نم  یـسی ء  يذلا  لمالا  باب  هدـنع  حـتفنی  اثلاث  مارحلا و  وا 
 … اهیلع لوصحلا  اهظفح و  اهعمج و 

یناقلاط

هوکش تسا ، هدیسر  وا  رب  هک  یتبیصم  زا  هک  سک  نآ  و  تسا ، نیگمـشخ  دنوادخ  ياضق  رب  دشاب  نیگهودنا  ایند  رب  هک  سک  نآ  »
ود دنک ، ینتورف  وا  يارب  وا  يرگناوت  ببـس  هب  دور و  رگناوت  شیپ  هک  سک  نآ  و  تسا ، هدرک  هوکـش  شیوخ  يادـخ  زا  دـنک  یم 
هب ار  ادـخ  تاـیآ  هک  تسا  یناـسک  زا  دـیآرد ، خزود  هـب  دریمب و  دـناوخب و  نآرق  هـک  سک  ره  و  دور ، یم  ناـیم  زا  وا  نـید  موـس 

یهودنا دوب ، دهاوخ  هدیبسچ  هتفیش و  ایند  زیچ  هس  هب  شلد  تسا ، هتفیش  ایند  یتسود  هب  شلد  هک  سک  نآ  و  تسا ، هتفرگ  هرخـسم 
« .دیسر دهاوخن  نآ  هب  هک  ییوزرآ  دزاسن و  اهر  ار  وا  هک  یصرح  درادنرب و  تسد  وا  زا  هک 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

ًاِّینَغ یَتَأ  ْنَم  ،َو  ُهَّبَر وُکْشَی  َحَبْصَأ  ْدَقَف  ِِهب  َْتلََزن  ًهَبیِصُم  وُکْشَی  َحَبْصَأ  ْنَم  ،َو  ًاطِخاَس ِهَّللا  ِءاَضَِقل  َحَبْصَأ  ْدَقَف  ًانیِزَح  اَْینُّدلا  یَلَع  َحَبْـصَأ  ْنَم 
اَْینُّدلا ِّبُِحب  ُُهْبلَق  َجَِهل  ْنَم  ،َو  ًاوُزُه ِهَّللا  ِتاَیآ  ُذِخَّتَی  َناَک  ْنَّمِم  َوُهَف  َراَّنلا  َلَخَدَـف  َتاَمَف  َنآْرُْقلا  َأَرَق  ْنَم  ،َو  ِِهنیِد اَُثُلث  َبَهَذ  ُهاَنِِغل  َُهل  َعَضاَوَتَف 

.ُهُکِرُْدی َال  ٍلَمَأ  ،َو  ُهُکُْرتَی َال  ٍصْرِح  ،َو  ُهُّبُِغی َال  ٍّمَه  : ٍثاَلَِثب اَْهنِم  ُُهْبلَق  َطاَْتلا 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 
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دنک تیاکش  هدیسر  وا  هب  هک  یتبیصم  زا  هک  سک  نآ  تسا و  دونشخان  یهلا  ياضق  زا  عقاورد )  ) دشاب نیگمغ  ایند  يارب  هک  یـسک 
تـسد زا  ار  دوخ  نید  موس  ود  ، دنک عضاوت  شتورث  ّتلع  هب  يدنمتورث  ربارب  رد  هک  یـسک  تسا و  هدرک  تیاکـش  شراگدرورپ  زا 

یم ءازهتسا  ار  ادخ  تایآ  هک  تسا  هدوب  یناسک  زا  ددرگ  خزود  شتآ  دراو  گرم  زا  سپ  دناوخب و  نآرق  هک  یـسک  و  تسا ! هداد 
كرت ار  وا  زگره  هک  یـصرح  ، مئاد هودـنا  : درک دـهاوخن  اهر  ار  وا  زیچ  هس  هدروخ  دـنویپ  ایند  تبحم  اب  شبلق  هک  سک  نآ  هدرک و 

هدمآ ینارون  مالک  نیا  لیذ  رد  رداصم  باتک  رد  هنامیکح : راتفگ  دنس  دیسر . ( ! دهاوخن  نآ  هب  هاگ  چیه  هک  ییوزرآ  دنک و  یمن 
عبنم زا  دـهد  یم  ناـشن  هک  ) .دـنا هدروآ  يا  هفاـضا  اـب  ار  نآ  دـئاوفلازنک  رد  یکجارک  صاوخلا و  هرکذـت  رد  يزوـج  نبا  هک  تسا 

.تسا هدـمآ  يرگید  فلتخم  ياه  باتک  رد  هدـنکارپ  تروص  هب  هنامیکح  ياه  هلمج  نیا  هوـالع  هب  دـنا ) هتـشاد  تفاـیرد  يرگید 
هک « یشایع ریسفت  » زا یتوافت  اب  ار  هنامیکح  مالک  نیا  راونالا  راحب  رد  یـسلجم  همالع  موحرم  ،ج 4،ص 183 .) هغالبلا جهن  رداصم  )

هدش هتشون  نینچ  تاروت  رد  : دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  هک  ناونع  نیا  تحت  ، دنک یم  لقن  هدوب  یضر  دیـس  موحرم  زا  لبق 
(. ( ،ج 69،ص 196،ح 21 راونالا راحب  «.) هدومرف نایب  یتافاضا  توافت و  اب  ار  ثیدح  نیا  هاگ  نآ...تسا 

تفص جنپ  زیگنا  مغ  جیاتن 

ایند يارب  هک  یسک  :» دیامرف یم  تسخن  هدرک  هراشا  نآ  ءوس  راثآ  یقالخا و  هلیذر  جنپ  هب  هنامیکح  راتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
( . ًاطِخاَس ِهَّللا  ِءاَضَِقل  َحَبْصَأ  ْدَقَف  ًانیِزَح  اَْینُّدلا  یَلَع  َحَبْصَأ  ْنَم  ( ؛» تسا دونشخان  یهلا  ياضق  زا  عقاورد )  ) دشاب نیگمغ 

هک تسا  نیمه  یلاعفا  دیحوت  يانعم  تسادخ و  هدارا  هب  دهد  یم  خر  ملاع  رد  هچنآ  هک  نیا  هب  هجوت  اب 

هدوب و یهلا  ياضق  عقاو  رد  دورب  تسد  زا  ام  يویند  تاـناکما  زا  یـشخب  یثداوح  رثا  رب  رگا  نیارباـنب  ُهّللا » اَّلإ  ِدوُجُْولا  ِیف  َّرِثَُؤم  ـال  »
.تسا هدش  نیگمشخ  یهلا  ياضق  هب  عقاو  رد  ددرگ  نیگهودنا  نآ  ببس  هب  یسک  رگا 

ار دوخ  دـیاب  هک  تسام  دوخ  ياه  يراک  منادـن  اه و  یهاـتوک  رثا  رب  بولطماـن  ثداوح  اـه و  ناـیز  اهررـض و  هاـگ  ، رگید ریبعت  هب 
یهلا ياضق  ناونع  هب  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  تسام و  رایتخا  زا  جراـخ  هک  تسا  يروما  رثا  رب  هاـگ  مینک و  تمـالم  نآ  هراـبرد 

.تسا یهلا  ياضق  ربارب  رد  یتحاران  راهظا  عقاو  رد  روما  نیا  يارب  ندش  نیگهودنا.دوش  یم  ریبعت 

بجوم تسخن  : دراد ناسنا  رد  تبثم  رثا  ود  دـشاب  میلـست  یهلا  ياضق  ربارب  رد  دـیاب  ناـسنا  هک  تقیقح  نیا  هب  هجوت  رگید  يوس  زا 
يوس هب  هتخاس  رود  یلاعفنا  تلاح  زا  ار  يو  دراد و  یم  رود  ناسنا  زا  ار  يدیمون  سأی و  هک  نیا  رگید  تسا و  ناسنا  حور  شمارآ 

.دهد یم  تکرح  رتهب  يا  هدنیآ 

اْوَّلَوَتَی ُْلبَق َو  ْنِم  انَْرمَأ  انْذَخَأ  ْدَق  اُولوُقَی  ٌهَبیِصُم  َْکبُِصت  ْنِإ  ْمُهْؤُسَت َو  ٌهَنَـسَح  َْکبُِـصت  ْنِإ  : » میناوخ یم  « هبوت » هروس رد  دیجم  نآرق  رد 
ار اـهنآ  دـسر ، وت  هب  یکین  هاـگ  ره  ؛ » َنُونِمْؤُْملا ِلَّکَوَتَْیلَف  ِهّللا  یَلَع  اـنالْوَم َو  َوُه  اـَنل  ُهّللا  َبَتَک  اـم  ّـالِإ  انَبیُِـصی  َْنل  ْلـُق  َنوُـحِرَف * ْمُه  َو 
رد دـندرگ  یمزاب  وت ) دزن  زا   ) و «. میا هتفرگ  شیپ  زا  ار  دوخ  میمـصت  ام  :» دـنیوگ یم  ، دـسر وت  هب  یتبیـصم  رگا  ؛و  دـنک یم  تحاران 

نابیتشپ و وا  ؛ تسا هتـشاد  رّرقم  ام  يارب  دـنوادخ  هچنآ  رگم  ، دـهد یمن  خر  ام  يارب  يا  هثداـح  چـیه  :» وگب !* دنلاحـشوخ هک  یلاـح 
. ( هیآ 50 و 51 ، هبوت !«. ) . دننک لّکوت  ادخ  رب  اهنت  دیاب  نانمؤم  ؛و  تسام تسرپرس 
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هک یماگنه  اذل  ، دننک تحاران  دهد  یم  خر  هک  یثداوح  ربارب  رد  ار  ربمایپ  صخش  ناناملـسم و  هک  دنتـشاد  رارـصا  مالـسا  نانمـشد 
.دنتفرگ یم  مالسا  تیناقح  مدع  رب  لیلد  ار  نآ  دندرک و  یم  یلاحشوخ  راهظا  دمآ  یم  شیپ  ناناملسم  يارب  یتبیصم 

یمن یکین  زا  ریغ  اـم  يارب  و   ) تساـم يـالوم  وا  تسا  یهلا  ياـضق  ثداوـح  نیا  وـگب  :» دـیامرف یم  شا  یمارگ  ربـمغیپ  هب  دـنوادخ 
.درک یم  راودیما  ار  ناتسود  سویأم و  ار  ناقفانم  قطنم  نیا  (. مینک یم  لکوت  وا  رب  ام  لیلد  نیمه  هب  دهاوخ و 

نیا نمؤم  يارب  یلو  ؛ دوش یم  نیگمغ  نآ  لاـثما  دـنزرف و  ماـقم و  اـی  تورث  لاـم و  نداد  تسد  زا  اـب  ناـسنا  هک  تسا  یعیبـط  هتبلا 
مه تسا  میکح  مه  دـنوادخ  هک  دـیامن  هجوـت  هتکن  نیا  هب  دـنک و  رکف  یهلا  ياـضق  رد  هـک  یماـگنه  تـسا ؛ یتـقوم  رما  ینیگمغ 
هب ار  دوخ  ياج  دـنک و  یم  شکورف  هودـنا  مغ و  لاـح  نیا  رد  دـهاوخ  یمن  ار  شناگدـنب  ریخ  زج  يزیچ  تسا و  میحر  ناـمحر و 

.دهد یم  میلست  اضر و 

هدرک تیاکـش  شراـگدرورپ  زا  دـنک  تیاکـش  هدیـسر  وا  هب  هک  یتبیـصم  زا  هک  سکنآ  و  :» دـیامرف یم  هناـمیکح  هلمج  نیمود  رد 
( . ُهَّبَر وُکْشَی  َحَبْصَأ  ْدَقَف  ِِهب  َْتلََزن  ًهَبیِصُم  وُکْشَی  َحَبْصَأ  ْنَم  َو  ( ؛» تسا

هب هاگ  دـنک و  یم  ییاـمندوخ  ناـیز  ررـض و  لکـش  هب  هاـگ  خـلت  ثداوح  اریز  ، دـنک یم  لـیمکت  ار  قباـس  هلمج  عقاو  رد  هلمج  نیا 
هب تسا و  ییاه  تمحر  اه و  تمکح  زین  بئاصم  نیا  رد  دـناد  یم  تسا  لماک  شدـیحوت  ناـمیا و  هک  سک  نآ  ؛ تبیـصم تروص 

هدرک ردقم  ار  تبیـصم  نیا  هک  يدنوادخ  زا  عقاو  رد  دیاشگب  تیاکـش  هب  نابز  رگا  هک  دـیاشگ  یمن  تیاکـش  هب  نابز  لیلد  نیمه 
.تسا هدرک  تیاکش 

نوریب ام  رایتخا  هریاد  زا  هکلب  ، دـشابن هتخاس  دوخ  هک  تسا  یبئاـصم  اهررـض و  هب  طوبرم  اـهنیا  میتفگ  ـالاب  رد  هک  روط  ناـمه  هتبلا 
.دشاب

دننک یم  نیرفن  ار  هنامز  دنهد و  یم  رارق  بطاخم  ار  نودرگ  خرچ  دـنیاشگب  تیاکـش  هب  نابز  هک  نیا  يارب  یـضعب  هک  نیا  بلاج 
زا تیاکش  هب  تیاکش  نیا  یهاگ  میفاکشب  ار  نآ  تسرد  رگا  اما  ؛ تسا ناوارف  ناگدنسیون  رثن  ارعش و  راعـشا  رد  نآ  ياه  هنومن  هک 

.ددرگ یم  زاب  راگدرورپ 

: دومرف هک  تسا  هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  یثیدح  رد  هک  هنوگ  نامه 

(«. ) تسا هدـش  نایب  ریبعت  نیا  اب  هک   ) تسا دـنوادخ  نامه  نیا  اریز  ، دـیهدن مانـشد  ار  هناـمز  ؛  ُرْهَّدـلا َوُه  َهّللا  َّنإَـف  َرْهَّدـلا  اوُّبُـسَت  ـال  »
.( ،ج 1،ص 56 یلائللا یلاوع  .

: دومرف هک  تسا  هدمآ  ترضح  نآ  زا  يرگید  ثیدح  رد 

زا اریز  دـیهدن  مانـشد  ار  اهداب  ؛  ْمُْکَیلإ َعِجْرَی  اوُِمثْأَتَف َو  َِیلایَّللا  َال  َماّیَْألا َو  َال  ِتاعاّسلا َو  َال  َلابِْجلا َو  َال  ٌهَرُومأَم َو  اهَّنإَف  َحایِّرلا  اوُّبِـسَت  «ال 
نعل نآ  دیا و  هدش  هانگ  بکترم  دینک  ار  راک  نیا  رگا  هک  ار  اه  بش  اهزور و  هن  اه و  تعاس  هن  اه و  هوک  هن  دنرومأم و  ادخ  فرط 

. ( ،ج 1،ص 544 هیقفلا هرضحی  نم ال  «.). ددرگ یم  زاب  امش  دوخ  هب  ، نیرفن و 
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يررـض نیا  ، دنهد یلـست  وا  هب  اه  نآ  ات  دراذگ  یم  نایم  رد  نمؤم  ناتـسود  اب  ار  دوخ  تبیـصم  شمارآ  بلج  يارب  ناسنا  هاگ  هتبلا 
.تسا راب  نایز  ، راک نیا  هک  دنک  یم  تیاکش  اهنآ  ریغ  دزن  هاگ  یلو  ؛ درادن

ياـهاعد رد  تسوا و  زا  تساوـخرد  عرـضت و  اـعد و  یعوـن  هکلب  ، درادـن یبـیع  اـهنت  هـن  دـنوادخ  هاـگرد  هـب  ندرک  تیاکـش  هـتبلا 
دارفا شنزرـس  ربارب  رد  داد  تسد  زا  ار  نیماینب  فسوی و  هکنآ  زا  دـعب  ربمغیپ  بوقعی  هک  هنوگ  ناـمه  تسا ، هدـمآ  مه  ناـموصعم 

یم هوکـش  ادـخ  هب  اهنت  ار  مهودـنا  مغ و  نم  : تفگ ؛ » َنوُمَْلعَت ام ال  ِهّللا  َنِم  ُمَلْعَأ  ِهّللا َو  َیلِإ  ِینْزُح  یَِّثب َو  اوُکْـشَأ  اـمَّنِإ  َلاـق  : » تفگ
.( هیآ 86 ، فسوی !«. ) . دیناد یمن  امش  هک  مناد  یم  ییاهزیچ  ادخ  زا  ؛و  منک

: میناوخ یم  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  هناگ  هدزناپ  ياه  تاجانم  زا  مود  تاجانم  رد  زین 

« . ًهَراَّمَأ ِءوُّسلِاب  ًاسْفَن  وُکْشَأ  َْکَیلِإ  یَِهلِإ  »

زا ار  دوخ  نید  موس  ود  ، دـنک عضاوت  شتورث  ّتلع  هب  يدـنمتورث  ربارب  رد  هک  یـسک  :» دـیازفا یم  هنامیکح  راتفگ  نیموس  رد  سپس 
( . ِِهنیِد اَُثُلث  َبَهَذ  ُهاَنِِغل  َُهل  َعَضاَوَتَف  ًاِّینَغ  یَتَأ  ْنَم  َو  ( ؛» تسا هداد  تسد 

تاهیجوت ، دور داـب  رب  ناـسنا  نید  موس  ود  هک  دوش  یم  ببـس  وا  ياـنغ  يارب  يدـنمتورث  ربارب  رد  ندرک  عضاوت  هنوگچ  هک  نیا  رد 
.تسا هدش  رکذ  هغالبلا  جهن  ناحراش  يوس  زا  یناوارف 

هک یـسک  ؛ نید ناکرا  هب  لمع  ینابز و  رارقا  ، یبلق تفرعم  : تسا نکر  هس  ياراد  نامیا  ، تشذگ تمکح 227  رد  هک  هنوگ  نامه  .1
نینچمه هتـسکش و  مه  رد  شزیمآ  قلمت  تاملک  اـب  ار  دـیحوت  هب  یناـبز  رارقا  عقاو  رد  دـنک  یم  عوضخ  يدـنمتورث  نینچ  ربارب  رد 

هدرک هدولآ  كرـش  هب  ، دـنمتورث نیا  لـباقم  رد  عوضخ  هلیـسو  هب  دـشاب  هتـشاد  راـگدرورپ  كاـپ  تاذ  ربارب  رد  دـیاب  هک  یعوـضخ 
لیذ ، مثیم نبا  هغالبلا  جهن  حرش   ) . .دشاب هدنام  ظوفحم  وا  یبلق  نامیا  دنچره  ، هداد داب  رب  ار  نامیا  ناکرا  زا  نکر  ود  نیاربانب  ، تسا

. ( ،ج 75،ص 69 راونالا راحب  ؛ ثحب دروم  تمکح 

نتشاد هب  یبضغ  هوق  لامک  تفع و  نتـشاد  هب  یناوهـش  هوق  لامک  تسا و  تعاجـش  تفع و  ملع و  هلیـسو  هب  یناسنا  سفن  لامک  .2
تفع تلیـضف  زا  ندـش  جراخ  ایند و  هب  دایز  هقالع  بجوم  شتورث  يارب  دـنمتورث  لباقم  رد  ینتورف  هک  اـجنآ  زا  تسا و  تعاـجش 

ود بیترت  نیا  هب  دراذـگب  دوخ  ياج  هب  ار  زیچ  ره  دـیاب  هک  تسا  شناد  تمکح و  هریاد  زا  نتفر  نوریب  ببـس  نینچمه  دوش و  یم 
 ( .ثحب دروم  تمکح  لیذ  ، مثیم نبا  هغالبلا  جهن  حرش   ) . .دور یم  نیب  زا  یناسنا  لامک  تیلضف و  هناگ  هس  ناکرا  زا  نکر 

یم نیب  زا  هنـالیلذ  عوـضخ  نیا  يارب  زین  تسا  تعاجـش  هک  وا  موـس  تلیـضف  یـسک  نینچ  اریز  ، تـسا دـقن  لـباق  هیجوـت  نـیا  یلو 
.تسا هتفر  نایم  زا  تلیضف  نکر  هس  ره  نیاربانب  ، دور

رد هک  یناـسنا  اریز  ، هدـش نآ  رب  ثلث  ود  قـالطا  ازاـجم  هک  تسا  نید  مظعا  شخب  ، ثلث ود  زا  روظنم  هک  تسا  نیا  موـس  هیجوـت  .3
میناد یم  تسا و  هدش  كرـش  هب  هدولآ  درادنپ  یم  دوخ  ناسر  يزور  عقاو  رد  ار  وا  دـنک و  یم  عضاوت  شیانغ  يارب  ادـخ  ریغ  ربارب 

.تسا نید  ياه  شخب  مظعا  ، دیحوت هک 
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ربانب (؛»...  ْمُْهنِم ًاجاوْزَأ  ِِهب  انْعَّتَم  ام  یلِإ  َْکیَْنیَع  َّنَّدُمَت  ال   » هفیرـش هیآ  هک  یماگنه  : میناوخ یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد 
هللا یلص  ربمغیپ  هیآ 131 ). ، هط  ) . .دـش لزان  « زودـم ، میداد اـهنآ  زا  ییاـه  هورگ  هب  هک  ، يّداـم بهاوم  هب  ار  دوخ  مشچ  زگره  نیا )،

: دومرف هلمج  زا  ؛ دومرف یحورشم  نایب  هلآ  هیلع و 

رایتخا رد  وا  هچنآ  هدافتسا  دیما  هب  دورب و  يدنمتورث  دزن  هک  یـسک  ؛  ِِهنید اْثُلث  َبَهَذ  ِْهیَدَی  یف  ام  َبَلَط  َُهل  َعَّشَخَتَف  ٍهَرَْـسیَم  اذ  یتَأ  ْنَم  »
«. تسا هتفر  داب  رب  شنید  موس  ود  دنک  عوضخ  وا  ربارب  رد  ، دراد

دزن هک  یـسک.نکن  هلجع  هلمج ) نیا  ریـسفت  رد  :) دوـمرف رمع ) نب  لـضفم   ) تیاور نـیا  يوار  هـب  مالـسلا  هـیلع  قداـص  ماـما  سپس 
یم اریز  ، دـهد ماـجنا  ار  يراـک  نینچ  هک  تسا  مزـال  یهاـگ  دـنک  ریقوـت  مارتـحا و  ار  وا  تسا و  یتاـناکما  ياراد  هک  دورب  يرگید 

. ( ،ج 79،ص 78 راونالا راحب  (. ) . دور یمن  نیب  زا  شنید  ثلث  ود  یسک  نینچ  نیاربانب   ) درازگب ار  تمعن  رکش  دهاوخ 

دشاب و هداد  رارق  ادخ  ریغ  يارب  ار  دوخ  لمع  ناسنا  هک  تسا  نیا  دـنوادخ  ریغ  ربارب  رد  عوضخ  همزال  هک  تسا  نیا  رگید  هیجوت  .4
،ج 75،ص ناـمه  ) . .دـنام یمن  یقاـب  ناـبز  هب  رارقا  زج  يزیچ  نیارباـنب  ، تـسا نـیقی  فعـض  هناـشن  عـقاو  رد  لاـم  ندرمـش  گرزب 

. ( هرامش 2 یقرواپ  ،56

یم ًـالثم  ؛ دـننک یم  يدوـلآ  كرـش  تاریبـعت  اـینغا  لـباقم  رد  ًـالومعم  صاخـشا  هنوـگ  نـیا  اریز  ، تـسا داریا  لـباق  زین  هیجوـت  نـیا 
هیجوت نیا  قباطم  شنید  زا  شخب  هس  ره  نیاربانب  ، تسوت هب  ام  دیما  همه  دنیوگ  یم  ای  تسوت  هب  ًادعب  ادخ و  هب  لوا  ام  دـیما  : دـنیوگ

.دور یم  نیب  زا 

.دش هتفگ  ادتبا  رد  هک  تسا  نامه  هیجوت  نیرتهب 

يدنمتورث نایغط  مه  تسا و  هدننک  عضاوت  تلذ  بجوم  مه  ناشتورث  يارب  نادنمتورث  ربارب  رد  عضاوت  هک  تسین  کش  لاح  ره  هب 
هلیذر نیا  هنافـسأتم  شدوخ و  راوخ  يزور  ار  نارگید  دـناد و  یم  ناـسر  يزور  ار  دوخ  ییوگ  هک  اـجنآ  اـت  هدـش  عضاوت  وا  هب  هک 

نادنمزاین هب  ناشتامدخ  ببس  هب  ار  حلاص  نمؤم و  نادنمتورث  مارتحا  دیابن  لاح  ره  رد  اما  ؛ دوش یم  هدید  يرایـسب  دارفا  رد  یقالخا 
.یقح يادا  تسا و  یتلیضف  عقاو  رد  نآ  ؛ تسناد ثیدح  نیا  قادصم  ار  یمالسا  هعماج  و 

ددرگ خزود  شتآ  دراو  گرم  زا  سپ  دناوخب و  نآرق  هک  یسک  :» دیامرف یم  هنامیکح  هتکن  نیمراهچ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هاگ  نآ 
ِهَّللا ِتاَیآ  ُذِـخَّتَی  َناَک  ْنَّمِم  َوُهَف  َراَّنلا  َلَخَدَـف  َتاَـمَف  َنآْرُْقلا  َأَرَق  ْنَم  َو  ( ؛» تسا هدرک  یم  ازهتـسا  ار  ادـخ  تاـیآ  هک  هدوب  یناـسک  زا 

( . ًاوُزُه

هبال زا  ار  ادـخ  مایپ  ات  دراپـس  یم  شتایآ  هب  ناج  شوگ  دـنک و  یم  توالت  ار  نآرق  نمؤم  ناسنا  هاگ  : تسا هنوگدـنچ  نآرق  تئارق 
: نایقتم هبطخ  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  هتفگ  هب  دزاس و  گنهامه  نآ  اب  ار  دوخ  یگدنز  دونشب و  نآ  يال 

اَهِیف ٍهَیِآب  اوُّرَم  اَذِإَف  ْمِِهئاَد  َءاَوَد  ِِهب  َنوُرِیثَتْـسَیَو  ْمُهَـسُْفنَأ  ِِهب  َنُونِّزَُحی  ًالِیتْرَت  اَهَنُولِّتَُری  ِنآْرُْقلا  ِءاَزْجَِأل  َنِیلاَـت  ْمُهَماَدـْقَأ  َنوُّفاَـصَف  َلـْیَّللا  اَّمَأ  »
َعِماَسَم اَْهَیلِإ  اْوَغْـصَأ  ٌفیِوْخَت  اَهِیف  ٍهَیِآب  اوُّرَم  اَذِإَو  ْمِِهُنیْعَأ  َبُْصن  اَـهَّنَأ  اوُّنَظَو  ًاـقْوَش  اَْـهَیلِإ  ْمُهُـسوُُفن  ْتَعَّلَطَتَو  ًاـعَمَط  اَْـهَیلِإ  اُونَکَر  ٌقیِوْشَت 
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یم تئارق  ربدـت  اب  ار  نآرق  دـنزیخ و  یم  اـپ  رب  بش  لد  رد  ناراـگزیهرپ  ؛  ْمِِهناَذآ ِلوُصُأ  ِیف  اَهَقیِهَـشَو  َمَّنَهَج  َرِیفَز  َّنَأ  اوُّنَظَو  ْمِِهبُوُلق 
قیوشت نآ  رد  هک  دنـسرب  يا  هیآ  هب  هاگره  ، دنریگ یم  نآ  زا  ار  دوخ  درد  يوراد  دـنزاس و  یم  نوزحم  نآ  اب  ار  دوخ  ناج  دـننک و 

ار نآ  دـشیدنا و  یم  نآ  هب  رایـسب  قوش  اب  ناشناج  حور و  دـنروآ و  یم  يور  نآ  هب  ناوارف  هقالع  اب  تسا  یهلا ) ياـه  شاداـپ  هب  )
یم زاب  نآ  مایپ  ندینـش  يارب  ار  لد  شوگ  تسا  هدنهد  میب  هک  دـننک  دروخرب  يا  هیآ  هب  هاگره  دـنهد و  یم  رارق  دوخ  نیعلا  بصن 

.( هبطخ 193 ، هغالبلا جهن  «. ) . تسا زادنا  نینط  ناششوگ  رد  شبیهم  عضو  نآ  اب  خزود  شتآ  ياه  هنابز  يادص  ییوگ  دننک و 

: دوش یم  هدناوخ  نآرق  توالت  زا  لبق  هک  ییاعد  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هدومرف  هب  زین 

َکیـصاعَم ُِبنَتْجأ  ِهیف َو  َکِظِعاوَم  ِنایَِبب  ُظِعَّتأ  ْنَّمِم  یْنلَعْجا  ًاراِبتْعا َو  ِهیف  يرِْکف  ًارِْکف َو  ِهیف  یتَئاِرق  ًهَداـبِع َو  ِهیف  يرَظَن  ْلَـعْجاَف  َّمُهّللا  »
رارق یناسک  زا  ارم  هد و  رارق  تربع  هیام  نآ  رد  ار  مرکفت  هشیدـنا و  اب  مأوت  ار  متئارق  تدابع و  نآرق  تایآ  هب  ارم  هاـگن  ادـنوادخ ! ؛

. ( ،ج 89،ص 207 راونالا راحب  «. ). دنک یم  زیهرپ  تناهانگ  زا  دریگ و  یم  دنپ  نآ  رد  وت  ظعاوم  زا  هک  هد 

.دنهد ارف  شوگ  شیاه  مایپ  هب  هکنآ  یب  دنناوخ  یم  تئارق  باوث  يارب  اهنت  ار  نآرق  تایآ  يرگید  هورگ 

ار ابر  میرحت  تایآ  ؛ دنراد ازهتسا  ًالمع  ، دننکن ازهتسا  نخس  رد  رگا  دنزادرپ و  یم  تایآ  يازهتـسا  هب  نیا  رب  هفاضا  زین  یموس  هورگ 
نینچمه تساهنآ و  هزور  همه  راک  ندرک  تبیغ  یلو  دـننک  یم  توالت  ار  تبیغ  میرحت  هیآ  ، دـننک یم  يراوخابر  یلو  دـنناوخ  یم 

رد لوخد  ببس  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  هدومرف  هب  هکلب  ، تسین تاجن  ببـس  اهنت  هن  توالت  هنوگ  نیا.نآرق  ياه  مایپ  ریاس  ربارب  رد 
قحتسم دناوخب  ازهتسا  اب  ار  نآرق  تایآ  هک  یسک  تسا و  هدناوخ  ًالمع  ای  ًالوق  ازهتسا  تروص  هب  ار  نآرق  نوچ  تسا ، منهج  شتآ 

.تسا خزود  شتآ 

: میناوخ یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  یفورعم  ثیدح  رد 

هک ارچ   ) دـنک یم  تنعل  ار  اهنآ  نآرق  لاـح  ناـمه  رد  دـنناوخ و  یم  نآرق  هک  یناـسک  اـسب  هچ  ؛  ُُهنَْعلَی ُنآرُْقلا  َنآْرُْقلا َو  ِیلاـت  َّبُر  »
. ( ،ج 89،ص 184 راونالا راحب  («. ) . دننک یمن  لمع  نآ  هب  زگره 

رانک زا  نم  : دـیوگ یم  یـصخش  هک  دـنک  یم  لقن  دادـغب  خـیرات  زا  یناتـساد  دوخ  هغالبلا  جـهن  حرـش  رد  يرتشوش  همـالع  موحرم 
.مدرک یم  روبع  يرجه ) موس  نرق  رد  هیروس  رصم و  رد  هینولوط  تلود  سسؤم  ارما و  زا  یکی  «) نولوط نب  دمحا  » ربق

وت : متفگ مدرک  دروخرب  وا  هب  سپـس  مدیدن  ار  وا  یتدم  زا  دعب  دناوخ  یم  نآرق  هتـسشن و  وا  ربق  رانک  رد  هک  مدـید  یم  ار  يدرمریپ 
نم هب  ییاه  تمدـخ  وا  : تفگ یتخاس ؟ اهر  ارچ  يدرک  یم  نآرق  تئارق  « نولوط نب  دـمحا   » ربق رانک  رد  هک  يدوبن  صخـش  ناـمه 
یبش : تفگ يدرک ؟ اهر  ارچ  سپ  : متفگ مناوخب  نآرق  شربق  رـس  رب  یتدم  اه  تمدـخ  نآ  ناربج  هب  متـشاد  تسود  نم  دوب و  هدرک 

؟ ارچ متفگ  وا  هب  نم.یناوخن  نم  ربق  رانک  رد  نآرق  يزاس و  اهر  ار  تبحم  نیا  هک  مراد  تسود  : تفگ نم  هب  مدید  باوخ  رد  ار  وا 
( .)؟ يدرکن لـمع  ارچ  سپ   ) يدینـشن ار  هیآ  نیا  اـیآ  : دـنیوگ یم  دـنبوک و  یم  نم  رب  يا  هبرـض  : یناوـخ یم  هک  يا  هیآ  ره  : تفگ

ج 12،ص يزوج ) نبا  «) مظتنملا » باتک رد  دادـغب  خـیرات  رب  هوالع  ناتـساد  نیا  ،ج 12،ص 31. يرتشوش همالع  هغالبلا  جهن  حرـش  .
 ( .تسا هدمآ  زین   233
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: دومرف ، میهد یم  نایاپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  يرگید  ثیدح  اب  ار  نخس  نیا 

رگا دراد و  زاب  یهلا  تیصعم  زا  ار  وت  هک  یناوخ  یم  نآرق  نامز  نآ  ات  وت  ؛  ُهَأَْرقَت َتْسَلَف  َکَْهنَی  َْمل  اذإَف  َكاهَن  ام  َنآْرُْقلا  ُأَْرقَت  َْتنأ  »
(. ( ،ح 5201 همکحلا نازیم  لقن  قباطم   ) ،ج 10،ص 23 دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  «. ) . يا هدناوخن  نآرق  تشادن  زاب 

تبحم اب  شبلق  هک  سک  نآ  :» دیامرف یم  هدرک  هراشا  یتسرپایند  موش  راثآ  هب  هنامیکح  هلمج  نیرخآ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  ماجنارس 
هب هاگ  چیه  هک  ییوزرآ  دنک و  یمن  كرت  ار  وا  زگره  هک  یـصرح  ، مئاد هودـنا  : درک دـهاوخن  اهر  ار  وا  زیچ  هس  هدروخ  دـنویپ  ایند 

( . ُهُکِرُْدی َال  ٍلَمَأ  ُهُکُْرتَی َو  َال  ٍصْرِح  ُهُّبُِغی َو  َال  ٍّمَه  ٍثاَلَِثب  اَْهنِم  ُُهْبلَق  َطاَْتلا  اَْینُّدلا  ِّبُِحب  ُُهْبلَق  َجَِهل  ْنَم  َو  ( ؛» دیسر دهاوخن  نآ 

.تسا يزیچ  هب  یگتفیشو  یگتسباو  يانعم  هب  جرک ) نزو  رب  «) جََهل » هدام زا  َجَِهل » »

.تسا ندیبسچ  يانعم  هب  « طایتلا » هدام زا  َطاتلا » »

: تسا هدومرف  نایب  موش  هرمث  هس  اب  ار  ایند  بح  هطبار  مالسلا  هیلع  ماما  هنامیکح  مالک  نیا  رد 

زور دـشاب و  هودـنا  مغ و  نیا  زور  کـی  هک  تسین  ناـنچ  تسا و  هارمه  رمتـسم  هودـنا  مغ و  اـب  هراومه  یتسرپاـیند  هک  نیا  تسخن 
.دشاب یم  رمتسم  هراومه و  يانعم  هب  ّبغی ) ال   ) تسا و نایم  رد  زور  کی  يانعم  هب  « ّبِغ » هک دیشاب  هتشاد  هجوت  ) .دشابن رگید 

زا نتـشذگ  ناوارف و  شـشوک  هب  نآ  ظفح  يارب  نینچمه  اـیند و  ندروآ  گـنچ  هب  يارب  تسرپاـیند  ناـسنا  : تسا نشور  نآ  لـیلد 
یم هطاحا  ار  وا  دوجو  هتـسویپ  ، یهودـنا مغ و  لیلد  نیمه  هب.تسا  لکـشم  رایـسب  اهنآ  همه  زا  روبع  هک  دراد  جایتحا  يداـیز  عناوم 
یم دوس  تراجت  نالف  ایآ  تسه ؟ عقوم  هب  نید  نالف  يادا  هب  رداق  ایآ  دزادرپ ؟ یم  ار  دوخ  یهدـب  عقوم  هب  راکهدـب  نالف  ایآ.دـنک 
نم هب  کیرش  نالف  ایآ  و  نوش د ؟ یمن  ور  هبور  تفآ  یلاسکشخ و  اب  نم  تاغاب  عرازم و  ایآ  دوش و  یم  هجاوم  تسکـش  اب  ای  دنک 

.دراشف یم  ار  وا  حور  ًامئاد  یسوباک  نوچمه  هک  اهنیا  لاثما  و  درک ؟ دهاوخن  تنایخ 

يانعم هب  صرح.تسایند  هاج  لام و  زا  ندشن  ریـس  لیلد و  یب  یبلط  هدایز  يانعم  هب  صرح.تسا  صرح  یتسرپایند  موش  رثا  نیمود 
: هک نیا 

رگد یمیلقا  دنب  رد  نانچمه  هاشداپ  دریگب  را  میلقا  تفه 

.دنک یم  لوغشم  دوخ  هب  ار  وا  زور  بش و  دریگ و  یم  ناسنا  زا  ار  شمارآ  یصرح  نینچ  تسا  یهیدب 

( دروآ یمن  تسد  هب  ار  نآ  « ) ُهُکِرُْدی ال   » هلمج اب  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  زارد  لوط و  ياهوزرآ  نآ  موش  هدیدپ  نیموس  هرخالاب 
ياـهوزرآ ، دـنک یمن  تیاـفک  زین  نآ  هب  ندیـسر  يارب  یمدآ  رمع  ربارب  دـنچ  یهاـگ  هـک  ییاـهوزرآ  ؛ تـسا هدوـمرف  هراـشا  نآ  هـب 

.دنز یم  مه  رب  ار  ناسنا  شمارآ  دراد و  يراتفرگ  تلذ و  یتخبدب و  هنوگرازه  نآ  ندروآ  گنچ  هب  هک  یلوقعمان 

.هدنشک ینالوط  ياهوزرآ  هن  رابررش و  كانرطخ  صرح  نآ  هن  دنراد و  ار  نایاپ  یب  هودنا  نآ  هن  هک  ناگشیپ  تعانق  لاح  هب  اشوخ 
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: تسا هدمآ  هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  شدج  زا  مالسلا  مهیلع  شردپ  زا  نیسح  ماما  رتخد  همطاف  زا  هک  یثیدح  رد 

دهز دنک و  یم  دایز  ار  ناسنا  هودنا  مغ و  یتسرپایند  ؛  َنَدَْبلا َْبلَْقلا َو  ُحیُِری  اْینُّدلا  ِیف  ُدـْهُّزلا  َنْزُْحلا َو  َّمَْهلا َو  ُِرثْکَت  اْینُّدـلا  ِیف  ُهَبْغَّرلا  »
.( ،ج 70،ص 91،ح 65 راونالا راحب  «. ) . ار ندب  مه  دشخب و  یم  شمارآ  ار  بلق  مه  ایند  رد  تعانق  و 

: میناوخ یم  هنیمز  نیا  رد  ترضح  نآ  زا  زین  يرگید  يانعمرپ  ثیدح  رد 

ار دوخ  هک  یسک  منماض  نم  ؛  َُهل َعاطِْقنا  َال  ٍنْزُح  َو    ّ ٍمَِهب َُهل َو  َغارَف  ٍلْغُِـشب ال  َُهل َو  َءانِغ  ٍْرقَِفب ال  : اْینُّدلا یَلَع  َّبَکأ  ْنَِمل  ٍثالَِثب  ٌمیِعَز  اَنأ  »
یتـغارف زگره  هک  يراـتفرگ  دوب و  دـهاوخن  نآ  رد  يزاـین  یب  زگره  هک  يرقف  : تشاد دـهاوخ  تفاـیرد  ار  زیچ  هس  دـنکفیب  اـیند  رب 

.( ،ص 81 نامه «. ) . دوش یمن  عطق  هاگ  چیه  هک  یهودنا  مغ و  درادن و 

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abu Talib said : “ If one becomes sad about this world, he becomes angry
with what Allāh decrees. One who complains about a calamity that befell him
complains against his Lord. And one who goes to a wealthy man and humbles himself
to him on account of his wealth wipes out two-thirds of his creed. If one recites the
Qur'ān, and when he dies he goes to hell, he is one of those who used to mock the
Signs of Allāh. If one keeps talking about his love for this world, his heart will be burnt
by it in three instances:worry which he never overcomes, miserliness which never

.” abandons him, and hope which he never realizes

یقلخ شوخ  تعانق و  شزرا  : 229 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ُِقلُخلا ِنسُِحب  ًاکُلم َو  ِهَعاَنَقلِاب  یَفَک  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

508 ص :

ُهَعاَنَقلا   َ ِیه َلاَقَف  ًهَبّیَط  ًهایَح  ُهّنَِییُحنَلَف  َیلاَعَت  ِِهلوَق  نَع  مالسلا  هیلع  َِلئُس  ًامیِعَن َو 

اه همجرت 
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یتشد

 . تسا یفاک  اه  تمعن  یناوارف  يارب  یقلخ  شوخ  و  يدنمتلود ، يارب  تعانق  ار  یمدآ  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 

: دیوگ یم  يدعس   .) تسا تعانق  اب  یگدنز  نآ  دومرف ) تسیچ ؟ ًهَبِّیَط  ًهایَح  ُهَّنَِییُْحنَلَف  هیآ ، ریسفت  دش  لاؤس  ماما  زا  )

( ار درگناهج  صیرح  نک  ربخار  درم  دنک  رگناوت  تعانق 

يدیهش

:[ دومرف دندیسرپ ، ًهَبِّیَط » ًهایَح  ُهَّنَِییُْحنَلَف  - » ینعم زا - ار  شترـضح  و   ] .سرتسد رد  دوب  یتمعن  کین  يوخ  سب و  ار  يدنمتلود  تعانق 
.تسا تعانق  نآ 

یلیبدرا

یلاعت يادخ  لوق  زا  ار  ترـضح  نآ  دندیـسرپ  تمعن و  زان و  قلخ  یئوکینب  ریغ و  زا  تسوا  يانغ  هک  یهاشداپ  تعانقب  تسیفاک  و 
تستعانق هبیط  تایح  دومرف  شوخ  بوخ و  ار  حلاص  هدنب  مهد  یگدنز  سپ  ینعی  هک 

یتیآ

.تسا تمعن  يا  هنوگ  قلخ ، نسح  تسا و  یهاشداپ  يا  هنوگ  تعانق ، مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

« داد میهاوخ  وا  هب  يا  هزیکاپ  شوخ و  یگدنز  ، » هبیط هایح  هنیبحنلف  دندیسرپ : لج  زع و  يادخ  نخس  نیا  هراب  رد  وا  زا  هک  یماگنه 
.تسا تعانق  هزیکاپ  شوخ و  یگدنز  نیا  دومرف :

نایراصنا

.تسا تمعن  يا  هنوگ  قلخ ، نسح  تسا و  یهاشداپ  يا  هنوگ  تعانق ، مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

« داد میهاوخ  وا  هب  يا  هزیکاپ  شوخ و  یگدنز  ، » هبیط هایح  هنیبحنلف  دندیسرپ : لج  زع و  يادخ  نخس  نیا  هراب  رد  وا  زا  هک  یماگنه 
.تسا تعانق  هزیکاپ  شوخ و  یگدنز  نیا  دومرف :

اه حرش 

يدنوار

يردیک

مثیم نبا 
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هملک ي مالـسلا ) هیلع   ) ماما تسا .) تمعن  زاـن و  هک  یقلخ  کـین  تسا و  تنطلـس  یعون  دوخ  هک  سب ، نیمه  تعاـنق  تیمها  رد  )
تعانق یبایماک و  و  تساهنآ ، رب  يرترب  مدرم و  زا  يزاین  یب  یهاشداپ  هجیتن ي  اریز  تسا ، هدروآ  تعاـنق  يارب  هراعتـسا  ار  کـلام 

.دنا یبایماک  ثعاب  ود  ره  هک  ور  نآ  زا  تسا  هدروآ  ییوخ  کین  زا  هراعتسا  ار  میعن  ظفل  نینچمه  .دراد و  یپ  رد  ار  جیاتن  نیا 

.تسا هدومرف  ریسفت  تسوکین  كاپ و  یگدنز  هک  شا  همزال  هب  ار  تعانق  مالسلا ) هیلع   ) ماما تسا .) تعانق  نامه  وکین  یگدنز  )

دیدحلا یبا 

 . ًامیِعَن ُِقلُْخلا  ِنْسُِحب  ًاْکُلم َو  ِهَعاَنَْقلِاب  یَفَک  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

.قلخلا نسح  هعانقلا و  امه  نیذه و  یف  لوقلا  مدقت  دق 

.عابسلا نم  دعی  قلخلا  ئیسلا  داکی  هقلخ و  نسح  نم  هیناسنإلا  قحتسی  لاقی  ناک  و 

بلغألا یف  نابراقتم و  امه  لیلقلا و  يأ  دیهزلا  یلع  راصتقالا  دهزلا  هیافکلا و  نود  امب  اضرلا  وه  هعانقلا  دـح  ءامکحلا  ضعب  لاق  و 
اهیلع و ردـقی  یتلا ال  تایهتـشملا  نع  ربصلا  سفنلا  مازلإ  یهف  هعانقلا  امأ  اهیلع و  هردـقلا  عم  هیویندـلا  رومألا  ضفر  وه  دـهزلا  امنإ 

جاتحی ناسنإلا  نأ  یلع  اهیبنت  دهزلا  لوأ  هعانقلا  هیفوصلا  ضعب  لاق  کلذـک  دـهزب و  سیل  دـهزت و  وهف  هعانق  نع  لصح  دـهز  لک 
نم ءارقف  مهلک  سانلا  نأل  هقیقحلاب  ینغلا  یه  یتلا  هعانقلا  دـهزلا و  یطاـعت  هیلع  لهـسیل  هعاـنقلاب  هصـصخت  هسفن و  عدـق  یلإ  ـالوأ 

. ( . رطاف 15 هروس  ُدیِمَْحلا (  ُِّینَْغلا  َوُه  ُهّللا  ِهّللا َو  َیلِإ  ُءارَقُْفلا  ُُمْتنَأ  ُساّنلا  اَهُّیَأ  ای  لاق  امک  یلاعت  هللا  یلإ  مهراقتفال  امهدحأ  نیهجو 

قرخلا عقری  نمک  وه  عمطم و  اهدادسنا  یف  امف  تاینتقملاب  هرقافم  دس  نم  هجاح و  مهلقأ  هلاحم  مهانغأف ال  مهتاجاح  هرثکل  یناثلا  و 
هیلإ راشأ  امک  هناحبس  هللا  نم  برقملا  ینغلا  وهف  هتایرورض  لوانت  یلع  راصتقالا  هعسو و  ردقب  اهنع  ءانغتـسالاب  اهدسی  نم  قرخلاب و 

هرقبلا هروس  ِهِدَِـیب (  ًهَفْرُغ  َفَرَتْغا  ِنَم  ّالِإ  یِّنِم  ُهَّنِإَف  ُهْمَعْطَی  َْمل  ْنَم  یِّنِم َو  َْسیَلَف  ُْهنِم  َبِرَـش  ْنَمَف  ٍرَهَِنب  ْمُکِیلَْتبُم  َهّللا  َّنِإ  تولاـط  هصق  یف 
ایندلا یلإ  هراشإ  اذه  نطابلا  یناعملا و  باحصأ  لاق  . ( 249

[ َّلَج َّزَع َو  ِهَّللا  ِلْوَق   ] َیلاَعَت ِِهلْوَق  ْنَع  َِلئُس ع  َو 

 . ُهَعاَنَْقلا َیِه  َلاَقَف  لحنلا 97 ) . هروس  ًهَبِّیَط (  ًهایَح  ُهَّنَِییُْحنَلَف 

هجاح مهلقأ  سانلا  ینغأف  هجاحلا  مدـع  ینغلا  ناک  اذإ  هنأل  عونقلا  وه  ینغلا  نأ  انیب  دـق  ینغلا و  هاـیح  یه  هبیطلا  هاـیحلا  نأ  بیر  ـال 
اذه یلع  ءیش و  یلإ  هب  هجاح  هنأل ال  ءاینغألا  ینغأ  یلاعت  هللا  ناک  کلذل  سانلا و  یلإ 

.سفنلا ینغ  ینغلا  امنإ  ضرعلا  هرثکب  ینغلا  سیل  هلوقب ص  یبنلا  لد 

.اریقفلا ناک  صرحلا  برشأ  نم  ینغلا و  ناک  سأیلا  برشأ  نمف  رعاشلا  لاق  و 

ینغتـسی نأ  نیب  ریخملا  ءامکحلا  ضعب  لاق  ارقف و  ینغلا  كاذ  داع  ائیـش  داز  نإف  هلخ  دس  نم  کیفکی  ام  سفنلا  ینغ  رعاشلا  لاق  و 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 3105 

http://www.ghaemiyeh.com


.اکولمم وأ  اکلام  نوکی  نأ  نیب  ریخملاک  ایندلاب  ینغتسی  نأ  نیب  ایندلا و  نع 

تلخد اذإ  يأ  : ریثألا نبا  لاق  ، فیرحت « کبـش :» ب  ) شقتنا الف  کیـش  شعتنا و  الف  سعت  مهردلا  رانیدلا و  دبع  سعت  لاق ع  اذـهل  و 
«. ( . هب شقنی  يذلا  شاقنملا  یمس  هب  ،و  اهعضوم نم  اهجرخأ  هکوش ال  هیف 

.هدقف ینمغی  ام  ذختأ  مل  ینأل  لاق  متغت  مل ال  میکحل  لیق  و 

.ادقف هل  فاخی  ائیش  ذختی  الف  هءوسی  ام  يری  الأ  هرس  نمف  رعاشلا  لاق  و 

دی یف  امع  دوج  اعزتنم و  كدـی  یف  امب  دوج  نابرـض  دوجلا  نأل  دوج  هجو  نم  ربص و  هجو  نم  هعانقلا  نأشلا  اذـه  باحـصأ  لاق  و 
فرعی اهتافآ و  اهبویع و  فرعی  یه و  ام  ایندـلا  فرعی  نمل  الإ  هقیقحلا  یف  دـهزلا  لـصحی  ـال  امهفرـشأ و  کـلذ  اـعروتم و  كریغ 

َِیتوُأ ام  َْلثِم  اَنل  َْتَیل  ای  اْینُّدـلا  َهایَْحلا  َنوُدـیُِری  َنیِذَّلا  َلاق  یلاعت  هلوق  یلإ  يرت  ملعلا أ ال  نم  کلذ  یف  دـب  اهیلإ و ال  هراقتفا  هرخآلا و 
هروس َنوُِرباّصلا (  َّالِإ  اهاّقَُلی  ًاِحلاص َو ال  َلِمَع  َنَمآ َو  ْنَِمل  ٌْریَخ  ِهّللا  ُباَوث  ْمُکَْلیَو  َْملِْعلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َلاق  ٍمیِظَع َو  ٍّظَح  وُذـَل  ُهَّنِإ  ُنوُراق 

. ( . صصقلا 79،80

.هیآلا هبوتلا 111 ) . هروس   ) َنِینِمْؤُْملا َنِم  يرَتْشا  َهّللا  َّنِإ  یلاعت  هللا  لاق  امک  اهب  اهعیبی  وه  هرخآلا و  یف  بغار  ایندلا  یف  دهازلا  نأل  و 

عیبی ام  یلع  عاتبی  ام  لضف  فرع  امهفرع و  اذإ  الإ  رثأب  انیع  عیبی  سیکلا ال  و 

یناشاک

انغ و دوش  یم  لصاح  تعانق  هب  هک  اریز  ارـس  نیا  یهاشداپ  ثیح  زا  تعانق  تسا  یفاک  اکلم ) هعاـنقلاب  یفک  مالـسلا : هیلع  لاـق  (و 
يوخ وکین  تسا  هدیدنسپ  و  امیعن ) قلخلا  نسحب  و   ) تسا رب  رحب و  هش  رت  کشخ و  هب  دش  عناق  هک  ره  عرـصم : .ادخ  قلخ  رب  قوفت 
سپ .یبقع  اـیند و  رد  تحار  تسا و  ذاذـتلا  رمثم  ـالع و  لـج و  تسا  قح  ياـضر  بجوم  وکن  قلخ  هک  اریز  تمعن  زاـن و  يوزرآ 

ار میعن )  ) ظفل دومن  هراعتسا  .تسا و  راوتـسا  ود  ره  نیا  هب  عفرت ، تعانق و  هک  اریز  .تعانق  يارب  زا  ار  کلم )  ) ظفل هدومرف  هراعتـسا 
.تسا رادیاپ  ود  ره  نیا  اب  تحارتسا ، تذل و  هکنآ  تهج  هب  قلخ ، نسح  يارب  زا 

هناش و زع  تزع  ترـضح  لوق  رد  هدش  عقاو  هک  هبیط ) هویح   ) زا ترـضح  نآ  دش  هدیـسرپ  و  یلاعت ) هلوق  نع  مالـسلا  هیلع  لئـس  (و 
ترـضح سپ  لاقف )  ) بوخ یگدنز  هب  ایند  رد  ار  حلاص  هدـنب  میهد  یناگدـنز  هنیآ  ره  ینعی  هبیط ) هویح  هنییحنلف  : ) هک هناهرب  مظع 

.تعاضب كدنا  هب  ندومن  افتکا  تسا و  تعانق  توالح  هبیط ، تایح  سپ  هعانقلا )  ) دومرف باوج  رد 

یلمآ

ینیوزق

تسا اشداپ  رس  هب  رس  رگا  قافآ  رب  لیق :) ام  نسحا  ام  و   ) دبای یهاشداپ  دبای  تعانق  هک  ره  ینعی  .یهاش  يور  زا  تعانق  تسا  یفاک 
میعن رد  شیوخ  يوخ  زا  يوخشوخ  صخـش  ار  یمدآ  یمیعن  یئوخ  شوخ  وچمه  تسا  سب  تسا و  ادگ  دناتـس  تیعر  زا  لام  هچ 
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نیرفن و هب  قلخ  زا  دشاب و  تمحز  میحج و  رد  شیوخ  يوخ  زا  وخدب  صخـش  هچنانچ  دـشاب ، تبحم  انث و  ار  وا  قلخ  زا  تنج و  و 
(. قلخلا نسح  الا  هنجلا  لخدی  ال   ) هک تنعل 

دومرف .وکین  بیط و  یناگدنز  ار  حلاص  هدنب  میهد  یناگدنز  ینعی  هیالا ) ..هنییحنلف   ) هناحبس قح  لوق  زا  ار  ترضح  نآ  دندیـسرپ  و 
دـشاب گنت  خلت و  تایح  ار  وا  دشاب  ریطانق  کلام  دنچ  ره  صیرح  هچ  .ددرگن  وکین  بیط و  نآ  یب  تایح  هک  تسا  تعانق  نآ  هک 

.دشاب هتشاد  نیریش  خارف و  بیط و  یناگدنز  يزور  كدنا  هب  عناق  و 

یجیهال

يارب زا  ندرک  تعانق  تسا  یفاک  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .اـمیعن » قلخلا  نسحب  اـکلم و  هعاـنقلاب  یفک  : » مالـسلا هیلع  لاـق  و 
.ندرک نارذگ  تمعن  هب  يارب  زا  ندوب  قلخ  شوخ  ندرک و  یهاشداپ 

هک یلاعت  يادخ  لوق  ینعم  زا  مالسلا  هیلع  وا  زا  دندیـسرپ  ینعی و  .هعانقلا » یه  : » لاقف هبیط ) هایح  هنییحنلف  : ) یلاعت هلوق  نع  لئـس  و 
تعانق زا  تراـبع  هزیکاـپ  یگدـنز  نآ  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  سپ  هزیکاـپ ،) یگدـنز  هب  ار  نموم  نآ  مینادرگ  هدـنز  هنیآ  ره  سپ  )

.ایند رد  دهد  یم  وا  هب  تعانق  ینعی  تسا ،

ییوخ

لوصولل دـهاجی  دـهجی و  هیلع و  طبتغی  امم  ناک  ببـسلا  اذـهب  و  سانلا ، یلع  یهنلا  رمالا و  ذوفن  هطلـسلا و  مزلتـسی  کلملا  ینعملا :
هئاقدصا و لامب  وا  هلامب  معنتی  هقلخ  نسح  نم  و  هسفن ، هکلمم  کلم  ناکف  هیهن  هرماب و  ماق  هسفن و  یلع  طلـست  دـقف  عنق  نم  و  هیلا ،
تمعن و زا  يرادروخرب  يارب  یئوخشوخ  و  تسا ، سب  تنطلس  زا  یبایماک  يارب  تعانق  همجرتلا : .ردکتی  شیعلا و ال  هیلع  قیضی  ال 

: تسا هدورس  شوخ  هچ 

ار ناطلس  دوشن  رسیم  ریشمش  هب  هک  *** تسا یکلم  تعانق  جنگ  یگدوسآ و  جنگ 

مدـع ینغلا  ناک  اذا  هنال  عونقلا ، وه  ینغلا  نا  اـنیب  دـق  و  ینغلا ، هاـیح  یه  هبیطلا  هاـیحلا  نا  بیر  ـال  یلزتعملا : حراـشلا  لاـق  ینعملا :
لوق زا  شندندیسرپ  همجرتلا : .ء  یش  یلا  هب  هجاح  هنال ال  ءاینغالا  ینغا  هللا  ناک  اذل  و  سانلا ، یلا  هجاح  مهلقا  سانلا  ینغاف  هجاحلا 

.تسا تعانق  بوخ ، یگدنز  نآ  دومرف : خساپ  رد  لحنلا -  97 میهدیم -) شوخ  یناگدنز  وا  هب  ام  اققحم   ) یلاعت يادخ 

يرتشوش

اهیف ام  رـسیا  ناف  کیفکی  ام  ایندـلا  نم  دـیرت  تنک  نا  مدآ  نبا  ای  : ) لوقی مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما ناک  یفاکلا )  ) یفف لوالا  اما 
هیلا ثعبف  لبا  یعارب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا رم  و  کـیفکی ) ـال  اـهیف  اـم  لـک  ناـف  کـیفکی  ـال  اـم  دـیرت  تنک  نا  کـیفکی و 

.هدلو هلام و  رثکا  مهللا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا لاقف  مهقوبغف  انتینآ  یف  ام  اما  یحلا و  حوبصف  اهعورض  یف  ام  اما  لاقف  هیقستسی 
هیلا ثعب  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا ءانا  یف  هئانا  یف  ام  افکا  اهعورـض و  یف  اـم  هل  بلحف  هیقـستسی  هیلا  ثعبف  منغ  یعارب  رم  مث 

هقزرا مهللا  ( ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاقف  كاـندز  كدـیزن  نا  تببحا  نا  اندـنع و  اـم  اذـه  لاـقف  هاـش  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )
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( ههرکن انلک  ءاعدب  کتجاحب  کفعـسا  يذلل  توعد  و  هبحن ، انتماع  ءاعدب ، كدر  يذـلل  توعد   ) هباحـصا ضعب  هل  لاقف  فافکلا )
ثلاـثلا و لـصفلا  (. ) فاـفکلا دـمحم  لآ  ادـمحم و  قزرا  مهللا  یهلا  رثک و  اـمم  ریخ  یفک  لـق و  اـم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) لاـقف

هیلع هللا  یلص   ) یبنلا دهع  یلع  لجر  کله  ( ) مالـسلا هیلع   ) قداصلا نع  یفاکلا )  ) یفف یناثلا  اما  و  قالخالا ) مراکم  یف  نوعبرالا -
ءافصلا یف  هب  برـضی  امناکف  ضرالا  یف  اندیدح  لمعی  ام  اولاق  هیلا  کلذ  اوکـش  ائیـش و  اورفحی  مل  مهب  اذاف  نیرافحلا  یتاف  هلآ ) و 
ضرالا یلع  هشر  مث  هیف  هدی  لخداف  هب  هوتاف  ءام  نم  حدقب  ینوتئا  قلخلا  نسح  مکبحاص  ناک  نا  مل  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) لاقف

دعب لمعب  یلاعت  هللا  یلع  نموملا  مدـقی  اـم  ( ) مالـسلا هیلع   ) هنع و  ( ) مهیلع لاـهنی  ـالمر  ناـک  اـمناکف  اورفحف ، اورفحا  لاـق  مث  اـشر 
یف نادـیزی  رایدـلا و  نارمعی  قلخلا  نسح  ربـلا و  (( ) مالـسلا هیلع   ) هنع و  (. ) هقلخب ساـنلا  عسی  نا  نم  یلاـعت  هللا  یلا  بحا  ضئارقلا 

رثکا هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا نع  و  دیلجلا .) سمشلا  تیمی  امک  هئیطخلا  تیمی  نسحلا  قلخلا  (( ) مالسلا هیلع   ) هنع و  (. ) رامعالا
مئاـصلا رجا  لـثم  هل  نسحلا  قلخلا  بحاـص  نا  (( ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) هنع و  (. ) قـلخلا نسح  هللا و  يوـقت  هنجلا  یتـما  هب  جـلی  اـم 

هیلع  ) هنع و  (. ) مکقـالخاب مهوعـسف  مکلاوماـب  ساـنلا  اوعـست  نل  مکنا  بلطملادـبع  ینبل  هـلآ )) هـیلع و  هللا  یلـص   ) هـنع و  (. ) مئاـقلا
لاق .هرخالا و  ایندلا و  ریخب  بهذ  هناف  قلخلا  نسحب  دمحم  ای  کیلع  لاق  نیملاعلا و  بر  دـنع  نم  نیمالا  حورلا  یلع  لزن  مالـسلا ))

نـسحب رارحالا  يرتشی  ـال  فیک  هلاـمب  دـیبعلا  يرتشی  نم  تبجع  ربخلا  یف  و   ) اـقلخ مکنـسحا  یب  مکهبـشا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )
(. هقلخ

نـسحاب مهرجا  مهنیزجنل  هبیط و  هایح  هنییحنلف  نموم  وه  یثنا و  وا  رکذ  نم  احلاص  لمع  نم   ) اهدـعب هلمجلا و  لبق  هیالا  مامت  لوقا :
یلع نکت  الف  ادیعـس  ایحت  نا  تئـش  اذا  رعاش : لاق  و  هثیبخ ، هایح  صرحلاف  هبیط  هایح  هعانقلا  تناـک  اذا  و  تلق : نولمعی .) اوناـک  اـم 

یف یلاعت  هللا  مسق  امب  عناقلا  اولاق : اهنوبغ و  ریثک  ایندـلا  یف  اریقح و  لزی  مل  شیعلا  نم  اـیلعلا  بلط  نم  اهنودـب و  تیـضر  ـالا  هلاـح 
ایندلا یلع  فسات  دقحت و ال  دسحت و ال  الف  ایحملا  هولح  هایح  ایحت  نا  تئش  اذا  رعاش : لاق  .میعنلا  قئادح 

هینغم

دوقت اضیا  و  هققحت ، ضرغلا و  اذـه  لفکت  هعانقلا  و  نیرخـالا : نع  ینغلا  و  توقلا ، نامـض  و  سفنلا ، ناـنئمطا  کـلملا  نم  ضرغلا 
تاجافملا و نم  ثدـحی  ثدـح و  ام  یلع  ربصلا  و  طعی ، مل  امیف  لمع و  لک  یف  هیلع  لکوتلا  هللا و  یطعا  اـمب  اـضرلا  یلا  اـهبحاص 

.هباوث هللا و  هاضرمل  هلیسولا  هنال  هرخالا  یف  میعن  و  لامج ، لامک و  هنال  ایندلا  یف  میعن  وهف  قلخلا  نسح  اما  تابخملا ،

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

تمعن و هب  یئوخکین  اب  و  دومن ، یهاشداپ  ناوت  یم  تعانق  اب  تسا : هدومرف  وکین ) يوخ  تعانق و  هب  بیغرت  رد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
.درب رس  هب  زان 

یناگدنز ار  راکوکین  حـلاص  هدـنب  ینعی  هبیط  هایح  هنییحنلف  ي 97 :) س 16   ) لجوزع يادـخ  شیامرف  ینعم )  ) مالـسلا هیلع  ماما  زا 
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شوخ و تعانق  اب  یناگدنز   ) تسا تعانق  وکین  یناگدنز  نآ  دومرف : نآ ) ریسفت  رد   ) ترضح نآ  سپ  دندیسرپ ، ار  میهد ، یئوکین 
(. دشاب اراد  رایسب  هچ  رگا  تسا  گنت  خلت و  شیناگدنز  صیرح  و  تسا ، وکین 

ینامز

نیا یتقو  هک  تسادـیپ  هتفگان  .دزاسب  چـیه  هب  هک  تسا  نآ  دـهز  دـنک و  جرخ  دراد  زاین  هچنآ  زا  رتمک  ناسنا  هک  تسا  نیا  تعانق 
ندرکن جرخ  رد  طقف  رگا  یلو  دنک  ریخ  ياههار  ای  ءارقف و  فرص  دنک  یم  یئوج  هفرص  ار  هچنآ  ناسنا  هک  دراد  شزرا  تفـص  ود 

منهج يوـس  هـب  دـننک و  یم  نازیوآ  شندرگ  هـب  هدرک  هریخذ  ار  هـچنآ  تماـیق  زور  تـسا و  لـیخب  دـشاب  داتــسا  یئوـج  هفرــص  و 
ناوارف ناتـسود  دشاب  قالخا  شوخ  هک  یـسک  تسا و  عامتجا  رد  ذوفن  بجوم  بوخ  قالخا  هک  میناد  یم  .دنزاس  یم  شراپـسهر 

بوخ شقالخا  هک  یـسک  هک  تسا  نیا  هتکن  نآ  هدومرف و  هراشا  يرتساـسح  هتکن  هب  بلطم ، نیا  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما اـما  دراد 
دوخ یقالخا ، دب  هک  دوش  یم  نشور  بیترت  نیدب  .دـشاب  اهنت  دـنچ  ره  درب  یم  رـسب  تمعن  زان و  رد  تسا و  هدوسآ  شدوخ  دـشاب 

! قالخا دب  صخش  يارب  تسا  يویند  یباذع 

باوخ و ناسنا  هک  تسا  صرح  تعانق  ربارب  رد  .تسا  تعانق  تسا  هدیناسر  ادخ  هچنآ  هب  ندوب  یضار  مدرم و  لام  زا  یشوپ  مشچ 
نیا لماک  هنومن  .درادن  شیوخ  هدنیآ  هب  یهجوت  چیه  دهد و  یم  تسد  زا  تورث  ندروآ  تسدب  يارب  ار  دوخ  شیاسآ  كاروخ و 

ناراوس و بسا  يابیز  ياه  سابل   ) درک روبع  لیئارسا  ینب  نایم  زا  شیابیز  ياهسابل  اب  نوراق  : ) تسا هدش  یفرعم  هیآ  نیا  رد  هورگ 
.دراد ناوارف  یئاراد  وا  میتشاد  ار  نوراق  تورث  مه  اـم  شاـکیا  دـنتفگ : ناتـسرپایند  داد ) بیرف  ار  یـسوم  ناوریپ  يویند  تافیرـشت 

نیا .تسا  رتهب  دهد  ماجنا  هتسیاش  راک  دروایب و  نامیا  هک  یسک  يارب  ادخ  باوث  امـش  لاح  هب  ياو  تفگ  دوب  دنمـشناد  هک  یـسک 
( .دننک یم  كرد  ناگدننکربص  ار  بلطم 

يزاریش دمحم  دیس 

( امیعن قلخلا  نسحب   ) یفک و )  ) جاتحی کلاملا ال  نا  امک  یـش ء  یلا  جاتحی  عونقلا ال  ناف  اکلم ) هعانقلاب  یفک  : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
، مئاد میعن  یف  ناک  هقالخا ، تنسح  نم  ناف 

، هیالا قیداصم  نم  اذـه  و  هعانقلا ) یه  : ) مالـسلا هیلع  لاقف  اهانعم ، ام  هبیط )؟) هایح  هنییحنلف  : ) یلاعت هلوق  نع  مالـسلا  هیلع  لئـس  (و 
.یفخی امک ال 

يوسوم

نع ینغتسم  عناقلا  مهیلا و  هجاحلا  مدع  سانلا و  نع  ءانغتسالا  کلملا  هدئاف  نال  کلذ  یش ء و  لک  کلم  هعانقلا  کلم  نم  حرشلا :
کعم و سانلا  نسحا  نم  مهرـشاعت  نم  لک  نوکی  نا  یعدتـسی  قلخلا  نسح  رومالا و  مظعا  کلام  هناکف  مهیلا  هجاحب  سیل  سانلا 

اما و  هدیرت …  یشب ء  کیلع  نولخبی  ریخ و ال  لک  کل  نولذبی  هنوعم و  لک  کل  نومدقی  مهف  کل  الذب  مهدشا  اکولـس و  مهبیطا 
 … قبطنم حضاوف و  هیالل  هریسفت 

یناقلاط
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« .تسا تعانق  دومرف : دندیسرپ ، .كاپ » یناگدنز  ار  وا  میهد  یناگدنز   » هیآ نیا  هرابرد  ترضح  نآ  زا  «و 

هب کـیدزن  تعاـنق  دـهز و  .دوـش  یم  همجرت  نآ  زا  ییاـه  هنیزگ  هک  تسا  هدروآ  یبلاـطم  هملک  ود  نـیا  هراـبرد  دـیدحلا  یبا  نـبا 
سفن مازلا  زا  تسا  ترابع  تعانق  نآ و  رب  تردق  اب  تسا  ییایند  روما  زا  نتفرگ  هلصاف  زا  ترابع  ابلاغ  دهز  هکنآ  زج  دنرگیدکی ،

.تسا و دـهز  زاـغآ  تعاـنق  دـنا  هتفگ  ناـیفوص  زا  یخرب  ببـس  نیدـب  .تسین  نآ  رب  رداـق  دـهاوخ و  یم  هک  ییاـهزیچ  زا  ربـص  هب 
لاـعتم دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  ناـگمه  هکنآ  تسخن  دنتـسه ، ریقف  تهج  ود  زا  یگمه  ناـیمدآ  هک  تـسا  تعاـنق  یقیقح ، يرگناوـت 
هدوتـس رگناوت  دوخ  دـنوادخ  دـیتسه و  ناریقف  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  امـش  مدرم  يا  : » تسا هدومرف  دـنوادخ  هک  هنوگ  نامه  دـنریقف 

.تسا نانآ  رتزاین  مک  ناشیا  رترگناوت  نیاربانب  تسا ، رایسب  نایمدآ  ياهزاین  هکنآ  مّود  .تسا »

اریز تسا ، رگناوت  ومه  دـنک  یم  تعاـنق  هک  سک  نآ  هک  میتـفگ  تسا و  يرگناوت  یگدـنز  هزیکاـپ ، یگدـنز  هک  تسین  دـیدرت  و 
نیرترگناوت دنوادخ  ببس  نیمه  هب  .دشاب  رتمک  همه  زا  مدرم  هب  شزاین  هک  تسا  یسک  مدرم  رترگناوت  تسا و  يزاین  یب  يرگناوت ،

هدومرف هک  تسا  ینعم  نیمه  هب  رظان  مه  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  و  تسین ، زیچ  چـیه  هب  يزاـین  ار  وا  هک  تسا  نارگناوت 
ار يدـیماان  سک  ره  : » تسا هتفگ  رعاـش  .تسا » سفن  يزاـین  یب  يرگناوـت  تـسین ، ـالاک  هتـساوخ و  یناوارف  هـب  يرگناوـت  : » تـسا

« .تسا تسدگنت  اونیب و  دماشایب ، ار  يدنمزآ  سک  ره  و  تسا ، رگناوت  زاین و  یب  دنک - لمحت   - دماشایب

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

: َیلاَعَت ِِهلْوَق  ْنَع  مالسلا  هیلع  َِلئُس  َو  ًامیِعَن ، ُِقلُْخلا  ِنْسُِحب  ،َو  ًاْکُلم ِهَعاَنَْقلِاب  یَفَک 

.ُهَعاَنَْقلا َیِه  : َلاَقَف «، ًهَبِّیَط ًهایَح  ُهَّنَِییُْحنَلَف  »

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

لاؤس ًهَبِّیَط » ًهایَح  ُهَّنَِییُْحنَلَف   » هیآ ریـسفت  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  تمعن و  ناونع  هب  قلخ  نسح  تسا و  یفاک  ناسنا  يارب  تعانق  کـُلم 
دندرک

هفاضا اب  مکحلاررغ  رد  لوا  هلمج  : دـیوگ یم  رداصم  رد  هللا  همحر  بیطخ  هنامیکح : راـتفگ  دنـس  تسا . ( .» تعاـنق  روظنم  :» دومرف
ام دزن  رد  دوجوم  مکحلاررغ  رد  یلو  ؛ هتـشاد تفایرد  يرگید  عبنم  زا  دـهد  یم  ناشن  و   ) تسین هغـالبلا  جـهن  رد  هک  هدـش  لـقن  يا 
رد تسا  تعانق  هب  هبیط  تایح  ریـسفت  هک  مود  هلمج  هک  دـنک  یم  هفاضا  سپـس  (. تسا هدـش  رکذ  ًاکلم » هعانقلاب  یفک   » هلمج طـقف 

رخف ، میهاربا نب  یلع  ریـسفت  هب  هراـشا  هاـگ  نآ.تسا  هدـش  لـقن  ترـضح  نآ  ریغ  زا  ترـضح و  نآ  زا  ریـسافت  بـتک و  زا  يرایـسب 
،ج 4،ص هغالبلا جهن  رداصم  ) .دنک یم  ینارحب  دیس  ناهرب  يدروام و  يایندلا  نیدلا و  بدا  یسوط و  خیـش  یلاما  فاشک و  ، يزار

(.( 184

هبّیط تایح 
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یفاک ناسنا  يارب  تعانق  کُلم  :» دـیامرف یم  دـنک ، یم  هراشا  قلخ  نسُح  تعانق و  تیمها  هب  ینارون  مالک  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
( . ًامیِعَن ُِقلُْخلا  ِنْسُِحب  ،َو  ًاْکُلم ِهَعاَنَْقلِاب  یَفَک  ( ؛» تمعن ناونع  هب  قلخ  نسُح  تسا و 

تایح زا  روظنم  :» دومرف دندرک  لاؤس  ًهَبِّیَط » ًهایَح  ُهَّنَِییُْحنَلَف   » هیآ ریـسفت  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  :» دیازفا یم  یـضر  دیـس  موحرم  سپس 
( . ُهَعاَنَْقلا َیِه  َلاَقَف  ِیَط  ًهَبّ ًهایَح  ُهَّنَِییُْحنَلَف  َیلاَعَت  ِِهلْوَق  ْنَع  مالسلا  هیلع  َِلئُس  َو  ( ؛» تسا تعانق  هبیط 

: تسا هدرک  هراشا  هیانک  نابز  هب  مهم  هتکن  ود  هب  هنامیکح  راتفگ  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

دراد و راگزور  قلخ  هب  يزاین  هن  دوش  عناق  یگدنز  لقا  دـح  هب  هک  یـسک  اریز  ، دـناد یم  یفاک  ناسنا  يارب  ار  تعانق  کُلم  تسخن 
یم دوخ  تعانق  اب  مأوت  یگدنز  زا  وا  هک  ار  یتذـل  تسامرفمکح و  وا  دوجو  رب  یـشمارآ  نآ ، نیا و  دزن  ندرب  تجاح  هب  جاتحم  هن 

هب هک  تسا  یجنگ  تعانق  جنگ  یگدازآ و  کُلم  رعاش : هتفگ  هب  درب و  دهاوخن  دوخ  هدرتسگ  عیسو و  تکلمم  زا  یناطلس  چیه  درب 
ار ناطلس  دوشن  رسیم  ریشمش 

يروشک رب  ینارمکح  لداعم  هناعناق  یگدنز  ییوگ  هک  تسا  تعانق  هداعلا  قوف  تیمها  هب  هراشا  روشک ) تکلمم و  «) کُلم » هب ریبعت 
.تسا روانهپ 

: دومرف هک  اجنآ  ، تشذگ يرگید  ریبعت  هب  هنامیکح 57  راتفگ  لیذ  رد  انعم  نیمه 

یمالک زین  رگید  دراوم  و  هبطخ 192 ). ، هغالبلا جهن   ). هعصاق هبطخ  رد  « دریذپ یمن  نایاپ  هک  تسا  یلام  تعانق  ؛  ُدَْفنَی َال  ٌلاَم  ُهَعاَنَْقلا  »
.تسا هدش  رکذ  تعانق  تلیضف  رد  مالسلا  هیلع  ماما  زا 

: تسا هدمآ  یفاک  باتک  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ییانعمرپ  ثیدح  رد 

َّزَع َو ِهَّللا  َیلِإ  ْعَّرَـضَتَْیلَف  ِهِیف  ْنُکَت  َْمل  ْنَم  َِکلَذ َو  یَلَع  َهَّللا  ِدَـمْحَْیلَف  ِهِیف  َْتناَک  ْنَمَف  ِقاَلْخَْألا  ِمِراَکَِمب  َءاَِـیْبنَْألا  َّصَخ  َّلَـج  َّزَع َو  َهَّللا  َّنِإ  »
ار ادخ  دشاب  هتشاد  ار  لیاضف  نآ  هک  یسک.تسا  هداد  صاصتخا  یقالخا  لیاضف  هب  ار  دوخ  ربمایپ  لاعتم  يادخ  ؛  اَهاَّیِإ ُْهلَأْسَْیل  َّلَج َو 

«. دنک اضاقت  ار  نآ  لاعتم  دنوادخ  هاگشیپ  زا  دشاب  هتشادن  هک  یسک  دیوگ و  رکش  نآ  ببس  هب 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  تسیچ ؟ یقالخا  لیاضف  نآ  مدیسرپ  مالسلا  هیلع  ماما  زا  : دیوگ یم  يوار 

اوقت و ؛  ِهَناَمَْألا ُءاَدَأ  ِثیِدَْـحلا َو  ُقْدِـص  ُِّرْبلا َو  ُهَْریَْغلا َو  ُهَعاَـجَّشلا َو  ُءاَـخَّسلا َو  ُءاَـیَْحلا َو  ُْملِْحلا َو  ُرْکُّشلا َو  ُْربَّصلا َو  ُهَعاَـنَْقلا َو  ُعَرَْولا َو  »
هک ) .تناما يادا  ییوگتسار و  يراکوکین و  تریغ و  تعاجش و  تواخـس و  ایح و  يرابدرب و  رکـش و  ییابیکـش و  ربص و  تعانق و 

. ( ،ج 2،ص 56،ح 3 یفاک («. ) . دوش یم  هتسجرب  تفص  هدزاود  اعومجم 

: میناوخ یم  ترضح  نامه  زا  يرگید  ثیدح  رد 

«. ) تسا مدرم  نیرت  ینغ  زا  دـشاب  عناـق  هداد  يزور  وا  هب  ادـخ  هچنآ  هب  هک  یـسک  ؛  ِساـّنلا یَنْغأ  ْنِم  َوُـهَف  ُهـّللا  ُهَـقَزَر  اـِمب  َعَـنَق  ْنَـم  »
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. ( ،ص 139،ح 9 نامه .

نادنمتورث زا  یهورگ  هب  باطخ  هک  دنک  یم  لقن  نینچ  یلئاس  زا  دوخ  ناتـسلگ  رد  هک  هتفرگ  هرهب  ثیداحا  نیمه  زا  ایوگ  يدـعس 
.یتساوخرب ناهج  زا  لاؤس  مسر  تعانق  ار  ام  يدوب و  فاصنا  ار  امش  رگا  تمعن ! نادنوادخ  يا  : تفگ یم  نینچ 

: دنرادن مه  اب  يداضت  هک  هدمآ  ناگرزب  تاریبعت  تغل و  عبانم  رد  یفلتخم  تاریبعت  « تعانق » ریسفت رد  نادرگ  مرگناوت  تعانق  يا 

هّدع اهزاین و  زا  رتمک  هب  ندوب  یـضار  هب  یخرب  دنا و  هدرک  ریـسفت  هداد  ناسنا  هب  ادخ  هچنآ  هب  تیاضر  يانعم  هب  ار  تعانق  یـضعب 
دشاب و دونـشخ  تسا  هداد  وا  هب  ادخ  هچنآ  ربارب  رد  ناسنا  هک  تسا  نآ  تعانق  دـنا  هتفگ  هاگ  یگدـنز و  لقادـح  هب  تیاضر  هب  يا 

.دراد یم  رب  ناسنا  شود  زا  ار  یگدنز  ياهراب  زا  يرایسب  هک  تسا  یتقیقح  نامه  نیا  دنکن و  بلط  ار  نآ  زا  شیب 

هب دـنوادخ  : میهد یم  نایاپ  تسا  هدروآ  راونالا  راـحب  دلج 75  رد  یـسلجم  همالع  موحرم  هک  یـسدق  ثیدح  کی  هب  ار  نخـس  نیا 
نآ هب  دننک و  یم  وجو  تسج  رگید  زیچ  جنپ  رد  ار  نآ  مدرم  مداد و  رارق  زیچ  جنپ  رد  ار  زیچ  جنپ  نم  دواد ! يا  داتـسرف  یحو  دواد 

دنبلط یم  یتحار  یگرابمکش و  رد  ار  نآ  مدرم  مداد و  رارق  ششوک  شالت و  و  ندروخ ) مک   ) یگنسرگ رد  ار  ملع  نم.دنسر  یمن 
یب انغ.دنبای و  یمن  دننک و  یم  وجو  تسج  نیطالس  تمدخ  رد  ار  نآ  اهنآ  مداد و  رارق  متعاط  رد  ار  تزع  نم.دنسر  یمن  نآ  هب  و 
اهنآ مداد و  رارق  سفن  اب  تفلاخم  رد  ار  میاضر.دـنبای  یمن  دـنبلط و  یم  لام  ینوزف  رد  ار  نآ  اهنآ  مداد و  رارق  تعانق  رد  ار  يزاین 
یم ایند  رد  ار  نآ  اهنآ  مداد و  رارق  تشهب  رد  ار  یگدوسآ  یتحار و  دنبای و  یمن  دـننک و  یم  وجو  تسج  سفن  تیاضر  رد  ار  نآ 

. ( ،ج 75،ص 453،ح 21 راونالا راحب   ) . .دنسر یمن  نآ  هب  دنبلط و 

تمظع اـب  مهم و  یتمعن  ار  نآ  هک  تسا  قلخ  نسح  ناـمه  هدومرف  هراـشا  نآ  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  اـجنیا  رد  هک  ار  يا  هتکن  نیمود 
اب یناسنا  ناونع  هب  همه  دزاس و  یم  هجوتم  ناسنا  هب  ار  مدرم  بولق  هک  ارچ  ، ایند رد  تسا  یتمعن  مه  قلخ  نسح  یتسار  هب  هدرمش و 

: میناوخ یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  یثیدح  رد  اریز  ، تسا ترخآ  رد  يو  تاجن  هیام  مه  دنرگن و  یم  وا  هب  تلیضف 

يراگزیهرپ دنوش  یم  تشهب  دراو  نآ  هلیـسو  هب  نم  تما  هک  يزیچ  نیرتشیب  ؛  ُقلُْخلا ُنْسُح  ِهَّللا َو  يَْوقَت  َهَّنَْجلا  َِیتَّمُأ  ِِهب  ُِجلَت  اَم  ُرَثْکَأ  »
. ( ،ج 2،ص 100،ح 6 یفاک «. ) . تسا قلخ  نسح  و 

: تسا هدمآ  ترضح  نامه  زا  يرگید  ثیدح  رد 

قلخ نسح  زا  رتهب  يزیچ  تمایق  رد  سک  چـیه  لامعا  يوزارت  رد  ؛  ُِقلُْخلا ِنْسُح  ْنِم  ُلَْـضفَأ  ِهَماَـیِْقلا  َمْوَی  ٍئِْرما  ِناَزیِم  ِیف  ُعَضُوی  اَـم  »
.( ،ص 99،ح 2 نامه «. ) . دوش یمن  هدراذگ 

: دیامرف یم  هک  تسا  « لحن » هروس هفیرش 97  هیآ  هب  هراشا  مالسلا  هیلع  ماما  ریخا  هلمج  اما 

رد ، نز ای  دشاب  درم  هاوخ  ، دـهد ماجنا  يا  هتـسیاش  راک  سک  ره  ؛ » ًهَبِّیَط ًهایَح  ُهَّنَِییُْحنَلَف  ٌنِمُْؤم  َوُه  یْثنُأ َو  ْوَأ  ٍرَکَذ  ْنِم  ًاِحلاص  َلِمَع  ْنَم  »
«. میشخب یم  يا  هزیکاپ  تایح  ار  وا  مّلسم  روط  هب  ، تسا نمؤم  هک  یلاح 
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ریـسفت اـجنیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  هنوـگ  نآ  تعاـنق  هب  ار  نآ  یـضعب  : دـنراد یفلتخم  تاریبـعت  نارـسفم  « ِیَط ًهَبّ ًهاـیَح  » ریـسفت رد 
مه اب  روما  نیا  هک  تسا  نشور  ادخ و  نامرف  تعاطا  هب  قیفوت  ای  لالح و  يزور  اب  مأوت  تدابع  هب  یخرب  دنا و  هدرک  ریسفت  ، هدومرف

چـیپ و زا  دازآ  مدرم و  زا  زاین  یب  ار  ناسنا  ، تعانق اریز  ، دوش یم  لماش  ار  تعانق  اصوصخم  اهنآ  همه  هبیط  تایح  درادـن و  یتاـفانم 
.دنک یگدنز  دنلبرس  رطاخ و  هدوسآ  دناوت  یم  درف  دزاس و  یم  نادنمتورث  یگدنز  ياه  مخ 

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said: “Satisfaction suffices for wealth and good manners for a
bliss.” He sulle was asked about the meaning of this verse: “... We shall let him lead a

.” good life.” He felle said, “It (good life) is contentment

يزور ندروآ  تسد  هب  هار  : 230 تمکح

هراشا

توص
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ِهیَلَع ّظَحلا  ِلاَبقِِإب  ُرَدجَأ  یَنِغِلل َو  ُقَلخَأ  ُّهنِإَف  ُقزّرلا  ِهیَلَع  َلَبقَأ  دَق  يِّذلأ  اوُکِراَش  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

ندـمآ يور  و  رتراوازـس ، ار  يرگناوت  وا  هک  دـینک ، تکارـش  هدروآ  يور  وا  هب  يزور  هک  سک  نآ  اـب  دومرف : وا ، رب  ادـخ  دورد  و 
 . تسا رت  هتسیاش  ار  شوخ  راگزور 

يدیهش

.رت هتسیاش  يو  رب  تخب  ندروآ  يور  تسا و  رتراوازس  ار  يرگناوت  وا  هک  دیوش  کیرش  هدروآ  ودب  يور  يزور  هک  یسک  اب 

یلیبدرا

؟؟ يورب رتقیال  ار و  يرگناوت  رم  تسا  رتراوازس  وا  هک  یتسردب  سپ  يزور  وا  رب  تسا  هدروآ  يور  هک  ار  یسک  نآ  دیوش  کیرش 
واب بیصن  ندروآ 

یتیآ
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.دنرت هتسیاش  ار  یتخبکین  رتراوازس و  ار  يرگناوت  اریز  دینک ، تکارش  يزور  خارف  مدرم  اب  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

هب ،و  رتراوازـس يرگناوت  لوصح  هب  تکرـش  نیا  هک  ارچ  دیوش ، کیرـش  هدرک  يور  وا  هب  قزر  هک  یـسک  اب  : دومرف ترـضح  نآ  و 
 . تسا رت  هتسیاش  هرهب  ندروآ  يور 

اه حرش 

يدنوار

.ینعمب ردجا  قلخا و  و 

يردیک

مثیم نبا 

يارب رت و  هتسیاش  يرگناوت  يارب  وا  اریز  دیوش ، کیرش  تسا ، هدروآور  وا  هب  يزور  هک  یـسک  اب  ، ) تسا رتراوازـس  ردجا : قلخا و 
، هدـیدرگ داـیز  شا  يزور  هک  یـسک  يارب  بابـسا  ندـمآ  مهارف  هب  يزور  ندروآور  نوـچ  تـسا .) رتبـسانم  دوـس ، ندروآ  مـهارف 
هب مالسلا ) هیلع   ) ماما تسا ، يو  تکرش  اب  يزور  ندروآور  کیرـش و  تخب  زا  يرادروخرب  بجوم  يو  اب  تکرـش  .دراد  یگتـسب 

( تکراشم  ) ردصم هب  هنا  رد  ریمـض  تسا و  هناف …  شیارغـص : همدقم ي  هک  تسا  هدرک  راداو  لمع  نیا  رب  يرمـضم  سایق  هلیـسو 
.تسا دنمدوس  شماجنا  دشاب  نینچ  هچ  ره  و  تسا : نینچ  نآ  ياربک  همدقم  و  ددرگ ، یمرب  دوش ، یم  هدافتسا  اوکراش  زا  هک 

دیدحلا یبا 

[ َنیِذَّلَا  ] يِذَّلَا اوُکِراَش  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

[ ُمِْهیَلَع  ] َلَْبقَأ ْدَق 

 . ِْهیَلَع ِّظَْحلا  ِلاَْبقِِإب  ُرَدْجَأ  یَنِْغِلل َو  ُقَلْخَأ  ُهَّنِإَف  ُقْزِّرلا  ِْهیَلَع 

.تخبلا ظحلا و  یف  لوقلا  مدقت  دق 

ریغ هطلاخمک  تسیل  دودـجملا  هطلاخم  نـأل  نینمؤملا ع  ریمأ  هملک  قباـطی  اذـه  برجلا و  يدـعی  اـمک  يدـعی  ظـحلا  لاـقی  ناـک  و 
هداعسلا و ظحلا و  یف  كارتشالا  یـضتقت  یلوألا  نإف  .اضیأ )  ینعملا  میقتـسی  اهب  و  «، دودحملا هطلاخمک  تسیل  :» هرابع د  ) دودجملا

.نامرحلا ءاقشلا و  یف  كارتشالا  یضتقت  هیناثلا 

.ادج عیسو  ظحلا  یف  لوقلا  و 
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.هیدی اتلکب  یمری  وه  هراجح و  رهاوج و  هیدی  نیب  سرخأ و  مصأ  یمعأ  لجر  هروص  یلع  تخبلا  مهضعب  لاق  و 

لیقف هیلإ  نوتفتلی  سلاج ال  ثیللا  هیلع و  نومحدزی  اوناک  دعـس و  نب  ثیللا  نع  هقفلا  ذـخأ  هنیدـملا و  هیقف  سنأ  نب  کلام  ناـک  و 
.املع لمح  یتخب  لمج  نم  ریخ  تخب  قناد  لاقف  ارکذ  سانلا  هبنأ  وه  الماخ و  کل  امف  کنع  ذخأ  امنإ  اکلام  نإ  ثیلل 

یلایللا بون  نم  ظیغلا  غیسأ  یضرلا  لاق  و 

یناشاک

یتسرد هب  سپ  هناف )  ) يزور وا  رب  داهن  ور  هک  ار  یـسک  نآ  دیوش  کیرـش  قزرلا ) هیلع  لبقا  دق  يذلا  اوکراش  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
هرهب ندروآ  يور  هب  تسا  رت  قیال  و  ظحلا ) لابقاب  ردجا  و   ) ار يرگناوت  رم  تسا  رتراوازس  ینغلل ) قلخا   ) سک نآ  اب  تکراشم  هک 

تسا وا  قزر  نارود  رد  كراشم  ظح  لابقا  هنظم  ندرک  وا  اب  تکراشم  هک  اریز  .بیصن  و 

یلمآ

ینیوزق

لوـصح هب  تسا  یلوا  تکراـشم  نیا  هچ  قزر  وا  رب  هتبلا  تسا  هدروآ  يور  هـک  سک  نآ  اـب  تراـجت  بـسک و  رد  دـینک  تـکارش 
، هداشگ يزور  هار  و  دشاب ، هدرک  ردقم  خرف  قزر  یلاعت  هناحبس  قح  ار  یموق  .يزور  بیصن و  لابقا  هب  تسا  رتراوازـس  يرگناوت و 

لاوحا نراقم  رابدا  هتخاس و  يزور  گنت  نیا  فالخرب  ار  یموق  و  دیآ ، باوص  قباطم  همه  ناشیا  ریبادت  حـجنم و  همه  ناشیا  یعس 
ود زا  لاح  دنرپس  تاواسم  هار  نایز  دوس و  رد  دنیامن و  تکراشم  يزور  بلط  رد  لوا  موق  اب  موق  نیا  زا  یضعب  نوچ  هتشاد ، ناشیا 

دندرگ زیاف  لاح  نسح  لابقا و  هب  لوا  موق  تیعبت  هب  یناث  موق  نیا  سکع  رب  ای  دنک  تیارـس  لوا  هب  یناث  موق  تبکن  ای  دـشابن  نوریب 
اجنیا دیاش  و  بولطملا ) وه  اذـه  و   ) .ددرگ رـصحنم  یناث  رد  لامتحا  سپ  دـشابن  تزع  ترـضح  بانج  مرک  بسانم  لوا  لامتحا  و 
رگید ای  یمدع  رب  ندرک  هبلغب  دـشاب  یلوا  يدوجو  یمدـع ، یناث  نآ  زا  تسا و  يدوجو  لوا  موق  تلاح  نوچ  هک  تفگ  ناوت  هتکن 

.اه هتکن 

یجیهال

هک مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .هیلع » ظحلا  لابقاب  ردجا  ینغلل و  قلخا  هناف  قزرلا ، هیلع  لبقا  دق  يذـلا  اوکراش  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
رادلام يارب  زا  تسا  رتراوازس  وا  اب  تکرـش  هک  اریز  يزور ، یخارف  ناشیا  هب  تسا  هدروآ  يور  هک  یناسک  اب  دیدنبب  تکرـش  دقع 

.تعفنم ندروآ  يور  يارب  زا  ندش و 

ییوخ

هذه یف  همدقتملا  بوعـشلا  هیقارلا و  ممالا  اهلعج  دق  ریبک  يداصتقا  لصا  یلا  هیلاعلا  همکحلا  هذه  یف  مالـسلا ) هیلع   ) هبن دق  ینعملا :
نم حابرتسالل  دـیب  ادـی  هنواعملا  تاکرـشلا و  سیـسات  وه  ـالا و  اـهعمتجمل ، ءاـنب  و  اـساسا …  راـهدزالا  ملعلاـب و  هقرـشملا  روصعلا 

يدصتی جاتنلا  یف  عمج  كرتشا  اذاف  رمثملا  لمعلا  نم  وحنل  دعتسم  درف  لک  نا  هریصق و  هدحاولا  دیلا  نا  یهیدبلا  نم  هناف  تانئاکلا 
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صخش لمع  نم  لصحت  دئاوف ال  رثکا و  حبر  لصحیف  هرثوملا ، لماوعلا  رثکی  و  هب ، اصصختم  هل و  ادعتسم  نوکی  ام  مهنم  دحاو  لک 
رئاس هظح  هبیـصن و  نم  عفنی  هکرـشلاب  هایحلا و  یفاظح  یف  وا  اـقزر و  رثکا  ساـنلا  ضعب  نا  یلا  مالـسلا ) هیلع   ) هراـشا دـق  و  دـحاو ،

لیـصحت يارب  دـنمیزور  دارفا  اب  تکرـش  هک  اریز  دـینک ، تکرـش  هدروآ  يور  ودـب  يزور  هک  یـسک  اب  دومرف : همجرتلا : .ءاکرـشلا 
.رتراوازس لابقا  ندروآ  تسدب  يارب  و  تسا ، رت  هتسیاش  تورث 

نانآ بسک  رد  دیئآرد  تکرش  هب  *** ناوارف يزور  نادرم  دیئوجب 

ناسآ درک  دوخ  مار  ار  تخب  ناوت  *** تورث تفای  ناوت  رتهب  هار  نیزاک 

يرتشوش

یلع یجی ء  .ظوظح و  ظحا و  هعمج  ظحلا : حاحـصلا :)  ) یف و  بیـصنلا ، ظحلا : و  ردجا ، ینعمب : قلخا ) : ) لوقا مالـسلا : هیلع  لاق  و 
: یلوصلا لاق  دادغب :) خـیرات   ) یف دودـج  تمـسق و  طاحا  نکلو  یتفلا  لیح  نم  رقفلا  ینغلا و  سیل  و  عیرقلا : لاق  ظاحا ، سایق  ریغ 

تاـیبا یف  ننف  یبا  نبا  لوق  هنمف  اریثک ، .عقی  اذـه  لاـق : نوبـستحیال ، ثیح  نم  ساـنلا  قازرا  ظوظحلا و  دربملا  دـنع  اـموی  انرکاذـت 
یـسما و الجر  ینتلخ  ایانملا  لاجر  نما  فق  نیع  رادـلا  لوق  حالـسلا و  لمح  اططـش  ینتفلک  دـق  کلام  یلام و  هدارا : ینعمل  اهلمع 

اهیلا یعـسا  فیکف  اههرکاف  يریغ  یلا  نونملا  یـشمی  رابدالا ) لابقالا و  یف  نوسمخلا -  یناثلا و  لصفلا   ) فلتلا یلا  اقاتـشم  حبـصا 
مهرد فالآ  هعبرا  هیلا  هجوف  فلدابا  رعشلا  اذه  غلبف  فلد  یبا  یبنج  یف  یبلق  نا  وا  ینعجش  لیللا  داوس  تبسح  له  ما  فتکلا  زراب 

ثیح تیب  حدـما  وه  و  هلفغ ، یلع  حـیدم  فلدابا  ءاـج  کلذـک  هلفغ  یلع  مهارد  ننف  یبا  نبا  ءاـج  اـمک  و  تلق : .هلفغ  یلع  هءاـج 
رهاوج و هیدی  نیب  سرخا و  مصا  یمعا  لجر  هروص  یلع  تخبلا  مهـضعب : لاق  دـیدحلا : یبا  نبا  لاق  .هعاجـشلا و  یف  لثملاک  هلعج 

نبا دـیدحلا و  یبا  نبا   ) یف اهدوجو  مدـعل  هدـئاز  مالکلا  رخآ  یف  هیلع  هملک  هیرـصملا )  ) هدایز مث  .هیدـی  اتلکب  یمری  وه  هراـجح و 
(. هیطخلا مثیم و 

هینغم

هیاکح و وه  و ال  هرمت ) قشب  ول  اوقدـصت و   ) لثم بحتـسی  وا  هللا ) اوقتا   ) لثم هعاـبتا  هلاـثتما و  بجی  اـیلقع  وا  ایعرـش  ارما  اذـه  سیل 
لثم نظلا  يوس  اهل  ردـصم  هحیـصن ال  درجم  وه  امنا  و  الک ، ارح ..) هللا  کقلخ  دـق  كریغ و  دـبع  نکت  ال   ) لثم عقاولا  نع  ساکعنا 

قیرطلا و دـیهمتب  هناحبـس  هللا  نم  قیفوتلا  ظحلاب  دارملا  .نیعی و  نم  هرکت و ال  امب  اجافت  وا  هنع  لضت  نا  هفاخم  قیرطلا ) لبق  قیفرلا  )
هتلعج دـق  ریبک  يداصتقا  لصا  یلا  هیلاعلا  همکحلا  هذـه  یف  مامالا  هبن  : ) نیحراشلا ضعب  لوق  فیرط  .رخاب و  وا  ببـسب  هیلا  هیادـهلا 

نم مامالا  ناکم  و  اهتاعمتجم .) ءانب  اهتایحل و  اساسا  راهدزالا - ملعلاب و  قرـشملا  رـصعلا  اذه  یف  همدـقتملا  بوعـشلا  هبقارلا و  ممالا 
و : ) رطاف هروس  نم  هیالا 12  یف  راحبلا  نوناق  مالسالا  نس  دقل  لاق : نم  لوق  هبـشی  يذلا  فلکتلا  فسلفتلا و  اذه  نع  ینغ  یف  ملعلا 

(. ایرط امحل  نولکات  لک  نم  جاجا و  حلم  اذه  هبارش و  غئاس  تارف  بذع  اذه  نارحبلا  يوتسی  ام 

هدبع

حبرلا هنظم  هناف  امهریغ  وا  هعارز  وا  هراجت  نم  هلمع  یف  هعم  اوکرتشاف  قزرلا  هیلع  لبقا  اصخش  متیار  اذا  يا  هیلع : ظحلا  لابقاب  … 
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يرفعج

مالسالا ضیف 

اب تکرش  اریز  دینک ، تکرش  تسا  يزور  خارف  هک  یسک  اب  شورف ) دیرخ و  رد  : ) تسا هدومرف  تکرش ) دوس  رد   ) مالسلا هیلع  ماما 
یم هرهب  يزور  خارف  اب  تکرش  رثا  رب  يزور  گنت  صخش  اریز   ) تسا رت  هتـسیاش  هرهب  هب  ندروآ  ور  هب  رتراوازـس و  ار  يرگناوت  وا 

(. درب

ینامز

یم رتناوارف  قزر  هدش  هدید  اسب  هچ  نامهم  نز و  دنزرف ، ندش  هفاضا  اب  یلو  دـسر  یم  نانآ  يارب  تسا و  مولعم  دارفا  قزر  هچ  رگا 
دوش و یم  ناسنا  بیـصن  هک  تسا  نارگید  تکرب  زا  قزر  شیازفا  نیا  دوش و  یم  رتشیب  دـمآرد  ببـس  يدرفاب  تکرـش  ای  ددرگ و 

.دنک ظفح  یبوخ  هب  ار  اهتیعقوم  هنوگ  نیا  دیاب  ناسنا 

يزاریش دمحم  دیس 

قلخا هناف   ) هبـشا ام  و  هرواشملا ، و  جاوزلا ، و  هلماعملاب ، هعم ، هکراشملا  و  قزرلا ) هیلع  لبقا  دـق  يذـلا  اوکراش  : ) مالـسلا هیلع  لاـق  و 
.اضیا كراشملا  یلع  ظحلا  لبقا  ناسنالا  هکراش  اذاف  هیلع ) ظحلا  لابقاب  ردجا  و   ) هیکراشم هورثل  اببس  نوکی  نا  ردجا  يا  ینغلل )

يوسوم

ضعب يرت  کناف  هیلع  لبقم  ظـحلا  ناـک  نم  هکراـشم  یلا  مالـسلا  هیلع  هنم  هحیـصن  هذـه  حرـشلا : .یلوا  ردـجا : .یلوا  قلخا : هغللا :
حتف اذا  هقزر  هیلع  رتقم  بیبللا  ملاعلا  يرت  امنیب  قزرلا  مهل  طسبی  فیک  نوملکتی  اذام  نوملکتی و ال  فیک  نوفرعی  نیذلا ال  ءاطسبلا 
مـسق نم  ناحبـس  ادـبا و  یـش ء  ءاملا و ال  بدـجلاف و  ءارحـصلا  وا  رحبلا  یلا  هحتفی  هباذاف  جرفلا  هنم  عقوتی  هیلا و  جولولا  دـیری  اـباب 

هتکراشم ناف  ظحلا  هیلع  لبقا  نم  هکراشم  یلا  وعدـی  مامالاف  قازرلا ، هدـحو  هنا  سانلا  فرعیل  ءاطعلا  ذـخالا و  هدـیب  ناک  قازرالا و 
.هضعب کلانی  نا  نکمی  هیلع  ظحلا  لابقا  ینغلل و  هیعاد 

یناقلاط

هتسیاش تخب  ندروآ  يور  هب  تسا و  رتراوازس  ار  يرگناوت  وا  هک  دیوش  کیرش  تسا ، هدروآ  يور  ناشیا  هب  يزور  هک  یناسک  اب  »
« .رت

و دنک ، یم  تیارـس  برج  يرامیب  هک  هنوگ  نامه  دنک  یم  تیارـس  تخب  تسا : هدش  هتفگ  و  تشذگ ، لابقا  تخب و  هرابرد  نخس 
دروم رد  هک  تسین  تخبدب  اب  تکرش  ریظن  تخبـشوخ  اب  تکرـش  شزیمآ و  هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  راتفگ  قباطم  نیا 

.تسا ندنام  مورحم  یتخبدب و  رد  كارتشا  یمود  تسا و  يدنم  هرهب  یتخبشوخ و  رد  كارتشا  لوا 

رد مدرم  .دوب  هتخوـمآ  دعـس  نب  ثیل  زا  ار  هقف  هنیدـم ، هیقف  سنا  نب  کـلام  .تسا  هدـش  هتفگ  ناوارف  نخـس  لاـبقا  تخب و  هراـبرد 
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ارف وت  زا  ار  دوخ  ملع  کلام  دـنتفگ : ثیل  هب  .دـندش  یم  عمج  کلام  درگ  دـندرک و  یمن  یهجوت  وا  هب  دوب  هتـسشن  ثیل  هک  یلاـح 
هک تسا  گرزب  رتش  کی  زا  رتهب  تخب  گناد  کی  تفگ : تسا ؟ رتروآ  مان  مدرم  همه  زا  وا  یمانمگ و  نینچ  وت  ارچ  تسا ، هتفرگ 

.دشاب راب  نآ  رب  شناد 

خاروس زا  دـننک ، یمن  ییانتعا  نیگمـشخ ، مشخ  هب  مماـشآ و  یم  مشخ  ماـج  راـگزور ، ياهدـماشیپ  زا  تسا : هدورـس  یـضر  دـیس 
زا يزیچ  شیوخ  تسد  ود  رد  هک  یلاح  رد  مدرگ  یم  زاب  دوش ، یم  دودسم  نامرح  نشخ  نامسیر  اب  هک  مراد  يزور  دیما  یکیراب 

.مرادن هدش  تسد  زا  ياهتخب  رب  ندیزگ  تسد  تشپ  زج  نآ 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

، یَنِْغِلل ُقَلْخَأ  ُهَّنِإَف  ، ُقْزِّرلا ِْهیَلَع  َلَْبقَأ  ْدَق  يِذَّلا  اوُکِراَش 

.ِْهیَلَع ِّظَْحلا  ِلاَْبقِِإب  ُرَدْجَأ  َو 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

رت بسانم  يدـنم  هرهب  ندروآ  يور  تهج  رترثؤم و  ندـش  زاین  یب  يارب  هک  دـیوش  کیرـش  هدروآ  يور  وا  هب  يزور  هک  یـسک  اـب 
راربالا عیبر  رد  مکحلاررغ و  رد  ینارون  مـالک  نیا  : دـیوگ یم  رداـصم  باـتک  رد  بیطخ  موحرم  هناـمیکح : راـتفگ  دنـس  .تسا . ( 

،ج هغـالبلا جـهن  رداـصم  ) .دـنا هـتفرگ  رگید  عباـنم  زا  ار  نآ  اـهنآ  دـهد  یم  ناـشن  هـک  تـسا  هدـمآ  ییاـه  تواـفت  اـب  يرـشخمز ) )
(. ( 4،ص184

دیوش کیرش  یسک  نینچ  اب 

هدروآ يور  وا  هب  يزور  هک  یسک  اب  :» دیامرف یم  هدرک  هراشا  انغ  لیصحت  قرط  زا  یکی  هب  هنامیکح  راتفگ  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
ِْهیَلَع َلَْبقَأ  ْدَـق  يِذَّلا  اوُکِراَش  ( ؛» تسا رت  بساـنم  يدـنم  هرهب  ندروآ  يور  تهج  رترثؤم و  ندـش  زاـین  یب  يارب  هک  دـیوش  کـیرش 

( . ِْهیَلَع ِّظَْحلا  ِلاَْبقِِإب  ُرَدْجَأ  ،َو  یَنِْغِلل ُقَلْخَأ  ُهَّنِإَف  ، ُقْزِّرلا

لابقا تخب و  مان  هب  يزومرم  زیچ  : دنا هتفگ  هدرک و  لمح  لابقا  تخب و  نتشاد  تقیقح  رب  ار  هنامیکح  مالک  نیا  ، نارسفم زا  یـضعب 
اب دـنروآ  يور  اجک  ره  هب  دـنا  علاـط  سناـش و  بوخ و  تخب  ياراد  هک  اـهنآ.تسین  یخرب  رد  تسه و  یـضعب  رد  هک  دراد  دوجو 
یم فرطرب  عـناوم  ددرگ و  یم  لـح  تالکـشم  دوـش و  یم  زاـب  اـه  هرگ  هدوـشگ و  ناـشیور  هـب  اـهرد  ، دـنوش یم  وربور  تیقفوـم 

دننک و یم  ادیپ  یمهم  ياه  يزوریپ  یقطنم  لیلد  چیه  نودب  يا  هدع  هک  دنا  هتـشادنپ  ییامزآ  تخب  یعون  ار  یگدـنز  ییوگ.دوش 
هب تخب  : دنا هتفگ  یضعب  هک  هدمآ  هغالبلا  جهن  حورش  زا  یضعب  رد  هک  هنوگ  نامه.دنوش  یم  مورحم  یلیلد  چیه  نودب  زاب  يا  هدع 

اهنآ باسح  یب  شتسد  ود  ره  اب  وا  دشاب و  هزیر  گنـس  تارهاوج و  يرادقم  وا  ربارب  رد  هک  تسا  رک  گنگ و  انیبان و  يدرم  هلزنم 
هک یلاح  رد.ار  اه  هزیر  گنس  يرگید  هورگ  دنروآ و  یم  گنچ  هب  ار  تارهاوج  لیلد  یب  یهورگ  ، دنک ترپ  نارضاح  يوس  هب  ار 
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.دسر یمن  رظن  هب  حیحص  نخس  نیا 

یم قیال  دارفا  زا  یخرب  یگدـنام  بقع  قیالان و  صاخـشا  زا  یـضعب  تفرـشیپ  ببـس  اه  فداـصت  زا  يا  هراـپ  یهاـگ  تسا  تسرد 
لماوع یضعب  تسا  نکمم.تسا  ریبدت  مظن و  تیریدم و  راک و  شالت و  رب  تفرشیپ  ساسا.تسناد  ییانثتسا  دیاب  ار  اهنیا  یلو  ؛ دوش
یماظن یسایس و  ، یگنهرف ، يداصتقا روما  رد  يرتشیب  تیقفوم  هک  اهنآ  نیقی  هب  یلو  دشابن  نشور  ام  رب  صاخشا  يزوریپ  تیقفوم و 

نیا هن و  ای  دشاب  هدش  نشور  ام  يارب  تازایتما  نیا  هاوخ  ؛ دنرادن نارگید  هک  دنتـسه  یتازایتما  ياراد  دننک  یم  ادـیپ  ار  نآ  دـننام  و 
لماوع نیمه  هب  هراشا  تسا  نکمم  ، دیوش کیرـش  هدروآ  يور  اهنآ  يوس  هب  يزور  هک  یناسک  اب  : دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  ماما  هک 

دیآ و یم  نوریب  یفارخ  هبنج  زا  سناش  لابقا و  هلئـسم  بیترت  نیا  هب  دشاب و  اهنآ  ياه  تقایل  تیریدـم و  زا  نتفرگ  هرهب  تیقفوم و 
.درک دهاوخ  ییامندوخ  یقطنم  لدتسم و  تروص  هب 

ندرک هدافتـسا  هب  هراشا  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  راتفگ  نیا  ، هنامیکح مالک  نیا  لیذ  رد  هعاربلا  جاـهنم  ثحب  همادا  رد  يا  هرمک  موحرم 
رب ار  دوخ  يداصتقا  راک  ساسا  اهنآ  : دیوگ یم  يو  ، دنرب یم  هرهب  نآ  زا  هتفرـشیپ  کلامم  هک  دـناد  یم  مهم  يداصتقا  لصا  کی  زا 

.دنا هدراذگ  يداصتقا  ياه  تیلاعف  رد  نواعت  اه و  تکرش  سیسأت 

یماگنه اما  ؛ دراد شخبرمث  ياه  تیلاعف  زا  یـشخب  يارب  یگدامآ  یناسنا  ره  تسا و  هاـتوک  نیقی  هب  تسد  کـی  : دـیازفا یم  سپس 
دوس دوش و  یم  رتشیب  راذگریثأت  لماوع  ، دننک جیـسب  ار  دوخ  ياه  صـصخت  اهدادعتـسا و  دنهدب و  مه  تسد  هب  تسد  یهورگ  هک 

. ( ،ج 21،ص 299 هعاربلا جاهنم   ) . .درب دنهاوخ  رتشیب 

یم مالسلا  هیلع  ماما  هکلب  ، تسین تکرش  لصا  هب  رظان  مالـسلا  هیلع  ماما  مالک  یلو  ؛ تسا حیحـص  هتفگ  يا  هرمک  موحرم  هچنآ  هتبلا 
دنم هرهب  اهنآ  تیقفوم  لماوع  زا  دینک و  تکرـش  دنا  هدرک  ادـیپ  يرتشیب  تیقفوم  دوخ  يداصتقا  یگدـنز  رد  هک  ییاهنآ  اب  : دـیامرف

.دیوش

نآ رکذ  هب  يزاین  دوش و  یم  نشور  هدروآ  شا  هغالبلا  جهن  حرش  رد  هک  « هینغم » موحرم نانخـس  زا  یـضعب  خساپ  دش  هتفگ  هچنآ  زا 
.تسین

: دومرف هک  میناوخ  یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد 

«. ) دـنا هتفای  شرورپ  یکین  ریخ و  رد  هک  یناسک  اب  رگم  دـینکن  هلماعم  یتسود و  ؛  ِْریَْخلا ِیف  َأَـشَن  ْنَم  اـّلإ  اُوِلماـُعت  ـال  اوُِطلاـُخت َو  ـال  »
. ( ،ج 5،ص 158 یفاک .

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abi Talib said : “ Be partners of one to whom sustenance goes, for this is
.” the best means for acquiring wealth and the most worthy of earning a good fortune

ناسحإ لدع و  فیرعت  : 231 تمکح
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هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ُلّضَفّتلا ُناَسحِإلا  ُفاَصنِإلا َو  ُلدَعلا  ِناسحِإلا  ِلدَعلِاب َو  ُُرمأَی  َهّللا  ّنِإ  َیلاَعَت  ِِهلوَق  ِیف  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

و فاصنا ، نامه  لدع ، دومرف ) دهد » یم  نامرف  ناسحا  لدـع و  هب  ادـخ   » لحن هروس  هیآ 90  ریـسفت  رد  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 
 . تسا ششخب  نامه  ناسحا ،

يدیهش

.ندرک ییوکین  ناسحا  تسا و  فاصنا  لدع  تفگ ]: ِناسْحِْإلا » ِلْدَْعلِاب َو  ُُرمْأَی  َهَّللا  َّنِإ   » ادخ هدومرف  هرابرد  [و 

یلیبدرا

ندرک و تیاعر  هیوست  تسنداد و  فاصنا  ینعی  لدـع  ناسحا  لدـعب و  دـیامرف  یم  ادـخ  هک  یتسردـب  هک  هناحبـس  يادـخ  لوق  رد 
تواخسب ندومن  لّضفت  ناسحا 

یتیآ

یم نامرف  يراکوکین  يرگداد و  هب  ادخ  " » ناسحالا لدـعلاب و  رمأی  هللا  نا  : " دندیـسرپ وا  زا  لج  زع و  يادـخ  نخـس  نیا  ینعم  رد 
.نتشاد ششخب  تسا و  ندرک  یکین  فاصنا ، تسا و  نداد  فاصنا  لدع ، دومرف : دهد »

نایراصنا

 . تسا رتنوزفا  ششخب  ناسحا  ،و  فاصنا لدع  : دومرف دنک » یم  رما  ناسحا  لدع و  هب  دنوادخ  :» ّلج ّزع و  دنوادخ  لوق  يانعم  رد 

اه حرش 

يدنوار

اعمس ضرفلا  وه  هب  مالـسلا  هیلع  هرـسف  يذلا  فاصنالاف  بدنلا  بجاولاب و  هللا  رمای  يا  ناسحالا  لدعلاب و  رمای  هللا  نا  یلاعت : هلوق  و 
.نیقولخملا معن  یلع  فعضی  یضرلا : طخب  هیلا و  بودنملا  هفص  هلام  وه  لیضفتلا  القع و  بجاولا  و 
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يردیک

.هیلا بودنملا  لضفتلاب ، بجاولا و  فاصنالاب  دارا 

مثیم نبا 

لئاس رظن  زا  هک  تسا  یظفل  هب  ظفل  ریـسفت  مالـسلا ،) هیلع   ) ماما نایب  نیا  تسا .) ندومن  شـشخب  ناـسحا ، و  ندرکن ، متـس  لدـع ، )
.دشاب یم  رتنشور 

دیدحلا یبا 

[ َّلَج َّزَع َو   ] َیلاَعَت ِِهلْوَق  ِیف  َلاَق ع: َو 

 . ُلُّضَفَّتلا ُناَسْحِْإلا  ُفاَْصنِْإلا َو  ُلْدَْعلا  لحنلا 50 ) . هروس   ) ِناسْحِْإلا ِلْدَْعلِاب َو  ُُرمْأَی  َهّللا  َّنِإ 

يذلا حابملاک  سیل  هنسح و  یلع  هدئاز  هفص  هل  نأل  رمألا  تحت  بدنلا  لخد  امنإ  هفاک و  نورـسفملا  هیلع  قفتا  حیحـص  ریـسفت  اذه 
.هنسح یلع  هدئاز  هل  هفص  ال 

مهتقاـط و تحت  اـعقاو  هنم  مهیلع  هضرف  اـم  لـعجف  هداـبع  یلع  هیف  لدـع  لـج  زع و  هللا  نـأل  بجاولا  وه  لدـعلا  يرـشخمزلا  لاـق  و 
کلذل بدنلا و  هربجیف  طیرفت  هیف  عقی  نأ  دب  ضرفلا ال  نأل  اعیمج  امهب  هرمأ  قلع  امنإ  بدنلا و  ناسحإلا 

.قدص نإ  حلفأ  اهنم  تصقن  اهیف و ال  تدز  هللا ال  لاقف و  ضئارفلا  هملع  ناسنإل  هللا ص  لوسر  لاق 

طیرفتلا نم  همالسلا  قدصلا و  طرشب  حالفلا  دقعف 

.اوصحت نل  اومیقتسا و  لاق ص  و 

. ( . فاّشکلا 2:490 ریسفت  لفاونلا (  نم  طیرفتلا  رسک  ربجی  ام  كرتی  نأ  یغبنی  سیلف 

هقاط تحت  لخاد  هنأل  الدـع  بدـنلا  مسیلف  فلکملا  هقاط  تحت  لـخاد  هنـأل  الدـع  بجاولا  یمـس  اـمنإ  ناـک  نإ  لوقی  نأ  لـئاقل  و 
هنأل هلزتعملا  نایعأ  نم  وه  هبهذـم و  یلع  حـصی  الف  بجاولا  نم  طیرفتلا  هیف  عقو  ام  ربجی  هنأل  بدـنلاب  رمأ  امنإ  هلوق  امأ  فلکملا و 

هدحاو هالص  كرات  نإ  انخیاشم  لوق  نم  اذه و  يرـشخمزلا  لوقی  فیک  هلثم و  هبجاو  تناکل  بجاولا  یف  طیرفتلاب  هلفانلا  تربج  ول 
هالصلا کلت  كرت  باقع  اهباوث  رفکی  مل  لفاونلا  نم  هعکر  فلأ  هئام  یلص  ول  ضئارفلا  نم 

یناشاک

هک نانم  کلم  ترـضح  لوق  رد  هدش  عقاو  هک  ناسحا  لدع و  ریـسفت  رد  ترـضح  نآ  دومرف  و  یلاعت ) هلوق  یف  مالـسلا  هیلع  لاق  (و 
و فاصنالا ، لدـعلا :  ) ناسحا لدـع و  هب  ار  دابع  دـیامرف  یم  رما  هناحبـس  قح  هک  یتسرد  هب  ینعی  ناسحالا ) لدـعلاب و  رماـی  هللا  نا  )
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تواخس هب  يور  ندومن و  لضفت  ناسحا ، هبجاو و  روما  رد  ندومرف  تیاعر  هیوست  تسا و  نداد  فاصنا  لدع ، لضفتلا ) ناسحالا :
فرعا دوب و  رهشا  لئاس  دزن  هک  یظفل  هب  تسا  ظفل  فیرعت  نیا  .دشاب و  یم  هبودنم  روما  رد  ندروآ 

یلمآ

ینیوزق

.تسا لضفت  ناسحا  تسا و  فاصنا  لدع  ناسحالا :) لدعلاب و  رمای  هللا  نا   ) یلاعت قح  لوق  رد  دومرف  و 

یجیهال

هیلع تفگ  ینعی و  .لضفتلا » ناسحالا  فاصنالا و  لدعلا  (: » ناسحالا لدـعلاب و  رمای  هللا  نا  : ) یلاعت هللا  لوق  یف  مالـسلا ، هیلع  لاق  و 
ینعی تسا ، فاصنا  زا  ترابع  لدع  هک  ناسحا ) لدع و  هب  دنک  یم  رما  ادخ  قیقحت  هب   ) هک یلاعت  يادخ  لوق  ینعم  رد  هک  مالـسلا 

.تسا ندرک  ششخب  دوج و  زا  ترابع  ناسحا  ندرکن و  ملظ 

ییوخ

.لئاسلا دنع  هنم  حضوأ  ظفلب  ظفل  فیرعت  وه  و  مثیم : نبا  لاق 

یلع هدـئاز  هفـص  هل  ّنأل  رمألا  تحت  بدـنلا  لخد  امنإ  و  هفاک ، نورّـسفملا  هیلع  قفتا  حیحـص  ریـسفت  اذـه  یلزتعملا : حراشلا  لاق  و 
.یهتنا هنسح - یلع  هدئاز  هل  هفص  يّذلا ال  حابملاک  سیل  و  هنسح ،

ساّنلا نیب  هلماعملا  لاومألا و  قوقحلا و  یلإ  هرظان  اهنأ  هیالا و  یف  رمألا  عوضومل  نایب  فاصنالاب  لدعلا  مالّـسلا  هیلع  هریـسفت  لوقأ :
هلصاح و  یطعملا ، یلع  هل  ّقح  نودب  وأ  ذخالا  ّقح  قوف  ءادألا  وه  ناسحالا  و  ءاوس ، قحلا  ذخأ  قحلا و  ءادأ  لدعلاف  اضعب ، مهـضعب 

.یلماعم ضوع  الب  قافنالا 

ناسحالا كرت  ول  هناف  اّیئافک ، ابجاو  نوکی  نأ  ّحـصی  لب  قالطالا  یلع  ابودـنم  سیل  لّضفتلا  ینعمب  ناسحالا  ّنإ  لاـقی : نأ  نکمی  و 
لّـضفتلا باب  نم  نوکی  براـقالا  یلع  بجاولا  قاـفنالا  ّنإ  لاـقی : نأ  نکمی  ّهنأ  اـمک  رطخلا ، یف  ساـّنلا  نم  عمج  هاـیح  عقی  اـقلطم 

.بجاولا

: همجرتلا

، تسا فاصنا  ینعمب  لدع  دومرف : لحنلا ) - 90  ) ناسحإ تلادعب و  تسا  هداد  نامرف  ادخ  هک  یتسردب   » یلاعت يادخ  لوق  ریسفت  رد 
.ماعنإ لّضفت و  ینعمب  ناسحإ  و 

يرتشوش

.مالکلا و دنتـسم  هل  دهـشی  امک  هئورملا  امهعمجی  و  لوقا : اهریغل ) …  تایال و  مالـسلا ) هیلع  ) هریـسفت یف  رـشع - يداحلا  لـصفلا  )
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یلع مالـسلا ) هیلع   ) یلع جرخ  لاـق : یـضاقلا  یمیتلا  ناـمثع  نب  ورمع  نع  هریـسفت )  ) یف یـشایعلا  و  هیناـعم ،)  ) یف هیویاـب  نبا  يور 
لدعلاب و رمای  هللا  نا   ) لج زع و  هلوق  یف  لاقف : عضوم ؟ يا  یف  اولاق : هللا ؟ باتک  نم  متنا  نیا  لاقف : هورملا ، نورکاذتی  مه  هباحصا و 

هورملا نع  مالـسلا ) هیلع   ) هلاس الجر  نا  يزوجلا : نبا  طبـسلا  هاور  ام  کلذک  .لضفتلا و  ناسحالا : و  فاصنالا ، لدعلاف : ناسحالا )
نیربخلا نیب  یفانت  و ال  ناسحالا .) لدـعلاب و  رمای  هللا  نا   ) ارق مث  ناریجلا ، نع  يذالا  فک  و  ناوخالا ، دـهاعت  و  ماعطلا ، ماعطا  لاقف :

رضحلا رفـسلا و  یف  هورملا  رـسف  .ناسحا و  دهاعتلا  ماعطالا و  و  فاصنا ، يذالا  فکف  لصفم ، لمجم و  امه  امنا  و  هیالا ، ریـسفت  یف 
(. نورکذت مکلعل  مکظعی  یغبلا  رکنملا و  ءاشحفلا و  نع  یهنی  یبرقلا و  يذ  ءاتیا  و   ) هیالا هیقب  اذه و  .رخآ  ربخ  یف  رثکا  لیصفتب 

هینغم

کسفن و نم  سانلا  فصنت  نا  لدـعلا  و  لحنلا .)  90 یبرقلا - يذ  ءاتیا  ناسحالا و  لدـعلاب و  رمای  هللا  نا  : ) یلاعت هلوقل  ریـسفت  اذـه 
نا ریـسافتلا  یف  ءاج  .اباطخ و  اباتک و  ما  المع  ما  ناک  الام  سانلا  عفنی  امب  ءاخـسلا  ناسحالا  و  هب ، كولماـعی  نا  بحت  اـمب  مهلماـعت 
یف مالسالا  رق  ام  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  نم  ءایحتـسا  تملـسا  ام  لوا  تملـسا  لاق : نوعظم  نب  نامثع  لیلجلا  یباحـصلا 

ادـمحم اوعبتا  شیرق  لآ  ای  لاقف : هتربخاف ، بلاط  ابا  همع  تیتا  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دـمحمب تنماف  هیالا  هذـه  تلزن  یتح  یبلق 
.قالخالا مراکمب  الا  رمای  هناف ال  اودشرت ،

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

ینعی ناسحالا  لدـعلاب و  رمای  هللا  نا  س 16 ي 90 )  ) لجوزع يادـخ  شیامرف  رد ) ناسحا  لدـع و  ینعم   ) هرابرد مالـسلا  هیلع  ماما 
شـشخب دوج و  یکین  ناسحا و  و  تسا ، ندرکن  متـس  يرگداد  لدـع و  تسا : هدومرف  دـیامرف ، یم  رما  ناسحا  لدـع و  هب  دـنوادخ 

(. رتراکشآ یظفل  هب  تسا  یظفل  فیرعت  شیامرف  نیا  )

ینامز

صوصخم لدع  هک  رظن  نیا  زا  الثم  دنریگ  یم  دودحم  ار  تالمج  تاملک و  يانعم  نآرق  هب  لمع  زا  رارف  يارب  هک  دنتسه  يرایـسب 
يانعم : ) دیامرف یم  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  اما  دنهد  تاجن  هیآ  نیا  هب  لمع  راب  ریز  زا  ار  دوخ  دنهاوخ  یم  تسا  اهتلود  نایـضاق و 

( دراد نآ  هب  زاین  شیوخ  یگدنز  رد  يدرف  ره  هک  دوش  یم  مه  فاصنا  لماش  لدع  .دینک  یم  رکف  هک  تسا  نآ  زا  رت  عیـسو  لدـع 
.دیامن تمحرم  فطل و  ناگدنامرد  مدرم و  هب  تسا  ریزگان  شیوخ  عضوم  ظفح  یگدنز و  همادا  يارب  هک  يروطنامه 

يزاریش دمحم  دیس 

و  ) هیلع وا  هل  امیف  ناسنالا  فصنی  ناب  فاـصنالا ) لدـعلا  (: ) ناـسحالا لدـعلاب و  رماـی  هللا  نا  : ) یلاـعت هلوق  یف  مالـسلا - هیلع  لاـق  و 
.مهقاقحتسا یلع  هدایز  سانلا ، رئاس  یلع  ناسنالا  لضفتی  ناب  لضفتلا ) ناسحالا :
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يوسوم

بحتـسملا لدـعلا و  فاصنالا و  بجاولاف  بحتـسملاب  رما  بجاولاـب  رما  اـمک  هللا  نا  لـحنلا و  هروس  نم  هیالا 90  یه  هذه  حرـشلا :
 … هبیطلا هدایزلاب  لضفتلا  ناسحالا و 

یناقلاط

فاصنا لدع  تسا : هتفگ  دهد ، یم  نامرف  ناسحا  لدع و  هب  دـنوادخ  انامه  تسا : هدومرف  هک  لج  زع و  يادـخ  راتفگ  نیا  هرابرد  »
« .تسا ندرک  ییوکن  ناسحا  تسا و 

ات تسا  هدروآ  رمای ) ) دهد یم  نامرف  ظفل  ریز  ار  بحتسم  راک  دنا و  هدرک  قافتا  نآ  رب  نارسفم  همه  هک  تسا  یحیحص  ریـسفت  نیا 
.دنرادن نسح  تدایز  رب  یتفص  هک  تسین  حابم  ياهراک  رگید  نوچمه  ددرگ و  نآ  نسح  یشیب  هیام 

هدومرف دروم  ود  ره  لومـشم  ار  دوخ  نامرف  لاعتم  دنوادخ  یلو  بحتـسم ، ناسحا  تسا و  بجاو  لدـع  تسا : هتفگ  مه  يرـشخمز 
.تسا

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

: َیلاَعَت ِِهلْوَق  ِیف 

.ُلُّضَفَّتلا : ُناَسْحِْإلا ،َو  ُفاَْصنِْإلا : ُلْدَْعلا ِناسْحِْإلا » ِلْدَْعلِاب َو  ُُرمْأَی  َهّللا  َّنِإ  »

: دومرف ِناسْحِْإلا » ِلْدَْعلِاب َو  ُُرمْأَی  َهّللا  َّنِإ   » هفیرش هیآ  ریسفت  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

راـتفگ دنـس  .تسا .(  فاـصنا ) دـح  زا   ) رتـشیب یکین  ياـنعم  هب  ناـسحا  و  مدرم ) قح  نتخادرپ  و   ) فاـصنا تیاـعر  ناـمه  تلادـع 
هلمج زا  ؛ هدمآ دنا  هتسیز  یم  یـضر  دیـس  زا  لبق  هک  ناگرزب  زا  یعمج  بتک  رد  یتایاور  تروص  هب  هنامیکح  راتفگ  نیا  هنامیکح :

يافوتم  ) قودـص راـبخالا  یناـعم  رد  هدـش و  رکذ  یباوج  لاؤس و  تروص  هب  هک  يافوتم 276 )  ) هبیتق نبا  راـبخالا  نویع  باـتک  رد 
دیس موحرم  زا  دعب  هک  یناسک  هدش و  رکذ  يافوتم 320 )  ) یشایع ریسفت  رد  نینچمه  تسا و  هدمآ  يرت  حورـشم  تروص  هب  ( 381

(. ( ،ج 4،ص 184 هغالبلا جهن  رداصم   ) دنناوارف دنا  هدرک  لقن  ار  نآ  یضر 

ناسحا تلادع و  نایم  توافت 

یم هدرک  هراـشا  ِناـسْحِْإلا » ِلْدـَْـعلِاب َو  ُُرمْأَـی  َهـّللا  َّنِإ  «: » لـحن » هروـس هیآ 90  ریـسفت  هـب  شراـبرپ  راـتفگ  نـیا  رد  مالـسلا  هـیلع  ماـما 
ِِهلْوَق ِیف  ( ؛» تسا فاصنا ) دـح  زا   ) رتشیب یکین  يانعم  هب  ناسحا  و  مدرم ) قح  نتخادرپ  و   ) فاصنا تیاعر  ناـمه  تلادـع  :» دـیامرف

( . ُلُّضَفَّتلا ُناَسْحِْإلا  ،َو  ُفاَْصنِْإلا ُلْدَْعلا  ِناسْحِْإلا » ِلْدَْعلِاب َو  ُُرمْأَی  َهّللا  َّنِإ  : » َیلاَعَت
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هب کـمک  ناـسحا و  لدـع و  هب  دـنوادخ  :» دـیامرف یم  تسا ، هدرک  یهن  زیچ  هس  زا  رما و  زیچ  هس  هـب  هفیرـش  هـیآ  نـیا  رد  دـنوادخ 
رکذتم ات  دهد  یم  زردنا  امـش  هب  دنوادخ  :» دیازفا یم  هیآ  نایاپ  رد  »و  دـنک یم  یهن  متـس  رکنم و  اشحف و  زا  نامرف و  نادـنواشیوخ 

، لحن «. ) َنوُرَّکَذَت ْمُکَّلََعل  ْمُکُظِعَی  ِیْغَْبلا  ِرَْکنُْملا َو  ِءاشْحَْفلا َو  ِنَع  یْهنَی  یبْرُْقلا َو  يِذ  ِءاتیِإ  ِناسْحِْإلا َو  ِلْدَْعلِاب َو  ُُرمْأَی  َهّللا  َّنِإ  « ؛» دیوش
(90 هیآ

رب شمارآ  تینما و  ، دشوپب دوخ  هب  لمع  هماج  هاگ  ره  هک  تسا  رشب  یعامتجا  ياه  همانرب  نیرت  عماج  زا  یکی  هدنریگربرد  هیآ  نیا 
هتفگ یـضعب  هدرک  رکذ  یناوارف  تـالامتحا  نارـسفم  تسا  یتواـفت  هچ  ناـسحا  لدـع و  ناـیم  هـک  نـیا  رد.دوـش  یم  اـمرفمکح  وا 

يا هّدع  دنناد و  یم  تابجاو  يادا  ار  ناسحا  دیحوت و  ار  لدع  رگید  یخرب  تسا  تابحتسم  ماجنا  ناسحا  تابجاو و  يادا  لدع  : دنا
يوس زا  زین  ریـسفت  نیا.دنا  هتـسناد  رهاظ  هب  تبـسن  نطاب  يرترب  يانعم  هب  ار  ناسحا  نطاب و  رهاظ و  یگنهامه  يانعم  هب  ار  تلادـع 

.تسا يراتفگ  ياه  هبنج  هب  طوبرم  ناسحا  یلمع و  ياه  هبنج  هب  طوبرم  تلادع  هک  هدش  ناونع  یهورگ 

اریز ، هدومرف ریـسفت  فاصنا  يانعم  هب  ار  لدـع  هک  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  ماما  مالک  رد  هک  تسا  ناـمه  رتهب  اهریـسفت  نیا  همه  زا  یلو 
هاگره اریز  هدش  هتفرگ  « فصن » هدام زا  هژاو  نیا  هک  دـسر  یم  رظن  هب  و   ) دـنزادرپب وا  هب  ار  یـسک  قح  هک  تسا  نآ  فاصنا  تیاعر 

هنوگره ياـنعم  هب  هژاو  نیا  سپـس  (. تسا هدرک  لـماک  روط  هب  ار  تلادـع  تیاـعر  دـنک  فیـصنت  ار  نآ  كرتشم  قوقح  رد  ناـسنا 
.تسا هدمآ  تلادع 

هیلع ماما  هک  تسا  لضفت  نامه  یکین  نیا  تسا و  نارگید  هب  ندرک  یکین  ، دوش یم  هدافتسا  نآ  موهفم  زا  هک  هنوگ  نامه  ناسحا » »
.تسا هدومرف  الاب  مالک  رد  مالسلا 

تلادـع و كرت  اریز  ، تسین ریذـپ  ناکما  لضفت  ناسحا و  فاصنا و  لدـع و  نودـب  یناسنا  هعماـج  مظن  ندـش  رارقرب  کـش  نودـب 
اـسب يا  دـنزیر و  یم  مه  هب  ار  هعماج  مظن  دـنزیخ و  یمرب  اعبط  هدـش و  لامیاپ  ناشقوقح  هک  دوش  یم  یناسک  مشخ  ببـس  فاصنا 

.ددرگ یعیسو  ياه  يزیر  نوخ  هب  رجنم 

یمیظع لیس  ًالثم  ؛ ددرگ یمن  لح  هعماج  تالکشم  فاصنا  تلادع و  لصا  زا  هدافتـسا  اب  اهنت  هک  دوش  یم  رایـسب  « ناسحا » دروم رد 
یمن اجنیا  رد  تسا  هدـش  یعیـسو  ياه  یناریو  هب  رجنم  هداد و  خر  يدـیدش  هلزلز  ای  هدرک و  ناریو  ار  یناوارف  ياـه  هناـخ  هدـمآ و 
دیاب لضفت  ناسحا و  لصا  هک  تساجنیا.درک  لح  ار  تالکشم  یلومعم  ياه  تایلام  یتح  بجاو و  قوقح  زا  هدافتـسا  اب  اهنت  ناوت 

لح ار  ثداوح  زا  یشان  تالکـشم  ناربج و  ار  تاعیاض  دابآ و  ار  اه  یناریو  ، دننزب رمک  هب  تمه  نماد  ناراکوکین  دیآ و  نادیم  هب 
.دننک

یم یقاـب  وا  ریغـص  لاـفطا  دور و  یم  اـیند  زا  يا  هثداـح  رد  رهوـش  ًـالثم  دـیآ  یم  دوـجو  هب  یتالکـشم  زین  هداوناـخ  کـی  رد  هاـگ 
رارق دوخ  تیامح  تحت  ار  ماتیا  دنورب و  لضفت  ناسحا و  غارس  هب  تلادع  لصا  زا  رظن  فرـص  لیماف  دارفا  دیاب  هک  تساجنیا.دننام 

.دنهد مه  تسد  هب  تسد  لیماف  همه  ای  دنک  راک  نیا  هب  مادقا  رفن  کی  هاوخ  ؛ دننک لح  ار  هداوناخ  نآ  تالکشم  دنهد و 

: میناوخ یم  هدرک  لقن  یضر  دیس  زا  لبق  ار  ثیدح  نیا  هک  رابخالا  یناعم  رد 
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یمن نآرق  غارـس  هب  هراب  نیا  رد  ارچ  : دومرف دـندرک  یم  ثحب  تورم  هرابرد  اـهنآ  هک  یلاـح  رد  دـش  دراو  باحـصا  رب  ناـنمؤمریما 
ِلْدَْـعلِاب َو ُُرمْأَـی  َهّللا  َّنِإ  : » دـیامرف یم  هک  هفیرـش  هـیآ  نـیا  : دوـمرف هدرک ؟ ثـحب  تورم  هراـبرد  نآرق  ياـجک  : دـندرک ضرع  : دـیور

. ( ،ص 257 رابخالا یناعم   ) . .لضفت نامه  ناسحا  تسا و  فاصنا  نامه  لدع  ِناسْحِْإلا »

هباحص زا  هک  « نوعظم نب  نامثع  :» میناوخ یم  هدرک  لقن  ثحب  دروم  هیآ  لیذ  نایبلا  عمجم  رد  ار  نآ  یسربط  موحرم  هک  یثیدح  رد 
ناج و بلق و  اب  هن  مدوب  هتفریذپ  يرهاظ  روط  هب  ار  مالـسا  زاغآ  رد  نم  : دیوگ یم  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  فورعم 

نامـسآ فرط  هب  ار  دوخ  مشچ  ناـهگان  هتفر  ورف  رکف  رد  مدـید  مدوب  ترـضح  نآ  تمدـخ  يزور  هکنآ  اـت  تشاد  همادا  عضو  نیا 
یم نخـس  وت  اب  هک  یماگنه  : دومرف مدیـسرپ  ارجام  زا  تشگرب  يداـع  لاـح  هب  هک  یتقو.دراد  یم  تفاـیرد  ار  یماـیپ  اـیوگ  تخود 
نانچ دیوگ  یم  نامثع   ...« ِناسْحِْإلا ِلْدَْـعلِاب َو  ُُرمْأَی  َهّللا  َّنِإ  : » دروآ نم  يارب  ار  هیآ  نیا  هک  مدرک  هدـهاشم  ار  لیئربج  ناهگان  متفگ 

.تفرگ ياج  نم  حور  ناج و  رد  هظحل  نامه  مالسا  هک  تشاذگ  رثا  نم  بلق  رد  هیآ  ياوتحم 

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said the following in explanation of the verse saying, “Allāh
enjoins you to abide by justice and kindness”: “By justice, equity is meant, while

.” kindness is doing others favors

قافنإ دروآ  هر  : 232 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ِهَلیِوّطلا ِدَیلِاب  َطُعی  ِهَریِصَقلا  ِدَیلِاب  ِطُعی  نَم  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

امیظع هیلع  ءازجلا  لعجی  یلاعت  هللا  نإف  اریـسی  ناک  نإ  ربلاو و  ریخلا  لیبس  یف  هلام  نم  ءرملا  هقفنیام  نأ  کـلذ  ینعمو  یـضرلا  لاـق 
کلت لعجف  هلیوطلاو  هریـصقلاب  هرکذ  یلاعت  برلا  همعنو  دبعلا  همعن  نیب  مالـسلا  هیلع  قرفف  نیتمعنلا  نع  هرابع  انهاه  نادـیلاو  اریثک 

اهیلإ همعن  لکف  اهلک  معنلا  لصأ  هللا  معن  تناک  ذإ  هریثک  افاعـضأ  قولخملا  معن  یلع  فعـضت  ادبأ  هللا  معن  نأل  هلیوط  هذه  هریـصق و 
عزنت اهنمو  عجرت 

اه همجرت 

یتشد

 . دریگ شاداپ  دنلب  یتسد  زا  دشخبب ، هاتوک  تسد  اب  هک  سک  نآ  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 
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دنوادخ دشاب ، مک  دـنچ  ره  دـنک ، یم  قافنا  یکین  ریخ و  هار  رد  دوخ  لاوما  زا  ناسنا  هچنآ  هک  تسا  نیا  نخـس  ینعم  : ) میوگ یم 
تمعن و  راگدرورپ ، تمعن  نیب  مالّسلا  هیلع  ماما  هک  تسا ، تمعن  ود  اجنیا  رد  تسد » ود   » زا روظنم  و  دهد ،  یم  رایسب  ار  وا  شاداپ 

دنلب ار  دنوادخ  هیحان  زا  و  هاتوک ، ار  هدنب  هیحان  زا  شـشخب  تمعن و  هک  تسا  هتـشاذگ  قرف  يدنلب  یهاتوک و  اب  ار  ناسنا ، هیحان  زا 
ساسا لصا و  دـنوادخ  تمعن  هک  ارچ  تسا ، قولخم  تمعن  ربارب  دـنچ  یگـشیمه و  ادـخ  تمعن  هک  تهج  نادـب  تسا ،  هداد  رارق 

( . دریگ یم  همشچرس  نآ  زا  و  ددرگ ، یم  زاب  ادخ  ياهتمعن  هب  اهتمعن  مامت  نیا  رب  انب  تسا ، اهتمعن  مامت 

يدیهش

هار رد  دوخ  لاـم  زا  یمدآ  هچنآ  هک  تسا  نیا  نآ  ینعم  میوـگ : یم   ] دنـشخبب زارد  تسد  اـب  ار  وا  دـشخبب  هاـتوک  تسد  اـب  هک  نآ 
تسا و تمعن  ود  اجنیا  رد  تسد  ود  و  دهد ،  رایـسب  گرزب و  ار  نآ  شاداپ  ادـخ  دوب  كدـنا  دـنچره  دـشخب ، يراکوکین  یکین و 
هچ داهن ،  ماـن  زارد  تسد  ار  ادـخ  تمعن  هاـتوک و  تسد  ار  هدـنب  تمعن  دراذـگ ، قرف  راـگدرورپ  تمعن  هدـنب و  تمعن  ناـیم  ماـما 

ار یتـمعن  ره  تساـهتمعن و  لـصا  ادـخ  ياـهتمعن  هک  ارچ  نوزفا  تسا و  رتـناوارف  ناگدـیرفآ  ياـهتمعن  زا  هراوـمه  ادـخ  ییاـهتمعن 
[ .تساج نآ  زا  نآ  ندمآ  نورب  تسادخ و  تمعن  هب  تشگزاب 

یلیبدرا

نیا ینعم  هک  دیامرف  یم  دیـس  رایـسب  تمعن  زا  زارد  تسدب  دوش  هداد  ادخ  هار  رد  كدنا  ياطعب  ینعی  هاتوک  تسدـب  دـهدب  هک  ره 
شاداپ دنادرگ  یم  ادـخ  هک  یتسردـب  سپ  دـشاب  كدـنا  هچ  رگا  ادـخ و  هار  رد  دوخ  لام  زا  درم  دـنک  هقفن  هچنآ  هک  تسنآ  مالک 
تمعن نایم  ترضح  نآ  درک  قرف  سپ  میظع  ریغص و  تمعن  ود  زا  دنترابع  اجنیا  لیوط  دی  ریـصق و  دی  رایـسب و  گرزب و  وا  رب  ارنآ 

راگدرورپ تمعن  نیا  كدنا و  ار  هدنب  تمعن  دنادرگ  سپ  لیوط  ریـصقب و  وا  مان  تسا  دـنلب  گرزب و  هک  راگدرورپ  تمعن  هدـنب و 
هک اریز  رایـسب  ياـهیتدایز  قولخم  ياـهتمعن  رب  دوـش  یم  هداد  ینوزفا  هشیمه  هناحبـس  وا  ياـهتمعن  هک  اریز  رایـسب  زارد و  لـیوط و 

دیآ یم  دوجوب  دبای و  یم  عازتنا  وا  دزن  زا  ددرگ و  یم  زاب  وا  يوسب  هک  یتمعن  ره  سپ  تساهتمعن  همه  لصا  ادخ  ياهتمعن  تسه 

یتیآ

.دنشخبب زارد  تسد  اب  ار  وا  دشخبب  هاتوک  تسد  اب  هک  یسک  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

يادخ دشاب  كدنا  دنچ ، ره  دنک  یم  قافنا  ادخ  هار  رد  هک  ار  یلام  ناسنا  هک  تسا  نیا  ترابع  نیا  ینعم  دـیوگ : یم  یـضر  دـیس 
قرف راـگدرورپ  تمعن  هدـنب و  تمعن  ناـیم  ماـما  .تمعن  ود  زا  تسا  تراـبع  تسد ، ود  .داد و  دـهاوخ  ناوارف  ار  وا  شاداـپ  یلاـعت 
ربارب دـنچ  هراومه  يدـنوادخ  تمعن  اریز ، .زارد  تسد  هب  ادـخ  تمعن  زا  هدومن و  ریبعت  هاـتوک  تسد  هب  هدـنب  تمعن  زا  هتـشاذگ و 

.دوش یم  هضافا  وا  زا  ددرگ و  یم  زاب  وا  هب  تمعن  ره  تساهتمعن و  همه  لصا  وا  تمعن  .تسا  هدنب  تمعن 

نایراصنا

 . دوش یم  هدیشخب  دنلب  تسد  اب  ، دشخبب هاتوک  تسد  اب  هک  یسک  : دومرف ترضح  نآ  و 
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دـشاب كدـنا  هچ  رگا  دـنک  یم  قافنا  يراکوکین  ریخ و  هار  رد  دوخ  لام  زا  ار  هچنآ  ناـسنا  هک  تسا  نیا  هعطق  نیا  حیـضوت  : فلؤم
تمعن نیب  یلو  ، تسا تمعن  ود  زا  ترابع  اـج  نیا  رد  تسد  ود   . دـهد یم  رارق  رایـسب  گرزب و  كدـنا  نآ  رب  ار  شیازج  دـنوادخ 

ربارب دـنچ  هشیمه  قح  تمعن  هک  ارچ   ، هدومن حرطم  دـنلب  ار  قـح  تمعن  ،و  هاـتوک ار  دـبع  تمعن  هتـشاذگ ، قرف  قـح  تمعن  دـبع و 
اهنآ زا  ددرگ و  یم  زاب  دـنوادخ  ياه  تمعن  هب  اهتمعن  همه  نیا  رب  انب  تساه ، تمعن  مامت  هشیر  یهلا  ياـهتمعن  و.تسا  قلخ  تمعن 

 . دیآ یم  دیدپ 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

مثیم نبا 

ءاج نم  هفیرـش : تایآ  هب  دراد  هراشا  ع   ) ماما نخـس  نیا  تفرگ .) دهاوخ  زارد  تسد  اب  دـنک ، شـشخب  هاتوک  تسد  اب  هک  یـسک  )
ششخب تمعن و  يارب  دروم ، ود  ره  رد  ار  تسد )  ) دی ظفل  هک  مکل  هفعاضی  انسح  اضرق  هللا  اوضرقت  نا  اهلاثما و  رـشع  هلف  هنـسحلاب 

.تسا یمک  يدایز و  زا  هیانک  هاتوک ، زارد و  .تسا و  هدروآ  هراعتسا 

دیدحلا یبا 

.ِهَلیِوَّطلا ِدَْیلِاب  َْطُعی  ِهَریِصَْقلا  ِدَْیلِاب  ِْطُعی  ْنَم  َلاَق ع: َو 

لعجی یلاعت  هللا  نإف  اریـسی  ناک  نإ  ربلا و  ریخلا و  لیبس  یف  هلام  نم  ءرملا  هقفنی  ام  نأ  کلذ  ینعم  یلاعت و  هللا  همحر  یـضرلا  لاـق  ]
برلا همعن  دـبعلا و  همعن  نیب  قرفف ع  نیتـمعنلا  نع  .فیرحت )  « ناـترابع :» یف ب هراـبع (  اـنهاه  نادـیلا  اریثـک و  اـمیظع  هیلع  ءازجلا 

ذإ هریثک  افاعـضأ  نیقولخملا  معن  یلع  فعـضت  ادبأ  هللا  معن  نأل  هلیوط  هذـه  هریـصق و  کلت  لعجف  هلیوطلا  هریـصقلاب و  هرکذ  یلاعت 
 [ عزنت اهنم  عجرت و  اهیلإ  همعن  لکف  اهلک  معنلا  لصأ  هللا  معن  تناک 

هحرشب ضرعتلا  نع  ینغأف  هللا  همحر  یضرلا  هحرش  دق  لصفلا  اذه 

یناشاک

( هلیوطلا دیلاب  طعی   ) راگدرورپ هار  رد  كدنا  ياطع  هب  هاتوک  تسد  هب  دهدب  هک  یسک  هریصقلا ) دیلاب  طعی  نم  مالسلا : هیلع  لاق  (و 
نیدلا یضر  دیـس  .زاین و  یب  ترـضح  وا  يارب  دشاب  هدرک  هدامآ  هک  تمعن  زان و  زا  رایـسب  ياطع  هب  ینعی  زارد  تسد  هب  دوش  هداد 

نم  ) درم دنک  یم  هقفن  هچنآ  هک  تسا  نآ  ءرملا ) هقفنی  ام  نا   ) ماظن هتـسجخ  مالک  نیا  ینعم  ینعی  کلذ ) ینعم  و  : ) هک دـیامرف  یم 
ریقح دشاب  هچ  رگا  و  اریسی ) ناک  نا  و   ) تسا تبرق  هک  ییوکین  ریخ و  ياههار  رد  ربلا ) ریخلا و  لبس  یف   ) دوخ عاتم  لام و  زا  هلام )

، نآ رب  دزم  ازج و  دـنادرگ  یم  اریثک ) امیظع  هیلع  ءازجلا  لعجی   ) یلاعت هناحبـس و  قح  هک  یتسرد  هب  سپ  یلاعت ) هللا  ناف   ) كدـنا و 
و ( ) هبح هئام  هلبنـس  لک  یف  لبانـس  عبـس  تتبنا  هبح  لثمک  هللا  لیبس  یف  مهلاوما  نوقفنی  نیذـلا  لثم   ) یلاـعت هلوقک  رایـسب  گرزب و 
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میظع ریغـص و  تمعن  ود  زا  دـنترابع  نیتمعنلا ) نع  نیترابع   ) تسا روکذـم  مالک ، رد  هک  هلیوط  دـی  هریـصق و  دـی  و  اـنهیه ) نادـیلا 
راـگدرورپ تمعن  و  برلا ) همعن  و   ) هدـنب تمعن  ناـیم  دوـجولا  فیرـش  نآ  دوـمرف  قرف  سپ  دـبعلا ) همعن  نـیب  مالـسلا  هـیلع  قرفف  )

هللا معن  نال   ) زارد ار  دنوادخ  تمعن  نیا  و  هلیوط ) کلت  و   ) هاتوک ار  دبع  تمعن  نآ  دینادرگ  سپ  هریـصق ) هذـه  لعجف   ) هدـنهداطع
قیـالخ ياـهتمعن  رب  دراد  یتداـیز  ینوزفا و  نیقولخملا ) معن  یلع  فعـضت   ) هشیمه یلاـعت  هناحبـس و  قـح  ياـهتمعن  هک  اریز  ادـبا )

( اهلک معنلا  لصا   ) راگدـیرفآ ياهتمعن  تسه  هک  اریز  یلاعت ) هللا  معن  تناـک  ذا   ) رامـش یب  رایـسب و  ياـه  یتداـیز  هریثک ) افاعـضا  )
یم عوجر  یهلا  یهانتمان  ياهتمعن  يوس  هب  عجرت ) اهیلا   ) یبقع ایند و  رد  تسه  هک  یتمعن  ره  سپ  همعن ) لـکف   ) اـهتمعن همه  لـصا 

يدوی فیکف  دـیآ  یم  دوجو  رد  دـبای و  یم  عازتـنا  وا  زا  و  عزنت ) اـهنم  و   ) دوش یم  هدیـشک  وا  يوس  هب  نآ  عـجرم  لاـم و  دـیامن و 
رمعلا لصتا  مایالا و  تلاط  نا  هلامک و  لاح  رکشلا 

یلمآ

ینیوزق

ءازجلا لعجی  یلاعت  هللا  ناف  اریـسی  ناک  نا  ربلا و  ریخلا و  لیبس  یف  هلام  نم  ءرملا  هقفنی  ام  نا  کـلذ  ینعم  هللا و  همحر  یـضرلا  لاـق 
هذـه هریـصق و  کلت  لعجف  برلا ، همعن  دـبعلا و  همعن  نیب  مالـسلا  هیلع  قرفف  نیتمعنلا  نع  ناترابع  انهه  نادـیلا  اریثک و  امیظع  هیلع 
عجرت اهیلا  همعن  لکف  اهلک ، معنلا  لصا  هللا  معن  تناک  ذا  هریثک  افاعضا  نیقولخملا  معن  یلع  فعـضت  ادبا  هناحبـس  هللا  معن  نال  هلیوط 

هچنآ هک  تسا  نآ  ینعم  و  دـیوگ : هنع ) هللا  یـضر  دیـس   ) زارد تسد  هب  ددرگ  هدیـشخب  هاتوک  تسدـب  دـشخبب  هک  ره  .عزنت  اهنم  و 
ار نآ  باوث  یلاعت  هناحبـس و  قح  دنادرگ  یم  دشاب  كدنا  دنچ  ره  تاربم  تاریخ و  هار  رد  دوخ  لام  زا  درم  ار  نآ  دـنک  یم  قافنا 
هبح و هام  هلبنس  لک  یف  لبانس  عبـس  تتبنا  هبح  لثمک  هللا  لیبس  یف  مهلاوما  نوقفنی  نیذلا  لثم  ..یلاعت و  لاق  امک   ) رایـسب گرزب و 

ترـضح هک  یتمعن  تسا و  هدرک  اطع  وا  هک  یتمعن  تسا : تمعن  ود  نیا  زا  ترابع  انیا  تسد  ود  و  هیـالا ) ءاـشی  نمل  فعاـضی  هللا 
يارب هلیوط ، ار  نیا  هدناوخ و  هریـصق  ار  نآ  بر ، تمعن  دـبع و  تمعن  نایم  ترـضح  نآ  دومرف  قرف  سپ  .دـنک  یم  اطع  وا  هب  بر 

وا تمعن  نآ  هچ  رامشیب  ياهیدایز  رایسب و  فاعضا  هب  نیقولخم  ياهتمعن  رب  دشاب  نوزفا  هشیمه  یلاعت  هناحبس و  قح  ياهتمعن  هکنآ 
.دوش عزتنم  وا  تمعن  زا  و  ددرگ ، زاب  وا  تمعن  هب  یتمعن  ره  و  تسا ، یتمعن  همه  لصا  یلاعت 

یجیهال

اب دنک  شـشخب  اطع و  هک  یـسک  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .هلیوطلا » دـیلاب  طعی  هریـصقلا ، دـیلاب  طعی  نم  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
رد رایـسب  هعـسوت ي  یئاناوت و  هک  ار  زارد  تسد  وا  هب  ادخ  دـنک  یم  اطع  لام ، رد  كدـنا  هعـسوت ي  یئاناوت و  ینعی  هاتوک ، تسد 

.دشاب لام 

ییوخ

ءازجلا لعجی  یلاعت  هللا  ناف  اریـسی  ناک  نا  ربلا و  ریخلا و  لیبس  یف  هلام  نم  ءرملا  هقفنی  ام  نا  کلذ  ینعم  و  هللا : همحر  یـضرلا  لاـق 
هریـصقلاب و هرکذ  یلاعت  برلا  همعن  دـبعلا و  همعن  نیب  مالـسلا ) هیلع   ) قرفف نیتمعنلا ، نع  ناترابع  انهه  نادـیلا  و  اریثک ، اـمیظع  هیلع 

معنلا لصا  هللا  معن  تناک  ذا  هریثک ، افاعـضا  قولخملا  معن  یلع  فعـضت  ادبا  هللا  معن  نال  هلیوط  هذـه  هریـصق و  کلت  لعجف  هلیوطلا ،
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نآرقلا نم  تایآ  یف  کلذ  نیب  دق  و  لوقا : .رصم  عبط  یلزتعملا ج 19 - حرشلا  نع  لقن  عزنت - اهنع  و  عجرت ، اهیلا  همعن  لکف  اهلک ،
نمل فعاضی  هللا  هبح و  هام  هلبنـس  لک  یف  لبانـس  عبـس  تتبنا  هبح  لثمک  هللا  لیبس  یف  مهلاوما  نوقفنی  نیذـلا  لـثم  : ) یلاـعت هلوقک 
همحر یضردیس  .دناتسب  ضوع  يدنلب  تسد  زا  دهدب  هاتوک  تسد  اب  هک  ره  دومرف : همجرتلا : هرقبلا ) - 261 میلع - عساو  هللا  ءاشی و 

رایـسب و شاداـپ  دـنوادخ  دـشاب ، كدـنا  هچرگو  دـنک  فرـص  تاریخ  رد  دوخ  لاـم  زا  درم  هچ  ره  ینعی  هدومرف : نآ  حرـش  رد  هللا 
ترـضح نآ  و  هدش ، دتـس  داد و  هک  تسا  تمعن  ود  نامه  زا  ترابع  اجنیا  رد  هدنهد  ضوع  هدـنهد و  تسد  ود  دـهدب و  شگرزب 

ناگدـیرفآ تمعن  ربارب  دـنچ  هشیمه  ادـخ  معن  اریز  هتـسناد ، دـنلب  ار  نآ  هاتوک و  ار  نیا  هدرک ، ادـج  ادـخ  تمعن  زا  ار  هدـنب  تمعن 
.تسنآ زا  تسنادب و  یتمعن  ره  عجرم  و  تسا ، اهتمعن  همه  لصا  ادخ  معن  اریز  تسوا ،

هللا یلا  هبرق  وت  شخبیم  *** هاتوک تسد  هب  ادخ  هار  رد 

هللااب الا  هوق  لوح و ال  ال  *** ریگ ضوع  قح  دنلب  تسد  و ز 

يرتشوش

و اریثک ، امیظع  هیلع  ءازجلا  لعجی  یلاعت  هللا  ناف  اریـسی  ناک  نا  ربلا و  ریخلا و  لـیبس  یف  هلاـم  نم  ءرملا  هقفنی  اـم  نا  کـلذ  ینعم  (و 
هذـه هریـصق و  کلت  لعجف  هلیوطلا  ءریـصقلاب و  هرکذ ، یلاعت  برلا  همعن  دـبعلا و  همعن  نیب  قرفف  نیتمعنلا  نع  ناترابع  انهه  نادـیلا 
اهیلا همعن  لکف  اهلک  معنلا  لصا  یلاعت  همعن  تناک  ذا  هریثک ، افاعـضا  نیقولخملا  معن  یلع  فعـضت  ادـبا  هناحبـس  هللا  معن  نـال  هلیوط 

هتازاجم یف  فنـصملا  هلقن  یلفـسلا ) دـیلا  نم  ریخ  ایلعلا  دـیلا  ( ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لوق  ریظن  وه  لوقا : عزنت .) اهنم  عجرت و 
دری مل  و  یطعتـسملا ، دی  هلفاسلا  دیلاب  و  یطعملا ، دی  هیلاعلا  دـیلاب  دارا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هنال زاجم  لوقلا  اذـه  : ) لاق مث  هیوبنلا 

نـسحملا لـضفملا و  هنـال  ذـخالا  قوـف  هبترلا  یف  یطعملا  نا  دارا  اـمنا  ـالزان و  ادـعاص و  ـالفاس و  اـیلاع و  كاـنه  نا  هقیقحلا  یلع 
ریخ هنا  دارملا  لب  نیدلا ، یف  ریخ  هنا  دارملا  سیل  و  هدـفرتسم ، دـفرلا و  یطعم  یف  وه  امنا  و  قحلا ، یطعم  یف  اذـه  سیل  و  لمجملا ،

لذبلا ءاطعالا و  امهب  نوکی  نا  بلغالا  نال  نیدیلاب ، نیتلاحلا  نیتاه  نع  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا ینک  امنا  نیلئاسلل و  عفنلا  یف 
( هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) یبـنلا نـع  یفاـکلا )  ) یف و  قـالخالا ) مراـکم  یف  نوعبرـالا - ثلاـثلا و  لـصفلا  (. ) ذـخالا ضبقلا و  اـمهب  و 

دق هلیل  یف  مالـسلا ) هیلع   ) هللادبعوبا جرخ   ) سینخ نب  یلعم  نع  و  هقفنملا ) يدیالا  ریخ  و  هکـسمم ، هقفنم و  هلئاس و  هثالث : يدیالا  )
، معن تلق  یلعم ؟ لاقف : تملس  هتیتاف و  انیلع ) در  مهللا  : ) لاقف یـش ء  هنم  طقـس  دق  وه  اذاف  هتعبتاف  هدعاس  ینب  هلظ  دیری  وه  تشر و 

هلمح نع  زجعا  بارجب  انا  اذاف  دجا  ام  هیلا  عفدا  تلعجف  رـشتنم ، ریثک  زبخب  انا  اذاف  یلا ) هعفداف  تدجو  امف  كدـیب  یل  سمتلا  : ) لاق
موقب نحن  اذاف  هدعاس  ینب  هلظ  انیتاف  یعم  ضما  نکل  کنم و  هب  یلوا  انا  لاقف ال ، یـسار ، یلع  هلمحا  كادـف  تلعج  تلقف  زبخ  نم 

؟ قحلا ءالوه  فرعی  كادف  تلعج  تلقف : انفرـصنا  مث  مهرخآ  یلع  یتا  یتح  مهـسوور  تحت  نیقیغرلا  فیغرلا و  سدی  لعجف  ماین 
ناف هقدصلا  الا  هنزخی  نزاخ  هل  الا و  ائیش  قلخی  مل  یلاعت  هللا  نا  مالسلا :) هیلع   ) لاق مث  حلملا - يا  هقدلاب - مهانیساول  هوفرع  ول  لاقف 

- لئاسلا دی  یف  هدر  مث  همش  هلبقف و  هنم  هدترا  لئاسلا  هاطعا  یشب ء و  قدصت  اذا  مالـسلا ) هیلع   ) یبا ناک  و  هسفنب ، اهیلی  یلاعت  برلا 
لیذ یف  مث  تاقدصلا ) ذخای  و   ) یلاعت هلوق  یلا  هراشا  لئاسلا ) دـی  یف   ) هلوق یلا  یلاعت ) هللا  نا  ( ) مالـسلا هیلع   ) هلوق و  تلق : ربخلا .-

تلعف مل  هللا  حور  ای  نییراوحلا  ضعب  هل  لاـقف  ءاـملا  یف  هتوق  نم  صرقب  یمرف  رحبلا ، یطاـش  یلع  مالـسلا ) هیلع   ) یـسیع رم   ) ربخلا
نم ( ) مالسلا هیلع   ) هلوق نا  امک  و  اذه ، .میظع  هللا  دنع  هباوث  ءاملا و  باود  نم  هلکات  هبادل  اذه  تلعف  لاقف  کتوق  نم  وه  امنا  اذه و 
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لوقک هراعتـسا  هیانک و  یلفـسلا ) دیلا  نم  ریخ  ایلعلا  دیلا  ( ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لوقو  هلیوطلا ) دیلاب  طعی  هریـصقلا  دیلاب  طعی 
یلـص  ) هنا ننظ  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هدارم نمهفی  ملف  ادی ) نکلوطا  یب  اقاحل  نکعرـسا   ) هجاوزال هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا
اعانـص تناک  هقدـصلا و  هریثک  هارما  تناک  و  شحج -  تلنب  بنیز  نهـال  وا  تتاـم  یتح  هحراـجلا  دـیلا  لوطب  دارا  هلآ ) هیلع و  هللا 
تناک و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هدارم نمهفف  هب - قالخالا ) مراکم  یف  نوعبرالا - ثلاثلا و  لصفلا   ) قدصتت هعیبت و  اهدیب و  عنـصت 

لاـق هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبـنلا نا  : ) یبعـشلا نع  يورف  يردـالبلا  لوق  یلع  هدوس  ظـحاجلا و  لوق  یلع  هشیاـع  هحراـج  نهلوطا 
( هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  قدص  نلق  بنیز  تیفوت  املف  ادی  نهلوطا  هدوس  تناکف  اقاحل ) یب  نکعرـسا  ادی  نکلوطا  : ) هئاسنل

لاقو هباتک ، کلذب  قطن  هیبن و  هللا  اهجوز  فرـش ، هغلبی  افرـش ال  بنیز  تلان  دـقل   ) هشیاع نع  و  ریخلا .) یف  ادـی  انلوطا  بنیز  تناک 
.هنجلا یف  هتجوز  اهنا  هب و  اهقاحل  هعرسب  اهرشبف  ادی ) نکلوطا  یب  اقوحل  نکعرسا   ) هلوح نحن  و  هلآ :) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا

هینغم

یضرلا و فیرـشلا  مهف  امک  یفک ، نیزوعملا و  یلع  هقدصلا  هئاطعب  دارملا  سیل  و  هداهج ، ناسنالا و  لمع  انه  هریـصقلا  دیلاب  دارملا 
هلیوطلا دیلا  اما  لطابلا ، روجلا و  قاهزا  و  لدعلا ، قحلا و  هرصنل  سیفنلا  سفنلاب و  هیحـضتلا  دارملا  لب  نیحراشلا ، نم  هدعب  ءاج  نم 

، هتملک تمظع  حضوا ، دـق  .عوطقم و  ریغ  يا  دوه .)  108 ذوذجم - ریغ  ءاطع  : ) هلوقب هفصو  يذلا  هناحبـس  هللا  ءاطع  نع  هیانک  یهف 
مکـسفنا مکلاوماب و  هللا  لیبس  یف  نودهاجت  و  : ) هلوقب هنیب  هحـضوا و  ذوذجم ، ریغ  لیوط  ءاطعب  اهیلع  دابعلا  بیثی  یتلا  لامعالا  عون 

(. فصلا  12 راهنالا - اهتحت  نم  يرجت  تانج  مکلخدی  مکبونذ و  مکل  هللا  رفغی  نوملعت  متنک  نا  مکل  ریخ  کلذ 

هدبع

نیفعض هلعج  اذا  هفعضا  نم  لوهجم  فعضت  هریثک : افاعضا  قولخملا  … 

يرفعج

مالسالا ضیف 

( ادـخ هار  رد  كدـنا  دـنچ  ره  ار  دوخ  یئاراد  لام و   ) هاـتوک تسد  هب  هک  یـسک  تسا : هدومرف  قاـفنا ) دوس  رد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
هچنآ هک  تسا  نآ  شیامرف  نیا  ینعم  و  دیامرف ): همحرلا  هیلع  یـضردیس   ) دبای یم  شـشخب  ادخ ) بناج  زا   ) زارد تسد  هب  دشخبب 

گرزب ار  نآ  دزم  ءازج و  یلاعت  يادخ  دشاب  كدنا  دنچ  ره  دنک  یم  قافنا  یکین  ریخ و  ياههار  رد  شیئاراد  لام و  زا  صخـش  ار 
تتبنا هبح  لثمک  هللا  لیبس  یف  مهلاوما  نوقفنی  نیذلا  لثم  دـیامرف : یم  میرک س 2 ي 261  نآرق  رد  هکنانچ   ) دنادرگ یم  رایـسب  و 

هب ادخ  هار  رد  ار  ناشاهیئاراد  هک  نانآ  ناتـساد  ینعی  میلع  عساو  هللا  ءاشی و  نمل  فعاضی  هللا  هبح و  هئام  هلبنـس  لک  یف  لبانـس  عبس 
هناد کی  دشاب  هناد  دص  هشوخ  ره  رد  هک  دیورب  هشوخ  تفه  نآ  زا  هک  تسیا  هناد  ناتـساد  دننام  دنهد  یم  نادنمتـسم  ناشیورد و 

تسد ود  زا  ارم  و  تسا ) اناد  هدنـشخب و  رایـسب  ادخ  دهد و  یم  شیازفا  دهاوخ  هک  ره  يارب  ار  رادقم  نیا  ادخ  دوش و  هناد  دصتفه 
ار راگدرورپ  تمعن  هدنب و  تمعن  مالـسلا  هیلع  ماما  سپ  هدیـشخب ) ادخ  هک  یتمعن  هداد و  هدنب  هک  یتمعن   ) تسا تمعن  ود  اجنیا  رد 
رب هراومه  ادـخ  ياـهتمعن  اریز  هداد ، رارق  زارد  ار  ادـخ  تمعن  هاـتوک و  ار  هدـنب  تمعن  هتخاـس و  ادـج  مه  زا  يزارد  یهاـتوک و  هب 

اهنآ زا  هتشگزاب و  اهنآ  يوس  هب  یتمعن  ره  تسا و  اهتمعن  همه  هیاپ  لصا و  ادخ  ياهتمعن  اریز  تسا ، نوزفا  رایـسب  قولخم  ياهتمعن 
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.دبای یم  شیادیپ  دیآ و  یم  نوریب 

ینامز

ششاداپ ادخ  دنک  یم  قافنا  دشاب  مک  دنچ  ره  ادخ  هار  رد  درف  هک  ار  هچ  نآ  دسیون  یم  الاب  بلطم  حیـضوت  رد  یـضردیس  موحرم 
تمعن هب  تبـسن  ادخ  ياهتمعن  اریز  تسا ، ادخ  ياهتمعن  دـنلب  تسد  تسا و  رـشب  تسد  هاتوک  تسد  زا  روظنم  .دـهد  یم  ناوارف  ار 

رکش تردق  هک  هدومرف  تیانع  رشب  هب  یناوارف  ياهتمعن  ادخ  .تساهتمعن  مامت  هشیر  ادخ  ياهتمعن  نوچ  تسا  ربارب  نیدنچ  قولخم 
هداد بلق  و  مشچ ، شوگ ، امش  هب  ادخ  : ) دنک كرد  ار  اهتمعن  ریاس  ات  تسا  بلق  شوگ و  مشچ ، اهتمعن : عیمج  هشیر  دنرادن  ار  نآ 

( .دینک يرازگرکش  دیاش 

يزاریش دمحم  دیس 

هنیعی سانلا و  هنیعی  يا  هلیوطلا ) دیلاب  طعی   ) هلیلق هناعا  ول  نیدـلا و  سانلا و  نیعی  يا  هریـصقلا ) هدـیلاب  طعی  نم  : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
..هلیوطلا هریصقلا و  دیلاب  نیرمالا  نع  مالسلا  هیلع  یفک  و  هریبک ، تاناعا  هللا 

يوسوم

لعجی یلاعت  هللا  ناف  اریـسی - ناک  نا  و  ربلا - ریخلا و  لیبس  یف  هلام  نم  ءرملا  هقفنی  ام  نا  کلذ  ینعم  و  لوقا : یـضرلا : لاق  حرـشلا :
هریصقلاب هرکذ ، یلاعت  برلا  همعن  دبعلا و  همعن  نیب  مالـسلا  هیلع  قرفف  نیتمعنلا ، نع  هرابع  انهاه : نادیلا  و  اریثک ، امیظع  هیلع  ءازجلا 

معنلا لصا  هللا  معن  تناک  ذا  هریثک ، افاعضا  قولخملا  معن  یلع  فعضت  ادبا  هللا  معن  نال  هلیوط ، هذه  هریصق و  کلت  لعجف  هلیوطلا ، و 
مدق اذاف  اهلاثما ) رـشع  هلف  هنـسحلاب  ءاج  نم  : ) یلاعت هلوق  هدـیوی  یـضرلا  نم  ریـسفتلا  اذـه  .عزنت  اهنم  عجرت و  اهیلا  همعن  لکف  اهلک ،

 … ریثکلا هللا  هاطعا  لیلقلا  دبعلا 

یناقلاط

« .دنشخبب زارد  تسد  اب  ار  وا  دشخبب ، هاتوک  تسد  اب  هک  ره  »

یکین ریخ و  هار  رد  دوـخ  لاـم  زا  یمدآ  هچنآ  هک  تسا  نیا  نخـس  نیا  ینعم  تسا : هتفگ  داـنک  تمحر  شیادـخ  هـک  یـضر  دـیس 
نیا رد  دی »  » هملک زا  روظنم  دهد و  یم  رارق  رایـسب  گرزب و  ار  نآ  شاداپ  لاعتم  دنوادخ  دشاب ، كدـنا  دـنچ  ره  دزادرپ  یم  ندرک 
دنلب هب  ار  يرگید  هاـتوک و  هب  ار  یکی  هداـهن و  قرف  لاـعتم  يادـخ  تمعن  هدـنب و  تمعن  ناـیم  مالّـسلا  هیلع  یلع  .تسا  تـمعن  اـج 
هشیر لصا و  يدنوادخ  ياهتمعن  نوچ  دراد و  رایـسب  ینوزف  قولخم  تمعن  رب  هراومه  دنوادخ  ياهتمعن  هک  تسا  هدومرف  فیـصوت 

، تسا هداد  حرش  یضر  دیس  نوچ  ار  هلمج  نیا  .دریگ  یم  همـشچرس  نآ  زا  ددرگ و  یمرب  نآ  رب  اهتمعن  همه  سپ  تساهتمعن ، همه 
.مزاین یب  نآ  حرش  زا  نم 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 
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.ِهَلیِوَّطلا ِدَْیلِاب  َْطُعی  ِهَریِصَْقلا  ِدَْیلِاب  ِْطُعی  ْنَم 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

رد هللا  همحر  بیطخ  هتفگ  هب  هنامیکح : راتفگ  دنـس  .دوش . (  یم  هدیـشخب  وا  هب  دـنلب  تسد  اـب  دـشخبب  هاـتوک  تسد  اـب  هک  یـسک 
تازاجم باتک  رد  یضر  دیس  هدروآ و  مکحلاررغ  رد  يدمآ  راربالا و  عیبر  رد  يرـشخمز  ار  ینارون  مالک  نیا  ، هغالبلا جهن  رداصم 

نیا ، قشمد خـیرات  رد  رکاسع  نبا  نیا  رب  هفاضا  ،ج 4،ص 185 .) هغالبلا جهن  رداصم  ) .تسا هدرک  رکذ  یتبـسانم  هب  ار  نآ  زین  هیوبنلا 
،ج 50،ص قشمد خـیرات  ) .تسا هتـشاد  هغالبلا  جـهن  زج  یعبنم  نیقی  هب  هدرک و  لقن  یلـصفم  ناتـساد  نمـض  رد  ار  هنامیکح  مـالک 

(. ( 173

دنچره دنک  یم  قافنا  یکین  ریخ و  هار  رد  دوخ  لاوما  زا  ناسنا  هچنآ  هک  تسا  نیا  مالک  نیا  يانعم  :» دیوگ یم  یضر  دیـس  موحرم 
ماما هک  تسا  تمعن  ود  اجنیا  رد  دنلب ) هاتوک و  تسد   ) تسد ود  زا  روظنم  دهد و  یم  رایـسب  ار  وا  شاداپ  ازج و  دنوادخ  دـشاب  مک 

ار هدـنب  يوس  زا  شـشخب  تمعن و  ؛ تسا هتـشاذگ  قرف  يدـنلب  یهاتوک و  اب  ار  ناسنا  تمعن  راگدرورپ و  تمعن  ناـیم  مالـسلا  هیلع 
تمعن ربارب  نیدـنچ  هراومه  ادـخ  تمعن  هک  تسا  تهج  نادـب  نیا  تسا و  هدرمـش  دـنلب  تسا  دـنوادخ  هیحان  زا  ار  هچنآ  هاـتوک و 

همـشچرس وا  يوس  زا  ددرگ و  یم  زاب  وا  هب  اه  تمعن  مامت  ؛ تساه تمعن  مامت  ساـسا  لـصا و  یهلا  ياـه  تمعن  اریز  ، تسا قولخم 
یم شـشخب  لذب و  یهلا  قیفوت  اب  تسادخ و  يوس  زا  مه  نآ  دـشخب  یم  يرگید  هب  ار  نآ  ناسنا  هک  یتمعن  یتح   ) دوش یم  هتفرگ 

؛») دوش

ِْهیَلَع َءازَْجلا  ُلَعْجَی  یلاعَت  َهّللا  َّنإَف  ًاریـسَی  َناـک  ْنإ  ِِّرْبلا َو  ِْریَْخلا َو  ِلـیبَس  ِیف  ِِهلاـم  ْنِم  ُءْرَْملا  ُهُقِْفُنی  اـم  َّنأ  َکـِلذ  ینعَم  ُّیِـضَّرلا َو  َلاـق  )
ِهَلیوَّطلا ِهَریـصَْقلِاب َو  ُهُرْکِذ  یلاعَت    ّ ِبَّرلا ِهَمِْعن  ِدـْبَْعلا َو  ِهَمِْعن  َْنَیب  مالـسلا  هیلع  َقَّرَفَف  ِنلا  ِْنیَتَمْعّ ِنَع  ٌهَراـبِع  اـنُهاه  ِنادَْـیلا  ًاریثَک َو  ًاـمیظَع 

اهُّلُک ِنلا  ِمَعّ ُلْصأ  ِهّللا  ِمَِعن  َْتناک  ْذإ  ًهَریثَک  ًافاعْـضأ  ِقُولْخَْملا  ِمَِعن  یلَع  ُفُعْـضَت  ًادـَبأ  ِهّللا  ِمَِعن  َّنِأل  ًهَلیوَط  ِهِذـه  ًهَریـصَق َو  َکـِْلت  َلَـعَجَف 
( . ُعِْزنَت اْهنِم  ُعِجْرَت َو  اْهَیلإ  ٍهَمِْعن  ُّلُکَف 

یهلا ياه  شاداپ  ینوزف 

تسد اب  هک  یسک  :» دیامرف یم  هدرک  ناگدنب  لامعا  هب  تبـسن  یهلا  شاداپ  توافت  هب  هراشا  ینارون  راتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
( . ِهَلیِوَّطلا ِدَْیلِاب  َْطُعی  ِهَریِصَْقلا  ِدَْیلِاب  ِْطُعی  ْنَم  ( ؛» دوش یم  هدیشخب  وا  هب  دنلب  تسد  اب  دشخبب  هاتوک 

نآرق.تسا کچوک  مک و  شمیظع  رایـسب  ياه  شاداپ  یهلا و  ياطع  لباقم  رد  دشاب  دایز  ردقره  ناگدـنب  ياطع  هک  نیا  هب  هراشا 
هیآ ، ماعنا «. ). دراد شاداپ  نآ  ربارب  هد  ، دروآ اج  هب  ار  یکین  راک  سک  ره  ؛ » اـِهلاْثمَأ ُرْـشَع  ُهَلَف  ِهَنَـسَْحلِاب  َءاـج  ْنَم  : » دـیامرف یم  دـیجم 

.( 160

ُهّللا ٍهَّبَح َو  ُهَئاِم  ٍهَُلْبنُـس  ِّلُک  ِیف  َِلبانَـس  َْعبَـس  ْتَتَْبنَأ  ٍهَّبَح  ِلَثَمَک  ِهّللا  ِلِیبَس  ِیف  ْمَُهلاْومَأ  َنوُقِْفُنی  َنیِذَّلا  ُلَثَم  : » دـیامرف یم  رگید  ياج  رد 
هشوخ تفه  هک  دنتسه  يرذب  دننامه  ، دننک یم  قافنا  ادخ  هار  رد  ار  دوخ  لاوما  هک  یناسک  ٌمِیلَع ؛ » ٌعِساو  ُهّللا  ُءاشَی َو  ْنَِمل  ُفِعاُضی 

؛و دنک یم  ربارب  دـنچ  ای  ود  (، دـشاب هتـسیاش  و   ) دـهاوخب سک  ره  يارب  ار  نآ  ادـخ  دـشاب و  هناد  دـصکی  ، هشوخ ره  رد  هک  ؛ دـنایورب
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. ( هیآ 261 ، هرقب «.). تساناد زیچ ) همه  هب   ) وا ،و  هدرتسگ ادخ  فطل 

کین راک  اب  هسیاقم  لباق  هک  تسا  رادقم  نیا  ربارب  دنچ  ای  ود  یهاگ  ربارب و  دصتفه  یهلا  شاداپ  هک  مینک  یم  هظحالم  هیآ  نیا  رد 
.تسین ناگدنب 

هیآ ، دوه  ) . .دهد یم  دیون  ار  نادیواج ) یگشیمه و  ششخب  «) ذوذجم ریغ  » ياطع ناگدنب  هب  لاعتم  يادخ  يرگید  هیآ  رد  ماجنارس 
. ( 108

يا همانرب  وزج  اهنیا  همه  دراد و  ار  ییاضتقا  نینچ  ششخب  دوج و  وا و  تمحر  تعـسو  دنوادخ و  تمظع  ؛ تسین بجعت  ياج  هتبلا 
.تسا ریخ  ياهراک  ماجنا  يارب  ناگدنب  رد  رت  يوق  ياه  هزیگنا  داجیا  يارب  یقیوشت 

الومعم ناسنا  اریز  ، تسا کچوک  گرزب و  ياه  تمعن  زا  هیاـنک  هاـتوک ) تسد  « ) هریـصَق دَـی   » و دـنلب ) تسد  « ) هلیوَط دَـی   » هب ریبعت 
هک میناوخ  یم  تسا  هدرک  لـقن  دوخ  حیحـص  باـتک  رد  ملـسم  هک  یثیدـح  رد.دـشخب  یم  دوخ  تسد  اـب  دـشخب  یم  هک  ار  يزیچ 

: دومرف شنارسمه  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ 

حیحـص « ). دـشاب رتدـنلب  همه  زا  شتـسد  هک  دوش  یم  قحلم  نم  هب  رتدوز  یـسک  امـش  نایم  زا  ؛  ًادَـی َّنُُکلَوْطأ  یب  ًاـقاِحل  َّنُکُعَرْـسأ  »
وـضع نیمه  هب  هراشا  دـندرک  نامگ  دـندیمهفن و  ار  نخـس  نیا  يانعم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  نارـسمه  .( ج 7،ص 144 ، ملسم

هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  رـسمه  «) شحج تنب  بنیز  » هک نیا  ات  دـندرک  یم  هسیاقم  مه  اب  ار  دوخ  تسد  لوط  هاگ  تسا و  صوصخم 
رایسب هک  دوب  ینز  وا  دش و  قحلم  ترضح  نآ  هب  هک  دوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نارسمه  زا  یـسک  نیتسخن  تفر و  ایند  زا  هلآ )

ار نآ  ياهب  تخورف و  یم  تخاس و  یم  دوخ  تسد  اب  یلئاسو  یتح  درک  یم  یناوارف  ریخ  ياـهراک  داد و  یم  هقدـص  ادـخ  هار  رد 
.دندیمهف ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دارم  اهنآ  هک  دوب  اجنیا  درک  یم  قافنا  ادخ  هار  رد 

( شحج تنب   ) بنیز هک  دنک  یم  لقن  نینچ  هشیاع  زا  دوخ  هغالبلا  جهن  حرـش  رد  نخـس  نیا  لقن  زا  دعب  هللا  همحر  يرتشوش  همالع 
دوش و یم  قحلم  يو  هب  يدوز  هب  هک  داد  تراـشب  وا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ؛ دیـسرن نآ  هب  سک  چـیه  هک  دیـسر  یماـقم  هب 

. ( ،ج 13،ص 253 يرتشوش همالع  هغالبلا  جهن  حرش   ) . .دوب دهاوخ  تشهب  رد  شرسمه 

نآ لاثما  تداهش و  ادخ و  هار  رد  داهج  هب  هراشا  ار  « هریصَق دَی  هدرک و« الوم  ياهبنارگ  راتفگ  نیا  يارب  يرگید  ریسفت  « هینغم » موحرم
رد ادـخ  هار  رد  شـشخب  دروم  رد  « دـی » هب ریبعت  هک  نیا  صوصخ  هب  درادـن  « دـی » ریبعت اب  یتبـسانم  ریـسفت  نیا  هک  یلاح  رد  دـناد  یم 

دنـشابن گنهامه  رگیدکی  اب  « هریـصق دی  »و« هلیوط دی  » هک دوش  یم  ببـس  يریـسفت  نینچ  نیا  رب  هفاضا.تسا  هدمآ  زین  رگید  تایاور 
ود ره  دنا و  گنهامه  رگیدکی  اب  دی  ود  نیا  دنک  یم  رکذ  ًادعب  زین  یضر  دیس  موحرم  دمآ و  الاب  رد  هک  يریـسفت  رد  هک  یلاح  رد 

.دنا تمعن  ششخب  يانعم  هب 

مالک نیا  يانعم  :» دیوگ یم  ، هدروآ نخس  نیا  يارب  یلصفم  ًاتبسن  حرش  ، دوخ یلومعم  شور  فالخ  رب  اجنیا  رد  یضر  دیـس  موحرم 
دهد و یم  رایـسب  ار  وا  شاداپ  ادـخ  دـشاب  مک  دـنچره  دـنک  یم  قافنا  یکین  ریخ و  هار  رد  دوخ  لاوما  زا  ناسنا  هچنآ  هک  تسا  نیا 
اب ار  ناسنا  تمعن  راگدرورپ و  تمعن  نایم  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  تمعن  ود  اجنیا  رد  دنلب ) هاتوک و  تسد   ) تسد ود  زا  روظنم 
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تسا هدرمش  دنلب  تسا  دنوادخ  هیحان  زا  ار  هچنآ  هاتوک و  ار  هدنب  يوس  زا  شـشخب  تمعن و  ؛ تسا هتـشاذگ  قرف  يدنلب  یهاتوک و 
تمعن مامت  ساسا  لصا و  یهلا  ياه  تمعن  اریز  ، تسا قولخم  تمعن  ربارب  نیدنچ  هراومه  ادخ  تمعن  هک  تسا  تهج  نادـب  نیا  و 

یم يرگید  هب  ار  نآ  ناـسنا  هک  یتمعن  یتح   ) دوش یم  هتفرگ  همـشچرس  وا  يوس  زا  ددرگ و  یم  زاـب  وا  هب  اـه  تمعن  ماـمت  ؛ تساـه
ِِهلام ْنِم  ُءْرَْملا  ُهُقِْفُنی  ام  َّنأ  َِکلذ  ینعَم  ُّیِضَّرلا َو  َلاق  ( ؛») دوش یم  شـشخب  لذب و  یهلا  قیفوت  اب  تسادخ و  يوس  زا  مه  نآ  دشخب 
هیلع َقَّرَفَف  ِنلا  ِْنیَتَمْعّ ِنَع  ٌهَرابِع  انُهاه  ِنادَْـیلا  ًاریثَک َو  ًامیظَع  ِْهیَلَع  َءازَْجلا  ُلَعْجَی  یلاعَت  َهّللا  َّنإَف  ًاریـسَی  َناک  ْنإ  ِِّرْبلا َو  ِْریَْخلا َو  ِلـیبَس  ِیف 

ُفُعْـضَت ًاَدبأ  ِهّللا  ِمَِعن  َّنِأل  ًهَلیوَط  ِهِذـه  ًهَریـصَق َو  َْکِلت  َلَعَجَف  ِهَلیوَّطلا  ِهَریـصَْقلِاب َو  ُهُرْکِذ  یلاعَت    ّ ِبَّرلا ِهَمِْعن  ِدـْبَْعلا َو  ِهَمِْعن  َْنَیب  مالـسلا 
( . ُعِْزنَت اْهنِم  ُعِجْرَت َو  اْهَیلإ  ٍهَمِْعن  ُّلُکَف  اهُّلُک  ِنلا  ِمَعّ ُلْصأ  ِهّللا  ِمَِعن  َْتناک  ْذإ  ًهَریثَک  ًافاعْضأ  ِقُولْخَْملا  ِمَِعن  یلَع 

مالسا رد  نادنمزاین  هب  کمک  هقدص و  تیمها 

دیکأت هنوگ  نیا  يزیچ  رتمک  رد  هک  هدش  نادـنمزاین  هب  کمک  ادـخ و  هار  رد  قافنا  رب  یناوارف  دـیکأت  یمالـسا  تایاور  تایآ و  رد 
.تسا هدش  دراو 

هزادنا هب  هک  یتعـسو  اب  ار  نیرب  تشهب  دیون  ناراگزیهرپ  هب  هک  یماگنه  دـیجم  نآرق  رد  هک  تسا  يا  هزادـنا  هب  هلئـسم  نیا  تیمها 
ْمُکِّبَر َو ْنِم  ٍهَرِفْغَم  یلِإ  اوُعِراس  َو  : » دیامرف یم  ، درامـش یم  لاح  ره  رد  قافنا  ار  اهنآ  تفـص  نیلوا  دهد  یم  تسا  نیمز  اهنامـسآ و 

ُهّللا ِساّنلا َو  ِنَع  َنِیفاْعلا  َْظیَْغلا َو  َنیِمِظاْکلا  ِءاّرَّضلا َو  ِءاّرَّسلا َو  ِیف  َنوُقِْفُنی  َنیِذَّلَا  َنیِقَّتُْمِلل * ْتَّدِعُأ  ُضْرَْألا  ُتاوامَّسلا َو  اَهُـضْرَع  ٍهَّنَج 
يارب تسا و  نیمز  اهنامسآ و  نآ ، تعسو  هک  یتشهب  ناتراگدرورپ و  شزرمآ  هب  ندیـسر  يارب  دینک  باتـش  و  َنِینِـسْحُْملا ؛ » ُّبُِحی 

زا ؛و  دـنرب یم  ورف  ار  دوخ  مشخ  ؛و  دـننک یم  قافنا  ، یتسدـگنت يرگناوت و  رد  هک  یناسک  نامه ) *) تسا هدـش  هداـمآ  ناراـگزیهرپ 
. ( هیآ 133 و 134 ، نارمع لآ  «. ) . دراد تسود  ار  ناراکوکین  ادخ  دنرذگ و  یمرد  مدرم  ياطخ ) )

رد تمایق ) رد   ) یهودنا سرت و  چیه  هک  دهد  یم  هدعو  دننک  یم  قافنا  ادخ  هار  رد  ناهنپ  اراکـشآ و  هک  یناسک  هب  رگید  ياج  رد 
ٌفْوَخ ْمِهِّبَر َو ال  َدـْنِع  ْمُهُرْجَأ  ْمُهَلَف  ًهَِینالَع  ارِـس َو  ِراهَّنلا  ِْلیَّللِاب َو  ْمَُهلاْومَأ  َنوُقِْفُنی  َنیِذَّلا  : » تشاد دـنهاوخن  یهلا  ياـه  باذـع  ربارب 

ناـشراگدرورپ دزن  ناـشدزم  ، دـننک یم  قاـفنا  ، راکـشآ اـی  ناـهنپ  ، زور اـی  بش  ، ار دوـخ  لاوـما  هک  اـهنآ  ؛ » َنوـُنَزْحَی ْمُه  ـال  ْمِْهیَلَع َو 
.( هیآ 274 ، هرقب «. ). دنوش یم  نیگهودنا  هن  تساهنآ و  رب  یسرت  هن  ؛ تسا ظوفحم ) )

هک نیا  هقدـص و  تیمها  هرابرد  دـنک  یم  رکذ  رایـسب  تایاور  اب  باب  نیدـنچ  ، مراهچ دـلج  زاغآ  رد  یفاک  باتک  رد  ینیلک  موحرم 
: میناوخ یم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یثیدح  رد  هلمج  زا  دوش  یم  لاوما  تکرب  شیازفا و  بجوم  دراد و  الب  عفد  رد  یقیمع  ریثأت 

ببـس دـنک و  یم  رود  ناسنا  زا  ار  رقف  هقدـص  یکین و  ؛  ِءوّسلا َهَتیم  َنیعِْـست  ِناعَفْدَـیَو  ِرْمُْعلا  ِیف  ِنادـیزَیَو  َْرقَْفلا  ِنایِْفنَی  ُهَقَدَّصلاَو  ُِّرْبلا  »
،ج 4،ص یفاک «. ). دزاس یم  رود  ار  دب  گرم  عون  داتفه ) يانعم  هب  نیعبـس  ياه  هخـسن  زا  یـضعب  رد  و   ) دون دوش و  یم  رمع  لوط 

. ( 2

: دومرف هک  تسا  هدمآ  ترضح  نامه  زا  يرگید  ثیدح  رد 

ًهَّجَح َّجُـحا  ْنأ  ْنِم  ََّیلإ  ُّبَحأ  ِساـّنلا  ِنَع  ْمُهَهوُجُو  َّفُکأَو  ْمُهَتَرْوَع  َوُسْکأَو  ْمُهَتَعْوَـج  ُعَبْـشأ  َنیِملْـسُْملا  َنِم  ٍْتَیب  َلـْهأ  َلَوـْعا  ْنَاـَلَو  »
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دنریقف هک  ار  ناناملسم  زا  يا  هداوناخ  رگا  ؛  َنیْعبَس یلإ  یهَْتنا  یَّتَح  اهَْلثِمَو  اهَْلثِمَو  ٍرْـشَعَو  ٍرْـشَعَو  ٍرْـشَع  یلإ  یهَْتنا  یَّتَح  ًهَّجَحَو  ًهَّجَحَو 
زاب دننک  زارد  مدرم  يوس  هب  زاین  تسد  هک  نیا  زا  ار  اهنآ  مناشوپب و  ار  اهنآ  ناگنهرب  ، مزاس فرطرب  ار  اهنآ  یگنـسرگ  منک ، لفکت 

هد جح و  هد  ات  داد  همادا  مالـسلا  هیلع  ماما  نانچمه  ،و  جح کی  جـح و  کی  جـح و  کی  هک  تسا  نآ  زا  رت  بوبحم  نم  يارب  مراد 
. ( ،ص 2 نامه «. ) . مروآ اج  هب  دیسر  جح  داتفه  هب  ات  جح  هد  جح و 

، دومرف ، میهد یم  نایاپ  ار  نخس  نیا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يرگید  ثیدح  اب.تسا  رایسب  هنیمز  نیا  رد  ثیداحا 

َیلإ ِءامَّسلا  َنِم  ُلِْزنَی  ام  َّرَـش  ُْهنَع  اِهب  ُهّللا  َعَفْدَِـیل  ِهّللاَدـْنِع  ام  اِهب  ُدـیُری  ٍهَقَدَِـصب  ُقَّدَـصَتَی  ٍنِمُْؤم  ْنِم  امَف  اهِیف  اُوبَغْراَو  ِهَقَدَّصلا  ِیف  اوُرَِّکب  »
دنم هقالع  نآ  هب  دیهد و  هقدص  ناهاگحبص  ِمْوَْیلا ؛ َِکلذ  یف  ِضْرْألا  َیلإ  ِءامَّسلا  َنِم  ُلِْزنَی  ام  َّرَـش  ُهّللا  ُهاقَوّالإ  ِمْوَْیلا  َِکلذ  یف  ِضْرْألا 
وازا زور  نآ  رد  دوش  یم  لزان  نیمز  هب  نامسآ  زا  هک  ییاهالب  رش  ات  دهد  هقدص  دنمزاین  هب  ادخ  يارب  هک  تسین  ینمؤم  چیه.دیشاب 

. ( ،ص 5 نامه «. ) . دنک یم  عفد  وا  زا  ار  رورش  نیا  درک و  دهاوخ  نینچ  دنوادخ  هک  نیارگم  دراد  زاب 

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abu Talib said : “ If one gives with the short hand, he will be given with
.” the long one

Al-Radi has said, “The meaning of this statement is: If one spends out of his wealth in
the way of goodness and kindness, though it may be little, Allāh Almighty will make its
reward great. The short hand here is a reference to that of the servant of Allāh,
whereas the long one is a connotation of that of the Lord, the most Exalted One, Who

.” is never weakened by giving and Who rewards with a lot for what is little

هزرابم رد  يرگزاغآ  زا  زیهرپ  : 233 تمکح
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اه همجرت 

یتشد
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دربـن هب  ار  وت  رگا  اـما  نکن ، توعد  راـکیپ  هب  ار  یـسک  دومرف ) مالّـسلا  هیلع  یبـتجم  ماـما  شدـنزرف  هب  : ) دومرف وا ، رب  ادـخ  دورد  و 
 . تسا هدروخ  تسکش  راکزواجت  و  راکزواجت ، راکیپ  رگزاغآ  اریز  ریذپب ، دندناوخ 

يدیهش

مزر هب  ار  يرگید  هک  نآ  هچ  ریذـپب ، دـندناوخ  مزر  هب  ار  وت  رگا  هاوخم و  دوخ  مزر  هب  ار  یـسک  دوـمرف ]: نسح  دوـخ  دـنزرف  هب  [و 
.راوخ هدروخ و  تسکش  راکمتس  و  تسا ، راکمتس  دناوخ 

یلیبدرا

سپ نک  تباجا  سپ  تزرابمب  يدش  هدناوخ  رگا  رازراک و  يارب  ندـمآ  نوریب  هب  ار  مدرم  یناوخن  هک  دـیاب  نسح  ار  دوخ  رـسپ  رم 
تکاله میب  رد  تسا  هداتفا  راکمتس  تسا و  راکمتس  تزرابمب  هدنناوخ  هک  یتسردب 

یتیآ

، دندناوخ ارف  ار  وت  رگا  ناوخم و  ارف  تزرابم  هب  گنج  نادیم  رد  ار  یسک  دومرف : نینچ  مالـسلا ) امهیلع   ) نسح ماما  دوخ  دنزرف  هب 
.دتفا یم  كاله  كاخ  رب  راکمتس  تسا و  راکمتس  دناوخ ، یم  ارف  گنج  هب  هکنآ  اریز  .يوگ  خساپ 

نایراصنا

هک ارچ  ، نک لوبق  دنتـساوخ  هزرابم  هب  ار  وت  رگا  ،و  بلطم هزرابم  هب  ار  یـسک  : دومرف مالّـسلا  هیلع  نسح  شدنزرف  هب  ترـضح  نآ  و 
 . تسا كاخ  رب  هداتفا  راکمتس  و  تسا ، راکمتس  هزرابم  ناهاوخ 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

مثیم نبا 

اریز ریذـپب ، این ) هاتوک   ) دـندناوخ زیتس  هب  ار  وت  رگا  اما  یـشاب ، وج  هزیتس  دـیابن  : ) دومرف نسح  ماما  شدـنززف  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما
، لوا لکـش  زا  لماک  سایق  کـی  هلیـسو ي  هب  ییوج  هزیتس  زا  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما تسا .) بولغم  راکمتـس  و  راکمتـس ، وج ، هزیتس 
زا اپ  زیتس  هزرابم و  هب  توعد  هک  نآ  بلطم  حیـضوت  .تسا  عورـصم  یعادـلا …  ناف  تالمج : زا  ترابع  هک  تسا ، هتـشاد  رذـحرب 

طسو دح  زا  جورخ  نوچ  دشاب ، یم  زواجت  متس و  دوخ  هک  تسا  نداهن  یکاب  یب  ینعی  طارفا  فرط  هب  تعاجـش  تلیـضف  هریاد ي 
نینچ شا  يراکمتـس  رطاخ  هب  تاـقوا ، رثکا  رد  نوچ  تسا ، هدروخ  نیمز  بولغم و  رگمتـس  هک  نیا  اـما  و  تسا ، بضغ  هوق ي  رد 

.تسا ریذپان  بانتجا  يرما  تازاجم  تافاکم و  تعیبط ، رد  اریز  دراد ، ار  يا  هنیمز 
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دیدحلا یبا 

[ ْنِإَف  ] ْنِإ ٍهَزَراَبُم َو  َیلِإ  َّنَوُعْدَت  ِنَسَْحلَا ع َال  ِِهْنبِال  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

 . ٌعوُرْصَم َیِغاَْبلا  ٍغَاب َو  اَْهَیلِإ  َیِعاَّدلا  َّنِإَف  ْبِجَأَف  اَْهَیلِإ  َتیِعُد 

[ یلع هعاجش  نم  لثم  ]

هیلإ جرخیف  زرابی  نم  وعدـی  وأ  هنیعب  وه  یعدـی  ناک  امنإ  طق و  هزرابم  یلإ  اعد  هنأ ع  انعمـس  ام  هلعلا و  رکذ  مث  همکحلا  رکذ ع  دـق 
هبتع و لتق  یف  هزمح ع  وه و  كرتشا  دیلولا و  لتقف  جرخف ع  ردب  موی  زاربلا  یلإ  مشاه  ینب  سمـش  نب  دـبع  نب  هعیبر  ونب  اعد  هلتقیف 

.هلتقف هیلإ  جرخف  ربیخ  موی  زاربلا  یلإ  بحرم  اعد  هلتقف و  هیلإ  جرخف  دحأ  موی  زاربلا  یلإ  هحلط  یبأ  نب  هحلط  اعد 

الإ یه  ام  همیظع و  لاقی  نأ  نم  مظعأ  هلیلج و  لاقی  نأ  نم  لجأ  اهنإف  دو  دبع  نب  ورمع  یلإ  قدـنخلا  موی  اهجرخ  یتلا  هجرخلا  امأف 
موی ارمع  یلع  هزرابمل  هللا  یخأ و  نبا  ای  لاقف  رکب  وبأ  مأ  یلع  هللا  دنع  هلزنم  مظعأ  امیأ  لئاس  هلأس  دق  لیذهلا و  وبأ  انخیش  لاق  امک 

نب هفیذـح  نع  يور  دـق  هدـحو و  رکب  یبأ  نع  الـضف  اهیلع  یبرت  اهلک و  مهتاعاط  راصنألا و  نیرجاهملا و  لاـمعأ  لدـعت  قدـنخلا 
هنم غلبأ  وه  ام  لب  اذه  بسانی  ام  نامیلا 

نإ هللا  دـبع  ابأ  ای  تلقف  ناـمیلا  نب  هفیذـح  تیتأ  لاـق  يدعـسلا  کـلام  نب  هعیبر  نع  يدـبعلا  نوراـه  یبأ  نع  عیبرلا  نب  سیق  يور 
ظیرقت یف  نوطرفتل  مکنإ  هریـصبلا  لهأ  مهل  لوقیف  هبقانم  بلاط و  یبأ  نب  یلع  نع  .فیرحت )  « نوثدحتـسی :» ب نوثدـحتی (  ساـنلا 

يذلا هنع و  کثدحأ  يذلا  ام  یلع و  نع  ینلأست  يذلا  ام  هعیبر و  ای  لاقف  سانلل  هرکذأ  هنع  ثیدحب  یثدحم  تنأ  لهف  لجرلا  اذـه 
عـضو اذه و  سانلا  موی  یلإ  ادمحم  یلاعت  هللا  ثعب  ذـنم  نازیملا  هفک  یف  دـمحم ص  همأ  لامعأ  عیمج  عضو  ول  هدـیب  هفیذـح  سفن 

دـعقی و ال هل و ال  ماقی  يذـلا ال  حدـملا  اذـه  هعیبر  لاقف  اهلک  مهلامعأ  یلع  حـجرل  يرخألا  هفکلا  یف  یلع  لامعأ  نم  دـحاو  لمع 
مهیلإ ربع  دـق  قدـنخلا و  موی  نوملـسملا  ناک  نیأ  لمحی و  فیک ال  عکل و  ای  هفیذـح  لاقف  هللا  دـبع  ابأ  ای  افارـسإ  هنظأل  ینإ  لمحی 
هلمعل هدیب  هفیذح  سفن  يذلا  هلتقف و  یلع  هیلإ  زرب  یتح  هنع  اومجحأف  هزرابملا  یلإ  اعد  عزجلا و  علهلا و  مهکلمف  هباحـصأ  ورمع و 

.همایقلا موقت  نأ  یلإ  مویلا و  اذه  یلإ  دمحم ص  همأ  لامعأ  نم  ارجأ  مظعأ  مویلا  کلذ 

.هلک كرشلا  یلإ  هلک  نامیإلا  زرب  هیلإ  زرب  نیح  مویلا  کلذ  لاق  هللا ص  لوسر  نأ  عوفرملا  ثیدحلا  یف  ءاج  و 

دقل قدـنخلا و  موی  ارمع  هتبرـض  اهنم  نمیأ  مالـسإلا  یف  ناک  ام  هبرـض  بلاط ع  یبأ  نب  یلع  برـض  دـقل  شایع  نب  رکب  وبأ  لاـق  و 
.هللا هنعل  مجلم  نبا  هبرض  ینعی  اهنم  مأشأ  مالسإلا  یف  ناک  ام  هبرض  یلع  برض 

ءامـسلا وحن  هسأر  .اهفـشک )  : هسأر حـمقأ   ) احمقم هیدـی  اعفار  لاز  ام  ارمع  یلع  زراب  امل  هللا ص  لوسر  نأ  عوفرملا  ثیدـحلا  یف  و 
ُْریَخ َْتنَأ  ًادْرَف َو  ِینْرَذَـت  ِّبَر ال  ایلع  مویلا  یلع  ظفحاف  دـحأ  موی  هزمح  ردـب و  موی  هدـیبع  ینم  تذـخأ  کنإ  مهللا  ـالئاق  هبر  اـیعاد 

. ( ءایبنألا 49 هروس  َنِیثِراْولا ( 

ارمع یلع  لتق  بازحألا  موی  تهبش  ام  هللا  يراصنألا و  هللا  دبع  نب  رباج  لاق  و 
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هروس َتُولاج (  ُدُواد  َلَتَق  ِهّللا َو  ِنْذِِإب  ْمُهُومَزَهَف  هلوق  یف  تولاج  تولاط و  هصق  نم  یلاعت  هللا  هصق  امب  الإ  هدعب  نیکرشملا  لذاخت  و 
. ( . هرقبلا 251

هللا ص لوسر  يدـی  نیب  هاقلأف  هلمح  هسأر و  زتحا  ارمع  لـتق  اـمل  اـیلع ع  نأ  نسحلا  نع  دـیبع  نب  ورمع  نع  رهزأ  نب  ورمع  يور  و 
 . رصنلا لوأ  اذه  لاق  وأ  رصنلا  اذه  لاقف  للهتی  هللا ص  لوسر  هجو  هسأر و  البقف  رمع  رکب و  وبأ  ماقف 

.هللا ءاش  نإ  مهوزغن  نحن  مویلا و  دعب  اننوزغی  مهحیر و ال  تبهذ  ورمع  لتق  موی  لاق  هللا ص  لوسر  نأ  عوفرملا  ثیدحلا  یف  و 

[ قدنخلا هوزغ  هصق  ]

هصقلا هذه  صخلم  رکذن  نأ  یغبنی  و 

هکرعملا نم  لمح  : ثترا  ) ثتراف اردب  دهـش  ناک  دق  قدنخلا و  موی  دو  دبع  نب  ورمع  جرخ  الاق  قاحـسإ  نبا  يدـقاولا و  يزاغم  نم 
هسأب و هتعاجـشب و  الدـم  املعم  .فیرحت )  « هسفن :» ب هفیـس (  ارهاش  قدـنخلا  رـضحف  ادـحأ  دهـشی  مل  احیرج و  .قمر )  هب  احیرج و 

نوـیموزخملا هریغملا  نب  هللا  دـبع  نب  لـفون  بهو و  یبأ  نب  هریبـه  لـهج و  یبأ  نب  همرکع  يرهفلا و  باـطخلا  نب  رارـض  هعم  جرخ 
ناـکملا یف  هیف  عضوم  قیـضأ  یلع  اوفقو  یتـح  هنوربـعی  اقیـض  اعـضوم  نوـبلطی  ارادـحنا  اداعـصإ و  قدـنخلا  یلع  مهلوـیخب  اوفاـطف 
هباحصأ سلاج و  هللا ص  لوسر  هدحاو و  ضرأ  یلع  نیملسملا  عم  اوراص  تربعف و  روبعلا  یلع  مهلویخ  اوهرکأف  رازملاب  فورعملا 

هللا لوسر  ای  هزرابأ  انأ  لاقف  یلع ع  ماق  رثکأ  املف  دـحأ  هیلإ  مقی  ملف  ارارم  زاربلا  یلإ  اعدـف  دو  دـبع  نب  ورمع  مدـقتف  هسأر  یلع  مایق 
یف مکالتق  نأ  نومعزت  مکنإ  سانلا  اهیأ  ورمع  لاقف  ریطلا  مهسوءر  یلع  ناک  توکـس  سانلا  ءادنلا و  ورمع  داعأ  سولجلاب و  هرمأف 
هیناث هعفد  یلع ع  ماقف  دحأ  هیلإ  مقی  ملف  رانلا  یلإ  هل  اودع  مدقی  وأ  هنجلا  یلع  مدقی  نأ  مکدـحأ  بحی  امف  رانلا أ  یف  انالتق  هنجلا و 

قدـنخلا و ءارو  نم  تفقوف  بازحألا  ءامظع  تءاج  اربدـم و  البقم و  هسرفب  ورمع  لاجف  سولجلاب  هرمأف  هللا  لوسر  اـی  هل  اـنأ  لاـق  و 
یف یل  نذـئا  هللا  لوسر  ای  لاقف  یلع ع  ماـقف  ادـنلا  نم  تححب  دـقل  لاـق و  هبیجی  ـال  ادـحأ  نأ  ورمع  يأر  اـملف  رظنت  اـهقانعأ  تدـم 

هل لاق  هنم  برق  املف  هیلع  هنعأ  مهللا  لاق  فرـصنا  املف  کنأشل  ضما  لاق  هتماـمعب و  هممع  هفیـس و  هدـلقف  اندـف  ندا  لاـقف  هتزراـبم 
بلاط یبأ  میدن  ناک  نینامثلا و  زواج  دق  اریبک  اخیـش  ورمع  ناک  تنأ و  نم  ورمع  لاقف  كاتأ  دـقف  نلجعت  هرعـش ال  نع  هایإ  ابیجم 
عجراف اقیدص  یل و  امیدن  كوبأ  ناک  دقل  لجأ  لاقف  بلاط  یبأ  نب  یلع  انأ  لاق  هل و  یلع ع  بستناف  هیلهاجلا  یف  بلطملا  دـبع  نب 

هرمأ ام  هللا  عضوملا و  اذهب  هیلع  هءارقلا  یف  انررم  اذإ  لوقی  يوحنلا  بیبش  نب  قدصم  ریخلا  وبأ  انخیش  ناک  کلتقأ  نأ  بحأ  ینإف ال 
ءاقبإلا و رهظأف  لشفلا  رهظی  نأ  ایحتـساف  هلتق  هضهان  نإ  هنأ  ملع  دـحأ و  ردـبب و  هالتق  فرع  دـقف  هنم  افوخ  لب  هیلع  ءاـقبإ  عوجرلاـب 

کلثم میرکلا  لجرلا  لتقأ  نأ  هرکأل  ینإ  یخأ  نبا  ای  لاقف  کلتقأ  نأ  بحأ  ینکل  یلع ع  هل  لاقف  اولاق  امهیف  بذاکل  هنإ  ءاـعرإلا و 
هدـحاو یلإ  ول  تبجأ و  الإ  ثالث  یلإ  دـحأ  ینوعدـی  تلق ال  کنأ  کنع  ثدـحتت  اشیرق  نإ  یلع ع  لاقف  کل  ریخ  كءارو  عجراف 
شیرق نم  کعبت  نمب  عجرت  نأ  یلإ  كوعدأ  ینإف  لاق  هذـه  کنع  عد  لاق  مالـسإلا  یلإ  كوعدأ  ینإف  یلع ع  لاقف  لجأ  لاق  اهنم 

نأ نظأ  تنک  ام  لاق  ورمع و  یمحف  زاربلا  یلإ  كوعدأ  ینإف  لاق  ینعدـخ  امالغ  نأ  ینع  شیرق  ءاـسن  ثدـحتت  نذإ  لاـق  هکم  یلإ 
نأ یلإ  نویعلا  نع  امهتراو  هربغ  اـمهل  تراـثف  ـالواجت  رفف و  ههجو  برـض  لـیق  هسرف و  رقعف  لزن  مث  ینم  اـهموری  برعلا  نم  ادـحأ 

هباحـصأ رف  هسأر و  زحی  هردـص  بکار  یلع  امهنع و  هربغلا  تلجنا  هلتق و  ایلع  نأ  اوملعف  هربغلا  تحت  نم  اـیلاع  ریبکتلا  ساـنلا  عمس 
رشاعم ای  لاقف  هراجحلاب  نوملسملا  هامرف  قدنخلا  یف  عقوف  هسرف  رـصق  هنإف  هللا  دبع  نب  لفون  الإ  مهلیخ  مهب  ترفظف  قدنخلا  اوربعیل 
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رخؤـم یف  ریـسلا  : رفثلا رفث (  عـطقف  هبرـضف  بهو  یبأ  نب  هریبـه  ریبزلا  كردأ  هلتقف و  یلع ع  هـیلإ  لزنف  هذـه  نـم  مرکأ  هـلتق  ساـنلا 
ورمع نب  رارض  باطخلا  نب  رمع  شوان  هحمر و  همرکع  یقلأ  ریبزلا و  اهذخأف  هئارو  نم  اهلمح  ناک  عرد  تطقس  هسرف و  .جرـسلا ) 

الأ تیلآ  تنک  ینإ  باطخلا  نبا  ای  اهظفحاف  هروکـشم  همعنل  اهنإ  لاق  هنع و  هعفر  حمرلا  سم  رمع  دجو  اذإ  یتح  رارـض  هیلع  لمحف 
.دحأ موی  یف  هذه  لثم  هعم  هل  يرج  ناک  دق  هباحصأ و  یلإ  اعجار  رارض  فرصنا  هلتقأف و  یشرق  لتق  نم  يادی  یننکمت 

. ( ماشه 3:241 نبا  هریس  رظنا  و  يزاغملا (  باتک  یف  يدقاولا  رمع  نب  دمحم  اعم  نیتصقلا  نیتاه  رکذ  دق  و 

یناشاک

( هزرابم یلا  نوعدت  ال   ) ار مالسلا  هیلع  نسح  ماما  دوخ  رسپ  رم  ترضح  نآ  دومرف  و  مالـسلا ) هیلع  نسحلا  هنبال  مالـسلا  هیلع  لاق  (و 
( بجاف  ) تزرابم يوس  هب  يوش  هدناوخ  رگا  و  اهیلا ) تیعد  نا  و   ) هبراحم هب  ندـمآ  نوریب  تزرابم و  يوس  هب  ار  مدرم  هتبلا  ناوخم 

راکمتـس هبراحم  يوس  هب  هدـنناوخ  هک  یتسرد  هب  سپ  غاب ) یعادـلا  ناف   ) كاله عفد  تهج  زا  ترداـبم  قیرط  هب  نک  تباـجا  سپ 
تزرابم هب  ندناوخ  هک  تسا  نآ  مالک  نیا  لیضفت  راگف و  ناج  اب  تسا  كاله  میب  رد  هداتفا  راکمتـس  و  عورـصم ) یغابلا  و   ) تسا
تلیضف زا  تسا  جورخ  هک  اریز  ناودع ، تسا و  یغب  نیا  تسا و  روهت  هک  طارفا  فرط  هب  تعاجـش  تلیـضف  زا  تسا  ندمآ  نوریب 

هاگ یغب و  ببـس  هب  كـاله  تسا و  عرـص  دعتـسم  لاوحا  بلغا  رد  ینعی  تسا  عورـصم  یغاـب  هکنآ  اـما  و  هیبضغ ، توق  رد  لدـع 
عورصم هک  تسا  نآ  هنظم  رد  یغاب  هک  تسا  نآ  عورـصم ) یغابلا  و   ) ینعم سپ  .تبانا  تمالـس و  هچوک  هب  دزیرگ  یم  هک  تسه 

.دشاب

یلمآ

ینیوزق

تبراحم و هب  ندمآ  نوریب  تزرابم و  هب  بورح  رد  ار  یسک  ناوخم  ار : مالـسلا ) هیلع  نسح  ماما   ) دوخ رـسپ  ترـضح  نآ  تفگ  و 
ینعی .یغب  لها  زا  تبراحم  هب  هدنباتـش  تزرابم و  هب  هدـنناوخ  هکیتسرد  هب  هچ  نک  تباـجا  سپ  تزراـبم  هب  يوش  هدـناوخ  هاـگره 

وا هب  ایند  رد  مه  یغب  يازج  هکنآ  هب  دشاب  یلوا  ینعی  .تسا  هداتفا  كاخ  رب  یغاب  ره  و  دشاب ، قح  ریغ  هب  هدننک و  يدعت  راکمتس و 
.دنکفا كاله  كاخ  رب  ار  وا  دسر و 

یجیهال

تفگ ینعی و  .عورصم » یغابلا  غاب و  یعادلا  ناف  بجاف ، اهیلا  تیعد  نا  هزرابم و  یلا  نوعدت  ال  : » مالـسلاامهیلع نسحلا  هنبال  لاق  و 
هب ار  وت  دنناوخب  رگا  داهج و  رد  هلتاقم  هبراحم و  هب  ار  یسک  یناوخن  دیاب  هک  ار  مالسلاامهیلع  نسح  ماما  دوخ  رسپ  رم  مالـسلا  هیلع 

ملاظ تسا و  راکمتـس  ملاظ و  هبراحم  هب  هدنناوخ ي  هک  قیقحت  هب  سپ  وا ، هلتاقم ي  هب  ور  نوریب  نک و  تباجا  سپ  هبراحم ، يوس 
.تسا ندش  هتشک  قحتسم 

ییوخ
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هحلـسالاب هیراجلا  همیدقلا  كراعملا  یف  هموسرم  تناک  و  ابلاغ ، نیلتاقملا  دحا  لتقب  رجنت  لاتقلا و  یلا  هوعدلا  وه  هزرابملا  ینعملا :
ربعی عزانتلا و  هموصخلل و  یئاهن  لصفک  رومالا ، نم  رما  یف  نیعادتم  نینثا  نیب  عقت  دـق  همکالملا و  نانـسلا و  فیـسلا و  نم  هدرابلا 

امک فقوملا  مزات  امهم  لاتقلاب  هادـبلا  مدـع  مزحلا و  یلا  اداشرا  همالک  نوکیف  داهجلا  نادـیم  یلع  همالک  لمح  ناـف  لئودـب ، اـهنع 
.لماتلا یلا  جاتحی  ضومغ و  هیفف  اهنم  معالا  وا  یناـثلا  ینعملا  یلع  لـمح  نا  نیفـص و  لـمجلا و  یف  مالـسلا ) هیلع   ) هتریـس تناـک 

يدش هدناوخ  نادـب  رگا  یناوخب و  ار  دربن  مه  ینک و  یتسدـشیپ  گنج  هب  ادابم  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) نسح شدـنزرف  هب  همجرتلا :
: شدنزرف هب  باطخ  تسا  تکاله  رد  یغای  و  راکمتس ، تسا و  یغای  نآ  راتساوخ  اریز  نک ، تباجا 

زئاج تسین  گنج  هب  زاغآ  *** زرابم ناوخم  نسح  دومرف 

تباجا نآ  زا  ینکب  دیاب  *** توعد وت  يدش  نادب  هکنآ  رو 

تسا یعاس  شیوخ  كاله  هب  یغای  *** تسا یغای  وت  زرابم  هک  اریز 

يرتشوش

یباف زاربلا ، یلا  مشاه  ینب  ضعب  اعد  الجر  نا  هتزرابم ) بلط   ) باب یف  يور  هریظن ، یفاکلا ) ) يور و  هلماک ،) ) یف دربملا  هاور  لوقا :
یغب هنا  مالسلا :) هیلع  ) لاقف .ینبلغی  نا  تیشخ  برعلا و  سراف  ناک  لاق : .هزرابت  نا  کعنم  ام  مالسلا :) هیلع  ) یلع هل  لاقف  هزرابی ، نا 

نا ماشلا - لها  نم  ریثک  عمج  لتق  رکذ  دعب  رـصن - ) نیفـص  ) یف .یغابلا و  دهل  لبج  یلع  لبج  یغب  ول  و  هتبلغل ، هتزراب  ول  و  کیلع ،
نذا دق  هللا  نا  نظال  ینا  هللا  نمیلا و  لها  رشعم  ای  مکلیو  لاقف : ماق  هیواعم - باحصا  ءاسور  نم  ناک  و  يریمحلا - حابصلا  نب  ههربا 
هعم انلم  هبحاص  لتق  اـمهیاف  ـالتتقیلف  نیلجرلا  برحلا ) بادآ  یف  نوعبرـالا - نماـثلا و  لـصفلا   ) نیذـه نیب  اولخ  مکحی  و  مکئاـنفل ،
ینم ارورـس  دـشا  اهب  انا  ماشلا  لها  تدرو  ذـنم  هبطخب  تعمـس  ام  هللا  و  ههربا ، قدـص  لاقف : مالـسلا .) هیلع  ) ایلع کـلذ  غلبف  .اـعیمج 

و نولوقی : ماشلا  لها  لبقاف  .هلقع  یف  اباصم  ههربا  نظال  ینا  هلوح : نمل  لاق  فوفـصلا و  رخآ  رخاتف  ههربا  مالک  هیواعم  غلب  .هذهب و 
ناک نا  نسحلاابا  ای  لاقف : یقـشمدلا  دواد  نب  هورع  زربف  .یلع  هزرابم  هرک  هیواعم  نکل  و  اـساب ، اـیار و  اـنید و  انلـضفال  ههربا  نا  هللا 

.رطخب کل  سیل  هناف  بلکلا  اذه  رذ  هباحصا : هل  لاقف  مالسلا ،) هیلع  ) یلع هیلا  مدقتف  یلا ، ملهف  کتزرابم  هرک  هیواعم 

هنمی و امهادحا  تطقس  نیتعطق  هعطقف  هبرـضف  هیلع  لمح  مث  .هایا  ینوعد و  هنم  یل  ظیغاب  مویلا  هیواعم  ام  هللا  و  مالـسلا :) هیلع  ) لاقف
قحلاب ادمحم  ثعب  يذلا  اما و  کموق ، ربخاف  بهذا  هورع  ای  ( ) مالـسلا هیلع  ) لاق مث  هبرـضلا  لوهل  نارکـسعلا  جـتراف  هرـسی  يرخالا 

امح یف  تمحقت  ذا  امامح  تیقل  دق  ورع  ای  ورع  يراصنالا : نمحرلادبع  نبا  هللادبع  لاق  و  نیمدانلا ) نم  تحبصا  رانلا و  تنیاع  دقل 
ءاضقلاب انموم  تاقلقملا  هلوهی  نا  ام  نیلبـشلا  یباک  سراف  سیل هللا  تاموحلا  لطایا  یف  امغیـض  يدانت  ناوهلا - کل  اـیلعا - تاوهللا 

بارض الاکن و  میحجلا  یف  تقذ  دقلف  تافالاب  یجی ء  ام  هاقل ال و ال  یف  ههیرک  یشخی  سیل  تاقباسلاب  باوثلا  وجری  ریخلاب  ابستحم 
هقحلاف مالـسلا ) هیلع  ) یلع یلع  هورعل  مع  نبا  لمح  تارفقملاب و  لیتقلا  نوکی  نا  دنه  نبا  تیقو  دـق  .دواد  نبای  تایمحملا  عماقملا 
طالتخا یف  وا  هلیغ  وا  هزرابم  اذه  لتقی  نم  مهیف  اما  احبق ، لاجرلا و  هذهل  ابت  لاقف : دهاشی ، رـصبی و  لتلا  یلع  فقاو  هیواعم  هورعب و 

ساـنلا یلوا  کـناف  تنا  هیلا  زربا  برحلا ) بادآ  یف  نوعبرـالا - نماـثلا و  لـصفلا  : ) هبقع نب  دـیلولا  هل  لاـقف  .عقنلا  ناروث  قـلیفلا و 
.سیئرلل هیاقو  الا  رکـسعلا  لعج  ام  هیلا و  زربا  هللا ال  ینا و  و  شیرق ، نم  تییحتـسا  یتح  زاربلا  یلا  یناعد  دقل  هللا  و  لاقف : .هتزرابمب 
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مع نبا  زاجحلا  نم  ارسب  یتا  ناک  و  هل ، اناف  هومتیبا  ذا  و  کنم ، اهب  قحا  دحا  ام  لاقف : هتزرابمل ؟ موقتا  هاطرا : نب  رسبل  هیواعم  لاق  و 
یـش ء ینم  جرخ  ءایحلا  لاق : کلذ ؟ یلا  كوعدی  امف  ایلع  زرابت  نا  کسفن  نم  تدـعو  کنا  تعمـس  ینا  هل : لاقف  هتنبا  بطخی  هل 

ردحناف نسح ، ابا  یلا  زربا  هادان : رـسب و  هلبقتـساف  رتشالا ، هعم  هلیخ و  نم  اعطقنم  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ادغف  .هنع  عجرا  نا  یحتـسا  اناف 
عفدتسیل اهفشکی  نا  رسب  دصقف  ضرالا  یلا  هاقلاف  عراد ، وه  هنعط و  هبراق  اذا  یتح  هب  ثرتکم  ریغ  هدوت  یلع  مالـسلا ) هیلع  ) یلع هیلا 
.كودع هللا و  ودع  رسب  اذه  مالـسلا :) هیلع  ) هل لاقف  طقـس  نیح  رتشالا  هفرعف  هل ، اربدتـسم  مالـسلا ) هیلع  ) یلع هنع  فرـصناف  هتـساب ،

موی لک  یفا  ثراحلا : نب  رضنلا  لاقف  کلذ - لعف  صاعلا  نب  ورمع  هلبق  ناک  و  اهلعف -  نا  دعبا  هللا  هنعل  هیلع  هعد  مالسلا ) هیلع  ) لاقف
عنقف ورمع  نم  سما  تدب  هیواعم  ءالخلا  یف  اهنم  کحضی  هنانـس و  یلع  هنعاهب  فکی  هیداب  هجاجعلا  طسو  هروع  هل  هنوبدنت  سراف 

امه امکاصخ  ایحلا و  الا  ادمحت  هیناث ال  ثیللا  ایقلت  امکلیبس ال  ارـصبا  هاطرا  نبا  ورمعل و  الوقف  هیذاح  وذح  اهلثم  رـسب  هروع  هسار و 
باحـصا رـشعم  ای  نیکرـشملا : ءاول  بحاـص  ناـمثع  نب  هحلط  لاـق  دـحا : هوزغ  یف  يربطلا ) ) یف و  اذـه ، هیقاو و  سفنلل  هللا  اـتناک و 

وا هنجلا  یلا  یفیسب  هللا  هلجعی  دحا  مکنم  لهف  هنجلا ، یلا  انفویـسب  مکلجعی  رانلا و  یلا  مکفویـسب  انلجعی  هللا  نا  نومعرت  مکنا  دمحم 
( برحلا بادآ  یف  نوعبرالا - نماثلا و  لصفلا   ) هدـیب ال یـسفن  يذـلا  و  لاقف : مالـسلا ) هیلع  ) یلع هیلا  ماقف  .رانلا  یلا  هفیـسب  ینلجعی 

ربکف هکرتف  .مع  نبای  محرلا  هللا و  كدـشنا  لاقف : هتروع  تفـشکناف  طقـسف  هلجر  عطقف  هبرـضف  .ینلجعت  وا  کلجعا  یتح  کـقرافا 
مث .هنم  تییحتساف  هتروع  تفـشکنا  نیح  یندشان  یمع  نبا  نا  لاق : هیلع ؟ زهجت  نا  کعنم  ام  هل : لاق  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) یبنلا
الا نکمیف  اماع  هزرابملا  یلا  اعد  نم  نود  اعورـصم  ایغاب  هنوکب  هزرابملا  یلا  اصلاخ  اصخـش  اـعد  نمیف  مالـسلا ) هیلع  ) همـالک دروم 
هدش هنم  رهشا  ماشلا  لها  یف  نکی  مل  و  نزی -  يذ  لآ  نم  حابصلا  نب  بیرک  نا  هعصعص  رکذ  رصن :) نیفص  ) یف .عورصمب و  نوکی 

حالج نب  ثراحلا  هیلا  زربف  زرابی ، نم  يدان  مث  عفترملا  لتقف  يدـیبزلا  حاض  نب و  عفترملا  هیلا  زربف  زرابی ، نم  يدان  زرب و  ساـبلاب -
ایغب و اهیلع  ماق  مث  ضعب  قوف  اهضعب  مهداسجاب  یمر  مث  اذئاع ، لتقف  ینادمهلا  قورـسم  نب  ذئاع  هیلا  زربف  زرابی  نم  يدان  مث  هلتقف ،

هنس هللا و  هنس  یلا  كوعدا  كرذحا و  ینا  بیرک  ای  کحی  و  هادان : مث  مالسلا ) هیلع  ) یلع هیلا  ردبف  زرابم ، نم  له  يدان  مث  ءادتعا ،
تئـش اذا  مدقا  اهیف ، انل  هجاح  الف  کنم  هلاقملا  هذه  انعمـس  ام  رثکا  ام  باجاف : .رانلا  دابکالا  هلکآ  نبا  کلخدی  کحی ال  و  هلوسر ،
اهنمرخ هبرـض  هبرـض  نا  هلهمی  ملف  هیلا ، یـشم  مث  .هللااب  الا  هوق  لوح و ال  ال  مالـسلا :) هیلع  ) یلع لاقف  .هرثا  اذه  یفیـس و  يرتشی  نم 

هیلا زربف  زرابی ، نم  يدان  مث  .هلتقف  يریمحلا  هعادو  نب  ثراحلا  هیلا  زربف  .زراـبی  نم  مالـسلا ) هیلع  ) يداـن مث  .همد  یف  طحـشتی  ـالیتق 
مارحلا و رهشلاب  مارحلا  رهـشلا  ) نیملـسملا رـشعم  ای  يدانف : .دحا  هیلا  زربی  ملف  زرابی ، نم  يدان  مث  .هلتقف  یـسبعلا  بلطملا  نب  عاطملا 

نماثلا لصفلا  (. ) نیقتملا عم  هللا  نا  اوملعا  هللا و  اوقتا  مکیلع و  يدتعا  ام  لثمب  هیلع  اودـتعاف  مکیلع  يدـتعآ  نمف  صاصق  تامرحلا 
هقتاع و نیب  رمی  لبنلا  هرسیملا و  وحن  هونب - هعم  و  مالسلا - ) هیلع  ) یلع رم  رصن :) نیفص  ) یف و  اذه ، برحلا ) بادآ  یف  نوعبرالا - و 

لاقف هیما  ینب  ضعب  وا  نایفـس  یبا  یلوم  رمحا  هب  رـصبف  لاق - نا  یلا  کلذ - یلع  هرکی  هسفنب و  هیقی  الا  دـحا  هینب  نم  ام  و  هیبکنم ،
مث هیما ، ینب  یلوم  هلتقف  یلع  یلع  یلوم  ناسیک  هیلا  جرخف  مالـسلا ،) هیلع  ) هوحن لـبقاف  .کـلتقا  مل  نا  هللا  ینلتق  هبعکلا  بر  و  یلع :
یلع نافلتخت  هالجر  هقتاع و  یلع  هلمح  مث  هبذجف  هعرد  بیج  یف  هدی  عقوف  مالسلا ،) هیلع  ) یلع هزهتناف  فیسلاب  هبرـضیل  ایلع  طلاخ 
یتح امهیلا  رظنی  مالـسلا ) هیلع  ) یلع هابرـضف و  هیلع  دمحم  نیـسحلا و  هانبا  دش  هدضع و  هبکنم و  رـسکف  ضرالا  هب  برـض  مث  هقنع 

ای ینایفک  لاق : كاوخا ؟ لعف  اـمک  لـعفت  نا  کـعنم  اـم  ینب  اـی  لاـق : مئاـق  هعم  مالـسلا ) هیلع  ) نسحلا اـمهیبا و  یلا  ـالبقا  مث  هـالتق ،
هتعبت جرخ ال  نیح  هتیار  ینا  ول  یمیمتلا : نایفـس  نب  دـیزی  لاق  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسحلاب رحلا  قلحل  امل  يربطلا :) ) یف .نینموملاریما و 
کل له  هل : لاق  هیلا و  جرخف  .معن  لاق : ینمتت ؟ تنک  يذلا  رحلا  اذه  دیزیل : میمت  نب  نیصحلا  لاق  مهیلع  رحلا  لمح  امل  مث  .نانسلا 
هعقو یف  یناـغالا - ) ) یف .هلتق و  نا  هیلا  جرخ  نیح  هثبل  اـمف  هدـی  یف  هسفن  تناـک  اـمناکف  هـل  زربـف  .مـعن  لاـق : هزراـبملا ؟ یف  رح  اـی 
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ضرعی میمت  ینب  سیمخ  یف  فقاو  انا  يدانی و  لجرب  انا  اذاف  هقرازالا  سیئر  قرزالا  نب  عفان  تلتق  امل  یلهابلا : همالس  لاق  بالود -
رثکا املف  یناعدف ، تعجر  مث  یلحر  یلا  ترـصف  ینلیازی ، سیل  سیمخ و  یلا  سیمخ  نم  لقتنا  انا  ینبلطی و  لعج  و  هزرابملا ، یلع 

یف نوعبرالا - نماثلا و  لصفلا   ) دق هتارما  یه  اذاف  هتبلـس ، هسار و  تذـخاف  تلزن  هتعرـصف و  هتبرـضف  نیتبرـض  انفلتخاف  هیلا  تجرخ 
ذا نیفـص  موی  فقاول  ینا  یمیمنلا : رغـالاوبا  لاـق  هریغ : و  یبـینقلا ) نوـیع  ) یف .هب و  راـثتل  تجرخف  هتلتق  نیح  ینتار  برحلا ) بادآ 
ذا هتکیرع  نم  نیلی  وه  انیبف  یعفا ، انیع  هینیع  ناک  مهدا و  سرف  یلع  وه  بلطملادـبع و  نب  ثراحلا  نب  هعیبر  نب  سابعلا  یلا  ترظن 
هل لاـقف  لاـق - نا  یلا  هلتقف - ساـبعلا  هیلا  زربـف  زاربـلا  یلا  مله  ساـبع  اـی  مهدا : نب  رارع  هل  لاـقی  ماـشلا  لـها  نم  فتاـه  هب  فـته 
لاق .کلذکل  کلذ  نا  لاق : .ادحا  اوزرابت  مکزکارم و  اولخت  نا  رفعج  نب  هللادبع  انیسح و  انـسح و  کهنا و  ملا  مالـسلا :) هیلع  ) یلع

دو كودـع ، هباجا  نم  کب  یلوا  کماما  هعاط  معن  لاق : كادـف ؟ هللا  ینلعج  بیجا  الف  زاربلا  یلا  یعدافا  لاـق : .ادـب  اـمم  ادـع  اـمف 
رفغا هماقم و  سابعلل  رکشا  مهللا  لاق : هیدی و  عفر  مث  .هللا  رونل  ءافطا  هطین  یف  نعط  الا  همرض  خفان  مشاه  ینب  نم  یقبی  نا ال  هیواعم 
هـصق کلاه ، عورـصم  یغابلا  ایغاب و  نوکی  هزرابملا  یلا  هریغ  اعد  نم  نا  نم  بابلا  اذه  یف  طرخنی  امم  .هل و  ترفغ  دـق  یناف  هبنذ 

هیلا لـسراف  لیعامـسا  یلا  ( 287) هنـس یف  ورمع  راـس  لـماکلا :) ) یفف یناـماسلا ، دـمحا  نب  لیعامـسا  عـم  رافـصلا  ثیللا  نـب  ورمع 
رکذف یباف  .رغثلا  اذه  یف  ینکرتا  كدی و  یف  امب  عنقاف  رغث  یف  انا  رهنلاءاروام و  يدـی  یف  امنا  هضیرع و  ایند  تیل  کنا و  لیعامـسا 
راصف یحاونلا ، هیلع  ذخا  هوحن و  لیعامـسا  راسف  خلب  لزنف  .تلعفل  لاومالا  ردبب  هرکـسا  نا  تئـش  ول  لاقف : خلب  رهنب  روبعلا  هدـش  هل 

لاقف همجاب  هقیرط  یف  رم  ابراه و  یلوف  ورمع  مزهنا  یتح  لاـتق  ریثک  مهنیب  نکی  ملف  اولتتقاـف  لـعف ، اـم  یلع  مدـنف  رـصاحملاک  ورمع 
هتباد برحلا ) بادآ  یف  نوعبرالا - نماثلا و  لصفلا   ) هب تلحوف  همجالا ، یف  ریسی  رفن  وه و  راس  .قیرطلا و  یف  اوضما  هعم : نم  هماعل 

.لتق یتح  سبحف  دضتعملا  یلا  لیعامسا  هریسف  اریسا ، هوذخاف  لیعامسا  باحصا  ءاج  هعم و  نم  یضمف 

هینغم

یلع برح  و  هایحلا ، هللا و  ودع  وهف  اهبابسال  اهل و  دهم  اهراثا و  نم  و  ناودع ، یغب و  برحلا  هتعیرش : هذه  و  مالـسالا ، نید  وه  اذه 
و فسوی .)  21 نوملعی - سانلا ال  رثکا  نکل  هرما و  یلع  بلاغ  هللا  و   ) نیح دعب  ول  هعرص و  قحلا  عراص  نم  و  ریخلا ..! قحلا و  هللا و 

یلع هوعدلا  هجوت  وا  همـساب ، اهیلا  یعدی  ناک  امنا  و  طق ، هزرابم  یلا  اعد  مالـسلا ) هیلع   ) مامالا نا  انعمـس  ام  : ) دـیدحلا یبا  نبا  لاق 
مامالا هزرابم  هصق  دیدحلا  یبا  نبا  لقن  مث  .الیتق  هادرا  مامالا و  هیلا  زربف  زرابم ؟ نم  له  دو : نب  ورمع  لوقک  هریغل  هل و  مومعلا  هجو 

نیحیحـصلا كردتـسم  نع  هتـسلا ) حاحـصلا  نم  هسمخلا  لئاضف   ) بحاص لقن  .قحـسا و  نبا  هریـس  يدقاولا و  يزاغم  نع  دو  نبال 
هنس هعبط  ص 19  يدادغبلا ج 13  بیطخلل  دادـغب  خـیرات  نع  دابآردـیحب و  .ه  هنس 1324  هعبط  ص 32  يروباسینلا ج 3  مکاـحلل 
یلا یتما  لامعا  نم  لضفا  قدنخلا  موی  دو  نب  ورمعل  یلع  هزرابم  نا  : ) لاق هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  نا  لقن  رصمب ، .ه   1349

(. همایقلا موی 

هدبع

حورطم بولغم  عورصم  التتقیل و  رخالل  لک  زورب  هزرابملا  هزرابم : یلا  نوعدت  … 

يرفعج

مالسالا ضیف 
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نوریب  ) هزرابم هب  ار ) یسک   ) دیاب تسا : هدومرف  نمشد ) اب  دروخ  دز و  هرابرد   ) مالسلا هیلع  نسح  ماما  شدنزرف  هب  مالـسلا  هیلع  ماما 
نوچ  ) تسا راکمتـس  هدنناوخ  اریز  ور ، نوریب  ریذپب و  عافد ) ناونع  هب   ) دندومن توعد  نآ  هب  ار  وت  رگا  و  یناوخن ، فص ) زا  ندمآ 

رب راکمتس  و  تسا ) ینمشد  يرگمتس و  راک  نیا  هتشادرب و  تسد  يراکتـسرد  لدع و  زا  هدرک و  یکاب  یب  روهت و  زواجت و  دح  زا 
یم اجنیا  رد  دیحلا  یبا  نبا  .دوش  هتـشک  هداتفا  كاخ  هب  دـسرب و  يرگمتـس  رفیک  هب  مه  ایند  رد  دور  یم  نامگ   ) تسا هداتفا  كاخ 
یم زرابم  ای  هدش و  هدناوخ  ترـضح  نآ  دوخ  ای  هکلب  دشاب ، هدـیبلط  هزرابم  هب  ار  یـسک  زگره  مالـسلا  هیلع  ماما  میدینـشن  دـسیون :

.دروآ یم  رد  شیاپ  زا  تفر و  یم  وا  بناج  هب  راوگرزب  نآ  سپ  دندیبلط 

ینامز

رگم ورن  یـسک  گنج  هب  هاگ  چـیه  دـیامرف  یم  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  تسا  هتـشاد  یعافد  هبنج  مالـسا  ياـهگنج  هک  یئاـجنآ  زا 
دنتفاتش یم  گنج  نادیم  هب  نمشد  نانامرهق  .تشاد  اهگنج  رد  ترـضح  دوخ  هک  یـشور  نامه  .دنک  توعد  گنج  هب  ار  وت  هکنیا 

یم مالسا  هب  توعد  ار  وا  .تفر  یم  وا  گنج  هب  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  داد  یمن  ار  شخساپ  یـسک  هاگره  دندیبلط  یم  دروامه  و 
( مالسلا هیلع   ) یبتجم ماما  شدنزرف  هب  هک  یشرافس  تسا  نیمه  دیناسر و  یم  شلتق  هب  درک و  یم  دربن  وا  اب  تفریذپ  یمن  رگا  درک 

ایآ دیسرپ  لیذهوبا )  ) ام داتـسا  زا  یـسک  دسیون : یم  بلطم  حیـضوت  رد  تسا  تنـس  لها  ياملع  زا  هک  دیدحلا  یبا  نبا  .دیامن  یم 
ورمع اب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع دربن  دنگوس  ادخب  تفگ : مداتـسا  رکبوبا ؟ ماقم  ای  تسا و  رتالاب  ادـخ  رظن  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماقم 

نبا .یئاهنت  رکب  یبا  هب  دسر  هچ  تساهنآ  مامت  تادابع  زا  رترب  لمع  نیا  تسا ، راصنا  نیرجاهم و  لامعا  يواسم  قدـنخ  گنج  رد 
زرابم هک  نیکرـشم  یمان  نامرهق  دودبع  نب  ورمع  .دوب  تشونرـس  گنج  قدنخ  گنج  دسیون : یم  بلطم  حیـضوت  رد  دـیدحلا  یبا 

هیلع و هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  تهج  نیمه  هب  دنام  یمن  یقاب  مالـسا  زا  یمان  دش  یم  زوریپ  وا  هاگره  دـنداتفا و  هزرل  هب  مامت  دـیبلط 
( مالـسلا هیلع   ) یلع دوب و  هلاـس  داتـشه  ورمع  .تسا  هتفرگ  رارق  مه  ربارب  رد  كرـش  ناـمیا و  ماـمت  دومرف : ناـنآ  گـنج  عقوم  هلآ )
( مالـسلا هیلع   ) ماما اما  .دنک  گنج  مالـسلا ) هیلع   ) یلع اب  دوبن  رـضاح  دوب و  بلاطوبا  یمیمـص  تسود  مالـسا  زا  لبق  ورمع  .ناوج 
ار هدیبع  رگا  ایادخ  راب  تشاد : هضرع  درک و  دنلب  اعد  هب  تسد  عقوم  نیمه  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  .دـش  دربن  هدامآ 
: دومرف توـالت  ار  هیآ  نیا  نک و  ظـفح  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع زورما  یتفرگ  متـسد  زا  دـحا  گـنج  رد  ار  هزمح  ردـب و  گـنج  رد 
ار ییحی  ادخ  تساوخ و  دنزرف  ادخ  زا  هک  تسایرکز  ترـضح  ياعد  هب  طوبرم  هیآ  یناثراو .) نیرتهب  وت  راذگم و  اهنت  ارم  ایادـخ  )

هیلع  ) یلع ماـما  رـس  رمع  رکبوـبا و  دروآ ، ترـضح  شیپ  ار  دودـبع  نب  ورمع  رـس  مالـسلا ) هیلع   ) یلع يراـب  .دوـمرف  تیاـنع  وا  هب 
تسام يزوریپ  لوا  نیا  دومرف : دیشخرد و  یم  شتروص  یلاحـشوخ  زا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  دندیـسوب و  ار  مالـسلا )

.دوب موش  مجلم  نبا  تبرض  تشاد  تکرب  قدنخ  رد  مالسلا ) هیلع   ) ماما تبرض  هک  تبسن  نامهب  تفگ : شایع  نب  رکبوبا  … 

يزاریش دمحم  دیس 

، بورحلا یف  هداعلا  تناک  امک  هلتاقتل ، کل  نرقلا  زورب  يا  هزرابم ) یلا  نوعدت  ال  -: ) مالسلا هیلع  نسحلا  هنبال  مالـسلا - هیلع  لاق  و 
یعادلا ناف  بجاف   ) هزرابملا یلا  نرقلا  كاعد  ناب  اهیلا ) تیعد  نا  و   ) هتلتاقمل هینرق  وعدی  نیبناجلا و  دحا  نم  عاجشلا  جرخی  ثیح 

.نیملاظلا رصنی  هناحبس ال  هللا  نال  کلاه ، عورصم ) یغابلا  و   ) يداب هنال  ملاظ ، يا  غاب )

يوسوم
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وعدی نا  هاهن  هراج  ای  یعمسا  ینعا و  كایا  باب  نم  نحن  هب  دارملا  هدلو و  هب  هجاو  بیردت  میلعت و  حرـشلا : .لاتقلا  هزرابملا : هغللا :
ناک نم  سفنلا و  تاوهـش  ءارو  ریـسلا  هعاجـشلا و  یـضتقم  نع  جورخ  اهیف  هملاظ و  هوعدـلا  هذـه  نال  لاتقلا  هزرابملا و  یلا  ادـحا 

بیجی مامالا  ناک  انه  نم  لوتقملا و  عورـصملا و  وه  نوکی  اهفلاخی و  امب  لماعی  هوعدلا و  هذه  دـضب  يزاجی  لب  حـلفی  مل  کلذـک 
رـصنلا ناف  بجیلف  زاربلا  هنم  بلط  اهیلا و  یعد  اذا  اما  و  يرماعلا …  دو  نب  ورمعب  لعف  امک  هقحـسی  هزراـبملا و  یلا  هاـعد  نم  هوعد 

 … همیزهلا نبجلا و  هنع  یفنیل  هعم …  هللا  هفیلح و 

یناقلاط

هک ریذپب  دـندناوخ ، ارف  هزرابم  هب  ار  وت  رگا  ناوخم و  ارف  مزر  هب  ار  یـسک  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نسح  دوخ  رـسپ  هب  ترـضح  نآ  «و 
« .تسا هداتفا  رگمتس  تسا و  رگمتس  مزر  هب  هدنناوخارف 

: مالّسلا هیلع  یلع  تعاجش  زا  ییاهرادومن 

ار یسک  ترضح  نآ  هک  میا  هدینشن  چیه  ام  دیامرف و  یم  نایب  ار  نآ  تلع  سپس  ار و  تمکح  تسخن  نخـس  نیا  رد  ترـضح  نآ 
هب وا  دنا و  هتـساوخ  یم  دربن  هب  ار  یـسک  ای  دنا  هدناوخ  یم  ارف  دربن  هب  ار  وا  صخـش  ای  هک  هدوب  نانچ  دناوخ و  ارف  دربن  هزرابم و  هب 
نت هب  نت  دربـن  هب  ار  مشاـه  ینب  ردـب  گـنج  رد  سمـش ، دـبع  نب  هعیبر  نارـسپ  .تسا  هتـشک  یم  ار  هدـنناوخارف  هتفر و  یم  گـنج 

دحا گنج  زور  .دندوب  کیرش  هبتع  نتشک  رد  هزمح  وا و  و  تشک ، ار  دیلو  دمآ ، نوریب  هزرابم  يارب  مالّسلا  هیلع  یلع  .دندناوخارف 
درواـمه ربـیخ  گـنج  رد  مه  بحرم  .تشک  ار  وا  دـمآ و  نوریب  مالّـسلا  هیلع  یلع  تساوـخ و  درواـمه  هحلط ، یبا  نـب  هـحلط  مـه 

.تشک ار  وا  دمآ و  نوریب  مالّسلا  هیلع  یلع  تساوخ و 

گرزب و دوش ، هتفگ  هک  تسا  نآ  زا  رتگرزب  دودـبع  نب  ورمع  اب  قدـنخ  گـنج  زور  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  دربن  ندـمآ و  نوریب  اـما 
زا یسک  .تسا  هتفگ  لیذهلا  وبا  ام  خیش  هک  تسا  هنوگ  نامه  هزرابم  نآ  تسا و  هوکـش  اب  دوش  هتفگ  هک  تسا  نآ  زا  رتدنمهوکش 
اب یلع  دربن  هک  دنگوس  ادخ  هب  هدازردارب  يا  تفگ : لیذهلا  وبا  رکب ؟ وبا  ای  تسا  رت  تلزنم  دنلب  دنوادخ  هاگشیپ  رد  یلع  دیـسرپ  وا 

رکب وبا  لامعا  هب  دسر  هچ  ات  تسا  رتارف  نآ  زا  هکلب  راصنا  نارجاهم و  همه  تادابع  لامعا و  همه  اب  لداعم  قدـنخ  گنج  رد  ورمع 
.ییاهنت هب 

نوراـه وبا  زا  عیبر ، نب  سیق  .تسا  نآ  زا  رتارف  هکلب  ماـقم  نیمه  اـب  بساـنم  هک  تسا  هدـش  لـقن  یتیاور  مه  ناـمیلا  نب  هفیذـح  زا 
مدرم هللا  دـبع  ابا  يا  متفگ : متفر و  نامیلا  نب  هفیذـح  شیپ  تسا ، هتفگ  یم  هک  دـنک  یم  لـقن  يدعـس  کـلام  نب  هعیبر  زا  يدـبع ،
ندوتس رد  امش  دنیوگ  یم  نانآ  هب  تریصب  لها  دنیوگ ، یم  نخـس  دننک و  یم  لقن  یثیداحا  وا  بقانم  بلاط و  یبا  نب  یلع  هرابرد 

هچ هعیبر  يا  تفگ : هفیذح  منک ؟ لقن  مدرم  يارب  هک  ینک  یم  لقن  نم  يارب  یثیدـح  وت  ایآ  کنیا  دـینک ، یم  يور  هدایز  درم  نیا 
رگا تسوا ، تسد  رد  هفیذح  ناج  هک  یسک  هب  دنگوس  میوگب ، ار  يزیچ  هچ  وت  يارب  نم  یسرپ و  یم  نم  زا  یلع  هرابرد  ار  يزیچ 

وزارت هفک  کی  رد  زورما  ات  تسا  هدش  هتخیگنارب  ترضح  نآ  هک  يزور  زا  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  تما  لامعا  همه 
دهاوخ يرترب  ناشیا  لامعا  همه  رب  یلع  لـمع  کـی  ناـمه  دـنهد ، رارق  رگید  هفک  رد  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  لاـمعا  زا  یکی  دـنهن و 

يا تفگ : هفیذح  .مرادنپ  یم  يور  هدایز  ار  نآ  نم  تسا و  لمحت  لباق  ریغ  یشیاتس  حدم و  رگید  نیا  هک  داد  خساپ  هعیبر  .تشاد 
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دودبع و نب  ورمع  هک  یماگنه  دندوب ، اجک  قدـنخ  گنج  زور  هب  ناناملـسم  تسا ، لمحت  رواب و  لباق  ریغ  هنوگچ  هیامورف ، سکان 
دندیشک و رانک  ار  دوخ  تساوخ و  دروامه  ورمع  تفرگ و  ار  ناشدوجو  ياپارس  یبات  یب  میب و  دندوب و  هتشذگ  قدنخ  زا  شنارای 

لمع تسوا ، تسد  رد  هفیذح  ناج  هک  یـسک  هب  دنگوس  .تشک  ار  وا  تفاتـش و  وا  دربن  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماجنارـس  .دندنام  زاب 
.تسا تمایق  مایق  ات  هک  زورما  هب  ات  اهنت  هن  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  تما  لامعا  زا  رتگرزب  شاداپ  ظاحل  زا  یلع  زور  نآ 

ورمع ییورایور  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  هک  یماگنه  زور  نآ  رد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هک  تسا  هدمآ  عوفرم  ثیدح  رد  و 
هک دز  یتبرض  مالّـسلا  هیلع  یلع  تسا : هتفگ  یم  شایع  نب  رکب  وبا  .دش » يورایور  كرـش  مامت  اب  نامیا  مامت  کنیا  : » دومرف تفر ،

موش هک  دروخ  یتبرض  مالّسلا  هیلع  یلع  .دز و  قدنخ  گنج  رد  ورمع  هب  هک  تسا  یتبرض  نآ  تسین و  مالسا  رد  نآ  زا  رت  هدنخرف 
.داب وا  رب  ادخ  نیرفن  هک  مجلم  نبا  تبرض  ینعی  تسین ، مالسا  رد  نآ  زا  رت 

هنهرب رـس  اب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  تفر  ورمع  هزرابم  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  نوچ  هک  تسا  هدـمآ  عوفرم  ثیدـح  رد  و 
رد ار  هزمح  ردب و  گنج  رد  ار  هدـیبع  ایادـخ  راب  تشاد : یم  هضرع  درک و  یم  اعد  دوب و  هدوشگ  نامـسآ  يوس  ار  دوخ  ياهتـسد 

« .یناثراو نیرتهب  وت  راذگم و  اهنت  ارم  اراگدرورپ  ، » راد هگن  نم  يارب  ار  یلع  زورما  اراگدرورپ  یتفرگ ، نم  زا  دحا  گنج 

يزیچ هب  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  تسد  هب  ورمع  ندش  هتشک  بازحا و  گنج  دنگوس  ادخ  هب  تسا : هتفگ  یم  يراصنا  هللا  دبع  نب  رباج 
نامرف هب  سپ  : » تسا هدومرف  هک  اج  نآ  ینعی  منک ، یمن  هیبشت  تسا ، هدومرف  نایب  لاعتم  دنوادخ  هک  تولاج  تولاط و  ناتـساد  زج 

« .تشک ار  تولاج  دواد  دنار و  تمیزه  هب  ار  نانآ  ادخ 

اب دیرب و  ار  شرس  تشک ، ار  ورمع  مالّـسلا  هیلع  یلع  نوچ  هک  دنک  یم  تیاور  يرـصب  نسح  زا  دیبع ، نب  ورمع  زا  رهزا ، نب  ورمع 
شا هرهچ  هک  یلاح  رد  ادخ  لوسر  .دندیسوب  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  رـس  دنتـساخرب و  رمع  رکب و  وبا  .دنکفا  ربمایپ  ربارب  دروآ و  دوخ 
ورمع ندش  هتشک  زور  هک  تسا  هدمآ  عوفرم  ثیدح  رد  .تسا و  يزوریپ  زاغآ  دومرف : ای  تسا ، يزوریپ  نیا  دومرف : دیـشخرد ، یم 

هب دـننک و  یمن  گنج  اـم  اـب  ناـنآ  سپ  نیا  زا  تفر و  ناـیم  زا  ناـنآ  داـب  : » دومرف مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  دودـبع ، نب 
« .درک میهاوخ  گنج  نانآ  اب  ام  دنوادخ  تساوخ 

: قدنخ گنج  هصق 

دودبع نب  ورمع  دنا : هتفگ  نینچ  ود  نآ  .مینک  نایب  قاحسا  نبا  يدقاو و  يزاغم  زا  ار  قدنخ  گنج  شرازگ  هصالخ  تسا  هتـسیاش 
تکرـش دحا  گنج  رد  دندوب ، هدیـشک  نوریب  هکرعم  زا  ار  وا  دوب و  هدش  یمخز  هدرک و  تکرـش  شیرق  هارمه  ردـب  گنج  رد  هک 

دوخ يورین  يریلد و  هب  دوب و  هدز  ناشن  دوخ  هب  هدیشک و  ار  دوخ  ریـشمش  هک  یلاح  رد  درک و  تکرـش  قدنخ  گنج  رد  وا  .درکن 
یگمه هک  هریغم  نب  هللا  دبع  نب  لفون  بهو و  یبا  نب  هریبه  لهج و  یبا  نب  همرکع  يرهف و  باطخ  نب  رارض  .دمآ  نوریب  دیلاب ، یم 

یم تکرح  وس  نآ  وس و  نیا  هب  قدنخ  رانک  رب  شیوخ  ياهبـسا  رب  راوس  نانآ  .دندرک  یم  یهارمه  ار  وا  دندوب ، موزخم  نادناخ  زا 
« رازم  » هب هک  قدـنخ  زا  ییانگنت  رانک  ماجنارـس  .دـنرذگب  نآ  زا  دـنناوتب  هک  دـندوب  قدـنخ  زا  یگنت  ياج  يوجتـسج  رد  دـندرک و 
اب نانآ  دندمآ و  قدـنخ  يوس  نیا  هب  دـندیرپ و  اهبـسا  .دـندرک  قدـنخ  زا  روبع  هب  راداو  ار  دوخ  ياهبـسا  دنداتـسیا و  دوب ، فورعم 

ترـضح نآ  رانک  شناراـی  دوب و  هتـسشن  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  لاـح  نآ  رد  .دـنتفرگ  رارق  نیمز  کـی  رد  اهناملـسم 
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ناوارف نوچ  .تساخنرب  وا  اب  گنج  يارب  سک  چـیه  تساوخ و  درواـمه  راـب  دـنچ  دـمآ و  شیپ  دودـبع  نب  ورمع  .دـندوب  هداتـسیا 
ناـمرف وا  هب  ربماـیپ  .منک  یم  گـنج  وا  اـب  نم  ادـخ  لوسر  يا  تفگ : تساـخرب و  مالّـسلا  هیلع  یلع  درک ، رارکت  ار  دوخ  ياـضاقت 
.تسا هتسشن  هدنرپ  ناشرـس  رب  ییوگ  دندوب ، شوماخ  نانچمه  مدرم  داد و  یم  یهاوخ  دروامه  گناب  نانچمه  ورمع  داد ، نتـسشن 

زا یسک  ایآ  خزود ، رد  ام  ناگتشک  دوب و  دنهاوخ  تشهب  رد  امش  ناگتـشک  هک  دیرادنپ  یم  نینچ  هک  امـش  مدرم  يا  تفگ : ورمع 
راب يارب  مالّـسلا  هیلع  یلع  تساخنرب ، سک  چیه  مه  زاب  .دنک  خزود  هناور  ار  دوخ  نمـشد  ای  دـیآرد  تشهب  هب  درادـن  تسود  امش 

ورمع .داد  نتسشن  نامرف  وا  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  میوا .» اب  گنج  هدامآ  نم  ادخ  لوسر  يا  : » تفگ تساخرب و  مّود 
هنارک رب  وـس  نآ  رد  بازحا  نارـس  ناـگرزب و  .تفر  یم  بقع  وـلج و  درک و  شیوـخ  بسا  اـب  زیخ  تسج و  هب  عورـش  دودـبع  نب 

ار زجر  نیا  دهد  یمن  ار  وا  خساپ  سک  چیه  دید  دودبع  نب  ورمع  نوچ  .دنتسیرگن و  یم  دندوب و  هدیـشک  ندرگ  هداتـسیا و  قدنخ 
نم دسرت  یم  هدننک  هقردب  هک  ماگنه  نآ  رد  تفرگ ، میادص  تسین ، يدروامه  ایآ  هک  مداد  زاوآ  نانآ  عمج  رب  هک  سب  زا   » دـناوخ

زا درمناوـج  رد  شـشخب  يریلد و  مریگ ، یم  یـشیپ  هاـگدروآ  يوـس  هب  هراوـمه  نم  هک  يرآ  ما ، هداتـسیا  ریلد  درواـمه  يوراـیور 
« .تساهیوخ نیرتهب 

: دوـمرف .ياـمرف  يروتـسد  ارم  وا  اـب  گـنج  يارب  ادـخ  لوـسر  يا  هک  تشاد : هضرع  تساـخرب و  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماـگنه  نیا  رد 
رب ار  دوخ  ریـشمش  تسب و  یلع  رـس  رب  ار  شیوخ  همامع  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  تفر ، کیدزن  یلع  ایب ، کیدزن 

هـضرع مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  تفر ، مالّـسلا  هیلع  یلع  نوـچ  .شاـب  دوـخ  میمـصت  یپ  زا  دوـمرف : تخیوآ و  وا  شود 
نکم باتـش  : » دومرف دیـسر ، دودبع  نب  ورمع  کیدزن  هک  نیمه  مالّـسلا  هیلع  یلع  .يامرف » يرای  ورمع  رب  ار  وا  ایادـخ  راب  : » تشاد

هب دـیما  وت  اب  دربن  اب  تسا و  شنیب  تین و  ياراد  هک  یـسک  دـمآ ، تیوس  هب  دـشاب  ناوتاـن  هکنآ  نودـب  وت  گـناب  هدـنهد  خـساپ  هک 
یقاب اههاگدروآ  رد  شمان  هک  نیگمهس  یتبرض  زا  مراد ، اپرب  وت  رکیپ  رب  ار  اه  هزانج  نارگ  هیوم  هک  مراودیما  نم  دراد ، يراگتسر 

زا یلهاج  راگزور  هب  و  دوب ، هتـشذگ  یگلاس  داتـشه  زرم  زا  هک  دوب  هدروخلاس  يدرمریپ  ورمع  یتسیک و  وت  دیـسرپ : ورمع  .دـنامب »
نب یلع  نم  تفگ : تخاس و  راکشآ  وا  يارب  ار  دوخ  بسن  مالّـسلا  هیلع  یلع  .دوب  بلطملا  دبع  نب  بلاط  وبا  نانیـشنمه  ناتـسود و 

.مشکب ار  وت  مرادن  تسود  هک  درگزاب  دوب ، نم  نیشنمه  تسود و  تردپ  يرآ  تفگ : .ما  بلاط  یبا 

هب دودبع  نب  ورمع  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : میدناوخ  یم  وا  شیپ  ار  نتم  نیا  هک  یماگنه  يوحن  بیبش  نب  قدصم  ریخلا  وبا  ام  خیش 
تـسد هب  ار  دحا  ردب و  گنج  رد  ناگدش  هتـشک  هک  تفگ  یم  نینچ  میب  زا  هکلب  دـنامب  هدـنز  یلع  هک  دادـن  تشگزاب  نامرف  یلع 

ورمع یلو  تشک ، دهاوخ  ار  وا  دـنک ، دربن  وا  اب  یلع  رگا  هک  تسناد  یم  مه  ار  نیا  تخانـش و  یم  تسناد و  یم  مالّـسلا  هیلع  یلع 
هیلع یلع  ندـنام  هدـنز  تیاعر  هک  داد  ناشن  نینچ  ببـس  نیدـب  و  دـهد ، ناشن  یناوتان  یتسـس و  دوخ  زا  هک  درک  مرزآ  دودـبع  نب 

.تفگ یم  غورد  عوضوم  نیا  رد  وا  و  دنک ، یم  ار  مالّسلا 

هدازردارب يا  تفگ : ورمع  .مشکب  ار  وت  هک  مراد  یم  تسود  نم  یلو  تفگ : دودبع  نب  ورمع  خساپ  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  دـنیوگ :
لقن وت  لوق  زا  شیرق  تفگ : مالّـسلا  هیلع  یلع  .تسا  رتهب  وت  يارب  درگرب  مشکب ، ار  وت  نوچ  یمیرک  درم  هک  مراد  یمن  شوخ  نم 
ورمع .مهد  یم  تبثم  خساپ  نآ  دروم  کی  رد  دنچ  ره  هکنیا  رگم  دهاوخ  یمن  نم  زا  تجاح  هس  سک  چیه  يا  هتفگ  هک  دننک  یم 
نخـس نیا  زا  تفگ : ورمع  .مناوـخ  یم  ارف  مالـسا  هب  ار  وـت  تسخن  نم  دوـمرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  .تسا  هنوـگ  نیمه  يرآ  تـفگ :

یم شیرق  نانز  تروص  نیا  رد  تفگ : درگرب ، هکم  هب  دـننک ، یم  يوریپ  وت  زا  هک  شیرق  زا  یناسک  اـب  هکنآ  مّود  تفگ : .رذـگرد 
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ناـمگ زگره  تفگ : دـمآ و  تریغ  هب  ورمع  .مناوخ  یم  ارف  يدرواـمه  هب  ار  وت  هکنآ  موس  دومرف : .داد  بیرف  ارم  یناوجون  دـنیوگ ،
رب تسا  هدش  هتفگ  درک و  یپ  ار  نآ  دمآ و  دورف  دوخ  بسا  زا  مد  نامه  دـیامنب و  نم  زا  ياضاقت  نینچ  برع  زا  یـسک  مدرک  یمن 
زا ار  ود  نآ  هک  دـش  هتخیگنارب  یکاخ  درگ و  نانچ  دـنتخادرپ و  دربن  هب  هاـگدروآ  رد  ود  نآ  .تخیرگ  بسا  تفوک و  بسا  هرهچ 

هتشک ار  وا  مالّسلا  هیلع  یلع  هک  دنتسناد  دندینش و  ریبکت  دنلب  يادص  كاخ  درگ و  نایم  زا  مدرم  هکنآ  ات  .تشاد  هدیـشوپ  اه  هدید 
قدـنخ زا  ات  دـنتخیرگ  ورمع  ناهارمه  .دـیرب  یم  ار  ورمع  رـس  دوب و  هتـسشن  ورمع  هنیـس  رب  یلع  تسـشن ، ورف  كاخ  درگ و  .تسا 

داتفا و قدنخ  رد  وا  اب  درپب و  تسناوتن  شبسا  هک  هللا  دبع  نب  لفون  زا  ریغ  دنداد ، روبع  قدنخ  زا  ار  ناشیا  نانآ  ياهبسا  .دننک  روبع 
وا بناج  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  دیـشکب و  نیا  زا  رتهب  ارم  مدرم  يا  تفگ : لفون  .دـندرک  وا  ندرک  ناراب  گنـس  هب  عورـش  ناناملـسم 

دوخ اب  هریبه  هک  یهرز  دز و  وا  بسا  نیز  هلاـبند  هب  یتبرـض  دـناسر و  بهو  یبا  نب  هریبه  هب  ار  دوخ  مه  ریبز  .تشک  ار  وا  تفر و 
هلمح ورمع  نب  رارـض  هب  مه  باـطخ  نب  رمع  .تخادـنا  ار  دوخ  هزین  مه  لـهج  یبا  نب  همرکع  .تفرگرب  ار  نآ  ریبز  داـتفا و  تشاد 

: تفگ تشادرب و  ار  شا  هزین  درک ، ساسحا  ار  نآ  رمع  داـهن و  رمع  تشپ  رب  ار  شا  هزین  هک  نیمه  دروآ و  هلمح  وا  رب  رارـض  .درک 
نارای هب  رارـض  مشکن و  ار  وا  مبای  تسد  هک  یـشرق  چیه  رب  ما ، هدروخ  دـنگوس  هک  شاب  رازگـساپس  ار  تمعن  نیا  باطخ  رـسپ  يا 

نب دـمحم  ار  هصق  ود  ره  نیا  و  دوب ، هتفرگ  تروص  باطخ  نب  رمع  رارـض و  نایم  مه  دـحا  گـنج  رد  یقاـفتا  نینچ  .تسویپ  دوخ 
.تسا هدروآ  دوخ  يزاغم  باتک  رد  يدقاو  رمع 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

: مالسلا هیلع  ِنَسَْحلا  ِِهْنبِال 

، ْبِجَأَف اَْهَیلِإ  َتیِعُد  ْنِإ  ،َو  ٍهَزَراَبُم َیلِإ  َّنَوُعْدَت  َال 

.ٌعوُرْصَم َیِغاَْبلا  ،َو  ٍغَاب اَْهَیلِإ  َیِعاَّدلا  َّنِإَف 

: دومرف مالسلا  هیلع  نسح  ماما  شدنزرف  هب  مالسلا  هیلع  ماما 

رد یتسس  و   ) نک تباجا  دناوخارف  هزرابم  هب  ار  وت  یسک  رگا  یلو  شابم ) گنج  رگزاغآ  و   ) نکم توعد  هزرابم  هب  ار  یسک  زگره 
هتفگ هب  هنامیکح : راتفگ  دنس  .تسا . (  بولغم  لاح  ره  رد  راکمتس  راکمتس و  هزرابم  هب  هدننک  توعد  اریز  نکم ) نمشد  اب  داهج 

اب ًاضعب  دـنا و  هتـسیز  یم  یـضر  دیـس  موحرم  زا  دـعب  ای  لبق  هک  یناـسک  زا  یعمج  ار  اـنعم  نیمه  هغـالبلا  جـهن  رداـصم  رد  بیطخ 
زین بغار  دنا و  هدروآ  دیرفلا  دقع  هبر  دـبع  نباو  لماک  رد  دربم  رابخالا و  نویع  رد  هبیتق  نبا  هلمج  زا  دـنا  هدرک  لقن  ییاه  توافت 
نبا مینک  یم  هفاضا  ،ج 4،ص 186 .) هغالبلا جهن  رداصم  ) .دنا هدومن  لقن  بابلالا  بابل  رد  « ذـقنم نب  هماسا  تارـضاحم و« رد  ار  نآ 
حتف ) .تسا هتفرگن  هغالبلا  جـهن  زا  نیقی  هب  هک  هدروآ  نانمؤمریما  زا  ییاـه  تواـفت  اـب  ار  ثیدـح  نیا  يراـبلا  حـتف  باـتک  رد  رجح 

(. ( ،ج 6،ص 109 يرابلا

! شابن گنج  رگزاغآ 
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: دیامرف یم  دهد و  یم  شدنزرف  هب  یمهم  زردنا  هنامیکح  راتفگ  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

یتسـس و   ) نک تباجا  دناوخارف  هزرابم  هب  ار  وت  یـسک  رگا  یلو  شابم ) گنج  رگزاغآ  و   ) نکم توعد  هزرابم  هب  ار  یـسک  زگره  »
ْنِإ ،َو  ٍهَزَراَبُم َیلِإ  َّنَوُعْدَت  َال  ( ؛» تسا بولغم  لاح  ره  رد  راکمتس  راکمتس و  هزرابم  هب  هدننک  توعد  اریز  نکم ) نمـشد  اب  داهج  رد 

( . ٌعوُرْصَم َیِغاَْبلا  ،َو  ٍغَاب اَْهَیلِإ  َیِعاَّدلا  َّنِإَف  ، ْبِجَأَف اَْهَیلِإ  َتیِعُد 

.تسا هداتفا  نیمز  رب  هدروخ  تسکش  يانعم  هب  عورصم »  » رگمتس و يانعم  هب  یغاب »  » تسا و نت  هب  نت  گنج  يانعم  هب  هزرابم » »

یلاح رد  تسا  داهج  هریاد  زا  نوریب  رد  نت  هب  نت  ياه  گنج  هب  هراشا  نخـس  نیا  هک  دنا  هتـشادنپ  نینچ  ناحراش  زا  یـضعب  دـیاش 
مارح هکلب  تسین  بولطم  وا  توعد  شریذپ  اهنت  هن  دبلط  هزرابم  هب  داهج  نادـیم  ریغ  رد  ار  ام  یـسک  هاگره.تسین  نینچ  زگره  هک 

زا يرایـسب  رد  اریز  ، تسا داهج  نادیم  تفریذـپ  ار  هزرابم  هب  توعد  ناوت  یم  هک  ییاج  اهنت  تسا  هکلهت  رد  سفن  ياقلا  اریز  ، تسا
يرگید ، دیبلط یم  زرابم  دمآ و  یم  نوریب  نمشد  رکـشل  زا  یـسک  ؛ دش یم  ماجنا  نت  هب  نت  ياه  گنج  زاغآ ، رد  داهج  ياه  نادیم 

ياه نادیم  رد  هزرابم  رگزاغآ  دنتشاد  روتـسد  ناناملـسم.داتفا  یم  كاخ  رب  ود  نآ  زا  یکی  ماجنارـس  تفرگ و  یم  رارق  وا  ربارب  رد 
زیاج وا  ربارب  رد  توکـس  دیبلط ، زرابم  تفرگ و  رارق  نادـیم  طسو  رد  نمـشد  رکـشل  زا  یـسک  هک  یتروص  رد  یلو  ؛ دنـشابن گنج 

اب گنج  ياه  نادیم  رد  ارارک  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  میناد  یم  دیآ و  یم  رامـش  هب  تسکـش  اب  يواسم  یتوکـس  نینچ  اریز  ، تسین
نیرتزراب هک  دروآ  رد  ياپ  زا  ار  وا  تفرگ و  رارق  دوخ  فیرح  ربارب  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  دـش و  هدـیبلط  هزراـبم  هب  مالـسا  نانمـشد 

چیه دـیبلط و  زرابم  نادـیم  طسو  رد  اهراب  وا  اریز  ، تسا « دودـبع نب  ورمع  » لباقم رد  نتفرگ  رارق  قدـنخ و  گنج  نادـیم  نآ  هنومن 
دهد هزاجا  هک  درک  اضاقت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  زا  اهراب  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  دوش و  رهاظ  وا  لباقم  رد  درکن  تأرج  سک 

هزاجا راب  نیرخآ  یلو  ؛ داد یمن  تصخر  دنک  شیامزآ  ار  نارگید  هک  نیا  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دریگ و  رارق  وا  ربارب  رد 
فورعم ثیدح  دنکفا و  كاخ  رب  ار  وا  هنانامرهق  يا  هزرابم  اب  تفرگ و  رارق  ورمع  ربارب  رد  ترضح  نآ  داد و 

دراو دو ) دبع  نب  ورمع  رکیپ  رب   ) قدنخ زور  رد  مالسلا  هیلع  یلع  هک  يا  هبرض  ؛  ِْنیَلَقَّثلا ِهَدابِع  ْنِم  ُلَْضفأ  ِقَْدنَْخلا  َمْوَی    ّ ٍِیلَع َُهبْرََضل  »
.دومرف نایب  ار  . ( ،ص 467 سوواط نب  دیس  لامعألا  لابقا  « ) . تسا رتالاب  سنا  نج و  تدابع  زا  درک 

خیرات رد  نت  هب  نت  ياه  گنج  : هتکن

یترورـض عقاو  رد  دـش و  یم  عقاو  داهج  ياه  نادـیم  رد  هک  دوب  ینت  هب  نت  ياه  گنج  هب  هراشا  دـمآ  الاب  راـبرپ  ثیدـح  رد  هچنآ 
دنتخادرپ یم  راکیپ  هب  فرط  ود  نایرکـشل  همه  هک  هبولغم  ياـه  گـنج  زا  نت  هب  نت  ياـه  گـنج  نیا  هاـگ  دوب و  ریذـپان  باـنتجا 

اب نت  هب  نت  گنج  رد  دودبع  نب  ورمع  ندش  هتشک  اب  هک  تفرگ  تروص  قدنخ  میظع  دربن  رد  هک  هنوگ  نامه  ، درک یم  يریگولج 
رکـشل داد و  مه  تسد  هب  تسد  نافوط  لیبق  زا  يرگید  لـماوع  اـب  دروخ و  تسکـش  نمـشد  هیحور  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤمریما 

.دندرک ینیشن  بقع  نادیم  زا  شیرق  میظع 

تموصخ مه  اب  هک  رفن  ود  هک  انعم  نیا  هب  تفرگ  یم  ماـجنا  یتشز  رایـسب  تروص  هب  نت  هب  نت  ياـه  گـنج  اـپورا  خـیرات  رد  یلو 
دش یم  هتشک  یکی  ات  دندرک و  یم  هلمح  مه  هب  رابگرم  ياه  حالس  زا  هدافتـسا  اب  دندناوخ و  یم  ارف  هزرابم  هب  ار  رگیدکی  دنتـشاد 
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.تسا هدمآ  نآ  حرش  اهنآ  فلتخم  بتک  رد  هک  تشگ  یم  مامت  اهنآ  هزرابم 

: تسا هدش  هتفرگ  یبرغ  فورعم  فراعملا  هرئاد  هس  زا  هک  تسا  يا  هراصع  دیناوخ  یم  لیذ  رد  ار  هچنآ 

تموصخ رگیدکی  اب  هک  نت  ود  هک  لکش  نیا  هب  تسا  هدش  هتفرگ  نیتال  نابز  زا  هک  تسا  يا  هژاو  لئود  نامه  ای  نت  هب  نت  هزرابم 
ياپورا رد  یطـسو و  نورق  رد  ادـتبا  رد  لمع  نیا.دنتـساوخ  یم  رب  هزرابم  هب  رابگرم  يا  هحلـسا  ای  ریـشمش و  زا  هدافتـسا  اب  دنتـشاد 

هبنج هاگداد  يوس  زا  لمع  نیا  یتدم  زا  دـعب.ددرگ  یم  زاب  حیـسم  زا  لبق  نارود  هب  هک  تسا  هدـش  هتفگ  یتح  دوب و  موسرم  یقرش 
.درک یم  لئود  ماجنا  هب  مکح  هاگداد  يدراوم  رد  دش و  یفرعم  تموصخ  عفر  يارب  يا  هلیسو  ناونع  هب  تفای و  ینوناق 

هک یناسک  يارب  ار  مادـعا  تازاـجم  لاس 1566  رد  وا  هک  تفای  تدـش  ییاج  اـت  لـمع  نیا  ماـجنا  هسنارف  رد  مهن  زلراـچ  ناـمز  رد 
رد هسنارف  رد  مراهچ  یئول  نامز  رد  ًادـعب  هک  تسا  هدـش  هتـشون  خـیراوت  رد  دوجو  نیا  اـب.درک  ررقم  دـندز  یم  لـمع  نیا  هب  تسد 
رد ناگتـشک  دادـعت  مهدزیـس  یئول  نامز  رد  اـی  دـندش و  هتـشک  نت  هب  نت  دربن  نیا  رد  رفن  رازه  راـهچ  زا  شیب  لاـس  هدـجه  ضرع 

نیهوت و نیرت  کچوک  ضحم  هب  هک  دوب  هتفای  شرتسگ  ییاج  ات  دربن  عون  نیا  هنماد.دـش  غلاب  رفن  رازه  تشه  هب  لاس  تسیب  ضرع 
لمع نیا  ماجنا  درک و  یم  نییعت  ار  لئود  ناـکم  ناـمز و  دوب  هتفرگ  رارق  تناـها  دروم  هک  يدرف  ، نیهوت دوجو  لاـمتحا  فرـص  اـی 
طقف دـندوب و  زاجم  راـک  نیا  نداد  ماـجنا  هب  دارفا  همه  هک  هدـش  هتفگ  یتح  دـش و  یم  یقلت  تفارـش  ظـفح  وربآ و  زا  عاـفد  یعون 

.دندوب انثتسم  تیمومع  نیا  زا  دنتشاد  يرامیب  هک  یناسک  ای  لاس و  تصش  زا  رتالاب  ای  لاس و  تسیب  ریز  دارفا  ، نانز

تیعونمم متـسیب  نرق  لئاوا  رد  ماجنارـس  دنتـسناد و  یم  نیناوق  فلاخم  ار  نآ  دوب و  ثحب  لمع  نیا  زاوج  رد  هراومه  دوجو  نیا  اب 
حالطصا هب  اهنآ و  نایم  رد  ًابلاغ  لئود  اریز  ، دنا هتـسناد  فارـشا  هقبط  لوفا  ار  نآ  تیعونمم  لماوع  زا  یکی  دش و  مالعا  نآ  یناهج 

.تفرگ یم  ماجنا  یگداوناخ  تفارش  وربآ و  زا  تیامح  يارب 

هب نت  هزرابم  لکـش  هب  اهدربن  اه و  گنج  رد  دوبن و  یـصخش  ياه  تموصخ  هب  دودحم  هک  تشاد  دوجو  زین  لئود  زا  يرگید  عون 
ای اه و  هیلاوش  ياهدربن  دروخ و  یم  مشچ  هب  دالیم  زا  شیپ  متفه  هدس  رد  نآ  زا  یتارثا  خیرات  باتک  رد  یتح  دش و  یم  رادومن  نت 

حالـس هدش و  خوسنم  گنج  نیدایم  رد  دربن  عون  نیا  هزورما.تسا  لیبق  نیا  زا  یمالـسا  ياهدربن  رد  موسرم  ياه  ندیبلط  هزرابم  هب 
.تسا هدیدرگ  نآ  نیزگیاج  یعمج  راتشک  ياه 

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abu Talib said : “ Do not invite anyone to a duel but if you are challenged
to duel, respond, because one who calls to a duel is an oppressor, and the oppressor

.” is always defeated

نانز نادرم و  یقالخا  توافت  : 234 تمکح

هراشا
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توص
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ًهّوُهزَم ُهَأرَملا  َِتناَک  اَذِإَف  ُلُخبلا  ُنبُجلا َو  ُوهّزلا َو  ِلاَجّرلا  ِلاَصِخ  ُراَرِش  ِءاَسّنلا  ِلاَصِخ  ُراَیِخ  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

509 ص :

اََهل ُضِرعَی  ٍءیَش  ّلُک  نِم  تَقِرَف  ًهَناَبَج  َتناَک  اَذِإ  اَِهلَعب َو  َلاَم  اََهلاَم َو  تَظِفَح  ًهَلیَِخب  َتناَک  اَذِإ  اَهِسفَن َو  نِم  نّکَُمت  َمل 

اه همجرت 

یتشد

ره لخب ، سرت ، ّربکت ، دـننام ، تسا ، نادرم  قالخا  نیرت  تشز  ناـنز ، يوخ  قلخ و  نیرتوکین  زا  یخرب  دومرف : وا ، رب  ادـخ  دورد  و 
نوچ و  دنک ، یم  ظفح  ار  شرهوش  دوخ و  لاوما  دـشاب  لیخب  رگا  و  دـهد ، یمن  هار  دوخ  میرح  هب  ار  هناگیب  دـشاب ، ّربکتم  ینز  هاگ 

مـسیویتالر  ) یگدـنز رد  قـالخا  ندوـب  یبـسن  دـقن   . ) دریگ یم  هلـصاف  دـناسر  ناـیز  وا  يوربآ  هـب  هـک  يزیچ  ره  زا  دـشاب  ناـسرت 
هراشا درم  نز و  نیب  یقالخا  ياه  شزرا  زا  یخرب  ندوب  یبسن  هب  مالسلا ) هیلع   ) ماما اجنیا  رد  هچ  رگ  ّتیبسن »  ) RELATIVISM

( .درادن قالخا  ندوب  یبسن  هب  یطابترا  نیا  و  دومرف ،

يدیهش

، دزاـن شیوخ  هب  نز  نوچ  سپ  .ندـیزرو  لـخب  و  سرت ، ندـیزان و  دوخ  هب  تسا : نادرم  يوخ  نیرت  تشز  ناـنز  يوخ  نیرتوـکین 
هچ ره  زا  دوب ، ناسرت  نوچ  و  دراد ، هاگن  ار  شیوش  لام  دوخ و  لام  درآ ، لخب  نوچ  و  دزای ، تسد  ودب  یـسک  هک  دـهدن  تصخر 

.دوب ناساره  درآ  يور  ودب 

یلیبدرا

نز نوچ  سپ  یلیخب  كاسما و  یلد و  دـب  یـشکندرگ و  تسا و  ربک  نآ  تسنادرم و  ياهتلـصخ  نیرتدـب  نانز  ياهتلـصخ  نیرتهب 
ره ار و  دوخ  رهوش  لام  دوخ و  لام  دراد  هاگن  هلیخب  دشاب  هاگ  ره  یبنجاب و  دوخ  سفن  زا  دـهدن  نیکمت  یـشکرس  ّربکت و  اب  دـشاب 

ناطیش ياه  هسوسو  زا  ار  وا  دوش  ضراع  هچ  ره  زا  دسرت  لد  دب  دشاب  هاگ 

یتیآ

دورف رـس  سک  هب  دزان ، دوخ  هب  نز  نوچ  .لخب  سرت و  دوخ ، هب  شزان  تسا : نادرم  ياهتلـصخ  نیرتدـب  ناـنز ، ياهتلـصخ  نیرتهب 
.ددرگ ناساره  دروآ ، يور  ودب  هچ  ره  زا  دوب ، وسرت  نوچ  دراد و  هگن  ار  شیوش  دوخ و  لام  دشاب ، لیخب  نوچ  دراین و 

نایراصنا
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زج دشاب  ربک  ياراد  نز  هاگره.سرت  ، لخب ، ربک : تسا نادرم  ياه  تلصخ  نیرتدب  نانز  ياه  تلصخ  نیرتهب  : دومرف ترـضح  نآ  و 
درآ يور  وا  هب  هچ  ره  زا  دشاب  وسرت  یتقو  و.دنک  ظفح  ار  شرهوش  دوخ و  لام  دشاب  لیخب  نوچ  و.درواین  دورف  رس  رهوش  ربارب  رد 

 . دیامن يرود 

اه حرش 

يدنوار

لثم لعافلا  ینعمب  ناک  نا  هب و  لوعفملا  لیبس  یلع  الا  اهب  نوملکتی  فرحا ال  برعلل  و  اهیلع ، تیهز  نم  وهزملا  و  ربکتلا ، وهزلا : و 
یف رمات  امناف  هب ، ترما  اذا  کنال  لـجر  اـی  هزتل  تلق : اـهب  ترما  اذـل  و  اـهریغ ، هقاـنلا و  تجتن  رمـالاب و  ینع  لـجرلا و  یهز  مهلوق 

ءاتلاب هرکذ  امنا  .هقلخ و  هعبط و  روماملا  ناک  و  ماللاب ، الا  نوکی  ـال  بئاـغلا  رما  و  کـلذ ، هب  عقوی  نا  هبطاـخت  يذـلا  ریغ  لیـصحتلا 
: لوقتا تلقف : هنم  بجعا  لاق  لجرلا ؟ یهز  ینعم  ام  میلـس : ینب  نم  یبارعال  تلق  يرهزالا : لاق  .هب و  روماملا  بطاـخملا و  اذاـختال 

اذاف عضولا  لصا  یف  نادـض  لهاجلا  لقاعلا و  تفاخ و  تقرف : .اهجوز و  هارملا  لـعب  .هب و  ملکتن  ـالف  نحن  اـما  لاـق : رختفا ؟ اذا  اـهز 
و رثکالا ، یلع  مذلا  قاقحتـسا  یف  لخدم  هل  ام  حیبقلا  ناف  نسحلا ، حیبقلا و  امهلاثم  اهـسکع  یلع  رخالا  دحف  امهدحا  هقیقح  تفرع 

.هفالخ یلع  نسحلا 

يردیک

.تفاخ يا  تقرف ، هب  لوعفملا  الا  هنم  لعفلا  ینبی  ربکتلا و ال  وهزلا :

مثیم نبا 

.تفاخ يا  تقرف ، هب  لوعفملا  الا  هنم  لعفلا  ینبی  ربکتلا و ال  وهزلا :

دیدحلا یبا 

اَهِسْفَن َو ْنِم  ْنِّکَُمت  َْمل  ًهَّوُهْزَم  ُهَأْرَْملا  َِتناَک  اَذِإَف  ُلُْخْبلا  ُْنبُْجلا َو  ُوْهَّزلا َو  ِلاَجِّرلا  ِلاَصِخ  ُراَرِـش  ِءاَسِّنلا  ِلاَصِخ  ُراَیِخ  مالـسلا  هیلع  َلاَق  َو 
 . اََهل ُضِْرعَی  ٍءْیَش  ِّلُک  ْنِم  ْتَقِرَف  ًهَناَبَج  َْتناَک  اَذِإ  اَِهْلَعب َو  َلاَم  اََهلاَم َو  ْتَظِفَح  ًهَلیَِخب  َْتناَک  اَذِإ 

نبج نم  مئارکلاب  ام  اهب  مارکلا  ثیداحأ  بیط  داز  دق  هل  مهنایتف و  یف  مادقإلا  دوجلا و  لاقف  مجعلا  رعاش  یئارغطلا  ینعملا  اذه  ذخأ 
.لخب نم  و 

اهزیمت عبطلاب و  هتوص  نود  اهتوص  نوکی  نأ  امهنیب  ام  قافتا  هتأرمال و  لـجرلا  هبحم  یف  بابـسألا  يوقأ  نم  نوطـالفأ  همکح  یف  و 
.هرادقم یلع  ارفانت  لجرلا  دنع  ام  یلع  ءیش  اهدنع  اذه  نم  داز  اذإف  هبلق  نم  فعضأ  اهبلق  هزیمت و  نود 

هغل یف  الإ  .تیکسلا )  نبا  نع  اهز (  زوجی  هوخنلا و ال  نم  وخنم  وهف  یخن  کلذک  رختفا و  اذإ  وهزم  وهف  انیلع  لجرلا  یهز  لوقت  و 
.هفیعض
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فوخلا قرفلا  تفاخ و  تقرف  و 

یناشاک

لاصخ نآ  تسا و  نادرم  ياهتلصخ  نیرتدب  نانز  ياهتلصخ  نیرتهب  لاجرلا ) لاصخ  رارش  ءاسنلا  لاصخ  رایخ  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
( هوهزم هئرملا  تناک  اذاف   ) یلیخب كاسما و  و  لخبلا ) و   ) یلددـب سرت و  و  نبجلا ) و   ) یـشکندرگ تسا و  ربک  وهزلا ) : ) زا دـنترابع 

یبنجا نامدرم  دزن  لاح  چیه  هب  دهدنرد  نت  ینعی  دوخ  سفن  زا  دهدن  نیکمت  اهسفن ) نم  نکت  مل   ) دشاب ربکتم  نز  هک  هاگره  سپ 
اذا و   ) ار دوخ  رهوش  لام  و  اهلعب ) لام  و   ) ار دوخ  لام  دراد  هاگن  اهلام ) تظفح   ) هدننک لخب  دشاب  هک  هاگره  و  هلیخب ) تناک  اذا  (و 

تالیوست جـیاتن  زا  ار  وا  دـیآ  شیپ  هچ  رهزا  دوش  ادـج  اهل ) ضرعی  یـش ء  لک  نم  تقرف   ) كانـسرت دـشاب  هاگره  و  هنابج ) تناک 
.نامرفان سفن  هیوهش  سواسو  زا  ناطیش و 

یلمآ

ینیوزق

یلد دب  ینعی  نبج )  ) .ربکت و ینعی  تسا  وهز )  ) نآ تسا و  نادرم  ياهتلصخ  نیرتدب  نانز  ياهتلصخ  نیرتهب  ترـضح  نآ  دومرف  و 
ار و یـسک  دوخ  سفن  زا  دهدن  نیکمت  دشاب  دـشاب  دنـسپدوخ  ربکتم و  نز  هاگره  سپ  .لام  كاسما  ینعی  لخب )  ) .یگدنـسرت و و 

دوجو تواخـس  رما  هب  دوصقم  دـیامن و  تظفاحم  ار  دوخ  رهوش  لام  دوخ و  لام  دـشاب  لیخب  نوچ  .یـسکان و  يارب  دراین  دورف  رس 
بجوم هچنآ  زا  رذح  لامک  سپ  .دهد  يور  ار  وا  هک  تلاح  ره  زا  دسرتب  عاجـش  ریلد  هن  دـشاب  ناسرت  لد و  دـب  هاگره  .دـننادرم و 

.دنکب ددرگ  رهوش  طخس  ضارتعا و  یماندب و 

یجیهال

هتفگ ینعی و  تلعف » : » لاق لهاجلا ، انل  فصف  لیق  و  .هعضوم » یشلا ء  عضی  يذلا  وه  : » لاقف لقاعلا ، انل  فص  مالـسلا : هیلع  هل  لیق  و 
ناکم رد  ار  يزیچ  ره  دراذـگب  هک  تسا  یـسک  لقاع  هک  تفگ  سپ  .ار  لقاع  ام  يارب  زا  نک  فصو  هک  مالـسلا  هیلع  ار  وا  رم  دـش 

هک تفگ  .ار  لهاج  ام  يارب  زا  نک  فصو  سپ  هک  دش  هتفگ  .عرـش و  لقع و  بسح  هب  تسا  راوازـس  هک  ییاج  نآ  رد  ینعی  دوخ ،
هیلع تفگ  اـیوگ  سپ  تسا ، لـقاع  ضیقن  هک  اریز  ار ، لـهاج  ندرک  فصو  دراد  مزـال  لـقاع  ندرک  فصو  نوـچ  .مدرک  فـصو 

.دوخ عضوم  ریغ  رد  ار  يزیچ  دراذگ  هک  تسا  یسک  لهاج  هک  مالسلا 

ییوخ

(: تقرف  ) هفیعـض هغل  یف  ـالا  اـهز  زوجی  ـال  هوخنلا و  نم  وخنم  وهف  یخن  کلذـک  و  رختفا ، اذا  وهزم  وهف  اـنیلع  لـجرلا  یهز ) : ) هغللا
لاجرلا هوهـش  ضرعم  یف  اهنال  هنامالا ، فافعلا و  هارملا  یف  هبجاولا  هحودـمملا و  فاصوالا  مها  ینعملا : .فوخلا  قرفلا : تفاـخ و 
هفورعم اهدـنع و  جوزلا  لام  عدوتـسملا  اـهتبر و  تیبلا و  هبحاـص  اـهنال  و  بناـج ، لـک  نم  ساـسحالا  قشعلا و  بهتلم  و  بناـجالا ،
اهعنمی ثیحب  ربکتلا  وهزلا و  اهنم  نسحیف  لاملا  سفنلا و  یف  اهیلا  ههجوتملا  راطخالا  هذه  ربجی  امم  اهل  دبالف  سانلا ، يدل  فعضلاب 

نا امک  .احودمم  اففعت  هارملا  یف  امومذم و  اربکت  لجرلا  یف  دعی  عنمتلا  اذه  و  اهیف ، بناجالا  عمط  وا  بناجالا  یلا  اهرظن  نع  کلذ 
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نع دس  کلذ  نال  حشلا ، وا  لخبلا  نم  دع  نا  حودـمم و  لاضفالا  لذـبلا و  یلع  مادـقالا  كرت  لاومالا و  نم  اهدـی  یف  امل  اهکاسما 
هملظ یف  رفسلا  تاولخلا و  یف  جورخلا  نع  اهنیعی  نبجلا  .اهدی و  یف  امل  نیقراسلا  نیبصاغلا و  عمط  نع  اهـسفن و  یف  بناجالا  عمط 

نم يوقا  هارملا  یف  ساسحالا  ساسحالاب و  طبترت  تارثات  تافـصلا  هذه  نا  یلا  افاضم  نیتیحانلا  نم  اهدیفیف  تاوارحـصلا  یلایللا و 
رب ار  هناگیب  دشاب  ربکتاب  نز  نوچ  لخب ، سرت و  ربکت و  تسا : نادرم  لاصخ  نیرتدـب  نانز  لاصخ  نیرتهب  دومرف : همجرتلا : .لجرلا 
رد دهد  خر  وا  رب  هچ  ره  زا  دشاب  وسرت  نوچ  و  دنک ، يرادهگن  ار  شرهوش  لام  شدوخ و  لام  دشاب  لیخب  نوچ  و  دهدن ، هار  دوخ 

.دشاب ساره 

لاجر لاصخ  نیرتدب  رمش  رب  *** لاصخ هتسجخ  دوب  نز  رد  هچنآ 

لاجعتساب ونش  ار  نآ  حرش  *** غیرد لخب  ساره و  ربکت  نوچ 

لاجم ریغ  دارم  رب  دهدن  *** تسا رادهگن  دوخ  ربک  اب  نز 

لاح ره  رد  يوش  ار و  دوخ  لام  *** دنک ظفح  لیخب  دشاب  هک  رو 

لابقتسا ءوس  دساره ز  نوچ  *** تسا دنباپ  هناخ  هب  دسرتب  رو 

يرتشوش

نبا لوق  مالـسلا  هیلع  لاق  ام  ریغ  یف  لاجرلا  عم  نهفالتخا  یف  لیق  امم  لاجرلا و  لاصخ  رـش  ءاسنلا  لاصخ  رایخ  مالـسلا : هیلع  لاق  و 
یف یتفلاب  حـبقی  لاخلا  رعاشل : .محـش و  نم  نیزا  هارما  یلع  اسابل  تیار  و ال  هتحاصف ، نم  نیزا  لـجر  یلع  اـسابل  تیار  اـم  همربش :
هنوک .رخفلا و  ربکلا و  يا : وهزلا : حیبق  هاتفلا  سار  یف  بیشلا  هسار و  یف  یتفلاب  نسحی  بیـشلا  حیلم و  هاتفلا  دخ  یف  لاخلا  هدخ و 
هیلع قداصلا  نع  یفاکلا )  ) يور ءاسنلا ) یف  مالـسلا ) هیلع   ) همالک نوسمخلا - نماثلا و  لصفلا   ) .حـضاو لاـجرلا  لاـصخ  رارـش  نم 

جرخف کتحار ، طسبا  فسوی ! ای  لاقف : لیئربج  هیلا  طبهف  هیلا ، لزنی  ملف  کلملا  زع  هلخد  بوقعی  هیلع  لخد  امل  فسوی  نا  مالسلا :
امل هبوقع  کبقع  نم  هوبنلا  تعزن  لاقف : یتحار ؟ نم  جرخ  يذلا  رونلا  اذه  ام  فسوی : هل  لاقف  ءامسلا ، وج  یف  راسف  عطاس  رون  اهنم 
اذاف اهکـسمی ، کلم  همکح و  هسار  یف  الا و  دـبع  نم  ام  مالـسلا : هیلع  هنع  .یبن و  کبقع  نم  نوکیالف  بوقعی  خیـشلا  یلا  لزنت  مل 

هل لاق  مث  هللا  هعفر  عضاوت  اذا  و  سانلا ، نیعا  یف  سانلا  رغـصا  وه  هنیع و  یف  سانلا  مظعا  لازی  ـالف  هللا  کعـضو  عضتا  هل : لاـق  ربکت 
هللا یلص   ) یبنلا لجر  یتا  لاق : مالـسلا  هیلع  هنع  .سانلا و  نیعا  یف  سانلا  عفرا  هسفن و  یف  سانلا  رغـصا  لازی  الف  هللا  کشعن  شعتنا 
هیلع هنع  .رانلا و  یف  مهرـشاع  کنا  اما  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا هل  لاقف  .هعـست  دـع  یتح  نالف - نب  نالف  انا  لاقف : هلآ ) هیلع و 

قرحاف سفنتف  سفنتی ، نا  هل  نذای  نا  هلاس  هرح و  هدـش  یلاعت  هللا  یلا  اکـش  رقـس ، هل  لاقی  نیربکتملل  اـیداول  منهج  یف  نا  مالـسلا :
مهاطوتی رذلا  روص  یف  نولعجی  نیربکتملا  نا  مالسلا : هیلع  هنع  .ارکذم و  ربخلا  اذه  یف  اثنوم و  رقـس  لعج  نآرقلا  یف  تلق : .منهج 

رخفلا و باب  یف  ثلاثلا  يور  ءاسنلا ) یف  مالـسلا ) هیلع   ) همـالک نوسمخلا - نماـثلا و  لـصفلا   ) .باـسحلا نم  هللا  غرفی  یتح  ساـنلا 
هریغملا هیلع  جرخف  ءانبجلا ، نم  يرسقلا  دلاخ  ناک  هبیتق :) نبا  نویع   ) یف .حضاو و  لاجرلل  امذ  هنوک  نبجلا  .ربکلا و  باب  یف  یقابلا 

یف دج  امل  ءاملا  معطتسا  هب و  دج  نیح  امیلظ  مولظلا  داع  مهضعب : لاقف  .ءام  ینومعطا  شهدلا : نم  لاقف  هیریغملا  بحاص  دیعس  نب 
نم کفیس  تحتف  موی  و  يریمحلا : غرفم  نبا  لاقف  .مکفویـس  اوحتفا  نبج : وا  هشهد  وا  هیف  هنکلل  دایز  نب  هللادیبع  لاق  و  لاق : برهلا 
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سوق ءادوس و  همامع  عرد و  هیلع  هیلع و  لخدف  کلملادبع ، نب  دیلولا  یلع  جاجحلا  مدق  و  لاق : عایـضلل  كرما  لک  تعـضا و  دیعب 
ثعبف هلالغ ، یف  تنا  كدنع و  حالسلا  یف  مالتسملا  یبارعالا  اذه  نم  تلاقف : ناورم  نب  زیزعلادبع  تنب  نینبلا  ما  هیلا  تثعبف  هیبرع ،
دیلولا هربخاف  جاجحلا ، کـب  ولخی  نا  نم  یلا  بحا  اـنایحا  توملا  کـلم  کـب  ولخی  ناـب  لوسرلا  هیلا  تداـعاف  جاـجحلا ، هنا  اـهیلا :

یلع اهعلطت  الف  هنامرهقب  تسیل  هناـحیر و  هارملا  اـمناف  لوقلا ، فرخزب  ءاـسنلا  ههکاـفم  کـنع  عد  هل : لاـقف  هحزاـمی ، وه  کلذـب و 
اهاتا کلذ و  لعفف  املسم ، ینیتای  ناب  ادغ  هرمات  نا  یتجاح  دیلولل : تلاقف  جاجحلا  هلاقمب  دیلولا  اهربخاف  .كودع  هدیاکم  كرس و 

نا الول  هللا  اما و  ثعـشالا ، نبا  ریبزلا و  نبا  لاتقب  هفیلخلا  یلع  نتمملا  تنا  جاجح ! ای  هیا  تلاق : مث  اـمئاق ، لزی  ملف  هتبجحف  جاـجحلا 
نک ناف  هراط ، وا  هتاذـل و  غولب  ءاـسنلا و  ههکاـفم  نع  هاـیا  کـیهن  اـما  و  مارحلا ، هبعکلا  یمرب  كـالتبا  اـم  هقلخ  رـش  کـنا  ملع  هللا 

تنک نیح  ماشلا  لها  تایطعا  یف  هنعبف  نهرئادـغ  نم  بیطلا  هفیلخلا  ءاسن  ضفن  دـقل  هللا  اما و  کلوقل ، لباق  ریغف  هلثم  نع  نجرفنی 
لتاق مهحافک ، کنخثا  مهحامر و  کتلظا  ءاسنلا ) یف  مالـسلا ) هیلع   ) همالک نوسمخلا - نماثلا و  لصفلا   ) دـق نرقلا ، نم  قیـضا  یف 

یلع تررک  اله  رفاصلا  ریفـص  نم  رفنت  ءاختف  هماعن  بورحلا  یف  یلع و  دسا  کیفتک : نیب  هلازغ  نانـس  کیلا و  رظن  نیح  لئاقلا  هللا 
لاق و  لاـق : .جرخف  جرخا  جاـجحلل : تلاـق  مث  یجراـخلا - بیبش  هارما  هلازغ : رئاـط -  حـناوج  یف  کـبلق  ناـک  لـب  یغولا  یف  هلازغ 
موی کتءوس  کئادبا  دنع  کنهذ  روضح  نم  لاق : کحـضت ؟ مم  هل : لاقف  کحـضی ، هیواعم  اموی  صاعلا  نب  ورمع  يار  ینئادملا :

كاعد نیح  کنیمی  نعل  ینا  هللا  اما و  ورمع : هل  لاقف  .کلتق  کلتقی  نا  ءاش  ول  و  امیرک ، انانم  هتقفاو  دـقل  هللا  اما و  بلاـط ، یبا  نبا 
و لاق : .عد  وا ، کحـضاف  کسفن  نمف  کل ، هرکذ  هرکا  ام  کنم  ادـب  كرحـس و  ابر  كاـنیع و  تلوحاـف  زاربلا  یلا  بلاـط  یبا  نبا 

جرخف نزام ، ینب  هکس  یف  شیرق  نم  هل  تخا  ینبب  لزنی  رغالاابا ، ینکی  دثرم و  نب  هورع  هل : لاقی  لشهن  ینب  نم  خیش  هرصبلاب  ناک 
يارف ستعی  بلک  لخدف  ءامالا ، الا  رادلا  یف  قبی  مل  مهدجسم و  یف  نیلـصی  ءاسنلا  جرخ  ناضمر و  رهـش  یف  مهعایـض  یلا  مهلاجر 

ام لاقف : هتربخاف ، رغالا  یبا  یلا  نهادحا  تبهذف  رادلا ، لخد  اصل  نا  تنظف  ءامالا  ضعب  هکرحلا  عمسف  بابلا ، قفـصنا  هلخدف و  اتیب 
صوصل نم  الا  تنا  لهف  فراعل  یب  کنا  هللا  اما و  نامالم ، ای  هیا  لاق : تیبلا و  باب  یلع  فقوف  ءاج  هاصع و  ذـخا  مث  .صللا  یغتبی 

لاجرلا ورمع و  ینب  راید  قرطا  تلق  ینامالا و  کسفن  کتنم  کسار  یف  حودـقلا  تراد  اذا  یتح  اـثیبخ  اـضماح  تبرـش  نزاـم  ینب 
نماثلا لصفلا   ) یقتلی همووشم  هفته  نفتهال  وا  نجرختل  هللا  میا  و  ءامالا ، الا  رادلا  یف  قبی  ملف  مهدجسم  یف  نیلـصی  ءاسنلا  فولخ و 

نم لاجرلا  کیلع  لیـست  اصحلا و  ددعب  دعـس  یجت ء  و  هلظنح ، ورمع و  نایحلا  اهیف  ءاسنلا ) یف  مالـسلا ) هیلع   ) همالک نوسمخلا - و 
، روتـسم تنا  یما ، تنا و  یباب  جرخا  لاقف : نیللاب  ذـخا  دـحا  هبیجی  هنا ال  يار  املف  .دولوم  ماشا  ننوکتل  تلعف  نئل  و  انهاه ، انهاه و 

مهنیعا نیب  هدلج  موقلا و  لاخ  یلـشهنلا  رغالاوبا  کتیدـف  انا  یلا ، تننامطا  یلوقب و  تعنقل  ینتفرع  ول  ینفرعت و  كارا  ام  هللا  ینا و 
امهادـحا ذـخف  لوصولا ، رابلا  یتخا  نبا  یلا  امهادـها  ناترـصوق  يدـنع  و  یتمذ ، یف  تناف  جرخاف  هلیللا ، راـضت  نل  یننوصعی و  ـال 

مث رغـالاوبا  فتاـهتف  جرخملا - دـیری  بثو  تکـس  اذا  قرطا و  مـالکلا  عمـس  اذا  بلکلا  ناـک  .هلوـسر و  هللا و  نـم  ـالالح  اهذـبتناف 
قرطت و خیـصتف و  ءاضیبلا  ءادوسلا و  بلقا  داو ، یف  تنا  داو و  یف  هلیللا  کل  ینا  يراال  مهعـضوا  سانلا و  مالا  ای  لاق : کـحاضت و 

یبارعا تلاقف : ءامالا  يدـحا  تءاج  هفوقو  لاط  املف  تیبلا ، کـیلع  نجلـال  وا  جرختل  هللا  و  جرخملا ، غیرت  تبث  کـنع و  تکـس  اذا 
تیار ام  هللاات  لاق : مث  هافق ، یلع  اطقاس  رغالاوبا  هنع  داـح  ادـش و  بلکلا  جرخف  تیبلا  تعفدـف  ائیـش ، تیبلا  یف  يرا  اـم  هللا  نونجم و 

قرف و هبشخلا  نیب  هنیب و  سیل  فیس  يریمنلا  هیح  یبال  ناک  .هیلع و  تجل  ول  هلاحب  تملع  ول  هللا  اما و  ابلک ، الا  هارا  ام  هللا  و  هلیللاک ،
ام هللا  سئب و  انیلع ! يرتجملا  انب و  رتغملا  اهیا  لوقی : وه  رمش و  هاضتنا و  دق  هلیل و  هیلع  تفرشا  هل : راج  لاق  .هینملا  باعل  هیمسی  ناک 
الا کنع و  وفعلاب  جرخا  هتوبن ، فاخت  هتبرض ال  روهشم  هب ، تعمـس  يذلا  هینملا  باعل  لیقـص ، فیـس  لیلق و  ریخ  کسفنل ، ترتخا 
اذا بابلا و  حـتف  مث  .اهبیطا  اهرثکا و  ام  هللا  ناحبـس  ای  الجر ، الیخ و  ضرـالا  ـالمت  اـسیق  عدا  نا  هللا  ینا و  کـیلع ، هبوقعلاـب  تلخد 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 3155 

http://www.ghaemiyeh.com


و ءاسنلا ) یف  مالسلا ) هیلع   ) همالک نوسمخلا - نماثلا و  لصفلا   ) .ابرح ینافک  ابلک و  کخـسم  يذلا  دمحلا هللا  لاقف : جرخ  دق  بلک 
نم يودا  ءاد  يا  و  لاقف : .لخب  هیف  لجر  اولاق : مکدیـس ؟ نم  هملـس : ینبل  لاق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نع  یفاکلا )  ) یف لخبلا 

برعلل يرهوجلا : لاق  .اهـسفنب  هبجعم  يا : هوهزم  هارملا  تناک  اذاف  .رورعم  نب  ءاربلا  دـسجلا  ضیبالا  مکدیـس  لـب  لاـق : مث  لـخبلا ؟
هیف و  لجرلا ، یهز  هقانلا و  تجتن  رمالاب و  ینع  مهلوقک  لعافلا ، ینعمب  تناک  ناو  هب  لوعفملا  لیبس  یلع  الا  اهب  نوملکتیال  فرحا 
لاق هبیتق  نبـال  نویعلا )  ) یف اهـسفن  نم  نکمت  مل  .لوهجملا  نم  ینبی  ـال  بجعتلا  نـال  هاـهزا  اـم  مهلوق  هنم  و  وهزی ، اـهز  يرخا  هغل 

، موی لک  اهعبتی  اـهملکی و  لـعجف  هعیبر  یبا  نب  رمع  اـهآرف  تجح ، دـق  هفیرـش  بلک  نم  هارما  تیارف  تججح  یبا : لاـق  روصنملا :
، یلو رمع  اهرـصبا  املف  اهجوز  یلع  هئکوتم  تحارف  دجـسملا ، یلا  تحر  اذا  کیلع  اـکوتا  نا  بحا  ینا  موی : تاذ  اـهجوزل  تلاـقف 

هوهزم نکت  مل  نا  اما  یماحلا و  دساتـسملا  ضبرم  یقتت  هل و  بالکال  نم  یلع  بائذلا  ودعت  .یتف  ای  کلـسر  یلع  هل : هارملا  تلاقف 
تیوهف هلها ، یف  رخالا  هفلخی  امهدـحا و  بیغی  ناوخا  ناک  اضیا : هنویع )  ) یف .سنآ و  لجر  لکب  قلعتت  لب  سمـال ، دـی  عفدـت  ـالف 

.نیح لک  یف  دوارت  هارما  لاح  ام  تلاقف : اهلاح  نع  اهلاس  اهجوز  مدـق  املف  عنتماـف ، اهـسفن  یلع  هتداراـف  اـهجوز ، اـخا  بئاـغلا  هارما 
هونفد و خالا و  کله  مودلا  يداوب  اوناک  املف  هارملا ، هوخا و  جح  جـح و  مث  ادـبا ، هملکا  نکلو ال  هحـضفا  یما ال  نبا  یخا و  لاقف :
: لوقی افتاه  اوعمسف  ءاسنلا ) یف  مالسلا ) هیلع   ) همالک نوسمخلا - نماثلا و  لصفلا   ) الیل يداولا  کلذب  اورمف  اوعجر ، مهجح و  اوضق 

تنظف املسل  ایح  مودلا  يداوب  رم  هناکم و  تیوث  ول  واث  مودلاب  املکتت و  نا  مودلا  لهال  کیلع  يرتال  الیل و  مودلا  یـضمت  كدجا 
کلتق لح  ول  هللا  و  لاقف : تیک ، تیک و  ینم  کـیخا و  نم  ناـک  ذـئاعلا ، ماـقم  اذـه  اـهجوزل : تلاـقف  ءامـسلا ، نم  ءادـنلا  نا  هارملا 
ترکذ امظعا  اسمر و  ترـص  امل  کمالک  یغتبا  هایحلا و  لوط  یف  کـترجه  لاـق : هیخا و  ربق  یلع  هبق  برـض  اـهقرافف و  کـتلتقل ،

هیف .نافورعم و  ناربقلا  و  هبنجب ، نفد  تام و  یتح  ربقلا  یلع  امیقم  لزی  مل  املظا و  ءوسا و  تنک  اهیف  کنم  انا  اهتمرتجا  کـیف  اـبونذ 
یتح الیبس ، هیلا  دـجیال  انامز  اهیف  هرـصاحف  فئاوطلا ، كولم  مظعا  نم  ناک  داوسلا و  کلم  ناک  رـضحلا و  یلا  ریـشدرا  راس  اضیا :

کتللد ینجوزتت  نا  یل  تطرـش  تنا  نا  اهیلع  تبتک  هباشن و  تذـخا  تلزنف و  هتقـشعف ، ریـشدرا  تارف  اموی  داوسلا  کلم  هنبا  تیقر 
ءافولا کل  هباشن  یف  باوجلا  بتکف  ریـشدرا ، وحن  هباشنلاب  تمر  مث  هنووم ، فخا  هلیح و  رـسیاب  هنیدملا  هذه  هنم  حتتفت  عضوم  یلع 

اهکلم و اولتقف  نوراغ ، هنیدـملا  لها  هدونج و  وه و  لخد  هحتتفاف و  ریـشدرا  هیلا  لسراف  عضوملا ، یلع  هلدـت  هیلا  تبتکف  تلاس ، امب 
شارفلا یف  اورظنف  اـهتلیل ، هماـع  کلذـل  ترهـس  یتح  اـهناکم  ترکنا  اهـشارف  یلع  هلیل  تاذ  یه  اـمنیبف  اـهجوزت ، اـهتلتاقم و  رثـکا 

اهئاذغ رثکا  ناک  تلاقف : هب  اهوذغی  اهوبا  ناک  امع  ریشدرا  اهلاسف  اهدلج ، یف  ترثا  دق  سالا  قرو  نم  هقرو  سجملا  تحت  اودجوف 
دهج یلع  كدـنع  هوازج  ناک  نئل  و  کیبا ، غلبم  مارکالا  ءابحلا و  یف  کل  غلاـبب  دـجا  اـم  ریـشدرا : لاـقف  .خـملا  دـبزلا و  دهـشلا و 
هلثمل نماب  انا  امکتءاسا  دـهج  هقح  ءاسنلا ) یف  مالـسلا ) هیلع   ) همالک نوسمخلا - نماـثلا و  لـصفلا   ) مظع هتبارق و  فطل  عم  هناـسحا 
لماک  ) یف .اوضع و  اوضع  تطقاست  یتح  کلذ  لعفف  يرجی ، مث  حومج  حارملا  دیدش  سرف  بنذـب  اهنورق  دـقعت  ناب  رما  مث  .کنم 

رجح و لها  یلا  راسف  یناسغلا ، هلوبه  نب  دایز  کلذ  غلبف  نیرحبلا  یلع  راـغا  يدـنکلا  رجح  ناـک  نادربلا - موی  رکذ - یف  يرزجلا )
هبق نم  سودس  اند  و  ربخلا - هل  سـسجتیل  سودسب  یمـسم  الجر  هثعب  رکذ  دعب  لاق  نا  یلا  هبلط - رجح  داع  املف  ادـنه ، هتارما  یبس 
هنا نیقی ، هنکلو  نظ  وه  ام  تلاقف : .رجحب  نالا  کنظ  ام  اهل : لاق  اهبعاد و  اهلبقف و  رجح  هارما  دنه  نم  دایز  اند  همالک و  عمسیل  دایز 
وه هنورمذی و  مهرمذی و  نابیـش  ینب  نم  سراوف  یف  هب  یناک  و  ماشلا ، روصق  ینعت  رمحلا  روصقلا  نیاعت  یتح  کبلط  عدـی  نل  هللا  و 

دایز عفرف  .ابیلص  ایار  انیتم و  ادیک  افیثک و  اعمج  اثیثح و  ابلاط  كءارو  ناف  ءاجنلا  ءاجنلاف  ارارم ، لکا  هناک  هاتفـش  دبزت  بلکلا  دیدش 
مزحا الجر  تیار  هل و ال  یـضغب  ادحا  تضغبا  ام  هللا  و  تلاقف : .هل  کبح  هب و  کبجع  نم  الا  اذه  تلق  ام  اهل : لاق  مث  اهمطل  هدـی و 

وه انیبف  نبل ، نم  اسع  هدـنع  لعجا  نا  ینرما  مونلا  دارا  اذا  ناک  و  ظقیتسم ، هئاضعا  ضعبف  هانیع  مانتل  ناـک  نا  اـظقیتسم ، اـمئان و  هنم 
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لامف اهضبقف  هلجر  یلا  لامف  اهضبقف  هدی  یلا  لامف  هسار ، یحنف  هسار  یلا  خلاس  دوسا  لبقا  ذا  هیلا  رظنا  هنم  هبیرق  انا  مئان و  هلیل  تاذ 
قیرهف هاقلا  مث  همشف  هتلوانف  ءانالاب  یلع  لاقف : همون  نم  هبتناف  هنم ، حیرتساف  تومیف  هبرییغ  ظقیتسی  تلقف : هجم  مث  هبرـشف  سعلا  یلا 
كاـتا هل : لاـق  ارجح و  یتا  یتـح  راـسف  کـلذ  عمـسی  سودـس  هللا و  تبذـک و  لاـقف : .هتیار  اـم  تلقف : دوسـالا ؟ بهذ  نـیا  لاـقف :

نماـثلا و لـصفلا   ) نیبتـسم رماـب  یتآ  دـقف  سبل  رماـب  كاـتا  دـق  کـی  نـمف  نیقیلاـب  کـتئج  شهد و  یلع  بـیغ  رماـب  نوـفجرملا 
هنا رعشیال  افسا و  ابضغ و  هنم  لکای  رارملاب و  ثبعی  رجح  لعجف  عمس  ام  هیلع  صق  مث  ءاسنلا ) یف  مالـسلا ) هیلع   ) همالک نوسمخلا -

هرارملا ال دیدش  تبن  رارملا  و   ) رارملا لکآ  ذئموی  یمـسف  رارملا  رجح  دجو  هثیدح  نم  سودـس  غرف  املف  بضغلا ، هدـش  نم  هلکای 
هتجوز رجح  ذـخا  و  لاق - نا  یلا  دایز - مزهناف  اولتتقاف  دایز  یلا  راس  بکر و  سانلا و  یف  يدونف  رجح  رما  مث  اهلتق ) ـالا  هباد  هلکاـت 
نیعلا هولح  رورغم  لهاجل  دنه  دعب  یشب ء  ءاسنلا  هرغ  نم  نا  لاق : و  اهقرحا - لب  لاقی  اهاعطق و  یتح  امهضکر  مث  نیسرف  یف  اهطبرف 

اهلام و تظفح  هلیخب  تناک  اذا  روعتیخ و  اهبح  بحلا  هیآ  اهنم  کلادب  نا  یثنا و  لک  ریمضلا  اهنم  نجا  یش ء  لک  رم  ثیدحلا و  و 
تعمـس یتم  لجرلا و  بیعی  امنا  لخبلا  نا  هل : لیقف  اـهلخبل ، هارما  يربنعلا  همحـش  نبا  قلط  ظـحاجلا ) ءـالخب   ) یف اـهجوز و  لاـم و 

نویع  ) یف اهل  ضرعی  یـش ء  لک  نم  تقرف  هنابج  تناک  اذا  .اهلثم و  یلدلت  نا  فاخا  یب  کلذ  سیل  لاق : لخبلا ؟ یف  تیجه  هارماب 
ادیرث هءولمم  هنفجب  تعدف  فشی ، قاور  اهنیب  ینیب و  اهیلا و  رظنال  تئجف  دـسا ، ینب  نم  هارما  تبطخ  ءاذـحلا : دـلاخ  لاق  هبیتق :) نبا 

، فجـسلا یعفرا  هیراج  ای  تلاق : مث  .اههجو  یلع  هتافک  یتح  هتبرـشف  اذـیبن  وا  انبل  ولمم  ءاناب  یتاف  اهرخآ ، یلع  تتاف  محللاب  هللکم 
، یبرـشم یمعطم و  اذه  دسا و  دلج  یلع  دسا  ینب  نم  هدسا  انا  هللادـبع  ای  تلاقف : هلیمج ، هباش  اذا  دـسا و  دـلج  یلع  هسلاج  یه  اذاف 

.دعا مل  تجرخف و  هللا ، ریختسا  تلقف : .لعفاف  مدقتت  نا  تببحا  ناف 

هینغم

لاجرلا یف  حبقی  يذلا  وهزلا  ..هنامز و  یلع  هعم  نواعتلا  و  همالآ ، یف  لجرلا  اهتکراشم  و  اهلزنم ، ریبدت  و  اهتفع ، هارملا  یف  ام  نسحا 
هروس نم  هیـالا 32  یف  میرکلا  نآرقلا  یـصوا  هب  و  ماـمالا ، لاـق  اـمک  اـهفافعل  نصح  هنـال  ءاـسنلا ، یف  نسح  حودـمم و  وه  مذـی  و 

اما بقاوعلا ، نم  نالهجی  امع  هنابجلا  نابجلا و  عدری  هناف  نیجلا ، هلثم  و  ضرم ) هبلق  یف  يذلا  عمطیف  لوقلاب  نعـضخت  الف   ) بازحالا
یتـلا ال هریقفلا  هارملا  عیطتـست  لوقی : هاـضرا  هارث و  هللا  بیط  انذاتـسا  ناـک  .دـالوالا و  جوزلا و  یلع  ءاخـس  مرک و  وـهف  هارملا  لـخب 

هرثکب هقیاضت  ربصت و ال  لاق : هیطعی ؟ نا  یشلا ء  دقافل  ینا  و  ذاتـسا ؟ ای  فیک  هل : انلق  ..اهلامب  جوزلا  نیعت  نا  لاملا  نم  ائیـش  کلمت 
.كانغا دقف  كافک  نم  و  هرورضل ، الا  هب  حشت  لیلقلا و  یلع  صرحت  و  بلطلا ،

هدبع

ضرعی یـش ء  هربکتم …  يا  هوهزم  هنم  ربکت و  يا  لوهجملل  ینبم  ینعک  یهز  ربـکلا و  حـتفلاب  وهزلا  لـخبلا : نبجلا و  وهزلا و  … 
تعزف يا  تحرفک  تقرف  اهل :

يرفعج

مالسالا ضیف 

يزارفرس و هک  تسا  اهدرم  ياهوخ  نیرتدب  اهنز  ياهوخ  نیرتهب  تسا : هدومرف  نز ) کین  ياهوخ  زا  يا  هراپ  رد   ) مالسلا هیلع  ماما 
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تفز لیخب و  هاگ  ره  و  دروآ ، یمن  دورف  رـس  شرهوش ) زج  یـسک  هب   ) دـشاب هربکتم  نز  هاگ  ره  سپ  دـشاب ، یم  یتفز  یکانـسرت و 
شرهوش مشخ  یماندـب و  بجوم  و   ) دروآ ور  وا  هب  هچنآ  زا  دـشاب  وسرت  هاـگ  ره  و  دراد ، یم  هاـگن  ار  شرهوش  دوخ و  لاـم  دـشاب 

(. دنیزگ یم  يرود  و   ) دسرت یم  ددرگ )

ینامز

مالعا نینموم )  ) اونمآ نیذـلا  اـهیا  اـی  و  مدرم )!  ) ساـنلا اـهیا  اـی  تروصب  تسا و  یلک  یقـالخا  لـئاسم  دروم  رد  مالـسا  تاروتـسد 
دراد لیمکت  ریـسفت و  هب  زاـین  تسا و  یلک  میرک  نآرق  بلاـطم  هک  رظن  نیا  زا  اـما  تسا  هدـیدرگ  باـطخ  نز  درم و  هب  هدـیدرگ و 

تبـسن دنمتورث  نادرم و  هب  صوصخم  هدش  یهاوخدوخ  زا  تمذم  هک  اجنآ  تقیقح  رد  دنا و  هدرک  حیرـشت  ار  نآ  تلاسر  نادناخ 
نارـسمه هب  تبـسن  ناوناب  یگدـنز  همانرب  رگید ، نایب  هب  .نادرم  هب  تبـسن  ار  لخب  سرت و  زا  یئوگدـب  نینچمه  دـنناد ، یم  ریقف  هب 

اناد ناـنز  ار  فلتخم  دراوم  هک  موس  عوـن  ناوناـب  ریاـس  اـی  هناـگیب و  درم  ربارب  رد  رگید و  عوـن  ناتـسدریز  هب  تبـسن  تسا و  یعوـن 
.دنهد یم  صیخشت 

يزاریش دمحم  دیس 

( وهزلا : ) هلوقب لاصخلا  کلت  مالسلا  هیلع  نیب  مث  لاجرلا ) لاصخ  رارش   ) نهتافص لضفا  يا  ءاسنلا  لاصخ  رایخ  : ) مالسلا هیلع  لاق  و 
مل  ) هربکتم يا  هوهزم ) هئرملا  تناک  اذاف   ) لجرلا یف  هئیـس  تافـص  و  هئرملا ، یف  هنـسح  تافـص  اهناف  لـخبلا ) نبجلا و  و   ) ربکلا يا 

فلتلا و نع  اهلعب ) لام  اهلام و  تظفح  هیلخب  تناک  اذا  و   ) اهئایربکل ایفانم  و  اراع ، کـلذ  يرت  اـهنال  اهـسفن ) نم   ) یبنجـالا نکمت )
نسحب دارملا  نا  یفخی  و ال  رطخلا ، یف  اهضرع  عقی  الف  اهل ) ضرعی  یش ء  لک  نم   ) تفاخ يا  تقرف ) هنابج  تناک  اذا  و   ) فارـسالا

.اقلطم اهنسحال  مالسلا ، هیلع  مامالا  اهنیب  یتلا  دودحلا  نسح  اهیف ، تافصلا  کلت 

يوسوم

تعزف و تقرف : .جوزلا  لعبلا : .هربکتم  وهزم : .ربکلا  حـتفلاب  وهزلا : .هلخلا  یه  هلـصخ و  عمج  لاصخلا : .هلـضفا  یـشلا ء : رایخ  هغللا :
اهماصعتسال دحا  اهتحاس  نم  برتقی  مل  سانلا و  نم  دحا  اهیف  عمطی  مل  هارملا  تهز  اذاف  ءاسنلا  لئاضف  لاجرلا  حئابق  حرشلا : .تفاخ 

ینعی هارملا  یف  لخبلا  امنیب  هتمارکل  هناها  هل و  امذ  ناک  الیخب  لجرلا  ناک  اذا  و  لاجرلل ، هحیبق  هفـصلا  هذـه  اهنم و  نورفنیف  اـهوهزب 
هفص هنال  لاجرلا  یلع  راع  نبجلا  ناک  اذا  و  هعضاوم ، ریغ  یف  هفرـصت  وا  هیف  فرـست  وا  هرذبت  الف  اهجوز  لام  اهلام و  یلع  هظفاحملا 

هعاجش تناک  ول  اما  اهظفح و  اهتنایص و  بجوی  کلذ  اهسفنب و  رطاخت  اهنا ال  رابتعاب  حودمم  یش ء  هارملا  یلا  هبـسنلاب  هناف  همومذم 
 … اهتمارک اهضرع و  ظفحت  نا  نکمی  یتلا ال  عقاوملا  ضعب  یف  عقتف 

یناقلاط

دـشاب ربکتم  نز  نوچ  هک  ندـیزرو ، لخب  سرت و  ندرک و  ربکت  تسا ، نادرم  ياهیوخ  نیرتدنـسپان  ناـنز  ياـهیوخ  نیرت  هدـیزگ  »
دـشاب لیخب  نوچ  و  دسرت ، یم  دروآ  يور  وا  هب  هک  زیچ  ره  زا  دشاب  وسرت  نوچ  و  دزای ، تسد  ودـب  یـسک  هک  دـهد  یمن  تصخر 

« .دنک یم  ظفح  ار  شرهوش  دوخ و  لام 
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لخب ناگزیشود  رد  تسا و  ناشیا  نادرمناوج  رد  يریلد  ششخب و  تسا : هدورس  نینچ  هتفرگ و  ار  ینعم  نیمه  مجع  رعاش  ییارغط 
...میب و 

شنز و هب  تبـسن  درم  تبحم  دروم  رد  اه  هزیگنا  نیرتدنمورین  زا  دـیوگ : یم  هک  تسا  نیا  نوطالفا  زیمآ  تمکح  نانخـس  هلمج  زا 
شلد درم و  نتفرگ  مشخ  زا  رتمک  وا  نتفرگ  مشخ  درم و  يادـص  زا  رتورف  نز  يادـص  هک  تسا  نآ  ناـشیا  ناـیم  قاـفتا  یتـسود و 

یم ادیپ  رفانت  ود  نآ  نایم  هزادـنا  نامه  هب  دـشاب  هتـشاد  ینوزف  درم  رب  نز  دراوم  نیا  زا  کی  ره  رد  رگا  دـشاب و  وا  لد  زا  رت  تسس 
.دیآ

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

ًهَلیَِخب َْتناَک  اَذِإ  ،َو  اَهِـسْفَن ْنِم  ْنِّکَُمت  َْمل  ًهَّوُهْزَم  ُهَأْرَْملا  َِتناَک  اَذِإَف  ؛ ُلُْخْبلا ،َو  ُْنبُْجلا ،َو  ُوْهَّزلا : ِلاَجِّرلا ِلاَصِخ  ُراَرِـش  ِءاَسِّنلا  ِلاَـصِخ  ُراَـیِخ 
.اََهل ُضِْرعَی  ٍءْیَش  ِّلُک  ْنِم  ْتَقِرَف  ًهَناَبَج  َْتناَک  اَذِإ  ،َو  اَِهْلَعب َلاَم  اََهلاَم َو  ْتَظِفَح 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

نز هک  یماگنه  اریز )  ) لخب سرت و  ربکت و  زا ): دنترابع  اه  تلـصخ  نیا   ) تسا نادرم  دـب  ياه  تلـصخ  ، نانز کین  ياه  تلـصخ 
ره زا  دـشاب  وسرت  رگا  دـنک و  یم  ظفح  ار  شرـسمه  دوخ و  لام  دـشاب  لـیخب  رگا  دـهد و  یمن  هار  دوخ  هب  ار  هناـگیب  دـشاب  ربکتم 

مالک نیا  هنامیکح : راتفگ  دنـس  دریگ . ( .) یم  هلـصاف  نآ  زا  و   ) دسرت یم  دـنزب  همدـص  وا  تفع  وربآ و  هب  تسا  نکمم  هک  يزیچ 
هلمج زا  دنا  هدرک  لقن  دوخ  ياه  باتک  رد  دنا  هتـسیز  یم  وا  زا  سپ  یـضر و  دیـس  زا  شیپ  هک  ییاملع  زا  یعمج  ار  زیمآ  تمکح 

اب ار  نآ  نیظعاولا  هضور  رد  يروباشین  لاتف  مکحلاررغ و  رد  يدمآ  راربالا و  عیبر  رد  يرـشخمز  بولقلا و  توق  رد  یّکم  بلاطوبا 
(. ( ،ج 4،ص 186 هغالبلا جهن  رداصم  ) .دنا هدروآ  ییاه  توافت 

نانز نادرم و  تافص  توافت 

کین ياه  تلـصخ  :» دیامرف یم  هدرک  هراشا  درم  نز و  رد  یقالخا  لیاضف  توافت  زا  یتاکن  هب  رابرپ  مالک  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
ار هناگیب  دشاب  ربکتم  نز  هک  یماگنه  اریز )  ) لخب سرت و  ربکت و  زا ): دنترابع  اه  تلصخ  نیا   ) تسا نادرم  دب  ياه  تلـصخ  ، نانز
هب تسا  نکمم  هک  يزیچ  ره  زا  دشاب  وسرت  رگا  دنک و  یم  ظفح  ار  شرـسمه  دوخ و  لام  دشاب  لیخب  رگا  دـهد و  یمن  هار  دوخ  هب 

،َو ُْنبُْجلا ،َو  ُوْهَّزلا : ِلاَجِّرلا ِلاَصِخ  ُراَرِـش  ِءاَسِّنلا  ِلاَصِخ  ُراَـیِخ  ( ؛») دریگ یم  هلـصاف  نآ  زا  و   ) دـسرت یم  دـنزب  همدـص  وا  تفع  وربآ و 
،ج 100،ص 238،ح راونالا راحب  ) .تسا هدمآ  « ٍوْهَز َتاذ  » هغالبلا جهن  زا  یسلجم  همالع  هخسن  رد   ) . ًهَّوُهْزَم ُهَأْرَْملا  َِتناَک  اَذِإَف  ؛ ُلُْخْبلا

( . اََهل ُضِْرعَی  ٍءْیَش  ِّلُک  ْنِم  ْتَقِرَف  ًهَناَبَج  َْتناَک  اَذِإ  ،َو  اَِهْلَعب َلاَم  اََهلاَم َو  ْتَظِفَح  ًهَلیَِخب  َْتناَک  اَذِإ  َو  اَهِسْفَن ، ْنِم  ْنِّکَُمت  َْمل  (.( 42

يانعم هب  « قرو » نزو رب  « َقَرَف » هشیر زا  تَقِرَف »  » ربکت و يانعم  هب  وْهَز »  » .تساه نیرتدب  يانعم  هب  رارش »  » اه و نیرتهب  يانعم  هب  رایخ » »
.تسا سرت 
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هدولآ و نادرم  ضرعت  زا  وا  نتـشاد  هگن  رود  نز و  تفع  ظـفح  يارب  يروما  هدومرف  ینارون  مـالک  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  هچنآ 
.تسا هداوناخ  رد  وا  هاگیاج  ظفح  فیثک و 

سرتن حالطـصا  هب  رگا  نینچمه  ، دنزرو عمط  وا  رد  تسا  نکمم  دـنک  ینتورف  عضاوت و  هناگیب  نادرم  ربارب  رد  نز  رگا  تسا  نشور 
ای دورب و  نوریب  ییاهنت  کیرات  ياه  بش  رد  ای  دورب و  هنکـس  زا  یلاخ  تسدرود و  ياه  نابایب  ای  كاـنرطخ و  ياـهاج  هب  دـشاب و 

یـسومان تارطخ  ضرعم  رد  تسا  نکمم  ، دریذـپب اهنآ  فلتخم  سلاجم  لـیبموتا و  هب  ندـش  راوس  يارب  ار  كوکـشم  دارفا  توعد 
.تسوا تفع  نابهاگن  رادساپ و  دش و  دهاوخ  تلیضف  وا  يارب  سرت  هک  تساج  نیا.دریگ  رارق 

رگا سکع  هب  اـما  ؛ ددرگ وا  تورث  ناـبهاگن  ظـفاح و  دـناوت  یم  دـشاب  لـیخب  رهوش  لاوما  ندرک  هنیزه  هب  تبـسن  نز  رگا  نینچمه 
نیمه دـهد و  داب  رب  یهاتوک  تدـم  رد  ار  شدوخ  لاوما  یتح  رهوش و  لاوما  تسا  نکمم  ددرگ  هداشگ  وا  شـشخب  لذـب و  تسد 

.تسا دنیاشوخان  رایسب  هک  دوش  یثداوح  هب  رجنم  ددرگ و  شرسمه  اب  وا  فالتخا  ببس  رما 

هطقن نامرحمان  ربارب  رد  یـسنج  هبذاج  ؛ تسه نانز  زا  يرایـسب  رد  هک  دنک  یم  ار  ییاه  فعـض  ناربج  مومذم  رهاظ  هب  ِتافـص  نیا 
تسا یفعض  هطقن  هناگیب  نیامجاهم  ربارب  رد  ینامسج  فعـض  دنک و  یم  ناربج  ار  نآ  ربکت  هک  دوش  یم  بوسحم  وا  يارب  یفعض 

.دنک یم  ناربج  ار  نآ  لخب  هک  تسا  يزیچ  هناخ  يراد  تناما  رد  وا  ریذپ  بیسآ  تیعقوم  تسا و  نآ  هدننک  ناربج  سرت  هک 

ماما روظنم  رگید  نایب  هب  ، تسین ریگارف  قلطم و  تروص  هب  هدومرف  نایب  ینارون  مالک  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  ار  هچنآ  تسا  یهیدب 
نیا نتـشادن  تروص  رد  هک  تسا  يدراوم  روظنم  هکلب  ، دـشاب لـیخب  اـی  وـسرت و  اـی  ، ربـکتم اـج  همه  رد  هک  تسین  نیا  مالـسلا  هیلع 

زیچ همه  زا  ای  دـنزرو  ربکت  دوخ  نز  ناتـسود  نامرحم و  ، ناگتـسب هب  دـیابن  نانز  هنرگو  دـنز  یم  همطل  وا  تناما  ای  تفع  هب  تافص 
رد وا  هک  میناوخ  یم  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  تالاح  رد.دنهد  جرخ  هب  لخب  دوخ  لاوما  زا  ششخب  رد  ای  دنـسرتب  دوخ  هیاس  یتح 
هب ار  دوخ  یسورع  نهاریپ  فافز  بش  رد  ای  تسش و  نوخ  زا  ار  شراوگرزب  ردپ  ناهد  یناشیپ و  دمآ و  نادیم  هب  دحا  گنج  نایاپ 

دروآرد و هزرل  هب  ار  نانمـشد  تشپ  هک  دـناوخ  ییاه  هبطخ  ماش  هفوک و  رد  يربک  بنیز  شعاجـش  رتخد  نینچمه  دیـشخب و  لئاس 
.تخاس لزلزتم  ار  اهنآ  خاک  ياه  هیاپ 

رد هک  تسا  هتسجرب  تافص  زا  يرایسب  دوش ؛ یمن  تلیـضف  تافـص  مامت  لماش  هدومرف  مالـسلا  هیلع  ماما  هچنآ  هک  تسا  نشور  زین 
هب هقـالع  قشع و  ، رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تاـعاطا و  تاداـبع و  يراـگزیهرپ و  اوقت و  دـننام  ؛ تسا ناـسکی  ود  ره  درم  نز و 

.اهنآ لاثما  ناتسدریز و  هب  تبحم  ، ملع

يارب دـمآ  الاب  رد  هک  یتروص  هب  دـیاب  هک  دـشاب  هتـشادن  دوجو  نز  رد  تافـص  نیا  تسا  نکمم  هک  تسا  هجوت  لـباق  زین  هتکن  نیا 
دوخ و لاوما  ظفاح  زین  دـنامب و  ناما  رد  زاب  سوه  نادرم  رـش  زا  دـنک و  ظـفح  ار  شیوخ  تفع  اـهنآ  هاـنپ  رد  دزاـس و  مهارف  دوخ 

.دشاب شرسمه 

: تسا هدرک  همجرت  مظن  هب  ار  ینارون  مالک  نیا  لومعم  قباطم  يا  هرمک  موحرم 

لاجر تافص  نیرتدب  رمش  رب  لاصخ  هتسجخ  دوب  نز  رد  هچنآ 
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لاجم ریغ  دارم  رب  دهدن  تسا  « راد هگندوخ  » ربک اب  ِنز 

لاح ره  رد  يوش  ار و  دوخ  لام  دنک  ظفح  لیخب  دشاب  هک  نوچ 

لابقتسا يوس  دساره ز  نوچ  تسا  دنب  اپ  هناخ  هب  ، دسرتب رگ 

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abu Talib said : “ The best of women ' s attributes are the men's
worst:self-conceit, cowardice and miserliness. So if a woman is self-conceited, she will
not let one approach her (in bed). If she is miser, she safeguards her wealth and that
of her husband. And if she is a coward, she is scared of anything that appears before

.” her

يدنمدرخ هناشن  : 235 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ُتلَعَف دَق  َلاَقَف  َلِهاَجلا  اََنل  فِصَف  َلیِقَف  ُهَعِضاَوَم  ّیشلا َء  ُعَضَی  يِّذلأ  َوُه  مالسلا  هیلع  َلاَقَف  َِلقاَعلا  اََنل  فِص  َُهل  َلِیق  َو 

لقاعلا فصو  فالخب  ناک  ذإ  هل  هفص  هتفص  كرت  نأکف  هعضاوم  یشلا ء  عضیال  يذلأ  وه  لهاجلا  نأ  ینعی  یضرلا  لاق 

اه همجرت 

یتشد

دوخ ياج  رد  ار  يزیچ  ره  هک  تسا  نآ  دنمدرخ  داد ): خـساپ  ناسانـشب ، ام  هب  ار  لقاع  دـنتفگ ، ماما  هب  : ) دومرف وا ، رب  ادـخ  دورد  و 
 . مدناسانش زین  ار  لهاج  دنمدرخ ، یفّرعم  اب  دومرف ) نک  فیرعت  ار  لهاج  سپ  دنتفگ   ) .دهن یم 

( دناسانش ار  لهاج  دّدجم ، یفّرعم  كرت  اب  نیا  رب  انب  دراذگ ، یمن  دوخ  ياج  رد  ار  يزیچ  ره  هک  یسک  لهاج  ینعی  )

يدیهش

ار نادان  دنتفگ  ار  وا  سپ   ] .دهن دوخ  ياج  هب  ار  يزیچ  ره  هک  دوب  نآ  دنمدرخ  دومرف ]: ياتـسب  ام  يارب  ار  دـنمدرخ  دـنتفگ  ار  وا  [و 
ییوگ سپ  دهنن ، دـیاب  هک  اجنادـب  ار  زیچ  ره  هک  دوب  نآ  نادان  هک  تسا  نیا  نآ  ینعم  .مدرک  فصو  تفگ ]: نک ، فصو  ام  يارب 
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[ .تسا ندوب  دنمدرخ  فلاخم  شراتفر  هچ  تسا  ندرک  فصو  ار  وا  فصو ، كرت 

یلیبدرا

دنتفگ سپ  دوخ  عضاوم  رد  ار  يزیچ  ره  دهنب  هک  تسنآ  لقاع  تفگ  سپ  ار  لقاع  ام  يارب  نک  فصو  هک  ار  ترـضح  نآ  دـنتفگ 
نآ عضاوم  رد  ار  يزیچ  دـهنن  هک  تسنآ  لهاج  هک  ینعی  هلباقم  قیرطب  ارنآ  مدرک  فصو  قیقحتب  دومرف  ار  نادان  ار  اـم  نک  فصو 

لقاع تفص  فالخ  رب  تسه  هک  اریز  ار  وا  رم  ندرک  تفص  لهاج  تفص  ندرک  كرت  دشاب  سپ 

یتیآ

ام يارب  ار  لهاج  دنتفگ : .دهن  یم  دوخ  ياج  هب  ار  زیچ  ره  هک  تسا  یـسک  لقاع  دومرف : نک ، فصو  ام  يارب  ار  لقاع  دنتفگ : وا  هب 
.مدرک فصو  دومرف : نک ، فصو 

ندرک فصو  وا  ندرکن  فصو  ییوگ  سپ  .دـهن  یمن  دوخ  ياج  هب  ار  زیچ  ره  هک  تسا  یـسک  لـهاج  ینعی  دـیوگ : یـضر  دیـس  ]
[. تسا لقاع  لامعا  فالخ  وا  لامعا  هچ  .تسوا 

نایراصنا

هتفگ.دـهد یم  رارق  دوـخ  ياـج  رد  ار  يزیچ  ره  هک  تسا  یـسک  : دوـمرف.نک فـصو  اـم  يارب  ار  دـنمدرخ  : دـش ضرع  ترـضح  هب 
: دومرف .نک  فصو  ار  نادان  : دش

 . مدرک نایب 

هک ارچ  ، تسا ناداـن  فـصو  ناداـن  فـصو  كرت  نیا  رب  انب.دـهدن  رارق  دوـخ  ياـج  رد  ار  يزیچ  ره  هـک  تـسا  یـسک  ناداـن  : ینعی
 . تسا دنمدرخ  فصو  فالخ  شفصو 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

مثیم نبا 

رارق دوـخ  ياـج  هب  ار  يزیچ  ره  هک  تسا  یـسک  دـنمدرخ  : ) دوـمرف یمارگ  نآ  تسیک ؟ دـنمدرخ  دندیـسرپ  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما زا 
لهاج هک : تسا  نآ  ع   ) ماما هلمج  نیا  ینعم  دیوگ : یم  یـضردیس  .مدرک  فیرعت  دومرف : دـینک ؟ فیرعت  ار  نادان  دـنتفگ : دـهد .)

وا تفـص  اریز  تسوا ، فیـصوت  دوـخ  ناداـن ، تفـص  ندرکن  ناـیب  اـیوگ  سپ  دراذـگن ، دوـخ  ياـج  هب  ار  زیچ  ره  هک  تسا  یـسک 
دقاف نادان ، نوچ  و  تسا ، هدرک  فیرعت  شیاهیگژیو  زا  یکی  هلیسو ي  هب  ار  دنمدرخ  مالسلا ) هیلع   ) ماما .تساناد  تفـص  فالخرب 
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زا یکی  دوخ ، دـنمدرخ ، تفـص  نتـشادن  نیمه  وا  اب  هسیاقم ي  رد  و  دـنمدرخ ، یگژیو  لباقم  نادان  فیرعت  سپ  تساـناد ، یگژیو 
.تسا نادان  ياهیگژیو 

دیدحلا یبا 

[ ُْتُلق  ] ْدَق َلاَق  َلِهاَْجلا  اََنل  ْفِصَف  َلیِقَف  ُهَعِضاَوَم  َءْیَّشلا  ُعَضَی  يِذَّلا  َوُه  َلاَقَف ع  َِلقاَْعلا  اََنل  ْفِص  َُهل ع  َلِیق  َو 

 . ُْتلَعَف

فصو فالخب  ناک  ذإ  هل  هفص  هتفص  كرت  ناکف  هعضاوم  ءیشلا  عضی  يذلا ال  وه  لهاجلا  نأ  ینعی  یلاعت  هللا  همحر  یـضرلا  لاق  ]
 [ لقاعلا

دلو : لسحلا لسحلا (  ابأ  ای  عبضلا  تلاقف  بضلا  یلإ  بلعثلا  عبضلا و  تمصتخا  اولاق  بضلا  یلإ  برعلا  هبسنت  يذلا  مالکلا  لثم  اذه 
یمح میرک  لاق  هتمطل  ینإف  تلاق  زرحأ  هسفن  ظح  لاـق  ینم  اهذـخأ  اذـه  نإ  تلاـق و  تینج  اـبیط  لاـق  هرمت  تطقتلا  ینإ  .بضلا ) 

تلعف دق  لاق  اننیب  ضقا  تلاق  رصتنا  رح  لاق  ینمطلف  تلاق  هتقیقح 

یناشاک

نایب ار  وا  فاصوا  ار و  دـنمدرخ  اـم  يارب  زا  نک  فصو  لـقاعلا ) اـنل  فص   ) هک ترـضح  نآ  رم  دـنتفگ  و  مالـسلا ) هیلع  هل  لـیق  (و 
ياهیاج رد  ار  يزیچ  ره  دهنب  هک  تسا  یسک  نآ  لقاع  هعـضاوم ) یـشلا ء  عضی  يذلا  وه   ) هک دومرف  باوج  رد  سپ  لاقف )  ) يامرف
فـصو نآ  مدرک  هک  قیقحت  هب  هک  دومرف  سپ  تلعف ) دـق  لاقف   ) ار لهاج  ام  يارب  نک  فصو  سپ  لهاجلا ) انل  فصف  لیقف   ) دوخ

نیا هب  هدومرف  هدارا  هک  دیامرف  یم  هرس  سدق  دیس  ینعی ) یـضرلا  لاق   ) لقاع فصو  رد  هلباقم  قیرط  هب  دش  مولعم  هک  یهجو  رب  ار 
دوخ عضاوم  رد  ار  يزیچ  ره  دهنن  هک  تسا  یسک  نآ  لهاج  هکنآ  هعضاوم ) یشلا ء  عضی  يذلا ال  وه  لهاجلا  نا   ) ماقم یلاع  مالک 

هک اریز  لقاعلا ) فصو  فالخب  ناک  ذا   ) وا تمالع  تفـص و  لهاج  تفـص  ندرک  كرت  دـشاب  سپ  هل ) هفـص  هتفـص  كرت  ناکف  )
لقاع فصو  فالخ  هب  لهاج  تسه 

یلمآ

ینیوزق

فالخ هب  تناک  ذا  هل  هفـص  هتفـص  كرت  ناکف  هعـضاوم  یـشلا ء  عضی  يذلا ال  وه  لهاجلا  نآ  تفگ  ، ) هنع هللا  یـضر  یـضرلا  لاق 
: دنتفگ .دراذگ  دوخ  عضوم  رد  ار  زیچ  ره  هک  دشاب  نآ  دومرف : ار  لقاع  ام  يارب  نک  فصو  ترـضح : نآ  اب  دنتفگ  لقاعلا ) فصو 

عـضوم رد  زیچ  ره  لقاع  فالخ  رب  لهاج  ینعی  دـیوگ : هنع ) هللا  یـضر  دیـس   ) میدرک فصو  دومرف : ار  لهاج  ام  يارب  نک  فصو 
فـصو فالخ  رب  وا  فصو  هک  اجنآ  زا  دشاب  هتـشاد  وا  فصو  مکح  لقاع  فصو  زا  دـعب  لهاج  فصو  كرت  سپ  دراذـگن  دوخ 

.تسا وا  دض  لقاع و 

یجیهال
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هتفگ ینعی و  تلعف » : » لاق لهاجلا ، انل  فصف  لیق  و  .هعضوم » یشلا ء  عضی  يذلا  وه  : » لاقف لقاعلا ، انل  فص  مالـسلا : هیلع  هل  لیق  و 
ناکم رد  ار  يزیچ  ره  دراذـگب  هک  تسا  یـسک  لقاع  هک  تفگ  سپ  .ار  لقاع  ام  يارب  زا  نک  فصو  هک  مالـسلا  هیلع  ار  وا  رم  دـش 

هک تفگ  .ار  لهاج  ام  يارب  زا  نک  فصو  سپ  هک  دش  هتفگ  .عرـش و  لقع و  بسح  هب  تسا  راوازـس  هک  ییاج  نآ  رد  ینعی  دوخ ،
هیلع تفگ  اـیوگ  سپ  تسا ، لـقاع  ضیقن  هک  اریز  ار ، لـهاج  ندرک  فصو  دراد  مزـال  لـقاع  ندرک  فصو  نوـچ  .مدرک  فـصو 

.دوخ عضوم  ریغ  رد  ار  يزیچ  دراذگ  هک  تسا  یسک  لهاج  هک  مالسلا 

ییوخ

فـصو فالخب  ناک  ذا  هل ، هفـص  هتفـص  كرت  ناکف  هعـضاوم ، یـشلا ء  عضی  يذـلا ال  وه  لهاجلا  نا  ینعی  هللا : همحر  یـضرلا  لاق 
لقعلا و باتک  هلوقب : یفاکلا  یف  هلوصا  ردـص  نونعف  هرـس ، سدـق  ینیلکلا  هربتعا  امک  لقعلاب  لـباقی  هراـت  لـهجلا  ینعملا : .لـقاعلا 

لاقف هلباقی  ام  یلع  یناثلا  لاوئسلا  لمح  لقعلا و  مالـسلا ) هیلع   ) فصو دق  فورعملا و  ردابتملا  وه  امک  ملعلاب  لباقی  هرات  و  لهجلا ،
نم ال لهاجلا  ناک  هعـضاوم  یـشلا ء  عضی  نم  لقاعلا  ناک  اذاف  لقعلا ، فیـصوتب  لقعلل  لباقملا  لهجلا  تفـصو  دق  مالـسلا :) هیلع  )

هبوصغملا رادلا  یف  یلص  نمک  هعضوم  ریغ  یف  هعضوب  اما  و  اسار ، هالصلا  كرت  نمک  الصا  هعضو  كرتب  اما  هعضاوم  یشلا ء  عضی 
دق .فالخلا و  لمع  دـمعتی  املاع و  نوکی  امبر  هناف  ملعلل ، لباقملا  لهجلا  ریغ  ینعملا  اذـهب  لقعلل  لباقملا  لـهجلا  و  ادـماع ، اـملاع 

: دش ضرع  ترضح  نآ  هب  همجرتلا : .هعضوم  ریغ  یشلا ء  عنصی  مل  لقع و  تیل  ایف  ماقملا ، بسانی  امب ال  مالکلا  اذه  یلزتعملا  حرش 
: دش هتفگ  وا  هب  سپ  دهن ، دوخ  ياج  هب  ار  يزیچ  ره  هک  تسا  یسک  نآ  دنمدرخ  دومرف : خساپ  رد  نک ، فصو  ام  يارب  ار  دنمدرخ 

.مدرک فصو  دومرف : خساپ  رد  نک ، فصو  ام  يارب  ار  لهاج 

تسیچ دناد  هچ  ره  هک  سکنآ  تفگ  *** تسیک لقاع  هک  دش  هتفگ  یلع  هب 

دیابیم هک  دور  ار  یهر  ناو  *** دیاشیم هک  دوخ  ياج  شدهن 

امش يارب  شمدرک  فصو  تفگ  *** ار لهاج  وت  نک  فصو  دش  هتفگ 

يرتشوش

دق مالـسلا : هیلع  لاقف  لهاجلا ، انل  فصف  لیقف : مالـسلا : هیلع  لاـقف  .لـقاعلا  اـنل  هل : لـیق  و  لـقعلا ) یف  نوسمخلا - عبارلا و  لـصفلا  )
.لقاعلا و فصو  فالخب  ناک  ذا  هل  هفص  هتفص  كرت  ناکف  هعضاوم ، یشلا ء  عضیال  يذلا  وه  لهاجلا  نا  ینعی  یضرلا : لاق  .تلعف 

امهالک و  هبرجتلا ، لقع  عبطلا و  لقع  نالقع : لقعلا  مالـسلا : هیلع  لاق  لووسلا ) بلاـطم   ) یف لـقاعلا  اـنل  فص  مالـسلا  هیلع  هل  لـیق 
هلقع و يرما  لک  قیدص  و  هیصعملا ، هلام  سارف  هورملا  لقعلا و  هتاف  نم  و  نیدلاو ، لقعلا  بحاص  هب  قوثوملا  و  هعفنملا ، یلا  يدوی 
و فرـشلا ، یف  دیزت  ءالقعلا  هسلاجم  و  نیرـشلا ، ریخ  فرعی  نم  لقاعلا  نکلو  رـشلا  نم  ریخلا  فرعی  نم  لقاعلا  سیل  و  هلهج ، هودع 
نیدـلا و یف  لقعلا ) یف  نوسمخلا - عبارلا و  لصفلا   ) اهئواسم هسفن  یلع  یـصحی  نا  لقاعلا  یلع  .ءوسلا و  عبطلل  رهاق  لماکلا  لـقعلا 
لقع و ناسنالا  مالـسلا : هیلع  لاق  و  هیف :) و   ) .اهتلازا یلع  لمعی  باتک و  یف  وا  هردـص  یف  کلذ  عمجیف  بدالا ، قـالخالا و  يارلا و 

هروص فرعیلف  فراعتملا  لقعلا  بلط  نم  و  هل ، حور  نم ال  هلزنمب  ناک  الماک و  نکی  مل  هروصلا  هتمزل  لقعلا و  هاـطخا  نمف  هروص ،
یف .لـضفلا و  نع  هب  یفتکا  لـصالا  زرحا  نمف  لوصـالا ، نوعیـضی  لوضفلا و  نوبلطی  ساـنلا  نم  اریثـک  ناـق  لوـضفلا ، لوصـالا و 
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هللا یلص   ) لاقف هنم ؟ بعشتی  ام  و  وه ؟ فیک  و  وه ؟ ام  لقعلا  نع  ینربخا  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلل بهار  لاق  لوقعلا :) فحت  )
لقعلا قلخ  یلاعت  هللا  نا  و  تنرحا ظ ،)  ) تراح لقعت  مل  ناف  باودـلا ، ثبخا  لثم  سفنلا  و  لـهجلا ، نم  لاـقع  لـقعلا  هلآ :) هیلع و 
يدـبا کب  کنم ، عوطا  کنم و ال  مظعا  اقلخ  تقلخ  ام  یلالج  یتزع و  و  یلاعت : لاقف  ربداف ، ربدا ، هل : لاق  و  لبقاف ، لبقا ، هل : لاـقف 

و فافعلا ، دشرلا  نم  و  دشرلا ، ملعلا  نم  و  ملعلا ، ملحلا  نم  و  ملحلا ، لقعلا  نم  بعشتف  باقعلا ، کیلع  باوثلا و  کل  دیعا ، کب  و 
هیهارک ریخلا  یلع  هموادملا  نم  و  ریخلا ، یلع  هموادملا  هنازرلا  نم  و  هنازرلا ، ءایحلا  نم  و  ءایحلا ، هنایصلا  نم  و  هنایصلا ، فافعلا  نم 

 … عاونا هرشع  فانصالا  هرشعلا  هذه  نم  دحاو  لکل  و  ریخلا ، عاونا  نم  فانصا  هرشع  هذهف  حصانلا ، هعاط  رشلا  هیهارک  نم  و  رشلا ،
تیار نا  ام  لاقف : لبالا  انهت  ءاسنخلا  همصلا  نب  دیرد  يار  هبیتق :) نبا  ءارعش   ) یف هعضاوم  یشلا ء  عضی  يذلا  وه  مالـسلا : هیلع  لاقف 
بقنلا عضاوم  ءانهلا  عضی  هنـساحم  ودـبت  الذـبتم  لقعلا ) یف  نوسمخلا - عبارلا و  لصفلا   ) برج قینا  یناـه ء  مویلاـک  هب  تعمـسال  و 

لوح و  فا - لاق : لخبلا ؟ امف  هل : لیق  .لقم  دهج  لاق : ءاخسلا ؟ ام  لجرل : لیق  تلعف  دق  مالسلا : هیلع  لاقف  .لهاجلا  انل  فصف  لیقف :
.لوطا هیفرط  يا  يردـیال  لهاجلا : نع  هیاـنکلا  یف  برعلا  لوقت  یناـجرجلا :) تاـیانک   ) یف .تبجا و  لاـقف : .بجا  هل : لـیقف  .ههجو 

نکا مل  ناف  لاق : لزن  املف  هیلع ، جتراف  ناتسجس  ربنم  هنطق  نب  تباث  دعـص  اولاق : هعـضاوم  یـشلا ء  عضیال  يذلا  وه  لماجلا  نا  ینعی 
.سانلا بطخا  تنکل  ربنملا  قوف  اهتنک  ول  هل : لیقف  بیطخل  یغولا  دج  اذا  یفیسب  ینناف  ابیطخ  مهیف 

هینغم

هیمـسی و  قوطنملاب ، موهفملاب ال  رخالل  دیدحت  وه  راهنلا  لیللا و  لهجلا و  ملعلاک و  امهل  ثلاث  نیذللا ال  نیدـضلا  دـحا  دـیدحت  نا 
مرح امنا   ) لثم هب  قوطنملا  مکحل  هنع  توکـسملا  مکح  هفلاخم  یلع  ظـفللا  هلالدـب  هوفرع  و  هفلاـخملا ، موهفمب  هقفلا  لوصا  ءاـملع 

و هللا ، مسا  ریغ  یلع  حـبذ  اـم  میرحت  اـنه  هـب  قوطنملاـف  هرقبلا .)  173 هللا - ریغل  هب  لـها  اـم  ریزنخلا و  مـحل  مدـلا و  هـتیملا و  مـکیلع 
یلع ظفللا  هلالد  وهف  هقفاوملا  موهفم  اما  ..اقوطنم  ـال  اـموهفم  ظـفللا  هیلع  لد  نکل  و  هللا ، مسا  یلع  حـبذ  اـم  لـیلحت  هنع  توکـسملا 

وه و  موهفملاب ، برضلا  میرحت  یلع  لدی  هناف  فا ) امهل  لقت  الف   ) لثم یلوا  قیرطب  هب  قوطنملا  مکحل  هنع  توکسلا  مکحلا  هقفاوم 
.هفلاخملا موهفمب  كاذ  و  هفقاوملا ، موهفمب  اذه  یعمس  انه  نم  و  قوطنملا ، مکحل  قفاوم 

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

ره هک  تسا  یسک  دنمدرخ  دومرف : دنمدرخ ) هناشن  رد   ) ترضح نآ  سپ  نک  فصو  ام  يارب  ار  دنمدرخ  دنتفگ  مالسلا  هیلع  ماما  هب 
امرف نایب  اـم  يارب  ار  ناداـن  دـنتفگ  تسا ) هتـسیاش  هچنآ  دروآ  اـج  هب  تسا و  راوازـس  هچنآ  دـیوگب   ) دراذـگ دوخ  ياـج  هب  ار  زیچ 
ناـیب سپ  دراذـگن ، دوخ  ياـج  رد  ار  زیچ  ره  هک  تسا  یـسک  لـهاج  ینعی  دـیامرف ): همحرلا  هیلع  یـضردیس   ) مدرک ناـیب  دوـمرف :

.تسا لقاع  فصو  فالخ  هب  وا  فصو  هک  اجنآ  زا  تسا  تفص  وا  يارب  ار  وا  تفص  مالسلا ) هیلع  ماما   ) ندرکن

ینامز

هیلع  ) ماما .دنا  هدش  یفرعم  ام  يارب  تلاسر  نادناخ  فرط  زا  هک  دنتـسه  یئاهتمالع  ياراد  مالـسا  رظن  زا  یقالخا  یحور و  فاصوا 
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: دهد رارق  دوخ  ياجب  ار  يزیچ  ره  دنک و  كرد  اهنآ  ناکم  اب  ار  ءایـشا  تبـسانم  هک  تسا  یـسک  دیامرف  یم  لقاع  هرابرد  مالـسلا )
ماجنا یبوخ  هب  اهنآ  رد  ار  دوخ  هفیظو  دنـسانش و  هب  ار  اهزور  .دروآ  اجب  ار  نانآ  تیـصخش  مارتحا و  قح  دسانـشب و  بوخ  ار  دارفا 

ياهباتک یهلا و  ناربمایپ  .دنک  ءادا  ار  نانآ  قح  دسانشب و  یبوخب  ار  همه  همه و  رازگتمدخ ، دنمشناد ، راگزومآ ، ردام ، ردپ ، .دهد 
تسا و هدمآ  ینوگانوگ  ياهتروص  هب  لقع )  ) هملک هبترم  دیجم 49  نآرق  رد  .دنا  هدمآ  نآ  دشر  لقع و  لیمکت  روظنم  هب  ینامسآ 

ادیپ لقع  دیاش  میدرک  نایب  امش  يارب  ار  یهلا  تایآ  ام  : ) دیامرف یم  زیزع  يادخ  هلمج  زا  .تسا  لقع  دشر  لیمکت و  یلـصا  فده 
هفیظو هک  تسا  یـسک  لـهاج  هک  ددرگ  یم  نشور  هر )  ) یـضردیس حرـش  و  مالـسلا ) هـیلع   ) ماـما شیاـمرف  بـیترت  نیدـب  .دـینک )

.دشابن یلقع  يرکف و  دشر  هار  وا  هار  دسانشن و  ار  ادخ  دنکن و  كرد  مدرم  ادخ و  ربارب  رد  ار  دوخ  یعامتجا 

يزاریش دمحم  دیس 

هل لیقف )  ) ..ء یشلا  کلذل  یتبت  یتلا  هعـضاوم ) یـشلا ء  عضی  يذلا  وه  : ) مالـسلا هیلع  لاقف  لقاعلا ؟ انل  فص  مالـسلا : هیلع  هل  لیق  و 
یـشلا ء عضی  يذـلا ال  وه  لهاجلا  نا  ینعی  (: ) هر  ) یـضرلا لاـق  تلعف ) دـق  (: ) مالـسلا هیلع  لاـق  لـهاجلا ؟ اـنل  فصف   ) مالـسلا هیلع 

( لقاعلا فصو  فالخب  ناک  ذا  لهاجلل ) يا   ) هل هفص  لقاعلا ) هفص  يا   ) هتفص كرت  ناکف  هعضاوم 

يوسوم

: حرشلا .لقاعلا  فصو  فالخب  ناک  ذا  هل ، هفص  هتفص  كرت  ناکف  هعضاوم ، یشلا ء  عضی  يذلا ال  وه  لهاجلا  نا  ینعی  یضرلا : لاق 
 … نادض امهنال  تقولا  سفن  یف  لهاجلا  تفرع  دقف  لقاعلا ، تفرع  اذفا  دضلا  هنسح  رهظی  دضلا  و  لیق : دق 

یناقلاط

: دنتفگ .دهن  شیوخ  ياج  هب  ار  زیچ  ره  هک  تسا  یسک  دنمدرخ  دومرف : نک ، فصو  ار  دنمدرخ  ام  يارب  دنتفگ : ار  ترضح  نآ  «و 
هک تسا  یسک  لهاج  ینعی  دیوگ : یم  دانک  تمحر  شیادخ  هک  یضر  دیـس  .مدرک » فصو  دومرف : نک ، فصو  ام  يارب  ار  نادان 

.تسا دنمدرخ  فصو  فالخ  هب  هک  تسوا  فصو  لهاج  ندرکن  فصو  ییوگ  دهنن ، شیوخ  ياج  هب  ار  اهزیچ 

مراکم

َِلقاَْعلا اََنل  ْفِص  َُهل  َلِیق  َو 

مالسلا هیلع  لاقَف 

.ُْتلَعَف ْدَق  : َلاَقَف َلِهاَْجلا  اََنل  ْفِصَف  : َلیِقَف ، ُهَعِضاَوَم َءْیَّشلا  ُعَضَی  يِذَّلا  َوُه 

.نک فیصوت  ام  يارب  ار  لقاع  : دش لاؤس  مالسلا  هیلع  ماما  زا 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 
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دنـس .مدرک . (  فیـصوت  : دومرف.امرفب فیـصوت  ار  لهاج  : دـش هتفگ.دـهد  یم  رارق  دوخ  ياج  رد  ار  زیچ  ره  هک  تسا  یـسک  لقاع 
اب هک  تسا  مکحلاررغ  هدرک  لقن  هنامیکح  مالک  نیا  يارب  هک  يرگید  كردـم  اهنت  رداصم  رد  هللا  همحر  بیطخ  هنامیکح : راـتفگ 

روبزم مالک  ، نیا رب  هفاضا  (. ،ج 4،ص 186 هغالبلا جهن  رداصم  ) .تسا هتشاد  يرگید  عبنم  دهد  یم  ناشن  هدرک و  رکذ  ار  نآ  یتوافت 
ِنَمَف : َلِیق : » تسا نینچ  نآ  لـیذ  تسا و  هدـمآ  ینـشور  تواـفت  اـب  يافوتم 871 )  ) یقـشمد نبا  هتـشون  بلاـطملا  رهاوج  باـتک  رد 

(. ( ،ص165 بلاطملا رهاوج  «. ) ُهَعِضاوَم َءیَّشلا  ُعَضَی  يذَّلا ال  : َلاق ُلِهاْجلا ؟

یمن رارق  دوخ  ياج  رد  ار  يزیچ  ره  هک  تسا  یـسک  لهاج  هک  تسا  نیا  مالـسلا  هیلع  ماما  روظنم  :» دیوگ یم  یـضر  دیـس  موحرم 
؛» تسا لقاع  فصو  فالخ  رب  اریز  ، دوش یم  بوسحم  وا  تفص  دوخ  لهاج  فصو  كرت  نیاربانب  ، دهد

( . ِِلقاْعلا ِفْصَو  ِفالَِخب  َناک  ْذإ  َُهل  ٌهَفَص  ِِهتَفِص  ُكْرَت  َناکَف  ُهَعِضاوَم  َءْیَّشلا  ُعَضَی  يذَّلا ال  َوُه  َلِهاْجلا  َّنأ  ینْعَی  ُیِضَّرلا  َلاق  )

؟ تسیک لقاع 

ام يارب  ار  لـقاع  : دـش ضرع  شتمدـخ  هک  تروص  نیا  هب  دزادرپ  یم  لـقاع  فـصو  هب  هناـمیکح  راـتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
: دومرف.امرفب فیصوت  ار  لهاج  : دش هتفگ.دهد  یم  رارق  دوخ  ياج  رد  ار  زیچ  ره  هک  تسا  یسک  لقاع  : دومرف.نک فیصوت 

ْدَق : َلاَقَف ، َلِهاَْجلا اََـنل  ْفِصَف  : َلـیِقَف ُهَعِـضاَوَم  َءْیَّشلا  ُعَضَی  يِذَّلا  َوُه  : مالـسلا هیلع  لاـقَف  َلـِقاَْعلا  اََـنل  ْفِص  َُهل  َلـِیق  َو  ( ؛» مدرک فیـصوت 
( . ُْتلَعَف

ياج رد  ار  يزیچره  هک  تسا  یسک  لهاج  هک  تسا  نیا  مالسلا  هیلع  ماما  روظنم  :» دیوگ یم  مالک  نیا  لیذ  رد  یضر  دیـس  موحرم 
َلاـق ( ؛» تسا لـقاع  فصو  فـالخ  رب  اریز  ، دوش یم  بوسحم  وا  تفـص  دوخ  لـهاج  فـصو  كرت  نیارباـنب  ، دـهد یمن  رارق  دوـخ 

( . ِِلقاْعلا ِفْصَو  ِفالَِخب  َناک  ْذإ  َُهل  ٌهَفَص  ِِهتَفِص  ُكْرَت  َناکَف  ُهَعِضاوَم  َءْیَّشلا  ُعَضَی  يذَّلا ال  َوُه  َلِهاْجلا  َّنأ  ینْعَی  ُیِضَّرلا 

هدرک هصـالخ  ار  لـهاج  لـقاع و  فاـصوا  ماـمت  عـقاو  رد  اـنعمرپ  هاـتوک و  یتراـبع  رد  هناـمیکح  راـتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
رارق بسانم  لحم  رد  ار  نآ  سپس  دنک و  یم  یسررب  ار  نآ  بسانم  لحم  دشیدنا و  یم  زیچره  هرابرد  هک  تسا  یـسک  لقاع  ؛ تسا
دوخ قیال  لحم  رد  ار  مادک  ره  دریگ و  یم  رظن  رد  ار  دارفا  ياه  یگتسیاش  تسا  تموکح  سیئر  ای  هرادا  سیئر  رگا  ًالثم  ؛ دهد یم 

رد بلاطم  حرـش  ، دوخ هاگیاج  رد  همدقم  هک  دنک  یم  میظنت  نانچ  ار  بلاطم  ، دنک ینارنخـس  ًالثم  دـهاوخ  یم  رگا  ای  دـهد  یم  رارق 
.دشاب دوخ  ياج  رد  زین  نخس  ینایاپ  يریگ  هجیتن  دوخ و  ياج 

تسا و بیبط  رگا.دروآ  یم  اج  هب  دوخ  ياج  رد  مادک  ره  ار  نآ  تابحتسم  تابجاو و  طیارش و  ازجا و  ، دهد یم  ماجنا  یتدابع  رگا 
یم رارق  دوخ  ياج  رد  ار  ینامرد  وراد و  ره  دریگ و  یم  رظن  رد  اقیقد  ار  نامرد  فلتخم  لحارم  دنک  نامرد  ار  يرامیب  دـهاوخ  یم 

هزادنا هب  مادک  ره  هب  دریگ و  یم  رظن  رد  ار  اه  هورگ  دارفا و  زاین  دنک  میـسقت  ار  لاملا  تیب  تاکز و  لاوما  دهاوخ  یم  رگا  دـهد و 
.دزادرپ یم  شزاین 

هجیتن ات  دـهد  یم  رارق  دوخ  هاگیاج  رد  ار  هلحرم  ره  وا.دراد  یلحارم  تاجرد و  زین  تازاجم  ، دـنک تازاـجم  دـهاوخ  یم  رگا  یتح 
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.دوش دئاع  بولطم 

دیجم نآرق  رد  « دشُر » هب ریبعت.دنک  یم  تیاعر  ار  راک  ره  مظن  دیامن و  یم  ریبدت  دنک و  یم  يریگ  هزادنا  دـشیدنا و  یم  لقاع  يرآ 
لئاسم رد  دناوتب  هک  دسرب  يا  هلحرم  هب  میتی  ینعی  ؛ دـشاب انعم  نیمه  هب  يا  هراشا  دـناوت  یم  زین  نانآ  هب  نامیتی  لاوما  نداد  دروم  رد 

.دهد ماجنا  بسانم  هاگیاج  رد  ار  زیچره  یلام 

دریگ یم  راک  هب  لمع  تدش  دهد  ماجنا  شمرن  دیاب  هک  ییاج  رد  ؛ دنک یمن  تیاعر  ار  روما  نیا  زا  کی  چـیه  هک  ، لهاج سکع  هب 
تابجاو و دـنک ، یمن  میـسقت  بسانتم  ار  قوقح  ، دـهد یمن  رارق  دوخ  هاگیاج  رد  ار  دارفا  ، شمرن لمع  تدـش  ياج  رد  سکع  هب  و 

.تساه هنیمز  همه  رد  وا  تسکش  ثعاب  رما  نیمه  دهد و  یمن  رارق  یلصا  هاگیاج  رد  حیحص  روط  هب  ار  عرش  تابحتسم 

هدـمآ ینارون  مالک  نیا  رد  هچنآ  اب  هک  هدـش  لقن  مالـسلا  مهیلع  ناـموصعم  زا  لـقاع  اـی  لـقع  فیـصوت  هنیمز  رد  يرگید  تاـیاور 
: میناوخ یم  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  ماما  زا  یثیدح  رد  هلمج  زا  ؛ تسا گنهامه 

فارـسا ینک و  باختنا  ار  يور  هنایم  هک  تسا  نآ  لقع  ؛  َتِْملَح َْتبِـضَغ  اذإَو  َِفلُْخت  الَف  َدـِعَتَو  َفِرْـسَت  ـالَف  ُدِـصَتْقَت  َکَّنأ  ُلـْقَْعلا  »
. ( ،ح 2130 مکحلاررغ «. ) . ینک ملح  ، بضغ ماگنه  هب  ییامنن و  فلخت  یهد  یم  هدعو  هاگ  ره  ییامنن و 

: میناوخ یم  ترضح  نآ  زا  باتک  نامه  رد  يرگید  ثیدح  رد 

هتفرگ ار  نآ  مامز  لقع  ياه  تسد  یلو  ؛ تسا دازآ  نایمدآ  سوفن  ؛  ِسوُحُّنلا ِنَع  اهَتَنْعأ  ُکِـسْمَت  ِلوُقُْعلا  يِدـْیأ  ْنِکل  ٌهَِقلَط  ُسوُفُّنلا  »
. ( ،ح 2048 مکحلا ررغ  «. ) . دراد یم  زاب  یشکرس  یشومچ و  زا  و 

: تسا هدمآ  ترضح  نامه  زا  يرگید  ثیدح  رد  زین 

تیاعر روما و  بقاوع  رد  ندرک  هاگن  هانگ و  زا  زیهرپ  اهنت  لقع  ؛  ِمْزَْحلِاب ِذْـخْألا  ِِبقاوَْعلا َو  ِیف  ِرَظَّنلا  ِْمثْإلا َو  َنِم  ُبُّنَجَّتلا  ُلْقَْعلا  اَمَّنإ  »
.( ،ح 3887 نامه «. ) . تساهراک رد  طایتحا 

هدرک فصو  دومرف  لقع  هرابرد  الاب  رد  هچنآ  هیبش  يزیچ  هب  زین  ار  تلادع  هنامیکح 437  مالک  رد  مالسلا  هیلع  ماما  هک  نیا  بلاج 
: دیامرف یم  ، تسا

دیاب یلداع  ره  تسا و  لداع  یلقاع  ره  نیقی  هب  و  «. دهد یم  رارق  دوخ  هاگیاج  رد  ار  يزیچ  ره  لدع  ؛  اَهَعِـضاوَم َرُومْألا  ُعَضَی  ُلْدَْـعلا  »
.دشاب لقاع 

دهد یم  روتسد  وا  هب  مالسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  هدمآ  زین  رتشا  کلام  هماندهع  رد 

جهن «. ) . نآ بساـنم  لـحم  رد  ار  يرما  ره  هد و  رارق  دوخ  هاـگیاج  رد  ار  زیچ  ره  ؛  ُهَِعقْوَم ٍْرمأ  َّلُـک  ِْعقْوأ  ُهَعِـضْوَم َو  ٍْرمأ  َّلُـک  ْعَـضَف  »
.ریبدت لقع و  تیاعر  مه  تسا و  تلادع  هب  رما  مه  نیا  و  .( همان 53 ، هغالبلا
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زا هک  تهج  نیا  رد  تسا  مالـسلا  هیلع  ماما  مالک  هیبش  شدوخ  رادنپ  هب  هک  دـنک  یم  لقن  یلثملا  برـض  اجنیا  رد  دـیدحلا  یبا  نبا 
مالسلا هیلع  ماما  هنامیکح  راتفگ  هب  تبسن  بسانمان  رایسب  هدش  هتفگ  لثملا  برض  یلو  دوش  یم  هدیمهف  يرگید  بلطم  ، یبلطم نایب 

. ( ،ج 19،ص 67 دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   ) . .تسا

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abu Talib was asked , “ Describe to us the wise person.” He said: “He is
the one who puts everything in its right place.” He alle was then asked to describe the
ignorant person, so he said, “I have just done so!” Al-Radi has said, “He means to say
that the ignorant person is the one who does not put things in their right places. He

.” simply is the antithesis of the wise person

مارح يایند  یتشز  : 236 تمکح

هراشا

توص
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ٍموُذجَم ِدَی  ِیف  ٍریِزنِخ  ِقاَرِع  نِم  ِینَیع  ِیف  ُنَوهَأ  ِهِذَه  مُکاَینَُدل  ِهّللا  مالسلا َو  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

رد هک  یکوخ  ناوختـسا  زا  نم  هدید  رد  تسا ، هدولآ  مارح  عاونا  هب  هک  امـش  يایند  نیا  دنگوس ! ادخ  هب  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 
 ! تسا رت  تسپ  دشاب ، یماذج  يرامیب  تسد 

يدیهش

.دشاب يرگ  تسد  رد  هک  تسا  یکوخ  ناوختسا  زا  رتراوخ  نم  هدید  رد  امش  يایند  نیا  هک  ادخ  هب 

یلیبدرا

هروخ بحاص  تسد  رد  كوخ  ناوختسا  زا  نم  مشچ  ود  ره  رد  تسا  رتراوخ  تسنیا  هک  امش  ایند  هک  ادخب 

یتیآ
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یصخش تسد  رد  تسا  یکوخ  ناوختسا  هراپ  زا  رت  جرا  یب  نم  مشچ  رد  امـش  يایند  هک  دنگوس ، ادخ  هب  مالـسلا :) هیلع   ) دومرف و 
.یماذج

نایراصنا

یماذج تسد  رد  هک  تسا  یکوخ  تشوگ  یب  ناوختسا  زا  رت  شزرا  یب  نم  رظن  رد  امش  يایند  مسق  ادخ  هب  : دومرف ترـضح  نآ  و 
 . دشاب

اه حرش 

يدنوار

ریط و عمج  راوط  یبر و  عمج  بابر  .لخر و  لاخر و  لثم  بیرغ  عمج  وه  و  محللا ، هنع  ذـخا  دـق  مظع  وه  و  قرع ، عمج  قارعلا : و 
دی یف  الا  نوکی  ریزنخلا ال  قارع  نال  موذـجملا ، دـیب  کلذ  دـیق  .اهل و  ریظن  ال  تیکـسلا : نبا  لاـق  .موت  عمج  ماوت  ریرف و  عمج  رارف 

.نوها وهف  اموذجم  ناک  اذاف  ینارصن ،

يردیک

اهنم فرحا  الا  لاعف  یلع  عمجلا  نم  یـش ء  یجی ء  مل  و  تیکـسلا : نبا  لاق  محللا  هنع  ذخا  مظع  وه  قرع و  عمج  نیعلا  مضب  قارع :
ضرعی لکـش  داـسف  ماذـجلا : .قرع و  لـخر و  ریرف و  رئظ و  یبر و  ماوت و  عمج  یف  قارع  لاـخر و  راوف و  راوظ و  باـبر و  و  ماوت ،

رـسع ثیبخ  ضرم  اذه  اهحرق و  مث  الوا  ءاضعالا  مرو  رثک  اذا  طلخلا  اذـهب  و  ندـبلا ، یف  ثبنی  ثیبخ  قرتحم  طلخ  ببـسب  ءاضعالل 
وه هحرقتم و  هثیبخ  موذـجملا  دـی  موذـجم و  ریزنخلل  لحتـسم  ینارـصن  دـی  یف  محل  الب  ریزنخ  مظع  نم  ثبخا  یـش ء  و ال  جالعلا ،

.اهب عنق  نم  هساسخ  ایندلا و  هساسخ  نع  مالسلا  هیلع  ربخا  نیلولعملا  ءاضعا  سخا 

مثیم نبا 

(. دـشاب هروخ  هب  يـالتبم  تسد  رد  هک  تسا  یکوخ  تشوـگ  یب  ناوختـسا  زا  رت  تسپ  نم  رظن  رد  امـش  ياـیند  نیا  مسق ، ادـخ  هب  )
نیا .دنا و  هدودز  نآ  زا  ار  تشوگ  هک  تسا  یناوختسا  نآ  و  تسا ، ماوت  عمج  ماوت  لثم  بیرغ ، ياهعمج  عون  زا  قرع ، عمج  قارع 

هب باستنا  اب  هک  نآ  هژیوب  درادن ، يا  هدیاف  چیه  تشوگ  یب  ناوختسا  اریز  نآ ، زا  ترفن  ایند و  تراقح  یتسپ و  رد  تسا  يا  هغلابم 
.تسا هدناسر  العا  دح  هب  ار  ترفن  دشاب  یماذج  تسد  رد  هک  نیا  اب  مه  دعب  و  تسا ، هداد  رارق  دیکات  دروم  كوخ 

دیدحلا یبا 

[ ِقاَرُع  ] ِقاَرِع ْنِم  ِیْنیَع  ِیف  ُنَوْهَأ  ِهِذَه  ْمُکاَْینَُدل  ِهَّللا  مالسلا َو  هیلع  َلاَق  َو 

 . ٍموُذْجَم ِدَی  ِیف  ٍریِْزنِخ 

.فیرحت « مانت :» ب ماؤت (  مأوت و  لاخر و  لخر و  وحن  هردانلا  عومجلا  نم  اذه  محللا و  نم  ءیش  هیلع  مظعلا  وه  قرع و  عمج  قارعلا 
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هیاغ وه  موذجم و  دی  یف  هلعجی  نأب  ضری  مل  هنإف  موذجم  دی  یف  ریزنخ  قارع  نم  ناسنإلا  یلإ  ضغبأ  رقحأ و ال  ءیش  نوکی  و ال  ( 
.ریزنخ قارع  هلعج  یتح  ریفنتلا  نم  نوکی  ام 

لوقلا اذه  هحص  فرع  هفالخلا  هتیالو  لمعلا و  نم  هولخ  یتلاح  یف  هتریس  لمأت  نم  اقداص و  لاز  ام  قدص و  دقل  يرمعل  و 

یناشاک

یف نوها   ) امش يایند  نیا  هنیآ  ره  هذه ) مکایندل   ) اتکی دوبعم  هب  مسق  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  دومرف  و  هللاو ) مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
رد موذـجم ) دـی  یف   ) دـشاب هک  كوخ  تشوگ  یب  ياـه  ناوختـسا  زا  ریزنخ ) قارع  نم   ) نم مشچ  ود  ره  رد  تسا  رتراوـخ  ینیع )
رد دشاب  هدش  رـشتنم  هک  نفعتم  ثیبخ  قرتحم  طلخ  ببـس  هب  دوش  یم  ضراع  هک  تسا  لکـش  داسف  ماذج ، ماذج و  بحاص  تسد 

ههبـش تسا و  جالعلارـسع  ثیبخ  ضرم  نیا  نآ و  حرقم  ایناث  الوا و  تسا  اضعا  مروم  دش  رایـسب  هک  هاگره  طلخ  نیا  .ندـب و  مرج 
هب دـشاب  هراشا  ترـضح  مالک  سپ  .دـشاب  ریزنخ  لحتـسم  موذـجم  دـی  رد  هک  تسین  ریزنخ  مظع  زا  ثبخا  زیچ  چـیه  هک  تسین  يا 

نآ زا  نامدرم  ریفنت  ایند و  تساسخ  تیاهن 

یلمآ

ینیوزق

هب دیامرف : یم  وا  شهوکن  مذ و  ایند و  ریقحت  ماقم  رد  دـشابن ، يو  رب  تشوگ  چـیه  هک  تسا  یناوختـسا  نآ  و  قرع )  ) عمج قارع ) )
نیرتـثیبخ ماذـج )  ) .موذـجم و صخـش  تسد  رد  كوخ )  ) ناوختـسا زا  نم  مشچ  رد  تسا  رتراوخ  امـش  ياـیند  نیا  هک  مسق  ادـخ 

.تسا اهزیچ  نیرتراوخ  كوخ )  ) ناوختسا هچنانچ  تسا  اهضرم 

یجیهال

هب دنگوس  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  موذجم »! دی  یف  ریزنخ  قارع  نم  ینیع  یف  نوها  هذه  مکایندل  هللا ، و  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
.دشاب يراد  هروخ  تسد  رد  هک  یکوخ  ناوختسا  زا  نم  رظن  رد  تسا  رتراوخ  امش  يایند  نیا  هنیآ  ره  هک  ادخ 

ییوخ

.نیرحبلا عمجم  قارع - دیرث و  ثیدحلا  یف  مضلاب و  قارع  عمجلا  و  محللا ، هنع  ذخا  يذلا  مظعلا  نوکـسلاف : حـتفلاب  قرعلا ) : ) هغللا
لاخد لخد و  وحن  هردانلا  عومجلا  نم  اذه  محللا و  نم  یش ء  هیلع  مظعلا  وه  قرع و  عمج  قارعلا  یلزتعملا : حرشلا  یف  لاق  ینعملا :

نع راجزنالا  هرفنلا و  لامکل  بجوملا  هیبشتلا  لیثمتلا و  بیجع  نم  مالکلا  اذـه  یف  مالـسلا ) هیلع   ) ءاـج دـق  و  لوقا : .مآوت  ماوت و  و 
هنیآ ره  دنوادخب  دـنگوس  دومرف : همجرتلا : .بولـسالا  هحاصفلا و  یف  زاجعالا  دـح  نم  برقی  امب  مارحلا  نم  اهیف  ام  ایندـلا و  لالح 

.تسا ماذج  هروخ و  هب  راتفرگ  رامیب  تسد  رد  هک  یکوخ  ناوختسا  هکیت  زا  نم  دزن  تسا  رت  تسپ  امش  يایند  نیا 

كوخ تسیناوختسا ز  هچ  مرظن  ردنا  *** امش يایند  هفرط  هک  یلع  دومرف 
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كولفم گنخ  رازن و  نآ  زا  دسیل  یم  *** محل هتشگ ز  یهت  موذجم  فک  ردنا 

يرتشوش

نم يدنع  دهزا  هذه  مکایند  متیفلال  و   ) هلوق هقباس  یف  رم  و  ایندلا ) …  نع  هضارعا  و  مالسلا ) هیلع  ) هدهز یف  رـشع - عبارلا  لصفلا  )
، یقبت هذل ال  ینفی و  میعنل  یلعل و  ام  اهمـضقت ، هدارج  مف  یف  هقرو  نم  نوهال  يدـنع  مکایند  نا  و  (: 222  ) هبطخ یف  و  زنع .) هطفع 
.مضلاب و قارع  عمجلا  و  محللا ، هنع  ذخا  يذلا  مظعلا  حتفلاب ، قرعلا  حاحصلا :)  ) یف و  اذه ، .للزلا  حبق  لقعلا و  تابس  نم  هللااب  ذوعن 

هیـشاملا نال  ثیغلا ، رثا  یلع  تابنلا  نم  جرخ  ام  کـلذ  و  ثیغلا ، قارع  تلاـق : قارعلا ؟ بیطا  اـم  سخلا : تنبل  لـیق  ساـسالا )  ) یف
و نامثع ، نب  رمع  نب  هللادبع  نب  دمحم  جابیدـلا  بطخ  ینئادـملا : لاق  یناعمـسلا ) باسنا   ) یف .اهقارع و  بیطیف  هیلع ، نمـستف  هبحت 
! امهتارف هرمقم ، هلیل  یف  تجرخف  امهنـسحا ، نع  ثحبت  تلعجف  هارما ، باطخلا  نب  رمع  نب  هللادبع  نب  هللادبع  نب  زیزعلادبع  جابیدلا 

یف رخالا  اعد  و  وه ، اهجوزتف  هب : یبسح  تلاقف : هلوط  هضاـیب و  تارف  اـهیلا  زیزعلادـبع  هجو  ناـک  و  رخآ ، رما  وا  اـهرما  یف  ناـبتاعتی 
نخس اهتمیلو  نم  قرعب  تیضر  اهیلو  نوکا  نا  یجرا  انیب  لوقی : وه  جرخ و  مث  لکاف  اهتمیلو ،

هینغم

و ماذـجلاب ؟ ههوشم  دـی  نم  همظع  وا  ریزنخلا  شرک  لکای  يذـلا  نم  ..شرکلا و  وه  لیق : و  محل ، الب  مظع  هنا  قارعلا : ینعم  یف  لیق 
و القع ، هفطاع و  و  العف ، الوق و  یلع  رظن  یف  ایندلا  یه  هذـه  هلمحت ..؟ یتلا  دـیلاو  ماعطلا  اذـه  نم  عنـشا  عشبا و  هلک  نوکلا  یف  له 

لهف اهبالک  اهبالط و  نم  يریغ  انا و  اهب  تعدخ  اذا  ..ربنعلاب و  ترطعت  و  جابیدـلاب ، تلفر  و  بهذـلاب ، تلحت  نا  و  اهعقاو ، وه  اذـه 
یلع و  بحا ) نمیف  الا  کتلمکا  و ال  کنم ، یلا  بحا  اقلخ  تقلخ  ام  : ) هقلاخ نوکلا و  قلاخ  هبطاخ  يذلا  میلـسلا  لقعلا  اهب  عدـخی 

ننسلا حاحصلا و  باحـصا  ثیدحلا  اذه  لقن  هلوسر .) هللا و  هبحی  و  هلوسر ، هللا و  بحی  : ) یحولاب الا  قطنی  نم ال  هنع  لاق  يذلا  وه 
(. یناثلا دصقملا  نم  بابلا 96  هتسلا ج 2  حاحصلا  نم  هسمخلا  لئاضف  باتک  رظنا  )

هدبع

ماذجلا ضرمب  باصملا  موذجملا  نطبلا و  اضرتعم  هرسلا  قوف  ام  اشحلا  نم  وه  نیعلا  رـسکب  قارعلا  موذجم : دی  یف  ریزنخ  قارع  … 
ماذجلا اههوش  دی  یف  تناک  اذا  هئاعما  ریزنخلا و  شرک  رذقا  ام  و 

يرفعج

مالسالا ضیف 

زا تسا  رت  تسپ  رتراوـخ و  نم  مشچ  رد  امـش  ياـیند  نیا  دـنگوس  ادـخ  هب  تـسا : هدوـمرف  اـیند ) شهوـکن  رد   ) مالـسلا هـیلع  ماـما 
ندرب نیب  زا  ندروخ و  بجوم  هک  تسا  يدرد  هروخ   ) دـشاب هروخ  يراـمیب  هب  راـتفرگ  تسد  رد  هک  كوخ  تشوگ  یب  ناوختـسا 

، ایند زا  ترضح  نآ  يرازیب  هجرد  یهتنم  رب  تسا  لیلد  شیامرف  نیا  و  تسا ، اهیرامیب  نیرتدب  نآ  دوش و  صخش  ءاضعا  تشوگ و 
رب هک  یناـمز  هدومن و  راـیتخا  ینیـشن  هشوگ  هک  یتـقو  هدوب و  مرکا  ربـمغیپ  اـب  هک  یماـگنه   ( راوگرزب نآ  تـالاح  رد  هک  یـسک  و 

(. درب یم  یپ  نخس  نیا  زار  هب  دیامن  هشیدنا  هدیسر ( تفالخ  هب  رهاظ  بسح 
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ینامز

نوگانوگ تانایب  هب  نآ  زا  تسا و  مالـسا  ناربهر  ترفن  دروم  دشاب  تورث  نتخودـنا  يویند و  هریخذ  يارب  ایند  هب  هجوت  هک  یعقوم 
نتخودـنا هک  تسادـیپ  هتفگان  .تسا  هتفرگ  رظن  رد  ار  منهج  شتآ  نازودـنا  تورث  يارب  مه  نابرهم  يادـخ  دـنا و  هدرک  شهوکن 

تناما ناونع  هب  نارگید  زا  هک  هاگنآ  یلو  ددرگ  هریخذ  ندش  هفاضا  يارب  طقف  نآ  شیازفا  يارب  هک  تسا  ترفن  دروم  یتقو  تورث 
هک یلمع  نامه  دـشاب ، میتی  زا  هک  یعقوم  اصوصخم  میهد  ماجنا  نآ  يرادـهاگن  يارب  ار  شـشوک  رثکادـح  دـیاب  تسام  رایتخا  رد 
زا يرادهاگن  فرصت و  قح  دیـسر  دشر  دح  هب  میتی  هک  هاگنآ  .داد و  ماجنا  نانآ  جنگ  نامیتی و  تورث  ظفح  يارب  رـضخ  ترـضح 

هلیـسو تورث  لام و  هک  هاگنآ  هک  میـسر  یم  هجیتن  نیا  هب  الاب  تاکن  زا  .دهد  لیوحت  ار  وا  تورث  دـیاب  دوش و  یم  بلـس  فرـصتم 
دارفا هنوگ  نیا  تسا و  مالـسا  تیانع  دروم  ددرگ  فرـصم  نایاونیب  هب  کمک  یعامتجا و  تامدخ  هار  رد  دـشاب و  باوث  نتخودـنا 

هار رد  هک  تسا  مالـسلا ) هـیلع   ) ماـما ترفن  دروـم  یتورث  اـیند و  هدـش ، داـی  بلاـطم  هـب  هجوـت  اـب  .دـنا  هـتفرگ  رارق  شیاتـس  دروـم 
یسک : ) دسیون یم  بلطم  حیضوت  رد  دیدحلا  یبا  نبا  .دوش  يرادهاگن  فرصم و  هعماج  نایز  نتخودنا و  یصخش و  ینارذگشوخ 

یم كرد  دنک  هسیاقم  مه  اب  نآ  زا  دـعب  تفالخ و  زا  لبق  ار  ترـضح  نآ  یگدـنز  دـنک و  هعلاطم  ار  مالـسلا ) هیلع   ) ماما شور  هک 
.ناسکی شفرح  لمع و  هدوب و  وگتسار  اجک  ات  مالسلا ) هیلع   ) یلع هک  دنک 

يزاریش دمحم  دیس 

هنطب یف  ام  قارعلا  ریزنخ ) قارع  نم  ینیع  یف  نوها   ) اهیلع مهبلاکتل  مهیلا ، ایندـلا  هفاضا  هذـه ) مکایندـل  هللا  و  : ) مالـسلا هیلع  لاـق  و 
هیلع مامالا  يدل  ایندلا  تناک  اذکه  و  ماذج ؟ يذ  دـی  یف  ریزنخلا  شرک  رذـقا  ام  و  ماذـجلا ، ضرمب  باصملا  وه  موذـجم ) دـی  یف  )

.مالسلا

يوسوم

ماذجلا و هباصا  يذـلا  موذـجملا : .رظنملا  هیرکلا  سجنلا  ناویحلا  ریزنخلا : .محللا  هنم  ذـخا  يذـلا  مظعلا  قارعلا : .رقحا  نوها : هغللا :
لمحی وه  ائیـشف و  ائیـش  هلاص  وا  عطقتت  موذجم  هروص  اهنم  دشا  احبق  دـجت  هحیبق ال  هروص  حرـشلا : .ءاضعالا  هیف  طقاستت  ضرم  وه 
کنهذ یف  اهروصت  عیطتـست  دق ال  رفنت و  اهنم و  سفنلا  ززقتت  هروص  هنم ، ادـج  لیلق  اهیلع  وا  محللا  نم  هیلاخ  ریزنخ  همظع  هدـی  یف 

نم جرخ  دق  العف و  الوق و  هیلع  هللا  تاولـص  قدص  دق  موذجملا و  دی  یف  ریزنخلا  مظع  نم  رقحا  یلع  رظن  یف  ایندـلا  اهحبق و  هدـشل 
 … اراقع ارود و ال  ءاضیب و ال  وا  ءارفص  كرتی  مل  میظعلا و  هفیلخلا  وه  ایندلا و 

یناقلاط

صخـش تسد  رد  دشاب و  هتـشاد  تشوگ  یکدنا  هک  تسا  یکوخ  ناوختـسا  زا  رتراوخ  نم  هدید  رد  امـش  يایند  دـنگوس  ادـخ  هب  »
« .دشاب ماذج  هب  راتفرگ 

وا شور  هریس و  هب  سک  ره  تسا و  هدوب  وگتـسار  هراومه  ترـضح  نآ  هک  تسا  هتفگ  تسار  یتسار  هب  هک  دنگوس  مدوخ  ناج  هب 
.دسانش یم  ار  نخس  نیا  یتسرد  درگنب ، تسا ، هدوب  تفالخ  راد  هدهع  هک  یماگنه  هب  هچ  راک و  زا  يرانکرب  ماگنه  هب  هچ 
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مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

.ٍموُذْجَم ِدَی  ِیف  ٍریِْزنِخ  ِقاَرِع  ْنِم  ِیْنیَع  ِیف  ُنَوْهَأ  ِهِذَه  ْمُکاَْینَُدل  ِهَّللا  َو 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

راتفگ دنس  تسا .( ! رت  تسپ  دشاب  یماذج  صخـش  تسد  رد  هک  يریزنخ  ناوختـسا  زا  نم  رظن  رد  امـش  يایند  نیا  دنگوس  ادخ  هب 
هدرک لقن  يا  هبطخ  نمـض  رد  یلاما  رد  ینـشور  تافاضا  اب  ار  هنامیکح  راتفگ  نیا  قودـص  ، رداصم باتک  لـقن  قباـطم  هناـمیکح :

میهاربا نب  دـمحم  فیلأـت   ) هحـضاولا صئاـصخلا  ررغ  باـتک  رد  نینچمه  تسا و  هدـمآ  تواـفت  یمک  اـب  مـکحلاررغ  رد  تـسا و 
يررض ، ظافلا رد  توافت  هدش و  لقن  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  ماما  زا  وا  زا  دعب  یـضر و  زا  لبق  ینارون  مالک  نیا  نیاربانب  (، طاوطولا

(. ( ،ج 4،ص 187 هغالبلا جهن  رداصم  ) .دنز یمن  انعم  تدحو  هب 

مالسلا هیلع  ماما  رظن  رد  ایند  یتسپ 

يایند نیا  دنگوس  ادـخ  هب  :» دـیامرف یم  هدرک  نایب  ایند  قرب  قرز و  زا  ار  دوخ  رفنت  تدـش  هنامیکح  مالک  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
ْنِم ِیْنیَع  ِیف  ُنَوْهَأ  ِهِذَه  ْمُکاَْینَُدل  ِهَّللا  َو  ( ؛» تسا رت  تسپ  دشاب  یماذج  صخـش  تسد  رد  هک  يریزنخ  ناوختـسا  زا  نم  رظن  رد  امش 

( . ٍموُذْجَم ِدَی  ِیف  ٍریِْزنِخ  ِقاَرِع 

.دنشاب هدنک  ار  نآ  تشوگ  هک  تسا  یناوختسا  يانعم  هب  قرف ) نزو  رب  «) قرَع » عمج ، نیع همض  هرسک و  اب  قارِع » »

یب ناوختـسا.تسا  هدرک  رکذ  ایند  قرب  قرز و  زا  شرفنت  دروم  رد  ار  ریبعت  نیرتاسر  هدومرف  نایب  هک  هیبشت  نیا  اب  مالـسلا  هیلع  ماما 
هب التبم  رامیب  ناسنا  تسد  رد  رگا  ًاصوصخم  دشاب و  ریزنخ  دننام  نیعلا  سجن  ناویح  ناوختـسا  رگا  هژیو  هب  درادن  یـشزرا  تشوگ 

ار بلطم  امـش ) يایند  « ) مکایند  » هب ریبعت  هدـمآ و  نخـس  نیا  زاـغآ  رد  هک  يدـنگوس  دـننک ! یم  رارف  يو  زا  همه  هک  دـشاب  ماذـج 
.دزاس یم  رت  نشور 

هشیپ یتسار  قدص و  هشیمه  قداص و  شراتفگ  نیا  رد  ترضح  هک  دنگوس  مناج  هب  : دیوگ یم  مالک  نیا  حرش  رد  دیدحلا  یبا  نبا 
تشاد رارق  ، رانک رد  هک  نامز  نآ  دوب و  يرهاظ  تیالو  ماقم  رد  هک  نامز  نآ  رد  وا  یگدنز  شور  هریس و  رد  هک  یـسک  دوب و  يو 

نبا هغالبلا  جـهن  حرـش  (. ) . دوب ایند  هب  ییانتعا  یب  تیاهن  رد  تلاح  ود  ره  رد  وا  هک  ارچ   ) دـبای یمرد  ار  مـالک  نیا  تحـص  درگنب 
.( ،ج 19،ص 67 دیدحلا یبا 

نآ بهاوم  يویند و  تاماقم  هب  ار  دوخ  ییانتعا  یب  هدش  لقن  ترضح  نآ  زا  هغالبلا  جهن  زا  هک  یتاملک  لوط  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
.تسا رت  حیصف  رتایوگ و  يرگید  زا  مادک  ره  هک  هدرک  نایب  یفلتخم  تاریبعت  اب 

: دومرف نایب  نینچ  « هیقشقش » هبطخ رد 
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قوـقح قاـقحا  يارب  رگا   ( ) .هیقـشقش هـب  فورعم  هبطخ 3  ، هغـالبلا جـهن  « ) . ٍْزنَع ِهَطْفَع  ْنِم  يدـْنِع  َدَـهْزَأ  ِهِذـه  ْمُکاـْینُد  ُْمْتیَْفلَأـَل  «َو 
نیا شزرا  هک  دـیتفای  یم  رد  ماگنه ) نآ  رد  متخاس و  یم  شیاـهر  مدـنکفا و  یم  شتـشپ  رب  ار  تفـالخ  هقاـن  راـهم  دوبن  ناـمولظم 

.تسا رتمک  زب  ینیب  بآ  زا  نم  رظن  رد  امش  يایند 

: دیامرف یم  هک  تسا  هدمآ  هبطخ 224  رد 

هک يا  هدیوج  گرب  زا  نم  رظن  رد  امـش  قرب ) قرز و  رپ   ) يایند نیا  ؛  اهُمَـضْقَت ٍهَدارَج  ِمَف  یف  ٍهَقَرَو  ْنِم  ُنَوْهَأل  يدـْنِع  ْمُکاْینُد  َّنإ  «َو 
.تسا رت  شزرا  یب  رتراوخ و  دشاب  یخلم  ناهد  رد 

یگراپ هک  یلاح  رد  مدیـسر  مالـسلا  هیلع  ماما  تمدخ  راق » يذ  » هقطنم رد  : دـیوگ یم  سابع  نبا  هک  میدـناوخ  هبطخ 33  همدقم  رد 
.درادن یتمیق  : مدرک ضرع  نم  تسا ؟ ردقچ  شفک  نیا  تمیق  : تفگ درک و  نم  هب  ور  ترضح  ، تخود یم  ار  دوخ  شفک 

: دومرف

زا رت  بوـبحم  نم  رظن  رد  شزرا  یب  شفک  نیا  مسق  ادـخ  هب  ؛  ًـالِطاب ْعَـفْدأ  ْوأ  ًاّـقَح  َمیقُأ  ْنأ  اـّلإ  ْمُِکتَْرمإ  ْنِم  ََّیلا  ُّبَحأ  َیَِهل  ِهـّللا  «َو 
.( هبطخ 33 ، نامه «. ) . منک عفد  ار  یلطاب  ای  مراد  اپ  هب  ار  یقح  تموکح  نیا  اب  هک  نیا  رگم  تسامش  رب  ییاورنامرف 

.تسایند يدام  بهاوم  هب  راوگرزب  ماما  نآ  یگتسباو  مدع  ییانتعا و  یب  زا  یکاح  همه  هک  تسه  لیبق  نیا  زا  يرگید  تاریبعت 

نایاپ رد  هک  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  لیاضف  هرابرد  یحورشم  رایسب  ثیدح  راونالا  راحب  رد  یـسلجم  همالع  موحرم 
تداهش هب  مالـسلا  هیلع  ماما  هکنآ  زا  شیپ  زور  کی  :» دنک یم  لقن  يو  ؛ تسا هدش  هراشا  ترـضح  نآ  تداهـش  مایا  ثداوح  هب  نآ 

اهنآ يایند  زا  يزیچ  دوب و  هتخادرپ  لاملا  تیب  زا  ار  اهنآ  قوقح  هک  دوب  یتلاح  رد  نیا  دندمآ و  ترضح  نآ  تدایع  هب  مدرم  دسرب 
دوب هدرکن  باختنا  دوخ  يارب  ار 

لاملا تیب  زا  هک  دوب  یلاح  رد  و  ؛  ِهَْغُلْبلا َرْدَـق  ّالإ  ِهِسْفَن  ِلام  ْنِم  ْلُکْأَی  َْمل  ًـالاقِع َو  يواـُسی  اـم  َنیِملْـسُْملا  ِلاـم  ِْتَیب  ْنِم  ُلَواـنَتَی  َْمل  «َو 
یم مهارف  ناوارف ) تمحز  اب   ) شدوخ هک  یلاوما  زا  دوب و  هتـشادن  رب  دوخ  يارب  رتش  دـنبیاپ )  ) لاقع کی  هزادـنا  هب  یتح  ناناملـسم 

نوـچمه ترـضح  نآ  زا  مدرم  نیرترود  هک  دـنداد  یهاوـگ  نارـضاح  همه  و  «. درک یم  هدافتـسا  ترورـض  هزادـنا  هب  اـهنت  تخاـس 
راحب («. ) . تشاذـگ یمن  هناگیب  ای  رود  دارفا  ناـکیدزن و  ناـیم  رد  یتواـفت  هنوگ  چـیه  و   ) دوب ترـضح  نآ  هب  مدرم  نیرت  کـیدزن 

. ( ،ج 40،ص 116 راونالا

.تسا گنهامه  نآ  اب  ًالماک  زین  شلمع  دیوگ  یم  ایند  هرابرد  ینخس  نانمؤمریما  رگا  هک  دهد  یم  ناشن  نیا 

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abu Talib said : “ By Allah ! Your world is cheaper in my eyes than the
.” intestines of a pig in the hands of a leper
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تدابع ماسقا  : 237 تمکح

هراشا

توص
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َهّللا اوُدَبَع  ًاموَق  ّنِإ  ِدِیبَعلا َو  ُهَداَبِع  َکِلتَف  ًهَبهَر  َهّللا  اوُدَـبَع  ًاموَق  ّنِإ  ِراّّجتلا َو  ُهَداَبِع  َکِلتَف  ًهَبغَر  َهّللا  اوُدَـبَع  ًاموَق  ّنِإ  مالـسلا  هیلع  َلاَق  َو 
ِراَرحَألا ُهَداَبِع  َکِلتَف  ًارکُش 

اه همجرت 

یتشد

زا ار  وا  یهورگ  و  تسا ،  ناناگرزاب  شتسرپ  نیا  هک  دندرک ، شتـسرپ  شـشخب  دیما  هب  ار  ادخ  یهورگ  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 
شتـسرپ نیا  دـندیتسرپ و  يرازگـساپس  يور  زا  ار  ادـخ  یهورگ  و  تـسا ،  ناـگدرب  تداـبع  نـیا  هـک  دـندرک  تداـبع  سرت  يور 

 . تسا ناگدازآ 

يدیهش

نیا دـندرک و  تداـبع  سرت  يور  زا  ار  وا  یهورگ  و  تسا ،  ناـناگرزاب  شتـسرپ  نیا  دـندیتسرپ ، شـشخب  دـیما  هب  ار  ادـخ  یمدرم 
.تسا ناگدازآ  شتسرپ  نیا  دندیتسرپ و  ساپس  يارب  ار  يو  یهورگ  و  تسا ،  ناگدرب  تدابع 

یلیبدرا

هک یهورگ  هک  یتسردـب  تسنارگادوس و  تداـبع  نیا  سپ  باوـث  رد  تبغر  يور  زا  ار  يادـخ  دنتـسرپ  هک  یهورگ  هک  یتسردـب 
رکـش يارب  ار  يادخ  دنتـسرپ  هک  یهورگ  هک  یتسردب  تسناگدنب و  شتـسرپ  نیا  سپ  باذـع  زا  سرت  يور  زا  ار  يادـخ  دنتـسرپ 

هبهر هبغر و  هیقر و  زا  تسنادازآ  تدابع  نیا  سپ  وا  تمعن 

یتیآ

سرت زا  ار  ادـخ  یهورگ  تسا و  ناـناگرزاب  تداـبع  نیا  دنتـسرپ ، یم  تشهب  قوـش  هب  ار  ادـخ  یهورگ ، مالـسلا :) هیلع   ) دوـمرف و 
.تسا ناگدازآ  تدابع  نیا  دنتسرپ ، یم  وا  ساپس  يارب  ار  ادخ  یهورگ  تسا و  ناگدرب  تدابع  نیا  دنتسرپ ، یم  وا  باذع 

نایراصنا

رفیک سرت  زا  یهورگ  و   . تسا نارجات  تدابع  نیا  دـندرک و  تدابع  باوث  هب  لـیم  يور  زا  ار  ادـخ  یهورگ  : دومرف ترـضح  نآ  و 
 . تسا ناگدرب  تدابع  نیا  دندرک و  تدابع 
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 . تسا ناگدازآ  تدابع  نیا  دندرک و  تدابع  يرازگساپس  رطاخ  هب  یهورگ  و 

اه حرش 

يدنوار

جح ماص و  یلص و  نم  و  هدابع ، وهف  هل  کلذ  یلاعت  یلص هللا  نمف  معنلا ، لوصا  یلع  بجی  رکـشلا  هیاغ  یه  هدابعلا  نا  یلا  راشا  مث 
.هدابعب کلذ  سیلف  رانلا  نم  افوخ  هنجلا و  یف  اعمط  یکزت  و 

يردیک

لعف نا  هدابع و  وهف  هل ، کلذ  بوجول  یلاعت  کلذ هللا  وحن  ماـص و  یلـص و  نمف  معنلا ، لوصا  یلع  بجی  و  رکـشلا ، هیاـغ  هداـبعلا :
نم و  همهلا ، سیـسخ  وهف  ملالا  ضرملا و  عفدـل  ءاودـلا  لوانت  نم  و  هدابعب ، کلذ  سیلف  رانلا ، نم  اـفوخ  و  هنجلا ، یف  اـعمط  کـلذ 

.همهلا عیفر  وهف  هحصلا ، ظفحل  هلوانت 

مثیم نبا 

نیا دننک و  یم  یگدنب  سرت  زا  ار  ادخ  یهورگ  و  تسا ، ناناگرزاب  تدابع  نیا  هک  دننک  یم  یگدنب  لیم  يور  زا  ار  ادـخ  یعمج  )
( مالـسلا هیلع   ) ماما تسا .) نادرمدازآ  تدابع  نیا  هک  دـننک  یم  یگدـنب  يرازگـساپس  يور  زا  يا  هتـسد  و  تسا ، ناـمالغ  تداـبع 

يور زا  تدابع  و  لیم ، يور  زا  تدابع  تسا : هدرک  میـسقت  هتـسد  هس  هب  دنراد  هک  ییاهفده  بسح  رب  ار  ناگدننک  تدابع  تدابع 
رجا و تدابع  زا  نانآ  فدـه  هک  ور  نآ  زا  تسا  هداد  رارق  ناـناگزراب  تداـبع  ار  لوا  عون  اـما  يرازگـساپس  يارب  تداـبع  و  سرت ،

یم بسک  دوس ، هب  ندیـسر  يارب  هک  دنتـسه  یناناگرزاب  دـننام  اهنآ  تقیقح  رد  سپ  دـندزم ، رجا و  یپ  رد  تسا و  يورخا  شاداپ 
عون .تسا و  سرت  رطاخ  هب  رتشیب  دوخ  نابابرا  هب  ناگدرب  تمدـخ  اریز  تسا ، هتـسناد  اـیند  رد  ناـگدرب  تداـبع  ار  مود  عون  .دـننک 

یناسک نانآ  هکلب  سرت ، تهج  هب  هن  دننک و  یم  تدابع  یهاوخدزم  رطاخ  هب  هن  ار  ادخ  نانیا  هک  تسا ، نارازگـساپس  تدابع  موس :
زین يرگید  ياج  رد  بلطم  نیا  هب  مالسلا ) هیلع   ) ماما .نافراع  تدابع  تسا  نیا  و  دنناد ، یم  تدابع  هتـسیاش ي  ار  ادخ  هک  دنتـسه 

هتفای تدابع  هتسیاش ي  ار  وت  هکلب  منک ، یمن  تدابع  تشاداپ  رجا و  دیما  هب  و  تباذع ، سرت  زا  ار  وت  یهلا ! دیوگ : یم  هدرک  هراشا 
.منک یم  تتدابع  سپ  ما ،

دیدحلا یبا 

َهَّللا اوُدَبَع  ًامْوَق  َّنِإ  ِدِیبَْعلا َو  ُهَداَبِع  َْکِلتَف  ًهَبْهَر  َهَّللا  اوُدَـبَع  ًامْوَق  َّنِإ  ِراَّجُّتلا َو  ُهَداَبِع  َْکِلتَف  ًهَبْغَر  َهَّللا  اوُدَـبَع  ًامْوَق  َّنِإ  مالـسلا  هیلع  َلاَق  َو 
 . ِراَرْحَْألا ُهَداَبِع  َْکِلتَف  ًارْکُش 

هدابعلا نإ  هضواعم و  هراجت و  باوثلا  ءاجرل  هدابعلا  نإ  انلق  مدقت و  امیف  هانحرـش  دق  رـشبلا و  رثکأ  يوق  هنع  رـصاقتت  لیلج  ماقم  اذه 
.هتوطس فاخی  رهاق  ناطلسل  يدجتسی  نم  هلزنمل  باقعلا  فوخل 

هاذأ و فوخ  ناسنإ  یلإ  رذـتعی  نمک  یه  هعفاـن و  هداـبع  سیل  کـلت  اـصعلا و  طوسلا و  فوخ  يأ  دـیبعلا  هداـبع  هلوق  ینعم  اذـه  و 
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اذإف صوصخم  رکش  هدابعلا  نأل  هعفان  هدابع  یهف  همعنأل  ارکش  یلاعت  هدابعلا هللا  امأف  هلعف  هل  یغبنی  حیبق ال  هنم  رذتعی  ام  نأل  هتمقن ال 
.هیلع تعضو  يذلا  عقوملا  اهعقوأ  دقف  هجولا  اذه  یلع  اهعقوأ 

لعفی اولاـق  اـمبر  هحبق و  هجول  حـیبقلا  كرتـی  هبوجو و  هجول  بجاولا  ناـسنإلا  لـعفی  نأ  یغبنی  نولوقیف  نوـملکتملا  انباحـصأ  اـمأف 
هیمالکلا بتکلا  یف  .ا )  نم  هطقاس  طوسبم (  حورشم  بابلا  اذه  یف  مالکلا  حیبق و  هنأل  حیبقلا  كرتی  بجاو و  هنأل  بجاولا 

یناشاک

( راجتلا هدابع  کلتف   ) باوث تبغر  تهج  هب  ار ، ادـخ  دـندیتسرپ  یهورگ  هک  یتسرد  هب  هبغر ) هللا  اودـبع  اموق  مالـسلا : هیلع  لاـق  (و 
تدابع یموق  هک  یتسرد  هب  و  هبهر ) هللا  اودبع  اموق  نا  و   ) باستکا نآ  رد  دنتسه  ضوع  ناهاوخ  هک  تسا  نارجات  تدابع  نیا  سپ 
ناشیا رد  تسا  بلاغ  هک  تسا  ناگدنب  تدابع  نآ  سپ  دیبعلا ) هدابع  کلتف   ) باقع زا  تیـشخ  ادخ و  سرت  تهج  زا  دندرک  ادـخ 
تمعن رکـش  هطـساو  هب  ار  ادـخ  دـندومن  شتـسرپ  يا  هفیاط  هک  یتسرد  هب  و  ارکـش ) هللا  اودـبع  اموق  نا  و   ) باذـع مـالیا و  زا  سرت 

تزع ترضح  يارب  دنناصاخ  تبهر و  تبغر و  تیقر  زا  تسا  ناگدازآ  تدابع  نآ  سپ  رارحالا ) هدابع  کلتف  )

یلمآ

ینیوزق

تـسا نارگادوس  تدابع  نیا  تنج  باوث و  رد  تبغر  يور  زا  ار  يادخ  دندرک  تدابع  یموق  هک  یتسرد  هب  ترـضح : نآ  دومرف  و 
ناگدـنب تدابع  نیا  میب  سرت و  يور  زا  ار  يادـخ  دـندرک  تداـبع  یموق  یتسرد  هب  .دـشاب و  دوس  رب  تـالماعم  رد  ناـشیا  رظن  هک 

تدابع نیا  يراد  ساپـس  يراذگرکـش و  يور  زا  لجوزع  ار  يادـخ  دـندرک  تدابع  یموق  .دـننک و  میب  زا  یلوم  تعاطا  هک  دـشاب 
يراذگرکـش و تیاعر  تدابع  زا  ناشیا  یلـصا  ضرغ  یقیقح و  دوصقم  رظن و  حمطم  هک  نالماک  ناصلخم و  ینعی  .دـشاب  نادازآ 

نم افوخ  کتنج و ال  یلا  اـقوش  کتدـبع  اـم   ) دومرف هک  تسا  يورم  ترـضح  نآ  زا  مه  هچناـنچ  دـشاب  يراـب  ترـضح  قاقحتـسا 
(. کتدبعف هدبعلل  الها  کتدجو  لب  كران 

یجیهال

هللا اودبع  اموق  نا  دیبعلا و  هدابع  کلتف ، هبهر ، هللا  اودبع  اموق  نا  راجتلا و  هدابع  کلتف  هبغر ، هللا  اودبع  اموق  نا  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
هب نتشاد  تبغر  تهج  زا  ار  ادخ  دننک  یم  تدابع  هک  دنشاب  یتعامج  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .رارحالا » هدابع  کلتف  ارکش ،
زا دننک  یم  تدابع  هک  دنشاب  یتعامج  باوث و  اب  ار  تدابع  دننک  یم  هضواعم  هک  تسا  نارجات  تدابع  تدابع ، نآ  سپ  وا ، باوث 

دـننک و یم  ـالوم  تمدـخ  تبوـقع  سرت  زا  هک  تـسا  ناـمالغ  ناگدـنب و  تداـبع  تداـبع  نآ  سپ  وا ، باذـع  زا  ندیـسرت  تـهج 
هقالع زا  دندازآ  هک  تسا  ناگدازآ  تدابع  تدابع ، نآ  سپ  وا ، ماعنا  رکـش  تهج  زا  ار  ادخ  دننک  یم  تدابع  هک  دنـشاب  یتعامج 

.دوخ سفن  زا  یتح  یلاعت  هللا  يوس  ام  هب  ي 

ییوخ
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هدابعلا ینعملا : .ارکـش  هبهر و  هلوق : یف  مالکلا  کلذک  و  عیرفتلل ، کلتف  هلوق : یف  ءافلا  و  اودـبع ، هلوقل : هل  لوعفم  هبغر ، بارعالا :
یف اهبتارم  یلع  مالـسلا ) هیلع   ) هبن دـق  و  هتوافتم ، هفرعملا  تاجرد  و  ینعم ، الب  هروص  نوکتف  الا  و  هللااـب ، ناـمیالا  هفرعملا و  مزلتـست 
ماقم اذـه  یلزتعملا : حراشلا  لاق  .نیقتملا  رارحالا  هفرعم  و  نیبهارلا ، هفرعم  و  نیبغارلا ، هفرعم  تاجرد : ثالث  اهل  نیب  مالکلا و  اذـه 

دبع نا  هنال  میقتسی  ال  هضواعم ، هلوق : لوقا : .خلا  هضواعم  هراجت و  باوثلا  ءاجرل  هدابعلا  نا  انلق  رشبلا و  رثکا  يوق  هنع  رـصاقتت  لیلج 
دصق هانعم  راجتلا  هدابع  کلتف  مالـسلا :) هیلع   ) هلوق و  اسار ، هدابعلا  لطبتف  صالخالا  هبرقلا و ال  دصق  ققحتی  هضواعملا ال  هجو  یلع 

هنارجات شتسرپ  نیا  دنتسرپب ، ار  ادخ  باوث  قوش  دیما و  هب  یمدرم  دومرف : همجرتلا : .باوثلا  عم  لمعلا  هضواعم  لمعلاب ال  حابرتسالا 
، شیدنوادخ ساپ  هب  دنتسرپب  ار  ادخ  یمدرم  یتسارب  و  تسا ، اه  هدنب  شتسرپ  نیا  دنتسرپب ، ار  ادخ  ساره  میب و  زا  یمدرم  و  تسا ،

.تسناگدازآ شتسرپ  نیا 

تراجت مسر  هب  تدابع  نیا  دوب  *** تبغر هب  یموق  دنتسرپ  ار  ادخ 

دندبع هکنیا  رب  تسا  لیلد  تدابع  *** دنتسرپ یم  قح  میب  زا  مدرم  رگید 

شتسرپ مسر  تسنیا  رارحا  ز  *** شرکش رهب  رگید  یعمج  دنتسرپ 

يرتشوش

رفن هثالثب  رم  مالسلا ) هیلع   ) یـسیع نا  ربخلا : یف  هبرل ) دبعلا  یلع  بجی  ام  یف  مالـسلا ) هیلع   ) هلاق ام  یف  نوثالثلا - عساتلا و  لصفلا  )
رم مث  هفاخی ، نم  نموی  نا  هللا  یلع  قح  لاق : رانلا  نم  فوخلا  اولاق  مکب ؟ يرا  يذـلا  اـم  لاـقف  مهناولا  تریغت  مهنادـبا و  تلحن  دـق 
نا یلاعت  هللا  یلع  قح  لاقف : هنجلا  یلا  قوشلا  اولاق  يراام ؟ مکب  غلب  يذـلا  ام  لاقف : اریغت  الوحن و  دـشا  مه  اذاـف  نیرخآ  هثـالث  یلع 

: اولاق مکب ؟ غلب  يذـلا  ام  لاقف  رونلا  نم  یئارملا  لثم  مههوجو  یلع  الوحن و  دـشا  مه  اذاف  نیرخآ  هثالث  یلع  رم  مث  هاجر  نم  یطعی 
هیلع البقم و  ریمع  نب  بعـصم  یلا  رظن  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نا  ربخلا : یف  .نوبرقملا و  متنا  اثالث - لاـقف - لـجوزع  هللا  بح 

هاعدف بارشلا  ماعطلا و  بیطاب  هناوذغی  نیوبا  نیب  هتیار  دقل  هبلق  هللا  رون  دق  يذلا  لجرلا  یلا  اورظنا  لاقف : هب  قطنمت  دق  شبک  باها 
اعمطال افوخ و  هدـبعا  مل  لوقی  مالـسلا ) هیلع   ) ناکف رارحالا  هدابع  تناک  مالـسلا ) هیلع   ) هتدـباع .نورت و  اـم  یلا  هلوسر  هللا و  بح 

عساتلا و لصفلا   ) یف سولجلا  نم  بحا  يدنع  دجسملا  یف  سولجلا  اضیا : مالـسلا ) هیلع   ) هنع .هتدبعف و  هدابعلل  الها  هتدجو  ینکلو 
هاجانم یف  .ياضر و  یناثلا  یف  یبر و  اضر  لوالا  یف  نال  هنجلا  هبرل ) دـبعلا  یلع  بجی  ام  یف  مالـسلا ) هیلع   ) هلاق اـم  یف  نوثـالثلا -

ینبه و  لیمک : ءاعد  یف  .ابقارم و  افئاخ  کنم  افرحنم و  كاوس  نع  افراع و  کل  نوکاق  جـهبالا  كزع  رونب  ینقحلا  یهلا و  ناـبعش :
يرهس و كاوسال  کلو  يدارم  كریغال  تناف  (: 15  ) هاجانملا نم  هنماثلا  یف  .کقارف و  یلع  ربصا  فیکف  كراـن  رح  یلع  تربص 
یتیغب و كاضر  یتبابـص و  كاوه  یلا  یهل و  کتبحم و  یف  یقوش و  کیلا  یـسفن و  ینم  کلـصو  ینیع و  هرق  کـئاقل  يداـهس و 

درب یتلغ و  ءافـش  یتلع و  ءاود  كدـنع  یتحار و  یحور و  کتاجانم  یف  یلوس و  هیاغ  کبرق  یبلط و  كراوج  یتجاح و  کـتیور 
ینغم یتمصع و  یلو  یتوعد و  بیجم  یتبوت و  لباق  یتلز و  رفاغ  یترثع و  لیقم  یتشحو و  یف  یسینا  نکف  یتبرک  فشک  یتعول و 

كرکذب ماهلالا  رطاوخ  ذلا  ام  یهلا  هرـشع : هیناثلا  یف  .یترخآ و  يایند و  ای  یمیعن و  ای  کنم  یندـعبتال  کنع و  ینعطقتال  یتقاف و 
نم انذـعاف  کبرق  برـش  بذـعا  ام  کبح و  معط  بیطا  ام  بویغلا و  کلاسم  یف  ماهوالاب  کـیلا  ریـسملا  یلحا  اـم  بولقلا و  یلع 

لوقعلا تعمج  کتفرعم  یلع  ههلاولا و  بولقلا  تماه  کـب  یهلا  (: 13  ) یف و  کیفراع …  صخا  نم  انلعجا  كداـعبا و  كدرط و 
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نامز و لک  یف  دوبعملا  ناکم و  لک  یف  حبسملا  تنا  كایور  دنع  الا  سوفنلا  نکـستال  كارکذب و  الا  بولقلا  نئمطت  الف  هنیابتملا 
هذل لک  نم  كرفغتسا  نانج  لک  یف  مظعملا  ناسل و  لکب  وعدملا  ناوا و  لک  یف  دوجوملا 

نم کسنا و  ریغب  هحار  هبرل ) دـبعلا  یلع  بجی  ام  یف  مالـسلا ) هیلع   ) هلاق ام  یف  نوثالثلا - عساتلا و  لصفلا   ) لـک نم  كرکذ و  ریغب 
وجریال لجر  نع  رکب  ابا  مورلا  کلم  لوسر  لاس  بقانملا -) یف   ) و اذـه ، .کـتعاط  ریغب  لغـش  لـک  نم  کـبرق و  ریغب  رورـس  لـک 

، يریال امب  دهـشی  قحلا و  ضغبی  هنتفلا و  بحی  مدـلا و  هتیملا و  لکای  دجـسیال و  عکریال و  هللا و  فاخیال  رانلا و  فاـخیال  هنجلا و 
لجر اذه  مالسلا :) هیلع   ) لاقف مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما کلذب  ربخاف  كرفک ، یلا  ارفک  تددزا  رمع : هل  لاق  رکبوبا و  هبجی  ملف 

عکریال و هلدـع و  نم  فاخی  امنا  هروج و  نم  هللا  فاخیال  هوجری و  هللا و  فاخی  نکلو  رانلا  فاخیال  هنجلا و  وجریال  هللا  ءاـیلوا  نم 
امهری و مل  وه  و  رانلا ، هنجلاب و  دهشی  مدلا و  وه  و  دبکلا ، لکای  هتیم و  امه  کمسلا و  دارجلا و  لکای  هزانجلا و  هالص  یف  دجـسیال 

.قح توملا  و  توملا ، ضغبی  و  هنتف ، دلولا  و  هدلو ، بحی 

هینغم

امامت باقعلا  نم  فوخلا  لوالا  هثالث : نم  ادحاو  نوکی  نا  دبال  هللا  هدابعل  ناسنالا  عفدی  يذلا  ببسلا  و  ببـس ، هیعاد و  یـش ء  لکل 
هلـسرب و و  هباقع ، هباسحب و  هتینادحو و  هللااب و  رقم  هنال  هلـضف ، نم  هدیزی  هنموی و  فئاخلا و  نم  هللا  لبقی  اذه  عم  و  ریـسالا ، دـبعلاک 
.اهـسفن و هیاغلل  روجام  لوبقم و  اذه  اضیا  و  حـبرلا ، ساسا  یلع  کلماعی  يذـلاک  امامت  بوثلا  رجالاب و  عمطلا  یناثلا : ببـسلا  .هبتک 
هدحو ال لب هللا  هحلـصم ، بلج  وا  هرـضم  عفدـل  دـصق  الب  همامت  هلامکل و  میظعتلا  و  هماعنا ، هلاضفا و  یلع  رکـشلا هللا  ثلاثلا : ببـسلا 

.هللااب هنیقی  دباعلا و  ملع  يدم  یلع  لدت  قطنت و  یتلا  هصلاخلا  هققحلا  هدابعلا  یه  هذه  و  هل ، کیرش 

هدبع

مهنال رارحالا : هدابع  کلتف  فوخلل …  اولذ  مهنال  دـیبعلا : هدابع  کلتف  ضوع …  بلطل  نودـبعی  مهنـال  راـجتلا : هداـبع  کـلتف  … 
رارحالا همیش  کلت  هوداف و  مهیلع  اقح  اوفرع 

يرفعج

مالسالا ضیف 

نیا دننک و  یم  یگدنب  شاداپ ) باوث و  رد   ) تبغر يور  زا  ار  ادخ  یهورگ  تسا : هدومرف  تدابع ) ماسقا  هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
تدابع نیا  دنیامن و  یم  یگدـنب  سرت  يور  زا  ار  ادـخ  یهورگ  و  دـنراد ) رظن  رد  ار  دتـس  داد و  دوس  هک   ) تسا ناناگرزاب  تدابع 

نیا دـننک و  یم  یگدـنب  ار  ادـخ  يرازگـساپس  يور  زا  یهورگ  و  دـنهد ) یم  ماـجنا  ار  ناـشالوم  ناـمرف  میب  زا  هک   ) تسا ناـمالغ 
یگدـنب تدابع و  هتـسیاش  ار  وا  هکنآ  زج  دـنرادن  يرظن  هدومن و  تدابع  صالخا  تفرعم و  اب  ار  ادـخ  هک   ) تسا ناگدازآ  تدابع 

(. دنناد یم 

ینامز
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زا ناشتدابع  شزرا  دودح  رد  ادخ  دنک و  یم  تدابع  ار  ادخ  شیوخ  رکف  عاعش  دودح  رد  سک  ره  دراد ، ینوگانوگ  ناگدنب  ادخ 
هجوت اب  .رتنوزف  شیونعم  شزرا  دوب و  دهاوخ  رتالاو  شماقم  دشاب  رتدایز  هدننک  تدابع  تفرعم  ردق  ره  .دـیامن  یم  ینادردـق  نانآ 

نانآ هدجـس  ياضعا  هک  اجنآ  ات  تداـبع  ار  ادـخ  دـندرک و  یم  هلاـن  ادـخ  هاـگرد  هب  همه  نآ  ینید  ناربهر  هک  تسا  هتکن  نیمه  هب 
، نمـشد ربارب  رد  : ) دنهد یم  قیبطت  نانآ  یگدنز  اب  ار  شیوخ  یگدـنز  دـنیامیپب  ار  نانآ  هار  هک  یناسک  .درک  یم  ادـیپ  یگدـمآرب 

تمالع .دـندروآ  تسدـب  ار  ادـخ  تیاضر  يدونـشخ و  ات  دندوجـس  عوکر و  لاح  رد  هشیمه  نابرهم ، رگیدـکی  هب  تبـسن  راوتـسا ،
( .تسا راکشآ  نانآ  یناشیپ  رد  هدجس 

يزاریش دمحم  دیس 

نا و   ) ضوعلا دصقب  یـشلا ء  نوطعی  مهنال  راجتلا ) هدابع   ) هدابعلا کلتف )  ) باوثلا یف  هبغر ) هللا  اودبع  اموق  نا  : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
( ارکـش هللا  اودبع  اموق  نا  و   ) مهباقع نم  افوخ  مهدایـسال  نولمعی  مهناف   ) دیبعلا هدابع  کلتف   ) رانلا نم  افوخ  و  هبهر ) هللا  اودبع  اموق 

.القع مهیلع  مزاللاب  نومیقی  و  قوقحلا ، نودوی  رارحالا  ناف  رارحالا ) هدابع  کلتف   ) هوداف مهیلع  اقح  اوفرع  مهنال 

يوسوم

قحتـسی هناحبـس  هنال  امنا  امهنودـب و  وا  هبهر  وا  هبغر  اما  هثالث  روما  يدـحا  لوح  روحمتت  هدابعلا هللا  حرـشلا : .فوخلا  هبهرلا : هغللا :
هالـصب و هلثمتم  هدابع  نیعب  انیع  هلدابملا  یـضتقت  یتلا  راجتلا  هدابع  هذهف  اهیلع  لوصحلل  اعقوت  هتنج و  یف  هبغر  هللادـبع  نمف  هدابعلا 

نیذـلا ءالذالا  دـیبعلا  هدابع  یه  باذـعلا و  نم  ارارف  رانلا و  نم  افوخ  هدابعلا  نوکت  نا  اـما  هنجلاـب و  اـهریغ  هاـکز و  جـح و  ماـیص و 
يذلا وه  ثلاثلا و  مسقلا  هنودبعی و  اذل  مهـسفنا و  نع  رـشلا  نوعفدی  ءالوه  هودـبع و  امل  کلذ  ول ال  اصعلا و  طوسلا و  نم  نوفاخی 

 … هتدابع قح  مهبر  نودبعی  نیذلا  مه  ءالوهف  همرک  هدوجو و  هناسحا  هلضفت و  یلع  هل  ارکش  هدابعلل و  لها  هنال  هللا  دبعی 

یناقلاط

نیا دننک ، یم  شتـسرپ  میب  زا  ار  ادخ  یهورگ  تسا و  ناناگرزاب  شتـسرپ  نیا  دننک ، یم  شتـسرپ  شاداپ  دیما  هب  ار  ادخ  یهورگ  »
« .تسا ناگدازآ  شتسرپ  نیا  دننک ، یم  شتسرپ  ساپس  يارب  ار  ادخ  یهورگ  تسا و  ناگدرب  شتسرپ 

میتفگ میداد و  حرـش  هتـشذگ  ثحابم  رد  تسا و  رتورف  نآ  هب  ندیـسر  زا  مدرم  رتشیب  يورین  هک  تسا  یلیلج  ماقم  نانچ  ماـقم  نیا 
زا هک  تسا  يدـنمورین  هاشداپ  يارب  تدابع  هلزنم  هب  باقع ، میب  زا  تداـبع  تسا و  هضواـعم  یناـگرزاب و  شاداـپ ، دـیما  هب  تداـبع 

.تسا دنمدوس  تدابع  يرازگساپس ، يارب  تدابع  دوش و  میب  وا  مشخ 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

ُهَداَبِع َْکِلتَف  ًارْکُـش  َهَّللا  اوُدَبَع  ًامْوَق  َّنِإ  ،َو  ِدِیبَْعلا ُهَداَبِع  َْکِلتَف  ًهَبْهَر  َهَّللا  اوُدَبَع  ًامْوَق  َّنِإ  ،َو  ِراَّجُّتلا ُهَداَبِع  َْکِلتَف  ًهَبْغَر  َهَّللا  اوُدَـبَع  ًامْوَق  َّنِإ 
.ِراَرْحَْألا
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: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

ار وا  سرت  يور  زا  يا  هّدـع  تـسا و  نارجاـت  تداـبع  نـیا  ، دـندرک شتـسرپ  تـشهب ) هـب   ) لـیم تـبغر و  يور  زا  ار  ادـخ  یهورگ 
.دندیتسرپ تسا ) تدابع  هتسیاش  هک  نیا  و   ) اه تمعن  رکش  يارب  ار  ادخ  رگید  یعمج  تسا و  ناگدرب  تدابع  نیا  دندیتسرپ و 

زا یعمج  ار  هنامیکح  مالک  نیا  : دیوگ یم  هغالبلا  جهن  رداصم  باتک  بحاص  هنامیکح : راتفگ  دنس  .تسا .(  ناگدازآ  تدابع  نیا 
رایخالا و ضور  رد  مساق  نبا  یفاک و  باتک  رد  ینیلک  موحرم  هلمج  زا  هک  دنا  هدرک  لقن  یضر  دیس  موحرم  زا  دعب  لبق و  ، ناگرزب

(. ( ،ج 4،ص 187 هغالبلا جهن  رداصم  ) .دنتسه مکحلا  ررغ  رد  يدمآ 

رارحا ناگدازآ و  تدابع 

ادخ یهورگ  :» دیامرف یم  ، هدرک نایب  اهنآ  بتارم  هلسلس  رکذ  اب  ار  نادباع  تدابع  ياه  هزیگنا  ینارون  مالک  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
نیا دـندیتسرپ و  ار  وا  سرت  يور  زا  يا  هّدـع  تسا و  نارجات  تداـبع  نیا  ، دـندرک شتـسرپ  و  تشهب ) هب   ) لـیم تبغر و  يور  زا  ار 

ناگدازآ تدابع  نیا.دندیتسرپ  تسا ) تدابع  هتسیاش  هک  نیا  و   ) اه تمعن  رکش  يارب  ار  ادخ  رگید  یعمج  تسا و  ناگدرب  تدابع 
ًارْکُـش َهَّللا  اوُدَـبَع  ًامْوَق  َّنِإ  ،َو  ِدـِیبَْعلا ُهَداَبِع  َْکِلتَف  ًهَبْهَر  َهَّللا  اوُدَـبَع  ًامْوَق  َّنِإ  ،َو  ِراَّجُّتلا ُهَداَبِع  َکـِْلتَف  ًهَبْغَر  َهَّللا  اوُدَـبَع  ًاـمْوَق  َّنِإ  ( ؛» تسا

( . ِراَرْحَْألا ُهَداَبِع  َْکِلتَف 

هس هب  ار  مدرم  هدومرف و  نایب  قیقد  ابیز و  فیطل ، رایـسب  تروص  هب  ار  تدابع  ياه  هزیگنا  هنامیکح  راتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
.دنک یم  میسقت  هورگ 

راـگدرورپ تداـبع  يوس  هب  ار  اـهنآ  یتـشهب  رگید  بهاوم  روصق و  روح و  هب  قشع  تشهب و  قوـش  هک  دنتـسه  یناـسک  لّوا  هورگ 
العا دـح  رد  نیقی  هب  یلو  ؛ تسا حیحـص  دـنا  هتـشادنپ  ناهاگآان  زا  یـضعب  هچنآ  فـالخ  رب  اـهنیا  تداـبع  هچرگ  ، دـنک یم  توعد 

.دنروآ تسد  هب  رتشیب  رتهب و  زیچ  ات  دنرب  یم  رازاب  هب  ار  يا  هیامرس  هک  تسا  ینارجات  هیبش  ناشراک  اریز  ، تسین

یم راگدرورپ  تدابع  تعاطا و  هب  راداو  ار  ناشیا  نآ ، هاکناج  ياه  باذـع  خزود و  شتآ  زا  سرت  هک  دنتـسه  یناـسک  مود  هورگ 
هیبـش اـهنآ  راـک  اریز  ، تسین یلعا  دـح  رد  یلو  ؛ تسا حیحـص  زین  - دـمآ دـهاوخ  هک  هنوـگ  ناـمه  هورگ - نـیا  تداـبع  هچرگ.دـنک 

.دننک یم  هفیظو  ماجنا  الوم  هنایزات  سرت  زا  هک  تسا  ینامالغ 

زا تشحو  یتشهب و  ياه  تمعن  هب  قشع  هک  تسا  نیا  زا  رترب  ناشصالخا  تفرعم و  رکف و  حطس  هک  دنتـسه  یناسک  موس  هورگ  اما 
ار اهنآ  قح  برق  هب  قشع  وا و  ياه  تمعن  رکش  راگدرورپ و  تبحم  هکلب  ، دراداو راگدرورپ  تدابع  هب  ار  اهنآ  یخزود  ياه  باذع 

.ران زا  سرت  تنج و  هب  قشع  زا  ناگدازآ  ؛ تسا ناگدازآ  تدابع  نیا  تسا و  تدابع  هزیگنا  نیرترب  نیا.دنک  یم  بذج  تدابع  هب 

یم هدـش  لقن  ترـضح  نآ  زا  هدروآ  راونـالا  راـحب  رد  یـسلجم  همـالع  موحرم  هک  یتیاور  قبط  - يرگید تروص  هب  اـنعم  نیا  هیبش 
: دیامرف

تخزود سرت  زا  ار  وت  نم  ادـنوادخ )! (؛  ُکتْدَـبَعَف ِهَداَبِْعِلل  ًالْهَأ  َُکتْدَـجَو  ْنَِکل  َِکتَّنَج  ِیف  ًاعَمَط  َال  َكِراَن َو  ْنِم  ًافْوَخ  َُکتْدَـبَع  اَم  »
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.( ،ج 67،ص 186 راونالا راحب  «. ) . مدیتسرپ مدید و  تدابع  هتسیاش  ار  وت  یلو  ؛ وت تشهب  رد  عمط  تهج  هب  هن  مدرکن و  شتسرپ 

: تسا هدمآ  نآ  رخآ  رد  هدش و  لقن  يرگید  ریبعت  هب  هناگ  هس  ياه  میسقت  نیا  ترضح  نآ  زا  يرگید  ثیدح  رد 

تهج هب  ار  وا  نم  یلو  ؛  َنُونِمآ ٍِذئَمْوَی  ٍعَزَف  ْنِم  ْمُه  َّلَج َو  َّزَع َو  ِِهلْوَِقل  ُْنمَْألا  َوُه  ِماَرِْکلا َو  ُهَداَبِع  َْکِلتَف  َّلَج  َّزَع َو  َُهل  ًاّبُح  ُهُدـُبْعَأ  یِّنَِکل  »
لاعتم يادـخ  اریز  ، تسازج زور  رد  تینما  شمارآ و  ببـس  هک  تسا  ناراوگرزب  تدابع  نیا  متـسرپ و  یم  كاـپ  تاذ  نآ  هب  قشع 

. ( ،ص 197 نامه «. ) . دنناما رد  زور  نآ  تشحو  زا  اهنآ  : دیامرف یم 

تدابع ياه  هزیگنا 

ادخ ریغ  دـصق  ایر و  هنوگره  زا  صولخ  دـشاب و  یهلا  نآ  ياه  هزیگنا  دـیاب  ینعی  ؛ دراد تبرق  دـصق  هب  زاین  تدابع  هک  تسین  کش 
.تسا مزال  زین 

کنخ وا  ندـب  کـنخ  بآ  هلیـسو  هب  هک  نیا  يارب  مه  ادـخ و  ناـمرف  تعاـطا  تین  هب  دریگ  یم  وضو  یـسک  رگا  : دـنا هدومرف  اـهقف 
دـصق رگا  هتبلا.تسا  هتـشاد  بآ  تدورب  دـصق  تبرق و  دـصق  نیب  یکرتشم  هزیگنا  هک  ارچ  تسین  لاکـشا  زا  یلاخ  وا  يوضو  ، دوش

.دنز یمن  يررض  ، دشاب راک  رد  مه  یعبت  ياهدصق  یلو  ؛ تفرگ یم  زامن  يارب  وضو  لاح  ره  رد  هک  تسا  تبرق  یلصا 

تنج روصق  روح و  نآ و  ياه  تمعن  تشهب و  شاداپ  هب  ندیـسر  يارب  تادابع  ندروآ  اج  هب  ایآ  هک  دیآ  یم  شیپ  لاؤس  اجنیا  رد 
؟ تسا هناصلاخ  ًاعقاو  نآ  ياه  باذع  خزود و  شتآ  زا  سرت  يارب  نآ  ماجنا  نینچمه  تسا ؟ راگزاس  تبرق  دصق  اب 

يزور و تعـسو  يارب  بش  زامن  نداد  ماجنا  ای  یلاسکـشخ  عفر  يارب  ناراـب  زاـمن  ندـناوخ  ، يداـم بهاوم  يویند و  راـثآ  هنیمز  رد 
.تسا راگزاس  تبرق  دصق  اب  تاین  هنوگ  نیا  هنوگچ  هک  تسا  شسرپ  لباق  زین  نآ  لاثما 

شاداپ ، رگید ریبعت  هب  تسا و  تبرق  نیع  دـهاوخب  ادـخ  زا  ناسنا  ار  هچنآ  هک  نیا  نآ  تسا و  زیچ  کی  اـه  شـسرپ  نیا  همه  خـساپ 
دـصق يارب  تـسا  يا  هزیگنا  ینعی  یعاد  رب  یعاد  لـیبق  زا  يوـیند  يداـم  ياـه  شاداـپ  اـی  خزود  باذـع  زا  تاـجن  یتـشهب و  ياـه 

.دوش یمن  لصاح  روما  نیا  دشاب  هتشادن  تبرق  تین  رگا  هک  دناد  یم  هدننک  تدابع  اریز  ، تبرق

نایم هب  یتشهب  ياه  تمعن  زا  نخـس  وا  هب  برقت  راگدورپ و  تعاطا  هب  نانمؤم  قیوشت  يارب  دیجم  نآرق  رـساترس  رد  لیلد  نیمه  هب 
دیجم نآرق  رد  زگره  ، تشاد تفلاخم  تبرق  دصق  اب  روما  نیا  هاگره.خزود  ياه  باذـع  زا  نخـس  تفلاخم ، زا  یهن  يارب  هدـمآ و 

.دش یمن  حرطم  هدرتسگ  رایسب  تروص  هب  مه  نآ 

اب رگا.دـنا  هدرک  قیوشت  نآ  هب  مالـسلا  مهیلع  ناموصعم  هدـش و  دراو  یمالـسا  ثیداحا  رد  نآ  دـننام  ناراب و  زامن  هلئـسم  نینچمه 
ياه هروس  ندناوخ  ای  بش  زامن  نتـشاداپرب  يارب  هک  يدام  ياه  شاداپ  زین.دننک  قیوشت  تشادن  ناکما  تشاد  تافانم  تبرق  دـصق 

دنچره ، دوش هتـساوخ  ادـخ  زا  هچنآ  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  همه  نارامیب  يافـش  ناینادـنز و  صالخ  يارب  ییاهاعد  اـی  نآرق  فلتخم 
.درادن تبرق  دصق  اب  تافانم  دشاب  يدام  بهاوم  هب  ندیسر  نآ  رب  یعاد 
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قح یگتـسیاش  رکـش و  يادا  يارب  اهنت  ار  راگدرورپ  تدابع  هک  دـسرب  صالخا  نامیا و  زا  یماقم  هب  ناـسنا  رگا  تسین  کـش  هتبلا 
اهر ار  يوـیند  بهاوـم  هـب  ندیـسر  خزود و  شتآ  زا  سرت  یتـشهب و  ياـه  تـمعن  هـب  قـشع  یتـح  دروآ و  ياـج  هـب  تداـبع  يارب 

هب ندیسر  ای  باذع  زا  فوخ  تنج و  رد  عمط  رگا  هک  تسین  انعم  نادب  نیا  یلو  ؛ تسا هداد  ماجنا  العا  رایـسب  دح  رد  یتدابع  ، دزاس
رد ور  نیا  زا  ، دـشاب هتـشاد  تفلاخم  تین  صالخا  اب  دـهاوخب  وا  زا  ار  همه  دوش و  ادـخ  هناخ  رد  هب  نتفر  هزیگنا  ایند  يداـم  بهاوم 

َو  » هب ریبعت  « دـنک یم  روبع  شناتخرد  رانک  زا  اهرهن  هک  تشهب  زا  ییاه  غاب  ُراْهنَْألا ؛ » اَِهتْحَت  ْنِم  يِرْجَت  ٍتاّنَج   » رانک رد  نآرق  تاـیآ 
َنِینِمْؤُْملا َو ُهّللا  َدَـعَو  : » دـیامرف یم  هک  اجنآ  رد  هدـمآ  زین  تسا ) رترب  همه  زا  دـنوادخ  تیاضر  يدونـشخ و  « ) ُرَبْکَأ ِهّللا  َنِم  ٌناوْضِر 

ُزْوَْفلا َوُه  َِکلذ  ُرَبْکَأ  ِهّللا  َنِم  ٌناوْضِر  ٍنْدَـع َو  ِتاّنَج  ِیف  ًهَبِّیَط  َنِکاـسَم  اـهِیف َو  َنیِدـِلاخ  ُراـْهنَْألا  اَِـهتْحَت  ْنِم  يِرْجَت  ٍتاـّنَج  ِتاـنِمْؤُْملا 
نآ رد  هنادواج  ؛ تسا يراج  شناتخرد  ياپ  زا  اهرهن  هک  هداد  هدـعو  یتشهب  ياه  غاب  ، ناـمیااب ناـنز  نادرم و  هب  دـنوادخ  ُمیِظَْعلا ؛ »
زا ،) ادخ يدونـشخ  و  ؛) هداد هدـعو  اهنآ  هب   ) یتشهب نادواج  ياه  غاب  رد  هزیکاپ  ياهرـصق )  ) اه و هناخ  نینچمه )،  ) ؛و دـنام دـنهاوخ 

. ( هیآ 72 ، هبوت «. ) . تسا گرزب  يزوریپ  يراگتسر و  نامه  ، نیاو ؛ تسا رترب  اهنیا ) همه 

نامه ، دـهاوخن ار  وا  ریغ  دوخ  ياه  تاجانم  تاداـبع و  زا  هک  درب  ـالاب  ناـنچ  ار  دوخ  تفرعم  رکف و  قفا  ناـسنا  هک  تسا  بوخ  هچ 
یم هضرع  ادـخ  هاگـشیپ  هب  هک  تسا  هدـش  دراو  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  هناگ  هدزناپ  ياه  تاجانم  زا  متـشه  تاجانم  رد  هک  هنوگ 

: دراد

َِکتَّبَحَم ِیفَو  ِیقْوَش  َْکَیلِإَو  یِـسْفَن  یَنُم  َُکلْـصَوَو  ِیْنیَع  ُهَُّرق  َكُؤاَِقلَو  يِداَهُـسَو  يِرَهَـس  َكاَوِِسلَال  َکـَلَو  يِداَُرم  َكُْریَغاـَل  َْتنَأَـف  »
يرادیب يراد و  هدنز  بش.تسین  نم  دارم  وت  ریغ  ینم و  دارم  وت  ؛  ِیلْؤُس ُهَیاَغ  َُکبُْرقَو...ِیتَیُْغب  َكاَضِرَو  ِیَتباَبَص  َكاَوَه  َیلِإَو  یَِهلَو 

يداو رد.تسا  نم  قاـیتشا  قوش و  وت  يوس  هب  نم و  يوزرآ  وـت  لـصو  نم و  مشچ  روـن  ترادـید.وت  ریغ  هن  تسوـت  يارب  طـقف  ما 
«. تسا نم  هتساوخ  ياهتنم  وت  برق  و...نم  دوصقم  دصقم و  تا  يدونشخ  ما و  هداد  لد  وت  ياوه  رد  هتشگرس و  وت  تبحم 

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abu Talib said : “ Some people worship Allah out of their desire (for what
He has). Such is the worship of traders. Some people worship Allāh out of fear of Him;
such is the worship of slaves. And some people worship Allāh in order to thank Him;

.” such is the worship of the free
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اه همجرت 

یتشد

 . تسین وا  اب  ندوب  زج  يا  هراچ  هکنیا  رتراب  تمحز  تسا و  رـسدرد  تمحز و  شا  همه  یگدـنز ، نز و  دومرف : وا ، رب  ادـخ  دورد  و 
ینعی درک ،» یگدنز  دوش  یمن  مه  رـسدرد  یب  تسا و  رـسدرد  دنزرف  نز و  : » دنیوگ یم  یـسراف  رد  هک  نانچ  تسا  لثملا  برـض  )

( .هدن هداوناخ  لیکشت  یشاب ، دازآ  یهاوخ  یم  رگا  تسا ، روآ  ّتیلوئسم  جاودزا 

يدیهش

.تسین هراچ  وا  زا  هک  نیا  وا  زیچ  رتدب  تسا و  يدب  شا  همه  نز 

یلیبدرا

وزا تسین  هراچ  چیه  هک  تسنآ  تسورد  هچنآ  رتدب  وا و  عضاوم  همه  تسا  دب  نز 

یتیآ

.تسین يا  هراچ  وا  زا  هک  تسا  نیا  تسوا  رد  هک  يزیچ  نیرتدب  تسا و  يدب  شا  همه  نز  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

افو دّهعت و  هک  دنتسه  ینانز  روظنم  ) .تسین يا  هراچ  شدوجو  زا  هکنیا  نآ  زا  رتدب  ،و  تسا ّرـش  نز  زیچ  همه  : دومرف ترـضح  نآ  و 
 .( دنرادن افص  ایح و  و 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

مثیم نبا 

افو دّهعت و  هک  دنتسه  ینانز  روظنم  ) .تسین يا  هراچ  شدوجو  زا  هکنیا  نآ  زا  رتدب  ،و  تسا ّرـش  نز  زیچ  همه  : دومرف ترـضح  نآ  و 
 .( دنرادن افص  ایح و  و 

دیدحلا یبا 

 . اَْهنِم َُّدب  ُهَّنَأ َال  اَهِیف  اَم  ُّرَش  اَهُّلُک َو  ٌّرَش  ُهَأْرَْملا  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 
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.کتأرما تلخد  نیأ  نمف  میکحلا  لاقف  طق  رش  یباب  لخد  ام  هنأ  ءامکحلا  ضعب  دنع  ناسنإ  فلح 

قئاقح فرعی  یتح  هرظنلا  ددری  نم ال  میکحلاف  هرداق  هوهـش  هنـسحتسم و  هروص  هرظان و  نیع  هثالث  ءاسنلا  هنتف  بابـسأ  لاقی  ناک  و 
یف هیلع  اهیبأتک  اهتبلاطم  یف  هیلع  هلقع  یبأت  نإف  اهکرات  الإ  ناک  له  تعنتماف  اـهبلاط  مث  هتبجعأـف  هأرما  يأر  ـالجر  نأ  ول  هروصلا و 

.ملسم همرح  نع  هایإ  رویغلا  عدق  هتذل  نع  هسفن  .اهتوهش )  نم  ّدح  اهعنم و  : هسفن عدق  عدق (  اهتفعاسم 

حیرتسی نأ  هانم  .بعتملا )  : حیلطلا حیلطلاک (  نهنم  مارحلا  یلإ  قتی  مل  ءاسنلا  نم  لالحلا  یف  هسفن  بعتأ  نم  لاقی  ناک  و 

یناشاک

نآ اهنم ) دبال  هنا   ) تسا وا  رد  هچنآ  زا  رتدـب  و  اهیف ) ام  رـش  و   ) وا عوضوم  همه  تسا  دـب  نز  اهلک ) رـش  هارملا  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
و تسا ، لجاع  رش  نیا  تقشم و  تسا و  تنوم  رب  وا  رادم  هک  تسا  نآ  تهج  زا  وا  تیرـش  اما  وا  زا  تسین  يا  هراچ  چیه  هک  تسا 
هب وا  هب  جایتحا  يور  زا  وا  تیزم  اما  .تسا و  لجآ  رـش  مزلتـسم  نیا  تزع و  ترـضح  تعاط  زا  ندـنام  رود  توهـش و  ذاذـتلا و  رب 

.ببسم زا  دشاب  یم  يوقا  ببس ، تسا و  رورش  ببس  نآ  هک  تسا  نآ  هطساو 

یلمآ

ینیوزق

.ناشیا زا  تسا  راچان  هکنآ  رتدب  و  تسا ، دب  نز  زیچ  همه 

یجیهال

.ناشیا زا  تسا  راچان  هکنآ  رتدب  و  تسا ، دب  نز  زیچ  همه 

ییوخ

، لامعالا عم  ههجاوم  و  لاملا ، عم  ههجاومف  یتش ، حاون  نم  اهتایح  سمت  یتلا  هیویندلا  نوئـشلا  عم  طابترا  ههجاوم و  لجرلل  ینعملا :
لکاشم و تاهجاوملا  هذه  یف  هل  .اذـکه و  دالوالا و  ءابرقالا و  ناریجلا و  عم  ههجاوم  و  لامعلا ، عم  ههجاوم  و  ءارمالا ، عم  ههجاوم  و 
.هل و ردـقی  هرهقی و  ام  یلا  و  اهنـسح ، وا  هایحلا  یف  لجرلا  هریـس  ءوس  یلا  عجرت  رورـش  تاریخ و  و  قفارم ، تالوهـس و  و  بعاصم ،

ارـش نوکت  ههجاوملا  هذه  نا  یلا  مالـسلا ) هیلع   ) هبن دـق  هایحلا و  نوئـش  یتش  یف  هارملا  عم  ههجاوملا  یه  تاهجاوملا  هذـه  بعـصا 
هیبنجا تناک  نا  و  اهتقفن ، هفلکت  هجوز  تناک  نا  هبلق ، عورت  هحیبق  تناک  نا  و  هبل ، بلست  هناتف  تناک  نا  یحاونلا : عیمج  نم  لجرلل 

صلختلا نکمی  و ال  اهنم ، دبال  اهنا  اهرورش  رـش  نوکی  یتح  روزلا  ناتهبلاب و  هبلغت  هودع  تناک  نا  و  هحاضفلا ، روجفلا و  یلا  هرجت 
.تسین يزیرگ  الب  نیا  زا  هک  تسنیا  شدوخ  زا  رتدب  تسا و  الب  همه  نز  دومرف : همجرتلا : .اهنع 

التبا نیا  دیشک  تسیاب  هکنآ  *** الب نیز  رتدب  دشاب و  الب  نز 

يرتشوش
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همالک نوسمخلا - نماثلا و  لصفلا   ) يراد لخدـیال  هراد  باب  یلع  ءامکحلا  ضعب  بتک  اولاق : اهلک  رـش  هارملا  مالـسلا : هیلع  لاـق  و 
کلذ یف  هل  لیقف  هفیحن  هارما  مهضعب  جوزت  اولاق : و  کتارما ؟ لخدت  نیا  نم  مهنم : رخآ  ضعب  لاقف  رـش  ءاسنلا ) یف  مالـسلا ) هیلع  )
رـشلاب رـشلا  و  اردـک ، ردـکلا  تداز  لاقف : لیـسلا  اهلمتحا  دـق  هقیرغ  هارما  ءامکحلا  ضعب  يار  اولاق : .هلقا و  رـشلا  نم  ترتخا  لاقف :

ءاسن يار  .رـشلا و  هلـسغی  رـشلا  عد  لثملا  يرج  ینعملا  اذـه  یلع  لاقف : ءاملا  اهلمحت  هارما  سناـجوید  يار  لـلملا :)  ) یف .کـلهی و 
جرخت مل  هذه  لاقف : بعلم  یف  هنیزتم  هارما  يار  .امـس و  یعافالا  نم  ضرقتـسی  نابعثلا  اذ  وه  لثملا : يرج  اذه  یلع  لاقف : نرواشتی 

هیراج میکح  يار  اولاق : لومحملا و  نم  رش  لماحلا  و  ران ، یلع  ران  لاقف : اران  لمحت  هیراج  مهـضعب  يار  اولاق : يرتل و  نکلو  يرتل 
لک تیل  لاقف : هرجش ، یلع  هبولـصم  هارما  یلا  میکح  رظن  و  اولاق : .ام و  اموی  هب  یمریل  امـس  مهـسلا  اذه  یقـسی  لاقف : هباتکلا ، ملعتت 

- نوسمخلا نماثلا و  لصفلا   ) نیطایشلا رـش  نم  هللااب  ذوعن  انل  نقلخ  نیطایـش  ءاسنلا  نا  مهـضعب : لاق  .هرمثلا و  هذه  لثم  لمحت  هرجش 
امهنم یقلف  هلیوط ، هارما  هریـصق و  هارما  جوزت  الجر  نا  ایتللا : یتلا و  دعب  مهلوق  یف  مهـضعب  لاق  و  ءاسنلا ) یف  مالـسلا ) هیلع   ) همالک

دوعلا و نارج  ناک  هبیتق :) نبا  ءارعـش   ) یف .ادبا و  جوزتا  ال  هلیوطلا - يا  یتلا - و  هریـصقلا - ینعی  ایتللا - دـعب  لاق : امهقلطف و  هدـش ،
بئارت وا  يدعب  سارلا  یلع  هیلفون  ارما  نرغت  الا ال  لوالا : لاقف  اهورکم  امهنم  ایقلف  نیتارما ، امهنم  دحاو  لک  جوزتف  نیندخ ، لاحرلا 
حوطتی اهتحت  نم  اهطرق  يرت  هصیقع  یف  تقلع  لیخ  بانذا  حـطبا و  کنیعل  اهاهزی  دواسا  هناـک  ناهدـلا  یقـسی  محاـف  ـال  حـضو و 

یه حوطملا  بیرغلاف  بارغلا  اما  هبوقع و  انم  یهف  باـقعلا  اـماف  حـیتم  ریطلا  نم  جاحـشت  باـقع و  اـهفزن  باـکرلاب  اـنئج  موی  ترج 
یمـس حورا و  بزعتلاف  مذـب  انیب  هفـصن و  یلاکرتا  یلام و  فصن  اذـخ  حرجم  یقارتلا  نیب  ام  حدـکم  امهنم  یقلح  هالعـسلا  لوغلا و 

، نسم لمج  ردص  نم  دق  ریـسب  امهفوخف  حلـصی  ناک  دق  دوعلا  نارج  تیار  ینناف  یتراج  ای  ارذـح  اذـخ  هیتارمال : هلوقب  دوعلا  نارج 
اذا هفاخت  رما  كرذـنی  مل  کناف  رغاصالا  نهئانبا  نع  لاملا  يرع  اوکـسما  ءاسنلا و  رکم  اونماـت  ـال  و  هلوقب : هرعـش  نم  لـثمتی  لاـق و 

- نوسمخلا نماثلا و  لصفلا   ) .طلغ دروتـسملا  همـسا  حاحـصلا  لوق  ثرحلا و  نب  رماع  وه  سوماقلا  یف  رباخ و  لثم  اـفئاخ  هنم  تنک 
نیح نارفعزلا  رکب و ال  نم  کیف  اهوفز و ال  هیشع  اهلها  دوع  یف  نمحرلا  كراب  الف  یناثلا : لاق  و  ءاسنلا ) یف  مالـسلا ) هیلع   ) همالک

بئذـلا نا  تیلایف  رمجلا  نم  نهقوف  يوطا  یناک  بناج  لک  نم  نرهوط  شرف  رحنلا و ال  نم  طین  نیح  اـهنم  یلحلا  ـال  هب و  اهنحـسم 
نهنع لاحرلا  حبصا  دقل  رهشلا  رخآ  هلک  اقاحم  ناک  هلیلب و  قاحملا  لبق  اهبا  ءاج و  رفظ و  اذ  دیدح و  بان  اذ  ناک  نا  اهعرد و  للخ 

نم هلها  ریمی  جرخف  هذاعم ، اهل  لاقی  هارما  ینزاملا  یـشعالا  دـنع  تناک  باعیتسالا :)  ) یف رمعلا و  رخآ  یف  هللا  یقلی  موی  یلا  اـفداص 
هتیب یف  اهدجی  مل  یشعالا  مدق  املف  هرهظ ، فلخ  اهلعجف  فرطم ، هل  لاقی  مهنم  لجرب  تذاعف  هیلع ، هزشان  هدعب  هتارما  تبرهف  رجه ،

مل يدنع  تناک  ول  يدنع و  تسیل  لاقف : .یلا  اهعفداف  یتارما  كدنع  مع ! نبا  ای  هل : لاقف  هاتاف  فرطمب ، تذاع  تزشن و  اهنا  ربخا  و 
برعلا ناید  ساـنلا و  دسـس  اـی  لوقی : اـشنا  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا یتا  یتح  جرخف  هنم ، زعا  فرطم  ناـک  .کـیلا و  اـهعفدا 

بلاغ رش  نه  بنذلاب و  تظلا  دهعلا و  تفلخا  بره  عازنب و  ینتفلخف  بجر  یف  ماعطلا  اهیغبا  تجرخ  برذلا  نم  هبرذ  کیلا  وکشا 
لاق باتکلا  ارق  املف  هتارما ، هیلا  عفدا  فرطم : یلا  بتک  بلغ و  نمل  بلاـغ  رـش  نه  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاـقف  بلغ  نمل 

نماثلا و لصفلا  : ) لوقی اشناف  تعنـص ، امیف  ینبقاعیال  نا  دـهعلا  یلذـخ  تلاقف : هیلا .  کعفاد  انا  کیف و  یبنلا  باـتک  اذـه  هذاـعمل :
ذا هب  تءاج  ام  ءوس  دهعلا و ال  مدـق  یـشاولا و ال  هریغی  يذـلاب  هذاعم  یبح  ام  كرمعل  ءاسنلا ) یف  مالـسلا ) هیلع   ) همالک نوسمخلا -

ءاسنلا لمجا  نم  یه  کلملا و  اراد  تنب  کتارما  کنـشور  نا  ردنکـسالل : لیق  للملا :)  ) یف يدـعب و  اهنودانی  ذا  لاجر  هاوغ  اـهلزا 
بتاک فسوی  نب  دمحا  ناک  اولاق : .ردنکسالا و  کنشور  تبلغ  و  اراد ، ردنکسالا  بلغ  لاقی : نا  هرکا  لاق : .کسفن  یلا  اهتبرق  ولف 

نع یفاـکلا )  ) یف .ءاـسنلا و  هعاـط  تیبـح  و  ینملا ، تـلن  و  رهدــلا ، تـشع  کـلملا : زیوربا  هـیحتب  هاـیح  هـیلع  لــخد  اذا  نوماــملا 
نعمطی الیک  نهوفلاخف  فورعملاب  مکنرما  نا  و  رذـح ، یلع  نهرایخ  نم  اونوک  ءاسنلا و  رارـش  نم  اوقتا  مالـسلا : هیلع  نینموملاریما 
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رما لک  و  ءاسنلا ) یف  مالـسلا ) هیلع   ) همالک نوسمخلا - نماثلا و  لصفلا   ) .هکربلا ءاسنلا  فـالخ  یف  مالـسلا : هیلع  هنع  .رکنملا و  یف 
هارملا نا  یبرقلا ، يوذ  یف  نعطی  يوجنلا و ال  یف  نرواشیال  ءاسنلا  نا  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نع  .نوعلم و  وهف  هارما  هتربدـت 

هیرطش و رـش  بهذ  نسا  اذا  لجرلا  نا  و  اهناسل ، دتحی  اهقلخ و  ءوسی  اهمحر و  مقعی  امهرـش ، یقب  اهیرطـش و  ریخ  بهذ  تنـسا  اذا 
نهراشتساف هءاسن  اعد  برحلا  دارا  اذا  ناک  هلآ :) هیلع و  هللا  یلص   ) هنع .هقلخ و  نسحی  هیار و  مکحتـسی  هلقع و  بووی  امهریخ  یقب 

: لاق رسجا ؟ عابسلا  يا  طارقسل  لیق  اولاق : لوعفم و  دبال  بجاو  هناف  قلخ  نع  نیهنی  یتم  ءاسنلا  نا  يونغلا : لیفط  لاق  .نهفلاخ و  مث 
هیلع  ) همالک نوسمخلا - نماثلا و  لـصفلا   ) اـیارملا نم  کـنا  ـالول  اـهل : لاـقف  .کـحبقا  اـم  هل : تلاـقف  هارما  هب  ترم  و  اولاـق : .هارملا 

ثبعی يرقلا و  ضعب  باتنی  بئذ  ناک  رداونلا ) حلم   ) نع و  اذه ، .کیف  یتروص  حبق  نم  ناب  ام  ینمغل  هیدـصلا  ءاسنلا ) یف  مالـسلا )
بلصی لب  رخآ  لاق  و  هناسل ، علخی  هنانـسا و  قدت  هالجر و  هادی و  عطقت  مهـضعب : لاقف  هیف  اورواشت  مث  هوذخا ، یتح  هودصرتف  اهیف ،

یف .ابیذعت و  جـیوزتلاب  یفک  جوزی و  لب  ءاسنلاب : نینحتمملا  ضعب  لاق  و  اهیف ، یقلی  همیظع و  ران  دـقوت  رخآ : لاق  و  لابنلاب ، یمری  و 
یف اهنم  دـبال  هنا  اهیف  ام  رـش  باذـع و  یف  هورذ  هوجوز و  اولاق  مث  باقع  یف  اوراـمت  هوذـخا و  بئذ  بر  رعاـشلا : لاـق  هصقلا  هذـه 

هارملا لثم  امنا  هیلا : یحواف  هراس ، قلخ  ءوس  نم  یقلی  ام  هللا  یلا  اکـش  مالـسلا  هیلع  میهاربا  نا  مالـسلا : هیلع  قداصلا  نع  یفاـکلا ) )
اهمیقت تسل  ءاجوعلا  علضلا  یه  لاق : نم  هنومضم  مظن  .اهیلع و  ربصاف  تعتمتـسا  هتکرت  نا  هترـسک و  هتمقا  نا  جوعملا ، علـضلا  لثم 

اهنا یتارما ، لاـق : یفوا ؟ ما  نم  هل : لـیق  یفوا  مـال  رفغا  مهللا  لوـقی  یبارعا  عمـس  ناـیبلا :)  ) یف اـهراسکنا و  عولـضلا  میوـقت  نا  ـالا 
كرفت و الف  ءانسح  اهنا  ءاسنلا ) یف  مالسلا ) هیلع   ) همالک نوسمخلا - نماثلا و  لصفلا   ) ریغ هماخ ، یقبتال  هماق  لوکا  هماغرم  ءاقمحل 

هرک هرک و  بیشلا  رعاشلا : لاق  .توملا  نم  ارارف  بیـشلا  اهنم ، دب  مدعل  اهدئادش  عم  اهتیبولطم  یف  هارملا  ریظن  .كرتتالف و  ناملغ  ما 
دودوم ءاضغبلا  یلع  یشل ء  بجعاف  ینقرافی  نا 

هینغم

لاق اضیا  ..کفالا و  یف  اهریغ  رایتخا  اهلهاجتب و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  یلع  راشا  هنال  ایلع ، تبراح  هشئاع  نا  لئاق : لاـق 
نیح هیواعم  عم  مامالا  فقوم  نع  لئاقلا  اذه  لهذ  و  هتبراح .! اهنال  هشئاعل  هضغب  لالخ  نم  ءاج  هارملا  یف  یلع  يار  نا  لئاقلا : اذـه 

ءاوهالا و نع  هئارآ  همـصعب  قطنت  یتلا  هفقاوم  رئاس  نع  و  هتاوس ، نع  فشک  يذـلا  صاعلا  نبا  عم  و  هنم ، هعنم  نا  دـعب  ءاـملا  هاـقس 
همرح نورجی  اوجرخف  : ) لاق هحلط و  یلع  هیلووسملا  یقلا  ثیح  اـهجورخ  یف  هشئاـع  نع  راذـتعا  هبـش  هبطخلا 170  یف  .تاـبغرلا و 

و امهریغل .) امهل و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  سیبح  اوزربا  ..هئارـش و  دـنع  همالا  رجت  امک  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر 
هارملا نع  مامالا  هلاق  ام  نا  اهنم  هبوجا ، هسمخب  لوقلا  اذه  نع  انبجا  هبطخلا 78 ج 1 ص 373 و  حرش  یف  الصفم  کلذ  نع  انملکت 

ام یلع  فطعن  و  موصلا ، ضئاحلا  كرت  باب  ضیحلا ، باتک  لوـالا ، ءزجلا  يراـخبلا  حیحـص  یف  ءاـج  اـم  هداهـشب  یبنلا  نع  هذـخا 
ایحی فیک   ) باتک یف  ءاج  دـقف  .دـعب  نم  لبق و  نم  هفـسالفلا  ءاـبدالا و  نم  نوریثک  هلاـق  هارملا  نع  یلع  یبنلا و  هلاـق  اـم  نا  مدـقت 

هارملا عم  شیعی  نا  لجرلا  عیطتسی  ال  : ) لوقی لظ  دلیاو ) راکـسوا   ) يزیلکنالا بیدالا  نا  جناثوی ) نیل   ) ینیـصلا فوسلیفلل  ناسنالا )
لقن اضیا  و  اهنم ؟) دبال  هنا  اهیف  ام  رـش  و  اهلک ، رـش  هارملا  : ) مامالا لوق  نع  ناث  ریبعت  اذه  سیلا  اهنودـب .) شیعی  نا  عیطتـسی  امک ال 
لکب هارملا  نع  مامالا  يار  سکعت  ماع ، فالآ  هعبرا  یلا  اـهخیرات  عجری  هیکودـنه - هصق  ناـسنالا -) اـیحی  فیک   ) باـتک بحاـص 

رویطلا نم  و  هناولا ، حزقلا  سوق  نم  و  اهتکحـض ، جاومالا  نم  و  اهلامج ، ریهازالا  نم  ذخا  هارملا  قلخ  امدـنع  هللا  نا  یه : و  حوضو ،
، یثنا هقولخم  یف  اهلک  اهجسن  و  هبلقت ، رطملا  خاخز  نم  و  هرکم ، بلعثلا  نم  و  هیعاد ، لمحلا و  نم  و  هتالبق ، میسنلا  نم  و  اهدیراغا ،
یناف ال هارملا ، هذـه  ینع  دـعبا  هل : لاق  هبر و  یلا  ءاج  یتح  اـمایا  اهرـشاع  اـم  و  اـهب ، مدآ  رـس  .هل و  هجوز  نوکتل  مدآ  یلا  اهمدـق  و 
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عیطتـسا اناف ال  یئاوح  ینطعا  لاق : هبر و  یلا  داعف  هبرغلا ، هشحولاـب و  اهدـعب  سحا  مدآ  نکل  و  هنم ، اهذـخاف  اـهعم ، شیعلا  عیطتـسا 
، ینع اهذـخ  اهب ، یل  هجاح  اهلمح و ال  نع  تزجع  لاق : هبر و  یلا  مدآ  اهب  داع  یتح  مایا  ضمت  مل  ..هیلا و  اهداعاف  اهنودـب ، هاـیحلا 

ینعم .اهعم و  هبیـصن  یـضر  مسقاف و  دـیدج ، نم  كرکف  ریغت  ناب ال  مسقا  هل : هللا  لاقف  مایا ، دـعب  اهبلط  داـع و  نکل  .هنع و  اهذـخاف 
.تائم نم  دحاو  هارملا  یف  مامالا  يار  نا  اذه  ینعم  اضیا  ..نوثعبی و  موی  یلا  مدآ و  ذنم  هنم  دبال  رش  هرملا  نا  اهلوطب  هصقلا  هذه 

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

نآ تسا  وا  رد  هک  يزیچ  رتدـب  تسا و  دـب  شتافـص ) لاوحا و   ) نز زیچ  همه  تسا : هدوـمرف  نز ) شهوـکن  رد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
.وا اب ) ندوب   ) زا تسین  يا  هراچ  ار ) درم   ) هک تسا 

ینامز

ینابرهم محر ، تاساسحا ، هفطاع ، زا  راشرـس  تسا  يدوجوم  نز  دـنراد  ناوارف  توافت  رگیدـکی  اب  حور  مسج و  رظن  زا  درم  نز و 
تروصب هک  یئاـهراک  وا  هلیـسو  هب  ناوت  یم  دریگ و  یم  رارق  ریثاـت  تحت  دوز  هک  تسا  تافـص  نیمه  نتـشاد  رثا  رد  و  ربص و … 

هک تسادیپ  هتفگان  .ددرگ  یم  نایورابیز  زا  هدافتسا  رثکادح  یـسوساج  ياه  هسـسوم  رد  تهج  نیمه  هب  درک و  لح  هدمآرد  امعم 
دروم نانز  تافص  بلاغ  هک  رظن  نیا  زا  اما  دنشاب ، یم  ناناملسم  نآرق و  مالـسا ، مارتحا  دروم  هک  دنا  هدوب  یناوارف  نانز  مالـسا  رد 

نیرتمهم تسا و  هدرک  شهوکن  ناـنآ  زا  مومع  روطب  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما دوش  یم  تفاـی  رتـمک  لـماک  نز  هتفرگ و  رارق  شهوکن 
لیلجت حیرـص  روطب  هیـسآ  میرم  زا  میرک  نآرق  رد  ادخ  .دنک  یگدـنز  نز  نودـب  دـناوت  یمن  درم  هک  تسا  نیا  نانآ  يدـب  تمالع 

.هیانک روطب  هجیدخ  ترضح  و  مالسلا ) هیلع   ) ارهز ترضح  زا  هدرک و 

يزاریش دمحم  دیس 

ینابرهم محر ، تاساسحا ، هفطاع ، زا  راشرـس  تسا  يدوجوم  نز  دـنراد  ناوارف  توافت  رگیدـکی  اب  حور  مسج و  رظن  زا  درم  نز و 
تروصب هک  یئاـهراک  وا  هلیـسو  هب  ناوت  یم  دریگ و  یم  رارق  ریثاـت  تحت  دوز  هک  تسا  تافـص  نیمه  نتـشاد  رثا  رد  و  ربص و … 

هک تسادیپ  هتفگان  .ددرگ  یم  نایورابیز  زا  هدافتسا  رثکادح  یـسوساج  ياه  هسـسوم  رد  تهج  نیمه  هب  درک و  لح  هدمآرد  امعم 
دروم نانز  تافص  بلاغ  هک  رظن  نیا  زا  اما  دنشاب ، یم  ناناملسم  نآرق و  مالـسا ، مارتحا  دروم  هک  دنا  هدوب  یناوارف  نانز  مالـسا  رد 

نیرتمهم تسا و  هدرک  شهوکن  ناـنآ  زا  مومع  روطب  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما دوش  یم  تفاـی  رتـمک  لـماک  نز  هتفرگ و  رارق  شهوکن 
لیلجت حیرـص  روطب  هیـسآ  میرم  زا  میرک  نآرق  رد  ادخ  .دنک  یگدـنز  نز  نودـب  دـناوت  یمن  درم  هک  تسا  نیا  نانآ  يدـب  تمالع 

.هیانک روطب  هجیدخ  ترضح  و  مالسلا ) هیلع   ) ارهز ترضح  زا  هدرک و 

يوسوم

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 3189 

http://www.ghaemiyeh.com


نا هیوغت و  هلیمج  تناک  ناف  اهلک  هل  هبـسنلاب  اهناف  نوکی  ام  اوسا  هارملاب  هتقالع  نکل  هب و  طیحی  ام  لک  عم  هقالع  هل  لجرلا  حرـشلا :
ددعتت و اهرورـش  اذکه  لئابحلا و  هل  تبـصن  هل و  تداک  هتداع  نا  هنتف و  تبجوا  هدیعب  تناک  نا  هقفنلا و  هیلع  بجوت  هجوز  تناک 

یبنلا لوق  دنع  نوکی  يذلا  وه  لقاعلا  و  اهرـش …  نم  دـبال  نذا  اهل  هیعیبطلا  هتجاحل  اهنم  لجرلل  دـبال  هنا  فیرطلا  یـشلا ء  رثکتت و 
 … رذح یلع  نهرایخ  نم  اونوک  ءاسنلا : یف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  )

یناقلاط

« .تسین هراچ  وا  زا  هک  تسا  نیا  تسوا ، رد  هک  يزیچ  رتدب  تسا و  يدب  شا  همه  نز  »

دراو اجک  زا  وت  نز  تفگ : میکح  .تسا  هدشن  دراو  يرش  زگره  نم  هناخ  رد  زا  هک  دروخ  دنگوس  نامیکح  زا  یکی  شیپ  یـصخش 
؟ تسا هدش  هناخ 

هک دنک  یمن  ادیپ  نانآ  مارح  هب  یشیارگ  دزادنا  جنر  هب  دنتسه ، لالح  هک  ینانز  دروم  رد  ار  نتـشیوخ  سک  ره  تسا : هدش  هتفگ  و 
.دوش هدوسآ  تسا  نیا  شیوزرآ  هک  تسا  يدنمدرد  نوچ 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

! اَْهنِم َُّدب  َال  ُهَّنَأ  اَهِیف  اَم  ُّرَش  ،َو  اَهُّلُک ٌّرَش  ُهَأْرَْملا 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

راتفگ دنـس  .تسین .( يا  هراچ  شدوجو  زا  هک  نیا  تسوا  رد  هک  يزیچ  نیرتدب  تسا و  ّرـش  هتفایان ) تیبرت  نانز   ) نز دوجو  یمامت 
یتوافت اب  ار  نآ  هک  تسا  مکحلاررغ  هدمآ  هنامیکح  مالک  نیا  يارب  رداصم  باتک  رد  هک  هغالبلا  جهن  زج  یکردـم  اهنت  هنامیکح :

لآ » هروس هیآ 14  لـیذ  ناـیبلا  عـمجم  رد  یـسربط  موـحرم  نیا  رب  هفاـضا  ص 188 .) ،ج 4، هغـالبلا جـهن  رداـصم  ) .تسا هدرک  رکذ 
(. ( ،ج 2،ص 252 نایبلا عمجم  ) .تسا هدرک  لقن  يا  هفاضا  اب  ار  ثیدح  نیا  « نارمع

هتفایان تیبرت  نانز 

ّرـش نز  دوجو  یمامت  :» دـیامرف یم  ، هدرک هراشا  نانز  زا  یهورگ  رد  دوجوم  تالکـشم  هب  هنامیکح  راتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
!( . اَْهنِم َُّدب  َال  ُهَّنَأ  اَهِیف  اَم  ُّرَش  ،َو  اَهُّلُک ٌّرَش  ُهَأْرَْملَأ  ( ؛» تسین يا  هراچ  شدوجو  زا  هک  نیا  تسوا  رد  هک  يزیچ  نیرتدب  تسا و 

ربمایپ هک  دـنا  هدوب  ناوارف  مالـسا  رد  هتـسجرب  نانز  اریز  دنتـسین  نانز  مامت  مـالک  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  روظنم  هک  تسا  نشور 
.دندوب لئاق  ناوارف  مارتحا  اهنآ  يارب  مالسلا  مهیلع  همئا  ریاس  ماما و  ، هلآ هیلع و  هللا  یلص 

: دومرف یم  هک  مرکا  لوسر  فورعم  ثیدح 
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: تسا نم  بوبحم  امش  يایند  زا  زیچ  هس  ؛  ِهالَّصلا ِیف  یْنیَع  ُهَُّرق  ْتَلِعُج  ُبیّطلا َو  ِنلا َو  ُءاسّ : ٌثالَث اْینُّدلا  َنِم  ََّیلإ  َّبِبُح  »

.تسا بلطم  نیا  يایوگ  دهاش  ،ج 73،ص 141 ). راونالا راحب  « ) . تسا زامن  منامشچ  رون  نانز و  شوخ و  يوب 

: دیامرف یم  ًالثم  ؛ تسا هدرک  حدم  ار  نانز  زا  يرایسب  دیجم  نآرق  نیا  رب  نوزفا 

راـک سک  ره  ؛ » َنُولَمْعَی اُوناـک  اـم  ِنَسْحَأـِب  ْمُهَرْجَأ  ْمُهَّنَیِزْجََنل  ًهَبِّیَط َو  ًهاـیَح  ُهَّنَِییُْحنَلَف  ٌنِمُْؤم  َوُه  یْثنُأ َو  ْوَأ  ٍرَکَذ  ْنِم  ًاـِحلاص  َلِـمَع  ْنَم  »
شاداپ و  میـشخب ؛ یم  يا  هزیکاپ  تایح  ار  وا  مّلـسم  روط  هب  تسا  نمؤم  هک  یلاح  رد  نز  ای  دشاب  درم  هاوخ  دهد  ماجنا  يا  هتـسیاش 

.( هیآ 97 ، لحن «. ) . داد میهاوخ  ، دنداد یم  ماجنا  هک  یلامعا  نیرتهب  قباطم  ار  اهنآ 

زا بلاط  یبا  نب  رفعج  شرسمه  اب  سیمع  تنب  ءامـسا  هک  یماگنه  : میناوخ یم  هدمآ  نیلقثلا  رون  ریـسفت  رد  هک  یفورعم  ثیدح  رد 
: دنتفگ اهنآ  تسا ؟ هدمآ  نانز  تیمها  هرابرد  نآرق  زا  يزیچ  ایآ  : درک لاؤس  اهنآ  زا  دش و  دراو  ربمغیپ  نانز  رب  دمآ  هشبح 

يدــیماان و رد  ناــنز  ادـــخ ! لوــسر  يا  : درک ضرع  ، دـــمآ هــلآ  هــیلع و  هللا  یلـــص  ادـــخ  لوــسر  دزن  گــنرد  یب  ءامـــسا.هن 
عفر يارب  ! ) ددرگ یمن  رکذ  دوـش  یم  هتفگ  نادرم  هراـبرد  هک  ییاـه  یبوـخ  اـهنآ  هراـبرد  اریز  : درک ضرع  ارچ ؟ : دوـمرف ، دـنتراسخ

: دش لزان  هیآ  نیا  وا ) هابتشا 

ِتاِرباّـصلا َو َنیِِرباّـصلا َو  ِتاـقِداّصلا َو  َنِیقِداّـصلا َو  ِتاـِتناْقلا َو  َنِیِتناـْقلا َو  ِتاـنِمْؤُْملا َو  َنِینِمْؤُْملا َو  ِتاِملْـسُْملا َو  َنیِِملْـسُْملا َو  َّنِإ  »
َهّللا َنیِرِکاّذـلا  ِتاِظفاْحلا َو  ْمُهَجوُُرف َو  َنیِِظفاْحلا  ِتاِمئاّصلا َو  َنیِِمئاّصلا َو  ِتاقِّدَـصَتُْملا َو  َنِیقِّدَـصَتُْملا َو  ِتاعِـشاْخلا َو  َنیِعِـشاْخلا َو 

اب ناـنز  ناـمیا و  اـب  نادرم  ، ناملــسم ناـنز  ناملــسم و  نادرم  نـیقی  هـب  ؛ » ًاـمیِظَع ًارْجَأ  ًهَرِفْغَم َو  ْمَُـهل  ُهـّللا  َّدَـعَأ  ِتارِکاّذــلا  ًارِیثَـک َو 
رباص و نانز  ابیکـش و  رباص و  نادرم  ، وگتـسار نانز  وگتـسار و  نادرم  (، ادـخ نامرف   ) عیطم نانز  و  ادـخ ) نامرف   ) عیطم نادرم  ، نامیا

نادرم ، راد هزور  ناـنز  راد و  هزور  نادرم  هدـننک ، قاـفنا  ناـنز  هدـننک و  قاـفنا  نادرم  ، عوـشخ اـب  ناـنز  عوـشخ و  اـب  نادرم  ، اـبیکش
نانآ همه  يارب  دنوادخ  دننک  یم  دای  ار ) ادخ  رایسب   ) هک ینانز  دنتسه و  ادخ  دای  هب  رایـسب  هک  ینادرم  نمادکاپ و  نانز  نمادکاپ و 

. ( هیآ 35 ، بازحا «. ) . تسا هتخاس  مهارف  یمیظع  شاداپ  شزرمآ و 

َنْوَعِْرف َتَأَْرما  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  ًالَثَم  ُهّللا  َبَرَـض  َو  : » تسا هداد  رارق  نادرم  يارب  یتح  هوسا  وگلا و  ناونع  هب  ار  نانز  زا  یـضعب  نآرق  زین 
ِیتَّلا َنارْمِع  َتَْنبا  َمَـیْرَم  َنیِِملاّـظلا َو  ِمْوَْـقلا  َنـِم  ِینَِّجن  ِهـِلَمَع َو  َنْوَـعِْرف َو  ْنـِم  ِینَِّجن  ِهَّنَْجلا َو  ِیف  ًاـْتَیب  َكَدـْنِع  ِیل  ِنـْبا  ِّبَر  َْتلاـق  ْذِإ 

رـسمه هب  نانمؤم  يارب  دـنوادخ  و  ؛ » َنِیِتناْقلا َنِم  َْتناک  ِِهُبتُک َو  اهِّبَر َو  ِتاـِملَِکب  ْتَقَّدَـص  اـنِحوُر َو  ْنِم  ِهِیف  اـنْخَفَنَف  اـهَجْرَف  ْتَنَـصْحَأ 
وا راک  نوعرف و  زا  ارم  زاـسب و  تشهب  رد  يا  هناـخ  نم  يارب  دوخ  دزن  اراـگدرورپ  تفگ  هک  ماـگنه  نآ  رد  تسا  هدز  لـثم  نوعرف 

حور زا  ام  ،و  تشاد هگن  كاپ  ار  دوخ  ناماد  هک  نارمع  رتخد  میرم  هب  نینچمه  شخب و  ییاهر  نارگمتـس  هورگ  زا  ارم  هد و  تاجن 
هیآ ، میرحت «. ) . دوب ادـخ ) نامرف   ) ناعیطم زا  درک و  قیدـصت  ار  شیاه  باتک  شیوخ و  راگدرورپ  تاملک  وا  میدـیمد  نآ  رد  دوخ 

. ( 11 و 12

.دندش ناهج  نانز  نادرم و  يارب  يا  هوسا  قشمرس و  دوخ  عون  رد  اوقت  اب  نامیا و  اب  راکادف و  نز  ود  نیا  يرآ 
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حون و رـسمه  : دنا هدوب  نارفاک  يارب  وگلا  هک  دـیوگ  یم  حـلاصان  رگید  نز  ود  زا  نخـس  نز  ود  نیا  رانک  رد  دـیجم  نآرق  دـنچ  ره 
.دندش نارفاک  اب  ادصمه  هارمگ و  دنتفرگن و  هرهب  اهنآ  دوجو  تینارون  زا  اما  ؛ دنتسیز یم  ربمغیپ  ود  رانک  رد  هک  طول  رسمه 

لوسر زا  یثیدـح  رد  ؛ تسا ناوارف  درمـش  یم  ایبنا  قالخا  زا  ای  نامیا  هناشن  ار  نانز  نتـشاد  تسود  هک  یتاـیاور  یمالـسا  راـبخا  رد 
: میناوخ یم  ادخ 

یم ینوزف  اهنآ  بولق  رد  نانز  تبحم  دوش  هدوزفا  ناشنامیا  رد  ادـخ  ناگدـنب  ردـق  ره  ؛  ِنِلل ِءاسّ ًاّبُح  َدادْزإ  ًاـنامیإ  ُدـْبَْعلا  َدادْزا  اـمَّلُک  »
.( ،ج 100،ص 228 راونالا راحب  «. ) . دبای

: تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يرگید  ثیدح  رد 

. ( ،ج 5،ص 320 یفاک «. ) . تسا نانز  تبحم  ناربمایپ  هتسجرب  قالخا  زا  یکی  ؛  ِنلا ِءاسّ ُّبُح  ِءاِیْبنْألا  ِقالْخأ  ْنِم  »

يالاو تیـصخش  هدروآ و  رد  ، دـش یمن  اهنآ  اب  ناسنا  هلماعم  هک  تیلهاج  عضو  نآ  زا  ار  نانآ  هدرک و  نانز  هب  مالـسا  هک  یتامدـخ 
.تسا نشور  همه  رب  هدیشخب  اهنآ  هب  یناسنا 

مه رانک  رد  ار  اهنیا  همه  رگا  مینیب و  یم  یمالـسا  تایاور  ریاـس  هغـالبلا و  جـهن  رد  ناـنز  هراـبرد  زین  ییاـه  تمذـم  لاـح  نیع  رد 
نز دوجو  زا  هک  اـجنآ  زا  شیاتـس و  دروم  يرگید  هورگ  دـنا و  شهوکن  دروم  ناـنز  زا  یهورگ  هک  دوش  یم  نیا  هجیتـن  میراذـگب 

رادشه عوضوم  نیا  هب  هغالبلا  جهن  یمالـسا و  تایاور  رد  هدـش  یناوارف  يرازبا  هدافتـسا  خـیرات  لوط  رد  نادرم  ندرک  هارمگ  يارب 
.تسا نایم  رد  ینز  ياپ  ییانج  هدنورپ  ره  رد  هک  تسا  فورعم  نادنمشناد  نایم  رد  نخس  نیا.تسا  هدش  هداد 

.تسا هدش  رتمک  نادرم  زا  يرازبا  هدافتسا  هک  یلاح  رد 

هک لمج  گنج  ناتـساد  زا  دـعب  تسا  ناـنز  شهوکن  رد  هک  هغـالبلا  جـهن  تاراـبع  زا  یـضعب  هک  تسا  هجوت  ناـیاش  زین  هتکن  نیا 
رد یمیظع  فاکش  داد و  نتشک  هب  ار  ناناملسم  زا  رفن  رازه  هدفه  هک  یگنج  ، هدش دراو  دوب ، ربمایپ  نارـسمه  زا  یکی  نآ  رادمدرس 

.درک داجیا  ناناملسم  فوفص 

تسا هدمآ  نآ  هعیلط  رد  هک  تسا  هغالبلا  جهن  هبطخ 80  بلطم  نیا  نشور  لیلد 

تسا مالسلا  هیلع  ماما  ياه  هبطخ  زا  یکی  نیا  ؛  َّنِهِـصْقَن ِنایَِبب  ِنلا  ِءاسّ   ّ ِمَذ یف  ، ِلَمَْجلا ِبْرَح  ْنِم  ِهِغارَف  َدَْعب  مالـسلا  هیلع  َُهل  ٍهَبْطُخ  ْنِم  »
تاحیضوت.تسا هدوب  لیبق  نآ  زا  ینانز  ترـضح  نآ  فده  نیاربانب  «. تسا هدومرف  داریا  نانز  شهوکن  رد  لمج  گنج  زا  سپ  هک 

.تسا هدمآ  هبطخ  نامه  لیذ  رد  هنیمز  نیا  رد  يرتشیب 

یسیلگنا

ینیچ نخس  یتسس و  یتشز  : 239 تمکح
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هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

َقیِدّصلا َعّیَض    َ ِیشَاولا َعاَطَأ  نَم  َقوُقُحلا َو  َعّیَض    َ ِینَاّوتلا َعاَطَأ  نَم  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

هب ار  یتسود  دنک  يوریپ  ار  نیچ  نخـس  سک  ره  و  دنک ، لامیاپ  ار  قوقح  دهد ، یتسـس  هب  نت  سک  ره  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 
 . دناشک يدوبان 

يدیهش

.دهدب تسد  زا  ار  تسود  دنک ، يوریپ  ار  نیچ  نخس  هک  نآ  و  دراد ، راوخ  ار  قوقح  دراپس ، یتسس  تسد  هب  ار  دوخ  مامز  هک  نآ 

یلیبدرا

اب تسود  دنادرگ  عیاض  ار  نیچ  نخـس  درب  نامرف  هک  ره  ار و  ادخ  ياهقح  دزاس  عیاض  ار  روما  رد  ندرک  یتسـس  درب  نامرف  هک  ره 
ار قوثو 

یتیآ

تسود دنک ، يوریپ  نیچ  نخس  زا  هک  ره  هدرک و  هابت  شیوخ  قوقح  دنک ، هشیپ  یتسـس  اهراک  رد  هک  ره  مالـسلا :) هیلع   ) دومرف و 
.هداد تسد  زا  دوخ 

نایراصنا

دوخ تسود  دنک  تعاطا  ار  نیچ  نخس  هک  ره  ،و  دیامن عیاض  ار  ناگمه  قوقح  دشاب  یتسس  یپ  رد  سک  ره  : دومرف ترضح  نآ  و 
 . دهدب تسد  زا  ار 

اه حرش 

يدنوار

، مامنلا یشاولا : .هیف و  ریصقتلا  رمالا : یف  یناوتلا  و 
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يردیک

.مامنلا و  یعاسلا ، یشاولا : و  ریصقتلا ، یناوتلا :

مثیم نبا 

میلـست دزاس .) هابت  ار  تسود  دهدارف  شوگ  نیچ  نخـس  هتفگ ي  هب  سک  ره  و  دـهدب ، تسد  زا  ار  قوقح  دـنک ، یلهاک  سک  ره  )
تـسد زا  اهنآ  ندروآ  تسد  يارب  بسانم  تقو  هک  دوش  یم  ثعاب  تساهنآ ، یپ  رد  ناسنا  هک  یقوقح  هب  تبـسن  یلهاـک ، ربارب  رد 

هک نیچ  نخـس  ربارب  رد  ندـش  میلـست  نینچمه  و  دوب ، دـهاوخ  قوقح  نآ  نداد  تسد  زا  نتخاـس و  هاـبت  مزلتـسم  دوخ  نیا  و  دورب ،
زا و  ناتـسود ، نیب  رد  ترودک  يدرـس و  داجیا  ثعاب  يو  راتفگ  زا  تعاطا  و  تسا ، تسود  ود  نایم  ندز  مهرب  رد  شالت  شراک ،

.تسا رگیدکی  نداد  تسد 

دیدحلا یبا 

 . َقیِدَّصلا َعَّیَض  َیِشاَْولا  َعاَطَأ  ْنَم  َقوُقُْحلا َو  َعَّیَض  َِیناَوَّتلا  َعاَطَأ  ْنَم  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

.هیاعسلا هیاشولا و  یف  مالکلا  اضیأ  مدقت  زجعلا و  یناوتلا و  یف  مالکلا  مدقت  دق 

بنذ هل  رهظی  مل  نم  لاقف  مورلا  کلم  یلإ  سسجتلاب  نوفرعی  کلملا  باب  نورـضحی  نیذلا  يراصنلا  نأ  زیوربأ  يرـسک  یلإ  عفر  و 
.هل هبوقع  انم  رهظی  مل 

سیل ملظملا و  تیبلا  یلإ  ءایـضلا  لخادم  هلزنمب  ءالؤه  عقوف  رابخألا  باحـصأ  یلإ  کلملا  ءاغـصإ  رکنی  سانلا  ضعب  نأ  هیلإ  عفر  و 
.ءالقعلا دنع  هجو  هیلإ  هجاحلا  عم  رونلا  داوم  عطقل 

لـصتی ربخ  هجوأ  هثالث  یلإ  مسقنت  رابخألا  نکل  رابخألا  یلإ  جاتحم  کـلملا  نـأل  حیحـصف  ریبدـتلا  یف  لـصألا  اـمأ  ناـیح  وبأ  لاـق 
.هتحاس هقیرط و  نع  يذقلا  یفن  هقیقحت و  هتسارح و  هظفح و  یف  طاتحی  غلابی و  نأ  هیلع  بجاولاف  نیدلاب 

.يرسی یغب  ذفنی و  دیک  نم  افوخ  کلذ  یف  ظقیتی  نأ  یغبنیف  اهموسر  هلودلاب و  لصتی  ربخ  و 

اونغطضا هیف  مهتمحاز  یتم  مهلاح  مهنأش و  مهفرصنم و  یف  سانلا  نیب  رودی  ربخ  و 

.کیلإ هلیحلا  باب  هل  اوحتف  كودع و  یلإ  اورهج  کل و  هوادعلا  اودصرا  ککلم و  یلاوز  اونمت  کیلع و 

مهبولق یلع  ابرک  مهتاکرح  یف  مهل  هعبتت  مهتافرصت و  نع  مهایإ  کلملا  عنم  یف  نأل  ضراعلا  اذه  ربخلا  اذه  نم  سانلا  قحل  امنإ  و 
نم لصتملا  ریخلا  نمآلا و  لیبسلا  عباتتملا و  بصخلا  لدـتعملا و  ناـمزلا  حـلاصلا و  رهدـلا  یف  مهل  دـب  ـال  مهرودـص و  یف  اـبیهل  و 
اذـه یلع  هرـصب  کلملا  یـضغأ  نإف  هراقلا  بولقلا  هرادـلا و  همعنلا  راثآ  نم  کلذ  لک  رطب و  رـشأ و  لاسرتسا و  بیط و  ههاـکف و 

مالسلا ءادعأ و  مهدسأتسا  دقف  مهل  رکنت  نإ  ابوبحم و  شاع  مسقلا 
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یناشاک

هب ار  یهلا  ياه  قح  دزاس  عیاض  قوقحلا ) عیض   ) روما رد  ار  ندرک  یتسـس  درب  نامرف  هک  ره  یناوتلا ) عاطا  نم  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
ار زامغ  نیچ و  نخس  درب  نامرف  هک  یسک  و  یـشاولا ) عاطا  نم  و  مالـسلا : هیلع  لاق  و   ) .دومن دناوتن  تعواطم  هب  نایتا  هک  يا  هبترم 

دوشن دونشخ  وا  زا  زگره ا  هک  يا  هباثم  هب  ار  قوثواب  تسود  دنادرگ  عیاض  قیدصلا ) عیض  )

یلمآ

ینیوزق

رای تسود و  دنادرگ  عیاض  ار  نیچ  نخس  وگدب و  دنک  تعاطا  هک  ره  .ار و  اهقح  دراذگ  عیاض  درب  یلهاک  یتسـس و  نامرف  هک  ره 
.ار نیرید 

یجیهال

هک یـسک  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .قیدـصلا » عیـض  یـشاولا  عاطا  نم  قوقحلا و  عیـض  یناوتلا  عاطا  نم  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
عیاض هتبلا  ینعی  ار ، قوقح  تسا  هدرک  عیاض  ار ، روما  رد  لهاست  درک  تداع  ینعی  ار  روما  رد  ندرک  یتسـس  یلهاک و  درک  يوریپ 

، ار تسود  تسا  هدرک  عیاض  ار ، مدرم  يوگدب  نیچ و  نخس  نخس  درک  يوریپ  هک  یسک  هیرورض و  قوقح  يادا  وا  زا  دش  دهاوخ 
.ار ناتسود  یتسود  درک  دهاوخ  عیاض  هتبلا  ینعی 

ییوخ

نم و  لـمعلا ، نع  لـساکتلا  حـماستلا و  وه  یناوتلا  ینعملا : .نیرحبلا  عمجم  شاو - وـهف  یعـسو ، من  ناطلـسلا : یلا  هب  یـشو ) : ) هغللا
هدابعلا و ءاداب  هسفن  ریبدت  كرتیف  هریغل ، وا  هسفنل  هب  هقلعتملا  قوقحلا  ءادا  نم  هیلع  بجی  ام  یلع  مدقی  ییـسلا ء ال  قلخلا  اذهل  داقنا 

.مهیداعی مهکرتی و  هئاقدـصا  نع  یکحی  امیف  هقدـص  مامنلا و  عاطا  نم  و  هلام ، حالـصا  هلایع و  رما  ریبدـت  هفاـظنلا و  یلع  هظفاـحملا 
تـسود دنک  يوریپ  نیچ  نخـس  راتفگ  زا  سک  ره  و  دراذگاو ، ار  یقوقح  ءادا  دراپـس  یتسـس  هب  ار  دوخ  سک  ره  دومرف : همجرتلا :

.دهدب تسد  زا  ار  دوخ 

داد فک  زا  تسود  مامن  شوگ  *** داهنب قح  تفرگ  یتسس  هک  ره 

يرتشوش

ادـلت نال  يدـنع  امک  رـصقف  یکتا  اهل  لاق  مث  ائیط  اشارف و  ارهم  اهجوز  نیح  اهیلا  قاـس  هتنب و  زجعلا  حـکنا  یناوتلا  نا  یفاـعملا : وبا 
مل لکاوملا  نا  هرـصنی : ملف  رادـلا  یف  هعم  ناحیـس  نب  ناطرا  نب  نمحرلادـبع  ناک  نامثع و  نب  دیعـس  دغـصلا  لتق  امل  لـیق - ارقفلا 

ام هیخال  هقوقع  هقیدصب و  هردغ  نم  هب  يرزا  باهـش : نب  لیعامـسا  یف  يرتحبلا  لاق  اناحیـس و  نب  هاطرا  نبا  هنع  رفو  هتدوم  قدصت 
یف رهـسی  هللا  هباتعب  هئاجه  لبق  كادبف  هعاس  تبثت  نابـضغل  عمـسا  هباب  نع  هدر  فیرـشلا و  يزخت  هئانفب  هفقو  موی  لک  یف  هب  يرزا 

ام لقیـص  قرقر  فیـسلاک  هب  یتاف  هب  یقلی  نا  دیری  هیدل  شیج  هناک  مالکلا  بختنی  ناظقی  هباوث  نود  مانت  الملمتم و  هلیل  کحیدم 
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یتفلا اذا  و  ءاقدصالا ) یف  نوعبرالا - سداسلا و  لصفلا   ) هبابس همتـشب و  كاتا  جاه  هنا  مهوت  یتح  هتبجح  هبابذ و  هخنـس و  مئاق  نیب 
هیرام نب  ثرحلا  ناک  یناغالا :)  ) یف قوقحلا ) عیـض  یـشاولا  عاـطا  نم  و   ) هباحـصا نم  تسلف  یلع  اربک  یـستکا  دـعابتلا و  بحص 
امهل لاقی  دیز  نب  دـهن  ینب  نم  نالجر  کلملا  یلع  مدـقف  هثداحی ، همدانی و  یبلکلا  بانج  نب  ریهزل  امرکم  ماشلا - کلم  یناسغلا -
ریهز امهدـسحف  هنم  ریثالا  ناکملاب  الزن  کلملا و  امهابتجاف  برعلا ، ثیداحا  نم  ثیدـح  امهدـنع  ناـک  حازر و  اـنبا  نزح  لـهس و 

.کنم نایری  ام  للخ  کتروعب و  هیلا  نابتکی  امه  کیلع و  ربکالا - رذـنملا  ینعی  نینرقلا - يذـل  نیع  امه  هللا  کـلملا و  اـهیا  لاـقف :
افرعف هدـحاو  هقانب  امهیلا  ثعبف  هعم  نابکری  نیریعبب  اـمهیلا  ثعبی  بکر  اذا  ناـک  و  هردـص ، رغوا  یتح  ریهز  هب  لزی  ملف  .ـالک  لاـق :

و هیخا ، عم  اهبکرف  هبکار  تنا  ام  رهظ  یقوت  فیک  اهقوف و  كولاعی  اهللجت  الاف  رخـالا : هل  لاـقف  فقوت  امهدـحا و  بکری  ملف  رـشلا ،
.همتش اریهز و  درطف  الطاب ، هدجوف  امهرما  نع  ثحب  مث  التقف  امهب  یضم 

هینغم

..دـمع و نع  عیـض  توف و  هنال  باقعلا ، مذـلا و  قحتـسی  رـصقملا  .لامها و  ریـصقت و  رذـع - ـالب  نیعملا  هتقو  نع  بولطملا  ریخاـت 
ناک اذا  اهناش  نم  ففخی  وا  اهعفری  و  هالـصلا ، موصلاک و  بجاولا  یف  اطرـش  تقولا  ناک  اذا  هیلووسملا  عفری  تقولا ال  دـعب  ءاـضقلا 

تمکارت الا  اهنع و  یناوتلا  كرومال و  ریخاتلا  كایا و  ردنکـسالل : وطـسرا  ایاصو  نم  .لـجا و  یلا  نیدـلاک  لاـمهالل  اـفرظ  تقولا 
لهج نا  مهتلا و  هقیدص  نع  عفدی  نا  قیدصلا  یف  ضورفملا  قیدصلا ) عیض  یشاولا  عاطا  نم  و   ) .اهترشابمل اتقو  دجت  مث ال  کیلع ،
مدـه دـقف  عاطا  هنم و  عمتـسا  اذا  و  هیاشولا ؟ همیمنلاب و  یعاسلل  عمتـسی  فیکف  هتـالز ، هتاوفه و  نم  ریثکلا  لـمحتی  نا  و  اهردـصم ،

(. ملقلا  10 میمنب - ءاشم  زامه  نیهم  فالح  لک  عطت  و ال  : ) هلوق یف  هللا  یصع  و  ساسالا ، نم  هقادصلا 

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

و دهد ، یم  تسد  زا  ار  اه  هرهب  دیامن  یتسس  اهراک ) رد   ) هک ره  تسا : هدومرف  ینیچ ) نخـس  یتسـس و  نایز  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
.دهد یم  تسد  زا  ار  شیوخ )  ) تسود دهد  شوگ  نز ) مه  هب  ود   ) نیچ نخس  راتفگب  هک  یسک 

ینامز

دیاب دندنام  زجاع  طوبرم  روما  هرادا  زا  هک  هاگنآ  دننک و  ظفح  ار  ناشناتسد  ریز  قوقح  دنریزگان  دنراد  ذوفن  هعماج  رد  هک  یناسک 
لاح یب  اب  دیابن  ناسنا  هک  دوش  یم  هدافتسا  ماما  شیامرف  زا  .ددرگن  لامیاپ  مدرم  قوقح  ات  دنهد  لیوحت  ار  تیلوئسم  رتدوز  هچ  ره 
یم یبوخب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما شیاـمرف  رد  هک  مود  هتکن  .دـیامن  باـختنا  دوخ  رب  تساـیر  يارب  ار  وا  اـی  دـنک و  تقاـفر  تسـس  و 

هب رما  نایوگ و  زردنا  فرح  زا  ار  نانیچ  نخس  ناگدننک و  تیاعـس  فرح  دننک و  تقد  دیاب  روما  نیلوئـسم  هک  تسا  نیا  دشخرد 
اب نانآ  هدنورپ  دودح  رد  دنهد و  لیکـشت  هناگادج  يا  هدـنورپ  کی  ره  يارب  دـنهد و  صیخـشت  ناگدـننکرکنم  زا  یهن  فورعم و 

درط دوخ  زا  دنـسانشب و  دنتـسین  ملاس  اعقاو  هک  ار  بویعم  دارفا  مه  دـننک و  ظفح  ار  شیوخ  ناتـسود  مه  ات  دـننک  یگدـنز  ناـشیا 
اریز دینکن ) …  يواکجنک  : ) دیامرف یم  هتفر  شواک  وجتـسج و  گنج  هب  ینیچ  نخـس  ضرم  ندودز  يارب  نابرهم  يادـخ  .دـننک 
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.دنکفا یم  تبیغ  غورد و  تمهت ، هب  ار  ناسنا  يواکجنک 

يزاریش دمحم  دیس 

مزاللا قحلاب  مقی  مل  لسک  اذا  هنال  هیلع ، هضورفملا  قوقحلا ) عیـض   ) زجاعتلا لساکتلا و  يا  یناوتلا ) عاـطا  نم  : ) مالـسلا هیلع  لاـق  و 
، هقادصلا مده  و  امهنیب ، داسفلا  بجوی  هنال  قیدصلا ) عیض   ) مامنلا يا  یشاولا ) عاطا  نم  و   ) هیلع

يوسوم

لقاعلل یغبنی  اذل  احیبق و  ارما  نوکیف  قوقحلا  عایض  یلا  يدوی  ریخاتلا  فیوستلا و  حرشلا : .مامنلا  یـشاولا : .رـصق  رتف و  یناوت : هغللا :
دقف ءاقدصالا - نع  مالکلا  هیلا  لقنی  يذـلا  مامنلا - عاطا  نم  ادـبا و  هرخوی  هب و ال  رما  ام  دـیفنت  یلا  ناکمالا  هنمزا  لوا  یف  ردابی  نا 
یلع هنال  هئاقدـصا  یلع  هیاشولا  ضفری  لقاعلا  قیدـصلل و  هعاضا  هنتفلل و  اببـس  نوکیف  مهاداـع  هقدـص  اذا  هنـال  مهدـقف  مهعاـضا و 

 … هیلع یشوی  هیلا  یشوی  امک  هداعلا 

یناقلاط

« .دزاس هابت  ار  تسود  دنک ، يوریپ  نیچ  نخس  زا  سک  ره  دزاس و  هابت  ار  قوقح  دنک ، يوریپ  یتسس  زا  سک  ره  »

دنداد شرازگ  زیورپ  ورـسخ  هب  .دـش  هتفگ  نخـس  یـشک  ربـخ  ینیچ و  نخـس  هراـبرد  مه  یناوتاـن و  یتسـس و  هراـبرد  نیا  زا  شیپ 
، دوشن راکشآ  یهانگ  سک  ره  يارب  تفگ : .دنتسه  مور  هاشداپ  يارب  سسجت  هب  فورعم  دنیآ ، یم  هاشداپ  هاگرد  هب  هک  ینایحیسم 

.دش دهاوخن  راکشآ  وا  يارب  یتبوقع  ام  يوس  زا 

ناـشیا تشوـن : هعقر  تشپ  رب  .دنرمـش  یم  تشز  ناـنیچ  نخـس  نانخـس  هب  ار  هاـشداپ  نداد  شوـگ  مدرم  هک  دـنداد  شرازگ  وا  هـب 
تسب و ار  اهنآ  دیابن  اه ، هنزور  نیا  هب  زاین  تلع  هب  دنروآ و  یم  ییانـشور  رون و  کیرات  هناخ  رد  هک  دنتـسه  ییاه  هنزور  نوچمه 

.تسین تحلصم  هب  راک  نیا  نادنمدرخ  يأر  رد 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

.َقیِدَّصلا َعَّیَض  َیِشاَْولا  َعاَطَأ  ْنَم  ،َو  َقوُقُْحلا َعَّیَض  َِیناَوَّتلا  َعاَطَأ  ْنَم 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

زا ار  دوخ  ناتـسود  دـنک  يوریپ  نیچ  نخـس  زا  هک  یـسک  دزاس و  یم  عیاـض  ار  دارفا  قوقح  دـنک  تعاـطا  یتسـس  زا  هک  سک  نآ 
تـسا هدـش  لقن  هناـمیکح  مـالک  نیا  يارب  هک  يرگید  كردـم  رداـصم  باـتک  رد  هناـمیکح : راـتفگ  دنـس  .داد . (  دـهاوخ  تسد 

(. ( ،ج 4،ص 188 هغالبلا جهن  رداصم  ) .هدومن رکذ  ار  نآ  یتوافت  اب  هک  تسا  مکحلاررغ 
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نیچ نخس  زا  يوریپ  هن  یتسس و  هن 

یتسـس زا  هک  سک  نآ  :» دیامرف یم  هدرک  هراشا  اهنآ  یفنم  راثآ  دب و  تلـصخ  ود  هب  دوخ  هنامیکح  راتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
ْنَم ( ؛» داد دـهاوخ  تسد  زا  ار  دوخ  ناتـسود  دـنک  يوریپ  نیچ  نخـس  زا  هک  یـسک  دزاس و  یم  عیاض  ار  دارفا  قوقح  دـنک  تعاطا 

( . َقیِدَّصلا َعَّیَض  َیِشاَْولا  َعاَطَأ  ْنَم  ،َو  َقوُقُْحلا َعَّیَض  َِیناَوَّتلا  َعاَطَأ 

.تسا ندرک  یتسس  يانعم  هب  یمر ) نزو  رب  «) ینو » هدام زا  یناوت 

ماجنا عقوم  هب  تسا  مزال  هک  ار  يروما  دنک و  یلبنت  دوخ  ياهراک  رد  ناسنا  هک  تسا  نآ  « یناوت » تعاطا زا  مالـسلا  هیلع  ماما  روظنم 
.دشاب هتشادن  دوخ  ياهراک  رد  حیحص  تیریدم  ریبدت و  دهدن و  ماجنا  دریگ 

نآ زا  یشخب  ندش  عیاض  ببس  اهنآ  مکارت  ددرگ و  یم  اهنآ  مکارت  ببس  بسانم  عقوم  رد  اهراک  ماجنا  رد  یتسس  هک  تسا  نشور 
زامن رد  ندوب  لهاک  نآ  هنومن  نیرت  هداس  هک  ار  قولخم  قح  مه  دـنک و  یم  عیاض  ار  قلاـخ  قح  مه  یـسک  نینچ  نیقی  هب.دوش  یم 
هنوگ نیمه  زین  قولخم  قوقح  دروـم  رد.دـنک  یم  عیاـض  ار  نآ  هک  دوـش  یم  رایـسب  دزادـنا  یم  ریخأـت  هب  ار  زاـمن  هک  یـسک  ؛ تسا

رس تقو  هب  ، دوش یلوتـسم  وا  دوجو  رب  یلبنت  رگا.دهد  ماجنا  وا  يارب  ار  يروما  هک  هدش  یـسک  ریجا  ای  دنمراک  یـصخش  ًالثم  ؛ تسا
دهاوخ عیاض  دنا  هدرک  مادختـسا  ار  وا  هک  ار  یناسک  قح  ، دهد جرخ  هب  یتسـس  تقو  يانثا  رد  دنکن و  راک  تقو  رخآ  ات  ، دـیاین راک 

هب عقوم  هب  ؛ دزاس یم  عیاض  دنک  یم  يرادرب  هرهب  اهنآ  زا  دنتـسه و  وا  رایتخا  رد  هک  ار  یتاناویح  قح  ، لبنت تسـس و  دارفا  یتح.درک 
.دوش یم  عیاض  اهنآ  قح  هجیتن  رد  دهد و  یمن  ماجنا  ار  مزال  ياه  تبقارم  دناسر ، یمن  بآ  اذغ و  ، دهد یمن  تحارتسا  اهنآ 

هطقن ، رگید لیلد  هب  ای  دـشاب  تداسح  روظنم  هب  هاوخ  ناتـسود ، هطبار  ندز  مه  رب  يارب  هک  تسا  نیچ  نخـس  دارفا  « یـشاو » زا روظنم 
یم ادج  مه  زا  نیبدب و  رگدـکی  هب  ار  ود  نآ  هجیتن  رد  سکعلاب و  دـننک و  یم  لقتنم  تسود  نآ  هب  تسود  نیا  زا  ار  ییاه  فعض 

.دنزاس

یتسود هک  نیا  ای  دشاب و  عقاو  قباطم  دـیوگ  یم  نیچ  نخـس  هچنآ  دنـشاب و  هتـشاد  ییاه  فعـض  هطقن  تسود  ود  ره  تسا  نکمم 
رگید تسود  يارب  اه  شزغل  ای  بویع  نیا  ندرک  لقن  یلو  ؛ دیوگب وا  بایغ  رد  یبسانمان  نخس  دنک و  ادیپ  یشزغل  شتـسود  هرابرد 

.دوب دهاوخ  یفعاضم  هانگ  دشاب  تمهت  غورد و  رگا  تسا و  هانگ  مارح و  دوش  یم  اهنآ  يدرس  ببس  هک 

لوسر هب  باطخ  هدرک  یهن  ناـیوج  بیع  ناـنیچ و  نخـس  راـتفگ  هب  نداد  شوگ  زا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  زین  دـیجم  نآرق 
تسپ دنک و  یم  دای  دنگوس  هک  یسک  زا  و  ؛ » ٍمیِمَِنب ٍءاّشَم  ٍزاّمَه  ٍنیِهَم * ٍفّالَح  َّلُک  ْعُِطت  َو ال  : » دیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا 

.( هیآ 10 و 11 ، ملق «. ) . تسا نیچ  نخس  وج و  بیع  هک  یسک.نکم  تعاطا  تسا 

تسا و قوـقح  تیاـعر  هب  طوـبرم  ود  ره  هک  تسا  رظن  نیا  زا  یـشاْولا )...  َعاـطأ  ْنَم  َو  یناوَّتلا ...  َعاـطأ  ْنَم  هلمج (  ود  نیا  هـطبار 
.ددرگ یم  قوقح  عییضت  ببس  ود  ره  ماجنا 

.دراد يا  هدرتسگ  باتزاب  زین  مالسلا  مهیلع  ناموصعم  رگید  تایاور  رد  عوضوم  ود  نیا 
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یم هضرع  ، یلبنت یناوتان و  هودنا و  مغ و  زا  : درب یم  هانپ  ادخ  هب  زیچ  دنچ  زا  شیاهاعد  زا  یکی  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
: دراد

. ( ،ج 1،ص 335 هیقفلا هرضحی  نم ال  « . ) . ِلَسَْکلا ِزْجَْعلا َو  ِنْزُْحلا َو  َو    ّ ِمَْهلا َنِم  َِکب  ُذوُعأ  ّینإ  َّمُهّللا  »

: میناوخ یم  هدمآ  مکحلا  ررغ  رد  هک  نانمؤمریما  ماما  زا  یثیدح  رد 

ررغ «. ) . درک دـهاوخ  هطاـحا  ار  وا  وـس  ره  زا  ینامیـشپ  دـنک  يوریپ  یتسـس  زا  هک  یـسک  ؛  ُهَـمادَّنلا ِهـِب  ْتَطاـحأ  یناوَّتلا  َعاـطأ  ْنَـم  »
.( ،ح 10631 مکحلا

: تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یثیدح  رد 

نامیـشپ هاگ  هانپ  هک  زیهرپب  يرادن  يرذع  هک  اجنآ  رد  ندرک  یتسـس  زا  ؛  َنُومِداّنلا ُأَْجلَی  ِْهَیلإَف  ِهیف  ََکل  َرْذُع  امیف ال  یناوَّتلا  َكاّیإ َو  »
.( ،ج 75،ص 164 راونالا راحب  «. ) . تسا اه 

: میناوخ یم  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  زا  یفاک  باتک  رد  هک  يرگید  ثیدح  رد 

زین یناوتان  یلبنت و  دندرک  جاودزا  رگدکی  اب  ءایشا  هک  یماگنه  َْرقَْفلا ؛ اَمُهَْنَیب  اَِجُتنَف  ُزْجَْعلا  ُلَسَْکلا َو  َجَوَدْزا  ْتَجَوَدْزا  اََّمل  َءاَیْشَْألا  َّنِإ  »
. ( ،ج 5،ص 86،ح 8 یفاک «. ) . دوب رقف  اهنآ  دنزرف  دنتسویپ و  مه  هب 

اْهَیلإ َقاس  ُهَْتِنب َو  َزْجَْعلا  َحَْکنَأ  یناوَّتلا  َّنإ  دیوگ : یم  تسا  هدرک  سکعنم  دوخ  يابیز  رعش  رد  ار  فیطل  نومضم  نیا  زین  برع  رعاش 
ًارْهَم اهَجَّوَز  َنیح 

اْرقَْفلا اَِدلَی  ْنا  َُّدب  امُهاراُصق ال  یکّتإ  : اَهل َلاق  َُّمث  ًائیطَو  ًاشاِرف 

.داتسرف وا  يارب  يرهم  ، درک وا  جاودزا  هب  مادقا  هک  یماگنه  دروآ و  رد  « زجع » جاودزا هب  ار  شرتخد  یلبنت  یتسس و 

ماـن هب  يدـنزرف  هک  دوش  یم  نیا  ود  نآ  راـک  هجیتن  نک و  هیکت  نآ  رب  : تفگ شرتخد  هب  دوب و  هداـمآ  يرتسب  زا ) تراـبع  رهم  نآ  )
. ( ،ج 13،ص 314 يرتشوش همالع  هغالبلا  جهن  حرش  ). .دنروآ راب  هب  رقف 

هک یثیدح  رد.دوش  یم  هدید  تایاور  نیا  رد  يدیدش  رادشه  نآ  هب  تبسن  هدش و  دراو  یناوارف  تایاور  زین  ینیچ  نخـس  دروم  رد 
: دیامرف یم  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  زا  مکحلا  ررغ  رد 

ادخ زا  ار  ناسنا  دناشفا و  یم  توادع  رذب  هک  زیهرپب  ینیچ  نخـس  زا  ؛  ِساّنلا ِهّللا َو  ِنَع  ُدِْعُبت  َهَنیغَّضلا َو  ُعَرْزَت  اهَّنإَف  ِهَمیِمَّنلا  َكاّیإ َو  »
.( ،ح 2663 مکحلا ررغ  دزاس ( .» یم  رود  مدرم  و 

ار نآ  هبیغلا  باتک  رد  « یناث دیهـش  هتـشون و« زاوها  یلاو  « یـشاجن » همان خساپ  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  يرگید  ثیدـح  رد 
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: تسا هدمآ  ، هدرک لقن  ًادنسم 

َطَخْـسَیَف ًالْدَـع  َال  ًافْرَـص َو  ْمُْهنِم  ُلَبْقَت  َْتنَأ  ًهَْلَیل َو  َال  ًامْوَی َو  ُهَّللا  َكاَرَی  َال  ْمُْهنِم َو  ٌدَـحَأ  َِکب  َّنَقِزَْتلَی  اَلَف  ِِمئاَمَّنلا  َلْهَأ  َهاَعُّسلا َو  َكاَّیِإ َو  »
ار وت  دنوادخ  ادابم  دنبای و  هار  وت  هاگتسد  هب  اهنآ  زا  يدحا  دیابن.زیهرپب  همیمن  لها  نانیچ و  نخـس  زا  ؛  َكَْرتِس َِکتْهَی  َْکیَلَع َو  ُهَّللا 
،ج راونالا راحب  دردـب ( .» ار  وت  هدرپ  دوش و  نیگمـشخ  وت  رب  دوش  یم  ببـس  هک  يریذـپ  یم  ینخـس  اهنآ  زا  هک  دـنیبب  یبش  اـی  زور 

.( 74،ص 191،ح 11

: دومرف هک  میهد  یم  نایاپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  يدیکأت  زا  رپ  ثیدح  اب  ار  نخس  نیا 

دارفا نیرتدـب  ایآ  ؛  َِبیاَعَْملا ِءآَُرْبِلل  َنوُغاَْبلا  ِهَّبِحَْألا  َْنَیب  َنُوقِّرَفُْملا  ِهَمیِمَّنلِاب  َنوُءاَّشَْملا  َلاَق  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  یََلب  اُولاَق  ْمُکِراَرِِـشب  ْمُُکئِّبَنُأ  َالَأ  »
ناـیم رد  دـننک و  یم  ینیچ  نخـس  هتـسویپ  هک  ییاـهنآ  : دومرف.ادـخ لوـسر  يا  يرآ  : دـندرک ضرع  منکن ؟ یفرعم  امـش  هب  ار  اـمش 

. ( ،ج 2،ص 369،ح 1 یفاک دنشارت ( .» یم  بیع  ناهانگ  یب  يارب  دننکفا و  یم  ییادج  ناتسود 

تخبدب نیچ  نخس  نایم  نیا  رد  دننک و  یم  یتشآ  حلص و  مه  اب  دنرب و  یم  نیچ  نخس  تنایخ  هب  یپ  ناتـسود  هک  دوش  یم  رایـسب 
: يدعس هتفگ  هب  دوش و  یم  راسمرش 

لجخ تخبروش و  نایم  ردنا  يو  لد  هراب  رگد  شوخ  نآ  نیا و  دننک 

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abu Talib said : One who procrastinates loses track of what is right. One
.” who obeys a tale-teller loses friends

یناریو بصغ و  : 240 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

 . اَِهباَرَخ یَلَع  ٌنهَر  ِراّدلا  ِیف  ُبیِصَغلا  ُرَجَحلا  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

510 ص :

نم امهغرفمو  بیلق  نم  امهاقتسم  نأل  نامالکلا  هبتشی  نأ  بجعال  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  نع  مالکلااذه  يوریو  یـضرلا  لاق 
بونذ
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اه همجرت 

یتشد

 . تسا نآ  ندش  ناریو  هیام  هناخ ، يانب  رد  یبصغ  گنس  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 

دنرگیدکی هیبش  مالّـسلا  هیلع  یلع  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  نخـس  هکنیا  و  تسا ، هدش  لقن  ادخ  لوسر  زا  نخـس  نیا  )
( . تسا هدش  هتخیر  فرظ  ود  رد  هتفرگ و  همشچ  رس  اج  کی  زا  ود  ره  هکنیا  يارب  تسین  یتفگش  ياج 

يدیهش

تسا هدش  تیاور  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ زا  راتفگ  نیا  و   ] .تسا هناشاک  یناریو  ورگ  رد  تسا ، هناخ  رد  بصغ  هب  هک  یگنس 
[ .هتخیر ولد  ود  رد  تسا و  هدیشک  هاچ  کی  زا  هک  دنام  ار  رگیدمه  نخس  ود  هک  تسین  تفگش  و 

یلیبدرا

هک تسین  بجع  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربـمغیپ  زا  ارمـالکنیا  هدرک  تیاور  نآ و  یبارخ  رب  تـسا  ورگ  رد  ارـس  رد  بوـضغم  گـنس 
ولد کی  زا  نآ  نتخیر  لحم  تسهاچ و  کی  زا  ود  ره  ندیشک  بآ  ياج  هک  یتسردب  سپ  رگیدکیب  مالک  ود  ره  دنشاب  دننام 

یتیآ

.تسا نآ  یناریو  ورگ  دشاب ، هتفر  راک  هب  هناخ  يانب  رد  هک  یبصغ  گنس  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

.تسین یتفگش  ياج  دنشاب ، مه  دننامه  راتفگ  ود  نیا  رگا  هدش و  لقن  مه  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ زا  نخس  نیا  دیوگ : یـضر 
.دشاب هتخیر  ولد  کی  زا  هدیشک و  هاچ  کی  زا  هک  دنتسه  یبآ  دننام  اریز 

نایراصنا

 . تسا نآ  یبارخ  مزلتسم  نامتخاس  يانب  رد  یبصغ  گنس  : دومرف ترضح  نآ  و 

هدیـشک هاچ  کـی  زا  اریز  ، تسین یبجع  تسا  مه  هیبش  هکنیا  زا  ،و  هدـش تیاور  مه  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  یهلا  لوسر  زا  نخـس  نیا 
 . هدش هتخیر  ولد  کی  زا  ،و  هدش

اه حرش 

يدنوار

.بارخلا ساسا  هناف  ناینبلا ، یف  مارحلا  اوقتا  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  لوق  بصغلا  رجحلا  هلوق  لثم  و 

يردیک
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.بارخلا ساسا  هناف  ناینبلا  یف  مارحلا  اوقتا  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  لوقک 

مثیم نبا 

هناخ ي رد  یبصغ  گنـس  زا  هراعتـسا  ار  ورگ ) نهر : : ) هملک مالـسلا ) هیلع   ) ماما تسا .) نآ  یناریو  ثعاب  هناخ  رد  یبصغ  گنـس  )
رب هک  تسا  یلاـم  تخادرپ  يارب  يا  هلیـسو  ورگ ، هک  روطناـمه  هناـخ  یناریو  ثعاـب  یبـصغ  گنـس  هـک  هدروآ ، ور  نآ  زا  رگمتس 

ناریو زا  هیانک  زین  دراد و  هشیپ  متس  صخش  يارب  يراکمتس  هک  تسا ، يدمایپ  ره  زا  هیانک  بلطم  نیا  و  تسا ، هدنهد  نهر  ندرگ 
ریظن تساهدمایپ و  نانچ  يارب  يا  هنیمز  متـس  هک  دش  نشور  شیپ  رد  .دـشک و  ازارد  هب  یتدـم  هک  دـنچ  ره  تسا  ملظ  يانب  ندـش 
ندرب راک  هب  زا  ینعی : .بارخلا  بابـسا  هناف  ناـینبلا  یف  مارحلا  اوقتا  دـیامرف : یم  هک  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ نخـس  تسا  نیا 

.تسا یناریو  ثعاب  دوخ  نآ  هک  دیزیهرپب  نامتخاس  رد  مارح  حلاصم 

دیدحلا یبا 

[ ُبْصَْغلَا  ] ُرَجَْحلا مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

.اَِهباَرَخ یَلَع  ٌنْهَر  ِراَّدلا  ِیف  ُبیِصَْغلَا 

بیلق نم  امهاقتسم  نإف  نامالکلا  هبتشی  نأ  بجع  یبنلا ص و ال  نع  مالکلا  اذه  بسانی  ام  يور  دق  یلاعت و  هللا  همحر  یضرلا  لاق  ]
 [ بونذ نم  امهغرفم  و 

دب دحاو ال  رجحب  ول  هبوصغملا و  هراجحلاب  هینبملا  رادلا  نأ  هملکلا  ینعم  بونذ و  هغراف  یه  اهل و  لاقی  يألملا و ال  ولدلا  بونذـلا 
لعج امل  دـب  کلذـک ال  کتفی  نأ  دـب  نهرلا ال  نأ  امک  يأ  برختلا  لوصح  یلع  نهر  رجحلا  کـلذ  اـمنأک  اـهبارخ و  لـجعتی  نأ 

.لصحی نأ  هیلع  انهر  رجحلا  کلذ 

راد نارادـلا  ناتمودـهم و  ناراد  کبنجب  هیعرلا  ملظ  بصغلا و  نم  دادـغبب  رهازلاب  هراد  ینب  امل  هلقم  نب  یلع  یبأل  ماـسب  نبا  لاـق  و 
ماسب نبا  هسرفت  ام  ناک  الجع و  نکت  الهم ال  هلقم  نبال  لق  اضیأ  هیف  لاق  حارجلا و  نب  دواد  نب  دمحم  راد  تارفلا و  نب  نسحلا  یبأ 

هللااب یضارلا  مایأ  یف  ضرألاب  تیوس  یتح  تضقن  هراد  نإف  اقح  هیف 

یناشاک

بارخ یبارخ و  رب  تسا  ورگ  رد  اـهبارخ ) یلع  نهر   ) يارـس رد  بوـصغم  گنـس  رادـلا ) یف  بصغلا  رجحلا  مالـسلا : هیلع  لاـق  (و 
تـسا نآ  مزلتـسم  بصاـع  تیب  یبارخ  هکنآ  تهج  زا  بوصغم  يارب  زا  ار  نهر )  ) ظـفل هدومرف  هراعتـسا  بئاوـن  هب  ارـس  نآ  ندـش 

انب هچنآ  یبارخ  ملاـظ و  كـاله  رم  ملظ  ندوـب  مزلتـسم  قـلطم  زا  تسا  تیاـنک  هرقف  نیا  .تسا  نید  يادا  مزلتـسم  نهر  هکناـنچمه 
زا دیزیهرپب  ینعی  بارخلا ) ساسا  هناف  تاینبلا  یف  مارحلا  اوقتا   ) هک هلآ - هلع و  هللا  یلص  تسا - ربمغیپ  ثیدح  نومضم  نیا  هدرک و 

و يوری ) و   ) نآ نتشگ  ناریو  تسا و  بارخ  لصا  مارح  تالآ  هب  نداهن  انب  هک  یتسرد  هب  سپ  هناخ  لصا  رد  مارح  زا  حلاصم  عضو 
دیس هلآ و  هلع و  هللا  یلـص  تسا  هللا  لوسر  ترـضح  زا  مالک  نیا  هلا ) هیلع و  هللا  یلـص  یبنلل  مالکلا  اذه   ) هک هدش  عقاو  تیاور  رد 
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( بیلق نم  امهاقتسم  نال   ) مالک ود  نیا  دنوش  هبتـشم  مه  هب  هک  تسین  یبجع  چیه  و  نامالکلا ) هبتـشی  نا  بجع  ال  : ) هک دیامرف  یم 
نیا دـهاش  دـشاب و  یم  ولد  کی  زا  نآ  نتخیر  لحم  و  بونذ ) نم  اهمغرفم  و   ) تسا هاچ  کی  زا  اهنآ  ندیـشک  بآ  ياـج  هک  اریز 

( دحاو رون  نم  یلع  انا و  : ) هک هلآ  هیلع و  هللا  یلص  تلاسر  ترضح  لوق  تسا  نومضم 

یلمآ

ینیوزق

هکنیا راـبتعا  هب  نید ) نهر   ) زا تسا  راعتـسم  اـجنیا  نهر )  ) ظـفل ارـس  نآ  بارخ  رب  تـسا  ورگ  یـسک  يارـس  رد  بوـضغم  گـنس 
یبنلا نع  ملاکلا  اذه  يوری  و  یضرلا : لاق  .ددرگ  یم  راد  بارخ  مزلتسم  زین  گنس  نآ  ددرگ  یم  نید  ياضق  مزلتـسم  نهر  هچنانچ 

و ال  ) .دنا هدرک  تیاور  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  زا  ار  مالک  نیا  و  دیوگ : یم  دیـس   ) ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
ود نآ  هک  دننام  مه  هب  مالک  ود  نآ  رگا  دشابن  بجع  و  بونذ ) نم  امهغ  رفم  بیلق و  نم  امهاقتسم  نال  نامالکلا  هبتشی  نآ  بجع 

(. دحاو رون  نم  یلع  انا و  ملس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لاق  امک   ) هدش هتخیر  ولد  کی  زا  هدش و  هدیشک  هاچ  کی  زا  بآ 

یجیهال

هناخ يازجا  رد  بوصغم  گنـس  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .اهبارخ » یلع  نهر  رادلا ، یف  بیـصغلا  رجحلا  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
.دنکن بارخ  ار  هناخ  نآ  ات  دوش  یمن  کفنم  ینعی  تسا ، هناخ  نآ  ندش  بارخ  ورگ 

.هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ ، زا  مالک  نیا  تسا  يورم  ینعی  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نع  مالکلا  اذه  يور  و 

ییوخ

نال نامالکلا ، هبتـشی  نا  بجع  ـال  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نع  مـالکلا  اذـه  بساـنی  اـم  يور  دـق  و  هللا : همحر  یـضرلا  لاـق 
همیدقلا هیداعلا  رئبلا  بیلقلا ) : ) يرهزالا نع  هغللا : رصم .- عبط  یلزتعملا ج 19  حرش  نع  بونذ - نم  امهغرفم  و  بیلق ، نم  اهاقتسم 

بوصغملا رجحلا  هناـهر  ینعملا : .نیرحبلا  عمجم  میظعلا - ولدـلا  لـصالا  یف  بونذـلا )  ) بلق عمجلا  هیوطم و  ریغ  وا  تناـک  هیوـطم 
مدـقم هنال  ررـضلا ، هنوملا و  نم  فلکت  امهم  هیلا  هدر  رادـلا و  بارخ  مزلی  هبحاص  هبلاط  اذا  هنا  - 1 نیهجو : یلع  رادـلا  بارخ  یلع 

هناخ نامتخاس  رد  یبصغ  گنس  همجرتلا : .رامدلا  بارخلا و  یلا  رجنی  لب  مودی  ملظلا ال  یلع  ینبملا  و  ملظلا ، یلع  ءانب  هنا  .هیلع 2 -
: هدورس شوخ  هچ  تسنآ  یناریو  ورگ 

داینب دیامن  دادیب  هک ز  نیب  ار  هجاوخ  *** دنامن داینب  همه  شدادب  هک  يرسک  قاط 

يرتشوش

مثیم و نبا  دـیدحلا و  یبا  نبا  یف  امک  بصغلا ) : ) باوصلا بیـصغلا و  ظفلب  هیرـصملا ) هعبطلا   ) یف اذـکه  لوقا  مالـسلا : هیلع  لاق  و 
یف هفلتخم ) تاـعوضوم  یف  نوتـسلا - لـصفلا   ) .بصغ یـش ء  مهلوـق : یف  اـمک  بوـصغملا  ینعمب  اـنه  بصغلا  و  هیطخلا ، هخـسنلا 
ناف هربع ، اهیف  هماعلا و  بابب  یتلا  هراد  ضقنب  هفیلخلا  رما  ریهج و  نب  یلع  مساقلاوبا  ریزولا  لزع  ( 500  ) هنس یف  و  يرزجلا :) لماک  )
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نبا لاق  دیدحلا : یبا  نبا  لاق  .بیرق و  نع  تبرخف  اهیف  لخد  ام  رثکا  اهببسب  ذخا  سانلا و  كالما  ضاقناب  اهانب  ریهج  نب  رصنابا  هابا 
راـشا مدـهت و  هثلاـث  كراد  ناتمودـهم و  ناراد  کـبنجب  هیعرلا : ملظ  بصغلا و  نم  دادـغبب  رهازلاـب  هراد  ینب  اـمل  هـلقم  نبـال  ماـسب 

امناف الجع  نکت  الهم ال  هلقم  نبال  لـق  اـضیا : لاـق  و  نیریزولا - يا : حارجلا - نبا  راد  تارفلا و  نبا  راد  یلا  نیتمودـهملا  نیرادـلاب 
یضارلا مایا  یف  هراد  تضقنف  لاق ، امک  راص  مایا و  دعب  اضیا  ضقنتس  اراد  ادهتجم  سانلا  رود  ضاقناب  ینبت  مالحا  ثاغضا  یف  تنا 

نبا یف  نکل  هیرـصملا ) هعبطلا   ) یف اذکه  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نع  مالکلا  اذـه  يوری  یـضرلا و  لاق  .ضرالاب  تیوس  یتح 
لوق مالکلا  اذه  وحن  و  مثیم : نبا  یف  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نع  مالکلا  اذه  بسانی  ام  يور  دق  و  یـضرلا : لاق  دیدحلا  یبا 
لاق هدـحاو ، رئب  يا : بیلق  نم  امهاقتـسم  نال  نامالکلا  هبتـشی  نا  بجع  .بارخلا و ال  بابـسا  هناف  ناـینبلا  یف  مارحلا  اوقتا  لوسرلا :
نم بصنا  يا : رـسکلاب ، ءاملا  غرف  نم  امهغرفم  و  هفلتخم ) تاعوضوم  یف  نوتـسلا - لـصفلا   ) .همیدـقلا هیداـعلا  رئبلا  بیلق  دـیبعوبا 

ینعم یف  .هغراف و  یه  بونذ و  اهل  لاقیال  و  رکذت ، ثنوت و  الملا  نم  بیرق  ءام  اهیف  ولد  بونذ ، تیکـسلا : نبا  لاق  حـتفلاب ، بونذ 
عطقم نم  امهافص  هبرت و  نم  امهارث  هعبن و  نم  امهدوع  يرتحبلا : لوق  فنصملا  لوق 

هینغم

: لئاس لأس  نا  .نیح و  دعب  ول  لابولا و  نارسخلا و  هلآمف  نیرخالا - باسح  یلع  ءیش  ياب  عفتنا  وأ  برش  لکا و  وا  ینتقا  وا  ینب  نم 
؟ لابجلاک هخسار  یه  و  بوعشلا ، ءامد  نم  تینب  باحسلا  تاحطان  هذه  و 

هیا وا  ینیلوسوم ، رلته و  باصا  ام  اهیلع  مهئافلخل  اهعم  نوکرتی  و  نفع ، ملظم  ربق  یلا  اهنوکرتیـس  تاحطانلا  هانب  نا  هباوج : یف  اـنلق 
هلوقب نینموملا  نم  نحنف  لاح  هیا  یلع  ..تامزا و  تازخ و  الب و  شیعی  يذلا  فیظنلا  ریمضلا  وه  خسارلا  ءانبلا  نا  یلا  اذه ، ..هثراک 

(. فارعالا  183 نیتم - يدیک  نا  مهل  یلما  نوملعی و  ثیح ال  نم  مهجردتسنس  : ) یلاعت

هدبع

و هیلع …  نوهرملا  نیدلا  ءاداب  نهرلا  یـضقی  امک  بارخلاب  ضاق  باصتغالا  نا  يا  بوصغملا  يا  بیـصغلا  اهبارخ : یلع  نهر  … 
اهولد نم  غرفی  هوبنلا و  رئب  نم  یقتسی  مامالا  ناف  هریبکلا  ولدلا  مضف  حتفب  بونذلا  رئبلا و  رسکف  حتفب  بیلقلا  بونذ : نم  امهغرفم 

يرفعج

مالسالا ضیف 

هک ره  ي   ) ارـس رد  یبصغ  گنـس  تسا : هدومرف  دـیآ ) تسد  هب  متـس  هار  زا  هک  یئاراد  یبصغ و  لاـم  ناـیز  رد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
.دـشابیم ناـمتخاس  یناریو  مزلتـسم  زین  یبـصغ  گنـس  تـسا  نـید  ءادا  مزلتـسم  ورگ  هکناـنچ   ) تـسا ارــس  نآ  یناریو  ورگ  دـشاب )

ود نآ  هک  تسین  تفگـش  و  دوـش ، یم  تیاور  زین )  ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  زا  شیاـمرف  نیا  و  دـیامرف ): هللا  همحر  یـضردیس 
هدومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هچنآ   ) تسا هدش  هتخیر  ولد  کی  زا  هدیـشک و  هاچ  کی  زا  بآ  ود  نآ  اریز  دـننام  مه  هب  مالک 

(. دیامرف یم  نایب  ار  ترضح  نآ  هدومرف  مه  مالسلا  هیلع  ماما  هدوب  ادخ  بناج  زا 

ینامز
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اریز تسین ، روآ  بجعت  نیا  تسا و  هدش  لقن  زین  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مالـسا ربمایپ  زا  مالک  نیمه  دسیون  یم  یـضردیس  موحرم 
هتفرگ ضوع  دوش و  یم  هتشاذگ  نهر  يزیچ  هک  يروطنامه  .دنا  هتخیر  ولد  کی  زا  دنا و  هدیشک  بآ  هاچ  کی  زا  راوگرزب  ود  ره 

نهر تسا  نامتخاس  رد  هک  ینامز  ات  هناـخ  رد  مه  یبصغ  گنـس  دوش ، هداد  سپ  هدـش  هتفرگ  هچنآ  اـت  تسا  یقاـب  نهر  دوش ، یم 
رگمتس رس  تشپ  هک  يا  هلان  هآ و  هکلب  درادن ، یبیرخت  تردق  گنس  هک  تسادیپ  هتفگان  .دنادرگ  ناریو  ار  نامتخاس  ات  تسا  یقاب 

هدش يرادیرخ  ای  هتفر و  الاب  مولظم  هآ  ملظ و  اب  هک  یگنـس  نایب  نیا  اب  .دـنک  یم  ار  دوخ  راک  ماجنارـس  ددرگ و  یم  مکارتم  تسا ،
یم راورپ  متـس  ملظ و  زا  يا  هدـع  .خـیرات  رظن  زا  تسا  یعیبط  هلئـسم  کی  نیا  ددرگ و  ناریو  ات  تسا  نآ  هقردـب  مولظم  هلان  تسا ،

هدومن و موکحم  ار  نانآ  هتـشذگ  لامعا  دنوش و  یم  نانآ  نیـشناج  دنیآ  یم  نارگید  دـننارذگ ، یم  شوخ  یحابـص  دـنچ  دـندرگ 
يدیدن رگم  : ) دیامرف یم  دیجم  نآرق  رد  نابرهم  يادخ  .دننادرگ  یم  ناسکی  كاخ  اب  مه  ار  ناشیاهنامتخاس  یتح  تاقوا  زا  یلیخ 

نایم رد  نآ  دننام  هک  يرهش  دندرک ؟ یم  یگدنز  دوب  اهنوتس  ياراد  هک  مرا  رهش  رد  هک  یمدرم  درک ؟ هچ  داع  مدرم  اب  تیادخ  هک 
؟ دوب هدشن  هتخاس  اهرهش 

يزاریش دمحم  دیس 

یلا داعی  نهرلا  نا  امک  رادلا ، بارخل  بجوم  يا  اهبارخ ) یلع  نهر  رادلا  یف   ) بوصغملا يا  بیصغلا ) رجحلا  : ) مالسلا هیلع  لاق  و 
هبتـشی نا  بجع  و ال  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نع  مالکلا  اذـه  يوری  و  هر :)  ) یـضرلا لاق  ..نهترملا  دـنع  یقبی  ـال  .هبحاـص و 

ولد وه  دحاو ) ولد  نم  ناغرفی  يا   ) بونذ نم  اهمغورفم  و  هل ) الا  ملع  رئب  نم  احزن  امهالک  يا   ) بیلق نم  امهاقتسم  نال  نامالکلا ،
.هلاسرلا

يوسوم

و بیلق ، نم  امهاقتـسم  نال  نامالکلا ، هبتـشی  نا  بجع  و ال  هلآ ،- هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا - نع  مالکلا  اذـکه  يوری  و  یـضرلا : لاق 
تینب اذا  رادلا  حرشلا : .ریبکلا  ولدلا  مضف  حتفب  بونذلا : .رئبلا  رسکف  حتفب  بیلقلا : .بوصغملا  بیصغلا : هغللا : .بونذ  نم  امهغورفم 

یلع اهبارخ  فقوت  ول  ینعمب  بصغلاب  ملعی  وه  رجحلل و  ابـصاغ  اـهبحاص  ناـک  اذا  مدـهت  بوصغم  رجح  اـهیف  ناـک  لـالحلا و  یلع 
ذخوی ءاهقفلا : لوقی  امک  بصاغلا  نا  بصغلا و  همرحل  میظعت  اذه  هباحـصال و  هتداعا  لجا  نم  تمده  بوصغملا  رجحلا  جارختـسا 

.نوهرملا نیدلا  ءاداب  نهرلا  یضقی  امک  بارخلاب  ضاق  باصتغالاف  لاوحالا ، دشب 

یناقلاط

یّلص ربمایپ  زا  ار  نخـس  نیا  دیوگ : یم  دانک  تمحر  شیادخ  هک  یـضر  دیـس  .تسا » نآ  یناریو  ورگ  رد  هناخ  رد  یبصغ  گنـس  »
هتـشابنا لطـس  کی  رد  تسا و  روخـشبآ  کـی  زا  نخـس  ود  ره  هک  تسین  تفگـش  تسا و  هدـش  تیاور  مه  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا 

« .تسا هدش  هتخیر 

هدـش هتخاس  یبصغ  رجآ  کی  اب  دـنچ  ره  یبصغ  گنـس  اب  هک  يا  هناخ  هک  تسا  نیا  هملک  نیا  ینعم  دـیوگ : یم  دـیدحلا  یبا  نبا 
نهر هک  هنوگ  نامه  تسا و  هناخ  نآ  یناریو  ورگ  رد  نانچمه  گنـس  کی  نامه  ییوگ  دوش ، یم  ناریو  تعرـس  هب  راچان  دـشاب ،

.دوش لصاح  دیاب  مه  هناخ  نآ  یناریو  دوش ، کف  دیاب 
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هناخ رانک  : » تسا هدورس  نینچ  دوب ، هتخاس  بصغ  مدرم و  هب  متـس  اب  دادغب  رهاز  هلحم  رد  ار  دوخ  هناخ  هک  هلقم  نبا  يارب  ماّسب  نبا 
دبای همادا  فاصنا  اب  صاخشا  تمالس  شاک  يا  دوب ، دهاوخ  هدش  ناریو  هناخ  نیموس  وت  هناخ  دراد و  رارق  هدش  ناریو  هناخ  ود  تا 

دمحم هناخ  تارف و  نب  نسحلا  وبا  هناخ  تسا ، هتفگ  ماسب  نبا  هک  هناخ  ود  نیا  .دنزرو » یم  متس  هک  یناسک  تمالس  هب  دسر  هچ  ات 
.تسا حارج  نب  دواد  نب 

ياهباوخ ندـید  لاح  رد  هک  شابم  ناباتـش  شاـب و  مارآ  وگب ، هلقم  نبا  هب  تسا : هدورـس  مه  ار  تیب  ود  نیا  هراـب  نیا  رد  ماـسب  نبا 
ناریو نامز  كدنا  زا  سپ  يدوز  هب  هک  يزاس  یم  يا  هناخ  دوخ  يارب  مدرم  ياه  هناخ  نتخاس  ناریو  نمـض  شـشوک  اب  یناشیرپ ،

.دش ناسکی  كاخ  اب  هللااب  یضارلا  راگزور  هب  هلقم  نبا  هناخ  دمآ و  رد  تسار  دوب  هدیمهف  ماسب  نبا  هچنآ  .دش  دهاوخ 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

.اَِهباَرَخ یَلَع  ٌنْهَر  ِراَّدلا  ِیف  ُبیِصَْغلا  ُرَجَْحلا 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

زا ار  ینارون  مالک  نیا  ، رداصم رد  بیطخ  موحرم  هنامیکح : راتفگ  دنـس  .تسا . (  نآ  یناریو  ناگورگ  هناخ  يانب  رد  یبصغ  گنس 
زا هک  دـهد  یم  ناشن  نیا  و   ) تسا هدرک  لقن  ییاه  توافت  اـب  يافوتم 413 )  ) یناوریق بادـآلا  رهز  كولملا و  جارـس  مکحلاررغ و 

(. ( ،ج 4،ص 188 هغالبلا جهن  رداصم  (.) دنا هتفرگ  ار  نآ  يرگید  عبانم 

مالک ود  ره  هک  تسین  بجعت  ياج  تسا و  هدش  لقن  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  نخـس  نیا  :» دـیوگ یم  یـضر  دیـس  موحرم 
؛» تسا هدوب  ولد  کی  زا  ود  ره  شزیر  هتفرگ و  همشچرس  لحم  کی  زا  ود  ره  اریز  ، دنشاب مه  دننام 

امُهَغَْرفَم ٍبیلَق َو  ْنِم  امُهاقَتْسُم  َّنَِأل  ِنامالَْکلا  َِهبَتْشَی  ْنَأ  َبَجَع  هلآ َو ال  هیلع و  هللا  یلـص  ِیبَّنلا  ِنَع  ُمالَْکلا  اَذه  يوُری  ُیِـضَّرلا َو  َلاق  )
( . ٍبُونَذ ْنِم 

دنک یم  تبارخ  هناخ  یبصغ  گنس 

گنـس :» دیامرف یم  ، دنوش هتخاس  یبصغ  لئاسو  اب  هک  دنک  یم  نایب  ار  ییاهانب  موش  هدنیآ  ، هنامیکح راتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
نیا هدمآ و  « بْصَغلا «» بیـصَغلا » ياج هب  خـسن  زا  يرایـسب  رد   ). ُبیِـصَْغلا ُرَجَْحلا  ( ؛» تسا نآ  یناریو  ناگورگ  هناخ  يانب  رد  یبصغ 

هب مــــیدروآ  فیرـــــش  مــــالک  نــــیا  دانـــــسا  رد  هــــک  یبــــتک  زا  یـــــضعب  رد  تــــسا و  رت  فورعم  رت و  بساـــــنم  هژاو 
( . اَِهباَرَخ یَلَع  ٌنْهَر  ِراَّدلا  ِیف  .تسا ) هدمآ  « بوُصْغَْملا «» بیصَغلا » ياج

یم ببـس  مه  یبصغ  گنـس  ، دـنک لوصو  ار  شتابلاطم  ناسنا ، دوش  یم  ببـس  ، ناگورگ »و  نهر » هک هنوگ  ناـمه  هک  نیا  هب  هراـشا 
.دوش لوصو  هناخ  يارب  یناریو  هک  دوش 
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رایتخا رد  يزیچ  ای  دـنک  ییانب  هک  یـسک  : دـیوگ یم  هنامیکح  مالک  نیا  حرـش  رد  هغالبلا  جـهن  لـالظ  یف  باـتک  رد  هینغم  موحرم 
نارـسخ لابو و  شراک  ماجنارـس  ، دریگ هرهب  اـهنآ ) ياـضر  نودـب   ) نارگید لاوما  زا  ، یتروص ره  هب  اـی  دـشونب  اـی  دروخب  اـی  دریگب 

انب هانگ  یب  ياه  تلم  نوخ  زا  هک  ییاه  شارخ  نامسآ  نیا  دسرپب  یسک  رگا  دریگ و  تروص  یتدم  زا  سپ  نایز  نیا  دنچره  ، تسا
هدـننکانب دوشن  ناریو  اهنیا  رگا  : مییوگ یم  اهنآ  خـساپ  رد  تسا ؟ هنوگچ  دوش  یمن  ناریو  هداتـسیا و  دوخ  ياـج  رد  مکحم  هدـش و 

حور كاپ و  نادجو  نامه  ، خـسار يانب  ، نیا رب  هفاضا...دـنرب  یم  هانپ  ینفعتم  کیرات و  روبق  هب  هتفگ و  كرت  ار  اهنآ  يدوز  هب  اهنآ 
،ج هغالبلا جهن  لالظ  یف  (. ). دنتـسین ًاعطق  دـنا ؟ نینچ  اهنآ  نایناب  ایآ  ) .دـنک یگدـنز  ینارگن  هنوگره  نودـب  ناسنا  هک  تسا  یمارآ 

. ( 4،ص 361

متـس ملظ و  هک  ما  هدرک  هافتـسا  یبوخ  هب  نآرق  زا  نم  : دـیوگ یم  هک  دـنک  یم  لقن  سابع  نبا  زا  ناـیبلا  عمجم  رد  یـسربط  موحرم 
َّنِإ اوُمَلَظ  اِمب  ًهَیِواخ  ْمُُهتُوُیب  َْکِلتَف  : » دـیامرف یم  هک  دـنک  یم  کسمت  « لمن » هروس هفیرـش  هیآ  هب  سپـس.دزاس  یم  ناریو  ار  اه  هناخ 

ینـشور هناشن  نیا  رد  ؛و  هتخیر ورف  ناشمتـس  ملظ و  رطاخ  هب  هک  یلاح  رد  تساهنآ  ياـه  هناـخ  نیا  ؛ » َنوُمَْلعَی ٍمْوَِقل  ًهَیآـَل  َکـِلذ  ِیف 
.( هیآ 52 ، لمن «. ) . دنهاگآ هک  یناسک  يارب  تسا 

بجعت ياج  هدـش و  لقن  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  نخـس  نیا  :» دـیوگ یم  فیرـش  مالک  نیا  لـیذ  رد  یـضر  دیـس  موحرم 
َلاق ( ؛» تسا هدوب  ولد  کی  زا  ود  ره  شزیر  هتفرگ و  همـشچرس  لحم  کـی  زا  ود  ره  اریز  ؛ دنـشاب مه  دـننام  مـالک  ود  ره  هک  تسین 
ْنِم امُهَغَْرفَم  ٍبیلَق َو  ْنِم  امُهاقَتْـسُم  َّنَِأل  ِنامالَْکلا  َِهبَتْـشَی  ْنَأ  َبَجَع  هلآ َو ال  هیلع و  هللا  یلـص  ِیبَّنلا  ِنَع  ُمالَْکلا  اَذه  يوُری  ُیِـضَّرلا َو 

( . ٍبُونَذ

« غورفم  » تسا و همشچرس  زا  هیانک  اجنیا  رد  هاچ و  يانعم  هب  بیلص ) نزو  رب  « ) بیلق  » تسا ندش  باریـس  لحم  يانعم  هب  یقَتْـسُم » »
.دوش یم  هتفگ  گرزب  ولد  هب  لوبق )  ) نزو رب  بونَذ »  » تسا و شزیر  لحم  يانعم  هب  غرفم ) )

لقن هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  تروص  نیا  هب  ار  ثیدـح  دوخ  بولقلا  داشرا  باتک  رد  مهن  نرق  ياملع  زا  یملید  موحرم 
: تسا هدرک 

َوُه ِْملُّظلِاب  ُِبلاـْغلا  اـِهبارَخ َو  یلَع  ٌنْهَر  ِراّدـلا  ِیف  ِبْصَْغلا  ُرَجَح  اـُهلَّوَأ  ِبَهَّذـلا  ِءاـِمب  َبَتُْکت  ْنَأ  یغَْبنَی  ِهارْوَّتلا َو  ِیف  ٍتاـِملَک  ُسْمَخ  »
َْدنِع ُرُطْقَی  ٌدـِماج  ٌءام  َکُهْجَو  ِهیِـصاعَم َو  یلَع  ِهِمَِعِنب  َنیعَتْـسَت  ْنأ ال  َْکیَلَع  ِهّللا  َّقَح  َّلَـقَأ  ْنَم  ِِهب َو  ُْمثإـْلا  َرَفَظ  ْنَم  َرَفَظ  اـم  ُبُوْلغَْملا َو 

هک تسا  نیا  اهنآ  نیتسخن  : دوش هتشون  الط  بآ  اب  تسا  راوازـس  هک  تسا  هدمآ  تاروت  رد  هلمج  جنپ  ؛  ُهُرُطْقَت ْنَم  َْدنِع  ْرُْظناَف  ِلاؤُّسلا 
هدروخ تسکـش  بولغم و  تقیقح  رد  دـنک  یم  هبلغ  ملظ  اب  هک  سک  نآ  تسا و  نآ  یناریو  ناگورگ  هناخ  يانب  رد  یبصغ  گنس 

وا ياه  تمعن  زا  هک  تسا  نیا  وت  رب  دنوادخ  قح  نیرتمک  تسا و  هدشن  زوریپ  عقاو  رد  دوش  زوریپ  هانگ  قیرط  زا  هک  یـسک  تسا و 
یسک هچ  دزن  شاب  بقارم  دنک  یم  بآ  ار  نآ  اضاقت  هک  تسا  يدمجنم  بآ  نوچمه  وت  يوربآ  دیریگن و  کمک  شتیـصعم  يارب 

.( ،ج 1،ص 195 بولقلا داشرا  «. ) . ینک یم  بآ  ار  نآ 

: میناوخ یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  يرگید  ثیدح  رد 
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«. ) دش دهاوخ  نآ  یبارخ  ببـس  هک  دـیزیهرپب  اهانب  رد  مارح  يایـشا  نتفرگ  راک  هب  زا  ؛  ِبارَْخلا ُساسأ  ُهَّنِاَف  ِناْیُنْبلا  ِیف  َمارَْحلا  اوُقَّتا  »
.( ،ج 59،ص 296 رکاسع نبا  ، قشمد هنیدم  خیرات  .

هار ات  امرف  تمحرم  ام  همه  هب  یگدـنز  رد  ار  اهنآ  نتـسب  راک  هب  زومآ و  تمکح  نیـشنلد و  تاـملک  نیا  زا  يوریپ  قیفوت  ادـنوادخ 
.میسرب دصقم  هب  نآ  زا  میبایب و  ار  نتسیز  رتهب 

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abu Talib said : A brick taken by force in order to build a house is a pawn
.” for its destruction

.Ar - Radi says , “ This statement is also narrated from the Prophet

It is not strange that both statements are similar since their source is the same
." fountainhead, and they aim at obliterating one's sins

ناراکمتس كاندرد  هدنیآ  : 241 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ِمُولظَملا یَلَع  ِِملاّظلا  ِموَی  نِم  ّدَشَأ  ِِملاّظلا  یَلَع  ِمُولظَملا  ُموَی  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

یم اور  متس  وا  رب  راکمتـس  هک  تسا  يزور  زا  رت  تخـس  دشک ، ماقتنا  راکمتـس  زا  هدیدمتـس  هک  يزور  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 
 . تشاد

يدیهش

.هدیشک متس  رب  راکمتس  زور  زا  تسا ، رت  تخس  راکمتس  رب  هدیدمتس  زور 

یلیبدرا
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هدیسر متس  رب  راکمتس  زور  زا  تسا  رتخس  راکمتس  رب  هدیسر  متس  زور 

یتیآ

.هدیدمتس رب  راکمتس  تردق  زور  زا  تسا  رت  تخس  راکمتس ، رب  هدیدمتس  تساوخزاب  زور  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . تسا مولظم  رب  ملاظ  زور  زا  رت  تخس  ملاظ  هیلع  مولظم  زور  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

مثیم نبا 

زور زا  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما دوـصقم  تسا .) هدیدمتـس  رب  راکمتـس  يزوریپ  زور  زا  رت  تخـس  راکمتـس  رب  هدیدمتـس  يزوریپ  زور  )
، نینچمه و  تسوا ، قح  نتفرگ  ماقتنا و  زور  هک  هتسناد  هدیدمتس  زور  ار  زیخاتـسر  زور  ور  نآ  زا  تسا و  زیخاتـسر  زور  هدیدمتس ،

.تسا ریذپ  ماجنا  ایند  رد  متس  نوچ  تسا ، هدرمش  رگمتس  زور  هب  صوصخم  ار  متس  هماگنه ي 

دیدحلا یبا 

 . ِمُولْظَْملا یَلَع  ِِملاَّظلا  ِمْوَی  ْنِم  ُّدَشَأ  ِِملاَّظلا  یَلَع  ِمُولْظَْملا  ُمْوَی  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

.کیلع یلاعت  هللا  هردق  هردقلا  دنع  کیف و  یلاعت  هللا  لدع  ملظلا  دنع  رکذا  لاقی  ناک  ارارم و  ملظلا  یف  مالکلا  مدقت  دق 

 ) يراصق مظعألا و  ماقتنالا  یلکلا و  ءازجلا  موی  مویلا  کلذ  نأل  مولظملا  یلع  هموی  نم  دـشأ  ملاظلا  یلع  مولظملا  موی  ناـک  اـمنإ  و 
موی امأ  رخآ و  املأ  هیلع  لخدی  نأ  یلإ  هتتامإ  دعب  هل  لیبس  مث ال  هدحاو  هتیم  هتیمیف  هریغ  لتقی  نأ  ایندلا  یف  ملاظلا  رمأ  رـصق ) .» و  :» ا

هباقع هطخس و  نم  هللااب  ذوعن  ددجتم  مئاد  هباذع  لب  ملاظلا ) .» هیف  حیرتسی  ال  :» ا حیرتسیف (  هیف  ملاظلا  تومی  موی ال  هنإف  ءازجلا 

یناشاک

تسا مولظم  ذخا  زور  هک  ملاظ  رب  ملاظلا ) یلع   ) یبقع رد  تسا  ملاظ  يازج  زور  هک  مولظم  زور  مولظملا ) موی  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
هک اریز  هدیسر  متس  مولظم  رب  مولظملا ) یلع   ) دنک متس  هک  ملاظ  زور  زا  ملاظلا ) موی  نم   ) تسا رتراوشد  رت و  تخس  دشا )  ) ایند رد 

نوعطم تسا و  مومذم  ایند  رد  هک  ملاظ  فالخ  هب  مومذم  ذخاوم و  ترخآ ، ایند و  رد  تسین  دیـسر و  وا  هب  هچنآ  تشذگ  مولظم  رب 
نوحشم تبوقع  عاونا  هب  نوعلم و  تسا و  دودرم  یبقع  رد  و 
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یلمآ

ینیوزق

تسا مولعم  افج  نآ  تیاغ  دشابن و  شیب  دنچ  یکزور  ملاظ  يافج  زور  .مولظم  رب  ملاظ  زور  زا  تسا  رت  تخس  ملاظ  رب  مولظم  زور 
باذعلا و ال مهنع  ففخی  اهیف  نیدـلاخ   ) زور نآ  زا  ناملاظ  رب  ياو  دـشاب  تخـس  زور  سب  مولظم  ماقتنا  زور  اما  و  دوب ، دـح  هچ  ات 

( نورظنی مه 

یجیهال

متـس طلـست  زور  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .مولظملا » یلع  ملاظلا  موی  نم  دـشا  ملاـظلا  یلع  مولظملا  موی  : » مالـسلا هیلع  لاـق  و 
.دشاب ایند  هک  هدید  متس  رب  رگمتس  زور  زا  تسا  رت  تخس  دشاب ، تمایق  زور  هک  رگمتس  رب  هدیشک 

ییوخ

موی یلع  هلمح  یلوـالا  لوقا : .هقح  ذـخا  هفاـصنا و  موی  هنـال  هب  هصـصخ  و  هماـیقلا ، موی  مولظملا  مویب  دارا  و  مثیم : نبا  لاـق  ینعملا :
.هرخالا یف  هازاجملا  باذـعلا و  لبق  ایندـلا  یف  فالت  هبوقع و  نم  ملظلا  ولخی  لب ال  ایندـلا  یف  ملاـظلا  یلع  لـجعتی  دـقف  هازاـجملا ،

.راکمتس طلست  زور  زا  دشاب  رت  تخس  راکمتس  رب  هدیدمتس  يزوریپ  زور  دومرف : همجرتلا :

بش هریت  یکی  هچ  ملاظ  رس  رب  *** بش دیآرد ز  هچ  شکمتس  زور 

يرتشوش

یلع یناثلا  یف  هبن  وا  رخآ ،) طفلب  يور  و  : ) لوالا دعب  لاقلالا  لوالا و  نع  یناثلا  یف  فنصملا  لفغ  دق  و  دحاو ، امهیف  لصالا  لوقا :
: لاق امهمالک  عمـس  املف  امهنیب ، هارادـم  یف  مالـسلا ) هیلع   ) قداصلا یلع  نالجر  لخد  یفاکلا :)  ) یفف ناک  فیک  .رخآ و  ظفلب  هرم 

لعفی نم  و  مولظملا ، لام  نم  ملاظلا  ذـخای  امم  رثکا  ملاظلا  نید  نم  ذـخای  مولظملا  نا  اما  ملظلاب ، رفظ  نم  ریخب  دـحا  رفظ  ام  هنا  اما 
حلطـصاف .ارم  ولحلا  نم  ـال  اولح و  رملا  نم  دـحا  دـصحی  سیل  و  عرزی ، اـم  مدآ  نبا  دـصحی  اـمنا  هب ، لـعف  اذا  رـشلا  رکنی  ـالف  رـشلا 

ثلاـثلا و لـصفلا   ) یلع وا  هبقع  یلع  طلـس  وا  هملظی  نم  هـیلع  هللا  طلـس  مـلظ  نـم  مالـسلا :) هـیلع   ) هـنع .اـموقی و  نا  لـبق  نـالجرلا 
هللا اوقتیلف  مهیلع  اوفاخ  افاعـض  هیرذ  مهفلخ  نم  اوکرت  ول  نیذلا  شخیل  و   ) یلاعت لوقی  هبقع ، بقع  قالخالا ) مراکم  یف  نوعبرالا -
یلع کلمعتـسا  مل  ینا  هل : لـق  هتئا و  نا  راـبج  هکلمم  یف  یبـن  یلا  یلاـعت  هللا  یحوا  مالـسلا :) هیلع   ) هنع و  ادـیدس .) ـالوق  اولوقیل  و 

نع .ارافک و  اوناک  نا  مهتمالظ و  عدا  مل  ینا  و  نیمولظملا ، تاوصا  ینع  فکتل  کتلمعتـسا  امنا  و  لاومالا ، ذاختا  ءامدـلا و  کفس 
یف نوبـسکی .) اوناک  امب  اضعب  نیملاظلا  ضعب  یلون  کلذـک  و  : ) یلاعت لاق  ملاظب ، الا  ملاظ  نم  هللا  رـصتنا  اـم  مالـسلا :) هیلع   ) رقاـبلا

ضبقف هرما ، یلع  یلوتـسا  هیوب و  نب  هلودـلا  لالجل  رز  شوبکبب و  فورعملا  ناک  ربعلا :) باتک   ) نع يزوجلا :) نبا  ظبـس  هرکذـت  )
میظع بکرم  یف  شوبکب  بکر  مایالا  ضعب  یف  ناک  املف  تیملاک ، هالخ  هلصاتسا و  هرداص و  هرصبلا و  هابن  نم  لجر  یلع  شوبکب 

اتیم و كرت  یتح  برـضف  هب  عاقیالاب  شوبکب  رماف  .لیللا  ماهـسب  کنیمرال  هللا  و  کنیب ، ینیب و  هللا  لجرلا : هل  لاقف  لجرلا  فداـصف 
ریـصح و یلع  هرجح  یف  سلجا  شوبکب و  یلع  هلودلا  لالج  ضبق  مایا  هثالث  دعب  ناک  املف  .کتباصا  دق  راهنلا  ماهـس  هذـه  هل : لاق 
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اهوملـس نوشارفلا و  اهذخاف  هعقر  تدجوف  هتحت  يذلا  ریـصحلا  لیـش  هرجحلا و  سنکل  نوشارفلا  لخدـف  هیلا ، یـسی ء  نم  هب  لکو 
اهل نکل  یطخت و  لیللا ال  ماهس  اهیف : اذاف  تئرق  .جرخ و  دحا و ال  لخد  ام  لاقف : اهحرط ؟ نم  لاقف : رالاس ) شارف   ) دهدهلا نبا  یلا 

ربخاف قالخالا ) مراکم  یف  نوعبرالا - ثلاثلا و  لصفلا   ) ءاعدـلا عنـص  ام  کیف  لـمات  هیردزت  ءاعدـلاب و  ازهتا  ءاـضقنا  دـمالل  دـما و 
.کله یتح  عون  لکب  بذع  هنانسا و  عقت  یتح  هکف  برضب  نیشارفلا  رماف  هصقلا ، حرشب  هلودلا  لالج 

هینغم

نیرئاثلا نم  هریغ  مولظملا و  دیب  اما  هملظب ، هذخا  نم  ملاظلل  رفم  ادبا ال  ..دـحاو  باب  نم  امه  وا  بصغلا ، رجح  نع  ثیدـحلا  لاز  ام 
.تارم کلذ  نع  مالکلا  مدقت  و  الیکنت ، دشا  و  اساب ، دشا  یه  و  قلاخلا ، دیب  اما  و  هلثم ، ملاظ  نم  اما  ملظلا و  یلع 

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

رگمتس زور  زا  تسا  رت  تخس  رگمتس  رب  زیختـسر ) زور  ماقتنا   ) هدیـشک متـس  زور  تسا : هدومرف  متـس ) نایز  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
رفیک یلو  تسا  ادیوه  نآ  نایاپ  تسین و  شیب  يزور  دنچ  ایند  رد  رگمتس  يرگمتس  تدم  اریز   ) هدیشکمتس رب  ایند ) رد  وا  طلـست  )

(. تسا دیواج  شتآ  تمایق  رد  وا 

ینامز

یمن تفرگ  ار  شناج  هکنیا  زا  سپ  دریگ و  یم  ار  شناـج  هک  تسا  نیا  دـنک  یم  دراو  مولظم  رکیپ  رب  ملاـظ  هک  یتبرـض  نیرتمهم 
ياهلاس دوش  یم  هریخ  اهمشچ  هک  يزور  دش ، اپرب  یهلا  لدع  نازیم  هک  تمایق  زور  اما  دهد ، ماجنا  يرگید  راک  وا  هب  تبـسن  دناوت 

.دروآ یم  دیدج  تشوگ  زاب  ددرگ ، یم  مامت  دزوس و  یم  شندب  ياهتشوگ  .تسا  هجنکش  تحت  رگمتس  يدامتم 

يزاریش دمحم  دیس 

یلع ملاظلا  موی  نم  دـشا   ) ملاظلا نم  مولظملا  هیف  فصتنی  يذـلا  هماـیقلا  موی  وه  و  ملاـظلا ) یلع  مولظملا  موی  : ) مالـسلا هیلع  لاـق  و 
.ملظلا نم  دشا  ماقتنالا  ناف  مولظملا ، ملاظ  ملظی  نیح  ایندلا  یف  وه  و  مولظملا )

يوسوم

هلمعی ام  یصقا  ایندلا  یف  ملاظلا  نال  مولظملا  یلع  ملاظلا  موی  نم  مظعا  دشا و  وه  همایقلا و  موی  وه  ملاظلا  یلع  مولظملا  موی  حرشلا :
باذع لب  ییحی  تومی و ال  دلخم ال  باذـع  هناف  همایقلا  موی  یف  ملاظلا  یلع  مولظملا  موی  اما  هدـحاو و  هتیم  یه  مولظملا و  لتقی  نا 

.باذع نم  اهیف  ام  ایندلا و  مایا  لک  نم  مظعا  وهف  مئاد  رمتسم 

یناقلاط
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« .هدیدمتس رب  رگمتس  یگریچ -  - زور زا  تسا  رت  تخس  رگمتس  رب  هدیدمتس  یگریچ -  - زور »

ماگنه هب  روآ و  دای  هب  تدوخ  دروم  رد  ار  دنوادخ  لدع  متـس ، ماگنه  هب  تسا  هدـش  هتفگ  و  دـش ، هتفگ  ررکم  نخـس  متـس  هرابرد 
یگریچ زور  زا  رت  تخـس  رگمتـس  رب  هدیدمتـس  یگریچ  زور  هک  تسا  مولعم  .روآ و  دای  دوخ  رب  لاعتم  دنوادخ  تردـق  زا  تردـق 

ار مولظم  هک  تسا  نیا  ایند  رد  رگمتس  متـس  تیاهن  .تسا  حرطم  گرزب  ماقتنا  شاداپ و  تمایق -  - زور نآ  رد  هک  تسوا  رب  رگمتس 
دریم یمن  رگمتـس  هک  تسا  يزور  تمایق  زور  یلو  .درادن  وا  هب  ندناسر  جنر  يارای  رگید  دـناریم و  یم  ار  وا  راب  کی  دـشک و  یم 

یم هانپ  شدوخ  سدقم  تاذ  هب  یهلا  هجنکـش  مشخ و  زا  .دوش  یم  دیدجت  هراومه  تسا و  هنادواج  وا  باذع  هکلب  دوش  تحار  هک 
.میرب

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

.ِمُولْظَْملا یَلَع  ِِملاَّظلا  ِمْوَی  ْنِم  ُّدَشَأ  ِِملاَّظلا  یَلَع  ِمُولْظَْملا  ُمْوَی 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

مالک نیا  هب  بیطخ  موحرم  هنامیکح : راتفگ  دنـس   ) . .تسا مولظم  رب  ملاظ  ندرک  متـس  زور  زا  رتدـیدش  ، ملاظ زا  مولظم  ماـقتنا  زور 
اج نآ  رد  يو.مینک  یم  رکذ  اج  نآ  رد  ار  شعبانم  هدمآ و  تمکح 341  رد  مالک  نیا  هیبش  : دیوگ یم  دـسر  یم  هک  زیمآ  تمکح 

،ج هغالبلا جـهن  رداصم  ) .تسا هدرک  لقن  مکحلا  ررغ  رد  يدـُمآ  زا  نینچمه  هدروآ و  یتواـفت  اـب  ررُعلاو  ررُغلا  رد  طاوطو  زا  ار  نآ 
( ( 4،ص 258

ناملاظ ماقتنا  زور 

زا مولظم  ماقتنا  زور  :» دـیامرف یم  ، دنـشاب ماقتنا  راظتنا  رد  هک  دـهد  یم  رادـشه  ناملاظ  هب  هنامیکح  مـالک  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
( . ِمُولْظَْملا یَلَع  ِِملاَّظلا  ِمْوَی  ْنِم  ُّدَشَأ  ِِملاَّظلا  یَلَع  ِمُولْظَْملا  ُمْوَی  ( ؛» تسا مولظم  رب  ملاظ  ندرک  متس  زور  زا  رتدیدش  ، ملاظ

: دیامرف یم  هک  اج  نآ  تسا  هدمآ  تمکح 341  رد  یتوافت  اب  نآ  هیبش  ، دمآ تمکح  نیا  دنس  رکذ  رد  هک  هنوگ  نامه 

رب رگمتـس  ملظ  زور  زا  تسا  رت  تخـس  ، رگمتـس رب  تلادع  يارجا  زور  ِمُولْظَْملا ؛ یَلَع  ِرْوَْجلا  ِمْوَی  ْنِم  ُّدَـشَأ  ِِملاَّظلا  یَلَع  ِلْدَْـعلا  ُمْوَی  »
ندوب رتدیدش  تروص  نیا  رد.دنا  هتـسناد  تمایق  زور  رد  یهلا  ماقتنا  هب  هراشا  ار  نخـس  نیا  هغالبلا  جهن  ناحراش  زا  یعمج  «. مولظم
تمایق زور  رد  ملاظ  رفیک  یلو  دوش  یم  حورجم  ای  هتـشک  ملاظ  تسد  هب  راب  کی  ًالثم  مولظم  اریز  ، تسا راکـشآ  مولظم  ماـقتنا  زور 

.دبای یمن  نایاپ  یناسآ  هب  دوب و  دهاوخ  ررکم 

هورگ هک  دهد  یم  ناشن  هبرجت  اریز  ، دنا هتسناد  ود  ره  ، ترخآ ایند و  رد  یهلا  ياه  ماقتنا  هب  هراشا  ار  نآ  رگید  یضعب  هک  یلاح  رد 
هعلاطم ار  خـیرات  رگا.دـننیب  یم  يدـیدش  رفیک  ایند  نیمه  رد  ، ترخآ رد  یهلا  تازاجم  هب  ندـش  راتفرگ  زا  شیپ  ، ناملاظ زا  يدایز 
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زور هچ  هب  هک  میا  هدـید  ار  ناملاظ  زا  يرایـسب  زین  دوخ  رمع  لوط  رد.دوش  یم  هدـید  بلطم  نیا  يارب  يداـیز  ياـه  قادـصم  مینک 
ار اه  نآ  ناماد  هک  دیدش  ياه  تناها  ناوارف و  ياه  ییاوسر  رب  نوزفا  ؛ دندش یکاندرد  ياه  تبوقع  هچ  راتفرگ  دنتـسشن و  یهایس 

.تفرگ

زا ؛ دنوش یم  يدیدش  ياهرفیک  راتفرگ  زین  ایند  نیمه  رد  ناملاظ  زا  يرایسب  هک  هدش  هراشا  تقیقح  نیا  هب  اهراب  زین  دیجم  نآرق  رد 
نینچ نیا  و  ؛ » ٌدیِدَش ٌمِیلَأ  ُهَذْخَأ  َّنِإ  ٌهَِملاظ  َیِه  يرُْقلا َو  َذَخَأ  اذِإ  َکِّبَر  ُذْخَأ  َِکلذَـک  َو  : » میناوخ یم  « دوه  » هروس هیآ 102  رد  هلمج 
دیدش كاندرد و  ، وا تازاجم  يرآ )، ! ) دـنک یم  تازاجم  ار  ملاظ  ياه  يدابآ  اهرهـش و  هک  یماگنه  ، وت راگدرورپ  تازاجم  تسا 
ٍرْصَق ٍهَلَّطَعُم َو  ٍْرِئب  اهِـشوُرُع َو  یلَع  ٌهَیِواخ  َیِهَف  ٌهَِملاظ  َیِه  اهانْکَلْهَأ َو  ٍهَیْرَق  ْنِم  ْنِّیَأَکَف  : » تسا هدمآ  زین  « جح » هروس هیآ 45  رد  !«. تسا

هک يا  هنوگ  هب  ، دندوب رگمتس  شمدرم )  ) هک یلاح  رد  میدرک  كاله  دوبان و  ار  اه  نآ  هک  ییاه  يدابآ  اهرهش و  رایسب  هچ  ؛ » ٍدیِشَم
یب هک  بآرپ  هاچ  رایسب  هچ  و  اه )! فقس  يور  رب  اهراوید  دعب  ؛و  تشگ ناریو  اه  فقـس  تسخن  ! ) تخیرورف دوخ  ياه  فقـس  رب 

!«. عفترم مکحم و  ياهرصق  رایسب  هچ  ؛و  دنام بحاص 

.تسا هدش  هراشا  بلطم  نیا  هب  ًارارک  هغالبلا  جهن  رد  زین  یمالسا و  تایاور  رد 

: دیامرف یم  رتشا  کلام  هب  دوخ  روهشم  هماندهع  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  ماما 

َنیِِملاَّظِلل َوُـه  َنیِدَهَطْـضُْملا َو  َهَوـْعَد  ٌعیِمَـس  َهَّللا  َّنِإَـف  ٍْملُظ  یَلَع  ٍهَماَـقِإ  ْنِم  ِهـِتَمِْقن  ِلـیِْجعَت  ِهَّللا َو  ِهَـمِْعن  ِرِییْغَت  َیلِإ  یَعْدَأ  ٌءْیَـش  َْسَیل  «َو 
اریز ، تسین رت  عیرـس  متـس  ملظ و  رب  رارـصا  زا  وا  رفیک  ماقتنا و  لیجعت  دنوادخ و  ياه  تمعن  رییغت  رد  زیچ  چیه  نادـب ) ( ؛ ِداَصْرِْملِاب

«. تسا ناراک  متس  نیمک  رد  دونش و  یم  ار  نامولظم  ياعد  دنوادخ 

: تسا هدمآ  هدش  لقن  ترضح  نآ  زا  مکحلا  ررغ  رد  هک  يرگید  ثیدح  رد 

 ( ،ح 10437 مکحلا ررغ  «. ) . تسا تکاله  بجوم  ترخآ  رد  يدوبان و  هیام  ایند  رد  ملظ  ٌرامَد ؛ ِهَرِخْآلا  ِیف  ٌراَوب َو  اینُّدلا  ِیف  ُْملُّظلا  »

: تسا هدمآ  باتک  نامه  رد  يرگید  ثیدح  رد 

،ح مکحلا ررغ  «. ) . تساه تما  تکاله  ببس  تمعن و  بلس  شزغل و  بجوم  ملظ  َمَمُْألا ؛ ُِکلُْهی  ِنلا َو  َمَعّ ُُبلْسَی  َمَدَْقلا َو  ُّلِزَی  ُْملُّظلا  »
 ( 10411

ترـضح تمدـخ  دوب  اـه  نآ  ناـیم  رد  هک  ییاوـعد  هراـبرد  رفن  ود  هک  تسا  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  « یفاـک » باـتک رد 
: دومرف دینش  ار  اه  نآ  نخس  مالسلا  هیلع  ماما  هک  یماگنه.دندیسر 

: دوزفا سپس  «. تسا هتفاین  تسد  يریخ  هب  زگره  دوش  زوریپ  ملظ  اب  هک  یسک  دینادب  ِْملُّظلِاب ؛ ٍرَفَظ  ْنِم  ٍْریَِخب  ٌدَحَأ  َرِفَظ  اَم  ُهَّنِإ  اَمَأ  »

زا ملاظ  هچنآ  زا  شیب  ملاظ  نید  زا  مولظم  دـینادب  ِمُولْظَْملا ؛ ِلاَـم  ْنِم  ُِملاَّظلا  ُذُـخْأَی  اَّمِم  َرَثْکَأ  ِِملاَّظلا  ِنیِد  ْنِم  ُذُـخْأَی  َمُولْظَْملا  َّنِإ  اَـمَأ  »
نآ زا  شیپ  مالسلا  هیلع  ماما  نانخـس  ندینـش  زا  دعب  ود  نآ  هک  تسا  هدمآ  ثیدح  لیذ  رد  و  «. تفرگ دهاوخ  دریگ  یم  مولظم  لام 
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 ( ،ج 2،ص 334،ح 22 یفاک «. ) . دندرک حلص  رگیدکی  اب  دنزیخرب  ياج  زا  هک 

: دومرف هک  اج  نآ  میهد  یم  نایاپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  یثیدح  اب  ار  نخس  نیا 

اذإ َّلَج  َّزَع َو  ِهّللا  ِيَدَـی  َْنَیب  ُفُوقُْولا  : َلاق اُهبَعْـصأ ؟ ام  ِهّللا ! ُلوُسَر  ای  : ُْتُلق : سَنأ َلاـق.ُتْوَْملا  اَُـهنَوْهأ  ٍباـقِع  ُْعبَـس  ِهَّنَْجلا  ِدـْبَْعلا َو  َْنَیب  »
زا  ) سنا.تسا گرم  اـه  نآ  نیرت  هداـس  هک  تـسا  فوـخم  هـندرگ  تـفه  ناـسنا  تـشهب و  ناـیم  رد  َنیِِملاّـظلِاب ؛ َنوـُمُولْظَْملا  َقَّلَعَت 

روضح : دومرف تسا ؟ مادک  اه  نآ  نیرت  تخـس  ادخ ! لوسر  يا  مدرک  ضرع  : دیوگ یم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  باحـصا 
،ح همکحلا نازیم  لقن  قباطم  ،ح 7625، لاّمعلا زنک  «. ). دنریگ یم  ار  ناملاظ  نماد  نامولظم  هک  ینامز  رد  لاعتم  دنوادخ  هاگشیپ  رد 
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هب یـصخش  تسا  فورعم  :» دـیوگ یم  دـنک و  یم  لقن  يزیگنا  تربع  ناتـساد  دوخ  هغالبلا  جـهن  حرـش  رد  يرتشوش  همالع  موحرم 
رازآ ار  هرصب  فارـشا  زا  يدرم  « شوبکب » يزور.درک هضبق  جیردت  هب  ار  وا  ياهراک  دوب و  « هیوب لآ  هلودلا  لالج  » ریزو «، شوبکب » مان

ار وا  موــلظم  درم  ناــمه.درک  یم  روــبع  هراوــس  مــیظع  یهورگ  اــب  دــعب  یتدــم.درک  اــهر  هدرم  نوــچمه  ار  وا  داد و  رایـــسب 
ردـق نآ  ار  وا  داد  روتـسد  « شوبکب » .مهد یم  رارق  فدـه  هنابـش  ياهریت  اب  ار  وت  نم.دـشاب  وت  نم و  نایم  رواد  دـنوادخ  : تفگ ، دـید

تـشذگن رتـشیب  زور  هس.درک  تباـصا  وت  هب  هک  تسا  زور  ياـهریت  نیا  : تفگ وا  هب  داـتفا و  نیمز  يور  هب  هدرم  نوـچمه  هک  دـندز 
وا هب  ًابترم  هک  درک  رومأم  ار  یـسک  دـندناشن و  يریـصح  يور  یقاتا  رد  ار  وا  دـنریگب و  ار  « شوبکب » داد روتـسد  « هلودـلا لـالج  » هک
نبا » هب ار  نآ  دـنتفای و  نآ  ریز  يا  همان  ، دندیـشک وا  ياپ  ریز  زا  ار  ریـصح  دـندش و  قاـتا  دراو  تفاـظن  يارب  اـه  شارف.دـنک  تناـها 

: دنتفگ تسا ؟ هتخادنا  اج  نآ  رد  ار  همان  نیا  یسک  هچ  : تفگ وا.دنداد  ، دوب ناشارف  سیئر  هک  « دهدهلا

ُءیِطُْخت ِْلیَّللا ال  ُماهِس  تسا : نآ  رد  رعـش  ود  نیا  دندید  دندناوخ  ار  همان.تسا  هدش  جراخ  نآ  زا  هن  دراو و  هرجح  نآ  رد  يدحا  هن 
ٌءاضِْقنا ِدَمَْأِلل  ٌدَمأ َو  اَهل  ْنِکل  َو 

ُءاعُّدلا َعَنَص  ام  َکیف  ْلَّمَأَت  ِهیرَدْزَت  ِءاعُّدلِاب َو  ُأَزْهَت  َأ 

.درذگ یم  لاح  ره  هب  نامز  نآ  دراد و  ینامز  - یلو دنک  یمن  اطخ  زگره  هنابش  ياهریت 

.درک دهاوخ  هچ  وت  اب  اعد  نیبب  لاح  -؟ یهن یم  بیع  نآ  رب  ینک و  یم  هرخسم  ار  هنابش  ياعد  ایآ 

ورف شیاه  نادـند  هک  دـندیبوک  شناـهد  رب  ردـق  نآ  ناـشارف  داد  روتـسد.دیسر  حورـشم  روط  هب  « هلودـلا لـالج  » شوگ هب  ربخ  نیا 
 ( ،ج 13،ص 356 هغابصلا جهب   ) . .دش كاله  ات  دنداد  وا  هب  ار  اه  هجنکش  عاونا  سپس  تخیر و 

هب هک  تسا  یـسک  ادـخ و  رب  لّکوتم  صلاخ  نمؤم  مالـسلا و  هیلع  داّجـس  ماما  رواـی  «، ریبج نب  دیعـس  » هّللا ءاـیلوا  ناـگرزب و  زا  یکی 
یم خیرات  بیقر  یب  راک  تیانج  لدگنـس و  نیا  دزن  هب  ار  ریبج  نب  دیعـس  ، یفقث فسوی  نب  جاّجح  نارومأم.تسا  هدز  دنخبل  گرم 

دننیب یم  نارضاح.دننک  ادج  ندب  زا  ار  شرس  هلبق  هب  ور  دهد  یم  روتسد  ، دوش هریچ  وا  رب  نخـس  رد  دناوت  یمن  نوچ  جاّجح.دنروآ 
َضْرَْألا ِتاوامَّسلا َو  َرَطَف  يِذَِّلل  َیِهْجَو  ُتْهَّجَو  یِّنِإ  : » دنک یم  توالت  ار  هفیرـش  هیآ  نیا  هلبق  هب  ور  يدرـسنوخ  تیاهن  رد  دیعـس  هک 
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مصلاخ و دوخ  نامیا  رد  نم.دیرفآ  ار  نیمز  اه و  نامسآ  هک  مدرک  یسک  يوس  هب  ار  دوخ  يور  نم  ؛ » َنیِکِرْـشُْملا َنِم  اَنَأ  ام  ًافِینَح َو 
هیآ 79) ، ماعنا «. ) . متسین ناکرشم  زا 

يارب هیآ  نآ  تئارق  دـنیب  یم  یتقو.دـننز  ندرگ  هلبق  هب  ور  یناویح  نوچمه  ار  وا  دوب  هداد  ناـمرف  دیعـس  هب  نیهوت  دـصق  هب  جاّـجح 
هیآ نیا  یتوکلم  ياوآ  راب  نیا.دنـشکب  ار  وا  هلبق  هب  تشپ  هک  دهد  یم  روتـسد  رگید  راب  ، تسا هدرک  داجیا  یتداعـس  تّزع و  دـیعس 

زا برغم  قرشم و  ؛ » ٌمِیلَع ٌعِساو  َهّللا  َّنِإ  ِهّللا  ُهْجَو  َّمَثَف  اوُّلَُوت  امَْنیَأَف  ُبِْرغَْملا  ُقِرْشَْملا َو  ِهِّلل  َو  : » هک دوش  یم  دنلب  دیعس  موقلح  زا  هفیرش 
هیآ 115) ، هرقب «. ) . تساناد زاین و  یب  دنوادخ  تساج ! نآ  ادخ  - هلبق هب  تشپ  یّتح  - دینک ور  وس  ره  هب  تسادخ ! نآ 

يزاب هب  ار  گرم  هک  دیعـس  دننک و  ادج  شنت  زا  نیمز  يور  رب  ار  شرـس  دـهد  یم  روتـسد  هدروخ  تسکـش  هنانیگمـشخ و  جاّجح 
ًهَرات ْمُکُجِرُْخن  اْهنِم  ْمُکُدـیُِعن َو  اهِیف  ْمُکانْقَلَخ َو  اْهنِم  : » هک دـنک  یم  همزمز  ار  ادـخ  مالک  نیا  ریظن  یب  يرطاخ  شمارآ  اـب  ، دوب هتفرگ 

هیآ ، هط  ) . .میروآ یم  نوریب  نآ  زا  ار  امـش  تمایق ) رد   ) رگید راب  مینادرگ و  یمزاب  نآ  هب  میدـیرفآ و  نیمز  زا  ار  امـش  اـم  ؛ » يرْخُأ
(55

«. دینک تحار  وا  ّرش  زا  ار  ام  دینزب و  ار  شندرگ  :» دنز یم  دایرف  رایتخا  یب  جاّجح 

: تساوخ وا  زا  تفگ و  نخس  شیادخ  اب  شرمع  هظحل  نیرخآ  رد  دیعس 

رادـید هـب  دـعب  يا  هـظحل  و  «. اـمرفم ّطلـسم  سک  چـیه  رب  ار  جاّـجح  ، نـم زا  سپ  اراـگدرورپ ! يدـَْعب ؛ ٍدَـحأ  یلَع  ِلَُـست  ُهُطّ اـَل  َمُـهّللا  »
یم هراومه  دـش و  یم  درـس  شندـب  هک  ییاج  ات  تفرگ  ار  جاّجح  نابیرگ  دـش و  باجتـسم  دیعـس  نیرفن.دـمآ  لیان  شراـگدرورپ 

هب ناگرزب  زا  یکی  دـیزرل ! یم  مه  زاب  یلو  ؛ داد یم  رارق  شتآ  لخاد  ار  شیاه  تسد  هک  درک  یم  امرـس  ساسحا  ردـق  نآ  دـیزرل ،
«. نکب ییاعد  میارب  :» تفگ جاّجح  ، دمآ شندید 

«. تسوت تایانج  هجیتن  نیا  نکم ! تیانج  ردق  نیا  متفگن  رگم  :» تفگ صخش  نآ 

ياه لاثم  زا  لقن  هب  «. ). مبای تاجن  عضو  نیا  زا  ات  مریمب  نک  اعد  هکلب  ، موش ملاس  تسردـنت و  نک  اـعد  میوگ  یمن  :» تفگ جاّـجح 
،ج 1،ص 64) نآرق يابیز 

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abi Talib said : “ The oppressed one ' s Day of Judgment) is to the
.” oppressor much harder than the day of the oppressor against the oppressed

دنوادخ زا  سرت  شزرا  : 242 تمکح
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ّقَر نِإ  ًارتِس َو  ِهّللا  َنَیب  َکَنَیب َو  لَعجا  ّلَق َو  نِإ  یَقّتلا َو  َضَعب  َهّللا  ِّقتا  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

 ! كزان دنچ  ره  هد  رارق  يا  هدرپ  ادخ  دوخ و  نایم  و  كدنا ، دنچ  ره  سرتب  ادخ  زا  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 

يدیهش

.دوب کنت  دنچ  ره  هنب  يا  هدرپ  ادخ  دوخ و  نایم  و  دوب ، كدنا  یسرت  دنچ  ره  سرتب  ادخ  زا 

یلیبدرا

تسا و هَّللا  دودـح  ظفح  نآ  هک  هدرپ  ادـخ  نایم  دوخ و  نایم  نادرگب  دـشاب و  كدـنا  هچ  رگا  يراگزیهرپ و  ضعبب  ادـخ  زا  سرتب 
کش هدرپ  نآ  دشاب  هچ  رگا 

یتیآ

.دوب كزان  دنچ ، ره  هد ، رارق  یمرش  هدرپ  يادخ  دوخ و  نایم  و  دشاب ، كدنا  هچ  رگا  سرتب ، يادخ  زا  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . دشاب كزان  هچ  رگا  هد  رارق  تمرح  هدرپ  دنوادخ  دوخ و  نیب  ،و  دشاب مک  هچ  رگا  زیهرپب  ار  ادخ  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

مثیم نبا 

( مالـسلا هیلع   ) ماما دشاب .) كزان  هک  دنچ  ره  نکفارد ، يا  هدرپ  ادخ  دوخ و  نیب  و  دشاب ، كدـنا  هک  دـنچ  ره  سرتب ، دـنوادخ  زا  )
تعرس ادخ  هب  برق  ثعاب  اوقت  يدایز  نوچ  تسا و  يراگزیهرپ  هللا  یلا  ریـس  هشوت ي  اهنت  اریز  تسا ، هداد  يراگزیهرپ  هب  روتـسد 

دیدش و و  دایز ، مک و  اوقت  اریز  تشاد  دیاب  ار  شکدنا  دوبن ، نینچ  رگا  و  دشاب ، رایسب  اوقت  هک  تسا  نآ  رتهب  تسا  برق  هب  لوصو 
تسا هدروآ  یهلا  دودح  يارب  هراعتسا  ار  هدرپ )  ) رتس هملک : .تسین  اور  زارد  تخس و  هار  رد  ندوب  هشوت  یب  یلکب  و  دراد ، فیعض 

ظفح ار  یهلا  دودح  ینعی : دهد ، رارق  ار  نآ  ادخ ، دوخ و  نیب  ات  تسا  هداد  روتسد  مالسلا ) هیلع   ) ماما و  دنتـسه ، وا  باذع  عنام  هک 
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دودح زا  تظفاحم  تدش  نامه  هدرپ ، تماخض  زا  روظنم  نیاربانب  داتفا ، دهاوخ  تکاله  ياه  هطرو  رد  هک  دنکن  يرد  هدرپ  دنک و 
همه ي ماـجنا  زا  تسا  تراـبع  هدرپ  یکزاـن  .دـتفیب و  مارح  رد  اداـبم  هک  نیا  رطاـخ  هب  تسا ، تاـحابم  ماـمت  ندادـن  ماـجنا  یهلا و 

.هورکم ای  دشاب و  حابم  هچ  تساور  عرش  رظن  زا  هک  ییاهراک 

دیدحلا یبا 

 . َّقَر ْنِإ  ًاْرتِس َو  ِهَّللا  َْنَیب  َکَْنَیب َو  ْلَعْجا  َّلَق َو  ْنِإ  یَقُّتلا َو  َضَْعب  َهَّللا  ِقَّتا  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

.هلک كرتی  هلک ال  كردی  ام ال  لثملا  یف  لاقی 

.اقیقر ناک  نإ  ارتس و  هنیب  هنیب و  لعجی  نأ  ضعبلا و  یف  هللا  یقتی  نأ  اهعمجأب  يوقتلا  هیلع  ترسع  نم  یلع  بجاولاف 

نع و.فقــسلا  یلعأ  یف  قرخلا  : مـکحملا یف  ،و  هوـکلا : هـنزورلا :» ناـسللا یف  هـنزور (  هللا  نـیب  کـنیب و  لـعجا  هماـعلا  لاــثمأ  یف  و 
ادودـسم هنیب  کنیب و  ام  لعجت  يأ ال  هبرعم  هحیحـص  هظفل  هنزورلا  و  .ابرعم )  هبـسحأ  :و  لاـق ؛ نزورلا هذـفانلا  هوکلل  لاـقی  : بیذـهتلا

هیلکلاب املظم 

یناشاک

داز كرت  هک  اریز  دشاب  كدنا  هچ  رگا  و  لق ) نا  و   ) اوقت یضعب  هب  یلاعت  يادخ  زا  زیهرپب  یقتلا ) ضعب  هللا  قتا  مالسلا : هیلع  لاق  (و 
نایم نادرگب  و  ارتس ) هللا  نیب  کنیب و  لعجا  و   ) رطخرپ رفـس  نآ  رد  یهانتمان  تبوقع  تسا و  یمئاد  تکاله  بجوم  هیلکلاب  اوقت  و 

قیفوت ددم  هب  هک  دیاش  گنت  قیقر و  هدرپ  نآ  دـشاب  هچ  رگا  و  قر ) نا  و   ) تسا هللادودـح  ظفح  نآ  هک  يا  هدرپ  ادـخ  نایم  دوخ و 
یبقع هیواه  رد  یتفین 

یلمآ

ینیوزق

زع و قح  نایم  دوخ و  نایم  نادرگب  و  دشاب ، كدنا  دنچ  ره  ندرک  زیهرپ  زا  يزیچ  هراپ و  یلاعت  هناحبـس و  قح  زا  دـیزیهرپب  دومرف :
هب نوچ  راذـگب  یتشآ  ياج  راذـگب ، یتشآ  هار  و  نکم ، يورکی  دوخ  يادـخ  اب  شیوخ  راک  ینعی  .دـشاب  گنت  دـنچ  ره  هدرپ  ـالع 
هک یتسناد  شیپ  رد  و  درپس ، هزادنا  هب  ینمشد  قیرط  دیاب  درپسن  یتسود  قیرط  رگا  شیوخ  يادخ  اب  یمدآ  لقاال  و  یئآ ، ام  گنج 

.دشاب هدنام  حالصا  ياج  دشاب  هتشاد  یتسود  رس  يزور  رگا  ات  ندومن  هزادنا  هب  ینمشد  نمشد  اب 

یجیهال

زع و قح  نایم  دوخ و  نایم  نادرگب  و  دشاب ، كدنا  دنچ  ره  ندرک  زیهرپ  زا  يزیچ  هراپ و  یلاعت  هناحبـس و  قح  زا  دـیزیهرپب  دومرف :
هب نوچ  راذـگب  یتشآ  ياج  راذـگب ، یتشآ  هار  و  نکم ، يورکی  دوخ  يادـخ  اب  شیوخ  راک  ینعی  .دـشاب  گنت  دـنچ  ره  هدرپ  ـالع 
هک یتسناد  شیپ  رد  و  درپس ، هزادنا  هب  ینمشد  قیرط  دیاب  درپسن  یتسود  قیرط  رگا  شیوخ  يادخ  اب  یمدآ  لقاال  و  یئآ ، ام  گنج 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 3217 

http://www.ghaemiyeh.com


.دشاب هدنام  حالصا  ياج  دشاب  هتشاد  یتسود  رس  يزور  رگا  ات  ندومن  هزادنا  هب  ینمشد  نمشد  اب 

ییوخ

یف هنع  ثوحبملا  داهتجالا  ناونع  اهنم  ما ال ؟ هیزجتلل  هلباـق  اـهنا  ههج  نم  نیواـنعلا  نم  دـحاو  ریغ  یف  نوققحملا  ثحب  دـق  ینعملا :
ضعب رـسف  دـق  و  هیزجتلل ، هلباق  ریغ  هطیـسب  هکلم  وه  ما  هیزجتلا ، لبقی  هنا  يزجتلا و  لصف  یف  لوصالا  نم  دـیلقتلا  داـهتجالا و  باـب 

امنا اهتقیقح و  یف  هیزجتلل  هلباق  ریغ  هیناسفنلا  تاکلملا  نم  اهنا  رابتعاب  يوقتلا  .فعـضلا و  هدـشلاب و  هیناسفنلا  تاکلملا  یف  هیزجتلا 
نا نموملا  ملـسملل  دبال  هیـصعملا و  بقاوع  نم  فوخلل  همزالملا  هدیقعلا  نع  هئـشان  يوقتلا  نا  دوصقملاف  .فعـضلا  هدـشلا و  لبقت 

هیبوبرلا رتس  کته  مدع  هللا و  نم  فوخلا  درجمل  یـصاعملا  ضعب  كرت  اهتراما  و  هفیعـض ، تناک  ول  يوقتلا و  نم  هجرد  هیف  نوکت 
هچرو رادب  یمارتحا  هدرپ  ادخ  دوخ و  نایم  و  دشاب ، یکدـنا  هچرگ  شاب  هتـشاد  يوقت  دومرف : همجرتلا : .نایغطلا  درمتلاب و  رهاظتلا  و 

.دشاب كزان 

ار یئاوسر  هدرپ ي  ردم  هرابکی  *** دشاب مک  رگ  تسد و  زا  هدم  يوقت 

يرتشوش

ام هللا  اوقتاف   ) رسیت امف  یغبنی  ام  هیلع  رـسع  ناف  هتاقت ) …  قح  هللا  اوقتا  و   ) یغبنی امک  هواقتا  مهیلع  بجیف  هدیبع  سانلا  برلا و  هنال 
هیلع  ) هنع نیبلا و  یف  رتس  نم  هل  دـبالف  هنم  رفیف  ایندـلا  كولمک  سیل  هنـال  قر  نا  ارتس و  هللا  نیب  کـنیب و  لـعجا  و  متعطتـسا .) … 

دبعلا یلع  بجی  ام  یف  مالـسلا ) هیلع   ) هلاق ام  یف  نوثالثلا - عساتلا و  لصفلا   ) هیلع الا و  دـبع  نم  اـم  یفاـکلا -)  ) یف اـمک  مالـسلا -)
يدـبع اورتسا  نا  هکئـالملا  یلا  یلاـعت  یحویف  ننجلا  هنع  فشکنا  نیعبرا  لـمع  اذاـف  هریبـک  نیعبرا  لـمعی  یتـح  هنج  نوعبرا  هبرل )

ام كدبع  اذه  بر  ای  هکئالملا  لوقتف  حیبقلا  هلعفب  سانلا  یلا  حدـمتی  یتح  هفراق  الا  حـیبقلا  نم  ائیـش  عدـی  امف  هنورتسیف  مکتحنجاب 
تیبلا لها  انضغب  یف  ذخا  کلذ  لعف  اذاف  هنع  مکتحنجا  اوعفرا  نا  مهیلا  یلاعت  یحویف  عنـصی  امم  ییحتـسنل  انا  هبکر و  الا  ائیـش  عدی 

ول مهیلا  یحویف  رتسلا  كوتهم  یقب  دق  كدبع  اذه  بر  ای  هکئالملا  لوقتف  ضرالا  یف  هرتس  ءامـسلا و  یف  هرتس  کهتنی  کلذ  دنعف 
ابلاط اـهل  ناـف  بونذـلا  نم  تارقحملا  اوقتا  مالـسلا ) هیلع   ) رفعج یبا  نع  .هنع و  مکتحنجا  اوعفرت  نا  مکرما  اـم  هجاـح  هیف  ناـک هللا 

 ) لاق و  نیبم ،) ماما  یف  هانیـصحا  یـش ء  لک  مهراثآ و  اومدق و  ام  بتکن  و  لوقی … (  یلاعت  هللا  نا  رفغتـسا ، بنذا و  مکدحا  لوقی 
هنع و  ریبخ .) فیطل  هللا  نا  هللا  اهب  تاـی  ضرـالا  یف  وا  تاوامـسلا  یف  وا  هرخـص  یف  نکتف  لدرخ  نم  هبح  لاـقثم  کـت  نا  اـهنا  … 

.بیط و الا  اهلخدیال  هنجلا  بذعم و  اما  موحرم و  اما  هنال  مدلا  محللا و  هیلع  تبن  ام  اهدشا  هدـیدش و  اهلک  بونذـلا  مالـسلا ) هیلع  )
دعب کل  رفغاال  یتزع  و  لوقیف : یلاعت  برلا  هاریف  هئیسلا  دبعلا  لمعامبر  هناف  اهلمعیالف  هئیـسب  مه  نم  مالـسلا ) هیلع   ) هللادبع یبا  نع 
قرع نم  سیل  مالـسلا :) هیلع   ) هنع و  هبرل ) دبعلا  یلع  بجی  ام  یف  مالـسلا ) هیلع   ) هلاق ام  یف  نوثالثلا - عساتلا و  لصفلا   ) .ادبا کلذ 
هیلع  ) هنع و  ریثک .) نع  وفعی  مکیدـیا و  تبـسک  امبف  هبیـصم  نم  مکباصا  ام  و   ) یلاعت لاق  .بنذـب  ـالا  ضرمـال  هبکنـال و  برـضی و 

نا هللا مالسلا ) هیلع   ) مظاکلا نع  .هلفـسا و  هالعا  ریـصیف  هیلع  بلغی  یتح  هب  لازت  امف  هتئیطخ  نم  بلقلل  دسفا  یـش ء  نم  ام  مالـسلا )
مکیلع بصل  عکر  خویـش  عضر و  هیبص  عتر و  مئاهب  ولف ال  هیـصاعم  نع  هللا ! دابع  الهم  الهم  يدانی  ایدانم  هلیل  موی و  لک  یف  یلاـعت 

.اضر هب  نوضرتابص 
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هینغم

هرامالا سفنلا  وا  فورظلا  کتبلغ  نا  و  هنع ، كاهن  ام  رجهاو  ..ءاـفجلا  قوقعلا و  هل  رهظت  و  هیلک ، هللا  نیب  کـنیب و  هلـصلا  عطقت  ـال 
رخآ احلاص و  المع  اوطلخ   ) نیذلا نم  تنک  نم  وفعلا و  کلمش  امبرف  بحی ، ام  ضعب  یلع  تنا  اهبلغاف  هناحبس  هرکی  ام  ضعب  یلع 

(. هبوتلا  102 میحر - روفغ  هللا  نا  مهیلع  بوتی  نا  هللا  یسع  ائیس 

وهف نامیالا  یقتلا و  نم  یـش ء  یلع  هیف  ناک  نم  و  تاوهـشلا ، هراثا  تابرغملا و  هیف  ترثک  يذلا  انرـصع  یلع  مامالا  لوق  قدصی  و 
یلع هفکب  ضباقلا  لثم  هنید  یلع  رباصلا  نامز  ساـنلا  یلع  یتاـی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  لاـق  .هللا  ءاـش  نا  هیجنی  هیفکی و 

: لاق مهنم ؟ وا  انم  نیسمخ  رجا  لثم  هباحـصلا : نم  لجر  لاقف  .نیـسمخ  رجا  لثم  هللا  هعاطب  مهنم  لماعلل  رخآ : ثیدح  یف  ..رمجلا و 
(. مکنم لب 

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

هرـسکی ادـخ  اب  شیوخ  راک   ) دـشاب كدـنا  هچ  رگا  یندیـسرت  سرتب  ادـخ  زا  تسا : هدومرف  يراکزیهرپ ) هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
ظفح ار  ادخ  ماکحا  دودح و   ) دشاب كزان  هچ  رگا  هد  رارق  يا  هدرپ  ادخ  دوخ و  نیب  و  دـسرب ) یگـشیمه  يراتفرگ  هب  هک  نادرگم 

(. یشاب هتشاد  هار  يدش  نامیشپ  رگا  هک  راذگب  یتشآ  ياج  نکم و  يرد  هدرپ  هدرک 

ینامز

هرـسکی ادـخ  اب  شیوخ  راک   ) دـشاب كدـنا  هچ  رگا  یندیـسرت  سرتب  ادـخ  زا  تسا : هدومرف  يراکزیهرپ ) هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
ظفح ار  ادخ  ماکحا  دودح و   ) دشاب كزان  هچ  رگا  هد  رارق  يا  هدرپ  ادخ  دوخ و  نیب  و  دـسرب ) یگـشیمه  يراتفرگ  هب  هک  نادرگم 

(. یشاب هتشاد  هار  يدش  نامیشپ  رگا  هک  راذگب  یتشآ  ياج  نکم و  يرد  هدرپ  هدرک 

يزاریش دمحم  دیس 

و  ) هریثکلا يوقتلا  یلا  رجت  هلیلقلا  يوقتلا  ناف  هیصاعم ، یف  حارسلا  قلطم  نکت  الف  لق ) نا  یقتلا و  ضعب  هللا  قتا  : ) مالسلا هیلع  لاق  و 
.رتس قر ) نا  و   ) اهنع بنجتلا  لب  هناحبس ، هللا  ماما  یصاعملا  راهظا  مدع  دارملا  و  ارتس ) هللا  نیب  کنیب و  لعجا )

يوسوم

كرتی هلک ال  كردـی  ام ال  حرـشلا : .نخث  ظلغ و  دـض  قر : .هللا  نم  ءایحلا  هب  داری  انه و  قلطی  یطغی و  يا  هب  رتتـسی  ام  رتسلا : هغللا :
عم ءاقبلا  یلع  رمتسا  لب  فارحنالا  قسفلا و  لها  نم  نکت  الف  یقتلا  لها  نم  یلوالا  هقبطلا  نم  نکت  مل  اذاف  هیئالقع  هدعاق  هذه  هلک 

حبـصت الف  للزلا  تاعاس  نم  هعاس  یف  امارح  تبکترا  اذا  لب  هللا  نیب  کنیب و  رتسلا  کتهت  و ال  مهرخآ …  تنک  نا  يوقتلا و  لـها 
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.همرح نوعری هللا  نیذلا ال  نیکتهتملا  لیعر  یف  امرجم و 

یناقلاط

« .دشاب كزان  دنچ  ره  هدب  رارق  يا  هدرپ  دنوادخ  تدوخ و  نایم  دشاب و  كدنا  دنچ  ره  راکزیهرپ ، زا  يرادقم  هب  سرتب  ادخ  زا  »

تاکن همه  تیاعر  هک  یسک  يارب  .درک » كرت  ار  شا  همه  دیابن  دوش ، یمن  كرد  شا  همه  هک  زیچ  ره  : » تسا هدش  هتفگ  لثم  رد 
كزان دنچ  ره  دهد  رارق  يا  هدرپ  ادخ  شدوخ و  نایم  دـسرتب و  ادـخ  زا  روما  زا  يا  هراپ  رد  تسا  بجاو  تسا ، راوشد  يراکزیهرپ 

تدوخ و نایم  ینعی  تسا ، یبرعم  تسرد  تغل  هنزور  هدب و  رارق  يا  هنزور  ادخ  تدوخ و  نایم  تسا  هدمآ  هنایماع  لاثما  رد  .دشاب 
.هدم رارق  کیرات  هتسب و  الماک  ار  ادخ 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

.َّقَر ْنِإ  ًاْرتِس َو  ِهّللا  َْنَیب  َکَْنَیب َو  ْلَعْجا  ،َو  َّلَق ْنِإ  یَقُّتلا َو  َضَْعب  َهّللا  ِقَِّتا 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

ادخ دوخ و  نایم  دشاب و  مک  دنچره  نک  هشیپ  يراکزیهرپ  اوقت و 

لقن ییاه  توافت  اب  مکحلا  ررغ  زا  فیرـش  مالک  نیا  ، رداصم رد  هنامیکح : راـتفگ  دنـس   ) . .دـشاب كزاـن  دـنچره  هد  رارق  يا  هدرپ 
،ج هغالبلا جـهن  رداصم  ) .تسا هدرک  لـقن  هدروآ  یـضر  دّیـس  موحرم  هک  ار  هچنآ  نیع  راربـالا  عیبر  رد  يرـشخمز  یلو  ؛ تسا هدـش 
رد يرـصتخم  توافت  اب  ار  ترابع  نیا  هتـسیز  یم  یـضر  دّیـس  موحرم  زا  لـبق  هک  ینارح  هبعـش  نبا  مینک  یم  هفاـضا  4،ص 189 .)

( ( ،ص 361 لوقعلا فحت  ) .تسا هدروآ  لوقعلا  فحت  باتک 

! نکم هراپ  ار  اه  هدرپ  مامت 

اوـقت و :» دـیامرف یم  دراد و  یم  رذـحرب  لـماک  يرد  هدرپ  زا  ار  ناـمیالا  فیعـض  دارفا  ، هناـمیکح راـتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هـیلع  ماـما 
، َّلَق ْنِإ  یَقُّتلا َو  َضَْعب  َهّللا  ِقَّتا  ( ؛» دشاب كزان  دنچره  ، هد رارق  يا  هدرپ  ادخ  دوخ و  نایم  دـشاب و  مک  دـنچره  ، نک هشیپ  يراکزیهرپ 

( . َّقَر ْنِإ  ًاْرتِس َو  ِهّللا  َْنَیب  َکَْنَیب َو  ْلَعْجا  َو 

هکلب ، دنتــسین ـالاب  حطــس  ناراـکزیهرپ  ناـکین و  ناـکاپ و  هـّللا و  ءاـیلوا  ، زیمآ تـمکح  مـالک  نـیا  رد  بطاـخم  هـک  تـسا  نـشور 
.دندرگ یم  هدولآ  ای  هدش و  کیدزن  هانگ  هب  دوش و  یم  ادیپ  اه  نآ  يارب  یشزغل  هاگ  هک  دنمدرم  ياه  هدوت  ، بطاخم

یم ناریو  ار  شیوخ  رـس  تشپ  ياه  لپ  ، حالطـصا هب  هدرک و  هراپ  ار  اه  هدرپ  همه  هک  دـنوش  یم  تفای  یناسک  اه  نآ  نایم  رد  هاگ 
ادـیپ مه  یـشزغل  رگا  : دـیامرف یم  ، هدرک باطخ  اه  نآ  هب  مالـسلا  هیلع  ماما.دـننک  یم  عطق  ادـخ  اـب  یلک  هب  ار  دوخ  هطبار  دـنزاس و 
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هبوت قیفوت  دنادرگزاب و  ادخ  يوس  هب  ار  امـش  تسا  دـیما  هک  دـینک  ظفح  ار  اوقت  زا  یـشخب  لقاال  ؛ دـینکن لماک  يرد  هدرپ  ، دـیدرک
.دیوش كاپ  هانگ  هنوگره  زا  هدرک  ادیپ  لماک 

هاگ دسر و  یم  تمصع  ّدحرـس  هب  هک  تسالاو  يردق  هب  هاگ  ؛ تسا یتوافتم  تاجرد  ياراد  ، یقالخا لیاضف  زا  يرایـسب  دننام  اوقت 
اهرذوبا و اه و  ناملـس  دننام  ؛ دنا هتـشاد  رارق  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  زا  دـعب  تاجرد  رد  هک  دـسر  یم  یناگرزب  ياوقت  هزادـنا  هب 

.دهد یم  رارق  هاگترپ  بل  رب  ار  شبحاص  هک  دوش  یم  فیعض  يردق  هب  هاگ  ،و  نیتسار ياملع 

ًالَمَع اوُطَلَخ  ْمِِهبُونُذـِب  اُوفَرَتـْعا  َنوُرَخآ  َو  : » میناوخ یم  هبوت » » هروـس هیآ 102  رد  هدـش و  هراـشا  دارفا  هنوـگ  نیا  هب  دـیجم  نآرق  رد 
بوخ راک  دندرک و  فارتعا  دوخ  ناهانگ  هب  ، رگید یهورگ  و  ؛ » ٌمیِحَر ٌروُفَغ  َهّللا  َّنِإ  ْمِْهیَلَع  َبُوتَی  ْنَأ  ُهّللا  یَـسَع  ًائِّیَـس  َرَخآ  ًاِحلاص َو 

.دریذپب ار  اه  نآ  هبوت  ادخ  هک  دور  یم  دیما.دنتخیمآ  مه  هب  ار  دب  و 

!«. تسا نابرهم  هدنزرمآ و  دنوادخ  ، نیقی هب 

كزاـن دـنچره  «) َّقَر ْنإَو  » هلمج دراد و  یم  زاـب  ناـیغط  زا  ار  ناـسنا  هک  تسا  یعناـم  بجاـح و  زا  هیاـنک  عقاو  رد  هدرپ ) «) رتَس » هژاو
.تسا عنام  بجاح و  نیا  ندوب  فیعض  هب  هراشا  دشاب )

: دیوگ یم  هحفص 361  دلج 4، رد  دوخ  هغالبلا  جهن  حرش  رد  « هینغم » موحرم

تـسد هک  اه  نآ  ؛ تسا قداص  تسا  هدش  دایز  یتسرپ  توهـش  هانگ و  لماوع  هک  ام  نامز  يارب  ًاصوصخم  مالـسلا  هیلع  ماما  راتفگ  »
يوبن فورعم  ثیدح  نیا  هب  سپـس  يو.دوش  یم  ناشتاجن  هیام  هّللاءاش  نإ  رادـقم  نامه  دنـشاب  هتـشاد  نامیا  اوقت و  زا  یکدـنا  مک 

: دیامرف یم  هک  هدرک  هراشا 

نید و هک  سک  نآ  هک  دـسر  یم  ارف  مدرم  رب  یناـمز  هِّـفَِکب ؛ ِهَرْمَْجلا  یَلَع  ِِضباَْـقلا  ُلـْثِم  ِهـِنیِد  یَلَع  ُِرباَّصلا  ٌناَـمَز  ِساَّنلا  یَلَع  ِیتْأَـی  »
،ج 74،ص راونالا راحب  «. ) . دشاب هتشاد  هاگن  دوخ  تسد  فک  رد  یشتآ  هلعـش  هک  تسا  یـسک  دننام  دنک  یم  ظفح  ار  دوخ  نامیا 

: تسا هدمآ  يرگید  ثیدح  رد  ( 99

َنیسْمَخ ِرْجأ  ُْلثِم  ِهّللا  ِهَعاِطب  ْمُْکنِم  ِلِماْعِلل  »

لداعم دننک  یم  ادخ  نامرف  تعاطا  نامز  نآ  رد  هک  یناسک  ْمُْکنِم ؛ َْلب  : َلاق ْمُْهنِم ؟ ْوأ  اّنِم  َنیسْمَخ  ِرْجأ  ُْلثِم  َِهباحَّصلا  َنِم  ٌلُجَر  َلاقَف 
.دوش یم  هداد  اه  نآ  هب  رفن  هاجنپ  شاداپ 

تروص نیا  هب  راونالا  راحب  رد  ثیدح  نیا  «. ) . امـش زا  : دومرف ترـضح  ام ؟ زا  ای  اه  نآ  زا  رفن  هاجنپ  : تشاد هضرع  هباحـص  زا  یکی 
َنیِسْمَخ ُرْجَأ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  اُولاَق  ْمُْکنِم  َنیِـسْمَخ  ُرْجَأ  َُهل  ِِهنیِد  یَلَع  ْمُْهنِم  ُِرباَّصلا  ٌناَمَز  ِساَّنلا  یَلَع  ِیتْأَی  :» هدش لقن 

(( ،ج 28،ص 47،ح 10 راونالا راحب  «.) ًاثالَث اََهلاَق  ْمُْکنِم  َنیِسْمَخ  ُرْجَأ  ْمَعَن  َلاَق  اَّنِم 

اُوِبنَتْجَت ْنِإ  : » میناوخ یم  « ءاسن » هروس هیآ 31  رد  هلمج  زا  ؛ تسا هدش  هورگ  نیا  لاثما  هب  زین  يرگید  ياه  هراشا  دیجم  نآرق  تایآ  رد 
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زیهرپ دـیوش  یم  یهن  نآ  زا  هک  یگرزب  ناـهانگ  زا  رگا  ؛ » ًاـمیِرَک ًالَخْدـُم  ْمُْکلِخْدـُن  ْمُِکتائِّیَـس َو  ْمُْکنَع  ْرِّفَُکن  ُهـْنَع  َنْوَْـهُنت  اـم  َِرئاـبَک 
«. میزاس یم  دراو  یبوخ  هاگیاج  رد  ار  امش  ؛و  میناشوپ یم  ار  امش  کچوک  ناهانگ  ، دینک

هک نانامه  ؛ » ِهَرِفْغَْملا ُعِساو  َکَّبَر  َّنِإ  َمَمَّللا  َّالِإ  َشِحاوَْفلا  ِْمثِْإلا َو  َِرئابَک  َنُوِبنَتْجَی  َنیِذَّلا  : » میناوخ یم  « مجن » هروس هیآ 32  رد  نینچمه 
وت راـگدرورپ  شزرمآ  ؛) دـنوش یم  نآ  هدوـلآ  هاـگ  هک   ) هریغـص ناـهانگ  زج  ، دـننک یم  يرود  تـشز  لاـمعا  گرزب و  ناـهانگ  زا 

«. تسا هدرتسگ 

ار وفع  ياضاقت  ادـخ و  هاگرد  هب  تشگرب  يور  هک  دـشاب  نانچ  دـیاب  لقاال  دور  یم  ار  اـطخ  هار  ناـسنا  رگا  هک  نیا  نخـس  هاـتوک 
.دزاسن ناریو  دوخ  رس  تشپ  ار  اه  لپ  مامت  دشاب و  هتشاد 

: رعاش هتفگ  هب 

دراد هگن  ات  هتشر  رس  راد  هاگن  دنویپ  دلسگن  قوشعم  هک  تساوه  ترگ 

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said: “Fear Allāh to some degree (even) though it may be little,
." and set a curtain between you and Allāh (even) though it may be thin

ییوگخساپ حیحص  شور  : 243 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ُباَوّصلا   َ ِیَفخ ُباَوَجلا  َمَحَدزا  اَذِإ  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

 . ددرگ ناهنپ  تسرد  خساپ  دش ، دایز  دننامه و  اه  خساپ  هاگره  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 

يدیهش

.دوب مهبم  هدیشوپ و  تسرد  خساپ  دوب ، مه  رد  دننامه و  اه  خساپ  هاگره 
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یلیبدرا

اطخ زا  نآ  تقیقح  دوش  زاتمم  باوص و  دوش  ناهنپ  باوج  دوش  هوبنا  هاگ  ره 

یتیآ

.دنام ناهنپ  تسرد  خساپ  دشاب ، مهرد  رایسب و  اهخساپ  رگا  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . دنام ناهنپ  تسرد  خساپ  دوش  دایز  شسرپ  زا  باوج  هاگره  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

.ماحز هل  ناک  رثک و  يا  باوجلا  محدزا  اذا  و 

يردیک

، باوصلا هیلع  یفخ  مئالی  ام  و  باوجلا ، مئالی  امیف  رکفی  بولطملا و  جـتنی  اـم  هنهذ  یف  زیمی  مل  و  هکولـسملا ، قرطلا  یف  رکفت  نم 
ببـسب باوصلا  هیلع  یفخی  اـمبرف  تاـسایقلا  رثک  نا  و  باوصلاـب ، زاـف  لـیلحتلا ، هجو  یلع  لـلح  وا  بیکرتلا  هجو  یلع  بکر  اذاـف 

.رثک يا  محدزا  و  ریثکتلا ،

مثیم نبا 

باوج دیـسر ، ناشرظن  هب  هچنآ  یهورگ  دنـسرپب ، يا  هلاسم  زا  هاگره  ینعی ، دـنامب .) ناـهنپ  یتسرد ، دـشاب ، مهرد  خـساپ  هاـگره  )
رد قافتا  عون  نیا  رتشیب  و  دنامب ، هدیـشوپ  قح - ندش  هبتـشم  لیلد  هب  تسرد - خساپ  دهدب ، يدایز  ياهخـساپ  رفن  کی  ای  و  دنهد ،

.تیعمج ترثک  يدایز و  ینعی  ماحدزا  .تسا  يداهتجا  لئاسم 

دیدحلا یبا 

 . ُباَوَّصلا َیِفَخ  ُباَوَْجلا  َمَحَدْزا  اَذِإ  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

باوجلا یلإ  نوقباستی  موقلا و  بلاغتیف  رظنلا  لهأ  نم  هعامج  هرضحب  هیرظنلا  لئاسملا  ضعب  یف  الاکـشإ  ناسنإلا  دروی  نأ  وحن  اذه 
.هل رطخ  ام  دروی  مهنم  لک  هنع 

هقیفر و عم  هرظن  هثحب و  یف  فاصنإلا  يرحتی  نأ  ثاحبلا  رظانلل  رمأ  هقیقحلا  یف  هملکلا  هذـه  ذـئنیح و  یفخی  باوصلا  نأ  بیر  الف 
رهقلا هبلاغملا و  و  .لادجلا )  : ءارملا ءارملا (  دصقی  الأ 
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یناشاک

ددرگ ناهنپ  باوصلا ) یفخ   ) دحاو هلاسم  رد  باوج  ددرگ  رایـسب  دوش و  هوبنا  هک  هاگره  باوجلا ) محدزا  اذا  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
دوش یم  عقاو  هیداهتجا  لئاسم  رد  نیا  رثکا  .نا و  طالتخا  هبوجا و  ترثک  تهج  هب  اطخ ، زا  نآ  تقیقح  ددرگن  زاتمم  نآ و  باوص 

یلمآ

ینیوزق

ههبش کی  لح  هلاسم و  کی  باوج  رد  یـسک  نوچ  .باوص  قیرط  ددرگ  ناهنپ  لاوس  کی  زا  باوج  ددرگ  رایـسب  محدزم و  نوچ 
رد لطاب  زا  قح  زیمت  مدع  باوص و  يافخ  هبوجا و  نآ  للزت  بجوم  دنکن  راصتقا  ود  کی و  رب  و  دیوگ ، هفلتخم  هددـعتم  ياهباوج 
اب یضعب  دش  رایسب  باوج  نوچ  هکنآ  ماقم  نیا  تاهبنم  زا  و  دبایرد ، حیحـص  مهف  وکین و  قوذ  مکح  نیا  قدص  و  ددرگ ، باب  نآ 
زا و  ددرگرب ، دوب  هدرک  باوج  یضعب  رب  هک  يدامتعا  زا  لیاس  هک  ددرگ  نآ  بجوم  سپ  دنشاب ، هتشاد  تفلاخم  یعون  دبال  یضعب 

ار بیجم  هک  دنک  مولعم  هکلب  دتفا  نامگ  رد  باوج  ددـعت  هب  لیاس  هکنآ  رگید  یهجو  دـتفا و  تریح  کش و  رد  نآ  ندوب  باوص 
، دـنک رگید  یلوق  رب  ههبـش  نآ  لح  رد  دامتعا  زا  و  ددرگ ، رگید  یگنرب  تقو  ره  هک  تسین  تباث  داقتعا  يوق و  يار  اهباوج  نآ  رد 
رب نوچ  هکنآ  باـب  نیا  رد  رگید  لاـثم  تسیچ و  باـب  نآ  رد  تباوص  دـنادن  ددرگ و  لـیاس  لزلزت  ددرت و  بجوـم  کـش  یب  سپ 

حیحـص تبغرب  ددرگ  ناریح  تعیبط  دشاب  هددعتم  ناولا  نوچ  دیامن و  لوانت  ار  نآ  تبغر  يور  زا  صخـش  دـشاب  ماعط  کی  هرفس 
ره هکنآ  لاثم  رب  و  مهفلا ) یف  هلـضم  عمـسلا  یلع  ملعلا  ماحدزا   ) هدروآ تارـضاحم )  ) رد هچنآ  تسا  نیا  هب  بیرق  و  دـیامنن ، لوانت 

.ددرگ مک  نآ  رد  يرتشم  تبغر  دشاب  ناوارف  نازرا و  هک  سنج 

یجیهال

يرایسب زا  نتفگ  باوج  درک  موجه  هاگره  هک  مالسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .باوصلا » یفخ  باوجلا  محدزا  اذا  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
.وا باوج  رد  اطخ  دش  دهاوخ  راکشآ  ینعی  وا ، باوج  رد  باوص  دش  دهاوخ  ناهنپ  یسک ، زا  لاوس 

ییوخ

نع لئاس  لاس  اذا  هنا  یه  .میهفتلا و  قیرط  ررقت  يرواـحم  یعاـمتجا و  بدا  یلا  میلعتلا و  هیبرتلا و  یلا  عجرت  همکحلا  هذـه  ینعملا :
بیجم بلاطم  محدزا  وا  باوجلا  یف  هدـع  محدزا  اذاف  دـحاو ، بیجم  نم  ارداص  احیرـص و  ازجوم و  باوجلا  نوکی  نا  مزلی  هلاـسم 
يرجی مالکلا  اذه  و  عنقملا ، باوجلاب  لانی  لئاسلا و ال  یلع  باوصلا  یفخی  هرثکتملا  تادییاتلا  دارطتـسالا و  مالکلا و  لوطب  دـحاو 
دیـسلا ققحملا  عبتتملا  ملاعلا  فیلات  تاقبعلا  تادلجم  ضعب  هعلاطم  یف  کلذل  تسرفت  دـق  .هیملعلا و  تاضارتعالا  نع  باوجلا  یف 

و رطـسا ، یف  اررقم  اصخلم و  ههبـشلا  ناکف  هنـسلا ، ءاملع  دحا  اهفلا  تاهبـش  یلع  درلا  یف  هفلا  ام  باوج  یف  يدـنهلا  نیـسح  رـصان 
.دوش مهبم  تسرد  نخس  دوش  مه  رد  خساپ  نوچ  دومرف : همجرتلا : .تادلجم  وا  مخض  دلجم  یف  اتتشم  باوجلا 

لاق لیق و  هچ  رد  ناهن  قح  دوش  *** لاوئس رب  محدزم  دوش  خساپ  هچ 
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يرتشوش

یف .طلغلا و  بجوی  طـغللا  اولاـق  و  لوقا : هیلیثمتلا )) …  مالـسلا ) هیلع   ) هتبوجا یف  رـشع - ثلاـثلا  لـصفلا  هحفص 361 ، دلجم 6 ، ))
یمشاهل نوماملا  لاق  هیف : .فالتخالا و  طقس  ملعی ، امع ال  ملعی  نم ال  تکس  ول  یباتعلا : لاق  هظحج ،) یلاما   ) نع يومحلا ) مجعم  )

-: رخآ یلع  هتوص  عفر  یمـشاهل  نوماملا - لاق  .طغللا و  بجوی  طلغلا  اولاـق : .دـشالا  ـال  دـسالا  یف  باوصلا : رخآ : یلع  هتوص  عفر 
مل اذا  یبضلا  لضفملا  ناک  .فالتخالا و  طقـس  ملعی  امع ال  ملعی  ـال  نم  تکـس  ول  یباـتعلا : لاـق  .دـشالا و  ـال  دـسالا  یف  باوصلا :

ادیقملارامحلارانلا کل  تءاضا  امناف  سیق  دبع  ای  ارظن  دعا  قدزرفلا : لوق  هباجا  يذلا  دشنا  باوجلا  ضری 

هینغم

و لیلحتلل ، امهادـحا  ناتهج : هنع  لووسملل  ناک  اذا  هصاخب  هریح  یف  تعقو  هبوجالا - نم  دـیدعلا  هل  تروصت  و  رما ، نع  تلئـس  اذا 
.هبراضتم هبوجاب  نوبیجملا  رثک  اذا  هقیقحلا  یفخت  اضیا  .میرحتلل و  هیناثلا 

هدبع

باوصلا ءافخ  بجوی  امم  وه  لاوسلاب و  قفوا  اهیا  يردی  یتح ال  یناعملا  هباشت  باوجلا  ماحدزا  باوجلا : محدزا  اذا  … 

يرفعج

مالسالا ضیف 

غولـش و نداد  خـساپ  شـسرپ ) کی  هرابرد   ) هاگ ره  تسا : هدومرف  شـسرپ ) کی  هب  نتفگ  خـساپ  دـنچ  نایز  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
مادک وا  شـسرپ  خساپ  دمهفب  دناوت  یمن  دـتفا و  یلدود  کش و  رد  هدـننک  شـسرپ   ) دوش ناهنپ  خـساپ ) نآ   ) یتسرد ددرگ  رایـسب 

(. تسا

ینامز

دناد یمن  ناسنا  هک  دوش  یم  هتـشون  بلطم  باتک و  ردـق  نآ  هدـننک  هارمگ  بلاـطم  اـی  فرحنم و  دارفا  خـساپ  رد  تاـقوا  زا  یلیخ 
دتفا یم  باوج  رکف  هب  سک  ره  دنک ، یم  لاوس  یبلطم  یسک  میا ، هتـسشن  یـسلجم  رد  .تسا  حیحـص  کیمادک  دناوخب و  ار  مادک 
يارب مالـسلا ) هیلع   ) ماـما .دـنک  لوبق  ار  مادـک  دوـش  یم  توـهبم  هدـننک  لاوـس  دوـش و  یم  هداد  نوگاـنوگ  ياهخـساپ  هجیتـن ، رد 
فرح هکنیا  يارب  دیامرف : یم  یگتـسد  ود - قافن و  ندش  نک  هشیر  یفرط  زا  اهورین و  ندادـن  ردـه  هب  ندـش و  فلت  زا  يریگولج 

دنک و یم  گرزب  ار  زیچان  بلطم  باوج ، رد  يور  هدایز  اسب  هچ  هک  تسادیپ  هتفگان  .دشاب  دودـحم  دـیاب  خـساپ  دورن ، نیب  زا  قح 
یم فـلت  ار  تقو  مه  نآ  هک  تسا  لاوـس  رد  يور  هداـیز  درک  شوـمارف  دـیابن  هک  ار  يرگید  هتکن  .هارمگ  ار  يا  هدـع  نآ  لابندـب 

.تسا تقیقح  يایوگ  لیئارسا  ینب  واگ  ناتساد  .دنک  یم  رت  نیگنس  ار  ناسنا  هفیظو  اسب  هچ  دهد و  یم  رده  هب  ار  اهورین  دنک ،

يزاریش دمحم  دیس 
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باوج يا  نا  ملعی  ـال  ذا  باوصلا ) یفخ   ) دـحاو لاوئـس  یلع  فلتخملا  باوجلا  رثک  يا  باوجلا ) محدزا  اذا  : ) مالـسلا هیلع  لاـق  و 
؟ حیحص

يوسوم

هلاسم نع  تلئـس  اذا  حرـشلا : .حیحـصلا  باوجلا  اطخلا ، دـض  باوصلا : .هبوجالا  تددـعت  انه  دارملا  اوعفادـت و  موقلا : محدزا  هغللا :
لوحفلا هقلح  یف  ناک  لاوسلا و  حرط  اذا  رمالا  کلذک  لئاسلا و  یلع  یفتخا  یقیقحلا و  باوجلا  عاض  تالامتحا  هدعب  اهنع  تبجاف 

 … باوصلا یلا  يدتهی  لئاسلا و ال  عیضی  هناف  باوجلا  یف  اومحدزاف  هباجالا  یلا  مهنم  لک  رداب  ءاملعلا و  نم 

یناقلاط

« .دنام هدیشوپ  باوص  دوش ، رایسب  باوج  نوچ  »

دننک و نداد  خساپ  هب  عورـش  یگمه  نانآ  دـنک و  حرط  یلاکـشا  رظن  لها  زا  یعمج  روضح  رد  يرظن  لئاسم  رد  یـسک  هکنیا  ریظن 
هب رما  تقیقح  رد  هملک  نیا  .دـنام و  یم  هدیـشوپ  تسرد  خـساپ  لاـح  نآ  رد  تسین  دـیدرت  هـک  دـنیوگب  دـنراد  هشیدـنا  رد  هـچنآ 

.دوش یم  لادج  زیتس و  هب  رجنم  هنرگ  تسا و  ثحب  رد  فاصنا 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

.ُباَوَّصلا َیِفَخ  ُباَوَْجلا  َمَحَدْزا  اَذِإ 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

اب مکحلاررغ  رد  هنامیکح  راتفگ  نیا  هنامیکح : راتفگ  دنـس   ) . .ددرگ یم  یفخم  قح  دوش  مهرَد ) و   ) دایز اـه  باوج  هک  یماـگنه 
اب ار  نآ  كولملا  جارـس  رد  یـشوطرط  هدرک و  رکذ  توافت  نودـب  راربالا  عیبر  رد  ار  نآ  زین  يرـشخمز  هدـمآ و  يرـصتخم  توافت 

( ( ،ج 4،ص 190 هغالبلا جهن  رداصم  ) .دشاب يرگید  هنامیکح  مالک  دراد  لامتحا  هک  هدروآ  يدایز  توافت 

دیزیهرپب اه  باوج  ندش  مه  رَد  زا 

یم ، هدرک هراـشا  اـه  باوـج  اـه و  شــسرپ  هـب  طوـبرم  لــئاسم  رد  یمهم  هـتکن  هـب  هناــمیکح  مــالک  نـیا  رد  مالــسلا  هـیلع  ماــما 
( . ُباَوَّصلا َیِفَخ  ُباَوَْجلا  َمَحَدْزا  اَذِإ  ( ؛» ددرگ یم  یفخم  قح  دنوش  مه ) رَد  و   ) دایز اه  باوج  هک  یماگنه  :» دیامرف

دـنک و یم  رکذ  باوج  ناونع  هب  دـمآ  شنهذ  هب  هک  يزیچره  سکره  دوـش و  یم  حرطم  یـسلجم  رد  یلاؤـس  هک  میا  هدـید  رایـسب 
يارب قح  هک  تسا  نشور  یطیارـش  ناـنچ  سلجم و  نینچ  رد  ، دوش یم  ناونع  زین  هیاـپ  یب  ياـه  خـساپ  فیعـض و  تـالامتحا  یتح 

.تسین یناسآ  راک  نوگانوگ  تالامتحا  همه  نآ  زا  یقیقح  خساپ  ندرک  ادج  اریز  ، دنام یم  یفخم  يرایسب 
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کی خـساپ  اـی  ثیدـح  کـی  اـی  هیآ  کـی  ریـسفت  رد  ًـالثم  دنـشاب  هتـشادن  رارـصا  هک  تسه  مه  ناـققحم  يارب  یـسرد  نخـس  نـیا 
هک نیا  صوصخ  هب.دـنیوگ  نخـس  رت  هدیجنـس  رت و  هدرـشف  هک  رتهب  هچ.دـننک  رکذ  يددـعتم  ياه  باوج  دایز و  تـالامتحا  ، ههبش

ار یکی  نامه  ، نافلاخم ، تسا ریذپ  بیـسآ  اه  نآ  زا  یکی  دوش و  یم  ددعتم  هلئـسم  کی  ياه  باوج  هک  یماگنه  میا  هدـید  رایـسب 
.دنرب یم  لاؤس  ریز  قیرط  نیا  زا  زین  ار  نیتم  ياه  خساپ  تسا و  راورخ  هنومن  ، تشم : دنیوگ یم  دعب  هداد و  رارق  دقن  دروم 

رکذ یلاکـشا  يرظن  لئاسم  زا  یـضعب  رد  یناسنا  هک  تسا  نآ  دننام  نیا  : دـیوگ یم  هنامیکح  راتفگ  نیا  حرـش  رد  دـیدحلا  یبا  نبا 
يرگید رب  دنهاوخب  مادکره  دنریگ و  یشیپ  رگیدکی  رب  خساپ  نتفگ  رد  اه  نآ  سپـس  ، رظن لها  زا  یتعامج  روضح  رد  مه  نآ  دنک 

هب عقاو  رد  نخـس  نیا  دوش و  یم  یفخم  قح  تروص  نیا  رد  هک  تسین  کش.دنک  رکذ  دمآ  شرظن  هب  هچره  سکره  دـننک و  هبلغ 
رهق و ءارم و  دصق  دننک و  تیاعر  ناتـسود  اب  دوخ  ثحب  رد  ار  فاصنا  هک  دنک  یم  هیـصوت  فلتخم  لئاسم  هرابرد  ناگدننک  ثحب 

 ( ،ج 19،76 دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  (. ) . ددرگ یم  یفخم  قح  یطیارش  نینچ  رد  هک  ) .دنشاب هتشادن  يرگید  رب  هبلغ 

هک دشاب  زین  ناگدننک  لاؤس  هب  يا  هیصوت  هنامیکح  روتـسد  نیا  رد  دیاش  : دیوگ یم  راتفگ  نیا  حرـش  رد  هللا  همحر  یـسلجم  همالع 
دیدرت کش و  راتفرگ  ، قح صیخشت  رد  اه  نآ  دوش  یم  ببس  ددعتم  ياه  باوج  اریز  ، دننکن شسرپ  يدایز  دارفا  زا  ار  هلئـسم  کی 

.تسا عمج  لباق  اهریسفت  نیا  مامت  هتبلا  ،ج 1،ص 223 ) راونالاراحب  ) . .دنوش

.تسا مومذم  زیچ  همه  رد  هک  تسا  يرگطارفا  ياه  هخاش  زا  يا  هخاش  ، باوج رد  ماحدزا  عقاو  رد 

نتفگ خساپ  بادآ 

يرگید بادآ  هب  يرگید  تاملک  رد  هدومرف و  هراشا  ییوگ  خـساپ  مهم  بادآ  زا  یکی  هب  هنامیکح  مالک  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
: دیامرف یم  هدرمش  مومذم  ار  عیرس  ییوگ  خساپ  هلمج  زا  ؛ تسا هتخادرپ 

«. ) دیـسر دـهاوخن  حیحـص  خـساپ  هـب  دـنک  باتـش  ییوـگ  خـساپ  رد  هـک  یــسک  َباوَّصلا ؛ ِكِرْدـُی  ْمـَل  ِباوَْـجلا  ِیف  َعَرـْـسأ  ْنَـم  »
 ( ،ح 4216 مکحلاررغ .

: دیامرف یم  هتشاد  رذحرب  تّدش  تّدح و  زا  زین 

ات شاب  رذحرب  نتفگ  هوای  زا  شیدنیب و  لیلد  رد  نک و  اهر  ار  يدنت  ََللَّزلا ؛ ُنَمْأَت  ِلَطَْخلا  َنِم  ْظَّفَحَتَو  ِهَّجُْحلا  ِیف  ْرَّکَفَتَو  َهَّدِْـحلا  ِعَد  »
 ( ،ح 591 مکحلاررغ «. ) . یشاب ناما  رد  اه  شزغل  زا 

: دیامرف یم  هدرک  هراشا  اج  یب  تالاؤس  زا  یضعب  هب  زین 

 ( ،ح 4228 نامه «.) . تسا توکس  شباوج  هک  ینخس  اسب  هچ  ُتوُکُّسلا ؛ ُُهباوَج  ٍمالَک  َّبُر  »

: دیامرف یم  ، درک شومارف  ار  توکس  دیابن  باوج  زا  ندنام  زجاع  ماگنه  هک  دنک  یم  هیصوت  نینچمه 
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بولغم ندرک  توکـس  رد  اداـبم  يدـش  بولغم  نتفگ  نخـس  رد  هاـگره  ِتوُکُّسلا ؛ یَلَع  َِبْلغَت  ْنأ  َكاـّیإَف  ِمـالَْکلا  یَلَع  َتبلُغ  اذإ  »
 ( ،ح 4226 نامه «.). يدرگ

نـالقاع راـک  نیا  هک  دـیوگ  خـساپ  دـندرک  وا  زا  هک  ار  یلاؤس  ره  دـیابن  ناـسنا  هک  دـنک  یم  هیـصوت  زین  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
: دیامرف یم  ، تسین

،ج 2،ص 117،ح 15) راونالاراحب « . ) . ُنُونْجَْملا َوُهَف  ُْهنَع  ُلَأُْسی  اَم  ِّلُک  ِیف  َباَجَأ  ْنَم  َّنِإ  »

: تشذگ زین  هنامیکح  راتفگ  نیا  هغالبلا  جهن  زا  تمکح 85  رد  هک  نیا  هتکن  نیرخآ 

«. تسا هداد  نتشک  هب  ار  دوخ  هاگ )  ) دنک كرت  ار  مناد  یمن  هلمج  هک  یسک  ُُهِلتاقَم ؛ ْتَبیصُأ  يرْدأ  َلْوَق ال  َكَرَت  ْنَم  »

یسیلگنا

یهلا ياه  تمعن  تّیلوؤسم  : 244 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ِِهتَمِعن ِلاَوَِزب  َرَطاَخ  ِهِیف  َرّصَق  نَم  اَهنِم َو  ُهَداَز  ُهاّدَأ  نَمَف  ًاّقَح  ٍهَمِعن  ّلُک  ِیف  ِهِّلل  ّنِإ  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

دزادرپـن و هـک  سک  نآ  و  دـبای ، ینوزف  دزادرپـب ، ار  نآ  سک  ره  تـسا ، یّقح  یتـمعن  ره  رد  ار  ادـخ  دوـمرف : وا ، رب  ادــخ  دورد  و 
 . دریگ رارق  يدوبان  رطخ  رد  دنک ، یهاتوک 

يدیهش

اور یهاتوک  نآ  رد  هک  نآ  دنک و  نوزفا  وا  رب  ار  تمعن  ادخ  دنک  نورب  هدهع  زا  قح  نآ  هک  ره  تسا ، یقح  یتمعن  ره  رد  ار  ادـخ 
.درازگ تمعن  ندش  تسد  زا  رطخ  رد  ار  دوخ  دراد 

یلیبدرا

وا قح  واب  دیناسر  هک  ره  سپ  تسنآ  رکـش  هک  یقح  یتمعن  ره  رد  هبترم  دنلب  تسا و  ریخ  رایـسب  هک  تسار  يادخ  رم  هک  یتسردب 
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وا تمعن  ندش  لیازب  ار  وا  دنکفا  رطخ  رد  نآ  زا  ار  ریصقت  هک  ره  ار و 

یتیآ

نآ يادا  رد  هک  ره  دیازفیب و  شتمعن  رب  دنک ، ادا  ار  نآ  هک  ره  تسا ، یقح  یتمعن  ره  رد  ار  یلاعت  يادـخ  مالـسلا :) هیلع   ) دومرف و 
.هتخادنا يدوبان  رطخ  رد  ار  ادخ  تمعن  دزرو ، روصق 

نایراصنا

وا قح  واب  دیناسر  هک  ره  سپ  تسنآ  رکـش  هک  یقح  یتمعن  ره  رد  هبترم  دنلب  تسا و  ریخ  رایـسب  هک  تسار  يادخ  رم  هک  یتسردب 
وا تمعن  ندش  لیازب  ار  وا  دنکفا  رطخ  رد  نآ  زا  ار  ریصقت  هک  ره  ار و 

اه حرش 

يدنوار

.كالهلا یلع  فرشا  رطاخ  و 

يردیک

مثیم نبا 

رد هک  ره  و  دهد ، ناوارف  ار  وا  تمعن  نآ  زا  دنوادخ  دروآ ، اج  هب  ار  ادخ  قح  سک  ره  سپ  تسا ، یقح  یتمعن  ره  رد  ار  دنوادخ  )
مزال بجاو و  هک  تسا  يرازگـساپس  تمعن ، رد  ادـخ  قح  دـهد .) رارق  يدوبان  رطخ  رد  ار  تمعن  نآ  دـنوادخ  دـنک ، یهاـتوک  نآ 

هکرابم ي هیآ ي  لیلد  هب  ددرگ  یم  تمعن  نداد  تسد  زا  ثعاب  يرازگرکش  رد  یهاتوک  و  ینوزف ، ثعاب  تمعن  رکش  اما  و  تسا ،
نیا يروآدای  اب  تسا ، هتشاد  رذحرب  یـساپسان  زا  و  هدرک ، يرازگـساپس  هب  راداو  مالـسلا ) هیلع   ) ماما مکندیز …  مترکـش ال  نئل  و 

.تسا هتفرگ  ماجنا  البق  راب  نیدنچ  بلطم  نیا  حیضوت  .تسا و  يراج  نیا  رب  یهلا  ياضق  هک  تهج 

دیدحلا یبا 

 . ِِهتَمِْعن ِلاَوَِزب  َرَطاَخ  ِهِیف  َرَّصَق  ْنَم  اَْهنِم َو  ُهَداَز  ُهاَّدَأ  ْنَمَف  ًاّقَح  ٍهَمِْعن  ِّلُک  ِیف  َیلاَعَت  ِهَِّلل  َّنِإ  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

هملظملا فشک  هوعدـلا و  هباجإ  هفهللا و  درب  اهنم  هللا  قح  يدأف  همعن  یتوأ  نم  ربخلا  یف  ءاـج  ینعملا و  اذـه  یف  مـالکلا  مدـقت  دـق 
[ هب رصق  رصق  نم  و   ] اهماودب اریدج  ناک 

 (. .د نم  هلمکت  ) 

یناشاک
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رد اقح ) همعن  لک  یف   ) هبترم دنلب  تسا و  ریخ  رایـسب  هک  ار  دـنوادخ  رم  هک  یتسرد  هب  یلاعت ) كرابت و  نا هللا  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
هداـیز اـهنم ) هداز   ) ار وا  قـح  وا  هب  دـیناسر  درک و  ادا  هک  ره  سپ  هادا ) نمف   ) تسا تمعن  نآ  رکـش  نآ  هک  تسا  یقح  یتـمعن  ره 

نآ يرازگرکـش  زا  درک  ریـصقت  هک  ره  و  هنع ) رـصق  نم  و  ( ) مکندـیزال مترکـش  نئل   ) یلاعت هلوقک  .تمعن  نآ  زا  وا  يارب  تخاـس 
ار دوخ  دنکفا  تقشم  رطخ و  رد  رطاخ ) )

یلمآ

ینیوزق

بجاو مزال و  تسا  یقح  ار  دابع  دـنک  تمارک  هک  یتمعن  ره  رد  ار  یلاـعت  كراـبت و  يادـخ  هک  یتسرد  هب  ترـضح : نآ  دومرف  و 
نئل و  هلوقل :  ) دـنادرگ هدایز  تمعن  نآ  ناـنم  يادـخ  دـیامن  یفلت  رکـش  هب  تمعن  نآ  دـنک و  ادا  قح  نآ  هک  ره  سپ  نآ ، ندرازگ 

هلمجلا یف  دـشاب و  هدروآ  رد  لاوز  رطخ  رد  ار  تمعن  نآ  نآ ، رب  رکـش  نآ و  قـح  زا  دـنک  ریـصقت  هک  ره  و  مکندـیز ) ـال  مـترکش 
ملع نیا  .ددرگ و  تمعن  لاوز  نامرح و  بجوتسم  دیامن  نارفک  هک  ره  دیزم و  بجوتسم  دنک  تمعن  رکـش  هک  ره  هک  تسا  مولعم 

یلاثم ام  .دسانـشب و  ار  نآ  نید  رد  رـصبتسم  نییعت  هب  تمعن  ره  قح  اما  تسا و  جردـنم  رمـضم و  ناـیملاع  همه  لوقع  يراـجم  رد 
عضاوت نافیعـض  اب  وا  هک  دوب  نآ  تمعن  نآ  رد  يادخ  قح  دشخب  تلود  هاج و  نایملاع  يادخ  ار  هک  ره  الثم  .مینک  ادا  حضاو  دنچ 

سفن رد  ار  دوخ  وا  هک  دوب  نآ  تمعن  نآ  قـح  دـنادرگ  زیزع  قـلخ  رظن  رد  ار  هک  ره  و  درآرب ، ساـن  تاـجاح  دـیامن و  تمحرم  و 
يو ینمـشد  زا  دنادرگ  نمیا  ار  هک  ره  و  دنک ، قافنا  ءابرقا  ءارقف و  رب  نآ  دنک  تمارک  لام  ار  هک  ره  و  دـنیب ، لیلذ  راوخ و  شیوخ 

رب ءاـضعا  زا  يوضع  رد  نوچ  دـهاوخن و  مدرم  تحیـضف  دـنام  ملاـس  یتحیـضف  زا  نوچ  دـنادرگ و  نمیا  دوـخ  زا  ار  نارگید  زین  وا 
و کلذ ) لاثما  و   ) دیامن میلعت  لها  هب  ار  نآ  دزومآ  یملع  رگا  و  دیامرف ، راک  رتشیب  يادخ  راک  رد  وضع  نآ  دشاب  تیفاع  تحص و 

ضرع هلـضف  نم  سانلا  ساوی  مل  نم  اهلان  نم  هللا  عاـطا  اذا  اـهلابقا  ایندـلا و  نسحا  اـم  .تسا  ماـقم  نیا  بساـنم  ناوید  زا  تاـیبا  نیا 
انیار مک  اهلاتما و  هبحلاب  فعضی  اطعلا  لیزج  شرعلا  اذ  ناف  اهلاس  نم  كایند  نم  طعا  رباج و  ای  لضفلا  لاوز  رذحاف  اهلابقا  رابدالل 

يذلا رکشلا  هلاقم  مهازاج  همعنلا  اورکش  ول  اهلافقا  لخبلاب  اودیق  مهلاوماب و  ایندلا  یلع  اوهات  اهلابقا  رکشلاب  اولبقی  مل  هورث  يوذ  نم 
اهلاغ مهرفک  اهنکل  مکندیزال  مترکش  نئل  اهلاق 

یجیهال

هک مالسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .هتمعن » لاوزب  رطاخ  هنع  رـصق  نم  اهنم و  هداز  هادا  نمف  اقح ، همعن  لک  یف  نا هللا  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
تمعن نآ  رکـش  درک و  وا  قح  يادا  هک  یـسک  سپ  تسا ، یقح  یتمعن  ره  رد  ناش  دنلب  ریخ و  بحاص  ادـخ  يارب  زا  هک  قیقحت  هب 
دزادنا تکاله  هب  وا ، تمعن  قح  يادا  زا  درک  ریـصقت  هک  یـسک  ار و  تمعن  نآ  وا  يارب  زا  ادخ  دـنادرگ  یم  هدایز  دروآ ، اج  هب  ار 

.وا زا  دوخ  تمعن  لاوز  ببس  هب  ار  وا 

ییوخ

هیوـکزلا و قوقحلاـک  هنیعم  دودـحب  هقح  ررقت  اـم  همعن  یف  هیهلـالا  قوـقحلا  نمف  یهلـالا ، اـهقح  ءادا  همعنلا  رکـش  هـقیقح  ینعملا :
هناعا و  هفرعملا ، ملعلا و  رـشن  یلع  ثحلاک  قالطالا  هجو  یلع  هیلا  بدـن  اـم  اـهنم  هبودـنملا و  هضورفملا و  اـهدراوم  یف  ساـمخالا 
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نم هئادا  كرت  نوکی  همعنلا و  دیزم  بجویف  ارکش  قحلا  ءادا  ناک  اذاف  .اهوحن  محرلا و  هلصو  نیدلاولا  رب  و  ثیغتسملا ، فیعـضلا و 
دزادرپب ار  نآ  هک  ره  تسا ، یقح  یتـمعن  ره  رد  دـنوادخ  يارب  هک  یتـسار  دومرف : همجرتـلا : .لاوزلا  رطخل  بجوملا  نارفکلا  حـبقا 

.دراد رارق  تمعن  لاوز  رطخ  رد  دنک  یهاتوک  قح  نآ  ءادا  رد  هک  ره  و  دیازفیب ، شتمعن  نآ  رب  دنوادخ 

دنویپ تفج و  وت  اب  تسا  یقح  نآ  رد  *** دنوادخ تدیشخب  هک  تمعن  نآ  ره 

دیآ تمعن  لاوز  دوخ  هنرگو  *** دیازف شقح  یتخادرپ  رگا 

يرتشوش

سابل هللا  اهقاذاف  هللا  معناب  ترفکف  ( ) دـیدشل یباذـع  نا  مترفک  نئل  مکندـیزال و  مترکـش  نئل  یلاـعت … (  هلوق  ینعم  یف  وه  لوقا :
رهاظ ام  یفاکلا -)  ) هاور ام  یلع  فاحصلا - نیـسحل  مالـسلا ) هیلع   ) قداصلا لوق  هانعم  یف  و  نوعنـصی .) اوناک  امب  فوخلا  عوجلا و 
ربصی مل  نم  مهدـنع و  هیلع  همعن  یف  یلاعت  داز  مهناشب  ماق  مهل و  ربص  نمف  سانلا  هنووم  هیلع  رهاظ  یتح  معنلادـبع  یلع  یلاـعت  هللا 

.همعنلا کلت  یلاعت  هللا  لازا  مهناشب  مقی  مل  مهل و 

هینغم

نم و  رکـش ، نمل  هدایزلا  هسفن  یلع  هناحبـس  بتک  دق  و  همعن ، هل  ثدحا  املک  ارکـش  هل  ثدـحی  نا  هدـبع  نم  بحی  هناحبـس  هللا  نا 
یلع اهنم  قافنالا  نسحی  نا  و  یغطی ، هیلع و  معنملا  اهب  رتغی  نا ال  همعنلا  رکـش  ینعم  ..رطخلل و  هضرع  دقف  یتوا  ام  رکـش  نع  رـصق 

.سئاب نع  هبرک  سفن  و  افوهلم ، اهب  ثاغا  هیقب  تیقب  نا  و  هلها ، هسفن و 

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

هب ار  نآ  هک  ره  سپ  تسا ، یساپس  قح  یتمعن  ره  رد  ار  یلاعتیادخ  اققحم  تسا : هدومرف  يرازگـساپس ) دوس  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
يدوبان رطخ  رد  ار  تمعن  نآ  ادخ  دنک  یهاتوک  قح  نآ  ندروآ  اج  هب  زا  هک  ره  و  دـهد ، ناوارف  ار  وا  تمعن  نآ  زا  ادـخ  دروآ  اج 

هاج تلود و  ادـخ  هک  ار  یـسک  ـالثم  تسا  نآ  بساـنت  هب  یتمعن  ره  رد  ادـخ  ساپـس  قح  هک  دـنامن  هتفگاـن   ) دزادـنا ندـش  رود  و 
هک ره  و  درادنپ ، راوخ  لیلذ و  ار  دوخ  دیاب  هدنادرگ  دنمجرا  زیزع و  ار  هک  ره  و  دنک ، ینتورف  یهارمه و  ناناوتان  اب  دـیاب  هدیـشخب 
دای شلها  هب  دیاب  هدومرف  ءاطع  یئاناد  ملع و  ار  هک  ره  و  دیاشخبب ، ناشیوخ  نادنمتسم و  ناگراچیب و  هب  دیاب  هداد  یئاراد  لام و  ار 

(. دهد

ینامز

نیا هاـگره  تسا و  هعماـج  ياهیدـنمزاین  هب  کـمک  ناگدـنامرد و  زا  يراتـسرپ  يارب  تسا ، هتفرگ  رارق  رـشب  راـیتخا  رد  هک  یتورث 
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یم هتکن  نیمه  هب  هجوت  يارب  نابرهم  يادـخ  .تمعن  رکـش  تسا  نمیه  تسا و  هدرک  ءادا  ار  ادـخ  تمعن و  قح  داد  ماجنا  ار  هفیظو 
.دینک قافنا  ادخ  هار  رد  دیا ) هدیدرگ  ادخ  بئان  و   ) دیا هدـش  نارگید  ثراو  هچنآ  زا  دـیروآ و  نامیا  شلوسر  ادـخ و  هب  : ) دـیامرف
طقف ادخ  رکش  هدش ، دای  هتکن  هب  هجوت  اب  .دوب ) دنهاوخ  گرزب  یـشاداپ  ياراد  دننک  قافنا  ادخ  هار  رد  دنروایب و  نامیا  هک  یناسک 

.ددرگ لماک  يرازگرکش  ات  تشاد  تیانع  مه  تامدخ  هب  تبسن  دیاب  هکلب  تسین  نتفگ  هللادمحلا 

يزاریش دمحم  دیس 

يا اهنم )  ) هللا هداز )  ) رکـشلا وه  و  قحلا ، کلذ  يدا  يا  هادا ) نمف  اقح   ) دـبعلل اهب  لضفتی  همعن ) لک  یف  نا هللا  : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
.اهلاوز رطخ  یف  هسفن  عقوا  يا  هتمعن ) لوازب  رطاخ   ) اندب ابلق و  اناسل و  همعنل ، ارکش  دوی  ملف  هنع ) رصق  نم  و   ) همعنلا کلت  نم 

يوسوم

اهعضوم و اهعضت  نا  اهرکش  اهرکشت و  نا  همعن  لک  یف  هللا  قح  حرشلا : .هکلهلل  اهـضرع  رطاخ : .هجرخا  هلـصوا ، هغلب و  هادا : هغللا :
نئل و  : ) یلاعت هلوق  قادـصم  وه  اهامن و  هل و  هللا  اهداز  کـلذ  يدا  نمف  نیکاـسملا  ءارقفلا و  یلع  هقفنتف  اـهنم  بجاولا  قحلا  جرخت 

.معنلا لیزی  ام  اهنم  یصاعملا  هیصعم و  اهرکش  مدع  نال  لاوزلل  اهضرع  دقف  اهرکش  ءادا  یف  رصق  نم  اما  و  مکندیزال ) مترکش 

یناقلاط

رد سک  ره  دیامرف و  نوزفا  وا  رب  تمعن  نآ  دـنوادخ  دـنک ، ادا  ار  نآ  سک  ره  تسا ، یقح  یتمعن  ره  رد  ار  لاعتم  دـنوادخ  انامه  »
« .دتفا رطخ  رد  تمعن  لاوز  هب  دنک  یهاتوک  نآ 

زاین و ندروآرب  هدنامرد و  يرای  اب  دوش و  هداد  یتمعن  سک  ره  هب  تسا  هدمآ  مه  ربخ  رد  دش ، هتفگ  نخس  هتشذگ  رد  هراب  نیا  رد 
.دوش یم  هاتوک  شتمعن  رمع  دنک ، یهاتوک  سک  ره  تسا و  ماود  راوازس  شتمعن  دزادرپب ، ار  نآ  قح  متس ، فشک 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

، اهَنِم ُهَداَز  ُهاَّدَأ  ْنَمَف  ، ًاّقَح ٍهَمِْعن  ِّلُک  ِیف  ِهِّلل  َّنِإ 

.ِِهتَمِْعن ِلاَوَِزب  َرَطاَخ  ُْهنَع  َرَّصَق  ْنَم  َو 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

یهاـتوک نآ  رد  هک  یـسک  دـنک و  یم  نوزفا  وا  رب  ار  تمعن  نآ  ، دـنک ادا  ار  نآ  قح  هک  یـسک.دراد  یقح  یتـمعن  ره  رد  دـنوادخ 
ار تمعن  نآ  دیامن 

زا هنامیکح  راتفگ  نیا  هک  دـنک  یم  حیرـصت  رداصم  رد  هللا  همحر  بیطخ  هناـمیکح : راـتفگ  دنـس   ) . .دـهد یم  رارق  لاوز  رطخ  رد 
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هدروآ لوقعلا  فـحت  باـتک  رد  ار  نآ  ینارح  هبعـش  نبا  ، یـضر دّیـس  موـحرم  زا  شیپ  هک  تسا  هدـش  ساـبتقا  يرت  حورـشم  مـالک 
يرگید عبنم  دهد  یم  ناشن  هک  هدرک  رکذ  دوخ  باتک  رد  ییاه  توافت  اب  ار  نآ  مکحلاررغ  هدنـسیون  زین  یـضر  دّیـس  زا  دعب.تسا 

(( ،ج 4،ص 190 هغالبلا جهن  رداصم  ) .تسا هتشاد 

اه تمعن  ياقب  هار 

یقح یتمعن  ره  رد  دنوادخ  :» دیامرف یم  ، دنک یم  دیدج  ریبعت  اب  رکُش  هلئسم  تیمها  هب  هراشا  ینارون  مالک  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
رطخ رد  ار  تمعن  نآ  دـیامن  یهاـتوک  نآ  رد  هک  یـسک  دـنک و  یم  نوزفا  وا  رب  ار  تمعن  نآ  دـنک ، ادا  ار  نآ  قح  هک  یـسک.دراد 

( . ِِهتَمِْعن ِلاَوَِزب  َرَطاَخ  ُْهنَع  َرَّصَق  ْنَم  ،َو  اهَنِم ُهَداَز  ُهاَّدَأ  ْنَمَف  ، ًاّقَح ٍهَمِْعن  ِّلُک  ِیف  ِهِّلل  َّنِإ  ( ؛» دهد یم  رارق  لاوز 

.تسا ندنکفا  رطخ  هب  يانعم  هب  هرطاخم ) هدام  زا  « ) َرَطاخ »

نآ زا  ینعی  ؛ تسا یلمع  رکش  ، رکش ساسا  هکلب  یبلق  ینابز و  رکش  اهنت  هن  ؛ تسا رکش  نامه  ، تمعن قح  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  روظنم 
رکف هب  ، ندومن رئاعش  میظعت  ، نداد فیفخت  ار  نارامیب  مالآ  ، ندروآ اج  هب  محر  هلـص  ، ندرک هدافتـسا  نامولظم  عفن  هب  دادادخ  تمعن 

.اه نیا  لاثما  ندوب و  نامیتی 

هب دنا  هدش  هدـیرفآ  نآ  يارب  هک  یفادـها  ریـسم  رد  ار  اه  نآ  هک  تسا  نیا  ، شوه لقع و  شوگ و  مشچ و  دـننام  ییاه  تمعن  رکش 
، قالخا ياملع  فورعم  ریبعت  قباطم  میریگب و  راک 

يزور وا  هب  ادـخ  ار  هچنآ  مامت  ، ناسنا هک  تسا  نیا  زا  ترابع  رکـش  ِِهلْجِأل ؛ َِقلُخ  امیف  ُهّللا  ُهَمَْعنأ  اـم  َعیمَج  ِدـْبَْعلا  ُفْرَـص  َوُه  ُرْکُّشلا  »
«. دنک فرص  تسا  هدش  هدیرفآ  هک  یفادها  نآ  يارب  هداد 

: میناوخ یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد  ؛ دراد ار  دوخ  هاگیاج  ینابز  رکش  هتبلا 

ِّبَر ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  : دیوگب نامیا ) صالخا و  يور  زا   ) ناسنا هک  تسا  نآ  رکش  مامت  َنیَِملاَْعلا ؛ ِّبَر  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  ِلُجَّرلا  ُلْوَق  ِرْکُّشلا  ُماَمَت  »
 ( ،ج 2،ص 95،ح 10 یفاک «. ) . َنیَِملاَْعلا

ناهاگرصع ناهاگحبـص و  زور  همه  مالـسلا  هیلع  حون  هک  تسا  هدمآ  مالـسلا  امهیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما  زا  يرگید  ثیدح  رد 
: تشاد یم  هضرع  ادخ  هاگرد  هب  ار  تاملک  نیا 

ُرْکُّشلا ََکل  ُدْمَْحلا َو  ََکل  ، ََکل َْکیِرَش  َكَدْحَو ال  ، َْکنِمَف اْینُد  ْوَأ  ٍْنیِد  ِیف  ٍهَمِْعن  ْنِم  ِیب  یْسمَأ  ْوَأ  َحَبْصَأ  ام  َّنَأ  َكُدِهْشُأ  یِّنِإ  َّمُهّللَأ  »
هچ ینید و  هچ  ، دـسر یم  نم  هب  ماـش  حبـص و  یتمعن  ره  : مریگ یم  هاوگ  ار  وت  نم  ادـنوادخ  اـضِّرلا ؛ َدـَْعب  ،َو  یـضْرَت یّتَـح  َّیَلَع  اـِهب 
نآ ، وت نآ  زا  مه  رکش  تسوت و  صوصخم  دمح  يرادن ، یکیرـش  يا و  هناگی  ، تسوت يوس  زا  همه  ، يدام هچ  يونعم و  هچ  ، يویند

 ( ،ج 11،ص 290 راونالا راحب  «. ) . يدونشخ زا  دعب  یتح  يوش و  دونشخ  نم  زا  ات  میوگ  یم  ترکش  ردق 

 ( ،ج 2،ص 99،ح 21 یفاک  ) . .تسا هدناوخ  روکش  دبع  ار  وا  ببس  نیدب  لاعتم  يادخ  هک  تسا  هدمآ  تایاور  زا  یضعب  رد 
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یـضار هتـشاد  ینازرا  وا  هب  هک  ییاـه  تمعن  ببـس  هب  دـنوادخ  زا  ًاـعقاو  ناـسنا  هک  دراد  ار  دوـخ  هاـگیاج  زین  یبـلق  رکـش  نینچمه 
.ددرگ راکشآ  نآ  یلمع  ياه  هبنج  هک  دوش  یم  لماک  یتروص  رد  رکش  لاح  ره  هب  یلو  ؛ دشاب

.ددرگ لماک  وا  رکش  ات  دنک  رکشت  مه  تمعن  هطساو  زا  دیاب  ناسنا  اه  نیا  رب  هوالع  هک  دوش  یم  هدافتسا  تایاور  یضعب  زا 

: میناوخ یم  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  نیدباعلا  نیز  ماما  زا  یثیدح  رد 

...َهَّللا َّنِإ  »

َْمل ُلوُقَیَف  ِّبَر  اَی  َُکتْرَکَـش  َْلب  ُلوُقَیَف  ًانالُف  َتْرَکَـشَأ  ِهَماَیِْقلا  َمْوَی  ِهِدـِیبَع  ْنِم  ٍدـْبَِعل  َیلاَعَت  َكَراَبَت َو  ُهَّللا  ُلوُقَی  ٍروُکَـش  ٍدـْبَع  َّلُک  ُّبُِحی 
زور لاعتم  دنوادخ.دراد  تسود  ار  يرازگرکش  هدنب  ره...دنوادخ  ِساَّنِلل ؛ ْمُکُرَکْـشَأ  ِهَِّلل  ْمُکُرَکْـشَأ  َلاَق  َُّمث  ُهْرُکْـشَت  َْمل  ْذِإ  ِینْرُکْـشَت 

دنوادخ.مدرازگ ار  وت  رکش  نم  ایادخ ! : دنک یم  ضرع  يدرک ؟ رکشت  صخش  نالف  زا  ایآ  : دیوگ یم  شناگدنب  زا  یضعب  هب  تمایق 
ادخ ربارب  رد  امش  نیرترکاش  : دومرف مالسلا  هیلع  ماما  سپس.يا  هدومنن  ادا  ارم  رکش  يدرکن  رکشت  وا  زا  هک  نآ  ببـس  هب  : دیامرف یم 

 ( ،ج 2،ص 99،ح 30 یفاک «. ) . تسادخ ناگدنب  ربارب  رد  امش  نیرترکاش 

یم مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  ماما  زا  یثیدح  رد  هلمج  زا  تسا  ناهانگ  زا  زیهرپ  یتمعن  ره  رکش  هک  تسا  هدمآ  يددعتم  ثیداحا  رد 
: میناوخ

،ج 67،ص 307،ح 31) راونالا راحب  « . ) . ُهَّللا َمَّرَح  اَّمَع  ُعَرَْولا  ٍهَمِْعن  ِّلُک  ُرْکُش  »

تمعن هدنـشخب  هاگـشیپ  هب  رکـشت  نیرتهب  ، يرادربناـمرف تسا و  هدـنب  يرادربناـمرف  لـیلد  هاـنگ  زا  زیهرپ  ؛ تسا نشور  مه  نآ  لـیلد 
.تساه

َناَک ُْدبَْعلا  ُهَلَعَف  اَذِإ  ٌّدَح  ِرْکُّشِلل  ْلَه  :» درک لاؤس  ترضح  زا  ریـصب  وبا  هک  میناوخ  یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يرگید  ثیدح  رد 
ریصبوبا.يرآ : دومرف مالـسلا  هیلع  ماما  »؟ دوش بوسحم  رکاش  دهد  ماجنا  ار  نآ  يا  هدنب  هاگره  هک  دراد  ییاهن  دح  رکـش  ایآ  ؛ ًارِکاَش

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  تسا ؟ مادک  نآ  : درک لاؤس 

َرَّخَس يِذَّلا  َناْحبُـس   » َّزَع َّلَج َو  ُُهلْوَق  ُْهنِم  ُهاَّدَأ َو  ٌّقَح  ِِهلاَم  ِیف  ِْهیَلَع  َمَْعنَأ  اَمِیف  َناَک  ْنِإ  ٍلاَم َو  ٍلْهَأ َو  ِیف  ِْهیَلَع  ٍهَمِْعن  ِّلُک  یَلَع  َهَّللا  ُدَمْحَی  »
یم رکـش  ار  وا  ، شلاوما رد  ای  دشاب  شا  هداوناخ  رد  هاوخ  ؛ هداد وا  هب  ادخ  هک  یتمعن  ره  ربارب  رد  ناسنا  ؛ » َنِینِْرقُم َُهل  اّنُک  ام  اذـه َو  اَنل 

لاعتم دنوادخ  راتفگ  تسا  هلمج  نآ  زا  دنک و  یم  ادا  ار  نآ  ، دشاب ، هدـش هداد  يو  هب  هک  یتمعن  رد  وا  لاوما  رد  یقح  رگا  دـیوگ و 
ادخ فطل  رگا   ) درک و ام  رّخـسم  ار  نآ  هک  يدنوادخ  تسا  هزنم  دیوگب ): یبکرم  رب  ندـش  راوس  ماگنه  هب  ناسنا  :») دـیامرف یم  هک 

 ( هیآ 13 ، فرخز ،ج 2،ص 95،ح 12؛ یفاک «. ) . میریگب رارق  نآ  رانک  رد  میتسناوت  یمن  ام  دوبن )

ناکما ناسنا  زا  هک  يرکـش  هلحرم  نیرخآ  هرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يرگید  ثیدـح  اـب  ار  هناـمیکح  مـالک  زا  شخب  نیا 
: دیامرف یم  ترضح  نآ.میهد  یم  نایاپ  تسا  ریذپ 
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: َلاقَف.يرْکُش َّقَح  ینْرُکْشُأ  یسُوم ! ای  : مالسلا هیلع  یسُوم  یلإ  یلاعَت  ُهّللا  یَحْوأ  »

يرْکُش َّقَح  ینَتْرَکَش  یسُوم ! ای  : َلاقَف َّیَلَع ؟ ِِهب  َتْمَْعنأ  َْتنأ  ّالإ َو  ِِهب  َكُرُکْشأ  ٍرْکُش  ْنِم  َْسَیلَو  َكِرْکُش  َّقَح  َكُرُکْشأ  َْفیَک    ّ ِبَر ای 
: درک ضرع  یسوم.نک  ادا  ار  نم  رکش  قح  یسوم ! يا  هک  داتسرف  یحو  یسوم  هب  دنوادخ  یّنِم ؛ َِکلَذ  ّنأ  َتِْملَع  َنیح 

اب نیاربانب  ( ؟ تسا نم  رب  وت  يوس  زا  يرگید  تمعن  يرازگرکش ، قیفوت  تمعن  نیمه  هک  یلاح  رد  منک  ادا  ار  وت  رکـش  قح  هنوگچ 
هب ار  نم  رکـش  قح  یـسوم ! يا  : دومرف دنوادخ  مرازگب ) مه  ار  نآ  رکـش  دیاب  هک  دوش  یم  اطع  نم  هب  يدیدج  تمعن  يرازگرکش 

 ( ،ح 9603 همکحلا نازیم  «. ) . تسا نم  يوس  زا  مه  قیفوت  نیا  یناد  یم  نوچ  يدروآ  اج 

هب دندش  راتفرگ  دندرک و  تمعن  نارفک  هک  ییاه  تما  تشذگرـس  نآرق  رد  تساه و  تمعن  لاوز  هیام  کش  یب  تمعن  نارفک  اما 
نآ مامت  دندرک و  نارفک  داد و  اه  نآ  هب  تمعن  همه  نآ  دنوادخ  هک  تسا  أبس  موق  ناتساد  نآ  زا  ینشور  هنومن  هک  هدش  لقن  رارک 

.دش هتفرگ  نانآ  زا  اه 

: میناوخ یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد 

ٌِّیلَع َناَکَو  َلاَق  ِْهَیلِإ  َعِجْرَت  ْنَأ  ْتَداَکَف  ُّطَق  ٍدَحَأ  ْنَع  ْلِقَْتنَت  َْمل  اَهَّنِإ  اَمَأ  ْمُکِْریَغ  َیلِإ  ْمُْکنَع  َلِقَْتنَت  ْنَأ  اوُرَذْحا  ِهَّللا َو  ِمَِعن  َراَوِج  اُونِـسْحَأ  »
اه تمعن  نآ  نارفک ) رثارب   ) هک دیسرتب  دینک و  راتفر  یبوخ  هب  راگدرورپ  ياه  تمعن  اب  َلَْبقَأَف ؛ ٌءْیَـش  ََربْدَأ  اَم  َّلَق  ُلوُقَی  مالـسلا  هیلع 

هیلع یلع.ددرگزاـب  وا  هب  یناـسآ  نیا  هب  هک  دـشن  لـقتنم  یـسک  زا  یتـمعن  چـیه  دـینادب  دوش  هداد  نارگید  هب  دوش و  هتفرگ  امـش  زا 
 ( ،ج 4،ص 38،ح 3 یفاک «. ) . ددرگزاب رگید  راب  سپس  دنک و  تشپ  ناسنا  هب  یتمعن  هک  دوش  یم  رتمک  : دومرف یم  مالسلا 

.دمآ دهاوخ  يدوز  هب  تمکح 246  رد  نومضم  نیمه 

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said: “Surely in every blessing there is a right of Allāh. If one
carries out that right, Allāh increases the blessing, and if one falls short of doing so, he

.” risks losing the blessing

توهش لرتنک  تردق و  یتساک  : 245 تمکح

هراشا

توص
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ُهَوهّشلا ِّتلَق  ُهَرِدقَملا  ِتَُرثَک  اَذِإ  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 
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اه همجرت 

یتشد

 . دریگ یتساک  توهش  دبای ، ینوزف  ییاناوت  هک  یماگنه  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 

يدیهش

.دیآ مک  شهاوخ  دیازفیب ، ییاناوت  نوچ 

یلیبدرا

نآ توف  زا  تسنمیا  هردقلا  ریثک  هچ  وزرآ و  دوش  مک  یئاناوت  دوش  رایسب  هاگ  ره 

یتیآ

.دبای ناصقن  شهاوخ  دیازفیب ، ییاناوت  هاگره  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . دوش مک  هتساوخ  ددرگ  دایز  ییاناوت  هک  ینامز  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

یلع صیرح  ناسنالا  و  عوبتم ، عونمملا  لیق  و  هدنع ، سیل  امیف  هبغرلا ، دادزیف  هوهـشلا ، رمثی  صرحلا  و  صرحلا ، رمثی  رقفلا  نا  ینعی 
ام ناک  نا  و  هل ، سیل  امب  هتوهش  تقلعت  و  یشلا ء ، کلذب  هقلعتملا  هتوهـش ، تلق  هیلع  یلوتـسا  یـش ء و  یلع  ردق  نمف  هنم ، عنم ، ام 

، لنی مل  ام  یلا  قاوش  ءرملا  هریغ و  دنع  امم  نیزا  نسحا و  هدنع 

مثیم نبا 

ندروآرب هب  تبـسن  يرتمک  ناوت  هک  یـسک  نوچ  دوش .) كدـنا  هتـساوخ  دوش ، دایز  يدـنمناوت  هاگره  : ) دومرف مالـسلا ) هیلع   ) ماما
، سرت نیمه  نیاربانب  دهدب ، تسد  زا  ار  نآ  دوخ ، هتساوخ  هب  یـسرتسد  زا  سپ  هک  نیا  زا  دراد  میب  هراومه  دراد ، دوخ  هتـساوخ ي 

تسا لیم  هقالع و  كرحم  دوخ  یفرط  زا  و  هتساوخ ، نآ  هب  تبـسن  تسا  يا  هرهلد  ثعاب  هشیمه  هتـساوخ ، هب  لوصو  تذل  لابند  هب 
ور نیا  زا  دسرن ، دوخ  هتـساوخ ي  هب  هک  تشاد  دهاوخن  یـسرت  تشاد ، ار  دوخ  هتـساوخ ي  رب  لماک  ییاناوت  رگا  اما  نآ ، فرط  هب 

.دبای یم  شهاک  نآ  هب  تبسن  شا  هقالع  يراشفاپ و  هدش و  مک  نادب  لیم  هزیگنا ي 
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دیدحلا یبا 

[ ُهَرُدْقَْملَا  ] ُهَرِدْقَْملَا ِتَُرثَک  اَذِإ  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

«. ( . هروشملا :» د ُهَوْهَّشلا (  ِتَّلَق 

.هعیبطلا ودع  ریثک  لک  رعاشلا و  لوق  لثم  لولمم و  هیلع  رودقم  لک  مهلوق  لثم  اذه 

ینلم یتح  هیلع  ترثک  خأ  رخآلا و  لوق  لثم  و 

امنإ اهنع و  جراخ  ءیش  یلإ  هجاتحم  ریغ  اهـسفنب  هیفتکم  اهتاذب  هینغ  مهدنع  سفنلا  نأ  کلذ  یلقعلا و  ملعلا  یف  هلع  مکحلا  اذهل  و 
رقفلا و یف  سفنلا  رمأ  نم  دـضلاب  یلویهلا  رمأ  نأ  کلذ  یلویهلا و  اـهتنراقمل  اـهنع  جراـخ  وه  اـم  یلإ  رقفلا  هجاـحلا و  اـهل  تضرع 
مضلاب و ؛ هینق عمج  : تاینقلا تاینقلا (  مولعلا و  لیصحت  یلإ  قوشلا  هل  ضرع  یلویهلا  سفنلا و  نم  ابکرم  ناسنإلا  ناک  امل  هجاحلا و 
ءاش و یتم  اهیلإ  عجری  هل  هنازخلاب  هیبش  یف  اهلصحی  هنإف  مولعلا  امأف  امهلوصحب  هذاذتلا  امهب و  هعافتنال  .ناسنإلا )  هبـستکا  ام  : رـسکلا
تاـینقلا و اـمأ  هعـضوم و  یف  روکذـم  وه  اـم  یلع  یناـعملا  روصلا و  لـحم  یه  یتلا  هیناـسفنلا  يوقلا  ینعأ  دارأ  اـم  اـهنم  جرختـسی 

ثیح نم  کلذ  یف  طلغی  هنکل  هتاذ  نع  هجراخ  هسوسحم  هنازخ  اهعدوی  نأ  کلت و  نم  موری  ام  لثم  اـهنم  موری  هنإـف  تاـسوسحملا 
هدـنع سیل  ام  بلطی  امنإ  ناسنإلا  نأل  عنم  ام  یلع  صرح  امنإ  اهنم و  ینتقی  نأ  یغبنی  اـم  یلع  همکحلاـب  هبنتی  نأ  یلإ  اـهنم  رثکتـسی 

عجر یتم  هرخدا و  دق  هنأ  ملع  نکس و  هلـصح  اذإف  دوجوملا  یلإ  مودعملا ال  یلإ  هجوتی  امنإ  بلطلا  لاحم و  لصاحلا  لیـصحت  نأل 
اهل و هیاهن  تایئزجلا ال  نأ  ملعی  نأ  یلإ  کلذک  لازی  هنم و ال  رخآ  ءیـش  یلإ  قوشت  هنزخ و  تاذلاب  یقبی  امم  ناک  نإ  هدـحو  هیلإ 

نم دـصقی  نأ  بجوف  اسوسحم  وأ  امولعم  ناک  ءاوس  هبلطل  هجو  هیلإ و ال  عوزنلا  یف  هدـئاف  هلیـصحت و ال  یف  عمطم  الف  هل  هیاهن  ام ال 
اهنأ ال عم  اهلک  اهلوصح  نإف  اهنم  راثکتـسالا  نع  لدـعی  هتامیقم و  ندـبلا و  تارورـض  یلإ  تاینتقملا  نم  مهـألا و  یلإ  تاـمولعملا 

بابلا اذه  یف  طلغلا  هراکملا و  بورـض  مومهلا و  نازحألا و  هدام  وهف  هیافکلا  ردق  هجاحلا و  نع  لضف  املک  نکمم و  ریغ  اهل  هیاهن 
هیلإ و جاـتحی  نأ  یلإ  لالقتـسالا  وه  ینغلا  هجاـحلا و  وه  رقفلا  نـأل  رقفلا  ندـعم  نم  ینغلا  یف  ناـسنإلا  عمط  کـلذ  ببـس  ریثـک و 

یلع هتاینق و  هرثک  بسحب  هتاجاح  رثکتـسی  هنإف  هتاینق  ترثک  نم  اـمأف  هتبلا  جاـتحم  ریغ  هنـأل  اـقلطم  ینغ  یلاـعت  هللا  نإ  لـیق  کلذـل 
دوجوملا صیخرلا  ءیـشلا  امأف  ءامکحلا  قالخأ  ءایبنألا و  عئارـش  یف  کلذ  نیب  دق  هرقف و  هوجو  هرثکب  راثکتـسالا  یلإ  هبغر  اهردـق 

لک دـحاولا و  دـعب  دـحاولا  هبیـصی  نایحألا و  یف  هیلع  ردـقی  امنإف  یلاغلا  دـجو و  سمتلا  اذإ  هنأ  مولعم  هنأل  هنع  بغری  اـمنإف  اریثک 
هریغل لصحی  ام ال  هل  لصحیل  هبیصیل و  دحاولا  کلذ  نوکی  نأ  ینمتی  ناسنإ 

یناشاک

لیلق هک  اریز  يو  يوزرآ  ددرگ  كدـنا  هوهـشلا ) تلق   ) ییاـناوت دوش  رایـسب  هک  هاـگره  هردـقملا ) ترثک  اذا  مالـسلا : هیلع  لاـق  (و 
زا نوچ  تردقلاریثک  تسا و  ناور  وا  یپ  رد  نیاربانب  دتفا و  یم  هغدغد  نیا  وا  لد  رد  هشیمه  دـسرت و  یم  بولطم  توف  زا  هردـقلا 

تسا نآ  زا  ینغتسم  تسا  نمیا  وا  توق 

یلمآ
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ینیوزق

نایب هب  تجاح  یب  ناکریز  لوقع  شیپ  نیاو  نآ ، شهاوخ  توهش و  ددرگ  مک  يدارم  لوصح  بابسا  تردق و  دوش  رایـسب  هاگره 
.تسا نیبم 

یجیهال

رب ییاناوت  تردق و  دـش  رایـسب  هک  یتقو  ره  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .هوهـشلا » تلق  هردـقملا  ترثک  اذا  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
.درادن تردق  هک  يزیچ  هب  تسا  صیرح  ناسنا  هک  اریز  رما ، نآ  هب  شهاوخ  تبغر و  ددرگ  یم  مک  يرما 

ییوخ

ءادغ و نم  هیهتـشی  ام  یلع  هتردقم  تلق  نمف  عنم  ام  یلع  صیرح  ناسنالا  نا  وه : فورعم و  لصا  یلع  همئاق  همکحلا  هذـه  ینعملا :
اذا اـما  و  هیلع ، هصرح  دازف  لاوزلا  ضرعم  یف  هلیلق و  هتردـقم  نوکل  عنمیـس ، وا  اـهنم  عوـنمم  هنا  هسفن  یف  سحی  اـمهوحن  حاـکن و 
هنع تلاز  تارم  هیغتبی  ام  یهـشا  نم  لان  اذا  و  هتروث ، تدـمخ  هتروف و  تنکـس  هیهتـشی  ام  لوصوب  هسفن  تنامطا  هتردـقم و  ترثک 
نع هعنم  هیلع و  لالدلاب  اما  و  بحملل ، میلـستلا  نع  هعنمتب  اما  بوبحملا  قارف  عنامتلا و  دولوم  قشعلا  نا  لیق : انه  نم  .اسار و  هتوهش 

.دونغ یتساکب  توهش  تساوخ و  دوزفا  تردق  ورین و  هاگره  دومرف : همجرتلا : .بیصنل  اذخا  لصولا و 

رامشب تدیآ  كدنا  شتساوخ  *** رایسب دوب  سرتسد  رد  هچ  ره 

يرتشوش

: لاق بلطملا ؟ هرـسع  هرحلاک  تسیل  اهناف  اهیرتشت  مل ال  هل : لیقف  کلذ ، یف  قرحتی  ناک  هیراـج و  لـجر  قشع  مالـسلا : هیلع  لاـق  و 
.هذل دجا  کلذ  یف  اهتوهش و  بهذت  اهتکلم  نا  ینا 

هینغم

هعاس دیری  ام  ققحیف  رداقلا  اما  هلوانت ، هلیـصحت و  نع  زجعی  ام  یلع  فهلتی  ناسنالا  نا  ههادـبلا  نم  و  هفهل ، هینما و  هبغر و  هوهـشلا :
لبقیف قاوسالا ، نم  دقفیس  رکسلاک  علسلا  نم  هعلـس  نا  عاشی  ام  نیح  هارن  ام  بابلا  اذه  نم  .فساتلا و  فهلتلل و  بجوم  و ال  ءاشی ،

مایالا ال رئاس  ناک  و  هلیصحت ، نع  زجعلا  نم  فوخلا  مهولا و  درجمل  هیلا  جاتحی  ام  فاعـضا  رداقلا  هنم  رخدی  و  هئارـش ، یلع  سانلا 
.دارا یتم  هدی  لوانتم  یف  هنال  متهی ، هبابعی و 

هدبع

دهز کلم  نم  ناف  هوهشلا : تلق  هردقملا  … 

يرفعج
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مالسالا ضیف 

( نآ رب   ) شهاوخ توهش و  دوش  ناوارف  يزیچ ) رب   ) نتفای تسد  یئاناوت و  هاگ  ره  تسا : هدومرف  یئاناوت ) هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
تـسد زا  ادابم  دسرت  یم  تسنآ و  هجوتم  هشیمه  وا  شهاوخ  لیم و  دـشاب  هتـشاد  سرتسد  مک  يزیچ  هب  هک  یـسک  اریز   ) ددرگ مک 

(. تسا هدامآ  دهاوخب  هاگ  ره  هک  تسا  نئمطم  نوچ  تسا  كدنا  ششهاوخ  لیم و  دراد  سرتسد  رد  هکنآ  یلو  دورب ،

ینامز

( نآ رب   ) شهاوخ توهش و  دوش  ناوارف  يزیچ ) رب   ) نتفای تسد  یئاناوت و  هاگ  ره  تسا : هدومرف  یئاناوت ) هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
تـسد زا  ادابم  دسرت  یم  تسنآ و  هجوتم  هشیمه  وا  شهاوخ  لیم و  دـشاب  هتـشاد  سرتسد  مک  يزیچ  هب  هک  یـسک  اریز   ) ددرگ مک 

(. تسا هدامآ  دهاوخب  هاگ  ره  هک  تسا  نئمطم  نوچ  تسا  كدنا  ششهاوخ  لیم و  دراد  سرتسد  رد  هکنآ  یلو  دورب ،

يزاریش دمحم  دیس 

لقتف هردقلا ، تفرع  اذا  ینغتـست  سفنلا  ذا  هوهـشلا ) تلق   ) یـشلا ء یلع  ناسنالا  هردق  يا  هردـقملا ) ترثک  اذا  : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
.هوهشلا

يوسوم

هتوهش تفخ  هسفن و  ترقتسا  ناکم  يا  تقو و  يا  یف  یشلا ء  یلع  رداقلا  ناف  عنم - ام  ناسنالا  یلا  یش ء  بحا  و  لیق - دق  حرشلا :
هوهـشلا للقی  یـشلا ء  یلع  هردقملا  هدایزف  هیلع  لوصحلل  احاحلا  دادزی  هبلط و  یف  دتـشی  هارتف  کلذ  مدعب  سحا  نم  اما  هل و  هبلط  و 

.هیلا

یناقلاط

« .ددرگ كدنا  وزرآ  توهش و  دوش ، رایسب  تردق  نوچ  »

یم هک  رعاش  نیا  راتفگ  ریظن  دوش ، یم  زیگنا  لالم  هدـننک و  هتـسخ  دـشاب  راـیتخا  رد  زیچ  ره  هک  تسا  راـتفگ  نیا  ریظن  نخـس  نیا 
هدننک هتسخ  دوش  یم  نازرا  هک  زیچ  ره  يرآ  دش ، لولم  نم  زا  هک  مدرک  یتسود  وا  رب  نادنچ  هک  يردارب  تسود و  اسب  هچ  دیوگ :

هک یـسک  هب  هن  دـیزرو  یم  یتـسود  نم  زا  نوزفا  هک  تخورف  یم  یـسک  هب  تسا  هتخورف  ارم  یتـسود  هک  کـنیا  شاـک  يا  تسا ،
.تسا نآ  زا  رتمک 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

.ُهَوْهَّشلا ِتَّلَق  ُهَرِدْقَْملا  ِتَُرثَک  اَذِإ 
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: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

بیطخ هک  يرگید  كردـم  اهنت  هناـمیکح : راـتفگ  دنـس   ) . .دوش یم  مک  نآ  هب  هقـالع  دـبای  ینوزف  يزیچ  رب  تردـق  هک  یماـگنه 
رداصم ) .تسا هدروآ  ار  نآ  توافت  یمک  اب  هک  تسا  يدـمآ  مکحلا  ررغ  هدرک  رکذ  ینارون  مـالک  نیا  يارب  رداـصم  رد  هللا  همحر 

یمک اـب  ار  هناـمیکح  مـالک  نیا  زین  مشـش  نرق  ياـملع  زا  ظـعاوملا  مکحلا و  نویع  باـتک  هدنـسیون  ،ج 4،ص 190 .) هغالبلا جـهن 
( ( ،ص 115 ظعاوملا مکحلا و  نویع  ) .تسا هدرک  رکذ  توافت 

دوش یم  مک  صرح  ، تردق شیازفا  اب 

یم ، تسا زاـس  تشونرـس  ، ناـسنا یگدـنز  رد  هک  دـنک  یم  هراـشا  یناور  هتکن  کـی  هب  هناـمیکح  راـتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
( . ُهَوْهَّشلا ِتَّلَق  ُهَرِدْقَْملا  ِتَُرثَک  اَذِإ  : مالسلا هیلع  لاق  َو  ( ؛» دوش یم  مک  نآ  هب  هقالع  دبای  ینوزف  يزیچ  رب  تردق  هک  یماگنه  :» دیامرف

یم هـک  دریگ  یم  همــشچرس  فورعم  یناور  لـصا  کـی  زا  هناـمیکح  راـتفگ  نـیا  هعاربـلا  جاــهنم  رد  « يا هرمک  » موـحرم هـتفگ  هـب 
«. دراد ناوارف  صرح  هدش  عونمم  وا  يارب  هک  يزیچ  هب  تبسن  ناسنا  َِعنُم ؛ ام  یلَع  ٌصیرَح  ُناْسنإلا  :» دیوگ

اپ تسد و  نآ  ندرک  هریخذ  يارب  هن  ، دسرب نآ  هب  دهاوخب  نامز  ره  دـشاب و  ناسنا  سرتسد  رد  هک  يزیچ  ؛ تسا نشور  مه  نآ  لیلد 
لوـلم ریـس و  نآ  زا  هاـگ  یتـح  دـنک و  هاـگن  نآ  هب  ییاـنتعا  یب  اـب  اـسب  يا  دراد و  بارطـضا  شنداد  تسد  زا  ّتلع  هب  هن  ، دـنز یم 

دراد رارـصا  هاـگ  دـهد و  یم  ناـشن  هقـالع  نآ  هب  دوش  یم  ادـیپ  تمحز  هب  اـی  تسین  وا  سرتسد  رد  هک  يزیچ  ، سکع هب  یلو  ؛ دوش
.دنک هریخذ  نآ  زا  دوخ  تجاح  رادقم  زا  شیب 

شزاین ربارب  دنچ  سک  ره  دـنرب و  یم  موجه  اه  هاگـشورف  هب  مدرم  ، دوش یم  مک  ییاذـغ  داوم  زا  يزیچ  هک  یماگنه  لیلد  نیمه  هب 
ییاه هاگـشورف  هعماج  ناریدم  رگا  دراوم  هنوگ  نیا  رد.ددرگ  یم  لصاح  یعونـصم  یطحق  یعون  ، نآ رثا  رب  دنک و  یم  يرادـیرخ 

نآ زا  هنازور  تجاح  رادقم  هب  اهنت  مدرم  دنیـشن و  یم  ورف  ندیرخ  يارب  موجه  دننک  روکذم  داوم  زا  رپ  - تقوم روط  هب  دـنچره  - ار
.دوش یم  داسک  ، رازاب دننک و  یم  هیهت 

فازگ ياـه  تمیق  هب  ار  دوـخ  عاـتم  هک  نیا  يارب  یللملا  نیب  یلخاد و  هصرع  رد  وـجدوس  ناـناگرزاب  هک  تسا  لـیلد  نیمه  هـب  زین 
نیا هب  دننک و  يرادیرخ  تسه  رازاب  رد  هچره  هک  دنتـسرف  یم  رازاب  هب  ار  يدارفا  هاگ  هتفرگ و  ار  نآ  عیزوت  يولج  ًاتقوم  ، دنـشورفب

.دنشورفب فازگ  تمیق  هب  ات  دنتسرف  یم  رازاب  هب  جیردت  هب  ار  دوخ  سانجا  سپس  دننک و  داجیا  یعونصم  یطحق  بیترت 

درب و یم  ورف  تشحو  رد  ار  مدرم  دـنک و  یم  یعونـصم  ینارگ  داجیا  هک  تسا  نیمه  زین  مالـسا  رد  راکتحا  میرحت  لیالد  زا  یکی 
.دنروآ یم  دوجو  هب  يدیدج  بذاک  یطحق  دننک و  یم  هبلاطم  دوخ  زاین  زا  شیب  هک  دوش  یم  مدرم  صرح  کیرحت  ببس 

رازاب رد  ار  زاین  دروم  داوم  ریاس  ییاذغ و  داوم  زا  یهجوت  لباق  رادقم  هشیمه  دـننک و  يریگ  هرهب  هتکن  نیا  زا  دـیاب  هعماج  ناریدـم 
دوش ُهَرِدْقَْملا » ِتَُرثَک   » قادصم دننک و  ییاناوت  ساسحا  تّدمزارد  تّدـم و  هاتوک  رد  دوخ  ياهزاین  هیهت  رب  مدرم  ات  دـنزاس  رـضاح 
دـض زا  هایـس  رازاب  ناگدننکدیلوت  نایوجدوس و  هک  يراک  ، تسرد تسا ؛ « ُهَوْهَّشلا ِتَّلَق  » قادـصم يزاین و  یب  ساسحا  ، نآ هجیتن  هک 
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.دنروآ یم  تسد  هب  قحان  هب  یفولا  فالآ و  ، قیرط نیا  زا  دننک و  یم  يریگ  هرهب  نآ 

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abi Talib said : “ Generosity is more prompting to goodness than regard
.” for kinship

اه تمعن  ندرک  تشپ  زا  رادشه  : 246 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ٍدوُدرَِمب ٍدِراَش  ّلُک  اَمَف  ِمَعّنلا  َراَِفن  اوُرَذحا  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

 . ددرگ یمن  زاب  يا  هتخیرگ  ره  اریز  دیزیهرپب ، اه  تمعن  رارف  زا  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 

يدیهش

.دیدرگ دهاوخن  زاب  يا  هتخیرگ  ره  هک  دیسرتب  اهتمعن  نتخیرگ  زا 

یلیبدرا

هدش هدینادرگ  زاب  هدیسر  ره  تسین  سپ  رکش  مدع  ههجب  اهتمعن  ندیمر  زا  دیسرتب 

یتیآ

.ددرگن زاب  هدیمر  هک  اسب  دیسرتب ، تمعن  ندیمر  زا  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . تسین تشگ  زاب  ار  يا  هتخیرگ  ره  هک  ، دیسرتب اه  تمعن  رارف  زا  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 
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يدنوار

.رفانلا ریعبلا  دراشلا : و 

يردیک

.ردانلا رداشلا :

مثیم نبا 

ار نتخیرگ )  ) دورـش و  ندـش ،) رود   ) راـفن هملک ي  ددرگ .) یمنرب  هراـبود  تفر  تـسد  زا  هـچ  ره  هـک  دیـسرتب ، اـهتمعن  يرود  زا  )
راداو ات  تسا  هداد  رادشه  تمعن  لاوز  هب  تبسن  و  نایاپراهچ ، هب  اهتمعن  هیبشت  رظن  زا  تسا  هدروآ  تمعن  نتفر  نیب  زا  يارب  هراعتسا 

همدقم دوخ  هک  تسا  هداد  هجوت  لک ) …  امف  : ) ترابع نیا  اب  رادشه  نیا  ترورض  رب  و  مینک ، ظفح  ار  نآ  تمعن  رکش  اب  هک  دنک 
رد زین  نآ  ياربک  و  ددرگن ، زاب  تسا  نکمم  تخیرگ  هک  نآ  تسا : هدوب  نینچ  لـصا  رد  هک  تسا  يرمـضم  ساـیق  يارب  ارغـص  ي 

.تسین اور  شنتخاس  رود  تشادن ، تشگزاب  ناکما  هچ  ره  و  تسا : نینچ  لصا 

دیدحلا یبا 

 . ٍدوُدْرَِمب ٍدِراَش  ُّلُک  اَمَف  ِمَعِّنلا  َراَِفن  اوُرَذْحا  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

لیزت یـصاعملا  نإف  اهعراف  همعن  یف  تنک  اذإ  لیق  امک  معنلا  لیزت  یـصاعملا  نإـف  یـصاعملا  كرت  همعنلا و  یلع  رکـشلاب  رمأ  اذـه 
مرکب اهنهار  مدتسا  رکشلاب و  اهدراش  عدتـساف  اهباصن  یف  تعجرف  هرفان  تعلقأ  املق  راوب و  همعنلا  نارفک  فلـسلا  ضعب  لاق  معنلا و 

.اراقو جرت هللا  مل  تنأ  اذإ  کنع  لیلق  امع  صلقتم  ریغ  کیلع  هللا  رتس  غوبس  نأ  بسحت  راوجلا و ال 

انیلع هناحبس  هللا  معنأ  نالوقی  معنلا  الإ  نارکاذتی  امهتعمس  امف  .ضایع )  نب  لیضف  وه  الیـضف (  نایفـس و  تدهـش  همـصع  وبأ  لاق  و 
.اذک انب  لعف  اذکب و 

نأ کیلعف  امعن  مویلا  هللا  كداز  نإ  لاق  كاذ  فیک  هل  لیق  صقان  تنأف  كاموی  يوتـسا  اذإ  .يرـصبلا )  نسحلا  وه  نسحلا (  لاق  و 
.ارکش هل  ادغ  دادزت 

.لاقتنالا نم  هنمأ  لاوزلا و  نم  .هیاقو )  : هنج هنج (  رکشلا  لاقی  ناک  و 

 ( .هذوعلا : همیمتلا همیمت (  اهل  رکشلا  لعجاف  همیسو  همعنلا  تناک  اذإ  لاقی  ناک  و 

یناشاک

تسین سپ  دودرمب ) دراش  لک  امف   ) .نآ رب  رکش  مدع  ببس  هب  اهتمعن  ندیمر  زا  دینک  رذح  معنلا ) رافن  اورذحا  مالسلا : هیلع  لاق  (و 
زا شاب  رذحرب  رگناوت  يا  رعـش : نآ  يرازگرگـش  هب  تمعن  دییقت  دشاب  بجاو  سپ  نآ  عضوم  هب  هدـش  هدـینادرگزاب  يا  هدـیمر  ره 
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لاحم دشاب  شندروآ  دیمر  نوچ  تمعن  هکناز  لام  هاج و  لاوز 

یلمآ

ینیوزق

دیـص ره  تسین  هک  یـسانشان  قح  ببـس  هب  امـش  ماد  زا  دارم  دیـص  ندش  نوریب  ساپـسان و  ببـس  هب  اهتمعن  ندیمر  زا  دیئامن  رذـح 
.هدش هدینادرگ  زاب  هدیمر 

یجیهال

نارفک ببـس  هب  ینعی  تمعن ، هب  نداد  رارف  زا  دـینک  رذـح  ینعی  .دودرمب » دراش  لک  امف  معنلا ، راـفن  اورذـحا  : » مالـسلا هیلع  لاـق  و 
.هدش هتشگرب  هتخیرگ  ره  تسین  سپ  ندرک ،

ییوخ

- ثنوی رکذـی و  ماـعنا  معنلا  عمج  و  هظفل ، نم  هل  دـحاو  ـال  عـمج  وـه  و  لـبا ، منغ و  رقب و  معنلا :)  ) .عزفا و اروـفن : رفنی  رفن ) : ) هغللا
لـثملا و جرخم  جرخ  مـالکلاف  دراـشلا  راـفنلا و  ظـفل  هنیرقب  هثـالثلا  ماـعنالا  ینعمب  معنلا  نوکی  نا  نکمی  ینعملا : .نیرحبلا  عـمجم 

یلا هجوتلا  تلـصح و  اذا  همعنلاـب  ءاـنتعالا  دوـصقملا  و  اـهلاوز ، نع  هراعتـسا  راـفنلا  ظـفلف  همعن  عـمج  نوـکی  نا  نکمی  و  هیاـنکلا ،
حراشلا لاق  .ددجتت  لوزت و ال  امبر  هناف  اهلاوز ، دعب  اهددجت  ءاجر  وا  اهترثک  یلع  ادامتعا  کلذ  یف  حماستلا  مدع  اهنم و  هدافتـسالا 

ناـیاپراهچ نداد  مر  زا  دوـمرف : همجرتـلا : .معنلا  لـیزت  یـصاعملا  ناـف  یـصاعملا ، كرت  هـمعنلا و  یلع  رکـشلاب  رما  اذـه  یلزتـعملا :
.ددرگ یمنرب  يا  هتخیرگ  ره  هک  دینک  يراددوخ 

هدب دیاین  دوخ  هدز  مر  ره  هک  *** هدم شتسد  بسچب ز  تمعن  هب 

يرتشوش

هجاحم یف  و  هدرو ، هدوع  مدع  بلاغلا  نال  هتیاعر  نسحی  مل  اذا  درش  رفن و  ناویحب  اههیبشت  معنلا  رافن  نم  دارملا  نوک  هقباس  یف  رم 
مهل باجتسیال  یتما  نم  افانصا  نا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاق  .هیفوصلا  هباحـصا  يروثلا و  نایفـس  عم  مالـسلا ) هیلع   ) قداصلا

هللا هقزر  لجر  و  هیلع …  دهـشی  مل  هیلع و  بتکی  ملف  لامب  هل  بهذ  هل  میرغ  یلع  وعدی  لجر  هیدـلاو و  یلع  وعدـی  لجر  مهواعد ،
بر ای  وعدـی  لبقا  مث  هقفناف  هبرل ) دـبعلا  یلع  بجی  ام  یف  مالـسلا ) هیلع   ) هلاق ام  یف  نوثالثلا - عساتلا و  لصفلا   ) اریثکـال اـم  یلاـعت 

 … فرست مل  کترما و  امک  هیف  تدصتقا  الهف  اعساو  اقزر  کقزرا  ملا  یلاعت  لوقیف  ینقزرا 

هینغم

نم یلع  و  ایونعم ، وا  ناک  ایدام  لاوزلل  ضرعم  ناسنالا  هکلمی  ام  لک  و  ءاخرلا ، هوقلا و  بابسا  نوکلمی  نیذلا  اورذحا  یف  باطخلا 
یف امل  رارمتسالا  دارا  اذا  سانلل  قح هللا و  نم  هیلع  ام  ءادا  یف  رصقی  طرفی و  و ال  کلذ ، نم  هظقی  یلع  نوکی  نا  هنم  یـش ء  هدی  یف 
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غلبا هصقلا  هذـه  یف  اـهنع ، هللا  هاـهن  یتـلا  هرجـشلا  نم  لـکا  نا  دـعب  ضرـالا  یلا  هنجلا  نم  هطوـبه  مدآ و  هصق  یف  ..معن و  نم  هدـی 
یتـشب ینعملا  اذـه  ماـمالا  ررک  و  فـهکلا .)  7 ـالمع - نسحا  مهیا  مهولبنل  اـهل  هنیز  ضرـالا  یلع  اـم  اـنلعج  اـنا  : ) ربـعلا تاـظعلا و 

.یشخن وا  رکذتن  نا  یسع  بیلاسالا 

هدبع

لوزتف اهنم  قحلا  ءادا  مدعب  اهروفن  اهروفن و  معنلا  رافن  دودرمب : دراش  لک  … 

يرفعج

مالسالا ضیف 

ره هک  دیـسرتب  یـساپسان ) نارفک و  رثا  رب   ) اـهتمعن ندـش  رود  ندـیمر و  زا  تسا : هدوـمرف  رکـش ) هب  بیغرت  رد   ) مالـسلا هـیلع  ماـما 
(. دزیرگب هک  درک  يراک  تسین  هتسیاش  ددرگن  زاب  تسا  نکمم  هک  يا  هتخیرگ  ره  و   ) دشاب یمن  تشگزاب  ار  يا  هتخیرگ 

ینامز

نتفرگ هدـیدان  زا  رظن  فرـص  دـهد ، یم  چوک  ار  اـهتمعن  هک  یللع  زا  یکی  دـش  رکذ  و 242  هملک 241  رد  هک  یتاـکن  هب  هجوت  اـب 
ندید رثا  رب  دنراد  فیعض  نامیا  هک  يدارفا  اریز  تسا ، یهلا  ياهنامرف  ربارب  رد  ندش  یغای  ادخ و  هب  تبسن  ینامرفان  یلام ، قوقح 

الاب بلطم  فیدر  رد  دارفا  هنوگنیا  هک  دنیامن  یم  شومارف  مه  ار  ادـخ  هکلب  دـننک  یم  مگ  ار  دوخ  اهنت  هن  تورث  لام و  يرـصتخم 
: دـیامرف یم  دارفا  نیمه  هرابرد  زیزع  يادـخ  .دیـسر  دـهاوخن  ناشتـسدب  تمعن  رگید  راـب  دـنهد و  یم  تسد  زا  ار  تمعن  دنتـسه و 

( .تسا ساپسان  ردقچ  هک  ناسنا  داب  هدرم  )

يزاریش دمحم  دیس 

.هدر نکممب  يا  دودرمب )  ) راف يا  دراش ) لک  امف   ) اهرکش مدع  ببسب  اهروفن  يا  معنلا ) رافن  اورذحا  : ) مالسلا هیلع  لاق  و 

يوسوم

ناـف یـصاعملاب ، معنلا  لاوز  اورذـحا  حرـشلا : .رفن  درـش : .اـهوحن  منغ و  رقب و  لـبا و  نم  یـشاوملا  معنلا : .دـعب  درـش و  رفن ،: هغللا :
دوعت دق ال  ترفن  اذا  معنلا  ناف  مکیلا  دوعت  نا  مولعملا  نم  سیلف  مکنع  تدـعب  ترفن و  اذا  مکنع و  اهدـعبت  معنلا و  لیزت  یـصاعملا 

.معنلا رکش  یلا  هوعد  یه  و  ههئات …  هدراش  یقبت  لب 

یناقلاط

« .دوش هدروآ  زاب  هدیمر  ره  هن  هک  اهتمعن  ندیمر  زا  دیزیهرپب  »

.دروآ یم  لاوز  هب  ار  اهتمعن  ناهانگ  هک  تساهتیصعم  كرت  اهتمعن و  رب  يرازگساپس  هب  نامرف  نخس  نیا 
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مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

.ٍدوُدْرَِمب ٍدِراَش  ُّلُک  اَمَف  ِمَعِّنلا  َراَِفن  اوُرَذْحا 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

باتک بحاص  هتفگ  هب  هنامیکح : راتفگ  دنـس   ) . .ددرگ یمنزاـب  يرارف  ره  هک  دیـشاب  رذـحرب  اـه  تمعن  ندـیمر ) و   ) ندرک رارف  زا 
لقن مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  زا  هراتخملا  هئاملا  باتک  رد  ار  هنامیکح  راتفگ  نیا  هللا  همحر  یضر  دّیـس  زا  شیپ  ظحاج  ، رداصم

،ج 4،ص هغالبلا جـهن  رداصم  ) .دـنا هدروآ  ار  نآ  زین  رابخالا  ضایر  رد  مساق  نبا  راربالا و  عیبر  باتک  رد  يرـشخمز  تسا و  هدرک 
( ( 190

! دیهدن مر  دوخ  زا  ار  اه  تمعن 

( ندیمر و   ) ندرک رارف  زا  :» دیامرف یم  دهد و  یم  رادـشه  اه  تمعن  نتفر  تسد  زا  هرابرد  هنامیکح  راتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
( . ٍدوُدْرَِمب ٍدِراَش  ُّلُک  اَمَف  ِمَعِّنلا  َراَِفن  اوُرَذْحا  ( ؛» ددرگ یمنزاب  يرارف  ره  هک  دیشاب  رذحرب  اه  تمعن 

دنفـسوگ و واگ و  دـننام  اپراهچ  ناویح  ینعم  هب  نون و  حـتف  هب  ار  نآ  یـضعب  ، تسا تمعن  عمج  مَِعن »  » ندرک و رارف  ینعم  هب  راِفن » »
.تسا يرارف  ناویح  يانعم  هب  دراش »  » دنا و هتسناد  رتش 

هک یندرکرارف  ، دننک یم  رارف  هاگ  هک  هدرک  دنمدوس  یلها  تاناویح  هب  هیبشت  ار  اه  تمعن  مالـسلا  هیلع  ماما  ، هنامیکح راتفگ  نیا  رد 
دینک و هدافتسا  اه  تصرف  زا  ، دیروآ اج  هب  ار  نآ  رکش  ، دینادب ار  اه  تمعن  ردق  هک  دیامرف  یم  هیـصوت  دنیآ و  یمن  گنچ  هب  زگره 

.دیریگ هرهب  یهلا  ياه  تمعن  زا 

بادآ و ملع و  دنریگ و  هرهب  نآ  زا  ناناوج  دیاب  ، ددرگ یمنزاب  زگره  درک  رارف  یتقو  هک  تسا  ییاه  تمعن  نآ  زا  « یناوج ،» نیقی هب 
.تسا ریذپ  ناکما  یناوج  رد  اه  نیا  همه  هک  دننک  لیصحت  یقالخا  لیاضف 

: برع رعاش  هتفگ  هب 

يراوَع َّنُهَّنإَف  َّدِرَتْسَت  ْنَا  اوُرِداب  ِبابَّشلا َو  َْلیَخ  اوُضَکارَتَف 

تـسد زا  هشیمه  يارب  دـنوش و  هتفرگ  ادابم  (- دـیناسرب دـصقم  هب  ار  دوخ  و   ) دـینارب تعرـس  اب  دـیوش و  راوس  یناوج  ياـه  بسا  رب 
.دنتسه یتیراع  اه  بکرم  نیا  اریز  ، دنورب

هب ددرگزاب  رگا  ای  ددرگ و  یمنزاب  دش  هتفرگ  هک  یماگنه  دراوم  زا  يرایسب  رد  هک  تساه  تمعن  نآ  زا  رگید  یکی  ، مسج یتمالس 
.دوب دهاوخن  لّوا  لکش 
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هب تفرگ  دـهاوخ  ار  نآ  ياج  یناوتان  زجع و  تفر  تسد  زا  یتمالـس  هک  یماـگنه  یلو  ؛ تسا یتبثم  راـک  ره  رب  رداـق  ملاـس  ناـسنا 
.تسا بلطم  نیمه  زراب  قادصم  ، دننک یم  التبم  ار  ناسنا  الاب  نینس  رد  هک  ییاه  يرامیب  صوصخ 

هدـید رایـسب  اّما  ؛ تسا یبوخ  راک  ره  نداد  ماجنا  هب  رداـق  نما  طـیحم  رد  ناـسنا  ؛ تسا گرزب  ياـه  تمعن  زا  رگید  یکی  زین  تینما 
.ددرگ یمنزاب  يدوز  هب  دنام و  یم  یقاب  شراثآ  ینماان و  اه  لاس  ، تینما لزلزت  اب  هدش 

هاگ هک  یلاوز  ؛ دنلاوز ضرعم  رد  هراومه  ، يونعم ای  يدام  ، یعامتجا ای  يدرف  ياه  تمعن  زا  معا  اه  تمعن  مامت  هک  نیا  نخس  هاتوک 
.درادن تشگزاب  ناکما  زگره  هک  تسا  یلاوز  هاگ  تسه و  نآ  رد  تشگزاب  ناکما 

هب مالسلا  هیلع  ماما  تمکح 244، رد  هک  يزیچ  نامه  تسا ؛ یـساپسان  ، لّوا هجرد  رد  تساـه  تمعن  ندـیمر  ثعاـب  هک  يزیچ  هتبلا 
قح يادا  رد  سکره  دزاـس و  یم  نوزفا  ار  نآ  دـنوادخ  دـنک  ادا  ار  نآ  قح  هک  یـسک  ، دراد یقح  یتمعن  ره  هک  دومرف  هراـشا  نآ 

.داد دهاوخ  رارق  لاوز  ضرعم  رد  ار  نآ  دیامن  یهاتوک  تمعن 

هتـسناد الوم  هنامیکح  راتفگ  نیمه  قیداصم  زا  یکی  ، تشهب زا  ار  اوح  مدآ و  ندـش  جراخ  هلئـسم  هغالبلا  جـهن  ناـحراش  زا  یـضعب 
یتحاران تالکـشم و  زا  رپ  هک  ییاـیند  هب  دـندش و  جراـخ  تشهب  زا  هشیمه  يارب  یـساپسان  یلوا و  كرت  رثارب  اـم  هدـج  دـج.دنا و 

يرگید باسح  ترخآ  تشهب و  باسح  هتبلا   ) تشگنزاب ناشنادنزرف  اه و  نآ  هب  ، ندیمر زا  دعب  هک  دوب  یتمعن  ؛ دـنداهن ماگ  تساه 
(. تسا

: میناوخ یم  نینچ  شباحصا  زا  یکی  هب  باطخ  مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ماما  زا  یتیاور  رد 

نوچمه اه  تمعن  ْمُْهنَع ؛ ْتَرَفَن  اَهََتلاَنِإ  اَهَتَلَماَعُم َو  اوُءاَسَأ  اَذِإَف  اَـهَراَوِج  اُونَـسْحَأ  اَـم  ِمْوَْقلا  یَلَع  اَِـهنَطَع  ِیف  ِهَلَقَتْعُْملا  ِلـِبِْإلاَک  ِنلا  َمَعّ َّنِإ  »
یماگنه یلو  دنام  یم  دوخ  هاگیاج  رد  دـننک  يراتفر  شوخ  نآ  اب  شنابحاص  هک  یمادام.تسا  هدـش  هتـسب  راهم و  هک  تسا  يرتش 

 ( ،ج 4،ص 38،ح 1 یفاک «. ) . دنک رارف  اه  نآ  زا  هراپ و ) ار  دوخ  راهم  اسب  يا   ) دنیامن يراتفردب  هک 

ِنلا ِمَعّ ِراوَج  ِنْسُح  ُبوُجُو  » ناونع تحت  یباب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  باتک  رد  هعیـشلا  لئاسو  رد  هللا  همحر  یلماـع  ّرح  خـیش 
.تسا هدروآ  هنیمز  نیا  رد  يددعتم  تایاور  هتشون و  « ِقوُقُْحلا ِءادأ  ِرْکُّشلِاب َو 

هچنآ نانآ  هک  نآ  رگم  دهد  یمن  رییغت  ار  یموق  تشونرس  دنوادخ  ؛ » ْمِهِسُْفنَِأب ام  اوُرِّیَُغی  یّتَح  ٍمْوَِقب  ام  ُرِّیَُغی  َهّللا ال  َّنِإ   » هفیرش هیآ  رد 
.دوش یم  هدید  بلطم  نیا  هب  يا  هراشا  زین   ( هیآ 11 ، دعر «. ) . دنهد رییغت  تسا  ناشدوخ  رد  ار 

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abi Talib said : “ Beware of blessings fleeing away from you, for not
.” everything that flees returns

تواخس دروآ  هر  : 247 تمکح
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هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ِمِحّرلا َنِم  ُفَطعَأ  ُمَرَکلا  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

 . دروآ ّتبحم  يدنواشیوخ  زا  شیب  ششخب  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 

يدیهش

.تسا يدنواشیوخ  زا  رتروآرهم  يدرمناوج 

یلیبدرا

يدنواشیوخ زا  تسا  رتنابرهم  مرک 

یتیآ

.تسا رتنابرهم  دنواشیوخ  زا  يدرمناوج  مرک و  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

.تسا دنواشیوخ  زا  رت  نابرهم  درمناوج  دومرف : ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

مثیم نبا 

-1 دـیآ : یم  تسد  هب  ینعم  ود  زا  یکی  تراـبع  نیا  زا  .رتناـبرهم  ینعی : فطعا ، تسا .) رتناـبرهم  دـنواشیوخ  زا  راوگرزب  صخـش  )
رگیدکی هب  تبسن  نادنواشیوخ  زا  رتنابرهم  تسا ، هداد  یتمعن  وا  رب  هک  یسک  هب  تبسن  شا - يدرمناوج  لیلد  هب  درمناوج - صخش 

ثعاـب راوگرزب  .تـسا 2 - لیــصا  ریغ  یفلکت و  یهاـگ  دـنواشیوخ  يزرورهم  یعیبـط و  درمناوـج  صخــش  یناـبرهم  اریز  تـسا ،
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رتشیب دوخ  ناـشیوخ  رب  يدـنواشیوخ  تبحم  زا  وا  هب  تبـسن  مدرم  تبحم  و  تسا ، راوگرزب  صخـش  هب  تبـسن  نارگید  يدـنمقالع 
.تسا

دیدحلا یبا 

 . ِمِحَّرلا َنِم  ُفَطْعَأ  ُمَرَْکلا  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

هفطاع بادآلا  جئاشو  یـضارغأ و  ضعب  یف  یل  هدیـصق  نم  اننیب و  فلؤی  بسن  نکی  الإ  مهجلا  نبال  مامت  یبأ  لوق  ینعملا  اذه  لثم 
 ( .دلات ءاخإ  یف  يرسن  ودغن و  اّننإف  ءاخإلا  فرّطم  دکی  نإ  هلبق : هناوید 1:407،و  بسنلا (  جئاشو  قوف  ءالضفلا 

یناشاک

معنم رب  تسا  رت  ناـبرهم  مرک  ببـس  هب  میرک  ینعی  شیوخزا  تسا  رت  ناـبرهم  مرک  محرلا ) نم  فطعا  مرکلا  مالـسلا : هیلع  لاـق  (و 
یعیبط لیم  نودب  تسا  فیلکت  هب  هاگ  شیوخ ، تفوطع  تسا و  یعیبط  میرک  تفوطع  هک  اریز  .دوخ  محر  رب  محر  يذ  زا  هیلع 

یلمآ

ینیوزق

، دوب میئل  شیوخ  ینابرهم  زا  شیب  میرک  درم  یناـبرهم  هک  ینعم  نیا  هب  .دـشاب  یـشیوخ  ینعی  .محر  زا  شیب  نآ  تفوطع  تاذ  مرک 
فلکت هب  دشاب  انایحا  رگا  دوب  میرک  هن  هک  شیوخ  تفوطع  فالخرب  یعیبط ، یلیم  تسا و  یتاذ  يرما  نآ  تفوطع  ببـس  مرک  هچ 

.دیاشن ار  دامتعا  دوب و  عنصت  و 

یجیهال

زا تسا  رت  هدـننک  ناـبرهم  ندرک  شـشخب  دوـج و  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .محرلا » نم  فـطعا  مرکلا  : » مالـسلا هیلع  لاـق  و 
.نتشاد یشیوخ 

ییوخ

یلع محرلا  يذ  نم  هیلع  معنملا  یلع  فـطعا  همرکب  مـیرکلا  نا  - 1 نیینعم : دـحا  هنم  مهفی  و  افطع ، دـشا  يا  مثیم : نبا  لاق  ینعملا :
یلع قلخلا  هفطاع  مزلتسی  مرکلا  نا  .الـصا 2 - نوکی  دق ال  افلکت و  نوکی  دـق  محرلا  يذ  هفطاع  و  عبط ، میرکلا  هفطاع  نال  همحر ،

ریغ هیفنم  وا  افلکت  محرلا  يذ  هفطاع  اعبط و  میرکلا  هفطاع  لعج  لوقا : .همحر  یلع  محرلا  يذ  هفطاع  نم  دـشا  هل  مهتبحم  میرکلا و 
شان امهدـحا  نیفطع  نیب  لضافتلا  نایب  دوصقملا  نا  رهاظلا  .مزال و  ریغ  نیینعملا  دـحا  یلع  مالـسلا ) هیلع   ) همالک لـمح  و  موهفم ،

هینامسج هزیرغ  محرلا  و  رفوا ، تبثا و  اهفطعف  هیناسفن  هلیـضف  مرکلا  نال  لضفا ، لوالا  ناب  مکحلا  و  محرلا ، نع  رخالا  و  مرکلا ، نع 
يدـنمجرا دومرف : همجرتلا : .همحر  یلع  محرلا  يذ  فطع  رـصقی  لکلا و  یلع  فطعی  میرکلا  نا  عم  لقا  لزلزتلا و  ضرعم  اـهفطعف 

.يدنواشیوخ زا  تسا  رتزیخرهم 
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میئل شیوخ  ردام و  ای  ردپ  زا  *** میرک ینابرهم  دشاب  شیب 

ردپ ای  ردام  ناشیوخ و  زا  دشاب   *** رتشیب نامیرک  رب  مدرم  رهم 

يرتشوش

رعوـتملا يرهد  یحاوـن  یلع  تلهـست  لهـس  لآ  اـی  مکتمعنب  لهـس : نب  نسحلا  نب  مـیهاربا  یف  يرتـحبلا  لاـق  مالـسلا : هـیلع  لاـق  و 
نینبلا نود  مکنبا  تسلا  هفلتخم ) تاعوضوم  یف  نوتسلا - لصفلا   ) رکشی ینومتیل  وا  ام  لوی  نم  مکودع و  ناکتـسا  یتح  مکترکش 

رخـص مرکل  هیواعم  اهیوبا  نم  اهیخا  یلا  اهنم  فطعا  رخـص  اهیبا  نم  اهیخا  یلا  ءاسنخ  تناک  رتحب و  نعم و  نود  یلها  ءاـبحا  متنا  و 
ام اهل : تلاقف  رعش ، نم  رادص  اهیلع  هشئاع و  یلع  تلخد  تیمع و  یتح  ارخـص  یکبت  ءاسنخ  لزت  مل  هبیتق :) نباءارعـش   ) یف .اهیلا و 

تاداس نم  ادیـس  ینجوز  یبا  نا  اثیدح ، هل  نا  اهل : تلاق  .ارادـص  هیلع  سبلا  ملف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا تام  دـقل  هللا  وف  اذـه 
، نیفـصنلا ریخ  اناطعا  هلام و  انمـساقف  هانیتاف  رخـص ، یخا  یلا  تلقف : ءاسنخ ، ای  نیا  یلا  یل : لاقف  هلاـم  دـفناف  اـفاطعم ، اـفالتم  یموق 

اناطعا هلام و  انمساق  هانیتاف و  رخـص ، یخا  یلا  تلق : ءاسنخ ؟ ای  نیا  یلا  یل : لاق  مث  هدفنا  یتح  لمحی  بهی و  یطعی و  یجوز  لبقاف 
اهحنما هللا ال  و  اهل : لاقف  .نیفـصنلا  ریخ  مهیطعت  یتح  کـلام  مهمـساقت  نا  یـضرت  اـما  هتارما : هل  تلاـقف  هثلاـثلا ، یلا  نیفـصنلا  ریخ 
فطعا مرکلا  نا  امک  مث  .رادصلا  سبل  یلا  یناعد  يذلا  کلذف  اهرادص  اهرعش  نم  تذختا  اهرامخ و  تددق  تکله  ول  اهرارش و 

هبارقلا ال اذاف  بابـسالا  نم  اولـصو  ام  تربخ  مهتالاح و  یف  سانلا  تولب  ینا  یباتعلا : لاـق  اـهنم ، فطعا  هدوملا  کلذـک  محرلا  نم 
باسنالا برقا  هدوملا  اذا  اعطاق و  برقت 

هینغم

ملاتی و قفشی و  نم  اما  ناسحالا ، دبع  ناسنالا  لیق : امیدق  و  هنانب ، نم  هیلا  عوطا  اوراص  و  مهبولق ، رسا  نیجاتحملا  جئاوح  یـضق  نم 
قوفشلا ناک  ول  یتح و  کلذ  ءارو  یش ء  و ال  مالکب ، امالک  و  هفطاعب ، هفطاع  هجاحلا  بحاص  هلدابی  ..ینغی و  يزعی و ال  هناف  یفک 

.مالکلا یلعا  نم  یه  همکحلا : هذه  یلع  هقیلعت  یف  هدبع  دمحم  خیشلا  لاق  .اقیدص و  وا  ابیرق 

هدبع

مالکلا یلعا  نم  هملک  یه  هتبارقل و  بیرقلا  فطعنی  امم  رثکا  همرکب  ناسحالل  فطعنی  میرکلا  نا  محرلا : نم  فطعا  مرکلا  … 

يرفعج

مالسالا ضیف 

تسا و یعیبط  وا  ینابرهم  اریز   ) تسا رت  نابرهم  دنواشیوخ  زا  درمناوج  تسود ) : ) تسا هدومرف  درمناوج ) هرابرد   ) مالسلا هیلع  ماما 
(. تسا جنر  فلکت و  يور  زا  هک  دشاب  هاگ  دنواشیوخ  ینابرهم 

ینامز
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يوس زا  هک  ینابرهم  اریز  دـننک ، وجتـسج  نارگید  هب  ینابرهم  هار  زا  دـیاب  دـنراد ، نارگید  زا  ندـید  ینابرهم  هب  هقـالع  هک  یناـسک 
هدـید ینابرهم  نوچ  دـشاب ، نادرمناوج  يوس  زا  هک  ینابرهم  اما  تسا ، رهاظت  هکلب  تسین ، هقالع  يور  زا  ابلاغ  دـشاب  نادـنواشیوخ 

تعباتم نم  تاروتـسد  زا  : ) تسا هدومرف  یفرعم  ار  هار  نیا  هعماج  رد  ینابرهم  ندروآ  تسدب  يارب  زیزع  يادـخ  .تسا  رتنوزف  دـنا ،
( .منادرگیم بوبحم  ار  امش  نم  دینک 

يزاریش دمحم  دیس 

.کتبارق کمحر و  نم  کیلا  فطعا  ناک  ناسنا  یلع  تمرکت  اذاف  محرلا ) نم  فطعا  مرکلا  : ) مالسلا هیلع  لاق  و 

يوسوم

ساـنلا و یلع  فـطعلا  ساـنلا و  نم  بیرق  هللا  نم  بیرق  میرکلا  حرـشلا : .هبارقلا  محرلا : .لـیملا  وـه  فـطعلا و  نـم  فـطعا : هـغللا :
هملکلا عومـسم  میرکلا  يرت  کناف  محر ، اهنا  درجمل  محرلا  یلع  فطعلا  نم  رثکا  مهل  افطع  بجوت  مهل  هنوعملا  میدقت  مهمارکا و 

.بیلاسالا فلتخم  قرطلا و  یتشب  هتنوعم  هتمدخل و  سانلا  یعادتت  بناجلا  مرتحم 

یناقلاط

« .تسا يدنواشیوخ  زا  رتروآ  رهم  يدرمناوج  »

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

.ِمِحَّرلا َنِم  ُفَطْعَأ  ُمَرَْکلا 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

عبنم هنامیکح  مالک  نیا  لیذ  رد  اج  نیا  رد  هللا  همحر  بیطخ  هنامیکح : راتفگ  دنـس   ). .تسا رتشیب  يدـنواشیوخ  زا  تواخـس  هطبار 
وا يارب  یقیفوت  ًارهاظ  هک  درک  میهاوخ  هراشا  نآ  هب  رداصم ) باتک   ) باتک نیا  نایاپ  رد  ام  : دیوگ یم  اهنت  دنک و  یمن  لقن  یصاخ 

دّمحم نب  یلع  مکحلا و  ررغ  رد  يدـُمآ  : مـینک یم  هفاـضا  ،ج 4،ص 191 .) هغالبلا جـهن  رداصم  ) .تسا هدـشن  لصاح  راـک  نیا  رد 
 ( دنا هدروآ  ار  ینارون  مالک  نیا  نیع  ،ص 28  ظعاوملاو مکحلا  نویع  رد  یثیللا 

طابترا هلیسو  نیرتهب  ، تواخس

زا تواخـس  هطبار  :» دـیامرف یم  دـنک و  یم  هراشا  تواخـس  مرک و  مهم  راـثآ  زا  یکی  هب  هناـمیکح  مـالک  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
( . ِمِحَّرلا َنِم  ُفَطْعَأ  ُمَرَْکلا  ( ؛» تسا رتشیب  يدنواشیوخ 

.تسا هدش  هتفرگ  تقو ) نزو  رب  «) فطع » هدام زا  تسا و  رت  تبحم  اب  رت و  لیام  يانعم  هب  فطعا » »
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هب هک  تسا  یـسک  « میرک » ور نیازا  ، دـنا هتفگ  يریگ  تخـس  نودـب  تلوهـس و  اـب  مأوت  شـشخب  ار  « مرک ،» تغل عباـنم  زا  یـضعب  رد 
.دنک یم  ششخب  دنمزاین  دارفا  هب  یتحار 

مود شـشخب و  دوـج و  تسخن  : تسا هدـش  رکذ  اـنعم  ود  « مرک » هژاو يارب  تـغل  عباـنم  رد  هـک  تـسا  مزـال  زین  هـتکن  نـیا  هـب  هجوـت 
دوج ، ناسنا تفارش  تیصخش و  ياه  هناشن  زا  یکی  اریز  ، دننک تشگزاب  انعم  کی  هب  ود  ره  هک  تسا  نکمم  تفارش و  تیـصخش و 

.تسا ششخب  دوج و  نامه  الاب  هنامیکح  راتفگ  رد  هملک  نیا  يانعم  لاح  ره  رد  یلو  ؛ تسا ششخب  و 

ریثأـت زا  شیب  دراد  مرک  هـک  يریثأـت  هـک  نـیا  تـسخن  : دـنا هدرک  ریـسفت  ود  مـالک  نـیا  يارب  هغـالبلا  جـهن  ناـحراش  نادنمـشناد و 
یلو ؛ دـنک یم  لاـمعا  ار  نآ  یفلکت  هنوـگ  چـیه  نودـب  ور  نیازا  ، تسا مـیرک  صخـش  تعیبـط  ءزج  مرک  اریز  ، تـسا يدـنواشیوخ 

سرت رثارب  تاقوا  زا  یضعب  رد  تسا  نکمم  هکلب  دنک ، ششخب  تواخس و  هب  راداو  ار  ناسنا  هک  تسین  يدح  رد  هاگ  يدنواشیوخ 
مرک ، دراوم زا  یضعب  رد  نیاربانب  ، درادن یهجوت  شدنمزاین  ردارب  هب  سک  نالف  ارچ  هک  دشاب  نادنواشیوخ  ریاس  ای  مدرم  شنزرس  زا 

.تسین نینچ  نامیرک  مرک  هک  یلاح  رد  تسا  فلکت  اب  مأوت  نادنواشیوخ 

ردپ ای  ردارب  زا  شیب  یتح  ار  وا  اسب  هچ  دوش و  یم  میرک  صخش  هب  مدرم  هجوت  فطع  ببس  تواخـس  مرک و  هک  نیا  رگید  ریـسفت 
يا یفطاع  طباور  زا  رت  يوق  هاگ  دریگ  یم  همـشچرس  مرک  زا  هک  یفطاع  هطبار  نآ  رگید  ریبعت  هب  دنراد و  یم  تسود  دوخ  ردام  و 

.دوش یم  یشان  يدنواشیوخ  زا  هک  تسا 

.دسر یم  رظن  هب  رت  بسانم  لّوا  يانعم  دنچ  ره  ، دشاب عمج  مالسلا  هیلع  ماما  مالک  رد  انعم  ود  ره  تسا  نکمم 

زا رترب  ار  اـه  نآ  وس  کـی  زا  ؛ دـنک یم  قـیوشت  دوـخ  راـک  رد  ار  ناـمیرک  هک  تسا  نیا  هناـمیکح  مـالک  نیا  ماـیپ  تروـص  ره  رد 
یم فیـصوت  رگیدـکی  اب  نادـنواشیوخ  هطبار  زا  شیب  مدرم  اب  ار  اه  نآ  یفطاـع  هطبار  رگید  ییوس  زا  درامـش و  یم  نادـنواشیوخ 

.تسا مرک  راثآ  زا  همه  اه  نیا  دیامن و 

هک سب  نیمه  مرک  تیمها  هرابرد.تسا  هدـش  لقن  مالـسلا  مهیلع  ناموصعم  زا  يدایز  تایاور  نامیرک  ماقم  مرک و  تیمها  هراـبرد 
: دومرف یم  درمش و  یم  رترب  همه  زا  ار  شیوخ  مرک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  تسا و  ندوب  میرک  ادخ  زراب  تافص  زا  یکی 

یم دوخ  هفیظو  ار  نآ  اریز   ) منک یمن  مه  راختفا  متـسه و  نیرخآ  نیلوا و  نیرت  میرک  نم  َرْخَف ؛ َنیرِخْآلا َو ال  َنیلَّوأـْلا َو  ُمَرْکأ  اـَنأ  »
 ( ،ح 3610 يذمرت حیحص  («. ). مناد

: دومرف هک  میناوخ  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  یثیدح  رد 

َیلِإ ُنْصُْغلا  َِکلَذ  ُهَقاَسَف  اَِهناَصْغَأ  ْنِم  ٍنْصُِغب  َقَّلَعَت  ًاّیِخَس  َناَک  ْنَمَف  اَْینُّدلا  ِیف  ٌهَیِّلَدَتُم  ٌناَصْغَأ  اََهل  ِهَّنَْجلا  ِراَجْشَأ  ْنِم  ٌهَرَجَـش  َءاَخَّسلا  َّنِإ  »
نیا زا  یکی  هب  دشاب  دنمتواخـس  سکره  ، هدش نازیوآ  ایند  رد  نآ  ياه  هخاش  هک  تسا  تشهب  ناتخرد  زا  یتخرد  ، تواخـس هَّنَْجلا ؛

 ( ،ج 68،ص 352،ح 9 راونالا راحب  «. ) . دناسر یم  تشهب  هب  ار  وا  دبسچ و  یم  اه  هخاش 

زا هک  هنوگ  نامه  تسا  هدـش  هدرمـش  یخـس  زا  رتالاب  میرک  هدـش و  رکذ  توافت  تمارک  تواخـس و  ناـیم  ثیداـحا  زا  یـضعب  رد 
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: میناوخ یم  یثیدح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ 

ُلُکْأَی َو يِذَّلا  ُلیِخَْبلا  یِطُْعی َو  ُلُکْأَی َو  َال  يِذَّلا  ُمیِرَْکلا  یِطُْعی َو  ُلُکْأَی َو  يِذَّلا  ُّیِخَّسلاَف  ٌمِیَئل  ٌلیَِخب َو  ٌمیِرَک َو  ٌّیِخَـس َو  ٌهََعبْرَأ  ُلاَجِّرلا  »
هک تسا  یسک  دنمتواخـس.میئل  لیخب و  میرک و  دنمتواخـس و  : دنا هنوگ  راهچ  اه  ناسنا  یِطُْعی ؛ َال  ُلُکْأَی َو  َال  يِذَّلا  ُمِیئَّللا  یِطُْعی َو  َال 
اطع نارگید  هب  و  دنک ) یم  راثیا  و   ) دروخ یمن  شدوخ  هک  تسا  یسک  میرک  دشخب و  یم  نارگید  هب  مه  دروخ و  یم  شدوخ  مه 

دروخ و یم  دوخ  هن  هک  تسا  سک  نآ  میئل  دهد و  یمن  يرگید  هب  يزیچ  اما  دروخ  یم  شدوخ  هک  تسا  یسک  لیخب  دیامن و  یم 
،ص 356،ح 18) نامه «. ) . دشخب یم  يرگید  هب  هن 

: دومرف هک  میناوخ  یم  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  زا  يرگید  ثیدح  رد 

 ( ،ح 8746 مکحلا ررغ  «. ). دنک یم  ناسحا  دننک  بلط  وا  زا  هک  نآ  یب  هک  تسا  یسک  میرک  ِِهناسْحِِإب ؛ َأََدب  ْنَم  ُمیرَْکلا  »

: تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  ترضح  نامه  زا  يرگید  ریبعت  رد 

 ( ،ح 8748 نامه «. ) . دریگ یم  یشیپ  اضاقت  لاؤس و  رب  وا  ششخب  هک  تسا  یسک  میرک  َهلاؤُس ؛ ُُهلاَون  َقَبَس  ْنَم  ُمیرْکلا  »

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abi Talib said : “ Generosity is more prompting to goodness than regard
.” for kinship

اه ینیبشوخ  تیوقت  : 248 تمکح

هراشا

ُهّنَظ قّدَصَف  ًاریَخ  َِکب  ّنَظ  نَم  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

 . نک قیدصت  ار  وا  ینیبشوخ  درب ، کین  نامگ  وت  هب  یسک  نوچ  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 

يدیهش

!! راد تسار  ار  يو  نامگ  راک - رد  ییوکین  اب  درب - کین  نامگ  وت  هب  هک  نآ 

یلیبدرا
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ار وا  نامگ  نادرگ  تسار  سپ  ار  یئوکین  وتب  درب  نامگ  هک  یسک 

یتیآ

.دیآ قداص  شنامگ  هک  نک  نانچ  درب ، ریخ  نامگ  وت  هب  هک  ره  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . تسا دنواشیوخ  زا  رت  نابرهم  درمناوج  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

مثیم نبا 

و نک ! راتفر  وا  ریخ  رظن  نامگ و  قباطم  ینعی : ینک .) قیدصت  ار  وا  نامگ  تلمع  اب  هک  نکب  يراک  دوب ، نیب  شوخ  وت  هب  سک  ره  )
تـسا نآ  نتفرگ  ماجنا  ندش و  عقاو  اب  دور ، یم  نآ  عوقو  نامگ  هک  يرمالا  سفن  عقاو و  تقباطم  زا  ترابع  نامگ ، کی  قیدـصت 

.تسا کین  راک  رب  بیغرت  تخاس و  راداو  مالسلا ) هیلع   ) ماما ترابع  نیا  و 

دیدحلا یبا 

 . ُهَّنَظ ْقِّدَصَف  ًاْریَخ  َِکب  َّنَظ  ْنَم  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

 . نسحلا هدلول  هتیصو ع  یف  مدقت  دق  اذه 

ریخلا یب  نظ  دق  درلا  فوخ  نم  يرخأ  رفصی  وأ  لجخلا  نم  هرات  ههجو  رمحی  لجرلا  ینیتأی  نأ  ییحتـسأل  ینإ  مهـضعب  مالک  نم  و 
ابئاخ دری ) .» :» ا هدرأ (  نأ  یلع  ادغ  هیلع و  تاب  و 

یناشاک

نکب ینعی  ار  وا  نامگ  نادرگ  تسار  سپ  ییوکین  وت  هب  درب  نامگ  هک  یـسک  هنظ ) قدـصف  اریخ  کب  نظ  نم  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
ییوجریخ ییوکین و  زا  هدرب  نامگ  وت  هب  هچنآ  وا  قح  رد 

یلمآ

ینیوزق
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وت و  دشاب ، هتشاد  ریخ  نامگ  وت  هب  نظ  نسح  يور  زا  سک  نوچ  نامگ  یب  .ار  وا  نامگ  نک  قیدصت  دنک  کین  نامگ  وت  هب  هک  ره 
سب تلـصخ  نآ  و  دننکن ، ریخ  نامگ  وت  هب  رگید  لد  باحـصا  یئامن ، نآ  فالخرب  لمع  ینادرگ و  نز  غورد  نامگ  نآ  رد  ار  وا 

.دشاب هتسیاشان  حیبق و 

یجیهال

سپ ار ، یناسحا  وت  رد  درک  نامگ  هک  یـسک  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .هنظ » قدـصف  اریخ  کب  نظ  نم  : » مالـسلا هیلع  لاـق  و 
.ددرگ تسار  شنامگ  ات  ار  ناسحا  نآ  نکب  هتبلا  ینعی  تسار ، قدص و  ار  وا  نامگ  نادرگب 

ییوخ

ناسنالا لعجی  هناف  مهنظ ، نسح  سانلا و  دامتعا  بلج  هرخالا  ایندلا و  روما  یف  لامکلا  یلا  زوفلا  یف  هداعـسلا  قیفوتلا و  نم  ینعملا :
نظلا نسح  نوک  یف  یعـسلا  المع و  نظلا  نسح  نم  قیدصتب  هداعـسلا  هذـه  ظفح  یغبنیف  هللا ، دـنع  سانلا و  دـنع  ادـمتعم  ابوبحم و 

.روآرد تسرد  ار  شنامگ  تسنامگ  شوخ  وت  هب  سک  ره  دومرف : همجرتلا : .هقیقحلل  اقفاوم  عقاولل و  اقباطم 

یشاب وکن  هکنآ  ات  شوک  یم  نک و  قیدصت  *** ار شنامگ  وت  يریخ  درادنپ  وت  هب  سک  ره 

يرتشوش

هینغم

نم ناک  نا  کیلا ، رذتعی  هسفن و  مولی  ذـئدنع  و  لاوقالاب ، لاعفالاب ال  هنظ  بذـکف  کتالماعم - کقالخا و  یف  طحنم  کنا  نظ  نم 
لاـعفالاب ال اـضیا  صرحلا ، لـک  هتقث  یلع  صرحا  و  هنظ ، قدـصف  تاـئورملا  لـها  نم  کـنا  ریخلا و  کـب  نـظی  نـم  اـما  نیبـیطلا ،

هلاسرلا 30. یف  دحاولا  فرحلاب  هلثم  مدقت  .عیرسلا و  قیمعلا  ریثاتلا  ذیفنتلل و  هوق  هورث و  هقثلا  ناف  لاوقالاب ،

هدبع

کب هنظ  يذلا  ریخلا  لمعب  هنظ : قدصف  اریخ  … 

يرفعج

مالسالا ضیف 

وت زا  هک  یکین   ) نک قیدصت  ار  وا  نامگ  درب  یکین  نامگ  وت  هب  هک  یسک  تسا : هدومرف  کین ) راک  هب  بیغرت  رد   ) مالسلا هیلع  ماما 
.تسا هتسیاشان  رایسب  نیا  دنربن و  کین  نامگ  وت  هب  نارگید  یهد  هولج  تسردان  ار  وا  نامگ  رگا  اریز  روآ  اج  هب  دراد  تشادمشچ 

ینامز

رد دنزاسیم و  تیصخش  نانآ  يارب  صاخشا  راتفر  رثا  رد  .دنروآ  یم  دوجوب  ناسنا  يارب  مدرم  هک  تسا  يزیچ  یعامتجا  تیصخش 
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هب ار  یعامتجا  تیـصخش  نیا  دـنکیم : شرافـس  مالـسلا ) هیلع   ) ماما .دـنهدیم  ناـشن  لـمعلا  سکع  دـنا  هتفرگ  رظن  رد  هچنآ  دودـح 
زیچان دنچ  ره  نانآ  هب  دنراد  تشادمشچ  امـش  زا  دنرادنپ و  یم  دنمتورث  ار  امـش  هک  دیدرک  هدهاشم  یتقو  دیهدن  تسد  زا  ناگیار 

اسب هچ  دنک و  یم  نظئوس  دیلوت  دراوم  هنوگ  نیا  رد  ندرکن  کمک  .دشاب  ظوفحم  امـش  یعامتجا  تیـصخش  ات  دینک  کمک  دشاب 
.رظن دروم  هفیظو  دشاب و  ادخ  هب  هجوت  دیاب  لاح  ره  رد  هک  تسادـیپ  هتفگان  .ددرگ  یم  نیبدـب  دروش و  یم  ناسنا  هب  تبـسن  هعماج 

دنادرگ و یم  ناسنا  هجوتم  ار  مدرم  لد  دشاب ، ادخ  هب  هجوت  هاگره  تسا و  زیچان  ادخ  تردق  ربارب  رد  رـشب  هک  میـشاب  هتـشاد  نیقی 
یکی دیمهف  یتقو  .تسا  فسوی  ناتـساد  هدنز ، هنومن  .دنادرگ  یم  لیلذ  ار  ناسنا  هزات  ندرب ، رـشب  هب  هانپ  اسب  هچ  يدراوم  نینچ  رد 

هک دـش  ببـس  لـمع ، نیمه  و  .نکن ) شومارف  ارم  : ) تفگ وا  هب  دـنک  یم  ادـیپ  ذوفن  تلود  ناـیم  رد  ددرگ و  یم  دازآ  ناینادـنز  زا 
.ندش رشب  هب  لسوتم  ادخ و  زا  تلفغ  دنامب : نادنز  رد  يدامتم  نایلاس 

يزاریش دمحم  دیس 

، ناسحالا کب  نظ  نا  و  ملعتف ، ملعلا ، کب  نظ  ناـف  هنظ ، بسح  لـمعت  ناـب  هنظ ) قدـصف  اریخ  کـب  نظ  نم  : ) مالـسلا هیلع  لاـق  و 
.اذکه نسحاف و 

يوسوم

نم غلبم  هنادتـسال  كدصق  نا  و  هل ، اهـضقا  هنظ و  قدصف  اهئاضق  یلع  هردقلا  کب  اناظ  هجاح  ءاضقل  ناسنالا  كدـصق  اذا  حرـشلا :
هدـیجلا هلماعملا  هبیطلا و  قالخالا  کب  نظ  اذا  کب و  هنظ  نسحل  ـالا  كدـصقی  مل  هناـف  هتجاـح  ضقاـف  کیدـل  رفوتم  وه  لاـملا و 

 … هنظ قدصف 

یناقلاط

« .نادرگ تسار  ار  شنامگ  درب ، یکین  نامگ  وت  هب  هک  ره  »

زا یکی  .تشذگ  نیا  زا  شیپ  هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  شدنزرف  هب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تیـصو  هلمج  زا  نخـس  نیا 
هب تبسن  دوش و  درز  میب  زا  ای  خرس  يراسمرـش  زا  شا  هرهچ  دیآ و  نم  شیپ  یـسک  هک  موش  یم  راسمرـش  نم  تسا : هتفگ  ناگرزب 

.منادرگرب دیماان  ار  وا  دشاب و  هدمآ  نم  شیپ  دادماب  هدروآ و  زور  هب  دیما  نآ  هب  ار  بش  دشاب و  هدرب  ریخ  نامگ  نم 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

.ُهَّنَظ ْقِّدَصَف  ًاْریَخ  َِکب  َّنَظ  ْنَم 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

نمـض رد  هنامیکح  هلمج  نیا  هناـمیکح : راـتفگ  دنـس   ) . .نک قیدـصت  لـمع ) اـب   ) ار شناـمگ  دراد  یبوخ  ناـمگ  وت  هب  هک  یـسک 
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هک یلحم  رد  نیفــص  زا  تشگزاــب  ماــگنه  هـب  ار  نآ  هـک  هدــمآ  مالــسلا  اــمهیلع  نـسح  ماــما  هـب  نینمؤـملا  ریما  ماــما  تیــصو 
نیمه اب  تسرد  راربـالا  عیبر  رد  ار  نآ  يرـشخمز  و  تشذـگ ) همان 31  رخاوا  رد  نآ  حرـش  و   ) تشاد موقرم  دوب  « ْنیِرـضاح » شماـن

( ( ،ج 4،ص 191 هغالبلا جهن  رداصم  ) .تسا هدروآ  ترابع 

نک قیدصت  ، لمع اب  ار  مدرم  نظ  نسُح 

یسک :» دیامرف یم  ، دنک یم  ناسنا  هب  تبسن  مدرم  نظ  نسح  دروم  رد  یفیطل  هتکن  هب  هراشا  هنامیکح  راتفگ  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
( . ُهَّنَظ ْقِّدَصَف  ًاْریَخ  َِکب  َّنَظ  ْنَم  ( ؛» نک قیدصت  لمع ) اب   ) ار شنامگ  دراد  یبوخ  نامگ  وت  هب  هک 

نامگ دنناد  یم  تبثم  ّریخ و  تواخساب و  ار  وا  دنراد و  یـسک  زا  هک  یبوخ  هرطاخ  ببـس  هب  دارفا  دوش  یم  رایـسب  ، هک نیا  هب  هراشا 
یم مالـسلا  هیلع  ماما.دـنور  یم  يو  غارـس  هب  تسوا و  تسد  هب  - نآ زج  ای  دـشاب  یلام  لکـشم  هاوخ  - اه نآ  لکـشم  لح  دـنرب  یم 

.درک قیدصت  ًالمع  ار  اه  نآ  نظ  نسح  تخادرپ و  اه  نآ  لکشم  لح  هب  دیاب  دراوم  هنوگ  نیا  رد  : دیامرف

رد مدرم  هک  ار  ینامگ  دیازفا و  یم  ناسنا  تیصخش  رب  رگید  ییوس  زا  ددرگ و  یم  مدرم  تالکشم  لح  ببـس  وس  کی  زا  راک  نیا 
.دوش یم  لصاح  ناراکوکین  يارب  هک  تسا  يرابجا  قیفوت  یعون  اه  نظ  نسح  هنوگ  نیا  ًالوصا  دنک و  یم  تیبثت  دنراد  وا  قح 

یمدآ الثم  هک  دنک  ادیپ  نظءوس  وا  هب  یـسک  ینعی  دهد ؛ خر  ناسنا  يارب  نآ  لباقم  هطقن  هاگ  ره  :» دـنا هتفگ  نادنمـشناد  زا  یـضعب 
لاـمعا اـب  هک  هنوگ  ناـمه  ، درک بیذـکت  ار  اـه  نآ  نظ  ءوس  دـیاب  کـین  لاـمعا  اـب  اـج  نیا  رد  تسا  قالخادـب  وخدـنت و  لـیخب و 

«. دنک یم  قیدصت  ًالمع  ار  نظ  نسح  ، کین

شدنبلد دنزرف  هب  مالسلا  هیلع  ماما  تحیصن  يال  هبال  رد  نیا  زا  شیپ  - دش هراشا  دنس  ثحب  رد  هک  هنوگ  نامه  - هنامیکح مالک  نیا 
شـشخب و لذـب و  ریخ و  لها  ار  وت  ًالثم  یـسک  رگا  هک  تسا  نیا  هب  هراـشا  : میتفگ اـج  نآ  رد.تسا  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما 

.دوش تیبثت  وت  يراوگرزب  یشاب و  هدرک  قیدصت  ار  وا  نامگ  ات  نک  کمک  وا  هب  دهاوخ  یم  يزیچ  وت  زا  دناد و  یم  تواخس 

ریخ هار  هب  ناسنا  اه  ینیب  شوخ  نیا  اـب  مه  دـنک و  یم  تیبثت  ار  مدرم  نظ  نسح  ینیب و  شوخ  مه  ؛ دراد ّتیزم  ود  راـتفر  هنوگ  نیا 
.دوش یم  هدیشک 

یم لح  وت  تسد  هب  اهنت  مینک  یم  نامگ  هک  میراد  یلکـشم  دـنیوگ  یم  دـنیآ و  یم  ناـسنا  دزن  يدارفا  هک  دـتفا  یم  قاـفتا  رایـسب 
.دنکن لیدبت  نظءوس  هب  ار  اه  نآ  نظ  نسح  دشوکب و  يدارفا  نینچ  لکشم  لح  رد  دیاب  ناسنا.دوش 

ینیبدب نظ و  ءوس  يالب 

مالسا ، رگید ریبعت  هب  دراد و  يا  هدرتسگ  باتزاب  یمالسا  تایاور  تایآ و  رد  نظءوس  نتـشاد  رذحرب  نظ و  نسح  هب  قیوشت  هلئـسم 
نینچ زین  حور  رکف و  هقطنم  رد  هکلب  ، تسا هتـساوخ  نابز  لمع و  رد  وربآ  ظفح  ، اه ناـسنا  ماـمت  يارب  هکلب  ناناملـسم  يارب  اـهنت  هن 

یم تسا و  هانگ  اه  نامگ  زا  یـضعب  اریز  ، دنکن ادیپ  نظءوس  يرگید  هب  سک  چـیه  : دـیوگ یم  دـهاوخ و  یم  اه  نآ  يارب  ار  یتینما 
1 ٌْمثِإ .» ِّنَّظلا  َضَْعب  َّنِإ  ِّنَّظلا  َنِم  ًارِیثَک  اُوِبنَتْجا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  : » دیامرف
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: دیامرف یم  مکحلا  ررغ  لقن  قباطم  درامش و  یم  كانرطخ  ناهانگ  باکترا  ار  نظءوس  راثآ  زا  یکی  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  ماما 

هب هک  دوش  یم  یـسک  هب  ندرک  تنایخ  هب  دقتعم  تسا  نامگدب  ، مدرم هب  هک  یـسک  ُُهنوُخَی ؛ ْنَِمب ال  َهَنایِْخلا  َدَـقَتْعا  ُُهنُونُظ  ْتَءاس  ْنَم  »
یم هدـمآ  عبنم  نامه  رد  هک  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  زا  يرگید  ثیدـح  رد  ،ح 5681 )  مکحلا ررغ  «. ) . تـسا هدرکن  تناـیخ  وا 

: میناوخ

مالسلا هیلع  ترضح  نامه  ،ح 5333 )  نامه «. ) . دسرت یم  همه  زا  نامگدب  صخـش  ٍدَحأ ؛   ّ ِلُک ْنِم  َشَحْوَتْـسا  ُهُّنَظ  ْنُسْحَی  َْمل  ْنَم  »
: دیامرف یم  یتیاور  قبط  دنک و  یم  توعد  نظ  نسح  هب  ، لباقم رد 

رداص تناملسم  ردارب  زا  هک  ینخس  هب  تبـسن  زگره  ًالِمْحَم ؛ ِْریَْخلا  ِیف  اََهل  ُدِجَت  َْتنَأ  ًاءوُس َو  َکیخَأ  ْنِم  ْتَجَرَخ  ٍهَِملَِکب  َّنَّنُظَت  «َو ال 
 ( ،ج 2،ص 362،ح 3 یفاک «. ) . يراد نآ  يارب  ییوکین  حیحص  لمحم  هک  یلاح  رد  ربم  دب  نامگ  هدش 

: تسا هدش  هدرمش  اه  تمعن  نیرترب  اه و  تلصخ  نیرتهب  زا  نظ  نسح  ، مالسلا هیلع  ترضح  نآ  زا  يرگید  ثیدح  رد 

« . مَسِقلا ِلَْضفأ  ِمَیِّشلا َو  ِنَسْحأ  نِم    ّ ِنَّظلا ُنْسُح  »

راـظتنا تشاد و  نظ  نـسح  وـت  هـب  یـسک  رگا  هـک  دـهد  یم  روتـسد  رظن  دروـم  هناـمیکح  مـالک  رد  ، مدرم نـظ  نـسح  ظـفح  يارب 
هعلاطم يارب   ) . .دـنامب رادـیاپ  ، يو نظ  نسح  نانچمه  ات  نک  لمع  نآ  قباـطم  دراد  وت  زا  ار  نآ  دـننام  تمدـخ و  ، شـشخب ، کـمک

 ( دینک هعجارم  دعب  هب  ،ج 3،ص 321  نآرق رد  قالخا  باتک  هب  رتشیب 

یسیلگنا

اه لمع  نیرتهب  : 249 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ِهیَلَع َکَسفَن  َتهَرکَأ  اَم  ِلاَمعَألا  ُلَضفَأ  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

 . یشوکب نآ  ماجنا  رد  يدونشخان  اب  هک  تسا  نآ  اهراک  نیرتهب  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 

يدیهش
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.يراداو نادب  ار  دوخ  هاوخان  هب  هک  دوب  نآ  اهراک  نیرتهب 

یلیبدرا

ار وا  نامگ  نادرگ  تسار  سپ  ار  یئوکین  وتب  درب  نامگ  هک  یسک 

یتیآ

.يزاس راداو  رابجا ، هب  نآ ، نداد  ماجنا  هب  ار  دوخ  هک  تسا  يراک  اهراک ، نیرتهب  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . شخب ققحت  ( لمع رد  ) ار شنامگ  دراد  ریخ  نامگ  وت  هب  هک  یسک  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

و ضئارفلا ، یلع  راصتقالا  یلا  هسفن  لقاثت  دـنع  بودـنم  هنال  لفاونلا  نود  هصاخ ، تابجاولا  ضئارفلا و  یف  وه  يربولا : ماـمالا  لاـق 
دقف هاوه ، یلع  هلقع  طلـس  نمف  لسع ، نم  اقاذم  یلحا  لسکلا  هلاطبلا و  نا  لیق  امک  هلاسکلا  ضفخلا و  هعدـلا و  بحی  ناسنالا  لیق 

.لامعالا لضفا  نم  کلذ  ناک  و  حلاصلا ، لمعلا  یلع  هسفن  هرکا 

مثیم نبا 

نیرتهب هک  تسا ، هتـسیاش  لامعا  مالـسلا ) هیلع   ) ماما دوصقم  ینک .) روبجم  نآ  ماجنا  رب  ار  دوخ  سفن  هک  تسا  نآ  اهراک  نیرتهب  )
تـسا لامعا  نیرترب  یلمع  نینچ  تهج  نآ  زا  .دشاب  هتـشاد  یپ  رد  يرتشیب  شاداپ  رجا و  و  هدوب ، رتدـنمدوس  هک  تسا  یلامعا  اهنآ 

لقع رادربنامرف  هک  تسا  يدـح  ات  نآ  نتخاس  راداو  هنئمطم و  سفن  ربارب  رد  هراما  سفن  نتخاس  مار  هتـسیاش ، لاـمعا  هدـیاف ي  هک 
سفن نیرمت  رد  دـشاب ، رتراوـشد  يراـک  هچ  ره  سپ  تسا ، راـک  نآ  يراوـشد  لـیلد  هـب  يراـک  رب  سفن  نتخاـس  روـبجم  و  ددرگ ،

و دوب ، دهاوخ  لامعا  نیرترب  هدیافرپ و  زین ، لمع  نآ  ساسا ، نیا  رب  و  دوب ، دهاوخ  رتدیقم  نآ  نتـسکش  نتخاس و  مار  رد  و  رترثوم ،
.تساهنآ نیرتراوشد  لامعا  نیرترب  ینعی  راد ، هطقن  ياز  اب  اهرمحا ) لامعالا  لضفا  : ) يوبن ثیدح  تسا  نآ  ریظن 

دیدحلا یبا 

 . ِْهیَلَع َکَسْفَن  َتْهَرْکَأ  اَم  ِلاَمْعَْألا  ُلَْضفَأ  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اذهل ملألا و  نع  ضوع  یقیقحلا  ضوعلا  نأ  امک  اهنم ) .» :» ا اهنع (  ضوعلاک  هنأل  هقشملا  ردق  یلع  باوثلا  نأ  بیر  ال 
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 ( . .دیدش يأ  ؛ هزیمح داؤفلا و  زماح  لجر  : لاقی : لاق هیاهنلا 1:258  یف  ریثألا  نبا  هلقن  اهزمحأ (  هدابعلا  لضفأ  لاق ص 

اهقشأ يأ 

یناشاک

يرادـب رابجا  هارکا و  هب  هک  تسا  نآ  هیلع ) کسفن  تهرکا  ام   ) اهرادرک اه و  لمع  نیرتهب  لاـمعالا ) لـضفا  مالـسلا : هیلع  لاـق  (و 
بجوم هراما  سفن  رابجا  هارکا و  هلقاع و  سفن  يارب  زا  تسا  هراما  سفن  عیوطت  هحلاص ، لامعا  هدـیاف  هک  اریز  نآ  رب  ار  دوخ  سفن 

نیا .تسا و  نآ  لضفا  وا  هارکا  ذئنیحف  .دـشاب  رثکا  وا  دایقنا  دـشاب  رتشیب  وا  هارکا  دـنچ  ره  سپ  .تسا  وا  هب  ندـش  روهقم  راسکنا و 
.تسا نآ  قشا  اه  لمع  نیرت  لضاف  ینعی  اهزمحا ) لامعالا  لضفا  هک : تسا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  لوق  ریظن 

یلمآ

ینیوزق

ینعی اـهزمحا ) لاـمعالا  لـضفا  : ) تسا يورم  هچناـنچمه  .نآ  رب  ار  دوـخ  سفن  ینک  هارکا  وـت  هـک  تـسا  نآ  لاـمعا  نـیرت  لـضاف 
( هراکملاب هنجلا  تفح   ) هک هراک  ار  نآ  سفن  دشاب و  رتراوشد  هک  دوب  نآ  لامعا  نیرتلضاف 

یجیهال

رابجا هک  تسا  یتدابع  تادابع  نیرتهب  هک  مالسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .هیلع » کسفن  تهرکا  ام  لامعالا  لضفا  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
.وت سفن  رب  دشاب  تقشم  هک  یتدابع  ینعی  نآ ، رب  ار  وت  سفن  ینک 

ییوخ

لمع لکف  مهتاوهـش ، رـسک  مهـسوفن و  هضایرل  نوقیطی  ام  مهفلک  ننـسلا و  یلا  مهبدـن  ضئارف و  هداـبع  یلع  هللا  ضرف  دـق  ینعملا :
لـضفا نوکیف  ایندلا ، ذالم  هعیبطلا و  قئالع  نم  هصلخت  هللا و  یلا  هبرقت  ناسنالا و  هیکزت  یف  عفنا  نوکی  اهاوه  سفنلا و  لیم  فلاخی 

و اهرـسک ، اهعیوطت و  یف  عفنا  اهتـضایر و  یف  يوقا  ناک  دـشا  ناک  املکف  هتدـشل ، نوکی  رمالا  یلع  سفنلا  هارکا  ناـف  ارجا ، رثکا  و 
نآ رب  ار  دوخ  هک  تسیراک  نآ  ادـخ  هاگرد  هب  اهراک  نیرتهب  دومرف : همجرتلا : .ارجا  ارثا و  لضفا  اـعفن و  رثکا  نوکی  کـلذ  بسحب 

.يزاس راداو 

اوه دض  رب  تسا  یجنر  رپ  راک  *** ادخ هاگرد  هب  يراک  نیرتهب 

تسا تحار  رد  نآ  زا  وت  لقع  کیل  *** تسا تمحز  رد  نآ  زا  هراما  سفن 

يرتشوش

نیصیمقلا يرتشیل  ناک  نا  دبعلا و  هسلج  سلجی  دبعلا و  لکا  لکایل  مالسلا ) هیلع   ) یلع ناک  مالـسلا ) هیلع   ) رقابلا نع  یلامالا )  ) یف
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عـضو ام  نینـس  سمخ  یلو  دـقل  هفذـح و  هبعک  زاج  نا  هعطق و  هعباصا  زاج  ناف  رخـالا  سبلی  مث  اـمهریخ  همـالغ  ریخیف  نییالبنـسلا 
محللا و ربـلا و  زبـخ  ساـنلا  معطیل  ناـک  هنا  ءارمح و  ـال  ءاـضیب و  ثروا  ـال  اـعیطق و  عطقا  ـال  هنبل و  یلع  هنبل  ـال  هرجآ و  یلع  هرجآ 

دقل هندب و  یلع  امهدشاب  ذـخا  الا  یـضر  امهالک هللا  نارما  هیلع  درو  ام  .لخلا و  تیزلا و  ریعـشلا و  زبخ  لکای  هلزنم و  یلا  فرـصنی 
مویلا و یف  یلـصی  ناک  هنا  سانلا و  نم  دـحا  هلمع  قاطا  اـم  ههجو و  هیف  قرع  هادـی و  هیف  تبرت  هدـی  يدـک  نم  كولمم  فلا  قتعا 

لک قوف  يور  .هدعب و  سانلا  نم  دحا  هلمع  قاطا  ام  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسحلا نب  یلع  هباهبـش  سانلا  برقا  ناک  و  هعکر ، فلا  هلیللا 
.هللا لیبس  یف  لتقی  یتح  رب  رب  لک  قوف  هیدلاو و  لتقی  یتح  قوقع  قوقع 

هینغم

یلع يوقی  ـال  و  ناطیـشلا ، دـیب  اـهمامز  و  سفنلا ، یلع  رطیـسی  ناطلـس  لـک  نم  يوـقا  یه  و  هوهـشلا ، هبغرلا و  اـنه  سفنلاـب  دارملا 
لمکا لضفا و  لقعلا  نیدلاب و  لمعلا  نا  اذـه  ینعم  و  اهمیتاوخ ، اهبقاوعب و  رومالا  نا  ملعی  انلک  و  بقاوعلاب ، ملاع  يوق  الا  اهتفلاخم 

.اهقشا يا  اهزمحا  لامعالا  لضفا  ناب  نیحراشلا  ریسفت  عم  اذه  انریسفت  یقتلی  .ءاوهالا و  تاوهشلاب و  لمعلا  نم 

هدبع

هوهشلا هیف  تفلاخ  ام  وه  و  هیلع : کسفن  تهرکا  … 

يرفعج

مالسالا ضیف 

هب نآ  ماـجنا  هب  ار  دوخ  سفن  هک  تسا  يراـک  اـهراک  لاـمعا و  نیرتهب  تسا : هدومرف  راوشد ) ياـهراک  هراـبرد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
لامعالا لضفا  تسا : هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  ور  نیا  زا  و  دوش ، یم  هداد  جنر  هزادنا  هب  شاداپ  اریز   ) يراداو رابجا 

(. تسا اهنآ  نیرتراوشد  هتسیاش  ياهرادرک  نیرتهب  ینعی  اهزمحا 

ینامز

هدنز بش  دننام  دشاب ، هتـشاد  یناحور  تذل  هک  یئاهراک  و  نوگانوگ ، ياهاذغ  دـننام  دـشاب  هتـشاد  ینامـسج  تذـل  هک  یئاهراک 
ماجنا لیم  يور  زا  هک  تساهراک  زا  یلیخ  یلو  دوش  یم  ماجنا  لیم  يور  زا  مالـسلا ) هیلع   ) همئا روبق  تراـیز  نآرق و  تئارق  يراد ،
شودب راب  لثم  دهد  رارق  راشف  تحت  ار  شندـب  دـیاب  ناسنا  هک  یئاهراک  ای  دراد و  یلام  کمک  هب  زاین  هک  یتایلمع  لثم  دوش ، یمن 

تذل نوچ  دهد  یم  رتشیب  باوث  ادخ  تسادخ  يارب  نوچ  یلو  دوش  یم  ماجنا  یلیم  یب  اب  اهراک  عون  نیا  هک  هراچیب  يارب  ندیـشک 
عقوم یحور  یتحاران  يارب  ادخ  مالسلا ) هیلع   ) ماما شیامرف  هب  قوف  هتکن  هب  هجوت  اب  .تسا  هتشادن  ناسنا  يارب  یناحور  ینامـسج و 

.تسا هدیدرگ  یم  روظنم  ناربمایپ  يارب  یتح  هک  تسا  يویند  شاداپ  زا  ریغ  باوث  نیا  دهد و  یم  باوث  مه  راک  ماجنا 

يزاریش دمحم  دیس 

و لقعلل ، قباطم  هوهشلا  فلاخ  ام  لک  و  هوهـشلل ، فلاخم  هورکملا  ذا  هیلع ) کسفن  تهرکا  ام  لامعالا  لضفا  : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
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.لضفا ناک  لقعلا  قباط  ام 

يوسوم

دقف یهتـشت  بغرت و  ام  فالخ  یلع  ناک  اذا  اما  هلوهـس و  رـسیب و  هتققح  هئارو و  تقاسنا  لعف  یف  بغرت  سفنلا  تناک  اذا  حرـشلا :
هاوه و اـفلاخم  هللا  رمـال  ـالاثتما  هلعف  هنـال  هلعف  ول  هلعف  یلع  ءرملا  رجوی  سفنلا و  هدـهاجم  نوکت  اـنه  نمف  ددرتـت  وا  هلعف  نع  عـنتمت 

.هتبغر

یناقلاط

« .يراداو نآ  هب  ار  دوخ  هاوخان  هب  هک  دوب  نآ  اهراک  نیرتهب  »

درد و زا  ضوع  یقیقح  ضوع  هک  هنوگ  ناـمه  تسا ، نآ  ضوع  باوث  ییوگ  هک  تسا  تقـشم  هزادـنا  هب  باوث  هک  تسین  دـیدرت 
« .تسا نآ  نیرتراوشد  تدابع  نیرتهب  : » تسا هدومرف  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  ببس  نیمه  هب  تسا و  جنر 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

.ِْهیَلَع َکَسْفَن  َتْهَرْکَأ  اَم  ِلاَمْعَْألا  ُلَْضفَأ 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

نیا هک  تسا  هدـمآ  رداصم  باتک  رد  هنامیکح : راتفگ  دنـس   ) . .ینک راداو  نآ  رب  تمحز ) هب   ) ار دوخ  هک  تسا  نآ  لاـمعا  نیرترب 
هدنسیون هک  میا  هتفگ  اهراب  : دیازفا یم  سپـس  ، تسا هدش  رکذ  صاوخلا  هرکذت  باتک  رد  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  زا  هنامیکح  مالک 

هک تسا  نیا  نآ  موهفم  دشاب و  هتـشاد  نآ  رد  لصتم  دنـس  هک  دـنک  یم  لقن  مالـسلا  هیلع  نینمؤمریما  زا  ار  یتاملک  اهنت  باتک  نیا 
هدمآ یتوافت  اب  مکحلاررغ  رد  نخس  نیا  : دیوگ یم  دعب  هدرکن و  لقن  هدشن  رکذ  نآ  دانـسا  هک  هغالبلا  جهن  زا  ار  ینارون  مالک  نیا 
مینک یم  هفاضا  ،ج 4،ص 191 .) هغالبلا جهن  رداصم  (.) تسا هدرک  ذخا  ار  نآ  يرگید  ياج  زا  هک  دـهد  یم  ناشن  مه  نآ  و   ) تسا

هب يا  هدوزفا  اب  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نامه  زا  مهن ) نرق  يافوتم   ) یقـشمدلا نبا  بلاطملا  رهاوج  باتک  رد  هنامیکح  مالک  نیا  هک 
(( ،ج 2،ص 165 بلاطملا رهاوج  « .) ُْهنِم ٌلُولْمَم  ٍریثَک  ْنِم  ٌْریَخ  ِْهیَلَع  ُموُدَت  ٌلِیلَق  َو  : » تسا هدمآ  تروص  نیا 

( تمحز هب   ) ار دوخ  هک  تسا  نآ  لامعا  نیرترب  :» دیامرف یم  هدرک  هراشا  لامعا  نیرترب  هب  هنامیکح  مالک  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
( . ِْهیَلَع َکَسْفَن  َتْهَرْکَأ  اَم  ِلاَمْعَْألا  ُلَْضفَأ  ( ؛» ینک راداو  نآ  رب 

نآ اب  لام  هب  هقالع  ببـس  هب  وا  سفن  دشخبب و  یلام  دهاوخ  یم  هک  نیا  لثم  ؛ سفن هتـساوخ  فالخرب  تسا  يراک  ، هک نیا  هب  هراشا 
دراد نآ  هب  لیامت  سفن  هدرک و  ادیپ  ماقتنا  رب  تردق  ای  دراد و  نآ  هب  لیامت  سفن  هک  دزیهرپب  یعورشمان  طابترا  زا  ای  ، تسین قفاوم 

.دزیهرپب ییوج  ماقتنا  زا  وا  و 
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سفن هتـساوخ  ربارب  رد  نامیا  اب  دارفا  هک  یماگنه  درادـن  رکنم  كرت  ای  فورعم  لعف  هب  لیامت  ناـسنا  سفن  هک  دراوم  نیا  ماـمت  رد 
ریخ راک  مه  هکارچ  ، دنا هداد  ماجنا  تلیـضفرپ  رایـسب  یلمع  ، دننک كرت  ار  رکنم  نآ  دنروآ و  اج  هب  ار  فورعم  نآ  دننک و  تمواقم 

.تسا هدش  يریگشیپ  نآ  نایغط  زا  هتفرگ و  رارق  تضایر  تحت  شکرس  سفن  مه  هدش و  ماجنا 

هیلع و هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  فورعم  ثیدح  هیبش  هنامیکح  راتفگ  نیا  هک  دنا  هدرک  حیرـصت  اج  نیا  رد  هغالبلا  جهن  ناحراش  رثکا 
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ترضح  نآ  ؛ تسا هدمآ  عبانم  زا  يرایسب  رد  هک  تسا  هلآ 

لامعا نیرتهب  تسا ؛)  هدمآ  تقـشم  تمحز و  ، توق ، تدش يانعم  هب  « زمر » نزو رب  « زمح » هشیر زا  « زمحأ  ) .» اهُزَمْحأ ُلامْعَْألا  ُلَْضفأ  »
زا یصاخ  هخاش  مالسلا  هیلع  ماما  اهتنم  ،ج 67،ص 191 )  راونالا راحب  «. ) . دشاب رت  تقشمرپ  رت و  يوق  رت و  تخـس  هک  تسا  یلمع 
هب هاگ  تسا و  نیگنـس  یندب  ياهراک  نداد  ماجنا  هطـساو  هب  هاگ  لمع  کی  ندوب  راب  تقـشم  اریز  ، هدرک نایب  ار  يوبن  ثیدـح  نآ 

يور مالسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  نآ  اب  سفن  تفلاخم  هطـساو  هب  یهاگ  زین  تامدقم و  ندوبن  مهارف  ّتلع  هب  هاگ  تدم و  لوط  ببس 
.تسا هدومرف  هیکت  هتکن  نیمه 

یم هدیـشک  يراک  يارب  هک  تسا  یتمحز  رادـقم  اب  بسانتم  هراومه  القع  ِفرع  رد  يدام  ياـه  شاداـپ  ؛ تسا نشور  مه  نآ  لـیلد 
لمع ردـقره  ؛ تسا هنوگ  نیمه  زین  یهلا  ياه  شاداپ.دراد  يرتشیب  ترجا  دزم و  شاداپ و  رت  تمحزرپ  راـک  لـیلد  نیمه  هب  دوش و 

دوخ فیاظو  ماجنا  رد  ناسنا  هک  یماگنه  هب  ثیداحا  هنوگ  نیا  تسا و  رتشیب  دنوادخ  دزن  ششاداپ  ، دشاب رت  تقـشمرپ  رت و  تخس 
دـشاب رتشیب  شتمحز  هچره  دـناد  یم  اریز  ، تسا حور  شمارآ  بابـسا  دوش  یم  يدـیدش  تقـشم  تمحز و  راتفرگ  هاـنگ  كرت  اـی 

.تسا رتشیب  وا  هب  قح  تیانع  تمارک و  فطل و 

مالک نیا  هک  نیا  نآ  دـنا و  هدرک  هراشا  یلاکـشا  هب  اج  نیا  رد  راونالا  راحب  رد  هللا  همحر  یـسلجم  همالع  دـننام  ناگرزب  زا  یـضعب 
: دیوگ یم  هک  یتایاور  اب  رظن  ودب  رد  هنامیکح 

سپس.تسا یتالکـشم  ياراد  ًابلاغ  هک  تسا  لمع  تسا و  یناسآ  راک  ییاهنت  هب  « تین » اریز ، دراد تافانم  ِِهلَمَع » ْنِم  ٌْریَخ  ُنِمؤُْملا  ُهَِّین  »
هب ِِهلَمَع ) ْنِم  ٌْریَخ  ِنِمْؤُْملا  ُهَِّین  ثیدح  رد  «) ریخ :» دـیامرف یم  هک  هتفریذـپ  لاکـشا  نیا  لح  هرابرد  ار  هللا  همحر  یـضترم  دیـس  خـساپ 

.تسا بوخ  ریخ  هراومه  نمؤم  تین  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  هکلب  تسین  لیضفت  لعفا  يانعم 

ددرگ یم  لح  فلکت  نودب  لاکشا  دوش  یم  هعجارم  هدش  لقن  راونالاراحب  رد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  هک  يریـسفت  هب  هاگره  یلو 
: دیامرف یم  هک  اج  نآ 

َّرَّشلا َو يِْونَی  َِرفاَْکلا  َّنَِأل  َِکلَذ  ِِهلَمَع َو  ْنِم  ٌّرَـش  ِِرفاَْکلا  ُهَِّین  ُهُکِرْدـُی َو  َال  اَم  ِْریَْخلا  َنِم  يِْونَی  ُهَّنَأـِل  َکـِلَذ  ِِهلَمَع َو  ْنِم  ُلَْـضفَأ  ِنِمْؤُْملا  ُهَِّین  »
دـسر و یمن  نآ  هب  هک  دراد  ار  یمهم )  ) ياهراک دـصق  هراومه  اریز  ، تسا رتهب  وا  لمع  زا  نمؤم  تین  ُهُکِرْدـُی ؛ اَم ال  ِّرَّشلا  َنِم  ُلـُمْأَی 
،ج 67،ص راونالا راحب  « ) . دنک یمن  ادیپ  یـسرتسد  نآ  هب  هک  دراد  ار  يرتدب  ياهراک  دـصق  اریز  ، تسا رتدـب  وا  لمع  زا  رفاک  تین 

.تسالاو دصق  تمه و  رظن  زا  هکلب  ، تسا تلیضف  رظن  زا  هن  ندوب  رتهب  نیاربانب  (، 206،ح 19

یسیلگنا
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Imam Ali ibn Abu Talib said : “ The best deed is that which you have to force yourself
." to do

راگزور ثداوح  رد  یسانشادخ  : 250 تمکح

هراشا

توص
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ِمَمِهلا ِضقَن  ِدوُقُعلا َو  ّلَح  ِِمئاَزَعلا َو  ِخسَِفب  ُهَناَحبُس  َهّللا  ُتفَرَع  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

میمصت ندش  هتـسکش  مهرد  و  راوشد ، ياه  هرگ  ندش  هدوشگ  يوق ، ياه  هدارا  ندش  تسـس  زا  ار  ادخ  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 
ترـضح نآ  یتخانـش ؟ ار  ادـخ  زیچ  هچ  اب  نانمؤم  ریما  يا  هک  درک  لاؤس  ماما  زا  يدرم  دومرف : مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما   ) متخانـش اه ،

:(. داد باوج 

يدیهش

.اه هتسب  ندش  هدوشگ  و  اهتمیزع ، ندش  تسس  زا  متخانش ، ار  ادخ 

یلیبدرا

ادخ زجب  تسین  لعاف  هچ  اهدقع  ندوشگ  اهدصق و  اهتمیزع و  ندرک  لطابب  ار  يادخ  متخانش 

یتیآ

.متخانش اه  هدارا  هرگ  ندش  زاب  اهتمیزع و  نتخیسگ  هب  ار  ناحبس  يادخ  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . متخانش اهگنهآ  نتسکش  اهمزع و  ندش  هدوشگ  اه و  میمصت  ندروخ  مه  هب  اب  ار  ادخ  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار
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لحنت مث  رما ، كرت  یلع  یبلق  دـقعا  مزعا و  امبر  یناف  یـسفن ، لاوحا  یف  ترظن  يا  دوقعلا  لـح  مئازعلا و  خـسفب  هللا  تفرع  هلوق : و 
اهتمزا هدیب  راصبالا و  بولقلا و  بلقی  نم  انهه  نا  نب  رمالا  نیذه  یف  رظنلا  اذهب  ملعاف  .کلذل  بجوم  ددجت  ریع  نم  هدـقعلا  کلت 

.یلاعت هللا  هفرعم  یلا  قیرطلا  وه  اذه  وحنف  هل ، رخسم  یش ء  لک  و 

يردیک

رداقلا الا  .ریغلا  ریمـض  یف  فرـصتی  لعاف  و ال  خـساف ، نم  دـبالف  هلعف ، نم  سیل  هنا  ملعی  خـسفلا و  هسفن  یف  دـجی  مزاعلا  نال  کلذ 
.یلاعت هللا  وه  و  تاذلا ،

مثیم نبا 

قح دوجو  تخانش  مالسلا ) هیلع   ) ماما دوصقم  متخانش .) تالکـشم  لح  اه و  هرگ  ندش  زاب  اهمیمـصت و  ندروخ  مه  هب  زا  ار  ادخ  )
هزیگنا دوس و  هب  تبـسن  هک  يروصت  ساسا  رب  و  دراد ، خسار  مزع  يراک  رب  یهاگ  ناسنا  هک  تسا  نیا  ناهرب  حیـضوت  .تسا  یلاعت 

رطاخ هب  ای  هزیگنا و  نآ  نتفر  نیب  زا  لیلد  هب  و  دروخ ، یم  مه  هب  میمـصت  یکدنا  زا  سپ  و  دریگ ، یم  یبلق  میمـصت  دراد ، یلمع  ي 
یپ رد  هک  یتاروصت  اهینوگرگد و  نیا  مییوگ : یم  الاب ، همدقم  هب  هجوت  اب  لاح  .ددرگ  یمرب  دوخ  مزع  زا  دـیآ  یم  شیپ  هک  یعنام 

دوب و تهج  ود  رد  دـنا و  نکمم  يروما  دـندرگ ، یم  میمـصت  دروم  راک  ماجنا  ناحجر  ثعاب  هک  دـنرذگ  یم  ناـسنا  رطاـخ  زا  مه 
، دراد حجرم  هب  زاین  دوخ  زاب  دشاب ، هدنب  دوخ  هیحان ي  زا  رگا  ناحجر  لیلد  دراد ، يا  هدنارذگریثات  هدـنهد و  ناحجر  هب  زاین  دوبن ،
- هک يدنوادخ  هب  حجرم  دیاب  ریزگان  سپ  تسا ، لطاب  لسلست  رود و  نوچ  و  ددرگ ، یم  لسلست  ای  رود  ثعاب  تروص ، نیا  رد  هک 

.تسا نیمه  فده  و  ددرگ ، یهتنم  تساهشنیب - اهلد و  هدننک ي  نوگرگد  وا 

دیدحلا یبا 

 . ِمَمِْهلا ِضْقَن  ِدوُقُْعلا َو  ِّلَح  ِِمئاَزَْعلا َو  ِخْسَِفب  ُهَناَْحبُس  َهَّللا  ُْتفَرَع  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

هلابب یلاعت  هللا  رطخی  نأ  ثبلی  مث ال  هیلع  هیأر  ممـصی  رمأ و  یلع  ناسنإلا  مزعی  نأ  وه  هناحبـس و  ئرابلا  هفرعم  یلإ  قرطلا  دحأ  اذه 
ملاعلا اذـهل  هربدـم  اتاذ  .فیرحت )  « دوجلا :» یف ب دوجولا (  یف  نأ  ول ال  يأ  هباسح  یف  نکی  مل  لعفلا و  کلذ  نع  هل  افراص  ارطاخ 

ریغ نم  رطخی  يذـلا  رطاخلا  یف  نوملکتملا  هرکذـی  اقیقد  امالک  نمـضتی  لـصف  اذـه  هبـستحم و  نکت  مل  یتلا  رطاوخلا  ترطخ  اـمل 
مدـعلا بناج  یلع  دوجولا  بناجل  حـجرم  ریغ  نم  احیجرت  ناکل  الإ  هلابب و  هرطخأ  ناسنإلا  نوکی  نأ  زوجی  هنإـف ال  هروطخل  بجوم 

.ملاعلا عناصب  یمسملا  ءیشلا  وه  كاذ  ناسنإلا و  تاذ  نع  اجراخ  ائیش  لابلاب  هل  رطخملا  نوکی  نأ  دب  الف 

.ثحبملا اذه  یف  لوقلا  ءاصقتسا  لمتحی  امم  عضوملا  اذه  سیل  و 

لق هل  لوقی  رخآ  امداخ  مداخلا  عبتأ  مث  اهبحاص  بلـصب  رمأف  صـصقلا  حفـصتی  وه  هصق و  هدی  یف  تعقو  هلودـلا  دـضع  نإ  لاقی  و 
باصعأ عطقی  هل  لوقت  لب  لاقف  اثلاث  امداخ  هعبتأ  مث  ینمیلا  هدـی  عطقاف  سبحلا  نم  هجرخأ  نکل  هبلـصی و  ـال  هریزو  ناـک  رهطملل و 

تارم عبرأ  هدحاو  هعاس  یف  هیعاود  تفلتخاف  كانه  هلعجیف  هدویق  یف  فاریسب  هعلقلا  یلإ  هلقنی  هل  لاقف  رخآ  امداخ  هعبتأ  مث  هیلجر 
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یناشاک

ندرک لطاب  هب  مئازعلا ) خسفب   ) .مدرک ادیپ  وا  تاذ  هب  ملع  و  ار ، یلاعت  هناحبس و  قح  متخانـش  هناحبـس ) تفرع  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
( دوقع لح   ) و مئازع ) خسف   ) هب لالدتسا  هجو  اهرطاخ و  رد  هدش  هتسب  هک  ییاه  هدقع  ندوشگ  و  دوقعلا ) لح  و   ) اهدصق اهتمیزع و 

یحجرم هب  دوخ  مدع  دوجو و  فرط  رد  دنجاتحم  هک  دـنا  هنکمم  هبقاعتم  رطاوخ  تاریغت  دوقع  مئازع و  هک  تسا  نآ  هللا  تفرعم  رب 
لسلـست و رود و  دیآ  یم  مزال  نیاربانب  تسا و  لوا  رد  مالک  نامه  هنیعب  وا ، رد  مالک  سپ  تسا  هدـنب  رگا  حـجرم  نیا  و  يرثوم ، و 

تبثف تـسا ، بوـلقلا  بـلقم  نآ  هدـنب و  زا  ریغ  يرثوـم  یحجرم و  هـب  دوـش  یهتنم  هـک  راـچان  سپ  .تـسا  لاـحم  لسلــست ، رود و 
دبـال سپ  .تسین  وا  لـعف  هک  دـناد  یم  اتهیدـب  ار و  يرما  حـتف  دوخ  سفن  رد  دـبای  یم  مزاـع  هک  تسا  نآ  رگید  هجو  .بولطملا و 

تحلصم تهج  هب  هدومن  مزع  خسف  هک  تسا  تایفخلا  رـسلا و  ملاع  نآ  وا و  ریمـض  رد  دنک  فرـصت  هک  یلعاف  یخـساف و  زا  تسا 
هب تسا  ملاع  راکـشآ ، ناـهن و  ياـناد  درادـن و  وا  هب  ملع  وا  تسا و  نآ  خـسف  رد  هدـنب  ریخ  هک  تسه  هاـگ  هچ  .وا  تیریخ  هدـنب و 

.هدنب نآ  تحلصم 

یلمآ

ینیوزق

، هرگ دنب و  ینعی  دقع )  ) عمج دوقع )  ) .لزلزتم و هن  تسا  تباث  نآ  رد  صخـش  هک  يوق  تسیا  هدارا  نآ  و  تمیزع )  ) عمج میازع ) )
ار يادخ  متخانش  .رگید  ياهراک  هچ  هشیدنا و  رطاخ و  رد  هچ  دنب  قلطم  ای  ددنب  یم  لد  رد  یمدآ  هک  تسا  اه  هشیدنا  دارم  اجنیا  و 
لد رد  يزیچ  يراک و  تمیزع  هک  دشاب  رایـسب  یمدآ  .اهراک  اه و  هشیدـنا  ياه  هرگ  نتفای  داشگ  و  اهتمیزع ، ندـش  خـسفب  هناحبس 

ددرگ لدبتم  تمیزع  نآ  ددرگ و  خسفنم  هاگان  هدنام ، دصرتم  تباث و  نآ  رب  يرمع  هدش و  يورکی  لدـکی و  نآ  رد  تسا و  هتـسب 
يرما دقع  هدش و  لوقلادحتم  دـنا و  هتـشگ  قفتم  یتمیزع  ياضما  رب  یموق  هک  دـشاب  رایـسب  هکلب  یجراخ ، تلع  يراط و  ببـس  یب 

ياج تریح و  لحم  هچنانچ  ددرگ  لحنم  نیرید  هشیدنا  دیهمت و  نآ  و  خـسفنم ، اهلد  نآ  همه  زا  تمیزع  نآ  هاگان  دـنا ، هتـسب  مهم 
نیب مدآ  نبا  بلق   ) هدمآ تیاور  رد  .دـشاب و  قیالخ  بولق  فرـصم  قلاخ و  دوجو  رب  یتجح  رهظا  لیلد و  لدا  نیا  و  دـشاب ، تربع 

نآ نوچ  دـنک  یم  تسد  هب  هک  يراک  الثم  دوب  یتلآ  طسوت  هب  نوچ  یمدآ  حراوج  لامعا  اما  و  ءاشی ) فیک  هبلقی  نمحرلا  یعبـصا 
رعشتسم نطفتم و  بوخ  دنادرگ ، یم  رهاظ  رثا  نآ  دنابنج و  یم  ار  تسد  نآ  هک  یهلا  هدارا  یبیغ و  تسد  نآ  هب  دنیب  یم  یتلآ  اج 

همه تلآ  وا  هک  دشابن  ادـیپ  یتلآ  چـیه  اجنآ  نوچ  تسا  لمع  ره  يدابملا  ءدـبم  هک  ینطاب  ياهتمیزع  یبلق و  لامعا  و  ددرگ ، یمن 
هب سک  ره  و  دشاب ، رهاظ  يوق و  سب  یقیقح  يامرفراک  یقیقحت و  عناص  رب  تلالد  اجنآ  دـشاب ، حراوج  همه  لمع  هطـساو  اهتلآ و 

و تسا ، نکمتم  رقتـسم و  رطاخ  رد  زابرید  زا  هک  اهتدارا  اهتمیزع و  هک  دنک  مهف  دـبایرد و  باوص  لمات  هب  دـنک  عوجر  دوخ  سفن 
هکنآ زج  هن  راک  نآ  رد  یتلآ  ار  وا  و  وا ، هدارا  قبط  رب  ضحم  هن  و  تسا ، وا  لعف  زا  ضحم  نآ  هن  ددرگ  یم  خـسفنم  ههیدـب  هعفد و 

وا هک  دناد  قیقحت  هب  نمحر ، ترـضح  تیـشم  تدارا و  عبات  و  تسا ، ناید  دزیا  تردق  گنچ  رد  نآ  تمیزع  خـسف و  دـقع  لح و 
.مراهچ دلج  رد  دیوگ  یم  ماقم  نیا  لثم  رد  يولوم )  ) دشاب یلاعت  قح  نامرف  عنـص و  بولغم  رخـسم و  هکلب  دشابن ، اهنت  اجنآ  دوخ 
بـسا ماخ  بسا  سراف  دـبای ز  ربخ  ات  ماگل  نآ  وس  رهب  دـنادرگب  ناز  رگد  ياـج  ارت  رم  دـناشک  یم  رفـس  رهب  ینکیم  تمیزع  دـص 

لد سپ  درک و  تدارم  یب  تسبب  ادوس  دـص  ود  رب  ار  تلد  وا  تسا  يورب  سراف  هک  دـناد  یمه  وک  تسا  یپ  وکین  نازراس  كریز 
نوچ تسکش  تریبدت  لبح  تیاضق  نوچ  تسرد  نکـشا  لاب  یتسه  دشن  نوچ  تسخن  يار  نآ  لاب  وا  تسکـش  نوچ  تسکـش  ار 
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نانع تسا  يرهاق  کلام و  ار  وا  هک  ددرگ  ربخاـب  یمدآ  هک  تسا  نآ  يارب  اـهتین  میازع و  خـسف  ینعی  تسرد  وا  ياـضق  وت  رب  دـشن 
ذفان هشیدنا  نآ  ددرگن و  خسفنم  یمدآ  مزع  هاگ  هاگ  هک  نیا  نایب  رد  سپ  ار ، سرف  نانع  بکار  وچمه  دراد  دوخ  گنچ  رد  وا  لد 

دیازفیب هیبنت  رب  هیبنت  ار  وا  دنکـشب و  شمزع  یلاعت  قح  زاب  ات  دیامن  یتمیزع  هرابرگید  و  دـنامن ، زاب  ندرک  مزع  زا  لد  رابکی  ات  دوش 
دنکشب ار  تتین  رگید  راب  دنک  تین  تلد  نآ  عمطب  ات  ار  وت  دیآ  یم  تسار  یهاگ  هاگ  ارجام  رد  اهدصق  اهمزع و  دیوگ : یم  يولوم 

شیروهقم وا  رب  ادـیپ  يدـش  یک  شیروـع  زا  لـما  يدـیراکن  رو  یتشاـک  یک  لـما  دـیمون  يدـش  لد  یتـشاد  تدارمیب  یلک  هب  رو 
نوچمه لد  هک  دـمآ  ثیدـح  رد  دـیوگ : یم  موس ) دـلج   ) رد شیوخ و  يـالوم  زا  دنتـشگ  ربخاـب  شیوـخ  ياـهیدارمیب  زا  نـالقاع 

نآ رگید  ثیدح  رد  فالتخا  دـص  اب  تسار  هگ  پچ و  هگ  فازگ  دـنار  فرط  ره  ار  رپ  داب  تسیرـصرص  ریـسا  ینابایب  رد  تسیرپ 
نمیا ارچ  سپ  دوب  یئاج  زا  کیل  يو  زا  هن  نآ  دوب  ییار  رگد  ار  لد  نامز  ره  ناـعزاق  ردـنا  شتآ  ناـشوج ز  باـک  ناـنچ  ناد  لد 

غرم زا  دوخ  تسین  رذح  یناوتن  ینیب  یم  هاچ  ردـق  تسا و  مکح  ریثات  زا  مه  نیا  لجخ  رخآ  يوش  ات  يدـنب  دـهع  لد  يار  زا  يوش 
نیا تاهیبنت  زا  دتف و  یم  دهاوخن  رو  دهاوخب  رگ  دـتو  اب  دـنیب  ماد  هک  بحع  نیا  بطع  رد  دـتفا  ماد و  دـنیب  هن  وک  بجع  نیا  نارپ 
یم یماد  يوس  شیپ  ماد  زاب و  شوگ  زاب و  مشچ  تسا : هموظنم ) تیاکح   ) نیا هلمج  زا  دشاب  رایـسب  دروآ  یم  انالوم )  ) هچنآ ماقم 

هتخورفب دوخ  كالما  هشمقا و  هتخوس  يراکبان  ياوه  رد  يا  هداتفا  الب  رد  هنهرب  رـس  يا  هداز  رتهم  قلد  ردنا  رگنب  شیوخ  رپ  اب  درپ 
رابدا دور  یم  نمشد  ماک  راوخ  ماندب و  هدش  هتفر  نام  ناخ و  شیرم  زا  شیرلد  بایان و  شمهرم  شیوخ  موق  نایم  رد  هتشگ  راوخ 

ات یتمه  ما  هداد  فک  زا  تمعن  رز و  لام و  ما  هداتفا  تشز  رابدا  نیردناک  ادخ  رهب  زا  رادیم  یتمه  ایک  يا  دیوگب  دنیب  يدـهاز  راو 
صالخلا صـالخلا و  صـالخلاک و  صاـخ  ماـع و  زا  وا  دـهاوخ  یم  اـعد  نیا  مهجرب  هک  دوب  هریت  لـگ  نیز  مهراو  نیز  نم  هک  وب 

صانم یهاوخ  یم  دیق  نیمادک  زو  صالخ  یئوج  یم  دنب  نیمادـک  زا  ینهآ  ین  شرـس  رب  لکوم  ین  ین  دـنب  زاب و  ياپ  زاب و  تسد 
تـسا نهآ  دنب  نادنز و  زا  رتدب  تسا  نکمم  رد  نآ  تسین  ادیپ  هچرگ  یفـص  ناج  زج  هب  نآ  دنیبن  ناه  یفتخم  ياضق  ریدقت و  دنب 

نارگنهآ نآ  ریسکت  زا  زجاع  نارگ  ناهنپ  دنب  نیا  بجع  نیا  دنکرب  نادنز  تشخ  مه  رگ  هرفح  دنکشب  ار  نآ  رم  رگنهآ  هکنآ  ز 

یجیهال

خسف ببس  هب  ادخ  هب  مدرک  لصاح  ییاسانـش  تفرعم و  لامک  ینعی و  .دوقعلا » لح  مئازعلا و  خسفب  هللا  تفرع  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
يرداق رهاق  دوجو  رب  تسا  لیلد  يوقا  هک  اریز  يرما ، هب  اه  یگتـسبلد  ندشاو  يراک و  هب  همزاج ي  تدارا  ندیدرگ  لئاز  ندـش و 

.وا تیشم  هب  رگم  يزیچ  دوشن  هک 

ییوخ

هدابعل بصن  دق  یلاعت  هللا  نا  ینعملا : .هدـکوملا  هدارالا  مئازع  همیزعلا ج : هلعف ، یلع  هبلق  دـقع  رما : یلع  امیزع  امزع و  مزع ) : ) هغللا
تاحفص یلع  ناسنالا و  دوجو  جراخ  یف  اهمظن  و  هلسر ، هئایبنا و  ناسل  یلع  لقعلا و  ءوض  یف  مهل  اهنیب  هتفرعم و  یلع  هیفاک  لئالد 

، یلعلا تاوامسلا  نم  یصحت  باوبا ال  یلع  اهبوب  و  حیـصف ، یعیبط  ناسلب  عناصلا  يرابلا و  دوجو  یلع  قطانلا  عیـسولا  نوکلا  باتک 
موجنلا و  یجس ، اذا  لیللا  یف  هرینملا  رامقالا  و  یحضلا ، یف  هقرشملا  سومشلا  یمطلا و  يذ  رحبلا  جاوما  و  يرثلا ، ضرالا و  طیسب  و 

یف لب  یلاعت ، هب  لهجلا  یف  رذـعب  رذـتعی  یتح ال  هب  قصـاللا  هدوجو  لـخاد  ناـسنالا و  نطاـب  یف  اـهربد  .یهنلا و  یلوا  یلع  هبقاـثلا 
یلع هلد  و  هنیعب ، ناسنالا  دوجو  تاحفص  نم  هللا  هفرعم  سرد  یلا  همکحلا  هذه  یف  مالـسلا ) هیلع   ) هبن دق  و  الع ، زع و  هللااب  لهاجتلا 
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رما یلع  ناسنالا  مزعی  نا  وه  و  هناحبس ، يرابلا  هفرعم  یلا  قرطلا  دحا  اذه  یلزتعملا : حراشلا  لاق  .هبر  هفرعم  یف  هسفن  باتک  هعلاطم 
هنا هنم  جتنا  .یهتنا و  هباسح  یف  نکی  مل  لعفلا و  کلذ  نع  هل  افراص  ارطاخ  هلابب  یلاعت  هللا  رطخی  نا  ثبلی  مث ال  هیلع  هیار  ممـصی  و 
یلا دـحا  دـی  لصی  و ال  هتمه ، ضقن  هدوقع و  لح  هتمیزع و  نع  فرـصلا  یف  ناسنالا  دوجو  نع  جراـخ  رثومب  فارتعـالا  نم  دـبال 

هک متخانـش  هار  نیا  زا  ار  هناحبـس  دنوادخ  نم  دومرف : همجرتلا : .هروصف  هقلخ  يذلا  هللا  هردق  الا  هتدارا  زکرم  ناسنالا و  دوجو  قمع 
.دنشک یم  مهرد  ار  تخس  ياهتمه  و  دلسگ ، یم  ار  اهنامیپ  و  دزیر ، یم  مه  زا  ار  یعطق  ياهمیمصت 

رادهار نینچ  دش  قح  نافرع  هب  *** راگدرورپ ياسانش  نآ  یلع 

ارچ منادن  نم  دنز  یم  مهب  *** ار میمصت  هک  مسانش  ار  ادخ 

اهدژا تمه  دنکشب  مه  هب  *** اه هدقع  همه  دنالسگب  مه  ز 

يرتشوش

هناف هروطخل ، بجوم  ریغ  نع  رطخی  يذلا  رطاخلا  یف  نوملکتملا  هرکذی  اقیقد  امالک  نمـضتی  لصف  اذه  دیدحلا : یبا  نبا  لاق  لوقا :
بناج یلع  دوجولا  بناجل  حجرم  ریغ  نم  احیجرت  ناکل  الا  و  هلابب ، هرطخا  ناسنالا  نوکی  دیحوتلا ) یف  لوالا - لصفلا   ) نا زوجی  ال 

: لاق مث  .ملاعلا  عناصب  یمسملا  یشلا ء  وه  یـشلا ء  كاذ  و  ناسنالا ، تاذ  نع  اجراخ  ائیـش  لابلاب  هل  رطخملا  نوکی  نا  دبالف  مدعلا ،
لق هل : لوقی  رخآ  امداخ  مداخلا  عبتا  مث  اهبحاص ، بلـصب  رماف  صـصقلا  حفـصتی  وه  هصق و  هدی  یف  تعقو  هلودلا  دضع  نا  لاقی : و 

عطقی هل  لوقت  لب  لاـقف : اـثلاث  اـمداخ  هعبتا  مث  ینمیلا ، هدـی  عطقاـف  سبحلا  نم  هجرخا  نکل  و  هبلـصی ، ـال  هریزو - ناـک  و  رهطملل - 
هدـحاو هعاس  یف  هیعاود  فلتخاف  كانه ، هلعجیف  هدویق  یف  فاریـسب  هعلقلا  یلا  هلقنی  هل : لاقف  رخآ  امداخ  هعبتا  مث  هیلجر ، باـصعا 
عباصا نم  نیعبـصا  نیب  هبلق  الا و  یمدآ  نم  اـم  (: ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نع  يور  يذـلا  ربخلا  نا  رهاـظلا  و  تلق : .تارم  عبرا 
هدـیبع بولق  یف  فرـصتی  یلاعت  هنا  هانعم  نوکی  ناب  دوقعلا ) لح  مئازعلا و  خـسفب  هللا  تفرع  (: ) مالـسلا هیلع   ) همـالک ینعم  یف  هللا )

هلوق هل  دهـشی  و  هیف ، هیعبـصا  نیب  امتاخ  ذخا  نم  فرـصتک  سکعلاب ، و  اهلحی ، اهخـسفیف و  هل  اهدقع  و  رما ، یلع  اهمزعب  ءاش  فیک 
كولملا بسب  مکتاقوا  اوضقت  ـال  : ) یـسدقلا ثیدـحلا  و  نورـشحت ،) هیلا  هنا  هبلق و  ءرملا و  نیب  لوحی  هللا  نا  اوملعا  و  یلاـعت … ( :

نیب هبلق  ینعم  نا  هیوبنلا :) هتازاجم   ) یف فنـصملا  لوق  اما  و  مکیلع .) امیحر  دـیحوتلا ) یف  لوالا - لصفلا   ) اهلعجا يدـیب  اهبولق  ناف 
ام اذا  اهیلع  هل  يرت  قورعلا  يداب  اصعلا  فیعض  یعارلا : لوقک  لیمجلا  رثالا  و  همعنلا ، ینعمب  عبصالا  نا  وه : هللا  عباصا  نم  نیعبـصا 

هقلاخ و هفرعم  نم  هیلع  هللا  نم  ام  امهادـحا  نیتنـسح : نیتمعن  نیب  هناحبـس  هللا  نم  هبلق  الا و  یمدآ  نم  ام  يا : اعبـصا  ساـنلا  بدـجا 
ناسنالا سفن  امهلاق  نیتللا  نیتمعنلا  یف  عوضوملا  ناف  يرت ، امکف  .هقزر  عیـسوت  هقلخ و  نیـسحت  نم  هیلع  نتما  ام  يرخـالا  و  هقزار ،

مکف اهـسفن ، یف  هحیحـص  ریغ  یلوالا  نا  عم  حیحـص ، ریغ  هیناثلا  یفف  فلکتب ، اعوضوم  بلقلا  لعج  یلوـالا  یف  حـص  ناـف  هبلق ، ـال 
اـضیا و  اذـک ، وه  الا و  یمدآ  نم  ام  هنا  نمـضت  ربخلا  نا  عم  مهبرب ، نیفراعلا  نم  رثکا  مه  لب  هقزار ، هقلاخ و  هفرعم  قزری  مل  یمدآ 

و هدیب ، يرما  ینعمبف : یناثلا  اما  و  همعن ، يدنع  هل  نا  ینعمب : لوالاف  هیعبصا ، نیب  يرما  مهلوق : و  عبصا ، یلع  نالفل  مهلوق : نیب  قرف 
دیزی اهیف  رظنف  جاجحلا ، یلا  اهعفری  نا  هلاسی  هعقرب  ملـسم  یبا  نب  دـیزی  لـجر  یتا  هبیتق :) نبا  نویع   ) یفف ناـک  فیک  .ربخلا و  هلثم 
.هراک وه  اهیـضقیف و  اردـق  قفاوت  اهلعلف  اهعفرت  نا  کلاسا  یناف  لجرلا : لاقف  .ریمـالا  یلا  عفرت  یتلا  جـئاوحلا  نم  هذـه  تسیل  لاـقف :
یناغا  ) یف .نوهراک و  هل  نحن  و  اهانیـضق ، دـق  و  اردـق ، تقفاو  اهنا  لجرلل : لق  هل : لاق  و  هعقرلا ، یف  رظنف  .هتلاقمب  هربخا  اـهلخداف و 
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هبهذـم ءوس  هیلع  درا  رعاشلا و  راشب  دـیحوتلا ) یف  لوالا - لصفلا   ) ملکا تنک  لاـق : یبا  ینثدـح  دـالخ : نب  دـمحا  لاـق  جرفلا ) یبا 
ابا ای  رمالا  نظا  ام  اموی : یل  لاقف  اننیب ، لوطی  مالکلا  ناک  .هلثم و  تنیاع  وا  هتنیاع  اـم  ـالا  فرعا  ـال  لوقی : ناـکف  داـحلالا ، یلا  هلیمب 

دیرا ابذهملا  تنک  تریخ  ول  ياوه و  ریخم  ریغ  یف  ام  یلع  تعبط  لوقا : کلذل  و  نالذخ ، هیف  نحن  يذلا  نا  و  لوقت ، امک  الا  دلاخ 
ابجعتلا الا  تبقعا  ام  یسما و  رصقم و  یملع  يدصق و  نع  فرصاف  ابیغملا  لانا  نا  یملع  رصق  درا و  ملف  یطعا  یطعا و  الف 

هینغم

لاق .ممهلا و  ضقن  هلثم  و  ریسفتلا ، فطع  باب  نم  مئازعلا  خسف  یلع  اهفطع  نوکی  هیلع  .اهخسف و  اهلح  و  ایاونلا ، انه  دوقعلاب  دارملا 
هللا دیب  مزعلا  نا  الا  اذهل  ریـسفت  و ال  دیدج ، ثدحی  نا  نود  مزعلا  لحنی  مث  یـشلا ء ، یلع  هبلق  دـقعی  مزعی و  ناسنالا  نا  نوحراشلا :
لبق نم  مدآ  یلا  اندـهع  دـقل  و  : ) هط هروس  نم  هیالا 159  رهاظ  عم  قفتی  هنکل ال  و  ریـسفتلا ، اذـه  یبای  مامالا ال  لوق  رهاظ  .یلاـعت و 

نا و  : ) هرقبلا هروـس  نم  هیـالا 227  و  هللا ) یلع  لـکوتف  تمزع  اذاـف  : ) نارمع لآ  هروس  نم  هیالا 159  و  امزع ) هل  دـجن  مل  یـسنف و 
دعب هرابدا  هصاخب  هتمظع  هللا و  هردـق  یلع  عطاق  لیلد  هرعاشم  هزئارغب و  بلقلا  نا  مامالا  دارم  نوکی  نا  دـیعب  ریغ  و  قـالطلا .) اومزع 

.دحاو هنا  یلع  لدت  هیا  یش ء  لک  یف  ناف هللا  لاح  هیا  یلع  ..رهاظ و  ببس  الب  هرابدا  دعب  هلابقا  و  هلابقا ،

هدبع

كانه نا  الول  اهضقن و  اهخسف  همیزع و  عمج  مئازعلا  رما و  لعف  یلع  دقعنت  هینلا  ینعمب  دقع  عمج  دوقعلا  دوقعلا : لح  مئازعلا و  … 
خسفی هللا  مزعی و  دق  هنکل  هاضما  یش ء  یلع  مزع  املک  ناسنالا  ناکل  هللا  هردق  یه  رشبلا و  هدارا  قوف  هیماس  هردق 

يرفعج

مالسالا ضیف 

اهنآ رد  صخـش  هک  یئاه  هدارا  ندروخ  مه  هب  متخانـش  ار  ناحبـس  دـنوادخ  تسا : هدومرف  یـسانشادخ ) هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
هدننیرفآ کلام و  ار  یمدآ  هک  تسا  لیلد  اه  هدارا  ندروخ  مه  هب  سپ  اهراک ، اه و  هشیدـنا  ي   ) اه هرگ  ندـش  زاب  هب  تسا ، رادـیاپ 

میمصت زا  هرابکی  هک  تسا  نآ  يارب  دوش  یم  ماجنا  صخش  هدارا  یهاگ  هکنیا  و  دراد ، دوخ  گنچ  رد  وا  رایتخا  نانع  هک  تسا  يا 
(. دشکن تسد  نتفرگ 

ینامز

نیا هدرک  یفرعم  ادخ  نتخانـش  يارب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هک  یئاههار  زا  یکی  دسانـش  یم  ار  ادخ  دوخ  تفرعم  دودـح  رد  سک  ره 
هک تسا  نیا  رب  لیلد  اهرییغت  نیا  دوش و  یم  باختنا  يدـیدج  هار  دـنک و  یم  رییغت  اه  هدارا  اـه و  هشقن  اهمیمـصت ، رتشیب  هک  تسا 

.تسادـخ دـهد  رییغت  ار  عطاـق  ياهمیمـصت  دراد  تردـق  هک  يدوجوم  نینچ  دوش و  یم  هرادا  يرگید  تردـق  ذوفن و  تحت  ناـسنا 
رییغت نیا  دریگ و  یم  ماجنا  ادخ  فطل  رثا  رد  هک  تسا  هشقن  فده و  لماکت  يرکف و  دشر  رب  لیلد  میمـصت  رییغت  هک  دنامن  هتفگان 

دنک یم  رییغت  نوچ  دـیوگب  دریگب و  میمـصت  دـیابن  ناسنا  هک  تسین  نآ  رب  لیلد  یلو  دـیآ  یم  دوجوب  دارفا  زا  یلیخ  يارب  اـه  هدارا 
ثداوح زا  یتمـسق  هک  تسادـیپ  هتفگان  .ددرگ  یم  زاغآ  درگبقع  يرکف و  دوکر  دوش  باختنا  هار  نیا  هاگره  اریز  منک ، یمن  هدارا 
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میمـصت ادـخ  اسب  هچ  اریز  درادـن ، ثداوح  نآ  رد  یتلاخد  نآ  رییغت  ای  ناسنا و  هدارا  میمـصت و  تسین و  ناسنا  رایتخا  تحت  ناـهج 
، ادخ بناج  زا  تسا  کین  هدارا  مه  تافاکم  هدرا  نیمه  دریگ و  دنپ  ات  دـناسرب  شناهانگ  زا  یتمـسق  تافاکم  هب  ار  رـشب  هک  هتفرگ 

.دهد رییغت  ار  هدارا  ار  نآ  دناوت  یمن  یسک  درک  هدارا  هک  هاگنآ  دنک و  یمن  شناگدنب  هب  تبسن  ملظ  هدارا  ادخ  اریز 

يزاریش دمحم  دیس 

نا ـال  ولف  اهـضقن ، اهخـسف  و  دـصقلا ، هیوقلا و  هدارـالا  یه  و  همیزع ، عمج  مئازعلا ) خـسفب  هناحبـس  هللا  تفرع  : ) مالـسلا هیلع  لاـق  و 
هینلا ینعمب  دـقع ، عمج  دوقعلا ) لح  و   ) دارا امک  اهذـفنی  ناک  امنا  ناسنالا و  مئازعل  ضقان  نکی  مل  رـشبلا ، هدارا  قوف  هدارا  كاـنه 
اذـه رمـالاب و  ناـسنالا  ماـمتها  يا  همه ، عـمج  ممهلا ) ضقن  و   ) دـقعلا نم  يوـقا  همیزعلا  لـعل  و  خـسفنت ، مث  رما ، لـعف  یلع  دـقعنت 

.همیزع و  ادقع ، و  همه ، كانه  ناف  نیلوالا ، نم  فعضا ،

يوسوم

ناسنالا دقعی  ام  وه  دقع و  عمج  دوقعلا : .اهلاطبا  اهـضقن و  مئازعلا : خسف  .هلعف  یلع  هبلق  ناسنالا  دقعی  ام  همیزعلا  عمج  مئازعلا : هغللا :
هنع ضرعت  مث  هتامدقم  لک  یهت ء  رما و  یلع  مزعت  کنا  هللا  هفرعمل  قرطلا  دحا  اذه  حرشلا : .هلطبا  یشلا ء : ضقن  .هلعف  یلع  هریمض 
لح يذلا  نم  و  کفرـص ؟ يذلا  نم  هقیقحتل ، هعفدنم  تناک  یتلا  هیوقلا  کتمه  دـمخت  هب و  مایقلا  هتعباتم و  نع  كرظن  فرـصت  و 

(. هبلق ءرملا و  نیب  لوحی  هللا  نا  اوملعا  و  : ) لئاقلا هناحبس  هللا  هنا  کتمه  ترتف  یتح  کتمیزع 

یناقلاط

« .متخانش اهتمه  نتسکش  اه و  هرگ  ندوشگ  اهتمیزع و  ندش  لطاب  اب  ار  ناحبس  دنوادخ  »

، دنک یم  راوتسا  دروم  نآ  رد  ار  دوخ  میمصت  دنک و  یم  يراک  مزع  یمدآ  هک  تسا  ناحبس  دنوادخ  تخانـش  ياههار  زا  یکی  نیا 
چیه هب  عوضوم  نیا  ددرگ و  یم  زاب  میمـصت  نآ  زا  هک  دروآ  یم  وا  رطاخ  هب  يرگید  هشیدنا  لاعتم  دنوادخ  هک  درذـگ  یمن  يزیچ 

ياصقتـسا لحم  اج  نیا  دـنا و  هتفگ  نخـس  هراب  نآ  رد  ناملکتم  هک  تسا  یقیقد  ثحب  هلوقم ، نیا  .تسا  هدوبن  وا  باسح  رد  يور 
.تسین ناشیا  لاوقا 

نآ هدنـسیون  داد ، نامرف  درک  یم  یـسررب  ار  اه  هعقر  هک  هنوگ  نامه  وا  داتفا و  يا  هعقر  هلودـلا  دـضع  تسد  رد  تسا : هدـش  هتفگ 
زا دـشکن ، راد  رب  ار  وا  وگب  دوب - هلودـلا  دـضع  ریزو  هک   - رّهطم هب  تفگ : درک و  هناور  ار  یمداـخ  هاـگ  نآ  .دنـشک  راد  رب  ار  هعقر 

ار وا  ياپ  ود  ره  ياه  یپ  طقف  وگب  تفگ : داتـسرف و  ار  يرگید  مداخ  سپـس  .دـنک  عطق  ار  شتـسار  تسد  دروآ و  شنوریب  نادـنز 
ینادنز اجنآ  لقتنم و  فاریس  ژد  هب  شیاهریجنز  هب  هتسب  نانچمه  ار  وا  طقف  وگب ، تفگ : داتـسرف و  يرگید  مداخ  ماجنارـس  .دربب و 

.تسا هتفرگ  فلتخم  میمصت  هزیگنا و  راهچ  تعاس  کی  زا  رتمک  رد  هک  دینیب  یم  .دنک 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 
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.ِمَمِْهلا ِضْقَن  ،َو  ِدوُقُْعلا ِّلَح  ،َو  ِِمئاَزَعلا ِخْسَِفب  ُهَناَْحبُس  َهّللا  ُْتفَرَع 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

اه نامیپ  خسف  ، اه میمصت  ندروخ  مهَرب  هلیسو  هب  ار  دنوادخ 

یضر دّیس  زا  شیپ  ار  هنامیکح  مالک  نیا  : دیوگ یم  رداصم  رد  بیطخ  موحرم  هنامیکح : راتفگ  دنـس   ) . .متخانـش اه  هدارا  ضقن  و 
مهیلع نانمؤمریما  شدـج  زا  شردـپ  زا  رقاب  ماما  زا  دنـسم  روط  هب  دـیحوت  باتک  رد  لاصخ و  باـتک  رد  قودـص  موحرم  هللا  همحر 

هنامیکح راتفگ  نیا  حرش  رد  یباتک  نرق 12 ) يافوتم   ) ینالیگ يدهاز  بلاطوبا  خیش  : دنک یم  هفاضا  سپس  تسا  هدرک  لقن  مالسلا 
(( ،ج 4،ص 191 هغالبلا جهن  رداصم  ) .تسا هدش  همجرت  یسراف  هب  یلع  دمحم  خیش  شدنزرف  هلیسو  هب  هک  دراد 

! ام هدارا  زا  رترب  يا  هدارا 

: دیامرف یم  هدرک  هراشا  دیحوت  لیالد  زا  یکی  هب  شا  ینارون  مالک  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

ِّلَح ،َو  ِِمئاَزَعلا ِخْسَِفب  ُهَناَْحبُس  َهّللا  ُْتفَرَع  ( ؛» متخانش اه  هدارا  ضقن  اه و  نامیپ  خسف  ، اه میمـصت  ندروخ  مه  َرب  هلیـسو  هب  ار  دنوادخ  »
( . ِمَمِْهلا ِضْقَن  ،َو  ِدوُقُْعلا

نآ یب  دـنک  یم  ادـیپ  رییغت  وا  هدارا  ناهگان  اما  دریگ ، یم  يراک  ماجنا  هب  یمکحم  میمـصت  ناسنا  دوش  یم  رایـسب  ، هک نیا  هب  هراشا 
دوش خسف  صخش  نیا  هدارا  هک  دوب  هتفرگ  ّقلعت  نآ  هب  نوریب  زا  يا  هدارا  هک  دهد  یم  ناشن  نیا  دسانـشب ! رییغت  نآ  يارب  یلماع  هک 

تسا قودص  تیاور  نامه  قباطم  ریسفت  نیا.دوش  فرصنم  ناهگان  يراک  رب  يوق  میمـصت  نتـشاد  اب  ناسنا  هک  درادن  یلیلد  هنرگو 
.تسا هدمآ  تمکح  نیا  دنس  حرش  رد  هک 

تاریدقت یلو  ؛ دریگ یم  يراک  رب  یمکحم  میمصت  ناسنا  دوش  یم  رایـسب  هک  تسا  هدش  ینارون  مالک  نیا  يارب  زین  يرگید  ریـسفت 
هک تسا  يرگید  هدارا  وا  هدارا  قوفام  هک  دمهف  یم  نینچ  نآ  زا  دنک و  یم  ینیشن  بقع  راچان  ناسنا  ددرگ و  یم  نآ  زا  عنام  یهلا 

.دور یم  نیب  زا  دزیر و  یم  مهرَد  تسا  نآ  فالخرب  هچره  دریگ  يزیچ  هب  قلعت  رگا 

کـش ادـخ  دوجو  رد  دوب  نکمم  دـهد  ماجنا  تسناوت  یم  تساوخ  یم  هچره  دوب و  ءاشَی  ام  ٌلاّعف  ، ناسنا رگا  هک  نیا  نخـس  هاـتوک 
دنیب یم  هک  نیا  اما  ؛ مینک

دمهف یم  دوـش  یم  وا  دارم  قـقحت  عناـم  اـی  دــنز  یم  مـه  َرب  ار  وا  هدارا  عـقاوم  زا  يرایــسب  رد  هـک  تـسا  يا  هدارا  ، وا هدارا  قوفاـم 
.دنک یم  هرادا  ریبدت و  شا  هنامیکح  هدارا  قبط  رب  ار  نآ  هک  دراد  ییاناوت  رداق و  ّربدم  ، َملاع

نایم رد  ، دراد توافت  مه  اب  اـی  تسا  ناـسنا  هدارا  ياـنعم  هب  همه  تسا و  فدارتم  « ممه »و« دوقع »و« مئازع » ياـه هژاو  اـیآ  هک  نیا  رد 
يوق رایـسب  ياه  هدارا  « مئازع  » دندقتعم یـضعب  دنناد و  یم  انعم  کی  هب  ار  هس  ره  یـضعب  ؛ تسا رظن  فالتخا  هغالبلا  جـهن  ناحراش 

.تسا هلزان  هبترم  « ممه رت و« نییاپ  يا  هلحرم  « دوقع تسا و«
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ناسنا هک  یمیمصت  يانعم  هب  ار  « تمه » عمج « ممه » هک یلاح  رد  دنا  هتفرگ  مکحم  میمصت  يانعم  هب  ار  « مزع ،» تغل عبانم  زا  یضعب  رد 
نیاربانب ، دوش لماش  ار  میمصت  ریغ  میمصت و  دناوت  یم  هک  دراد  یعیـسو  يانعم  « دوقع دنا و« هدومن  رکذ  هدرکن  لمع  ار  نآ  هتفرگ و 
دیامرفب دـهاوخ  یم  مالـسلا  هیلع  ماما  دـشاب و  فعـض  توق و  تاجرد  بسح  رب  رگیدـکی  اب  هژاو  هس  نیا  تواـفت  هک  تسین  دـیعب 

هناشن نیا  دوش و  یم  خـسف  يا  هدـش  هتخانـش  لماع  نودـب  ، اهراک ماجنا  رب  يوق  ياه  هدارا  ای  يداـع و  ياـه  هدارا  دوش  یم  یهاـگ 
.تسام هدارا  زا  رتالاب  يرت  يوق  هدارا  دوجو 

هب باطخ  نآرق  ؛ تسین راگزاس  هدمآ  هدارا  مزع و  هرابرد  نآرق  تایآ  رد  هچنآ  اب  هنامیکح  مالک  نیا  هک  دنا  هتـشادنپ  نینچ  یـضعب 
ْدََقل َو  : » دـیامرف یم  مدآ  يالوا  كرت  شهوکن  رد  1 و  ِهّللا » یَلَع  ْلَّکَوَتَف  َْتمَزَع  اذِإَف  : » دـیوگ یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ 

2 ًامْزَع .» َُهل  ْدَِجن  َْمل  َیِسَنَف َو  ُْلبَق  ْنِم  َمَدآ  یلِإ  انْدِهَع 

هک تساج  نیا  رد  نخس  ، دنک راکنا  اهراک  تفرـشیپ  رد  ار  ناسنا  هدارا  میمـصت و  شقن  دناوت  یمن  سک  چیه  هک  تسا  نشور  یلو 
للع هب  ناهگان  دـنک و  یم  خـسار  يراک  ماجنا  رب  ار  دوخ  مزع  دریگ و  یم  یمیمـصت  ناسنا  هک  دـیآ  یم  شیپ  ییانثتـسا  دراوم  هاگ 

.دراد دوجو  وا  هدارا  قوفام  يا  هدارا  هک  دنک  یم  ساسحا  ناسنا  ییانثتسا  دراوم  نیا  رد  ، دروخ یم  مه  َرب  يا  هتخانشان 

هک تسا  يا  هزات  هتکن  هب  هراـشا  هدرک  ناـیب  هناـمیکح  راـتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  هچنآ.تسا  رایـسب  یـسانشادخ  لـیالد  هتبلا 
.دنلفاغ نآ  زا  يرایسب 

هک تسا  یفورعم  ثیدح  هیبش  اج  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  مالک  : دیوگ یم  دوخ  هغالبلا  جـهن  حرـش  رد  هللا  همحر  يرتشوش  همالع 
: دومرف هک  تسا  هدش  لقن  يرایسب ) بتک  رد   ) هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا 

ياه تشگنا  زا  تشگنا  ود  نایم  رد  وا  بلق  هک  نیا  رگم  تسین  یناسنا  چـیه  ِهّللا ؛ ِِعباصأ  ْنِم  ِْنیَعَبْـصإ  َْنَیب  ُُهْبلَق  ّالإ َو    ّ ٍیِمَدآ ْنِم  ام  »
مکاح و كردتـسم  ، دمحا دنـسم  ، هجام نبا  ننـس  دننام  تنـس  لها  عبانم  زا  يرایـسب  رد  تیاور  نیا  « ) . دراد رارق  راگدرورپ  تردق 

سپس و  تسا )  هدش  لقن  یتیاور  نمض  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ،ج 75،ص 48  راونالا راحب  رد  زین  ام  عبانم  رد  هدـمآ و  لاّمعلا  زنک 
ناسنا و نایم  دنوادخ  هک  دینادب  ؛ » َنوُرَشُْحت ِْهَیلِإ  ُهَّنَأ  ِِهْبلَق َو  ِءْرَْملا َو  َْنَیب  ُلوُحَی  َهّللا  َّنَأ  اوُمَلْعا  َو  : » دنک یم  داهشتسا  هفیرش  هیآ  نیا  هب 

همحر يرتشوش  همالع  هغالبلا  جهن  حرـش  «. ) . دیوش یم  روشحم  دـیدرگ و  یم  زاب  وا  يوس  هب  هک  دـینادب  دوش و  یم  لئاح  وا  بلق 
،ج 1،ص 384) هللا

تلع هیحاـن  زا  لولعم  هب  ندرب  یپ  لـیبقزا  هدروآ  هللا  همحر  يرتـشوش  هماـّلع  ار  هچنآ  یلو  ؛ تسا حیحـص  دوخ  ياـج  رد  نخـس  نیا 
.تسا لولعم  هیحان  زا  ّتلع  هب  ندرب  یپ  لیبقزا  هدومرف  مالسلا  هیلع  ماما  هچنآ  هک  یلاح  رد  تسا 

اب درک  لاؤس  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  مدج  زا  یسک  :» دیامرف یم  هک  میهد  یم  نایاپ  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یتاملک  اب  ار  نخس  نیا 
: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  يا ؟ هتخانش  ار  تراگدرورپ  يا  هلیسو  هچ 

هب ار  ادـخ  يْریَغ ؛ َّرِبَدُْـملا  َّنأ  ُتِملَع  یمْزَع  ُءاضَْقلا  ََفلاخَف  ُْتمَزَع  یّمَه َو  َْنَیب  یْنَیب َو  َلیحَف  ُتْمَمَه  اَّـمل    ّ ِمَْهلا ِضْقَن  ِمْزَْعلا َو  ِخْـسَِفب 
ماجنا مزع  دنکفا و  ییادج  ما  هتساوخ  نم و  نایم  وا  متفرگ و  يراک  رب  میمصت  اسب  يا  متخانش  اه  میمصت  ضقن  هدارا و  خسف  هلیسو 
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 ( ،ص 288 قودص دیحوت  «. ) . تسا نم  ریغ  ، ّربدم هک  متسناد  اج  نیا  زا  ، دز مهَرب  ار  نم  مزع  وا  ياضق  متشاد و  ار  يا  همانرب 

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abu Talib said : “ I came to know Allah , the Glorified One, through
breaking determinations, a change of intentions and the loss of courage.'{The
breaking of determination and the loss of courage can be argued to prove the
existence of Allāh in this way that, for example, a man determines to do a thing but
before the determination is transformed into action, it changes and some other idea
takes its place. This alteration of ideas and determinations and the emergence of
change therein is a proof that there is some higher controlling power over us which
has the capability to bring them from nonexistence into existence and again from
existence into non-existence, and this is beyond human power. Therefore, it is
necessary to acknowledge a super authority which affects change and alteration in

.{ determination

511 ص :

ترخآ ایند و  ياه  ینیریش  ياه و  یخلت  : 251 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ِهَرِخآلا ُهَراَرَم  اَینّدلا  ُهَواَلَح  ِهَرِخآلا َو  ُهَواَلَح  اَینّدلا  ُهَراَرَم  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

 . تسا ترخآ  یخلت  مارح ، يایند  ینیریش  و  ترخآ ، ینیریش  ایند ، یماکخلت  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 

يدیهش

.ناهج نآ  یخلت  ناهج  نیا  ینیریش  تسا و  ناهج  نآ  ینیریش  ناهج  نیا  یخلت 
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یلیبدرا

تسترخآ یخلت  ایند  ینیریش  تسترخآ و  ینیریش  ایند  یخلت 

یتیآ

.ترخآ یماکخلت  ایند ، یماک  نیریش  تسا و  ترخآ  یماک  نیریش  ایند ، یماکخلت  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . تسا ترخآ  یخلت  ایند  ینیریش  ،و  ترخآ ینیریش  ایند  یخلت  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

مثیم نبا 

: توالح  ) هملک .دنرگیدکی  موزلم  مزال و  اهنیا  ینعی  تسا .) ترخآ  یخلت  ثعاب  ایند  ینیریش  و  ترخآ ، ینیریش  ثعاب  ایند  یخلت  )
و ایند - ياهتذل  كرت  دمایپ  ایند  ياهجنر  هک  تسا  یهیدب  تسا ، هدروآ  جنر  تذـل و  يارب  هراعتـسا  ار  یخلت ) ترارم :  ) و ینیریش )
زا ندربـن  هدافتـسا  و  دـشاب - یم  يورخا  تذـل  ینیریـش و  ثعاـب  دوـخ  هک  تسا  يورخا  رجا  هب  لـیم  یهاوـخ و  ترخآ  روـظنم  هب 

ثعاب دوخ  نیا  و  تسا ، يورخا  لمع  كرت  ترخآ و  زا  تلفغ  ثعاـب  اـیند  ياهتذـل  زا  يرادروخرب  نینچمه  .تساـیند و  ياهتذـل 
.دراد یپ  رد  ار  يورخا  تواقش  دوش و  یم  ترخآ  رد  باذع 

دیدحلا یبا 

 . ِهَرِخْآلا ُهَراَرَم  اَْینُّدلا  ُهَوَالَح  ِهَرِخْآلا َو  ُهَوَالَح  اَْینُّدلا  ُهَراَرَم  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

عمجی داوسلاک  هذه  ماکحأ  دض  هذه  ماکحأ  نوکی  نأ  بجو  هرخآلا  دض  هرخآلا ) .» هایحلا  دـض  ایندـلا  هایحلا  :» ا ایندـلا (  تناک  امل 
یلع قاذـملا  هرم  یه  لاـمعأ  ایندـلا  یف  ناـک  اذإـف  لـقثلا  بجوت  هدوربـلا  هفخلا و  بجوت  هرارحلا  رـصبلا و  قرفی  ضاـیبلا  رـصبلا و 

.هرخآلا یف  قاذملا  ولح  اباوث  اهلعافل  بجوت  و  یضقت ) .» :» ا یضتقت (  لاعفألا  کلتف  اهباجیإب  عرشلا  درو  دق  ناسنإلا 

یف هبوقعلا  هرارم  قاذملا  هولح  تناک  نإ  بجوت و  اهنع  عرـشلا  یهن  دق  یتلا  هیوایندـلا  تایهتـشملا  نم  ناک  ام  سکعلاب  كاذـک  و 
هرخآلا

یناشاک
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هب تسا  ترخآ  ینیریـش  تسا ، راگدرک  یـضرم  هک  راوشد  ياهراک  هب  ایند  یخلت  هرخالا ) هوالح  ایندلا  هرارم  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
ترخآ یخلت  تاوهش ، تاذل و  يافیتسا  هب  رابتعا  یب  يایند  ینیریش  و  هرخالا ) هرارم  ایندلا  هوالح  و   ) رادیاپ باوث  تداعـس و  تذل 

رامشیب تابوقع  عاونا  هب  تسا 

یلمآ

ینیوزق

تفح هراـنلا  هراـکملاب و  تـفح  هـنجلا   ) تشذـگ هچناـنچ  .تـسا  ترخآ  یخلت  اـیند  ینیریـش  تـسا و  ترخآ  ینیریـش  اـیند  یخلت 
(. تاوهشلاب

یجیهال

ایند نارذـگ  یخلت  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .هرخالا » هرارم  ایندـلا  هوالح  هرخـالا و  هوـالح  ایندـلا  هرارم  : » مالـسلا هیلع  لاـق  و 
.تسا ترخآ  نارذگ  یخلت  ثعاب  ایند  نارذگ  یشوخ  ینیریش و  تسا و  ترخآ  نارذگ  یشوخ  ینیریش و  ثعاب 

ییوخ

و هقاذم ، یف  هولح  هل  رسیت  نمل  ایندلاف  هاوه ، فلاخی  امم  هضغبی  ام  هبناجم  هاوه و  قفاوی  امم  هیهتـشی  ام  لین  دحا  لکل  ایندلا  ینعملا :
نال هقرافملا  هذه  نم  هرارملا  سحیف  هاوهی ، ام  هفلاخم  يا  ایندلا  هقرافم  نم  هل  دبال  اهتداعسب  زوفلا  بلط  هرخالا و  قیرط  کلـس  نم 

تاذـل نع  هقرافملا  يوهلا و  كرت  کلذ  مزلتـسی  و  اعرـش ، همئالا  هلـسر و  هللا و  رماوال  دایقنالا  القع و  هضایرلا  مزالی  هرخـالا  بلط 
یماک خـلت  ایند  یماک  نیریـش  و  تسترخآ :، یماک  نیریـش  ایند  یماک  خـلت  دومرف : همجرتلا : .هرخالا  هوالح  یلا  لصوی  یتح  ایندـلا 

.ترخآ

تشهب ردنا  تیماک  نیریش  تسه  *** تشز يایند  نیا  ردنا  یماک  خلت 

يدش یبقع  ملاع  ماک  خلت  *** يدش ایند  نیا  زا  ماک  نیریش  وت  رو 

يرتشوش

ناف يوهلا  نع  سفنلا  یهن  هبر و  ماقم  فاخ  نم  اما  يواملا و  یه  میحجلا  ناف  ایندـلا  هایحلا  رثآ  یغط و  نم  اماف   ) یلاـعت لاـق  لوقا :
ارارـضا هرخالا  بلط  یف  و  هرخالاب ، ارارـضا  ایندلا  بلط  یف  نا  هلا : هیلع و  هللا و  یلـص  یبنلا  نع  یفاکلا )  ) یف و  يواملا .) یه  هنجلا 

.هنجلا رهم  ایندلا  قالط  مهضعبل : .رارضالاب و  قحا  اهناف  ایندلاب  اورضاف  ایندلاب ،

هینغم

ینه يا  يرم ء - لیقث  قحلا  نا  : ) مامالا لوق  یتای  و  تاوهشلاب .) تفح  رانلا  نا  و  هراکملاب ، تفح  هنجلا  نا   ) هبطخلا 174 یف  هلثم  و 
نذا ـال  و  تار ، نیع  ـال  اـمب  فیکف  ءاـنع ، بعت و  نم  اـهل  دـبال  ءارـس  هحار و  لـک  ..ءاـبولا و  نم  یب ء - فیفخ و  لـطابلا  نا  و  ء -
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.؟ رشب بلق  یلع  رطخ  و ال  تعمس ،

هدبع

یف هرخالا و  یف  باذـعلا  هرارم  لوالا  یف  اهنع و  فافعلاب  اهترارم  تاذـللا و  ءافیتساب  ایندـلا  هوالح  هرخالا : هرارم  ایندـلا  هوـالح  … 
اهیف باوثلا  هوالح  یناثلا 

يرفعج

مالسالا ضیف 

ترخآ یتخبکین )  ) ینیریـش ایند  ندومن ) راومه  دوخ  هب  جـنر   ) یخلت تسا : هدومرف  ایند ) یـشوخ  جـنر و  هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
ترخآ يارب  ندرک  راوـمه  دوـخ  هب  جـنر  اریز   ) تسا ترخآ  رفیک ) باذـع و   ) یخلت اـیند  تذـل ) هب  یگتـسبلد   ) ینیریـش و  تـسا ،

ایند یشوخ  تذل و  هب  یگتسبلد  اما  و  دسر ، یم  ارس  نآ  شاداپ  باوث و  یشوخ و  تذل و  هب  هک  تسا  نآ  يارب  ندرک  راک  مزلتسم 
(. دبای یم  نایاپ  رفیک  باذع و  یخلت  هب  هک  تسا  نآ  يارب  راک  لمع و  كرت  ترخآ و  زا  تلفغ  مزلتسم 

ینامز

مشچ یهایـس  الثم  .توافتم  مه  ترخآ  ایند و  تاررقم  تسا ، ترخآ  دض  ایند  دسیون : یم  بلطم  نیا  حیـضوت  رد  دیدحلا  یبا  نبا 
رظن زا  مه  ایند  لامعا  .ینیگنس  ببس  يدرس  دوش و  یم  یکبـس  بجوم  ترارح  .دیامن  یمزاب  ار  مشچ  يدیفـس  دنک و  یم  عمج  ار 

هدـنهد ماجنا  تمایق  زور  دـهد و  ماجنا  ناـسنا  اـت  هدرک  بجاو  ادـخ  یلو  تسا  خـلت  ناـسنا  يارب  اـیند  رد  یلمع  .تسا  نینچ  راـثآ 
تسا ذیذل  ناسنا  نهد  هب  ایند  رد  هچ  رگ  تسا ، هدرک  یهن  اهنآ  زا  عراش  هک  ایند  ياهتذل  تبسن ، نیمه  هب  دشچ  هب  ار  لمع  ینیریش 
يارب ار  اـیند  دـهاوخ ، یم  شیوـخ  ناگدـنب  يارب  ار  ترخآ  ینیریـش  ادـخ  هک  رظن  نـیا  زا  .دـیدش  ادـخ  رفیک  ترخآ و  یخلت  یلو 

هب تبـسن  تمایق  رد  ناراکزیهرپ  هکنآ  زا  لـفاغ  دـننک  هرخـسم  ار  نینموم  دـندرگ و  اـیند  رد  قرغ  ناـنآ  اـت  دـهد  یم  هولج  نارفاـک 
هـشیمه ناتفـص  نوراق  نابلطایند و  اما  دنرادروخرب  اهتمعن  زا  تمایق  رد  دنا و  هدیـشچ  ار  ایند  یخلت  نانآ  .دنراد  دنلب  یماقم  نارفاک 

.میتشاد ار  نوراق  تورث  شاک  يا  دنیوگ  یم  دنتسه و  ایند  ياهتذل  ایند و  رکف  هب 

يزاریش دمحم  دیس 

یف سکعلا  باوثلا و  رجالا و  هل  بجوت  ایندلا  یف  ناسنالا  اهلمحتی  یتلا  تاباوصلا  هرخالا ) هوالح  ایندـلا  هرارم  : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
.ایندلا هوالح 

يوسوم

هذل ردقت و  هرخالا ال  یف  هوالح  هبقعی  اذه  هللا ، رما  ذیفنت  ءارج  نم  ءانعلا  نم  ناسنالا  بیصی  ام  ایندلا و  یف  فیلکتلا  هقـشم  حرـشلا :
هرخالا یف  اهبقعی  هبیط  اهنا  سانلل  يارتت ء  یتلا  اهتاوهـش  ایندـلا و  تاذـلم  اـمنیب  مئاد  میعن  وه  باوثلا و  هیلع  بترتی  هنـال  رـصحت  ـال 

.اهمیعن هرخالا و  هوالح  وه  یقابلا و  مئادلا و  نع  ثحبی  لقاعلا  یمظع و  هرارم 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 3275 

http://www.ghaemiyeh.com


یناقلاط

« .تسا ناهج  نآ  یخلت  ناهج  نیا  ینیریش  ناهج و  نآ  ینیریش  ناهج  نیا  یخلت  »

رثا ییانیب  مشچ و  رد  هک  يدیپس  یهایـس و  نوچ  دشاب ، یکی  نآ  دـض  یکی  نیا  ماکحا  تسا  بجاو  تسا ، ترخآ  دـض  ایند  نوچ 
هک تسا  یلامعا  ایند  رد  نوچ  .تسا  ینیگنس  بجوم  يرگید  یکبـس و  بجوم  یکی  هک  تدورب  ترارح و  نوچ  دراد و  سوکعم 
رد هک  تسا  یشاداپ  باوث و  هیام  صخـش  يارب  اهنآ  نداد  ماجنا  تسا ، هداد  نآ  يارجا  هب  نامرف  عرـش  تسا و  خلت  یمدآ  قاذم  رب 

.تسا قداص  مه  نآ  سکع  نینچمه  تسا و  نیریش  ترخآ 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

.ِهَرِخْآلا ُهَراَرَم  اَْینُّدلا  ُهَوَالَح  ،َو  ِهَرِخْآلا ُهَوَالَح  اَْینُّدلا  ُهَراَرَم 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

نیا : دیوگ یم  رداصم  رد  هللا  همحر  بیطخ  هنامیکح : راتفگ  دنس   ) . .ترخآ یخلت  ایند  ینیریش  تسا و  ترخآ  ینیریـش  ایند  یخلت 
تروص نیا  هب  زین  مکحلاررغ  رد  تسا و  هدـمآ  لّوا  هلمج  رب  مود  هلمج  میدـقت  توافت  اب  نیظعاولا  هضور  باتک  رد  فیرـش  مالک 
هغالبلا جـهن  زج  يرگید  عبنم  زا  ار  نآ  اه  نآ  هک  دـهد  یم  ناشن  اـه  تواـفت  نیا  «. هرخـآلا هرارم  بجوت  ایندـلا  هوـالح  :» هدـش رکذ 

(( ،ج 4،ص 192 هغالبلا جهن  رداصم  ) .دنا هتفرگ 

ترخآ ایند و  ینیریش  یخلت و 

یم دـنک و  یم  ترخآ  اـیند و  رد  خـلت  نیریـش و  روـما  ناـیم  راکـشآ  تواـفت  هب  هراـشا  هناـمیکح  راـتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
( . ِهَرِخْآلا ُهَراَرَم  اَْینُّدلا  ُهَوَالَح  ،َو  ِهَرِخْآلا ُهَوَالَح  اَْینُّدلا  ُهَراَرَم  ( ؛» ترخآ یخلت  ایند  ینیریش  تسا و  ترخآ  ینیریش  ایند  یخلت  :» دیامرف

اب داهج  ، هّللا لیبس  یف  داهج  ؛ دراد ییاه  یماک  خـلت  یهلا  تاروتـسد  نداد  ماجنا  تاداـبع و  تاـعاط و  زا  يرایـسب  هک  نیا  هب  هراـشا 
یلاـع تاـماقم  مارح و  لاوـما  زا  یــشوپ  مـشچ  تاـکز و  سمخ و  نـتخادرپ  ، ادــخ هناـخ  تراــیز  هـب  نـتفر  هاــگ  سفن و  ياوـه 
نیرب تـشهب  ترخآ و  يارـس  رد  ینیریـش  ببـس  اـه  یخلت  نـیا  نـیقی  هـب  یلو  ؛ دراد ناـسنا  يارب  یتالکـشم  اـه و  یخلت  ، عورـشمان

.تسا هدرک  روطخ  یناسنا  رطاخ  هب  هن  هدینش و  نآ  زا  ینخس  یشوگ  هن  هدید و  ار  نآ  یمشچ  هن  هک  ییاه  تمعن.تسا 

لاوما دوـلآ و  هاـنگ  ياـه  شوـن  شیع و  سوـه و  اوـه و  زا  يوریپ.دـشاب  شخب  تذـل  تسا  نکمم  ناـهانگ  زا  يرایـسب  ، سکع هب 
هب ترخآ  رد  ار  ییاه  یماک  خلت  ، تاّذل نیا  یلو  ؛ دراد یتّذل  اه  نآ  نابحاص  يارب  دوش  یم  لیـصحت  عورـشمان  قرط  زا  هک  یناوارف 

.زارد نایلاس  هب  دسر  هچ  ات  درک  لمحت  ناوت  یمن  ار  نآ  زور  کی  یتح  تسا و  ینالوط  دیدش و  رایسب  هک  ییاه  باذع  دراد  لابند 

ییاه ترارم  اه و  یتحاران  دیاش  تالکشم و  تعاطا ، ریـسم  رد  رگا  هک  تسا  نیا  هنامیکح  راتفگ  نیا  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  دوصقم 
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رد رگا  سکع  هـب  ترخآ و  رد  یهلا  ياـه  هدـعو  دـیما  هـب  میریذـپب  لد  ناـج و  هـب  ار  اـه  نآ  میوـشن ، نارگن  ، دـشاب هتـشاد  دوـجو 
ناهانگ كرت  تاعاط و  هب  قیوشت  مالسلا  هیلع  ماما  فده  هک  نیا  نخس  هاتوک  میدرگن و  لفاغ  نآ  خلت  بقاوع  زا  دشاب  یتّذل  ، هانگ

.تسا

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  ماما  هک  تشذگ  هغالبلا  جهن  هبطخ 174  رد  هک  تسا  يریبعت  ، نخس نیا  هیبش 

«. تاوهش يال  هبال  رد  خزود  هدش و  هدیچیپ  اه  یتحاران  يال  هبال  رد  تشهب  ِتاَوَهَّشلِاب ؛ ْتَّفُح  َراَّنلا  َّنِإ  ِهِراَکَْملِاب َو  ْتَّفُح  َهَّنَْجلا  َّنِإ  »

: دیامرف یم  تمکح 376  رد  زین 

«. تسا روآ  گرم  زیخالب و  اما  ؛ ناسآ کبس و  ، لطاب اراوگ و  اما  نیگنس  ، قح ٌءِیبَو ؛ ٌفیِفَخ  َلِطاَْبلا  َّنِإ  ،َو  ٌءيِرَم ٌلیِقَث  َّقَْحلا  َّنِإ  »

راوگان و نایاپ  رد  یلو  ؛ تسا تحار  ناسآ و  زاغآ  رد  هک  لطاب  ، سکع هب.تساراوگ  شتبقاع  یلو  تسا  نیگنس  لیقث و  هچرگ  قح 
.تسا كانرطخ 

ماجنا زا  ناسنا  هک  دراد  دوجو  زین  ییانثتـسا  دراوم  هنرگو  تسا  یبلاـغ  مکح  ناـیب  هدومرف  اـج  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  هچنآ  هتبلا 
هـس هب  ار  دوخ  زور  هنابـش  تاقوا  نمؤم  :» دـیوگ یم  هک  یفورعم  ثیدـح.دوش  تحاران  لطاب  نداد  ماجنا  زا  دربب و  تذـل  قح  نداد 

يرگید شخب  رد  یگدنز و  عضو  هب  نداد  ناماس  يارب  یـشخب  راگدرورپ و  یگدنب  تدابع و  يارب  یـشخب  : دنک یم  میـسقت  شخب 
.تسانثتسا نیا  رب  ینشور  لیلد  «، دنک ادیپ  فیاظو  ماجنا  يارب  شمارآ  ورین و  ات  دزادرپ  یم  لالح  تاذل  هب 

.تسه مالسلا  هیلع  ماما  راتفگ  لصا  رب  يدایز  دهاوش  اه ، نآ  تخس  ياه  شیامزآ  رد  صوصخ  هب  یهلا  يایلوا  ایبنا و  تالاح  رد 

لابند هب  ار  ترخآ  ترارم  اما  ؛ دوب شخب  تذل  وا  يارب  دش  یم  اخیلز  عورـشمان  هتـساوخ  میلـست  مالـسلا  هیلع  فسوی  ترـضح  رگا 
توالح اما  ؛ تسین هدیشوپ  یسک  رب  دیـشچ  ار  يدایز  ترارم  دنام و  نادنز  رد  اه  لاس  ، نآ ببـس  هب  دشن و  میلـست  هک  نیا  تشاد و 

.تشاد لابند  هب  یتدم  زا  دعب  نایاپ و  رد  ار  ایند  توالح  هکلب  ترخآ 

.تشاد وا  يارب  يزیگنا  مغ  نایاپ  اما  ؛ درب تذل  ًاتقوم  هعونمم  هرجش  زا  درک و  یلوا  كرت  مالسلا  هیلع  مدآ  ترضح 

تقشم اب  تبرغ و  رد  اه  لاس  هک  یناوج  دننام  دنک  یم  ناسنا  بیصن  ایند  نیمه  رد  ینیریش  هجیتن  ایند  ياه  ترارم  دوش  یم  رایـسب 
یناوج سکع  هب  دنیب و  یم  ایند  نیمه  رد  نایاپ  رد  ار  نآ  تذـل  هک  دـسرب  شناد  ملع و  یلاع  لحارم  هب  هتـسناوت  ات  هدـناوخ  سرد 
.دشچ یم  ایند  نیمه  رد  راک  نایاپ  رد  ار  نآ  ترارم  هدنام  یقاب  داوس  یب  هداد و  شون  شیع و  ینارذگ و  شوخ  یلبنت و  هب  نت  هک 

یسیلگنا

یهلا ماکحا  هفسلف  : 252 تمکح

هراشا
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توص
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ِصاَلخِِإل ًءاَِلتبا  َماَیّـصلا  ِقزّرِلل َو  ًابِیبسَت  َهاَکّزلا  ِربِکلا َو  ِنَع  ًاهیِزنَت  َهاَلّـصلا  ِكرّـشلا َو  َنِم  ًاریِهطَت  َناَمیِإلا  ُهّللا  َضَرَف  مالـسلا  هیلع  َلاَق  َو 
ِمِحّرلا َهَلِص  ِءاَهَفّسِلل َو  ًاعدَر  ِرَکنُملا  ِنَع    َ یّهنلا ّماَوَعِلل َو  ًهَحَلصَم  ِفوُرعَملِاب  َرمَألا  ِماَلسِِإلل َو  ًاّزِع  َداَهِجلا  ِنیّدِلل َو  ًَهبِرقَت  ّجَحلا  ِقلَخلا َو 
ًاباَجیِإ ِهَقِرّـسلا  َهَبَناَُجم  ِلقَعِلل َو  ًانیِـصحَت  ِرمَخلا  ِبرُـش  َكرَت  ِمِراَحَمِلل َو  ًاماَظعِإ  ِدوُدُحلا  َهَماَقِإ  ِءاَمّدِلل َو  ًانقَح  َصاَصِقلا  ِدَدَـعِلل َو  ًهاَمنَم 
ًافیِرشَت ِبِذَکلا  َكرَت  ِتاَدَحاَجُملا َو  یَلَع  ًاراَهِظتـسا  ِتاَداَهّـشلا  ِلسّنِلل َو  ًارِیثکَت  ِطاَّوللا  َكرَت  ِبَسّنِلل َو  ًانیِـصحَت  یَنّزلا  َكرَت  ِهّفِعِلل َو 

ِهَماَمِِإلل ًامیِظعَت  َهَعاّطلا  ِهّمُِألل َو  ًاماَِظن  َهَناَمَألا  ِفِواَخَملا َو  َنِم  ًاناَمَأ  َماَلّسلا  ِقدّصِلل َو 

اه همجرت 

یتشد

و يدنـسپدوخ ،  ربک و  زا  ندوب  كاپ  يارب  ار  زامن »  » و كرـش ،  زا  لد  يزاسکاپ  يارب  ار  ناـمیا »  » ادـخ دومرف : وا ، رب  ادـخ  دورد  و 
 ، ناناملـسم یگتـسبمه  یکیدزن و  يارب  ار  جح »  » و ناگدنب ،  صالخا  ندومزآ  يارب  ار  هزور »  » و يزور ،  ینوزف  لماع  ار  تاکز » »
یب نتـشادزاب  يارب  ار  رکنم » زا  یهن   » و هاـگآان ،  ياـه  هدوـت  حالـصا  يارب  ار  فورعم » هب  رما   » و مالـسا ،  تّزع  يارب  ار  داـهج »  » و

ار دودح »  » يارجا و  اه ،  نوخ  زا  يرادـساپ  يارب  ار  صاصق »  » و نادـنواشیوخ ،  یناوارف  يارب  ار  محر » هلـص  ، » اه یتشز  زا  نادرخ 
و تّفع ،  قّـقحت  يارب  ار  يدزد »  » زا يرود  و  لـقع ،  تمالـس  يارب  ار  يراـسگ » یم   » كرت و  یهلا ،  تاـمّرحم  تشادـگرزب  يارب 

ندروآ تسد  هب  يارب  ار  نداد » یهاوـگ   » و نادـنزرف ،  ینوزف  يارب  ار  طاوـل »  » كرت و  یمدآ ،  لـسن  تمالـس  يارب  ار  اـنز »  » كرت
ار تماما »  » و اه ،  سرت  زا  ّتینما  يارب  ار  ندرک  مالس »  » و یتسار ،  نتشادهگن  تمرح  يارب  ار  غورد »  » كرت و  هدش ،  راکنا  قوقح 

 . درک بجاو  يربهر ، ماقم  تشادگرزب  يارب  ار  ماما » زا  يرادربنامرف   » و تّما ،  روما  نتفای  نامزاس  يارب 

يدیهش

بجوم ات  ار  تاکز  و  ندـید ،  گرزب  دوخ  زا  زیهرپ  يارب  ار  زاـمن  و  ندـیزرو ،  كرـش  زا  یکاـپ  يارب  درک  بجاو  ار  ناـمیا  ادـخ 
يارب ار  داهج  و  نارادنید ،  ندـش  کیدزن  يارب  ار  جـح  و  ددرگ ،  هدومزآ  ناگدـیرفآ  صالخا  ات  ار  هزور  و  دوش ،  يزور  ندیـسر 
دنویپ و  نادرخیب ،  نتشادزاب  يارب  ار  رکنم  زا  یهن  و  ناگمه ،  راک  حالصا  يارب  ار  فورعم  هب  رما  و  ناناملسم ،  مالسا و  يدنمجرا 

مارح هچنآ  ات  ار  دح  نتشاد  اپرب  و  دوشن ،  هتخیر  نوخ  ات  ار  صاصق  و  نانآ ،  رامش  ندش  ناوارف  دشر و  رطاخ  هب  ار  نادنواشیوخ  اب 
ار اـنز  و  دوشن ،  تسد  زا  ینمادـکاپ  اـت  ار  يدزد  زا  يرود  و  دـنام ،  ياـجرب  درخ  اـت  ار  یگراوـخیم  كرت  و  دـیامن ،  گرزب  تسا 
ات دومرف  بجاو  قوقح - رب  ار - اهنداد  یهاوگ  و  ددرگ ،  ناوارف  داژن  اـت  ندرک  كرت  ار  یگراـبمالغ  و  دـیالاین ،  بسن  اـت  نداـهناو 

تماما و  درآ ،  ینمیا  سرت  زا  ات  ار  ندرک  مالـس  و  دبای ،  تمرح  ییوگتـسار  ات  ار ، نتفگن  غورد  و  دوش ،  افیتسا  هدش  راکنا  قوقح 
.دیامن گرزب  اه - هدید  رد  ماما - ات  ار  يرادربنامرف  و  دشاب ،  رادیاپ  تما  ماظن  ات  ار 

یلیبدرا
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يزور يارب  نتخاس  ببس  يارب  ار  تاکز  یـشکرس و  زا  یگزیکاپ  يارب  ار  زامن  كرـش و  زا  ندرک  كاپ  ههجب  ار  نامیا  ادخ  ضرف 
مالـسا و يدنمجرا  ههجب  ار  ندرک  داهج  نید و  نداد  توق  ههجب  جح  ار و  ناقلخ  صالخا  رم  ندومزآ  ههجب  ار  هزور  نیقحتـسم و 

يارب ار  ناشیوخب  یگتـسویپ  دـب و  راک  زا  نادرخیب  نتـشاد  زاب  ههجب  ار  رکنم  زا  یهن  سانلا و  ماوع  تحلـصم  يارب  ار  فورعمب  رما 
دوبعم تمرح  عضاوم  نتشاد  گرزب  ههج  عرش  ياهدح  نتشاد  ياپب  اهنوخ و  نتشاد  هاگن  ههجب  ار  صاصق  ناشیا و  ددع  ندش  دایز 

انز كرت  ناگدنب و  رب  يراگزیهرپ  ندینادرگ  بجاو  ههجب  يدزد  زا  ندش  رود  لقع و  نتشاد  هاگن  يارب  بارـش  ندیماشآ  كرت  و 
قوقح زا  ندرک  روهظ  بلط  نتـساوخ و  يرای  يارب  ار  اهیهاوگ  لـسن و  ندـش  رایـسب  ههجب  طاول  كرت  بسن و  نتـشاد  هاـگن  ههجب 

تما و یگتـسویپ  يارب  ار  یئاوشیپ  تماما و  اهـسرت و  زا  ناما  ههجب  ارمالـس  یتسار و  ندـینادرگ  گرزب  ههجب  غورد  كرت  داـبع و 
تسه یلوط  نآ  رد  هک  تسترضح  نآ  مالک  نیا  تماما  میظعت  يارب  ماما  يرادربنامرف 

یتیآ

كرش زا  اهلد  یکاپ  يارب  دومن ، بجاو  ار  نامیا  دنوادخ  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

یهاوخدوخ زا  مدرم  نتخاس  هزنم  يارب  ار  زامن  و 

يزور ندیسر  يارب  ار  تاکز  و 

مدرم صالخا  ندومزآ  يارب  ار  هزور  و 

نید نتفرگ  ورین  يارب  ار  جح  و 

مالسا يدنمجرا  تزع و  يارب  ار  داهج  و 

نامدرم حالصا  يارب  ار  فورعم  هب  رما  و 

اهیتشز زا  ناهیفس  نتشاد  زاب  يارب  ار  رکنم  زا  یهن  و 

نادنواشیوخ رامش  ندش  نوزفا  يارب  ار  محر  هلص  و 

يزیرنوخ زا  تعنامم  يارب  ار  صاصق  و 

مارح لامعا  یتشز  نداد  ناشن  گرزب  يارب  ار  دودح  يارجا  و 

اهلقع زا  تظافح  يارب  ار  يراوخبارش  زا  عنم  و 

مدرم تفع  تیاعر  يارب  ار  يدزد  زا  بانتجا  و 

اهبسن تمالس  يارب  ار  انز  كرت  و 
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لسن ینوزفا  يارب  ار  طاول  كرت  و 

هدش راکنا  قوقح  نتفرگ  يارب  ار  اهتداهش  و 

ییوگتسار نتفای  تمرح  يارب  ار  ییوگغورد  كرت  و 

تسا ساره  هیام  هچ  ره  زا  ندیشخب  ینمیا  يارب  ار  ندرک  مالس  و 

تما ماظن  يارب  ار  تماما  و 

.ماما تشادگرزب  يارب  ار  تعاطا  و 

نایراصنا

ار تاکز  و   ، ربک زا  ندش  هّزنم  يارب  ار  زامن  و  دومن ،  بجاو  كرـش  زا  ندـش  كاپ  تهج  ار  نامیا  دـنوادخ  : دومرف ترـضح  نآ  و 
هب رما  و   ، مالسا يدنمجرا  يارب  ار  داهج  و  نید ،  تیوقت  ببس  ار  جح  و   ، مدرم صالخا  يارب  یشیامزآ  ار  هزور  و  يزور ،  بجوم 

ار صاصق  و   ، تارفن یناوارف  يارب  ار  محر  هلـص  و   ، نانادان نتـشاد  زاب  يارب  ار  رکنم  زا  یهن  و  مومع ،  حالـصا  رطاخ  هب  ار  فورعم 
ار يدزد  زا  يرود  و   ، لقع ظفح  يارب  ار  رکـسم  ندروخ  كرت  و   ، اهمارح تشادـگرزب  يارب  ار  دودـح  هماقا  و   ، اهنوخ ظفح  يارب 
قح هناوتـشپ  يارب  ار  تاداهـش  و   ، لسن دایدزا  يارب  ار  طاول  كرت  و  بسن ،  ظفح  يارب  ار  انز  كرت  و   ، ینمادـکاپ ییاج  رب  اپ  يارب 

و  ، تـما ماـظن  يارب  ار  تماـما  و   ، تارطخ زا  یناــما  ار  مالــس  و   ، یتـسار تفارــش  رطاــخ  هـب  ار  غورد  كرت  و   ، اــهراکنا هـیلع  رب 
 . تماما ماقم  تشادگرزب  يارب  ار  يرادربنامرف 

اه حرش 

يدنوار

بجوا امنا  و  هل ، ربک  الف  یلاعت  هل  یلص  نم  هب و  كرشی  هللااب ال  نمآ  نمف  اهبوجو  هجو  رکذ  تایعرشلا و  نم  ائیـش  نیریـشع  دع  مث 
هنواعم اراهظتسا : اعفد و  ارجز و  يا  اعدر  .سبحلا و  نقحلا : .دیعبتلا و  هیزنتلا : .ءارقفلا و  قازرال  اببس  ءاینغالا  یلع  هاکزلا  هللا 

يردیک

طاوللا كرت  و   ) .مهدادـعا تصقن  اولتاقت ، اذا  و  اولتاـقت ، اودـساحت  اومـصاخت و  اذا  و  مهدادـعا ، تداز  اولـصاوت  اذا  براـقالا  نـال 
رذبلا دسفا  نم  نال  قحلاب  الا  هللا  مرح  یتلا  سفنلا  لتاق  هناکف  رذبلل ، دسفم  و  اعطق ، ناسنالا  هدامل  عیـضم  طئاللا  نال  لسنلل .) اریثکت 

.هنواعملا راهظتسالا : رجزلا و  عدرلا : سبحلا و  نقحلا : .عرزلا و  دسفا  نمک  ناک 

مثیم نبا 

نومزآ يارب  ار  هزور  و  يزور ، ببـس  ار  تاکز  و  ربک ، زا  ندوب  هزنم  يارب  ار  زامن  و  كرـش ، زا  یکاپ  رطاخ  هب  ار  ناـمیا  دـنوادخ  )
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مدرم و هدوت ي  لاح  حالـصا  يارب  ار  فورعم  هب  رما  و  مالـسا ، تزع  يارب  ار  داهج  و  نید ، تیوقت  يارب  ار  جـح  و  مدرم ، صـالخا 
و مدرم ، ناـج  ظـفح  يارب  ار  صاـصق  و  لـیماف ، دارفا  ینوزف  يارب  ار  مـحر  هلـص ي  و  ناـنادان ، زا  يریگوـلج  يارب  ار  رکنم  زا  یهن 

ترورــض يارب  ار  يدزد  زا  يرود  لـقع و  يرادـهگن  يارب  ار  يراـسگیم  عـنم  و  مارح ، ياـهراک  تـیمها  يارب  ار  دودــح  يارجا 
یهاوخ کمک  يارب  ار  نداد  یهاوگ  و  لسن ، ینوزف  يارب  ار  طاول  زا  بانتجا  و  اهتبـسن ، زا  ینابهگن  يارب  ار  انز  كرت  و  ینمادکاپ ،

و سرت ، زا  ینمیا  يارب  ار  ندروآ  مالسا  و  ییوگتسار ، نتشاد  یمارگ  يارب  ار  نتفگن  غورد  و  دنوش ، یم  رکنم  هک  یقوقح  ربارب  رد 
هب مالـسلا ) هیلع   ) ماـما تسا .) هدـینادرگ  بجاو  تماـما ، ماـقم  تشادـگرزب  يارب  ار  تعاـطا  و  هعماـج ، مظن  يارب  ار  اـهتناما  ظـفح 

ار بجاو  روما  زا  دروم  هدزون  و  دتفیب ، اج  اهلد  رد  رتهب  ات  تسا ، هداد  هجوت  کی  ره  یناهن  ياهتلع  رب  و  هدرک ، هراشا  یهلا  تابجاو 
ياهفدـه هلمج  زا  تسا و  نامیا  اهتنـس  تابجاو و  همه ي  لصا  هک  تسا  هدرک  عورـش  نامیا  زا  تهج  نآ  زا  - 1 تسا : هتشاد  نایب 

هلیـسو ي سفن  لامک  نینچمه  عراش و  رظندروم  فدـه  كرـش  زا  یکاپ  نوچ  و  تسا ، هداد  رارق  ار  كرـش  زا  نتخاس  كاپ  نامیا 
فرط زا  زاـمن  نییعت  نوچ  زاـمن ، .تسا 2 - نامیا  زا  ییاهن  فدـه  كرـش  زا  يزاس  كاـپ  ور  نیا  زا  تسا  یلاـعت  يادـخ  تخاـنش 

بوـلغم نداد و  نیرمت  زین  و  هنئمطم ، سفن  ربارب  رد  تسا - یهاوـخدوخ  هـشیر ي  هـک  هراـما - سفن  نتخاـس  مار  رطاـخ  هـب  عراـش 
بوجو ياهفده  هلمج  زا  تاکز ، .تسا 3 - یهاوخدوخ  ربک و  زا  ناسنا  يزاس  كاپ  زامن  جیاتن  هلمج  زا  ریزگان  تسا ، نآ  نتخاس 

هدرک نیعم  نانآ  يارب  یقح  تعیرش ، هک  یناسک  ناتـسدیهت و  نادنمتـسم ، يزور  اریز  تسا ، هدرک  رکذ  ندوب  يزور  ببـس  ار  نآ 
صوصخ رد  مالسلا ) هیلع   ) ماما تسا ، نایمدآ  ياهندب  يارب  راوشد  ياهیتخـس  هلمج  زا  نوچ  هزور ، .تسا 4 - تاکز  هار  زا  تسا ،

اهتدابع یمامت  رد  فده  نیا  هک  دنچ  ره  .دـیامزایب  ار  دوخ  ناگدـنب  صالخا  دـنوادخ  هک  تسا  نآ  فدـه  هک  تسا  هدومرف  هزور 
مالـسا ناوریپ  رثکا  عامتجا  تدابع  نیا  همزال ي  هک  تسا  هداد  رارق  نید  تیوقت  ار  نآ  زا  فده  لیلد  نیا  هب  جح ، .دراد 5 - دوجو 

ناهاشداپ و زا  گرزب  عامتجا  نیا  رد  رـضاح  مدرم  یمامت  ندـید  ادـخ و  ربارب  رد  تعاطا  عوشخ و  تلذ و  تیاهن  رد  اـج  کـی  رد 
.تسین نینچ  تادابع  ریاس  رد  اما  ددرگ ، یم  رازگ  جح  ناسنا  لد  رد  شتمظع  همه ي  اب  نید  تیوقت  ثعاب  هک  تسا ، مدرم  رگید 

هدوت لاح  حالصا  نآ  زا  فده  فورعم ، هب  رما  .درادن 7 - حیضوت  هب  زاین  تسا ، مالسا  توق  تکوش و  نآ  زا  فده  هک  داهج ، - 6
و دنهد ، یم  لیکـشت  ار  تیرثکا  هک  هدرب  مان  ار  مدرم  هدوت ي  ور  نآ  زا  مالـسلا ) هیلع   ) ماما .تسا  ناشترخآ  ایند و  رما  رد  مدرم  ي 
زا یهن  .دـنهد 8 - یم  ماجنا  ار  فورعم  دـننک ، یم  فورعم  هب  رما  دوخ  هک  نایاورنامرف  نادنمـشناد و  ینعی  نانآ ، زج  هک  نآ  رگید 

ینید مکاح  فرط  زا  درخ  یب  ولج  رگا  اریز  .تسا  یحـضاو  بلطم  تسا ، نادرخ  یب  زا  يریگولج  نآ ، زا  فدـه  هک  نیا  و  رکنم ،
جیاتن هلمج  زا  محر ، هلص ي  .تسا 9 - ایند  مدرم  هدوت ي  تحلصم  فلاخم  نیا  درک و  دهاوخ  ادیپ  شرتسگ  وا  داسف  دوشن ، هتفرگ 

، دراد نانآ  یگدنز  رما  ندوب  هار  هبور  هب  یگتسب  ناشیوخ  رامـش  ینوزف  اریز  تسا ، نادنواشیوخ  امـش و  ینعی  تیعمج ، ینوزف  نآ 
زا يزیرنوخ - زا  يریگولج  و  مدرم ، ياهنوخ  ظفح  نآ ، زا  فدـه  و  صاصق ، .تسا 10 - نآ  ندش  هار  هبور  ثعاب  محر  هلص ي  و 

، لتاق نتـشک  لتقلل ) یفنا  لتقلا  : ) نخـس نیا  دـننام  و  هایح …  صاـصقلا  یف  مکل  و  هکراـبم : هیآ  نیا  لـثم  تسا ، تازاـجم - سرت 
يرد هدرپ  ات  تسا  یهلا  تامرحم  میرح  هب  نداد  تیمها  نآ  زا  فده  یهلا ، دودـح  يارجا  .تسا 11 - لتق  ندش  نک  هشیر  ثعاب 

زا عنم  .دورن 12 - نیب  زا  نید ، ندروآ ، دوجو  هب  زا  عراش  فدـه  هجیتن  رد  دـنوشن و  هدیـشک  وس  نادـب  تسار  هار  زا  مدرم  دوشن و 
لامک یپ  رد  ینعی  یلـصا  فده  زا  هدـش و  بارـش  گنچ  رد  راتفرگ  هک  نیا  زا  تسا  لقع  ینابهگن  نآ  زا  فدـه  و  يراسگ ، هداب 

، تسا تفع  ینمادـکاپ و  نتـشاد  راک  هب  نآ  زا  فدـه  هک  تقرـس ، زا  يرود  .دـنامزاب 13 - تمکح ، لامک  هب  ندیـسر  يارب  ندوب 
ياهفدـه هلمج  زا  نیارباـنب  دـسر ، یم  يراـکهبت  طارفا و  دـح  هب  هتفرگ و  همـشچرس  سفن  ياوه  زا  لـماک  يوریپ  زا  يدزد ، نوچ 
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هلمج زا  اــنز ، كرت  .تسا 14 - تفع  ینمادـکاپ و  دـح  رب  تسا  یتلاـح  نینچ  شداـهن  رد  هـک  یـسک  ندـنام ، يدزد ، زا  باـنتجا 
تـسا یلاوما  نتفر  نیب  زا  اهبـسن و  ندش  مهرد  ثعاب  انز  اریز  تسا ، ثیراوم  دروم  رد  نآ  ياهدمایپ  اهتبـسن و  ظفح  نآ  ياهفدـه 
فده هچ  طاول ، كرت  .تشذگ 15 - دوخ  ياج  رد  بلطم ، نیا  زار  حیضوت  و  تسا ، راوتـسا  نآ  ساسا  رب  مدرم  ایند  یناگدنز  هک 
یهاوگ .ددرگ 16 - نیمات  نآ  ياقب  عون و  ینوزف  ات  دوش ، فرصم  دوخ  ياج  رد  لسن  شیازفا  هدام ي  هک  نیا  تسا و  لسن  يدایز 

وا قح  نیبام  رد  هاوگ  ندوبن  رثا  رد  ادابم  ات  دبلط ، یم  یهاوگ  نمشد  راکنا  ربارب  رد  هک  تسا  یـسک  ینابیتشپ  نآ  زا  فده  اهنداد ،
- ییوگغورد ینعی  نآ - دض  ندرمـش  مارح  قیرط  زا  یئوگتـسار  تشادگرزب  اهفدـه ، هلمج  زا  نتفگن ، غورد  .دننک 17 - عیاض  ار 
، تسا هدش  نآ  میرحت  ثعاب  هک  ار  غورد  دسافم  البق  .تسا و  راوتسا  نآ  رب  مدرم  روما  ماظن  ناهج و  تحلـصم  هک  ور  نآ  زا  تسا 
و ناـیدا ، ریاـس  ربارب  رد  مالـسا  تلوـص  رطاـخ  هب  تسا ، يوـیند  ياـهمیب  زا  ینمیا  نآ  جـیاتن  هلمج  زا  مالـسا ، .میا 18 - هدرک  داـی 

یتسود ثعاب  مالس  هک  ور  نآ  زا  دنا ، هدرک  لقن  مالس ، مالسا ، ياج  هب  یضعب  .تسا  حضاو  دوخ  هک  يورخا  ياهـسرت  زا  نینچمه 
يارب تسا  یماظن  تماما  هک  تسا  نآ  تماـما  ترورـض  تلع  تماـما ، .تساـهنآ 19 - میب  زا  ینمیا  ثعاـب  هجیتن  رد  مدرم و  ناـیم 

قح دراد و  یم  زاـب  ناـنآ  زا  ار  راکمتـس  متـس  وا  دنـشاب ، هتـشاد  رایـسب  تکوـش  تردـق و  اـب  یماـما  مدرم ، رگا  اریز  .تما  هرادا ي 
رگا هک  یتروص  رد  دریگ ، یم  ناماس  ناشترخآ  ایند و  روما  دبای و  یم  دوبهب  مدرم  لاح  هلیـسو  نیدب  دناتـس و  یم  زاب  ار  هدیدمتس 

روظنم هب  ماما ، تماما  تشادگرزب  تعاطا ، بوجو  زا  فده  ماما ، زا  يوریپ  .دوب 20 - دنهاوخن  روطنیا  دنشاب  هتشادن  یسیئر  نینچ 
.تسا هدش  هراشا  البق  بجاو  روما  نیا  زا  يدایز  ياهزار  هب  .تسوا و  زا  يوریپ  وا و  رما  ندرب  نامرف 

دیدحلا یبا 

ِصَالْخِِإل ًءَالِْتبا  َماَیِّصلا  ِقْزِّرِلل َو  ًابِیبْسَت  َهاَکَّزلا  ِْربِْکلا َو  ِنَع  ًاهیِْزنَت  َهَالَّصلا  ِكْرِّشلا َو  َنِم  ًاریِهْطَت  َناَمیِْإلا  ُهَّللا  َضَرَف  مالـسلا  هیلع  َلاَـق  َو 
[ ًهَیِْوقَت  ] َّجَْحلا ِْقلَْخلا َو 

ِدَدَْعِلل َو ًهاَْمنَم  ِمِحَّرلا  َهَلِص  ِءاَهَفُّسِلل َو  ًاعْدَر  ِرَْکنُْملا  ِنَع  َیْهَّنلا  ِّماَوَْعِلل َو  ًهَحَلْصَم  ِفوُْرعَْملِاب  َْرمَْألا  ِمَالْـسِْإِلل َو  ًاّزِع  َداَهِْجلا  ِنیِّدِلل َو  ًَهبِْرقَت 
َكْرَت ِهَّفِْعِلل َو  ًاباَجیِإ  ِهَقِرَّسلا  َهَبَناَُجم  ِلْقَْعِلل َو  ًانیِـصْحَت  ِرْمَْخلا  ِبْرُـش  َكْرَت  ِمِراَحَْمِلل َو  ًاماَظْعِإ  ِدوُدُْـحلا  َهَماَقِإ  ِءاَمِّدـِلل َو  ًانْقَح  َصاَصِْقلا 

[ اَنِّزلَا  ] یَنِّزلَا

َمَالَّسلا ِقْدِّصِلل َو  ًافیِرْـشَت  ِبِذَْـکلا  َكْرَت  ِتاَدَـحاَجُْملا َو  یَلَع  ًاراَهِْظتْـسا  ِتاَداَهَّشلا  ِلْـسَّنِلل َو  ًارِیثْکَت  ِطاَوِّللا  َكْرَت  ِبَسَّنِلل َو  ًانیِـصْحَت 
 . ِهَماَمِْإِلل ًامیِظْعَت  َهَعاَّطلا  ِهَّمُْأِلل َو  ًاماَِظن  َهَماَمِْإلا  ِفِواَخَْملا َو  َنِم  ًاناَمَأ 

.ابلس اباجیإ و  تادابعلا  لیلعت  نایب  نمضتی  لصفلا  اذه 

وأ لهجلا  نم  سجنأ  نوکی  ءیـش  يأ  هینیع و  هیمکح ال  هساجن  كرـشلا  نأل  کلذ  كرـشلا و  نم  اریهطت  نامیإلا  هللا  ضرف  لاـق ع 
 . لهجلا کلذ  هساجن  نم  بلقلا  ریهطت  وه  نامیإلاف  حبقأ 

مارحإلا تقو  ریبکتلاب  هیدـی  عفری  مث  هل  دراط  ربکتلل و  فانم  مایقلا  امئاق و  اهیف  موقی  ناسنإلا  نأل  ربکلا  نم  اهیزنت  هالـصلا  تضرف  و 
عکری مث  ءامظعلا  هداسلا  يدی  نیب  ءالذألا  دیبعلا  هلعفی  امک  فتکتـسی  مث  فایـسلا  هطـسویل  هقنع  دمی  نم  هئیه  یلع  ریـصیف  هالـصلاب 

نمضتت مث  بارتلا  وه  عضاوملا و  نودأ  یلع  هتهبج  وه  هئاضعأ و  فرشأ  عضیف  دجسی  مث  فایسلا  اهبرـضیل  هقنع  دمی  نم  هئیه  یلع 
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نوضغ یف  ام  هالـصلا و  نع  جراخ  اهبحاص  نأ  اهآر  نمل  همهوملا  هکرحلا  مالکلا و  نم  عانتمالا  عوشخلا و  عوضخلا و  نم  هالـصلا 
 . یلاعت هللا  همظعل  عضاوتلا  لذلا و  هنمضتملا  راکذألا  نم  هالصلا 

َهّللا ُضِْرُقی  يِذَّلا  اَذ  ْنَم  لاق  و  أبس 39 ) . هروس  ُهُِفلُْخی (  َوُهَف  ٍءْیَـش  ْنِم  ُْمتْقَْفنَأ  ام  یلاعت َو  هللا  لاق  امک  قزرلل  ابیبست  هاکزلا  تضرف  و 
. ( . دیدحلا 11 هروس  َُهل (  ُهَفِعاُضیَف  ًانَسَح  ًاضْرَق 

قلخلا صالخإل  ءالتبا  مایصلا  ضرف  و 

.هب يزجأ  انأ  یل و  موصلا  یلاعت  هللا  نع  ایکاح  یبنلا ص  لاق 

 . نوصلخملا الإ  ههجو  یلع  هب  موقی  الف  دحأ  هیلع  علطی  رمأ ال  موصلا  نأل  کلذ  و 

ْمَُهل َو َِعفانَم  اوُدَهْـشَِیل  یلاعت  هللا  لاق  بساکملا  رجاـتملا و  نم  هنمـض  یف  جاـحلل  لـصحی  اـمل  کـلذ  نیدـلل و  هیوقت  جـحلا  ضرف  و 
باحـصأ نأ  ول ال  نولوقی  اوناک  نیکرـشملا  نإف  اضیأ  ِماـْعنَْألا و  ِهَمیَِهب  ْنِم  ْمُهَقَزَر  اـم  یلَع  ّجحلا 28 ... ) . هروس  ِهّللا (  َمْسا  اوُرُکْذَـی 

 . دیعبلا ناکملا  نم  جحلا  نع  زجعی  فیعضلا  شیجلا  نإف  اوجح  امل  هوق  ولوأ  ریثک و  دمحم 

ٌتاوَلَـص َو ٌعَِیب َو  ُعِماوَص َو  ْتَمِّدَُهل  ٍضْعَِبب  ْمُهَـضَْعب  َساّنلا  ِهّللا  ُْعفَد  َْول ال  یلاعت َو  هللا  لاق  رهاظ  کلذ  مالـسإلل و  ازع  داهجلا  ضرف  و 
ِِهب َنُوبِهُْرت  ِْلیَْخلا  ِطابِر  ْنِم  ٍهَُّوق َو  ْنِم  ُْمتْعَطَتْسا  اَم  ْمَُهل  اوُّدِعَأ  هناحبـس َو  لاق  و  ّجحلا 40 ) . هروس  ًارِیثَک (  ِهّللا  ُمْسا  اَهِیف  ُرَکُْذی  ُدِجاسَم 

. ( . لافنألا 60 هروس  ْمُکَّوُدَع (  ِهّللا َو  َّوُدَع 

نویدـلا و ءاضق  اهلهأ و  یلإ  تانامألا  ءادأ  عئادولا و  در  فاصنإلا و  لدـعلاب و  رمألا  نـأل  ماوعلل  هحلـصم  فورعملاـب  رمـألا  ضرف  و 
 . هلاحم همیظع ال  رشبلل  هحلصم  قالخألا  نساحم  نم  کلذ  ریغ  دعولا و  زاجیإ  لوقلا و  یف  قدصلا 

 . کلذ يرجم  يرجی  ام  هفسلا و  بذکلا و  ملظلا و  نع  یهنلاک  ءاهفسلل  اعدر  رکنملا  نع  یهنلا  ضرف  و 

ددعلل هامنم  محرلا  هلص  تضرف  و 

 . ددعلا یمنت  رمعلا و  یف  دیزت  محرلا  هلص  یبنلا ص  لاق 

. ( . هرقبلا 179 هروس  ِباْبلَْألا (  ِیلوُأ  ای  ٌهایَح  ِصاصِْقلا  ِیف  ْمَُکل  هناحبس َو  لاق  ءامدلل  انقح  صاصقلا  ضرف  و 

دودـحلا بجت  یتلا  یـصاعملا  نع  سانلا  نم  ریثک  عنتما  دودـحلا  تمیقأ  اذإ  هنأل  کلذ  مراحملل و  اماظعإ  دودـحلا  هماـقإ  تضرف  و 
 . برقأ اهکرت  یلإ  اوناکف  هماعلا  دنع  یصاعملا  کلت  مظع  رهظ  اهیف و 

یلقع برشی  ام  برشأ  انأ ال  لاقف  انعم  هلیللا  برشا  میکحل  موق  لاق  لقعلل  انیصحت  رمخلا  برش  مرح  و 

نأ يأرف  رکـسی  یتح  رمخلا  برـشی  وأ  هنمؤم  اسفن  لتقی  وأ  همأ  عماجی  نأ  نیب  اـناسنإ  ریخ  اـملاظ  اـکلم  نأ  عوفرملا  ثیدـحلا  یف  و 
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مثإلا عامج  رمخلا  لاق ع  مث  اهلتقف  هنمؤملا  سفنلا  کلت  یلإ  ماق  اهئطوف و  همأ  یلإ  ماق  هبلغ  اـملف  رکـس  یتح  برـشف  اـهنوهأ  رمخلا 
 . یصاعملا مأ  رمخلا 

قلخلا کلذ  یلع  سانلا  نرمتیل  هقرـسلا  تمرحف  ءیند  قلخ  عمطلا  فیرـش و  قلخ  هفعلا  نأل  کلذ  هفعلل و  اـباجیإ  هقرـسلا  تمرح  و 
.سانلا لاومأ  نیصحت  نم  اهمیرحت  یف  امل  تمرح  اضیأ  میمذلا و  قلخلا  کلذ  اوبناجی  فیرشلا و 

لب بأ  یلإ  حاکنلا  عرشی  الأ  ریدقتب  دحأ  بسنی  الأ  باسنألا و  هابتشا  هایملا و  طالتخا  یلإ  یـضفی  هنإف  بسنلل  انیـصحت  انزلا  مرح  و 
ءاعو و مألا  امنإ  بألا و  ءاـم  نم  قولخم  دـلولا  نـأل  بجاولا  سکع  هقیقحلا و  بلق  کـلذ  یف  مهتاـهمأ و  یلإ  ساـنلا  بسن  نوکی 

 . فرظ

هیرذلا لسنلا و  عاطقنا  یلإ  یضفی  ءاسنلا  نع  هب  ءانغتسالا  سانلا و  نیب  هتضافتسا  ریدقتب  طاوللا  کلذ  لسنلل و  اریثکت  طاوللا  مرح  و 
یتلا هقطانلا  سفنلا  ناکمل  فرـشلا  یف  هلثم  عاونألا  یف  سیل  يذلا  فیرـشلا  عونلا  اذـه  ءاقب  نم  یلاعت  هللا  دـیری  ام  فالخ  کلذ  و 

.ریغصلا ملاعلا  ناسنإلا  ءامکحلا  تمس  کلذل  هیهلإلا و  هرضحلل  لاثم  هخسن و  یه 

هیوبنلا تاملکلا  نسحتسم  نم  لسنلا و  لیلقت  وه  طاوللا و  مرح  هلجأل  يذلا  ینعملل  مئاهبلا  نایتإ  دیلاب و  ءانمتسالا  مرح  و 

هلوق ع

.یفخلا دأولا  کلذ  دیلاب  ءانمتسالا  یف 

فالتإب هوقلاب  دـلو  یه  یتلا  هفطنلا  فالتإ  هبـشف ع  کلذ  ببـس  رکذ  انمدـق  دـق  اقنخ و  نهلتقت  يأ  تانبلا  دـئت  تناک  هیلهاجلا  نأل 
 . لعفلاب دلولا 

تادحاجملا یلع  اراهظتسا  قوقحلا  یلع  تاداهشلا  تبجوأ  و 

 . مهلاومأ مهءامد و  موق  نم  موق  لحتسال  مهیواعدب  سانلا  یطعأ  ول  یبنلا ص  لاق 

یف مهرومأ  رثکأ  نونبی  سانلا  نإف  قدـصلاب  مظتنت  متت و  امنإ  هماعلا  هحلـصم  نأل  کلذ  قدـصلل و  افیرـشت  بذـکلا  كرت  بجو  و 
 . قلخلا لاوحأ  تدسف  تاریبدتلا و  یف  أطخلا  عقو  هقداص  نکت  مل  اذإف  هدهاشملا  نایعلا و  نم  معأ  اهنإف  رابخألا  یلع  مهتالماعم 

وه مالسلا و  مکنیب  ینیب و  لب  مکنیب  ینیب و  برح  يأ ال  مکیلع  مالس  لئاقلا  لوق  ریسفت  نأل  فواخملا  نم  انامأ  مالـسلا  در  عرـش  و 
 . حلصلا

سیل يوق و  عزاوب  الإ  مهنع  هقرـسلا  بضغلا و  ملظلا و  فسعلا و  جرهلا و  عفتری  قلخلا ال  نأل  کلذ  همألل و  اماظن  همامإلا  تضرف  و 
يدیأ یلع  ذخأی  مهملاظ و  عدریف  مهحلاصم  مظنی  رهاق  ناطلـس  نم  مهل  دب  لب ال  هرخآلا  دیعو  حیبقلا و ال  حـبق  مهعانتما  یف  یفکی 

 . مهئاهفس
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هتمامإب و اوعفتنی  مل  اهمامإ  هیعرلا  تصع  ولف  الإ  هیعرلا و  هعاطب  الإ  متی  همامإلا ال  رمأ  نأل  کلذ  همامإلل و  اـمیظعت  هعاـطلا  تضرف  و 
مهیلع هتسائر 

یناشاک

قیدصت هک  ار - نامیا  یلاعت  يادـخ  دـینادرگ  بجاو  تخاس و  هضیرف  كرـشلا ) نم  اریهطت  نامیالا  هللا  ضرف  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
مزال هک  ار - زامن  دینادرگ  ضرف  و  ربکلا ) نع  اهیزنت  هاولصلا  و   ) نایغط كرـش و  زا  اهلد  ندرک  كاپ  تهج  هب  تینادحو - هب  تسا 

تهج هب  ار  لاوما  تاکز  تخاس  بجاو  و  قزرلل ) اـبیبست  هوکزلا  و   ) یـشکندرگ زا  نتخاـس  كاـپ  يارب  تسا - ینتورف  عضاوت و  وا 
مایـصلا و   ) نآ هب  تسا  ناشیا  لاوما  ندـش  هدایز  نارگناوت  يزور  يارب  زا  نامیا و  لـها  زا  ناقحتـسم  يزور  يارب  زا  نتخاـس  ببس 

هبنتم تذـل و  زا  ندومن  ترجه  تقـشم و  ترثک  تسا  وا  رد  هک  اریز  نامدرم  شیامزآ  تهج  هب  ار  هزور  و  قلخلا ) صالخال  ءالتبا 
یم عقاو  وا  رد  هک  اریز  نیبم  نید  يارب  زا  نداد  توق  تهج  هب  ار  جـح  و  نیدـلل ) هیوقت  جـحلا  و   ) ناوتان ریقف  یگنـسرگ  رب  نتـشگ 

تهج هب  رافک  اب  ار  ندرک  داهج  و  مالسالل ) ازع  داهجلا  و   ) نایملاع دوبعم  تدابع  ریاعش و  عیارش و  راهظا  ناناملسم و  عامتجا  دوش 
ماوع تحلصم  تهج  هب  ییوکین  هب  ار  ندومرف  و  ماوعلل ) هحلصم  فورعملاب  رمالا  و   ) نآ هبترم  يالعتسا  مالسا و  يدنمجرا  تزع و 

زا ناهیفـس  ندومن  عنم  تهج  هب  تسیاشان  راک  زا  نتـشادزاب  و  ءاهفـسلل ) اعدر  رکنملا  نع  یهنلا  و   ) مارح زا  ناشیا  زارتحا  ساـنلا و 
ددـع ندـش  هدایز  ندـییور و  عضوم  يارب  ناسحا  ماعنا و  ار  ناشیوخ  هب  نتـسویپ  و  ددـعلل ) هامنم  ماحرالا  هلـص  و   ) ماثآ یـصاعم و 

هک ار  صاصق  و  ءامدـلل ) انقح  صاصقلا  و   ) ناصقن عطق و  ببـس  هلتاقم ، همـصاخم و  تسا و  ددـع  دایدزا  بجوم  لصوت  هچ  ناشیا 
هماقا و  ( ) هویح صاصقلا  یف  مکل  و   ) یلاعت هلوقک  ناناملسم  ياه  نوخ  نتشاد  هاگن  تهج  هب  نآ  لثم  هب  تسا  حرج  لتق و  هضواعم 

و لقعلل ) انیصحت  رمخلا  برش  كرت  و   ) دوبعم تمرح  عضاوم  نتشاد  تهج  هب  ار  دودح  نتـشاد  ياپ  هب  و  مراحملل ) اماظعا  دودحلا 
ندش رود  و  هفعلل ) اباجیا  هقرسلا  هبناجم   ) يدب داسف و  زا  ار  وا  نتشاد  هاگن  درخ و  نتخاس  راوتـسا  تهج  هب  ار  رمخ  ندیماشآ  كرت 

زا بسن  نشاد  هاگن  يارب  ار  انز  كرت  و  بسنلل ) انیـصحت  انزلا  كرت  و   ) ناگدنب رب  يراگزیهرپ  ندینادرگ  بجاو  يارب  ار  يدزد  زا 
یلع اراهظتـسا  تاداهـشلا  و   ) نایمدآ لسن  نتخاس  رایـسب  تهج  هب  ار  طاول  كرت  و  لـسنلل ) اریثکت  طاوللا  كرت  و   ) ناـمدرم هابتـشا 

بذـکلا كرت  و   ) داـبع قوقح  زا  هدـش  هدرک  راـکنا  رب  ندومن  روهظ  بلط  نتـساوخ و  يراـی  يارب  ار  اـه  یهاوـگ  و  تادـهاجملا )
و فواخملا ) نم  اناما  مالـسلا  و   ) داعم شاعم و  حـلاصم  رد  یتسار  ندـینادرگ  يراوگرزب  يارب  ار  غورد  كرت  و  قدـصلل ) افیرـشت 
زا زارتحا  توادع و  لغ و  زا  رودص  تمالس  رب  تسا  رعشم  مالس ، هک  اریز  راکزور  يانبا  فوخ  عضاوم  زا  ینمیا  تهج  هب  ار  مالس 

هعاطلا و   ) تداعـس لزنم  رـس  هب  دنـسرب  وا و  هب  دـنیامن  رادـتقا  هک  تسا  یگتـسویپ  يارب  ار  ییاوشیپ  و  همالل ) اماظن  همامالا  و   ) اـهنآ
تمارک اب  تماما  رم  میرکت  میظعت و  تهج  هب  ار  ماما  يرادربنامرف  تعاط و  و  همامالل ) امیظعت 

یلمآ

ینیوزق

زامن درک  ضرف  نآ و  ثئابخ  كرش و  سجر  زا  ناشدنادرگ  كاپ  ات  ناگدنب  رب  ار  نامیا  قح  ترضح  دینادرگ  بجاو  دیامرف : یم 
ناـماوت كرـش  اـب  ار  وا  دوب  نآ  هب  بیرق  و  كرـش ) سجر   ) دـح رد  نوچ  ربک ) سجر   ) ناـیغط ربک و  زا  ناشدـنادرگ  كاـپ  اـت  ار 

دوب حیرص  تساجن  كرش و  نوچ  و  تخاس ، نامیا  یلات  ار  وا  دوب  مالسا  عیارـش  مظعا  نامیا  زا  دعب  نوچ  زامن  نینچمه  و  تخاس ،
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عضاوت و رب  همه  زامن  دعاوق  هک  تسنآ  ربک  زا  زامن  هیزنت  اما  و  تسا ، رهاظ  كرش  زا  ار  یمدآ  نامیا  ریهطت  اما  تفگ  تراهط  اجنآ 
یشکندرگ يراوگرزب و  یمدآ  ات  هدش  هداهن  رافغتسا  تبانا و  و  راذتعا ، تلاسم و  ندش و  كاخ  ندوب و  عشاخ  یگداتفا و  للذت و 

تخاس بجاو  .ءارقف و  يارب  قزر  نتخاس  ببـس  يارب  ار  لام  هاکز  تخـسا  بجاو  .دراپـسن و  نیربکتم  هربابج و  قیرط  و  دراذـگب ،
.نیملاعلا و بر  تعاط  هار  رد  تدـهاجم  نتخاس  رهاـظ  نید و  تیوقت  يارب  زا  ار  جـح  .ناگدـنب و  صـالخا  ناـحتما  يارب  ار  هزور 

لامعا ینعی  ار  فورعم  هب  ندرک  رما  .نایغط و  كرـش و  لها  تیار  يراس  نوگن  مالـسا و  يدـنمجرا  تزع و  ياربار  رافک  اب  داهج 
زا نابدا  یب  ءاهفـس و  رجز  نتـشادزاب و  يارب  ار  رکنم  زا  ندرک  یهن  .مامتان و  مدرم  نتخاس  ماـمت  ماوع و  تحلـصم  يارب  هدیدنـسپ 

ندـش هدایز  ندومن و  ومن  يارب  ار  ناشیا  هاساوم  ناسحا و  ناشیوخ و  هب  نتـسویپ  .ماثآ و  یـصاعم و  زا  مارح و  هدـیهوکن و  لاـمعا 
نآ و  ددرگ ، ناشیا  دصق  زا  نانمشد  زرحت  لاب و  هافر  لاح و  نسح  بجوم  دنیامن  هلـصو  یتسود  مه  اب  ناشیوخ  نوچ  ناشیا ، ددع 
یف مکل  و  یلاعت : لاـق  اـمک   ) دـنام ظوفحم  نوقحم و  ناـیمدآ  ياـهنوخ  اـت  ار  صاـصق  .دوش و  موق  نآ  يرایـسب  تیعمج و  بجوم 

عـضاوم نتـشاد  گرزب  يارب  تسا  ررقم  عرـش  رد  هک  ار  اهدـح  نتـشاد  ياـپ  رب  و  نوقتت ) مکلعل  باـبلالا  یلوا  اـی  هوـیح  صاـصقلا 
یبیدات ار  وا  سپ  دشاب ، هدرک  يادخ  میرح  دصق  دـنک  تارج  یتیـصعم  رب  هک  ره  دـنیادخ  تامرح  یـصاعم  هچ  .یلاعت  قح  تمرح 

داسف و قحاول  لاوز و  زا  لقع  نتشاد  هاگن  يارب  ار  بارـش  برـش و  كرت  .تفرن و  لجآ  تبوقع  رب  راصتقا  تشگ و  بجاو  لجاع 
.ماع و صاخ و  لاوما  هب  یتسدزارد  مارح و  لام  زا  يراکزیهرپ  ینعی  .تفع  نتخاس  بجاو  يارب  ار  يدزد  زا  ندـش  رود  .لالتخا و 

ماـظن لـالتخا  بجوم  و  ددرگ ، هتـسب  باـسنا  زیمت  هار  ددرگ  زاـب  اـنز  هار  رگا  هچ  .تسا  بسن  تشادـهاگن  يارب  اـنز  كرت  دوـمرف 
.یمدآ تیرذ  لسن و  ندینادرگ  رایـسب  يارب  هطاول  كرت  هب  دومرف  .ددرگ و  یم  لوکوم  اج  رگید  هب  اعدـم  نیا  نایب  دوش و  نایملاع 

هکلب درادن ، نآ  شیاجنگ  ماقم  تاهج  عیمج  اما  تسا و ، عیارـش  نآ  تمکح  تاهج  زا  یـضعب  هتخاس  روکذم  اجنیا  هک  هوجو  نیا 
اه ههبـش  تامدـقم  نیا  رد  دـیاشگ و  ضارتعا  هب  نابز  يدـحلم  ای  یلهاج  ره  دـیاشن  سپ  درادـن ، مالع  کلم  زج  نآ  هب  طیحم  ملع 

بـسن هابتـشا  دشاب  نیعتم  یناز  نوچ  و  دناسرن ، لسن  لیلقت  رد  رثا  طاول  اجنآ  دـشاب  میقع  صخـش  نوچ  هک  دـنک  داریا  الثم  دـیامن ،
قح هک  تسا  نآ  تاهبـش  نیا  عفر  رد  قیقح  قیقحت  بجاو و  نایب  دنادرگن و  لیاز  ار  لقع  دشاب  كدنا  بارـش  نوچ  و  دیاین ، مزال 

یـصاع عیطم و  ناحتما  دیامزایب و  نآ  هب  ار  ناگدنب  مه  هلماک و  تمکح  قبط  رب  دنادرگ  نیعم  ماکحا  هک  تساوخ  یلاعت  هناحبس و 
همه رد  سپ  دومرف ، ناحتما  مکح  نآ  هب  ار  دابع  دومن و  مارح  لقع  نیـصحت  يارب  شیوخ  لماک  تمکح  هب  ار  بارـش  الثم  دـیامن 

ضحم ضرغ  هچ  وبـس ، کـی  هاوخ  هرطق و  کـی  هاوخ  دربن و  اـی  دربب  لـقع  هاوخ  دومن ، مکح  لاونم  کـی  رب  یتـصرف  همه  لاـح و 
قلطم هجو  رب  سپ  نایـصع ، تعاط و  رد  دابع  ناحتما  تسا و  فیلکت  ضرغ  هکلب  دـشابن  یـضرغ  نآ  زج  هک  تسین  لقع  نیـصحت 
يارب ار  اهتداهـش  دومن  ضرف  .ماـکحا و  رگید  نینچمه  ددرگ و  نیبـتم  یـصاع  زا  عیطم  وج و  هناـهب  ریغ  زا  وج  هناـهب  اـت  دومن  عـنم 

قح چـیه  و  دـنام ، عیاض  مدرم  قوقح  دـشابن  ینبم  تاداهـش  رب  تاعلاطم  يواعد و  رما  رگا  نامدرم ، قوقح  راکنا  رب  نتفای  ترـصن 
.دراد و میظع  یقلعت  نآ  هب  داعم  هاـیح و  رد  داـبع  حـلاصم  هک  یتسار  قدـص و  نداد و  فرـش  يارب  ار  غورد  كرت  ددرگن و  تباـث 

ماظن يارب  ار  تماما  تخاس  بجاو  و  حلص )  ) ینعی تسا  ملس )  ) خسن یضعب  رد  .اهررض و  زا  ینمیا  اهفوخ و  زا  ناما  يارب  ار  مالس 
.تماما رما  میظعت  يارب  ار  ماما  تعاط  و  تما ،

یجیهال

صالخال ءالتبا  مایصلا  قزرلل و  ابیبست  هاکزلا  ربکلا و  نع  اهیزنت  هالصلا  كرشلا و  نم  اریهطت  نامیالا  هللا  ضرف  : » مالسلا هیلع  لاق  و 
هلـص ءاهفـسلل و  اعدر  رکنملا  نع  یهنلا  ماوعلل و  هحلـصم  فورعملاـب  رمـالا  مالـسالل و  ازع  داـهجلا  نیدـلل و  هیوقت  جـحلا  قلخلا و 
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هقرسلا هبناجم  لقعلل و  انیـصحت  رمخلا  برـش  كرت  مراحملل و  اماظعا  دودحلا  هماقا  ءامدلل و  انقح  صاصقلا  ددعلل و  هامنم  ماحرالا 
بذـکلا كرت  تادـحاجملا و  یلع  اراهظتـسا  تاداهـشلا  لسنلل و  اریثکت  طاوللا  كرت  بسنلل و  انیـصحت  انزلا  كرت  هفعلل و  اـباجیا 

بجاو هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .همامالل » امیظعت  هعاطلا  همالل و  اماظن  همامالا  فواخملا و  نم  اناما  مالـسلا  قدصلل و  افیرـشت 
ندوـب و كرــشم  تساـجن  زا  ناگدـنب  ندرک  كاـپ  تـهج  زا  دـشاب ، هـقح  هـینیقی ي  تاداـقتعا  هـک  ار  ناـمیا  ادـخ  تـسا  هتخاـس 
ارقف و يزور  يارب  زا  ندـش  هلیـسو  تهج  زا  نداد  ار  لام  تاکز  نتـشاد و  ربکت  زا  ناگدـنب  ندرک  كاپ  تهج  زا  ار  ندرازگزاـمن 
زا ار  ندرک  داـهج  مالـسا و  نید  نتفرگ  توق  تهج  زا  ار  ندرازگ  جـح  ار و  قـلخ  صـالخا  رم  ندوـمزآ  تهج  زا  ار  نتفرگ  هزور 

تهج زا  ار  تامرحم  زا  ندرک  یهن  سانلا و  ماوع  لاح  حالص  تهج  زا  ار  تابجاو  هب  ندرک  رما  رفک و  رب  مالسا  ندرک  هبلغ  تهج 
زا تظفاحم  تهج  زا  ار  ندرک  صاصق  راکددم و  ندیدرگ  دایز  تهج  زا  ار  ناشیوخ  هب  ناسحا  تیصعم و  زا  ناشناد  یب  نتشادزاب 

تظفاحم تهج  زا  ار  بارـش  ندروخ  كرت  تامرحم و  هب  باکترا  ندرمـش  گرزب  تهج  زا  ار  دودـح  ندرک  ارجا  نتخیر و  نوخ 
تهج زا  ار  ندرکن  اـنز  ندوـب و  فـیفع  ندـینادرگ  مزـال  تـهج  زا  ار  يدزد  زا  ندرک  يرود  ندـیدرگ و  دـساف  زا  شناد  لـقع و 

هبلغ ي رب  ندرک  تناعا  تهج  زا  ار  تداهش  يادا  نتـشگ و  رایـسب  دالوا  تهج  زا  ار  ندرک  طاول  ندش و  هبتـشم  زا  بسن  تظفاحم 
تماـما و کـلاهم و  زا  ندـش  نما  تهج  زا  ار  مدرم  ندرکن  رازآ  نتفگ و  تسار  یگرزب  تهج  زا  ار  نـتفگن  غورد  قـح و  نارکنم 

.تماما بصنم  ندرمش  گرزب  تهج  زا  ار  ماما  تعاطا  تما و  راک  نتفرگ  ماظن  تهج  زا  ار  ندوب  اوشیپ 

ییوخ

وه دوحجلا )  ) .هتردـه و فالخ  همد  تنقح  نم  اـنقح :)  ) .ومنلا نم  یمیم  ردـصم  هاـمنم :)  ) .بیرقتلا ینعمب  ردـصم  هبرقتلا ) : ) هغللا
: كرـشلا نم  اریهطت  هلوق : بارعالا : .نیرحبلا  عمجم  هتوبثب - هملع  عم  هرکنا  يا  ادوحج : ادحج و  هقح  دحج  لاقی : ملعلا  عم  راکنالا 
: یلی امیف  اهصخلن  هلصفم  هقیمع  ثحابم  مالسلا ) هیلع   ) همالک یف  ینعملا : .مالکلا  رخآ  یلا  هرئاظن  اذکه  و  ضرف ، هلوقل : هل  لوعفم 

هنـسلا لباقی  ام  اهنم  بوجولا و  یلع  لدـیف  رهظلا ، هلفان  رهظلا و  هضیرف  لاـقیف : لـفنلا  لـباقی  اـم  اـهنم  ناـعم : یلع  قلطی  ضرفلا  - 1
اهنم .انکر و  ءاهقفلا  هیمسی  ام  مهالا و  بجاولا  یلع  لدیف  هضیرفلا ) ضقنت  هنسلا ال   ) ریکب ثیدح  یف  مالسلا ) هیلع   ) قداصلا لوقک 

یف اـهیلع  صوصنملا  ماهـسلا  ضرفلا  نم  دوصقملا  درلاـب و  ثرـالا  هلباـقی  و  ضرفلاـب ، ثری  اولاـقف : ثیراوملا  باـب  یف  هوقلطا  اـم 
لمعتـسا دق  .ثرالا و  لئاسمل  ناونعک  ضئارفلا  اوذـخا  هنم  و  هتلدا ، ثرالا و  تایآ  مومع  هیلع  لدـی  ام  درلا  نم  و  هنـسلا ، وا  نآرقلا 

اذـک و هللا  ررق  يا  هللا ) ضرف  : ) هلوقف قلطم ، لوقب  تیبـثتلا  ریرقتلا و  وه  تحبلا و  يوـغللا  هاـنعمب  مالـسلا ) هیلع   ) همـالک یف  ضرفلا 
نم هیمالـسالا  هعیرـشلا  یف  هررقملا  ننـسلا  ضئارفلا و  بودنملا و  بجاولا و  لمـشی  و  همدقتملا ، یناعملا  عیمج  هموهفمب  معیف  اذک 

.هبودنم و هدکوم  هنس  مالسلا  و  هبجاو ، هیعرف  هضیرف  هالـصلا  و  یلوصا ، بجاو  نامیالاف  بودنملا ، بجاولا و  و  عورفلا ، لوصالا و 
نال فواخملا ، نم  اناما  مالسلا  در  عرـش  و  لاقف : ابجاو  نوکیل  مالـسلا  در  یلع  همالک  لمحف  یلزتعملا  حراشلا  یلع  کلذ  یفخ  دق 
یلع مثیم  نبا  هلمح  .یهتنا و  حلـصلا  وه  و  مالـسلا ، مکنیب  ینیب و  لب  مکنیب ، ینیب و  برح  ـال  يا  مکیلع  مالـس  لـئاقلا : لوق  ریـسفت 

هرخالا فواخم  نم  و  نایدالا ، رئاس  یلع  مالسالا  هلوصل  ایندلا ، فواخم  نم  نمالا  هتایاغ  نم  مالسالا و  رشع : هعباسلا  لاقف : مالسالا 
تبثا خـسنلا  نم  هانیار  امیف  هرابعلا  و  لوقا : .مهفواخم  نم  انما  ناـک  قلخلا  یلا  ددوتلل  اببـس  ناـک  اـمل  مالـسلا و  يور  و  رهاـظ ، وه  و 
ادهنم ناک  هنا  هماهلا  ضئارفلا  نمـض  یف  هلمجلا  هذه  مالـسلا  هیلع  همیظنت  یف  رـسلا  و  هاور ، ام  یلع  علطن  مل  مالـسلا و  ظفلب  هلمجلا 

یلبق قثاوت  امهنیب  نوکی  نانثا ال  یقتلی  ـال  و  وزغلا ، لـتقلا و  هراـغلا و  طـیحم  ذـئدهع  برعلا  هریزج  طـیحم  نـال  مالـسالا  ردـص  یف 
رودی هحالـس و  ذخای  یبارعا  لکف  رخالل ، امهدحا  لایتغا  نم  هشحولا  فوخلا و  امهذخای  هنا  الا  هفرعی  وا ال  رخالا  امهدـحا  فرعی 
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عرشف .عاتم  داتع و  حالس و  نم  هعم  ام  هسابلب و  عتمتسی  اناسنا  وا  هدلج ، همحلب و  عتمتسی  اناویح  دیصی  نا  یلابی  دیصلا و ال  بلط  یف 
ناکف رخالل  ضرعتلا  كرت  امهنم  لک  دهعت  هغیـصلا  هذه  امهنیب  دارت  ذاف  نییقالتم ، نیب  نامالا  دـقع  هغیـص  هلعج  مالـسلا و  مالـسالا 

یف لاتقلاب  رمالا  دعب  یلاعت  لاقف  نآرقلا  یف  هغیلب  تایآ  مالـسلا  ناش  یف  لزن  دق  .ضئارفلا و  رئاس  هالـصلا و  هیمهاک  ذـئدهع  هتیمها 
مالـسلا مکیلا  یقلا  نمل  اولوقت  و ال  ءاسنلا :- - 94( یف یلاعت  لاق  و  اهودر ) وا  اهنم  نسحاـب  اویحف  هیحتب  متییح  اذا  و  ءاـسنلا :- - 86)

، كرشلا نم  ریهطتلل  هناب  هللع  و  نامیالا ، هللا  ضرف  ام  ردص  یف  مالـسلا ) هیلع   ) نیب دق  - 2 ایندلا .) هویحلا  ضرع  نوغتبت  انموم  تسل 
لـصا لب  نیدلا  لوصا  نم  وه  و  دـیحوتلا ، هدـیقع  ضرف  یلا  هعجرم  و  دـحاولا ، دـحالا  هللااب  داقتعالا  وه  نامیالا  نم  دوصقملا  ناکف 
رودلا مزلتـسی  هناف  ایهلا ، اضرف  ایعرـش و  ابجاو  نوکی  نا  حصی  یلقع و ال  بجاو  دیحوتلا  نا  ءاهقفلا  نوملکتملا و  ررق  دق  .اهلوصا و 

نباـک یعرـش  بجاو  هوـبنلا  نا  یلا  ضعب  بهذ  نا  هیهلا و  هضیرف  یعرـش و  بجاو  دـیحوتلا  نا  یلا  بهذ  نم  دـجا  مـل  حـضاولا و 
له و  يولوملا ، يدـبعتلا  يداـش و  رـالا  نم  معا  ینعم  یلع  هللا ، ضرف  مالـسلا :) هیلع   ) هلوـق لـمح  نم  دـبالف  .هتمدـقم  یف  نودـلخ 

، ثیداحالا ضعب  یف  درو  امک  لمع  لوق و  نامیالا  ناف  نامیالا  ضعب  یلع  لمحی  وا  ربدتف ، دحاو ؟ موهفم  اهعمجی 

؟ كرشللا ریهطت  هلوق : عم  کلذ  میقتـسی  له  و  رخآ ، ثیدح  یف  امک  تاجرد  رـشع  هل  و  اهـضعب ، یف  امک  صقنی  دیزی و  نامیالا  و 
للعلا نوکت  لهف  هرـشع ، عست  غلب  نا  یلا  مالـسالا  هعیرـش  یف  تاررقملا  ماهم  نم  مالکلا  اذه  یف  مالـسلا ) هیلع   ) للع دق  .ربدتف 3 -

كرـشلا نم  رهطم  لک  اذـکه : ررقت  هیهقف  يربک  رـشع  عست  همالک  نم  دافتـسیف  همات  اللع  مالکلا  قالطا  نم  رهظی  امک  اهرکذ  یتلا 
رهاظ ناف  .طمنلا  اذـه  یلع  و  هضیرف ، قلخلا  صـالخال  ءـالتبا  لـک  هضیرف ، قزرلل  بیبست  لـک  هضیرف ، ربکلا  نع  هزنم  لـک  هضیرف ،

رئاس یلا  مکحلا  يرـسیف  اهل ، يربک  نوکت  اـهب و  لـلع  یتلا  هیلکلا  هذـه  تحت  يورغـصلا  مکحلا  عوضوم  جاردـنا  یـضتقی  لـیلعتلا 
اذـه یف  مکحلا  هب  تللع  یتلا  يربکلا  هذـه  تحت  جاردـنالا  یف  صوصنملا  عم  هکرتشملا  هصوصنملا  ریغلا  دراوملا  تاـعوضوملا و 
يربک نم  اونثتـسا  و  هیولوالا ، سایقک  هجح  هولعج  هلعلا و  صوصنملا  سایقلاب  لوصـالا  ءاـملع  هیلع  حلطـصا  و  صاـخلا ، عوضوملا 

نم هلعلا و  مومع  نم  دافتـسم  صوصنم  عرفلا  یف  مکحلا  ناب  اعوضوم  هنم  اـمهوجرخا  لـب  هیماـمالا  هعیـشلا  هقف  یف  ساـیقلا  نـالطب 
ءاهقفلا نظا  دیدج و ال  هقف  مزلتسی  هیهقف  هماع  تایلک  هرشع  عستلا  تایربکلا  هذه  تلعج  ول  نکل  .هیولوالا و  سایق  یف  ظفللا  روهظ 

درو دق  .هریغ و  یلا  صوصنملا  عوضوملا  نع  مکحلا  يرـست  همکحلا ال  ماکحالا و  هذه  یف  همکحلا  نایب  یلع  لمحتف  اهب ، نومزتلی 
راصف ماکحالا  للع  هباتک  یف  هیلع  هللا  ناوضر  قودصلا  مدقتملا  خیـشلا  اهعمج  دق  هیعرـشلا  ماکحالا  همکح  نایب  یف  هریثک  تایاور 

نم دوصقملا  نا  نم  انرکذ  ام  یلا  افاضم  هیورملا  للعلا  هذـه  تایلک  یلا  ماکحالا  تابثا  یف  ءاهقفلا  دنتـسی  نکل ال  .امخـض و  اـباتک 
ریغ یف  بوجولا  مکح  اـهنم  دافتـسی  ـالف  بدـنلا ، بوجولا و  نم  يولوملا و  يداـشرالا و  مکحلا  نم  معا  اذـه  همـالک  یف  ضرفلا 

، اهتاعوضوم یف  هروظنملا  دسافملا  حلاصملا و  ماکحالا  عیرشت  یف  یعادلا  نا  یف  لوصالا  ءاملع  فلتخا  دق  .صوصنملا 4 - دروملا 
همالک نم  رهظی  و  عیرشتلا ، مکحلا و  لعج  سفن  یف  هحلـصملا  وا  ضیرملا ، ءاود  نایب  یف  بیبطلا  هخـسنک  هیعرـشلا  ماکحالا  ناکف 

دوخ ناگدنب  رب  دنوادخ  تشاد  ررقم  دومرف : همجرتلا : .انه  ثحبلا  اذه  لیـصفتل  ماقملا  عسی  و ال  لوالا ، لوقلا  دـییات  مالـسلا ) هیلع  )
هلیـسو ندـش  مهارف  يارب  ار  هاکز  و  ربکت ، زا  اهناج  يوشتـسش  يارب  ار  زامن  و  كرـش ، یگدولآ  زا  اهلد  ندرک  كاپ  يارب  ار  نامیا 

يارب ار  قح  هار  رد  داهج  و  تناید ، هب  مدرم  ندرک  کیدزن  يارب  ار  جـح  و  ناگدـیرفآ ، صـالخا  ندومزآ  يارب  ار  هزور  و  يزور ،
زا نادرخ  مک  نتشاد  زاب  يارب  ار  رکنم  زا  یهن  و  مدرم ، همه  یمومع  عضو  حالصا  يارب  ار  فورعمب  رما  مالسا و  يزارفرـس  تزع و 

ياهتازاجم دودـح و  هماقا  و  اهنوخ ، تمرح  ظـفح و  يارب  ار  صاـصق  ناناملـسم و  هرامـش  ینوزف  يارب  ار  محر  هلـص  و  يراـکهبت ،
رب و  درخ ، تنایـص  يرادـهگن و  يارب  ار  رمخ  برـش  كرت  .مارح و  ياـهراک  باـکترا  رد  فـالخ  ندرمــش  گرزب  يارب  ار  یهلا 
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و لسن ، ندش  رایـسب  يارب  ار  طاول  كرت  و  بسن ، زا  تیامح  ظفح و  يارب  ار  انز  كرت  و  یئاسراپ ، تیبثت  يارب  ار  يدزد  زا  يرانک 
هب قیوشت  مارتحا و  يارب  ار  غورد  كرت  و  نارادـقح ، قح  نارکنم  راـکنا  دروم  رد  قح  فشک  يارب  ار  نداد  یهاوگ  ندـش و  هاوگ 

ادـخ و زا  يربنامرف  و  مالـسا ، تلم  ماظن  ظـفح  يارب  ار  تما  رب  تماـما  و  اهـساره ، زا  شیارآ  يارب  ار  مالـس  دورد و  یئوگتـسار و 
.تماما يربهر و  ماقم  تشادگرزب  میظعت و  يارب  ار  ماما  لوسر و 

اهر دیامن  هک  نامیا  همه  رب   *** ادخ هدومن  ضرف  یلع : تفگ 

هدکتب تب و  دیوشب ز  ضرا  *** هرسکی رشب  زاستب  تب و  زا 

زاب ربک  زا  دنک  ار  رشب  هک  ات  *** زاین يارب  تسا  زامن  ضرف 

نتخادرپب هار  نیا  زا  يزور  *** نتخاس ببس  تستاکز  ضرف 

هلگ دیامنن  تضایر  وک ز  *** هبرجت دوب  صالخا  هزور ز 

رفب يداهج  مالسا  تزع  *** رشب تناید  هب  دناشکب  جح 

مامز ناهیفس  هب  رکنم  یهن ز  *** ماوع حالص  فورعمب  رما 

دس تسا  صاصق  نوخ ز  نتخیر  *** ددع دیازفب  يزاون  شیوخ 

میب تیانج ز  قلخ  رظن  رد  *** میظع دیامن  راکدب  رفیک 

دروآ فافع  تیدزد  عنم ز  *** درخ ظافح  رهب  زا  یم  كرت 

ددع دیزم  تسا  طاول  كرت  *** دنک یم  بسن  ظفح  انز  كرت 

دوب تقادصب  تفارش  كرد  *** دوب تداهش  راکنا  عنام 

سان میظنت  یپ  تماما  رما  *** ساره زا  نما  یپ  زا  مالس  ضرف 

يرب را  ماما  میظعت  یپ  زا  *** يربنامرف تعاط و  هدش  ضرف 

يرتشوش

تاغالب  ) یف يدادـغبلا  رهاط  یبا  نب  دـمحا  يور  لوقا : تادابعلا و ) …  نم  مالـسلا ) هیلع   ) هنیب ام  یف  نوعبرالا - یناثلا و  لـصفلا  )
هللا مکل  اقح  متمعز  : ) لوالا ظفل  و  كدف - یف  اهتبطخ  یف  اهیلع  هللا  تاولص  ءاسنلا  هدیـس  نع  هریظن  هللع .)  ) یف قودصلا  و  هئاسن ،)

مکل اریهطت  نامیالا  هللا  ضرفف  تلاق - نا  یلا  هرئاصب - هنیب  هللا  باتک  انعم  و  مکیلع ، انفلختـسا  هتیقب  نحن  مکیلا و  همدـق  دـهع  مکیف 
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هاکشم لدعلا  و  نیدلل ، هینثت  جحلا  و  قزرلا ، یف  ادییزت  هاکزلا  و  صالخالل ، اتیبثت  مایصلا  و  ربکلا ، نع  اهیزنت  هالصلا  و  كرشلا ، نم 
رذـنلاب ءافولا  و  ءامدـلل ، انقح  صاصقلا  و  هاـجنم ، ربصلا  و  مالـسالل ، ازع  اـنبح  و  هقرفلا ، نم  اـنما  اـنتماما  اـماطن و  اـنتعاط  و  بولقلل ،

تانـصحملا فذـق  و  سجرلا ، نع  اـهیزنت  رمخلا  برـش  نع  یهنلا  و  هسخبلل ، ارییغت  نیزاوملا  لـییاکملا و  هیفوت  .هرفغملل و  اـضرعت 
(- نوملسم متنا  الا و  نتومت  هتاقت و ال  قح  هللا  اوقتا  ، ) هیبوبرلاب هل  اصالخا  كرشلا  مرح  و  هفعلل ، اباجیا  قرسلا  كرت  و  هنعلل ، ابانتجا 
هیلع  ) هنیب اـم  یف  نوعبرـالا - یناـثلا و  لـصفلا  : ) … ) یلاـعت لاـق  هسجر ، نم  يا : كرـشلا ) نم  اریهطت  ناـمیالا  هللا  ضرف  -. ) ربخلا

قلخلا رما  مل  لـیق  ناـف  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا نع  لـلعلا )  ) یف و  ناـثوالا ) …  نم  سجرلا  اوبنتجاـف  تاداـبعلا و ) …  نـم  مالـسلا )
نع هتنی  مل  .هیـصاعم و  بنجتی  مل  هللااب  رقی  مل  نم  نا  اهنم  هریثک ، للعل  لـیق : هدـنع  نم  ءاـج  اـمب  و  هتجح ، هلوسرب و  هللااـب و  رارقـالاب 

ام ناسنا  لک  بکترا  ءایشالا و  هذه  سانلا  لعف  اذا  و  ملظلا ، داسفلا و  نم  ذلتـسی  یهتـشی و  ام  یف  ادحا  بقاری  مل  رئابکلا و  باکترا 
لاومالا و جورفلا و  اوبـصغف  ضعب  یلع  مهـضعب  بوثو  نیعمجا و  قلخلا  داسف  کلذ  یف  ناک  دـحال  هبقارم  ریغ  نم  هاوهی  یهتـشی و 
ثرحلا و داسف  و  قلخلا ، كاله  ایندلا و  بارخ  کلذ  یف  نوکیف  مرج  قح و ال  ریغ  نم  اضعب  مهضعب  لتق  و  یبسلا ، ءامدلا و  اوحابا 
و ملظلا ، نع  رجزی  حالـصلاب و  رمای  داسفلا و  رظحی  يذـلا  الا  همکحلاب  فصوی  امیکح و ال  نوکی  لـج  زع و  هللا  نا  اـهنم  .لـسنلا و 
، یهانلا رمالا و  هفرعمب  هللااب و  رارقالا  دـعب  الا  شحاوفلا  نع  یهنلا  و  حالـصلاب ، رمالا  داسفلا و  رظح  نوکی  ـال  و  ءاـشحفلا ، نع  یهنی 

قلخلا اندـجو  دـق  انا  اهنم  یهان و  رمآ و ال  ذا ال  داسف  نع  یهن  و ال  حالـصب ، رما  تبثی  مل  هفرعم  هللااب و ال  رارقا  ریغب  سانلا  كرت  ولف 
یف ادحا  بقاری  هتداراو  هتوهـشب  الخ  اذا  دحا  نکی  مل  بیغلاب  هتیـشخ  هللااب و  رارقالا  ولف ال  قلخلا ، نع  هروتـسم  هنطاب  روماب  نودسفی 

كاله کلذ  یف  نوکی  ناکف  دحال  بقارم  ریغ  قلخلا  نع  اروتسم  کلذ  لعف  اذا  هریبک ، باکترا  همرح و  كاهتنا  و  هیـصعم ، كرت 
داـسفلا نع  هاـن  حالـصلاب  رمآ  یفخا ، رـسلا و  ملعی  ریبـخ  میلعب  مهنم  رارقـالاب  ـالا  مهحالـص  رمـالا و  ماوق  نکی  ملف  نیعمجا ، قلخلا 
فرـشا وه  و  ههجو - لعجی  هالـصلا  یف  نال  ربکلا ) نع  اهیزنت  هالـصلا  و   ) .داسفلا عاونا  نم  هب  نولخی  امع  راجزنا  کـلذ  یف  نوکیل 

( للعلا  ) یف و  تادابعلا و ) …  نم  مالسلا ) هیلع   ) هنیب ام  یف  نوعبرالا - یناثلا و  لصفلا   ) .ارهق هنع  ربکلا  لوزیف  بارتلا  یلع  هئاضعا -
عوضخلا و هنکـسملا و  لذلاب و  رابجلا  يدـی  نیب  مایق  دادـنالا و  علخ  و  هیبوبرلاب ، رارقا هللا  اهنا  هالـصلا  هلع  مالـسلا ) هیلع   ) اضرلا نع 

ارکاذ نوکی  نا  و  یلاعت ، اماظعا هللا  تارم  سمخ  موی  لک  ضرالا  یلع  هجولا  عضو  و  بونذـلا ، فلاس  نم  هلاقالل  بلطلا  فارتعا و 
هللا رکذ  یلع  هموادـملا  و  راجزنالا ، نم  هیف  ام  عم  ایندـلا  نیدـلا و  یف  هدایزلل  ابلاط  ابغار  اللذـتم  اعـشاخ  نوکی  ارطب و  سان و ال  ریغ 
نع هل  ارجاز  هیدـی  نیب  همایق  هبرل و  هرکذ  یف  نوکیف  یغطی  رطبیف و  هقلاخ  هربدـم و  هدیـس و  دـبعلا  یـسنی  الئل  راهنلا  لیللاب و  یلاعت 

.ءاینغالا و لاوما  بهن  یلع  رارضالا  مهلمحی  الئل  نیکاسملا و  قزر  يا : قزرلل ) ابیبست  هاکزلا  و   ) .داسفلا عاونا  نم  اعنام  یـصاعملا و 
هحصلا لها  فلک  یلاعت  هللا  نال  ءاینغالا  لاوما  نیصحت  ءارقفلا و  توق  لجا  نم  هاکزلا  هلع  نا  مالسلا :) هیلع   ) اضرلا نع  للعلا )  ) یف

مکـسفنا یف  و  هاکزلا ، جارخا  مکلاوما  یف  مکـسفنا ) …  مکلاوما و  یف  نولبتل  : ) یلاعت لاق  امک  يولبلا  نم  هنامزلا  لها  ناشب  ماـیقلا 
مهل هربـع  ینغلا و  لـهال  هظع  مه  هداـیزلا و  یف  عـمطلا  و  یلاـعت ، همعن  رکـش  ءادا  نم  کـلذ  یف  اـم  عـم  ربـصلا  یلع  سفنلا  نیطوـت 

صالخال ءالتبا  مایـصلا  و   ) .مهلثم اوریـصی  نا  فوخلا  رکـشلا و  یلع  ثحلا  نم  کلذ  یف  مهل  ام  و  مهب ، هرخـالا  رقف  یلع  اولدتـسیل 
لاـمک یلع  ـالیلد  نوکیف  هبوعـصلا ، هیاـغ  یف  اـهکرت  حـکانملا و  براـشملا و  معاـطملا و  نم  ذـئاذللا  كرت  یلع  هلامتـشال  قلخلا )

هیلع  ) هنیب ام  یف  نوعبرالا - یناثلا و  لصفلا   ) یف درو  اذل  و  هب ، هبحاص  ربخی  مل  نا  هللا  الا  هملعی  یمدـع ال  رما  وه  اضیا  .صالخالا و 
ام هنـس  نیعبرا  یئاطلا  دواد  ماص  دادغب  خـیرات  یف  و  هب -) يزجا  ان  او  یل  موصلا  : ) یـسدقلا ثیدـحلا  تادابعلا و ) …  نم  مالـسلا )
یف .مئاص و  هنا  نوملعی  ءاشع ال  رطفی  هلها  یلا  عجریو  قیرطلا  یف  هب  قدـصتی  هعم و  هئاذـغ  لمحی  ناکف  ازارخ  ناـک  هلها و  هب  ملع 

نوکیف ارباص ، ابستحم  اروجام  انیکتسم  الیلذ  دبعلا  نوکیل  شطعلا  عوجلا و  سم  نافرعل  موصلا  هلع  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا نع  للعلا ) )
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کلذ غلبم  ملعیل  لجالا  یلع  الیلد  لجاعلا ، یف  هل  اظعاو  تاوهـشلا  نع  هل  راسکنالا  نم  هیف  ام  عم  هرخـالا  دـئادش  یلع  ـالیلد  کـلذ 
تماق ام  امئاق  نیدلا  لازی  ال  مالـسلا :) هیلع   ) قداصلا نع  للعلا )  ) یف نیدلل ) هیوقت  جحلا  و   ) .هرخالا ایندـلا و  یف  هنکـسملا  لها  نم 

هرـصان و هرـصن و  هلعج  و  همظع ، داهجلا و  ضرف  یلاعت  هللا  نا  مالـسلا :) هیلع   ) هنع یفاکلا )  ) یف و  مالـسالل ) ازع  داهجلا  و   ) .هبعکلا
نا اوباف  نینس  رشع  سانلا  یلا  مالـسالاب  هلوسر  ثعب  یلاعت  هللا  نا  مالـسلا ) هیلع   ) قداصلا نع  .هب و  الا  نید  ایند و ال  تحلـص  ام  هللا 

فیسلا و الا  سانلا  میقی  فیـسلا و ال  لظ  تحت  فیـسلا و  یف  هلک  ریخلا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نع  و  لاتقلاب - الا  هرما  اولبقی 
هعامجب رم  اذا  ناک  مالـسلا :) هیلع   ) قداصلا نع  یفاکلا )  ) یف ماوعلل ) هحلـصم  فورعملاـب  رمـالا  و   ) .راـنلا هنجلا و  دـیلاقم  فویـسلا 

.عئانشلا و نع  ءاهفسلل )  ) .افک يا : اعدر ) رکنملا  نع  یهنلا  و   ) .هتوص اهب  عفری  هللا -) اوقتا  : ) اثالث لوقی  یتح  مهزوجی  نومصتخی ال 
امنا مالسلا ) هیلع   ) هنع و  هرهفکم - هوجوب  یصاعملا  لها  یقلن  نا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا انرما  مالـسلا ) هیلع   ) هنع یفاکلا )  ) یف

 … ( تادابعلا و نم  مالسلا ) هیلع   ) هنیب ام  یف  نوعبرالا - یناثلا و  لصفلا   ) مل و  یصاعملا ، نم  اولمع  ام  ثیح  مکلبق  ناک  نم  کله 
- هل نید  يذـلا ال  فیعـضلا  نموملا  ضغبیل  یلاعت  هللا  نا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نع  .کلذ و  نع  راـبحالا  نویناـبرلا و  مههنی 

لها یلا  نیکلم  ثعب  یلاعت  هللا  نا  مالـسلا :) هیلع   ) قداصلا نع  .رکنملا و  نع  یهنی  يذلا ال  لاق : هل ؟ نید  يذلا ال  نموملا  ام  لیق و 
؟ یعادلا اذه  يرت  اما  هبحاصل  نیکلملا  دحا  لاقف  عرـضتی  هللا و  وعدی  الجر  ادج  هنیدـملا و  یلا  ایهتنا  املف  اهلها  یلع  اهابلقیل  هنیدـم 

مل لجر  اذ  ناف  کترما  امل  ضما  یلاعت : لاقف  عجارف  یبر  عجارا  یتح  نکل  لاقف ال و  یبر ، هب  رما  امل  یـضما  نکل  هتیار و  دـق  لاقف 
هیلع  ) هللادـبع یبال  تلق  لاله ، نب  نامیلـس  نع  یفاکلا )  ) یف ددـعلل )  ) .ومنلا نم  هامنم ) محرلا  هلـص  و   ) .طـق یل  اـظیغ  ههجو  رعمتی 
اولعف اذاف  اوعطاقتی  یتح  کلذ  یف  نولازی  الف  نومنی  مهلاوما و  یمنت  نذا  لاقف : نولصاوتی  اضعب و  مهـضعب  ربی  نالف  لآ  نا  مالـسلا )

مهلاوما یمنتف  مهماحرا  نولصیف  هررب  نونوکی  هرجف و ال  نونوکیل  موقلا  نا  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نع  .مهنع و  عشقنا  کلذ 
رسیت لاومالا و  یمنت  لامعالا و  یکزت  محرلا  هلـص  نا  مالـسلا :) هیلع   ) قداصلا نع  .هررب و  اراربا  اوناک  اذا  فیکف  مهرامعا  لوطت  و 
هماقا و   … (. ) هایح صاصقلا  یف  مکل  و  ( ) ءامدلل  ) .اظفح يا : انقح ) صاصقلا  و   ) .باسحلا یف  دـیزت  یتلا  يولبلا  عفدـت  باسحلا و 

و  ) .اهمایا هلیل و  نیعبرا  رطم  نم  اهیف  یکزا  ضرالا  یف  ماقی  دح  مالـسلا :) هیلع   ) رفعج یبا  نع  یفاکلا  یف  مراحملل ) اماظعا  دودحلا 
یف لقعلل )  … ( ) تادابعلا و نم  مالـسلا ) هیلع   ) هنیب ام  یف  نوعبرـالا - یناـثلا و  لـصفلا   ) .اـظقح يا : انیـصحت ) رمخلا  برـش  كرت 
یبا ثیدح  نم  انعد  نییناسارخلا  ضعب  هل  لاقف  هدنع  ذیبنلا  لیلحت  ثیدح  يرجف  هفینح  یبا  بهذـم  یلع  یفاریـسلا  ناک  مجعملا ) )
ملعا و  هکرتف ، لقعلا  هیضتقی  يذلا  اما  و  هنع ، لودع  فورعمف ال  بهذملا  اما  لاقف : ذیبنلا ؟ برـش  یف  تنا  يرت  ام  یعفاشلا  هفینح و 

لومحم هبراش  ناف  ناسحتسالا  لقعلا و  هجحب  هکرت  لقاعلا  یلع  بجی  ناکل  هلوسر  هنس  وا  هللا  باتک  یف  الالح  رکـسملا  ناک  ول  هنا 
نم هلعجی  و  ءابدالا ، ءالضفلا و  ءالقعلا و  بتارم  نع  هلیحی  هورم  لقع و  يذ  لک  دنع  مومذم  هیلب ، لک  یلا  عوفدم  هیصعم  لک  یلع 

حالـصلا و بوث  هبراش  بلـسی  و  فوجلا ، یف  حورقلا  دلوی  نهذلا و  دبکلا و  لقعلا و  غامدـلاب و  رـضیف  کلذ  عم  و  ءاهفـسلا ، هلمج 
و بجع ، ریغ  نم  کحـضی  و  ملع ، ریغب  رماـی  و  مهف ، ریغب  لوقی  حـبثملا  قـیرخملا و  طـبخملا  هلزنمب  ریـصی  یتـح  هباـهملا ، هورملا و 

یف رذبی  و  هلصلا ، بجوتـسی  نم  عنمی  و  هیطعلا ، قحتـسی  نم ال  یطعی  و  هیلو ، یلع  لوصی  و  هودعل ، عضخی  و  ببـس ، ریغ  نم  یکبی 
هدبع ال امالم ، هلاعفا  و  اماذ ، هدماح  ریـصی  رذـبی ، نا  هیف  جاتحی  يذـلا  عضوملا  یف  کسمی  کسمی و  نا  هیف  جاتحی  يذـلا  عضوملا 

لتق اـمبر  و  هباـیث ، یف  لوـبی  و  هحلـس ، یف  بلقتی  و  هئیق ، یف  غرمتی  هنع ، عزفی  هوـخا  و  هنم ، برهی  هدـلو  و  هبرقت ، ـال  هلها  و  هرقوـی ،
هب يرزی  هراـج و  هیلع  وعدـی  شحف ، ظـیلغ و  لـک  لاـق  و  ینخلاـب ، ظـفل  و  تیبـلا ، هلآ  رـسک  و  هتارما ، قـلط  و  هبیـسن ، متـشو  هبیرق ،

انزح و هبیج  قشی  .امد و  یکبیف  مومهلا  لئاخم  هرکـس  لاح  یف  هیلع  یلوتـسی  امبر  و  مومذم ، سانلا  دـنع  و  مولم ، هللا  دـنع  هباحـصا ،
نم بیرق  هللا ، نم  دـیعبف  کـلذ  عم  و  هیلع ، رداونلا  نلعتفی  ناوـسنلا  و  هنم ، نوکحـضی  ناـیبصلا  و  دـیعبلا ، رکذـتی  و  بیرقلا ، یـسنی 
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لالحتسا و  شحاوفلا ، بوکر  و  رئابکلا ، نایتا  هنیع  یف  نیز  هتیصان و  نم  نکمت  و  ناطیشلا ، هعاط  یف  نمحرلا  فلاخ  دق  ناطیـشلا ،
يوس نامیالا ، یف  ثنحلا  و  تاولـصلا ، تادابعلا و ) …  نم  مالـسلا ) هیلع   ) هنیب ام  یف  نوعبرالا - یناثلا و  لصفلا   ) هعاضا و  مارحلا ،

روصنملا باتک  یلع  لقث  هنا  یکح  يرایـشهجلا : یف  .همایقلا و  موی  هللا  باذـع  نم  بجوتـسی  و  همادـنلا ، نم  هقافالا  دـنع  هب  لح  اـم 
مل کلذب و  مهدعوف  انیلع - هنملا  تمظعال  انع  لغاشتی  یتح  ذیبنلا  برـش  هل  تنیز  ول  هببطتملا  اولاقف  اهل  هتاعارم  لامعالا و  هدـقفت 
املف لسعلا  بارـشب  لوقیف  اذامب ؟ لوقیف  کماعط  ذفن  کمـسج و  حلـصال  کتدعم  تنخـس  ول  تقولا  دـعب  تقولا  یف  هل  لوقی  لزی 
مویلا یف  هیلا  داع  مث  هردخف  هنم  دادزا  یناثلا و  مویلا  یف  هیلا  داعف  هباطتساف  لوالا  مویلا  یف  هبرشف  هنم  ائیش  یعدتـسا  کلذب  هیلع  حلا 

نا یلثمل  یغبنی  ال  لاق : مث  هقاراق ، بارـشلا  نم  هدـنع  امب  اعد  دـغ  نم  ناک  اـملف  ءاـشعلا  رـصعلا و  رهظلا و  هالـص  نع  اـطباف  ثلاـثلا 
زمغ هنا  کلذ  ببـس  ناک  و  هیلهاجلا ، یف  رمخلا  هسفن  یلع  مرح  دـق  مصاع  نب  سیق  ناک  باـعیتسالا :)  ) یف .هلغـشی و  ائیـش  برـشی 

هسفن و یلع  اهمرحف  کلذب  ربخا  قافا  املف  هلام  نم  اریثک  رامخلا  یطعا  ملکتف و  رمقلا  يار  اهیوبا و  بس  نارکس و  وه  هتنبا و  هنکع 
انمث اهب  یطعا  امیقس و ال  ادبا  اهب  یقشا  احیحص و ال  اهبرـشا  هللا  الف و  امیلحلا  لجرلا  دسفت  لاصخ  اهیف  هحلاص و  رمخلا  تیار  لاق :

هیلع و هللا  یلـص   ) یبنلا لاق  يذـلا  وه  امیظعلا و  رمالا  اهب  مهینجت  اهیبراش و  حـضفت  رمخلا  ناف  امیدـن  اهل  ادـبا  اهل  وعدا  یتاـیح و ال 
- مصاع نب  سیق  نم  لاق : ملحلا ؟ ملعت  نمم  سیق  نب  فنحالل  لیق  ملحلاب  اروهـشم  ناک  و  ربولا - لها  دیـس  اذه  : ) هآر امل  هیف  هلآ )

یف الجر  نا  مصالا  نب  دـیزی  نع  هیلحلا )  ) یف و  تادابعلا و ) …  نم  مالـسلا ) هیلع   ) هنیب ام  یف  نوعبرالا - یناثلا و  لصفلا  -. ) ربخلا
یتح کلذ  لعفی  لزی  ملف  ههجو  حدکی  رخی و  بثی و  ناکف  هلزنی  یتح  هعدـی  فلحف ال  رمقلا  لوانتی  لعجف  رکـسف  برـش  هیلهاجلا 
ابارـش نا  لاقف  تیقل ، ام  هنم  تیقلف  رختف  بثتف  رمقلا  نلزنتل  فلحت  تنک  اولاق  یناش ؟ ام  مکحی  و  هلهـال : لاـق  حبـصا  اـملف  ماـنف  رخ 

طرـضیف لقعلا ، لیزت  اـهنال  رمخلا  هفـضخملا  و  طرـض ، يا  فضخ  سوماـقلا )  ) یف .ادـبا و  هیلا  دوعا  ـال  رمقلا  لزنا  نا  یلع  ینلمح 
عبرا بلاط  یبا  نب  رفعجل  ترکـش  ینا  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) هیبنل یلاعت  لاق  مالـسلا ) هیلع   ) رفعج یبا  نع  هیقفلا )  ) یف .اـهبراش و 

ینال طق  تینز  ام  و  هءورملا ، صقنی  بذـکلا  نال  طق  تبذـک  ام  تربخا  ام  كربخا  یلاعت  هللا  نا  ول ال  لاقف : هربخاف ، هاعدـف  لاصخ 
اهتبرـش نا  ینا  تملع  ینال  ارمخ  تبرـش  ام  و  عفنی ، رـضی و ال  هنا ال  تملع  ینال  طق  امنـص  تدبع  ام  و  یب ، لمع  تلمع  اذا  تفخ 

هکئالملا عم  امهب  ریطت  نیحانج  کل  لعجی  نا  هللا  یلع  قح  لاق  و  هقتاع ، یلع  هدـی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا برـضف  یلقع  لاز 
لیزا فیکف  یلقعل  كولملا  ینبرقی  امنا  حیرلا و  نتنم  نوللا  دوسا  ینا  لاقف : برشلا  رعاشلا  بیصن  ءافلخلا  ضعب  فلک  .هنجلا و  یف 

یثراحلا و دایز  نب  ییحی  درجع و  دامح  نامیدـن  هل  ناک  هنا  اهلـصاح : ام  هصق  سایا  نب  عیطم  یف  هیناغا )  ) یف جرفلاوبا  رکذ  .یلقع 
نا هطیرش  یلع  انل  کیرـشلا  تنا  هل  لاق  مهتاذل و  یلا  عیطم  هاعدف  مهـسلجم  یف  هفوکلا  راجت  نم  لماعم  مهب  رمف  هقدانزلا  نم  اوناک 

مهناف ءایبنالا  متـشت  نا  یلع  کیرـش  تنا  هکئالملل  بنذ  عیطم ال  ءاسا  دامح  هل  لاقف  مکترـشع  هللا  حـبق  لاق  رفنف و  هکئـالملا  متـشت 
یناثلا و لصفلا   ) اططـش كافلک  دقل  هللا  مهحبق  لاقف  ییحی  هاعدف  لخدا  هللا ال  کحبق  اضیا  تنا  هل و  لاقف  بعتم  رما  لکب  انودـبعت 

لزنف تنـش  فیک  لزنا  لاقف  اذه  و ال  لاق : همتـشف و  مویلا  لصت  لزنا و ال  تادابعلا و ) …  نم  مالـسلا ) هیلع   ) هنیب ام  یف  نوعبرالا -
انع فرـصنت  وا  هکئالملا  متـشت  کیلا  بحا  امیا  عیطم  هل  لاـق  رجاـتلا  یف  ساـکلا  تبد  اـملف  اوبرـش  مث  اولکاـف  ماـعطلا  ییحی  مدـقف 

فرصنت وا  مویلا  کتالص  كرتت  ییحی  هل  لاقف  مهمتـشف  انع  فرـصنت  وا  ءایبنالا  متـشت  کیلا  بحا  امهیا  دامح  هل  لاق  مث  مهمتـشف 
ثیدـحلا یف  دـیدحلا  یبا  نبا  لاق  .هنم و  هودارا  ام  لک  رمخلا  برـش  ببـسب  لمعف  فرـصنا  هبنازلا و ال  ینب  ای  اهکرتا  لـب  لاـق  اـنع 

اهنودا رمخلا  نا  يارف  رکـسی - یتح  رمخلا  برـشی  وا  هنموم  اـسفن  لـتقی  وا  هما ، عماـجی  نا  نیب  اـناسنا  ریخ  اـملاظ  اـکلم  نا  عوفرملا 
ما مثالا و  عامج  رمخلا  لاق : و  اهلتقف ! هنموملا  سفنلا  کلت  یلا  ماق  اهئطوف و  هما  یلا  ماق  رکـسلا  هیلع  بلغ  اـملف  رکـس  یتح  برـشف 

اوعطقاف هقراسلا  قراسلا و  : ) لاقف هارملا  لـجرلا و  نیب  هیف  يوس  ادـح و  هیف  لـعج  یتح  هفعلل ) اـباجیا  هقرـسلا  هبناـجم  و   ) .یـصاعملا
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هیلع  ) یلع یتا  مالسلا ) هیلع   ) رفعج یبا  نع  یفاکلا )  ) یفف غلابلا ، ریغ  بیدات  هیف  درو  لب  هللا ) …  نم  الاکن  ابسک  امب  ءازج  امهیدیا 
و هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا الا  هلمع  ام  هنا  اما  لاق : مث  اهنعطقال - تدع  نئل  اما  لاق : مث  هعباصا ، فرطف  قرـس  دـق  مالغب  مالـسلا )

باهذ سفنالا و  لتق  نم  داسفلا ، نم  هیف  اـمل  اـنزلا  مرح  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا نع  لـلعلا )  ) یف بسنلل ) انیـصحت  اـنزلا  كرت  و   ) .اـنا
طول لاق  اذـل  و  لسنلل ) اریثکت  طاوللا  كرت  و   ) .داسفلا هوجو  نم  ههبـشا  اـم  ثیراوملا و  داـسف  لاـفطالل و  هیبرتلا  كرت  باـسنالا و 

یناـثلا و لـصفلا   ) مکواـسن : ) یلاـعت لاـق  و  رکنملا ) …  مکیداـن  یف  نوتاـت  لـیبسلا و  نوـعطقت  لاـجرلا و  نوتاـتل  مـکناء  : ) هموـقل
.فیرحت هداهشلا ) و  ( ) هیرـصملا  ) لقن و  تاداهـشلا ) و   … (. ) مکل ثرح  تادابعلا و ) …  نم  مالـسلا ) هیلع   ) هنیب ام  یف  نوعبرالا -

یف راهظتـسالل  .ثاریملل و  حاـکنلا  یف  هداهـشلا  لـعج  اـمنا  مالــسلا ) هـیلع   ) رفعج یبا  نـع  لـلعلا )  ) یف تادـحاجملل ) اراهظتــسا  )
لبقت و  دـلولا ، هایح  یف  هلباقلا  هداهـش  لبقت  و  هیلا ، اورظنی  نا  لاجرلل  زوجی  ـال  اـم  یف  نهدـح  ءاـسنلا و  هداهـش  لـبقت  تادـحاجملا 

یلع نایبصلا  هداهش  لبقت  و  نوملسم ، دجوی  مل  اذا  رفسلا  یف  هیصولا  یف  باتکلا  لها  هداهش  لبقت  هیصولا و  یف  نهدح  نهتداهش و 
(. نونموی نیذلا ال  بذکلا  يرتفی  امنا  ( ) نیقداصلا عم  اونوک  و  قدصلل … ( ) افیرـشت  بذکلا  كرت  و   ) .مهریغ دـجوی  مل  اذا  لتقلا 

با نع  یفاکلا )  ) یف و 

نم هللا  دنع  بتکی  یتح  قدصیل  دـبعلا  نا  هنامالا و  ءادا  ثیدـحلا و  قدـصب  الا  ایبن  ثعبی  مل  یلاعت  هللا  نا  مالـسلا ) هیلع   ) هللادـبع ي 
و  ) .رجف بذک و  یلاعت : لاق  بذک  اذا  و  رب ، قدص و  یلاعت : لاق  قدص  اذاف  نیبذاکلا  نم  هللا  دنع  بتکی  یتح  بذـکی  و  نیقداصلا ،

رفعج یبا  نع  .هوبیجت و  الف  مالسلا  لبق  مالکلاب  ادب  نم  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نع  یفاکلا )  ) یف فواخملا ) نم  اناما  مالـسلا 
انتهلآ يذآ  اناذآ و  دـق  کیخا  نبا  نا  اولاقف  بلاـط  یبا  یلع  اولخدـف  شیرق  نم  موق  هعم  ماـشه و  نب  لـهجوبا  لـبقا  مالـسلا ) هیلع  )
ثعبف ههلا  نع  فکن  انتهلآ و  نع  فکیلف  تادابعلا و ) …  نم  مالـسلا ) هیلع   ) هنیب ام  یف  نوعبرالا - یناثلا و  لـصفلا   ) هرم هعداـف و 

امب بلاطوبا  هربخف  سلج  مث  .يدهلا  عبتا  نم  یلع  مالسلا  لاق : اکرشمالا  تیبلا  یف  ری  مل  لخد  املف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا یلا 
: لاق هملکلا ؟ هذـه  ام  و  لهجوبا : لاقف  مهقانعا ؟ نواطی  برعلا و  اهب  نودوسی  اذـه  نم  مهل  ریخ  هملک  یف  مهل  لهوا  لاقف : هل  اوواج 

الا اذـه  نا  هرخـالا  هلملا  یف  اذـهب  انعمـس  اـم  نولوقی  مه  اـباره و  اوـجرخ  مهناذآ و  یف  مهعباـصا  اوعـضوف  هللا ) ـالا  هلا  ـال   ) نوـلوقت
یبنلا لاقف  مکیلع  ماسلا  لاقف  هشیاع  هدنع  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا یلع  يدوهی  لخد  مالسلا :) هیلع   ) هنع و  ربخلا .- فالتخا -

درف کلذ  لثم  لاقف  رخآ  لخد  مث  هبحاص  یلع  در  امک  هیلع  درف  کـلذ ، لـثم  لاـقف  رخآ  لـخد  مث  کـیلع  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص  )
اهل لاقف  ریزانخلا - هدرقلا و  هوخا  ای  دوهیلا  رشعم  ای  هنعللا  بضغلا و  ماسلا و  مکیلع  تلاقف  هشیاع  تبضغف  هبحاص  یلع  در  امک  هیلع 
یش نع  عفری  مل  و  هناز ، الا  طق  یش ء  یلع  عضوی  مل  قفرلا  نا  ءوس  لاثم  ناک  الثمم  ناک  ول  شحفلا  نا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا

مکیلع ملـس  اذاف  مکیلع ) : ) تلاق مهیلع ؟ تددر  ام  تعمـس  اما  یلب  لاقف : مکیلع ) ماسلا   ) مهلوق یلا  تعمـس  اما  تلاق  هناش  الا  طق  ء 
ملسف موقب  مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما رم  مالـسلا ) هیلع   ) هنع .کیلع و  اولوقف  رفاک  مکیلع  ملـس  اذا  و  مکیلع ) مالـس   ) اولوقف ملـسم 

انیبال هکئالملا  تلاق  ام  انب  اوزواجت  ال  مالـسلا ) هیلع   ) لاقف هناوضر  هترفغم و  هتاـکرب و  هللا و  همحر  مالـسلا و  کـیلع  اولاـقف : مهیلع 
اوشفا لوقی : مالسلا ) هیلع   ) یلع ناک  مالسلا ) هیلع   ) هنع و  تیبلا .) لها  مکیلع  هتاکرب  هللا و  همحر  : ) اولاق امنا  مالـسلا ) هیلع   ) میهاربا

یناـثلا و لـصفلا   ) مالـسلا یلاـعت … ( : هلوق  ـالت  مث  مالـسب - هنجلا  اولخدـت  ماـین  ساـنلا  لـیللاب و  اولـص  مـالکلا و  اوبیطا  مالـسلا و 
هللااب و یلوا  مالـسلاب  يدابلا  مالـسلا ) هیلع   ) هنع و  نمیهملا .) …  نموملا  تادابعلا و ) …  نم  مالـسلا ) هیلع   ) هنیب اـم  یف  نوعبرـالا -

وه مثیم و  نبا  دـیدحلا و  یبا  نبا  یف  اذـکه  هماـمالا ) و   ) .مهنع ازجا  دـحاو  در  اذا  مهنع و  ازجا  دـحاو  موقلا  نم  ملـس  اذا  هلوسرب و 
تلخد مالـسلا :) هیلع   ) قداـصلل لاـق  مکحلا  نب  ماـشه  نع  لـلعلا )  ) یف همـالل ) اـماظن  و  (. ) تاـنامالا و  ( ) هیرـصملا  ) یف باوصلا و 
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هنولاـسی ساـنلا  اـهب و  دـترم  هلمـش  اـهب و  رزتوم  ءادوـس  هلمـش  هیلع  دـیبع  نب  ورمعب  اـنا  اذا  هریبـک و  هقلحب  اـنا  اذاـف  هرـصبلا  دجـسم 
نع کلاساف  یل  نذات  بیرغ  لجر  اـنا  ملاـعلا  اـهیا  تلق : مث  یتبکر  یلع  موقلا  رخآ  یف  تدـعق  مث  یل  اوجرفاـف  ساـنلا  تجرفتـساف 

، صاخـشالا ناولالا و  يرا  لاق : یتلاسم ، اذـکه  تلقف  لاوسلا !! نم  اذـه  یـش ء  يا  ینب  ای  لاق  نیع  کلا  تلق : معن ، لاـقف : هلاـسم ؟
هب عمـسا  لاق : اهب  عنـصت  امف  تلق : معن ، لاق : نذا ؟ کلا  تلق : هحئارلا ، هب  مشا  لاق : هب ؟ عنـصت  ام  تلق : .معن  لاق : فنا ؟ کـلف  تلق :

حراوجلا هذه  یف  سیلفا  تلق  حراوجلا ، هذه  یلع  درو  ام  لک  هب  زیما  لاق  هب ؟ عنصت  امف  تلق : معن  لاق : بلق ؟ کلفا  تلق : تاوصالا 
وا هتقاذ  وا  هتار  وا  هتمشف  یش ء  یف  تکش  اذا  حراوجلا  نا  ینب  ای  لاق  همیلـس  هحیحـص  یه  فیک و  تلق و  .ال  لاق : بلقلا ؟ نع  ینغ 

، بلقلا نم  دـبالف  تلق : .معن  لاق : .حراوجلا  کشل  بلقلا  هللا  ماقا  امناف  تلق  کشلا ، لطبی  نیقیلا و  نقیتسیف  بلقلا  یلا  هتدر  هتعمس 
تککش ام  یفنی  حیحصلا و  اهل  ححـصی  اماما  اهل  لعج  یتح  کحراوج  كرتی  مل  هللا  نا  تلق : .معن  لاق : حراوجلا ، نقیتست  مل  الا  و 

نم لاق : تکسف و  مهتریح - مهکش و  هیلا  نودری  اماما  مهل  میقی  مهفالتخا ال  مهکـش و  مهتریح و  یف  مهلک  قلخلا  اذه  كرتی  هیف و 
مث ماشه  تنا  نذاف  تاداـبعلا و ) …  نم  مالـسلا ) هیلع   ) هنیب اـم  یف  نوعبرـالا - یناـثلا و  لـصفلا   ) لاـق هفوکلا ، لـها  نم  تلق  تنا ؟

، یناسل یلع  يرج  لاق  اذه ؟ کملع  نم  هل : مالـسلا ) هیلع   ) هللادـبعوبا لاقف  تمق - یتح  قطن  ام  هسلجم و  یف  یندـعقا  هیلا و  ینمض 
هعاطلا هللا امنا  مالسلا :) هیلع   ) هنع للعلا  یف  همامالل ) امیظعت  هعاطلا  و   ) .یسوم میهاربا و  فحـص  یف  بوتکم  هللا  اذه و  ماشه  ای  لاق 

.هیصعمب نورمای  نورهطم ال  نوموصعم  مهنال  رمالا  یلوا  هعاطب  رما  امنا  و  رمالا ، هال  ول  هلوسرل و  و 

هینغم

هملکب دیحوتلا  هملک  یمست  و  كرـشلل .) اریهطت  نامیالا  هللا  ضرف  : ) مامالا لوق  هلالدب  كرـشلل  لباقملا  دیحوتلا  انه  نامیالاب  دارملا 
هیهولالا و تافص  نع  هیرـشبلا  درجت  اضیا  و  لیثملا ، هداملا و  نع  هیـسدقلا  هیهلالا  تاذلا  درجت  اهنال  دیرجتلا ، صالخالا و  هیزنتلا و 

یف دـحاو  يوتـسم  یلع  عیمجلا  عضت  و  مهریغ ، یلع  ازاـیتما  مهـسفنال  نوری  نیذـلا  معازم  لـطبت  و  ءالعتـسالا ، هرطیـسلا و  قح  نع 
اهیزنت هالصلا  و  . ) هبطخلا 2 ج 1 ص 74 حرـش  یف  اهنم  تابـسانملا ، نم  دیدعلا  یف  کلذ  نع  مالکلا  قبـس  .تابجاولا و  قوقحلا و 

یف اهنع  مالکلا  قبـس  .یعامتجالا و  نامـضلاک  امامت  قزرلل ) ابیبست  هاکزلا  و   ) عوکر دوجـس و  عوشخ و  عوضخ و  اـهنال  ربکلا ) نع 
و هللا ، الا  مئاصلا  یلع  بیقر  ثیح ال  قلخلا ) صالخال  ءالتبا  مایصلا  و   ) یف ج 2 ص 240 لاملا  مالسالا و  نع  هبطخلا 197 و  حرش 

هبرقت جحلا  و   ) همکحلا 135 یف  اهنم  تارم ، موصلا  نع  مالکلا  مدـقت  .هتما و  هنطول و  هسفنل و ال  صلخی  ـال  هقلاـخل  صلخی  ـال  نم 
مالکلا مدقت  و  ادحاو ، ادیـشن  نودشنی  و  دحاو ، يز  یف  و  دـحاو ، ناکم  و  دـحاو ، نآ  یف  نوعمتجی  ثیح  نیدـلا  لهال  يا  نیدـلل )

لک یف  نوملـسملا  مدـقت  هب  اضیا  و  رـشتنا ، اـمن و  هب  و  مالـسالا ) زع  داـهجلا  و   ) .اـهریغ هـمکحلا 135 و  هبطخلا 1 و  یف  جـحلا  نع 
و  ) تارم تارم و  هنع  انملکت  اناب  ملعلا  عم  الولمم  ارورکم و  حبـصا  عوضوملا  اذه  یف  مالکلا  ..اوفلخت و  اولذ و  هوکرت  امل  و  نادیم ،

مهرذحی هنال  ءاهفسلل ) اعدر  رکمنلا  نع  یهنلا  و   ) مارحلا لالحلا و  و  كولسلا ، بادآ  مهملعی  هنال  ماوعلل ) هحلصم  فورعملاب  رمالا 
و هناوعا ، هراصنا و  مهب  رثکت  و  هلوح ، اوعمتجی  هتریشع  لصی  نم  يا  ددعلل ) هامنم  محرلا  هلـص  و   ) ریـصملا ءوس  بلقنملا و  هباک  نم 
(. هریثک دیا  هنع  مهنم  ضبقت  دی …  مهنع  هنم  ضبقت  امناف  هتریـشع  نع  هدـی  ضبق  نم  : ) مامالا لوق  هبطخلا 22  یف  حرـشلا  عم  مدقت 
(.. خلا مراحملل  اماظعا  دودحلا  هماقا  و  (. ) هایح صاصقلا  یف  مکل  و  : ) هرقبلا هروس  نم  هایآ 179  یف  امک  ءامدلل ) انقح  صاصقلا  (و 

هقرسلا انزلا و  فذقلا و  اهنم  و  شحاوفلا ، مئارجلا و  نع  عدرلل  هبوقعلا  یعدتسی  حالصالا  و  هایحلا ، یحاونل  یحالصا  ماظن  مالـسالا 
و لقعلاب ، بهذت  هرمخلا  نا  یلا  اذه ، ..مراحملا  هملکب  مامالا  اهیلا  راشا  یتلا  یه  تامرحملا  هذـه  و  رمخلا ، برـش  قیرطلا و  عطق  و 

رسف نیحراشلا  ضعب  تادحاجملا ) یلع  اراهظتسا  هداهشلا  و   ) .هیرذلا عطقنت  طاوللاب  و  باسنالا ، عیضت  انزلاب  و  هئاند ، هسخ و  هقرسلا 
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داهـشتسالاب و هداهـشلا  رـسف  دقف  هدبع  دمحم  خیـشلا  اما  هرکنا ، هدحج و  نمل  هغمادلا  هجحلا  قحلا و  تابثال  هلیـسولاب  انه  هداهـشلا 
افیرـشت بذکلا  كرت  و   ) هابات مالکلا ال  هلالد  و  هسفن ، یف  حیحـص  نیریـسفتلا  نم  لک  .هلها و  لطابلا و  رهق  قحلا و  هرـصنل  توملا 

اذل و  اهماظن ، لتخال  هالول  و  هب ، الا  موقت  هایحلا ال  نال  لب  وه ، امب  هتاذل و  نکل ال  و  بیر ، کلذ  یف  ام  هلیـضف ، قدـصلا  قدـصلل .)
رسف و  فواخملا .) نم  اناما  مالسلا  و   ) .هنیکست ضیرملا و  نیمطتل  و  نیبلا ، تاذ  حالـص  و ال  ملظلا ، نع  ملاظلا  عدرل  بذکلا  غوسی 

عـسوا يوتـسم  یلع  برحلاب  یحوت  فواخملا  هلک  نال  ظفللا ، هلالد  نع  دیعب  ریـسفتلا  اذه  و  اهدرو .! هیحتلاب  انه  مالـسلا  نوحراشلا 
نم بوعشلا  مرحت  ءاقـش ، رقف و  و  ءانع ، قلق و  هدرابلا  برحلا  و  دیرـشت ، لیتقت و  و  رامد ، بارخ و  هیماحلا  برحلا  .نینثا و  نیب  اهنم 

نامض و  اهریغ ، تالیولا و  هذه  نم  ناما  مالسلا  ..ءانفلا و  توملا و  هحلـسا  و  هیرکـسعلا ، دعاوقلا  یلع  اهرذبت  و  اهتاوقا ، اهتاریخ و 
یلـص  ) یبنلا يواس  دـق  و  اعم ، امهب  الا  ماظن  هایحلل  موقی  قدـصلاک ال  امامت  هنامالا  همالل .) اماظن  تانامالا  و   ) .اهمدـقت هایحلا و  رمنل 

رجافلا ربلا و  یلا  هنامالا  ءادا  ثیدحلا و  قدص  یلا  اورظنا  ..مهموص و  مهتالـص و  هرثک  یلا  اورظنت  ال  : ) هلوقب امهنیب  هلآ ) هیلع و  هللا 
هللا اوعیطا  : ) هناحبـس لاق  .هیبن  هنـس  هللا و  باتکب  نولمعی  نوملعی و  نیذلا  رمالا  یلوال  يا  همامالل ) امیظعت  هعاطلا  و  (. ) لجو لق  امیف 

رمالا یلوا  هعاط  و  هتنـسب ، لمعلا  لوسرلا  هعاط  و  هباـتکب ، لـمعلا  یه  هللا  هعاـط  و  ءاـسنلا ) مکنم 59  رمـالا  یلوا  لوسرلا و  اوـعیطا  و 
ءاملعلا صوصخ  همیرکلا - هیالا  یف  رمالا  یلواب  دارملا  نا  یلع  حضاولا  عطاقلا  لیلدلا  و  هنـسلا ، باتکلا و  ماکحا  ذیفنت  یف  رـصحنت 

هنوطبنتـسی نیذـلا  هملعل  مهنم  رمالا  یلوا  لوسرلا و  یلا  هودر  ول  و  : ) یلاعت هلوق  وه  کلذ  یلع  لیلدـلا  هنـسلا ، باـتکلاب و  نیلماـعلا 
(. ءاسنلا  83 مهنم -

هدبع

دحاو و ضرغل  دحاو  ماقم  یف  راطقالا  عیمج  نم  نوعمتجی  ذا  ضعب  نم  مهـضعب  نیدلا  لها  برقتل  اببـس  يا  نیدلل : هبرقت  جحلا  … 
هناف ددعلل : هامنم  محرلا  مالسالا …  يوقی  امم  فراعتلا  عامتجالاب و  ماع  لک  یف  نیملـسملا  نیب  هفلالا  دیدجت  ناف  هیوقت  هخـسن  یف 
رصن یف  توملا  یه  هداهشلا و  تضرف  امنا  تادحاجملا : یلع  اراهظتـسا  راصنالا …  ددع  مهب  رثک  مهترثک  یلع  ءابرقالا  لصاوت  اذا 
يدا لامعالا  یف  هنامالا  تیعور  اذا  هنال  همالل : اماظن  تاـنامالا  و  هدوحج …  لـطبیف  هل  نیدـحاجلا  رهق  یلع  کلذـب  ناعتـسیل  قحلا 

ماظنلا لتخاف  لامهالا  رثک  لامعالا و  تدسف  دقف  تانایخلا  ترثک  ول  اما  همالا  نووش  مظتنتف  هیلع  بجی  ام  لماع  لک 

يرفعج

مالسالا ضیف 

ندرک كاپ  تهج  هب  ار  نامیا  دـینادرگ  بجاو  دـنوادخ  تسا : هدومرف  هیعرـش ) ماکحا  ضعب  ياهتمکح  هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
يارب ار  هوکز  دومن  بجاو  و  یـشکرس ، ربـک و  زا  ندوـب  هزنم  تهج  هب  ار  زاـمن  دـینادرگ  بجاو  و  كرـش ، زا  شناگدـنب ) ياـهلد  )

رثا رب  نوچ   ) نید نتفای  توق  يارب  ار  نتفر ) هکم  هب   ) جـح و  مدرم ، صـالخا  شیاـمزآ  يارب  ار  هزور  و  ءارقف )  ) يزور ندوب  هلیـسو 
( رافک نداد  تسکش  و   ) مالسا يدنمجرا  يارب  ار  داهج  و  ددرگ ) یم  راکشآ  مالـسا  یگرزب  تمظع و  هفلتخم  فئاوط  ندمآ  درگ 

رکنم زا  یهن  و  یتخبکین ) تداعس و  هار  هب  نآ  نداد  قوس  و   ) ماوع حالصا  يارب  ار  هدیدنسپ ) راک  هب  نداد  نامرف   ) فورعم هب  رما  و 
هدایز يارب  ار  ناشیوخ ) هب  دنویپ   ) محر هلص  و  نادرخمک ، زا  ناهانگ ) یصاعم و   ) يریگولج يارب  ار  هتسیاشان ) راک  زا  نتـشاد  زاب  )

ندز مخز  ای  هدنـشک  نتـشک   ) صاصق و  ددرگ ) رایـسب  ناشناروای  راصنا و  ددع  مه  اب  ناشیوخ  دنویپ  رد  نوچ  ناشیا ،  ) ددـع ندـش 
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راوخ و هزور  راسگیم و  يارب  الثم  هک  یئاـهرفیک  نداد  ماـجنا   ) دودـح نتـشاد  اـپرب  و  اـهنوخ ، ندوب  ظوفحم  يارب  ار  هدـننز ) مخز 
داسف و زا   ) درخ نتـشاد  ظوفحم  يارب  ار  بارـش  ندیماشاین  و  اه ، هدش  یهن  اهمارح و  هب  نداد  تیمها  يارب  ار  هتـشگ ) ررقم  راکانز 

ندـنام تسرد  يارب  ار  ندرکن  اـنز  و  مدرم ) لاـم  هب  يزارد  تسد  زا   ) ینمادـکاپ نتـشاد  راـک  هب  يارب  ار  يدزد  زا  يرود  و  يدـب )
لـسن و ندـش  رایـسب  يارب  ار  طاول  كرت  و  دوش ) ملاـع  ماـظن  لـالتخا  ثعاـب  دزاـس و  هبتـشم  ار  بسن  اـنز  نوچ   ) یـشیوخ بسن و 

يارب ار  نتفگن  غورد  و  دوشن ) لامیاپ  یـسک  قوقح  راکنا  رثا  رب  ات   ) اه هدشراکنا  رب  نتـساوخ  کمک  يارب  ار  اهتداهـش  و  نادنزرف ،
زا یگدوسآ  ینمیا و  يارب  ار  رگیدکی ) رب   ) دورد مالس و  و  تسا ) نآ  هب  هتـسباو  مدرم  شیاسآ  هک   ) یتسار یگرزب  نتخاس  نایامن 

تماما و و  تسا ) یتشآ  حلـص و  هکلب  تسین  يدروخ  دز و  امـش  نم و  نیب  هک  تسا  نآ  مکیلع  مالـس  زا  دارم  نوچ   ) سرت ياهاج 
مولظم و قـح  هتـشاد و  زاـب  يرگمتـس  زا  ار  رگمتـس  اـناوت  ياوـشیپ  ماـما و  اریز   ) مدرم ياـهراک )  ) شمارآ مظن و  يارب  ار  یئاوـشیپ 

نوچ  ) تماما ماقم )  ) ندرمـش گرزب  يارب  ار  ماما ) زا   ) يوریپ تعاط و  20 و  دریگ ) شمارآ  مظن و  اهراک  دناتسب و  ار  هدیـشکمتس 
(. وا زا  مدرم  يوریپ  هب  رگم  دسر  یمن  يا  هرهب  تماما  زا 

ینامز

ار عوضوم  رارـسا  زا  هنومن  کی  هداد و  هجوت  تسا  مالـسا  تاعوضوم  نیرتمهم  زا  هک  عوضوم  تسیب  هب  تبـسن  مالـسلا ) هیلع   ) ماما
دئاقع مامت  هب  دشاب ، هتشاد  نامیا  هک  یسک  تسا  مالـسا  تابحتـسم  تابجاو و  عیمج  هشیر  نامیا ، - 1 تسا : هداد  رارق  ثحب  دروـم 

: دیامرف یم  ناناملسم  داهن  رد  نامیا  ندیناود  هشیر  يارب  ادخ  .تسا  رانکرب  كرش  دسافم  ضراوع و  زا  دراذگ و  یم  مارتحا  مالسا 
هدـش هداتـسرف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  يارب  هک  ینآرق  شلوسر و  ادـخب و  دـیروایب : اعقاو  دـیا  هدروآ  نامیا  هکیئامـش  )

یم راداو  ادخ  ینامرفان  یهاوخدوخ و  هب  ار  ناسنا  هک  سفن  ياوه  هراما و  سفن  ندرک  بوکرس  ياربار  زامن  ادخ  زامن : - 2 .تسا )
زا ار  هدننک  تدابع  زامن ، : ) دیامرف یم  ادخ  .دوب  دهاوخ  رانک  دسافم  زا  دناوخب  زامن  اعقاو  هک  یـسک  تسا و  هدینادرگ  بجاو  دـنک 
یم هدامآ  ادخ  نیرومام  تسدـب  ندز  يارب  ار  ندرگ  دـیوگ  یم  مارحالا  هریبکت  هک  رازگزامن  یتسار  .دراد ) یم  زاب  رکنم  ءاشحف و 

یگدامآ عوضخ و  تیاهن  نیا  دـتفا و  یم  كاخ  يور  دور و  یم  هدجـس  هب  دـنک ، یم  هفاضا  ار  یگدامآ  عضاوت و  عوکر  رد  دـنک ،
یمن ینامرفان  ادخ  تاروتـسد  هب  تبـسن  هاگ  چیه  هتـشاد و  مالعا  ار  عضاوت  تیاهن  دشاب ، نینچ  نیا  هک  یـسک  تسادـخ و  ربارب  رد 

هیلع  ) ماما هاکز : .دـنا 3 - هدرکن  كرد  ار  زامن  تقیقح  دـنهد ، یم  ماجنا  مه  ار  ادـخ  ینامرفان  دـنناوخ  یم  زامن  هک  یناسک  .دـنک 
ناـگراچیب ءارقف و  قزر  هلیـسو  هاـکز  هکنیا  یکی  دراد  لاـمتحا  ود  بلطم  نیا  تسا و  هدرک  یفرعم  قزر  هلیـسو  ار  هاـکز  مالـسلا )

اجک ره  .تسا  هداد  رارق  زامن  فیدرمه  نآرق  رد  تسا و  هدرک  شرافـس  نآ  هب  تسا و  هتفرگ  رظن  رد  ناـنآ  يارب  يادـخ  هک  تسا 
هلماعم ادـخ  اب  دروم  نیا  رد  هک  هدرک  تساوخرد  مدرم  زا  رگید  يوس  زا  .تسا  نآ  راـنک  رد  مه  زاـمن  دـیآ  یم  ناـیم  هب  هاـکز  ماـن 

هک تسا  نیا  رگید  لامتحا  .دنک ) نوزفا  ارنآ  ادخ  دهدب و  هنـسحلا  ضرق  ادخ  هب  هک  تسیک  ( ؟ تسادخ باسح  فرط  اریز  دـننک ،
یم تخرد  روگنا  رمث و  رب  وم ، ياه  هخاش  ندرک  مک  هک  يروطنامه  دـهد ، یم  شیازفا  ار  هدـنهد  هاکز  قزر  تورث و  نداد  هاکز 
دنچ ادخ  ضوع  تسا  مولعم  دهد و  یم  ارنآ  ضوع  ادخ  دینک ، یم  قافنا  ادخ  هار  رد  هچنآ  : ) دیامرف یم  دروم  نیارد  ادـخ  .دـیازفا 

يارب ارنآ  مالـسلا ) هیلع   ) ماما تسا  رتشیب  شتمحز  ندـب  يارب  نآ  ماجنا  هک  تسا  یلمع  هزور  هک  رظن  نیا  زا  هزور : .تسا 4 - ربارب 
رتـکیدزن صـالخا  هب  دوش و  یم  ماـجنا  رت  یفخم  رگید  لاـمعا  هب  تبـسن  رگید  يوس  زا  تسا و  هدوـمن  یفرعم  صـالخا  شیاـمزآ 

اب دنمتورث  هراچیب و  زا  ناناملـسم  هک  تسا  تهج  نیا  هب  داد  رارق  نید  تیوقت  ار  جح  هجیتن  هک  مالـسلا ) هیلع   ) ماما جح : .تسا 5 -
مامت
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رفـس نیا  دـنهد و  یم  ماجنا  ارنآ  اهتلم ، عضو  زا  یهاگآ  اب  ناهج و  راگدـیرفآ  هب  تبـسن  عضاوت  لامک  اب  اـهیتحاران و  تالکـشم و 
يادخ .دبایرد  ار  شیوخ  شزرا  دوش و  لئاق  يرتشیب  شزرا  نآ  هب  تبسن  ددرگ و  رتدنمقالع  دوخ  نیدب  یجاح  هک  دوش  یم  ببس 
توعد جح  هب  ار  نانآ  مدرم و  نایم  رد  دـنک  مالعا  هک  میدرک  شرافـس  میهاربا  هب  : ) دـیامرف یم  هدرک  هراشا  هتکن  نیمه  هب  نابرهم 

-6 دـننک ) …  كرد  ار  شیوخ  عفانم  ات  دـنیایب  هکم  هب  رغال  قاچ و  ياهناویح  اب  کیدزن  رود و  زا  اـه  هراوس  اـه و  هداـیپ  اـت  دـنک 
اب هزرابم  یتقو  اریز  مولعم ، تسا  یبلطم  نیا  تسا و  هدرک  یفرعم  مالـسا  يورین  تزع و  ار  داهج  هجیتن  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما داـهج :

ادخ اذل  دوش  یم  دوبان  لیلذ و  مالسا  نآ  لابندب  دندرگ و  یم  راوخ  نوبز و  فیعض ، لاحیب ، ناناملسم  دشاب  هتـشادن  دوجو  نمـشد 
یفرعم ماوع  حالـصا  ار  فورعمب  رما  هجیتن  مالـسلا ) هیلع   ) یلع فورعمب : رما  .دیـشاب 7 - زهجم  نمـشد  ربارب  رد  هک  هدرک  شرافس 

.دنهد 8- یم  لیکشت  ار  اهتلم  هک  دنتـسه  اهنیمه  تسا و  رتشیب  ناشنایم  يورجک  دنراد و  حالـصا  هب  زاین  رتشیب  هقبط  نیا  اریز  هدرک 
ار هقبط  نیا  مالسلا ) هیلع   ) ماما تسا  رگید  تاقبط  نایز  زا  رتدایز  هعماج  يارب  شداسف  لهاج و  ررـض  هک  رظن  نیا  زا  رکنم : زا  یهن 

یکی هجیتـن  رظن  زا  تسا و  مالـسا  نک  رود  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  هـک  رظن  نـیا  زا  .تـسا  هدرک  یفرعم  رکنم  زا  یهن  يارب 
نآ میکح  نامقل  .تسا  هدرک  رکذ  مه  لابند  دوخ  بلطم  رد  مه  مالسلا ) هیلع   ) ماما دنک ، یم  رکذ  مه  اب  میرک  نآرق  رد  ادخ  تسا 
هلص - 9 امن ) …  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ناوخب ! زامن  ما  هدید  رون  : ) دیوگ یم  شدـنزرف  هب  هدرک  یفرعم  زامن  فیدر  رد  ار 
هیلع  ) ماما .تسا  هدرک  شرافـس  ماوقا  زا  اـصوصخم  دـیدزاب  دـید و  هب  ار  دوخ  ناوریپ  تسا  یعاـمتجا  نیئآ  کـی  هک  مالـسا  محر :

یـضیرم و ینارگن ، ماوقا  لاوحا  زا  عالطا  رگیدکی و  اب  طابترا  رثا  رد  اریز  هدرک ، یفرعم  ددـع  شازفا  ار  نآ  يا  هجیتن  مه  مالـسلا )
رظن زا  محر  هلـص  هک  رظن  نیا  زا  .دـنبای  یم  شیازفا  هفیاـط  دارفا  هجیتن  رد  دوش و  یم  رتـمک  تسا  گرم  بجوم  هک  یئاهیگنـسرگ 

مادعا هکنیا  سرت  زا  مدرم  بلاغ  صاصق : .تسا 10 - هدیدرگ  یفرعم  نیمز  رد  يرگ  لالخا  فیدر  رد  نآ  عطق  دراد  تیمها  ادـخ 
ماد زا  دناوتب  لتاق  هک  یعقوم  اما  دشاب ، مارآ  ملاس و  هعماج  هک  دوش  یم  ببـس  سرت  نیمه  دننز و  یمن  یـشک  مدآ  هب  تسد  دنوش 

احیرـص ادخ  اذل  دبای ، یم  شیازفا  لتق  دبای ، تاجن  مادعا  زا  دریگب و  ریز  ار  دوخ  نمـشد  یگدـننار  ناونع  هب  الثم  ای  دـبای و  تاجن 
مه نید  ظفح  .تسا  تاررقم  ظفح  تیاعر و  هب  هعماج  مارتحا  دودح : هماقا  - 11 .تسا ) صاصق  رد  امش  یگدنز  : ) دنک یم  مالعا 

هعماـج دور و  یم  نیب  زا  نید  زرا  دـیدن ، رفیک  فلختم  دـش و  هتـشاذگ  اـپ  ریز  مالـسا  نیناوق  هاـگره  .تسا  نید  تاررقم  ظـفح  هب 
ياهراک نداد  هولج  گرزب  ار  اـهرفیک  هماـقا  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما تهج  نیمه  هب  دوش  یم  هدـیناشک  جرم  جره و  فارحنا و  يوسب 

تداـبع و رکنم ، زا  یهن  و  فورعم ، هـب  رما  فـیدر  رد  ار  دودـح  ظـفح  ادـخ  .تـسا  هدرک  یفرعم  نآ  ماـجنا  زا  يریگوـلج  مارح و 
يورین تیوقت  يرکف و  دشر  داجیا  نآ  ناربهر  نید و  فده  هک  رظن  نیا  زا  بورشم : كرت  .تسا 12 - هدرک  یفرعم  دوخ  شتسرپ 

یم احیرـص  مالـسلا ) هیلع   ) یلع .بارـش  هلمج  زا  دنا و  هدرک  عنم  تسا  لقع  رکف و  فیعـضت  بجوم  هچنآ  بارـش و  زا  تسا  لقع 
یم بکترم  ار  یلمع  ره  ناسنا  لقع ، ندـش  فرط  رب  اب  هک  تسادـیپ  هتفگان  .تسا  روصت  لباق  بارـش  كرت  اـب  لـقع  همیب  دـیامرف 
هدش روبجم  هک  یصخش  .دشکب  مدآ  ای  ددرگ  رتسبمه  شردام  اب  ای  دروخب  بارش  ای  درک  روبجم  ار  یسک  يرگمتس  دنا  هتفگ  .دوش 
عنم نآ  ندروخ  زا  احیرـص  نآرق  تهج  نیمه  هب  تشک  مدآ  مه  هدـش و  رتسبمه  شردام  اب  مه  یتسم  لاح  رد  دروخ و  بارـش  دوب 

همـشچرس يرکتفاثک ، تایانج و  هب  لـیم  تورث ، لاـم و  هب  ناوارف  قشع  زا  يدزد  هک  رظن  نیا  زا  يدزد : زا  زیهرپ  .تسا 13 - هدرک 
هدرک و یم  يدزد  هک  یسک  تسا و  هدرک  یفرعم  یمومع  تفع  يارب  يزاس  هنیمز  ار  يدزد  زا  زیهرپ  مالـسلا ) هیلع   ) ماما دریگ  یم 

هدیدرگ یفرعم  ادـخب  كرـش  فیدر  رد  هک  دراد  تیمها  ردـقنآ  مالـسا  رظن  زا  يدزد  .تسا  هدـیدرگ  فیفع  اعقاو  هتـشادرب  تسد 
، دنهدن انز  دـننکن ، يدزد  دـنرواین ، كرـش  يا  هرذ  ادـخب  هک  دـننک  تعیب  وت  اب  دـندمآ  نموم  نانز  هک  یعقوم  هللا  لوسر  ای  : ) تسا

نیئآ کی  هک  مالـسا  طاول : اـنز و  كرت  - 14  - 15 .امن ) تمحر  بلط  ناشیا  يارب  نک و  تعیب  اهنآ  اـب  دنـشکن …  ار  ناشنادـنزرف 
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جرم جره و  بجوم  هک  انز  .دراد  تیـساسح  هداعلا  قوف  دزیر  یم  مه  رد  ار  یعامتجا  هزاریـش  هک  یلئاـسمب  تبـسن  تسا  یعاـمتجا 
.تسا هتفرگ  رارق  نآ  ناربهر  مالـسا و  شهوکن  دروم  تخـس  تسا  یگداوناخ  روما  ثرا و  اه ، هفیاـط  روما  ندروخ  مه  رب  بسن و 

كرتشم ياهیگدـنز  ماود  ندـب ، یتمالـس  ظفح  یلو  تسا  هدومرف  یفرعم  بسن  ظـفح  يارب  ار  اـنز  كرت  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما هتبلا 
هک يروطنامه  دـنک  یم  یهارمه  ار  انز  كرت  هک  تسا  يرگید  عفانم  زا  یحور  شمارآ  مظن و  دوجو  دـالوا و  تیبرت  یگداوناـخ ،

هدرک و یفرعم  لتق  فیدر  رد  ارنآ  تسا  مالسا  شهوکن  دروم  تخـس  انز  هک  رظن  نیا  زا  .دراد  هارمه  هب  ار  عفانم  نیمه  طاول  كرت 
دنک جاودزا  كرشم  ای  راکانز و  درم  اب  طقف  راکانز  نز  دنک  یم  شرافس  نآرق  هک  دنتـسه  هعماج  روفنم  راکانز  درم  نز و  یئاج  ات 
نانآ دنراذگ و  یم  اپ  ریز  ار  نارگید  قوقح  هک  دنتسه  يرایسب  ندش : دهاش  .كرشم 16 - نز  ای  راکانز و  نز  اب  مه  راکانز  درم  و 

، قوقح نیرکنم  ات  دـهد  یهاوگ  نارگید  قوقح  تابثا  ظـفح و  يارب  دـیاب  ناـسنا  يدراوم  نینچ  رد  .دـننک  یم  طـقاس  یتسه  زا  ار 
یب دارفا  نایم  رد  هک  تسا  تفع  یفانم  ياهتبـسن  تسا  تیمها  لباق  هک  يرگید  هتکن  .دنزادرپب  ار  نامولظم  قوقح  دندرگ و  میلـست 

.دراد 17- هنایزات  مارح و  اهتبـسن  هنوگ  نیا  تسا  هدوبن  يدوهـش  هدرکن و  مکح  عرـش  مکاح  هک  رظن  نیا  زا  تسا و  جئار  راب  دنب و 
هزرابم یئوگغورد  اب  مالسلا ) هیلع   ) ماما دشاب ، راوتـسا  نانیمطا  مظن و  هیاپ  رب  دیاب  هعماج  ماظن  هک  تهج  نیا  هب  یئوگغورد : كرت 

ناـیوگغورد زا  دروـم  تـسیب  مـیرک  نآرق  رد  زیزع  يادـخ  .تـسا  هتـسناد  مزـال  ار  غورد  كرت  یئوگتــسار  تـیمها  يارب  هدرک و 
نآ دـنک ، تموکح  رتشیب  افـص  حلـص و  ردـق  ره  هعماج و  لماکت  يارب  يا  هلیـسو  تینما  ندرک : مالـس  .تسا 18 - هدرک  شهوـکن 
نآ تمالع  دوش و  یم  زاغآ  يدرف  یگداوناخ و  حلـص  افـص و  زا  هعماج  يافـص  .دـنک  یم  ادـیپ  دـشر  رتشیب  داصتقا  رظن  زا  هعماـج 

عقوم اصوصخم  نآ  هب  عجار  دیجم  نآرق  دراد  هعماج  يارب  یـصاخ  تیمها  مالـس  هک  تهج  نیا  هب  .تسا  رگیدـکی  هب  ندرک  مالس 
ار مالـس  ناـمه  اـی  دـیئوگب  خـساپ  نآ  زا  رتـهب  هب  دـندرک  مالـس  امـش  هب  هک  یماـگنه  : ) تسا هدرک  دـیدش  شرافـس  نداد ، باوـج 

اـصوصخم دـنک  یم  ظفح  ار  هعماج  مظن  نآ ، تیاعر  تاـیاور و  زا  یکی  تناـما  يادا  ظـفح و  تناـما : لـیوحت  - 19 .دینادرگزاب )
نامیا تمالع  ار  تناما  تیاعر  لـیوحت و  نآرق  تهج  نیمه  هب  دـننک  يادرب  هرهب  نادـنمتورث  تاـناکما  زا  دـنناوت  یم  ناگدـنامرد 

زا ات  دراد  ربهر  هب  زاین  يا  هعماـج  ره  هعماـج : يربهر  .نآ 20 - لـیوحت  هب  هداد  دـیکا  روتـسد  رگید  دروم  رد  تسا و  هدرک  یفرعم 
زا يرادربنامرف  .دـنیامیپ  هب  ار  یقرت  هار  تلم  يرکف ، شیاسآ  هیاس  رد  هک  دزاـس  رارقرب  هعماـج  رد  ار  تینما  دـنک و  يریگولج  ملظ 

.تسوا يرادمتسایر  هب  مارتحا  مالسلا ) هیلع   ) ماما شیامرف  هب  يربهر  نینچ 

يزاریش دمحم  دیس 

یتلا هفارخلا  ثولب  اثولم  ناسنالا  نوکی  یتح ال  كرشلا ) نم  اریهطت   ) هل کیرش  هدحو ال  هب  نامیالا ) هللا  ضرف  : ) مالسلا هیلع  لاق  و 
ناف قزرلل ) ابیبست  هاکزلا  و   ) یلاعت برلا  ماما  دـبعلا  هلذ  بجوت  هالـصلا  ذا  ربکلا ) نع  اـهیزنت  هالـصلا   ) ضرف و )  ) هللااـب كرـشلا  یه 

مایـصلا ال ناف  قلخلا ) صالخال   ) اناحتما يا  ائالتبا ) مایـصلا  و   ) ومنلا ینعمب  اهناف  اتاکو ، تیمـس  اذـل  و  قزرلا ، هدایز  بجوت  هاـکزلا 
هصالخا یلع  کلذ  لد  رطفی  مل  اذاف  عمتجملا ، طسو  یف  ناک  ول  و  راطفالا ، نم  نکمتی  ناسنالا  ذا  هناحبس  صلخم هللا  نع  الا  ردصی 

الا نوکی  مالـسالا ال  هیار  عفر  نـال  مالـسالل ) ازع  داـهجلا  و   ) ضعب نم  مهـضعب  نیدـلا  لـها  برقتل  اببـسا  نیدـلل ) هبرقت  جـحلا  (و 
ررـضلا ببـسی  کلذ  و  فورعملا ، كرت  فورعملاب ، رمالا  كرت  ول  اودـتهی و  یتح  ماوعلل ) هحلـصم  فورعملاـب  رمـالا  و   ) .داـهجلاب

ینعمب یمیم  ردـصم  هامنم ) محرلا  هلـصو   ) تارکنملاب نایتالا  نع  اوعدـتری  یتح  ءاهفـسلل ) اعدر  رکنملا  نع  یهنلا  و   ) سانلا هماـعل 
اظفح يا  انقح ) صاصقلا  و   ) مهتکوش مهتوق و  یف  دیزی  امم  ءابرقالا ، ماحرالا و  هرثک  بجوت  هلـصلا  هناف  ددـعلل )  ) راثکالا ءامنالا و 

هناحبـس و ال هللا  مراحم  سانلا  مظعی  یتح  يا  مراحملل ) اماظعا  دودحلا  هماقا  و   ) لتقلا یلع  هریغ  ءرجی  مل  لتاقلا ، لتق  ول  ذا  ءامدلل ) )
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هقرس يا  هقرسلا ) هبناجم  و   ) هباهذ بجوت  رمخلا  ناف  لقعلل )  ) اظفح يا  انیـصحت ) رمخلا  برـش  كرت  و   ) .عامتجالا دسفیف  اهوبکتری 
يا انیـصحت ) انزلا  كرت  و   ) طرفم طرفم و ال  ریغ  لدـعلا ، یلع  افقاو  سفنلا ، فیفع  ناسنالا  نوکی  یتح  هفعلل ) اباجیا   ) سانلا لاوما 
حیبا ول  ذا  لسنلل ) اریثکت  طاوللا  كرت  و   ) ءابرقالا و  دـلاولا ، دـلولا و  ملعی  ملف  باسنالا ، تطلتخا  حـیبا  ول  انزلا  ناـف  بسنلل )  ) اـظفح

( تادحاجملا یلع  اراهظتسا   ) دوهـشلا هماقا  يا  هداهـشلا ) و   ) مدعی مل  نا  لسنلا ، لقیف  طاوللاب ، جاوزلا  فیلاکت  نم  سانلا  رف  طاوللا 
ملاعلا ماوق  هب  يذلا  قدـصلا  نوکی  یتح  قدـصلل ) افیرـشت ) بذـکلا  كرت  و   ) .عیـضتف قوقحلا  نم  هوملع  ام  سانلا  دـحجی  الئل  يا 

و هداعلا ، تناک  امک  هرـش ، سانلا  نمای  ملـسی  نم  ناف  فواخملا ) نم  اناما  مالـسلا  و   ) هفالخ یلع  سانلا  مدـقی  ـالف  اـمرتحم ، اـفیرش 
ماظنلا دسف  هنامالا  بجت  مل  ول  ذا  همالل ) اماظن   ) هریغ لام  یف  دـحا  نوخی  ناب ال  تانامالا ) و   ) برحلا لباقم  مالـسلا  داری  نا  لمتحی 
همامالا هبیه  یقبت  یتح  همامالل ) امیظعت   ) رمالا یلول  هعاطلا ) و   ) هتالماعم یف  ضعب  نع  ضعب  نمتای  هتفیظوب و ال  دـحا  لـمعی  ـال  ذا 

.مامالا یلا  همالا  حلاصب  ریسلا  ءایشالا و  ذیفنت  نم  نکمتتف 

يوسوم

نم مهضعب  برقلا  هبرقتلا : .رـشبلا  قلخلا : .رابتخالا  ءالتبالا : .ببـسلا  بیبستلا : .ربکتلا  ربکلا : .فیظنتلا  ریهطتلا : .بجوا  ضرف : هغللا :
اهظفح و ءامدـلا : نقح  .هبوقعلا  صاصقلا : .هرثکلا  هدایزلا و  یه  ومنلا و  نم  هامنم : .ههبج  هدر و  هعدر : .ساـنلا  هماـع  ماوعلا : .ضعب 

.قوقحلا یلع  ءادهـشلا  هب  یلدی  ام  تاداهـشلا : .هیرذلا  لسنلا : .رکذـلل  رکذـلا  نایتا  طاوللا : .هل  اظفح  بسنلل : انیـصحت  .اهکفـسی  مل 
اهللع و رکذف  اهیف  سانلا  بغری  نا  مامالا  دارا  هیهلا  رماوا  هذه  حرـشلا : .راکنالا  دوحجلا و  تادحاجملا : .هیوقت  ادانـسا و  اراهظتـسا :

هیونعم هساجن  وه  يذلا  كرـشلا : نم  .اهیزنت  و  اریهطت : .هل  کیرـش  يذلا ال  دحالا  دحاولا  هللااب  نامیالا : هللا  ضرف  .اهعیرـشت  بابـسا 
هل بهو  يذـلا  هلقعل  خـسم  ناسنالل و  ریغـصت  یلقع و  فافـسا  هیف  عقاولا و  فالخ  وه  كرـشلا  عاونا  ياب  هللااب  كرـشلا  نا  راـبتعاب 
وه و  عضوم - فرـشا  عضو  عوکر و  نم  اهیف  امب  هالـصلا : .هللا و  دـیحوتلا  الا  هرهطی  سجن و ال  كرـشملا  هساـجن و  كرـشلا  ناـکف 
امب هاکزلا : .هیلا و  هدشی  هذخای و  نا  ربکلا : نع  .ناسنالا  اذهل  اهیزنت : .تلعج  هالصلا  هذه  دوجسلاب  هنع  ربعملا  ضرالا  یلع  ههبجلا -

: مایـصلا .نیدـهاجملا و  نیکاسملا و  ءارقفلا و  قزرل  اببـس  قرزلل : ابیبست  .تلعج  اهطورـش  تعمتجا  اذا  ینغلا  اهعفدـی  یلام  قح  اـهنا 
.هذللا و كرت  برشملا و  معطملا و  رجه  هدشلا و  نم  هیف  امل  یصاعلا  نم  عیطملا  يریل  قلخلا : صالخال  .اناحتما  و  ءالتبا : .هللا  هضرف 

نیدلل هیوقت  وا  دحاو  راعش  نمـض  دحاو  يز  یلع  دحاو و  دیعـص  یف  مهعمجیف  نیملـسملا  نیب  جحلا  برقی  يا  نیدلل : هبرقت  جحلا 
رفکلا و هوق  مطحی  هنال  مالسالل : ازع  داهجلا  .مهترثکل و  مهتمیزع  دتـشت  مهئاقلب و  مهـسوفن  يوقتف  مهلک  نوعمتجی  نیملـسملا  نال 
.مارحلا و لالحلا و  ملاعم  مهفرعی  مالـسالا و  مهملعی  هنال  ماوعلل : هحلـصم  فورعملاب  رمـالا  .ضرـالا و  یف  مالـسالا  ناطلـس  طـسبی 

هلصو .هلیذرلا  راشتنال  اعنم  مهیدیا  یلع  اوبرضیف  مهلالحنا  مهملظ و  مهداسف و  یف  اودامتی  یتح ال  ءاهفسلل : اعدر  رکنملا  نع  یهنلا 
هئاـبرقاب رثکی  محرلا  لـصاو  مهـضعب و  نم  اوبرتـقا  اولـصاوت  اذا  مهنـال  ددـعلل : هاـمنم  .مهنیب  اـمیف  ءاـبرقالا  باـحتی  نا  یه  و  محرلا :

عطقت هدی  نا  فرع  اذا  دـیلا  عطاق  همیرجلا و  یلع  مدـقی  الف  لتقی  هنا  فرع  اذا  لتاقلا  نال  ءامدـلل : انقح  صاصقلا  هلوح و  مهفافتلال 
رمخلا برـش  كرت  .هللا و  نید  یف  زوجی  ام ال  هللا و  تامرح  کهتنت  یتح ال  مراحملل : اماظعا  دودـحلا  هماـقا  .دـحا و  دـی  عطقی  ـالف 

لتقی تامرحملا و  لعفی  تابجاولا و  اهدنع  كرتیف  هلقع  ناسنالا  دـقفی  الئل  رمخلا  برـش  كرت  ضرف  هناحبـس  هناف  لقعلل : انیـصحت 
نع هل  اعفرت  ناسنالا و  همارکل  انوص  و  هفعلل : اـباجیا  .اـهنع  دـبعلا  و  هقرـسلا : هبناـجم  .داـسفلا و  ضرـالا  یف  ثیعی  هنموملا و  سوفنلا 

ثیحب ال باسنالا  عییـضت  هایملا و  طالتخا  نم  هیف  امل  اـنزلا  نع  یهن  هناحبـس  هناـف  بسنلل : انیـصحت  ینزلا  كرت  .هسخلا و  هعـضلا و 
: لسنلل اریثکت  طاوللا  كرت  .هرفاکلا و  لودـلا  یف  عئاشلا  وه  امک  هرـسالا  یلع  ءاضقلا  نم  اضیا  هیف  امل  وه و  نمل  دـلولا  فرعی  دوعی 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 3299 

http://www.ghaemiyeh.com


خسم و كاذ  فارحنا و  انزلا  نال  انزلا  نم  حبقا  وه  هرطفلل و  خـسم  اذـه  هوهـشلا و  ءاضق  یف  رکذـلاب  رکذـلا  ءافتکا  هانعم  طوللا  نال 
نمف تادـحاجملا : یلع  اراهظتـسا  تاداهـشلا  .دالواب و  جاوزلا  رمثی  ناسنالا و  جوزتی  ثیح  لسنلا  رثکی  همدـع  لسنلا و  عنمی  طاوللا 

هداهشلا هنیبلاب و  هنورقم  هقداص  هوعد  هل  ناک  اذا  هل  وا  هیلع  قحلا  تبثت  هدحج و  هراکنا و  عفرتل  هیلع  هداهـشلا  یتات  هب  مهتا  ارما  رکنا 
لبقی هل و  اقفو  تالماعملا  متت  قدـصلاب و  نوکلا  رمعی  نا  لـجا  نم  بذـکلا  نع  یهن  قدـصلل : افیرـشت  بذـکلا  كرت  .هحلاـصل و 

رامد و بارخ و  عله و  فواخم و  اهیف  برحلا  برحلا و  مدـع  ینعی  مالـسلا  نال  فواخملا : نم  اـناما  مالـسلا  .هباحـصا و  نم  لوقلا 
مهروما و یـشمت  اهیلع  نولماعتی و  اهب  اقیرط  اروتـسد و  همالل : اماظن  هنامالا  .اناما و  مالـسلا  ناک  انه  نمف  هلک  کلذ  سکع  مالـسلا 

اهتدایق لوح  تعمتجا  اذا  همالا  ناف  هماـمالل : اـمیظعت  هعاـطلا  .رـسعلا و  جرحلا و  بجوی  کـلذ  هقثلا و  دـقفت  اـهناف  هناـیخلا  اهـسکع 
 … هل اعافترا  نیدلل و  امیظعت  اهمیظعت  اهتلزنم و  عافترا  همامالا و  هلزنم  تعفترا 

یناقلاط

هیام اـت  ار  تاـکز  و  ربکت ، زا  ندـینادرگ  كاـپ  يارب  ار  زاـمن  و  دومرف ، بجاو  ندـیزرو  كرـش  زا  یکاـپ  يارب  ار  ناـمیا  دـنوادخ  »
تزع يارب  ار  داهج  و  مالـسا ، نتخاـس  دـنمورین  يارب  ار  جـح  ناـمدرم و  صـالخا  ندومزآ  يارب  ار  هزور  و  ددرگ ، يزور  ندیـسر 
يارب ار  نادنواشیوخ  اب  دنویپ  و  ناگلفس ، نتشادزاب  يارب  ار  رکنم  زا  یهن  و  ناگمه ، راک  حالـصا  يارب  ار  فورعم  هب  رما  و  مالـسا ،
يارب ار  یـشون  هداب  كرت  و  تامرحم ، نداد  ناشن  گرزب  يارب  ار  دودـح  ییاپرب  و  اهنوخ ، ظفح  يارب  ار  صاـصق  و  رامـش ، ینوزف 
يارب ار  طاوـل  كرت  و  بسن ، يرادـهگن  يارب  ار  اـنز  كرت  و  ینمادـکاپ ، يرادـیاپ  يارب  ار  يدزد  زا  يرود  و  لـقع ، نتـشاد  هـگن 
يارب ار  نداد  مالس  و  ییوگتسار ، تمرح  يارب  ار  غورد  كرت  و  هدش ، راکنا  قوقح  يافیتسا  يارب  ار  اهنداد  یهاوگ  و  لسن ، ینوزف 

« .تسا هدومرف  ررقم  تماما  تشادگرزب  يارب  ار  يرادربنامرف  و  تما ، ماظن  يارب  ار  تناما  و  اهسرت ، زا  ینمیا 

ثحب زا  جراخ  هک  تسا  هدرک  داریا  ینآرق  تایآ  زا  هدافتـسا  اب  تامرحم  تاداـبع و  لـلع  هراـبرد  یحرـش  سپـس  دـیدحلا  یبا  نبا 
.تسا شخبدوس  رایسب  نآ  لها  يارب  نآ  هب  هعجارم  تسام و 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

ًَهبِْرقَت َّجَْحلا  ،َو  ِْقلَْخلا ِصَالْخِال  ًءاَِلْتبا  َماَیِّصلا  ،َو  ِقْزِّرِلل ًابِیبْسَتَهاکَّزلا  ،َو  ِْربِْکلا ِنَع  ًاهیِْزنَت  َهاَلَّصلا  ،َو  ِكْرِّشلا َنِم  ًاریِهْطَت  َنامیِْإلا  ُهّللا  َضَرَف 
،َو ِدَدَْـعِلل ْنَم  ًهامَ ِمِحَّرلا  َهَلِـص  ،َو  ِءاَهَفُّسِلل ًاعْدَر  ِرَْکنُْملا  ِنَع  َیْهَّنلا  ،َو  ِّماَوَْعِلل ًهَحَلْـصَم  ِفوُْرعَْملِاب  َْرمَأـْلا  ،َو  ِمَالْـسِْإِلل ًاّزِع  َداَـهَْجلا  َو  ِنیِّدـِلل ،

َكْرَت ،َو  ِهَّفِْعِلل ًاباجیِإ  هَقِرَّسلا  َهَبَناَُجم  َو  ِلْقَْعِلل ، ًانیِصْحَت  ِرْمَْخلا  ِبْرُـش  َكْرَت  ،َو  ِمِراَحَْمِلل ًاماَظْعِإ  ِدوُدُْحلا  َهَماَقِإ  َو  ِءاَمِّدِلل ، ًانْقَح  َصاَصِقلا 
،َو ِقْدِّصِلل ًافیِرْـشَت  ِبِذَْـکلا  َكْرَت  ،َو  ِتاَدَـحاَجُمْلا یَلَع  ًاراَهِْظتْـسا  ِتاَداَـهَّشلا  ،َو  ِلْـسَّنِلل ًارِیثْکَت  ِطاَوِّللا  َكْرَت  ،َو  ِبَسَّنِلل ًانیِـصْحَت  یَنِّزلا 

.ِهَماَمِْإِلل ًامیِظْعَت  َهَعاَّطلا  َو  ِهَّمُْأِلل ، ًاماَِظن  َهَناَمَْألا  ،َو  ِفِواَخَمْلا َنِم  ًاناَمَأ  َمَالَّسلا 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

رارق يزور  ببس  ار  تاکز  ،و  رورغ ربک و  زا  ندش  كاپ  يارب  ار  زامن  ،و  تسا هدرک  بجاو  ، كرش زا  لد  ریهطت  يارب  ار  نامیا  ادخ 
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يدنلبرـس تزع و  يارب  ار  داـهج  ،و  نید تیوقت  يارب  ار  جـح  ،و  ناگدـنب صـالخا  يارب  یـشیامزآ  ناوـنع  هب  ار  هزور  ،و  تسا هداد 
يارب ار  محر  هلص  ،و  نادرخ یب  نتشادزاب  يارب  ار  رکنم  زا  یهن  ،و  مدرم هدوت  حالصا  يارب  ار  فورعم  هب  رما  و  (، ناناملسم و   ) مالسا
برـش كرت  ،و  یهلا تامرحم  ندرمـش  گرزب  يارب  ار  دودـح  هماقا  و  (، اه ناج   ) اه نوخ  ظـفح  يارب  ار  صاـصق  ،و  سوفن شیازفا 

ار اـنز  كرت  و  (، مدرم لاوما  هب  یگدولآ  زا  زیهرپ  و   ) تفع ظـفح  يارب  ار  تقرـس  زا  يرود  ،و  لـقع تمالـس  ظـفح و  يارب  ار  رمخ 
ربارب رد  قح  راـهظا  يارب  ار  یهاوـگ  تداهـش و  ،و  لـسن شیازفا  يارب  ار  ییارگ ) سنجمه  و   ) طاوـل كرت  ،و  اـه بسن  ظـفح  يارب 

مظن و يارب  ار  تماما  و  اه ، سرت  ربارب  رد  ناـما  ار  مالـس  ،و  یتسار قدـص و  تشادـگرزب  مارتحا و  يارب  ار  غورد  كرت  ،و  اـهراکنا
راـتفگ دنـس   ) . .تسا هداد  رارق  تماـما  ماـقم  میکحت ) میظعت و   ) يارب ار  ناناملـسم ) ماـما  زا   ) يرادربناـمرف تعاـطا و  ،و  تّما ماـظن 

دنا هدرک  لقن  دوخ  ياه  باـتک  رد  ار  هناـمیکح  تاـملک  نیا  هک  یناـسک  زا  ، رداـصم رد  هللا  همحر  بیطخ  هتفگ  قباـطم  هناـمیکح :
لوؤسلا و بلاطم  رد  یعفاش  نینچمه  هدروآ و  دوخ  باـتک  رد  تبـسانم  هب  ار  نآ  زا  ییاـه  شخب  هک  تسا  برـإلا  هیاـهن  هدنـسیون 

دوش یم  نشور  دـنا  هدرک  لقن  ییاه  توافت  اب  ار  تیاور  نیازا  ییاه  شخب  اـه  نآ  همه  هک  نیا  هب  هجوت  اـب.مکحلاررغ  رد  يدـُمآ 
ار مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  هیکدف  ياّرغ  هبطخ  زا  یـشخب  نیا  هک  دنک  یم  هفاضا  سپـس.دنا  هتـشاد  تفایرد  يرگید  رداصم  زا  هک 

.تسا هدوزفا  نآ  هب  ار  ییاه  شخب  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  هک  دـهد  یم  لیکـشت  دـنا  هدرک  لـقن  ار  نآ  ، فلاـخم قفاوم و  هک 
( ( ،ج 4،ص 193 هغالبلا جهن  رداصم  )

یمالسا ماکحا  زا  یمهم  شخب  ، هفسلف

تـسیب رد  هک  تسا  هدرک  یمالـسا  ماکحا  زا  یمهم  شخب  ياه  هفـسلف  هب  هراشا  طوسبم  هنامیکح  راـتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
.دوش یم  هصالخ  شخب 

( . ِكْرِّشلا َنِم  ًاریِهْطَت  َنامیِْإلا  ُهّللا  َضَرَف  ( ؛» تسا هدرک  بجاو  كرش  زا  لد  ریهطت  يارب  ار  نامیا  ادخ  :» دیامرف یم  تسخن  .1

رایـسب یگدولآ  نامه  ، دـهد یم  تاجن  یتسرپ  تب  كرـش و  هب  یگدولآ  زا  ار  ناسنا  ، دـنوادخ یگناـگی  هب  ناـمیا  هک  نیا  هب  هراـشا 
هاگیاج طقف  ناسنا  بلق  رگا.دوب  دـیحوت  هب  توعد  اـه  نآ  توعد  نیتسخن  دـنا و  هتـساخ  اـپ  هب  نآ  ریهطت  يارب  اـیبنا  همه  هک  يدـب 

یگناگود و هنوگره  زا  ، دراد یمرب  ماگ  وا  نامرف  تعاطا  قیرط  رد  هراومه  دـهاوخ و  یم  وا  يارب  ار  زیچ  همه  دـشاب  ادـخ  هب  نامیا 
یم كرـش  هدولآ  یتقو  هک  یلاح  رد.تشاد  دهاوخ  يدحاو  همانرب  دـحاو و  يدوبعم  ، دـحاو یفدـه  دـبای ، یم  ییاهر  یگناگدـنچ 

.دنک یم  ادیپ  هدنکارپ  فادها  فلتخم و  ياه  همانرب  ، ددعتم ياهدوبعم  دوش 

( . ِْربِْکلا ِنَع  ًاهیِْزنَت  َهاَلَّصلا  َو  ( ؛» تسا هدرک  بجاو  رورغ  ربک و  زا  ندش  كاپ  يارب  ار  زامن  ادخ  .» 2

لیلذ دبع  نوچمه  ناسنا  ، زامن ماگنه  هب  اریز  ، تسا رورغ  ربک و  زا  ندـش  كاپ  اه  نآ  زا  یکی  هک  دراد  یناوارف  تاکرب  راثآ و  ، زامن
نیا دـیاس و  یم  كاخ  هب  وا  هاگرد  رب  ار  یناشیپ  دـتفا و  یم  كاخ  هب  دـنک و  یم  میظعت  سپـس  ، دتـسیا یم  لیلج  دـنوادخ  ربارب  رد 

نایغط هب  ار  ناسنا  هک  يزیچ  نامه  ، دنکـش یم  مهرد  ار  وا  رورغ  ربک و  ، ینارون همانرب  نیا  نیقی  هب.دنک  یم  رارکت  راب  دـنچ  ار  لمع 
.تسا ربکت  هلئسم  نیمه  یصاعم  عاونا  همشچرس  هکارچ  ، دنک یم  ناهانگ  عاونا  هدولآ  دراد و  یم  او 
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داد یم  ماجنا  رگا  هک  يا  هدجـس  ، دش ادخ  هاگـشیپ  رد  مدآ  رب  هدجـس  زا  عنام  وا  رورغ  ربک و  هک  میا  هدـناوخ  زین  سیلبا  تالاح  رد 
.دش یمن  موش  رایسب  تبقاع  نآ  راتفرگ  زگره  تسکش و  یم  مهرد  وا  رورغ  ربک و 

ِنَع یْهنَت  َهالَّصلا  َّنِإ  : » دراد یم  زاب  تارکنم  اشحف و  زا  ار  ناـسنا  زاـمن  هک  تسا  هدـمآ  دـیجم  نآرق  رد  زاـمن  هراـبرد  هچنآ  ًـالوصا 
زا دوش و  یم  ادـخ  ناـمرف  میلـست  ناـسنا  دورب  راـنک  رورغ  ربک و  هک  یماـگنه.تسا  نیمه  شلئـالد  زا  یکی   1 ِرَْکنُْملا » ِءاـشْحَْفلا َو 

.دشوپ یم  مشچ  یصاعم 

( . ِقْزِّرِلل ًابِیبْسَت  َهاکَّزلا  َو  ( ؛» داد رارق  يزور  ببس  ار  تاکز  دنوادخ  .» 3

مدرم رگا  هک  هدـمآ  ثیدـح  رد  اریز  ، دـنک یم  نیمـضت  ار  ارقف  ِيزور  ، تاکز نتخادرپ  هک  نیا  تسخن  : دراد ریـسفت  ود  ترابع  نیا 
مالسلا هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد  هک  هنوگ  نامه.دش  دهاوخن  ادیپ  مالـسا  ناهج  رـسارس  رد  يریقف  دنهدب ، ار  ناشلاوما  تاکز 

: میناوخ یم 

 ( ،ج 2،ص 7،ح 1579 هیقفلا هرضحی  نم ال  « . ) . ًاجاَتُْحم ًاریِقَف  ٌِملْسُم  َیَِقب  اَم  ْمِِهلاَْومَأ  َهاَکَز  اْوَّدَأ  َساَّنلا  َّنَأ  َْول  «َو 

تارطخ زا  ار  وا  لاوـما  دـنک و  ناوارف  هدـنهد  تاـکز  رب  ار  يزور  دـنوادخ  دوـش  یم  ببـس  تاـکز  نتخادرپ  هک  نیا  رگید  ریـسفت 
نب یلع  ماما  زا  یثیدـح  رد  هک  هنوگ  نامه  ، تسین دـیعب  الاب  هلمج  رد  ریـسفت  ود  نیا  نایم  عمج  دـیامن و  ظـفح  ناگنـسرگ  زواـجت 

: دیامرف یم  هک  تسا  هدمآ  زین  مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم 

نم «. ). تساینغا لاوما  ظفح  ارقف و  توق  نیمأت  تاکز  عیرشت  تلع  ءاَِینْغَْألا ؛ ِلاَْومَأ  ِنیِـصْحَتَو  ِءاَرَقُْفلا  ِتُوق  ِلْجَأ  ْنِم  ِهاَکَّزلا  َهَّلِع  َّنَأ  »
 ( ،ج 2،ص 7،ح 1580 هیقفلا هرضحی  ال 

( . ِْقلَْخلا ِصَالْخِال  ًءاَِلْتبا  َماَیِّصلا  َو  ( ؛» دشاب ناگدنب  صالخا  يارب  یشیامزآ  هک  درک  عیرشت  نیا  يارب  ار  هزور  و  .» 4

رهاظ رد  هک  تسا  یتدابع  هزور  هک  اج  نآ  زا  یلو  تسا ؛ تین  صولخ  بابـسا  زا  انعم  کی  هب  صالخا و  هب  طورـشم  ، تادابع مامت 
راد هزور  ات  تسا و  هاگآ  نآ  زا  ادـخ  اهنت  ، رگید ریبعت  هب  دراد و  مدرم  صالخا  ندومزآ  رد  يرت  قیمع  رایـسب  ریثأـت  ، تسین راکـشآ 

دیجم نآرق  رد  ببـس  نیمه  هب  تساوقت و  زا  یلاـع  هلحرم  کـی  عـقاو  رد  نیا  دوـش و  یمن  ربخاـب  وا  هزور  زا  یـسک  دـیوگن  يزیچ 
.تسا هدش  رکذ  اوقت  هب  لین  يارب  هزور  عیرشت 

( . ِنیِّدِلل ًَهبِْرقَت  َّجَْحلا  َو  ( ؛» داد رارق  نید  تیوقت  يارب  ار  جح  و  .» 5

یم کیبل  ادص  کی  دنیآ و  یم  دیحوت  زکرم  يوس  هب  مالسا  ناهج  ایند و  رـسارس  زا  یلدکاپ  ناناملـسم  ، جح مسوم  رد  کش  نودب 
ار ناطیـش  دـنور و  یم  تافرع  رعـشم و  انم و  هب  مه  اب  دـنرازگ و  یم  زاـمن  مه  اـب  دـننک و  یم  فاوط  ادـخ  هناـخ  فارطا  دـنیوگ و 

لح يارب  ددرگ و  یم  رت  قیمع  اه  نآ  نایم  رد  یتسود  طباور  دـنوش و  یم  ربخاب  رگیدـکی  تالاح  راـبخا و  زا.دـننک  یم  راـسگنس 
گرزب تدابع  نیا  زا  هراومه  نانمـشد  ور  نیازا  ، دوش یم  مالـسا  تیوقت  ببـس  اه  نیا  عومجم  دنـشیدنا و  یم  رگیدکی  تالکـشم 

مالسا دبلاک  رد  يا  هزات  حور  گرزب  تدابع  نیا  قیرط  زا  لاس  ره  ات  دننک  دراو  يا  هبرـض  نآ  رب  دندیـشوک  یم  دنتـشاد و  تشحو 
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: میناوخ یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد  ور  نیازا  ، دوشن هدیمد  تدحو  نوناک  نآ  رد 

 ( ،ج 4،ص 271،ح 4 یفاک «. ) . تساپرب مه  مالسا  تساپرب  هبعک  هک  یمادام  ُهَبْعَْکلا ؛ ِتَماَق  اَم  ًاِمئاَق  ُنیِّدلا  ُلاَزَی  َال  »

نآ هچرگ.تسا  « ًَهبِْرقَت «» حلاص یحبـص  » هخـسن رد  هک  یلاح  رد  هدش  رکذ  « ًهَیِْوقَت » هژاو اب  الاب  هلمج  هغالبلا  جـهن  ياه  هخـسن  رثکا  رد 
سونأم رت و  بسانم  لّوا  ریبعت  نیقی  هب  یلو  ؛ دنوش کیدزن  مه  اب  نید  رظن  زا  مدرم  هک  دوش  یم  ثعاب  جح  اریز  ، تسین بسانمان  مه 

.دروخ یم  مشچ  هب  یترابع  ای  ثیدح  رتمک  رد  « ًَهبِْرقَت » هژاو اریز  ، تسا رت 

( ِمَالْسِْإِلل ًاّزِع  َداَهَْجلا  َو  ( ؛» داد رارق  ناناملسم ) و   ) مالسا يدنلبرس  تزع و  يارب  ار  داهج  و  .» 6

يزیچ دنزیخنرب  داهج  هب  دننیشنب و  شوماخ  نانمشد  تامجاهت  تالمح و  اه و  هلیح  ربارب  رد  ناناملـسم  رگا  ؛ تسا نشور  نآ  لیلد 
.ددرگ یم  يریز  هبرس  تلذ و  هب  لیدبت  يدنلبرس  تزع و  دوش و  یم  نانمشد  لامیاپ  اه  نآ  تمظع  هک  درذگ  یمن 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  ، داهج فورعم  هبطخ  رد  ور  نیازا 

ًهَبْغَر ُهَکَرَت  ْنَمَف  ُهَقِیثَْولا  ُُهتَّنُج  ُهَنیِـصَْحلا َو  ِهَّللا  ُعْرِد  يَْوقَّتلا َو  ُساَِبل  َوُه  ِِهئاَِیلْوَأ َو  ِهَّصاَِخل  ُهَّللا  ُهَحَتَف  ِهَّنَْجلا  ِباَْوبَأ  ْنِم  ٌبَاب  َداَـهِْجلا  َّنِإَـف  »
شــصاخ ناراـی  يور  هـب  ار  نآ  دــنوادخ  هـک  تـسا  تـشهب  ياـهرد  زا  يرد  داـهج  شاـب ) هاــگآ  ( ؛ لُّذــلا َبْوـَث  ُهَّللا  ُهَـسَْبلَأ  ُهـْنَع 

تلذ سابل  دنوادخ  دـنوش  نادرگ  يور  داهج  زا  هک  یمدرم  تسا و  دـنوادخ  نئمطم  رپس  مکحم و  هرز  اوقت و  سابل  ، داهج ، هدوشگ
هبطخ 27) ، هغالبلا جهن  «. ) . دنروآ یم  موجه  اه  نآ  هب  اهالب  دناشوپ و  یم  اه  نآ  نت  رب 

ِفوُْرعَْملاـِب َْرمَأـْلا  َو  ( ؛» داد رارق  نادرخ  یب  نتـشاد  زاـب  يارب  ار  رکنم  زا  یهن  مدرم و  هدوت  حالـصا  يارب  ار  فورعم  هب  رما  و  .» و 8  7
( . ِءاَهَفُّسِلل ًاعْدَر  ِرَْکنُْملا  ِنَع  َیْهَّنلا  ،َو  ِّماَوَْعِلل ًهَحَلْصَم 

لوئسم درذگ  یم  هعماج  رد  هچنآ  ربارب  رد  ار  هعماج  دارفا  همه  هک  دراد  ناهج  نیناوق  زا  يرایسب  رب  مالـسا  نوناق  ار  مهم  زایتما  نیا 
ماجنا هب  هدرک و  تحیـصن  ار  وا  دـنرومأم  ییافک  بجاو  ناونع  هب  همه  ، دـنک لودـع  دوخ  هفیظو  ماـجنا  زا  یـسک  هاـگره  ، دـناد یم 

وا دنلوئسم  همه  ، دوش بکترم  یمالسا  نیزاوم  فالخرب  يراک  دهد و  ماجنا  ار  يرکنم  اراکـشآ  یـسک  هاگره  دنناوخ و  ارف  هفیظو 
.دنرادزاب راک  نآ  زا  دنهد و  زردنا  ار 

.تسا ناهیفس  راک  زا  يریگشیپ  ببس  رکنم  زا  یهن  مدرم و  هدوت  يارب  تسا  یتحلصم  ، فورعم هب  رما  ، نیاربانب

رتمک دـنهد و  یم  ماـجنا  ار  دوخ  فیاـظو  ، صاوخ هک  نیا  هب  هراشا.دـنک  یم  هیکت  ماوع  رب  فورعم  هب  رما  رد  هک  تسا  هجوت  لـباق 
لابند هب  دـنمدرخ  لقاع و  مدآ  هک  نیا  هب  هراشا  دـنک  یم  هیکت  اهفـس  رب  رکنم  زا  یهن  دروم  رد  دـسر و  یم  فورعم  هب  رما  هب  تبون 

نیا هب  مه  دـیجم  نآرق.دـندرخ  مک  هیفـس و  ، هعماج هب  مه  دـننک و  یم  ملظ  دوخ  هب  مه  ، هانگ باکترا  اب  هک  اه  نآ  دور و  یمن  هانگ 
نادرگ يور  ، میهاربا نییآ  زا  یـسک  هچ  ؛ » ُهَسْفَن َهِفَـس  ْنَم  ّـالِإ  َمیِهاْربِإ  ِهَِّلم  ْنَع  ُبَغْرَی  ْنَم  َو  : » دـیامرف یم  دراد و  يا  هراـشا  عوـضوم 

هیآ 130) ، هرقب . ( .»؟ هیفس نادان و  دارفا  زج  هب  دش  دهاوخ 
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هلمج زا   ). .تسا هدمآ  يا  هظحالم  لباق  بلاطم  هتـشذگ  ياه  ثحب  رد  نآ  طیارـش  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تیمها  هرابرد 
 ( دوش هعجارم  نارمع  لآ  هروس  هیآ 104  لیذ  ،ج 3، هنومن ریسفت  ،ص 255؛ باتک نیمه  زا  دلج 2  هب 

( . ِدَدَْعِلل ْنَم  ًهامَ ِمِحَّرلا  َهَلِص  َو  ( ؛» تشاد ررقم  سوفن  شیازفا  يارب  ار  محر  هلص  و  .» 9

.تسا ومن  تیببس  يانعم  هب  هدش  رکذ  هلجال  لوعفم  تروص  هب  نوچ  تسا و  ندرک  ومن  يانعم  هب  یمیم و  ردصم  هاَْمنَم » »

رد تافلت  ، دننک کمک  رگیدمه  هب  دنشاب و  رگیدکی  بقارم  دنروآ و  ياج  هب  محر  هلص  لیماف  کی  دارفا  هک  یماگنه  تسا  نشور 
تردق و نانمـشد  ربارب  رد  دش و  دهاوخ  ناناملـسم  ددع  ترثک  هجیتن  رد  لیماف و  ترثک  ببـس  نیا  دوب و  دـهاوخ  مک  اه  نآ  نایم 

.دننک یم  ادیپ  يرتشیب  توق 

اهرهـش يداـبآ  نارمع و  رمع و  ینوزف  رد  یـصاخ  یهلا  يونعم و  ریثأـت  محر  هلـص  هک  دوـش  یم  هدافتـسا  تاـیاور  زا  ، نیا رب  نوزفا 
.دراد

: تسا هدمآ  مالسلا  مهیلع  ادخ  لوسر  زا  شناردپ  زا  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد 

یم داـیز  ار  اـهرمع  داـبآ و  ار  اـه  هناـخ  مـحر  هلـص  ٍراَـیْخَأ ؛ َْریَغ  اَُـهلْهَأ  َناَـک  ْنِإ  ِراَـمْعَْألا َو  ِیف  ُدـیِزَت  َراَیِّدـلا َو  ُرُمْعَت  ِمِـحَّرلا  ُهَلـِـص  »
،ج 71،ص 93،ح 21) راونالا راحب  «. ). دنشابن ناکین  زا  نآ  لها  دنچره  ، دنک

: میناوخ یم  مالسلا  هیلع  ترضح  نامه  زا  يرگید  ثیدح  رد 

؛ ًهَرََرب ًاراَْربَأ  اُوناَـک  اَذِإ  َْفیَکَف  ْمُهُراَـمْعَأ  ُلوُطَت  ْمُُهلاَوـْمَأ َو  یِْمنَتَف  ْمُهَماَـحْرَأ  َنُولِـصَیَف  ًهَرََرب  َنوـُنوُکَی  اـَل  ًهَرَجَف َو  َنوـُنوُکََیل  َمْوَْـقلا  َّنِإ  »
تروـص نیا  رد.دـنروآ  اـج  هب  محر  هلـص  لاـح  نیع  رد  یلو  دنـشابن ؛ ناـکین  زا  دنـشاب و  راـکهنگ  رجاـف و  یتـیعمج  تسا  نـکمم 

،ج 2،ص یفاک «. ) . دنـشاب نابوخ  ناکین و  زا  هک  نیا  هب  دـسر  هچ  ات  دوش  یم  ینالوط  ناشرمع  دـنک و  یم  ادـیپ  شیازفا  ناـشلاوما 
 ( 155،ح 21

ياـج هب  محر  هلـص  ناـسنا  هاـگره  هک  دـنا  هدرک  رکذ  هناـمیکح  مـالک  نیا  يارب  يرگید  ریـسفت  هغـالبلا  جـهن  ناـحراش  زا  یـضعب 
ریـسفت یلو  دبای  یم  ینوزف  هدروآ  ياج  هب  محر  هلـص  هک  صخـش  نآ  تردـق  توق و  دـنریگ و  یم  ار  يو  فارطا  وا  ماحرا  ، دروآ

هینغم موحرم  هدروآ و  ،ج 6،ص 109  راونالا راحب  رد  يار  ریسفت  نیا  هللا  همحر  یـسلجم  همالع   ) . .دسر یم  رظن  هب  رت  حیحـص  لوا 
( تسا هدومن  تیعبت  وا  زا  لالظ  یف  رد 

( . ِءاَمِّدِلل ًانْقَح  َصاَصِقلا  َو  ( ؛» داد رارق  اه ) ناج  و   ) اه نوخ  ظفح  يارب  ار  صاصق  و  .» 10

رد نادـنمدرخ ! يا  ؛ » ِباـْبلَْألا ِیلوُأ  اـی  ٌهاـیَح  ِصاـصِْقلا  ِیف  ْمَُـکل  َو  : » دــیامرف یم  هـک  تـسا  دــیجم  نآرق  زا  هـتفرگرب  نخــس  نـیا 
هیآ 179) ، هرقب «. ) . تسا امش  یگدنز  تایح و  ، صاصق
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هدـنیآ ياـه  لـتق  زا  يریگـشیپ  ببـس  فذـح  نیا  یلو  ؛ دوـش یم  فذـح  هعماـج  زا  يدرف  ، صاـصق رثا  رب  ًارهاـظ  هک  تسا  تـسرد 
رطخ رد  ار  دوخ  دوـش و  یم  مسجم  ناـشرظن  رد  صاـصق  هرظنم  هک  یماـگنه  ، دـنتفا یم  نارگید  لـتق  رکف  هب  هک  يدارفا  اریز  ، تسا

تروص هب  رمع  کی  دیاب  دنوش  يراوتم  دنهد و  ماجنا  یلتق  دنناوتب  هک  ضرف  هب  دننک و  یم  يراددوخ  لمع  نیا  زا  دـننیب  یم  یعطق 
.تسین صاصق  زا  رتمک  نآ  رجز  یتحاران و  هک  دنشاب  هتشاد  هنایفخم  یگدنز  رد  هبرد 

نوخ : دنیوگ یم  دنفلاخم و  صاصق  هنوگ  ره  اب  رشب  قوقح  نارادفرط  حالطـصا  هب  اه و  هورگ  زا  یـضعب  ، زورما يایند  رد  هنافـسأتم 
.تسا يرگید  ياطخ  میناسرب  لتق  هب  ار  لتاق  ام  رگا  هداد و  ماجنا  ییاطخ  راک  لتاق  ؛ تسش دیابن  نوخ  اب  ار 

نالتاق نآ  تسا و  رطخ  رد  نالتاق  هلیسو  هب  ناشناج  هک  يرفن  نارازه  ای  اهدص  يارب  ایوگ  اما  ؛ دننک یم  يزوسلد  لتاق  يارب  اه  نیا 
.تسا هتخوسن  ناشلد  دننک  یم  تینما  ساسحا  صاصق  یفن  اب 

( . ِمِراَحَْمِلل ًاماَظْعِإ  ِدوُدُْحلا  َهَماَقِإ  َو  ( ؛» داد رارق  یهلا  تامرحم  ندرمش  گرزب  يارب  ار  دودح  هماقا  و  .» 11

یم تاریزعت  يارجا  دودـح و  هماقا  ناشدروم  رد  هک  تساـه  نآ  زا  یمهم  شخب  اـی  هریبک  ناـهانگ  هب  هراـشا  اـج  نیا  رد  مراـحم » »
دـش و دـهاوخ  تیمهارپ  اهرظن  رد  هانگ  ، دـح يارجا  اب  تسا  یهیدـب.ددرگ  یم  مه  تاریزعت  لماش  ماع  يانعم  هب  دودـح  اریز  ، دوش

نماد ینیگنس  تازاجم  مه  ایند  نیا  رد  ، ترخآ يارـس  رد  یهلا  تازاجم  رب  هوالع  دناد  یم  اریز  دور  یم  نآ  غارـس  هب  یـسک  رتمک 
.دش دهاوخ  هدرتسگ  ياه  یگدولآ  زا  نآ  ظفح  هعماج و  تینما  ببس  رما  نیا  دریگ و  یم  ار  وا 

: تسا هدمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  یثیدح  رد  ور  نیازا 

«.) تسا ناراب  ندـیراب  زور  لهچ  زا  رترب  دوش  ارجا  نیمز  رد  هک  يدـح  ًاحاَبَـص ؛ َنیَِعبْرَأ  ِرَطَم  ْنِم  ُلَْضفَأ  ِضْرَْألا  ِیف  ِهَِّلل  ُماَُقی  ٌّدَـح  «َو 
 ( ،ج 7،ص 175،ح 8 یفاک .

یم هیآ 17 ) دیدح  « ) اِهتْوَم َدَْعب  َضْرَْألا  ِیُْحی  َو   » هفیرـش هیآ  ریـسفت  رد  مالـسلا ) هیلع  مظاک  ماما   ) میهاربا وبا  زا  يرگید  ثیدـح  رد 
يایحا اب  نیمز  دننک و  هدنز  ار  لدع  هک  دنک  یم  ثوعبم  ار  ینادرم  دـنوادخ  هکلب  تسین ، ناراب  هلیـسو  هب  يایحا  طقف  نیا  :» دـیامرف

: دوزفا سپس.دوش  یم  هدنز  لدع 

رد ناراـب  زور  لـهچ  لوزن  زا  تسا  رتدـنمدوس  نآ  رد  دـح  هماـقا  و  ًاحاَبَـص ؛ َنیَِعبْرَأ  ِرْطَْقلا  َنِم  ِضْرَأـْلا  ِیف  ُعَْفنَأ  ِهَِّلل  ِّدَْـحلا  ُهَماَـقَِإل  «َو 
 ( ،ج 7،ص 174،ح 2 یفاک «.). نیمز

يدراوم یلو  ؛ دـنوش یم  توعد  تسار  هار  هب  قیرط  نیا  زا  مدرم  تیرثکا  تسا و  یگنهرف  ياـه  هماـنرب  رب  اـیبنا  توعد  ساـسا  هتبلا 
هب لـسوت  زج  دراوم  هنوگ  نیا  رد.دـنزیخ  یمرب  تفلاـخم  هب  اـه  نآ  یهاون  رماوا و  لـباقم  رد  هناتخـسرس  يدارفا  هک  دوـش  یم  ادـیپ 

.تسا هنوگ  نیمه  زین  ملاع  نیناوق  ناهج و  يالقع  مامت  همانرب  رد  هک  هنوگ  نامه  ، تسین یهار  اه  تازاجم  دودح و  يارجا 

( . ِلْقَْعِلل ًانیِصْحَت  ِرْمَْخلا  ِبْرُش  َكْرَت  َو  ( ؛» درک عیرشت  لقع  تمالس  ظفح و  يارب  ار  رمخ  برش  كرت  و  .» 12
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هلعش یتسم  تلاح  رد  اهنت  هن  ؛ دنتسه یناسنا  لقع  کی  هرامش  نانمشد  زا  ردخم  داوم  همه  بارـش و  هک  تسین  دیدرت  کش و  ياج 
زغم و بیرخت  رد  يدایز  تاریثأت  زین  نآ  زا  دـعب  هکلب  ، دـننز یم  يراـک  ره  هب  تسد  تسم  دارفا  دوش و  یم  شوماـخ  یلک  هب  لـقع 

.دوش یم  نونج  هب  رجنم  هاگ  دراذگ و  یم  ياج  هب  دوخ  زا  باصعا 

يدـب هانگ و  ره  همـشچرس  بارـش  «) ٍّرَـش ٍْمثإ َو    ّ ِلُک ُسأَر  َرْمَْخلا  ّنإ  » ناونع تحت  یباب  یفاک  باـتک  مشـش  دـلج  رد  « ینیلک » موحرم
هدمآ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  یثیدـح  رد  هلمج  زا  ؛ تسا هدرک  رکذ  نآ  لیذ  رد  یناوارف  ثیداحا  تسا و  هدروآ  تسا )

: تسا

 ( ،ج 6،ص 403،ح 3 یفاک «. ) . تسا یهانگ  ره  همشچرس  بارش  ٍْمثِإ ؛ ِّلُک  ُْسأَر  َرْمَْخلا  َّنِإ  »

: میناوخ یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يرگید  ثیدح  رد 

لفق اه  يدـب  رورـش و  يارب  دـنوادخ  َباَرَّشلا ؛ ِلاَْفقَْألا  َْکِلت  َحـِیتاَفَم  َلاَق  ْوَأ  اَهَحِیتاَفَم  َلَعَج  ًـالاَْفقَأ َو  ِّرَّشِلل  َلَـعَج  َّلَـج  َّزَع َو  َهَّللا  َّنِإ  »
 ( ،ح 5 نامه «. ) . تسا هداد  رارق  بارش  ار  اه  لفق  نآ  دیلک  و  تساه ) لقع  لفق  نامه  هک   ) هداد رارق  ییاه 

: دومرف هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا  امهیلع  قداص  ماما  ای  رقاب  ماما  زا  يرگید  ثیدح  رد 

َوُه ال ِِهتَْنبا َو  ِِهتْخُأ َو  ِهِّمُأ َو  یَلَع  ُِبثَی  َهَضیِرَْفلا َو  َهاَـلَّصلا  ُعَدََـیل  ْمُهَدَـحَأ  َّنِإ  ِرْمَْخلا  ِبْرُـش  ْنِم  َّدَـشَأ  ٍءْیَِـشب  َّلَـج  َّزَع َو  ُهَّللا  َیِـصُع  اَـم  »
دننک و یم  كرت  یلک  هب  ار  بجاو  زامن  ناراوخ  بارش  زا  یضعب.تسین  رمخ  برش  زا  رتدیدش  دنوادخ  هاگـشیپ  رد  یهانگ  ُلِقْعَی ؛

 ( ،ح 7 نامه «. ) . دننک زواجت  دنمهف  یمن  هک  یلاح  رد  دوخرتخد  رهاوخ و  ردام و  هب  تسا  نکمم 

: دیوگ یم  هک  اج  نآ  تسا  هتخاس  مسجم  دوخ  رعش  رد  نابز  یسراف  يارعش  زا  یکی  ار  نومضم  نیمه 

ار رب  رس و  یبیهم  لکش  اب  هتسارآ  یناوج  نیلاب  هب  تفر  یبش  سیلبا 

ار رطخ  هس  نیز  یکی  وت  ینیزگب  دیاب  راهنز  یهاوخ  رگا  گرم  منم  هک  اتفگ 

ار رس  هنیس و  دوخ  رهاوخ  زا  ینکشب  ای  راز  یشکب  ار  تدوخ  ریپ  ردپ  نآ  ای 

ار رظن  وت  كاله  مشوپب ز  هک  نآ  ات  رغاس  هس  ود  یشونب  بان  یم  دوخ ز  ای 

ار رن  مغیض  نت  هب  هزرل  دتف  گرم  زک  تشاد  اج  دوخ و  رب  ناوج  میب  نیا  زا  دیزرل 

ار ررض  عفر  منک  شیوخ  زا  یم  هب  نکیل  راک  نیا  مرهاوخ  ردپ و  اب  منکن  اتفگ 

ار ردپ  تشک  مه  دز و  ار  دوخ  رهاوخ  مه  یتسم  هریچ ز  دش  وچ  دروخ  یِم  هس  ود  یماج 

ار رشب  عون  دنک  ظفح  رش  هیام  نیز  دنوادخ  كات  نب  کشخ  دوش  شاک  يا 
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( . ِهَّفِْعِلل ًاباجیِإ  هَقِرَّسلا  َهَبَناَُجم  َو  ( ؛» تشاد ررقم  مدرم ) لاوما  هب  یگدولآ  زا  زیهرپ  و   ) تفع ظفح  يارب  ار  تقرس  زا  يرود  و  .» 13

القع مامت  اه و  فرع  همه  رد  تسا و  یعرـش  ّدـح  ياراد  مالـسا و  رد  ناهانگ  نیرت  گرزب  زا  دـشاب  لکـش  ره  هب  يدزد  تقرس و 
.تسا هدش  ررقم  تازاجم  نآ  يارب  ایند  نیناوق  مامت  رد  دوش و  یم  بوسحم  تشز  رایسب  يراک 

ار تقرـس  دنوادخ.تسا  صرح  هنوگ  ره  كرت  عبط و  تعانم  يراد و  نتـشیوخ  هب  هراشا  مالـسلا  هیلع  ماما  مالک  رد  « تفع » هب ریبعت 
مـشچ يرگید  لاوما  هب  سک  چیه  ، دنک هدنز  دارفا  رد  ار  تفع  حور  ، هعماج یلام  تینما  ظفح  رب  نوزفا  هک  هدومرف  میرحت  ور  نیازا 

يا هدع  دنوادخ  دیجم  نآرق  رد  هک  هنوگ  نامه  ، دتفین نارگید  لاوما  هب  دربتـسد  رکف  هب  یتشیعم  تالاح  نیرتدب  رد  یتح  دزودـن و 
ُلِهاْجلا ُمُُهبَسْحَی  ِضْرَْألا  ِیف  ًابْرَض  َنوُعیِطَتْـسَی  ِهّللا ال  ِلِیبَس  ِیف  اوُرِـصْحُأ  َنیِذَّلا  ِءارَقُْفِلل  : » تسا هدوتـس  ترابع  نیا  اب  ار  نادنمزاین  زا 

هب هجوت  و   ) دـنا هتفرگ  رارق  انگنت  رد  ادـخ  هار  رد  هک  دـشاب  یناسک  يارب ) امـش  ياه  قافنا  (؛ » ْمُهامیِِـسب ْمُُهفِْرعَت  ِفُّفَعَّتلا  َنِم  َءاـِینْغَأ 
هنیزه نیمأت  يارب  ات  دهد  یمن  هزاجا  اه  نآ  هب  داهج  نادـیم  رد  تکرـش  هتخاس و  هراوآ  شیوخ  ياه  نطو  زا  ار  اه  نآ  ادـخ  تایآ 

نتـشیوخ تفع و  تدش  زا  و  دنروآ ) تسد  هب  يا  هیامرـس  و   ) دننک یترفاسم  دنناوت  یمن  دننزب ) یتراجت  بسک و  هب  تسد  یگدنز 
 ( هیآ 273 ، هرقب «.) . یسانش یم  ناشیاه  هرهچ  زا  ار  اه  نآ  اما  ؛ دنرادنپ یم  زاین  یب  ار  اه  نآ  هاگآان  دارفا  يراد 

رد تسا و  مهم  زین  مدرم  لاوما  زا  يزاین  یب  زاربا  تّفع و  حور  شرورپ  دراد  تیمها  هعماج  تینما  ظفح  هک  هزادـنا  ناـمه  نیقی  هب 
.دوش یم  نومنهر  یلام  تینما  هب  ار  هعماج  هک  تسا  هیحور  نیا  عقاو 

( . ِبَسَّنِلل ًانیِصْحَت  یَنِّزلا  َكْرَت  َو  ( ؛» داد رارق  اه  بسن  ظفح  يارب  ار  انز  كرت  و  .» 14

هدرک هراـشا  اـه  نآ  نیرت  مهم  زا  یکی  هـب  مالـسلا  هـیلع  ماـما  هـک  دراد  یناوارف  ءوـس  راـثآ  عورـشمان  ياـه  شزیمآو  اـنز  نـیقی  هـب 
سک چـیه  هب  هتـسباو  هک  تسا  یعورـشمان  نادـنزرف  نآ  لوصحم  دـنک  ادـیپ  جاور  عورـشمان  ياه  شزیمآ  هعماج  رد  هاـگره.تسا 

هن ، دنوش یم  یلام  تیامح  هن  ، دننک یم  ادیپ  ناشدوخ  يارب  یهاگ  هیکت  هن  دریگ و  یم  هدهع  رب  ار  اه  نآ  تناضح  یسک  هن  ، دنتـسین
.دنراد ربرد  هعماج  يارب  ار  هرطاخم  نیرت  گرزب  ینادنزرف  نینچ.دنرادروخرب  هناردام  هناردپ و  فطاوع  زا  هن  دنراد و  ثرا 

يداهن هک  ضرف  هب.دریگ  یم  ماـجنا  عورـشمان  نادـنزرف  نیمه  تسد  هب  كاـنلوه  تاـیانج  زا  يرایـسب  هک  دـهد  یم  ناـشن  اـهرامآ 
راک نآ  ینوناق  یفطاع و  راثآ  ردام و  ردپ و  اب  دنویپ  زا  تیمورحم  زاب  دنک  تظافح  يروآ و  عمج  ار  عورـشمان  نادـنزرف  یعامتجا 

.درک دهاوخ  ار  دوخ 

اهنت هن  برغ  يّدام  نّدمت  رد  هنافـسأتم  یلو  ؛ تسا هدـش  لئاق  نآ  يارب  ینیگنـس  تازاجم  هدرک و  مارح  ار  انز  مالـسا  لیلد  نیمه  هب 
.دنزادرپ یم  زین  تایلام  اه  تلود  هب  تسه و  زین  اه  تلود  تیامح  تحت  اشحف  زکارم  هکلب  ، تسین مارح  انز 

یم ینوناق  بیقعت  لباق  عونمم و  ار  فنع  هب  يانز  اهنت.دنتـسین  لئاق  یتیمها  زین  رادرهوش  ناـنز  ِعورـشمان  طـباور  يارب  یتح  اـه  نآ 
اوه و هبلغ  اما  ؛ دننیب یم  دوخ  مشچ  اب  زین  ار  نآ  دسافم  تسا و  دایز  رایسب  یبرغ  عماوج  رد  عورشمان  نادنزرف  لیلد  نیمه  هب  دنناد و 

.دهد یمن  ار  نتخاسدودحم  هزاجا  اه  نآ  هب  يرابودنب  یب  يانعم  هب  ياه  يدازآ  سوه و 
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اریز ، تسین يربخ  ردپ  مان  زا  دوش و  یم  هتشون  ردام  مان  اهنت  اه  همانـسانش  رد  هک  هدیـسر  اج  نآ  هب  راک  یبرغ  عماوج  زا  یـضعب  رد 
.دنک یم  داجیا  یمیظع  لکشم  نادازون  زا  يرایسب  يارب  ناردپ  ندوب  لوهجم  دنسیونب  دنهاوخب  ار  ردپ  مان  رگا  دنا  هدید 

ياهروشک زا  یـضعب  راـمآ  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  هدـشن و  فنع  هب  زواـجت  زا  عناـم  یتح  اـنز  ندرمـش  زاـجم  هک  تسا  روآ  تفگش 
.دریگ یم  تروص  فنع  هب  زواجت  کی  هقیقد  ره  رد  دهد  یم  ناشن  یبرغ 

راحب رد  هللا  همحر  یـسلجم  همالع  هک  یثیدح  رد  مالـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ماما  هک  دراد  يرگید  رایـسب  دـسافم  انز  هتبلا 
: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  ، دنک یم  هراشا  نآ  زا  یشخب  هب  هدرک  لقن  عیارشلا  للع  زا  راونالا 

ْنِم َِکلَذ  َهَبْـشَأ  اَم  ِثیِراَوَْملا َو  ِداَسَف  ِلاَفْطَْأِلل َو  ِهَِیبْرَّتلا  ِكْرَت  ِباَْسنَْألا َو  ِباَهَذ  ِسُْفنَأـْلا َو  ِلـْتَق  ْنِم  ِداَـسَْفلا  َنِم  ِهِیف  اَِـمل  اـَنِّزلا  َمَّرَح  «َو 
: لیبقزا تسا  نآ  رد  هک  يدسافم  ّتلع  هب  تسا  هدرک  مارح  ار  انز  دنوادخ  داَسَْفلا ؛ ِهوُجُو 

ندش دساف  نادنزرف و  تیبرت  كرت  بسن و  نتفر  تسد  زا  و  ناگتسب ) ای  نارسمه  مشخ  شتآ  ندش  هتخورفارب  ببـس  هب  ،) سفن لتق 
 ( ،ج 6،ص 98،ح 2 راونالا راحب  «. ) . نوگانوگ دسافم  زا  نآ  لاثما  ثاریم و  مظن 

«. تشاد ررقم  لسن  شیازفا  يارب  ار  ییارگ ) سنجمه  و   ) طاول كرت  و  .» 15

( . ِلْسَّنِلل ًارِیثْکَت  ِطاَوِّللا  َكْرَت  (َو 

نایم زا  دـنک و  ادـیپ  شیازفا  ناسنا  لسن  ، حیحـص قیرط  زا  هک  تسا  نیا  يارب  نادرم  ناـنز و  رد  یـسنج  توهـش  شنیرفآ  میناد  یم 
یسنج هقالع  نیا  رگا  لاح.دوش  دوبان  ناسنا  لسن  یهاتوک  تدم  رد  دوب  نکمم  دوبن  درم  نز و  نایم  یـسنج  هقالع  نیا  رگا  دورن و 

مه نآ  دبای  شرتسگ  يرشب  هعماج  رد  بلطم  نیا  دشاب و  هتشادن  لسن  ياقب  رد  يریثأت  چیه  هک  دیآرد  ییارگ  سنجمه  تروص  هب 
.دش دهاوخ  رشب  دارفا  دوبمک  ای  ناسنا  لسن  عطق  ببس 

عیاض ببـس  ییارگ  سنجمه  دـننام  زین  اه  نآ  اریز  تسا ، هدـش  میرحت  مالـسا  رد  زین  تاناویح  اب  شزیمآ  ای  انمتـسا  ، لـیلد نیمه  هب 
.ددرگ یم  یناسنا  ياه  هفطن  ندش 

ار وا  خساپ  ترضح  درک و  انز  میرحت  هرابرد  یلاؤس  ترضح  نآ  زا  یقیدنز  هک  میناوخ  یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد 
هک تسا  نیا  شتلع  : دومرف مالسلا  هیلع  ماما.دیسرپ  طاول  میرحت  زا  سپس  دومرف و 

ٌداسَف َِکلذ  ِهَزاجِإ  ِیف  َناک  ِجوُرُْفلا َو  ُلیِطْعَت  ِلْسَّنلا َو  ُعْطَق  ِهِیف  َناک  ِءاسِّنلا َو  ِنَع  ُلاـجِّرلا  یَنْغَتْـسَال  ًـالالَح  ِمـالُْغلا  ُناـْیتِإ  َناـک  َْول  ُهَّنَأ  »
یم یعیبط  عورشم و  شزیمآ  لیطعت  لسن و  عطق  ببـس  دندش و  یم  زاین  یب  نانز  زا  نادرم  دوب  لالح  رـسپ  اب  شزیمآ  هاگ  ره  ٌرِیثَک ؛

،ج 14،ص 252،ح 12) هعیشلا لئاسو  «. ) . تشاد ربرد  يرایسب  دسافم  راک  نیا  ندوب  زاجم  دش و 

 ( ،ج 76،ص 64،ح 6 راونالا راحب   ) . .تسا هدش  لقن  مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ماما  زا  يرتشیب  حیضوت  اب  انعم  نیمه  هیبش 
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سنجمه موش  رایـسب  راثآ  زا  یکی  هدـش  هراشا  نآ  هب  زین  يرگید  تایاور  رد  هدومرف و  نایب  اج  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هچنآ  هتبلا 
فیرحت ، راـک نیا  اریز  ، تسا یفطاـع  یتشادـهب و  لـئاسم  رظن  زا  اـه  نآ  زا  یکی  هک  دراد  زین  يرگید  راـب  ناـیز  راـثآ  ؛ تسا ییارگ 

قبط هک  هدرک  زورب  زدیا  يرامیب  تروص  هب  نآ  راکـشآ  نایز  زورما  تسا و  یلـسانت  ياضعا  یـسنج و  هقالع  شنیرفآ  رد  ینـشور 
نامرد رد  ناهج  يابطا  مامت  زورما  هک  يا  يرامیب  نامه  ، دوش یم  یشان  ییارگ  سنجمه  هلئسم  زا  زدیا  دراوم  رثکا  ، رامآ زا  یـضعب 

مامت اب  دوش و  یم  التبم  اه  يرامیب  عاونا  هب  یهاتوک  تدم  رد  ناسنا  دزادنا و  یم  راک  زا  ار  ندب  یعافد  يورین  اریز  ، دنا هدناماو  نآ 
.تسا هدشن  ادیپ  نآ  نامرد  يارب  ینئمطم  يوراد  زونه  هدمآ  لمع  هب  ایند  ناکشزپ  يوس  زا  هک  ییاه  ششوک 

.دشاب روما  نیا  زا  یشان  تسا  نکمم  انز  هب  تبسن  مالسا  رد  طاول  تازاجم  دیدشت 

لماع قفاوم  سنج  هب  اه  نآ  هقالع  هک  دنیوگ  یم  دنهد و  یم  ناشن  زبس  غارچ  يدارفا  هب  ، تیلوئسم دقاف  نابیبط  زا  یخرب  زورما  هتبلا 
نآ زا  رگید  یعمج  رظن  راـهظا  هیبش  نیا  دنرمـش و  یم  زاـجم  ار  ییارگ  سنجمه  اـه  نآ  يارب  تسین و  رییغت  لـباق  دراد و  یکیتـنژ 
هب هک  اه  يرامیب  تافارحنا و  نیا  رب  نتشاذگ  هحص  کش  نودب.دننک  یم  یفرعم  رطخ  یب  ررـض و  یب  ار  انمتـسا  هک  تسابطا  هنوگ 

يدام ندـمت  رد  تحاقو   ) . .تسا نارامیب  هنوگ  نیا  یفارحنا  ياه  هتـساوخ  اب  ندـش  گنهامه  زا  یـشان  تسا  جالع  لباق  لاـح  ره 
ییاپورا سنجمه  نارادمتسایس  زا  رفن  ود  هک  دش  رشتنم  دیارج  رد  ربخ  نیا  ، روطس نیا  نتـشون  ماگنه  هب  هک  هدیـسر  ییاج  هب  برغ 

رد لاس 1389  رویرهـش  متفه  تسیب و  رد  ربخ  نیا  ) .تفگ کیربت  اه  نآ  هب  زین  ناـنآ  مظعا  ردـص  دـندرک و  جاودزا  مه  اـب  ًامـسر 
( ( دش رشتنم  دیارج 

( . ِتاَدَحاَجُمْلا یَلَع  ًاراَهِْظتْسا  ِتاَداَهَّشلا  َو  ( ؛» داد رارق  اهراکنا  ربارب  رد  قح  راهظا  يارب  ار  یهاوگ  تداهش و  و  .» 16

بجاو وا  رب  دوش  هدـناوخارف  تداهـش  هب  رگا  دـنیبب  دوخ  مشچ  اب  ار  نآ  دـشاب و  ربخاب  يا  هثداح  زا  هک  یـسک  مالـسا  رد  میناد  یم 
زا یکی  تداهـش  نامتک.هناگیب  ای  دشاب  دنواشیوخ  ، نمـشد ای  دـشاب  تسود  هرابرد  هاوخ  دـنک ؛ نایب  هدـید  ار  هچنآ  دریذـپب و  تسا 

ار تداهـش  ؛ » ُُهْبلَق ٌِمثآ  ُهَّنِإَف  اهُْمتْکَی  ْنَم  َهَداهَّشلا َو  اوُُمتْکَت  َو ال  : » دومرف تحارـصاب  دـیجم  نآرق  هک  هنوگ  نامه  ، تسا هریبک  ناهانگ 
هیآ 283) ، هرقب («. ). تسا هتشاد  یفخم  ار  یتقیقح  هکارچ   ) تسا راکهانگ  وا  بلق  دنک  نامتک  سکره  دینکن و  نامتک 

( تداهـش يادا  يارب  هاگداد  هب   ) توعد هک  یماگنه  نادـهاش  و  ؛ » اوُعُد ام  اذِإ  ُءادَـهُّشلا  َبْأَـی  ـال  َو  : » دـیامرف یم  نآ  زا  لـبق  هیآ  رد 
هیآ 282) ، هرقب «. ). دننکن ابا  دنوشب 

تداهش ، ایند رگید  نیناوق  رد  هک  یلاح  رد  تسا  هدرک  نایب  تحارـص  اب  ار  نآ  تمرح  ، تداهـش نامتک  هرابرد  زین  یمالـسا  تایاور 
ار نآ  دناوت  یم  هنرگو  دهد  یم  تداهـش  دـنیبب  نداد  تداهـش  رد  ار  دوخ  دوس  دـشاب و  لیام  سکره  تسین ؛ یمازلا  ًالومعم  دوهش 

.دیامن موتکم 

.دننک لامیاپ  ار  مدرم  قوقح  دنناوتن  دارفا  هک  تسا  نآ  يارب  راک  نیا  نتخاس  بجاو 

: میناوخ یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  یثیدح  رد 
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هک یسک  ِهبَسَن ؛ ِهِمْـسِاب َو  ُِقئاَلَْخلا  ُُهفِْرعَت  ِرَـصَْبلا  َّدَم  ٌرُون  ِهِهْجَِول  ِهَماَیِْقلا َو  َمْوَی  یَتَأ  ٍِملْـسُم  ٍئِْرما  َّقَح  اَِهب  َِییُْحِیل  ٍّقَح  َهَداَهَـش  َدِهَـش  ْنَم  »
شتروص زا  هک  دوش  یم  رـشحم  هصرع  دراو  یلاح  رد  تمایق  زور  ، دنک ایحا  نآ  هلیـسو  هب  ار  یناملـسم  قح  ات  دهدب  یقح  تداهش 

،ج یفاک «. ). دنـسانش یم  شبـسن  مان و  اب  ار  وا  قیالخ  مامت  دور و  یم  شیپ  دنک  یم  راک  مشچ  هک  اج  نآ  ات  هک  دزیخ  یمرب  يرون 
 ( 7،ص 380،ح 1

: دیامرف یم  اوُعُد » ام  اذِإ  ُءادَهُّشلا  َبْأَی  َو ال   » هیآ ریسفت  رد  هک  میناوخ  یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد 

هب توعد  هک  یماگنه  تسین  راوازـس  سک  چـیه  يارب  ْمَُکل ؛ ُدَهْـشَأ  َلوُقَی ال  ْنَأ  اَْهیَلَع  ُدَهْـشَی  ِهَداَهَّشلا  َیلِإ  َیِعُد  اَذِإ  ٍدَـحَِأل  یِغَْبنَی  َال  »
 ( ،ص 379،ح 1 نامه «. ) . مهد یمن  تداهش  امش  يارب  نم  : دیوگب دوش  يزیچ  رب  نداد  تداهش 

دنا هدرک  ریسفت  دربن  نادیم  رد  ادخ  هار  رد  تداهش  يانعم  هب  اج  نیا  رد  ار  تداهش  هغالبلا  جهن  ناحراش  زا  یضعب  هک  نیا  تفگش 
هیلع ماما  اریز  ، درادن نآ  اب  یبسانت  نآ  زا  دعب  لبق و  ، مالـسلا هیلع  ماما  تاریبعت  هک  یلاح  رد  دنا  هتـسناد  نید  تیوقت  ببـس  ار  نآ  و 

« تادحاجم » هب ریبعت  دومرف و  نایب  مالسا  تزع  ناونع  هب  ار  داهج  ًالبق  مالسلا 

نداد تداهـش  كرت  اب  هک  تسا  هدش  رکذ  نآ  زا  دعب  زین  بذـک  كرت  هک  صوصخ  هب  تسا  يواعد  ثحب  بسانم  اهراکنا ) ینعی  )
ار داهج  هکلب  هدرکن  ِهبٌرومأم  ار  تداهش  دنوادخ  نیقی  هب  دوش و  یم  عورش  « هّللا ضرف  » هلمج اب  ثیدح  زاغآ  هوالع  هب.تسا  بسانم 

.دوش یم  تداهش  هب  هتنم  ًانایحا  هک  هدومرف  بجاو 

( . ِقْدِّصِلل ًافیِرْشَت  ِبِذَْکلا  َكْرَت  َو  ( ؛» داد رارق  یتسار  قدص و  تشادگرزب  مارتحا و  يارب  ار  غورد  كرت  و  .» 17

هتخیـسگ مه  زا  عامتجا  هتـشر  دـشابن  يدامتعا  رگا  هک  تسا  رگیدـکی  هب  تبـسن  دارفا  لباقتم  دامتعا  رب  یعاـمتجا  یگدـنز  ساـسا 
بابـسا نیرت  مهم  تنایخ  غورد و  اریز  ، دشاب مکاح  هعماج  رب  تناما  قدـص و  هک  دوش  یم  لصاح  یتروص  رد  دامتعا.دـش  دـهاوخ 

.تسا يدامتعا  یب  ینیبدب و 

هدرمـش تلیـضف  کی  ناونع  هب  ییوگتـسار  ات  هدرک  بجاو  ار  غورد  كرت  دـنوادخ  : دـیامرف یم  ابیز  ریبعت  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
.دننک تکرح  نآ  يوس  هب  هعماج  دارفا  دوش و 

َنیِذَّلا ال َبِذَْـکلا  يِرَتْفَی  امَّنِإ  : » دـیوگ یم  دـیجم  نآرق.تسا  هدـمآ  غورد  یتشز  هرابرد  تاریبعت  نیرتدـیدش  یمالـسا  تاـیاور  رد 
هیآ 105) ، لحن «. ). دنرادن نامیا  ادخ  تایآ  هب  هک  دندنب  یم  غورد  یناسک  اهنت  ؛ » َنُوبِذاْکلا ُمُه  َِکئلوُأ  ِهّللا َو  ِتایِآب  َنُونِمُْؤی 

: میناوخ یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  یثیدح  رد 

،ح 8212) لاّمعلا زنک  «. ) . تسا قافن  ياهرد  زا  يرد  غورد  ِنلا ؛ ِقافّ ِباْوبأ  ْنِم  ٌباب  َبْذِْکلا  َّنإ  »

: دومرف هک  هدش  لقن  نینچ  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  زا  یفاک  باتک  رد 
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یخوش هاوخ  ار  غورد  هک  ینامز  رگم  دشچ  یمن  ار  نامیا  معط  ناسنا  ُهَّدِج ؛ َُهلْزَه َو  َبِذَْکلا  َكُْرتَی  یَّتَح  ِناَمیِْإلا  َمْعَط  ٌْدبَع  ُدِـجَی  «ال 
،ج 2،ص 340،ح 11) یفاک «. ) . دنک اهر  ، يدج ای  دشاب 

هک اج  نآ  میهد  یم  نایاپ  ار  نخـس  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  يرگید  ثیدـح  اب.تسا  رایـسب  هنیمز  نیا  رد  ثیداحا 
: دومرف

رد ود  ره  تسا و  هارمه  رگید )  ) ناهانگ روجف و  اب  غورد  اریز  ، دیزیهرپب غورد  زا  راّنلا ؛ ِیف  امُهَو  ِروُجُْفلا  َنِم  ُهَّنِإَف  َبْذِْـکلا  ْمُکاّیإ َو  »
،ج 1،ص 113) مارو هعومجم  «. ) . دنشتآ

( . ِفِواَخَمْلا َنِم  ًاناَمَأ  َمَالَّسلا  َو  ( ؛» داد رارق  اه  سرت  ربارب  رد  ناما  ار  مالس  و  .» 18

دصق هنوگ  چیه  هک  تسا  نیا  شموهفم  دنک  مالس  يرگید  هب  یسک  هاگره  هک  تسا  ندرک  مالس  نامه  اج  نیا  رد  « مالس » زا روظنم 
فوخ و وا  هیحان  زا  هک  تسا  نیا  زین  نآ  موهفم  دیوگ  یم  خساپ  مالس  اب  ار  مالس  هدنونـش  هک  یماگنه  درادن و  ار  وا  تیذا  رازآ و 

.تسین دوجوم  هدننک  مالس  يارب  يررض 

ناـشدوخ هلیبـق  زا  فرط  رگا  رگیدـکی  اـب  دروخرب  ماـگنه  مدرم  زا  يرایـسب  نآ  زا  سپ  یتدـم  مالـسا و  زاـغآ  رد  هک  نیا  حیـضوت 
چیه هک  دوب  يدهعت  هلزنم  هب  ، تفگ یم  خساپ  زین  لباقم  فرط  درک و  یم  مالـس  ادتبا  وا  رگا  یلو  دـندرک ؛ یم  ینماان  ساسحا  ، دوبن

زا دـندروآ و  یم  ییاذـغ  دـش و  یم  دراو  اه  نآ  رب  یـصخش  رگا  هک  هنوگ  نامه  ، دـندناسر یمن  رگیدـکی  هب  ینایز  ررـض و  هنوگ 
نامهیم دوب و  هتفگ  یتیحت  ًالمع  هناخ  بحاص  ؛ دندرک یم  تینما  ساسحا  رگیدکی  هب  تبسن  نیفرط  دروخ  یم  لزنم  بحاص  ياذغ 

.دوب هداد  خساپ  نآ  هب  ًالمع  زین  دراو  هزات 

فرطرب يارب  هک  دیـسر  یم  رظن  هب  روکذـم  دراوم  فـالخرب  يدـهاوش  نئارق و  ، نآ باوـج  مالـس و  زا  سپ  هک  دـش  یم  هاـگ  هتبلا 
ناگتشرف هک  یماگنه  : میناوخ یم  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ناتـساد  رد  ور  نیازا  ، دوب يرتشیب  يوگو  تفگ  هب  جایتحا  ، فوخ نآ  ندرک 

سانشان رایـسب  ار  اه  نآ  ياه  هرهچ  هک  مالـسلا  هیلع  میهاربا  دندرک  مالـس  دندش و  دراو  وا  رب  یـسانشان  دارفا  تروص  هب  راگدرورپ 
اما ؛ دندرکن زارد  اذغ  يوس  هب  تسد  اه  نآ  دروآ و  اه  نآ  يارب  اذـغ  هک  یماگنه  صوصخ  هب  «. میـسرت یم  امـش  زا  ام  :» تفگ دـید 

دنزرف هب  ار  وا  »و  میاوـت راـگدرورپ  ناگداتـسرف  اـم  :» دـنتفگ هک  یماـگنه  دـش  لـئاز  مالـسلا  هیلع  میهاربا  سرت  هک  تشذـگن  يزیچ 
ُلِصَت ْمُهَیِْدیَأ ال  يأَر  اّمَلَف  ٍذِینَح * ٍلْجِِعب  َءاج  ْنَأ  َِثَبل  امَف  ٌمالَس  َلاق  ًامالَس  اُولاق  يرُْشْبلِاب  َمیِهاْربِإ  اُنلُسُر  ْتَءاج  ْدََقل  َو   » .دنداد تراشب 

1 ٍطُول .» ِمْوَق  یلِإ  اْنلِسْرُأ  ّانِإ  ْفَخَت  اُولاق ال  ًهَفیِخ  ْمُْهنِم  َسَجْوَأ  ْمُهَرِکَن َو  ِْهَیلِإ 

زیمآ تمکح  مالک  نیا  زاغآ  رد  هک  هّللا » ضرف   » هلمج اب  تسا و  تابحتـسم  ءزج  ندرک  مالـس  هک  دـیآ  یم  شیپ  لاؤس  نیا  نونکا 
راگزاس بوجو  اب  ات  دنا  هدرک  ریسفت  مالـس  خساپ  يانعم  هب  اج  نیا  رد  ار  مالـس  ، ناحراش زا  یـضعب  ور  نیازا  ، تسین راگزاس  هدمآ 

ماما ترابع  رهاظ  فلاـخم  هک  نیا  رب  نوزفا  ریـسفت  نیا  هک  یلاـح  رد   ( ،ج 19،ص 89 دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرـش   ) . .دـشاب
یم تینما  ساسحا  ببـس  ود  ره  نآ  خساپ  مه  مالـس و  هب  ادـتبا  مه  اریز  ، تسین راگزاس  سرت  زا  تینما  هلئـسم  اب  تسا  مالـسلا  هیلع 

.دش
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هب یلکـشم  ، دوش یم  لـماش  بحتـسم  بجاو و  زا  معا  ار  عیرـشت  هنوگره  هک  دراد  یعیـسو  ياـنعم  « ضرف » هک نیا  هب  هجوـت  اـب  یلو 
زامن يارب  مالسلا  هیلع  ماما  هک  يا  هفسلف  نیقی  هب  هجیتن  رد.مینادب  مالس  خساپ  يانعم  هب  ار  مالس  میشاب  راچان  ام  هک  دیآ  یمن  دوجو 

.هزور تاکز و  دروم  رد  نینچمه  ار و  بحتسم  مه  دریگ و  یم  ارف  ار  بجاو  زامن  مه  ، هدومرف نایب 

سرت فوخ و  ندش  لئاز  ببس  هک  يزیچ  نآ  :» دنا هتفگ  دنا و  هدرک  ریسفت  حلص  يانعم  هب  ار  « مالس » هغالبلا جهن  ناحراش  زا  یضعب 
جهن لـالظ  یف  «. ). تسا برخم  رگناریو و  ياـه  گـنج  زورب  زا  عناـم  هـک  تـسا  حلـص  هلئـسم  ناـمه  دوـش  یم  يرـشب  هعماـج  رد 

،ج 4،ص 367) هغالبلا

.دشاب عمج  مالسلا  هیلع  ماما  مالک  موهفم  رد  ریسفت  ود  ره  تسا  نکمم  دسر و  یمن  رظن  هب  يدیعب  ریسفت  ، ریسفت نیا 

رد هک  یلاح  رد   ( ،ج 5،ص 367 ینارحب مثیم  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   ). دنا هدرک  رکذ  « مالسا «،» مالس » ياج هب  یضعب  هک  نیا  تفگش 
،ص مکحلا ررغ   ) . تسا هدـمآ  « مالـسا «،» مالـس  » ياج هب  مکحلا  ررغ  رد  دـنچره  ، هدـماین هژاو  نیا  هغالبلا  جـهن  خـسن  زا  کی  چـیه 
هب رگا  هک  نیا  صوـصخ  هب  تسین  مالـسلا  هیلع  ماـما  مـالک  ریـسفت  بساـنم  ، رداـن لاـمتحا  کـی  رب  هیکت  نیارباـنب   (، ح 3376 ،177

.دوش رکذ  ِكْرِّشلا » َنِم  ًاریهْطَت  َنامیْإلا  ُهّللا  َضَرَف  » لابند هب  نخس و  نیا  زاغآ  رد  تسیاب  یم  دوب  « مالسا «،» مالس » ياج

( . ِهَّمُْأِلل ًاماَِظن  َهَماَمَْألا  َو  ( ؛» داد رارق  تما  ماظن  مظن و  يارب  ار  تماما  و  .» 19

رد تسا و  « همامالا » نآ ياج  هب  هغالبلا  جهن  خسن  زا  يرایسب  رد  یلو  هدمآ  « هنامالا » هژاو اج  نیا  رد  حلاص  یحبـص  هخـسن  رد  دنچره 
دیدـحلا یبا  نبا  حرـش  رد  یتـح.تسا  تروـص  نیمه  هـب  زین  مـکحلا  ررغ  رد.تـسا  هدـمآ  « هماـمالا  » زین هغـالبلا  جـهن  ماـمت  باـتک 

« ِهَمامِْاِلل ًامیظْعَت  ِهَعاّطلا  َو   » نآ لابند  هب  و  ِهَّمُأـِْلل » ًاـماِظن   » ریبعت نیقی  هب.تسا  هدرک  ریـسفت  زین  ار  ناـمه  تسا و  هدـش  رکذ  « هماـمالا » زین
نیـشیپ هلمج  هدـجه  يارب  ییارجا  تنامـض  هلزنم  هب  متـسیب ) مهدزون و   ) ریخا هلمج  ود  عقاو  رد  تناما و  هن  دراد  تماما  اـب  یبساـنت 

یم مه  هب  تما  مظن  ، دوشن هدایپ  حیحـص  يانعم  هب  تماما  دـشابن و  راک  رب  یلداـع  تموکح  رگا  هک  تسین  کـش  لاـح  ره  هب.تسا 
ناناملـسم لاملا  تیب  دنریگ و  یم  رایتخا  رد  ار  ساسح  ياه  تسپ  نادسفم  نادـساف و  دـنوش و  یم  هریچ  نامولظم  رب  ناملاظ  ، دزیر

.تسا هداد  هئارا  ام  هب  ار  نآ  زا  یناوارف  ياه  هنومن  ، هتشذگ رصاعم و  خیرات  هک  دریگ  یم  ارف  ار  اج  همه  ینماان  دور و  یم  تراغ  هب 

: دیامرف یم  دوش ، یم  هدید  نیا  هب  هیبش  يریبعت  زین  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  مالسا  يوناب  هبطخ  رد 

يریگولج ببس  ار  ام  ییاوشیپ  هداد و  رارق  تما  ماظن  ببـس  ار  ام  زا  تعاطا  دنوادخ  ِهَقْرُْفلا ؛ َنِم  ًاناَمَأ  اَنَتَماَمِإ  ِهَّلِْمِلل َو  ًاماَِظن  اَنَتَعاَط  «َو 
،ج 29،ص 223) راونالا راحب  «. ) . یگدنکارپ فالتخا و  زا 

: تسا هدمآ  زین  دومرف  نایب  هعمج  زور  رد  ورم  عماج  دجسم  رد  هک  مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ماما  هبطخ  رد 

مامز ، تماما یِماَّسلا ؛ ُهُعْرَف  یِماَّنلا َو  ِمالْسِْإلا  ُّسُأ  َهَماَمِْإلا  َّنِإ  َنِینِمْؤُْملا  ُّزِع  اَْینُّدلا َو  ُحالَص  َنیِِملْـسُْملا َو  ُماَِظن  ِنیِّدلا َو  ُماَمِز  َهَماَمِْإلا  َّنِإ  »
،ج یفاک «. ) . تسا نآ  دنلب  هخاش  روراب و  مالسا  ساسا  تماما.تسا  نانمؤم  تزع  ببس  ایند و  حالص  نیملسم و  ماظن  ببس  نید و 

1،ص 200،ح 1)
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رد دوصقم  تسا و  رایسب  اه  نآ  نایک  ظفح  ناناملسم و  هعماج  مظن  رد  یمالسا  تموکح  ریثأت  تماما و  تیمها  هرابرد  نخـس  هتبلا 
.تسا مالسلا  هیلع  ماما  مالک  ریسفت  ناونع  هب  يا  هراشا  اج  نیا 

( . ِهَماَمِْإِلل ًامیِظْعَت  َهَعاَّطلا  َو  ( ؛» داد رارق  تماما  ماقم  میکحت ) میظعت و   ) يارب ار  نیملسم ) ماما  زا   ) يرادربنامرف تعاطا و  و  .» 20

يراکمه تعاطا و  رگا.تسا  مدرم  یگنهامه  يراکمه و  دوش  یم  نامکاح  ِتیمکاح  ناماما و  ِتماما  تیوقت  ببس  هچنآ  نیقی  هب 
: مییوگ یم  زین  یمالسا  تموکح  هب  طوبرم  لئاسم  رد  ور  نیازا  ، دزیر یم  مه  هب  زین  تماما  ماظن  دشابن  مدرم 

طوسبم هک  دـنک  رارقرب  ار  تما  ماظن  دـناوت  یم  یماما  اریز  ، تسا تموکح  ياه  هیاـپ  نیرت  یـساسا  زا  تلم  يارآ  مدرم و  تیاـمح 
.دوش یمن  لصاح  یمدرم  يراکمه  قیرط  زا  زج  ندوب  دیلا  طوسبم  دشاب و  دیلا 

رب یقح  نم  مدرم ! يا  :» دیامرف یم  مالسلا  هیلع  ماما  هک  اج  نآ  ؛ تسا هدمآ  هنیمز  نیا  رد  يرتشیب  بلاطم  هبطخ 34  مراهچ  شخب  رد 
ار لاملا  تیب  مزرون و  غیرد  امش  هب  تمدخ  یهاوخریخ و  زا  هک  تسا  نیا  نم  رب  امش  قح  اما  ؛ دیراد یقح  نم  رب  زین  امش  مراد  امش 

هاگآ دـیریگارف و  ات  منک  تیبرت  دـیبای و  ییاهر  ینادان  لهج و  زا  ات  مهد  میلعت  ار  امـش  مریگ و  راـک  هب  لـماک  روط  هب  امـش  عفن  هب 
اج هب  نم  قح  رد  ار  یهاوخریخ  ناـهن  راکـشآ و  رد  دیـشاب و  راداـفو  شیوـخ  تعیب  رب  هک  تسا  نیا  امـش  رب  نم  قـح  اـما  دـیوش و 
رد رتشیب  حرـش  «. ) . دییامن تعاطا  مهد  نامرف  امـش  هب  تقو  ره  دـینک و  تباجا  مناوخب  يراک  ماجنا  يارب  ار  امـش  نامز  ره.دـیروآ 

 ( دینک هعلاطم  دعب  هب  ،ج 2،ص 343  مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  ماما  مایپ  باتک  رد  دیناوت  یم  ار  هنیمز  نیا 

؟ مینک لاؤس  ماکحا  هفسلف  زا  میراد  قح  ایآ 

يا هفـسلف  ياراد  هدرک  رما  ادخ  هچنآ  درادن  یموزل  ینعی  ؛ تسین ضارغالاب  للعم  هّللا  ماکحا  دنراد  هدـیقع  نیملـسم  قرف  زا  یـضعب 
رگا هک  دـنرادن  هجوت  دـنرب و  یم  لاؤـس  ریز  ار  ادـخ  ندوـب  میکح  عـقاو  رد  اـه  نآ.يا  هدـسفم  ياراد  هدرک  یهن  ار  هچنآ  دـشاب و 

هک تسا  نآرق  زا  يدایز  تایآ  فالخرب  نخـس  نیا  ًاساسا  دیآ و  یم  مزال  حجرم  نودب  حیجرت  دشابن  دسافم  حلاصم و  عبات  ماکحا 
ای يدام  دیاوف  ياراد  هدومرف  رما  ادخ  ار  هچنآ  نیقی  هب.تسا  هدرک  رکذ  ییاه  هفسلف  نآ  لاثما  صاصق و  جح و  هزور و  زامن و  يارب 

القع فرعرد  هکزین  ینیناوقو  ماکحا  ، یهلا ماکحا  اهنت  هن.تسا  هتشاد  نینچنیا  يدسافم  هدرک  یهن  ار  هچنآ  هدوب و  ود  ره  ای  يونعم 
ات دننک  یم  یـسررب  هعلاطم و  نوناق  کی  هدسفم  تحلـصم و  هرابرد  اه  هام  اه و  هتفه  یهاگ  ؛ تسا لیبق  نیا  زا  همه  دوش  یم  عضو 

.دننک عضو  ناشدوخ  فرع  رد  ار  یمکح  دنناوتب 

یثیبخ بیط و  ًالبق  هک  تسا  نیا  رب  دـهاش  یگمه  هیآ 157 ) ، فارعا  ) . ثئابخ مدرک  مارح  تابیط و  ندرک  لالح  هب  طوبرم  تاـیآ 
.دوش یم  رداص  نآ  قباطم  یهلا  مکح  نآ  ببس  هب  هک  دراد  دوجو 

یم عضو  يدـسافم  حـلاصم و  ساسا  رب  اسب  هچ  یفرع  ماکحا  هک  تسا  نیا  تسا  یفرع  ماکحا  یهلا و  ماکحا  نایم  هک  یتوافت  اهنت 
یلو ؛ دوش فشک  نآ  فالخ  تسا  نکمم  یتدـم  زا  سپ  لیلد  نیمه  هب  دـننک و  یـسررب  ار  نآ  بناوج  مامت  دـنا  هتـسناوتن  هک  دوش 

عـضو دسافم  حـلاصم و  بناوج  مامت  تیاعر  ساسا  رب  ماکحا  هک  دوش  یم  ببـس  دـنوادخ  نایاپ  یب  ملع  ، تسین نینچ  یهلا  ماکحا 
.دوب دهاوخن  نآ  رد  یفالخ  زگره  دوش و 
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نآ ؛ میشاب نامرف  عیطم  دیاب  ، میورب اه  نآ  غارـس  هب  دیابن  ام  یلو  ؛ تسا يدسافم  حلاصم و  ياراد  ماکحا  هچ  رگ  دندقتعم  زین  یـضعب 
.تفر دیابن  ماکحا  هفسلف  غارس  هب  ًاقلطم  مینک و  يراددوخ  هدش  یهن  هک  اج  نآ  میهد و  ماجنا  هدش  رما  هک  اج 

- تسا یتایاور  فالخ  رب  نینچمه  دـنک و  یم  ماکحا  دـسافم  حـلاصم و  مهف  هب  قیوشت  ار  ام  هک  تسا  یتایآ  فالخرب  زین  نیا  یلو 
تمدخ باحـصا  زا  یـضعب  زین  دنا و  هدرک  نایب  ًاحورـشم  ار  ماکحا  حلاصم  مالـسلا  مهیلع  يده  همئا  هک  - دمآ الاب  رد  هچنآ  دـننام 

درکن تالاؤس  نیا  زا  یهن  ار  اه  نآ  یماما  چیه  زگره.دندیسرپ  یم  ار  ماکحا  زا  يا  هراپ  هفسلف  دندیسر و  یم  مالـسلا  مهیلع  ناماما 
.دنونشب خساپ  دننک و  لاؤس  ماکحا  هفسلف  زا  دنراد  قح  مدرم  هک  تسا  نآ  رب  لیلد  نیا  و 

؟ دراد يا  هدیاف  هچ  ماکحا  هفسلف  نایب  ًالوا  هک  تسا  نیا  نآ  دنام و  یم  یقاب  مهم  هتکن  ود  اج  نیا  رد  اهتنم 

نداد ماجنا  يارب  يرتشیب  قوش  ، دوش یم  هاگآ  نآ  لاثما  هزور و  زامن و  عفاـنم  هب  هک  یماـگنه  ناـسنا  ؛ تسا نشور  لاؤس  نیا  خـساپ 
.دنک یم  ادیپ  نآ  زا  يرتشیب  ترفن  ، دونش یم  ار  رمخ  برش  رامش  یب  دسافم  ًالثم  هک  یماگنه  دبای و  یم  دوخ  رد  نآ 

هدرک و فرـصم  ار  وراد  يرتشیب  قوش  اـب  راـمیب  دـنک  رکذ  ار  وراد  دـیاوف  شراـمیب  يارب  یتقو  هک  بیبط  تاروتـسد  دـننام  تسرد 
.دنک یم  لمحت  ار  نآ  یلامتحا  یخلت 

.دنک کمک  مکح  طابنتسا  ریسم  رد  ار  هیقف  دناوت  یم  ماکحا  هفسلف  رب  یهاگآ  هک  درک  هدافتسا  ناوت  یم  اج  نیا  زا 

زامن ندوب  تعکر  ود  هفـسلف  ًالثم  نوچ  مییوگب  میـشاب و  نآ  هب  دیقم  هراومه  ام  هک  تسین  نیا  ماکحا  هفـسلف  رب  یهاگآ  يانعم  : ًایناث
هتـشاد نامرف  رب  مشچ  رما و  رب  شوگ  دـیاب  ام.میهد  یمن  ماجنا  ار  نآ  نیارباـنب  میناد  یمن  ار  برغم  زاـمن  ندوب  تعکر  هس  حـبص و 

.دنک یم  کمک  ام  خسار  تعاطا  هب  مینادب  هک  اج  نآ  ات  یلو  ؛ مینادن ای  مینادب  ار  ماکحا  هفسلف  هچ  میشاب 

بلاـغ رد  ینعی  ؛ ّتلع هن  دراد  تـمکح  هـبنج  ًاـبلاغ  ماـکحا  دـسافم  حـلاصم و  اـه و  هفـسلف  هـک  تـسا  هجوـت  ناـیاش  زین  هـتکن  نـیا 
ره هب  یلو  دشاب  هتـشادن  ار  دسافم  نآ  زا  مادک  چیه  تسا  نکمم  بارـش  هرطق  کی  ندیـشون  ًالثم.دـشاب  مکاح  تسا  نکمم  ، دراوم

هعسوت ای  مکح  ندرک  دودحم  يارب  میهد  رارق  يا  هلیسو  ار  ماکحا  ياه  هفسلف  ام  هک  هلئـسم  نیا  رد  طارفا  نیاربانب  ، تسا مارح  لاح 
.تسا یتسردان  راک  ، دوش یمن  نآ  لماش  هلدا  هک  ییاج  هب  نآ 

مارح لالح و  میورب و  ینظ  تاسایق  لابند  هب  ام  هک  تسین  نیا  يانعم  هب  هعیرـشلا  دـصاقم  ای  ماـکحا  هفـسلف  نتفریذـپ  رگید  ریبعت  هب 
.مینک تسرد  قیرط  نیا  زا  ییاه 

تنـس باتک و  نتم  رد  تلع  تروص  هب  هک  درک  دودحم  ای  داد  هعـسوت  ماکحا  هفـسلف  هلیـسو  هب  ار  مکح  ناوت  یم  یتروص  رد  اهنت 
بجوم رکـسم و  هک  ار  يزیچره  میناوت  یم  ریبعت  نیا  زا  « ِلْقَْعِلل ٌدِسْفُم  ٌرِکْـسُم  ُهَّنَِأل  َرْمَْخلا  اُوبَرْـشَت  ال  :» دـیامرفب ًالثم  ؛ دـشاب هدـش  رکذ 

 ( دوش هعجارم  دعب  هب  ،ج 1،ص 385  نراقم هقف  فراعملا  هرئاد  هب  يرتشیب  هعلاطم  يارب   ) . .مینک میرحت  تسا  لقع  داسف 

: میناوخ یم  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا  یثیدح  رد 
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لیلد هب  ار  بارـش  دـنوادخ  ٌرْمَخ ؛ َوُهَف  ِرْمَْخلا  َهَِبقاَع  ُُهتَِبقاَع  َناَک  اَمَف  اَِهتَِبقاَِعل  اَهَمَّرَح  ُهَّنَِکل  اَهِمْـسِال َو  َرْمَْخلا  ِمِّرَُحی  َْمل  َّلَج  َّزَع َو  َهَّللا  َّنِإ  »
هلزنم هب  مه  نآ  دشاب  بارـش  تبقاع  نآ  تبقاع  هک  يزیچ  ره  نیاربانب  ، دوب نآ  راثآ  هطـساو  هب  نآ  میرحت  هکلب  ، درکن میرحت  نآ  مان 

 ( ،ج 6،ص 412،ح 2 یفاک «.) . تسا بارش 

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said: “Allāh has laid down imān (conviction) for purification from
polytheism; salāt (prayer) for purification from vanity; zakāt as a means of livelihood;
siyam (fasting) as a trial of the people; hajj for the honor of Islam; persuasion for
doing good deeds (al-amr bil-ma'rūf) for the goodness of the common people;
dissuasion from evil (an-nahi ‘anil-munkar) for controlling the mischievous; regard for
kinship for increase of number (of family members); retribution for stopping
bloodshed, the award of penalties for the realization of importance of the
prohibitions; the abstinence from drinking wine for the protection of one's wits; the
avoidance of theft for inculcating chastity; the abstinence from adultery for
safeguarding lineage; the abstinence from sodomy for increasing the progeny;
tendering testimony for furnishing proof against contentions; abstinence from telling
lies for increasing the esteem of the truth; the maintenance of peace (salam) for
protection from danger; Imāmate (Divine Leadership) for the orderliness of the

.” community and obedience (to Imāms) as a mark of respect for Imāmate

Before describing some of the aims and objectives of the Sharī a commands, Imām Ali
ibn Abū Tālib begins with the aims and objectives of conviction (īmān) because īmān
serves as the basis for religious commands. Without it, no need is felt for any religious
code or jurisprudence. Imān is acknowledging the existence of the Creator and the
admission of His Oneness. When this imān takes root in a man's heart, such man does
not agree to bow before any being, nor is he over-awed, affected or impressed by
any other power or authority. Rather, getting mentally freed of all ties, he regards
himself as a devotee of Allāh. The result of this adherence to this unity, tawhid, is that

.he is saved from the pollution of polytheism

Prayer (salāt) is the most important of all forms of worship. It consists of standing,
sitting, bending and prostrating, and these postures are a successful way of
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destroying the feeling of vanity and pride, erasing self-conceit and egotism and
creating humility and submissiveness. This is so because the actions and movements
of a vain person produce pride and haughtiness, while humble actions engender in the
mind the qualities of submissiveness and humbleness. With the exercise of these
actions, a man, by and by, acquires a humble temperament. This is how the Arabs,
who were so vain that if their whip fell off during riding, they would not bend down to
pick it up, or if the strap of the shoe gave way, they thought it would be insulting to
bend down to mend it..., began to rub their faces on the dust during prostrations in
their prayers and place their foreheads facing others' feet (of those who pray in front
of them in the rows) during congregational prayers. This way, they acquired the true

.spirit of Islam after abandoning the pre-Islamic vanity and arrogance

Zakit:When a person who is financially able pays annually out of his money or
property a fixed share for those who are either destitute or do not have means of
livelihood for a year, does so in order to fulfill one of Islam's obligatory commands.
The purpose behind it is that no individual in the community should remain poor, and
they should all remain safe from the evils that result from want and poverty. Besides,
another objective is served: Wealth should keep rotating from one individual to

.another; it must not be centered in the possession of just few individuals

Siyim (fasting) is a form of worship in which there is not an iota of show, of pretension,
and no motive is active in it except that of a pure intention and a sincere desire to
perform another obligation. As a result, even in seclusion, when hunger perturbs a
man or thirst makes him uneasy, he does not extend his hand for eating, nor does he
long for water. The lack of neither food nor water makes him lose his self-control. The
purity of one's conscience prevents his self-will from deflecting. This is the greatest

.advantage of fasting:It practically engenders the purity of self-will

The purpose of hajj is that Muslims from all corners of the globe should assemble at
one place so that this world assembly may prove to be an occasion for the
manifestation of Islam's greatness, the renewal of the passion for worship and the

.creation of global bonds of mutual brotherhood
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The purpose of jihād is to fight with all possible might and means those forces that
oppose Islam, so that Islam may achieve stability and progress. Although there are
dangers for life in this course, and difficulties crop up at every step, the tidings for

.eternal ease and everlasting life produce the courage to bear all these hardships

The persuasion for doing what is good and the dissuasion from committing evil are
affective ways of showing others the correct path and preventing them from
committing wrongdoing. If a community's members do not perform these duties,
nothing can save it from ruin, and it falls to an extreme depth morally and socially.
.That is why Islam has laid a great emphasis on it, regarding it as an unpardonable sin

Doing good for kinship means that a man should do favors to his relatives. He at least
should not stop mutual accosting and speaking with them so that attitudes may
become clean and family ties may develop. Dispersed individuals may render strength

.to one another

Seeking restitution is a right given to the survivors of a killed person. They can
demand a life for a life so that, for fear of punishment, none will dare kill anyone. At
the same time, the survivor's passion for revenge should not result in the killing of
more than one single person. No doubt, forgiveness or pardon does carry weight in its
own place, but where it means trampling of an individual's right or endangering world
peace, it cannot be regarded as favorable. Rather, on such occasions, restitution, or
the payment of the blood money (diyya), becomes the sole way of stopping bloodshed

:and safeguarding human lives. Thus, Allāh says

 ( نوقتت مکلعل  بابلألا  یلوأ  ای  هایح  صاصقلا  یف  مکلو  )

And for you, there is (security of) restitution (qisās), O men of understanding, so that
(. you may guard yourselves (against evil

(Qur'ān, 2:179)

The purpose behind the awarding of penalties is to make the offender appreciate the
seriousness of violating the prohibitions of Allāh so that he may keep his distance
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.from prohibitions for fear of being punished

Wine causes diffusion of thinking, dispersion of senses and weakness of

comprehension. As a result, a man commits such actions which will not be expected of
him when he is sober. When intoxicated, one's senses become weak. Besides, it ruins
health and renders the body liable to catch infectious diseases, while sleeplessness,
nervous weakness and rheumatism are its main side effects. This is why the Sharī a

.has prohibited intoxicants, including beer

Theft, that is, taking what someone else owns, is an evil which is produced by the
sway of greed and evil motivations. Since bringing down evil passions from the status
of excess to the bounds of moderation means chastity, the abstinence from theft is

.produced by curbing greed and evil passions

Adultery and sodomy have been prohibited so that one's lineage may be regulated
and the human race may continue and prosper. The children born out of adultery are
not regarded as legitimate. Consequently, they are not entitled to inheritance, while
there is no question about children born too legally married couples. Besides, as a
consequence of evil practices such as adultery, venereal diseases can cause the

.ruination of life in addition to discontinuing reproduction

The law of testimony is needed because if one party denies the right of that of
.another, the latter may establish it through testimony and thereby secure it

Abstention from lies and falsehood has been enjoined so that the standing and
importance of its antithesis, namely the truth, may become prominent. In observing

.the advantages of being truthful, the moral weakness of falsehood can be avoided

Salām” means peace and love for peace. It is obvious that a peaceful attitude is a“
successful way of protecting one from dangers and of preventing war and fighting.
Generally, commentators have taken the word “salam” to mean “mutual greetings
and wellwishing”, but both context and fact that it has been mentioned in a series of
obligations do not support this interpretation. Salām is a means of securing safety
from dangers. It is regarded as a path for peace and for loving peace. When two
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Muslims meet each other, they greet each other with the greeting of salām, of peace.
It means that they announce the mutual wishes of peace and well-being. Afterwards,

.each feels safe with the other

Imāmate (imāma): This word has appeared in the same context in authentic editions
of Nahjul-Balāgha as well as in its commentaries such as that of Ibn Abul-Hadīd, Vol.
19, p. 90; Ibn Maytham, Vol. 5, pp. 367378; Minhāj al-Barā'ah, Vol. 21, p. 318, and other
sources besides Nahjul-Balāgha, such as Nihāyat al-'Arab by an-Nuwayri ash-Shāfi'i,

.Vol. 8, p. 183 and Bihār al-Anwār by al-Majlisi, Vol. 6, p. 111

In fact, this word, imāma, has been distorted to "amāna” (trust) or "amānāt” (trusts) in
some copies such as those printed in Egypt. It is very surprising to note that the word
has appeared as amāna in the text of Nahjul-Balāgha printed with a commentary by
Ibn AbulHadīd in Egypt in the first edition, Vol. 4, p. 350 as well as in the second edition
edited by Muhammed Abul-Fadhl Ibrāhīm, Vol. 19, p. 86, while he himself (Ibn Abul-
Hadīd) based his commentary on its correct reading, namely imāma, as did other

.commentators

However, in explanation of this sentence, "Imāmate for the orderliness of the
community," as the theological scholars say: Whoever has known dark experiences
and examined political principles necessarily knows that whenever men have among
them a chief and a guide whom they obey, one who restrains the oppressor from his
oppression and the unjust man from his injustice, avenging the oppressed..., leads
them to rational principles and religious duties. He restrains them from the corruption
which causes the destruction of order in their worldly affairs and from evils that result
in wretchedness in the Hereafter, so that every individual might fear that punishment.
As a result of all of this, these community members will draw closer to soundness and

.depart from corruption

The institution of Imāmate is intended to cater to the unification of the nation and to
protect the commandments of Islam from alteration and distortion. In the absence of
a head for the nation, a protector for the religion, the order of the nation cannot be
maintained, nor can the commandments of Islam remain safe from tampering. This
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objective can be achieved only when obedience to him is obligatory. This is so
because if he is not obeyed and followed by obligation, he will neither be able to
maintain justice and equity, nor will he secure the rights of the oppressed from the
oppressors, nor will he be able to issue and enforce the laws of the Sharī a. The
outcome of these inabilities is that the extinction of evil and mischief from the land

.cannot be expected

راکمتس نداد  دنگوس  شور  : 253 تمکح

هراشا

توص
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ََهبوُقُعلا َو َلِجوُع  ًابِذاَک  اَِهب  َفَلَح  اَذِإ  ُّهنِإَف  ِِهتُّوق  ِهّللا َو  ِلوَح  نِم  ِيَرب ٌء  ُّهنَِأب  ُهَنیِمَی  ُمتدَرَأ  اَذِإ  َِملاّـظلا  اوُِفلحَأ  ُلوُقَی  مالـسلا  هیلع  َناَـک  َو 
َیلاَعَت َهّللا  َدّحَو  دَق  ُّهنَِأل  لَجاَُعی  َمل  َوُه  ّالِإ  ََهلِإ  َال  يِّذلأ  ِهّللِاب  َفَلَح  اَذِإ 

اه همجرت 

یتشد

یهلا يورین  شبنج و  زا   : » دیوگب هک  دـیهاوخب  وا  زا  دـیهد  دـنگوس  ار  يراکمتـس  دـیتساوخ  هک  هاگنآ  دومرف : وا ، رب  ادـخ  دورد  و 
ییادخ هب   » دیوگب دوخ  دنگوس  رد  رگا  اّما  دوش ،  باتـش  وا  رفیک  رد  يرازیب ، زا  سپ  دروخ ، دنگوس  غورد  هب  رگا  اریز  تسا » رازیب 

 . درک دای  یگناگی  هب  ار  ادخ  وا  هچ  ددرگن ، باتش  شرفیک  رد  تسین » ییادخ  وا  زج  هک 

يدیهش

: نداد دنگوس  شدیاب  رگا  دیهد ، دنگوس  نینچ  ار  راکمتس 

دروخ دنگوس  رگا  و  دوش ،  باتـش  شرفیک  رد  دروخ  يدنگوس  نینچ  غورد  هب  رگا  وا  هچ  تسا ، رازیب  ادـخ  توق  لوح و  زا  وا  هک 
.تسناد هناگی  ار  ادخ  وا  هچ  تسیابن  لیجعت  شرفیک  رد  تسین  ییادخ  وا  زج  هک  ییادخ  هب 

یلیبدرا

ادخ و لوح  زا  تسا  رازیب  نآ  هک  ار  وا  نداد  دنگوس  دیهاوخ  هاگ  ره  ار  راکمتـس  دیهد  دـنگوس  دومرف  یم  هک  ترـضح  نآ  دوب  و 
دنگوس هاگ  ره  تبوقع و  رد  دوش  هدیباتـش  شتلاح  رد  هقیرط  نیاب  دروخ  دـنگوس  وا  هاگ  ره  هک  یتسردـب  سپ  وا  یئاـناوت  توق و 

ار يادخ  هدرک  دای  یگناگیب  هک  اریز  وا  باذع  دوشن  هدنباتش  وا  رگم  یئادخ  تسین  هک  یئادخب  دروخ 
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یتیآ

دنوادخ توق  لوح و  زا  : » دیوگ نینچ  هک  دیهاوخب  وا  زا  دیهد ، دـنگوس  ار  راکمتـس  هک  دـیهاوخ  یم  رگا  مالـسلا :) هیلع   ) دومرف و 
وا زج  هک  ییادخ  هب  دنگوس  : » دیوگب رگا  ددرگ و  باتش  شتبوقع  رد  دیوگ ، غورد  دروخ و  دنگوس  نینچ  رگا  اریز  ...تسا » رازیب 

.تسا هدرک  لوبق  ییاتکی  هب  ار  ادخ  اریز  دوشن ، باتش  شتبوقع  رد  ...تسین » ییادخ 

نایراصنا

رگا اریز.تسا  رازیب  ادخ  هوق  لوح و  زا  هک  دیهد  دنگوس  هنوگ  نیا  ، دیهد دنگوس  ار  راکمتـس  دـیراد  انب  رگا  : دومرف ترـضح  نآ  و 
رد تسین ، ییادـخ  وا  زج  هک  يدـنوادخ  هب  دروـخب  مسق  رگا  و   . دوـش هلجع  شرفیک  رد  دروـخ  دـنگوس  غورد  هب  تروـص  نیا  هـب 

 . تسا هتسناد  هناگی  ار  ادخ  هکنیا  هچ  ، دوشن باتش  شرفیک 

اه حرش 

يدنوار

رگا اریز.تسا  رازیب  ادخ  هوق  لوح و  زا  هک  دیهد  دنگوس  هنوگ  نیا  ، دیهد دنگوس  ار  راکمتـس  دـیراد  انب  رگا  : دومرف ترـضح  نآ  و 
رد تسین ، ییادـخ  وا  زج  هک  يدـنوادخ  هب  دروـخب  مسق  رگا  و   . دوـش هلجع  شرفیک  رد  دروـخ  دـنگوس  غورد  هب  تروـص  نیا  هـب 

 . تسا هتسناد  هناگی  ار  ادخ  هکنیا  هچ  ، دوشن باتش  شرفیک 

يردیک

مثیم نبا 

، نخـس نیا  هب  رگا  اریز  تسا ، رازیب  ادـخ  ییاناوت  ورین و  زا  هک  نیا  هب  دـیهد  دـنگوس  دروخ ، دـنگوس  دـیهاوخب  هاگره  ار  رگمتـس  )
یمن هلجع  شتازاجم  رد  تسین  ییادخ  وا  زج  هک  ییادخ  هب  دنک  دای  دنگوس  رگا  و  دسر ، یم  رفیک  هب  دوز  دروخب ، غورد  دـنگوس 

هک هچنآ  دننامه  دنگوس - رب  هک  دریگ  یم  رارق  نیا  رب  دهتجم  رظن  یهاگ  تسا .) هدرک  دای  یگناگی  هب  ار  دـنوادخ  اریز  درک ، ناوت 
صخش هک  نآ  حیـضوت  دوش ، ادا  قح  دنک و  يراددوخ  دنگوس  زا  وگغورد  صخـش  ات  دننک  يراشفاپ  هدومرف - مالـسلا ) هیلع   ) ماما

گنهامه هدروخ  مسق  نآ  رطاخ  هب  هک  يراک  اب  رواب ، نیا  و  دراد ، رواب  ار  ادخ  هک  نیا  روصت  دوخ و  يراکمتس  هب  ملع  اب  وگغورد 
هدروآ .دـنک  یم  ادـیپ  تازاجم  تعرـس  يارب  یگدامآ  یلومعم ، دـنگوس  فالخرب  و  دریگ ، یم  رارق  ترابع  نیا  ریثات  تحت  تسا ،

درک و راضحا  ار  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما روصنم ، درک ، ینیچ  نخـس  مالـسلا ) هیلع   ) قداـص ماـما  زا  روصنم ، دزن  ینیچ  نخـس  هک  دـنا 
درک راکنا  نیچ ، نخس  اما  .تسین  نم  زا  نانخس  نیا  دومرف : مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  .دیوگ  یم  نانچ  نینچ و  وت  زا  ینالف  تفگ :

، تسا رازیب  ادـخ  ناوت  ورین و  زا  دـیوگب ، غورد  رگا  هک ، نیا  رب  داد  مسق  ار  وا  مالـسلا ) هیلع   ) قداـص ماـما  .تسوا  زا  ریخ  تفگ : و 
نیمز يور  هک  دش  تشوگ  هکت  کی  لثم  شیاپ  تشگ و  جلف  شندـب  هک  دوب  هدـشن  مامت  شمالک  زونه  و  دروخ ، مسق  نیچ  نخس 

.دش صالخ  وا  تسد  زا  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  بیترت  نیا  هب  دش ، یم  هدیشک 

دیدحلا یبا 
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َفَلَح اَذِإ  ََهبوُقُْعلَا َو  َلِجوُع  ًابِذاَک  اَِـهب  َفَلَح  اَذِإ  ُهَّنِإَـف  ِِهتَُّوق  ِهَّللا َو  ِلْوَح  ْنِم  ٌءيَِرب  ُهَّنَأـِب  ُهَنیِمَی  ُْمتْدَرَأ  اَذِإ  َِملاَّظلا  اوُِفلْحَأ  : ُلوُقَی َناَـک ع  َو 
ُهَناَْحبُس َو]  ] َهَّللا َدَّحَو  ْدَق  ُهَّنَِأل  ْلَجاَُعی  َْمل  َوُه  َّالِإ  ََهلِإ  يِذَّلا َال  ِهَّللِاب 

 . َیلاَعَت

[ دیشرلا دنع  بعصملا  نبا  نیب  هللا و  دبع  نب  ییحی  نیب  يرج  ام  ]

بلاط ع یبأ  نب  یلع  نب  نسحلا  نب  هللا  دـبع  نب  ییحی  نأ  نییبلاطلا  لتاقم  باـتک  یف  یناهبـصألا  نیـسحلا  نب  یلع  جرفلا  وبأ  يور 
دیشرلا و یلإ  يریبزلا  بعصم  نب  هللا  دبع  هدم  دعب  هب  یعـسف  هرب  همارکإ و  یف  غلاب  هیلإ  راص  ملیدلاب و  هجورخ  دعب  دیـشرلا  هنمأ  امل 

هرظانیل بعصم  نب  هللا  دبع  نیب  هنیب و  عمج  هرـضحأف و  هنامأ  ضقن  هل  نسح  ارـس و  هسفن  یلإ  وعدی  داع  دق  هنإ  هل  لاق  هضغبی و  ناک 
ریمأ اـی  ییحی  لاـقف  اـصعلا  قـش  جورخلا و  یف  هکرحلا  هیلع  یعدا  دیـشرلا و  هرـضحب  بعـصم  نبا  ههبجف  هیلع  هعفر  هب و  هفذـق  اـمیف 
رانلا مهیلع  مرضأ  بعشلا و  هدلو  هللا و  دبع  كابأ  لخدأ  يذلا  ریبزلا  نب  هللا  دبع  نبا  وه  هحـصنتست و  یلع و  اذه  قدصت  نینمؤملا أ 

هالـصلا كرت  يذـلا  وه  هونع و  هنم  بلاط ع  یبأ  نب  یلع  بحاص  یلدـجلا  هللا  دـبع  وبأ  هصلخت ) .» :» نییبلاطلا لـتاقم  هصلخ (  یتح 
مهقانعأ اوعلتأ  هترکذ  وأ  هیلع  تیلـص  اذإ  ءوس  لیهأ  هل  نإ  لاق  سانلا  هیلع  ثاتلا  املف  هتبطخ  یف  هعمج  نیعبرأ  هللا ص و  لوسر  یلع 

كابأ متشی  ناک  يذلا  وه  و  هرکذب ) .» مهنیع  رقأ  نأ  ّبحأ  الف  :» نییبلاطلا لتاقم   ) مهنیعأ رقأ  وأ  مهرسأ  نأ  هرکأف  هرکذل  اوبأرـشا  و 
دبک يرت  ام  هنبا أ  یلع  لاقف  تبقن  دق  ءادوس  اهدـبک  تدـجوف  کیبأل  اموی  هرقب  تحبذ  دـقل  هدـبک و  مرو  یتح  بویعلا  هب  قصلی  و 
اذإ ینب  ای  یلع  هنبال  لاق  هافولا  هترـضح  املف  فئاطلا  یلإ  هافن  مث  کیبأ  دبک  ریبزلا  نبا  كرت  اذـکه  ینب  ای  لاقف  تبأ  ای  هرقبلا  هذـه 

هبحـص یلع  هیواعم  نب  دـیزی  هبحـص  هل  راتخاف  هرمإ  هیف  ریبزلا  نبال  دـلب  یف  مقت  ماشلاب و ال  فانم  دـبع  ینب  نم  کموقب  قحلاف  تم 
یب برقتف  کنع  فعـض  کب و  یلع  يوق  هنکل  ءاوس و  هلزنمب  اعیمج  انل  نینمؤملا  ریمأ  ای  اذـه  هوادـع  نإ  هللا  ریبزلا و و  نب  هللا  دـبع 

وه نایفـس و  یبأ  نب  هیواعم  نإف  یف  کلذ  هغوست  نأ  کل  یغبنی  ام  کنم و  هلثم  یلع  ردقی  مل  اذإ  دـیری  امب  یب  کنم  رفظیل  کیلإ 
ای کتدعاس  امنإ  لاقف  هرهتنا  هرجزف و  کلذ  یلع  ریبزلا  نب  هللا  دبع  هدـعاسف  هبـسف  اموی  یلع  نب  نسحلا  رکذ  انیلإ  کنم  ابـسن  دـعبأ 

رفعج و یبأ  روصنملا  کیبأ  یلع  دـمحم  یخأ  عم  جراـخلا  وهف  اذـه  عم  هلکوأ و  ـال  هلکآ و  یمحل  نسحلا  نإ  لاـقف  نینمؤملا  ریمأ 
یلع اـهیف  یخأ  ضرحی  نزحلا  مئاد  بحم  داؤف  تجاـه  ( 2) نثو نم  بعـشلا  موی  همامحلا  نإ  اهلوأ  هلیوط  هدیـصق  یف  یخأل  لـئاقلا 
هجو ریغتف  هلزنم  ساـنلا  دـنع  ساـنلا  مظعأ  اهتوطـس و  دـنع  رازن  اـنکر  زع  ـال  هل  لوقی  هحدـمی و  هفـالخلا و  یلإ  ضوهنلا  بوثولا و 

اذه نأ  هعیبلا  نامیأب  وه و  الإ  هلإ  يذلا ال  هللااب  فلحی  بعـصم  نبا  أدتباف  بعـصم  نبا  یلع  ظیغت  رعـشلا و  اذه  عامـس  دـنع  دیـشرلا 
زع هللا  نإ  اذه و  لبق  هللااب  اقداص  ابذاک و ال  تفلح  ام  هریغ و  هلاق  ام  نینمؤملا  ریمأ  ای  هللا  ییحی و  لاقف  فیدـسل  هنأ  هل و  سیل  رعـشلا 
اهب فلح  ام  نیمیب  هفلحأ  نأ  ینعدـف  هبقاعی  نأ  ایحتـسا  میحرلا  نمحرلا  بلاغلا  بلاطلا  هللا  لاقف و  هنیمی  یف  دـبعلا  هدـجم  اذإ  لج  و 
نم هوقلا  لوحلا و  تدـلقت  یتوق و  یلوحب و  تمـصتعا  هتوق و  هللا و  لوح  نم  تئرب  لق  لاق  هفلحف  لاق  لجوع  الإ  اـبذاک  طـق  دـحأ 

دیشرلا بضغف  کلذب  فلحلا  نم  هللا  دبع  عنتماف  رعشلا  اذه  تلق  تنک  نإ  هنع  ءانغتسا  هیلع و  ءالعتـسا  هللا و  یلع  ارابکتـسا  هللا  نود 
یل اهنأ  نیمیلا  هذـهب  ینفلح  ول  یبایث  هذـه  یلع و  یناسلیط  اذـه  اقداص  ناک  نإ  فلحی  هل ال  ام  یـسابع  ای  عیبرلا  نب  لـضفلل  لاـق  و 

وه ریغتم و  ههجو  نیمیلا و  هذـهب  فلحی  لعجف  کـحیو  فلحا  هل  لاـق  يوه و  هیف  هل  ناـک  هلجرب و  هللا  دـبع  لـضفلا  زکوف  تفلحل 
.ادبأ اهدعب  حلفت  كرمع ال  تعطق  بعصم  نبا  ای  لاق  هیفتک و  نیب  ییحی  برضف  دعری 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 3322 

http://www.ghaemiyeh.com


رثتنا همحل و  ققـشت  عطقتف و  هتیب  یلإ  ماق  ههجو و  أقفت  هانیع و  ترادتـسا  ماذـجلا  ضارعأ  هل  ضرع  یتح  هعـضوم  نم  حرب  امف  اولاق 
هدیدش و هربغ  هنم  تجرخ  یتح  هب  دحللا  فسخنا  ربقلا  یف  لعج  املف  هتزانج  عیبرلا  نب  لضفلا  رضح  مایأ و  هثالث  دعب  تام  هرعش و 

لوقی دیشرلا  ناکف  هیلع  مط  بشخب و  فقـس  یتح  هدس  اوعیطتـسی  ملف  يوهی  وه  بارتلا و  حرطف  بارتلا  بارتلا  لوقی  لضفلا  لعج 
. ( نییبلاطلا 478-474 لتاقم  ( 2  ) بعصم نبا  نم  ییحی ) .» نم  :» ب  ) ییحیل لیدأ  ام  عرسأ  ام  یسابع  ای  تیأر  لضفلل أ  کلذ  دعب 

یناشاک

نوچ هنیمی ) متدرا  اذا   ) ار راکمتـس  دـیهد  دـنگوس  ملاـظلا ) اوفلحا   ) دومرف یم  هک  ترـضح  نآ  دوب  و  لوقی ) مالـسلا  هیلع  ناـک  (و 
زا ادـخ و  لوح  زا  تسا  يرب  وا  هک : قیرط  نیا  هب  هتوق ) هللا و  لوح  نم  يرب ء  هناب   ) ملاظم راکنا  رد  ار  وا  ندروخ  دـنگوس  دـیهاوخ 
رد ابذاک )  ) دـنگوس عون  نیا  هب  يادـخ  هب  دروخ  دـنگوس  نوچ  اهب ) فلح  اذا   ) ملاـظ هک  یتسرد  هب  سپ  هناـف )  ) وا ییاـناوت  توق و 

نیا هب  دروخ  دنگوس  نوچ  و  وه ) الا  هلا  يذلا ال  هللااب  فلح  اذا  و   ) تبوقع دوش  هدیباتـش  لجوع )  ) نآ رد  دشاب  وگغورد  هک  یتلاح 
تهج زا  هنال )  ) تبوقع رد  دوشن  هدیباتش  لجاعی ) مل   ) وا الا  ازـس  هب  يدوبعم  چیه  تسین  هک  ییادخ  هب  مروخ  یم  دنگوس  هک : هجو 

دیحوت نمیت و  تفارـش و  هطـساو  هب  سپ  ار  یلاعت  كرابت و  يادـخ  هدرک  دای  یگناگی  هب  هناحبـس ) هللا  دـحو  دـق   ) فلاح نآ  هکنآ 
یم وت  قح  رد  نینچ  نینچ و  مالسلا  هیلع  قداص  تفگ : دمآ و  یقناود  روصنم  دزن  یعاس  هک  دنا  هدروآ  .لجاعم  هن  دوش  یم  لجام 
هیلع ماـما  نوچ  مالـسلا و  هیلع  ماـما  راضحتـسا  هب  دومرف  رما  روصنم  دزاـس  یم  روکذـم  سلجم  رد  تمذـم ، عاونا  هب  ار  وت  دـیوگ و 

هب یعاس  هکلب  میهزنم ، اربم و  نانخس  نیا  زا  ام  هدشن و  رداص  زگره  نم  يابآ  زا  نم و  زا  نانخس  نیا  هک  دومرف  دش  رـضاح  مالـسلا 
عطقنم زونه  .دشاب  بذاک  رگا  ادخ  توق  لوح و  زا  وا  تئارب  هب  ار  مامن  دومن  فالحا  نآ  زا  دـعب  .هدـیناسر  ضرع  هب  بذـک  قیرط 

دوخ هارمه  هک  يا  هراپ  تشوگ  دننام  دیـشک  یم  نیمز  رب  دوخ  ياپ  دش و  لجاع  ار  وا  جلف  هک  فلح  زا  نوعلم  نآ  مالک  دوب  هدشن 
تفای تاجن  روصنم  ررض  زا  ماما  سپ  .دشک 

یلمآ

ینیوزق

نوچ هنیمی ) متدرا  اذا   ) ار راکمتـس  دـیهد  دـنگوس  ملاـظلا ) اوفلحا   ) دومرف یم  هک  ترـضح  نآ  دوب  و  لوقی ) مالـسلا  هیلع  ناـک  (و 
زا ادـخ و  لوح  زا  تسا  يرب  وا  هک : قیرط  نیا  هب  هتوق ) هللا و  لوح  نم  يرب ء  هناب   ) ملاظم راکنا  رد  ار  وا  ندروخ  دـنگوس  دـیهاوخ 
رد ابذاک )  ) دـنگوس عون  نیا  هب  يادـخ  هب  دروخ  دـنگوس  نوچ  اهب ) فلح  اذا   ) ملاـظ هک  یتسرد  هب  سپ  هناـف )  ) وا ییاـناوت  توق و 

نیا هب  دروخ  دنگوس  نوچ  و  وه ) الا  هلا  يذلا ال  هللااب  فلح  اذا  و   ) تبوقع دوش  هدیباتـش  لجوع )  ) نآ رد  دشاب  وگغورد  هک  یتلاح 
تهج زا  هنال )  ) تبوقع رد  دوشن  هدیباتش  لجاعی ) مل   ) وا الا  ازـس  هب  يدوبعم  چیه  تسین  هک  ییادخ  هب  مروخ  یم  دنگوس  هک : هجو 

دیحوت نمیت و  تفارـش و  هطـساو  هب  سپ  ار  یلاعت  كرابت و  يادـخ  هدرک  دای  یگناگی  هب  هناحبـس ) هللا  دـحو  دـق   ) فلاح نآ  هکنآ 
یم وت  قح  رد  نینچ  نینچ و  مالسلا  هیلع  قداص  تفگ : دمآ و  یقناود  روصنم  دزن  یعاس  هک  دنا  هدروآ  .لجاعم  هن  دوش  یم  لجام 
هیلع ماـما  نوچ  مالـسلا و  هیلع  ماـما  راضحتـسا  هب  دومرف  رما  روصنم  دزاـس  یم  روکذـم  سلجم  رد  تمذـم ، عاونا  هب  ار  وت  دـیوگ و 

هب یعاس  هکلب  میهزنم ، اربم و  نانخس  نیا  زا  ام  هدشن و  رداص  زگره  نم  يابآ  زا  نم و  زا  نانخس  نیا  هک  دومرف  دش  رـضاح  مالـسلا 
عطقنم زونه  .دشاب  بذاک  رگا  ادخ  توق  لوح و  زا  وا  تئارب  هب  ار  مامن  دومن  فالحا  نآ  زا  دـعب  .هدـیناسر  ضرع  هب  بذـک  قیرط 
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دوخ هارمه  هک  يا  هراپ  تشوگ  دننام  دیـشک  یم  نیمز  رب  دوخ  ياپ  دش و  لجاع  ار  وا  جلف  هک  فلح  زا  نوعلم  نآ  مالک  دوب  هدشن 
تفای تاجن  روصنم  ررض  زا  ماما  سپ  .دشک 

یجیهال

اذا لجوع و  ابذاک  اـهب  فلح  اذا  هناـف  هتوق ، هللا و  لوح  نم  يرب ء  هناـب  هنیمی ، متدرا  اذا  ملاـظلا ، اوفلحا  : » لوقی مالـسلا  هیلع  ناـک  و 
راکمتـس دیهد  دنگوس  تفگ  یم  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .هناحبـس » هدح  دق و  هنال  لجاعی ، مل  وه  الا  هلا  يذلا ال  هللااب  فلح 

قیقحت هب  هک  اریز  ادـخ ، توق  لوح و  زا  وا  ندوب  راز  یب  هب  ندرک  دای  دـنگوس  هب  ار ، وا  ندرک  دای  دـنگوس  دـینک  هدارا  هاـگره  ار ،
یب هب  دنک  دای  دنگوس  هاگ  ره  وا و  تبوقع  رد  دوش  یم  هدرک  باتـش  ادخ ، توق  لوح و  زا  ندوب  رازیب  هب  دـنک  دای  دـنگوس  هاگره 

هک ینانچنآ  يادـخ  دـنگوس  هب  دـنک  داـی  دـنگوس  هاـگره  وا و  تبوقع  رد  دوش  یم  هدرک  باتـش  ادـخ ، توق  لوح و  زا  ندوب  راز 
هب ینعی  تسا ، هدرک  دای  یگناگی  هب  ار  هناحبس  يادخ  وا  هکنیا  تهج  زا  وا ، تبوقع  دوش  یمن  هدرک  لیجعت  وا ، رگم  یئادخ  تسین 

.تسا وا  تبوقع  لیجعت  زا  عنام  ندرک  دای  ار  ادخ  یگناگی 

ییوخ

یلص  ) یبنلا نع  حص  دق  و  یمالسالا ، ءاضقلا  روتسد  هیعرـشلا و  مکاحملا  یف  هموصخلا  لصف  ینک  ردحا  نیمیلا  فلحلا و  ینعملا :
زئاج و ریغ  هرما  یعرشلا و  یضاقلا  رضحم  ریغ  یف  فلحلا  و  نامیالا .) تانیبلاب و  مکنیب  یضقا  امنا  : ) لاق هنا  ملـس  و  هلآ ) هیلع و  هللا 

روتـسد اذه  مالـسلا  هیلع  همالکف  هصوصخم ، هغیـصب  اهیدوی  نا  نیمیلا  هیلا  هجوت  نم  فلکی  نا  یـضاقلا  یلع  هموصخلل و  عطاق  ریغ 
لیلد دـییات و  يرجم  تاباطخلا  تارواحملا و  رثکا  یف  راـج  فلحلا  نکل  و  اـملاظ ، ناـک  نم  فلح  یف  هاـضقلا  یلا  هجوتم  یئاـضق 

نم وحنک  هرواحملا  یف  مصخلا  فلح  زوجی  له  .هرم و  ریغ  مکحلا  بطخلا و  نم  مالـسلا ) هیلع   ) همالک یف  عقو  دق  و  لئاقلا ، لوقل 
اذـهب روصنملا  دـنع  یـشاولا  فلح  مالـسلا ) هیلع   ) قداصلا نع  یکح  امل  همومعل و  زاوجلاب  اذـه  همالک  رعـشی  هجو و  هل  هلهاـبملا ؟

نب هللادبع  نب  ییحی  هضراعم  یف  هلیوط  هصق  جرفلا  یبا  نع  یلزتعملا  حراشلا  يور  دق  .محل و  هعطقک  راصف  جلافلاب  بیصاف  فلحلا 
رکناف هفالخلا ، یلا  ضوهنلا  بوثولا و  یلع  هیخا  هیف  ضرحی  ارعـش  هیلا  ییحی  باستناب  یهتنت  يریبزلا  بصعم  نب  هللادبع  عم  نسحلا 

عطقتف و هتیب  یلا  ماق  فلحف و  هیلع  هرکاف  يریبزلا ، یباف  هئاربلاب ، هفلحا  ینعد  ییحی : لاقف  وه  الا  هلا  ـال  يذـلا  هللااـب  فلح  يریبزلا و 
هغیـص نیا  هب  دـیهدب  دـنگوس  دـیتساوخ  رگا  ار  راکمتـس  دومرف : همجرتلا : .خـلا  مایا - هثالث  دـعب  تاـم  هرعـش و  رثتنا  همحل و  ققـشت 

رگا و  دوش ، باتـش  شتبوقع  رد  دروـخب  دـنگوس  غورد  هغیـص  نیدـب  رگا  اریز  هتوـق ) هللا و  لوـح  نم  يرب ء  هناـب   ) دـیهدب دـنگوس 
.تسا هدرک  دای  یگناگیب  ار  یلاعت  يادخ  اریز  دوشن  وا  تبوقع  رد  باتش  وه ) الا  هلا  يذلا ال  هللا   ) هب دروخب  دنگوس 

يرتشوش

: عیبرلا نب  لضفلا  لاـق  يدوعـسملا :) جورم   ) یف لوقا : فـالحا ) …  همیلعت  و  مالـسلا ) هیلع   ) هفلح یف  نورـشعلا - عبارلا و  لـصفلا  )
یندارا دـق  یلع  نب  نسحلا  نب  نسحلا  نب  هللادـبع  نب  یـسوم  نا  لاقف : ریبزلا ، نب  هللادـبع  نب  تباث  نب  بعـصم  نب  هللادـبع  یلا  راص 

بلغف متنا ؟ نم  و  لاقف : هیلا  تفتلاف  .انتلود  ضقن  متدرا  انیلع و  متیعـس  یـسومل : يریبزلا  لاقف  اـمهنیب ، دیـشرلا  عمجف  هل ، هعیبلا  یلع 
هللا جرخ و  جورخلاب  یلع  عنشی  يذلا  اذه  دیشرلل : یسوم  لاق  مث  هنم ، رهظی  یتح ال  فقـسلا  یلا  هسار  عفر  یتح  کحـضلا  دیـشرلا 
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مکیف هفالخلا  نا  انتعاطب  ضهنن  مکتعیبب  اوموق  تایبا : نم  لئاقلا  وه  و  روصنملا ، كدج  یلع  نسحلا  نب  هللادبع  نب  دـمحم  یخا  عم 
نم دـجو  ول  و  تیبلا ، لها  اعیمج  انل  اضغب  نکل  و  کتلودـل ، هاعارم  و ال  کـل ، اـبح  هتیاعـس  سیل  و  لـیوط ، رعـش  یف  نسح  ینب  اـی 

فلحا دیشرلا : لاقف  .لالح  کل  یمدف  کلذ  تلق  ینا  فلح  ناف  هفلحتـسم ، انا  و  الطاب ، لاق  دق  و  هعم ، ناکل  اعیمج  انیلع  هب  رـصتنی 
: لاق هترکذ ؟ ام  کل  لاق  هنا  افنآ  تمعز  دـق  عنتمت و  مل  لضفلا : هل  لاقف  عنتما ، اکلت و  نیمیلا  یلع  یـسوم  هدارا  املف  .هللادـبع  اـی  هل 

فلحف اقح ،) هنع  هتیکح  ام  نکی  مل  نا  یتوق  یلوح و  یلا  هتوق  هللا و  لوح  نود  هوقلا  لوحلا و  تدلقت   ) لق یـسوم : هل  لاق  .فلحا 
دحا فلح  ام  لاق : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نع  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هدج  نع  يدج  نع  یبا  ینثدـح  ربکا  هللا  یـسوم : لاقف  .هل 

مل مایا و  هثالث  تضم  ناف  کتـضبق ، یف  انا  اه  تبذک و  تبذک و ال  ام  ثالث ، لبق  هبوقعلا  هل  هللا  لجع  الا  بذاک  وه  نیمیلا و  هذهب 
.هرما یف  رظنا  یتح  كدنع  نکیلف  یـسوم  دیب  ذخ  لضفلل : دیـشرلا  لاقف  .لالح  کل  یمدف  ثداح  بعـصم  نب  هللادبع  یلع  ثدحی 

و مالـسلا ) هیلع   ) هفلح یف  نورـشعلا - عبارلا و  لصفلا   ) خارـصلا تعمـس  یتح  مویلا  کلذ  نم  رـصعلا  تیلـص  ام  هللا  وف  لضفلا : لاق 
، دوسآ مروت و  دـق  هنا  ماذـجلا و  هباصا  دـق  هنا  تفرعف  هربخ ، فرعتی  نم  ترماـف  بعـصم ، نب  هللادـبع  راد  نم  فـالحا ) …  همیلعت 
، هربخ هتفرعف  دیـشرلا ، یلا  ترـصف  محفلاک ، راص  یتح  دوسآ  مث  میظعلا ، قزلاک  راص  دق  هنال  هفرعا ، تدـک  ام  هللا  وف  هیلا ، ترـصف 

یف هولد  املف  هیلع ، هالـصلا  تیلوت  هنم و  غارفلا  و  هرما ، لیجعتب  ترما  جورخلاب و  تردابف  هتافو ، ربخ  یتا  یتح  یمالک  یـضقنا  امف 
حاولاب یلع  تلقف : قیرطلا ، یف  رمت  كوش  لامحا  تیارف  نتنلا ، هطرفم  هحئار  هنم  تجرخ  و  هب ، تفسخنا  یتح  اهیف  رقتسی  مل  هترفح 
هیلختب ینرما  و  بجعتلا ، رثکاـف  ربـخلا ، هتفرعف  دیـشرلا ، یلا  تفرـصنا  و  اـهیلع ، بارتـلا  حرط  مث  هربـق ، عـضوم  یلع  تحرطف  جاـس ،

هیلع  ) یلع اندج  نع  انیور  انال  لاق : سانلا ؟ نیب  هفراعتملا  نیمیلا  نع  تلدع  مل  هل : لاق  هرـضحا و  و  رانید ، فلا  هیطعا  نا  و  یـسوم ،
اهیف هللا  عزان  هبذاک  نیمیب  فلح  دحا  نم  ام  و  هتبوقع ، لیجعت  نم  هللا  یحتـسا  اهیف  یلاعت  هللا  دجم  نیمیب  فلح  نم  لاق : هنا  مالـسلا )

.یـسوم و وخا  هللادـبع  نب  ییحی  وه  ربخلا  اذـه  بحاص  نا  لیق  و  يدوعـسملا : لاق  .ثالث  لبق  هبوقعلا  هل  هللا  لجع  ـالا  هتوق  هلوح و 
نب ییحی  نا  اـضیا - دـیدحلا  یبا  نبا  هلقن  و  هلتاـقم -)  ) یف لوـالا  يورف  ییحی ، هصقلا  بحاـص  نوـک  هیوباـب  نبا  جرفلاوـبا و  يور 

يریبزلا بعـصم  نب  هللادبع  هدم  دعب  هب  یعـسف  همارکا ، یف  غلاب  هیلا  راص  ملیدلاب و  هجورخ  دـعب  دیـشرلا  هنما  امل  نسحلا  نب  هللادـبع 
نب هللادبع  نیب  هنیب و  عمج  هرـضحاف و  هناما ، ضقن  هل  نسح  و  ارـس ، هسفن  یلا  وعدـی  داع  هنا  هل : لاق  و  هضغبی - ناک  و  دیـشرلا - یلا 

قدصتا دیشرلل : ییحی  لاقف  جورخلا ، یف  هکرحلا  هیلع  یعدا  و  دیشرلا ، هرـضحب  بعـصم  نبا  ههبجف  هیلا ، هعفر  امیف  هرظانیل  بعـصم 
كابا لخدا  يذلا  ریبزلا  نبا  هللادبع  نبا  فالحا ) …  همیلعت  و  مالـسلا ) هیلع   ) هفلح یف  نورـشعلا - عبارلا و  لصفلا   ) وه یلع و  اذه 
كرت يذلا  وه  و  هونع ، هنم  مالسلا ) هیلع   ) یلع بحاص  یلدجلا  هللادبع  وبا  هصلخ  یتح  رانلا  مهیلع  مرضا  و  بعـشلا ، هدلو  هللادبع و 

وا هیلع  تیلـص  اذا  ءوس  لیها  هل  نا  لاق : سانلا  هیلع  ثاـتلا  اـملف  هتبطخ ، یف  هعمج  نیعبرا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا یلع  هالـصلا 
یـسح و بویعلا و  هب  قصلی  كابا و  متـشی  ناک  يذلا  وه  و  مهنیعا ، رقا  وا  مهرـسا  نا  هرکاف  هرکذل ، اوبرـشا  مهقانعا و  اوعلتا  هترکذ 
ای اذکه  لاقف : .هبا  ای  هذه  دبک  يرت  اما  هنبا : یلع  لاقف  تبقن  دق  ءادوس  اهدـبک  دـجوف  کیبال  اموی  هرقب  تحبذ  دـقل  و  هدـبک ، كد 

دبع ینب  نم  کموقب  قحلاف  تم  اذا  ینب  ای  یلعل : لاق  هاـفولا  هترـضح  اـملف  فئاـطلا ، یلا  هاـفن  مث  کـیبا ، دـبک  ریبزلا  نبا  كرت  ینب 
هوادع نا  هللا  و و  ریبزلا ، نب  هللادبع  هبحص  یلع  هیواعم  نب  دیزی  هبحص  هل  راتخاف  هرما ، هیف  ریبزلا  نبال  دلب  یف  مقت  و ال  ماشلاب ، فانم 

هلثم یلع  ردـقی  مل  ذا  دـیری  امب  یب  کنم  رفظیل  کیلا  یب  برقتف  کـنع ، فعـض  و  کـب ، یلع  يوق  هنکل  و  ءاوس ، اـعیمج  اـنل  اذـه 
یلع نب  نسحلا  اموی  رکذ  انیلا - کنم  ابسن  دعبا  وه  و  نایفس - یبا  نب  هیواعم  ناف  یف ، کلذ  یلع  هغوست  نا  کل  یغبنی  ام  و  کنم ،

یمحل نسحلا  نا  هیواعم : لاقف  .کتدعاس  امنا  ریبزلا : نبا  هل  لاقف  هیواعم ، هرهتناف  ریبزلا ، نب  هللادبع  هدـعاسف  هبـسف ، مالـسلا ،) هیلع  )
یخا و اهیف  ضرحی  هلیوط  هدیـصق  یف  یخال  لئاقلا  و  روصنملا ، کیبا  یلع  دمحم  یخا  عم  جراخلا  وهف  اذه  عم  و  هلکوا ، هلکآ و ال 
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ابوث مهرهطا  اموی و  اوبـستنا  اذا  ادوع  مهمرکا  تسلا  نمی  يوذ  انکر  کتملـسا و ال  نا  اهتوطـس  دـنع  رازن  انکر  زع  ال  اهنم : هحدـمی ،
ینب ای  مکیف  هفالخلا  نا  انتعاطب  ضهنن  مکتعیبب  اوموق  نهو  نم  بیع و  نم  سانلا  دعبا  هلزنم و  سانلا  دـنع  سانلا  مظعا  نردـلا و  نم 
انیف اهتداق  ماـکحا  هلود  یـضقنت  و  فـالحا ) …  همیلعت  و  مالـسلا ) هیلع   ) هفلح یف  نورـشعلا - عبارلا و  لـصفلا  : ) لاـق نا  یلا  نسح 

و رعشلا ، اذه  عامس  دنع  دیشرلا  هجو  ریغتف  نفـسلاب  عبنلا  حادق  عانـصلا  يرب  انمظعا  روجلاب  اورب  دق  املاطف  نثو  يدباع  موق  ماکحاک 
، فیدسل هنا  و  هل ، سیل  رعـشلا  اذـه  نا  هعیبلا  نامیاب  و  وه ، الا  هلا  يذـلا ال  هللااب  فلحی  بعـصم  نبا  ادـتباف  بعـصم ، نبا  یلع  ظیغت 

هللا و   ) لاقف هنیمی  یف  دـبعلا  هدـجم  اذا  لج  زع و  هللا  نا  و  اذـه ، لبق  اقداص  اـبذاک و ال  تفلح  اـم  هریغ و  هلاـق  اـم  هللا  و  ییحی : لاـقف 
: لاق هفلحف ، لاق : .لجوع  الا  ابذاک  طق  دـحا  اهب  فلح  ام  نیمیب  هفلحا  ینعدـف  هبقاعی ، نا  یحتـسا  میحرلا ) نمحرلا  بلاـغلا  بلاـطلا 

ءالعتـسا هللا و  یلع  ارابکتـسا  هللا ، نود  نم  هوقلا  لوحلا و  تدـلقت  و  یتوق ، یلوحب و  تمـصتعا  و  هتوق ، هللا و  لوح  نم  تئرب  : ) لـق
اذهف اقداص ؟ ناک  نا  فلحی  هلام ال  عیبرلا : نب  لضفلل  لاق  دیـشرلا و  بضغف  عنتماف ، رعـشلا ،) اذه  تلق  تنک  نا  هنع  ءانغتـسا  هیلع و 

: هل لاق  و  يوه - هیف  هل  ناک  و  هلجرب - هللادـبع  لضفلا  زکوف  تفلحل ، یل  اهنا  نیمیلا  هذـهب  ینفلح  ول  یباـیث  هذـه  یلع و  یناـسل  یط 
حلفت نل  كرمع  تعطق  بعصم  نبا  ای  هل : لاق  هیفتک و  نیب  ییحی  برضف  دعری ، وه  ریغتم و  ههجو  فلحی و  لعجف  کحیو ، فلحا 

رثتنا و  همحل ، ققشتف  هتیب ، یلا  ماق  و  ههجو ، اقفت  هنیع و  ترادتـسا  ماذجلا ، ضارعا  هل  ضرع  یتح  هعـضوم  نع  حرب  امف  .ادبا  اهدعب 
بارتلا بارتلا  لوقی : لضفلا  لعج  و  هدـیدش ، هربغ  هنم  تجرخ  یتح  هب  فسخنا  ربقلا  یف  لعج  املف  مایا ، هثالث  دـعب  تاـم  و  هرعش ،

نبا نم  ییحیل  لـیدا  اـم  عرـسا  اـم  لـضفلل : لوقی  کـلذ  دـعب  دیـشرلا  ناـکف  هیلع ، مط  بشخب و  فقـس  یتـح  يوهی  وه  و  حرطیف ،
و مالسلا ) هیلع   ) هفلح یف  نورشعلا - عبارلا و  لصفلا   ) فلحتسا لاق : یلفونلا  دمحم  نب  یلع  نع  هیوباب ) نبا  نویع   ) يور .بعـصم و 

هیمدـق هیقاسب و  هتیار و  اناف  صربف ، فلحف  ربنملا ، ربقلا و  نیب  یـش ء  یلع  نییبلاطلا  نم  لـجر  راـکب  نب  ریبزلا  فـالحا ) …  همیلعت 
نم هیلع  هئاعد  تقو  یف  طقـسف  هیلع ، مالـسلا ) هیلع   ) اعدـف یـش ء ، یف  مالـسلا ) هیلع   ) اضرلا ملظ  دـق  راکب  هوبا  ناـک  و  ریثک ، صرب 

لاقف .هل  ناما  هناف ال  هلتقا ، هل : لاق  دیشرلا و  يدی  نیب  هللادبع  نب  ییحی  دهع  قزم  هناف  بعـصم  نب  هللادبع  اما  .هقنع و  تقدناف  رـصق ،
تام هتقو و  نم  محف  هبوقعلا ، لیجعت  هءاربلاب و  ییحی  هفلحف  اهرکناف - هل  اراعـشا  هدـشنا  و  سمالاب -  یخا  عم  جرخ  دیـشرلل : ییحی 

نیمیب روصنملا  یلا  هب  یعـس  نم  فلحا  مالـسلا ،) هیلع   ) قداصلا هلبق  کلذ  لعفف  ناک ، فیک  .تارم و  هربق  فسخنا  و  ثـالث ، دـعب 
، هنیدملا مدق  و  ( 147  ) هنس روصنملا  جح  لاق : عیبرلا  نب  لضفلا  نع  یکلاملا ) غابـصلا  نبا  لوصف   ) یفف همقنلا ، هل  هللا  لجعف  هءاربلا ،

ظلغا یناثلا و  مویلا  یف  هیلع  داعاف  هنع ، عیبر  لفاغتف  هلتقا ، مل  نا  هللا  ینلتق  ایعـس ، هب  انیتای  نم  دـمحم  نب  رفعج  یلا  ثعبا  یبال : لاـقف 
املف هللااب ، الا  هوق  لوح و ال  ال  لاقف : .کیلع  هفوختا  ینا  و  هللا ، ریغ  هل  عفاد  امب ال  کـیلا  لـسرا  هنا  هل : لاـق  رـضح  اـملف  لـسراف ، هل ،

نا لئاوغلا ! یل  یغتبت  یناطلـس و  یف  دـحلت  مهلاوما ، هاکز  کیلا  نوبجی  اماما  قارعلا  لها  كذـختا  هللا ! ودـع  ای  هل : لاق  هیلع  لـخدا 
(: مالـسلا هیلع   ) لاـق .معن  لاـق : رفعج ؟ نع  یل  تیکح  اـم  قحا  هل : لاـق  هرـضحاف و  هرـضحا ، لاـقف : .تلق  اـمب  کـنع  ینربخا  اـنالف 

هفلحتـسا و امب  فلحیل  مالـسلا :) هیلع   ) لاقف یلاعت - هتافـص  ددعی  ذخا  و  وه - الا  هلا  يذـلا ال  هللا  و  لاق : لجرلا و  ردـبف  هفلحتـساف ،
یلوح یلا  تاجتلا  و  هتوق ، هللا و  لوح  نم  تئرب  : ) لق هل : مالـسلا ) هیلع   ) لاقف .راتخت  امب  هفلحا  روصنملا : هل  لاقف  .اذه  هنیمی  كرتی 
هلجرب برـض  نا  نم  عرـساب  ناک  امف  اهب ، فلحف  رکنم ، رظن  روصنملا  هیلا  رظنف  لجرلا ، عنتماف  اذک .) اذک و  رفعج  لعف  دـقل  یتوق  و 

: روصنملا لاقف  .سلجملا  یف  هناکم  اتیم  یضق  و  فالحا ) …  همیلعت  و  مالسلا ) هیلع   ) هفلح یف  نورشعلا - عبارلا و  لصفلا  ، ) ضرالا
(: مالـسلا هیلع   ) هل عیبرلا  لاقف  لاق - نا  یلا  هحاسلا - يربلا ء  تنا  هللادـبع  ابا  اـی  کـیلع  ـال  لاـق : مث  هللا ، هنعل  هوجرخا  هلجرب و  اورج 

و هنع ، هبوقعلا  رخوی  هدـیجمت  هللا و  دـیحوتب  هنیمی  یف  نا  لاـقف : .نیمیلا  کـلت  تنا  هتفلحا  و  هنیمی ، فـلحی  نا  کـب  یعاـسلا  تعنم 
هیلع  ) هللادـبع ابا  تلمح  لاق : لامجلا  ناوفـص  نع  یفاـکلا )  ) يور .هتقول و  هللا  هذـخاف  تعمـس ، اـمب  هتفلحاـف  هیلع ، اـهلیجعت  تببحا 
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، ءابهش هلغب  بکر  و  هلحارلا ، نم  لزن  روصنملا  هنیدم  هیمشاهلا  یلع  فرـشا  املف  اهیف ، روصنملا  هفوکلا و  یلا  هیناثلا  هلمحلا  مالـسلا )
لاقف ءایبنالا ؟ ءانبا  نم  یندـعبت  ینا  و  مالـسلا :) هیلع   ) لاقف ءایبنالاب !؟ تهبـشت  هل : لاق  روصنملا  یلع  لخد  اـملف  اـضیب ، اـبایث  سبل  و 

كالوم نا  یلا  عفر  لاقف : مل ؟ و  مالـسلا :) هیلع   ) لاقف .اهتیرذ  یبسی  و  اهلخن ، رقعی  نم  هنیدـملا  یلا  ثعبا  نا  تممه  دـقل  روصنملا :
الا یـضرا  تسل  روصنملا : لاقف  .اذـک  ناک  ام  هللا  و  مالـسلا :) هیلع   ) لاـقف .لاومـالا  کـل  عمجی  و  کـیلا ، وعدـی  سینخ  نب  یلعملا 
هللا نم  سیلف  هللااب  ضری  مل  نم  .فلحا  نا  ینرمات  هللا  نود  نم  دادنالابا  مالـسلا ) هیلع   ) لاقف .یـشملا  يدـهلا و  و  قاتعلا ، قالطلاب و 

یعـس نم  نیب  کنیب و  عمجا  یناف  لاقف : یبنلا ؟ نبا  انا  هقفلا و  نم  یندـعبت  ینا  و  لاقف : .یلع  هقفتتفا  روصنملا : هل  لاـقف  .ء  یـش  یف 
.تلعف دـقل  میحرلا  نمحرلا  هداهـشلا  بیغلا و  ملاع  وه  الا  هلا  يذـلا ال  هللا  و  مالـسلا :) هیلع   ) هل لاق  لجرلا و  ءاجف  .لعفاف  لاق : .کب 

یلوح و یلا  تاـجلا  و  هتوق ، هللا و  لوـح  نم  تئرب  : ) لـق نکل  و  کبیذـعت ، نم  یحتـسیف  هللا ، دـجمت  کـلیو  مالـسلا :) هیلع   ) لاـقف
یف نورـشعلا - عبارلا و  لصفلا   ) .هدـعب کیلع  قدـصا  ال  روصنملا : هل  لاقف  اتیم ، عقو  یتح  اهمتتـسی  ملف  لجرلا ، اـهب  فلحف  یتوق ،)

و نمیلا ، نم  فسوی  نب  دمحم  جح  و  کلملادبع ، نب  دیلولا  جح  يربطلا :)  ) یف و  اذه ، فالحا ) …  همیلعت  و  مالـسلا ) هیلع   ) هفلح
یباف و اهیف ، هیلا  اهلسر  تلسراف  اهیلا ، اهفرصب  رماف  فسوی ، نب  دمحم  ایاده  یل  لعجا  دیلولل : نینبلا  ما  تلاقف  و  دیلولل ، ایاده  لمح 

.اهب یل  هجاح  یلا و ال  فرـصت  نا  اهب  ترما  کنا  دـیلولل : تلاقف  هریثک - ایادـه  تناک  و  هیار - يریف  دـیلولا ، اـهیلا  رظنی  یتح  لاـق :
: لاق .ابـصغ  اهتبـصا  کنا  ینغلب  هل : لاقف  دـیلولا ، یلا  اهلمحف  مهملظ ، اهلمع و  مهفلک  و  سانلا ، اهبـصغ  هنا  ینغلب  تلاق : مل ؟ و  لاق :

.بیط نم  الا  اهباصا  و ال  اهیف ، ادحا  ملظ  و ال  اهنم ، ائیـش  بصغ  ام  هنا  انیمی  نیـسمخ  ماقملا  نکرلا و  نیب  فلحتـساف  رماف ، هللا ، ذاعم 
بعـصم شیرق  بسن   ) یف .هنم و  عطقت  ءاد  هباـصا  نمیلاـب ، فسوی  نب  دـمحم  تاـمف  نینبلا ، ما  یلا  اـهعفد  دـیلولا و  اـهلبقف  فلحف ،

جرخ شادـخل - اریجا  ناک  و  فانمدـبع - نب  بلطملادـبع  نب  همقلع  نب  ورمع  لتقب  يرماعلا  شادـخ  فانمدـبع  ونب  مهتا  يریبزلا :)
یلا هیف  اومکاحتف  اهنم ، تامف  هربخب ، بلاط  یبا  یلا  بتکف  اهنم ، ضرمف  اصعب ، ارمع  برـضف  البح ، شادـخ  دـقفف  ماـشلا ، یلا  هعم 

نب بطیوح  ـالا  اوفلحف  شادـخ ،) هلتق  اـم   ) تیبلا دـنع  يول  نب  رماـع  ینب  نم  ـالجر  نوسمخ  فلحی  نا  یـضقف  هریغملا ، نب  دـیلولا 
یف .شادـخ و  دالوا  ضرقنا  و  ابطیوح ، ـالا  مهلک  اوتاـم  یتح  لوحلا  مهیلع  لاـح  اـم  هنا  لاـقیف : هنیمی ، تدـتفا  هما  ناـف  يزعلادـبع ،
هللا ینلذـخ  لوقی : نا  نیمالا  بلاط  یکمربلا  رفعج  نا  اثکانتی - الا  هبعکلا  یف  نوماملا  نیمالا و  فلاـحت  یف  يرایـشهجلا - :) ءارزو  )

تیبلا نم  نیمالا  جرخ  امل  و  لعفف ، نوماملا  فالحا ) …  همیلعت  و  مالـسلا ) هیلع   ) هفلح یف  نورـشعلا - عبارلا و  لصفلا   ) تلذخ نا 
.ردغلا يونا  انا  فلحا و  تنک  ینال  لاق : ریمالا - هللا  زعا  كاذ - مل  و  هل : لاقف  .متی  يرما ال  نا  یسفن  یف  دجا  عیبرلا : نب  لضفلل  لاق 

ضعب یلا  امـصتخا  نییبارعا  نا  بدالا : بتک  ضعب  یف  و  اذـه ، .کل  تلق  ام  وه  هل : لاـقف  عضوملا ؟ اذـه  یفا  هللا  ناحبـس  هل : لاـقف 
لوقا امب  فلحا  و  نامیالا ، هذه  نم  ینعد  یعدـملا : لاقف  قاتعلا ، قالطلاب و  فلحی  هیلع  یعدـملا  لعجف  امهدـحال ، نید  یف  هالولا 
یلبق کل  ناک  نا  رجـشلا ، نم  قرولا  تح  یلام  یلها و  نم  ینتح  و  افلظ ، عبتی  افلظ  و ال  افخ ، عبتی  افخ  یل  هللا  كرتی  ال  : ) لق .کل 

لاق یبلاعثلا :) همیتی   ) یف .هاـشلا و  رقبلا و  نع  هیاـنک  فلظلا : و  لـبالا ، نع  هیاـنک  فخلا : .هقح و  هاـطعا  و  فلحی ، ملف  قحلا ،) اذـه 
، کلذ هل  مسر  هبحاص  نا  رکذ  و  يرعش ، نم  ائیش  هرـضحلا - یلا  مدق  ناک  و  هلودلا -، فیـس  لوسر  ینم  بلط  یباصلا : قاحـساوبا 
ادومحملا و هلودلا  فیـس  تممذف  هعاس  هنامالا  یف  کتنخ  تنک  نا  تایبالا : هذه  هتیطعاف  هجورخ ، تقو  یلع  حلا  مث  امایا ، هتعفادف 

لوسرلا داع  املف  ادیزم  دارا  ام  نید  میرغل  اهسومغب  فلاح  ینا  ول  امسق  ادیحوتلا  هلضف  یف  هتدحج  یلعلا و  یف  اکیرش  هل  نا  تمعز 
: مالـس نب  دـمحم  لاق  یناغالا :)  ) یف .رانید و  هئمثالث  هیف  یمـسا و  هیلع  ابوتکم  هلودـلا  فیـس  متخب  اـسیک  یلا  جرخا  هرـضحلا  یلا 

نا ادبا  ینتملک  مث ال  ینتمرـص  فالحا ) …  همیلعت  و  مالـسلا ) هیلع   ) هفلح یف  نورـشعلا - عبارلا و  لصفلا  : ) هسفنل ربنق  نبا  یندشنا 
! اذـه ای  کحـضا : انا  هل و  تلقف  یلاب  یلع  هنم  هرطخ  ترج  مکتنایخ و ال  هیف  يذـلا  تمرتجا  لاحلا و ال  نم  لاح  یف  کـتنخ  تنک 
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قـشمدب هیوـلع  ینع  يربـطلا :)  ) یف .يدـنع و  یه  اـمک  كدـنع  نکت  مل  نا  كاذـک و  يدـنع  یه  لاـقف : .نـیمیلا  یف  تغلاـب  دـقل 
همیمنلاب و اوصاوت  یلا  هعیرـس  كوار  امل  مهنکل  اولاق و  امک  ینع  نوشاولا  هب  كاتا  يذـلا  اذ  ناـک  نا  مالـسالا  نم  تئرب  نوماـملا :

هلزه یف  ادبی  نم  نیملسملا  باقر  یلوا  تنک  امف  هلزعا ، قاحساابا  ای  لاقف : .قشمد  یـضاقل  لاقف : رعـشلا ؟ اذه  نمل  هل : لاقف  اولاتحا 
ینع نوشاولا  هب  كاتا  يذلا  اذ  ناک  نا  کنم  يانم  تمرح  لق : مالـسالا ) نم  تئرب  : ) لقت هیولع ال  ای  لاق : مث  .مالـسالا  نم  هءاربلاب 

نب دمحمل  لاق  نا  یلا  رطـضاف  هدحجف ، الام ، هعدواف  لجر ، هبهذـم  یلع  هقفاوی  عیـشتی و  هرـصبلا  لها  ضعب  ناک  اولاق : اولاق و  امک 
وه و  یقیدص ، لجرلا  اذـه  ریمالا ، هللا  زعا  لجرلا : لاقف  .کلذ  لعفف  مالـسلا ،) هیلع   ) یلع قحب  هفلحی  هرـضحی و  نا  هلاس  نامیلس و 

اـمهنامیا و یلع  قـفتملا  نم  هءاربلاـب  هل  فـلحا  ینکل  و  هناـمیا ، هتیـالو و  یف  فـلتخم  نم  هءاربلاـب  فـلحا  نا  نم  لـجا  و  یلع ، زعا 
قوزملا نبا  مالغ  نع  ءایکذالا )  ) یف .لجرلا و  نع  یلخ  و  لاـملا ، مزتلا  و  نامیلـس ، نب  دـمحم  کحـضف  .رمع  رکب و  یبا  اـمهتیالو 

اهل تلقف  .ینترجـضا  نا  یلا  اهرفانت  لمتحا  تنک  و  ادیدش ، اضغب  ینتـضغبا  و  ادیدش ، ابح  اهتببحا  هیراج  يالوم  ینجوز  يدادـغبلا :
 … ( فالحا همیلعت  و  مالـسلا ) هیلع   ) هفلح یف  نورـشعلا - عبارلا و  لصفلا   ) کتبطاخ الا  یـشب ء  ینتبطاخ  نا  اثالث  قلاط  تنا  اموی :

ام لثم  اهل  لوقا  نا  افوخ  هب  اهبیجا  ام  ردا  مل  تسلباف و  اتاتب ) اثالث  قلاط  تنا  : ) لاحلا یف  تلاقف  .کل  یلامتحا  كدـسفا  دـقف  هلثمب ،
قلاط تنا   ) اهل لوقت  نا  دـعب  اهعم  مقا  لاقف : يرج ، امب  هتربخاف  يربطلا ، رفعج  یبا  یلا  تدـشراف  ینم ، اقلاط  کلذـب  ریـصتف  تلاق ،

ءامکح رابخا   ) یف .هماعلا و  بهذـم  یلع  اذـه  و  تلق : .نامیالا  دواعت  اهقلطت و ال  مل  کنیمیب و  تیفو  نوکتف  کتقلط ) انا  نا  اـثالث 
نیمی هخـسن  ءاشناب  یباصلا  قاحـسا  یبا  یلا  رایتخب  مدقت  هلودـلازع ، رایتخب  همع  نبا  هلودـلادضع و  نیب  حلـصلا  ررقت  امل  یطفقلا :)

یلا داع  املف  اهب ، فلحلا  هرورـضلا  هتمزلا  و  اهثکن ، یف  الاجم  هلودلادضع  دـجی  ملف  ءافیتسالا ، قح  طورـشلا  اهیف  یفوتـسا  اهاشناف و 
مهملع کلذـک  ملاظلا  فـالحا  ساـنلا  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما ملع  اـمک  و  اذـه ، .هلیوط  هدـم  یباـصلا  سبح  اـهکلم  قارعلا و 

ایندلا نم  ینجرخی  مل  يذلا  دـمحلا هللا  لاقف : سرخالا  فلح  نع  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما لئـس  قداصلا : لاق  سرخالا ، فالحا 
یلا هسار  عفرف  اذه ، ام  سرخالل : لاقف  هب  یتاف  .فحصمب  ینوتیا  لاق : مث  .هیلا  جاتحت  ام  عیمج  همالل  تنیب  یتح 

هاتاف هفیحص  هوادب و  یلع  ربنق  ای  لاق : مث  هبنج  یلا  هدعقاف  هل  خاب  یتاف  هیلوب  ینوتیا  لاق : مث  یلاعت - هللا  باتک  هنا  یلا  راشا  ءامـسلا -
وه الا  هلا  يذلا ال  هللا  و  ( ) مالـسلا هیلع   ) بتک مث  کلذب ، هیلا  مدـقتف  یلع ، هنا  هنیب  کنیب و  کیخال  لق  سرخالا  یخال  لاق  مث  امهب 

نالف نب  نالف  نا  هینالعلا  رـسلا و  ملعی  يذلا  كردملا  کلهملا  عفانلا  راضلا  بلاغلا  بلاطلا  میحرلا  نمحرلا  هداهـشلا  بیغلا و  ملاع 
- سرخالا ینعی  نالف - نب  نالف  لبق  هل  فـالحا ) …  همیلعت  و  مالـسلا ) هیلع   ) هفلح یف  نورـشعلا - عبارلا و  لـصفلا   ) سیل یعدـملا 

فالحا اذک  .نیدلا و  همزلاف  .عنتماف  هبرشی ، نا  سرخالا  رما  هلـسغ و  مث  بابـسالا ، نم  ببـسب  و ال  هوجولا ، نم  هجوب  هبلط  قح و ال 
هقیرط یف  نکل  مالـسلا ،) هیلع   ) یـسوم یلع  تلزنا  یتلا  هاروتلاب  ایدوهی  فلحتـسا  مالـسلا ) هیلع   ) هنا یفاکلا :)  ) يورف باتکلا ، لها 

هللا نا  هللا ، ریغب  یـسوجملا  ینارـصنلا و ال  يدوهیلا و ال  فلحی  ال  مالـسلا :) هیلع   ) قداصلا نع  حیحـصلا )  ) یف .یماـعلا و  ینوکـسلا 
رثکا هب  هعادـترا  ناک  اذا  هباتکب  یباتکلا  فالحا  زاوج  یلع  ربخلا  كاذ  لمح  نکمی  و  هللا .) لزنا  اـمب  مهنیب  مکحاـف  : ) لوقی یلاـعت 

یبا نبا   ) یف هبوقعلا )  ) هملک تسیل  و  هیرـصملا )  ) یف اذـکه  هبوقعلا ) لجوع   ) یلا ملاظلا ) اوفلحا   ) .یلاـعت هب  فلحلاـب  هعادـترا  نم 
( هناحبـس : ) باوصلا و  هیرـصملا )  ) یف اذکه  یلاعت ) هللا  دحو  دـق  هنال  لجاعی  مل   ) یلا فلح ) اذا  و  (. ) هیطخلا مثیم و  نبا  دـیدحلا و 

(. هیطخلا مثیم و  نبا  دیدحلا و  یبا  نبا   ) یف امک 

هینغم
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اهب فلخ  نم  نا  و  ساسالا ، نم  دقعنت  و ال  رئابکلا ، تامرحملا و  دشا  نم  یه  اولاق : و  هئاربلا ، نیمیب  ءاهقفلا  دنع  فرعت  نیمیلا  هذه 
باب یف  رهاوجلا )  ) بحاص لاق  و  هلآ .) هیلع و  هللا  یلص   ) هتیب لها  یبنلا و  نع  تایاورب  اولدتسا  و  اقداص ، ناک  نا  مالسالا و  نم  اربی 

مامالا نا  يور  اضیا  ..خلا و  ملاظلا  اوفلحا  هغالبلا : جهن  یف  مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما لوق  نم  زاوجلا  دافتـسی  دق  نکل  و  : ) نامیالا
یف معن  ءاهقفلا ، نم  کلذـب  یتفا  نم  دـجا  مل  ینا  الا  روصنملا  دـنع  هب  یـشو  نم  هئاربلا  نیمیب  فلحا  مالـسلا ) هیلع   ) قداصلا رفعج 
دق و  مدـلا .) رودـهم  یف  الا  كرتلا  یـضتقی  طایتحالا  .هب و  يوتفلا  هرهاظ  و  هئاربلاب ، ملاظلا  فالحتـسا  زاوج  باب  لئاسولا )  ) باتک

اهریسفت هئاربلا و  نیمی  تمرح  یتلا  تایاورلا  هلوق و  نیب  عمجلا  نکمی  اذهب  .رخال و  وا  ببسل  هلتق  روجی  نم  انه  ملاظلاب  مامالا  دیری 
.هلتق مرحی  نمب 

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

دنگوس دروخ  دنگوس  دیهاوخب  هاگ  ره  ار  وگغورد )  ) رگمتس دومرف : یم  رگمتس ) هب  نداد  دنگوس  شور  هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
دنک دای  دنگوس  غورد  نخـس  نیا  هب  رگا  اریز  دیوگب ) غورد  رما  نیا  رد  رگا   ) ادخ یئاناوت  شبنج و  زا  تسا  رازیب  هک  نیا  هب  دـیهد 

( شرفیک رد  میوگ ، یمن  غورد  هک   ) تسین یئادخ  وا  زج  هک  یئادخ  هب  دیامن  دای  دنگوس  رگا  و  دسر ، یم  شغورد )  ) رفیک هب  دوز 
ینارحب حراش  .درادن  تافانم  نتفگ  غورد  اب  هک   ) تسا هدرک  یگناگی  هب  ار  ناحبس  دنوادخ  هکنیا  يارب  دوش ، یمن  باتش  لیجعت و 

نخـس مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هرابرد  هدـمآ  روصنم  دزن  ینیچ  نخـس  هک  تسا  هدـش  تیاور  دـسیون : یم  اجنیا  رد  هللا  همحر 
زا نانخس  نآ  هدومرف  ترضح  هدروآ ، ربخ  نانچ  نینچ و  تترضح  زا  ینالف  تفگ : تساوخ و  ار  ترضح  نآ  روصنم  دومن ، ینیچ 

ار وا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تسا ، هدومرف  ترضح  ار  نانخس  نآ  هک  تسین  نیا  زج  تفگ : تفرن و  رابریز  نیچ  نخس  تسین ، نم 
نایاپ هب  شنخـس  دومن و  دای  دنگوس  نیچ  نخـس  سپ  دشاب ، وگغورد  رگا  ادخ  یئاناوت  شبنج و  زا  نتـسج  يرازیب  هب  داد  دـنگوس 

(. دیشک یم  نیمز  هب  یتشوگ  هراپ  دننام  ار  دوخ  ياهاپ  هک  دش  راتفرگ  ندب ( زا  یمین  نداتفا  راک  زا   ( جلاف درد  هب  هک  دیسرن 

ینامز

دنگوس دروخ  دنگوس  دیهاوخب  هاگ  ره  ار  وگغورد )  ) رگمتس دومرف : یم  رگمتس ) هب  نداد  دنگوس  شور  هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
دنک دای  دنگوس  غورد  نخـس  نیا  هب  رگا  اریز  دیوگب ) غورد  رما  نیا  رد  رگا   ) ادخ یئاناوت  شبنج و  زا  تسا  رازیب  هک  نیا  هب  دـیهد 

( شرفیک رد  میوگ ، یمن  غورد  هک   ) تسین یئادخ  وا  زج  هک  یئادخ  هب  دیامن  دای  دنگوس  رگا  و  دسر ، یم  شغورد )  ) رفیک هب  دوز 
ینارحب حراش  .درادن  تافانم  نتفگ  غورد  اب  هک   ) تسا هدرک  یگناگی  هب  ار  ناحبس  دنوادخ  هکنیا  يارب  دوش ، یمن  باتش  لیجعت و 

نخـس مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هرابرد  هدـمآ  روصنم  دزن  ینیچ  نخـس  هک  تسا  هدـش  تیاور  دـسیون : یم  اجنیا  رد  هللا  همحر 
زا نانخس  نآ  هدومرف  ترضح  هدروآ ، ربخ  نانچ  نینچ و  تترضح  زا  ینالف  تفگ : تساوخ و  ار  ترضح  نآ  روصنم  دومن ، ینیچ 

ار وا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تسا ، هدومرف  ترضح  ار  نانخس  نآ  هک  تسین  نیا  زج  تفگ : تفرن و  رابریز  نیچ  نخس  تسین ، نم 
نایاپ هب  شنخـس  دومن و  دای  دنگوس  نیچ  نخـس  سپ  دشاب ، وگغورد  رگا  ادخ  یئاناوت  شبنج و  زا  نتـسج  يرازیب  هب  داد  دـنگوس 

(. دیشک یم  نیمز  هب  یتشوگ  هراپ  دننام  ار  دوخ  ياهاپ  هک  دش  راتفرگ  ندب ( زا  یمین  نداتفا  راک  زا   ( جلاف درد  هب  هک  دیسرن 
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يزاریش دمحم  دیس 

دنگوس دروخ  دنگوس  دیهاوخب  هاگ  ره  ار  وگغورد )  ) رگمتس دومرف : یم  رگمتس ) هب  نداد  دنگوس  شور  هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
دنک دای  دنگوس  غورد  نخـس  نیا  هب  رگا  اریز  دیوگب ) غورد  رما  نیا  رد  رگا   ) ادخ یئاناوت  شبنج و  زا  تسا  رازیب  هک  نیا  هب  دـیهد 

( شرفیک رد  میوگ ، یمن  غورد  هک   ) تسین یئادخ  وا  زج  هک  یئادخ  هب  دیامن  دای  دنگوس  رگا  و  دسر ، یم  شغورد )  ) رفیک هب  دوز 
ینارحب حراش  .درادن  تافانم  نتفگ  غورد  اب  هک   ) تسا هدرک  یگناگی  هب  ار  ناحبس  دنوادخ  هکنیا  يارب  دوش ، یمن  باتش  لیجعت و 

نخـس مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هرابرد  هدـمآ  روصنم  دزن  ینیچ  نخـس  هک  تسا  هدـش  تیاور  دـسیون : یم  اجنیا  رد  هللا  همحر 
زا نانخس  نآ  هدومرف  ترضح  هدروآ ، ربخ  نانچ  نینچ و  تترضح  زا  ینالف  تفگ : تساوخ و  ار  ترضح  نآ  روصنم  دومن ، ینیچ 

ار وا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تسا ، هدومرف  ترضح  ار  نانخس  نآ  هک  تسین  نیا  زج  تفگ : تفرن و  رابریز  نیچ  نخس  تسین ، نم 
نایاپ هب  شنخـس  دومن و  دای  دنگوس  نیچ  نخـس  سپ  دشاب ، وگغورد  رگا  ادخ  یئاناوت  شبنج و  زا  نتـسج  يرازیب  هب  داد  دـنگوس 

(. دیشک یم  نیمز  هب  یتشوگ  هراپ  دننام  ار  دوخ  ياهاپ  هک  دش  راتفرگ  ندب ( زا  یمین  نداتفا  راک  زا   ( جلاف درد  هب  هک  دیسرن 

يوسوم

اذا اهب و  ظفلتی  نا  هللااب  نموملا  ملسملا  کلامتی  الف  ندبلا  رعش  اهل  فقی  یتلا  هظلغملا  نامیالا  نم  اذه  حرشلا : .مسقلا  فلحلا : هغللا :
یعدا الجر  نیمیلا - اذه  وه  و  هئاربلا - نیمیب  فلحا  مالـسلا  هیلع  قداصلا  نا  ربخلا : یف  درو  امک  هذخای  هللا  ناف  هللا  یلع  هارج  مدـقا 

 … تام مث  سلجملا  نم  هلجرب  رج  جلافلاب و  بیصا  یتح  هنیمی  فلاحلا  متا  امف  روصنملا  ماما  ابذک  اروز و  هیلع 

یناقلاط

رازیب ادخ  توق  لوح و  زا  وا  هک  دیهد  شدنگوس  نینچ  دیهد ، دـنگوس  ار  رگمتـس  دـیهاوخ  یم  هاگره  دومرف : یم  ترـضح  نآ  «و 
تـسین وا  زج  ییادـخ  هک  يدـنوادخ  هب  رگا  و  دـش ، دـهاوخ  باتـش  وا  تبوقع  رد  دروـخب  يدـنگوس  نینچ  غورد  هب  رگا  هک  تسا 

« .تسا هتسناد  هناگی  ار  ادخ  هک  دوش  یمن  باتش  وا  تبوقع  رد  دروخ  دنگوس 

.تسا هدرک  لقن  ار  ریز  ناتساد  نخس  نیا  حرش  رد  دیدحلا  یبا  نبا 

: تشذگ دیشرلا  نوراه  روضح  رد  بعصم  نبا  هللا و  دبع  نب  ییحی  نایم  هچنآ 

یبا نب  یلع  نب  نسح  نب  هللا  دبع  نب  ییحی  هک  تسا  هدرک  لقن  نینچ  نیبلاطلا  لتاقم  باتک  رد  یناهفصا  نیـسح  نب  یلع  جرفلا  وبا 
، تسویپ دیـشر  هاگرد  هب  ییحی  نوچ  داد و  ناما  دیـشرلا  نوراه  دوب  هدرک  جورخ  ناتـسربط  رد  هکنآ  زا  سپ  ار  مالّـسلا  هیلع  بلاط 
ار ییحی  هک  يریبز  بعـصم  نب  هللا  دـبع  یتدـم  زا  سپ  .درک  یم  يور  هدایز  وا  هب  تبـسن  ندرک  یکین  تشاد و  یمارگ  رد  نوراه 

نتسکش و  دناوخ ، یم  ارف  شیوخ  اب  تعیب  هب  ار  مدرم  هدیشوپ  نانچمه  ییحی  تفگ : درک و  تیاعس  نوراه  شیپ  تشاد  یم  نمشد 
دـنک و ور  رد  ور  بعـصم  نب  هللا  دـبع  اب  ار  وا  ات  .درک  راضحا  ار  ییحی  نوراـه  .داد  یم  هولج  هدیدنـسپ  نوراـه  رظن  رد  ار  وا  ناـما 

ددص رد  ییحی  هک  تفگ : دیشر ، رضحم  رد  ییحی  ییورایور  بعـصم  نبا  .دزاس  نشور  دوب  هداد  هک  ار  یـشرازگ  ماهتا و  عوضوم 
ینک و یم  قیدصت  نم  هرابرد  ار  درم  نیا  نخـس  ایآ  نینمؤملا ، ریما  يا  تفگ : ییحی  .تسا  ناناملـسم  نایم  قافتا  ندیرد  جورخ و 
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ار شنادنزرف  سابع و  نب  هللا  دبع  وت  ياین  هک  تسا  ریبز  نب  هللادبع  ناگدازدـنزرف  زا  وا  هکنآ  لاح  يرادـنپ و  یم  شیدـناریخ  ار  وا 
هیلع بلاط  یبا  نب  یلع  ناتـسود  زا  هک  یلدج  هللا  دبع  وبا  ماجنارـس  ات  تخورفارب  شتآ  ناشیا  ندنازوس  يارب  داد و  اج  يا  هرد  رد 

تاولـص هعمج  زامن  هبطخ  لهچ  رد  هک  تسا  نامه  ریبز  نب  هللا  دـبع  .درک و  صـالخ  ریبز  نبا  گـنچ  زا  روز  اـب  ار  وا  دوب ، مالّـسلا 
وا رب  مدرم  نوچ  درک و  كرت  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  رب  نداتسرف 

ای متـسرف  یم  دورد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  هب  هاگره  هک  تسا  يریقح  نادنواشیوخ  ار  ربمایپ  تفگ : دندرک ، ضارتعا 
مشچ منک و  داش  ار  ناشیا  مرادن  شوخ  ببـس  نیدب  دنلاب ، یم  دوخ  رب  دنراد و  یم  هتخورفارب  ار  دوخ  ياهندرگ  مرب  یم  وا  زا  یمان 

شرگج هودنا  زا  هک  درمش  وا  يارب  بیع  نادنچ  داد و  مانشد  نادنچ  وت  ياین  هب  هک  تسا  یـسک  نامه  وا  .مرادب و  نشور  ار  ناشیا 
ایآ ناج ، ردپ  تفگ : وا  رـسپ  یلع  .دوب  هدـش  خاروس  مروتم و  شرگج  هک  دنتـشک  ار  يواگ  هدام  وت  ياین  يارب  يزور  .درک  سامآ 

فئاط هب  ار  وا  ریبز  نبا  سپس  .تسا  هدرک  نینچ  ار  تردپ  رگج  ریبز  نبا  مکرـسپ ، تفگ : وت  ياین  ینیب ؟ یم  ار  واگ  هدام  نیا  رگج 
دنواشیوخ هب  مدرم  نم  نوچ  مرسپ  تفگ : یلع  شرسپ  هب  دیـسر ، ارف  سابع - نب  هللا  دبع  ینعی  وت -  ياین  گرم  نوچ  و  درک ، دیعبت 

نکم تماقا  دشاب  اورنامرف  ریبز  نب  هللا  دبع  هک  يروشک  رد  وش و  قحلم  دننک  یم  یگدنز  ماش  رد  هک  فانم  دبع  نادناخ  زا  تدوخ 
ینمـشد نینمؤملا ، ریما  يا  دنگوس  ادخ  هب  .داد و  حیجرت  ریبز  نب  هللا  دبع  اب  ینـشنمه  هب  وا  يارب  ار  هیواعم  نب  دـیزی  اب  ینیـشنمه  و 

اب تسا و  هدنام  ناوتان  وت  اب  ینمـشد  زاربا  زا  تسا و  هتفای  تردق  نم  رب  وت  يرای  هب  وا  یلو  تسا  هزادـنا  کی  ام  همه  يارب  درم  نیا 
نآ ناوت  هک  دبای  تسد  وت  هیحان  زا  دهاوخ  یم  نم  هب  تبـسن  هچنآ  هب  ات  دیوج  برقت  وت  هب  دراد  دـصق  نم  هب  تبـسن  دوخ  راک  نیا 

يروآرب نم  دروم  رد  ار  وا  يوزرآ  هک  تسین  هتسیاش  زین  وت  يارب  یهگناو  .دهد  ماجنا  دهاوخ  یم  وت  دروم  رد  ار  هچنآ  ات  درادن  ار 
مان مالّسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  زا  يزور  تسوت ، زا  رترود  بسن  ظاحل  زا  ام  اب  هک  نایفـس  یبا  نب  هیواعم  یهد ، هزاجا  نینچ  وا  هب  و 

.دش کیرش  وا  اب  راک  نیا  رد  دوب  رضاح  هک  مه  ریبز  نب  هللا  دبع  .داد  مانشد  ار  وا  درب و 

هیواـعم .مداد  يراـی  ار  وت  نم  نینمؤملا ، ریما  يا  تفگ : ریبز  نب  هللا  دـبع  .درک  شاـخرپ  وا  هب  تشادزاـب و  راـک  نآ  زا  ار  وا  هیواـعم 
نیا اـهنیا  همه  دوجو  اـب  و  مهد ، یمن  رارق  يرگید  كاروـخ  زگره  یلو  مروـخب  ار  نآ  مناوـت  یم  تسا ، نم  تشوـگ  نسح  تفگ :

وت رگم  تـسا : هدورـس  نـینچ  يدـنلب  هدیـصق  نمـض  مردارب  يارب  درک و  جورخ  روـصنم  وـت  ياـین  رب  دـمحم  مردارب  هارمه  صخش 
زا رترود  ناـگمه  زا  رتگرزب و  تلزنم  ياراد  مدرم  رظن  رد  وت  رگم  یتـسین ؟ اـهیگدولآ  زا  ناـشیا  رت  هماـج  كاـپ  مدرم و  رتراـبتالاو 

دـشاب و امـش  نایم  دـیاب  تفالخ  هک  مینک  يرادربناـمرف  اـم  اـت  دـینک  ماـیق  نتفرگ  تعیب  يارب  نسح  ینب  يا  یتسین ؟ یتسـس  بیع و 
ینب ینعی  نآ -  ناربهر  ماکحا  هک  یتلود  ددرگزاب و  دوخ  لاـح  هب  اهینمـشد  اـه و  هنیک  ندرک  تشپ  زا  سپ  اـم  یتسود  میراودـیما 

.دوش يرپس  تسا ، ناتسرپ  تب  ماکحا  ریظن  ام  نایم  سابع -

هب ندروخ  دنگوس  هب  عورش  بعصم  نبا  .تفرگ  مشخ  بعصم  نبا  رب  دش و  نوگرگد  شا  هرهچ  دینش  ار  رعش  نیا  هک  نیمه  دیـشر 
: تفگ ییحی  .تسا  فیدس  زا  تسین و  وا  زا  راعـشا  نیا  تفگ : درک و  شیوخ  تعیب  تمرح  هب  تسین و  وا  زج  ییادخ  هک  ییادـخ 

ادـخ هب  تسار  هب  هن  غورد و  هب  هن  نیا  زا  شیپ  نم  تـسا و  هـتفگن  وا  زج  یـسک  ار  رعـش  نـیا  دـنگوس  ادـخ  هـب  نینمؤـملا ، ریما  يا 
نامحر بلاغ  بلاط  دنوادخ  هب  دیوگب  دنک و  لیلجت  ار  وا  دوخ  دنگوس  رد  هدـنب  هاگره  ّلج  ّزع و  دـنوادخ  و  ما ، هدروخن  دـنگوس 

اهنآ اب  سک  چـیه  هک  مهد  دـنگوس  یتاملک  هب  ار  وا  نم  ات  هدـب  هزاجا  .دـنک  تبوقع  تعرـس  هب  ار  وا  هک  دـیامرف  یم  مرزآ  میحر ،
، وگب تفگ : بعصم  نبا  هب  ییحی  .هدب  شدنگوس  تفگ : دیـشر  .دوش  یم  تبوقع  تعرـس  هب  هکنآ  رگم  دروخ  یمن  غورد  دنگوس 
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هب زاـین  نودـب  دوخ  مرب و  یم  هاـنپ  دوخ  توق  لوح و  هب  میوج و  یم  يرازیب  یهلا  توق  لوح و  زا  مشاـب  هتفگ  ار  رعـش  نیا  نم  رگا 
نب هللا  دبع  .موش  یم  شیوخ  توق  لوح و  راد  هدهع  وا  زا  يزاین  یب  راهظا  دـنوادخ و  هب  تبـسن  ربکت  ییوج و  يرترب  يارب  ادـخ و 

.درک يراددوخ  ندروخ  دنگوس  نیا  زا  بعصم 

هماج و نیا  هک  نم  دروخ ، یمن  دنگوس  ارچ  تسوگتسار  درم  نیا  رگا  یسابع  يا  تفگ : عیبر  نب  لضف  هب  دش و  نیگمـشخ  دیـشر 
لد هک  ار  عیبر  نب  لضف  نخس  نیا  .مروخ  یم  دنگوس  هنوگ  نیمه  دهد ، مدنگوس  اهنآ  هرابرد  دهاوخب  رگا  تسا ، نم  نآ  زا  میادر 
رد بعـصم  نبا  یلطعم ؟ ارچ  روخب  دـنگوس  دـیوگب : دـنزب و  بعـصم  نبا  هب  دوخ  ياپ  اب  هک  درک  راداو  دوب  بعـصم  نب  هللا  دـبع  اب 

دز و وا  شود  ناـیم  ییحی  .درک  تاـملک  نیا  اـب  ندروخ  دـنگوس  هب  عورـش  دـیزرل  یم  دوب و  هدـش  نوگرگد  شا  هرهچ  هک  یلاـح 
دوخ ياـج  زا  زونه  بعـصم  نبا  دـنیوگ : .دـش  یهاوخن  راگتـسر  زگره  نآ  زا  سپ  يدـیرب و  ار  دوـخ  رمع  بعـصم  نبا  يا  تفگ :

شندب ياهتشوگ  .تفر  دوخ  هناخ  هب  دش و  ژک  شا  هرهچ  درگ و  شیاهمشچ  دمآ ، دیدپ  وا  رد  ماذج  ياه  هناشن  هک  دوب  هتـساخنرب 
رد ار  وا  نوچ  .دمآ و  شا  هزانج  عییشت  هب  عیبر  نب  لضف  .تشذگرد  زور  هس  زا  سپ  تخیر و  شیاهوم  دش و  هتخیر  ورف  هتفاکش و 

دنتخیر یم  كاخ  هچ  ره  كاخ و  دیزیرب  كاخ  تفگ : لضف  .تساخرب  يرایـسب  كاخ  درگ و  دش و  ورف  دحل  هاگان  دـنداهن  روگ 
زا سپ  دیشر  .دندرک  كاخ  زا  هتشابنا  ار  هتخت  يور  دنداهن و  نآ  رب  هتخت  راچان  دننک ، رپ  ار  روگ  دنتـسناوتن  دش و  یم  ورف  نانچمه 

.دش هتفرگ  ماقتنا  بعصم  نبا  زا  ییحی  يارب  یباتش  هچ  اب  هنوگچ و  يدید  یسابع ، يا  تفگ : یم  لضف  هب  نآ 

مراکم

لوقی مالسلا  هیلع  ناک  و 

َهلِإ َال  يِذَّلا  ِهّللِاب  َفَلَح  اَذِإ  ،َو  ََهبوُقُْعلا َلِجوُع  ًابِذاَک  اَِهب  َفَلَح  اَذِإ  ُهَّنِإَف  ؛ ِِهتَُّوق ِهّللا َو  ِلْوَح  ْنِم  ٌءيَِرب  ُهَّنَِأب  - هَنیِمَی ُْمتْدَرَأ  اَذِإ  - َِملاَّظلا اوُِفلْحَأ 
.َیلاَعَت َهّللا  َدَّحَو  ْدَق  ُهَّنَِأل  ْلَجاَُعی ، َْمل  َوُه  اَّلِإ 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

هداد ماجنا  ار  راک  نالف  رگا   ) تسا يرب  یهلا  هوق  لوح و  زا  هک  دیهد  دنگوس  هنوگ  نیا  دـیهد  دـنگوس  ار  یملاظ  دـیتساوخ  هاگره 
یلو دریم ) یم  ای  ددرگ و  یم  التبم  یتخـس  درد  هب  اـی   ) دـسر یم  ارف  تعرـس  هب  وا  تازاـجم  دـشاب  غورد  مسق  نیا  رگا  اریز  دـشاب )

ار ادخ  اریز  ؛ دوش یمن  لیجعت  شرفیک  رد  ما ) هدرکن  ار  راک  نیا   ) تسین ییادخ  وا  زج  هک  ییادخ  هب  : دنک دای  دـنگوس  نینچ  هاگره 
زا مالـسلا  هیلع  ماما  هنامیکح  راتفگ  نیا  : دیوگ یم  رداصم  رد  هللا  همحر  بیطخ  هنامیکح : راتفگ  دنـس   ) . .تسا هدوتـس  یگناگی  هب 

نخـس ملظ  نامکاح  دزن  اه  نآ  هرابرد  هک  یناسک  ربارب  رد  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  هدـش و  لـقن  هدرتسگ  تروص  هب  ترـضح  نآ 
رد دـنک و  یم  لقن  ار  لیبق  نیا  زا  يدراوم  سپـس.دندرک  یم  هدافتـسا  اـه  نآ  يدوباـن  يارب  دـنگوس  عون  نیا  زا  دـندرک  یم  ینیچ 

قداص ماما  زا  مالک  نیا  یفاک  رد  هتبلا   ) مشش دلج  یفاک  باتک  رد  هللا  همحر  یضر  دّیس  زا  شیپ  ینارون  مالک  نیا  : دیوگ یم  نایاپ 
سردآ بیطخ  موحرم  هک  رگید  بتک  یمامت  رد  نینچمه.تسا  هدمآ  دش  دهاوخ  هراشا  نآ  هب  ًادعب  هک  یناتساد  نمض  مالسلا  هیلع 

دیفم و داشرا  دادغب و  خیرات  باتک  رد  هللا  همحر  یـضر  دّیـس  زا  دعب  تسا و  هدـمآ  بهذـلا  جورم  نییبلاطلا و  لتاقم  و  تسا ) هداد 
،ج هغالبلا جهن  رداصم  ) .دنا هدرکن  لقن  هغالبلا  جـهن  زا  دـهد  یم  ناشن  حوضو  هب  هک  يا  هنوگ  هب  تسا  هدـمآ  حـئارجلا  حـئارخلا و 
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( ( 4،ص 195

ریثأتلا عیرس  دنگوس 

دهد و یم  هدـش  بکترم  یملاظ  هک  ییاهراک  ربارب  رد  رثؤم  ياهدـنگوس  هرابرد  يروتـسد  ینارون  راتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
ار راک  نالف  رگا   ) تسا يرب  یهلا  هوق  لوح و  زا  هک  دیهد  دنگوس  هنوگ  نیا  دیهد  دنگوس  ار  یملاظ  دیتساوخ  هاگ  ره  :» دـیامرف یم 

یم ای  ددرگ و  یم  التبم  یتخـس  درد  هب  ای   ) دـسر یم  ارف  تعرـس  هب  وا  تازاـجم  دـشاب  غورد  مسق  نیا  رگا  اریز  دـشاب ) هداد  ماـجنا 
اریز ، دوش یمن  لیجعت  شرفیک  رد  ما ) هدرکن  ار  راک  نیا   ) تسین ییادخ  وا  زج  هک  ییادخ  هب  : دـنک دای  دـنگوس  نینچ  رگا  اما  دریم )

َلِجوُع ًابِذاَک  اَِهب  َفَلَح  اَذِإ  ُهَّنِإَف  ؛ ِِهتَُّوق ِهّللا َو  ِلْوَح  ْنِم  ٌءيَِرب  ُهَّنَِأب  هَنیِمَی -  ُْمتْدَرَأ  اَذِإ  - َِملاَّظلا اوُِفلْحَأ  ( ؛» تسا هدوتس  یگناگی  هب  ار  ادخ 
( . َیلاَعَت َهّللا  َدَّحَو  ْدَق  ُهَّنَِأل  ، ْلَجاَُعی َْمل  َوُه  اَّلِإ  َهلِإ  َال  يِذَّلا  ِهّللِاب  َفَلَح  اَذِإ  ،َو  ََهبوُقُْعلا

نآ رد  یهلا  يانث  حدم و  هک  ییاهریبعت  ؛ تسا توافتم  رایسب  اهدنگوس  تاریبعت  هک  دوش  یم  نشور  مالسلا  هیلع  ماما  نخـس  نیا  زا 
.دنک یم  لیجعت  ار  تبوقع  ، دشاب نآ  دض  رب  هک  ینشخ  تاریبعت  اما  دوش  یمن  تبوقع  لیجعت  ببس  تسا 

ییوگدب مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یسابع  هفیلخ  روصنم ، دزن  یصخش  : میناوخ یم  هدمآ  فلتخم  بتک  رد  هک  یفورعم  ثیدح  رد 
نینچ و امش  هرابرد  سک  نالف  : درک ضرع  درک  ادیپ  روضح  مالسلا  هیلع  ماما  هک  یماگنه  داتسرف و  ترـضح  لابند  هب  روصنم.درک 

هیلع ماما.دراد  تیعقاو  تسین و  غورد  : تفگ هدننک  ییوگدـب  اما  ؛ تسا غورد  يزیچ  نینچ  : دومرف مالـسلا  هیلع  ماما.دـیوگ  یم  نانچ 
هدشن مامت  شراتفگ  زونه  درک و  دای  ار  دـنگوس  نیمه  وا.داد  مسق  دـشاب  وگ  غورد  رگا  یهلا  هوق  لوح و  زا  تئارب  هب  ار  وا  مالـسلا 

ماما دندرب و  نوریب  سلجم  زا  ناشک  ناشک  دنتفرگ و  ار  وا  ياپ  داتفا ! نیمز  يور  هب  ناج  یب  یتشوگ  هعطق  دننام  دش و  جلف  هک  دوب 
نآ زین  يرتشوش  همالع  موحرم  ،ج 5،ص 368. ینارحب مثیم  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   ) . .تفای ییاهر  هئطوت  نیا  زا  مالسلا  هیلع  قداص 

 ( تسا هدرک  لقن  همهملا  لوصفلا  باتک  زا  دوخ  هغالبلا  جهن  حرش  رد  ار 

: درک ضرع  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  یقیناود  روصنم  هک  میناوخ  یم  يرگید  دادخر  رد 

ماما.دنک یم  هریخذ  یلاوما  ندرک ) جورخ  يارب   ) دناوخ و یم  ارف  امش  يوس  هب  ار  مدرم  « سینخ نب  یلعم  » مان هب  امـش  نارای  زا  یکی 
یم رـضاح  امـش  دزن  هداد  يربخ  نینچ  هک  ار  یـسک  نم  : تفگ روصنم.تسا  هدوبن  يزیچ  نینچ  دنگوس  ادخ  هب  : دومرف مالـسلا  هیلع 

سپـس ؛ يرآ : درک ضرع  يروـخ ؟ یم  مـسق  : دوـمرف هدرک  درف  نآ  هـب  ور  مالـسلا  هـیلع  ماـما.درک  رـضاح  ار  درم  نآ  سپــس  و.مـنک 
وت : دومرف مالـسلا  هیلع  ماما  «. تسا هدرک  ار  راک  نیا  وا  هک  ِمیحَّرلا  ِنامْحَّرلا  ِهَداهَّشلا  ِْبیَْغلا َو  ُِملاـع  َوُه  اـّلإ  َهلإ  ـال  يذَّلا  ِهّللا  َو  :» تفگ

.دنک یمن  تازاجم  ار  وت  ببس  نیمه  هب  وا  ییاتس و  یم  شلالج  فاصوا  اب  ار  دنوادخ 

: وگب.روخب مسق  میوگ  یم  نم  هک  هنوگ  نیا 

زوـنه.دروخ مسق  هنوـگ  نیا  درم  نآ  (« يا هتفگ  ار  نخـس  نیا  وـت  هک   ) ِیتَّوـُق ِیلْوَـح َو  َیلِإ  ُتْأَْـجلَأ  ِِهتَّوـُق َو  ِهَّللا َو  ِلْوَـح  ْنِم  ُْتئَِرب  »
 ) .تفریذپ مهاوخن  وت  هرابرد  ار  ینیچ  نخـس  چیه  مالک  ، نیا زا  دعب  : تفگ روصنم.درم  داتفا و  نیمز  رب  هک  دوب  هدشن  مامت  شمالک 

 ( ،ج 6،ص 445،ح 3 یفاک .
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هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دنوادخ و  زا  تئارب  هب  دنگوس 

ربمایپ ناحبـس و  دـنوادخ  زا  تئارب  هب  دـنگوس  : تسا نیا  شلـصاح  هک  هدروآ  يا  هلئـسم  « ناْمیألا » باتک رد  رهاوج  بحاص  موحرم 
دنچره تسا  مارح  دنگوس  نیا  سفن  هکلب  ، تسین نآ  تفلاخم  رد  يا  هرافک  دوش و  یمن  دقعنم  اهنت  هن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا 

: دیامرف یم  هک  يوبن  ثیدح  هلمج  زا  ، دنک یم  دانتسا  یثیداحا  هب  سپس.دشاب  قداص  شراتفگ  رد  هدنیوگ 

هک یـسک  ًاـِملاس ؛ ِمالْـسْإلا  َیلإ  ْدـِعَی  َْمل  ًاـقِداص  َناـک  ْنإ  َلاـق َو  اـمَک  َوُـهَف  ًاـبِذاک  َناـک  ْنإَـف  ِمالْـسْإلا  ِنید  ْنِم  ٌءيَِرب  ّینإ  َلاـق  ْنَـم  »
زگره هتسج  يرازیب  هتفگ و  تسار  رگا  »و  ما هتفگ  هک  تسا  هنوگ  نامه  ای  مشاب  هتفگ  غورد  رگا  مرازیب  مالـسا  نییآ  زا  نم  :» دیوگب

 ( ،ج 10،ص 30 یقهیب ننس  «. ). ددرگ یمنزاب  مالسا  هب 

: دومرف نم  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دنک  یم  لقن  تسا ) نایبظ  نب  سنوی  حیحص   ) نایح نب  سنوی  زا  يرگید  ثیدح  رد 

ام زا  تئارب  هب  مسق  سنوی ! يا  اَّنِم ؛ َئَِرب  ْدَـقَف  ًاـبِذاَک  ْوَأ  َناَـک  ًاـقِداَص  اَّنِم  ِهَءاَرَْبلاـِب  َفَلَح  ْنَم  ُهَّنِإَـف  اَّنِم  ِهَءاَرَْبلاـِب  ْفـِلْحَت  ـال  ُُسنوـُی  اَـی  »
«. دش دهاوخ  رازیب  ام  زا  ، بذاک ای  دشاب  قداص  ، دنک دای  یمسق  نینچ  یسک  رگا  اریز  ، روخم

یم ار  ملاظ  هک  دوش  یم  هدافتـسا  ثحب ) دروم  تمکح   ) هغالبلا جـهن  رد  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤم  ریما  مـالک  زا  یلو  : دـیازفا یم  سپس 
ربارب رد  تیفیک  نیا  هب  هدـننک  تیاعـس  صخـش  نداد  مسق  مالـسلا و  هیلع  قداص  ماما  لـعف  زا  یتح  داد و  مسق  تیفیک  نیا  هب  ناوت 

زا یـسک  نم  یلو  : دـیوگ یم  ناـیاپ  رد  يو.درادـن  یعناـم  يدراوـم  نینچ  رد  دـنگوس  هنوـگ  نیا  هـک  دـیآ  یم  رب  یقیناود  روـصنم 
یم ار  ملاظ  تسا  دقتعم  وا  هک  دـهد  یم  ناشن  لئاسو  رد  باب  ناونع  دـنچره  دـهدب ، اوتف  یثیدـح  نینچ  هب  هک  مدـیدن  ار  باحـصا 

دروم رد  زج  راک  نیا  هک  تسا  نیا  طایتحا  : دـیوگ یم  نخـس  نیا  ناـیاپ  رد  سپـس.داد  دـنگوس  یهلا  هوق  لوح و  زا  تئارب  هب  ناوت 
 ( ،ج 35،ص 345 مالکلا رهاوج   ). .دوش كرت  ، مدلارودهم

دننام ؛ دنا هداد  اوتف  تایاور  نیا  هب  هک  دوش  یم  هدافتسا  دنا  هدوب  رهاوج  بحاص  موحرم  زا  لبق  هک  یناگرزب  تاملک  یـضعب  زا  هتبلا 
ج  ). اضق ثحب  رد  رهاوج  بحاص  دوخ  زین  و  ییاضق ) لئاسم  رد  «) مسق ظیلغت  » زاوج ثحب  رد  ماثللا  فشک  رد  يدنه  لضاف  موحرم 

.دوش یم  هدافتسا  اوتف  نیا  هب  لیامت  ، نآ زا  هک  دراد  يریبعت  40،ص 231 ) 

: تسا هدشن  ادج  مه  زا  هلئسم  دنچ  اج  نیا  رد  هک  تسا  نآ  مهم 

هیلع هللا  یلص  دمحم  نید  زا  نم  هّللا  :و  دیوگب یسک  هک  دروخ ؟ یمسق  نینچ  یطرش  دیق و  چیه  نودب  ناوت  یم  ایآ  هک  نیا  تسخن 
دـشاب مه  غورد  وا  دـنگوس  رگا  یتح  ؛ تسین دـیدرت  ياج  نآ  ندوب  مارح  تسا و  رفک  ینخـس  نینچ  اعطق.مرازیب  « هّللاـب ذاـیعلا  » هلآ و 

.تسا هدش  بکترم  یگرزب  هانگ 

ار يراک  نینچ  رگا  مشاب  ءيرب  شلوسر  ادـخ و  زا  هّللاو  : دـیوگب دوخ  ياعدـم  تاـبثا  يارب  هیطرـش  هیـضق  تروص  هب  هک  نیا  رگید 
رد وا  رگا  يرآ.تـسین  وا  دـنگوس  ندوـب  مارح  رب  یلیلد  هدرکن  ار  راـک  نـیا  دـیوگ و  یم  تـسار  یـصخش  نـینچ  رگا.مشاـب  هدرک 

.دشاب هدش  زین  رفاک  تسا  نکمم  هدروخ و  یمارح  مسق  ًاعطق  دشاب  وگغورد  شراتفگ 
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هوق لوح و  زا  منکن  رگا.منک  یم  افو  دوخ  هدـعو  نیا  هب  نم  : دـیوگب يراک و  ماجنا  يارب  دـنک  داـی  مسق  هک  تسا  نیا  موس  تروص 
.مشاب رازیب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  نید  یهلا و 

دنگوس دنوادخ  مان  هب  دیاب  اهنت  هک  مسق  باب  هررقم  دعاوق  قبط  - يا هرافک  زین  دنک  تفلاخم  رگا  دوش و  یمن  دـقعنم  ًاعطق  مسق  نیا 
.درادن - درک دای 

لاعتم دنوادخ  زا  ای  مالـسا  نید  زا  نم  : دیوگ یمن  زگره  نآ  هدنیوگ  اریز  ، میرادـن موس  مود و  تمـسق  ندوب  مارح  رب  ینـشور  لیلد 
مدرم ماوع  زا  یـضعب  هک  نیا  لثم  ، دیوگ یم  ار  ینخـس  نینچ  درادن  دوجو  یفلخت  هک  نیا  هب  دوخ  هتفگ  رب  دیکأت  يارب  هکلب  مرازیب 

ار ینخـس  نینچ  رگا  مشاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ادخ و  نمـشد  ، مورب ایند  زا  نامیا  یب  : دـنیوگ یم  ناشنانخـس  رب  دـیکأت  يارب 
عامجا ياعدا  ، نآ تمرح  رب  لیلد  نیمه  هب  دـیاش  تسین و  تناـها  یعون  زا  یلاـخ  زین  ریبعت  نیا  : دوش هتفگ  هک  نیا  رگم.مشاـب  هتفگ 

(. دوش ماسقا  نیا  مامت  لماش  تمرح  هک  یتروص  رد   ) تسا هدش 

تسا نکمم  دوش و  یم  تبوقع  لیجعت  ببـس  اه  مسق  هنوگ  نیا  زا  یـضعب  مینادب  رگا  هک  نیا  نآ  تسا و  يرگید  هتکن  اج  نیا  رد 
؟ دوش وا  گرم  ثعاب  دنچره  ، میهد مسق  يدنگوس  نینچ  هب  ار  وا  تسا  زیاج  ایآ  دهد  نایاپ  درف  یگدنز  هب 

دشاب هچره  (و  .داد يدنگوس  نینچ  ناوت  یم  ار  یملاظ  ره  هک  تسا  نیا  دمآ  الاب  رد  هک  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  مالک  رهاظ 
،ج مالکلا رهاوج   ) . داد دنگوس  نینچ  ناوت  یم  ار  مدـلا  رودـهم  اهنت  هک  تسا  نیا  اهقف  زا  یـضعب  ریبعت  یلو  تسوا ) دوخ  هیحان  زا 

دـشاب راک  رد  يرگید  ياه  تبوقع  تسا  نکمم  هکلب  تسین  لصاح  هشیمه  ، گرم تبوقع  لـیجعت  هک  اـج  نآ  زا  و  35،ص 345 ) 
ریغ رد  نآ  يارجا  دـشاب  تکاله  هب  نیقی  رگا  تسین و  لاکـشا  زا  یلاخ  ، مدـلارودهم ریغ  هراـبرد  يدـنگوس  نینچ  میرحت  هب  مکح 

.درک لمح  مدلارودهم  ناملاظ  رب  ناوت  یم  تروص  نیا  رد  ار  مالسلا  هیلع  ترضح  مالک  دراد و  لاکشا  مدلارودهم 

.درک یسررب  یهقف  بتک  رد  دیاب  ار  هنیمز  نیا  رد  رتشیب  حیضوت 

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib used to say: If you want an oppressor to take an oath, ask him
to swear like this: that he is out of reach of Allāh's might and power. If he swears
falsely this way, he will be swiftly punished, whereas if he swears by Allāh Who is such
that there is no god but He, he will not be quickly punished since he is acknowledging
the Unity of Allāh, the Sublime."{It is narrated that someone levied some charges
against Imām Ja'far asSādiq ile before the 'Abbāside caliph Abdullāh ibn Muhammed
alMansūr. Al-Mansür sent for the Imām me and told him that so-and-so had told him
such-and-such about him. The Imām said it was all wrong and there was not an iota
of truth in it. He desired the man to be sent for and questioned before him.
Consequently, he was sent for and questioned. The man said that whatever he had
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said was true and correct. The Imām said to him, “If you are speaking the truth, then
you swear as I ask you to swear.” The Imām made him swear by saying, “I am out of
reach of Allāh's might and power, and I rely on my own might and power.” Soon after
swearing like this, the man was hit with paralysis, and he became motionless. The
Imām, returned with full honor and prestige, as we read in the following
references:Al-Kāfi of al-Kulayni, Vol. 6, pp. 445 - 446; Bihār al-Anwār of al-Majlisi, Vol.
47, pp. 164 - 165, 172 - 175, 203 - 204; Al-Fusūl al-Muhimmah of Ibn as-Sabbagh al-māliki,
pp. 225 - 226; AsSawā iq al-Muhriqah of Ibn Hajar ash-Shāfi'i al-'Asqalāni, p. 120 and
Jāmi' Karamat al-Awliyā' of an-Nabhani ash-Shāfi'i, Vol. 2, p. 4. This incident took place
during the reign of Hārūn ar-Rashīd (149 – 193 A.H./766 – 809 A.D.), grandson of Abū
Ja'far al-Mansür al-Dawaniqi, when the well-known enemy of Ahl al-Bayt of the Holy
Prophet, namely Abdullāh ibn Mus'ab, grandson of Abdullāh ibn az-Zubayr, slandered
Yahya ibn AbdAllāh ibn al-Hassan ibn Imām al-Hassan ibn Ali ibn Abū Tālib before
Hārūn ar-Rashid by saying that he was plotting a rebellion against him (against
Hārūn). Then Yahya made Abdullāh swear before Hārūn in the same manner as the
Imām had demanded. When Abdullāh ibn Mus'ab swore as he was required, the
symptom of leprosy soon appeared in him in the presence of Hārūn ar-Rashid. He
died three days later. Every part of his flesh cracked open and all the hair of his body
fell out. After this documented incident, Hārūn used to say, “How soon Allāh took
revenge on Abdullāh for Yahya!” For more information about this incident and similar
ones, refer to these references:Maqatil atTālibiyyin of Abul-Faraj al-Isfahāni, pp. 472 -
478; Murūj al-Dhahab of alMas ūdi, Vol. 3, pp. 340 - 342; Tārīkh Baghdad of al-Khatīb al-
Baghdādi, Vol. 14, pp. 110 - 112; Sharh Nahjul-Balāgha of Ibn Abul-Hadīd alMu'tazili, Vol.
19, pp. 91 - 94; Tārīkh of Ibn Kathīr, Vol. 10, pp. 167 – 168 and Tārīkh al-Khulafā' of al-
Sayyūti, p. 287. 'The meaning is that if a person desires that after his death a portion of
his property should be spent on charity, he should not wait till the time of his death but
should spend it whenever he desires during his lifetime. It is possible that after his
death, his successors may not act on his will, or he may not get an opportunity to

.{ leave a will

يداصتقا ياهقافنا  رد  شالت  : 254 تمکح

هراشا
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توص

.Your browser does not support the audio tag

َكِدَعب نِم  ِهِیف  َلَمُعی  نَأ  ُِرثُؤت  اَم  ِهِیف  لَمعا  َِکلاَم َو  ِیف  َکِسفَن  َّیِصو  نُک  َمَدآ  َنبا  اَی  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

زا سپ  يراد  تسود  هک  نک  لمع  يا  هنوگ  هب  زورما  شاب ، شیوخ  لام  ّیـصو  تدوخ  مدآ ! دنزرف  يا  دومرف : وا ، رب  ادـخ  دورد  و 
 . دننک لمع  تگرم 

يدیهش

.دننک وت  زا  سپ  یهاوخ  هک  نک  نانچ  نآ  رد  و  شاب ، شیوخ  لام  رد  دوخ  ّیصو  مدآ ! رسپ 

یلیبدرا

سپ زا  نآب  دننک  لمع  هک  ینکیم  رایتخا  هچنآ  دوخ  لام  رد  نک  لمع  دوخ و  تایح  نیح  رد  دوخ  سفن  یصو  شاب  مدآ  دنزرف  يا 
وت

یتیآ

هک یهاوخ  هک  نک  قافنا  ادخ  هار  رد  هنوگ  نامه  دوخ  لام  زا  شاب و  شیوخ  ّیصو  دوخ  وت  مدآ ، رسپ  يا  مالـسلا :) هیلع   ) دومرف و 
.دننک نانچ  وت  زا  سپ 

نایراصنا

يراد هقالع  هک  نک  لمع  تتورث  اب  هنوگ  نامه  و  شاب ، شیوخ  لام  رد  دوخ  ّیـصو  تدوخ  ، مدآ دـنزرف  يا  : دومرف ترـضح  نآ  و 
 . دننک لمع  تگرم  زا  سپ 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

مثیم نبا 
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وت دنهد ، ماجنا  وت  گرم  زا  سپ  نارگید  هک  یهاوخ  یم  هچنآ  تتورث  لام و  زا  و  شاب ، نتـشیوخ  یـصو  دوخ  وت  مدآ ، دنزرف  يا  )
فرصم تسادخ  برق  ثعاب  هک  ییاهاج  رد  ار  تتورث  لام و  وت  زا  سپ  ینک ، یم  شرافـس  هک  يروطنامه  ینعی : نک .) راثیا  دوخ 

ترابع نیا  و  نکب ، ار  اهراک  نیا  تتایح  نامز  رد  شاب و  شرافـس  فرط  نامه  دوخ ، وت  دـننک ، هدافتـسا  تا  هداوناـخ  اـی  و  دـننک ،
.تسا حیحص  هار  رد  لام  فرص  هب  بیغرت  هلیسو 

دیدحلا یبا 

[ َِکلاَم ِیف   ] ْلَمْعا َِکلاَم َو  ِیف  َکِسْفَن  َّیِصَو  ْنُک  َمَدآ  َْنبا  اَی  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

[ َلَمْعَی  ] َلَمُْعی ْنَأ  ُِرثُْؤت  اَم  ِهِیف 

 [. َكَدَْعب ْنَم   ] َكِدَْعب ْنِم  ِهِیف 

هجارخإب نضی  هنکل  هیلإ  کلذ  باوث  لصیل  تابرقلا  تاقدصلا و  ربلا و  هوجو  یف  هتوم  دـعب  هلام  جرخی  نأ  رثؤی  ناسنإلا  نأ  بیر  ال 
دعب هلام  یف  کلذ  لمعی  ایـصو  میقیف  رمعلا  رخآ  یف  سانلا  یلإ  هجاحلا  رقفلا و  نم  هفوخ  هلجاعلا و  هبحل  هوجولا  هذه  یف  یح  وه  و 

.هتوم

 ) اهیلع ردقی  هلاح ال  هذـه  هتوم و  دـعب  هیـصو  هیف  لعجی  نأ  رثؤی  ام  یح  وه  هلام و  یف  لمعی  نأ  ناسنإلا  نینمؤملا ع  ریمأ  یـصوأ  و 
هدیب قیفوتلا  ذخأ  نم  الإ  دحأ ).» اهیلع  :» ا

یناشاک

یف لمعا  و   ) یـشاب تایح  رد  هک  مادام  دوخ  سفن  یـصو  شاب  مدآ  دـنزرف  يا  کسفن ) یـصو  نک  مدا  نباـی  مالـسلا : هیلع  لاـق  (و 
وت سپ  زا  كدـعب ) نم   ) لام نآ  رد  دـننک  لمع  هک  ینک  یم  رایتخا  هچنآ  هیف ) لمعی  نا  رثوت  ام   ) دوخ لام  رد  نک  لمع  و  کـلام )

یعرش عضاوم  رد  ار  دوخ  لام  نک  فرص  ینعی  لام  رد 

یلمآ

ینیوزق

.دننکب وت  لام  رد  وت  زا  دعب  هک  ینک  یم  رایتخا  هچنآ  دوخ  لام  رد  نکب  دوخ و  سفن  یصو  شاب  مدآ  رسپ  يا  دومرف : و 

یجیهال

هیلع تفگ  ینعی و  .كدـعب » نم  هیف  لمعی  نا  رثوت  اـم  هیف  لـمعا  کـلام و  یف  کـسفن  یـصو  نک  مدآ  نباـی  : » مالـسلا هیلع  لاـق  و 
زا دعب  وت  لام  نآ  رد  دننکب  هک  يدرک  رایتخا  هک  ار  يراک  نآ  وت  لام  رد  نکب  لمع  وت و  سفن  یصو  وت  شاب  مدآ  رسپ  يا  مالسلا 

نیح رد  دوخ  دـنکب  تاربم  تاریخ و  فرـص  وت  یـصو  ندرم ، زا  دـعب  هک  ینک  یم  تیـصو  وت  لاـم  زا  هک  ار  هچنآ  ینعی  .وت  ندرم 
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.تسا تافآ  هنظم ي  ریخات  رد  هک  اریز  ناسرب ، تاریخ  فرصم  هب  تایح 

ییوخ

هراتخی یصو  قثوا  ماقم  یف  هسفن  لعجیف  یح  وه  تاقدصلا و  ربلا و  میدقتب  توملل  دادعتسالا  دیزم  یلع  مالسلا :) هیلع   ) هبن ینعملا :
یم هچ  ره  زاس و  باـنم  بئاـن  یـصو و  تلاـم  رد  ار  دوخ  هدازیمدآ  يا  دومرف : همجرتلا : .هسفن  وه  هب  لـمعف  هدـعب  هلاـم  یلع  هسفنل 

: تسا هدورس  شوخ  هچ  هدب  ماجنا  تدوخ  دهد  ماجنا  تگرم  زا  سپ  وت  لام  رد  یصو  یهاوخ 

تسرف شیپ  وت  سپ  دراین ز  سک  *** تسرف شیوخ  روگ  هب  یشیع  گرب 

يرتشوش

نبا یف  سیلف  هدئاز ، کلام  یف  ظفل  و  هیرـصملا ،) هعبطلا   ) یف اذکه  مالـسلا : هیلع  لاق  و  هفلتخم ) تاعوضوم  یف  نوتـسلا - لصفلا  )
هعبطلا  ) یف اذـکه  كدـعب  نم  هیف  لمعی  نا  رثوت  ام  هیف  لمعا  .هیلا و  ینعملا  جاتحی  و ال  هیطخلا ، هخـسنلا  مثیم و  نبا  دـیدحلا و  یبا 

امک الوا  کلام  یف  دوجو  مدـع  دـعبف  كدـعب ) نم  هیف  لمعی  نا  رثوت  ام  کـلام  یف  لـمعا  و   ) هثـالثلا یف  اـم  باوصلا  و  هیرـصملا )
.کسفنل و يدصتملا  تنا  نکف  کسفن  حصان  تنک  ناف  نولدبی ، نولمعی و  ءایـصوالا ال  بلغا  نا  ینعی  انه ، هرکذ  نم  دبال  تفرع ،
و دادغب - لها  نم  اخیـش  لاضف  نب  یلع  یمع  دنع  يرا  تنک  لاق : لاضف  نب  دـمحا  نب  نیـسحلا  نع  خیـشلا ) هبیغ  فقو  ببـس   ) یف

رـشب یبا  نب  دـمحا  تنب  جوز  انا  لاق : هللا ؟ کنعل  مل  هل : لاق  .هعیـشلا  رـشعم  اـی  مکنم  ارـش  سیل  اـموی : هل  لاـقف  یمع - لزاـهی  ناـک 
هتوم و دعب  اهنع  هنبا  تعفدف  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسومل  هعیدو  رانید  فالآ  هرشع  يدنع  ناک  هافولا : هترضح  امل  یل  لاق  جارـسلا 
ام هللا  وف  هفلتخم ) تاعوضوم  یف  نوتـسلا - لصفلا  : ) لاـق .اـضرلا  یلا  اهوملـس  راـنلا و  نم  ینوصلخ  هللا  هللااـف  تمی ، مل  هنا  تدـهش 

مالسلا هیلع  يرجا  يرب  اذاف  هیصوب  یصوا  ضرم  املک  مالسلا : هیلع  داجـسلا  ناک  .منهج و  ران  یف  یلـصی  هانکرت  دقل  هبح و  انجرخا 
یـصوا و مب  هل : لاقف  .صوا  هل : لاقف  ضیرم  یلع  حیحـص  لجر  لخد  دیفملا : لاق  یکجارکلا  زنک  یف  و  اذـه ، .هب  یـصوا  ام  هسفنب 

یتدـج جوزت  ناک  ضیرملا  كاذ  نا  مالکلا : حرـش  یف  لاق  .كاتدـج و  كاتمع و  كاـتلاخ و  كاـتخا و  كاـتجوز و  ینثری  اـمنا 
هیبا ما  هتدج  نم  هاتنبا  حیحـصلا و  كاذ  اتلاخ  هما  ما  هتدج  نم  هاتنباف  نیتنبا  امهنم  هدحاو  لک  دلواف  هیبا ، ما  هما و  ما  حیحـصلا  كاذ 
تام اذا  ضیرملا  كرت  دقف  ذئنیح  و  نیتنبا ، اهدلواف  حیحصلا  ما  ضیرملاوبا  جوزت  ضیرملا و  یتدج  حیحصلا  جوزت  و  كاذ ، اتمع 

امه هیبال و  هیتخا  كرت  حیحصلا و  یتدج  هیتجوز  كرت  حیحـصلا و  یتجوز  هیتدج  كرت  هاتلاخ و  حیحـصلا و  اتمع  امه  تانب  عبرا 
نود هماعلا  بهذم  یلع  همسقلا  هذه  .یقب و  ام  هیبال  هیتخال  سدسلا و  هیتدجل  نمثلا و  هیتجوزل  ناثلثلا و  هتانبلف  همال ، حیحـصلا  اتخا 

روکذلل یلام  لاقف : صوا ، هراضتحا : نیح  هئیطحلل  لیق  یبیتقلا :) ءارعـش   ) یف و  هفلتخم ) تاعوضوم  یف  نوتـسلا - لصفلا   ) .هصاخلا
.ءوسلا هیوار  نم  رعـشلل  لیو  لاق : .هللا  الا  هلا  لق ال  هل : لیق  .هب  رمآ  یناف  لاق : .کلذـب  رمای  مل  هللا  ناف  اولاق : .ثانالا  نود  يدـلو  نم 

وه لاق : اراسی  كدـبع  قتعا  هل : لیق  .روبت  نل  هراجت  اهناف  اوشاع  ام  هلاسملاب  مهیـصوا  لاق : .نیکاـسملل  یـشب ء  یـصوت  ـالا  هل : لـیق 
.اذه الا  سیل  هل : لیق  .هما  اوکینت  هلام و  اوذخات  نا  مکیصوا  لاق : یشب ء ؟ هل  یـصوت  ام  میتیلا  نالف  هل : لیق  .یـسبع  یقب  ام  كولمم 

هل ذیذل  ریغ  توملا  دیدج  تدجو  یننا  ریغ  هذل  دـیدج  لکل  لاق : مث  وجنا ، یلعل  میرک  هیلع  تمی  مل  هناف  رامح  یلع  ینولمحا  لاق :
.هناکم تام  ذیبن و  یهتشی و  حار  معط  رکسب و ال  سیل  قلحلا  یف  هطبخ 
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هینغم

- اوعراس توملا ؟ دعب  اذامل  ءالوهل : ممالا  لوقی  ..توملا و  دعب  ناسحالا  ربلا و  هجوا  یلع  مهلاوما  نم  رطـشب  اوصوی  نا  سانلا  داتعا 
اوارقاف هخوخیـشلا  دنع  هجاحلا  رقفلا و  متفخ  نا  و  توملا ، دعب  نیرخالا  یلا  هومتلک  وا  يذلا  فورعملا  یلا  هایحلا - دیق  یف  متمد  ام 

(. هرقبلا  268 الضف - هنم و  هرفغم  مکدعی  هللا  ءاشحفلاب و  مکرمای  رقفلا و  مکدعی  ناطیشلا  : ) یلاعت هلوق 

هدبع

یـصوت مث  رخدت  نا  هجاح  كوافلخ و ال  هیف  لمعی  نا  بحت  يا  رثوت  ام  یح  تنا  کلام و  یف  لمعا  يا  كدـعب : یف  هیف  لمعی  … 
كدعب اریخ  اولمعی  نا  کتثرو 

يرفعج

مالسالا ضیف 

لاـم و زا  گرم ) زا  شیپ   ) و شاـب ، شیوخ  یـصو  دوخ  وت  مدآ ، دـنزرف  يا  تسا : هدومرف  قاـفنا ) هب  بیغرت  رد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
(. يرتزوسلد دوخ  هب  سک  ره  زا  وت  اریز   ) دنهدب وت  ندرم )  ) زا سپ  هک  یهاوخ  یم  هک  ار  هچنآ  هدب  تیئاراد 

ینامز

زا یلیخ  دننک و  نانچ  نینچ و  نانآ  يارب  گرم  زا  سپ  هک  دننک  یم  تیـصو  دـنراد  دـنزرف  تورث و  لام و  هکنیا  هب  مدرم  زا  یلیخ 
لاـحب شلد  تسا و  هدـنز  ناـسنا  دوخ  یتـقو  یتـسار  .دـنهد  یمن  ماـجنا  هدرم  هب  تبـسن  یلمع  نیرتـکچوک  تیم  نیلوئـسم  دراوم ،

زا هکنیا  زا  لبق  دـیامرف : یم  بلطم  نیمه  هب  نداد  هجوت  يارب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما .دراد  نارگید  زا  يراظتنا  هچ  دزوس  یمن  شدوخ 
یمن فرـصم  ریخ  هار  رد  دوخ  لام  زا  دـنوش  هراچیب  رمع  رخآ  هکنیا  سرت  زا  مدرم  زا  یلیخ  هتبلا  .شاب  شیوخ  یـصو  يورب و  ایند 

.دیآ یم  دوجوب  ناسنا  داهن  رد  هک  تسا  ناطیش  هشقن  رقف  زا  سرت  نیمه  هکنیا  زا  لفاغ  دندرگ  یمن  شیوخ  یصو  دننک و 

يزاریش دمحم  دیس 

کلذ کتایح  یف  تنا  لمعاف  كدعب ، ام  یف  هب  لمعی  نا  دیرت  امهمف  کلام ) یف  کسفن  یصو  نک  مدآ  نبای  : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
نم رثکا ، ناسنالا  ءاطعا  باوث  نا  مث  ابلاغ ، نولمعی  هثرولا ال  ناف  كدعب ) نم  هیف  لمعی  نا   ) حـجرت يا  رثوت ) ام  هیف  لمعا  و   ) لمعلا

.ریغلا ءاطعا  باوث 

يوسوم

وا مهنع  اوقدـصتی  نا  مهفلخ  نم  اوـصوی  نا  ایندـلا  نم  مهقارف  هعاـس  تند  اذا  مهنا  ساـنلا  ضعب  داـتعا  حرـشلا : .بحت  رثوـت : هـغللا :
نم فنـصلا  اذـه  هبنی  ماـمالا  مهبر و  ءاـقل  موی  مهعفنت  مهترخآ و  یف  اـهیلع  نورجوی  یتلا  هنـسحلا  لاـمعالا  ضعب  مهلاوماـب  اولمعی 
یتح تبعت  يذلا  تناف  کتایح  لاح  یف  دـیرت  ام  ذـفن  لب  ذـیفنتلا  ریخاتل  یعاد  هیـصولل و ال  یعاد  هنا ال  یلا  مهرظن  تفلی  سانلا و 
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 … بحت ام  کلاوما  یف  لمعی  دیرت و ال  ام  ذفنی  كریغ ال  لعلف  دیرت  ام  ذفنف  لاملا  تینج  يذلا  تنا  لاملا و  یلع  تلصح 

یناقلاط

« .دننک راتفر  نآ  رد  وت  زا  سپ  یهاوخ  یم  هک  نک  راتفر  نانچ  دوخ  لام  هب  تبسن  شاب و  شیوخ  یصو  دوخ  مدآ  رسپ  يا  »

هنیزه تسا ، دـنوادخ  هب  یکیدزن  هیام  هک  يروما  تاقدـص و  ریخ و  هار  رد  شلاوما  وا  زا  سپ  دراد  تسود  یمدآ  هک  تسین  کـش 
، رمع نایاپ  رد  مدرم  هب  يدنمزاین  یتسدگنت و  زا  میب  ایند و  هب  تبحم  ببـس  هب  یناگدنز  ماگنه  هب  یلو  دـسرب ، وا  هب  شباوث  ات  دوش 

نینمؤملا ریما  .دهد  ماجنا  شگرم  زا  سپ  ار  راک  نیا  هک  دهد  یم  رارق  شیوخ  یصو  ار  یسک  دزرو و  یم  لخب  راک  نیا  هب  تبـسن 
یسک هک  تسا  یتلاح  نیا  یلو  دهد  ماجنا  ار  راک  نیا  شدوخ  تسا  هدنز  هک  یلاح  رد  یمدآ  هک  دیامرف  یم  شرافس  مالّـسلا  هیلع 

.دریگب ار  شتسد  قیفوت  هکنیا  رگم  درادن  ار  نآ  نداد  ماجنا  ناوت 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

ُِرثُْؤت اَم  ِهِیف  ْلَمْعا  ،َو  َِکلاَم ِیف  َکِسْفَن  َّیِصَو  ْنُک  ، َمَدآ َْنب  اَی 

.َكِدَْعب ْنِم  ِهِیف  َلَمُْعی  ْنا 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

وت زا  سپ  یهاوخ  یم  هک  نک  لـمع  نآ  رد  يا  هنوگ  هب  زورما )  ) شاـب و دوخ  لاوما  رد  نتـشیوخ  یـصو  دوخ  وـت  مدآ ! دـنزرف  يا 
لقن ینارون  مالک  نیا  يارب  هک  يرگید  دنس  اهنت  رداصم  رد  بیطخ  موحرم  هنامیکح : راتفگ  دنـس   ) . .دننک لمع  تتیـصو ) قباطم  )
ذخا ار  نآ  يرگید  ياج  زا  ًاتدـعاق  تسا  توافتم  هدـمآ  هغالبلا  جـهن  رد  هچنآ  اب  نآ  تاریبعت  نوچ  هک  تسا  مکحلاررغ  دـنک  یم 
.درک میهاوخ  هراشا  نآ  هب  نتم  رد  هک  هدروآ  ییاه  توافت  اب  زین  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ار  نآ  نومـضم  ، نمـض رد.تسا  هدرک 

( ( ،ج 4،ص 198 هغالبلا جهن  رداصم  )

شاب نتشیوخ  یصو 

لاوما رد  نتـشیوخ  یـصو  دوخ  وت  مدآ ! دـنزرف  يا  :» دـیامرف یم  هدرک  هراشا  یمهم  هتکن  هب  ینارون  مالک  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
َّیِصَو ْنُک  ، َمَدآ َْنب  اَی  ( ؛» دننک لمع  تتیـصو ) قباطم   ) وت زا  سپ  یهاوخ  یم  هک  نک  لمع  نآ  رد  يا  هنوگ  هب  زورما )  ) شاب و دوخ 

( . َكِدَْعب ْنِم  ِهِیف  َلَمُْعی  ْنا  ُِرثُْؤت  اَم  ِهِیف  ْلَمْعا  ،َو  َِکلاَم ِیف  َکِسْفَن 

هب زین  مالـسا  دوش و  فرـصم  تاریخ  هار  رد  اه  نآ  زا  سپ  ناـشلاوما  زا  یـشخب  هک  دنتـسه  دـنم  هقـالع  ناـمیا  اـب  مدرم  زا  يرایـسب 
یم دـیجم  نآرق.دـنوش  دـنم  هرهب  زین  هثرو  اـت  هدومن  دودـحم  لاـم  موس  کـی  هب  ار  نآ  هدرک و  قیوشت  ریخ  ياـهراک  يارب  تیـصو 
امـش رب  ؛ » َنیِقَّتُْملا یَلَع  اقَح  ِفوُْرعَْملِاب  َنِیبَْرقَْألا  ِْنیَِدلاْوِلل َو  ُهَّیِـصَْولا  ًاْریَخ  َكَرَت  ْنِإ  ُتْوَْملا  ُمُکَدَحَأ  َرَـضَح  اذِإ  ْمُْکیَلَع  َِبتُک  : » دـیوگ
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رداـم و ردـپ و  يارب  ، هتـشاذگ ياـج  هب  دوخ  زا  یلاـم )  ) یبوخ زیچ  رگا  ، دـسر ارف  گرم  ار  امـش  زا  یکی  هک  یماـگنه  : هدـش هتـشون 
هیآ 180) ، هرقب !«. ) . ناراکزیهرپ رب  تسا  یّقح  نیا  دنک ! تیصو  هتسیاش  روط  هب  ، ناکیدزن

.دریگ ماجنا  ریخ  ياهراک  ًامتح  ات  دننک  باختنا  ینئمطم  يایصوا  ای  یصو  دننک  یم  یعس  راک  نیا  يارب  نانمؤم 

دوخ عفن  هب  ار  ثلث  دـنراد  یعـس  دـنوش و  یم  عنام  هثرو  ای  دـنک  یمن  تیـصو  هب  لمع  یـصو  اـی  هک  تسا  هدـش  هدـید  رایـسب  یلو 
یعرـش یهجو  ناشدوخ  عفن  هب  ثلث  فرـصم  يارب  دنهاوخ  یم  هک  دوش  یم  هدـید  نیدـتم  دارفا  زا  یـضعب  رد  یتح.دـننک  هرداصم 

.دنبایب

رتـهب دـنک  مادـقا  ًاصخـش  دوش  فرـص  ریخ  هار  رد  تسا  لـیام  دوخ  زا  سپ  ار  هچنآ  دـشاب و  نتـشیوخ  یـصو  شدوـخ  ناـسنا  رگا 
هدرک و ادج  دوخ  تایح  نامز  رد  ار  شیوخ  لام  ثلث  هک  مینیب  یم  دوخ  رـصع  رد  ار  نامیااب  دارفا  زا  یـضعب  هک  هنوگ  نامه  ، تسا

ضرق ياه  کناب  ، هسردـم ، دجـسم ، ناتـسرامیب ثادـحا  دـننام  ؛ دـنام یم  رارقرب  یقاب و  هک  ییاـهراک  صوصخ  هب  ریخ  ياـهراک  رد 
شیوخ يارب  ناسنا  دوخ  هزادنا  هب  سک  چیه  اریز  ، دنرت قفوم  همه  زا  اه  نیا.دـننک  یم  فرـص  نآ  لاثما  ینید و  راثآ  رـشن  ، هنـسحلا

.دنک یمن  يزوسلد 

نوچ ، دنهد یم  وا  زا  سپ  نارگید  هچنآ  زا  تسا  رت  شزرااب  رایـسب  دهد  یم  ادخ  هار  رد  دوخ  تسد  اب  ناسنا  ار  هچنآ  ، نیا رب  نوزفا 
.دراد يوق  ینامیا  هب  زاین  ریخ  ياهراک  رد  نآ  فرص  ندنک و  لد  تسا و  شیوخ  لاوما  هب  دنم  هقالع  تایح  لاح  رد 

مرکا ربمغیپ.دننک  قافنا  ادخ  هار  رد  وا  زا  سپ  ار  ییامرخ  رابنا  هک  دوب  هدرک  تیصو  یـصخش  : دیوگ یم  هک  تسا  یفورعم  ثیدح 
اب دوخ  رگا  : دومرف تفرگ و  تسد  هب  ار  نآ.دوب  هداتفا  رابنا  هت  امرخ  ددـع  کی  رخآ ، رد.داد  ماجنا  ار  راـک  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

.دوب رتهب  مدرک  قافنا  وا  زا  دعب  نم  هچنآ  مامت  زا  دوب  هداد  ادخ  هار  رد  ار  امرخ  هناد  نیا  شیوخ  تسد 

درک يزردنا  تیصو و  ياضاقت  وا  زا  هک  یسک  هب  يرگید  تافاضا  اب  ار  انعم  نیمه  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  میدرک  هراشا  هک  نانچ 
: دومرف دومن و  نایب 

هدامآ ار  دوخ  ترخآ )  ) رفس هلیسو  َکُِحلُْصی ؛ اَِمب  َْکَیلِإ  ُثَْعبَی  َكِْریَِغل  ْلُقَت  َکِسْفَن َو ال  َّیِصَو  ْنُک  َكَداَز َو  ْمِّدَق  َكَزاَهَج َو  َّدِعَأ  »
يوس هب  تسوت  يارب  دیفم  ار  هچنآ  هک  هدن  يرگید  هب  شاب و  نتشیوخ  یـصو  نک و  مهارف  ار  ینالوط  رفـس  نیا  هشوت  داز و  زاس و 

دتسرفب وت 

 ( ،ج 7،ص 65،ح 29 یفاک («. ) . دش یهاوخ  مورحم  وت  درک و  دهاوخن  ار  راک  نیا  اسب  هچ  )

: دیوگ یم  زین  برع  رعاش 

ُعاطَتُْسی اهَماوَد ال  َّنِإ  ٌعاتَم َو  اْینُّدلا  امَّنإ  ْعَّتَمَت 

ٌعاطُم ٌعَبَّتُم  ِهیف  ٌریمأ  ٌّیَح  َْتنأ  َتْکَلَم َو  ام  ْمِّدَق  َو 
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ٌعایِض ِءْرَْملا  ِهَّیصَو  ُریصَم  ِْهَیلِإ  یصُوت  ْنَم  َكْرُْرغَی  َو ال 

.دشاب یمن  ریذپ  ناکما  شماود  تسین و  شیب  یعاتم  ایند  هک  ریگ  هرهب  ایند  زا 

.یعاطم ریما و  نآ  رد  يا و  هدنز  هک  یلاح  رد  تسرفب  شیپ  زا  يراد  رایتخا  رد  ار  هچنآ 

رداصم لقن  هب  انب  رطاوخلا  هیبنت   ) . .تسا يدوبان  اه  تیصو  زا  يرایسب  تشونرس  اریز  ، شابم هتسب  لد  ینک  یم  تیصو  هک  یسک  هب 
 ( ،ج 4،ص 198 هغالبلا جهن 

: دیوگ یم  زین  یسراف  رعاش 

تسرف شیپ  وت  سپ  دراین ز  سک  تسرف  شیوخ  روگ  هب  یشیع  گرب 

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said: “O son of Adam! Be your own representative in the matter
of your property, and do about it whatever you want to be done after your death,

.” since after you, it will be out of your control

512 ص :

نونج ییوخدنت و  : 255 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ٌمِکحَتسُم ُُهنُونُجَف  مَدنَی  َمل  نِإَف  ُمَدنَی  اَهَبِحاَص  ّنَِأل  ِنُونُجلا  َنِم  ٌبرَض  ُهّدِحلا  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

سپ دشن  نامیـشپ  رگا  و  دوش ، یم  نامیـشپ  وخدـنت  هک  اریز  تسا ، یگناوید  یعون  دروم  یب  ییوخدـنت  دومرف : وا ، رب  ادـخ  دورد  و 
 . تسا رادیاپ  وا  یگناوید 

يدیهش
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.دوب راوتسا  وا  یگناوید  دشن  نامیشپ  رگا  دوش و  نامیشپ  وخدنت  هک  ارچ  تسا ، یگناوید  يا  هنوگ  ییوخدنت 

یلیبدرا

اب تسا و  راوتـسا  یگناوید  سپ  دوشن  نامیـشپ  رگا  سپ  دوش  یم  نامیـشپ  نآ  بحاص  هک  اریز  تسیگناوید  زا  یعون  بضغ  طارفا 
توق

یتیآ

، دوـشن نامیـشپ  رگا  تسا و  نامیـشپ  دوـخ  هدرک  زا  وخدـنت  اریز  تـسا ، یگناوـید  يا  هنوـگ  ییوخدـنت ، مالـسلا :) هـیلع   ) دوـمرف و 
.تسا یمتح  شیگناوید 

نایراصنا

یگناوید ییاج  رب  اپ  رب  لیلد  دوشن  رگا  ،و  دوش یم  نامیـشپ  وخدنت  نوچ  ، تسا یگناوید  زا  یعون  ییوخدـنت  : دومرف ترـضح  نآ  و 
 . تسوا

اه حرش 

يدنوار

.امکحم راص  مکحتسا : و 

يردیک

مثیم نبا 

نوـچ تسا .) راوتـسا  شا  یگناوـید  دوـشن  نامیـشپ  رگا  و  دوـش ، یم  نامیـشپ  وخدـنت ، اریز  تسا ، یگناوـید  زا  یعوـن  ییوخدـنت  )
ای طارفا  تهج  ود  زا  یکی  هب  لقع ، هرطیـس ي  شریذـپ  زا  یناسفن  ياوق  فارحنا  لـیلد  هب  هک - تسا  یـصوصخم  تلاـح  یگناوید 

و طارفا ، تمس  هب  یهلا - لدع  نوناق  قباطم  لقع - يرادهگن  زا  بضغ  هوق ي  فارحنا  ییوخدنت  دوش ، یم  ادیپ  ناسنا  رد  طیرفت -
.دور یم  نیب  زا  درخ  نامرف  هب  مشخ  لاح  رد  تشگزاب  اب  ییوخدنت  و  دوب ، دهاوخ  یگناوید  زا  یشخب 

دیدحلا یبا 

 . ٌمِکْحَتْسُم ُُهنُونُجَف  ْمَْدنَی  َْمل  ْنِإَف  ُمَْدنَی  اَهَبِحاَص  َّنَِأل  ِنُونُْجلا  َنِم  ٌبْرَض  ُهَّدِْحلا  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

.لهجلا هینک  هدحلا  لاقی  ناک 

هلعفیف و ال نسح  هروص  هیف  هبحاص  يری  الف  هآرملا  لخلا  ئدصی  امک  لقعلا  ئدصت  هدحلا  نأل  يأر  دـیدحل  حـصی  لاقی ال  ناک  و 
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.هبنتجیف حیبق  هروص 

.مدن اهرخآ  نونج و  هدحلا  لوأ  لاقی  ناک  و 

کنید مقست  کظیغ و  یفشتف  مثإلا  فارتقا  یلع  هدحلا  کنلمحت  لاقی ال  ناک  و 

یناشاک

- لقع تعاط  زا  تسا  هیبضغ  توق  جورخ  وا  مزال  هک  یمشخزیت - بضغ و  طارفا و  نونجلا ) نم  برض  هدحلا  مالسلا : هیلع  لاق  (و 
بحاص یگناوید  هچمه  یگدیمرآ  نامز  زا  دعب  دوش  یم  نامیـشپ  وا  بحاص  هک  اریز  مدنی ) اهبحاص  نال   ) یگناوید زا  تسا  یعون 

راوتسا تسا و  يوق  وا  یگناوید  سپ  مکحتسم ) هنونجف   ) راک نآ  زا  دوشن  نامیشپ  رگا  سپ  مدنی ) مل  ناف   ) نونج

یلمآ

ینیوزق

سپ ددرگن  نامیـشپ  رگا  و  ددرگ ، یم  نامیـشپ  یتعاس  زا  دـعب  شبحاص  هک  ارچ  دـشاب ، نونج  زا  یبرـض  بضغ  يدـنت و  دومرف : و 
.تسا وکین  یمارم  یمالک و  هچ  و  دشاب ، مکحتسم  وا  نونج 

یجیهال

دنت هک  مالسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .مکحتسم » هنونجف  مدنی  مل  ناف  مدنی ، اهبحاص  نال  نونجلا ، نم  برض  هدحلا  : » مالسلا هیلع  لاق  و 
نامیـشپ رگا  سپ  نآ ، زا  دوش  یم  نامیـشپ  نآ  بحاـص  هکنآ  تهج  زا  تسا ، یلقع  یب  یگناوید و  زا  یعون  مشخ  رد  ندوـب  زیت  و 

.يرود هن  ینعی  دشاب  یمئاد  مکحتسم و  وا  یگناوید  سپ  دوشن 

ییوخ

هوقلاک یه  و  هیبضغلا ، هوقلا  ناـیغط  هدـحلا  ینعملا : .هتروس  بارـشلا  نم  و  بضغلا ، نم  هیرتعی  اـم  واـب  ناـسنالا  نم  هدـحلا ) : ) هغللا
بضغلا نایغط  نوکت  یتلا  هدحلاف  لقعلا ، لیزی  رورسلا  هوهشلا و  نایغط  نوکی  يذلا  رکسلا  نا  امک  لقعلا و  هودع  هیغاطلا  هیوهـشلا 

مدنی مل  ناف  قافا ، اذا  نارکـسلاک  هلاحلا ، کلت  یف  هلعف  وا  هلاق  امع  اهبحاص  مدنی  هدـحلا  تلاذ  اذاف  نونجلا ، نم  ابرـض  نوکیف  هلیزی 
دوخ هدرک ي  زا  نادب  راتفرگ  اریز  تسا ، یگناوید  زا  یمـسق  کی  مشخ  يدنت  دومرف : همجرتلا : .مکحتـسم  هیف  نونج  نع  فشکیف 

.تسا ملسم  وا  یگناوید  دوشن  نامیشپ  رگا  و  دوش ، یم  نامیشپ 

دیآ راب  نآ  زا  ینامیشپ  هک  *** تسا یگناوید  مشخ ز  يدنت 

دیاب شجالع  هناوید  تسه  *** نآ بحاص  دوشن  نامیشپ  رو 

يرتشوش
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وا خافتنا  هینیع و  هرمح  یلا  اورت  ملا  مدآ ، نبا  فوج  یف  دقوت  هرمج  بضغلا  ربخلا : یف  و  رسکلاب .- دحی - دح  نم  رسکلاب  هدحلا ) )
ظیغملا نا  فنا  يوذ  ماوقا  ظیاغم  رذحا  رعاش : لاق  .ادعاق و  ناک  نا  عجطـضی  امئاق و  ناک  نا  دعقیل  مکدحا  بضغ  اذا  اضیا : .هجاد 

دروف هلبالا ، هرـصبلا و  روک  هل  یلوم  یلو  و  هرـصبلا ، هبیتق  نب  هملـس  یلو  روصنملا  ناک  نویعلا :)  ) یف و  اذه ، نونجم  فیـسلا  لوهج 
ائیرج ناک  و  شایع - نبا  هل  لاقف  الاکن ، هنلعجال  ملـس  ارجت  یلع  لاق : روصنملا و  طاشتـساف  طایـسلاب ، هبرـض  املـس  نا  هالوم  باتک 

ام هنم  یطاطی  نا  كالوم  داراف  كربنم  هتدعـصا  کفیـس و  هتدـلق  کنکل  هیبا و  هوق  هتوقب و ال  كالوم  برـضی  مل  املـس  نا  هیلع -
بضغ اذاف  هسار  یف  یبرعلا  بضغ  نا  کلذ ، لمتحی  ملف  تعنص  تافصلا ) مئامذ  یف  نوعبرالا - عبارلا و  لصفلا   ) ام دسفی  تعفر و 

هللا لعف  لاق : روصنملا و  کحضف  .هبضغ  بهذ  يرخ  بضغ و  اذاف  هتسا  یف  یطبنلا  بضغ  نا  و  دی ، وا  ناسلب  هجرخی  یتح  ادهی  مل 
: اولاق همادنلا ، ما  هلجعلا  ینکت  برعلا  تناک  و  هلجعلا ، همادنلا  باقعا  یف  هدـحلا  لثم  اذـه  .ملـس  نع  فک  و  لعف ، فوتنم و  ای  کب 
و برجی ، نا  لبق  دمحی  و  ردقی ، نا  لبق  عطقی  و  رکفی ، نا  لبق  لزعی  مهفی و  نا  لبق  بیجی  و  ملعی ، نا  لبق  لوقی  هلجعلا  بحاص  نا 

.عیمجلا عم  فیکف  هتبلا  مدنی  لالخلا  هذه  دحا  هعم  ناک  نم  و  ربتخی ، نا  لبق  مذی 

هینغم

وا خافتنا  هینیع و  هرمح  یلا  اورت  ملا  مدآ ، نبا  فوج  یف  دقوت  هرمج  بضغلا  ربخلا : یف  و  رسکلاب .- دحی - دح  نم  رسکلاب  هدحلا ) )
ظیغملا نا  فنا  يوذ  ماوقا  ظیاغم  رذحا  رعاش : لاق  .ادعاق و  ناک  نا  عجطـضی  امئاق و  ناک  نا  دعقیل  مکدحا  بضغ  اذا  اضیا : .هجاد 

دروف هلبالا ، هرـصبلا و  روک  هل  یلوم  یلو  و  هرـصبلا ، هبیتق  نب  هملـس  یلو  روصنملا  ناک  نویعلا :)  ) یف و  اذه ، نونجم  فیـسلا  لوهج 
ائیرج ناک  و  شایع - نبا  هل  لاقف  الاکن ، هنلعجال  ملـس  ارجت  یلع  لاق : روصنملا و  طاشتـساف  طایـسلاب ، هبرـض  املـس  نا  هالوم  باتک 

ام هنم  یطاطی  نا  كالوم  داراف  كربنم  هتدعـصا  کفیـس و  هتدـلق  کنکل  هیبا و  هوق  هتوقب و ال  كالوم  برـضی  مل  املـس  نا  هیلع -
بضغ اذاف  هسار  یف  یبرعلا  بضغ  نا  کلذ ، لمتحی  ملف  تعنص  تافصلا ) مئامذ  یف  نوعبرالا - عبارلا و  لصفلا   ) ام دسفی  تعفر و 

هللا لعف  لاق : روصنملا و  کحضف  .هبضغ  بهذ  يرخ  بضغ و  اذاف  هتسا  یف  یطبنلا  بضغ  نا  و  دی ، وا  ناسلب  هجرخی  یتح  ادهی  مل 
: اولاق همادنلا ، ما  هلجعلا  ینکت  برعلا  تناک  و  هلجعلا ، همادنلا  باقعا  یف  هدـحلا  لثم  اذـه  .ملـس  نع  فک  و  لعف ، فوتنم و  ای  کب 
و برجی ، نا  لبق  دمحی  و  ردقی ، نا  لبق  عطقی  و  رکفی ، نا  لبق  لزعی  مهفی و  نا  لبق  بیجی  و  ملعی ، نا  لبق  لوقی  هلجعلا  بحاص  نا 

.عیمجلا عم  فیکف  هتبلا  مدنی  لالخلا  هذه  دحا  هعم  ناک  نم  و  ربتخی ، نا  لبق  مذی 

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

يدنت زا  شمارآ  زا  سپ   ) وخدنت اریز  تسا ، یگناوید  زا  یعون  یئوخدنت  تسا : هدومرف  یئوخدـنت ) شهوکن  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
دوشن نامیشپ  رگا  سپ  ددرگ ) یم  نامیشپ  هدرک  هچنآ  زا  تفای  يدوبهب  هب  نوچ  هناوید  هک  روطنامه   ) دوش یم  نامیـشپ  هدرک ) هک 

.تسا اجرباپ  وا  یگناوید 

ینامز
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يدنت زا  شمارآ  زا  سپ   ) وخدنت اریز  تسا ، یگناوید  زا  یعون  یئوخدنت  تسا : هدومرف  یئوخدـنت ) شهوکن  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
دوشن نامیشپ  رگا  سپ  ددرگ ) یم  نامیشپ  هدرک  هچنآ  زا  تفای  يدوبهب  هب  نوچ  هناوید  هک  روطنامه   ) دوش یم  نامیـشپ  هدرک ) هک 

.تسا اجرباپ  وا  یگناوید 

يزاریش دمحم  دیس 

ریغ هلاح  هنا  رهظیف  مدنی ) اهبحاص  نال  نونجلا ، نم  برـض   ) بضغلا عیرـس  اداح  ناسنالا  نوکی  نا  يا  هدـحلا ) : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
لب هقافا ، هل  سیل  ذا  مکحتسم ) هبونجف  مدنی  مل  ناف   ) مدنف اهررـض  ناسنالا  فرع  تفـشک  اذاف  اهلاح ، یف  ناسنالل ، رایتخا  هیعیبط ال 

.اداح ابضاغ  یقب 

يوسوم

ریغ هلاح  هنا  رهظیف  مدنی ) اهبحاص  نال  نونجلا ، نم  برـض   ) بضغلا عیرـس  اداح  ناسنالا  نوکی  نا  يا  هدـحلا ) : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
لب هقافا ، هل  سیل  ذا  مکحتسم ) هبونجف  مدنی  مل  ناف   ) مدنف اهررـض  ناسنالا  فرع  تفـشک  اذاف  اهلاح ، یف  ناسنالل ، رایتخا  هیعیبط ال 

.اداح ابضاغ  یقب 

یناقلاط

« .تسا راوتسا  وا  یگناوید  دوشن ، نامیشپ  رگا  دوش و  یم  نامیشپ  وخدنت  هک  تسا  یگناوید  زا  یعون  ییوخدنت  »

.تسا لهج  هینک  ییوخدنت  تسا : هدش  هتفگ 

هجیتن رد  ار ، هنیآ  هکرـس  هک  هنوگ  نامه  دنک ، یم  هریت  ار  لقع  ییوخدنت  هک  تسین  یتسرد  هشیدنا  ار  وخدـنت  تسا : هدـش  هتفگ  و 
.دنک زیهرپ  نآ  زا  هک  یتشز  تروص  هن  دنک و  لمع  نآ  هب  هک  دنیب  یم  يا  هدیدنسپ  تروص  هن  لقع  هنیآ  رد  وخدنت 

.تسا ینامیشپ  شماجرف  یگناوید و  ییوخدنت  زاغآ  تسا : هدش  هتفگ  و 

ار دوخ  نید  یهد و  شمارآ  نیکست و  ار  دوخ  مشخ  دیآ  بجوم  هک  درادن  او  هانگ  باکترا  هب  ار  وت  ییوخدنت  تسا : هدش  هتفگ  و 
.يزاس دنمدرد  رامیب و 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

، ُمَْدنَی اَهَبِحاَص  َّنَِأل  ، ِنُونُْجلا َنِم  ٌبْرَض  ُهَّدِحلا 

.ٌمَکْحَتْسُم ُُهنُونُجَف  ْمَْدنَی  َْمل  ْنِإَف 
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: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

هک تسا  نآ  رب  لـیلد  دوشن  نامیـشپ  رگا  دوش و  یم  نامیـشپ  ًادـعب  شبحاـص  هکارچ  ، تسا یگناوید  نونج و  یعون  ، بضغ ناـیغط 
هغالبلا جـهن  زا  ریغ  ینارون  مالک  نیا  هرابرد  هک  يدروم  اهنت  ، رداصم باتک  رد  هنامیکح : راـتفگ  دنـس   ) . .تسا مکحتـسم  شنونج 

یم لقن  یثیدح  دیدحلا  یبا  نبا  هروثنملا  مکحلا  باتک  زا  سپـس.تسا  هدمآ  توافت  نودـب  نآ  رد  هک  تسا  مکحلاررغ  ، هدرک لقن 
( ( ،ج 4،ص 198 هغالبلا جهن  رداصم  ) .تسا توافتم  ًالماک  هدمآ  هغالبلا  جهن  رد  هچنآ  اب  هک  دنک 

! نونج بضغ و 

یگناوـید نوـنج و  یعوـن  بـضغ  ناـیغط  :» دـیامرف یم  بـضغ  تّدــش  شهوـکن  رد  هناـمیکح  راـتفگ  نـیا  رد  مالــسلا  هـیلع  ماـما 
ٌبْرَض ُهَّدِحلا  ( ؛» تسا مکحتـسم  شنونج  هک  تسا  نآ  رب  لیلد  دوشن  نامیـشپ  رگا  دوش و  یم  نامیـشپ  ًادعب  شبحاص  هکارچ  ، تسا

( . ٌمَکْحَتْسُم ُُهنُونُجَف  ْمَْدنَی  َْمل  ْنِإَف  ، ُمَْدنَی اَهَبِحاَص  َّنَِأل  ، ِنُونُْجلا َنِم 

یم زاب  راـک  زا  ، هتفرگ رارق  نآ  عاعـشلا  تحت  وا  لـقع  يورین  دوش  یم  كانبـضغ  تدـش  هب  هک  یلاـح  رد  ناـسنا  هک  میناد  یم  همه 
هتـشگ کـیرحت  تالـضع  باـصعا و  ماـمت  هدـش و  نوـخ  زا  رپ  ندرگ  ياـه  گر  ، هتخورفارب تروـص  هک  تلاـح  نآ  رد  دتـسیا و 

.تسا روآ  نایز  ًالماک  عرش و  هریاد  زا  نوریب  القع و  فرع  زا  جراخ  هک  دنز  یم  ییاهراک  هب  تسد  ، تسا

یم همادا  اـه  لاـس  اـه و  هاـم  اـهزور و  یهاـگ  هک  یتمادـن  ، ددرگ یم  نامیـشپ  مداـن و  تکرح  نیا  زا  سپ  ًـالومعم  لـیلد  نیمه  هـب 
.درب یم  رس  هب  نآ  تمادن  هودنا و  رد  ار  رمع  مامت  تسا و  ریذپان  ناربج  ًادعب  هک  دنز  یم  ییاهراک  هب  تسد  یهاگ  یتح  ، دبای

نآ رب  نانچمه  دـنوش و  یمن  نامیـشپ  بضغ  نایغط و  تدـش و  لاـح  رد  دوخ  زیمآ  نونج  ياـهراک  زا  هک  دنتـسه  یمک  دارفا  یلو 
رادیاپ مکحتـسم و  ار  اه  نآ  نونج  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  دنتـسه  یناسک  نامه  اه  نیا  دنا ! هداد  ماجنا  یبوخ  راک  هک  دـنراد  رارـصا 

.تسا هدرمش 

هدـمآ انعمرپ  رایـسب  تاریبعت  بضغ  شهوکن  و  مشخ ) ندروخورف   ) ظـیغ مظک  هراـبرد  یمالـسا  تاـیاور  دـیجم و  نآرق  تاـیآ  رد 
یم ار  وا  دـنوش  یم  ینابـصع  یـسک  تسد  زا  نوچ  هک  درمـش  یم  نیا  ار  نامیااب  دارفا  ياـه  هناـشن  زا  یکی  « يروش » هروس رد.تسا 

(37 هیآ يروش  «. ) َنوُرِفْغَی ْمُه  اُوبِضَغ  ام  اذِإ  َو   » .دنروخ یم  ورف  ار  دوخ  مشخ  دنشخب و 

: دیامرف یم  ناراکوکین  نانمؤم و  ياه  هناشن  رد  « نارمع لآ  » هروس هیآ 134  رد 

ياطخ زا  دـنرب و  یم  ورف  ار  دوخ  مشخ  دـننک و  یم  قافنا  ادـخ  هار  رد  یتحاران  یماکداش و  ناـمز  رد  هک  دنتـسه  یناـسک  اـه  نآ  »
«. َنِینِسْحُْملا ُّبُِحی  ُهّللا  ِساّنلا َو  ِنَع  َنِیفاْعلا  َْظیَْغلا َو  َنیِمِظاْکلا  ِءاّرَّضلا َو  ِءاّرَّسلا َو  ِیف  َنوُقِْفُنی  َنیِذَّلا  « ؛» دنرذگ یمرد  مدرم 

ترضح نآ  تمدخ  يدرم  : میناوخ یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ترـضح  زا  یثیدح  رد  هک  تسا  يردق  هب  بضغ  تارطخ 
: درک ضرع  ، دمآ
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: دومرف «، مریگ دنپ  نآ  زا  ات  هدب  نم  هب  يزردنا  اَِهب ؛ ُظِعَّتَأ  ًهَظِع  ِینْمِّلَع  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  »

ترـضح درک و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  زا  ار  اـضاقت  ناـمه  رگید  راـب  درم  نآ  «. نکم بضغ  زگره  ورب و  ْبَضْغَت ؛ ـال  ِْقلَْطنا َو  »
،ج 2،ص 303،ح 5) یفاک  ) . .موس هبترم  رد  نینچمه  دومرف و  رارکت  ار  هلمج  نامه 

هللا یلص  ربمایپ  ، درک ییاضاقت  نینچ  دیـسر و  شتمدخ  یـصخش  هک  تسا  هدمآ  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نامه  زا  يرگید  ثیدح  رد 
هداوناخ غارـس  هب  سپـس.تسا  یفاک  ارم  روتـسد  کی  نیمه  : درک ضرع  درم  نآ  «. نکم بضغ  زگره  ورب و  :» دومرف وا  هب  هلآ  هیلع و 

نیا هک  یماگنه  ، دنا هتشادرب  هحلسا  دنا و  هدیـشک  فص  مه  ربارب  رد  ، هتفرگرد یگنج  وا  هلیبق  نایم  رد  هک  درک  هدهاشم  دمآ و  شا 
نیمز رب  ار  حالس  ، داتفا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مالک  دای  هب  ناهگان  داتسیا  اه  نآ  رانک  رد  تشادرب و  هحلسا  مه  وا  دید  ار  هرظنم 

نآ زا  يرثا  هک  هدـش  دراو  یبرـض  ای  لتق  ای  تحارج  امـش  رب  رگا  تیعمج  يا  : تفگ دـمآ و  شنانمـشد  تیعمج  يوس  هب  دـنکفا و 
.منک یم  ادا  مدوخ  لام  زا  نم  هدنامن  یقاب 

.میرتراوازس راک  نیا  هب  ام  ، میدیشخب امش  هب  هدوب  يزیچ  رگا  : دنتفگ خساپ  رد  اه  نآ 

 ( ،ج 2،ص 304،ح 11 یفاک  ) . .تسشن ورف  بضغ  شتآ  دندرک و  شزاس  مه  اب  هورگ  ود  ره  هک  دش  ببس  رما  نیمه  و 

: میناوخ یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يرگید  ثیدح  رد 

 ( ،ص 303،ح 3 نامه «. ) . تساه يدب  مامت  دیلک  ، بضغ ٍّرَش ؛ ِّلُک  ُحاَتْفِم  ُبَضَْغلا  »

قوف ثیدح  حرـش  ییوگ  هک  دنک  یم  لقن  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  شردـپ  زا  يا  هلمج  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  يرگید  ثیدـح  رد 
: دیامرف یم  تسا 

تـسا بضغ  زا  رتدـب  يزیچ  هچ  َهَنَـصْحُْملا ؛ ُفِذـْقَی  ُهَّللا َو  َمَّرَح  ِیتَّلا  َسْفَّنلا  ُُلتْقَیَف  ُبَضْغََیل  َلُـجَّرلا  َّنِإ  ِبَضَْغلا  َنِم  ُّدَـشَأ  ٍءْیَـش  ُّيَأ  »
،ح 4 نامه «. ) . دهد یم  نمادکاپ  نانز  هب  اوران  تبسن  دنز و  یم  ناهانگ  یب  نتشک  هب  تسد  دوش  یم  كانبضغ  ناسنا  هک  یماگنه 

(

لیکـشت رگیدـکی و  زا  نارـسمه  ییادـج  اه و  قالط  زا  يرایـسب  ، تسا بضغ  نایغط  نیمه  ببـس  هب  نینوخ  ياـه  عازن  زا  يرایـسب 
هتـشاذگ نآ  رب  نونج  مان  مالـسلا  هیلع  ماما  لیلد  نیمه  هب  تسا و  كاـنرطخ  تلاـح  نیمه  ببـس  هب  فلتخم  ییاـنج  ياـه  هدـنورپ 

.تسا

یم دمآ  شنابز  رب  هچره  دوش  هتشادرب  ناسنا  حراوج  اضعا و  زا  لقع  لرتنک  هک  یماگنه  اریز  ، تساه نیا  زا  شیب  بضغ  ءوس  راثآ 
.دنک یم  قح  ار  یلطاب  ره  لطاب و  ار  یقح  ره  ، دهد یم  ماجنا  دیسر  شرظن  هب  یتشز  راک  ره  دیوگ و 

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abu Talib said : “ Anger is a sort of madness : Its victim repents
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.” afterwards. If he does not repent, his madness is confirmed

يرامیب تداسح و  : 256 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ِدَسَحلا ِهِّلق  نِم  ِدَسَجلا  ُهّحِص  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

 . تسا تداسح  زا  يرود  رد  نت  تمالس  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 

يدیهش

.دوب مغ  یب  تسرد و  نت  دوب ، مک  نوچ  دسح 

یلیبدرا

تسندرب دسح  یمک  زا  ندب  تحص 

یتیآ

.تسا دسح  یمک  زا  یتسردنت  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . تسا تداسح  یمک  زا  ندب  تمالس  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

مثیم نبا 
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رثوم زین  یتسردنت  رد  دـتفا ، یم  رگراک  رگید  ياهزیچ  رد  دـسح  هک  يروطنامه  ینعی  تسا .) دـسح  کشر و  یمک  زا  یتسردـنت  )
دـسح یمک  رب  لیلد  یتسردنت  نیاربانب  .تسا  هدیـسر  لامک  هب  هک  تسا  يدـسح  دـسح ، عون  نیا  .دراذـگ و  یم  رثا  نآ  رب  تسا و 

.تسا هتفاین  طابترا  ندب  تحص  هب  نوچ  تسا ،

دیدحلا یبا 

 . ِدَسَْحلا ِهَِّلق  ْنِم  ِدَسَْجلا  ُهَّحِص  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

نم هعرجتی  ام  هسفانملا و  هضاضم  نم  هسفن  یف  هدـجی  ام  هضرمی  دـسحلا  ریثکلا  هندـب و  یف  یفاعم  لازی  دـسحلا ال  لـیلقلا  نأ  هاـنعم 
.سفنلا لاوحأ  عبتی  ندبلا  جازم  ظیغلا و 

فلد وبأ  ایندلا  امنإ  هیف  رعاشلا  لوق  یلع  فلد  ابأ  الإ  طق  ادحأ  تدسح  ام  نومأملا  لاق 

یلع کیف  لوقی  يذلا  تنأ  مساق  ای  نومأملا  یل  لاق  لاق  یبأ  ینثدـح  لاق  فلد  یبأ  نب  سودـبع  نع  یناهبـصألا  جرفلا  وبأ  يور  و 
مهلک سانلا  بذـکأ  ای  فلد  ابأ  یف  هلوق  عم  نینمؤملا  ریمأ  ای  کلذ  ینعفنی  ام  اعرـسم و  تلقف  نیتیبلا  فلد  وبأ  ایندـلا  امنإ  هلبج  نب 

بذکأ کحیدم  یف  ینإف  ياوس 

عفتنا یتح  هسفن  ءاجه  ظفح  هرد  هلوح هللا  نمل  نومأملا  لاق  تفرصنا  املف  لاق  هنیعب  ریقفلا  نإ  فلد  ابأ  یف  حاطنلا  نب  رکب  لوق  عم  و 
هسفانملا بیهل  أفطأ  يدنع و  هب 

یناشاک

تسا مغ  طارفا  دسح  مزال  هک  اریز  تسا  دسح  یمک  زا  یتسردنت  ندب و  تحص  دسحلا ) هلق  نم  دسجلا  هحص  مالسلا : هیلع  لاق  (و 
و نآ ، شاعتنا  مدع  ءافطنا و  ببـس  و  تسا ) نادب  ندـب  ماوق  هک   ) تسا يزیرغ  ترارح  قارتحا  بجوم  نآ  طارفا  و  ندـب ، رد  مه  و 
وا رب  ناج  ماک  هب  دـناسر  رهز  قاذـم  تسـشن  هنیـس  ناتـسوب  رد  وچ  هنیک  لاهن  دـشاب  یم  ندـب  لازه  یگدرمژپ و  بجوم  نآ  ءافطنا 

لکات رانلاک  هلتاق  كربص  ناف  دوسحلا  دـسح  یلع  ربصا  وا  ربارب  رد  ربص  دوب  بان  دهـش  هک  دراد  يا  هویم  خـلت  نانچ  دـقح  تخرد 
دزوسب ار  نادوسح  لوا  زا  مه  دزورفرب  شتآ  هک  اج  ره  دسح  هلکات  ام  دجت  مل  نا  اهسفن 

یلمآ

ینیوزق

هب هبتلا  دوسح  صخـش  دنک و  رامیب  فیعـض و  ار  یمدآ  مومه  هک  تسا  ررقم  نوچ  .دـشاب  دـسح  یمک  زا  دـسج  تحـص  دومرف : و 
منک هچ  ار  دوسح  یـسک  نوردنا  مرازاین  هکنآ  مناوت  لیق :) ام  نسحا  ام  و   ) دشاب اونیب  نت  تحـص  زا  سپ  دـشاب ، التبم  رایـسب  مومه 

تسا رد  جنرب  دوخ  وک ز 

یجیهال
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، تسا دسح  ندربن  تهج  زا  ندب  ندوبن  روجنر  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .دسحلا » هلق  نم  دـسجلا  هحـص  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
.تسا روجنر  شدسح  زا  مئاد  دساح  هک  اریز 

ییوخ

دـسحی امبر  و  دسافملا ، اشنت  هحـصلاب و  لخت  و  دـساحلا ، قرحت  هبهتلم  ران  وهف  دـحا ، هنع  ولخی  املق  دـسحلا و  ءادـلا  سئب  ینعملا :
لوق یلع  فلدابا  الا  طق  ادـحا  تدـسح  ام  نوماملا : لاق  یلیام : صن  یلزتعملا  حرـش  یفف  ءاـبدالا  هقوسلا و  یلع  ءارمـالا  ءاـفلخلا و 

: هیف رعاشلا 

هرضتحم هیداب و  نیب  *** فلدابا ایندلا  امنا 

هرثا یلع  ایندلا  تلو  *** فلدوبا یلو  اذاف 

.تسا یتساک  دسح  زا  یتسردنت  دومرف : همجرتلا :

دوسحان لد  درآ  ملاس  نت  *** دود وچمه  ناج  مسج و  دروخ  یم  دسح 

يرتشوش

ال فنحالا : لاق  .دساحلا و  نم  مولظملاب  هبـشا  انیار  ام  رهمجرزب : لاق  .هریغ و  دی  یف  امب  صغنم  دوسحلا  یبعـشلا : لاق  نویعلا :)  ) یف
دعب رقتفا  لجر  و  بدا ، ریغب  ءابدالا  طلاخم  و  هردـق ، اهغلبی  هبترم ال  بلاط  هباـکلا : نم  نولخی  ـال  هتـس  لاـقی : ناـک  .دوسحل و  هحار 

ام هل : تلقف  هنس ، نورشع  هئام و  هل  تتا  دق  ایبارعا  تیار  یعمـصالا : لاق  .دوسح و  دوقح و  و  يوتلا ، هل  ام  یلع  فاخی  ینغ  و  ینغ ،
تدـک یتح  ظیغلا  کب  لزی  ملف  یلع  ظیغ  نم  تالمت  یفقثلا : مکحلا  نب  دـیز  لاق  .تیقبف و  دـسحلا  تکرت  لاـقف : كرمع ؟ لوطا 

تنا لب  الالس ال  رعـشم  کنا  نویـساطنلا  لاق  يوتکم و  تنا  له  لیق  یتح  کبیذت  اهتیـشغ  دوسح  سفن  تحرب  ام  يوشنت و  ظیغلاب 
يودـم ما  اهنبا  ءاد  تمتک  امک  هتمتک  دـق  املاط  شغ  کنم  ادـب  قالخالا ) مراکم  یف  نوعبرالا - ثلاثلا و  لـصفلا   ) يود دـسح  نم 
تعمج لصالا  و  هرورـض ، فوطعملا  مدـقت  نم  ءاشحف ) و   ) هلوق يوعرمب و  اهنع  تسل  اثالث  الالخ  همیمن  هبیغ و  اشحف - و  تعمج -
بحلا لعف  امب  يردـت  ـال  کـناف  یمول  نع  فک  یخا  درجع : داـمح  لوق  راـشبل  دـشنا  هنا  جرفلاوبا  يور  .همیمن و  ءاـشحف و  هبیغ و 

ینومتلک هللا و  هوا و  لاق : .درجع  دامح  اولاق : .هللا  نسحا و  تاـیبالا  هذـه  نمل  مکلیو  لاـق : مث  برطف  .تاـیبالا  يردـص  یف  حربملا 
.اذه لثم  هینازلا  نبا  یطبنلا  لوقی  امب  امغ  موصا  اماعط و ال  یموی  هیقب  معطا  هللا ال  و  لیوط ، مهب  یموی  هیقب 

هینغم

هبطخلا 84: یف  مامالا  لوق  حرـشلا  عم  مدـقت  و  لقالا - یلع  هتحـص - تملـس  هنم  ملـس  نم  و  مسجلا ، نیدـلا و  لـقعلا و  ءاد  دـسحلا 
.مسجلا حورلا و  لکای  اضیا  و  بطحلا ) رانلا  لکات  امک  نامیالا  لکای  دسحلا  )

هدبع
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يرفعج

مالسالا ضیف 

و درآ ، يرامیب  هودـنا  مغ و  اریز   ) تسا ندرب  کشر  یمک  زا  نت  یتسرد  تسا : هدومرف  ندربن ) کشر  دوس  رد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
(. تسا هرهب  یب  یتسردنت  زا  راتفرگ و  رایسب  هودنا  هب  ربکشر 

ینامز

یقالخا ضرم  کی  هک  تداسح  .دروآ  یم  دوجوب  ینوگانوگ  ياهیراوگان  دراذگ و  یم  رثا  مه  ندب  رد  یقالخا  یحور و  یضارما 
نیا دـیآ و  یم  دوجوب  ینوگانوگ  ضارما  باصعا و  فعـض  نآ  هلابندـب  هک  دـناشک  یم  بارطـضا  رثات و  ضرم  هب  ار  ناسنا  تسا ،

دسح و .تسا  هداد  طبر  یمـسج  بلاطم  اب  ار  یحور  بلاطم  هدومرف و  نایب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هک  تسا  یکـشزپ  بلاطم  زا  یکی 
ربمایپ هب  یتح  مه  ندـیزرو  تداسح  ماـهتا  .تسا  تداـسح  زاربا  تسا  مهم  هچنآ  اـما  تسا  هتـشاد  دوجو  يرـصع  ره  رد  تداـسح 

.يداع مدرم  هب  دسر  هچ  هدش  هداد  ناناملسم  هیحان  زا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مالسا

يزاریش دمحم  دیس 

.هیف اهریثاتل  دسجلا ، فارحنا  بجوی  سفنلا  رثات  و  سفنلا ، رثات  بجوی  دسحلا  ذا  دسحلا ) هلق  نم  دسجلا  هحص  : ) مالسلا هیلع  لاق  و 

يوسوم

ام مدقت  دق  احیحـص و  ندبلا  لعجی  دسحلا  مدع  نا  وه  هنع و  بانتجالا  دئاوف  ضعب  رکذب  دسحلا  نع  دبعلا  یف  بیغرت  اذه  حرـشلا :
.اذه هبشی 

یناقلاط

« .تسا دسح  یمک  زا  نت  تحص  »

دـسح و هودـنا  درب ، یم  دـسح  رایـسب  هک  یـسک  تـسا و  تمالـس  ندـب  ظاـحل  زا  هراوـمه  درب  یم  دـسح  كدـنا  هـک  یـسک  ینعی 
.تسا یسفن  لاوحا  وریپ  ندب ، جازم  دنک و  یم  رامیب  ار  وا  دروخ ، یم  هک  یمشخ  یمشچمه و 

زج : » تسا هدورس  وا  يارب  يرعاش  هک  رعـش  نیا  يارب  مه  نآ  فلدوبا ، هب  زج  مدربن  کشر  یـسک  هب  زگره  تسا : هتفگ  یم  نومأم 
« .دور یم  وا  یپ  زا  مه  ایند  دورب  دنک و  تشپ  فلد  وبا  هاگره  تسا و  فلد  وبا  طقف  لاح  هتشذگرد و  ایند  هک  تسین  نیا 

يا تفگ : نم  هب  نومأم  تسا : هتفگ  یم  هک  درک  یم  لقن  شردـپ  لوق  زا  فلد  یبا  رـسپ  سودـبع  دـیوگ : یم  یناهفـصا  جرفلا  وبا 
ریما يا  متفگ : ناباتـش  ...تسا » فلد  وبا  ایند  هک  تسین  نیا  زج  : » تسا هدورـس  نینچ  وت  هرابرد  هلبج  نب  یلع  هک  یناـمه  وت  مساـق 

رد هک  نم  زا  زج  يرتوگغورد ، مدرم  همه  زا  هک  فلدابا  يا  : » تسا هتفگ  هدورس و  هک  يرگید  رعش  لابق  رد  وا  رعـش  نیا  نینمؤملا 
یعقاو ریقف  فلدابا  يا  تسا : هدورـس  نینچ  نم  هراـبرد  مه  حاـطن  نب  رکب  یهگناو  .دراد  يرثا  هچ  متـسه ،» رتوگغورد  وت  شیاـتس 
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ار نآ  نوچ  منیب و  یم  هدش  يرادساپ  هتسب و  هراومه  ار  تا  هناخ  رد  دشاب ، هتشاد  وزرآ  دیما و  ار  وت  تسد  شزیر  هک  تسا  یـسک 
.یتسه چیه » نطاب  رد  گناب  دنلب  لبط   » ییوگ تسا ، ییاونیب  هناخ  نآ  نورد  دنیاشگ  یم 

ظفح ار  دوخ  شهوکن  رعـش  هک  داـب  وا  رب  نیرفآ  دوب  هتفگ  دوخ  ناـیفارطا  هب  نومأـم  مدوب  هتـشگرب  نوچ  تسا : هتفگ  یم  فلد  وبا 
.دنک شوماخ  ار  یمشچمه  کشر و  شتآ  ددرگ و  دنم  هرهب  نآ  زا  نم  روضح  رد  ات  دوب  هدرک 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

.ِدَسَْحلا ِهَِّلق  ْنِم  ، ِدَسَْجلا ُهَّحِص 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

اب ار  هنامیکح  مالک  نیا  هک  دنک  یم  فارتعا  اج  نیا  رد  بیطخ  موحرم  هنامیکح : راتفگ  دنس   ) . .تسا تداسح  یمک  زا  ، یتسردنت
هیبش شنومـضم  هک  ییاه  هلمج  : دـیازفا یم  هتفاین و  هغالبلا  جـهن  زج  هدوب  سرتسد  رد  هک  یعبانم  زا  کی  چـیه  رد  ترابع  نیا  نیع 
یم فیحن  ار  ندب  دـسح  َدَـسَجلا ؛ ِینُْـضی  ُدَـسَحلا  : » هلمج زا  تسا  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  زا  ناوارف  روط  هب  تسا  نآ 

؛ ِدوُسْحَْملا ِتْوَم  ْوَأ  ِدِـساَْحلا  ِْکلَِهب  اَّلِإ  ُلوُزَی  ٌءاَـیَع ال  ٌءاَد  ُدَـسَْحلا  : » دـیامرف یم  هک  يرگید  ثیدـح  و  ،ح6833 ) مکحلا ررغ  «.) دنک
سپس.نآ لاثما  و  ،ح 6819 ) مکحلا ررغ  «.) دوسحم توم  ای  دـساح  گرم  اب  رگم  دور  یمن  نیب  زا  هک  تسا  ینامرد  یب  درد  دـسح 

نیا رب  هفاضا.دوش  یمن  لصاح  یلکـشم  میباین  يرگید  عبنم  رد  ار  ثحب  دروم  هلمج  نیع  رگا  دش  هتفگ  هچنآ  هب  هجوت  اب  : دیازفا یم 
،ج 4،ص هغالبلا جهن  رداصم  (.) درک دامتعا  دیاب  وا  تیاور  هب  و   ) تسین نارگید  زا  رتمک  تقاثو  رظن  زا  شدوخ  یضر  دّیـس  موحرم 

(( 199

یتسردنت ،و  دسح كرت 

یمک زا  ، یتسردنت :» دیامرف یم  دنک و  یم  هراشا  یـسانشناور  رظن  زا  قیقد  يا  هتکن  هب  انعمرپ  هاتوک و  مالک  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
( . ِدَسَْحلا ِهَِّلق  ْنِم  ، ِدَسَْجلا ُهَّحِص  ( ؛» تسا تداسح 

یم ياـج  هب  مسج  رد  يراـثآ  دوـش  داـجیا  حور  رد  هک  یتحاراـن  هنوـگره  هک  تسا  داـیز  يردـق  هب  مسج  حور و  هطبار  مـیناد  یم 
رد ناکـشزپ  هتفگ  هب  هدعم  مخز  ؛ دنرادن حور  یتحاران  زج  یلماع  چـیه  ینامـسج  ياه  يرامیب  زا  يرایـسب  هک  يا  هنوگ  هب  دراذـگ 

ینالضع ياهدرد  يزغم و  یبلق و  ياه  هتکس  ، باصعا زغم و  ياه  يرامیب  ، تساه ینارگن  اه و  سرتسا  زا  یـشان  ، دراوم زا  يرایـسب 
.دنریگ یم  همشچرس  یحور  ياه  یتحاران  زا  دراوم  زا  يرایسب  رد 

زور هن  هک  دـنک  یم  تحاران  ار  دـساح  صخـش  نانچ  هاگ  دـسح  ؛ تساه نآ  نیرتدـب  زا  یکی  یحور  ياه  يرامیب  ناـیم  رد  دـسح 
یم رت  نایامن  زور  هب  زور  وا  ندب  رد  شراثآ  دزوس و  یم  هتخورفارب  دوخ  نورد  رد  دوخ  هک  یـشتآ  رد  بش و  هن  دراد و  تحارتسا 

.دوش
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نینچ شا  هصالخ  هک  دـنک  یم  لقن  نورکنیاتـشا  رتیپ  مان  هب  فورعم  ناسانـشناور  زا  یکی  زا  یمـالک  رداـصم  رد  هللا  همحر  بیطخ 
.تسا هدرک  هنخر  شناج  نورد  رد  دسح  هک  یلاح  رد  دشاب  هتشاد  يا  هنادنمتداعس  یگدنز  ناسنا  تسین  نکمم  : تسا

اجک ره  ؛ تسا دسح  زا  یشان  هدعم  مخز  صوصخ  هب  ینوخ  ياه  يرامیب  زا  يرایسب.دنک  یم  مومـسم  ار  تایح  يراجم  مامت  دسح 
دـشاب رـس  هس  ياراد  هک  تسا  يرگنوسفا  هیبش  دسح.دراد  دوجو  دسح  نآ  ياه  هشیر  رد  ، دینیبب دینک  قیقحت  دیتفای  يا  هدـعم  مخز 

دـسح اجره  ؛ دراد رارق  اه  نآ  نایم  رد  دـسح  دـنوش و  یم  نایامن  زین  رگید  ات  ود  دوشب  نایامن  ییاج  رد  اه  نآ  زا  یکی  هاـگ  ره  هک 
لتق هب  ار  دوخ   ) کَسْفَن ُْلتْقَت  مان ال  هب  یباتک  زا  ار  نخـس  نیا  رداصم  بحاص   ) . .دوب دنهاوخ  نآ  رانک  رد  بصعت  هنیک و  دش  ادـیپ 

 ( تسا هدرک  لقن  ناسرم )

روتـسد شربمایپ  هب  دنوادخ  هلمج  زا  ؛ دوش یم  هدید  دـسح  شهوکن  هرابرد  یناوارف  بلاطم  زین  یمالـسا  تایاور  دـیجم و  نآرق  رد 
«. َدَسَح اذِإ  ٍدِساح  ِّرَش  ْنِم  َو  ِدَقُْعلا * ِیف  ِتاثاّفَّنلا  ِّرَش  ْنِم  َو   ... ِقَلَْفلا ِّبَِرب  ُذوُعَأ  ُْلق   » درب هانپ  وا  هب  نادساح  ّرش  زا  هک  دهد  یم 

ْمُِکنامیِإ ِدـَْعب  ْنِم  ْمُکَنوُّدُرَی  َْول  ِباـتِْکلا  ِلـْهَأ  ْنِم  ٌرِیثَک  َّدَو  : » درامـش یم  دـسح  ار  نانمـشد  تشز  ياـهراک  زا  يرایـسب  هزیگنا  نآرق 
- هدناود هشیر  اه  نآ  دوجو  رد  هک  - دسح يور  زا  ، باتک لها  زا  يرایسب  ُّقَْحلا ؛ ُمَُهل  َنَّیَبَت  ام  ِدَْعب  ْنِم  ْمِهِـسُْفنَأ  ِْدنِع  ْنِم  ًادَسَح  ًاراّفُک 

«. ) تسا هدـش  نشور  ًالماک  اه  نآ  يارب  قح  هک  نیا  اب  ؛ دـننادرگزاب رفک  لاح  هب  ، نامیا مالـسا و  زا  سپ  ار  امـش  دـندرک  یم  وزرآ 
هیآ 109) ، هرقب .

: دیامرف یم  هک  میناوخ  یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد 

 ( ،ج 2،ص 307،ح 5 یفاک «. ) . تسا یشورف  رخف  ینیبدوخ و  ، دسح ، ناسنا نید  تفآ  ُرْخَْفلا ؛ ُبْجُْعلا َو  ُدَسَْحلا َو  ِنیِّدلا  ُهَفآ  »

: دیامرف یم  رگید  ياج  رد 

دروخ و یم  ار  مزیه  ، شتآ هک  هنوگ  نامه  دروخ  یم  ار  ناسنا  ناـمیا  ، دـسح َبَطَْحلا ؛ ُراَّنلا  ُلُـکْأَت  اَـمَک  َناَـمیِإلا  ُلُـکْأَی  َدَـسَْحلا  َّنِإ  »
 ( ،ص 306،ح 2 نامه «. ) . دنک یم  دوبان 

هتـسویپ دـنک و  لمحت  دـنیبب و  هداد  نارگید  هب  ادـخ  هک  ار  ییاه  تمعن  دـناوت  یمن  ناسنا  هک  تسا  نیا  زا  ترابع  دـسح  میناد  یم 
ادخ لوسر  زا  یثیدح  رد  هک  هنوگ  نامه  دراد  ضارتعا  ادـخ  تمکح  هب  عقاو  رد  وا  نیاربانب  دـنک ، یم  وزرآ  ار  اه  تمعن  نآ  لاوز 

: دومرف مالسلا  هیلع  نارمع  نب  یسوم  هب  لاعتم  يادخ  هک  میناوخ  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

ٌطِخاَس َدِـساَْحلا  َّنِإَف  َکَسْفَن  ُهِْعْبُتت  َِکلَذ َو ال  َیلِإ  َْکیَْنیَع  َّنَّدُـمَت  ِیلْـضَف َو ال  ْنِم  ْمُُهْتیَتآ  اَـم  یَلَع  َساَّنلا  َّنَدُـسْحَت  ـال  َناَرْمِع  َْنبا  اَـی  »
زا هچنآ  هرابرد  مدرم  هب  نارمع ! دنزرف  يا  یِّنِم ؛ َْسَیل  ُْهنِم َو  ُتْسَلَف  َِکلَذَک  ُکَی  ْنَم  يِداَبِع َو  َْنَیب  ُتْمَسَق  يِذَّلا  َیِمْسَِقل  ٌّداَص  یِمَِعِنل 

تمعن نمـشد  عقاو  رد  دوسح  اریز  دورن ، نآ  لابند  هب  وت  سفن  زودـم و  اـه  نآ  هب  مشچ  نکم و  تداـسح  ما  هداد  اـه  نآ  هب  ملـضف 
«. دوب دهاوخن  نم  زا  مه  وا  متسین و  وا  زا  نم  دشاب  نینچ  سکره  ما و  هدرک  مناگدنب  نیب  هک  تسا  یتمسق  زا  عنام  تسا و  نم  ياه 

 ( ،ج 2،ص 307،ح 6 یفاک ) .
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.تسا هدمآ  هنیمز  نیا  رد  يرتشیب  تاحیضوت  زین  تمکح 225  لیذ  رد 

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said: “Body's health comes from paucity of envy.”{Envy
produces such a poisonous matter in the body which destroys its natural heat. As a
result, the body weakens and the spirit withers. This is why an envious person never

.{ prospers and melts away in the heat of envy

هداوناخ قالخا  نارگید  ندرک  داش  هار  : 257 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ٌِمئاَن َوُه  نَم  ِهَجاَح  ِیف  اوُِجلدـُی  ِمِراَکَملا َو  ِبسَک  ِیف  اوُحوُرَی  نَأ  َکَلهَأ  ُرم  ُلـیَمُک  اَـی    ّ ِیَعّخنلا ٍداَـیِز  ِنب  ِلـیَمُِکل  مالـسلا  هیلع  َلاَـق  َو 
اَهَیلِإ يَرَج  ٌهَِبئاَن  ِِهب  َتلََزن  اَذِإَف  ًافُطل  ِروُرّـسلا  َِکلَذ  نِم  َُهل  ُهّللا  َقَلَخ  ّالِإ َو  ًاروُرُـس  ًابلَق  َعَدوَأ  ٍدَحَأ  نِم  اَم  َتاَوصَألا  ُهُعمَـس  َعِسَو  ِيّذـلَاَوف 

ِِلبِإلا ُهَبیِرَغ  ُدَرُطت  اَمَک  ُهنَع  اَهَدُرطَی  یّتَح  ِهِراَدِحنا  ِیف  ِءاَملاَک 

اه همجرت 

یتشد

زاین عفر  رد  اه  بش  و  يراوگرزب ، ندروآ  تسد  هب  رد  اهزور  هک  هد  ناـمرف  ار  تا  هداوناـخ  لـیمک ! يا  دومرف : وا ، رب  ادـخ  دورد  و 
يارب یفطل  يداش  نآ  زا  دنوادخ  دنک ، داش  ار  یلد  سک  ره  دونـش ، یم  ار  اهادص  مامت  هک  ییادخ  هب  دـنگوس  دنـشوکب .  ناگتفخ 

زا ار  هبیرغ  رتـش  هک  ناـنچ  دـیادزب  ار  تبیـصم  یخلت  هتفرگ و  ندـیراب  وا  رب  یلـالز  بآ  نوـچ  تبیـصم  ماـگنه  هب  هک  دـهد  رارق  وا 
 . دنزاس رود  هاگارچ 

يدیهش

شوگ هک  سک  نادب  هچ ، .اه  هتفخ  زاین  ندروآرب  یپ  بش  دنوش و  اهیگرزب  ندـیزرو  یپ  زور  نیـسپ  ات  وگب  ار  دوخ  ناسک  لیمک !
دسر یتبیـصم  ودب  نوچ  و  دنیرفآ ، یفطل  يو  يارب  ینامداش  نآ  زا  ادخ  هک  زج  دنکن  داش  ار  یلد  سک  چیه  دریگ ، ارف  ار  اهگناب  وا 

- هاگارچ زا  ار - هبیرغ  رتش  هکنانچ  دنادرگ  رود  وا  زا  ار  تبیـصم  نآ  ات  دـهن ، يو  هب  يور  دوش  ریزارـس  هک  یبآ  دـننامه  فطل  نآ 
.دنزاس رود 

یلیبدرا
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تجاـح رد  دـنور  رد  وکین و  ياـهقلخ  بسک  رد  دـنورب  هک  ار  دوخ  لـها  نک  رما  لـیمک  يا  ار  یعخن  داـیز  نب  لـیمک  رم  دومرف  و 
يرورس و دوخ  ریغ  لد  هب  دراپسن  کیچیه  هک  اهزاوآ  همهب  وا  یئاونش  هدیسراو  هک  یئادخب  دنگوس  سپ  تسباوخ  رد  وا  هک  یسک 

هثداح واب  دـیآ  دورف  نوچ  سپ  دـشاب  برقا  نآ  ببـسب  هک  ار  یفطل  حرف  رورـس و  نیزا  یلاعت  يادـخ  دـنک  قلخ  هکنآ  رگم  یحرف 
هدنار هک  نانچمه  وا  زا  ار  هثداح  نآ  دنارب  هکنآ  ات  دـنلب  ياج  زا  ندـمآ  دورف  رد  بآ  دـننام  هثداح  نآ  يوسب  فطل  نآ  دوش  ناور 

مامت بارطضاب  بیرغ  رتش  دوش  یم 

یتیآ

نوریب وکین  تافص  بسک  يارب  رـصع  ماگنه  هک  يوگب  ار  دوخ  ناسک  لیمک ، يا  یعخن : دایز  نب  لیمک  هب  مالـسلا ) هیلع   ) دومرف و 
ره هک  دونـش ، یم  ار  زاوآ  ره  هک  یـسک  هب  دنگوس  .دنـشوکب  دنا ، هتفر  باوخ  هب  هک  یناسک  زاین  ندروآرب  رد  هاگماش  ره  دـنور و 

دوش ریزارـس  وا  يوس  هب  یبآ  نوچ  فطل  نآ  دسر ، ودب  یتبیـصم  نوچ  دنیرفآ و  یفطل  وا  يارب  دنوادخ  دزاس ، نامداش  ار  یلد  هک 
.دننار یم  هاگارچ  زا  ار  بیرغ  رتشا  هک  ناس ، نآ  دنادرگ ، رود  دربب و  ار  تبیصم  نآ  ات 

نایراصنا

زا ار  بش  ،و  دـنورب مراکم  ندروآ  تسد  هب  لابند  هب  ار  زور  هک  هدـب  نامرف  ار  دوخ  مدرم  ، لیمک يا  : دومرف یعخن  دایز  نب  لیمک  هب 
دنوادـخ هکنیا  رگم  دـنکن  داش  ار  یلد  يدـحا  ، هتفرگ ارف  ار  اهزاوآ  شییاونـش  هک  یـسک  هب  مسق   . دنـشاب اه  هتفخ  تجاح  ءاضق  یپ 

وا زا  ار  الب  نآ  ات  ددرگ  ناور  نآ  يوس  هب  بآ  دـننامه  فطل  نآ  دـسر  وا  هب  ییالب  نوچ  و  دـنیرفایب ، یفطل  يداش  نآ  زا  يو  يارب 
 . دنیامن رود  هاگبآ  زا  ار  بیرغ  رتش  هک  هنوگ  نامه  دنک  رود 

اه حرش 

يدنوار

اودغ دغی و  ادغ  ضیقن  احاور  حوری  حار  .لادلا و  دیدشتب  اولجدا  دـقف  هرخآ  نم  اوراس  اذاف  نیللا ، لوا  نم  اوراس  اذا  موقلا : جـلدا  و 
رورـسلا و کلذ  لدـب  یلاعت  قلخ  يا  افطل  رورـسلا  کـلذ  نم  هللا  قلخ  هلوق  .هبیـصملا و  هبئاـنلا : .یـشعلا و  نم  حاورب  اوجرخ  لوقی :

انل تیلف  رعاشلا : لوق  اذـه  نم  وحن  و  اهنم ، هصلخیل  هلجع  یلع  هیلب  لک  دـنع  فیطللا  کلملا  کـلذ  ثعبی  و  فطل ، اذ  اـکلم  هضوع 
نایهطلا یلع  تتاب  هدربم  .تیبلا  رخآ  هقدصی  مزمز و  ءام  لدب  يا  هبرش  مزمز  ءام  نم 

يردیک

مثیم نبا 

هدیدنسپ و قالخا  بسک  یپ  رد  زور  تاقوا  رد  ات  هدب  روتـسد  دوخ  هداوناخ ي  هب  لیمک ! ، ) تبیـصم هبئان : بش ، رد  تکرح  جالدا :
ار یلد  هک  تسین  یـسک  چیه  تسا ، ریگارف  ار  اهزاوآ  همه ي  وا  ییاونـش  هک  نآ  هب  دـنگوس  دنـشاب ، ناگتفخ  تاجاح  یپ  رد  بش 
نآ دوش ، یهودنا  راچد  هاگره  سپ  دنک ، یم  تمحرم  ینابرهم  فطل و  وا  هب  يداش ، نآ  ياج  هب  دـنوادخ  هک  نیا  رگم  دزاس  داش 
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یم رود  ار  هناـگیب  رتـش  هکناـنچ  دزاـس ، لـیاز  ار  نآ  اـت  دوش  يراـج  هودـنا  مغ و  نآ  تمـس  هب  يریزارـس  رد  بآ  نوچمه  فطل ،
نآ دنوادخ  هک  دوش  یم  ثعاب  وا  تجاح  ندروآرب  اب  يدنمتجاح  لد  ندرک  داش  هک  تسا  نآ  مالسلا ) هیلع   ) ماما دوصقم  دنزاس .)
یم هگن  ار  وا  دنک ، ور  وا  هب  هک  یهودـنا  زا  هلیـسو  نادـب  دـهد و  یم  رارق  تجاح  هدـنروآرب ي  هب  تبـسن  دوخ  فطل  هلیـسو ي  ار 
زین و  ادخ - زا  تساوخرد  هلیسو ي  وا - يرای  کمک و  رد  شناگتـسب ، دنمزاین و  صخـش  صالخا  نامه  فطل ، نیا  دیاش ، .دراد و 

وا و زا  يرادـهگن  تهج  دـنوادخ  هک  تسا  یفطل  اهنیا  یمامت  و  دـشاب ، يو  هب  تبـسن  مدرم  یگتـسبلد  وا و  هب  نتفگ  اـنث  ساـپس و 
هب هیبشت  وا ، هودـنا  مغ و  ندرک  فرطرب  تمـس  هب  ار  فطل  نیا  نایرج  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماما .دروآ  یم  مهارف  وا ، ياـهمغ  ندودز 

هتساوخرب فطل  نیا  نوچ  تسوا ، يرادهگن  مغ و  ندودز  يارب  شزیر  تعرس  هبش ، هجو  و  تسا ، هدومن  يریزارـس  رد  بآ  نایرج 
رود هب  هیبشت  ار  فطل  نآ  هلیـسو ي  هب  هودـنا  ندودز  نینچمه  رـصبلاب و  حـملک  هدـحاو  ـالا  اـنرما  اـم  تسا و  یهلا  رما  ناـمرف و  زا 

نـشور بلاطم  هیقب  و  تسا ، نتخاس  رود  يرانکرب و  تعرـس  هبـش  هجو  و  تسا ، هدومن  يدوخ ، نارتش  نایم  زا  هناـگیب  رتش  نتخاـس 
.تسا

دیدحلا یبا 

ٌِمئاَن َوُه  ْنَم  ِهَجاَح  ِیف  اوُِجلْدـُی  ِمِراَکَْملا َو  ِبْسَک  ِیف  اوُحوُرَی  ْنَأ  َکَـلْهَأ  ُْرم  ُلـْیَمُک  اَـی  ِّیِعَخَّنلا  ٍداَـیِز  ِْنب  ِلـْیَمُِکل  مالـسلا  هیلع  َلاَـق  َو 
اَْهَیلِإ يَرَج  ٌهَِبئاَن  ِِهب  َْتلََزن  اَذِإَف  ًافُْطل  ِروُرُّسلا  َِکلَذ  ْنِم  َُهل  ُهَّللا  َقَلَخ  َّالِإ َو  ًاروُرُـس  ًاْبلَق  َعَدْوَأ  ٍدَـحَأ  ْنِم  اَم  َتاَوْصَأـْلا  ُهُعْمَـس  َعِسَو  يِذَّلاَوَف 

 . ِِلبِْإلا ُهَبیِرَغ  ُدَرُْطت  اَمَک  ُْهنَع  اَهَدُرْطَی  یَّتَح  ِهِراَدِْحنا  ِیف  ِءاَْملاَک 

ءیـش سیلف  هتللم  یتح  هتبـصأ  دق  الإ و  هذللا  نم  سانلا  هبیـصی  ءیـش  نم  ام  لاقف  کتذـل  نم  یقب  ام  هیواعمل  صاعلا  نب  ورمع  لاق 
ضرأ لاقف  تنأ  کتذل  نم  یقب  امف  یلوح  نوجردی  یتانب  ینب و  یلإ  يرظن  فئاص و  موی  یف  دراب  ءام  هبرـش  نم  ذـلأ  مویلا  يدـنع 

لاقف دـیرو  ای  کتذـل  نم  یقب  امف  لاقف  ورمع  مالغ  نادرو  یلإ  هیواعم  تفتلاف  کلذ  ریغ  هذـل  یل  قبی  مل  اـهترمث  لـکآ  اهـسرغأ و 
کبلغ ینبلغ و  دـقل  کسلجم  یـسلجمل و  ابت  ورمعل  هیواعم  لاقف  مارکلا  قانعأ  یف  اهدـقتعأ  عئانـص  ناوخإلا و  بولق  هلخدأ  رورس 

.لعفاف کنکمأ ) .» » یف کتنکمأ (  دق  لاق  کنم  اذهب  قحأ  انأ  نادرو  ای  لاق  مث  دبعلا  اذه 

ِیف ًهَِکئالَم  ْمُْکنِم  اْنلَعََجل  ُءاشَن  َْول  هلوق َو  یف  نم  لثم  یه  اـنهاه  نم  تلق  اـفطل  هنم  یلاـعت  هللا  قلخی  فیکف  ضرع  رورـسلا  تلق  نإـف 
.مکنم اضوع  يأ  فرخزلا 60 ) . هروس  َنوُُفلْخَی (  ِضْرَْألا 

تتاب هدربم  هبرـش  انل  تیل  يأ  .اهط )  ناسللا  - يدـنکلا لوحألل  تیبلا  نایهط (  یلع  تتاب  هدربم  هبرـش  مزمز  ءام  نم  اـنل  تیلف  هلثم  و 
مزمز ءام  نم  اضوع  الدب و  لبج  مسا  وه  نایهط و  یلع 

یناشاک

لیمک يا  کلها ) رم  لیمک  ای   ) ار دایز  نب  لیمک  رم  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  دومرف  و  یعخنلا ) دایز  نب  لیمکل  مالسلا  هیلع  لاق  (و 
تامـس هنـسح و  تافـص  همیرک و  قالخا  بسک  رد  دـننک  هاگنابـش  هکنآ  مراکملا ) بسک  یف  اوحوری  نا   ) ار دوخ  لها  رم  نک  رما 

زا ار  مئان )  ) ظفل هدومرف  هیانک  تسا  باوخ  رد  وا  هک  یـسک  تجاح  رد  بش  رد  دـنورب  و  مئان ) وه  نم  هجاـح  یف  اوجلدـی  و   ) هینس
فلکت وا  هکنآ  یب  وا  تجاـح  ياـضق  هطـساو  هب  هجاـحلا  يذ  بلق  رب  نک  رورـس  لاـخدا  ینعی  .تجاـح  بلط  يارب  زا  فلکتم  ریغ 
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همه هب  وا  ییاونـش  دیـسر  او  هک  یـسک  تاذ  هب  مسق  سپ  تاوصالا ) هعمـس  عسو  يذلا  وف   ) تجاح بلط  زا  دشک  تقـشم  دـیامن و 
یحرف يرورس و  لد  هب  دراپسب  هک  یکی  چیه  تسین  هک  ارورـس ) ابلق  عدوا  دحا  نم  ام   ) اه یندید  همه  هب  وا  ییانیب  دیـسر  اهزاوآ و 

نآ زا  افطل ) رورـسلا  کلذ  نم   ) وا يارب  یلاعت  يادخ  دـنیرفایب  هک  رگم  یلاعت ) هللا  قلخ  الا و   ) یلاحـشوخ يداش و  وا  هب  دـناسرب  و 
سپ هبئان ) هب  تلزن  اذاف   ) روما لاح  حالـص  هب  دشاب  برقا  نآ  هطـساو  هب  ناسنا  هک  تسا  يزیچ  نآ  فطل ، هب  دارم  ار و  یفطل  رورس 

رد بآ  وچمه  هرادـحنا ) یف  ءاملاک   ) هبیان نآ  يوس  هب  فطل  نآ  دوش  ناور  اـهیلا ) يرج   ) يا هعقاو  هثداـح و  وا  هب  دـیآ  دورف  نوچ 
( لـبالا هبیرغ  درطت  اـمک   ) سک نآ  زا  ار  هلزاـن  نآ  دـنارب  هـکنآ  اـت  هـنع ) اـهدرطی  یتـح   ) باتـش هـب  بیـشن  نـیمز  رب  نآ  ندـشورف 

دزن وا  لاح  سک  نآ  دیآ  حالـص  هب  دناسرب  نموم  لد  هب  حرف  نیا  هک  یـسک  سپ  بارطـضا  هب  ار  بیرغ  رتش  دـننار  یم  هکنانچمه 
ناهگان دیآ  دورف  هک  یئالب  عفد  وا  يارب  زا  دوش  یم  هدامآ  نامدرم و  دزن  یلاعت و  قح 

یلمآ

ینیوزق

رورس بش و  رخآ  زا  نتفر  هددشم )  ) لوا و زا  نتفر  هففخم ) جالدا   ) زور و رخآ  ینعی  هادغ )  ) لباقم تسا  حاور )  ) زا اوحوری )  ) ظفل
هیلع ترضح  نآ  دومرف  .ددرگ و  لصاح  ریخ  لمع  زا  صخش  يارب  هک  دشاب  یهلا  یفطاع  يونعم و  يرما  اجنیا  فطل  یلاحشوخ و 

ریگبش و  تافص ، فیارش  قالخا و  مراکم  بسک  یپ  رد  دننک  هاگنابش  ات  ار  دوخ  مدرم  نک  رما  لیمک  يا  دایز : نب  لیمک  اب  مالسلا 
رد داهنن  یکچیه  هک  ار  ناگدنناوخ  همه  تاوصا  تسا  هدنونش  هک  يادخ  نآ  قح  هب  دشاب ، باوخ  رد  هک  سکنآ  تجاح  رد  دننک 

ناور یتیلب  صخش  نآ  هب  دیآ  دورف  هاگره  سپ  یتفطاع ، یفطل و  رورـس  نآ  زا  وا  يارب  یلاعت  يادخ  درک  قلخ  رگم  يرورـس  یلد 
رود هچنانچمه  ار  تیلب  نآ  دنادرگ  رود  دنارب و  ات  دوشیم  ناور  بیشن  رد  بآ  هکنانچ  باتـش  يور  زا  تیلب  نآ  هب  فطل  نآ  ددرگ 

.بآ ضوح  زا  ار  بیرغ  نارتش  دننادرگ  یم 

یجیهال

وف مئان ، وه  نم  هجاح  یف  اوجلدی  مراکملا و  بسک  یف  اوحوری  نا  کلها  رم  لیمک ، ای  : » یعخنلا دایز  نب  لیمکل  مالسلا  هیلع  لاق  و 
اهیلا يرج  هبئان ، هب  تلزن  اذاف  افطل ، رورـسلا  کلذ  نم  هل  هللا  قلخ  الا و  ارورـس ، ابلق  عدوا  دـحا  نم  ام  تاوصالا ، هعمـس  عسو  يذـلا 

! لیمک يا  هک  یعخن  دایز  رـسپ  لیمک  هب  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .لبالا » هبیرغ  درطت  امک  هنع ، اهدرطی  یتح  هرادحنا  یف  ءاملاک 
تجاح ندروآرب  رد  اهبـش  رد  دـننک  ریـس  قالخا و  مراـکم  لیـصحت  رد  زور  رد  دـننک  تکرح  هک  ار  وت  ناـشیوخ  لـها و  نکب  رما 

زا تسین  هک  ار ، اهزاوآ  عیمج  وا  ییاونـش  تسا  هدرک  هطاحا  هک  یـسک  نآ  هب  دـنگوس  سپ  درادـن ، شتجاح  رب  ییاناوت  هک  یـسک 
فطل حرف ، نآ  تهج  زا  وا  يارب  زا  ادخ  دنک  یم  قلخ  هکنیا  رگم  يا ،)  ) یلاحشوخ یحرف و  یسک  لد  رد  دنادرگ  لخاد  هک  یسک 

دورف رد  يراـج  بآ  دـننام  تبیـصم ، نآ  يوس  هب  فطل  نآ  دوـش  یم  يراـج  یتبیـصم ، وا  هب  دـیآ  دورف  هاـگره  هک  ار  یتـمحرم  و 
.دوخ هلگ ي  زا  ار  بیرغ  رتش  ناب  هلگ  ندنار  دننام  وا ، زا  ار  تبیصم  نآ  دنادرگ  یم  رود  هکنیا  ات  شندمآ ،

ییوخ

: موقلا اجالدا  جـلدا ) - ) یـضملا باهذـلا و  قلطمل  لمعتـسی  و  هیف ، لمع  یـشعلا و  يا  حاورلا  یف  بهذ  وا  ءاج  احاور : حار ) : ) هغللا
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طاقساب رما  نم  رما  رم ، مضلا ، یلع  ینبم  هفرعم  يدانم  لیمک : ای  بارعالا : .هبیصملا  هبئانلا )  ) .دجنملا هرخآ - یف  وا  هلک  لیللا  اوراس 
هباحصا هتذمالت و  نم  نیحجانلا  یلا  هاقلا  مالسلا ) هیلع   ) هبتکم نم  ایلعلا  فوفصلا  یف  یعامتجا  سرد  ینعملا : .افیفخت  هنم  نیتزمه 

نم هتقبط  یف  نم  انه  لهالا  نم  دارملا  ناف  کلها ، هلوقب : مهیلا  راشملا  هقاـفر  لـیمک و  مه  و  هبتکم ، یف  اـیلعلا  تاجردـلاب  نیزئاـفلا 
یف بعاتملا  لمحت  هللا و  یلا  هبرق  هللا  دابع  همدخل  دادعتسالا  یه  هیرشبلا و  نم  ایلع  هجرد  یلا  هیولعلا  تامیلعتلا  مهب  لصو  هباحصا 

داهجلا اذـه  یف  مهل  اریما  هبـصنی  و  داجمالا ، لضافالا  ءالوه  یلع  لیمک  یلوی  مالـسلا ) هیلع   ) هناکف .هیونعملا  بساکملا  کـلت  لـثم 
مهرما اراهن و  الیل و  لسکلا  هبقعی  يذـلا ال  یعـسلا  بعتلا و  دـجلاب و  هللا  دابع  همدـخ  نم  مراـکملا  بسکب  مهیلا  ریـشی  و  يونعملا ،

یف ءاملاک  يرجی  بیهم  یفخ  هللا  نم  فطلب  هل  اضوع  مهدـعی  دابعلا و  بر  اـضرل  لـیللا  لوط  نیمئاـنلا  جـئاوح  حاـجنا  یف  یعـسلاب 
دوخ ناسک  هب  دومرف : یعخن  دایز  نب  لیمک  هب  باطخ  همجرتلا : .یعرملا  نع  بیرغلا  لبالا  درطک  مهنع  ءـالبلا  درطت  یتح  هرادـحنا 

ره هک  ادخ  نادـب  دـنگوس  دـننک ، شالت  تسباوخ  رد  هکنآ  جـئاوح  ماجنا  رد  دادـماب  ات  دنـشوکب و  مراکم  بسک  رد  هنابـش  ات  امرف 
رب يراوگان  هثداح  نوچ  و  دزاسب ، یفطل  شیارب  يداش  نآ  زا  دنوادخ  هکنآ  زج  دزاسن  داش  ار  یلد  سکچیه  دونـش ، یم  ار  يزاوآ 
رتش هکنانچ  دنارب ، دنک و  رود  وا  زا  ار  راوگان  هثداح  نآ  ات  دیآ  دورف  وا  رب  دزیرب  بیشارس  رد  هک  یبآ  دننامب  فطل  نآ  دهد  خر  وا 

.دننک یم  رود  هاگارچ  زا  ار  هناگیب 

لیم هب  نم  زا  يوریپ  ینک  هک  يا  *** لیمک مزیزع  رای  یلع  تفگ 

بلط ردنا  همه  مراکم  رهب  *** بش هب  تناسک  لها و  نکب  رما 

تسدب دیآ  هک  دننارذگ  بش  *** تسا ردنا  باوخب  هک  سکنآ  تجاح 

یلکشم وزا  هدرک  لح  هک  داش  *** یلد دزاس  هک  تسین  یسکچیه 

درورپ ارو  یفطل و  تقلخ  *** دنک يداش  دنوادخ ز  هک  زج 

دنکرب نآ  نب  یلیس  هچ  فطل  *** دهد خر  يا  هثداح  شرگا  ات 

یگنازرف هب  هراومه  تباث و  *** یگنادرم هب  الیمک و  شاب 

بلط ناراوس  دیشروخ  هیاس ي  *** بلط نارای  تحار  دوخ و  جنر 

يرتشوش

ملا بئاسلا : یبا  نب  بئاسل  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا لاق  ( ) يربطلا لیذ   ) یف مراکملا ) بسک  یف  اوحوری  نا  کلها  رم  لیمک  ای  )
هیلع و هللا  یلص   ) هللا لوسر  یل  لاقف  يرابت  يرامت و ال  تنک ال  کیرشلا  معن  یما  تنا و  یباب  معن  لاق  هیلهاجلا ؟ یف  یکیرـش  نکت 

مرکا میتیلا و  یلا  نسحا  فیضلا و  رقا  مالسالا  یف  اهعنصاف  هیلهاجلا ، یف  اهعنـصت  تنک  یتلا  هنـسحلا  قالخالا  رظنا  بئاس  ای  هلآ :))
یف و  قالخالا ) مراکم  یف  نوعبرـالا - ثلاـثلا و  لـصفلا   ) .قـالخالا مراـکم  ممتـال  تثعب  هلآ :)) هیلع و  هللا  یلـص   ) لاـق و   )) راـجلا
یف نوکت  لجرلا و ال  یف  نوکت  اهناف  نکتلف  کیف  نوکت  نا  تعطتـسا  ناف  رـشع ، مراـکملا  ( ) مالـسلا هیلع   ) قداـصلا نع  یفاـکلا ) )

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 3360 

http://www.ghaemiyeh.com


قدـص و  سابلا ، قدـص  لاق : نه ؟ اـم  لـیق و  رحلا ، یف  نوکت  ـال  دـبعلا و  یف  نوکت  هیبا و  یف  نوکت  ـال  دـلولا و  یف  نوکت  هدـلو و 
ممذـتلا و  راـجلل ، ممذـتلا  و  عئانـصلا ، یلع  هاـفاکملا  و  لـئاسلا ، ماـعطا  و  فیـضلا ، ءارقا  و  مـحرلا ، هلــص  و  هناـمالا ، ءادا  و  ناـسللا ،
ریمخلا ضرق  اوعنامت  ال  مالسلا ) هیلع   ) قداصلا نع  رامع  نب  هیواعم  نع  یفاکلا )  ) هشیعم رداون  يور  و  ءایحلا .) نهسار  و  بحاصلل ،

هللا نا  مالـسلا ) هیلع   ) قداصلا نع  يور  .قالخالا و  مراکم  نم  هیف  ام  عم  تیبلا  لها  یلع  قزرلا  بلجی  هناـف  راـنلا  ساـبتقا  زبخلا و  و 
نیقیلا هرـشع  اهرکذ  اهیف و  هللا  اولاساف  مکیف  نکت  الا  کلذ و  یلع  هللا  دمحیلف  هیف  تناک  نمف  قالخالا  مراکمب  ءایبنالا  صخ  یلاعت 

ءادا ثیدحلا و  قدص  ربخ - یف  داز  و  هورملا - هعاجشلا و  هریغلا و  ءاخـسلا و  و  قلخلا ، نسح  ملحلا و  رکـشلا و  ربصلا و  هعانقلا و  و 
رـسلا و عمـسی  ( ) تاوصالا هعمـس  عسو  يذـلا  وف   ) .لیللا لوا  نم  راس  اذا  جـلدا )  ) نم مئاـن ) وه  نم  هجاـح  یف  اوجلدـی  و  (. ) هناـمالا
ام هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا نع  لامعالا  باوث  یف  افطل ) رورسلا  کلذ  نم  هل  هللا  قلخ  الا و  ارورس  ابلق  عدوا  دحا  نم  ام  (. ) یفخا

: لوقی هدیدش  هیلع  ترم  املک  همایقلا  موی  هئیجی  اقلخ  رورـسلا  کلذ  نم  هل  هللا  قلخ  الا  ارورـس  نموم  تیب  لها  یلع  لخدی  دبع  نم 
اذاف  ) .نالف لآ  یلع  تلخدا  يذلا  رورسلا  انا  لوقیف  ائیش  کل  اهتیار  ام  یل  تناک  ایندلا  نا  ولف  تنا  نم  هل  لوقیف  فخت  هللا ال  یلو  ای 
یف نوعبرالا - ثلاثلا و  لصفلا   ) .هبئاـنلا کـلت  یلا  يا : اـهیلا )  ) .فطللا کـلذ  يرج )  ) .هبئاـصم رهدـلا و  بئاون  نم  هبئاـن ) هب  تلزن 

مجعملا یف  لبالا ) هبیرغ  درطت  امک  (. ) لبالا تدرطا   ) نم هنع ) اـهدرطی   ) .هتعرـس یف  يا : هرادـحنا ) یف  ءاـملاک  ( ) قـالخالا مراـکم 
همرکی رعاش  هیلع  مدـق  اذا  ناورم  نبا  هداع  نم  ناک  و  یناسغلاب ، فرعی  مجعلا  نم  رعاش  رکب - راید  بحاص  ناورم - نبا  یلع  مدـق  )

هرفس یف  ائیش  دعا  نکی  مل  یناسغلا  نا  قفتا  .هیعدتسی و  مث  هرعش  حلصی  هرفـس و  نم  حیرتسیل  مایا  هثالث  یلا  هب  عمتجی  و ال  هلزنی ، و 
نم هدیـصق  ذخاف  حیدم  ریغب  ریمالا  یقلی  نا  قیلی  یعدی و ال  هنا  ملع  ادـحاو و  اتیب  لمعی  هیلع  حـتفی  ملف  مایا  هثالث  ماقاف  هتحیرقب  هقث 
رما مث  انم  رخـسیف  یمجعلا  اذه  یجی ء  لاق  بضغف و  کلذب  ناورم  نبا  ملعا  .همـسا و  الا  اهیف  ریغی  مل  یقرافلا  دـسا  نب  نسحلا  رعش 
اذـه ناک  و  یناسغلا - یلا  هیـضقلا  یهناف  نیرـضاحلا  ضعب  جرخف  هیلا  اهلـسری  هطخب و  هدیـصقلا  بتکی  نا  رما  و  دـسا ، نبا  هبتاکمب 
هیلع یتردـق  عم  رعـشلا  لوق  یلع  جـتراف  ریمالا  یلع  تمدـق  یناب  اباتک  دـسا  نبا  یلا  هتعاس  نم  بتکف  دـلج  مالغ  هل  ناـک  و  دـماب -

قفوملا کیارف  تلاس  ناف  کلذ  نع  لاست  نا  دعبا  و ال  ریمالا ، اهب  تحدم  اهب و  ابجع  اهل و  اناسحتـسا  كرعـش  نم  هدیـصق  تیعداف 
درو املف  اهلئاق  و ال  هدیـصقلا ، هذـه  فرعا  یناب ال  ناورم  نبا  باجاف  ناورم ، نبا  باـتک  لـبق  یناـسغلا  مـالغ  لـصوف  باوجلا .) یف 
یف دادزا  مث  هیلا  نسحا  نمل  مکنم  ادسح  كولملا  نیب  یتحیـضف  مکدصق  امنا  لاق  یعاسلا و  متـش  کلذ و  نم  بجع  هیلع  باوجلا 

دـسا و نبا  یلا  نیقرافایم  لها  عمتجا  یتح  هدـیدم  الا  کلذ  یلع  ضمی  ملف  هدـالب  یلا  یناـسغلا  فرـصنا  یناـسغلا و  یلا  ناـسحالا 
هودعاسی مهیلع و  هورموی  نا  یلا  هوعد 

نم ناورم  نبا  مسا  طاقسا  هدحو  قالخالا ) مراکم  یف  نوعبرالا - ثلاثلا و  لصفلا   ) هاشکلم ناطلـسلل  هبطخلا  هماقا  نایـصعلا و  یلع 
ناطلـسلا کلملا و  ماظن  یلا  ذـفناف  اهرما  هزجعاف  نیقرافایم  یلع  لزن  هل و  دـشحف  ناورم  نبا  کلذ  غلب  کلذ و  یلا  مهباجاف  هبطخلا 

هلودلا و نایعا  نم  راص  ناطلـسلا و  کلملا و  ماظن  دنع  مدقت  دق  ناک  و  روکذملا ، یناسغلا  عم  اددم  اشیج و  هیلا  اذـفناف  امهدمتـسی 
ددشو یناسغلا  ماقف  هلتقب  رماف  ناورم  نبا  یلا  هب  یجو ء  دسا  نبا  یلع  ضبق  هونع و  اهوذخا  یتح  هنیدـملا  یلع  فحزلا  یف  اوقدـص 
بقاعی نا  بجوی  اصعلا  قش  یف  هدـمتعا  اـم  نا  لاـق : هتعافـش و  لوبق  نم  ادـیدش  اـعانتما  ناورم  نبا  عنتماـف  هیف  هعافـشلا  یف  هیاـنعلا 

هنم و ییحتـساف  هرکی  یـش ء  دـعب  هنم  يرجی  الا  هب  لفکتا  انا  و  هیف ، یتعافـش  لوبق  بجوی  ام  لجرلا  اذـه  نیب  ینیب و  لاقف : .لـتقلاب 
لاقف یتجهم  ءاقب  یلع  کب  هللا  نم  ءامـسلا  نم  کلم  کنا  فرعا  ینکل  هللاو و  ال  لاق : ینفرعتا ؟ لاق : یناسغلا و  هب  عمتجاف  هل  هقلطا 
رثکا اهبحاص  تعفنف  تدـحج  هدیـصق  تیار  ام  دـسا : نبا  لاقف  ناسحالا ، الا  ناسحالا  ءازج  ام  یلع و  ترتس  تیعدا و  يذـلا  انا  هل :
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نبا نولوط ، نب  دمحا  سبح  اضیا )  ) .ءاج ثیح  نم  یناسغلا  فرصنا  و  اریخ ، کتءورم  نع  هللا  ءازجف  اذه  ریغ  اهاعدا ، اذا  اهعفن  نم 
هیاد و نبا  یف  هاری  ام  هفلاخم  ریمالا  لاسن  نا  انل  سیل  اولاق  نولوط و  نب  یلع  اولخد  مهنومی و  نمم  الجر  نیثالث  ءاهز  عمتجاـف  هیاد 
هریغ و بابب  انفقو  هیلا و ال  انجتحا  امم  یـش ء  عایتبا  یف  انرکف  ام  هنـس  نوثالث  انل  اولاقف  مل ؟ و  لاق : اـنلتقی  نا  هلتق  رثآ  نا  هلاـسن  اـمنا 
: لاق مث  هقافنا ، متیزاج  هناسحا و  متافاک  دـقف  مکیلع  هللا  كراب  مهل : لاقف  هیدـی  نیب  ءاـکبلاب  اوجع  هدـعب و  ءاـقبلا  ضفرن  هللا  نحن و 
هعم و اوجرخف  اوفرـصنا  مکبحاص و  دـیب  قالخالا ) مراکم  یف  نوعبرـالا - ثلاـثلا و  لـصفلا   ) اوذـخ مهل : لاـقف  رـضحاف ، هورـضحا 

هبتکب اوبلاـط  و  رادـلا ، اومجهف  مدـخب  روکذـملا  هیاد  نبا  اـهیف  یفوت  یتـلا  هعاـسلا  یف  نولوط  نبا  ثعب  اـضیا )  ) .هلزنم یلا  فرـصنا 
هدنع و  هیلا ، الخدا  هراد و  یلا  امهب  اوراص  هینبا و  یلع  اوضبق  نیقودنص و  اولمحف  دادغبب  نمم  دحا  نم  اباتک  اهیفاودجی  نا  نیردقم 

رتفدلا ذخاف  مهریغ  فارـشالا و  یلع  هتایارج  رتفد  یلع  هدی  مداخ  لخدا  نیقودنـصلا و  دـحا  حـتفب  رماف  نییبلاطلا  فارـشا  نم  لجر 
؟ هیاد نب  فسویل  هیارج  کیلع  تناک  لاقف : هیارجلا  یف  هدنع  يذلا  یبلاطلا  مسا  دجوف  جارختـسالا - دیج  ناک  و  هحفـصت - هدـیب و 

مث .امهریغ  یقیقعلا و  طقرالا و  نباب  هوسا  رانید  یتئام  هنس  لک  یف  یلع  يرجاف  قلمم  انا  هنیدملا و  هذه  تلخد  ریمالا  اهیا  معن  لاق :
عمدـت و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسرب  یل  اببـس  تعطق  الا  هللا  کتدـشن  یل : لاقف  اهنم  هتیفعتـساف  ریمالا  لوط  نم  يادـی  تالتما 

و امهیبا ، هزانج  اوقحل  اوفرصناف و  مکیلع  ساب  الف  مکلزانم  یلا  اوفرصنا  هدلول : لاق  مث  فسوی ، هللا  محر  نولوط : نبا  لاقف  یبلاطلا -
نع هخویـش  ضعب  نع  یخلبلا  حـلاص  نب  یلع  نع  یخونتلا ) داجتـسم   ) یف .هفلخ و  یف  مهیبا  هاـفاکم  نسحا  يولعلا و  کـلذ  رـضح 

همعن هءورم و  هل  تناک  هقرلاب و  دسا  ینب  نم  رشب  نب  همیزخ  هل  لاقی  لجر  کلملادبع  نب  نامیلس  مایا  یف  ناک  لاق  یقـشمدلا ، هبیش 
املف هولم ، مث  انیح  هوساوف  مهیلع  لضفتی  ناک  نیذلا  هناوخا  یلا  جاتحا  یتح  لاحلا  کلت  یلع  لزی  ملف  ناوخالاب  رب  لضف و  هنسح و 

ثلاثلا و لصفلا   ) توملا ینیتای  نا  یلا  یتیب  موزل  یلع  تمزع  دق  اریغت و  یناوخا - نم  تیار  دـق  اهل  لاقف  هتارما  یتا  مهریغت  هل  حال 
ضایفلا همرکع  ناک  هرما و  یف  ارئاح  یقب  دـفن و  یتح  هدـنع  امب  توقتی  ماـقا  هیلع و  هباـب  قلغا  و  قـالخالا ) مراـکم  یف  نوعبرـالا -

؟ هلاح ام  همرکع  لاقف  رـشب  نب  همیزخ  رکذ  يرج  ذا  دـلبلا  لها  نم  هعامج  هدـنع  هسلجم و  یف  وه  امنیبف  هریزجلا  یلع  اـیلا  یعبرلا و 
ایساوم دجو  امف  لاقف  هتیب  مزل  هباب و  قلغا  نا  یلا  لاحلا  ءوس  نم  راص  اولاقف 

نم ارـس  جرخ  هتباد و  جارـساب  رما  مث  سیک  یف  اهلعجف  رانید  فالآ  هعبرا  یلا  دـمع  لیللا  ناک  امل  مث  .کسماف  اولاق ال  ایفاکم  ـال  و 
یلا مدـقت  هدـعبا و  مث  .مالغلا  نم  سیکلا  ذـخاف  همیزخ  بابب  فقو  یتح  راس  مث  لاملا  لمحی  هناـملغ  نم  مـالغ  هعم  بکرف و  هلها 
ماجل کسما  مث  هعـضوف  الیقث  هآرف  همیزخ  هلوانتف  کناش  اذـهب  حلـصا  هل  لاق  سیکلا و  هلوانف  همیزخ  هیلا  حرخف  هسفنب  هقدـف  بابلا 

تنا نم  ینربخت  الا و  هلبقا  امف  همیزخ  لاق  ینفرعت  نا  دیرا  انا  هعاسلا و  هذه  کتئج  ام  لاق : كادف  تلعج  تنا ؟ نم  هل  لاق  هبادـلا و 
تناک ول  جرفلاب و  هللا  یتا  دقف  يرـشبا  هتارمال  لاقف  سیکلاب  همیزخ  لخد  یـضم و  مث  لاق ال  یندز  لاق  مارکلا  تارثع  رباج  انا  لاق 

یلا همرکع  عجر  قدصی و  ریناندلا و ال  هنوشخ  سملیف  اهـسملی  تابف  جارـسلا  یلا  لیبس  تلاق ال  یجرـساف ، یموق  هریثک  یهف  اسولف 
اهل لاق  اهآر  املف  اهدخ  تمطل  اهبیج و  تقـشف  کلذل  تباتراف  ادرفنم  هبوکرب  تربخاف  هنع  تلاس  هتدقتفا و  دق  هتارما  دـجوف  هلزنم 
نم رـس  یف  هناملغ  نم  ادرفنم  لیللا  نم  هادـه  دـعب  جرخی  هریزجلا  ریما  تلاق  كاذ ؟ ام  لاق و  کمع  هنباب  تردـغ  تلاق  كاهد ؟ اـم 
هذه ای  لاق  تجرخ ؟ میف  ینربخف  تلاق  امهنم  هدحاو  یلا  تجرخ  ام  ینا  هللا  ملع  دقل  لاق  هیرس  وا  هجوز  یلا  الا  جرخی  ام  هللا  هلها و 

نم ناک  ام  اههجو و  یلع  هصقلاب  اهربخاف  لعفا  تلاق  نذا  هیمتکاف  لاق  دبال  تلاق  دحا  یب  ملعی  نا  دیرا  انا  تقولا و  اذـه  یف  رخا  مل 
زهجت مث  .هلاح  نم  حلصا  ءامرغلا و  حلاصف  همیزخ  حبصا  مث  لاق  قالخالا ) مراکم  یف  نوعبرالا - ثلاثلا و  لصفلا   ) .هیلع هدر  هلوق و 

افراع هب  نامیلس  ناک  هورملا و  روهشم  ناک  .هناکمب و  هربخاف  بجاحلا  لخد  هبابب  فقو  الب  نیطسلفب و  کلملادبع  نب  نامیلس  دیری 
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قرط لجر  الا و  لیللا  نم  هادـه  دـعب  ملعا  مل  لاق : تضهن ؟ مبف  لاق  لاحلا ، ءوس  لاق  انع ؟ كاطبا  ام  لاـق  هیلع  لـخد  اـملف  هل  نذاـف 
مارکلا تارثع  رباج  هنا  هنم  تعمس  نا  الا  ارکنتم  ناک  لاق : ال  لاق : هفرعت ؟ له  هل  لاقف  هتصقب  هربخا  و  تیک - تیک و  هنم  ناکف  یباب 

یلع هریزجلا  یلع  همیزخل  دـقعف  اهب  یتاف  هانقب  یلع  لاـق  مث  .هتفرعم  یلع  هاـنعال  اـنفرع  ول  لاـق  هتفرعم و  مدـع  یلع  نامیلـس  فهلتف 
نا یلا  اعیمج  اراس  مث  .هیلع  ملـسف  هئاقلل  دـلبلا  لها  همرکع و  جرخ  اهنم  برق  املف  هریزجلا  یلا  همیزخ  جرخف  ضایفلا  همرکع  لـمع 
یه ام  لاق  اهئاداب  هبلطف  هریثک  لوضف  هیلع  تدجوف  بسوحف  بساحی  ناو  همرکع  ذخوی  نا  رما  هرامالا و  راد  یلا  همیزخ  باب  الخد 

هب رماف  تئش  ام  عنصاف  هضرعب  هلام  نوصی  نمم  تسل  ینا  لسراف  هبلاطی  هیلا  ثعب  مث  سبحلا  یلا  هب  رماف  عناص  تنا  ام  عنصاف  يدنع 
یضما تلاق  لقع و  تاذ  اهل  هالوم  تعد  مث  تعزجف  هرض  همع  هنبا  غلب  کلذ و  هانضاف  رثکا  وا  ارهش  کلذک  ماقا  دیدحلاب و  لبکف 

اذاف کیلخی  نا  هیلسف  هیلع  تلخد  اذاف  ریمالل  الا  اهلوقا  یلوقف ال  کنم  تبلط  اذاف  هحیـصن  يدنع  یلوقف  ریمالا  اذه  باب  یلا  هعاسلا 
اهلوق همیزخ  عمس  املف  کلذ  تلعفف  دیدحلا  قیـضلا و  سبحلاب و  هتافاک  کنم  مارکلا  تارثع  رباج  ءازج  اذه  ناک  ام  هل  یلوقف  لعف 

سبحلا باب  یلا  مهب  یتا  مهعمجف و  دلبلا  لها  سوور  یلا  ثعب  تجرـساف و  هتبادـب  هتقو  نم  رماف  معن  تلاق  وهل  هنا  هاتاوسا و  لاق و 
هانـضا دـق  اریغتم  سبحلا  عاق  یف  قالخالا ) مراکم  یف  نوعبرالا - ثلاثلا و  لـصفلا   ) همرکع یفلاـف  هعم  نم  همیزخ و  لـخد  حـتفف و 

هیلا هسار  همرکع  عفرف  هلبقف  هسار  یلع  بکا  یتح  همیزخ  لبقاف  هسار  سکن  کلذ و  همشحا  سانلا  یلا  همرکع و  هیلا  رظن  املف  رضلا 
همیزخ رما  هنع و  دـیقلا  کفف  دادـحلا  رما  مث  .کل  انل و  هللا  رفغی  لاق  یتافاکم  ءوس  کلعف و  میرک  لاق  کنم ؟ اذـه  بقعا  ام  لاق  و 
لعفت الا  هللااب  کیلع  مسقا  لاقف  کلان  ام  لـثم  رـضلا  نم  ینلاـنی  نا  دـیرا  لاـق : اذاـم ؟ دـیرت  همرکع  لاـقف  هسفن  لـجر  یف  عضوی  نا 

هنبا نم  یئایح  کلاح و  نم  ریغا  یتح  حرابب  تنا  ام  لاق  فارـصنالا  دارا  همرکع و  هعدوف  همیزخ  راد  لـصو  نا  یلا  اـعیمج  اـجرخف 
لمح هیلع و  علخف  اجرخ  مث  هسفنب  هتمدخ  یلوتف  همیزخ  ماق  مث  اعیمج  الخد  یلخاف و  مامحلاب  رما  مث  .کنم  یئایح  نم  دشا  کمع 

نا هلاس  مث  کلذ  هلعف  نم  ممذـت  اهل و  رذـتعاف  هل  نذاف  همع  هنبا  یلا  راذـتعالا  یف  هنذاتـساو  هراد  یلا  هعم  راس و  مث  اریثک  ـالام  هیلع 
یلا لاق و  کلذ و  هعارف  همیزخ  مودـقب  هربخاف  بجاـحلا  لخدـف  هیلع  اـم  دـق  یتح  اراـسف  کلذـب  هل  معناـف  نامیلـس  یلا  هعم  ریـسی 

يذلا امف  لاق  ریخ ، لاق  همیزخ ؟ ای  كار  ام و  ملـسی  نا  لبق  هل  لاق  هیلع  لخد  املف  میظع  ثداحلالا  اذـه  ام  انرما  ریغب  مدـقی  هریزجلا 
: لاق وه ؟ نم  لاق و  هتیور  یلا  کقوش  کفهلت و  نم  تیار  امل  هب  كرـسا  نا  تببحاـف  مارکلا  تارثع  رباـجب  ترفظ  لاـق  کمدـقا ؟

مث .کیلع  الاب  الا و  هل  كرـض  ناک  ام  همرکع  ای  لاق  هسلجم و  نم  هانداو  هب  بحرف  لخدـف  لولخدـلا  یف  هل  نذاـف  ضاـیفلا  همرکع 
رماف لـعفف  بتکا  لزتعا و  لاـق  ساـطرق و  هاودـب و  اـعد  مث  دـبال  لاـق  هفیلخلا  ینیفعی  وا  لاـق  هعقر  یف  اـهلک  کـجئاوح  بتکا  لاـق 

- نوعبرالا ثلاثلا و  لصفلا   ) یلع هل  دـقع  هانقب و  اعد  مث  بایث  نم  نیطفـس  رانید و  فالا  هرـشعب  هل  رما  هعاس و  نم  اعیمج  اـهئاضقب 
یلا هدرا  لب  لاق  هتلزع  تئـش  نا  هتیقبا و  تئـش  نا  کیلا  همیزخ  رما  هل  لاـق  ناـجیبرذا و  هینیمرا و  هریزجلا و  قـالخالا ) مراـکم  یف 
لجر انراوج  یف  ناک  هفیلخوبا : لاق  دادغب ،) خیرات   ) یف .هتفالخ و  هدم  کلملادـبع  نب  نامیلـسل  نیلماع  الازی  مل  افرـصنا و  مث  هلمع 

یلا هرما  درب  رماف  قثاولا  یلا  هتـصق  عفر  هنا  انثدـحف  داع  مث  يار  نم  رـس  یلا  صخـشف  قثاولا  مایا  ملظتی  نا  هل  رما  یف  جاتحاف  دادـح 
راـظتنالاب یلا  اـمواف  هیدـی  نـیب  یتـعقر  يرما و  یف  رظنیل  تفوـشت  مهروـما و  یف  رظنف  اورـضحف  نـیملظتملا  هعاـمج  رما  دواد و  نـبا 

الکلا یف  اـموی  تیـضم  کـفرعا  ینکل  لاـقف و  هللا  هزعا  یـضاقلا  رکنا  ـال  تلقف  ینفرعتا  لاـقف  یناـعد  دـحا  قبی  مل  یتـح  ترظتناـف 
یف ضما  تلعف  ام  رادـقم  ام  تلق و  یلوق و  تهرکتف  کـلذ  باوثب  كوبحا  ینا  کـل  تلقف  اـهل ، اعـسش  ینتیطعاـف  یلعن  تعطقناـف 
لک یف  ینرز  لاق  و  رانید ، هئامسمخ  یل  بهو  یتمالظ و  یف  یل  عقو  مث  یلعن  تحلصا  امک  کنامز  حلصال  هللا  لاق و  مث  .هللا  ظفح 

حلاص نب  دمحم  اموی  ینءاج  لاق  ربدملا  نب  میهاربا  نع  یناغالا )  ) یف .اقیضم و  ناک  نا  دعب  لاحلا  عستم  هانیارف  هفیلخوبا  لاق  .تقو 
هعمـسی نا  حصیال  ائیـش  يرما  نم  کثبال  هولخ  یلع  مویلا  كدنع  ماقملا  دیرا  ینا  لاقف : لکوتملا  سبح  نم  قلطا  نا  دـعب  ینـسحلا 
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لاق انحبطـصا  اـنلکا و  ناـمطا و  اـملف  هباـیث  ذـخا  هتباد و  درب  ترما  هعم و  تولخ  یترـضحب و  ناـک  نم  تفرـصف  لـعفا  تلقف  اـنریغ 
انا انیبف  هلفاقلا  انکلم  مهانمزهف و  اهیف  ناک  نم  انلتاقف  هینالفلا  هلفاقلا  یلع  یباحـصا  یعم  اذک و  اذک و  هنـس  یف  تجرخ  ینا  کملعا 

نـسحا طق  تیار  ام  هیرامعلا  نم  هارما  یلع  تعلط  ذا  لامجلا  خـینا  و  قالخالا ) مراـکم  یف  نوعبرـالا - ثلاـثلا و  لـصفلا   ) اـهزوحا
کمالک عمس  هتیار و  دق  تلقف  شیجلا  اذه  رما  یلوتملا  فیرـشلاب  یل  وعدت  نا  تیار  نا  یتف  ای  تلاقف  اقطنم  یلحا  اهنم و ال  اهجو 

یبال يرحلا و  دلاخ  یبا  نب  یـسوم  نب  یـسیع  تنب  هنودـمح  انا  : ) تلاقف معن  تلقف  وه ؟ تنا  هلوسر  قح  هللا و  قحب  کتلاس  تلاقف 
و هکلما ، یـشب ء  کنع  ترثاتـسا  هللا ال  يریغ و و  لسف  عمـست  مل  تنک  نا  اهب و  عمـس  نمم  تنک  نا  هعنم  انل  ناطلـسلا و  نم  لـحم 

یلح اذه  الالح و  اهذخف  یتقفنل  یعم  رانید  فلا  هذه  ینرتست و  یننوصت و  نا  الا  کلاسا  ام  یلع و  هقاثیم  هللا و  دـهع  کلذـب  کل 
دحا مهنم  سیلف  مسوملا  لها  وا  هکم  وا  هنیدـملا  راجت  نم  کل  هذـخا  هدـعب  تئـش  اـم  ینامـض  هذـخف و  راـنید  هئامـسمخ  نم  یلع 

هللا بهو  دـق  تلقف  امیظع  اعقوم  یبلق  نم  اـهلوق  عقوف  ینقحلی ) راـع  نم  کباحـصا و  نم  ینمحا  ینع و  عفدا  و  هبلطا ، ائیـش  ینعنمی 
هذه ترجا  دق  ینا  تلقف  اوعمتجاف  یباحصا  یف  تیدانف  تجرخ  مث  .اهیف  ام  عیمجب  هلفاقلا  کل  تبهو  کلاح و  کهاج و  کلام و 

اوفرـصناف برحب  هتنذا  دـقف  الاقع  وا  اطیخ  اهنم  ذـخا  نمف  یتمذ  هلوسر و  همذ  هللا و  همذ  اـهل  اـهتیمح و  اـهترفخ و  اـهلها و  هلفاـقلا و 
کلها و نم  امهنا  نامعزت  نیتارما  بابلاب  نا  یل  لاق  ناجـسلا و  ینءاج  ذا  یـسبحم  یف  موی  تاذ  انا  انیب  تسبح  تذخا و  املف  یعم ،

تئـش نا  امهیلا  جرخاف  زیلهدلا  یف  امه  اه  کیلا و  امهلـصوا  نا  بهذ  جلمد  یناتطعا  امهنا  الا  دحا  کللع  لخدی  نا  یلع  رظح  دـق 
امهیلا تجرخف  یلها ، ءاسن  ضعب  وا  یبا  دـلو  نم  امهلعل  تلق  مث  ادـحا  فرعا  بیرغ ال  انا  دـلبلا و  اذـه  یف  ینئیجی  نم  یف  ترکفف 

هللا يا و  تلاقف  وه !؟ وها  تلاقف  يرخالا  اهیلع  تلبقاف  يدـیدح ، لقث  یقلخ و  ریغت  نم  تار  اـمل  تکب  ینتار  اـملف  یتبحاـصب  اذاـف 
کیقا نا  تعطتـسا  ول  هللا  یما و  یبا و  كادـف  تلاقف : یلع  تلبقا  مث  وه  وهل  هنا  قالخالا ) مراکم  یف  نوعبرالا - ثلاثلا و  لـصفلا  )

کـصالخ کتجاح و  یف  یعـسلاو  کل  هنواعملا  تکرت  هللا ال  و و  اقیقح ، ینم  کلذـب  تنک  تلعفل و  یلها  یـسفنب و  هیف  تنا  امم 
یتح کحلـصی  امب  موی  لک  کیتای  یلوسر  کعـضوم و  یلع  اهب  نعتـساف  بیط  بایث و  ریناند و  هذه  هعافـش و  لام و  هلیح و  لکب 
اهرب لصاوتی  فیظن و  ماعطب  موی  لـک  یف  ینیتاـی  اـهلوسر  ناـک  و  راـنید ، یتئاـم  اـبیط و  هوسک و  یلا  تجرخا  مث  کـنع ، هللا  حرفی 
هعیطم هعباتم  کل  اناف  یتهج  نم  اما  تلاقف  اهتبطخف  اهتلسار  مث  یصالخب  یلع  هللا  نم  یتح  هدیرا  یش ء  لک  نم  عنتمی  الف  ناجسلاب 

هحیـضف انتریـص  دـق  اهرما و  یف  کنع  سانلا  یف  عاش  دـق  ام  اهیلع  ققح  تنک ال  ام  لاق  یندرف و  هیلا  اهتبطخف  هتیتاف  یبا  یلا  رمالا  و 
بر هانکرت و  رماب  الجعم  مهنم  هللا  لادا  قحا  اهب  مه  ءاعنـشب  اـهایا  ینومر و  کـلذ : یف  هل  تلق  اییحتـسم و  اـسکنم  هدـنع  نم  تمقف 
ناک املف  هرما  کیفکا  انا  عیطم و  یل  وه  یخا و  هعینـص  یـسیع  نا  هل  تلقف  ربدـملا  نبا  میهاربا  لاق  المجت  وا  هفع  اماف  انایع  دـمحم 

انا هما و  کل  یه  لاقف  .کتنبا  کیلا  ابطاخ  کتئج  تلقف  هیـضقم  لاقف  هجاح  یف  کتئج  هل  تلق  هلزنم و  یف  یـسیع  تیقل  دغلا  نم 
یل لاقف  يولعلا  حلاص  نب  دمحم  الصتم  ارهـص و  فرـشا  اما و  ابا و  ینم  ریخ  وه  نم  یلع  اهتبطخ  ینا  تلقف  کتبجا  دق  دبع و  کل 
لاز حاکنلا  عقو  اذا  لقت و  مل  اهناکف  تلق  یلب ، لاق : هلطاب ؟ تسیلفا  تلقف  لاوقا  انیف  تلیق  هنظ و  هببسب  انقحل  دق  لجر  اذه  يدیـس  ای 

قادصلا تقس  هتجوز و  یتح  تحرب  ام  هترـضحاف و  حلاص  نب  دمحم  یلا  تثعب  و  باجا ، یتح  هب  قفرا  لزا  مل  و  عینـش ، لوق و  لک 
یطعاف نمیلا  لامعا  قالخالا ) مراکم  یف  نوعبرالا - ثلاثلا و  لصفلا   ) ضعب یلع  یموزخملا  قرزـالا  نبا  ریبزلا  نبا  ثعب  هیف  هنع و 

هدسحف و ریبزلا  نبا  کلذ  غلب  ایاطعلا و  مهل  ینـساف  هیلا  اودـفو  شیرق و  هیلع  تنثاف  هلیزج  ءایـشا  اهنم  شیرق  یف  ثب  هینـس و  هیطعا 
مدق لمع و  کنیب  ینیب و  باسح و ال  يدـنع  کلام  هل  لاقف  .هبـساحی  نا  دارا  هیلع  مدـق  املف  صاقو  یبا  نب  دعـس  نب  میهارباب  هلزع 

تملـسف شیرق  هیلا  تلزن  مهیقل  املف  هعنمتل  هیلا  تجرخ  حالـسلا و  تسبلف  هفـشکی  وا  هشتفی  نا  هیلع  ریبزلا  نبا  شیرق  تفاـخف  هکم 
دجـسملا و یلا  یهتنا  یتح  هیدـی  نیب  نورخبی  یلدـنملا  دوعلاو  هولالا  رماجمب  مهدـئالو  مهئاـما و  هتقلت  اـهتیدرا و  هل  تطـسب  هیلع و 
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یشب ء هل  حرصال  ضرع و  امف  هیلا  هل  لیبسال  هنا  ریبزلا  نبا  ملعف  هب  نوفیطم  هعم  مه  هیلع و  ملسف  ریبزلا  نبا  یلاءاج  مث  .تیبلاب  فاط 
ءالخا ال مهتثادح  یف  ریبزلا  نب  بعصم  و  ناورم ، نب  کلملادبع  و  هورف ، یبا  نب  هللادبع  ناک   ) يرایشهجلا یف  .هلزنم و  یلا  یضم  و 

هورف یبا  نبا  یـستکا  و  هلح ، کلملادـبع  یـستکاف  اهلثم  نالیلخلا  یـستکا  هوسک  کلملادـبع  یـستکا  اذا  ناک  و  نوقرتفی ، نوداکی 
هنبا دی  یلع  امهیتلح  لثم  هاسکق  هیبال  کلذ  هورف  یبا  نبا  رکذـف  ائیـش - مهلقا  ناک  و  هب - یـستکی  ام  دـجی  بعـصم ال  یقب  و  اهلثم ،

ضعبل مجعلا  دالب  ضعب  یف  بیصا  دق  رهوج  دقعب  بعصم  یتا  ذا  موی  هدنع  ناکف  هورف  یبا  نبا  بتکتسا  قارعلا  بعـصم  یل  املف و 
ریمالا اهیا  هللا  معن و  لاق  کل  هبها  نا  كرـسیا  هورف  یبا  نبال  لاق  مث  .هنم  بجعی  هبلقی و  بعـصم  لعجف  هتمیق ، ام  يردی  مهکولم ال 
دقعلا ناک  و  نالا ، اذهب ، کنم  ارورـس  دشا  اهینتوسک  موی  هلحلاب  انال  هللا  و  بعـصم : لاقف  ادیدش  ارورـس  هب  رـس  دـق  هآرف  هیلا  هعدـف 

ثلاـثلا و لـصفلا   ) تناـک هلخن  هـیف  ازنک  دـجو  ناـسارخ  لـماع  نا  يریبزلا  بعـصم  رکذ  و  هـبقع ، اـنغ  هورف و  یبا  نـبا  ءاـنغ  بـبس 
یلا اهلمحف  رـضحا  دـمحا و  توقای  رهوج و  ولول و  نم  اهلیکاثع  يرـسکل  بهذـلا  نم  هعونـصم  قـالخالا ) مراـکم  یف  نوعبرـالا -
لجر یلا  اهعفرا  لب  لاقف ال  کلها  کئاسن و  یلا  لیقف  اهعفدا ؟ نم  یلا  لاقف  رانید  فلا  یفلاب  اهوموقف  نیموقملا  اهل  عمجف  بعصم 

هنم ملـسف  الام  هل  لذب  کلملادبع و  بتاک  بعـصم  لتق  املف  هیلا  اهعفدف  هورف  یبا  نب  هللادـبع  اوعدا  الیمج  انالوا  ادـی و  اندـنع  مدـق 
-. هنیدملا لها  رسیا  ناک  و  هلامب -

هینغم

: مراکملا و  یـضملا ، باهذلا و  قلطم  یف  لمعتـسی  و  رهظلا ، دـعب  ریـسلا  وه  و  حاورلا ، نم  اوحوری : مراکملا ) بسک  یف  اوحوری  نا  )
امم کلذ  یلا  ام  و  نیفعضتسملا ، عم  فوقولا  و  نیمیلا ، دکب  شیعلا  و  ءاخـسلا ، ملحلا و  و  ءافولا ، قدصلاک و  لئاضفلا ، نساحملا و 

، قالخالا مراکمب  مکسفنا  اونحتما  لاق : و  قالخالا ) مراکم  ممتال  تثعب  امنا  : ) لاق يذلا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) همحرلا یبن  هب  ثعب 
و لیللا ، یف  ریـسلا  وه  و  جالدالا ، نم  اوجلدی : خلا ..) مئان  وه  نم  هجاح  یف  اوجلدی  و   ) .اومرکتف الا  هللا و  اودـمحاف  مکیف  تناک  ناف 

لیبس یف  حـفاکی  نا  رداق  لک  یلع  هنا  یلا  ءاـمیا  هیف  و  کـلذ ، مهنم  اوبلطی  مل  نیذـلا  یتح  جـیواحملا  همدـخ  یف  اوعـسی  نا  ینعملا 
هبئان هب  تلزن  اذاف   ) مهتاردقم مهتیرح و  یلع  ءادتعالا  مهلالقتـسا و  ددـهی  رطخ  يا  یلا  نیلفاغلا  ءاطـسبلا و  هبنی  نا  و  نیفعـضتسملا ،
هقانلا یه  و  لبالا ) هبیرغ  درطت  امک   ) .هرخالا لبق  ایندـلا  یف  هللا  هباـثا  ناـسنالا  هیخا  همدـخل  لـمع  نم  ینعملا : و  هبیـصم ، يا  خـلا ..)
هیخال يدـسا  نم  الا  هلظ  تحت  نکـسی  اشرع ال  هللا  نا  مالـسلا :) هیلع   ) تیبلا لـها  نع  .هنم و  اـهدرطیف  اـهبحاص  ریغل  یعرم  لخدـت 

.هجاح هل  یضق  وا  هبرک ، هنع  سفن  وا  افورعم ،

هدبع

رـس ال انهه  .هراجتلاب و  هللا  متلماع  مکناکف  هقدـصلاب  مکیلع  قزرلا  فطعی  هللا  ناف  اوقدـصتف  مترقتفا  اذا  يا  هقدـصلا : هللا  اورجاتف  … 
ملعی

يرفعج

مالسالا ضیف 

لیمک يا  تسا : هدومرف  ندروآ ) تسد  هب  لد  دوس  هرابرد  دوخ ، باحـصا  ناـکین  زا   ) یعخن داـیز  نبا  لـیمک  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما 
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تسا باوخ  رد  هک  یسک  تساوخرد  تجاح و  یپ  دنورب  بش  و  وکین ، ياهوخ  لیصحت  یپ  دنورب  زور  هک  راداو  ار  دوخ  ناشیوخ 
اهایدرف اهزاوآ و  وا  یئاونش  هک  یسک  هب  دنگوس  دنـشاب ) باوخ  ناگدننک  تساوخرد  هچ  رگا  دنورب  اهتـساوخرد  ندروآ  رب  يارب  )

فـطل و شیارب  یمرخ  يداـش و  نآ  ضوـع  دـنوادخ  هک  نآ  رگم  دـنادرگ  مرخ  داـش و  ار  یلد  هک  یـسک  تسین  هدوـمن  هطاـحا  ار 
ینابرهم نآ  دسرب  وا  هب  یهودنا  هاگ  ره  هک  دـنیرفایب  دروآ ) یم  ور  صخـش  هب  کین  راک  ماجنا  رثا  رب  هک  يونعم  یـشوخ   ) ینابرهم

رتش رادرتش   ) دنیامن یم  رود  ار  بیرغ  هکنانچ  زاس  رود  وا  زا  ار  تبیـصم  ات  ددرگ  ناور  بیـشن  رد  بآ  دـننام  هودـنا  نآ  تمـس  هب 
(. دنادرگ یم  رود  اهنآ  روخشبآ  زا  ای  دوخ  رتش  هلگ  زا  ار  بیرغ 

ینامز

ناسنا هک  تسا  نیا  دراد  هک  يرثا  نیرتمک  تسا و  هتـسیاش  یلمع  ندروآ  دوجوب  طاشن  نانآ  يارب  نتـساوخ و  ار  نارگید  تداـعس 
تسادخ ام  راگدرورپ  دنتفگ  هک  یناسک  : ) دیامرف یم  احیرص  ادخ  .دنز  یم  دنخبل  بئاصم  هب  تسا و  طاشن  اب  لاحـشوخ و  هشیمه 

نیا الاب  بلطم  حیـضوت  رد  دیدحلا  یبا  نبا  .دندرگ ) یمن  كانهودنا  دننک و  یمن  ادیپ  سرت  دـندرک ، تماقتـسا  دوخ  هتفگ  يور  و 
یم تذـل  ارنآ  مدرم  هچنآ  هب  هیواـعم : يراد ؟ ار  یتذـل  هچ  يزورآ  تفگ : هیواـعم  هب  صاـع  نـب  ورمع  : ) دـنک یم  لـقن  ار  ناتـساد 

منارـسپ رتخد و  مشونب و  کنخ  يزور  رد  درـس  یبآ  هک  مراد  ار  تذل  نیا  يوزرآ  ما ، هدش  هتـسخ  نآ  زا  ما و  هتفای  تسد  دـنرادنپ 
مراد وزرآ  صاع : نب  ورمع  يراد ؟ یئوزرآ  هچ  وت  تفگ : صاع  نب  ورمع  هب  هیواعم  سپـس  .مرگنب  ناـنآ  هب  نم  دـنخرچب و  مفارطا 
مالغ نادرو  هب  درک  ور  هیواعم  .ما  هتفاـین  تسد  نآ  هب  هک  هدـنام  نم  يارب  تذـل  نیمه  مروخب ، نآ  هویم  زا  منادرگ و  غاـب  ار  ینیمز 
تذل زا  مبای و  تسد  ناتـسود  هب  یکین  تذل  هب  مراد  تسود  تفگ : نادرو  یهاوخ ؟ یم  ار  یتذل  هچ  وت  دـیرو  يا  تفگ : ورمع و 

باختنا رد  وت  نم و  رب  مالغ  نیا  .وت  نم و  سلجم  نیا  رب  گنن  تفگ : صاع  نب  ورمع  هب  هیواعم  .مدرگ  دنم  هرهب  ناکین  هب  تمدـخ 
! نک یکین  ترایتخا  رد  لوپ  متسه ، وت  زا  رتراوازس  تمدخ  نیا  هب  نم  تفگ  نادرو  هب  سپس  .دیدرگ  زوریپ  تذل 

يزاریش دمحم  دیس 

و رهظلا ، دـعب  نم  ریـسلا  حاورلا ، مراکملا ) بسک  یف  اوحری  نا  کلها  رم  لیمک ، ای  -: ) یعخنلا دایز  نب  لیمکل  مالـسلا - هیلع  لاق  و 
هداعـسلا و بجوی  ام  نایتا  مراکملا  بسک  و  هیلخادـلا ، هنوئـشب  حابـصلا  یف  ابلاغ  ناـسنالا  لاغتـشال  تقولا ، اذـهب  صیـصختلا  ناـک 

موزل نایبل  هناک  و  اماین ، اوناکنا  و  سانلا ، جئاوح  اوضقی  ناب  مئان ) وه  نم  هجاح  یف   ) لیللا لوا  ریـسلا  جالدالا : اوجلدی ) و   ) هدمحملا
توص لک  عمـسی  يذـلا  هللااب  امـسق  يا  تاوصالا ) هعمـس  عسو  يذـلا  وف   ) .اهنوفرعی اهبابرا  نال  ـال  ریخلا ، بح  و  لـمعلا ، یف  هبرقلا 

اذاف  ) هیلا یلاعت  هنم  هصاخ  هیانع  يا  افطل ) روریـسلا  کلذ  نم  هل  هللا  قلخ  الا و   ) اناسنا حرفا  ورـسا  ناب  ارورـس ) ابلق  عدوا  دحا  نمام  )
هبئانلا کلت  فطللا  تاذ  دـعبی  يا : اهیلا )  ) فطللا کلذ  يرج )  ) رهدـلا تابیـصم  نم  هبیـصم  يا  هبئاـن )  ) حرفا يذـلاب  يا  هب ) تلزن 
محازت الئل  هبرشم  هاعرم و  نع  اهدرطی  هناف  هلابال  یعارلا  اذهل  سیل  یتلا  یه  و  لبالا ) هبیرغ  درطت  امک   ) ناسنالا کلذ  نع  يا  هنع ) )

.هلبا

يوسوم

: هبئانلا .هیف  اورفاسی  لیللا و  یف  اولخدـی  اوجلدـی : .رهظلا  دـعب  باهذـلا  وه  حاورلا و  نم  اوبهذـی  اوحوری : .رما  نم  رما  لـعف  رم : هغللا :
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مهباحـصا اهدرطی  هبیرغ  یهف  هدارفا  نم  عیطقلا و  هلمج  نم  نکت  مل  یتلا  لبالا : هبیرغ  .اهدعبی  اهدرطی : .لاس  ءاملا : يرج  .هبیـصملا 
سانلا عم  اولماعتی  قالخالا و  نساحم  اوملعتی  مراکملا و  بسکب  هتیب  لـها  رماـی  نا  لـیمکل  هیجوت  حرـشلا : .اـهدرطت  لـبالا  سفن  وا 

نموملا هیخال  هجاح  یضق  نم  نا  تیبلا  لها  نع  درو  بابلا و  اذه  یف  رابخالا  نم  ریثکلا  درو  دق  سانلا و  هجاح  ءاضق  مث  ینـسحلاب 
انه مامالا  هب  رشب  ام  یفکی  حئاصنلا و  عفنا  سوردلا و  یلعا  تیبلا  لها  هریس  یف  و  هرخالا …  جئاوح  نم  هجاح  نیعبـس  هل  هللا  یـضق 
اذاف افطل  هل  قلخی  هتجاح ، ءاضقب  نموملا  یلع  هلخدا  يذلا  رورـسلا  کلذ  نم  قلخی  هللا  ناب  هنودـب - قداص  وه  و  هنم - نیمیلا  اذـهف 

افـشاک کلذ  نوکیف  هبحاص  هاسنی  سانلا و ال  هفرعی  نموملل  هجاحلا  ءاضقب  لعلف  هنع  اهفـشکف  فطللا  یعادت  هبیـصم  هلزان و  تلزت 
.هتبیصم همغ و  همهل و 

یناقلاط

رد دنور و  مراکم  بسک  یپ  رد  هاگنابش  هدب  نامرف  ار  دوخ  ناسک  لیمک  يا  تسا : هدومرف  یعخن  دایز  نب  لیمک  هب  ترضح  نآ  «و 
، دریگ یم  ارف  ار  اهگناب  همه  وا  ییاونـش  هک  یـسک  هب  دنگوس  و  تسا ، هتفخ  دوخ  هک  دنـشاب  یـسک  ياهزاین  ندروآرب  یپ  بش  لد 

نآ دیآ ، شیپ  يراتفرگ  وا  يارب  نوچ  دنیرفآ و  یفطل  يداش  نآ  زا  وا  يارب  دـنوادخ  هکنیا  رگم  دـنک  یمن  داش  ار  یلد  سک  چـیه 
هنوگ نامه  دزاس ، رود  وا  زا  ار  يراتفرگ  نآ  ات  دوش  یم  ریزارـس  وا  يوس  هب  دنک  یم  تکرح  یبیـشارس  رد  هک  یبآ  دـننامه  فطل 

« .دزاس رود  روخشبآ  زا  ار  هناگیب  نارتش  هک 

نآ یپ  رد  مدرم  هک  یتذـل  چـیه  تفگ : تسا ؟ هدـنام  یقاـب  وت  يارب  يزیچ  هچ  تذـل  یـشوخ و  زا  تفگ : هیواـعم  هب  صاـع  ورمع 
رد هک  تسین  نآ  زا  رتشوخ  يزیچ  چیه  نم  يارب  زورما  .ما  هدش  لولم  نآ  زا  هک  ما  هدیسر  نآ  هب  ردق  نآ  هکنآ  رگم  تسین  دنـشاب ،

هدنام یقاب  یتذل  هچ  وت  يارب  دنشاب ، نم  درگرب  هک  مرگنب  منارـسپ  نارتخد و  هب  مماشایب و  درـس  بآ  زا  یتبرـش  یناتـسبات  مرگ  زور 
مالغ نادرو  هب  هیواعم  .تسا  هدـنامن  یقاب  يرگید  تذـل  مروخب و  ار  شا  هویم  منک و  يراـکتخرد  نآ  رد  هک  ینیمز  تفگ : تسا ؟

ياهراک مروآ و  رد  ناردارب  لد  رد  هک  يداش  تفگ : تسا ؟ هدنام  یقاب  هچ  وت  تذـل  زا  نادرو  يا  تفگ : تسیرگن و  صاع  ورمع 
رد هدنب  نیا  هک  وت ، تسشن  نم و  تسشن  نیا  رب  گرم  تفگ : ورمع  هب  هیواعم  .مزیوآ  یمارگ  صاخـشا  ندرگ  رب  هک  يا  هدیدنـسپ 

يراد ناکما  هک  وت  تفگ : مرتراوازـس ، وت  زا  يراـک  نینچ  يارب  نم  تفگ : نادرو  هب  سپـس  دـش و  هریچ  وت  رب  نم و  رب  دوخ  نخس 
.هدب ماجنا 

ینعم هب  اج  نیا  رد  نم »  » هملک میوگ : یم  دنیرفآ ؟ یم  فطل  نآ  زا  لاعتم  دـنوادخ  هنوگچ  تسا  ضرع  دوخ  يداش  ییوگب  رگا  و 
ضوع میهاوخب  رگا  «، » َنوُُفلْخَی ِضْرَْألا  ِیف  ًهَِکئالَم  ْمُْکنِم  اْنلَعََجل  ُءاشَن  َْول  َو  : » دـیامرف یم  هک  دـنوادخ  راتفگ  نیا  ریظن  تسا ، ضوع 

يا ینعی  هبرـش » مزمز  ءام  نم  انل  تیلف  : » دـیوگ یم  رعاش  هک  تسا  تیب  نیا  نآ  ریظن  و  .میداد » یم  رارق  ار  ناگتـشرف  نیمز  رب  اـمش 
.میتشاد یم  درس  بآ  يا  هعرج  مزمز  بآ  ضوع  هب  شاک 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

: یعَخَّنلا ِدایِز  ِْنب  ِْلیَمُِکل 
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َعَدْوَأ ٍدَحَأ  ْنِم  اَم  ، َتاَوْصَْألا ُهُعْمَس  َعِسَو  يِذَّلا  َوَف.ٌِمئاَن  َوُه  ْنَم  ِهَجاَح  ِیف  اوُِجلُْدی  ،َو  ِمِراَکَْملا ِبْسَک  ِیف  اوُحوُرَی  ْنَأ  َکَلْهَأ  ُْرم  ، ُْلیَمُک اَی 
ُدَرُْطت اَمَک  ُْهنَع  اَهَدُرْطَی  یَّتَح  ِهِراَدِْـحنا  ِیف  ِءاَْملاَک  اَْهَیلِإ  يَرَج  ٌهَِبئاَن  ِِهب  َْتلََزن  اَذِإَف.ًافُْطل  ِروُرُّسلا  َکـِلذ  ْنِم  َُهل  ُهّللا  َقَلَخ  اَّلِإ َو  ًاروُرُـس  ًاـْبلَق 

.ِِلبِْإلا ُهَبیِرَغ 

: دومرف یعخن  دایز  نب  لیمک  هب  مالسلا  هیلع  ماما 

رد هک  یمدرم  جـئاوح  ماجنا  رد  ناهاگماش  دنـشوکب و  مراکم  لیاضف و  بسک  رد  اهزور  هک  هد  روتـسد  ار  تا  هداوناخ  لـیمک ! يا 
نآ زا  ادخ  دنک  داجیا  یبلق  رد  یلاحـشوخ  رورـس و  سکره  ، دونـش یم  ار  اهادـص  مامت  هک  یـسک  هب  دـنگوس.دننک  شالت  دـنباوخ 
هب تعرس ) هب  ، راد بیش  حطس  کی  رد   ) بآ نوچمه  فطل  نیا  دوش  دراو  وا  رب  یتبیصم  هاگره  هک  دنیرفآ  یم  یفطل  شیارب  رورس 

( یـصوصخ هاگارچ  زا  ای   ) هلگ زا  هناگیب  رتش  هک  هنوگ  نامه  ، دزاس رود  دیوشب و )  ) يو زا  ار  تبیـصم  نآ  ات  دوش  ریزارـس  وا  يوس 
مکحلاررغ و زا  ار  ینارون  مالک  نیا  زا  یفلتخم  ياه  شخب  رداصم  رد  هللا  همحر  بیطخ  هنامیکح : راـتفگ  دنـس   ) . .دوش یم  هدـنار 
هک مینک  یم  هفاضا  ،ج 4،ص 200 .) هغالبلا جهن  رداصم  ) .دنک یم  لقن  يرشخمز  راربالا  عیبر  و  یهیشبا ) حتفلاوبا  هتشون   ) فرطتسم

،ج بولقلا داشرا  ) .تسا هدروآ  بولقلا  داشرا  باتک  رد  ییاه  توافت  اب  ار  فیرـش  ثیدح  نیا  مهن ) نرق  ياملع  زا   ) یملید موحرم 
(( 1،ص 138

نارگید ندرک  داش 

دزـشوگ ار  مهم  هتکن  ود  دوب  وا  ياوقتاب  دنمـشناد و  ملاع و  نارای  زا  یکی  هک  یعخن  داـیز  نب  لـیمک  هب  باـطخ  مالـسلا  هیلع  ماـما 
جئاوح ماجنا  رد  ناهاگماش  دنـشوکب و  مراکم  لیاضف و  بسک  رد  اهزور  هک  هد  روتـسد  ار  هداوناخ  لـیمک ! يا  :» دـیامرف یم  ، هدرک

( . ٌِمئاَن َوُه  ْنَم  ِهَجاَح  ِیف  اوُِجلُْدی  ،َو  ِمِراَکَْملا ِبْسَک  ِیف  اوُحوُرَی  ْنَأ  َکَلْهَأ  ُْرم  ، ُْلیَمُک اَی  ( ؛» دننک شالت  دنباوخ  رد  هک  یمدرم 

رورس نآ  زا  ادخ  دنک  داجیا  یبلق  رد  یلاحشوخ  رورس و  سکره  ، دونش یم  ار  اهادص  مامت  هک  یـسک  هب  دنگوس  :» دیازفا یم  سپس 
يوس هب  تعرس ) هب  راد  بیش  حطس  کی  رد   ) بآ نوچمه  فطل  نیا  دوش  دراو  وا  رب  یتبیـصم  هاگره  هک  دنیرفآ  یم  یفطل  شیارب 
هدنار یصوصخ ) هاگارچ  زا  ای   ) هلگ زا  هناگیب  رتش  هک  هنوگ  نامه  دزاس ، رود  دیوشب و )  ) يو زا  ار  تبیـصم  نآ  ات  دوش  ریزارـس  وا 
ٌهَِبئاَن ِِهب  َْتلََزن  اَذِإَف.ًافُْطل  ِروُرُّسلا  َِکلذ  ْنِم  َُهل  ُهّللا  َقَلَخ  اَّلِإ َو  ًاروُرُـس  ًاْبلَق  َعَدْوَأ  ٍدَحَأ  ْنِم  اَم  ، َتاَوْصَْألا ُهُعْمَـس  َعِسَو  يِذَّلا  َوَف  ( ؛» دوش یم 

( . ِِلبِْإلا ُهَبیِرَغ  ُدَرُْطت  اَمَک  ُْهنَع  اَهَدُرْطَی  یَّتَح  ِهِراَدِْحنا  ِیف  ِءاَْملاَک  اَْهَیلِإ  يَرَج 

يزاسدوخ و هب  دـیاب  نامیااب  ناسنا  نآ  زا  یـشخب  رد  هک  دـیامرف  یم  میظنت  نینچ  ار  یگدـنز  همانرب  ، لّوا هتکن  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
شرورپ دوخ  رد  ار  یناسنا  هتـسجرب  تافـص  ، دـنک هدافتـسا  نارگید  براجت  زا  ، دـیازفیب دوخ  ملع  رب  ، دـشاب لوغـشم  لـیاضف  بسک 

.دشاب مدرم  تالکشم  لح  لابند  هب  رگید  شخب  رد  ،و  دنک ریس  یناسنا  لامک  يوس  هب  دیامن و  رود  ار  یقالخا  لیاذر  ، دهد

مالـسا تقیقح  زا  دنهد  یمن  ماجنا  نارگید  تالکـشم  لح  يارب  يراک  دـنزادرپ و  یم  شیوخ  حالـصا  هب  اهنت  هک  یناسک  نیاربانب 
یـسک یعقاو  ناملـسم  دنا ؛ هناگیب  زین  اه  نآ  دنلفاغ  دوخ  زا  دننک و  یم  شالت  مدرم  جئاوح  ماجنا  يارب  هک  یناسک  نینچمه.دنرود 

.دنک هّجوت  مدرم  تالکشم  لح  هب  مه  دزادرپب و  شیوخ  حالصا  هب  مه  هک  تسا 
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اریز ، تسا لّوا  يانعم  بسانم  اج  نیا  رد  و   ) تسا رهظ  زا  دـعب  رد  ریـس  ای  زور  رد  ریـس  يانعم  هب  « حاور » هداـم زا  هک  حوری »  » هب ریبعت 
مراکم لیاضف و  بسک  رد  دـیاب  ناـسنا  تیلاـعف  شـالت و  لوا  شخب  هک  دـهد  یم  ناـشن  هداد ) رارق  بش  رد  ریـس  لـباقم  رد  ار  نآ 

.دزادرپب نارگید  هب  دناوت  یمن  دزاسن  ار  دوخ  ات  ناسنا  هکارچ  ، دشاب

رد یلو  ؛ دوش یم  لماش  تسا  هدـش  دراو  قالخا  ياملع  بتک  تایاور و  تایآ و  رد  هک  ار  یقالخا  لیاضف  مامت  ، قالخا مراکم  هتبلا 
یثیدح رد  هلمج  زا  تسا ؛ قالخا  مراکم  مهم  ياه  شخب  عقاو  رد  هک  هدش  هتشاذگ  یصاخ  دراوم  يور  تشگنا  ، تایاور زا  یضعب 

لاؤس يوار...هد  ماجنا  دـشاب  وت  رد  اه  نآ  مامت  یناوت  یم  رگا.تسا  زیچ  هد  قالخا  مراکم  :» میناوخ یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  ماما  تسیچ ؟ اه  نآ  : دنک یم 

ِِعئاَنَّصلا َو یَلَع  ُهَأَفاَکُْملا  ِلـِئاَّسلا َو  ُماَـعْطِإ  ِْفیَّضلا َو  ُءاَْرقِإ  ِمِحَّرلا َو  ُهَلِـص  ِهَناَـمَألا َو  ُءاَدَأ  ِناَـسِّللا َو  ُقْدِـص  َو  سأـبلا )  ) ِسْأَْـیلا ُقْدِـص  »
ادخ فطل  هب  رظن  تسا و  مدرم  تسد  رد  هچنآ  زا  سأی  راهظا  رد  ندوب  وگتسار  ُءاَیَْحلا ؛ َّنُهُـسْأَر  ِبِحاَّصِلل َو  ُمُّمَذَّتلا  ِراَْجِلل َو  ُمُّمَذَّتلا 

نامهیم و زا  ییاریذپ  محر و  هلص  تناما و  يادا  ییوگتسار و  و  نانمشد ) ربارب  رد  تعاجش  زاربا  ماقم  رد  ندوب  وگتسار  ای   ) نتـشاد
سأر ناتسود و  ربارب  رد  نتشاد  دّهعت  ناگیاسمه و  ربارب  رد  نتشاد  دهعت  مدرم و  ياه  یکین  ندرک  ناربج  ناگنـسرگ و  ندرک  ریس 

 ( ،ج 2،ص 55،ح 1 یفاک «. ) . تسایح اه  نآ  همه 

هب شتامدخ  دیاب  ناسنا  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  تسا  بش  مامت  ای  بش  يادتبا  رد  ریس  يانعم  هب  هک  « جالْدا » هدام زا  اوُِجلُْدی »  » هب ریبعت 
ظوفحم اه  نآ  ياهوربآ  ات  تسا ) باوخ  رد  هک  یسک  « ) ٌِمئان َوُه  ْنَم   » ریبعت اب  ًاصوصخم  دشاب  هنایفخم  ًابلاغ  ادص و  رـس و  یب  مدرم 

.دنوشن هدنمرش  نارگید  ربارب  رد  دنامب و 

.دنک یم  حالصا  ًالماک  ار  یعامتجا  يدرف و  یگدنز  هک  تسا  لماک  عماج و  همانرب  کی  نیا 

رتمک ، دارفا دـهد و  یم  رارق  اه  تلود  راـیتخا  رد  ، دودـحم ياـه  هماـنرب  تحت  ار  نادـنمزاین  هب  یناـسر  کـمک  ، زورما يداـم  ياـیند 
ياـهزاین تالکـشم و  ربارب  رد  ، دـنراد ییاـناوت  هک  یناـسک  همه  ؛ تسین نینچ  مالـسا  رد  هک  یلاـح  رد  ، دـنلئاق دوخ  يارب  یتیلوئـسم 

: دیامرف یم  یفورعم  ثیدح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  هک  اج  نآ  ات  دنراد  تیلوئسم  نادنمتجاح 

رد دمحم  ناج  هک  یـسک  هب  دنگوس  ٌِعئاَج ؛ ُِملْـسُْملا  ُهُراَج  َلاَق  ْوَأ  ُهوُخَأ  َناَْعبَـش َو  ُتِیبَی  ٌْدبَع  ِیب  ُنِمُْؤی  ِهِدَِـیب ال  ٍدَّمَُحم  ُسْفَن  يِذَّلا  «َو 
ربمغیپ هک   ) نم هب  دشاب  هنسرگ  شناملسم ) هیاسمه  : دومرف ای   ) شناملـسم ردارب  دباوخب و  ریـس  بش  هک  یـسک  تسوا  تردق  تسد 

،ج 71،ص 368،ح 58) راونالا راحب  «. ) . تسا هدرواین  نامیا  مالسا )

اج نآ  ، تسا هدـمآ  يرگید  عماج  ریبعت  اب  انعم  نیمه  زین  همان 45 ) «) يراصنا فینح  نب  نامثع  » هب مالـسلا  هیلع  ماما  فورعم  همان  رد 
: دیامرف یم  هک 

َُهل َدـْهَع  ِصْرُْقلا َو ال  ِیف  َُهل  َعَمَط  ْنَم ال  ِهَماَمَْیلا  ِوَأ  ِزاَـجِْحلِاب  َّلََـعل  ِهَمِعْطَـألا َو  ِرُّیَخَت  َیلِإ  یِعَـشَج  ِینَدوُقَی  َياَوَه َو  ِینَِبْلغَی  ْنَأ  َتاَْـهیَه  »
هب راداو  ارم  عمط  صرح و  دوش و  هریچ  نم  رب  سفن  ياوه  هک  تاهیه  يَّرَح ؛ ٌداَبْکَأ  یَثْرَغ َو  ٌنوُُطب  ِیلْوَح  ًاـناَْطبِم َو  َتِیبَأ  ْوَأ  ِعَبِّشلاـِب 
هک دشاب  یـسک  ناتـسبرع ) یقرـش  قطانم  زا  یکی   ) همامی ای  زاجح  نیمزرـس  رد  دیاش  هک  یلاح  رد  دـیامن  ذـیذل  ياه  ماعط  باختنا 
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رد مباوخب  ریس  یمکش  اب  نم  ایآ.دشاب  هدیدن  دوخ  هب  ریس  یمکش  زگره  هتشادن و  نان  صرق  کی  ندروآ  تسد  هب  يارب  دیما  یتح 
«. دشاب هنشت  ياهرگج  هنسرگ و  ياه  مکش  نم  فارطا  رد  هک  یلاح 

ندرک داش  هب  روتسد  ، نآ دنک و  یم  رت  لماک  ار  لّوا  هتکن  هک  هتخادرپ  يرگید  هتکن  هب  نخس  نیا  همادا  رد  مالسلا  هیلع  ماما  هاگ  نآ 
لاخدا نیا  هک  نیا  نآ  دنک و  یم  رکذ  یـصاخشا  نینچ  يارب  ار  یگرزب  شاداپ  مالـسلا  هیلع  ماما  اج  نیا  رد.تسا  هدرـسفا  ياه  لد 

ار وا  ، تالکشم رد  هک  دراد  تیرومأم  زین  ایند  نیمه  رد  هکلب  ، دباتش یم  ناسنا  يرای  هب  رگید  يارس  رد  اهنت  هن  ناسنا  بلق  رد  رورس 
.دزاس رود  وا  زا  تدش  هب  ار  خلت  ثداوح  بئاصم و  دنک و  يرای 

نتخاس رود  مود  یبیـشارس و  کی  رد  بآ  نایرج  تسخن  : تسا هتخادرپ  لاثم  ود  هب  نآ  تعرـس  ریثأت  ناـیب  يارب  مالـسلا  هیلع  ماـما 
.یصاصتخا عترم  زا  هناگیب  ياهرتش 

هدـش دراو  يدایز  تایاور  ، ماع روط  هب  اه  ناسنا  ای  صاخ ، روط  هب  نانمؤم  بلق  رد  رورـس  لاخدا  دروم  رد  زین  یمالـسا  ثیداحا  رد 
رد تیاور  هدزناش  هدرک و  رکذ  « َنینِمؤُْملا یَلَع  ِروُرُّسلا  ُلاخْدا  » ناونع تحت  یباب  یفاک  مود  دـلج  رد  هللا  همحر  ینیلک  هلمج  زا  ؛ تسا

.دنک یم  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  یثیدح  رد  هلمج  زا  ؛ تسا هدروآ  نآ 

دنک رورسم  ارم  هک  یسک  هتخاس و  رورسم  ارم  دنک  رورسم  ار  ینمؤم  هک  یسک  َهَّللا ؛ َّرَس  ْدَقَف  ِینَّرَس  ْنَم  ِینَّرَس َو  ْدَقَف  ًانِمُْؤم  َّرَـس  ْنَم  »
 ( ،ج 2،ص 188،ح 1 یفاک «. ). تسا هدرک  رورسم  ار  ادخ 

: میناوخ یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  يرگید  ثیدح  رد 

نانمؤم رب  رورس  ندرک  دراو  ، دنوادخ دزن  لامعا  نیرت  بوبحم  َنِینِمْؤُْملا ؛ یَلَع  ِروُرُّسلا  ُلاَخْدِإ  َّلَج  َّزَع َو  ِهَّللا  َیلِإ  ِلاَمْعَألا  َّبَحَأ  َّنِإ  »
،ص 189،ح 4) نامه «. ) . تسا

ِناسنا تمایق  رد  هک  یماگنه  :» تسا نیا  شا  هصالخ  هک  تسا  هدـش  لقن  هنیمز  نیا  رد  ییایوگ  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا 
لحارم ماـمت  رد  دـهد و  یم  ریخ  هب  تراـشب  ار  وا  دزیخ و  یمرب  وا  اـب  ربـق  زا  ینارون )  ) یـصخش دوش  یم  جراـخ  شربـق  زا  ناـمیااب 

وت : دـسرپ یم  وا  زا  نمؤـم  صخـش.دزاس  یم  تشهب  دراو  ار  وا  هک  یناـمز  اـت  دـهاک  یم  وا  تشحو  سرت و  زا  تـسوا و  اـب  تماـیق 
: دیوگ یم  يدوب ؟ نم  سنوم  ریسم  نیا  مامت  رد  يدمآ و  نم  هارمه  هک  یتسیک 

رب هک  متـسه  يرورـس  نامه  نم  َکَتَـشْحَو ؛ َِسنوُأ  َكَرَِّشبُِأل َو  ُْهنِم  ُْتِقلُخ  اَْینُّدـلا  ِیف  َِکناَوْخِإ  یَلَع  ُُهلِخْدـُت  َْتنُک  يِذَّلا  ُروُرُّسلا  اَنَأ  »
،ج یفاک «. ) . مشاب وت  تشحو  ییاـهنت و  سنوم  مهد و  تراـشب  ار  وت  هک  مدـش  هدـیرفآ  نآ  زا  نم.یتخاـس  دراو  اـیند  رد  تناردارب 

 ( 2،ص 191،ح 10

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said the following to Kumayl ibn Ziyād an-Nakha'i: “O Kumayl!
Direct your people to go out in the day to achieve noble traits and to go out in the
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night to meet the needs of those who might be sleeping. I swear by the One Whose

hearing extends to all voices, if someone pleases another's heart, Allāh will create a
special thing out of this pleasing so that whenever any hardship befalls him, it will
come running like flowing water and drive away the hardship as wild camels are

.” driven away

يرگناوت هقدص و  : 258 تمکح

هراشا

توص
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ِهَقَدّصلِاب َهّللا  اوُرِجاَتَف  ُمتقَلمَأ  اَذِإ  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

 . دینک تراجت  ادخ  اب  نداد ، هقدص  اب  دیدش  تسدیهت  هاگ  ره  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 

يدیهش

.دینک ادوس  ادخ  اب  نداد  هقدص  هب  دیدش  تسدگنت  نوچ 

یلیبدرا

نداد هقدصب  ادخ  اب  دینک  تراجت  سپ  دیدش  جاتحم  شیورد و  نوچ 

یتیآ

.دینک ادوس  یلاعت  يادخ  اب  هقدص  نداد  اب  دیدش  تسدگنت  هاگ  ره  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . دینک هلماعم  نداد  هقدص  هلیسو  هب  دنوادخ  اب  دیدش  تسدیهت  هاگره  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 
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يدنوار

.رقتفا قلما : و 

يردیک

مثیم نبا 

فطل ینوزف  ثعاب  نداد  هقدص  هک  تشذگ  البق  دینک .) هلماعم  ادخ  اب  هقدص ، نداد  اب  دیدش  تسدگنت  هاگره  ، ) یتسدـگنت قالما :
هقدص دشاب - ییامرخ  مین  هب  هچ  رگا  دنراد - یـسرتسد  هک  يرادقم  ره  هب  ات  دهد  یم  روتـسد  ارقف  هب  هک  تسا  نیا  .ددرگ  یم  ادخ 
هدروآ هراعتـسا  هک  تراجت - هملک ي  اب  ترابع  نیا  رد  .دننک و  ادیپ  یگدامآ  ادـخ  فطل  هضافا ي  تهج  هلیـسو  نیدـب  ات  دـنهدب ،

بلج هب  نادـنمتورث  زا  ناتـسدیهت  .تسا و  هدرک  هقدـص  نداد  هب  راداو  ار  نانآ  دـهد - یم  هچنآ  ياـج  هب  يزیچ  نتفرگ  يارب  تسا 
یفرط زا  و  دنک ، یم  تقر  اهنآ  رب  دوش و  یم  رثاتم  اهنآ  يارب  رتشیب  اهلد  هک  نیا  يارب  دنرتراوازـس  هقدص  نداد  هلیـسو ي  هب  يزور 

.نادنمتورث هن  تسا  صالخا  يور  زا  نانیا  نداد  هقدص  هک  درذگ  یم  روطنیا  مدرم  رکف  رد  نوچ 

دیدحلا یبا 

 . ِهَقَدَّصلِاب َهَّللا  اوُرِجاَتَف  ُْمتْقَْلمَأ  اَذِإ  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

.هقدصلا یف  لوقلا  مدقت  دق 

.يدعتی موصلا ال  هالصلا و  عفن  يدعتی و  اهعفن  نأل  هقدصلا  تادابعلا  لضفأ  ءامکحلا  تلاق  و 

هیلع رطفی  نأ  مه  املف  اصرق  هزبخف  ریعش  نم  دمب  هللا ص  لوسر  هایح  یف  هل  لخن  یقـس  یف  يدوهیل  لمع  ایلع ع  نأ  رثألا  یف  ءاج  و 
اضیأ اهودع  ءاخسلا و  مظعأ  نم  هلعفلا  هذه  سانلا  دعف  هقدصلا  کلتب  یلاعت  هللا  رجات  ایواط و  تاب  هیلإ و  هعفدف  معطتـسی  لئاس  هاتأ 

 . هدابعلا مظعأ  نم 

هیبنج ءلم  يوطلا  صرقلاب و  داج  لاق  امیف  نسحأ  هیلع و  سمشلا  هداعإ  رکذی  هعیشلا  ءارعش  ضعب  لاق  و 

یناشاک

یلاعت يادخ  اب  دینک  تراجت  سپ  هقدصلاب ) هللا  اورجاتف   ) دیدیدرگ جاتحم  دـیوش و  شیورد  نوچ  متقلما ) اذا  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
نا  ) هک یلاعت  وا  لوق  هب  دامتعا  تهج  هب  یبقع  ایند و  رد  ار  هناحبـس  وا  باوث  اطع ، هقدص و  هب  دینک  هضافتـسا  ینعی  نداد  هقدص  هب 

راهنیز تکالف  ردنا  ریگ  تسد  ار  ناسلفم  راگدرک  اب  یناگرزاب  وت  يراد  سوه  رگ  نیقدصتملا ) يزجی  هللا 

یلمآ

ینیوزق
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تادارم لین  هلیسو  تاجاح و  باوبا  حاتفم  هقدص  .نداد و  هقدص  هب  هناحبـس  يادخ  اب  دینک  ادوس  دیدرگ  شیورد  ناشیرپ و  هاگره 
( نیقدصتملا يزجی  هللا  نا  یلاعت : لاق  و   ) تسا تافآ  عفاد  تایلب و  عنام  هچنانچ  تسا 

یجیهال

هب ادخ  اب  دینک  هلماعم  سپ  دیتشگ ، ریقف  هاگره  هک  مالسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .هقدصلاب » هللا  اورجاتف  متقلما  اذا  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
.تسا ندش  رگناوت  ثعاب  هقدص  هک  اریز  دینک ، قافنا  عسو  ردق  هب  ینعی  نداد ، هقدص 

ییوخ

هقدصلا نا  رابخالا  نم  دـحاو  ریغ  یف  رکذ  دـق  ینعملا : .نیرحبلا  عمجم  جاتحا - رقتفا و  اذا  اقالما  قلما  لاقی : رقفلا  قالمالا :) : ) هغللا
لاقف هیلع  ضرقک  هتبثا  هفعاضم و  افاعـضا  اهیلع  ضیوعتلاب  هباتک  یف  هللا  دـعو  دـق  و  ریقفلا ، دـی  یلا  لـصت  نا  لـبق  هللا  دـی  یلع  عقت 

نا رثالا  یف  ءاج  و  : ) یلزتعملا حراشلا  لاق  میرک .) رجا  هل  هل و  هفعاضیف  انـسح  اضرق  هللا  ضرقی  يذلا  اذ  نم  دـیدحلا :- - 11  ) یلاعت
نا مه  املف  اصرق ، هزبخف  ریعش ، نم  دمب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  هایح  یف  هل  لخن  یقـس  یف  يدوهیل  لمع  مالـسلا ) هیلع   ) ایلع

تسدگنت رایـسب  نوچ  دومرف : همجرتلا : .یهتنا  هقدصلا  کلتب  یلاعت  هللا  رجات  ایواط و  تابف  هیلا  هعفدف  معطتـسی  لئاس  هاتا  هیلع  رطفی 
.دینک هلماعم  ادخ  اب  نداد  هقدص  هلیسوب  دیدش 

هرابکی راپس  ادوسب  لد  *** هراچیب ریقف و  یتشگ  هکنوچ 

ناتسب ادخ  زا  دقن  ضوع  *** نک قدصت  همه  يراد  هچ  ره 

يرتشوش

هقدصلا نا  رابخالا  نم  دـحاو  ریغ  یف  رکذ  دـق  ینعملا : .نیرحبلا  عمجم  جاتحا - رقتفا و  اذا  اقالما  قلما  لاقی : رقفلا  قالمالا :) : ) هغللا
لاقف هیلع  ضرقک  هتبثا  هفعاضم و  افاعـضا  اهیلع  ضیوعتلاب  هباتک  یف  هللا  دـعو  دـق  و  ریقفلا ، دـی  یلا  لـصت  نا  لـبق  هللا  دـی  یلع  عقت 

نا رثالا  یف  ءاج  و  : ) یلزتعملا حراشلا  لاق  میرک .) رجا  هل  هل و  هفعاضیف  انـسح  اضرق  هللا  ضرقی  يذلا  اذ  نم  دـیدحلا :- - 11  ) یلاعت
نا مه  املف  اصرق ، هزبخف  ریعش ، نم  دمب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  هایح  یف  هل  لخن  یقـس  یف  يدوهیل  لمع  مالـسلا ) هیلع   ) ایلع

تسدگنت رایـسب  نوچ  دومرف : همجرتلا : .یهتنا  هقدصلا  کلتب  یلاعت  هللا  رجات  ایواط و  تابف  هیلا  هعفدف  معطتـسی  لئاس  هاتا  هیلع  رطفی 
نک قدصت  همه  يراد  هچ  ره  هرابکی  راپس  ادوسب  لد  هراچیب  ریقف و  یتشگ  هکنوچ  .دینک  هلماعم  ادخ  اب  نداد  هقدص  هلیـسوب  دیدش 

ناتسب ادخ  زا  دقن  ضوع 

هینغم

نع مالکلا  مدقت  .قزرلا و  حاتفم  هقدصلا  ناف  هیواخ ، هدعم  یلع  هصرق  نم  همقلب  ول  قدصتیلف و  قزرلا  لبس  هیلع  تقاض  رقتفا و  نم 
عاطقنالا هللا و  یلع  لکوتلا  درجم  وه  رسلا  نوکی  دق  و  ملعی ) رـس ال  انهاه  : ) هدبع دمحم  خیـشلا  لاق  و  همکحلا 6 و 136 . یف  کلذ 

.هافک هیلع  لکوت  نم  و  هتمحر ، هلضف و  نم  سایلا  مدع  و  صالخا ، قدصب و  هیلا 
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هدبع

رـس ال انهه  .هراجتلاب و  هللا  متلماع  مکناکف  هقدـصلاب  مکیلع  قزرلا  فطعی  هللا  ناف  اوقدـصتف  مترقتفا  اذا  يا  هقدـصلا : هللا  اورجاتف  … 
ملعی

يرفعج

مالسالا ضیف 

ادخ اب  نادنمتسم ) هب   ) نداد هقدص  هب  دیدش  تسدگنت  هاگ  ره  تسا : هدومرف  ادخ ) هار  رد  ششخب  هب  بیغرت  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
اهیراتفرگ و اهالب و  زا  ریگولج  هکنانچ  تسا  ندش  رگناوت  هلیسو  هقدص  هک  دیئامن  قافنا  وا  هار  رد  دیناوت  یم  هزادناره   ) دینک ادوس 

(. تسا اهدماشیپ 

ینامز

ادخ اب  نادنمتسم ) هب   ) نداد هقدص  هب  دیدش  تسدگنت  هاگ  ره  تسا : هدومرف  ادخ ) هار  رد  ششخب  هب  بیغرت  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
اهیراتفرگ و اهالب و  زا  ریگولج  هکنانچ  تسا  ندش  رگناوت  هلیسو  هقدص  هک  دیئامن  قافنا  وا  هار  رد  دیناوت  یم  هزادناره   ) دینک ادوس 

(. تسا اهدماشیپ 

يزاریش دمحم  دیس 

.هراجت هقدصلا  ءاطعاف  یلاعت ، هللا  مکاطعا  متقدصت  اذا  مکناف  هقدصلاب ) هللا  اورجاتف   ) مترقتفا اذا  يا  متقلما ) اذا  : ) مالسلا هیلع  لاق  و 

يوسوم

.هراجت هقدصلا  ءاطعاف  یلاعت ، هللا  مکاطعا  متقدصت  اذا  مکناف  هقدصلاب ) هللا  اورجاتف   ) مترقتفا اذا  يا  متقلما ) اذا  : ) مالسلا هیلع  لاق  و 

یناقلاط

« .دینک یناگرزاب  دنوادخ  اب  نداد  هقدص  اب  دیوش  شیورد  هاگره  »

دسر یم  نارگید  هب  نآ  دوس  هک  تسا  نداد  هقدص  اهتدابع  نیرتهب  دنا : هتفگ  نامیکح  تشذگ و  نیا  زا  شیپ  هقدص  هرابرد  نخس 
.دسر یمن  نارگید  هب  شدوس  هزور  زامن و  هکنآ  لاح  و 

درک و يرودزم  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  یگدنز  راگزور  هب  يدوهی  يدرم  يارب  مالّسلا  هیلع  یلع  هک  تسا  هدمآ  ربخ  رد 
، دـیاشگب هزور  نآ  اـب  تساوخ  نوـچ  تخاـس و  ناـن  هدرگ  کـی  نآ  زا  تفرگ و  وـج  دـم  کـی  داد و  بآ  ار  وا  ياـمرخ  ناـتخرد 

هنـسرگ ار  بش  نآ  دوخ  داد و  شیورد  هب  ار  ناـن  هدرگ  نآ  مالّـسلا  هیلع  یلع  .تساوـخ  كاروـخ  وا  زا  دـمآ و  وا  شیپ  یـشیورد 
تادابع نیرتگرزب  زا  مه  دندرمـش و  اهتواخـس  نیرتگرزب  زا  ار  راک  نیا  مدرم  .درک  یناگرزاب  دـنوادخ  اب  هقدـص  نیا  اب  دـنارذگ و 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 3374 

http://www.ghaemiyeh.com


.دنتسناد

وکین هچ  هتـسناد و  دـنوادخ  اب  وا  یناگرزاب  نیا  هجیتن  مالّـسلا  هیلع  یلع  يارب  ار  دیـشروخ  صرق  تشگزاـب  هعیـش  نارعاـش  زا  یکی 
صرق دیـشخب و  دوب ، شیوخ  مکـش  ندرکرپ  هیام  هک  ار  دوخ  نان  هدرگ  دوب  هنـسرگ  هک  یلاـح  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  تسا : هدورس 

.تسا هرهب  رپ  رایسب  یمارگ  دارفا  هب  نداد  ضرق  يرآ  دنادرگرب ، وا  رب  ار  نان  هدرگ  نآ  دیشروخ  نابات 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

.ِهَقَدَّصلِاب َهّللا  اوُرِجاَتَف  ُْمتْقَْلمَأ  اَذإ 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

فیرش مالک  نیا  هنامیکح : راتفگ  دنس   ) . .دینک دوسرپ )  ) تراجت وا ) هار  رد   ) نداد هقدص  قیرط  زا  دنوادخ  اب  ، دیدش ریقف  نامز  ره 
،ج هغالبلا جهن  رداصم  ) .هراتخملا هئاملا  رد  ظحاج  هلمج  زا  ؛ دنا هدروآ  دوخ  ياه  باتک  رد  یضر  دّیـس  موحرم  زا  شیپ  یتیعمج  ار 

بقانم ) .تسا هدرک  لقن  ظحاج  زا  يرگید  ثیداحا  اب  ار  نآ  دوخ  بقانم  باتک  رد  زین  یمزراوخ  هک  مینک  یم  هفاـضا  (. 4،ص 201
( ( ،ص 376 یمزراوخ

دیدش ریقف  نامز  ره  :» دیامرف یم  دهد و  یم  ناشن  ار  رقف  اب  هزرابم  يونعم  قرط  زا  یکی  ، دوخ ینارون  راتفگ  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
( . ِهَقَدَّصلِاب َهّللا  اوُرِجاَتَف  ُْمتْقَْلمَأ  اَذإ  ( ؛» دینک دوس ) رپ   ) تراجت وا ) هار  رد   ) نداد هقدص  قیرط  زا  دنوادخ  اب 

.تسا مزال  لعف  زین  دور  یم  لاعفا  باب  هب  هک  یماگنه  تسا و  رقف  يانعم  هب  قلع ) نزو  رب  «) قَلَم » هدام زا  ُمتْقَْلمأ » »

یم کمک  ار  يریقف  ، ناـسنا هک  هنوگ  ناـمه  ، دراد رقف  ندودز  رد  یمهم  يونعم  رثا  ، يدـنمزاین ماـگنه  رد  هقدـص  هک  نیا  هب  هراـشا 
.دزیخ یم  رب  وا  يرای  هب  زین  یهلا  تیانع  ، دنک

زا و   ) دهد وکین  ماو  ادخ  هب  هک  تسیک  ؛ » ٌمیِرَک ٌرْجَأ  َُهل  َُهل َو  ُهَفِعاُضیَف  ًانَـسَح  ًاضْرَق  َهّللا  ُضِْرُقی  يِذَّلا  اَذ  ْنَم  : » دیامرف یم  دیجم  نآرق 
!«. ) تسا یـشزرارپ  شاداـپ  وا  يارب  و  دـنک ؟ ربارب  نیدـنچ  وا  يارب  ار  نآ  دـنوادخ  اـت  دـنک ) قاـفنا  هتـشاد  ینازرا  وا  هب  هک  یلاوما 

هیآ 11) ، دیدح .

مریگ یم  ماو  امش  زا  : دیوگ یم  ناگدنب  هب  هاگ  دوجو  نیا  اب  تسوا  اه  تمعن  همه  هدنـشخب  تسا  بیجع  راگدرورپ  تیانع  فطل و 
.دیشاب هتشاد  يدوسرپ  تراجت  نم  اب  : دیوگ یم  هاگ  و 

یلو ؛ مینیب یمن  رهاظ  بسح  رب  يراکـشآ  هطبار  ، راگدرورپ تمعن  زا  يرادروخرب  ندوب و  دنمزاین  ماگنه  هب  ادـخ  هار  رد  قافنا  نایم 
.تسا هیهلا  هیفخ  فاطلا  زا  نیا  نیقی  هب 
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هک دـنک  یم  ادـیپ  یکاـپ  حور  دـشخب  یم  يرگید  هب  دراد  زاـین  نآ  هب  دوـخ  ار  هچنآ  هک  رگراـثیا  صخـش  هـک  تـسین  راـکنا  لـباق 
.دوش یم  کیدزن  تباجا  فده  هب  يزور  شیاشگ  يارب  وا  ياهاعد  تساعد و  تباجتسا  همشچرس 

هدـش نایب  تحارـص  اب  يزور  شیازفا  ناونع  هب  تارطخ و  اـهالب و  عفر  ، اـه يراـمیب  ناـمرد  اـب  هقدـص  هطبار  ، یمالـسا ثیداـحا  رد 
: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  ماما  هک  تشذگ  تمکح 137  رد  هلمج  زا  ؛ تسا

«. دیروآ دورف  دوخ  رب  هقدص  هلیسو  هب  ار  يزور  ِهَقَدَّصلِاب ؛ َقْزِّرلا  اُولِْزنَتْسا  »

میناوخ یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد 

 ( ،ج 4،ص 9،ح 1 یفاک «. ) . دوش یم  تکرب  نداهن  ياجرب  نید و  يادا  ببس  هقدص  ِهَکَرَْبلِاب ؛ ُُفلْخَت  َْنیَّدلا َو  یِضْقَت  َهَقَدَّصلا  َّنِإ  »

: دومرف هک  میهد  یم  نایاپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  ینخس  اب  ار  نخس  نیا 

 ( ،ج 74،ص 178 راونالا راحب  «. ) . دوش عیسو  امش  يزور  ات  دیهد  هقدص  دایز  نادنمزاین  هب  اُوقَزُْرت ؛ ِهَقَدَّصلا  َنِم  اوُِرثْکَأ  »

زین يرگید  ناوارف  راثآ  تاکرب و  هقدص  هک  یلاح  رد  هدش ، هراشا  رقف  عفد  تمعن و  ینوزف  اب  تاقدص  هطبار  هب  اهنت  ، تایاور نیا  رد 
دـناشن و یم  ورف  ار  هعماج  فلتخم  ياهرـشق  ياه  ینمـشد  ، تسا یقـالخا  لـیاضف  شرورپ  بجوم  دـنک ، یم  ـالب  عفر  هقدـص  ؛ دراد

.تسا داعملا  موی  رد  تاجن  هلیسو 

«. ) تسا یقاب  تسادخ  دزن  هچنآ  اّما  ؛ دوش یم  یناف  تسامـش  دزن  هچنآ  ؛ » ٍقاب ِهّللا  َْدنِع  ام  ُدَْفنَی َو  ْمُکَْدنِع  ام  : » دیوگ یم  دیجم  نآرق 
هیآ 96) ، لحن .

ِهَُکلْهَّتلا َیلِإ  ْمُکیِْدیَِأب  اوُْقُلت  ِهّللا َو ال  ِلِیبَس  ِیف  اوُقِْفنَأ  َو  : » میناوخ یم  رگید  هیآ  رد 

و دینکفین ! تکاله  هب  ، دوخ تسد  هب  ار  دوخ  قافنا )، كرت  اب   ) و دـینک ! قافنا  ادـخ  ِهار  رد  و  ؛ » َنِینِـسْحُْملا ُّبُِحی  َهّللا  َّنِإ  اُونِـسْحَأ  َو 
هیآ 195) ، هرقب «. ) . دراد یم  تسود  ار  ناراکوکین  ، دنوادخ هک  دینک ! یکین 

ُمُه َنوُِرفاْکلا  ٌهَعافَـش َو  ٌهَّلُخ َو ال  ـال  ِهِیف َو  ٌْعَیب  ـال  ٌمْوَی  َِیتْأَـی  ْنَأ  ِلـْبَق  ْنِم  ْمُکاـْنقَزَر  اّـمِم  اوُقِْفنَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی  : » دـیامرف یم  زین 
رد هک  دـسر  ارف  يزور  هک  نآ  زا  شیپ  دـینک ! قافنا  ، میا هداد  يزور  امـش  هب  هچنآ  زا  دـیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  ؛ » َنوُِملاّظلا

يدام ياه  تقافر  و   ) یتسود هن  و  (، دینک يرادیرخ  دوخ  يارب  ار  رفیک  زا  تاجن  تداعـس و  دیناوتب  ات   ) تسا شورف  دیرخ و  هن  نآ ،
مه ، دننک یم  متس  ناشدوخ  هب  مه  (؛ دنرگمتس دوخ  ، نارفاک و  (. دوب دیهاوخن  تعافش  هتسیاش  امش  اریز  ( ؛ تعافش هن  و  (، دراد يدوس 

 ( هیآ 254 ، هرقب («. ) . نارگید هب 

تردق و قافنا  ، شناد ملع و  قافنا.تسا  یلام  ياه  قافنا  هب  رظان  ، تایاور تایآ و  رتشیب  دنچره  ، تسین یلام  قافنا  هب  رصحنم  قافنا 
هدافتـسا نارگید  تاجن  يارب  نآ  زا  دـیاب  هداد  يزور  ناسنا  هب  دـنوادخ  هک  يزیچره  هصالخ  یهاوخریخ و  حـصن و  قاـفنا  ماـقم و 
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هراشا تسا  نکمم  ، دـیجم نآرق  زا  يددـعتم  تایآ  رد  نآ  هیبش  ای  میا ) هداد  يزور  امـش  هب  هچنآ  زا  « ) ْمُکاْنقَزَر اّمِم   » هب ریبعت  درک و 
.دشاب نیمه  هب 

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abu Talib said : “ If you are impoverished , trade with Allāh through
.' charity

يرادافو هاگیاج  تخانش  : 259 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ِهّللا َدنِع  ٌءاَفَو  ِردَغلا  ِلهَِأب  ُردَغلا  ِهّللا َو  َدنِع  ٌردَغ  ِردَغلا  ِلهَِأل  ُءاَفَولا  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

 . تسا يرادافو  ادخ  دزن  ناراکتنایخ  هب  تنایخ  و  تنایخ ، یعون  ادخ  دزن  ناراکتنایخ  اب  يرادافو  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 

يدیهش

.ادخ دزن  دوب  افو  افویب  اب  ییافویب  و  ادخ ، اب  تسا  ییافویب  نایافویب ، اب  افو 

یلیبدرا

یـش عضو  نآ  هچ  ادـخ  دزن  تسافو  یئافویب  لهاب  یئافویب  یلاعت و  يادـخ  دزن  تسیئافویب  یئافویب  ردـغ و  لهاب  ندرک  افو  دومرف  و 
شدوخ عضوم  رد  تسا 

یتیآ

.تسادخ اب  يرادافو  نایافو ، یب  اب  ییافو  یب  تسادخ و  اب  ییافو  یب  نایافو ، یب  اب  يرادافو  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . تسا دنوادخ  دزن  يافو  نانکش  نامیپ  اب  ییافو  یب  و  تسادخ ، دزن  ینکش  نامیپ  نانکش  نامیپ  اب  افو  : دومرف ترضح  نآ  و 
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هرامش 116) رارکت  )

اه حرش 

يدنوار

( هدیفم هدایز  انهه  هیف  نا  الا  مدقت  امیف  مالکلا  اذه  یضم  دق  (و 

يردیک

مثیم نبا 

هاگشیپ رد  يرادافو  ناراکبیرف ، هب  تبـسن  يراکبیرف  تسادخ و  هاگـشیپ  رد  يراکبیرف  یعون  دوخ  ناراکبیرف ، هب  تبـسن  يرادافو  )
ماـگنه هب  ناراـکبیرف  هب  تبـسن  ییاـفو  یب  شا ، ینید  تاروتـسد  رد  یهلا  ياـهنامیپ  دـهع و  هلمج  زا  هک  نـیا  حیـضوت  تسادـخ .)
عاقنیق ینب  دوهی  هرابرد ي  هیآ  نیا  دـنا : هتفگ  یـضعب  نینئاخلا  بحی  هللا ال  نا  یلاعت … : يادـخ  لوق  لیلد  هب  تساـهنآ  يراـکبیرف 

یلص  ) ربمایپ دنوادخ ، هک  دنتشاد  ینکش  نامیپ  رب  میمصت  دندوب و  هتسب  يدهع  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ اب  هک  تسا  هدش  لزان 
هب تبـسن  يرادافو  اریز  دنک ، تازاجم  ار  اهنآ  ینکـش  نامیپ  تهج  هب  دگنجب و  نانآ  اب  ات  داد  روتـسد  داد و  ربخ  ار  هلآ ) هیلع و  هللا 
هب تبسن  يرادافو  دننک - يراکبیرف  هک  یتقو  اهنآ - هب  تبسن  ییافو  یب  يراکبیرف و  .دوب و  ادخ  اب  نامیپ  هب  تبسن  ییافو  یب  نانآ ،

.تسا یهلا  نامیپ 

دیدحلا یبا 

 . ِهَّللا َْدنِع  ٌءاَفَو  ِرْدَْغلا  ِلْهَِأب  ُرْدَْغلا  ِهَّللا َو  َْدنِع  ٌرْدَغ  ِرْدَْغلا  ِلْهَِأل  ُءاَفَْولا  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

عم فقوی  هدوهع و ال  ضقنی  نأ  بجو  هل و  ءافولا  زجی  مل  هدوهع  هنامیأ و  هلاوقأب و  یفی  ردغی و ال  نأ  ودعلا  نم  دیتعا  اذإ  هنأ  هانعم 
«. کلذ :» ا هذه (  نمب  ردغلا  هحبق و  یف  ردغلاک  وه  لب  یلاعت  هللا  دنع  ءافوب  سیل  هلاح  هذه  نمل  ءافولا  نإف  هنیب  اننیب و  دوقعملا  دهعلا 

یلاعت هللا  دنع  ءافولا  قحتسی  نمل  ءافولاک  نسحلا  یف  وه  لب  حیبقب  سیل  هلاح  ( 

یناشاک

یلاعت يراب  ترـضح  دزن  تسا  ییافو  یب  ییافو ، یب  لها  هب  ندرک  افو  یلاعت ) هللا  دنع  ردغ  ردغلا  لهال  ءافولا  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
قح دزن  تسا  افو  ییافو ، یب  لها  هب  ییافو  یب  و  هللا ) دنع  ءافو  ردـغلا  لهاب  ردـغلا  و   ) نآ عضوم  ریغ  رد  تسا  يزیچ  عضو  هک  اریز 
عقاو تیاور  رد  و  ءآوس ) یلع  مهیلا  ذـبناف  هنایخ  موق  نم  نفاخت  اما  و   ) یلاعت هلوقک  نآ  عقوم  رد  تسا  یـش ء  عضو  هک  اریز  یلاـعت 
مزع ناشیا  دوب و  يدهع  هیلع  هللا  تاولـص  نامزلارخآ  ربمغیپ  نایم  ناشیا و  نایم  هک  عاقیق  ینب  دوهی  رد  دـش  لزان  هیآ  نیا  هک  هدـش 
دهع ضقن  تازاجم  تهج  هب  ناشیا  هبراحم  هب  ار  وا  دومرف  رما  نآ و  هب  ار  دوخ  ربمغیپ  دومن  رابخا  هناحبس  قح  .نآ  ضقن  رب  دندرک 

تـسا افو  ناشیا  ردغ  نیح  رد  ناشیا  اب  ردغ  و  ادخ ، دهع  هب  تسا  ردغ  ردغ ، لها  اب  ندومن  افو  دـش  مولعم  زین  اجنیا  زا  سپ  ناشیا ،
نادرم کین  ياج  هب  ندرک  دب  هک  تسا  نانچ  ندرک  نادب  اب  ییوکین  ادخ  دهع  هب 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 3378 

http://www.ghaemiyeh.com


یلمآ

ینیوزق

ینعی .ادخ  دزن  تسا  افو  ردغ  لها  اب  ردغ  .دشاب و  هتـشاد  ردغ  مکح  ینعی  .یلاعت  يادخ  دزن  دشاب  ردـغ  لغد  ردـغ و  بابرا  اب  افو 
.دراد ار  افو  مکح 

یجیهال

هب ندرک  افو  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .هللا » دنع  ءافو  ردغلا  لهاب  ردغلا  هللا و  دنع  ردغ  ردغلا  لهال  ءافولا  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
دزن رد  تسا  ندرک  افو  هعدـخ ، بابرا  اب  ندرک  هعدـخ  ادـخ و  دزن  رد  تسا  ندرک  هعدـخ  رکم ، هعدـخ و  نابحاص  ناـمیپ  دـهع و 

.ادخ

ییوخ

ریغ نیب  نوکی  دـق  و  هریغ ، ملـسملا و  نیب  نوکی  دـق  دـهعلا  و  دـکوملا ، قاـثیملاب  ءاـفولا  كرت  دـهعلا و  ضقن  وـه  ردـغلا ) : ) ینعملا
یبنلا ایاصو  نم  ناک  هریثک و  راـبخا  یف  ردـغلا  نع  یهن  دـق  و  هب ، ءاـفولا  بجیف  لوـالا  مسقلا  یف  اـما  .ضعب  عم  مهـضعب  نیملـسملا 

مـسقلا یلا  رظان  اذـه  همـالک  یف  ردـغلا  زیوجت  نوملـسملا و  هب  متها  ءادـعالا و  عم  وزغلا  یلا  هیرـس  ثعب  اذا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )
مهل ءافولا  مدع  ردغلا و  هنید  یف  هللا  دهع  نم  نا  کلذ  و  مثیم : نبا  لاق  مالـسالا و  لوبق  نع  هعنام  ریغ  دوهعلا  نا  دوصقملا  و  یناثلا ،

یف تلزن  لیق : لافنالا ) - 58 نینئاخلا - بحی  هللا ال  نا  ءاوس  یلع  مهیلا  ذـبناف  هنایخ  موق  نم  نفاخت  اـما  و  : ) یلاـعت هلوقل  اوردـغ  اذا 
مهبرحب هرما  کلذب و  یلاعت  هللا  هربخاف  هضقن  یلع  اومزعف  دهع  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) لوسرلا نیب  مهنیب و  ناک  و  عاقنیق ، ینب  دوهی 

اذـه لثم  یف  لوقا : .یهتنا  هللا  دـهعب  ءافو  اوردـغ  اذا  مهب  ردـغلا  و  هللا ، دـهعب  اردـغ  مهل  ءافولا  ناـکف  مهدـهع ، ضقنب  مهتازاـجم  و 
( اهلثم هئیس  هئیس  ءازج  و  : ) یلاعت هلوقک  هلکاشملا  باب  نم  هیانعلا  نم  وحنب  هیلع  ردغلا  قالطا  و  اردغ ، ءافولا  كرت  نوکی  دروملا ال 

نامیپ و  ادخ ، دزن  تسا  بوسحم  ینکش  نامیپ  نانکش  نامیپ  اب  ءافو  دومرف : همجرتلا : .ربدتف  هقیقح ، هئیس  نوکی  هئیـسلا ال  ءازج  ناف 
: هدورس شوخ  هچ  ادخ  دزن  رد  تسیرادافو  ردغ  لها  اب  ینکش 

راخ راخ  ياج  شاب ، لگ  لگ  ياج  *** وکن ناکین  اب  شاب ، دب  نادب  اب 

يرتشوش

حمسلا یبا  نب  کلام  ناک  يربطلا :)  ) یف مالسلا : هیلع  لاق  و  قئاقحلا ) نم  مالـسلا ) هیلع   ) هرکذ امیف  نوسمخلا - سداسلا و  لصفلا  )
نم اذه  سیل  ورمع : لاقف  .انب  بهذا  ورمعل : کلام  لاق  هنع  هباحصا  قرفت  املف  رصح ، امل  دیزی  نب  دیلولا  عم  يداولا  ورمع  ینغملا و 

هسار عضویف  کلبق  یلبق و  دحا  لتقی  انب ال  اورفظ  نئل  هللا  کلی و  و  کلام : هل  لاقف  .لتاقی  نمم  انـسل  انال  انل  ضرعیال  نحن  ءافولا و 
- هیف .هنـس و  هلتق  ناک  لتق و  ابرهف و  اذه ، نم  دشا  یـشب ء  هنوبیعی  الف  لاحلا ، هذه  یف  هعم  ناک  نم  اورظنا  سانلل  لاقی  انیـسار و  عم 

ملاع وه  الا  هلا  يذلا ال  هللااب  هافلحف  هاوعد  هاسبح - امل  هفوکلا  یلع  ریبزلا  نبا  یلماع  دنع  راتخملل  رمع  نب  هللادـبع  هعافـش  رکذ  دـعب 
دنع اهرحنی  هندـب  فلا  هیلعف  لعف  وه  ناف  ناطلـس ، امهل  ناک  ام  امهیلع  جرخیال  هلئاغ و  اـمهیغبیال  میحرلا  نمحرلا  هداهـشلا  بیغلا و 
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ینا نوری  نیح  مهقمحا  ام  هللا  مهلتاق  لاقف : جرخ  مث  کلذـب  اـمهل  فلحف  رارحا ، مهاـثنا  مهرکذ و  مهلک  هکیلاـمم  و  هبعکلا ، جاـتر 
یتآ هیلع و  تفلح  ام  عدا  نا  اهنم  ریخ  وه  ام  تیارف  نیمی  یلع  تفلح  اذا  یل  یغبنی  هناف  هللااب  مهل  یفلح  اما  هذـه ، مهناـمیاب  مهل  یفا 

 … مهنع یفک  نم  ریخ  مهیلع  یجورخ  و  ینیمی ، رفکا  ریخ و  وه  يذلا 

هینغم

ردـغلا کلذـک  ..راقتحالا و  ءاردزالل و  لها  مهناب  مهراعـشا  مهبیداـت و  نم  عون  هنـال  هلیـضف ، نیربکتملا  یلع  هنکل  و  هلیذر ، ربکتلا 
دوهعلا اوطعا  یلوالا ، هماعلا  برحلا  یف  زیلکنالا  هلعف  ام  ثکنلا  ردغلل و  لاثم  حضوا  و  قیثاوملا ، دوهعلاب و  ثکن  رجف و  ردغ و  نمب 

نا کش  نم  ام  و  هنیاهـصلل ..! نیطـسلف  اوطعا  تقولا  سفن  یف  و  كارتالا ، دض  مهداهج  مهررحت و  یف  انوع  مهل  اونوکی  نا  برعلل 
.ءابا ءافو و  رماتم  رمعتسم و  لکب  مهب و  ردغلا 

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

یئافو یب  و  تسا ، ادخ  اب  یئافو  یب  نایافو  یب  هب  ندومن  افو  تسا : هدومرف  یتسود ) نامیپ و  هب  نایافو  یب  هرابرد   ) مالسلا هیلع  ماما 
(. تسا هدومنن  راتفر  ادخ  روتسد  هب  درکن  افو  دوخ  یتسود  نامیپ و  هب  هک  ره  نوچ   ) تسا ادخ  اب  يافو  نایافو  یب  اب 

ینامز

یئافو یب  و  تسا ، ادخ  اب  یئافو  یب  نایافو  یب  هب  ندومن  افو  تسا : هدومرف  یتسود ) نامیپ و  هب  نایافو  یب  هرابرد   ) مالسلا هیلع  ماما 
(. تسا هدومنن  راتفر  ادخ  روتسد  هب  درکن  افو  دوخ  یتسود  نامیپ و  هب  هک  ره  نوچ   ) تسا ادخ  اب  يافو  نایافو  یب  اب 

يزاریش دمحم  دیس 

یئافو یب  و  تسا ، ادخ  اب  یئافو  یب  نایافو  یب  هب  ندومن  افو  تسا : هدومرف  یتسود ) نامیپ و  هب  نایافو  یب  هرابرد   ) مالسلا هیلع  ماما 
(. تسا هدومنن  راتفر  ادخ  روتسد  هب  درکن  افو  دوخ  یتسود  نامیپ و  هب  هک  ره  نوچ   ) تسا ادخ  اب  يافو  نایافو  یب  اب 

يوسوم

یئافو یب  و  تسا ، ادخ  اب  یئافو  یب  نایافو  یب  هب  ندومن  افو  تسا : هدومرف  یتسود ) نامیپ و  هب  نایافو  یب  هرابرد   ) مالسلا هیلع  ماما 
(. تسا هدومنن  راتفر  ادخ  روتسد  هب  درکن  افو  دوخ  یتسود  نامیپ و  هب  هک  ره  نوچ   ) تسا ادخ  اب  يافو  نایافو  یب  اب 

یناقلاط

« .تسافو دنوادخ  هاگشیپ  رد  ردغ  لها  اب  ندرک  ردغ  و  تسا ، ییافو  یب  ادخ  دزن  رد  ردغ  لها  يارب  ندرک  افو  »
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اهدـنگوس و اـه و  هتفگ  هب  دـنبیاپ  دـنک و  يزرو  ردـغ  هک  دـشاب  نیا  نمـشد  تشرـس  يوـخ و  رگا  هک  تسا  نیا  هـملک  نـیا  ینعم 
ییانتعا نآ  هب  دوش و  هتـسکش  وا  نامیپ  دـهع و  هک  تسا  بجاو  هکلب  دوب  راداـفو  وا  هب  تبـسن  تسین  زیاـج  دـشابن ، دوخ  ياـهنامیپ 

یتشز ظاحل  زا  هکلب  تسین  يرادافو  دنوادخ  هاگـشیپ  رد  اهنت  هن  دـشاب  نینچ  نیا  وا  لاح  هک  یـسک  هب  تبـسن  يرادافو  اریز  دوشن ،
دنوادخ هاگشیپ  رد  تسا و  هدیدنسپ  هکلب  تسین  تشز  اهنت  هن  دشاب  نینچ  هک  یسک  هب  تبسن  ردغ  .دوش  یم  هدرمـش  ردغ  نوچمه 

.تسا رادافو  هب  تبسن  يرادافو  هلزنم  هب 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

.ِهّللا َْدنِع  ٌءاَفَو  ِرْدَْغلا  ِلْهَِأب  ُرْدَْغلا  ،َو  ِهّللا َْدنِع  ٌرْدَغ  ِرْدَْغلا  ِلْهَِأل  اَفَْولَأ 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

دنـس  ) . .تسا دـنوادخ  دزن  يرادافو  ، نانآ اب  ینکـش  نامیپ  تسادـخ و  هاگـشیپ  رد  ینکـش  نامیپ  ، نانکـش نامیپ  ربارب  رد  يرادافو 
رد طاوطو  هغالبلا و  جهن  حرـش  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  ار  هنامیکح  راتفگ  نیا  هغالبلا  جـهن  رداصم  بحاص  هتفگ  هب  هنامیکح : راتفگ 

یگمه لقن  دنا و  هدرک  لقن  رایخالا  ضور  رد  يافوتم 940 )  ) مساق نب  دّمحم  مکحلاررغ و  رد  يدُمآ  هحضاولا و  صئاصخلا  ررغ 
تـسد هنامیکح  راتفگ  نیا  رب  يرگید  رداصم  زا  اه  نآ  دـهد  یم  ناشن  هک  دراد  ییاه  توافت  تسا  هدـمآ  هغالبلا  جـهن  رد  هچنآ  اب 

( ( ،ج 4،ص 201 هغالبلا جهن  رداصم  ) .دنا هتفای 

نانکش نامیپ  يازج 

ناـمیپ ربارب  رد  يراداـفو  :» دــیامرف یم  هداد ، نانکــش  ناـمیپ  هراـبرد  يروتــسد  زیمآ  تـمکح  راـتفگ  نـیا  رد  مالــسلا  هـیلع  ماـما 
،َو ِهّللا َْدنِع  ٌرْدَغ  ِرْدَْغلا  ِلْهَِأل  اَفَْولَأ  ( ؛» تسا دنوادخ  دزن  يرادافو  ، نانآ اب  ینکش  نامیپ  تسادخ و  هاگـشیپ  رد  ینکـش  نامیپ  ، نانکش

( . ِهّللا َْدنِع  ٌءاَفَو  ِرْدَْغلا  ِلْهَِأب  ُرْدَْغلا 

كرت ار  نآ  دنکـشب و  ار  دوـخ  دـهع  ناـمیپ و  هک  یـسک  راـک  هب  ور  نیازا  ، تـسا يزیچ  نـتفگ  كرت  ياـنعم  هـب  لـصا  رد  رْدَـغ » »
هدش كرت  اهر و  ناراب  بآ  يرادـقم  اه  نآ  رد  هک  دـنیوگ  یم  « ریدـغ » ور نآزا  ار  بآ  ياه  لادوگ  دوش و  یم  هتفگ  « ردـغ » دـیوگ

.تسا

دنتـسین دوخ  دهع  هب  دنبیاپ  هک  یناسک  نانکـش و  نامیپ  ربارب  رد  دـیابن  ناسنا  : دـیامرف یم  هدـنزومآ  راتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
ربارب رد  ام  دننکـشب و  ار  دوخ  دـهع  اه  نآ  رگا  سکع  هب  هکلب  ، دـنادب هانگ  ار  اه  نآ  ربارب  رد  نتـسکش  نامیپ  دوش و  هسوسو  راچد 

نآ تراسج  ببـس  دننک و  یم  ام  سرت  رب  لمح  ار  نآ  تساه و  نآ  ربارب  رد  ام  تلذ  فعـض و  هناشن  ، مینک افو  دوخ  دهع  هب  اه  نآ 
رد افو  یعون  لثم  هب  هلباقم  نیا.دـینک  لثم  هب  هلباـقم  اـه  نآ  ربارب  رد  هک  هدـش  هداد  روتـسد  ور  نیازا  ، دوش یم  هباـشم  عیاـقو  رد  اـه 

.دوش یم  بوسحم  ادخ  هاگشیپ 
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« َنِیِنئاْخلا ُّبُِحی  َهّللا ال  َّنِإ  ٍءاوَس  یلَع  ْمِْهَیلِإ  ِْذْبناَف  ًهَنایِخ  ٍمْوَق  ْنِم  َّنَفاخَت  اّمِإ  َو   » .تسا هداد  یعطاق  روتـسد  هراب  نیارد  زین  دـیجم  نآرق 
روط هب  (، دـننک هناریگلفاغ  هلمح  ، هتـسکش ار  دوخ  دـهع  هک   ) یـشاب هتـشاد  میب  یهورگ  تنایخ  زا  ییاه )، هناشن  روهظ  اب   ) هاگ ره  ؛و 

!«. دراد یمن  تسود  ار  نانئاخ  ، دنوادخ اریز  تسا ، هدش  وغل  ناشنامیپ  هک  نک  مالعا  اه  نآ  هب  هنالداع 

« َنِیِنئاْخلا ُّبُِحی  َهّللا ال  َّنِإ  ٍءاوَس  یلَع  ْمِْهَیلِإ  ِْذْبناَف  ًهَنایِخ  ٍمْوَق  ْنِم  َّنَفاخَت  اّمِإ  َو   » .تسا هداد  یعطاق  روتـسد  هراب  نیارد  زین  دـیجم  نآرق 
روط هب  (، دـننک هناریگلفاغ  هلمح  ، هتـسکش ار  دوخ  دـهع  هک   ) یـشاب هتـشاد  میب  یهورگ  تنایخ  زا  ییاه )، هناشن  روهظ  اب   ) هاگ ره  ؛و 

 ( هیآ 58 ، لافنا !«. ). دراد یمن  تسود  ار  نانئاخ  ، دنوادخ اریز  تسا ، هدش  وغل  ناشنامیپ  هک  نک  مالعا  اه  نآ  هب  هنالداع 

دنتسب و نامیپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  اب  اهراب  اه  نآ  هک  تسا  هنیدم  دوهی  موق  هب  هراشا  هک  تسا  هدمآ  هیآ  لوزن  نأش  رد 
عطق اه  نآ  اب  ار  تنامیپ  ، یسرتب اه  نآ  ینکش  نامیپ  تنایخ و  زا  رگا  : دیامرف یم  ور  نیازا  ، دنتـسکش هنادرمناوجان  ار  شیوخ  نامیپ 

.نک

ییاه هناشن  لابند  هب  هشیمه  هکلب  دننکشب  ار  اه  نآ  اب  نامیپ  يا  هناشن  چیه  نودب  هبناج و  کی  هک  تسین  انعم  نآ  هب  نخس  نیا  هتبلا 
زا ادابم  دوش  هتسکش  اه  نآ  اب  نامیپ  هدش  هداد  روتسد  دش  رهاظ  اه  هناشن  نیا  هاگره.دوش  یم  لصاح  فوخ  ینکـش  نامیپ  هدارا  زا 

.دننک هدافتسا  ءوس  ناناملسم  نتخاس  ریگلفاغ  يارب  نآ 

زا هیآ  نیمراهچ  رد.دـینامب  راداـفو  دـنرادافو  دوخ  دـهع  هب  هک  ییاـه  نآ  هب  تبـسن  دـنک  یم  دـیکأت  نآرق  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا 
َْمل ًاْئیَش َو  ْمُکوُصُْقنَی  َْمل  َُّمث  َنیِکِرْشُْملا  َنِم  ُْمتْدَهاع  َنیِذَّلا  َّالِإ  : » دیامرف یم  نکـش  نامیپ  ناکرـشم  اب  گنج  نالعا  زا  دعب  « هبوت » هروس

دیتسب و دهع  اه  نآ  اب  هک  ناکرـشم  زا  یناسک  رگم  َنیِقَّتُْملا ؛ » ُّبُِحی  َهّللا  َّنِإ  ْمِِهتَّدُم  یلِإ  ْمُهَدْهَع  ْمِْهَیلِإ  اوُِّمتَأَف  ًادَحَأ  ْمُْکیَلَع  اوُرِهاُظی 
مرتحم ناشتّدم  نایاپ  ات  ار  اه  نآ  نامیپ  ؛ دندومنن تیوقت  امـش  ّدض  رب  ار  يدـحا  ،و  دـندرکن راذـگورف  امـش  ّقح  رد  ار  نآ  زا  يزیچ 

!«. دراد تسود  ار  ناراکزیهرپ  دنوادخ  اریز  ، دیرمشب

: دیامرف یم  هدرک  لثم  هب  هلباقم  هب  دیکأت  هیآ 12  رد  نانکش  نامیپ  هرابرد  یلو 

ياه نامیپ  رگا  و  ؛ » َنوُهَْتنَی ْمُهَّلََعل  ْمَُهل  َناْمیَأ  ْمُهَّنِإ ال  ِْرفُْکلا  َهَِّمئَأ  اُوِلتاـقَف  ْمُِکنیِد  ِیف  اُونَعَط  ْمِهِدـْهَع َو  ِدـَْعب  ْنِم  ْمُهَناـْمیَأ  اُوثَکَن  ْنِإ  «َو 
ینامیپ اه  نآ  هکارچ  ، دـینک راکیپ  رفک  ناـیاوشیپ  اـب  ، دـنهد رارق  نعط  دروم  ار  امـش  نییآ  و  دننکـشب ، شیوخ  دـهع  زا  سپ  ار  دوخ 

!«. دنرادرب تسد  لمع ) تّدش  اب   ) دیاش ؛ دنرادن

نآ ات  تسا  هدش  هداد  تیمها  تناما  يادا  دهع و  هب  يافو  هزادـنا  هب  يزیچ  رتمک  هب  مالـسا  رد  هک  تسا  نیا  هب  هجوت  اب  همه  اه  نیا 
: دیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  اج 

و  ) دهد یم  يا  هدـعو  هاگره  دـیاب  دراد  تمایق  زور  ادـخ و  هب  نامیا  هک  یـسک  َدَـعَو ؛ اَذِإ  ِفَْیلَف  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلا  ِهَّللِاب َو  ُنِمُْؤی  َناَک  ْنَم  »
 ( ،ج 2،ص 364،ح 2 یفاک «. ) . دنک افو  نآ  هب  ددنب ) یم  يدهع 

يزیچ هچ  رد  مالـسا  تامیلعت  عیمج  هک  لاؤس  نیا  ربارب  رد  هک  میناوخ  یم  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماـما  زا  يرگید  ثیدـح  رد 
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: دومرف دوش ؟ یم  هصالخ 

راحب «. ) . تسا ندومن  دـهع  هب  يافو  ندرک و  تواضق  هنـالداع  نتفگ و  قح  نخـس  ِدـْهَْعلِاب ؛ ُءاَـفَْولا  ِلْدَْـعلِاب َو  ُمْکُْحلا  ِّقَْحلا َو  ُلْوَق  »
،ج 72،ص 26،ح 10) راونالا

يرذع سک  چیه  هک  تسا  زیچ  هس  : دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  میدروآ  تمکح 155  لیذ  رد  ًاقباس  زین  ار  ثیدح  نیا 
 ( ،ج 74،ص 92 نامه  ) . .راکدب ای  دشاب  راکوکین  ربارب  رد  هاوخ  درامش  یم  دهع  هب  يافو  ار  نآ  نیمود  و.درادن  نآ  اب  تفلاخم  رد 

نیا روظنم  هکلب  ، دینک دهع  هب  يافو  نانکـش  نامیپ  لباقم  رد  هک  تسین  نیا  ناراکدب  ربارب  رد  دـهع  هب  يافو  زا  روظنم  ، دوشن هابتـشا 
دـهع و هب  وا  دـیتسب و  ینامیپ  دـهع و  تسین  نید  ماکحا  هب  دـنبیاپ  دـهد و  یم  ماـجنا  یفلتخم  ناـهانگ  هک  یـسک  اـب  رگا  هک  تسا 

.تسا هتسب  ام  اب  هک  تسا  ینامیپ  هزوح  زا  جراخ  وا  روجف  قسف و  ، رگید نایب  هب.دیشاب  رادافو  مه  امش  دوب  رادافو  شنامیپ 

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abu Talib said : Faithfulness with faithless people is faithlessness with
.” Allāh, while faithlessness with faithless people is faithfulness with Allāh

ادخ ياه  نداد  تلهم  زا  زیهرپ  : 260 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ِلثِِمب ًادَحَأ  ُهَناَحبُس  ُهّللا  یَلَتبا  اَم  ِهِیف َو  ِلوَقلا  ِنسُِحب  ٍنُوتفَم  ِهیَلَع َو  ِرتّسلِاب  ٍروُرغَم  ِهَیلِإ َو  ِناَسحِإلِاب  ٍجَردَتسُم  نِم  مَک  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 
َُهل ِءاَلمِإلا 

هدیفم هدیج  هدایز  انهاه  هیف  نأ  الإ  مدقت  امیف  مالکلااذه  یضمدق  یضرلا و  لاق 

اه همجرت 

یتشد

مدرم شیاتس  اب  و  دزاس ، رورغم  ار  وا  ادخ  یشوپ  هدرپ  دنک و  راتفرگ  ار  راکهانگ  ادخ ، یپایپ  ناسحا  اسب  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 
 . دادن رارق  شیامزآ  دروم  نداد ، تلهم  دننامه  ار  سک  چیه  ادخ  و  دروخ ، بیرف 

هتـشذگ رب  هفاضا  يدیفم  ابیز و  تارابع  اجنیا  رد  نوچ  اّما  دوب ، هدمآ  هتـشذگ  تاملک  رد  مالّـسلا  هیلع  ماما  نخـس  نیا  : ) میوگ یم 
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( . مدرک لقن  ار  نآ  تشاد  دوجو 

يدیهش

هب دروخ  بیرف  هک  سک  اسب  و  تسا ، هدیـشوپ  شهانگ  هکنادـب  رورغم  اسب  تسا و  هدـیدرگ  راتفرگ  ودـب  ییوکین  اـب  هک  سک  اـسب 
راتفگ نیا  و   ] .دوب یتلهم  یگدنز  رد  ار  وا  هک  یسک  نوچ  دومزاین  ار  سک  چیه  ادخ  و  دور ، اهنابز  رب  وا  هراب  رد  هک  ییوکین  نخس 

[! .دنمدوس تسا  یتدایز  نآ  رد  اجنیا  نکیل  تشذگ ، نیا  زا  شیپ 

یلیبدرا

وا رب  تبوقع  شـشوپ  ههجب  دروخ  بیرف  اسب  دنک و  تبوقع  ار  وا  رابکیب  ات  واب  ندرک  یئوکینب  هتفر  الاب  هجرد  هجرد  هک  یـسک  اسب 
وا نایغط  هک  ات  ار  وا  نداد  تلهم  لثمب  ار  سکچیه  ادـخ  درکن  التبم  وا و  قح  رد  نامدرم  یئوکین  راتفگ  ههجب  هداتفا  هنتف  رد  اـسب  و 

هدنهد هدیاف  تسیتدایز  اجنیا  نآ  رد  هکنآ  رگم  تفای  رکذ  شیپ  رد  هچنآ  رد  مالک  نیا  تشذگ  هک  قیقحتب  دسر و  تیاهنب 

یتیآ

دنوادخ نوچ  هک  ناسک  رایـسب  هچ  ناشدیامزایب و  ات  دنک  یکین  ناشقح  رد  دـنوادخ  هک  ناسک  رایـسب  هچ  مالـسلا :) هیلع   ) دومرف و 
دنوادـخ دـنوش ، هتفیرف  دزادـنا و  اهنابز  رب  ار  ناشکین  مان  دـنوادخ  هک  ناسک  رایـسب  هچ  دـنوش و  رورغم  دراد ، هدیـشوپ  ناشناهانگ 

.تسا هدادن  رارق  شیامزآ  دروم  داد ، شتلهم  ینامرفان  رد  هکنآ  دننامه  ار  یسک 

.دش ررکم  دنمدوس  وکین و  ییاهینوزفا  اب  اجنیا  رد  تشذگ و  نیا  زا  شیپ  نخس  نیا  دیوگ : یضر  دیس 

نایراصنا

اه حرش 

يدنوار

يردیک

مثیم نبا 

دیدحلا یبا 

[ ِْرتِّسلِاب  ] ِْرتَّسلِاب ٍروُْرغَم  ِْهَیلِإ َو  ِناَسْحِْإلِاب  ٍجَرْدَتْسُم  ْنِم  ْمَک  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

.َُهل ِءَالْمِْإلا  ِْلثِِمب  ًادَحَأ  ُهَناَْحبُس  ُهَّللا  یَلَْتبا  اَم  ِهِیف َو  ِلْوَْقلا  ِنْسُِحب  ٍنُوتْفَم  ِْهیَلَع َو 

 [ هدیج هدایز  انهاه  هیف  نأ  الإ  مدقت  امیف  مالکلا  اذه  یضم  دق  یلاعت و  هللا  همحر  یضرلا  لاق  ]
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رذـحی امک  اجاردتـسا  نوکت  نأ  کیلإ  هلـصاوتملا  معنلا  رذـحا  ءامکحلا  ضعب  لاـق  ءـالمإلا و  جاردتـسالا و  یف  مـالکلا  مدـقت  دـق 
نم مک  فطاـع و  وـه  ذإ  مث  اجردتـسم  رف  ودـع  نم  مک  نیمکلا و  نم  هیدـی  نیب  نم  رف  اذإ  برحلا  یف  هودـع  عاـبتا  نم  براـحملا 

فطاخ وه  ذإ  مث  کیدی  یف  عراض 

یناشاک

دوخ تمعن  ندیناسر  ادخ و  ندرک  ییوکین  هب  تسا  هدش  هدرک  جاردتسا  هک  اسب  ناسحالاب ) جردتـسم  نم  مک  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
نسحب  ) هدش هدرک  ناحتما  اسب  و  نوتفم ) و   ) هانگ رب  هدرپ  ندیـشوپ  هب  هدروخ  بیرف  اسب  وا و  يوس  هب  هیلع ) رتسلاب  رورغم  هیلا و   ) ار

ار سک  چیه  هل ) ءالمالا  لثمب  ادـحا   ) هناحبـس يادـخ  درکن  ناحتما  وا و  قح  رد  نامدرم  راتفگ  ییوکین  هب  هللا ) یلتبا  ام  هیف و  لوقلا 
هک قیقحت  هب  و  یضم ) دق  و  : ) هک دیامرف  یم  هنع  هللا  یـضر  نیدلا  یـضر  دیـس  یـضرلا ) لاق   ) تیـصعم رد  ار  وا  نداد  تلهم  دننام 
هک تسا  نآ  رگم  هدیفم ) هدایز  انهیه  هیف  نا  الا   ) دش روکذم  نیا  زا  شیپ  رد  هچنآ  رد  مالک  نیا  مدقت ) امیف  مالکلا  اذـه   ) تشذـگ

هدنهد هدیاف  یتدایز  اجنیا  تسا  وا  رد 

یلمآ

ینیوزق

یجیهال

ادـحا هناحبـس  هللا  یلتبا  ام  .هیف و  لوقلا ، نسحب  نوتفم  هیلع و  رتسلاب  رورغم  هیلا و  ناسحالاب  جردتـسم  نم  مک  : » مالـسلا هیلع  لاـق  و 
ناسحا ببس  هب  نایصع  هجرد ي  ياهتنم  هب  تسا  هدیسر  هک  یسک  تسا  رایسب  هچ  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .هل » ءالمالا  لثمب 

ایند رد  هدروخ ي  بیرف  تسا  رایسب  هچ  وا و  ناهانگ  حیابق و  نتشاد  ناهنپ  ببس  هب  ایند  هب  هتفیرف ي  تسا  رایـسب  هچ  وا و  هب  ندرک 
ریخات وا و  هب  نداد  تلهم  شیامزآ  لثم  هب  ار  یـسک  هناحبـس ، يادـخ  تسا  هدرکن  شیامزآ  وا و  هراـبرد ي  کـین  راـتفگ  ببـس  هب 

.وا هب  تبوقع  رد  ندرک 

.یتدایز كدنا  هب  تسا  لمتشم  هکنیا  رگم  رتشیپ ، رد  تشذگ  مالک  نیا  و 

ییوخ

يرتشوش

هینغم

و هدیفم ) هدایز  انهاه  نا  الا  مالکلا  اذه  یضم  دق  : ) یضرلا فیرـشلا  لاق  و  همکحلا 115 . یف  حرشلا  عم  دحاولا  فرحلاب  اذه  مدقت 
رورغم و  هیلا ، ناسحالاب  جردتـسم  نم  مک  : ) هفورحب قباـسلا  صنلا  وه  اذـه  و  هدـیفملا ، ریغ  هدـیفملا و  هداـیزلا  هذـهل  رثا  وا  نیع  ـال 
.ء یش  نع  یش ء  هیهلی  نم ال  لج  و  هدایزلا ؟ نیاف  هل ) ءالمالا  لثمب  ادحا  هللا  یلتبا  ام  و  هیف ، لوقلا  نسحب  نوتفم  و  هیلع ، رتسلاب 

هدبع
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يرفعج

مالسالا ضیف 

هک تسا  مهدزاود  دص و  شیامرف  نامه  نیا  رخآ ، ات   ) جردتسم نم  مک  تسا : هدومرف  ناگدنب ) شیامزآ  هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
ندش نایب  هرابود  رد  هکنآ  زج  تشذگ  نیا  زا  شیپ  نخـس  نیا  دیامرف ): مه  هللا ( همحر   ( یـضردیس و  دش ، نایب  شحرـش  همجرت و 

یب دومرف : هک  دـشاب  الاب  شیامرف  تبـسانم  هب  اجنیا  نآ  ندـش  نایب  هراـبود  دوس  دـیاش   ) هدـنهددوس وکین و  تسا  ینوزفا  اـجنیا  نآ 
(. دیامرف یم  شیامزآ  اهنآ  هب  ار  شناگدنب  دنوادخ  هک  تسیروما  نیا  زا  یکی  نیا  و  تسا ، ادخ  اب  ندومن  افو  نایافو  یب  اب  یئافو 

ینامز

.دراد يرتشیب  هجیتن  تسا  هدـمآ  هدـش  ثحب  ناراکتنایخ  هب  تبـسن  هک  هملک  لـیذ  رد  نوچ  هک  تسا  نیا  یـضر  موحرم  رظن  دـیاش 
ناونع و تحت  ار  اهحرـش  ابلاغ  هک  هدرک  لقن  یبلاطم  مالـسلا )) هیلع   ) یلع هلکـشم  تاملک   ) ناونع تحت  یـضردیس  موحرم  هجوت :

شور نیمه  هک  هدروآ  اهنآ  ياه  هرامـش  ترـضح و  نآ  تاملک  فیدر  رد  ار  اهنآ  دیدحلا  یبا  نبا  اما  دنا  هدرواین  يدیدج  هرامش 
.دیدرگ بیقعت 

يزاریش دمحم  دیس 

.دراد يرتشیب  هجیتن  تسا  هدـمآ  هدـش  ثحب  ناراکتنایخ  هب  تبـسن  هک  هملک  لـیذ  رد  نوچ  هک  تسا  نیا  یـضر  موحرم  رظن  دـیاش 
ناونع و تحت  ار  اهحرـش  ابلاغ  هک  هدرک  لقن  یبلاطم  مالـسلا )) هیلع   ) یلع هلکـشم  تاملک   ) ناونع تحت  یـضردیس  موحرم  هجوت :

شور نیمه  هک  هدروآ  اهنآ  ياه  هرامـش  ترـضح و  نآ  تاملک  فیدر  رد  ار  اهنآ  دیدحلا  یبا  نبا  اما  دنا  هدرواین  يدیدج  هرامش 
.دیدرگ بیقعت 

يوسوم

.دراد يرتشیب  هجیتن  تسا  هدـمآ  هدـش  ثحب  ناراکتنایخ  هب  تبـسن  هک  هملک  لـیذ  رد  نوچ  هک  تسا  نیا  یـضر  موحرم  رظن  دـیاش 
ناونع و تحت  ار  اهحرـش  ابلاغ  هک  هدرک  لقن  یبلاطم  مالـسلا )) هیلع   ) یلع هلکـشم  تاملک   ) ناونع تحت  یـضردیس  موحرم  هجوت :

شور نیمه  هک  هدروآ  اهنآ  ياه  هرامـش  ترـضح و  نآ  تاملک  فیدر  رد  ار  اهنآ  دیدحلا  یبا  نبا  اما  دنا  هدرواین  يدیدج  هرامش 
.دیدرگ بیقعت 

یناقلاط

یناسک اسب  هچ  تسا و  رورغم  یـشوپ  هدرپ  ببـس  هب  هک  اسب  هچ  تسا و  جاردتـسا  راتفرگ  وا  هب  تبـسن  یکین  اب  هک  يدارفا  اسب  هچ  »
هدومزاین نداد  تلهم  نوچ  يزیچ  هب  ار  سک  چـیه  ناحبـس  دـنوادخ  دـنا و  هدروخ  بیرف  هتفیـش و  دوخ  هب  یمانـشوخ  ببـس  هب  هک 

هدیدینسپ و یتدایز  نآ  رد  اج  نیا  یلو  دش  لقن  مه  هتشذگرد  نخس  نیا  تسا : هتفگ  دانک  تمحر  شیادخ  هک  یضر  دیس  .تسا »
.تسا دنمدوس 
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رب دـشاب ، هتـسویپ  وت  رب  اهتمعن  هاگره  تسا : هتفگ  نامیکح  زا  یکی  .دـش  هتفگ  نخـس  نیا  زا  شیپ  نداد  تلهم  جاردتـسا و  هرابرد 
اـسب هچ  هک  دشاب  رذـح  رب  نیمک  زا  دـیاب  دزیرگب ، رگا  نمـشد  بیقعت  زا  وجگنج  هک  هنوگ  نامه  دـشابن ، جاردتـسا  هک  شاب  رذـح 

هاـگان تسوت و  تسد  رد  هک  هدریـش  شیم  زب و  رایـسب  هچ  ددرگ و  یمرب  سپـس  دزیرگ و  یم  تسخن  ندز  لوـگ  يارب  هک  نمـشد 
.تسا گرگ  هک  يوش  یم  هجوتم 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

.َُهل ِءاَْلمِْإلا  ِْلثِِمب  ًادَحَأ  ُهَناَْحبُس  ُهّللا  یَلَْتبا  اَم  َو.ِهِیف  ِلْوَْقلا  ِنْسُِحب  ٍنُوتْفَم  ،َو  ِْهیَلَع ِْرتَّسلِاب  ٍروُْرغَم  ،َو  ِْهَیلِإ ِناَسْحِْإلِاب  ٍجَرْدَتْسُم  ْنِم  ْمَک 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

دندرگ یم  رورغم  اه  نآ  رب  ادخ  یشوپ  هدرپ  ببس  هب  دنوش و  یم  ریگلفاغ  اه  نآ  هب  یهلا  ناسحا  هلیسو  هب  هک  یناسک  دنرایـسب  هچ 
كرت اه و  تمعن  همادا  و   ) نداد تلهم  دننام  يزیچ  هب  ار  سک  چیه  دنوادخ  دـنروخ و  یم  بیرف  نانآ  زا  دـیجمت  فیرعت و  رثارب  و 

دمآ و تمکح 116  رد  هک  تسا  يزیچ  نیع  هدـمآ  هنامیکح  مالک  نیا  رد  هچنآ  هنامیکح : راتفگ  دنـس  ) . .تسا هدومزاـین  تبوقع )
دّیس زا  شیپ  هک  یناگرزب  زا  یعمج  ار  ینارون  مالک  نیا  هغالبلا  جهن  رداصم  لقن  قبط  هک  میتفگ  میدروآ و  اج  نآ  رد  ار  نآ  عبانم 

رد یبوقعی  یفاـک و  هضور  رد  ینیلک  لوقعلا و  فـحت  رد  ینارح  هبعـش  نبا  هلمج  زا  ؛ دـندروآ دوـخ  باـتک  رد  دنتـسیز  یم  یـضر 
(( ،ج 4،ص 107 هغالبلا جهن  رداصم  ) .صاوخلا هرکذت  باتک  رد  يزوج  نبا  دوخ و  خیرات  باتک 

؛» دراد يدیفم  بوخ و  هفاضا  اج  نیا  رد  هک  نیا  زج  تشذگ  تمکح 116 ) رد   ) ًاقباس نخس  نیا  :» دیوگ یم  یضر  دّیس 

( . ٌهَدیفُم ِیَج  ٌهَدّ ٌهَدایِز  انُهاه  ِهِیف  َّنأ  اَّلِإ  ، َمَّدَقَت امِیف  ُمالَْکلا  اَذه  یضَم  ْدَقَو  : ُیِضَّرلا َلاق  )

دیوشن لفاغ  روما  نیا  زا 

تشذگ تمکح 116 ) رد   ) ًاقباس نخس  نیا  :» دیوگ یم  هنامیکح  راتفگ  نیا  لیذ  رد  یضر  دّیـس  موحرم  دش  هراشا  هک  هنوگ  نامه 
ِیَج ٌهَدّ ٌهَدایِز  انُهاه  ِهِیف  َّنأ  اَّلِإ  ، َمَّدَقَت امِیف  ُمالَْکلا  اَذه  یـضَم  ْدَـق  :َو  ُیِـضَّرلا َلاق  ( ؛» دراد يدـیفم  بوخ و  هفاضا  اج  نیا  رد  هک  نیا  زج 

( . ٌهَدیفُم

زج  ) دوـش یمن  هدـید  ود  نآ  ناـیم  رد  یتواـفت  نیرتـمک  ، تشذـگ هچنآ  اـب  تمکح  نیا  هسیاـقم  ماـگنه  هـک  تـسا  یلاـح  رد  نـیا 
نیازا ، تسا هدوبن  هلمج  نیا  یـضر  دّیـس  موحرم  روظنم  نیقی  هب  تسا و  هدمآ  اج  نیا  رد  « هّللا  » سدقم مان  زا  دـعب  هک  « هناحبـس » هملک

زا هدرک و  شومارف  ار  نآ  بتاک  هک  هتـشاد  یتافاضا  هلمج  نیا  دـیاش  : دـیوگ یم  تمکح  نیا  لیذ  رداصم  رد  هللا  همحر  بیطخ  ور 
(. تسا هتخادنا  ملق 

هک یناسک  دنرایسب  هچ  :» دیامرف یم  ، هدرک هراشا  هتکن  راهچ  هب  انعمرپ  رایـسب  هنامیکح و  راتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  لاح  ره  هب 
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زا دیجمت  فیرعت و  رثارب  دندرگ و  یم  رورغم  اه  نآ  رب  ادـخ  یـشوپ  هدرپ  ببـس  هب  دـنوش و  یم  ریگلفاغ  اه  نآ  هب  تمعن  هلیـسو  هب 
هدرکن شیامزآ  تبوقع ) كرت  اه و  تمعن  همادا  و   ) نداد تلهم  دـننام  يزیچ  هب  ار  سک  چـیه  دـنوادخ  دـنروخ و  یم  بیرف  نانآ 
ِءاَْلمِْإلا ِْلثِِمب  ًادَـحَأ  ُهَناَْحبُـس  ُهّللا  یَلَْتبا  اَم  َو.ِهِیف  ِلْوَْقلا  ِنْسُِحب  ٍنُوتْفَم  ،َو  ِْهیَلَع ِْرتَّسلِاب  ٍروُْرغَم  ،َو  ِْهَیلِإ ِناَـسْحِْإلِاب  ٍجَرْدَتْـسُم  ْنِم  ْمَک  ( ؛» تسا

( . َُهل

.میدرک نایب  ًاحورشم  تمکح 116  لیذ  رد  ار  هلمج  راهچ  نیا  زا  کی  ره  ام 

هراشا نآ  هب  هنامیکح  راتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  یتمعن  راـهچ  نیا  هک  تسا  نیا  دوش  هفاـضا  اـج  نیا  رد  تسا  مزـال  هچنآ 
همه هک  تسا  نیا  نآ  دراد و  یکرتشم  ردـق  نداد ) تلهم  اه و  ناسنا  نابز  رب  ریخ  رکذ  ، اهاطخ ندـناشوپ  ، راگدرورپ ناسحا   ) هدرک

.دوش یم  تلفغ  ببس  دارفا  زا  يرایسب  رد  اما  ؛ تسا تمعن  سابل  رد  اه  نیا 

اه نآ  زا  ار  همه  ناهگان  دنک و  یم  ناوارف  یکین  اه  نآ  هب  دنوادخ  هک  تسا  يدـسفم  دـساف و  رگنایغط و  دارفا  هب  هراشا  لّوا  هلمج 
.دشاب رت  كاندرد  ناشتازاجم  ات  دریگ  یم 

رورغم ، یهلا رتس  نیا  زا  هدافتسا  ياج  هب  اه  نآ  اما  دنکفا  یم  هدرپ  اه  نآ  تشز  لامعا  رب  ادخ  هک  تسا  یناسک  هب  هراشا  مود  هلمج 
.دزاس یم  اوسر  ار  اه  نآ  دنکفا و  یم  رب  ار  هدرپ  دنوادخ  ناهگان  دنهد و  یم  همادا  نانچمه  دوخ  فالخ  ياهراک  هب  دنوش و  یم 

نیا دندرگ و  یم  لفاغ  نآ  رثارب  اه  نیا  دوش و  یم  يراج  مدرم  همه  نابز  رب  اه  نآ  ریخ  رکذ  هک  تسا  یناسک  هب  هراشا  موس  هلمج 
.دوش یم  رش  رکذ  هب  لیدبت  ریخ  رکذ  دزاس و  یم  راکشآ  ار  اه  نآ  عضو  دنوادخ  ناهگان  ، دوش یم  نانآ  فارحنا  ببس  تلفغ 

نیا اما  ؛ دـهد یم  تلهم  اه  نآ  هب  نانچمه  دـنوادخ  یلو  ؛ دـنهد یم  ماجنا  فالخ  ياهراک  هک  تسا  یناسک  هب  هراشا  مراـهچ  هلمج 
دریگ و یم  نانآ  زا  ار  تلهم  دنوادخ  ناهگان  دیازفا و  یم  اه  نآ  تلفغ  رب  هکلب  ددرگ  یمن  ناش  يرادیب  ببـس  اهنت  هن  یهلا  تلهم 

.دنوش ماع  صاخ و  ياوسر  هک  دزاس  یم  ناشیالتبم  نانچ 

ِریسْفَّتلا َیلإ  ُجاتْحُْملا  ِهِمالَک  ِبیرَغ  ْنِم  ًاْئیَش  ِهیف  ُرُکْذَن  ٌلْصَف 

دنک یم  رکذ  هدوب  نایب  ریسفت و  دنمزاین  هک  ار  مالسلا  هیلع  ماما  راصق  تاملک  زا  هلمج  ُهن  ، هاتوک لصف  نیا  رد  هللا  همحر  یضر  دّیس 
يارب راصق  تاـملک  يـال  هبـال  رد  هک  تسا  يزتنارپ  هلزنم  هب  شخب  نیا  عقاو  رد  دزادرپ و  یم  راـصق  تاـملک  همادا  هب  نآ  زا  دـعب  و 

.تسا هدش  رکذ  اه  یگدیچیپ  زا  یضعب  نییبت 

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abu Talib said : “ Many men are gradually brought to punishment due to
good treatment (of those who do not deserve it). Many men remain in deceit because
their evil deeds are covered. Many men are in illusion because of people speak well fo
them, while there is no greater ordeal by Allāh, the Glorified One, than giving all of
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(.” these men a respite (which they may not deserve

Sayyid ar-Radi says: “This saying has appeared earlier as well, but here it contains a
.” beautiful and useful addition

513 ص :

514 ص :
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ریسفتلا یلإ  جاتحملا  همالک  بیرغ  نم  ائیش  هیف  رکذن  لصف 

هراشا

(. دراد لیلحت  ریسفت و  هب  جایتحا  هک  میروآ  یم  ار  ماما  روآ  یتفگش  هدیزگرب  نانخس  زا  یخرب  لصف  نیا  رد  )

515 ص :
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516 ص :
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مالّسلا هیلع  نامز  ماما  روهظ  هب  هراشا  مالسلا  هیلع  هثیدح  یف  و  - 1

هراشا

ِفیِرَخلا ُعَزَق  ُعِمَتجَی  اَمَک  ِهَیلِإ  َنوُعِمَتجَیَف  ِِهبَنَِذب  ِنیّدلا  ُبوُسعَی  َبَرَض  َِکلَذ  َناَک  اَذِإَف 

اهیف ءامال  یتلا  میغلا  عطق  عزقلاو  ذئموی  سانلا  رومأل  کلاملا  میظعلا  دیسلا  بوسعیلا  یضرلا  لاق 

اه همجرت 

یتشد

سپ دـنک ، ماـیق  .مالـسا ) تّما  ربـهر  ینعی  اـجنیا  رد  لـسع ، روبنز  هکلم  ربـهر و  ینعی  بوسعی :  ) نید ياوشیپ  دوش ، هنوـگنآ  نوـچ 
.دنیآ درگ  يزییاپ  ربا  نانوچ  وا  نوماریپ  ناناملسم 

( يزییاپ ياهربا  ینعی  عزق »  » و ناناملسم ، گرزب  ینعی  بوسعی » ) »

يدیهش

مهارف وا  درگ  يزییاپ  ربا  نوچ  سپ  دتفا ، هار  هب  دوخ  ناوریپ  اب  نید  بوسعی  دوش  نینچ  نوچ  هک ]: تسا  ترضح  نآ  ثیدح  رد  [و 
.دنیآ

[ .تسین نآ  رد  ناراب  هک  تسا  يربا  ياه  هراپ  عزق  و  تسوا ، تسد  هب  مدرم  راک  هک  تسا  گرزب  رتهم  بوسعی  ]

یلیبدرا

هاج بحاص  مئاق  ماما  هانپ و  نید  هاش  دورب  رمالا  بحاـص  تفـالخ  روهظ  تمـالع  دوش  عقاو  نوچ  سپ  تسترـضح  نآ  ثیدـح  رد 
میظع هک  تسموق  رتهم  ینعمب  نید  بوسعی  هقرفتم  ربا  ياه  هراپ  دـنوشیم  عمج  هک  نانچمه  وا  يوسب  دـنوش  عمج  سپ  دوخ  عاـبتاب 
يربا نآ و  رد  تسین  یبآ  چـیه  هک  تسا  ربا  ياه  هعطق  عزق  زور و  نآ  رد  نامدرم  ياهراک  همه  فّرـصتم  کلام و  دـشاب و  ردـقلا 

دشابیم تعرس  اب  وا  باریس  نینچ 

یتیآ

رب مدرم  دتفا و  هار  هب  دوخ  ناوریپ  اب  نید  بوسعی » ، » دسر رد  شنامز  نوچ  تسا : هدمآ  مالـسلا ) هیلع   ) ترـضح نآ  زا  یثیدـح  رد 
.دندنویپ مه  هب  هک  زییاپ  عزق »  » نوچ دنیآ  درگ  وا 

ربا ياه  هراـپ  ینعم  هب  عزق »  » تسوا و تسد  هب  مدرم  ياـهراک  هک  تسا  موق  رتهم  رورـس و  ینعم  هب  بوسعی » : » دـیوگ یـضر  دـیس 
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.دشابن ناراب  نآ  رد  هک  تسا 

نایراصنا

هب يزییاپ  ربا  هک  نانچمه  سپ  ، دـبای رارقتـسا  شتموکح  ياج  رب  نید  بوسعی  دـسر  ارف  شنامز  نوچ  : تسا ترـضح  نآ  راتفگ  رد 
.دننک عامتجا  وا  درگ  نامیا  لها  دندنویپب  مه 

: عزق و.تسا  مدرم  روما  رادمامز  زور  نآ  هک  تسا  گرزب  رورس  بوسعی 

 . تسا ناراب  یب  ربا  ياه  هراپ 

اه حرش 

يدنوار

مالـسلا هیلع  ایلع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یمـس  هموق و  بوسعی  دیـسلل : لیق  مث  لحنلا ، کـلم  وه  هغللا  لـصا  یف  بوسعیلا :
.نیبناجلا و نم  ابئاص  هیبشتلا  ناک  و  ابیط ، ـالا  عضت  ـال  و  اـبیط ، ـالا  لـکات  ـال  هلحنلا  لـثم  نموملا  لـثم  لاـق : هنـال  نینموملا  بوسعی 
و فورعملا ، بابلا  لصا  وه  يذلا  برـضلا  ینعم  عمجت  هبنذب  برـض  رفن و  هزاهج  یف  ریعبلا  برـض  ریـسلا و  یف  عارـسالا  برـضلا :

تالتما اذا  يا  کلذ ، ناک  اذاف  لاق : .همایق  یف  مالـسلا و  هیلع  يدـهم  ناش  یف  اذـه  مالـسلا  هیلع  یلع  ثیدـح  اـضیا و  نیذـه  ینعم 
لصح اذا  .عارسالا  یف  غلب  هبنذب و  برضف  هریس ، عرسا  دنع  رفنی  يذلا  ریعبلا  هلزنمب  جورخلا  مایقلا و  یف  عرـسا  اروج  املظ و  ضرالا 
عزفلا دیق  امنا  .هقرفتم و  باحسلا  نم  عطق  عامتجاک  اعارس ، هنورصنی  نیذلا  هباحـصا  بناج  لک  نم  هیلا  عمتجا  رمالاب  ماق  جورخلا و 
نوکی فیرخلا  تقو  یف  و  ءاـملاب ، ـالیقث  نوـکی  ءاتـشلا  باحـس  نـال  هیلا  اـهفاضا  فیرخلاـب و  باحـسلا - نم  هقیقرلا  عـطقلا  یه  و 

و برحلا ، یلا  نیعرـسم  وا  نیمزهنم  اموق  فصی  ماهجلا  عزق  هلاعرلا  ناک  رعاشلا : لاق  عامتجالا  یف  عرـسا  نوکیف  ءاـم  ـالب  باحـسلا 
.هیردصم ام  عمتجی  امک  .ابراه و  هودع  یف  فلخ  اذا  عزقی  عزق  لاقی :

يردیک

بوسعی مالسلا  هیلع  ایلع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  یمـس  و  هموق ، بوسعی  دیـسلل  لیق  مث  لحنلا ، ریما  وه  لصالا  یف  بوسعیلا 
هلحنلا برـض  و  نیفرطلا ، نم  ابئاص  هیبشتلا  ناکف  ابیط ، الا  عضت  و ال  ابیط ، الا  لکات  هلحنلا ال  لـثم  نموملا  لـثم  لاـق : هنـال  نینموملا 

باحـسلا نال  فیرخلا  یلا  اهقاضا  باحـسلا و  عطق  عزقلا : .هادع و  یف  هتیاکن  رهظا  قحلا و  يدـتقم  رهظ  يا  اهتمحب  اهعـسل  اهبنذـب :
همایق و  هروهظ ، یف  و  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  نم  بئاغلا  هجحلا  ناش  یف  ثیدحلا  اذه  لیق و  عرـسا ، نوکیف  ءام ، الب  نوکی 

نا زوجی  و  یفیرخلا ، باحـسلا  عطق  عامتجاک  هراـصنا  و  هباحـصا ، هیلا  عرـسا  هتادـع  یلا  هتلوص  هجو  هتاـمالع و  رهظا  رهظ و  اذا  يا 
نیدلا رما  یف  ریمالا  راس  يا  هحلسالا  هدعلا و  مدخلا و  لوخلا و  نع  هیانک  بنذلا  نوکی  ریـسلا و  ینعمب  برـضلا ، نم  برـض  نوکی 
کلوق نم  یتلاک  نوکی  لوالا  ینعملا  یف  و  هحالسب ، دیز  جرخ  مهلوق  یف  یتلاک  ءابلا  نوکیف  هتحلـسا  هتدع و  و  همـشح ، و  همدخب ،

.هفیسب تبرض 
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مثیم نبا 

یضردیس دنوش .) عمج  ربا ، ياه  هراپ  نوچ  وا ، نوماریپ  رد  دوش ، رو  هلمح  دنزب و  نیمز  رب  اپ  نید ، رورـس  دسرب ، ماگنه  نآ  نوچ  )
یب هک  يربا  ياه  هراـپ  ینعی ، عزق ، .زور  نآ  رد  تسا  مدرم  ياـهراک  راـیتخا  بحاـص  گرزب ، رورـس  ینعی : بوسعی ، : ) دـیوگ یم 

هدومرف مالـسلا ) هیلع   ) نامز ماما  روهظ  تهج  نامز  رخآ  رد  هناشن  دـنچ  هب  هراشا  تارابع ، نیا  اب  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما .تسا ) ناراـب 
هراعتـسا راوگرزب  نآ  يارب  دنراد ، هک  یتهابـش  هب  رظن  ار  تسا - لسع  يودنک  ياورنامرف  لصا  رد  هک  بوسعی - هملک ي : و  تسا ،

هبنذ تـسا و  نـیمز  يور  رد  شدرگ  ینعم  هـب  برـض  - 1 تسا : رظن  نیدـنچ  هبنذـب ) هبرـض  : ) هلمج ي دروـم  رد  اـما  .تسا  هدروآ 
ترابع شمد ، اب  لسع  روبنز  ندز  نوچ ، .تسا 2 - تیعم  باحصتسا و  يارب  هبنذب )  ) ياب تسا و  ناوریپ  نارای و  نتشاد  زا  هراعتسا 

نیا .تساهنآ 3 - ندرک  یمخز  نتشک و  يارب  نانمشد ، رکیپ  رد  اه  هزین  اهریـشمش و  دربراک  زا  هیانک  اجنیا  رد  تسا ، وا  ندیزگ  زا 
مـشخ هلمح و  لاح  رد  هک  يا  هدنرد  ریـش  هب  هیبشت  باب  زا  تسادخ  نید  رطاخ  هب  راوگرزب  نآ  مشخ  یگدنفوط و  زا  هیانک  ترابع 

هدـنکارپ ياهربا  عامتجا  هب  ار  ادـخ  تعاط  لها  نانموم و  عاـمتجا  .تسا و  همه  زا  رتهب  هناـگ  هس  هوجو  ناـیم  رد  هجو  نیا  و  تسا ،
! دیآ یم  مهارف  دوز  راهب  ربا  نوچ  تسا ، عامتجا  تعرس  هبش  هجو  تسا و  هدرک  هیبشت 

دیدحلا یبا 

ِِهبَنَذـِب ِنیِّدـلا  ُبوُسْعَی  َبَرَـض  َِکلَذ  َناَک  اَذِإَـف  هثیدـح  یف  هلوق ع  ریـسفت  یلإ  جاـتحت  بیرغلا  نم  اـظافلأ  نمـضتملا  همـالک ع  نم  و 
.ِفیِرَْخلا ُعَزَق  ُعِمَتْجَی  اَمَک  ِْهَیلِإ  َنوُعِمَتْجَیَف 

 [ اهیف ءام  یتلا ال  میغلا  عطق  عزقلا  ذئموی و  سانلا  رومأل  کلاملا  میظعلا  دیسلا  نیدلا  بوسعی  یلاعت  هللا  همحر  یضرلا  لاق  ]

مل وأ  ءام  اهیف  ناک  ءاوس  هقیقر  باحسلا  نم  عطق  عزقلا  لب  ءاملا  نم  هیلاخ  نوکت  نأ  اهیف  طرتشی  الف  عزقلا  امأف  بوسعیلا  یف  باصأ 
 ( . .فیحصت « ماجهلا :» ب ماهجلا (  عزق  هلاعر  نأک  هفخلا  هلقلاب و  اشیج  فصی  رعاشلا  لوق  هرغ  امنإ  حتفلاب و  هعزق  هدحاولا  نکی 

غلبأ هرکذ  ناک  هفیفخ  هقرفتم  اعاطقأ  ناک  اذإ  هیف  ءام  يذلا ال  ماهجلا  نإف  هغلابملا  دارأ  رعاشلا  نأل  هرکذ  ام  یلع  کلذ  لدـی  سیل  و 
یف انباحـصأ  دنع  دجوی  يذلا  يدهملا  هیف  رکذی  وه  اهب ع و  ربخی  ناک  یتلا  محالملا  رابخأ  نم  ربخلا  اذه  هیبشتلا و  نم  هدـیری  امیف 
رئاط هنامز  رثکأ  وه  اهدیـس و  لحنلا و  لحف  بوسعیلا  نأل  کلذ  هبارطـضا و  دعب  تبث  ماقأ و  هبنذب  برـض  هلوق  ینعم  نامزلا و  رخآ 

.هکرحلا ناریطلا و  كرت  ماقأ و  دقف  ضرألا  هبنذب  برض  اذإف  هیحانجب 

راد یف  میقی  تبثی و  نامزلا و  رخآ  رهظی  هنأ  ضرألا و  یف  لقتنی  رتتـسم  فئاخ  يدهملا  نأ  یف  هیمامإلا  بهذم  هبـشی  اذهف  تلق  نإف 
.هکلم

هحلصمل هرمأ  لوأ  یف  کلملا  رشتنم  رمألا  برطـضم  نامزلا  رخآ  یف  رهظی  يذلا  يدهملا  مامإلا  نوکی  نأ  انبهذم  یلع  دعبی  تلق ال 
.هرومأ مظتنت  هکلم و  تبثی  کلذ  دعب  مث  یلاعت  هللا  اهملعی 

عضوملا اذه  ریغ  یف  نینمؤملا ع  ریمأ  نع  بوسعیلا  هظفل  تدرو  دق  و 
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 . شیرق بوسعی  اذه  الیتق  هب  رم  دق  دیسأ و  نب  باتع  نب  نمحرلا  دبعل  لمجلا  موی  لاق 

اهدیس يأ 

یناشاک

هدـیزگزب زا  هک  ار  يزیچ  مینک  یم  دای  وا  رد  هک  تسا  یلـصف  نیا  مالـسلا ) هیلع  همالک  بیرغ  راـیتخا  نم  ائیـش  هرکذـن  هیف  : ) لـصف
هب ترابع  نآ  زا  یضعب  دراد  جایتحا  هک  ریسفتلا ) یلا  جاتحملا   ) هیحتا تامیلـستلا و  هولـصلا و  هیلع  تسا  ترـضح  نآ  بیرغ  مالک 

عقاو هک  هاگره  ینعی  کلذ ) ناک  اذاف  : ) هک تسا  عقاو  ترـضح  نآ  فیرـش  ثیدـح  رد  مالـسلا ) هیلع  هثیدـح  یف   ) .نییبت ریـسفت و 
راـک روهظ  يارب  ناـمزلارخآ  رد  ار  اـهنآ  عوقو  هدومرف  رکذ  هک  تسا  یتاـمالع  کـلذ )  ) هیلاراـشم ناـمز  نآ  رد  اـهتمالع  نآ  دوـش 

عاطقا رد  دوخ  عابتا  اب  هاج  بحاص  مئاق  ماما  هانپ و  نید  هاش  دورب  هبنذـب ) نیدـلا  بوسعی  برـض   ) نامزلا بحاص  تماما  تفالخ و 
هیلع ناـمزلا  بحاـص  يارب  ناروبنز ، هاـشداپ  يازا  هب  تسا  عوضوم  لـصا  رد  هک  ار  بوسعی )  ) ظـفل هدومرف  هراعتـسا  نوکـسم  عـبر 

الا دروخ  یمن  لحن  هک  اریز  .تسا  وا  نطاب  رهاظ و  یکاپ  نیدلا ) بوسعی   ) هب ترضح  نآ  هیبشت  هجو  .نانملا و  کلملا  هللا  تاولص 
یمن لدب  تفاثک  هب  دوخ  تفاطل  و  رهاط ، بیط و  الا  وا  زا  دوش  یمن  رهاظ  دیآ و  یمن  نوریب  كاپان ، سجن و  رب  دنیشن  یمن  كاپ و 

هفوکـش اهگرب و  دنیـشن ، یم  هزیکاپ  هفوکـش  يوبـشوخ و  لگ  خاش  رب  دـیالآ و  یمن  تساجن  ثول  هب  ار  دوخ  تراهط  لیذ  دـنک و 
دیآ یم  نوریب  یتبرش  دوش و  یم  عمج  هزمشوخ  هزات  باعل  لکش  هب  وا  نورد  رد  هک  یتقو  كدنا  هب  دیامن و  یم  لوانت  فیطل  ياه 

.تمس و نیمه  هب  تسا  مستم  زین  ترـضح  نآ  .دیآ و  یم  تسار  وا  ناش  رد  سانلل ) ءافـش  هیف  و   ) تفـص تمکح  هناخوراد  رد  هک 
هک بوسعی -)  ) هب ترـضح  نآ  هیبشت  سپ  .ثیبخ  سجن و  زا  باـنتجا  بیط و  لـکا  رد  تسا  لـسع  روبنز  لـثم  نموم  هکنآ : رگید 

( برـض  ) هکنآ لوا  تسا : لوق  دنچ  وا  يارب  زا  بنذ ) برـض   ) تابثا رد  هکنادب  دشاب و  تفاطل  لامک  رد  تسا - لسع  ناروبنز  ریما 
یم ریـس  ینعی  .باحـصتسا  يارب  زا  ای  و  ترـضح ، نآ  عاـبتا  ناوعا و  يارب  زا  تسا  هراعتـسا  بنذ )  ) ضرا و رد  تسا  ریـس  ینعم  هب 

.ناشیا و نایم  رد  تلادع  تیبثت  ناهج و  ریخست  تهج  هب  دوخ  ناوعا  راصنا و  تبحاصم  هب  نایملاع  هاش  نآ  نیمز  هصرع  رد  دیامرف 
فویس بصن  زا  بنذ  هب  هدومرف  تیانک  سپ  تسا ، وا  عسل  هطساو  هب  نیمز  رب  ار  دوخ  بنذ  روبنز  ندز  نوچ  هک  تسا  نآ  مود  لوق 

تسا تیانک  بنذ ) برض   ) هک تسا  نآ  موس  لوق  .ناشیا و  لتق  تهج  زا  نافلاخم  نایم  رد  مالسلا  هیلع  دمحم  لآ  مئاق  و  ماهـس ، و 
هب نامزلا  بحاص  ینعی  تسا  هثالث  هبـشا  هجو  نیا  و  ایارب ، هیفاک  نایم  رد  ادـخ  نید  تاـبثا  يارب  زا  ترـضح  نآ  بضغ  ناروث و  زا 

يوس هب  راصنا  عابتا و  دنوش  عمج  سپ  هیلا ) نوعمتجیف   ) ادـخ نید  بصن  ادـعا و  عفد  يارب  زا  ار  دوخ  هیبضغ  توق  هدروآرد  ناروث 
تعرـس هبـش ، هجو  فیرخ و  لصف  رد  هقرفتم ، ربا  ياه  هراپ  دنوش  یم  عمج  هکنانچمه  فیرخلا ) عزق  عمتجی  امک   ) هط لآ  مئاق  نآ 

دیسلا نیدلا ) بوسعی   )) هک دیامرف  یم  هرس  سدق  دیـس  و  دیـسلا ) لاق  و   ) تسا فلاتلا  عیرـس  فیرخ ) عزق   ) هک اریز  تسا ، عامتجا 
ياهراک همه  فرـصتم  کـلام و  هک  تسا  يردـقلا  میظع  رتهم  دیـس و  نید ، بوسعی  ینعی  ذـئموی ) ساـنلا  رومـال  کـلاملا  میظعلا 

هک تسا  یهیدـب  نیا  نآ و  رد  ناراب  بآ  دـشابن  هک  تسا  ربا  ياه  هراپ  عزق  و  اهیف ) ءام  یتلا ال  میغلا  عطق  عزقلا )  ) و  ) دـشاب نامدرم 
يو دزن  وا  ناوعا  باحـصا و  ناـمزلا  بحاـص  روـهظ  تقو  رد  هک  تسا  نآ  دارم  ینعم  سپ  .دـشاب  یم  عرـسا  راـتفر  رد  بآ  یب  ربا 

.نازخ لصف  رد  ریس  رد  دنعرسا  هک  بآ  یب  ربا  ياپ  نوچ  ناباتش  دنشاب و  ناود 

یلمآ
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ینیوزق

رد ترـضح  نآ  اهیف  ءام  یتلا ال  میغلا  عطق  عزقلا  ذئموی و  سانلا  رومالا  کلاملا  میظعلا  دیـسلا  نیدـلا  بوسعی  هنع : هللا  یـضرلا  لاق 
نید بوسعی  دنزب  دسر  نآ  تقو  نوچ  ینعی  خلا ) ناک  اذاف   ) دیامرف یم  مالسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  ترـضح  روهظ  زا  دوخ  ثیدح 

هب ناـنموم  فرط  ره  زا  دـندرگ  عمج  سپ  دـنک ، یم  هرعن  دـنز و  یم  نیمز  رب  مد  بضغ  تقو  ـالثم  ریـش  هچناـنچ  نیمز  رب  دوخ  مد 
ردـقلا میظع  دیـس  اجنیا  دارم  نید ) بوسعی  : ) دـیوگ یم  دیـس )  ) .مه هب  يزیئاپ  ربا  ياه  هراپ  دـندرگ  یم  عمج  هچناـنچمه  وا  يوس 

تلالج و تیاغ  رد  روبنز  یهاشداپ  نوچ  دـنیوگ و  ار  لسع  روبنز  هاشداپ  بوسعی )  ) لصاو زور  نآ  رد  تسا  نامدرم  روما  کـلام 
نیا هب  بوـسعی )  ) مه ار  ترـضح  نآ  تفگ و  بوـسعی )  ) ار مالـسلا ) هیلع  میاـق   ) تسا تاـناویح  رهطا  عـفنا  و  تسا ، بادآ  نـسح 

، ددـنویپ مه  اـب  رتدوز  دـشاب و  رت  هدنباتـش  رت و  عیرـس  راـتفر  رد  نآ  درادـن و  بآ  هک  تسا  ربا  ياـه  هراـپ  عزق  دـنا و  هـتفگ  راـبتعا 
.دباتشن دور و  نیگنس  دشاب  رابنارگ  بآرپ و  نوچ  يراهب  ياهربا  فالخرب 

یجیهال

ثیدح رد  ینعی و  .فیرخلا » عزق  عمتجی  امک  هیلا  نوعمتجیف  هبنذب ، نیدلا  بوسعی  برض  کلذ  ناک  اذاف  : » مالـسلا هیلع  هثیدح  یف 
، نید لسع  سگم  هاشداپ  دنز  یم  مالسلا ، هیلع  رصعلا  بحاص  روهظ  تامالع  دش  دوجوم  هک  هاگره  سپ  هک  مالـسلا  هیلع  تسا  وا 

دننام فارطا ، زا  نانموم  هتـسد  هتـسد  وا  يوس  هب  دندرگ  یم  عمج  سپ  ناقفانم ، رافک و  هب  ار  دوخ  شین  مد و  نانموم ، هاشداپ  ینعی 
.زیئاپ لصف  رد  ربا  ياه  هراپ  ندیدرگ  عمج 

هک يربا  ياه  هعطق  ینعی  عزق »  » نامدرم و روما  رایتخا  بحاص  گرزب  ریما  ینعی  نیدـلا » بوسعی   » هک هللا  همحر  دیـس  دـیوگ  یم  و 
.دشابن نآ  رد  شراب 

ییوخ

حراشلا لاق  .اهیف  ءام  یتلا ال  میغلا  عطق  عزقلا : و  ذـئموی ، سانلا  رومال  کـلاملا  میظعلا  دیـسلا  بوسعیلا : هللا : همحر  یـضرلا  لاـق  - 1
وا ءام  اهیف  ناک  ءاوس  هقیقر  باحـسلا  نم  عطق  عزقلا  لب  ءاملا ، نم  هیلاخ  اهیف  طرتشی  الف  عزقلا  اماف  بوسعیلا ، یف  باـصا  یلزتعملا :

نکل و  اهیف ، ءام  هناب ال  عزقلا  ریـسفت  یف  نویوغللا  حرـصی  مل  نا  هنا و  - 1 نیهجوب : ضارتعالا  اذه  عفد  نکمی  لوقا : .خـلا  نکی - مل 
راغـص باحـسلا  نم  عطق  هقرفتم ، اعطق  نوکی  یـش ء  لـک  هعزق ، هدـحاولا  عزقلا : (: ) دـجنملا  ) یف لاـق  مهتاریبعت  نم  کـلذ  دافتـسی 

باحـسلا ناف  یلزتعملا ، هب  هرـسف  امک  اقاقر  تناک  اذا  اصوصخ  اعطق و  اـهیف  ءاـم  ـال  باحـسلا  نم  هقرفتملا  راغـصلا  عطقلا  و  هقرفتم )
عزق هلاعر  ناک  : ) رعاشلا لوق  یلزتعملا  هیلع  لمح  اـمک  اـهیف  ءاـم  ـال  اـم  همـالک  نم  دارا  مالـسلا ) هیلع   ) هنا .ادـج 2 - فیثک  رطاملا 

نم ربخلا  اذه  و  اضیا : لاق  .حضوا و  ءام  الب  باحـسلا  یف  یه  هیبشتلا و  اذـه  نم  هعرـسلا  هفخلا و  دـیری  مالـسلا ) هیلع   ) هنال ماهجلا )
هلوق ینعم  و  نامزلا ، رخآ  یف  انباحـصا  دنع  دجوی  يذلا  يدـهملا  هیف  رکذـی  وه  و  مالـسلا ) هیلع   ) اهب ربخی  ناک  یتلا  محالملا  رابخا 
برـض اذاف  هیحانجب ، رئاط  هنامز  رثکا  وه  اهدیـس و  لحنلا و  لحف  بوسعیلا  نال  کلذ  و  هبارطـضا ، دعب  تبث  ماقا و  هبنذـب ) برـض  )

هنا ضرالا و  یف  لقتنی  رتتـسم  فئاخ  يدهملا  نا  یف  هیمامالا  بهذم  دیـشی  اذهف  تلق : ناف  .ناریطلا  كرت  ماقا و  دقف  ضرالا  هبنذـب 
نامزلا رخآ  یف  رهظی  يذـلا  يدـهملا  ماـمالا  نوکی  نا  انبهذـم  یلع  دـعبی  ـال  تلق : .هکلم  راد  یف  میقی  تبثی و  ناـمزلا و  رخآ  رهظی 
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دجنملا یف  اـمک  بوسعیلا  - 1 یلی : امب  هیلع  ضرتعی  و  لوقا : .خـلا  هللا  هملعی  هحلـصمل  هرما  لوا  یف  کلملا  رـشتنم  رمالا ، برطـضم 
هبـشع وا  هرجـش  یلع  ترقتـسا  اذاف  لحنلا ، لک  هعم  ریطی  اهلحم  نم  تراـط  اذاـف  ادـج  ناریطلا  هلیلق  یه  و  اـهتکلم ) لـحنلا و  هریما  )

هرما راهظا  مامالا و  رارقتـسا  نع  هیانک  هلمجلاف  اهمزالت ، اهب و  طیحت  اهلوح و  لـحنلا  رئاـس  عمجت  رقتـسی و  اـهیلع و  اهبنذـب  برـضت 
هدافا یف  هیبشتلا  هراعتـسالا و  نساحم  نم  اذـه  و  ادـبا ، هنوقرافی  ـال  نیـصلخم  نیعئاـط  هب  نوطوحی  اعیرـس و  هیلا  نوعمتجیف  هعاـبتال ،

ال .نامزلا 2 - رخآ  یف  عقی  امب  رابخالا  ههج  نم  کلذک  هنا  امک  نایبلا ، یف  زاجعالا  همارکلا و  نم  برقی  و  اهیلع ، دیزم  دوصقملا ال 
ضارتعالاف ادج ، دیعب  هنا  عم  دعبی ، هظفلب ال  هیلع  رتسلا  یف  ثبشت  ضحم  فسعت  هسفن  یلع  هضرتعا  امع  هب  باجا  ام  نا  یف  لاکـشا 

نوچ : همجرتلا .اهرکذ  نع  انضرعا  هدراب  تالیوات  هبنذب ، برض  مالـسلا :) هیلع   ) هلوقل مثیم  نبا  رکذ  دق  .دراط و  ریغ  باوجلا  دراو و 
.دنوش مهارف  شدرگ  زیئاپ  ربا  كزان  ياه  هکیت  دننامب  شناوریپ  و  دزاس ، راوتسا  مچرپ  نید  ياوشیپ  دوش  نامزلا  رخآ 

يرتشوش

و نیوانع ، هعست  هلصف  یف  رکذ  ریسفتلا ) یلا  جاتحملا  مالـسلا ) هیلع   ) همالک بیرغ  رایتخا  نم  ائیـش  هیف  رکذن  لصف  : ) فنـصملا لوق 
.هعجار ءاش  نم  هبـسانملاب  بیرغلا  مالـسلا ) هیلع   ) همالک نم  ارادـقم  هبیتق  نبا  نع  و  دـیبع ، یبا  نع  دـیدحلا  یبا  نبا  لقن  و  اهرـسف ،

هیلع  ) همالک نم  و   ) هلدب دیدحلا ) یبا  نبا   ) یف نکل  مثیم و  نبا  هقدص  و  هیرـصملا )  ) یف ام  یلع  فنـصملا  مالک  نم  انلقن  ام  و  اذه ،
محالملاب مالـسلا ) هیلع  ) هرابخا یف  عساتلا - لصفلا   ) .ینعملاب هلقن  هلعل  و  ریـسفت .) یلا  جاتحی  بیرغلا  نم  اظافلا  نمـضتملا  مالـسلا )

هدارجلاب ال ههیبش  هبیود  بوسعی )  ) لوعفی یلع  ءاج  ام  باب  یف  هرهمجلا :)  ) یف لاق  نیدـلا ) بوسعی  برـض  کلذ  ناـک  اذاـف  … ( )
( هبنذـب  ) .ابوسعی سیئر  لک  اومـس  یتح  کلذ  رثک  و  هعبتت ، يذـلا  اهنم  میظعلا  رکذـلا  لحنلا : بوسعی  و  تطقـس ، اذا  اهیحانج  مضت 

عمتجیف عضوم  یف  هبنذ  برضی  لحنلا  کلمب  مالسلا ) هیلع   ) ههبش مالـسلا ) هیلع   ) مئاقلا روهظ  تقو  کلذب  دارملا  و  بانذالا ، دحاو 
ثیدح هنم  و  میغلا ، نم  هعطق  يا : هعزق ) ءامـسلا  یف  ام  و  (: ) هیاهنلا  ) یف لاق  فیرخلا ) عزق  عمتجی  امک  هیلا  نوعمتجیف   ) .لحنلا هیلع 

ناک یتلا  همحالم  رابخا  نم  ربخلا  ناونعلا : دـعب  دـیدحلا  یبا  نبا  لاق  .فیرخلا  عزق  عمتجی  اـمک  هیلا  نوعمتجیف  مالـسلا ) هیلع   ) یلع
یلع تلخد  لاق : سیق  نب  فنحالا  نع  ادنسم  ینامعنلا  يور  و  تلق : مالـسلا ) هیلع   ) يدهملا هیف  رکذی  وه  و  مالـسلا ) هیلع  ) اهب ربخی 
امهل نذاف  تئش  نا  مالسلا :) هیلع   ) یلع یل  لاقف  .هیلع  انذاتساف  یعبر  نب  ثبش  .اوکلا و  نبا  ءاجف  .یل  هجاح  یف  مالـسلا ) هیلع   ) یلع

امتجرخ نا  یلع  امکلمح  ام  مالـسلا :) هیلع   ) یلع امهل  لاق  الخد  املف  .امهل  نذاف  نینموملاریما  ای  تلق : .هجاحلاب  تادـب  تنا  کـناف 
ءالبلا نم  نوکی  یتح  بضغلا  نوکی  وا  بضغ ؟ یتیالو  یف  له  امکحی و  و  لاق : .بضغلا  نم  نمان  نا  اـنببحا  ـالاق : ئارورحب ؟ یلع 

هعبـسلا و هتـسلا و  هسمخلا و  هعبرالا و  هثالثلا و  نینثالا و  دحاولا و  نیب  ام  لئابقلا  نم  فیرخلا  عزقک  اعزق  نوعمتجی  مث  اذک  اذـک و 
لـصفلا  ) اعد مالـسلا ) هیلع   ) مامالل نذا  اذا  مالـسلا :) هیلع  ) هللادـبعوبا لاق  لاق : رمع  نب  لـضفملا  نع  .هرـشعلا و  هعـستلا و  هیناـمثلا و 

عزقک عزق  رـشع  هثـالثلا  هئمثـالثلا و  هتباحـص  هل  تحیتاـف  .یناربـعلا  همـساب  هللا  محـالملاب ) …  مالـسلا ) هـیلع  ) هراـبخا یف  عساـتلا -
، همساب فرعی  اراهن  باحسلا  یف  ریسی  يری  نم  مهنم  و  هکمب ، حبصیف  الیل  هشارف  نع  دقفی  نم  مهنم  هیولالا  باحـصا  مهف  .فیرخلا 

مهیف و  نودوقفملا ، مه  و  اراهن ، باحـسلا  یف  ریـسی  يذلا  لاق : انامیا ؟ مظعا  مهیا  كادـف  تلعج  تلق : .هبـسن  هتیلح و  و  هیبا ، مسا  و 
رهظی لاق : مالسلا ) هیلع  ) رفعج یبا  نع  هماعلا - نم  دامح -) نب  میعن  نتف   ) یف و  اعیمج .) هللا  مکب  تای  اونوکت  امنیا   ) هیالا هذه  تلزن 

هدع الجر  رشع  هثالث  و  هئمثالث ، یف  رهظیف  .هفیـس  و  هصیمق ، و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا هیار  هعم  و  ئاشعلا ، دنع  هکمب  يدهملا 
رکذ یف  بیرغلا  نم  مالسلا ) هیلع   ) هنع درو  امم  و  اذه ، راهنلاب …  دسا  لیللاب  نابهر  فیرخلا ، عزقک  اعزق  داعیم ، ریغ  یلع  ردب  لها 
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هیلع  ) مئاقلا يدـی  نیب  نا  لوقی : مالـسلا ) هیلع   ) ایلع تعمـس  لاق : غبـصالا  نع  ادنـسم  ینامعنلا  هاور  اـم  اـضیا  مالـسلا ) هیلع   ) مئاـقلا
، هضبیورلا اهیف  قطنی  و  ثیدح - یف  و  لحاملا - اهیف  برقی  و  بذاکلا ، اهیف  قدصی  و  قداصلا ، اهیف  بذکی  هعادـخ  نینـس  مالـسلا )

یف هیاهنلا  یف  .طقس و  هیف  و  رکملا ،… - دیری  لاحملا ) دیدش  وه  و   ) نآرقلا نوورقت  ام  وا  لاق : لحاملا ؟ ام  و  هضبیورلا ، ام  و  تلق :
هفاتلا لجرلا  لاقف : هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  ای  هضبیورلا  ام  لیق و  هماعلا ، رما  یف  هضبیورلا  قطنی  نا  هعاسلا و  طارشا  ثیدح 

هل لاق  ثعـشالا  نا  هبیرغ :)  ) یف دـیبعوبا  هاور  ام  و  محالملاب ) …  مالـسلا ) هیلع  ) هرابخا یف  عساـتلا - لـصفلا   ) .هماـعلا رما  یف  قطنی 
و لاق :- نا  یلا  هرطایـضلا - ءالوه  نم  ینرذعی  نم  مالـسلا :) هیلع   ) لاقف .ءارمحلا  هذه  کیلع  انتبلغ  ربنملا  یلع  وه  و  مالـسلا ) هیلع  )

هلاق ام  سانلا ) رومال  کلاملا  میظعلا  دیـسلا  بوسعیلا  : ) فنـصملا لوق  .ائدب  هیلع  مهومتبرـض  امک  ادوع  نیدـلا  یلع  مکنبرـضیل  هللا 
هیلع  ) هلوق یف  هیلا  راشملا  یلا  هراشا  ذنموی )  ) .لحنلا کلم  بوسعیلا  یف  لصالا  نا  تفرع  دقف  الا  و  نیدلا ، بوسعی  نم  دارملل  نایب 

لب ءاملا  نم  هیلاخ  نوکت  نا  اهیف  طرتشی  ال  دـیدحلا : یبا  نبا  لاق  اهیف ) ءام  یتلا ال  میغلا  عطق  عزقلا : و  (. ) کلذ ناک  اذاـف  ( ) مالـسلا
هلقلاب و اشیج  فصی  رعاشلا  لوق  هرغ  امنا  و  حـتفلاب ، هعزق  هدـحاولا  نکی  مل  وا  ءاـم  اـهیف  ناـک  ءاوس  هقیقر  باحـسلا  نم  عطق  عزقلا 

ناک اذا  هیف  ءام  يذـلا ال  ماهجلا  ناف  .هغلابملا  دارا  رعاشلا  نـال  هرکذ  اـم  یلع  کـلذ  لدـی  سیل  و  ماـجهلا ) عزق  هلاـعد  ناـک   ) هقخلا
رعاشلا نا  لوقی  نا  هیفکی  ناک  و  لیوطتلا ، اذـه  یلا  جـتحی  مل  تلق : .هیبشتلا  نم  هدـیری  ام  یف  غلبا  هرکذ  ناـک  هفیفخ  هقرفتم  اـعاطقا 

عزقلا یف  طرتشی  امک ال  مث  .فاضملا  ینعم  یلع  هیلا  فاضملا  ینعم  تفـضا  ملف  هیف ) ءام  باحـس ال  يا :  ) ماهجلا یلا  عزقلا  فاضا 
هرغ امنا  و  دـیدحلا ، یبا  نبا  لاق  امک  هقیقر  اعطق  نوکت  نا  اهیف  طرتشی  فنـصملا ال  لاق  امک  ءاـم  ـالب  باحـسلا  نم  اـعطق  نوکت  نا 

 … ( محالملاب مالـسلا ) هیلع  ) هرابخا یف  عساتلا - لصفلا  ، ) اوقلطا لب  هریغ  کلذ  لقی  ملف  .يرهوجلا  نم  مه  وه و  و  يرهوجلا ، لوق 
یف هقرفتملا  مـیغلا  عـطق  عزقلا  (: ) هرهمجلا  ) یفف .يرزجلا  و  يرـشخمزلا ، و  يداـب ، زوریفلا آ  و  یموـیفلا ، و  دـیرد ، نـبا  يرهزـالا و 

نوکی یش ء  لک  : ) يرهزالا لاق  هبصق .) بصق و  لثم  هعزق  هدحاولا  هقرفتملا  باحسلا  نم  عطقلا  عزقلا : (: ) حابصملا  ) یف و  ءامـسلا )
یف و  اذـه ، هیاـهنلا .)  ) یف هـلثم  و  ءاـهب ) هدـحاولا  باحــسلا  نـم  عـطق  هـکرحم  عزقلا  و  (: ) سوماـقلا  ) یف و  عزق ) وـهف  هـقرفتم  اـعطق 

ثیدحلا یف  درو  دقف  هنم ، مهولا  لب  تلق : يرهوجلا .) مهوت  امک  ثیدـحلا  یف  ال  فیرخلا ) عزق  عمجت  امک   ) لثملا یف  سوماقلا :) )
میعن نا  تفرع  دق  هصن و  تفرع  دق  هباتک و  عوضوم  هنف و  اذـه  يذـلا  هیاهنلا )  ) یف حرـص  هب  مهقیرط و  نم  درو  دـق  ناونعلا و  وه  و 
اذـهب مالـسلا ) هیلع   ) هنع مالکلا  درو  لب  نیربخ  یف  کلذ  انم  ینامعنلا  هیاور  نع  الـضف  هنتف )  ) یف هاور  اضیا  مهلاجر  نم  داـمح  نب 

(: مجعملا  ) یف و  اذه ، .لصفلا  نم  ( 24) ناونعلا یف  هتفرع  امک  اضیا  هیما  ینب  لاصیتسال  نوعمتجی  نیح  سابعلا  ینب  هعیـش  یف  ظفللا 
هرل نب  رادـنب  و  دربملل ، لاقف  هغللا  بیرغ  نم  اهیف  عقی  اـمب  هاری  نم  نحتمی  و  باـسنالا ، راـبخالا و  نم  اردـص  يوری  لـکوتملا  ناـک 

.حابـصلا تبرـش  مث  تلزنف  .هلیبق  یماما  و  یجوجدلا ، تبکر  - ) وه ربخلا و  اذه  یف  تئاج  یتلا  فرحالا  هذـه  ینعم  ام  یناهبـصالا :
یف عساـتلا - لـصفلا   ) یئارو تفطع  مث  تصنقف  .درمعلا  لحـسملا و  صوحنلا و  یماـما  تضکرف  میجن  ـالا  یماـما  سیل  و  تررمف ،
یف فضغـالا  سراـما  لزا  ملف  یئارو ، تعجر  مث  .ماـمحلا  هتقذا  یتح  هب  لزا  ملف  .بولق  یلا  محـالملاب ) …  مالـسلا ) هیلع  ) هراـبخا

راـبخا یف  هدـجو  یتـح  هرتاـفد  دربـملا  عجار  و  هالهمتـساف ، اـهانعم  اـملعی  ملف  اعیرـص .) رخ  یتـح  هیلع  تلمح  و  یلع ، لـمحف  .هلتق 
هیـشحولا ناتالا  صوحنلا )  ) رئب و یلع  هرخـص  هلیبقلا )  ) و ئادوسلا ، هقانلا  یجوجالا )  ) لاـق هل و  هرـسف  هاورف و  .هیلا  رکاـبف  بارعـالا 

ینثتملا دسالا  فضغالا )  ) بئذلا و بولقلا )  ) دسالا و درمعلا )  ) و لحنلا ، یف  بوسعیلاک  هیشحولا  رمحلا  ماما  لحسملا )  ) و لئاحلا ،
.اربک ابضغ و  ایلعلا  هفافجا  تخرتسا  يذلا  وا 

هینغم
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: اهلوا بیرغلا ، اذه  نم  لمج  عست  رکذ  مث  ..ریسفت  یلا  جاتحملا  مامالا  مالک  بیرغ  رایتخا  نم  ائیش  انه  رکذن  یضرلا : فیرـشلا  لاق 
یموی ء .ءاملا و  نم  هیلاخ  نوکت  بلاغلا  یف  و  هقیقر ، باحـسلا  نم  عطق  عزقلا  و  میظعلا ، دیـسلا  بوسعیلا : خـلا ..) کلذ  ناـک  اذاـف  )

.نامزلا رخآ  یف  رظتنملا  يدهملا  روهظ  یلا  کلذب  مامالا 

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

نآ ینعم  هک  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  نخـس  زا  باتک ) نیا  رد   ) هدـش هدـیزگرب  هچنآ  زا  يزارف  دـنچ  مینک  یم  نایب  لصف  نیا  رد 
بحاص ترـضح  یگرزب  تمظع و  زا  هک   ) تسا مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  راتفگ  رد  .تسا  دنمزاین  نایب  ریـسفت و  هب  مهف و  زا  رود 
هدیدرگ راکـشآ  ینارگن  ندوب و  ناهنپ  زا   ) نید ياوشیپ  راوگرزب و  ياقآ  دسرب  نآ  تقو  نوچ  هداد :) ربخ  هجرف ( هللا  لجع   ( نامزلا

هراپ هکنانچ  دـنیآ  درگ  راوگرزب  نآ  دزن  ناهج ) فارطا  زا  نینموم   ) سپ ددرگ ، اجرباپ  رقتـسم و  دوخ ) تفالخ  تنطلـس و  ماـقم  رب 
نانمشد زا  هدنز و  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  هکنیا  هب  تسا  حیرـص  شیامرف  نیا   ) ددنویپ یم  مه  هب  هدمآ  درگ  زیئاپ  لصف  رد  ربا  ياه 

نیدلا بوسعی  دیامرف ): همحرلا  هیلع  یـضردیس  دوش ، یم  راکـشآ  دـهاوخب  ادـخ  تقو  ره  دـنک و  یم  ریـس  نیمز  يور  رد  ناهنپ و 
ینارگن زا  سپ  نامز  ماما  ینعی  هبنذب  برـض  ترـضح  نآ  شیامرف  و   ) زور نآ  رد  مدرم  ياهراک  رادـمامز  راوگرزب و  رورـس  ینعی 

و دـیامن ، یم  زاورپ  شلاـب  ود  هب  ار  زور  زا  رتـشیب  هک  تسا  لـسع  روبنز  هاـشداپ  ینعم  هب  تغل  رد  بوـسعی  اریز  ددرگ ، یم  اـجرباپ 
هاوخ تسا  كزان  قیقر و   ) هک تسا  ربا  ياه  هراپ  عزق  و  دوش ) یم  رقتسم  هدومن  كرت  ار  زاورپ  تکرح و  دراذگ  نیمز  هب  مد  نوچ 

باحـصا هکنیا  و  دنا : هدومن  طبـض  دش  نایب  هک  يروط  هب  ار  نآ  ینعم  ناسیون  تغل  هکنانچ   ) دشاب ناراب  بآ و  یب  هاوخ ) رادـبآ و 
نآ رد  هدنکارپ  ياهربا  تسا و  ناتسمز  لوا  زیئاپ  هک  تسا  نآ  يارب  هدومن  هیبشت  زیئاپ  ربا  ياه  هراپ  هب  ار  مالسلا  هیلع  مئاق  ترـضح 

(. دندنویپ یم  مه  هب  يدوز  هب  ماگنه 

ینامز

هب هراشا  دروم  نیا  رد  هتفگ و  نخـس  مالـسلا ) هیلع   ) يدـهم ترـضح  هرابرد  هاگیب  هاگدوخ و  تاملک  نایم  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما
تعرـس هدومرف  هراشا  نآ  هب  هک  يرگید  هتکن  .تسا  روهظ  نامز  رد  نآ  ندش  رقتـسم  ترـضح و  نآ  یلعف  ياه  همانرب  یگدـنکارپ 

.تسا عیرس  یلیخ  هک  تسا  يزیئاپ  ياهربا  تعرس  دننامه  شنارای  ندش  عمج 

يزاریش دمحم  دیس 

هب هراشا  دروم  نیا  رد  هتفگ و  نخـس  مالـسلا ) هیلع   ) يدـهم ترـضح  هرابرد  هاگیب  هاگدوخ و  تاملک  نایم  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما
تعرـس هدومرف  هراشا  نآ  هب  هک  يرگید  هتکن  .تسا  روهظ  نامز  رد  نآ  ندش  رقتـسم  ترـضح و  نآ  یلعف  ياه  همانرب  یگدـنکارپ 

.تسا عیرس  یلیخ  هک  تسا  يزیئاپ  ياهربا  تعرس  دننامه  شنارای  ندش  عمج 
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يوسوم

هب هراشا  دروم  نیا  رد  هتفگ و  نخـس  مالـسلا ) هیلع   ) يدـهم ترـضح  هرابرد  هاگیب  هاگدوخ و  تاملک  نایم  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما
تعرـس هدومرف  هراشا  نآ  هب  هک  يرگید  هتکن  .تسا  روهظ  نامز  رد  نآ  ندش  رقتـسم  ترـضح و  نآ  یلعف  ياه  همانرب  یگدـنکارپ 

.تسا عیرس  یلیخ  هک  تسا  يزیئاپ  ياهربا  تعرس  دننامه  شنارای  ندش  عمج 

یناقلاط

برـض کلذ  ناک  اذاـف  هثیدـح : یف  مالّـسلا  هیلع  هلوق  ریـسفت : یلا  جاـتحت  بیرغلا  نم  اـظافلا  نمـضتملا  مالّـسلا  هیلع  همـالک  نم  و 
کلاملا میظعلا  دیسلا  نیدلا : بوسعی  : » یلاعت هللا  همحر  یضرلا  لاق  .فیرخلا  عزق  عمتجی  امک  هیلا  نوعمتجیف  هبنذب ، نیدلا  بوسعی 

هب دنمزاین  تسا و  یبیرغ  ظافلا  نمضتم  هک  ترضح  نآ  نانخـس  هلمج  زا  « » .اهیف ءامال  یتلا  میغلا  عطق  عزقلا : و  ذئموی ، سانلا  رومال 
وا رب  نانآ  دتفا و  هار  هب  دوخ  ناوریپ  اب  نید  بوسعی  دوش  نینچ  نوچ  هک  دوخ  ثیدح  رد  ترضح  نآ  راتفگ  نیا  و  ریـسفت ، حرش و 
زا دوصقم  تسا : هتفگ  دانک  تمحر  شیادخ  هک  یضر  دیس  .تسین » بآ  نآ  رد  هک  يزییاپ  ربا  ياه  هراپ  نوچمه  .دنوش  یم  عمج 

.تسا ناراب  یب  ربا  ياه  هراپ  عزق »  » زا دوصقم  تسا و  مدرم  روما  کلام  ماگنه  نآ  رد  هک  تسا  یگرزب  رتهم  نید ، بوسعی 

، تسا هدومرف  حماست  عزق »  » ینعم رد  هک  یـضر  دیـس  رب  ضارتعا  تاحالطـصا و  تاغل و  زا  یخرب  حیـضوت  نمـض  دیدحلا  یبا  نبا 
هب تسا و  هدیشوپ  ناسرت و  مالّسلا  هیلع  يدهم  هک  دزاس  یم  راوتـسا  ار  هیماما  بهذم  داقتعا  نخـس  نیا  هک  ییوگب  رگا  دیوگ : یم 
هب میوگ  یم  ددرگ ، یم  رقتسم  دوخ  تموکح  زکرم  رد  دوش و  یم  رهاظ  نامزلا  رخآ  رد  تسا و  مرگرـس  نیمز  رد  تحایـس  ریس و 

لاعتم دنوادخ  هک  یتحلـصم  يارب  تسخن  دـنک ، روهظ  نامز  رخآ  رد  نوچ  يدـهم  ماما  هک  تسین  دـیعب  عوضوم  نیا  مه  ام  هدـیقع 
يرگید دروم  رد  ار  بوسعی  هملک  نینمؤملا  ریما  .دوش  مظنم  ياجرباپ و  سپـس  دـشابن و  ياجرباپ  شتموکح  دـناد  یم  ار  نآ  ببس 
بوسعی نیا  : » تفگ دومرف  روبع  دیـسا  نب  باتع  نب  نمحرلا  دـبع  هتـشک  رانک  زا  نوچ  لمج  گـنج  زور  تسا و  هدرب  راـک  هب  مه 

.ناشیا رتهم  رالاس و  ینعی  .تسا ،» شیرق 

مراکم

مالسلا هیلع  هثیدح  یف  و 

.ِفیِرَْخلا ُعَزَق  ُعِمَتْجَی  اَمَک  ِْهَیلِإ  َنوُعِمَتْجَیَف  ، ِِهبَنَِذب َنیِّدلا  ُبوُسْعَی  َبَرَض  َِکلذ  َناَک  اَذِإَف 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

ياه هراپ  دـننام  دزیگنا و  یمرب  دالب  فارطا  زا  ار  یهورگ  دـنوادخ  دوش و  یم  رقتـسم  دوخ  هاگیاج  رد  نید  ياوشیپ  ماگنه  نآ  رد 
زا لبق  -) رداصم رد  بیطخ  موحرم  هتفگ  هب  - هک یناسک  هلمج  زا  هنامیکح : راتفگ  دنـس   ) . .دنیآ یم  وا  يوس  هب  تعرـس  هب  زییاپ  ربا 
رد يرهزا  نینچمه  تسا و  ثیدحلا  بیرغ  باتک  رد  يافوتم 224 )  ) مالس نب  مساق  دنا  هدروآ  ار  هنامیکح  مالک  نیا  یـضر ) دّیس 

جهن رداصم  «.) َبنَذ » هدام رد  هیاهن  رد  ریثا  نبا  لـقن  قبط  نیبیرغلا  نیب  عمجلا  باـتک  رد  يورِه  »و  عَزَق » هداـم رد  هغللا  بیذـهت  باـتک 
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هدروآ دوخ  فّنـصم  باتک  رد  ار  اـنعم  رپ  مـالک  نیا  يافوتم 235 )  ) یفوک هبیـش  یبا  نبا  مینک  یم  هفاـضا  ،ج 4،ص 204 .) هغالبلا
هدمآ یسلجم  تیاور  رد  هچنآ  هیبش  یتافاضا  اب  ار  نآ  يافوتم 975 )  ) لاّمعلازنک رد  يدنه  یقتم  و  ،ج 8،ص 559 ) فنصملا ) .تسا

( ( ،ج 14،ص 557 لاّمعلازنک ) .تسا هدرک  ذخا  يرگید  عبانم  زا  دهد  یم  ناشن  هک  دنک  یم  رکذ 

نآ رد  هـک  تـسا  یگرزب  ياوـشیپ  اـقآ و  ياـنعم  هـب  « بوُـسْعَی :» دـیوگ یم  فیرـش ) مـالک  نـیا  ریــسفت  رد   ) یــضر دّیــس  موـحرم 
درادن دوجو  اه  نآ  رد  بآ  هک  تسا  يربا  ياه  هعطق  يانعم  هب  « عَزَق دریگ و« یم  تسد  هب  ار  مدرم  روما  یتسرپرس  ، زور

؛) دنوش یم  عمج  دنود و  یم  نامسآ  هحفص  رب  تعرس  اب  ور  نیازا  (و 

: ُیِضَّرلا َلاق  )

( . اهیف َءام  یتَّلا ال  ِمَیِْغلا  ُعَِطق  : ُعَزَْقلاَو ، ٍِذئَمْوَی ِساّنلا  ِرُومُِأل  ُِکلاْملا  ُمیظَْعلا  ِیَّسلا  ِدّ : ُبوُسْعَْیلا

ناشخرد هدنیآ 

یمن نشور  الماک  مالـسلا  هیلع  ماـما  مـالک  موهفم  ، نآ نودـب  هک  یلاـح  رد  هدرکن  رکذ  ار  مـالک  نیا  ردـص  ، هللا همحر  یـضر  دـّیس 
یم لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دنس  رکذ  اب  لماک  روط  هب  ار  ثیدح  نیا  یسوط  خیش  تبیغ  باتک  زا  یـسلجم  همالع  یلو  ، دوش

: دیوگ یم  دنک و 

: دومرف نینچ  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  »

ًاعَزَق َنُوئیِجَی  اَِهفاَرْطَأ َو  ْنِم  ًامْوَق  ُهَّللا  ُثَْعبَیَف  ِِهبَنَذـِب  ِنیِّدـلا  ُبوُسْعَی  َبَرَـض  َِکلَذ  َناَک  اَذِإَف  ُهَّللا  َلاَُقی  یَّتَح ال  َنوُصُْقنَی  ُساَّنلا  ُلاَزَی  ـال  »
هب ور  یبهذـم ) دـیاقع  رظن  زا   ) هتـسویپ مدرم  ...ْمِـهِریِمَأ ؛ َمْـسا  ْمُهَِلئاَـبَق َو  ْمُهَءاَمْـسَأ َو  ُفِرْعَأ  ْمُُهفِرْعَأـَل َو  یِّنِإ  ِهَّللا  ِفـیِرَْخلا َو  ِعَزَقَک 
یم رقتـسم  دوخ  هاگیاج  رد  نید  ياوشیپ  ماگنه  نیا  رد.دوش  یم  هدرپس  یـشومارف  هب  « هّللا » مان یتح  هک  ینامز  اـت  دـنور  یم  ناـصقن 

دنگوس ادخ  هب.دنیآ  یم  وا  غارـس  هب  تعرـس  هب  زییاپ  ربا  ياه  هراپ  دننام  دزیگنا و  یمرب  دالب  فارطا  زا  ار  یهورگ  دـنوادخ  دوش و 
،ج 52،ص 334،ح راونالا راحب  «. ) . ...مناد یم  زین  ار  ناشریما  مان  اه و  نآ  ياه  هلیبق  اه و  نآ  مان  یتح  مسانـش و  یم  ار  اـه  نآ  نم 

 ( 65

زور نآ  رد  هک  تسا  یگرزب  ياوشیپ  اـقآ و  ياـنعم  هب  بوـسعی  :» دـیوگ یم  فیرـش  ثیدـح  نیا  ریـسفت  رد  هللا  همحر  یـضر  دـّیس 
اب ور  نیازا  و   ) درادـن دوجو  اـه  نآ  رد  بآ  هک  تسا  يربا  ياـه  هعطق  ياـنعم  هب  « عزق دریگ و« یم  تسد  هب  ار  مدرم  روما  یتسرپرس 

: ُبوُسْعَْیلَا : ُیِضَّرلا َلاق  ( ؛») دنوش یم  عمج  دنود و  یم  نامسآ  هحفص  رب  تعرس 

( . اهیف َءام  یتَّلا ال  ِمَیِْغلا  ُعَِطق  : ُعَزَْقلا ،َو  ٍِذئَمْوَی ِساّنلا  ِرُومُِأل  ُِکلاْملا  ُمیظَْعلا  ِیَّسلا  ِدّ

رد : دنا هتفگ  هتفرگ و  داریا  تسا  هدرک  هعَُزق ) عمج  «) عَزَق » يارب هللا  همحر  یضر  دّیس  هک  يریسفت  رد  هغالبلا  جهن  ناحراش  زا  یعمج 
حیرـصت هک  نآ  یب  دـنا  هتفرگ  ربا  تاعطق  ياـنعم  هب  ار  نآ  یگمه  هکلب  ، هدـشن « عَزَق » يارب يریـسفت  نینچ  تغل  عباـنم  زا  کـی  چـیه 
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تغل بابرا  اریز  ، تسا هدرک  هدافتسا  یمازتلا  تلالد  هب  ار  انعم  نیا  یـضر  دّیـس  موحرم  دیاش  یلو  ؛ دشاب هتـشادن  بآ  هک  يربا  : دننک
هنوگ نیا  هک  تسا  یعیبط  و  دـننک ) یم  تکرح  تعرـس  اب  هک   ) دوش یم  هتفگ  اـهربا  هدـنکارپ  قیقر و  ياـه  هعطق  هب  عَزَق  : دـنا هتفگ 

ناوریپ هک  تسا  نیا  زین  مالـسلا  هیلع  ماما  روظنم.دنور  یم  شیپ  تعرـس  هب  مه  لیلد  نیمه  هب  دننک و  یمن  لمح  دوخ  اب  یبآ  اهربا 
.دنوش یم  عمج  وا  درگ  تعرس  هب  وا 

رارقتسا هک  یماگنه  تسا و  لسع  ناروبنز  هکلم  نامه  لصا  رد  بوُسْعَی »  » دنا هتفگ  هدرک و  فالتخا  ناحراش  زین  َبنَذ »  » ریسفت رد 
.تسا ماکحتسا  رارقتسا و  زا  هیانک  هلمج  نیا  نیاربانب  ، دنز یم  نیمز  رب  ار  شیوخ  مد  دبای  یم 

هارمه هب  نید  ياوشیپ  هک  تسا  نیا  هلمج  يانعم  تسا و  ناوریپ  يانعم  هب  « َبنَذ » هک هدش  هداد  رگید  یضعب  يوس  زا  زین  لامتحا  نیا 
(. تسا نیمز  يور  رب  تکرح  ضرألا و  ِیف  بْرَض  يانعم  هب  َبَرَض »  » تروص نیا  رد   ) داتفا یم  هار  هب  دوخ  ناوریپ 

نیا زا  هیانک  هلمج  نیاربانب  ، دروآ یم  نوریب  ار  دوخ  شین  دریگ  یم  مشخ  هک  یماـگنه  لـسع  روبنز  هک  هدـش  هداد  زین  لاـمتحا  نیا 
یم رظن  هـب  رت  بساـنم  لوا  ياـنعم  یلو  ؛ دزیخ یم  اـپ  هـب  دوـش و  یم  نیگمــشخ  اـه  يراــجنهان  ربارب  رد  نـید  ياوـشیپ  هـک  تـسا 

.تسین دیعب  زین  اهریسفت  ریباعت و  نیا  نایم  عمج  دنچره  ، دسر

يدـهم ترـضح  روهظ  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  نیا  ناحراش  نایم  رد  فورعم  ، تسا یـسک  هچ  هرابرد  نخـس  نیا  هک  نیا  رد 
هب فیرـش  ثیدح  نیا  لیذ  رد  یـسلجم  همالع  موحرم  هک  تسا  يزیچ  نامه  نخـس  نیا  هدنز  دهاش  دنک و  یم  هراشا  مالـسلا  هیلع 

ناوریپ و : دـیوگ یم  هک  تسا  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  شدـج  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یـسوط  خیـش  تبیغ  زا  لقن 
هیآ دـنوش و  یم  عمج  وا  درگ  یگمه  ، دـنردب هوزغ  رد  مالـسا  ناگدـنمزر  هدـع  قباطم  رفن  هدزیـس  دصیـس و  یهلا  درم  نآ  ناـیماح 

رب ، وا اریز  ؛ دنک یم  رضاح  ار  امش  همه  ادخ  ، دیـشاب اجره  ؛ » ٌریِدَق ٍءْیَـش  ِّلُک  یلَع  َهّللا  َّنِإ  ًاعیِمَج  ُهّللا  ُمُِکب  ِتْأَی  اُونوُکَت  ام  َْنیَأ   » هفیرش
 ( ،ج 52،ص 334،ح 65 راونالا راحب  هیآ 148؛ ، هرقب  ) . .تسانعم نیمه  هب  هراشا  زین  « تساناوت يراک  ره 

هک تسا  ینـشور  هنیرق  نیا  تسا و  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  روهظ  هب  طوبرم  رفن  هدزیـس  دصیـس و  نارای  میناد  یم  لاح  ره  هب 
.تسا هدوب  انعم  نیمه  زین  مالسلا  هیلع  ماما  روظنم 

یم زین  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبا  ، تسین هعیش  ناحراش  هب  رـصحنم  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  روهظ  هب  فیرـش  ثیدح  نیا  ریـسفت 
 ) .دوش یم  دلوتم  نامّزلارخآ  رد  ام  هدیقع  هب  هک  دهد  یم  ربخ  مالـسلا  هیلع  يدـهم  روهظ  زا  هلمج  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  : دـیوگ

دلوت ترـضح  نآ  میدـقتعم  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  بتکم  ناوریپ  اـم  یلو  ،ج 19،ص 104 )  دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جـهن  حرـش  .
.تسا تبیغ  هدرپ  تشپ  رد  هدنز و  نونکا  مه  هتفای و 

یسیلگنا

يرونخسمالسلا هیلع  هثیدح  یف  و  - 2

هراشا
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کسمملا لیخبلا  عضوملااذه  ریغ  یف  حشحشلاو  حشحش  وهف  ریسوأ  مالک  یف  ضام  لک  اهیف و  یضاملا  هبطخلاب  رهاملا  دیری 

اه همجرت 

یتشد

اب نارنخـس  دوب و  مالّـسلا  هیلع  ماما  صاخ  نارای  زا  هک  تسا  ناـحوص  نب  هعـصعص  روظنم ،  ) تسا يرهاـم  تسدربز  نارنخـس ، نیا 
(. .تشذگرد دوخ  هاگدیعبت  رد  يرجه  لاس 60  رد  درک و  دیعبت  ار  وا  هیواعم  روتسد  هب  هبعش  نب  هریغم  دوب ، یتراهم 

« حشحـش  » رگید دراوم  رد  یلو  دـنیوگ ، دور  یم  هار  بوخ  ای  دـنز  یم  فرح  بوخ  هک  یـسک  هب  دراد ، تراهم  ینعی  حشحـش » ) »
( لیخب يدرف  ینعی 

يدیهش

.تسا حشحش  بیطخ  نیا  مالسلا ]:) هیلع   ) تسا ترضح  نآ  ثیدح  رد  [و 

حـشحش دیوپ  هتفرگ و  یپ  ار  یهار  ای  دناوت  نخـس  يریگ  یپ  هک  ره  و  تساناوت ، نآ  يریگ  یپ  رد  اسر و  ندناوخ  هبطخ  رد  ینعی  ]
[ .دوب هدنشخبان  لیخب  ینعم  هب  دروم ، نیا  رد  زج  حشحش  و  تسا ،

یلیبدرا

هبطخب دـشاب  داتـسا  رایـسب  هک  یـصخش  نآـب  دومرف  هدارا  تراـهم  اـب  رایـسب  هک  تسیا  هدـنناوخ  هبطخ  نیا  هک  تسوا  ثیدـح  رد  و 
نیا ریغ  رد  حشحش  تسا و  حشحش  ینعمب  وا  سپ  راتفر  رد  ای  راتفگ  رد  هدنرذگ  هدنور و  ره  نآ  رد  دشاب  ناور  نارذگ و  ندناوخ 

لیخب تسا و  کسمم  ینعمب  عضوم 

یتیآ

.تسا حشحش »  » بیطخ نیا  دومرف : یثیدح  رد 

ار وا  دـشاب  كـالاچ  راـتفر  نخـس و  رد  هک  ره  دراد و  تراـهم  نآ  نداد  همادا  هبطخ و  يادا  رد  هک  تسا  یـسک  حشحـش »  » زا دارم 
.تسا کسمم  لیخب و  ینعم  هب  عوضوم  نیا  ریغ  رد  .دنیوگ  حشحش » »

نایراصنا

.تسا حشحش  يا  هدنیوگ  نیا.تسا  ترضح  نآ  راتفگ  رد 

حشحش ،و  تسا « حشحش  » راتفر نخس و  رد  وردنت  ره  ،و  تسا ناور  اسر و  بلاطم  نایب  رد  رهام و  راتفگ  رد  هک  تسا  نیا  شروظنم 
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 . تسا لیخب  يانعم  هب  ماقم  نیا  ریغ  رد 

اه حرش 

يدنوار

بیطخلا و  ادتبم ، اذهف  حشحشلا  بیطخلا  اذه  لاقف : .مهئابطخ  نم  مالـسلا و  هیلع  یلع  هعیـش  رایخ  نم  ناک  ناحوص  نب  هعـصعص  و 
یلع زوجی  و  ادتبملا ، ربخ  هفصلا  عم  فوصوملا  و  بیطخلا ، هفص  حشحشلا  نوکی  نا  زوجی  و  ءادتبملا ، ربخ  حشحـشلا  نایب و  فطع 
هاطق لاقی : عفنا و  هظعو  عجنا و  همالک  ناک  نافصولا  ناذه  هیف  ناک  اذا  بیطخا  .اضیا و  عاجشلا  رویغلا و  حشحـشلا : .اضیا و  هسکع 
هودغ ندل  همرلا : وذ  لاق  حشحش  هتبطخ  یف  یضاملل  لاقی  یتح  هیف  یضاملا  یشلا ء  یلع  بظاوملا  حشحشلا : .هعیرس و  يا  حشحش 

.يداحلا ینعی  فلکملا  ناحشحشلا  نیطقلا  ثح  یحضلا و  تدتما  اذا  یتح 

يردیک

یضاملا رهاملا  حشحـشلا  و  مهئابطخ ، نم  و  مالـسلا : هیلع  یلع  هعیـش  رایخ  نم  ناک  و  ناحوص ، نب  هعـصعص  یلا  هراشالا  ناک  لیق :
اهتوق یف  لجر  اهناک  حاشحش  هارما  ناریطلا و  هعرس  حشحشلا : حشحش و  هقان  و  هداح ، هعیرس  حشحش : هاطق  مهلوق : نم  مالکلا ، یف 

یلا يرت  الا  .شحافلا  ددشتلا  طرفملا و  كاسمالا  وه  و  نییرـصبلا ، بهذم  یلع  هظفل ، نم  حـشلا ال  ینعم  نم  هلک  اذـه  و  اهدـحو ،
نوکی نا  زوجی  و  ادتبملا : ربخ  حشحشلا ، بیطخلا  اذه  ام  لاقف : بطخی  دحاو  يار  هنا  يور  و  حشحشم ، و  حاشحش ، لیخبلل : مهلوق 

وا هل  تعن  بیطخلا  هربخ و  اذـه  ادـتبم و  یه  و  هیماهفتـسا ، اـم  يرخـالا  هیاورلا  یلع  .ربخ  دـعب  ربخ  وا  هتمعن  حشحـشلا  ربـخلا و  وه 
نا يور  عفنا  هظعو  عجنا و  همالک  ناک  نافصولا  ناذه  هیف  ناک  اذا  بیطخلا  اضیا و  عاجـشلا  رویغلا و  حشحـشلا  و  لیق : نایب ، فطع 

و امحقل ، اهل  نا  لوقی  و  هموصخلا ، رضحی  ناک ال  رفعج و  نب  هللادبع  هدعب  لک  مث و  هموصخلاب ، الیقع  هاخا  لک  مالـسلا و  هیلع  ایلع 
.دئادش کلاهم و  يا  اهرضحی  ناطیشلا  نا 

مثیم نبا 

وگدـنت و ره  و  نخـس ، يادا  رد  اناوت  یناوخ و  هبطخ  رد  رهام  روآ و  نابز  حشحـش  زا  دوصقم  رهام .) روآ و  ناـبز  يوگنخـس  نیا  )
( مالـسلا هیلع   ) ماما هک  دـنا  هدرک  لقن  .تسا  کسمم  لـیخب و  ینعم  هب  دروم  نیا  ریغ  رد  حشحـش  اـما  .دـنیوگ  حشحـش  ار  زوردـنت 

؟ تسیک راتفگ - رد  رهام  ینعی  حشحش - بیطخ  نیا  دومرف  دیوگ ، یم  نخس  هک  دید  ار  ینارنخس 

دیدحلا یبا 

.ُحَشْحَّشلا ُبیِطَْخلا  اَذَه  ِِهثیِدَح ع: ِیف  َو 

لیخبلا عضوملا  اذـه  ریغ  یف  حشحـشلا  حشحـش و  وهف  ریـس  وأ  مـالک  یف  ضاـم  لـک  اـهیف و  یـضاملا  هبطخلاـب  رهاـملا  دـیری  لاـق  ]
 [ کسمملا
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يواحلا حشحشلا  هل و  مزالملا  ءیشلا  یلع  بظاوملا  ینعمب  حشحشلا  عاجشلا و  ینعمب  حشحـشلا  رویغلا و  ینعمب  حشحـشلا  ءاج  دق 
.ناحشحشلا هلثم  و 

هیلع ینثی  یلع ع  لـثم  نوکی  نأ  ارخف  اـهب  هعـصعص  یفک  هللا و  همحر  يدـبعلا  ناـحوص  نب  هعـصعصل  یلع ع  اـهلاق  هملکلا  هذـه  و 
. ( نییبتلا 1:97 نایبلا و  ظحاجلا (  نامثع  وبأ  انخیش  کلذ  رکذ  سانلا  حصفأ  نم  هعصعص  ناک  ناسللا و  هحاصف  هراهملاب و 

یناشاک

هدارا ینعی  هبطخلاب ) هرهاملا  دیری   ) هک دیامرف  یم  دیـس  و  حشحـشلا ) بیطخلا  اذـه   ) هک وا  ثیدـحرد  هدـش  عقاو  و  هثیدـح ) یف  (و 
تیاهن هکنآ  هن  نآ  رد  دشاب  ناور  نارذگ و  اهیف ) یضاملا   ) ندناوخ هبطخ  هب  دشاب  داتسا  هک  ار  یصخش  حشحـش )  ) ظفل هب  هدومرف 

وا سپ  راتفگ  راتفر و  رد  هدـنرذگ  هدـنور و  ره  و  حشحـش ) وهف  ریـس  وا  مالک  یف  ضاـم  لـک  و   ) نآ رد  دـشاب  هتـشاد  یگدـنامرد 
نب هعصعص  هب  تسا  تراشا  نیا  .راثآ و  تعرس  راثد ، تغالب  راعش ، تحاصف  داتـسا  هک  دشاب  جهن  نیا  رب  ینعم  سپ  تسا  حشحش 

رد حشحش  ظفل  و  کسمملا ) لیخبلا  عضوملا  اذه  ریغ  یف  حشحـشلا  و   ) دوب مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  هعیـش  رایخا  زا  وا  ناحوص و 
.مامت كاسما  اب  تسا  لیخب  ینعم  هب  ماقم  نیا  ریغ 

یلمآ

ینیوزق

هدارا ینعی  هبطخلاب ) هرهاملا  دیری   ) هک دیامرف  یم  دیـس  و  حشحـشلا ) بیطخلا  اذـه   ) هک وا  ثیدـحرد  هدـش  عقاو  و  هثیدـح ) یف  (و 
تیاهن هکنآ  هن  نآ  رد  دشاب  ناور  نارذگ و  اهیف ) یضاملا   ) ندناوخ هبطخ  هب  دشاب  داتسا  هک  ار  یصخش  حشحـش )  ) ظفل هب  هدومرف 

وا سپ  راتفگ  راتفر و  رد  هدـنرذگ  هدـنور و  ره  و  حشحـش ) وهف  ریـس  وا  مالک  یف  ضاـم  لـک  و   ) نآ رد  دـشاب  هتـشاد  یگدـنامرد 
نب هعصعص  هب  تسا  تراشا  نیا  .راثآ و  تعرس  راثد ، تغالب  راعش ، تحاصف  داتـسا  هک  دشاب  جهن  نیا  رب  ینعم  سپ  تسا  حشحش 

رد حشحش  ظفل  و  کسمملا ) لیخبلا  عضوملا  اذه  ریغ  یف  حشحـشلا  و   ) دوب مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  هعیـش  رایخا  زا  وا  ناحوص و 
.مامت كاسما  اب  تسا  لیخب  ینعم  هب  ماقم  نیا  ریغ 

یجیهال

رد تراهم  بحاص  بیطخ  نیا  تسیک  هک  مالسلا  هیلع  تسوا  ثیدح  رد  ینعی و  .حشحشلا » بیطخلا  اذه  : » مالسلا هیلع  هثیدح  یف 
.ندرک اشنا  هبطخ 

رد نارذـگ  هبطخ و  رد  تراهم  بحاص  صخـش  حشحـش »  » ظفل هب  مالـسلا  هیلع  تسا  هدرک  هدارا  هک  هللا  همحر  دیـس  دـیوگ  یم  و 
ینعم هب  عضوم  نیا  ریغ  رد  حشحش  برع و  تغل  رد  دنیوگ  حشحش »  » ار وا  سپ  ار ، يرفـس  رد  ای  یمالک  رد  نارذگ  ره  ار و  هبطخ 

.تسا هدننک  كاسما  لیخب 
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ییوخ

.کسمملا لیخبلا  عضوملا ، اذه  ریغ  یف  حشحشلا  و  حشحش ، وهف  ریس  وا  مالک  یف  ضام  لک  و  اهیف ، یـضاملا  هبطخلاب  رهاملا  دیری 
، رویغلا عاجـشلا ، لـجرلا  هعـساولا ، هـالفلا  حشحـشلا : اعرـسم ، راـط  رئاـطلا : و  توـص ، درـصلا : هریدـه و  در  ریعبلا : حشحـش ) : ) هغللا

یف لاق  .يواحلا  حشحشلا : یلزتعملا و  حرشلا  یف  داز  و  دجنملا - قلخلا - یسلا ء  ریخلا ، لیلقلا  حیحشلا  حاشحشلا : غیلبلا و  بیطخلا 
نا ارخف  اهب  هعـصعص  یفک  و  هللا ، همحر  يدـبعلا  ناحوص  نب  هعـصعصل  مالـسلا ) هیلع   ) یلع اـهلاق  هملکلا  هذـه  و  یلزتعملا : حرـشلا 

.نامثعوبا انخیش  کلذ  رکذ  سانلا ، حصفا  نم  هعصعص  ناک  و  ناسللا ، هحاصف  هراهملاب و  هیلع  ینثی  مالـسلا ) هیلع   ) یلع لثم  نوکی 
هیلع  ) یلع باحـصا  نم  دعی  الـضاف  انید  اسل  ابیطخ  احیـصف  ناک  سیقلادبع و  هموق  تاداس  نم  ناک  هعـصعص  نا  هباغلا  دـسا  نع  و 

مهرد و فلا  فلا  ناک  یسوموبا و  هیلا  ثعب  لاملا  مسق  نیح  باطخلا  نب  رمعل  لئاقلا  وه  هعـصعص  و  هبورح ، هعم  دهـش  و  مالـسلا )
نب هعـصعص  ماقف  سانلا ، قوقح  دعب  هلـضف  مکل  تیقب  دق  سانلا  اهیا  لاق : سانلا و  رمع  بطخف  اهعـضن  نیا  اوفلتخاف  هلـضف  تلـضف 

زع و هللا  اهعضو  یتلا  هعضاوم  هعـضف  نآرقلا  هب  لزن  ام  اماف  نآرق  هیف  لزنی  مل  امیف  سانلا  رواشن  امنا  لاقف : باش  مالغ  وه  ناحوص و 
ناک هیواعم و  مایا  یفوت  ماشلا و  یلا  نامثع  هریـس  نمم  وه  .نیملـسملا و  نیب  همـسقف  کنم ، انا  ینم و  تنا  تقدص  لاقف : اهیف ، لج 

فـصو رد  ناـبز ) زیت  نارنخـس  تسا  نیا  : ) ار هملک  نیا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع یلزتعم : حرـش  زا  همجرتـلا : .یهتنا  ثیدـحلا  لـیلق  هقث 
رد ار  وا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع دـننام  هـک  هعـصعص  راـختفا  رد  تـسا  سب  نـیمه  و  دوـمرف : هللا  هـمحر  يدـبع  ناـحوص  نـب  هعـصعص 

.دوب مدرم  نیرتاویش  زا  هعصعص  دیاتسب ، راتفگ  یئاویش  ینارنخس و 

نف ردنا  بیدا  رونخس  تسنیاک  *** نخس هاگ  ار  هعصعص  یلع  دوتسب 

يرتشوش

اهب هعصعص  یفک  و  يدبعلا ، ناحوص  نب  هعصعصل  هملکلا  هذه  مثیم : نبا  لاق  دیدحلا  یبا  نبا  لاق  لوقا : مالـسلا : هیلع  هثیدح  یف  و 
.ظحاجلا کلذ  رکذ  .سانلا  حـصفا  نم  هعـصعص  ناک  و  ناسللا ، هحاصف  هراهملاب و  هیلع  ینثی  مالـسلا  هیلع  یلع  لثم  نوکی  نا  ارخف 

نم باش  یف  مالـسلا  هیلع  همالک  اهنوک  حـص  نا  هملکلا  هذـه  مالـسلا  هیلع  لاق  لب  تلق : هفلتخم ) تاعوضوم  یف  نوتـسلا - لصفلا  )
يدان بیلک و  لاـق  لاـق - نا  یلا  لـمجلا  باحـصا  یف  یمرجلا  بیلک  نع  اربخ  هرکذ  دـعب  يربطلا - خـیرات  یفف  فورعم ، ریغ  سیق 

یلع مهعیابف  هعیبلل ، اوجرخا  نا  مهیلا  ثعب  مث  .رودلا  اولخدت  حیرج و ال  یلع  اوزهجت  اربدم و ال  اوعبتت  الا ال  هرفظ : دعب  مالسلا  هیلع 
مهبیطخ بطخف  نابش  سیق  نم  موق  هیلا  یهتناف  ضبقالا ، یش ء  نیرکـسعلا  یف  یقب  ام  یتح  هذخایلف  ائیـش  فرع  نم  لاق : تایارلا و 

نا اما  مالسلا  هیلع  یلع  لاقف  هتبطخ - یف  ذخا  مث  لمجلا - راظن  تحت  اوبیـصا  بیطخلا : لاقف  مکوارما ؟ نیا  مالـسلا : هیلع  یلع  لاقف 
ءزجلا یف  لاق  ظحاجلا  نا  مسالا  فورعم  ریغ  بیطخ  یف  کلذ  لاـق  مالـسلا  هیلع  هنا  دهـشی  اـمم  و  حشحـشلا …  بیطخلا  وهل  اذـه 

یف هتیاهن : یف  ریثالا  نبا  لاق  .حشحـشلا و  بیطخلا  اذـه  لاق  بطخی  انالف  يار  نیح  مالـسلا  هیلع  یلع  ثیدـح  یف  هناـیب : نم  یناـثلا 
هیلع ناک  ول  و  مالکلا …  یف  یـضاملا  رهاـملا  يا : حشحـشلا  بیطخلا  اذـه  لاـقف  بطخی  ـالجر  يار  هنا  مالـسلا  هیلع  یلع  ثیدـح 
رکذ بیرغلا و  یف  فنص  نم  عیمج  بتک  يار  ریثالا  نبا  و  هعـصعص ، يار  الاقل : هعـصعص  لثم  فورعم  یف  مالکلا  اذه  لاق  مالـسلا 

یف نوتسلا - لصفلا   ) یلا اریـشم  ظحاجلا  کلذ  رکذ  هلوق  نم  دیدحلا  یبا  نبا  هلاق  ام  اما  .دحا و  هنیعی  مل  هنا  ملعیف  هیف  ثیدحلا  اذه 
لثم نوکی  نا  ارخف  هافک  سانلا و  حـصفا  نم  ناک  هعـصعص  نا  لاق : ظحاجلا  نا  هنم  حـصی  امناف  هلاق ، ام  عیمج  هفلتخم ) تاعوضوم 
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یف ظحاجلا  صن  اذه  و  هعـصعصل ، هملکلا  کلت  لاق  مالـسلا  هیلع  هنا  لاق  ظحاجلا  نوک  نود  هراهملاب ، هیلع  ینثی  مالـسلا  هیلع  یلع 
یلا بعـصم  سار  تلمح  دـق  کبرل و  لئاق  تنا  ام  نایبظ : نب  دایز  نب  هللادـیبعل  روث  نب  قیقـش  نب  میـشا  لاق  لوالا : ءزجلا  یف  هناـیب 
دایز نب  هللادیبع  لثم  لجر  هغالبب  کنظ  امف  جراوخلا ، تملکت  اذا  هعـصعص  نم  بطخا  همایقلا  موی  تناف  تکـسا  لاق : کلملادبع ؟
هلالد لک  نم  یلوا  و  بطخلا ، یف  هعـصعص  میدـقت  یلع  هلالدـلا  هصاخ  ثیدـحلا  اذـهب  اـندرا  اـمنا  و  لـثملا ، هب  برـضی  ناـیبظ  نب 
هلالد لک  نم  یلوا  لاق  مث  هعصعص  هیبیطخب  لثملا  برـض  بعـصم  لتاق  نا  لاق : امنا  ظحاجلا  يرتف  .هل  مالـسلا  هیلع  یلع  قاطنتـسا 

( یناغالا  ) بعصم لتاق  لوق  يور  دق  و  حشحش ، بیطخ  وه  هیف  لاق  مالسلا  هیلع  هنا  هل ال  مالسلا  هیلع  هقاطنتسا  هعصعص  هیبیطخ  یلع 
نم بطخا  نوکا  نا  توجر  جـتحا  تکرت  نا  لاقف : .بعـصمل  کلتق  نم  کبر  دـنع  جـتحت  اذامب  هللادـیبعل : لجر  لاق  لاـقف : اـضیا 
تنا نایبلا : هیاور  نم  هعصعص ، نم  بطخا  انا  لاق : بعصم  لتاق  نوکی  نا  یناغالا )  ) هیاور هیحصا  رهاظلا  مث  .ناحوص  نب  هعـصعص 

ام هل  مالـسلا  هیلع  یلع  قاطنتـسا  هلالد  لک  نم  یلوا  و  هلوق : نم  ظحاجلا  دارم  نا  رهاظلا  مث  .قایـسلا  هداهـشب  هعـصعص ، نم  بطخا 
اوریـشا هعم : نیرخآ  هفلتخم ) تاعوضوم  یف  نوتـسلا - لصفلا   ) نیرفن هعـصعصل و  لاق  لمجلا  دـعب  مالـسلا  هیلع  هنا  جورملا )  ) هاور

باجا و ناف  کتعیب ، یلا  هوعدت  باتکب  کتاقث  نم  هقث  کنویع و  نم  انیع  هیلا  لسرت  نا  يارلا  هعـصعص : لاقف  .هیواعم  رما  یف  یلع 
ردـص لعجا  هیواعم و  یلا  هب  تهجوت  كدـیب و  باتکلا  تبتک  الا  هعـصعص  ای  کیلع  تمزع  مالـسلا : هیلع  یلع  لاقف  .هتدـهاج  ـالا 

هللا یلا  الا   ) باتکلا ناونع  لعجا  یلع و  هب  ترـشا  ام  بتکا  مث  لاق - نا  یلا  هبانتـسا - هباتتـسا و  هزجع  افیوخت و  اریذـحت و  باـتکلا 
ام یـشل ء  هیواعم  لاقف  لاق - نا  یلا  باتکلاب - جرخف  لعفا ، لاق : .نلعفتل  کیلع  تمزع  لاق : .کلذ  نم  ینفعا  لاق : رومـالا .) ریـصت 

مالکلا اذه  نا  یف  بیر  هلمجلاب ال  .لاجرلا و  نکتلف  اذـکه  لاقف - هیما  ینب  یلا  تفتلا  مث  هبلـص - نم  ینا  هللا  تددو و  هموق ، هدوس 
یف بیر  امک ال  تفرع ، امک  لمجلا  باحصا  نم  هئادعا  نم  بیطخ  یف  مالسلا  هیلع  هیلا  هتبـسن  هحـص  تبث  نا  مالـسلا  هیلع  هلاق  امنا 
هیلع هنا  لوقی : نا  نود  هبتکتـسا  هقطنتـسا و  مالـسلا  هیلع  هنال  هب و  لثملا  برـضل  بطخلا  یف  هعـصعص  میدـقتب  لاق  امنا  ظحاجلا  نا 

دروتـسملا جورخ  هصق  یف  يربـطلا -)  ) یف اـم  هباـطخلا  یف  هعـصعص  ماـقم  هیملـسمل  دهـشی  اـمم  .هیف و  مـالکلا  کـلذ  لاـق  مالـسلا 
نب هرم  لاق  هبرحل - هعیـشلا  نم  سیق  نب  لقعم  الوا  .هریغملا  نییعت  هیواعم و  لبق  نم  هفوکلا  یلع  هتراما  ماـیا  هریغملا  یلع  یجراـخلا 

سلجا هریغملا : لاقف  .لقتـسم  اهلمحب  لحتـسم و  مهئامدـل  هللا  اناف و  ریمالا  اهیا  مهیلا  ینثعبا  لاق : لقعم و  دـعب  هعـصعص  لاـقف  ذـقنم 
مالـسلا هیلع  یلع  رکذ  رثکی  نامثع و  بیعی  هعـصعص  نا  هغلب  هنال  کلذ  هریغملا  لاق  امنا  و  کلذ - هظفحا  ناکف  بیطخ - تنا  امناف 

دحا دـنع  نامثع  هفلتخم ) تاعوضوم  یف  نوتـسلا - لصفلا   ) بیعت کنا  کنع  ینغلبی  نا  كایا  هل : لاق  هاعد و  ناک  دـق  هلـضفی و  و 
انا لب  هلهجا  ائیـش  یلع  لضف  نم  رکاذـب  تسل  کناف  هینالع ، یلع  لضف  نم  ائیـش  رهظت  کنا  کنع  ینغلبی  نا  كاـیا  و  ساـنلا ، نم 

دجنال يذلا  یـشلا ء  رکذن  هب و  انرما  امم  اریثک  عدن  نحنف  سانلل  هبیع  راهظاب  انذخا  دق  رهظ و  دق  ناطلـسلا  اذه  نکلو  کلذب ، ملعا 
یف هینالع  اما  و  ارس ، مکلزانم  یف  کباحصا و  نیب  کنیب و  هرکذاف  هلضف  ارکاذ  تنک  ناف  هیقت ، انسفنا  نع  موقلا  ءالوه  عفدن  هنم  ادب 
املف هنع ، هاهن  ام  یلا  داع  دق  هنا  هغلبی  مث  لعفا ، معن  لوقی : هعـصعص  ناکف  .هیف  انرذـعی  انل و ال  هفیلخلا  هلمتحی  اذـه ال  ناف  دجـسملا 

وا هعصعص : هل  لاقف  بیطخ  تنا  امناف  سلجا ، لاق  ام  هل  لاقف  هایا ، هفالخ  هیلع  دقح  دق  هریغملا  دجو  مهیلا ، ینثعبا  هل : لاق  هیلا و  ماق 
انقلا فلتخا  ثیح  لمجلا  موی  سیقلا  دبع  هیار  تحت  ینتدهش  ول  هللا  اما و  سیئرلا ، بیلصلا  بیطخلا  انا  هللا  لجا و  بیطخ ، الا  انا  ام 

یف .احیـصف و  اـناسل  تیتوا  دـقل  يرمعل  نـالا ، کبـسح  هریغملا : هل  لاـقف  .ربزهلا  ثیللا  اـنا  ینا  تملعل  یلتخت  هماـه  يرفت و  نوـشف 
هنم رـصبا  رمتلاب  اذـه  لاقف : صاـعلا  نب  ورمع  هدـسحف  هیف ، نسحا  مـالکب  هیواـعم  دـنع  هعـصعص  ملکت  يرکـسعلا :) یناـعم  ناوید  )

، هجمدـی دربلا  هجـضنت و  سمـشلا  هجفنت و  حـیرلا  هواحل و  مظع  هواحـس و  قرو  هاون  قد  ام  هدوجا  لـجا  هعـصعص ، لاـقف  .مـالکلاب 
فاعـضا و  ورمع : لاقف  .کل  امغر  ورمعل : هیواعم  لاقف  .فرقتف  دـسحت  لب  فرعت  ریخلا  فصت و ال  ارمت  صاـعلا ال  نباـی  کـنکلو 
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یف نوتـسلا - لصفلا   ) سانلا دشا  سیقلادبع : یف  کلملادـبع  لاق  هبر :) دـبع  نبا  دـقع   ) یف .کب و  ام  ضعب  الا  یب  ام  کل و  مغرلا 
اباوج مهرـضحا  اما  سانلا ، بطخا  اباوج و  مهرـضحا  سانلا و  ملحا  هموق و  یف  سانلا  عوطا  سانلا و  یخـسا  و  هفلتخم ) تاعوضوم 

: هعصعص لاقف  .هیف  هیبارت  یلع  هل  عسو  هل : لاقف  هریرس  یلع  هعم  سلاج  صاعلا  نبا  هیواعم و  یلع  هعصعص  لخد  هیف  و  هعصعصف … 
یف رظنت  کناسلب ال  فتاه  تنا  امنا  هیواعم : هل  لاـقف  .راـن  نم  جراـمل  کـنا  و  ثعبا ، هنم  دوعا و  هیلا  تقلخ و  هنم  یبارتل ، هللا  ینا و 

يردـص یف  رمتخی  یتح  مالکلا  عدال  ینا  هللا  و  لاقف : لاملا ، لضفا  نع  ینربخاف  کلذ  یف  رظنت  تنک  ناف  هتماقتـسا ، مـالکلا و  دوا 
، ءارضخ هعبن  یف  ءارفـص  هجعن  وا  ءاربغ ، هیرب  یف  ءارمـس  هربل  لاملا  لضفا  نا  و  هنتم ، زیجا  هدوا و  میقا  یتح  هب  فتها  بهذا و ال  مث 

نا ادـفن و  امهیلع  تلبقا  نا  ناکطـصی ، نارجح  لاق : هضفلا ؟ بهذـلا و  نیاف  تنا ! هللا  هیواـعم : لاـقف  .هراوخ  ضرا  یف  هراوف  نیع  وا 
، شیرق نم  لاجر  مالـسلا  هیلع  یلع  باحـصا  نم  الاجر  ءاوکلا و  نبا  هعـصعص و  هیواعم  سبح  جورملا :)  ) یف .ادیزی و  مل  امهتکرت 

نبا ای  تملکت  هعـصعص : لاقف  لاق - نا  یلا  ینومتیار - ءافلخلا  يا  اقدص ، اقح و  متلق  ام  الا  هللااب  مکتدـشن  لاقف : اموی  مهیلع  لخدـف 
اربک و مهناد  ارهق و  ساـنلا  کـلم  نم  هفیلخ  نوکی  ینا  ترکذ ، اـم  یلع  رمـالا  سیل  تدرا و  اـمع  رـصقت  مل  تغلباـف و  نایفـس  یبا 
یلح و ال لئاقلا ال  لاق  امک  الا  هیف  تنک  ام  و  یمرمال ، برضم و  ردب  موی  یف  کلام  هللا ! اما و  ارکم ، ابذک و  لطابلا  بابساب  یلوتسا 

امکقلطا قیلط  نبا  قیلط  تنا  اـمنا  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) لوسرلا یلع  بلجا  نمم  ریفنلا  ریعلا و  یف  كوبا  تنک و  دـقل  و  يریس ،
و اموی - هیواعم  لاق  هیف ) و   ) .قیلطل هقالخلا  حلـصت  ینا  و  هفلتخم ) تاعوضوم  یف  نوتـسلا - لصفلا  ( ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) لوسرلا

وهف هللا  لام  نم  ذخآ  امف  هللا ، هفیلخ  انا  ضرالا هللا و  سانلا :- هوجو  هدنع  مالسلا و  هیلع  یلع  باتکب  هیلع  مدق  ناک  هعصعص و  هدنع 
! هعـصعص ای  هیواعم : لاقف  مثات  يواعم ال  الهج  نوکی  اـم ال  کـسفن  کـینمت  هعـصعص : لاـقف  .یلا  زیاـج  ناـک  هنم  تکرت  اـم  یل و 

سیل لاق : .كرما  لاب  کقیذا و  نا  یلا  کجوحا  ام  هیواعم : لاق  .لهجی  ملعیال  نم  ملعتلاـب و  ملعلا  هعـصعص : لاـق  .مـالکلا  تملعت 
لاق .هبلق  ءرملا و  نیب  لوحی  يذلا  لاق : کنیب ؟ ینیب و  لوحی  نم  و  لاق : .اهلجا  ءاج  اذا  اسفن  رخوی  يذلا ال  دیب  كاذ  كدـیب ، کلذ 

نا هیف ) و   ) .عمجی نم ال  هیلع  اعد  عبشی و  نم ال  نطب  عستا  هعـصعص : لاق  .ریعـشلل  ریعبلا  نطب  عستا  امک  مالکلل  کنطب  عستا  هیواعم :
ناشلا میظعف  هعصعص  اما  لاق : .مالکلا  قیراخم  مهناف  ناحوص  لاب  ادبا  مالسلا و  هیلع  یلع  باحـصا  یل  زیم  سابع : نبال  لاق  هیواعم 

هباطخلا و یف  هماقم  عم  سابع  نبا  لثم  نا  هیفکی  .ریظنلا و  لیلق  قتر  ام  قتفی  قتف و  ام  قتری  نارقا ، لـتاق  ناـسرف  دـئاق  ناـسللا  بضع 
هباجاف و هورملا  ددوسلا و  نع  هلاس  امل  .برعلا و  ملع  رقاب  ناحوص  نبا  ای  تنا  هل : لاقف  هبیجی ، هریثک و  روما  نع  هلاسی  ناـک  بدـالا 

تایبالا هذه  هدئافل  ابرغم  اقرشم و  لبالا  طابآ  برـض  الجر  نا  ول  سابع : نبا  لاق  .نابیـش  نب  لهذ  نب  هرم  نم  کلذ  یف  اتایبا  هدشنا 
.حیصفلا و حیبصلا  لاقف : لتکا  مالسلا  هیلع  یلع  رکذ  ظحاجلا ) نایب   ) یف اذه و  هفلتخم ) تاعوضوم  یف  نوتسلا - لصفلا   ) .هتفنع ام 

نم لاق : هیلا  رظن  اذا  مالسلا  هیلع  ناک  لاق : و  هخباط ، نب  هانم  دبع  نب  فوع  یلا  یبلکلا  نبا  هبسن  خامـش ، نم  لتکا  باعیتسالا :)  ) یف
یف ضام  لک  و  اهیف ، یضاملا  هبطخلاب  رهاملا  دیری :  ) فنصملا لاق  .خامـش  نب  لتکا  یلا  رظنیلف  حیـصفلا  حیبصلا  یلا  رظنی  نا  بحا 

لیخبلا عضوملا  اذـه  ریغ  یف  حشحـشلا  و   ) .ناریطلا عیرـس  يا  حشحـش  هاـطق  لاـقیف  ناریط  یف  وا  تلق : حشحـش ) وهف  ریـس  وا  مـالک 
قلخلا و یـسلا ء  هعـساولا و  هـالفلا  حشحـشلا  لاـقف : رخا ، یناـعم  رکذ  اـم  ریغ  حشحـشلل  رکذ  يداـبآ  زوریفلا  تلق ء و  کـسمملا .)

نم و  دض ، رطم - یندا  نم  لیست  یتلا  ریثک و  رطم  نم  الا  لیست  ام ال  ضرالا : نم  و  توصلا ، ریثکلا  نابرغلا : نم  و  رویغلا ، عاجشلا و 
.لیوطلا هعیرسلا و  اطقلا  نم  و  فیفخلا ، ریمحلا :

هینغم
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هتبطخ یف  رهاملا  حشحشلا :

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

باحصا ناکین  صاوخ و  ناراوگرزب و  زا  هک   ( ار يدبع  ناحوص  نبا  هعصعص  نآ  رد  هک   ) تسا مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  راتفگ  رد 
( حشحـش ظـفل  زا  :( ) دـیامرف هللا  همحر  یـضردیس   ) كریز رهاـم و  ناوخ  هبطخ  نیا  دیاتـس :) یم  تسا ( مالـسلا  هیلع  نینموـملاریما 
ار راتفر  نخس و  رد  رذگدنت  ره  و  تسا ، هتساوخ  ار  اسر  نخس  يادا  رد  ياناوت  ندناوخ و  هبطخ  رد  داتسا  كریز و  رهام و  صخش 
رد دیدحلا  یبا  نبا   ) دیامن یم  يراددوخ  شـشخب  زا  هک  هدمآ  تفز  لیجنا و  ینعم  هب  ماقم  نیا  ریغ  رد  حشحـش  و  دنیوگ ، حشحش 

نابز و تحاصف  يداتسا و  تراهم و  هب  ار  وا  مالـسلا  هیلع  یلع  دننام  هک  سب  نیمه  يزارفرـس  رخف و  ار  هعـصعص  دسیون : یم  اجنیا 
(. دیاتسب نخس  رب  یئاناوت 

ینامز

.تسا هدومرف  يدبع  ناهوص  نب  هعـضعص  هرابرد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ار  هلمج  نیا  دسیون : یم  بلطم  حیـضوت  رد  دـیدحلا  یبا  نبا 
نایب و هک  تسین  دـیدرت  ياـج  .دیاتـسب  تحاـصف  هب  ار  وا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هک  سب  راـختفا  نیمه  وا  يارب  دوب و  شناراـی  زا  يو 

.تسا هداد  رارق  شیاتس  دروم  ار  نایب  تمعن  ادخ  تسا و  رحس  فیدر  رد  موصعم  هدومرف  هب  تحاصف 

يزاریش دمحم  دیس 

، حشحش وهف  ریس  وا  مالک  یف  یضام  لک  و  اهیف ، یضاملا  هبطخلاب  رهاملا  دیری  ( ) حشحشلا بیطخلا  اذه  : ) مالسلا هیلع  هثیدح  یف  و 
بیطخلا اذـه  اـم  : ) لاـقف بـطخی  اـبیطخ  يار  مالــسلا  هـیلع  هـنا  درو  دـقف  کـسمملا ) لـیخبلا  عـضوملا  اذـه  ریغ  یف  حشحــشلا  و 

.؟) حشحشلا

يوسوم

.کسمملا لیخبلا  عضوملا : اذه  ریغ  یف  حشحشلا  و  حشحش ، وهف  ریس  وا  مالک  یف  ضام  لک  و  اهیف ، یـضاملا  هبطخلاب  رهاملا  دیری 
یـشلا ء یلع  بظاوملا  ینعمب  حشحـشلا  عاجـشلا و  ینعمب  حشحـشلا  رویغلا و  ینعمب  حشحـشلا  ءاـج  دـق  هحرـش : یف  یلزتعملا  لاـق 
هللا و همحر  يدبعلا  ناحوص  نب  هعصعصل  مالسلا  هیلع  یلع  اهلاق  هملکلا  هذه  .ناحـشحشلا و  هلثم  يواحلا و  حشحـشلا  هل و  مزالملا 

 … سانلا حصفا  هعصعص  ناک  ناسللا و  هحاصف  هراهملاب و  هیلع  ینثی  مالسلا  هیلع  یلع  لثم  نوکی  نا  ارخف  اهب  هعصعص  یفک 

یناقلاط
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یبیطخ وا  هک  تسا  نیا  ترـضح  نآ  دوصقم  دیوگ : یـضر  دیـس  .تسا » حشحـش  بیطخ  نیا  هک : تسا  ترـضح  نآ  ثیدـح  رد  »
ود نیا  ریغ  رد  دنیوگ و  یم  حشحـش  وا  هب  دشاب  اناوت  نتفر  هار  ای  نتفگ  نخـس  رد  هک  ره  تساناوت و  نخـس  يریگیپ  رد  هدـیزرو و 

.تسا کسمم  لیخب و  ینعم  هب  حشحش  دروم ،

هملک تسا و  هدنرادرب  رد  يواح و  ینعم  هب  مه  راک و  رب  بظاوم  ریلد و  دـنمتریغ و  ینعم  هب  حشحـش  دـیوگ : یم  دـیدحلا  یبا  نبا 
.تسا نآ  ریظن  مه  ناحشحش 

يارب راـختفا  نیمه  تسا و  هدوـمرف  داـنک  تمحر  شیادـخ  هک  يدـبع  ناـحوص  نب  هعـصعص  يارب  مالّـسلا  هیلع  یلع  ار  هملک  نـیا 
.دیامرف فصو  يرونخس  تحاصف و  هب  ار  وا  مالّسلا  هیلع  یلع  نوچ  یسک  هک  تسا  هدنسب  هعصعص 

.تسا هدوب  نامدرم  رترونخس  زا  تسا  هتفگ  ظحاج  نامثع  وبا  ام  خیش  هک  هنوگ  نامه  هعصعص 

مراکم

مالسلا هیلع  هثیدح  یف  و 

.ُحَشْحَّشلا ُبیِطَْخلا  اَذه 

: دومرف بابش ) نب  سیق  موق  بیطخ  ای  ناحوص  نب  هعصعص  هب  هراشا   ) مالسلا هیلع  ماما 

لقن لاس 36  ثداوح  رد  يربط  خـیرات  زا  رداصم  رد  بیطخ  موحرم  هنامیکح : راـتفگ  دنـس   ) . .تسا یتسدربز  رهاـم و  ِبیطخ  نیا 
نآ ربارب  رد  اـه  نآ  بیطخ  دندیـسر و  ترـضح  نآ  تمدـخ  « بابـش نب  سیق  » موـق زا  یعمج  لـمج )  ) هـعقاو زا  دـعب  هـک  دـنک  یم 
رد اه  نآ  ؛ ٍلَمَج ِراِظن  َتْحَت  اُوبیـصُأ  :» تفگ بیطخ  دنتـسه ؟ اجک  امـش  ياـسؤر  : دومرف مالـسلا  هیلع  ماما.دـناوخ  يا  هبطخ  ترـضح 

یتسدربز رهام و  ِبیطخ  نیا  : دومرف وا  هرابرد  مالـسلا  هیلع  ماما.داد  همادا  دوخ  هبطخ  هب  بیطخ  سپـس  « دـندش هتـشک  لـمج  گـنج 
نارای زا  هک  «) ناحوص نب  هعـصعص  » هرابرد ار  نخـس  نیا  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  دـنک  یم  لـقن  دـیدحلا  یبا  نبا  لوق  زا  سپـس.تسا 
ناونع هب  ار  وا  مالسلا  هیلع  یلع  دننامه  یصخش  هک  تسا  سب  « هعـصعص » يارب رخف  نیا  دومرف و  نایب  دوب ) مالـسلا  هیلع  یلع  صاخ 

ناتـساد نیا  : دیوگ یم  دیدحلا  یبا  نبا  سپـس.دوب  مدرم  نیرت  حیـصف  زا  « هعـصعص » ًاعقاو دیاتـس و  یم  تحاصف  هباطخ و  رد  تراهم 
بتک رد  هناـمیکح  راـتفگ  نیا  هک  مینک  یم  هفاـضا  (. ،ج 4،ص 204 هغالبلا جـهن  رداصم  ) .تسا هدروآ  دوخ  باـتک  رد  « ظـحاج » ار

،ج 29،ص قشمد هنیدم  خیرات  رد  رکاسع  نبا  ،ج 9،ص 54 و  دئاوزلا عمجم  ،ج 1،ص 147 و  دمحا دنـسم  هلمج  زا  يرگید  ناوارف 
 ( تسا هدش  رکذ  ،8

رهام و تخس  ، ینارنخس رد  وا  هک  تسا  نیا  مالـسلا  هیلع  ماما  روظنم  : دیوگ یم  فیرـش ) مالک  نیا  ریـسفت  رد   ) یـضر دّیـس  موحرم 
نیا ریغ  رد  « حشحش دوش و« یم  قالطا  « حَشْحَش » وا هب  دشاب  تسدربز  کباچ و  ، تکرح ریس و  رد  ای  ، نخـس رد  سکره  تسا و  هریچ 

.تسا کسمم  لیخب و  صخش  يانعم  هب  ماقم 
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( . ُکِسْمُْملا ِلیخَْبلا  : ُعِضْوَْملا اَذه  ِْریَغ  یف  ُحَشْحَّشلاَو  ، ٌحَشْحَش َوُهَف  ٍْریَس  ْوأ  ٍمالَک  یف  ٍضام  ُّلُکَو  ، اَهیف یضاْملا  ِهَبْطُْخلِاب  َرِهاْملا  ُدیُری  )

دوتس ار  بیطخ  نیا  مالسلا  هیلع  ماما 

؛» تسا یتسدربز  رهام و  ِبیطخ  نیا  :» دیامرف یم  هدرک و  یبیطخ  هب  هراشا  دوخ  حیـصف  راتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  ماما 
( . ُحَشْحَّشلا ُبیِطَْخلا  اَذه  )

تسا هدروآ  « حشحـش » ناونع هب  بیطخ  نآ  هرابرد  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  يریبعت  هلمج  نیا  رکذ  زا  شرظن  یـضر  دّیـس  موحرم 
رد وا  هک  تسا  نیا  مالـسلا  هیلع  ماـما  روـظنم  :» دـیوگ یم  هلمج  نیا  رکذ  لاـبند  هب  ور  نـیازا  تـسا ، ییاـنعمرپ  حیـصف و  ریبـعت  هـک 
یم قالطا  « حشحـش » وا هب  دـشاب  تسدربز  کباچ و  تکرح  ریـس و  رد  ای  ، نخـس رد  سکره  تسا و  هریچ  رهام و  تخـس  ، ینارنخس

: دیازفا یم  سپس  «. دوش

ْوأ ٍمالَک  یف  ٍضام  ُّلُک  ،َو  اَهیف یضاْملا  ِهَبْطُْخلِاب  َرِهاْملا  ُدیُری  ( ؛» تسا کسمم  لیخب و  صخـش  يانعم  هب  ماقم  نیا  ریغ  رد  حَشْحَـش » »
( . ُکِسْمُْملا ِلیخَْبلا  : ُعِضْوَْملا اَذه  ِْریَغ  یف  ُحَشْحَّشلا  ،َو  ٌحَشْحَش َوُهَف  ٍْریَس 

زا هک  « ناحوص نب  هعصعص  » هرابرد ار  نخس  نیا  مالسلا  هیلع  ماما  ، دش هراشا  حیصف  مالک  نیا  رداصم  رکذ  ماگنه  هب  هک  هنوگ  نامه 
هژاو تسا و  هدومرف  نایب  ود  ره  هرابرد  ای  يرگید و  موق  نارونخس  زا  یکی  هرابرد  ای  ، دوب مالسلا  هیلع  یلع  باحـصا  غیلب  نارونخس 

عیـسو و نابایب  ياـنعم  هب  « حَشْحَـش :» دـیوگ یم  سوماـق  بحاـص  هلمج  زا  ؛ تسا هدـمآ  يداـیز  یناـعم  هب  تغل  باـتک  رد  حَشْحَـش » »
بسح هب  روبزم  هژاو  نیاربانب  ، تسا هدمآ  رویغ  عاجش و  صخـش  اناوت و  بیطخ  قلخدب و  ناسنا  تسا و  يزیچ  بقارم  هک  یـصخش 

تراهم يرگناوت و  تغالب و  تحاصف و  يانعم  هب  دوش  رکذ  يرونخـس  هرابرد  هک  یماگنه  ؛ دراد یتوافتم  ياـنعم  ، فلتخم تاـماقم 
زین قلخ  جـک  دارفا  يانعم  هب  هاگ  تسا و  نآ  شرتسگ  تعـسو و  يانعم  هب  دوش  هتفگ  یناـبایب  هراـبرد  هاـگره  تسا و  يرونخـس  رد 

ییاـناوت ناـمه  ، هملک نیا  یناـعم  زا  يرایـسب  ناـیم  كرتـشم  ردـق  هک  دوش  یم  هدافتـسا  یـضر  دّیـس  موـحرم  مـالک  زا.تسا  هدـمآ 
.تکرح ریس و  رد  ای  دشاب  نخس  رد  ییاناوت  هاوخ  ؛ تسا

.تسا هدش  رکذ  « حشحش » هژاو يارب  یناعم  نیمه  زین  برعلا  ناسل  رد 

؟ دوب یسک  هچ  بیطخ  نیا 

ار ریبـعت  نیا  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  ماـما  هـک  هدرک  لـقن  مـالک  نـیا  حرـش  رد  دـیدحلا  یبا  نـبا  ، دـش هراـشا  هـک  هنوـگ  ناـمه 
.تسا هدومرف  نایب  دوب  ناسللا  حیصف  رایسب  شنارای و  صاوخ  زا  هک  « ناحوص نب  هعصعص  » هرابرد

حیـصف و رایـسب  ياـه  هبطخ  هلمج  زا  ؛ مینک هراـشا  رونخـس  درم  نآ  حیـصف  نانخـس  زا  يا  هشوگ  هب  هک  میتسناد  بساـنم  اـج  نیا  رد 
ماما نآ  نادـنزرف  ربارب  رد  ترـضح و  نآ  ربق  رانک  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  نفد  ماـگنه  هب  هک  تسا  يا  هبطخ  وا  ياـنعمرپ 

دیشاپ و یم  دوخ  رس  رب  كاخ  رگید  تسد  اب  دوب و  هتـشاذگ  شبلق  رب  ار  دوخ  تسد  کی  هک  یلاح  رد  يو.درک  نایب  مالـسلا  هیلع 
: تفگ دز  یم  رس  رب 
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 - َلاق َُّمث  َنینِمْؤُْملا -  َریمأ  ای  یّمُأ  َْتنَأ َو  ِیبَِأب  »

یلَع َْتمِدَـق  َکَتَراَِجت َو  َتِْحبَر  َِکیْأَِرب َو  َتْرَفَظ  َكُداهِج َو  َمُظَع  َكُْربَص َو  َيِوَق  َكُدـِلْوَم َو  َباط  ْدَـقَلَف  ِنَسَْحلا  َابَأ  ای  َکـَل  ًاـئِینَه 
َکیخأ ِهَجَرَدـِب  َْتقَِحل  ِهِراوِِجب َو  ُهّللا  َکَمَرْکأَف  یفَطْـصُْملا  ِراوِج  ِیف  َتْرَْرقَتْـسا  ُُهتَِکئالَم َو  َْکتَّفَح  ِِهتَراِشِبب َو  ُهّللا  َكاّقَلَتَف  َکـِِقلاخ 
ِهاداعُْملا َِکئاِیلْوِأل َو  ِهـالاوُْملا  َِکتَریـِسب َو  ِلَـمَْعلا  َكََرثأ َو  اـِنئاِفْتقِاب  اـْنیَلَع  َّنُمَی  ْنأ  َهّللا  ِلَأْـسأَف  یفْوـألا  ِهِسْأَِـکب  َْتبِرَـش  یفَطْـصُْملا َو 

َْنَیب َّکِبَر  ِلِیبَس  ِیف  َتْدَهاج  ٌدَحَأ َو  ُهْکِرُْدی  َْمل  ام  َتْکَرْدَأ  ٌدَـحَأ َو  ُْهلَنَی  َْمل  ام  َْتِلن  ْدَـقَف  َِکئاِیلْوأ  ِهَْرمُز  یف  انَرُـشْحَی  ْنأ  َِکئادـْعِأل َو 
ُنامیْإلا َمَظَْتنا  ُمالْسْإلا َو  َماقَتْسا  َنَتِْفلا َو  َتَْربَأ  َنَنُّسلا َو  َتْمَقَأ  یّتَح  ِمایِْقلا  َّقَح  ِهّللا  ِنیِِدب  َتُْمق  ِهِداهِج َو  َّقَح  یفَطْـصُْملا  َکیخَأ  ْيَدَی 

َُکِبقانَم َو ٍدَـحِأل  َعَمُج  ام  َنَنُّسلا َو  ِتَمیقُأ  ُِلبُّسلا َو  ُمالْعَأ  ْتَحَـضَّتا  َنینِمْؤُْملا َو  َرْهَظ  َّدَتْـشا  َِکب  ِمالَّسلا  ِهالَّصلا َو  َلَْضفأ  یّنِم  َْکیَلَعَف 
.نانمؤمریما يا  تیادف  مردام  ردپ و  ؛...  َُکلاصِخ

تمیمصت يأر و  گرزب و  تداهج  يوق و  رایسب  تتماقتسا  ، دوب كاپ  تتدالو  ادخ ) هار  رد  تداهش   ) نسحلاوبا يا  وت  رب  داب  اراوگ 
.دوسرپ تتراجت  دنمزوریپ و 

یفطـصم ربمایپ  راوج  رد  دنتفرگ و  ار  تدرگادرگ  شناگتـشرف  درک و  لابقتـسا  وت  زا  شتراشب  اب  وا  یتفر و  تراگدـیرفآ  يوس  هب 
رارق هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تردارب  هجرد  رد  تشاد و  یمارگ  وا  راوج  هب  ار  وت  ادـخ  یتفرگ و  مارآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

میراذگب و وت  ياه  ماگ  ياج  رد  ماگ  میناوتب  ات  دراذگ  تنم  ام  رب  هک  مهاوخ  یم  ادخ  زا.يدیـشون  شتمحر  زا  رپ  ماج  زا  یتفرگ و 
يا ) .دزاس روشحم  وت  ناتسود  هرمز  رد  ار  ام  میرامـش و  نمـشد  ار  تنانمـشد  میراد و  تسود  ار  تناتـسود  ، مینک وت  هریـس  هب  لمع 

تراگدرورپ هار  رد.درکن  كرد  يدحا  هک  ار  يزیچ  يدرک  كرد  دیسرن و  ماقم  نآ  هب  يدحا  هک  يدیسر  یماقم  هب  نانمؤمریما )!
ماـیق قح  نید  هماـقا  يارب  يدومن و  ادا  ار  داـهج  قح  يدرک و  داـهج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  ربماـیپ  تردارب  يور  شیپ  رد 
نامیا دـش و  اپرب  مالـسا.يدرک  حالـصا  ار  اه  هنتف  يدومن و  اپرب  ار  اه  تنـس  هک  نامز  نآ  ات  يدروآ  ياج  هب  ار  ماـیق  قح  يدرک و 

وت هلیسو  هب  تیاده  ياه  هار  ياه  هناشن  دش و  دنمورین  وت  هلیسو  هب  نانمؤم  تشپ.داب  وت  رب  نم  زا  مالس  دورد و  نیرترب.تفرگ  ماظن 
رد وت  نوچمه  ار  هدیدنسپ  لاصخ  بقانم و  همه  نآ  يدحا  دش و  هدنز  وت  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ياه  ّتنس  تشگ و  راکشآ 

 ( ،ج 42،ص 295 راونالا راحب  «. ) . ...درکن عمج  دوخ 

.میدرک هدنسب  رادقم  نیمه  هب  راصتخا  تیاعر  يارب  هک  دبای  یم  همادا  نانچمه  انعم  رپ  رایسب  تاریبعت  اب  راتفگ  نیا 

یسیلگنا

حور رد  نامیا  ریثأت  مالسلا  هیلع  هثیدح  یف  و  - 3

هراشا

هنـسلا مهبیـصت  نأ  وه  بارعألا و  همحق  کلذ  نمف  رثکألا  یف  فلاتملاو  کلاهملا  یف  اهباحـصأ  محقت  اهنأل  کلاهملا  محقلاب  دیری 
لوحمدنع رضحلا  لوخد  یلإ  مهجوحت  يأ  فیرلا  دالب  مهمحقت  اهنأوه  رخآ و  هجو  هیف  لیقو  مهیف  اهمحقت  کلذف  مهلاومأ  قرعتتف 

ودبلا
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اه همجرت 

یتشد

 . دبای ینوزف  زین  نآ  دنک  دشر  نامیا  هچ  ره  هک  دروآ  دیدپ  بلق  رد  ینارون  يا  هطقن  نامیا 

( دشاب يدیپس  هطقن  وا  بل  رد  هک  یبسا  ینعی  ظملا ، سرف  دنیوگ  یم  تسا ، دیفس  ای  هایس  هطقن  هظمل  )

يدیهش

رد نادب  هک  ار  یناسک  رتشیب  نآ  هچ  دهاوخ ، ار  اهیاجتکاله  همحق  زا   ] .تسا یمحق  ار  ینمـشد  تسا ]: ترـضح  نآ  ثیدح  رد  [و 
ار ناشاهلام  دریگ و  ارف  ار  نانآ  یلاسکـشخ  هک  تسا  نانچ  نآ  و  بارعـألا » همحق   » تسا ینعم  نیا  زا  و  دـنک ، هاـبت  دوباـن و  دـنوش 

ارحـص یکـشخ  هک  تسا  نیا  نآ  دـنا و  هتفگزین  يرگید  ینعم  نآ  يارب  و  لاـس ،  نآ  رد  دوب  ناـش  يراـسنوگن  نآ  و  دـنک ، دوباـن 
[ .دنروآ ور  اهرهش  هب  ات  دزاس  ناشراچان 

یلیبدرا

تموصخ هک  اریز  ار  تکاله  عضاوم  محقب  دومرف  هدارا  تسا و  محق  ار  تعزانم  تموصخ و  رم  هک  یتسردـب  تسوا  ثیدـح  رد  و 
تـسینعم نیاب  نآ  بارعالا و  همحق  تسا  ذوخام  نیزا  لاوحا و  رتشیب  رد  فلت  عقاوم  كاله و  عضاوم  رد  ار  دوخ  نارای  دزادنا  یم 

ناشیا و نایم  رد  ار  رایـسب  طحق  دزادنا  یم  لاح  نآ  سپ  ار  دوخ  لاوما  دننکیم  ذـخا  نادـندب  سپ  یلاس  طحق  برعب  دـسر  یم  هک 
ندش لخاد  يوسب  ار  ناشیا  دزاس  یم  جاتحم  ینعی  ار  نیشن  هیداب  نابرع  طحق  لاس  هک  تسنآ  نآ  ار و  رگید  هجو  نآ  رد  دنا  هتفگ 

نابایب رد  ناراب  ياهیگنت  دزن  نادلب  ياهراز  هزبس  رد 

یتیآ

.تسا محق »  » ار ینمشد  تسا : هدمآ  مالسلا ) هیلع   ) ترضح نآ  زا  یثیدح  رد  و 

تکاله هب  اههاگتکاله  نآ  رد  ار  دوخ  نارای  تاـقوا  رتشیب  نمـشد  اریز  .دوش  ببـس  ار  تکـاله  هک  تسا  ییاـهیاج  محق »  » زا دارم 
رگید ینعم  .دنادرگ  دوبان  ار  ناشلاوما  دریگ و  ورف  ار  ناشیا  هک  تسا  یطحق  ياهلاس  نآ  و  بارعالا » همحق   » تسا نیا  زا  .دـناسر و 

.دنور اهرهش  هب  هک  دراداو  روز  هب  ار  دوخ  نانکاس  دوش و  کشخ  اهارحص  هک  تسا  نیا 

نایراصنا

 . تسا محق  عازن  يارب  : تسا ترضح  نآ  راتفگ  رد 

نیمه زا  ،و  دـنک یم  فلت  تکـاله و  راـچد  ار  شلها  لاوحا  رثـکا  رد  تموصخ  اریز  ، تسا تکـاله  دراوـم  محق  زا  ترـضح  دارم 
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رد نآ  مّحقت  تسا  نیا  سپ  ، دنک یم  دوبان  ار  ناشلاوما  دسر و  یم  نانآ  هب  یلاسکشخ  هک  تسا  نیا  نآ  ،و  بارعالا همحق  : تسانعم
دنک یم  راچان  دابآ  ياهرهـش  هب  ندروآ  يور  هب  ار  نانآ  یلاسکـشخ  : هکنیا نآ  هدش و  هتفگ  مه  يرگید  يانعم  نآ  رد   . ناشیا نایم 

 . ددرگ کشخ  نابایب  هک  یماگنه 

اه حرش 

يدنوار

و محقلا ، یف  هسفنب  یمرت  يا  هدـیری ، ام ال  یلع  اـهبحاصب  محقت  هموصخلا  ناـف  اـناسنا  اومـصاخت  ـال  يا : اـمحق  هموصخلل  نا  هلوق  و 
هنـسلا همحقلا  .هبعاصم و  قیرطلا  محق  هکلهملا و  مضلاب : همحقلا  .هیور و  ریغ  نم  اهیف  هسفنب  یمر  يا  رومالا  یف  محق  لاقی : دئادشلا 
هتذخا يا  هتقرع  محللا و  تقرعت  يداوبلا و  نم  بصخلا  دالب  اولخدف  هدـشلا  مهتباصا  اوطحقا و  اذا  همحقلا  مهتباصا  لاقی : هدـیدشلا 

، بهذلا یف  اذه  زوجی  الف  لاملا : یمن  لاقی : منغلا ، رقیلا و  لبالا و  یلع  عقی  لاملاف  مهیـشاوم ، يا  مهلاوما  قرعتتف  هلوق  .مظعلا و  نم 
.رهظا لوالا  ینعملا  و  یضقنت ، بعاصم  هموصخلل  نا  اوفاخت  لطبملا و ال  اومصاخ  هانعم  لیق : .هسفن و  یف  داری  هنال ال 

يردیک

محق محق و  مهبرح  یف  اوبراح  اذا  موق  مهنا  كاحضلا  اورصم  تبرخ  دق  .ریرج  لاق  هکلاس  یلع  قش  هنم و  بعص  ام  قیرطلا : محق  و 
.هیور ریغ  نم  اهیف  هسفنب  یمر  رومالا  یف 

مثیم نبا 

اریز تساهیدوبان  محق  زا  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما دوصقم  تسا .) يدوباـن  جـنر و  ثعاـب  عازن  ینمـشد و  ، ) اـهیدوبان اـه و  هکلهم  محق :
، برع نایئاتـسور  جنر  یتخـس و  ینعی  بارعالا  همحق  هلمج  و  دزاس ، یم  يدوبان  جنر و  راچد  ار  دارفا  تاقوا  رتشیب  عازن  ینمـشد و 
زج ناـیاپراهچ  زا  و  دربـب ، نیب  زا  ار  ناـشیاهیئاراد  هک  يدـح  هب  دریگارف  ار  ناـنآ  یلاسکـشخ  هک  تسا  نیا  دارم  تسا  لـیبق  نیا  زا 

نانآ یلاسکـشخ  هک  دنا : هتفگ  يرگید  تروص  هب  یـضعب  .تسا و  نیمه  ناشیا  ییاراد  يدوبان  ینعم  هک  دراذگن ، یقاب  یناوختـسا 
هک تسا  ینخـس  نیا  .دزاس  یم  رهـش  هب  ندمآ  هب  راداو  ار  اهنآ  نابایب  یگـشخ  ینعی  دـننک ، یم  دابآ  ياهرهـش  هب  نتفر  هب  راداو  ار 

عازن رد  هتبلا  دومرف : و  داد ، تلاکو  یعازن  رد  ار  دوخ  ردارب  ترضح  نآ  هک  دنیوگ  یم  .تسا  هتفگ  دزرمایب - شیادخ  یـضردیس -
لامتحا ینمشد  رد  هک  نآ  حیضوت  .تسا  تموصخ  عازن و  ندمآ  دوجو  هب  ثعاب  ناطیـش  هک  یتسارب  و  دراد ، دوجو  يدوبان  جنر و 
يدوبان تکـاله و  ياـج  دوخ  هک  تسا  طارفا  دنـسپان  تفـص  فرط  هب  لادـتعا  دـح  زا  نتفر  نوریب  و  هنانیگمـشخ ، بوشآ  ناـیغط 

.تسا

دیدحلا یبا 

.ًامَُحق ِهَموُصُْخِلل  َّنِإ  هنم  و 
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مهبیـصت نأ  وه  بارعألا و  همحق  کلذ  نمف  رثکألا  یف  فلاتملا  کلاهملا و  یف  اهباحـصأ  محقت  اهنأل  کلاهملا  محقلاب  دـیری  لاق  ]
رـضحلا لوخد  یلإ  مهجوحت  يأ  فیرلا  دالب  مهمحقت  اهنأ  وه  رخآ و  هجو  هیف  لـیق  مهیف و  اـهمحقت  کلذـف  مهلاومأ  قرفتتف  هنـسلا 

 [ ودبلا لوحم  دنع 

محقناف و رحبلا  هسرف  نالف  محقأ  اموحق و  حتفلاب  رمألا  یف  لجرلا  محق  تبثت  هیور و ال  ریغ  یلع  رمألا  یف  لوخدـلل  ءانبلا  اذـه  لصأ 
ریغ نم  لوشلا  محتقی  يأ  ماـحقم  لـحف  هاـمر و  اذإ  ههجو  یلع  اـمیحقت  هسراـف  سرفلا  محق  هحفاـکم و  هتلخد  رحبلا  اـضیأ  تمحتقا 

.اهیف لاسرإ 

.دهاش وه  هنع و  هموصخلا  یف  رفعج  نب  هللا  دبع  لکو  نیح  نینمؤملا  ریمأ  اهلاق  هملکلا  هذه  و 

لعفب اذخأ  اهنازیجی  دمحم  فسوی و  وبأ  ضیرم و  وأ  بئاغ  نم  الإ  زوجت  لوقی ال  هروصلا و  هذـه  یلع  هلاکولا  زیجی  هفینح ال  وبأ  و 
نینمؤملا ع ریمأ 

یناشاک

دیری  ) تسا محق )  ) تعزاـنم تموصخ و  رد  هک  یتـسرد  هب  اـمحق ) هموـصخلل  نا  : ) هک هدـش  عـقاو  وا  ثیدـح  رد  و  هثیدـح ) یف  (و 
ار دوخ  باحـصا  دزادـنا  یم  تموصخ  هک  اریز  اهباحـصا ) محقت  اهنال   ) ار كاله  عضاوم  محق )  ) هب هدومن  هدارا  کلاهملا ) محقلاب 

اجنیا زا  و  بارعـالا ) هحمق  کـلذ  نم  و   ) لاوحا رتشیب  رد  فلت  عقاوم  كـاله و  عضاوم  رد  رثکـالا ) یف  فلاـتملا  کـلاهملا و  یف  )
قرعتیف  ) لاس طحق  برع  هب  دـسر  یم  هک  تسا  نیا  نآ  زا  دارم  و  هنـسلا ) مهبیـصت  نا  یه  و  ( ) برعلا هحمق   ) تراـبع تسا  ذوخاـم 

( مهیف اهمحقت  کلذف   ) عوج تدش  تهج  هب  ناوختـسا  زا  ار  دوخ  یـشاوم  ياه  هراپ  تشوگ  دننک  یم  ذخا  نادند  هب  سپ  مهلاوما )
همحق  ) ترابع ینعم  رد  دنا  هتفگ  هک  قیقحت  هب  و  رخا ) هجو  هیف  لیق  دق  و   ) .ناشیا نایم  رد  ار  رایـسب  طحق  دزادـنا  یم  لاح  نآ  سپ 

رد ار  ناـشیا  دروآرد  فـنع  هب  لاـس  طـحق  هک  تسا  نآ  هجو  نآ  و  فـیرلا ) دـالب  مهمحقت  اـهنا  وـه  و   ) يرگید یهجو  بارعـالا )
رد ناشیا  ندـش  لخاد  يوس  هب  رـضخلا ) لوخد  یلا   ) ار ناشیا  دـنادرگ  جاتحم  ینعی  مهجوحت ) يا   ) تمعن اـب  تعارز  اـب  ياـهرهش 

اه نامسآ  زا  بآ  عاطقنا  اه و  یگنت  دزن  ودبلا ) لوحم  دنع   ) ناتسب ياهراز  هزبس 

یلمآ

ینیوزق

هکیتسردـب ینعی  .تسا  هدرک  رکذ  ار  ثیدـح  نیمه  تسا و  همحق  نآ  دـحاو  تسا و  هقاش  همیظع  روما  محق  دـیوگ  هیاـهن  بحاـص 
زا تسا  ناما  بجوم  حلـص  هچنانچ  يرآ  .تسا  میظع  يا  هکلهم  دیدش و  يا  هرطاخم  نآ  رد  تسا و  اهتقـشم  اهجنر و  ار  تموصخ 
رد صخش  رگا  هدومرف  ترضح  نآ  هکتسنآ  نآ  لاوحا  همه  رش  فلاتم و  کلاهم و  رد  تسا  عوقو  ببـس  عازن  تموصخ ، فواخم 

نانع دنک و  یم  یگداتـسیا  رگا  و  دتفا ، یم  دیدش  تیـصعم  رد  ددرگ و  یم  مثآ  دروآ  یم  ياج  هب  تغلابم  تیاغ  دشوک و  یم  نآ 
: هنع هللا  یضر  دیسلا  لاق  دنک  یم  تموصخ  هکنآ  تشاد  يوقت  ساپ  دناوتن  و  ددرگ ، یم  مولظم  بولغم و  درادیم  هگن  هدیشک  دوخ 
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تسا هدرک  هدارا  دیوگ : یم  هنع ) هللا  یضر  دیـس   ) .رثکالا یف  فلاتملا  کلاهملا و  یف  اهباحـصا  محقت  اهنال  کلاهملا  محقلاب  دیری 
ایند فلاتم  کلاهم و  رد  ار  دوخ  باحـصا  دنکفا  یم  تموصخ  هک  ارچ  ار ، نید  سفن و  كاله  عضاوم  ینعی  .ار  کلاهم  محق )  ) زا

خسن یضعب  رد  و  مهیف .) اهمحقت  کلذف  مهلاوما  قرعتف  هنسلا  مهبیـصت  نا  وه  بارعالا و  همحق  کلذ  نم  و   ) .لاوحا رثکا  ترخآ  و 
تسا اجنیا  زا  ینعی و  .دنامب  کشخ  ناوختـسا  ات  دنکب  نادند  هب  نآ  تشوگ  مامت  ینعی  مظعلا ): قرعت  قرتعا و  قرع و   ) تسا هدمآ 

زا دراذـگن  .دـنادرگ و  كـاله  ماـمت  ار  ناـشیا  لاوما  سپ  ار  ناـشیا  دـسر  طـحق  هک  دـشاب  ناـنچ  نآ  برع و  نانیـشن  هیداـب  همحق 
فیرلا دالب  مهمحقت  اهناوه  رخآ و  هجو  هیف  لیق  دق  و   ) .دشابن يو  اب  تشوگ  چـیه  هک  یناوختـسا  ینعی  قارع  رگم  ناشیا  تاناویح 

طحق و تدـش  هک  تسا  نیا  نآ  دـنا و  هتفگ  بارعا  همحق  رد  رگید  یهجو  و  ودـبلا .) لوحم  دـنع  رـضحلا  لوخد  یلا  مهجوحت  يا 
ببـس هب  ءارحـص  زا  هک  دـنادرگ  یم  جاتحم  ینعی  .مرخ  نادابآ و  ياهرهـش  ینعی  فیر )  ) دالب رد  ار  ناشیا  دـنکفا  یم  یلاسکـشخ 

.نابایب ندیکشخ  تقو  دنیامن  لاقتنا  دابآ  زبس و  ياج  ینعی  همجعم  ءاخ  هب  رضخ  ای  رهش  ینعی  رضح  هب  هایگ  بآ و  نادقف 

یجیهال

يوعد تموصخ و  يارب  زا  قیقحت  هب  هک  مالـسلا  هیلع  تسا  وا  ثیدـح  رد  ینعی و  .اـمحق » هموـصخلل  نا  : » مالـسلا هیلع  هثیدـح  یف 
.تسا اهتکاله  یسک  اب  ندرک 

بحاص تموصخ ، دزادنا  یم  هکنیا  تهج  زا  ار  کلاهم  محق »  » ظفل هب  مالسلا  هیلع  تسا  هدرک  هدارا  هک  هللا  همحر  دیـس  دیوگ  یم 
هب ار  دوخ  بحاـص  دزادـنا  یم  ندرک  يوعد  تموصخ و  نوچ  ینعی  تاـقوا ، رثـکا  رد  ندـش  فلت  تکـاله و  ياـهاج  رد  ار  دوخ 

.تسا تکاله  محق و  تموصخ  يارب  زا  هک  مالسلا  هیلع  تفگ  تهج  نیا  هب  تاقوا ، بلغا  رد  ندش  فلت  تکاله و 

ییوخ

مهبیـصت نا  وه  و  بارعالا ) همحق   ) کلذ نم  و  رثکالا ، یف  فلاتملا  کلاهملا و  یف  اهباحـصا  محقت  اهنال  کلاهملا ، محقلاـب  دـیری 
رـضحلا لوخد  یلا  مهجوحت  يا  فیرلا ، دالب  مهمحقت  اهنا  وه  و  رخآ ، هجو  هیف  لیق  و  مهیف ، اهمحقت  کلذـف  مهلاوما  قرعتتف  هنـسلا 

و لاقی : ههرکی  ام  یلع  ناسنالا  لمحی  ام  تاموصخلا  یف  محقلا  هکلهملا ، قاشلا ، رمالا  محق : ج : همحقلا ) : ) هغللا .ودبلا  لوحم  دـنع 
لاق ینعملا : .بدـجا  الوحم : ناکملا  لـحم )  ) بصخ عرز و  اـهیف  ضرا  فویر : فاـیرا و  .ج  فیرلا )  ) هرکی اـم  يا  محق  هموصخلل 
اهلاق هملکلا  هذه  و  یلزتعملا : حراشلا  لاق  .اهرضحی و  ناطیشلا  نا  امحق و  اهل  نا  لاق : هموصخ و  یف  هاخا  لک  هنا و  يوری  مثیم : نبا 

خیرات نیئیدـحلا  الک  یف  خروی  مل  لوقا : .دـهاش  وه  دـنع و  هموصخلا  یف  رفعج  نب  هللادـبع  لکو  نیح  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما
نم يوعدلا  رـضحم  یف  هروضح  مدـع  لعل  و  مالـسلا ،) هیلع   ) همایا یف  وا  مهتاضق  دـنع  هثالثلا و  مایا  یف  تناک  اهنا  هلاکولا و  هذـه 

لیکو دوخ  بناج  زا  يا  همکاحم  هرابرد  ار  شردارب  همجرتلا : .یغبنی  نم ال  دنع  اهحرطب  ءالتبالا  هموصخلا  محقب  دارا  ههجلا و  هذه 
.دوش یم  رضاح  نآ  رضحم  رد  ناطیش  دراد و  یئاههاگترپ  عفارت  دومرف : درک و 

تسینامن شوخ  نادرمدار  يارب  *** تسا یماک  خلت  هاگترپ  تموصخ 

يرتشوش
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یف نوتـسلا - لصفلا   ) نب هللادـبع  لکو  نیح  مالـسلا  هیلع  اهلاق  هملکلا  هذـه  دـیدحلا : یبا  نبا  لاق  لوقا : مالـسلا : هیلع  هثیدـح  یف  و 
امحقت و اهل  نا  لاق : هموصخ و  یف  هاخا  لکو  مالـسلا  هیلع  هنا  يوری  مثیم : نبا  لاق  .هنع و  هموصخلا  یف  رفعج  هفلتخم ) تاـعوضوم 

.مولظم روصنملل : لاقف  لجر  ماقف  هسلجم ، یف  دعقف  روصنملا  یلع  هزمح  نب  هرامع  لخد  داجتـسملا )  ) یف .اهرـضحی و  ناطیـشلا  نا 
و لاق : .مصخب  یل  وه  ام  لاقف : .کمـصخ  عم  دـعقاف  هرامع  ای  مق  روصنملا : لاقف  .یتعیـض  ینبـصغ  هراـمع : لاـق  .کـملظ  نم  لاـق :

هفیلخلا هـب  ینفرـش  دـق  سلجم  نـم  موـقا  ـال  و  هـل ، یهف  یل  تناـک  نا  هعزاـنا و  تـسلف  هـل  هعیـضلا  تناـک  نا  لاـق : کـلذ ؟ فـیک 
فلاتملا کلاهملا و  یف  اهباحصا  محقت  اهنال  کلاهملا  محقلاب  دیری  : ) فنصملا لاق  .هعیض  ببسب  هنم  یندا  یف  دعقا  نینموملاریما و 

ثیدـح هنم  و  هکلهلا ، هطرولا و  همحقلا  و  هیور ، ریغ  نم  هیف  هسفن  یمر  اذا  همحقت ، میظعلا و  رمالا  محتقا  هیاـهنلا :)  ) یف رثکـالا ) یف 
یف اذکه  مهلاوما  قرعتتف  .طحقلا  هنس  يا : هنسلا  مهبیصت  نا  وه  بارعالا و  همحق  کلذ  نم  .امحق و  هموصخلل  نا  مالـسلا  هیلع  یلع 

( هفلتخم تاـعوضوم  یف  نوتـسلا - لـصفلا  (. ) مهلاوـما فرقتتف   ) مثیم نبا  دـیدحلا و  یبا  نبا  یف  اـم  باوـصلا  و  هیرـصملا ) هـعبطلا  )
: يا مهمحقت  اهنا  وه  رخآ و  هجو  .بارعالا  همحق  لوق  یف  يا : هیف  لیق  .بارعالا و  یف  يا : مهیف  .هنـسلا  محقت  يا : اـهمحقت  کلذـف 

وه هنوکل  دهـشی  و  تلق : .هیدابلا  طحق  يا : ودبلا  لوحم  دـنع  رـضحلا  لوخد  یلا  مهجوحت  يا  .بصخلا  يا : فیرلا  دالب  .مهلخدـت 
.رضحلا هتلخدا  هیدابلا و  نم  هتجرخا  يا : هدعج  ینب  هغبان  هنسلا  تمحقا  مهلوق : هجولا 

هینغم

(. خلا مثا  هموصخلا  غلاب  نم   ) همکحلا 298 یف  حرشلا  عم  یتای  .کلاهملا و  محقلا :

هدبع

محللا نم  هیلع  ام  عیمج  لکا  مظعلا  نالف  قرعت  مهلوق  نم  مهلاوما  قرعتت  مهلاوما : قرعتتف  هنسلا  … 

يرفعج

مالسالا ضیف 

صخش رگا  نوچ )  ) تسا اهیدوبان  اهجنر و  ار  دروخ  دز و  عازن و  دروخ :) دز و  نایز  رد   ) تسا مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  راتفگ  رد 
، ددرگ مولظم  بولغم و  دراد  رب  تسد  دشوپ و  مشچ  نآ  زا  رگا  و  دوش ، راتفرگ  هانگ  تیصعم و  هب  دیامن  يراشفاپ  هدیشوک  نآ  رد 

حیرـصت هتکن  نیا  هب  مدون  تسیود و  شیامرف  رد  هکنانچ  دنام  یم  زاب  يراکزیهرپ  زا  سک  نینچ  دـنیب و  جـنر  تروص  ود  ره  رد  و 
زا مالسلا  هیلع  ماما  دیامرف (: همحرلا  هیلع  یضردیس  .دیاین  شیپ  دروخ  دز و  عازن و  هک  دنک  يراک  هک  تسا  نآ  راوازـس  سپ  هدش ،

) هلمج  ( و دـنکفا ، یم  اـهیدوبان  اهیتخـس و  هب  ار  صاخـشا  تاـقوا  رتـشیب  دروخ  دز و  اریز  تسا ، هدومن  هدارا  ار  اـهیدوبان  محق  ظـفل 
ار ناـشیا  یلاسکـشخ  یطحق و  هک  تسا  نیا  دارم  و  تسا ، هدـش  هـتفرگ  نآ  زا  برع ، نانیـشن  هیداـب  یتخـس  ینعی  بارعـالا  هـمحق 

ندش دوبان  ینعم  هک  تشوگ  یب  ناوختـسا  رگم  دراذگن  یقاب  ناشنایاپراچ  زا  دربب و  نیب  زا  ار  نانآ  ياهیئاراد  هک  يروط  هب  دبایرد 
یلاسکـشخ یطحق و  هک  تسا  نیا  نآ  و  تسا ، هدـش  هتفگ  مه  رگید  روج  بارعـالا  همحق  ینعم (  ( رد .تسا و  نیمه  ناـشاهیئاراد 

راداو دنادرگ و  دـنمزاین  ار  ناشیا  نآ ( رد  هایگ  بآ و  ندوبن   ( نابایب هب  ندیکـشخ  ینعی  دراد  یم  او  دابآ  ياهرهـش  نتفر  هب  ار  اهنآ 
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.دنیآ رهش  هب  هک  دیامن 

ینامز

هللا یلص   ) مالسا ربمایپ  .دیآ  یم  دوجوب  هعماج  رد  يرکف  هاتوک  لهج و  رثا  رد  تسا و  كانرطخ  لامعا  زا  یکی  فالتخا  ینمشد و 
فرص يرکف  دشر  يور  ار  دوخ  شـشوک  مامت  دنادرگ ، نک  هشیر  ناهج  زا  ار  فالتخا  ینمـشد و  دوب  هدش  رومام  هک  هلآ ) هیلع و 

تقو و لام ، ناج ، ینمشد ، ماگنه  هک  تسادیپ  هتفگان  .دنک  یم  دای  هراشا  روطب  تیمیمص  یتسود و  داحتا ، زا  ماجنارس  درک و  یم 
نانآ هک  نانز  هرابرد  ادـخ  .دـتفا  یم  راک  زا  رکف  ناهرب و  لیلد و  تفرگ ، جوا  تموصخ  هک  هاگنآ  دور و  یم  نیب  زا  نیفرط  يورین 

تـسین ناهرب  لیلد و  يور  تموصخ  ماگنه  هب  دنک و  یم  دشر  تنیز  رد  هک  یـسک  ایآ  : ) دیامرف یم  دـندناوخ  یم  ادـخ  دـنزرف  ار 
نانآ تیـصخش  عازن  ماگنه  هب  اصوصخم  دنتـسه و  فیعـض  رکف  رظن  زا  ناـنز  بلاـغ  هک  رظن  نیا  زا  تسادـخ )؟ يدـنزرف  هتـسیاش 
نیا مالسلا ) هیلع   ) ماما دسیون : یم  دیدحلا  یبا  نبا  .تسا  هدرک  فصتم  یناهرب  لیلد و  یب  فصوب  ار  نانآ  ادخ  ددرگ ، یم  راکشآ 

.داد رارق  دوخ  لیکو  تموصخ  لصف  يارب  ار  رفعج  نب  هللادبع  هک  دومرف  نایب  یتقو  ار  هملک 

يزاریش دمحم  دیس 

عضاوم يا   ) فلاتملا کلاهملا و  یف  اهباحـصا  محقت  اهنال  کلاهملا ، محقلاب  دیری  ( ) امحق هموصخلل  نا  : ) مالـسلا هیلع  هثیدح  یف  و 
اهمحقت کلذف  یهتنت ) متت و  يا   ) مهلاوما قرعتتف  هنسلا  مهبیصت  نا  وه  و  بارعالا ) همحق  کلذ ، نم  و  رثکالا ، یف  فلتلا ) هکلهلا و 

هیلع هنا  يور  دـقف  ودـبلا ) لوحم  دـنع  رـضحلا ، لوخد  یلا  مهجوحت  يا  فیرلا ، دالب  مهمحقت  اهنا  وه  و  رخآ ، هجو  هیف  لـیق   ) مهیف
(. اهرضحیل ناطیشلا  نا  و  : ) مالسلا هیلع  هلوقب  اهمتا  و  هلمجلا ، هذه  لاق  و  هقح ، ذاقنال  هموصخ ، یف  لیقع  هاخا  لک  مالسلا و 

يوسوم

عضاوم يا   ) فلاتملا کلاهملا و  یف  اهباحـصا  محقت  اهنال  کلاهملا ، محقلاب  دیری  ( ) امحق هموصخلل  نا  : ) مالـسلا هیلع  هثیدح  یف  و 
اهمحقت کلذف  یهتنت ) متت و  يا   ) مهلاوما قرعتتف  هنسلا  مهبیصت  نا  وه  و  بارعالا ) همحق  کلذ ، نم  و  رثکالا ، یف  فلتلا ) هکلهلا و 

هیلع هنا  يور  دـقف  ودـبلا ) لوحم  دـنع  رـضحلا ، لوخد  یلا  مهجوحت  يا  فیرلا ، دالب  مهمحقت  اهنا  وه  و  رخآ ، هجو  هیف  لـیق   ) مهیف
(. اهرضحیل ناطیشلا  نا  و  : ) مالسلا هیلع  هلوقب  اهمتا  و  هلمجلا ، هذه  لاق  و  هقح ، ذاقنال  هموصخ ، یف  لیقع  هاخا  لک  مالسلا و 

یناقلاط

همحق کلذ  نمف  رثکالا ، یف  فلاتملا  کلاهملا و  یف  اهباحـصا  محقت  اّهنال  کلاهملا ، محقلاب  دیری  لاق : .امحق  هموصخلل  ّنا  هنم : و 
، فیرلا دالب  مهمحقت  اهنا  وه  و  رخآ ، هجو  هیف  لیق  و  لاق : .مهیف  اهمحقت  کلذف  مهلاوما ، قّرفتتف  هنـسلا  مهبیـصت  نا  وه  و  بارعالا ،

« .تسا یمحق  ار  ینمشد  هک  تسا  ترضح  نآ  نانخس  هلمج  زا  و   » .ودبلا لوحم  دنع  رضحلا  لوخد  یلا  مهجوحت  يا 

يدوبان تکاله و  هب  ار  ناشیا  دراوم  رتشیب  رد  ینمشد  هک  تسا ، تکاله  ياههاگیاج  محق  زا  ترضح  نآ  دارم  دیوگ : یضر  دیس 
ببس هدنکارپ و  نانآ  لاوما  دریگ و  ارف  ار  ناشیا  یلاسکشخ  ینعی  تسا  نیمه  زا  مه  بارعالا » همحق   » حالطـصا تغل و  .دنکفا  یم 
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اهرهـش و هب  ناشیا  هک  دوش  یم  بجوم  یطحق  دـنا  هتفگ  دـنا و  هدرک  مه  يرگید  ینعم  حالطـصا  نیا  يارب  .ددرگ  ناـشیا  يدوباـن 
.دنیآرد اهرازغرم 

بآ نایم  روز  اب  ار  دوخ  بسا  سک  نالف  دـنیوگ  یم  تسا و  تسرد  شور  نودـب  يراـک  رد  ندـش  دراو  ینعم  هب  هملک  نیا  لـصا 
هملک نیا  .رگید  يدروم  رد  مه  تسا و  هتفر  راک  هب  زین  ار  دوخ  راوس  بسا  نتخادنا  نیمز  هب  دروم  رد  .دمآرد  بآ  هب  بسا  دنار و 

رـضاح شدوخ  هک  یلاح  رد  داد ، رارق  لیکو  دوخ  يوس  زا  یتموصخ  رد  ار  رفعج  نب  هللا  دـبع  هک  دومرف  یماـگنه  نینمؤملا  ریما  ار 
.دوب

مراکم

مالسلا هیلع  هثیدح  یف  و 

.ًامَُحق هَموُصُْخِلل  َّنِإ 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

هغالبلا جهن  حرش  زا  ار  هلمج  نیا  ، رداصم رد  بیطخ  موحرم  هنامیکح : راتفگ  دنـس   ) . .دراد ربرد  ییاه  هکلهم  ینمـشد  تموصخ و 
هداد تلاکو  ار  « رفعج نب  هّللادبع  » هک درک  نایب  یماگنه  ار  نخس  نیا  مالـسلا  هیلع  ماما  : دیوگ یم  هک  دنک  یم  لقن  دیدحلا  یبا  نبا 

رد لکوم  روضح  رد  هک   ) تروص نیا  هب  ار  تلاکو  هفینحوبا  : دیازفا یم  دیدحلا  یبا  نبا  سپـس.دنک  عافد  يو  زا  وا  روضح  رد  دوب 
دّمحم فسویوبا و  یلو  ؛ رامیب ای  دـشاب  یبیاغ  درف  يوس  زا  دـیاب  اـی  تلاـکو  : دـیوگ یم  درمـش و  یمن  زاـجم  دـشاب ) تمالـس  لاـح 

نیا لقن  زا  دعب  رداصم  بحاص.دننک  یم  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  لعف  هب  دانتـسا  دنناد و  یم  هزاجا  ار  نآ  هفینحوبا ) نادرگاش  )
روهـشم مدرم  نایم  رد  مالک  نیا  دوش  نشور  هک  مدرک  لـقن  تهج  نیا  هب  دـیدحلا  یبا  نبا  زا  ار  نخـس  نیا  نم  : دـیازفا یم  ناـیرج 

دنا و هتـسج  دانتـسا  نآ  هب  دوخ  ياوتف  يارب  دنا  هتـسیز  یم  یـضر  دّیـس  زا  لبق  اه  لاس  هک  اهقف  زا  یـضعب  هک  اج  نآ  ات  تسا  هدوب 
یم هاگ  نآ.دـنک  عافد  وا  زا  شلکوم  روضح  رد  لیکو  هک  دـنهد  یم  هزاجا  هدرک و  لابند  ار  اـنعم  نیمه  زین  زورما  ناراذـگ  نوناـق 

هدرک لقن  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  ار  نخـس  نیا  هدش  هتـشاگن  هغالبلا  جـهن  زا  لبق  هک  نیبیرغلا  نیب  عمجلا  باتک  رد  زین  « يوره :» دـیازفا
طوسبم : تسا هدـش  لقن  مه  اه  باتک  نیا  رد  هنامیکح  مـالک  نیا  هک  مینک  یم  هفاـضا  ،ج 4،ص 205 .) هغالبلا جهن  رداصم  ) .تسا

 ( ،ج 6،ص 197 يدنه یقتم  لاّمعلازنک  ،ج 3،ص 237 و  یعفاش مالا  باتک  ،ج 2،ص 360 و  یسوط خیش 

: دیوگ یم  فیرش ) مالک  نیا  ریسفت  رد   ) یضر دّیس  موحرم 

فلت تکـاله و  هب  دـنریگرد  نآ  رد  هک  ار  يدارفا  دراوم  بلغا  رد  ، ینمـشد تموصخ و  اریز  ، تساـه هکلهم  ، مَُحق زا  ماـما  روـظنم  »
هک تسا  نیا  نآ  زا  روظنم  »و  بارعـالا هَمُْحق  :» دـنیوگ یم  هک  هدـمآ  تاریبعت  زا  یـضعب  رد  هک  تسا  باـب  نیا  زا  دـهد و  یم  قوس 

تساه و نآ  نایم  رد  یلاسکـشخ  راثآ  ذوفن  مُّحَقَت و  نیا  درب و  یم  نایم  زا  ار  اه  نآ  لاوما  دریگ و  یم  ار  اه  نآ  ناماد  یطحق  لاس 
نوریب دوخ  نیمزرـس  زا  ار  ناییاتـسور  ، یلاسکـشخ هک  تسا  نیا  نآ  هدش و  رکذ  زین  يرگید  ریـسفت  بارعالا ) هَمُْحق   ) دروم نیا  رد 

؛» دنورب دابآ  زبس و  قطانم  هب  هک  دنک  یم  دنمزاین  ار  اه  نآ  دوش  کشخ  نابایب  هک  یماگنه  هداتسرف و 
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ُهَنَّسلا ُمُهَبیُصت  ْنأ  َوُه  ،َو  ِبارْعْألا ُهَمُْحق  َِکلذ  ْنِم  َو.ِرَثْکْألا  ِیف  ِِفلاتَْملا  ِِکلاهَْملا َو  ِیف  اَهباحْصَأ  ُمِْحُقت  اهَّنَِأل  ، َِکلاهَْملا ِمْحُْقلِاب  ُدیُری  )
َْدنِع ِرَـضَْحلا  ِلوُخُد  یلإ  ْمُهُجِوُْحت  ْيَأ  ، ِفیِّرلا َدـِالب  ْمُهُمِْحُقت  اـهَّنأ  َوُه  :َو  ٌرَخآ ٌهْجَو  ِهِیف  َلـیق  َو.ْمِهِیف  اـهُمُّحَقَت  َِکلذَـف  ْمَُهلاْومَأ  َقَّرَعَتَتَف 

( . ِوْدَْبلا ِلوُُحم 

اه تموصخ  ءوس  راثآ 

: دیامرف یم  هدرک  هراشا  اه  تموصخ  ءوس  راثآ  هب  انعمرپ  راتفگ  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

( . ًامَُحق هَموُصُْخِلل  َّنِإ  ( ؛» دراد ربرد  ییاه  هکلهم  ینمشد  تموصخ و  »

مان هب  دوخ  باتک  رد  « يوون » دـننام یـضعب  تسا ؛ رظن  فالتخا  هدومرف  ناـیب  ار  نخـس  نیا  یناـمز  هچ  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  نیا  رد 
زا دوب  هدرک  رومأم  ار  لیقع  شردارب  هک  یماگنه  دومرف  نایب  لوا  هفیلخ  نامز  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ار  نخـس  نیا  : دیوگ یم  عومجم 

.دنک عافد  يو  زا  شروضح  رد  هک  داد  تلاکو  زین  نامثع  نامز  رد  ار  رفعج  نب  هّللادبع  نینچمه  دـنک و  عافد  يا  همـصاخم  رد  يو 
،ج يوون عومجملا  ( ) . تسناد یمن  دوخ  نأش  رد  ار  وا  اب  يوگو  تفگ  ترـضح  تشاد و  ترـضح  زا  ییاعدا  هک  یـسک  ربارب  رد  )
،ج دـیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جـهن  حرـش   ) . .تسا هدرک  رکذ  ار  رفعج  نب  هّللادـبع  تلاـکو  اـهنت  دـیدحلا  یبا  نبا  یلو  14،ص 99 ) 

 ) 19،ص 107

زا مالـسلا  هیلع  ماـما  روظنم  :» دـیوگ یم  وا.میور  یم  مَُحق » » هژاو ریـسفت  رد  یـضر  دّیـس  موحرم  مـالک  غارـس  هب  تسخن  اـج  نیا  رد 
زا دهد و  یم  قوس  فلت  تکاله و  هب  دنریگرد  نآ  رد  هک  ار  يدارفا  دراوم  بلغا  رد  ، ینمشد تموصخ و  اریز  ، تساه هکلهم  ، مَُحق
نآ ناماد  یطحق  لاس  هک  تسا  نیا  نآ  زا  روظنم  و  بارعالا » هَمُْحق  : » دنیوگ یم  هک  هدمآ  تاریبعت  زا  یضعب  رد  هک  تسا  باب  نیا 

هَمُْحق  ) دروم نیا  رد  تساه و  نآ  نایم  رد  یلاسکـشخ  راـثآ  ذوفن  مُّحَقَت و  نیا  درب و  یم  نیب  زا  ار  اـه  نآ  لاوما  دریگ و  یم  ار  اـه 
هک یماگنه  هداتسرف و  نوریب  دوخ  نیمزرس  زا  ار  ناییاتسور  ، یلاسکشخ هک  تسا  نیا  نآ  هدش و  رکذ  زین  يرگید  ریـسفت  بارعالا )
ِیف اَهباحْـصَأ  ُمِْحُقت  اهَّنَِأل  ، َِکلاهَْملا ِمْحُْقلِاب  ُدـیُری  ( ؛» دـنورب دابآ  زبس و  قطانم  هب  هک  دـنک  یم  دـنمزاین  ار  اه  نآ  دوش  کشخ  نابایب 
ِهِیف َلیق  َو.ْمِهِیف  اهُمُّحَقَت  َِکلذَـف  ْمَُهلاْومَأ  َقَّرَعَتَتَف  ُهَنَّسلا  ُمُهَبیـُصت  ْنأ  َوُه  ،َو  ِبارْعْألا ُهَمُْحق  َِکلذ  ْنِم  َو.ِرَثْکْألا  ِیف  ِِفلاتَْملا  ِکـِلاهَْملا َو 

( . ِوْدَْبلا ِلوُُحم  َْدنِع  ِرَضَْحلا  ِلوُخُد  یلإ  ْمُهُجِوُْحت  ْيَأ  ، ِفیِّرلا َدِالب  ْمُهُمِْحُقت  اهَّنأ  َوُه  :َو  ٌرَخآ ٌهْجَو 

ياـه هژاو  يور  تسا  مالـسلا  هیلع  ماـما  مـالک  تغـالب  تحاـصف و  ياـه  هبنج  يوجو  تسج  رد  نوچ  هللا  همحر  یـضر  دّیـس  هتبلا 
.دنک رکذ  ار  مالسلا  هیلع  ماما  مالک  لیذ  ردص و  هک  نآ  یب  دزادرپ  یم  اه  نآ  ریسفت  هب  دنک و  یم  هیکت  صاخ  يانعمرپ 

هیلع ماما  مالک  رد  نخس  نیا  دورو  نأش  هب  هجوت  اب  دمآ  مالـسلا  هیلع  ماما  مالک  رد  « مَُحق » هژاو ریـسفت  هرابرد  هچنآ  زا  رظن  عطق  یلو 
هاـگ اریز  ، دـننزن نماد  اـه  تموـصخ  هب  هک  دـهد  یم  رادـشه  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  نیا  نآ  دوـش و  یم  نشور  یمهم  هتکن  ، مالـسلا

رد ار  تموصخ  هک  رتهب  هچ  درب و  یم  ناـیم  زا  ار  يداـیز  لاوما  سوفن و  دوش و  یم  راـیع  ماـمت  یگنج  هب  لیدـبت  یئزج  یتموصخ 
تاجن و نآ  « مَُحق » زا مالـسلا  هیلع  ماما  ریبعت  هب  کلاهم و  زا  اـت  دنراپـسب  یـشومارف  هب  دـنهد و  ناـیاپ  رتدوز  هچره  ، دـش ادـیپ  اـجره 

.دنبای ییاهر 
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هک یماـگنه  ور  نیازا.تسا  كاـنرطخ  تخـس و  ياـهراک  رد  دورو  ياـنعم  هـب  لـصا  رد  مـهف ) نزو  رب  «) مْـحَق » هداـم زا  « مَُـحق » هژاو
نیمه هب  هراشا  زین  مالـسلا  هیلع  ماما  مالک  دـننک و  یم  « ُهَسِراف ُسَرَفلا  َمَّحَق  » هب ریبعت  درب  یم  یکاـنرطخ  ّلـحم  هب  ار  دوخ  راوس  ، بسا
ناسنا نیا  ؛ » َهَبَقَْعلا َمَحَْتقا  َالَف   » هفیرـش هیآ.دور  یم  راک  هب  یلبق  هعلاطم  رکف و  نودب  اهراک  هب  دورو  يانعم  هب  ماحتقا  هاگ  تسانعم و 

.تسا راوشد  ياهراک  هب  دورو  يانعم  هب  « ماحتقا » هک تسا  نیا  هب  هراشا  زین  هیآ 11 ) ، دلب « ). تفرن الاب  گرزب  هندرگ  زا  ساپسان 

ار لیقع  شردارب  هک  دومرف  یماگنه  ار  نخس  نیا  مالسلا  هیلع  ماما  ، میدرک هراشا  انعم  رپ  مالک  نیا  دانـسا  حرـش  رد  هک  هنوگ  نامه 
نامثع ناـمز  رد  اـی  دوب  هداد  تلاـکو  تشاد  ترـضح  نآ  هب  تبـسن  یـسک  هک  ییاـعدا  ربارب  رد  وا  زا  عاـفد  يارب  رکبوبا  ناـمز  رد 
هاگداد رد  دوخ  مصخ  ربارب  رد  اصخش  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  نیا  و.دوب  هدرک  لیکو  دوخ  يوس  زا  ار  رفعج  نب  هّللا  دبع  هک  یماگنه 

هک نیا  دـشاب و  هتـشاد  ار  یتقاـیل  نینچ  هک  دوبن  يدـح  رد  فرط  هک  تسا  هدوب  رظن  نیا  زا  يوـق  لاـمتحا  هب  تفرگن  رارق  یمالـسا 
ِهَموُصُْخِلل َّنإ   » هلمج دـیاش  دـبای و  ناـیاپ  اوعد  رتدوز  هچره  تساوخ  یم  هک  دوب  تهج  نیا  زا.تشاد  همکحم  رد  روـضح  شدوـخ 

.تسا هدومرف  نایب  اج  نآ  رد  شروضح  يارب  یتلع  ناونع  هب  ار  ًامَُحق »

قمع هب  ، مینک تقد  هداد  خر  خـیرات  لوط  رد  هک  ینوگانوگ  ثداوح  ای  دراد  نایرج  اه  هاگداد  رد  هک  ییاـه  هدـنورپ  ریـسم  رد  رگا 
عوضوم کی  ّتلع  هب  هاگ  - اه تموصخ  رثارب  هک  ییاه  تکاله  اهانگنت و  اه و  هاگترپ  میـسر و  یم  رتشیب  مالـسلا  هیلع  ماـما  مـالک 

هک دمآ  دهاوخ  تمکح 298  رد.دوش  یم  نشور  ام  يارب  مالسلا  هیلع  ماما  رادشه  مینیب و  یم  دوخ  مشچ  اب  دهد  یم  خر  - کچوک
: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  ماما 

«. تسا راکهنگ  دنک  طارفا  دوخ  نافلاخم  اب  ینمشد  رد  هک  یسک  َِمثَأ ؛ ِهَموُصُْخلا  ِیف  ََغلَاب  ْنَم  »

زا ییانعمرپ  ثیداحا  ، نآ رد  هدروآ و  « لاجِّرلا ُهاداعُم  ُهَموصُْخلا َو  ُءارِملا َو  » ناونع تحت  یباـب  یفاـک  مود  دـلج  رد  « هللا همحر  ینیلک  »
.تسا هدرک  رکذ  مالسلا  مهیلع  يده  همئا  مرکا و  ربمایپ 

: میناوخ یم  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  زا  یثیدح  رد  هلمج  زا 

تموصخ وگو و  تفگ  رد  لادـج  زا  ُقاَـفِّنلا ؛ اَـمِْهیَلَع  ُُتْبنَی  ِناَوْخِإـْلا َو  یَلَع  َبُولُْقلا  ِناَـضِرُْمی  اَـمُهَّنِإَف  َهَموُـصُْخلا  َءاَرِْملا َو  ْمُکاَّیِإ َو  »
 ( ،ج 2،ص 300،ح 1 یفاک «. ) . دنایور یم  ار  قافن  موش  لاهن  دزاس و  یم  رامیب  رگیدکی  ربارب  رد  ار  ناتسود  ياه  لد  هک  دیزیهرپب 

: تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يرگید  ثیدح  رد 

دوخ هب  ار  ناـسنا  رکف  هک  دـیزیهرپب  تموـصخ  زا  َِنئاَـغَّضلا ؛ ُبِسْکَت  َقاَـفِّنلا َو  ُثِروـُت  َْبلَْقلا َو  ُلَغْـشَت  اَـهَّنِإَف  َهَموُـصُْخلا  ْمُکاَّیِإ َو  «َو 
،ج یفاک «. ) . دش دهاوخ  مدرم  هدوت  ناتـسود و ) نایم  رد   ) ینمـشد بجوم  ددرگ و  یم  ییادـج  قافن و  ببـس  دـنک و  یم  لوغـشم 

 ( 2،ص 301،ح 8

هچ رد  هک  نیا  رد  تلاـکو و  باـب  رد  ینغم  ماـن  هب  دوخ  یهقف  باـتک  رد  تنـس  لـها  فورعم  هیقف  «، همادـق نبا  » هک نیا  هجوت  لـباق 
ترضح نآ  : دیوگ یم  دنک و  یم  لقن  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  زا  ار  فیرـش  مالک  نیا  درک ، باختنا  لیکو  ناوت  یم  يدراوم 
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: دومرف داتسرف و  نامثع  دزن  لیکو  ناونع  هب  ار  رفعج  نب  هّللادبع 

روضح اج  نآ  رد  ناطیـش  دراد و  ییاه  هکلهم  تموصخ  اهَرِـضْحُأ ؛ ْنأ  ُهَرْکَأل  ّینإ  اهُرُـضْحََیل َو  َناـْطیَّشلا  َّنإ  ًاـمُْحق َو  ِهَموُصُْخِلل  َّنإ  »
 ( ،ج 5،ص 205 همادق نبا  ینغم  «. ) . مبایب روضح  هنحص  نآ  رد  دشابن ) یترورض  ات   ) هک مراد  تهارک  نم  دنک و  یم  ادیپ 

.تشاد روضح  اج  نآ  رد  ًاصخش  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  دش و  رکذ  ًالبق  هک  دشاب  یعیاقو  زا  ریغ  هعقاو  نیا  تسا  نکمم 

یسیلگنا

517 ص :
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نانز یتسرپرس  مالسلا  هیلع  هثیدح  یف  و  - 4

هراشا

َیلوَأ ُهَبَصَعلاَف  ِقاَقِحلا  ّصَن  ُءاَسّنلا  َغََلب  اَذِإ 

تیصقتسااذإ رمألا  نع  لجرلا  تصصن  لوقتو  هبادلا  هیلع  ردقتام  یصقأ  هنأل  ریسلا  یف  صنلاک  اهاصقأ  غلبمو  ءایشألا  یهتنم  صنلاو 
ریبکلا دح  یلإ  ریغصلا  هنم  جرخی  يذلأ  تقولاو  رغصلا  یهتنم  هنأل  كاردإلا  هب  دیری  قاقحلا  صنف  هیف  هدنعام  جرختـستل  هنع  هتلأسم 

لثم امرحم  اوناکاذإ  اهمأ  نم  هأرملاب  یلوأ  هبـصعلاف  کـلذ  ءاـسنلا  غلباذإـف  لوقی  اـهبرغأو  رمألااذـه  نع  تاـیانکلا  حـصفأ  نم  وه  و 
دحاو لک  لوقو  هموصخلاو  لادـجلاوه  هأرملا و  یف  هبـصعلل  مألا  هقاحم  قاـقحلاو  کـلذ .  اودارأ  نإ  اـهجیوزتبو  ماـمعألاو  هوخـإلا 

هنأل كاردإلاوه  لقعلا و  غولب  قاقحلا  صن  نإ  لیقدق  الادـج و  هتلداج  لثم  اقاقح  هتققاح  هنم  لاقی  اذـهب  کنم  قحأانأ  رخآلل  امهنم 
ینعماذـه هقیقح  عمج  دارأ  امنإف  قئاقحلا  صن  هاور  نم  و  ماکحألاو .  قوقحلا  هیف  بجت  يذـلأ  رمـألا  یهتنم  دارأ  اـمنإ  مالـسلا  هیلع 

اهجیوزت هیف  زوجی  يذـلأ  دـحلا  یلإ  هأرملا  غولب  انهاه  قاقحلا  صنب  دارملا  نأ  يدـنع  يذـلأ  و  مالـس .  نب  مساقلا  دـیبعوبأ  هرکذام 
دنع هعبارلا و  یف  لخدو  نینـس  ثالث  لمکتـسا  يذـلأ  وه  قحو و  هقح  عمج  یهو  لبإلا  نم  قاقحلاب  اهیبشت  اـهقوقح  یف  اهفرـصتو 
یلإ ناعجرت  اعیمج  ناتیاورلاف  هقح  عمج  اضیأ  قئاقحلاو  ریـسلا  یف  هصنو  هرهظ  بوکر  نم  هیف  نکمتی  يذـلأ  دـحلا  یلإ  غلبی  کـلذ 

الوأ روکذملا  ینعملا  نم  برعلا  هقیرطب  هبشأاذه  دحاو و  ینعم 

اه همجرت 

یتشد

 . دنرتراوازس نانآ  یتسرپرس  يارب  يردپ  نادنواشیوخ  دنوش ، غلاب  نانز  نوچ 

هک یماگنه  تسا ، بکرم  ییاناوت  هلحرم  نیرخآ  ینعم  هب  هک  ریـس ، رد  ّصن »  » دـننام تسا ، زیچ  ره  هجرد  نیرخآ  ّصن »  » زا روظنم 
ینعمب قاقحلا » ّصن   » نیا رب  انب  دنک ،  نایب  دناد  یم  هچنآ  هک  دوشب  یـسک  زا  لاؤس  ردقنآ  رمآلا » نع  لجّرلا  تصـصن  ، » مییوگ یم 

 ، تسا اـهنآ  نیرتروآ  تفگـش  تاـیانک و  نیرت  حیـصف  زا  هلمج  نیا  تسا ، یکدوک  هرود  ناـیاپ  هک  تسا  غوـلب  هلحرم  هب  ندیـسر 
و ردارب ، دننام  دنتسه ، نانآ  مرحم  هک  يردپ  دنواشیوخ  نادرم  هبصع :»  » دنسرب هلحرم  نیاب  نانز  هک  یماگنه  تسا ، نیا  ماما  روظنم 
، ردام يریگرد  تفلاخم و  قاقح  زا  روظنم  و  اهنآ ،  يارب  رسمه  باختنا  رد  نینچ  مه  و  دنردام ، زا  رتراوازـس  اهنآ  تیامح  هب  ومع ،

: دوش یم  هتفگ  متسه ،  ّقحا  وت  زا  نم  دیوگ : یم  يرگید  هب  مادک  ره  هک  يروط  هب  تسا ، نز  نیا  دروم  رد  هبصع ، اب 

ّصن هک  سک  نآ  اما  دوش ، ارجا  وا  هراب  رد  ماکحا  قوقح و  هک  دـسرب  يا  هلحرم  هب  ینعی  تسا ، یلقع  دـشر  ینعمب  اقاقح » هتققاح  »
هلمج نیا  يارب  « 1 « » مالـس نب  مساق  دـیبع  وبا   » هک ییانعم  دوب  نیا  تسا .  تقیقح »  » عمج قیاقح ، زا  شروظنم  هدرک  لقن  قئاـقحلا 

و دنک ، جـیوزت  دـشاب  زئاج  هک  دـسرب  يا  هلحرم  هب  نز  هک  تسا  نیا  قاقحلا » ّصن   » زا روظنم  هک  تسا  نیا  نم  رظن  اما  تسا ، هدرک 
ینعم هب  تسا  قح »  » هّقح و عمج  قاـقح »  » هک ارچ  تسا  رتـش  رد  قاـقح »  » هب هیبـشت  تقیقح  رد  نیا  دوش ، دوـخ  قوـقح  رادراـیتخا 

.تسا يرادرب  هرهب  هدامآ  مامت و  شلاس  هس  هک  يرتش 
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 . تسا رت  هیبش  برع  شور  هب  مود  ینعم  دنچ  ره  ددرگ ، یم  زاب  ینعم  کی  هب  ریبعت  ود  ره  نیا  رب  انب  تسا ،  هّقح  عمج  زین  قئاقح » »

يدیهش

تیاهن ّصن  و   ] .دنرت یلوا  نانآ  هب  يردپ  نادنواشیوخ  دندیسر  قاقحلا » ّصن   » هب نانز  نوچ  هک ]: تسا  ترـضح  نآ  ثیدح  رد  [و 
تصصن  » ییوگ .تساناوت و  نآ  رب  اپراچ  هک  تسا  يریس  تیاهن  نآ  هک  نتفر ، رد  ّصن  نوچ : نآ  نایاپ  هب  ندیـسر  تسا و  زیچ  ره 

قاقحلا ّصن  سپ  .ینادـب  تسوا  دزن  ار  هچنآ  ات  یناسر  تیاهن  هب  يو  زا  ار  دوخ  شـسرپ  هک  تسا  یماگنه  نآ  و  رمألا » نع  لجّرلا 
یم یگرزب  هب  هتـشذگ  يدرخ  زا  نآ  رد  درخ  هک  تسا  یماـگنه  و  تسا ، یکدوـک  نارود  ياـهتنم  نآ  هچ  تسا ، غوـلب  هب  ندیـسر 

نادـنواشیوخ دندیـسر  هلحرم  نیدـب  نانز  هک  یماگنه  زین  تسا ،  هلحرم  نیا  زا  اـهتیانک  نیرت  بیرغ  نیرتحیـصف و  زا  نیا  و  دـسر ،
و  » .دنهاوخب رگا  وا  نداد  يوش  هب  .اهومع و  ناردارب و  نوچ  دنـشاب  مرحم  رگا  دـنرتکیدزن  نانآ  هب  يردام  نادـنواشیوخ  زا  يردـپ 

نم هک  ار  يرگید  کی  ره  نتفگ  دوب و  تموصخ  لادج و  نآ  و  رتخد ، رـس  رب  يردپ  نادـنواشیوخ  اب  تسا  ردام  ندـیزیتس  قاقح »
« قاقحلا ّصن  : » دـنا هتفگ  و  الادـج » هتلداـج   » دـننام اـقاقح ،» هتققاـح   » تسا ینعم  نیا  زا  دـنیوگ  .مرتراوازـس  وت  زا  رتخد - هب  ودـب -

ماکحا قوقح و  نآ  رد  هک  تسا  یماگنه  هملک  نیا  ندروآ  زا  ماما  دـصق  هچ  تسا ، ندـش  غلاب  نآ  لاـمک و  هب  تسا  درخ  ندیـسر 
! .دهاوخ ار  تقیقح  عمج  قیاقح  زا  هدرک  تیاور  قئاقحلا » ّصن   » ار نآ  هک  نآ  دوش و  یم  بجاو 

هک نانچ  نآ  تسا  نز  ندـش  غلاب  قاقحلا » ّصن   » زا دوصقم  اجنیا  رد  هک  تسا  نیا  نم  يأر  اّما  تسا ، هدروآ  دـیبع  وبا  ار  ینعم  نیا 
« ّقح  » و هّقح »  » عمج نآ  رتش و  رد  قاقح »  » هب تسا  یهیبشت  نیا  و  دـنک ، فرـصت  دوخ  قوقح  رد  دـناوتب  دوب و  اور  وا  نتفرگ  يوش 

هدیـسر يّدـح  هب  ماگنه  نیا  رد  تسا و  هدـمآ  رد  لاس  نیمراهچ  هب  هدـیناسر و  نایاپ  هب  ار  یگلاس  هس  هک  تسا  يرتش  نآ  و  تسا ،
نیا ددرگ و  یم  زاب  ینعم  کی  هب  تیاور  ود  ره  سپ  تسا ،  هّقح »  » عمج زین  قئاقح »  » ندرب و هار  تسا و  نداد  يراوس  روخ  رد  هک 

[ .دش هدروآ  هک  ینعم  ات  تسا  رت  هیبش  برع  شور  هب  ینعم 

یلیبدرا

یلوا مع  ردارب و  زا  مورحم  يردـپ  ناشیوخ  سپ  روما  كاردا  لوقع و  ياهتنمب  نانز  دنـسرب  هاگ  ره  تسترـضح  نآ  ثیدـح  رد  و 
هک صن  نوـچ  نآ  ياـهتیاغب  ندیــسر  ياـج  تساـهزیچ و  یهتنم  ّصن  قاــقحلا و  صن  دــش  هدرک  تـیاور  ندوـمن و  ماــیق  زادــنا 
هاگ ره  رمالا  نع  لجرلا  تصصن  یئوگیم  اوراچ و  نآ  رب  تسرداق  هک  تسیزیچ  ره  رت  نایاپ  ریس  صن  هک  اریز  ریس  رد  تسلمعتسم 

هدرک هدارا  قاـقح  صن  سپ  تسوا  دزن  هک  ار  يزیچ  ندروآ  نوریب  ینک  بلط  اـت  یـصخش  زا  ار  يرما  ندرک  لاؤس  یناـسر  ناـیاپب 
نآ ریبک و  دح  رسب  ریغص  نآ  زا  دور  یم  نوریب  هک  تستقو  تسنز و  یکدوک  رخآ  وا  هک  اریز  قاقحتسا  ماقمب  ار  ندیسر  ناب  تسا 

سپ تسا  ربک  لحم  هک  دـح  نیاب  نانز  دنـسرب  هاـگ  ره  دـیوگ  یم  هک  تسنآ  رت  بجع  راـک و  نیا  زا  تساـهتیانک  نیرت  حیـصف  زا 
ار اهنآ  ندروآ  رد  حاکنب  دنرتراوازـس  ناّمع و  ناردارب و  دننامرحم  دنـشاب  هاگ  ره  وا  ردام  زا  وا  راکب  دنرتراوازـس  يردـپ  ناشیوخ 

هعزانم هقاحم  نآ  نز و  ناش  رد  دنـشاب  وا  مرحم  هک  ار  ردـپ  ناشیوخ  رم  تسا  ردام  هقاحم  قاـقح  دـننیبب و  تحلـصم  رگا  نارهوشب 
نز و نیا  راکب  وت  زا  مرتراوازس  نم  هک  ار  رگید  نآ  رم  ردام  هبصع و  رد  کی  ره  نتفگ  رگیدکی و  اب  ندومن  همصاخم  تسندرک و 
هک دـنا  هتفگ  قیقحتب  الادـج و  هتلداـج  دـننام  مدرک  دوخ  تیقح  يوعد  نم  ینعی  اـقاقح  هتققاـح  ینعم  نیا  هتفگ  رهوـشب و  وا  نداد 
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هدرک هدارا  تسین  نیا  زج  ترـضح  نآ  هک  اریز  تسقاقحتـسا  هبترم  نتفاـیرد  نآ  لـقعب و  تسندیـسر  ینعمب  قاـقحلا  ّصن  قیقحتب 
ار قئاقحلا  صن  ترـضح  نآ  زا  هدرک  تیاور  هک  ار  یـسک  تحـص و  زا  اهمکح  اـهقح و  نآـب  دوش  یم  بجاو  هک  ار  يرما  تیاـهن 

نب مساق  هدرک  رکذ  هک  تسیزیچ  نآ  مـالکنیا  ریـسفت  رد  دـش  روکذـم  هک  نیا  ار  تقیقح  عمج  هدرک  هدارا  هک  تسین  نیا  زج  سپ 
ندروآ رد  رهوشب  نآ  رد  دشاب  زیاج  هک  يدـحب  تسنز  ندیـسر  اجنیا  قئاقحلا  صنب  دارم  هکتـسنآ  تسنم  دزن  هک  ینایب  نآ  مالس و 

قح تسا و  هّقح  عمج  نآ  تسنارتشا و  زا  یعون  هک  رتش  زا  قاـقحب  نز  ندرک  دـننام  ههجب  دوخ  قوقح  رد  وا  ندـش  فرـصتم  وا و 
راوس زا  نآ  رد  دنا  نکمتم  هک  يدحب  دـسر  یم  نیا  دزن  مراهچ و  لاس  رد  هدـمآ  رد  لاس و  هس  دـشاب  هدرک  مامت  هک  تسیرتش  نآ 

ینعم و کیب  دـنوشیم  عجار  یمامتب  تیاور  ود  ره  سپ  تسا  هقح  عمج  زین  قئاقح  راتفر و  رد  وا  ندـنار  کـین  وا و  تشپ  رب  ندـش 
تسا رتاناد  ادخ  راب و  لوا  دش  روکذم  هک  ینعم  زا  برع  تداعب  تسا  رت  هیبش  نیا 

یتیآ

.دنرتراوازس يردپ  نادنواشیوخ  دندیسر ، قاقحلا » ّصن   » هب نانز  نوچ  تسا : هدمآ  مالسلا ) هیلع   ) ترضح نآ  زا  یثیدح  رد 

.تفر و دناوت  اپ  راهچ  هک  تسا  یتعرس  ياهتنم  نآ  و  نتفر » رد  صن   » نوچ .زیچ  ره  ياهتنم  هب  ندیـسر  تساهزیچ و  تیاهن  صن » »
لد رد  ار  هچ  ره  ات  یناسر ، یهتنم  هب  يرما  هراب  رد  ار  دوخ  شسرپ  هک  تسا  یماگنه  نآ  و  رمالا » نع  لجرلا  تصـصن   » ییوگ یم 

.يروآ نوریب  دراد ،

یم یناوج  نارود  هب  ياپ  كدوک  هک  تسا  یماگنه  یلاسدرخ و  هرود  نایاپ  اریز  تسا  غولب  دـح  هب  ندیـسر  دارم ، قاـقحلا » صن  »
.باب نیا  رد  تسا  تایانک  نیرت  حیصف  زا  نیا  .دهن و 

ناردارب و نوچ  دنتسه ، وا  مرحم  اریز  .دنـشاب  رتکیدزن  وا  هب  يردام  نادنواشیوخ  زا  يردپ  نادنواشیوخ  دسرب  نس  نیا  هب  نز  نوچ 
.دنهد يوش  هب  ار  وا  دنهاوخب  رگا  زین  اهومع و 

نم هک  دـیوگ  یم  يرگید  هب  ود  نآ  زا  کی  ره  هک  وا ، هراب  رد  رتخد  يردـپ  نادـنواشیوخ  اب  تسا  ردام  عازن  زا  ترابع  قاـقح »  » و
«. الادج هتلداج   » دننام اقاقح » هتققاح  : » تسا ینعم  نیا  رد  .متسه و  وا  هب  رتراوازس 

ندروآ زا  مالـسلا ) هیلع   ) ماما دـصق  هچ  تسا  غولب  نس  هب  ندیـسر  نامه  هک  لامک  هب  تسا  لقع  ندیـسر  قاقحلا » صن   » دـنیوگ و 
عمج قیاقح  زا  دنا ، هتفگ  قئاقحلا » صن   » هک نانآ  .دوش و  یم  بجاو  ماکحا  قوقح و  وا  رب  هک  تسا  ینـس  هب  ندیـسر  ترابع ، نیا 

هب تسا  نز  ندیـسر  ینعم  هب  اجنیا  رد  قاقحلا » صن   » نم رظن  هب  .تسا  هدرک  لـقن  دـیبع  وبا  ار  ینعم  نیا  دـنا و  هتـساوخ  ار  تقیقح 
عمج هک  رتش ، رد  قاقح »  » هب تسا  یهیبشت  نیا  دنک و  فرصت  دوخ  قوقح  رد  دناوتب  دشاب و  زیاج  شجاودزا  نس ، نآ  رد  هک  ینس 
.دنار دـنت  دـش و  راوس  نآ  رب  ناوت  یم  .دوش و  یگلاس  راهچ  دراو  دـشاب ، هدـش  مامت  وا  لاس  هس  هک  تسا  ینامز  نآ  تسا و  هّقح » »

.تسا رتکیدزن  روکذم  ینعم  رد  برع  شور  هب  نیا  .دندرگ و  یم  زاب  ینعم  کی  هب  تیاور  ود  ره  تسا و  هّقح »  » عمج زین  قیاقح 

نایراصنا
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 . دنرتراوازس يردپ  ناشیوخ  دنسر  لامک  تیاهن  هب  نانز  هک  یماگنه  : تسا ترضح  نآ  راتفگ  رد 

تسا يریـس  تیاهن  هک  ، تکرح ریـس و  رد  ّصن  دننام  تساهنآ  هلحرم  نیرخآ  ءایـشا و  تیاهن  « ّصن » .هدش تیاور  مه  « قئاقحلا صن  »
دزن ار  هچنآ  ات  یناسرب  رخآ  هب  وا  زا  ار  دوخ  لاؤس  هک  ینامز  « رمألا نع  لجّرلا  تصصن  :» ییوگ یم  و.دراد  تردق  نآ  رب  بکرم  هک 

 . يروآ تسد  هب  تسوا 

هب ندیسر  يدرخ و  زا  رذگ  تقو  دشاب و  یم  یکدوک  نامز  ياهتنم  هکنیا  هچ  ، تسا غولب  هب  رتخد  ندیسر  روظنم  قاقحلا  ّصن  سپ 
هلحرم هب  نانز  هک  یناـمز  : دـیامرف یم   . تسا هنیمز  نیا  رد  اـهنآ  نیرتروآ  تفگـش  اـه و  هیاـنک  نیرت  حیـصف  زا  نیا  و.تسا  یگرزب 

 . دنرتراوازس شردام  زا  وا  نداد  رهوش  هب  اهومع  ناردارب و  دننام  دنتسه  وا  مرحم  هک  يردپ  ناشیوخ  دنسرب  غولب  دشر و 

هب نم  :» هک تسا  يرگید  هب  کی  ره  راتفگ  تموصخ و  زیتس و  نآ  ،و  تسا رتخد  هراب  رد  يردـپ  ناشیوخ  اب  ردام  يریگرد  قاقح  و 
: دوش یم  هتفگ  «. مرتراوازس وت  زا  رتخد  نداد  رهوش 

ّنس هب  رتخد  ندیـسر  نآ  تسا و  یلقع  غولب  قاقحلا ، ّصن  : هدش هتفگ  و   . متـساخرب زیتس  هب  وا  اب  «: الادج هتلداج  » دننام « ًاقاقِح ُُهتْقَقاح  »
ّصن  » هک یـسک  و.دوش  یم  بجاو  ماـکحا  قوقح و  نآ  رد  هک  ار  یناـمز  تیاـهن  هدومرف  هدارا  ترـضح  نآ  هک  ارچ  ، تسا جاودزا 

 . تسا تقیقح  عمج  قیاقح  زا  شدارم  هدرک  تیاور  « قئاقحلا

زا يا  هلحرم  هب  نز  ندیـسر  اجنیا  رد  قاقحلا  ّصن  زا  روظنم  هک  تسا  نیا  نم  رظن  اما  ، هدروآ مّالـس  نب  مساق  هدـیبع  وبا  ار  اـنعم  نیا 
ّقح هّقح و  عمج  نآ  ،و  قاـقح نارتـش  هب  هیبـشت  باـب  زا  ، تسا عناـم  ـالب  قوقح  رد  شفّرـصت  و  زیاـج ، شنداد  رهوـش  هک  تسا  ّنس 
روخ رد  هک  دـسر  یم  يّدـح  هب  تقو  نیا  رد  و  هدـش ، یگلاس  راهچ  دراو  هدرک و  مامت  ار  یگلاـس  هس  هک  تسا  يرتش  نآ  ،و  تسا

شور هب  انعم  نیا  ،و  دندرگ یم  زاب  انعم  کی  هب  راتفگ  ود  ره  باسح  نیا  يور   . تسا هّقح  عمج  زین  قئاقح.تسا  يرب  هار  يراوس و 
 . تسا رت  هیبش  دش  رکذ  ادتبا  رد  هک  ییانعم  زا  برع 

اه حرش 

يدنوار

.هیلا هتعفد  يا  یشلا ء  هیلا  تصصن  لاقی ، هفانلا  دنع  ام  یصقا  جرختـسی  هناف  صن  دیدشلا : ریـسلل  لیق  یتح  هاهتنم  یـش ء  لک  صن  و 
نا هیلع و  لمحی  نا  هقاقحتسال  کلذب  یمـس  هقح  یثنالا  و  هعبارلا ، یف  لخد  دق  نینـس و  ثالث  نبا  لبالا  نم  ناک  ام  رـسکلاب  قحلا 

هدـحاو هبـصعلا : لئافا و  لافا و  لثم  قئاـقح  یلع  عمج  اـمبر  بتک و  باـتک و  لـثم  ققح  قاـقحلا  عمج  .قاـقح و  عمجلا  هب و  عفتنی 
، هب اوطاحا  يا  هب  اوبـصع  مهنال  اهب  اومـس  امنا  و  هیبال ، هتبارق  هونب و  لجرلا  هبـصع  و  لـصافملا ، باـنطا  یه  باـصعالا و  هبـصعلا و 

نغلب اذا  ینیی  قاقحلا  صن  ءاـسنلا  غلب  اذا  هلوق : .تابـصعلا و  عمجلا  و  بناـج ، خـالا  و  بناـج ، معلا  و  فرط ، نبـالا  فرط و  بـالاف 
جوزت نا  نم  نهجیوزت  یف  مهیلا  رمالا  نلعجی  نا  یلوالاف  ءاـبالا ، مدـع  عم  ماـمعا  وا  دادـجا  وا  هوخا  نهل  ناـک  هیاـغلا و  غولب  یهتنم 

حاکنلاف رکب ، هغلاب  یه  اهـسفن و  کلذ  عم  تجوز  اهلـضعی و  مل  دـلاولا و  اهل  ناک  ناف  .ازیاج  اضیا  کـلذ  ناـک  نا  اهـسفن و  هارملا 
ناک اذا  دلولا  ذخات  نا  مالا  نا  یه  و  هلاسم ، یلع  ینبم  اذـه  لیق  .خـسفنا و  هخـسف  نا  و  یـضم ، هضما  نا  بالا : ءاضر  یلع  فوقوم 
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غولبلا هارملا  تغلب  اذا  يا  غلبت ، نا  یلا  دحا  لک  نم  اهب  قحا  مالا  تناک  تام  دـق  بالا  ناک  نا  جوزتی و  مل  ام  نینـس  عبـس  یلا  یثنا 
.هدنع نوکت  اهذخای و  نا  مالا  نم  یلوا  معلاف  نکی  مل  نا  و  یلوا ، بالا  نم  دجلاف 

يردیک

اذا ینعی  ریسلا ، نم  اهدنع  ام  یصقا  تجرختسا  اذا  هبادلا  تصـصن  نم  هاهتنم ، یـش ء  لک  صن  یلوا : هبـصعلاف  قاقحلا  صن  يور  و 
انا ءایلوالا : ضعب  لاقف  نهیف ، اوحرتقا  ماصخلا  یه  قاقحلا و  یلع  اهیف  نردـق  وا  رومالا  قئاـقح  نفرع  اـهیف و  نلقع  یتلا  هیاـغلا  نغلب 

هراعتسا ربکلا  یف  نلخدی  نهرغص و  هیف  یهتنی  يذلا  تقولا  يا  راغـصلا  هیاهن  نغلب  اذا  دیری  نا  زوجی  و  قحا ، انا  مهـضعب  اهب و  قحا 
یثنالا و  هعبارلا ، یف  لخد  دـق  نینـس و  ثالث  نبا  لبالا  نم  ناک  اـم  وه  و  رـسکلاب ، قحلا  نم  وه  لـیق : .لـبالا  نم  قاـقحلا  مسا  نهل 

عمج امبر  بتک و  و  باتکک ، ققح  قاقحلا  عمج  و  قاقح ، عمجلا  و  هب ، عفتنی  نا  هیلع و  لـمحی  نا  هقاقحتـسال  کلذـب  یمـس  هقح ،
هیبال هتبارق  و  هونب ، لجرلا  هبـصع  و  لصافملا ، بانطا  یه  باصعالا و  .بصعلا و  هدـحاو  هبـصعلا  لئافا و  لاـفا و  لـثم  قئاـقح  یلع 

اذا ینعی  تابـصعلا ، عمجلا  بناج و  خالا  بناج و  معلا  و  فرط ، نبالا  فرط و  بالاف  .هب  اوطاحا  يا  هب  اوبـصع  مهنال  کلاذب  اومس 
نا نم  یلوا  مهیلا  نهجیوزت  رما  نلعجی  ناـف  ءاـبالا ، مدـع  عم  ماـمعا  وا  تاوخا  هوـخا و  نهل  ناـک  هیاـغلا و  غوـلب  یهتنم  ءاـسنلا  غـلب 

، نینس عبس  یلا  یثنا  ناک  اذا  دلولا  ذخای  نا  مالا  نا  یه  و  هلاسم ، یلع  ینبم  اذه  لیق : .ازئاج  اضیا  کلذ  ناک  نا  و  نهسفنا ، نجوزی 
دجلاف غولبلا  دح  هارملا  تغلب  اذا  يا  غلبت  نا  نینس  عبـس  یلا  دحا  لک  نم  اهب ، قحا  مالا  تناک  تام  دق  بالا  ناک  نا  جوزتی و  مل  ام 

.هدنع نوکت  اهذخای و  نا  مالا  نم  یلوا  معلا  بالا و  نم 

مثیم نبا 

هار ياهتنا  لثم  تساهنآ  نایاپ  اهزیچ و  هجرد ي  یهتنم  صن ، دنرتراوازس .) ردپ  نادنواشیوخ  دندیـسر ، لامک  دح  هب  نانز  هاگره  )
ار دوخ  شسرپ  ینعی  رمالا ، نع  لجرلا  تصصن  ییوگ : یم  دراد ، ار  نآ  ماجنا  ییاناوت  اپراهچ  هک  تسا  يراتفر  تیاهن  نوچ  نتفر ،

تـسد هب  دـناد ، یم  وا  هچنآ  هک  يا  هدـیناسر  ناـیاپ  هب  وا  زا  ار  شـسرپ  یتقو  و  مدـناسر ، ناـیاپ  هب  سک  نـالف  زا  يزیچ  هراـبرد ي 
دح هب  یلاسدرخ  نایاپ  زا  ینعی  تسا ، نارتخد  ندیـسر  لامک  هب  قاقحلا  صن  زا  مالـسلا ) هیلع   ) ماما دوصقم  نیاربانب  .یـشاب  هدروآ 

سپ دندیـسر ، هلحرم  نیا  هب  نارتخد  هاگره  دـیامرف : یم  تسا ، تایانک  نیرتبیجع  نیرتیحـصف و  زا  نخـس ، نیا  .ندیـسر و  یگرزب 
- دنهد شرهوش  دـنهاوخب  رگا  وا - نداد  رهوش  يارب  شردام ، زا  اهومع - ناردارب و  دـننام  دـنمرحم - رتخد  هب  هک  يردـپ  ناشیوخ 
هک نیا  و  رتخد ، هرابرد ي  يردـپ  ناشیوخ  اب  تسا  ردام  هرجاشم ي  دروخ و  دز و  هقاحم ، هشیر  زا  قاـقح  هملک ي  .دـنرتراوازس و 

، ینعی الداج  لثم  تسا  هشیر  نیمه  زا  اقاقح  هتققاح  دوش  یم  هتفگ  .مرتراوازس  رتخد  نداد  رهوش  رد  وت  زا  نم  هک  دنیوگب  مادک  ره 
( مالـسلا هیلع   ) ماما دوصقم  اریز  لامک ، دح  هب  ندیـسر  لقع و  غولب  ینعی : قاقحلا  صن  دـنا : هتفگ  یـضعب  .مدرک  دروخ  دز و  وا  اب 

هدرک تیاور  قیاقحلا  صن  هک  یـسک  .دوش و  یم  بجاو  وا  رب  ماکحا  قوقح و  هک  تسا  يدح  نآ  هب  رتخد  ندیـسر  راک و  ياهتنم 
یم نم  رظن  هب  هچنآ  اما  تسا ، هدرک  نایب  مالـس  نب  مساـق  دـیبعوبا  هک  ینعم  نآ  تسا  نیا  .تسا  هتفرگ  تقیقح  عمج  ار  نآ  تسا ،
.دوش یم  نکمم  شیارب  قوقح  رد  فرصت  هک  تسا  جاودزا  هلحرم ي  هب  رتخد  ندیـسر  قاقحلا  صن  زا  دوصقم  هک  تسا  نآ  دسر 
مراهچ لاس  دراو  هتـشاذگ و  رـس  تشپ  ار  لاس  هس  هک  تسا  يرتش  نآ  قح و  هقح و  عمج  نارتش ، دروم  رد  قاقح  هب  هیبشت  باـب  زا 

ود ره  هک  تسا  هقح  عمج  زین  قئاقح  .دـشاب و  یم  نکمم  شندـنار  بوخ  نآ و  رب  ندـش  راوس  هک  تسا  هدیـسر  ییاـج  هب  هدـش و 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 3427 

http://www.ghaemiyeh.com


هدرک لقن  دیـس  هک  ار  هچنآ  .میدرک  رکذ  البق  هک  ییانعم  ات  تسا  رتکیدزن  برع  شور  هب  ینعم  نیا  .تسا و  ینعم  کی  هب  تیاور ،
هن تسا ، هراعتـسا  قاـقحلا  صن  هک  نیا  زج  دراد  يرتـشیب  بساـنت  برع  راـتفگ  اـب  دـیوگ - یم  زین  وا  دوـخ  هک  يروطناـمه  تسا -

هتفگ هبـصع  ور  نآ  زا  يردپ ، نادنواشیوخ  نادنزرف و  ینعی : هبـصع ، .تسا  راوتـسا  هیبشت  رب  زین  هراعتـسا  ساسا  هک  دنچ  ره  هیبشت ،
یم هتفگ  دـشاب ، عافترا  صن  زا  دوصقم  تسا : نکمم  دـنا : هتفگ  یـضعب  .دنـشاب  یم  وا  هب  هتـسباو ي  دـنیوا و  فارطا  نانآ  هک  دـنا 

يارب سورع ) هلجح ي   ) سورعلا هصنم  تسا : هشیر  نامه  زا  .دنک و  دنلب  ار  دوخ  رس  رامسوس  هک  یتقو  اهسار ، هبـضلا  تصن  دوش :
هک هاگنآ  دشاب ، هدروآ  کچوک  ياهناتسپ  يارب  هراعتسا  ار  قاقح  هملک ي  هک  دراد  ناکما  و  دور ، یم  هلجح  يالاب  سورع  هک  نیا 

يردـپ ناشیوخ  دـمآ ، الاب  دـح  نآ  رد  نارتخد  ناتـسپ  هک  یتقو  ینعی  دـیآرد ، هقح  کی  تروص  هب  ددرگ و  هدـمآ  الاب  هتـسجرب و 
.يرسمه يارب  ناش  یگتسیاش  هناشن ي  تساهنآ و  كرد  تقو  نوچ  ردام ، ات  دنرتراوازس 

دیدحلا یبا 

.َیلْوَأ ُهَبَصَْعلاَف  ِقاَقِْحلا  َّصَن  ُءاَسِّنلا  َغََلب  اَذِإ  هنم  و 

تصصن لاقی  هبادلا و  هیلع  ردقت  ام  یـصقأ  هنأل  ریـسلا  یف  صنلاک  اهاصقأ  غلبم  ءایـشألا و  یهتنم  صنلا  قئاقحلا و  صن  يوری  لاق و 
يذـلا تقولا  رغـصلا و  یهتنم  هنأل  كاردإلا  هب  دـیری  قاقحلا  صن  هیف و  هدـنع  ام  جرختـستل  هتلأسم  تیـصقتسا  اذإ  رمألا  نع  لـجرلا 

یلوأ هبـصعلاف  کلذ  ءاـسنلا  غلب  اذإـف  لوقی  اـهبرغأ  رمـألا و  اذـه  نع  تاـیانکلا  حـصفأ  نم  وه  ربکلا و  دـح  یلإ  ریغـصلا  هنم  جرخی 
.کلذ اودارأ  نإ  اهجیوزتب  مامعألا و  هوخإلا و  لثم  امرحم  اوناک  اذإ  اهمأ  نم  هأرملاب 

هنم لاقی  اذـهب  کنم  قحأ  انأ  رخآلل  اـمهنم  دـحاو  لـک  لوق  هموصخلا و  لادـجلا و  وه  هأرملا و  یف  هبـصعلل  مـألا  هقاـحم  قاـقحلا  و 
بجت يذلا  رمألا  یهتنم  دارأ  امنإ  هنأل ع  كاردإلا  وه  لقعلا و  غولب  قاقحلا  صن  نإ  لیق  دق  لاق و  الادـج  هتلداج  لثم  اقاقح  هتققاح 

.ماکحألا قوقحلا و  هب 

 . مالس نب  مساقلا  دیبع  وبأ  هرکذ  ام  ینعم  اذه  هقیقح  عمج  دارأ  امنإف  قئاقحلا  صن  هاور  نم  لاق و 

اهیبشت اهقوقح  یف  اهفرـصت  اـهجیوزت و  هیف  زوجی  يذـلا  دـحلا  یلإ  هأرملا  غولب  اـنهاه  قاـقحلا  صنب  دارملا  نأ  يدـنع  يذـلا  لاـق و 
يذلا دـحلا  یلإ  غلبی  کلذ  دـنع  هعبارلا و  یف  لخد  نینـس و  ثالث  لمکتـسا  يذـلا  وه  قح و  هقح و  عمج  یه  لبإلا و  نم  قاقحلاب 
هبـشأ اذـه  دـحاو و  یمـسم  یلإ  ناعجرت  اعیمج  ناتیاورلاف  هقح  عمج  اضیأ  قئاـقحلا  هریـس و  یف  هصن  هرهظ و  بوکر  نم  هیف  نکمی 

الوأ روکذملا  ینعملا  نم  برعلا  هقیرطب 

هنأل كاردإلا  نع  هرابع  وه  لاق  لب  قئاقحلا  صن  ینعم  رـسفی  مل  صنلا و  ینعم  رـسف  هنأل  لیلغلا  یفـشی  هنإف ال  دیبع  وبأ  هرکذ  ام  امأ 
کـلذ و ال یلع  قاـقحلا  صن  ظـفل  لدـی  هجو  يأ  نم  نیبـی  مل  ربـکلا و  دـح  یلإ  ریغـصلا  هنم  جرخی  يذـلا  تقولا  رغـصلا و  یهتنم 

 . هیلإ ریشأ  يذلا  ینعملل  ظفللا  هقباطم  کلذ  نم  رهظیل  هلصأ  قاقحلا و  قاقتشا 

لک نأل  اضیأ  قاقحلا  نوکی  كاردإلا  لبقف  هدوصقم ع  وه  اذه  ناک  نإ  لوقی  نأ  لئاقلف  هقاحی  هقاح  ردصم  انهاه  قاقحلا  هلوق  امأف 
غولبلا لبق  مألا  نأ  معاز  معزی  نأ  الإ  غولبلا  لاحب  کلذ  صیـصختل  ینعم  الف  کنم  اهب  قحأ  انأ  يرخألل  لوقت  تابارقلا  نم  هدحاو 
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.ءاهقفلا نیب  ریثک  فالخ  کلذ  یف  نکل  دحأ و  تنبلا  یف  غولبلا  لبق  اهعزانی  الف  هناضحلا  اهل 

اهنأ برعلا  نع  اولقنی  مل  هغللا  لـهأ  نإـف  قوقحلا  هب  بجت  يذـلا  رمـألا  یهتنم  قاـقحلا  صنب  دارملا  نأ  وـه  یناـثلا و  ریـسفتلا  اـمأ  و 
.مهمالک یف  اذه  فرعی  قوقحلا و ال  یف  قاقحلا  تلمعتسا 

ام انهاه و  هقیقح  عمج  تناـک  اذإ  قئاـقحلا  ینعم  اـم  لوقی و  نأ  لـئاقلف  هقیقح  عمج  دارأ  اـمنإف  قئاـقحلا  صن  هاور  نم  هلوق و  اـمأف 
.هریسفت یلإ  هجاحلا  هدش  عم  کلذ  رسفی  مل  هدیبع  ابأ  نإف  هقیقح  عمج  قئاقحلا  یلإ  صن  هفاضإ  ینعم 

هرخآ یف  لاق  هنأ  الإ  هدیبع  یبأ  ریسفت  نم  هبشأ  وهف  هللا  همحر  یضرلا  ریسفت  امأ  و 

قئاقحلا نکل  هقح و  عمج  قئاقحلا  نأ  نم  رکذ  ام  یلع  رمألا  سیل  دـحاو و  ینعم  یلإ  ناعجرت  ناتیاورلاف  هقح  عمج  اضیأ  قئاقحلا  و 
هب عفتنی  هیلع و  لمحی  نأ  قحتـساف  هعبارلا  یف  لخد  دـق  نینـس و  ثالث  نبا  لبإلا  نم  ناک  ام  وه  قح و  عمج  قاقحلا  قاـقح و  عمج 

قح و ال هیف  هل  ام  لاقی  هموصخلا  انهاه  قاقحلا  لاقی  نأ  نکمی  لاق و  لئافأ  لافإ و  لثم  هقحل و  ـال  قحل  عمجلا  عمج  نذإ  قئاـقحلاف 
اذإ ینعملا  نوکیف  رمألا  نم  ءیندلا  یف  هتموصخ  يأ  قاقحلا  قربل  هنإ  ءایـشألا  راغـص  یف  عزانی  نمل  لاقی  هموصخ و  يأ و ال  قاقح 

مالغلا هأرملا و  هیف  لمکت  يذلا  دحلا  اهمأ و  نم  اهب  یلوأ  اهتبصعف  لادجلا  هموصخلا و  هیف  ناسنإلا  عیطتسی  يذلا  دحلا  هأرملا  تغلب 
غولبلا نس  وه  هرظانملا  لادجلا و  هموکحلا و  هموصخلل و 

یناشاک

رب روما  كاردا  لوقع و  ياهتنم  هب  نانز  دنـسرب  نوچ  قیاقحلا ) صن  ءاسنلا  غلب  اذا  : ) هک هدـش  عقاو  وا  ثیدـح  رد  و  هثیدـح ) یف  (و 
نادنواشیوخ نآ  هک  مرحم - هبصع  سپ  یلوا ) هبصعلاف   ) قوقح رد  نانیا  فرصت  ناشیا و  حیوزت  دوب  اور  هک  يدح  هب  قوثو و  هجو 

یـضعب زا  تسا  يورم  و  قاقحلا ) صن  يوری  و   ) .يردام نادـنواشیوخ  زا  ناشیا  راـک  هب  تسا  یلوا  مع - ردارب و  زا  دنتـسه  يردـپ 
ياج و  اـهاصقا ) غلبم  و   ) تسا اـهزیچ  تیاـغ  صن ، سپ  ءایـشالا ) یهتنم  صنلا  و   ) .قیاـقحلا صن  عضوم  رد  قاـقحلا ) صن   ) تیاور
اریز هبادلا ) هیلع  ردقت  ام  یصقا  هنال   ) دننک یم  لامعتسا  ریـس  رد  هک  صن  نوچ  ریـسلا ) یف  صنلاک   ) ءایـشا نآ  ياهتیاغ  هب  ندیـسر 

اذا رمالا  نع  لجرلا  تصـصن  لوقت  و   ) نآ بناج  هب  نتفر  رد  اور و  اهچ  نآ  رب  تسا  رداق  هک  تسا  يزیچ  رت  نایاپریـس  صن  نآ  هک 
ار يرما  ندرک  لاوس  یناسر  نایاپ  هب  هاگره  رمالا ) نع  لجرلا  تصصن   ) هک ار  ترابع  نیا  وت  ییوگ  یم  و  هنع ) هتلئـسم  تیـصقتسا 

صنف  ) هدومن نآ  قـیقحت  هک  هجو  نآ  رب  تسا  وا  دزن  هک  ار  يزیچ  ندروآ  نوریب  ینک  بلط  اـت  هیف ) هدـنع  اـم  جرختـستل   ) يدرم زا 
یهتنم هنـال   ) قاقحتـسا ماـقم  هب  ندیـسر  قیاـقحلا ) صن   ) هملک هب  ترـضح  نآ  تسا  هدرک  هدارا  سپ  كاردـالا ) هب  دـیری  قاـقحلا 

زا دیآ  یم  نوریب  هک  یتقو  تیاغ  و  ریغصلا ) هنم  جرخی  يذلا  تقولا  و   ) تسا رغص  مایا  تیاهن  نآ ، هب  نز  ندیـسر  هک  اریز  رغـصلا )
زا تسا  اهتیانک  نیرت  حیـصف  زا  قاقح  صن  ظفل  و  رمالا ) اذه  نع  تایانکلا  حصفا  نم  وه  ریبکلا و  دـح  یلا   ) دـسر یم  ریغـص و  وا 

تسا ربک  دح  هک  لحم  نآ  هب  نانز  دنسر  نوچ  سپ  کلذ ) ءاسنلا  تغلب  اذاف   ) تسا نآ  رت  بیجع  رت و  بیرغ  و  اهبرغا ) و   ) رما نیا 
اوناـک اذا   ) وا رداـم  زا  اـهما ) نم   ) نز نآ  راـک  هب  تسا  رتراوازـس  يردـپ  نادـنواشیوخ  ینعی  هبـصع ، سپ  هارملاـب ) یلوا  هبـصعلاف  )
تسا یلوا  هبصع  مه  و  اهجیوزتب ) و   ) اه مع  ناردارب و  دننام  مامعالا ) هوخالا و  لثم   ) دنشاب نز  مرحم  هبصع  نآ  هک  هاگره  امرحم )

ظفل و  مالا ) هقاحم  قاقحلا  و   ) مانا زا  یکی  هب  ار  وا  جـیوزت  دـنهاوخ  رگا  کـلذ ) اودارا  نا   ) ماـقم نیا  هب  هدیـسر  نز  نداد  رهوش  هب 
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هقاـحم نآ  و  وـه ) و   ) نز ناـش  رد  هارملا ) یف   ) دنـشاب وا  مرحم  هک  ار  يردـپ  ناـشیوخ  رم  هبـصعلل )  ) تسا وا  رداـم  هقاـحم  قاـقح ،
ردپ هبصع  زا  کیره  نتفگ  و  رخالل ) دحاو  لک  لوق  و   ) رگیدکی اب  ندومن  همصاخم  تسا و  ندرک  تعزانم  هموصخلا ) لادجلا و  )

هتققاح هنم  لاقی  و   ) رهوش هب  وا  نداد  نز و  نیا  راک  هب  وت  زا  مرتراوازـس  نم  ینعی  اذـهب ) کنم  قحا  انا   ) هک ار  رگید  نآ  رم  رداـم  و 
سکع هب  یندرک و  تقیقح  يوعد  وا  رب  مدرک  دوخ  تقیقح  يوعد  نم  ینعی  لثم ) ( ) اقاقح هتققاح   ) نیا زا  دوش  یم  هتفگ  و  اقاقح )

غولب قاقحلا  صن  نا   ) دـش هتفگ  هک  قیقحت  هب  و  لیق ) دـق  و   ) یندرک هلداجم  وا  هب  مدرک  هعزاـنم  هلداـجم و  ینعی  الادـج ) هتلداـج  )
هیلع هنال   ) تسا قاقحتـسا  هبترم  نتفایرد  نآ  و  كاردالا ) وه  و   ) لقع هب  تسا  ندیـسر  ینعم  هب  قاـقح  صن  هک  یتسرد  هب  لـقعلا )

قوقحلا و هیف  بجت  يذلا  رمالا  یهتنم   ) هدومرف هدارا  هک  تسین  نیا  زج  دارا ) امنا   ) هیلع هللا  تاولـص  ترـضح  نآ  هک  اریز  مالـسلا )
صن هاور  نم  و   ) نآ ریغ  مارح و  لالح و  حاکن و  تحص  زا  اه  مکح  اه و  قح  نآ  هب  دوش  یم  بجاو  هک  ار  يراک  نایاپ  ماکحالا )
هدارا هک  تسین  نیا  زج  سپ  هقیقح ) عـمج  دارا  اـمناف   ) ار قیاـقحلا ) صن   ) ترـضح نآ  زا  درک  تیاور  هـک  یـسک  نآ  و  قیاـقحلا )

ار نآ  هدرک  رکذ  هک  تسا  يزیچ  نآ  هرکذ ) اـم   ) مـالک نیا  ریـسفت  رد  دـش  روکذـم  هکنیا  اذـه )  ) ار تـقیقح  عـمج  نآ  هـب  هدوـمن 
صنب دارملا  نا   ) تسا نم  دزن  هک  ینایب  نآ  و  يدنع ) يذلا  و   ) دوخ باتک  رد  مالـس  نب  مساق  دـیبعوبا  مالـس ) نب  مساقلا  دـیبعوبا  )

( اهجیوزت هیف  زوجی  يذلا  دحلا  یلا   ) تسا نز  ندیـسر  هارملا ) غولب   ) ماقم نیارد  قیاقح ) صن   ) هب دارم  هک  تسا  نآ  انهیه ) قاقحلا 
نم قاقحلاب  اهیبشت   ) شدوخ قوقح  رد  وا  ندش  فرـصتم  و  اهقوقح ) یف  اهفرـصت  و   ) وا نداد  رهوش  وا  رد  دشاب  زیاج  هک  يدـح  هب 
وه و  ( ) قح  ) تسا و هقح )  ) عمج قاقح  و  قح ) هقح و  عمج  یه  و   ) تسا رتش  عون  زا  هک  قاقح  هب  نز  ندرک  دننام  تهج  هب  لبالا )
لاس رد  دـشاب  هدـمآرد  و  عبارلا ) یف  لخد  و   ) لاـس هس  ار  وا  دـشاب  هدـش  ماـمت  هک  تسا  يرتش  نآ  و  نینـس ) ثلث  لمکتـسا  يذـلا 
نم  ) رداق وا و  رد  دـننکمتم  هک  يدـح  هب  دنـسر  یم  هیف ) نکمتی  يذـلا  دـحلا  یلا  غلبی   ) مراهچ لاس  دزن  و  کـلذ ) دـنع  و   ) مراـهچ

تیاور رد  هک  قیاـقح )  ) ظـفل و  قیاـقحلا ) و   ) راـتفر رد  وا  ندـنار  کـین  زا  و  ریـسلا ) یف  هصن  و   ) وا تشپ  يراوس  زا  هرهظ ) بوکر 
عمج هچ  قیاف  تسا و  رهام  تغل  ملع  رد  هک  یـسک  رب  تسا  رهاظ  هچناـنچ  تسا  هقح  عمج  زین  هقح ) عمج  اـضیا   ) هدـش عقاو  رگید 

یمامت هب  تیاور  ود  ره  سپ  اعیمج ) ناتیاورلاف   ) دـشاب هقح  عمجلا  عمج  وا  سپ  .قیاقح  ققح و  قاـقح ، عمج  تسا و  قاـقح  هقح ،
تسا رتدننام  برعلا ) هقیرطب  هبشا   ) مدرک رکذ  نم  هک  ینعم  نیا  و  اذه ) و   ) ینعم کی  هب  دوش  یم  عجار  دحاو ) ینعم  یلا  ناعجرت  )

.بجع هیبشت  رب  یناث  هجو  نیا  لامتشا  تهج  هب  لوا  رد  هدش  هدرک  رکذ  هک  ینعم  زا  الوا ) روکذملا  ینعملا  نم   ) برع هدعاق  هب 

یلمآ

ینیوزق

هیلع ردقت  ام  یـصقا  هنال  ریـسلا  یف  صنلاک  اهاصقا  غلبم  ءایـشالا و  یهتنم  صنلا  قحلا ق و  صن  يوری  و  هنع : هللا  یـضر  دیـسلا  لاق 
یهتنم هنال  كاردالا  هب  دیری  قاقحلا  صنف  هیف  هدنع  ام  جرختستل  هنع  هتلاسم  تیصقتسا  اذا  رمالا  نع  لجرلا  تصـصن  لوقت  هبادلا و 
ءاسنلا غلب  اذاف  لوقی   ) .اهبارغا رمالا و  اذه  نع  تایانکلا  حـصفا  نم  وه  ریبکلا و  دـح  یلا  ریغـصلا  هنم  جرخی  يذـلا  تقولا  رغـصلا و 
هبصعل مالا  هقاحم  قاقحلا  کلذ و  اودارا  نا  اهجیوزتب  مامعالا و  هوخالا و  لثم  امرحم  اوناک  اذا  اهما  نم  هارملاب  یلوا  هبـصعلاف  کلذ 

لیق دق  الادج و  هتلداج  لثم  اقاقح  هتققاح  هنم  لاقی  اذهب  کنم  قحا  انا  رخال  دـحاو  لک  لوق  هموصخلا و  لادـجلا و  وه  هارملا و  یف 
هاور نم  ماکحالا و  قوقحلا و  هب  بجی  يذـلا  رمالا  یهتنم  دارا  امنا  مالـسلا ) هیلع   ) هنال كاردالا  وه  لقعلا و  غولب  قاـقحلا  صن  نا 
غولب انهه  قاقحلا  صنب  دارملا  نا  يدنع  يذـلا  مالـس و  نب  مسقلا  دـیبعوبا  هرکذ  ام  ینعم  اذـه  هقیقح  عمج  دارا  امناف  قیاقحلا  صن 
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يذـلا وه  قح و  هقح و  عمج  یه  لـبالا و  نم  قاـقحلاب  اـهیبشت  اـهقوقح  یف  اهفرـصت  اـهزیوجت و  هیف  زوـجی  يذـلا  دـحلا  یلا  هارملا 
قیاقحلا هریـس و  یف  هصن  هرهظ و  بوکر  نم  هیف  نکمت  يذلا  دحلا  یلا  غلبی  کلذ  دنع  هعبارلا و  یف  لخد  نینـس و  ثالث  لمکتـسا 

نآ ثیدح  رد  و  .الوا ) روکذـملا  ینعملا  نم  برعلا  هقیرطب  هعبتا  اذـه  دـحاو و  ینعم  یلا  ناعجرت  اعیمج  ناتیاورلاف  هقح  عمج  اضیا 
دج لثم  زا  يردپ  ناشیوخ  ینعی  هبـصع  سپ  جیوزت  تقو  لامک و  دح  هب  ینعی  قیاقح  صن  هب  .نانز  دنـسرب  هاگره  تسا : ترـضح 

یـضعب رد  و  دیوگ : دیـس  و  زین ، ردام  زا  ای  يردام  ناشیوخ  زا  دنـشاب  یلوا  وا  رما  رد  فرـصت  وا و  هب  ومع  يردپ و  ردارب  يردـپ و 
راتفر تیاهن  هک  ریـس  رد  صن  وچمه  نآ  زا  ياهتنم  ینعی  .یـصقا  غلبم  تسا و  ءایـشا  ياهتنم  صن  و  هدـمآ : قاقحلا ) صن   ) تاـیاور

زا ات  وا  زا  ار  رما  نآ  لاوس  هدیناسر  یهتنم  هب  یشاب و  هدرک  ءاصقتسا  هکیتقو  رمالا ) نع  لجرلا  تمصن   ) یئوگ یم  وت  دشاب و  اپراچ 
دح هب  تسا  رتـخد  ندیـسر  ینعم  هب  قیاـقح  صن  سپ  رما ، نآ  رد  تسا  وا  دزن  تـسا و  وا  رطاـخ  رد  ار  هـچنآ  ماـمت  يرآ  نوریب  وا 

تسا اهتیانک  نیرتحیصف  زا  هملک  نیا  و  دسر ، یم  گرزب  دحرس  هب  درخ  لفط  هک  تسا  یتقو  تسا و  يدرخ  ياهتنم  نآ  هک  لامک 
یتقو دشاب  رت  یلوا  اهنآ  هب  اهنآ  ردام  زا  هبصع  دنـسرب  دح  نآ  هب  نانز  نوچ  هک  ترـضح  نآ  دیوگیم  .نآ  رت  بیرغ  ینعم و  نیا  زا 

شیوخ دنزرف و  يارب  ای  ریغ  يارب  ینعی  .دننک  هدارا  رگا  دنـشاب  قحا  رتخد  جـیوزت  هب  ومع  ردارب و  لثم  دنـشاب  مرحم  هبـصع  نآ  هک 
نآ اب  کی  ره  نتفگ  تموصخ و  لادج و  ینعی  رتخد  هرابرد  هبصع  اب  تسا  ردام  هقاحم  زا  ترابع  رگید  هخسن  رب  قاقح  اما  .دوخ و 

هتفگ و  خلا ) لیق  دق   ) .مدومن و لادج  تعزانم و  وا  اب  ینعی  الادج ) هتلداج  لثم  اقاقح  هتققاح  دـنیوگ : .وا  هب  ماوت  زا  یلوا  نم  رگید 
ياهتنم هب  ار  رتخد  ندیسر  مالک  نیا  زا  ترضح  نآ  هدرک  هدارا  هک  ارچ  رتخد  ندیسر  تسا و  لقع  غولب  زا  ترابع  قیاقح  صن  دنا 

هب وا  جیوزت  وا و  رما  رد  فرصت  يارب  ناشیوخ  نایم  رد  وا  رس  رب  دتفا  یم  عازن  و  ماکحا ، قوقح و  نآ  دزن  دوش  یم  تباث  هک  وا  رما 
جیوزت دوخ  ناشیوخ  يارب  دنهاوخ  یم  يردپ  ناشیوخ  و  دنک ، جیوزت  دوخ  ناشیوخ  هب  دهاوخ  یم  ردام  الثم  دوخ  موق  يارب  ای  ریغ 

رکذ مالـس ) نب  مسقلا  دیبعوبا   ) هچنآ ینعم  تسا  نیا  دناد  یم  تقیقح  عمج  ار  قیاقح  دنک  یم  تیاور  قیاقح  صن  هک  ره  دـننک و 
جـیوزت و دـح  هب  تسا  نز  ندیـسر  اـجنیا  قاـقح  صن  هب  دارم  هک  تسا  نیا  تسا  نم  دزن  هچنآ  خـلا ) يدـنع  يذـلا  و   ) تسا هدرک 
رد ياـپ  هدرک و  ماـمت  لاـس  هس  رتش  ینعی  تسا  قح  هقح و  عمج  نآ  رتش و  زا  قاـقح  هب  وا  هیبـشت  يور  زا  دوخ  قوقح  رد  فرـصت 
ره سپ  تسا  هدمآ  هقح )  ) عمج زین  قیاقح  دشاب و  هدیسر  ریس  رد  صن  يراوس و  دحرس  هب  رتش  نآ  تقو  نیا  و  هداهن ، لاس  مراهچ 

.دش روکذم  لوا  هک  ینعم  نآ  زا  تسا  رتدننام  برع  قیرط  هب  نیا  و  دندرگ ، زاب  ینعم  کی  هب  تیاور  ود 

یجیهال

مالـسلا هیلع  تسا  وا  ثیدح  رد  ینعی و  قاقحلا »  » يور و  .یلوا » هبـصعلاف  قیاقحلا  صن  ءاسنلا  غلب  اذاف  : » مالـسلا هیلع  هثیدـح  یف  و 
ناردارب و زا  دنـشاب  وا  يردـپ  ناشیوخ  هک  وا  هبـصع ي  سپ  ندـش ، ریبک  دـح  هب  ندوب  ریغـص  ياهتنم  زا  نانز  دندیـسر  هاـگره  هک 

.وا يراتسرپ  تناضح و  هب  وا  ردام  زا  دنرتراوازس ، وا  مامعا 

هیلع تسا  هدرک  هدارا  سپ  تسا ، اهزیچ  تیاهن  هب  ندیـسر  تسا و  اهزیچ  ياـهتنم  ینعم  هب  صن »  » هک هللا  همحر  دیـس  دـیوگ  یم  و 
نآ رد  دیآ  یم  نوریب  هک  تسا  یتقو  تسا و  ندوب  ریغص  ياهتنم  تقو  نآ  هک  اریز  ار ، نانز  نتفایرد  تقو  قیاقحلا ، صن  هب  مالسلا 

دیوگ یم  قاقحلا » صن   » تسا دراو  یتیاور  رد  .تسا و  تایانک  نیرت  حیـصف  زا  مالک  نیا  ندـش و  ریبک  دـح  يوس  هب  ریغـص  تقو 
رد وا  فرصت  وا و  ندرک  جیوزت  نآ  رد  دشاب  زیاج  هک  يدح  يوس  هب  تسا  نز  ندیسر  ماقم  نیا  رد  نآ  زا  دارم  هک  هللا  همحر  دیس 

راوس ندیـشک و  راب  تقو  لوا  هک  هلاـس  راـهچ  هب  اـی  هلاـس  هس  رتش  هقح ، هب  تسا  وا  ندرک  هیبشت  تهج  زا  مسا  نیا  .دوخ و  قوقح 
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هب تیاور  ود  ره  عجرم  تسا و  عمج  رب  عمج  ینعی  تسا ، هقح »  » عمج زین  قیاـقح »  » تسا و هقح »  » عمج قاـقح »  » .تسا و وا  ندـش 
.تسا ینعم  کی 

ییوخ

هنال ریـسلا  یف  صنلاـک  اـهاصقا  غلبم  ءایـشالا و  یهتنم  صنلا : و  رـصم ) عبط  یلزتعملا ج 19 - حرـشلا  قئاـقحلا ، صن  يوری  و  لاـق : )
هب دیری  قاقحلا  صنف  هیف ، هدنع  ام  جرختـستل  هتلاسم  تیـصقتسا  اذا  رمالا ، نع  لجرلا  تصـصن  لوقت : و  هبادلا ، هیلع  ردقت  ام  یـصقا 

، اهبرغا رمالا و  اذـه  نع  تایانکلا  حـصفا  نم  وه  و  ربکلا ، دـح  یلا  ریغـصلا  هنم  جرخی  يذـلا  تقولا  رغـصلا و  یهتنم  هنال  كاردالا 
و کلذ ، اودارا  نا  اهجیوزتب  مامعالا و  هوخالا و  لثم  امرحم  اوناک  اذا  اـهما  نم  هارملاـب  یلوا  هبـصعلاف  کـلذ  ءاـسنلا  غلب  اذاـف  لوقی :
: هنم لاقی  اذـهب ) کنم  قحا  انا   ) رخالل اـمهنم  دـحاو  لـک  لوق  هموصخلا و  لادـجلا و  وه  هارملا و  یف  هبـصعلل  مـالا  هقاـحم  قاـقحلا 

رمالا یهتنم  دارا  امنا  مالـسلا ) هیلع   ) هنال كاردالا ، وه  و  لقعلا ، غولب  قاقحلا  صن  نا  لیق : دـق  و  الادـج ، هتلداج  لثم  اقاقح  هتققاح 
مالـس نب  مساقلا  دیبعوبا  هرکذ  ام  ینعم  اذه  .هقیقح  عمج  دارا  امناف  قئاقحلا ) صن   ) هاور نم  و  ماکحالا ، قوقحلا و  هیف  بجت  يذلا 

نم قاقحلاب  اهیبشت  اهقوقح ، یف  اهفرصت  اهجیوزت و  هیف  زوجی  يذلا  دحلا  یلا  هارملا  غولب  انه  قاقحلا  صنب  دارملا  نا  يدنع  يذلا  و 
هیف نکمتی  يذلا  دـحلا  یلا  غلبی  کلذ  دـنع  و  هعبارلا ، یف  لخد  نینـس و  ثالث  لمکتـسا  يذـلا  وه  قح و  هقح و  عمج  یه  و  لبالا ،

هقیرطب هبـشا  اذـه  و  دـحاو ، ینعم  یلا  ناـعجرت  اـعیمج  ناـتیاورلاف  هقح ، عمج  اـضیا  قئاـقحلا  و  ریـسلا ، یف  هصن  هرهظ و  بوکر  نم 
اقاقح هقاحم و  قاح )  ) .هصنملا یلع  اهدعقا  سورعلا : و  هرهظا ، هعفد و  یـشلا ء : اصن  صن ) : ) هغللا .الوا  روکذملا  ینعملا : نم  برعلا 

لاصیالا فذحلا و  باب  نم  غلب  هلوقب : بوصنم  قاقحلا  صن  بارعالا : .دـجنملا  هارملا - قاقح : قح و  هقحلا ج  .همـصاخ  رمالا : یف 
دوصقملاف غولبلا ، قاقحلا ) صن  : ) هلوق نم  دارملا  نا  یف  ثیدحلا  يرسفم  نیب  فالتخا  لاکشا و ال  ال  ینعملا : قاقحلا  صن  یلا  يا 

اوبـصع مهنال  کلذب  اومـس  هیبال ، هتبارق  لجرلا و  اونب  مه  اهتبـصع و  نوکیف  اهغولبب  یهتنتاهنآ  هیبصلا و  نع  مالا  هناضح  ءاهتنا  نایب 
-1 هوجو : هل  رکذف  هغللا ،: ثیح  نم  ینعملا  اذه  یلع  هظفللا  قیبطت  یف  لاکشالا  امنا  و  اهروما ، یف  مالا  نم  اهب  قحا  هیلع  اوقلع  هب و 

تقو غولب  ینعملا  و  هلعافملا ، باب  نم  هقاح  ردـصم  قاقحلا  و  هیاـنکلا ، هجو  یلع  غولبلا  كاردـالا و  یف  لمعتـسا  قاـقحلا  صن  نا 
ناب یلزتعملا  حراـشلا  هیلع  ضرتعا  و  ماـکحالا ، قوقحلا و  تقو  غولب  ینعمب  قاـقحلا  صن  نا  .اهیبا 2 - ینب  مالا و  نیب  هیف  هقاـحملا 

مهفی الف  قئاقحلا ) صن   ) ناک ول  مهمالک و  یف  اذـه  فرعی  قوقحلا و ال  یف  قاقحلا  تلمعتـسا  اهنا  برعلا  نع  اولقنی  مل  هغللا : لها 
لبالا و غولب  تقوب  اهیبشت  هراعتـسالا  باب  نم  غولبلا  تقو  هاـنعم  قاـقحلا  صنف  لـبالا ، نینـس  نم  هقح  عمج  اـقاقح  نا  .ائیش 3 - هنم 
.هللا 4- همحر  یـضرلا  دیـسلا  هراتخا  هقح ، قحل و  عمجلا  عمج  هنال  کلذ ، یلا  عجرت  قئاقحلا  و  هیلع ، لـمحلا  هبوکر و  نم  نکمتلا 

صن نا  هرکذا  يذلا  وه  و  .مثیم 5 - نبا  هرکذ  اهب ، عفترملا  يدثلل  اهیبشت  هقح  عمج  قاقحلاف  ءادـثالا ، عافترا  قاقحلا  صن  ینعم  نا 
غلب اذا  هنا  دوصقملاف  هارملا ، قح  عمج  قاقحلا  یناـعم  دـحا  روهظلا و  صنلا  یناـعم  دـحا  نـال  اـهیف ، هارملا  هلاـح  روهظ  يا  قاـقحلا 
هلعج امم  امهلاثما  هدالولا و  ضیحلا و  هارملا  هلاـح  و  نهنع ، هناـضحلا  رجحلا و  رغـصلا و  عفتری  نهیف  هارملا  هلاـح  روهظ  یلا  ءاـسنلا 

ناشیوخ دـنوش  هغلاب  نانز  نوچ  همجرتلا : .لجرلا  غولبل  همالع  هناعلا  براشلا و  رعـش  تبن  اولعج  اـمک  هارملا  غولب  تاـمالع  ءاـهقفلا 
.ردام زا  نانآ  راک  هب  دنرتراوازس  يردپ 

يرتشوش
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و هبادلا ، هیلع  ردقت  ام  یـصقا  هنال  ریـسلا  یف  صنلاک  اهاصقا  غلبم  ءایـشالا و  یهتنم  صنلا  و  یـضرلا : لاق  مالـسلا : هیلع  هثیدح  یف  و 
، رغصلا یهتنم  هنال  كاردالا  هب  دیری  قاقحلا  صنف  هیف ، هدنع  ام  جرختستل  هنع  هتلاسم  تیصقتسا  اذا  رمالا  نع  لجرلا  تصـصن  لوقت 

یلوا هبـصعلاف  کلذ  ءاسنلا  غلب  اذاف  رمـالا ، اذـه  نع  تاـیانکلا  حـصفا  نم  وه  و  ریبکلا ، دـح  یلا  ریغـصلا  هنم  جرخی  يذـلا  تقولا  و 
هیلع  ) همالک نوسمخلا - نماثلا و  لصفلا   ) .کلذ اودارا  نا  اهجیوزتب  و  مامعالا ، هوخـالا و  لـثم  اـمرحم ، اوناـک  اذا  اـهما  نم  هارملاـب 

کنم قحا  انا  رخالل : امهنم  دحاو  لک  لوق  هموصخلا و  لادجلا و  وه  و  هارملا ، یف  هبصعلل  مالا  هقاحم  قاقحلا : و  ءاسنلا ) یف  مالسلا )
دارا امنا  مالـسلا  هیلع  هنال  كاردالا ، وه  لقعلا و  غولب  قاقحلا  صن  نا  لیق : دـق  و  الادـج ، هتلداج  لثم  اقاقح  هتققاح  هنم : لاقی  اذـهب 

و هدـیبعوبا ، هرکذ  ام  ینعم  اذـه  هقیقح ، عمج  دارا  امناف  قئاقحلا  صن  هاور  نم  .ماـکحالا و  قوقحلا و  هیف  بجت  يذـلا  رمـالا  یهتنم 
نم قاقحلاب  اهیبشت  اهقوقح  یف  اهفرـصت  اهجیوزت و  زوجی  يذـلا  دـحلا  یلا  هارملا  غولب  انهاه ، قاقحلا  صنب  دارملا  نا  يدـنع  يذـلا 
نم هیف  نکمتی  يذلا  دحلا  یلا  غلبی  کلذ  دنع  هعبارلا و  یف  لخد  نینـس و  ثالث  لمکتـسا  يذـلا  وه  قح و  هقح و  عمج  وه  لبالا و 

ینعملا نم  برعلا  هقیرطب  هبـشا  اذه  و  دـحاو ، ینعم  یلا  ناعجرت  اعیمج  ناتیاورلاف  هقح ، عمج  اضیا  قئاقحلا  و  هصن ، هرهظ و  بوکر 
لاق و  یلاعت : هلوق  لیبق  نم  وه  ءاسنلا  غلب  اذا  .یتای  اـمک  هثیدـح  هنوک  ملعی  مل  مالـسلا  هیلع  هثیدـح  یف  فنـصملا و  لوق  .روکذـملا 

(، هیرـصملا هعبطلا   ) یف اذکه  قاقحلا  صن  .عمج  مسا  هنوکل  ایقیقح  اثنوم  لعافلا  نوک  عم  لعفلا  ثینات  مدع  یف  هنیدـملا ) یف  هوسن 
دهشی و  فنصملا ، طخب  اهنوکل  یناثلا  امیسال  امهتخسن و  هیحصال  حیحـصلا  وه  قئاقحلا و  صن  مثیم ) نبا  دیدحلا و  یبا  نبا   ) یف و 

: يا اهیلع  صتنت  یه  و  هصنملا ، یلع  اهدـعقتف  سورعلا  صنت  هطـشاملا  ساسالا : یفف  ناـک  فیک  .هداـیزلا و  نم  اـمهنم  یتاـی  اـم  هل 
دق نا  يدزالا : زجاح  لاق  ءاـسنلا ) یف  مالـسلا ) هیلع   ) همـالک نوسمخلا - نماـثلا و  لـصفلا  ، ) بصن يا : ادیـس  نـالف  صن  و  اـهعفرت ،

يوری و  مثیم ) نبا  دیدحلا و  یبا  نبا   ) یف داز  یلوا و  هبـصعلاف  يدهت  ام  کمالک  نم  يدـهت  لوقت و  ادیـس  تبـش  ام  دـعب  تصـصن 
نبالا فرط و  بالاف  اوطاحا  يا : هب  اوبـصع  مهنال  کلذـب  اومـس  ، ) بالا هبارق  نونبلا و  يرهوجلا : لاق  امک  هبـصعلا  قاـقحلا و  صن 
یتنبا تجوز  يزعلادـبع :-  نب  دـسا  نم  يدـسالا - بئاسلا  نب  نالف  لاق  دربملا :) لماک   ) یف بناـج .) خـالا  بناـج و  معلا  فرط و 

نظ دـق  هصنملا و  یلع  یتـنبا  قـلط  ارمع  نا  هل  تلقف  ریبزلا  نبا  یلا  تئجف  هصنملا ، یلع  اـهقلط  هیلع  تـصن  اـملف  ناـمثع ، نـب  ورمع 
هنم و اهجوزف  بطخف  هیخا - يا  بعـصمب - ینوئیج  کلذ  نم  ریخ  وا  لاقف : .اهیلا  لخداف  مقف  اـهمع  تنا  ههاـعل و  کـلذ  نا  ساـنلا 

کلام عمتجا  مثیهلاوبا : لاق  یناغالا :)  ) یف .اهریغ و  ءالو  نیتلیل  یف  نیلجر  یلع  تصن  هارما  فرعت  الف  هتلیل ، یف  اـهب  نلخدـیل  مسقا 
نم لجرل  ناک  ظاظش : لاقف  لاق - نا  یلا  انتقرس - یف  هانلمع  ام  بجعاب  ثدحتن  اولاعت  اولاقف : اموی  ظاظش  هبدرـصوبا و  بیرلا و  نب 
ناک و  اهل ، ارارـض  دـحا  نم  اهجوزی  الا  فلحف  هجوزتت  نا  تباف  هوسن - هل  ناک  و  اهیلو -  وه  ریثک و  لام  تاذ  مع  تنب  هرـصبلا  لها 
تام هرـصبلا - نم  هلحرم  یلع  ودـلاب - ناک  اذا  یتح  جـح  هنا  مث  یلولا ، یبا  هیلع و  تصرحف  هرـصبلا  لـها  نم  ینغ  لـجر  اـهبطخی 
مهعم ام  مهترصبتف و  عاتم  زب و  مهعم  هرصبلا  نم  هقفر  تجرخ  و  اهبطخی ، ناک  يذلا  لجرلاب  تجوزتف  هربق ، یلع  دیش  هیبارب و  نفدف 

نا مث  .مهعاتم  نم  تذـخا  مهتیب و  ءاسنلا ) یف  مالـسلا ) هیلع   ) همالک نوسمخلا - نماـثلا و  لـصفلا   ) اوماـن اـملف  اولزن  یتح  مهتعبتا  و 
انایرع و ینوکرتف  ریثک  لیلق و  لک  ینوبلـس  هرق و  هلیل  یف  کلذ  و  ینودرج ، ادـیدش و  ابرـض  ینوبرـض  ینوذـخا و  اوهبتنا  امل  موقلا 

مث هیف  تلخدـف  ابرـس  هیف  ترفتحا  مث  هحول  تعزنف  هتیتاـف  لـجرلا  ربق  ترکذ  مث  عنـصا ؟ فیک  تلقف : موقلا  لـحتراف  مهل ، تواـمت 
لاق هیلع و  فقوف  هیف  انا  يذلا  ربقلاب  رمف  هقفرلا ، یف  هارملاب  جوزت  يذلا  لجرلا  رم  و  مهعبتاف ، افدا  یلعل  تلق  حوللاب و  یلع  تددـس 

ربقلا و نم  هیلع  تجرخ  مث  حوللا  تعلقف  هتوص  تفرعف  .هنـالف  عضب  نـالا  یمحی  لـه  رظنا  یتح  نـالف  ربق  یلا  نلزنـال  هللا  و  هقیفرل :
، هعم الام  هیلع و  بایث  هادا و  لک  تذخا  تسلجف و  .لقعی  كرحتی و ال  هیلع ال  ایشغم  هللا  عقوف و  .اهنیمحال  هبعکلا  بر  یلب و  تلق :

هبلسب هربق  نم  هیلع  حرخ  هارملا  جیوزت  نم  هعنم  ناک  يذلا  تیملا  نا  مهل : فلحی  سانلا و  ثدحی  هرصبلاب  هعمسا  کلذ  دعب  تنکف 
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.مهنم کحـضاف  هصقلا  فرعا  انا  هقدـصی و  مهنم  قمحالا  هبذـکی و  مهلقاعف  هنم ، نوبجعی  سانلا  .هنم و  بره  مث  هموی  یقبف  هنفک  و 
دق اموی و  نهیلع  عمتساف  هریغ ، نهجوزی  ناک ال  عبرا و  تانب  هل  تناک  ارویغ و  الجر  یناودعلا  عبـصالا  وذ  ناک  لماکلا : یف  و  اذه ،

اهناب هرعـشم  اتایبا  تدشنا  نهادحا  نا  لقن  مث  قدصتل ، اهـسفن و  یف  ام  نکنم  هدـحاو  لک  لقتل  نهنم : هلئاق  تلاقف  نثدـحتی ، نولخ 
: تلاقف نیلوقت ، یتح  کعدن  ال  نلقف : هعبارلا ، تتکس  و  اهل ، مع  نبا  هثلاثلا  و  ایخس ، القاع  هیناثلا  و  اینغ ، اباش  اجوز  دیرت 

لـصفلا  ) فورعملا رفعج  نب  دـمحا  نب  رفعج  نب  دـمحم  یف  دادـغب ) خـیرات   ) یف .نهجوزف و  نبطخف  .دوعق  نم  ریخ  دوـع  نم  جوز 
نب رفعج  لاـق  اـمهریغ ، يوـغبلا و  يربـطلا و  نع  يور  يذـلا  هرحلا  جوزب  ءاـسنلا ) یف  مالـسلا ) هیلع   ) همـالک نوـسمخلا - نماـثلا و 

لاضفالا الـضفم  اهیلع  امرکم و  اهل  ناک  نینـس و  هدـنع  تماقاف  ردـتقملا ، جوز  دـضتعملا  یلوم  ردـب  تنب  تناک  یـسابعلا  یفتکملا 
اهلاوما و عیمج  اهل  ملـس  هبکنلا و  نم  تتلفا  ردـتقملا و  لتق  و  هثوروملا ، اهتمعن  میظع  یلا  کلذ  فاـضنا  و  اـهلاح ، تلثاـتف  میظعلا ،
، اکرح ناک  هسار و  یلع  هیف  لمحی  ثدح  اهخبطم  یلا  لخدی  ناک  و  لاق : .رادلا  نع  تجرخ  یـش ء و  اهل  بهذی  مل  یتح  اهرئاخذ 
خبطملا و ریغ  یف  هلاکولا  هیلا  تدرف  هتـساکتساف  هتار  هربخ و  اهغلب  خبطملا و  لیکو  راص  نا  یلا  هولقنف  هتمدـخب  همراهقلا  یلع  قفنف 

داز و  هراتـس ، وا  باـب  فـلخ  رتـس و  ءارو  نم  هـملکت  تراـصف  اـهیلع ، بـلغ  اـهراقع و  اهعایـض و  یف  رظنی  راـص  یتـح  هرما  یقارت 
دق کلذ و  اهل  مت  یتح  الام  هل  تلذـب  هترـسجف و  کلذ ، یلع  رـسجی  ملف  اـهجیوزت  یلا  هتعدتـساف  اـهبلقب  قلع  یتح  اـهب  هصاـصتخا 

فکب سیل  هنا  رقفلاب و  هنم  اهوایلوا  اهعنمی  الئل  هرهاظ  همعن  هسفنل  اهلعج  الاوما  هنم  کلذ  تدارا  امل  هتطعا  اهب و  تلثات  هلاح  تناک 
اهعم ماقاف  اهل ، کلذ و  هل  متف  مهاردـلا ، مکحلاب و  مهتبلاغف  ءایلوالا  ضرتعا  هنم و  اهوجوز  یتح  هلیلج  ایادـهب  هاضقلا  تداـه  مث  ء ،
لجال هرحلا  تیمـس  امنا  و  هرحلا ، جوزب  فرعی  نـالا  وه  و  لاـق : .راـنید  فلا  هئاـمثالث  وحن  اـهلام  نم  هل  لـصحف  تتاـم  یتح  نینس 

هیف و هلوق  نم  دارملا  و  تلق : .هرحلا  اهل : لیق  هجوز  مهل  تناک  اذا  مهیلع  کیلامملا  هبلغل  ءافلخلا  هداـع  اذـک  اـهب و  ردـتقملا  جـیوزت 
یف صنلاک  اهاصقا  غلبم  ءایـشالا و  یهتنم  صنلا  و   ) فنـصملا لوق  .لتق  یتح  ردـتقملا  اهجوزل  تضرع  یتلا  هبکنلا  هبکنلا  نم  تتلفا 
نع لجرلا  تصـصن  لوقت  و  هبادلا ، هیلع  ردـقت  ام  یـصقا  هنال  ءاسنلا ) یف  مالـسلا ) هیلع   ) همالک نوسمخلا - نماثلا و  لصفلا   ) ریـسلا
هنم جرخی  يذلا  تقولا  رغصلا و  یهتنم  هنال  كاردالا  هب  دیری  قاقحلا  صنف  هیف ، هدنع  ام  جرختستل  هنع  هتلاسم  تیـصقتسا  اذا  رمالا ،

مهلوق ریسلا و  یف  صنلا  مهلوق  نیب  عماجلا  هلعج  ءاهتنالا و  صنلا  ینعم  یف  لصالا  لعج  فنصملا  نا  يرت  ریبکلا .) دح  یلا  ریغـصلا 
و هترهظا ، اذا  اصن ، ثیدحلا  تصـصن  لاقف : دـیرد  نبا  هب  حرـص  امک  راهظالا  هیف  لصالا  نوک  رهظالا  و  رمالا ، نع  لجرلا  تصـصن 
و هب ، کثدحم  یلا  هتوزع  اذا  ثیدحلا ، تصصن  و  هتعفر ، اذا  اصن ، ریـسلا  یف  ریعبلا  تصـصن  و  اهترهظا ، اذا  اصن ، سورعلا  تصـصن 

نم اههجو  یلع  عقی  يذلا  رعشلا  هارملا  هصن  و  هتـصصن ، دقف  هترهظا  یـش ء  لک  و  هصنملا ، یلع  اهتدعقا  اذا  اصن ، سورعلا  تصـصن 
اذاف  ) .انخـسن نم  هطوقـس  .دلالف  اهبرغا  و  مثیم ) نبا  دیدحلا و  یبا  نبا   ) داز رمالا  اذه  نع  تایانکلا  حصفا  نم  وه  و   ) .اهـسار مدـقم 
یلوا مامعالاو  هوخالا  نا  نم  هرکذ  ام  کلذ ) اودارا  نا  ماـمعالا  هوخـالا و  لـثم  اـمرحم  اوناـک  اذا  هارملاـب  یلوا  هبـصعلاف  ءاـسنلا  غلب 
هریغـص تناک  اذا  عامجالاب  دجلا  بالا و  یلولا  امنا  اندنع  و  هدیبعوبا ، هلقن  یف  لصالا  و  مهقیرط ، نم  ربخلا  هماعلا و  بهذم  هارملاب ،

هارملا و یف  هبـصعلل  مالا  هقاحم  قاقحلا  و   ) .امهتیال مدع و  یف  اندنع  فالخ  الف  امهریغ  اما  و  هرکاب ، هریبک  تناک  اذا  فالخ  یلع  و 
یف مالک  ال  الادج ) هتلداج  لثم  اقاقح  هتققاح  هنم  لاقی  اذـهب ، کنم  قحا  انا  رخالل  امهنم  دـحاو  لک  لوق  هموصخلا و  لادـجلا و  وه 
هنا دـحا  رکذـی  ملف  ینعملا  كاذـب  هیلا  صنلا  هفاضا  هحـص  یفا  مالکلا  نکل  هقاحملاک ، لداج  ینعمب  قاح  ردـصم  قاـقحلا  یجم ء 

ریعبلا و ثیدـحلا و  تصـصن  اولاق : اـمک  لادـجلا  تصـصن  ءاـسنلا ) یف  مالـسلا ) هیلع   ) همـالک نوسمخلا - نماـثلا و  لـصفلا   ) لاـقی
هیف بجی  يذـلا  رمالا  یهتنم  دارا  امنا  مالـسلا  هیلع  هنال  كاردالا ، وه  لـقعلا و  غولب  قاـقحلا  صن  نا  لـیق  دـق  و   ) .رم اـمک  سورعلا 
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فیک .ماـکحالا و  قوقحلا و  هب  بجی  مثیم ) نبا  دـیدحلا و  یبا  نبا   ) یف نکلو  هیرـصملا ) هعبطلا   ) یف اذـکه  ماـکحالا ) قوـقحلا و 
یف و  هقیقح ) عمج  دارا  امناف  قئاقحلا  صن  هاور  نم  و   ) قوقحلا ینعم  یف  تلمعتـسا  قاقحلا  نا  هغللا  لما  لقنی  مل  لوالا : لاقف  ناـک 
اذه  ) .لاق هلوقل و  لعاف  هنال ال  هل و  مثیم ) نبا   ) قیدصتل هیرـصملا ) هعبطلا   ) یف ام  باوصلا  و  هاور ،…  نم  لاق  و  دـیدحلا ) یبا  نبا  )

يذلا و  (. ) هیرـصملا هعبطلا   ) نم اهطوقـس  نم  دبالف  مالـس  نب  مساقلا  مثیم ) نبا  دیدحلا و  یبا  نبا   ) یف داز  دـیبعوبا ) هرکذ  ام  ینعم 
یف لبالا ) نم  قاقحلاب  اهیبشت  اهقوقح  یف  اهفرصت  اهجیوزت و  زوجی  يذلا  دحلا  یلا  هارملا  غولب  انهاه  قاقحلا  صنب  دارملا  نا  يدنع 
یه اهتیار و  دقل  دیوس : لاقق  هعرص ، هریغـصل  اهنا  لاقف : اهیبا  یلا  عارک  نب  دیوس  اهبطخ  یفطخلا ، نب  ریرج  ما  زبن  هقحلا  و  ناسللا ) )

لـصفلا : ) هوبا لاق  هتیلوفط  یف  هثراح  نب  دـیز  دـقف  املف  هریثک ، لبالا  یلا  صنلا  هفاـضا  .اـهمظع و  یف  لـبالا  نم  هقحلاـک  يا : هقح ،
لاق لبالا و  ماست  وا  فاوطتلا  ماسا  ادهاج و ال  ضرالا  یف  سیعلا  صن  ملعاس  ءاسنلا ) یف  مالسلا ) هیلع   ) همالک نوسمخلا - نماثلا و 
یف اولمعت  مکاجـش و ال  دـق  يذـلا  دـجولا  نم  اوفکف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا دـنع  هوار  هتلیبق و  نم  سان  جـح  اـمل  هسفن : دـیز 
نم هیف  نکمتی  کلذ  دـنع  هعبارلا و  یف  لـخد  نینـس و  ثـالث  لمکتـسا  يذـلا  وه  قح و  هقح و  عمج  یه  و   ) رعاـبالا صن  ضرـالا 

، هیطخلا و  مثیم ) نبا  دیدحلا و  یبا  نبا   ) یف امک  هریس ) یف   ) باوصلا و  هیرـصملا )  ) هعبطلا یف  اذکه  ریـسلا  یف  هصن  هرهظ و  بوکر 
یبا نبا   ) لاق دـحاو ) ینعم  یلا  ناعجرت  اـعیمج  ناـتیاورلاف  هقح ، عمج  اـضیا  قئاـقحلا  و   ) .اـمهعمج اـضیا  ققحلا  لـعج  يرهوجلا  و 

قاقحلا عمج  قئاقحلا  ناک  اذا  تلق : .هقحل  قحل ال  عمجلا  عمج  نذا  قئاقحلاف  قح ، عمج  قاقحلا  و  قاقح ، عمج  قئاـقحلا  دـیدحلا :)
نا نکمی  دـیدحلا :) یبا  نبا   ) لاق و  اذـه ، .فنـصملا  لاق  امک  هقح  عمج  قئاقحلا  نا  قدـصی  قاـفتالاب  هقح  قح و  عمج  قاـقحلا  و 

هموصخ يا : قاقحلا  قزنل  هنا  عزان : نمل  لاقی  و  هموصخ ، و ال  يا : قاقح ، قح و ال  هیف  هلام  لاـقی : هموصخلا ، اـنهاه  قاـقحلا  لاـقی 
يذـلا ءاسنلا ) یف  مالـسلا ) هیلع   ) همـالک نوسمخلا - نماـثلا و  لـصفلا   ) دـحلا هارملا  تغلب  اذا  ینعملا : نوکیف  رمـالا ، نم  یندـلا  یف 

ام نیع  وهف  لصاح ، الب  رارکت  لئاط و  الب  لیوطت  هرکذ  ام  تلق : .اهما  نم  اهب  یلوا  اهتبصعف  لادجلا  هموصخلا و  هیف  ناسنالا  عیطتسی 
انا رخالل  امهنم  دـحاو  لک  لوق  هموصخلا و  لادـجلا و  وه  هارملا و  یف  هبـصعلل  مالا  هقاحم  قاـقحلا  و  هلوقب : اـقباس  فنـصملا  هرکذ 

(: مثیم نبا   ) لاق .دحاو و  ینعملا  هرهمجلا و  طفل  فنـصملا  هب  ربع  ام  حاحـصلا و  ظفل  دیدحلا ) یبا  نبا   ) هب ربع  ام  نا  الا  کنم  قحا 
راعتسا دق  نوکی  و  اهیلع ، اهعافترال  سورعلا  هصنم  هنم  و  هتعفر ، اذا  اهـسار : هیبضلا  تصن  لاقی  عافترالا ، صنلاب  داری  نا  لمتحی  لیق 
هبـصعلا تناک  نهئادـثا  عافترا  دـح  هارملا  تغلب  اذا  يا : هروص ، هقحلاب  اههبـشل  تعفترا  تدـهن و  اذا  هریغـصلا  ءادـثال  قاقحلا  ظفل 

هعبارلا و یف  لخد  لبا  يا  رـسکلاب - هقح - قح و  عمج  هنا  یلع  اوقفتا  لب  مضلاب ، هقح  عمج  قاـقحلا  نا  دـحا : لـقی  مل  تلق : .یلوا 
.احیحص عافترالا  ینعمب  صنلا  نوک  نم  هلاق  ام  ناک  نا  طقاس و  هرکذ  امف  هیلع ، لمحلا  قحتسا 

هینغم

نع عفادـت  مصاخت و  نا  قحلا  لک  اهلف  تکردا  تغلب و  یتم  تنبلا  نا  يا  همـصاخملا  قاقحلاب  و  كاردـالا ، غولبلا و  صنلاـب  دارملا 
هذه انثحب  .اهریغ و  مالا و  نم  یلوا  هدقف  عم  بالا  هبارقف  جاوزلا  غلبم  تنبلا  تغلب  اذا  ینعملا  و  بالا ، هبارق  هبصعلاب  دارملا  و  اهسفن ،
جاوز یف  دـحال  هیالو  هنا ال  صنلا  لقعلاب و  انتبثا  و  هیالولا ، باب  قداصلا -) رفعج  مامالا  هقف   ) نم سماخلا  ءزجلا  یف  الوطم  هلاسملا 

ام هلمج  نم  و  رهاوجلا ، کلاسملا و  بحاص  مهنم  و  کلذ ، یلع  رابکلا  ءاملعلا و  رثکا  و  ماتلا ، لالقتـسالا  اهل  نا  و  هدـشارلا ، هغلابلا 
اهیلو رایتخا  مدقت  نا  تنبلل  بحتسی  لجا ، ..کلذ  یف  فقوتلا  هتاباطخ  هقفلا و  یف  هسرامم  یندا  هل  نمل  یغبنی  ال  : ) هرهاوج یف  هلاق 

.بابحتسالاب انه  مامالا  مالک  رسفن  نحن  و  اهرایتخا .) یلع 
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هدبع

امهیف ءاحلا  رسکب  قح : هقح و  عمج  … 

يرفعج

مالسالا ضیف 

ماگنه  ) دنـسر لاـمک  دـح  هب  نارتخد )  ) ناـنز هاـگ  ره  رتخد :) يارب  رهوش  باـختنا  رد   ) تسا مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  راـتفگ  رد 
یضردیس  ) .دنرتراوازس وا ) نداد  رهوش  هب  يردام  ناشیوخ  زا   ) يردپ ناشیوخ  سپ  دسرب ) ناشقوقح  رد  اهنآ  فرـصت  یئوشانز و 

دننام تسا  اهزیچ  نایاپ  هجرد و  یهتنم  صن  و  دوش ، یم  تیاور  مه  قاقحلا  صن  قئاقحلا ) صن  ياج  هب   ) و دیامرف ): هنع  هللا  یـضر 
ینعی رمالا  نع  لجرلا  تصـصن  یئوگ : یم  وت  و  دراد ، یئاناوت  نآ  نتفر  هب  اـپراچ  هک  تسا  يراـتفر  تیاـهن  نآ  هک  راـتفر  رد  صن 

ات یـشاب  هدیناسر  نایاپ  هب  وا  زا  ار  رما  نآ  زا  شـسرپ  هک  یماگنه  مدـیناسر ، نایاپ  هب  درم  نالف  زا  رما  نالف  هرابرد  ار  دوخ  شـسرپ 
ار نارتخد  ندیـسر  لامک  دح  هب  تسا  هدومرف  هدارا  قاقحلا  صن  هلمج )  ) زا ترـضح  سپ  يروآ ، تسد  هب  دـشاب  یم  وا  دزن  هچنآ 

هیانک نیرت  تفگـش  نیرتاسر و  زا  قاقحلا ) صن   ) ترـضح شیامرف  دسر ، یم  یگرزب  دح  هب  ریغـص  هک  تسا  يدرخ  نایاپ  نآ  هک 
دنشاب مرحم  رتخد  هب  يردپ  ناشیوخ  سپ  دندیسر  یئوشانز ) ماگنه   ) دح نآ  هب  نارتخد  هاگ  ره  دیامرف : یم  ینعم ، نیا  زا  تسا  اه 

هقاحم و زا  قاقح  ظفل )  ) و دنرتراوازس ، دنهد  رهوش  ار  وا  دنهاوخب  رگا  رتخد  نآ  نداد  رهوش  هب  شردام  زا  اهومع  ناردارب و  دننام 
تـسا يرگید  اب  کی  ره  يوگتفگ  دروخ و  دز و  عازن و  نامه  هقاحم  و  وا ، هرابرد  رتخد  يردـپ  ناشیوخ  ای  تسا  ردام  دروخ  دز و 

وا اب  ینعی  الادج  هتلداج  دننام  اقاقح  هتققاح  دـنیوگ : یم  هک  تسا  هدـش  هتفرگ  نآ  زا  و  مرتراوازـس ، وا  نداد  رهوش  هب  وت  زا  نم  هک 
هیلع ماما  اریز  تسا ، لاـمک  دـح  هب  ندیـسر  نآ  لـقع و  غولب  زا  تسا  تراـبع  قاـقح  صن  دـنا : هتفگ  و  مدومن ، دروخ  دز و  عازن و 

و دوش ، یم  بجاو  رتخد ) هب   ) ماکحا قوقح و  نآ  هب  هک  ار  یماگنه  ندیـسر  یهتنم و  تسا  هدومن  هدارا  شیاـمرف ) نیا  زا   ) مالـسلا
تغل و رد  هک   ) مالـس نبا  مساـق  دـیبعوبا  هچنآ  ینعم  تسا  نیا  .هتـساوخ  هقیقح  عـمج  ار  قئاـقح  هدرک  تیاور  قئاـقحلا  صن  هکنآ 

جح لامعا  زا  غارف  زا  سپ  هکم  رد  و  تسا ، مان  هب  نادرم  ریهاـشم و  زا  يدنمـشناد  رایـسب  تیاور و  یتسرد  هقف و  بدا و  ثیدـح و 
دارم و هک  تسا  نآ  تسا  نم  دزن  هچنآ  و  تسا ، هدومن  نایب  هدرک ) تاـفو  يرجه  راـهچ  اـی  هس  اـی  ود  تسیب و  تسیود و  لاـس  رد 
هیبشت و تهج  هب  دـشاب  اور  شقوقح  رد  وا  فرـصت  یئوشانز و  هک  يدـح  هب  تسا  رتخد  ندیـسر  اـجنیا  رد  قاـقح  صن  زا  دوصقم 

نآ دـیآرد و  مراهچ  لاس  هب  هدرک  مامت  ار  لاـس  هس  هک  تسا  يرتش  هک  تسا  قح  هقح و  عمج  نآ  رتش و  زا  قاـقح  هب  ندوب  دـننام 
قح و  راتفر ، رد  شندنار  بوخ  وا و  تشپ  رب  ندش  راوس  تسا  نکمم  هک  يدح  هب  دسریم  ماگنه 

هب میدرک ) نایب  ام  هک   ) نیا و  تسا ، ینعم  کی  هب  قاقحلا ) صن  قئاقحلا و  صن   ) تیاور ود  ره  تشگزاب  تسا و  هقح  عمج  زین  قئا 
.دش نایب  لوا  هک  ینعم  زا  تسا  رت  هیبش  برع  شور  هقیرط و 

ینامز

بلطم نیا  رد  یلو  دنراد  فالتخا  تسا  بلطم  رد  هک  هیانک  هیبشت و  نآ و  يانعم  تاغل و  رد  هغالبلا  جهن  ناگدننک  حرـش  هکنیا  اب 
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، مدقت قح  نیا  هتبلا  .دنراد  مدقت  قح  باختنا  تراظن و  يارب  يردپ  نادنواشیوخ  دش  کیدزن  رتخد  جاودزا  یتقو  هک  دـنراد  قافتا 
.دشاب بجاو  نآ  ءارجا  ثرا  دننام  هکنیا  هن  ماوقا  يارب  تسا  یمارتحا 

يزاریش دمحم  دیس 

، ریـسلا یف  صنلاک  اهاصقا ) غلبم  ءایـشالا و  یهتنم  صنلا  و  ( ) یلوا هبـصعلاف  قاقحلا ، صن  ءاسنلا  غلب  اذا  : ) مالـسلا هیلع  هثیدـح  یف  و 
قئاقحلا صنف  هیف ، هدنع  ام  جرختستل  هنع ، هتلاسم  تیصقتسا  اذا  رمالا ، نع  لجرلا  تصـصن  لوقت  و  هبادلا ، هیلع  ردقت  ام  یـصقا  هنال 

و  ) .رمالا اذه  نع  تایانکلا  حصفا  نم  وه  و  ریبکلا ، دح  یلا  ریغصلا  هنم  جرخی  يذلا  تقولا  و  رغصلا ، یهتنم  هنال  كرادالا ، هب  دیری 
اودارا نا  اهجیورتب  و  مامعالا ، هوخالا و  لثم  امرحم ، اوناک  اذا  اهما  نم  هئرملاب  یلوا  هبـصعلاف  کلذ  ءاـسنلا  غلب  اذاـف  لوقی :) اـهبارغا 

( اذـهب کنم  قحا  انا   ) رخالل امهنم  دـحاو  لک  لوق  و  هموصخلا ، لادـجلا و  وه  و  هئرملا ، یف  هبـصعلل  مالا  هقاحم  قاـقحلا : و  کـلذ ،
دارا امنا  مالـسلا  هیلع  هنال  كاردالا  وه  و  لقعلا ) غولب   ) قاقحلا صن  نا  لیق : دـق  و  الا ، دـج  هتلداج  لـثم  اـقاقح ، هتققاـح  هنم : لاـقی 

دیبعوبا هرکذ  اـم  ینعم  اذـه  هقیقح ، عمج  دارا  اـمناف  قئاـقحلا ) صن   ) هاور نم  و  ماـکحالا ، قوقحلا و  هیف  بجت  يذـلا  رمـالا  یهتنم 
اهقوقح یف  اهفرصت  اهجیوزت و  هیف  زوجی  يذلا  دحلا  یلا  هئرملا  غولب  انهه  قئاقحلا  صنب  دارملا  نا  يدنع : يذلا  .مالس و  نب  مساقلا 

و هعبارلا ، یف  لخد  و  نینـس ، ثالث  لمکتـسا  يذـلا  وه  و  اهیف - ءاحلا  رـسکب  قح -، هقح و  عمج  یه : و  لبالا ، نم  قاقحلاب  اـهیبشت 
اعیمج ناـتیاورلاف  هقح ، عمج  اـضیا  قئاـقحلا  و  ریـسلا ، یف  هصن  و  هرهظ ، بوـکر  نم  هیف  نکمتی  يذـلا  دـحلا  یلا  غـلبی  کـلذ  دـنع 

هب اومـس  هبـشا ، نم  لامعالا و  هوخالا و  مه  هبـصعلا  و  روکذملا ،) ینعملا  نم  برعلا  هقیرطب  هبـشا  اذه  و  دـحاو ، ینعم  یلا  ناعجرت 
، قاقحلا صن  یف  لمحتی  و  تاموصخلا ، لـکاشملا و  یف  ناـسنالل  نوبـصعتی  مهنـال  وا  قلعت ، اذا  بصع  نم  بـالاب ، نوقلعتی  مهنـال 

.هعافترا يدثلا  غولب 

يوسوم

اذا رمالا ، نع  لجرلا  تصـصن  لوقت : .هبادـلا و  هیلع  ردـقت  ام  یـصقا  هنال  ریـسلا ، یف  صنلاک  اهاصقا  غلبم  ءایـشالا و  یهتنم  صنلا : و 
ریغصلا هنم  جرخی  يذلا  تقولا  و  رغصلا ، یهتنم  هنال  كاردالا ، هب  دیری  قئاقحلا  صنف  .هیف  هدنع  ام  جرختستل  هنع  هتلاسم  تیـصقتسا 

اذا اهما ، نم  هارملاب  یلوا  هبـصعلاف  کلذ  ءاسنلا  غلب  اذاف  لوقی : .اهبرغا  و  رمالا ، اذـه  نع  تایانکلا  حـصفا  نم  وه  و  ریبکلا ، دـح  یلا 
لادـجلا و وـه  و  هارملا ، یف  هبـصعلل  مـالا  هقاـحم  قاـقحلا : .کـلذ و  اودارا  نا  اـهجیوزتب  و  ماـمعالا ، هرخـالا و  لـثم  اـمرحم ، اوناـک 

صن نا  لیق : دـق  .الادـج و  هتلداج  لثم  اقاقح ، هتققاح  هنم : لاـقی  اذـهب  کـنم  قحا  اـنا  رخـالل : اـمهنم  دـحاو  لـک  لوق  و  هموصخلا ،
صن هاور  نم  و  ماکحالا ، قوقحلا و  هیف  بجت  يذـلا  رمالا  یهتنم  دارا  امنا  مالـسلا  هیلع  هنال  كاردـالا ، وه  و  لـقعلا ، غولب  قاـقحلا 
غولب انه  اه  قاقحلا  صنب  دارملا  نا  يدـنع  يذـلا  و  مالـس ، نب  مساقلا  دـیبعوبا  هرکذ  ام  ینعم  اذـه  .هقیقح  عمج  دارا  امناف  قئاـقحلا 

يذـلا وه  قح و  هقح و  عمج  یه  و  لبالا ، نم  قاقحلاب  اـهیبشت  اـهقوقح ، یف  اهفرـصت  اـهجیوزت و  هیف  زوجی  يذـلا  دـحلا  یلا  هارملا 
و ریـسلا ، یف  هصن  و  هرهظ ، بوکر  نم  هیف  نکمتی  يذـلا  دـحلا  یلا  غـلبی  کـلذ  دـنع  و  هعبارلا ، یف  لـخد  نینـس و  ثـالث  لمکتـسا 

نا دارملا  .الوا  روکذملا  ینعملا  نم  برعلا  هقیرطب  هبشا  اذه  و  دحاو ، ینعم  یلا  ناعجرت  اعیمج  ناتیاورلاف  .هقح  عمج  اضیا : قئاقحلا 
 … مهریغ نم  یلوا  بالا  ءابرقاف  اهجیوزت  دیری  اهدیری و  لک  بالا  مالا و  ءابرقا و  عزانتف  اهوبا  یفوت  دق  تغلب و  اذا  تنبلا 
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یناقلاط

هب دیوگ : .دنـشاب » رت  یلوا  نانآ  رب  يردپ  نادنواشیوخ  دندیـسر ، قاقحلا » صن   » هب نانز  نوچ  هک  تسا  ترـضح  نآ  نانخـس  زا  «و 
دروم رد  رگا  ـالثم  نآ ، ندیـسر  ناـیاپ  هب  تسا و  يزیچ  ره  تیاـهن  ینعم  هب  ّصن  .تسا  هدـش  تیاور  مه  قئاـقحلا » صن   » تروـص

ات هک  ینعی  رمالا » نع  لجرلا  تصصن   » دنیوگب نوچ  و  نتفر ، هار  رد  نآ  ناوت  تیاهن  ینعی  ریـسلا » صن   » دوش هتفگ  اپراهچ  تکرح 
نایاپ هک  تسا  غولب  هلحرم  هب  ندیسر  قوف  نخـس  رد  هملک  نیا  زا  روظنم  و  ینادب ، دراد  لد  رد  ار  هچنآ  ات  یـسرپب  وا  زا  تیاهن  دح 

.تسا هدش  هلحرم  نیا  زا  هک  تسا  یتایانک  نیرت  بیرغ  نیرت و  حیصف  زا  نیا  تسا و  یگرزب  هرود  هب  دورو  زاغآ  یکدوک و  هرود 

يوش نآ  رد  هک  تسا  غولب  هلحرم  هب  رتخد  ندیـسر  هیانک  نیا  زا  دارم  هک  تسا  نیا  دسر ، یم  نم  رظن  هب  هچنآ  دیوگ : یـضر  دـیس 
یگلاس راهچ  هب  هدش و  مامت  وا  یگلاس  هس  هک  يرتش  هب  تسا  یهیبشت  دشاب و  اور  وا  يارب  شدوخ  قوقح  رد  وا  فرـصت  نتفرگ و 

.تسا يراوس  روخ  رد  هک  دشاب  هدمآ  رد 

مراکم

مالسلا هیلع  هثیدح  یف  و 

.َیلْوَأ ُهَبَصَْعلاَف  ِقاَقِْحلا  َّصَن  ُءاَسِّنلا  َغََلب  اَذِإ 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

: هنامیکح راتفگ  دنـس   ) . .دنمدقم نانآ ) هرابرد  يریگ  میمـصت  يارب   ) يردپ نادنواشیوخ  دندیـسر  لامک  ّدح  هب  هک  یماگنه  نانز 
رد يرهزا  دـنا  هدرک  لقن  ار  فیرـش  ثیدـح  نیا  یـضر  دّیـس  زا  شیپ  هک  یناـسک  هلمج  زا  : دـیوگ یم  رداـصم  رد  بیطخ  موحرم 

تسا هدرک  لقن  « يوره » هتـشون نیبیرغلا  نیب  عمجلا  باتک  زا  ار  نآ  زین  هیاهن  رد  ریثا  نبا  : دیازفا یم  سپـس.تسا  هغللا  بیذهت  باتک 
اب مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  زا  ار  فیرـش  ثیدح  نیا  ثیدحلا  بیرغ  باتک  رد  وا  هک  دـنک  یم  لقن  يافوتم 224 )  ) دـیبعوبا زا  زین  و 
وبا باتک  زا  ار  ثیدح  نیا  زین  وا  هک  دیآ  یم  رب  نینچ  یضر  دّیس  مالک  زا  قئاقحلا و  صن  قاقحلا و  صن  تسا  هدرک  لقن  ریبعت  ود 

( ( ،ج 4،ص207 هغالبلا جهن  رداصم  ) .تسا هتفرگ  دیبع 

: دیوگ یم  فیرش ) مالک  نیا  ریسفت  رد   ) یضر دّیس  موحرم 

نیازا ، تسا بکرم  ییاـناوت  هلحرم  نیرخآ  ياـنعم  هب  هک  تکرح  ریـس و  رد  « صن » دـننام ؛ تسا زیچره  هلحرم  نیرخآ  « صن » زا روظنم 
رد دناد  یم  ار  هچنآ  هک  مدرک  یـسک  زا  لاؤس  ردق  نآ  هک  تسا  نیا  روظنم  « ِْرمْألا ِنَع  َلُجَّرلا  ُتْصَـصَن   » مییوگ یم  هک  یماگنه  ور 
یم سپـس   ) تسا یکدوک  هرود  نایاپ  نامه  هک  تسا  غولب  هلحرم  هب  ندیـسر  يانعم  هب  « قئاقحلا صن  ،» نیاربانب ، دـنک نایب  هنیمز  نیا 

.تسا دروم  نیا  رد  اه  نآ  نیرتزیگنا  تفگش  تایانک و  نیرت  حیصف  زا  هلمج  نیا  دیازفا ):

نانآ مرحم  هک  وا ) يردپ  دنواشیوخ  نادرم  « ) هَبَـصَع » دنـسرب هلحرم  نیا  هب  هک  یماگنه  نانز  هک  تسا  نیا  مالـسلا  هیلع  ماما  روظنم 
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.اه نآ  يارب  رسمه  باختنا  رد  نینچمه  دنردام و  زا  رتراوازس  اه  نآ  زا  تیامح  هب  ، اهومع ناردارب و  دننام  دنتسه 

هب مادـکره  هک  يا  هنوگ  هب  تسا  نارتخد  نیا  دروم  رد  « هبـصع » اـب رداـم  لادـج  تفلاـخم و  ياـنعم  هب  « قاـقِح :(» دـیازفا یم  سپـس  )
.مرتروازس وت  زا  نم  : دیوگ یم  يرگید 

.متساخرب لادج  هب  وا  اب  ینعی  « ًاقاقِح ُُهتْقَقاح  :» دیوگ یم  برع 

هک دسرب  يا  هلحرم  هب  هک  تسا  نیا  مالـسلا  هیلع  ماما  روظنم  اریز  ، تسا غولب  یلقع و  دشر  « قاقِْحلا َّصَن  » زا روظنم  : دنا هتفگ  یـضعب 
.دوش یم  ماجنا  وا  هرابرد  ماکحا  قوقح و 

.تسا تقیقح  عمج  « قئاقح » زا ناشروظنم  دنا  هدرک  تیاور  « ِقئاقَْحلا َّصَن  » هک یناسک 

یضر دّیس  ، روظنم  ) نم رظن  هب  ؛ درک نایب  هلمج  نیا  يارب  « مالـس نب  مساق  دیبع  وبا  » هک تسا  يریـسفت  نامه  نیا  دیازفا ): یم  سپـس  )
نیا دوش و  دوخ  قوقح  رادرایتخا  دـشاب و  زاجم  وا  جـیوزت  هک  دـسرب  يا  هلحرم  هب  نز  هک  تسا  نیا  « قاقِْحلا َّصَن  » زا دوصقم  تسا )

( درک یم  هیبــشت  رتــش  هـب  ار  اــهزیچ  زا  يرایــسب  هـک  برع  تداــع  قـبط   ) تـسا نارتــش  دروــم  رد  « قاــقح » هـب هیبــشت  عــقاو  رد 
هدیـسر يّدـح  هب  هدـش و  مراهچ  لاس  رد  لخاد  تسا و  مامت  شلاس  هس  هک  تسا  يرتش  يانعم  هب  « ّقِح »و« هِّقِح  » عمج « قاقح » هکارچ

.درک تکرح  ریس و  هب  راداو  ناوت  دح  ات  ار  وا  دش و  راوس  نآ  رب  ناوت  یم  هک 

يدـحاو يانعم  هب  تیاور  ود  ره  نیاربانب  ، تسا « هِّقِح  » عمج زین  میریگب ) رظن  رد  ار  هخـسن  نیا  هاگره  «) قئاـقح :(» دـیازفا یم  سپـس  )
یم رظن  هب  رت  حیحـص  اـنعم  نیا  ینعی   ) تسا رتـهب  دـش  رکذ  ادـتبا  رد  هک  ییاـنعم  زا  برع  شور  هب  اـنعم  نیا  دـنک و  یم  تشگزاـب 

؛) دسر

اَذإ ، ِْرمَْألا ِنَع  َلُجَّرلا  ُتْصَـصَن  : ُلوُقَت َُهباّدـلا َو  َْهیَلَع  ُرِدـْقَت  اـم  یـْصقَأ  ُهَّنَأـِل  ، ِْریِّـسلا ِیف  ِصَّنلاَـک  اـهاْصقأ  ُغَْلبَمَو  ِءایْـشَْألا  یَهَْتنُم  : ُصَّنلا (َو 
ُریغَّصلا ُْهنِم  ُجُرْخَی  يذَّلا  ُْتقَْولا  َو  ِرَغِـصلا ، یَهَْتنُم  ُهَّنَِأل  ، َكرادْإلا ِِهب  ُدیُری  ِِقئاقَْحلا  ُّصَنَف.ِهِیف  ُهَدـْنِع  ام  َجِرْخَتْـسَِتل  ُْهنَع  ُهََتلَأْسَم  َْتیَـصْقَتْسا 

اذإ ، ِمُأ اهّ ْنِم  ِهَأْرَْملِاب  یلْوأ  ُهَبَـصَْعلاَف  َِکلذ  ِنلا  ُءاسّ َغََلب  اذإَف  : ُلوُقَی.اِهبَرْغَأ ِْرمَأـْلا َو  اَذـه  ْنَع  ِتاـیانِْکلا  ِحَْـصفَأ  ْنِم  َوُه  ،َو  ِریبَْکلا ِّدَـح  یلإ 
،َو ُهَموُصُْخلا ُلادِْجلا َو  َوُه  ِهَأْرَْملا َو  ِیف  ِهَبَصَْعِلل    ّ ِمُْألا ُهَّقاُحم  : ُقاقِْحلا َو.َِکلذ  اوُدارأ  ْنإ  اهِجیوْزَِتب  ؛َو  ِمامْعَْألا ِهَوْخِْإلا َو  َْلثِم  ، ًامَرْحَم اُوناک 

ُغُوُلب ِقاقِْحلا » َّصَن  » َّنإ : َلیق ْدَـق  َو.ًالادِـج  ُُهْتلَداج  ُْلثِم  ، ًاقاقِح ُُهتْقَقاـح  : ُْهنِم ُلاـُقی  « اذـِهب َکـْنِم  ُّقَحَأ  اـَنَأ  :» ِرَخآـِْلل اـمُْهنِم  ٍدِـحاو  ُّلُـک  ُلْوَق 
َدارَأ امَّنإَف  « ِِقئاقَْحلا َّصَن  » ُهاوَر ْنَم  ،َو  ُماکْحْألا ُقوُقُْحلا َو  ِهِیف  ُبِجَت  يذَّلا  ِْرمْألا  یهَْتنُم  َدارأ  امَّنإ  مالـسلا  هیلع  ُهَّنَِأل  ؛ ُكارْدِْإلا َوُه  ،َو  ِلْقَْعلا
يذَّلا ِّدَْحلا  َیلإ  ِهأرَْملا  ُغُوُلب  انُهاه  ِقاقِْحلا    ّ ِصَِنب َدارُْملا  َّنَأ  يْدنِع  يذَّلا  ٍمالَس َو  ُْنب  ُمِساْقلا  ٍْدیَبُع  وبأ  ُهَرَکَذ  ام  ینْعَم  اذه.ٍهَقیقَح  َعْمَج 

َنینِـس َو َثالَث  َلَمْکَتْـسا  يِذَّلا  َوُهَو    ّ ٍقَح ٍهَّقِح َو  ُعْمَج  َیِه  َو  ِِلبْإلا ، َنِم  ِقاـقِْحلِاب  ًاـهیبْشَت  ، اـِهقوُقُح یف  اُهفَّرَـصَت  اـهُجیوْزَت َو  ِهیف  ُزوُجَی 
: ًاْضیَأ ُِقئاقَْحلا  ،َو  ِْریَّسلا ِیف  ِهِّصَن  ،َو  ِهِرْهَظ ِبوُکُر  ْنِم  ِهِیف  ُنَّکَمَتَی  يذَّلا  ِّدَْحلا  َیلإ  ُُغْلبَی  َِکلذ  َْدنِع  ،َو  ِهَِعباّرلا ِیف  َلَخَد 

( . ًالَّوأ ِروُکْذَْملا  یَنعَْملا  َنِم  ِبَرَْعلا  ِهَقیرَِطب  ُهَبْشَأ  اذه  ،َو  ٍدِحاو ینْعَم  یلإ  ِناعِجْرَت  ًاعیمَج  ِناتَیاوِّرلاَف.ٍهَّقَح  ُعْمَج 

ءایلوا نذا  اب  نارتخد  جاودزا 
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رد ار  اه  نآ  مکح  هدرک و  هراشا  دنـسر  یم  غولب  ّدـح  هب  هک  ینارتخد  عضو  هب  دوخ  غیلب  حیـصف و  راتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
يردپ نادنواشیوخ  دندیسر  لامک  ّدح  هب  هک  یماگنه  نانز  :» دیامرف یم  دنک و  یم  نایب  یفیطل  هراعتسا  اب  نآ  ریغ  جاودزا و  هلئـسم 

( . َیلْوَأ ُهَبَصَْعلاَف  ِقاَقِْحلا  َّصَن  ُءاَسِّنلا  َغََلب  اَذِإ  ( ؛» دنمدقم نانآ ) هرابرد  يریگ  میمصت  يارب  )

يدادعت رد  « ) . ّصن » زا روظنم  : دیوگ یم  نینچ  قاقِح )»  » هژاو »و  ّصن » هژاو رب  هیکت  اب  و   ) هلمج نیا  ریسفت  رد  یـضر  فیرـش  موحرم 
رد « قاقِحلا ّصَن  » ياج هب  ینعی  « ُِقیاقَْحلا ُّصَن  يوُْری  َو  :» هدوزفا ار  هلمج  نیا  ، ریسفت نیا  زا  شیپ  یـضر  دّیـس  موحرم  هک  هدمآ  خسن  زا 

دشاب ریسفت  نیا  زاغآ  رد  ...قیاقحلا ) صن   ) هلمج نیا  هک  تسا  نیا  یضر  دّیس  ریـسفت  اب  بسانتم  هدش و  دراو  « ِقیاقَْحلا ّصَن  » یتیاور
یماگنه ور  نیازا  ، تسا بکرم  ییاـناوت  هلحرم  نیرخآ  ياـنعم  هب  هک  تکرح  ریـس و  رد  « ّصن  » دـننام.تسا زیچره  هلحرم  نیرخآ  ( 

هنیمز نیا  رد  دـناد  یم  ار  هچنآ  هک  مدرک  یـسک  زا  لاؤس  ردـق  نآ  هک  تسا  نیا  روظنم  ِْرمْألا » ِنَع  َلُجَّرلا  ُتْصَـصَن   » مییوگ یم  هک 
هب ِقئاقَْحلا ) » َّصَن  » هن تسا  حیحص  اج  نیا  رد  « قاقِحلا ّصن  » هک دوش  یم  هدافتسا  رگید  خسن  زا  « ) . قئاقَْحلا َّصَن  » نیاربانب دنک ، نایب 

تایانک و نیرت  حیـصف  زا  هلمج  نیا  دـیازفا ): یم  سپـس   ) تسا یکدوک  هرود  نایاپ  نامه  هک  تسا  غولب  هلحرم  هب  ندیـسر  ياـنعم 
.تسا دروم  نیا  رد  اه  نآ  نیرتزیگنا  تفگش 

نانآ مرحم  هک  وا ) يردپ  دنواشیوخ  نادرم  « ) هبَـصَع » دنـسرب هلحرم  نیا  هب  هک  یماگنه  نانز  هک  تسا  نیا  مالـسلا  هیلع  ماما  روظنم 
.اه نآ  يارب  رسمه  باختنا  رد  نینچمه  دنردام و  زا  رتراوازس  اه  نآ  زا  تیامح  هب  ، اهومع ناردارب و  دننام  دنتسه 

هب مادـکره  هک  يا  هنوگ  هب  تسا  نارتخد  نیا  دروم  رد  « هبـصع » اـب رداـم  لادـج  تفلاـخم و  ياـنعم  هب  « قاـقِح :(» دـیازفا یم  سپـس  )
.مرتروازس وت  زا  نم  : دیوگ یم  يرگید 

.متساخرب لادج  هب  وا  اب  ینعی  ًاقاقِح » ُُهتْقَقاح  : » دیوگ یم  برع 

هک دسرب  يا  هلحرم  هب  هک  تسا  نیا  مالسلا  هیلع  ماما  روظنم  اریز  ، تسا غولب  یلقع و  دشر  قاقِحلا » ُّصَن   » زا روظنم  : دنا هتفگ  یضعب 
.دوش یم  ماجنا  وا  هرابرد  ماکحا  قوقح و 

.تسا تقیقح  عمج  « قئاقح » زا ناشروظنم  دنا  هدرک  تیاور  « قئاقَْحلا ُّصَن  » هک یناسک 

یضر دّیس  ، روظنم  ) نم رظن  هب  ؛ درک نایب  هلمج  نیا  يارب  « مالـس نب  مساق  دیبع  وبا  » هک تسا  يریـسفت  نامه  نیا  دیازفا ): یم  سپـس  )
نیا دوش و  دوخ  قوقح  رادرایتخا  دشاب و  زاجم  وا  جیوزت  هک  دـسرب  يا  هلحرم  هب  نز  هک  تسا  نیا  قاقحلا » صن   » زا دوصقم  تسا )

« قاقح  » هکارچ درک ) یم  هیبشت  رتش  هب  ار  اهزیچ  زا  يرایـسب  هک  برع  تداـع  قبط   ) تسا نارتش  دروم  رد  « قاـقِح » هب هیبشت  عقاو  رد 
رب ناوت  یم  هک  هدیـسر  يّدح  هب  هدش و  مراهچ  لاس  رد  لخاد  تسا و  مامت  شلاس  هس  هک  تسا  يرتش  يانعم  هب  « ّقِح »و« هِّقِح  » عمج

.درک تکرح  ریس و  هب  راداو  ناوت  دح  ات  ار  وا  دش و  راوس  نآ 

يدحاو يانعم  هب  تیاور  ود  ره  نیاربانب  تسا ، هِّقِح »  » عمج زین  میریگب ) رظن  رد  ار  هخسن  نیا  هاگره  « ) قئاقح :( » دیازفا یم  سپـس  )
یم رظن  هب  رت  حیحـص  اـنعم  نیا  ینعی   ) تسا رتـهب  دـش  رکذ  ادـتبا  رد  هک  ییاـنعم  زا  برع  شور  هب  اـنعم  نیا  دـنک و  یم  تشگزاـب 
ِنَع َلُجَّرلا  ُتْصَـصَن  : ُلوُقَت َُهباّدـلا َو  َْهیَلَع  ُرِدـْقَت  ام  یـْصقَأ  ُهَّنَأـِل  ، ِْریِّـسلا ِیف  ِصَّنلاَـک  اـهاْصقأ  ُغَْلبَم  ِءایْـشَْألا َو  یَهَْتنُم  : ُصَّنلا َو  ( ؛») دـسر
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ُْهنِم ُجُرْخَی  يذَّلا  ُْتقَْولا  َو  ِرَغِصلا ، یَهَْتنُم  ُهَّنَِأل  ، َكرادْإلا ِِهب  ُدیُری  ِِقئاقَْحلا  ُّصَنَف.ِهِیف  ُهَْدنِع  ام  َجِرْخَتْـسَِتل  ُْهنَع  ُهََتلَأْسَم  َْتیَـصْقَتْسا  اَذإ  ، ِْرمَْألا
ْنِم ِهَأْرَْملِاب  یلْوأ  ُهَبَـصَْعلاَف  َِکلذ  ِنلا  ُءاسّ َغََلب  اذإَـف  : ُلوُقَی.اـِهبَرْغَأ ِْرمَأـْلا َو  اَذـه  ْنَع  ِتاـیانِْکلا  ِحَْـصفَأ  ْنِم  َوُه  ،َو  ِریبَْکلا ِّدَـح  یلإ  ُریغَّصلا 

ُلادِْـجلا َو َوُه  ِهَأْرَْملا َو  ِیف  ِهَبَـصَْعِلل    ّ ِمُْألا ُهَّقاُحم  : ُقاقِْحلا َو.َِکلذ  اوُدارأ  ْنإ  اهِجیوْزَِتب  ؛َو  ِمامْعَْألا ِهَوْخِْإلا َو  َْلثِم  ، ًاـمَرْحَم اُوناـک  اذإ  ، ِمُأ اـهّ
« ِقاقِْحلا َّصَن  » َّنإ : َلیق ْدَق  َو.ًالادِج  ُُهْتلَداج  ُْلثِم  ، ًاقاقِح ُُهتْقَقاح  : ُْهنِم ُلاُقی  « اذِهب َْکنِم  ُّقَحَأ  اَنَأ  :» ِرَخْآِلل امُْهنِم  ٍدِـحاو  ُّلُک  ُلْوَق  ،َو  ُهَموُصُْخلا

امَّنإَف « ِِقئاقَْحلا َّصَن  » ُهاوَر ْنَم  ،َو  ُماکْحْألا ُقوُقُْحلا َو  ِهِیف  ُبِجَت  يذَّلا  ِْرمْألا  یهَْتنُم  َدارأ  امَّنإ  مالـسلا  هیلع  ُهَّنَِأل  ؛ ُكارْدِْإلا َوُه  ،َو  ِلْقَْعلا ُغُوُلب 
ِّدَْحلا َیلإ  ِهأرَْملا  ُغُوُلب  انُهاه  ِقاقِْحلا    ّ ِصَِنب َدارُْملا  َّنَأ  يْدنِع  يذَّلا  ٍمالَـس َو  ُْنب  ُمِساْقلا  ٍْدیَبُع  وبأ  ُهَرَکَذ  ام  ینْعَم  اذـه.ٍهَقیقَح  َعْمَج  َدارَأ 

َنینِس َثالَث  َلَمْکَتْسا  يِذَّلا  َوُه  َو    ّ ٍقَحَو ٍهَّقِح  ُعْمَج  َیِه  َو  ِِلبْإلا ، َنِم  ِقاقِْحلِاب  ًاهیبْشَت  ، اِهقوُقُح یف  اُهفَّرَـصَت  اهُجیوْزَت َو  ِهیف  ُزوُجَی  يذَّلا 
: ًاْضیَأ ُِقئاقَْحلا  ،َو  ِْریَّسلا ِیف  ِهِّصَن  ،َو  ِهِرْهَظ ِبوُکُر  ْنِم  ِهِیف  ُنَّکَمَتَی  يذَّلا  ِّدَْحلا  َیلإ  ُُغْلبَی  َِکلذ  َْدنِع  ،َو  ِهَِعباّرلا ِیف  َلَخَد  َو 

( . ًالَّوأ ِروُکْذَْملا  یَنعَْملا  َنِم  ِبَرَْعلا  ِهَقیرَِطب  ُهَبْشَأ  اذه  ،َو  ٍدِحاو ینْعَم  یلإ  ِناعِجْرَت  ًاعیمَج  ِناتَیاوِّرلاَف.ٍهَّقَح  ُعْمَج 

زا روظنم  هک  نیا  تسخن  : دراد دوجو  نایب  هس  مالسلا  هیلع  ماما  مالک  نیا  ریسفت  رد  هک  تسا  نیا  یضر  دّیـس  موحرم  يانعم  هصالخ 
« قاقِح  » هک نیا  هب  هجوت  اب  تسا و  دصقم  هب  ندیـسر  ات  ندرک  تکرح  هب  هراشا  هک  ّصن »  » هژاو هب  هجوت  اب   ) تسا نارتخد  غولب  ، نآ

(. تسوا جیوزت  رس  رب  رتخد  يردپ  ناکیدزن  ردام و  نایم  رد  وگو  تفگ  لادج و  يانعم  هب 

ار دوخ  ماکحا  قوقح و  دـناوتب  رتخد  هک  يا  هنوگ  هب  تسا  غولب  لـقع و  لاـمک  هب  ندیـسر  ، نآ زا  روظنم  هک  تسا  نیا  مود  ریـسفت 
.دنک تیاعر 

هیبشت ناونع  هب  داد  رهوش  ار  رتخد  نآ  ناوتب  هک  يا  هنوگ  هب  تسا  غولب  ّدح  هب  ندیـسر  قاقِحلا » ّصَن   » زا روظنم  هک  نیا  موس  يانعم 
.تسا هدش  يریگ  هرهب  هدامآ  هک  يرتش  هب 

هب ندیـسر  ای  تسا  هلداجم  يانعم  هب  ایآ  هک  تسا  قاقِح »  » ریـسفت رد  اهنت  توافت  دوش و  یم  هتنم  اج  کی  هب  اـنعم  هس  نیا  همه  هتبلا 
.رتخد ندوب  يریگ  هرهب  لباق  ای  ماکحا و  قوقح و 

.تسا هَبَصَع »  » موهفم تشاد  هجوت  نآ  هب  دیاب  اج  نیا  رد  هک  يرگید  هتکن 

یتقو هک  تسا  نیا  الاب  هلمج  موهفم  نیاربانب  ، دوش یم  لماش  زین  ار  دج  ردپ و  تسا و  ردپ  ناکیدزن  زا  رکذم  دارفا  يانعم  هب  « هبصع »
هتبلا.دننک جاودزا  اهردارب ) اهومع و  هزاجا  اب  اه  نآ  نادقف  تروص  رد  و   ) دج ای  ردپ  هزاجا  اب  دـیاب  دنـسرب  جاودزا  ّدـح  هب  نارتخد 

ای ردپ  نادقف  تروص  رد   ) اهردارب ای  اهومع  هزاجا  یلو  ؛ تسا طرـش  اهقف  زا  يدایز  عمج  داقتعا  هب  دـج  ای  ردـپ  هزاجا  ام  هقف  رظن  زا 
.تسا هدش  یقلت  ، یبوجو هن  یبابحتسا و  يرما  ناونع  هب  دج )

ار دج  ردـپ و  هک  دـنا  هدرک  ریـسفت  نانچ  زین  ار  « هبَـصَع  » یـضعب هتبلا.تسا  هدـمآ  حاکنلا  باتک  رد  هیهقف  بتک  رد  بلطم  نیا  حرش 
مارتحا بابحتسا و  تروص  هب  الاب  رد  هچنامه  زج  دنرادن  رتخد  حاکن  رما  رد  یتیولوا  ام  هقف  رظن  زا  تروص  نیا  رد  دوش  یمن  لماش 

.دش هراشا  اه  نآ 
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یسیلگنا

حور رد  نامیا  ریثأت  مالسلا  هیلع  هثیدح  یف  و  - 5

هراشا

ُهَظمّللا ِتَداَدزا  ُناَمیِإلا  َداَدزا  اَمّلُک  ِبلَقلا  ِیف  ًهَظُمل  وُدبَی  َناَمیِإلا  ّنِإ 

ضایبلا نم  ءیش  هتلفحجب  ناک  اذإ  ظملأ  سرف  لیق  هنم  ضایبلا و  نم  اهوحنوأ  هتکنلا  لثم  هظمللاو 

اه همجرت 

یتشد

 . دبای ینوزف  زین  نآ  دنک  دشر  نامیا  هچ  ره  هک  دروآ  دیدپ  بلق  رد  ینارون  يا  هطقن  نامیا 

( دشاب يدیپس  هطقن  وا  بل  رد  هک  یبسا  ینعی  ظملا ، سرف  دنیوگ  یم  تسا ، دیفس  ای  هایس  هطقن  هظمل  )

يدیهش

.دیآ رترادیدپ  هطقن  دیازفیب ، نامیا  هچ  ره  ددرگ  یم  دـیدپ  لد  رد  يا  هطقن  نوچمه  نامیا  هک ]: تسا  ترـضح  نآ  ثیدـح  رد  [و 
[ .دوب يدیپس  بسا  بل  رد  هاگره  ظملأ » سرف   » تسا ینعم  نیا  زا  يدیپس و  زا  نآ  دننام  ای  تسا  هایس  هطقن  دننامه  هظمل  [و 

یلیبدرا

دننام هظمل  هطقن و  نآ  دوش  یم  دایز  نامیا  دوش  یم  هدایز  دـنچ  ره  لد  رد  دیفـس  هطقن  وچمه  دـیآ  یم  دـیدپ  ناـمیا  هک  یتسردـب 
يدیفس زا  يزیچ  وا  نیریز  بلب  دشاب  هاگ  ره  ظملا  سرف  دنا  هتفگ  تسا  ذوخام  نیزا  يدیفس و  زا  نآ  دننام  ای  تسیا  هتکن 

یتیآ

رتشیب نامیا  هچ  ره  لد ، رد  يا  هظمل »  » تروص هب  دوش  یم  راکـشآ  نامیا  تسا : هدمآ  مالـسلا ) هیلع   ) ترـضح نآ  زا  یثیدح  رد  و 
.ددرگ رتگرزب  هظمل  نیا  دوش ،

.دشاب يدیفس  شا  هزوپ  رب  هک  یماگنه  ظملا » سرف   » تسا ینعم  نیا  زا  دیفس و  تسا  يا  هطقن  لثم  هظمل » »

نایراصنا

یم رتدایز  دـیپس  هطقن  نآ  دوش  دایز  نامیا  هچ  ره  دوش ، یم  ادـیپ  لد  رد  دـیپس  يا  هطقن  نوچ  نامیا  : تسا ترـضح  نآ  راـتفگ  رد 
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 . ددرگ

 . دشاب دیپس  یلاخ  ار  بسا  نیریز  بل  هاگره  ظملا » سرف  :» هدش هتفگ  انعم  نیمه  زا  ، يدیپس زا  تسا  نآ  دننام  ای  هطقن  نوچ  هظمل  »

اه حرش 

يدنوار

رقا اذا  مث  .هرم  لوا  نما  نم  بلق  یف  ضایب  هتکنک  ودبت  نامیالا  همالع  نا  يا  نامیالا  همالع  هریدـقت : هظمل  ودـبی  نامیالا  نا  هلوق : و 
نال هانردق ، ام  یلع  فاضملا  رامضا  نم  دبال  .ارج و  مله  اذکه  تداذزا و  المع  حراوجلاب  لمع  اذا  هتکنلا و  کلت  تدادذا  ناسللاب 
امل یلاعت  هللا  نا  وه  کلذ : هقف  .دایدزالا و  هیف  روصتی  ـال  کـلذ  و  یهاونلا ، رماوـالا و  عیمج  یف  هلوسرل  قیدـصتلا هللا و  وه  ناـمیالا 
يدا اـملک  دادزت  ءاـضیب  هتکن  هبلق  یف  رهظت  نا  یف  نوکت  نیفلکملا  عـیمج  هحلـصم  هتحلـصمف و  یلاـعت  هب  نمآ  اذا  ناـسنالا  نا  ملع 

ضایب هظمللا  ظملا و  سرف  لاقی : .کلذـب و  لوسرلا  مهرجا  اذا )  ) هبلق و یف  کلذ  ودـبی  اوعمـس  اذا  مهفاطلا  لعج  و  هنـس ، وا  هضیرف 
.هظمل رهظت  نامیالا  همالع  يا  زیمتلا ، لاحلا و  یلع  بصن  هظمل  مثرا و  وهف  ایلعلا  یف  ناک  ناف  یلفسلا ، هلحج  یف 

يردیک

ریسیلا یشلا ء  هظملالا : لیق ) اهنم  هدیبع و  یبا  نع  ضایب  یف  برشی  يذلا  وه  و  ظمالا ، سرفلا  نم  ضایبلا  نم  هتکنلاک  یه  هظمللا  )
لیزملا هیلا  یضقملا  رظنلا  ببسب  هنینامطلا  جلث  نیقیلا و  رون  نم  ققحملا  نموملا  بلق  یف  رهظی  ام  هبش  کعبصاب  هذخات  نمـسلا  نم 

دادزا جـحلا  فعاضت  و  هلدالا ، فدارت  دـنع  ءاج  ول  و  رظنلا ، ناظم  یف  ارکفت و  ءرملا  دادزا  املک  و  ضایبلا ، نم  هتکنلاـب  هبـشلا  ملظل 
هطقن نموملا  بلق  یف  یلاعت : هللا  رهظی  نا  زئاجلا  نم  لیق : دق  .ارابدا  هنیقی  رقتسم  نع  بیرلا  یلو  یتح  ارارقتسا  هبلق  یف  هریـصبلا  رون 

، مهفاطلا نیفلکملا و  حـلاصم  نم  کلذـب  رابخالا  یف  ملعی  امل  رونلا  کلذ  دادزی  هنینامط  انیقی و  املع و  نموملا  دادزا  املک  ءاضیب و 
.مزالتلا طرفل  مزاللا  مساب  موزللا  یمس  نامیالل  دوجولا  امزال  هظمللا  تناک  امل  اذه  یلع  زییمت و  وا  لاح  هظمل : و 

مثیم نبا 

ای يدیفس  زا  يا  هطقن  هظمل : ددرگ .) رتگرزب  هطقن  نآ  دوش  رتشیب  نامیا  هچ  ره  دیآ ، دیدپ  يدیفـس  هطقن ي  نوچمه  لد  رد  نامیا  )
دوصقم .دشاب  يدیفـس  لاخ  بسا  نییاپ  بل  رد  هک  یتقو  ظملا ، سرف  دنیوگ : یم  هک  تسا  هشیر  نیمه  زا  تسا و  نآ  دننام  يزیچ 

دعب تسا ، سفن  زا  یتلاح  کی  تروص  هب  زاغآ  رد  هک  راگدـیرفآ  دوجو  نتـشاد  رواب  ینعی  نامیا  هک  تسا  نآ  مالـسلا ) هیلع   ) ماما
يارب هراعتسا  هظمل  هملک ي  .دیآ  یمرد  لماک  هکلم ي  تروص  هب  هک  اجنآ  ات  ددرگ  یم  رتراوتسا  هتسیاش  لامعا  لیالد و  هلیـسو  هب 

بـصن و  دیـشروخ ، رون  يا  هرذ  يدیفـس و  هطقن ي  هب  هیبشت  باب  زا  دیآ - یم  دیدپ  سفن  رد  راب  نیتسخن  هک  تسا  ینامیا  رون  نآ 
.دوش یم  هتفگ  بل )  ) هفش ناسنا  رد  هک  تسا  نامه  بسا  يارب  هلفحج ، و  تسا ، نآ  ندوب  زیمت  لیلد  هب  هظمل 

دیدحلا یبا 
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.ُهَظْمُّللا ِتَداَدْزا  ُناَمیِْإلا  َداَدْزا  اَمَّلُک  ِْبلَْقلا  ِیف  ًهَظُْمل  وُْدبَی  َناَمیِْإلا  َّنِإ  هنم  و 

 [ ضایبلا نم  ءیش  هتلفحجب  ناک  اذإ  ظملأ  سرف  لیق  هنم  ضایبلا و  نم  اهوحن  وأ  هتکنلا  لثم  هظمللا  لاق  ]

هبهـشلا و همهدلا و  لثم  مضلا  برعلا  مالک  نم  فورعملا  حـتفلاب و  هظمل  نولوقی  نوثدـحملا  ماللا و  مضب  هظمل  یه  هدـیبع  وبأ  لاق 
.هفرعن اذه ال  هلمهملا و  ءاطلاب  هطمل  مهضعب  هاور  دق  لاق و  هرمحلا 

نامیإلا دادزا  املک  لوقی  هارت  أ ال  صقنی ) .» وأ  :» ا  ) صقنی دـیزی و  ناـمیإلا  نوکی  نأ  رکنأ  نم  یلع  هجح  ثیدـحلا  اذـه  یف  لاـق و 
هظمللا تدادزا 

یناشاک

هطقن هچمه  بلقلا ) یف  هظمل   ) دیآ یم  دیدپ  نامیا  هک  یتسرد  هب  اودبی ) نامیالا  نا   ) هک هدش  عقاو  وا  ثیدـح  رد  و  هثیدـح ) یف  (و 
ات نابات  هطقن  نآ  دوش  یم  هدایز  هظمللا ) تدادزا   ) نامیا دوش  یم  هدایز  دـنچ  ره  ناـمیالا ) دادزا  اـملک   ) ناـفرع لـها  لد  رد  دـیفس 

هتکنلا لثم  هظمللا  و   ) ناقیا لامک  هب  دسر  یم  دوش و  یم  هکلم  ناهرب  تجح و  هب  ددرگ و  یم  راوتـسا  دـنک و  یم  ادـیپ  توق  هکنآ 
( ظملا سرف  لیق   ) هک تسا  انعم  نیمه  زا  و  هنم ) و   ) ناشخرد يدیفس  زا  نآ  دننام  ای  تسا  هتکن  دننام  هظمل  و  ضایبلا ) نم  اهوحن  وا 

نایامن يدیفس  زا  يزیچ  ضایبلا ) نم  یش ء   ) بسا نیریز  بل  هب  دشاب  هک  هاگره  هتلفحجب ) ناک  اذا  ( ) ظملا سرف   ) تسا هدش  هتفگ 
زا ترابع  لد  يادبوس  هک  ینارون - دیفـس و  هطقن  نموم  لد  رد  دنک  یم  ادیپ  هناحبـس  قح  هک  تسا  نآ  هب  عجار  مالک  لصاح  سپ 

هدایز و  ددرگ ، یم  رهاظ  وا  رب  قح  دهد و  یم  وترپ  دیازفا و  یم  وا  رون  تعاط  رکذ و  هب  دهد  یم  الج  ار  وا  هک  دـنچ  ره  تسا - نآ 
ینوزفا ردـق  هب  و  قح ، وا  رب  دـش  هدیـشوپ  تیـصعم  هانگ و  هب  تخاس  هریت  ار  نآ  رگا  و  ناقیا ، نامیا و  نآ  ینوزفا  ردـق  هب  دوش  یم 

نوچ لجخ  راـخ و  اـهگنز  نیز  دوش  لد  لد  تآرم  رب  تسا  یگنز  هنگ  ره  دـنا : هتفگ  هکناـنچنآ  .یگریت  دوش  یم  نوزفا  نایـصع ،
یگریخ ددرگ  شیب  ار  نود  سفن  یگریت  ار  نآ  تشگ  تدایز 

یلمآ

ینیوزق

رد .ضایبلا و  نم  یـش ء  هلفحجب  ناک  اذا  ظملا  سرف  لیق  هنم  ضایبلا و  نم  اهوحن  وا  هتکنلا  لثم  هظمللا  هنع : هللا  یـضر  دیـسلا  لاـق 
هطقن نآ  ددرگ  یم  دایز  نامیا  دنچ  ره  دیفـس و  هطقن  ینعی  .لد  رد  هظمل )  ) وچمه ددرگ  ادیپ  نامیا  هک  تسا  ترـضح  نآ  ثیدح 

هب هاگره  ظملا ) سرف   ) تسا اجنیا  زا  يدیفـس و  زا  نآ  لثم  ای  تسیا  هتکن  دننام  هظمل ) : ) دـیوگ یم  دیـس  .ددرگ و  یم  دایز  دـیفس 
رد نینچمه  و  سوماقلا ) یف  لاق  امک  سرفلا  یعارذ  یف  ناـتمقر  هلفحجلا   ) اـضیا و  دـشاب ، يدیفـس  وا  نیریز  بل  ینعی  وا  هلفحج ) )
یم هایس  نآ  زا  يزیچ  تسا  لد  يادیوس  رد  هک  دیفس  هطقن  نآ  دنک  تیصعم  صخـش  نوچ  هک  تسا  هدش  تیاور  لاح  نیا  ضیقن 

تاجن و هار  ار  سک  نآ  رگید  تقو  نآ  رد  سپ  دوش ، یم  لدبم  یهایس  هب  يدیفس  نآ  مامت  تیـصعم  ترثک  هب  جیردت  هب  ددرگ و 
(. اهلافقا بولق  یلع  ما  یلاعت …  لاق   ) ددرگ هدز  شلد  رب  تواقش  رهم  تلفغ و  لفق  دشابن ، صالخ  يور 
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یجیهال

هیلع تسا  وا  ثیدح  رد  ینعی و  .هظمللا » تدادزا  نامیالا  دادزا  املک  بلقلا ، یف  هظمل  ودبی  نامیالا  نا  : » مالـسلا هیلع  هثیدـح  یف  و 
هبترم لوا  رد  دوش  یم  رهاظ  هیبلـس ، هیتوبث و  تافـص  هب  وا  فاصتا  ادـخ و  دوجو  هب  ندرک  داقتعا  ینعی  نامیا  قیقحت  هب  هک  مالـسلا 

.دیفس هطقن ي  نآ  دوش  یم  دایز  نامیا  دوش  یم  دایز  هک  ردق  ره  نموم و  لد  رد  يدیفس  هطقن ي  دننام 

سرف  » تسا هدـش  هتفگ  هک  تسا  ینعم  نیا  زا  يدیفـس و  زا  تسا  هطقن  وـحن  هطقن و  دـننام  هظمل »  » هـک هللا  هـمحر  دیـس  دـیوگ  یم 
.دشاب يدیفس  زا  يزیچ  وا  بل  تشپ  رد  هک  یتقو  رد  ظملا »

ییوخ

هظمل یف  هدیبعوبا : لاق  هغللا : .ضایبلا  نم  یش ء  هتلفحجب  ناک  اذا  ظملا  سرف  لیق ، هنم  و  ضایبلا ، نم  اهوحن  وا  هتکنلا  لثم  هظمللا  و 
هاوردـق و  هرمحلا ، هبهـشلا و  همهدـلا و  لـثم  حـتفلا  برعلا  مـالک  نم  فورعملا  حـتفلاب و  هظمل  نوـلوقی : نوثدـحملا  مـاللا و  مـضب 

، کعبـصاب هذـخات  هوحن  نمـسلا و  نم  ریـسیلا  هظمللا : .ضاـیبلا  هتکن  يا  هظمللا )  ) .هفرعن ـال  اذـه  و  هلمهملا ، ءاـطلاب  هطمل  مهـضعب :
نم عبـصاک  بلقلا  یف  ودبی  يا  هظمل ، ودـبی  هلوق : نا  رهظالا  لوقا : دـجنملا .- ضایب - یلفـسلا  هتفـش  یف  ناک  ام  لیخلا : نم  ظملالا 

ءاضیب هتکن  روهظل  ینعم  و ال  رابخالا ، نم  ریثک  یف  امک  ضیبا  هعبطب  بلقلا  ناف  رشتنیف ، دادزی  مث  هظمل ، یناعم  دحا  وه  امک  نمـسلا 
نم ناـمیالا  ومن  یف  رثوی  اـمب  هتیوقت  نم  دـبال  و  ائیـشف ، ائیـش  ومنیف  رذـبلاک  بلقلا  یف  ودـبی  ناـمیالا  نا  دوصقملا  و  ضیبـالا ، یلع 
لاق .هلیزی  نامیالا و  یحمی  امم  بنجتلا  و  لاح ، لک  یلع  هللا  رکذ  هفرعملا و  بسک  لئاذرلا و  نم  سفنلا  هیکزت  .هحلاصلا و  لامعالا 
يا فاضملا  فذـحب  یعون  قلطم  لوعفم  هنا  رهظالا  ءافخ و  هیف  و  اسفن ، باـط  باـب  نم  نوکیف  زیمتلا  یلع  هظمل  بصن  و  مثیم : نبا 

.دیازفیب لد  نغور  دیازفیب  نامیا  هچ  ره  و  دیآ ، دیدپ  لد  رد  ینغور  تشگنا  نوچ  نامیا  هک  یتسارب  همجرتلا : .هظمل  ودب  ودبی 

لدب دیازف  نامیا  هچ  دیازف  *** لدب دباتب  یشخرد  نامیا  ز 

يرتشوش

نامیالا دادزا  املک  بلقلا  یف  .هزوجلاک  کعبـصاب  هذخات  ریـسی  يا  نمـس ) نم  هظمل  هدنع   ) لاقی اریـسی ، يا : هظمل  ودبی  نامیالا  نا 
هللا لبقیال  ام  لاق  هللا ، دـنع  لضفا  لامعالا  يا  مالـسلا ) هیلع   ) هللادـبع یبال  تلق  يریبزلا  ورمع  یبا  نع  یفاکلا )  ) یف هظمللا  تدادزا 

، هلک لمع  نامیالا  لاقف  لمع ؟ الب  لوق  ما  لمع  لوقا و  تلق  .اظح  اهانسا  هلزنم و  اهفرشا  و  هجرد ، لامعالا  یلعا  نامیالا  هب ، الا  ائیش 
ماتلا هنمف  لزانم ، تاـقبط و  و  تاـجرد ، تـالاح و  ناـمیالا  لاـق  یل  هفـص  تلق  باـتکلا ، هب  هل  دهـشی  لـمعلا  کـلذ  ضعب  لوقلا  و 
تلق معن  لاق  دـیزی ، صقنی و  متیل و  نامیالا  نا  تلق  هناـحجر - دـئازلا  حـجارلا  هنم  و  هناـصقن ، نیبلا  صقاـنلا  هنم  و  هماـمت ، یهتنملا 

و مدآ ، نبا  حراوج  یلع  نامیالا  ضرف  یلاعت  هللا  نال  لاق  كاذ ؟ قافنلا ) نامیالا و  رفکلاو و  مالـسالا  یف  نوعبرالا - لصفلا   ) فیک
هب يذـلا  هبلق  اهنمف  اهتخا ، هب  تلک  ام و  ریغ  هب ، نامیالا  نم  تلک  دـق و  الا و  هحراـج  هحراوج  نم  سیلف  اـهیف ، هقرف  اـهیلع و  همـسق 

، امهب عمسی  ناتللا  هانذا  و  امهب ، رـصبی  ناتللا  هانیع  اهنم  .هیار و  نع  الا  ردصتال  حراوجلا و  درتال  يذلا  هندب  ریما  وه  هقفی و  و  لقعی ،
، ههجو هیف  يذلا  هسار  و  هب ، قطنی  يذلا  هناسل  و  هلبق ، نم  هابلا  يذلا  هجرف  و  امهب ، یـشمی  ناتللا  هالجر  و  امهب ، شطبی  ناتللا  هادی  و 
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ضرف ام  ریغ  بلقلا  یلع  ضرفف  هللا ، نم  ضرفب  اهتخا ، هب  تلک  اـم و  ریغ  هب  ناـمیالا  نم  تلک  دـق و  ـالا و  هحراـج  هذـه  نم  سیلف 
ریغ ناسللا  یلع  ضرف  و  ناسللا ، یلع  ضرف  ام  ریغ  نینیعلا  یلع  ضرف  و  نینیعلا ، یلع  ضرف  ام  ریغ  عمسلا  یلع  ضرف  عمسلا و  یلع 

ضرف و  جرفلا ، یلع  ضرف  اـم  ریغ  نیلجرلا  یلع  ضرف  و  نیلجرلا ، یلع  ضرف  اـم  ریغ  نیدـیلا  یلع  ضرف  و  نیدـیلا ، یلع  ضرف  اـم 
هدحو هللا  الا  هلاال  ناب  میلـستلا  اضرلا و  لقعلا و  هفرعملا و  رارقالاف و  بلقلا ، یلع  ضرف  ام  اماف  هجولا ، یلع  ضرف  ام  ریغ  جرفلا  یلع 

، باتک یبن و  نم  هللادـنع  نم  هب  ءاج  امب  رارقالا  هلوسر و  هدـبع و  ادـمحم  نا  ادـلوال و  هبحاص و  ذـختی  مل  ادـحاو  اهلا  هل  کیرـشال 
رفکلاـب حرـش  نم  نکلو  ناـمیالاب  نئمطم  هبلق  هرکا و  نم  ـالا  یلاـعت … ( : هلوق  وه  هلمع و  وـه  بلقلا و  یلع  هللا  ضرف  اـم  کلذـف 

انمآ اولاـق  نیذـلا  نم  لاـق … (  و  بوـلقلا ) نئمطت  هللا  رکذـب  ـالا  لاـق … (  و  میظع ) باذـع  مهل  هللا و  نـم  بـضغ  مـهیلعف  اردـص 
وا مکـسفنا  یف  ام  اودـبت  نا  لاق … ( : و  قافنلا ) نامیالا و  رفکلاو و  مالـسالا  یف  نوعبرالا - لصفلا  ( ) مهبولق نموت  مل  مههاوفاـب و 
نع ریبعتلا  لوقلا و  ناسللا  یلع  هللا  ضرف  و  نامیالا - سار  هلمع  و  ءاشی ) …  نم  بذـعی  ءاشی و  نمل  رفغیف  هللا  هب  مکبـساحی  هوفخت 

انهلا و مکیلا و  لزنا  انیلا و  لزنا  يذلاب  انمآ  اولوق  و  لاق … ( : و  انـسح ) سانلل  اولوق  و  یلاعت … ( : لاق  هب  رقا  هیلع و  دقع  امب  بلقلا 
هل لـحیال  اـمع  ضرعی  نا  و  هللا ، مرح  اـم  یلا  عامتـسالا  نع  هزنتی  نا  عمـسلا ، یلع  هللا  ضرف  و  نوملـسم -) هل  نحن  دـحاو و  مـکهلا 

اهب و رفکی  هللا  تایا  متعمـس  اذا  نا  باتکلا  یف  مکیلع  لزن  دـق  و  : ) لاقف یلاعت  هللا  طخـسا  ام  یلا  ءاغـصالا  هنع و  یلاعت  هللا  یهناـمم 
کنیـسنی اما  و  لاـقف … ( : نایـسنلا  عضاوم  یلاـعت  ینثتـسا  مث  هریغ ) …  ثیدـح  یف  اوضوخی  یتح  مهعم  اودـعقت  ـالف  اـهب  ازهتـسی 

نیذلا کئلوا  هنـسحا  نوعبتیف  لوقلا  نوعمتـسی  نیذلا  دابع  رـشبف  لاق … ( : و  نیملاظلا ) موقلا  عم  يرکذـلا  دـعب  دـعقت  الف  ناطیـشلا 
( نوضرعم وغللا  نع  مه  نیذلا  نوعشاخ و  مهتولص  یف  مه  نیذلا  نونموملا  حلفا  دق  : ) لاق و  بابلالا ) اولوا  مه  کئلوا  هللا و  مهاده 
ام یلا  رظنیال  نا  رـصبلا ، یلع  ضرف  و  امارک -) اورم  وغللاب  اورم  اذا  و  لاق … ( : و  هنع ) …  اوضرعا  وغللا  اوعمـس  اذا  و  لاـق … ( : و 

: یلاعت قافنلا ) نامیالا و  رفکلاو و  مالسالا  یف  نوعبرالا - لصفلا   ) لاقف هل ، لحیال  امم  هنع  هللا  یهن  امع  ضرعی  نا  و  هیلع ، هللا  مرح 
هیخا و جرف  یلا  ءرملا  رظنی  نا  و  مهتاروـع ، یلا  اورظنی  نا  مهاـهنف  مـهجورف ) …  اوـظفحی  مهراـصبا و  نـم  اوـضغی  نینموـملل  لـق  )

جرف یلا  نه  ادحا  رظنت  نا  نم  نهجورف ) …  نظفحی  و  نهراصبا ، نم  نضضغی  تانموملل  لق  و  : ) لاق و  هیلا ، رظنی  نا  هجرف ، ظفحی 
نم اهناف  هیالا  هذـه  الا  انزلا  نم  ظفحتلا  وهف  جرفلا  ظفح  یف  نآرقلا  یف  ءاج  یـش ء  لـک  هیلارظنی و  نا  نم  اـهجرف ، ظـفحت  اـهتخا و 

 … ( مکدولجال مکراصباال و  مکعمـس و  مکیلع  دهـشی  نا  نورتتـست  متنک  ام  و   ) لاقف يرخا  هیآ  یف  ضرف  ام  یلاـعت  مظن  مث  رظنلا 
الوئـسم هنع  ناک  کئلوا  لک  داوفلا  رـصبلا و  عمـسلا و  نا  ملع  هب  کل  سیل  ام  فقتال  و  : ) لاق و  ذاخفالا ، جورفلا و  دولجلاـب ، ینعی 

ضرف و  هب ، یلاعت  هللا  رما  ام  یلا  الا  امهب  شطبی  الا  نیدیلا  یلع  ضرف  نامیالا و  نم  امهلمع  نم  نینیعلا  یلع  هللا  ضرف  ام  اذـه  … ( 
اورفک نیذـلا  متیقل  اذاف  : ) لاق ءوضولا و  هیآ  یف  امک  هالـصلل  روهطلا  و  هللا ، لیبس  یف  داـهجلا  و  محرلا ، هلـصو  هقدـصلا  نم  اـمهیلع 

و : ) نیلجرلا یف  لاق  و  اهرازوا ) …  برحلا  عضت  یتح  ءادـف  اما  دـعب و  انم  اماف  قاثولا  اودـشف  مهومتنخثا  اذا  یتح  باـقرلا  برـضف 
نا کتوص  نم  ضـضغا  کیـشم و  یف  دصقا  و  : ) لاق و  الوط -) لابجلا  غلبت  نل  ضرالا و  قرخت  نل  کنا  احرم  ضرالا  یف  شمتال 

يدـیالا و تدهـش  قاـفنلا ) ناـمیالا و  رفکلاو و  مالـسالا  یف  نوعبرـالا - لـصفلا   ) اـم یف  لاـق  و  ریمحلا -) توـصل  تاوصـالا  رکنا 
هجولا یلع  ضرف  و  نوبـسکی -) اوناک  اـمب  مهلجرا  دهـشت  مهیدـیا و  اـنملکت  مههاوفا و  یلع  متخن  مویلا  ، ) امهعییـضت یلع  لـجرالا 

نا و  : ) لاـق و  نوحلفت .) مکلعل  ریخلا  اولعفا  مکبر و  اودـبعا  اودجـسا و  اوعکرا و  اونمآ  نیذـلا  اـهیا  اـی  : ) لاـقف هناحبـس ، هل  دوجـسلا 
عیـضیل هللا  ناک  ام  و  هیالا … (  لزنا  هبعکلا  یلا  سدـقملا  تیب  نع  هیبن  یلاعت  فرـص  امل  و  ادـحا .) هللا  عم  اوعدـت  ـالف  دـجاسملا هللا 

المکتسم یلاعت  هللا  یقل  اهیلع  یلاعت  هللا  ضرف  املک  ایفوم  هحراوجل ، اظفاح  یلاعت  هللا  یقل  نمف  انامیا  هالـصلا  یمـسف  مکنامیا ) … 
ناصقن تمهف  دق  تلق  .نامیالا  صقان  هللا  یقل  هب  یلاعت  هللا  رما  ام  يدعت  وا  اهنم  یـش ء  یف  ناخ  نم  و  هنجلا ، لها  نم  وه  و  هنامیال ،
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نیذـلا اماف  انامیا  هذـه  هتداز  مکیا  لوقی  نم  مهنمف  هروس  تلزنا  ام  اذا  و   ) یلاعت هلوق  لاق  هتدایز ؟ تئاج  نیا  نمف  هماـمت  ناـمیالا و 
کیلع صقن  نحن  : ) لاق و  مهـسجر .) …  یلا  اسجر  مهتدازف  ضرم  مهبولق  یف  نیذـلا  اما  نورـشبتسی و  مه  اـنامیا و  مهتدازف  اونمآ 
لـضف مهنم  دحال  نکی  مل  ناصقنال  هیف و  هدایزال  ادحاو  هلک  نامیالا  ناک  ول  و  يده ) مهاندز  مهبرب و  اونمآ  هیتف  مهنا  قحلاب  مهابن 

یف قافنلا ) نامیالا و  رفکلاو و  مالـسالا  یف  نوعبرالا - لصفلا   ) هدایزلاب و  هنجلا ، نونموملا  لخد  نامیالا  ماـمتب  نکلو  رخـالا ، یلع 
رفک کیرـش  لاق : دادـغب ، خـیرات  یف  اذـه و  .راـنلا  نوطرفملا  لـخد  ناـصقنلاب  و  هللا ، دـنع  تاجردـلاب  نونموملا  لـضافتی  ناـمیالا 
لاق و  صقنیال -، دیزیال و  نامیالا  نا  هفینحوبا  معز  و  مهنامیا ) …  عم  انامیا  اودادزیل  امهادـحا … (  هللا  باتک  نم  نیتیاب  هفینحوبا 

و نوثعبی ،) موی  یلا  ینرظناف  بر   … ( ) ینتیوغا امب  بر  سیلبا … ( : لاق  دـحاو ، سیلبا  نامیا  و  مدآ ، نامیا  هفینحوبا  لاق  يرازفلا 
تلب ول  هفینحوبا : هل  لاقف  امئاق ، لوبی  نارکـسب  هفینحوبا  رم  ناـمثع  نب  مساـقلا  لاـق  هیف ، و  انـسفنا .) …  اـنملظ  اـنبر  مدآ … ( : لاـق 
لوق .لیئربج  نامیاک  کنامیا  تریص  کنم ، یئازج  اذه  هفینحوبا  هل  لاقف  یجرم ! ای  رمت  الا  لاق  هفینح و  یبا  هجو  یف  رظنف  اسلاج -
لثم هظمللا  و  دیدحلا .) یبا  نبا   ) اذک و  هیطخلا ) مثیم و  نبا   ) یف امک  هظمللا ) : ) باوصلا و  هیرصملا )  ) یف اذکه  هظمللا  فنـصملا و 
اولاق هتفـش  يا :  ) هتلفحجب ناک  اذا  ظملا ) سرف   ) لیق هنم  .ماعطلا و  نم  مفلا  یف  یقبی  امف  هظامللا  اما  و  ضایبلا ، نم  اـهوحن  وا  هتکنلا 

هتلفحج یف  ضایبلا  ناک  اذا  لمعتسی  ام  رثکا  و  هرهمجلا ،)  ) یف لاق  .ضایبلا و  نم  یش ء  ناسنالل .) هفشلاک  لاغبلا  لیخلل و  هلفحجلا 
- نوعبرالا لصفلا   ) نب لالب  بلق  یف  ام  لوقی  ناوفـص  نب  دلاخ  ناک  دقعلا ،)  ) یف اذـه و  .مثرا  سرفلاف  ایلعلا  یف  ناک  اذاف  یلفـسلا ،
: درزلاوبا رهوجلا - نم  یفنحلا  درزلا  یبا  تیب  یف  ام  الا  نامیالا  نم  یسوم  یبا  نب  هدرب  یبا  قافنلا ) نامیالا و  رفکلاو و  مالسالا  یف 

.سلفم لجر 

هینغم

لوعفملا نع  هباین  هظمللا  تبصن  و  یضرلا ، فیرـشلا  لاق  امک  ضایبلا ، نم  اهوحن  وا  هتکنلا  لثم  ءاظلا - نوکـس  ماللا و  مضب  هظمل -
هلوازمب جردتی  مث  افیعض  نامیالا  نوکی  : ) اردص الملا  لاق  .يوقی  مث  افیعـض  ادبی  نامیالا  نا  ینعملا  و  هظمللا ، ودب  ودبی  يا  قلطملا 

.هارت کناک  هللا  دبعا  بابلا : اذه  نم  و  نایعلاک ، يا  انایع ) ریصی  یتح  ائیشف  ائیش  دتشی  و  لامعالا ، راکفالا و 

هدبع

ءاحلا یلع  هحوتفملا  میجلا  میدـقتب  هلفحجلا  ضایبلا : نم  یـش ء  میملا …  نوکـس  ماللا و  مضب  هظمللا  هظمللا : تدادزا  نامیالا  … 
ناسنالل هفشلا  هلزنمب  ریمحلا  لاغبلا و  لیخلل و  هنکاسلا 

يرفعج

مالسالا ضیف 

دوش نوزفا  نامیا  دنچ  ره  دوش  یم  ادیپ  يدیفس  هطقن  نوچ  لد  رد  نامیا  نامیا :) هرابرد   ) تسا مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  راتفگ  رد 
تسا ینعم  نیا  زا  و  يدیفس ، زا  تسا  نآ  دننام  ای  هطقن  نوچ  هظمل  دیامرف ): هللا  همحر  یضردیس   ) .دریگ یم  ینوزف  دیفس  هطقن  نآ 

رد هتفگ : دیبعوبا  دسیون : یم  اجنیا  رد  دیدحلا  یبا  نبا   ) دشاب يدیفـس  لاخ  بسا  نیریز  بل  هب  هاگ  ره  ظملا  سرف  هدـش : هتفگ  هک 
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یمن دوش ، یم  مک  هدایز و  نامیا  هک  دـناد  یمن  تسرد  هدرک و  راکنا  هک  یـسک  رب  تسا  هدایز  ناـمیا  هاـگ  ره  تسه  ثیدـح  نیا 
باتک بحاص  هللا  همحر  یحیرط  نکلو  ددرگ ؟ یم  نوزفا  دیفـس  هطقن  نآ  دوش  هدایز  نامیا  هاگ  ره  تسه  ثیدح  نیا  رد  هک  ینیب 
ینعی تسا  نامیالا  همالع  نآ  ریدـقت  هظمل ، ودـبی  نامیالا  هلوق  دـسیون : یم  ثیدـح  نیا  لقن  زا  سپ  ظـمل  تغل  رد  نیرحبلا  عمجم 

فارتعا رارقا و  نابز  هب  نوچ  سپ  ددرگ ، یم  ادـیوه  هدروآ  نامیا  راـب  نیلوا  رد  هک  یـسک  لد  رد  دیفـس  هطقن  دـننام  ناـمیا  هناـشن 
ره ینعی   ( نینچمه دـبای و  ینوزفا  هطقن  نآ  داد  ماجنا  کین  راـک  حـلاص و  لـمع  حراوج  هب  نوچ  و  دوش ، یم  هداـیز  هطقن  نآ  دومن 
یم ریدـقت  رد  ار  هناشن  تمالع و  ینعی  فاضم  راچان  سپ  ددرگ ( رت  هدایز  هطقن  نآ  زاـب  تسبن  لد  نآ  يـالاک  اـیند و  هب  ـالثم  هاـگ 

یمن روصت  نتفای  ینوزف  ندش و  هدایز  نآ  رد  یهاون و  رماوا و  همه  رد  تسا  وا  لوسر  ادـخ و  هب  قیدـصت  نامه  نامیا  اریز  میریگ ،
(. دوش

ینامز

ار هچنآ  تسا  نکمم  ماجنارس  دنک و  یم  هعجارم  نهذ  هنیئآ  هب  دور و  یمورف  رکفب  تسا  هدرک  شومارف  ار  يزیچ  ناسنا  هک  یعقوم 
یم ناسنا  نهذ  هب  رترید  بلطم  تسا و  رتکیرات  نهذ  هنیئآ  دـشاب  رتدایز  يرکف  ياـهیتحاران  ردـق  ره  .دروآ  تسدـب  هدرک  شومارف 

دنادرگ و یم  فرط  رب  ارنآ  ياهیکیرات  دهد و  یم  الج  ار  نهذ  رکف و  هنیئآ  تفاثک  ترودک و  مه  هتـسیاش  ياهراک  نامیا و  .دـیآ 
.ددرگ یم  زیچ  همه  رکنم  ناسنا  هک  دسر  یم  یئاجب  راک  .دزادنا و  یم  راک  زا  مه  ار  يرهاظ  شوگ  مشچ و  هانگ  رگید  يوس  زا 

يزاریش دمحم  دیس 

لثم هظمللا  و  هظمللا ) تدادزا  نامیالا  دادزا  املک   ) رون صیـصب  هناک  بلقلا ) یف  هظمل  ودبی  نامیالا  نا  : ) مالـسلا هیلع  هثیدـح  یف  و 
.ضاببلا نم  یش ء  ناسنالل ) هفشلا  هلزنمب  ناویحلا  یف  یه   ) هتلفحجب ناک  اذا  ظملا  سرف  لیق  هنم  و  ضایبلا ، نم  اهوحن  وا  هتکنلا 

يوسوم

نا نایب  هملکلا  هذـه  یف  .ضایبلا و  نم  یـش ء  هتلفحجب  ناک  اذا  ظملا ، سرف  لیق : هنم  .ضایبلا و  نم  اهوحن  وا  هتکنلا  لـثم  هظمللا  و 
خسرت و نامیالا و  يوق  ریخلا  لامعاب  ماق  هدابعلا و  یلع  بظاو  هللا و  یلا  ناسنالا  هجوت  اذاف  فعـضی  يوقی و  لقی و  دادزی و  نامیالا 

 … فاطملا هیاهن  یف  رفکلا  یلا  رمالا  هب  لصی  یتح  فعضی  هناف  تادابعلا  كرت  دسافملا و  لمع  اذا 

یناقلاط

نوزف يدیپس  دبای  ینوزف  نامیا  هچ  ره  دوش و  یم  راکشآ  لد  رد  دیپس  يا  هطقن  نوچمه  نامیا  هک  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  «و 
.دوش یم 

نآ هب  دشاب  هتـشاد  دوجو  يدیپس  بسا  بل  رد  هاگره  و  تسا ، يدیپس  زا  نآ  هب  هیبش  يزیچ  ای  هطقن  هظمل  تغل  دیوگ : یـضر  دـیس 
« .دنیوگ یم  ظملا »  » بسا
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لّوا مض  هب  هک  تسا  نیا  فورعم  یلو  دنا  هتفگ  مه  لّوا  حتف  هب  ناثدحم  دنچره  تسا  هتکن  نزو  رب  هملک  نیا  دـیوگ : یم  دـیبع  وبا 
.میسانش یمن  ار  نآ  ام  هک  دنا  هدرک  تیاور  هطقن  نودب  ءاط »  » اب ار  نآ  مه  یضعب  تسا ، هبهش  هرمح و  همهد و  نزو  رب  و 

مراکم

مالسلا هیلع  هثیدح  یف  و 

.ُهَظْمُّللا ِتَداَدْزا  ُناَْمیِْإلا  َداَدْزا  اَمَّلُک  ، ِْبلَْقلا یف  ًهَظُْمل  وُْدبَی  َناَمیِْإلا  َّنِإ 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

دیفـس و هطقن  نآ  دـبای  یم  شیازفا  ناـمیا  ردـقره  دوش و  یم  راکـشآ  لد  رد  یناـشخرد  دیفـس و  هطقن  تروـص  هب  تسخن  ، ناـمیا
رد يوره  ، دنا هدروآ  دوخ  راثآ  رد  ار  فیرـش  مالک  نیا  هک  یناسک  هلمج  زا  هنامیکح : راتفگ  دنـس   ) . .دوش یم  رت  هدرتسگ  ینارون 

عمللا و رد  يافوتم 378 )  ) جارـس رـصنوبا  هدرک و  لقن  « َظََمل » هدام رد  وا  زا  هیاهن  رد  ریثا  نبا  هک  هنوگ  نآ  تسا  نیبیرغلا  نیب  عمجلا 
رد ار  نآ  اـم  تسا و  هدروآ  يرت  هدرتـسگ  تروـص  هب  ار  نآ  هک  تسا  بوـلقلا  توـق  رد  يافوتم 386 )  ) یکم بلاـط  وبا  نینچمه 

( ( ،ج 4،ص 208 هغالبلا جهن  رداصم  ) .دروآ میهاوخ  مالک  نیا  ریسفت  حرش و 

: دیوگ یم  فیرش ) مالک  نیا  ریسفت  رد   ) هللا همحر  یضر  دّیس 

هطقن شبل  رب  هک  یبسا  هب  تهج  نیمه  هب  و  حیـصف ) ابیز و  رایـسب  تسا  يریبعت  نیا  و   ) تسا دیفـس  هطقن  کـی  دـننام  يزیچ  « هَظُْمل »
.دنیوگ یم  ظملا » » دشاب يدیفس 

( . ِضایَْبلا َنِم  ٌءْیَش  ِِهتَلَفْحَِجب  َناک  اذإ  ، ُظَْملأ ٌسَرَف  : َلیق ُْهنِمَو.ِضایَْبلا  َنِم  اهِوَْحن  ْوَأ  ِهَتْکُّنلا  ُْلثِم  ُهَظْمُّللاَو  )

بلق و رد  هحلاص ) لامعا  و   ) نامیا یجیردت  ریثأت  هب  ینارون  راتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  بلق  رد  نامیا  رون  یجیردـت  تفرـشیپ 
ناـمیا ردـقره  دوش و  یم  راکـشآ  لد  رد  یناـشخرد  دیفـس و  هطقن  تروـص  هب  تسخن  ، ناـمیا :» دـیامرف یم  هتخادرپ و  ناـسنا  حور 

ِتَداَدْزا ُناَْـمیِْإلا  َداَدْزا  اَـمَّلُک  ، ِْبلَْقلا یف  ًهَظُْمل  وُدـْبَی  َناَـمیِْإلا  َّنِإ  ( ؛» دوش یم  رت  هدرتسگ  ینارون  دیفـس و  هطقن  نآ  دـبای  یم  شیازفا 
( . ُهَظْمُّللا

و  ) تسا دیفس  هطقن  کی  دننام  يزیچ  هَظُْمل » : » دیوگ یم  هتخادرپ و  هَظُْمل »  » هژاو ریسفت  هب  مالک  نیا  رکذ  زا  دعب  یضر  دّیس  موحرم 
ُْلثِم ُهَظْمُّللا  َو  ( ؛» دنیوگ یم  ظَْملا »  » دشاب يدیفس  هطقن  شبل  رب  هک  یبسا  هب  تهج  نیمه  هب  و  حیصف ) ابیز و  رایسب  تسا  يریبعت  نیا 

( . ِضایَْبلا َنِم  ٌءْیَش  ِِهتَلَفْحَِجب  َناک  اذإ  ، ُظَْملأ ٌسَرَف  : َلیق ُْهنِم  َو.ِضایَْبلا  َنِم  اهِوَْحن  ْوَأ  ِهَتْکُّنلا 

.تسا نآ  نیریز  بل  ای  بسا  بل  يانعم  هب  هلفحج » »

تروص نیا  هب  يو  زا  ثیدـحلا  بیرغ  رد  يافوتم 224 ) « ) مالس نبا  » هک هتفرگ  « یعمصا » زا ار  ریسفت  نیا  یـضر  دّیـس  موحرم  ایوگ 
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: تسا هدرک  لقن 

« . ِضایَْبلا َنِم  ٌءْیَش  ِِهتَلَفْحَِجب  َناک  اذإ  ، ُظَْملأ ٌسَرَف  : َلیق ُْهنِم  َو.ِضایَْبلا  َنِم  اهِوَْحن  ْوَأ  ِهَتْکُّنلا  ُْلثِم  ُهَظْمُّللا  «َو 

یمرب تشگنا  كون  اب  هک  نغور  يرـصتخم  رادقم  هلمجزا  ؛ دنا هدرک  لقن  زین  يرگید  یناعم  « هَظُْمل » هژاو ریـسفت  رد  تغل  بابرا  هتبلا 
دّیس موحرم  هک  تسا  ییانعم  نامه  اج  نیا  رد  بسانم  دوش و  یم  هتفگ  اه  نادند  ناهد و  فارطا  رد  اذغ  يایاقب  هب  « هَظاُمل دنریگ و«

.تسا هدرک  رکذ  یضر 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  ماما  هک  دمآ  دهاوخ  زین  تمکح 456  رد 

.»؟ دراذگاو شلها  هب  ار  ایند  هدنام  هت  نیا  هک  دوش  یم  ادیپ  يدرمداز  ایآ  اَِهلْهَِأل ؛ َهَظاَمُّللا  ِهِذَه  ُعَدَی  ٌّرُح  «َأ ال 

رد يریثأت  یلمع  ره  ، رگید نایب  هب  تسا و  ناسنا  بلق  رد  حلاصان  حلاص و  لامعا  یجیردت  ریثأت  مالسلا  هیلع  ماما  دوصقم  لاحره  هب 
.دریگ یم  ارف  ار  بلق  مامت  هک  اج  نآ  ات  دوش  یم  رت  هدرتسگ  راثآ  نآ  ، دوش رارکت  نآ  هیبش  ای  لمع  نامه  رگا  هک  دراذگ  یم  حور 

هک نیا  دوش و  یم  یناملظ  لماک  روط  هب  بلق  دـشاب  فالخ  ياهراک  رگا  دوش و  یم  ینارون  ًالماک  بلق  دـشاب  هحلاـص  لاـمعا  رگا 
رد هانگ  هک  يرثا  هک  تسا  نآ  يارب  دـینک  هبوت  ًاروف  هانگ  زا  دـعب  هک  تسا  هدـمآ  مالـسلا  مهیلع  ناموصعم  رابخا  نآرق و  تایآ  رد 

هکلم ای  تداع  تروص  هب  هک  یماـگنه  اـما  ؛ تسا وشو  تسـش  لـباق  زاـغآ  رد  اریز  ، دـیاینرد یتباـث  گـنر  تروص  هب  هتـشاذگ  بلق 
.تسا لکشم  رایسب  نآ  رییغت  دمآرد 

حورـشم لکـش  هب  ار  تیاور  نیا  بولقلا  توق  رد  ّتنـس  لها  ياملع  زا  « یکم بلاطوبا  » دـش هراشا  رداصم  رکذ  رد  هک  هنوگ  ناـمه 
: دومرف هک  تسا  هدرک  رکذ  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  زا  يرت 

ِتَکَهَْتنا اَذإَف  ًءادْوَس  ًهَتُْکن  وُْدبََیل  ِنلا  َقافّ َّنإ  ،َو  ُهُّلُک ُُهْبلَق  ُضیبَی  یّتَح  َدازَو  امَن  َتاِحلاَّصلا  ُْدبَْعلا  َلِمَع  اذإَف  ًءاْضَیب  ًهَعُْمل  وُْدبََیل  َنامیْإلا  َّنإ  »
یماگنه.دوش یم  راکـشآ  يدیفـس  هطقن  تروص  هب  زاغآ  رد  نامیا  ُْمتَْخلا ؛ َِکلِذب  ُعَبْطَیَف  ُْبلَْقلا  ُدوُسَی  یّتَح  ْتَداز  ْتَمَن َو  ُتامُرُْحلا 

رد  ) دوش و یم  نشور  دیفـس و  بلق  مامت  هک  اج  نآ  ات  دنک  یم  ادیپ  شیازفا  ومن و  دنهد  ماجنا  هحلاص  لامعا  دنوادخ  ناگدـنب  هک 
ومن دنک  يرد  هدرپ  یهلا  ياه  نامرف  ربارب  رد  ناسنا  هک  یماگنه  ، دوش یم  راکـشآ  بلق ) رد   ) یهایـس هطقن  تروص  هب  قافن  لباقم )

وا رب  تشگزاب  هار  و   ) دوش یم  هتشاذگ  ناسنا  لد  رب  رهُم  تلاح  نیا  رد  دوش و  یم  هایـس  بلق  مامت  هک  ینامز  ات  دبای  یم  شیازفا  و 
(«. دش دهاوخ  هتسب 

یم اه  نآ  هک  تسین  هنوگ  نیا  ؛ » َنُوبِـسْکَی اُوناک  اـم  ْمِِهبُوُلق  یلَع  َنار  ْلـَب  ّـالَک  : » دومرف توـالت  ار  هیآ  نیا  مالـسلا  هیلع  ماـما  سپس 
،ج 4،ص 208) هغالبلا جهن  رداصم  هیآ 14؛ ، نیففطم «. ) . تسا هداهن  ناشبلق  رب  راگنز  اه  نآ  لامعا.دنیوگ 

یتقو دراذگ و  یم  ناسنا  حور  رد  یفنم  ای  تبثم  رثا  يدـب  بوخ و  راک  ره  اریز  ، تسا ینتفریذـپ  ًالماک  هلئـسم  نیا  زین  یلقع  رظن  زا 
رد دیعب و  رایسب  یهارمگ  لامتحا  ، لوا تروص  رد.دوش  یم  کیرات  یناملظ و  ای  فافش  لماک  روط  هب  حور  ، ددرگ مکارتم  راثآ  نیا 

.دسر یم  رظن  هب  دیعب  زین  تاجن  لامتحا  ، مود تروص 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 3450 

http://www.ghaemiyeh.com


نامیا هک  دنا  هتشادنپ  ّتنـس  لها  ياملع  زا  یـضعب  هچنآ  تسا  نشور  لقع ) قطنم  رظن  زا  مه  ثیداحا و  رظن  زا  مه   ) الاب ثحابم  زا 
روط هب  ناـسنا  تسا و  یتاـجرد  ياراد  زین  رفک  هک  هنوـگ  ناـمه  دراد  تاـجرد  ناـمیا  ؛ تسا هابتـشا  تسین  یتساـک  شیازفا و  لـباق 

زا ناقـساف  نارکنم و  ، نارفاک ، نانمؤم هک  دـنیب  یم  تسا  هدـمآ  خـیراوت  رد  اه  نآ  مان  اـی  تسوا  فارطا  رد  هک  يدارفا  رد  سوسحم 
.دندوب توافتم  رفک  نامیا و  تاجرد  رظن 

رب هک  هنوگ  نامه  ، ددرگ یم  هدوزفا  نانمؤم  نامیا  رب  دوش  یم  لزان  نآرق  زا  يا  هیآ  هک  یماگنه  دـنک  یم  حیرـصت  زین  دـیجم  نآرق 
اَّمَأَف ًانامیِإ  ِهِذه  ُْهتَداز  ْمُکُّیَأ  ُلوُقَی  ْنَم  ْمُْهنِمَف  ٌهَروُس  َْتلِْزنُأ  ام  اذِإ  َو  : » دنراد هک  یتجاجل  ببـس  هب  نافلاخم  ناقفانم و  يدیلپ  سجر و 

اما ؛ » َنوُِرفاک ْمُه  اُوتام َو  ْمِهِسْجِر َو  َیلِإ  ًاسْجِر  ْمُْهتَدازَف  ٌضَرَم  ْمِِهبُوُلق  ِیف  َنیِذَّلا  اَّمَأ  َو  َنوُرِْشبَتْسَی * ْمُه  ًانامیِإ َو  ْمُْهتَدازَف  اُونَمآ  َنیِذَّلا 
لد رد  هک  اه  نآ  اّما  *و  .دنلاحـشوخ یهلا ) تمحر  لـضف و  هب   ) اـه نآ  ؛و  تسا هدوزفا  ناـشنامیا  رب  ، دـنا هدروآ  ناـمیا  هک  یناـسک 

 ( هیآ 124 و 125 ، هبوت «. ). دندوب رفاک  هک  یلاح  رد  دنتفر  ایند  زا  ؛و  تسا هدوزفا  ناش  يدیلپ  رب  يدیلپ  ، تسا يرامیب  ناشیاه 

هیلع ماما  نارای  زا  یکی  : میهد یم  نایاپ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یحورشم  رایـسب  ثیدح  زا  یهاتوک  شخب  رکذ  اب  ار  نخـس  نیا 
: دیامرف یم  ترضح  نآ  دنک  یم  لاؤس  نامیا  هرابرد  ترضح  نآ  زا  مالسلا 

ُْتُلق ُُهناَحْجُر  ُِدئاَّزلا  ُحِجاَّرلا  ُْهنِم  ُُهناَصُْقن َو  ُنِّیَْبلا  ُِصقاَّنلا  ُْهنِم  ُهُماَمَت َو  یَهَْتنُْملا  ُّماَّتلا  ُْهنِمَف  ُلِزاَنَم  ٌتاَقَبَط َو  ٌتاَجَرَد َو  ٌتالاَح َو  ُناَمیِْإلا  »
هب تسا و  لماک  نآ  زا  یـضعب  هک  دراد  یلزانم  تاقبط و  تاـجرد و  تـالاح و  ناـمیا  ْمَعَن ؛ َلاـق  ُدـیِزَی  ُصُْقنَی َو  ُِّمتََیل َو  َناَـمیِْإلا  َّنِإ 

شیازفا لاـح  رد  دراد و  ناـحجر  یـضعب.تسا  راکـشآ  ًـالماک  شناـصقن  تـسا و  صقاـن  یـضعب  تـسا و  هدیــسر  لاـمک  ياـهتنم 
رثارب نآ  ندـش  دایز  مک و  نیقی  هب  (و  .يرآ : دومرف دوش ؟ یم  دایز  مک و  نامیا  ایآ  : مدیـسرپ ترـضح  نآ  زا  : دـیوگ یم  يوار.تسا 

 ( ،ج 2،ص 34،ح 1 یفاک («. ) . تسا دب  کین و  لامعا  طلغ و  حیحص و  لامعا 

یسیلگنا

518 ص :
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تاکز تخادرپ  ترورض  مالسلا  هیلع  هثیدح  یف  و  - 6

هراشا

ُهَضَبَق اَذِإ  یَضَم  اَِمل  ُهَیّکَُزی  نَأ  ِهیَلَع  ُبِجَی  ُنُونّظلا  ُنیّدلا  َُهل  َناَک  اَذِإ  َلُجّرلا  ّنِإ 

حـصفأ نم  اذـه  هوجریال و  هرمو  هوجری  هرمف  هب  نظی  يذـلأ  هنأکفال  مأ  هیلع  وه  يذـلأ  نم  هضبقیأ  هبحاـص  ملعیـال  يذـلأ  نونظلاـف 
یشعألا لوق  کلذ  یلع  نونظ و  وهف  هنم  تنأ  ءیش  يأ  یلع  يردتال  هبلطت و  رمأ  لک  کلذکو  مالکلا 

رطاملا بجللا  بوص  بنج  يذلأ ||  نونظلا  دجلا  لعجیام 

رهاملاو یصوبلاب  فذقی  امطام ||  اذإ  یتارفلا  لثم 

مأ ال ءاماهیف  له  ملعیال  یتلا  نونظلاو  ءارحصلا  یف  هیداعلا  رئبلا  دجلاو 

اه همجرت 

یتشد

هک یلاـس  يارب  ار  نآ  تاـکز  تسا  بجاو  نآ  تفاـیرد  زا  سپ  هن ، اـی  دوش  یم  لوـصو  دـناد  یمن  هک  دراد  یبـلط  ناـسنا  هاـگ  ره 
 . دزادرپب هتشذگ ،

: میوگ یم 

ّنظ لاح  رد  راک  بلط  ایوگ  هن ؟ ای  دنک  لوصو  راکهدب  زا  دناوت  یم  ایآ  دـناد  یمن  راک  بلط  هک  تسا  نآ  نونظ » نید   » نیا رب  انب  )
حیـصف زا  نیا  هن ، یهاگ  و  دناتـسب ، ار  نآ  دناوتب  هک  دراد  دیما  یهاگ  و  دناتـسب ، ار  نآ  دناوتب  هک  دراد  دـیما  یهاگ  تسا ، نامگ  و 

« نونظ  » ار نآ  دوب ، یهاوخ  نآ  هب  تبسن  یعضوم  هچ  رد  یناد  یمن  یتسه و  نآ  بلاط  هک  يراک  ره  نینچمه  تسا ، نانخـس  نیرت 
یلحم زا  و  هن ، ای  دراد  بآ  تسین  مولعم  هک  یهاچ  : » دـیوگ یم  هک  اجنآ  تسا ، باب  نیمه  زا  برع  رعاش  یـشعا  هتفگ  و  دـنیوگ . 

، دروآ یم  رد  اپ  زا  ار  رهام  رگانـش  یتشک و  و  تسا ، بآ  زا  رپ  هک  تارف ، نوچمه  ار  نآ  دوش  یمن  تسا ، رود  دشاب  ریگ  ناراب  هک 
( . هن ای  دراد  بآ  تسین  مولعم  هک  تسا  نآ  نونظ  و  دنیوگ ، ار  ینابایب  یمیدق  هاچ  ّدج » « » داد رارق 

يدیهش

ندتس زا  سپ  هن ،) ای  دتس  دهاوخ  ار  نآ  دنادن  ینعی   ) نونظ دراد  یم  او  یسک  رب  یسک  نوچ  هک ]: تسا  ترضح  نآ  ثیدح  رد  [و 
.هن ای  دتـس  دهاوخ  يو  زا  ار  نآ  دـناد  یمن  هدـماو  هک  رادـماو  هدـهع  رب  تسا  یلام  نونظ  سپ   ] .دـهدب ار  نآ  هتـشذگ  تاکز  دـیاب 
یپ رد  هک  زیچ  ره  نینچمه  تساهنخـس و  نیرتحیـصف  زا  نیا  و  نتفرگ ، زا  دیمون  هاگ  ندتـس و  دـیما  هاگ  دراد ، نامگ  نادـب  ییوگ 

: یشعأ هتفگ  تسا  ینعم  نیا  زا  دوب و  نونظ »  » ینادن ار  نادب  ندیسرن  ای  ندیسر  ینآ و 
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روانـش یتشک و  دش  رپ  نوچ  هک  دنامن  يدور  هب  ناشورخ  ناراب  شزیر  زا  تسا  رود  و  نابایب ، رد  دـنرب  نادـب  بآ  نامگ  هک  یهاچ 
[ .هن ای  تسا  بآ  نآ  رد  دننادن  هک  تسا  یهاچ  نونظ  تسا و  هاچ  ّدج  .دنار و  وس  نادب  وس  نیا  زا  ار  رهام 

یلیبدرا

ار وا  دنک  ضبق  نوچ  وا  رب  تسبجاو  هن  ای  نویدم  زا  دنک  ضبق  ایآ  هک  دنادن  نامگب و  ینید  ار  وا  رم  دشاب  هاگ  ره  درم  هک  یتسردب 
یمن وا  ضبقب  نویدـم  ای  نید  تسوا  رب  هک  یـسک  نآ  زا  ارنآ  دـنکیم  ضبق  اـیآ  هک  نید  نآ  بحاـص  دـنادن  هک  تسنآ  نونظ  سپ 

نآ و ضبقب  درادن  دیما  رگید  راب  ارنآ و  ضبق  دراد  دیما  رابکیب  سپ  نید  نآ  لوصحب  درب  یم  نامگ  نید  بحاص  ایئوگ  سپ  دـهد 
زا مدع  دوجو و  رد  یتسه  يزیچ  مادـک  رب  هک  یناد  یمن  ارنآ و  ینکیم  بلط  هک  يراک  ره  نینچمه  تسمالک و  نیرت  حیـصف  زا  وا 
رود هک  دوش  نآ  هّنظم  هک  یهاچ  دوش  هدـینادرگ  هک  نینچ  نیا  تسین  یـشعا  راتفگ  تسا  عقاو  ینعم  نیرب  تسنونظ و  نآ  سپ  نآ 

ار نابیتشک  ار و  یتشک  دزادنا  دوش  هدایز  هک  یتقو  تارف  بآ  دننام  یلاس  کشخ  ههجب  نازیر  ربا  زاوآ  نآ  زا  تسا  هدـش  دـینادرگ 
هن ای  تسه  بآ  نآ  رد  ایآ  هک  دشابن  مولعم  هکنآ  نونظ  تسهاچ و  ّدج  يرک و  انش و  نف  رد  داتسا  هک 

یتیآ

دناتـس یم  ار  نآ  هک  یماگنه  دیاب  دشاب ، نونظلا » نید   » ار یـسک  هاگره  تسا : هدـمآ  مالـسلا ) هیلع   ) ترـضح نآ  زا  یثیدـح  رد  و 
.دهدب ار  شتاکز 

هب تسا  راودـیما  هاگ  .دراد  نامگ  نآ  هب  یلو  هن  اـی  تسا  هتفرگ  راکهدـب  زا  ار  نآ  دـناد  یمن  نآ  بحاـص  هک  تسا  ینید  نونظلا » »
یمن یبلط و  یم  ار  نآ  وت  هک  يراک  ره  تسا ، نینچمه  .تسا  نانخـس  نیرتحیـصف  زا  نیا  شندناتـس و  زا  دـیماان  هاگ  نآ و  نتفرگ 

.دنیوگ نونظ  مه  ار  نیا  .هن  ای  دیسر ، یهاوخ  نآ  هب  یناد 

: یشعا لوق  تسا  ینعم  نیا  رد  و 

رطاملا بّجللا  بوص  بنج  يذلا  نونظلا  ّدجلا  لعجی  ام 

رهاملا یصوبلاب و  فذقی  امط  ام  اذا  یتارفلا  لثم 

، دـنک نایغط  نوچ  هک  يدور ، اـب  ناراـب  يادـص  رپ  شزیر  زا  رود  هن ، اـی  تسه  بآ  نآ  رد  ینادـن  هک  ار  یهاـچ  تسا  تبـسن  هچ  »
«. دروآ رد  ياپ  زا  ار  رگانش  یتشک و 

.هن ای  تسه  بآ  نآ  رد  ینادن  هک  تسا  یهاچ  نونظلا »  » تسا و هاچ  ینعم  هب  ّدجلا » »

نایراصنا

رب هک  یلاس  هب  تبـسن  تفرگ  هک  ینامز  هن ، ای  دریگ  یم  ار  نآ  دناد  یمن  هک  دشاب  یبلط  رگا  ار  ناسنا  : تسا ترـضح  نآ  راتفگ  رد 
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 . تسا بجاو  وا  رب  تاکز  تخادرپ  هتشذگ  ماو 

راودیما و شنتفرگ  هب  هاگ  ، درب یم  نامگ  نآ  هب  ایوگ  هن ، ای  دناتس  یم  راکهدب  زا  ار  نآ  دناد  یمن  راک  بلط  هک  تسا  یبلط  « نونظ »
یعضو هچ  رد  نآ  هب  تبسن  یناد  یمن  ینآ و  ناهاوخ  هک  يراک  ره  نینچمه  و.تساه  هتفگ  نیرت  حیصف  زا  نیا  و.تسا  دیما  ان  هاگ 

: تسا ساسا  نیمه  رب  یشعا  لوق   . تسا نونظ  یتسه 

هک ، دروآ شباـسح  هب  تارف  نوچ  ناوـت  یمن  تسا  رود  ریگ  ناراـب  لـحم  زا  هن و  اـی  تسه  بآ  نآ  رد  تسین  موـلعم  هک  ار  یهاـچ 
 . دنک یم  ترپ  يرانک  هب  ار  رهام  رگانش  یتشک و  دزیخرب  نایغط  هب  یتقو 

 . هن ای  تسه  بآ  نآ  رد  دنناد  یمن  هک  تسا  یهاچ  « نونظ » و.تسا یمیدق  هاچ  « ّدج »

اه حرش 

يدنوار

الثم کل  ناک  اذا  ربخلا : ینعم  .ال و  ما  ءام  اـهیف  يردـی  ـال  رئبلا  نونظلا : و  ـال ؟ ما  هذـخآ  هیـضقیا  يردـب  ـال  يذـلا  نونظلا  نیدـلا  و 
اهدر هنم  اهتددرتسا  نا  نظت  تنا  هنم و  اهیف  فرـصت  ریغ  نم  اهتئیه  یلع  اهعـضو  کنم و  اهذخا  دق  انید و  دیز  یلع  ارانید  نورـشع 

هریثک و غلاب  تناک  نا  و  کیلع ، اهتاکز  بجو  دقف  رشع ، یناثلا  رهشلا  لاله  لهتسا  ایرمق و  ارهش  رشعدحا  اهیلع  یـضم  اذاف  .کیلا 
.اهیف هل  هیکلملا  یلع  یقب  امیف  امات  کلذ  باصن  ناک  ام  هنس  لکل  اهیف  هاکزلا  هیلع  بجی  هناف  کلذ ، یلع  هریثک  نونـس  اهیلع  یـضم 

نا وه  و  ضرقتـسملا ، یلع  .ضرقملا و ال  یلع  هیف  هاکز  ـال  اهددـحا : برـضا : هعبرا  یلع  هباـصن  متی  يذـلا  ضرقلا  لاـم  نا  ملعا  و 
نا ایناث : .اعاتم و  اهنوک  یلع  و ال  هنـس ، ابهذ  اهنوک  یلع  رمت  و ال  اعاتم ، هرم  و  ابهذ ، نوکی  هرمف  اههبـشا ، اـم  هراـجتب و  هیف  فرـصتی 

.هاکزلا و هیف  هل  بحتـست  هناـف  حـبر ، هیف  وا  لاـملا  سار  هتمیق  نوکی  لوحلا و  هیلع  لاـح  یتح  هکرت  اـعاتم و  ضرقتـسملا  نا  يرتشی 
كورتم کلام  ضرقملل  لاق  ناف  ضرقتـسملا ، یلع  اـهتاکزف  لوحلا  هیلع  لاـح  یتح  هل  ضرغل  هلاـحب  هکرت  ضرقتـسملا  نا  اـهثلاث :

ناک هنال  هتاکز  ضرقملا  یلع  ضرفی  هناف  لوحلا ، هیلع  لاح  یتح  هتردـق  عم  درلاب  هبلاـطی  ملف  تئـش ، یتم  ذـخف  هلاـح  یلع  يدـنع 
لعجی لقاعلا ال  نا  یـشغالا : یتیب  ینعم  .برـضلا و  اذه  نم  نونطلا  نیدـلا  مالـسلا  هیلع  لعجف  لعفی ، ملف  هیف  فرـصتلا  نم  نکمتی 

رکذـم و وهف  رئبلا  ینعمب  ناک  نا  دـجلا و  و  ثنوم ، رئبلا  و  فورعملا ، تارفلا  رهن  مکحک  اـهلوح  رطمی  ـال  اـهیف و  ءاـم  ـال  رئب  مکح 
ناسنالل رهدلا  و  لیق : امک  دیکاتلل  هبسنلا  تارفلا و  یتارفلا  .قربلا و  دعرلا و  نم  حایص  هل  يذلا  باحسلا  بجللا : .رطملا و  بوصلا :

نم برـض  یـصوبلا : .عفترا و  امظ : .هضعب و  هنال  هیلا  بسن  هارـصلاک و  هارفلا  نم  ذخوی  رهن  یتارفلاب  دارملا  لیق : راود و  يا  يراود 
.حباسلا وه  رهاملا  نا  حیحصلا  و  یشلاب ء ، قذحلا  هراهملا : قذاحلا و  حالملا  رهاملا : .برعم و  وه  رحبلا و  نفس 

يردیک

حرطم نآ  نونظ  يورا  لصو  هلاوط  یموی  الک  .خامـشلا  لاق  هنقیتست  یـش ء ال  لک  کلذک  و  نیقی ، یلع  هئاضق  نم  تسل  يذـلا  وه 
اهیف فرصت  ریغ  نم  اهتئیه ، یلع  اهعضو  کنم و  اهذخا  دق  و  انید ، دیز  یلع  ارانید  نورشع  الثم  کل  ناک  اذا  ربخلا  ینعم  نونظلا و 

بجو دقف  رشع  یناثلا  رهشلا  لاله  لهتسا  و  ایرمق ، ارهش  رشع  دحا  اهیلع  یضم  اذاف  کیلا ، اهدر  هنم  اهتددرتسا  نا  نظت  تنا  و  هنم ،
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باصن ناک  هنس  لکل  اهیف  هاکزلا  کیلع  بجی  هناف  کلذ  یلع  هریثک  نونس  اهیلع  یـضم  و  هریثک ، غلابم  تناک  نا  .کیلع و  اهتوکز 
.فورعملا تارفلا  رهن  مکحب  اهلوح  رطمی  اهیف و ال  ءام  یتلا ال  رئبلا  مکح  لعجی  لقاعلا ال  نا  یشعالا : لوق  ینعم  و  اهیف ، امات  کلذ 

دارا وا  يراود  راود و  یف  امک  دیکاتلل  ینارفلا : یف  ءایلا  .قربلا و  دعرلا و  نم  حایص  هل  يذلا  باحـسلا  بجللا ، و  رطملا ، بوصلا : و 
حالملا رهاملا : .برعم و  وه  رحبلا و  رفـس  نم  برـض  یـصوبلا  عفترا و  امط : .هضعب و  هنـال  هیلا  هبـسنف  تارفلا  نم  ذوخاـملا  رهنلاـک 

.حیاسلا وه  رهاملا ، نا  حیحصلا  قذاحلا و 

مثیم نبا 

رگا هن ، ای  دریگ  یم  وا  زا  ار  ماو  دنادن  هک  دشاب  هتـشاد  يراکبلط  يدرم  هاگره  ، ) هن ای  دراد  بآ  دننادن  هک  یهاچ  نونظ : هاچ ، دج :
راـکبلط هک  تسا  ینید  نآ  نونظ ، نید  دـهدب .) نتفرگ  زا  سپ  ار  نآ  تاـکز  تسا  بجاو  هتـشذگ ، وا  رب  هک  یلاـس  تفرگ  ار  ماو 

لوصو هب  دـیما  یهاگ  و  تسا ، نآ  تفایرد  هب  راودـیما  یهاـگ  راـکبلط  هک  نیا  لـثم  هن ، اـی  دریگ  یم  راکهدـب  زا  ار  نآ  دـناد  یمن 
هن ای  دروآ  یهاوخ  تسد  هب  ینادن  یـشاب و  نآ  یپ  رد  هک  ار  يزیچ  ره  روطنیمه  تسا و  نانخـس  نیرتحیـصف  زا  نخـس  نیا  .درادـن 

لثم رطاـملا  بجللا  بوص  بنج  يذـلا  نونظلا  دـجلا  لـعجی  اـم  .تسا  نومـضم  نیا  ياراد  زین  یـشعا  نخـس  دـنیوگ  نونظ ، ار  نآ 
، يدوب راکبلط  یسک  زا  رانید  تسیب  الثم - وت - هاگره  دیامرف : یم  مالـسلا ) هیلع   ) ماما رهاملا  یـصوبلاب و  فذقی  امط  ام  اذا  یتارفلا 

وت هب  ینک ، بلط  وا  زا  رگا  هک  ینک  یم  نامگ  وت  و  دنکب ، یفرـصت  نآ  رد  هک  نیا  نودب  تسا  هتـشاذگ  يرانک  هتفرگ و  وت  زا  وا  و 
، بجللا .تسا  بجاو  وت  رب  لوپ  نآ  تاکز  دـندید ، ار  مهدزاود  هام  لوا  بش  تشذـگ و  نآ  رب  هام  هدزای  رگا  سپ  دـهد ، یم  سپ 
، دـشاب یم  دـیکات  يارب  ءاـی  و  تسا ، تارف  ناـمه  یتارف )  ) زا شدوصقم  .تسا  شرغ  اـب  رادادـص و  هک  يربا  ینعی  یـشعا  رعـش  رد 

تارف هب  بوسنم  دور  شروظنم  هک  دور  یم  لامتحا  .تسا و  راود  ینعی : يراود ) ناسنالاب  رهدلا  و  : ) تسا يرگید  رعش  رد  هکنانچ 
ار یهاچ  نآ  دـیابن  هک  تسا  نآ  رعاش  دوصقم  .رگانـش  ینعی : رهام  .تسا و  قروز )  ) کچوک ياهیتشک  زا  یعون  یـصوب  .دـشاب و 

نوچمه رعـش  نیا  .درک و  هسیاقم  هیبشت و  شنایغط  تقو  رد  تارف  هب  تهابـش - يرود  لیلد  هب  هن - ای  دراد  بآ  ایآ  تسا  دیدرت  هک 
.میرک صخش  اب  لیخب  یناسمهان  يارب  تسا  یلثملا  برض 

دیدحلا یبا 

.ُهَضَبَق اَذِإ  یَضَم  اَِمل  ُهَیِّکَُزی  ْنَأ  ِْهیَلَع  ُبِجَی  ُنُونَّظلا  ُْنیَّدلا  َُهل  َناَک  اَذِإ  َلُجَّرلا  َّنِإ  هنم  و 

نم وه  هوجری و  هرم ال  هوجری و  هرمف  کلذ  هب  نظی  يذلا  هنأکف  مأ ال  هیلع  وه  يذلا  نم  هیضقی  هبحاص أ  ملعی  يذلا ال  نونظلا  لاق  ]
دجلا لعجی  نم  یـشعألا  لوق  کلذ  یلع  نونظ و  وهف  هنم  تنأ  ءیـش  يأ  یلع  يردت  هبلطت و ال  رمأ  لک  کلذـک  مالکلا و  حـصفأ 

 [ مأ ال ءام  اهیف  له  ملعی  یتلا ال  نونظلا  ءارحصلا و  یف  هیداعلا  رئبلا  دجلا  يذلا و  نونظلا 

امل هاکز  هضبق  اذإـف  هضبقی  یتح  هیکزی  نأ  هیلع  سیلف  ساـنلا  یلع  نید  هل  ناـک  نم  نأ  هقفلا  نم  ثیدـحلا  اذـه  یف  هدـیبع  وبأ  لاـق 
لاق هب  عفتنملا  هناوید 141 ) . هنأل (  لاملا  هیلع  يذلا  یلع  هتاکز  امنإ  لاق  نم  لوق  هدری  اذه  لاق و  هوجری  ناک ال  نإ  یضم و 

ءارحـصلا یف  هیداـعلا  رئبـلا  یه  دـجلا  نأ  نـم  یـضرلا  هرکذ  اـم  اـمأف  یلع ع  لوـق  یلع  اندـنع  لـمعلا  مـیهاربإ و  نـع  يوری  اـمک  و 
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رعش ادج و  تاوملا  ءارحصلا  یف  هیداعلا  رئبلا  یمـست  إلکلا و ال  ریثک  عضوم  یف  نوکت  یتلا  رئبلا  دجلا  نأ  هغللا  لهأ  دنع  فورعملاف 
اذه نظلا  عضوم  نوکی  إلکلا و ال  ناکمل  ءام  اهیف  نأ  نظی  إلکلا  رئبلاب و  همقلع  هبش  امنإ  هنأل  یضرلا  هرسف  ام  یلع  لدی  یـشعألا ال 
اهنع طقـسف  اهیف  ءام  هنأ ال  ملعی  ناک  لب  انونظ  نکت  مل  هرفقم  ءادـیب  یف  هیداع  تناک  ول  نونظلا و  لاـق  اذـهل  هدوصقم و  هدارم و  وه 

نونظلا مسا 

یناشاک

هب نید  ار  درم  دشاب  نوچ  نونظلا ) نیدلا  هل  ناک  اذا   ) درم هک  یتسرد  هب  لجرلا ) نا   ) هک هدش  عقاو  وا  ثیدـح  رد  و  هثیدـح ) یف  (و 
امل  ) ار نآ  دـهدب  تاکز  هکنآ  هیکزی ) نا   ) وا رب  تسا  بجاو  هیلع ) بجی  ( ؟ هن اـی  نویدـم  وا  زا  دـنک  یم  ضبق  هک  دـنادن  ناـمگ و 
دنک ضبق  هک  هاگره  هضبق ) اذا   ) قحتـسم هب  دـناسرب  ار  نآ  هتـشذگ  مایا  تاکز  ینعی  نامز  زا  تشذـگ  هک  يزیچ  نآ  يارب  یـضم )

تـسا دـیفم  خیـش  یـسوط و  رفعج  خیـش  لوق  هکنانچ  دـشاب  کلام  تهج  زا  نید  ریخات  هک  تسا  یتروص  نیا  ناـمیرغ و  زا  ار  نآ 
ار نآ  دـنک  یم  ضبق  ایآ  هضبقیا )  ) نید نآ  بحاص  دـنادن  هک  تسا  نآ  نونظ )  ) سپ هبحاص ) ملعی  يذـلا ال  نونظلاف   ) هللا مهمحر 

ایوگ سپ  هب ) نظی  يذلا  هناکف  ( ؟ دناسر یمن  وا  ضبق  هب  نویدـم  ای  ما ال ) ( ؟ نید تسا  وا  رب  هک  یـسک  نآ  زا  هیلع ) وه  يذـلا  نم  )
راـب و  هوجری ) ـال  هرم  و   ) ار نآ  ضبق  دراد  یم  دـیما  راـب  کـی  سپ  هوجری ) هرمف   ) نید نآ  لوصح  هب  درب  یم  ناـمگ  نید  بحاـص 
رما لـک   ) نینچمه و  کلذـک ) و   ) تسا تاراـبع  نیرت  حیـصف  زا  نیا  و  مـالکلا ) حـصفا  نم  وـه  و   ) نآ ضبق  هـب  درادـن  دـیما  رگید 

رد یتسه  يزیچ  نیمادک  رب  وت  هک  یناد  یمن  و  هیف ) تنا  یش ء  يا  یلع  يردت  و ال   ) ار نآ  وت  ینک  یم  هبلاطم  هک  يرما  ره  هبلاطت )
ام : ) هک یـشعا  لوق  تسا  عقاو  ینعم  نیا  رب  و  یـشعالا ) لوق  کلذ  یلع  و   ) تسا نونظ  نآ  سپ  نونظ ) وهف   ) راک نآ  مدع  دوجو و 

رود رطاملا ) بجللا  بوص  بنج   ) هک دوش  بآ  هنظم  هک  یهاـچ  دوش  هدـینادرگ  هک  نینچ  نیا  تسین  يذـلا ) نونظلا  دـجلا  لـعجی 
دزادنا رهاملا ) یصوبلاب و  فذقی   ) دوش یم  هدایز  هک  یتقو  تارف  بآ  دننام  امطام ) اذا  یتارفلا  لثم   ) نازیر ربا  زا  وا  هدش  هدینادرگ 

هکنآ نونظ )  ) و يردـی ) نونظلا ال  و   ) تسا هاچ  دـج )  ) و رئبلا ) دـجلا  و   ) .تحایـس نف  رد  داتـسا  ناـب  یتشک  رگانـش و  اـب  ار  یتشک 
: هک دـنیوگ  یم  هکنانچمه  تسا  هغلابم  دـیکات  يارب  زا  یتارف )  ) ءای هن و  ای  تسه  بآ  وا  رد  ایآ  ما ال ) ءاـم  اـهیف  لـه   ) دـشابن مولعم 

تبـسن يارب  یتارف )  ) ءای هک  تسا  لمتحم  .تسا و  هدـننکرود  رایـسب  ناسنا  هب  راـگزور  ینعی  راود )  ) يا يراود ) ناـسنالاب  رهدـلا  )
دابن نآ  درگ  رب  ناراب  دـشابن و  بآ  وا  رد  هک  یهاچ  مکح  دـنادرگ  یمن  لـقاع  هک : تسا  نآ  یـشعا  دارم  .یتارف و  رهن  ینعی  دـشاب 

.دزادنا یم  نابیتشک  اب  ار  یتشک  هک  فورعم  تارف  بآ  وچمه 

یلمآ

ینیوزق

هرم ال هوجری و  هرمف  هب  نظی  يذـلا  هناکف  ما ال  هیلع  وه  يذـلا  نم  هضبقیا  هبحاص  ملعی  يذـلا ال  نونظلاف  هنع : هللا  یـضر  دیـسلا  لاق 
ام .یشعالا  لوق  کلذ  یلع  نونظ و  وهف  هنم  تنا  یش  يا  یلع  يردت  هبلاطت و ال  رما  لک  کلذک  مالکلا و  حصفا  نم  اذه  هوجری و 

یتلا نونظلا  رئبلا و  دجلا  رهاملا و  یـصوبلاب و  فذقی  امط  ام  اذا  یتارفلا  لثم  رطاملا  بجللا  بوص  بنج  يذلا  نونظلا  دـجلا  لعجی 
نآ نونظ  دـهدب و  دوب  هتفرگن  هک  شیپ  مایا  هاکز  دـیاب  دریگب  لام  نآ  نوچ  دـشاب  نونظ  يدرم  هاگره  .ال  ما  ءام  اـهیف  لـه  ملعی  ـال 
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دوش یم  نامگ  رد  صخش  ایوگ  سپ  دریگ ، یمن  ای  نید  تسا  وا  رب  هک  یسک  زا  ار  نآ  دریگ  یم  ایآ  شبحاص  دنادن  هک  دشاب  نید 
هچ رب  ینادن  ینک و  هبلاطم  ار  نآ  وت  هک  رما  ره  تسا و  اهمالک  نیرت  حیصف  زا  نیا  .درادیمن و  رابکی  و  دراد ، یم  نآ  هب  دیما  رابکی 
مـض هب  دج  و  نیتیبلا ) لعجی  ام   ) یـشعا لوق  تسا  لومحم  ینعم  نیا  رب  .دشاب و  نونظ )  ) رما نآ  ییای  یمن  ای  ییای  یم  نآ  زا  یلاح 

تـسا دیکات  يارب  ءای  دشاب و  تارف  بآ  یتارف  دیـس و  مالک  دوب  نیا  .هن  ای  تسه  بآ  نآ  رد  ینادن  هک  نآ  نونظ  دشاب و  هاچ  میج 
دـشاب تبـسن  يارب  دناوت  و  تسا ، هدـننادرگ  تخـس  ار  یمدآ  لاوحا  راگزور  ینعی  راود  يا  يراود ، ناسنالاب  رهدـلا  مهلوق : دـننام 

رد هاچ  دوش  یمن  هدینادرگ  .تسا  نیا  تیب  ینعم  .دشاب و  ادـص  اب  هک  ناراب  رگـشل و  بجل  اوه و  ندـیراب  بوص  یتارف و  رهن  ینعی 
هکیتقو تارف  بآ  وچمه  دوب  نازیر  ادص و  اب  هک  يوق  ناراب  ندمآ  زا  تسا  هدـش  رود  هک  یهاچ  نانچ  هن  ای  دراد  بآ  هکنآ  نامگ 

رهام زا  دارم  ای  رانک ، هب  ار  رهام  ناـبیتشک  یتشک و  جاوما  مطـالت  بآ و  ترثک  ببـسب  دزادـنیب  دـیامن و  ناـیغط  ینعی  دـشاب  یماـط 
صخـش رگا  هک  تسا  نآ  یـضتقم  دیـس  هتفگ  قبط  رب  میدرک  نونظ  نید  يارب  هک  نایب  نیا  رهاـظ  هک  نادـب  .دـشاب و  داتـسا  رواـنش 

لوق فلاخم  نیا  و  دشاب ، بجاو  وا  رب  هتشذگ  مایا  هاکز  دناتسب  نوچ  هن  ای  دیآ  وا  تسدب  هک  دنادن  دشاب و  هتشاد  یـسک  رب  یـضرق 
وا تسد  هب  نید  نآ  هک  دناد  دـنچ  ره  تسین  بجاو  نید  بحاص  رب  هاکز  هک  تسا  نآ  ءاهقف  ياوتف  هکلب  هلاسم ، نیا  رد  تسا  اهقف 

نیا دیوگ : یـشاک  حراش  دوب و  یلیوات  هیجوت و  هب  جاتحم  سپ  تسا  لاثم  نیا  رد  هچنانچ  دشاب  نامگ  رد  هکنیا  ياج  هچ  دـیآ  یم 
تقو نیا  رد  هک  نتفرگن  نتفرگ و  زا  دـشاب  ددرت  رد  دناتـسن و  دوخ  ینعی  .دـشاب  کـلام  تهج  زا  نید  ریخاـت  هک  تسا  یتروص  رد 
دارم دناوت  یم  میوگ : یم  ریقف  همحرلا و  امهیلع  دیفم  خیش  یسوط و  خیش  لوق  هب  دشاب  بجاو  وا  رب  هتـشذگ  مایا  هاکز  دریگب  نوچ 

هک دنک  یمن  ای  دنک  یم  در  ایآ  هک  دشاب  نامگ  رد  صخش  دوب و  تلاکو  هجو  رب  ای  تناما  هب  یسک  شیپ  صخش  لام  هک  دشاب  نیا 
زا دریگ و  سپ  زاب  وا  زا  لام  نآ  قاـفتا  هب  رگا  دـنک  یمن  در  تسا و  هدرب  لاـم  نآ  هک  دـشاب  نقیتم  رگا  و  دوب ، بجاو  هاـکز  اـجنیا 

اجنیا مالک  قحال  قباس و  نوچ  و  دراد ، شیاجنگ  مه  تـالیوات  رگید  و  دوبن ، بجاو  هاـکز  دروآ  نوریب  وا  تناـیخ  بلغت و  گـنچ 
.ددرگن رهاظ  دارم  تقیقح  تسین  روکذم 

یجیهال

وا ثیدح  رد  ینعی و  .هضبق » اذا  یـضم ، امل  هیکزی ، نا  هیلع  بجی  نونظلا ، نیدـلا  هل  ناک  اذا  لجرلا  نا  : » مالـسلا هیلع  هثیدـح  یف  و 
رب تسا  بجاو  هن ، ای  شراد  ضرق  زا  دریگ  یم  هک  دـنادن  هک  یبلط  ار  وا  رم  دـشاب  هاـگره  درم  هک  قیقحت  هب  هک  مالـسلا  هیلع  تسا 

.دریگ یم  ینعی  دنک  یم  ضبق  هک  یتقو  رد  شا ، هتشذگ  نامز  يارب  زا  ار  ضرق  نآ  تاکز  دنک  ادا  هک  بلط  بحاص  درم  نآ 

وا زا  هک  یسک  نآ  زا  دنک  یم  ضبق  ایآ  هک  شراکبلط  دناد  یمن  هک  تسا  یضرق  ینانچ  نآ  نونظ »  » هک هللا  همحر  دیـس  دیوگ  یم 
؟ هن ای  دراد  بلط 

ییوخ

نم وه  و  هوجری ، هرم ال  هوجری و  هرمف  کلذ  هب  نظی  يذـلا  هناکف  ما ال ، هیلع  وه  يذـلا  نم  هیـضقیا  هبحاص  ملعی  يذـلا ال  نونظلاـف 
: یشعالا لوق  کلذ  یلع  و  نونظ ، وهف  هنم  تنا  یش ء  يا  یلع  يردت  هبلطت و ال  رما  لک  کلذک  و  مالکلا ، حصفا 

رطاملا بجللا  بوص  بنج  *** يذلا نونظلا  دجلا  لعجی  ام 
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رهاملا یصوبلاب و  فذقی  *** امطام اذا  یتارفلا  لثم 

ما ءام  اهیف  ملعی  یتلا ال  نونظلا :)  ) رئبلا دـجلا :) : ) هغللا .ال  ما  ءام  اهیف  له  ملعی  یتلا ال  نونظلا : و  ءارحـصلا ، یف  هیداعلا  رئبلا  دـجلا : و 
راود يا  يراود ) ناـسنالاب  رهدـلا  و   ) مهلوـقک دـیکاتلل  ءاـیلا  تارفلا و  رهن  یتارفلا )  ) دـعرلا وذ  توـصملا  باحــسلا  بـجللا :)  ) ـال
دجلا لباقم  یتارفلا  دجلا  یتارفلا  ینعم  نوکی  نا  لمتحی  و  لوقا : مثیم .- نبا  حباسلا - رهاملا :)  ) نفسلا راغص  نم  برض  یصوبلا :) )

ام اماف  یلزتعملا : حراشلا  لاـق  هراـج  تسیل  هلوصوم و  نم : هیلع ، وه  يذـلا  نم  بارعـالا : .ءارحـصلا  یف  هیداـعلا  رئبلا  یه  نونظلا و 
ءالکلا ریثک  عضوم  یف  نوکت  یتلا  رئبلا  دجلا  نا  هغللا  لها  دنع  فورعملاف  ءارحصلا  یف  هیداعلا  رئبلا  یه  دجلا  نا  نم  یـضرلا  هرکذ 
ءالکلا رئبلاب و  همقلع  هبش  امنا  هنال  یضرلا ، هرسف  ام  یلع  لدی  یشعالا ال  رعش  و  ادج ، تاوملا  ءارحصلا  یف  هیداعلا  رئبلا  یمست  و ال 

ءادیب یف  هیداع  تناک  ول  نونظلا و  لاق : اذهل  و  هدوصقم ، هدارم و  وه  اذـه  نظلا ، عضوم  نوکی  و ال  ءالکلا ، ناکمل  ءام  اهیف  نا  نظی 
یـضرلا یلع  هضارتعا  و  بارطـضا ، همالک  یف  لوقا : .نونظلا  مسا  هنع  طقـسف  اهیف ، ءام  ـال  هنا  ملعی  ناـک  لـب  اـنونظ ، نکت  مل  هرفقم 

رئبلا و  ءالکلا ، ریثک  هنوکب  هدییقتب  هغللا  لها  لوق  یفانی  یتح  هرفقملاب  هدیقی  مل  ءارحصلا و  یف  رئبلاب  دجلا  رسف  هللا  همحر  هناف  مهبم ،
ملعی هرفقم ال  ءادیب  یف  رئبلا  تناک  اذا  هنا  امک  صحفلا ، دعب  الا  اهیف  ءاملا  دوجوب  ملعی  ءالکلا ال  ریثک  ناک  ول  ءارحصلا و  یف  هیداعلا 

یف هدیبعوبا : لاق  یلزتعملا : لاق  ثیدحلا : هقف  اما  .هللا  همحر  یـضرلا  یلع  ضارتعالا  هجو  مهفا  ام  و  صحفلا ، دعب  الا  اهیف  ءاملا  دقف 
ناک ال نا  یـضم و  امل  هاکز  هضبق  اذاف  هضبقی ، یتح  هیکزی  نا  هیلع  سیلف  ساـنلا  یلع  نید  هل  ناـک  نم  نا  هقفلا  نم  ثیدـحلا  اذـه 

الثم کل  ناک  اذا  مالـسلا :) هیلع   ) لوقی مثیم : نبا  لاق  .خلا و  هیلع  وه  يذـلا  یلع  هتاکز  امنا  لاق : نم  لوق  هدری  اذـه  و  لاق : هوجری ،
اذاف کیلا  اهدر  اهتددرتسا  نا  نظت  تنا  اهیف و  فرصت  ریغ  نم  یه  امک  اهعضو  کنم و  اهذخا  دق  لجر و  یلع  انید  ارانید  نورـشع 

نوکی نا  داک  لب  هیمامالا  ءاهقف  نیب  روهشملا  لوقا : .کیلع  اهتاکز  تبجو  رشع  یناثلا  لاله  لهتسا  ارهـش و  رـشعدحا  اهیلع  یـضم 
یف هاکزلا  بوجو  یلع  لد  ام  اولمح  و  هدـی ، یف  هیلع  لوحلا  لولح  هضبق و  دـعب  الا  اـقلطم  نیدـلا  یف  هاـکزلا  بوجو  مدـع  اـعامجا 

اوجرم ال ناک  نیدلا  لوصو  نا  ثیح  بابحتـسالا ، یلع  همالک  لمح  رهظالاف  هماعلا  بهذـم  هنال  هیقتلا ، وا  بابحتـسالا  یلع  نیدـلا 
و ءاهقفلا ، ضعب  دنع  سمخلا  هیف  بجی  يذلا  بستحی  نم ال  ثرا  لیبق  نم  وهف  ارکـش ، هتاکز  جارخا  بحتـسی  هلوصو  دـعبف  ایعطق ،

هیفانلا تامومعلل  اصـصخم  هلعج  و  مالـسلا ) هیلع   ) هلوق یلع  ادامتعا  هجو ، نم  ولخی  هضبق ال  دعب  نونظلا  نیدلا  هاکز  بوجوب  لوقلا 
هرکذ ام  قفاوی  و ال  همالک ، رهاظ  قفاوی  الف  مالـسلا ) هیلع   ) همالک ریـسفت  یف  مثیم  نبا  هرکذ  ام  اما  .هضبق و  لبق  نیدـلاب  هاکزلا  قلعتل 

یتخوس هضرق ي  هک  يدرم  دومرف : همجرتلا : .ربدـتف  نویدـملا ، نع  هضبق  مدـع  عم  نیدـلا  هاکز  بوجو  هرهاظ  ناف  ءاـهقفلا ، مـالک 
.دهدب ارنآ  هتشذگ ي  لاس  هاکز  درک  شتفایرد  نوچ  تسمزال  دراد 

يرتشوش

حصفا نم  اذه  و  هوجری ، هرم ال  هوجری و  هرمف  هب ، نظی  يذلآ  هناکف  ما ال  هیلع  وه  يذلا  نم  هیضقیا  هبحاص  ملعی  يذلا ال  نونظلاف : )
دجلآ لعجی  نم  یـشعالآ : لوق  کلذ  یلع  نونظ و  وهف  هنم ، تنا  یـش ء  يا  یلع  يردـت  و ال  هبلطت ، رما  لـک  کلذـک  و  مـالکلآ ،

ءارحـصلا و یف  هیداعلا  رئبلآ  دجلآ : رهاملا و  یـصوبلاب و  فذـقی  امط  ام  اذا  یتارفلا  لثم  رطاملا  بجللا  بوص  بنج  يذـلآ  نونظلا 
هتبـسن یف  لصالا  هضبق ) اذا  یـضم  امل  هیکزی  نا  هیلع  بجی  نونظلا  نیدـلا  هل  ناک  اذا  لجرلا  نا   ) .ال ما  ءام  اهیف  ملعی  یتلا ال  نونظلا 

نم مالـسلا ) هیلع   ) هنیب اـم  یف  نوعبرـالا - یناـثلا و  لـصفلا   ) لـمعلا لاـقف : دـیدحلا  یبا  نبا  لـقن  یلع  هدـیبعوبا  مالـسلا ) هیلع   ) هیلا
نویدملا یلع  ال  هوجری ، ناک ال  نا  نئادلا و  یلع  ضبقلا  دعب  هاکزلا  نوک  نم  مالـسلا ) هیلع   ) یلع لوق  یلع  اندـنع  تادابعلا و ) … 
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يذـلا ال يا  نونظلا ) نیدـلا  یف  هاکز  ـال  : ) رمع ثیدـح  یف  هتیاـهن ، یف  يرزجلا  لاـقف  مولعم ، ریغ  هنا  ـالا  میهاربا -) نع  يور  اـمک 
یف انل  رثا  و ال  یـضم ) امل  هضبق  اذا  هیکزی  نونظلا  نیدـلا  یف  - ) نامثع لیق  و  یلع - ثیدـح  هنم  و  ـال ، ما  هیلا  لـصی  هبحاـص  يردـی 

و هکلام ) ههج  نم  هریخات  ناک  اذا  الا  نیدلا  یف  هاکز  ال  : ) ناخیـشلا دیـسلا و  لاق  لب  فنـصملا  هرکذ  يذلا  ینعملاب  ناک  اذا  نونظلا 
رهاظ و  ضعب - نع  هریـسفت  مثیم  نبا  لقن  اذـکه  و  هنکما ، هذـخا  نیادـلا  دارا  اذا  هنا  نظ  اذا  اـم  یلع  نونظلا )  ) لـمح نکمیف  ذـئنیح 
ضعب نع  يردیکلا  نع  هیقشقشلا  یف  مثیم  نبا  لقن  اذه و  .یلحلا  لاق  هب  اقلطم و  نویدملا  یلع  هاکزلا  بوجو  یفاکسالا  ینامعلا و 

لئاسم و رـشع  ناک  باتکلا  كاذ  یف  نا  يداوس - مالـسلا ) هیلع   ) هلواـن يذـلا  اـهیف  روکذـملا  باـتکلا  ریـسفت  یف  همیدـقلا  بتکلا 
یلع هاکزلاف  لوحلا  امهیلع  لاحف  مهرد  فلاب  نماض  هنمضف  مهرد  فلا  هسیک  یف  هل  مهرد و  فلا  نیدلا  نم  هیلع  لجر   ) اهتـسماخ

یف هضورفم  هاکزلاف  هنذا  ریغ  نم  هنمـض  نا  هیلع و  نوکی  الف  نیدـلا  هیلع  نم  هزاـجاب  نماـضلا  نمـض  نا  لاـقف : بجی ؟ نیلاـملا  يا 
نم مالـسلا ) هیلع   ) هنیب ام  یف  نوعبرـالا - یناـثلا و  لـصفلا  (. ) يذـلا وه  ( ) مثیم نبا   ) یف و  يذـلا ) نونظلاـف   ) .فنـصملا لوق  هلاـم .)

.هیطخلا مثیم و  نبا  دیدحلا و  یبا  نبا  یف  امک  هضبقیا ) : ) باوصلا و  هیرصملا ، یف  اذکه  هیـضقیا ) هبحاص  ملعی  ال   … ( ) تادابعلا و
نبا  ) یف نکل  و  هیطخلا ) دـیدحلا و  یبا  نبا  هیرـصملا و   ) یف اذـکه  هوجری ) هرمو ال  هوجری  هرمف  یلا .- ـال -) ما  هیلع  وه  يذـلا  نم  )

هبلطت و ال رما  لک  کلذک  و   ) .ریسی ظفلب  ریثک  ینعم  نع  ربع  ثیح  مالکلا ) حصقا  نم  اذه  و  (. ) هوجری هرات ال  هوجری و  هرات  ( ) مثیم
و (. ) اهئامب قثوی  يا ال  یکرلا  یف  کلذک  و  هدـنع ، امب  قثوی  يذـلا ال  نونظلا  و  ( ) هرهمجلا  ) یف و  هنم ) تنا  یـش ء  يا  یلع  يردـت 

دیدحلا یبا  نبا   ) یف نکل  مثیم و  نبا  نم  هخسن  و  هیرصملا )  ) یف اذکه  ام )  ) همقلع یلع  رماع  لیضفت  یف  یـشعالا ) لوق  کلذ  یلع 
و ردقملا ، باحسلل  فصو  بجللا )  ) .بناج يا : بوص )  ) .بنجت يا : بنج ) يذلا  نونظلا   ) .مضلاب دجلا ) لعجی  (. ) نم ( ) هیطخلا و 

نم امط ) ام  اذا  (. ) يراود ناسنالاب  رهدـلا  و  : ) هلوقک دـیکوتلل  ءایلاو  تارفلا  يا : یتارفلا ) لثم  (. ) رطاـملا  ) .توصلا رـسکلاب  دـلجللا 
برعلا اهتبلقف  يازلاب ، هیـسرافلاب  تناک  هنیفـسلا و  یـصوبلا  هرهمجلا )  ) یف یـصوبلاب )  ) .یمری يا : فذـقی )  ) .عفترا اذا  ءاملا ) اـمط  )

هیلع رـصتقا  رنبلا ) دجلا  و   … ( ) تادابعلا و نم  مالـسلا ) هیلع   ) هنیب ام  یف  نوعبرالا - یناثلا و  لصفلا   ) .حـباسلا يا : رهاملاو )  ) .اداص
لوق لثم  .تاوملا و  یف  الکلا ال  ریثک  عضوم  یف  رئب  دجلا  نا  فورعملا  لاق  و  ءارحصلا ) یف  هیداعلا   ) دیدحلا یبا  نبا  داز  مثیم و  نبا 

ادفناف نونظلا  دجلا  یلع  رج  هدق و  فیصلا و  لبقتساام  اذا  نلقی  دیزی : یف  لطخ  الا  لوق  یشعالا 

هینغم

امان اکلم  لاملا  نوکی  نا  اهنم  طورشب ، الا  هاکزلا  بجت  و ال  ناک ؟ ربخ  یف  راص  ما  دوعی ، لصحیا و  هبحاص  يردی  ال  نونظلا : نیدلا 
یلع ارداق  ناکا  ءاوس  هضبق  دعب  الا  نئادلا  کلم  یف  لخدـی  نیدـلا ال  و  لبقتـسملا ، یف  نالا ال  هیف  فرـصتلا  نم  انکمتم  و  هبحاصل ،

یف الا  هاکز  هنا ال  ههادـبلا  نم  .هبلاطملاب و  قحلا  لک  اهل  ناک  نا  و  ضبقلاب ، الا  اهکلمت  هجوزلا ال  هقفنک  امامت  رداق  ریغ  ما  هلیـصحت 
هل هلـص  مامالا ال  مالک  .كدـی و  یف  عقی  یتح  کنع  بئاغلا  لاملا  یلع  و ال  ندـلا ، یف  هقدـص  ال  موصعملا : نع  هیاور  یف  .کلم و 
نع لـئاسولا   ) باـتک یف  .باـستحا و  ریغ  نم  اـقزر  هتدوع  هلوصح و  نوـکی  ثیحب  هنم  سووـیملا  نیدـلاب  صتخی  و  ضرفلا ، اذـهب 

هبـستکا رطخ  هل  یـش ء  يا  نا  یلا  ءامیا  هیف  .باستحا و  ریغ  نم  ثاریملا  اهلثم  و  سمخلا ، اهیف  رطخ  اهل  یتلا  هزئاـجلا  نا  موصعملا :)
.نیقحتسملل هسمخ  يدوی  نا  هیلعف  بستحی - ثیح ال  نم  ءرملا 

هدبع
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هعجارف هیقشقشلا  هبطخلا  یف  تایبالا  ریسفت  مدقت  میجلا و  مضب  دجلا  رئبلا : دجلا  و  ءاظلا …  حتفب  وه  نونظ : وهف  هنم  … 

يرفعج

مالسالا ضیف 

یم راکهدـب ) زا   ) ار ماو  دـنادن  هک  دـشاب  يراکناتـسب  ار  يدرم  هاگ  ره  ماو :) تاکز  رد   ) تسا مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  راتفگ  رد 
نیا رهاظ   ) دهدب نآ ) قحتـسم  هب   ) ار نآ  تاکز  هک  تسا  بجاو  وا  رب  هتـشذگ  نآ  رب  هک  یلاس  يارب  تفرگ  ار  نآ  رگا  هن  ای  دناتس 
یم تفایرد  ار  ماو  نآ  هک  دنادب  دنچ  ره  تسین  بجاو  هدـنهد  ماو  هب  ماو  هوکز  دـنیوگ : یم  هک  تسا  اهقف  ياوتف  فلاخم  شیامرف 

دـشاب هدنهد  ماو  فرط  زا  نتفرگ  رد  ریخات  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  دنا : هدومرف  یـضعب  و  دـشاب ، نامگ  رد  هکنآ  ياج  هچ  دـیامن 
فالخ لوق  نیا  و  دشاب ، یم  بجاو  وا  رب  هتشذگ  لاس  هوکز  دریگب  رگا  هک  نتفرگن  نتفرگ و  رد  دشاب  لد  ود  دناتـسن و  دوخ  ینعی 
موحرم هدومرف و  مالکلا  رهاوج  باتک  رد  هللا  همحر  نسح  دمحم  خیـش  موحرم  هکنانچ  تسا  نیرخاتم  عامجا  فالخ  هکلب  روهـشم 

نید دیامرف ): همحرلا  هیلع  یـضردیس  و  هدومن ، دیئات  ار  وا  شیامرف  هیقفلا  حابـصم  باتک  رد  هرـس ( سدـق   ( ینادـمه اضر  اقآ  جاح 
تـسا نامگ  رد  راکناتـسب  هکنآ  دننام  دریگ ، یمن  ای  دریگ  یم  راکهدـب  زا  ار  نآ  دـناد  یمن  راکناتـسب  هک  تسا  یماو  نید و  نونظ 

هچ ره  نینچمه  و  دوصقم ) هب   ) تسا نخـس  نیرتاسر  نیرت و  حیـصف  زا  نآ  تسا و  دیمون  یهاگ  دراد و  دیما  نآ  ندیـسر  هب  یهاگ 
نامز مان  هب  يارعش  زا   ) یـشعا راتفگ  تسا  ینعم  نیا  رب  و  تسا ، نونظ  نآ  هن  ای  يروآ  یم  تسد  هب  ار  نآ  ینادن  یبلطب و  وت  هک  ار 
دراد بآ  دور  یم  نامگ  هک  ار  یهاچ  داد  دوش  یمن  رارق  ینعی  هدناوخ :) یم  دورس  هک  هدومن  یم  ینغت  ارعش  هب  برع  هک  تیلهاج 

( یپ رد  یپ  ياهجوم  بآ و  يرایـسب  ببـس  هب   ) هک نایغط  ماگنه  تارف  بآ  دننامب  نازیر  رادادص  ناراب  ندمآ  زا  تسا  رود  هن و  ای 
ینعم هب  دج  و  هدنشخب ) میرک و  اب  تفز  لیخب و  ندوبن  ربارب  يارب  تسا  لثم  دننام  نایب  نیا   ) دروآ رد  اپ  زا  ار  رهام  روانش  یتشک و 

.هن ای  دراد  بآ  دوشن  هتسناد  هک  تسا  یهاچ  نونظ  نابایب و  رد  تسا  هنهک  هاچ 

ینامز

.دنک عوجر  دوخ  دیلقت  عجرم  ياوتف  هب  دیاب  سک  ره  تسا و  یهقف  بلطم 

يزاریش دمحم  دیس 

اذا یـضم  امل  هیکزی  نا  هیلع  بجی   ) همدـع هئادا و  لـمتحملا  يا  نونظلا ) نیدـلا  هل  ناـک  اذا  لـجرلا  نا  : ) مالـسلا هیلع  هثیدـح  یف  و 
هرم ال و  هوجری ، هرمف  هب ، نظی  يذلا  هناکف  ما ال ، هیلع  وه  يذلا  نم  هیضقبا  هبحاص  ملعی  يذلا ال  نونظلاف :  ) هتاکز جرخی  ناب  هضبق )

لوق کـلذ  یلع  و  نونظ ، وهف  هنم ، تنا  یـش ء  يا  یلع  يردـت  ـال  و  هبلطت ، رما  لـک  کلذـک  و  مـالکلا ، حـصفا  نم  اذـه  و  هوجری ،
و ( ) رهاملا یطوبلاب و  فذـقی  ( ) یمط ام  اذا  یتارفلا  لثم  ( ) رطاملا بجللا  بوص  بنج  ( ) يذـلا نونظلا  دـجلا  لـعجی  اـم  : ) یـشعالا

یتارفلا و  دـعرلا ، وذ  توصملا  باحـسلا  بجللا  و  ـال ،) ما  ءاـم  اـهیف  لـه  ملعی  ـال  یتلا  نونظلا  و  ءارحـصلا ، یف  هیداـعلا  رئبـلا  دـجلا 
، اهیف ءاملا  نوک  لمتحملا  رئبلا  يواستی  ال  زعملا : و  حباسلا ، رهاملا  و  نفـسلا ، راغـص  نم  برـض  یـصوبلا  دـیکاتلل و  ءایلا  و  تارفلا ،

برضی لثم  اذه  و  حباسلا ، هنیفسلاب و  فذقی  هئام  هرثکل  يذلا  یلتمملا ، تارفلا  رهن  عم  اهالمیل ، رطاملا  باحـسلا  اهیلع  رمی  مل  یتلا 
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.ینغلا لیخبلا و  ءاوتسا  مدغ  نایبل 

يوسوم

حـصفا نم  اذه  .هوجری و  هرم ال  هوجری و  هرمف  هب ، نظی  يذلا  هناکف  ما ال ، هیلع  وه  نیذلا  نم  هضبقیا  هبحاص  ملعی  يذلا ال  نونظلاف :
نونظلا دجلا  لعجی  ام  یشعالا .: لوق  کلذ  یلع  و  نونظ ، وهف  هنم  تنا  یـش ء  يا  یلع  يردت  هبلطت و ال  رما  لک  کلذک  و  مالکلا ،

: نونظلا و  ئارحـصلا ، یف  هیداعلا  رئبلا  دجلا : رهاملا و  یـصوبلاب و  فذقی  امط  ام  اذا  یتارفلا  لثم  رطاملا  بجللا  بوص  بنج  يذـلا 
مامالا هعاسلا و  مایق  یلا  یقبی  ما  هیلع  لصحتا  يردی  سانلا و ال  دـحا  یلع  نیدـلا  وه  نونظلا  نیدـلا  .ال  ما  ءام  اهیف  له  ملعی  یتلا ال 
مکحلا نـال  تـالامتحالا  تـالیواتلل و  یعاد  ـال  بابحتـسالا و  یلع  اـنه  مکحلا  لـمحی  هتیکزت و  بـجی  هـضبق  اذا  هـنا  مـکحی  اـنه 

 … هروصلا هذه  لثم  یف  هاکزلا  مدع  نم  تیبلا  لها  نع  درو  امل  فلاخم  بوجولاب 

یف حدـقی  و  هیمحلا ، دـضع  یف  تفی  کلذ  نـال  نهل ، هبراـقملا  نم  اوعنتما  و  نهب ، بلقلا  لغـش  ءاـسن و  رکذ  نع  اوفدـصا  هاـنعم : و 
: بوذعلا بذاعلا و  .هنع و  بذع  دقف  یـش ء  نم  عنتما  نم  لک  و  وزغلا ، یف  داعبالا  نع  تفلی  ودـعلا و  نع  رـسکی  و  همیزعلا ، دـقاعم 

لالخ نم  هیذا  وا  قلق  هداهج  بوشی  نا  نود  هتینب هللا  اـصلاخ  شیجلا  یقبیل  هیجوت  هنم و  هیـصو  هذـه  .برـشلا  لـکالا و  نم  عنتمملا 
.ءاسنلل هرکذت 

یناقلاط

تاکز هک  تسا  بجاو  وا  رب  بلط ، نآ  نتفرگ  زا  سپ  نونظ »  » دراد یبلط  یسک  زا  يدرم  نوچ  هک  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  «و 
دزادرپ یم  ار  نآ  تسوا  هدهع  رب  بلط  هیدأت  هک  یسک  ایآ  دنادن  نآ  بحاص  هک  تسا  يزیچ  نونظ  دیوگ : .دهدب » ار  شا  هتـشذگ 

زیچ ره  نینچمه  .تساهنخـس  نیرت  حیـصف  زا  نیا  دنک و  یم  دیما  عطق  هاگ  ددنب و  یم  دیما  یهاگ  دراد ، نامگ  نآ  هب  ییوگ  .هن  ای 
نیا زا  مه  یشعا  رعش  تسا و  نونظ  یسر - یمن  ای  یسر  یم  نآ  هب  ایآ  دوش -  یم  هچ  ماجنارس  یناد  یمن  ینآ و  يوجتسج  رد  هک 

، تسا رود  هب  هدـنراب  ياهربا  ياهناراب  شزیر  زا  دور و  یم  نآ  هب  نتـشاد  بآ  ناـمگ  طـقف  هک  یهاـچ  تسا : هتفگ  هک  تسا  ینعم 
نابایب رد  هنهک  هاچ  دـج ، .دـنار  وس  نآ  وس و  نیا  ار  هدـیزرو  روانـش  قیاق و  دوش  هدـنکآ  نوچ  هک  تسین  تارف  هناـخدور  نوچمه 

.هن ای  تسه  بآ  نآ  رد  دننادن  هک  تسا  یهاچ  نونظ ، تسا و 

هتفرگن ار  نآ  ات  دراد  بلط  مدرم  زا  سک  ره  هک  تسا  نیا  نآ  دراد و  دوجو  مه  یهقف  كالم  نخـس  نیا  رد  دیوگ : یم  هدـیبع  وبا 
نآ لوصو  هب  دنچ  ره  دهدب ، دیاب  ار  شا  هتـشذگ  تدـم  تاکز  تفرگ  ار  نآ  نوچ  دزادرپب و  ار  شتاکز  تسین  بجاو  وا  رب  تسا 

، تسا هدرک  یم  هدافتسا  نآ  زا  هک  تسا  نویدم  هدهع  رب  نآ  تاکز  دیوگ : یم  هک  ار  یسک  هدیقع  نخس  نیا  .تسا  هتشادن  يدیما 
.دنک یم  در 

مراکم

مالسلا هیلع  هثیدح  یف  و 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 3461 

http://www.ghaemiyeh.com


، ُهَیِّکَُزی ْنَأ  ِْهیَلَع  ُبِجَی  ، ُنُونَّظلا ُنیَّدلا  َُهل  َناَک  اَذِإ  َلُجَّرلا  َّنِإ 

.ُهَضَبَق اذِإ  ، یَضَم اَِمل 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

زا سپ  تسا  مزال  یلو ) دزادرپب  ًاروف  ار  نآ  تاکز  تسین  مزال   ) هن ای  دزادرپ  یم  دـناد  یمن  هک  دراد  یـسک  زا  یبلط  ناـسنا  هاـگره 
ار یسک  اهنت  رداصم  رد  بیطخ  موحرم  هنامیکح : راتفگ  دنـس   ) . .دنک ادا  هتـشذگ  ياه  لاس  مامت  هب  تبـسن  ار  شتاکز  ، نآ لوصو 

باتک رد   ) مالس نب  مساق  دیبعوبا  تسا  هدرک  لقن  یضر  دّیس  زا  شیپ  مالسلا  هیلع  ماما  زا  ار  فیرـش  ثیدح  نیا  دنک  یم  رکذ  هک 
،ج 4،ص 150 و یقهیب ننـس  رد  ثیدـح  نیا  هـک  مـینک  یم  هفاـضا  ،ج 4،ص208 .) هغالبلا جـهن  رداـصم  ) .تسا ثیدـحلا ) بیرغ 

 ( تسا هدمآ  يریگمشچ  توافت  اب  لاّمعلازنک ج 6،ص 553 

: دیوگ یم  فیرش ) مالک  نیا  ریسفت  رد   ) یضر دّیس  موحرم 

وـس کی  زا  ؛ دراد نآ  هرابرد  ینامگ  ییوگ.هن  ای  دریگب  راکهدب  زا  ار  نآ  دـناوت  یم  ایآ  دـناد  یمن  شبحاص  هک  تسا  ینیِد  ، نونَظ »
دور یم  نآ  لابند  هب  ناسنا  هک  يراک  ره  نینچمه.تسا  تاریبعت  نیرت  حیصف  زا  نیا  دیماان و  وس  کی  زا  تسا و  راودیما 

یم هک  اج  نآ  تسا  یـشعا  فورعم ) رعاش   ) راتفگ ساسا  نیمه  رب  تسا و  نونَظ  قادـصم  دـسر  یم  اـجک  هب  شناـیاپ  دـناد  یمن  و 
: دیوگ

.تسا رود  تسا  ریگ  ناراب  هک  یلحم  زا  -و  هن ای  دراد  بآ  تسین  مولعم  هک  یهاچ 

.داد رارق  دروآ  یمرد  ياپ  زا  ار  رهام  رگانش  یتشک و  -و  تسا بآ  زا  رپ  هک  تارف  نوچمه  ار  نآ  ناوت  یمن 

.هن ای  دراد  بآ  تسین  مولعم  هک  تسا  یهاچ  يانعم  هب  نونَظ » تسا و« ینابایب  یمیدق  هاچ  نامه  هدمآ ) رعش  نیا  زاغآ  رد  هک   ) دُج

ِحَْـصفأ ْنِم  اذـهَو.ُهوُجْرَی  ًهَّرَمَو ال  ُهوُجْرَی  ًهَّرَمَف  ، ِِهب ُّنَُظی  يذَّلا  ُهَّنَأَکَف  ، ـال ْمَأ  ِْهیَلَع  َوُه  يذَّلا  َنِم  ُهُِضبْقَیَأ  ُُهبِحاـص  ُمَْلعَی  ـال  يذَّلا  : ُنُونُّظلاَـف
: یشْعَْأِلل ُلْوَق  َِکلذ  یلَعَو  ، ٌنُونَظ َوُهَف  ُْهنِم  َْتنأ  ٍءْیَش  ّيأ  یلَع  يرْدَت  ُُهُبلْطَت َو ال  ٍْرمَأ  ُّلُک  َِکلذَکَو  ، ِمالَْکلا

ِرِطاَملا ِبِجَّللا  َبْوَص  َبِّنُج  يِذَّلا  َنُونَّظلا  َّدُجلا  ُلَعْجَی  اَم 

ِرِهاَملا ِّیِصُوبلاب َو  ُفِذْقَی  اَمَط  اَم  اَذِإ  یِّتاَرُفلا  َْلثِم 

.ال ْمأ  ٌءام  اهِیف  ْلَه  ُمَْلُعی  یتَّلا ال  : ُنُونَّظلاَو ، ِءارْحَّصلا ِیف  ِهَیِداْعلا  ُْرِئْبلا  : دُجلا َو 

نید تاکز  مکح 

ناسنا هاگره  :» دیامرف یم  ، هدرک تاکز  هب  طوبرم  یعرش  ماکحا  زا  یکی  هب  هراشا  دوخ  غیلب  حیصف و  مالک  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
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نآ لوصو  زا  سپ  تسا  مزـال  یلو ) دزادرپب  ًاروف  ار  نآ  تاـکز  تسین  مزـال   ) هن اـی  دزادرپ  یم  دـناد  یمن  هک  دراد  یـسک  زا  یبـلط 
اذِإ ، یَـضَم اَِمل  ، ُهَیِّکَُزی ْنَأ  ِْهیَلَع  ُبِجَی  ، ُنُونَّظلا ُنیَّدـلا  َُهل  َناَک  اَذِإ  َلُجَّرلا  َّنِإ  ( ؛» دـنک ادا  هتـشذگ  ياه  لاس  مامت  هب  تبـسن  ار  شتاـکز 

( . ُهَضَبَق

يریبعت نینچ  زین  يرگید  دراوم  رد  هک  هنوگ  ناـمه  ، تسا دـکؤم  بابحتـسا  هب  هراـشا  مالـسلا  هیلع  ماـما  مـالک  رد  « بوجو » هب ریبـعت 
.تسا هدمآ  دکؤم  تابحتسم  هرابرد 

راکهدب زا  ار  نآ  دناوت  یم  ایآ  دناد  یمن  شبحاص  هک  تسا  ینیِد  ، نونَظ :» دیوگ یم  انعمرپ  ثیدح  نیا  لیذ  رد  یضر  دّیـس  موحرم 
تاریبـعت نـیرت  حیــصف  زا  نـیا  دـیماان و  وـس  کـی  زا  تـسا و  راودـیما  وـس  کـی  زا  ؛ دراد نآ  هراـبرد  یناـمگ  ییوـگ.هن  اـی  دریگب 

يذَّلا : ُنُونُّظلاَف « ) تسا نونَظ  قادصم  دسر  یم  اجک  هب  شنایاپ  دناد  یمن  دور و  یم  نآ  لابند  هب  ناسنا  هک  يراک  ره  نینچمه.تسا 
،َو ِمـالَْکلا ِحَْـصفأ  ْنِم  اذـه  َو.ُهوُجْرَی  ـال  ًهَّرَم  ُهوُـجْرَی َو  ًهَّرَمَف  ، ِِهب ُّنَُظی  يذَّلا  ُهَّنَأَـکَف  ، ـال ْمَأ  ِْهیَلَع  َوُـه  يذَّلا  َنِم  ُهُِضبْقَی  ُُهبِحاـص َأ  ُمَْلعَی  ـال 

:( . یشْعَْأِلل ُلْوَق  َِکلذ  یلَع  ،َو  ٌنُونَظ َوُهَف  ُْهنِم  َْتنأ  ٍءْیَش  ّيأ  یلَع  يرْدَت  ُُهُبلْطَت َو ال  ٍْرمَأ  ُّلُک  َِکلذَک 

: دیوگ یم  هک  اج  نآ  تسا  یشعا  فورعم ) رعاش   ) راتفگ ساسا  نیمه  رب  و  :» دیازفا یم  سپس 

ِرِطاَملا ِبِجَّللا  َبْوَص  َبِّنُج  يِذَّلا  َنُونَّظلا  َّدُجلا  ُلَعْجَی  اَم 

ِرِهاَملا ِّیِصُوبلاب َو  ُفِذْقَی  اَمَط  اَم  اَذِإ  یِّتاَرُفلا  َْلثِم 

.تسا رود  تسا  ریگ  ناراب  هک  یلحم  زا  -و  هن ای  دراد  بآ  تسین  مولعم  هک  یهاچ 

.داد رارق  دروآ  یمرد  ياپ  زا  ار  رهام  رگانش  یتشک و  -و  تسا بآ  زا  رپ  هک  تارف  نوچمه  ار  نآ  ناوت  یمن 

مولعم هک  تسا  یهاچ  يانعم  هب  « نونَظ تسا و« ینابایب  یمیدـق  هاچ  نامه  هدـمآ ) رعـش  نیا  زاغآ  رد  هک   ) دُـج :» دـیازفا یم  نایاپ  رد 
: دُجلا َو  ( ؛» هن ای  دراد  بآ  تسین 

( . ْمأ ال ٌءام  اهِیف  ْلَه  ُمَْلُعی  یتَّلا ال  : ُنُونَّظلا ،َو  ِءارْحَّصلا ِیف  ِهَیِداْعلا  ُْرِئْبلا 

مـالک نیا  ، هقف رظن  زا  اـما  تسا و  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤمریما  مـالک  تحاـصف  هبنج  هدوب  یـضر  دّیـس  موحرم  هجوـت  دروـم  هچنآ 
: میشاب هتشاد  اهقف  رظن  هب  اج  نیا  رد  یلامجا  هراشا  تسا  مزال  هدادن و  رارق  یسررب  دروم  ار  فیرش 

نیا هدـش  نآ  رب  نارگید  رهاوج و  بحاص  دـننام  یگرزب  ياهقف  يوس  زا  عامجا  ياعدا  هچنآ  هکلب  ، هیماما ياـهقف  ناـیم  رد  روهـشم 
تسا لام  رد  فرصت  ناکما  ، تاکز بوجو  طیارش  زا  یکی  اریز  ، تسین راکبلط  رب  نآ  تاکز  دشابن  لوصو  لباق  نیِد  رگا  هک  تسا 

.تسین نید  لوصو  ناکما  هلئسم  ضورفم  رد  هک  یلاح  رد 

یعمج : تسا رظن  فالتخا  اهقف  نایم  رد  دشاب ) بلط  دروم  رانید  مهرد و  هک  تسا  ییاج  روظنم   ) دـشاب لوصو  لباق  بلط  رگا  یلو 
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هک تسا  نیا  هیماما  ياهقف  نایم  رد  روهـشم  یلو  ؛ تسا بجاو  شکلام  رب  نآ  تاکز  تروص  نیا  رد  دنا  هتفگ  باحـصا  يامدـق  زا 
یناوارف تایاور  هب  سپـس.تسا  بوجو  مدع  رب  نارخأتم  عامجا  : دـیوگ یم  رهاوج  بحاص  یّتح  تسین  بجاو  کلام  رب  نآ  تاکز 

رد مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  مالک  هب  يا  هراشا  مادک  چیه  هک  تسا  نیا  بیجع  یلو  دیوج  یم  کسمت  هدیقع  نیا  تابثا  يارب 
 ( ،ج 15،ص 58 مالکلا رهاوج   ) . .دنا هدرکن  هغالبلا  جهن 

یلاوقا تسا  نآ  يادا  دـیما  هک  « ّیلاـح نیِد  » هراـبرد هیتـیوک  هیهقف  هعوـسوم  لـقن  هب  اـنب  ؛ دـنراد يرگید  تارظن  ّتنـس  لـها  ياـملع 
هدرکن ضبق  ار  نآ  هک  ینامز  ات  یلو  ؛ تسا بجاو  لاـس  ره  رد  یلـصا  بحاـص  رب  نآ  تاـکز  ، هلباـنح هیفنح و  بهذـم  هب  اـنب  : تسا

یم ادا  هتـشذگ  ياـه  لاـس  ماـمت  هب  تبـسن  ار  نآ  تاـکز  نویدـم  صخـش  زا  لاـم  تفاـیرد  زا  دـعب  تـسین و  مزـال  تاـکز  جارخا 
ار نآ  دناوت  یم  هک  تسا  نیا  ضورفم  اریز  ، دزادرپب ار  نآ  تاکز  دیاب  لاس  ره  وا  هک  دندقتعم  اهقف  زا  يرگید  عمج  یعفاش.دـنک و 

یم ریخأت  دراد و  ای  دـنک و  یم  راکنا  ار  نید  ای  درادـن و  يزیچ  نویدـم  نوچ  ای  دور  یمن  نآ  يادا  دـیما  هک  ینید  اما  دـنک و  ذـخا 
هدش لقن  نیمه  دـمحا  زا  یتیاور  رد  دـنا و  هداد  اوتف  نآ  رد  لوا  مِسق  نامه  دـننام  هیفنح  : تسا یفلتخم  بهاذـم  اج  نآ  رد  ، دزادـنا

لـصاح عافتنا  رب  تردق  هلئـسم  ضرف  رد  تسا و  لام  زا  عافتنا  رب  تردـق  تاکز  طرـش  اریز  ، درادـن یتاکز  دـیوگ  یم  یعفاش  یلو 
سپـس.دزادرپ یم  ار  هتـشذگ  ياه  لاس  ياه  تاکز  ماـمت  درک  ضبق  ار  نآ  نوچ  هک  هدـش  لـقن  زین  يرگید  لوق  یعفاـش  زا.تسین 

: دومرف هک  هدرک  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  ماما  مالک  هب  لالدتسا 

هعوـسوم «. ) . دزادرپـب ار  هتـشذگ  ياـه  تاـکز  دـیاب  تشاد  تفاـیرد  ار  نآ  هک  یماـگنه  دـیوگ  یم  تسار  رگا  نوـنظم  نـید  رد  »
،ج 23،ص 238) هیتیوک

تردـق تحت  هک  اج  نآ  دـشاب و  ناسنا  تردـق  تحت  دـیاب  تاکز  ِقلعتم  لام  هک  تسا  تباث  ام  بهذـم  زا  هچنآ  هیاپ  رب  لاح  ره  هب 
هماّلع هک  هنوگ  نامه  ، تسا یبابحتـسا  مکح  کی  هب  رظان  دـمآ  الاب  رد  هک  مالـسلا  هیلع  ماـما  مـالک  ، دریگ یمن  قلعت  تاـکز  تسین 

 ( ،ج 5،ص 23 ءاهقفلا هرکذت   ) . .تسا هتفگ  ءاهقفلا  هرکذت  رد  هللا  همحر  یّلح 

ماما مالک  رد  بوجو  هک  دنا  هتسنادن  دیعب  هعاربلا  جاهنم  رد  يا  هرمک  موحرم  لالظ و  یف  رد  هینغم  موحرم  دننام  ناحراش  زا  یضعب 
زا ًالبق  هک  هنوگ  ناـمه  تساـم  ياـهقف  عاـمجا  فـالخرب  نخـس  نیا  هک  یلاـح  رد  دوشب  نآ  یقیقح  ياـنعم  رب  لـمح  مالـسلا  هیلع 

.تسا هار  نیرتهب  ، دکؤم بابحتسا  رب  لمح  نیاربانب  ، میدرک لقن  رهاوج  بحاص 

یسیلگنا

یماظن قالخا  مالسلا  هیلع  هثیدح  یف  و  - 7

هراشا

ُمتعَطَتسا اَم  ِءاَسّنلا  ِنَع  اُوبِذعا  َلاَقَف  ٍهَیزَِغب  ًاشیَج  َعّیَش  ُّهنأ 

دقاعم یف  حدـقیو  هیمحلا  دـضع  یف  تفی  کلذ  نأل  نهل  هبراقملا  نم  اوعنتماو  نهب  بلقلا  لغـشو  ءاـسنلا  رکذ  نع  اوفدـصا  هاـنعمو 
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نم عنتمملا  بوذـعلاو  بذاـعلاو  هنع  بذـع  دقفءیـش  نم  عنتما  نم  لـکف  وزغلا  یف  داـعبإلا  نع  تفلیو  ودـعلا  نع  رـسکیو  همیزعلا 
برشلاو لکألا 

اه همجرت 

یتشد

دینک يرود  نانز  زا  دیناوت  یم  ات 

عانتما نانآ  اب  یکیدزن  زا  و  دـینک ، ضارعا  گنج ، ماگنه  رد  اهنآ  هب  لد  هّجوت  ناـنز و  داـی  زا  هک  نآ  نخـس  نیا  ینعم  : ) میوگ یم 
رد شـشوک  و  عیرـس ، تکرح  زا  و  دیامن ، یم  داجیا  للخ  امـش  میمـصت  رد  و  تسـس ، ار  ّتیمح  ناوزاب  راک  نیا  هکنیا  هچ  دیزرو ،
هک تسا  یسک  ینعم  هب  بوذع »  » و بزاع »  » و هنع » بذع   » دوش یم  هتفگ  دزرو  عانتما  يزیچ  زا  هک  سک  ره  دراد ،  یم  زاب  گنج 

( . دزرو یم  عانتما  ندیماشآ  ندروخ و  زا 

يدیهش

دوخ دیراد  تقاط  هک  نادنچ  دومرف ]: داتسرف  یم  ناشگنج  هب  هک  درک  تعیاشم  ار  یهاپـس  نوچ  تسا ، ترـضح  نآ  ثیدح  رد  [و 
نانز هب  و  دـیرادم ، لوغـشم  نانادـب  شیوخ  لد  و  دـیرایم ، رطاـخ  هب  ار  ناـنز  داـی  هک  تسا  نیا  نآ  ینعم  و   ] .دـیرادزاب ناـنز  زا  ار 

درادزاب و نمشد - یپ  رد  ندیود - زا  دنالسگب و  ار  تمیزع  ياهدنویپ  و  دنادرگ ، تسـس  ار  ّتیمح  يوزاب  نآ  هک  دیوشم  کیدزن 
.تسا باذعإ  دراد  زاب  يزیچ  زا  هچ  ره  .دنادرگب  رازراک  نادیم  رد  ندش  رد  زا  ار  يور 

[ .تسا ندیشون  ندروخ و  زا  هتشادزاب  بوذع  بذاع و  و 

یلیبدرا

دیناوت و هک  ردق  نآ  نانز  زا  ار  دوخ  دیزاس  بذع  دومرف  سپ  داتـسرف  یم  ازغب  هک  ار  يرکـشل  دومرف  یم  عیـشت  وا  هک  یتسردب  هک 
هزیر هزیر  نیا  هک  اریز  نانزب  یکیدزن  زا  دـیتسیا  زاب  ناـنزب و  اـهلد  یلوغـشم  زا  ناـنز و  ندرک  داـی  زا  دـیدرگب  هک  تسنیا  نآ  ینعم 

یم وا  يور  نمـشد و  زا  ار  دوخ  بحاص  دنکـش  یم  دصق و  تمیزع و  دـقع  عضاوم  رد  دروآ  یم  للخ  تریغ و  يوزاب  رد  دـنکیم 
بوذـع بذاـع و  نآ و  زا  ار  دوـخ  تشاد  زاـب  هک  قـیقحتب  سپ  هک  يزیچ  زا  دوـمن  عاـنتما  هک  ره  ازغ و  رد  نتفر  رد  رود  زا  ددرگ 

ندیماشآ ندروخ و  زا  تسا  هداتسیا  زاب  هک  تسیسک  ینعمب 

یتیآ

نانز زا  تسه  ناتناوت  هک  نادنچ  تسا : هدمآ  داتسرف  یم  گنج  هب  هک  یهاپس  هقردب  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ترـضح نآ  زا  یثیدح  رد 
.دینک يرود 
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تـسس ار  ّتیمح  يوزاب  راک  نیا  اریز  .دیوشم  رتسبمه  نانآ  اب  دـینک و  يرود  اهنآ  هب  نتـسب  لد  نانز و  دای  زا  دربن  ماگنه  هب  ینعی  »
هچ ره  دزاس و ، نادرگ  يور  دربن  نادـیم  رد  نتفر  ورف  زا  ار  وجگنج  دوش و  نمـشد  بیقعت  عنام  دلـسگب و  ار  اـهتمیزع  هرگ  دـنک و 

هتفات رب  يور  ندـیماشآ  ندروخ و  زا  هک  یـسک  بوذـعلا »  » و بذاعلا »  » و هنع » بذـعا  ، » دـنیوگ دراد ، یم  زاـب  يراـک  زا  ار  ناـسنا 
.تسا

نایراصنا

 . دیتسیا زاب  نانز  زا  دیناوت  یم  هک  ییاج  ات  : دومن تعیاشم  داتسرف و  گنج  هب  ار  یهاپس  نوچ  تسا  ترضح  نآ  راتفگ  رد 

ار ّتیمح  يوزاب  هک  ، دـییامن عانتما  نانآ  اب  یکیدزن  زا  ،و  دـیریگب هرانک  نانآ  هب  یلوغـشم  لد  نانز و  داـی  زا  هک  تسا  نیا  شیاـنعم 
رود گنج  رد  ششوک  زا  ،و  دنکـش یم  نمـشد  هیحان  زا  ار  صخـش  تردق  ،و  دناشک یم  للخ  هب  ار  مزع  هدارا و  ،و  دنک یم  تسس 

 . دنک یم 

: بوذع بذاع و  و.هدومن  باذعا  نآ  زا  دیامن  عانتما  يزیچ  زا  هک  ره  و 

 . تسا ندیماشآ  ندروخ و  زا  هدننک  يراددوخ 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

امنـص مهیبا  دعب  بوبعیلا  اولدبت  .صربالا و  نب  دیبع  لاق  اطبثت  رورغلا  نع  مکرـسکی  هناف  نهرکذ  نم  اوعنتما  يا  ءاسنلا : نع  اوبذـعا 
.ینج ام  لثم  نم  یناجلا  عنمی  لاکن  هنال  باذعلا  هنم  برشلا و  لکالا و  نم  عنتما  اذا  ابوذع  سرفلا  تاب  اوبذعا و  لیدج و  ای  اورقف 

مثیم نبا 

هرانک دـیناوت  یم  ات  اهنز  دای  زا  : ) داتـسرف یم  گنج  نادـیم  هب  و  درک ، یم  هقردـب  ار  يرکـشل  هک  یتقو  تس ، هدـمآ  ماما  نخـس  رد 
اهنآ اب  یکیدزن  زا  و  اهنآ ، هب  نتـسب  لد  زا  دـینک و  يرود  اهنز  دای  زا  هک  تسا  نآ  مالـسلا ) هیلع   ) ماما نخـس  يانعم  دـینک .) يریگ 
یم نمـشد  زا  تسکـش  ثعاب  دنز و  یم  مهرب  ار  اهیریگ  میمـصت  دنک و  یم  تسـس  ار  یگنادرم  يوزاب  هک  اریز  دـینک ، يراددوخ 

بذاع و .تسا  هتـشاد  هگن  رود  نآ  زا  ار  دوخ  دـنک ، يراددوخ  يزیچ  زا  سک  ره  و  دراد ، یم  زاب  گنج  رد  شـشوک  زا  و  ددرگ ،
مهرد زا  هیانک  هیمحلا ، دضع  یف  تفی  مالـسلا ) هیلع   ) ماما ترابع  .دنک  يراددوخ  ندیماشآ  ندروخ و  زا  هک  تسا  یـسک  بوذـع 

.تسا یگنادرم  هدارا و  نتسکش 

دیدحلا یبا 
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[ اُوبُزُْعا  ] اُوبِذِْعا َلاَقَف  ِهیِْزُغی  ًاْشیَج  َعَّیَش  ُهَّنَأ  هنم  و 

.ُْمتْعَطَتْسا اَم  ِءاَسِّنلا  ِنَع 

یف حدـقی  هیمحلا و  دـضع  یف  تفی  کلذ  نـأل  نهل  هبراـقملا  نم  اوعنتما  نهب و  بولقلا  لغـش  ءاـسنلا و  رکذ  نع  اوفدـصا  هاـنعم  [و 
عنتمملا بوزعلا  بزاعلا و  هنع و  بزعأ  دقف  ءیش  نم  عنتما  نم  لکف  وزغلا  یف  داعبإلا  نع  تفلی  ودعلا و  نع  رسکی  همیزعلا و  دقاعم 

 [ برشلا لکألا و  نم 

نم لک  باوصلا و  یثالث و  هنع  بزع  دـقف  حیحـصلا  دـیجب و  سیل  هنع  بزعأ  دـقف  ءیـش  نم  عنتما  نم  هلوق  نکل  حیحـص  ریـسفتلا 
یثالث یضاملا  نأ  یلع  لیلدلا  دعق و  ماق و  یثالث  لعفلا  هتدعقأ و  هتمقأ و  لوقت  امک  هزمهلاب  هیدعت  هنع  هتبزعأ  دقف  ءیـش  نم  هتعنم 
هزمهلا نوکت  اذـه  یلع  حـضاو و  وه  بزعملا و  ناکل  ایعابر  ناک  ول  برـشلا و  لکألا و  نم  عنتمملا  بوزعلا  بزاعلا و  هلوق و  انهاه 

رسکلاب بزعی  عراضملا  نأل  اوبرضا  یف  امک  هروسکم  لصو  هزمه  فرحلا  لوأ  یف 

یناشاک

تفر یم  یپ  زا  ینعی  دومرف ، یم  عییـشت  ترـضح  نآ  هک  یتسرد  هب  اشیج ) عیـش  هنا  : ) هک هدش  عقاو  وا  ثیدح  رد  و  هثیدح ) یف  (و 
زا ار  دوخ  سفن  دیراد  زاب  دـیزاس و  بذـع  ءاسنلا ) نع  اوبذـعا   ) هک دومرف  یم  و  لاقف )  ) داتـسرف یم  ازغ  هب  هک  هیزغی )  ) ار يرگـشل 

دییامن و ضارعا  ءاسنلا ) رکذ  نع  اوفدصا  : ) هک تسا  نآ  ناشیلاع  مالک  نیا  ینعم  و  هانعم ) و   ) دیناوت هک  ردقنآ  متعطتـسا ) ام   ) نانز
دییامن عانتما  و  نهیلا ) هبراقملا  نم  اوعنتما  و   ) ناشیا هب  لد  ندرک  لوغشم  زا  و  نهب ) بلقلا  لغـش  یف   ) نانز ندرک  دای  زا  دیدرگزاب 

( هیمحلا دـضع  یف  تفی   ) هبراقم نآ  هک  اریز  کلذ ) نال   ) تعماجم زا  دـینک  زارتحا  ینعی  ناـشیا  هب  اـه  لزنم  رد  ندومن  یکیدزن  زا 
رد دروآ  یم  للخ  و  همیزعلا ) دـقاعم  یف  حدـقی  و   ) ار يدرم  يوزاب  دزاـس  یم  درم  درخ و  ینعی  .تریغ  يوزاـب  دـنک  یم  هزیر  هزیر 
یم و  ودعلا ) نع  رسکی  و   ) .ار تموصخ  لها  ءادعا و  عفد  رب  ندومن  تمیزع  دنادرگ  یم  تسـس  ینعی  دصق  تمیزع و  دقع  عضاوم 

رد غیلب  یعس  ندرک و  ازغ  رد  نتفر  رد  رود  زا  دنادرگ  یم  يور  و  وزغلا ) یف  داعبالا  نع  تفلی  و   ) نمشد زا  ار  دوخ  بحاص  دنکش 
ار دوخ  سفن  تشادزاب  سپ  هنع ) بذعا  دقف   ) يزیچ زا  دومن  عانتما  هک  ره  و  یـش ء ) نم  عنتما  نم  لک  و   ) ندروآ ياج  هب  باب  نآ 
ندیماشآ و زا  برـشلا ) لکالا و  نم   ) تسا هداتـسیا  زاب  هک  تسا  یـسک  بوذـع  بذاع و  و  غنتمملا ) بوذـعلا  بذاعلا و  و   ) نآ زا 

ندروخ

یلمآ

ینیوزق

حدقی هیمحلا و  دضع  یف  تفی  کلذ  نال  نهل  هبراقملا  نم  اوعنتما  نهب و  بلقلا  لغش  ءاسنلا و  رکذ  نع  اوفدصا  هانعم  و  دیـسلا : لاق 
بوذعلا بذاعلا و  هنع و  بذعا  دقف  یـش  نم  عنتما  نم  لک  وزغلا و  یغ  داعبالا  نع  تفلی  ودـعلا و  نع  رـسکی  همیزعلا و  دـقاعم  یف 

دیس دومرف  مالک  نیا  تیصو  هجو  رب  دومن  تعیاشم  ناشیا  اب  داتسرف  یم  یئاج  هب  يرکشل  ترضح  نآ  برشلا  لکالا و  نم  عنتمملا 
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يوزاب دـنک  یم  درخ  راک  نیا  هک  ناشیا  تبراقم  زا  دـیتسیا  زاب  و  ناشیا ، هب  رطاخ  لغـش  نانز و  داـی  زا  دـینک  ضارعا  ینعی  دـیوگ :
نمشد زا  ار  صخش  توق  دنکـش  یم  تین و  يار و  تابث  تمیزع و  دقع  رد  دنکفا  یم  للخ  دنک و  یم  حدق  و  ار ، تیمح  يدرم و 

بذاع و تسا و  هدومن  باذعا  نآ  زا  دـیامن  عانتما  يزیچ  زا  هک  ره  نمـشد و  گنج  ندرک  ضوخ  نتفر و  رود  زا  دـچیپ  یم  زاب  و 
نینچمه و  دشاب ، حیحـص  ود  ره  دیزم  درجم و  زا  اوبذعا )  ) میوگ یم  ریقف  دیامن  عانتما  برـش  لکا و  زا  هک  تسا  سک  نآ  بوذع 

عنم و ياج  هب  ار  بذع )  ) هک دشابن  قرف  نیا  ریغ  و  دـشاب ، حیحـص  ود  ره  دـیزم  درجم و  هتفگ  نآ  ینعم  رد  دیـس  هک  اوفدـصا  ظفل 
ضارعا هب  دومن و  ضارعا  ینعم  هب  فدـص )  ) نینچمه و  فک ، ياج  هب  هن  عنم  ياج  هب  ار  باذـعا )  ) دـننک و لامعتـسا  ود  ره  فک 

.سب دشاب و  یناث  ینعم  هب  فادصا ) دننک و( لامعتسا  ار  يرگید  دومرف  رما 

یجیهال

هک مالـسلا  هیلع  تسا  وا  ثیدح  رد  ینعی و  .متعطتـسا » ام  ءاسنلا  نع  اوبذعا  : » لاقف هیزغی ، اشیج  عیـش  هنا  مالـسلا ، هیلع  هثیدح  یف  و 
.دیراد ییاناوت  تردق و  هک  يردق  هب  نانز  زا  دیتسیازاب  تفگ : سپ  داتسرف  یم  گنج  هب  هک  ار  یهاپس  درک  تعیاشم 

ناشیا و هب  لد  نتخاس  لوغشم  نانز و  ندروآ  دای  زا  دینک  ضارعا  هک  تسا  نیا  حالطصا )  ) نیا ینعم  هک  هللا  همحر  دیس  دیوگ  یم 
ار تمیزع  دقع  دنادرگ  یمرب  ار و  تیمح  يوزاب  دـنک  یم  دروخ  ناشیا  اب  یکیدزن  هکنیا  تهج  زا  ناشیا ، اب  یکیدزن  زا  دـیتسیازاب 

.نمشد اب  گنج  ياهتنم  هب  ندیسر  زا  ار  وا  دنادرگ  یمرب  نمشد و  اب  گنج  زا  ار  سک  نیا  دنکش  یم  و 

ییوخ

یف حدـقی  و  هیمحلا ، دـضع  یف  تفی  کلذ  نال  نهل ، هبراقملا  نم  اوعنتما  و  نهب ، بلقلا  لغـش  ءاـسنلا و  رکذ  نع  اوفدـصا  هاـنعم : و 
: بوزعلا بزاعلا و  و  هنع ، بزعا  دقف  یـش ء  نع  عنتما  نم  لک  و  وزغلا ، یف  داعبالا  نع  تفلی  و  ودـعلا ، نع  رـسکی  همیزعلا و  دـقاعم 
، لصو هتزمهف  یثالثلا  نم  رما  اوبزعا : بارعالا : .هفرـص  اتفل : تفل )  ) هدعبا هبزعا : دعب ، بزعا :) : ) هغللا .برـشلا  لکالا و  نم  عنتمملا 
: یلزتعملا لاق  ینعملا : حاحص .- هترضحتسا - يا  یـسرف  تیدعا  رـضحلا و  ودعلا : دجنملا .- عطق - هتزمهف  لاعفالا  باب  هبزعا  نم  وا 

نا تفرع  دق  لوقا : .یثالث  هنع ) بزع  دقف   ) حیحصلا دیجب و  سیل  هنع ) بزعا  دقف  یش ء  نع  عنتما  نم  : ) هلوق نکل  حیحص  ریـسفتلا 
بانتجالا هبوزعلاب و  هشیج  مالـسلا ) هیلع   ) رما دق  .هلـصا و  نم  طقاس  هیلع  بتر  ام  ضارتعالاف و  ایدـعتم ، امزال و  بزعا  طبـض  هغللا 
دهاجملا بلق  بلـستف  ودـعلا  نم  تناـک  اذا  هیمحلا  دـضع  یف  تفی  نهعم  هبراـقملا  نـال  لـالحلا  هجولا  یلع  ناـک  نا  ءاـسنلا و  نع 

ضکرلا ودعلا و  نع  عنمی  تقولا و  توف  فعضلل و  بجوم  ءاسنلا  نم  عاتمتسالا  .داهجلا و  همیزع  نع  هفرصت  هیوهتست و  اهلامجب و 
هک ار  ینوشق  همجرتلا : .لغو  نصح و  لبج و  لهـس و  لک  یف  ودعلا  بیقعت  وزغلا و  یف  داعبالا  نع  شیجلا  فرـصی  و  ودـعلا ، ءارو 

: دـیوگ یـضردیس  .دـیراد  رودـب  نانز  زا  ار  دوخ  دـیناوت  یم  ات  داد : شرافـس  نینچ  اـهنآ  هب  درک و  هقردـب  درک  یم  مازعا  داـهج  هب 
یتسـس هیام  دوخ  نیا  اریز  دـینک ، يرود  اهنآ  اب  یکیدزن  زا  دـیهدن و  اهنادـب  لد  دـیرواین و  نابز  هب  ار  اهنآ  ماـن  هک  تسنیا  دوصقم 
هدورـس شوخ  هچ  .تسا  داهج  رما  ندرک  لابند  زا  ندش  فرـصنم  نمـشد و  لابند  ندیود  زا  ندناماو  تمیزع و  تسکـش  تریغ و 

: تسا

اجک یهالم  تسد  لد  نداد  *** اجک یهاپس  درم  یقشاع 
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نم ياج  دوشن  نز  نالف  بلق  *** نم ياوام  هچ  تسا  هاپس  بلق 

يرتشوش

اوبذعا لاقف : هیرس  عیـش  هنا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ثیدح  یف  و  هیاهنلا : یف  لاق  لوقا : برحلا ) بادآ  یف  نوعبرالا - نماثلا و  لصفلا  )
(: دربملا لماک   ) یف متعطتـسا ) ام  ءاسنلا  نع  اوبذـعا  ( ) مالـسلا هیلع   ) هلوق .وزغلا  نع  مکرـسکی  مکلذ  ناف  مکـسفنا ، ءاـسنلا  رکذ  نع 
مل میظع و  لامب  اهتیرتشا  هیراجب  کیلا  تهجو  دـق  ینا  هعم - ثعـشالا  نبا  هبراحم  تقو  یف  کلملادـبع - یلا  نمیلا  بحاص  بتک 

امـسج اهنم  يارف  هذـخاتل  تسکنف  هدـی  یف  ناک  ابیـضق  اهیلا  یقلاف  الیبن  اقلخ  الیمج و  اهجو  يار  هیلع  اهب  لخد  املف  طـق ، اـهلثم  ری 
هعبرا روطـس  هیف  نمحرلادـبع  نم  اباتک  هاطعاف  هیراجلا  یحن  هل و  نذاف  بابلاب ، جاـجحلا  لوسر  نا  نذـالا  هملعا  اـهب  مه  اـملف  هرهب ،

مجلا و نیب  لهاوصلا  مج  بجل  هل  رارجب  تومـس  له  طلخلا و  هریجلا  نیب  لیزی  ابرح  اهل  تینج  له  مرج  رواجم  لـئاس  اـهیف : لوقی 
نماثلا لصفلا  : ) وه يورلا و  ریغ  یلع  رخآ  تیب  اهتحت  طبغلاب و  ندقوتـسی  رادـلا  هحاس  یف  هیحاض  یحلا  ءالعلن  تکرت  له  طرفلا و 

اباوج هیط  یف  لعج  و  هباوج - بتکف  ماوقالا  رعارع  يرعلا و  رجـش  هئاول  تحت  راص  كولملا و  لتق  برحلا ) بادآ  یف  نوعبرـالا - و 
ینم مهلمحتـس  مهنیب  ینیب و  رهدلا  بوطخ  نظا  يرـسک  هتهافـس  نم  يونی  اظافح و  همظع  ربج  یعـسا ال  نم  لاب  ام  ثعـشالا : نبال 

یناولاب و ال انا  امف  ادـغ  مهب  اراطتنا  املح و  هانا و  يرـست  ریطلا ال  تتاب  هبنت  مل  ول  اطقلا و  هبن  نمک  مهایا  ینا و  رع و  بکرم و  یلع 
ینعنمی لاقف : کعنمی ؟ ام  کلاب و  امف  لوقتف : .کنم  یلا  بحا  هدئاف  تذـخا  ام  لوقی : هیراجلا و  فک  بلقی  تاب  مث  رمغلا  عرـضلا 

کیلا امف  راهطاب  تتاب  ول  ءاسنلا و  نود  مهرزام  اودـش  اوبراح  اذا  موق  لاـق : هناـف  برعلا  مـالا  تنک  هنم  تجرخ  نا  لـطخالا و  لوق 
: يا ءاسنلا ) رکذ  نع  اوفدصا  هانعم  و  : ) فنصملا لوق  .نمحرلادبع  لتق  یتح  اهبرقی  ملف  ثعشالا ، نبا  نیب  ینیب و  هللا  مکحی  وا  لیبس 

رمسلا هفقثملا  انم  تلهن  دق  اننیب و  رطخی  یطخلا  کترکذ و  رعاشلا : لاق  امک  اونوکت  و ال  نهب ) بلقلا  لغش  و   ) نهرکذ نع  اوضرعا 
قارعلا لها  نا  جاجحلا  یلا  بتک  قارعلا  لها  یف  جاجحلا  یلع  ثعـشالا  نبا  جرخ  امل  بلهملا  ناک  و  نهل ) هبراـقملا  نم  اوعنتما  (و 

مهجرخم و لوا  یف  هرش  قارعلا  لهال  نا  و  هرارق ، یلا  یهتنی  یتح  هدری  یـش ء  سیل  لع  نم  ردحنملا  لیـسلا  لثم  مه  کیلا و  اولبقا 
لـصفلا  ) بلغتف اهدـنع  مهعقاو  مث  مهدالوا ، اومـشی  مهیلها و  یلا  اوطقـسی  یتح  مهدری  یـش ء  سیلف  مهئاـسن  مهئاـنبا و  یلا  هباـبص 

یلع هفوکلا  اولخد  یتح  مهکرتف  اهب ، هومزهف  رتست  یلا  مهلبقتـساف  کـلذ  لـبقی  ملف  .مهیلع  برحلا ) بادآ  یف  نوعبرـالا - نماـثلا و 
رجشلا نانسالا و  یف  دودلا  حدق   ) نم حدقی ) هیمحلا و  دضع  یف   ) .نهوی فعـضی و  يا  تفی ) کلذ  ناف   ) .مزهف مهبراح  مث  مهئاسن 

دق و  برحلا ، یف  نوکسلاف  حتفلاب  ودعلا ) نع  رسکی  و   ) .اهلحیف همیزعلا ) دقاعم  یف   ) .هدودلا هحداقلا : و  هیف ، عقی  لکات  وه  و  احدق )
نع  ) .فرصی يا : تفلی ) و  (. ) وزغلا نع  مکرـسکی  مکلذ  ناف   ) ظفلب باذعالل  الیلعت  مالـسلا ) هیلع   ) همالک لعج  يرزجلا  نا  تفرع 
لها هبلج  كرت  هنالف و  هنالف و  حاکنب  لغاشت  و  هریخ ، رخا  هریا و  مدق  لاق : بعصم ، هیخا  لتق  ریبزلا  نبا  غلب  امل  و  وزغلا ) یف  داعبالا 

نا يار  اـمل  فنـصملا  یلع  دـیدحلا  یبا  نبا  ضرتـعا  هنع ) بذـعا  دـقف  یـش ء  نم  عنتما  نم  لـک  و   ) .هراد یف  هتیـشغ  یتـح  ماـشلا 
دقف یـش ء  نم  عنتما  نم  لک  و   ) هلوق ناب  اهفلظا -) يا  اذک  نع  کسفن  بذعآ  لاقی  هنع ، هتعنم  اذا  رمالا  نع  هتبذعا   ) لاق يرهوجلا 
ظفلب مالـسلا ) هیلع   ) همـالک نا  و  هنع ) بذـعا  دـقف  یـش ء  نم  هتعنم  نم  لـک  و   ) لاـقی نا  باوـصلا  نا  حیحـص و  ریغ  هنع ) بذـعا 

نا الا  .بذعملا  بوذعلا ال  بذاعلا و  هل  لاقی  برشلا  لکالا و  نم  عنتمملا  ناب  لدتسا  و  اهحتفب ، اوبذعا )  ) هزمهلا ال رـسکب  اوبذعا ) )
دقف اطخ ، عنم  ینعمب  برحلا ) بادآ  یف  نوعبرالا - نماثلا و  لصفلا  ( ) بذـعا  ) نا یلع  يرهوجلا  راـصتقا  نا  اـمک  طـقاس ، هضارتعا 
نبا رـصتقا  لب  .دـعتم  مزال و  بذـعا ، يرزجلا : لاق  .باذـعالاک و  كرتلا  فکلا و  باذـعالاک و  عنملا  بذـعلا  يدابآزوریفلا : لاـق 
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نع اوعنتما  يا  ءاسنلا ) نع  اوبذعاف   ) ثیدـحلا یف  و  هنع ، عنتما  اذا  یـشلا ء  نع  بذـعا  لاقف : عنتما )  ) ینعمب بذـعا )  ) نا یلع  دـیرد 
هلثم .عـنتما و  بذـعا )  ) ینعم نوـک  بذـعا و  نـم  هـلعج  هـلثم و  ناوـنعلا  لـقن  ثـیح  هـیلا  دنتـسا  فنــصملا  نا  رهاـظلا  .نـهرکذ و 

، عنتما اذا  هنع  بذعتسا  یشلا ء و  نع  بذعا  ءاسنلا ) نع  اوبذعا   ) هیرسل مالـسلا ) هیلع   ) یلع ثیدح  یف  ساسالا )  ) یفف يرـشخمزلا ،
بذاعلا و   ) .اوعنما ینعمب  اوبذعا )  ) نوکی مکـسفنا ) ءاسنلا  رکذ  نع  اوبذعا   ) ظفلب مالـسلا ) هیلع   ) همالکل يرزجلا  لقن  حص  نا  نکل 

دیبع لوق  و  اعئاج ، مونلا  نع  اعنتمم  ناک  اذا  ابوذـع  ابذاع و  لجرل  تاب  هرهمجلا :)  ) یف و  برـشلا ) لـکالا و  نم  عنتمملا  بوذـعلا  و 
بوذعلا حاحصلا :)  ) یف و  برشملا ، لکاملا و  نم  هعنتمم  هعئاج  يا  بوقر  هخیـش  اهناک  ابوذع  مرا  یلع  تتاب  يدسالا : صربالا  نب 

، شطعلا هدش  نم  لکالا  كرت  بذعلا  سوماقلا :)  ) یف .بذاعلا و  کلذک  و  برـشی ، لکای و ال  يذلا ال  مئاقلا  اهریغ  باودلا و  نم 
.رتس ءامسلا  نیب  هنیب و  سیل  يذلا  بوذعلا  بذاعلا و  و  بوذع ، بذاع و  وه  و 

هینغم

یف نیبلق  نم  لجرل  لعج  ام  هللا  نال  ءاـسنلا ، سنجلا و  یف  اوثدـحتت  وا  اورکفت  ـالف  داـهجلا  یف  متنک  اذا  ینعملا  و  اوضرعا ، اوبذـعا :
.هفوج

هدبع

تقو رسکلا  قدلا و  تفلا  هیمحلا : دضع  یف  تفی  اوکرتا …  اوضرعا و  يا  لعفلا  نیع  رـسکب  اوفدصا  اوبذعا و  ءاسنلا : رکذ  نع  … 
نع هیانک  اهقرخ  ینعمب  اهیف  حدق  بولقلا و  یه  اهداقعنا و  عضاوم  همیزعلا  دقاعم  هرسک و  هناک  هفعضا  يا  رصن  باب  نم  هدعاس  یف 

هنع دعقی  يا  هنع  رسکی  يرجلا و  نوکسف  حتفب  ودعلا  اهنهوا و 

يرفعج

مالسالا ضیف 

زردنا  ) داتسرف یم  گنج  هب  ار  اهنآ  هدومن  هقردب  ار  يرگـشل  راوگرزب  نآ  هک  یماگنه )  ) تسا مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  راتفگ  رد 
ماگنه  ) هک تسا  نآ  نخـس  نیا  ینعم  دـیامرف ): هللا  همحر  یـضردیس   ) دـینک يرود  اهنز  زا  دـیناوت  یم  هچنآ  دومرف : یم  و  دادـیم )

ار يدرم  تیمح و  يوزاب  نآ  هک  دـینک  يراددوخ  ناشیا  اب  یکیدزن  زا  و  دـیئامن ، يرود  اـهنآ  هب  نتـسب  لد  اـهنز و  داـی  زا  گـنج )
ششوک نتفر و  زا  و  دهد ، یم  تسکـش  نمـشد  زا  ار  صخـش  و  دیامن ، یم  هنخر  هدومن  لالخا  اهمیمـصت  رد  دنادرگ و  یم  تسس 

هتسج و يرود  نآ  زا  ینعی ) هنع  بذعا  دوش : یم  هتفگ  وا  هرابرد   ) دیامن عانتما  يزیچ  زا  هک  ره  و  دراد ، یم  رود  گنج  رد  ندومن 
.دیامن يراددوخ  ندیماشآ  ندروخ و  زا  هک  تسا  یسک  بوذع  بذاع و  و  تسا ، هتشاد  هاگن  ار  دوخ 

ینامز

نانآ راک  نیا  یهاگ  .دندرب  یم  هارمه  ار  دوخ  نارسمه  دوشن  هدنکارپ  نایرکشل  راکفا  هکنیا  يارب  اهگنج  زا  یلیخ  رد  مالـسا  ردص 
زا هک  دینک  ترـشابم  نانز  اب  اجنآ  ات  دنک  یم  شرافـس  مالـسلا ) هیلع   ) ماما اذل  دـیناشک ، یم  داهج  زا  تلفغ  یناراذگـشوخ و  هب  ار 
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دهاک و یم  ار  ندب  يورین  دنادرگ و  یم  تسس  ار  میمصت  دزاس ، یم  لوغـشم  ار  رکف  نانز  اب  ندش  مرگرـس  اریز  دینامن ، زاب  گنج 
هک یناـسک   ) .دوب دـنهاوخ  تسکـش  بجوم  دارفا  هنوگ  نیا  هجیتـن ، رد  دریگ و  یم  وا  زا  تسا  زابرـس  زاـین  دروم  هک  ار  يرظن  دـنلب 

( .دنناهاوخ ار  امش  تشگزاب  تسکش و  دنور  یم  یناراذگشوخ  لابندب 

يزاریش دمحم  دیس 

: يا اوفدصا ) هانعم  و  ( ) متعطتـسا ام  ءاسنلا  نع  اوبذـعا  : ) لاقف  ) براحی هلعجی  يا  هیزغی ) اشیج  عیـش  هنا  : ) مالـسلا هیلع  هثیدـح  یف  و 
هیمح بعـضی  يا   ) هیمحلا دـضع  یف  تفی  کـلذ  نـال  نهل ، هبراـقملا  نغ  اوعنتما  و  نهب ، بلقلا  لغـش  و  ءاـسنلا ) رکذ  نع   ) اوضرعا

رـسکی و  بلقلا ) یف  اهدقغ  لحم  اهدقاعم  هینلا و  همیزعلا   ) همیزعلا دـقاعم  یف  حدـقی  و  لاتقلا ) یلع  هل  دـج  الف  اهرـسکی ، ناسنالا و 
رظنی نا  نع  ناسنالا  فرـصی  يا   ) وزغلا یف  داعبالا  نع  تفلی  و  ضکرلا ) يرجل و  نم  ناـسنالا  نکمت  مدـع  ببـسی  يا   ) ودـعلا نع 

نال کلذ  و  برشلا ) لکالا و  نم  عنتمملا  بوذعلا  بذاعلا و  هنع و  بذعا  دقف  یش ء  نم  عنتما  نم  لک  و   ) برحلا هلاح  هدیعب  هرظن 
شیجلا ضرعت  مدع  دارملا  نوکی  نا  هرابعلا  یف  لمتحی  و  رکذ ، ام  ببـس  کلذ  و  هیـسفنلا ، هوقلا  و  هیندـبلا ، هوقلا  فعـضت  هبراقملا 

-. مالسالا ایاصو  نم  وه  امک  نه - ءاذیا  ءاسنلاب و 

يوسوم

یناقلاط

هک نادنچ  دومرف : نینچ  تفر و  نانآ  هقردـب  هب  درک  یم  هناور  گنج  هب  هک  ار  يرکـشل  نوچ  هک  تسا  ترـضح  نآ  نانخـس  زا  «و 
یکیدزن نانز  هب  دینک و  يراددوخ  نانآ  هب  یلوغـشم  لد  نانز و  دای  زا  هک  تسا  نیا  نآ  ینعم  .دیراد  زاب  نانز  زا  ار  دوخ  دـیتسناوت 

نمـشد بـیقعت  ندـیود و  زا  ددرگ و  یم  تـمیزع  ياهدـنویپ  نتـسسگ  تـّیمح و  يوزاـب  رد  یتســس  زورب  ببــس  نآ  هـک  دـینکم 
ینعم هب  بوزع  بزاع و  .تسا و  هدـش  نادرگ  يور  نآ  زا  دـنک ، يراددوخ  يراـک  نداد  ماـجنا  زا  سک  ره  دـنک و  یم  يریگولج 

« .دنک يراددوخ  ندیماشآ  ندروخ و  زا  هک  تسا  یسک 

مراکم

مالسلا هیلع  هثیدح  یف  و 

: َلاقَف ٍهَیْزَِغب  ًاْشیَج  َعَّیَش  ُهَّنَأ 

.ُْمتْعَطَتْسا اَم  ِءاَسِّنلا  ِنَع  اُوبِذْعا 

: دومرف درک  یم  هقردب  دربن  نادیم  يارب  ار  یهاپس  هک  یماگنه  مالسلا  هیلع  ماما 

ینارون مالک  نیا  یضر  دّیس  موحرم  زا  شیپ  هک  یناسک  زا  هنامیکح : راتفگ  دنس   ) . .دییوج يرود  نانز  زا  دیناوت  یم  هک  اج  نآ  ات 
رکذ ار  نآ  « بذع » هدام رد  ریثا  نبا  لقن  هب  انب  نیبیرغلا  نیب  عمجلا  رد  يوره  ثیدحلا و  بیرغ  باتک  رد  دـیبع  وبا  ، دـنا هدرک  لقن  ار 
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( ( ،ج 4،ص 224 هغالبلا جهن  رداصم  ) .تسا هدرک 

: دیوگ یم  فیرش ) مالک  نیا  ریسفت  رد   ) یضر دّیس  موحرم 

عانتما نانآ  اب  یکیدزن  زا  دـینک و  رظن  فرـص  گنج  ماگنه  هب  اه  نآ  هب  یلوغـشم  لد  نانز و  دای  زا  هک  تسا  نآ  نخـس  نیا  يانعم 
یمزاب گنج  رد  ششوک  عیرس و  تکرح  زا  دنک و  یم  داجیا  للخ  میمـصت  رد  تسـس و  ار  ّتیمح  ناوزاب  ، راک نیا  هکارچ  ، دیزرو

هتفگ یـسک  هب  « بوُذَْـعلا »و« ْبِذاْعلا و« «، ُْهنَع َبَذـْعأ   » دوش یم  هتفگ  وا  هرابرد  دزرو  عاـنتما  يزیچ  زا  سکره  یلک ) روط  هب   ) دراد و
.دزرو عانتما  ندیماشآ  ندروخ و  زا  هک  دوش  یم 

یف ُحَدـْقَی  ،َو  ِهَّیِمَْحلا ِدُـضَع  یف  ُّتُفَی  َِکلذ  َّنَأـِل  ، َّنَُهل َِهبَراـقُْملا  ِنَع  اوُعَنَْتما  َو  َّنِِهب ، ِْبلَْقلا  ِلْغُـش  ِنلا َو  ِءاـسّ ِرْکِذ  ْنَع  اُوفِدْـصا  : ُهاـنْعَم (َو 
ُبِذاـْعلا َو ُهـْنَع َو  َبَذـْعأ  ْدَـقَف  ٍءْیـَـش  ْنـِم  َعَـنَْتما  ِنَـم  ُّلُـک  ،َو  ِوْزَْغلا ِیف  ِداـْعبْإلا  ِنَـع  ُتـِْفلَی  ِّوُدَْـعلا َو  ِنَـع  ُرـِـسْکَی  ِهَـمیزَْعلا َو  ِدــِقاعَم 

( . ِبْرُّشلا ِلْکَْألا َو  َنِم  ُِعنَتْمُْملا  : ُبوُذَْعلا

دینک يرود  نانز  زا  نمشد  اب  هلباقم  ماگنه  هب 

يرود نانز  زا  دیناوت  یم  هک  اج  نآ  ات  :» دومرف درک  یم  هقردب  دربن  نادیم  هب  نداتسرف  يارب  ار  یهاپس  هک  یماگنه  مالـسلا  هیلع  ماما 
نیا ترابع  رهاظ  اریز  ، تسا یبسانم  ظفل  هک  تسا  هدمآ  ٍهَّیِرَِسب  « هیزغب » ياج هب  خسن  زا  يرایسب  رد   ) . ٍهَیْزَِغب ًاْشیِج  َعَّیَـش  ُهَّنَأ  ( ؛» دییوج

روضح نآ  رد  مالـسلا  مهیلع  ماـما  ربـمغیپ و  هک  یگنج  نینچ  هب  تسا و  هتـشادن  روضح  گـنج  نآ  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  تسا 
اما ؛ گنج نادـیم  هب  نداتـسرف  ياـنعم  هب  لاـعفا ) باـب  زا  «) هیزُغی :» تسا هدـمآ  خـسن  زا  يدادـعت  رد  دوش و  یم  هتفگ  « هّیرَـس » دـنرادن

: َلاقَف درادن )  مالسلا  هیلع  ماما  مالک  اب  یبسانت  تسا و  یلحم  مسا  اهنت  هیزغ  اریز  ، تسا طلغ  ًارهاظ  « هیزغب » هژاو

( . ُْمتْعَطَتْسا اَم  ِءاَسِّنلا  ِنَع  اوبِذْعا 

نخس نیا  يانعم  : دیوگ یم  هدرک  هیکت  بلاج  حیصف و  يریبعت  ناونع  هب  اوبِذْعا »  » هلمج رب  ترابع  نیا  حرش  رد  یضر  دّیـس  موحرم 
نیا هکارچ  ، دیزرو عانتما  نانآ  اب  یکیدزن  زا  دینک و  رظن  فرص  گنج  ماگنه  هب  اه  نآ  هب  یلوغـشم  لد  نانز و  دای  زا  هک  تسا  نآ 
روط هب   ) دراد و یمزاب  گنج  رد  شـشوکو  عیرـس  تکرح  زا  دـنک و  یم  داجیا  للخ  میمـصت  رد  تسـس و  ار  ّتیمح  ناوزاـب  ، راـک

زا هک  دوش  یم  هتفگ  یـسک  هب  « بوذَْـعلا »و« بِذاـعلا و« «، ُْهنَع َبَذـْعا  » دوش یم  هتفگ  وا  هراـبرد  دزرو  عاـنتما  يزیچ  زا  سکره  یلک )
ُّتُفَی َِکلذ  َّنَِأل  ، َّنَُهل َِهبَراقُْملا  ِنَع  اوُعَنَْتما  ،َو  َّنِِهب ِْبلَْقلا  ِلْغُـش  ِنلا َو  ِءاسّ ِرْکِذ  ْنَع  اُوفِدْصا  : ُهانْعَم َو  ( ؛» دزرو عانتما  ندـیماشآ  ندروخ و 

َبَذْعأ ْدَقَف  ٍءْیَش  ْنِم  َعَنَْتما  ِنَم  ُّلُک  ،َو  ِوْزَْغلا ِیف  ِداْعبْإلا  ِنَع  ُتِْفلَی  ِّوُدَْعلا َو  ِنَع  ُرِـسْکَی  ِهَمیزَْعلا َو  ِِدقاعَم  یف  ُحَدْقَی  َو  ِهَّیِمَْحلا ، ِدُضَع  یف 
( . ِبْرُّشلا ِلْکَْألا َو  َنِم  ُِعنَتْمُْملا  : ُبوُذَْعلا ُبِذاْعلا َو  ُْهنَع َو 

.دنتسه ینعملا  بیرق  ، هژاو ود  ره  تسا و  ندرک  يرود  يانعم  هب  هک  هدمآ  « اُوبِزْعا «» اُوبِذْعا » ياج هب  خسن  زا  یضعب  رد 

راک نآ  هجوتم  شرکف  مامت  هک  دـنک  یم  تفرـشیپ  دربن -  نادـیم  رد  ًاصوصخم  - دوخ راـک  رد  یتروص  رد  ناـسنا  هک  تسین  کـش 
هب ار  دوخ  رکف  رگا  صوصخ  هب  دوش  یم  رتمک  شقیفوت  تبـسن  نامه  هب  ، دنک میـسقت  راک  دنچ  ای  ود  هب  ار  دوخ  رکف  رگا  اما  ؛ دـشاب
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رگا هژیو  هب.دهاک  یم  وا  توق  تردق و  هدارا و  میمـصت و  زا  دهد و  یم  رارق  يرگید  ياوه  لاح و  رد  ار  وا  هک  دراد  لوغـشم  نانز 
اه نآ  ناوت  زا  نیقی  هب.دننک  تبراقم  اه  نآ  اب  رکشل  دماجنا و  یم  لوط  هب  یتدم  هک  يدربن  ؛ دنیایب دربن  نادیم  هب  رکـشل  هارمه  ، نانز

.دهاک یم  رمع  لوط  زا  نآ  ترثک  دزاس و  یم  تسس  ار  ندب  ، هفطن هدام  جورخ  هب  هتنم  تبراقم  هک  تسا  یهیدب  اریز  ، دهاک یم 

.دراد یم  رذح  رب  ار  شنایرکشل  ، نانآ اب  تبراقم  ای  اه  نز  رکف  هب  نتخادرپ  زا  مالسلا  هیلع  ماما  لیلد  نیمه  هب 

.تسا هدش  انثتسا  يداشرا  یهن  نیا  ، دیدش زاین  ترورض و  دراوم  رد  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  ُْمتْعَطَتْسا » اَم   » هب ریبعت  هتبلا 

دوخ اب  ار  ناشنانز  گنج  ياه  نادیم  زا  یضعب  رد  ، روتـسد نیا  سکع  هب  ناکرـشم  میناوخ  یم  مالـسا  خیرات  رد  هک  نیا  هجوت  لباق 
زا یکی  دـندرگ و  رتسبمه  اـه  نآ  اـب  دـنوش  زوریپ  رگا  دـنداد  یم  لوق  اـه  نآ  هب  دـندناوخ و  یم  اـه  نآ  يارب  هنارت  دـندروآ و  یم 

 ( ،ج 20،ص 25 راونالا راحب   ) . .دوب نیمه  گنج  رد  اه  نآ  یتسس  لماوع 

اب اکیرمآ  زا  ار  ییاجره  نانز  زا  یهورگ  هتسویپ  اه  ییاکیرمآ  هک  تسا  هدمآ  مانتیو  گنج  يارجام  رد  زین  رـصاعم  ياه  گنج  رد 
.تفرگ ار  اه  نآ  ناماد  يا  هناحضتفم  تسکش  ماجنارس  دنداتسرف و  یم  مانتیو  هب  دوخ  نایرکشل  یمرگرس  يارب  امیپاوه 

دیناوت یم  ات  اه  نز  يارب  یتمحازم  هک  تسا  نیا  مالسلا  هیلع  ماما  روظنم  هک  دنا  هداد  ار  لامتحا  نیا  هغالبلا  جهن  ناحراش  زا  یضعب 
 ( ،ج 4،ص 388 هغالبلا جهن  حیضوت   ) . .تسا عونمم  مالسا  رد  نایوجگنج  ریغ  هب  رازآ  ندناسر  اریز  ، دینکن داجیا 

هدرک طابنتسا  نآ  زا  یضر  دّیس  موحرم  هک  تسا  نامه  مالک  رهاظ  تسا و  مالـسلا  هیلع  ماما  مالک  رهاظ  فالخرب  لامتحا  نیا  هتبلا 
.دنا هدرک  لابند  ار  نامه  زین  ناحراش  بلاغ  و 

هدمآ و اُوبِذـْعا »  » يانعم هرابرد  ریثا  نبا  هیاهن  باتک  رد  هک  تسا  يزیچ  دـنک  یم  دـییأت  ار  لامتحا  نیا  فعـض  هک  يروما  هلمج  زا 
: دنک یم  ینعم  نینچ  ار  مالسلا  هیلع  ماما  مالک 

 ( ،ج 3،ص 195 ثیدحلا بیرغ  یف  هیاهنلا  « . ) . وْزَْغلا ِنَع  ْمُکُرِسْکَی  َِکلَذ  َّنِإَف  ، َّنِِهب ِْبلَْقلا  ِلْغُش  ْمُکَسُْفنَأ َو  ِءاَسِّنلا  ِرْکِذ  ْنَع  اوُعَْنمِإ  »

یسیلگنا

يزوریپ هب  دیما  مالسلا  هیلع  هثیدح  یف  و  - 8

هراشا

ِهِحاَِدق نِم  ٍهَزوَف  َلّوَأ  ُرِظَتنَی  ِِجلاَفلا  ِرِساَیلاَک 

519 ص :
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زجارلا لاق  مهجلفو و  مهیلع  جلف  لاقی  بلاغلاو  رهاقلا  جلافلاو  روزجلا  یلع  حادقلاب  نوبراضتی  نیذلا  مه  نورسایلا 

اجلفدق اجلاف  تیأرامل 

اه همجرت 

یتشد

 . ددرگ زوریپ  يزادناریت  نیتسخن  نامه  رد  دراد ، راظتنا  هک  تسا  يرهام  يزادناریت  نانوچ  ناملسم 

دق .دنیوگ  یم  زوریپ ، تسد  هریچ  ینعی  جلاف ، و  دـنهد ، یم  هقباسم  يرتش  رـس  رب  اهریت  اب  هک  دنتـسه  یناسک  نورـسای ، : ) میوگ یم 
وبا وا ، بقل  یلجع و  همادـق  نب  لضف  زجار ،  ) زجار و  دـندرک ، بولغم  ار  نانآ  و  دـندش ، زوریپ  ناـنآ  رب  ینعی  .مهجلف  مهیلع و  جـلف 

( .دش زوریپ  هک  مدید  ار  یتسد  هریچ  دیوگ : یم  .تشذگرد ) يرجه  لاس 130  رد  هک  تسا  يوما  رصع  نارعاش  زا  وا  تسا ، مّجنلا 

يدیهش

دنتـسه یناسک  نورـسأی   ] .درب دوخ  نیتسخن  تسد  رد  يزوریپ  راظتنا  هک  زوریپ  زابرامق  نوچمه  تسا ]: ترـضح  نآ  ثیدح  رد  [و 
ناشبولغم مهجلف - و  دش - زوریپ  نانآ  رب  مهیلع - جـلف  دـق  دـنیوگ  تسا ، زوریپ  هریچ  جـلاف  دـننکفا و  هدـش  رحن  رتش  رب  رامق  ریت  هک 

«[ .دیدرگ بلاغ  هک  مدید  ار  یجلاف - نوچ  : » تسا هتفگ  زجار  و  دینادرگ -

یلیبدرا

هک دنیناسک  نورـسأی  دوخ  رامق  ياهریت  زا  ار  يزوریف  لوا  دشک  یم  راظتنا  هک  تسبلاغ  زاب  رامق  وچمه  نالف  ینعی  رخآ  ات  رـسایلاک 
دش بلاغ  دنیوگ  یم  تسا  رهاق  بلاغ و  ینعمب  جلاف  تسبرع و  تداع  هک  ینتـشک  رتش  رب  رامق  ياهریتب  رگیدکی  اب  دنزاب  یم  رامق 

هدنوش بلاغ  مدید  هک  یتقو  برح  هکرعم  رد  هدنناوخ  زجر  تسا  هتفگ  ار  ناشیا  دش  بلاغ  ناشیا و و  رب 

یتیآ

.تسا دوخ  رامق  ياهریت  زا  يزوریپ  نیتسخن  رظتنم  هک  جلاف » رسای   » دننامه تسا : هدمآ  مالسلا ) هیلع   ) ترضح نآ  زا  یثیدح  رد 

مهیلع و جلف  دق   » دنیوگ .تسا و  زوریپ  ینعم  هب  جلاف »  » .دننکفا و یم  يا  هتشک  رتش  رب  ار  رامق  ياهریت  هک  دنتسه  یناسک  نورسای » »
هبلغ هدننک ، هبلغ  هک  مدید  نوچ  اجلف ،» دـق  اجلاف  تیأر  امل  : » دـیوگ زجار  دـینادرگ و  ناشبولغم  دـش و  زوریپ  نانآ  رب  ینعی  مهجلف »

.درک

نایراصنا

ریت زا  ار  دوخ  يزوریپ  نیلوا  هک  تسا  یتسدربز  زاب  رامق  نوچ  هدومنن  راـع  راـچد  ار  دوخ  هک  ینمؤم  : تسا ترـضح  نآ  راـتفگ  رد 
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 . تسا راظتنا  رد  شرامق 

ْدَق :» دوش یم  هتفگ  ، تسا تسدربز  بلاغ  « جلاف » .دـننک یم  رامق  هدـش  رحن  رتش  رـس  رب  دوخ  ياهریت  اب  هک  دنتـسه  یناسک  « نورـس ای  »
.دومن ناشبولغم  تفای و  يزوریپ  نانآ  رب  ینعی  « ْمُهَجَلَف ْمِْهیَلَع َو  َجَلَف 

 . دش بلاغ  هک  ار  هدننک  هبلغ  مدید  هک  یتقو  : دیوگ هدنناوخ  زجر 

اه حرش 

يدنوار

وه رسیملاب و  نوبعلی  نیذلا  مه  نیرسایلاب و  مههبش  مث  اهل  نولمعی  نیذلا  هرخالا  لها  فصو  یف  مالک  دعب  اذه  جلافلا ، رسایلا  هلوق :
.مالزالاب برعلا  رامق 

يردیک

.مهجلف هباحصا و  یلع  جلف  لاقی  زئافلا  جلافلا : حادقلاب  بعاللا ، رسایلا :

مثیم نبا 

اب هک  دنتـسه  یناسک  نورـسای ، دراد .) راـظتنا  دوخ  راـمق  ياـهریت  زا  ار  يزوریپ  ادـتبا  هک  تسا  يرهاـم  يوج  هبلغ  زاـبرامق  دـننام  )
رب ینعی  مهجلف ، و  مهیلع ، جـلف  دوش : یم  هتفگ  تسد ، هریچ  يوج  هبلغ  هب  جـلاف  .دـننک  یم  تخاب  درب و  رتش ، رـس  رب  راـمق  ياـهریت 

مدید هک  یتقو  ینعی : اجلف  دق  اجلاف  تیار  امل  تفگ : یم  دناوخ و  یم  زجر  گنج  نادیم  رد  یـسک  .درب  نانآ  زا  دش و  بلاغ  نارای 
( رطملا رطقمک  ضرـالا  یلا  ءامـسلا  نم  لزنی  رمـالا  ناـف  دـعب  اـما  : ) تراـبع رد  نخـس  نیا  حرـش  .دـش  زوریپ  هک  ار  يا  هدـننک  هبلغ 

.تشذگ

دیدحلا یبا 

.ِهِحاَِدق ْنِم  ٍهَزْوَف  َلَّوَأ  ُرِظَْتنَی  ِِجلاَْفلا  ِرِساَْیلاَک  هنم  و 

تیأر امل  زجارلا  لاق  مهجلف  مهیلع و  جلف  دق  لاقی  بلاغلا  رهاقلا  جلافلا  روزجلا و  یلع  حادقلاب  نوبراضتی  نیذلا  مه  نورـسایلا  لاق  ]
 [ اجلف دق  اجلاف 

نم هزوف  لوأ  رظتنی  جـلافلا  رـسایلاک  سانلا  مائل  هب  يرغی  ترکذ و  اذإ  اـهل  عشخی  هءاـند  شغی  مل  اـم  ملـسملا  ءرملا  نأ  مـالکلا  لوأ 
حدقلا بحاص  هلزنمب  وهف  ایندلا  نم  بحی  ام  یلإ  ریـصی  نأ  امإ  نیتریخ  نیب  وه  لوقی  ِراْربَْأِلل  ٌْریَخ  ِهّللا  َْدنِع  ام  هللا ف  یعاد  وأ  هحادق 

هرـسف امک  بلاغلا  رماقلا  جلافلا  هلوقب  ینعی  سیل  و  هل ) .» یقبأ  :» ا یقبأ (  هل و  ریخ  هللا  دنع  امف  تومی  وأ  ابیـصن  اهرفوأ  وه  یلعملا و 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 3475 

http://www.ghaemiyeh.com


راظتنالا و یلإ  هل  هجاح  يأ  بلغ و  دـق  رظتنی و  فیک  هحادـق و  نم  هزوف  لوأ  رظتنی  رماقلا ال  بلاغلا  رـسایلا  نـأل  هللا  همحر  یـضرلا 
اروهقم نوکی  نأ  لق  بلغی و  نأ  هدرطم  هداع  هل  يذلا  هبیقنلا  نومیملا  جلافلاب  ینعی  هنکل 

یناشاک

راظتنا هک  هحادق ) نم  هزوف  لوا  رظتنی   ) رهاق زابرامق  وچمه  نالف  و  جلافلا ) رـسایلاک  : ) هک هدش  عقاو  وا  ثیدح  رد  و  هثیدـح ) یف  (و 
هک دنیناسک  نآ  نورـسای  روزجلا ) یلع  حادقلاب  نوبراضتی  نیذـلا  مه  نورـسایلا  و   ) دوخ رامق  ياهریت  زا  ار  يزوریف  لوا  دـشک  یم 

ینعم هب  جلاف )  ) و بلاغلا ) رهاقلا  جـلافلا  و   ) تسا برع  تداع  هکنانچمه  یـشکرتش  رب  رامق  ياهریت  هب  رگیدـکی  اب  دـنزاب  یم  رامق 
ینعی مهیلع ) جلف  دـق   ) هک قیرط  نیا  هبار  جـلاف )  ) ظفل دـننک  یم  لامعتـسا  ینعی  دـنیوگ  یم  لاقی )  ) تسا هدـنوش  بلاغ  هدـننکرهق 
راهظا يارب  زا  برح  كراـعم  رد  هدـنناوخزجر  تسا  هتفگ  زجارلا ) لاـق   ) ار نآ  دـش  بلاـغ  ینعی  مهجلف ) و   ) ناـشیا رب  دـش  بلاـغ 

.نامصخ رب  دش  بلاغ  هک  ار  يا  هدنوش  بلاغ  مدید  هک  یتقو  ینعی  اجلف ) دق  اجلاف  تیار  امل  : ) هکنیا دوخ  تعاجش 

یلمآ

ینیوزق

: زجارلا لاق  مهجلف و  مهیلع و  جلف  دق  لاقی  بلاغلا  رهاقلا  جلافلا  روزجلا و  یلع  حادقلاب  نوبراضتی  نیذلا  مه  نورسایلا  و  دیسلا : لاق 
زا یـضعب  رد  امـش  زا  یـضعب  رگا  تسا : هدومرف  ظعو  ماقم  رد  تسا  روکذـم  باتک  لیاوا  رد  مالک  نیا  اـجلف  دـق  اـجلاف  تیار  اـمل 
درم هک  دتفین  تیصعم  رد  دورن و  نوریب  ياج  زا  کشر  زا  دربن و  دسح  دوشن و  هنتف  نآ  رب  دنیب  یتمعن  لام و  شیوخ  نموم  ناردارب 

ینعی جلاف ) رـسای   ) وچمه تسا  هتخاسن  اوسر  راوخ و  اهرظن  رد  ار  دوخ  تسا  هدرکن  دولآ  رانـش  راعب و  ار  دوخ  هکنادنچ  ریقف  نموم 
ینعی دوخ  حادق  زا  ار  یتفای  رفظ  لوا  درب  یم  راظتنا  دروآ  دارم  شقن  همه  شلابقا  نیتبعک  دـشاب ، ار  وا  درب  هک  تسد  بلاغ  زابرامق 

هک رتش  نآ  ینعی  روزج  رـس  رب  برع  هقیرط  رب  دنزاب  یم  رامق  ریت  هب  هک  دنا  یموق  نورـسای  دـیوگ : یم  دیـس  .دوخ  رامق  ياهریت  زا 
ره دـشاب  یم  رپ  یب  ریت  هد  ار  ناشیا  هک  تسا  نیا  رامق  نآ  قیرط  ام و  تیـالو  رد  دنفـسوگ  ياـج  هب  ندروخ  يارب  دـشک  یم  برع 

و ندرب ، رد  دـشاب  مهـس  تفه  ار  نآ  هک  متفه  ات  هس ، ار  يرگید  و  ود ، ار  يرگید  و  کـی ، مهـس  ار  یکی  یماـن  یناـشن و  ار  مادـک 
تسد کی  ره  دننز و  مه  رب  دنهن و  یطاسب  ریز  اهریت  نآ  نتخاب  رد  مهـس ، هد  ار  مهد  و  مهـس ، هن  ار  مهن  و  مهـس ، تشه  ار  متـشه 

، تسار ریت  نآ  هک  اهمهـس  نآ  ردق  هب  دوب  ار  ناشیا  درب  دنروآ  نوریب  لوا  ریت  تفه  هک  نانآ  دنروآ ، نوریب  يریت  دـنرب و  طاسب  ریز 
روزج سنج  زا  دشاب  يرتش  رـس  رب  ورگ  و  میتفگ ، هک  اهمهـس  نآ  هب  تسا  ار  ناشیا  تخاب  دنروآ  نوریب  ار  رخآ  هس  نآ  هک  نانآ  و 

و دشاب ، ار  وا  رتش  نآ  تشوگ  زا  میتفگ  هک  اهمهس  نآ  هب  درب  هک  ره  دننک ، تمسق  تشه  تسیب و  رب  دنـشکب و  دنرخب و  ار  نآ  هک 
جلاف دیوگ : دیس  .دنا و  هتفگ  مه  شور  نیا  ریغ  و  دنهدب ، میتفگ  هک  اهمهس  نآ  هب  دوخ  نایم  تفه  تسیب و  رب  دنزابب  هک  سک  هس 

دق اجلاف  تیار  امل  : ) دـنیوگ زجار  ار  ناشیا  درب  درک و  رهق  ناراـی و  رب  دـش  بلاـغ  مهجلف ) مهیلع و  جـلف   ) دـنیوگ یم  تسا  بلاـغ 
.دش بلاغ  گنج  رد  هک  ار  يا  هدننک  هبلغ  مدید  هک  یتقو  اجلف )

یجیهال
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تداع زابرامق  لثم  مالسلا : هیلع  تسا  وا  ثیدح  رد  ینعی و  .هحادق » نم  هزوف  لوا  رظتنی  جلافلا  رسایلاک  : » مالـسلا هیلع  هثیدح  یف  و 
.دوخ رامق  ياهریت  زا  ار  يراگتسر  لوا  دشاب  راودیما  رظتنم و  هک  يرامق  ندرب  هب  هدرک 

هدش رحن  رتش  ندرک  تمسق  يارب  زا  مه  اب  ار  رامق  ياهریت  دننز  یم  هک  دنشاب  یناسک  نانچنآ  رسای »  » هک هللا  همحر  دیـس  دیوگ  یم 
.هدننک هبلغ  رهق و  ینعی  تسا  بلاغ  رهاق  جلاف »  » ینعم رامق و  هب  يا 

ییوخ

تیار امل  زجارم : لاق  مهجلف ، مهیلع و  جلف  دق  لاقی : بلاغلا ، رهاقلا  جلافلا : و  روزجلا ، یلع  حادقلاب  نوبراغتی  نیذـلا  مه  نورـسایلا :
ج: حدقلا )  ) نمایلا فالخ  راسیا  رسایلا ج : ریسملا ، روزج  همسق  یلوتی  يذلا  لهسلا ، راسیا : لعاف ج : رـسایلا ) : ) هغللا .اجلف  دق  اجلاف 
هب يرغی  و  ترکذ ، اذا  اهل  عشخی  هئاند  شغی  مل  ام  ملسملا  ارملا  نا  مالکلا  لوا  یلزتعملا : لاق  ینعملا : .دجنملا  رسیملا - مهس  حادق :

: هلوقب ینعی  سیل  و  لاـق - نا  یلا  یقبا - ریخ و  هللا  دـنع  اـمف  هللا ، یعاد  وا  هحادـق ، نم  هزوف  لوا  رظتنی  جـلافلا  رـسایلاک  ساـنلا  ماـئل 
، بلغ دق  رظتنی و  فیک  و  هحادق ، نم  هزوف  لوا  رظتنی  رماقلا ال  بلاغلا  رسایلا  نال  هللا ، همحر  یضرلا  هرـسف  امک  بلاغلا  رماقلا  جلافلا 
: لوقا .اروهقم  نوـکی  نا  لـق  بلغی و  نا  هدرطم  هداـع  هل  يذـلا  هبیقنلا  نوـمیملا  جـلافلاب  ینعی  هنکل  و  راـظتنالا ، یلا  هل  هجاـح  يا  و 

ینعمب جلافلاف  هحادق ، هزوف  رظتنیف  عقاولا  بسحب  ابلاغ  نوکی  يذـلا  رماقملاب  ملاسلا  نموملا  هبـش  مالـسلا ) هیلع   ) هنا یـضرلا  دوصقم 
نکی مل  یـضاملا و  ینعم  یف  جـلافلا  نوکیل  هزوف  رهظ  يذـلا  رماـقملا  هنم  دارملا  سیل  و  یعقاولا ، هزوـف  روـهظل  هراـظتناف  لبقتـسملا 

هیلع  ) هدوصقمف رـسای ، هظفلل  ریـسفتلا  اذـه  هغللا  طبـضی  مل  و  هغللا ، فـالخ  هبیقنلا  نوـمیمب  جـلافلا  هریـسفت  نا  عـم  ینعم ، راـظتنالل 
ریخ و وه  هرخالا و  یف  هللا  دنع  ام  وا  هیویندـلا ، هداعـسلاب  زوفلا  اما  نیینـسحلا : يدـحا  صبرتی  مثالا  ریغلا  ملاسلا  نموملا  نا  مالـسلا )
، تسا تسپ  مدرم  ندرک  هارمگ  هیاپ  وا و  تسکـشرس  هیام  هک  هدـشن  هدولآ  يراکتـشز  کـی  هب  اـت  ناملـسم  دومرف : همجرتلا : .یقبا 
رتهب و تسا  ادخ  دزن  هچنآ  تسا و  یهلا  توعد  راظتنا  رد  ای  و  تسا ، دوخ  درب  راظتنا  رد  تسا و  هدنرب  رامق  رد  هک  تسیـسک  دننام 

.تسا رت  هدنیاپ 

تسین راکدب  یهارمگ و  هیام  *** تسین راکهزب  هک  ناملسم  درم 

دوخ یئاهن  زوف  رظتنم  *** دوخ يزابب  تسا  هدنرب  وچمه 

دروآ شرت  هدنیاپ  رتهب و  *** درب دوخ  رب  هب  شیادخ  هک  ای 

يرتشوش

هینغم

فاقلا و رسکب  حدقلا - عمج  فاقلا - رـسکب  حادقلا - و  اهرثکا ، وا  هقفاوم  هلامعا و  عیمج  یف  قیفوتلا  هفلاح  يذلا  وه  جلافلا  رـسایلا 
انسبتقا .هترخآ و  هایند و  یف  دیعس  وه  هللا  هیانعب  نومیملا  قفوملا  ینعملا  و  رامقلا ، ماهس  حادقلاب  دارملا  و  مهسلا ، يا  لادلا - نوکس 

.حوضولا اذهب  وه  ام  .دیدحلا و  یبا  نبال  لیوط  مالک  نم  ریسفتلا  اذه 
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هدبع

هقانلا و نم  بیـصنلا  یلع  هرماقملا  ماهـسلاب  هبراضملا  وا  هروحنملا  يا  هروزجملا  هقانلا  میجلا  حتفب  روزجلا  روزجلا : یلع  حدقلاب  … 
رصن برض و  باب  نم  جلف 

يرفعج

مالسالا ضیف 

تـسدربز يوج  هبلغ  هتخاب  رامق  دـننام  ندربن :) کشر  هراـبرد  موس  تسیب و  هبطخ  رد   ) تسا مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  راـتفگ  رد 
دیاب هکلب  درب ، کشر  نارگید  رب  دـیابن  ایند  تمعن  زا  هرهب  مک  سپ   ) تسا رظتنم  دوخ  رامق  ياهریت  زا  ار  يزوریف  تسخن  هک  دـشاب 

یضردیس .دشاب  یم  نورب  رظتنم  هشیمه  هک  تسدربز  هتخاب  رامق  دننام  دروآ  ور  شلابقا  ات  دیامن  ششوک  دهدن و  هار  لد  رد  هودنا 
جلاف و  دننک ، یم  رامق  دنـشک  یم  دنرخ و  یم  هک  يرتش  رـس  رب  رامق  ياهریت  اب  هک  دنتـسه  یناسک  نورـسای  دـیامرف ): همحرلا  هیلع 

رد  ) هدـنناوخ زجر  و  درب ، ناـنآ  زا  دـش و  بلاـغ  ناراـی  رب  ینعی  مهجلف  مهیلع و  جـلف  دوـش : یم  هتفگ  تسا ، تسدربز  وـج و  هـبلغ 
.دش بلاغ  هک  ار  هدننک  هبلغ  مدید  هک  یماگنه  ینعی  اجلف  دق  اجلاف  تیار  امل  دیوگ : رازراک )

ینامز

ار وا  یتقو  تسا  هدیئارگن  یتسپ  هب  هک  ینامز  ات  ناملـسم  درم  تسا : نیا  مالک  يادتبا  دسیون : یم  بلطم  حرـش  رد  دیدحلا  یبا  نبا 
يزوریپ زاغآ  راظتنا  رد  هک  يرهام  زاـبرامق  نآ  دـننام  دـنروخ  یم  ار  وا  لوگ  میئل  مدرم  اـما  دوش  یم  رادـیب  یتخادـنا  ادـخ  داـی  هب 

يزوریپ و لابند  نادان  دارفا  بیترت  نیدـب  .تسا  رتهب  ناراکوکین  يارب  تسادـخ  دزن  رد  هچنآ  گرم و  راظتنا  رد  ای  تسا و  شیوخ 
.هعماج هب  تمدخ  ترخآ و  رکفب  هاگتسیاش  دنور و  یم  ایند  هرهب 

يزاریش دمحم  دیس 

( روزجلا یلع  حادـقلاب  نوبراـضتی  نیذـلا  مه  نورـسایلا  ( ) هحادـق نم  هزوـف  لوا  رظتنی  جـلافلا  رـسایلاک  : ) مالـسلا هیلع  هثیدـح  یف  و 
: لاقی بلاغلا ، رهاقلا و  جـلافلا  و   ) هقانلا ءازجا  یلع  هرماقملا  هبراـضملا  و  ماهـسلا ، حادـقلا  و  هروحنملا ، يا  هروزجملا  هقاـنلا  روزجلا 

.ابلغ دق  ابلاغ  يا  اجلف ) دق  اجلاف  تیار  امل  : ) زجارلا لاق  و  مهجلف ، مهیلع و  جلف 

يوسوم

تیار امل  زجارلا : لاق  و  مهجلف ، مهیلع و  جلف  لاقی : بلاغلا ، رهاقلا و  جلافلا : و  روزجلا ، یلع  حادقلاب  نوبراضتی  نیذلا  مه  نورسایلا 
 … هداهشلا وا  رصنلا  نینسحلا  يدحا  هلف  هترخآ  هایند و  یف  دیعس  عیطملا هللا  رهاطلا  نموملا  نا  هدارم  .اجلف و  دق  اجلاف 

یناقلاط
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« .دراد شیوخ  ياهریت  زا  ار  دوخ  ندش  لّوا  راظتنا  هک  يزوریپ  زابرامق  نوچمه  تسا : ترضح  نآ  نانخس  زا  «و 

دوش یم  هتفگ  .هریچ  تسا و  زوریپ  ینعم  هب  جلاف  دننز و  یم  هدش  رحن  رتش  رب  ار  دوخ  ياهریت  هک  دنتـسه  یناسک  نورـسای » : » دیوگ
هک یماگنه  تسا : هتفگ  زجار  تخاس ، بولغم  ار  ناـنآ  ینعی  مهجلف »  » دوش یم  هتفگ  دـش و  زوریپ  ناـنآ  رب  ینعی  مهیلع » جـلف  دـق  »

.دش زوریپ  هک  مدید  ار  هدنبای  يزوریف 

مراکم

مالسلا هیلع  هثیدح  یف  و 

.ِهِحاَِدق ْنِم  ٍهَزْوَف  َلَّوَأ  ُرِظَْتنَی  ِِجلاَْفلا  ِرِساَْیلاَک 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

کته هلیسو  ار  نآ  تسپ  ِدارفا  تسا  نکمم  دوش و  یم  هدنمرش  شندش  راکشآ  زا  هک  دنزن  یتشز  لمع  هب  تسد  ناملـسم  هاگ  ره  )
یب دربب  يرفاو  دوس  (و  .دوش زوریپ  تسخن  ِرود  نامه  رد  تسا  رظتنم  هک  دـنام  یم  يرهاـم  هدـنهد  هقباـسم  هب  دـنهد ) رارق  شتمرح 

رب هفاـضا  دـش  رکذ  شرداـصم  اـج  نآ  رد  هک  تسا  هبطخ 23  زا  یـشخب  هلمج  نیا  هنامیکح : راـتفگ  دنـس  (. ). دـنیبب یناـیز  هک  نآ 
،ج 4،ص هغـالبلا جـهن  رداـصم  ) .دـنا هدروآ  نیبیرغلا  نیب  عمجلا  رد  ار  نآ  يوره  ثیدـحلا و  بیرغ  باـتک  رد  ار  نآ  دـیبع  وبا  ، نآ

( ( 209

: دیوگ یم  فیرش ) مالک  نیا  ریسفت  رد   ) یضر دّیس  موحرم 

هدش زوریپ  هک  تسا  یسک  « جلاف دننک و« یم  ییامزآ  تخب  هدش  رحن  رتش  رب  ریت  ياه  ناکیپ  هلیـسو  هب  هک  دنتـسه  یناسک  « نورـسای »
مدـید هک  یماگنه  : میناوخ یم  اـهزجر  زا  یـضعب  رد  ور  نیازا  ، دـش زوریپ  اـه  نآ  رب  ینعی  « ْمُهَجَلَفَو ْمِْهیَلَع  َجَـلَف  » دوش یم  هتفگ.تسا 

....دش زوریپ  یصخش 

ُْتیأَر اَّمل  : ُزِجاّرلا َلاق  ،َو  ْمُهَجَلَف ْمِْهیَلَع َو  َجَـلَف  : ُلاُقی ؛ ُِبلاْغلا ُرِهاْقلا َو  : ُجـِلاْفلا َو.ِروُزَْجلا  یَلَع  ِحادـِْقلِاب  َنُوبَراضَتَی  َنیذَّلا  ُمُه  َنوُرِـساْیلا  )
( . اجَلَف ْدَق  ًاِجلاف 

! عیرس يزوریپ  هار 

یضر دّیس  موحرم  هک  موس  تسیب و  هبطخ  زا  تسا  یتمـسق  هلمج  نیا  ، دمآ زیمآ  تمکح  مالک  نیا  دنـس  شخب  رد  هک  هنوگ  نامه 
.تسا هدرک  ریسفت  هتخاس و  ادج  ار  نآ  دراد  هک  یتغالب  تحاصف و  روظنم  هب 

نآ تسپ  ِدارفا  دوش و  یم  هدنمرش  شندش  راکشآ  زا  هک  دنزن  یتشز  لمع  هب  تسد  ناملسم  هاگ  ره  :») دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  ماما 
.دوش زوریپ  تسخن  ِرود  نامه  رد  تسا  رظتنم  هک  دنام  یم  يرهام  هدنهد  هقباسم  هب  دنهد ) یم  رارق  شتمرح  کته  هلیسو  ار 
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حیحـص یلو  ؛ هدمآ « رِـساْیلا ِِجلاْفلاَک  ،» خسن زا  يدادعت  رد   ). ِِجلاَْفلا ِرِـساَْیلاَک  ( ؛») دـنیبب ینایز  هک  نآ  یب  دریگ  هرهب  يرفاو  دوس  زا  (و 
( . ِهِحاَِدق ْنِم  ٍهَزْوَف  َلَّوَأ  ُرِظَْتنَی  تسا )  هدمآ  نتم  رد  هک  تسا  نامه 

تخب هدـش  رحن  رتش  رب  ریت  ياه  ناکیپ  هلیـسو  هب  هک  دنتـسه  یناسک  نورـسای  :» دـیوگ یم  هلمج  نیا  حرـش  رد  یـضر  دّیـس  موحرم 
ور نیازا  ، دش زوریپ  اه  نآ  رب  ینعی  « ْمُهَجَلَف ْمِْهیَلَع َو  َجَلَف  » دوش یم  هتفگ.تسا  هدش  زوریپ  هک  تسا  یسک  جلاف »  » دننک و یم  ییامزآ 

َو.ِروُزَْجلا یَلَع  ِحادِْقلِاب  َنُوبَراضَتَی  َنیذَّلا  ُمُه  َنوُرِساْیلا  ( ؛» ...دش زوریپ  یـصخش  مدید  هک  یماگنه  : میناوخ یم  اهزجر  زا  یـضعب  رد 
( . اجَلَف ْدَق  ًاِجلاف  ُْتیأَر  اَّمل  : ُزِجاّرلا َلاق  ،َو  ْمُهَجَلَف ْمِْهیَلَع َو  َجَلَف  : ُلاُقی ؛ ُِبلاْغلا ُرِهاْقلا َو  : ُِجلاْفلا

هدرکن رکذ  ار  مالک  نیا  ردص  ، هدوب « جلاف »و« رـسای  » ییانک ای  یقیقح  يانعم  نتفاکـش  ددـص  رد  هک  نیا  لیلد  هب  یـضر  دّیـس  موحرم 
ماما اریز  ، دـیآ یم  تسد  هب  هنامیکح  راتفگ  نیا  زا  یعماج  لماک و  يانعم  میدرگ  زاـب  هبطخ 23  رد  نآ  ردـص  هب  هاگره  یلو  ؛ تسا
دارفا هک  يراک  هب  دشابن و  دوش  هدنمرش  شندش  راکشآ  زا  هک  یتشز  راک  لابند  هب  ناملسم  ناسنا  هاگ  ره  :» دیامرف یم  مالـسلا  هیلع 

تسخن ِرود  نامه  رد  تسا  رظتنم  هک  تسا  يرهام  هدنهد  هقباسم  دننام  دنزن  تسد  دنهد  رارق  وا  تمرح  کته  هلیـسو  ار  نآ  تسپ 
؛» دریگب ار  وا  ناماد  ینایز  هک  نآ  یب  دربب  يرفاو  دوس  ددرگ و  زوریپ 

اَذِإ اََهل  ُعَشْخَیَف  ُرَهْظَت  ًهَءاَنَد  َشْغَی  َْمل  اَم  َِملْسُْملا  َءْرَْملا  َّنِإَف  ًهَْنِتف  َُهل  َّنَنوُکَت  الَف  ٍسْفَن  ْوَأ  ٍلاَم  ْوَأ  ٍلْهَأ  ِیف  ًهَریِفَغ  ِهیِخَِأل  ْمُکُدَحَأ  يَأَر  ْنِإَف  )
( . مَْرغَْملا ُْهنَع  اَِهب  ُعَفُْری  َمَنْغَْملا َو  َُهل  ُبِجُوت  ِهِحاَِدق  ْنِم  ٍهَزْوَف  َلَّوَأ  ُرِظَْتنَی  يِذَّلا  ِرِساَْیلا  ِِجلاَْفلاَک  َناَک  ِساَّنلا  ُماَِئل  اَِهب  يَْرُغیَو  ْتَرِکُذ 

تـسد هب  هناهب  هن  ینمادکاپ  نمؤم  نینچ  اریز  ، ود ره  رد  ای  ترخآ  يارـس  رد  ای  دشاب  ایند  رد  يزوریپ  دـناوت  یم  عیرـس  يزوریپ  نیا 
ار شنماد  ترخآ  يارـس  رد  هک  دهد  یم  ماجنا  یهلا  ياضر  فالخرب  يراک  هن  دننک و  ییوج  بیع  وا  زا  هک  دـهد  یم  ناهاوخدـب 

.تسا زوریپ  ارس  ود  ره  رد  وا  نیاربانب  ، دنریگب

هتفگ هدرک و  ریسفت  زابرامق  هب  ار  نآ  ، ناحراش زا  يرایسب  هک  تسا  « رسای » يانعم تشاد  هجوت  نآ  هب  دیاب  اج  نیا  رد  هک  یمهم  هتکن 
ماما مالک  بسانم  زگره  یهیبشت  نینچ  میناد  یم  دوش و  یم  هدنرب  رامق  لوا  رود  رد  هک  تسا  يزابرامق  دننام  نمادـکاپ  نمؤم  : دـنا

.دنا هدرکن  هجوت  ینابرق ) رتش  « ) روُزَج و« ریت ) ياه  هبوچ  «) حاِدق » ریبعت هب  اه  نآ  ایوگ.تسین  مالسلا  هیلع 

يور درک و  یم  باختنا  ریت  هبوچ  هد  ییامزآ  تخب  ماـگنه  برع  ، هدـش لـقن  فاـشک  رد  « يرـشخمز » زا هچنآ  قبط  هک  نیا  حیـضوت 
رحن ار  نآ  دندرک و  یم  يرادیرخ  ار  يرتش  سپـس.هدنزاب  ناونع  هب  یـضعب  هدـنرب و  ناونع  هب  یـضعب  تشون ؛ یم  یمـسا  مادـکره 

اه نآ  دامتعا  دروم  هک  یـسک  دندرک و  یم  طولخم  ، هتخیر يا  هسیکرد  ار  هناگ  هد  ياهریت.دندومن  یم  میـسقت  تمـسق  هد  هب  هدرک 
دوب و هدش  هتـشون  نآ  رب  یـصاخ  مان  مادکره  هک  ریت  هبوچ  تفه  : دروآ یم  نوریب  يرگید  زا  دعب  یکی  ار  اهریت  درک  یم  تسد  دوب 
اه هبوچ  نآ  سکره  هکلب  دنتشادن  یمهس  مادک  چیه  رگید  هبوچ  هس  اما  تشاد  مان  « یّلَعُم ،» نیرترب مهس.دندرب  یم  یمهـس  مادکره 
زا يزیچ  دـنداد و  یم  ارقف  هب  ار  دوخ  ماهـس  ، ناگدـنرب ، نایاپ رد  دزادرپب و  ار  رتش  تمیق  زا  موس  کی  تسیاب  یم  داتفا  یم  وا  مان  هب 

 ( صیخلت اب  ،ج 3،ص 319، یئوخ ققحم  هغالبلا  جهن  حرش   ) . .دندرک یم  راختفا  راک  نیا  هب  دندروخ و  یمن  ار  نآ 

.دندرک یم  باختنا  راک  نیا  يارب  هک  تسا  يرتش  هب  هراشا  « روزَج تسا و« ریت  ياه  بوچ  نآ  هب  هراشا  « ، حاِدق »
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ارقف هب  یتمدـخ  شماجنارـس  یلو  - رامق هن  - هدوب ییاـمزآ  تخب  یعون  هچرگ  راـک  نیا  دوش  یم  نشور  دـش  هتفگ  هچنآ  هب  هجوت  اـب 
راـمق هلئـسم  رد  هک  یحبق  یتـشز و  نآ  یلو  ، تسا لـطاب  یعرـش  رظن  زا  راـک  نیا  لـصا  هچرگ  نیارباـنب  ، تـسا هدـش  یم  بوـسحم 

.تسا یغیلب  حیصف و  هیبشت  مالسلا  هیلع  ماما  هیبشت  دوش و  یمن  هدید  ، نآ نایاپ  هب  هجوت  اب  ًاصوصخم  ، تسا

هب ریبـعت  نآ  زا  دوش  یم  زوریپ  شیاـهراک  رد  تعرـس  هب  دـهد  یمن  ناهاوخدـب  تسد  هب  هناـهب  هک  ینمادـکاپ  نمؤم  هک  اـج  نآ  زا 
.دراد ار  يزوریپ  نیتسخن  يانعم  هک  هدش  ٍهَزْوَف » ُلَّوأ   » هب ریبعت  تسا و  يزوریپ  يانعم  هب  جنگ ) نزو  رب  «) جلَف » هّدام زا  هک  هدش  جلاف » »

یسیلگنا

مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  داهج  مالسلا  هیلع  هثیدح  یف  و  - 9

هراشا

ُهنِم ّوُدَعلا  َیلِإ  َبَرقَأ  اّنِم  ٌدَحَأ  نُکَی  مَلَف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهّللا  ِلوُسَِرب  اَنیَقّتا  ُسأَبلا  ّرَمحا  اَذِإ  اّنُک 

هسفنب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاتق  یلإ  نوملـسملا  عزف  برحلا  ضاضع  دتـشاو  ودعلا  نم  فوخلا  مظعاذإ  هنأ  کلذ  ینعمو 
کلذ یف  لیقدـق  رمألا و  دادتـشا  نع  هیانک  سأبلا  رمحااذإ  هلوق  و  هناکمب .  هنوفاـخی  اوناـک  اـمم  نونمأـیو  هب  رـصنلا  مهیلع  هللا  لزنیف 

هللا یلـص  هللا  لوسر  لوق  کلذ  يوقی  اممو  اهنولو  اـهلعفب  هرمحلاو  هرارحلا  عمجت  یتلا  راـنلاب  برحلا  یمح  هبـش  هنأ  اهنـسحأ  لاوقأ 
یلص هللا  لوسر  هبـشف  رانلا  دقوتـسم  سیطولاف  سیطولا  یمح  نآلا  نزاوه  برح  یهو  نینح  موی  سانلا  دلتجم  يأردق  هلآ و  هیلع و 

اهباهتلا هدشو  رانلا  مادتحاب  موقلا  دالج  نم  رحتساام  هلآ  هیلع و  هللا 

بابلااذه یف  لوألا  ضرغلا  ننس  یلإ  انعجرو  لصفلااذه  یضقنا 

اه همجرت 

یتشد

ام زا  یسک  هظحل  نآ  رد  هک  میدرب ، یم  هانپ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هب  ام  دیـشک ، یم  هلعـش  گنج  شتآ  هاگ  ره 
 . دوبن رت  کیدزن  نمشد  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  دننامه 

، درب ورف  دوخ  ماک  رد  دـهاوخ  یم  ار  نایوجگنج  ایوگ  هک  دـش  یم  يا  هنوگ  هب  گـنج  و  دومن ، یم  گرزب  نمـشد  زا  سرت  یتقو  )
نانآ رب  ار  يزوریپ  ترـصن و  وا  هلیـسو  هب  دنوادخ  و  دزادرپ ، دربن  هب  اصخـش  ادخ  لوسر  ات  دندش ، یم  هدـنهانپ  ربمایپ  هب  ناناملـسم 

هلمج اما  دندرگ ،  نمیا  ترضح  نآ  هیاس  رد  و  دیامرف ، لزان 

« سأبلا ّرمحا  اذا  »

ياه هلعـش  هب  ار  گنج  یغاد  ماما  هکنیا  اهنآ  نیرتهب  هک  هدـش  هتفگ  يدّدـعتم  نانخـس  هراب  نیا  رد  .تسا  رازراـک  تّدـش  زا  هیاـنک 
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هک یماگنه  تسا ، نینح  گنج  رد  ربمایپ  نخـس  دـنک ، یم  تیوقت  ار  رظن  نیا  هک  ییاـهزیچ  زا  و  تسا ،  هدرک  هیبشت  شتآ  نازوس 
: دومرف درک  هدهاشم  نزاوه »  » گنج رد  ار  مدرم  ندز  ریشمش  دش و  تخس  دربن 

« سیطولا یمح  نآلا  »

ار گنج  یمرگ  یغاد و  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  نیا  رب  انب  تسا ، شتآ  رونت  سیطو »  ، » دش غاد  گنج  رونت  نونکا 
( . تسا هدومرف  هیبشت  شتآ  يرو  هلعش  تّدش  یگتخورفا و  هب 

يدیهش

یم هاـگن  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  هب  ار  دوخ  اـم  دـش ، یم  راوشد  رازراـک  نوچ  هک ]: تسا  ترـضح  نآ  ثیدـح  رد  [و 
ياهدژا دوب و  یم  رایسب  نمـشد  زا  میب  نوچ  هک  تسا  نیا  نآ  ینعم  و   ] .دوبن رتکیدزن  نمـشد  هب  يو  زا  ام  کیچیه  هکنانچ  میتشاد 

ماگنه نیا  دیاشگب ، گنج  هب  تسد  دوخ  ات  دنتـساوخ  یم  وا  زا  دندرب و  یم  هانپ  ادخ  لوسر  هب  ناناملـسم  دوشگ ، یم  ناهد  گنج 
ّرمحا اذا   » ترـضح نآ  هتفگ  و  [. ] داـشگ یم  لوـسر  اـب  دنتـشاد  هک  ار  یمیب  داتـسرف و  یم  ناـنآ  رب  يزوریپ  ادـخ  ربماـیپ ، تکرب  هب 

: هک نیا  نآ  نیرتوکین  دنا ، هتفگ  ینانخس  هلمج  نیا  ینعم  رد  تسا و  رازراک  یتخس  زا  تیانک  سأبلا :»

نیا هچنآ  و  دراد ،  مهارف  دوخ  گـنر  رثا و  رد  ار  یخرـس  یمرگ و  هک  تسا  هدرک  دـننامه  شتآ  یمرگ  هب  ار  رازراـک  یمرگ  ماـما 
دربن نآ  و  دـید ، ار  مدرم  رازراـک  نینح  زور  رد  نوچ  هک  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) تسادـخ لوسر  نخـس  دـنک  یم  تیوقت  ار  ینعم 

هب ار  نامدرم  دربن  یمرگ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  .تسا  شتآ  هاگنتخورفا  سیطو ، سیطولا » یمح  : » دومرف دوب ، نزاوه 
:[ میدرگ یم  زاب  باب  نیا  رد  نیتسخن  شور  هب  نونکا  دیسر و  نایاپ  هب  لصف  نیا  [ ] .درک دننامه  نآ  شزوس  یتخس  شتآ و  یمرگ 

یلیبدرا

رتکیدزن ام  زا  کیچیه  دوبن  سپ  ادخ  لوسرب  میتشاد  یم  هگن  نتـشیوخ  ادعا  اب  برح  تدش  شتآ  دـش  یم  خرـس  نوچ  ام  میدوب  و 
برح و ندـیزگ  دـش  یم  تخـس  نمـشد و  زا  سرت  دـش  یم  گرزب  هاگ  ره  هک  تسنآ  نیا  ینعم  ترـضح و  نآ  زا  نمـشد  يوسب 
ار ترصن  یلاعت  يادخ  دروآ  یم  دومرف  سپ  دوخ  سیفن  سفنب  ربمغیپ  رازراک  بناجب  ناناملسم  دنتخیرگ  یم  نآ  تقشم  تنحم و 
اذا هک  ترـضح  لوـق  تناـکم و  ببـسب  نآ  زا  دندیـسرت  یم  دـندوب  هک  هچنآ  زا  دـندش  یم  نـمیا  ترـضح و  نآ  ببـسب  ناـشیا  رب 

هدومرف هیبشت  هک  تسنیا  نآ  نیرتوکین  لوق  دنچ  ظفل  نیرد  دـنا  هتفگ  هک  قیقحتب  راک و  ندـش  تخـس  زا  تستیانک  سابلا  ترّمحا 
ار ینعم  نیا  دـهد  یم  توق  زا  هچنآ  زا  دوخ و  گـنر  دوخ و  رادرکب  ار  یخرـس  یمرگ و  دـنکیم  عمج  هک  یـشتآب  ار  برح  یمرگ 
سیطو و دـش  مرگ  نونکا  دوـب  نزاوـه  گـنج  نآ  نینح و  زور  رد  ار  ناـمدرم  ندز  ریـشمش  هک  دـید  هک  یتـقو  تسا  ربـمغیپ  لوـق 
شتآ و ترارح  تدـشب  هورگ  نآ  یگنادرم  زا  نآـب  دـش  مرگ  هچنآ  ربمغیپ  هدرک  هیبـشت  سپ  تسا  شتآ  نتخورفارب  ياـج  سیطو 

تسقالخا مراکم  ساسا  هک  باب  نیرد  لوا  ضرغ  هقیرطب  میدرک  عوجر  زاب  لصف و  نیا  دش  مامت  نآ  ندیشک  هنابز  یتخس 

یتیآ

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 3482 

http://www.ghaemiyeh.com


هللا یلـص   ) هّللا لوسر  هانپ  رد  ار  دوخ  ام  دش  یم  خرـس  رازراک  هک  یماگنه  تسا : هدمآ  مالـسلا ) هیلع   ) ترـضح نآ  زا  یثیدـح  رد 
.دوبن نمشد  هب  وا  زا  رتکیدزن  یسک  ام  نایم  زا  .میدرک و  یم  ظفح  هلآ ) هیلع و 

یم هانپ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  هب  ناناملـسم  دومن ، یم  نادـند  گـنج  دـش و  یم  رایـسب  نمـشد  زا  نامـسرت  نوچ  ینعی  »
.دنتفای یم  ینمیا  دندوب ، هدیسرت  هچنآ  زا  دندرب و 

ماما هک  تسا  نامه  اهنآ  نیرتهب  .دنا  هتفگ  مه  رگید  تارابع  باب ، نیا  رد  .تسا  رازراک  تدش  زا  هیانک  سأبلا » رمحا  اذا   » وا نخس 
هک تسا  نیا  دـنک  یم  تیوـقت  ار  ینعم  نیا  هچنآ  .خرـس و  مه  تسا و  غاد  مه  هک  درک  هیبـشت  شتآ  هـب  ار  راـکیپ  یمرگ  دوـمرف و 

سیط و  سیطولا .» یمح   » دومرف دید  ار  نادرم  تدالج  نوچ  نزاوه  اب  گنج  رد  نینح ، زور  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هّللا لوسر 
هدرک هیبشت  شتآ  باهتلا  تدـش  یمرگب و  ار  مدرم  راـکیپ  یمرگ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  .تسا  هتخورفا  رونت  اـی  نوناـک 

.تسا

.میدرگ یم  زاب  باب  نیا  رد  نیشیپ  هویش  نامه  هب  نونکا  دیسر و  نایاپ  هب  لصف  نیا 

نایراصنا

سپ ، میدرک یم  ظفح  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هب  ار  دوخ  دـش  یم  خرـس  هکرعم  رونت  یتقو  : تسا ترـضح  نآ  راـتفگ  رد 
 . دوبن ربمایپ  زا  رت  کیدزن  نمشد  هب  ام  زا  مادک  چیه 

صخش هک  یبناج  هب  ناناملـسم  دیـسر ، یم  یتخـس  تیاهن  هب  گنج  ،و  دش یم  دایز  نمـشد  زا  سرت  یتقو  هک  تسا  نیا  نآ  يانعم 
یم لزان  نانآ  رب  ار  يزوریپ  ترـضح  نآ  تکرب  هب  دنوادخ  و  دندش ، یم  هدنهانپ  دوب  گنج  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر 

 . دنتفای یم  ینمیا  دنتشاد  میب  هچنآ  زا  وا  رطاخ  هب  ،و  درک

.تسا گنج  یتخس  زا  هیانک  « ُسْأَبلا َّرَمْحا  اَذا  » ترضح نآ  لوق  و 

ترارح و هک  هدرک  هیبـشت  شتآ  یمرگ  هب  ار  گـنج  روـنت  یمرگ  ماـما  : تسا نیا  شنیرتـهب  هک  هدـش  هتفگ  ینانخـس  هنیمز  نـیا  رد 
هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  شیامرف  دـنک  یم  تیوقت  ار  لوق  نیا  هک  هچنآ  و   . دروآ یم  مهارف  شگنر  لـمع و  هب  ار  یخرس 

رونت نونکا  «) ُسیطَْولا َیِمَح  َنـالا  :» دومرف درک  هدـهاشم  دوب  نزاوـه  گـنج  هک  نینح  زور  رد  ار  مدرم  دـیدش  دربـن  نوـچ  هک  تسا 
 (. دش مرگ  گنج 

ندش رو  هلعـش  یگتخورفا و  هب  ار  نانآ  گنج  ندـش  مرگ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  ، تسا شتآ  نتخورفا  هاگیاج  سیط  و 
 . تسا هدومرف  هیبشت  شتآ 

 . میتشگ زاب  اه  تمکح  نایب  ینعی  دوخ  لوا  شور  هب  باب  نیا  رد  ،و  دش مامت  لصف  نیا 

اه حرش 
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يدنوار

يا اذک  هللا  هاقو  لاقی : ینعمب  یقوت  یقتا و  لوعفملا و  فذحف  هللا  لوسرب  اهانیقتا  برحلا  هدـش  دتـشا  اذا  يا  سابلا  رمحا  اذا  هلوق  و 
.ءارمح هنس  رمحا و  توم  هنم  و  دتشا ، رمحا  یقتا و  یقوتف و  هظفح 

يردیک

.ودعلا هب  انلبقتسا  يا  هب  انیقتا  ناسنالا  یلا  يوه  اذا  عبس  هناک  عبسلا  نول  نم  ذوخام  وه  و  رمحا ، توم  هنم  برحلا و  دتشا  يا 

مثیم نبا 

هب ام  زا  مادک  چیه  میدرک و  یم  يرادهگن  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ ربمایپ  هلیسو ي  ار  دوخ  میدیـسرت ، یم  تخـس  هک  یماگنه  )
یم یتمـس  هب  ناناملـسم  مزر ، يانگنت  و  سرت ، تدـش  ماگنه  هک  تسا  نآ  نخـس  يانعم  میدوبن .) رتکیدزن  یمارگ ، نآ  زا  نمـشد ،

یـشتآ هب  هیبشت ، ار  گنج  يامرگ  هک  تسا  نیا  اهنآ  نیرتهب  تسا ، دیگنج …  یم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ ربمایپ  هک  دنتخیرگ 
گنج رد  هک  یتقو  ربمایپ  نخـس  تسا  لوق  نیا  دـیوم  و  تسا ، هدرک  عمج  دوخ  رد  اجکی  ار  لـمع  رد  یخرـس  ترارح و  هک  دومن 

هدرک هیبشت  شتآ  یگتخادـگ  هب  ار  يریگرد  تدـش  هک  .دـش  هتخورفارب  شتآ  نونکا  دومرف : دـید ، ار  مدرم  راـشف  نزاوه - نینح -
.تشذگ نآ  ریظن  هکنانچ  تسا  هدرک  هیبشت  هتخورفا  شتآ  هب  ار  گنج  تدش  مالسلا ) هیلع   ) ماما میوگ : یم  .تسا 

دیدحلا یبا 

.ُْهنِم ِّوُدَْعلا  َیلِإ  َبَْرقَأ  اَّنِم  ٌدَحَأ  ْنُکَی  ْمَلَف  ِهَّللا ص  ِلوُسَِرب  اَْنیَقَّتا  ُسْأَْبلا  َّرَمْحا  اَذِإ  اَّنُک  هنم  و 

هللا لزنیف  هسفنب  هللا ص  لوسر  لاتق  یلإ  نوملـسملا  عزف  برحلا  ضاـضع  دتـشا  ودـعلا و  نم  فوخلا  مظع  اذإ  هنأ  کـلذ  ینعم  لاـق 
.هناکمب هنوفاخی  اوناک  ام  نونمأی  هب و  مهیلع  رصنلا  یلاعت 

هرارحلا و عمجت  یتلا  رانلاب  برحلا  یمح  هبش  هنأ  اهنـسحأ  لاوقأ  کلذ  یف  لیق  دق  رمألا و  دادتـشا  نع  هیانک  سأبلا  رمحا  اذإ  هلوق  و 
یمح نـآلا  نزاوه  برح  یه  نینح و  موی  ساـنلا  دـلتجم  يأر  دـق  لوسرلا ص و  لوق  کـلذ  يوـقی  اـمم  اـهنول و  اـهلعفب و  هرمحلا 

اهباهتلا هدش  رانلا و  مادتحاب  موقلا  دالج  نم  رحتسا  ام  هللا ص  لوسر  هبشف  رانلا  دقوتسم  سیطولا  سیطولا و 

هروس ِسْأَْبلا (  َنیِح  ِءاّرَّضلا َو  ِءاسْأَْبلا َو  ِیف  َنیِِرباّصلا  یلاعت َو  هللا  لاـق  اهـسفن  برحلا  سأـبلا  لاـقی  نأ  ظـفللا  اذـه  ریـسفت  یف  دـیجلا 
امل اهرارمحا  موقلا و  هکرعم  اهیلع  یتلا  ضرـألا  وه  سأـبلا و  عضوم  رمحا  اذإ  هریدـقت  فاـضم  فذـح  مـالکلا  یف  و  هرقبلا 177 ) .

مدلا نم  اهیلع  لیسی 

[ دیبع یبأل  هحرش  یلع و  مامإلا  مالک  بیرغ  نم  ذبن  ]

هلمج رکذن  نأ  انرثآ  ریـسیلا  الإ  کلذ  نم  رکذی  مل  هنأ  انیأر  همالک ع و  نم  بیرغلل  ضرعت  دق  هللا  همحر  یـضرلا  ریـسفت  ناک  امل  و 
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.ع هنع  ثیدحلا  بیرغ  یف  هفنصملا  بتکلا  بابرأ  هلقن  امم  همالک ع  بیرغ  نم 

.نارفعزب یلطأ  نأ  نم  یلإ  بحأ  ردق  ءاوجب  یلطأ  نأل  هباتک  یف  هللا  همحر  مالس  نب  مساقلا  دیبع  وبأ  هرکذ  ام  کلذ  نمف 

هیف و ردقلا  لعجی  يذـلا  ءاعولا  یه  هوائجلا و  یه  امنإ  لوقی  یعمـصألا  تعمـس  لاق و  ردـق  ءاوجب  هنع  هیاورلا  اذـکه  دـیبع  وبأ  لاق 
.ءایج اهعمج 

.لاعج یفاثألا  نع  ءاعولا  اهب  لزنی  یتلا  هقرخلل  لاقی  لاق و  ءایج  ءاوج و  ءاعولا  کلذل  لاقی  ورمع  وبأ  لاق  لاق و 

جرخت یتح  مدـللا  عمـست  عبـضلا  لثم  نوکأ  هللا ال  عجری و  نأ  یلع ع  نب  نسحلا  هیلإ  راـشأف  قارعلا  دـیری  لـبقأ  نیح  هلوق ع  اـهنم  و 
 . داصتف

رـسکلاب و مدلأ  مدل  هنم  لاقی  دیدشلا  توصلاب  سیل  ضرألا و  یلع  عقی  ءیـشلا  وأ  رجحلا  توص  مدللا  یعمـصألا  لاق  دیبع  وبأ  لاق 
جرختف هدیصت  ائیش  هبسحتف  مهیدیأب  اوبرض  وأ  فیفخ  رجحب  اهرحج  یف  اومر  اهودیـصی  نأ  اودارأ  اذإ  مهنأل  عبـضلل  کلذ  لیق  امنإ 

هذه عبضلا  هذه و  تسیل  وأ  همئان  رماع  مأ  لاقیف  اهیلع  لخدی  نأ  اهقمح  نم  غلب  باودلا  قمحأ  نم  اهنأ  اومعز  یه  داصتف و  هذخأتل 
.مدللاب عبضلا  عدخت  امک  عدخأ  ینأ ال  یلع ع  دارأف  ذخؤت  یتح  تکستف  رماع  مأ 

.أضوتیل فرصنیلف و  ازر  هنطب  یف  دجو  نم  هلوق ع  اهنم  و 

.کلذب هنطب  یف  حیرلا  نارود  هبشف  اهتکرح  اهنارود و  وه  هیحلا و  زرأ  لثم  ازرأ  وه  امنإ  ورمع  وبأ  لاق  دیبع  وبأ  لاق 

یف نلج  راـشع  زر  راـبکلا  هباـبر  یف  ناـک  زجارلا  لاـق  اـهوحن  هرقرقلا و  نم  نطبلا  یف  توصلا  ینعی  زرلا  وه  یعمـصألا  لاـق  لاـق و 
اذه ملکتی و  مل  ام  هتالص  یلع  ینبی  أضوتیف و  فرصنی  نأ  ثیدحلا  اذه  هقف  دیبع  وبأ  لاق  و  .هبؤر )  یلإ  هبـسن  و  «، زرأ » ناسللا ) راشع

.ثدحی نأ  لبق  وه  امنإ 

وهف هلخب  نم  ضبقت  ماضت و  ذإ  رـسکلاب  حـتفلاب و  نالف  زرأ  لاقی  هکرحلا  نارودـلا و  ضابقنالا ال  هنأ  زرألا  نم  هفرعأ  يذـلا  تلق و 
لدعلا رمع  لاقی  امک  ردصملا  یلإ  مسالا  فاضأف  زرأ ) .) ) ناسللا زرألا (  زورأ  لاخی  كاذف  هبؤر  لاق  ازورأ  ازرأ و  ردصملا  زورأ و 

ینعی زتها  یعد  اذإ  زرأ و  لئـس  اذإ  اناسنإ  مذی  یلؤدـلا  دوسألا  وبأ  لاق  امهلاوحأ و  بلغأ  ءاهدـلا  لدـعلا و  ناک  امل  ءاهدـلا  ورمع  و 
ماعطلا یلإ 

.اهرحج یلإ  هیحلا  زرأت  امک  هنیدملا  یلإ  زرأیل  مالسإلا  نأ  ثیدحلا  یف  و 

.اهیف ضعب  یلإ  هضعب  مضنی  اهیلإ و  عمتجی  يأ 

وه سیل  : تلقف ، فرحلا اذـه  نع  هبعـش  ینلأـس  : یعمـصألا لاـق  بارتلا (  باـصقلا  ضفن  مهنـضفنأل  هیمأ  ینب  تیلو  نئل  هلوق  اـهنم  و 
انم مدـقت  دـق  .همذولا و  .اهـضفنی )  باصقلا  ،و  تبرتتف بارتلا  یف  تطقـس  یتلا  : هبرتلا و.هبرتلا  ماذولا : باصقلا  ضفن  وه  اّمنإ  ، اذـکه
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.هیف مالکلا  کلذ و  حرش 

[ جدخم  ] عدخم وأ  دیلا  ندثم  وأ  دیلا  ندوم  هنإ  ناورهنلاب  لوتقملا  هیدثلا  يذ  یف  هلوق  اهنم  و 

.دیلا

نودوم وهف  هتندو  يرخأ  هغل  هیف  هترـصق و  يأ  ءیـشلا  تندوأ  لاقی  دیلا و  ریـصقلا  دـیلا  ندوملا  هریغ  یئاسکلا و  لاق  هدـیبع  وبأ  لاق 
نم هذـخأ  هارن  لاق  سانلا  ضعب  نإف  ءاثلاب  دـیلا  ندـثم  امأ  بظنحلا و  اهلمانأ  نأـک  هنودوم  ءادوس  کـلمأ  ـالجر و  مذـی  ناـسح  لاـق 
یف لادلا  لبق  نونلا  نأل  دنثم  لاقی  نأ  سایقلاف  اذه  نم  ناک  نإف  کلذب  اهعامتجا  اهرصق و  یف  هدی  هبشف  يدثلا  لصأ  یه  هودنثلا و 

.مهمالک یف  ریثک  كاذف  بولقملا  نم  نوکی  نأ  الإ  هودنثلا 

[ جدخم  ] عدخم امأ  و 

هیدثلا وذ  لیق  امنإ  ءارفلا  لاق  لاق و  هقلخ  یف  مامت  ریغل  هعـضت  نأ  وه  اهدـلو و  هقانلا  جادـخأ  نم  ذـخأ  اضیأ  دـیلا  ریـصقلا  هنإف  دـیلا 
همیحـش همیحل و  لوقت  امک  اهللقف  هرثکأ  بهذ  دق  يدث  هیقب  اهنأک  اهنأل  رکذم  يدثلا  يدـث و  ریغـصت  یه  امنإ  اهیف و  ءاهلا  تلخدأف 
تعباتت اهلک  ثیداحألا  نکل  اذـه و  الإ  ناک  لصألا  يرأ  دـیبع و ال  وبأ  لاق  هیدـیلا  وذ  لوقی  مهـضعب  لاق و  لیوأتلا  اذـه  یلع  ثنأف 

 . هیدثلا وذ  ءاثلاب 

.مکتارذع نوفظنت  مکل ال  ام  مهبتاعی  وه  موقل و  هلوق ع  اهنم  و 

یقلت تناک  هینفألاب  اهنأل  هرذع  هجاحلا  کلت  تیمس  امنإ  رادلا و  ءانف  هرذعلا  لاق 

مکتدجوف مکتبرج  دقل  يرمعل  اموق  وجهی  هئیطحلا  لاق  هنئمطملا و  ضرألا  طئاغلا  امنإ  طئاغلاب و  اهنع  ینک  امک  هرذعلاب  اهنع  ینکف 
.تارذعلا ئیس  هوجولا  حابف 

.عماج رصم  یف  الإ  قیرشت  هعمج و ال  هلوق ع ال  اهنم  و 

اهتءاضإ اهؤافص و  سمشلا و  قارشإ  اهتقو  نإف  اهتقو  هءاضإل  اقیرشت  تیمس  دیعلا و  هالص  انهاه  قیرشتلا  دیبع  وبأ  لاق 

.دعیلف قیرشتلا  لبق  حبذ  نم  عوفرملا  ثیدحلا  یف  و 

 . دیعلا هالص  لبق  يأ 

یلع مایألا ال  کلت  راـصمألا  لـهأ  یلع  ـالإ  ریبکت  ـال  لوقی  هالـصلا  ربد  یف  ریبکتلا  وه  اـنهاه  قیرـشتلا  لوقی  هفینح  وبأ  ناـک  لاـق و 
.رصم ریغ  یف  وه  نم  وأ  نیرفاسملا 

فسوی و ال وبأ  هباحـصأ ال  نم  دحأ  هب  ذـخأی  سیل  قیرـشتلا و  هل  لاقی  ریبکتلا  نإ  هفرعی  ادـحأ  ادـجن  مل  مالک  اذـه  دـیبع و  وبأ  لاق 
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.اهریغ راصمألا و  یف  رضحلا و  رفسلا و  یف  اوناک  ثیح  اعیمج  نیملسملا  یلع  ریبکتلا  يری  مهلک  دمحم 

نیقاسلا شمح  عمـصأ  لعـصأ  هشبحلا  نم  لجرب  ینأکف  هنیب  مکنیب و  لاحی  نأ  لبق  تیبلا  اذهب  فاوطلا  نم  اورثکتـسا  هلوق ع  اهنم  و 
.مدقت یه  اهیلع و  ادعاق 

میلظلل لیق  اذهل  هشبحلا و  سوءر  اذـک  سأرلا و  ریغـصلا  وه  لعـص و  فورعملا  برعلا  مالک  لعـصأ و  يوری  اذـکه  هدـیبع  وبأ  لاق 
ملصألا لیوطلا  ورفلا  يذ  دبعلاک  هضیب  هریشعلا  يذب  ذولی  لعص  امیلظ  فصی  هرتنع  لاق  لعص و 

.ءاعمص هأرما  نذألا و  ریغصلا  عمصألا  یه و  نمع  يردأ  هغل ال  اهنأ  رکذ  لعصلا و  یف  لعصأ  مهضعب  زاجأ  دق  لاق و 

.اهقیقد نیکستلاب  نیقاسلا  شمح  ءاعمصلاب و  یحضی  نأ  اسأب  يری  ناک ال  هنأ  سابع  نبا  ثیدح  یف  و 

 . نوهراک کل  مه  اموق  مؤت  طورخل أ  کنإ  هل  لاقف  نوهراک  هل  نحن  انمؤی و  اذه  نإ  اولاقف  لجرب  هوتأ  اموق  نأ  اهنمو 

لاق و لعفلا  ئیـسلا و  لوقلاب  أردـنا  يأ  نالف  انیلع  طرخنا  لیق  هنم  الهج و  هسأرب  بکارلا  رومألا  یف  روهتملا  طورخلا  دـیبع  وبأ  لاق 
اهنم نوهراک و  هل  مه  اموق  مؤی  نأ  هل  هرک  هنکل  هداعإلاب و  هرمأی  مل  هنأل  هتالص  داسفب  یتفأ ع  ام  هنأ  ثیدحلا  اذه  هقف 

 . هرکب نس  ینقدص  لاقف ع  هسانکلاب  هنالف  ینب  اوبرض  نالف  ینب  نإ  لاقف  زهق  نم  بوث  هیلع  هاتأ و  الجر  نأ 

لأسیف هریعب  عاب  امبر  لجرلا  نأ  هلـصأ  نإ  لاقی  هیف و  قدصی  ههجو و  یلع  ربخلاب  یتأی  لجرلل  برعلا  هبرـضت  لثم  اذه  دیبع  وبأ  لاق 
.الثم راصف  هرکب  نس  ینقدص  رخآلا  لاقف  هنس  یف  قدصف  هل  ارکب  لجر  ضرعف  هبذکیف  هنس  نع  يرتشملا 

ضیبلا هازبلا  فصی  همرلا  وذ  لاق  برعلا  اهلمعتسا  دق  هیبرع و  اهارأ  ریرح و ال  اهطلاخی  ضیب  بایث  فاقلا  رسکب  زهقلا  و 

اهسوءر نأک  قص  وأ  قرولا  نم 

.عناقملا ضیب  یهوقلا  زهقلا و  نم 

عییاذـملا حـیباسملاب و ال  اوسیل  يدـهلا  حـیباصم  کئلوأ  همون  لک  نامزلا  کلذ  لهأ  ریخ  لاقف  نتفلا  ناـمزلا و  رخآ  رکذ ع  اـهنم  و 
.رذبلا

.کلذ حرش  مدقت  دق  و 

هلتق یلع  هنیبـلا  مهلأـسف  حیرـش  یلإ  مهوعفر  هباحـصأ و  هلهأ  مهتاـف  اوعجر  نیح  عجری  ملف  هل  باحـصأ  عم  رفاـس  ـالجر  نأ  اـهنم  و 
یقسلا نوهأ  نإ  لاق  مث  لبإلا  كاذهب  يورت  دعس ال  ای  لمتشم  دعس  دعس و  اهدروأ  لاقف  حیرش  لوقب  هوربخأف  یلع ع  یلإ  اوعفتراف 

 . هب مهلتقف  مهلتقب  اورقأ  مث  اوفلتخاف  مهلأس  مهنیب و  قرف  مث  عیرشتلا 

اهل و قستـسی  مل  اهکرت  مان و  لمتـشا و  مث  ءاقتـسالاب  الإ  لبإلا  هیلإ  لصت  ءام ال  هلبإ  دروأ  ـالجر  نأ  هلـصأ  لـثم  اذـه  دـیبع  وبأ  لاـق 
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ناک ام  لقأ  لوقی  ءاملا  اهیلع  ضرعی  هعیرشلا و  نم  اهنکمی  نأ  لبإلاب  لعفی  نأ  یغبنی  ناک  ام  رسیأ  نإ  لوقی  اضیأ  لثم  هیناثلا  هملکلا 
.هنیبلا بلط  یلع  رصتقی  لجرلا و ال  ربخ  نع  ثحبلا  هلأسملا و  یف  یصقتسی  نأ  حیرش  یلع  بجی 

.نیدماس مکارأ  یل  ام  امایق  هالصلل  هنورظتنی  مه  سانلا و  یلع  جرخ  دق  هلوق و  اهنم  و 

اذـه ریغ  یف  دـماسلا  ادوعق و  نکل  امایق و  مامإلا  اورظتنی  نأ  نوهرکی  اوناک  دـماس و  وهف  هسأر  عفار  لک  نیمئاق و  يأ  دـیبع  وبأ  لاـق 
.ریمح هغلب  ءانغلا  دومسلا  لیق  و  مجنلا 61 ) . هروس  َنوُدِماس (  ُْمْتنَأ  یلاعت َو  هلوق  هنم  بعاللا و  یهاللا  عضوملا 

 . مهرهف نم  اوجرخ  دوهیلا  مهنأک  لاقف  مهبایث  اولدس  دق  نولصی  اموق  يأرف  جرخ  هنأ  اهنم  و 

وأ هیطبن  هملک  یه  مهبایث و  نولدـسی  هیف و  نولـصی  دـیعلاک  هیف  نوعمتجی  يذـلا  مهـساردم  عضوم  ءافلا  مضب  مهرهف  دـیبع  وبأ  لاـق 
.ءافلاب تبرعف  ءابلاب  رهب  اهلصأ  هیناربع 

 . یبنلا ص نع  ههارکلا  هیف  تیور  دق  لدسب و  سیلف  همض  نإف  هیدی  نیب  هیبناج  مضی  نأ  ریغ  نم  هبوث  لجرلا  لابسإ  لدسلا  و 

.رظبألا دبعلا  اهیأ  اهیف  تنأ  لوقت  لاقف أ  حیرش  هدنع  هضیرف و  یف  هاتأ  الجر  نأ  اهنم  و 

عقو دق  ناک  هنأل  دبعلا  اهیأ  حیرشل  لاق  هارن  امنإ  لاق و  فنألا  يذاحم  اهطسو  یف  ءوتن  لوط و  ایلعلا  هتفـش  یف  يذلا  وه  دیبع  وبأ  لاق 
 . هیلهاجلا یف  یبس  هیلع 

مهدـحأ فلختی  هرطایـضلا  ءالؤه  نم  ینرذـعی  نم  لاقف ع  ءارمحلا  هذـه  کیلع  انتبلغ  ربنملا  یلع  وه  هل و  لاـق  ثعـشألا  نأ  اـهنم  و 
هللا لوقی و  هتعمـس  دـقل  هللا  نیملاظلا و  نمل  مهتدرط  نإ  ینإ  مهدرطأ  رکذـلل أ  ءـالؤه  رجهی  ریعلاـک و  هاـیاشح  هشارف و  یلع  بلقتی 

ناولأ یلع  بلاغلا  نأل  کلذب  اومس  یلاوملا  مجعلا و  ءارمحلا  دیبع  وبأ  لاق  اءدب .  هیلع  مهومتبرض  امک  ادوع  نیدلا  یلع  مکنبرضیل 
.راطیض مهدحاو  ءانغ  مهدنع و ال  عفن  نیذلا ال  ماخضلا  هرطایضلا  هرمحلا و  ضایبلا و  مجعلا  ناولأ  یلع  بلاغلا  هرمسلا و  برعلا 

هلوق ع اهنم  و 

.نیترغلا اذ  دوسألا  بلکلا  نیتیفطلا و  اذ  ناجلا  اولتقا 

نیتیفطب و هیحلا  رهظ  یلع  ناتطخلا  تهبـش  مث  یفط  اهعمج  لـقملا و  هصوخ  لـصألا  یف  هیفطلا  ءاـضیب و  هیح  ناـجلا  دـیبع  وبأ  لاـق 
هجولا یف  ضایبلا  هرغلا 

[ هبیتق نبال  هحرش  یلع و  مامإلا  مالک  بیرغ  نم  ذبن  ]

اهنمف يرخأ  تاملک  هل ع  ثیدحلا  بیرغ  یف  هبیتق  نبا  رکذ  دق  و 

یف ءادرلا  هفخ  ام  نینمؤملا و  ریمأ  ای  هل  لیقف  ءاسنلا  نایـشغ  لـقیل  ءادرلا و  ففخیل  ءادـغلا و  رکاـبیلف  ءاـقب  ـال  ءاـقبلا و  دارأ  نم  هلوق 
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 . نیدلا لاقف  ءاقبلا 

یقنع یف  یلع و  کل  وه  لوقت  تنأ  هنامأ و  نیدلا  نأل  حیحـص  هجو  دیج و  نسح  هغللا  یف  بهذم  نیدـلا  ءادرلا  هلوق  هبیتق  نبا  لاق 
یل نإ  رعاشلا  لاق  هب و  هنع  ینک  ءادر و  نیدـلا  یمـسف  قنعلا  اتحفـص  هعـضوم  ءادرلا  قنعلل و  مزال  نیدـلا  نأـکف  کـیلإ  هیدؤأ  یتح 
یلع وهف  هتنمـض  دق  ینأ  ینعملا  یقنع و  یف  دیرت  ام  یقتاع  ینذأ و  نیب  هلوقب  دیری  دـیرت  ام  یقتاع  ینذأ و  نیب  تلاقف  کیلإ  هجاح 

لاق و ءاطعلا  عساو  يأ  ءادرلا  رمغ  نالف  لاقی  ءاطعلا  عضوملا  اذه  ریغ  یف  وه  ءادرلا و  عقوم  عقت  هتلامح  نأل  ءادر  فیسلل  لیق  امنإ  و 
دیری رزألا  صامخ  رخآلا  لاق  امک  نیدـلاب  هلقثی  هرهظ و ال  ففخیلف  لوقی  هیلع  عقی  هنأل  رهظلا  نع  ءادرلاب  ینک  نوکی  نأ  زوجی  دـق 

.نوطبلا صامخ 

ففخیل ءادغلا و  رکابیل  ءاشعلا و  رکبیلف  ءاسن  ءاسنلا و ال  هرـس  نم  برعلا  هیقف  لاق  لاق  دیبع  یبأ  نع  مالکلا  اذه  وحن  ینغلب  لاق و  و 
. ( . هبوتلا 27 هروس  ِْرفُْکلا (  ِیف  ٌهَدایِز  ُءیِسَّنلا  اَمَّنِإ  هنم  ریخأتلا و  ءسنلاف  لاق  ءاسنلا  نایشغ  لقیل  ءادرلا و 

مل لطلا  رعاشلا و  لاق  ءاشعلا  صقنیلف  دـیری  نأ  زوجی  لیهـس و  یلإ  ءاشعلا  تیرکأـف  رعاـشلا  لاـق  هرخؤیلف  يأ  ءاـشعلا  رکبیلف  هلوق  و 
.رکی مل  لضفی و 

اذـه يریغ  يرغ  یـضیبا و  يرمحا و  ءاضیب  اـی  ءارمح و  اـی  لاـقف  هضف  نم  هموک  بهذ و  نم  هموک  موکف  لاـملاب  یتأ ع  هنأ  اـهنم  و 
 . هیف یلإ  هدی  ناج  لک  هیف و  هرایخ  يانج و 

همیذـج تخأ  نبا  يدـع  نب  ورمعل  لثملا  لصأ  هصلاخ و  يأ  هیف  هناـجه  هلوقی و  یعمـصألا  ناـک  هبرـض و  لـثم  اذـه  هبیتق  نبا  لاـق 
«. مالکلا :» ا لوقلا (  اذـه  لوقی  هلاخ و  هب  یتأی  ورمع  ناک  نودـجی و  ام  نولکأی  هبارتأ  ناکف  هل  بارتأ  عم  هأمکلا  ینجی  ناک  شربألا 

( .

اهنم و 

ترکذـف ایلع ع  تتأ  مث  هب  بهذـت  ککرتأ  تلاقف ال  یمأ  دـنع  تنک  یب و  بهذـی  هرـصبلا  نم  یمع  ءاج  لاق  بأـج  یبأ  ثیدـح 
هیدی نیب  برـض  مث  تقلو  هللا و  تبذک و  یلع ع  لاقف  کفنأ  مغر  نإ  هب و  نبهذأل  هللا  معن و  لاقف  هرـصبلا  نم  یمع  ءاجف  هل  کلذ 

.هردلاب

نم نه  رعاشلا و  لاق  و  رونلا 15 ) . هروس  ْمُِکتَنِْـسلَِأب (  ُهَنْوَّقَلَت  ْذِإ  أرقت  هشئاع  تناک  نیعلاب و  تعلو  کلذک  تبذک و  لثم  تقلو  لاق 
.فالحألا لهأ  نم  يأ  ءاسنلا  ینعی  ینملا ) . .* هباذک  نینیعلا  هبالخل  : * هردص و  (، علو ) ناسللا ناعلولا (  فالحألا و 

هلوق ع اهنم  و 

.احلبم احلکم  ءالب  احدر و  هلحامتم  ارومأ  مکئارو  نم  نإ 

یه حادر و  عمج  حدرلا  لحامتم و  بسبـس  لحامتم و  لجر  لاقی  مظعی و  اهرمأ و  لوطی  انتف  ینعی  لاوطلا  هلحاـمتملا  هبیتق  نبا  لاـق 
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.حادر هزیجعلا  همیظعلا  هأرملل  لاقی  حادر و  تمظع  اذإ  هبیتکلل  لاقی  همیظعلا 

تیقب نتفلا و  تاضیح  نم  هضیح  هنتفلا  هذـه  اـمنإ  لاـقف  یه  یه أ  هیواـعم أ  یلع و  نمز  هل  لـیق  یـسوم و  یبأ  ثیدـح  هنم  لاـق و 
.هل تفرشأ  فرشأ  نم  یتلا  هملظملا  حادرلا 

ملف ءایعإلا  نم  عطقنا  اذإ  لجرلا  حلب  مهلوق  نم  حلبملا  مهلا و  هحلکلا  هحلکأ  لجرلا و  حلک  لاقی  اهتدشب  سانلا  حـلکی  يأ  احلکم  و 
ائبع لّـمح  اذإ  و  : * هردـص هناوـید 239،و  حـلب (  هنم و  لاـصوألا  یکتـشا  یـشعألا و  لاـق  ریـسلا و  هحلبأ  كرحتی و  نأ  یلع  ردـقی 

*. . ( . مهضعب

هلوق ع اهنم  و 

هردیح یمأ  نتمس  يذلا  انأ  ربیخ  موی 

.هردنسلا لیک  عاصلاب  مهیفأ  هرظنملا  هیرک  تاباغ  ثیلک 

وبأ مدـق  املف  فانم  دـبع  نب  مشاه  نب  دـسأ  اهیبأ  مساب  ادـسأ  هتدـلو  نیح  بئاغ  بلاط  وبأ  هتمـس و  یلع ع  مأ  تناـک  هبیتق  نبا  لاـق 
يردنسلاب مهل  تونح  لاق  لبنلا  یسقلا و  اهنم  لمعی  هرجش  هردنسلا  دسألا و  ءامسأ  نم  مسا  هردیح  ایلع و  هامس  همـسا و  ریغ  بلاط 

نإ بسحأ  لاق و  هعبنب  سوقلا  یمسی  امک  اهمساب  یمس  هرجشلا  هذه  نم  ذختی  الایکم  نوکت  نأ  لمتحی  زجرلا  یف  هردنـسلاف  رثؤملا 
ناک دق  اهب  لیکلا  نأ  کلذک  رمألا  ناک 

.الجر وأ  ایفاو  الیک  لیکت  تناک  هأرما  انهاه  هردنسلا  نوکت  نأ  لمتحی  لاق و  طارفإ  هیف  افازج 

هلوق ع اهنم  و 

.هب قطنمتی  هیبأ  ریأ  لطی  نم 

رعاشلا لاق  کلذل  الثم  رهظلا  دشت  تناک  اذإ  هقطنملا  برض  هرهظ و  دتشا  زع و  هتوخإ  ترثک  نم  دیری  هبرض  لثم  اذه  هبیتق  نبا  لاق 
دحأ و سودس  نب  ثراحلل  ناک  لیق  .هبـسن )  ریغ  نم  (، قطن ) ناسللا سودـس (  نب  ثراحلا  ریأک  الیوط  مکیبأ  ریأ  ناک  یبر  ءاش  ولف 

کبتشاف حامرلا  هتذخأف  عرص  هنأ  کلذ  تاهمألا و  اوجوزف  مأ  لئاح  رش  نإ  الأ  لوقی  یبضلا  ورمع  نب  رارـض  ناک  ارکذ و  نورـشع 
.هوصلخ یتح  همأل  هتوخإ  هیلع 

یف اهعـضو  هعـس  دـجو  نم  هانعم  امنإ  ءیـش و  یف  لوألا  لثملا  نم  سیلف  هب  قطنمتی  هلیذ  لطی  نم  مهلوق  وه  رخآلا و  لثملا  امأف  لاق 
.هیف قافنإلا  همزلی  ام  ریغ  یف  قفنأ  اهعضوم و  ریغ 

 . توهرب ضرألا  یف  رئب  رش  مزمز و  ضرألا  یف  رئب  ریخ  هلوق  اهنم  و 

.رافکلا حاورأ  اهیف  نأ  يوری  تومرضحب  رئب  یه  هبیتق  نبا  لاق 
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انیح ثکمن  مث  ادـج  هعیظفلا  هنتنملا  هحئارلا  اهیف  دـجن  لاق  تومرـضح  لهأ  نم  لجر  نع  یعمـصألا  نع  متاـح  وبأ  رکذ  دـق  لاـق و 
عیطتـسی الف  جاحلا  توصأ  لثم  اهنم  عمـس  امبر  لاق و  هنم  هحئارلا  کلت  نأ  يرنف  تام  دق  رافکلا  ءامظع  نم  امیظع  نأب  ربخلا  انیتأیف 

اهب یشمی  نأ  دحأ 

هلوق ع اهنم  و 

.قلط ءاش  نإ  کسمأ و  ءاش  نإ  هتأرما  یهف  نرق  اهب  وأ  ءاصرب  وأ  ءامذج  وأ  هنونجم  هأرما  جوزت  لجر  امیأ 

ضرألا باصأ  نإف  اهودعقأ  لاقف  هیراجب  نرق  یف  هیلإ  مصتخا  هنأ  حیرش  ثیدح  هنم  هریغصلا و  هلفعلا  نیکستلاب  نرقلا  هبیتق  نبا  لاق 
.بیعب سیلف  ضرألا  بصی  مل  نإ  بیع و  وهف 

هلوق ع اهنم  و 

.هطین یف  نعط  الإ  همرض  خفان  مشاه  ینب  نم  یقب  ام  هنأ  هیواعم  دول 

.دحأ اهب  ام  يأ  همرض  خفان  رادلاب  ام  رانلا و  همرضلا  هبیتق  نبا  لاق 

لاقی لاق و  هیف  نعط  دـقف  هیف  لخد  وأ  ءیـش  یف  أدـتبا  نم  هتزانج و  یف  يأ  هطین  یف  نالف  نعط  دـیز  یبأ  نع  متاح  وبأ  لاـق  لاـق و 
یتلا هتقالع  یه  بلقلا و  طاین  طینلا  نأ  یلإ  بهذـی  يوارلا  اذـه  ءاطلا و  مضب  نعط  الإ  يور  دـق  لاق و  طینلاب  هللا  هامر  توملا  طینلا 

.تام ناکملا  کلذ  یف  ناسنإ  نعط  اذإف  اهب  قلعتی 

هلوق ع اهنم  و 

 ) تقوطتف جوجخ  حـیر  یه  هنیکـسلا و  هیلإ  هللا  لسرأف  اعرذ  کلذـب  قاضف  ضرألا  یف  اتیب  یل  نبا  نأ  میهاربإ ع  یلإ  یحوأ  هللا  نإ 
.هفجحلاک تیبلا  لوح  توطتف ) .» :» یف ا،د یف ب،و  اذک 

هاجوجخ حاورلا  هلبعر  ءاجوه  رمحأ  نبا  لاق  ءاجوجخ  اضیأ  لاقی  رورملا و  هعیرسلا  حایرلا  نم  جوجخلا  هبیتق  نبا  لاق  و 

«. ( . حیرلا فصی  :» لاق ناسللا 3:71، رهش (  اهحاور  ودغلا 

.هفافه حیر  دعب  یه  ناسنإلا و  هجوک  هجو  اهل  هنیکسلا  لاق  هنأ  وه  رخآلا و  یلع ع  ثیدح  لثم  اذه  لاق و 

.سرتلا هفجحلا  هعیرس و  هفیفخ  يأ 

نب رکبل  یلوم  لبقأ  اذإ  هیلع  هبرسأل  ینإف  رسجلا  یلإ  هب  تیهتناف  هفوکلا  یلإ  هبلجأ  دقنب  تئج  لاق  دسأ  ینب  ضعبل  ابتاکم  نأ  اهنم  و 
لاقف هصقلا  هیلع  انـصصقف  یلع ع  یلإ  انعفتراف  تذـخأف  قرغف  تارفلا  یف  لجرلا  ترطقف  هدـقن  ترفنف  اهعطقیل  منغلا  لـلختی  لـئاو 

 . مهیلإ منغلا  نم  اهاورش  اوعفداف  مکیلع  تطلتخا  نإ  مهیلإ و  اهوعفداف  اهنیعب  هدقنلا  متفرع  نإف  اوقلطنا 
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.دقنلا نم  لذأ  لثملا  یف  مهلوق  هنم  هدقن و  هدحاولا  راغص  منغ  دقنلا  هبیتق  نبا  لاق 

.اهلثم اهاورش  هعطق و  هعطق  هلسرأ  يأ  هبرسأ  هلوق  و 

هلوق ع اهنم  و 

ینمیلا هذخفب  ایانثلا  جلفأ  نیذخفلا  لبرأ  نطبلا  مخض  فنألا  ینقأ  نیبجلا  یلجأ  لجر  هنإ  لاق  نیـسحلا ع  دلو  نم  يدهملا  رکذ  یف 
.هماش

هتبنرأ هقد  هلوط و  فنألا  یف  انقلا  دحاو و  ءیش  حلجألا  یلجألا و  هبیتق  نبا  لاق 

.نانسألا یف  هرفص  جلفلا  جرفنا و  يأ  ءیشلا  لبرت  جحفألاک  وه  امهنیب و  ام  دعابتملا  نیذخفلا  لبرألا  هطسو و  یف  بدح  و 

هلوق ع اهنم  و 

ینأکل هللا  مارحلا و  رهـشلا  یف  مارحلا  مدـلا  اوقیرهی  یتح  لجأ  ضرألا  یف  مهل  هلالـض و  لجـسم  یف  نونعطی  نولازی  هیمأ ال  ینب  نإ 
.ضرألا هجو  یلع  کلم  مهل  قبی  مل  رذاع و  ضرألا  یف  مهل  قبی  مل  کلذ  اولعف  اذإف  همد  یف  طبختی  شیرق  نم  قونرغ  یلإ  رظنأ 

قونرغلا بصلا و  وه  لجسلا و  نم  وه  هریغ و  وأ  ناک  امالک  هیف  وه  رمأ  یف  دج  اذإ  هلجـسم  نالف  بکر  کلوق  نم  وه  هبیتق  نبا  لاق 
.باشلا

لتق لـیقف  هلتق  هیفیک  یف  هیاورلا  تفلتخا  دـق  ماـمإلا و  میهاربإ  هلتق  بیقع  مهرمأ  یـضقنا  مث  هوـلتق  يذـلا  یـشرقلا  قوـنرغلا  تـلق و 
.یلوألا هیاورلا  دنسی  نینمؤملا ع  ریمأ  ثیدح  هرون و  هیف  بارج  یف  قنخ  لیق  فیسلاب و 

 . هشایر نم  اذه  يذلا  دمحلا هللا  لاق  مث  مهارد  هثالثب  اصیمق  يرتشا  هنأ  يور  ام  اهنم  و 

 . اشایر ئرق و  ًاشیِر و  ْمُِکتآْوَس َو  يِراُوی  ًاساِبل  ْمُْکیَلَع  اْنلَْزنَأ  ْدَق  لج  زع و  لاق  هوسکلا  وه  دحاو و  شایرلا  شیرلا و  هبیتق  نبا  لاق 

.لسألاب الإ  دوق  هلوق ع ال  اهنم  و 

رثکأ لاق و  هنم  قدتـسا  امل  عارذـلا  هلـسأ  لیق  هنم  نیکـسلا و  فیـسلا و  نانـسلاک و  دـیدحلا  نم  قرأ  فهرأ و  ام  وه  هبیتق  نبا  لاـق 
ریغب لتق  لوتقملا  ناک  نإ  اـصعلا  رجحلاـک و  دـیدحلا  ریغب  دوقلا  نأ  زوجی  دـق  نولوقی  ساـنلا  نم  موق  بهذـملا و  اذـه  یلع  ساـنلا 

.کلذ

 . نیفدلا ءادلا  رهظت  بوثلا و  یلبت  حیرلا و  لقثت  هرفجم و  هرخبم  اهنإف  اهنع  مق  لاقف  سمشلا  یف  الجر  يأر  هنأ ع  اهنم  و 

رثکأ اذإ  لبإلا  نع  لحفلا  رفج  لاقی  عامجلا  هوهـش  بهذـت  حاکنلا و  نع  عطقت  هرفجم  مفلا و  یف  رخبلا  ثروت  هرخبم  هبیتق  نبا  لاـق 
.عطقم وهف  عطقأ  هلثم  اروذق و  رذقت  رذق و  هلثم  عطقنی و  لمی و  یتح  بارضلا 
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لاق ال و ءاصخلا  یف  یل  نذأتف  يزاغملا أ  یف  هبزعلا  یلع  قشت  لجر  ینإ  هللا  لوسر  ای  لاق  نوعظم  نب  نامثع  نأ  ثیدـحلا  یف  ءاج  و 
 . رفجم هنإف  موصلاب  کیلع  نکل 

تضرم اذإ  ضرمت  تضاح و  اذإ  ضیحتف  هدحاو  نحکنت  لاقف ال  یبارعأ  ملکت  لاق  همع  یعمصألا  نع  نمحرلا  دبع  يور  دق  لاق و 
کنلحنی و کنمرهی و  کنـسلفیف و  اعبرأ  نحکنت  فاثأ و ال  نیب  نوکتف  اثالث  نحکنت  نیترـض و ال  نیب  نوکتف  نیتنثا  نحکنت  ـال  و 

اهنتنت يأ  حیرلا  لفثت  هلوق  نمحرلا و  هدابع  نارمط و  ناصرق و  نازوک و  هللا  ناحبـس  لاقف  هللا  لحأ  ام  تمرح  دقل  هل  لیقف  کنرفجی 
هعیبطلا و یلع  هنیعت  سمـشلاف  هعیبطلا  هترهق  دـق  يذـلا  رتتـسملا  نیفدـلا  ءادـلا  تالفث و  نجرخیل  ثیدـحلا و  هنم  لـفثلا و  مسـالا  و 

.هرهظت

هلوق ع اهنم  و 

یلع هطـسو  زاوهألا و  لبج  رتتـسی  هنم  قورافلا و  وه  قوعی و  ثوغی و  کله  هیف  ُروُّنَّتلا و  َراف  هتیواز  یف  هفوکلا  دجـسم  رکذـی  وه  و 
نم نیع  نهد و  نم  نیع  نبل و  نم  نیع  نینمؤملا  رهطت  سجرلا و  بهذت  ثغضلاب  تتبنأ  نیعأ  ثالث  هیف  هنجلا و  ضایر  نم  هضور 

.اوبح ول  هوتأل و  لضفلا  نم  هیف  ام  سانلا  ملعی  ول  رکم و  رسیألا  هبناج  یف  رکذ و  نمیألا  هبناج  ءام 

ءابلا لاق و  هلجرب  ءاملا  ضکر  امل  ترهظ  یتلا  نیعلا  هلهأ و  بویأ  برض  يذلا  ثغـضلا  هبـسحأ  ثغـضلاب  تتبنأ  هلوق  هبیتق  نبا  لاق 
هروس ِهّللا (  ُدابِع  اِهب  ُبَرْـشَی  هلوقک  و  . ( 20: نینمؤملا هروس  ِنْهُّدلِاب (  ُُتْبنَت  یلاعت  هلوقک  ثغضلا  تتبنأ  هریدقت  هدئاز  ثغـضلاب  یف 

.( . 6: رهدلا

 . هفوکلا دجسم  یف  لتق ع  یتح  هب  رکملا  هب  دارأ  رکم  رسیألا  هبناج  یف  هالصلا و  ینعی  هنإف  رکذ  نمیألا  هبناج  یف  هلوق  امأ  و 

لاق نمـس و  هکع  ایتح و  یلع ع  هاطعأف  هشبحلا  نم  مدق  امل  بلاط  یبأ  نب  رفعج  یقلتی  هالوم  عفار  ابأ  ثعب  هللا ص  لوسر  نأ  اهنم  و 
رمـص نم  یخأ  ینب  هب  نهدـت  سیمع  تنب  ءامـسأ  یلإ  نمـسلا  اذـه  عفداف  همعطأ  مث  هدـحاو  هرم  هارث  ملع  نإ  هنأ  رفعجب  ملعأ  انأ  هل 

 . یتحلا نم  مهمعطت  رحبلا و 

ربلا يدـنع  یتحلا و  فرق  مکلزان  تمعطأ  نأ  يرد  رد  هفایـضأ ال  رکذـی  یلذـهلا  لاق  لـقملا  نم  ذـختی  قیوس  یتحلا  هبیتق  نبا  لاـق 
زونکم

.يرامصلا ربدلل  لیق  هنم  هقمغ و  هنتن و  رحبلا  رمص  ادنلا و  يرثلا  سانلا و  همعطأ  هدحاو و  هعفد  هلب  يأ  هرم  هارث  هلوق  و 

هلوق ع اهنم  و 

لهأل نامأ  همکحلا  ندعم  هوبنلا و  تیب  لهأ  نحنف  الوسر  انیلإ  هثعتبا  ایبن و  انم  ادمحم  ذختا  يذـلا  دـمحلا هللا  ملکت  امل  يروشلا  موی 
هللا ص لوسر  انیلإ  دهع  ول  يرـسلا  لاط  نإ  لبإلا و  زاجعأ  بکرن  هعنمن  نإ  هذـخأن و  هطعن  نإ  اقح  انل  نإ  بلط  نمل  هاجن  ضرألا و 

رمألا قح و  هوعد  محر و  هلـص  یلإ  یلبق  دـحأ  عرـسی  نل  انمغر  یلع  هلوق  انذـفنأل  الوق  اـنل  لاـق  وأ  تومن  یتح  هیلع  اندـلاجل  ادـهع 
.مکل یل و  هللا  رفغتسأ  حصنلا و  دهج  هینلا و  قدص  یلع  فوع  نبا  ای  کیلإ 
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کلت یلع  بوکرلا  هب  لواطت  اذإ  امیس  هقـشم ال  دجی  ریعبلا  زجع  بکار  نأل  لذلا  میـضلا و  بکرم  انبکر  هانعم  نأ  يأ  هبیتق  نبا  لاق 
.هریغل افدر  نوکی  ریعبلا  زجع  بکار  نأل  انریغل  اعابتأ  نوکن  نأ  یلع  ربصن  دارأ  نوکی  نأ  زوجی  لاحلا و 

هلوق ع اهنم  و 

.ءایشألا صقن  قلخلا و  هللا  صمغ  هاخأ  مدآ  نبا  لتق  امل 

نم قلخلا  صقن  یلاعت  هللا  نأ  ثیدـحلا  ینعم  لاق و  هترقتحا  هترغـصتسا و  اذإ  هتـصمتغا  هصمغأ و  انالف  تصمغ  لاقی  هبیتق  نبا  لاـق 
یلع هالـصلا  انملعی  یلع ع  ناک  لاق  يدنکلا  همالـس  نأ  اهنم  کلذ و  وحن  رمعلا و  لوط  شطبلا و  هوقلا و  نم  اهلوط  نادبألا و  مظع 

فئارـش لعجا  اهدیعـس  اهیقـش و  اهتارطف  یلع  بولقلا  رابج  تاکومـسملا و  ئراـب  تاوحدـملا و  یحاد  مهللا  لوقیف  هللا ص  لوسر 
قحلا نلعملا  قبـس و  امل  متاخلا  قلغأ و  امل  حـتافلا  کلوسر  كدـبع و  دـمحم  یلع  کتایحت  هفأر  کـتاکرب و  یماون  کـتاولص و 

مزع یف  نهو  مدق و ال  یف  لکن  ریغل  کتاضرم  یف  ازفوتسم  کتعاطل  كرمأب  علطضاف  هتلمح  امک  لیطابألا  تاشیج  غمادلا  قحلاب و 
دعب بولقلا  تیدـه  هب  هبابـسأ  هلهأب  لصت  هللا  ءالآ  سباقل  اسبق  يروأ  یتح  كرمأ  ذافن  یلع  ایـضام  كدـهعل  اظفاح  کیحول  ایعاد 

نوزخملا و کملع  نزاخ  نومأملا و  کنیمأ  وهف  مالـسإلا  تارینم  ماکحألا و  تارئان  مالعألا و  تاحـضوم  مثإلا  نتفلا و  تاـضوخ 
کلضف نم  ریخلا  تافعاضم  هزجا  کلدع و  یف  احسفم  هل  حسفا  مهللا  همحر  قحلاب  کلوسر  همعن و  کثیعب  نیدلا و  موی  كدیهش 

کیدـل و هاوثم  مرکأ  هءانب و  نینابلا  ءانب  یلع  لعأ  مهللا  لولعملا  کئاطع  لزج  لولحملا و  کـباوث  زوف  نم  تاردـکم  ریغ  تآـنهم 
 . میظع ناهرب  لصف و  هطخ  لدع و  قطنم  اذ  هلاقملا  یضرم  هداهشلا  لوبقم  هل  کثاعتبا  نم  هزجا  هرون و  هل  ممتأ  هلزن و 

اهاحَد َِکلذ  َدَْعب  َضْرَْألا  هناحبس َو  لاق  اهطـسب  مث  هوبر  اهقلخ  یلاعت  هللا  ناک  نیـضرألا و  طساب  يأ  تاوحدملا  یحاد  هبیتق  نبا  لاق 
هعـسوت و يأ  ضیبلل  هوحدـت  اهنأل  یحدأ  هماعنلا  ضیب  عضومل  لیق  هنم  هتوحد و  دـقف  هتطـسب  ءیـش  لک  و  تاـعزانلا 30 ) . هروس  ) 

لاق هعافترا  طئاحلا  تیبلا و  کمـس  هتکمـس و  دـقف  هتیلعأ  هتعفر و  ءیـش  لک  تاومـسلا و  قلاخ  تاکومـسملا  ئراب  لوعفأ و  هنزو 
لوطأ زعأ و  همئاعد  اتیب  انل  ینب  ءامسلا  کمس  يذلا  نإ  قدزرفلا 

ام یلع  اهتبثأ  بولقلا و  ماقأ  هنأک  هتمقأ  هتمألف و  اروسکم  ناک  اذإ  ربجف  مظعلا  تربج  کلوق  نم  اهتارطف  یلع  بولقلا  راـبج  هلوق  و 
اهرک و هیف  هتلخدأ  اذإ  رمألا  یلع  انالف  تربجأ  نم  انهاه  ارابجإ  لعجأ  مل  لاق و  اهدیعس  اهیقش و  هب  رارقإلا  هتفرعم و  نم  هیلع  اهرطف 

نیشلا دیدشتب  .( 38: نینمؤملا هروس  داشرلا (  لیبس  مکیدهأ  أرق  ءارقلا  ضعب  نأ  الإ  کلذ  ملعأ  لاعف ال  لعفأ  نم  لاقی  هنأل ال  هترسق 
. ( هروس ق:45 ٍراّبَِجب (  ْمِْهیَلَع  َْتنَأ  ام  لج َو  زع و  هللا  لوق  امأف  هلمعتـسم  ریغ  هذاش  هءارق  یه  لعفأ و  نم  لاعف  اذهف  هللا  داشرلا  لاق  و 

.22: هیشاغلا هروس  ٍرِْطیَصُِمب (  ْمِْهیَلَع  َتَْسل  هلوق  کلذ  رابتعا  كولملا و  هربابجلا  كولملا و  طیلست  طلسمب  مهیلع  تنأ  ام  دارأ و  هنإف 
نأ زوجی  دـقف  اظوفحم  اذـه  ناک  هل و  رابج  انأ  رمألا  یلع  انالف  تربجأ  نم  لاقی  نأ  زوجی  ناک  نإـف  كولملا  طلـست  طلـستمب  يأ  ( 

.ینعملا یف  نسحأ  وه  کلذ و  نم  بولقلا  رابج  یلع ع  لوق  لعجی 

سأرلا طسو  برـضی  يذلا  هنأک  غامدلا  نم  غمدلا  لصأ  لیطابألا و  نم  عفترا  مجن و  ام  کلهم  يأ  لیطابألا  تاشیج  غمادـلا  هلوق  و 
هـلطبی و يأ  . ( 18: ءایبنألا هروس  ُهُغَمْدَـیَف (  ِلِطاْبلا  یَلَع  ِّقَْحلِاب  ُفِذـْقَن  ْلـَب  لـج  زع و  هللا  لوق  هنم  هنم و  غامدـلا  بیـصی  يأ  هغمدـیف 

.هبحاص کله  بیصأ  اذإف  لتقم  غامدلا 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 3494 

http://www.ghaemiyeh.com


.سفنلا تشاج  یمط و  اذإ  ءاملا  شاج  عفترا و  يأ  ءیشلا  شاج  نم  ذوخأم  تاشیج  و 

.هوقلا یه  هعالضلا و  نم  لعتفا  علطضاف  لمح  امک  هلوق  و 

لکنی رـسکلاب  لکن  روهـشملا و  اذـهف  الوکن  لکنی  رمألا  نع  نالف  لکن  لاقی  لوکنلا  وه  ردـصم و  لکنلا  مدـق  یف  لکن  ریغل  هلوق  و 
.هلیلق الکن 

.مدقتملا ینعمب  مدقتلا و  ینعمب  نوکی  نأ  زوجی  مدقلاف  اعاجش  ناک  اذإ  مادقم  لجر  دیز  وبأ  لاق  مدقتلا  مدقلا  و 

.يأر یف  فعض  يأ و ال  مزع  یف  نهو  هلوق و ال 

ِیتَّلا َراّنلا  ُُمْتیَأَرَف  هناحبـس َأ  لاق  اهب  رهظ  ام  تحدـق  اذإ  راـنلا  تیروأ  لاـقی  قحلا  نم  ارون  رهظأ  يأ  سباـقل  اـسبق  يروأ  یتح  هلوق  و 
. ( . 71: هعقاولا هروس   ) َنوُرُوت

.هب نونمؤملا  هلهأ  هبابسأ و  هناحبس  قحلا  مالسإلا و  وه  سبقلا و  کلذ  لهأب  لصت  هللا  معن  دیری  هبابسأ  هلهأب  لصت  هللا  ءالآ  هلوق  و 

ریغل یف  ماللا  نأ  ملعا  هب و  نینمؤملا  هلهأب  همعن  هللا و  ءالآ  سبقلا  کلذ  بابـسأ  لصت  سباقل  اسبق  يروأ  یتح  مـالکلا  ریدـقت  تلق 
.کل عوضخلا  کنم و  فوخلل  لب  لوکن  ریغل  زفوتسم  وه  يأ  ازفوتسم  هلوقب  هقلعتم  لکن 

قیرطلا و تیده  لاقی  مالعألا  تاحـضومل  هتیده  يأ  مالعألا  تاحـضوم  نتفلا  رفکلا و  دعب  بولقلا  تیده  هب  هلوق ع  هبیتق  نبا  لاق 
.قیرطلا یلإ  قیرطلل و 

.حضو اذإ  رانأ  ءیشلا و  ران  لاقی  تانیبلا  تاحضاولا  دیری  مالسإلا  تارینم  ماکحألا و  تارئان  هلوق  و 

.لوعفم ینعم  یف  لیعف  کثوعبم  يأ  همحر  کثیعب  همایقلا و  موی  سانلا  یلع  دهاشلا  يأ  نیدلا  موی  كدیهش  هلوق  و 

هاور نم  همایقلا و  موی  ینعی  کلدع  راد  یف  يأ  کلدـع  یف  هلوق  ءاتلاب  احـستفم  يور  هعـس و  هل  عسوأ  يأ  احـسفم  هل  حـسفا  هلوق  و 
 . ندع هنج  دارأ  نونلاب  کندع 

لج زع و  هءاطع  نأ  دیری  للع  یناثلا  لهن و  لوألا  برـشلاف  برـشلا  دـعب  برـشلا  وه  للعلا و  نم  لولعملا  کئاطع  لزج  نم  هلوق  و 
.ءاطع دعب  ءاطع  مهیطعی  يأ  هدابع  لعی  هنأک  فعاضم 

هتلزن و يأ  ناکملاب  تیوث  کلوق  نم  هتلزنم  يأ  هاوثم  مرکأ  هلمع و  نیلماعلا  لامعأ  قوف  عفرا  يأ  هءانب  نینابلا  ءانب  یلع  لـعأ  هلوق  و 
.هقزر هلزن  هب و  تمقأ 

یضرلا و هاور  ام  انحرش  هیاورلا و  هذهل  هفلاخم  یه  هللا و  همحر  یضرلا  هیاور  یلع  مدقت  امیف  تاملکلا  هذه  ضعب  انرکذ  دق  نحن  و 
.هدیدج هدئاف  نم  ولخی  هنأل ال  هحرش  هبیتق و  نبا  هاور  ام  نآلا  انرکذ 
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هلوق ع اهنم  و 

.اهبحاص یلإ  نکست  یتح  هردص  یف  جلجلتف  قفانملا  ردص  یف  نوکت  همکحلا  نم  هملکلا  نإف  کتتأ  ینأ  همکحلا  ذخ 

اهیعیف و ملاعلا  وأ  نمؤملا  هنم  اهعمـسی  یتح  نکـست  هردص و ال  یف  كرحتت  لازت  الف  قفانملا  اهملعی  دـق  هملکلا  دـیری  هبیتق  نبا  لاق 
.همکحلا ملک  نم  اهتاوخأ  یلإ  هردص  یف  نکستف  هنم  اههقفی  اهفقثی و 

هلوق ع اهنم  و 

.اهقوف نم  هبعکلا  قاتن  رومعملا  تیبلا 

هناحبس هللا  لوق  نم  اهقوف  نم  اهیلع  لظم  يأ  هبعکلا  قاتن  هبیتق  نبا  لاق 

.مهیلع لظأف  عزعز  يأ  . ( 171: فارعألا هروس  ٌهَّلُظ (  ُهَّنَأَک  ْمُهَقْوَف  َلَبَْجلا  اَنْقَتَن  ْذِإ  َو 

اهنم و 

 . رانلا میسق  انأ  هلوق ع 

نأ هبیتق  نبا  رـسجی  مل  جراوخلاک و  هلالـض  یلع  مهف  یلع  قیرف  يدـه و  یلع  مهف  یعم  قیرف  ناـقیرف  ساـنلا  نأ  دارأ  هبیتق  نبا  لاـق 
یعم هنجلا  یف  فصن  رانلا  میسق  انأف  هلوقب  مالکلل  اممتم  لاقف  هرکذ  نع  عروت  امب  هقطنأ  هللا  نإ  مث  معزی  عروتی  ماشلا  لهأک  لوقی و 

.بیرش لیکأ و  سیلج و  لثم  مساقم  ینعم  یف  میسق  لاق و  رانلا  یف  فصن  و 

رانلا و میـسق  وه  دارأ  امنإ  هرکذ و  ام  دری  مل  هنإ  موق  لاق  لاق و  نیبیرغلا  نیب  عمجلا  یف  هملکلا  هذه  يورهلا  دـیبع  وبأ  رکذ  دـق  تلق 
رانلل اذه  هنجلل و  اذه  لوقیف  همألا  مسقی  هقیقح  همایقلا  موی  هنجلا 

[ فلألا فرح  نم  هیلاخ  یلع  مامإلل  هبوسنم  هبطخ  ]

سانلا نم  ریثک  اهاور  هبطخ  یه  اضیأ و  هحرـشأ  امهمالک و  یف  هبیتق  نبا  دیبع و  وبأ  هدروی  مل  ام  بیرغلا  همالک  نم  رکذأ  نآلا  انأ  و 
فلألا فرح  نم  هیلاخ  هل ع 

یلع اوعمجأف  مالکلا  یف  لخدأ  ءاجهلا  فورح  يأ  هللا ص  لوسر  باحـصأ  نم  موق  .فیحـصت )  ؛» رکاذـب :» لصألا یف  رکاذـت ( اولاق 
هتیضق تغلب  هتئیشم و  تذفن  هتملک و  تمت  هتمحر و  هبـضغ  تقبـس  هتمعن و  تغبـس  هتنم و  تمظع  نم  تدمح  یلع ع  لاقف  فلألا 

هینب هتلیـصف و  نع  لغـشی  موی  هیجنت  هرفغم  هنم  لمؤم  هدیحوتب  درفتم  هتئیطخ  نم  لصنتم  هتیدوبعل  عضختم  هتیبوبرب  رقم  دمح  هتدمح 
هتدحو نقیتم و  نمؤم  دیرفت  هتدرف  نقوم و  صلخم  دوهش  هل  تدهـش  هیلع و  لکوتن  هب و  نمؤن  هیدهتـسن و  هدشرتسن و  هنیعتـسن و  و 

ریظن ریـصن و  نیعم و  نوع  نع  ریزو و  ریـشم و  نع  لج  هعنـص  یف  یلو  هل  نکی  مل  هکلم و  یف  کیرـش  هل  سیل  نعذم  دبع  دـیحوت 
وه و  . ( 11: يروشلا هروس  ٌءْیَش (  ِِهْلثِمَک  َْسَیل  لوزی  نل  لزی و  مل  لدعف  مکح  رفغف و  یـصع  رهقف و  کلم  ربخف و  نطب  رتسف و  ملع 
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ریـصب عینم  يوق  رظن  هب  طحی  مل  رـصب و  هکردـی  سیل  هومـسب  ربکتم  هولعب  سدـقتم  هتوقب  نکمتم  هتزعب  ززعتم  بر  ءیـش  لک  دـعب 
هفرعی نم  هتعن  نع  لض  هفصی و  نم  هفصو  نع  زجع  میحر  فوءر  عیمس 

هعجوم هبوقع  هعـسوم و  همحر  يوق و  شطب  یفخ و  فطل  وذ  هوـبحی  هقزری و  هوعدـی و  نم  هوـعد  بیجی  برقف  دـعب  دـعبف و  برق 
هبیبح و هیجن و  هیبن و  هیفـص و  هدبع و  هلوسر و  دـمحم  ثعبب  تدهـش  هقبوم و  هدودـمم  میحج  هتبوقع  هقنوم و  هضیرع  هنج  هتمحر 

حدک غلب و  حصن و  ظعوف و  هتجح  هب  دیـش  هتوبن و  هب  متخ  هدیزمل  هنم  هدیبعل و  همحر  رفک  هرتف و  نیح  رـصع و  ریخ  یف  هثعب  هلیلخ 
مکتیصو بیجم  بیرق  میحر  روفغ  بر  نم  میرکت  هکرب و  میلست و  همحر و  هیلع  یکز  یلو  یضر  یخس  میحر  نمؤم  لکب  فوءر 

لبق مکیجنت  هیقت  مکعومد و  يرذت  هیشخ  مکبولق و  نکست  هبهرب  مکیلعف  مکیبن  هنسب  مکترکذ  کبر و  هیصوب  ینرـضح  نم  رـشعم 
عوضخ و لذ و  هلأـسم  مکقلمت  مکتلأـسم و  نکتل  هتئیـس و  نزو  فخ  هتنـسح و  نزو  لـقث  نم  هیف  زوفی  موی  مکلهذـت  مکیلبت و  موی 
هرقف و لـبق  هتعـس  همره و  لـبق  هتبیبش  همقـس و  لـبق  هتحـص  مکنم  منتغم  لـک  منتغیل  عوجر و  مدـن و  عروت و  هبوتب و  عوشخ  رکش و 

وه لیق  مث  هلقع  ریغتی  هدمغ و  عطقنی  هبیبح و  هنع  ضرعی  هبیبط و  هلمی  مقست  مرهت و  ربکت و  لبق  هرفس  لبق  هرضح  هلغش و  لبق  هتغرف 
فطع هنیبج و  حشر  هرظن و  حمط  هرصب و  صخـشف  دیعب  بیرق و  لک  هرـضح  دیدش و  عزن  یف  دج  مث  كوهنم  همـسج  كوعوم و 

هرـصب و بهذ  هعمج و  مسق  هددـع و  هنم  قرفت  هدـلو و  هنم  متی  هسمر و  رفح  هسرع و  هتکب  هسفن و  هـتنزح  هـنینح و  نکـس  هـنیرع و 
عدو و ممع و  صمق و  هنقذ و  هنم  دـش  هنفک و  هیلع  رـشن  ئیه و  هل و  طسب  یجـس و  فشن و  لسغ و  يرع و  درج و  ددـم و  هعمس و 

دوحلم حیرض  یف  لعج  هدجنم و  رجح  هدیشم و  روصق  هفرخزم و  رود  نم  لقن  ریبکتب و  هیلع  یلص  ریرس و  قوف  لمح  ملس و 

هیلو و هنع  عجر  هربخ و  یـسن  هرذح و  ققحت  هردـم و  هیلع  یثح  هرفح و  هیلع  لیه  دوملجب و  فقـسم  دوضنم  نبلب  دوصرم  قیـض  و 
هرخنم نم  هدـیدص  لیـسی  هربق و  دود  همـسجب  یعـسی  رفق  نیهر  ربـق و  وشح  وهف  هبیبـح  هنیرق و  هب  لدـبت  هبیـسن و  همیدـن و  هیفص و 
ترثعب مثف  روشن  رشحب و  یعدی  روص و  یف  خفنی  نیح  هربق  نم  رشنف  هرـشح  موی  یتح  همظع  مری  همد و  فشنی  همحل و  هبرت  قحـسی 

هینـضت و هرفز  نم  مکف  ریـصب  ریبخ  هدبعب  ریدق  لصفلل  دحوت  دیهـش و  قیدص و  یبن و  لکب  ءیج  رودص و  هریرـس  تلـصح  روبق و 
هقلق هرصحی  هقرع و  همجلی  ذئنیحف  میلع  ریبک  ریغص و  لکب  میظع و  کلم  يدی  نیب  لیلج  دهـشم  لوهم و  فقوم  یف  هیـضنت  هرـسح 
هیلع تدهش  هلمع و  ءوس  یف  رظن  هتفیحـص  ترـشن  هتدیرج و  تلاز  هلوقم  ریغ  هتجح  هعومـسم و  ریغ  هتخرـص  هموحرم و  ریغ  هتربع 
منهج دروف  هدحو  بحـسف  قیـس  هدی و  تلغ  هدیج و  لسلـسف  هسمب  هدلج  هسملب و  هجرف  هوطخب و  هلجر  هشطبب و  هدـی  هرظنب و  هنیع 
دوعی دیدح و  نم  عمقمب  هینبز  هبرضت  هدلج و  خلست  ههجو و  يوشت  میمح  نم  هبرش  یقـسی  میحج و  یف  بذعی  لظف  هدش  برکب و 

.مدنی هبقح  ثبلیف  خرصتسی  منهج و  هنزخ  هنع  ضرعتف  ثیغتسی  دیدج  دلجک  هجضن  دعب  هدلج 

نع حزحز  نمف  یتبلط  حـجنم  یتلأسم و  یلو  وهف  هلبق  نم  هرفغم  هنع و  یـضر  نم  وفع  هلأسن  ریـصم و  لک  رـش  نم  ریدـق  برب  ذوعن 
هریظح یف  نکـسأ  سوئکب  هیلع  فیط  هدـفح و  نیع و  روحب  کـلم  هدیـشم و  روـصق  یف  دـلخ  هبرقب و  هتنج  یف  لـعج  هبر  بیذـعت 

کلملل میدتـسم  ریبع  کـسمب و  متخم  لـیبجنزب  هل  جزم  لیبسلـس و  نیع  نم  برـش  مینـست و  نم  یقـس  میعن و  یف  بلقت  سودـق و 
.فزنی سیل  هبرش و  نم  عدصی  سیل  قدغم  ضور  یف  رومخ  نم  برشی  ررسلل  رعشتسم 

مکح لصف و  لوق  وهف  هتیـصعم  هسفن  هل  تلوس  هتئیـشم و  دحج  نم  هبوقع  کلت  هتیـصعم و  هسفن  رذح  هبر و  یـشخ  نم  هلزنم  هذـه 
دتهم یبن  بلق  یلع  نیبـم  سدـق  حور  هب  لزن  . ( 42: تلـصف هروس  ٍدیِمَح (  ٍمیِکَح  ْنِم  ٌلیِْزنَت  صن  ظعو  صق و  صـصق  ربخ  لدـع و 
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مکعرـضتم و عرـضتیلف  میجر  نیعل  ودـع  لک  رـش  نم  میرک  میحر  میلع  برب  تذـع  هررب  نومرکم  هرفـس  لسر  هیلع  تلـص  دیـشر 
.هدحو یبر  یبسح  مکل و  یل و  مکنم  بوبرم  لک  رفغتسیل  مکلهتبم و  لهتبیل 

هبرض و تبرـض  کلوقک  هغرف  تغرف  لوقت  غارفلا  نم  هدحاولا  هتغرف  بعت و  هیف  ایعـس  یعـس  حدک  نوندألا و  هطهر  لجرلا  هلیـصف 
.یلاعت هللا  هرشنأ  نیشلا و  نونلا و  حتفب  هربق  نم  تیملا  رشن  ءادر و  هیلع  طسب  تیملا  یجس 

.تشبن ترثتنا و  روبق  ترثعب  و 

املأ دشأ  ناک  هدحو  ناک  اذإ  هباذع و  هملأل و  فخأ  ناکف  هریغب  یسأتملاک  ناک  هریغ  هعم  ناک  اذإ  هنأل  هدحو  بحـسب  قیـس  هلوق و 
.ینعم مخفأ  كاذ  نیترقفلا و  بسانت  یلإ  برقأ  اذه  هدحو و  بحسی  قیسف  يور  لوهأ و  و 

لعفی امک  اهیلإ  رانلا  لهأ  مهعفدل  هکئالملا  ضعب  کلذب  یمـس  طرـشلا و  برعلا  دنع  مه  هینابزلا و  دـحاو  هیرفع  نزو  یلع  هینبز  و 
لیبابأ وحن  هل  دحاو  عمج ال  وه  لاق  نم  مهنم  نباز و  مهضعب  لاق  ینابز و  هینابزلا  دحاو  لعجی  نم  هغللا  لهأ  نم  ایندلا و  یف  طرشلا 

.هعفدت اهبلاح و  برضت  نوبز  هقان  هنم  عفدلا و  هغللا  یف  نبزلا  لصأ  دیدابع و  و 

لوقت برعلا  نأل  اهتدایزب  انمکح  امنإ  ًابیِـسَح و  ِهّللِاب  یفَک  یف  تدـیز  امک  هدـئاز  انهاه  ءابلا  فلأ و  ریغب  هنالفب  دـیز  کلم  لوقت  و 
لجأل فلألا  تابثإ  نم  دـب  نکی  مل  انهاه و  ءابلا  تءاج  اـملف  هب  اـهتجوز  يأ  دـیزب  هنـالف  تکلمأ  اـهتجوزت و  يأ  هنـالف  اـنأ  تکلم 

.انیع اروح  کلم  هریدقت و  راص  هدئاز و  اهانلعج  اهئیجم 

.روصقلا فرغلا و  قوف  نم  يرجی  هنأل  کلذب  یمس  هنجلا  یف  ءام  مسا  هنإ  مینست  یف  نورسفملا  لاق  و 

.ایندلا یف  رمخلا  براش  رمخی  امک  رمخی  فزنی و ال  سیل  هنجلا  یف  نیع  مسا  هنإ  لیبسلس  یف  اولاق  و 

لوألا ضرغلا  ننس  یلإ  انعجر  مث  لصفلا  اذه  یضقنا 

یناشاک

ءادعا اب  برح  تدش  شتآ  دش  یم  خرـس  نوچ  هک  ام  میدوب  سابلا ) رمحا  اذا  انک  : ) هک هدـش  عقاو  وا  ثیدـح  رد  و  هثیدـح ) یف  (و 
ام زا  کی  چـیه  دوبن  سپ  انم ) دـحا  نکی  ملف   ) ادـخ ربمغیپ  هب  میتشاد  یم  هاگن  ار  نتـشیوخ  هلا ) هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسرب  اـنیقتا  )

نیا ینعم  و  کلذ ) ینعم  و   ) ءانثلا هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ءایبنا  دیس  زا  نمشد  هب  رتکیدزن  هلا ) هیلع و  هللا  یلـص  هنم  ودعلا  یلا  برقا  )
و برحلا ) ضاضع  دتشا  و   ) نانمـشد زا  سرت  دش  یم  میظع  نوچ  ودعلا ) نم  فوخلا  مظع  اذا   ) هک تسا  نآ  هنا )  ) ماقم یلاع  مالک 

هللا لوسر  لاتق  یلا   ) ناناملسم دنتفرگ  یم  نوملسملا ) عزف   ) دیـشک یم  تیاهن  هب  نآ  ررـض  نحم و  برح و  ندیزگ  دش  یم  تخس 
هللا لزنیف   ) ریلد نارفاک  اب  دوخ  سیفن  سفن  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمغیپ  ندرک  رازراک  بناج  هب  هسفنب ) هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

و  ) ترـضح نآ  دوجو  هب  ار  نداد  يرای  ناشیا  رب  یلاعت  يادخ  داتـسرف  یم  ورف  سپ  مالـسلا ) هیلع  هب  رـصنلا  مهیلع  یلاعت  كرابت و 
نآ دوجو  ناکم و  ببـس  هب  هناکمب )  ) نآ زا  دندیـسرت  یم  هچنآ  زا  هنوفاخی ) اوناک  اـمم   ) ناناملـسم نآ  دـندش  یم  نمیا  و  نونماـی )
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تسا تیانک  رمالا ) دادتـشا  نع  هیانک  ( ) سابلا رمحا   ) هک ترـضح  نآ  لوق  و  سابلا ) رمحا  هلوق  و   ) ناشیا نایم  رد  نایملاع  تمحر 
نیرتوکین اهنسحا )  ) راتفگ عون  دنچ  سابلا ) رمحا   ) ظفل رد  دنا  هتفگ  هک  قیقحت  هب  و  لاوقا ) کلذ  یف  لیق  دق  و   ) رازراک یتخـس  زا 

هب هرمحلا ) هرارحلا و  عمجت  یتلا  رانلاب   ) ار برح  یمرگ  هدومرف  هیبشت  ترـضح  نآ  هک  تسا  نآ  برحلا ) یمح  هبـش  هنا   ) لاوقا نآ 
تیوقت هچنآ  زا  و  کلذ ) يوقی  امم  و   ) دوخ گنر  دوخ و  رادرک  هب  اهنول ) اهلعفب و   ) ار یخرـس  یمرگ و  دنک  یم  عمج  هک  یـشتآ 

یتقو يار ) دق  و  ( ) هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) تسا ادخ  لوسر  ترضح  راتفگ  هلا ) هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لوق   ) ار لوق  نیا  دهد  یم 
: دوب نزاوه  گنج  نآ  و  نزاوه ) برح  یه  و   ) نینح گنج  زور  رد  نینح ) موی   ) ار نامدرم  ندز  ریـشمش  سانلا ) دـلتجم   ) دـید هک 

هللا یلص  هبشف   ) تسا شتآ  نتخورفارب  ياج  سیطو )  ) و رانلا ) دقوتسم  سیطولا  ( ) سیطو نیا  دش  مرگ  نالا  ( ) سیطولا یمح  نالا  )
زا موقلا ) دـالج  نم   ) نآ هب  دـش  مرگ  هچنآ  هب ) رحتـسا  اـم  ( ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) لوسر ترـضح  هدوـمرف  هیبـشت  سپ  هلا ) هیلع و 

يارب نآ  ندیـشک  هنابز  یتخـس  و  اهباهتلا ) هدش  و   ) شتآ ترارح  تدش  هب  رانلا ) مادتحاب   ) شو شتآ  موق  نآ  یگنادرم  تدالج و 
ضرغلا ننس  یلا   ) میتشگزاب و  انعجر ) و   ) لصف نیا  دیسر  تیاهن  هب  دش و  یضقنم  لصفلا ) اذه  یـضقنا   ) .شکافج ناریلد  نتخوس 

.تسا قالخا  مراکم  ساسا  نآ  هک  باب  نیا  زا  بابلا ) اذه  نم   ) لوا ضرغ  هقیرط  هب  لوالا )

یلمآ

ینیوزق

هللا لوسر  لاتق  یلا  نوملسملا  عزف  برحلا  ضاضع  دتـشا  ودعلا و  نم  فوخلا  مظع  اذا  هنا  کلذ  ینعم  و  هنع : هللا  یـضر  دیـسلا  لاق 
نع هیانک  سابلا  رمحا  اذا  هلوق : هناکمب و  هنوفاخی  اوناک  ام  نونماـی  هب و  مهیلع  رـصنلا  یلاـعت  هللا  لزنیف  هسفنب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )

يوقی امم  اهنول و  اهلعفب و  هرمحلا  هرارحلا و  عمجت  یتلا  رانلاب  برحلا  یمه  هبش  هنا  اهنسحا  لاوقا  کلذ  یف  لیق  دق  رمالا و  دادتـشا 
رانلا دقوتـسم  سیطولا ، یمح  نالا  نزاوه : برح  یه  نینح و  موی  سانلا  دلتجم  يار  دـق  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لوق  کلذ 

ننس یلا  انعجر  لصفلا و  اذه  یضقنا   ) اهباهتلا هدش  رانلا و  مادتحاب  موقلا  دالج  نم  رحتسا  ام  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  هبشف 
هتفات و برح  هکرعم  هرونت  ینعی  كاب  سرت و  دـشیم  خرـس  هک  یتقو  ام  میدوب  تسا : نیا  شا  همجرت  بابلا ) اذـه  یف  لوالا  ضرغلا 

رتکیدزن ام  زا  کی  چیه  دوبن  سپ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  میدرک  یم  زیهرپ  و  میدومن ، یم  رذح  دش ، یم  خرس 
هب ار  ترـضح  نآ  دامتعا  تدـش  تمیزع و  توق  تین و  تاـبث  هیلاـع و  تلزنم  هلماـک و  تعاجـش  رکذ  .ترـضح  نآ  را  نمـشد  هب 

نمشد و زا  ام  سرت  دش  یم  گرزب  نوچ  هک  تسا  نآ  مالک  نیا  ینعم  دیوگ : یم  دیس  .دنک و  یم  نیملاعلا  بر  ترـضح  ترـصن 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ندومن  رازراک  هب  نآ  سرت  زا  ناناملـسم  دنتخیرگ  یم  گنج ، ندیزگ  ام  رب  دش  یم  تخس 
یم هچنآ  زا  دندش  یم  نمیا  و  ترضح ، نآ  تکرب  هب  ار  ترصن  ناناملسم  رب  یلاعت  قح  داتـسرف  یم  ورف  سپ  دوخ ، سیفن  سفن  هب 
راک و  دش ، یم  تخس  گنس  نوچ  میئوگب : هک  تسا  نیا  برقا  نایب  میوگ : ریقف  .ترضح و  نآ  فیرـش  دوجو  ببـس  هب  دندیـسرت 

، دنتخیرگ یم  ترـضح  نآ  کیدزن  دش  یم  بلاغ  ناشیا  لد  رب  سرت  هک  نانآ  تشگ ، یم  یلوتـسم  اهلد  رب  بعر  و  دش ، یم  گنت 
لد و توـق  تیاـغ  زا  دوـب  رتـکیدزن  نمـشد  هب  سک  همه  زا  ترـضح  نآ  و  دنتـسج ، یم  ینمیا  وا  برق  هب  دـنتخیوآ و  یم  وا  رد  و 

راصح هب  نادرخ  ردام و  رانک  هب  نالفط  دـهد  يور  هلئاه  اجک  ره  هکنآ  دـننام  تزع  ترـضح  ترـصن  هب  رطاخ  ناـنیمطا  تمیزع و 
هیبشت هک  تسا  نیا  اهنآ  رتهب  دنا  هتفگ  لوق  دنچ  اجنیا  و  تسا ، رما  دادتـشا  زا  هیانک  سابلا ) رمحا  هلوق : : ) دیوگ دیـس  .دنزیرگ  ردـپ 

مه دشاب و  نازوس  مه  ینعی  دوخ  نول  لعف و  هب  دنک  عمج  یخرـس  یمرگ و  هک  یـشتآ  هب  ار  گنج  هکرعم  ندـش  مرگ  تسا  هدرک 
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شـشوک ندز و  ریـشمش  دـید  هک  یتقو  ملـس  هلآ و  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  نخـس  تسا  لوق  نیا  يوقم  .نابات و  هتخورفا و 
شتآ نتخورفا  ياج  سیط  گنج و  رونت  دش  هتخورفا  الاح  سیطولا ) یمح  نالا   ) نزاوه هلیبق  برح  ینعی  نینح  گنج  رد  ار  مدرم 

نیا دش  مامت  دیوگ : یم  دیـس  نآ  ندیـشک  هنابز  و  شتآ ، نتخورفا  هب  ار  رازراک  ندـش  مرگ  ترـضح  نآ  دومرف  هیبشت  سپ  .دـشاب 
تاملک ریـسفت  هب  دـصق  هن  ندرک  رکذ  ار  ترـضح  نآ  تاـیآ  تاـملک  لـصا  ینعی  .باـب  نیا  رد  لوا  ضرغ  هارب  میتشگرب  لـصف و 

.نتشاد هبیرغ 

یجیهال

رد ینعی و  .هنم » ودعلا  یلا  برقا  انم  نکی  ملف  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  هللا ، لوسرب  انیقتا  سابلا  رمحا  اذا  انک  : » مالسلا هیلع  هثیدح  یف  و 
هب ام  میدرب  یم  هانپ  نانمـشد ، اب  لاتق  هبراحم و  راک  درک  یم  تدش  هک  تقو  ره  رد  هک  ام  میدوب  هک  مالـسلا  هیلع  تسا  وا  ثیدـح 
نآ ینعی  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  وا  زا  نمـشد  اـب  هبراـحم ي  يوس  هب  رتـکیدزن  اـم  زا  یـسک  دوـبن  سپ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ 

.داد یم  ترصن  حتف و  ادخ  ات  درک  یم  نمشد  اب  هلتاقم ي  هب  تردابم  هاپس  يور  شیپ  ترضح 

، گنج ندیزگ  درک  یم  تدـش  نمـشد و  زا  سرت  دـش  یم  گرزب  هاگره  هک  تسا  نیا  مالک  ینعم  هک  هللا  همحر  دیـس  دـیوگ  یم 
یلاعت يادـخ  داتـسرف  یم  سپ  دوخ ، سیفن  سفن  هب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ ، لوسر  ندرک  گنج  هب  ناناملـسم  دـندرب  یم  هانپ 

هیانک سابلا » رمحا  اذا   » مالسلا هیلع  ترضح  لوق  نآ و  زا  دندیسرت  یم  هچنآ  زا  دندیدرگ  یم  نمیا  ناناملسم و  رب  ار  حتف  ترصن و 
ریـشمش برـض  هدید  هکنآ  لاح  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  لوق  تسا  مالک  نیا  دـیوم  برح و  رما  ندرک  تدـش  زا  تسا 

مرگ نامز  نیا  رد  ینعی  سیطولا » یمح  نالا   » تفگ هک  نزاوه  هفیاط ي  اب  دوب  يا  هلتاقم  نآ  نینح و  هلتاقم ي  زور  رد  ار  ناـمدرم 
هب ار  موـق  ندز  ریـشمش  یمرگ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  درک ، هیبـشت  سپ  تسا  شتآ  ندـش  هـتخورفا  سیطو »  » شتآ و هلعـش ي  دـش 

.شندیشک هنابز  شتآ و  نتخورفارب 

ییوخ

(- هلآ هیلع و  هللا  یلـص  - ) هللا لوسر  لاتق  یلا  نوملـسملا  عزف  برحلا  ضاضع  دتـشا  ودعلا و  نم  فوخلا  مظع  اذا  هنا  کلذ  ینعم  و 
دق و  رمالا ، دادتشا  نع  هیانک  سابلا ) رمحا  اذا  : ) هلوق .هناکمب و  هنوفاخی  اوناک  امم  نونمای  و  هب ، مهیلع  رـصنلا  یلاعت  هللا  لزنیف  هسفنب 

لوق کلذ  يوقی  اـمم  و  اـهنول ، اـهلعفب و  هرمحلا  هرارحلا و  عمجت  یتلا  راـنلاب  برحلا  یمح  هبـش  هنا  اهنـسحا : لاوقا  کـلذ  یف  لـیق 
دقوتسم سیطولا  سیطولا و  یمح  نالا  نزاوه : برح  یه  نینح و  موی  سانلا  دلتجم  يار  دق  و  هلآ -) هیلع و  هللا  یلـص  - ) هللا لوسر 

یف دـیجلا  یلزتعملا : لاق  .اهباهتلا  هدـش  رانلا و  مادـتحاب  موقلا  دالج  نم  رحتـسا  ام  هلآ -) هیلع و  هللا  یلـص  - ) هللا لوسر  هبـشف  راـنلا ،
یف و  هرقبلا )  177 سابلا - نیح  ءارضلا و  ءاسابلا و  یف  نیرباصلا  و  : ) یلاعت هللا  لاق  اهـسفن  برحلا  سابلا  لاقی : نا  ظفللا  اذه  ریـسفت 

.مدلا نم  اهیلع  لیـسی  امل  اهرارمحا  و  موقلا ، هکرعم  اهیلع  یتلا  ضرالا  وه  سابلا و  عضوم  رمحا  اذا  هریدقت : فاضم  فذـح  مالکلا 
نم ضرا و  نم  اهب  خطلملا  لئاهلا  يومدلا  هرظنم  سابلا  رارمحاف  مالکلا ، یف  ریدـقت  یلا  جاتحی  هنا ال  الا  ادـج  نسح  هرکذ  ام  لوقا :
.هیف ءامدـلا  يرج  اذا  هیف  ام  لکب  رمحم  سابلاف  مدـلا ، تارطق  اهیف  حـشرتی  یتلا  ءاوهلا  لب و  تالالا ، باودـلا و  لاـجرلا و  نم  اـهیلع 

زا اهام  زا  یـسک  هاگ  نیا  رد  میدش و  یم  هدـنهانپ  ادـخ  لوسر  هب  ام  دـش  یم  ماف  خرـس  نینوخ و  گنج ، ههبج ي  هاگره  همجرتلا :
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.دوبن رتکیدزن  نمشد  هب  ترضح  نآ  دوخ 

يدب نیئور  نصح  ادخ  لوسر  *** يدش نینوخ  گنج  هراسخر  هچ 

یم هچ  نوخ  امز  دشونن  نمشد  هک  *** يو درگ  رب  میتشگ  هدنهانپ 

دومن شروی  هک  دب  وا  مه  نمشد  هب  *** دوبن رتاسر  نمشد  هب  سک  وا  زا 

يرتشوش

یلا نوملـسملا  عزف  برحلا ، ضاضع  دتـشا  و  ودعلا ، نم  فوخلا  مظع  اذا  هنا  کلذ  ینعم  و  ( ) هصاخلا هوبنلا  یف  سداسلا - لصفلا  )
اذا مالـسلا :) هیلع   ) هلوق و  هناکمب ، هنوفاخی  اوناک  اـمم  نونماـی  و  هب ، رـصنلا  مهیلع  هللا  لزنیف  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  لاـتق 

یتلا رانلاب  برحلا  یمح  هبـش  مالـسلا ) هیلع   ) هنا اهنـسحا : لاوقا  کلذ  یف  لیق  دـق  و  برحلا ، رمالا و  دادتـشا  نع  هیانک  سابلا  رمحا 
و نینح ، موی  سانلا  دلتجم  يار  دـق  و  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لوق  کلذ  يوقی  امم  و  اهنول ، اهلعفب و  هرمحلا  هرارحلا و  عمجت 

مادتحاب موقلا  دالج  نم  رحتسا  ام  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هبـشف .رانلا  دقوتـسم  سیطولا : و  سیطولا ) یمح  نالا  : ) نزاوه برح  یه 
، ریـسی فالتخا  عم  يربظلا  هاور  لوقا : بابلا .) اذه  یف  لوالا  ضرغلا  ننـس  یلا  انعجر  و  لصفلا ، اذه  یـضقنا  .اهباهتلا  هدـش  و  رانلا ،
(، مالـسلا هیلع   ) یلع نع  هثراح ، نع  قاحـسا ، یبا  نع  لیئارـسا ، نع  یـسوم ، نب  هللادیبع  نع  يروزبلا ، دـمحم  نب  رفعج  نع  يورف 

دحا انم  ناک  ام  و  اساب ، سانلا  دـشا  نم  ناکف  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسرب  انیقتا  سانلا  رـضح  و  ردـب ، موی  ناـک  نا  اـمل  لاـق :
لوسرب هانیقتا  سابلا  رمحا  اذا  انک  اذکه : هنع ، برعلا ) ناسل   ) باتک هلقنف  فنـصملا ، لقن  لثم  دیبعوبا  هاور  .هنم و  ودـعلا  یلا  برقا 
ریـسفت  ) یف هلآ )) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسرب  انیقتا  سابلا  رمحا  اذا  انک   ) .هنم هیلا  برقا  دـحا  نکی  ملف  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا

یف لابجلا و  یف  نودعـصی  اولبقا  و  هحیبق ، همیزه  دـحا ) موی  ( ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا باحـصا  مزهنا  یبنلا - يار  اـمل  یمقلا :)
هللا و نع  نورفت  نیا  یلا  .هللا  لوسر  انا  ینا  لاق : هسار و  نع  هضیبلا  فشک  همیزهلا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا يار  املف  هجو - لک 
نا ال يار  دـحا  موی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبـنلا ناـک  هنا  یبوقعیلا :)  ) یف و  هصاـخلا ) هوـبنلا  یف  سداـسلا - لـصفلا  ( ؟ هلوـسر نع 

.هنیدملا نع  جرخت  ال  اولاق : و  رمالا ، راصنالا  هیلا  تدر  برحلا  سابل  سبل  املف  .جورخلاب  راصنالا  هیلع  تراشاف  هنیدملا ، نم  جرخی 
ودـعلا یلا  برقا  انم  دـحا  نکی  ملف   ) .هیلع هللا  حـتفی  و  لتاقی ، یتح  اهعزنی  هتمال ال  سبل  اذا  یبنلا  و  یتمال ، تسبل  دـق  نالا و  لاـقف :

سرف یلع  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا اوقلت  دق  مه  اذاف  توصلا ، وحن  هنیدـملا  لها  قلطناف  هنیدـملاب ، عزف  ناک  يربطلا :)  ) یف هنم )
.اوعارت نل  اوعارت  نل  سانلا ! اهیا  ای  لوقی : لعجف  توصلا ، یلا  مهقبـس  ناک  دق  و  فیـسلا ، هیلع  جرـس و  هیلع  ام  و  هحلط ، یبال  يرع 
بلکب برحلا  فنـصملا  هبـش  برحلا ) ضاـضع  دتـشا  و   ) .هتدـشل ودـعلا ) نم  فوخلا  مظع  اذا  هنا  کـلذ  ینعم  و   ) فنـصملا لوـق 

لتاق قاحـسا : نب  دـمحم  لاق  يربطلا :)  ) یف هسفنب ) هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  لاتق  یلا  نوملـسملا   ) .اجتلا يا : عزف )  ) .ضعی
و نینح ، و  حتفلا ، و  ربیخ ، و  قلطصملا ، و  هظیرق ، و  قدنخلا ، و  دحا ، و  ردب ، هتاوزغ : نم  عست  یف  هسفنب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا
و لاق : .يرقلا  يداو  عستلا و  کلت  دع  هتاوزغ و  نم  هرـشع  يدـحا  یف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لتاق  دـقاولا ي : لاق  .فئاطلا و 

اعبس تناک  هتاوزغ  نا  یف  فالخ  ال  لاق : .ذئموی و  هلضن  نب  زرحم  لتق  و  نیکرشملا ، نم  لتق  و  هباغلا ، موی  و  مهـسب ، همالغ  اهیف  لتق 
هللا لزنیف  : ) باوصلا و  هیرـصملا ،)  ) یف اذکه  هب ) رـصنلا  مهیلع  هللا  لزنیف   ) .ضعب یلع  اهـضعب  میدـقت  یف  فلتخا  هنا  الا  نیرـشع ، و 
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اوناک امم  نونمای  و  (. ) هیطخلا مثیم و  نبا  دیدحلا و  یبا  نبا   ) یف امک  هب ) مهیلع  رـصنلا  یلاعت  هصاخلا ) هوبنلا  یف  سداسلا - لصفلا  )
رمـالا و دادتـشا  نع  هیاـنک  ساـبلا  رمحا  اذا  مالـسلا :) هیلع   ) هلوق و  (. ) نونماـی و  : ) هلوقب قلعتم  هناـکمب )  ) .ودـعلا هبلغ  نم  هنوفاـخی )
: اهنم لاوقا )  ) .هیانکلا هجو  یف  يا : کلذ ) یف  لیق  دـق  و   ) .هلالدـلا هجو  یف  فلتخا  نکلو  کـلذ ، دارملا  نا  یف  بیر  ـال  و  برحلا )

عابسلا ناولا  نم  کلذ  يرا  و  دیدشلا ، هانعم  و  دوسالا ، توملا  و  رمحالا ، توملا  وه  لاقی : ناسللا :)  ) یف امک  لاقف  یعمـصالا ، لوق 
، يرهزالا لوق  اهنم : .کلذ و  لثم  لوهلا  هدـشلا و  یف  راص  يا : سابلا ) رمحا  : ) هلوقب دارا  هناکف  دـیبعوبا : لاق  .عبـس  هتدـش  نم  هناک 

: هریهظلا ءارمح  و  اضیا : هیف  امک  لاقف :

یمح نم  برحلا ) یمح  هبـش  مالـسلا ) هیلع   ) هنا اهنـسحا   … (. ) ساـبلا رمحا  اذا  اـنک  : ) ههجو هللا  مرک  یلع  ثیدـح  هنم  و  اهتدـش ،
برحلل اران  اودـق  وا  اـملک  یلاـعت … ( : هلوق  هل  دهـشی  اـهنول ) اـهلعفب و  هرمحلا  هرارحلا و  عمجت  یتلا  راـنلاب   ) .هرح دتـشا  اذا  ، راـهنلا
رحتـسا یغولا و  سمح  ول  نا  مکب  نظال  ینا  هللا  میا  و  : ) ماشلا لـها  یلا  ساـنلا  رافنتـسا  یف  مالـسلا ) هیلع   ) هلوق و  هللا ،) …  اـهافطا 

، اهشه و  اهاروا ، و  هصاخلا ) هوبنلا  یف  سداسلا - لصفلا  ، ) اهثرا و  اهججا ، و  اهرعـس ، اران و  برحلل  نالف  مرطـضا  مهلوق : و  توملا )
نم هکرعملا  رارمحا  دارملا : نا  دـیجلا  دـیدحلا  یبا  نبا  لوق  یف  ام  کل  رهظی  انرکذ  امم  .اهاکذا و  و  اهاکذ ، و  اـهاضح ، و  اهبـش ، و 
هیلع هللا  یلص   ) هللا لوسر  لوق  کلذ  يوقی  امم  و  (. ) سابلا رمحا   ) یف ال  رمحالا ) توملا  : ) مهلوق یف  هلاق  ام  اولاق  امناف  مدلا ، نالیس 

دق و  (. ) هیطخلا مثیم و  نبا  دـیدحلا و  یبا  نبا   ) یف اـمک  هلآ )) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا : ) باوصلا و  هیرـصملا ،)  ) یف اذـکه  هلآ )) و 
، هریثک مویلا  کلذ  مالـسالا  رکاسع  تناک  دق  و  نینح ) موی  سانلا   ) .اودلاجت فویـسلاب و  موقلا  دـلتجا  نم  ناکم ، مسا  دـلتجم ) يار 

یلاعت لزناف  هبحاـص ، عم  مزهنا  نم  یف  مزهنا  مث  هلق ،) نم  مویلا  بلغن  نل  : ) مهترثکب اـبجعم  رکبوبا  لاـق  یتح  هکم ، حـتف  دـعب  هنوکل 
امب ضرالا  مکیلع  تقاض  ائیـش و  مکنع  نغت  ملف  مکترثک  مکتبجعا  ذا  نینح  موی  و  نامیالا … ( : لـها  نع  هل  اـجرخم  هب و  اـضرعم 
لتاق نیذلا  رافکلا  نا  ینعی : نزاوه ) برح  یه  و   … (. ) نینموملا یلع  هلوسر و  یلع  هتنیکـس  هللا  لزنا  مث  نیربدم  متیلو  مث  تبحر 
یلـص  ) یبنلا ناک  اولاق : سیطولا ) یمح  نالا   ) .نزاوه هلیبق  اوناک  نینح  هصاخلا ) هوبنلا  یف  سداسلا - لصفلا   ) یف مهعم  نوملـسملا 

یف  ) هنع موقلا  همیزه  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا يار  اـمل  داـشرالا :)  ) یف و  سیطولا .) یمح  نـالا  : ) لاـق نم  لوا  هلآ ) هیلع و  هللا 
ای هرجـشلا ! هعیب  لها  ای  هتوص : یلعاب  سابعلا  يدانف  .دهعلا  مهرکذ  و  موقلاب ، دان  اتیـص :- ایروهج  الجر  ناک  و  سابعلل - لاق  نینح )

دق و مههوجو  یلع  موقلا  و  هلآ .) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا هیلع  متدهاع  يذلا  دهعلا  اورکذا  نورفت ؟ نیا  یلا  هرقبلا ! هروس  باحـصا 
هتابنج يداولا و  باعش  نم  هیلع  اوجرخ  دق  نوکرشملا  و  يداولا ، یف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا ءاملظ و  هلیل  تناک  و  نیربدم ، اول 
ءاضاف ءاملظلا ، یف  ههجو  ضعبب  سانلا  یلا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا رظنف  اولاق : .مهیسق  مهدمع و  مهفویسب و  نیتلصم  هقیاضم  و 
هسفنب یمر  الا  لجر  اهعمـسی  ملف  مهرخآ ، مهلوا و  عمـساف  هیلع ؟ هللا  متدهاع  ام  نیا  نیملـسملا : يدان  مث  ردبلا ، هلیل  یف  رمقلا  هناک 
مهآر املف  .نوکرـشملا  نوملـسملا و  دـلاجت  و  هولتاقف …  ودـعلاب  اوقحل  یتح  يداولا ، نم  اوناک  ثیح  یلا  اوردـحناف  ضرـالا ، یلا 

انا بذـک ، یبنلا ال  انا  سیطولا ، یمح  نالا  لاق : و  مهتعامج ، یلع  فرـشا  یتح  هجرـس  یباکر  یف  ماق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا
لـصفلا  ) .نیفتکم هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا یلا  يرـسالاب  یجو ء  مهرابدا  موقلا  یلو  نا  نم  عرـساب  ناک  اـمف  .بلطملادـبع  نبا 

( رحتسا ام  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هبـشف  ) .رونتلا سیطولا : حاحـصلا )  ) یف و  رانلا ) دقوتـسم  سیطولا  و  ( ) هصاخلا هوبنلا  یف  سداسلا -
: يا لصفلا ) اذه  یضقنا   ) .اهلاعتشا يا : اهباهتلا ) هدش  و   ) .اهباهتلا توص  يا : رانلا ) مادتحاب   ) .مهلاتق و  موقلا ) دالج  نم   ) .دتـشا يا :
( مالـسلا هیلع   ) هنع يور  امم  .هیف و  سابلا ) رمحا   ) هلمج یف  هبـشلا  هجو  هبتـشا  امنا  و  هبیرغ ، هملک  ناونعلا  یف  سیل  و  بیرغلا ، لصف 
و كرتانشب ، ربزملا  ذخ  و  بوبجلاب ، کفناور  قصلا  : ) هبتاکل لاق  مالسلا ) هیلع   ) ایلع نا  یطویـسلا ) هاحن  تاقبط   ) یف ام  بیرغلا  نم 
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ملقلا ذخ  و  ضرالاب ، کتدعقم  قصلا  يا : لاق : و  کنالجلج ) هطامح  اهتعدوا  الا  هیفن  یفنا  یتح ال  یلهیق ، یلا  کیثرودـنج  لعجا 
.هقیرط يا : حـتفلاب ، ننـس ) یلا  انعجر  و   ) .کبلق هبح  اـهتعدوا  ـالا  هملک  قطنا  ـال  یتح  یهجو  یلا  کیتقدـح  لـعجا  و  کـعباصاب ،

و اذه ، .باتکلا  نم  ثلاثلا  بابلا  يا : بابلا ) اذه  یف   ) .راصقلا هملک  راتخم  قلطم  لقن  نم  لوالا )  ) .فدـهلا هیف  لصالا  و  ضرغلا ) )
کلتقا هرذ  نم  اقرف  موی  لک  هفلعا  اسرف  ذوعلا  يدنع  نا  دمحم  ای  لوقیف : هکمب  یبنلا  یقلی  فلخ  نب  یبا  ناک  ماشه :) نبا  هریس   ) یف

(، هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا باحصا  مزهنا  دحا و  موی  ناک  املف  .هللا  ءاش  نا  کلتقا  انا  لب  هلآ :) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا لوقیف  .هیلع 
لاقف .توجن  نا  توجن  ال  هصاخلا ) هوبنلا  یف  سداسلا - لـصفلا   ) دـمحم يا  لوقی : وه  فلخ و  نب  یبا  هکردا  بعـشلا ، یف  دنـسا  و 

هیلع و هللا  یلـص   ) یبنلا لوانت  اند ، املف  .هوعد  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  لاقف  انم ؟ لـجر  هیلع  فطعیا  هللا : لوسر  اـی  موقلا :
نع غدل  هل  بابذ  يا : ءارعـشلا -، ریاطت  اهب  انریاطت  هضافتنا  اهب  ضفتنا  اهلوانت  امل  مهـضعب : لاق  .همـصلا  نب  ثراحلا  نم  هبرحلا  هلآ )
یلا عجر  املف  .جرحدتی  لعجف  ارارم ، هسرف  نع  اهنم  بلقت - يا : ادادت - هنعط ، هقنع  یف  هنعطف  هلبقتسا  مث  اهب - ضفتنا  اذا  ریعبلا  رهظ 

نم کب  نا  هللا  و  كداوف ، هللا  بهذ و  هل : اولاق  .دمحم  هللا  ینلتق و  لاق : مدلا ، نقتحاف  ریبک ، ریغ  اشدخ  هقنع  یف  هشدخ  دق  شیرق و 
لاقف .هکم  یلا  هب  نولفاق  مه  فرـسب و  هللا  ودـع  تامف  .ینلتقل  یلع  قصب  ول  هللا  وف  کلتقا ، انا  هکمب : یل  لاق  ناک  دـق  هنا  لاق : .ساب 

روذنلا عم  تردق  نا  مسقت  دیعب و  نم  هلالـضلاب  ینمت  ریعـسلا  قحـس  یف  تیقلا  دـقل  ایبا  ینع  غلبم  نمالا  کلذ : یف  تباث  نب  ناسح 
روجف يذب  سیل  تیبلا  میرک  ظافح  يذ  هنعط  کتق  دقف ال  رورغ  یف  عجری  رفکلا  لوق  دیعب و  نم  ینامالا  کینمت 

هینغم

..اهنع و تیلو  امل  یلاـتق  یلع  برعلا  ترهاـظت  ول  هللا  و  لـئاقلا : وه  و  سیطولا ، یمح  اذا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دـمحمب ذولی  یلع 
اهداسجا نع  لاطبالا  سوورب  حاطا  يذـلا  وه  و  ساـبلا ، رمحا  اذا  هللا  لوسرب  یقتی  یلع  ..هما  يدـثب  لـفطلا  نم  توملاـب  سنـال  ینا 

ناک و  لامکلا ، قافآ  یف  قلح  نم  هیرـشبلا  یف  له  و  بجع ! يا  و  لجا ، هیفاعلا ..! همالـسلا و  ءاغتبا  هرغاص  هربابجلا  تملـستسا  یتح 
ام هللا  وف  هللا ، لوسر  یلع  هرم  تلخد  : ) نینموـملاریما یلع  لاـق  اـضیا  و  هللادـبع .؟ نب  دـمحمک  نیملاـعلل - اراـنم  و  نیراـسلل ، يدـه 

ماقمب اوزمغی  نا  نیدـلا  ءادـعا  لواح  ..هاـشخی و  هباـهی و  هذاتـسا  همظعب  هتفرعم  حـصت  ذـیملت  لـک  و  هتبیه .) نم  هملکا  نا  تعطتـسا 
..دیزی وا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم تافص  يواسی  ام  رخاب - وا  بولساب  تافـصلا  نم  ایلع  اوطعاف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحم

.لیلضتلا رفکلا و  و  لیجدتلا ، سدلا و  اذه  نم  هللااب  ذوعن  ..مالسالا و  یبن  مالسالل و  ادیک  لب  هتعیش ، یلعب و  ابح  ال 

هدبع

عزف هسفنب : هلآ  هیلع و  نیبراحتملل …  اـهکالها  نع  زاـجم  سرفلا  ضع  هلـصا  نیعلا  رـسکب  ضاـضعلا  برحلا : ضاـضع  دتـشاو  … 
 … اهرح دتشا  رانلا  تیمح  ردصم  نوکسف  حتفب  یمحلا  رانلاب : برحلا  یمح  هسفنب …  لتاقیل  هللا  لوسر  بلط  یلا  اواجل  نوملسملا 

لاتقلا دالجلا  دتشا و  رحتسا  موقلا : دالج  نم  لاتتقالا …  يا  دالتجالا  نم  یمیم  ردصم  دلتجم  نینح : موی  سانلا 

يرفعج

مالسالا ضیف 
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مهن هماـن  رد  نآ  دـننام  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  يروـالد  تعاجـش و  رد   ) تسا مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  راـتفگ  رد 
هللا یلـص  ادخ - لوسر  هلیـسو  هب  ار  دوخ  تشگ ) یم  تخـس  رازاک   ) دش یم  خرـس  سرت  فوخ و  هک  یماگنه  میدوب  ام  تشذگ :)

و دـیامرف ): هللا  همحر  یـضردیس   ) دوبن رتکیدزن  نمـشد  هب  ترـضح  نآ  زا  اـم  زا  کـیچیه  و  میدومن ، یم  يرادـهاگن  هلآ - هیلع و 
هک یبناـج  هب  ناناملـسم  تشگ  یم  تخـس  گـنج  ندـیزگ  دـش و  یم  رایـسب  نمـشد  زا  سرت  نوچ  هک  تسا  نآ  نخـس  نیا  ینعم 

کمک ناشیا  هب  ترـضح  نآ  تکرب  هب  یلاعتیادخ  و  دـنتخیرگ ، یم  دومن  یم  رازراک  هلآ - هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ - لوسر  صخش 
ینعی سابلا  رمحا  اذا  ترضح : نآ  شیامرف  .دندش و  یم  هدوسآ  دنتشاد  سرت  هچنآ  زا  راوگرزب  نآ  هلیسو  هب  مه  اهنآ  داتسرف و  یم 

نآ اهنآ  نیرتوکین  تسا  هدش  هتفگ  لوق  دـنچ  نآ  رد  و  رازراک ، یتخـس  زا  تسا  هیانک  دـش ، یم  خرـس  سرت  فوخ و  هک  یماگنه 
دشاب و نازوس   ) دیامن عمج  شگنر  لمع و  هب  ار  یخرس  یمرگ و  هک  یـشتآ  هب  هدومن  دننام  هیبشت و  ار  گنج  ندش  مرگ  هک  تسا 

نینح گنج  رد  ار  مدرم  ندز  ریشمش  هک  یتقو  هلآ - هیلع و  هللا  یلص  ادخ - لوسر  شیامرف  دنک  یم  کمک  ار  لوق  نیا  و  هتخورفا )
مرگ گنج  رونت  نونکا  ینعی  سیطولا  یمح  نالا  دوب : سیق ) زا  يا  هلیبق   ) نزاوه گـنج  نآ  دـید و  هکم ) فئاـط و  نیب  یعـضوم  )
هنابز شتآ و  نتخورفا  هب  ار  اهنآ  رازراک  ندش  مرگ  هلآ - هیلع و  هللا  یلـص  ادخ - لوسر  تسا ، شتآ  نتخورفا  ياج  سیطو  و  دش ،
هیلع ماما  نانخـس  نایب  دوصقم  هک   ) باـب نیا  رد  دوخ  لوا  شور  هب  اـم  و  تفاـی ، ناـیاپ  لـصف  نیا  .تسا  هدومن  دـننام  نآ  ندیـشک 

.میتشگ زاب  ترضح ) نآ  تاملک  ریسفت  هن  هدوب  مالسلا 

ینامز

هیلع و هللا  یلص   ) ربمایپ زیزع  ناج  مالـسا و  نآرق ، تفرگ : رارق  رطخ  ضرعم  رد  ناج  زا  رتزیزع  هک  هاگنآ  اما  تسا  مزال  ناج  ظفح 
هک هاگنآ  ناناملسم  ریاس  و  مالسلا ) هیلع   ) یلع تهج  نیمه  هب  درک و  نآ  يادف  ار  نیریش  ناج  دیاب  ترضح  نآ  نیـشناج  ای  و  هلآ )
هللا یلص   ) دمحم لاح  نیع  رد  دنتفرگ  یمرب  رد  رتشگنا  دننامه  ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  ناج  دش  یم  رو  هلعـش  گنج 

.دنک تیوقت  المع  ار  دوخ  نارای  هک  هناراکادف  دوب  یلمع  نیا  نمشد و  هب  دوب  نارگید  زا  رتکیدزن  هلآ ) هیلع و 

يزاریش دمحم  دیس 

، ودعلا نم  ارذح  هبانذل  يا  هلآ )) هیلع و  هللا  یلص   ) لوسرب انیقتا   ) برحلا دتـشا  يا  سابلا ) رمحا  اذا  انک  : ) مالـسلا هیلع  هثیدح  یف  و 
ینعم و  ( ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) هقئافلا هتعاجـشل  هنم ) ودعلا  یلا  برقا  انم  دـحا  نکی  ملف   ) هنم بارتقالا  نم  فاخی  ناک  ودـعلا  نال 

هیلع و هللا  یلص   ) لوسر لاتق  یلا  نوملـسملا  عزف   ) نیلتاقملل هتـضع  يا  برحلا ) ضاضع  دتـشا  ودعلا و  نم  فوخلا  مظع  اذا  کلذ 
و (. ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) هببـسل يا  هب ) رـصنلا  مهیلع  هللا  لزنیف   ) هسفنب لـتاقی  نا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هیلا اوبلط  يا  هسفنب ) هلآ )

یف لیق  دـق  و  رمالا ، دادتـشا  نع  هیانک  سابلا : رمحا  اذا  هلوق  و   ) هعاجـشلا یف  هتناکم  ببـسب  يا  هناکمب ) نوفاخی ، اوناک  امم  نونماـی 
اهلعفب و هرمحلا  هرارحلا و  عمجت  یتلا   ) اهدادتشا يا : برحلا ، یمح  رانلاب ) برحلا  یمح  هبش  مالسلا  هیلع  هنا  اهنسحا : لاوقا ، کلذ 

یه و  نینح ، موی   ) مهلاتتقا مهدالتجا و  يا  سانلا ،) دلتجم  يار  دـق  و  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) لوسر لوق  کلذ  يوقی  امم  و  اهنول ،
نم رحتـسا  ام  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) لوسر هبـشف   ) اهداقیا لحم  يا  رانلا ) دقوتـسم  سیطولاف  سیطولا ) یمح  نـالا   ) نزاوه برح 
رکذ نم  بابلا ) اذه  یف  ضرغلا  ننس  یلا  انعجر  اذه و  یضقنا  (. ) اهباهتلا هدش  و  رانلا ، مادتحاب   ) مهلاتق نم  دتشا  ام  يا  موقلا ) دالج 

.راصقلا تاملکلا  مکحلا و 
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يوسوم

- هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هللا - لوسر  لاتق  یلا  نوملـسملا  عزف  برحلا ، ضاضع  دتـشا  و  ودعلا ، نم  فوخلا  مظع  اذا  هنا  کلذ  ینعم  و 
یف لیق  دق  و  رمالا ، دادتشا  نع  هیانک  سابلا  رمحلا  اذا  هلوق : .هناکمب و  هنوفاخی  اوناک  امم  نونمای  و  هب ، رصنلا  مهیلع  هللا  لزنیف  هسفنب ،

- هللا لوسر  لوق  کلذ  يوقی  امم  .اهنول و  اهلعفب و  هرمحلا  هرارحلا و  عمجت  یتلا  رانلاب  برحلا  یمح  هبـش  هنا  اهنـسحا : لاوقا  کـلذ 
هبـشف رانلا ، دقوتـسم  سیطولاف : سیطولا  یمح  نالا  نزاوه : برح  یه  نینح و  موی  سانلا  دـلتجم  يار  دـق  و  هلآ ،- هیلع و  هللا  یلص 

نیملسملا مالسالا و  سراف  نم  هداهش  هذه  .اهباهتلا  هدش  رانلا و  مادتحاب  موقلا  دالج  نم  رحتسا  ام  هلآ - هیلع و  هللا  یلص  هللا - لوسر 
هذهب رقی  فرتعی و  نا  هلک  ملاعلل  رفم  الف  رشبلا  عجشا  هللا  لوسر  نا  دهـشی  نیلتاقملا  مظعا  نم  هداهـش  نیکرـشملا ، رافکلا و  لتاق  و 

 … هیدمحملا هقیقحلا 

یناقلاط

میدرب یم  هانپ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هب  ام  دش  یم  تخس  رازراک  نوچ  هک  تسا  ترـضح  نآ  ثیدح  هلمج  زا  «و 
دش یم  رایسب  نمشد  زا  میب  نوچ  هک  تسا  نیا  نآ  ینعم  دیوگ : یم  یضر  دیـس  .دوبن » يو  زا  رتکیدزن  نمـشد  هب  ام  زا  کی  چیه  و 
لد شیوخ  نت  هب  ترـضح  نآ  ندرک  گنج  هب  دندرب و  یم  هانپ  ادخ  لوسر  هب  ناناملـسم  داد ، یم  ناشن  نادند  یتخـس  هب  گنج  و 

.دنتفای یم  ناما  دندیسرت ، یم  هچنآ  زا  دومرف و  یم  لزان  ناناملسم  رب  ترصن  ترضح  نآ  تکرب  هب  لاعتم  دنوادخ  دنتسب و  یم 

هک دنا  هتفگ  ینانخس  تسا ، رازراک  یتخس  زا  هیانک  و  سابلا » ّرمحا  اذا   » تسا هتفگ  هک  مالّسلا  هیلع  یلع  نخـس  نیا  ینعم  هرابرد  و 
.یخرـس مه  دراد و  یگدـنزوس  مه  هک  تسا  هدرک  هیبشت  شتآ  هب  ار  گنج  یمرگ  مالّـسلا  هیلع  ماـما  هک  تسا  نیا  رتوکین  همه  زا 

مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  نخـس  دنک  یم  تیوقت  ار  ینعم  نیا  هک  اهزیچ  هلمج  زا  تسا و  خرـس  شگنر  هدنزوس و  شراک 
هاگنتخورفا سیطو ، و  سیطولا » یمح  : » دومرف دـید ، ار  مدرم  رازراک  نوچ  تسا  نزاوه  گنج  نامه  هک  نینح  گنج  رد  هک  تسا 

هدومرف هیبشت  نآ  شزوس  یتخـس  شتآ و  یمرگ  هب  ار  نامدرم  دربن  یمرگ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  تسا و  شتآ 
.تسا

دنوادـخ تسا ، گنج  دوخ  ینعم  هب  سأب  تغل  دوش  هتفگ  هک  تسا  نیا  ظـفل  نیا  هراـبرد  رتهب  ریـسفت  دـیوگ : یم  دـیدحلا  یبا  نبا 
ریدـقت تسا و  هدـش  فذـح  فاضم  نخـس  نیا  رد  گنج ،» سأب  ماگنه  یتخـس و  یتحار و  رد  نایابیکـش  و  : » تسا هدومرف  لاـعتم 

یم نآ  رب  هک  تسا  ینوخ  ببـس  هب  نآ  يزمرق  تسا و  هاگدروآ  هک  ینیمز  دوش و  خرـس  گنج  هاگیاج  نوچ  هک  هدوب  نینچ  مالک 
.دبای یم  نایرج  دزیر و 

نآ رد  هک  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  نانخـس  زا  یکدنا  طقف  هللا  همحر  یـضر  دیـس  هک  میدید  نوچ  دـیوگ : یم  سپـس  دـیدحلا  یبا  نبا 
ناـفلؤم هک  ار  ترـضح  نآ  نانخـس  زا  رگید  یخرب  میداد  حـیجرت  تسا  هدروآ  هدـمآ ، ریـسفت  حرـش و  هب  جاـتحم  بـیرغ و  ظاـفلا 

وبا ثیدحلا  بیرغ  باتک  ود  زا  ار  يدراوم  هحفـص  یـس  رد  هاگ  نآ  .میهد  حیـضوت  میروایب و  دنا  هدروآ  ثیدحلا  بیرغ  ياهباتک 
.دوش یم  هدنسب  کی  ره  زا  دروم  ود  یکی  همجرت  هب  هک  تسا  هدروآ  هبیتق  نبا  ثیدحلا  بیرغ  ماّلس و  نب  مساق  دیبع 
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ار دوخ  تارذع  هک  دوش  یم  هچ  ار  امش  هک  تسا  نیا  دومرف ، یم  شنزرـس  ار  ناشیا  هک  یهورگ  هب  ترـضح  نآ  نانخـس  هلمج  زا 
نیمه هک  دروآ  یم  هئیطح  رعش  زا  يدهاش  و  تسا ، هناخ  رانک  ینعم  هب  تارذع  تغل  نخـس  نیا  رد  هک  دینک ؟ یمن  تفاظن  كاپ و 

ياه هرهچ  ياراد  مدومزآ و  ار  امـش  مدوخ  ناـج  هب  دـنگوس  تسا : هتفگ  هدرب و  راـک  هب  یموق  شهوکن  رد  ینعم  نیمه  هب  ار  تغل 
.تسا فیثک  دب و  ناتیاه  هناخ  رانک  متفای و  تشز 

رد زج  دـیع  زامن  هعمج و  زامن  عماج ،» رـصم  یف  اـّلا  قیرـشت  ـال  هعمج و  ـال  : » تسا هدومرف  هک  تسا  ترـضح  نآ  نخـس  نیا  رگید 
نآ ندرازگ  ماـگنه  نوـچ  تسا و  دـیع  زاـمن  ینعم  هب  قیرـشت  تغل  تراـبع  نیا  رد  هک  دوـش ، یمن  رازگرب  دـشاب ، رهـش  هک  يرهش 
نم : » تسا هدمآ  عوفرم  ثیدح  رد  هک  نانچمه  .تسا  هدش  ریبعت  نآ  زا  قیرشت  هب  تسا  دیشروخ  ندوب  ینارون  شـشخرد و  ماگنه 

.دنک هداعا  ار  نآ  دیاب  دنک  ینابرق  دیع  زامن  زا  شیپ  سک  ره  ینعی  دعیلف » قیرشتلا  لبق  حبذ 

نخـس نیا  هلمج  نآ  زا  هک  تسا  هدرک  لقن  مه  يرگید  تاـملک  مالّـسلا  هیلع  یلع  يارب  دوخ  ثیدـحلا  بیرغ  باـتک  رد  هبیتق  نبا 
یف ءادّرلا  هّفخ  ام  نینمؤملا و  ریما  ای  هل : لیقف  .ءاسّنلا  نایـشغ  لقیل  ءادّرلا و  فّفخیل  ءادغلا و  رکابیلف  ءاقب ، و ال  ءاقبلا ، دارا  نم  تسا :

ار دوخ  يادر  دروخب و  اتـشان  ار  دوخ  ياذـغ  درادـن ، دوجو  ییاقب  هک  دـنچ  ره  دـهاوخ  یم  ار  ءاقب  سک  ره   » .نیّدـلا لاـقف : ءاـقبلا 
.ماو ینعی  دومرف : تسیچ ؟ ادر  نتخاس  کبس  زا  دوصقم  نینمؤملا  ریما  يا  دش : هتفگ  .دنک ،» مک  ار  نانز  اب  شزیمآ  دراد و  کبس 

رب ییوگ  یم  هک  تسا  نآ  رب  لومعم  تسا و  تناما  ماو  اریز  تسا  تسرد  وکین و  هدیدنـسپ و  رایـسب  ریبعت  نیا  دیوگ : یم  هبیتق  نبا 
ندرگ هنارک  ود  ندـب  رب  ادر  لاـصتا  هاـگیاج  تسا و  ندرگ  رب  ماو  تخادرپ  ییوگ  مزادرپـب ، ار  نآ  اـت  تسا  نم  ندرگ  رب  هدـهع و 
يرعاش هدـمآ و  هیاـنک  نیا  مه  رعـش  رد  .تسا  هدرک  ریبعت  ندرگ  هب  ماو  زا  هیاـنک  تروص  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  ببـس  نیدـب  تسا ،

رب متـسه و  نآ  نماـض  ینعی  تسا - نم  شود  شوگ و  ناـیم  یهاوخ  یم  هچنآ  تفگ  تسا ، يزاـین  وت  هب  ارم  شمتفگ  تسا : هتفگ 
.دوب دهاوخ  نم  هدهع 

رتشیب رگید  دراوم  رد  .تسا  ادر  هاگیاج  شود و  نآ  نتخیوآ  لحم  هکنیا  زا  دنا ، هتفگ  ادر  مه  ریـشمش  هب  یهاگ  تبـسانم  نیمه  هب 
یمدآ تشپ  رب  ادر  نوچمه  ماو  هک  دـشاب  تشپ  زا  هیاـنک  ادر  هک  تسه  مه  نکمم  هتبلا  دور ، یم  راـک  هب  شـشخب  اـطع و  ینعم  هب 

.دوش یم  عقاو  دنک و  یم  ینیگنس 

منامه نم  : » تسا هدومرف  هک  تسا  ربیخ  گنج  زور  هب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زجر  نیا  حیضوت  لباق  لکـشم و  تاملک  زا  رگید 
تسا و هتـشادن  روضح  مالّـسلا  هیلع  یلع  دـلوت  ماـگنه  هب  بلاـط  وبا  دـیوگ : یم  هبیتق  نبا  .تسا » هداـهن  ماـن  ما  هردـیح  مرداـم ، هک 

رییغت یلع  هب  ار  وا  مان  تسا  هدمآ  بلاط  وبا  نوچ  تسا و  هداهن  مان  دسا  فانم ، دـبع  نب  مشاه  نب  دـسا  شردـپ  مان  هب  ار  وا  شردام 
.تسا ریش  ياهمان  زا  مه  هردیح  تسا و  هداد 

نآ هبیتق  نبا  هدیبع و  وبا  هک  مروآ  یم  ار  يا  هبطخ  مالّسلا  هیلع  یلع  نخـس  بیارغ  زا  کنیا  نم  دیوگ : یم  سپـس  دیدحلا  یبا  نبا 
زا مدرم  زا  يرایسب  ار  نآ  تسا و  هتفرن  راک  هب  فلا  فرح  لصفم  اتبسن  هبطخ  نیا  رد  .مهد  یم  حرـش  ار  هبطخ  نآ  دنا و  هدرواین  ار 
زا فرح  مادـک  هک  دـندرک  وگتفگ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  نارای  زا  یهورگ  دـنا : هتفگ  هدرک و  لقن  ترـضح  نآ  لوق 

هبطخ مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  .تسا  فلا  فرح  نآ  هک  دندرک  ادیپ  رظن  قافتا  تسا و  هدـمآ  رتشیب  برع  مالک  رد  اجه  فورح 
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.تسا هتفرن  راک  هب  یفلا  فرح  چیه  نآ  رد  هک  دومرف  داریا  يا 

مراکم

مالسلا هیلع  هثیدح  یف  و 

اَّنِم ٌدَحَأ  ْنُکَی  ْمَلَف  ، هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا  ِلوُسَِرب  اَْنیَقَّتا  ُسْأَْبلا  َّرَمْحا  اَذِإ  اَّنُک 

.ُْهنِم ِّوُدَْعلا  َیلِإ  َبَْرقَأ 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  یثیدح  رد 

ام زا  کی  چیه  ماگنه  نآ  رد  میدرب و  یم  هانپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  ام  دش  یم  رو  هلعـش  تخـس  ، گنج شتآ  هاگ  ره 
ملاع  ) دـیبع وبا  ار  ینارون  مالک  نیا  هک  تسا  هدـمآ  رداصم  باـتک  رد  هناـمیکح : راـتفگ  دنـس  ! ) . دوبن رت  کـیدزن  وا  زا  نمـشد  هب 

سپـس.تسا هدرک  لقن  دوخ  خیرات  رد  ار  نآ  زین  يربط  نینچمه  هدروآ و  ثیدحلا  بیرغ  مان  هب  دوخ  باتک  رد  موس ) نرق  فورعم 
( هناگ هن  ثیداحا   ) لصف نیا  رد  یضر  دّیس  موحرم  ار  هچنآ  مامت  هک  تسا  نیا  رهاظ  : دسیون یم  دوخ  مالک  لیذ  رد  بیطخ  موحرم 
هب دوب و  نآ  زج  تایبدا و  فلتخم  نونف  رد  ملاع  يدرم  : دـنا هتـشون  وا  فصو  رد  هک   ) تسا دـیبع  وبا  باـتک  ناـمه  زا  تسا  هدروآ 

نیا هک  مـینک  یم  هفاـضا  ،ج 4،ص 211 .) هغالبلا جـهن  رداصم  (.) دـمآ یم  رامـش  هب  دوخ  رـصع  نادنمـشناد  ياوشیپ  ، یـضعب هتفگ 
مراـکم باـتک  رد  نینچمه  ص 156 ) ،ج1، دمحا دنـسم  ) .تسا هدـمآ  زین  يافوتم 241 )  ) دـمحا دنـسم  باتک  رد  فیرـش  ثیدـح 

 ( توافت یکدنا  اب  ،ج 2،ص 143  يروباشین مکاح  كردتسم  ،ص 19 و  قالخالا

: دیوگ یم  فیرش ) مالک  نیا  ریسفت  رد   ) یضر دّیس  موحرم 

ار نایوجگنج  دهاوخ  یم  ایوگ  هک  دوب  يا  هنوگ  هب  گنج  دش و  یم  دـیدش  نمـشد  زا  سرت  یتقو  هک  تسا  نیا  نخـس  نیا  يانعم 
دربن هب  ًاصخش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ات  دندش  یم  هدنهانپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  ناناملـسم  دربب  ورف  دوخ  ماک  رد 
َّرَمْحا اَذِإ  » هلمج.دندرگ نمیا  ترـضح  نآ  هیاس  رد  دنک و  لزان  نانآ  رب  ار  يزوریپ  ترـصن و  وا  دوجو  تکرب  هب  دـنوادخ  دزادرپ و 

مالـسلا هیلع  ماما  هک  تسا  نیا  اه  نآ  نیرتهب  هک  هدـش  هتفگ  یناوارف  نانخـس  هراـب  نیارد  تسا و  رازراـک  تدـش  زا  هیاـنک  « ُسْأَْـبلا
رظن نیا  هک  يروما  زا  دراد و  ربرد  ار  ود  ره  ، یخرـس ترارح و  هک  تسا  هدرک  هیبشت  شتآ  نازوس  ياه  هلعـش  هب  ار  گنج  يامرگ 

ریـشمش تخـس و  دربن  هک  یماگنه  يو  ؛ تسا نزاوه ) «) نینح  » گنج رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  نخـس  دنک  یم  تیوقت  ار 
رونت يانعم  هب  « سیطَو » اریز دش ،) رو  هلعش  گنج  شتآ  نالا   ) ُسیطَْولا َیِمَح  َنآلا  :» دومرف درک  هدهاشم  گنج  نآ  رد  ار  مدرم  ندز 

گنج و یمرگ  هب  دوب  هدمآ  دوجو  هب  نایوجگنج  يریگرد  زا  هک  ار  گنج  يامرگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تسا و  شتآ 
.تسا هدومرف  هیبشت  نآ  یگتخورفا 

هویـش هب  تفای و  نایاپ  دوب ) مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  غیلب  حیـصف و  ياه  هلمج  اه و  هژاو  زا  یـضعب  ریـسفت  هب  رظان  هک   ) لـصف نیا 
.میدرگ یمزاب  راصق  تاملک  لقن  رد  قباس 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 3507 

http://www.ghaemiyeh.com


هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ِهّللا  ِلوُسَر  ِلاِتق  یلإ  َنوُِملْـسُْملا  َعِزَف  ِبْرَْحلا  ُضاـضِع  َّدَتْـشا  ،َو  ِّوُدَْـعلا َنِم  ُفْوَْخلا  َمُظَع  اذإ  ُهَّنأ  َکـِلذ  ینْعَم  (َو 
ِیف َلیق  ْدَـق  ،َو  ِْرمَْألا ِداِدتْـشا  ِنَع  ٌهَیانِک  « ُسْأَْبلا َّرَمْحا  اَذإ  :» ُُهلْوَق َو.ِِهناکَِمب  ُهَنُوفاخَی  اُوناک  اّمِم  َنُونَمأَی  ،َو  ِِهب ُرْـصَّنلا  ُمِْهیَلَع  ُهّللا  ُلِْزُنیَف  ، ِهِسْفَِنب
ِهّللا ِلوُسَر  ُلْوَق  َِکلذ  يّوَُقی  اّمِم  اِهنَْول َو  اـِهْلعِِفب َو  َهَرْمُْحلا  َهَرارَْحلا َو  ُعَمْجَت  ِیتَّلا  ِراـّنلِاب  ِبْرَْحلا  َیْمَح  َهَّبَـش  ُهَّنأ  : اُهنَـسْحَأ ٌلاْوقَأ  َکـِلذ 

َهَّبَـشَف ، ِراـّنلا ُدَقْوَتْـسُم  : ُسیطَْولاَـف « ُسیطَْولا یِمَح  َنـآلا  :» َنِزاوَه ُبْرَح  َیِه  ٍْنیَنُح َو  َمْوَی  ِساـّنلا  َدَـلَتُْجم  يأَر  ْدَـق  ،َو  هلآ هیلع و  هللا  یلص 
.اِهباِهْتلا ِهَّدِش  ِراّنلا َو  ِماِدتْحِاب  ِمْوَْقلا  ِدالِج  ْنِم  َّرَحَتْسا  اَم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهّللا  ُلوُسَر 

(. ِباْبلا اَذه  ِیف  ِلّوْألا  ِضَرَْفلا  ِنَنُس  یلإ  انْعَجَر  ُلْصَْفلا َو  اَذه  یضَْقنإ 

دوب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ، نمشد هب  رت  کیدزن  همه  زا  گنج  زور 

تیعقوم هب  مالسلا  هیلع  ماما  ، هدش لقن  ییاه  توافت  اب  ، یـضر دّیـس  زا  سپ  شیپ و  ، يدایز رایـسب  عبانم  رد  هک  فیرـش  مالک  نیا  رد 
دش یم  رو  هلعش  تخس  ، گنج شتآ  هاگره  :» دیامرف یم  دنک و  یم  یمهم  هراشا  گنج  نادیم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ 
اَذِإ اَّنُک  ( ؛» دوبن رت  کیدزن  وا  زا  نمـشد  هب  ام  زا  کی  چـیه  ماـگنه  نآ  رد  میدرب و  یم  هاـنپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هب  اـم 

( . ُْهنِم ِّوُدَْعلا  َیلِإ  َبَْرقَأ  اَّنِم  ٌدَحَأ  ْنُکَی  ْمَلَف  ، هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا  ِلوُسَِرب  اَْنیَقَّتا  ُسْأَْبلا  َّرَمْحا 

هک تسا  نیا  نخـس  نیا  يانعم  :» دیوگ یم  تسا  هدوب  هلمج  نیا  غیلب  حیـصف و  ياه  هتکن  حرـش  شفدـه  هک  هللا  همحر  یـضر  دـّیس 
ناناملـسم دربب  ورف  دوخ  ماک  رد  ار  نایوجگنج  دهاوخ  یم  ایوگ  هک  دوب  يا  هنوگ  هب  گنج  دش و  یم  دیدش  نمـشد  زا  سرت  یتقو 

تکرب هب  دـنوادخ  دزادرپ و  دربن  هب  ًاصخـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ات  دـندش  یم  هدـنهانپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هب 
َنِم ُفْوَْخلا  َمُظَع  اذإ  ُهَّنأ  َِکلذ  ینْعَم  َو  ( ؛» دـندرگ نمیا  ترـضح  نآ  هیاس  رد  دـنک و  لزان  ناـنآ  رب  ار  يزوریپ  ترـصن و  وا  دوجو 

َنُونَمأَی ،َو  ِِهب ُرْصَّنلا  ُمِْهیَلَع  ُهّللا  ُلِْزُنیَف  ، ِهِسْفَِنب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهّللا  ِلوُسَر  ِلاِتق  یلإ  َنوُِملْـسُْملا  َعِزَف  ِبْرَْحلا  ُضاضِع  َّدَتْـشا  ،َو  ِّوُدَْعلا
( . ِِهناکَِمب ُهَنُوفاخَی  اُوناک  اّمِم 

اه نآ  نیرتهب  هک  هدش  هتفگ  یناوارف  نانخـس  هراب  نیارد  تسا و  رازراک  تدش  زا  هیانک  ُسأَْبلا » َّرَمْحا  اَذإ   » هلمج :» دـیازفا یم  سپس 
ربرد ار  ود  ره  یخرس ، ترارح و  هک  تسا  هدرک  هیبشت  شتآ  نازوس  ياه  هلعش  هب  ار  گنج  يامرگ  مالسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  نیا 

يو ؛ تسا نزاوـه ) «) نینح » گـنج رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هـّللا  لوـسر  نخـس  دـنک  یم  تیوـقت  ار  رظن  نـیا  هـک  يروـما  زا  دراد و 
هلعـش گنج  شتآ  نالا   ) ُسیطَْولا َیِمَح  َنآلا  : » دومرف درک  هدهاشم  گنج  نآ  رد  ار  مدرم  ندز  ریـشمش  تخـس و  دربن  هک  یماگنه 

نایوجگنج يریگرد  زا  هک  ار  گنج  يامرگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تسا و  شتآ  رونت  يانعم  هب  سیطَو »  » اریز دش ،) رو 
ْدَق ،َو  ِْرمَْألا ِداِدتْـشا  ِنَع  ٌهَیانِک  « ُسْأَْـبلا َّرَمْحا  اَذإ  :» ُُهلْوَق َو  ( ؛» تسا هدومرف  هیبشت  نآ  یگتخورفا  گـنج و  یمرگ  هب  دوب  هدـمآ  دوجو  هب 

ِلوُسَر ُلْوَق  َِکلذ  يّوَُقی  اّمِم  اِهنَْول َو  اِهْلعِِفب َو  َهَرْمُْحلا  َهَرارَْحلا َو  ُعَمْجَت  ِیتَّلا  ِراّنلِاب  ِبْرَْحلا  َیْمَح  َهَّبَش  ُهَّنأ  : اُهنَسْحَأ ٌلاْوقَأ  َِکلذ  ِیف  َلیق 
َهَّبَشَف ِراّنلا ، ُدَقْوَتْـسُم  : ُسیطَْولاَف « ُسیطَْولا یِمَح  َنآلا  :» َنِزاوَه ُبْرَح  َیِه  ٍْنیَنُح َو  َمْوَی  ِساّنلا  َدَلَتُْجم  يأَر  ْدَق  ،َو  هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ِهّللا 

( . اِهباِهْتلا ِهَّدِش  ِراّنلا َو  ِماِدتْحِاب  ِمْوَْقلا  ِدالِج  ْنِم  َّرَحَتْسا  اَم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهّللا  ُلوُسَر 

***
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هب هچنآ  اما  ؛ دوب نآ  تغالب  تحاصف و  یبایزرا  فیرـش و  ثیدح  نیا  ياه  هلمج  تاملک و  ریـسفت  هب  طوبرم  دـمآ  اج  نیا  ات  هچنآ 
: تساه نیا  زا  رتارف  تسا  طوبرم  فیرش  مالک  نیا  ياوتحم 

: دومرف یم  هک  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نانمؤم  ریما 

نم اب  گنج  هب  دـنهد و  مه  تسد  هب  تسد  ، برع مامت  رگا  دـنگوس  ادـخ  هب  اَْهنَع ؛ ُْتیَّلَو  اََمل  ِیلاَِتق  یَلَع  ُبَرَْعلا  ِتَرَهاَـظَت  َْول  ِهَّللا  «َو 
همان 45) ، هغالبلا جهن  «. ). درک مهاوخن  تشپ  گنج  نادیم  هب  زگره  نم  دنزیخرب 

: دیامرف یم  رگید  ياج  رد  نینچمه 

زا تداهـش  گرم و  هب  بلاطوبا  دـنزرف  هقالع  سنا و  دـنگوس  ادـخ  هب  هِّمُأ ؛ ِيْدَِـثب  ِلْفِّطلا  َنِم  ِتْوَْملِاب  ُسَنآ  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ُْنبَال  ِهَّللا  «َو 
هبطخ 5) ، نامه «. ) . تسا رتشیب  شردام  ناتسپ  هب  راوخریش  لفط  هقالع 

...و ردب  ربیخ و  بازحا و  گنج  رد  هک  یبلاط  یبا  نب  یلع  نامه  ، هملک کی  رد 

هلعش گنج  شتآ  هک  یماگنه  :» دیوگ یم  دنکفا  كاخ  رب  ار  برع  ناعاجش  داد و  ناشن  نمـشد  ربارب  رد  يدننام  یب  ياه  تداشر 
«. دوب رت  کیدزن  نمشد  سرریت  هب  همه  زا  وا  میدرب و  یم  هانپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  ام  دش  یم  رو 

سرریت هب  همه  زا  هک  يا  هنوگ  هب  مه  نآ  دریگ  یمن  رارق  نمـشد  سرریت  رد  ًالومعم  نمـشد  هدنامرف  ، تسا بیجع  ًاعقاو  هلئـسم  نیا 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  تعاجـش  زا  یمهم  هناشن  نیا.دهد  ماجنا  ار  رکـشل  تیریدم  دـناوتب  ات  دـشاب  رت  کیدزن  نمـشد 
هب تسا و  ناشراظتنا  رد  دنوادخ  يرای  دننادب  اه  نآ  ات  تسا  رکشل  تارفن  هب  ندیشخب  شمارآ  راگدرورپ و  كاپ  تاذ  رب  وا  لکوت 

.تسا دربن  نادیم  رد  يزوریپ  مهم  لماع  دوخ  نیا  هک  دنهدن  هار  دوخ  دوجو  رد  ار  تسکش  لامتحا  زگره  دنوش و  یم  زوریپ  نیقی 

ناخروم ، تساـخ یمنرب  هزراـبم  هب  گـنج  نادـیم  رد  ًاصخـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  دـنرادنپ  یم  یـضعب  هچنآ  فـالخرب 
دسیون یم  دوخ  خیرات  باتک  رد  « قاحسا نبا  » هلمج زا  ؛ دش دربن  نادیم  دراو  ًاصخـش  یناوارف  ياه  گنج  رد  هک  دنا  هتـشون  یمالـسا 

ینب ، قدـنخ ، دـحا ، ردـب گـنج  رد  ، تخادرپ دربـن  هب  ًاصخـش  یمالـسا  تاوزغ  زا  هوزغ  ُهن  رد  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هـک 
،ج يرتشوش هماّلع  هغالبلا  جهن  حرش   ) . .دنا هدرمـش  ار  دادعت  نیا  زا  شیب  یـضعب  و.فئاط  نینح و  ، حتف ، ربیخ ، قلطـصملا ینب  ، هظیرق

 ( 2،ص 378

هوک يوس  هب  هک  دید  ار  دوخ  نارای  زا  یهورگ  دحا  گنج  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  یماگنه  : تسا هدـمآ  یمق  ریـسفت  رد 
ادـخ و زا  دـینک ؟ یم  رارف  اجک  ، میادـخ لوسر  نم  : دز دایرف  تشادرب و  دوخ  رـس  زا  ار  دوخ  هالک  دـننک  یم  رارف  دـحا  فارطا  ياه 

 ( ،ص 377 نامه (. ) . درک یم  عافد  ترضح  نآ  اب  دوب و  وا  رانک  رد  نانچمه  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  و  ( ؟ شربمغیپ

ناکرشم نوچ  لاح  نیع  رد.دش  عقاو  هکم  حتف  زا  دعب  گنج  نیا  اریز  ، دوب دایز  رایسب  مالـسا  رکـشل  نینح ) زور  «) نزاوه » گنج رد 
دندرک رارف  ناناملـسم  زا  يرایـسب  ، دـنتخات مالـسا  رکـشل  رب  ناهگان  دـندوب و  هدرک  نیمک  دـندوب و  هدـش  یفخم  فلتخم  طاـقن  رد 

نزب و ادـص  ار  مدرم  : دومرف تشاد  ییاسر  يادـص  هک  سابع  هب  ، دـید ار  هنحـص  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  یماـگنه 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 3509 

http://www.ghaemiyeh.com


یناملظ و اج  همه  دوب و  بش.دز  ادص  ار  همه  دنلب  يادص  اب  سابع.روایب  ناشدای  هب  مراد  اه  نآ  رب  نم  هک  ار  یتعیب  نامیپ و  دهع و 
یلص مرکا  لوسر  تروص  ناهگان.دندرک  یم  هلمح  ناناملسم  هب  رگید  ياه  حالس  ریشمش و  اب  اه  هاگ  نیمک  اه و  هرد  زا  نانمـشد 

؟ دش هچ  دیتسب  ادخ  اب  هک  ار  ینامیپ  دهع و  هک  دز  ادـص  ار  ناناملـسم  ًاصخـش  تفرگ و  ندیـشخرد  هام  صرق  دـننام  هلآ  هیلع و  هللا 
داشرا  ) . .دندش زوریپ  دندومن و  راکیپ  نمشد  اب  دندرک و  تکرح  وا  يوس  هب  دندینـش و  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  مایپ  یگمه 

 ( صیخلت اب  ،ج 1،ص 142، دیفم

یلع زا  ار  ثیدح  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تعاجـش  ثحب  رد  راونالا  راحب  مهدزناش  دلج  رد  هللا  همحر  یـسلجم  همالع 
: دنک یم  لقن  مالسلا  هیلع 

زور رد  نم  ًاسَْأب ؛ ٍِذئَمْوَی  ِساَّنلا  ِّدَشَأ  ْنِم  َناَک  ِّوُدَْعلا َو  َیلِإ  اَُنبَْرقَأ  َوُه  هلآ َو  هیلع و  هللا  یلـص  ِِّیبَّنلِاب  ُذُوَلن  ُنَْحن  ٍرَْدب َو  َمْوَی  ِیُنْتیَأَر  ْدََـقل  »
هتسجرب زا  رت و  کیدزن  نمشد  هب  ام  همه  زا  وا  میدرب و  یم  هانپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  ام  هک  مدوب  رظان  دهاش و  ردب  گنج 

،ج 16،ص 232) راونالا راحب  «. ) . دوب زور  نآ  رد  نایوجگنج  نیرت 

ربمایپ دوجو  رب  ار  تامدص  نآ  هک  یماگنه  دحا  زور  رد  هک  دنک  یم  لقن  « يدـقاو » زا دوخ  هغالبلا  جـهن  حرـش  رد  دـیدحلا  یبا  نبا 
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  دندرک  دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

درک ثوعبم  قح  هب  ار  وا  هک  ییادخ  هب  مسق 

یتح هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ترـضح  نآ  ًهَّرَم ؛ ُْهنَع  ُقَّرَفَتَت  ًهّرَم َو  ِِهباحْـصأ  ْنِم  ٌهَِفئاط  ِْهَیلإ  ُبُوثَت  ِّوُدَْعلا  ِهْجَو  یَفل  ّهنإ  دحاو  ًاْربِش  َلاز  ام  »
یم هدـنکارپ  هاگ  دـندمآ و  یم  وا  يوس  هب  شنارای  زا  یهورگ  هاگ  ، لاح نیا  رد  درکن و  ینیـشن  بقع  نانمـشد  ربارب  زا  بجو  کی 

،ج 15،ص 19) دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  («. ) . دوب هداتسیا  هوک  نوچمه  وا  اما   ) دندش

غیلب حیـصف و  ياه  هلمج  اه و  هژاو  زا  یـضعب  ریـسفت  هب  رظان  هک   ) لصف نیا  :» دیوگ یم  دسر  یم  هک  اج  نیا  هب  یـضر  دّیـس  موحرم 
یلإ انْعَجَر  ُلْصَْفلا َو  اَذه  یضَْقنإ  ( ؛» میدرگ یمزاب  راصق  تاملک  لقن  رد  قباس  هویش  هب  تفای و  نایاپ  دوب ) مالسلا  هیلع  ترضح  نآ 

( . ِباْبلا اَذه  ِیف  ِلّوْألا  ِضَرَْفلا  ِنَنُس 

یسیلگنا

مالّسلا هیلع  یلع  ماما  تّیمولظم  : 261 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

َریِمَأ اَی  اُولاَق  ُساّنلا َو  ُهَکَردَأ  َهَلیَّخنلا َو  یَتَأ  یّتَح  ًایِـشاَم  ِهِسفَِنب  َجَرَخَف  ِراَبنَألا  یَلَع  َهَیِواَعُم  ِباَحـصَأ  ُهَراَغِإ  ُهَغََلب  اَّمل  مالـسلا  هیلع  َلاَـق  َو 
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مُهَکیِفکَن ُنَحن  َنِینِمؤُملا 

ِیِّتیَعر َفیَح  وُکـشََأل  َموَیلا  ِیِّننإ  اَِهتاَعُر َو  َفیَح  وُکـشََتل  ِیلَبق  اَیاَعّرلا  َِتناَک  نِإ  مُکَریَغ  ِیَننُوفَکت  َفیَکَف  مُکَـسُفنَأ  ِیَننُوفَکت  اَم  َلاَـقَف 
ُهَعَزَولا ُمُه  ُعوُزوَملا َو  ِوَأ  ُهَداَقلا  ُمُه  ُدوُقَملا َو  ِیّنَنَأک 

521 ص :

ینإ امهدحأ  لاقف  هباحصأ  نم  نالجر  هیلإ  مدقت  بطخلا  هلمج  یف  هراتخم  انرکذدق  لیوط  مالک  یف  لوقلااذه  مالسلا  هیلع  لاق  املف 
ُدیِرُأ اّمِم  ِناَعَقَت  َنیَأ  مالسلا َو  هیلع  لاقف  هل  دقنن  نینمؤملا  ریمأ  ای  كرمأب  رمف  یخأو  یسفنالإ  کلمأال 

اه همجرت 

یتشد

فرط هب  هدایپ  اهنت و  دینـش ، ار  نآ  ندرک  تراغ  و  رابنا ، رهـش  هب  هیواعم  ناراـی  مجاـهت  هک  ماـگنه  نآ  : ) دومرف وا ، رب  ادـخ  دورد  و 
اجنآ رد  گنج  نابلطواد  نازابرس و  دوب ، هاگرگشل  هک  ماش ، هار  رـس  رد  هفوک  یکیدزن  ییاج  هلیخن ، « ) هلیخن  » هفوک یماظن  ناگداپ 

یم تیافک  ار  نانآ  ام  نانمؤم  ریما  يا  دنتفگ  هدناسر ، وا  هب  ار  دوخ  مدرم  درک ، تکرح  .دندش ) یم  یهدنامزاس  دندمآ و  یم  درگ 
زا نم  زا  شیپ  يایاعر  رگا  دـینک ؟ یم  تیافک  میارب  ار  يرگید  راک  هنوگچ  دـیا ! هدـنامرد  دوخ  راک  ماـجنا  زا  امـش  دومرف ) مینک ، 

ناـنآ موـکحم و  نـم  اـی  دـننارمکح ، ناـنآ  و  وریپ ، نـم  ییوـگ  ملاـن ، یم  دوـخ  تـّیعر  زا  نـم  زورما  دــندیلان ، یم  ناـمکاح  مـتس 
 . دننایاورنامرف

.دیسر اجنیا  هب  میدروآ ، هتشذگ  ياه  هبطخ  نمض  رد  ار  نآ  زا  یخرب  هک  ینالوط  ینارنخس  کی  رد  ماما  نخس  یتقو 

هچ ره  اـت  هد  ناـمرف  ناـنمؤملا  ریما  يا  مرادـن ، راـیتخا  رد  ار  مردارب  دوـخ و  زج  نم  تـفگ : یکی  دـندمآ و  وـلج  ناراـی  زا  رفن  ود  )
! ؟ اجک مهاوخ  یم  نم  هچنآ  اجک و  امش  دومرف ) ماما  مهد ، ماجنا  یهاوخ 

يدیهش

دنتفگ دنتسویپ و  ودب  هلیخن  رد  مدرم  .دیسر  هلیخن  هب  ات  داتفا  هار  هب  هدایپ  دوخ  دینش  رابنأ  رب  ار  هیواعم  نارای  ندرب  تراغ  ربخ  نوچ  ]
میارب ار  يرگید  راک  هنوگچ  دـییآ  یمن  رب  دوخ  راک  هدـهع  زا  امـش  دومرف ]: ماما  .مینک  یم  تیافک  ار  نانآ  راک  ام  ناـنمؤم  ریما  يا 
موریپ نم  ییوگ  .ملان  یم  دوخ  تیعر  متس  زا  نم  زورما  دیلان ، یم  نایاورنامرف  متـس  زا  تیعر  نم  زا  شیپ  رگا  دییامن ؟ یم  تیافک 

اه هبطخ  رد  ار  نآ  هدـیزگ  هک  دومرف  يزارد  يراتفگ  نمـض  ار  نخـس  نیا  ماما  نوچ   ] .اورنامرف اهنآ  مموکحم و  نم  اوشیپ ، نانآ  و 
ناـنمؤم ریما  يا  مرادـن ، راـیتخا  رد  ار  مردارب  مدوخ و  زج  نم  تفگ : ود  نآ  زا  یکی  دـندمآ ،  وا  دزن  يو  ناراـی  زا  درم  ود  مدروآ ،

؟ اجک مهاوخ  یم  نم  هچنآ  اجک و  امش  دومرف ]: ماما  مهد ! ماجنا  ات  هد  نامرف 

یلیبدرا
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دمآ ات  هدایپ  دوخ  سیفن  سفنب  دومرف  نوریب  سپ  رابنا  لها  رب  هیواعم  باحـصا  ندرک  تراغ  واب  دیـسر  هک  یتقو  ترـضح  دومرف  و 
یمن تیافک  هک  ادخب  دومرف  سپ  ار  ناشیا  مینک  یم  تیافک  ام  نینمؤملا  ریما  ای  دنتفگ  نامدرم و  ار  وا  دـنتفایرد  سپ  هلیخن  عضومب 

هک نم  زا  شیپ  اـهتیعر  دـندوب  رگا  دوـخ  ریغ  زا  نم  يارب  دـینک  تیاـفک  هنوـگچ  سپ  ار  دوـخ  ياهـسفن  ياـهراک  نـم  يارب  دـینک 
زا دوخ  تیعر  ندیدرگ  زا  منکیم  تیاکش  هنیآ  ره  زورما  نم  هک  یتسردب  سپ  دوخ  نامکاح  نایعار و  متس  زا  دندرک  یم  تیاکش 

مالک رد  ار  راتفگ  نیا  تفگ  نوچ  سپ  هدش  هتشاد  زاب  منم  ای  ناعوبتم  ناگدنشک و  ناشیا  معبات و  ما و  هدش  هدیـشک  نم  ایوگ  قح 
یکی تفگ  سپ  وا  باحـصا  زا  درم  ود  ترـضح  نآ  يوسب  دندمآ  شیپ  اه  هبطخ  هلمج  رد  ارنآ  هدـیزگرب  میدرک  رکذ  ام  هک  زارد 

اور اـت  نینمؤملا  ریما  اـی  یهاوخ  هک  يرماـب  اـمب  نک  رما  سپ  دوخ  ردارب  ار و  دوـخ  سفن  رگم  متـسین  کـلام  نم  هک  درم  ود  نآ  زا 
درم نیزا  مهاوخ  یم  هچنآ  زا  دوش  یم  عقاو  اجکب  دومرف و  سپ  نآ  يارب  میوشن 

یتیآ

اجنآ رد  .دیـسر  هلیخن  هب  ات  دـمآ  نوریب  هفوک  زا  هدایپ  دوخ  دـنا ، هتخات  رابنا  رهـش  رب  هیواعم  نارای  هک  دیـسر  ربخ  وا  هب  هک  یماگنه 
ادـخ هب  تفگ : مالـسلا ) هیلع   ) یلع .مینک  یم  تیاـفک  ناـنآ  اـب  دربـن  رد  ار  وت  اـم  نینمؤـملا ، ریما  اـی  دـنتفگ : دنتـسویپ و  ودـب  مدرم 

نامکاح روج  زا  تیعر  شیپ ، نیز  رگا  دیراد ؟ هگن  اهنآ  بیسآ  زا  دیناوت  یم  هنوگچ  .دیرادن  هاگن  دوخ  نایز  زا  ارم  امـش  دنگوس ،
.هدنامرف ناشیا  مربنامرف و  نم  ای  مناشیا  وریپ  نم  دنتسه و  اوشیپ  ناشیا  ییوگ  .ملان  یم  متیعر  روج  زا  زورما  نم  دیلان ، یم 

هدروآ اه  هبطخ  نمـض  رد  ار  نآ  هدیزگ  ام  دومرف و  نایب  ینالوط  یمالک  رد  ار  نخـس  نیا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع دیوگ : یـضر  دـیس 
ریما يا  .تسین  یطلـست  مردارب  نیا  دوـخ و  رب  زج  ارم  تفگ : ود  نآ  زا  یکی  دـندمآ و  شیپ  باحـصا  زا  درم  ود  لاـح  نیا  رد  .میا 

.اجک مهاوخ  یم  نم  هچنآ  دییاجک و  امش  دومرف : وا  خساپ  رد  مالسلا ) هیلع   ) یلع .میروآ  ياج  هب  ات  يامرفب  نینمؤملا ،

نایراصنا

هلیخن هب  اـت  دـمآ  نوریب  هفوک  زا  هداـیپ  اـهنت و  دـنا ، هتـساخرب  راـبنا  رهـش  تراـغ  هب  هیواـعم  ناراـی  دینـش  هک  یناـمز  ترـضح  نآ  و 
: دنتفگ دنتسویپ و  وا  هب  اجنآ  رد  مدرم  ، دیسر

: دومرف  ، مینک یم  تیافک  وت  زا  ار  نمشد  ّرش  ام  نینمؤملا  ریما  ای 

نم زا  لبق  يایاعر  انامه  دینک !؟ یم  تیافک  نم  زا  ار  دوخ  ریغ  ّرش  هنوگچ  ، دینک یمن  تیافک  نم  زا  ار  دوخ  ّرـش  امـش  مسق  ادخ  هب 
نم اـی  اوـشیپ ، متّیعر  معباـت و  نم  ییوگ.متـسه  یکاـش  دوـخ  تـّیعر  متـس  زا  نـم  زورما  ،و  دـندرک یم  تیاکـش  ناـمکاح  متـس  زا 
رکذ اه  هبطخ  زا  یتمـسق  رد  ار  نآ  زا  يا  هدـیزگ  هک  ینالوط  ینخـس  رد  ار  راتفگ  نیا  ماما  هک  یماگنه  مکاـح !  ناـنآ  مموکحم و 

: تفگ نانآ  زا  یکی   ، دندمآ وا  دزن  شنارای  زا  رفن  ود  ، دومرف میدرک 

: دومرف ترضح.مرب  نامرف  ات  هد  نامرف  نینمؤملا  ریما  يا  ، مرادن ار  مردارب  دوخ و  ریغ  رایتخا  زج  نم 

!؟  مهاوخ یم  نم  هچنآ  اجک و  رفن  ود  امش 
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اه حرش 

يدنوار

يردیک

نم يانع  نم  رثکا  مکنایـصع  نم  يانع  ینعی  مکـسفنا .) یننوفکت  ام  : ) مالـسلا هیلع  هلوق  .اهنم  لایما  یلع  هفوکلا  رهاـظب  عضوم  یه 
عار عمج  هاعرلا : هیعر و  عمج  ایاعرلا : .فیفختلل و  نونلا  فذحب  ینوفکت  يور  مهناودعب و  تیلتبا  امل  مکنایـصع  ول ال  و  مهناودع ،

یلاولا یلع  هیعرلا  فیح  قحلا و  ریغب  حاورالا  لاومالا و  لذـب  نوهرکی  اـم  یلع  مهلمح  هیعرلا  یلع  یلاولا  فیح  ملظلا و  فیحلا : و 
نم سانلل  دبال  نسحلا : لاق  رخوی و  مدقی و  هحلصیف و  فصلا  مدقتی  يذلا  عزاولا : و  عفدلا ، فکلا و  عزولا : .مهنایصع و  مهتیانج و 

اوسما املف  سانلاب ، جرخ  هلیخنلاب و  میخ  نینموملاریما  نا  هخیرات  یف  ریرج  نبا  رکذ  رـشلا و  نع  مهعدری  مهفکی و  ناطلـس  يا  عزاو 
نبا ثرحلا  .هفوکلا  یلا  هررض  نینموملاریما  فرصناف  هصاوخ  هدالوا و  عم  هلیخنلاب  نینموملاریما  یقب  و  مهتویب ، یلا  سانلا  فرـصنا 
ءارلا مض  ول  هلصا و  یلع  هاقب  مخرف و  ثراح  ای  دارا  راح  ای  جاهنملا  بحاص  رکذ  همومـضم  همجعملا  ءاخلاب  یـضرلا  طخب  طوح و 

.زاج

مثیم نبا 

هیلع  ) ماما دوخ  تسا ، هدرک  تراغ  ار  اجنآ  هدرب و  شروی  رابنا  رهـش  رب  هیواعم ، رکـشل  دـنداد ، ربخ  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هب  هک  یتقو 
ار اهنآ  ام  نینموملاریما ، ای  دندرک : ضرع  دندید ، ار  ترضح  نآ  مدرم  .دیـسر  هلیخن  هب  ات  دمآ  نوریب  رهـش  زا  هدایپ  ياپ  اب  مالـسلا )

رگا نارگید ؟ هب  دـسر  هچ  ات  دـینک  یمن  تیافک  دوخ  زا  ارم  امـش  مسق  ادـخ  هب  : ) تفگ اهنآ  باوج  رد  ترـضح  .مینک  یم  تیافک 
مناشیا و وریپ  نم  هک  نیا  لثم  مراد ، تیاکـش  متیعر  متـس  زا  زورما  نم  دـندوب ، یکاش  دوخ  ناـنارمکح  روج  زا  نم  زا  شیپ  تیعر 

هدیزگرب ام  هک  ینالوط - يراتفگ  نمـض  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  نآ  زا  سپ  هدـنامرف )! ناشیا  مرادربنامرف و  نم  ای  و  رادـمامز ، ناشیا 
تفگ یکی  دندمآ ، ولج  مالـسلا ) هیلع   ) ماما ناوریپ  زا  درم  ود  تفگ ، ار  نانخـس  نیا  میتشاد - نایب  اه  هبطخ  لالخ  رد  ار  نآ  زا  يا 

( مالـسلا هیلع   ) ماما میهد ، ماجنا  اـت  یهد ، یم  روتـسد  هچ  نینموملاریما  اـی  سپ  متـسین ، نارگید  رادراـیتخا  مردارب  و  مدوخ ، زج  نم 
اه هبطخ  نمـض  رد  حورـشم  تروص  هب  نخـس  زا  لصف  نیا  حرـش  تسا ؟ هتخاس  نت  ود  امـش  زا  اجک  مهاوخ ، یم  نم  هچنآ  دومرف :

.تشذگ

دیدحلا یبا 

َریِمَأ اَی  اُولاَق  ُساَّنلا َو  ُهَکَرْدَأ  َهَْلیَخُّنلَا َو  یَتَأ  یَّتَح  ًایِـشاَم  ِهِسْفَِنب  َجَرَخَف  ِراَْبنَْألَا  یَلَع  َهَیِواَعُم  ِباَحْـصَأ  ُهَراَغِإ  ُهَغََلب  اََّمل  مالـسلا  هیلع  َلاَـق  َو 
[ ِهَّللا ع َو   ] َلاَقَف ْمُهَکیِفْکَن  ُنَْحن  َنِینِمْؤُْملا 

[ یِّنِإَف  ] ِینَّنِإ اَِهتاَعُر َو  َْفیَح  وُکْشََتل  ِیْلبَق  اَیاَعَّرلا  َِتناَک  ْنِإ  ْمُکَْریَغ  ِینَنوُفْکَت  َْفیَکَف  ْمُکَسُْفنَأ  ِینَنوُفْکَت  اَم 

.ُهَعَزَْولا ُمُه  ُعوُزْوَْملا َو  ِوَأ  ُهَداَْقلا  ُمُه  ُدوُقَْملا َو  ِینَّنَأَک  ِیتَّیِعَر  َْفیَح  وُکْشََأل  َمْوَْیلا 
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ینإ ال امهدحأ  لاقف  هباحـصأ  نم  نالجر  هیلإ  مدـقت  بطخلا  هلمج  یف  هراتخم  انرکذ  دـق  لیوط  مالک  یف  لوقلا  اذـه  لاق  املف  لاق  ]
نیأ لاقف و  .فیحـصت )  «، ذـقنن :» لصألا یف  ذـفنن (  نینمؤملا  ریمأ  ای  كرمأب  اـنرمف  . ( 25: هدـئاملا هروس  یخأ (  یـسفن و  الإ  کلمأ 

 [ دیرأ امم  ناعقت 

ملظلا و فیحلا  نونلا و  فذحب  ینوفکت  ام  يور  هفوکلا و  رهاظب  هلیخنلا  قیرطلا و  هجو  نع  يأ  ننسلا  نع  حنت  لاقی  هقیرطلا  ننسلا 
.فاکلا عفادلا  وه  عزاو و  عمج  هعزولا 

مکریغ دنج  یلإ  جاتحت  هحیبق  هئیدر  مکلاعفأ  يأ  مکسفنأ  یننوفکت  ام  هلوق  ینعم  و 

.هاوس هب  بذهأ  هریغ و  هب  فقثأ  فیک  هلاح  هذه  نمف  مکبیذهت  مکفیقثت و  یلع  مهب  نیعتسأ 

امهدـحأ نإ  نیلجرلا و  نیذـه  انرکذ  مدـقت  دـق  اهباوج و  یف  ماللا  تلخد  کلذـل  هلیقثلا و  نم  هففخم  انهاه  نإ  ایاعرلا  تناک  نإ  و 
لاق و امهل و  رکشف  هدئاملا 25 ) . هروس  یِخَأ (  یِـسْفَن َو  ّالِإ  ُِکْلمَأ  یِّنِإ ال  ِّبَر  حلاصلا  دبعلا  هلاق  ام  کل  لوقأ  نینمؤملا  ریمأ  ای  لاق 

دیرأ امم  ناعقت  نیأ 

یناشاک

ربخ هیواعم ) باحـصا  هراغا   ) رایخا هودق  نآ  هب  دیـسر  هک  یتقو  هغلب ) امل   ) مالـسلا هیلع  ترـضح  نآ  دومرف  و  مالـسلا ) هیلع  لاق  (و 
یتلاح رد  ایـش ) ام   ) دوخ سیفن  سفن  هب  دومرف  نوریب  سپ  هسفنب ) جرخف   ) رابنا لها  رب  رابنالا ) یلع   ) هیواعم باحـصا  ندرک  تراغ 

هفوک رهاظ  هب  تسا  یعـضوم  نآ  هلیخن و  هب  دمآ  هکنآ  ات  هلیخنلا ) یتا  یتح   ) دـش عضوم  نآ  هجوتم  هدایپ  ینعی  .تفر  یم  هدایپ  هک 
ياوشیپ نانموم و  ریما  نیا  دـنتفگ  و  نینموملاریما ) ای  اولاق  و   ) نامدرم ار  وا  دـنتفایرد  سپ  سانلا ) هکرداف   ) رود نآ  زا  لـیم  دـنچ  هب 

تاذ هب  مسق  هللا ) و   ) ترـضح نآ  دومرف  سپ  مالـسلا ) هیلع  لاقف   ) ار ناشیا  وت  يارب  مینک  یم  تیاـفک  اـم  مهکیفکن ) نحن   ) ناـیقتم
زا تسا  رتشیب  امـش  نایـصع  زا  نم  درد  ینعی  ار  دوخ  ياه  سفن  ياهراک  نم  يارب  دینک  یمن  تیافک  مکـسفنا ) یننوفکت  ام   ) ادـخ

فرطرب ار  دوخ  نایـصع  امـش  و  ناشیا ، ینمـشد  هب  مدش  یمن  التبم  نم  دوب  یمن  امـش  نایـصع  رگا  هچ  ناشیا  توادـع  زا  نم  بعت 
رگا یلبق ) ایاعرلا  تناک  نا   ) ار دوخ  ریغ  نم  يارب  زا  دـینک  یم  تیاـفک  هنوگچ  سپ  مکریغ ) یننوفکت  فیکف   ) الـصا دـیزاس  یمن 
سپ مویلا ) یناف   ) نامکاح نایعار و  متس  زا  فیح ، زا  دندرک  یم  تیاکـش  هک  اهتاعر ) فیح  اوکـشتل   ) نم زا  شیپ  ياهتیعر  دندوب 

، تیعر رب  یلاو  فیح  دوخ  تیعر  لـیم  فارحنا و  زا  منک  یم  تیاکـش  هنیآ  ره  یتـیعر ) فیح  اوکـشال   ) زورما نم  هک  یتـسرد  هب 
قح رد  تسا  ناشیا  نایـصع  تیانج و  یلاو ، رب  تیعر  فیح  .قح و  ریغ  هب  ناشیا  لاوما  ذخا  نوچ  تاهورکم  رب  تسا  ناشیا  لمح 
رد هدش  هتشادزاب  منم  ای  عوزوملا ) وا   ) عوبتم هدنـشک و  دنناشیا  و  هداقلا ) مه  و   ) عبات ما و  هدش  هدیـشک  نم  اییوگ  دوقملا ) یناک   ) وا
اذه لاق  املف   ) نایرکشل ریخات  میدقت و  حالصا و  تهج  هب  رکشل  ناورـشیپ  دنناشیا  و  هعزولا ) مه  و   ) عونمم رایتخا  زا  رکـشل و  نایم 

ار نآ  هدـیزگرب  میدرک  رکذ  ام  هک  هراتخم ) انرکذ  دـق   ) زارد یمالک  رد  لیوط ) مالک  یف   ) ار راتفگ  نیا  دومرف  هکنوچ  سپ  لوقلا )
درم ود  هباحصا ) نم  نالجر   ) ترضح نآ  يوس  هب  دندمآ  شیپ  هیلا ) مدقت   ) ترـضح نآ  ياه  هبطخ  هلمج  رد  بطخلا ) هلمج  یف  )

سفن رگم  متسین  کلام  نم  هک  یتسرد  هب  یـسفن ) الا  کلما  ینا ال   ) درم ود  نآ  زا  یکی  تفگ  سپ  امهدحا ) لاقف   ) وا باحـصا  زا 
ای كرماــب   ) ار اــم  نـک  رما  سپ  اــنرمف )  ) دوـخ ردارب  دوـخ و  سفن  رب  مراد  تردــق  نـم  ینعی  ار  دوـخ  ردارب  و  یخا ) و   ) ار دوـخ 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 3514 

http://www.ghaemiyeh.com


نیا و  : ) هک دومرف  ترـضح  نآ  سپ  لاـقف )  ) نآ يارب  میوش  ناور  اـت  هل ) ذـفنن   ) ناـنموم ریما  يا  یهاوخ  هک  يرما  هب  نینموملاریما )
هدقع هچ  امـش  هب  دیآ و  هچ  سک  ود  امـش  زا  ینعی  نامدرم ؟ نیا  زا  مهاوخ  یم  هچنآ  زا  دیوش  یم  عقاو  اجک  هب  و  دـیرا ) امم  ناعقت 

؟ دیاشگ يا 

یلمآ

ینیوزق

دوخ كرابم  سفن  هب  دنا ، هدمآ  نآ  تراغ  يارب  و  دـنا ، هدروآ  تخات  رابنا )  ) رب هیواعم )  ) باحـصا هک  دیـسر  ربخ  ترـضح  نآ  هب 
زا مدرم  یضعب  تسا ، عقاو  هفوک  زا  لیم  دنچ  رب  نآ  دیسر و  هلیخن )  ) هب ات  دندرب  یمن  وا  نامرف  مدرم  نوچ  دمآ ، نوریب  رهش  زا  هدایپ 
وت زا  ناشیا  ررض  مینک و  تیافک  ار  راکنیا  ام  نینموملاریما  ای  دنتفگ : دنتفایرد و  هلیخن )  ) رد ار  وا  دندش و  نوریب  ترضح  نآ  بقع 

، ار دوخ  ياه  سفن  ررـض  نم  زا  دیرادن  زاب  و  ناتدوخ ، رـش  زا  ارم  دـینکن  تیافک  امـش  هک  هللا  و  دومرف : ترـضح  نآ  مینادرگ ، زاب 
: هلوق  ) دیناهرب نارگید  يافج  زا  هنوگچ  دیناهر ، یمن  دوخ  يافج  زا  ارم  ینعی  .ار  نارگید  رـش  نم  زا  دینک  یم  تیافک  هنوگچ  سپ 

تیعر يافج  زا  نم  زورما  دـندومن  یم  ملظت  دنتـشاد و  نایلاو  ياـفج  زا  تیاکـش  شیپ  نیا  زا  اـیاعر  رگا  خـلا ) ..اـیاعرلا  تناـک  نا 
نوچ .نارورـس  ناریما و  ناشیا  مرومام و  تیعر و  نم  ناهدـنامرف و  ناشیا  منامرف و  عبات  نم  ایوگ  میامن ، یم  ملظت  مراد و  تیاکش 

.دندمآ و شیپ  وا  باحصا  زا  درم  ود  تشذگ ، اه  هبطخ  هلمج  رد  نآ  راتخم  هک  يزارد  نخس  هلمج  رد  تفگ  نخس  نیا  ترـضح 
نآ يارب  میوش  ناور  ات  نیموملاریما  ای  یئامرف  یم  هچنآ  هب  نک  رما  ار  اـم  دوخ ، ردارب  دوخ و  رب  رگم  تسین  راـیتخا  ارم  تفگ : یکی 
یک راک  نیا  دقع  دیآ و  هچ  سک  ود  امـش  زا  ینعی  .مهاوخ  یم  نم  هچنآ  زا  دـیوش  یم  عقاو  اجکی  دومرف و  ترـضح  نآ  تمدـخ ،

.دیاشگ

یجیهال

ای اولاق : سانلا و  هکرداـف  هلیخنلا ، یتا  یتح  ایـشام  هسفنب  جرخف  راـبنالا ، یلع  هیواـعم  باحـصا  هراـغا  هغلب  اـمل  مالـسلا ، هیلع  لاـق  و 
وکشتل یلبق  ایاعرلا  تناک  نا  مکریغ ، یننوفکت  فیکف  مکسفنا ، یننوفکت  ام  هللا  و  : » مالسلا هیلع  لاقف  مهکیفکن ، نحن  نینموملاریما 
مالـسلا هیلع  تفگ  ینعی و  هعزولا »! مه  عوزوملا و  وا  هداقلا ، مه  دوقملا و  ینناک  یتیعر ، فیح  وکـشال  مویلا  یننا  اـهتاعر و  فیح 

دیسر هکنیا  ات  هدایپ  دوخ  سیفن  سفن  هب  رهش  زا  تفر  نوریب  سپ  ار ، رابنا  هیواعم  هاپـس  ندرک  تراغ  ربخ  وا  هب  دیـسر  هک  یتقو  رد 
هیلع تفگ  سپ  .ناشیا  اب  هلتاقم ي  رد  وت  زا  مینک  یم  تیافک  ام  نانمومریما  ای  دنتفگ : نامدرم و  وا  هب  دندیسر  سپ  هلیخن ، لزنم  هب 

زا دینک  یم  تیافک  هنوگچ  سپ  دوخ ، ياهـسفن  اب  هبراحم  هرابرد ي  نم  زا  دینک  یمن  تیافک  امـش  هک  ادخ  هب  دنگوس  هک  مالـسلا 
دوخ ناریما  ماکح و  روج  متس و  زا  دندرک  یم  تیاکش  هک  امـش  زا  شیپ  ياهتیعر  دندوب  هک  قیقحت  هب  .ار  امـش  ریغ  هبراحم ي  نم 

زا ما  هدش  هدرک  رود  نم  اوشیپ و  دنناشیا  موریپ و  نم  هک  ایوگ  دوخ ، تیعر  روج  متـس و  زا  منک  یم  تیاکـش  هنیآ  ره  زورما  نم  و 
.هدننکرود دنناشیا  نمشد و 

لاقف هباحـصا ، نم  نالجر  هیلا  مدـقت  بطخلا ، هلمج  یف  هراتخم  انرکذ  دـق  لـیوط ، مـالک  یف  لوقلا  اذـه  لاـق  اـملف  یـضرلا ): لاـق  )
هک یتقو  رد  ینعی  دیرا »؟ امم  ناعقت  نیا  و  : » لاقف .هل » ذقنن  نینموملاریما ، ای  كرماب  انرمف  یخا ، یسفن و  الا  کلما  ینا ال  : » امهدحا
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هب دـندمآ  شیپ  اـه ، هبطخ  رکذ  نمـض  رد  ار  نآ  هدـیزگرب ي  میدرک  رکذ  اـم  هک  يزارد  مـالک  رد  ار  لوق  نیا  مالـسلا  هیلع  تفگ 
ار و دوخ  سفن  رگم  متـسین  راـیتخا  بحاـص  کـلام و  نم  هک  رفن  ود  نآ  زا  رفن  کـی  تفگ  سپ  وا ، باحـصا  زا  درم  ود  وا  يوـس 

اجک زا  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  سپ  .مینک  یم  تعاطا  اـم  هک  ناـنمومریما  يا  ینک  یم  رما  هچ  ره  هب  ار  اـم  نکب  رما  سپ  .ار  مردارب 
؟ رفن ود  امش  زا  دشاب  نمشد  عفد  هک  نم  دارم  دوش  یم  لصاح  اجک  زا  و  مراد ؟ هدارا  نم  هک  ار  هچنآ  رفن  ود  امش  زا  دوش  یم  عقاو 

ییوخ

(: فیحلا  ) نامزلا اذه  یلا  رثا  اهنم  یقب  و  مالسلا ) هیلع   ) هدهع یف  ارکـسعم  تناک  هفوکلا و  رهاظب  هلیخنلا )  ) .هقیرطلا ننـسلا ) : ) هغللا
نم تناک  و  ناشلا ، ریمـض  اهمـسا  هلیقثلا  نم  هففخم  نا  ایاعرلا : تناک  نا  بارعالا : .فاکلا  عفادلا  وه  عزاو و  عمج  هعزولا )  ) ملظلا

باب یف  رابنا  یلع  هراغالا  یف  مالکلا  مدـقت  دـق  ینعملا : .نا  ربخ  هلمجلا  و  اهربخ ، وکـشتل  هلمج  اهمـسا و  ایاعرلا  هصقاـنلا ، لاـعفالا 
هیـضق هیلع  مهلیمحت  هرماوا و  یف  هتعاطا  مدـع  درمتلا و  فالتخالا و  نم  مهلاح  ءوسل  ناـیب  مکـسفنا ) یننوفکت  اـم  : ) هلوق بطخلا و 

دنا هدرک  لواپچ  ار  رابنا  رهش  هیواعم  نارای  هک  دش  شرازگ  ترضح  نآ  هب  نوچ  همجرتلا : .هبیهرلا  دسافملا  هذه  هنم  جتنف  نیمکحلا 
نینموملاریما ای  دندرک : ضرع  وا  هب  هلیخن و  ات  دـندمآ  شلابند  هب  مدرم  دـش و  هناور  دوب  هفوک  هاگرگـشل  هک  هلیخن  ات  هدایپ  شدوخ 

هنوگچ دـیرادن ، نم  زا  ار  دوخ  رـش  عفد  تیافک  امـش  دومرف : میئامن ، یم  ار  نمـشد  رـش  عفد  تیاـفک  امـش  زا  اـم  دـیدرگرب و  اـمش 
زورما نم  و  دنتشاد ، هلگ  دوخ  ناربهر  متس  زا  نم  زا  شیپ  ایاعر  هک  تسنیا  هصق  یتسارب  دیراد .؟ نم  زا  ار  نارگید  رش  عفد  تیافک 

نوچ .دننم و  ناهدنامرف  اهنآ  مربنامرف و  نم  ایوگ  دننم و  نارورس  اهنآ  میاهنآ و  ور  لابند  نم  ایوگ  مراد ، هلگ  دوخ  يایاعر  متس  زا 
يو نارای  زا  درم  ود  درب ، رـسب  میدش  روآدای  وا  ياه  هبطخ  هلمج  رد  ار  نآ  زا  راتخم  هک  ینالوط  نایب  نمـض  رد  ار  راتفگ  نیا  یلع 
مینک تعاطا  ات  امرفب  يراد  ینامرف  ره  نینموملاریما  ای  مرادن  ار  مردارب  مدوخ و  رایتخا  زج  نم  تفگ : نانآ  زا  یکی  دـندمآ و  شیپ 

.؟ دیسر یم  نم  دصقم  ياجک  هب  نت  ود  امش  دومرف : ترضح  نآ  میهد  ماجنا  و 

هآ دص  نافوط  هچ  دروآرب  هنیس  زا  *** هاگآ دش  یلع  رابنا  تراغ  زا 

ناود يوس  ره  باحصا ز  شیپ  ردنا  *** ناور قرب  نوچ  هلیخن  يوس  دیدرگ 

نفک میئامن  نت  هب  نآ  هر  رد  ات  *** نمشد عفد  راذگ  امب  دنتفگ :

دیربن نامرف  یصاع و  نم  ترضح  رد  *** دینکن دوخ  زا  تیافک  امش  هک  اتفگ :

امش روج  زا  نم  مهوتسب  نکیل  *** ءارما زا  هوتسب  ایاعر  دنتسه 

منیچ هر  نم  ربهر و  امش  هکنآ  ای   *** منیبات نم  رسفا و  امش  هک  ایوگ 

يرتشوش

و يدسالا ،) ذجان  نب  هعیبر   ) ناونع یف  هدادـغب ) خـیرات   ) یف بیطخلا  هاور  لوقا : تاراغلاب ) قلعتی  ام  یف  نوثالثلا - عبارلا و  لصفلا  )
هراغ لعج  و  يرهفلا ، سیق  نب  كاحضلا  هراغ  لوالا  رکذف  هیواعم ،) یلع و  نیب  تاراغلا  رما   ) ناونع یف  هباسنا )  ) یف يرذالبلا  هاور 
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يوذ ماشلا  لها  نم  فالآ  هتس  یف  هحرسف  يدماغلا ، مث  يدزالا  فوع  نب  نایفس  هیواعم  اعد  و  اولاق : لاقف : اهنم  یناثلا  اذه  يدماغلا 
مث اهیحاونب ، اهب و  هباحـصا  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع حـلاسم  یلع  ریغیف  تیه ، یتاـی  یتح  یبرغلا  تارفلا  بناـج  مزلی  نا  هرما  و  ساـب ،

رـسکت مهبولق و  بخنت  هراغلا  نا  هل : لاق  هفوکلا و  برقی  نا  هرذـح  و  نئادـملا ، یلا  یهتنی  یتح  کلذ  لثم  اهب  لـعفیف  راـبنالا  یتاـی 
یلا تارفلا  اوعطق  هبرق  تیه  لها  غلب  املف  هیلا ، نیمومضملا  فالآ  هتسلا  یف  نایفس  صخـشف  .مهتنم  انئایلوا و  سفنا  يوقت  مهدح و 
ذخا مهنم و  ریثک  یلع  یتاف  مالـسلا ) هیلع   ) یلع لبق  نم  اهب  نم  هلتاقف  اهیلع  راغاف  رابنالا  یتا  و  ادـحا ، اـهب  دـجی  ملف  یقرـشلا ، ربعلا 

و ربخلا ، هربخاف  جلع  مالسلا ) هیلع   ) ایلع یتا  و  فرصنا ، مث  مالسلا ) هیلع   ) یلع لماع  يرکبلا  ناسح  نب  سرـشا  لتق  و  سانلا ، لاوما 
عمـسیل اهنم  جرخی  ناک  یتلا  هدـسلا  نم  مالـسلا ) هیلع   ) یلع یندا  دـق  و  سانلا ، یلع  يرق  اباتک  بتکف  هبطخلا  هنکمی  ـالیلع ال  ناـک 

لتقم یف  ربخلا  رکذ   ) ناونع یف  یناغالا )  ) هرکذ و  هنجلا …  باوبا  نم  باب  داهجلا  ناف  دـعب ، اـما  باـتکلا : هخـسن  تناـک  و  هءارقلا ،
دعب هاطرا - نب  رـسب  یلا  ثعب  هیواعم  نا  یـصاقولا : رمع  یبا  نع  ادنـسم  يور  و  رـشع ، سماخلا  هئزج  یف  سابعلا ) نب  هللادـیبع  ینبا 

عبارلا و لصفلا   ) سیق نب  كاحضلا  هجو  و  رخآ ، اشیج  هیلا  مض  دماغ  نم  رخآ  لجرب  هجو  و  اشیج ، هعم  ثعب  و  نیمکحلا - میکحت 
هیلع  ) یلع هعیش  نم  اودجو  نم  لک  اولتقیف  دالبلا  یف  اوریسی  نا  مهرما : و  رخآ ، شیج  یف  يرهفلا  تاراغلاب ) قلعتی  ام  یف  نوثالثلا -
یلع کلذل  رسب  رمف  نایبصلا ، ءاسنلا و  نع  مهیدیا  اوفکی  و ال  هباحـصا ، اولتقی  هلامعا و  ریاس  یلع  اوریغی  نا  و  هباحـصا ، و  مالـسلا )

: لاق هقداص - یبا  نع  ادنـسم  يور  نا  یلا  راـبنالا - یلا  يدـماغلا  دـصقف  ثعب ، نم  ریاـس  کـلذ  لـثم  لـعف  و  لاـق - نا  یلا  ههجو - 
کلذ غلبف  ءاسن ، اریثک و  الاجر  اولتق  و  ناسح ، نب  ناسح  هل : لاقی  مالسلا ) هیلع   ) یلعل الماع  اولتقف  رابنالا  یلع  هیواعمل  لیخ  تراغا 

لاق امک  انا  لاق : لـجر و  هیلا  ماـقف  مالـسلا -) هیلع   ) هتبطخ رکذ  دـعب  لاـق  نا  یلا  هیقرف - ربنملا  یتا  یتح  جرخف  مالـسلا ) هیلع   ) اـیلع
و لاق : .داتقلا  كوش  یـضغلا و  رمج  کنیب  اننیب و  لاح  ول  کنعیطنلف و  كرماب ، انرمف  یخا ) …  یـسفن و  الا  کلما  ال  یلاعت … ( :
و لاقف : هثالثلا ، نع  مث  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نع  تاملک  رکذ  دـعب  هلماک )  ) لـئاوا یف  دربملا  هاور  و  دـیرا ؟ اـمم  ناـغلبت  نیا 

ناسح هل : لاقی  هل ، الماع  اولتقف  رابنالا  تدرو  هیواعمل  الیخ  نا  هیلا  یهتنا  مالسلا ) هیلع   ) ایلع نا  هرکذ : دانـسا  یف  هشیاع  نبا  ثدحت 
نمل ال يار  نکلو ال  لاق :- نا  یلا  ضرالا -  نم  هواـبر  یقرف  ساـنلا ، هعبتا  هلیخنلا و  یتا  یتح  هبوث  رجی  ابـضغم  جرخف  ناـسح ، نب 

لاق امک  اذـه  یخا  انا و  لاقف : راصنالا - نم  فیفع  ینباب  نافرعی  هوخا  لجرلا و  هوخا - هعم  لجر و  هیلا  ماقف  اثالث - اـهلوقی  .عاـطی -
كوش یـضغلا و  رمج  هنیب  اننیب و  لاح  ول  هیلا و  نیهتننل  هللا  وف  كرماب ، انرمف  یخا ) …  یـسفن و  الا  کلما  ینا ال  بر  یلاعت … ( :

یف یفقثلا  میهاربا  هاور  و  تاراغلاب ) قلعتی  ام  یف  نوثالثلا - عبارلا و  لصفلا   … ) ناعقت نیا  و  امهل : لاـق  مث  ریخب  اـمهل  اعدـف  .داـتقلا 
نع يور  و  سیق .) نب  دیعـس  يرکبلا و  ناسح  نب  سرـشا  هیقل  و  رابنالا ، یلع  يدماغلا  فوع  نب  نایفـس  هراغ  : ) ناونع یف  هتاراغ ) )
مث .هباحـصا  نم  لاجر  یف  مهبحاص  لتق  و  لاق - نا  یلا  هیواعم - یناعد  لاق : يدماغلا  نایفـس  نع  دونکلا  یبا  نع  دـیزی  نب  هللادـبع 

- لاق نا  یلا  فوع - نب  نایفس  انحبص  ذا  يرکبلا  ناسح  نبا  سرـشا  عم  رابنالا  دنج  یفل  ینا  هللا  و  لاق : فیفع  نب  بدنج  نع  يور 
هللا و ال ءاقل  دیری  ناک ال  نم  انل : لاق  مث  الیدبت .) اولدب  ام  رظتنی و  نم  مهنم  هبحن و  یضق  نم  مهنمف  ولتی … (  وه  انبحاص و  لزن  مث 

دنع امف  هللا  دنع  ام  دارا  نم  و  براه ، بلط  نع  مهل  لغاش  مهایا  انلاتق  ناف  مهلتاقن ، انمد  ام  هیرقلا  نع  جرخیلف  توملاب ، اسفن  بیطی 
نا فـنخم : نب  دـمحم  نع  يور  مث  تبا …  یـسفن  نا  مث  لوزنلاـب  هللا  تممهف و  لاـق : .ـالجر  نیثـالث  یف  لزن  مث  .راربـالل  ریخ  هللا 
نا سانلا  اهیا  لاقف : ربنملا  دعـصف  ربخلا  هربخاف  مالـسلا ) هیلع   ) یلع یلع  اهلها  نم  جـلع  مدـق  رابنالا  یلع  راغا  امل  فوع  نب  ناـیفس 
نا یلا  مهوقالت - یتح  مهیلا  اوبدتناف  ایندلا ، یلع  هللا  دنع  ام  راتخاف  ناک ، ام  فاخی  زتعم ال  وه  رابنالاب و  بیـصا  دـق  يرکبلا  مکاخا 

: اولاقف مهفارـشا  نم  موق  هب  طاحا  یتح  هفلخ  نوشمی  سانلا  و  هلیخنلا ، یتا  یتح  الجار  یـشمی  جرخف  لزن  مهتمـص  يار  اـملف  لاـق -
دیعس اعد  و  بیئک ، مجا  وه و  هلزنم و  یلا  هوفرـص  یتح  هب  اولازی  ملف  .مکـسفنا  نوفکت  یننوفکت و ال  ام  لاقف : .کیفکن  نحن  عجرا 
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هیلع  ) یلع تاراغلاب ) قلعتی  ام  یف  نوثالثلا - عبارلا و  لصفلا   ) ثبلف لاق - نا  یلا  فالآ - هینامثب  هلیخنلا  نم  هثعبف  ینادمهلا  سیق  نب 
یف مایقلا  یلع  قطی  ملف  الیلع  مایالا  کلت  یف  ناک  و  اباتک ، بتکف  سیق ، نب  دیعـس  هیلع  مدق  یتح  نزحلا  هباکلا و  هیف  يرت  مالـسلا )

اعدف رفعج ، نب  هللادبع  مالسلا و  امهیلع  نانـسحلا  هعم  دجـسملا و  یلا  لصت  یتلا  هدسلا  بابب  سلجف  لوقلا ، نم  دارا  ام  لکب  سانلا 
لاق نا  یلا  سانلا - هیلع  دری  ام  هتءارق و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع عمـسی  ثیحب  دعـس  ماقف  هارقی ، نا  هرماف  هیلا  باتکلا  عفدف  هالوم  ادـعس 

لوقلا ال نم  ءزه  تمرب ، یتح  مکلوق  نم  ءزهلاـب  ینومتعجرا  ظ .) و -  ) تمئـس یتح  مکدـشر  یف  مکتبتاـع  دـق  یناـف  ، دـعب اـما  هیف -
، هولعفا اریخ و  اودرف  مکیلع  ارقی  یباتک  اذه  و  تلعف ، ام  مکیلا  باتعلا  مکباطخ و  نم  ادب  تدـجو  ول  و  هلها ، زعی  لطخ ال  و  هیداعی ،

وخا اذـه  و  لاق - نا  یلا  هئایلوا - هصاخل  هللا  هحتف  هنجلا  باوبا  نم  باب  داهجلا  نا  سانلا  اـهیا  ناعتـسملا ، هللااـف  اولعفت ، نا  نظا  اـم  و 
یبا نبا  سفن  يذـلا  ال و  رفا ، فویـسلا  رح  نم  هللا  متناف و  لاق - نا  یلا  ناسح - نب  سرـشا  اهب  لـتقف  راـبنالا  هلیخ  تدرو  دـق  دـماغ 

- لاق نا  یلا  لافطالا -! مالحا  مالحالا  ماغط  ای  لاجر و  لاجرلا و ال  هابـشا  ای  یتم  یلا  و  یتم ؟ یتحف  نودـیحت ، فیـسلا  هدـیب  بلاط 
یـشمی لبقاف  فیفع ، نب  هللادبع  نب  نمحرلادـبع  هل : لاقی  هل  خا  نبا  دـیب  اذـخآ  فیفع ، نب  بیبح  هل : لاقی  دزالا  نم  لجر  هیلا  ماقف 

یف ظحاجلا  هاور  و  كرماب …  انرمف  یخا  یسفن و  الا  کلما  اذنا ال  اه  : لاق هدسلا و  بابب  مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما لبقتـسا  یتح 
و رابنالا ، یلع  يدـماغلا  مث  يدزالا  فوع  نب  نایفـس  راغا  اولاق : هنع : هللا  یـضراضیا  یلع  بطخ  نم  و  لاقف : یناثلا  هئزج  یف  هنایب ) )

اما لاق : مث  هدـسلا  باب  یلع  سلج  یتح  یلع  جرخف  اهحلاسم ، نع  لـیخلا  کـلت  لازا  و  هلتقف ، يرکبلا  ناـسح  وا  ناـسح  نبا  اـهیلع 
- نوثالثلا عبارلا و  لصفلا   ) نع مکلیخ  لازا  يرکبلا و  ناسح - نبا  وا  ناسح - لتق  و  یلا - هنجلا - باوبا  نم  باب  داهجلا  ناـف  دـعب ،

ذخا مث  فیفع  نب  نالف  هل  لاقی  دزالا  نم  لجر  ماقف  لاق - نا  یلا  نیحلاص - الاجر  مکنم  لتق  و  اـهحلاسم ، تاراـغلاب ) قلعتی  اـم  یف 
یف ءالوه  دـج  نم  ابجع  ای  لاقف : راـبنالاب  هلماـع  لـتق  نیح  مالـسلا ) هیلع   ) بطخ لاـقف : هنویع )  ) یف هبیتق  نبا  هرکذ  و  هل …  خا  دـیب 
امل لاقف و  هلاوط )  ) یف يرونیدـلا  هفینحوبا  هرکذ  و  یمری …  اضرغ  مترـص  نیح  احرت  مکل و  احبقف  مکقح ! نع  مکلـشف  مهلطاـب و 

مهلتق رابنالا و  هیواـعم  لـیخ  دورو  هیلا  یهتنا  و  ماـشلا ، لـها  لاـتق  یلا  هعم  ریـسملا  نع  هفوکلا  لـها  لـقاثت  مالـسلا ) هیلع   ) یلع يار 
نم باب  داهجلا  ناف  دـعب ، اما  هالـصلا : نم  اوغرف  اذا  هعمجلا  موی  هورقی  لجر  یلا  بتک  ام  عفد  بتک و  اهیلع ، هراـغلا  اـهب و  هتحلـسم 
یلع فوع  نب  نایفـس  راغا  امل  لاـقف : هدـقع )  ) یف هبر  دـبع  نبا  هرکذ  و  يرکبلا …  ناـسح  نبا  لـتق  و  لاـق - نا  یلا  هنجلا - باوبا 
دعب لاق - مث  هدسلا  باب  یلع  سلج  یتح  مالسلا ) هیلع   ) یلع جرخ  اهحلاسم ، نع  لیخلا  لازا  هلتقف و  يرکبلا  ناسح  اهیلع  و  رابنالا ،
یبا نع  ادنـسم  هداـهج  باـتک  نم  لوـالا  باـبلا  یف  یفاـکلا )  ) هاور و  هـنجلا …  باوـبا  نـم  باـب  داـهجلا  ناـف  دـعب ، اـما  دـمحلا :-

نب ناسح  لتق  و  لاق - نا  یلا  هنجلا - باوبا  نم  باب  داهجلا  ناف  دعب ، اما  مالسلا :) هیلع   ) نینموملاریما لاق  لاق : یملسلا ، نمحرلادبع 
قلعتی ام  یف  نوثالثلا - عبارلا و  لـصفلا   ) هشیاـع نبا  نع  ادنـسم  ( 161  ) هباب یف  قودـصلا ) رابخا  یناـعم   ) هاور و  يربکلا …  ناـسح 

، ناسح نب  ناسح  هل : لاقی  هل  الماع  اولتقف  رابنالا ، تدرو  هیواعمل  الیخ  نا  هیلا  یهنا  مالـسلا ) هیلع   ) ایلع نا  هرکذ : دانـساب  تاراغلاب )
باوبا نم  باب  داهجلا  نا  دـمحلا :- دـعب  لاق - مث  ضرـالا  نم  هواـبر  یقرف  ساـنلا  هعبتا  هلیخنلا و  یتا  یتح  هبوث  رجی  ابـضغم  جرخف 

و رخآ .) ماقم  یف  مالـسلا ) هیلع   ) همالک نم  لصف و  : ) ناونع یف  مالـسلا ) هیلع   ) هنع الیوط  امالک  دـیفملا ) داـشرا   ) يور و  هنجلا … 
مل مکفرعا و  مل  ینا  تددول  هللا  و  لاق - نا  یلا  لاجحلا -! تابر  لوقع  لافطالا و  مولح  لاجر ! لاجرلا و ال  هابشا  ای  مکل  احبقف  هیف :
نا شیرق : تلاق  دقل  یتح  نایـصعلا  نالذخلاب و  يرما  یلع  متدسفا  و  اظیغ ، يردـص  متئزو  دـقل  امدـن ، ترج  هفرعم  اهناف  ینوفرعت ،

اهیف و تضهن  دقل  هاساقم ؟ اهل  دشا  و  ینم ، اسارم  اهل  لوطا  دحا  مهیف  ناک  له  مهوبا ! .برحلاب هللا  هل  ملع  نکل ال  عاجش  لجر  ایلع 
نیب نم  ینجرخا  دـق  یبر  نا  تددول  هللا  اـما و  عاـطی ، ـال  نمل  رما  ـال  نکلو  نیتسلا  یلع  تفرذ  دـق  اذاـنا  اـه  و  نیرـشعلا ، تغلب  اـم 

یبنلا یلا  هدهع  ادهع  هتیحل - هسار و  یلع  هدی  كرت  و  اهبـضخی - نا  اهاقـشا  عنمی  امف  یندـصرتل  هینملا  نا  و  هناوضر ، یلا  مکرهظا 
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و اراهن ، الیل و  موقلا  ءالوه  داهج  یلا  مکتوعد  هفوکلا  لها  ای  .ینسحلاب  قدص  یقتا و  نم  اجن  و  يرتفا ) نم  باخ  دق  و  یمالا … ( 
مکیلع لقث  متلذاخت و  متلکاوتف و  اولذ ، الا  مهراد  رقع  یف  طق  موق  يزغ  ام  هناف  مکوزغی ، نا  لبق  مهوزغا  مکل : تلق  اـنالعا و  ارس و 

، تارکنملا شحاوفلا و  مکیف  ترهظ  و  تاراـغلا ، مکیلع  تنـش  یتح  اـیرهظ  مکءارو  هومتذـختا  و  يرما ، مکیلع  بعـصتسا  یلوق و 
نع هللا  تاراغلاب ) قلعتی  ام  یف  نوثالثلا - عبارلا و  لـصفلا   ) ربخا ثیح  مکلبق ، نم  تـالثملا  لـهاب  لـعف  اـمک  مکحبـصت  مکیـسمت و 
نم ءالب  مکلذ  یف  مکءاسن و  نویحتـسی  مکءانبا و  نوحبذی  لجوزع … ( : هلوق  یف  هاوغلا  نم  نیفعـضتسملا  و  هاغطلا ، هاتعلا  هربابجلا 

: متلق .فیـصلا  یف  اورفنا  مکل : تلق  نا  .درـص و  رق و  ناوا  اذـه  متلق : .ءاتـشلا  یف  اورفنا  مکل : تلق  اذا  لاـق - نا  یلا  میظع - ) مکبر 
هرارح نع  هللا - و  متناف - نوزجعت  دربلا  رحلا و  نع  متنک  اذا  هنجلا ، نع  ارارف  کلذ  لک  .رحلا  انع  مرـصنی  انرظنا  ظـیقلا  هراـمح  اذـه 
هعبرا یف  الیل  اهلها  یلع  رابنالا  لزن  دـق  دـماغ  اخا  نا  ینربخی : خیرـصلا  یناتا  دـق  نوعجار ، هیلا  انا  اـناف هللا و  زجعا ، زجعا و  فیـسلا 

، هدـجن هدابع و  لضف و  يوذ  نیحلاص  الاجر  هعم  لتق  ناسح و  یلماع  اهب  لتقف  رزخلا ، مورلا و  یلع  راغی  امک  مهیلع  راـغاف  فـالآ ،
يرخـالا هملـسملا و  هارملا  یلع  نولخدـی  اوناـک  ماـشلا  لـها  نم  هبـصعلا  نا  ینغلب  دـقل  و  اـهحابا ، هنا  و  میعنلا ، تاـنج  مـهل  هللا  اوـب 

لاخلخلا و اهیدضع و  اهیلجر و  اهیدی و  نم  حاضوالا  اهنذا و  نم  صرخلا  اهسار و  نم  عانقلا  نوذخای  اهرتس و  نوکتهیف  هدهاعملا ،
نود نم  تام  انموم  نا  ولف  رصان ، اهرصنی  ثیغم و ال  اهثیغی  الف  نیملـسملل ! ای  ءادنلا : عاج و  رتسالاب  الا  عنتمت  امف  اهقوس ، نع  رزیملا 

نع مکلـشف  و  مهلطاب ، یلع  موقلا  ءالوه  رفاظت  نم  بجعلا  لک  ابجعا  و  انـسحم ، اراب  يدنع  ناک  لب  امولم ، يدنع  ناک  ام  افـسا  اذه 
اهنع باغ  لبالا  هابـشا  مکیدـیا ، تبرت  نوضرت ، هللا و  یـصعی  و  نوزغت ، نوزغت و ال  نومرت و  ـال  یمری و  اـضرغ  مترـص  دـق  مکقح !

ناونعلا یف  فنـصملا  لوق  تاراغلاب ) قلعتی  ام  یف  نوثالثلا - عبارلا و  لصفلا   ) .بناج نم  تقرفت  بناج  نم  تعمتجا  اـملک  اـهتاعر ،
امل ایشام ) هسفنب  جرخف  رابنالا  یلع   ) .يدماغلا فوع  نب  نایفس  هدایقب  هیواعم ) باحـصا  هراغا  هغلب  امل  مالـسلا ) هیلع   ) لاق و   ) یناثلا
ربق یلع  مهلد  و  اضیا ، نیفـص  یلا  هقیرط  یف  مالـسلا ) هیلع   ) اهلزن و  هلیخنلا ) یتا  یتح   ) .هوبیجی مل  هعفد و  هیلا و  جورخلا  یلا  مهبدن 
هیلع  ) لاـقف .مهکیفکن  نحن  نینموـملاریما  اـی  اولاـق : ساـنلا و  هکرداـف  (. ) هنیفـص  ) یف محازم  نب  رـصن  هاور  اـمک  دوـه  ربـق  ادوـهی و 

(. هیطخلا مثیم و  نبا  دـیدحلا و  یبا  نبا   ) یف اـمک  یننوفکت ) اـم  هللا  و  : ) باوصلا و  هیرـصملا ،)  ) یف اذـکه  یننوـفکت ) اـم  مالـسلا :)
مث مهب  بهذ  اورـسا و  یتح  مهنع  اواطباف  مهمع ، ینب  اوخرـصتساف  مهیلع  ریغا  اـموق  نا  اولاـق : مکریغ )؟ یننوفکت  فیکف  مکـسفنا  )

- نوثالثلا عبارلا و  لصفلا  ( ؟ سایلا ناب  دـق  عمطتا و  يا : الثم ، راصف  رهظلا ) لاز  دـق  مویلا و  رئاسا  : ) مهل لیقف  مهنع ، نولاسی  اوواـج 
مویلا یننا  و   ) .یعارلا عمج  اهتاعر )  ) .ملظ يا : فیح ) وکـشتل  یلبق  ایاعرلا  تناک   ) .هلقثملا نم  هففخم  نا ) ( ) تاراـغلاب قلعتی  اـم  یف 

دبال يرصبلا : نسحلا  لاق  هفاکلا ، يا : هعزولا ) مه  و   ) .فوفکملا يا : عوزوملا ) وا  هداقلا  مه  دوقملا و  ینناک  یتیعر  فیح  وکـشال 
یف بطخلا ) هلمج  یف  هراتخم  انرکذ  دق  لیوط  مالک  یف  لوقلا  اذـه  مالـسلا ) هیلع   ) لاق املف   ) .مهفکی ناطلـس  يا : .عازو  نم  سانلل 

: دربملل لماکلا )  ) یف و  نیوخا ، اناک  نیلجرلا  نا  ظحاجلا  دربملا و  هیاور  نم  تفرع  دق  هباحـصا ) نم  نالجر  هیلا  مدـقت   ) .اهنم ( 26)
یفقثلا هیاور  نم  و  هل :) خا  دـیب  ذـخا  مث  فیفع ، نب  نالف  (: ) ظحاجلا نایب   ) یف و  راصنالا ، نم  فیفع  ینب  اب  نافرعی  هوخا  لـجرلا و 

یـسفن و الا  کلما  ال   ) ینا امهدـحا : لاقف   ) .هللادـبع نب  نمحرلادـبع  یناثلا  و  فیفع ، نبایبح  لوـالا  مسا  خا  نبا  اـمع و  اـناک  اـمهنا 
رمج لاح  نا  کنود و  نبرـضنل  الاق : و  هل .) : ) اهریغ یف  امک  ذـفنن .) : ) باوصلا و  هیرـصملا )  ) یف اذـکه  دـقنن ) كرماب  انرمف  یخا )

.امهل اعد  امهیلع و  ینثا  نا  دعب  دیرا )؟ امم  ناعقت  نیا  و  مالسلا :) هیلع   ) لاقف  ) .داتقلا كوش  اضغلا و 

هینغم

هیواعم باحصا  نا  مامالا  غلب  : ) یضرلا فیرـشلا  لاق  ..موکحملا  عوزوملا : و  مکاحلا ، يا  عزاولا  عمج  يازلا - واولا و  حتفب  هعزولا -
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یننوفکت ام  هللا  و  لاقف : کیفکن  نحن  نینموملاریما : ای  اولاق : سانلا و  هکرداف  هیلخنلا ، یتح  ایـشام  هسفنب  جرخف  رابنالا ، یلع  اوراـغا 
.یحیرطلا خیشلل  نیرحبلا  عمجم  یف  امک  .یبرغلا  بناجلا  نم  تیه  و  یقرشلا ، بناجلا  نم  تارفلا  یلع  هدلب  رابنالا  ..خلا و  مکسفنا 

فوع نب  نایفس  زهج  هیواعم  نا  حرشلا  یف  انلقن  و  خلا ..) رابنالا  هلیخ  تدرو  دق  دماغ  وخا  اذهف  : ) مامالا لوق  هبطخلا 27  یف  مدقت  و 
رظنا ج!  ) لاومالا بهنت  .هب و  رمت  ام  لک  برخت  و  تیقل ، نم  لتقت  و  نئادـملا ، راـبنالا و  یلع  ریغت  یتح  ضملا  هل : لاـق  يدـماغلا و 

ملظ فاخت  ممالا  تحبصا  دقل  : ) هصن اذه  و  هبطخلا 95 ، یف  حرشلا  عم  هلثم  مدقت  خلا ..) وکـشتل  یلبق  ایاعرلا  تناک  نا  (. ) ص 188
(. یتیعر ملظ  فاخا  تحبصا  و  اهتاعر -

هدبع

دوقملا هعزولا : مه  عوزوملا و  نیفـص …  دعب  جراوخلا  عم  مامالا  هیف  لتتقا  قارعلاب  عضوم  حـتفف  مضب  هلیختلا  هلیخنلا : یتا  یتح  … 
نیا يا  دیرا : امم  ناعتت  نیا  و  موکحملا …  عوزوملا  مکاحلا و  ینعمب  عزاو  عمج  هکرحم  هعزولا  دـئاق و  عمج  هداقلا  لوعفم و  مسا 

هنم امکل  عقوم  الف  همیظع  هوق  یلا  جاتحی  وه  هدیرا و  يذلا  رمالا  نم  امکتلزنم  یه  ام  امتنا و 

يرفعج

مالسالا ضیف 

اهنت راوگرزب  نآ  دندرک  جارات  هتخات و  قارع ) میدق  ياهرهش  زا   ) رابنا رب  هیواعم  رگشل  هک  دیـسر  ربخ  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  یماگنه 
ای دنتفگ : دندیسر و  شتمدخ  هدمآ ) وا  یپ  رد   ) مدرم دیسر ، هفوک ) کیدزن  تسا  یعضوم   ) هلیخن هب  ات  دمآ  نوریب  هفوک ) زا   ) هدایپ

( نایز  ) زا ارم  امش  ادخ  هب  دنگوس  دومرف : اهنآ ) شهوکن  رد   ) ترـضح سپ  مینک ، یم  تیافک  ار  ناشیا  وت  ياج  هب  ام  نینموملاریما 
دنتشاد تیاکش  ناشنانارمکح  متس  زا  نم  زا  شیپ  اهتیعر  رگا  دیئامن ؟ یم  تیافک  نارگید  زا  ارم  هنوگچ  دینک و  یمن  تیافک  دوخ 

یضردیس ! ) هدنامرف نانآ  مربنامرف و  نم  ای  اوشیپ ، ناشیا  ماوریپ و  نم  هک  دنام  نآ  هب  مراد ، تیاکـش  دوخ  تیعر  متـس  زا  زورما  نم 
تسیب هبطخ   ) اه هبطخ  نیب  رد  میدیزگرب  هچنآ  زا  ام  هک  زارد  نخـس  رد  ار  راتفگ  نیا  مالـسلا  هیلع  ماما  نوچ  دیامرف ): همحرلا  هیلع 

ای سپ  مردارب  دوخ و  هب  رگم  تسین  یطلـست  ارم  تفگ : اهنآ  زا  یکی  دـندمآ  ولج  شنارای  زا  درم  ود  دومرف ، میدومن  ناـیب  متفه ) و 
یم شیپ  امش  زا  مهاوخ  یم  نم  هچنآ  اجک  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  میهد ، ماجنا  ات  امرف  رما  یهاوخ  یم  هچنآ  هب  ار  ام  نینموملاریما 

؟ دیآ هچ  سک  ود  امش  زا  دور و 

ینامز

هلیخن هب  ات  دش  نوریب  هفوک  زا  هدایپ  ياپ  اب  یئاهنت  هب  دنا  هدرک  هلمح  رابنا )  ) رهش هب  هیواعم  نارای  دینش  مالسلا ) هیلع   ) ماما هک  هاگنآ 
ترضح دیدرگ  زاب  امش  میراد  تردق  نانآ  یبوکرس  يارب  ام  دندرک  ضرع  دندرک و  هطاحا  ار  ترضح  نآ  مدرم  زا  یعمج  .دیسر 

هدش ربهر  هدـنامرف و  مدرم  دـیامرف : یم  شیامرف  نیا  رد  هک  هداد  مدرم  هب  يدازآ  نانچنآ  نامثع  زا  سپ  مالـسلا ) هیلع   ) ماما دومرف :
تیهام رییغت  دیوگب  دهاوخ  یم  دیروخ ، یمن  ناتدوخ  درد  هب  امش  دیامرف  یم  هک  مالـسلا ) هیلع   ) ماما رومام ! رادربنامرف و  نم  دنا و 

نیمزرـس دیاب  دومرف : دندوب  هتفای  تاجن  ایرد  زا  هک  دوخ  ناوریپ  هب  یـسوم  هک  یماگنه  .ددرگ  حالـصا  امـش  داژن  دـیاب  دـیا و  هداد 
رگا دـنتفگ  انفوی ) نب  بلاک  نون و  نب  عشوی   ) ناشناراکوکین زا  رفن  ود  .مینک  گنج  میناوت  یمن  اـم  دـنتفگ  دـینک  لاغـشا  ار  سدـق 
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وت و میوش  یمن  نآ  دراو  ام  تسا  مدآ  سدـق  نیمزرـس  رد  هک  ینامز  ات  دـنتفگ  مدرم  .دـیدرگ  یم  زوریپ  دـیوش  رهـش  هزاورد  دراو 
مردارب دوخ و  کلام  نم  ایادخ  تفگ : نانآ  باوج  رد  یـسوم  .میوش  یم  رهـش  دراو  ام  دیدرگ  زوریپ  دینک  گنج  دـیورب  تیادـخ 
دنهدب تیهام  رییغت  ات  دنـشاب  نادرگرـس  مدرم  دیاب  لاس  لهچ  درک : یحو  ادـخ  نکفا ! یئادـج  مدرم  نیا  نم و  نایم  متـسه  نوراه 

ضرع تشاد  هضرع  ادخ  هب  هک  ار  یـسوم  هلمج  نامه  دندیـسر  مالـسلا ) هیلع   ) ماما تمدخ  هک  رفن  ود  نآ  .شابم  كانهودـنا  امش 
ات دنشکب  یتحاران  ردقنآ  دیاب  هجیتن  رد  تسین  هتخاس  امـش  تسد  زا  يراک  دومرف : نانآ  خساپ  رد  مه  مالـسلا ) هیلع   ) ماما دندرک و 

.دنهدب تیهام  رییغت 

يزاریش دمحم  دیس 

ای اولاق : و  سانلا ، هکرداف  هلیخنلا ، یتا  یتح  ایـشام ، هسفنب  جرخف  رابنالا ، یلع  هیواعم  باحـصا  هراـغا  هغلب  اـمل  مالـسلا ، هیلع  لاـق  و 
یلع نیعمتجم  ریغ  نوفلتخم  مکـسفنا  ناـف  مکریغ ؟) یننوفکت  فیکف  مکـسفنا  یننوفکت  اـم  : ) لاـقف مهکیفکن ، نحن  نینموملاریما ،
فیح وکـشال  مویلا  ینناـف  ( ) عار  ) عمج ماـکحلا  ملظ  يا  اـهتاعر ) فیح  اوکـشتل  یلبق   ) هیعر عمج  اـیاعرلا ) تناـک  نا   ) دـحاو يار 

امنا وا )  ) ییار یف  ینوعبتی  نا  ـال  مهئارآ ، یف  مهعبتا  نا  بجیف  هداـقلا ) مه  دوقملا و  ینناـک   ) هعاـطالا مدـعب  یلع  مهملظ  و  یتیعر )
انرکذ دق  لیوط ، مالک  یف  لوقلا ) اذه  مالسلا  هیلع  لاق  املف   ) ..ماکحلا ینعمب : عاز ، عمج و  هعزولا ) مه  و   ) موکحملا يا  عوزوملا ) )

نینموملاریما ای  كرماب  رمف  یخا  یسفن و  الا  کلما  ینا ال  امهدحا : لاقف  هباحـصا ، نم  نالجر  هیلا  مدقت  بطخلا ، هلمج  یف  هراتخم 
و ماشلا ، لها  هبراحمل  سانلا  قافتا  نم  هدیرا  يذلا  یف  هلزنم  امکل  تسیل  يا  دـیرا ؟) امم  ناعقت  نیا  و  : ) مالـسلا هیلع  لاقف  هل ، دـقنن 

.رومالا اذه  لثم  یلا  هبسنلاب  یش ء  اهنم  یتای  نیرفن ال  ناف  هلمج ، مهتعاطا 

يوسوم

: امهدحا لاقف  هباحـصا  نم  نالجر  هیلا  مدقت  بطخلا ، هلمج  یف  هراتخم  انرکذ  دق  لیوط  مالک  یف  لوقلا ، اذه  مالـسلا  هیلع  لاق  املف 
.عار مهیلع  نیذلا  سانلا  هماع  ایاعرلا : هغللا : مالسلا : هیلع  لاقف  هل ، دقنن  نینموملاریما  ای  كرماب  رمف  یخا ، یـسفن و  الا  کلما  ینا ال 

ینعمب عزاو  عمج  هکرحم  هعزولا : .موکحملا  عوزوملا : .روجلا  ملظلا و  فیحلا : .موـق  رما  یلو  نم  لـک  وـه  یعارلا و  عـمج  هاـعرلا :
هذـه اوار و  امب  هومزلا  رما و  امیف  هوعیطی  مل  ریقح  لیئـض  مهنم  هظح  ناک  ءانعلا و  دـشا  هباحـصا  نم  مامالا  یناـع  حرـشلا : .مکاـحلا 
ترم ثداوح - هلمج  نم  هثداح - هذه  .ءافرـشلا و  ءامظعلل و  اهملظ  هایحلا و  نبغب  اهیف  رعـشا  مومحم  ههآ  رودـصم و  هثفن  تاملکلا 

یتح نوبرخی  نوبلـسی و  نولتقیف و  مامالا  همکحی  ام  فارطا  یلع  هراـغالل  هباحـصا  ضعب  ثعبی  ناـک  هیواـعم  نا  یه  ماـمالا و  یلع 
یلا لصو  یتح  ایـشام  ادرفنم  جرخ  مامالا  عمـس  املف  تارفلل - یقرـشلا  بناجلا  یلع  عقت  هدلب  یه  و  رابنالا - هدلب  یلا  مهرـش  لصو 

مهباجاف کیفکن  نحن  هل  اولاـق  هوکردا و  ساـنلا و  كرحت  اهدـنع  ماـمالا و  رکـسعی  ناـک  اـهیف  هفوکلا و  رهظب  یه  هلیخنلا و  هقطنم 
نا و  مکریغ ، یننوفکت  فیکف  هلوـسر  هللا و  یلا  درو  حالـصا  میلعت و  بیذـهت و  یلا  نوجاـتحت  متناـف  مکـسفنا ، یننوـفکت  ـال  مکنا 

نودـیری يرما و  اوعیطی  مل  ثیح  یل  یتیعر  ملظ  وکـشا  ترـصف  مکاـحلا  یعارلا و  ملظ  فاـخت  هیعرلا  تناـک  تریغت  دـق  نیزاوملا 
نادـبعلا هیلا  مدـقت  هنم  لیوط  مالک  دـعب  موکحملا و  انا  ماکحلا و  مه  هیعرلا و  انا  هداقلا و  اوحبـصا  مهملظل  یناـکف  مهرما  وا  ذـیفنت 

: ملسلا هیلع  لاق  هل  مالـسلا : هیلع  لاق  هل  دقنن  نینموملاریما  ای  كرماب  انرمف  یخا  یـسفن و  الا  کلما  ینا ال  امهدحا : لاق  ناحلاصلا و 
نایفکت نانثا ال  متنا  فویـسلاب و  نوعراقی  لاجر  یلا  بجل و  شیج  یلا  جاتحی  اذه  هیواعم و  لاتق  دـیرا  اناف  دـیرا  امم  ناعقت  نیا  و 
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 … کلذل

یناقلاط

وا هب  مدرم  .دیـسر  هلیخن  هب  ات  درک  تکرح  هدایپ  دیـسر ، ترـضح  نآ  هب  رابنا  رهـش  هب  هیواعم  نارای  ندرب  تراغ  هلمح و  ربخ  نوچ 
دوخ راک  هدـهع  زا  نم  يارب  امـش  دـنگوس  ادـخ  هب  : » دومرف .مینک  یم  تیافک  ار  نانآ  راک  اـم  ناـنمؤم  ریما  يا  دـنتفگ : دنتـسویپ و 
متس زا  نم  زورما  دندرک ، یم  هلان  ناریما  متـس  زا  ایاعر  نم  زا  شیپ  رگا  دینک  یم  تیافک  میارب  ار  يرگید  راک  هنوگچ  دییآ  یمنرب 

« .ناگدنرامگ راک  رب  ناشیا  ما و  هتشامگ  راک  رب  نم  دنتسه و  نایاوشیپ  ناشیا  موریپ و  نم  ییوگ  ملان ، یم  دوخ  رب  تیعر 

زا درم  ود  .مدروآ  اه  هبطخ  نمـض  ار  نآ  هدیزگ  هک  تسا  هدومرف  ینالوط  يا  هبطخ  نمـض  ار  نخـس  نیا  ماما  دـیوگ : یـضر  دـیس 
ام هب  ار  دوخ  نامرف  ناـنمؤم  ریما  يا  .مرادـن ،» راـیتخا  رد  ار  مردارب  دوخ و  زج  نم  : » تفگ ود  نآ  زا  یکی  دـندمآ  وا  شیپ  شناراـی 

...اجک مهاوخ  یم  نم  هچنآ  اجک و  امش  دومرف : ماما  .میهد  ماجنا  ار  نآ  ات  وگب 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

ُنَْحن َنینِمؤُْملا  َریمَأ  اـی  : اُولاـق ،َو  ُساـّنلا ُهَکَرْدأَـف  َهَْلیَخُّنلا  یَتَأ  یّتَـح  ًایِـشام  ِهِسْفَِنب  َجَرَخَف  ، ِراـْبنْألا یَلَع  َهَیِواـعُم  ِباحْـصأ  ُهَراـغإ  ُهَغََلب  اَّـمل 
َلاَقَف ، ْمُهَکیفْکَن

یتَّیِعَر َْفیَح  وُکْـشََأل  َمْوَْیلا  ینَّنِإ  ،َو  اَِـهتاَعُر َْفیَح  وُکْـشََتل  یْلبَق  اَـیاَعَّرلا  َِتناَـک  ْنِإ  ْمُکَْریَغ ؟ ینَنوُفْکَت  َفـْیَکَف  ، ْمُکَـسُْفنَأ ینَنوـُفْکَت  اَـم 
! ُهَعَزَْولا ُمُه  ُعوُزْوَْملا َو  وَأ  ، ُهَداَقلا ُمُه  ُدوُقَْملا َو  ینَّنَأَک 

تراغ و  قارع ) یلامش  ياهرهش  زا  یکی   ) رابنا هب  هیواعم  باحصا  هلمح  ربخ  هک  دومرف  نایب  مالسلا  هیلع  ماما  یماگنه  ار  نخس  نیا 
تکرح دوب ) رکشل  عامتجا  لحم  هک  هفوک  کیدزن  یهاگلزنم   ) هلیخن فرط  هب  هدایپ  ًاصخش  مالسلا  هیلع  ماما.دینش  ار  اج  نآ  ندرک 

ياج رـس  ار  اه  نآ  و   ) مییآ یمرب  نانآ  هدهع  زا  ام  نانمؤمریما  يا  : دندرک ضرع  دندناسر و  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  ار  دوخ  مدرم.درک 
(. میناشن یم  دوخ 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

متـس زا  نم  زا  شیپ  يایاعر.دـینک  عفد  نم  زا  ار  نارگید  لکـشم  دـیناوت  یم  هنوـگچ  دـییآ  یمنرب  دوـخ  تالکـشم  هدـهع  زا  اـمش 
اه نآ  مموکحم و  نم  اوشیپ و  اه  نآ  موریپ و  نم  ییوگ.مراد  تیاکش  متیعر  متس  زا  زورما  نم  اما  ؛ دنتشاد تیاکـش  ناشنایاورنامرف 
رد یفقث  لاله  نب  میهاربا  ار  فیرـش  مالک  نیا  زا  یـشخب  : دیوگ یم  رداصم  رد  هللا  همحر  بیطخ  هنامیکح : راتفگ  دنـس   ) . .مکاح

یتافاضا اب  لـماک  رد  دّربم  نییبتلا و  ناـیبلا و  رد  ظـحاج  ار  نآ  زا  يرگید  شخب  و  دـیدحلا ) یبا  نبا  هتفگ  هب  اـنب   ) تاراـغلا باـتک 
( ( ،ج 4،ص 211 هغالبلا جهن  رداصم  ) .تشذگ نآ  ثحب  هک  تسا  متفه  تسیب و  هبطخ  زا  یشخب  عقاو  رد  مالک  نیا  دنا و  هدروآ 
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تمـسق هک  - ینالوط راتفگ  کی  نمـض  رد  ار  نخـس  نیا  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  یماگنه  :» دیازفا یم  اج  نیا  رد  یـضر  دّیـس  موحرم 
رایتخا زج  نم  : درک ضرع  اه  نآ  زا  یکی.دـندمآ  ولج  شنارای  زا  رفن  ود  ، درک نایب  تشذـگ -  اه  هبطخ  نمـض  نآ  زا  يا  هدـیزگرب 

کی جیسب  هک   ) مهاوخ یم  نم  هچنآ  ربارب  رد  رفن  ود  امش  : دومرف مالسلا  هیلع  ماما.مینک  تعاطا  ات  امرف  رما.مرادن  ار  مردارب  مدوخ و 
ِهَلْمُج ِیف  ُهَراتُخم  انْرَکَذ  ْدَـق  ٍلیوَط  ٍمـالَک  یف  ، َلْوَْقلا اَذـه  مالـسلا  هیلع  َلاـق  اّـمَلَف  ( ؟ دـیهد ماـجنا  دـیناوت  یم  يراـک  هچ  (، تسا هاـپس 
َلاقَف ، َُهل ْدَْـقُنن  َنینِمؤُْملا  َریِمأ  ای  َكِْرمَِأب  ْرُمَف  یخأ  یـسْفَن َو  ّالإ  ُِکْلمأ  ّینإ ال  : امُهَدَـحَأ َلاقَف  ِِهباحْـصأ  ْنِم  ِنالُجَر  ِْهَیلِإ  َمَّدَـقَت  ِبَطُْخلا ،

. )؟ ُدیِرُأ اَّمِم  ِناَعَقَت  َْنیَأ  :َو  مالسلا هیلع 

شنارای زا  یضعب  یتسُس  زا  مالسلا  هیلع  ماما  دیدش  هیالگ 

یکی هک  نیا  حیضوت.تسا  هغالبلا  جهن  هبطخ 27  هب  طوبرم  نخس  نیا  ، دش هراشا  فیرـش  مالک  نیا  دانـسا  نایب  رد  هک  هنوگ  نامه 
مالـسلا هیلع  یلع  ناـنمؤمریما  نازابرـس  صوـصخ  هـب  قارع و  مدرم  هـیحور  فیعـضت  يارب  هـک  دوـب  نـیا  هیواـعم  ياـه  تنطیـش  زا 

ماـجنا دوـب  ماـش  زرم  کـیدزن  هک  ییاهرهـش  هـب  يا  هنادرمناوجاـن  هناریگلفاـغ و  ياـه  هـلمح  اـت  داتـسرف  یم  ار  يا  هدـع  یهاـگهگ 
خیرات لوط  رد  هک  تسا  یـشور  نامه  نیا.دـنربب  تراغ  هب  ار  یلاوماو  دـننک  حورجم  ار  یعمج  ، دـنناسرب لتق  هب  ار  يا  هدـع  ؛ دـنهد

.دندرک یم  يریگ  هرهب  نآ  زا  هماکدوخ  نارابج 

نب نایفـس  » هلیـسو هب  تسا ) ندرا  هیروس و  ياـهزرم  کـیدزن  نونکا  رهـش  نیا   ) راـبنا يزرم  رهـش  رد  هک  تـالمح  نیا  زا  یکی  رد 
هغالبلا جهن  هبطخ 27   ) دناوخ يا  هبطخ  هفوک  رد.دش  تحاران  رایسب  دیسر  مالسلا  هیلع  ماما  هب  ربخ  هک  یماگنه  ، تفرگ ماجنا  « سوا

باحـصا تراسج  نیا  اریز  ، درک شهوکن  تمـالم و  ار  هفوک  مدرم  دوخ و  باحـصا  ، نایرکـشل تخـس  و  داـهج ) هبطخ  هب  فورعم 
هبطخ نآ  لباقم  رد  ار  مدرم  لمعلا  سکع  ات  درک  توکـس  مالـسلا  هیلع  ماما  هاـگ  نآ.دوب  هفوک  مدرم  یتواـفت  یب  زا  یـشان  هیواـعم 

.دنتفگن ینخس  دندش و  شوماخ  همه.دنیبب  نیشتآ 

: تسا هدرک  لقن  تروص  نیا  هب  ار  ارجام  نیا  هصالخ  یضر  دّیس  موحرم 

هاگرکشل هک  « هلیخن » يوس هب  هدایپ  ًاصخـش  دینـش  ار  اج  نآ  تراغ  رابنا و  هب  هیواعم  نارای  هلمح  ربخ  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  یماگنه  »
: دندرک ضرع  باحصا ) ناسانشرس  زا  یعمج  (؛ دنداتفا هار  هب  ترضح  نآ  لابند  هب  زین  مدرم.داتفا  هار  هب  دوب  هفوک  فورعم 

ًایِـشاَم ِهِسْفَِنب  َجَرَخَف  ِراَْبنَْألا  یَلَع  َهَیِواَعُم  ِباَحْـصَأ  ُهَراَغِإ  ُهَغََلب  اََّمل  ( ؛» مینک یم  لح  ار  لکـشم  نیا  ام  دـیدرگزاب  امـش  ناـنمؤمریما ! يا 
( . ْمُهَکیِفْکَن ُنَْحن  َنِینِمْؤُْملا  َریِمَأ  اَی  اُولاَق  ُساَّنلا َو  ُهَکَرْدَأ  َهَْلیَخُّنلا َو  یَتَأ  یَّتَح 

لکـشم دیهاوخ  یم  هنوگچ  دـییآ  یمنرب  نم  اب  ناتدوخ  تالکـشم  لح  هدـهع  زا  امـش  :» دومرف مالـسلا  هیلع  ماما  هک  دوب  اج  نیا  رد 
( . ْمُکَْریَغ ِینَنوُفْکَت  َْفیَکَف  ْمُکَسُْفنَأ  ِینَنوُفْکَت  اَم  َلاَقَف  ( ؛»؟ دینک عفد  نم  زا  ار  نارگید 

یم هلمح  امـش  نیمزرـس  هب  نمـشد.دینک  عافد  نم  زا  دـیناوت  یم  هنوگچ  دـیتسین  نتـشیوخ  زا  عاـفد  هب  رداـق  امـش  هک  نیا  هب  هراـشا 
! دینک یم  اشامت  دیا و  هتسشن  امش  دنک و  یم  تراغ  ار  ناتلاوما  دناسر ، یم  لتق  هب  ار  امش  تارفن  ، دنک
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متس زا  زورما  نم  یلو  ؛ دندرک یم  تیاکش  دوخ  نایاورنامرف  متس  زا  نیشیپ  يایاعر  هک ) تسا  نیا  رگید  لکـشم  :») دیازفا یم  سپس 
( . ِیتَّیِعَر َْفیَح  وُکْشََأل  َمْوَْیلا  ِینَّنِإ  اَِهتاَعُر َو  َْفیَح  وُکْشََتل  ِیْلبَق  اَیاَعَّرلا  َِتناَک  ْنِإ  ( ؛» مراد تیاکش  متیعر 

اباهم یب  هدرک و  ساسحا  ار  نیا  ، نمشد ایوگ.دینک  یمن  تعاطا  ار  نم  نامرف  ، دیهد یمن  نم  نانخس  هب  شوگ  امش  هک  نیا  هب  هراشا 
ببـس رما  نیمه  دـیتسین و  ناتنیمزرـس  تیثیح و  وربآ و  زا  عاـفد  گـنج و  درم  امـش  هک  دـناد  یم.دـنک  یم  هلمح  امـش  نیمزرـس  هب 

.تسا هدش  وا  تراسج 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  ماما  هک  هدش  دراو  هبطخ 121  رد  هک  تسا  یبلطم  هیبش  نخس  نیا 

هک یلاـح  رد  منک  ناـمرد  ار  مدرد  امـش  هلیـسو  هب  مهاوـخ  یم  نم  هَکْوَّشلاـِب ؛ ِهَکْوَّشلا  ِشِقاَـنَک  ِیئاَد  ُْمْتنَأ  ْمُِـکب َو  َيِواَدُأ  ْنَأ  ُدـیِرُأ  »
«. دیتسه نم  درد  ناتدوخ 

ُدوُقَْملا َو ِینَّنَأَک  ( ؛» مکاح هدنامرف و  اه  نآ  مموکحم و  رب و  نامرف  نم  ای  اوشیپ  اه  نآ  متـسه و  وریپ  نم  ییوگ  :» دیازفا یم  نایاپ  رد 
( . ُهَعَزَْولا ُمُه  ُعوُزْوَْملا َو  ِوَأ  ُهَداَْقلا  ُمُه 

یمزاب رگید  روما  زا  ار  ناسنا  هک  تسا  يزیچ  هب  دـیدش  هقـالع  ياـنعم  هب  لـصا  رد  عزن ) نزو  رب  «) عْزَو » هداـم زا  « عِزاو » عمج هَعَزَو » »
نیا شموهفم  دور  راک  هب  رگید  فوفـص  ای  رکـشل  دروم  رد  هاگره  ریبعت  نیا.تسا  هدش  لامعتـسا  نتـشادزاب  يانعم  هب  سپـس.دراد 
نیا هک  اج  نآ  زا.دنیامن  يریگولج  اه  نآ  یگدـنکارپ  زا  دـنوش و  قحلم  اه  نآ  هب  تارفن  نیرخآ  ات  دـنراد  هاگن  ار  اه  نآ  هک  تسا 
الاب هلمج  رد  هک  تسا  هدش  لامعتسا  هدنامرف  مکاح و  يانعم  هب  « عزاو » هژاو ، دریگ یم  ماجنا  هدنامرف  مکاح و  صخـش  هلیـسو  هب  راک 

.تسا روظنم  انعم  نیمه 

هک - ینالوط يراتفگ  نمض  رد  ار  نخس  نیا  مالسلا  هیلع  ماما  هک  یماگنه  :» دیازفا یم  هلمج  نیا  رکذ  زا  سپ  هللا  همحر  یـضر  دّیس 
زج نم  : درک ضرع  اه  نآ  زا  یکی  .دندمآ  ولج  شنارای  زا  رفن  ود  ، درک نایب  تشذگ -  اه  هبطخ  نمـض  نآ  زا  يا  هدیزگرب  تمـسق 
هک  ) مهاوخ یم  نم  هچنآ  ربارب  رد  رفن  ود  امـش  : دومرف مالـسلا  هیلع  ماما.مینک  تعاطا  اـت  اـمرف  رما  ، مرادـن ار  مردارب  مدوخ و  راـیتخا 
ِیف ُهَراتُخم  انْرَکَذ  ْدَق  ٍلیوَط  ٍمالَک  یف  ، َلْوَْقلا اَذه  مالـسلا  هیلع  َلاق  اّمَلَف  ( ؟ دیهد ماجنا  دـیناوت  یم  يراک  هچ  (، تسا هاپـس  کی  جیـسب 

ْدَْقُنن َنینِمؤُْملا  َریِمأ  ای  َكِْرمَِأب  ْرُمَف  یخأ  یـسْفَن َو  ّالإ  ُکـِْلمأ  ـال  ّینإ  : امُهَدَـحَأ َلاـقَف  ِِهباحْـصأ  ْنِم  ِنـالُجَر  ِْهَیلِإ  َمَّدَـقَت  ِبَطُْخلا ، ِهَلْمُج 
. )؟ ُدیِرُأ اَّمِم  ِناَعَقَت  َْنیَأ  :َو  مالسلا هیلع  َلاقَف  ، َُهل

هاپـس بیقعت  هب  رفن  رازه  تشه  اب  « ینادـمه سیق  نب  دیعـس  دـندش و« رادـیب  يدایز  هورگ  درک و  رثا  نانآ  رد  نانخـس  نیا  ، ماـجنارس
.دندوب هتخیرگ  قارع  ياهزرم  زا  هداد و  حیجرت  رارق  رب  ار  رارف  اه  نآ  اما  ؛ دنتخادرپ هیواعم  رگتراغ 

! افو یب  نارای 

نارای باحصا و  زا  یعمج  یتسس  زا  ترضح  نآ  هک  دوش  یم  هدافتسا  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  فلتخم  تاملک  اه و  هبطخ  زا 
دنتسناوت یمن  نایماش  هیواعم و  زگره  دندوب  رازراک  لها  عاجش و  نادرم  اه  نآ  رگا  دوب  دقتعم  دوب و  تحاران  هدرسفا و  رایسب  دوخ 
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یتموکح ؛ دنروآ دوجو  هب  دوخ  هقطنم  رد  روج  نیطالس  کبس  هب  هماکدوخ و  یتموکح  دننک و  میـسقت  هراپ  ود  هب  ار  مالـسا  روشک 
یلص مالسا  ربمایپ  راثآ  تخاس و  هوشم  ار  مالسا  خیرات  هرهچ  دش و  مالسا  روشک  رد  ملاظم  دسافم و  عاونا  همـشچرس  زین  اهدعب  هک 
عفد هدامآ  رظن  ره  زا  هک  یهدـنامرف  يارب  تسا  كاندرد  ردـقچ  دومن و  گنر  یب  ای  گنر  مک  یفلتخم  قطانم  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا 

دارفا هک  اج  نآ  ات  دندرگن  گنهامه  يو  اب  وا  تارفن  یلو  ؛ تردـق توق و  مه  ریبدـت و  مه  دـشاب و  هتـشاد  همانرب  مه  ، دـشاب نمـشد 
.تسا نامکاح  هدنامرف و  رد  لاکشا  دنرب  نامگ  هاگآان 

یم هدهاشم  یبوخ  هب  ترضح  نآ  راصق  تاملک  اه و  همان  اه و  هبطخ  رد  ، تیعـضو نیا  زا  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  لد  زوس 
.مینک

یسیلگنا

When the news of the attack of Mu'āwiyah's men on al-Anbār reached Imām Ali ibn
Abū Tālib, he himself came out walking till he reached an-Nukhaylah where people
overtook him and said: “O Imām Ali ibn Abū Tālib! We are [mighty] enough for
[defeating] them.” He said: You cannot be enough for me against yourselves; so, how
can you be enough for me against others? Before me, the people used to complain of
the oppression of their rulers, but now I have to complain of the wrongful actions of
my own people, as though I am led by them and they are the leaders, or that I am the

.” subject and they are the rulers

The narrator says: “When Imām Ali ibn Abū Tālib uttered this during his speech, which
we have included in the collection of sermons (No. 27 above), two men from among his
companions advanced towards him and one of them said: “I I have power only over
myself and my brother (Qur'ān, 5:25). So, order us with your command, O Imām Ali ibn
Abū Tālib, and we will carry it out.” Thereupon, Imam Ali ibn Abū Tālib said: “How can

?” you two accomplish what I aim at

520 ص :
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ٍَهلاَلَض یَلَع  اُوناَک  ِلَمَجلا  َباَحصَأ  ّنُظَأ  ِینَاَرت  َلاَقَف َأ  ُهاَتَأ  ٍطوَح  َنب  َثِراَحلا  ّنِإ  َلِیق  َو 

َلِطاَبلا ِفِرعَت  َمل  ُهاَتَأ َو  نَم  َفِرعَتَف  ّقَحلا  ِفِرعَت  َمل  َّکنِإ  َترِحَف  َکَقوَف  رُظنَت  َمل  َکَتحَت َو  َترَظَن  َّکنِإ  ُثِراَح  اَی  مالـسلا  هیلع  َلاَقَف 
ُهاَتَأ نَم  َفِرعَتَف 

مالسلا هیلع  َلاَقَف  َرَمُع  ِنب  ِهّللا  ِدبَع  ٍِکلاَم َو  ِنب  ِدیِعَس  َعَم  ُلِزَتعَأ  ِّینَإف  ُثِراَحلا  َلاَقَف 

َلِطاَبلا َالُذخَی  َمل  ّقَحلا َو  اَرُصنَی  َمل  َرَمُع  َنب  ِهّللا  َدبَع  ًادیِعَس َو  ّنِإ 

اه همجرت 

یتشد

طوح نب  ثراح  نایبلا ج 3 ص 121 ، رد  ظحاج  دوخ و  حرـش  رد  دیدحلا  یبا  نبا   ) توح نب  ثراح  : ) دومرف وا ، رب  ادـخ  دورد  و 
يا دومرف ) ماما  تسین ، نینچ  مناد ؟ یم  هارمگ  ار  لمج  باحصا  نم  هک  يرادنپ  نینچ  ایآ  تفگ : دمآ و  ماما  دزن  .دنا ) هدرک  طبض 
قح لها  هک  ینادب  ات  یتخانشن  ار  قح  وت  يدش ،  نادرگرس  سپ  يدرکن ، هاگن  تنوماریپ  هب  اّما  يدید ، ار  دوخ  ياپ  ریز  وت  ثراح !

.ینادب ار  نایارگ  لطاب  ات  یتخانشن  زین  ار  لطاب  و  دنشاب ؟ یم  یناسک  هچ 

، میور یم  رانک  گنج  زا  رمع ، نب  هّللا  دبع  و  .دییارگ ) اوزنا  هب  هک  تسا  صاّقو  دعس  فده  ، ) کلام نب  دعس  نم و  تفگ : ثراح  )
 . دنتخاس راوخ  ار  لطاب  هن  و  دندرک ، يرای  ار  قح  هن  رمع ، نب  هّللا  دبع  دعس و  انامه  دومرف ) ماما 

يدیهش

وت ثراح ! دومرف ]: مناد ؟ یم  هارمگ  ار  لـمج  باحـصا  نم  هک  يرادـنپ  نینچ  تفگ  دـمآ و  وا  دزن  توح  نب  ثراـح  دـنا  هتفگ  [و 
ات ار  لطاب  هن  دنناسک و  هچ  قح  لها  ینادب  ات  يا  هتخانشن  ار  قح  وت  .يدنام  نادرگرس  و  هناکریز ، قیمع و  هن  یتسیرگن  هنانیب  هاتوک 

.دننامدرم هچ  نآ  ناوریپ  ینادب 

دندرک يرای  ار  قح  هن  رمع  نب  هّللا  دبع  دیعس و  دومرف ]: مریگ  یم  هرانک  رمع  رسپ  هّللا  دبع  کلام و  نب  دیعـس  اب  نم  تفگ  ثراح  ]
.دنتخاس راوخ  ار  لطاب  هن  و 

یلیبدرا

یهارمگ رب  دندوب  لمج  نارای  هک  مرب  نامگ  هک  ارم  ینیب  یم  ایآ  تفگ  سپ  دمآ  ترضح  نآ  دزن  طوح  نب  ثراح  هک  دنا  هتفگ  و 
ناریح سپ  دوخ  يالاب  رب  يدرکن  رظن  تسلمج و  باحصا  ههبش  هک  دوخ  ریز  رد  يدرک  رظن  وت  هک  یتسردب  ثراح  يا  دومرف  سپ 
لطابب دمآ  هک  ار  یسک  یسانشب  ات  ار  لطاب  یتخانشن  نآ و  زا  درک  ابا  ار  سک  نآ  یسانشب  ات  ارقح  یتخانـشن  وت  هک  یتسردب  يدش 

هک یتسردـب  دومرف  سپ  رمع  نب  هَّللا  دـبع  کلام و  نب  دعـس  ای  رما  نیا  رد  متفرگ  هشوگ  نم  هک  یتسردـب  سپ  ثراـح  تفگ  سپ 
ار لطاب  دنتشاذگن  ورف  ار و  قح  دندادن  يرای  رمع  نب  هَّللا  دبع  دعس و 
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یتیآ

خساپ رد  مالسلا ) هیلع   ) یلع مرادنپ ؟ یم  هارمگ  ار  لمج  باحصا  نم  هک  يرادنپ  ایآ  تفگ : دمآ و  وا  دزن  طوح  نب  ثراح  دنیوگ 
هتخانـشن ار  قح  وت  .يا  هدنام  نادرگرـس  ناریح و  ور  نیا  زا  يا ، هتـسیرگنن  الاب  هب  يا و  هتـسیرگن  نییاپ  هب  وت  ثراح ، يا  دومرف : وا 

نب دعـس  نم و  تفگ : ثراح  .دنا  مادک  دنرپس ، یم  لطاب  هار  هک  اهنآ  ینادب  ات  يا  هتـسنادن  ار  لطاب  یـسانشب و  ار  قح  لها  هک  يا 
لطاب دندرکن و  يرای  ار  قح  رمع  نب  هللا  دبع  کلام و  نب  دعس  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) یلع .میتفرگ  هرانک  رمع  نب  هللا  دبع  کلام و 

.دنتشاذگن ورف  ار 

نایراصنا

 : دومرف ؟ دندوب هارمگ  لمج  باحصا  منک  یم  نامگ  نم  ینک  یم  روصت  : تفگ دمآ و  ترضح  تمدخ  طوح  نب  ثراح  : دنا هتفگ 

لطاب ،و  یسانشب ار  شلها  ات  یتخانشن  ار  قح  يدش !  نادرگرس  رطاخ  نیا  هب  ، ار نطاب  قمع  هن  يدید  ار  رهاظ  تروص  وت  ، ثراح يا 
.یسانشب ار  نآ  هب  هدنروآ  يور  ات  یتخانشن  ار 

 : دومرف ترضح  نآ  مور ، یم  رانک  رمع  نب  هّللا  دبع  کلام و  نب  دعس  اب  نم  : تفگ ثراح 

 . دنتشادرب لطاب  يرای  زا  تسد  هن  ،و  دنداد يرای  ار  قح  هن  رمع  نب  هّللا  دبع  دعس و 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

یلع مهنا  تننظ  کلذب و  تررتغاف  مالـسالا  طئارـش  ضعبب  نیکـسمتملا  لمجلا  باحـصا  نم  نیثکانلا  لامعا  رهاوظ  یلا  ترظن  يا 
نم کـقوف  وه  نم  یلا  رظنت  مل  نیقی و  یلع  نکت  مل  نا  و  هعم ، تنا  قحلا و  ماـما  یلع  اوغب  ثیح  هلزنملا ، یف  کـنود  مه  و  یش ء ،
یلا یضفملا  رظنلاب  فرعت  یتح  .یقثولا  هورعب  نیکسمتملا  هلبحب و  نیمـصتعملا  و  یلاعت ، هللا  نم  هتعاط  ضرتفملا  صوصنملا  مامالا 

نا هلوسر و  یلع  میکحلا  رکذلا  نم  لزنا  امب  و  میظعلا ، هللااب  رفاک  هرون  ءافطا  یف  یعاسلا  هضرا و  یف  هللا  هفیلخ  یلع  یغابلا  نا  قحلا 
ام هللا و  دـنع  هبترلا  یف  کـنود  وه  نمب  تیدـتقا  ینعی  جراـعملا : بحاـص  لاـق  .نیعمجا  قئـالخلل  هنحم  نیملاـعلا و  کـحم  هتیـالو 

قباطملا و  ینوعیاب ، نیح  راصنالا  نیرجاهملا و  نم  هللا  لوسر  هباحـصب  تیدتقا  ام  ماشلا و  لهاب  تیدتقا  يا  کقوف  وه  نمب  تیدتقا 
لقتنا امانغا و  يرتشا  نامثع  لتق  امل  هناف  صاقو ، یبا  نب  دعس  هب  ینع  کلام .) نب  دعس  : ) مالسلا هیلع  هلوق  .ترکذ  ام  لئاسلا  لاوسل 
هجوز هصفح  هتخا  یلا  اجتلاف  رمع  نب  هللادـبع  اما  یلع و  هعیب  دهـشی  مل  هبحن و  یـضق  یتح  مانغالا  کلتب  شیعتی  ناک  هیدابلا و  یلا 

غم تسلف  هبراحملا  هیـسورفلا و  نع  هدابعلا  ینتزجعا  لاق : لمجلا و  برح  یلا  هعم  جرخ  ام  هنکل  نینموملاریما و  عیاـب  اـم  دـعب  یبنلا 
.دبعتم فیعض  لجر  انا  یترصن و  یلا  هل  جایتحا  هئادعا و ال  عم  یلع و ال 

مثیم نبا 
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یهارمگ رد  لمج  باحصا  هک  منک  یم  نامگ  درک : ضرع  دمآ و  مالسلا ) هیلع   ) ماما دزن  توح  نب  ثراح  هک  دنا  هتفگ  اه  یضعب 
ار قح  وت  .يدنام  نادرگرس  ور  نیا  زا  دوخ  يالاب  رب  هن  يدرک ، هاگن  دوخ  ریز  هب  وت  ثراح ، يا  : ) دومرف مالسلا ) هیلع   ) ماما دندوب ،

نب دعـس  اب  نم  تفگ : ثراح  .یـسانشب ) ار  لطاب  وریپ  ات  يا  هتخانـشن  ار  لطاب  و  یـسانشب ، ار  قح  لها  نآ  يور  زا  اـت  يا  هتخانـشن 
هن دندرک و  يرای  ار  قح  هن  هللادبع  دعس و  دومرف : باوج  رد  مالسلا ) هیلع   ) ماما .منک  یم  رایتخا  ار  يا  هشوگ  رمع ، هللادبع  کلام و 
هب اـه  هخـسن  یـضعب  رد  ثراـح ، .دـید  یم  روطنیمه  وا  نوـچ  تسا ، يراـکنا  مراکهتـسا  ینارتا ، تراـبع : .دنتـشاذگ  ورف  ار  لـطاب 

لامعا هب  اهنت  وت  ینعی  دنا : هتفگ  کقوف  رظنت  مل  کتحت و  ترظن  کنا  ترابع : هرابرد ي  یضعب  .تسا  هدمآ  راح )  ) مخرم تروص 
هب دـندوب - رت  نییاپ  وت  زا  يداقتعا  رظن  زا  و  دـندرک ، یم  لمع  مالـسا  رهاظ  هب  طقف  هک  لـمج  باحـصا  زا  نیثکاـن )  ) نانکـش تعیب 

رتالاب هب  و  يدرک ، يوریپ  نانآ  زا  يدروخ و  ار  نانآ  ههبش ي  بیرف  هجیتن  رد  یتسیرگن ، دندیروش - قح  ماما  رب  نانآ  هک  نیا  لیلد 
، شوگ اهنآ  رظن  هب  و  يدرکن ، هاـگن  دـندوب ، وا  هارمه  هک  راـصنا  نیرجاـهم و  و  دوب ، بجاو  شتعاـطا  هک  تماـما  ینعی  تدوخ ، زا 

ماما دوصقم  دراد ، لامتحا  .دـش و  وت  تریح  ینادرگرـس و  ثعاب  نیا  و  يدوب ، نمـشد  اهنآ  اب  لطاب  يور  هک  نیا  لیلد  هب  يدادـن ،
ایند هک  دشاب  دوب  هتـساخرب  ایند  هب  یگتـسبلد  زا  هک  يا  ههبـش  هورگ و  نآ  لطاب  هب  يو  شرگن  زا  هینک  هتحت  هرظن  زا  مالـسلا ) هیلع  )

لیـصفت کنا …  ترابع : .دـشاب  ادـخ  زا  شتفایرد  قح و  هب  شرگن  زا  هیاـنک  زین  هقوف ) هرطن   ) و تسا ، لـفاس  تسپ و  تهج  ناـمه 
قح و رگا  هک  تسا ، هدوب  لطاب  قح و  لها  هب  تبـسن  وا  لهج  ثعاـب  هک  تسا  لـطاب  قح و  نتخانـشن  وا و  ینادرگرـس  لـیلد  يارب 

يرمـضم سایق  يارغـص  هلزنم ي  هب  ترابع  نیا  و  درک ، یم  باـنتجا  لـطاب  زا  يوریپ و  قح  زا  عطق  روط  هب  تخانـش ، یم  ار  لـطاب 
نامه کلام ، نب  دعـس  .ددرگ  یم  یهارمگ  ینادرگرـس و  راچد  دشاب ، روطنیا  سک  ره  تسا : نینچ  زین  نآ  ردـقم  ياربک  هک  تسا 

یم رس  هب  نایاپراهچ  نامه  اب  تفر و  نابایب  اتسور و  هب  دیرخ و  يدایز  نادنفسوگ  نامثع  لتق  زا  سپ  هک  تسا  صاقو  یبا  نب  دعس 
هللا یلـص   ) ربمایپ رـسمه  هصفح ، شرهاوخ - هب  رمع  هللادـبع  اما  .درکن و  تعیب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع اب  و  تفر ، ایند  زا  هک  نیا  اـت  درب 

زا ارم  تدابع  تفگ : یم  و  دوبن ، ترـضح  نآ  هارمه  هب  لمج  گـنج  رد  یلو  درب ، هاـنپ  نینموملاریما  اـب  تعیب  زا  سپ  هلآ -) هیلع و 
: ثراح خساپ  رد  مالسلا ) هیلع   ) ماما نخس  اما  متسه ! وا  نانمشد  اب  هن  یلع و  اب  هن  نم  نیاربانب  تسا ، هتخاس  ناوتان  راکیپ  يراوس و 

هشوگ رد  اهنآ  يوریپ  هک  نیا  رب  تسا  هداد  رادشه  مالسلا ) هیلع   ) ماما هک  تسا  يرمضم  سایق  يارب  ارغـص  همدقم ي  ادعـس …  نا 
.تسا و هدـیهوکن  دـشاب ، مه  یتسرد  لیلد  هب  دـنچ  ره  هک  تسا  يزیگنا  ترفن  ياـهیفابلایخ  زا  ینیـشن  هشوگ  و  تسین ، اور  ینیـشن 

.تسین اور  وا  زا  يوریپ  دشاب ، روطنیا  سک  ره  تسا : نینچ  زین  نآ  ردقم  ياربک 

دیدحلا یبا 

ع]  ] ُهاَتَأ ٍطْوَح  َْنب  َثِراَْحلَا  َّنِإ  َلِیق  َو 

[ َُهل  ] َلاَقَف

[ ِراَح  ] ُثِراَح اَی  َلاَقَف ع  ٍَهلَالَض  یَلَع  اُوناَک  ِلَمَْجلَا  َباَحْصَأ  َّنَأ  ُّنُظَأ  ِیناَرَت  َأ 

[ ُهَلْهَأ  ] ُهاَتَأ ْنَم  َفِْرعَتَف  َّقَْحلا  ِفِْرعَت  َْمل  َکَّنِإ  َتْرِحَف  َکَقْوَف  ْرُْظنَت  َْمل  َکَتْحَت َو  َتْرَظَن  َکَّنِإ 

 [ ٍِکلاَم ِْنب  ِدْعَس  َعَم [  ُلِزَتْعَأ  یِّنِإَف  ُثِراَْحلَا  َلاَقَف  ُهاَتَأ  ْنَم  َفِْرعَتَف  َلِطاَْبلا  ِفِْرعَت  َْمل  َو 
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 [ ًادْعَس َّنِإ [  َلاَقَف ع  َرَمُع  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ِدیِعَس َو 

 . َلِطاَْبلا َالُذْخَی  َْمل  َّقَْحلا َو  اَرُْصنَی  َْمل  َرَمُع  َْنب  ِهَّللا  َْدبَع  ًادیِعَس َو 

مهنإف مهلاح  تناک  کـلت  لـطابلا و  اورـصنی  مل  قحلا و  اولذـخ  موق  کـئلوأ  یه  هظفللا و  هذـه  نم  نسحأ  لـبق  تدرو  یتلا  هظفللا 
 . لمجلا باحصأ  هیواعم و ال  اورصنی  مل  ایلع و  اولذخ 

وه لطابلا و  الذـخ  امهنکل  یلع ع  بناج  وه  قحلا و  ارـصنی  مل  امهنإ  يرمعل  هللا  دـبع  ادعـس و  نأل  لاکـشإ  اـهیفف  هظفللا  هذـه  اـمأف 
همالک لوأتن  نأ  یغبنیف  مهدالوأب  مهلاومأب و ال  مهسفنأب و ال  طق ال  برح  یف  مهورـصنی  مل  مهنإف  لمجلا  باحـصأ  هیواعم و  بناج 
رعاشلا لاق  هتلازإ  لطابلا و  قحم  یف  رثأ  ام  لک  انهاه  نالذخلاب  ینعی  لب  برحلا  یف  هدعاسملا  مدع  نالذـخلاب  ینعی  سیل  هنإ  لوقنف 

هل انیابم  ءیش  هلازإ  یف  رثؤم  لک  ناک  املف  یقارعلا  هتنیاب  يأ  مذجناف  یقارعلا  هنع  تلذخ  یقتـسملا  فکب  ولدلاک  وه  اسرف و  فصی 
باحـصأ هیواعم و  لطاب  مهناملعی  سانلا  یف  نیبیطخ  اموقی  مل  هللا  دبع  دعـس و  ناک  امل  هیلإ و  ماعلا  رمألا  یف  كارتشالاب  ظفللا  لقن 

سانلا دریف  یلع ع  هعاط  بوجو  احـضوی  مل  نیقیرفلا و  نیذـه  برح  یف  سانلا  یلع  هلخادـلا  ههبـشلا  سبللا و  افـشکی  مل  لمجلا و 
ءاج دق  هنأ  کلذ  رخآ و  هجو  یلع  لوأتی  نأ  نکمی  لطابلا و  الذـخی  مل  امهنأ  امهیلع  قدـص  ماشلا  لهأ  لمجلا و  بحاص  عابتا  نع 
یلإ هظفللا  هذـه  عجرتف  هارـصنی  هیلع و  امیقی  مل  يأ  لطابلا  الذـخی  مل  هلوق و  ینعم  نوکیف  اهدـلو  یلع  تماق  اذإ  هیـشحولا  تلذـخ 

 . لطابلا اورصنی  مل  قحلا و  اولذخ  موق  کئلوأ  هلوق  یه  یلوألا و  هظفللا 

همومضملا همجعملا  ءاخلاب  طوخ  نبا  یضرلا  طخ  یف  دوجوملا  نإ  لاقی  هلمهملا و  ءاحلاب  طوح  نب  ثراحلا  و 

یناشاک

ترـضح نآ  دزن  هب  دـمآ  طوح  نب  ثراح  هک  قیقحت  یتسرد و  هب  مالـسلا ) هیلع  هاتا  طوح  نب  ثراح  نا   ) هک دـنا  هتفگ  و  لـیق ) (و 
هک نظا )  ) ارم ینیب  یم  ایآ  هک  تفگ  سپ  ینارتا ) لاقف   ) لمج باحـصا  هبراحم  زا  لازتعا و  دعاقت و  زا  دعب  هلآ  هیلع و  هللا  تاولص 
ای لاقف :  ) یهابت یهارمگ و  رب  دندوب  هلالض ) یلع  اوناک   ) هشیاع نایرکشل  لمج  باحصا  هکنآ  لمجلا ) باحصا  نا   ) مرب یم  نامگ 

ههبـش هک  تدوخ  ریز  هب  يدرک  رظن  وـت  هک  یتـسرد  هب  کـتحت ) ترظن  کـنا   ) ثراـح يا  هک : ترـضح  نآ  دوـمرف  سپ  ثراـح )
يادخ هدومرف  هب  تسا  ادخ  یلو  اب  هک  تسا  یقح  نآ  هک  تدوخ  يالاب  هب  يدرکن  رظن  و  کقوف ) رظنت  مل  و   ) تسا لمج  باحـصا 
قیالخ هب  رظن  تحت ، رظن  هب  دارم  هک  دراد  لامتحا  .تیفرـش و  تلیـضف و  تیقوف  هب  تسا  لطاب  يـالاب  قح ، هکنآ  لاـح  و  لـجوزع ،

یـضعب رد  يدـشن و  هعاـطلا  ضرتفم  ماـما  رـصان  نواـعم و  قح و  هار  زا  یتشگرب  سپ  ترخف )  ) قلاـخ هب  رظن  قوف ، هب  رظن  دـشاب و 
یضعب رد  و  هلطاب ، ههبش  يداو  رد  يدش  نادرگرـس  ینعی  .ناریح  زا  دشاب  قتـشم  هک  هدش  عقاو  هلمهم  ءاح  رـسک  هب  ترح )  ) تیاور

مل کنا   ) يدربن هار  هعاـطلا  ضرتفم  ماـما  هب  یتسنادـن و  ار  قح  هک  دوخ  سفن  رب  وت  يدرک  روج  ینعی  هتفاـی  رودـص  میج  هب  رگید 
( هابا نم  فرعتف   ) خـسن یـضعب  رد  ار  قح  لـها  یـسانشب  اـت  هلها ) فرعتف   ) نیقی زا  ار  قح  یتخانـشن  وت  هک  یتسرد  هب  قحلا ) فرعت 

فرعتف  ) ار لطاب  یتخانشن  و  لطابلا ) فرعت  مل  و   ) دنکن نآ  لوبق  ار و  قح  دنک  ابا  هک  یـسک  نآ  هب  ینک  ادیپ  تفرعم  ات  نیعی  تسا 
نم هک  یتسرد  هب  سپ  لزتعا ) یناف   ) ثراح تفگ  سپ  ثراـحلا ) لاـقف   ) .لـطاب يوس  هب  دـمآ  هک  ار  یـسک  یـسانشب  اـت  هاـتا ) نم 

و تسا - صاـقو  یبا  نب  دعـس  هک  کـلام - نب  دعـس  اـب  رمع ) نب  هللادـبع  کـلام و  نب  دعـس  عم   ) رطخرپ رما  نیا  رد  متفرگ  هشوـگ 
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هک یتسرد  هب  قحلا ) ارـصنی  مل  رمع  نب  هللادـبع  ادعـس و  نا  : ) هک ترـضح  نآ  هک  تفگ  سپ  مالـسلا ) هیلع  لاـقف   ) رمع نب  هللادـبع 
لاوحا زا  یلاح  رد  ار  لطاب  دنتـشاذگن  ورف  و  لطابلا ) ذخی ال  مل  و   ) لاح چیه  رد  ار  قح  دندادن  يرای  رمع  نب  هللادبع  صاقودعس و 

مثالا و یلع  اونواعت  و ال   ) دنتشاد روظنم  و  يوقتلا ) ربلا و  یلع  اونواعت  و   ) قوطنم زا  دندیشوپ  رظن  ناشیا  .لالـضلا  الا  قحلا  دعبام  و 
یلحم هک  دنا  هدروآ  .دراپـس  ناودع  مثا و  تسد  هب  دراذگب و  نالذخ  هیداب  رد  ار  وا  قح  درادرب ، قح  زا  رظن  هک  ره  ار و  ناودـعلا )
.دومن تافو  ات  دینارذگ  یم  تشیعم  مانغا  نیا  هب  اجنآ  رد  دش و  هیداب  هجوتم  دومن و  عایتبا  یمانغا  صاقودعس  دش  هتشک  نامثع  هک 

نینموملاریما اب  دومن  هعیابم  هکنآ  زا  دعب  دوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هجوز  هک  هصفح  دوخ  رهاوخ  هب  دش  یجتلم  رمع  هللادبع  و 
تیسورف و زا  هدینادرگ  زجاع  ارم  تدابع  هک  قیرط  نیا  هب  دومن  ترذعم  تفرن و  لمج  برح  هب  ترضح  نآ  اب  نکلو  مالـسلا  هیلع 

فیعض متسه  يدرم  نم  هچ  نم  ترـصن  هب  درادن  یجایتحا  نینموملاریما  وا و  يادعا  اب  هن  متـسه و  نینموملاریما  اب  هن  نم  هبراحم و 
هانگ زا  رتدب  تسا  يرذع  یکش  یب  درخ  دزن  نینچ  نیا  ياهرذع  دبعتم  و 

یلمآ

ینیوزق

هکنیا منک  نامگ  ارم  ینیب  یم  ای  نم  هب  يرب  یم  نامگ  ایآ  تفگ : دمآ و  ترضح  نآ  تمدخ  هب  طوح ) نب  ثراح   ) هک دنا  هتفگ  و 
ینعی .يدرکن  رظن  الاب  هب  يدرک و  رظن  دوخ  نیئاپ  هب  وت  ثراح )  ) يا ترضح ، نآ  تفگ  سپ  دندوب ، تلالض  رب  لمج )  ) باحـصا

نادرگرس ناریح و  راک  رد  ای  یتشگرب  قح  زا  سپ  يدرکن ، مهف  بناج  نیا  قح  ياهتجح  و  يدروآ ، دای  فرط  نآ  لطاب  ياهتجح 
هک تیـسک  ای  نآ ، زا  هدننکابا  تیـسک  هک  یـسانشب  ای  نآ ، لها  تسیک  هک  یـسانشب  ات  ار  قح  یتخانـشن  وت  هک  یتسرد  هب  يدـنام ،
نب دعـس  اب  مریگ  یم  يرانک  نم  تفگ : ثراح  .ار  وا  تسا  هدـمآ  سک  هچ  هک  یـسانشب  ات  ار  لطاب  یتخانـشن  و  ار ، وا  تسا  هدـمآ 
ورف ار  لطاب  هن  دـندرک و  قح  ترـصن  هن  هللادـبع  دعـس و  دومرف  ترـضح  نآ  رمع  نب  هللادـبع  صاـقو و  یبا  نب  دعـس  ینعی  کـلام 

هن نیفلاخم  زا  ناشیا  لازتعا  هک  تفگ  ناوتن  زین  لطاب  لذاخ  و  تسا ، رهاظ  نیا  تفگ و  ناوتن  قح  رـصان  ار  ناـشیا  يرآ  .دنتـشاذگ 
دعـس دش  هتـشک  نامثع  نوچ  دیوگ : ینارحب ) حراش   ) دوب قح  هب  تریـصب  مدع  کش و  يور  زا  کلب  دوب ، ناشیا  نالذـخ  دـصق  هب 

رمع نب  هللادـبع  درمب و  ات  دـینارذگ  تشیعم  نادنفـسوگ  نآ  اب  اجنآ  رد  تفر و  هیداـب  هب  هدومن و  عاـیتبیا  يدنفـسوگ  دـنچ  صاـقو 
نیا هب  تساوخ  ترذـعم  تفرن و  لـمج  برح  هب  نینموملاریما و  اـب  دومن  هعیاـبم  هکنآ  زا  دـعب  هصفح  دوـخ  رهاوـخ  هب  دـش  یجتلم 

هب جایتحا  نینموملاریما  و  وا ، يادـعا  اب  هن  منینموملاریما و  اب  هن  نم  تبراحم و  يراوس و  زا  هدـینادرگ  زجاع  ارم  تدابع  هک  تراـبع 
.مدبعتم فیعض و  يدرم  نم  هک  درادن  نم  ترصن 

یجیهال

ترظن کنا  راح  ای  : » مالـسلا هیلع  لاقف  هلالـض ؟ یلع  اوناـک  لـمجلا  باحـصا  نظا  ینارتا  لاـقف : هاـتا  طوح  نب  ثراـحلا  نا  لـیق  و 
لزتعا یناف  ثراحلا  لاقف  هاتا .» نم  فرعتف  لطابلا  فرعت  مل  هلها و  فرعتف  قحلا  فرعت  مل  کنا  ترحف ، کقوف  رظنت  مل  کـتحت و 

ینعی و .لطابلا » الذخی  مل  قحلا و  ارصنی  مل  رمع  نب  هللادبع  ادیعـس و  نا  : » مالـسلا هیلع  لاقف  رمع ، نب  هللادبع  کلام و  نب  دیعـس  عم 
نامگ نم  هک  ارم  ینیب  یم  وت  ایآ  هک  تفگ  سپ  مالـسلا ، هیلع  ترـضح  تمدـخ  هب  دیـسر  طوح  رـسپ  ثراح  هک  تسا  هدـش  هتفگ 

هب يا  هدرک  هاگن  وت  قیقحت  هب  ثراح  يا  هک  مالـسلا : هیلع  تفگ  سپ  یهارمگ ؟ تلالـض و  رب  دـندوب  لمج  باحـصا  هک  ما  هدرک 
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رهاق يادـخ  يا  هتخانـشن  ار و  وت  رـس  يالاب  يا  هدرکن  هاگن  لـطاب و  هب  يا  هدـش  هتفیرف  دـشاب و  اـیند  تنیز  بیز و  هک  وت  ياـپ  ریز 
رب ماما  هک  ار  قح  لها  وت  یـسانشب  سپ  ار  قح  يا  هتخانـشن  وت  هک  قیقحت  هب  - يا هتـشگ  ناریح  سپ  - ار وا  قوقح  ار و  وت  رب  ناطلس 

یناسک نآ  ینعی  تسا ، هدرک  لطاب  هب  نایتا  هک  ار  یسک  وت  یسانشب  سپ  ار  لطاب  وت  يا  هتخانـشن  دشاب و  وت  هعاطالا ي  بجاو  قح 
رـسپ هللادبع  کلام و  رـسپ  دیعـس  اب  مور  یم  يا  هشوگ  هب  نم  هک  قیقحت  هب  ثراح : تفگ  سپ  .دـندرک  قح  هب  ماما  ینامرفان  هک  ار 

، لطاب هلازا ي  رد  دندرکن  یعـس  ار و  قح  دندرکن  يرای  رمع  رـسپ  هللادـبع  دیعـس و  هک  قیقحت  هب  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  سپ  .رمع 
.نتفرگ هشوگ  ندرک و  ناشیا  تعباتم  دسر  یمن  ار  وت  سپ  ینعی 

ییوخ

الوعفم لعج  هیفرظلا و  نع  درج  کتحت : ینارت ، هلوقل : ناث  لوعفم  هیلوعفم  عم  هلمج  نظا  و  يراکنا ، ماهفتسا  نظا : ینارتا  بارعالا :
هجوب مالـسلا ) هیلع   ) هباجاف هریحلا ، هلالـضلا و  هولم  امالک  هترـضحب  ملکت  لجرلا  اذـه  ینعملا : .لـفاسالا  ترظن  يا  ترظن  هلوقل  هب 
يزتل کبلق  نیع  حتفت  کسار و  عفرت  مل  دودـحملا و  هعیبطلا  كرد  دوجولا و  لفاس  یلا  رظنت  کنا  لاقف : هیغ  نع  عجری  هلعل  هاطخ 

نب دعـسب  قاحلالا  لازتعالا و  یلا  دـناعملا  لئاسلا  ءاجتلا  امل  .لطابلا و  لها  نم  مهزیمت  هلها و  فرعتف  قحلا  ءادـن  عمـست  یلاـعملا و 
اقیثو اجلم  هترضح  یلا  مدق  هنظ  لوالا و  ردصلا  نم  نیرجاهم  نییباحص  هعباتم  هترـضح  یلع  ضرع  رمع و  نبا  هللادبع  صاقو و  یبا 

رمع نب  هللادبع  کلام و  نب  دعس  نا  هلوقب : امهلالض  نع  ینک  امهلاح و  نع  فشک  امب  مالـسلا ) هیلع   ) هباجا .امیقتـسم  اقیرط  عبتا  و 
اما ولخی  الف  نیتئفلا  نم  لطابلا  الذـخی  مل  قحلا و  ارـصنی  مل  امهنال  هیادـه ، قیرط  ادـهمی  مل  و  هجحب ، ایتای  مل  نیرئاح  نییفان  نیلجر 

نیتئفلا و نم  لطابلا  قحلا و  افرع  اما  و  لهاجلاب ، يدـتقت  فیکف  نیلهاج  الا  نانوکی  الف  الزتعا  اراحف و  لطابلا  نم  قحلا  افرعی  ـال  نا 
قطنلاب و لطابلا  نالذـخ  نع  و  نانـسلا ، فیـسلاب و  قحلا  هرـصن  نع  اودـعق  نکل  لمجلا و  باحـصا  و  مالـسلا ) هیلع   ) هباحـصا اـمه 
: لاقف یلزتعملا  حراشلا  یلع  مل  ملب و  مالسلا ) هیلع   ) هریبعت لقث  دق  و  امهب !؟ يدتقت  فیکف  بجاولل  نیکرات  نیقساف  نانوکیف  نایبلا ،

الذـخ امهنکل  مالـسلا ،) هیلع   ) یلع بناج  وه  قحلا و  ارـصنی  مل  امهنا  يرمعل  هللادـبع  ادعـس و  نال  لاکـشا ، اهیفف  هظفللا  هذـه  اما  و 
تابثا مالـسلا ) هیلع   ) همالک قایـس  نکل  .خـلا و  طق - برح  یف  مهورـصنی  مل  مهناف  لمجلا ، باحـصا  هیواعم و  بناج  وه  لطابلا و 

نع فشاک  وه  و  فقوملا ، هیـضتقی  یباجیا  لمع  یلع  امهمایق  مدـعب  اـمهیلع  ههجوتملا  هفیظولا  اـمهلامها  و  امهتلالـض ، اـمهتریح و 
( مالـسلا هیلع   ) یلع دزن  طوح  نب  ثراح  هک  دنا  هتفگ  همجرتلا : .اسار  نامیالا  مدـع  نع  فشاکلا  فیلکتلاب  هالابملا  مدـع  وا  هریحلا 

وت ثراح  يا  دومرف : خساپ  رد  دـندوب ؟ ردـنا  یهارمگب  لمج  باحـصا  نم  رادـنپ  رد  هک  يدـقتعم  وت  تفگ : ترـضحنآ  هب  دـمآ و 
ار شلها  ات  یتخانـشن  ار  لطاب  و  یـسانشب ، ار  شلها  ات  یتخانـشن  ار  قح  وت  يدش  جیگ  يدیدن و  ار  ترـس  يالاب  يدید و  ار  تریز 
ار قح  هن  رمع  نب  هللادبع  دعس و  هک  یتسارب  دومرف : .مریگ  یم  هرانک  رمع  نب  هللادبع  کلام و  نب  دعـس  اب  نم  تفگ : ثراح  .ینادب 

.دنداهن او  لطاب  هن  و  دندرک ، يرای 

لسک ار  الوم  درک  یلاوئس  زا  *** لد هریت  درم  طوح  نب  ثراح 

؟ للز لها  زا  دنتسه  نم  دزن  لمج *** باحصا  هک  یئوگ  یم  تفگ :

ربخ یب  یتسه  قوف  دوخ و ز  ریز  *** رظن يرادیم  تفگ : شباوج  رد 
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یتخادرپ نآ  زا  لد  لطاب ، قح و  *** یتخانشن وت و  یناریح  جیگ و 

قد نعط و  وت  قح  لها  رب  ینز  ات  *** قح لها  لطاب ز  لها  یناد  هچ  وت 

ناسکان زا  دنوب  مه  اهنآ  تفگ : *** ناسخ اب  منیزگ  تلزع  نم  تفگ :

يرتشوش

نب ثرحلا  ضهن  لوالا : یفف  هخیرات )  ) یف یبوقعیلا  و  هنایب )  ) یف ظحاجلا  هاور  لوقا : مالـسلا )) هیلع   ) هتعیب یف  نوثـالثلا - لـصفلا  )
سوبلم هنا  راح  ای  لاق : لالض ؟ یلع  اناک  ریبزلا  هحلط و  نا  نظن  انا  نظتا  لاقف : ربنملا  یلع  وه  و  مالسلا ) هیلع   ) یلع یلا  یثیللا  طوح 
میهاربا هاور  .هاتا و  نم  فرعت  لطابلا  فرعا  و  داز :- یناثلا و  هلثم  و  هلها - فرعت  قحلا  فرعاف  لاجرلاب ، فرعی  قحلا ال  نا  کیلع ،

امک طوح ) : ) باوصلا و  هیرصملا ،)  ) یف اذکه  توح ) نب  ثراحلا  نا  لیق  و  : ) فنـصملا لوق  .فالتخا  عم  الماک  یتای  امک  یفقثلا 
هلمهملا و ءاـحلاب  طوح ) : ) لاـق دـیدحلا  یبا  نبا  نا  مث  هدنتـسم .)  ) نم تفرع  اـمک  و  هیطخلا )  ) و مثیم ) نبا  دـیدحلا و  یبا  نبا   ) یف

طخب هتخسن  نوکل  مثیم ، نبا  هرکذل  الا  همجعملاب و  یضرلا  طخ  نوک  ملعی  مل  تلق : .همجعملاب  یـضرلا  طخ  یف  دوجوملا  نا  لاقی :
(( مالـسلا هیلع   ) هتعیب یف  نوثـالثلا - لـصفلا   ) یف رکذـی  ملو  هـب  اومـس  مـهنا  هـلمهملا : یف  هرهمجلا )  ) لاـقف ناـک  فـیک  .هفنـصم و 

ینارتا لاقف  هاتا   ) .همجعملا یف  رکذـی  ملو  اذـه - رکذـی  مل  نا  و  هب - نیمـسم  اعمج  هلمهملا  یف  رکذ  سوماقلا )  ) نا اـمک  همجعملا ،
بطخ امل  هریغ ، و  رـصن ) نیفـص   ) یفف يرازفلا ، دبرا  اذـه  یثیللا  طوح  نب  ثراحلا  ریظن  هلالـض ) یلع  اوناک  لمجلا  باحـصا  نطا 

هلتق بازحالا و  هیقب  یلا  اوریس  نآرقلا ، ننسلا و  ءادعا  یلا  اوریس  مهل : لاق  نیفص و  یلا  ریسملاب  مهرما  سانلا و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع
امک کل  مهلتقنف  ماشلا  لها  نم  انناوخا  یلا  انب  ریـست  نا  دیرتا  هل : لاقف  دـبرا  هل  لاقی  هرازف  ینب  نم  لجر  ماق  راصنالا ، نیرجاهملا و 

دتشا يرازفلا و  بره  و  اذهل ؟ نم  لاقف : رنـشالا  ماقف  .کلذ  لعفن  نذا ال  هللا  الک و  مهانلتقف ؟ هرـصبلا  لها  نم  انناوخا  یلا  انب  ترس 
لاقف لتق ، یتح  مهفویـس  لاعن  مهیدـیاب و  هوبرـض  مهلجراب و  هوئطوف  نیذاربلا  هیف  عابت  قوسلا  نم  ناکم  یف  هوقحلف  هرثا  یلع  سانلا 

میخرتلاب راح ) ای   ) باوصلا و  هیرصملا ،)  ) یف اذکه  ثراح ) ای  ( ) مالسلا هیلع   ) لاقف .لاملا  تلیب  نم  هتید  هیمع  لیتق  مالـسلا :) هیلع  )
ترـص يا : ترحف ) کقوف  رظنت  ملو  کتحت  ترظن  کنا  (. ) هدنتـسم  ) یف امک  و  هیطخلا )  ) و مثیم ) نبا  دیدحلا و  یبا  نبا   ) یف امک 

هیلع  ) هتعیب یف  نوثالثلا - لصفلا  : ) باوصلا و  هیرصملا ،)  ) یف اذکه  هاتا ) نم  فرعتف  قحلا  فرعت  مل  کنا  (. ) راحی راح   ) نم اناریح 
یف اذکه  هاتا ) نم  فرعتف  لطابلا  فرعت  ملو  (. ) هدننـسم هیطخلا و  مثیم و  نبا  دـیدحلا و  یبا  نبا   ) یف امک  هلها ) فرعتف  (( ) مالـسلا
مالک وهف  ناک  فیک  .هخسن و  یلا  نتملا  یف  ام  تبسن  و  هلها ،) فرعتف  : ) اضیا مثیم ) نبا   ) یف نکلو  دیدحلا ،) یبا  نبا  هیرـصملا و  )
هلماک هفرعم  مهل  سیل  نیذـلا  سانلا  ناف  لاق ،) اـم  یلا  اورظنا  لاـق و  نم  یلا  اورظنت  ـال  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق ریظن  هساـفنلا  هیاـغ  یف 

نطبحیل تکرـشا  نئل  هلآ … ( :) هیلع و  هللا  یلـص   ) هیبـنل یلاـعت  لاـقف  سکعلا ، بجاولا  و  لـطابلا ، قحلا و  نازیم  لاـجرلا  نوـلعجی 
(. نیتولا هنم  انعطقل  مث  نیمیلاب  هنم  انذخال  لیواقالا  ضعب  انیلع  لوقت  ول  و  (: ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) هیف یلاعت  لاق  دق  و  کلمع ) … 
هنا الا  مهتاهما ) …  هجاوزا  و  هیبن … (  جاوزا  حاکن  همرح  یف  یلاعت  هلوق  نم  اذـخا  نینموملا  ما  اهل  لاقی  هشیاـع  نا  يار  ثراـحلاف 
نرق و  اریسی ) هللا  یلع  کلذ  ناک  نیفعض و  باذعلا  اهل  فعاضی  هنیبم  هشحافب  نکنم  تای  نم  یبنلا  ءاسن  ای  : ) یلاعت هلوق  ظحالی  مل 

ملو يروـشلا ، هتـس  نم  و  نیرجاـهملا ، نم  ریبزلا  هحلط و  نا  يار  هـنا  اـمک  یلوـالا .) …  هیلهاـجلا  جربـت  نجربـت  ـال  نکتوـیب و  یف 
لاق دـق  و  قح ، ریغب  نیملـسملا  نم  افالآ  التق  ضرالا و  یف  ادـسفا  اثکن و  امهنا  طحالی  مالـسلا )) هیلع   ) هتعیب یف  نوثالثلا - لـصفلا  )
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لصوی و نا  هب  هللا  رما  ام  نوعطقی  هقاثیم و  دعب  نم  هللا  دـهع  نوضقنی  نیذـلا   ) و هسفن ) …  یلع  ثکنی  امناف  ثکن  نمف  یلاعت … ( :
نیقتملا لعجن  ما  ضرالا  یف  نیدـسفملاک  تاحلاصلا  اولمع  اونمآ و  نیذـلا  لعجن  ما  نورـساخلا ) مه  کئلوا  ضرالا  یف  نودـسفی 

لوق .ءایـشا  کنع  تباغ  ائیـش و  تظفح  رعاشلا : لوق  قیداصم  بناج - نود  بناج  یلا  مهرظن  یف  هوارطن - ثراحلا و  و  راجفلاک .)
صاـق یبا و  نب  دعـس  دارملا  ناـف  دعـس ،) : ) باوـصلا و  هیرـصملا )  ) یف اذـکه  دیعـس ) عـم  لزتـعا  یناـف  ثراـحلا  لاـقف   ) فنـصملا

یف اذـکه  رمع ) نـب  هللادـبع  و   ) .لوـالاک هـیف  مـالکلا  ادیعـس ) نا  مالــسلا ) هـیلع   ) لاـقف رمع  نـب  هللادـبع  کـلام و  نـب   ) .فورعملا
مـصخلا مالک  یف  هرکذ  دعب  هیلا  جایتحالا  مدعل  و  مثیم ،) نبا  دـیدحلا و  یبا  نبا   ) یف هدوجو  مدـعل  هدـئاز  رمع ) نب   ) و هیرـصملا ،) )

قحلا و عم  مالسلا ) هیلع   ) هنوک رثالا  نایعلا و  رهاظ  ربخلا و  رتاوتم  یفف  مالـسلا ،) هیلع   ) وه وه  و  قحلا ) ارـصنی  مل  (. ) دعـس  ) یف امک 
تومی و موی  دلو و  موی  مالسلا )) هیلع   ) هتعیب یف  نوثالثلا - لصفلا   ) هیلع مالس  و   ) هرخآ یلا  هلوا  نم  مالـسلا ) هیلع   ) هعم قحلا  نوک 

مل مهانواعی  مل  نا  امهناف و  نیقراملا ، نیطـساقلا و  نیثکانلا و  نم  مالـسلا ) هیلع   ) هوادعا وه  و  لطابلا ) الذخی  مل  و  (. ) ایح ثعبی  موی 
، یبضلا دـیلولا  یبا  نع  يورف  رخآ  طفلب  خیـشلا -) یلاما   ) یف امک  هاور - یفقثلا  نا  الا  .لماک  نالذـخ  امهنم  الـصحی  ملف  مهایداعی 
هحلط و يرا  ام  مالـسلا :) هیلع   ) هل لاق  و  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما یلع  یثیللا  طوح  نب  ثرحلا  لخد  لاـق : یلذـهلا  رکب  یبا  نع 

نا .قحلا  نع  تزج  کقوف  رظنت  ملو  کتحت  ترظن  نا  کنا  ثراح  اـی  (: ) مالـسلا هیلع   ) لاـقف قح  یلعـالا  اوحـضا  هشیاـع  ریبزلا و 
نب هللا  دـبعک  نوکا  الهف  لاق : هبنتجا ) نم  بانتجاب  لطابلا  هعبتا و  نم  عابتاب  قحلا  فرعا  نکلو  ساـنلاب ، ناـفرعی  ـال  لـطابلا  قحلا و 

؟ ناعبتیف ریخلا  یف  نیماما  اناک  یتم  لطابلا  ارـصنی  ملو  قحلا  الذخ  ادعـس  هللادبع و  نا  مالـسلا :) هیلع   ) لاقف کلام ؟ نب  دعـس  رمع و 
.نیبذبذملا ماما  ادعس  نا  هباتک : یف  سیق  نب  میلس  يور  و  ادوسح ، هنوکل  هعیابی  مل  هنا  هیف  مالسلا ) هیلع   ) هنع رم  دقف  دعس  اما  اذه و 

یلع هعم  ادعـس  سلجا  هودـنلا و  راد  یلا  فرـصنا  غرف  املف  دعـس ، هعم  تیبلاب و  فاط  هیواـعم  جـح  اـمل  يدوعـسملا :) جورم   ) یف و 
نوکی نئل  هللا  و  یلع ، بس  یف  تعرش  مث  کعم  ینتسلجا  هیواعمل : لاق  دعس و  فحزف  مالسلا ) هیلع   ) یلع بس  یف  عقو  مث  ریرسلا ،

یبنلا نوکی  نال  هللا  و  سمشلا ، هیلع  تعلط  ام  یل  نوکی  نا  نم  یلا  بحا  مالـسلا ) هیلع   ) یلعل تناک  لاصخ  نم  هدحاو  هلـصخ  یف 
رارفب سیل  هلوسر  هللا و  بحی  هلوسر و  هللا و  هبحی  ـالجر  ادـغ  هیارلا  نیطعـال  : ) ربیخ موی  هل  لاـق  اـم  یل  لاـق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )

نـال هللا  .سمـشلا و  مالـسلا )) هیلع   ) هتعیب یف  نوثـالثلا - لـصفلا   ) هیلع تعلط  اـم  یل  نوکی  نا  نم  یلا  بحا  هیدـی ) یلع  هللا  حـتفی 
هنا ال الا  یسوم  نم  نوراه  هلزنمب  ینم  نوکت  نا  یـضرت  الا  : ) كوبت هوزغ  یف  هل  لاق  ام  یل  لاق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نوکی 

.ضهن .تیقب و  اماراد  کل  تلخد  هللا ال  میا  و  سمشلا ، هیلع  تعلط  ام  یل  نوکی  نا  نم  یلا  بحا  يدعب ) یبن 

هیواعمل و هلاقملا  هذه  لاق  امل  ادعس  نا  هریغ : هشیاع و  نبا  نع  رابخالا  یف  یلفونلا ، نامیلـس  نب  دمحم  نب  یلع  باتک  یف  تدجو  و 
ملو ایلع ؟ ترصن  الهف  نالا ، کنم  مالا  طق  يدنع  تنک  امف  تلق ، ام  باوج  عمست  یتح  دعقا  هل : لاقو  هیواعم  هل  طرض  موقیل  ضهن 
قح ینا ال  هللا  و  دعـس : لاقف  .تشعام  یلعل  اـمداخ  تنکل  هیف  تعمـس  يذـلا  لـثم  هیف  یبنلا  نم  تعمـس  ول  یناـف  هتعیب ؟ نع  تدـعق 

دیـسلا لوقی  کلذ  یف  .هرذـع و  ینب  نم  لجرل  لاقی  امیف  دعـس  ناک  و  هرذـع - ونب  کـیلع  یباـی  هیواـعم : لاـقف  .کـنم  کعـضومب 
راربالل قلت  مل  تنا  نا  نسحابا  اودعی  ملف  كوقدـصی  نا  اداتوا  نیدـلا  یف  اهتبثا  ناک  نم  همع  اذ  تنک  نا  اهب  اشیرق  لئاس  يریمحلا :
اداغوا دهج و  يوذ  دیبعلا  طهر  دسا  ینب  نم  وارماع  ینب  نم  وا  اداحج  هللا  قحل  يدـع  نم  فلـص و  اخا  ایمیت  قلت  مل  تنا  نا  اداسح 

اما اداس و  امل  رهز  ینب  لومخ  ول ال  مهداس  مث  امینز  اوعادت  موق  ادادص  هللا  طارص  میقتسم  نع  اوملع  دق  ناک  دعـس  دعـس و  طهر  و 
؟ کنباف هل : لیق  امهفلختـسی ، یتح  هفیذـح  یبا  یلوم  ملاس  هدـیبع و  یبا  هایح  هتافو  نیح  ینمت  امل  رمع  نا  يربطلا :)  ) یفف رمع  نبا 

یمامالا يربطلا ) دـشرتسم   ) یف و  هتارما ؟ قالط  نع  زجع  الجر  فلختـسا  مالـسلا )) هیلع   ) هتعیب یف  نوثالثلا - لـصفلا   ) فیک لاـق :
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الیل هقرطف  جاجحلا  یلا  یـضم  مث  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هعیب  نع  دـعق  يذـلا  رمع  نبا  مکرابخا  هاور  مکئاهقف و  نم  و  هماعلل : اـبطاخم 
یتح هیلهاج ) هتتیمف  ماما  هیلع  سیل  تام و  نم  : ) لوقی یبنلا  تعمـس  یناف  کلملادـبع  نینموملاریمال  کعیابال  كدـی  تاـه  لاـقف :

قفصا لاق  و  شارفلا ، نم  هلجر  جرخا  نا  هل  جاجحلا  راقتحا  نم  غلب  هنا  یفاکـسالا : نع  رم  .هوتع و  هرفک و  عم  جاجحلا  هیلع  اهرکنا 
.اهیلع كدیب 

هینغم

نم ریبزلا  هحلط و  یلا  ترظن  قحلا ..) فرعت  مل  کنا   ) کیمدـق یطوم ء  الا  يرت  رظنلا ال  رـصاق  کـنا  خـلا ..) کـتحت  رظنت  کـنا  )
و ال هبارقلا ، هباحصلاب و  فرعی  قحلا ال  هللا و  لوسر  همرح  لالخ  نم  هشئاع  یلا  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسرل  اهتبحـص  لالخ 

قحلا تفرع  یتم  و  هیبن ، هنـس  هللا و  باتک  نم  هردـصم ، هندـعم و  نم  ذـخوی  امنا  و  جاوزلا ، ریغ  جاوزلاب و  و ال  باسنالا ، باقلالاب و 
نیدـسفم و ضرالا  یف  اوثاع  و  هعاـطلا ، اـصع  اوقـش  و  هعیبلا ، اوثکن  لـمجلا  باحـصا  .نیلطبملا و  نیقحملا و  هب  تسق  هردـصم  نم 
(. تارجحلا - 9 هللا - رما  یلا  یفت ء  یتح  یغبت  یتلا  اولتاقف  : ) هناحبس لاق  و  هئیربلا ، ءامدلا  هقارال  شویجلا  اوشیج  و  نیملـسملا ، اوقرف 

و نیثکاـنلاب ، لـمجلا  لـها  فصو  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نا  یلا  اذـه ، هرقبلا .)  193 هنتف - نوکت  ـال  یتح  مهولتاـق  و  : ) لاـق و 
نم هسمخلا  لئاضف  رظنا   ) ثیدـحلا بتک  یف  ءاج  امک  ریثک ، قلخ  اهلوح  لتقی  و  باوح ، بالک  اـهحبنت  یتلا  لـمجلا  هبکارب  هشئاـع 

همکحلا 17. یف  حرشلا  عم  مدقت  خلا ..) قحلا  ارصنی  مل  (. ) هتسلا حاحصلا 

هدبع

یندا كرکف  باصا  يا  خـلا  ترظن  ترجف : کقوف  رظنت  مل  یننظتا …  يا  لوهجملل  ینبم  ءاتلا  مضب  ینارت  هلالـض : یلع  اوناـک  … 
هب ذخا  قحلا  یتا  ریحت و  يا  راح  هالعا و  بصی  مل  يارلا و 

يرفعج

مالسالا ضیف 

باحـصا مراد  نامگ  هک  يرب  یم  نامگ  نم  هب  ایآ  تفگ : هدمآ و  مالـسلا  هیلع  ماما  دزن  طوخ ) ای   ) طوح نبا  ثراح  هک  دـنا  هتفگ 
يا دومرف : وا ) شهوکن  رد   ) مالـسلا هیلع  ماـما  سپ  دـنا ؟ هدوب  یهارمگ  تلالـض و  رب  ناـشناوریپ ) هشیاـع و  ریبز و  هحلط و   ) لـمج

تسرد قح و  نانخس  رد   ) يدرکن هاگن  تیالاب  هب  و  يدیدنـسپ ) ار  اهنآ  تسردان  لطاب و  راتفگ   ) يدرک رظن  دوخ  ریز  هب  وت  ثراح 
ار شوریپ  ات  یتخانـشن  ار  لطاب  و  یـسانشب ، ار  شلها  ات  یتخانـشن  ار  قح  وت  يدنام ! نادرگرـس  ناریح و  سپ  يدومنن ) هشیدـنا  نم 

يا هشوگ  هب  هتفرگ  هرانک  باطخ ) نبا   ) رمع نبا  هللادـبع  و  صاقو ) یبا  نبا  دعـس   ) کلام نبا  دعـس  اب  نم  تفگ : ثراح  یـسانشب ،
اهنآ يریگ  هرانک  نوچ   ) دنتشاذگن ورف  ار  لطاب  دندرکن و  قح  يرای  رمع  نبا  هللادبع  دعس و  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  سپ  مور ، یم 

حراـش .یئاـمن  يوریپ  ناـنآ  زا  دـیابن  وت  نیارباـنب  دوب ، قـح  هب  یلدود  کـش و  يور  زا  هکلب  دوـبن  نآ  ندرکن  يراـی  يارب  لـطاب  زا 
نآ هب  تفر و  نابایب  هب  هدیرخ  دنفـسوگ  دنچ  صاقو  یبا  نبا  دعـس  دش  هتـشک  نامثع  نوچ  دـسیون : یم  اجنیا  رد  هللا  همحر  ینارحب 
هب نآ  زا  سپ  درک و  تعیب  نینموملاریما  اب  رمع  نبا  هللادبع  و  دومنن ، تعیب  مالسلا  هیلع  یلع  اب  درم و  ات  دومن  یناگدنز  نادنفـسوگ 

يراوس زا  ارم  یگدنب  تدابع و  تفگ : دشن و  رضاح  لمج  گنج  رد  درب و  هانپ  هلا  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هجوز  هصفح  شرهاوخ 
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راونالاراحب هنیفـس  باتک  رد  همحرلا  هیلع  سابع  خیـش  جاح  یمق  ثدحم  شنانمـشد ، اب  هن  متـسه  یلع  اب  هن  هتخاس  ناوتان  گنج  و 
ات هدب  ار  تتـسد  تفگ : هدمآ  وا  دزن  هاگنابـش  رمع  نبا  هللادـبع  دز  راد  هب  ار  ریبز  نبا  دـش و  هکم  لخاد  جاجح  نوچ  دـیامنیم : لقن 

هیلهاج هتیم  تام  هنامز  ماما  فرعی  مل  تام و  نم  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  میاـمن  تعیب  وت  اـب  کلملادـبع  يارب 
تفگ هدرک  زارد  ار  شیاپ  جاجح  سپ  هدرم ، تیلهاج  نامز  ندرم  دننام  دشاب  هتخانـشن  ار  دوخ  نامز  ماما  دریمب و  هک  یـسک  ینعی 

اب يدـع  هلیبق  قمحا  يا  تفگ : جاجح  ینک ، یم  دنخـشیر  ارم  تفگ : رمع  نبا  تسا ، راک  هب  متـسد  اریز  نک  تعیب  ار و  میاـپ  ریگب 
یلـص ربمغیپ  شیامرف  يارب  ادخ  هب  دـنگوس  دوبن ؟ وت  نامز  ماما  یلع  ایآ  یئوگ ، یم  نینچ  زورما  يدرکن و  تعیب  مالـسلا  هیلع  یلع 

(. يا هدمآ  هتخیوآ  نآ  رب  ریبز  نبا  هک  تخرد  نیا  سرت  زا  هکلب  يا  هدماین  نم  دزن  هلآ  هیلع و  هللا 

ینامز

نیا زا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نامز  ثداوح  رد  مه  ثراح  دـننک  یم  باختنا  ار  يریگ  هشوگ  بلط  تحار  يا  هدـع  يا  هثداـح  ره  رد 
: دومرف ترضح  .تساوخ  شیوخ  هرابرد  ار  ترضح  نآ  رظن  دمآ و  مالسلا ) هیلع   ) یلع شیپ  دوخ  راک  حیحصت  يارب  وا  .دوب  هتسد 

نیا یـشاب  ناریح  تسا  هدـش  ببـس  وت  لمع  نیمه  يا و  هتفرگ  هدـیدان  ار  دوخ  ماما  مسر  هار و  يا و  هدیـشیدنا  ناسکان  راتفر  هب  وت 
یم بلطم  لیذ  رد  ینارحب  حراش  .بانتجا  ای  ینک و  يوریپ  نآ  زا  اـت  يا  هدرکن  كرد  ار  لـطاب  قح و  هک  تسا  نیا  رطاـخ  هب  همه 

ینارچ دنفـسوگ  هب  تشاذگ و  نابایب  هب  رـس  دیرخ و  دنفـسوگ  يرادقم  صاق  یبا و  نب  دعـس  دش  هتـشک  نامثع  هک  یعقوم  دسیون :
یناسک زا  دعس  دسیون  یم  راحبلا  هنیفسرد  یمق  ثدحم  موحرم  .داد  ناج  ات  دشن  رضاح  مالسلا ) هیلع   ) یلع اب  تعیب  يارب  .تخادرپ 

يا هطرض  دنور و  یمن  وت  راب  ریز  هرذعونب )  ) تفگ هیواعم  .درک  ناونع  هیواعم  شیپ  ار  بلطم  نیا  دوب و  تفالخ  راظتنا  رد  هک  دوب 
هیلع  ) نیـسح ماـما  گـنج  هب  ءـالبرک  رد  هک  دعـس  نب  رمع  .دـشاب  یـشرق  دـیاب  هفیلخ  تسین و  لـماک  وت  بسن  هکنیا  زا  هیاـنک  .داد 

شرهاوخ هب  دـنتفرگ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماـما  يارب  تعیب  هک  یعقوم  مه  رمع  نب  هللادـبع  .تسا  دعـس  نیمه  دـنزرف  دـمآ  مالـسلا )
تسد زا  ار  یناوج  نم  تفگ : درکن و  تکرش  مه  لمج  گنج  رد  اما  دش  هدنهانپ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  رسمه  هصفح 

نب هللادـبع  درک و  ذوفن  هکم  رد  جاجح  هک  یعقوم  .شنانمـشد  اب  هن  منک و  یم  تکرـش  مالـسلا ) هیلع   ) یلع اب  گنج  رد  هن  ما  هداد 
لوسر .منک  تعیب  وت  اب  هللادبع  يارب  ات  هدب  ار  تتـسد  تفگ : وا  هب  تفر و  جاجح  شیپ  هنابـش  رمع  نب  هللادبع  تخیوآ  رادب  ار  ریبز 

هتخانشن ار  دوخ  نامز  ماما  دریمب و  هک  یسک  هیلهاج ) هتیم  تام  هنامز  اما  فرعی  مل  تام و  نم  : ) دومرف هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ
.تسا لوغـشم  نم  تسد  نوچ  نک  تعیب  نم  ياپ  اب  تفگ : درک و  زارد  ار  دوخ  ياـپ  جاـجح  .تسا  هدرم  تیلهاـج  گرم  هب  تسا 
زورما يدرکن و  تعیب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع اب  يدـع ! هفئاط  قمحا  يا  تفگ : جاـجح  ینک ؟ یم  هرخـسم  ارم  تفگ : رمع  نب  هللادـبع 

وت نامز  ماما  مالسلا ) هیلع   ) یلع رگم  یناوخ ! یم  مالـسلا ) هیلع   ) ماما تخانـش  هرابرد  ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  تیاور 
مادعا نآ  رب  ار  ریبز  نبا  هک  یتخرد  سرت  زا  هکلب  يدـماین  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  شیامرف  رطاخب  دـنگوس  ادـخب  دوبن !

.دیناسر لتق  هب  ار  وا  ماجنارس  و  يدمآ ! مدرک 

يزاریش دمحم  دیس 

نظلا یسا ء  ینا  یننظتا  يا  ( ؟ هلالـض یلع  اوناک  لمجلا  باحـصا  نظا  ینارتا  لاقف : مالـسلا ، هیلع  هاتا  توح  نب  ثراحلا  نا  لیق : و 
مل کتحت و  ترظن  کنا  ثراح ، ای  : ) مالسلا هیلع  لاقف  قح ) یلع  مهاری  هنا  نایبل  اذه  همالک  ناک  و  لمجلا ؟ باحـصا  یلا  هبـسنلاب 
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ذا بصی  مل  هیار  نا  نع  و  یه ، امک  هطیحملا ، ءایـشالا  يری  هتحت ال  ام  یلا  رظانلا  ذا  بصی  مل  هیار  نا  نع  هیانک  اذـه  کقوف ،) رظنت 
و تریحت ، يا  ترحف )  ) هفرعم ریغ  نع  رداص  ذا  ائاطخ ، همکح  نوکی  اذـل  و  یه ، امک  هطیحملا ، ءایـشالا  يری  هتحت ال  ام  یلا  رظاـنلا 
، قحلا یتا  نم  فرعت  یتح  يا  هاتا ) نم  فرعتف   ) مزلی امک  قحلا ) فرعت  مل  کنا   ) لمجلا باحـصا  ءاطخ  وه  يذـلا  قحلا  بصت  مل 
کلام و نب  دیعـس  عم  لزتعا  یناف  ثراحلا : لاـقف   ) هذـختا و  هاـتا ) نم  فرعتف   ) هتفرعم قح  لـطابلا ) فرعت  مل  و   ) .هنع ضرعا  نم  و 
( قحلا ارـصنی  مل  رمع  نب  هللادبع  ادیعـس و  نا  : ) مالـسلا هیلع  لاقف  لمجلا ، باحـصا  عم  و ال  کعم ، نوکا  یتح ال  رمع ) نب  هللادـبع 

لذـخ قحلا  هرـصانم  امنا  و  لطابلل ، الذـخ  سیل  لازتعالا  ذا  لطابلا ) الذـخی  مل  و   ) هباحـصا مالـسلا و  هیلع  مامالا  یف  لـثمتملا  ینعی 
.لطابلل

يوسوم

هلق هتطاسبل و  لجرلا  اذه  نهذ  یف  تلخد  ههبـش  هذه  حرـشلا : .هترـصن  نع  یلخت  هلذـخ : .هذـخا  نم  هاتا : نم  .تریحت  ترح : هغللا :
میدع رظنلا  ریصق  ثراح  ای  کنا  هیلع  مامالا  درو  هلالض  یلع  لمجلا  باحصا  نوکی  نا  رکنتـسی  وهف  رومالاب  هتطاحا  مدع  هتفرعم و 

لب لاجرلاب  فرعی  قحلاـف ال  اـطخلا  وه  اذـه  مهبناـج و  یلا  مهعم و  قحلا  نذا  تلقف  هتجوز  یبنلا و  باحـصا  تیار  کـنال  هفرعملا 
نا لاقف  رخآ  بولـساب  صلختی  نا  دارا  مث  .لطابلا  وا  قحلا  یلع  مهنا  لاجرلا و  تفرع  لطابلا  قحلا و  تفرع  یتم  سکعلاـب  هیـضقلا 

قحلا ارصنی  مل  امهنا  مامالا  هباجاف  .همذلل  يربم ء  دیج  اذه  امهلمع  هنتفلا و  ابنتجا  لاتقلا و  الزتعا  رمع  نب  هللا  دبع  کلام و  نب  دیعس 
هیواعمب و لثمتملا  لطابلا  ذـخی ال  مل  و  باوصلا ، هجو  سانلل  انیبی  وا  اهفادـها  هدایقلا و  نع  اعفادـی  مل  هیعرـشلا و  هفالخلاب  لـثمتملا 

لمعف قافنلا  يزخی  لطابلا و  لذخی  هنع و  عفادی  قحلا و  رصنی  نا  هیلع  بجوت  هتلاسر  لب  هروصلا  هذهب  شیعی  ملـسملا ال  هباحـصا و 
نب رمع  نب  هللادـبع  .باـطخلا  نب  رمع  نب  هللادـبع  همجرت  اـمهب …  يدـتقت  نا  نکمی  ـال  تناـف  احیحـص  ـال  ایعرـش و  سیل  نیلجرلا 

بیبح نب  نوعظم  تنب  بنیز  اهمـسا  هما  .بعک  نب  يدع  نب  حازر  نب  طرق  نب  هللادبع  نب  حایر  نب  يزعلا  دبع  نب  لیفن  نب  باطخلا 
عم هکمب  ملسا  نمحرلادبع  ابا  ینکی  ناک  يوبنلا و  ثعبملا  نم  ثالث  هنس  دلو  .صیـصه  نب  ورمع  نب  حمج  نب  هفاذح  نب  بهو  نب 

هراعش ناک  هلام و  هاکز  هیلا  يدا  هفلخ و  یلص  الا  ریما  یتای  هیصخشلا ال  فیعض  ناک  لب  زیمم  فقوم  هنع  دهعی  مل  .رمع  هیبا  مالسا 
درا ائیش و ال  ادحا  لاسا  ال  لوقی : ناک  .یفقثلا و  فسوی  نب  جاجحلا  فلخ  یتح  یلـصف  بلغ  نم  ءارو  یلـصا  هنتفلا و  یف  لتاقا  الا 
عیوب امل  هنید  یف  هفعـضل  دـیزی و  هنبا  هیواعم و  نم  ناورم و  نب  زیزعلا  دـبع  نم  یفقثلا و  راتخملا  نم  لبقی  ناک  اذـل  هللا و  ینقزر  ام 
اوعلخ امدنع  هنیدـملا  لها  عامجا  فلاخ  دـق  انربص و  ءالب  ناک  نا  انیـضر و  اریخ  ناک  نا  لاقف : کلذ  رمع  نبا  غلب  هیواعم  نب  دـیزی 

: لوقی هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  تعمـس  ینا  هلوسر و  هللا و  عیب  یلع  دیزی - لجرلا - اذه  انعیاب  انا  لاق : هینب و  عمج  دقف  دیزی 
الجر لجر  عیابی  نا  هللااب  كرـشلا  نوکی  نا  الا  ردـغلا  مظعا  نم  نا  نالف و  هردـغ  هذـه  لوقیف : همایقلا  موی  ءاول  هل  بصنی  رداـغلا  نا 
رمالا اذـه  یف  مکنم  دـحا  نعرـسی  ـال  دـیزی و  مکنم  دـحا  نعلخی  ـالف  هتعیب ، ثکنی  مث  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هلوسر هللا و  عیب  یلع 
دبعل عیاـبیل  جاـجحلا  یلا  بهذ  هنا  عم  هعیاـبی  مل  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هعیب  ضفر  يذـلا  وه  هللادـبع  .هنیب و  ینیب و  ملیـصلا  نوـکتف 

هنس ناک  نیعبـس و  عبرا و  هنـس  خفب  نفد  هکمب و  رمع  نبا  تام  هیلهاج …  هتیم  تومیف  ماما  نودب  توملا  فاخی  هنا  هجحب  کلملا 
.هنس نینامث  عبرا و  تام  موی 

یناقلاط
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؟ مرادنپ یم  هارمگ  ار  لمج  باحصا  هک  يرادنپ  یم  نینچ  ارم  ایآ  تفگ : دمآ و  مالّـسلا  هیلع  یلع  شیپ  طوح  نب  ثراح  دنا  هتفگ 
ار قح  وت  يا ، هدـنام  نادرگرـس  ببـس  نادـب  يرگن و  یمن  ار  دوـخ  زارف  يرگن و  یم  ار  دوـخ  ياـپ  شیپ  وـت  ثراـح ، يا  : » دوـمرف

هارمه نم  تفگ : ثراح  .دوش » یم  نآ  بکترم  یسک  هچ  ینادب  ات  يا  هتخانشن  مه  ار  لطاب  یـسانشب و  ار  نآ  لها  هک  يا  هتخانـشن 
ار قح  رمع  نب  هللا  دبع  دعـس و  دومرف : ترـضح  نآ  .منک  یم  يریگ  هرانک  رمع  نب  هللا  دبع  و  صاقو - نب  دعـس  کلام -  نب  دـعس 

« .دنتخاسن نوبز  ار  لطاب  دندادن و  يرای 

دنتخاس نوبز  ار  قح  هک  دنتـسه  یهورگ  نانآ  هک  دوب  هدش  لقن  تروص  نیا  هب  نیا  زا  شیپ  نخـس  نیا  دیوگ : یم  دیدحلا  یبا  نبا 
هیواعم و یلو  دـندرک  يراددوخ  یلع  يرای  زا  دـنچ  ره  ناـنآ  هک  تسا  هدوب  هنوگ  ناـمه  ناـنآ  لاـح  و  دـندادن ، يراـی  ار  لـطاب  و 

دنچ ره  دنگوس  مدوخ  ناج  هب  هک  تسا  نیا  نآ  دسر و  یم  رظن  هب  یلاکـشا  نخـس  نیا  رد  اما  .دندادن  يرای  مه  ار  لمج  باحـصا 
باحـصا هیواعم و  بناج  هک  ار  لطاب  یلو  دـندادن  يرای  دوب  مالّـسلا  هیلع  یلع  بناـج  هک  ار  قح  هللا ، دـبع  صاـقو و  یبا  نب  دـعس 

نیدـب .دـندادن  يرای  ار  نانآ  دوخ  لاوما  نادـنزرف و  ای  دوخ  روضح  اب  اهگنج  زا  کی  چـیه  رد  و  دـنتخاس ، نوبز  تسا ، هدوب  لمج 
نتخاس نشور  دروم  رد  هللا  دبع  دعـس و  هک  تسا  نیا  روظنم  مییوگب  مینک و  لیوأت  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  نخـس  تسا  بسانم  ببس 

دنا و هدرکن  ینارنخـس  مدرم  نایم  هراب  نآ  رد  دنا و  هدرکن  مادـقا  دـیاش  دـیاب و  هکنانچ  لمج  باحـصا  هیواعم و  شور  ندوب  لطاب 
يوریپ زا  ار  نانآ  دنا و  هدرکن  دزشوگ  مدرم  هب  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  زا  تعاطا  بوجو  دنا و  هدودزن  مدرم  زا  ار  ههبش 

.تسا هدومرف  مالّسلا  هیلع  یلع  هک  تسا  هنوگ  نامه  تروص ، نیا  رد  هک  دنا  هتشادن  زاب  لمج  باحصا  هیواعم و 

هب تسا  هر )  ) یضر دیس  طخ  هب  هک  هغالبلا  جهن  هخـسن  رد  دوش  یم  هتفگ  دنچ  ره  تسا ، هطقن  نودب  ءاح  اب  طوح  ثراح ، ردپ  مان 
.تسا هدش  تبث  طوخ  تروص 

مراکم

؟ ٍَهلالَض یلَع  اُوناک  ِلَمَْجلا  َباحْصأ  ُّنُظَأ  ینارَت  :َأ  َلاقَف ُهاتأ  ٍطوُح  َْنب  َثِراْحلا  َّنإ  َلِیق  َو 

مالسلا هیلع  َلاَقَف 

.ُهاَتَأ ْنَم  َفِْرعَتَف  َلِطاَْبلا  ِفَْرعَت  َْمل  ،َو  ُهاَتَأ ْنَم  َفِْرعَتَف  َّقَْحلا  ِفِْرعَت  َْمل  َکَّنِإ  َتْرِحَف ! َکَقْوَف  ْرُْظنَت  َْمل  َکَتْحَت َو  َتْرَظَن  َکَّنِإ  ، ُثِراَح اَی 

َّقَْحلا َو اَرُْصنَی  َْمل  َرَمُع  ْنب  ِهّللا  َْدبَع  ًادیِعَس َو  َّنِإ  مالـسلا  هیلع  َلاَقَف  ، َرَمُع ِْنب  ِهّللا  ِْدبَع  ٍِکلام َو  ِْنب  ِدیعَـس  َعَم  ُلِزَتْعأ  ّینِإَف  : ُثِراْحلا َلاقَف 
.َلِطاَبلا َالُذْخَی  َْمل 

یم ار  اطخ  هار  یلو  ؛ دش یم  بوسحم  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  نارای  زا  هک  «) طوح نب  ثراح  (» مان هب  یـصخش  :) دنا هتفگ  یـضعب 
: درک ضرع  دمآ و  ترضح  تمدخ  دومیپ )

( تسین نینچ  ( ؟ مناد یم  هارمگ  ار  لمج  رکشل  مه  نم  دینک  یم  رکف  امش 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 
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نارجاهم و تیعمج  نم و  هب  رگا   ) يدش نادرگرـس  ناریح و  لیلد  نیمه  هب  ترـس  يالاب  هب  هن  يدرک  هاگن  نییاپ  هب  وت  ثراح ! يا  »
ار یناسک  ات  یتخانشن  ار  قح  وت  يدش ) یمن  ینادرگرس  راتفرگ  قح  تخانش  رد  يدرک  یم  هاگن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  راصنا 

«. ینک ییاسانش  دنا  هتفر  لطاب  غارس  هب  هک  ار  یناسک  ات  يا  هتخانشن  زین  ار  لطاب.یسانشب  دنا  هدمآ  قح  غارس  هب  هک 

هرانک رمع  نب  هّللادبع  و  صاقو ) یبا  دعس  هب  روهشم  کلام ، نب  دعس   ) کلام نب  دیعـس  هارمه  نم  :» تفگ دوخ ) هئربت  يارب   ) ثراح
(«. منام یم  فرط  یب  و   ) منک یم  يریگ 

اطخ هار  اـه  نآ   ) دـنتخاسن راوخ  زین  ار  لـطاب  دـندرکن و  يراـی  ار  قح  رمع  نب  هّللادـبع  و  دعـس )  ) دیعـس :» دوـمرف مالـسلا  هیلع  ماـما 
رد ار  نآ  یسوط  خیش  هک  تسا  هدمآ  هغالبلا  جهن  رداصم  رد  هنامیکح : راتفگ  دنس  . ( .»)؟ ینک یم  ادتقا  اه  نآ  هب  هنوگچ  ، دندومیپ

فارـشالا باسنا  رد  يرذالب  دوخ و  خـیرات  رد  یبوقعی  نییبتلا و  نایبلا و  رد  ظحاج  ار  مالک  نیا  يادـتبا  هدروآ و  یتوافت  اب  یلاـما 
(( ،ج 4،ص 212 هغالبلا جهن  رداصم  ) .دنا هدرک  رکذ 

ار شناوریپ  سپس  سانشب  ار  قح  تسخن 

یم ار  اطخ  هار  یلو  دش  یم  بوسحم  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  نارای  زا  هک  «) طوح نب  ثراح  (» مان هب  یـصخش  :) دنا هتفگ  یـضعب 
َّنإ َلِیق  َو  ( ؛») تسین نینچ  ( ؟ مناد یم  هارمگ  ار  لمج  رکشل  مه  نم  دینک  یم  رکف  امش  : درک ضرع  دمآ و  ترـضح  تمدخ  دومیپ )

. )؟ ٍَهلالَض یلَع  اُوناک  ِلَمَْجلا  َباحْصأ  ُّنُظَأ  ینارَت  :َأ  َلاقَف ُهاتأ  ٍطوُح  َْنب  َثِراْحلا 

يدش نادرگرـس  ناریح و  لیلد  نیمه  هب  ترـس  يالاب  هب  هن  يدرک  هاگن  دوخ  تسد  ریز  هب  وت  ثراح ! يا  :» دومرف مالـسلا  هیلع  ماما 
یمن ینادرگرـس  راـتفرگ  قـح  تخانـش  رد  يدرک  یم  هاـگن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  راـصنا  نارجاـهم و  تیعمج  نم و  هب  رگا  )
لطاب غارس  هب  هک  ار  یناسک  ات  يا  هتخانشن  زین  ار  لطاب.یسانشب  دنا  هدمآ  قح  غارس  هب  هک  ار  یناسک  ات  یتخانـشن  ار  قح  وت  يدش )

َْمل ،َو  ُهاَـتَأ ْنَم  َفِْرعَتَف  َّقَْحلا  ِفِْرعَت  َْمل  َکَّنِإ  َتْرِحَف ! َکَـقْوَف  ْرُْظنَت  َْمل  َکَـتْحَت َو  َتْرَظَن  َکَّنِإ  ، ُثِراَـح اَـی  ( ؛» ینک ییاسانـش  دـنا  هتفر 
( . ُهاَتَأ ْنَم  َفِْرعَتَف  َلِطاَْبلا  ِفَْرعَت 

هرانک رمع  نب  هّللا  دبع  و  صاقو ) یبا  دعس  هب  روهشم  کلام ، نب  دعس   ) کلام نب  دیعس  هارمه  نم  :» تفگ دوخ ) هئربت  يارب   ) ثراح
( . َرَمُع ِْنب  ِهّللا  ِْدبَع  ٍِکلام َو  ِْنب  ِدیعَس  َعَم  ُلِزَتْعأ  ّینِإَف  ( ؛») منام یم  فرط  یب  و   ) منک یم  يریگ 

اطخ هار  اـه  نآ   ) دـنتخاسن راوخ  زین  ار  لـطاب  دـندرکن و  يراـی  ار  قح  رمع  نب  هّللادـبع  و  دعـس )  ) دیعـس :» دوـمرف مالـسلا  هیلع  ماـما 
( . َلِطاَبلا َالُذْخَی  َْمل  َّقَْحلا َو  اَرُْصنَی  َْمل  َرَمُع  ْنب  ِهّللا  َْدبَع  ًادیِعَس َو  َّنِإ  : مالسلا هیلع  لاقَف  ( ؛»)؟ ینک یم  ادتقا  اه  نآ  هب  هنوگچ  ، دندومیپ

ناـماد هب  تسد  هـک  دـندوب  هاـگآ  ناـنمؤم  ، لّوا هورگ  : دـندش میـسقت  هورگ  هـس  هـب  مدرم  ، لـمج گـنج  يارجاـم  رد  هـک  مـیناد  یم 
ندرک شوماخ  يارب  ترـضح  نآ  نامرف  هب  دندنام و  مدق  تباث  دندوب  هدرک  وا  اب  هک  یتعیب  رب  دندز و  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما 
تعیب « هیواعم »و« هشیاع «،» ریبز «،» هحلط » کیرحت هب  هک  دندوب  یناگدروخ  بیرف  ، مود هورگ.دـندمآ  هرـصب  هب  « ریبز »و« هحلط » هنتف شتآ 

دندیزگرب ار  یفرط  یب  هک  دندوب  زین  یکچوک  هورگ.دنداتسیا  ترـضح  نآ  لباقم  رد  دندرکن و  تعیب  زگره  ای  دنتـسکش و  ار  دوخ 
هک دنداتفا  هار  هب  « ریبز »و« هحلط » لابند هن  دنتـسویپ و  مالـسلا  هیلع  یلع  نارای  فوفـص  هب  هن  ؛ دندرک لمع  طایتحا  هب  ، لطاب نامگ  هب  و 
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.دندوب « رمع نب  هّللادبع  »و« صاقو یبا  نب  دعس  » اه نآ  هلمج  زا 

دیـسر و مالـسلا  هیلع  ماما  تمدخ  هک  مینک  یم  دروخرب  دوبن  یـسانشرس  صخـش  هک  « طوح نب  ثراح  » مان هب  ثحب  دروم  مالک  رد 
مه دارفا  وا و  هب  یـسرد  دوخ  هنامیکح  راتفگ  اب  مالـسلا  هیلع  ماما.دنا  هدوب  هارمگ  لمج  رکـشل  منک  یمن  رواب  نم  هک  تشاد  راهظا 
یب ناداـن و  هیاـمورف و  دارفا  هب  ینعی  ؛ يا هدرک  هاـگن  دوـخ  تسدریز  هـب  هـک  تـسا  نـیا  وـت  هابتـشا  همـشچرس  : دوـمرف داد و  شرکف 

باکر رد  هک  تسا  يراصنا  نارجاهم و  ترضح و  نآ  دوخ  هب  هراشا  هک  - ترس يالاب  هب  و  نازیگنا ؛ هنتف  نانکـش و  نامیپ  هب  ، اپورس
ار حیحص  هار  يدنام و  یمن  ینادرگرـس  اب  مأوت  یفرط  یب  رد  زگره  یتسیرگن  یم  هنوگ  نیا  رگا.يدرکن  هاگن  - دندوب ترـضح  نآ 

.يدیزگ یمرب 

رارق رایعم  ار  نآ  یسانشب و  ار  قح  لوا  هک  تسا  نیا  حیحـص  هار  : دومرف هدرک  هراشا  مهم  یلک و  یلـصا  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  سپس 
بوـخ ار  لـطاب  نینچمه.هتخانـشان  دارفا  زا  اـی  دـشاب  هتـسجرب  دارفا  زا  هاوـخ  ، ینادـب بوـخ  ار  نآ  دـمآ  نآ  غارـس  هب  سکره.یهد 

.يداع مدرم  زا  ای  دنشاب  هتسجرب  دارفا  زا  هاوخ  ، ینک ییاسانش  ار  لطاب  نارادفرط  نآ  ساسا  رب  یسانشب و 

ترـضح نآ  باکر  رد  يزور  دـندوب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ناراـی  زا  هک  يدرک  « ریبز »و« هحلط » هب هاـگن  وت  هک  نیا  هب  هراـشا 
رارق اه  نآ  رایعم  رب  ار  لطاب  قح و  یتسیرگن و  هشیاع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  رـسمه  هب  نینچمه  دنتـشاد و  يراکادـف  داـهج و 

.تسوت گرزب  هابتشا  نیا  يداد و 

وا خـساپ  رد  ترـضح  ، درک هراـشا  « رمع نب  هّللادـبع  و« صاـّقو » یبا  نب  دعـس  » راـک هب  دوـخ  راـک  هیجوـت  يارب  « ثراـح » هک یماـگنه 
هورگ ود  نیا  نایم  رد  هرخالاب.ار  لـطاب  هن  دـندرک و  باـختنا  ار  قح  هن  ؛ دـندنام فرط  یب  هک  دوب  نیا  اـه  نآ  گرزب  هابتـشا  : دومرف

.دندوب راکاطخ  ًاعطق  اه  نآ  نیاربانب  ، دندرک یم  عافد  نآ  زا  ییاسانش و  ار  قح  هورگ  دوب  بوخ  ؛ دوب قح  رب  یکی  ًامتح 

لمج باحصا  ربارب  رد  ناشتوکـس  اب  اه  نآ  هک  تسا  نیا  روظنم  هدش  هتفگ  تسیچ ؟ َلِطاْبلا » َالُذْخَی  َْمل   » هلمج زا  روظنم  هک  نیا  رد 
.تسا ندرک  يرای  يانعم  هب  الُذْخَی » َْمل   » نیاربانب ، تسا يرای  كرت  يانعم  هب  نالذخ  اریز  ، دندرک يرای  ار  لطاب  ، ماش لها  و 

مالسلا هیلع  ماما  اج  نآ  رد  ؛ تسا مالسلا  هیلع  ماما  دوصقم  اب  رت  گنهامه  هک  هدمآ  يرگید  تروص  هب  تمکح 18  رد  هلمج  نیمه 
: دیامرف یم  دندوب  هدرک  يراددوخ  وا  هارمه  هب  نایشروش  اب  ندرک  گنج  زا  هک  یناسک  هرابرد 

«. دندرکن يرای  زین  ار  لطاب  و  دنتشاذگ ) اهنت  ار  قح  و   ) دنتشادرب قح  يرای  زا  تسد  اه  نآ  َلِطاَْبلا ؛ اوُرُْصنَی  َْمل  َّقَْحلا َو  اُولَذَخ  »

یعامتجا و یبهذـم و  مهم  ثداوح  رد  دـنیوپ و  یم  ار  اوقت  هار  دوخ  نامگ  هب  هک  تسا  يدارفا  شهوکن  ، اـه نیا  ماـمت  لاـح  ره  هب 
هنوگ نیا  هب  مالسا  خیرات  لوط  رد.تسا  لطاب  قح و  ربارب  رد  تیلوئسم  مدع  ناشن  هک  یفرط  یب  نامه  ؛ دننام یم  فرط  یب  یـسایس 

رد دـننک  یم  نامگ  دـنیامیپ و  یم  ار  طلغ  ریـسم  نیمه  هک  مینیب  یم  ار  یناسک  دوخ  هعماج  رد  مه  زورما  مینک و  یم  دروخرب  دارفا 
.دنا هتشاذگ  ماگ  يراکزیهرپ  اوقت و  قیرط 

هرهچ دنچ  یفرعم 
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درف وا.دروخ  یم  مشچ  هب  هدمآ  « طوخ «،» طوح » ياج هب  خـسن  زا  یـضعب  رد  هک  « طوح نب  ثراح  » مان ، هنامیکح مالک  نیا  همدـقم  رد 
ار یفرط  یب  لمج  گنج  ناتساد  رد  هک  تسا  مولعم  رادقم  نیمه.دنا  هتفگ  نخس  وا  هرابرد  رتمک  لاجر  بتک  رد  تسا و  یسانشان 
وا هب  ار  نکش  نادند  خساپ  نآ  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  هک  تسج  دانتـسا  « رمع نب  هّللادبع  »و« صاقو یبا  نب  دعـس  » راک هب  دیزگرب و 

.داد

تسرداـن و مدآ  یلو  ؛ مالـسلا هـیلع  ناـنمؤمریما  باحـصا  زا  وا  : دـسیون یم  ثیدـحلا  لاـجر  كردتـسم  رد  « يزاـمن » همـالع موـحرم 
.دوب يا  هدیهوکن 

شردپ مان  هک  تسا  فورعم  « ِصاقو یبا  نب  دعس   » نامه ، هدش رکذ  « کلام نب  دیعـس  » هابتـشا هب  الاب  نتم  رد  هک  «) کلام نب  دعـس  » اما
ار وا  رمع  ، تهج نیمه  هب  دش و  روهشم  مالـسا  خیرات  رد  داد  ناشن  دوخ  زا  هیـسداق  حتف  رد  هک  ییاه  تداشر  لیلد  هب  دوب و  کلام 

هیلع یلع  نانمؤمریما  اب  مدرم  هک  یماگنه  یلو  ؛ دـیزگرب يدـعب  هفیلخ  باختنا  يارب  دوخ  يرفن  شـش  ياروش  زا  رفن  کـی  ناونع  هب 
اب مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  زا  دعب  هتبلا.دومن  باختنا  ار  ینیشن  هشوگ  درک و  يراددوخ  ترضح  نآ  اب  تعیب  زا  ، دندرک تعیب  مالـسلا 
يا همان  هیواعم  هک  یماگنه  هلمج  زا.درک  یم  نایب  اراکشآ  ار  مالسلا  هیلع  یلع  لیاضف  زا  یـضعب  تشادن و  یبوخ  هطبار  زین  هیواعم 

يارب دوخ  يرای  هب  ار  اه  نآ  تشون و  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  تاـیح  ناـمز  رد  « هملـسم نب  دـمحم  »و« رمع نب  هّللادـبع  وا و« هب 
نینچ نآ  زا  یضعب  هک  تشون  وا  خساپ  رد  يراعشا  « صاقو یبا  نب  دعس  دنداد و« یخـساپ  وا  هب  مادکره  ، دیبلط نامثع  یهاوخ  نوخ 

: تسا

ٌءاوَد ِِهب  َءیجَت  ام  َْسَیل  ِءایَْعلا َو  ُءاد  َُکئاد  يواعُم 

ُءاشَی ام  ِْهیَلَع  ْدُدْرأ  ْمَلَف  ٌیلَع  ُنَسَْحلا  ُوبأ  ینوُعْدَی  َأ 

ُءافَْعلا ِِهب  َْتعَمَط  ْدَق  ام  یلَع  ًاِّیلَع  ایْعأ  يذَّلا  ِیف  ُعَمْطَت  َأ 

.دوش یمن  ادیپ  نآ  يارب  ییاود  چیه  هک  - يا هدش  نامرد  یب  درد  راتفرگ  وت  هیواعم ! يا 

؟ میوگن خساپ  ار  وا  توعد  نم  -و  دناوخ یم  ارم  مالسلا  هیلع  یلع  نسحلاوبا  ایآ 

ار هچنآ  دـهد و  تبثم  خـساپ  وت  هب  هدادـن  تبثم  خـساپ  ماقم ) تمظع و  نآ  اب   ) مالـسلا هیلع  یلع  هب  هک  یـسک  رد  يراد  عمط  وت  اما 
 ( کلام نب  دعس  تالاح  ، هباغلا دسا   ). .دراد ینازرا  يا  هدرک  عمط 

زا هک  هیواعم  تسا  هدمآ  تایاور  زا  یضعب  رد.تخادرپ  اه  نآ  شرورپ  هب  هدرک  هیهت  ینادنفـسوگ  دیزگرب و  تلزع  ماجنارـس  دعس 
مومـسم ار  يو  دنکن  یهارمه  دیزی  تفالخ  اب  دیـسرت  یم  تشاد و  میب  وا  طسوت  مالـسلا  هیلع  یلع  لیاضف  رکذ  وا و  یهارمه  مدـع 

 ( ،ج 5،ص 377 ینارحب مثیم  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   ) . .تخاس

زین هیواعم  هاگتـسد  اب  درک و  يریگ  هرانک  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤمریما  زا  هک  دوب  یناـسک  زا  مود ) هفیلخ  دـنزرف  «) رمع نب  هّللادـبع  » اـما
اب هک  یتاقالم  رد  درک و  داقتنا  وا  هب  تخـس  ، دناسر تداهـش  هب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ، دیزی هک  یماگنه  تشادـن و  یگنهامه 
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ار هکم  « جاجَح » هک یماگنه  هدـمآ  تاـیاور  زا  یـضعب  رد  یلو  یتشک ؟ ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ارچ  هک  دز  داـیرف  وا  رب  تشاد  دـیزی 
دزن.دزاس راتفرگ  « ریبز نب  هّللادـبع  » تشونرـس هب  مه  ار  وا  هک  دیـسرت  « رمع نب  هّللادـبع  » تخیوآ راد  هب  ار  « ریبز نب  هّللادـبع  تفرگ و«

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  اریز  ، منک تعیب  يوما ) هفیلخ  «) کلملادـبع » يارب وـت  اـب  اـت  هدـب  ار  تتـسد  : تفگ تفر و  « جاـجح »
: دومرف

يراک لوغـشم  متـسد  اب.نک  تعیب  میاپ  اب  : تفگ درک و  زارد  ار  شیاپ  جاجح  « . ًهَِّیلِهاج ًهَتیِم  َتام  ِِهنامَز  َماـمإ  ْفِْرعَی  َْملَو  َتاـم  ْنَم  »
زورما یلو  يدرکن  تعیب  یلع  اب  وت  يدع ! ینب  هلیبق  قمحا  يا  : تفگ « جاجح «؟ ینک یم  هرخـسم  ارم  : تفگ « رمع نب  هّللادـبع  » .متـسه
تعیب وا  اب  ارچ  دوبن ؟ وت  نامز  ماما  یلع  ایآ  تسا ؟ تیلهاج  گرم  وا  گرم  دسانـشن  ار  شنامز  ماـما  دریمب و  هک  یـسک  ییوگ  یم 

هب زا  سرت  لیلد  هب  هکلب  ، يا هدماین  نم  دزن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نامرف  بجوم  هب  وت  مناد  یم  دنگوس  ادـخ  هب  يدرکن ؟
« ( هّللادبع «،» نیع » هدام ، راحبلا هنیفس   ) . .يا هدمآ  متخیوآ  راد  هب  ار  « ریبز نبا  » هک یتخرد  نامه  رب  ندش  هتخیوآ  راد 

یم هیواـعم  : دـسیون یم  نییبلاـطلا  لـتاقم  رد  یناهفـصا  جرفلاوبا   ) . .دـیناسر لـتق  هب  رهز  اـب  ار  وا  « جاـجح » ماجنارـس هک  هدـش  هتفگ 
وا رب  ار  راک  صاقو  یبا  نب  دعـس  مالـسلا و  هیلع  نسح  ماما  كرابم  دوجو  یلو  دریگب  تعیب  مدرم  زا  دـیزی  شدـنزرف  يارب  تساوخ 

( ( ،ص 48 نییبلاطلا لتاقم  ) .تخاس مومسم  ار  ود  ره  ور  نیازا  ، دندوب هدرک  لکشم 

یسیلگنا

It is said that al-Hārith ibn Hawt al-Laithi came to Imām Ali ibn Abū Tālib and said: “Do
you believe that I can ever imagine that the people of Jamal were wrong?” Imām Ali
ibn Abū Tālib said: “O al-Hārith! You have seen below yourself, not above it; you have
been confused. Certainly, you have known right, so that you can recognize the
righteous. And you have not known wrong, so that you can recognize the people who
are wrong!” Then al-Hārith said: “In that case, I shall withdraw along with Sa'd ibn
Mālik{Sa'd ibn Mālik (i.e. Sa'd ibn Abū Waqqās, father of 'Omar ibn Sa'd who killed
Imām al-Hussain ) and Abdullāh ibn 'Omar were among those who were keeping
themselves away from Imām Ali ibn Abū Tālib's help and support. As for Sa'd ibn Abū
Waqqās, after the killing of 'Othmān he retired to some wilderness and passed his life
there; he did not agree to swear the oath of allegiance to Imām Ali ibn Abū Tālib (as
caliph). But after the martyrdom of Imām Ali ibn Abū Tālib , he used to express his
repentance, saying, “I held an opinion but it was a wrong one,” according to al-
Hākim's Mustadrak, Vol. 3, p. 116. When Mu'āwiyah blamed him for not supporting him
in his fight against Imām Ali ibn Abū Tālib, Sa'd said, “I only repent for not having
fought against the rebellious group (i.e. Mu'āwiyah and his folks),” according to these
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references:Ahkām al-Qur'ān of al-Jassās al-Hanafi, Vol. 2, pp. 224 – 25 and Al-Furū of
Ibn Muflih al-Hanbali, Vol. 3, p. 542. As for Abdullāh ibn 'Omar, although he had sworn
allegiance, he refused to help Imām Ali ibn Abū Tālib in his battles putting forth this
excuse: “I have sought seclusion in order to devote myself to worship and I do not
want to involve myself in war and fighting.” A Persian couplet says that intelligence
regards such excuses to be worse than the offence itself. Abdullāh ibn 'Omar also
frequently used to express his repentance, even up to the last moments of his life,
saying, “I do not find anything in myself in this world that I regret except not having
fought alongside Ali ibn Abū Tālib la against the rebellious group as Allāh, to Whom

belongs Might and Majesty, had commanded me,” according to Al-Mustadrak, Vol. 3,
pp. 115 - 16; Al-Sunan al-Kubra, al-Bayhaqi, Vol. 8, p. 172, Al-Tabaqāt of Ibn Sa'd, Vol. 4,
part 1, pp. 136 - 37; Al-Istīāb, Vol. 3, p. 953; Usd alGhābah, Vol. 3, p. 229; Vol. 4, p. 33;
Majma'az-Zawā'id, Vol. 3, p. 182; Vol. 7, p. 242; Al-Furū', Vol. 3, p. 543; Rūh al-Ma'āni of
al-ālūsi, Vol. 26, p. 151. } and Abdullāh ibn 'Omar," whereupon Imām Ali ibn Abū Tālib

." said: “Verily, Sa'd and `Omar have neither sided with right nor forsaken wrong
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ِهِعِضوَِمب ُمَلعَأ  َوُه  ِهِِعقوَِمب َو  ُطَبُغی  ِدَسَألا  ِبِکاَرَک  ِناَطلّسلا  ُبِحاَص  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

رد هک  دناد  یم  دوخ  یلو  دنراد ، ار  وا  تلزنم  ترسح  نارگید  هک  دنام  ار  يراوس  ریش  هاشداپ ، نیشنمه  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 
 . تسا هتفرگ  رارق  یکانرطخ  ياج 

يدیهش

 . تسا راک  هچ  رد  هک  دناد  رتهب  دوخ  دنروخ و  وا  يراوس  ترسح  تسا ، راوس  ریش  نوچمه  هاشداپ  نیشنمه 
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یلیبدرا

رطخ فوخ و  زا  دوخ  عضومب  تسا  رتاناد  وا  وا و  تلزنمب  دنرب  یم  دسح  ریش  رب  تسیراوس  دننام  هاشداپ  بحاصم 

یتیآ

رتهب دوخ  وا  دنروخ و  یم  هطبغ  وا  ماقم  هب  مدرم  هدش ، راوس  ریش  رب  هک  تسا  یسک  نوچ  ناطلس  نیـشنمه  مالـسلا :) هیلع   ) دومرف و 
.تسا هتسشن  اجک  رد  هک  دناد  یم  سک  ره  زا 

نایراصنا

 . تسا رت  هاگآ  دوخ  كانرطخ  ّتیعقوم  هب  وا  دنروخ و  ترسح  ار  شماقم  تسا ، راوس  ریش  نوچ  هاش  میدن  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

نا اما  ناطلـسلا  بحاص  و  هسرتفی ، هیقلی و  نا  اما  و  هیدری ، دـسالا و  هیقلی  نا  اما  ولخیال  دـسالا  بکر  نم  ناف  هناتملا  هیاغ  یف  مـالک 
هلام ههاج و  ببسب  هنودسحی  سانلاف  کلذ  عم  ناطلسلا و  هکلهی  نا  اما  و  هکلم ، ماظن  ببسب  اهنم  وجنی  هکلهم ال  یف  ناطلـسلا  هعقوی 

.میظع رطخ  یف  وه  و 

مثیم نبا 

شیوخ تلزنم  هب  دوخ  وا  اما  دـنرب ، یم  کشر  مدرم  وا  ماـقم  هب  تسا ، راوس  يریـش  رب  هک  تسا  یـسک  نوچمه  هاـشداپ  نیـشنمه  )
بیرف و یناسفن و  رطخ  تیاهن  رد  هک  دـناد  یم  دوخ  وا  اما  دـنراد ، ار  وا  تیعقوم  يوزرآ  نارگید  هک  نیا  اب  ینعی : تسا .) رتهاـگآ 

.دشاب یم  ریش  رب  راوس  هک  یسک  هب  هیبشت  هجو  تسا  نیمه  و  تسا ، نآ  رکم 

دیدحلا یبا 

.ِهِعِضْوَِمب ُمَلْعَأ  َوُه  ِهِِعقْوَِمب َو  ُطَبُْغی  ِدَسَْألا  ِبِکاَرَک  ِناَْطلُّسلا  ُبِحاَص  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

بحاص مهلوق  وحن  ناطلسلا  لاح  حرش  یف  هارجم  يرجت  وأ  ینعملا  اذه  بسانت  هنسحتسم  هیمکح  لاثمأ  ناطلسلا  هبحص  یف  ءاج  دق 
.بیهأ هبوکرمل  وه  سانلا و  هباهی  دسألا  بکارک  ناطلسلا 

.لاح یلع  هل  عنصتلا  عدت  اهنإف ال  اهل  ضغبملا  اهلعبل  هحیبقلا  هأرملا  هارادم  هل  کتارادم  نکتلف  ناطلسلا  تبحص  اذإ  لاقی  ناک  و 

يأ يردأ  تسل  بنذ و  هئیـس و ال  الب  رخآ  لتقی  دـی و  هنـسح و ال  ریغل  ادـحاو  یطعی  هارأ  ینأل  لاق  ریمألا  دـصقت  مل ال  یباتعلل  لیق 
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.هب رطاخأ  ام  رادقم  هنم  وجرأ  نوکأ و ال  نیلجرلا 

هیلع ینج  هدـی  طسب  نإ  هصاخلا و  هوادـع  فافعلا  هیلع  ینج  فع  نإ  هنأل  ناطلـسلا  لمع  نم  همالـسلا  بلط  نم  لقاعلا  لاقی  ناک  و 
.هیعرلا هنسلأ  طسبلا 

.جورخلا رثؤی  لخادلا  لوخدلا و  رثؤی  جراخلا  مامحلاک  ناطلسلا  لمع  لوقی  دیمح  نب  دیعس  ناک  و 

.هلذم مهنع  هضارعإ  بعت و  هباحصأ  یلع  ناطلسلا  لابقإ  عفقملا  نبا 

.کبطعأ هتبضغأ  نإ  کبعتأ و  هتیضرأ  نإ  ناطلسلا  رخآ  لاق  و 

هفلکت هل و ال  رکشت  کنمتئا  ام  یلع  انیمأ  كرستسا و  اذإ  هرسل  امتاک  هبیرقت  دنع  هنم  ارذح  نکف  ناطلسلا  عم  تنک  اذإ  لاقی  ناک  و 
كاطعأ نإ  ایـضار  کماض  نإ  الیلذ  هتعفنمل  ارثؤم  هاوهب  اریـصب  کبدؤی  هنأـک  هبدؤت و  هنم و  ملعتت  کـنأک  هملعت و  کـل و  رکـشلا 

.دعبلا لک  هنم  دعباف  الإ  کمرح و  نإ  اعناق 

کلت جراخ  ناک  نإ  لاقف  هنم  دوسا  ناسنإلا  هسم  املک  رونتلا  ردـق  لثم  مهلثم  نإـف  مهبحـصت  ـال  ناطلـسلا  مدـخی  نم  ضعبل  لـیق  و 
.ضیبأ اهلخادف  دوسأ  ردقلا 

.هنوئملا فیفخت  فالخلا و  هلق  كولملا  هب  رشوع  ام  لضفأ  لاقی  ناک  و 

ریغتی هنع و ال  اوضر  اذإ  مهب  رتغی  مهلأس و ال  اذإ  فحلی  هولمح و ال  امب  لقتـسی  نم  الإ  ناطلـسلا  هبحـص  یلع  ردـقی  لاقی ال  ناـک  و 
.هومرکأ اذإ  رطبی  هوطلس و ال  اذإ  یغطی  هیلع و ال  اوطخس  اذإ  مهل 

.هدزف كداز  نإ  ابر و  هلعجاف  اخأ  ناطلسلا  کلعج  اذإ  لاقی  ناک  و 

.لزعی یتح  رصبی  الف  هیلوی  نم  هب  لحکی  لحک  ناطلسلل  مزاح  وبأ  لاق  و 

تدرأ اذإ  و  .یقمحلا )  : یکونلا یکونلا (  مالک  نم  کلذ  نإف  هلاح  نع  هلأسملاب  هئدتبی  نأ  ناطلـسلا  بحاصل  یغبنی  لاقی ال  ناک  و 
هیفاعلا ریمألا  هللا  بهو  لقف  هسفن  ریمألا  دجی  فیک  لوقت  نأ  تدرأ  نإ  همارکلاب و  ریمألا  هللا  حبص  لقف  ریمألا  حبصأ  فیک  لوقت  نأ 

.هیلع دتشا  کباجأ  نإ  کیلع و  دتشا  کبجی  مل  نإف  باوجلا  بجوت  هلأسملا  نإف  اذه  وحن  و 

.ءام ریغب  هالفلا  بوکرک  بدأ  ریغب  كولملا  هبحص  لاقی  ناک  و 

.هنم نوکی  ام  شحوأ  هب  نوکی  ام  سنآ  نوکی  نأ  هنجی و  مل  بنذ  نع  رذعلل  دعتسی  نأ  ناطلسلا  بحص  نمل  یغبنی  لاقی  ناک  و 

.هلالملا ثروت  هیلإ  طاسبنالا  هلوهس  همهتلا و  ثروت  ناطلسلا  نم  ضابقنالا  هدش  لاقی  ناک  و 

ربصلا اضرلا و  ثالث  هدنع  کلام  سأر  نکیل  هحیصنلا و  یف  داهتجالا  هلادلا و  ضفر  رذحلا و  لامعإب  ناطلسلا  بحصا  لاقی  ناک  و 
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.قدصلا و 

هتصاخ هتیشاح و  يداعت  نأ  ناطلسلا  هحیصن  کب  غلبت  الف  ازجع  ناک  هنع  رصق  ام  افرس و  ناک  هزواج  امف  ادح  ءیش  لکل  نأ  ملعا  و 
كدهج کئلوأ  حلـصتست  نأ  کل  همالـسلا  رارمتـسال  یعدأ  کنع و  هقحل  یـضقأ  نکیل  کیلع و  هقح  نم  سیل  کلذ  نإف  هلهأ  و 

نکتلف کئافکأ  نم  اؤفک  ناطلـسلا  دنع  تیراج  اذإ  هدنع و  كودع  تللق  هتوطـس و  تنمأ  هتمعن و  ترکـش  کلذ  تلعف  اذإ  کنإف 
یمحتف کلحتـسی  نأ  رذحا  کب و  فرخ  نإ  قفرلاب و  و  .کبذک )  : کهـضع کهـضع (  نإ  هجحلاب و  هایإ  کتارابم  کتاراجم و 

كاخأ و ال ناک  نإ  هلادلاب و  ناطلـسلا  یلع  ندروتت  مصخلا و ال  کیلع  رهظی  هجحلا و  نع  عطقی  هصرفلا و  نع  یمعی  بضغلا  نإف 
مرکلا و نود  هردقلا  ثالث  نود  ثالث  هل  ضرعی  ناطلـسلا  نإف  کنود  هل  تناک  نإ  هحیـصنلاب و  کل و ال  اهنأ  تقثو  نإ  هجحلاب و 

ظحلا نود  جاجللا  هفصنلا و  نود  هیمحلا 

یناشاک

، هیبـشت هجو  ریـش  رب  تسا  راوس  هک  تسا  یـسک  دـننام  هاـشداپ  بحاـصم  دـسالا ) بکارک  ناطلـسلا  بحاـص  مالـسلا : هیلع  لاـق  (و 
هب تسا  رتاناد  وا  و  هضومب ) ملعا  وه  و   ) وا هبترم  هب  دـنرب  یم  دـسح  هعقومب ) طـبغی  : ) هک دـیامرف  یم  هچناـنچ  .تسا  رطخ  باـکترا 
ای تکاله و  نیمز  رب  دازدنا  یم  ار  وا  ای  ریش  بکار  هک  اریز  .تسا  تناتم  تیاغ  رد  مالک  نیا  تکاله  رطخ و  فوخ  زا  دوخ  هلزنم 
یم هکهم  رد  ار  وا  کـلم ، ماـظن  ببـس  هب  اـی  هک  اریز  دراد  تلاـح  نیمه  زین  ناطلـس  برقم  .كاـب  یب  ياـه  هجنپ  هـب  ار  وا  درد  یم 

هاج و تهج  هب  دنرب  یم  دسح  وا  رب  نامدرم  نیا  دوجو  اب  دزاس و  یم  كاله  دـشک و  یم  تسایـس  هب  ای  دـباین و  تاجن  هک  دزادـنا 
لام

یلمآ

ینیوزق

رطخ هچ  رب  هک  شیوخ  هلزنم  هب  تسا  رتاـناد  وا  و  وا ، هبترم  هب  مدرم  دـنرب  یم  کـشر  تسا  ریـش  رب  راوس  وچمه  هاـشداپ  فحاـصم 
.تسا ماقمیلاع  سب  مالک  نیا  تسا و 

یجیهال

بحاصم هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .هعـضومب » ملعا  وه  هعقومب و  طبغی  دسالا ، بکارک  ناطلـسلا  بحاص  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
، دوخ هبترم ي  ناکم و  هب  تسا  رتاناد  وا  هکنآ  لاح  وا و  هبترم ي  هاگیاج و  هب  دوش  یم  هدرب  دسح  تسا ، ریـش  رب  راوس  لثم  هاشداپ 

.تسا رطخ  فوخ و  ناکم  رد  هکنیا  هب  ینعی 

ییوخ

فواخملا و نم  هلابب  لوجی  ام  مالالا و  رطاخملا و  نم  ناطلـسلا  بحاصب  طیحی  ام  یلا  مـالکلا  اذـه  یف  مالـسلا ) هیلع   ) هبنی ینعملا :
دیدح و نم  لسالسلا  قئاضملا و  یف  هسفن  يری  وه  و  دیغرلا ، شیعلا  هرهاظ  هناتفلا و  رهاظملا  یف  هطبغلاب  رایغالا  هیلا  رظنیف  ماهوالا ،
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.لاح لک  یلع  هل  عنـصتلا  عدت  اهناف ال  .ضغبملا  اهلعبل  هحیبقلا  هارملا  هارادـم  هل  کتارادـم  نکتلف  ناطلـسلا  تبحـص  اذا  لاقی : ناک 
هچ رد  هک  تسا  رتاناد  شدوخ  و  دنرب ، کشر  شماقم  هب  نارگید  تسا ، هدنرد  ریش  رب  راوس  نوچ  هاشداپ  نیشنمه  دومرف : همجرتلا :

.دراد رارق  یعضو 

رن ریش  ساره  رپ  راوس  نوچ  رطخ *** ردنا  هاشداپ  نیشنمه 

رطخ نیا  زا  زیرگ  دهاوخ  یمه  دوخ   *** وا هاج  يوزرآ  رد  شمدرم 

يرتشوش

وه سانلا و  هباهی  دـسالا  بکار  لثم  ناطلـسلا  بحاص  لثم  لاقف : هظفل  یف  فرـصت  عم  عفقملا  نبا  هذـخا  لوقا : مالـسلا : هیلع  لاق  و 
برقا هفلتخم ) تاعوضوم  یف  نوتـسلا - لصفلا   ) نا امک  هبحاص ، ناطلـسلاب  سانلا  یقـشا  زتعملا :) نبا  لوصف   ) نم .بیها و  هبکرمل 

رطاخ اضیا : .عبـسلا  ذخا  ذخای  یبصلا و  بضغ  بضغی  هناف  ناطلـسلا  كایا و  ءامکحلا : ضعب  لاق  .اقارتحا و  دـشا  رانلا  یلا  ءایـشالا 
مهنا و  كوـلذا ، مهمدـخت  مل  نا  كوـلم و  مهتمدـخ  اذا  كوـلملا  نا  اـضیا : .ناطلـسلا  مداـخ  هنم  هرطاـخم  دـشا  و  رحبلا ، جـلو  نـم 
ارانم مهل  نونبیف  مهمدخ  نم  هرثعلا  یلع  نورثعیل  مهنا  و  باقرلا ، برض  باقعلا  یف  نولقتـسی  و  باوجلا ، در  باوثلا  یف  نومظعتـسی 

ضرالا رادم و  اهل  ءامسلا  کیذوتل و  اهنا  سمـشلا ، نم  کناکم  كولملا  نم  کناکم  نک  اضیا : .اراث  اهنودقتعی  اران و  نودقوی  مث 
یف یغتبی  و  ابره ، اهنم و  اذا  ول  ابرس  ذختیف  دعب  دیزم  اهنم  بلطیل  لقاعلا  نا  و  اریسی ، تنادت  الیلق و  کل  تفـسا  ول  فیکف  راد ، کل 

هثیدـح نسح  رذـنملا  نب  نامعنلا  غلبف  اهلک ، جـحذم  بیطخ  یئاطلا  رامع  نبا  ناک  ناـیبلا :)  ) یف .اـقرف و  اـهنم و  ارارف  اـقفن  ضرـالا 
هدودرقوبا هاهنف  ءامدـنلل - الاتق  هدـبرعلا  دـیدش  ناک  و  رعـشلا ، رمحا  دـلجلا  رمحا  نینیعلا  رمحا  نامعنلا  ناک  و  هتمدانم - یلع  هلمحف 

نینیعلا رمحا  ننمات  هل ال  تلق  رامع و  نبا  تیهن  ینا  هدودرق : وبا  لاقف  هلتقف  نامعنلل  امیدـن  راصف  هنم ، عمـسی  ملف  هتمدانم  نع  یئاطلا 
ءازاک هنفج  ای  هفلتخم ) تاعوضوم  یف  نوتـسلا - لصفلا   ) هررـش مهنارین  نم  كرانب  رطت  مهتحاـسب  لزنت  یتم  كولملا  نا  هرعـشلا  و 
تیل هئانغ : ضعب  یف  ینغف  نیمالا ، يدی  نیب  ینغی  هیولع  ناک  یناغالا :)  ) یف هربحلا و  هنمیلا  یـش  لثم و  اقطنم  اومده و  دق  ضوحلا 

نوماملا یطبتسی  کب و  ضرعی  امنا  نیمالل  لاقف  هیلع - نعطی  عیبرلا  نب  لضفلا  ناک  دجت و  امم  انسفنا  تفـش  دعت و  ام  انتزجنا  ادنه 
املف هتمدخ ، یلا  هدرو  هل  هاضرتف  رثوک  یلع  هسفن  یقلا  یتح  هدـم  هافج  هلجرب و  رج  اطوس و  نیـسمخ  برـضف  هب  رماف  هتبراحم ، یف 

امل ضرعتت  الف  رانلا  وا  دـسالا  هلزنمب  کلملا  نا  نوماملا : هل  لاـق  بحی و  ثیحب  هل  عقی  ملف  کلذـب  هیلا  هیولع  برقت  نوماـملا  مدـق 
نال نوماملا ، نم  هل  عقی  مل  تلق : .ائیـش  هطعی  مل  .کنم و  طرف  ام  یفالت  یلع  دعب  ردـقتال  مث  کفلتی  ام  هنم  يرج  امبر  هناف  هبـضغی 
نع ام  کلذ  ریظن  يذـلا  هقمح  نم  .اقمح و  اهفـس و  نیمالا  هلبق  ادانع و  لضفلا  هلاق  اـم  بساـنی  ـال  نیمـالا  سلجم  یف  تیبلا  داـشنا 

هعاسلا كوبا  ینطاغ  لاق : هرورس ؟ هللا  مت  هفیلخلل  ام  هل : تلقف  ابضغم ، هتیارف  نیمالا  یلع  تلخد  لاق : یلـصوملا  میهاربا  نب  قاحـسا 
و تلق : یلجر و  یلع  تمقف  .هماظع  تقرحا  هربق و  هعاسلا  تشبنا  كالول  طوس و  هئامسمخ  هتبرضل  ایح  ناک  ول  هللا  و  هللا ، همحر  ال 

یف لاق  یتح  یلع  هایا  همیدقت  نوماملل و  هتبحم  هدش  لاقف : ارذع ؟ هیف  لعلف  کظاغ  يذلا  ام  هنم و  ظاتغت  یتح  هرادـقم  ام  یبا و  نم 
، هیورا انا  الا و  ءانغ  یبال  طق و ال  اذهب  تعمس  ام  هللا  و  تلقف : .ظیغلا  اذه  ینثرواف  هعاسلا  هتینغ  هیف و  هانغ  یلع و  همدق  ارعش  دیشرلا 

مدـقی مل  هل : تلقف  نیلو  مرک  نم  نافنک  هل  نیمالا  انیف و  نوماملاوبا  هفلتخم ) تاعوضوم  یف  نوتـسلا - لـصفلا  : ) هلوق لاـقف  وه ؟ اـم 
اذکه الا  رعشلا  حصی  مل  اذا  هل  یغبنی  ناک  لاقف : .اذکه  الا  هنزو  حصی  مل  رعـشلا  نکلو  هالاوملا  یف  هایا  همیدقتل  رعـشلا  یف  نوماملا 
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بجعی و لعجف  هب  هتثدحف  ثیدحلا  اذه  نع  ینلاس  نوماملا  مدق  املف  نکـس ، یتح  هب  قفرا  هیرادا و  لزا  ملف  .هللا  هنعل  یلا  هعدـی  نا 
ناطلسلا باحـصا  لوقی : سابعلا  نب  میهاربا  ناک  .نیح و  دعب  ول  هاتفـش و  تقرتحا  ناطلـسلا  هقرم  یـسحت  نم  لیق : .هنم و  کحـضی 

دـشنا هرازولا  هیلع  تضرع  اذا  ربدملا  نب  میهاربا  ناک  .یقرملا و  یف  مهدعبا  يدرلا  یلا  مهبرقا  ناکف  هنم ، اوعقو  مث  البج  اوقر  موقک 
نلفری ناوسنلا  اـهلوح  تار  دـلات  دـفرط و  لـک  اـهنع  رهدـلا  يول  هیلهاـب  ینغلا  كرت  یلع  مولت  هکماربلا : نوراـه و  یف  یباـتعلا  لوق 
لاملا نم  رفعج  لان  ام  تلن  ینا  كرسا  دئارفلا  لثم  دخلا  قوف  نردحی  اهعومد  تیار  امل  اهل  تلقف  دئالقلاب  اهدایجا  هدلقم  یمدلاک 

لوه مشجتا  مل  هنئمطم و  یتـینم  ینئجت  ینیرذ  دراوبلا  تاـفهرملاب  امهـضعم  ینـضعا  نینموملاریما  نا  دـلاخ و  نب  ییحی  لاـن  اـم  وا 
( هفلتخم تاعوضوم  یف  نوتـسلا - لصفلا  : ) یتسبلا لاق  دواسالا و  نوطب  یف  تاعدوتـسمب  هبوشم  رومالا  تاـیلع  ناـف  دراوملا  کـلت 

عقو نم  لوا  اولاق : یتایح و  دـعب  لما  مل  یننا  تسب  هرازو  یهتـشا  ـال  تلق  تاجردـلا  مظعا  نم  اـهوارو  تسب  هرازو  یلع  ینوضرح 
لاقف حافسلا ، نمز  یف  هلیغ  هملسموبا  هلتقف  دمحم ، لآ  ریزو  هل : لاقی  ناک  لالخلا ، هملـسوبا  سابعلا  ینب  هلود  یف  هرازولا  مسا  هیلع 

یناسارخلا ملـسموبا  ینایروملا و  بویاوبا  ءارزولا  نم  لتق  اریزو و  ناک  كانـشی  نمف  يدوا  دـمحم - لآ  ریزو  ریزولا - نا  مهـضعب :
ناورم نب  لضفلا  و  نوماملا ، نمز  لهـس  نب  لـضفلا  و  نوراـه ، ناـمز  هکماربلا  و  يدـهملا ، نمز  دواد  نب  بوقعی  و  روصنملا ، ماـیا 

، لکوتملا ءارزو  بجعلا  نم  .لکوتملا و  نامز  تایزلا  کلملادبع  نب  دمحم  و  قثاولا ، نمز  باتکلا  و  مصتعملا ، نمز 

یف یطفقلا ) ءامکح  رابخا   ) یف .تارفلا و  نباک  اثالث  وا  نیترم  مهنم  ریثکب  لکن  امبرل  و  رخآ ، راتخی  دـحاوب و  لکنی  موی  لـک  هناـف 
وا ببـس  ریغب  ءامدلل  اقیرم  مکاحلا  ناک  و  نیواودـلا - ضعب  رـصمب  مکاحلا  هالو  رـصم ، لیزن  يرـصبلا  یـسدنهملا  مثیه  نب  نسحلا 
دی یلع  هتادوجومب  طیحاف  عاش  کلذ و  دمتعاف  نونجلا ، راهظا  الا  اقیرط  دجی  ملف  هب  صلختی  رما  یف  هرکف  لاجاف  ببـس - فعـضاب 

ریسیب کلذ  دعب  رهظاف  مکاحلا ، تام  نا  یلا  هلزنم  نم  عضوم  یف  كرت  و  هفلتخم ) تاعوضوم  یف  نوتـسلا - لصفلا   ) دیق مکاحلا و 
الثم الا  ناطلسلل  را  مل  يروثلا : نایفس  نع  هیلحلا )  ) یف .هیلا و  هلام  دیعا  خسنلا و  فینـصتلاب و  لغتـشا  اعنقتم و  اکـسنتم  ماقا  لقعلا و 

.یناری و بلکلا و ال  يراال  نا  نم  اریخ  ناتسد  اهنم  سیل  اناتسد  نیعبـس  افین و  بلکلل  تفرع  بلعثلا : لاق  بلعثلا ، ناسل  یلع  برض 
لآ كولم  نع  يورن  اـنک  دـق  هنم و  تنکما  ـالا  ودـع  کـل  قبی  مل  هیلا : بتک  روصنملا  نم  شحوت  اـمل  ملـسمابا  نا  يربـطلا :)  ) یف
یلع یلع  نب  لیعامـسا  لـخد  اـضیا : هیف )  ) .کـبرق نم  نورفاـن  نـحنف  ءامهدـلا  تنکـس  اذا  ءارزوـلا  نوـکی  اـم  فوـخا  نا  ناـساس 
ماقف قسافلا ، لتق  دق  كایور  قدصف  مق  لاقف : .یلجرب  هتاطوت  ینا  اشبک و  تحبذ  کناک  هذـه  یتلیل  یف  تیار  ینا  لاقف : روصنملا ،

هنا ملعا  هطخب : نیمالا  هیلا  بتک  دادغب  نوماملا - لبق  نم  رهاط - رصاح  امل  .هاطوتف و  ملـسموبا  هیف  لتق  يذلا  عضوملا  یلا  لیعامـسا 
، تایزلا نبا  هب  لتق  يذـلا  یف  فلتخا  يربطلا :)  ) یف .عد  وا  کسفنل  رظناف  فیـسلا ، الا  هوازج  ناک  انقحب و  مئاق  انمقذـم  اـنل  ماـق  اـم 

لاق لاق : نا  یلا  .نوملعیال  مه  برضی و  وه  تامف و  اهلثم  هتسا  یلع  برـضف  بلق  مث  هعرقم  نیـسمخ  هنطب  یلع  برـضف  حطب  لیقف 
نب دـمحم  اـی  هسفنل : لوـقی  ناـک  و  نیتـبنعلا ، هبنعلا و  لـکای  ناـک  و  ادـحاو ، اـفیغر  ـالا  هسبح  لوـط  لـکا  هـنظا  اـم  ینرعلا  كراـبم 
تنا هرخافلا و  هوسکلا  هفیظنلا و  رادلا  هرفلا و  باودـلا  همعنلا و  کعنقی  مل  هفلتخم ) تاعوضوم  یف  نوتـسلا - لصفلا  ! ) کلملادـبع

: دـیزی نب  دالخ  لاق  يرایـشهجلا :) ءارزو   ) یف .هسفن و  یلع  کلذ  ررکی  ناک  .کسفنب  تلمع  ام  قذ  هرازولا ! تبلط  یتح  هیفاع  یف 
هباحـصا ضعب  هل  لاقف  عجر ، مث  هیلا  یـضم  ریغت و  هنول و  عقتماف  روصنملا ، لوسر  هاتاف  هسلجم  یف  بویا  یبا  دـنع  اسولج  اموی  اـنک 

یف كوذـخا  کلها  نال  کنم  ءافو  لقا  یـش ء  ام  کیدـلل : لاق  يزابلا  نا  وه  و  هماعلا ، هلوقت  الثم : مکل  برـضاس  لاقف : کلذ  یف 
الا کنم  مهنم  دحاو  وندی  تلعج ال  تربک  اذا  یتح  مهنیب  تاشن  مهفکا و  یف  كومعطاف  مهیدـیا  یلع  تجرخ  كونـضحف و  هضیب 
یلا یجا ء  يدیص و  ذخاف  ینع  نولخی  مث  ینوفلا ، ینوملعف و  اریبک  لابجلا  نم  تذخا  انا  و  توص ، تحص و  هرسی و  هنمی و  ترط 
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متنک ول  مکنکلو  ینم ، ارـش  تنک  هکیدـلا  نم  اـهیف  تیار  يذـلا  لـثم  هازبلا  نم  مهدئافـس  یف  تیار  ول  کیدـلا : هل  لاـقف  .یبحاـص 
روصنملا بضغ  اـمل  اـضیا :) هیف   ) .ینکمت نم  نورت  اـم  عم  یفوخ  نم  اوبجعتت  مل  مهئارزو - كولملا و  نم  يا : هملعا - اـم  نوـملعت 

ریاسی ناک  كولملا  نم  اـکلم  نا  ثدـحتی  روصنملا  عمـس  هنـال  هبابـسا ، عیمج  هلتقیـس و  هنا  نامیلـس  نب  حـلاص  رکذ  بویا  یبا  یلع 
کلملا لاق  مثارب  یتح  هتجلاعمب  رماف  مدـن  مث  تعطقف  ریزولا  لجر  عطقب  رما  بضغف و  کلملا  لجر  ریزولا  هباد  تبرـضف  هل ، اریزو 
تملعف .اعیمج  مهلتقف  هتلتق ، دق  ادبا و  یننوبحی  ریزولا ال  اذه  لها  و  لاق : مث  هلتقف ، هلجر  تعطق  دق  ادـبا و  ینبحی  اذـه ال  هسفن : یف 

تاعوضوم یف  نوتـسلا - لصفلا   ) .مهلتق هیخا و  ینب  هاخا و  ذـخا  هذـخاف و  ینظ ، ادـع  ام  هلعفف و  ینایروملا ، یف  کـلذ  لعفیـس  هنا 
: لاق حیرـش  نب  هرـسیم  نع  خیـشلا  يور  و  اذه ، .لاثمالا  بتک  یف  هنع  اولفغ  نا  دـسالا و  ههبج  یف  جرف  لاثمالا  یف  و  اذـه ، هفلتخم )

امنا و  اهتدـلواف ، اـهتئطوف  اـمداخ  ینم  ذـخا  یل و  مع  نبا  اـهجوزت  جرف  یلو  لـیلحا  یل  هارما  ینا  تلاـقف : هارما  حیرـش  یلا  تمدـقت 
اهب رماف  تلاق ، امب  هربخاـف  مالـسلا  هیلع  یلع  یلع  لخدـف  ءاـضقلا  سلجم  نم  ماـقف  .یجوز  نیب  ینیب و  قرفتل  یل  دـلو  اـمل  کـتئج 

.معن لاق : کمع ؟ هنبا  کتارما و  هذـه  هل  لاقف  اهمع  نبا  اهجوز  مالـسلا  هیلع  رـضحاف  .كربخا  يذـلا  وه  تلاقف : اهلاس  تلخداـف و 
هیلع لاق  .معن  لاق : کلذ ؟ دـعب  اهتاطو  مث  مالـسلا : هیلع  لاق  .اهتدـلواف  اهتاطوف  امداخ  اهتمدـخا  دـق  لاق : .ناـک  اـم  تملع  دـق  لاـق :

اهقحلاف لقا  رسیالا  عالضا  تناکف  اهیبنج  عالضا  دادعتب  رما  مالسلا  هیلع  هنا  رخآ  یف  و  دسالا …  یـصاخ  نم  ارجا  تنال  هل : مالـسلا 
ءاوح تقلخ  مدآ  یبا  نم  اهتثرو  مالـسلا : هیلع  لاقف  هیـضقلا ؟ هذـه  تذـخا  نمم  لاجرلاب ، یمع  هنبا  تقحلا  لجرلا : لاقف  لاجرلاب ،

.لقا لاجرلا  عالضا  هعلض و  نم 

هینغم

..هلفغ و نیح  یلع  هب  کتفلا  دـسالا و  بضغ  نم  ابعر  هبیه و  مهنم  دـشا  وه  و  هتعاجـش ، نم  بجعت  و  ساـنلا ، هباـهت  دـسالا  بکار 
كاش وه  ام  یلع  دوسحم  نم  مک  ..هلیوط و  هبحص  دعب  هضورم  هسئاس و  لتق  كریـسلا  دسا  نا  فحـصلا  یف  تارق  بیرقلا  سمالاب 
راهظا هتعاط و  یف  سانلا  غلاـبی  و  بقاـعی ، بیثی و  و  یهنی ، رماـی و  ناطـسلا  بحاـص  .هربخم و  ءاـس  و  هرظنم ، نسح  نمک  اـمامت  هنم 

هئاقدـصا هئادـعاب و  لـغاش  لغـش  و  هبـصنم ، یلع  مئاد  فوخ  یف  وه  و  هترطیـس ، هناطلـس و  یلع  هنوطبغی  و  هل ، مارتحـالا  ریدـقتلا و 
.نومتکی نوربدی و  ام  لوه  نم  ریذحلاب  و  نیئارملا ،

هدبع

رذـحلا فوخلا و  نم  هعـضومب  ملعا  هنکل  هتزعل و  هتلزنم  نونمتی  ساـنلا و  هطبغی  يا  لوهجملل  ینبم  طـبغی  هعـضومب : ملعا  وه  و  … 
هلاتغی نا  یشخی  هنا  الا  هبوکرمب  فاخا  نا  وهف و 

يرفعج

مالسالا ضیف 

دندنموزرآ وا  هبترم  ماقم و  هب  مدرم  تسا : ریش  رب  راوس  دننام  هاشداپ  نیشنمه  تسا : هدومرف  هاشداپ ) میدن  هرابرد   ) مالسلا هیلع  ماما 
(. دشاب یم  كانرطخ  هزادنا  هچ  هک   ) تسا رتاناد  دوخ  تلزنم  هب  وا  و 

ینامز
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تـسایر هن  دوـش  یم  روـصت  هچنآ  فـالخرب  هک  یتروـص  رد  دـنراد  ار  ترهـش و …  لوـپ ، تساـیر ، يوزرآ  هک  دنتـسه  يرایـسب 
يرگید هتکن  .تسا  نشور  دنا  هدرک  تقد  یگدنز  تیعقاو  هب  هک  یناسک  يارب  بلطم  نیا  .ترهش  هن  لوپ و  هن  تسا ، روآ  شیاسآ 

ادخ ءایلوا  هتبلا  .رتنوزف  یناج  رطخ  ددرگ و  یم  رتدیدش  تیلوئسم  دشاب  رتالاب  ماقم  ردق  ره  هک  تسا  نیا  درک  شومارف  دیابن  هک  ار 
مالــسا و ناـفلاخم  فرط  زا  دــنداد  یم  تـسد  زا  ادــخ  هار  رد  ار  ناـج  دــنتفرگ و  یم  رارق  رطخ  ضرعم  رد  هـک  یهلا  ناربماـیپ  و 

يرگید للع  هب  دـنهد  یم  تسد  زا  تسایر  رـس  رب  ار  ناج  هک  نارادمتـسایر  رتشیب  یلو  دـنتفرگ  یم  رارق  دـیدهت  دروم  نازاسرهاظ 
تـسایر راک  تفگ : دیمح  نب  دیعـس  دسیون  یم  هلمج  زا  تسا  هدرک  لقن  یناوارف  تاکن  بلطم  حیـضوت  رد  دیدحلا  یبا  نبا  .تسا 

.دراد وزرآ  ار  نتفر  نوریب  تسا  مامح  لخاد  هک  یـسک  دراد و  ار  مامح  هب  نتفر  يوزرآ  تسا  نوریب  هک  یـسک  تسا  مامح  دـننام 
.یتخبدب تلذ و  ببس  یئانتعا  یب  تسا و  دایز  تیلاعف  جنر و  بجوم  شنایفارطا  هب  رادمتسایر  هجوت  تفگ : عفقم  نبا 

يزاریش دمحم  دیس 

دـسالا بکر  يذلا  لثم  هصاوخ ، نم  نوکی  ناطلـسلا و  بحـصی  يذـلا  يا  دـسالا ) بکارک  ناطلـسلا  بحاص  : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
ناک هریسی  هکرح  كرحت  نا  ملعی  هنال  رذحلا ، فوخلا و  نم  هعضومب ) ملعا  وه  و   ) هتلزنم نونمتی  سانلا و  طبغی  يا  هعقومب ) طبغی  )

.دسالل همعط  نوکی  نا  مئاد  فوخ  یف  هنکل  هتعاجشلا ، نم  سانلا  بجعتی  يذلا  دسالا  بکارک  هبشا ، ام  فیسلا و  نجسلا و  همعط 

يوسوم

سانلا رظن  یف  هتیشاح  مکاحلا و  ناوعا  حرشلا : .هناکمب  هعقومب : .مهنع  لوزی  نا  نود  هریغ  دنع  ام  لثم  ءرملا  ینمتی  نا  هطبغلا : هغللا :
هظحل یفف  مهب  هقدحملا  راطخالا  نوفرعی  مهنکل ال  مهماقم و  مهتلزنم و  یلا  اولـصی  نا  نوریثکلا  ینمتی  هقومرم  بتر  باحـصا  مهنا 
هبکنک ثداوحلا  هذـهل  هریثک  جذامن  خـیراتلا  یف  لیکنت و  رـش  هب  لـکنی  دـق  نجـسی و  هلاوما و  رداـصت  هتلزنم و  نع  طقـسی  هدـحاو 
یضق مهانفاف و  دیشرلا  مهیلع  بضغ  یتح  تاظحل  الا  یه  ام  هوطسلا و  هوظحلا و  هرازولا و  مهل  ناک  دقف  دیـشرلا  نمز  یف  هکماربلا 
نکل دسالا و  اوبکار  مه  اونوکی  نا  نوریثک  ینمتی  عیفر  هلحم  میظع و  سانلا  نیعا  یف  وهف  دسالا  بکارک  ناطلـسلا  بحاصف  مهیلع 

 … هلهس هیحض  بهذف  هظحل  لفغ  امبر  هنا  رطخلا و  فرعی  يذلا  هدحو  دسالا  بکار 

یناقلاط

دیدحلا یبا  نبا  .تسا » رتاناد  دوخ  هاگیاج  هب  وا  دـنرب و  یم  کشر  وا  تیعقوم  هب  هک  تسا  راوس  ریـش  نوچمه  ناطلـس ، نیـشنمه  »
هب هک  تسا  هدروآ  هحفـص  هس  رد  ار  ییاه  هنومن  هدـمآ و  یناوارف  هدیدنـسپ  مکح  لاثما و  هاشداپ  اب  تبحاـصم  هراـبرد  دـیوگ : یم 

.دوش یم  هدنسب  نآ  زا  دروم  دنچ  همجرت 

بجوم دزرو  ینمادکاپ  تفع و  ناطلـس  راک  رد  رگا  هک  دنک ، يریگ  هرانک  هاشداپ  راک  زا  هک  تسا  یـسک  لقاع  تسا : هدـش  هتفگ 
یم بجوم  یتسد  هداشگ  دـهد ، ماجنا  دـهاوخ  یم  هچ  ره  دـیاشگب و  تسد  رگا  و  دوش ، یم  هاشداپ  ناـکیدزن  ینمـشد  نتخیگنارب 

.دوش زارد  وا  رب  تیعر  نابز  دوش 

دنهاوخ یم  دنتـسه  نآ  زا  نوریب  هک  یناسک  تسا ، مرگ  هبامرگ  نوچمه  هاشداپ  يارب  ندرک  راـک  تسا : هتفگ  یم  دـیمح  نب  دـعس 
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.دنتسه نآ  زا  ندمآ  نورب  ناهاوخ  دنتسه ، نآ  نورد  هک  یناسک  دنوش و  مامح  لخاد 

بجوم ناشیا  زا  وا  ندـنادرگرب  يور  تسا و  ناشیا  یگتـسخ  بجوم  شنارای  هب  هاشداپ  ندرک  يور  هجوت و  تسا : هتفگ  عفقم  نبا 
.تسا بآ  نودب  نابایب  هب  نتفر  نوچمه  بدا  تیاعر  نودب  ناهاشداپ  نادنمتردق و  اب  ینیشنمه  هتفگ : .تسا و  ینوبز  يراوخ و 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

.ِهِعِضْوَِمب ُمَلْعَأ  َوُه  ،َو  ِهِِعقْوَِمب ُطَبُْغی  : ِدَسَْألا ِبِکاَرَک  ِناَْطلُّسلا  ُبِحاَص 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

هچ رد  دناد  یم  رتهب  دوخ  وا  یلو  دنروخ  یم  هطبغ  وا  ماقم  هب  نارگید  ، تسا راوس  ریـش  رب  هک  تسا  یـسک  دـننام  ناطلـس  نیـشنمه 
هدـش لـقن  رگید  عـبنم  ود  زا  فیرـش  مـالک  نیا  ، رداـصم باـتک  رد  هناـمیکح : راـتفگ  دنـس   ) . .تسا هـتفرگ  رارق  یکاـنرطخ  عـضو 

توافت اب  یشوطرط  كولملا  جارس  رد  رگید  و  (. تسا هدمآ  « ُفَرْعا «،» ُمَلْعا » ياج هب   ) رییغت رصتخم  اب  ررغ  رد  يدُمآ  زا  تسخن  : تسا
جهن رداصم  « .) ُبَیْهأ ِِهبوُکْرَِمل  َوُه  ُساّنلا َو  ُُهباهَی  ِدَـسْألا  ِبِکارَک  ِناْطلُّسلا  ُبِحاص  : » تروص نیا  هب  تسا  هدـش  رکذ  هظحـالم  لـباق 

(( ،ج 4،ص 213 هغالبلا

! رذحلا ، برق نآ  زا  تسا  ناطلس  برق 

یم دـنک و  یم  نارادـمامز  ناهاشداپ و  نیطالـس و  نایفارطا  كانرطخ  تیعقوم  هب  هراشا  هناـمیکح  مـالک  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
دناد یم  رتهب  دوخ  وا  یلو  دنروخ  یم  هطبغ  وا  ماقم  هب  نارگید  ، تسا راوس  ریـش  رب  هک  تسا  یـسک  دننام  ناطلـس  نیـشنمه  :» دیامرف

( . ِهِعِضْوَِمب ُمَلْعَأ  َوُه  ،َو  ِهِِعقْوَِمب ُطَبُْغی  : ِدَسَْألا ِبِکاَرَک  ِناَْطلُّسلا  ُبِحاَص  «. ) تسا هتفرگ  رارق  یکانرطخ  عضو  هچ  رد 

هراشا نآ  هب  هنامیکح  مالک  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  دنا  هدوب  يرطخ  راتفرگ  هشیمه  نیطالـس  نابرقم  هک  دهد  یم  ناشن  خیرات 
.تسا هدرک 

یم ناطلـس  تردـق  زا  هدافتـسا  اب  دـندوب و  اه  نآ  ياج  هب  شاک  يا  هک  دـنروخ  یم  هطبغ  دـننیب و  یم  ار  اه  نآ  هاـج  ماـقم و  ، مدرم
.دنهد ماجنا  دنهاوخب  ار  يراک  ره  دنتسناوت 

اهنت هن  ، هدش نیبدـب  اه  نآ  هب  ناطلـس  ناهگان  هک  تسا  هدـش  رایـسب  دـنرطخ و  هاگترپ  بل  رب  هراومه  اه  نآ  هک  تسا  یلاح  رد  نیا 
.تسا هدرک  دوبان  دراوم  زا  يرایسب  رد  هدومن و  تازاجم  تدش  هب  ار  اه  نآ  هکلب  ، هداد ار  اه  نآ  لزع  روتسد 

ار فعـض  طاقن  دـنهد و  هولج  گرزب  ار  اه  نآ  ياهراک  ناشنایفارطا  دـنراد  راظتنا  نیطالـس  وس  کی  زا  هک  تسا  ببـس  نآ  هب  نیا 
دنزادرپ یم  اه  نآ  هرابرد  ینیچ  نخس  هب  هراومه  ، دوسح دارفا  رگید  يوس  زا  دنناسرب و  العا  هجرد  هب  ار  یـسولپاچ  قلمت و  دننیبن و 

رد ار  ینیبدب  مخت  دننک  یم  یعس  دنهد و  یم  شرازگ  ناطلس  هب  هدرک  گرزب  ار  نآ  دوش  ادیپ  اه  نآ  يارب  یـشزغل  نیرتمک  رگا  و 
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شناـیفارطا تسا  نکمم  هک  درادـنپ  یم  نینچ  دـتفا و  یم  تشحو  هب  اـه  نآ  ذوفن  زا  ناطلـس  هاـگ  ، موس يوس  زا  دـنراکب و  وا  نهذ 
دـنهد و یم  مه  تسد  هب  تسد  لـماوع  نیا.دـنروآ  ریز  هب  تزع  جوا  زا  ار  وا  هتفرگ  وا  تسد  زا  ار  تردـق  یتح  دـنوش و  وا  بیقر 

.دنشاب رطخ  رد  هشیمه  اه  نآ  هک  دنوش  یم  ببس 

هنوگچ هک  دننک  یم  روصت  تردق  بحاص  ار  وا  مدرم  تسا  ریش  راوس  هک  یصخش  : تسا هدومرف  مالـسلا  هیلع  ماما  یبلاج  هیبشت  هچ 
ار دوخ  یگدنرد  يوخ  زگره  ریـش  ، رگید ییوس  زا  یلو  دهد  رارق  دوخ  هطلـس  تحت  تسا  تاناویح  نیرت  يوق  هک  ار  ریـش  هتـسناوت 

.درد یم  ار  وا  دنز و  یم  نیمز  رب  ار  دوخ  راوس  ، هدرک هدافتسا  تصرف  کی  زا  ناهگان  ؛ دنک یمن  شومارف 

هدنرد ناویح  نیا  زا  اه  لاس  مدرم  ياشامت  يارب  اه  كریس  رد  ای  شحو  غاب  رد  ریـش  ناگدنهد  شرورپ  هک  تسا  هدش  هدید  رایـسب 
هدـیرد ار  دوخ  هدـنهد  شرورپ  بقارم و  هدـش و  رهاظ  ریـش  یگدـنرد  يوخ  ناـهگان  یلو  ؛ دـنا هدومن  تبحم  وا  هب  هدرک و  تبقارم 

.تسا

هدمآ ثیدح  نیا  زا  يرگید  يابیز  ریبعت  یشوطرط )  ) كولملا جارـس  رد  ، دمآ هنامیکح  مالک  نیا  رداصم  ثحب  رد  هک  هنوگ  نامه 
: دنک یم  لقن  نینچ  مالسلا  هیلع  ماما  زا  وا  ؛ تسا

زا مدرم  ، هدش راوس  ریش  رب  هک  تسا  یسک  نوچمه  ناطلـس  رای  ُبَیْهأ ؛ ِِهبوُکْرَِمل  َوُه  ُساّنلا َو  ُُهباهَی  ِدَسْألا  ِبِکارَک  ِناْطلُّسلا  ُبِحاص  »
«. دسرت یم  رتشیب  شبکرم  زا  وا  دنسرت و  یم  وا 

ره رد  نامز و  رصع و  ره  رد  هماکدوخ  نارادمامز  صوصخ  هب  نارادمامز  نیطالس و  نایفارطا  يارب  لکـشم  نیا  هک  نیا  هب  هجوت  اب 
ار اه  نآ  زا  يدایز  دراوم  دیدحلا » یبا  نبا  » هک هتفای  جاور  مدرم  نایم  ، هنیمز نیا  رد  يدایز  ياه  لثملا  برض  هتـشاد ، دوجو  یناکم 

« یباتع » زا هلمج  زا  ، تسا هدروآ  دوخ  نانخس  رد 

هب ارچ  : دنتفگ وا  هب  هک  دنک  یم  لقن  ،ج 2،ص 463 )  باقلالا ینکلا و  ( ) . سابع ینب  يارزو  ، هکمارب ناتسود  یسابع و  يارعـش  زا  )
دنک و یم  قیوشت  دهد و  یم  شاداپ  دـشاب  هداد  ماجنا  یبوخ  راک  هک  نیا  نودـب  ار  یکی  منیب  یم  اریز  : تفگ يور ؟ یمن  ریما  غارس 
هک تسین  يرطخ  هزادنا  هب  مراد  دیما  وا  زا  هچنآ  مود و  ای  ملوا  هتـسد  ءزج  مناد  یمن  نم  دناسر و  یم  لتق  هب  هانگ  نودب  ار  يرگید 

.دنک یم  دیدهت  ارم 

دنلیام دنتسه  نوریب  هک  اه  نآ  ؛ تسا مامح  دننام  ناطلس  تمدخ  : دیوگ یم  هک  دنک  یم  لقن  « دیمح دیعس  » مان هب  يرگید  صخـش  زا 
.دنوش جراخ  دنلیام  دنلخاد  هک  اه  نآ  دراو و  رتدوز  هچره 

.تلذ ثعاب  وا  ییانتعا  یب  تسا و  رسدرد  ثعاب  شنایفارطا  رب  ناطلس  هجوت  هک  دننک  یم  لقن  « عفقم نبا  » زا

ماجنا زگره  هک  دنک  یهانگ  زا  یهاوخرذع  هدامآ  ار  دوخ  هشیمه  تسا  ناطلس  نیشنمه  هک  یسک  تسا  راوازـس  : دیوگ یم  يرگید 
.دشاب رت  ناسرت  همه  زا  تسوا  هب  دارفا  نیرت  کیدزن  هک  یلاح  رد  هدادن و 

زا هک  يرهوش  اب  تروص  تشز  نز  هک  ینک  ارادم  نانچ  وا  اب  دیاب  يدش  نیشنمه  ناطلس  اب  هک  یماگنه  دنک  یم  لقن  یضعب  زا  زین 
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،ج 19،ص 149 دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   ) . .یهد هولج  ابیز  وا  رظن  رد  ار  دوخ  هتـسویپ  ینعی  ؛ دنک یم  راتفر  تسا  رفنتم  وا 
(

نارادـمامز روج و  نیطالـس  یـشاوح  نایفارطا و  هب  هراشا  تسا  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  ماما  هنامیکح  مالک  نیا  رد  هچنآ  تسا  یهیدـب 
قح شریذـپ  دـنوادخ و  مکح  هب  هک  یناـسک  نیملـسم و  لداـع  رادـمامز  هب  کـمک  تنواـعم و  یهارمه و  هنرگو  تسا  هماـکدوخ 

.تسا یمیظع  راختفا  گرزب و  تمدخ  ، دنراد تموکح 

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abū Tālib said: “One who holds authority is like one who rides a lion; he is
envied for his status but he well knows it.”{'The notion here is that if a person holds a
high position in, say, a royal court, people look at his rank, status, honor and prestige
with envy. But he always fears lest the royal pleasure should turn against him and he
falls in the pit of disgrace, dishonor, death and destruction. He is like the rider on a lion
with whom people are awed, but he himself faces the danger lest the lion should

.{ devour him or throw him in some fatal pit

نارگید ناگدنامزاب  هب  یکین  : 264 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

مُِکبِقَع ِیف  اوُظَفُحت  مُکِریَغ  ِبِقَع  ِیف  اُونِسحَأ  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

 . دنراد هاگن  ار  امش  ناگدنامزاب  تمرح  ات  دینک ، یکین  نارگید  ناگدنامزاب  هب  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 

يدیهش

.دنرآ تمحر  امش  ناگدنامزاب  رب  ات  دینک  یکین  نارگید  ناگدنامزاب  هب 

یلیبدرا
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ناسحاب دوخ  لسن  رد  دیوش  هتشاد  هگن  ات  دوخ  ریغ  لسن  رد  دینک  یئوکین 

یتیآ

.دنراد ساپ  ار  ناتناگدنامزاب  ات  دینک  یکین  نارگید  ناگدنامزاب  هب  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . دنرادب ار  امش  ناگدنامزاب  ساپ  ات  ، دینک ناسحا  مدرم  ناگدنامزاب  هب  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

( افاعض هیرذ  مهفلخ  نم  اوکرت  ول  نیذلا  شخیل  و   ) یلاعت هلوق  نم  ذوخام  وه  و  هدلو ، دلو  و  هدلو ، ناسنالا  بقع 

مثیم نبا 

ناسنا هک  تسا  ینادنزرف  دنزرف و  زا  یناسک  بقع ، دنرادب .) ساپ  نارگید  ار ، امـش  دالوا  تمرح  ات  دـینک ، یکین  نارگید  دالوا  هب  )
و تسا ، یعیبط  ترورـض  کی  تافاکم  اریز  دومرف ، مالـسلا ) هیلع   ) ماما هک  تسا  ناـنچ  یتسارب  .دراذـگ و  یم  اـج  هب  دوخ  زا  سپ 

.ددرگ یم  وا  گرم  زا  سپ  راکوکین ، صخش  دالوا  هب  تبسن  مدرم  رظن  بلج  ثعاب  يراکوکین ، زا  یشان  یمانشوخ 

دیدحلا یبا 

 . ْمُِکبِقَع ِیف  اوُظَفُْحت  ْمُکِْریَغ  ِبِقَع  ِیف  اُونِسْحَأ  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

سانلا لتق  نم  انیأر  هدـلو و  هبقع و  ملظف  سانلا  ملظ  نم  انایع  انیأر  دـقف  هأفاکملا  ضرقلا و  لیبس  یلع  عقی  ایندـلا  هذـه  یف  اـم  رثکأ 
.هدلو هبقع و  یلإ  هللا  نسحأف  معنلا  لهأ  باقعأ  یلإ  نسحأ  نم  انیأر  هراد و  تبرخأف  ارود  برخأ  نم  انیأر  هدلو و  هبقع و  لتقف 

یف وه  دلاخ و  نب  ییحی  یلإ  لسرأ  دیـشرلا  نأ  .دادـغب )  خـیرات  بحاص  رهاط  نب  دـمحأ  وه  رهاط (  نب  دـمحأ  خـیرات  یف  تأرق  و 
لق لوسرلل  ییحی  لاقف  کلام  بهنأ  مل  ارفعج أ  كدلو  لتقأ  مل  كراد أ  برخأ  مل  تیأر أ  فیک  هل  لوقی  هبونذب و  هعرقی  هسبحم 

کلام و بهنیـسف  یلام  کبهن  امأ  دـمحم و  كدـلو  لتقیـسف  رفعج  يدـلو  کـلتق  اـمأ  كراد و  برختـسف  يراد  کـبارخإ  اـمأ  هل 
لاق امک  ناک  الإ و  طق  ائیش  یل  لقی  مل  هنإف  لاق  ام  ننوکیل  هللا  لاق و  نزح و  الیوط و  مجو  باوجلاب  هیلإ  لوسرلا  داع  املف  کتنازخ 

نیسحلا نب  رهاط  اهبهن  هتنازخ  هلام و  بهن  دمحم و  هدلو  لتق  دادغب و  راصح  یف  دلخلا  یه  هراد و  تبرخ ) .» :» ا تبرخأف ( 

یناشاک
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رد دیوش  هتشاد  هگن  ات  مکبقع ) یف  اوظفحت   ) نارگید لسن  بقع و  رد  دینک  ییوکین  مکریغ ) بقع  یف  اونسحا  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
یم نابرهم  ناسحا ، نادـنوادخ  لیمج  رکذ  رگید  و  نامدرم ، تعیبط  رد  ررقم  تسا  يرما  تازاـجم ، هک  اریز  ناـسحا  هب  دوخ  لـسن 

ناشیا نادنزرف  رب  ار  نامدرم  دزاس 

یلمآ

ینیوزق

بقع رد  ار  امش  دنراد  ساپ  ات  ناشیا ، باقعا  دالوا و  زا  نامدرم  هدنامزاب  ای  دینک  یئوکین  ای  نارگید ، بقع  رد  دینک  دیئوگ و  وکین 
.امش ناسحا  شاداپ  هب  دنیامن  امش  باقعا  تاعارم  ای  دننک  دای  یئوکین  هب  مه  ار  امش  ات  ینعی  .امش 

یجیهال

هک امـش  ریغ  هرابرد ي  دـینک  ناسحا  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .مکبقع » یف  اوظفحت  مکریغ  یف  اونـسحا  : » مالـسلا هیلع  لاـق  و 
.امش دافحا  دالوا و  هرابرد ي  امش  ناسحا  دوش  یم  ظوفحم 

ییوخ

ینبم اوظفحت ، بارعالا : .حاحـص  هدلو - دلو  هدلو و  اضیا  لجرلا  بقع  و  هثنوم ، یه  و  مدـقلا ، رخوم  فاقلا : رـسکب  بقعلا ) : ) هغللا
و لوقا : .هعیبطلا  یف  هبجاو  هازاجملا  نال  کلذـک  ناک  امنا  و  مثیم : نبا  لاق  ینعملا : .رمـالا  باوج  یف  موزجم  ظـفح و  نم  لوعفملل 

هیرذ مهفلخ  نم  اوکرت  ول  نیذـلا  شخیل  و  ءاسنلا :- - 9( یلاعت هلوق  یف  هیلا  ریـشا  امک  باقعالا  یلع  ءالبلا  رجی  ریغلا  بقعب  هئاـسالا 
یف عبتت  هنـسح  هنـس  راص  مهریغ  باقعا  عم  سانلا  نسحا  ناف  برجلاک ، ناودـعی  رـشلا  ریخلا و  نـال  کـلذ  و  مهیلع ) اوفاـخ  اـفاعض 

لسرا دیشرلا  نا  رهاط  نب  دمحا  خیرات  یف  تارق  و  یلزتعملا : حرشلا  یف  لاق  .مهباقعا  یف  عبتت  هئیس  هنس  ریصت  اوواسا  نا  و  مهباقعا ،
بهنا ملا  ارفعج ؟ كدلو  لتقا  ملا  كراد ؟ برخا  ملا  تیار ، فیک  هل : لوقی  و  هبونذب ، هعرقی  هسبحم  یف  وه  دـلاخ و  نب  ییحی  یلا 

اما و  دمحم ، كدـلو  لتقیـسف  ارفعج  يدـلو  کلتق  اما  و  كراد ، برختـسف  يراد  کبارخا  اما  هل : لق  لوسرلل : ییحی  لاقف  کلام ؟
مل هناف  لاق ، ام  ننوکیل  هللا  و  لاق : و  نزح ، الیوط و  مج  باوجلاب و  هیلا  لوسرلا  داع  املف  کتنازخ ، کلام و  بهنیـسف  یلاـم  کـبهن 

هتنازخ هلام و  بهن  و  دـمحم ، هدـلو  لتق  و  دادـغب ، راصح  یف  دـلخلا - یه  و  هراد - تبرخاف  لاق  امک  ناک  ـالا و  طـق  ائیـش  یل  لـقی 
.دننامب ظوفحم  ناتناگدنامزاب  ات  دینک ، يراتفرشوخ  نارگید  ناگدنامزاب  اب  دومرف : همجرتلا : .نیسحلا  نب  رهاط  امهبهن 

ناتسد دشاب ز  ناما  رد  تلسن  هک  نک *** شوخ  راتفر  نارگید  لسن  هب 

يرتشوش

لـصفلا  ) مدـقلا رخوم  اـهیف  لـصالا  و  دـلولا ، دـلو  دـلولا و  نوکـسلاب - هغل  یف  فاـقلا و  رـسکب  بقعلا - لوقا : مالـسلا : هیلع  لاـق  و 
افاعـض هیرذ  مهفلخ  نم  اوکرت  ول  نیذـلا  شخیل  و  : ) یلاعت هلوق  مالـسلا  هیلع  همالک  یف  لصالا  و  هفلتخم ) تاعوضوم  یف  نوتـسلا -

یلع وا  هملظی  نم  هیلع  هللا  طلـس  ملظ  نم  مالـسلا : هیلع  قداصلا  نع  یفاکلا )  ) یف .ادـیدس و  ـالوق  اولوقیل  هللا و  اوقتیلف  مهیلع  اوفاـخ 
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و : ) لوقی یلاعت  هللا  نا  مالسلا : هیلع  لاقف  هبقع ؟ بقع  یلع  وا  هبقع  یلع  طلـسیف  ملظی  مالـسلا : هیلع  هل  لیق  .هبقع  بقع  یلع  وا  هبقع 
یف ظفحلا  بجوی  اقلطم  ناسحالا  لب  ادیدس .) الوق  اولوقیل  هللا و  اوقتیلف  مهیلع  اوفاخ  افاعض  هیرذ  مهفلخ  نم  اوکرت  ول  نیذلا  شخیل 

ادجوف امهوفیـضی  نا  اوباف  اهلها  امعطتـسا  هیرق  لها  ایتا  اذا  یتح  اقلطناف   ) هبحاص مالـسلا و  هیلع  یـسوم  هصق  یف  یلاعت  لاق  بقعلا ،
هتحت ناک  هنیدملا و  یف  نیمیتی  نیمالغل  ناکف  رادجلا  اما  و  ارجا …  هیلع  تذختال  تئـش  ول  لاق  هماقاف  ضقنی  نا  دـیری  ارادـج  اهیف 
لیوات کلذ  يرما  نع  هتلعف  ام  کبر و  نم  همحر  امهزنک  اجرختـسی  امهدشا و  اغلبی  نا  کبر  داراف  احلاص  امهوبا  ناک  امهل و  زنک 

حلاص ظفحی  کیف و  ینظفحی  نا  لاسا  هایا  و  يرارزلا : رهاط  یبا  هنبا  نبا  یلا  بلاـغ  یبا  هلاـسر  رخآ  یف  .اربص و  هیلع  عطـست  ملاـم 
امهنیب هل و  اظفح  يذلا  امهیبا  نیب  ناک  هنا  ثیدحلا  ضعب  یف  رم  دقف  امهیوبا ، حالـصب  نیمالغلا  ظفح  امک  یلا  ریکب  نم  كدادـجا 

.مکئاسن نع  فعی  سانلا  نع  اوفع  و  مکوانبا ، مکربی  مکءابآ  اورب  ربخلا : یف  اذه و  .هنس  هئامعبس 

هینغم

ال اولاق : اضیا  .ءامکحلا و  ءایبنالا و  لاق  اذکه  ..نادت  نیدت  امک  ..محری و  محری ال  نم ال  ..سانلا و  هللا و  نیب  فرعلا  بهذی  ادـبا ال 
: نیلئاقلا قدصا  و  نیقلاخلا ، نسحا  هناحبس  هللا  و  هملظی ، نم  هیلع  هللا  طلـس  املاظ  رذع  نم  ..کیلتبی و  هللا و  هبفاعیف  کیخاب  تمـشت 

نم دافحا  دالوا و  لایجالا  تمدـخ  اذا  عدـب  الف  نذا  و  ماـعنالا .)  129 نوبـسکی - اوناک  امم  اضعب  نیملاـظلا  ضعب  یلون  کلذـک  (و 
.هراد تمده  هریغ  راد  مده  نم  و  هدلو ، یف  ملظ  ملظ  نمف  هافاکملا ، لیبس  یلع  عقی  هایحلا  یف  ام  رثکا  دیدحلا : یبا  نبا  لاق  .اهمدخ 

هدبع

مکئانبا مکریغ  محری  مکریغ  ءانباب  ءامحر  اونوک  يا  مکبقع : یف  اوظفحت  مکریغ  … 

يرفعج

مالسالا ضیف 

.دنرادب ار  امش  نادنزرف  ساپ  ات  دینک  ینابرهم  یکین و  نارگید  نادنزرف  هب  تسا : هدومرف  یکین ) هرابرد   ) مالسلا هیلع  ماما 

ینامز

یبا نبا  .دوش  یم  ماجنا  شتدالوا  وا و  هرابرد  دـهد  ماجنا  نارگید  هب  تبـسن  ناسنا  هک  يدـب  یکین و  ره  .تسا  تافاکم  هناـخ  اـیند 
روطچ تلاح  تفگ  داتسرف  وا  شیپ  ار  یسک  درک  ینادنز  ار  یکمرب  دلاخ  نب  ییحی  دیـشرلا  نوراه  هک  یعقوم  دسیون : یم  دیدحلا 
دیـشر هدـنیامن  هب  ییحی  مدرکن ؟ تراـغ  ار  تتورث  رگم  متـشکن ؟ ار  تدـنزرف  رفعج  رگم  مدرکن ؟ بارخ  ار  تا  هناـخ  رگم  تسا ؟

.دوش یم  هتـشک  دـمحم  ترـسپ  يدوزب  یتشک ، ار  رفعج  مرـسپ  .دوش  یم  بارخ  تا  هناخ  يدوزب  يدرک  بارخ  ار  ما  هناـخ  تفگ :
رکف هب  نوراـه  تفگ  ار  بلطم  تشگزاـب و  نوراـه  هداتـسرف  هک  یعقوم  .دوش  یم  تراـغ  تتورث  يدوزب  يدرک  تراـغ  ار  ملاوـما 
هناخ دـعب  حابـص  دـنچ  .تسا  هدـش  یلمع  هتفگ  هچ  ره  وا  نوچ  دـش  دـهاوخ  نینچ  دـنگوس  ادـخب  تفگ : دـش و  نیگمغ  تفرورف ،

: دشاب نآرق  هیآ  نیا  زا  تشادرب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع مالک  دیاش  .دش  تراغ  شلاوما  هتـشک و  دـمحم  شدـنزرف  دـش  بارخ  نوراه 
یم رارقرب  يدنواشیوخ  هدوب  ینمـشد  هک  یـسک  وت و  هنایم  ایوگ  هجیتن  رد  هدب  شاداپ  یبوخ  اب  ار  يدب  تسین  يواسم  دـب  بوخ و  )

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 3555 

http://www.ghaemiyeh.com


( .ددرگ

يزاریش دمحم  دیس 

مکظفحی يا  مکبقع ) یف  اوظفحت   ) ءاـبالا توـم  دـعب  مهیرارذ ، مهدـالوا و  یف  يا  مکریغ ) بقع  یف  اونـسحا  : ) مالـسلا هیلع  لاـق  و 
.مکدقف مکتوم و  دعب  مکدالوا  یف  سانلا 

يوسوم

مکظفحی يا  مکبقع ) یف  اوظفحت   ) ءاـبالا توـم  دـعب  مهیرارذ ، مهدـالوا و  یف  يا  مکریغ ) بقع  یف  اونـسحا  : ) مالـسلا هیلع  لاـق  و 
.مکدقف مکتوم و  دعب  مکدالوا  یف  سانلا 

یناقلاط

« .دنراد هگن  ار  امش  قوقح  امش  ناگدنامزاب  هب  تبسن  ات  دینک  یکین  نارگید  ناگدنامزاب  هب  تبسن  »

، دـنک یم  متـس  مدرم  هب  سک  ره  میا  هدـید  اراکـشآ  ام  تسا و  تاـفاکم  ضرق و  تروص  هب  لـمع  رد  یناـهج  نیا  ياـهراک  رتشیب 
هتشک شناگدنامزاب  نادنزرف و  دشک ، یم  ار  مدرم  سک  ره  مینیب  یم  .دوش و  یم  متس  شنادنزرف  ناگدنامزاب و  هب  تبـسن  ماجنارس 
یکین تمعن  لها  ناگدنامزاب  هب  سک  ره  مینیب  یم  .دوش و  یم  ناریو  شا  هناخ  دـنک ، یم  ناریو  ار  اه  هناخ  سک  ره  و  دـنوش ، یم 

.دیامرف یم  یکین  وا  باقعا  ناگدنامزاب و  هب  تبسن  دنوادخ  دنک ، یم 

وا شنزرس  نمض  داتـسرف و  زیمآ  شنزرـس  یمایپ  دوب  نادنز  رد  هک  دلاخ  نب  ییحی  هب  دیـشر  هک  مدناوخ  رهاط  نب  دمحا  خیرات  رد 
جارات هب  ار  تلاوما  متشک و  ار  رفعج  ترـسپ  مدرک ، بارخ  ار  تا  هناخ  يدید  هنوگچ  تفگ : دوب ، هداد  ماجنا  هک  یناهانگ  لابق  رد 

رفعج مرسپ  هکنیا  و  دش ، دهاوخ  ناریو  تا  هناخ  يدوز  هب  يدرک  ناریو  ارم  هناخ  هکنیا  وگب ، وا  هب  تفگ : هداتـسرف  هب  ییحی  مدرب ؟
جارات هب  وت  ياه  هنیجنگ  لاوما و  يدوز  هب  يداد  جارات  هب  ارم  لاوما  هکنیا  و  دش ، دهاوخ  هتشک  يدوز  هب  دمحم  ترـسپ  یتشک ، ار 
دنگوس ادخ  هب  تفگ : سپـس  دنام و  شوماخ  زارد  یتدم  دش و  نیگهودنا  داد ، دیـشر  هب  ار  مایپ  نآ  هداتـسرف  نوچ  .تفر  دـهاوخ 

.تسا هدش  هنوگ  نامه  هکنآ  رگم  تسا  هتفگن  نم  هب  يزیچ  چیه  وا  هک  دش  دهاوخ  تسا ، هتفگ  وا  هچنآ 

هنیجنگ و دـش ، هتـشک  نیما  دـمحم  شرـسپ  دـش و  ناریو  دادـغب  هرـصاحم  رد  تسا  هدوب  دـلخ  خاک  نامه  هک  نوراه  هناخ  دـیوگ :
.درب جارات  هب  نیسح  نب  رهاط  مه  ار  شلاوما 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

.مُِکبِقَع ِیف  اوُظَفُْحت  ْمُکِْریَغ  ِبِقَع  یف  اُونِسْحَأ 
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: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

امش ناگدنامزاب  اب  ات  دینک  يراتفر  شوخ  نارگید  ناگدنامزاب  اب 

يدـنوار تاوعد  باـتک  زا  ار  هناـمیکح  مـالک  نیا  ، رداـصم رد  بیطخ  موحرم  هناـمیکح : راـتفگ  دنـس   ). .دـننک راـتفر  هنوـگ  نیمه 
باتک رد  يافوتم 571 )  ) رکاسع نبا  زا  ار  نآ  زین  (. تسا هدـمآ  « ُنَسُْحت «،» ُظَـفُْحت » ياـج هب  و   ) هدرک لـقن  یتواـفت  اـب  يافوتم 573 ) )

یم هدافتسا  رکاسع  نبا  تیاور  زا  هدرک و  لقن  « مَهلُد نبا  » مان هب  یصخش  زا  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  لاح  حرش  رد  قشمد  خیرات 
هبطخ زا  یشخب  هلمج  نیا  هک  تسا  نیا  دوش  یم  هدافتـسا  قشمد  خیرات  زا  هچنآ  یلو   ) تسا هبطخ 64  زا  یشخب  مالک  نیا  هک  دوش 

(( ،ج 4،ص 213 هغالبلا جهن  رداصم  (.) تسا هغالبلا  جهن   28

نیملسم ناگدنامزاب  اب  يراتفر  شوخ 

اب :» دـیامرف یم  دـنک و  یم  هراشا  نیملـسم  ناگدـنامزاب  هرابرد  يراکوکین  تبثم  راثآ  هب  هنامیکح  راـتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
ِیف اوُظَفُْحت  ْمُکِْریَغ  ِبِقَع  یف  اُونِـسْحَأ  ( ؛» دننک راتفر  هنوگ  نیمه  امـش  ناگدـنامزاب  اب  ات  دـینک  يراتفر  شوخ  نارگید  ناگدـنامزاب 

( . مُِکبِقَع

َو : » دیوگ یم  هیآ 9  « ءاسن » هروس رد  هک  تسا  دـیجم  نآرق  ینارون  هیآ  ود  زا  هتفرگرب  عقاو  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  ناشخرد  راتفگ  نیا 
زا یناوتان  نادنزرف  رگا  هک  یناسک  ؛ » ًادـیِدَس ًالْوَق  اُولوُقَْیل  َهّللا َو  اوُقَّتَْیلَف  ْمِْهیَلَع  اُوفاخ  ًافاعِـض  ًهَّیِّرُذ  ْمِهِْفلَخ  ْنِم  اوُکَرَت  َْول  َنیِذَّلا  َشْخَْیل 

ینخس ،و  دنزیهرپب ادخ  تفلاخم )  ) زا دنسرتب ! مدرم ) نامیتی  هرابرد  متس  زا   ) دیاب ، دنسرت یم  نانآ  هدنیآ  زا  دنراذگب  راگدای  هب  دوخ 
«. دنیوگب راوتسا 

امُهُوبَأ َناک  امَُهل َو  ٌْزنَک  ُهَتْحَت  َناک  ِهَنیِدَْملا َو  ِیف  ِْنیَمِیتَی  ِْنیَمالُِغل  َناکَف  ُرادِْجلا  اَّمَأ  َو  : » میناوخ یم  « فهک » هروس هیآ 82  رد  نینچمه 
رهـش نآ  رد  میتی  ناوجون  ود  ِنآ  زا  ، راوید نآ  اما  و  ؛ » َکِّبَر ْنِم  ًهَمْحَر  امُهَزنَک  اجِرْخَتْـسَی  امُهَّدُـشَأ َو  اـُغْلبَی  ْنَأ  َکُّبَر  َدارَأَـف  ًاـِحلاص 
غولب ّدح  هب  اه  نآ  تساوخ  یم  وت  راگدرورپ  سپ  ، دوب یحلاص  درم  ناشردپ  ؛و  تشاد دوجو  ود  نآ  هب  قلعتم  یجنگ  ، نآ ریز  ؛و  دوب

«. دوب تراگدرورپ  زا  یتمحر  نیا  ؛ دننک جارختسا  ار  ناشجنگ  دنسرب و 

اب تسا  نکمم  هک  هداد  رادشه  دـننک  یم  يراتفردـب  ناملـسم  فیعـض  ناوتان و  نادـنزرف  نامیتی و  اب  هک  یناسک  هب  ، تسخن هیآ  رد 
هدرمـش اه  نآ  نادنزرف  هب  ربمایپ  ود  تمدـخ  زمر  ار  ناردـپ  ندوب  حـلاص  ، مود هیآ  رد  دوش و  ماجنا  لمع  نیا  اه  نآ  دوخ  نادـنزرف 

.تسا

: میناوخ یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یتیاور  رد  هلمج  زا  ؛ تسا سکعنم  زین  یمالسا  تایاور  رد  تقیقح  نیا 

هیلع یلع  باتک  رد  ِهَرِخْآلا ؛ ِیف  َِکلَذ  ُلَابَو  ُهُقَْحلَی  ِِهبِقَع َو  ِیف  َِکلَذ  ُلَابَو  ُهُکِرُْدیَس  ِمِیتَْیلا  ِلاَم  َلِکآ  َّنِإ  مالـسلا  هیلع  ٍِّیلَع  ِباَتِک  ِیف  »
ترخآ رد  ار  شدوخ  نماد  اـیند و  رد  ار  وا  نادـنزرف  نماد  ، نآ لاـبو  دروخب  قحاـن  هب  ار  میتـی  لاـم  هک  یـسک  : تسا هدـمآ  مالـسلا 

،ج 72،ص 13) راونالا راحب  «. ) . تفرگ دهاوخ 
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نآ نادنزرف  دندرک و  يراتفردب  نارگید  ناگدنامزاب  اب  يدارفا  هک  تسا  هدمآ  بلطم  نیا  زا  يدایز  ياه  هنومن  زین  خـیرات  لوط  رد 
.دندش نارگید  يراتفردب  راتفرگ  اه 

نیا اج  نیا  دوش  یم  لقتنم  نادـنزرف  هب  ناردـپ  دـب  کین و  لامعا  رفیک  شاداپ  هک  تسا  نیا  قوف  بلاطم  موهفم  هک  نیا  هب  هجوت  اب 
صخـش نآ  نادـنزرف  هب  تسا  هدرک  ملظ  نارگید  دالوا  قح  رد  هک  ار  یـصخش  تازاجم  دـنوادخ  هنوگچ  هک  دـیآ  یم  شیپ  لاؤس 
تازاجم يرگید  هانگ  مرج  هب  سک  چیه  ؛ » يرْخُأ َرْزِو  ٌهَرِزاو  ُرِزَت  َو ال  : » دیوگ یم  تحارـص  اب  نآرق  هک  یلاح  رد  دنک ؟ یم  لقتنم 

هیآ 164) ، ماعنا «. ) . دوش یمن 

یعیرـشت تازاـجم  شاداـپ و  ، تازاـجم شاداـپ و  نیا  هک  نـیا  نآ  ددرگ و  یم  نـشور  هـتکن  کـی  هـب  هجوـت  اـب  لاؤـس  نـیا  خـساپ 
یتّنـس تروص  هب  مک  مک  دراذگ  یم  هعماج  رد  ار  يدب  ای  بوخ  راک  هیاپ  یـسک  هک  یماگنه  اریز  ، تسا نیوکت  یعون  هکلب  ، تسین

هب.دـمآ دـهاوخ  زین  وا  نادـنزرف  غارـس  هب  دـب  کین و  نآ  هجیتن  رد  دـنراد و  یمرب  ماـگ  ریـسم  ناـمه  رد  مه  نارگید  دـیآ و  یمرد 
اه نآ  ییوج  ماقتنا  سح  هک  هنوگ  نامه  دننک و  يراکوکین  ، راکوکین نادنزرف  هب  دـنک  یم  باجیا  مدرم  یناسنا  نادـجو  صوصخ 

.دنریگب ماقتنا  راکمتس  نادنزرف  زا  دنک  یم  باجیا 

هک درادـن  دوجو  یلکـشم  چـیه  تسا  راکوکین  نادـنزرف  هب  يراـکوکین  هجیتن  زا  نخـس  هک  مالـسلا  هیلع  ماـما  مـالک  دروم  رد  هتبلا 
.دراذگب نانآ  رایتخا  رد  ار  ناردپ  شاداپ  دهد و  رارق  یصاخ  تیانع  لومشم  ار  ناراکوکین  نادنزرف  ًالّضفت  دنوادخ 

هک تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  ماما  زا  مکحلا  ررغ  رد 

«. درک دنهاوخ  یتسرپرس  تبقارم و  ار  وا  نادنزرف  مدرم  دنک  یتسرپرس  ار  نارگید  نامیتی  هک  یـسک  ِهِیَنب ؛ ِیف  َیِعُر  َماَْتیَْألا  یَعَر  ْنَم  »
،ص 409،ح 9400) مکحلا ررغ  ).

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said: “Do good deeds to the bereaved ones so that good is
." done to your bereaved ones, too

نامرد نامیکح و  راتفگ  : 265 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag
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اه همجرت 

یتشد

 . تسا ناج  درد  تسردان ، رگا  و  «، 4  » نامرد دشاب  تسرد  رگا  نامیکح  راتفگ  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 

يدیهش

-. ناج نت و  درد - دوب  تسردان  رگا  و  تسا ، نامرد  دشاب  تسرد  رگا  نامیکح  راتفگ 

یلیبدرا

ورد دشاب  تساران  اطخ و  دشاب و  هاگ  ره  افـش و  ءاود و  دشاب  تسار  تسرد و  دشاب  هاگ  ره  نایاناد  نامیکح و  نخـس  هک  یتسردب 
هلالض و 

یتیآ

.تسا درد  دشاب ، تسردان  رگا  تسوراد و  دشاب  تسرد  رگا  نامیکح  نخس  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . تسا درد  دشاب  اطخ  رگا  و  اود ، دشاب  تسرد  رگا  نامیکح  نخس  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

.لهجلا ضرمل  ءافش  ناک  ینعی  ءاود ، ناک  اباوص  ناک  اذا  ءامکحلا  مالک  ناف 

مثیم نبا 

نیبشوخ و اهنادـب  الماک  مدرم  نوچ  هک ، نآ  حیـضوت  .تسا ) درد  دـشاب ، تسردان  رگا  و  وراد ، دـشاب ، تسرد  رگا  نایاناد  نخـس  )
رد ینادان  درد  داجیا  ثعاب  دشاب ، تسردان  رگا  و  دزاس ، فرطرب  ار  ینادان  درد  دشاب ، تسرد  ناشنخس  رگا  دننانآ ، نخـس  ياریذپ 

.تسا مدرم  مامت  شزغل  هلزنم ي  هب  ملاع ، کی  شزغل  دنا : هتفگ  ور  نیا  زا  دش  دهاوخ  مدرم 

دیدحلا یبا 

 . ًءاَد َناَک  ًأَطَخ  َناَک  اَذِإ  ًءاَوَد َو  َناَک  ًاباَوَص  َناَک  اَذِإ  ِءاَمَکُْحلا  َمَالَک  َّنِإ  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 
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ناک اباوص  ناک  اذإ  سانلا  نم  ءاملعلا  ءالـضفلا و  مالک  ءامکحلا و  مالک  وحن  هیف  سانلا  هدـیقع  نسحل  هب  ملکتملا  دـلقی  مالک  لـک 
رماوألا و بادآلا و  نم  مالکلا  کلذ  هنمـضتی  امیف  هنودـلقی  هب و  ملکتملا  وذـح  نوذـحی  سانلا  نأل  ءاد  ناـک  أـطخ  ناـک  اذإ  ءاود و 
أطخ و مالکلا  کلذ  ناک  اذإ  مقـسلل و  ئربملا  ءاودـلاک  اوناک  قحلا و  عابتا  باوثلا و  مهل  لـصح  اوحلفأ و  اـقح  ناـک  اذإـف  یهاونلا 

ضرملا ءادلا و  هلزنمب  ناکف  اوحلفی  مل  و  کلذ ) .» اورسخ  :» ا اورسخ (  هوعبتا 

یناشاک

ناک  ) تسار تسرد و  دـشاب  نوچ  اباوص ) ناک  اذا   ) نایاناد نامیکح  نخـس  هک  یتسرد  هب  ءامکحلا ) مالک  نا  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
وا رد  دـشاب  ءاد ) ناک   ) تساران تسردان و  دـشاب  هاگره  و  ءاطخ ) ناـک  اذا  و   ) تلاـهج ماقـسا  ضارما و  يافـش  ياود  دـشاب  ءاود )

سوفن رد  مالک  ریثات  نامیکح و  مالک  هب  داقتعا  نسح  ببـس  هب  ناشیا  هک  اریز  تزع  ترـضح  ناگدنب  لالـضا  رب  ثعاب  تلالض و 
( ملاعلا هلز  ملاعلا  هلز  : ) هک دنا  هتفگ  هک  تسا  تهج  نیا  زا  دیامن و  یم  رایتخا  ار  لالض  فرط  دتفا و  یم  تاهبش  رد  ناشیا 

یلمآ

ینیوزق

.دشاب درد  دـشاب  اطخ  هاگره  دـشاب و  اود  دـشاب  باوص  هاگره  شنیب  باحـصا  شناد و  بابرا  ینعی  .نامیکح  مالک  هک  یتسرد  هب 
لاوحا بلاغ  نیا  و  دشاب ، باوص  نوچ  وا  راتفگ  فورعم ، تمکح  لضف و  هب  صاخ  ماع و  شیپ  دشاب و  فوصوم  شناد  هب  هک  ره 
كاله بجوم  ضارما و  ببس  ردان  هجو  رب  ینعی  .دشاب  اطخ  نوچ  و  ددرگ ، تلالض  تلاهج و  ضارما  زا  سوفن  ءافـش  بجوم  دوب 
بجوم سپ  دـنیامن ، یقلت  قیدـصت  هب  و  دـننک ، لوبق  وا  نخـس  و  تسا ، داـمتعا  داـقتعا و  وا  هب  ار  مدرم  هک  يور  نیا  زا  هچ  ددرگ ،
لوقعم تروص  هب  ار  نآ  دـیوپ ، باوصاـن  قیرط  و  دـیوگ ، یلطاـب  نوچ  دنمـشناد  درم  هک  يور  نآ  زا  مه  ددرگ و  تلاـهج  راـشتنا 

رب نآ  للخ  بیع و  و  دیامن ، هولج  قدص  قح و  تروص  هب  اهرظن  رد  ات  دـناشوپب ، ریبعت  فطل  نایب و  نسح  زا  وکین  هماج  و  درآرد ،
( ملاعلا هتلالزب  لز  ملاعلا  لز  اذا   ) دـنا هتفگ  تهج  نیا  زا  دوش و  تلالـض  ببـس  و  ددرگ ، هنتف  ار  قلخ  وا  سپ  دـنام ، هدیـشوپ  راصبا 

یملاع شندیزغل  دزغلب ز  یملاع  نخس  هاگب  دزغل  وچ 

یجیهال

هک قیقحت  هب  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .ءاد » ناک  اطخ  ناک  اذا  ءاود و  ناک  اباوص  ناک  اذا  ءامکحلا  مالک  نا  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
جنر و درد و  دشاب  قح ، فالخ  اطخ و  دشاب  هاگره  ینادان و  لهج و  درد  ياود  دشاب  تسرد ، قح و  دشاب  هاگره  نامیکح  نانخس 

.یهارمگ تلالض و 

ییوخ

یحانم ینش  یف  هحیصنلا  داشرالل و  صولخلا  نم  مهیف  هنودقتعی  ام  بسحب  للملا  دنع  نوعاطملا  بوعـشلا و  هداق  ءامکحلا  ینعملا :
اصوصخ بوعشلا و  ضعب  یف  میکحلا  ظفل  قلطی  دق  .مهرظن و  یف  امیکح  نوکی  نم  صیخـشت  یف  بوعـشلا  ءارآ  فلتخم  هایحلا و 

ءربل احجان  ءاود  همالک  ناک  هرظن  یف  باـصا  اذا  هنا  ثیح  مالـسلا ) هیلع   ) همـالکب قصلا  ناـکف  يوادـملا  بیبطلا  یلع  فاـیرالا  یف 
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اواطخا نا  و  هیحورلا ، ماقسالا  اووادی  هوررق  امیف  اوباصا  نا  یقالخالا  یحورلا و  ءامکحلا  کلذک  .ءاد و  هداز  ءاطخا  نا  و  ضیرملا ،
درد رب  تسا  تسردان  رگا  دـیامن و  نامرد  ار  درد  دـیآرد  تسرد  ناهج  ناـمیکح  نخـس  رگا  دومرف : همجرتلا : .ءاد  یلع  ءاد  اوداز 

.دیازفیب

میقس درد  رهب  زا  تسا  یئاود  میکح *** دیوگب  را  تسرد  ار  نخس 

میلا درد  نامرد  تسین  اطخ  دوزف *** يدرد  تفگ  اطخ  رب  رگ  و 

يرتشوش

امک هینطابلا ، مهضارما  نم  سانلا  یقابل  ءاود  مهمالک  باوص  نا  يا : مالـسلا : هیلع  لاق  و  هفلتخم ) تاعوضوم  یف  نوتـسلا - لصفلا  )
ملع ءامکحلا  لوق  لثم  .زییمتلا و  لها  مه  اوسیل  لئاقلا و  یلا  نورظنی  سانلا  هماع  ناف  هثداـح ، اـضارما  مهیف  دـلوی  مهمـالک  اـطخ  نا 

: نییراوحلل مالـسلا  هیلع  یـسیع  لاق  یفاکلا )  ) یف .ءاد و  ناک  هنع  ایراع  ناک  اذا  ءاود و  نوکی  لمعلاب  انورقم  ناک  اذا  هناـف  ءاـملعلا ،
نم مالـسلا : هیلع  یـسیعل  نویراوحلا  تلاق  و  لبجلا ، یف  ـال  عرزلا  تبنی  لهـسلا  یف  کلذـک  و  ربکتلاـب ، ـال  همکحلا  رمعت  عضاوتلاـب 
هیلع دواد  یلا  یلاعت  هللا  یحوا  .هلمع و  هرخالا  یف  مکبغری  و  هقطنم ، مکملع  یف  مکدـیزی  هتیور و  هللا  مکرکذـی  نم  لاق : سلاـجن ؟

ام یندا  نا  نیدیرملا ، يدابع  قیرط  عاطق  کئلوا  ناف  یتبحم ، قیرط  نع  كدصیف  ایندلاب  انوتفم  املاع  کنیب  ینیب و  لعجتال  مالسلا :
ایندـلا یف  اولخدـی  مل  ام  لسرلا  ءانما  ءاهقفلا  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نع  .مهبولق و  نم  یتاجانم  هوالح  عزنا  نا  مهب  عناص  اـنا 

نا مالسلا : هیلع  قداصلا  نع  و  هفلتخم ) تاعوضوم  یف  نوتـسلا - لصفلا   ) .مکنید یلع  مهورذحاف  کلذ  اولعف  اذاف  ناطلـسلا ، عابتاب 
.افصلا نع  رطملا  لزی  امک  بولقلا  نع  هتظعوم  تلز  هملعب  لمعی  مل  اذا  ملاعلا 

هینغم

، لدـعلا قحلا و  یلع  الیلد  و  مهتالماعم ، مهکولـسل و  اروتـسد  مهلاوقا  مهمکح و  نم  نوذـختی  و  ءاملعلا ، ءامکحلل و  سانلا  عمتـسی 
ءامد نم  مک  ..میحج و  همقن و  یهف  الالـض  الهج و  کت  نا  و  میعن ، همحر و  سانلا  هاـیحل  یهف  اـباوص  اـقح و  همکحلا  تناـک  ناـف 

.هنایصلا نمالا و  و  همکحلا ، دشرلا و  مساب  ترده  قوقح  و  تقیرا ،

هدبع

نیلاحلا یف  لوقعلاب  هقوصل  هدشل  ءاد : ناک  ءاطخ  … 

يرفعج

مالسالا ضیف 

( ترخآ ایند و  ياهدرد  يارب   ) دشاب تسرد  رگا  شنیب  شناد و  لها  نخس  تسا : هدومرف  ناگرزب ) نخس  هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
نخس هک  دیامن  شـشوک  دیاب  دنمـشناد  میکح و  سپ  تسا ، يراکهابت  هنتف و  بجوم   ) تسا درد  دشاب  تسردان  رگا  و  تسا ، وراد 

(. تسا ناهج  شزغل  دنمشناد  ندیزغل  ینعی  ملاعلا  هلز  ملاعلا  هلز  دنا : هتفگ  هک  دیوگن  تسردان 
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ینامز

دریگ یم  رارق  لمع  هجوت و  دروم  ادخ ) یحو   ) دـننام نانآ  فرح  دـنراد  ذوفن  هعماج  رد  هک  ینویناحور  اه و  هعماج  يرکف  ناربهر 
تلفغ نآ  میخو  بقاوع  دنک و  ضوع  ار  یتلم  تشونرـس  نانآ ، تلفغ  هظحل  کی  اسب  هچ  دیدش و  نانآ  تیلوئـسم  تهج  نیمه  هب 

.دـیئامن تیعبت  نانآ  زا  دیـسرپب و  عالطا  لها  زا  ار  بلاطم  هک  هدرک  شرافـس  ادـخ  عوضوم  تیمها  هب  هجوت  اب  .دریگب  ار  همه  نماد 
نیا دریگ  رارق  هجوت  دروم  دیاب  هک  يرگید  هتکن  .دینیزگرب  دوخ  تسایر  يارب  ار  هدش  هتخانش  هتسیاش و  دارفا  دینک  یعـس  هجیتن  رد 
اوتف تسا  هدش  راذگاو  يو  هب  زیزع ) يادخ  تلاسر و  نادـناخ  رظن  زا   ) نآ هرابرد  رظن  راهظا  هک  یلئاسم  رد  دـیلقت  عجرم  هک  تسا 
نوچ شاداپ  کی  دیـسرن  عقاوم  هب  درک و  هابتـشا  رگا  یلو  دراد  شاداپ  ود  دوب  حیحـص  عقاو و  اب  قباطم  هاگره  اوتف  نیا  .دهد و  یم 
رظن هب  یعجرم  راتفگ  راتفر و  هک  اـجنآ  هتکن ، نیا  هب  هجوت  اـب  .تسا  هتـسناوتن  اـما  دروآ  تسدـب  ار  عقاو  هتـساوخ  یم  هدـید و  جـنر 

شدوخ هفیظو  هب  ار  وا  دزاس و  هاگآ  ار  عجرم  هک  تسا  درف  هفیظو  دش ، روصت  يا  هعماج  تسکش  بجوم  نآ  رد  دمآ و  درد  يدرف 
.دنک راذگاو  ادخ  و 

يزاریش دمحم  دیس 

ناک اذا  و   ) هیعامتجالا هیدرفلا  ماقـسالا  نع  اماود ) ناک  اباوص  ناک  اذا   ) ءایـشالاب نیفراعلا  ءامکحلا ) مالک  نا  : ) مالـسلا هیلع  لاـق  و 
.سانلا یف  یسلا ء  وا  نسحلا  هرثا  رثوی  اذل  و  مهئارآ ، نومظعی  مهنوعبتی و  سانلا  ذا  امئاد ) ناک  ائاطخ 

يوسوم

احیحـص لوقلا  ناک  اذاف  نولوقی  امب  نولمعی  سانلا  ساـنلل و  هودـق  ءاـمکحلا  نـال  حرـشلا : .ضرم  ءاد : .اـطخلا  ریغ  باوصلا : هغللا :
سوبلا و رـشنی  هایحلا و  برخی  عمتجملا و  دسفی  هناف  ادساف  الطاب و  ناک  اذا  اما  اوزاف و  مهتایح و  تمدقت  اودعـس و  هنم و  اودافتـسا 

 … هساعتلا

یناقلاط

« .تسا درد  دشاب ، تسردان  نوچ  تسا و  نامرد  دشاب ، تسرد  نوچ  نامیکح  نخس  انامه  »

لـصاح شاداپ  نانآ  يارب  دنوش و  یم  راگتـسر  دشاب  قح  رگا  دننک ، یم  يوریپ  ناشیا  نخـس  زا  مدرم  هک  تسا  ببـس  نادـب  نیا  و 
.دوب دهاوخ  درد  يرامیب و  نوچمه  دنوش و  یمن  راگتسر  دشاب  تسردان  رگا  دوش و  یم 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

.ًءاَد َناَک  ًأَطَخ  َناَک  اَذِإ  ،َو  ًءاَوَد َناَک  ًاباَوَص  َناَک  اَذِإ  ِءاَمَکُْحلا  َمَالَک  َّنِإ 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 3562 

http://www.ghaemiyeh.com


دنـس  ) . .تسا يرامیب  درد و  دشاب  اطخ  تسردان و  رگا  و  شخبافـش ) يوراد   ) اود دـشاب  تسرد  حیحـص و  رگا  نادنمـشناد  راتفگ 
تیاور هدرک  لقن  هنامیکح  مالک  نیا  هرابرد  نارگید  تایاور  زا  هغالبلا  جـهن  رداصم  بحاص  هک  ار  يدروم  اهنت  هناـمیکح : راـتفگ 

( ( ،ج 4،ص 214 هغالبلا جهن  رداصم  ) .تسا هدروآ  میکحلا )» «،» ءامکحلا » ياج هب   ) یتوافت اب  ار  نآ  هک  تسا  يدُمآ 

؟ وراد ای  درد  ، نادنمشناد راتفگ 

رگا نادنمـشناد  راتفگ  :» دـیامرف یم  ، هدرک هراشا  نادنمـشناد  راتفگ  یفنم  تبثم و  راثآ  هب  هنامیکح  راتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
َناَک اَذِإ  ِءاَمَکُْحلا  َمَالَک  َّنِإ  ( ؛» تسا يرامیب  درد و  دـشاب  اـطخ  تسرداـن و  رگا  و  شخبافـش ) يوراد   ) اود دـشاب  تسرد  حـیحص و 

( . ًءاَد َناَک  ًأَطَخ  َناَک  اَذِإ  ،َو  ًءاَوَد َناَک  ًاباَوَص 

دنراپس یم  اه  نآ  راتفگ  هب  ناج  شوگ  دنزود و  یم  نادنمشناد  نانخس  هب  مشچ  مدرم  هک  دریگ  یم  همشچرس  اج  نآ  زا  نخس  نیا 
روهـشم نانآ  نایم  رد  وا  یگتـسراو  اوقت و  هقباس  هداد و  سپ  مدرم  نایم  رد  ار  دوخ  شیامزآ  هک  يدنمـشناد  میکح و  صوصخ  هب 
ياهدرد يوراد  دشاب  یتسرد  راتفگ  رگا  لیلد  نیمه  هب  دـنرب  یم  راک  هب  ار  نآ  مدرم  زا  يرایـسب  دـیوگب  هچره  یـسک  نینچ.دـشاب 

بجوم دـننک و  یم  يوریپ  نآ  زا  مدرم  هناهاگآان  زاب  دورب  اطخ  هار  هب  رگا  دوب و  دـهاوخ  مدرم  يونعم  يّداـم و  یعاـمتجا  يدرف و 
.دوش یم  هعماج  يونعم  يدام و  ياهدرد 

دننادب دننک و  تقد  دنشیدنیب و  تسرد  دوخ  نانخس  هرابرد  هک  هعماج  يامکح  املع و  نادنمـشناد و  هب  تسا  يرادشه  نخـس  نیا 
ور نیازا  ، دریگب زین  ار  اه  نآ  دوخ  نماد  نآ  ءوس  بقاوع  دـنک و  رامیب  ار  يا  هعماج  تسا  نکمم  اه  نآ  يوس  زا  اجبان  راـتفگ  کـی 

.تسا َملاع  شزغل  هلزنم  هب  ِملاع  شزغل  : دنا هتفگ 

: میناوخ یم  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  زا  يرگید  ثیدح  رد 

دوش و یم  قرغ  یتشک  نآ  مه  هک  تسا  یتشک  نتـسکش  دـننام  ِملاع  شزغل  ٌْقلَخ ؛ اهَعَم  ُقِْرُغی  ُقِْرغَت َو  ِهَنیِفَّسلا  ِراَسِْکناَک  ِِملاَْعلا  ُهَّلَز  »
،ص 47،ح 233) مکحلا ررغ  «.) . شنانیشنرس مامت  مه 

هدروخ و هرگ  مه  اب  اه  نآ  تشونرـس  هک  هدرک  هیبشت  یتشک  نانیـشنرس  هب  ار  یناـسنا  هعماـج  مالـسلا  هیلع  ماـما  یتفگـش ! ریبعت  هچ 
.دوش یم  يرایسب  هورگ  ندش  قرغ  ببس  هک  تسا  هتسناد  یتشک  نتسکش  مهرد  ای  ندرک  خاروس  هلزنم  هب  ار  ملاع  شزغل 

: تسا هدمآ  راوگرزب  نامه  زا  يرگید  ثیدح  رد 

 ( ،ح 232 نامه «. ). دنک یم  دساف  ار  یناهج  ، ملاع شزغل  َِملاوَع ؛ ُدِسُْفت  ِِملاْعلا  ُهَّلَز  »

رایسب هلصاف  هب  تسا  نکمم  يا  هتفگ  هک  هدش  هدرتسگ  يردق  هب  یعمج  طابترا  لیاسو  هک  ام  نامز  رصع و  رد  هنامیکح  راتفگ  نیا 
.دراد يرتشیب  زورب  روهظ و  ، دوش شخپ  ایند  مامت  رد  یهاتوک 

دنوش یم  رـضاح  یهلا  لدـع  هاگداد  رد  ناشناهانگ  مرج  هب  مدرم  زا  یهورگ  هک  یماگنه  تمایق  رد  یتح  :» دـیوگ یم  دـیجم  نآرق 
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هار زا  ار  ام  اه  نآ  میدرک و  يوریپ  نامناگرزب  اسؤر و  زا  ام  ادنوادخ  ؛ » َالِیبَّسلا اَنوُّلَـضَأَف  انَءارَبُک  انَتَداس َو  انْعَطَأ  ّانِإ  انَّبَر  : » دـنیوگ یم 
هیآ 67) ، بازحا «. ) . دندرک هارمگ  هتخاس و  فرحنم  تسار 

.دنوش یم  بوسحم  نآ  قیداصم  زا  یکی  هعماج  لوبقم  ِنادنمشناد  یلو  ؛ دنراد یعیسو  موهفم  « انَءارَبُک »و« انَتَداس » ياه هژاو  هچرگ 

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said: “When the utterance of the wise is to the point, it serves
as a cure, but if it is wrong, it acts like an illness.{The learned and the reformers are
responsible for improvement as well as deterioration because the common people
are under their influence; they regard their words and actions as being correct and
sound. They rely on them and act on their statements. Thus, if their teaching caters
for improvement, then thousands of individuals will acquire improvement and
betterment by it. But if there is evil in it, thousands of individuals will get involved in
misgiving and straying. That is why it is said: “When a scholar gets into evil, the whole

.”{ world gets into evil

521 ص :

نداد خساپ  حیحص  شور  : 266 تمکح
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اَهَظِفَح ِیَتلَاَقم  َتیِـسَن  نِإَف  ِساّنلا  ِعاَمـسَأ  یَلَع  َكَِربخُأ  یّتَح  ِِینتَأف  ُدَـغلا  َناَک  اَذِإ  مالـسلا  هیلع  َلاَقَف  َناَمیِإلا  ُهَفّرَُعی  نَأ  ٌلُجَر  َُهلَأَـس  َو 
اَذَه اَُهئِطُخی  اَذَه َو  اَهُفُقنَی  ِهَدِراّشلاَک  َماَلَکلا  ّنِإَف  َكُریَغ  َکیَلَع 

بعش عبرأ  یلع  نامیإلا  هلوق  وه  بابلااذه و  نم  مدقت  امیف  هب  هباجأام  انرکذدق  و 

اه همجرت 

یتشد

هک میوگ ، خـساپ  مدرم  عمج  رد  ات  ایب  نم  دزن  ادرف  نک ) فیرعت  ار  نامیا  هک  دیـسرپ  ماـما  زا  یـصخش  : ) دومرف وا ، رب  ادـخ  دورد  و 
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تـسد هب  ار  نآ  یکی  تسا ، هدـنمر  راکـش  نانوچ  راتفگ  اریز  دراپـس ، شرطاخ  رد  ار  نآ  يرگید  ینک  شومارف  ار  مراـتفگ  وت  رگا 
 . دهد یم  تسد  زا  ار  نآ  يرگید  و  دروآ ،

( درک میسقت  هبعش  راهچ  رب  ار  نامیا  هک  میدرک  لقن  ار  نآ  هک  دمآ  تمکح 31  رد  ماما  خساپ  )

يدیهش

ات میوگ ، خـساپ  ار  وت  نامدرم  عمج  رد  ات  ایب ، نم  دزن  دوش  ادرف  نوچ  دومرف ]: دناسانـشب ، يو  هب  ار  نامیا  اـت  تساوخ  وا  زا  يدرم  و 
ار یکی  دوش و  تسد  هب  ار  یکی  تسا  هدـنمر  راکـش  نوچ  راتفگ  هک  دراپـس  رطاخ  هب  ار  نآ  يرگید  يدرک  شومارف  ارم  هتفگ  رگا 

[ .تسا هبعش  راهچ  رب  نامیا  هک  تسوا  نخس  نآ  میدروآ و  شیپ  نیا  زا  ار  ماما  خساپ  و   ] .دورب تسد  زا 

یلیبدرا

رب ار  وت  مهد  ربخ  ات  نمب  ایب  سپ  ادرف  دشاب  هاگ  ره  هک  دومرف  سپ  نامیا  تسیچ  هک  دنک  فیرعت  هک  يدرم  وزا  دسرب  هک  یتقو  رد 
هدنمر دنفـسوگ  نخـس  هک  یتسردب  سپ  وت  ریغ  رب  ارنآ  دراد  هگن  ارم  راتفگ  ینک  شومارف  وت  رگا  هک  نامدرم  ياهـشوگ  هک  یتلاح 

رد نآب  داد  باوج  هچنآ  میدرک  رکذ  هک  قیقحتب  رگید و  درم  ارنآ  دنادیم  باوص  صخـش و  نیا  اطخ  هجوب  ارنآ  دـیآ  یم  هک  تسا 
ثیدح رخآ  ات  تسا  هبعش  راهچ  رب  نامیا  دوب  ترضح  نتفگ  نآ  باب و  نیزا  تشذگ  هچنآ 

یتیآ

ارم نخـس  وت  رگا  ات  دنونـشب ، مه  مدرم  میوگب و  وت  اب  ات  يآ  نم  دزن  ادرف  دومرف : دناسانـشب ، وا  هب  ار  نامیا  هک  تساوخ  وا  زا  يدرم 
.دهد یم  شتسد  زا  يرگید  دریگ ، یم  ار  نآ  یکی  .تسا  هدنمر  راکش  نوچ  نخس  اریز  .دنراپسب  رطاخ  هب  نارگید  ینک ، شومارف 

.تسا هبعش  راهچ  رب  نامیا  دیوگ  یم  هک  اجنآ  .میا  هدروآ  ار  ترضح  نآ  خساپ  نیا  زا  شیپ  و  دیوگ : یضر  دیس 

نایراصنا

دای زا  ار  ما  هتفگ  رگا  ات  ، میوگب مدرم  ربارب  رد  ات  ایب  ادرف  : دومرف ترضح  نآ.دناسانشب  وا  هب  ار  نامیا  هک  تساوخ  ترـضح  زا  يدرم 
 . دهد یم  تسد  زا  يرگید  ،و  دیابر یم  ار  نآ  یکی  ، تسا هدنمر  راکش  دننام  نخس  هکنیا  هچ  ، دنک ظفح  يرگید  يدرب 

: ترضح راتفگ  هیاس  رد  اه  تمکح  نیمه  زا  هتشذگ  رد  ار  ماما  خساپ 

.میدرک لقن  تسا  هبعش  راهچ  ار  نامیا 

اه حرش 

يدنوار

يردیک
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.ملاعلا هلز  ملاعلا  هلز  لیق  کلذل  و  مهـسوفن ، یف  مهمالک  ریثات  و  هیف ، مهداقتعا  نسحب  تاهبـشلا  یف  هب  نوعقی  سانلا و  هب  لضی  يا 
.اهب رفظی  اهدجی و  اهفقنی  هرفانلا  هقانلاک  يا  .دراشلاک  مالکلا  ناف 

مثیم نبا 

رگا هک  مهد  باوج  مدرم ، روضح  رد  ات  ایب  نم  دزن  ادرف  : ) دومرف راوگرزب  نآ  تسیچ ؟ نامیا  دیـسرپ  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما زا  يدرم 
و دروآ ، یم  تسد  هب  ار  نآ  یکی  تساـپزیرگ ، دیـص  دـننام  نخـس  اریز  دـننکن ، شوـمارف  نارگید  يدرک ، شوـمارف  ارم  نخـس  وـت 

هجو .میدرک  لقن  بعـش ) عبرا  یلع  نامیالا   ) ترابع باب  نیمه  رد  لاوس  نیا  هب  ار  ماما  خـساپ  البق  ام  دـهد .) یم  تسد  زا  يرگید 
حضاو ترابع  هیقب  و  دشاب ، یم  دبای ) یم  یهارمگ  رد  ار  نآ  ینعی   … ) اهفقنی هلمج ي : نامه  اپزیرگ ، دیص  ای  رتش  هب  نخـس  هیبشت 

.تسا

دیدحلا یبا 

[ َنیِح َلاَق ع   ] َو

َْکیَلَع اَهَظِفَح  ِیَتلاَقَم  َتیِـسَن  ْنِإَف  ِساَّنلا  ِعاَمْـسَأ  یَلَع  َكَِربْخُأ  یَّتَح  ِیِنتْأَـف  ٌدَـغ  َناَـک  اَذِإ  َلاَـقَف ع  ُناَـمیِْإلا  اَـم  ُهَفِّرَُعی  ْنَأ  ٌلُـجَر  َُهلَأَـس 
[ اَهُفَْقثَی  ] اَهُفُْقنَی ِهَدِراَّشلاَک  َمَالَْکلا  َّنِإَف  َكُْریَغ 

.اَذَه اَُهئِطُْخی  اَذَه َو 

 [ بعش عبرأ  یلع  نامیإلا  هلوق  وه  بابلا و  اذه  نم  مدقت  امیف  هب ع  هباجأ  ام  انرکذ  دق  لاق و  ]

يأ رخآ  رابتعاب  بصنلا  نوکیف  ینتأف  ادـغ  ناک  اذإ  لوقت  دـجو و  ثدـح و  اذإ  يأ  همات  انهاه  ناک  نوکتف  ینتأف  دـغ  ناک  ذإ  لوقی 
نوکلا ردصملا و  یلع  لدی  لعفلا  نأل  ادغ  نوکلا  ناک  اذإ  هردقی  نم  نییوحنلا  نم  دغلا و  نم  هنأب  افوصوم  يأ  ادغ  نامزلا  ناک  اذإ 

.ثودحلا ددجتلا و  وه 

.هیلع لیلد  مالکلا  یف  ناک  اذإ  الإ  فذحی  مهدنع ال  لعافلا  نأل  رخآلا  لوقلا  یلع  هحجری  لوقلا  اذه  لئاق  و 

هلاضلا هدراشلا  هتفداص و  هتدجو و  يأ  رسکلاب  اذک  تفقث  اهدجی  اهفقثی  و 

یناشاک

هیلع لاقف   ) نامیا تسیچ  هک  نامیالا ) ام   ) وا يارب  دنک  فیرعت  هکنآ  هفرعی ) نا   ) يدرم ترضح  نآ  زا  درک  لاوس  و  لجر ) هلاس  (و 
ربخ ات  كربخا ) یتح   ) يآ نم  دزن  ادرف  ینعی  .نم  يوس  هب  ایب  سپ  ینتاف )  ) ادرف دشاب  نوچ  ادـغ ) ناک  اذا   ) هک دومرف  سپ  مالـسلا )
ینک شومارف  رگا  سپ  یتلاقم ) تیـسن  ناـف   ) ناـشیا روضح  دزن  ینعی  .ناـمدرم  ندینـش  تلاـح  رب  ساـنلا ) عامـسا  یلع   ) ار وت  مهد 

( هدراشلاک مالکلا  ناف   ) ارم رارـسا  دـنبایرد  هک  یناسک  وت ، زا  ریغ  وت  رب  ارم  هلاقم  نآ  دـنریگ  دای  كریغ ) کیلع  اهظفح   ) ارم راتفگ 
( اذه اهئطخی  و   ) باوص هجو  هب  صخش  نیا  ار  نآ  دبای  یم  هک  اذه ) اهفقثی   ) تسا هدنمر  دنفسوگ  وچمه  نخـس  هک  قیقحت  هب  سپ 
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ام هک  قیقحت  هب  و  انرکذ ) دق  و  : ) هک دیامرف  یم  هرـس  سدق  دیـس  .دـنبای  یم  ار  نآ  یـضعب  ینعی  رگید ، نیا  ار  نآ  دـنک  یم  اطخ  و 
تشذگ شیپ  زا  هچنآ  رد  بابلا ) اذه  نم  مدقت  امیف   ) ار لئاس  نآ  تفگ  باوج  ترضح  نآ  هک  ار  يزیچ  هباجا ) ام   ) میا هدرک  رکذ 

تسا ترضح  نآ  لوق  نآ  و  بعش ) عبرا  یلع  نامیالا  هلوق  وه  و   ) باب نیا  زا 

یلمآ

ینیوزق

نخـس ینک  شومارف  وت  رگا  سپ  مهد  ربخ  ار  وت  مدرم  ياهـشوگ  رب  ات  ایب  ادرف  دومرف  تسیچ ، نامیا  دیـسرپ  ترـضح  نآ  زا  يدرم 
یم ار  وا  صخـش  کی  نیا  هدنهج ، هظفاح  توق  هکبـش  زا  تسا و  هدنمر  دیـص  وچمه  نخـس  هک  دـیامن  تظفاحم  وت  رب  يرگید  ارم 
یلع نامیالا  هلوقب :  ) ترـضح نآ  باوج  تفر  رکذ  باب  لـیاوا  رد  نیا  زا  شیپ  و  دـهج ، یم  رگید  صخـش  نآ  گـنچ  زا  دـیابر و 

( بعش عبرا 

یجیهال

اهظفح یتلاقم  تیـسن  ناف  سانلا ، عامـسا  یلع  كربخا  یتح  ینتاف  ادغ  ناک  اذا  : » مالـسلا هیلع  لاقف  نامیالا ، هفرعی  نا  لجر  هلاس  و 
« .اذه اهئطخی  اذه و  اهفقنی  هدراشلاک  مالکلا  ناف  كریغ ، کیلع 

ار مالسلا  هیلع  وا )  ) درک لاوس  تفگ  ینعی و  .بعـش » عبرا  یلع  نامیالا  هلوق : وه  بابلا و  اذه  نم  مدقت  امیف  هب  هباجا  ام  انرکذ  دق  و 
وت مهد  ربخ  ات  نم  دزن  ایب  دوش  ادرف  هاگره  هک  مالسلا  هیلع  تفگ  سپ  نامیا ؟ ینعم  تسا  زیچ  هچ  هک  وا  هب  دسانشب  هکنیا  زا  يدرم 

قیقحت هب  سپ  وت ، ریغ  ارم  هتفگ ي  دراد  هاـگن  رطاـخ  رد  ارم ، هتفگ ي  ینک  شومارف  وت  رگا  سپ  دنونـشب ، ناـمدرم  هک  یجهن  رب  ار 
.رگید یسک  ار  وا  دبای  یمن  یسک و  ار  وا  دبای  یم  تسا  هتخیرگ  ناویح  دننام  نخس  هک 

لوق نآ  باـب و  نیا  زا  رتـشیپ  رد  درم  نآ  هب  مالـسلا  هیلع  تفگ  باوج  هک  ار  يزیچ  میدرک  رکذ  اـم  هک  دـیوگ  یم  هللا  همحر  دـیس 
.تسا هبعش  راهچ  رب  نامیا  هک  مالسلا  هیلع  تسوا 

ییوخ

( ناک  ) نوکتف ینتاف ، دغ  ناک  اذا  بارعالا : حاحـص  هتفداص - يا  اعلب  هتعلب  لاثم  افقث  هتفقث )  ) رفن ادورـش : درـشی  ریعبلا  درـش ) : ) هغللا
رتاوتب ثیدـحلا  صن  ظفح  - 1 نیرابتعاب : سانلا  عمتجم  یلا  هاـیا  مالـسلا ) هیلع   ) هتوعد ینعملا : .دـجو  ثدـح و  اذا  يا  هماـت  اـنهاه 

قیمع ال رحب  وه  قیقد و  ضماغ و  نامیالا  حرش  ناف  ثیدحلا ، ینعم  مهف  .دحاو 2 - عماس  نم  نایسنلاب  للخلا  نم  هنما  نیعمتسملا و 
هنایب مالسلا ) هیلع   ) داراف مثیم  نبا  یف  .نامیالا  فصو  ثیدح  یف  هتعمس  امک  صاوخلا  یلع  هرحبت  بعصی  و  ماوعلا ، مهف  هروغ  عسی 

، هدراشلاک مالکلا  نا  هلوق : یف  هلعلا  نم  مالـسلا ) هیلع   ) هرکذ امب  قصلا  هجولا  اذه  سانلل و  هوررقی  هومهفیل و  هباحـصا  ءالـضف  دنع 
.هاوس هیف  نیعماسلا  هفاک  ناف  هنتم  هصن و  ظفح  ـال  هاوحف ، ظـفح  ثیدـحلا و  ینعم  مهف  بساـنی  ضعب  ءاـطخ  ضعب و  هفداـصم  ناـف 
مدرم همه  دزـشوگ  رد  ات  ایب  نم  دزن  دوش  ادرف  وچ  دومرف : دـنک  فیرعت  وا  يارب  ار  نامیا  هک  تساوخ  شترـضح  زا  يدرم  همجرتلا :
دروخ رب  شنیا  تسنازیرگ : رتش  نوچ  نخس  اریز  دنشاب ، هتشاد  دایب  تیارب  نارگید  يدرک  شومارف  ار  مراتفگ  رگا  ات  مهدب  ربخ  وتب 
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نامه نآ  میدرک و  دای  باب  نیا  هتشذگ ي  مکح  نمض  رد  ار  ترضح  نآ  خساپ  ام  دیوگ : یضردیس  .درواین  تسدب  شنآ  و  دنک ،
(. دراد هبعش  راهچ  نامیا  : ) هک دوب  وا  راتفگ 

يرتشوش

نامیالا  ) هلوق وه  و  بابلا ، اذه  نم  مدقت  امیف  هب  هباجا  ام  انرکذ  دق  و  هیلیثمتلا ) …  مالـسلا ) هیلع  ) هتبوجا یف  رـشع - ثلاثلا  لصفلا  )
یبا نبا   ) هخـسن یف  نکل  و  هیطخلا ،) مثیم و  نبا   ) یف و  هیرـصملا )  ) یف اذـکه  لـجر ) هلاـس  و  : ) فنـصملا لوـق  بعـش .) عـبرا  یلع 
یبا نبا   ) یف امک  نامیالا ) ام  : ) باوصلاو هیرصملا )  ) یف اذکه  نامیالا ) هفرعی  نا  (. ) لجر هلاس  نیح  مالسلا ) هیلع   ) لاق و  ( ) دیدحلا
نبا  ) یف امک  ماللا  نودب  دغ ) : ) باوصلا و  هیرصملا )  ) یف اذکه  دغلا ) ناک  اذا  مالـسلا ) هیلع   ) لاقف (. ) هیطخلا مثیم و  نبا  دیدحلا و 

( ناک  ) نوکل بصنلاب  ادـغ )  ) همات و ناـک )  ) نوکل عفرلاـب ، دـغ )  ) زوج دـیدحلا  یبا  نبا  نکل  و  هیطخلا ،) دـیدحلا و  یبا  نبا  مثیم و 
نال نیونت  الب  مضلاب  دـغ )  ) نوک و  دـغ ، دـجو  اذا  ینعملا  و  هل ، ربخ  مسا و  دوجو  دـعل م  همات ، ناک )  ) نوک باوصلا : تلق : .هصقان 
نیح سانلا )  ) عمـس عمج  حتفلاب : عامـسا ) یلع  كربخا  یتح  ینتاف   ) .دغ لک  لمـشی  هرکن  نوکی  نون  ول  و  لاوسلا ، موی  دـغ  دارملا 

( مالسلا هیلع  ) هتبوجا یف  رشع - ثلاثلا  لصفلا   ) هقیقح یف  یتلاقم ) تیـسن  ناف  ( ) مالـسلا هیلع   ) هلاق ام  لک  نوعمـسیف  هدنع  نوعمتجی 
امک مالـسلا -) هیلع   ) قداصلا لاق  اذل  و  اردـه ، مالـسلا ) هیلع   ) هباوج بهذـی  یتح ال  كریغ ) کیلع  اهظفح   ) نامیالا هیلیثمتلا ) … 
درش دیرد : نبا  لاق  هدراشلا ، هبادلاک  يا : هدراشلاک ) مالکلا  ناف   ) .اوبتکت یتح  نوظفحت  مکناف ال  اوبتکا  ریـصب : یبال  یفاکلا - يور 

: باوصلا و  هیرـصملا )  ) یف اذـکه  اهفقنی )  ) .ریعبلا درـشی  امک  دالبلا  یف  درـشت  يا  دراوش  فاوق  و  ارفاـن ، ههجو  یلع  بهذ  اذا  ریعبلا 
اما و  برحلا ،) یف  مهنفقثت  اماف  : ) یلاعت لاق  اـهب ، رفظی  اهدـجی و  ینعمب  هیطخلا ) مثیم و  نبا  دـیدحلا و  یبا  نبا   ) یف اـمک  اـهفقثی ) )

نم ال اهدـجی و  نمیف  هدـعاق  الف  اذـه )  ) هیلع فقی  و ال  اهئطخی ) اذـه و   ) .انه هل  هبـسانم  ـالف  غامدـلا  نع  هماـهلا  رـسک  وه  فقنلا و 
هب ( ) مالسلا هیلع   ) هدعب هیطخلا ) مثیم و  نبا  دیدحلا و  یبا  نب  دازف  طقس  اهیف  و  هیرـصملا )  ) یف اذکه  هباجا ) ام  انرکذ  دق  و   ) .اهدجی

مثیم و نبا  دیدحلا و  یبا  نب  دازف  طقـس  اضیا  اهیف  و  هیرـصملا ،)  ) یف اذکه  هلوق ) وه  و   ) ثلاثلا بابلا  يا : بابلا ) اذه  نم  مدقت  امیف 
.بعش ال  مئاعد ) عبرا  یلع   ) هیف نکل  نیثالثلا  ناونعلا  یف  خلا - بعش - ) عبرا  یلع  نامیالا  ( ) مالسلا هیلع   ) هدعب هیطخلا )

هینغم

وه و  بابلا ، اذه  نم  مدقت  امیف  لئاسلا  هب  باجا  ام  انرکذ  : ) یـضرلا فیرـشلا  لاق  ..اهئطخی  دـض  اهبیـصی  اهقفنی : و  هرفانلا ، هدراشلا :
.الصفم هانحرش  همکحلا 30 و  یف  بعش ) عبرا  یلع  نامیالا  مامالا : لوق 

هدبع

هنم تلفنتف  رخالا  اهئطخی  اهدیصیف و  دحاو  اهبیصی  يا  هبرض  هفقن  اذه : اهفقنی  هدراشلاک  … 

يرفعج

مالسالا ضیف 

: دومرف نخـس ) یگدـنمر  هرابرد   ) ترـضح نآ  سپ  تسیچ ، نامیا  ینعم )  ) دناسانـشب وا  هب  هک  تساوخ  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  يدرم 
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هدرک ظفح  ار  نآ  يرگید  يدومن  شومارف  ارم  راتفگ  رگا  هک  مهد  ربخ  وت  هب  دنونـشب  همه  هک  یئاج  ات  اـیب  نم  دزن  دوش  ادرف  نوچ 
یم تسد  زا  ار  نآ  یگنخ ) رثا  رب   ) يرگید دیابر و  یم  ار  نآ  هظفاح ) اب   ) یصخش تسا  هدنمر  راکش  دننام  نخس  اریز  دیامن ، رب  زا 

( ما یس  شیامرف   ) باب نیا  زا  هتـشذگ  رد  دومرف  درم  نآ  خساپ  رد  ترـضح  هک  ار  هچنآ  ام  دیامرف ): همحرلا  هیلع  یـضردیس   ) دهد
هخاـش راـهچ  رب  هتـسباو  ناـمیا  ینعی  مئاـعد )  ) بعـش عبرا  یلع  ناـمیالا  هکنیا  هب  تسا  راوگرزب  نآ  شیاـمرف  نآ  میا و  هدرک  ناـیب 

.تسا نوتس ) )

ینامز

ره وگب ! نخـس  مدرم  مهف  دودـح  رد  مهلوقع :) ردـق  یلع  سانلا  ملک  : ) هدومرف ربانب  دوش  یم  هضرع  ظعو  سلاـجم  رد  هک  یبلاـطم 
نیا رد  .دنا  هدینـش  فلتخم  ار  بلطم  دارفا  ینارنخـس  نایاپ  زا  سپ  اسب  هچ  دنک و  یم  هدافتـسا  سلجم  زا  دوخ  مهف  دودح  رد  سک 

هفیظوب رکذتم  ار  مدرم  هاگنآ  دنک و  كرد  ار  هعماج  زاین  طیحم و  طیارش  دهد و  ماجنا  ار  دوخ  هفیظو  دیاب  وگنخس  سلاجم ، هنوگ 
.تسا عفان  یسب  يروآدای  هک  دزاس  ناشدوخ 

يزاریش دمحم  دیس 

یتح مهروضح  يا  سانلا ) عامـسا  یلع  كربخا  یتح  ینتاف ، دـغلا  ناک  اذا  : ) مالـسلا هیلع  لاـقف  ناـمیالا ؟ هفرعی  نا  لـجر : هلئـس  و 
اهبیصی يا  اهفقنی )  ) درشت یتلا  هبادلاک  يا  هدراشلاک ) مالکلا  ناف  كریغ ، کیلع  اهظفح  یتلاقم  تیسن  ناف   ) نودیفتسی نوعمتسی و 

امیف مالـسلا ، هیلع  هب  هباجا  ام  انرکذ  دق  و   ) رخآ صخـش  يا  اذه )  ) اهذخا نم  نکمتی  الف  اهئطخی ) و   ) اهظفحیف صخـش ، يا  اذـه ) )
(. بعش عبرا  یلع  نامیالا  : ) هلوق وه  و  بابلا ، اذه  نم  مدقت 

يوسوم

هملکلا 31. یف  کلذ  حرش  مدقت  دق  و  حرشلا : .اهبیصی  اهفقنی : .هرفانلا  هدراشلا : هغللا :

یناقلاط

رگا هک  مهد ، ربخ  ار  وت  مدرم  روضح  رد  ات  ایب  نم  شیپ  ادرف  دومرف : دناسانـشب ، يو  هب  ار  نامیا  ات  تساوخ  ترـضح  نآ  زا  يدرم  »
زا ار  يرگید  دوش و  تسد  هب  ار  یکی  تسا  هدـنمر  رتش  نوچ  راتفگ  هک  درپسب ، رطاـخ  هب  ار  نآ  يرگید  يدرک ، شومارف  ارم  هتفگ 

.دورب تسد 

« .تسا هبعش  راهچ  هب  نامیا  تسا  هدومرف  هک  میا  هدروآ  ار  ترضح  نآ  خساپ  نیا  زا  شیپ  ام  دیوگ : یضر  دیس 

مراکم

َنامیِإلا ُهَفِّرَُعی  ْنَأ  ٌلُجَر  َُهلَأَس  َو 

مالسلا هیلع  َلاَقَف 
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اَذه َو اَهُفُْقنَی  ِهَدِراَّشلاَک  َمَالَْکلا  َّنِإَف  َكُْریَغ  َْکیَلَع  اَهَظِفَح  یَتلاَقَم  َْتیِـسَن  ْنِإَف  ، ِساَّنلا ِعاَمْـسَأ  یَلَع  َكَِربْخُأ  یَّتَح  یِنتْأَف  ُدَْـغلا  َناَک  اَذِإ 
.اَذه اَُهئِطُْخی 

؛ دنک فیصوت  شیارب  ار  نامیا  هک  درک  اضاقت  ترضح  نآ  زا  یسک 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

ظفح وـت  يارب  ار  نآ  يرگید  ینک  شوـمارف  ار  ما  هـتفگ  رگا  هـک  مزاـس  هاـگآ  نآ  زا  ار  وـت  ، عـمج روـضح  رد  اـت  اــیب  نـم  دزن  ادرف 
: هنامیکح راتفگ  دنس   ) . .دنباین ار  نآ  یضعب  دننک و  ادیپ  ار  نآ  تسا  نکمم  یـضعب  هک  تسا  يرارف  ِرتش  نوچمه  نخـس  اریز  ، دنک
دنـس و اب  یخرب  ؛ دنا هدرک  لقن  رتاوتم  روط  هب  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  زا  ار  نخـس  نیا  : دـیوگ یم  رداصم  باتک  رد  بیطخ  موحرم 

فحت رد  ینارح  هبعـش  نبا  ، دـنا هدرک  لقن  ار  نآ  زا  یـضعب  اـی  ماـمت  یـضر  دّیـس  زا  شیپ  هک  یناـسک  زا  ؛ لـسرم لکـش  هب  یـضعب 
رد یناهفـصا  میعنوبا  بولقلا و  توق  رد  یکم  بلاطوبا  یلامالا و  لـیذ  رد  یلاـق  یلع  وبا  یفاـک و  لوصا  رد  ینیلک  موحرم  ، لوقعلا

مولعم حوضو  هب  هک  دنا  هدرک  لقن  یتروص  هب  ار  نآ  یهورگ  زین  یضر  دّیس  زا  سپ.تسا  لاصخ  باتک  رد  قودص  ءایلوالا و  هیلح 
،ج هغالبلا جهن  رداصم  ) .مکحلا ملاعم  روتـسد  رد  یعاضق  یـضاق  بقانم و  رد  یمزراوخ  دننام  ؛ دـنا هتفرگن  هغالبلا  جـهن  زا  دوش  یم 

( ( 4،ص 214

هدننک لاؤس  نیا  خساپ  رد  زور ) نآ  يادرف   ) مالـسلا هیلع  ماما  ار  هچنآ  : دیازفا یم  هنامیکح  راتفگ  نیا  لابند  هب  یـضر  دّیـس  موحرم 
.میدروآ تمکح 31 ) «) ٍبَعُش َِعبْرأ  یلَع  ُنامیْإلا  » ناونع هب  راصق  تاملک  باب  نیمه  رد  ام  هک  تسا  نامه  ، دومرف نایب 

(. تسا هدش  هدروآ  « ِمئاعَد َِعبْرأ  یلَع  » ناونع هب  نیا  زا  شیپ  )

«( . ٍبَعُش َِعبْرأ  یلَع  ُنامیِإلا  :» ُُهلْوَق َوُه  ِباْبلا َو  اَذه  ْنِم  َمَّدَقَت  امیف  ِِهب  َُهباجأ  ام  انرَکَذ  ْدَق  (َو 

! نکم باتش  حیحص  شزومآ  يارب 

ُهَفِّرَُعی ْنَأ  ٌلُجَر  َُهلَأَس  َو  ( ؛» دهد حرش  وا  يارب  ار  نامیا  تساوخ  شرضحم  زا  يدرم  :» تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  ماما  مالک  نیا  زاغآ  رد 
( . َناَمیِْإلا

نآ رانک  رد  ار  دوخ  هک  یماگنه.یمالسا  فراعم  رد  مه  دیشخرد و  یم  داهج  هنحص  رد  مه  هک  دوب  رـسای  رامع  ، درم نیا  : دنا هتفگ 
حرـش وا  يارب  شیاه  یگژیو  مامت  اب  تسا  نامیا  نامه  هک  ار  هلئـسم  نیرت  مهم  هک  درک  تساوخرد  دـید ، تفرعم  ناـشوج  همـشچ 

.دهد

شومارف ار  ما  هتفگ  رگا  هک  مزاس  هاگآ  نآ  زا  ار  وت  ، عمج روضح  رد  ات  ایب  نم  دزن  ادرف  نکم ) باتش  :») دومرف وا  هب  مالسلا  هیلع  ماما 
نآ یضعب  دننک و  ادیپ  ار  نآ  تسا  نکمم  یضعب  هک  تسا  يرارف  ِرتش  نوچمه  نخـس  اریز  ، دنک ظفح  وت  يارب  ار  نآ  يرگید  ینک 

ِهَدِراَّشلاَک َمَالَْکلا  َّنِإَف  َكُْریَغ  َْکیَلَع  اَهَظِفَح  یَتلاَقَم  َْتیِـسَن  ْنِإَف  ، ِساَّنلا ِعاَمْـسَأ  یَلَع  َكَِربْخُأ  یَّتَح  یِنتْأَف  ُدَْـغلا  َناَـک  اَذِإ  ( ؛» دـنباین ار 
( . اَذه اَُهئِطُْخی  اَذه َو  اَهُفُْقنَی 
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هک تسا  نامه  داد  نامیا  هرابرد  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  یعماج  حرـش  ، میدرک رکذ  نیا  زا  شیپ  ، نآ همجرت  لـیذ  رد  هک  هنوگ  ناـمه 
.تشذگ نآ  حیضوت  هدمآ و  تمکح 31  رد 

نامیا ياه  یگژیو  حرـش  دـننام  مهم  یـساسا و  بلاطم  هک  تسا  نیا  الاب  هنامیکح  راتفگ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  دوصقم  لاـح  ره  هب 
لـسن يارب  یتح  نارـضاح و  ریغ  يارب  لماک  روط  هب  ددرگن و  عیاض  نآ  ياه  هتکن  زا  کی  چـیه  ات  دوش  نایب  عمج  روضح  رد  دـیاب 

.دنامب یقاب  هدنیآ  ياه 

یم اه  نآ  ؛ دنتسین مک  هتـسجرب  لضاف و  دارفا  اه  نآ  نایم  رد  نیقی  هب  دوش  هتفگ  عمج  روضح  رد  ینخـس  هک  یماگنه  ، نیا رب  هفاضا 
.دننک کمک  نارگید  هب  نآ  میهافم  مهف  رد  دنناوت 

ًابلاغ هدـمآ و  ثنؤم  تروص  هب  اج  نیا  رد  نوچ  تسا و  يرارف  ناسنا  ای  ناویح  يانعم  هب  دورـس ) نزو  رب  «) دوُرُـش » هداـم زا  هَدِراـش » »
ریـسفت بارطـضا  اب  مأوت  رارف  يانعم  هب  ار  « دورـش » یـضعب.دشاب اپزیرگ  هقان  هب  هراشا  دناوت  یم  ، تسا رتش  هب  برع  ياه  لثملا  برض 

.دور یم  راک  هب  رگید  لئاسم  اه و  نخس  دروم  رد  هیانک  تروص  هب  هژاو  نیا  لاح  ره  هب  دنا و  هدرک 

یم یـضعب  هک  تسانعم  نیا  هب  الاب  راتفگ  رد  ندرک و  خاروس  نتفاکـش و  يانعم  هب  لصا  رد  فقو ) نزو  رب  «) فْقَن » هدام زا  اهُفُْقنَی » »
.دنتسین نآ  رب  رداق  یضعب  دننک و  جارختسا  ار  نآ  یلصا  یناعم  دنفاکشب و  ار  مالک  دنناوت 

هدمآ « اهُفُْقنَی » ياج هب  « اهُفَقثَی » هدش لقن  اه  نآ  رد  هنامیکح  راتفگ  نیا  هک  رگید  بتک  ای  هغالبلا  جهن  ياه  هخسن  زا  يرایـسب  رد  یلو 
یم نامه  شا  هجیتن  دراد و  ربرد  ار  كرد  مهف و  يانعم  نامه  اج  نیا  رد  تسا و  ندیمهف  نتفای و  يانعم  هب  « هَفاِقث » هدام زا  هک  تسا 

هک يرگید  هورگ  ، دنـسرب نآ  ياـنعم  تقیقح  هب  دـنناوتن  یـضعب  دوش و  داریا  عمج  ربارب  رد  مـالک  رگا  ینعی  ؛ دـمآ ـالاب  رد  هک  دوش 
.دسر یم  رظن  هب  رت  حیحص  هخسن  نیا.دننک  یم  نییبت  نارگید  يارب  هدرک و  كرد  ار  نآ  دنتسه  يرتشیب  روعش  مهف و  ياراد 

یم نشور  نآ  میهاـفم  مه  دوش و  یم  ظـفح  لـماک  روط  هب  نآ  ظاـفلا  مه  دوش  داریا  عمج  رد  هک  یماـگنه  مـالک  ، تروـص ره  رد 
.ددرگ

سلجم رد  هک  یناسک  يارب  اه  نآ  تباتک  لماک و  لقن  ثیداحا و  ظفح  رب  يدیکأت  هراشا و  دناوت  یم  مالـسلا  هیلع  ماما  نخـس  نیا 
رد هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ثیداحا  اب  هک  يراتفر  فالخرب  تسرد.دشاب  هدنیآ  ياه  لسن  ای  دنتشادن و  روضح  مالـسلا  هیلع  ماما 
زا يرایـسب  دـنتخاس و  عونمم  ار  ترـضح  نآ  ثیداـحا  لـقن  هک  دـش  ماـجنا  ناـمکاح  زا  یـضعب  ِیـشیدنا  جـک  هطـساو  هب  لوا  نرق 

رظن نیا  زا  ناناملـسم  زین  زونه  تفر و  نایم  زا  ءوس  ضارغا  لامعا  ای  يراـک و  منادـن  نیا  هیاـپرب  ، ثیداـحا ياـهب  نارگ  ياـهرهوگ 
زا یهجوت  لباق  شخب  ، هناضرغم ای  طلغ  میرحت  نآ  مغر  ، هب ، رانک هشوگ و  رد  یهورگ  دـنچره.دننک  یم  یگرزب  تراـسخ  ساـسحا 

.درک زورب  روهظ و  دعب  ياه  نرق  رد  هک  دندرپس  دوخ  نادرگاش  تسد  هب  هدرک ، ظفح  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  نانخس 

هیلع ماـما  ار  هچنآ  : دـیوگ یم  هناـمیکح  مـالک  نیا  رکذ  زا  سپ  هللا  همحر  یـضر  دّیـس  ، دـمآ نخـس  نیا  همجرت  رد  هک  هنوگ  ناـمه 
ُنامیإلا  » ناونع هب  راصق  تاملک  باب  نیمه  رد  ام  هک  تسا  نامه  ، دومرف نایب  هدـننک  لاؤس  نیا  خـساپ  رد  زور ) نآ  يادرف   ) مالـسلا

امیف ِِهب  َُهباجأ  ام  انرَکَذ  ْدَق  َو  ( ؛) تسا هدـش  هدروآ  « ٍِمئاعَد َِعبْرأ  یلَع  » ناونع هب  نیا  زا  شیپ  ) .میدروآ تمکح 31 ) « ) ٍبَعُش َِعبْرأ  یلَع 
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«( . ٍبَعُش َِعبْرأ  یلَع  ُنامیِإلا  :» ُُهلْوَق َوُه  ِباْبلا َو  اَذه  ْنِم  َمَّدَقَت 

ثیدح تباتک 

مهیلع موـصعم  ناـماما  زا  اـی  هدـش  لـقن  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلــص  مرکا  ربماـیپ  زا  هـک  یثیداـحا  زا  مـعا  یمالــسا  ثیداـحا  مـیناد  یم 
هب نانآ  ثیداحا  دنتـشاد  دـیکأت  مالـسلا  مهیلع  ناـموصعم  لـیلد  نیمه  هب.دراد  مالـسا  فراـعم  مهف  رد  یمهم  رایـسب  شقن  ، مالـسلا

.دوش هتشاذگ  راگدای  هب  هدنیآ  ياه  لسن  يارب  ظفح و  لماک  تروص 

: دومرف نم  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  : دیوگ یم  هک  میناوخ  یم  رمع  نب  لضفم  زا  یثیدح  رد  هلمج  زا 

نیا ( ؛ ْمِِهُبتُِکب اَّلِإ  ِهِیف  َنوُسَنْأَی  ٍجْرَه ال  ُناَمَز  ِساَّنلا  یَلَع  ِیتْأَی  ُهَّنِإَف  َکِیَنب  َکَُبتُک  ْثِرْوَأَف  َِّتم  ْنِإَف  َکـِناَوْخِإ  ِیف  َکَْـملِع  َُّثب  ُْبتْکا َو  »
تنادـنزرف هب  راگدای  هب  ار  تیاه  باتک  یتفر  ایند  زا  رگا  نک و  رـشتنم  تناردارب  نایم  رد  ار  دوخ  تاـمولعم  سیونب و  ار ) ثیداـحا 

 ( ،ج 1،ص 52،ح 11 یفاک «. ) . دنریگ یم  سنا  ناشیاه  باتک  هب  اهنت  هک  دیآ  یم  مدرم  رب  یتخس  نامز  اریز  ، راپسب

هب دوش و  ظفح  داـیز  مک و  نودـب  اـه  نآ  تاـملک  دنتـشاد  رارـصا  مالـسلا  مهیلع  ناـموصعم  هک  دوش  یم  هدافتـسا  ثیداـحا  زا  زین 
َنیِذَّلا : » مدیسرپ ار  هفیرش  هیآ  نیا  ریسفت  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : دیوگ یم  هک  میناوخ  یم  « ریصبوبا » زا یثیدح  رد  ؛ دسرب نارگید 

: دومرف  2 ُهَنَسْحَأ » َنوُِعبَّتَیَف  َلْوَْقلا  َنوُعِمَتْسَی 

ُهَعِمَس اَمَک  ِِهب  ُثِّدَُحیَف  َثیِدَْحلا  ُعَمْسَی  ُلُجَّرلا  َوُه  »

يارب ار  نآ  داـیز  مک و  نودـب  ًاـنیع  دنونـش و  یم  ار  ثیداـحا  هک  دنتـسه  یناـسک  هیآ  نیا  زا  روـظنم  ُْهنِم ؛ ُصُْقنَی  ـال  ِهِیف َو  ُدـیِزَی  ـال 
 ( ،ج 1،ص 51،ح 1 یفاک «. ) . دننک یم  وگزاب  نارگید 

یبوخ هب  ار  ثیدح  دـنناوتن  یـضعب  رگا  هک  دوش  حرطم  یعمج  رد  اه  نآ  ثیداحا  ناکمالا  یتح  هک  دنتـشاد  رارـصا  لیلد  نیمه  هب 
.دنیآرب نآ  هدهع  زا  رگید  یخرب  ، دننک ظفح 

مک و زا  ات  دننک  بوتکم  ثیدح  نایب  هسلج  نامه  رد  ار  مالسلا  مهیلع  ناموصعم  ثیداحا  ناکمالا  یتح  دنتشاد  رارصا  زین  باحصا 
.دنامب ظوفحم  دایز 

هب درک و  رـصع  رهظ و  تقو  هرابرد  یلاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  روهـشم  هیقف  ثدـحم و  «، هرارز » هک میناوخ  یم  یثیدـح  رد 
: تسا هدمآ  نآ  لابند 

وا هب  یخساپ  مالسلا  هیلع  ماما  یلو  دسیونب ) ار  مالسلا  هیلع  ماما  نخس  ات  درک  هدامآ  ملق  ذغاک و  هلـصافالب  « ) َُبتْکَِیل ُهَحاَْولَأ  َحَتَف  «َو 
ثیدح نایاپ  رد  و.دـیراد  يا  هفیظو  هچ  هک  دـیرت  هاگآ  امـش  مینک و  لاؤس  هک  تسام  رب  : تفگ درک و  عمج  ار  دوخ  حاولا  وا.دادـن 

،ج 3،ص 110،ح هعیشلا لئاسو  (. ) . درک ییوجلد  يو  زا  و   ) داتسرف وا  يارب  ار  خساپ  یتّدم  زا  سپ  مالسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  هدمآ 
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هدرک رپ  ار  ناراوگرزب  نآ  ثیداحا  زا  باتک  اه  هد  هک  اه  نآ  زا  یـضعب  هک  میناوخ  یم  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ناراـی  تـالاح  رد 
.دندرپس یم  دعب  نایوار  هب  ار  اه  نآ  دندوب 

یسیلگنا

Someone asked Imām Ali ibn Abū Tālib define conviction for him. The Imām said,
“Come to me tomorrow so that I may enlighten you in the presence of all people; thus,
if you forget what I say, others might retain it. This is so because an utterance is like a

." fluttering prey which may be grappled by someone but missed by others

Sayyid ar-Radi says, “We have already stated in the earlier chapter how Imām Ali ibn
Abū Tālib replied to this man, namely his saying (No. 31): ‘Faith stands on four pillars,

.” etc

يزور بسک  رد  يزرو  صرح  زا  زیهرپ  : 267 تمکح

هراشا

توص
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ُهّللا ِتأَی  َكِرُمُع  نِم  ُکَی  نِإ  ُّهنِإَف  َكاَتَأ  دَق  يِّذلأ  َکِموَی  یَلَع  َِکتأَی  َمل  يِذـّلأ  َکِموَی  ّمَه  لِمحَت  َال  َمَدآ  َنبا  اَی  مالـسلا  هیلع  َلاَق  َو 
َِکقزِِرب ِهِیف 

اه همجرت 

یتشد

ادـخ دـشاب  وـت  رمع  زا  هدیـسرن ، زور  رگا  اریز  ازفیم ، تزورما  رب  ار  هدـماین  زور  هودـنا  مدآ ! دـنزرف  يا  دوـمرف : وا ، رب  ادـخ  دورد  و 
 . دناسر دهاوخ  ار  وت  يزور 

يدیهش

.دناسر نآ  رد  ار  وت  يزور  ادخ  دنام ، وت  رمع  زا  ادرف  رگا  هک  ازفیم  تا  هدمآ  زور  رب  ار  تا  هدماین  زور  هودنا  مدآ  رسپ  يا 

یلیبدرا

دـشاب رگا  هک  یتسردـب  سپ  وتب  تسا  هدـمآ  هک  تدوخ  زور  مغ  رب  وتب  هدـماین  هک  ار  دوخ  زور  مغ  رادـم  رب  مدآ  رـسپ  يا  دومرف  و 
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ار وت  يزور  نآ  رد  ادخ  درایب  وت  رمع  زا  یقاب 

یتیآ

، دـشاب وـت  رمع  زا  رگا  ادرف ، اریز  .رواـیم  تسا  هدـمآ  هک  يزور  هب  ار  هدـماین  زور  هودـنا  مدآ ، دـنزرف  يا  مالـسلا :) هـیلع   ) دوـمرف و 
.داد دهاوخ  ار  تیزور  زور ، نآ  رد  دنوادخ 

نایراصنا

دـشاب ترمع  زا  هدـماین  زور  رگا  ، نکم راـب  یتـسه  نآ  رد  هک  يزور  رب  هدـماین  هک  ار  يزور  مغ  ! مدآ دـنزرف  : دومرف ترـضح  نآ  و 
 . دناسر یم  ار  تیزور  دنوادخ 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

مثیم نبا 

هب هک  تسا  هتـسیاش  ینعی  دهد .) یم  ار  وت  يزور  دنوادخ  دشاب ، وت  رمع  زا  ادرف  رگا  اریز  روخم ، ار  ادرف  مغ  زورما  مدآ ! دنزرف  يا  )
هلیسو نادب  هک  تسا  يرمضم  سایق  يارب  ارغص  همدقم ي  هلزنم ي  هب  نخـس  نیا  .يزادرپب  صوصخب  زور  نامه  رد  تزور  ره  زاین 

و تسا : نینچ  زین  نآ  ردقم  ياربک  و  میـشاب ، تسا ، هدماین  زونه  هک  ییاهزور  مغ  رد  دیابن  هک  تسا  هداد  هجوت  مالـسلا ) هیلع   ) ماما
.داد تیمها  نادب  دیابن  سپ  دشاب ، لیبق  نیا  زا  هچ  ره 

دیدحلا یبا 

[ ْنُکَی  ] ُکَی ْنِإ  ُهَّنِإَف  َكاَتَأ  ْدَق  يِذَّلا  َکِمْوَی  یَلَع  َِکتْأَی  َْمل  يِذَّلا  َکِمْوَی  َّمَه  ْلِمْحَت  َمَدآ َال  َْنبا  اَی 

 . َِکقْزِِرب ِهِیف  ُهَّللا  ِتْأَی  َكِرُمُع  ْنِم 

.كریغل نزاخ  هیف  تنأ  امنإف  کتوق  نع  لضاف  وه  امم  هترخدا  ام  لک  نأ  ملعا  همامتب و  لصفلا  اذه  مدقت  دق 

هقلخ نم  یح  لکل  قزرلا  مسق  دق  یلاعت  هللا  نأ  سانلا  مالعإ  اهل و  مامتهالا  ایندلا و  یلع  صرحلا  نع  یهنلا  لصفلا  اذـه  هصالخ  و 
 . ُبِسَتْحَی ُْثیَح ال  ْنِم  هقزر  هاتأل  هیف  ناسنإلا  فلکتی  مل  ولف 

قزرت فیک  هرخـصلا  لخاد  هنونکملا  هدودـلا  یلإ  ناسنإلا  رظن  اذإ  هشع و  یف  .ریطلا )  راغـص  : ثاغبلا ثاغبلا (  قازر  ای  لـثملا  یف  و 
هرمع ءاضقنا  یلإ  هتایح  میقت  هدامب  هایح  يذ  لکل  لفکت  دق  ملاعلا  عناص  نأ  ملع 
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یناشاک

هدماین هک  کتای ) مل  يذلا   ) ار دوخ  زور  يزور  مغ  دوخ  رب  هنم  کموی ) مه  لمحت  ال   ) مدآ رسپ  يا  مدا ) نبای  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
یتسرد هب  سپ  كرمع ) نم  کی  نا  هناف   ) وت هب  تسا  هدمآ  هک  تدوخ  زور  رب  كاتا ) دـق  يذـلا  کموی  یلع   ) وت هب  زور  نآ  تسا 
رودـقم هچنانچ  ار  وت  يوزر  کقزرب )  ) زور نآ  رد  یلاعت  يادـخ  دروایب  هیف ) هللا  تای   ) ملاـع نیا  رد  وت  رمع  زا  دـشاب  یقاـب  رگا  هک 

.ملاع نآ  رد  هدش 

یلمآ

ینیوزق

يادـخ زور  نآ  يزور  دوب  ردـقم  وت  رمع  زا  زور  نآ  رگا  هچ  هدـمآ ، زور  هب  ار  دوـخ  هدـماین  زور  يزور  مغ  نکم  راـب  مدآ  نبا  يا 
.تسوت رب  دوخ  قزر  ناگورگ  ناج  لیق ) ام  معن  و   ) دروآ دهاوخ  وت  يارب 

یجیهال

هللا تای  كرمع  نم  کی  نا  هناف  كاتا ، دق  يذلا  کموی  یلع  کتای  مل  يذـلا  کموی  مه  لمحتال  مدآ ، نبای  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
هک وت  زور  نآ  مامتها  رب  تسا  هدماین  هک  ار  وت  زور  نآ  مامتها  نکم  راب  مدآ ، رـسپ  يا  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .کقزرب » هیف 

.ار وت  يزور  زور  نآ  رد  ادخ  درآ  یم  وت  رمع  زا  تسا  هدماین  هک  يزور  دشاب  رگا  هک  قیقحت  هب  سپ  تسا ، هدمآ 

ییوخ

یف مالـسلا ) هیلع   ) ضرعت دـق  ینعملا : .افیفخت  هنون  نینکاسلا و  ءاقتلال  هواو  تطقـسا  طرـشلاب  نکی  نا  ففخم  کـی : نا  بارعـالا :
رفکی هلبقتـسم و  یلا  ناسنالا  رظنی  نا  یغبنی  فیک  هنا : یه  مانالا و  ءاربخل  هلزم  و  ماهفالل ، اقلزم  نوکت  هماـه  هلئـسمل  همکحلا  هذـه 

دعی اذه و ال  هموی  یلع  هرظن  رـصقی  لهف  بسکملا ، لاملا و  نم  هدی  یف  امب  لمعلا  یف  - 1 نیهجو : یلع  حرطت  هلاسملا  و  هدغ ؟ یف 
هیف و ال يذلا  همویل  لمعی  هنا  - 2 هدی .؟ یف  امم  ائیش  هدغل  رخدی  وا  هلاحم  هیلا ال  لصاو  ردقم و  هدغ  قزر  نا  یلع  ادامتعا  ائیش  هدغل 

هلوق نم  مدـقت  امک  اذـه  همالک  رهاظف  .نیتلاسملا  یف  رایخالا  تاملک  راـبخلا و  فلتخا  دـق  و  تقولا ، نبا  نوکیف  الـصا ، هدـغل  متهی 
لبقتـسملا و نع  رظنلا  فرـص  كریغل ) نزاخ  هیف  تنا  امناف  کتوق  نع  لـضاف  وه  اـمم  هترخدا  اـم  لـک  نا  ملعا  و  (: ) مالـسلا هیلع  )

سانلا قصلا  مهخیشا و  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا باحـصا  دهزا  یـسرافلا  ناملـس  نع  لقن  نکل  .رـضاحلا و  نامزلاب  مامتهالا 
لیخنلا و راجـشالا و  سرغب  همامتها  مالـسلا ) هیلع   ) هنع لقن  و  هتنـس ، توق  يرتشا  لاملا  نم  هءاطع  ذـخا  اذا  هنا  مالـسلا ) هیلع   ) یلعب
هبجاولا و قوقحلاب  لالخالا  لدع  همکحلا  هذه  نم  دوصقملاف  .دـیعب  لبقتـسم  یف  رامثتـسا  لامعا ال  یه  و  تاونقلا ، راهنالا و  يرج 

ناسنالا ردـقی  امم ال  یتای  ام  یلع  نزحلا  كرت  و  لبقتـسملا ، نیماتب  اللعم  لاملا  عمج  یلع  اصرح  راخدالل و  ابح  هیلاـملا  هبحتـسملا 
: همجرتلا .ماقملا  هعسی  لیصفت ال  یلا  جاتحی  همکحلا  هذه  یف  ثحبلا  قیقحت  .سانلا و  رثکا  هداع  وه  امک  لاحلا ، یف  هیف  لمعلا  یلع 

دشاب وت  رمع  زا  زورنآ  رگا  اریز  نکم ، لیمحت  يدیسر  نادب  هک  يزورب  تسا  هدیسرن  هک  يزور  یگدنز  هودنا  هدازیمدآ  يا  دومرف :
.دیسر دهاوخ  وت  هب  نآ  يزور 
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اجرب شیزور  وت  یشاب  هچ  ادرف  هک   *** ادرف هودنا  هب  تزور  هریت  نکم 

يرتشوش

هنا الا  بابلا  اذه  نم  مدقت  امیف  مالکلا  اذه  یضم  دق  و  یـضرلا : لاق  مالـسلا : هیلع  لاق  و  هفلتخم ) تاعوضوم  یف  نوتـسلا - لصفلا  )
یف هبیتق  نبا  و  هلماک )  ) یف دربملا  لاق  مدآ  نبا  ای  .باـتکلا  لوا  یف  هررقملا  هدـعاقلا  یلع  هاـنررک  کلذـلف  حرـشا ، حـضوا و  اـنهاه 

، هیف تنا  يذلا  کموی  یلع  تای  مل  يذلا  کموی  مه  لمحت  ال  مدآ ! نبا  ای  مالسلا : هیلع  یلع  لاق  هجورم  یف  يدوعـسملا  و  هنویع ) )
کتوق قوف  ائیش  لاملا  نم  بسکت  کنا ال  ملعا  و  هفلتخم ) تاعوضوم  یف  نوتسلا - لصفلا  ، ) کقزر هیف  تای  کلجا  نم  کی  ناف 

.كریغل انزاخ  هیف  تنک  الا 

هینغم

لـصاوتملا لمعلا  ول ال  و  ادـبا ) شیعت  کناک  كایندـل  لمعا  : ) لئاقلا وه  و  فیک ؟ لبقتـسملا ، لجا  نم  لـمعلا  نع  اـیهن  اذـه  سیل 
نا ال و  اقالطا ، عقی  هلعل ال  و  هناوا ، تای  مل  یـش ء  یلع  تارـسح  انـسفنا  بهذـن  نزحن و  نا ال  مامالا  دارا  امنا  و  هایحلا ، تلاحتـسال 

انلغـش و  انـسفنا ، یلع  مومهلا  فعاض  و  هایحلا ، انیلع  دسفا  امبر  و  هتحت ؟ لئاط  مه ال  نم  يودج  هیا  و  هلجا ، نم  مغلا  مهلا و  لجعتن 
.تایلووسملا نم  ررحتلا  تابجاولل و  لمعلا  ریکفتلا و  نع 

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

رگا اریز  وشم ، نیگهودنا  ادرف  يزور )  ) يارب زورما  مدآ  رـسپ  يا  تسا : هدومرف  هدماین ) يارب  ندـشن  هدرـسفا  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
زور نامه  يارب  زور  ره  رد  صخـش  شـشوک  هک  تسا  نآ  راوازـس  سپ   ) دناسر یم  نآ  رد  ار  وت  يزور  ادخ  دشاب  وت  رمع  زا  ادرف 

(. دوش رس  هب  ناج  هدماین  ياهزور  يارب  هکنآ  هن  دشاب 

ینامز

قزر هک  هداد  دهعت  اریز  دـنناسر ، یم  مه  ار  رـشب  قزر  دـناسر  یم  ار  اههوک  ایرد و  نیمز ، زیر  تاناویح  قزر  ادـخ  هک  يروطنامه 
یم صرح  نآ  ندروآ  تسدـب  هار  رد  دراد و  ایند  لام  هب  هقالع  اتاذ  رـشب  هک  تسا  نیا  هجوت  لـباق  هتکن  .دـنک  نیماـت  ار  نارادـناج 

يزودـنا تورث  هب  هجوت  اجک  چـیه  دـنا و  هدرک  اهـشرافس  یلام  هقـالع  ندومن  لرتنک  يارب  هشیمه  یهلا  نادرم  تهج  نیمهب  دـنز ،
مالـسا هلمح  ضارتعا و  دروم  مه  زاب  دـمآرد  نانابهر  فیرد  رد  ایند و  لام  هب  تشپ  دـش و  ریگ  هشوگ  يدرف  هاگره  دـنا و  هدومنن 

.تسا لادتعا  هتساوخ  مالسا  ار  هچنآ  مالسا  نوچ  .دریگ  یم  رارق 

يزاریش دمحم  دیس 
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قزر هک  هداد  دهعت  اریز  دـنناسر ، یم  مه  ار  رـشب  قزر  دـناسر  یم  ار  اههوک  ایرد و  نیمز ، زیر  تاناویح  قزر  ادـخ  هک  يروطنامه 
یم صرح  نآ  ندروآ  تسدـب  هار  رد  دراد و  ایند  لام  هب  هقالع  اتاذ  رـشب  هک  تسا  نیا  هجوت  لـباق  هتکن  .دـنک  نیماـت  ار  نارادـناج 

يزودـنا تورث  هب  هجوت  اجک  چـیه  دـنا و  هدرک  اهـشرافس  یلام  هقـالع  ندومن  لرتنک  يارب  هشیمه  یهلا  نادرم  تهج  نیمهب  دـنز ،
مالـسا هلمح  ضارتعا و  دروم  مه  زاب  دـمآرد  نانابهر  فیرد  رد  ایند و  لام  هب  تشپ  دـش و  ریگ  هشوگ  يدرف  هاگره  دـنا و  هدومنن 

.تسا لادتعا  هتساوخ  مالسا  ار  هچنآ  مالسا  نوچ  .دریگ  یم  رارق 

يوسوم

قزر هک  هداد  دهعت  اریز  دـنناسر ، یم  مه  ار  رـشب  قزر  دـناسر  یم  ار  اههوک  ایرد و  نیمز ، زیر  تاناویح  قزر  ادـخ  هک  يروطنامه 
یم صرح  نآ  ندروآ  تسدـب  هار  رد  دراد و  ایند  لام  هب  هقالع  اتاذ  رـشب  هک  تسا  نیا  هجوت  لـباق  هتکن  .دـنک  نیماـت  ار  نارادـناج 

يزودـنا تورث  هب  هجوت  اجک  چـیه  دـنا و  هدرک  اهـشرافس  یلام  هقـالع  ندومن  لرتنک  يارب  هشیمه  یهلا  نادرم  تهج  نیمهب  دـنز ،
مالـسا هلمح  ضارتعا و  دروم  مه  زاب  دـمآرد  نانابهر  فیرد  رد  ایند و  لام  هب  تشپ  دـش و  ریگ  هشوگ  يدرف  هاگره  دـنا و  هدومنن 

.تسا لادتعا  هتساوخ  مالسا  ار  هچنآ  مالسا  نوچ  .دریگ  یم  رارق 

یناقلاط

رد ار  وت  يزور  دنوادخ  دشاب ، وت  رمع  زا  مه  ادرف  رگا  هک  يازفیم  تا  هدمآ  زور  هودنا  رب  ار  تا  هدـماین  زور  هودـنا  مدآ ، رـسپ  يا  »
« .دناسر یم  نآ 

همه يارب  لاعتم  دـنوادخ  هک  مدرم  هب  ندـنامهف  تسا و  نآ  رب  مامتها  اـیند و  رب  ندـیزرو  صرح  زا  یهن  راـتفگ  نیا  ینعم  هصـالخ 
زا ار  وا  يزور  دنوادخ  دزادنین ، مه  تمحز  هب  ار  دوخ  دروم  نآ  رد  یمدآ  رگا  دیامرف و  یم  تمـسق  ار  يزور  شیوخ  ناگدـیرفآ 

.ناشاه هنال  رد  کچوک  ناگدنرپ  هدنهد  يزور  يا  هک  تسا  هدمآ  لثم  رد  .دناسر و  یم  درادن  نامگ  هک  یهار 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

.َِکقْزِِرب ِهِیف  ُهّللا  ِتْأَی  كِرُمُع  ْنِم  ُکَی  ْنِإ  ُهَّنِإَف  ، َكاَتَأ ْدَق  يِذَّلا  َکِمْوَی  یَلَع  َِکتْأَی  َْمل  يِذَّلا  َکِمْوَی  َّمَه  ْلِمْحَت  َال  ، َمَدآ َْنب  اَی 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

دـشاب ترمع  زا  ، زور نآ  رگا  هکارچ  ، نکم لـیمحت  یتسه  نآ  رد  هک  زور  نآ  رب  ار  هدـماین  هک  يزور  ِهودـنا  مغ و  مدآ ! دـنزرف  يا 
.دناسر یم  زور  نآ  رد  ار  وت  ِيزور  دنوادخ 

نویع باتک  رد  هبیتق  نبا  زا  ار  هنامیکح  مالک  نیا  رداصم  رد  بیطخ  موحرم  هنامیکح : راتفگ  دنـس  . ( .»)؟ ارچ هودنا  ، دـشابن رگا  (و 
رد « دربم » زین «. َكِْریَِغل ًانِزاخ  ِهِیف  َْتنُکّالإ  َِکتُوق  َقْوَف  ًاْئیَـش  ِلاْملا  َنِم  ُبِسْکَت  َکَّنَأ ال  ْمَلْعاَف  :» هلمج نیا  هفاضا  اب  دنک  یم  لقن  رابخالا 
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،ج هغالبلا جـهن  رداصم  ) .دـنا هدروآ  هدرک  لقن  هبیتق  نبا  هک  يا  هفاضا  نامه  اب  هدـشلا  دـعب  جرفلا  باتک  رد  « یخونت لماک و« باـتک 
(( 4،ص 216

؟ ارچ صرح 

: دیامرف یم  ناصیرح  صرح  زا  يریگشیپ  يارب  هنامیکح  راتفگ  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

دـشاب ترمع  زا  ، زور نآ  رگا  هکارچ  ، نکم لیمحت  یتسه  نآ  رد  هک  زور  نآ  رب  ار  هدـماین  هک  يزور  ِهودـنا  مغ و  مدآ ! دـنزرف  يا  »
یَلَع َِکتْأَی  َْمل  يِذَّلا  َکِمْوَی  َّمَه  ْلِمْحَت  اـَل  ، َمَدآ َْنب  اَـی  ( ؛»)؟ ارچ هودـنا  ، دـشابن رگا  (و  .دـناسر یم  زور  نآ  رد  ار  وت  ِيزور  دـنوادخ 

( . َِکقْزِِرب ِهِیف  ُهّللا  ِتْأَی  كِرُمُع  ْنِم  ُکَی  ْنِإ  ُهَّنِإَف  ، َكاَتَأ ْدَق  يِذَّلا  َکِمْوَی 

هعماج حطـس  رد  صوصخ  هب  یگدـنز  روما  رد  ریبدـت  يرگن و  هدـنیآ  یفن  ، مـالک نیا  زا  مالـسلا  هیلع  ماـما  روظنم  هک  تسین  کـش 
.دنشاب ساسح  ناناملسم  هدنیآ  هب  یمالسا  نارادمامز  شنادنزرف و  رسمه و  هدنیآ  هب  دیاب  یسک  ره  اریز  ، تسین یمالسا 

یم لاملا  تیب  زا  ار  دوخ  مهـس  هک  یماگنه  : تسا هدـمآ  ، تشاد مالـسا  تامیلعت  زا  لماک  یهاـگآ  هک  یـسراف  ناملـس  تـالاح  رد 
.درک یم  يرادهگن  دیرخ و  یم  نآ  زا  ار  دوخ  لاس  توق  ، تفرگ

: درک یم  نایب  نینچ  ار  راک  نیا  هفسلف  يو  هک  تسا  هدمآ  يرگید  ثیدح  رد 

یمدآ سفن  ْتَّنَأَـمْطا ؛ اَهَتَـشیِعَم  ْتَزَرْحَأ  َیِه  اَذِإَـف  ِْهیَلَع  ُدِـمَتْعَت  اَـم  ِْشیَْعلا  َنِم  اََـهل  ْنُکَی  َْمل  اَذِإ  اَِـهبِحاَص  یَلَع  ُثاَْـتلَت  ْدَـق  َسْفَّنلا  َّنِإ  »
«. ) دـنک یم  ادـیپ  نانیمطا  درک  نیمأت  ار  دوخ  تشیعم  هک  ینامز  یلو  دوش  یم  نیکرچ  لد  دـنیبن  نیمأت  ار  دوخ  هدـنیآ  هک  یماگنه 

 ( ،ج 5،ص 89،ح 3 یفاک .

هتـسباو يارب  يزیر  همانرب  لوقعم و  هدـنیآ  نیمأت  یگدـنز و  يارب  شـشوک  شالت و  كرت  مالـسلا  هیلع  ماـما  روظنم  زگره  نیارباـنب 
نیمأت هناهب  هب  دریگ و  یم  ارف  ار  مدرم  زا  يرایسب  هک  تسا  يدیدش  زآ  صرح و  زا  يریگولج  فده  هکلب  ، تسین نارگید  هب  ندوبن 
يارب ، هدرکن هدافتـسا  نآ  زا  رمع  رخآ  ات  زگره  هک  دـنروآ  یم  درگ  ار  یلاوما  دـننک و  یم  شالت  يزودـنا  تورث  يارب  ًامئاد  هدـنیآ 

.دنراذگ یم  راگدای  هب  نارگید 

یم مالـسلا  هیلع  ماما  هک  دوب  هدـمآ  عباـنم  زا  یـضعب  رد  فیرـش  ثیدـح  نیا  لـیذ  رد  هک  تسا  يا  هلمج  ناـمه  نخـس  نیا  دـهاش 
: دیامرف

هب دوخ  زاین  زا  شیب  ار  لام  زا  يزیچ  وت  هک  نادـب  َكِْریَِغل ؛ ًانِزاخ  ِهِیف  َْتنُک  ّالإ  َِکتُوق  َقْوَف  ًاْئیَـش  ِلاْملا  َنِم  ُبِسْکَت  ـال  َکَّنأ  ْمَلْعا  «َو 
«. یتسه يرگید  يارب  راد  هنازخ  ، نآ رد  هک  نیا  رگم  يروآ  یمن  تسد 

هب تبسن  شـشوک  راک و  زا  یهن  مالـسلا  هیلع  ماما  نخـس  نیا  : دیوگ یم  هک  دراد  يرگید  ریـسفت  ، مالک نیا  حرـش  رد  « هینغم » موحرم
: دیامرف یم  ترضح  نآ  دوخ  هک  یلاح  رد  دشاب  راک  نیا  زا  یهن  تسا  نکمم  هنوگچ.تسین  هدنیآ 
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هدنز دبا  ات  ییوگ  هک  نک  لمع  هنوگ  نآ  تیایند  يارب  ًادَغ ؛) ُتوُمَت  َکَّنَأَک  َِکتَرِخِآل  ْلَمْعا  َو   ) ًاَدبَأ ُشیِعَت  َکَّنَأَک  َكاْینُِدل  ْلَمْعا  »
هیلع ناـنمؤمریما  زا  ار  فیرـش  ثیدـح  نیا  (« ) . يورب اـیند  زا  ادرف  یهاوخ  یم  اـیوگ  هک  نک  لـمع  هنوـگ  نآ  تترخآ  يارب  و   ) يا

رد ج مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  زا  ،ج 2،ص 234و  مارو هعومجم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  یلو  میتفاین  مالـسلا 
ترضح نآ  زا  ،ص 181  رابخالا عماج  باتک  دننامه  بتک  زا  یـضعب  رد  نآ  هیبش  ینومـضم  دـنچ  ره  ، دـش تفای  13،ص 58،ح 3 

هلمج راهچ  ، ثیدح لهچ  نآ  زا  تشون و  درک و  باختنا  ثیدح  لهچ  یملاع  درم  : تسا هدمآ  نینچ  باتک  نآ  رد.تسا  هدـش  لقن 
ایند تاجن  يارب  هلمج  راهچ  نامه  هک  نیا  هب  هراشا  ) .دنکفا ایرد  هب  ار  هیقب  دوب و  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  زا  هک  دیزگرب  ار 

ْلَمْعا ِِهَتبوُقُع َو  یلَع  َکـِتَقاط  ِرْدَِـقب  ِهّللا  ِصْعأ  ِْهَیلإ َو  َکـِتَجاح  ِرْدَِـقب  َهّللا  ِعِطأ  :(» دوـب نیا  هلمج  راـهچ  نآ  تسا و  یفاـک  ترخآ  و 
يا هزادنا  هب  نک و  تعاطا  يراد  وا  هب  هک  يزاین  هزادنا  هب  ار  ادخ  ؛ اهیف َِکئاَقب  ِرْدَِقب  َِکتَرِخِآل  ْلَمْعا  اهیف َو  َکِماقَم  ِرْدَِـقب  َكاْینُدـِل 

هزادنا هب  تترخآ  يارب  نک و  شالت  يراد  تماقا  نآ  رد  هک  يا  هزادـنا  هب  تیایند  يارب  ، نک تیـصعم  يراد  شتبوقع  رب  تقاط  هک 
هیلع ماما  روظنم.تسا  نکمم  ریغ  اـیند  رد  یگدـنز  ، دـشابن ریگیپ  شـالت  راـک و  رگا  و  نک )» شـشوک  دـنام  یهاوخ  نآ  رد  هک  يا 

هب هودـنا  ترـسح و  شابم و  نیگمغ  هدـماین  وت  تسد  هب  هدیـسرن و  ارف  شنامز  زونه  يزیچ  رگا  هک  تسا  نیا  الاب  مـالک  زا  مالـسلا 
مغ و نینچ.یهد  هار  دوخ  هب  نآ  يارب  ار  هودنا  مغ و  ، هدز باتـش  دیابن  دـنکن و  ادـیپ  دوجو  ًالـصا  يزیچ  نینچ  دـیاش.هدن  هار  دوخ 

شالت رکفت و  زا  ار  ام  دزاس و  فعاضم  ام  لد  رب  ار  هودـنا  مغ و  دـنک و  هابت  اـم  رب  ار  یگدـنز  اـسب  يا  دراد و  يدوس  هچ  یهودـنا 
،ج 4،ص 378) هغالبلا جهن  لالظ  یف   ) . .درادزاب اه  تیلوئسم  ماجنا  تابجاو و  يارب 

.تسا ریذپ  ناکما  زین  ریسفت  ود  نیب  عمج  دنچ  ره  ، دسر یم  رظن  هب  رت  بسانم  میتفگ  لوا  ریسفت  رد  هچنآ  یلو 

زورما یتلم  ًالثم  ؛ دوش هنازور  همانرب  یشومارف  ببـس  هدنیآ  ياه  همانرب  دیابن  هک  نیا  نآ  دراد و  مه  يرگید  مایپ  الاب  هنامیکح  مالک 
.دنوش لفاغ  زورما  عضو  زا  دننک و  یحارط  دعب  لاس  دنچ  يارب  نالوئسم  ، دننابیرگ هب  تسد  یگنسرگ  اب 

لح ار  هدنیآ  تالکشم  ادخ  فطل  هب  ، هد ماجنا  زورما  ار  دوخ  تیلوئسم  ؛ ازفین زورما  رکف  رب  ار  ادرف  مغ  : دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  ماما 
.درک یهاوخ 

ار دوخ  صاخ  هفیظو  ادرف  هکارچ  ، دراذـگب ادرف  يارب  ار  زورما  هفیظو  ناسنا  هک  تسین  تسرد  زین  راـک  نیا  سکع  هک  هنوگ  ناـمه 
تسا رگد  راک  تبون  دسرب  ادرف  وچ  هک  راهنز  يراذگن  ادرف  هب  زورما  راک  رعاش : هتفگ  هب  دراد و 

: تسا هدمآ  هلمج  نیا  الاب  هنامیکح  راتفگ  لیذ  مکحلا  ررغ  رد 

ار نآ  لیاسو  ، دـهدب وت  هب  ادرف  يرمع  دـنوادخ  رگا  هک  نیا  هب  هراشا  َِکلْجأ » ْنِم  َْسَیل  اـِمب  َکُّمَه  اـمَف  َكِرْمُع  ْنِم  ْنُکَی  َْمل  ْنإ  «َو 
؟ ینک ادرف  رکف  لوغشم  ار  دوخ  هدوهیب  ارچ  یشاب  هتشادن  يرمع  ادرف  رد  رگا  دنک و  یم  مهارف 

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said: “O son of Adam! Do not inflict the worry of the Day that
has not yet come but has already approached, because if that Day is in your life, Allāh
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.” will also bestow its livelihood

اه ینمشد  اه و  یتسود  رد  لادتعا  : 268 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ًاموَی َکَبِیبَح  َنوُکَی  نَأ  یَسَع  اَم  ًانوَه  َکَضیَِغب  ضِغبَأ  اَم َو  ًاموَی  َکَضیَِغب  َنوُکَی  نَأ  یَسَع  اَم  ًانوَه  َکَبِیبَح  ِببحَأ  مالـسلا  هیلع  َلاَق  َو 
اَم

اه همجرت 

یتشد

، نک ارادم  زین  نمـشد  اب  ینمـشد  رد  و  ددرگ ،  وت  نمـشد  يزور  دیاش  نک ، ارادم  تسود  اب  یتسود  رد  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 
 . ددرگ وت  تسود  يزور  دیاش  اریز 

يدیهش

.ددرگ تتسود  يزور  دوب  هک  زروم  هنیک  نادنچ  ار  تنمشد  دوش و  تنمشد  يزور  هک  ادابم  رادم ! تسود  نادنچ  ار  تتسود 

یلیبدرا

ددرگ هک  دیاش  یمرنب  ینمشد  دیاش  ار  دوخ  نمشد  دراد  نمـشد  يزور و  رد  وت  نمـشد  ددرگب  دیاش  ار  دوخ  تسود  دراد  تسود 
يزور رد  وت  تسود 

یتیآ

دیاش نک  ینمـشد  هزادنا  هب  تنمـشد  اب  ددرگ و  وت  مصخ  يزور  دیاش  رادب ، تسود  هزادنا  هب  ار  تتـسود  مالـسلا :) هیلع   ) دومرف و 
.دوش تسود  وت  اب  يزور 

نایراصنا

يزور دیاش  راد  نمشد  هزادنا  هب  ار  تنمشد  و   ، دوش تنمـشد  يزور  دیاش  راد  تسود  هزادنا  هب  ار  تتـسود  : دومرف ترـضح  نآ  و 
 . ددرگ تتسود 

اه حرش 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 3580 

http://www.ghaemiyeh.com


يدنوار

.اعایش .مالکلا و  یف  اماهبا  دیفت  هدئاز  هلصام  لاحلا و  یلع  بصن  وه  و  راقولا ، هنیکسلا و  نوهلا : .کلسر و  یلع  يا  ام  انوه 

يردیک

لادتعالا نم  نسحا  یش ء  و ال  كرس ، ءاشفاب  کیذویف  کضیغب  دوعی  امبر  هناف  كرارـسا  عیمج  یلع  هعلطت  يا ال  لاثمالا ، نم  اذه 
مهنم متیداع  نیذـلا  نیب  مکنیب و  لعجی  نا  هللا  یـسع  : ) یلاعت هلوق  نم  ذوخام  اذـه  هدـعب و  ام  اذـک  امهریغ و  ضغبلا و  بحلا و  یف 

يا فوذحم  ردصمل  هفـص  نوکی  نا  زوجی  و  لاحلا ، عقوم  عقو  لعافلا ، مسا  ینعمب  ردصم  وه  راقولا و  هنیکـسلا و  نوهلا : و  هدوم .)
.ماهبالل ام  و  الهس ، الدتعم  يا  انوه  اضعب 

مثیم نبا 

تسود يزور  دیاش  رادب ، نمـشد  ارادم  هب  زین  ار  تنمـشد  و  دوش ، وت  نمـشد  يزور  دیاش  رادب ، تسود  هزادنا  هب  ار  دوخ  تسود  )
يا هدسفم  للد  هب  تساهنآ ، رد  ندرکن  يور  هدایز  ینمـشد و  یتسود و  رد  لادتعا  هب  روتـسد  نامه  نخـس ، نیا  هدـیاف ي  ددرگ .)

یتـسود ینعی : تسا ، فوذـحم  ردـصم  يارب  تفـص  هملک  نیا  و  تناـتم ، شمارآ و  ینعی  نوه ، .تسا  طارفا  يور و  هداـیز  رد  هک 
نتـشاد هزادنا  نآ  زا  فده  و  تسا ، زور  شمارآ و  زا  یکدنا  زیچان و  دـیفم  دروم  ود  ره  رد  ام  هملک ي  .لادـتعا  شمارآ و  اب  ماوت 

هملک ي: اـب  بلطم  نیا  زار  رب  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما .تسا  هدـشن  نیعم  هک  دـنچ  ره  تسا ، تاـقوا  زا  یتـقو  و  يور ، هداـیز  هن  تـسا 
هدسفم ي اما  دنتـسه ، يرمـضم  سایق  يارب  ارغـص  همدـقم ي  ود  هلزنم ي  هب  ود  ره  نیا  هک  تسا ، هدومرف  هراشا  اج  ود  رد  یـسع ) )

یتسود اهدـعب  رگا  دزاس و  یم  هاـگآ  شیوخ  لاوحا  رارـسا و  رب  ار  دوخ  تسود  صخـش ، هک  تسا  نیا  رد  تبحم  رد  يور  هداـیز 
نینچمه .تسا و  رتاناوت  رگید  نانمـشد  زا  صخـش  يدوبان  رب  رارـسا ، رب  یهاگآ  لیلد  هب  یتسود  نینچ  دوش  لدبم  ینمـشد  هب  ناش 

رد يور  هنایم  نیاربانب  تسا ، توادع  ینمـشد و  ماود  ثعاب  دوخ  نیا  نمـشد و  رب  ندرکن  اقبا  ینمـشد ، رد  يور  هدایز  هدـسفم ي 
ياربک .دنـشاب  هتـشاذگ  یقاـب  ییاـج  یتسود  يارب  رگا  دوش ، تسود  ددرگرب و  يزور  نمـشد  اـسب  هچ  اریز  تسا ، رتـهب  تهج  نیا 
ردقم ياربک  .دننکن و  يور  هدایز  وا  اب  یتسود  رد  تسا  هتسیاش  دوش ، نمـشد  يزور  تسا  نکمم  هک  یتسود  ره  لوا : سایق  ردقم 

.دنزرون طارفا  يو  اب  ینمشد  رد  هک  تسا  راوازس  دوش ، تسود  يزور  دیاش  هک  ینمشد  ره  و  تسا : نینچ  مود  سایق 

دیدحلا یبا 

ًامْوَی َکَبِیبَح  َنوُکَی  ْنَأ  یَسَع  اَم  ًانْوَه  َکَضیَِغب  ْضِْغبَأ  اَم َو  ًامْوَی  َکَضیَِغب  َنوُکَی  ْنَأ  یَسَع  اَم  ًانْوَه  َکَبِیبَح  ِْببْحَأ  مالـسلا  هیلع  َلاَق  َو 
 . اَم

راصف دوت  نم  بلقنا  امبرف  هضغبلا  هدوملا و  یف  فارـسإلا  نع  یهنلا  هملکلا  هذه  هصالخ  ضغبملا و  ضیغبلا  ینأتلا و  حـتفلاب  نوهلا 
.اقیدص راصف  هیداعت  نم  بلقنا  امبر  اودع و 

اهنم ریصقتلا  یلإ  عاد  اهیف  طارفإلا  نإف  هبحملا  یف  طارفإلا  قوت  ءامکحلا  ضعب  لاق  نوکی و  ام  متأ  یلع  کلذ  یف  لوقلا  مدقت  دق  و 
.هیهانتم نوکت  نأ  نم  یلوأ  هیمان  کبیبح  نیب  کنیب و  لاحلا  نوکت  نأل  و 
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.افلت کضغب  افلک و ال  کبح  نکی  رمع ال  مالک  نم  و 

ادعبیف لمی  نأ  بحم  نم  هراد و ال  برق  ضغبم  نم  ننمأت  دیز و ال  نب  يدع  لاق  ابراقم و  ابح  تببحأ  اذإ  ببحأ  رعاشلا و  لاق  و 

یناشاک

عیمج رب  ار  وا  ینعی  ارادـم  یمرن و  هب  ینتـشاد  تسود  ام ) اـنوه   ) ار دوخ  تسود  راد  تسود  کـبیبح ) ببحا  مالـسلا : هیلع  لاـق  (و 
نآ ياشفا  اـهزور و  زا  يزور  رد  اـم ) اـموی   ) وت نمـشد  ددرگب  هکنآ  دـیاش  کـضیغب ) نوکی  نا  یـسع   ) نادرگم علطم  دوخ  رارـسا 

شحف و ره  ینعی  یناسآ  قفر و  هب  ینمـشد  ام ) انوه   ) دوخ نمـشد  هب  نک  ینمـشد  و  کضیغب ) ضغبا  و   ) ار وت  دناسر  ءاذـیا  هدومن 
بجوم نآ  اهزور و  زا  يزور  رد  ام ) اموی   ) وت تسود  ددرگب  وا  هک  دـیاش  کبیبح ) نوکی  نا  یـسع   ) يوگم وا  اـب  دـشاب  هک  ازـسان 

.راد یعرم  ار  لادتعا  بناج  ضغب ، بح و  رد  سپ  دشاب  وت  یگدنمرش 

یلمآ

ینیوزق

عیمج رب  ار  وا  ینعی  ارادـم  یمرن و  هب  ینتـشاد  تسود  ام ) اـنوه   ) ار دوخ  تسود  راد  تسود  کـبیبح ) ببحا  مالـسلا : هیلع  لاـق  (و 
نآ ياشفا  اـهزور و  زا  يزور  رد  اـم ) اـموی   ) وت نمـشد  ددرگب  هکنآ  دـیاش  کـضیغب ) نوکی  نا  یـسع   ) نادرگم علطم  دوخ  رارـسا 

شحف و ره  ینعی  یناسآ  قفر و  هب  ینمـشد  ام ) انوه   ) دوخ نمـشد  هب  نک  ینمـشد  و  کضیغب ) ضغبا  و   ) ار وت  دناسر  ءاذـیا  هدومن 
بجوم نآ  اهزور و  زا  يزور  رد  ام ) اموی   ) وت تسود  ددرگب  وا  هک  دـیاش  کبیبح ) نوکی  نا  یـسع   ) يوگم وا  اـب  دـشاب  هک  ازـسان 

.راد یعرم  ار  لادتعا  بناج  ضغب ، بح و  رد  سپ  دشاب  وت  یگدنمرش 

یجیهال

کبیبح نوکی  نا  یـسع  ام ، انوه  کضیغب  ضغبا  ام و  اموی  کضیغب  نوکی  نا  یـسع  ام ، انوه  کبیبح  ببحا  : » مالـسلا هیلع  لاـق  و 
ینمشد يزور و  رد  وت  نمشد  دوشب  هکنیا  تسا  دیما  ارادم ، هب  دوخ  تسود  اب  نکب  یتسود  هک  مالسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .ام » اموی 

.يزور رد  وت  تسود  دوشب  هکنیا  تسا  دیما  ارادم ، هب  وت  نمشد  اب  نکب 

ییوخ

و اـنوه ، اـبح  يا  فوذـحم  قلطم  لوعفمل  هفـص  هنا  یلع  بوصنم  اـنوه : بارعـالا : نیرحبلا .- عمجم  نیللا - قفرلا و  نوهلا :) : ) هغللا
یف هلادعلا  هیاعرب  همکحلا  هذه  یف  مالسلا ) هیلع   ) رما دق  ینعملا : .کضیغب  هلوقل : هیفرظلا  یلع  بوصنم  اموی ، هیماهبا  هیمسا  ام  هظفل 

بیبحلا یلا  هبـسنلاب  هبحملا  راهظا  یف  طارفالا  نم  بانتجالا  و  ودع ، بیبح و  لکب  قئال  دح  یف  امهظفح  هوادـعلا و  هبحملا و  راهظا 
ودعلا و یلع  هبسنلاب  هوادعلا  راهظا  یلع  رارصالا  مدع  و  هیلع ، ودعلا  طیلست  یغبنی  ام ال  یلع  هطیلست  هیدل و  رارـسالا  عیمج  فشک  و 

ناامک هوادعلا ، یلا  بلقنت  امبر  و  هبحملا ، لوزت  امبر  ناتقرافم  ناتـضراع  هوادـعلا  هبحملا و  ناف  .هنیب  هنیب و  تامرحلا  عیمج  كاهتنا 
یلع ردـقی  ـال  اودـع  بیبـحلا  بلقنا  ول  هجرد  یلع  رـصتقی  نا  دـبال و  هبحملا  راـهظاف  هبحملاـب ، لدـبتت  اـمبر  لوزت و  اـمبر  هوادـعلا 
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او لجخلل  اببـس  ریـصت  ابیبح ال  ودـعلا  بلقنا  ول  هجرد  یلع  رـصتقی  نا  دـبال و  هوادـعلا  راهظا  نا  امک  بیبحلا  ررـضب  اهنم  هدافتـسالا 
نم فنـص  لک  یلا  رظنلاب  هتوافتم  تاجرد  هلادعلا  هذهل  نا  یلا  هراشا  قلطملا  ماهبالا  یلع  هلادلا  ام  انوه  هظفلب  ریبعتلا  .اهنم و  لجول 

یغبنی و ال  مالک ، فطل  هیحت و  یلع  هعم  رـصتقی  نا  دبال و  بیبح  برف  .ایاضقلا  لئاسملا و  فلتخم  یلا  رظنلاب  و  ءادعالا ، ءابحالا و 
نع الـضف  مارتحالاب ، لخی  لـمع  ءوس و  مـالکب  هتهفاـشم  یغبنی  ـال  ودـع  بر  و  ماـعطلا ، هبداـم  تیبلا و  یلا  هتوعد  هعم و  هرـشاعملا 

يزور اسب  هچ  نک  یتسود  راهظا  میالم  هزادـنا  ره  ات  تتـسود  اـب  دومرف : همجرتلا : .مـالملا  هتامـشلاب و  هیلع  رهجلا  هبـس و  باـکترا 
.دوش تتسود  يزور  اسب  هچ  نک  ینمشد  راهظا  میالم  هزادنا  ره  ات  تنمشد  اب  و  ددرگ ، تنمشد 

ترس رب  دبوکب  ات  دریگن  یغیت  تدوخ  زا   *** تددرگ نمشد  تسود  رگ  نانچ  نکیم  یتسود 

ترب رد  دنیشن  دیاک  نیگمرش  یشابن  یم  *** تسود دیدرگ  تنمشد  رگ  نانچ  نکیم  ینمشد 

يرتشوش

العاج هلاثما ) ) یف اضیا  يرکـسعلا  لالهوبا  هاور  مالـسلا ) هیلع  ) همالک اذه  نوک  لوقا : ءاقدصالا ) یف  نوعبرالا - سداسلا و  لصفلا  )
یلاما ) اما و  مالسلا ،) هیلع  ) یبنلا نع  هریره  یبا  نع  هاور  ایرکز  نب  یلع  یف  هخیرات ) ) یف بیطخلا  نکل  مالـسلا ،) هیلع  ) هل الثم  کلذ 

دیز نع  يرئاضغلا  نع  هاور  امیف  هاور  و  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلص  ) یبنلا نع  مالسلا ) هیلع  ) هنع لضفملا  یبا  نع  هاور  امیف  هاورف  خیشلا )
ضغبا ام و  اـنوه  کـبیبح  ببحا  اـفلت ، کـضغب  ـال  اـفلک و  کـبح  نکی  ـال  مالـسلا :) هیلع  ) یلع لاـق  لاـق : اذـکه : هیبا  نع  یلع  نب 

ظفل و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) یبـنلل ناونعلا  ظـفل  نوکی  نا  نکمیف  ناـضمر ، رهـش  نم  یف 13  هسلجم ) ) یف هاور  .ام  اـنوه  کـضیغب 
ناف كرضی ، ام  كودع  هیلع  علطا  ول  ام  یلع  الا  كرس  نم  کقیدص  علطت  ال  مالسلا :) هیلع  ) قداصلا نع  و  مالسلا :) هیلع  ) هل ریخالا 

: هنایـشغ هترایز و  رثکی  هلهاب  نم  قیدص  هل  ناک  و  هنبال - دوسالاوبا  لاق  دوسالا :) یبا  ناوید  ) یف .ام و  اموی  اودع  نوکی  دق  قیدـصلا 
لـصفلا  ) عجار تنا  یتم  يردت  کناف ال  دعابم  ریغ  تضغبا  اذا  ضغبا  عزان و  تنا  یتم  يردت  کناف ال  ابراقم  ابح  تببحا  اذا  ببحا 

و بلوت : نب  رمنلا  لاق  .عماس و  تییحام و  ءار  کناف  ینخلا  نع  حفـصا  ملحلل و  اندـعم  نک  و  ءاقدـصالا ) یف  نوعبرالا - سداـسلا و 
- امیکح ریصت  يا : امکحت -  نا  تلواح  تنا  اذا  ادیور  اضغب  کضیغب  ضغبا  امرـصت و  نا  کلوعی  سیلف  ادیور  ابح  کبیبح  ببحا 
.هئادـعا و رکم  هئاقدـصا و  دـسح  نم  لاـق : هنم ؟ ظـفحتی  نا  لـجرلل  یغبنی  يذـلا  اـم  سناجویدـل : لـیق  يدـیحوتلا :) هقادـص  ) یف و 
- یمعا ای  کیبا - لثم  ناک  نم  دامح : لاق  یتح  هئاجه  یف  ثفری  درجع و ال  دامح  وجهی  راشب  لازام  هدـیبعوبا : لاـق  یناـغالا :) ) یف

.اریخ یبهن  نبا  هللا  يزج  لاق : مث  الیوط  قرطا  اراشب  تغلب  املف  تایبا ، یف  هلاذرلا - هلاذنلا و  یف  درب  لثم  درب  نبا  تنا  هل ، ابا  الف  هوبا 
ام یناسل  نم  قلطا  دـقل  هدوملا و  یلع  ءاقبا  هئاجه  نم  ءایـشا  یناطیـش  یلع  درا  تنک  دـقل  هللا  و  لاقف : ریخلا ؟ هیزجت  مالع  هل : لـیقف 

رذـحا فئارطلا : یف  .تتاـم و  یتـح  هئاـجه  یف  داـمح  ما  رکذـی  کـلذ  دـعب  لزی  ملف  هنم ، هنکمم  هروع  ینفدـها  هنع و  ادـیقم  ناـک 
رارسالاب موی و  لک  کقیدص  نم  رذحت  لیق : هرضملاب و  ربخا  ناکف  قیدصلا  بلقنا  امبرلف  هرم  فلا  کقیدص  رذحا  هرم و  كودع 

نا ریسلا  یف  هیلع و  يدمتعم  ناک  نم  يوس  یناهد  امف  ودعلا  نم  تملـس  ءاقدصالا ) یف  نوعبرالا - سداسلا و  لصفلا   ) هیلا نکرت  ال 
تلحر دـق  لاق : ربنملاا و  دعـص  مالـسلا -) هیلع  ) نینموملاریما لبق  نم  اهیلا  ناک و  نا  دـعب  هرـصبلا - هالو  هب و  ادایز  قحلا  امل  هیواعم 

لک لمتـشیلف  احـشاکم ، اودع  قیدصلا  احـصانم و  اقیدص  ودعلا  راص  دق  مکیلع و  تمدق  مث  يودع  نم  یقیدص  فرعا  انا  مکنع و 
يدیب یفیـس  تلمح  دـق  ینا  هسفنب  الخ  اذا  مکدـحا  ملعیل  و  هجادوا ، یلع  يرجت  هرفـش  هناسل  ننوکی  هردـص و ال  یف  ام  یلع  يرما 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 3583 

http://www.ghaemiyeh.com


.لزن مث  هدمغا - مل  هرهشا  ناف 

هینغم

یتح كروما  عیمج  یف  لدتعا  ینعملا  و  ناقرفلا .)  63 انوه - ضرالا  یلع  نوشمی  نیذلا  نمحرلا  دابع  و  : ) یلاعت لاق  قفرلا ، نوهلا :
اذه ثدح  ناف  ..اقیدـص  ودـعلا  و  اودـع ، قیدـصلا  راص  و  مایالا ، تراد  امبرف  تضغبا ، ما  تببحا  فرـست  و ال  ضغبلا ، بحلا و  یف 

.كادی تمدق  ام  یلع  مدنت  مل  و  دادعتسا ، یلع  هل  تنک 

هدبع

نا یـسعف  ضغبلا  یف  بحلا و ال  یف  غلابت  يا ال  هیف  هغلابم  فیفخلا ال  اـنه  هنم  دارملا  ریقحلا و  حـتفلاب  نوهلا  اـم : اـموی  کـبیبح  … 
هنم تمدق  ام  یلع  کتمادن  مظعت  الف  هدض  یلا  لک  بلقنی 

يرفعج

مالسالا ضیف 

ینامز

هک تقافر  .تسا  هفیظو  ماجنا  ظفح و  هار  يور  هنایم  مه  یقالخا  لئاسم  رد  .تسا  لادـتعا  رد  يزوریپ  ناـهج  ثداوح  زا  یلیخ  رد 
یب هک  يروطنامه  هدوب  روآ  نامیـشپ  ابلاغ  یتسود  رد  يور  هدایز  .تسین  ینثتـسم  یلک  مکح  نیا  زا  تسا  یقالخا  لـئاسم  زا  یکی 

ناسنا دنتـسه و  ینثتـسم  یلک  نیا  زا  دنا  هدش  هتخانـش  هداد و  ناحتما  هک  يدارفا  تسادـیپ  هتفگان  .روآ  تراسخ  ینمـشد  رد  یکاب 
رضخ زا  ملع  بسک  يارب  یسوم  ترضح  هک  یهار  نامه  .دنک  شالت  دیاب  دناوت  یم  هک  اجنآ  ات  نانآ  یتسود  ندروآ  تسدب  يارب 

.دومیپ

يزاریش دمحم  دیس 

كرارـسا لـک  یلع  هعلطت  یتح  ادـیدش  اـبح  هل  کـبح  نکی  ـال  يا  فیفخلا ، نوهلا  اـمانوه ) کـبیبح  ببحا  : ) مالـسلا هیلع  لاـق  و 
ضغبا و   ) هتبحمل کمدـن  و  كرارـسال ، هفـشک  هل ، دـئازلا  کبح  بجوی  کـضغبیف و  اـم ) اـموی  کـضیغب  نوکی   ) هلعل يا  یـسع ) )

امم ال لئاوغلا  نم  هیلع  تیرج  و  هضغب ، یف  تطرفا  ام  یلع  مدنتف  ام ) اموی  کبیبح  نوکی  نا  یسع   ) الیلق اضغب  يا  امانوه ) کضیغب 
بحلا و یف  غلابی  الف  دـضلا ، یلا  هقیدـص  هودـع و  نم  لک  بـالقنا  لاـمتحا  ناـسنالا  هظحـالم  موزل  ینعملا  و  هجـالع ، نم  نکمتت 

.ءادعلا

يوسوم

بحلا و یف  یتح  طارفالا  مدع  لادتعالا و  یلا  هوعد  حرـشلا : .هورکملا  ضوغبملا  ضیغبلا : .لیلقلا  انه  دارملا  ریقحلا و  نوهلا : هغللا :
کبیاعم و فرعیف  اودـع  بلقنا  امبرلف  کبویع  هل  فشکت  كرارـسا و  هیطعت  هیف و ال  بوذـت  الف  اصخـش  تببحا  اذا  کنا  ضغبلا و 
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ردـقب کلذ  نکیل  لب  هنیب  کنیب و  طویخلا  عیمج  عطقت  الف  اـناسنا  تضغبا  اذا  کلذـک  كرـضی و  فیک  فرعی  کـیواسم و  رـشنی 
 … يذب ء فیخس  مالک  نم  یضم  ام  یلع  یسا  وا  فسات  نود  هیلا  عوجرلا  نکما  باوصلا  یلا  عجر  ول  ثیحب 

یناقلاط

يزور دیاش  مرن ، هتسهآ و  ار  دوخ  نمشد  راد ، نمشد  دوش و  تنمشد  يزور  هک  دیاش  مرن ، هتسهآ و  ار  دوخ  تسود  راد ، تسود  »
« .ددرگ وت  تسود 

دوش تنمشد  يراد ، یم  تسود  هک  ار  یسک  نآ  تسا  نکمم  هاگ  هک  تسا  ینمشد  یتسود و  رد  طارفا  زا  یهن  نخس  نیا  هصالخ 
.ددرگ وت  تسود  يراد ، یم  نمشد  هک  ار  نآ  و 

زا دوش و  کیدزن  تلد  هناخ  هب  شلد  هناخ  هکنیا  زا  شابم ، ناما  رد  ینمشد  چیه  زا  تسا : هدورـس  نینچ  هراب  نیا  رد  دیز  نب  يدع 
.دنیزگ يرود  وت  زا  دوش و  لولم  هکنیا  زا  یتسود ، چیه 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

.ام ًامْوَی  َکَبِیبَح  َنوُکَی  ْنَأ  یَسَع  ، اَم ًانْوَه  َکَضیَِغب  ْضِْغبَأ  ،َو  اَم ًامْوَی  َکَضیَِغب  َنوُکَی  ْنَأ  یَسَع  ، اَم ًانْوَه  َکَبِیبَح  ِْببْحَأ 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

ینمـشد لادتعا  دـح  رد  زین  تنمـشد  اب  دوش و  تنمـشد  يزور  تسا  نکمم  هکارچ  ، رادـب تسود  لادـتعا  دـح  رد  ار  دوخ  تسود 
هنامیکح مالک  نیا  رگید  رداصم  رکذ  رد  هللا  همحر  بیطخ  هنامیکح : راـتفگ  دنـس   ). .دوش وت  تسود  يزور  تسا  نکمم  اریز  ، نک

زا فیرـش  ثیدـح  نیا  هدرک و  لقن  ار  نآ  یلاـمالا  لـیذ  ماـن  هب  شباـتک  رد  یلاـق  یلع  وبا  : دـیوگ یم  هلمج  زا  ؛ دراد یلـصفم  حرش 
هقادصلاو و قیدصلا  رد  يدیحوت  نایح  وبا  لوقعلا و  فحت  رد  ینارح  هبعش  نبا.تسا  هدش  لقن  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

نانمؤم ریما  زا  ار  نآ  زین  لاثمالا  هرهمج  رد  يرکـسع  لاله  وبا  نیبیرغلا و  نیب  عمجلا  رد  يورِه  بولقلا و  تُوق  رد  یکم  بلاـط  وبا 
(( ،ج 4،ص 217 هغالبلا جهن  رداصم  ) .دنا هدومن  تیاور  مالسلا  هیلع 

نکم زواجت  ّدح  زا  ینمشد  یتسود و  رد 

یم.دراد یماجرفان  نایاپ  هک  دینکن  طارفا  ینمشد  یتسود و  رد  زگره  هک  دنک  یم  هیصوت  هنامیکح  راتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
لادتعا دـح  رد  زین  تنمـشد  اب  دوش و  تنمـشد  يزور  تسا  نکمم  هکارچ  ، رادـب تسود  لادـتعا  دـح  رد  ار  دوخ  تسود  :» دـیامرف

ْضِْغبَأ ،َو  اَـم ًاـمْوَی  َکَـضیَِغب  َنوُـکَی  ْنَأ  یَـسَع  ، اَـم ًاـنْوَه  َکَـبِیبَح  ِْببْحَأ  ( ؛» دوـش وـت  تسود  يزور  تسا  نکمم  اریز  ، نـک ینمـشد 
( . ام ًامْوَی  َکَبِیبَح  َنوُکَی  ْنَأ  یَسَع  ، اَم ًانْوَه  َکَضیَِغب 

يارب « ام نداد و« ماجنا  ار  يراـک  یمارآ  هب  ندرکن و  باتـش  ياـنعم  هب  ًـالومعم  « اـنوه یتحار و« شمارآ و  ياـنعم  هب  لـصا  رد  « نوَه »
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.رت مارآ  یمک  ینعی  عومجم  رد  تسا و  لیلقت 

یتسود هب  يزور  ، ینمشد ینمشد و  هب  يزور  ، یتسود اسب  هچ  دبای و  یمن  رارمتسا  اه  ینمـشد  اه و  یتسود  هشیمه  هک  نیا  هب  هراشا 
مامت زا  ار  وا  دـیوگب و  شتـسود  هب  ار  شیوخ  رارـسا  مامت  دریگ و  شیپ  رد  طارفا  هار  ، یتسود نامز  رد  ناسنا  هاگره.ددرگ  لیدـبت 
مامت ، تسود نآ  ددرگ و  لیدـبت  ینمـشد  هب  یتسود  نیا  ، كاکطـصا رثارب  هک  دـسرب  يزور  اسب  ، دزاس ربخاـب  شا  یگدـنز  ياـیاوز 
نینچ راتفرگ  دنک  تیاعر  ار  لادتعا  دح  ناسنا  رگا.دزاس  دراو  وا  رب  هار  نیا  زا  يدیدش  تابرـض  دیاش  دنک و  شاف  ار  ناسنا  رارـسا 

.دوش یمن  یموش  ماجنارس 

.دوش لیدبت  یتسود  هب  عفانم  تدحو  رثارب  اه  ینمشد  یهاگ  تسا  نکمم  زین 

دوخ زورما  تسود  تروص  رد  دـناوت  یم  هنوگچ  دـشاب  هدرک  ناریو  ار  دوخ  رـس  تشپ  ياه  لپ  مامت  ینمـشد  نامز  رد  ناـسنا  رگا 
؟ دوش یمن  نیرفآ  لکشم  دهد و  یمن  رارق  دوخ  ریثأت  تحت  ار  زورما  ، هتشذگ موش  هرطاخ  ایآ  دنک ؟ هاگن 

: دومرف شباحصا  زا  یضعب  يارب  هک  اج  نآ  تسا  هدش  لقن  يرگید  ترابع  اب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  انعم  نیمه  هیبش 

زا ار  تتـسود  اَم ؛ ًامْوَی  َكَّوُدَع  ُنوُکَی  ْدَق  َقیِدَّصلا  َّنِإَف  َكَّرُـضَی  َْمل  َكُّوُدَع  ِْهیَلَع  َعَلَّطا  َِول  اَم  یَلَع  اَّلِإ  َكِّرِـس  ْنِم  َکَقیِدَـص  ِْعلُْطت  «ال 
هب يزور  تسا  نکمم  تسود  اریز  دـسرن ، وت  هب  ینایز  دوش  هاگآ  نآ  زا  تنمـشد  رگا  هک  يرارـسا  رگم  نکم  هاگآ  ترارـسا  همه 

،ج 71،ص 177،ح 15) راونالا راحب  «. ) . ددرگ لیدبت  نمشد 

: دیامرف یم  تسا  هدمآ  تیب  ود  نمض  رد  يرگید  نایب  هب  بلطم  نیمه  زین  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  هب  بوسنم  راعشا  ناوید  رد 

ٌعِزان َْتنَأ  یتَم  يرْدَت  َکَّنإَف ال  ًابِراقُم  ًاّبُح  َْتبَبْحَأ  اذإ  ِْببْحَأ  َو 

ٌعِجار َْتنَأ  یتَم  يرْدَت  َکَّنِإَف ال  ًابِراقُم  ًاضُْغب  َتْضَْغبَأ  اذإ  ْضِْغبَأ  َو 

.يوش یم  ادج  وا  زا  یک  یناد  یمن  اریز  - نک تیاعر  ار  لادتعا  يزیر  یم  یسک  اب  یتسود  حرط  هک  یماگنه 

سدـق ماما  ناوید  ) . .يدرگ یم  زاب  وا  يوس  هب  یک  یناد  یمن  اریز  ،- وشم ادـج  وا  زا  لماک  روط  هب  يدرک  ینمـشد  یـسک  اب  رگا  و 
 ( ،ص 253 هرس

ینمشد یتسود و  رد  یهلا  ياهرایعم  تیاعر 

هدش فورعم  « يّربت ّیلوت و  » لصا تروص  هب  هک  دشاب  یهلا  ياهرایعم  ساسا  رب  دیاب  ضغب  بح و  هلئسم  مالـسا  رد  هک  تسین  کش 
لـصا ود  ادـخ ) نانمـشد  زا  يرازیب   ) هّللا ءادـعا  زا  يربت  و  ادـخ ) ناتـسود  نتـشاد  تسود   ) هّللا ءایلوا  ياـّلوت  رگید  ریبعت  هب  تسا و 

کیدزن رگا  « هلداجم » هروس هفیرش 22  هیآ  ياضتقم  هب  یتح.دشاب  دنبیاپ  اه  نآ  هب  دیاب  یناملسم  ره  هک  دهد  یم  لیکشت  ار  یـساسا 
نانآ زا  ار  یتسود  هطبار  دیاب  دنهن  ماگ  نایصع  ملظ و  اطخ و  رفک و  هار  رد  دنوش و  فرحنم  قح  ریـسم  زا  زین  ناسنا  ناگتـسب  نیرت 
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.درک رارقرب  یتسود  کیدزن  هطبار  اه  نآ  اب  دیاب  دنـشاب  تلادع  یکاپ و  ، اوقت ، یـسانشادخ ریـسم  رد  دارفا  نیرترود  رگا  درک و  عطق 
ْمُهَتَریِـشَع ْوَأ  ْمُهَناوْخِإ  ْوَأ  ْمُهَءاْنبَأ  ْوَأ  ْمُهَءابآ  اُوناـک  َْول  َُهلوُسَر َو  َهّللا َو  َّداَـح  ْنَم  َنوُّداُوی  ِرِخآـْلا  ِمْوَْیلا  ِهّللاـِب َو  َنُونِمُْؤی  ًاـمْوَق  ُدِـجَت  ـال  »

ْمُْهنَع َو ُهّللا  َیِـضَر  اهِیف  َنیِدـِلاخ  ُراْهنَْألا  اَِـهتْحَت  ْنِم  يِرْجَت  ٍتاـّنَج  ْمُُهلِخْدـُی  ُْهنِم َو  ٍحوُِرب  ْمُهَدَّیَأ  َناـمیِْإلا َو  ُمِِهبُوُلق  ِیف  َبَتَک  َکـِئلوُأ 
هک یبای  یمن  دنراد  زیخاتـسر  زور  ادخ و  هب  نامیا  هک  ار  یموق  چیه  ؛ » َنوُِحْلفُْملا ُمُه  ِهّللا  َبْزِح  َّنِإ  الَأ  ِهّللا  ُبْزِح  َِکئلوُأ  ُْهنَع  اوُضَر 
هک دنتـسه  یناسک  نانآ  ؛ دنـشاب ناشنادنواشیوخ  ای  ناردارب  ای  نادنزرف  ای  ناردپ  دنچ  ره  دننک ، یتسود  شلوسر  ادخ و  نانمـشد  اب 

تشهب زا  ییاه  غاب  رد  ار  اه  نآ  ،و  هدومرف تیوقت  ار  اه  نآ  شدوخ  هیحان  زا  یحور  اب  هتشون و  ناشیاه  لد  هحفص  رب  ار  نامیا  ادخ 
ادخ زا  زین  نانآ  ،و  تسا دونـشخ  اه  نآ  زا  ادخ  ؛ دننام یم  نآ  رد  هنادواج  ، تسا يراج  شناتخرد )  ) ریز زا  اهرهن  هک  دـنک  یم  دراو 

«. دنناراگتسر نازوریپ و  هّللا » بزح  » دینادب ؛ دنتسه « هّللا بزح  » اه نآ  ؛ دندونشخ

الاب هنامیکح  مالک  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هچنآ  نیارباـنب  نآ ، سکع  هن  دوش و  لیدـبت  ینمـشد  هب  دـیابن  زگره  یتسود  نیا  ور  نیازا 
تسود یسک  اب  عفانم  تدحو  ساسا  رب  رگا  ناسنا  هک  تسا  یصخش  روما  هب  طوبرم  ياه  ینمـشد  یتسود و  هب  هراشا  تسا  هدومرف 

نیا اریز  ، دـنک ظفح  زین  ار  نآ  دـح  دزرو  یم  توادـع  یـسک  اب  عفانم  فالتخا  ساـسا  رب  رگا  دراد و  هگن  ار  یتسود  دـح  دوش  یم 
هب دوب  دـهاوخ  لمحت  لباق  ریغ  ناسنا  يارب  دـیدج  عضو  هاگ  نآ  ؛ دـنبای یم  رییغت  ، عفاـنم ریـسم  رییغت  رثارب  اـه  ینمـشد  اـه و  یتسود 

.دش هتفگ  الاب  رد  هک  یلیلد 

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said: “Love your friend up to a limit, for it is possible that he may
turn into your enemy some day. And hate your enemy up to a limit, for it is possible he

." may turn into your friend some day

ایند اب  دروخرب  شور  : 269 تمکح

هراشا

توص
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َرقَفلا َو ُهُُفلخَی  نَم  یَلَع  یَـشخَی  ِِهتَرِخآ  نَع  ُهاَینُد  ُهتَلَغَـش  دَق  اَینّدـِلل  اَینّدـلا  ِیف  َلِمَع  ٌلِماَع  ِناَِلماَع  اَینّدـلا  ِیف  ُساّنلا  مالـسلا  هیلع  َلاَق  َو 
ِنیّظَحلا َزَرحَأَف  ٍلَمَع  ِریَِغب  اَینّدـلا  َنِم  َُهل  يِذـّلأ  ُهَءاَجَف  اَهَدـَعب  اَِمل  اَینّدـلا  ِیف  َلِمَع  ٌلِماَع  ِهِریَغ َو  ِهَعَفنَم  ِیف  ُهَرُمُع  ِینُفیَف  ِهِسفَن  یَلَع  ُُهنَمأَی 

ُهُعَنمَیَف ًهَجاَح  َهّللا  ُلَأسَی  َال  ِهّللا  َدنِع  ًاهیِجَو  َحَبصَأَف  ًاعیِمَج  ِنیَراّدلا  َکَلَم  ًاعَم َو 

اه همجرت 

یتشد
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ناگدـنامزاب رب  تشادزاـب ، شترخآ  زا  ار  وا  اـیند  و  درک ، راـک  اـیند  يارب  اـیند  رد  هـک  سک  نآ  یکی  دـنا ، هتـسد  ود  اـیند  رد  مدرم 
دهد یم  تسد  زا  نارگید  دوس  هار  رد  ار  دوخ  یناگدنز  سپ  تسا ، ناما  رد  شیوخ  یتسدیهت  زا  و  ناساره ، یتسدـیهت  زا  شیوخ 

.

ود ره  هرهب  سپ  دروآ ، یم  يور  وا  هب  شالت  نودـب  زین  اـیند  ياـه  تمعن  و  دـنک ، یم  راـک  ترخآ  يارب  اـیند  رد  هک  نآ  يرگید  و 
تساوخرد ادخ  زا  ار  یتجاح  و  دنک ، یم  حبص  ادخ  هاگشیپ  رد  يدنموربآ  اب  و  ددرگ ، یم  ناهج  ود  ره  کلام  و  هدیشچ ، ار  ناهج 

 . ددرگ یم  اور  هک  نآ  زج  دنک  یمن 

يدیهش

یـشیورد زا  شا  هدـنامزاب  رب  تشادزاب ، شترخآ  زا  ار  وا  ایند  درک و  راک  اـیند  يارب  هک  نآ  دـنا : هنوگ  ود  اـیند  راـک  رد  اـیند  مدرم 
ایند زا  سپ  يارب  ایند  رد  هک  نآ  .دزابرد و  يرگید  دوس  رد  ار  دوخ  یناگدنز  سپ  .ناما  رد  نتشیوخ  رب  ایند  زا  دوخ  تسا و  ناسرت 

تـسد هب  ار  ناهج  ود  ره  هدرک و  مهارف  ار  بیـصن  ود  ره  و  دزات ، وا  يوسب  ایند  زا  ار  يو  هرهب  دـنک  راک  هکنآ  یب  سپ  دـنک ، راـک 
.تسوا نآ  زا  دهاوخ  ادخ  زا  هچ  ره  تسوربآ و  ادخ  دزن  ار  سک  نینچ  هدروآ ،

یلیبدرا

وا هتـشاد  زاب  وا و  يایند  رد  ار  وا  هتخاس  لوغـشم  هک  ایند  يارب  ایند  رد  هدننک  لمع  یکی  دنا  هدـننک  لمع  ود  ایند  رد  نامدرم  دومرف 
دوخ سفن  رب  ار  رقف  دنادرگ  یم  نمیا  ار و  وا  رقف  دـنزرف  لها و  زا  دراذـگ  یم  سپ  زاب  هک  سک  نآ  رب  دـسرت  وا  ترخآ  راک  زا  ار 

زا تسنآ  زا  سپ  هچنآ  يارب  ایند  رد  دنکیم  لمع  هک  تسا  هدـننک  راک  مود  دوخ و  ریغ  تعفنم  رد  ار  دوخ  رمع  دزاس  یم  یناف  سپ 
اـیند و بیـصن  دـشاب  هدرک  عـمج  سپ  یلمع  یب  تسا  ردـقم  يزور  هک  اـیند  زا  دـشاب  ترورـض  هچ  نآ  هـب  ار  وا  دـیآ  سپ  ترخآ 

ار وا  دنک  عنم  هک  ار  يزیچ  دنکن  لاؤس  يادخ و  دزن  يوربآب  دیدرگ  سپ  ار  همه  ار  ارس  ود  ره  دشاب  کلام  مه و  اب  ار  ترخآ 

یتیآ

لوغـشم دوخ  هب  شنانچ  ایند  دـنک و  یم  راک  ایند  يارب  اـیند ، رد  یکی  دـننک : راـک  هنوگ  ود  اـیند  رد  مدرم  مالـسلا :) هیلع   ) دومرف و 
نینچ .تسا  ناما  رد  ایند  زا  دوخ  هکنآ ، لاح  دنوش و  رقف  راتفرگ  شناگدنامزاب  هک  دسرت  یم  دزادرپ و  یمن  شترخآ  هب  هک  هتـشاد 

؛ دنک یم  هابت  نارگید  دوس  يارب  ار  دوخ  رمع  یسک 

دوخ بیـصن  یـسک  نینچ  .دیآ  یم  شتـسد  هب  یجنر  چیه  یب  ایند  زا  وا  هرهب  سپ  دنک ، یم  راک  شترخآ  يارب  ایند  رد  رگید  نآ  و 
.دروآرب دهاوخ ، وا  زا  هک  تجاح ، ره  تسا و  دنموربآ  مه  يادخ  دزن  رد  .دوش  يارس  ود  کلام  دروآ و  مهارف  ترخآ  ایند و  زا 

نایراصنا

شترخآ زا  شیایند  ار  وا  هک  ، دـنک راک  ایند  يارب  ایند  رد  هک  یلماع  : دـنلماع ود  لمع  تهج  زا  اـیند  رد  مدرم  : دومرف ترـضح  نآ  و 
تسد زا  نارگید  دوس  يارب  ار  شرمع  ور  نیا  زا  ، تسا نمیا  دوخ  یتسدگنت  رب  دسرت و  یم  شناگدنام  زاب  یتسدیهت  رب  وا  ، دراد زاب 
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یم وا  هب  اـیند  زا  وا  هرهب  دزادـنا  تمحز  هب  ار  دوـخ  هکنآ  یب  ،و  دـنک یم  لـمع  اـیند  زا  دـعب  يارب  اـیند  رد  هک  یلماـع  و   . دـهد یم 
ادـخ زا  ار  یتجاح  ، هتـشگ دـنموربآ  دـنوادخ  دزن  ،و  هدـش کلام  ار  ایند  ود  ره  ،و  هدروآ تسد  هب  ار  بیـصن  ود  ره  نیا  رب  اـنب  ، دـسر

 . ددرگن اور  هک  دهاوخن 

اه حرش 

يدنوار

لهالا و نم  هیفلخم  یلع  فاخی  هنا  ینعی  فیفختللف  ریمضلا  فذح  اذا  نم و  یلع  دئاعلا  ریمضلا  عم  هفلخی  نم  یلع  یشخی  يور : و 
.هترخال و هلـصحی  اداز و ال  مدـقی  ـالف  هترخآ  یف  هرقف  هسفن  یلع  فاـخی  ـال  لاـملا و  نم  اریثک  مهل  عمجیف  هدـعب ، اورقتفی  نادـلولا 

، رادقملا وذ  هیجولا :

يردیک

.اداز مدقی  الف  هترخآ  یف  هرقف  هسفن  یلع  فاخی  يا ال 

مثیم نبا 

ترخآ زا  هتخاس و  لوغـشم  دوخ  هب  ایند  ار  نانآ  هک  دننک ، یم  راک  ایند  يارب  هتـسد  کی  دننک : یم  لمع  هنوگود  هب  ایند  رد  مدرم  )
رمع سپ  .دنناد  یم  نمیا  ترخآ ، رد  یتسدگنت  زا  ار  دوخ  یلو  دنوش ، یتسدـگنت  راچد  ناشنادـنزرف  دنـسرت  یم  تسا ، هتـشاد  زاب 
ایند يارب  هک  نیا  نودـب  و  دـننک ، یم  راک  ترخآ  يارب  ایند  رد  رگید  هتـسد ي  .دـننارذگ و  یم  نارگید  دوس  نیمات  هار  رد  ار  دوخ 
دزن و  دنا ، هدش  بحاص  ار  ملاع  ود  ره  هدرک و  عمج  مه  اب  ار  هدیاف  ود  ره  سپ  دسر ، یم  تسا  نانآ  يزور  ایند  زا  هچنآ  دننک  راک 
راک اما  تسا ، يراک  ماجنا  هب  ریزگان  ناسنا  ییایند ، یگدنز  نیا  رد  دزاس .) یم  اور  دنهاوخب  وا  زا  یتجاح  ره  و  دـنراد ، وربآ  ادـخ 

اب تمذـم  ماقم  رد  لوا  هتـسد ي  هب  دـنا : هتـسد  ود  مدرم  تروص  نیا  رد  سپ  تسا ، ترخآ  ینعی  ایند  ریغ  ای  ایند و  دوس  هب  ای  لقاع 
سپ شنادنزرف  یتسدگنت  سرت  زا  ناسنا  هک  تسا  نآ  هلمج  نیا  ینعم  و  هریغ ) هایند …  هتلغـش  دـق  : ) تسا هدومرف  هراشا  هلمج  نیا 

زین دوخ  و  دنارذگ ، یم  دوش ، یم  نارگید  دیاع  شلایخ  اب  هک  يدوس  رد  ار  دوخ  رمع  و  ددرگ ، یم  ایند  لیـصحت  مرگرـس  دوخ ، زا 
مود هتسد ي  هب  .تسا و  يراکشآ  یهارمگ  نیا  و  دراذگ ، یمن  یقاب  دوخ  يارب  تاریخ  و  دسرت ، یمن  ترخآ  رد  رقف  نیرتگرزب  زا 
حول رد  هک  نآ  لاـثما  يزور و  ینعی : ایندـلا  نم  هل  يذـلا  هءاـجف  لـماع …  و  تسا : هدرک  هراـشا  تراـبع  نیا  اـب  شیاتـس  ماـقم  رد 

رد ایند ، لاـمعا  زا  ترورـض  رادـقم  هب  لـمع  اریز  اـیند ، يارب  ینعی : لـمع ) ریغب  : ) تراـبع اـما  .تسا  هدـش  ردـقم  وا  يارب  ظوفحم 
ود ره  تسا ، هلیـسو  نیدـب  تسا و  نیمه  ایند  زا  ضرعلاب  دوصقم  و  تسا ، ترخآ  يارب  لمع  هکلب  تسین ، ایند  يارب  لـمع  تقیقح 

بایماک شلامعا ، هجیتن ي  اب  ترخآ  رد  و  دراد ، یگدـنز  رد  هک  یتعانق  اب  ایند  رد  تسا ، هدروآ  تسد  هب  ترخآ  ایند و  زا  ار  هرهب 
هتـساوخ تباجا  اعد و  شریذپ  ثعاب  ادخ  تعاطا  يارب  یگدامآ  دروم  رد  شا  هبترم  يدنلب  ادخ و  دزن  رد  يدـنموربآ  و  ددرگ ، یم 

.ددرگ یم  وا  ياه 

دیدحلا یبا 
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[ ُفِّلَُخی  ] ُُفلْخَی ُه ْنَم  یَلَع  یَشْخَی  ِِهتَرِخآ  ْنَع  ُهاَْینُد  ُْهتَلَغَش  ْدَق  اَْینُّدِلل  اَْینُّدلا  ِیف  َلِمَع  ٌلِماَع  ِنَالِماَع  اَْینُّدلا  ِیف  ُساَّنلا  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

َزَرْحَأَف ٍلَمَع  ِْریَِغب  اَْینُّدـلا  َنِم  َُهل  يِذَّلا  ُهَءاَجَف  اَهَدـَْعب  اَِمل  اَْینُّدـلا  ِیف  َلِمَع  ٌلـِماَع  ِهِْریَغ َو  ِهَعَْفنَم  ِیف  ُهَرُمُع  ِینُْفیَف  ِهِسْفَن  یَلَع  ُُهنَمْأَـی  َْرقَْفلا َو 
 [. ُهَعَنْمَیَف  ] ُهُعَنْمَیَف ًهَجاَح  َهَّللا  ُلَأْسَی  ِهَّللا َال  َْدنِع  ًاهیِجَو  َحَبْصَأَف  ًاعیِمَج  ِْنیَراَّدلا  َکَلَم  ًاعَم َو  ِْنیَّظَْحلا 

هدـلول لاملا  رخدـی  هنکل  لام  اذ  ناک  نإ  ءارقفلا و  شیع  شیعی  هنأل  اریقف  وه  نوکی  نأ  یلابی  يأ و ال  هسفن  یلع  هنمأـی  هلوق و  ینعم 
.هریغ هعفنم  یف  هرمع  ینفیف 

هدـلو نم  قثی  هنأل ال  هدـلو  یلع  رقفلا  نمأی  هنکل ال  اـیح و  ماد  اـم  هسفن  یلع  رقفلا  نمأ  دـق  هلاـم  هرثکل  هنأ  هاـنعم  نوکی  نأ  زوجی  و 
 . هتوم دعب  رقفلا  هیلع  فاخی  يذلا  هدلو  هعفنمل  هنم  دایدزالا  باستکالا و  یف  لازی  الف  هسفن  نم  قثو  امک  باستکالا  نسحب 

مهل لصح  دقف  هرخآلا  مهل  تلصح  دق  دک و  باستکا و ال  ریغب  مهقزر  مهیتأی  هدابعلا  باحـصأ  مهف  اهدعب  امل  ایندلا  یف  لماعلا  امأف 
اعیمج ناظحلا 

یناشاک

هدننک لمع  یکی  ایندلل ) ایندلا  یف  لماع   ) دنا هدـننک  لمع  ود  ناهج  نیا  رد  نامدرم  نالماع ) ایندـلا  یف  سانلا  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
هب الصا  وا و  ترخآ  راک  زا  هترخا ) نع   ) وا يایند  ار  وا  هتخاس  لوغشم  هک  قیقحت  هب  هایند ) هتلغش  دق   ) ایند يارب  زا  ایند  رد  تسا  يا 
ایند رد  ار  وا  رقف  دنزرف ، لها و  زا  دراذگ  یم  سپزاب  هک  یسک  نآ  رب  دسرت  یم  رقفلا ) هفلخی  نم  یلع  یشخی   ) هتخادرپن یبقع  رکف 
نآ يارب  زا  هیامرـس  هشوـت و  ترخآ و  زور  رقف  زا  دـسرت  یمن  ینعی  دوـخ  سفن  رب  ار  رقف  دـنادرگ  یم  نمیا  و  هسفن ) یلع  هنماـی  (و 
رمع دزاـس  یم  یناـف  سپ  هریغ ) هعفنم  یف  هرمع  ینفیف   ) درادـن فوخ  ربـکا  رقف  زا  دراد و  فوخ  رغـصا  رقف  زا  .دتـسرف و  یمن  زور 

: مود و  اهدعب ) امل  ایندلا  یف  لمع  لماع  و   ) ترخآ ربخ  زا  تسا  ترورـض  ار  وا  هچنآ  زا  تسا  لفاغ  دوخ و  ریغ  تفعنم  رد  ار  دوخ 
وا هچنآ  وا  هب  دیآ  سپ  ایندلا ) نم  هل  يذلا  هئاجف   ) یبقع روما  زا  تسا  وا  زا  دـعب  هک  يزیچ  يارب  ایند  رد  دـنک  لمع  هک  تسا  لماع 

عمج سپ  اعم ) نیظحلا  زرحاف   ) یبسک يرادرک و  یب  لمع ) ریغب   ) ظوفحم حول  رد  تسا  بوتکم  هک  وا  قزر  زا  دـشاب  ترورـض  ار 
اب ار  ارـس  ود  ره  دشاب  هدش  کلام  و  اعیمج ) نیرادلا  کلم  و   ) رابکی هب  ار  ترخآ  ایند و  بیـصن  دـشاب  هدروآ  مهارف  دـشاب و  هدرک 

تجاح ادخ  زا  دـهاوخن  هتجاح ) هللا  لاسی  ال   ) راگدرورپ دزن  وربآ  اب  ددرگب  سپ  هللا ) دـنع  اهیجو  حبـصاف   ) راگدـیرفآ قیفوت  هب  مه 
( هل هللا  ناک  ناک هللا  نم   ) هک دشاب  باجتسم  تاجاحلا  یضاق  دزن  وا  تاجاح  هکلب  ار  وا  دنک  عنم  هک  هعنمیف )  ) ار دوخ 

یلمآ

ینیوزق

ایند نتـسا  هدـینادرگ  لوغـشم  ایند  يارب  ایند  رد  دـننک  یم  راک  لمع و  هک  نآ  یتمـسق  دنمـسق : ود  رب  لمع  يور  زا  ایند  رد  نامدرم 
ناشیا زا  دعب  ات  دنزودنا  یم  تشیعم  لام و  ناشیا  يارب  سپ  ایند  یتسدـگنت  زا  دوخ  ناگدـنامزاب  رب  دنـسرت  یم  ترخآ  زا  ار  ناشیا 

رمع سپ  دنشیدنا ، یمن  زور  نآ  ریبدت  دوخ  يارب  چیه  ترخآ ، زور  دوخ  سفن  رب  یتسدگنت  رقف و  زا  هتشگ  نمیا  و  دننامن ، جاتحم 
و دـنک ، یم  ترخآ  ینعی  .نآ  دـعب  ام  يارب  ایند  رد  راک  هک  تسا  نآ  رگید  یتمـسق  .نارگید و  تعفنم  رد  دـننادرگ  یم  یناف  دوخ 
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عمج تقو  نیا  رد  وا  سپ  لمع ، تمحز  یب  ایند  زا  تسا  وا  ردـقم  بیـصن  هچنآ  وا  هب  دـیآ  یم  سپ  تسا ، هتـسب  راـک  نآ  رب  تمه 
، لـجوزع يادـخ  شیپ  يوربآاـب  مرتـحم و  تسا  هتـشگ  سپ  ار ، يارـس  ود  ره  تسا  هدـش  کـلام  و  ار ، بیـصن  ود  ره  تسا  هدرک 

هللا یلع  مسقا  ول   ) هدـمآ لوق  نیا  لثم  فصو  رد  رگید  یئاج  هکنانچ  ار ، تجاح  نآ  يادـخ  دـهدن  هک  یتجاح  يادـخ  زا  دـهاوخن 
راب مسق  نآ  رد  ار  وا  و  دـنادرگ ، تسار  يادـخ  ار  وا  مسق  دـشابن  وا  تردـق  رد  هک  يزیچ  رب  ادـخ  بناج  زا  دروخ  مسق  رگا  هربال )

.بیاخ هن  دزاس 

یجیهال

رقفلا و هفلخی  نم  یلع  یشخی  هترخآ ، نع  هایند  هتلغش  دق  ایندلل ، ایندلا  یف  لمع  لماع  نالماع : ایندلا  یف  سانلا  : » مالسلا هیلع  لاق  و 
اعم و نیظحلا  زرحاف  لمع ، ریغب  ایندلا  نم  هل  يذلا  هءاجف  اهدعب ، امل  ایندـلا  یف  لماع  هریغ و  هعفنم  یف  هرمع  ینفیف  هسفن ، یلع  هنمای 

هدننک راک  ود  ایند  رد  نامدرم  هک  مالسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .هعنمیف » ائیش  هللا  لاسیال  هللادنع ، اهیجو  حبـصاف  اعیمج ، نیرادلا  کلم 
رب دسرت  یم  وا ، ترخآ  راک  زا  وا  يایند  راک  ار  وا  تسا  هتخاس  لوغشم  هک  یتلاح  رد  ایند ، يارب  زا  ایند  رد  تسا  يا  هدننکراک  دنا :
رد ار  دوخ  رمع  دـنک  یم  تسین  سپ  دوخ ، سفن  رب  وا  تسا  نمیا  ار و  جاـیتحا  رقف و  وا  زا  دوخ  ياـج  رد  دراذـگ  یماو  هک  یـسک 

ترخآ هک  ایند  زا  دعب  راگزور  يارب  زا  ایند  رد  دنک  یم  راک  هک  تسا  يا  هدننکراک  دوخ و  دالوا  ینعی  دوخ ، ریغ  تعفنم  لیـصحت 
ظـح و تسا  هدرک  عمج  سپ  وا ، يرگراـک  نودـب  اـیند  يزور  زا  وا  يارب  زا  تسا  ردـقم  هک  يزیچ  نآ  ار  وا  دـیآ  یم  سپ  دـشاب ،
رد تسا  وربآ  اب  هک  یتلاح  رد  تسا  هدرک  حبص  سپ  یمامت ، هب  ار  ارس  ود  ره  تسا  هتـشگ  کلام  مه و  اب  ار  ترخآ  ایند و  بیـصن 

.وا زا  دنک  عنم  هک  ار  يزیچ  ادخ  زا  دنک  یمن  لاوس  ادخ ، دزن 

ییوخ

: لوقا .ءارقفلا  شیع  شیعی  هنـال  اریقف ، وه  نوکی  نا  یلاـبی  ـال  يا  هسفن ) یلع  هنم  اـی  و  : ) هلوق ینعم  یلزتعملا : حراـشلا  لاـق  ینعملا :
يا لمع ) ریغب  : ) هلوق و  مثیم : نبا  لاق  .هتوم  دـعب  امل  يورخا  داز  لیـصحت  مدـع  و  يونعملا ، هسفن  رقف  نم  یلابی  هاـنعم ال  نا  رهاـظلا 

دـصقب هللا و  هجول  لمع  نمف  تاینلاب ، لامعالا  لوقا : .هرخالل  لب  اهل ، لمعلا  نم  سیل  ایندـلا  نم  هرورـضلا  ردـقب  لمعلا  نال  ایندـلل ،
لماعلا و هین  وه  هرخالل  لمعلا  ایندـلل و  لمعلا  نیب  زیمملاف  اهقوف ، وا  هرورـضلا  ردـقب  ناک  ءاوس  هرخالل ، لمع  دـقف  باوثلا  لیـصحت 

بر و  هبـسکب ، هیلا  برقی  و  هلمعب ، هللا  دـبعی  فرتحم  عناص و  عراز و  برف  لمعلا ، هروصل  رابتعا  و ال  یهلالا ، فیلکتلا  یلع  قیبطتلا 
ایند رد  مدرم  دومرف : همجرتلا : .ایندـلا  لیـصحت  دـصقب  اءایر و  موصی  یلـصی و  هنال  عوجلا ، بعتلا و  الا  هل  هدـئاف  مئاـص ال  یلـصم و 
سپ شناگدنامزاب  دسرتیم  هتـشاد ، زاب  شترخآ  زا  ار  وا  ایند  هب  یمرگرـس  و  دنکیم ، راک  ایند  يارب  ایند  رد  هکنآ  یکی  دـنا : هراکود 
هکنآ يرگید  .دربیم و  رـسب  نارگید  دوس  هب  ار  شرمع  و  درگنیم ، شیاسآ  ناـما و  رد  ار  دوخ  یلو  دـندرگ ، اونیب  ریقف و  شگرم  زا 

ود و  دسریم ، يو  هب  دـنک  يراک  نآ  يارب  هکنآ  یب  دراد  ایند  زا  هک  يا  هرهب  و  دـهدیم ، ماجنا  رگید  ملاع  يارب  ار  يراک  ره  ایند  رد 
زا یتجاح  ره  و  ددرگ ، دـنموربآ  دـنوادخ  دزن  و  دـنیآ ، نیگن  ریز  رد  ود  ره  شترخآ  اـیند و  کـلم  و  دـندرگ ، نیرق  هارمهب  شتخب 

.دنکن غیرد  شتآ  زا  دهاوخ  ادخ 

روانش نایاپ  یب  يایند  نیا  رد  *** رگنم ود  زا  شیب  رگراک  ایند  هب 
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بر زا  لفاغ  هدنامزاب  ابقع  ز   *** بش ات  زور  ایند  راک  رد  یکی 

دبوم يرقف  رد  دنزرف  نز و  دنامب *** شیاج  رد  هکناز  دسرتب 

تسناج میلست  رد  هک  تعاس  نآ  رد   *** تسناما ردنا  دوخ  عضو  زا  یلو 

دنادن شراکهبت  ماجنارس  دنارذگب *** شرمع  ریغ  دوس  هب 

ایند مهس  دریگ  راک  هدرکن   *** ابقع راک  رد  دوب  رگید  یکی 

شنیبگنا دشون  كاپ و  کلم  ود  *** شنیگن رد  دیآ  رای و  شتخب  ود 

دنچ یب  نوچ و  یب  شتجاح  درآرب  *** دنموربآ دنوادخ  دزن  دوش 

يرتشوش

مل و  مهلاوعمج ، ام  قبی  ملف  مهدالوال  کلبق  اوعمج  دـق  سانلا  نا   - هنبال نامقل  ظعاوم  یف  مالـسلا  هیلع  قداـصلا  نع  یفاـکلا )  ) یف
عباـسلا و لـصفلا   ) فوتـسا کـلمع و  فواـف  ارجا ، هیلع  تدـعو  لـمعب و  ترما  دـق  رجاتـسم ، دـبع  تنا  اـمنا  و  هلاوعمج ، نم  قـبی 

تناکف تنمـس  یتح  تلکاف  رـضخا ، عرز  یف  تعقو  هاش  هلزنمب  ایندلا  هذه  یف  نکت  و ال  كرجا ، اهئانف ) ایندـلا و  مذ  یف  نوثالثلا -
هتیب و یف  قودنص  یف  هرصب  بوصی  هآرف  هضرم  یف  هدوعی  متهالا  نبا  یلع  يرصبلا  نسحلا  لخد  دقعلا :)  ) یف .اهنمـس و  دنع  اهفتح 
! کما کتلکث  لاق : امحر !؟ اهنم  لصا  مل  هاکز و  اهنم  دوا  مل  قودنصلا  اذه  یف  فلا  هئام  یف  لوقت  ام  دیعسابا ! ای  لاق : مث  هدعـصی ،
: لاق هنفد ، نم  غرف  املف  نسحلا ، هدهـشف  تاـم  مث  هریـشعلا ، هرثاـکم  ناطلـسلا و  هوفج  ناـمزلا و  هعورل  لاـق : اـهعمجت ؟ تنک  نمل  و 

اورظنا هیف ، هرمغ  و  هایا ، هللا  هقزر  امع  هتریشع ، هرثاکم  و  هناطلس ، هوفج  و  هنامز ، هعور  هرذحف  هناطیش ، هاتا  نیکسملا  اذه  یلا  اورظنا 
كاتا سمالاب ، کبحیوص  عدـخ  امک  مویلا  نعدـخت  ال  ثراولا ! اهیا  لاقف : ثراولا  یلا  تفتلا  مل  ابورحم ، ابولـسم  اهنم  جرخ  فیک 

هیف عطق  هعنم ، قح  و  هعمج ، لطاب  نم  اعونم ، اعومج  هل  ناک  نمم  اوفـص  اوفع  كاتا  الاب ، کـیلع و  ننوکی  ـالف  ـالالح  لاـملا  اذـه 
مظعا نم  نا  تارـسح و  وذ  موی  همایقلا  موی  نا  نیبج ، هیف  کل  قرعی  مل  و  نیمیب ، هیف  تنا  حدـکت  مل  رافقلا ، زوافم  و  راـحبلا ، جـجل 

نا و  لاملل ، تناف  لاملا  تکـسما  اذا  اولاق : .لانت و  هبوت ال  و  لاقت ، هرثع ال  اـهلایف  كریغ ، نازیم  یف  کـلام  يرت  نا  ادـغ  تارـسحلا 
، اعبم نیدازلا  کلم  ،و  اعم نیظحلا  زرحاف  لمع ، ریغب  ایندلا  نم  هل  يذلا  هئاجف  اهدـعب  امل  ایندـلا  یف  لمع  لماع  .کل و  لاملاف  هتقفنا 
یلالج و یتزع و  و  لوقی : لجوزع  هللا  نا  مالـسلا : هیلع  رقابلا  نع  یفاکلا )  ) یف هعنمیف  اجاح  هللا  لاـسی  ـال  هللا ، دـنع  اـهیجو  حبـصاف 

تنمـض هتعیـض و  هیلع  تففک  الا  هسفن  يوه  یلع  ياوه  دـبع  رثوی  اهئانف ) ایندـلا و  مذ  یف  نوثالثلا - عباسلا و  لـصفلا   ) ـال یتمظع !
، همه ربکا  ایندلا  یسما و  حبصا و  نم  مالـسلا : هیلع  قداصلا  نع  .رجات و  لک  هراجت  ءارو  نم  هل  تنک  و  هقزر ، ضرالا  تاوامـسلا و 

ینغلا هللا  لعج  همه ، ربکا  هرخالا  یسما و  حبـصا و  نم  و  هل ، مسق  ام  الا  ایندلا  نم  لنی  مل  و  هرما ، تتـش  و  هینیع ، نیب  رقفلا  هللا  لعج 
.هرما هل  عمج  هبلق و  یف 

هینغم
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نم اولکایل  (.. ) مجنلا  39 یعس - ام  الا  ناسنالا  سیل  نا  و  : ) مالـسالا نیدک  هایحلا - لجا  نم  لمعلا  یلع  ثح  بهذم  وا  نید  نم  ام 
دنع وه  و  هترخآ ، هایندـل و  لمع  دـقف  هادـی  تلمع  امم  قفنا  لکا و  لمع و  نمف  سی .)  35 نورکـشی - الفا  مهیدیا  هتلمع  ام  هرمث و 
نم هللا  دـنع  وه  و  طقف ، ایندـلل  لمع  دـقف  ثراولل  رخدا  لب  لـکای ، مل  لـمع و  وا  نیرخـالا ، لـمع  نم  لـکا  نم  و  نیبرقملا ، نم  هللا 
نم یلا  دوعی  هنمای  یـشخی و  یف  رتتـسملا  ریمـضلا  خلا ..) هسفن  یلع  هنمای  و  رقفلا ، هفلخی  نم  یلع  یـشخی   ) .هرخآ ایند و  نیرـساخلا 
مرح هیلع  لصح  امل  و  لاملا ، بلط  یف  بعت  دـق  زنک  عمج و  يذـلا  اذـه  نا  ینعملا  و  رقفلا ، یلا  دوعت  هنمای  یف  ءاهلا  و  هریغل ، رخدا 

اهدحو و هرکفلا  هذـهب  و  لاملا ، کلمی  هنا  طقف و  ینغلا  هرکفب  وه  یفتکا  و  رقفلا ، نم  هیلع  افوخ  ثراولل  هلماکب  هکرت  و  هنم ، هسفن 
شیع ایندـلا  یف  شیعی  هنا  و  هملاع ، ریغ  ملاع  یف  ایحی  هنا  هتقیقح  یف  اذـه  ینعم  و  هسفن ، دـنع  رقفلا  نم  ناما  یف  ناـک  روصتلا  اذـه 
هادـی تلمع  امم  هللا  لیبس  یف  قفنا  لکا و  يا  اهدـعب ) امل  ایندـلا  یف  لمع  لماع  و   ) .ءاینغالا باسح  هرخـالا  یف  بساـحی  و  ءارقفلا ،

نیظحلا زرحاف   ) هرخالا ایندلل و  لمعب  لب  اهدـحو ، ایندـلل  لمع ) ریغب   ) هترخال هل و  هدـیب  اهیف  لمع  یتلا  ایندـلا ) نم  هل  يذـلا  هئاجف  )
يا هعنمیف ) هجاح  هللا  لاسی  ال   ) ریـسفت فطع  اعیمج ) نیرادـلا  کلم  و   ) هادـی تلمع  امم  امهالک  و  هرخالا ، ظح  ایندـلا و  ظح  اـعم )

(. قالطلا  3 هبسح - وهف  هللا  یلع  لکوتی  نم  و  : ) هللا یلع  نیلکوتملا  نم  هنال  هتیانع ، هقیفوتب و  هدمی 

هدبع

هناحبس هیلا  برقلا  نم  هیلع  هلزنم  اذ  يا  اهیجو  هللا : دنع  اهیجو  … 

يرفعج

مالسالا ضیف 

یم راک  ایند  يارب  ایند  رد  یکی  دـنا : هتـسد  ود  ایند  رد  مدرم  تسا : هدومرف  ترخآ ) ایند و  يارب  شـشوک  هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
اهنآ يارب   ) دنوش راچد  یتسدـگنت  هب  شناگدـنام  زاب  دـسرت  یم  هتـشاد ، زاب  شترخآ  راک )  ) زا هتخاس و  راتفرگ  ایند  ار  وا  هک  دـنک 

ماجنا يراک  زیختـسر  زور  يراتفرگ  يارب   ) هتـشگ هدوسآ  نمیا و  دوخ  یتسدگنت  زا  و  دنوشن ) دنمزاین  ات  دزودـنا  یم  یئاراد  لام و 
يارب یئاراد  لاـم و  اـت  درب  رـس  هب  یگنت  رد  دوخ  درادـن  كاـب  هک  ینعم  نیا  هب  اـی  تسین ، زور  نآ  یتسدـگنت  رکف  رد  دـهد و  یمن 

یب دنک و  یم  راک  ترخآ  يارب  ایند  رد  یکی  و  دـناسر ، یم  رـس  هب  يرگید  دوس  رد  ار  دوخ  یگدـنز  سپ  دروآ ) درگ  شنادـنزرف 
هدروآ تسد  هب  ار  ارـس  ود  ره  هدوـمن و  عـمج  ار  هرهب  ود  ره  سپ  دـسر ، یم  اـیند  زا  تسا  ردـقم )  ) وا يارب  هچنآ  دـنک  راـک  هکنآ 

ياهتساوخرد ندش  اور  مزلتسم  ادخ  دزن  وا  يدنموربآ  اریز   ) دزاسن اور  هک  دهاوخن  یتجاح  وا  زا  هتـشگ و  وربآ  اب  ادخ  دزن  و  تسا ،
(. تسا وا 

ینامز

دنشک و یم  تمحز  ثراو  يارب  هک  يا  هتـسد  تسا  هدرک  میـسقت  هتـسد  ود  هب  تیلاعف  رظن  زا  ار  ایند  مدرم  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما 
ایند رد  تساـهنآ  رکف  هب  مه  ادـخ  دنتـسه ، ترخآ  رکفب  هک  یناـسک  رگید  يا  هتـسد  دـنرب  یمن  یتذـل  اـیند  زا  مه  ناـشدوخ  یتح 

ات تدابع  ادخب و  هجوت  رثا  رد  فهک  باحـصا  .زوریپ  دیفـس و  ور  مه  ترخآ  رد  دننک  یم  یگدنز  رطاخ  شمارآ  اب  دنادنموربآ و 
.ادخ هتسیاش  ناگدنب  ناراکزیهرپ و  يارب  دنشاب  یتجح  مامتا  ات  دندنام  هدنز  هوک  راغ  رد  لاس  هک 309  دندش  دنموربآ  یئاج 
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يزاریش دمحم  دیس 

الف هترخآ ) نع  هایند  هتلغـش  دق   ) هرخالل ال  ایندلل ) ایندلا  یف  لمع  لماع   ) نافنـص يا  نالماع ) ایندلا  یف  سانلا  : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
يا هنمای ) و   ) اورقتفی یتح ال  مهل  عمجی  اذـل  و  هدـعب ، نم  رقفلا )  ) هتثرو هدـالوا و  يا  هفلخی ) نم  یلع  یـشخی   ) الـصا هرخـالل  متهی 
امل ایندلا  یف  لمع  لماع  و   ) .هسفنب وه  عفتنی  و ال  هریغ ) هعفنم  یف  هرمع  ینفیف   ) ائیـش هسفنل  مدـقی  الف  هسفن ) یلع   ) هرخالا یف  رقفلا ،
ظح و  ایندلا ، ظح  نیظحلا ) زرحاف   ) اهلجال هلمع  لمع ) ریغب  ایندلا  نم   ) هل هردقملا  هتصح  يا  هل ) يذلا  هئاجف   ) هرخالا یه  و  اهدعب )

هاج و اذ  يا  هللا ) دنع  اهیجو  حبـصاف   ) هرخالا راد  ایندلا و  راد  اعیمج ) نیرادـلا  کلم  و   ) مهقازرا سانلا  نمـض  هللا  نال  اعم )  ) هرخالا
.لئس ام  لک  هیطعی  لب  هعنمیف ) هجاح  هللا  لئسی  ال   ) هلزنم

يوسوم

: حرشلا .ههاجولا  هاجلا و  وذ  موقلا  دیس  هیجولا : .نیبیصنلا  نیظحلا : .هزاح  یشلا ء : زرحا  .هفلخ  هکرتی  هفلخی : .فاخی  یـشخی : هغللا :
هایند هتلغـش  دق  .اهنم  هرظتنی  ام  اهباوث و  هرخالا و  نع  رظنلا  اعطاق  اهلجا  نم  و  ایندلل ، ایندـلا  یف  لمع  لماع  نالماع : ایندـلا  یف  سانلا 

و یـشخی : .اـهیف  رکفی  كرحتی  اـمفیک  اـهیف و  رکفی  وه  ماـنی و  اـهیف و  رکفی  وه  موقیف و  هبلق  یلع  ایندـلا  تلوتـسا  دـقف  هترخآ : نع 
قزرلا و دراوم  فرعی  هنال  رقفلا  نم  نما  یف  وهف  هسفن : یلع  هنماـی  .هجاـحلا و  و  رقفلا : .داـفحا  ءاـنبا و  نم  هفلخی : نم  یلع  .فاـخی 

مهلجا نم  راقعلا  رودـلا و  ینتقی  دافحالا و  ءانبالل و  عمجی  هنا  هریغ : هعفنم  یف  هرمع  ینفیف  .ماطحلا  عمجی  لاومـالا و  بستکی  فیک 
هنجلا و باذـعلا و  باسحلا و  نم  هاری  هبقرتی و  ام  و  اهدـعب : امل  ایندـلا  یف  لمع  .رخآ  لـماع : .مهل و  عمجلا  یف  یـضقنی  هلک  هرمعف 
- هسفن هیف  هرخالل - هلمعی  ناک  يذلا  هلمعب  هناف  لمع : ریغب  ایندـلا  نم  هل  يذـلا  هئاجف  .اهیف  ام  اهمیعن و  هنجلا و  لجا  نم  یعـسف  رانلا 

اعیمج .هرخالا  ایندلا و  نیرادـلا : کلم  .هرخالا و  یف  هظح  ایندـلا و  یف  هظح  اعم : نیظحلا  زرحاف  هرخالا  قزر  ایندـلا و  قزر  لصحی 
 … هتعاطل هللا هللا  نذاب  هیضقم  هتاجاح  لک  لب  هعنمیف : هجاح  هللا  لاسی  هللا ال  دنع  اهیج  حبصاف و 

یناقلاط

رب دراد و  یم  زاب  شترخآ  زا  ار  وا  اـیند  دـنک و  یم  راـک  اـیند  يارب  طـقف  اـیند  رد  هک  یکی  دـنا : هنوگ  ود  اـیند  راـک  رد  اـیند  مدرم  »
رگید .دزاس  یم  دوبان  يرگید  تعفنم  رد  ار  دوخ  رمع  درادـنپ و  یم  ناما  رد  نآ  زا  ار  دوخ  دراد و  میب  یـشیورد  زا  شناگدـنامزاب 
تـسد هب  ار  هرهب  ود  ره  دسر و  یم  وا  هب  راک  نودب  دـشاب  وا  يارب  هک  ایند  زا  هچنآ  دـنک و  یم  راک  ایند  زا  سپ  يارب  ایند  رد  هکنآ 

هکنآ رگم  دنک  یمن  تلأسم  يزاین  چیه  دـنوادخ  زا  دوش و  یم  دـنموربآ  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  ناهج و  ود  ره  بحاص  دروآ و  یم 
« .دراد یمن  زاب  نآ  زا  شدنوادخ 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

ِهِـسْفَن یَلَع  ُُهنَمْأَی  َْرقَْفلا َو  ُهُُفلْخَی  ْنَم  یَلَع  یَـشْخَی  ، ِِهتَرِخآ ْنَع  ُهاَْینُد  ُْهتَلَغَـش  ْدَـق  ، اَْینُّدـِلل اَْینُّدـلا  ِیف  َلِمَع  ٌلِماَع  : ِنَـالِماَع اَْینُّدـلا  ِیف  ُساَّنلا 
َکَلَم ،َو  ًاعَم ِْنیَّظَْحلا  َزَرْحَأَـف  ، لَـمَع ِْریَِغب  اَْینُّدـلا  َنِم  َُهل  يِذَّلا  ُهَءاَـجَف  ، اَهَدـَْعب اَِـمل  اَْینُّدـلا  ِیف  َلِـمَع  ٌلـِماَع  ،َو  ِهِْریَغ ِهَعَْفنَم  ِیف  ُهَرُمُع  ینُْفیَف 
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.ُهُعَنْمَیَف ًهَجاَح  َهّللا  ُلَأْسَی  َال  ، ِهّللا َْدنِع  ًاهیِجَو  َحَبْصَأَف  ، ًاعیِمَج ِْنیَراَّدلا 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

هب تبـسن.تسا  هتــشادزاب  ناـشترخآ  زا  ار  ناـنآ  ناـشیایند  دـننک و  یم  شـالت  اـیند  يارب  اـهنت  یهورگ  : دـنهورگ ود  اـیند  رد  مدرم 
رد ار  دوخ  رمع  ور  نیازا  ، دنناد یم  ناما  رد  ار  دوخ  رگید ) ناهج  يارب   ) شیوخ رقف  زا  یلو  دنراد  تشحو  رقف  زا  دوخ  ناگدنامزاب 

مهـس ؛ دننک یم  شالت  تسایند  زا  دعب  هچنآ  يارب  رگید  هورگ  (. دـنور یم  ترخآ  هب  یلاخ  تسد  و   ) دـنزاس یم  یناف  نارگید  عفانم 
مه اب  ار  ارـس  ود  ره  دـنا و  هدرب  ار  دوس  ود  ره  یناسک  نینچ.دـسر  یم  اه  نآ  هب  ایند  زا  ناوارف  شـشوک  راک و  هب  زاین  نودـب  ناـنآ 

.دنا هدش  کلام 

اب ینارون  مالک  نیا  هنامیکح : راتفگ  دنـس   ) . .دراد یمن  غیرد  اه  نآ  زا  دنوادخ  دنهاوخب  هچره  دندنموربآ و  ادخ  هاگرد  رد  اه  نآ 
جهن زا  ریغ  یعبنم  هک  دـهد  یم  ناشن  شتوافت  تسا و  هدـمآ  (، متـشه نرق  يافوتم   ) یملید نیدـلا  مالعا  باتک  رد  ریبعت  رد  یتوافت 

( ( ،ص 296 نیدلا مالعا  ) .تسا هتشاد  هغالبلا 

ناتسود ْترخآ  ناتسرپ و  ایند 

ود اـیند  رد  مدرم  :» دـیامرف یم  ، دراد اـیند  مدرم  هراـبرد  يا  هدـنزومآ  هناـگود  میـسقت  هناـمیکح  راـتفگ  نـیا  رد  مالــسلا  هـیلع  ماـما 
ٌلِماَع : ِنَالِماَع اَْینُّدلا  ِیف  ُساَّنلا  ( ؛» تسا هتـشاد  زاب  ناشترخآ  زا  ار  نانآ  ناشیایند  دننک و  یم  شالت  ایند  يارب  اهنت  یهورگ  : دـنهورگ

( . ِِهتَرِخآ ْنَع  ُهاَْینُد  ُْهتَلَغَش  ْدَق  ، اَْینُّدِلل اَْینُّدلا  ِیف  َلِمَع 

( رگید ناهج  يارب   ) شیوخ رقف  زا  یلو  ؛ دنراد تشحو  رقف  زا  دوخ  ناگدنامزاب  هب  تبـسن  :» دیامرف یم  فیـصوت  نیا  همادا  رد  سپس 
؛») دـنور یم  ترخآ  هب  یلاـخ  تسد  و   ) دـنزاس یم  یناـف  نارگید  عفاـنم  رد  ار  شیوخ  رمع  ور  نیازا  دـنناد ، یم  ناـما  رد  ار  دوـخ 

( . ِهِْریَغ ِهَعَْفنَم  ِیف  ُهَرُمُع  ینُْفیَف  ِهِسْفَن  یَلَع  ُُهنَمْأَی  َْرقَْفلا َو  ُهُُفلْخَی  ْنَم  یَلَع  یَشْخَی  )

دزودنیب و شنادنزرف  يارب  یتورث  دنز  یم  اپ  تسد و  ایند  رد  هتسویپ  هک  تسا  يربخ  یب  نادان و  رایسب  ناسنا  یـسک  نینچ  نیقی  هب 
نتخودنا لیلد  هب  ، يویند رقف  مه  : تسا رقف  راتفرگ  تهج  ود  زا  شدوخ  یلو  ؛ دریگن ار  ناشنابیرگ  ، رقف ات  دنک  نیمأت  ار  اه  نآ  هدـنیآ 

ْمُکَْدنِع ام   » ياضتقم هب  ات  هدرکن  فرص  ادخ  هار  رد  ار  نآ  زا  يزیچ  هک  نیا  ّتلع  هب  ، يورخا رقف  مه  نآ و  ندرکن  فرصم  تورث و 
.دشاب يا  هریخذ  شترخآ  يارب   1 ٍقاب » ِهّللا  َْدنِع  ام  ُدَْفنَی َو 

ینادان و یهز.دوش  یم  راپـسهر  رگید  يارـس  يوس  هب  یلاخ  تسد  يویند و  تیمورحم  اب  هدرک و  یناـف  هار  نیا  رد  ار  شیوخ  رمع 
! یلقع یب 

یم ششوک  شالت و  تسایند  زا  دعب  هچنآ  يارب  يرگید  هورگ  :» دیامرف یم  هتخادرپ  مود  هورگ  یفرعم  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  هاگ  نآ 
يِذَّلا ُهَءاَجَف  اَهَدَْعب ، اَِمل  اَْینُّدلا  ِیف  َلِمَع  ٌلِماَع  َو  ( ؛» دسر یم  اه  نآ  هب  ایند  زا  ناوارف  شـشوک  راک و  هب  زاین  نودب  اه  نآ  مهـس.دننک 

( . لَمَع ِْریَِغب  اَْینُّدلا  َنِم  َُهل 
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اریز ، تسا رایسب  شـشوک  شالت و  نودب  روظنم  : دنا هتفگ  یـضعب  ؛ دنا هداد  لامتحا  ود  هغالبلا  جهن  ناحراش  « ، ٍلَمَع ِْریَِغب   » ریـسفت رد 
دیآ یمن  رامش  هب  ایند  يارب  لمع  ، یگدنز رادقم  نیا  نیمأت  يارب  ندرک  لمع  دروآ و  تسد  هب  نآ  نودب  ناوت  یم  ار  هداس  یگدنز 

نآ ینعی  ایند  هب  صوصخم  لمع  نودب  : تسا نیا  روظنم  هک  دـننآرب  یخرب  و  ،ج 5،ص 645 ) ینارحب مثیم  نبا  هغالبلا  جهن  حرـش  ) .
،ج هغالبلا جهن  لالظ  یف   ) . .دنشوک یم  ود  ره  يارب  عقاو  رد  هتفرگ و  رظن  رد  زین  ار  ترخآ  ، دنراد ایند  يارب  هک  ییاه  شالت  رد  اه 

4،ص 379)

هدـش کلام  مه  اب  ار  ارـس  ود  ره  دـنا و  هدرب  ار  دوس  ود  ره  یناسک  نینچ  :» دـیازفا یم  ، هدرک يریگ  هجیتن  مالـسلا  هیلع  ماما  هاگ  نآ 
( . ًاعیِمَج ِْنیَراَّدلا  َکَلَم  ،َو  ًاعَم ِْنیَّظَْحلا  َزَرْحَأَف  ( ؛» دنا

یم نایب  هنوگ  نیا  دـنریگ  یم  دوخ  راک  زا  هک  ار  یمهم  هجیتن  دوش و  یم  اه  نیا  بیـصن  هک  ار  یـشاداپ  ، نایاپ رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
َهّللا ُلَأْسَی  َال  ، ِهّللا َْدنِع  ًاهیِجَو  َحَبْـصَأَف  ( ؛» دراد یمن  غیرد  اه  نآ  زا  دنوادخ  دنهاوخب  هچره  دندنموربآ و  ادخ  هاگرد  رد  اه  نآ  :» دـنک

( . ُهُعَنْمَیَف ًهَجاَح 

: دومرف هک  دنک  یم  لقن  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  شردپ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد  هللا  همحر  ینیلک 

ُوبَأ َلاَقَو  َلاَق  ًاّمَغ  َتوُمَت  یَّتَح  ِجوُرُْخلا  َنِم  اََهل  َدَْـعبَأ  َناَک  ًاَّفل  اَهِـسْفَن  یَلَع  ْتَداَدْزا  اَمَّلُک  ِّزَْقلا  ِهَدوُد  ِلَثَمَک  اَْینُّدـلا  یَلَع  ِصیِرَْحلا  ُلَثَم  »
اوُعَمَج ْنَم  َْقبَی  َْمل  اوُعَمَج َو  اَم  َْقبَی  ْمَلَف  ْمِهِدالْوَِأل  َکَْلبَق  اوُعَمَج  ْدَق  َساَّنلا  َّنِإ  َّیَُنب  اَی  ُهَْنبا  ُناَمُْقل  ِِهب  َظَعَو  اَمِیف  َناَک  مالسلا  هیلع  ِهَّللاِْدبَع 
َِهلِْزنَِمب اَْینُّدلا  ِهِذَه  ِیف  ْنُکَت  َكَرْجَأ َو ال  ِفْوَتْـسا  َکَلَمَع َو  ِفْوَأَف  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  َتْدِعُو  ٍلَمَِعب َو  َتِْرمُأ  ْدَـق  ٌرَجْأَتْـسُم  ٌدـْبَع  َْتنَأ  اَمَّنِإ  َُهل َو 

اَْهیَلَع َو َتْزُج  ٍرَهَن  یَلَع  ٍهَرَْطنَق  َِهلِْزنَِمب  اَْینُّدلا  ِلَعْجا  ِنَِکل  اَِهنَمِـس َو  َدـْنِع  اَهُْفتَح  َناَکَف  ْتَنِمَـس  یَّتَح  ْتَلَکَأَف  َرَـضْخَأ  ٍعْرَز  ِیف  ْتَعَقَو  ٍهاَش 
زا ار  وا  ، دـنت یم  دوخ  فارطا  هلیپ  رب  ردـق  ره  هک  تسا  مشیربا  مرک  دـننام  ایند  رد  صیرح  ...ِرْهَّدـلا ؛ َرِخآ  اَْـهَیلِإ  ْعِجْرَت  َْمل  اَـهَتْکَرَت َو 

نینچ شردـپ  راتفگ  نیا  رب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  سپـس.دهد  یم  ناـج  ، هودـنا مغ و  اـب  هک  یناـمز  اـت  دزاـس  یم  رترود  جراـخ 
هدرک و عـمج  ناشنادـنزرف  يارب  دـندوب  وـت  زا  شیپ  هک  یمدرم  مدـنزرف ! : دوـب نـیا  شدـنزرف  هـب  ناـمقل  ياهزردـنا  هـلمج  زا  : دوزفا
زا  ) هک یتسه  يا  هدـنب  اهنت  وت.دـندوب  هتخودـنا  اه  نآ  يارب  هک  یناسک  هن  دـنام و  یقاب  دـندوب  هدرک  عمج  هچنآ  هن  یلو  ؛ دـنتخودنا

نیاربانب ، تسا هدش  هداد  هدعو  نآ  يارب  یـشاداپ  رجا و  یهد و  ماجنا  لامعا  هک  تسا  هدش  هداد  روتـسد.يا  هدـش  ریجا  ادـخ ) يوس 
يزبس رازتشک  رد  هک  شابن  يدنفـسوگ  نوچمه  ایند  نیا  رد  راد و  تفایرد  لماک  روط  هب  ار  ترجا  شاداـپ و  هد و  ماـجنا  ار  تلمع 

حبذ ار  نآ  شبحاـص  عقوم  نیا  رد  اریز  ) .تسوا یقاـچ  ماـگنه  هب  شگرم  هک  دوش  یم  قاـچ  دروخ و  یم  ردـق  نآ  دوش و  یم  عقاو 
زاب نآ  يوس  هب  زگره  نک و  اهر  ار  نآ  رذـگب و  لـپ  نآ  زا  ؛ هدـش هدیـشک  يرهن  رب  هک  هد  رارق  یلپ  هلزنم  هب  ار  اـیند  یلو  دـنک ) یم 

 ( ،ج 2،ص 134،ح 20 یفاک «. ) . ...درگن

یلبنت هن  ایند و  رد  صرح  هن 

مزال ّدح  هب  ندیشخب  ناماس  يارب  یعس  شالت و  هک  تسین  نیا  هدمآ  ینارون  مالک  نیا  رد  هچنآ  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  روظنم  نیقی  هب 
لاثم زا  یکی  تسا و  هدـش  دای  هضیرف  هب  هاگ  تدابع و  هب  یمالـسا  تایاور  رد  نآ  زا  اریز  تسا ، یتسردان  راـک  اـیند  یگدـنز  يارب 

.تسا نادنزرف  رسمه و  ياه  يدنمزاین  نیمأت  يارب  شالت  دننز  یم  بجاو  بسک  يارب  هک  ییاه 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 3596 

http://www.ghaemiyeh.com


: میناوخ یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يربتعم  فورعم و  ثیدح  رد  هک  تسا  نآ  الاب  راتفگ  دهاش 

«. تسادخ هار  رد  دهاجم  دننام  دشک  تمحز  دوخ  لایع  یگدنز  نیمأت  يارب  هک  یـسک  ِهَّللا ؛ ِلِیبَس  ِیف  ِدِهاَجُْملاَک  ِِهلاَیِع  یَلَع  ُّداَْکلا  »
،ج 5،ص 88،ح 1) یفاک ) .

: تسا هدمآ  نیا  زا  رتالاب  هتکن  مالسلا  امهیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ماما  زا  يرگید  ربتعم  ثیدح  رد 

دنک یم  شالت  هک  سک  نآ  َّلَجَوَّزَع ؛ ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  ِدِـهاَجُْملا  َنِم  ًارْجَأ  ُمَظْعَأ  َُهلاَیِع  ِِهب  ُّفُکَی  اَم  َّلَجَوَّزَع  ِهَّللا  ِلْضَف  ْنِم  ُُبلْطَی  يِذَّلا  »
رتالاب ادـخ  هار  رد  دـهاجم  زا  وا  شاداپ  دزاـس  فرطرب  ار  نادـنزرف  رـسمه و  جاـیتحا  هک  دروآ  تسد  هب  یلاـم  راـگدرورپ  لـضف  زا 

 ( ،ح 2 نامه «. ) . تسا

يروآ عمج  زاـین  زا  شیب  ندز و  صرح  یکی  : تسا زیچ  ود  تسا  هناـمیکح  راـتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  شهوکن  دروـم  هچنآ 
نیمأت مان  هب  ، نتخودـنا ندروخن و  ، يرگید ،و  دزاـس لـفاغ  ترخآ  زا  دـنک و  قرغ  اـیند  رد  یلک  هب  ار  ناـسنا  هک  يا  هنوگ  هب  ندرک 
شالت یعـس و  لـها  رگا  زین  ار  اـه  نآ  هدـنیآ  دـنوادخ  اریز  ، تسادـخ فطل  هب  نظءوس  یعون  مه  نآ  ، عقاو رد  هک  نادـنزرف  هدـنیآ 

یگدـنز یلگنا  تروص  هب  دنـشاب و  ناردام  ناردـپ و  هب  هتـسباو  هشیمه  يارب  ، نادـنزرف هک  درادـن  یترورـض.دنک  یم  نیمأت  دنـشاب 
یب تورث  ردق  اهنت  هن  دسر  یم  اه  نآ  تسد  هب  ینالک  ثرا  هک  نادـنمتورث  نادـنزرف  دراوم  زا  يرایـسب  رد  هداد  ناشن  هبرجت.دـننک 

ّدـج و اب  هک  میراد  غارـس  ار  ریقف  دارفا  نادـنزرف  زا  يرایـسب  ، سکع هب.دوب  دـنهاوخ  لطاب  لطاع و  يدارفا  هکلب  ، دـنناد یمن  ار  جـنر 
.دندیسر لقتسم  دنموربآ و  یگدنز  هب  دندرک و  عورش  رفص  زا  ششوک  دهج و 

نینچ اما  ، دنراد تلیـضف  ماقم و  همه  نآ  مالـسا  نآرق و  رظن  زا  ادخ  هار  رد  نادـهاجم  هک  نیا  اب  تسا  ناوارف  زین  ثیدـح  نیا  لاثما 
.دنا هدرک  دیجمت  حدم و  همه  نیا  دنشابن  نآ  نیا و  رابرس  دننک و  یگدنز  دنموربآ  دنهاوخ  یم  هک  ار  يدارفا 

هدـمآ یمهم  تاراشا  مالـسلا  مهیلع  ناموصعم  تایاور  رد  دزاس  یم  لفاغ  ترخآ  زا  ار  اه  نآ  ایند  رب  صرح  هک  یناسک  هرابرد  زین 
دیرخ لوغشم  هناصیرح  همه  هک  یلاح  رد  دش  هرصب  رازاب  دراو  هک  میناوخ  یم  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  زا  یثیدح  رد  هلمج  زا  ؛ تسا

: دومرف دز و  ادص  ار  اه  نآ  مالسلا  هیلع  ماما.لفاغ  ادخ  دای  زا  دندوب و  شورف  و 

یَتَمَف َنُولُفْغَت  ِهَرِخآـْلا  ِنَع  َکـِلَذ  ِلـالِخ  ِیفَو  َنُوماَـنَت  ْمُکِـشُُرف  ِیف  ِلـْیَّللِابَو  َنوُِفلْحَت  ِراَـهَّنلِاب  ُْمْتنُک  اَذِإ  اَِـهلْهَأ  َلاَّمُعَو  اَْینُّدـلا  َدـِیبَع  اَـی  »
دینک و یم  دای  دنگوس  هتسویپ  رتشیب ) تورث  ندروآ  گنچ  هب  يارب   ) زور رد  امـش  هک  یماگنه  ِداَعَْملا ؛ ِیف  َنوُرِّکَُفتَو  َداَّزلا  َنوُزِّهَُجت 
دـیزاس و مهارف  ار  تماـیق  هشوت  داز و  دـیهاوخ  یم  یک  سپ  دـیلفاغ  ترخآ  زا  ود  نیا  ناـیم  رد  دـیباوخ و  یم  دوخ  رتـسب  رد  بش 

.»؟ دیشیدنیب داعم  هرابرد 

؟ مینک هچ  مینکن  رگا.میرادن  شاعم  بلط  زج  يا  هراچ  ام  نانمؤمریما ! يا  : درک ضرع  يدرم  نایم  نیا  رد 

: دومرف مالسلا  هیلع  نانمؤمریما 

«. دزاس یمن  لفاغ  ترخآ  زا  ار  ناسنا  زگره  لالح  قیرط  زا  شاعم  بلط  ِهَرِخْآلا ؛ ِلَمَع  ْنَع  ُلَغْشَی  ِهِّلِح ال  ْنِم  ِشاَعَْملا  َبَلَط  َّنِإ  »
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* اْینُّدلا َهایَْحلا  ََرثآ  َو  یغَط * ْنَم  اّمَأَف  : » دومرف داهشتسا  تایآ  نیا  هب  ثیدح  نایاپ  رد  رگید  تاکن  نایب  زا  دعب  مالسلا  هیلع  ماما  سپس 
،ج راونالاراحب «. ) . تسا خزود  وا  ياوأم  درمـشب  مدـقم  ار  اـیند  یگدـنز  دـنک و  ناـیغط  هک  یـسک  اـما  ؛ » يوْأَْـملا َیِه  َمیِحَْجلا  َّنِإَـف 

 ( 100،ص 32،ح 60

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said: “There are two kinds of workers in the world: One is a
person who labors in this world for this world; his labor for this world keeps him
unmindful of the next. He is afraid of destitution for those whom he will leave behind
but feels safe about it. So, he spends his life seeking the good of others. The other is
one who labors in this world for what is to come hereafter, securing his share of this
world without an effort. Thus, he gets the benefits of both, becoming the owner of
both homes. This way, he is prestigious before Allāh. If he asks Allāh anything, He

.” does not deny him
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ٌموَق َلاَقَف  ُُهتَرثَک  ِهَبعَکلا َو  ُْیلَح  ِهِماّیَأ  ِیف  ِباّطَخلا  ِنب  َرَمُع  َدنِعَرِکُذ  ُّهنَأ    َ ِيُور َو 

522 ص :

َنِینِمؤُملا َریِمَأ  ُهنَع  َلَأَس  َِکلَذـِب َو  ُرَمُع  ّمَهَف    ِ یَلحلِاب ُهَبعَکلا  ُعَنـصَت  اَم  ِرجَـِألل َو  َمَظعَأ  َناَـک  َنیِِملـسُملا  َشُویُج  ِِهب  َتزّهَجَف  ُهَتذَـخَأ  َول 
مالسلا هیلع  َلاَقَف  مالسلا  هیلع 

َیفلا ُء ِِضئاَرَفلا َو  ِیف  ِهَثَرَولا  َنَیب  اَهَمّـسَقَف  َنیِِملـسُملا  ُلاَومَأ  ٌهََعبرَأ  ُلاَومَـألا  هلآ َو  هیلع و  هللا  یلـص  ِّیبـّنلا  یَلَع  َلِزنُأ  َنآرُقلا  اَذَـه  ّنِإ 
ٍِذئَموَی اَهِیف  ِهَبعَکلا    ُ یَلح َناَک  اَـهَلَعَج َو  ُثیَح  ُهّللا  اَـهَلَعَجَف  ُتاَقَدّـصلا  ُهَعَـضَو َو  ُثیَح  ُهّللا  ُهَعَـضَوَف  ُسُمُخلا  ِهیّقِحَتـسُم َو  یَلَع  ُهَمّـسَقَف 
َكَرَت اَنحَـضَتفَال َو  َكَالَول  ُرَمُع  َُهل  َلاَقَف  ُُهلوُسَر  ُهّللا َو  ُهّرَقَأ  ُثیَح  ُهِّرقَأَف  ًاناَکَم  ِهیَلَع  َفخَی  َمل  ًاناَیـِسن َو  ُهکُرتَی  َمل  ِِهلاَح َو  یَلَع  ُهّللا  ُهَکَرَتَف 

ِِهلاَِحب   َ یَلحلا

اه همجرت 
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یتشد

: دومرف وا ، رب  ادخ  دورد  و 

مالـسا رکـشل  يارب  ار  اـهنآ  دـنتفگ  یهورگ  دـش ، تبحـص  هبعک  ياـه  تنیز  رویز و  یناوارف  هب  تبـسن  رمع ، تموـکح  ناـمز  رد  )
هّللا یّلـص  ربمایپ  رب  نآرق  انامه  دومرف ) دندیـسرپ ، مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  یتقو  دهاوخ ، یمن  تنیز  رز و  هبعک  نک ، فرـصم 

، ناثراو زا  کی  ره  مهـس  ساسأ  رب  ار  نآ  هک  ناناملـسم ، لاوما  دوب ، مسق  راهچ  لاوما  هک  دـیدرگ  لزان  یماگنه  مّلـس  هلآ و  هیلع و 
، تاقدص و  دومرف ، نییعت  ار  نآ  فرصم  هاگیاج  ادخ  هک  سمخ ، و  دناسر ، شنادنمزاین  هب  ار  نآ  هک  یگنج  تمینغ  و  درک ، میسقت 

 . دومرف صّخشم  ار  نآ  ششخب  ياه  هار  دنوادخ  هک 

زا هن  و  درک ، كرت  ار  نآ  یـشومارف  يور  زا  هن  تشاذگ ، دوخ  لاح  هب  ار  نآ  ادخ  هک  دندوب  یلاوما  زا  هبعک  تنیز  تالآ و  رویز  و 
.دنتشاذگاو دوخ  لاحب  ار  نآ  شربمایپ  ادخ و  هکنانچ  راذگاو  دوخ  لاح  هب  ار  نآ  زین  وت  دوب ، ناهنپ  ادخ  مشچ 

( دشن هبعک  تالآ  رویز  ضّرعتم  و  میدش ، یم  اوسر  يدوبن  وت  رگا  تفگ : رمع  )

يدیهش

هب ار  نآ  رگا  دنتفگ  یهورگ  تفر ، نخس  يو  دزن  نآ  یناوارف  هبعک و  رویز  زا  باطخ  نب  رمع  تفالخ  راگزور  رد  هک  دنا  هتفگ  [و 
.تسا رتشیب  شباوث  ینادرگ  هدامآ  ار  ناناملسم  هاپس  شیاهب  هب  یناسر و  شورف 

هیلع و هللا  یلـص   ) ربماـیپ رب  نآرق  :[ ] دومرف دیـسرپ ،  نینمؤملا  ریما  زا  درک و  راـک  نینچ  دـصق  رمع  تسا ؟ رویز  هب  زاـین  هچ  ار  هبعک 
تمینغ .دومن و  تمـسق  نارب  ثاریم  نایم  کی  ره  مهـس  هب  ار  نآ  هک  ناناملـسم  ياهلام  دوب : مسق  راهچ  اهلام  دـیدرگ و  لزاـن  هلآ )

ياهفرصم رد  ار  نآ  ادخ  هک  تاقدص  .داهن و  دیاب  هک  ییاج  رد  ار  نآ  هک  سمخ  .دومرف و  عیزوت  شناقحتسم  رب  ار  نآ  هک  یگنج 
دومنن و اـهر  یـشومارف  يور  زا  ار  نآ  .تشاذـگ  دوـب  هک  لاـح  نادـب  ار  نآ  ادـخ  تشاد و  روـیز  هبعک  زور  نآ  رد  .داد  رارق  نیعم 

میدش یم  اوسر  يدوبن  وت  رگا  تفگ  رمع   ] .دومرف ررقم  وا  ربمایپ  ادخ و  هک  هنب  ییاج  رد  ار  نآ  زین  وت  .دوبن  هدیشوپ  ادخ  رب  شیاج 
[ .دراذگ دوخ  لاح  هب  ار  رویز  و 

یلیبدرا

رگا هک  یموـق  دـنا  تفگ  سپ  وا  يرایـسب  هبعک و  روـیز  وا  تفـالخ  راـگزور  رد  باـطخ  نب  رمع  دزن  دـندرک  داـی  هک  تـسیورم  و 
سپ رویز  رزب و  هبعک  دنکیم  هچ  باوث  رجا و  يارب  زا  رتگرزب  دـشاب  ار  ناملـسم  نایرکـشل  نآب  ینک  زاس  سپ  ار  یلح  نآ  يریگارف 

ربمغیپ رب  هدش  هداتسرف  دوخ  نارق  هک  یتسردب  دومرف  سپ  نانمؤم  ریما  زا  ارنآ  ذخا  زاوج  دیـسرپ  ذخاب و  باطخ  نب  رمع  درک  دصق 
ره ياه  هضیرف  رد  ناثراو  نایم  دـنا  هدرک  تمـسق  سپ  ناناملـسم  ياهلام  تسا  روکذـم  مسق  راهچ  رب  نآ  رد  اـهلام  هک  یتلاـح  رد 
ارنآ درک  عضو  هک  اجنآ  ادخ  ارنآ  درک  عضو  سپ  سمخ  موس  نآ و  ناقحتـسم  رب  ارنآ  میـسقت  سپ  برحلا  راد  تمینغ  مود  کی و 
سپ زور  نآ  رد  هبعک  رد  هبعک  رویز  دوب  نیقحتـسم و  فانـصا  زا  دـینادرگ  هک  اجنآ  ادـخ  ارنآ  دـینادرگ  سپ  اـه  هقدـص  مراـهچ  و 

عضوم نآ  هب  تشاد  ملع  هکلب  عضوم  يور  زا  وا  رب  دشن  هدیشوپ  یشومارف و  يور  زا  ارنآ  درکن  كرت  دوخ و  لاحب  ارنآ  تشاذگاو 
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میدش و یم  اوسر  يدوب  یمن  وت  رگا  ار  وا  رم  رمع  تفگ  سپ  وا  لوسر  ادخ و  ارنآ  دینادرگ  تباث  هک  اجنآ  رد  ارنآ  درک  تباث  سپ 
دوخ لاحب  ار  هبعک  رویز  دراذگاو 

یتیآ

یم هک  دنتفگ  یعمج  .دمآ  نایم  هب  اهنآ  یناوارف  هبعک و  ياهرویز  زا  نخـس  وا  دزن  رد  باطخلا و  نب  رمع  تفالخ  نامز  رد  دـنیوگ 
رمع .دنک  هچ  دهاوخ  یم  رویز  هبعک  اریز  .تسا  رتشیب  راک  نیا  باوث  تخاس  مالسا  نایهاپـس  جیـسب  هنیزه  تفرگرب و  ار  اهنآ  ناوت 

: دومرف باوج  رد  ترضح  نآ  .دیسرپ  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملا ریما  زا  دنک و  نانچ  تساوخ 

اهنآ زا  سپ  هک  ناناملسم  ياهییاراد  یکی  تسا : هدرک  تمسق  راهچ  هب  ار  لاوما  هدش و  لزان  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ رب  نآرق 
دوش هداد  شناقحتسم  هب  هک  تسا  یگنج  میانغ  ای  ءییف  رگید ، ود  .دوش  یم  میسقت  هدش ، ررقم  هک  يا  هنوگ  هب  ناشناثراو ، نایم  هب 

ياهرویز .تسا  ررقم  ییاـج  مه  ار  اـهنآ  هک  تاقدـص  مراـهچ ، هدرک و  نیعم  يا  هقیرط  ار  نآ  میـسقت  دـنوادخ  هک  سمخ  موس ، و 
شومارف ار  اهنآ  میـسقت  هک  نیا  هن  تشاذـگ ، دوخ  لاح  هب  ار  اـهنآ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ یلو  دوب  مه  اـهزور  نآ  رد  هبعک 

رمع .دـندوب  هداد  رارق  شلوسر  دـنوادخ و  هک  هد  رارق  ياج  نامه  رد  ار  اهنآ  .دـشاب  هتـسنادن  ار  اـهنآ  ناـکم  هکنآ  اـی  دـشاب  هدرک 
.درک اهر  دوخ  لاح  هب  ار  هبعک  ياهرویز  میدش و  یم  اوسر  ام  يدوبن  وت  رگا  تفگ :

نایراصنا

ار نآ  رگا  دندرک  داهنـشیپ  یهورگ  دمآ ، نایم  هب  نخـس  نآ  یناوارف  هبعک و  تنیز  زا  باطخ  نب  رمع  تموکح  نامز  رد  : دـنا هتفگ 
ریما زا  ،و  تفرگ میمصت  هلأسم  نیا  هب  رمع  ؟ راکچ تنیز  هب  ار  هبعک  تسا ، رتشیب  شباوث  ینک  زیهجت  ار  ناناملسم  شترا  یـشورفب و 

: دومرف ترضح   ، دیسرپ مالّسلا  هیلع  نینمؤملا 

نآرق ساسا  رب  نارب  ثرا  ناـیم  ار  نآ  هک  ناناملـسم  لاوما  : دوب عون  راـهچ  لاوما  دـش و  لزاـن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  رب  نآرق 
و.داد رارق  دـیاب  هک  ییاـج  رد  ار  نآ  دـنوادخ  هک  سمخ  و.دوـمرف  تمـسق  ناقحتـسم  رب  ار  نآ  هـک  یگنج  تـمینغ  و.درک  میـسقت 

یتروص هب  ار  نآ  دنوادخ  ،و  دوب تنیز  رویز و  ار  هبعک  زور  نآ  رد   . دومرف ررقم  شنّیعم  ياهفرـصم  رد  ار  نآ  دنوادخ  هک  تاقدص 
هداد رارق  ادـخ  لوسر  هک  اج  نامه  ار  نآ  مه  وت  دوبن ، ناهنپ  ادـخ  رب  شیاج  ،و  درکن اهر  یـشومارف  يور  زا  هتبلا  ، تشاذـگ دوب  هک 

.راذگب دوخ  ياج  رب  دنا 

 . تشاذگ دوخ  لاح  هب  ار  هبعک  تنیز  و.میدش  یم  اوسر  ام  يدوبن  وت  رگا  : تفگ رمع 

اه حرش 

يدنوار

يدث يدث و  لثم  یلح  هعمج  هارملا  یلح  و  ادـسج ، الجع  مهیلح  نم  امهب  يرق ء  و  یحل : هیحل و  لثم  یلح  اهعمج  فیـسلا : هیلح  و 
هللا و یلع  اهیلح  فخی  مل  يا  هیلع ، فخی  مل  .هبعکلا و  یلحل  ریمـضلا  انایـسن  هکرتی  مل  و  هلوق : .ءاضیا و  ءاحلا  رـسکب  لوعف و  وه  و 
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تعجر يا  تئاف ، یتلا  همینغلا  یفلا ء : .حـصا و  لوالا  هنم و  اـناکم  دـمحم  نع  هللا  رتسی  مل  يا  هنع  فخی  مل  و  يور : .زیمت و  اـناکم 
.رافکلا نم  نیملسملا  یلا 

يردیک

مثیم نبا 

نارـضاح .دـمآ  نایم  هب  نآ  يداـیز  هبعک و  تینز  رویز و  زا  نخـس  وا ، دزن  رد  باـطخ ، نب  رمع  تفـالخ  نارود  رد  هک  دـنا  هدروآ 
هب میمـصت  رمع  .دـهاوخ  یمن  تنیز  هبعک  و  دراد ، يرتشیب  شاداپ  ینک ، مالـسا  هاپـس  زیهجت  فرـص  يرادرب و  ار  اهنآ  رگا  دـنتفگ ،

نآرق هک  یماگنه  : ) دومرف مالسلا ) هیلع   ) ماما درک ، تروشم  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما اب  هراب  نآ  رد  و  تفرگ ، اهرویز  نتـشادرب 
نیب ار  اهنآ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ هک  ناناملـسم  لام  - 1 دندوب : عون  راهچ  لاوما  دـش ، لزان  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ رب 
دیاب هک  اجنآ  دـنوادخ  هک  سمخ ، .درک 3 - میـسقت  شناقحتـسم  نیب  هک  تمینغ ، .درک 2 - میـسقت  ثرا ، باسح  يور  زا  ناـثراو ،

نآ دنوادخ  هک  دوب  هبعک  رد  زور ، نآ  هبعک  تنیز  و  داد ، رارق  دوخ  ياج  رد  ار  اهنآ  دنوادخ  هک  تاقدـص  .داد 4 - رارق  دهد ، رارق 
هب ار  نآ  زین  وت  سپ  دوب  هدیشوپ  دنوادخ  زا  نآ  ياج  هک  يور  نآ  زا  هن  دوب و  یـشومارف  يور  زا  هن  نیا  تشاذگ و  دوخ  لاح  هب  ار 

و میدش ، یم  اوسر  يدوبن  وت  رگا  تفگ : رمع  سپ  دندوب .) هداد  رارق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) شلوسر ادخ و  هک  هدب  رارق  هنوگنامه 
رب هک  تسا  يرمضم  سایق  مالسلا ) هیلع   ) ماما ناهرب  هصالخ ي  و  تسا ، روهشم  ناتـساد  نیا  .تشاذگ  دوخ  لاح  هب  ار  اهرویز  نآ 

نودب دنداهن - دوخ  ياج  رد  شلوسر  دنوادخ و  ار  هبعک  رویز  تسا : نینچ  نآ  ریدقت  تسا و  هدومرف  هراشا  نآ  يارغـص  همدقم ي 
هک ار  هچ  ره  و  تسا : نینچ  زین  نآ  ردـقم  ياربک  و  دـندوب ، هتخادرپ  لاوما  همه ي  هب  هک  نیا  اـب  نآ - ناـکم  زا  تلفغ  یـشومارف و 

، سایق هجیتن ي  ناونع  هب  ور  نیا  زا  .تسا و  بجاو  اهنآ  زا  يوریپ  لمع  نیا  رد  دنـشاب ، هداد  رارق  شدوخ  ياج  هب  شلوسر  ادـخ و 
و تسا ، لاح  نوچ  تسا  بوصنم  انایـسن  هملک ي  هد ! رارق  روطناـمه  زین  وت  دـنداد ، رارق  شلوسر  ادـخ و  هک  يروطناـمه  درک ، رما 

.تسا زیمت  نوچ  تسا  بوصنم  اناکم 

دیدحلا یبا 

َمَظْعَأ َناَک  َنیِِملْـسُْملا  َشُویُج  ِِهب  َتْزَّهَجَف  ُهَتْذَخَأ  َْول  ٌمْوَق  َلاَقَف  ُُهتَْرثَک  ِهَبْعَْکلَا َو  ُْیلَح  ِهِماَّیَأ  ِیف  ِباَّطَْخلا  ِْنب  َرَمُع  َدـْنِع  َرِکُذ  ُهَّنَأ  : َيِوُر َو 
ٍدَّمَُحم ِِّیبَّنلَا ص [  یَلَع  َلِْزنُأ  َنآْرُْقلَا  اَذَـه  َّنِإ  َلاَقَف ع  َنِینِمْؤُْملا ع  َریِمَأ  ُْهنَع  َلَأَس  َِکلَذـِب َو  ُرَمُع  َّمَهَف  ِْیلَْحلِاب  ُهَبْعَْکلَا  ُعَنْـصَت  اَم  ِرْجَْأِلل َو 

 [ ص

[ ُسْمُْخلَا  ] ُسُمُْخلَا ِهیِّقِحَتْسُم َو  یَلَع  ُهَمَّسَقَف  ُءْیَْفلا  ِِضئاَرَْفلا َو  ِیف  ِهَثَرَْولا  َْنَیب  اَهَمَّسَقَف  َنیِِملْسُْملا  ُلاَْومَأ  ٌهََعبْرَأ  ُلاَْومَْألا  َو 

ًاناَیِْسن ُهْکُْرتَی  َْمل  ِِهلاَح َو  یَلَع  ُهَّللا  ُهَکَرَتَف  ٍِذئَمْوَی  اَهِیف  ِهَبْعَْکلَا  ُْیلَح  َناَک  اَهَلَعَج َو  ُْثیَح  ُهَّللا  اَهَلَعَجَف  ُتاَقَدَّصلا  ُهَعَضَو َو  ُْثیَح  ُهَّللا  ُهَعَضَوَف 
[ ُْهنَع  ] ِْهیَلَع َفْخَی  َْمل  َو 

 . ِِهلاَِحب َْیلَْحلا  َكَرَت  اَنْحَضَْتفَال َو  َكَالَْول  ُرَمُع  َُهل  َلاَقَف  ُُهلوُسَر  ُهَّللا َو  ُهَّرَقَأ  ُْثیَح  ُهَِّرقَأَف  ًاناَکَم 

نم ریثک  بهذـم  وه  امک  میرحتلا  رظحلا و  ءایـشألا  لصأ  لاـقی  نأ  امهدـحأ  نیهجو  یلع  دروی  نأ  نکمی  حیحـص و  لالدتـسا  اذـه 
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هبعکلا یلح  یف  یعرـش  نذإ  دجوی  مل  یعرـش و  نذإب  الإ  عفانملا  لاومألا و  نم  ءیـش  یف  فرـصتلا  زوجی  الف  نییدادـغبلا  انباحـصأ 
.لصألا مکح  یلع  هیف  انیقبف 

فرصتلا زوجی  امکف ال  هبعکلا  باب  يرجم  هبعکلا و  روتس  يرجم  راج  وه  هبعکلاب  صتخم  لام  هبعکلا  یلح  لاقی  نأ  یناثلا  هجولا  و 
نم ءزجلاک  کلذ  نم  دـحاو  لک  لعاجلا  صاـصتخالا  اـمهنیب  عماـجلا  هبعکلا و  یلح  کلذـکف  صنب  ـالإ  اـهباب  هبعکلا و  روتـس  یف 

.لالدتسالا نوکی  نأ  یغبنی  هجولا  اذه  یلعف  هبعکلا 

نأب هرهاظ  یلع  لمح  اذإ  هلالدتسا  ضرتعی  نأ  ضرتعمل  نأل  هرهاظ  یلع  لمحی  الإ  هیلع و  نینمؤملا ع  ریمأ  مالک  لمحی  نأ  بجی  و 
بهذـی نامزلا  رم  یلع  تاقوألا  ررکتب  هررکتم  لاومأ  اهنأل  اهمـسق  ثیح  یلاعت  هللا  اهمـسق  امنإ  اهددـع  یتلا  هعبرـألا  لاومـألا  لوقی 

نم مهلاثمأ  نیکاسملا و  ءارقفلا و  تاجاح  نأل  دشأ  اهفرـصتم  هوجوب  مامتهالا  رثکأ و  اهب  ءانتعالا  ناکف  هریغ  هفلخی  اهنم و  دوجوملا 
ءیـش وهف  اضیأ  ررکتم و  ریغ  قاب  دحاو  لام  هنأل  هبعکلا  یلح  کلذـک  سیل  تاقوألا و  ددـجتب  هددـجتم  هریثک و  قاقحتـسالا  يوذ 

قرتفاف لاومـألا  فرـصم  هوجول  ضرعت  ثیح  هفرـصم  هوجول  ضرعت  دـق  عراـشلا  نوکی  نأ  یغبنی  لاـقی  اـمم  هلثم  سیل  ریـسی  لـیلق 
ناعضوملا

یناشاک

ياهزور رد  همایا ) یف   ) باطخ نب  رمع  دزن  دـندرک  دای  هک  باـطخلا ) نب  رمع  دـنع  رکذ  هنا   ) هک هدـش  عقاو  تیاور  رد  و  يور ) (و 
ول  ) باـب نآ  رد  وا  ناـعبات  زا  یهورگ  دـنتفگ  سپ  موق ) لاـقف   ) نآ يرایـسب  و  هترثـک ) و   ) ار هبعک  روـیز  هبعکلا ) یلح   ) وا تفـالخ 

مظعا ناـک   ) ار ناناملـسم  ياهرگـشل  نیملـسملا ) شوـیج   ) نآ هـب  ینک  زاـس  سپ  هـب ) تزهجف   ) ار یلح  نآ  يریگارف  رگا  هتذـخا )
ار نآ  درب  یم  اجک  رویز و  رز و  هب  یلحلاب )  ) هبعک دـنک  یم  هچ  و  هبعکلا ) عنـصت  ام  و   ) باوث رجا و  يارب  زا  رتگرزب  دـشاب  رجـالل )

هیلع نینموملاریما  نم   ) نآ ذـخا  زا  دیـسرپ  و  هنع ) لاـس  و   ) رویز نآ  ذـخا  هب  رمع  درک  دـصق  سپ  کلذـب ) باـطخلا  نب  رمع  مهف  )
هب لزنا ) نارقلا  نا  : ) هک دومرف  ترـضح  نآ  سپ  لاـقف )  ) مالـسلا هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  نیقتملا  ماـما  نینموملاریما و  زا  مالـسلا )

و هعبرا ) لاومـالا  و  ( ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمغیپ ترـضح  رب  هلآ )) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا یلع   ) دـش هداتـسرف  نآرق  هک  یتسرد 
ار نآ  هدومرف  تمسق  سپ  اهمـسقف )  ) ناناملـسم ياهلام  یکی  نیملـسملا ) لاوما   ) تسا روکذم  عون  راهچ  رب  وا  رد  اهلام  هکنآ  لاح 
نآ دومن  میسقت  سپ  همسقف )  ) برحلاراد تمینغ  مود  و  یفلا ء ) و   ) ناشیا ياه  هضیرف  رد  ضئارفلا ) یف   ) ناثراو نایم  هثرولا ) نیب  )

( هعضو ثیح   ) دوبعم ترضح  ار  نآ  دومرف  عضو  سپ  هللا ) هعضوف   ) سمخ موس  و  سمخلا ) و   ) نآ ناقحتسم  رب  هیقحتسم ) یلع   ) ار
سپ هللا ) اهلعجف   ) تاوکز تاقدص و  مراهچ  و  تاقدصلا ) و   ) نییمـشاه هب  ینعی  داد  دیاب  یم  هک  هب  ار  نآ  هک  دومن  نییعت  هک  اجنآ 

و اهیف ) هبعکلا  یلح  ناک  و   ) هینامث فانـصا  نایم  رد  ینعی  .ار  نآ  دومن  ررقم  هک  اجنآ  اهلعج ) ثیح   ) یلاعت يادخ  ار  نآ  هدـینادرگ 
هکنانچمه دوخ  لاح  رب  یلاعت  يادـخ  ار  نآ  تشاذـگاو  سپ  هلاـح ) یلع  هللا  هکرتف   ) زور نآ  رد  ذـئموی )  ) هبعک رد  هبعک  رویز  دوب 

زا اناکم )  ) وا رب  دشن  هدیشوپ  و  هیلع ) فخی  مل  و   ) یـشومارف يور  زا  انایـسن )  ) ار نآ  تشاذگناو  درکن و  كرت  و  هکرتی ) مل  و   ) دوب
نآ تسا  هدـینادرگ  تباث  هک  اجنآ  رد  هللا ) هرقا  ثیح   ) ار نآ  نادرگ  تباث  سپ  هرقاـف )  ) عضوم نآ  هب  تشاد  ملع  هکلب  عضوم ، رظن 
یم اوسر  انحـضتفا ) ـال   ) وت يدوب  یمن  رگا  كـال ) ول   ) رمع تفگ  سپ  رمع ) هل  لاـقف   ) .وا هداتـسرف  و  هلوسر ) و   ) یلاـعت يادـخ  ار 

تـشاذگاو سپ  هلاحب ) یلحلا  كرت  و   ) نایملاع لضفا  رب  وا  مدقت  تهج  زا  نادان  نآ  تشادن  ربخ  دوب و  اوسر  هکنآ  لاح  میدـش و 
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.اجنآ رد  دوخ  لاح  هب  ار  رویز  نآ 

یلمآ

ینیوزق

فرــص يرادرب و  اـهرویز  نآ  رگا  دـنتفگ  یموـق  و  دـندرک ، نآ  ترثـک  هـبعک و  روـیز  رکذ  وا  شیپ  رمع  ماـیا  رد  هـک  دـنا  هدروآ 
رد نینموملاریما  ترضح  زا  درک و  نآ  دصق  رمع  دنک  یم  هچ  رویز  هبعک  دشاب و  رتگرزب  نآ  رجا  ینک  ناناملـسم  رکـشل  تازیهجت 

لوا دوب : فنـص  راـهچ  اـهلام  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  رب  نآرق  دـمآ  دورف  هک  یتسرد  هب  دومرف : دومن  لاوس  باـب  نآ 
رب ار  نآ  برحلاراد و  میاـنغ  ینعی  یف ء  مود  .ضیارف  رد  دوـمن  تمــسق  هـثرو  ناـیم  ار  نآ  ناـشیا  توـف  زا  دـعب  ناناملــسم  لاوـما 
زین ار  نآ  تاقدص و  مراهچ  .دوخ  عضاوم  زا  تشاذگ  هک  اجنآ  لجوزع  يادخ  ار  نآ  تشاذگ  سمخ  موس  .درک  تمسق  ناقحتسم 

زا یـشومارف  يور  زا  ار  نآ  درکن  اهر  دوخ و  لاـح  رب  ار  نآ  درک  اـهر  دوب  دوجوم  زور  نآ  هبعک  رویز  .تشاذـگ و  دوخ  ياـج  رد 
زا تسد  ینعی  .وا  لوسر  تسا و  هتـشاذگ  یلاعت  يادـخ  هک  اجنآ  ار  نآ  راذـگب  مه  وت  سپ  یلاعت  وا  زا  نآ  ياج  دوبن  ناهنپ  ای  نآ ،

اوسر ام  هنیآ  ره  يدوبیمن  وت  رگا  رمع  تفگ  .تشاذگ  شیوخ  ياج  هب  ار  نآ  یلاعت  قح  هکنانچ  دشاب  شیوخ  ياج  هب  ات  رادـب  نآ 
تشاذگب دوخ  لاح  هب  رویز  نآ  .میتشگ و  یم 

یجیهال

مظعا ناک  نیملسملا  شویج  هب  تزهجف  هتذخا  ول  : » موق لاقف  هترثک ، هبعکلا و  یلح  همایا  یف  باطخلا  نب  رمع  دنع  رکذ  هنا  يور  و 
: مالسلا هیلع  لاقف  مالسلا ، هیلع  نینموملاریما  هنع  لاس  کلذب و  رمع  مهف  یلحلاب ؟ هبعکلا  عنصت  ام  رجالل و 

یفلا ء، ضئارفلا و  یف  هثروـلا  نیب  اهمـسقف  نیملـسملا ، لاوـما  هعبرا : لاومـالا  هلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  یبـنلا ، یلع  لزنا  نآرقلا  نا  »
، ذئموی اهیف  هبعکلا  یلح  ناک  .اهلعج و  ثیح  هللا  اهلعجف  تاقدـصلا ، هعـضو و  ثیح  هللا  هعـضوف  سمخلا ، هیقحتـسم و  یلع  همـسقف 

« .هلوسر هللا و  هرقا  ثیح  هرقاف  اناکم ، هنع  فخی  مل  انایسن و  هکرتی  مل  هلاح و  یلع  هللا  هکرتف 

مایا رد  باطخ  رـسپ  رمع  دزن  رد  دـش  روکذـم  هک  تسا  هدـش  تیاور  ینعی و  .هلاحب » یلحلا  كرت  انحـضتفال و  كالول  رمع : لاـقف 
، ار ناناملـسم  هاپـس  نآ  هب  ینک  هدامآ  سپ  ار ، اهنآ  يرادرب  رگا  هک  یعمج  دـنتفگ  سپ  نآ ، يرایـسب  هبعک و  ياـهرویز  شتفـالخ 

هیلع نانموم  ریما  نآ  زا  درک  لاوس  نآ و  نتـشادرب  هب  رمع  درک  دـصق  سپ  .رویز  اب  هبعک  دـنک  یم  راـک  هچ  رتگرزب و  وا  رجا  دـشاب 
: هک مالسلا  هیلع  تفگ  سپ  ار ، مالسلا 

، دوب ناناملسم  ياهلام  مسق  کی  دندوب : مسق  راهچ  اهلام  هکنآ  لاح  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ ، رب  دش  لزان  نآرق  هک  قیقحت  هب 
تمینغ مسق  کی  ینآرق و  داد  رارق  ياهدسر  رد  ینعی  ناشیا ، ياه  هضیرف  رد  ناناملسم  هثرو ي  نایم  رد  ار  اهنآ  درک  تمـسق  سپ 
تشاذگ هک  ییاج  رد  ار  نآ  ادخ  تشاذگ  سپ  دوب ، سمخ  مسق  کی  نآ و  نیقحتسم  رب  ار  نآ  درک  میـسقت  سپ  دوب ، برحلا  راد 

تـشاذگاو سپ  زور ، نآ  رد  هبعک  رد  هبعک  رویز  دوب  .داد و  رارق  هک  ییاج  رد  ادـخ  ار  نآ  داد  رارق  سپ  دوب ، تاـکز  مسق  کـی  و 
هک ییاج  رد  ار  نآ  رادـب  تباث  سپ  وا ، ناکم  وا  زا  دوبن  ناهنپ  یـشومارف و  يور  زا  ار  نآ  تشاذـگناو  دوخ و  لاـح  رب  ادـخ  ار  نآ 
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.ادخ لوسر  ادخ و  تسا  هتشاد  تباث 

.دوخ لاح  هب  ار  هبعک  رویز  تشاذگاو  میدش و  یم  اوسر  ام  هنیآ  ره  وت  يدوبن  رگا  هک  رمع  تفگ  سپ 

ییوخ

- همیرکلا هراجحلا  تایئدـعملا ، غوصم  نم  هب  نیزی  ام  ساـیق : ریغ  یلع  یلح  یلح و  هیلحلا ج : و  یلح ، یلح و  عمج  یلحلا ) : ) هغللا
رظحلا و ءایشالا  لصا  لاقی : نا  امهدحا  نیهجو : یلع  دروی  نا  نکمی  و  حیحص ، لالدتـسا  یلزتعملا : حراشلا  لاق  ینعملا : دجنملا .-

مل و  یعرـش ، نذاب  الا  عفانملا  لاومالا و  نم  یـش ء  یف  فرـصتلا  زوجی  الف  نییدادـغبلا ، انباحـصا  نم  ریثک  بهذـم  وه  امک  میرحتلا 
لام لعجی  نا  یلع  ینبم  لیلعلا  هجولا  اذه  یلع  لیلدلا  ریرقت  لوقا : .لصالا  مکح  یلع  هیف  انیقبف  هبعکلا ، یلح  یف  یعرش  نذا  دجوی 

مکحلا اذـهب  ءـالهج  مهلک  هباحـصلا  نا  یلع  و  طاـیتحالا ، هلاـصا  وا  میرحتلا  هلاـصا  هیف  لـصالا  نا  یلع  هیف و  صن  ـال  اـمم  هـبعکلا 
.مانالا و هیلا  جاتحی  ام  ماکحالا و  لک  عیرـشت  المکی  مل  هنـسلا  نآرقلا و  نا  یلع  هنمزالا و  هذـه  یف  ءاهقفلاک  لـصالا  یلا  نوعجریف 

نم لصالا  اذه  ردص و  یعرـش و  نذا  ریغب  لاومالا  یف  فرـصتلا  میرحت  یلا  ءاهقفلا  نم  ریثک  بهذ  معن  يرت  امک  ینابملا  هذـه  لک 
یف فرصتلا  یلع  همیمصت  دعب  رمع  هاجت  هلالدتـسا  عجرم  نا  رهاظلا  و  هللا .) هلحا  ام  ثیح  نم  الا  لام  لحی  ال  ( ) مالـسلا هیلع   ) انتمئا

الـضف لیلدلا  صنلا و  ماقم  موقی  مهنم  دحاو  يوتف  یلزتعملا و  دنع  عیرـشتلا  ردصم  مه  نیذلا  هباحـصلا  رابک  نم  روشب  هبعکلا  یلح 
نآرقلا و یف  هیلاملا  تافرصتلا  هوجو  هلدا  تایآ و  نم  دافتسملا  یماقملا  قالط  لالدتسالا  وه  هیهقفلا  رمع  يروش  ءاضعا  عیمج  نع 

ناب یلزتعملا  یضری  له  هتروشم و  ءاضعا  يار  هیار و  نع  عجر  هتحصب و  رمع  دقتعا  غیلب  هجوب  مالـسلا ) هیلع   ) هررق هیوبنلا و  هنـسلا 
یلع ینبم  لصا  درجمب  کلذ  نع  عجر  مث  هئارجا  دیری  ءایار و  رمع  هذختا  هباحـصلا و  رابک  مه  رمع و  يروش  ءاضعا  یتفا  هنا  لاقی 

.ماقملا هعسی  لیـصفت ال  یلا  جاتحی  هیهقفلا  ههجولا  نم  هلاسملا  هذه  یف  ثحبلا  و  دروملا ، مکح  یلع  صنلا  لیلدلا و  مدع  لهجلا و 
زاس فرـص  ینک و  تفایرد  ار  اهنآ  دیاب  دنتفگ  یعمج  دش ، وگتفگ  رمع  دزن  هبعک  هناخ  ناوارف  ياهرویز  هک  هدش  تیاور  همجرتلا :

زا درک  راـک  نیا  دـصق  رمع  دراد ؟ روـیز  هـب  يزاـین  هـچ  هـبعک  هناـخ  تـسا ، رتـشیب  شباوـث  هـک  يزاـس  مالـسا  ياهرگـشل  گرب  و 
راـهچ رد  ار  لاوما  همه  مکح  دـش  لزاـن  ربماـیپ  رب  هک  ینآرق  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) یلع درک  شـسرپ  نآ  هراـبرد ي  نینموملاریما 

یتمینغ .تسا 2 - هدرک  يدنب  تمسق  اهنآ  هثرو  نایم  هررقم  ضئارف  قبط  ار  اهنآ  هک  ناناملسم  یصخش  لاوما  - 1 هدرک : نایب  شخب 
دوخ ياهاج  هب  دـنوادخ  ار  اهنآ  هک  سمخ  لاوما  .تسا 3 - هدرک  يدنب  تمسق  نآ  ناقحتـسم  رب  ارنآ  دیآرب و  تسدب  داهج  زا  هک 

لوزن ياهزور  نامه  رد  هتـشاد  ررقم  دوخ  هنیعم  فراـصم  رد  دـنوادخ  ار  اـهنآ  هک  هاـکز  لاوما  تاقدـص و  .تسا 4 - هتـشاد  ررقم 
یب ای  یـشومارف  يور  زا  تشاذگ و  دوخ  لاح  هب  ار  اهنآ  دنوادخ  دندوب و  دوجوم  هبعک  ياهرویز  اهنآ  يدـنب  هجوب  لاوما و  ماکحا 
دوخ ياج  رب  دنتـشاد  ررقم  شلوسر  ادـخ و  هک  یعـضو  نامه  هب  ار  اهنآ  مه  وت  هدرکن  رظن  فرـص  اهنآ  زا  اهنآ  ناـکم  رب  یعـالطا 

.داهناو دوخ  لاح  هب  ار  هبعک  رویز  میدشیم و  اوسر  ام  دیدوبن  امش  رگا  تفگ : رمع  راذگاو ،

رظن روش  دش و  ثحب  حرطم  رمع   *** رابرد هب  هبعک  رویز 

رویز زاین  تسین  ار  هبعک   *** دندز يار  رمع  ناراشتسم 

رگشل رب  نکب  فرص  ناتسب  دوب *** هبعک  رد  هک  میس  رز و  نیا 
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رگد روش  یکی  درک  یلع  اب  یلو *** دیدنسپ  يار  نیا  رمع 

رگن هدرک  نایب  لاوما  مکح  نآرق *** رد  ادخ  هک  خساپ  داد 

رگیدکی زا  مه  زاتمم  هدش  راچ *** هب  شخب  هدش  لاوما  همه 

رمشب نآ  زا  هدش  ضئارف  هک   *** تسا ثرا  ناملسم  یصخش  لام 

رقم هدرک  رگید  ياج  رد  سمخ   *** تسا نارادقح  هب  میسقت  یف ء 

رساترس همه  میسقت  هدرک   *** ادخ تستاکز و  لام  نیمراچ 

رظن فرص  نآ  زا  هدرک  ادخ  هک   *** دوب مزور  نآ  رد  هبعک  رویز 

؟ رثا تسه  شا  هچ  تسهاجک و  هک   *** ینادان ین  یشومارف و  زا  هن 

ياوسر يدـش  يدوبن  رگ  *** تس اوت  اـب  قح  یلع  تفگ  رمع  سپ  رذـگب  هبعک  رویز  زا  مه  وت  لوسر *** ادـخ و ز  نک ز  يوریپ 
رمع

يرتشوش

ول موق : لاقف  هترثک ، هبعکلا و  یلح  همایا  یف  باطخلا  نب  رمع  دنع  رکذ  هنا  يور  و  (( ) مالسلا هیلع  ) هایاضق یف  رشع - یناثلا  لصفلا  )
( یلحلاب هبعکلا  مالسلا )) هیلع  ) هایاضق یف  رشع - یناثلا  لصفلا   ) عنـصت ام  رجالل و  مظعا  ناک  نیملـسملا ، شویج  هب  تزهجف  هتذخا 

هتلفغا دق  لام  تیب  یلع  کلدن  الا  هل : اولاقف  لیذه  نم  رفن  هاتاف  اهنودبعی ، ناثوا  باحـصا  هموق  عبت و  ناک  يربطلا  خیرات  یف  لوقا :
امنا و  هدنع - نولـصی  هلها و  هدـبعی  هکمب  تیب  اولاق : یلب ، لاق : هضفلا ، بهذـلا و  توقایلا و  دـجربزلا و  ولوللا و  هیف  کلبق  كولملا 

نیربح یلا  لسرا  اولاق ، امل  عمجا  املف  هدنع - یغب  كولملا و  نم  هدارا  نم  كاله  نم  اوفرع  دـق  امل  هکاله  کلذـب  نویلذـهلا  دارا 
تلعف نئل  و  كدـنج ، كاله  ککاله و  الا  موقلا  دارا  ام  هل : الاقف  هعم ، امهب  جرخ  ناک  امهنامز و  لها  ملعا  اناک  دوهیلا  راـبحا  نم 

همظعت و هب و  فوطت  هلها ! عنـصی  ام  الاق : عنـصا ؟ نا  یننارمات  اذامف  لاق : كدـنج ، نم  کعم  نم  نکلهیل  نکلهتل و  هیلا  كوعد  اـم 
و میهاربا ، انیبا  تیبل  هنا  هللا  اما و  الاق : کلذ ؟ نم  امتنا  امکعنمی  اـمف  لاـق : هدـنع ، نم  جرخت  یتح  هل  للذـتت  و  کـسار ، هدـنع  قلحت 

نییلذهلا برقف  امهحصن ، فرعف  سجن ، مه  هدنع و  نوقیرهی  یتلا  ءامدلاب  و  هلوح ، اوبـصن  یتلا  ناثوالاب  اننیب  هنیب و  اولاح  هلها  نکل 
نم نسحا  هوسکی  نا  يرا  مث  فصخلاب ، هاسکف  تیبلا  وسکی  نا  مانملا  یف  يرا  هکم و  مدق  یتح  یضم  مث  مهلجرا ، مهیدیا و  عطقف 

و هاسک ، نم  لوا  نومعزی  امیف  عبت  ناکف  لـئاصولا ، هئـالملا و  هاـسکف  کـلذ  نم  نسحا  هوسکی  نا  يرا  مث  رفاـعملا ، هاـسکف  کـلذ 
.احاتفم اباب و  هل  لعج  و  ضئاحلا - یه  و  اثالیم -  هتیم و ال  ـال  اـمد و  هوبرقی  ـال  نا  هریهطتب و  مهرما  و  مهرج ، نم  هتـالو  هب  یـصوا 

هیلع  ) يدـهملا راـبخا  یف  هماـعلا - لاـجر  نم  وـه  و   - داـمح نب  میعن  نتف  نع  ـالقن  سوواـط ) نبا  محـالم   ) یف کلذـب :) رمع  مهف  )
نئازخ عدا  يردا  ام  هللا  و  لاق : مث  تیبلا  رمع  عدو  لاق : سواط  نع  یمیمتلا  هحلط  نع  ییحی  نب  قاحسا  نع  بهو  نبا  نع  مالـسلا )

هیلع  ) یلع مالـسلا )) هیلع  ) هایاضق یف  رـشع - یناثلا  لصفلا   ) هل لاقف  هللا ، لـیبس  یف  همـسقا  ما  لاـملا ، حالـسلا و  نم  هیف  اـم  و  تیبلا ،
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قح ریغب  هبعکلا  لاوما  ذخا  .نامزلا و  رخآ  یف  هللا  لیبس  یف  همـسقی  شیرق  نم  باش  انم  هبحاص  امنا  هبحاصب ، تسلف  ضما  مالـسلا :)
قرفت دـعب  نیتئاـم  هنـس  مرحم  نم  موی  لوا  یف  سطفـالا  نسحلا  نب  نیـسح  سلج  يربطلا ) خـیرات   ) یفف سطفـالا ، نبا  مهنم  عمج ،
هراجح تیقب  ائیـش و  اهتوسک  نم  قبی  مل  یتح  اـهنم  تدرجف  اـهیلع  یتلا  هبعکلا  باـیثب  رماـف  هینثم ، هقرمن  یلع  ماـقملا  فلخ  جاـحلا 

نوکحی اولعج  و  هذخاف ، لام  نم  هبعکلا  هنازخ  یف  ام  یلا  دمع  و  هعم ، اهب  هجو  ایارسلاوبا  ناک  قیقر  زق  نم  نیبوث  اهاسک  مث  هدرجم ،
مع یتح  هوحن ، وا  بهذ  لاقثم  ردـق  دـیدشلا  بعتلا  دـعب  هناوطـسالا  نم  جرخیف  دجـسملا  نیطاسا  سوور  یف  يذـلا  قیقرلا  بهذـلا 

مهنم .سیـسخلا و  نمثلاب  عیبف  جاسلا  بشخ  نم  و  مزمز ، کیبابـش  یلع  يذلا  دیدحلا  اوعلق  و  مارحلا ، دجـسملا  نیطاسا  رثکا  کلذ 
عامتجا دـنع  اهلهاب  عقوا  اهلخدـف و  هکم  یلا  ( 316  ) هنـس یف  یطمرقلا  یبانجلا  راس  يربطلا :) خـیرات  هلـص   ) یفف یطمرقلا ، یبانجلا 

باوبا علتقا  هب و  بهذ  رجحلا و  علتقا  هبعکلا و  راتساب  نوقلعتم  مه  مارحلا و  دجسملاب  نیملسملا  لتقی  جحلاب  سانلا  لالها  مسوملا و 
امیف تناک  میتیلا و  هردـب  اوبهذ  هبعکلا و  اهب  اونیز  یتلا  ءافلخلا  راثآ  نم  اهیف  ناـک  اـم  عیمج  ذـخا  و  اـهتوسک ، نم  اـهدرج  هبعکلا و 

بهذ و نم  هبکم  قبط و  و  رهوجلاب ، نیعصرم  بهذلاب  نیسبلم  یسوم  اصع  میهاربا و  شبک  نرق  و  الاقثم ، رشع  هعبرا  هکم  لها  رکذ 
هماقلا مالـسلا )) هیلع  ) هایاضق یف  رـشع - یناثلا  لصفلا   ) نود تناک  هضف  بیراحم  ثالث  و  هضف ، نم  اـهب  تناـک  الیدـنق  رـشع  هعبس 

علقیل هبعکلا  حطس  یلا  دعـص  یبانجلا  نا  لیق  .ء و  یـش  کلذ  رئاس  نم  دری  مل  و  ماوعا ، دعب  رجحلا  در  مث  تیبلا ، ردص  یف  هبوصنم 
.هعلق و یلا  لصی  مل  هولازا و  یتح  ماهـسلاب  سیبق  یبا  لبج  نم  بارعالا  لیذـهونب  هامرف  بهذـلاب ، سبلم  بشخ  نم  وه  بازیملا و 
، هدیدج هوسک  اهاسک  اهیلع و  تناک  یتلا  هبعکلا  هوسک  ( 160  ) هنس يدهملا  عزن  يربطلا :) خیرات   ) یفف هباب ، هتوسک و  لدب  مهضعب 

نم اهیلع  ام  اهنع  فشکی  نا  رماف  هوسکلا ، نم  اهیلع  ام  هرثکل  مدهت  نا  هبعکلا  یلع  نوفاخی  مهنا  هیلا  اوعفر  هبعکلا  هبجح  نا  کلذ  و 
و ادـیج ، اـنیخث  اـجابید  اهودـجو  ماـشه  هوسک  یلا  اوغلب  اـمل  مهنا  رکذ  و  قولخلاـب ، هلک  تیبلا  یلط  مث  هدرجم ، تیقب  یتح  هوسکلا 

لمع هبعکلا و  باب  ( 552  ) هنـس یف  یفتقملا  هفیلخلا  علق  يرزجلا :) لماک   ) یف .نمیلا و  عاتم  نم  اهتماع  هلبق  ناک  نم  هوسک  اودجو 
و هیرـصملا )  ) یف اذـکه  لاس ) و   ) .تام اذا  هیف  نفدـی  اتوبات  لوـالا  باـبلا  نم  هسفنل  لـمع  و  هبهذـملا ، هرقنلاـب  احفـصم  اـباب  هضوع 

لاـق بیطخلا ،) خـیرات   ) یف مالـسلا ) هیلع   ) نینموـملاریم هیطخلا ) مثیم و  نبا  دـیدحلا و  یبا  نبا   ) یف اـمک  هـنع ) لاـس  و  : ) باوـصلا
اماف لاق : هیف ؟ الاق  ام  و  لاق : .هللادبع  سابعلا و  كدـج  هیف  لاق  ام  لاق : بلاط ؟ یبا  نب  یلع  یف  لوقت  ام  یـضاقلا : کیرـشل  يدـهملا 

یناثلا لصفلا   ) ام و  لزاونلا ، نم  لزنی  امع  هنولاسی  نیرجاهملا  ءاربک  يری  ناک  دـق  و  هباحـصلا ، لضفا  هدـنع  یلع  و  تامف ، ساـبعلا 
هـضرعت مدعب  هیلع  مالـسلا ) هیلع  ) راشا امک  .هیف و  ام  رخآ  یلا  هللااب - قحل  یتح  دحا  یلا  وه  جاتحا  مالـسلا )) هیلع  ) هایاضق یف  رـشع -

دعب صاقو  یبا  نب  دعس  لسرا  هیسداقلا : حتف  یف  هلماک )  ) یف يرزجلا  لاق  .يرـسک  راهب  رارقا  مدعب  هیلع  راشا  کلذک  هبعکلا  یلحل 
لاقف هتمسق ، لدتعت  ملف  يرسک - راهب  وه  و  فیطقلا - سمخ  جارخا  دارا  برعلا و  هنم  بجعت  نا  دارا  یش ء  لک  سمخلا  یف  حتفلا 

عقی وه  لیلق و  اننیب  وه  مسقنی و  هارن  اناف ال  ئاشی ، ثیح  هعضی  رمع  یلا  هب  ثعبنف  هسامخا  هعبرا  نع  مکسفنا  بیطت  له  نیملـسملل :
هدعت هرساکالا  تناک  بیرج ، رادقم  اعارذ  نوتـس  هضرع  اعارذ و  نوتـس  هلوط  طاسب  وه  هثعبف و  معن ، اولاق : اعقوم ؟ هنیدملا  لها  نم 
کلذ لالخ  و  هبهذم ، اهضرا  راهنالاک ، صوصف  هیف  و  روصلاک ، قرط  هیف  ضایر ، یف  مهناکف  هیلع  اوبرش  نیحایرلا  تبهذ  اذا  ءاتشلل 
هرهز بهذـلا و  نابـضق  یلع  ریرحلا  نم  قروـلا  و  عـیبرلا ، یف  تاـبنلاب  هلقبملا  ضرـالا  هعورزملا و  ضرـالاک  هتاـفاح  یف  ردـلاک و 

هضبقب و ریشم  نیب  نمف  هیف ، یلع  اوریشا  رمع : لاقف  فیطقلا ، هیمست  برعلا  تناک  و  کلذ ، هابشا  رهوجلا و  هرمث  هضفلا و  بهذلا و 
تیطعا ام  ـالا  ایندـلا  نم  کـل  سیل  هنا  اکـش ، کـنیقی  ـالهج و  کـملع  لـعجت  مل  مالـسلا :) هیلع   ) یلع هل  لاـقف  هیلا ، ضوفم  رخآ 

: لاقف هل ؟ سیل  اـم  هب  قحتـسی  نم  دـغ  یف  مدـعت  مل  مویلا  اذـه  یلع  هقبت  نا  کـنا  و  تینفاـف ، تلکا  وا  تیلباـف  تسبل  وا  تیـضماف ،
راشا امک  .افلا و  نیرشعب  هعابف  عطقلا ، کلت  دوجاب  نکت  مل  هعطق  هنم  مالـسلا ) هیلع  ) ایلع باصاف  مهنیب  هعطقف  ینتحـصن ، ینتقدص و 
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.تیبلا بارت  کته  نم  هعنمب  جاجحلا  یلع  مالسلا ) هیلع   ) نیـسحلا نب  یلع  راشا  هبعکلا  یلح  ضرعت  مدعب  رمع  یلع  مالـسلا ) هیلع  )
املف اهبارت ، سانلا  قرف  هبعکلا ، جاجحلا  مده  امل  بلغت : نب  نابا  نع  یفاکلا )  ) یف و  مالسلا )) هیلع  ) هایاضق یف  رشع - یناثلا  لصفلا  )

دق نوکی  نا  فاخف  هوربخاف ، جاجحلا  اوتاف  اوبره ، یتح  ءانبلا  سانلا  تعنمف  هیح  مهیلع  تجرخ  اهونبی ، نا  اوداراف  اهئانب  یلا  اوراص 
دنعف ملع  دحا  دنع  نکی  نا  لاقف : خیش  هیلا  ماقف  هب ! انربخا  امل  ملع  هب  انیلتبا  امم  هدنع  ادبع  هللا  دشنا  لاق : مث  ربنملا  دعصف  اهئانب ، عنم 

هیلا ثعبف  کلذ ، ندعم  لاقف : .نیسحلا  نب  یلع  لاقف : وه ؟ نم  جاجحلا : لاقف  یـضم ، مث  اهرادقم  ذخاف  هبعکلا  یلا  ءاج  هتیار  لجر 
یف هتیقلاف  مالـسلا ، مهیلع  لیعامـسا  میهاربا و  ءانب  یلا  تدمع  کنا  هل : لاقف  ئانبلا ، هایا  هللا  عنم  نم  ناک  امب  هربخاف  مالـسلا ) هیلع  )
عمج املف  هودرف ، هدر ، الا  یـش ء  هدـنع  دـحا  یقبی  نا ال  ساـنلا  دـشنا  ربنملا و  دعـصا  کـل ! ثارت  هنا  يرت  کـناک  هتبهنا  قیرطلا و 
لاـق دـعاوقلا ، عضوم  یلا  اوهتنا  یتح  اورفح  و  هیحلا ، مهنع  تبیغتف  اورفحی  نا  مهرما  ساـسالا و  عضوف  مالـسلا ،) هیلع   ) یتا بارتلا 
لاقف  ) .ربخلا مکئانب …  اوعض  لاقف : هلعفلا  اعد  مث  هدیب  بارتلاب  اهاطغ  مث  هبوثب ، اهاطغف  اهنم  اندف  اوحنتف  اوحنت ، مهل : مالـسلا ) هیلع  )
دمحم یلع  ( ) دـیدحلا یبا  نبا   ) یف نکل  و  هیطخلا ) مثیم و  نبا  هیرـصملا و   ) یف اذـکه  یبـنلا ) یلع  لزنا  نآرقلا  نا  مالـسلا :) هیلع  )

( هباعیتسا  ) یف ربلادبع  نبا  لاقف  .نیعباتلا  هباحـصلا و  یقاب  هفرعی  ام  فرعی  نکی  مل  رمع  نا  هعبرا ) لاومالا  و  ( ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  )
هنم تلـضف  و  مهرد ، فلا  فلا  ناـک  یـسوموبا و  هیلا  ثعب  يذـلا  لاـملا  مسق  نیح  رمعل  لـئاقلا  وه  هعـصعص  هعـصعص : ناوـنع  یف 
ماقف اهیف ؟ نولوقت  امف  سانلا ، قوقح  دعب  هلضف  مکل  تیقب  دق  هنا  سانلا  اهیا  لاق : ابیطخ و  ماقف  اهعـضی ، ثیح  هیلع  اوفلتخاف  هلـضف ،

و انآرق ، هیف  هللا  لزنی  مل  ام  یف  سانلا  رواشت  امنا  لاقف : باش  مالغ  وه  و  مالـسلا )) هیلع  ) هایاضق یف  رـشع - یناثلا  لصفلا  ، ) هعـصعص
اهمسقف نیملسملا  لاوما   ) .تقدص لاقف  اهیف ! یلاعت  هللا  هعـضو  یتلا  هعـضاوم  یف  هعـضف  هعـضاوم  هعـضو  نآرقلا و  هب  هللا  لزنا  ام  اما 

نهلف نیتنثا  قوف  ءاسن  نک  ناف  نییثنالا  ظح  لثم  رکذلل  مکدالوا  یف  هللا  مکیصوی  : ) یلوالا هقبطلا  یف  لاقف  ضئارفلا ) یف  هثرولا  نیب 
دـلو و هل  نکی  مل  ناف  دـلو  هل  ناک  نا  كرت  امم  سدـسلا  امهنم  دـحاو  لکل  هیوبال  فصنلا و  اهلف  هدـحاو  تناک  نا  كرت و  ام  اثلث 

لق کنوتفتسی  : ) هیناثلا هقبطلا  یف  لاق  و  نید .) وا  اهب  یـصوی  هیـصو  دعب  نم  سدسلا  همالف  هوخا  هل  ناک  ناف  ثلثلا  همالف  هاوبا  هثرو 
نیتنثا اتناک  ناف  دـلو  اهل  نکی  مل  نا  اهثری  وه  كرت و  ام  فصن  اهلف  تخا  هل  دـلو و  هل  سیل  کله  ورما  نا  هلـالکلا  یف  مکیتفی  هللا 

و میلع .) یـش ء  لکب  هللا  اولـضت و  نا  مکل  هللا  نیبی  نییثنالا  ظح  لثم  رکذـللف  ءاسن  الاجر و  هوخا  اوناک  نا  كرت و  امم  ناثلثلا  امهلف 
مهف کلذ  نم  رثکا  اوناک  ناف  سدـسلا  امهنم  دـحاو  لکلف  تخا  وا  خا  هل  هارما و  وا  هلالک  ثروی  لجر  ناک  نا  و  : ) الع لج و  لاـق 

یف ضعبب  یلوا  مهـضعب  ماحرالا  ولوا  و  : ) هثلاثلا هقبطلا  یف  لاق  و  راضم .) ریغ  نید  وا  اهب  یـصوی  هیـصو  دـعب  نم  ثلثلا  یف  ءاـکرش 
هیلع ) هاـیاضق یف  رـشع - یناـثلا  لـصفلا  - ) هلوق یلا  مکجاوزا - كرت  اـم  فصن  مکل  و  : ) لاـقف جاوزـالا  ثاریم  رکذ  و  هللا .) باـتک 

لوقی یتلا  تاوخالا  تانبلا و  دروم  یف  هبـصعلا  لاطبا  رکذ  و  نید .) وا  اهب  نوصوت  هیـصو  دـعب  نم  متکرت  امم  نمثلا  نهلف  مالـسلا ))
رثک وا  هنم  لق  امم  نوبرقالا  نادلاولا و  كرت  امم  بیصن  ءاسنلل  نوبرقالا و  نادلاولا و  كرت  امم  بیـصن  لاجرلل  : ) لاقف انوفلاخم  اهب 
لعج ناـب  تاـهمالا ، ءاـبالا و  جاوزـالا و  نود  تاوخـالا  تاـنبلا و  یلع  صقنلا  دورو  لوـعلا و  نـالطب  یلع  لد  و  اـضورفم .) ابیـصن 

نم مدق  ول  و  رخا ، مکیا  مدق و  مکیا  يردا  ام  لاقف  رمع  لاعا  نم  لوا  و  سابع : نبا  لاق  .ناتـضیرف  هریخالل  هدحاو و  هضیرف  یلوالل 
هـضیرف رخوملا  تاهمالا و  نیجوزلا و  هضیرف  مدقملا  لاقف : رخا ؟ ام  مدق و  امف  هل : لیقف  هضیرف ، تلاع  ام  هللا  رخا  نم  رخا  هللا و  مدق 

ام و  : ) الع لج و  لاقف  هیقحتسم ) یلع  همسقف  یفلا ء  و   ) .هتبه لاق : رمع ؟ یلع  اذهب  ریشت  نا  کعنم  امف  هل : لیقف  .تاوخالا  تانبلا و 
ام ریدق  یش ء  لک  یلع  هللا  ءاشی و  نم  یلع  هلسر  طلـسی  هللا  نکل  باکر و  لیخ و ال  نم  هیلع  متفجوا  امف  مهنم  هلوسر  یلع  هللا  ءافا 

ءاینغالا نیب  هلود  نوکی  الیک  لیبسلا  نبا  نیکاسملا و  یماتیلا و  یبرقلا و  يذـل  لوسرلل و  هللف و  يرقلا  لها  نم  هلوسر  یلع  هللا  ءاـفا 
لصفلا (. ) کیلع هللا  ءافا  امم  کنیمی  تکلم  ام  نهروجا و  تیتآ  یتاللا  کجاوزا  کل  انللحا  انا  یبنلا  اهیا  ای  : ) یلاعت لاق  و  مکنم .)
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و : ) یلاعت لاق  هعـضو ) ثیح  هللا  هعـضوف  سمخلا  و   ) .هیریوج هیفـصک و  یبسلاب  يا  اولاق : مالـسلا )) هیلع  ) هاـیاضق یف  رـشع - یناـثلا 
هیلع و هللا  یلص   ) یبنلل هلک  یفلا ء  و  نیکاسملا .) یماتیلا و  یبرقلا و  يذل  لوسرلل و  هسمخ و  ناف هللا  یـش ء  نم  متمنغ  ام  نا  اوملعا 

امل دنواهنب  مئانغلا  همسق  بئاسلا  رمع  یلو  یلوصلا :) باتک  بدا   ) یف .مهل و  هل و  اهسمخ  همینغلا  و  مالـسلا ، مهیلع  هتیب  لها  و  هلآ )
، رهوـج نـم  نیطفـس  ناـک  ناـجریخفلا و  زنک  یلع  هـلد  نـم  ءاـج  مـث  اهمـسقف ، مئاـنغلا  بئاـسلا  عـمجف  نیملـسملا ، یلع  هللا  اـهحتف 

هلعجی مل  ائیف و  هلعج  هنا  نیبتف  هسمخی ، نا  هرمای  مل  هیرذـلا و  نیب  اـهنمث  مسقی  اـمهعیبی و  نا  هرماـف  رمع ، اـمهب  یتاـف  امهجرختـساف 
اناعد رمع  نا  انل و  وه  .هیلا  بتکف  یبرقلا ، يذ  مهـس  نع  سابع  نبا  لاس  رماع  نب  هدجن  نا  فسوی ) یبا  جارخ   ) باتک نع  .همینغ و 

هللا اهلعجف  تاقدصلا  و   ) .انیلع کلذ  یبا  انیلا و  هملسی  نا  الا  انیباف  انلئاع ، هنم  مدخن  انمرغم و  نع  هب  یـضقن  انمیا و  هنم  حکنن  نا  یلا 
یف نیمراغلا و  باقرلا و  یف  مهبولق و  هفلوملا  اهیلع و  نیلماعلا  نیکاـسملا و  ءارقفلل و  تاقدـصلا  اـمنا  : ) یلاـعت لاـقف  اـهلعج ) ثیح 

هکرتف ذئموی  اهیف  هبعکلا   ) هارملا یلح  نم  رـسکلاف  مضلاب  یلح )  ) هعمج نوکـسلاف و  حـتفلاب  یلح ) ناک  و  (. ) لیبسلا نبا  هللا و  لیبس 
یبا نبا   ) یف اـمک  هنع ) : ) باوصلا و  هیرـصملا )  ) یف اذـکه  هیلع )  ) یفخ نم  حـتفلاب  فخی ) مل  انایـسن و  هکرتـی  مل  هلاـح و  یلع  هللا 
رما امنا  هلوسر .) هللا و  هرقا  ثیح   ) فاقلا رـسکب  هرقاف ) اناکم  ( ) هیطخلا و  مالـسلا )) هیلع  ) هایاضق یف  رـشع - یناثلا  لـصفلا   ) دـیدحلا
نم اولبقا  اموق  نا  یفاکلا : یفف  .عوجرلا  هقفن  هل  نکی  مل  جاحلف  ایلحال ، اهیلا  يدـهی  ام  اما  و  اهلاح ، یلع  اهیلح  رارقاب  مالـسلا ) هیلع  )
دق اولاقف : مهربخاف  مهاتاف  هبیـش ، ینب  یلع  هولدف  لاس  هکم  یـصولا  مدق  املف  هبعکلل ، مهرد  فلاب  یـصواف  لجر  مهنم  تامف  رـصم 
یلا رظنا  اذه ، نع  هینغل  هبعکلا  نا  لاقف : هلاسف  هاتاف  مالسلا ،) هیلع  ) رقابلا رفعج  یبا  یلع  هولدف  سانلا  لاسف  انیلا ، اهعفدا  کتمذ  تئرب 

مهربخاف هبیـش  ینب  لجرلا  یتاف  .هیلا  اهعفداف  هلها  یلا  عجری  نا  زجع  وا  هتلحار  تلـض  وا  هتقفن  تبهذ  وا  هب  عطقف  تیبلا ، اذـه  ما  نم 
لاقف هاتاف  مالکلا ، اذه  انع  هتغلبا  امل  کلاسن  نحن  و  هنع ، ذخوی  ملع و ال  هل  سیل  عدـتبم  لاض  اذـه  هل : اولاقف  مالـسلا ،) هیلع   ) هلوقب

نا لوقی  هنا  مهل : تلقف  مهتیتآ  امل  كولاس  امب  کلاسا  انا  و  لاق : اولاق ، ام  کتغلب  الا  میظعلاب  ینولاس  اذک و  اذک و  کنا  اومعز  هل :
ایدانم ترما  مث  هبطصملا  یلع  مهتمقا  مث  هبعکلا  راتسا  یف  اهتقلع  مث  مهیدیا  تعطقل  نیملسملا  روما  نم  ائیش  تیلو  ول  نا  یملع  نم 

هیلع  ) یبا هل  لاقف  هبعکلل ، ایدـه  هتیراج  لجر  لعج  مالـسلا :) هیلع   ) مظاـکلا نع  هیف  .مهوفرعاـف و  هللا  قارـس  ءـالوه  نا  ـالا  يداـنی :
نب نالف  تایلف  هماعط  دفن  وا  هب  عطق  وا  هتقفن  هب  ترـصق  نم  الا  يدانیف : رجحلا  یلع  موقی  ایدانم  رم  مث  اهعبوا  هیراجلا  موق  مالـسلا :)
یف اهدوجو  مدـعل  هدـئاز  هل )  ) هملک و  هیرـصملا ،)  ) یف اذـکه  هل ) لاقف   ) .هیراجلا نمث  دـفنی  یتح  الواف  الوا ، یطعی  نا  هرم  و  نالف ،
هیلع ) هاـیاضق یف  رـشع - یناـثلا  لـصفلا  ( ) هلاـحب یلحلا  كرت  انحـضتف و  ـال  كـالول  رمع  ( ) هیطخلا مثیم و  نبا  دـیدحلا و  یبا  نبا  )
یف هصخش و  روما  یف  رخا  عضاوم  یف  هدشرا  امل  مالسلا ) هیلع   ) هل رمع  رکـش  درو  .هذخاب و  هیلع  نیریـشملا  اطخ  فرع  و  مالـسلا ))

لامب رمع  یلع  تمدق  لاق : - رخآ عضوم  یف  دیدحلا  یبا  نبا  هلقن  دق  و  دایز - نب  عیبرلا  نع  يور  ام  اهنم : هفلتخم : ظافلاب  هریغ  روما 
، افلا نیسمخب  تمدق  امنا  کحیو  لاق : .فلا  هئامسمخ  تلق : هب ؟ تمدق  ام  لاقف : هیلع  تملـس  مث  ءاشعلا  هعم  تیلـصف  نیرحبلا ، نم 

یلا عجرا  سعان ، کنا  لاقف : .اسمخ  تددـع  یتح  فلا  هئام  فلا و  هئاـم  تلق : .کـلذ  نوکی  مک  لاـق : فلا ، هئامـسمخ  لـب  تلق :
هبصنف و ناویدلا ، بصنب  هیلع  ریشاف  هیف  هباحـصلا  راشتـساف  کل ، تلق  ام  تلق : هب ؟ تئج  ام  لاقف : هیلع  تودغف  یلع ، دغا  مث  کتیب 

لاق و  مالسلا ) هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  مهیف  راصنالا و  نیرجاهملا و  عمجف  حبصاف  هلضف ، هدنع  تلـضفف  نیملـسملا  نیب  لاملا  مسق 
کتعنـص کتراجت و  کلها و  نع  انروما  هیالوب  كانلغـش  انا  سانلا : لاقف  لاملا ؟ اذـه  نم  اندـنع  لضف  لضف ، یف  نورت  ام  ساـنلل :

کنیقی لعجت  مل  هل : لاقف  تنا ، لقف  لاق : کیلع ! اوراشا  دـق  لاق : تنا ؟ لوقت  ام  لاـقف : مالـسلا ) هیلع   ) یلع یلا  تفتلاـف  کـل ، وهف 
هیلع و هللا  یلـص   ) یبنلا کثعب  نیح  رکذـتا  هنم ، نجرخال  هللا  لجا و  لاق : .تلق  امم  نجرختل  هل : لاـقف  لاـق ، اـم  رمع  مهفی  ملف  .اـنط 
(، هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا یلا  انعم  قلطنا  امتلق : یلا و  امتئجف  یـش ئ ، امکنیب  ناکف  هتقدـص  کعنمف  سابعلا  تیتاـف  اـیعاس  هلآ )
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نا تملع  اما  رمع  ای  کل : لاقف  سابعلا  عنص  يذلاب  هتربخاف  سفنلا ، بیط  هاندجوف  هیلع  انودغ  مث  انعجرف  ارثاخ ، هاندجوف  هیلا  انئجف 
لوالا و مویلا  یف  متیتا  مکنا  لاقف : یناثلا ، مویلا  یف  هسفن  بیط  لوالا و  مویلا  یف  هروثخ  نم  انیار  ام  هل  انرکذف  هیبا ! ونـص  لجرلا  مع 

نم متیار  يذلا  كاذف  امهتهجو  دق  یناثلا و  مویلا  یف  متیتا  و  يروثخ ، نم  متیار  ام  ناکف  نارانید ، هقدـصلا  لام  نم  يدـنع  یقب  دـق 
(( مالـسلا هیلع  ) هایاضق یف  رـشع - یناثلا  لصفلا   ) ءارقف یلع  هضفت  نا  ائیـش و  لضفلا  اذه  نم  ذخات  نا ال  کیلع  ریـشا  .یـسفن  بیط 

یبا نبا  هلقن  و  يردـخلا - دیعـس  یبا  نع  يور  ام  اهنم : .هریخـالا و  یلوـالا و  کـل  نرکـشال  هللا  تقدـص و  رمع : لاـقف  نیملـسملا ،
هلبقف دوسالا  رجحلا  نم  اند  مارحلا ، دجـسملا  لخد  املف  هتفالخ ، یف  اهجح  هجح  لوا  رمع  عم  انججح  لاق : رخآ  عضوم  یف  دـیدحلا 

.کتملتـسا کتلبق و ال  امل  کملتـسا  کلبق و  یبنلا  تیار  ینا  ول ال  و  عفنت ، رـضت و ال  رجح ال  کـنا  ملعـال  ینا  لاـق : و  هملتـسا ، و 
لاق لوقا ، امک  کل  لوقا  يذلا  نا  تملعل  هللا  باتک  نم  کلذ  لیوات  تملع  ول  و  عفنی ، رـضی و  هنا  یلب  مالـسلا :) هیلع   ) یلع هل  لاقف 

مهدهـشا و املف  یلب ،) اولاق  مکبرب  تسلا  مهـسفنا  یلع  مهدهـشا  مهتیرذ و  مهروهظ  نم  مدآ  ینب  نم  کـبر  ذـخا  ذا  و  : ) یلاـعت هللا 
هاـفا نمل و  دهـشت  نیتقـش  اـناسل و  نینیعل و  هل  نا  و  رجحلا ، اذـه  همقلا  مث  قر ، یف  مهقاـثیم  بتک  دـیبعلا  مـهنا  برلا و  هـنا  هـل  اورقا 

قداصلا نع  یفاکلا  يور  .نسحلاابا و  ای  اهب  تسل  ضراب  هللا  یناقبا  ال  رمع : لاـقف  .ناـکملا  اذـه  یف  یلاـعت  هللا  نیما  وهف  هاـفاوملاب ،
یل دهشتل  هتدهاعت  یقاثیم  اهتیدا و  یتناما   ) لاقی کلذل  اهمقتلاف و  رجحلا  رما  دابعلا  قیثاوم  ذخا  امل  یلاعت  هللا  نا  لاق : مالسلا ) هیلع  )
نا رما  اهعورف و  اهیلا  ثعبف  رمع  کلذ  غلبف  یتوت ، تناک  هارما  نا  مالـسلا :) هیلع   ) قداصلا نع  یفاـکلا  هاور  اـم  اـهنم : و  هاـفاوملاب .)

هعور نم  هیلع  لخدف  تام ، مث  مالغلا  لهتـساف  امالغ  تدلوف  رودلا  ضعب  یلا  تقلطناف  قلطلا  اهذخاف  هارملا ، تعزفف  هیلا ، اهب  ءاجی 
لاق و  مالـسلا )) هیلع  ) هایاضق یف  رـشع - یناثلا  لصفلا  ، ) یـش ئ اذـه  نم  کیلع  ام  هئاسلج  ضعب  هل  لاقف  مالغلا ، توم  نم  هارملا و 
دقل مکیارب  متلق  متنک  نئل  و  متبـصا ، ام  متدـهتجا  متنک  نا  مهل : مالـسلا ) هیلع   ) لاقف نسحلاابا ! اولـس  مهل  لاقف  اذـه ؟ اـم  مهـضعب و 

.هبقر و قتع  ینعی  هرغ ) کیلع   ) هربخ یف  و  لاق : رخآ و  عضوم  یف  دـیدحلا  یبا  نبا  هاور  .یبصلا  هید  کیلع  رمعل : لاق  مث  متاـطخا ،
هیلع بحی  ال  مالـسلا :) هیلع   ) یلع هل  لاقف  مجری ، نا  هنیدملاب  رجف  نصحم  ینمی  لجرب  رما  رمع  نا  هبقانم  یف  يورـسلا  هاور  ام  اهنم :

.نسحلاوبا و اهل  نکی  مل  هلـضعمل  هللا  یناقبا  ال  رمع : لاقف  دـحلا ، هیلع  بجی  امنا  رخآ ، دـلب  یف  هلها  و  هلها ، نع  بئاغ  هنـال  مجرلا ،
( مالـسلا هیلع   ) یلع اهیقلف  مجرت ، نا  اهب  رماف  روجفلاب ، تفرتعاف  اهلاسف  لماح ، هارماب  یتا  رمع  نا  یمزراوخلا ) بقانم   ) هاور ام  اهنم :

لاقف .روجفلاب  تفرتعا  معن ، لاق : مجرت ؟ نا  اهب  ترما  رمعل : لاق  و  اهدرف ، .مجرت  نا  اهب  رمع  رما  هل : اولاقف  هارملا ؟ هذه  لاب  ام  لاقف :
، کلذ ناک  دق  لاقف : اهتفخا ! وا  اهترهتنا  کلعل  هل : لاق  مث  اهنطب ؟ یف  ام  یلع  کناطلس  امف  اهیلع ، کناطلـس  اذه  هل : مالـسلا ) هیلع  )

الف تددـهت  وا  تسبح  وا  تدـیق  نم  هنا  .ءالبلا  دـعب  فرتعم  یلع  دـحال  لوقی : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا تعمـس  ام  وا  هل : لاقف 
نا يرذالبلا ) حوتف   ) هاور ام  اهنم : .رمع و  کلهل  یلع  ول ال  یلع ! لثم  ندـلی  ناـئاسلنلا  تزجع  لاـق : مث  اـهلیبس  رمع  یلخف  هل ، رارقا 

هالـص رمع  یلـص  املف  لاق : .هفوکلا  جارخ  نم  الام  باصاف  رمع ، دهع  یلع  هفالخلا  متاخ  یلع  شقتنا  هدـئاز  نب  نعم  هل  لاقی  الجر 
لئاق لاقف  هیف ؟ نولوقت  ام  مالـسلا )) هیلع  ) هایاضق یف  رـشع - یناثلا  لصفلا  : ) لاق مهل و  هتـصق  رکذ  و  مکناکم ، ساـنلل : لاـق  حبـصلا 

یف هتبوقع  هبذـک  بذـک  لجر  لاق : نسحلاابا ؟ لوقت  ام  رمع : هل  لاقف  تکاس ، مالـسلا ) هیلع   ) یلع و  هبلـصا ، لئاق  لاق  و  هدـی ، عطقا 
مکحا اـی  لوـقی : اـمالغ  تعمـس  لاـق : یلولـسلا  مصاـع  نع  یفاـکلا )  ) هاور اـم  اـهنم : و  هسبح ! ادـیدش و  ابرـض  رمع  هبرـضف  هرـشب ،

، نیلوح ینتعضرا  رهـشا و  هعـست  اهنطب  یف  ینتلمح  اهنا  لاق : کما ؟ یلع  وعدت  مل  رمع : هل  لاقف  یما ، نیب  ینیب و  مکحا  نیمکاحلا ،
يذـلا و  تلاقف : مالغلا ؟ لوقی  اـم  هذـه  اـی  رمع : لاـقف  ینفرعت ، ـال  اـهنا  تمعز  و  ینتدرط ، رـشلا  نم  ریخلا  تفرع  و  تعرعرت ، اـملف 

مل شیرق  نم  هیراج  ینا  و  یتریـشع ، یف  ینحـضفی  نا  دـیری  وه ؟ سانلا  يا  نم  يردا  هفرعا و ال  ام  هارت ، نیع  ـالف  رونلاـب ، بجتحا 
اهحضفی نا  دیری  مالغلا  نا  رمع ، دنع  اودهشف  هماسق  نوعبرا  مدقتف  یتوخا ، ءالوه  معن  تلاقف : دوهـش ؟ کلا  رمع : لاقف  طق ، جوزتت 
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هتدلج اولدع  ناف  دوهشلا ، نع  لاسن  یتح  نجسلا  یلا  هب  اوقلطنا  مالغلا و  اذه  اوذخ  رمع : لاقف  اهبر ، متاخب  شیرق  نم  هیراج  اهنا  و 
مالغ اـنا  یبنلا ، مع  نبا  اـی  مـالغلا : يداـنف  قیرطلا ، ضعب  یف  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما مهاـقلتف  نجـسلل ، هوذـخاف  يرتفملا ، دـح 
یلع انرما  اولاق : نجـسلا ! یلا  هب  ترما  رمع : مهل  لاـقف  هودر ، مالـسلا :) هیلع   ) لاـقف .رمع  هب  ملک  يذـلا  مـالکلا  هیلع  داـعا  مولظم و 

.مالغلا ماب  یلع  لاقف : مالـسلا ) هیلع   ) یلع لبقا  ذا  کلذـک  مه  انیبف  ارما ، یلعل  اوصعت  ـال  لوقت : كانعمـس  هدرن و  نا  مالـسلا ) هیلع  )
لاقف مهنیب ؟ یضقا  نا  یل  نذاتا  رمعل : مالـسلا ) هیلع   ) یلع لاقف  مالکلا ، داعاف  لوقت ؟ ام  مالغ  ای  مالـسلا :) هیلع   ) یلع لاقف  اهب  یتاف 

هذه ای  هارملل : مالـسلا ) هیلع   ) لاق مث  یلع ،) مکملعا  : ) لوقی هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا تعمـس  دـق  فیک ال و  هللا ! هناحبـس  رمع :
یناثلا لصفلا   ) هیضقب مویلا  نیضقال  مالسلا :) هیلع   ) لاقف .یلوالا  هداهشلاب  اودهـشف  هماسق  نوعبرالا  مدقتف  معن ، تلاق : دوهـش ؟ کلا 

معن تلاق : یلو ؟ کلا  اهل : لاق  مث  هلآ .) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا یبیبح  ینملع  برلل  هاـضرم  یه  مالـسلا )) هیلع  ) هاـیاضق یف  رـشع -
نم هللا و  دهـشا  مالـسلا :) هیلع   ) لاقف یبنلا ، مع  نبا  ای  معن  اولاق : زئاج ؟ مکتخا  یف  مکیف و  يرما  مهل : مالـسلا ) هیلع   ) لاـقف یتوخا ،
ربنق هاتاف  مهاردلاب ، یلع  ربنق  ای  یلام ! نم  دقنلا  مهرد و  هئامعبراب  هیراجلا  هذه  نم  مالغلا  اذم  تجوز  دـق  ینا  نیملـسملا  نم  رـضح 

بصف مالغلا  ماقف  لسغلا ! ینعی  سرعلا  رثا  کب  الا و  ینتات  و ال  کتارما ، رجح  یف  اهبـصف  اهذخ  هل : لاق  مالغلا و  دی  یف  اهبـصف  اهب 
، اذه يدلو  نم  ینجوزت  نا  دیرت  هللا ، لوسر  مع  نبا  ای  رانلا ! رانلا ! هارملا : تدانف  یموق ، اهل  لاقف  اهببلت ، مث  هارملا  رجح  یف  مهاردلا 
يدـلو و هللا  اذـه و  هدرطا ، هنم و  یفتنا  نا  ینورما  بش  عرعرت و  املف  مالغلا ، اذـه  هنم  تدـلوف  اـنیجه  یتوخا  ینجوز  يدـلو  هللا  و 

دمحم نب  دمحم  هاور  ام  .رمع و  کلهل  یلع  ول ال  هارمعا  و  رمع : يدانف  تقلطنا ، مالغلا و  دیب  تذـخا  مث  هیلع !! افـسا  یلقتی  يداوف 
مل و  هنیب ، ریغب  اـهل  ادـلو  اـمهنم  هدـحاو  لـک  هتعدا  لـفط  یف  رمع  دـهع  یلع  اـتعزانت  نیتارما  نا  هداـشرا :)  ) یف دـیفملا  ناـمعنلا  نب 

امهظعو نیتارملا و  یعدتساف  مالـسلا ،) هیلع   ) نینموملاریما یلا  هیف  عزف  و  رمع ، یلع  کلذ  یف  مکحلا  سبتلاف  امهریغ ، هیف  امهعزانی 
لکل نیفصن  هدقا  لاقف : عنصت ؟ ام  ناتارملا : تلاقف  راشنمب ، ینوتیا  امهیدامت : دنع  مالسلا ) هیلع   ) لاقف عزانتلا  یلع  اتماقاف  امهفوخ ، و 

هیلع  ) لاقف .اهل  هب  تحمس  دقف  کلذ  نم  دبال  ناک  نا  نسحلاابا ! ای  هللا  هللا  يرخالا : تلاق  امهادحا و  تتکسف  هفصن !! امکنم  هدحاو 
اهل دلولا  اهتبحاص و  عم  قحلا  نا  يرخالا  هارملا  تفرتعاف  تقفـشا ، هیلع و  تقرل  اهنبا  ناک  ول  و  اهنود ، کنبا  اذه  ربکا  هللا  مالـسلا :)

و مالـسلا )) هیلع  ) هایاضق یف  رـشع - یناثلا  لصفلا   ) .ءاضقلا یف  هنع  جرف  امب  مالـسلا ) هیلع   ) هل اعد  و  همغ )  ) رمع نع  يرـسف  اـهنود ،
دق اهنا  اهیلع  اودهـش  دـق  هیراجب  یتا  رمع  نا  یفاکلا ، هاور  ام  .هرغـص و  یف  نامیلـس  مکح  اذـه  و  لاق : و  هبقانم )  ) یف يورـسلا  هاور 
نا هارملا  تفوختف  همیتیلا  تبـشف  هلها ، نع  بیغی  ام  اریثک  لجرلا  ناـک  و  لـجر ، دـنع  همیتی  تناـک  اـهنا  اهتـصق  نم  تناـک  و  تغب ،

اهتاراج نم  هنیبلا  تماقا  هشحافلاب و  اهتمر  اهجوز  مدـق  املف  اهعبـصاب ، اهترذـع  تدـخاف  اهتکـسماف  هوسنب  تعدـف  اهجوز ، اهجوزتی 
هیلع اوصق  هوتاف و  بلاط ، یبا  نب  یلع  تان  لاق : مث  اهیف ، یـضقی  فیک  ردی  ملف  رمع ، یلا  کلذ  عفرف  کلذ ، یلع  اهندـعاس  یتاللا 

نم فیـسلا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع جرخاف  نهترـضحا ، و  اهیلع ، ندهـشی  یتاراج  ءالوه  تلاق : هنیب ؟ کلا  لجرلا : هارمـال  لاـقف  هصقلا 
، اهلوق نع  لوزت  نا  تباف  هجو ، لکب  اهراداف  لجرلا  هارما  اعد  مث  اتیب ، تلخداف  مهنم  هدـحا  لکب و  رما  هیدـی و  نیب  هحرط  و  هدـمغ ،

دق یفیـس و  اذه  بلاط و  یبا  نب  یلع  انا  ینیفرعت  لاق : مث  هیتبکر  یلع  اثج  دوهـشلا و  يدحا  اعد  هیف و  تناک  يذلا  تیبلا  یلا  اهدرف 
رمع و یلا  هارملا  تتفتلاف  کنم ، فیسلا  ننکمال  ینیقدصت  مل  نا  نامالا و  اهتیطعا  قحلا و  یلا  تعجر  تلاق و  ام  لجرلا  هارما  تلاق 

داسف تفاخف  هئیه ، الامج و  تار  اهنا  الا  هللا  ال و  تلاـقف : .یقدـصاف  مالـسلا :) هیلع   ) یلع اـهل  لاـقف  .قدـصلا  یلع  ناـمالا  هل : تلاـق 
الا دوهشلا  نیب  قرف  نم  لوا  انا  ربکا ، هللا  مالسلا :) هیلع   ) یلع لاقف  .اهعبصاب  اهتـضتفاف  اهانکـسماف  انتعد ، رکـسملا و  اهتقـسف  اهجوز ،
نم یفنت  نا  هارملاب  رما  و  مهرد ، هئامعبرا  اهرقع  لعج  رقعلا و  اعیمج  نهمزلا  فذاقلا و  دـح  نهمزلا  و  مالـسلا ،) هیلع   ) یبنلا لاـیناد 

لـصفلا  ) .ربخلا لایناد - ثیدـحب  انثدـح  مالـسلا :) هیلع   ) هل رمع  لاقف  .رهملا  هنع  قاس  هیراجلا و  هجوز  اـهجوز و  اـهقلطی  لـجرلا و 
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دحاو لک  یلع  ماقی  نا  رماف  انزلا ، یف  اوذخا  رفن  هسمخب  یتا  رمع  نا  غبـصالا  نع  هاور  ام  و  مالـسلا )) هیلع  ) هایاضق یف  رـشع - یناثلا 
برضف ادحاو  مدقف  مکحلا ، مهیلع  تنا  مقاف  لاق : مهمکح ، اذه  سیل  رمع ! ای  لاقف : ارـضاح ، مالـسلا ) هیلع   ) یلع ناک  و  دح ، مهنم 

رمع و ریحتف  هرزعف ، سماخلا  مدـق  و  دـحلا ، فصن  هبرـضف  عبارلا  مدـق  و  دـحلا ، هبرـضف  ثلاثلا  مدـق  و  همجرف ، یناـثلا  مدـق  و  هقنع ،
لاقف .رخالا  هبـشی  اهنم  یـش ء  سیل  دودح ، سمخ  مهیلع  تمقا  هدحاو ، هیـضق  یف  رفن  هسمخ  رمع : هل  لاقف  هلعف ، نم  سانلا  بجعت 

اما و  مجرلا ، هدح  ناک  نصحم  لجرف  یناثلا  اما  و  فیـسلا ، الا  مکح  هل  نکی  مل  هتمذ  نع  جرخ  ایمذ  ناکف  لوالا  اما  مالـسلا :) هیلع  )
نع يور  ام  .هلقع و  یلع  بولغم  نونجمف  سماخلا ، اما  و  دحلا ، فصن  هانبرـض  دـبعف  عبارلا  اما  و  دـلجلا ، هدـح  نصحم  ریغف  ثلاثلا 
یف هما  تعماج  له  لجرلل : مالـسلا ) هیلع   ) یلع لاقف  هرزعی ، نا  رمع  داراف  هوبا ، هنم  یفتنا  دوسا  نباب  یتا  رمع  نا  هرـشعلا :) لئاضف  )

، شیج یف  ناک  مثیهلا  نا  يورسلا ،) بقانم   ) هاور ام  .رمع و  کلهل  یلع  ول ال  رمع : لاقف  .هللا  هدوس  کلذلف  لاق : معن ، لاق : اهضیح ؟
هیلع  ) یلع اهکرداف  اهمجرب  رماف  هیلع ، صق  رمع و  یلا  هب  ءاج  و  اهنم ، کلذ  رکناف  دلوب ، رهـشا  هتـسب  همودق  دـعب  هتارما  تئاج  املف 

و : ) لوقی و  ارهـش ) نوثالث  هلاـصف  هلمح و  و  : ) یلاـعت لوقی  تقدـص  اـهنا  کـسفن  یلع  عبرا  رمعل : لاـق  مث  مجرت ، نا  لـبق  مالـسلا )
لاقف ارهش ، مالـسلا )) هیلع  ) هایاضق یف  رـشع - یناثلا  لصفلا   ) نوثالث عاضرلا  لمحلاف و  نیلماک ) نیلوح  نهدالوا  نعـضری  تادلاولا 

هتزانج و مالسلا ) هیلع   ) یلع رضحف  تام ، هبقع  یبا  نب  هبقع  نا  مالـسلا :) هیلع   ) قداصلا نع  هاور  ام  .رمع و  کلهل  یلع  ول ال  رمع :
! اهبرقت نا  رذحاف  کتارما  تمرح  یفوت  امل  هبقع  نا  ارضاح : ناک  لجرل  مالسلا ) هیلع   ) یلع لاقف  رمع ، مهیف  هباحـصا و  نم  هعامج 

جوزت هبقعل  ناک  دبع  اذـه  نا  معن ، لاقف : هتارما ! رخآ  یلع  مرحتف  ناسنا  تومی  اهبجعا ، نم  هذـه  هبیجع و  كایاضق  لک  رمع : لاقف 
هقتعت و یتـح  اهدـبع  یلع  مارح  هارملا  عـضب  و  اـهل ، اـقر  اـهجوز  ضعب  راـص  دـقف  هبقع ، ثاریم  ضعب  ثرت  موـیلا  یه  و  هرح ، هارما 

نب دمحم  عومجم  نع  ننملا ) فیرـشت   ) هباتک یف  سوواط  نب  یلع  يور  .هیف و  انفلتخا  امع  کلاسن  اذـه  لثمل  رمع : لاقف  اهجوزتی ،
هریهم و هرح  امهادحا  نیتارما  ینعدوا  الجر  نا  لاقف : اموی  لجر  یناتاف  رمعل ، یضقا  تنک  لاق : یضاقلا  حیرش  نا  نابزرملا  نیسحلا 

ضقاف هیراجلا ، نم  یفتنت  مالغلا و  یعدت  امهاتلک  و  هیراج ، و  امالغ ، اتدلو  دق  و  مویلا ، تحبصا  راد و  یف  امهتلعجف  هیرس ، يرخالا 
ام ءاضق  يدـنع  ناک  ول  تلقف : تیـضق ؟ امف  لاقف : هصقلا  هیلع  تصـصقف  رمع  تیتاف  امهیف ، یـش ء  ینرـضحی  ملف  کئاضقب ! امهنیب 

فرعا ینکل  رمع : لاقف  هیلا ، یلا و  يارلا  اودر  مهلکف  مهرواش ، هصقلا و  تصصقف  ینرما  و  هباحصلا ، نم  هرضح  نم  عمجف  کتیتا !
ال، لاقف : کتای  هیلا  ثعباف  اولاق : هنع ! بهذـملا  نیا  معن و  لاق : بلاط ، یبا  نبا  تدرا  کناک  اولاقف : اـهعزتنم ، نیا  اـهعزفم و  ثیح 
هل طئاح  یف  هاندـجوف  هاـنیتاف ، هیلا ، اـنب  اوموقف  مکحلا ، یتوی  هتیب  یف  و  یتاـی ، ـال  اـهل و  یتوی  ملع  نم  هرثا  و  مشاـه ، نم  هخمـش  هل 

هولهماف یکبی ! و  مالـسلا )) هیلع  ) هایاضق یف  رـشع - یناثلا  لصفلا  ( ) يدس كرتی  نا  ناسنالا  بسحیا   ) ارقی هاحـسم و  یلع  هیف  لکری 
و ضرع ، رما  لاقف : هب ؟ کـئاج  يذـلا  اـم  رمعل : لاـقف  هنادرا ، فصن  دـق  صیمق  هیلع  مهیلا و  جرخف  هیلع ، اونذاتـسا  مث  نکـس  یتح 

هیف مکحلا  لاق : مث  ائیش  ضرالا  نم  هدیب  ذخاف  اهیف ، مکح  ینرضحی  مل  تلق : اهیف ؟ تمکح  مبف  لاقف : هصقلا ، هیلع  تصصقف  ینرما 
يرخالا یلا  هعفد  حدقلا و  نزو  مث  تبلحف  هیف ، یبلحا  لاقف  امهادحا  یلا  هعفد  مث  احدق  رضحا  نیتارملا و  رـضحا  مث  اذه ! نم  نوها 

تفتلا مث  کنبا ، يذـخ  لیقثلا  نبللا  هبحاصل  و  کتنبا ، يذـخ  فیفخلا ، نبللا  هبحاـصل  لاـقف  هنزو ، مث  هیف  تبلحف  هیف ، یبلحا  لاـقف 
.هنبل نود  اهنبل  کلذـک  و  هتید ، هلقع و  نود  اهثاریم  اهلقع و  لعجف  لجرلا ، نع  هارملا  طح  یلاـعت  هللا  نا  تملع  اـما  لاـقف : رمع  یلا 

لـصفلا موی  نا   ) صفحابا کیلع  ضفخ  مالـسلا :) هیلع   ) یلع لاقف  .اوبا  کموق  نکل  و  نسحلاابا ، اـی  قحلا  كدارا  دـقل  رمع : لاـقف 
هاور ام  .یثنالا و  رکذـلا و  یلع  لالدتـسالا  یف  اـساسا  کـلذ  ءاـبطالا  تلعج  دـق  و  لاـق : و  يورـسلا ) بقاـنم   ) هاور و  اـتاقیم .) ناـک 

اودـهاشت ترجف و  اهنا  هونب  یعداف  دـلوب  تئاجف  اهنطب ، یلع  تام  اهعقاو  نا  املف  ناف ، خیـش  اهجوز  هارماب و  یتا  رمع  نا  یفاـکلا :) )
هیلا تعفدـف  کتجح ، یتاه  لاقف : هجح ! یل  نا  یبنلا : مع  نبا  ای  تلاقف : مالـسلا ) هیلع   ) یلع اهب  رمف  مجرت ، نا  رمع  اهب  رماف  .اـهیلع 
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یبصلاب اعد  و  بارتا ، نایبصب  اعد  دغلا  نم  ناک  املف  هارملا ، اودر  اهعقاو ، موی  و  اهجوزت ، مویب  مکملعت  هارملا  هذه  لاقف : هارقف ، اباتک 
یکتاف مالغلا  ماق  و  نایبصلا ، ماقف  اوموق ، مهب  حاص  اونکمت  اذا  یتح  اوسلجا  مهل : لاق  بعللا  مهاهلا  اذا  یتح  اوبعلا  مهل : لاـقف  مهعم 

دح هتوـخا  دـلج  و  هیبا ، نم  هثرو  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هـب  اعدـف  هیتـحار ، مالـسلا )) هـیلع  ) هاـیاضق یف  رـشع - یناـثلا  لـصفلا   ) یلع
یتا رمع  نا  هاور  امم  .هیتحار و  یلع  مالغلا  ءاکتا  یف  خیـشلا  فعـض  تفرع  لاق : تعنـص ؟ فیک  رمع : هل  لاقف  ادح ، ادـح  نیرتفملا 

هوجلاعف اقمر  هب  اودـجوف  هلزنم ، یلا  لمحف  هلتق ، دـق  هنا  يار  یتح  لجرلا  هبرـضف  هلتقب ، هرما  هیلا و  هعفدـف  لجر ، اخا  لتق  دـق  لجرب 
، هلتقب رماف  رمع  یلا  هب  قلطناف  هرم ، ینتلتق  دـق  لاقف  کلتقا ، نا  یلو  یخا ، لتاق  تنا  لاقف : لوتقملا  وخا  هذـخا  يرب  اـملف  يرب ، یتح 
: لاقف اذـکه ، هیف  مکحلا  سیل  هل : لاقف  رمع  یلع  لخدـف  جرخا ، یتح  اولجعت  ال  لاقف : هربخ ، هربخاف  مالـسلا ) هیلع   ) یلع یلع  اورمف 
و هنع ، افعف  هسفن ، یلع  یتا  هنم  صتقا  نا  هنا  لجرلا ، رظنف  هیخاب ، هلتقی  مث  هب ، عنـص  ام  الوا  لوتقملا  خا  نم  اذه  صتقی  لاقف : وه ؟ ام 

ول لاق : مث  همحرلا ، تیب  لها  مکلعج  يذلا  دمحلا هللا  لاق : و  ئامسلا ، یلا  هدی  رمع  عفرف  هیلع : داز  کلذ و  يورـسلا  يور  .اکراتت و 
هایم ضعب  یف  اودـجو  مهنا  دوهـشلا  اهیلع  دهـش  هارما  نا  اتور  هصاخلا  هماعلا و  نا  داشرالا :)  ) یف دـیفملا  لاق  .رمع و  کلهل  یلع  ال 

و لاق : رمع و  بضغف  هئیرب ، ینا  ملعت  کنا  مهللا  تلاقف : لعب  تاذ  تناک  اهمجرب و  رمع  رماف  اـهل ، لـعبب  سیل  اـهاطی  ـالجر  برعلا 
تجرخف لبا  یلهال  تناک  تلاقف : تلئسف  تدرف  ارذع ، اهل  لعلف  اهولاساف  اهودر  مالـسلا :) هیلع   ) یلع لاقف  اضیا ، دوهـشلا  نیحرجت 

نا یباف  هتیقـستساف  یئاـم  دـفنف  نبل ، هلبا  یف  ناـک  اـنطیلخ و  یعم  جرخ  و  نبل ، یلها  لـبا  یف  نکی  مل  و  ئاـم ، یعم  تلمح  و  اـهیف ،
یلع لاقف  اهرک ، هتنکم  مالـسلا )) هیلع  ) هایاضق یف  رـشع - یناثلا  لصفلا   ) جرخت یـسفن  تداک  املف  یـسفن ، نم  هنکما  یتح  ینیقـسی 
هارما تبـص  يورـسلا :) بقانم   ) یف ءاج  .اهلیبس و  رمع  یلخف  هیلع ) مثا  الف  داـع  ـال  غاـب و  ریغ  رطـضا  نمف   ) ربکا هللا  مالـسلا :) هیلع  )

نا رمع  یلع  صق  و  ضاـیبلا ، کـلذ  باـصاف  اـهلابث  شتف  و  لـجر ، اهدــنع  تاـب  دــق  تلاـق : اهترــض و  شارف  یلع  ضیبـلا  ضاـیب 
کلذ يوتـشاف  عضوملا ، یلع  اوبـصف  مهرما  هب  یتا  املف  ادـیدش ، انایلغ  یلغا  دـق  راح  ءامب  ینوتیا  مالـسلا :) هیلع   ) یلع لاقف  ، اهبقاعی

یتلا کلت  هلیح  اهناف  کجوز ، کیلع  کسما  لجرلل  لاق  و  میظع ، نکدیک  نا  نکدـیک  نم  هنا  هارملل : لاق  و  اهیلا ، هب  یمرف  ضایبلا 
بجی ال  مالسلا :) هیلع   ) یلع هل  لاقف  مجرت  نا  رمع  رماف  ریغص ، مالغ  اهب  رجف  هنـصحم  هارما  نا  اضیا : هیف  ام  .دحلا و  اهبرـضف  اهتفذق 

اهمجرب رماف  تنز ، دق  یلبح  هنونجم  هارماب  یتا  رمع  نا  اضیا : هیف  ام  .كردـمب و  سیل  اهب  رجف  يذـلا  نال  دـحلا ، بجی  امنا  مجرلا ،
.ربخلا و اربی - یتح  نونجملا  نع  هثالث : نع  ملقلا  عفر  لوقی : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا تعمـس  اما  مالـسلا :) هیلع   ) یلع هل  لاـقف 

نب همادـق  نا  تور  هصاخلا  هماعلا و  نا  اضیا : داشرالا )  ) یف ام  و  کلها ! نا  تدـک  دـقل  کنع  هللا  جرف  داز : و  دـیفملا ) داشرا   ) هاور
اونمآ و نیذـلا  یلع  سیل  : ) لوقی یلاعت  هللا  نال  دـحلا  یلع  بجی  ـال  هنا  همادـق : هل  لاـقف  هدـحی  نا  رمع  داراـف  رمخلا  برـش  نوعظم 

اردـف تاحلاصلا ،) اولمع  اونمآ و  و  مالـسلا )) هیلع  ) هایاضق یف  رـشع - یناثلا  لصفلا   ) اوقتا ام  اذا  اومعط  امیف  حانج  تاحلاصلا  اولمع 
لاقف .هیالا  هذه  یلع  الت  لاقف : همادق ؟ یلع  دحلا  تکرت  مل  هل : لاقف  رمع  یلا  یـشمف  مالـسلا ،) هیلع   ) ایلع کلذ  غلبف  دحلا  هنع  رمع 

تاحلاصلا ال اولمع  اونمآ و  نیذـلا  نا  مرح ، ام  باکترا  یف  هلیبس  کلـس  نم  و ال  هیالا ، هذـه  لـها  نم  همادـق  سیل  مالـسلا :) هیلع  )
رمع ظقیتساف  هلملا ، نع  جرخ  دقف  هلتقاف ، بتی  مل  نا  دـحلا و  هیلع  مقاف  بات ، ناف  لاق ، امم  هبتتـسا  همادـق و  ددراف  امارح ، نولحتـسی 

اهیعفدت اهل ال  الاق  هعیدو و  هارما  اعدوتـسا  نیلجر  نا  ناذاز : نع  یفاکلا  هاور  ام  .ربخلا و  هبوتلا - رهظاف  ربخلا  همادق  فرع  کلذـل و 
رثک یتح  تباف  تام ، دق  یبحاص  نا  یتعیدو و  ینطعا  لاقف : اهیلا ، امهدحا  ءاجف  اباغف  اقلطنا  مث  كدنع ، عمتجن  یتح  انم  دـحاو  یلا 

: اهل لاقف  رمع  یلا  اعفتراف  تم ، کنا  رکذ  و  کبحاص ، اهذخا  هارملا : تلاقف  یتعیدو ، یتاه  لاقف : رخالا  ءاج  مث  هتطعا ، مث  هفالتخا 
هعیدولا هذه  یلع : لاقف  .امهنیب  ضقا  هل : رمع  لاقف  مالـسلا .) هیلع   ) ایلع هنیب  ینیب و  لعجا  هارملا : تلاقف  تنمـض ! دـق  الا و  كارا  ام 

نا بقانملا )  ) یف ام  .اهنمـضی و  مل  و  کبحاصب ، ینتاف  اهدـنع ، اعمتجت  یتح  امکنم ، دـحاو  یلا  اهعفدـت  الا  اـهامترما  دـق  و  يدـنع ،
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ای لاقف  امالا  قیلطت  هدع  مک  لاقف  لجر  هاتا  باطخ  نبا  نا  يور  ناک  نم  رئاس  هفرعی  اربخ  ثیدحلا  یف  انیور  انا  لاق : يدبعلا  هلقصم 
یف رـشع - یناـثلا  لـصفلا   ) ینثنا ناـنتنثا و  لاـق  هلئاـس و  یلا  هجوـلا  ینثف  هیعبـصاب  یـضترملا  اـمواف  هرکذا  همـالل  هقیلطت  مکردـیح 

: لاق يدـسالا  بلاغ  نب  صفح  نا  هیقفلا :)  ) یف ءاج  العلا و  وذ  یلع  اذـه  هل : لاق  لاق ال  اذـه  فرعت  هل  لاـق  مالـسلا )) هیلع  ) هاـیاضق
، اثالث قلاط  هتارماف  اذک ، اذـک و  هدـیق  یف  نکی  مل  نا  نیلجرلا : دـحا  لاقف  دـیقمدبع ، امهب  رم  ذا  رمع  نمز  یف  ناسلاج  نالجر  امنیب 

کمالغ دیق  لحف  اذک ، اذک و  یلع  انفلح  انا  هل : الاقف  دـبعلا  یلوم  یلا  ابهذـف  اثالث ، قلاط  هتارماف  تلق ، امک  هیف  ناک  نا  رخالا : لاقف 
قحا هالوم  رمع : لاقف  هصقلا ، هیلع  اوصقف  رمع  یلا  اوعفتراف  یمالغ ، دـیق  تللح  نا  اثالث  قلاـط  هتارما  دـبعلا : یلوم  لاـقف  هنزن ، یتح 

رما هنفجب و  رما  مث  اذـه ! نوها  ام  لاقف : هیلع  اوصقف  هوتاف  یـش ئ ، اذـه  یف  هدـنع  نوکی  هلعل  بلاط  یبا  نب  یلع  یلا  اـنب  اوبهذا  هب ،
، دـیقلا اوعفرا  مالـسلا :) هیلع   ) لاق مث  تـالتما  یتح  ءاـملا  هیلع  بص  مث  هنفجلا ، یف  دـیقلا  هیلجر و  لـخدا  و  اـطیخ ، هیف  دـشف  هدـیقب 

یلا ءاملا  عجارت  یتح  ءاملا  یف  هلـسراف  دـیدحلا  ربزب  مالـسلا ) هیلع   ) اعد مث  ءاـملا  صقن  جرخا  اـملف  ئاـملا ، نم  جرخا  یتح  هوعفرف 
تلخد اولـصفنا  کلذ و  اولعف  املف  داز : و  ناذاش ) نبا  لئاضف   ) هاور .هنزو و  وهف  ربزلا  هذـه  اونز  لاق : مث  ءاـملا  یف  دـیقلا  هعـضوم و 

هفرعم یلا  مالـسلا ) هیلع   ) يده امنا  هلقن : دعب  قودـصلا  لاق  و  هوبنلا ! ملع  هبیع  کنا  دهـشن  نولوقی : مه  و  اوجرخ ، مهیلع و  مهواسن 
( لبنح نب  دـمحا  لئاضف   ) نع القن  يزوجلا ) نبا  طبـس  هرکذـت   ) یف ام  .نیمیلاب و  قالطلا  زیجی  نم  ماکحا  نم  سانلا  صلخیل  کلذ 

نب دیعس  مالسلا )) هیلع  ) هایاضق یف  رـشع - یناثلا  لصفلا   ) لاق نسحوبا .) اهل  سیل  هلـضعم  نم  هللااب  ذوعا   ) لوقی ناک  رمع  نا  ادنـسم 
، اباوج مهدنع  دجی  ملف  هباحصلا  یلع  اهضرعف  لئاسم ، نع  هلاسی  رمع  یلا  بتک  مورلا  کلم  نا  وه  و  ببس ، لوقلا  اذهل  و  بیـسملا :

لئاسم نع  کلئاس  ینا  هیلا : بتک  رصیق  ناک  .تارابع  نسحاب  تقو  عرسا  یف  اهنع  باجاف  مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما یلع  اهضرعف 
و لجر ، هلک  یش ء  ام  و  مف ، هلک  یش ء  ام  ،و  هللادنع سیل  یش ء  ام  و  هللا ، هملعی  یش ء ال  ام  و  هللا ، هقلخی  مل  یش ء  ام  اهنع : ینربخاف 
سفنتی و یش ء  نع  و  محر ، مهب  لمحی  مل  هعبرا  نع  و  هل ، هریشع  لجر ال  نع  کلئاس  و  حانج ، هلک  یش ء  ام  و  نیع ، هلک  یش ء  ام 
ماع ال هئام  اهلظ  یف  بکارلا  ریـسی  هرجـش  نع  و  هدـحاو ، هرم  نعظ  نعاـظ  نع  و  لوقی ، اذاـم  سوقاـنلا  توص  نع  و  حور ، هیف  سیل 

هنجلا لها  نع  و  ئام ، ریغ  نم  تتبن  هرجـش  نع  و  هدـحاو ، هرم  الا  سمـشلا  هیلع  علطت  مل  ناکم  نع  و  ایندـلا ، یف  اـهلثم  اـم  اـهعطقی 
طلتخی ناولا ال  هعـصق  لک  یف  عاصقلا  اهیلع  هنجلا  دئاوم  نع  و  ایندـلا ، یف  مهلثم  ام  نولوبی ، و ال  نوطوغتی ، نوبرـشی و ال  نولکای و 
ایندـلا یف  نوکت  هیراج  نع  و  یـش ئ ، اـهنم  صقنی  ـال  هنجلا و  هحاـفت  نم  جرخت  هیراـج  نع  و  ایندـلا ، یف  اـهلثم  اـم  ضعبب  اهـضعب 

هللا مسب  هفلخ : لاحلا  یف  بتک  باـتکلا و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ارقف  یه ؟ اـم  هنجلا  حـیتافم  نع  و  دـحاول ، هرخـالا  یف  یه  نیلجرل و 
هیلع و هللا  یلـص   ) دـمحم انیبن  هکرب  یلاعت و  هللا  نوعب  کبیجا  انا  کلملا و  اهیا  کـباتک  یلع  تفقو  دـقف  دـعب  اـما  .میحرلا  نمحرلا 

ذختا ام   ) کیرـش هبحاص و  هل  دلو و  هل  مکلوقف  هللا  هملعی  يذـلا ال  اما  .همالک و  هنال  نآرقلاف  هللا  هقلخی  مل  يذـلا  یـشلا ء  اما  هلآ :)
هللادـنع سیل  يذـلا  اما  و  مالـسلا )) هیلع  ) هایاضق یف  رـشع - یناثلا  لصفلا  (. ) دـلوی مل  دـلی و  مل  ( ) هلا نم  هعم  ناک  ام  دـلو و  نم  هللا 

هلک يذـلا  اما  .ءاملاف و  لجر  هلک  يذـلا  اما  و  اهیف ، یقلی  ام  لک  لکات  رانلاف  مف  هلک  يذـلا  اما  و  دـیبعلل .) مالظب  کبر  ام  و   ) ملظلاف
اـصعف محر  مهب  لمحی  مل  نیذلا  اما  و  مالـسلا .) هیلع   ) مداف هل  هریـشع  يذلا ال  اما  و  حیرلاف ، حانج  هلک  يذـلا  اما  و  سمـشلاف ، نیع 

اذا حبـصلا  و   ) یلاعت لاق  حبـصلاف  حور  ریغ  نم  سفنتی  يذـلا  اـما  .ءاوح و  مدآ و  صخـش  میهاربا و  شبک  و  مالـسلا ) هیلع   ) یـسوم
ایندلا یـضمت  انتوهتـسا  انترغ و  دق  ایندلا  نا  اقدص  اقدص  الدع  الدـع  الهم  الهم  اقح  اقح  اقط  اقط  لوقی : هناف  سوقانلا  اما  و  سفنت .)
تصع امل  ءانیـس  روطف  هرم  نعاظلا  اما  انطوتـساف و  لحرن  انا  انربخا  دق  یتوملا  نا  انکر  انم  یهوا  الا  انع  یـضمی  موی  نم  ام  انرق  انرق 
یلاعت هلوق  کلذف  مهیلع ، اهقتنف  رون  نم  نیحانج  اهل  لعج  هعطق و  هنم  هللا  علقف  مایا ، هسدقملا  ضرالا  نیب  هنیب و  ناک  لیئارـساونب و 
.هناکم یلا  هدر  اوبات  املف  مکیلع ، هتعق  وا  الا  اونموت و  نا  لیئارسا  ینبل  لاق  و  مهب .) عقاو  هنا  اونظ  هلظ و  هناک  مهقوف  لبجلا  انقتن  ذا  (و 
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و یسومل ، مالسلا )) هیلع  ) هایاضق یف  رشع - یناثلا  لصفلا   ) یلاعت هللا  هقلف  امل  رحبلا  ضراف  سمشلا  هیلع  علطت  مل  يذلا  ناکملا  اما  و 
اهلظ یف  بکرلا  ریسی  یتلا  هرجشلا  اما  .هناکم و  یلا  رحبلا  ءام  داع  مث  اهیلع ، سمـشلا  عولطب  ضرالا  تسبی  لابجلا و  لاثما  ءاملا  ماق 

هنجلا یف  سیل  هنجلا  راجشا  نم  یه  و  مدآ ، ینب  لامعا  اهیلا  یهتنت  هعباسلا  ءامسلا  یف  یهتنملا  هردس  یه  و  یبوط ، هرجـشف  ماع  هئام 
تتبن یتلا  هرجشلا  اما  .ناکم و  لک  یف  اهلظ  و  دحاو ، اهلصا  سمـشلا  ایندلا  یف  اهلثم  و  اهناصغا ، نم  نصغ  هیف  الا و  تیب  رـصق و ال 

یف مهلثمف  هنجلا  لها  ءاذـغ  اما  و  نیطقی .) نم  هرجـش  هیلع  انتبنا  و   ) یلاعت هلوقل  هل  هزجعم  کلذ  ناک  و  سنوی ، هرجـشف  ءام  ریغ  نم 
هضیبلا ایندلا  یف  هلثمف  هدحاولا  هعـصقلا  یف  ناولالا  اما  .طوغتی و  لوبی و ال  هما و ال  هرـس  نم  يذغتی  هناف  هما ، نطب  یف  نینجلا  ایندلا 

یهف رقاک ، نمومل و  ایندـلا  یف  نوکت  یتلا  هلخنلاـف  نینلا  نیب  نوکت  یتلا  هیراـجلا  اـما  .ناـطلتخی و  ـال  رفـصا و  ضیبا و  ناـنول  اـهیف 
باتکلا رـصیق  ارق  املف  .هللا  لوسر  دـمحم  هللا  الا  هلا  الف  هنجلا  حـیتافم  اما  و  اهلخدـی ، رفاکلا ال  و  هنجلا ، یف  اهنال  هرخالا  یف  نموملل 

نبا طبـس  يور  و  هلآ .) هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحم مع  نبا  هل  لیقف  بیجملا  نع  لاس  مث  هوبنلا ، تیب  نم  الا  مالکلا  اذـه  جرخ  ام  لاق :
( بلاط یبا  نبا  دعب  هللا  یناقبا  ال   ) اهضعب یف  رمع  لاق  عبرا  ایاضق  هدنسم  نع  و  لبنح ) نب  دمحا  لئاضف   ) نع هترکذت )  ) یف يزوجلا 

یف رـشع - یناثلا  لصفلا  (. ) رمع کلهل  یلع  ـال  ول   ) اهـضعب یف  و  بلاـط ) یبا  نبا  اـهل  سیل  هلـضعمل  ینقبت  ـال  مهللا   ) اهـضعب یف  و 
بوطخلا ذا  يدـمتعم  تیبلا  لها  یبنلا و  بح  داـبع : نب  بحاـصلا  لوقی  ینعملا  اذـه  یف  و  طبـسلا : لاـق  مث  مالـسلا )) هیلع  ) هاـیاضق

مانالا و داس  نم  لضفا  هللا  لوسر  مع  نبا  ایا  انید  مکلیـضفت  يری  یلوم  حدـمل  خـصا  نامزلا  درف  ای  نیدـلا  هرذـم  ای  انیف  اهیار  تئاسا 
دق اونهو و  نا  اولز و  نا  کملع  لثم  له  انیفکت  ءارغلا  هلـصخلا  هذـه  اوفرع و  ول  مالـسالا  یف  کقبـس  لثم  لـه  انییمـش  اـهلا  ساـس 
یتح اولشف  ذا  اوناخ و  ذا  كربص  لثم  له  انییبت  الیوات و  ینعم و  اظفل و  هفرعت  نآرقلل  کعمج  لثم  له  انیدهت  تحبصا  امک  تیده 
اولاق ذا  کلوق  لثم  له  انیکـسم  تیطعا  دـق  ریغـصلا و  لفط  کل  ریـسالا و  یناعلل  کلذـب  لـثم  لـه  انیفـص  موی  یف  يرج  اـم  يرج 

اهتبرـش و مل  رکبوبا : لاقف  رمخلا  برـش  دـق  لجرب  یتا  رمالاب  ماق  امل  رکبابا  نا  یفاکلا : يور  انیواتف و  یف  انکله  یلع  ول ال  هرهاـجم 
یف لوقت  ام  رمعل : رکبوبا  لاقف  .اهتبنتجا  مارح  اـهنا  ملعا  ول  اهنولحتـسی و  موق  ینارهظ  نیب  یلزنم  تملـسا و  ینا  لاـقف : همرحم ؟ یه 

هوتاف و هلزنم ، یف  مکحلا  یتوی  رمع : لاقف  ایلع  انل  عدا  مالغ  ای  رکبوبا : لاقف  .اـهل  نسحلاوبا  هلـضعم و  رمع : لاـقف  لـجرلا ؟ اذـه  رما 
هیلع الت  ناک  نمف  راصنالا  نیرجاهملا و  سلاجم  یلع  هب  رودی  نم  هعم  ثعبا  رکب : یبال  مالـسلا ) هیلع   ) لاقف هوربخاف  ناملـس ، هدنع 

(: مالسلا هیلع   ) هل ناملس  لاقف  .هلیبس  یلخف  دحا  هیلع  دهشی  ملف  لعفف  هیلع ، یش ء  الف  هیلع  تیلت  نکی  مل  ناف  دهـشیلف ، میرحتلا  هیآ 
نا الا  يدهی  نما ال  عبتی  نا  قحا  قحلا  یلا  يدهی  نمفا  : ) یلاعت هلوق  دیکات  ددجا  نا  تدرا  امنا  مالـسلا :) هیلع   ) لاقف مهتدشرا  دـقل 

بئارغ یلع  فوقولا  دارا  نم  و  مالـسلا )) هیلع  ) هاـیاضق یف  رـشع - یناـثلا  لـصفلا   ) .مهیف یف و  نوـمکحت ) فـیک  مکل  اـمف  يدـهی 
هیلع  ) هل و  اعبـشم ، ارادقم  کلذ  نم  لفکت  دقف  مالـسلا ) هیلع   ) هایاضق یف  فلوملا  انباتکب  هیلعف  اذـه  نم  رثکا  مالـسلا ) هیلع   ) هایاضق

.هتفالخ مایا  یف  ایاضق  و  هثالثلا ، هرما  یف  ایاضق  و  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا هایح  یف  ایاضق  مالسلا )

هینغم

هللا لوسر  نع  تبث  ام  هنـسلا  و  هیبن ، هنـس  هللا و  باتک  وه  مارحلا  لالحلا و  ردـصم  ناب  ماـمالا  لـیلد  صلختی  و  هب ، نیزتی  اـم  یلحلا :
ول و  هب ، هاـضر  و  مهتـالماعم ، مهتاداـع و  ساـنلا و  لاـعفا  نم  يار  اـمل  هرارقا  يا  هریرقت  وا  هلعف  وا  هلوـق  نم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )

یلع ناک  ام  ءاقبا  بجوف  هب ، فرصنی  وا  هنع  هنی  مل  و  هنم ، يارمب  هللا و  لوسر  دهع  یف  ناک  هبعکلا  لح  و  یهنلا ، مدع  توکـسلاب و 
هنیز وه  ام  لـکب  فرـصتلا  مرحیف  مکحلا ، یف  هفرـشملا  هبعکلا  یلحب  هسدـقملا  تاـبتعلا  دـجاسملا و  قحلت  لـه  لاـست : .ناـک و  اـم 

نا و  هللا ، لیبس  یف  اهنال  هبعکلا ، یلح  مکح  اهمکحف  هینید  هحلـصم  ریخ و  هنیزلا  یف  ناک  نا  باوجلا : موصعملا .؟ مرح  دجـسملل و 
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فرـص یلوالاف  عدار - ماوعلا و ال  لعفی  امک  ءابرهکلا ، ءوض  عم  وا  راهنلا  حـضو  یف  عومـشلا  داقیاک  ءاوس ، اهمدـع  اهدوجو و  ناک 
.نیحلاصلا هئایلوا  ءایبنالا و  هللا و  یضری  امیف  اهنمث 

هدبع

یلحلا یلا  ءافخلا  هبسن  زییمت  اناکمف  هللا  یلع  ایفاخ  هبعکلا  یلح  ناکم  نکی  مل  يا  اناکم : هیلع  فخی  مل  و  … 

يرفعج

مالسالا ضیف 

نایم هب  نآ  يرایـسب  و  همظعم ) هکم  رد  ادخ  هناخ   ) هبعک رویز  هرابرد  نخـس  وا  دزن  باطخ  نبا  رمع  تفالخ  نامز  رد  هک  هدش  لقن 
هچ دهاوخ  یم  رویز  هبعک  تسا و  رتشیب  ششاداپ  باوث و  ینک  ناناملـسم  هاپـس  فرـص  هتـشاد  رب  ار  نآ  رگا  دنتفگ : یهورگ  دمآ ،

رویز رد  ندرکن  فرصت  هرابرد   ) ترضح نآ  دیسرپ ، مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  زا  نآ  هرابرد  و  درادرب ، تفرگ  میمـصت  رمع  دنک ؟
( ناشگرم زا  سپ   ) ناناملـسم لاوما  لوا ) : ) دوب روج  راهچ  اهیئاراد  دـمآ و  دورف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  رب  نآرق  دومرف : هبعک )

یم تسد  هب  يزوریف  رثا  رب  نمشد  زا  هچنآ   ) تمینغ مود )  ) و دومن ، شخپ  میـسقت و  ناگدنرب  ثرا  نیب  باسح  يور  زا  ار  اهنآ  هک 
نآ دراد  رارق  ادخ  هک  دتس ) داد و  دوس  زا  کیجنپ   ) سمخ موس )  ) و درک ، میسقت  دندوب  نآ  قحتـسم  هک  یناسک  هب  ار  نآ  هک  دیآ )
ياج هب  ار  نآ  داد  رارق  ادـخ  هک  اهـششخب ) تاوکز و   ) تاقدـص مراهچ )  ) و داد ) دـیاب  یناسک  هچ  هب  هک   ) دومن نییعت  هک  یئاج  ار 
يارب يروتـسد   ) تشاذگ دوخ  لاح  هب  ار  نآ  ادخ  دوب و  نآ  رد  زور  نآ  هبعک  رویز  و  دنربب ) هرهب  نآ  زا  دیاب  یناسک  هچ  هک   ) دوخ

همه هرابرد  نوچ   ) سپ دوبن ، هدیشوپ  ناهنپ و  وا  رب  نآ  ياج  ناکم و  درکن و  اهر  ار  نآ  یشومارف  يور  زا  و  دادن ) نآ  رد  فرـصت 
رمع .هداد  رارق  لوسر  ادـخ و  هک  روطنامه  ار  نآ  راذـگ  اج  رب  وت ) نیاربانب  هدومرفن  يزیچ  هبعک  رویز  هب  عجار  داد و  روتـسد  لاوما 

فرـصت نآ  رد   ) تشاذـگ دوخ  ياـج  هب  ار  رویز  و  میتـسین ) انـشآ  ادـخ  مکح  هب  نوچ   ) میدـش یم  اوسر  اـم  يدوبن  وت  رگا  تفگ :
(. دومنن

ینامز

زامن هب  ناوارف  هجوت  يا  هتـسد  .دـنرگن  یم  رگید  ياه  هبنج  زا  رتشیب  مالـسا  هبنج  کی  هب  هک  دـنوش  یم  تفای  يدارفا  هاـگیب  هاـگ و 
رگید تابجاو  یهاگ  هک  اجنآ  ات  هتفرگ  شیپ  ار  قلخ  تمدخ  هار  دـح  زا  شیب  موس  هتـسد  .اعد  هب  يدایز  هجوت  رگید  هتـسد  دـنراد 
نیئآ مالـسا  هک  تسا  نآرق  حیرـص  هک  يروطنامه  رگید …  هتـسد  و  رگید …  هتـسد  دننک و  یم  نآ  يادـف  ار  هزور  زامن و  دـننام 

رد لاـح  نیع  رد  دـنک و  ظـفح  ار  یبـجاو  ره  زرم  درگنب و  بناوـج  همه  زا  ار  مالـسا  تاروتـسد  دـیاب  مه  ناملـسم  تسا ، لادـتعا 
فقو صوصخم و  تالآرویز  رگید  فرط  زا  بجاو و  ادـخ  هناخ  يوربآ  ظفح  .دـنک  يور  هدایز  رگید  بجاو  رد  لـیامت  تروص 

اب مالسا  نایرکشل  اه و  هعماج  تاجایتحا  رگید  يوس  زا  .تسا  زیاج  نسحا  هب  لیدبت  دروم  رد  طقف  نآ  رد  فرصت  تسادخ و  هناخ 
نیمات مه  ار  ناگنـسرگ  زور  کی  ياذـغ  هک  روطنامه  دـش  دـهاوخن  لح  هاگچیه  تالآرویز  يرادـقم  ای  یلاق و  هتخت  دـنچ  شورف 

ره درک و  هدایپ  ار  همانرب  ناوتب  ات  تسا  مزال  رمتـسم  تباث و  يا  هجدوب  يا  همانرب  ره  يارب  هدش  دای  تاکن  هب  هجوت  اب  .درک  دهاوخن 
.دروخ یم  مشچ  هب  رتمک  يزوریپ  دشابن  تباث  يا  هجدوب  اجک 
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يزاریش دمحم  دیس 

ول موق  لاقف  هترثک ، و  هضفلا ) بهذلا و  نم  هنیزلا  ینعمب  هیلح ، عمج   ) هبعکلا یلح  همایا ، یف  باطخلا  نب  رمع  دـنع  رکذ  هنا  يور  و 
هیلع نینموملاریما  لئـس  و  کلذـب ، رمع  مهف  یلحلاب ؟ هبعکلا  عنـصت  اـم  و  رجـالل ، مظعا  ناـک  نیملـسملا  شویج  هب  تزهجف  هتذـخا 
نیب اهمـسقف  نیملـسملا  لاوما   ) لوـالا ماـسقا ، هعبرا ) لاومـالا  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبـنلا یلع  لزنا  نآرقلا  نا  : ) لاـقف مالـسلا ؟

مه و  هیقحتـسم ) یلع  همـسقف   ) مئاـنغلا یه  و  یفلا ء )  ) یناـثلا و )  ) .ثرـالا ماـسقا  یف  يا  ضئارفلا ) یف   ) ثروملا تاـم  اذا  هثروـلا )
ثیح هعـضو ) ثیح  هللا  هعـضوف   ) هبـشا ام  حابرالا و  یف  مئانغلا و  یف  هللا  هررق  يذـلا  سمخلا )  ) ثلاثلا و )  ) مهیلا نم  نودـهاجملا و 

هللا اهلعجف   ) هاکزلا يا  تاقدـصلا )  ) عبارلا و ) ( ) لیبسلا نبا  نیکاسملا و  یماـتیلا و  و  یبرقلا ، يذـل  لوسرلل و  هسمخ و  ناـف هللا   ) لاـق
لوسرلا ناک  موی  يا  ذئموی ) اهیف  هبعکلا  یلح  ناک  و  ( ) هیالا ءارقفلل - تاقدصلا  امنا  : ) لاق ثیح  هینامثلا  فانصالا  نم  اهلعج ) ثیح 

هیلع فخی  مل  و   ) .افرـصم اـهل  ررقن  یتح  انایـسن ) هکرتی  مل  و   ) افرـصم اـهل  ررقی  مل  و  هلاـح ) یلع  هللا  هکرتف  ( ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  )
هرقا ثیح   ) رمع ای  هرقاف )  ) اهلوح یغبنی  امب  مکحی  اذـل ال  اهب و  ملعی  مل  یتح  هللا ، یلع  ایفاخ  هبعکلا  یلح  ناکم  نکی  مل  يا  اـناکم )

(. هلاحب یلحلا  كرت  و  انحضتف ، كالول ال  رمع ، هل  لاقف   ) هیف افرصتی  مل  هایقب و  اذا  هلوسر ) هللا و 

يوسوم

جرخی سمخلا : .بئارـضلا  یفلا ء : .هکرتـلا  عـیزوت  هب  ملعی  ملع  ضئارفلا  ملع  هثروـلا و  نم  دـحاو  لـکل  ضرف  اـم  ضئارفلا : هـغللا :
نیملـسملا و یلع  اهریخ  دوعی  هحیـصنب  لخبی  مامالا ال  ناک  حرـشلا : .هبعکلا  هب  نیزت  یتلا  تاغوصملا  هبعکلا : یلح  .حابرالا  سمخ 

یلع مهلدی  مهل و  هحیصنلا  لذبی  ناک  کلذ  عم  هنکل  منود  هل  قحلا  نا  يری  هثالثلا و  ءافلخلل  هفالخلا  هیعرشب  لقی  مل  هنا  نم  مغرلاب 
یلع وه  نوکی  نا  دارا  سراف و  حـتفی  نا  دارا  امدـنع  رمعل  هتحیـصن  کلذ  نم  نیملـسملا و  مالـسالا و  زع  اهیف  نوکی  یتلا  عضاوملا 

نایبلا اذهب  مامالا  هحـصن  هبعکلا  یلح  ذـخاب  رمع  مه  امل  هنا  یه  هحیـصنلا و  هذـه  اهنم  هیار و  نع  هدرو  مامالا  هحـصن  شیجلا  سار 
يذـلا یفلا ء  لامف  هماع  لاوما  هافولا و  دـعب  هثرولا  یلع  عزوت  هذـهف  ناسنالا  اهبـستکی  هصاخ  لاوما  هعبرا  لاومـالا  نا  وه  لـیلجلا و 

لدب مشاه  ینب  یف  هعـضو  ثیح  هللا  هعـضو  سمخلا  لام  هقفلا و  باتک  یف  روکذم  لیـصفت  یلع  مهیلع  عزوی  نودـهاجملا  هبـسکی 
هللا نا  هناکم و  هایقباف  هللا  لوسر  رظن  هللا و  رظن  ماما  ناک  دق  هبعکلا و  لام  یقب  هینامثلا و  فانـصالل  اهلعجف  تاقدـصلا  لام  هاکزلا و 

.کلذب ءادتقالا  بجوف  هکرحی  هل  هلوسر  هنع و  لفغی  مل 

یناقلاط

.دـش هتفگ  نخـس  نآ  یناوارف  هبعک و  ياهرویز  هرابرد  وا  روضح  رد  باـطخ  نب  رمع  تموکح  راـگزور  هب  هک  تسا  هدـش  تیاور 
هبعک تسا و  رتگرزب  نآ  شاداپ  ینک ، زیهجت  ار  ناناملسم  ياههاپس  و  یشورفب - ینک -  فرصت  ار  نآ  رگا  دنتفگ : رمع  هب  یهورگ 
یّلـص دّمحم  رب  هک  نآرق  : » دومرف دیـسرپ ، مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  درک و  يراک  نانچ  دصق  رمع  .تسا  رویز  هب  يزاین  هچ  ار 

، دومرف میسقت  کی  ره  مهس  قبط  رب  ناثراو  نایم  ار  نآ  هک  ناناملسم  لاوما  دوب : هنوگ  راهچ  لاوما  دش ، لزان  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا 
هک تاقدـص  داهنب و  دـیاب  هک  اجنآ  ار  نآ  دوخ  دـنوادخ  هک  سمخ  و  دومرف ، میـسقت  نآ  ناقحتـسم  ناـیم  ار  نآ  هک  یگنج  میاـنغ 
نآ تشاذگ و  دوخ  لاح  هب  ار  نآ  دنوادخ  تشاد و  رویز  هبعک  هک  مه  ماگنه  نآ  رد  .داهن  دیاب ، هک  اج  ره  ار  نآ  فرصم  دنوادخ 

شلوسر ادخ و  هک  هنب  ییاج  رد  ار  نآ  مه  وت  .تسا  هدومرفن  اهر  دشاب ، هدنام  هدیشوپ  ادخ  رب  شیاج  هکنآ  ای  یشومارف  يور  زا  ار 
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.درک اهر  دوخ  لاح  هب  ار  هبعک  رویز  میدش و  یم  اوسر  يدوبن  وت  رگا  تفگ : رمع  .دنا » هداد  رارق 

مراکم

َمَظْعَأ َناَک  َنیِِملْـسُْملا  َشُویُج  ِِهب  َتْزَّهَجَف  ُهَتْذَخَأ  َْول  ٌمْوَق  َلاَقَف  ُُهتَْرثَک  ِهَبْعَْکلا َو  ُْیلَح  ِهِماَّیَأ  ِیف  ِباَّطَْخلا  ِْنب  َرَمُع  َدـْنِع  َرِکُذ  ُهَّنَأ  َيِوُر  َو 
مالسلا هیلع  َنِینِمْؤُْملا  َریِمَأ  ُْهنَع  َلَأَس  َِکلَِذب َو  ُرَمُع  َّمَهَف  ِْیلَْحلِاب  ُهَبْعَْکلا  ُعَنْصَت  اَم  ِرْجَْأِلل َو 

مالسلا هیلع  لاقف 

ُهَمَّسَقَف ُءْیَْفلا  ؛َو  ِِضئاَرَْفلا ِیف  ِهَثَرَْولا  َْنَیب  اَـهَمَّسَقَف  َنیِِملْـسُْملا  ُلاَوـْمَأ  : ٌهََعبْرَأ ُلاَْومَأـْلاَو  ، هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ِِّیبَّنلا  یَلَع  َلِْزنُأ  َنآْرُْقلا  َّنإ 
ُهّللا ُهَکَرَتَف  ، ٍِذئَمْوَی اَهِیف  ِهَبْعَْکلا  ُْیلَح  َناَک  َو.اَهَلَعَج  ُْثیَح  ُهّللا  اَهَلَعَجَف  ُتاَقَدَّصلا  ؛و  ُهَعَـضَو ُْثیَح  ُهّللا  ُهَعَـضَوَف  ُسْمُْخلا  ؛َو  ِهیِّقِحَتْـسُم یَلَع 

.ُُهلوُسَر ُهّللا َو  ُهَّرَقَأ  ُْثیَح  ُهَِّرقَأَف  ، ًاناکَم ْهیَلَع  َفْخَی  َْمل  ،َو  ًاناَیِْسن ُهْکُْرتَی  َْمل  ،َو  ِِهلاَح یَلَع 

.ِِهلاَِحب َْیلَْحلا  َكَرَت  اَنْحَضَْتفَال َو  َكالَْول  ُرَمُع  َُهل  َلاَقَف 

یهورگ.دـمآ نایم  هب  نخـس  نآ  ترثک  هبعک و  ياهرویز  زا  وا  روضح  رد  ، باطخلا نب  رمع  تفالخ  مایا  رد  هک  تسا  هدـش  تیاور 
رتـشیب نآ  رجا  ، یتخاـس یم  زهجم  ار  نیملــسم  ياهرکــشل  ، نآ اـب  و  یتـخورف ) یم  و   ) یتـفرگ یم  ار  اـه  نآ  رگا  : دـنتفگ رمع ) هـب  )

هراب نیارد  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  زا  تفرگ و  راک  نیا  هب  میمـصت  رمع  ، نآ لابند  هب  دراد ؟ اهرویز  نیا  هب  یجاـیتحا  هچ  هبعک.دوب 
.درک لاؤس 

: دومرف وا  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

قبط  ) ار اه  نآ  هک  ، ناناملـسم لاوما  : تشاد دوجو  لام  عون  راهچ  هک  یلاـح  رد  دـش  لزاـن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  رب  نآرق  نیا 
هب گنج  ریغ  ای  گنج  قیرط  زا  هک  یمئانغ  «) ءیف ،و« دومرف میـسقت  هثرو  نایم  رد  صاخ  ماهـس  قباطم  ثرا  ناونع  هب  نآرق ) روتـسد 
نآ هک  (، تاوکز  ) تاقدص و  داد ، رارق  دوخ  دراوم  رد  ار  نآ  هک  ، سمخ ،و  درک میـسقت  شناقحتـسم  رب  ار  نآ  هک  دوب ) هدمآ  تسد 
ادخ تشاد و  دوجو  هبعک  ياهرویز  نامز  نآ  رد  و  (. دومرف میـسقت  شناقحتـسم  نایم  رد  و   ) تشاد ررقم  دوب  مزال  هک  اج  نآ  رد  ار 
لیلد هب  هن  دوب و  یـشومارف  يور  زا  هن  رما  نیا  و  درکن ) نایب  نآ  میـسقت  يارب  یـصاخ  مکح  و   ) تشاذـگ یقاب  لاح  نامه  رب  ار  نآ 

رد فرـصت  زا  و   ) راذـگب یقاب  دـنا  هداد  رارق  ار  نآ  شربمایپ  ادـخ و  هک  لاح  نامه  رب  ار  نآ  زین  وت  نیاربانب  ، نآ ناکم  ندوب  یفخم 
(. نک رظن  فرص  نآ 

دوخ لاح  هب  ار  هبعک  ياهرویز  و.میدـش  یم  اوسر  يدوبن  وت  رگا  : درک ضرع  دینـش ) ار  مالـسلا  هیلع  ماما  راتفگ  هک  یماـگنه   ) رمع
زا ؛ دنک یم  هراشا  فورعم  باتک  نیدنچ  هب  فیرش  ثیدح  نیا  عبانم  حرش  رد  بیطخ  موحرم  هنامیکح : راتفگ  دنـس   ) . .تشاذگاو

ننـس هجام و  نبا  ننـس  دواد و  یبا  ننـس  و  یقرزا )  ) هیکملا رابخا  رد  »و  هبعکلا هوسک  » باب ، جـح باتک  رد  يراـخب و  حیحـص  هلمج 
،ج هغالبلا جهن  رداصم  ) .دـنا هتـسیز  یم  یـضر  دّیـس  موحرم  زا  شیپ  ًابلاغ  هک  رگید  ددـعتم  بتک  يرذالب و  نادـلبلا  حوتف  یقهیب و 

(( 4،ص 219
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هبعک تالآرویز  تشونرس 

رد هک  تسا  هدش  تیاور  :» دیوگ یم  دنک و  یم  لقن  مالـسلا  هیلع  ماما  هنامیکح  مالک  نیا  يارب  يدورو  نأش  هللا  همحر  یـضر  دّیس 
یم ار  اه  نآ  رگا  : دنتفگ رمع ) هب   ) یهورگ.دمآ نایم  هب  نخس  نآ  ترثک  هبعک و  ياهرویز  زا  وا  دزن  ، باطخلا نب  رمع  تفالخ  مایا 

اهرویز نیا  هب  یجاـیتحا  هچ  هبعک.دوب  رتشیب  نآ  رجا  ، یتخاـس یم  زهجم  ار  نیملـسم  ياهرکـشل  ، نآ اـب  و  یتـخورف ) یم  و   ) یتـفرگ
َرَمُع َْدنِع  َرِکُذ  ُهَّنَأ  َيِوُر  َو  ( ؛» درک لاؤس  هراب  نیارد  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  زا  تفرگ و  راک  نیا  هب  میمصت  رمع  ، نآ لابند  هب  دراد ؟

ُهَبْعَْکلا ُعَنْـصَت  اَم  ِرْجَْأِلل َو  َمَظْعَأ  َناَک  َنیِِملْـسُْملا  َشُویُج  ِِهب  َتْزَّهَجَف  ُهَتْذَـخَأ  َْول  ٌمْوَق  َلاَـقَف  ُُهتَْرثَک  ِهَبْعَْکلا َو  ُْیلَح  ِهِماَّیَأ  ِیف  ِباَّطَْخلا  ِْنب 
( . مالسلا هیلع  َنِینِمْؤُْملا  َریِمَأ  ُْهنَع  َلَأَس  َِکلَِذب َو  ُرَمُع  َّمَهَف  ِْیلَْحلِاب 

دوـجو لاـم  عوـن  راـهچ  هک  یلاـح  رد  دـش  لزاـن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  رب  نآرق  نیا  : دوـمرف وا  خـساپ  رد  مالـسلا  هـیلع  ماـما  »
ءیف ،و  دومرف میـسقت  هثرو  نایم  رد  صاـخ  ماهـس  قباـطم  ثرا  ناونع  هب  نآرق ) روتـسد  قبط   ) ار اـه  نآ  هک  ، ناناملـسم لاوما  : تشاد
دراوم رد  ار  نآ  هک  ، سمخ و  درک ، میسقت  شناقحتـسم  رب  ار  نآ  هک  (، دوب هدمآ  تسد  هب  گنج  ریغ  ای  گنج  قیرط  زا  هک  یمئانغ  )

نآ رد  و  دومرف ) میـسقت  شناقحتـسم  ناـیم  رد  و   ) داد رارق  دوب  مزـال  هک  اـج  نآ  رد  ار  نآ  هک  (، تاوکز  ) تاقدـص ،و  داد رارق  دوخ 
نیا و  درکن ) نایب  نآ  میـسقت  يارب  یـصاخ  مکح  و   ) تشاذگ یقاب  لاح  نامه  رب  ار  نآ  ادـخ  تشاد و  دوجو  هبعک  ياهرویز  نامز 

ار نآ  شربمایپ  ادـخ و  هک  لاح  ناـمه  رب  ار  نآ  زین  وت  نیارباـنب  ، نآ ناـکم  ندوب  یفخم  لـیلد  هب  هن  دوب و  یـشومارف  يور  زا  هن  رما 
هیلع و هللا  یلـص  ِِّیبَّنلا  یَلَع  َلِْزنُأ  َنآْرُْقلا  َّنإ  : مالـسلا هیلع  لاقَف  ( ؛») نک رظن  فرـص  نآ  رد  فرـصت  زا  و   ) راذگب یقاب  دـنا  هداد  رارق 

ُْثیَح ُهّللا  ُهَعَـضَوَف  ُسْمُْخلا  ؛َو  ِهیِّقِحَتْـسُم یَلَع  ُهَمَّسَقَف  ُءْیَْفلا  ؛َو  ِِضئاَرَْفلا ِیف  ِهَثَرَْولا  َْنَیب  اَهَمَّسَقَف  َنیِِملْـسُْملا  ُلاَْومَأ  : ٌهََعبْرَأ ُلاَْومَأـْلا  ،َو  هلآ
ْهیَلَع َفْخَی  َْمل  ،َو  ًاناَیِْسن ُهْکُْرتَی  َْمل  ،َو  ِِهلاَح یَلَع  ُهّللا  ُهَکَرَتَف  ، ٍِذئَمْوَی اَهِیف  ِهَبْعَْکلا  ُْیلَح  َناَک  َو.اَهَلَعَج  ُْثیَح  ُهّللا  اَهَلَعَجَف  ُتاَقَدَّصلا  َو  ُهَعَضَو ؛

( . ُُهلوُسَر ُهّللا َو  ُهَّرَقَأ  ُْثیَح  ُهَِّرقَأَف  ، ًاناکَم

دوخ لاح  هب  ار  هبعک  ياهرویز  و.میدـش  یم  اوسر  يدوبن  وت  رگا  :» درک ضرع  دینـش  ار  مالـسلا  هیلع  ماـما  راـتفگ  رمع  هک  یماـگنه 
( . ِِهلاَِحب َْیلَْحلا  َكَرَت  اَنْحَضَْتفَال َو  َكالَْول  ُرَمُع  َُهل  َلاَقَف  ( ؛» تشاذگاو

نآرق هب  هاگ  ره  » هک دومرف  درک و  هدافتسا  ینشور  لیلد  زا  هبعک  تالآرویز  لکـشم  هب  ییوگ  خساپ  يارب  عقاو  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
لاوما هرابرد  «. تسا هدـش  نشور  لاملا  تیب  لاوما  هچ  یـصخش و  یـصوصخ و  لاوما  هچ  لاوما ، ماـمت  فیلکت  دوش  هعجارم  دـیجم 

َو « ) . » لاـفنا » هروس هیآ 41  رد  ، سمخ دـننام  یمومع  لاوما  هرابرد  هدـمآ و  « ءاـسن » هروس رد  طوسبم  لکـش  هب  ثرا  مکح  ، یـصخش
ام ِهّللِاب َو  ُْمْتنَمآ  ُْمْتنُک  ْنِإ  ِلِیبَّسلا  ِْنبا  ِنیِکاسَْملا َو  یماتَْیلا َو  یبْرُْقلا َو  يِذـِل  ِلوُسَّرِلل َو  ُهَسُمُخ َو  ِهِّلل  َّنَأَف  ٍءْیَـش  ْنِم  ُْمتِْمنَغ  اـمَّنَأ  اوُمَلْعا 

« ). هبوت » هروس هیآ 60  رد  ، تاکز مکح  دروم  رد  و  ٌریِدَق ) » ٍءْیَـش  ِّلُک  یلَع  ُهّللا  ِناعْمَْجلا َو  یَقَْتلا  َمْوَی  ِناقْرُْفلا  َمْوَی  انِدـْبَع  یلَع  اْنلَْزنَأ 
ًهَضیِرَف ِلِیبَّسلا  ِْنبا  ِهّللا َو  ِلِیبَس  ِیف  َنیِمِراْغلا َو  ِباقِّرلا َو  ِیف  ْمُُهبُوُلق َو  ِهَفَّلَؤُْملا  اْهیَلَع َو  َنِیِلماْعلا  ِنیِکاسَْملا َو  ِءارَقُْفِلل َو  ُتاقَدَّصلا  اَمَّنِإ  »

ُهّللا َءافَأ  ام  « ) . » رـشح » هروس هیآ 7  رد  دوش  یم  لاـملا  تیب  دراو  ءیف  تروـص  هب  هک  مئاـنغ  هراـبرد  و  « ( ٌمیِکَح ٌمِیلَع  ُهّللا  ِهّللا َو  َنِم 
ْمُْکنِم ِءاِینْغَْألا  َْنَیب  ًَهلوُد  َنوُکَی  ْیَک ال  ِلِیبَّسلا  ِْنبا  ِنیِکاسَْملا َو  یماتَْیلا َو  یبْرُْقلا َو  يِذـِل  ِلوُسَّرِلل َو  ِهِّللَف َو  يرُْقلا  ِلْهَأ  ْنِم  ِِهلوُسَر  یلَع 

.تسا هدمآ  مکح  ِباقِْعلا ) » ُدیِدَش  َهّللا  َّنِإ  َهّللا  اوُقَّتا  اوُهَْتناَف َو  ُْهنَع  ْمُکاهَن  ام  ُهوُذُخَف َو  ُلوُسَّرلا  ُمُکاتآ  ام  َو 

هب زگره  توکـس  نیا  هدرک و  رایتخا  توکـس  نآرق  لاح  نیا  اب  تسا  هدوبن  مک  ، هبعک هب  قلعتم  ِلاوما  تـالآرویز و  هک  نیا  اـب  یلو 
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.دشاب هبعک  رایتخا  رد  دیاب  هک  تسا  نیا  شموهفم  هکلب  ، تسین نداتفا  ملق  زا  یشومارف و  يانعم 

توبث مدـع  هناشن  ، ناـیب ماـقم  رد  توکـس  دوش و  یم  ریبعت  یماـقم  قـالطا  هب  نآ  زا  ، هقف لوصا  رد  هاـگ  هک  تسا  يزیچ  ناـمه  نیا 
.ددرگ یم  یصاخ  مکح  توبث  هناشن  ای  مکح و 

یبا نبا  هغـالبلا  جـهن  حرـش   ) . تسا یگرزب  هابتـشا  ، هدوـبن یهجوـت  لـباق  زیچ  هبعک  تـالآرویز  دـنا  هدرک  روـصت  یـضعب  هـک  نـیا 
ياهرکـشل زیهجت  يارب  نآ  زا  دـندرک  داهنـشیپ  مود  هفیلخ  هب  مدرم  هک  دـمآ  مـالک  نـیا  ردـص  رد  اریز   ( ، ،ج 19،ص 158 دیدحلا

.تساه نآ  یناوارف  رب  لیلد  نیا  دنک و  هدافتسا  نیملسم 

لصا ، یلوصا هدعاق  کی  قبط  هک  تسا  نآ  لیلد  هب  هبعک  یلح  رد  فرصت  ندوب  مارح  دنا  هدرک  روصت  یضعب  هک  نیا  رگید  هابتـشا 
تباث لوصا ، رد  هک  نیا  اب   ( ، نامه  ) . درک يراددوخ  نآ  نداد  ماجنا  زا  دیاب  دوشن  تباث  يزیچ  هحابا  ات  ینعی  تسا  « رْظَح » ءایشا رد 

هک ضرف  هب  دوش و  یم  يراج  تئارب  لصا  ، یمیرحت یبوجو و  فیلاکت  رد  کش  ماگنه  هب  تسا و  هحابا  ، ءایـشا رد  لـصا  میا  هدرک 
توکس نامه  ، روبزم ءایشا  رد  فرصت  تمرح  لیلد  نیاربانب.تسا  هدش  مکاح  نآ  رب  هحابا  تئارب و  هلدا  دشاب ، رظح  ، ءایشا رد  لصا 

.تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تنس  نآرق و  رادانعم 

اه هتکن 

هبعک ِّیلُح  ناتساد  -1

دوخ خیرات  رد  « نودلخ نبا  » هلمج زا  ، تسا هدش  عورش  مالسا  زا  لبق  ، هبعک هب  تالآرویز  نداد  هیده  هک  دوش  یم  هدافتسا  خیراوت  زا 
تفای اج  نآ  رد  ییاهریـشمش  الط و  زا  وهآ  کچوک )  ) همـسجم ود  درک  رفح  ار  مزمز  هاچ  « بلطملا دـبع   » هک یماگنه  : دـسیون یم 

« بلطملادبع » هک یماگنه.دـندوب  هدرک  نفد  مزمز  رانک  رد  ار  نآ  دوب و  هداتـسرف  هیدـه  هبعک  يارب  ار  نآ  ناریا  هاشداپ  «، ناساس » هک
نبا خیرات   ). .داد صاصتخا  هبعک  هب  زین  ار  اهریشمش  داد و  رارق  هبعک  تنیز  ناونع  هب  ار  ییالط  يوهآ  ود  نآ  ، دروآ نوریب  ار  اه  نآ 

،ج 2،ص 338) نودلخ

دبع ،» درک نیئزت  ار  هبعک  هک  یسک  نیلوا  دنک  یم  حیرـصت  مه  وا  تسا و  هدروآ  نآ  هب  کیدزن  یبلطم  دوخ  خیرات  رد  زین  « یبوقعی »
 ( ،ج 1،ص 247 یبوقعی خیرات   ) . .دوب « بلطملا

یم دربتسد  اهرویز  نآ  هب  يدارفا  هاگ  هکلب  ، تشاد رویز  تیلهاج  نامز  رد  هبعک  اهنت  هن  هک  دوش  یم  هدافتـسا  زین  اه  لقن  یـضعب  زا 
 ( ص 338 (، يافوتم 245 ، يدادغب بیبح  نب  دمحم  ،) ربحملا  ) . .دندز

هدافتسا دنمزاین  جاجح  يارب  ناوت  یم  هبعک  يایاده  زا  هک  دوش  یم  هدافتـسا  هدمآ  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  عبانم  رد  هک  یتایاور  زا 
هیده يزینک  هبعک  هب  : درک ضرع  ترـضح  نآ  تمدخ  یـصخش  هک  تسا  هدمآ  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یثیدـح  رد  هلمج  زا  ؛ درک

هار رد  هک  یناسک  هب  ار  نآ  غلبم  شورفب و  ار  نآ  : دومرف ترضح  دییامرف ؟ یم  يروتـسد  هچ  دراد  شزرا  رانید  دصناپ  هک  دنا  هدرک 
 ( ،ج 4،ص 242،ح 3 یفاک  ) . .هدب دندنمزاین  هک  یجاجح  دنا و  هدنام 
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هبعک هدرپ  هک  یماگنه   ) درک لاؤس  هبعک  هدرپ  زا  يا  هعطق  ندیرخ  هرابرد  مالسلا  هیلع  رفعج ) نب  یسوم   ) نسحلاوبا زا  یـصخش  زین 
هتشاد هاگن  دوخ  يارب  ار  نآ  زا  یتمـسق  هک  دنتخورف ) یم  ای  دنداد و  یم  هیده  ، هدرک هعطق  هعطق  ار  هنهک  هدرپ  ، دندرک یم  ضوع  ار 

ار نآ  زا  يزیچ  دوش  یم  اـیآ  : درک لاؤس.دراد  تکرب  وا  يارب  درادـن و  یعناـم  هک  دوـمرف  ترـضح.دشورفب  تساوـخ  یم  ار  هیقب  و 
 ( ،ج 3،ص 148،ح 5 یفاک  ) . .هن : دومرف ترضح  داد ؟ رارق  تیم  نفک 

.تسا هتشاد  دوجو  زین  مالسا  زا  لبق  هبعک  تالآرویز  هک  دهد  یم  ناشن  نئارق 

نورد تشاد  یجنگ  هبعک  هک  دوش  یم  هدافتسا  دنک  یم  لقن  « قاحسا نبا  » زا راونالاراحب  رد  هللا  همحر  یسلجم  همالع  هک  یثیدح  زا 
 ) .دـندرک تقرـس  ار  نآ  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ  تـثعب  زا  شیپ  لاـس  جـنپ  شیرق  زا  یعمج  هـبعک و  لـخاد  رد  یهاـچ 

 ( ،ج 15،ص 411 راونالاراحب .

دروم فیرش  ثیدح  رد  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ماما  یتح  درک و  یمن  فرصت  نآ  رد  یـسک  اه  تدم  ات  زین  مالـسا  زا  سپ 
هدرپ اهنت.دوش ، یمن  هدـهاشم  هبعک  رد  یتالآرویز  هنوگ  چـیه  هک  تساه  لاـس  یلو  ؛ تسا هدومرف  یهن  نآ  رد  فرـصت  زا  زین  ثحب 
راوز هب  ای  دنتسرف  یم  یمالسا  ياهروشک  ياه  تیصخش  يارب  هدرک  هعطق  هعطق  ار  نیـشیپ  هدرپ  دننک و  یم  ضوع  لاس  ره  ار  هبعک 

نـشور ام  يارب  دـیدرگ  ظفح  یـصاخ  لحم  ای  قودنـص  رد  ای  دـش و  هتـشادرب  تالآرویز  نآ  یناـمز  هچ  زا  هک  نیا  اـما  ؛ دـنهد یم 
.دننک یم  یناگیاب  ار  هبعک  هدرپ  «، كربت » یفن رد  دوخ  تسردان  ياهرواب  رثارب  یباهو  نامکاح  یگزات  هب  و.تسین 

روط هب  هک  یلاح  رد  دراذگاو ؟ دوخ  لاح  هب  ار  هبعک  یلح  دومرف  رمع  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  ارچ  هک  دـیآ  یم  شیپ  لاؤس  نیا  نونکا 
.تشادن یهجو  اه  نآ  همه  نتشادهگن  نتشابنا و  دندرک و  یم  هیده  هبعک  هب  يا  هزات  تالآرویز  موادم 

نآ ناـکمالا  یتـح  هک  هدوـب  نیا  فدـه  تسا و  هدوـب  تقوـم  يروتـسد  رهاـظ  هب  ترـضح  نآ  روتـسد  هک  تسا  نیا  لاؤـس  خـساپ 
هبعک هک  نیا  صوصخ  هب  ؛ دننک هدافتـسا  اه  نآ  زا  دوش  ادیپ  مارحلادجـسم  ای  هبعک  تمرم  يارب  يزاین  رگا  ات  دوش  ظفح  تالآرویز 

.دیآ یمن  رامش  هب  یگشیمه  يروتسد  مالسلا  هیلع  ماما  روتسد  نیاربانب  ، دوب نیگنس  ياه  لیس  ضرعم  رد  هتسویپ  ، مارحلا دجسم  و 

رَمُع َکَلََهل  ٌِّیلَع  الَْول  -2

مالـسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هب  باطخ  هناـمیکح  مـالک  نیا  ندینـش  زا  سپ  رمع  هک  هدـمآ  فیرـش  ثیدـح  نیا  لـیذ  رد  هچنآ 
هب اـهراب  دوخ  تفـالخ  لوط  رد  هکلب  ، تسین دروم  نیا  هب  رـصحنم  «. میدـش یم  اوسر  يدوبن  وت  رگا  ؛ انْحَـضَْتفاَف َكـالَْول  :» درک ضرع 

تاریبعت هب  ار  فارتعا  نیا  دوشگن و  يو  يارب  ار  نآ  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  زج  یـسک  هک  دروخرب  یهقف  یملع و  تالکـشم 
لها بتک  زا  قیقد  كرادم  رکذ  اب  ار  اه  نآ  « رثالا رداون  » ثحب رد  ریدغلا  مشش  دلج  رد  ینیما  همالع  موحرم  هک  درک  رارکت  فلتخم 

: دیآ یم  لیذ  رد  هچنآ  دننامه  یتاریبعت.تسا  هدروآ  تنس 

«. دش یم  هارمگ  رمع  دوبن  یلع  رگا  ؛ ُرَمُع َّلََضل  ٌِّیلَع  الَْول  .» 1

ارم دشاب  هتشادن  روضح  نآ  لح  يارب  یلع  هک  دیآ  شیپ  یلکشم  هاگره  ایادخ ! ؛ ٍِبلاط یبأ  ُْنبا  اََهل  َْسَیل  ٍهَلِضْعُِمل  ینِْقبَت  َّمُهّللا ال  .» 2
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«. راذگم یقاب 

«. یشابن نآ  رد  وت  هک  درادن  هدنز  ینیمزرس  رد  ارم  ادخ  ؛ ِنَسَْحلا َابأ  ای  اهِیف  َتَْسل  ٍضْرِأب  ُهّللا  َِیناْقبأ  ال  .» 3

«. دشاب هتشادن  روضح  نآ  لح  يارب  یلع  دیآ و  شیپ  یلکشم  هک  نیا  زا  مرب  یم  هانپ  ادخ  هب  ؛ اِهب ٌِّیلَع  ٍهَلِضْعُم ال  ْنِم  ِهّللِاب  ُذوُعأ  .» 4

ار بلاط  یبا  نب  یلع  لثم  هک  نیا  زا  دـنزجاع  ناردام  ؛ ُرَمُع َکَلََهل  ٌِّیلَع  ـالَْول  ٍِبلاـط  یبأ  ِْنب    ّ ِِیلَع َلـْثِم  َنْدـِلَت  ْنأ  ِنلا  ُءاـسّ ِتَزَجَع  .» 5
«. دش یم  كاله  رمع  دوبن  یلع  رگا  دنیازب 

حـضاو تاهبـش و  هدـننک  لح  هراومه  وت  بلاطوبا ! دـنزرف  يا  ؛ ٍمْکُح   ّ ِلُک ُحِـضُومَو  ٍهَْهبُـش    ّ ِلُک ُفِشاک  َْتلِز  ام  ٍبلاط  یبأ  َْنباَی  .» 6
«. يا هدوب  ماکحا  هدننک 

دوبن یلع  رگا  دـینک ) حالـصا  وا  هلیـسو  هب  و   ) دـینادرگزاب یلع  هب  ار  رمع  نخـس  ؛ ُرَمُع َکَلََهل  ٌِّیلَع  الَْول   .ّ ٍِیلَع یلإ  ِرَمُع  َلْوَق  اوُّدُر  .» 7
«. دش یم  كاله  رمع 

،ج 6،ص 462) ریدغلا «. ) . تسا هدش  رکذ  تنس  لها  بتک  زا  قیقد  دانسا  اب  همه  هک  تسه  لیبق  نیا  زا  زین  يرگید  تاریبعت 

یسیلگنا

It is related that during the days of (caliph) 'Omar ibn al-Khattāb, the question of the
excess of ornaments of the Ka'ba was mentioned to him and some people suggested
the following: “If you raise by it an army of Muslims, you will earn great rewards; after
all, what would the Ka'ba do with ornaments?” “Omar considered doing so but asked

:Imām Ali ibn Abū Tālib what he thought. The Imām said the following

When the Qur'ān was revealed to the Prophet , there were four kinds of property.“
One is the property of a Muslim which he distributed among the successors according
which he distributed to those for whom it ءیف ) 'to fixed shares. Second is the tax (fay
for which Allah had fixed ways to سمخ )  was meant . Third , the one - fifth ( khums
distribute. Fourth is charity (sadaqat) the disposal of which is also fixed by Allāh. The
ornaments of the Ka'ba did exist in those days, but Allāh left them as they were. He
did not leave them by omission, nor were they unknown to Him. Therefore, you should

.” keep them where Allāh and His Prophet placed them

Omar ibn al-Khattāb at that moment said, “If you had not been here, we would have'
.been humiliated.” He left the ornaments as they were
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Among the first three caliphs, 'Omar ibn al-Khattāb often used to call on Imām Ali ibn
Abū Tālib to help him solve many intricate problems, so as to benefit from his vast
knowledge. But Abū Bakr, due to the short period of his caliphate, as well as 'Othmān,
due to the special circumstances of the latter's caliphate and entourage, seldom used
to call on Imām Ali ibn Abū Tālib and benefit from his advice. 'Omar used to praise
Imām Ali ibn Abū Tālibry much for his vast knowledge, saying, “The most
knowledgeable person among us in jurisprudence and judgment is Ali,” as we read in
these classic references:al-Bukhāri, Sahih, Vol. 6, p. 23; Ahmad ibn Hanbal, Al-Musnad,
Vol. 5, p. 113; al-Hākim, Al-Mustadrak, Vol. 3, p. 305; Ibn Sa'd, Tabaqāt, Vol. 2, part 2, p.

.102; Ibn Abd alBarr, Al-Istī āb, Vol. 3, p. 1102 and others

Certainly, there is no need for a testimony from 'Omar or from others in this regard.
'Omar himself and a group of the companions admit that the Holy Prophet used to
often say, “Ali is the most knowledgeable in jurisprudence and judgment among my
umma (Muslim nation),” according to Akhbār al-Qudāt of al-Wakī, Vol. 1, p. 78; Masābīh
as-Sunnah of al-Baghawi, Vol. 2, p. 203; Al-Istī'āb of Ibn Abd al-Barr, Vol. 1, pp. 16 - 17;
Vol. 3, p. 1102; Ar-Riyād anNadirah of al-Muhibb al-Tabari, Vol. 2, p. 108 and Al-Sunan of
Ibn Mājah, Vol. 1, p. 55. In this regard, imām Ahmad ibn Hanbal narrates from Abū
Hazm that a certain man approached Mu'āwiyah and put to him some theological
questions. Mu'awiyah said, “Refer these questions to Ali who possesses better
knowledge.” The man said, “But I prefer to have your own reply rather than that of
Ali.” Mu'āwiyah silenced him and said, “This is the worst thing that I have ever heard
from you! You have expressed hatred towards the person whom the Messenger of
Allāh used to coach and tutor as a mother bird feeds a nestling by putting grain after
grain into the mouth of the nestling with its beak and to whom the Messenger of Allāh
said: “You hold the same status in relation to me as Hārūn (Aaron) held in relation to
Mūsa (Moses) except that there shall, in all certainty, be no prophet after me', and to
whom 'Omar used to turn for the solution of unsolved problems,” as we read in:Fayd

يدادحلا نیدباعلا  نیز  نب  یلع  نب  نیفراعلا  جات  نب  فورلادبع  دـمحم   al-Qadir of al-Munawi{His full name is
Muhammed ibn Abd al-Ra’ūf ibn Tāj al-'Arifin ibn Ali ibn Zain al-`Abidīn al- يرهاقلا يوانعلا 
Haddādi al-Munawi. He was a senior scholar, a man of knowledge in both religion and
arts. He dedicated his life to research and authorship. He used to eart very little and
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sleep very little, too, so he fell sick and his limbs weakened. His son, Tāj ad-Dīn
Muhammed, used to write what his father dicated to him. He wrote as many as eighty
works. He was born in Cairo, Egypt, in 952 A.H./1545 A.D. where he lived and died in 1031
A.H./1622 A.D.}, Vol. 3, p. 46; Ar-Riyād an-Nadirah of alMuhibb al-Tabari, Vol. 2, p. 195;
As-Sawā 'iq al-Muhriqah of Ibn Hajar al-'Asqalāni, p. 107, and Fath al-Bāri, Vol. 17, p.

.105 by the same author

Also, 'Omar used to say the following quite frequently: “Women lack the ability to give
birth to the like of Ali ibn Abū Tālib. Had it not been for Ali, 'Omar would have perished
was still cake Yet”, according to the following sources:Ta'wīl Mukhtalaf al-Hadīth of
Ibn Qutaybah, p. 202; Al-Istī'āb of Ibn Abd al-Barr, Vol. 3, p. 1103; Qudāt al-Andalus of
al-Māliqi, p. 73; Ar-Riyad an-Nadirah of alMuhibb al-Tabari, Vol. 2, p. 194; Al-Manāqib of
al-Khawārizmi, p. 39; Yanābī' al-Mawaddah of al-Zamakhshari, p. 75, 373; and Fayd al-

(. Qadīr of al-Munawi, Vol. 4, p. 356

He also used to say, “I seek the protection of Allāh from the problems for the solution
of which Abul-Hassan (Ali) is not present,” as we read in:Al-Istī'āb, Vol. 3, pp. 1102 -
1103; AtTabaqāt, Vol. 2, part 2, p. 102; Sifatus-Safwah, Ibn al-Jawzi, Vol. 1, p. 121; Usd al-
Ghābah, Vol. 4, pp. 22 - 23; Al-Isāba, Vol. 2, p. 509 and in the Tārīkh book of Ibn Kathīr,

.Vol. 7, p. 360

Omar used to often address Imām Ali ibn Abū Tālib thus: “O Abul-Hassan! I seek the'
protection of Allāh from being in a community among whom you are not found,”
according to AlMustadrak, Vol. 1, pp. 457 - 58; At-Tafsīr, Fakhr ad-Dīn ar-Rāzi, Vol. 32,
p.10; Ad-Durr al-Manthūr; al-Sayyūti, Vol. 3, p. 144; ArRiyād an-Nadirah of al-Muhibb
al-Tabari, Vol. 2, p. 197; Fayd alQadir of al-Munawi, Vol. 3, p. 46; Vol. 4, p. 356 and As-

(. Sawa 'iq al Muhriqah, p. 107

Above all, this admission is the acknowledgment by the Holy Prophet of Imām Ali ibn
Abū Tālib as narrated by ‘Omar ibn alKhattāb himself, Abū Sa'id al-Khudri and Mu`ath
ibn Jabal. These dignitaries report saying that the Holy Prophet said: “O Ali! I have
exceeded you in Prophethood, for there will be no prophet after me, and you exceed
others in seven noble qualities. You are:i) the first [among all contemporary males] to
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believe in Allāh, ü) the best to fulfill your promise to Allāh, iii) the best to adhere to the
commandments of Allāh, iv) the most equitable distributor among people, v) the best
dispenser of justice (or the most clement) to the (Muslim) subjects, vi) the one who
has the best insight into controversial issues (or the most learned in judgment), and
vii) the most conspicuous in virtue and honor before Allāh,” according to Hilyat al-
Awliyā', Vol. 1, pp. 65, 66; Ar-Riyād an-Nadirah of alMuhibb al-Tabari, Vol. 2, p. 198; Al-
Manāqib, al-Khawārizmi, p. 61; Kanz al-'Ummāl, Vol. 12, p. 214 and Ibn Abul-Hadīd, Vol.

.13, p. 230

It is also narrated by Imām Ali ibn Abū Tālib, Abū Ayyüb al-Ansāri, Ma'qil ibn Yasar and
Buraydah ibn Husayb that the Messenger of Allāh memenu said to Fātima , “Are you
not satisfied that surely I have married you to the one who is the foremost of my
umma in believing in Islam, the most knowledgeable among them and the superior to
them all in clemency?” This is recorded in these sources:Al-Musnad, Ahmad ibn
Hanbal, Vol. 5, p. 26; Al-Musannaf, as-Sam'āni, Vol. 5, p. 490; Al-Istī'āb, Vol. 3, p. 1099;
Usd al-Ghābah, Vol. 5, p. 520; Kanz al-'Ummāl, Vol. 12, p. 205; Vol. 15, p. 99; Majma'

.azZawā'id, Vol. 9, pp. 101, 114 and As-Sīrah al-Halabiyya, Vol. 1, p. 285

Once we read the following saying by the Holy Prophetarum, we will no longer be
surprised when taking note, based on the above acknowledgments, of the vast
knowledge of Imam Ali ibn Abū Tālib, his efficiency in the field of jurisprudence and
judgment: “I am the city of knowledge and Ali is its gate; whoever wants to acquire
(my) knowledge must come through the gate," as recorded in these references:Al-
Mustadrak, Vol. 3, pp. 126 - 27; Al-Istī'āb, Vol. 3, p. 1102; Usd al-Ghābah, Vol. 4, p. 22;
Tahdhīb at-Tahdhīb, Vol. 6, pp. 320-321; Vol. 7, p. 337; Majma az-Zawa'id, Vol. 9, p. 114

.and Kanz al- Ummal, Vol. 12, pp. 201, 212; Vol. 15, pp. 129130

Also, the Holy Prophetaret said, “I am the store-house of wisdom and Ali is its gate.
Whoever wants to acquire wisdom must come through the gate,” as we read in:Al-
Jāmi' as-Sahih, at-Tirmidhi, Vol. 5, pp. 637-638; Hilyat al-Awliyā', Vol. 1, p. 64; Masābīh
as-Sunnah, al-Baghawi, Vol. 2, p. 275; Ar-Riyad an-Nadirah of al-Muhibb alTabari, Vol.

(. 12, p. 193 and Kanz al-'Ummāl of al-Muttaqi al-Hindi, Vol. 12, p. 201
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ِساّنلا ِضوُرُع  نِم  ُرَخآلا  ِهّللا َو  ِلاَم  نِم  ٌدبَع  اَمُهُدَحَأ  ِهّللا  ِلاَم  نِم  اَقَرَس  ِناَلُجَر  ِهَیلِإ  َِعفُر  مالسلا  هیلع  ُّهنَأ    َ ِيُور

ُهَدَی َعَطَقَف  ُدیِدّشلا  ّدَحلا  ِهیَلَعَف  ُرَخآلا  اّمَأ  ًاضَعب َو  ُهُضَعب  َلَکَأ  ِهّللا  ُلاَم  ِهیَلَع  ّدَح  َال  ِهّللا َو  ِلاَم  نِم  َوُهَف  اَذَه  اّمَأ  مالسلا  هیلع  َلاَقَف 

اه همجرت 

یتشد

يرگید و  مدرم ، هدرب  یکی  دندوب ، هدرک  يدزد  لاملا  تیب  زا  هک  دندروآ  ماما  تمدـخ  ار  دزد  رفن  ود  : ) دومرف وا ، رب  ادـخ  دورد  و 
ار ادخ  لام  زا  يرادقم  ادخ  لام  اریز  تسین ، وا  رب  يّدح  تسا  لاملا  تیب  زا  هک  يا  هدرب  دومرف ) ماما  دوب ، لاملا  تیب  وزج  يا  هدرب 

( . دیرب ار  وا  تسد  سپس   ) ددرگ ارجا  وا  رب  تّدش  اب  يدزد  ّدح  دیاب  يرگید  اّما  تسا ، هدروخ 

يدیهش

لاـملا تیب  زا  دوـب  هدـنب  ود  نآ  زا  یکی  دـندوب : هدرک  يدزد  ادـخ  لاـم  زا  هک  دـندروآ  وا  دزن  ار  درم  ود  هک  تسا  هدـش  تیاور  [و 
ادخ لام  زا  یخرب  ادخ  لام  هچ  تسین  وا  رب  يّدح  تسادـخ و  لام  زا  یکی  نآ  اّما  دومرف ]: .نامدرم  کلم  رد  يرگید  و  ناناملـسم ،

.دیرب ار  وا  تسد  تسا و  يراج  ّدح  وا  رب  يرگید  اّما  و  هدروخ ، ار 

یلیبدرا

ود نآ  زا  یکی  لاملا  تیب  ینعی  ادخ  لام  زا  دندوب  هدیدزد  هک  درم  ود  ترـضح  نآ  يوسب  دندش  هدرک  عفر  هک  دنا  هدرک  تیاور  و 
وا رب  يدح  تسین  سپ  تسیادخ  لام  زا  وا  سپ  تسا  هدنب  هک  نیا  اما  دومرف  سپ  سانلا  ماوع  زا  يرگید  تمینغ و  لام  زا  دوب  هدنب 

ار وا  تسد  دیرب  سپ  يدزد  دح  تسورب  سپ  رگید  درم  نآ  اما  ار و  یضعب  نآ  زا  یضعب  تسا  هدروخ  ادخ  لام 

یتیآ

ناناملـسم و لاملا  تیب  نآ  زا  دوب  يا  هدرب  ود ، نآ  زا  یکی  .دندوب  هدرک  يدزد  ادـخ  لام  زا  هک  دـندروآ  وا  دزن  ار  درم  ود  دـنیوگ 
: دومرف .مدرم  زا  یکی  نآ  زا  دوب  يا  هدرب  يرگید ،

دح دیاب  ار  يرگید  اما  .تسا  هدروخ  ادخ  لام  زا  یخرب  ار  ادـخ  لام  زا  یخرب  اریز  تسین ، وا  رب  يدـح  تسا ، لاملا  تیب  زا  هک  نآ 
.دیرب ار  شتسد  .دز و 
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نایراصنا

: دندوب هدرک  يدزد  لاملا  تیب  زا  هک  دندروآ  شروضح  هب  ار  درم  ود  : هدش تیاور 

 : دومرف.مدرم مالغ  يرگید  نآ  ،و  لاملا تیب  زا  دوب  يا  هدنب  رفن  ود  نآ  زا  یکی 

ررقم یهلا  ّدـح  ار  مالغ  اّما  و.هدروخ  ار  رگید  یخرب  نآ  زا  یخرب  دـنوادخ  لام  ، تسین يّدـح  ار  وا  تسا و  لاـملا  تیب  زا  دـبع  نیا 
 . دیرب ار  وا  تسد  سپ.تسا 

اه حرش 

يدنوار

.هماعلا نم  يا  سانلا  ضرع  نم  وه  يذلا  رخالا  عطق  هعطقی و  ملف  همینغلا ، لام  نم  ائیش  قرـس  همینغلا  نم  دبع  يا  هللا  لام  نم  دبع  و 
نم همینغلا  نم  اباصن  قرـس  هنال  هعطق  امنا  و  هماعلا ، نم  وه  يا  سانلا  ضرع  نم  نالف  مهنیب و  امیف  يا  سانلا  ضرع  یف  هتیار  لاـقی :

هیلع و عطق  الف  هبیصن  قفو  ناک  ناف  قورسملا ، یف  رظنی  نا  مکحلاف  همینغلا ، یف  بیـصن  هل  ناک  ناف  اهیف ، بیـصن  هل  نکی  مل  زرح و 
.عطقلا هیلعف  هتمیق  هتمیق  ام  وا  ادعاصف  رانید  عبر  ناک  نا  لثمکف و  باصنلا  نود  هدایزلا  ناک  و  هقح ، نم  رثکا  ناک  نا 

يردیک

یف رظنی  همینغلا  یف  بیـصن  هل  ناـک  نا  و  اـهیف ، بیـصن  هل  نکی  مل  همینغلا و  نم  زرح  نـم  قرـس  هنـال  هـعطق  اـمنا  هماـعلا و  نـم  يا 
، رانید عبر  ناک  نا  و  لثمکف ، باصنلا ، نود  هدایزلا  ناک  هقح و  نم  رثکا  ناک  نا  و  هیلع ، عطق  الف  هبیـصن  قفو  ناـک  ناـف  قورـسملا 

تلدبل ماقتـسا  و  رمالا ، یل  مظتنا  ول  يا  قلازملا  يا  .ضحادـملا  هذـه  نم  يامدـق  توتـسا  دـق  ول  .عطقلا  هیلعف  هتمیق ، ام  وا  ادـعاصف 
.هتیضترا ام  قفو  یلع  اهوثدحا ال  اثادحا  و  یلبق ، ناک  نم  اهب  مکح  اماکحا 

مثیم نبا 

هک دوب  يا  هدرب  اهنآ  زا  یکی  دندوب ، هدرک  يدزد  لاملا  تیب  زا  هک  دندروآ  مالسلا ) هیلع   ) ماما تمدخ  ار  رفن  ود  هک  دنا  هدرک  لقن 
يدـح تسا  لاملا  تیب  هب  قلعتم  هک  یمالغ  نیا  اما  : ) دومرف ع   ) ماـما دوب ، یـسک  هدرب ي  يرگید  و  دوب ، لاـملا  تیب  دوخ  هب  قلعتم 

وا تسد  و  درک ، يراج  دح  دیاب  يرگید  نآ  رب  اما  و  تسا ، هدروخ  ار  ادخ  لام  زا  یـشخب  لاملا  تیب  زا  یـشخب  تقیقح  رد  درادن ،
نآ يارغـص  هک  تسا  هدرک  لالدتـسا  يرمـضم  ساـیق  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما .مدرم و  ریاـس  ینعی : ساـنلا  ضرع  دـندرک .) عطق  ار 

روطنیا هک  ره  و  تسا : نینچ  نآ  ردـقم  ياربـک  .تسا و  هدروـخ  ار  رگید  ءزج  یئزج  هک  تسادـخ  لاـم  نآ  سپ  زا : تسا  تراـبع 
دوب هدیدزد  دش ، یم  يرادهگن  دیاب  هک  ار  تمینغ  لام  زا  باصن  رادقم  دندیرب ، ار  شتسد  هک  نآ  اما  .درادن و  ندیرب  تسد  دشاب ،

شتسد دوب ، باصن  دح  رد  و  وا ، مهس  زا  شیب  هدش  يدزد  رادقم  رگا  تشاد ، یمهـس  رگا  اما  و  تشادن ، نآ  رد  مه  یقح  چیه  هک 
.دش یمن  هدیرب  تسد  هن ، رگا  دش ، یم  هدیرب 

دیدحلا یبا 
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[ ِضْرُع  ] ِضوُرُع ْنِم  ُرَخْآلا  ِهَّللا َو  ِلاَم  ْنِم  ٌْدبَع  اَمُهُدَحَأ  ِهَّللا  ِلاَم  ْنِم  اَقَرَس  ِنَالُجَر  ِْهَیلِإ  َِعفُر  ُهَّنَأ ع  : َيِوُر

[ َالَف  ] ِهَّللا ِلاَم  ْنِم  َوُهَف  اَذَه  اَّمَأ  َلاَقَف ع  ِساَّنلا 

 . ُهَدَی َعَطَقَف  ُدیِدَّشلا  ُّدَْحلا  ِْهیَلَعَف  ُرَخْآلا  اَّمَأ  ًاضَْعب َو  ُهُضَْعب  َلَکَأ  ِهَّللا  ُلاَم  ِْهیَلَع  َّدَح  َو َال 

هقرس ام  ناک  اذإ  عطقی  هنإف  منغملا  نم  قرس  اذإ  بیرغلا  دبعلا  امأف  عطقی  مل  منغملا  نم  قرـس  اذإ  منغملا  دبع  نأ  هعیـشلا  بهذم  اذه 
همکح منغملا  نم  قرـس  اذإ  رحلا  کلذک  رانید و  عبر  وه  عطقلا و  هیف  بجی  يذـلا  باصنلا  رادـقمب  همینغلا  نم  هقحتـسی  امع  ادـئاز 

نم هقح  نم  دیزأ  وه  ام  منغملا  نم  قرـس  ناک  دق  عوطقملا  دـبعلا  نأ  یلع  نینمؤملا  ریمأ  مالک  لمحی  نأ  بجوف  هنیعب  مکحلا  اذـه 
.رثکأ وأ  روکذملا  باصنلا  رادقمب  همینغلا 

نأل نکی  مل  وأ  هقح  نم  رثکأ  هقرـس  ام  ناک  ءاوس  اهتمـسق  لبق  همینغلا  لام  نم  قرـس  نم  یلع  عطقلا  نوبجوی  مهنإف ال  ءاـهقفلا  اـمأف 
لاتقلا دهـش  نوکی  نأب  همینغلا  یف  قح  هل  ناک  نإ  اذه  عطقلا  بوجو  نم  عنمت  هلمجلا  یف  ههبـش  قورـسملل  هتجزامم  هقح و  هطلاخم 
دهشی مل  نإف  هعطق  نم  عنمت  ههبـش  هعاشملا  هدیـس  هصح  نأل  اضیأ  عطقی  مل  قح  اهیف  هدیـسل  ناک  کلذ و  نکی  مل  نإف  هدیـس  نذإب 

عطقلا هیلع  بجو  عطقلا  هلثم  یف  بجی  ام  همسقلا  لبق  همینغلا  نم  قرس  هدیس و  هدهش  و ال  هدیس ) .» هدهشی  مل  و  :» ا لاتقلا ( 

یناشاک

.وا يوس  هب  دندرک  عفر  هیلا ) عفر   ) هلآ هیلع و  هللا  تاولص  ترـضح  نآ  هک  تاقث  تاور  زا  تسا  يورم  و  مالـسلا ) هیلع  هنا  يور  (و 
زا یکی  دبع ) امهدحا   ) تسا لاملا  تیب  هک  ادخ  لام  زا  دـندیدزد  درم  ود  هللا ) لام  نم  اقرـس  نالجر   ) دـندیناسر وا  ضرع  هب  ینعی 

( سانلا ضرع  نم   ) رگید درم  نآ  و  رخالا ) و   ) تسا لاملا  تیب  هک  ادخ  لام  زا  هللا ) لام  نم   ) هدش هدیرخ  هک  تسا  هدنب  درم  ود  نآ 
نم وهف   ) لاملا تیب  زا  تسا  هدنب  هک  نیا  اما  اذه ) اما  : ) هک دومرف  ترضح  سپ  مالسلا ) هیلع  لاقف   ) .ناشیا ریاس  زا  سانلا و  ماوع  زا 

تسا هدروخ  ادخ  لام  اضعب ) هضعب  لکا  هللا  لام   ) دشاب یمن  ادخ  لام  رب  يدح  و  هیلع ) دح  و ال   ) تسا ادخ  لام  زا  وا  سپ  هللا ) لام 
عطقف  ) .ندز دح  تسا  وا  رب  سپ  دحلا ) هیلعف   ) تسا سانلا  ماوع  زا  هک  رگید  درم  نآ  و  رخالا ) اما  و   ) ار رگید  یضعب  نآ  زا  یـضعب 

ءارغ تعیرش  یضتقم  هب  ار  وا  تسد  دیرب  سپ  هدی )

یلمآ

ینیوزق

نآ زا  دوب  يا  هدنب  یکی  هک  دندوب ، هدیدزد  يادخ  لام  زا  ناشیا  دندروآ و  ترضح  نآ  تمدخ  هب  هتفرگ  ار  درم  ود  هک  دنا  هدروآ 
هراپ يا  هراپ  ادـخ  لام  تسین  دـح  وا  رب  تسا و  ادـخ  لام  زا  هدـنب  نیا  اما  دومرف : ترـضح  نآ  .مدرم  ریاس  زا  يرگید  لاملا و  تیب 

.دیربب ار  وا  تسد  سپ  تسا  تباث  دح  وا  رب  رگید  درم  نآ  اما  .تسا و  هدروخ  ار  رگید 

یجیهال

: مالـسلا هیلع  لاق  سانلا و  ضورع  نم  رخالا  هللا و  لام  نم  دبع  امهدحا  هللا ، لام  نم  اقرـس  نالجر  هیلا  عفر  مالـسلا  هیلع  هنا  يور  و 
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هب دش  ضرع  هک  تسا  يورم  ینعی و  .هدی » عطقف  دـحلا  هیلعف  رخالا ، اما  اضعب و  هضعب  لکا  هیلع ، دـحالف  هللا ، لام  نم  وهف  اذـه  اما  »
ناریسا هلمج ي  زا  تسا  هدنب  اهنآ  زا  یکی  دشاب ، تمینغ  لام  هک  ادخ  لام  زا  دنا  هدرک  يدزد  دندرم  ود  هک  مالسلا  هیلع  وا  تمدخ 
ناریسا زا  ادخ و  لام  زا  وا  سپ  تسا ، هدنب  هک  یکی  نیا  اما  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  سپ  تسا ، نامدرم  ماوع  زا  یکی  تمینغ و  لام 

زا هک  رگید  یکی  نآ  اما  ار و  ادخ  لام  زا  رگید  یضعب  ادخ  لام  زا  یضعب  تسا  هدروخ  تسین ، وا  رب  يدح  سپ  تسا ، تمینغ  لام 
.وا تسد  ندیرب  هب  درک  رما  سپ  يدزد ، دح  تسوا  رب  سپ  تسا ، نامدرم  ماوع 

ییوخ

نم قرـس  اذا  بیرغلا  دبعلا  اما  عطقی و  مل  ممغملا  نم  قرـس  اذا  ممغملا  دبع  نا  هعیـشلا  بهذـم  اذـه  یلزتعملا : حراشلا  لاق  ینعملا :
کلذک و  رانید ، عبر  وه  و  عطقلا ، هیف  بجی  يذلا  باصنلا  رادقمب  همینغلا  نم  هقحتسی  امع  ادئاز  هقرـس  ام  ناک  اذا  عطقی  هناف  منغملا 

نم قرـس  ناک  دق  عوطقملا  دبعلا  نا  یلع  نینموملاریما  مالک  لمحی  نا  بجوف  هنیعب ، مکحلا  اذـه  همکح  منغملا  نم  قرـس  اذا  رحلا 
: لوقا .خلا  عطقلا - نوبجوی  مهناف ال  هماعلا ) يا   ) ءاهقفلا اماف  رثکا  وا  روکذـملا  باصنلا  رادـقمب  همینغلا  نم  هقح  نم  دـیزا  ام  منغملا 

صنل افلاخم  هئاهقف  مالک  لقن  ثیح  هنم  بجعلا  و  قالطالا ، هرهاظ  هرکذ و  امک  ادـبع  ناک  رخالا  لجرلا  نا  هدراولا  هرابعلا  یف  سیل 
یکی دندوب  هدیدزد  هللا  لام  زا  هک  دندروآ  شروضح  ار  درم  ود  هک  تسا  هدـش  تیاور  همجرتلا : مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما مالک 

، تسین وا  رب  يدح  تسا  هللا  لام  زا  دوخ  هک  هدنب  نیا  دومرف : دوب ، مدرم  رئاس  زا  يرگید  و  هللا ، لام  نامه  زا  دوب  يا  هدـنب  ود  نآ  زا 
دندیربب يدزد  مرج  هب  ار  وا  تسد  تسا  دح  شیازس  يرگید  نآ  اما  و  هدرب ، هدروخ و  ار  رگید  خرب  هللا  لام  یخرب 

يرتشوش

ول موق : لاقف  هترثک ، هبعکلا و  یلح  همایا  یف  باطخلا  نب  رمع  دنع  رکذ  هنا  يور  و  (( ) مالسلا هیلع  ) هایاضق یف  رشع - یناثلا  لصفلا  )
( یلحلاب هبعکلا  مالسلا )) هیلع  ) هایاضق یف  رشع - یناثلا  لصفلا   ) عنـصت ام  رجالل و  مظعا  ناک  نیملـسملا ، شویج  هب  تزهجف  هتذخا 

هتلفغا دق  لام  تیب  یلع  کلدن  الا  هل : اولاقف  لیذه  نم  رفن  هاتاف  اهنودبعی ، ناثوا  باحـصا  هموق  عبت و  ناک  يربطلا  خیرات  یف  لوقا :
امنا و  هدنع - نولـصی  هلها و  هدـبعی  هکمب  تیب  اولاق : یلب ، لاق : هضفلا ، بهذـلا و  توقایلا و  دـجربزلا و  ولوللا و  هیف  کلبق  كولملا 

نیربح یلا  لسرا  اولاق ، امل  عمجا  املف  هدنع - یغب  كولملا و  نم  هدارا  نم  كاله  نم  اوفرع  دـق  امل  هکاله  کلذـب  نویلذـهلا  دارا 
تلعف نئل  و  كدـنج ، كاله  ککاله و  الا  موقلا  دارا  ام  هل : الاقف  هعم ، امهب  جرخ  ناک  امهنامز و  لها  ملعا  اناک  دوهیلا  راـبحا  نم 

همظعت و هب و  فوطت  هلها ! عنـصی  ام  الاق : عنـصا ؟ نا  یننارمات  اذامف  لاق : كدـنج ، نم  کعم  نم  نکلهیل  نکلهتل و  هیلا  كوعد  اـم 
و میهاربا ، انیبا  تیبل  هنا  هللا  اما و  الاق : کلذ ؟ نم  امتنا  امکعنمی  اـمف  لاـق : هدـنع ، نم  جرخت  یتح  هل  للذـتت  و  کـسار ، هدـنع  قلحت 

نییلذهلا برقف  امهحصن ، فرعف  سجن ، مه  هدنع و  نوقیرهی  یتلا  ءامدلاب  و  هلوح ، اوبـصن  یتلا  ناثوالاب  اننیب  هنیب و  اولاح  هلها  نکل 
نم نسحا  هوسکی  نا  يرا  مث  فصخلاب ، هاسکف  تیبلا  وسکی  نا  مانملا  یف  يرا  هکم و  مدق  یتح  یضم  مث  مهلجرا ، مهیدیا و  عطقف 

و هاسک ، نم  لوا  نومعزی  امیف  عبت  ناکف  لـئاصولا ، هئـالملا و  هاـسکف  کـلذ  نم  نسحا  هوسکی  نا  يرا  مث  رفاـعملا ، هاـسکف  کـلذ 
.احاتفم اباب و  هل  لعج  و  ضئاحلا - یه  و  اثالیم -  هتیم و ال  ـال  اـمد و  هوبرقی  ـال  نا  هریهطتب و  مهرما  و  مهرج ، نم  هتـالو  هب  یـصوا 

هیلع  ) يدـهملا راـبخا  یف  هماـعلا - لاـجر  نم  وـه  و   - داـمح نب  میعن  نتف  نع  ـالقن  سوواـط ) نبا  محـالم   ) یف کلذـب :) رمع  مهف  )
نئازخ عدا  يردا  ام  هللا  و  لاق : مث  تیبلا  رمع  عدو  لاق : سواط  نع  یمیمتلا  هحلط  نع  ییحی  نب  قاحسا  نع  بهو  نبا  نع  مالـسلا )
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هیلع  ) یلع مالـسلا )) هیلع  ) هایاضق یف  رـشع - یناثلا  لصفلا   ) هل لاقف  هللا ، لـیبس  یف  همـسقا  ما  لاـملا ، حالـسلا و  نم  هیف  اـم  و  تیبلا ،
قح ریغب  هبعکلا  لاوما  ذخا  .نامزلا و  رخآ  یف  هللا  لیبس  یف  همـسقی  شیرق  نم  باش  انم  هبحاص  امنا  هبحاصب ، تسلف  ضما  مالـسلا :)

قرفت دـعب  نیتئاـم  هنـس  مرحم  نم  موی  لوا  یف  سطفـالا  نسحلا  نب  نیـسح  سلج  يربطلا ) خـیرات   ) یفف سطفـالا ، نبا  مهنم  عمج ،
هراجح تیقب  ائیـش و  اهتوسک  نم  قبی  مل  یتح  اـهنم  تدرجف  اـهیلع  یتلا  هبعکلا  باـیثب  رماـف  هینثم ، هقرمن  یلع  ماـقملا  فلخ  جاـحلا 

نوکحی اولعج  و  هذخاف ، لام  نم  هبعکلا  هنازخ  یف  ام  یلا  دمع  و  هعم ، اهب  هجو  ایارسلاوبا  ناک  قیقر  زق  نم  نیبوث  اهاسک  مث  هدرجم ،
مع یتح  هوحن ، وا  بهذ  لاقثم  ردـق  دـیدشلا  بعتلا  دـعب  هناوطـسالا  نم  جرخیف  دجـسملا  نیطاسا  سوور  یف  يذـلا  قیقرلا  بهذـلا 

مهنم .سیـسخلا و  نمثلاب  عیبف  جاسلا  بشخ  نم  و  مزمز ، کیبابـش  یلع  يذلا  دیدحلا  اوعلق  و  مارحلا ، دجـسملا  نیطاسا  رثکا  کلذ 
عامتجا دـنع  اهلهاب  عقوا  اهلخدـف و  هکم  یلا  ( 316  ) هنـس یف  یطمرقلا  یبانجلا  راس  يربطلا :) خـیرات  هلـص   ) یفف یطمرقلا ، یبانجلا 

باوبا علتقا  هب و  بهذ  رجحلا و  علتقا  هبعکلا و  راتساب  نوقلعتم  مه  مارحلا و  دجسملاب  نیملسملا  لتقی  جحلاب  سانلا  لالها  مسوملا و 
امیف تناک  میتیلا و  هردـب  اوبهذ  هبعکلا و  اهب  اونیز  یتلا  ءافلخلا  راثآ  نم  اهیف  ناـک  اـم  عیمج  ذـخا  و  اـهتوسک ، نم  اـهدرج  هبعکلا و 

بهذ و نم  هبکم  قبط و  و  رهوجلاب ، نیعصرم  بهذلاب  نیسبلم  یسوم  اصع  میهاربا و  شبک  نرق  و  الاقثم ، رشع  هعبرا  هکم  لها  رکذ 
هماقلا مالـسلا )) هیلع  ) هایاضق یف  رـشع - یناثلا  لصفلا   ) نود تناک  هضف  بیراحم  ثالث  و  هضف ، نم  اـهب  تناـک  الیدـنق  رـشع  هعبس 

علقیل هبعکلا  حطس  یلا  دعـص  یبانجلا  نا  لیق  .ء و  یـش  کلذ  رئاس  نم  دری  مل  و  ماوعا ، دعب  رجحلا  در  مث  تیبلا ، ردص  یف  هبوصنم 
.هعلق و یلا  لصی  مل  هولازا و  یتح  ماهـسلاب  سیبق  یبا  لبج  نم  بارعالا  لیذـهونب  هامرف  بهذـلاب ، سبلم  بشخ  نم  وه  بازیملا و 
، هدیدج هوسک  اهاسک  اهیلع و  تناک  یتلا  هبعکلا  هوسک  ( 160  ) هنس يدهملا  عزن  يربطلا :) خیرات   ) یفف هباب ، هتوسک و  لدب  مهضعب 

نم اهیلع  ام  اهنع  فشکی  نا  رماف  هوسکلا ، نم  اهیلع  ام  هرثکل  مدهت  نا  هبعکلا  یلع  نوفاخی  مهنا  هیلا  اوعفر  هبعکلا  هبجح  نا  کلذ  و 
و ادـیج ، اـنیخث  اـجابید  اهودـجو  ماـشه  هوسک  یلا  اوغلب  اـمل  مهنا  رکذ  و  قولخلاـب ، هلک  تیبلا  یلط  مث  هدرجم ، تیقب  یتح  هوسکلا 

لمع هبعکلا و  باب  ( 552  ) هنـس یف  یفتقملا  هفیلخلا  علق  يرزجلا :) لماک   ) یف .نمیلا و  عاتم  نم  اهتماع  هلبق  ناک  نم  هوسک  اودجو 
و هیرـصملا )  ) یف اذـکه  لاس ) و   ) .تام اذا  هیف  نفدـی  اتوبات  لوـالا  باـبلا  نم  هسفنل  لـمع  و  هبهذـملا ، هرقنلاـب  احفـصم  اـباب  هضوع 

لاـق بیطخلا ،) خـیرات   ) یف مالـسلا ) هیلع   ) نینموـملاریم هیطخلا ) مثیم و  نبا  دـیدحلا و  یبا  نبا   ) یف اـمک  هـنع ) لاـس  و  : ) باوـصلا
اماف لاق : هیف ؟ الاق  ام  و  لاق : .هللادبع  سابعلا و  كدـج  هیف  لاق  ام  لاق : بلاط ؟ یبا  نب  یلع  یف  لوقت  ام  یـضاقلا : کیرـشل  يدـهملا 

یناثلا لصفلا   ) ام و  لزاونلا ، نم  لزنی  امع  هنولاسی  نیرجاهملا  ءاربک  يری  ناک  دـق  و  هباحـصلا ، لضفا  هدـنع  یلع  و  تامف ، ساـبعلا 
هـضرعت مدعب  هیلع  مالـسلا ) هیلع  ) راشا امک  .هیف و  ام  رخآ  یلا  هللااب - قحل  یتح  دحا  یلا  وه  جاتحا  مالـسلا )) هیلع  ) هایاضق یف  رـشع -

دعب صاقو  یبا  نب  دعس  لسرا  هیسداقلا : حتف  یف  هلماک )  ) یف يرزجلا  لاق  .يرـسک  راهب  رارقا  مدعب  هیلع  راشا  کلذک  هبعکلا  یلحل 
لاقف هتمسق ، لدتعت  ملف  يرسک - راهب  وه  و  فیطقلا - سمخ  جارخا  دارا  برعلا و  هنم  بجعت  نا  دارا  یش ء  لک  سمخلا  یف  حتفلا 

عقی وه  لیلق و  اننیب  وه  مسقنی و  هارن  اناف ال  ئاشی ، ثیح  هعضی  رمع  یلا  هب  ثعبنف  هسامخا  هعبرا  نع  مکسفنا  بیطت  له  نیملـسملل :
هدعت هرساکالا  تناک  بیرج ، رادقم  اعارذ  نوتـس  هضرع  اعارذ و  نوتـس  هلوط  طاسب  وه  هثعبف و  معن ، اولاق : اعقوم ؟ هنیدملا  لها  نم 
کلذ لالخ  و  هبهذم ، اهضرا  راهنالاک ، صوصف  هیف  و  روصلاک ، قرط  هیف  ضایر ، یف  مهناکف  هیلع  اوبرش  نیحایرلا  تبهذ  اذا  ءاتشلل 
هرهز بهذـلا و  نابـضق  یلع  ریرحلا  نم  قروـلا  و  عـیبرلا ، یف  تاـبنلاب  هلقبملا  ضرـالا  هعورزملا و  ضرـالاک  هتاـفاح  یف  ردـلاک و 

هضبقب و ریشم  نیب  نمف  هیف ، یلع  اوریشا  رمع : لاقف  فیطقلا ، هیمست  برعلا  تناک  و  کلذ ، هابشا  رهوجلا و  هرمث  هضفلا و  بهذلا و 
تیطعا ام  ـالا  ایندـلا  نم  کـل  سیل  هنا  اکـش ، کـنیقی  ـالهج و  کـملع  لـعجت  مل  مالـسلا :) هیلع   ) یلع هل  لاـقف  هیلا ، ضوفم  رخآ 

: لاقف هل ؟ سیل  اـم  هب  قحتـسی  نم  دـغ  یف  مدـعت  مل  مویلا  اذـه  یلع  هقبت  نا  کـنا  و  تینفاـف ، تلکا  وا  تیلباـف  تسبل  وا  تیـضماف ،
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راشا امک  .افلا و  نیرشعب  هعابف  عطقلا ، کلت  دوجاب  نکت  مل  هعطق  هنم  مالـسلا ) هیلع  ) ایلع باصاف  مهنیب  هعطقف  ینتحـصن ، ینتقدص و 
.تیبلا بارت  کته  نم  هعنمب  جاجحلا  یلع  مالسلا ) هیلع   ) نیـسحلا نب  یلع  راشا  هبعکلا  یلح  ضرعت  مدعب  رمع  یلع  مالـسلا ) هیلع  )

املف اهبارت ، سانلا  قرف  هبعکلا ، جاجحلا  مده  امل  بلغت : نب  نابا  نع  یفاکلا )  ) یف و  مالسلا )) هیلع  ) هایاضق یف  رشع - یناثلا  لصفلا  )
دق نوکی  نا  فاخف  هوربخاف ، جاجحلا  اوتاف  اوبره ، یتح  ءانبلا  سانلا  تعنمف  هیح  مهیلع  تجرخ  اهونبی ، نا  اوداراف  اهئانب  یلا  اوراص 

دنعف ملع  دحا  دنع  نکی  نا  لاقف : خیش  هیلا  ماقف  هب ! انربخا  امل  ملع  هب  انیلتبا  امم  هدنع  ادبع  هللا  دشنا  لاق : مث  ربنملا  دعصف  اهئانب ، عنم 
هیلا ثعبف  کلذ ، ندعم  لاقف : .نیسحلا  نب  یلع  لاقف : وه ؟ نم  جاجحلا : لاقف  یـضم ، مث  اهرادقم  ذخاف  هبعکلا  یلا  ءاج  هتیار  لجر 
یف هتیقلاف  مالـسلا ، مهیلع  لیعامـسا  میهاربا و  ءانب  یلا  تدمع  کنا  هل : لاقف  ئانبلا ، هایا  هللا  عنم  نم  ناک  امب  هربخاف  مالـسلا ) هیلع  )
عمج املف  هودرف ، هدر ، الا  یـش ء  هدـنع  دـحا  یقبی  نا ال  ساـنلا  دـشنا  ربنملا و  دعـصا  کـل ! ثارت  هنا  يرت  کـناک  هتبهنا  قیرطلا و 
لاـق دـعاوقلا ، عضوم  یلا  اوهتنا  یتح  اورفح  و  هیحلا ، مهنع  تبیغتف  اورفحی  نا  مهرما  ساـسالا و  عضوف  مالـسلا ،) هیلع   ) یتا بارتلا 
لاقف  ) .ربخلا مکئانب …  اوعض  لاقف : هلعفلا  اعد  مث  هدیب  بارتلاب  اهاطغ  مث  هبوثب ، اهاطغف  اهنم  اندف  اوحنتف  اوحنت ، مهل : مالـسلا ) هیلع  )
دمحم یلع  ( ) دـیدحلا یبا  نبا   ) یف نکل  و  هیطخلا ) مثیم و  نبا  هیرـصملا و   ) یف اذـکه  یبـنلا ) یلع  لزنا  نآرقلا  نا  مالـسلا :) هیلع  )

( هباعیتسا  ) یف ربلادبع  نبا  لاقف  .نیعباتلا  هباحـصلا و  یقاب  هفرعی  ام  فرعی  نکی  مل  رمع  نا  هعبرا ) لاومالا  و  ( ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  )
هنم تلـضف  و  مهرد ، فلا  فلا  ناـک  یـسوموبا و  هیلا  ثعب  يذـلا  لاـملا  مسق  نیح  رمعل  لـئاقلا  وه  هعـصعص  هعـصعص : ناوـنع  یف 
ماقف اهیف ؟ نولوقت  امف  سانلا ، قوقح  دعب  هلضف  مکل  تیقب  دق  هنا  سانلا  اهیا  لاق : ابیطخ و  ماقف  اهعـضی ، ثیح  هیلع  اوفلتخاف  هلـضف ،

و انآرق ، هیف  هللا  لزنی  مل  ام  یف  سانلا  رواشت  امنا  لاقف : باش  مالغ  وه  و  مالـسلا )) هیلع  ) هایاضق یف  رـشع - یناثلا  لصفلا  ، ) هعـصعص
اهمسقف نیملسملا  لاوما   ) .تقدص لاقف  اهیف ! یلاعت  هللا  هعـضو  یتلا  هعـضاوم  یف  هعـضف  هعـضاوم  هعـضو  نآرقلا و  هب  هللا  لزنا  ام  اما 

نهلف نیتنثا  قوف  ءاسن  نک  ناف  نییثنالا  ظح  لثم  رکذلل  مکدالوا  یف  هللا  مکیصوی  : ) یلوالا هقبطلا  یف  لاقف  ضئارفلا ) یف  هثرولا  نیب 
دـلو و هل  نکی  مل  ناف  دـلو  هل  ناک  نا  كرت  امم  سدـسلا  امهنم  دـحاو  لکل  هیوبال  فصنلا و  اهلف  هدـحاو  تناک  نا  كرت و  ام  اثلث 

لق کنوتفتسی  : ) هیناثلا هقبطلا  یف  لاق  و  نید .) وا  اهب  یـصوی  هیـصو  دعب  نم  سدسلا  همالف  هوخا  هل  ناک  ناف  ثلثلا  همالف  هاوبا  هثرو 
نیتنثا اتناک  ناف  دـلو  اهل  نکی  مل  نا  اهثری  وه  كرت و  ام  فصن  اهلف  تخا  هل  دـلو و  هل  سیل  کله  ورما  نا  هلـالکلا  یف  مکیتفی  هللا 

و میلع .) یـش ء  لکب  هللا  اولـضت و  نا  مکل  هللا  نیبی  نییثنالا  ظح  لثم  رکذـللف  ءاسن  الاجر و  هوخا  اوناک  نا  كرت و  امم  ناثلثلا  امهلف 
مهف کلذ  نم  رثکا  اوناک  ناف  سدـسلا  امهنم  دـحاو  لکلف  تخا  وا  خا  هل  هارما و  وا  هلالک  ثروی  لجر  ناک  نا  و  : ) الع لج و  لاـق 

یف ضعبب  یلوا  مهـضعب  ماحرالا  ولوا  و  : ) هثلاثلا هقبطلا  یف  لاق  و  راضم .) ریغ  نید  وا  اهب  یـصوی  هیـصو  دـعب  نم  ثلثلا  یف  ءاـکرش 
هیلع ) هاـیاضق یف  رـشع - یناـثلا  لـصفلا  - ) هلوق یلا  مکجاوزا - كرت  اـم  فصن  مکل  و  : ) لاـقف جاوزـالا  ثاریم  رکذ  و  هللا .) باـتک 

لوقی یتلا  تاوخالا  تانبلا و  دروم  یف  هبـصعلا  لاطبا  رکذ  و  نید .) وا  اهب  نوصوت  هیـصو  دـعب  نم  متکرت  امم  نمثلا  نهلف  مالـسلا ))
رثک وا  هنم  لق  امم  نوبرقالا  نادلاولا و  كرت  امم  بیصن  ءاسنلل  نوبرقالا و  نادلاولا و  كرت  امم  بیـصن  لاجرلل  : ) لاقف انوفلاخم  اهب 
لعج ناـب  تاـهمالا ، ءاـبالا و  جاوزـالا و  نود  تاوخـالا  تاـنبلا و  یلع  صقنلا  دورو  لوـعلا و  نـالطب  یلع  لد  و  اـضورفم .) ابیـصن 

نم مدق  ول  و  رخا ، مکیا  مدق و  مکیا  يردا  ام  لاقف  رمع  لاعا  نم  لوا  و  سابع : نبا  لاق  .ناتـضیرف  هریخالل  هدحاو و  هضیرف  یلوالل 
هـضیرف رخوملا  تاهمالا و  نیجوزلا و  هضیرف  مدقملا  لاقف : رخا ؟ ام  مدق و  امف  هل : لیقف  هضیرف ، تلاع  ام  هللا  رخا  نم  رخا  هللا و  مدق 

ام و  : ) الع لج و  لاقف  هیقحتسم ) یلع  همسقف  یفلا ء  و   ) .هتبه لاق : رمع ؟ یلع  اذهب  ریشت  نا  کعنم  امف  هل : لیقف  .تاوخالا  تانبلا و 
ام ریدق  یش ء  لک  یلع  هللا  ءاشی و  نم  یلع  هلسر  طلـسی  هللا  نکل  باکر و  لیخ و ال  نم  هیلع  متفجوا  امف  مهنم  هلوسر  یلع  هللا  ءافا 

ءاینغالا نیب  هلود  نوکی  الیک  لیبسلا  نبا  نیکاسملا و  یماتیلا و  یبرقلا و  يذـل  لوسرلل و  هللف و  يرقلا  لها  نم  هلوسر  یلع  هللا  ءاـفا 
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لصفلا (. ) کیلع هللا  ءافا  امم  کنیمی  تکلم  ام  نهروجا و  تیتآ  یتاللا  کجاوزا  کل  انللحا  انا  یبنلا  اهیا  ای  : ) یلاعت لاق  و  مکنم .)
و : ) یلاعت لاق  هعـضو ) ثیح  هللا  هعـضوف  سمخلا  و   ) .هیریوج هیفـصک و  یبسلاب  يا  اولاق : مالـسلا )) هیلع  ) هاـیاضق یف  رـشع - یناـثلا 
هیلع و هللا  یلص   ) یبنلل هلک  یفلا ء  و  نیکاسملا .) یماتیلا و  یبرقلا و  يذل  لوسرلل و  هسمخ و  ناف هللا  یـش ء  نم  متمنغ  ام  نا  اوملعا 

امل دنواهنب  مئانغلا  همسق  بئاسلا  رمع  یلو  یلوصلا :) باتک  بدا   ) یف .مهل و  هل و  اهسمخ  همینغلا  و  مالـسلا ، مهیلع  هتیب  لها  و  هلآ )
، رهوـج نـم  نیطفـس  ناـک  ناـجریخفلا و  زنک  یلع  هـلد  نـم  ءاـج  مـث  اهمـسقف ، مئاـنغلا  بئاـسلا  عـمجف  نیملـسملا ، یلع  هللا  اـهحتف 

هلعجی مل  ائیف و  هلعج  هنا  نیبتف  هسمخی ، نا  هرمای  مل  هیرذـلا و  نیب  اـهنمث  مسقی  اـمهعیبی و  نا  هرماـف  رمع ، اـمهب  یتاـف  امهجرختـساف 
اناعد رمع  نا  انل و  وه  .هیلا  بتکف  یبرقلا ، يذ  مهـس  نع  سابع  نبا  لاس  رماع  نب  هدجن  نا  فسوی ) یبا  جارخ   ) باتک نع  .همینغ و 

هللا اهلعجف  تاقدصلا  و   ) .انیلع کلذ  یبا  انیلا و  هملسی  نا  الا  انیباف  انلئاع ، هنم  مدخن  انمرغم و  نع  هب  یـضقن  انمیا و  هنم  حکنن  نا  یلا 
یف نیمراغلا و  باقرلا و  یف  مهبولق و  هفلوملا  اهیلع و  نیلماعلا  نیکاـسملا و  ءارقفلل و  تاقدـصلا  اـمنا  : ) یلاـعت لاـقف  اـهلعج ) ثیح 

هکرتف ذئموی  اهیف  هبعکلا   ) هارملا یلح  نم  رـسکلاف  مضلاب  یلح )  ) هعمج نوکـسلاف و  حـتفلاب  یلح ) ناک  و  (. ) لیبسلا نبا  هللا و  لیبس 
یبا نبا   ) یف اـمک  هنع ) : ) باوصلا و  هیرـصملا )  ) یف اذـکه  هیلع )  ) یفخ نم  حـتفلاب  فخی ) مل  انایـسن و  هکرتـی  مل  هلاـح و  یلع  هللا 
رما امنا  هلوسر .) هللا و  هرقا  ثیح   ) فاقلا رـسکب  هرقاف ) اناکم  ( ) هیطخلا و  مالـسلا )) هیلع  ) هایاضق یف  رـشع - یناثلا  لـصفلا   ) دـیدحلا
نم اولبقا  اموق  نا  یفاکلا : یفف  .عوجرلا  هقفن  هل  نکی  مل  جاحلف  ایلحال ، اهیلا  يدـهی  ام  اما  و  اهلاح ، یلع  اهیلح  رارقاب  مالـسلا ) هیلع  )
دق اولاقف : مهربخاف  مهاتاف  هبیـش ، ینب  یلع  هولدف  لاس  هکم  یـصولا  مدق  املف  هبعکلل ، مهرد  فلاب  یـصواف  لجر  مهنم  تامف  رـصم 
یلا رظنا  اذه ، نع  هینغل  هبعکلا  نا  لاقف : هلاسف  هاتاف  مالسلا ،) هیلع  ) رقابلا رفعج  یبا  یلع  هولدف  سانلا  لاسف  انیلا ، اهعفدا  کتمذ  تئرب 

مهربخاف هبیـش  ینب  لجرلا  یتاف  .هیلا  اهعفداف  هلها  یلا  عجری  نا  زجع  وا  هتلحار  تلـض  وا  هتقفن  تبهذ  وا  هب  عطقف  تیبلا ، اذـه  ما  نم 
لاقف هاتاف  مالکلا ، اذه  انع  هتغلبا  امل  کلاسن  نحن  و  هنع ، ذخوی  ملع و ال  هل  سیل  عدـتبم  لاض  اذـه  هل : اولاقف  مالـسلا ،) هیلع   ) هلوقب

نا لوقی  هنا  مهل : تلقف  مهتیتآ  امل  كولاس  امب  کلاسا  انا  و  لاق : اولاق ، ام  کتغلب  الا  میظعلاب  ینولاس  اذک و  اذک و  کنا  اومعز  هل :
ایدانم ترما  مث  هبطصملا  یلع  مهتمقا  مث  هبعکلا  راتسا  یف  اهتقلع  مث  مهیدیا  تعطقل  نیملسملا  روما  نم  ائیش  تیلو  ول  نا  یملع  نم 

هیلع  ) یبا هل  لاقف  هبعکلل ، ایدـه  هتیراج  لجر  لعج  مالـسلا :) هیلع   ) مظاـکلا نع  هیف  .مهوفرعاـف و  هللا  قارـس  ءـالوه  نا  ـالا  يداـنی :
نب نالف  تایلف  هماعط  دفن  وا  هب  عطق  وا  هتقفن  هب  ترـصق  نم  الا  يدانیف : رجحلا  یلع  موقی  ایدانم  رم  مث  اهعبوا  هیراجلا  موق  مالـسلا :)
یف اهدوجو  مدـعل  هدـئاز  هل )  ) هملک و  هیرـصملا ،)  ) یف اذـکه  هل ) لاقف   ) .هیراجلا نمث  دـفنی  یتح  الواف  الوا ، یطعی  نا  هرم  و  نالف ،
هیلع ) هاـیاضق یف  رـشع - یناـثلا  لـصفلا  ( ) هلاـحب یلحلا  كرت  انحـضتف و  ـال  كـالول  رمع  ( ) هیطخلا مثیم و  نبا  دـیدحلا و  یبا  نبا  )
یف هصخش و  روما  یف  رخا  عضاوم  یف  هدشرا  امل  مالسلا ) هیلع   ) هل رمع  رکـش  درو  .هذخاب و  هیلع  نیریـشملا  اطخ  فرع  و  مالـسلا ))

لامب رمع  یلع  تمدق  لاق : - رخآ عضوم  یف  دیدحلا  یبا  نبا  هلقن  دق  و  دایز - نب  عیبرلا  نع  يور  ام  اهنم : هفلتخم : ظافلاب  هریغ  روما 
، افلا نیسمخب  تمدق  امنا  کحیو  لاق : .فلا  هئامسمخ  تلق : هب ؟ تمدق  ام  لاقف : هیلع  تملـس  مث  ءاشعلا  هعم  تیلـصف  نیرحبلا ، نم 

یلا عجرا  سعان ، کنا  لاقف : .اسمخ  تددـع  یتح  فلا  هئام  فلا و  هئاـم  تلق : .کـلذ  نوکی  مک  لاـق : فلا ، هئامـسمخ  لـب  تلق :
هبصنف و ناویدلا ، بصنب  هیلع  ریشاف  هیف  هباحـصلا  راشتـساف  کل ، تلق  ام  تلق : هب ؟ تئج  ام  لاقف : هیلع  تودغف  یلع ، دغا  مث  کتیب 

لاق و  مالسلا ) هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  مهیف  راصنالا و  نیرجاهملا و  عمجف  حبصاف  هلضف ، هدنع  تلـضفف  نیملـسملا  نیب  لاملا  مسق 
کتعنـص کتراجت و  کلها و  نع  انروما  هیالوب  كانلغـش  انا  سانلا : لاقف  لاملا ؟ اذـه  نم  اندـنع  لضف  لضف ، یف  نورت  ام  ساـنلل :

کنیقی لعجت  مل  هل : لاقف  تنا ، لقف  لاق : کیلع ! اوراشا  دـق  لاق : تنا ؟ لوقت  ام  لاـقف : مالـسلا ) هیلع   ) یلع یلا  تفتلاـف  کـل ، وهف 
هیلع و هللا  یلـص   ) یبنلا کثعب  نیح  رکذـتا  هنم ، نجرخال  هللا  لجا و  لاق : .تلق  امم  نجرختل  هل : لاـقف  لاـق ، اـم  رمع  مهفی  ملف  .اـنط 
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(، هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا یلا  انعم  قلطنا  امتلق : یلا و  امتئجف  یـش ئ ، امکنیب  ناکف  هتقدـص  کعنمف  سابعلا  تیتاـف  اـیعاس  هلآ )
نا تملع  اما  رمع  ای  کل : لاقف  سابعلا  عنص  يذلاب  هتربخاف  سفنلا ، بیط  هاندجوف  هیلع  انودغ  مث  انعجرف  ارثاخ ، هاندجوف  هیلا  انئجف 

لوالا و مویلا  یف  متیتا  مکنا  لاقف : یناثلا ، مویلا  یف  هسفن  بیط  لوالا و  مویلا  یف  هروثخ  نم  انیار  ام  هل  انرکذف  هیبا ! ونـص  لجرلا  مع 
نم متیار  يذلا  كاذف  امهتهجو  دق  یناثلا و  مویلا  یف  متیتا  و  يروثخ ، نم  متیار  ام  ناکف  نارانید ، هقدـصلا  لام  نم  يدـنع  یقب  دـق 

(( مالـسلا هیلع  ) هایاضق یف  رـشع - یناثلا  لصفلا   ) ءارقف یلع  هضفت  نا  ائیـش و  لضفلا  اذه  نم  ذخات  نا ال  کیلع  ریـشا  .یـسفن  بیط 
یبا نبا  هلقن  و  يردـخلا - دیعـس  یبا  نع  يور  ام  اهنم : .هریخـالا و  یلوـالا و  کـل  نرکـشال  هللا  تقدـص و  رمع : لاـقف  نیملـسملا ،
هلبقف دوسالا  رجحلا  نم  اند  مارحلا ، دجـسملا  لخد  املف  هتفالخ ، یف  اهجح  هجح  لوا  رمع  عم  انججح  لاق : رخآ  عضوم  یف  دـیدحلا 

.کتملتـسا کتلبق و ال  امل  کملتـسا  کلبق و  یبنلا  تیار  ینا  ول ال  و  عفنت ، رـضت و ال  رجح ال  کـنا  ملعـال  ینا  لاـق : و  هملتـسا ، و 
لاق لوقا ، امک  کل  لوقا  يذلا  نا  تملعل  هللا  باتک  نم  کلذ  لیوات  تملع  ول  و  عفنی ، رـضی و  هنا  یلب  مالـسلا :) هیلع   ) یلع هل  لاقف 

مهدهـشا و املف  یلب ،) اولاق  مکبرب  تسلا  مهـسفنا  یلع  مهدهـشا  مهتیرذ و  مهروهظ  نم  مدآ  ینب  نم  کـبر  ذـخا  ذا  و  : ) یلاـعت هللا 
هاـفا نمل و  دهـشت  نیتقـش  اـناسل و  نینیعل و  هل  نا  و  رجحلا ، اذـه  همقلا  مث  قر ، یف  مهقاـثیم  بتک  دـیبعلا  مـهنا  برلا و  هـنا  هـل  اورقا 

قداصلا نع  یفاکلا  يور  .نسحلاابا و  ای  اهب  تسل  ضراب  هللا  یناقبا  ال  رمع : لاـقف  .ناـکملا  اذـه  یف  یلاـعت  هللا  نیما  وهف  هاـفاوملاب ،
یل دهشتل  هتدهاعت  یقاثیم  اهتیدا و  یتناما   ) لاقی کلذل  اهمقتلاف و  رجحلا  رما  دابعلا  قیثاوم  ذخا  امل  یلاعت  هللا  نا  لاق : مالسلا ) هیلع  )
نا رما  اهعورف و  اهیلا  ثعبف  رمع  کلذ  غلبف  یتوت ، تناک  هارما  نا  مالـسلا :) هیلع   ) قداصلا نع  یفاـکلا  هاور  اـم  اـهنم : و  هاـفاوملاب .)

هعور نم  هیلع  لخدف  تام ، مث  مالغلا  لهتـساف  امالغ  تدلوف  رودلا  ضعب  یلا  تقلطناف  قلطلا  اهذخاف  هارملا ، تعزفف  هیلا ، اهب  ءاجی 
لاق و  مالـسلا )) هیلع  ) هایاضق یف  رـشع - یناثلا  لصفلا  ، ) یـش ئ اذـه  نم  کیلع  ام  هئاسلج  ضعب  هل  لاقف  مالغلا ، توم  نم  هارملا و 
دقل مکیارب  متلق  متنک  نئل  و  متبـصا ، ام  متدـهتجا  متنک  نا  مهل : مالـسلا ) هیلع   ) لاقف نسحلاابا ! اولـس  مهل  لاقف  اذـه ؟ اـم  مهـضعب و 

.هبقر و قتع  ینعی  هرغ ) کیلع   ) هربخ یف  و  لاق : رخآ و  عضوم  یف  دـیدحلا  یبا  نبا  هاور  .یبصلا  هید  کیلع  رمعل : لاق  مث  متاـطخا ،
هیلع بحی  ال  مالـسلا :) هیلع   ) یلع هل  لاقف  مجری ، نا  هنیدملاب  رجف  نصحم  ینمی  لجرب  رما  رمع  نا  هبقانم  یف  يورـسلا  هاور  ام  اهنم :

.نسحلاوبا و اهل  نکی  مل  هلـضعمل  هللا  یناقبا  ال  رمع : لاقف  دـحلا ، هیلع  بجی  امنا  رخآ ، دـلب  یف  هلها  و  هلها ، نع  بئاغ  هنـال  مجرلا ،
( مالـسلا هیلع   ) یلع اهیقلف  مجرت ، نا  اهب  رماف  روجفلاب ، تفرتعاف  اهلاسف  لماح ، هارماب  یتا  رمع  نا  یمزراوخلا ) بقانم   ) هاور ام  اهنم :

لاقف .روجفلاب  تفرتعا  معن ، لاق : مجرت ؟ نا  اهب  ترما  رمعل : لاق  و  اهدرف ، .مجرت  نا  اهب  رمع  رما  هل : اولاقف  هارملا ؟ هذه  لاب  ام  لاقف :
، کلذ ناک  دق  لاقف : اهتفخا ! وا  اهترهتنا  کلعل  هل : لاق  مث  اهنطب ؟ یف  ام  یلع  کناطلس  امف  اهیلع ، کناطلـس  اذه  هل : مالـسلا ) هیلع  )

الف تددـهت  وا  تسبح  وا  تدـیق  نم  هنا  .ءالبلا  دـعب  فرتعم  یلع  دـحال  لوقی : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا تعمـس  ام  وا  هل : لاقف 
نا يرذالبلا ) حوتف   ) هاور ام  اهنم : .رمع و  کلهل  یلع  ول ال  یلع ! لثم  ندـلی  ناـئاسلنلا  تزجع  لاـق : مث  اـهلیبس  رمع  یلخف  هل ، رارقا 

هالـص رمع  یلـص  املف  لاق : .هفوکلا  جارخ  نم  الام  باصاف  رمع ، دهع  یلع  هفالخلا  متاخ  یلع  شقتنا  هدـئاز  نب  نعم  هل  لاقی  الجر 
لئاق لاقف  هیف ؟ نولوقت  ام  مالـسلا )) هیلع  ) هایاضق یف  رـشع - یناثلا  لصفلا  : ) لاق مهل و  هتـصق  رکذ  و  مکناکم ، ساـنلل : لاـق  حبـصلا 

یف هتبوقع  هبذـک  بذـک  لجر  لاق : نسحلاابا ؟ لوقت  ام  رمع : هل  لاقف  تکاس ، مالـسلا ) هیلع   ) یلع و  هبلـصا ، لئاق  لاق  و  هدـی ، عطقا 
مکحا اـی  لوـقی : اـمالغ  تعمـس  لاـق : یلولـسلا  مصاـع  نع  یفاـکلا )  ) هاور اـم  اـهنم : و  هسبح ! ادـیدش و  ابرـض  رمع  هبرـضف  هرـشب ،

، نیلوح ینتعضرا  رهـشا و  هعـست  اهنطب  یف  ینتلمح  اهنا  لاق : کما ؟ یلع  وعدت  مل  رمع : هل  لاقف  یما ، نیب  ینیب و  مکحا  نیمکاحلا ،
يذـلا و  تلاقف : مالغلا ؟ لوقی  اـم  هذـه  اـی  رمع : لاـقف  ینفرعت ، ـال  اـهنا  تمعز  و  ینتدرط ، رـشلا  نم  ریخلا  تفرع  و  تعرعرت ، اـملف 

مل شیرق  نم  هیراج  ینا  و  یتریـشع ، یف  ینحـضفی  نا  دـیری  وه ؟ سانلا  يا  نم  يردا  هفرعا و ال  ام  هارت ، نیع  ـالف  رونلاـب ، بجتحا 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 3632 

http://www.ghaemiyeh.com


اهحضفی نا  دیری  مالغلا  نا  رمع ، دنع  اودهشف  هماسق  نوعبرا  مدقتف  یتوخا ، ءالوه  معن  تلاقف : دوهـش ؟ کلا  رمع : لاقف  طق ، جوزتت 
هتدلج اولدع  ناف  دوهشلا ، نع  لاسن  یتح  نجسلا  یلا  هب  اوقلطنا  مالغلا و  اذه  اوذخ  رمع : لاقف  اهبر ، متاخب  شیرق  نم  هیراج  اهنا  و 

مالغ اـنا  یبنلا ، مع  نبا  اـی  مـالغلا : يداـنف  قیرطلا ، ضعب  یف  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما مهاـقلتف  نجـسلل ، هوذـخاف  يرتفملا ، دـح 
یلع انرما  اولاق : نجـسلا ! یلا  هب  ترما  رمع : مهل  لاـقف  هودر ، مالـسلا :) هیلع   ) لاـقف .رمع  هب  ملک  يذـلا  مـالکلا  هیلع  داـعا  مولظم و 

.مالغلا ماب  یلع  لاقف : مالـسلا ) هیلع   ) یلع لبقا  ذا  کلذـک  مه  انیبف  ارما ، یلعل  اوصعت  ـال  لوقت : كانعمـس  هدرن و  نا  مالـسلا ) هیلع  )
لاقف مهنیب ؟ یضقا  نا  یل  نذاتا  رمعل : مالـسلا ) هیلع   ) یلع لاقف  مالکلا ، داعاف  لوقت ؟ ام  مالغ  ای  مالـسلا :) هیلع   ) یلع لاقف  اهب  یتاف 

هذه ای  هارملل : مالـسلا ) هیلع   ) لاق مث  یلع ،) مکملعا  : ) لوقی هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا تعمـس  دـق  فیک ال و  هللا ! هناحبـس  رمع :
یناثلا لصفلا   ) هیضقب مویلا  نیضقال  مالسلا :) هیلع   ) لاقف .یلوالا  هداهشلاب  اودهـشف  هماسق  نوعبرالا  مدقتف  معن ، تلاق : دوهـش ؟ کلا 

معن تلاق : یلو ؟ کلا  اهل : لاق  مث  هلآ .) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا یبیبح  ینملع  برلل  هاـضرم  یه  مالـسلا )) هیلع  ) هاـیاضق یف  رـشع -
نم هللا و  دهـشا  مالـسلا :) هیلع   ) لاقف یبنلا ، مع  نبا  ای  معن  اولاق : زئاج ؟ مکتخا  یف  مکیف و  يرما  مهل : مالـسلا ) هیلع   ) لاـقف یتوخا ،
ربنق هاتاف  مهاردلاب ، یلع  ربنق  ای  یلام ! نم  دقنلا  مهرد و  هئامعبراب  هیراجلا  هذه  نم  مالغلا  اذم  تجوز  دـق  ینا  نیملـسملا  نم  رـضح 

بصف مالغلا  ماقف  لسغلا ! ینعی  سرعلا  رثا  کب  الا و  ینتات  و ال  کتارما ، رجح  یف  اهبـصف  اهذخ  هل : لاق  مالغلا و  دی  یف  اهبـصف  اهب 
، اذه يدلو  نم  ینجوزت  نا  دیرت  هللا ، لوسر  مع  نبا  ای  رانلا ! رانلا ! هارملا : تدانف  یموق ، اهل  لاقف  اهببلت ، مث  هارملا  رجح  یف  مهاردلا 
يدـلو و هللا  اذـه و  هدرطا ، هنم و  یفتنا  نا  ینورما  بش  عرعرت و  املف  مالغلا ، اذـه  هنم  تدـلوف  اـنیجه  یتوخا  ینجوز  يدـلو  هللا  و 

دمحم نب  دمحم  هاور  ام  .رمع و  کلهل  یلع  ول ال  هارمعا  و  رمع : يدانف  تقلطنا ، مالغلا و  دیب  تذـخا  مث  هیلع !! افـسا  یلقتی  يداوف 
مل و  هنیب ، ریغب  اـهل  ادـلو  اـمهنم  هدـحاو  لـک  هتعدا  لـفط  یف  رمع  دـهع  یلع  اـتعزانت  نیتارما  نا  هداـشرا :)  ) یف دـیفملا  ناـمعنلا  نب 

امهظعو نیتارملا و  یعدتساف  مالـسلا ،) هیلع   ) نینموملاریما یلا  هیف  عزف  و  رمع ، یلع  کلذ  یف  مکحلا  سبتلاف  امهریغ ، هیف  امهعزانی 
لکل نیفصن  هدقا  لاقف : عنصت ؟ ام  ناتارملا : تلاقف  راشنمب ، ینوتیا  امهیدامت : دنع  مالسلا ) هیلع   ) لاقف عزانتلا  یلع  اتماقاف  امهفوخ ، و 

هیلع  ) لاقف .اهل  هب  تحمس  دقف  کلذ  نم  دبال  ناک  نا  نسحلاابا ! ای  هللا  هللا  يرخالا : تلاق  امهادحا و  تتکسف  هفصن !! امکنم  هدحاو 
اهل دلولا  اهتبحاص و  عم  قحلا  نا  يرخالا  هارملا  تفرتعاف  تقفـشا ، هیلع و  تقرل  اهنبا  ناک  ول  و  اهنود ، کنبا  اذه  ربکا  هللا  مالـسلا :)

و مالـسلا )) هیلع  ) هایاضق یف  رـشع - یناثلا  لصفلا   ) .ءاضقلا یف  هنع  جرف  امب  مالـسلا ) هیلع   ) هل اعد  و  همغ )  ) رمع نع  يرـسف  اـهنود ،
دق اهنا  اهیلع  اودهـش  دـق  هیراجب  یتا  رمع  نا  یفاکلا ، هاور  ام  .هرغـص و  یف  نامیلـس  مکح  اذـه  و  لاق : و  هبقانم )  ) یف يورـسلا  هاور 
نا هارملا  تفوختف  همیتیلا  تبـشف  هلها ، نع  بیغی  ام  اریثک  لجرلا  ناـک  و  لـجر ، دـنع  همیتی  تناـک  اـهنا  اهتـصق  نم  تناـک  و  تغب ،

اهتاراج نم  هنیبلا  تماقا  هشحافلاب و  اهتمر  اهجوز  مدـق  املف  اهعبـصاب ، اهترذـع  تدـخاف  اهتکـسماف  هوسنب  تعدـف  اهجوز ، اهجوزتی 
هیلع اوصق  هوتاف و  بلاط ، یبا  نب  یلع  تان  لاق : مث  اهیف ، یـضقی  فیک  ردی  ملف  رمع ، یلا  کلذ  عفرف  کلذ ، یلع  اهندـعاس  یتاللا 

نم فیـسلا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع جرخاف  نهترـضحا ، و  اهیلع ، ندهـشی  یتاراج  ءالوه  تلاق : هنیب ؟ کلا  لجرلا : هارمـال  لاـقف  هصقلا 
، اهلوق نع  لوزت  نا  تباف  هجو ، لکب  اهراداف  لجرلا  هارما  اعد  مث  اتیب ، تلخداف  مهنم  هدـحا  لکب و  رما  هیدـی و  نیب  هحرط  و  هدـمغ ،

دق یفیـس و  اذه  بلاط و  یبا  نب  یلع  انا  ینیفرعت  لاق : مث  هیتبکر  یلع  اثج  دوهـشلا و  يدحا  اعد  هیف و  تناک  يذلا  تیبلا  یلا  اهدرف 
رمع و یلا  هارملا  تتفتلاف  کنم ، فیسلا  ننکمال  ینیقدصت  مل  نا  نامالا و  اهتیطعا  قحلا و  یلا  تعجر  تلاق و  ام  لجرلا  هارما  تلاق 

داسف تفاخف  هئیه ، الامج و  تار  اهنا  الا  هللا  ال و  تلاـقف : .یقدـصاف  مالـسلا :) هیلع   ) یلع اـهل  لاـقف  .قدـصلا  یلع  ناـمالا  هل : تلاـق 
الا دوهشلا  نیب  قرف  نم  لوا  انا  ربکا ، هللا  مالسلا :) هیلع   ) یلع لاقف  .اهعبصاب  اهتـضتفاف  اهانکـسماف  انتعد ، رکـسملا و  اهتقـسف  اهجوز ،
نم یفنت  نا  هارملاب  رما  و  مهرد ، هئامعبرا  اهرقع  لعج  رقعلا و  اعیمج  نهمزلا  فذاقلا و  دـح  نهمزلا  و  مالـسلا ،) هیلع   ) یبنلا لاـیناد 
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لـصفلا  ) .ربخلا لایناد - ثیدـحب  انثدـح  مالـسلا :) هیلع   ) هل رمع  لاقف  .رهملا  هنع  قاس  هیراجلا و  هجوز  اـهجوز و  اـهقلطی  لـجرلا و 
دحاو لک  یلع  ماقی  نا  رماف  انزلا ، یف  اوذخا  رفن  هسمخب  یتا  رمع  نا  غبـصالا  نع  هاور  ام  و  مالـسلا )) هیلع  ) هایاضق یف  رـشع - یناثلا 

برضف ادحاو  مدقف  مکحلا ، مهیلع  تنا  مقاف  لاق : مهمکح ، اذه  سیل  رمع ! ای  لاقف : ارـضاح ، مالـسلا ) هیلع   ) یلع ناک  و  دح ، مهنم 
رمع و ریحتف  هرزعف ، سماخلا  مدـق  و  دـحلا ، فصن  هبرـضف  عبارلا  مدـق  و  دـحلا ، هبرـضف  ثلاثلا  مدـق  و  همجرف ، یناـثلا  مدـق  و  هقنع ،

لاقف .رخالا  هبـشی  اهنم  یـش ء  سیل  دودح ، سمخ  مهیلع  تمقا  هدحاو ، هیـضق  یف  رفن  هسمخ  رمع : هل  لاقف  هلعف ، نم  سانلا  بجعت 
اما و  مجرلا ، هدح  ناک  نصحم  لجرف  یناثلا  اما  و  فیـسلا ، الا  مکح  هل  نکی  مل  هتمذ  نع  جرخ  ایمذ  ناکف  لوالا  اما  مالـسلا :) هیلع  )
نع يور  ام  .هلقع و  یلع  بولغم  نونجمف  سماخلا ، اما  و  دحلا ، فصن  هانبرـض  دـبعف  عبارلا  اما  و  دـلجلا ، هدـح  نصحم  ریغف  ثلاثلا 
یف هما  تعماج  له  لجرلل : مالـسلا ) هیلع   ) یلع لاقف  هرزعی ، نا  رمع  داراف  هوبا ، هنم  یفتنا  دوسا  نباب  یتا  رمع  نا  هرـشعلا :) لئاضف  )

، شیج یف  ناک  مثیهلا  نا  يورسلا ،) بقانم   ) هاور ام  .رمع و  کلهل  یلع  ول ال  رمع : لاقف  .هللا  هدوس  کلذلف  لاق : معن ، لاق : اهضیح ؟
هیلع  ) یلع اهکرداف  اهمجرب  رماف  هیلع ، صق  رمع و  یلا  هب  ءاج  و  اهنم ، کلذ  رکناف  دلوب ، رهـشا  هتـسب  همودق  دـعب  هتارما  تئاج  املف 

و : ) لوقی و  ارهـش ) نوثالث  هلاـصف  هلمح و  و  : ) یلاـعت لوقی  تقدـص  اـهنا  کـسفن  یلع  عبرا  رمعل : لاـق  مث  مجرت ، نا  لـبق  مالـسلا )
لاقف ارهش ، مالـسلا )) هیلع  ) هایاضق یف  رـشع - یناثلا  لصفلا   ) نوثالث عاضرلا  لمحلاف و  نیلماک ) نیلوح  نهدالوا  نعـضری  تادلاولا 

هتزانج و مالسلا ) هیلع   ) یلع رضحف  تام ، هبقع  یبا  نب  هبقع  نا  مالـسلا :) هیلع   ) قداصلا نع  هاور  ام  .رمع و  کلهل  یلع  ول ال  رمع :
! اهبرقت نا  رذحاف  کتارما  تمرح  یفوت  امل  هبقع  نا  ارضاح : ناک  لجرل  مالسلا ) هیلع   ) یلع لاقف  رمع ، مهیف  هباحـصا و  نم  هعامج 

جوزت هبقعل  ناک  دبع  اذـه  نا  معن ، لاقف : هتارما ! رخآ  یلع  مرحتف  ناسنا  تومی  اهبجعا ، نم  هذـه  هبیجع و  كایاضق  لک  رمع : لاقف 
هقتعت و یتـح  اهدـبع  یلع  مارح  هارملا  عـضب  و  اـهل ، اـقر  اـهجوز  ضعب  راـص  دـقف  هبقع ، ثاریم  ضعب  ثرت  موـیلا  یه  و  هرح ، هارما 

نب دمحم  عومجم  نع  ننملا ) فیرـشت   ) هباتک یف  سوواط  نب  یلع  يور  .هیف و  انفلتخا  امع  کلاسن  اذـه  لثمل  رمع : لاقف  اهجوزتی ،
هریهم و هرح  امهادحا  نیتارما  ینعدوا  الجر  نا  لاقف : اموی  لجر  یناتاف  رمعل ، یضقا  تنک  لاق : یضاقلا  حیرش  نا  نابزرملا  نیسحلا 

ضقاف هیراجلا ، نم  یفتنت  مالغلا و  یعدت  امهاتلک  و  هیراج ، و  امالغ ، اتدلو  دق  و  مویلا ، تحبصا  راد و  یف  امهتلعجف  هیرس ، يرخالا 
ام ءاضق  يدـنع  ناک  ول  تلقف : تیـضق ؟ امف  لاقف : هصقلا  هیلع  تصـصقف  رمع  تیتاف  امهیف ، یـش ء  ینرـضحی  ملف  کئاضقب ! امهنیب 

فرعا ینکل  رمع : لاقف  هیلا ، یلا و  يارلا  اودر  مهلکف  مهرواش ، هصقلا و  تصصقف  ینرما  و  هباحصلا ، نم  هرضح  نم  عمجف  کتیتا !
ال، لاقف : کتای  هیلا  ثعباف  اولاق : هنع ! بهذـملا  نیا  معن و  لاق : بلاط ، یبا  نبا  تدرا  کناک  اولاقف : اـهعزتنم ، نیا  اـهعزفم و  ثیح 
هل طئاح  یف  هاندـجوف  هاـنیتاف ، هیلا ، اـنب  اوموقف  مکحلا ، یتوی  هتیب  یف  و  یتاـی ، ـال  اـهل و  یتوی  ملع  نم  هرثا  و  مشاـه ، نم  هخمـش  هل 

هولهماف یکبی ! و  مالـسلا )) هیلع  ) هایاضق یف  رـشع - یناثلا  لصفلا  ( ) يدس كرتی  نا  ناسنالا  بسحیا   ) ارقی هاحـسم و  یلع  هیف  لکری 
و ضرع ، رما  لاقف : هب ؟ کـئاج  يذـلا  اـم  رمعل : لاـقف  هنادرا ، فصن  دـق  صیمق  هیلع  مهیلا و  جرخف  هیلع ، اونذاتـسا  مث  نکـس  یتح 

هیف مکحلا  لاق : مث  ائیش  ضرالا  نم  هدیب  ذخاف  اهیف ، مکح  ینرضحی  مل  تلق : اهیف ؟ تمکح  مبف  لاقف : هصقلا ، هیلع  تصصقف  ینرما 
يرخالا یلا  هعفد  حدقلا و  نزو  مث  تبلحف  هیف ، یبلحا  لاقف  امهادحا  یلا  هعفد  مث  احدق  رضحا  نیتارملا و  رـضحا  مث  اذه ! نم  نوها 

تفتلا مث  کنبا ، يذـخ  لیقثلا  نبللا  هبحاصل  و  کتنبا ، يذـخ  فیفخلا ، نبللا  هبحاـصل  لاـقف  هنزو ، مث  هیف  تبلحف  هیف ، یبلحا  لاـقف 
.هنبل نود  اهنبل  کلذـک  و  هتید ، هلقع و  نود  اهثاریم  اهلقع و  لعجف  لجرلا ، نع  هارملا  طح  یلاـعت  هللا  نا  تملع  اـما  لاـقف : رمع  یلا 

لـصفلا موی  نا   ) صفحابا کیلع  ضفخ  مالـسلا :) هیلع   ) یلع لاقف  .اوبا  کموق  نکل  و  نسحلاابا ، اـی  قحلا  كدارا  دـقل  رمع : لاـقف 
هاور ام  .یثنالا و  رکذـلا و  یلع  لالدتـسالا  یف  اـساسا  کـلذ  ءاـبطالا  تلعج  دـق  و  لاـق : و  يورـسلا ) بقاـنم   ) هاور و  اـتاقیم .) ناـک 

اودـهاشت ترجف و  اهنا  هونب  یعداف  دـلوب  تئاجف  اهنطب ، یلع  تام  اهعقاو  نا  املف  ناف ، خیـش  اهجوز  هارماب و  یتا  رمع  نا  یفاـکلا :) )
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هیلا تعفدـف  کتجح ، یتاه  لاقف : هجح ! یل  نا  یبنلا : مع  نبا  ای  تلاقف : مالـسلا ) هیلع   ) یلع اهب  رمف  مجرت ، نا  رمع  اهب  رماف  .اـهیلع 
یبصلاب اعد  و  بارتا ، نایبصب  اعد  دغلا  نم  ناک  املف  هارملا ، اودر  اهعقاو ، موی  و  اهجوزت ، مویب  مکملعت  هارملا  هذه  لاقف : هارقف ، اباتک 

یکتاف مالغلا  ماق  و  نایبصلا ، ماقف  اوموق ، مهب  حاص  اونکمت  اذا  یتح  اوسلجا  مهل : لاق  بعللا  مهاهلا  اذا  یتح  اوبعلا  مهل : لاـقف  مهعم 
دح هتوـخا  دـلج  و  هیبا ، نم  هثرو  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هـب  اعدـف  هیتـحار ، مالـسلا )) هـیلع  ) هاـیاضق یف  رـشع - یناـثلا  لـصفلا   ) یلع
یتا رمع  نا  هاور  امم  .هیتحار و  یلع  مالغلا  ءاکتا  یف  خیـشلا  فعـض  تفرع  لاق : تعنـص ؟ فیک  رمع : هل  لاقف  ادح ، ادـح  نیرتفملا 

هوجلاعف اقمر  هب  اودـجوف  هلزنم ، یلا  لمحف  هلتق ، دـق  هنا  يار  یتح  لجرلا  هبرـضف  هلتقب ، هرما  هیلا و  هعفدـف  لجر ، اخا  لتق  دـق  لجرب 
، هلتقب رماف  رمع  یلا  هب  قلطناف  هرم ، ینتلتق  دـق  لاقف  کلتقا ، نا  یلو  یخا ، لتاق  تنا  لاقف : لوتقملا  وخا  هذـخا  يرب  اـملف  يرب ، یتح 
: لاقف اذـکه ، هیف  مکحلا  سیل  هل : لاقف  رمع  یلع  لخدـف  جرخا ، یتح  اولجعت  ال  لاقف : هربخ ، هربخاف  مالـسلا ) هیلع   ) یلع یلع  اورمف 
و هنع ، افعف  هسفن ، یلع  یتا  هنم  صتقا  نا  هنا  لجرلا ، رظنف  هیخاب ، هلتقی  مث  هب ، عنـص  ام  الوا  لوتقملا  خا  نم  اذه  صتقی  لاقف : وه ؟ ام 

ول لاق : مث  همحرلا ، تیب  لها  مکلعج  يذلا  دمحلا هللا  لاق : و  ئامسلا ، یلا  هدی  رمع  عفرف  هیلع : داز  کلذ و  يورـسلا  يور  .اکراتت و 
هایم ضعب  یف  اودـجو  مهنا  دوهـشلا  اهیلع  دهـش  هارما  نا  اتور  هصاخلا  هماعلا و  نا  داشرالا :)  ) یف دـیفملا  لاق  .رمع و  کلهل  یلع  ال 

و لاق : رمع و  بضغف  هئیرب ، ینا  ملعت  کنا  مهللا  تلاقف : لعب  تاذ  تناک  اهمجرب و  رمع  رماف  اـهل ، لـعبب  سیل  اـهاطی  ـالجر  برعلا 
تجرخف لبا  یلهال  تناک  تلاقف : تلئسف  تدرف  ارذع ، اهل  لعلف  اهولاساف  اهودر  مالـسلا :) هیلع   ) یلع لاقف  اضیا ، دوهـشلا  نیحرجت 

نا یباف  هتیقـستساف  یئاـم  دـفنف  نبل ، هلبا  یف  ناـک  اـنطیلخ و  یعم  جرخ  و  نبل ، یلها  لـبا  یف  نکی  مل  و  ئاـم ، یعم  تلمح  و  اـهیف ،
یلع لاقف  اهرک ، هتنکم  مالـسلا )) هیلع  ) هایاضق یف  رـشع - یناثلا  لصفلا   ) جرخت یـسفن  تداک  املف  یـسفن ، نم  هنکما  یتح  ینیقـسی 
هارما تبـص  يورـسلا :) بقانم   ) یف ءاج  .اهلیبس و  رمع  یلخف  هیلع ) مثا  الف  داـع  ـال  غاـب و  ریغ  رطـضا  نمف   ) ربکا هللا  مالـسلا :) هیلع  )

نا رمع  یلع  صق  و  ضاـیبلا ، کـلذ  باـصاف  اـهلابث  شتف  و  لـجر ، اهدــنع  تاـب  دــق  تلاـق : اهترــض و  شارف  یلع  ضیبـلا  ضاـیب 
کلذ يوتـشاف  عضوملا ، یلع  اوبـصف  مهرما  هب  یتا  املف  ادـیدش ، انایلغ  یلغا  دـق  راح  ءامب  ینوتیا  مالـسلا :) هیلع   ) یلع لاقف  ، اهبقاعی

یتلا کلت  هلیح  اهناف  کجوز ، کیلع  کسما  لجرلل  لاق  و  میظع ، نکدیک  نا  نکدـیک  نم  هنا  هارملل : لاق  و  اهیلا ، هب  یمرف  ضایبلا 
بجی ال  مالسلا :) هیلع   ) یلع هل  لاقف  مجرت  نا  رمع  رماف  ریغص ، مالغ  اهب  رجف  هنـصحم  هارما  نا  اضیا : هیف  ام  .دحلا و  اهبرـضف  اهتفذق 

اهمجرب رماف  تنز ، دق  یلبح  هنونجم  هارماب  یتا  رمع  نا  اضیا : هیف  ام  .كردـمب و  سیل  اهب  رجف  يذـلا  نال  دـحلا ، بجی  امنا  مجرلا ،
.ربخلا و اربی - یتح  نونجملا  نع  هثالث : نع  ملقلا  عفر  لوقی : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا تعمـس  اما  مالـسلا :) هیلع   ) یلع هل  لاـقف 

نب همادـق  نا  تور  هصاخلا  هماعلا و  نا  اضیا : داشرالا )  ) یف ام  و  کلها ! نا  تدـک  دـقل  کنع  هللا  جرف  داز : و  دـیفملا ) داشرا   ) هاور
اونمآ و نیذـلا  یلع  سیل  : ) لوقی یلاعت  هللا  نال  دـحلا  یلع  بجی  ـال  هنا  همادـق : هل  لاـقف  هدـحی  نا  رمع  داراـف  رمخلا  برـش  نوعظم 

اردـف تاحلاصلا ،) اولمع  اونمآ و  و  مالـسلا )) هیلع  ) هایاضق یف  رـشع - یناثلا  لصفلا   ) اوقتا ام  اذا  اومعط  امیف  حانج  تاحلاصلا  اولمع 
لاقف .هیالا  هذه  یلع  الت  لاقف : همادق ؟ یلع  دحلا  تکرت  مل  هل : لاقف  رمع  یلا  یـشمف  مالـسلا ،) هیلع   ) ایلع کلذ  غلبف  دحلا  هنع  رمع 

تاحلاصلا ال اولمع  اونمآ و  نیذـلا  نا  مرح ، ام  باکترا  یف  هلیبس  کلـس  نم  و ال  هیالا ، هذـه  لـها  نم  همادـق  سیل  مالـسلا :) هیلع  )
رمع ظقیتساف  هلملا ، نع  جرخ  دقف  هلتقاف ، بتی  مل  نا  دـحلا و  هیلع  مقاف  بات ، ناف  لاق ، امم  هبتتـسا  همادـق و  ددراف  امارح ، نولحتـسی 

اهیعفدت اهل ال  الاق  هعیدو و  هارما  اعدوتـسا  نیلجر  نا  ناذاز : نع  یفاکلا  هاور  ام  .ربخلا و  هبوتلا - رهظاف  ربخلا  همادق  فرع  کلذـل و 
رثک یتح  تباف  تام ، دق  یبحاص  نا  یتعیدو و  ینطعا  لاقف : اهیلا ، امهدحا  ءاجف  اباغف  اقلطنا  مث  كدنع ، عمتجن  یتح  انم  دـحاو  یلا 

: اهل لاقف  رمع  یلا  اعفتراف  تم ، کنا  رکذ  و  کبحاص ، اهذخا  هارملا : تلاقف  یتعیدو ، یتاه  لاقف : رخالا  ءاج  مث  هتطعا ، مث  هفالتخا 
هعیدولا هذه  یلع : لاقف  .امهنیب  ضقا  هل : رمع  لاقف  مالـسلا .) هیلع   ) ایلع هنیب  ینیب و  لعجا  هارملا : تلاقف  تنمـض ! دـق  الا و  كارا  ام 
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نا بقانملا )  ) یف ام  .اهنمـضی و  مل  و  کبحاصب ، ینتاف  اهدـنع ، اعمتجت  یتح  امکنم ، دـحاو  یلا  اهعفدـت  الا  اـهامترما  دـق  و  يدـنع ،
ای لاقف  امالا  قیلطت  هدع  مک  لاقف  لجر  هاتا  باطخ  نبا  نا  يور  ناک  نم  رئاس  هفرعی  اربخ  ثیدحلا  یف  انیور  انا  لاق : يدبعلا  هلقصم 
یف رـشع - یناـثلا  لـصفلا   ) ینثنا ناـنتنثا و  لاـق  هلئاـس و  یلا  هجوـلا  ینثف  هیعبـصاب  یـضترملا  اـمواف  هرکذا  همـالل  هقیلطت  مکردـیح 

: لاق يدـسالا  بلاغ  نب  صفح  نا  هیقفلا :)  ) یف ءاج  العلا و  وذ  یلع  اذـه  هل : لاق  لاق ال  اذـه  فرعت  هل  لاـق  مالـسلا )) هیلع  ) هاـیاضق
، اثالث قلاط  هتارماف  اذک ، اذـک و  هدـیق  یف  نکی  مل  نا  نیلجرلا : دـحا  لاقف  دـیقمدبع ، امهب  رم  ذا  رمع  نمز  یف  ناسلاج  نالجر  امنیب 

کمالغ دیق  لحف  اذک ، اذک و  یلع  انفلح  انا  هل : الاقف  دـبعلا  یلوم  یلا  ابهذـف  اثالث ، قلاط  هتارماف  تلق ، امک  هیف  ناک  نا  رخالا : لاقف 
قحا هالوم  رمع : لاقف  هصقلا ، هیلع  اوصقف  رمع  یلا  اوعفتراف  یمالغ ، دـیق  تللح  نا  اثالث  قلاـط  هتارما  دـبعلا : یلوم  لاـقف  هنزن ، یتح 

رما هنفجب و  رما  مث  اذـه ! نوها  ام  لاقف : هیلع  اوصقف  هوتاف  یـش ئ ، اذـه  یف  هدـنع  نوکی  هلعل  بلاط  یبا  نب  یلع  یلا  اـنب  اوبهذا  هب ،
، دـیقلا اوعفرا  مالـسلا :) هیلع   ) لاق مث  تـالتما  یتح  ءاـملا  هیلع  بص  مث  هنفجلا ، یف  دـیقلا  هیلجر و  لـخدا  و  اـطیخ ، هیف  دـشف  هدـیقب 

یلا ءاملا  عجارت  یتح  ءاملا  یف  هلـسراف  دـیدحلا  ربزب  مالـسلا ) هیلع   ) اعد مث  ءاـملا  صقن  جرخا  اـملف  ئاـملا ، نم  جرخا  یتح  هوعفرف 
تلخد اولـصفنا  کلذ و  اولعف  املف  داز : و  ناذاش ) نبا  لئاضف   ) هاور .هنزو و  وهف  ربزلا  هذـه  اونز  لاق : مث  ءاـملا  یف  دـیقلا  هعـضوم و 

هفرعم یلا  مالـسلا ) هیلع   ) يده امنا  هلقن : دعب  قودـصلا  لاق  و  هوبنلا ! ملع  هبیع  کنا  دهـشن  نولوقی : مه  و  اوجرخ ، مهیلع و  مهواسن 
( لبنح نب  دـمحا  لئاضف   ) نع القن  يزوجلا ) نبا  طبـس  هرکذـت   ) یف ام  .نیمیلاب و  قالطلا  زیجی  نم  ماکحا  نم  سانلا  صلخیل  کلذ 

نب دیعس  مالسلا )) هیلع  ) هایاضق یف  رـشع - یناثلا  لصفلا   ) لاق نسحوبا .) اهل  سیل  هلـضعم  نم  هللااب  ذوعا   ) لوقی ناک  رمع  نا  ادنـسم 
، اباوج مهدنع  دجی  ملف  هباحصلا  یلع  اهضرعف  لئاسم ، نع  هلاسی  رمع  یلا  بتک  مورلا  کلم  نا  وه  و  ببس ، لوقلا  اذهل  و  بیـسملا :

لئاسم نع  کلئاس  ینا  هیلا : بتک  رصیق  ناک  .تارابع  نسحاب  تقو  عرسا  یف  اهنع  باجاف  مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما یلع  اهضرعف 
و لجر ، هلک  یش ء  ام  و  مف ، هلک  یش ء  ام  ،و  هللادنع سیل  یش ء  ام  و  هللا ، هملعی  یش ء ال  ام  و  هللا ، هقلخی  مل  یش ء  ام  اهنع : ینربخاف 
سفنتی و یش ء  نع  و  محر ، مهب  لمحی  مل  هعبرا  نع  و  هل ، هریشع  لجر ال  نع  کلئاس  و  حانج ، هلک  یش ء  ام  و  نیع ، هلک  یش ء  ام 
ماع ال هئام  اهلظ  یف  بکارلا  ریـسی  هرجـش  نع  و  هدـحاو ، هرم  نعظ  نعاـظ  نع  و  لوقی ، اذاـم  سوقاـنلا  توص  نع  و  حور ، هیف  سیل 

هنجلا لها  نع  و  ئام ، ریغ  نم  تتبن  هرجـش  نع  و  هدـحاو ، هرم  الا  سمـشلا  هیلع  علطت  مل  ناکم  نع  و  ایندـلا ، یف  اـهلثم  اـم  اـهعطقی 
طلتخی ناولا ال  هعـصق  لک  یف  عاصقلا  اهیلع  هنجلا  دئاوم  نع  و  ایندـلا ، یف  مهلثم  ام  نولوبی ، و ال  نوطوغتی ، نوبرـشی و ال  نولکای و 
ایندـلا یف  نوکت  هیراج  نع  و  یـش ئ ، اـهنم  صقنی  ـال  هنجلا و  هحاـفت  نم  جرخت  هیراـج  نع  و  ایندـلا ، یف  اـهلثم  اـم  ضعبب  اهـضعب 

هللا مسب  هفلخ : لاحلا  یف  بتک  باـتکلا و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ارقف  یه ؟ اـم  هنجلا  حـیتافم  نع  و  دـحاول ، هرخـالا  یف  یه  نیلجرل و 
هیلع و هللا  یلـص   ) دـمحم انیبن  هکرب  یلاعت و  هللا  نوعب  کبیجا  انا  کلملا و  اهیا  کـباتک  یلع  تفقو  دـقف  دـعب  اـما  .میحرلا  نمحرلا 

ذختا ام   ) کیرـش هبحاص و  هل  دلو و  هل  مکلوقف  هللا  هملعی  يذـلا ال  اما  .همالک و  هنال  نآرقلاف  هللا  هقلخی  مل  يذـلا  یـشلا ء  اما  هلآ :)
هللادـنع سیل  يذـلا  اما  و  مالـسلا )) هیلع  ) هایاضق یف  رـشع - یناثلا  لصفلا  (. ) دـلوی مل  دـلی و  مل  ( ) هلا نم  هعم  ناک  ام  دـلو و  نم  هللا 

هلک يذـلا  اما  .ءاملاف و  لجر  هلک  يذـلا  اما  و  اهیف ، یقلی  ام  لک  لکات  رانلاف  مف  هلک  يذـلا  اما  و  دـیبعلل .) مالظب  کبر  ام  و   ) ملظلاف
اـصعف محر  مهب  لمحی  مل  نیذلا  اما  و  مالـسلا .) هیلع   ) مداف هل  هریـشع  يذلا ال  اما  و  حیرلاف ، حانج  هلک  يذـلا  اما  و  سمـشلاف ، نیع 

اذا حبـصلا  و   ) یلاعت لاق  حبـصلاف  حور  ریغ  نم  سفنتی  يذـلا  اـما  .ءاوح و  مدآ و  صخـش  میهاربا و  شبک  و  مالـسلا ) هیلع   ) یـسوم
ایندلا یـضمت  انتوهتـسا  انترغ و  دق  ایندلا  نا  اقدص  اقدص  الدع  الدـع  الهم  الهم  اقح  اقح  اقط  اقط  لوقی : هناف  سوقانلا  اما  و  سفنت .)
تصع امل  ءانیـس  روطف  هرم  نعاظلا  اما  انطوتـساف و  لحرن  انا  انربخا  دق  یتوملا  نا  انکر  انم  یهوا  الا  انع  یـضمی  موی  نم  ام  انرق  انرق 
یلاعت هلوق  کلذف  مهیلع ، اهقتنف  رون  نم  نیحانج  اهل  لعج  هعطق و  هنم  هللا  علقف  مایا ، هسدقملا  ضرالا  نیب  هنیب و  ناک  لیئارـساونب و 
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.هناکم یلا  هدر  اوبات  املف  مکیلع ، هتعق  وا  الا  اونموت و  نا  لیئارسا  ینبل  لاق  و  مهب .) عقاو  هنا  اونظ  هلظ و  هناک  مهقوف  لبجلا  انقتن  ذا  (و 
و یسومل ، مالسلا )) هیلع  ) هایاضق یف  رشع - یناثلا  لصفلا   ) یلاعت هللا  هقلف  امل  رحبلا  ضراف  سمشلا  هیلع  علطت  مل  يذلا  ناکملا  اما  و 

اهلظ یف  بکرلا  ریسی  یتلا  هرجشلا  اما  .هناکم و  یلا  رحبلا  ءام  داع  مث  اهیلع ، سمـشلا  عولطب  ضرالا  تسبی  لابجلا و  لاثما  ءاملا  ماق 
هنجلا یف  سیل  هنجلا  راجشا  نم  یه  و  مدآ ، ینب  لامعا  اهیلا  یهتنت  هعباسلا  ءامسلا  یف  یهتنملا  هردس  یه  و  یبوط ، هرجـشف  ماع  هئام 
تتبن یتلا  هرجشلا  اما  .ناکم و  لک  یف  اهلظ  و  دحاو ، اهلصا  سمـشلا  ایندلا  یف  اهلثم  و  اهناصغا ، نم  نصغ  هیف  الا و  تیب  رـصق و ال 

یف مهلثمف  هنجلا  لها  ءاذـغ  اما  و  نیطقی .) نم  هرجـش  هیلع  انتبنا  و   ) یلاعت هلوقل  هل  هزجعم  کلذ  ناک  و  سنوی ، هرجـشف  ءام  ریغ  نم 
هضیبلا ایندلا  یف  هلثمف  هدحاولا  هعـصقلا  یف  ناولالا  اما  .طوغتی و  لوبی و ال  هما و ال  هرـس  نم  يذغتی  هناف  هما ، نطب  یف  نینجلا  ایندلا 

یهف رقاک ، نمومل و  ایندـلا  یف  نوکت  یتلا  هلخنلاـف  نینلا  نیب  نوکت  یتلا  هیراـجلا  اـما  .ناـطلتخی و  ـال  رفـصا و  ضیبا و  ناـنول  اـهیف 
باتکلا رـصیق  ارق  املف  .هللا  لوسر  دـمحم  هللا  الا  هلا  الف  هنجلا  حـیتافم  اما  و  اهلخدـی ، رفاکلا ال  و  هنجلا ، یف  اهنال  هرخالا  یف  نموملل 

نبا طبـس  يور  و  هلآ .) هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحم مع  نبا  هل  لیقف  بیجملا  نع  لاس  مث  هوبنلا ، تیب  نم  الا  مالکلا  اذـه  جرخ  ام  لاق :
( بلاط یبا  نبا  دعب  هللا  یناقبا  ال   ) اهضعب یف  رمع  لاق  عبرا  ایاضق  هدنسم  نع  و  لبنح ) نب  دمحا  لئاضف   ) نع هترکذت )  ) یف يزوجلا 

یف رـشع - یناثلا  لصفلا  (. ) رمع کلهل  یلع  ـال  ول   ) اهـضعب یف  و  بلاـط ) یبا  نبا  اـهل  سیل  هلـضعمل  ینقبت  ـال  مهللا   ) اهـضعب یف  و 
بوطخلا ذا  يدـمتعم  تیبلا  لها  یبنلا و  بح  داـبع : نب  بحاـصلا  لوقی  ینعملا  اذـه  یف  و  طبـسلا : لاـق  مث  مالـسلا )) هیلع  ) هاـیاضق

مانالا و داس  نم  لضفا  هللا  لوسر  مع  نبا  ایا  انید  مکلیـضفت  يری  یلوم  حدـمل  خـصا  نامزلا  درف  ای  نیدـلا  هرذـم  ای  انیف  اهیار  تئاسا 
دق اونهو و  نا  اولز و  نا  کملع  لثم  له  انیفکت  ءارغلا  هلـصخلا  هذـه  اوفرع و  ول  مالـسالا  یف  کقبـس  لثم  لـه  انییمـش  اـهلا  ساـس 
یتح اولشف  ذا  اوناخ و  ذا  كربص  لثم  له  انییبت  الیوات و  ینعم و  اظفل و  هفرعت  نآرقلل  کعمج  لثم  له  انیدهت  تحبصا  امک  تیده 
اولاق ذا  کلوق  لثم  له  انیکـسم  تیطعا  دـق  ریغـصلا و  لفط  کل  ریـسالا و  یناعلل  کلذـب  لـثم  لـه  انیفـص  موی  یف  يرج  اـم  يرج 

اهتبرـش و مل  رکبوبا : لاقف  رمخلا  برـش  دـق  لجرب  یتا  رمالاب  ماق  امل  رکبابا  نا  یفاکلا : يور  انیواتف و  یف  انکله  یلع  ول ال  هرهاـجم 
یف لوقت  ام  رمعل : رکبوبا  لاقف  .اهتبنتجا  مارح  اـهنا  ملعا  ول  اهنولحتـسی و  موق  ینارهظ  نیب  یلزنم  تملـسا و  ینا  لاـقف : همرحم ؟ یه 

هوتاف و هلزنم ، یف  مکحلا  یتوی  رمع : لاقف  ایلع  انل  عدا  مالغ  ای  رکبوبا : لاقف  .اـهل  نسحلاوبا  هلـضعم و  رمع : لاـقف  لـجرلا ؟ اذـه  رما 
هیلع الت  ناک  نمف  راصنالا  نیرجاهملا و  سلاجم  یلع  هب  رودی  نم  هعم  ثعبا  رکب : یبال  مالـسلا ) هیلع   ) لاقف هوربخاف  ناملـس ، هدنع 

(: مالسلا هیلع   ) هل ناملس  لاقف  .هلیبس  یلخف  دحا  هیلع  دهشی  ملف  لعفف  هیلع ، یش ء  الف  هیلع  تیلت  نکی  مل  ناف  دهـشیلف ، میرحتلا  هیآ 
نا الا  يدهی  نما ال  عبتی  نا  قحا  قحلا  یلا  يدهی  نمفا  : ) یلاعت هلوق  دیکات  ددجا  نا  تدرا  امنا  مالـسلا :) هیلع   ) لاقف مهتدشرا  دـقل 

بئارغ یلع  فوقولا  دارا  نم  و  مالـسلا )) هیلع  ) هاـیاضق یف  رـشع - یناـثلا  لـصفلا   ) .مهیف یف و  نوـمکحت ) فـیک  مکل  اـمف  يدـهی 
هیلع  ) هل و  اعبـشم ، ارادقم  کلذ  نم  لفکت  دقف  مالـسلا ) هیلع   ) هایاضق یف  فلوملا  انباتکب  هیلعف  اذـه  نم  رثکا  مالـسلا ) هیلع   ) هایاضق

.هتفالخ مایا  یف  ایاضق  و  هثالثلا ، هرما  یف  ایاضق  و  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا هایح  یف  ایاضق  مالسلا )

هینغم

يا سانلا ) ضورع  نم  رخالا  و   ) نیملـسملا لام  تیب  نم  ءزج  وه  لب  سانلا ، نم  دحال  كولمم  ریغ  يا  هللا ) لام  نم  دـبع  امهدـحا  )
دحیف یناثلا  اما  اضعب ) هضعب  لکا  هللا  لام  : ) مامالا لاـق  اـمک  هنـال  دـحی ، ـال  لوـالا  و  هتعلـس ، هعاـتمک و  اـمامت  ساـنلا  دـحال  کـلم 

وا لاملا  یف  کیرـش  وه  و ال  رطـضم ، عئاج و ال  ریغ  قراسلا  و  زرح ، یف  قورـسملا  لاملا  دوجو  نم  ءاهقفلا  اـهرکذ  یتلا  طورـشلاب 
ثیح ال مالکلا  ثحبلا و  اذه  نم  مویلا  يودج  .رانید و ال  عبر  يواسی  ام  وه  و  باصنلا ، غلبی  نا  و  همهـس ، نم  رثکا  ذـخا  کیرش و 
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.ءاقللا دنع  قدص  رارحا  اضیا ال  ..ءاهقفلا و  دنع  فورعملا  ینعملاب  ءاما  دیبع و ال 

هدبع

ضرع عمج  مهـضورع  نم  سانلا  دحال  دبع  رخالا  لاملا و  تیبل  دبع  امهدـحا  نیدـبع  اناک  نیقراسلا  نا  يا  سانلا : ضورع  نم  … 
لاملا تیب  نم  قرس  امهالک  هضفلا و  بهذلا و  ریغ  عاتملا  وه  نوکسف  حتفب 

يرفعج

مالسالا ضیف 

مالغ هدنب و  اهنآ  زا  یکی  دندوب : هدرک  يدزد  لاملا ) تیب   ) ادخ لام  زا  هک  دندروآ  مالسلا  هیلع  ماما  دزن  ار  درم  ود  هک  هدش  تیاور 
دنک يدزد  لاملا  تیب  زا  هک  ار  یـسک  هچ  هکنیا  هرابرد   ) ترـضح نآ  سپ  مدرم ، زا  یکی  مالغ  يرگید  و  دوب ، لاـملا  تیب  لاـم  و 

لاملا تیب  زا  یخرب  اریز ) دیرب ، دیابن  ار  شتـسد   ) تسین يدح  تسا  لاملا  تیب  نآ  زا  هک  مالغ  نیا  رب  اما  دومرف : دیرب ) تسد  دیاب 
مالـسالا عئارـش  باـتک  رد  هللا  همحر  یلع  ققحم  هکناـنچ  ددرگ ، نوزفا  ناـیز  دوـش  هدـیرب  شتـسد  رگا  و   ) هدروـخ ار  رگید  یخرب 

تـسد تهج  نیا  هب  دسیون : یم  اجنیا  رد  همحرلا  هیلع  مثیم  نبا   ) دـیرب ار  وا  تسد  سپ  تسا ، يراج  دـح  يرگید  رب  اما  و  هدومرف )
هک هدوب  الط  مهرد  کیراهچ  رادقم  هب  ینعی  باصن  دـح  هب  وا  يدزد  هدرک  يدزد  هدوب  هتـسب  رد  هک  لاملا  تیب  زا  هک  هدـیرب  ار  وا 

شا هرهب  زا  شیب  شیدزد  هتـشاد و  يا  هرهب  رگا  و  هدوـبن ، مه  يا  هرهب  بیـصن و  لاـملا  تیب  زا  ار  وا  هتـشگ و  بجاو  ندـیرب  تسد 
(. دوش یمن  هدیرب  وا  تسد  شا  هرهب  زا  شیب  شیدزد  رگا  و  دوش ، یم  هدیرب  وا  تسد  دسر  باصن  رادقم  هب  نآ  ینوزفا  دشاب و 

ینامز

دوش و یم  يروآ  عمج  یگنج و …  مئانغ  هیزج ، جارخ ، سمخ ، هاکز ، زا  هک  تسا  یمالـسا  تموکح  هنیزخ  تورث و  لاـملا  تیب 
مئانغ لاملا و  تیب  دمآرد  زا  دوخ  تسا  هدیدزد  لاملا  تیب  زا  هک  مالغ  .ددرگ  یم  فرـصم  دوخ  دراوم  رد  ناناملـسم  ربهر  تسدب 

.تسا تسد  ندیرب  نآرق  رظن  زا  دزد  يازج  هدرک و  يدزد  يرگید  اما  تسا  هدوب  لاملا  تیب  هدهع  هب  وا  جرخ  هدوب و  یگنج 

يزاریش دمحم  دیس 

ذا ال نیملـسملا ، حلاصم  یف  فرـصی  نا  مزلی   ) هللا لام  نم  دبع  امهدـحا  هللا : لام  نم  اقرـس  نالجر  هیلا  عفر  مالـسلا  هیلع  هنا  يور  و 
و مهکلم ، مهعاتم و  يا  سانلا  ضرع  نم  ادـبع  ناک  یناـثلا  نا  يا   ) ساـنلا ضورع  نم  رخـالا  و  لاـملا ) تیب  ـالا  هل ، صاـخ  کـلام 

دح هللا و ال  لام  نم  وهف   ) وه هللا يذلا  قراسلا  دبعلا  اذه ) اما  : ) مالـسلا هیلع  لاقف  هضفلا ) بهذلا و  ریغ  عاتملا  ضرع : عمج  ضورع 
هللا لام  قرـس  سانلل و  دـبع  وه  يذـلا  رخالا ) اما  و   ) قورـسملا لاملا  فلتی  ملف  اضعب ) هضعب  لـکا  هللا  لاـم   ) هقرـسلا هذـه  یف  هیلع )

.هدی عباصا  يا  هدی ) عطقف   ) یلاعت لام هللا  قورسملا  و  هقرس ، یهف  هللا ، لام  نم  هقرس  هنال  هتدش  و  دیدشلا ) دحلا  هیلعف  )

يوسوم

یفلاـب ء و هنع  ربعملا  هللا  لاـم  نم  اقرـس  نینثا  نا  اـهدافم  هیهقف  هلاـسم  هذـه  حرـشلا : .نیعم  مثا  هجیتـن  هضورفم  هبوقع  دـحلا : هغللا :
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هلمج نم  هنال  هیلع  عطق  هنا ال  لوالل  هبـسنلاب  مامالا  رماف  نیرخالا  سانلا  هماع  نم  رخالا  منغملا و  سفن  نم  دبع  نیلجرلا  دحا  همینغلا 
تلـصح اذا  عطقلا  هیلع  بجیف  رخالا  اما  ائیـش و  همینغلا  نم  تلکا  اذا  همونغملا  هبادـلاک  ضعبلا  هضعب  لکا  هللا  لامف  منغملا  یفلا ء و 

هقرسلا طئارش 

یناقلاط

لاملا تیب  زا  يا  هدرب  شدوخ  ود  نآ  زا  یکی  دندوب ، هدرک  يدزد  ادخ  لام  زا  هک  دندروآ  وا  شیپ  ار  درم  ود  تسا  هدـش  تیاور  و 
ادـخ لاـم  هک  تسین  يدـح  وا  رب  تسا ، لاـملا  تیب  هدرب  مه  شدوـخ  هک  یکی  نیا  : » دوـمرف .دوـب  مدرم  ناـگدرب  زا  يرگید  دوـب و 

.دیرب ار  وا  تسد  و  تسا » دیدش  دح  يرگید  رب  اما  تسا ، هدروخ  ار  ادخ  لام  زا  یشخب 

لاملا و تیب  زا  دـیدزد  هک  ار  يزیچ  درک و  يدزد  تسا ، لاملا  تیب  زا  دوخ  هک  يا  هدرب  هاـگره  هک  تسا  هعیـش  یهقف  هدـیقع  نیا 
درک يدزد  راـنید  عبر  باـصن  دـح  هب  دوخ و  قح  زا  شیب  میاـنغ  زا  هناـگیب ، يا  هدرب  رگا  یلو  دوش  یمن  عطق  شتـسد  دوـب ، میاـنغ 

.تسا هنوگ  نیمه  مه  هدازآ  دروم  رد  مکح  نیا  دنربب و  ار  وا  تسد  تسا  بجاو 

مراکم

ِساَّنلا ِضوُرُع  ْنِم  ُرَخْآلا  ِهَّللا َو  ِلاَم  ْنِم  ٌْدبَع  اَمُهُدَحَأ  ِهَّللا  ِلاَم  ْنِم  اَقَرَس  ِنالُجَر  ِْهَیلِإ  َِعفُر  مالسلا  هیلع  ُهَّنَأ  َيِوُر 

مالسلا هیلع  َلاَقَف 

.ُهَدَی َعَطَقَف  ُدیِدَّشلا  ُّدَْحلا  ِْهیَلَعَف  ُرَخْآلا  اَّمَأ  ؛َو  ًاضَْعب ُهُضَْعب  َلَکَأ  ِهّللا  ُلاَم  ، ِْهیَلَع َّدَح  َال  ِهّللا َو  ِلاَم  ْنِم  َوُهَف  اَذه  اَّمأ 

هدرب ، ود نآ  زا  یکی.دندوب  هدرک  تقرس  لاملا  تیب  زا  ود  ره  هک  دندروآ  مالـسلا  هیلع  ماما  تمدخ  ار  رفن  ود  هک  تسا  هدش  تیاور 
.مدرم زا  یضعب  هب  قلعتم  يرگید  دوب و  لاملا  تیب  هب  قلعتم  يا 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

! هدروخ ار  رگید  شخب  ، دنوادخ لام  زا  یشخب  هکارچ )  ) تسین وا  رب  يدح  تسادخ و  لام  شدوخ  لاملا ) تیب  هدرب   ) یکی نیا  اما  »
تسد داد ) روتـسد  نآ  لابند  هب  و.تسا  تقرـس  ّدح  نامه  دیدش  دح  زا  روظنم   ) دوش يراج  وا  رب  دیدش  دح  دیاب  يرگید  نآ  اما  و 

مالـسلا هیلع  رقاب  ماما  زا  ربتعم  دنـس  هب  یفاک  عورف  زا  دودحلا  باتک  رد  هللا  همحر  ینیلک  هنامیکح : راتفگ  دنـس   ). .دندرک عطق  ار  وا 
یتاـفاضا اـب  ار  نخـس  نیا  دـندوب  هدرک  تقرـس  لاـملا  تیب  زا  هک  رفن  ود  هراـبرد  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤمریما  هـک  دـنک  یم  لـقن 

یم یـضر  دّیـس  موحرم  زا  شیپ  ود  ره  و   ) هدروآ ار  نآ  مالـسالا  مئاـعد  باـتک  رد  يافوتم 363 )  ) یبرغم نامعن  یـضاق  زین.دومرف 
( ( ،ج 4،ص 219 هغالبلا جهن  رداصم  (.) دنتسیز

هنامیکح مکح 

دومرف یماگنه  مالـسلا  هیلع  ماما  ار  نخـس  نیا  ، هللا همحر  یـضر  دّیـس  هتفگ  هب  دـمآ  فیرـش  مـالک  نیا  همجرت  رد  هک  هنوگ  ناـمه 
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يرگید لاـملا و  تیب  هب  طوبرم  دوـب  یمـالغ  یکی  ؛ دـندروآ ترـضح  نآ  دزن  دـندوب  هدرک  تقرـس  لاـملا  تیب  زا  هک  ار  رفن  ود  » هک
ِضوُرُع ْنِم  ُرَخْآلا  ِهَّللا َو  ِلاَم  ْنِم  ٌدـْبَع  اَمُهُدَـحَأ  ِهَّللا  ِلاَم  ْنِم  اَقَرَـس  ِنالُجَر  ِْهَیلِإ  َِعفُر  مالـسلا  هیلع  ُهَّنَأ  َيِوُر  ( ؛» مدرم هب  قلعتم  یمـالغ 

( . ِساَّنلا

ییاراد هعتما و  زا  هک  یمـالغ  ینعی  ساـّنلا » ُضوُرُع   » نیارباـنب ، تسا عاـتم  ياـنعم  هب  ضرَع  عـمج  - برعلا ناـسل  هتفگ  هب  «- ضورع »
.تسا هدمآ  مدرم  ریاس  ای  مدرم  هدوت  يانعم  هب  « ضرُع «،» ضورع » ياج هب  خسن  رتشیب  رد  یلو  ؛ لاملا تیب  هن  هدش  یم  بوسحم  مدرم 

هب هّللا  لام  زا  دوخ  تسا ) لاملا  تیب  هدرب  هک   ) یکی نیا  اما  :» دومرف درک و  رداص  يا  هناـمیکح  مکح  اـج  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
( . ِْهیَلَع َّدَح  َال  ِهّللا َو  ِلاَم  ْنِم  َوُهَف  اَذه  اَّمأ  : مالسلا هیلع  لاقف  ( ؛» دش دهاوخن  يراج  وا  رب  يدح  دیآ و  یم  رامش 

( . ًاضَْعب ُهُضَْعب  َلَکَأ  ِهّللا  ُلاَم  ( ؛» هدروخ ار  يرگید  شخب  هّللا  لام  زا  یشخب  :» دوزفا لیلد  ناونع  هب  سپس 

يارجا نیاربانب  ، تسا لاملا  تیب  رب  وا  هقفن  هکارچ  درادرب ، يزیچ  لاملا  تیب  زا  هک  تسا  هتـشاد  قح  هلمجلا  یف  وا  هک  نیا  هب  هراـشا 
.درادن یلیلد  وا  دروم  رد  دح 

( داد روتـسد  مالـسلا  هیلع  ماما  نآ  لابند  هب  تسا و  تقرـس  ّدح  روظنم  اج  نیا  رد  هک   ) دـشاب دـیدش  دـح  لومـشم  دـیاب  مود  رفن  اما 
( . ُهَدَی َعَطَقَف  ُدیِدَّشلا  ُّدَْحلا  ِْهیَلَعَف  ُرَخْآلا  اَّمَأ  َو  ( ؛» دندرک عطق  ار  وا  تسد 

تقرس ار  تمینغ  زا  يزیچ  دشاب و  یگنج  مئانغ  ءزج  يا  هدرب  رگا  هک  تسا  ملسم  هعیش  ياهقف  نایم  رد  دودح  باتک  رد  مکح  نیا 
.دوش یمن  تسد  عطق  مکح  لومشم  دنک 

: دیوگ یم  هدمآ  عیارش  نتم  رد  هک  مکح  نیا  رکذ  زا  دعب  رهاوج  بحاص  موحرم 

سپس ، دنک یم  لالدتـسا  الاب  ثیدح  هب  دعب  و  متفاین ) باحـصا  ياهقف  نایم  رد  مکح  نیا  رد  یفالتخا  چیه  (؛» ِهیف ُهُدِجأ  ٍفالِخ  ِالب  »
، تسین لاـملا  تیب  عفن  هب  اـهنت  هن  دوش  تسد  عطق  يا  هدرب  نینچ  رگا  هک  دـنک  یم  رکذ  هدـمآ  عیارـش  نتم  رد  هک  ار  يرگید  لـیلد 

ررض اب  دیابن  ار  ررض  تسا و  ررض  عفد  ، دح نیا  يارجا  ياه  هفسلف  زا  یکی  میناد  یم  دروخ و  یم  لاملا  تیب  هب  يرتشیب  ررض  هکلب 
 ( ،ج 41،ص 491 مالکلا رهاوج  ). .درک عفد 

.دیؤم ای  تمکح و  ناونع  هب  ای  دوش و  هتفریذپ  تلع  ناونع  هب  هاوخ  ، تسا یبلاج  هتکن  نیا  هتبلا 

 ( نامه  ). .دنکن تأرج  راک  نیا  رب  رگید  راب  هک  يا  هنوگ  هب  دنک  یم  بیدأت  ار  وا  عرش  مکاح  : دیازفا یم  نایاپ  رد 

نآ دوش و  یم  فاعم  دـح  يارجا  زا  دروم  کی  رد  دـش  هداد  وا  تسد  عطق  روتـسد  هک  مود  رفن  هک  تسا  تیمها  زئاح  زین  هتکن  نیا 
يدزد باصن  رادقم  هب  دوخ  مهس  زا  شیب  رگا  تروص  نیا  رد  دنشاب  هتشاد  لاملا  تیب  رد  یمهس  هک  دشاب  یناسک  زا  هک  تسا  نیا 

.دوش یمن  تسد  عطق  دنکن 
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شتمـسق زا  شیپ  ار  تمینغ  لاـم  زا  يزیچ  هـک  یـسک  دـنا  هـتفگ  هدوـمیپ و  هلئـسم  نـیا  رد  ار  يرگید  هار  تنـس  لـها  ياـهقف  یلو 
عطق زا  عنام  ههبـش و  قادصم  لاملا  تیب  اب  شقح  ندش  طولخم  نوچ  ، دوش یمن  تسد  عطق  هن ، ای  دشاب  وا  قح  زا  شیب  هاوخ  ، ددزدب

تکرـش گنج  نادیم  رد  دوخ  بحاص  نذا  اب  هک  قیرط  نیا  هب  دشاب  هتـشاد  تمینغ  رد  یقح  هک  تسا  یتروص  رد  نیا.تسا  تسد 
عاشم مهـس  اریز  ، دوش یمن  تسد  عطق  زاب  دشاب  هتـشاد  تمینغ  رد  یقح  مالغ  نآ  بحاص  دشاب و  هتـشادن  یقح  رگا  و.دـشاب  هدرک 

 ( ،ج 19،ص 161 دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   ). .دوش یم  تسد  عطق  عنام  هک  تسا  ههبش  قادصم  شبحاص 

یفیعـض رایـسب  لالدتـسا  تسا  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  مالک  فلاخم  هک  نیا  اـب  اوتف  نیا  دـینک  یم  هظحـالم  هک  هنوگ  ناـمه 
يا ههبـش  دـنک  تقرـس  باـصن  رادـقم  هب  ار  دوخ  ِّدـح  زا  شیب  هک  یتروص  رد  لاـملا  تیب  اـب  ناـسنا  قـح  ندـش  هتخیمآ  اریز  ، دراد

یسک دینک  ضرف.دوش  یمن  دح  يارجا  زا  عنام  ههبـش  بجوم  مه  نآ  ، لاملا تیب  اب  مالغ  بحاص  قح  ندش  هتخیمآ  نینچمه.درادن 
یم یهاگآ  هیقف  چیه  دح ؟ يارجا  عنام  تسا و  ههبش  مییوگب  مه  زاب  ، درک تقرـس  لاملا  تیب  زا  ار  دوخ  قح  ربارب  دص  هک  دش  ادیپ 

؟ دریذپب ار  ینخس  نینچ  دناوت 

هب کیرـش  رگا  دـندقتعم  یـضعب  هکلب  ، دوش یم  يراج  دـح  یتروص  نینچ  رد  هک  دـنا  هتفریذـپ  اهقف  رتشیب  ام  هقف  رد  لیلد  نیمه  هب 
نآ رد  فرصت  ، میسقت زا  شیپ  تسا و  هدشن  میـسقت  تسا و  كرتشم  لام  دناد  یم  هک  یلاح  رد  دنک  تقرـس  زین  دوخ  مهـس  هزادنا 

ارجا دح  ، ضرف نیا  رد  هک  دنا  هتفرگ  ههبـش  قادصم  ار  نآ  يرایـسب  یلو  ؛ دوش یم  يراج  وا  رب  دح  زین  تروص  نیا  رد  ، تسین زیاج 
.درک لمح  دیاب  تروص  نیا  ریغ  رب  ار  مالسلا  هیلع  ماما  مالک  دوش و  یمن 

هیلع یلع  نانمؤمریما  ياه  تواضق  نمـض  رد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  حیحـص  دنـس  اب  فیرـش  ثیدـح  نیا  هک  تسا  هجوت  ناـیاش 
: تسا هدمآ  نآ  لیذ  رد  هدش و  لقن  مالسلا 

تشوگ و زا  يوقم  ياهاذـغ  داد  روتـسد  وا  تسد  عطق  زا  دـعب  مالـسلا  هیلع  ماـما  ُْهنِم ؛ ْتَأََرب  یَّتَح  َمْحَّللا  َنْمَّسلا َو  َمَعُْطی  ْنَأ  َرَمَأ  َُّمث  »
 ( ،ج 7،ص 264،ح 24 یفاک «. ) . ددرگزاب دوخ  هناخ  هب  دناوتب  دنک و  ادیپ  مایتلا  شیاه  تسد  هک  ینامز  ات  دنناروخب  وا  هب  نغور 

یسیلگنا

It is related that two persons were brought to Imām Ali ibn Abū Tālib see once. They
had stolen a public property. One of them was a slave purchased with public money,
whereas the other had been purchased by someone from among the people. Imām
Ali ibn Abū Tālibrette said, “As for the one who has stolen the public funds, there is no
punishment for him, for it means one who is the property of Allāh has taken another
property of Allāh. As for the other, he should be punished.” Consequently, the thief's

.hand was cut off

اه یجک  نتشادرب  رد  تماقتسا  ترورض  : 272 تمکح
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هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

َءاَیشَأ ُتّریََغل  ِضِحاَدَملا  ِهِذَه  نِم    َ يَاَمَدق تَوَتسا  ِدَق  َول  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

 . مروآ یم  دیدپ  رایسب  ياه  ینوگرگد  مرذگب ، تردق  اب  هاگشزغل  اه و  هنتف  نیا  زا  رگا  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 

يدیهش

 . منک نوگرگد  ار  ییاهزیچ  دنام  راوتسا  هاگشزغل  نیا  رد  ار  میاپ  ود  رگا 

یلیبدرا

هک ار  دنچ  يزیچ  مهد  رییغت  هنیآ  ره  ندیزغل  عضاوم  نیا  زا  نم  مدق  ود  ره  ددرگ  راوتسا  دوش و  تسار  هتبلا  رگا  دومرف  و 

یتیآ

.مهد رییغت  ار  ییاهزیچ  دنامب ، راوتسا  هاگشزغل  نیا  رد  نم  ياهاپ  رگا  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . داد مهاوخ  رییغت  ار  ییاهزیچ  دنامب ، راوتسا  اههاگشزغل  نیا  رد  میاهمدق  رگا  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

مل نا  مدقلا و  تباث  مالـسلا  هیلع  ناک  هنال  يامدق ، تتبث  ول  لقی  مل  و  هب ، قازی  يذـلا  عضوملا  وه  ضحدـملا و  عمج  ضحادـملا  و 
.نوعدبملا اهثدحا  یتلا  ضحادملل  امهلاح  وتسی 

يردیک

مثیم نبا 
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زا هیانک  اـهاپ ، يراوتـسا  داد .) مهاوخ  رییغت  ار  ییاـهزیچ  دـنام ، راوتـسا  هاگـشزغل  نیا  رد  نم  ياـهاپ  رگا  ، ) اههاگـشزغل ضحادـم :
هدیـشوپ نارگید  رب  نآ ، یعرـش  مکح  هک  تسا  یلکـشم  يداهتجا  لئاسم  رد  فلتخم  روص  هب  ماکحا ، يارجا  رب  تردق  يرادیاپ و 

نآ هک  یلاـح  رد  دوـبن ، نکمم  یلبق  ياـفلخ  ماـکحا  زا  یمکح  رییغت  راوـگرزب ، نآ  تفـالخ  ناـمز  رد  هـک ، نآ  حیـضوت  .تـسا و 
نآ هک  تهج  نآ  زا  تسا ، هدرب  راک  هب  ار  ضحادـم  هملک ي  لئاسم ، لیبق  نیا  يارب  و  تشاد ، رگید  تارظن  زا  ریغ  يرظن  ترـضح 
نیا رد  نارگید  تارظن  یتسردان  رب  دراد  هراشا  ءایـشا  تریغل  هلمج ي : اـب  و  تسا ، دوخ  ياـهاپ  لزلزت  لـحم  اههاگـشزغل و  لـئاسم 

.تسا هدیزغل  تسار  هار  زا  دراوم  نیا  رد  ناشدرخ  ياهمدق  هک  نیا  رب  و  لئاسم ،

دیدحلا یبا 

 . َءاَیْشَأ ُتْرَّیََغل  ِضِحاَدَْملا  ِهِذَه  ْنِم  َياَمَدَق  ْتَوَتْسا  ِدَق  َْول  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

سوءر نم  قراسلا  دی  هعطق  وحن  هباحصلا  لاوقأ  اهیف  فلاخی  ءایشأ  یلإ  ایاضقلا  هیعرشلا و  ماکحألا  یف  بهذی  ناک  هنأ  کشن  انـسل 
یلإ جراوخلا و  هاغبلا و  برحب  هلاغتـشا  همدـقت  نم  ماکحأ  ریغت  نم  هعنمی  ناک  امنإ  کـلذ و  ریغ  دـالوألا و  تاـهمأ  هعیب  عباـصألا و 

اذهل اهنم و  هیمدق  ءاوتسا  لمؤی  ناک  یتلا  ضحادملاب  ریشی  کلذ 

.هعامج سانلل  نوکی  یتح  نوضقت  متنک  امک  اوضقا  هتاضقل  لاق 

دعب ام  هعامج و  سانلل  ریـصی  نأ  یلإ  اهنودهعی  یتلا  ماکحألا  ایاضقلا و  یف  مهتداع  عابتا  یف  مهل  حسف  هنأب  هنذؤم  انهاه  یتح  هظفلف 
.امهلبق امل  افلاخم  نوکی  نأ  یغبنی  یتح  یلإ و 

.هتفلاخم نیدهتجملا  نم  هریغل  زوجی  ادهتجم و  سانلا  نیب  مکحی  نأ  لواحی  امیف  ناک  هنإ  نولوقیف  انباحصأ  امأف 

.هتفلاخم سانلا  نم  دحأل  زوجی  فیقوت و ال  صن و  نع  الإ  مکحی  ناک  ام  لوقت  هیمامإلا  و 

«. ( هّیمامإلا :» د همامإلا (  هلأسم  عورف  نم  عرف  هداسف  کلذ و  هحص  یف  لوقلا  و 

یناشاک

نم ياه  مدق  ددرگ  راوتـسا  مکحم و  دوش و  تسار  هتبلا  رگا  هک  ترـضح  نآ  دومرف  و  يامدق ) توتـسا  دق  ول  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
نامکاح نایلاو و  ماکحا  لاوقا و  زا  ار  دنچ  يزیچ  مهد  رییغت  هنیآ  ره  ءایـشا ) تریغل   ) ندیزغل عضاوم  نیا  زا  ضحادملا ) هذـه  نم  )

ظفل و  مامتلاب ، نآ  هوجو  رب  مالسلا  هولصلا و  هیلع  مانا  دیس  ماکحا  يارجا  زا  نکمت ) تابث و   ) زا هتشاد  هیانک  ار  مادقا  ياوتـسا  قباس 
( ءایـشا  ) ظـفل زا  هدوـمرف  هدارا  .تسا و  لوـقع  مادـقا  ندـیزغل  لـحم  هک  هیداـهتجا  لـئاسم  يارب  زا  هدوـمرف  هراعتـسا  ار  ضحادـم ) )

.لقن قباطم  هن  تسا و  لقع  قفاوم  هن  هک  قح ، فالخ  رب  وا  تفالخ  زا  شیپ  دنا  هدرک  ارجا  نامز  نافلاخم  هک  یماکحا 

یلمآ

ینیوزق
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ار دنچ  يزیچ  داد  مهاوخ  رییغت  هنیآ  ره  اههاگشزغل  نیا  زا  نم  مدق  ود  دوش  یم  تسار  تقیقح  هب  رگا 

یجیهال

تفالخ و ياهاپ  رگا  هک  مالسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .ءایـشا » تریغل  ضحادملا ، هذه  نم  يامدق  توتـسا  دق  ول  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
زا هک  ار  ییاهزیچ  مهد  یم  رییغت  هنیآ  ره  نید ، نانمـشد  بوشآ  بورح و  هدـنزغل ي  ياهاج  نیا  زا  تفای  رارق  نکمت و  نم  تراما 

.تسا نارگید  تعدب 

ییوخ

، ول بارعالا : .هیفلاخم  عفد  هنموکح و  تیبثت  نع  هیانک  يامدـق :) توتـسا   ) مدـقلا اـهیلع  تبثی  ـال  یتلا  قلازملا  ضحادـملا :) : ) هغللا
یلع فسالاب  هبهتلملا  مالـسلا ) هیلع   ) هتاملک نم  هلمج  هذه  ینعملا : .ققحتی  امیف ال  لمعتـسی  یـضاملا و  یلع  لخدـی  طرـش  فرح 
اذه ییلع  فهلتی  وه  و  اهب ، لهجلا  ببسب  وا  يوهلا  عابتاب  قئاقحلا  ریغ و  و  نیدلا ، ماکحا  يرجم  اوفرح  ثیح  نیملسملا ، مالسالا و 
یتح ادیور  نوملـسملا  ثبل  امف  یلعلا ، تاجردلا  وحن  هریـس  فقوی  يرقهق و  مالـسالاب  عجری  يذلا  یلهاجلا  فاطعنالا  فارحنالا و 

برحب هلاغتـشا  همدـقت  نم  ماکحا  رییغت  نم  هعنمی  ناک  امنا  و  یلزتعملا : حراـشلا  لاـق  یتش  بهاذـم  یف  اوقرقت  مهنیب و  مهـساب  رهظ 
نوضقت متنک  امک  اوضقا   ) هتاضقل لاق  اذهل  و  اهنم ، هیمدق  ءاوتـسا  لموی  ناک  یتلا  ضحادـملاب  ریـشی  کلذ  یلا  و  جراوخلا ، هاغبلا و 

هعامج هنا ال  دافا  رمالا و  يدـصت  نیح  تاتـشلا  هقرفتلا و  نم  همالا  یف  امب  اذـه  همـالک  رعـشی  و  لوقا : هعاـمج .) ساـنلل  نوکی  یتح 
دـیز و نب  هماسا  لاثما  لازتعا  لب  بسح ، جراوخلا  هاغبلا و  هضحادـم  نکی  مل  و  نیدـلا ، روما  حالـصا  یف  رظنی  یتح  نیملـسملل … 
: دومرف همجرتلا : .اهدشا  ایندلا  یف  عمطلا  قافنلا و  نم  هباحـصا  بولق  یف  ام  و  هرکذ ، مدقت  يذلا  کلام  نب  دعـس  رمع و  نب  هللادـبع 

.درک مهاوخ  نوگرگید  ار  یئاهزیچ  مدنام  اجرب  دیرب و  كانرطخ  ياهاگشزغل  نیا  زا  میاپ  ود  رگا  هنیآ  ره 

يرتشوش

یف نکل  و  دـیدحلا ) یبا  نبا   ) و هیرـصملا )  ) یف اذـکه  فالحا ) …  همیلعت  و  مالـسلا ) هیلع   ) هفلح یف  نورـشعلا - عبارلا و  لصفلا  )
یف بهذی  ناک  مالـسلا ) هیلع   ) هنا کشن  انـسل  دـیدحلا : یبا  نبا  لاقف  ناک  فیک  .حـصا و  وه  و  ضحادـملا ) هذـه  یف  ( ) مثیم نبا  )

و دالوالا ، تاهما  هعیب  و  عباصالا ، سوور  نم  قراسلا  هعطق  وحن  هباحصلا ، لاوقا  اهیف  فلاخی  ءایـشا  یلا  ایاضقلا  هیعرـشلا و  ماکحالا 
ناک یتلا  ضحادملاب  ریـشی  کلذ  یلا  و  جراوخلا ، هاغبلا و  برحب  هلاغتـشا  همدقت  نم  ماکحا  رییغت  نم  هعنمی  ناک  امنا  و  کلذ ، ریغ 
نم قراسلا  عطقب  هلیثمت  تلق : هعامج .) سانلل  نوکی  یتح  نوضقت  متنک  امک  اوضقا  : ) هتاضقل لاق  اذهل  و  اهنم ، هیمدـق  ءاوتـسا  لموی 
یف عباصالا  یقاب  عطق  ماهبالا و  ءاقبا  هترتع  بهذم  و  مالـسلا ) هیلع   ) هبهذـم ناف  هلحم ، ریغ  یف  دالوالا  تاهما  عیب  عباصالا و  سوور 
ناک  ) هلوق .نهاوس و  ائیـش  اوفلخی  مل  انید و  نهنمث  ناک  نهیلاوم و  تام  اذا  ـالا  نهعیب  زاوج  مدـعف  دـالوالا  تاـهما  اـما  و  قراـسلا ،
یف اـمک  هیواـعمل  بلطملادـبع  نب  ثراـحلا  تنب  يورا  تلاـق  دـق  و  حیحـص ، هـلمجلا  یف  هاـغبلا ) برحب  هلاغتـشا  رییغتلا  نـم  هـعنمی 

لغـشف انل  هللا  ضرف  يذلا  انقح  ذخا  یلا  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما اناعد  و  : ) هل تلاق  امیف  يدادغبلا ) رهاط  یبا  نب  دمحا  تاغالب  )
مل هاغبلا  نکت  مل  ولف  هب ، نیفراع  ریغ  مالـسلا ) هیلع   ) هباحـصا نوک  هقیقحلا  لصالا و  نا  ـالا  اهعـضاوم ،) رومـالا  عضو  نع  کـبرحب 
هیلع  ) هفلح یف  نورشعلا - عبارلا و  لصفلا   ) سیق نب  میلـس  نع  یفاکلا ) هضور   ) يورف دارا ، ام  رییغت  نم  اضیا  مالـسلا ) هیلع   ) نکمتی
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اذا متنا  فیک  : ) لوقی هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا تعمـس  لاقف : بطخ  مالـسلا ) هیلع   ) هنا یلالهلا  فالحا ) …  همیلعت  و  مالـسلا )
دق هنسلا و  تریغ  دق  لیق  یش ء  اهنم  ریغ  اذاف  هنس ، اهنوذختی  اهیلع و  سانلا  يرجی  ریبکلا ، اهیف  مرهی  ریغصلا و  اهیف  وبری  هنتف  مکتسبل 

یلبق هالولا  تلمع  دـق  لاق : مهیلا و  هتعیـش - هتـصاخ و  هتیب و  لها  نم  سان  هلوح  ههجوب و  مالـسلا ) هیلع   ) لبقا مث  ارکنم ) سانلا  یتا 
اهعـضاوم و یلا  اهتلوح  اهکرت و  یلع  سانلا  تلمح  ول  و  هتنـسل ، نیریغم  هدهعل  نیـضقان  هفالخل ، نیدـمعتم  یبنلا  اهیف  اوفلاخ  الامعا 

نم یتماما  ضرف  یلـضف و  اوفرع  نیذلا  یتعیـش  نم  لیلق  عم  وا  يدحو ، یقبا  یتح  يدـنج  ینع  قرفتل  یبنلا  دـهع  یف  تناک  ام  یلا 
یلا كدف  تددرو  یبنلا ، هیف  هعضو  يذلا  عضوملا  یلا  هتددرف  مالسلا ) هیلع   ) میهاربا ماقمب  ترما  ول  متیارا  .هلوسر  هنس  هللا و  باتک 
یلا رفعج  راد  تددرو  ذـفنت ، مل  مهل و  ضمت  مل  ماوقال  یبنلا  اهعطقا  عئاطق  تیـضما  و  ناک ، امک  یبنلا  عاـص  تددرو  همطاـف ، هثرو 

نهجاوزا و یلا  نهتددرف  قح  ریغب  لاجر  تحت  ءاسن  تعزن  و  اـهب ، یـضق  روجلا  نم  اـیاضق  تددرو  دجـسملا ، نم  اهتمدـه  هتثرو و 
نیواود توـحم  و  ربـیخ ، ضرا  نم  مـسق  اـم  تددرو  بـلغت ، ینب  يرارذ  تیبـس  و  ماـکحالا ، جورفلا و  یف  مـکحلا  نـهب  تلبقتـسا 

و حـکانملا ، نیب  تیوـس  و  هحاـسملا ، تیقلا  و  ءاـینغالا ، نیب  هلود  اـهلعجا  مل  و  هیوسلاـب ، یطعی  یبـنلا  ناـک  اـمک  تیطعا  و  ءاـطعلا ،
دس ام  تحتف  باوبالا و  نم  حتف  ام  تددس  و  هیلع ، ناک  ام  یلا  یبنلا  دجـسم  تددرو  هضرف ، هللا و  لزنا  امک  لوسرلا  سمخ  تذفنا 

، تاریبکت سمخ  زئانجلا  یلع  ریبکتلاب  ترما  و  نیتعتملا ، لالحاب  ترما  و  ذیبنلا ، یلع  تددح  و  نیفخلا ، یلع  حسملا  تمرح  و  هنم ،
و یبنلا ، دعب  جرخا  نم  تلخدا  و  هجرخا ، ناک  نمم  یبنلا  عم  لخدا  نم  تجرخا  و  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسبب  رهجلا  سانلا  تمزلا  و 

یف نورشعلا - عبارلا و  لصفلا   ) تددرو اهدودح ، اهفانصا و  یلع  تاقدصلا  تذخا  و  قالطلا ، یف  نآرقلا  مکح  یلع  سانلا  تلمح 
یلا نارجن  لها  تددرو  اهعضاوم ، اهعئارش و  اهتیقاوم و  یلا  هالـصلا  لسغلا و  ءوضولا و  فالحا ) …  همیلعت  و  مالـسلا ) هیلع   ) هفلح
یف اوعمتجی  الا  سانلا  ترما  دـقل  هللا  .ینع و  اوقرفتل  نذا  هیبن ، هنـس  هللا و  باتک  یلا  ممالا  رئاس  سراـف و  ایابـس  تددرو  مهعـضاوم ،
لها اـی  یعم : لـتاقی  نمم  يرکـسع  لـها  ضعب  يداـنتف  هعدـب ، لـفاونلا  یف  مهعاـمتجا  نا  مهتملعا  و  هضیرف ، یف  ـالا  ناـضمر  رهش 
انیبن دعب  انیقل  ام  هتما  نم  یبن  تیب  لها  یقل  ام  و  لاق : نا  یلا  .اعوطت  ناضمر  رهـش  یف  هالـصلا  نع  اناهنی  رمع ، هنـس  تریغ  مالـسالا 

- رخآ عضوم  یف  دیدحلا  یبا  نبا  هلقن  دق  و  هتفیقس -)  ) یف يرهوجلا  يور  .انملظ و  نم  یلع  ناعتسملا  هللا  و  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلص  )
مهس یف  عنص  فیک  سانلا  رما  یلو  نیح  مالسلا ) هیلع   ) ایلع تیارا  تلق : یلع  نب  دمحم  رفعجابا  تلاس  لاق : قاحـسا  نب  دمحم  نع 
هلها ناـک  اـم  هللا  اـما و  لاـق : نولوقت ؟ اـم  نولوقت  متنا  مل و  فیک و  و  تلق : .رمع  رکب و  یبا  قـیرط  مهب  کلـس  لاـق : یبرقلا ؟ يوذ 

(- هتفیقس تادایز   ) یف اضیا  يور  .رمع و  رکب و  یبا  هفلاخم  هیلع  یعدی  نا  هرکی  ناک  لاق : هعنم ؟ امف  تلقف : .هیار  نع  الا  نوردصی 
رمع دنع  نم  فرـصنا  ثیح  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ءارو  تیـشم  لاق : يدعاسلا  لهـس  نع  رخآ - عضوم  یف  دیدحلا  یبا  نبا  هلقن  دق  و 

: لاق تملع ؟ فیک  سابعلا : هل  لاقف  هفالخلا - يا : هللا - انم و  تبهذ  سابعلل : لوقی  هتعمسف  هبناج ، یف  یشمی  سابعلا  و  يروشلا ، یف 
هفلح یف  نورـشعلا - عبارلا و  لصفلا  ( ؟ رمع نبا  دعـس و  نمحرلادـبع و  هیف  يذـلا  بناجلا  یف  اونوک  لوقی  رمع - يا : هعمـست -  ـالا 

مل یعم  اناک  نییقابلا  نیلجرلا  نا  ولف  ءالوه  عمتجا  اذاف  هرهص  وه  نامثع و  ریظن  نمحرلادبع  و  فالحا ) …  همیلعت  و  مالـسلا ) هیلع  )
ام هللا  رمعل  ال ، انیلع ، الـضف  هدنع  نمحرلادبعل  نا  انملعی  نارمع  بحا  دقف  کلذ  عم  امهدـحا و  وجرا  تسل  ینا  عد  ائیـش ، ینع  اینغی 

هنملعال امیدـق و  انیلا  یتا  ام  هنرکذال  رمع  تمی  مل  نئل  هللا  اما و  اندالوا ، یلع  مهدالوال  لـعجی  مل  اـمک  اـنیلع  مهل  کـلذ  هللا  لـعج 
و اهولعف - نئل  و  انع ، رمالا  اذـه  اوفرـصی  نا  یلع  موقلا  ءالوه  نعمجیل  نتومیل - و  تام - نئل  و  اثیدـح ، انیلا  یتا  ام  اـنیف و  هیار  ءوس 

مث .هنـسلا  باتکلاب و  مایقلا  لدعلا و  راهظال  نکل  و  ایندلا ، بح  ناطلـسلا و ال  یف  هبغر  یب  ام  هللا  و  نوهرکی ، ثیح  ینوریل  نلعفیل -
ام هللا  وف  انبحطصا ، ام  کنم  تعمس  ام  دحا  عمـسی  هللا ال  ال و  نسحابا ! عرت  ال  تلقف : کلذ ، هءاس  دق  هنا  تفرعف  هءارو  ینآرف  تفتلا 

یقلف ناـمثع  هعیب  دـغ  نم  دادـقملا  جرخ  لاـق : یبعـشلا  نع  هناوـع ) يروـش   ) يور و  مالـسلا .) هـیلع   ) ضبق یتـح  دـحا  ینم  هـعمس 
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امنا تنک  نا  و  هرخالا ، ایندلا و  باوث  هللا  کباثاف  هللا  هجو  تعنـص  امب  تدرا  تنک  نا  هل : لاق  هدـیب و  ذـخاف  فوع  نب  نمحرلادـبع 
یتح یضم  هدی و  نم  هدی  بذج  و  هللا ، عمـسا و  ال  لاق : .عمـسا  هللا  کمحر  عمـسا  نمحرلادبع : لاقف  .کلام  هللا  رثکاف  ایندلا  تدرا 

یعان ای  يدانی : رامع  لبقا  و  هللا ، کمحر  لتاقا  نمبف  یلع : لاق  .کعم  لتاقن  یتح  لـتاقف  مق  لاـقف : مالـسلا ) هیلع   ) یلع یلع  لـخد 
یلع لاقف  .ایناث  هل  ننوکال  دـحاو  مهلتاق  نئل  هللا  و  مهتلتاقل ، اناوعا  یل  نا  ول  هللا  اـما و  رکن  ادـب  فرع و  تاـم  دـق  هعناـف  مق  مالـسالا 
رفن هدـنع  هراد و  یف  یلع  یقب  و  نوقیطت ،) امل ال  مکـضرعا  نا  بحا  و ال  اناوعا ، مهیلع  دـجا  هللا ال  و  ناظقیلاابا ! ای  (: ) مالـسلا هیلع  )

.نامثع و هفاخم  دـحا  هیلا  لخدـی  فالحا ) …  همیلعت  و  مالـسلا ) هیلع   ) هفلح یف  نورـشعلا - عبارلا و  لصفلا   ) سیل هتیب و  لـها  نم 
کلت عم  ردقی  مالسلا ) هیلع   ) ناک فیکف  ردق ، امف  هیواعم  نعل  رشن  هعتملا و  هیلح  نالعا  دارا  هعیـسولا  هتنطلـس  رارقتـسا  عم  نوماملا 

و هبجعت :) باتک   ) یف یکجارکلا  لاق  و  اهطسبا .) اهضبقا و  هفوکلا  الا  یه  نا  ( ) مالسلا هیلع   ) لاق یتح  هدودحملا  هلزلزتملا  هنطلـسلا 
کلذ ریغی  مل  ملف  مالـسالا  یف  عدـبلا  اورهظا  ماـکحالا و  نم  اریثـک  اوـکرت  ناـمثع  رمع و  رکبوـبا و  ناـک  اذا  اولاـق  مهنا  بجعلا  نم 

رهش لفاون  هالـص  یف  هعامجلا  نع  مهاهن  مالـسلا ) هیلع   ) هنا نوری  وا ال  نامثع ؟ دعب  هیلا  رمالا  یهتنا  امل  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما
نا نوملعی  رما  نع  یهنلا  یف  مهعم  هلاح  هذـه  تناک  اذاف  باطخلا ، نب  رمع  هنـس  نع  انتیهن  هارمعا  اوحاـص و  هنع و  اوقرفتف  ناـضمر 
هیلع  ) ریغ ول  فیکف  هنـس ، رمع  نم  هعدـبلا  نولعجی  و  هرکنا ، هنع و  یهن  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبـنلا نا  نوـققحتی  و  هعدـتبا ، رمع 
هلاح هذه  مهنم و  هتیقت  رکنی  فیکف  اهوثدحتسا ؟ یتلا  رومالا  یف  مهتفلاخمب  رهاج  اهلک و  مهعدب  ریغ  ول  لب  اذه ، نم  رثکا  مالـسلا )

لیجنـالا لـها  نیب  و  مهتاروتب ، هاروـتلا  لـها  نیب  تمکحل  هداـسولا  یل  تینث  وـل  هللا  اـما و  ( ) مالـسلا هیلع   ) هلوـق اوعمـسی  ملا  مهعم ؟
تتبث ول  هللا  اما و  : ) هلوق و  کئاضقب ، انیف  یلع  یـضق  بر ! ای  لوقی : باتک و  لک  قطنی  یتح  مهناقرفب  ناقرفلا  لها  نیب  و  مهلیجناـب ،
يوری امع  مالسلا ) هیلع   ) رفعجابا تلاس  لاق : ییحی  نب  رمعم  نع  هیفاک )  ) یف بوقعی  نب  دمحم  يور  و  هریثک .) اروما  تریغل  يامدق 

فیک و  تلقف : هدلو ، هسفن و  اهنع  یهنی  هنا  الا  اهنع  یهنی  اهب و ال  رمای  نکی  مل  جورفلا  نم  ءایشا  یف  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نع  سانلا 
.يرخا هیآ  اهتمرح  هیآ و  اهتلحا  دق  فالحا ) …  همیلعت  و  مالـسلا ) هیلع   ) هفلح یف  نورـشعلا - عبارلا و  لصفلا  : ) لاق کلذ ؟ نوکی 

یهن ذا  مکل  نیب  دق  لاقف : امهب ؟ لمعی  نا  یغبنی  اعیمج  ناتمکحم  امه  وا  يرخالا  تخسن  دق  امهادحا  نوکی  نا  الا  ریصی  لهف  تلق :
قحلا هللا و  باتک  ماقا  هامدـق  هل  تتبث  ایلع  نا  ول  و  عاطی ، الا  یـشخ  لاقف : سانلل ؟ کـلذ  نیبی  نا  هعنم  اـم  تلق : .اـهنع  هدـلو  هسفن و 

نا لبق  تتامف  هارما  جوزت  لجر  نع  هلاسف  لجر  هاتاف  مالـسلا ) هیلع   ) هللادـبع یبا  دـنع  تنک  لاق : مزاح  نب  روصنم  نع  يور  .هلک و 
هیلع  ) یلع ءاضقب  الا  هعیـشلا  رخفت  ام  كادـف  تلعج  هل : تلقف  .اساب  هب  ری  ملف  انم  لـجر  هلعف  دـق  لاـقف : اـهماب ؟ جوزتیا  اـهب ، لخدـی 

و : ) یلاعت هلوق  نم  لاق : اهتذخا ؟ نیا  نم  هل : لاقف  ایلع  یتا  مث  کلذب ، ساب  هنا ال  دوعسم  نبا  اهاتفا  یتلا  هیخمـشلا  هذه  یف  مالـسلا )
هذـه نا  یلع : لاقف  مکیلع ،) حانج  الف  نهب  متلخد  اونوکت  مل  ناـف  نهب  متلخد  یتـاللا  مکئاـسن  نم  مکروجح  یف  یتـاللا  مکبئاـبر 

اهب و یـضق  ایلع  نا  ینربخت  لاقف : اهیف ؟ تنا  لوقت  اـم  رفعج : یبـال  تلقف  لاـق : نا  یلا  .هلـسرم  مکئاـسن ) تاـهما  و   ) هیآ هانثتـسم و 
، هفوکلا دجـسم  یف  یحـضلا  یلـصی  لجرب  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما رم  لاق : هریمع  نب  فیـس  نع  يور  و  اهیف ؟ لوقت  ام  ینلاست 

هللادبع وبا  لاق  یلـص .) اذا  ادبع  یهنی  يذلا  تیارا  : ) لاقف اهکرتاف ؟ لاق : هللا  كرحن  نیباوالا  هالـص  ترحن  لاق : هردلاب و  هبنج  زمغف 
هتـس یف  مالـسلا ) هیلع   ) یلع یلا  بتک  لاق : سابع  نبا  نع  هیقفلا )  ) يور .اـیهن و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع راـکناب  یفک  و  مالـسلا ) هیلع  )

: لاق .یباـتک  حـما  مهدـحاک و  هلعجا  نا  دـج  و  فـالحا ) …  همیلعت  و  مالـسلا ) هیلع   ) هفلح یف  نورـشعلا - عبارلا و  لـصفلا   ) هوخا
یف یفقثلا ) تاراغ   ) يور .همدـقت و  نم  یلع  فالخلاب  هیلع  عنـشی  نا  هرک  یباتک ) حـماو   ) هلوق و  اعباس ، مالـسلا ) هیلع   ) یلع هلعجف 

اینغ و یلا  وعدا  : ) لاق مالـسلا ) هیلع   ) یلع نع  هباحـصا  نع  هریـصح  نب  ثراـحلا  نع  ادنـسم  هلهاـب ) ینغ و  یف   ) یناـثلا هناونع  رخآ 
یف مهل  دهاشل  ینا  و  بیـصن ، مالـسالا  یف  مهلام  همـسنلا  ارب  هبحلا و  قلف  يذلا  وف  مهتایطعا ، اوذخایلف  مهامـس  دق  رخآ  ایح  هلهاب و 
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نجرهبال هلیبق و  یلا  هلیبق  ندرال  يامدق  تتبث  نئل  و  هرخالا ، ایندلا و  یف  یئادـعا  مهنا  دومحملا  ماقملا  دـنع  ضوحلا و  دـنع  یلزنم 
.هلثم هنع  هیبا  نع  ریمع  نب  ورمع  نع  ملاس  نب  ییحی  نع  بیلک  نب  فسوی  نع  و  لاق : مث  بیصن ) نم  مالسالا  یف  مهل  ام  هلیبق  نیتس 

هینغم

امک مامالل  رومالا  تماقتـسا  ول  ینعملا  و  نوقراملا ، نوطـساقلا و  نوثکانلا و  اهراثا  یتلا  نتفلا  انه  اهب  دارملا  و  قلازملا ، ضحادملا :
اران ضرالا  یلع  یقلال  تئج  : ) حیسملا دیسلا  لوق  اذه  هبـشی  ..بقع و  یلع  اسار  هتوقمملا  دیلاقتلا  هدسافلا و  عاضوالا  بلقل  یغبنی 
ناک یتلا  ءایـشالا  اما  شیعن .؟ نا  بجی  فیک  لاوسلا : امنا  و  الاوس ، اذه  سیل  لاقف : شیعن ؟ اذامل  اذوب : لئـس  و  مرطـضت .) ول  اذـبح 

هقافلا و  بناج ، یف  فرتلا  ءارثلا و  عمجت  اهنم  و  یتای ، ام  همالک و  نم  قبـس  امیف  هب  ددن  هرکنا و  ام  یهف  هامدق  تتبث  ول  اهریغی  مامالا 
هللا همعن  لدب  اینغ  وا  ارقف ، دباکی  اریقف  الا  رصبت  لهف  تئش  ثیح  کفرطب  برـضا  : ) هبطخلا 127 یف  امک  رخآ ، بناـج  یف  سوبلا  و 
نید یلع  ناوخا  متنا  اـمنا  : ) هلوقب هبطخلا 111  یف  اهیلا  راشا  یتلا  نیملـسملا  نیب  هیبهذملا  تاماسقنالا  قرفلا و  ددـعت  اهنم  و  ارفک )
لجر : ) هبطخلا 17 یف  امک  سانلا  نیب  ءاضقلا  ایتفلل و  هلهجلا  يدـصت  اهنم  و  رئامـضلا .) ءوس  و  رئارـسلا :، ثبخ  ـالا  منیب  قرف  اـم  هللا 

.ریطخ ریثک و  یلا  ایضاق ..) سانلل  سلج  ..هب  سیل  املاع و  سانلا  هامس  دق  ..الهج  شمق 

هدبع

ریغل غرفت  رمالا و  یف  هامدـق  تتبث  ول  هنا  لوقی  هیلع و  تراث  یتلا  نتفلا  اـهب  دـیری  قلازملا  ضحادـملا  ءایـشا : تریغل  ضحادـملا  … 
حیحصلا عرشلا  نع  دعبت  یتلا  مهراکفا  سانلا و  تاداع  نم  ءایشا 

يرفعج

مالسالا ضیف 

هتشگ و اجرب  اپ  متفالخ   ) دنام راوتسا  اههاگشزغل  نیا  رد  نم  ياهاپ  رگا  تسا : هدومرف  دوخ ) ياهیراتفرگ  هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
ادـخ لوسر  روتـسد  قبط  ار  ماکحا  هدرب  نیب  زا  ار  نیفلاخم  ياهتعدـب   ) مهد یم  رییغت  ار  یئاهزیچ  موش ) هدوسآ  یلخاد  ياهگنج  زا 

.میامن یم  ارجا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

ینامز

يا هدع  دش ، هتشاذگ  نید  رد  یئاهتعدب  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  يرهاظ  تفالخ  نامز  ات  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  زا  سپ 
هاگنآ .دوب و  مالسلا ) هیلع   ) یلع رظن  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحم همانرب  ادخ و  هتـساوخ  فالخ  رب  همه  هک  دندیـسر  تسایر  هب 
مدرم اریز  دنداد ، داب  رب  ار  اه  یلیخ  نید  هک  دـندوب  یئاههاگـشزغل  ناورهن  نیفـص و  لمج ، ياهگنج  دیـسر  يرهاظ  تسایر  هب  هک 

زیچ همه  دنیب  یم  هک  اهگنج  نیا  نارحب  رد  ار  الاب  هلمج  مالـسلا ) هیلع   ) ماما .دـندوبن  راوتـسا  دوخ  نید  رد  دنتـشادن و  يرکف  دـشر 
ار مالسا  یناهج  هنومن  تموکح  دشوپب و  لمع  هماج  شیاه  هتـساوخ  هکنآ  زا  لبق  فسات  لامک  اب  هدومرف و  نایب  هدش  تیهام  بلق 

.دیشون تداهش  تبرش  دهد  لیکشت 
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يزاریش دمحم  دیس 

نتفلا اهب  دارملا  و  هقلزملا ، ینعمب : ضحدم ، عمج  ضحادملا ) هذـه  نم   ) اترقتـسا يا  يامدـق ) توتـسا  دـق  ول  : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
.هریغص ءایشا  رییغتل  هل  تقو  هناف ال  هریبکلا ، نتفلا  دامخاب  لوغشم  صخشلا  اما و  سانلا ، یف  هجرادلا  عدبلا  نم  ءایشا ) تریغل  )

يوسوم

بتتسا هنتفلا و  تنکس  ول  مالسلا  هیلع  لوقی  حرشلا : .مادقالا  اهب  لزت  یتلا  قلازملا  ضحادملا : .یمکح  رقتسا  يامدق : توتـسا  هغللا :
یلبق و ءافلخلا  هعدـتبا  امم  اریثک  تریغل  بورحلا  هذـه  نم  انجرخ  لطابلا و  یلع  یـضق  لالـضلا و  سمطنا  ءودـهلا و  داـع  نمـالا و 

نع تافارحنالا  عدبلا و  نم  هریثک  روما  رکذی  همدقت و  نم  نمز  یف  يرج  امم  ریثک  یلع  هنم  راکنا  اذـه  لدـعلا و  قحلا و  هیف  اوفلاخ 
 … ءارغلا ریدغلا  هعوسوم  یف  اهنم  اریثک  ینیمالا  همالعلا  رکذ  هحرش و  تایط  یف  دیدحلا  یبا  نبا  اهضعب  رکذ  نیدلا 

یناقلاط

« .تخاس مهاوخ  نوگرگد  ار  ییاهزیچ  دنامب ، راوتسا  اههاگشزغل  نیا  رد  میاپ  ود  رگا  »

هدـیقع فالخ  رب  دراوم  يا  هراپ  رد  اهتواضق  یعرـش و  ماکحا  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  هک  میرادـن  کش  عضوم  نیا  رد 
ناـکزینک شورف  هزاـجا  تسا و  هدرک  یم  عـطق  ار  وا  ناتـشگنا  دزد ، تسد  ياـج  هب  هـکنآ  ریظن  .تـسا  هدوـمرف  یم  راـتفر  هباـحص 

رییغت زا  عناـم  تسا ، هدوـمرف  ریبـعت  هاگـشزغل  هب  نآ  زا  هـک  جراوـخ  نارگمتـس و  ياـهگنج  اـب  وا  يراـتفرگ  یلو  هریغ ، راددـنزرف و 
نایـضاق هب  ببـس  نیمه  هب  .دوش  هدوسآ  اهیراتفرگ  نآ  زا  تسا  هدومرف  یم  وزرآ  تسا و  هدـش  دـنا  هداد  یم  ناینیـشیپ  هک  یماکحا 

مه نخـس  نیا  دوخ  و  .دینک » تواضق  دـیدرک ، یم  تواضق  هک  هنوگ  نامه  هب  دـنوش  دـحتم  هدوسآ و  مدرم  ات  : » تسا هدومرف  دوخ 
.تسا هتشاد  ماکحا  رییغت  هب  میمصت  هک  تسا  نآ  ناشن 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

.َءاَیْشَأ ُتْرَّیََغل  ِضِحاَدَْملا  ِهِذه  ْنِم  َياَمَدَق  ْتَوَتْسا  ِدَق  َْول 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

.داد مهاوخ  رییغت  ار  يروما  دوش  راوتسا  میاه  ماگ  ، اه هاگشزغل  نیا  ربارب  رد  رگا 

ناونع هب  هغالبلا  جهن  رداصم  رد  هک  يدروم  اهنت  هنامیکح : راتفگ  دنس  (. ) . درب مهاوخ  نایم  زا  دنا  هتـشاذگ  هک  ار  ییاه  تعدب  (و 
هدرک رکذ  رییغت  یمک  اب  ار  فیرـش  ثیدـح  هک  تسا  مکحلا  ررغ  رد  يدـُمآ  لقن  ، هدـش لـقن  زیمآ  تمکح  مـالک  نیا  يارب  یعبنم 

( ( ،ج 4،ص 220 هغالبلا جهن  رداصم  ) .تسا
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اه تعدب  اب  هزرابم 

دوب هدش  ادیپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  دعب  هک  ییاه  تعدب  تافارحنا و  هب  دوخ  يانعمرپ  راتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
ْنِم َياَمَدَق  ْتَوَتْـسا  ِدَق  َْول  ( ؛» داد مهاوخ  رییغت  ار  يروما  دـنامب  راوتـسا  اه  هاگـشزغل  نیا  رد  میاه  ماگ  رگا  :» دـیامرف یم  هدرک  هراشا 

( . َءاَیْشَأ ُتْرَّیََغل  ِضِحاَدَْملا  ِهِذه 

.تسا شزغل  يانعم  هب  « ضوحُد »و« ضْحَد  » نآ یلصا  هشیر  تسا و  هاگشزغل  يانعم  هب  « ضَحْدِم » عمج ْضِحادَم » »

ًابلاغ هک  داد  يور  ماکحا  رد  هچ  یتدیقع و  لئاسم  رد  هچ  یفارحنا  افلخ  نامز  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  سپ  میناد  یم 
هب دنادرگزاب و  تافارحنا  نآ  زا  ار  ناناملسم  دوب  دصرتم  مالسلا  هیلع  ماما  تشاد و  مالسا  تامیلعت  هب  یهاگآ  مدع  ای  یـسایس  أشنم 
زا سپ  یکی  هک  یلخاد  ياـه  گـنج  هنافـسأتم  یلو  ؛ دـهد قوس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  ناـمز  نیتـسار  صلاـخ و  مالـسا 

هاگشزغل نیا  رگا  هک  دومرف  ور  نیازا.داد  یمن  لاجم  ترضح  نآ  هب  ناقفانم  دیدش  تیلاعف  نایفوک و  ییافو  یب  دش و  عقاو  يرگید 
.داد مهاوخ  رییغت  ار  يروما  - دشن لصاح  ترضح  نآ  كرابم  رمع  رخآ  ات  هنافسأتم  هک  - دوش ادیپ  شمارآ  ددرگ و  فرطرب  اه 

: دیامرف یم  نآ  نمض  ترضح  هک  تسا  يا  هبطخ  ام  نخس  نیا  دهاش 

ُْتلَمَح َْول  ِِهتَّنُِسل َو  ِنیِرِّیَغُم  ِهِدْهَِعل  َنیِِضقاَن  ِِهفالِِخل  َنیِدِّمَعَتُم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  َلوُسَر  اَهِیف  اوَُفلاَخ  ًالاَمْعَأ  ِیْلبَق  ُهالُْولا  ِتَلِمَع  ْدَق  »
یَْقبَأ یَّتَح  يِدـْنُج  یِّنَع  َقَّرَفََتل  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِدـْهَع  ِیف  َْتناَک  اَم  َیلِإ  اَهِعِـضاَوَم َو  َیلِإ  اَُهْتلَّوَح  اَهِکْرَت َو  یَلَع  َساَّنلا 
.دوب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تنس  فالخرب  هک  دنداد  ماجنا  ییاهراک  نم  زا  شیپ  نارادمامز  ِیتَعیِش ؛ ْنِم  ٌلِیلَق  ْوَأ  يِدْحَو 

منک و اه  نآ  كرت  هب  راداو  ار  مدرم  نم  رگا  دنداد و  رییغت  ار  شتنس  دندرک و  ترضح  نآ  دهع  ضقن  دنتفر و  فالخ  هار  هنادماع 
هدنکارپ نم  فارطا  زا  مرکشل  ، منادرگزاب دوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دهع  رد  هک  يزیچ  نامه  هب  لوا و  لاح  هب  ار  اه  نآ 

 ( ،ج 8،ص 59 یفاک «. ). دننام یم  نم  اب  نم  نایعیش  زا  یمک  ای  منام و  یم  اهنت  ياهنت  هک  اج  نآ  ات  دوش  یم 

: دوش یم  هراشا  اه  نآ  زا  یشخب  هب  هک  دندوب  دایز  اه  تعدب  نیا 

.درکن میسقت  ناسکی  ناناملسم  نایم  ار  لاملا  تیب  دش و  عقاو  رمع  نامز  رد  هک  مجع  برع و  نایم  ضیعبت 

: تسا هدش  لقن  وا  زا  فورعم  ترابع  رد  هک  تقوم  جاودزا  عتمت و  جح  اب  تفلاخم 

لقن يدایز  بتک  رد  یتوافتم  تاریبعت  اب  هک  امِْهیَلَع » ُِبقاعُأ  یْهنأ َو  اـنأ  هلآ َو  هیلع و  هللا  یلـص  ِهّللا  ِلوُسَر  ِدـْهَع  یف  اـتَناک  ِناـتَْعتُم  »
.تسا هدش 

تعاـمج تروص  هب  داد  روتـسد  وا  دوش و  هدـناوخ  يدارف  دـیاب  هک  ناـضمر  هاـم  بش  بحتـسم  ياـهزامن   ) حـیوارت زاـمن  ندـناوخ 
(. دنناوخب
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ناذا ماگنه  هب  وا  نذؤم  هک  دینش  رمع  ، دوخ فنصم  باتک  رد  هبیش  یبا  نبا  هتفگ  هب  هک  حبـص  ناذا  رد  « ِمْوَّنلا َنِم  ٌْریَخ  ُهالَّصلا  » نتفگ
ناذا رد  ار  نآ  ؛ َِکناذأ یف  اهِّرقأ  :» تفگ دوخ  نذؤم  هب  دـش و  دونـشوخ  هلمج  نیا  زا  رمع  «، ِمْوَّنلا َنِم  ٌْریَخ  ُهـالَّصلا  :» دـیوگ یم  حـبص 

 ( ،ج 1،ص 236 فنصملا «. ) . وگب هراومه  دوخ  ِحبص ) )

تیمها داهج  هب  تسا  نکمم  دنرمـشب  راک  نیرتهب  ار  زامن  مدرم  رگا  هک  نیا  هناهب  هب  ناذا  زا  « ِلَمَْعلا ِْریَخ  یلَع    ّ ِیَح » فذح نینچمه 
؟ درک فذح  ناذا  زا  ار  « ِلَمَْعلا ِْریَخ  یلَع    ّ ِیَح » رمع ارچ  : درک لاؤس  سابع  نبا  زا  همرکع  هک  تسا  هدـمآ  یفورعم  تیاور  رد.دـنهدن 
،ج 81،ص راونالا راحب  «.). ِناذْألا َنِم  اهَفَذَـح  َِکلذـِلَف  َداهِْجلا  اوُعَدَـی  ِهالَّصلا َو  یَلَع  ُساّنلا  َلِکَّتَی  ْنأ ال  ُرَمُع  َدارأ  :» تفگ ساـبع  نبا 

،ج 6،ص 301) ریدغلا هب  دوش  عوجر  140،ح 34.

یلـص ِهّللا  ِلوُسَر  ِدْهَع  یلَع  َْتناک  ِلَمَْعلا  ِْریَخ  یلَع    ّ ِیَح َّنأ  اَنل  َّحَـص  ْدَـق  :» دـنک یم  لقن  ماکحالا  باتک  زا  راطوالا  لین  رد  یناکوش 
ربمایپ نامز  رد  « ِلَمَْعلا ِْریَخ  یلَع    ّ ِیَح » هک تسا  هدـش  تباث  حیحـص  تیاور  رد  ؛ ِرَمُع ِنَمَز  یف  ّالإ  ْحَرُْطت  َْمل  اِهب َو  ُنَّذَُؤی  هلآ  هیلع و  هللا 

 ( ،ج 2،ص 19 راطوالا لین  «. ) . دندرک فذح  ار  نآ  رمع  نامز  رد  یلو  ؛ دنتفگ یم  ناذا  رد  ار  نآ  دوب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا 

ساـسح ياـه  ماـقم  لاـملا و  تیب  میـسقت  هلمج  نآ  زا  هـک  دـش  هتـشاذگ  يرگید  رت  بـیجع  ياـه  تعدـب  ، ناـمثع ناـمز  رد  سپس 
دنلب ضارتعا  هب  مدرم  داـیرف  داد و  دـش  ببـس  بلطم  نیمه  هک  دوب  وا  هب  ناگتـسباو  وا و  نادـنواشیوخ  ناـیم  رد  یمالـسا  تموکح 

.دش وا  لتق  هب  رجنم  ماجنارس  هک  یضارتعا  ؛ دوش

رارقتـسا زا  سپ  تساوخ  یم  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما.تسا  ناوارف  ، هدـمآ هیمالک  هحورـشم  بتک  رد  هک  اه  تعدـب  نیا  لاـثما 
هنافـسأتم یلو  ؛ دـیامن هدـنز  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  رـصع  ياه  تنـس  دـنک و  فذـح  ار  اـه  تعدـب  نیا  ماـمت  ، تموکح

.دش بلس  ناناملسم  زا  گرزب  راختفا  نیا  دادن و  هزاجا  اه  گنج  مالسا و  روشک  یلخاد  تالکشم 

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said: “If my steps acquire firmness out of these slippery places,
I will alter several things.{It cannot be denied that after the demise of the Prophet of
Islam men changes came into existence in the Islamic faith. Some people who acted
on their own inclinations altered the commands of the Shari'a although none has the
right to make alteration to it. This will be ignoring the clear commands of the Qur'ān
and the Sunnah and enforcing, in their place, commands produced by one's own
inclination or way of thinking. Thus, the Qur'ān contains this clear method of divorce: il
y Jull “(Revokable) divorce (i.e. divorce in which resumption of conjugal relations is
permissible without a marriage to another man) may be done with two

pronouncements” (Qur'ān, 2:229). But due to certain supposed advantages, caliph
'Omar ordered three pronouncements to be required on a single occasion. Similarly,
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he introduced the system of 'awl in inheritance and introduced four takbīrs in the
funeral prayers. In the same way, caliph 'Othmān added an adhân to the Friday
prayer service, ordering the offering of full prayers in place of qasr (shortened) ones,
allowing the sermon to precede the 'Id prayer service. In fact, hundreds of commands
of this type were altered or fabricated. As a result, even correct commands were
somehow mixed with wrong ones, causing a loss of authenticity. For such changes to
the creed, see the following references: Al-Ghadīr, AlAmāni (changes introduced by
Abū Bakr], Vol. 7, pp. 74 - 236; [changes introduced by 'Omar), Vol. 6, pp. 83-325;
(changes introduced by 'Othmān), Vol. 8, pp. 98-387; An-Nass wal-Ijtihād, Sharafud-
Dīn (changes introduced by Abū Bakr], pp. 76 - 154; [changes introduced by 'Omar), pp.
155-276 and [changes introduced by "Othmān], pp. 284 - 89. See also Muqaddimat

.{ Mir’ātul-'Uqūl by Murtada al-`Askari, Vol. 1 2

Imām Ali ibn Abū Tālib , who was the greatest scholar of the Sharī a, used to protest
against these orders and expressed his views about the changes made by some
companions, sahāba. In this regard, the Mu'tazilite scholar Ibn Abul-Hadīd writes the
following: “There is no possibility for us to deny that Imām Ali ibn Abū Tālib had views
on the commands of the Sharī a and opinions at odds with those of the companions,”

.as we read on p. 161, Vol. 19 of his encyclopedia titled Sharh Nahjul-Balāgha

When Imām Ali ibn Abū Tālib took charge of the formal caliphate, rebellions soon
cropped up on all sides as a result of which he could not get rid of innovations
inntroduced into the faith; those troubles chased him up to the last moment of his holy
life. Consequently, the altered commands could not be fully corrected or eradicated.
Many wrong or doubtful commands gained currency in areas far removed from the
center. Nevertheless, a group of people associated with Imām Ali ibn Abū Tālib used
to inquire about the commands of the Sharī a from him directly, and they recorded his
answers to their queries. As a result, the correct commands did not totally disappear,
the wrong ones did not become unanimously accepted, thanks to Allāh Who protects

.His creed

دنوادخ هب  لّکوت  ترورض  : 273 تمکح

هراشا
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َرَثکَأ ُُهتَدیِکَم  تَیِوَق  ُُهتَِبلَط َو  تّدَتشا  ُُهتَلیِح َو  تَمُظَع  نِإ  ِدبَعِلل َو  لَعجَی  َمل  َهّللا  ّنَأ  ًانیِقَی  ًاملِع  اوُمَلعا  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

523 ص :

ُفِراَعلا ِمیِکَحلا َو  ِرکّذلا  ِیف  َُهل    َ ّیُمس اَم  َُغلبَی  نَأ  َنَیب  ِِهتَلیِح َو  ِهِّلق  ِهِفعَض َو  ِیف  ِدبَعلا  َنَیب  لُحَی  َمل  ِمیِکَحلا َو  ِرکّذلا  ِیف  َُهل    َ ّیُمـس اّمِم 
ٌجَردَتـسُم ِهیَلَع  ٍمَعنُم  ّبُر  ٍهّرَـضَم َو  ِیف  اًلُغُـش  ِساـّنلا  ُمَظعَأ  ِهِیف  ّكاّـشلا  َُهل  ُكِراـّتلا  ٍهَعَفنَم َو  ِیف  ًهَحاَر  ِساـّنلا  ُمَـظعَأ  ِهـِب  ُلـِماَعلا  اَذَِـهل 

َِکقزِر یَهَتنُم  َدنِع  ِفق  َِکتَلَجَع َو  نِم  رّصَق  َكِرکُش َو  ِیف  ُعِفنَتسُملا  اَهّیَأ  دِزَف  يَولَبلِاب  َُهل  ٌعُونصَم  یًلَتبُم  ّبُر  یَمعّنلِاب َو 

اه همجرت 

یتشد

دنمورین هشقن  حرط و  رد  شوک و  تخـس  تسایـس و  اب  دنچ  ره  دوخ  هدنب  يارب  دنوادخ  دینادب ! نیقی  هب  دومرف : وا ، رب  ادـخ  دورد  و 
و دشاب ، تسایـس  مک  ناوتان و  دنچ  ره  هدـنب ، نایم  و  داد ،  دـهاوخن  رارق  دومرف ، هدـعو  « 1  » یهلا ملع  رد  هک  هـچنآ  زا  شیب  دـشاب ،

هدوسآ مدرم  همه  زا  دریگ ، راک  هب  دسانـشب و  ار  تقیقح  نیا  سک  ره  تشاذـگ ،  دـهاوخن  یلیاح  هدز  مقر  وا  يارب  نآرق  رد  هچنآ 
هچ تسا ،  رتراکنایز  رتراتفرگ و  مدرم  همه  زا  دنک ، کش  نآ  رد  دراذگاو و  ار  نآ  هک  نآ  .درب و  دـهاوخ  يرتشیب  دوس  تسا و  رت 

یـسک يا  سپ  ددرگ ،  شیامزآ  هدش و  هتخاس  يراتفرگ  رد  هک  يراتفرگ  اسب  و  دوش ،  باذع  راتفرگ  هک  يا  هدـش  هداد  تمعن  اسب 
 . نک تعانق  هدیسر  يزور  هب  و  رادرب ، تسد  اج  یب  باتش  زا  و  يازفیب ، يرازگ  رکش  رب  يوش ، یم  دنمرهب  راتفگ  نیا  زا  هک 

يدیهش

زا شیب  دنفرت - رد  يوق  تیاهن و  هب  شیوجتـسج  دوب و  دنمورین  شا  یـشیدنا  هراچ  دنچ  ره  ار - شا  هدـنب  ادـخ  هک  دـینادب  نیقی  هب 
تـسا ررقم  ار  وا  هچنآ  یپ  رد  هک  دیامرفن  عنم  ار  هلیح  كدنا  ناوتان و  هدنب  و  هتـشادن ،  ررقم  هتـشاگن  وا  يارب  میکح  رکذ  رد  هچنآ 

نادب دراذگاو و  ار  نآ  هک  نآ  و  درب ، رتشیب  دوس  دوب و  رت  هدوسآ  مدرم  همه  زا  دنار ، نآ  قفو  رب  راک  دناد و  نیا  هک  نآ  و  دـیآرب ، 
راتفرگ ماجنارس  دروخ و  بیرف  تمعن  هب  هک  راوخ  تمعن  اسب  و - رابنایز ،  همه  زا  رتشیب  تسا و  رایسب  شا  یلوغـشم  لد  دراین  نیقی 

و رتمک ، باتـش  نک و  نوزفا  ساپـس  هدنهاوخ  دوس  يا  سپ  .دـیامرف  اطع  یتمعن  ودـب  ات  دـیامزایب  شیادـخ  هک  التبم  اسب  و  ددرگ ، 
! ربم راظتنا  تسا  يزور  ار  وت  هچنآ  زا  شیب 

یلیبدرا

وا يوجتـسج  دـشاب  تخـس  وا و  زا  يا  هراـچ  دـشاب  گرزب  هچ  رگا  هدـنب و  يارب  دـینادرگن  هناحبـس  يادـخ  هک  نیقی  مـلعب  دـینادب 
تـسین وا  هک  ظوفحم  حول  رد  وا  يارب  زا  هدـش  هدرک  دزماـن  هکنآ  زا  رتـشیب  بوغرم  رما  رد  وا  هشیدـنا  رگم  دـشاب  يوق  بوـلطمب و 

حول رد  وا  يارب  زا  هدـش  هدرک  دزمان  هچ  نآ  هب  دـسرب  هکنآ  نایم  وا و  يزاس  هراچ  یمک  وا و  یناوتان  رد  هدـنب  نیب  یعنام  یلیاـح و 
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دوس عفن و  رد  شیاسآ  يور  زا  تسنامدرم  نیرتگرزب  دشاب  هدننک  لمع  هک  ار  راوگرزب  مکح  نیا  رم  فراع  هدناسانش و  ظوفحم و 
اسب ررـض و  رد  يراتفرگ  یلوغـشم و  يور  زا  هک  تسنامدرم  نیرتگرزب  نآ  رد  تسا  هدننک  کش  هک  ناهن  رما  نآ  هدننک  كرت  و و 
سپ وا  يراتفرگ  تیلب و  هطـساوب  تنحم  تیلبب و  هدش  راتفرگ  اسب  تمعن و  ترثک  هطـساوب  وا  رب  تسا  هدـش  هداد  تمعن  هک  یـسک 
نارب هدایز  دوخ و  يزور  نایاپ  دزن  تسیاب  تدوخ و  یگدز  باتش  زا  نک  هاتوک  تدوخ و  يرازگ  ساپس  رد  هدنونش  يا  نک  دایرف 

بلطم

یتیآ

نایراصنا

،و تخـس شیرگوجتـسج  میظع و  شا  ییوج  هراچ  دنچ  ره  شا  هدنب  يارب  دنوادخ  هک  دـینادب  ینیقی  ملع  هب  : دومرف ترـضح  نآ  و 
زا زین  ار  ریبدـت  مک  ناوتان و  هدـنب  و   ، دـناسرن وا  هب  هدـش  ررقم  وا  يارب  شمیکح  باـتک  رد  هچنآ  زا  شیب  دـشاب  دـنمورین  شا  هشقن 

تکرح نآ  ساسا  رب  تسانشآ و  تیعقاو  نیا  هب  هک  یسک   . ددرگن عنام  هدش  ررقم  وا  يارب  شمیکح  باتک  رد  هک  هچنآ  هب  ندیسر 
تـسا دـیدرت  راـچد  نآ  رد  هتـشاد و  رود  رظن  زا  ار  تقیقح  نـیا  هـک  نآ  و.تـسا  رترب  مدرم  هـمه  زا  شدوـس  شیاـسآ و  دـنک  یم 

 . تسا رتشیب  مدرم  همه  زا  شنایز  يراتفرگ و 

بجوم شیـالتبا  هک  ییـالتبم  اـسب  و   ، ددرگ یم  کـیدزن  قح  رفیک  هب  نآ  ببـس  هب  یلو  تسا  قـح  تمعن  لومـشم  هک  یـسک  اـسب 
 . نک فّقوت  تیزور  ياهتنم  دزن  ،و  نک مک  ار  تباتش  ،و  ازفیب تیرازگرکش  رب  هدنونش  يا   . تسوا هب  ناسحا 

اه حرش 

يدنوار

هغولب دبعلا و  نیب  هللا  لحی  مل  يا و  مالکلا  لوطا  نیب  هداعاب  غلبی  نا  نیب  و  هتلیح ، هلق  هفعـض و  هلق  یف  دـبعلا  نیب  لحی  مل  و  يور : و 
مکحم رکذ  وذ  وه  اباوص و  همکح و  نوکی  ام  لک  هیلع  باتکلاب  رکذی  يذلا  ظوفحملا  حوللا  یف  يا  میکحلا  رکذـلا  یف  هل  ردـق  ام 

یلاعت هللا  هامـس  ام  یلع  هقزر  هرمع و  داری  لاحتملا ال  يوقلا  نا  اونقیت  ینعملا  .هماقم و  هیلا  فاضملا  میقا  فاضملا و  فذـحف  نقتم 
کلذ و فرع  نم  و  هزجع ، هفعـضل و  امهنم  هیف  هللا  هامـس  امم  زجاعلا  فیعـضلا و  صقنی  و ال  هلایتحا ، هتوقل و  ظوفحملا ، حوللا  یف 
.رضتسم و ال ندبلا  بلقلا و  لوغشم  وهف  هیف ، کش  وا  کلذ  هفرعم  كرت  نم  و  هصخی ، امب  عفتنا  هندب و  هبلق و  حارتسا  دقف  هب ، لمع 

تبنتجا تاعاطلا و  یف  داز  ءاعدـلا و  یف  حـلا  اذا  هقزر  هرمع و  یف  دازی  دـبعلا  نا  نم  مالـسلا : مهیلع  مهنع  يور  ام  نیب  هنیب و  یفاـنت 
یف انیلع  عسوا  انرامعا و  یف  انل  ددـما  مهللا  لوقن : ناب  انرما  یلاعت  هنا  يرت  الا  .کلذـب  هحلاـصم  هفاـطلا و  ریغتی  هنـال  یـصاعملا ، نع 

مهسفناب و ام  اوریغی  یتح  موقب  ام  ریغی  هللا ال  ناو  هرمع  هقزر و  هللا  صقنی  هنسحلا  هقیرط  ریغ  شحاوفلا و  دبعلا  بکترا  اذا  .انقازرا و 
ام و  لدـبی ، ریغی و ال  متح ال  وهف  قالطالا ، یلع  ناک  امف  هقلطم ، ءایـشا  هطورـشم و  ءایـشا  حوللا  یف  بتکف  .بویغلا  مالع  یلاعت  هللا 

امنا و  نینس ، تالثف  همحر ، عطق  نا  و  هنس ، نیثالث  شیعی  الثم ، همحر  لصو  نا  انالف  نا  حوللا : یف  اتبثم  نوکی  نا  وحن  اطورشم  ناک 
: لاق ناب  ءاینغالا  رذـح  مث  .باتکلا  ما  هدـنع  تبثی و  ءاشی و  ام  هللا  وحمی  یلاعت  هللا  لاق  دـق  .طرـشلا و  لوصح  بسحب  کـلذ  نوکی 

کلوق نم  هل  عنـصم  هلوق  .مهل و  ءامعنلا  مظعا  نم  نوکی  امبر  ءـالتبالا  ناـب  ءارقفلا  بولق  بیط  و  هاـنغل ، هرغلا  یلع  ذـخوی  ینغ  مک 
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.یغصملا عمتسملا  عفنتسملا و  اهیا  يا  عتمتسملا  اهیا  دزف  يور : .افورعم و  هللا  عنص 

يردیک

هلوق و  فاضملا ، فذحف  نقتم ، مکحم ، رکذ  وذ  وه  و  اباوص ، همکح و  نوکی  ام  هیلع ، هباتکلاب  رکذـی  يذـلا  ظوفحملا  حوللا  ینعی 
ریـسفت یف  و  ظوفحملا ، حوللا  هب  دارملا  نا  یلع  نیرـسفملا  رثـکا  قفتا  میکحلا ) رکذـلا  تاـیالا و  نم  کـیلع  هوـلتن  کـلذ  : ) یلاـعت

اذه یفانی  .ظوفحملا ال  حوللا  یف  هل  ردق  و  دـبعل ، هللا  بتک  ام  ینعی  .ءاضیب  هرد  نم  وه  و  شرعلا ، نم  قلعم  ظوفحملا  حوللا  یبلعثلا 
ضعب دنع  هراکملا  عافدنا  و  رمعلا ، قزرلا و  دـیازت  یف  هدراولا  رابخالا  نم  کلذ  ریغ  و  رمعلا ، یف  دـیزت  محرلا  هلـص  نا  نم  يور  ام 

امف .طورـشم  قلطم و  نامـسق : بویغلا ، مالع  ظوفحملا  حوللا  یلع  هتبث  ام  نـال  تاروظحملا ، ضعب  دـنع  اـیالبلا  لولح  و  تاـبرقلا ،
ام فعـض  شیعی  هناف  همحر ، لصو  نا  انالف  نا  هیف ، تبثی  نا  وحن  اطورـشم  ناک  ام  لدـبت و  ریغت و ال  متح ال  وهف  قالطالا  یلع  ناک 
ام هللا  وحمی  : ) یلاعت لاق  دق  و  فطللا ، نم  هب  رابخالا  یف  حالـصلا و  نم  هیف  ملع  امل  یلاعت ، هتبثا  ام  بسح  عقی  هناف  هعطق ، نا  شیعی 

یلع ذخالا  جاردتسالا  نیبیرغلا : باتک  یف  یمعنلاب ) جردتـسم  هیلع  معنم  بر  : ) مالـسلا هیلع  هلوق  باتکلا .) ما  هدنع  تبثی و  ءاشی و 
عنص يا  يولبلاب .) هل  عونصم  یلتبم  بر   ) .الیلق جردتیف  هجردلا  یقارلا  یقری  امک  مهذخان ، مث  مهلهمن ، يا  مهجردتـسنس  و  هرـسع ،

یـصاعملا هباـکترال  اببـس  ءرملا  همعن  نوکی  اـمبر  يا  هیلع ، ـال  هل  وهف  هل  اـمیظع  اـعفن  هباقعتـسال ، هلجـال و  لـعف  و  هب ، ءـالبلا  کـلذ 
یهتنی ام  اریثک  رکـشلا و  ربصلاب و  هایا  هلابقتـسال  هیلا  ءامعنلا  لوصول  اببـس  ءالبلا  نوکی  اـمبر  و  هیلع ، ـالابو  هتمعن  نوکیف  اهتطـساوب ،

.ردقی نا ال  همصعلا  نم  رقفلا و  هدش  ببسب  یصاعملا  نع  دبعلا 

مثیم نبا 

وا يارب  یهلا  ملع  زا  هچنآ  زا  شیب  دنوادخ ، دشاب ، بیرف  رکمرپ و  شوک و  تخـس  بای و  ار  يا  هدنب  دنچ  ره  هک  دینادب ، نیقی  هب  )
ردقم یهلا  ملع  زا  دسرب و  وا  هب  دیاب  هک  ار  هچنآ  و  تسا ، شالت  مک  ناوتان و  هک  هدـنب  نآ  نیب  نینچمه  و  دادـن ، رارق  تسا ، ردـقم 

دوس زا  لصاح  شیاسآ  رطاخ  هب  دننک ، یم  لمع  نآ  ساسا  رب  دنهاگآ و  زار  نیا  زا  هک  یناسک  .تسا و  هدرکن  داجیا  یعنام  هدـش ،
راتفرگ نارگید )  ) نارگمه زا  شیب  دنا ، هدرک  دیدرت  کش و  نآ  رد  هدیشوپ و  مشچ  زار  نآ  زا  هک  یناسک  اما  .دنمدرم  نیرترب  نآ ،

نیا رد  دوش .) هداد  رارق  رفیک  زا  لبق  رطـس  دنچ  نیا  باذـع و  هب  اهتمه  هلیـسو ي  هب  جـیردت  هب  هک  هتفای  تمعن  دارفا  اسب  .دـننایز و 
یم قافتا  امتح  دریگ ، قلعت  نادـب  دـنوادخ  ملع  هچنآ  هک  لالدتـسا  زا  سپ  تسا ، ییاه  هفیطل  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما نخـس  زا  شخب 

، لاعتم دنوادخ  هچنآ  زج  يزور ، فیعض - يوق و  زا  سک - چیه  يارب  ریزگان  دتفا  یمن  قافتا  دریگن ، قلعت  یهلا  ملع  هچنآ  و  دتفا ،
دنمورین ییوج  هراـچ  رد  هک  نآ  هلیحرپ و  صخـش  و  دوب ، دـهاوخن  تسا ، هدرک  ردـقم  ظوفحم  حوـل  میکح و  رکذ  رد  اـضق  ملق  هب 

نیا توبث  لیلد  هب  .دـنام و  دـهاوخن  بقع  ردـقم  يزور  زا  زین  تسا  شـالت  مک  هک  یناوتاـن  و  دـسر ، یمن  ردـقم  زا  رتشیب  هب  تسا ،
هک يرمـضم  سایق  هلیـسو ي  تسا ، هدرک  نادـب  لـمع  ملع و  هب  راداو  هدومرف و  رما  نآ  نتـشاد  رواـب  هب  ناـهرب ، لـیلد و  اـی  بلطم 
نآ زا  دسر ، یم  وا  هب  ریزگان  تسا  ردقم  هچنآ  دراد  رواب  هک  یسک  شیاسآ  اما  تسا ، هعفنم  یف  فراعلا …  و  ترابع : نآ  يارغص 

یندـب شیاسآ  مه  یبلق و  شیاسآ  مه  شیاسآ ، عون  نیا  نوچ  دـنک و  یمن  لمحت  نآ  رطاخ  هب  داـیز  تمحز  شـالت و  هک  تسور 
.تسا هداد  رارق  دـیکات  دروم  ار  شیاسآ  عون  نیا  شزرا  تسا ، هارمه  یتعفنم  اب  هک  نیا  يارب  تسا و  شیاسآ  نیرتـالاب  سپ  تسا ،

 … هیف كاشلا  اذهل  كراتلا  و  ترابع : نیا  اب  تسا  هتـشاد  رذحرب  نادب  ندرکن  لمع  بلطم و  نیا  رد  دـیدرت  کش و  زا  نینچمه  و 
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زا یسک  نینچ  .تسین و  دیدرت  کش و  هتسیاش ي  دشاب ، روطنیا  هچ  ره  و  تسا : نینچ  سایق  ياربک  تسا و  يرـضم  سایق  دوخ  هک 
.تسا هتشگ  وا  بیصن  نایز  اهنت  هجیتن  رد  هدش و  لوغشم  هدیاف  یب  يزیچ  هب  شمـسج  لد و  نوچ  دوب ، دهاوخ  رتراتفرگ  سک  همه 

نم اوغتبا  ضرالا و  یف  اورـشتناف  تسا ! هدـمآ  هفیرـش  هیآ  رد  هک  نانچ  يزور ، يارب  شالت  اعد و  روتـسد  اب  بلطم  نیا  ییوگب  رگا 
ار نآ  هدـیاف ي  اعد و  زار  ام  و  درادـن ، تافانم  میداد  حیـضوت  شیپ  رد  هک  يروط  هب  مییوگ : یم  دراد  تافانم  نآ  ریظن  هللا و  لـضف 

اعد هلیسو ي  هب  ار  يزور  دوجو  دنوادخ  هک  تسا  يزور  دوجو  يارب  هلیسو  اعد  یهاگ  هک  دوب  نیا  بلطم  هصالخ ي  میدرک ، نایب 
تسا هداد  هجوت  ار  همه  دنراتفرگ  هک  ار  یناسک  تورث و  تمعن و  لها  مالسلا ) هیلع   ) ماما .دنرادن  مه  اب  یتافانم  تسا و  هتسناد  یم 
باذـع هب  یکیدزن  ثعاب  مک  مک  تمعن  یهاگ  هک  تسا  هتخاس  هجوتم  ار  تمعن  لها  اما  تسا ، بجاو  ادـخ  رکـش  لاـح  ره  هب  هک 

يراتفرگ هک  تسا  هداد  رادشه  دنراتفرگ ، هک  ینانآ  هب  اما  دزاسن و  کیدزن  باذع  هب  ار  اهنآ  ات  دننک  رکش  ار  ادخ  دیاب  ددرگ ، یم 
رب يزاس  هدامآ  نیا  رکش  نیاربانب  دزاس ، ناوارف  رجا  يارب  هدامآ  ار  نانآ  ات  ددرگ  یم  اهنآ  هب  تبسن  یهلا  ناسحا  ثعاب  یهاگ  اهنآ 
مک تمعن  لها  زا  یضعب  تسا ، نینچ  ریدقت  رد  لوا  همدقم  هک  دنرمضم  سایق  ود  يارب  ارغـص  همدقم ي  ود  نیا  .تسا و  مزال  اهنآ 

تهج تسا  مزال  دوش ، کیدزن  باذع  هب  جیردت ، هب  هک  ره  و  تسا : نینچ  زین  نآ  ردقم  ياربک  و  دنوش ، یم  کیدزن  باذع  هب  مک 
زا یضعب  تسا : نینچ  مود ، يارغص  ریدقت  نینچمه  و  درازگرکـش ، تسا ، هداد  يو  هب  هک  یتمعن  رطاخ  هب  ار  ادخ  باذع ، زا  يرود 

دیاب دریگ ، رارق  ادـخ  فطل  دروم  سک  ره  و  تسا : نینچ  زین  نآ  ردـقم  ياربک  و  دـنوش ، یم  هتخاس  يراتفرگ  ناـمه  اـب  ناراـتفرگ 
رما ناوارف  رکش  رب  قلطم  روط  هب  ار  دوخ  نخس  ناگدنونش  مالـسلا ) هیلع   ) ماما ور  نیا  زا  .درازگب  دوخ  قح  رد  ار  ادخ  فطل  ساپس 

رد يزور و  بلط  رد  ندرکن  هلجع  هب  نآ  زا  سپ  و  دنتـسه ، نایالتبم  مه  تمعن و  باـبرا  مه  ناـنآ  نیب  رد  هک  نیا  اـب  تسا ، هدرک 
.تسا هداد  روتسد  ندنام ، طارفا  زا  رود  لادتعا و  دح 

دیدحلا یبا 

ِمیِکَْحلا ِرْکِّذلا  ِیف  َُهل  َیِّمُـس  اَّمِم  َرَثْکَأ  ُُهتَدیِکَم  ْتَیِوَق  ُُهتَِبلَط َو  ْتَّدَتْـشا  ُُهتَلیِح َو  ْتَمُظَع  ْنِإ  ِْدبَْعِلل َو  ْلَعْجَی  َْمل  َهَّللا  َّنَأ  ًانیِقَی  ًاْملِع  اوُمَلِْعا 
ًهَحاَر ِساَّنلا  ُمَظْعَأ  ِِهب  ُلِماَْعلا  اَذَِهل  ُفِراَْعلا  ِمیِکَْحلا َو  ِرْکِّذلا  ِیف  َُهل  َیِّمُس  اَم  َُغْلبَی  ْنَأ  َْنَیب  ِِهتَلیِح َو  ِهَِّلق  ِهِفْعَض َو  ِیف  ِْدبَْعلا  َْنَیب  ْلُحَی  َْمل  َو 

[ ًهَمْحَر ]

[ ًالْغُش  ] ًالُغُش ِساَّنلا  ُمَظْعَأ  ِهِیف  ُّكاَّشلا  َُهل  ُكِراَّتلا  ٍهَعَْفنَم َو  ِیف 

[ ُعِمَتْسُْملَا  ] ُعِْفنَتْسُْملَا اَهُّیَأ  ْدِزَف  يَْولَْبلِاب  َُهل  ٌعُونْصَم  یًلَْتبُم  َّبُر  یَمْعُّنلِاب َو  ٌجَرْدَتْسُم  ِْهیَلَع  ٍمَْعنُم  َّبُر  ٍهَّرَضَم َو  ِیف 

 . َِکقْزِر یَهَْتنُم  َْدنِع  ِْفق  َِکتَلَجَع َو  ْنِم  ْرِّصَق  َكِرْکُش َو  ِیف 

نم رخآ  افرط  انه  رکذن  راصتقالا و  هعانقلا و  حدـم  قزرلا و  بلط  یف  حداکلا  مذ  امهمذ و  عشجلا و  صرحلا و  یف  لوقلا  مدـقت  دـق 
مهـضفخأ صیرحلا و  يذألا  یلع  مهربصأ  عونقلا و  اشیع  مهأنهأ  دوسحلا و  امغ  سانلا  لوطأ  تدـجو  ءاـمکحلا  ضعب  لاـق  کـلذ 

.طرفملا ملاعلا  همادن  مهمظعأ  ایندلل و  مهضفرأ  اشیع 

.مهنع ینغتسا  سانلا  دنع  امم  سئی  نم  ینغ و  سأیلا  رقف و  عمطلا  رمع  لاق  و 
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.رکت بوطخ  رمت و  تاعاس  شیعلا  لیق  کلذل  کیفکی و  امب  كاضر  کینمت و  هلق  لاق  ینغلا  ام  ءامکحلا  ضعبل  لیق  و 

لاحرت لح و  یف  انأ  یتم  یلإ  رخآ  لاق  هضرت و  کشیعب  عنقا  رعاشلا  لاق  و 

یف هل  بتک  ام  هیتأی  یتح  ایندـلا  نم  دـبع  جرخی  نل  هل و  بتک  اـم  ـالإ  دـبعل  سیل  هنإـف  بلطلا  یف  اولمجأ  عوفرملا  ربخلا  یف  ءاـج  و 
.همغار یه  ایندلا و 

یناشاک

نا و   ) هدنب يارب  دینادرگن  دبعلل ) لعجی  مل   ) یلاعت يادخ  هکنآ  هللا ) نا   ) نیقی ملع  هب  دینادب  انیقی ) املع  اوملعا  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
و  ) بولطم هب  وا  يوجتـسج  دـشاب  تخـس  و  هتبلط ) تدتـشا  و   ) دوـصقم هب  وا  يزاـس  هراـچ  دـشاب  گرزب  هچ  رگا  و  هتلیح ) تمظع 

یف  ) وا يارب  زا  دـش  هدرک  دزمان  هکنآ  زا  رتشیب  هل ) یمـس  اـمم  رثکا   ) بوغرم رما  رد  وا  یـشیدنارکم  دـشاب  يوق  و  هتدـیکم ) تیوق 
تبث و قیرط  هب  تسا  روکذـم  هچنآ  هک  تسا  یحول  نآ  تسا و  نقتم  مکحم  رکذ  بحاـص  هک  یظوفحم  حول  رد  میکحلا ) رکذـلا 

ردـق رـس  رد  دـجنگن  شیب  مک و  رما  هریاد  رد  تیب : فارحنا  رییغت و  زا  تسا  ظوفحم  هبیاص ، ماکحا  هنقتم و  همکحم  روما  زا  هیاـنک 
یمک وا و  یناوتان  رد  هتلیح ) هلق  هفعـض و  یف   ) هدـنب نایم  یعناـم  یلیاـح و  تسین  و  دـبعلا ) نیب  لـحی  مل  و   ) درادـن هار  ارچ  نوچ و 

( میکحلا رکذلا  یف   ) وا يارب  زا  هدش  دزمان  هچنآ  هب  دـسرب  هکنآ  نایم  و  هل ) یمـس  ام  غلبی  نا  نیب  و   ) يزور بلط  رد  وا  يزاس  هراچ 
نامدرم نیرتگرزب  سانلا ) مظعا   ) نادب هدننک  لمع  هک  هب ) لماعلا   ) راوگرزب رـس  نیا  هدنـسانش  و  اذهل ) فراعلا  و   ) ظوفحم حول  رد 

هدننک کش  هک  هیف ) كاشلا   ) ناهن رما  نآ  هدننک  كرت  و  هل ) كراتلا  و   ) دوس عفن و  رد  هعفنم ) یف   ) شیاسآ ثیح  زا  هحار )  ) تسا
نایز تقـشم و  ررـض و  رد  هرـضم ) یف   ) يراتفرگ یلوغـشم و  رظن  زا  الغـش )  ) تسا نامدرم  نیرتگرزب  سانلا ) مظعا   ) نآ رد  دـشاب 

رب تسا  ادخ  مشخ  هدش  هدینادرگ  کیدزن  یمعنلاب ) جردتـسم   ) تسا هدـش  هداد  تمعن  هک  یـسک  اسب  و  هیلع ) معنم  بر  و   ) یگدز
اطع نآ  دوش و  هداد  یتمعن  ییاطع و  دنک  ییاطخ  هک  راب  ره  هک  قیرط  نیا  هب  هیطع  ینوزفا  تمعن و  ترثک  هطـساو  هب  جیردت  لیبس 

( يولبلاب هل  عونـصم   ) تنحم هیلب و  هب  هدـش  راتفرگ  اسب  و  یلتبم ) بر  و   ) .دوش بقاعم  تبوقع ، هب  تاجف  هکنآ  ات  درادـنپ  لـضفت  ار 
هب دیامن  اطع  وا  هب  هریثک  تابوثم  هیهانتم و  ریغ  معن  هک  هجو  نیا  هب  يراتفرگ  هیلب و  هطـساو  هب  وا  يارب  تسا  هدش  هدرک  ییوکین  هک 

دوخ ندرک  رکش  رد  كرکش ) یف   ) نانخـس نیا  هدنوش  يا  نادرگ  هدایز  سپ  عمتـسملا ) اهیا  دزف   ) تیلب تنحم و  نآ  رب  ربص  ببس 
تسیاب نک و  فقوت  و  فق ) و   ) ناهج نیا  عاتم  لیصحت  رد  دوخ  یگدزباتش  زا  نک  هاتوک  و  کتلجع ) نم  رـصق  و   ) نادزی تمعن  رب 

هب ریدقت  هدرک  نادزی  هک  تمسق  نآ  ره  رعش : هدنیوپ  رایسب  هدنیوج  دایز  شابم  ینعی  تدوخ  يزور  نایاپ  دزن  کقزر ) یهتنم  دنع  )
ددرگن نوزفا  سک  دهج  دج و 

یلمآ

ینیوزق

تخـس وا و  ریبدت  هلیح و  دشاب  گرزب  دنچ  ره  هدنب  يارب  زا  یلاعت  هللا  تسا  هدینادرگن  قیقحت  هب  هک  نیقی  ملع  هب  دینادب  دـیامرفیم :
ملع میکح و  رکذ  رد  تسا  هتشگ  دزمان  وا  يارب  زا  هچنآ  زا  رتشیب  يزور  بلط  رد  وا  یـشیدنا  رکم  دشاب  يوق  وا و  يوجتـسج  دشاب 

رد قزر  زا  تسا  هتـشگ  وا  دزمان  هچنآ  هب  دسرب  هکنآ  نایم  وا و  یگراچیب  فعـض و  ببـس  هب  هدـنب  نایم  تسا  هدـشن  عنام  .میدـق و 
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و تعفنم ، رد  تحار  يور  زا  تسا  نامدرم  نیرتگرزب  نآ  هب  هدننک  لمع  روخذم و  ملع  روکذم و  رس  نیا  هب  فراع  .میکح و  رکذ 
يا هدش  هدرک  تمعن  اسب  .تقـشم و  ترـضم و  رد  يراتفرگ  یلوغـشم و  يور  زا  تسا  نامدرم  نیرتگرزب  رما  نیا  رد  هدـننک  كرت 

تنحم هب  یلاعت  يادخ  وا  اب  دشاب  هدومن  فطل  هک  الب  هب  التبم  اسب  تمعن و  هطـساوب  یلاعت  يادخ  هب  ار  وا  دشاب  هدرک  جاردتـسا  هک 
ياهتنم دزن  تسیاب  و  یگدز ، باتش  نیا  زا  یضعب  نادرگ  هاتوک  يراذگرکـش و  رد  ار  لوق  نیا  هدنونـش  يا  نک  دایز  سپ  .تیلب  و 

.دنهدن ار  سک  ردقم  زا  هدایز  نک و  رایسب  رکش  شاب و  یضار  هدادب  ینعی  .دوخ  قزر 

یجیهال

هل یمس  امم  رثکا  - هتدیکم تیوق  هتبلط و  تدتشا  هتلیح و  تمظع  نا  -و  دبعلل لعجی  مل  هللا  نا  انیقی  املع  اوملعا  : » مالسلا هیلع  لاق  و 
هب لماعلا  اذهب  فراعلا  میکحلا و  رکذلا  یف  هل  یمس  ام  غلبی  نا  نیب  هتلیح و  هلق  هفعـض و  یف  دبعلا  نیب  لحی  مل  میکحلا و  رکذلا  یف 

یلتبم بر  یمعنلاب و  جردتسم  هیلع  معنم  بر  .هرضم و  یف  الغـش  سانلا  مظعا  هیف  كاشلا  هل  كراتلا  هعفنم و  یف  هحار  سانلا  مظعا 
هک مالسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .کقزر » یهتنم  دنع  فقو  کتلجع ، نم  رـصق  كرکـش و  یف  عمتـسملا  اهیا  دزف  يولبلاب ! هل  عونـصم 

تخـس وا و  ییوج  هراچ  دشاب  گرزب  هچ  رگا  -و  هدـنب يارب  زا  دـنادرگ  یمن  ادـخ  هک  قیقحت  هب  هک  مزج  ناونع  هب  نتـسناد  دـینادب 
تـسین عنام  ظوفحم و  حول  رد  وا  يارب  زا  تسا  هدـش  نیعم  هچنآ  زا  رتشیب  - وا هعدـخ ي  دـشاب  هتـشاد  توق  وا و  ندرک  بلط  دـشاب 

نیعم هک  يزیچ  هب  دـسرب  هکنیا  نایم  رد  وا و  ییوج  هراچ  ندوب  كدـنا  شندوب و  ناوتان  فیعـض و  تهج  زا  هدـنب  ناـیم  رد  يزیچ 
يور زا  تسا  ناـمدرم  رتـگرزب  نآ ، ياـضتقم  هب  هدـننک ي  لـمع  مکح و  نیا  هب  ياـناد  .ظوفحم و  حوـل  رد  وا  يارب  زا  تسا  هدـش 

نامدرم نیرتگرزب  نآ ، رد  هدـنراد ي  کش  نآ و  ياـضتقم  هب  لـمع  هدـننک ي  كرت  ترخآ و  تعفنم  لیـصحت  رد  نتـشاد  تحار 
ماعنا ببس  هب  تسا  جردتسم  هک  تسا  وا  هب  هدش  هدرک  ماعنا  رایسب  هچ  ترخآ و  ترـضم  لیـصحت  رد  ندوب  لوغـشم  يور  زا  تسا 

هب يراتفرگ  ینعی  .یئالب  هب  وا  ندش  راتفرگ  ببـس  هب  وا  هب  تسا  هدش  ناسحا  هک  تسا  ییالب  هب  هدـش  راتفرگرایـسب  هچ  وا و  ندرک 
، ترخآ رد  ای  ایند  رد  دشاب  وا  تبوقع  جاردتـسا و  ببـس  وا  هب  ندرک  ماعنا  ترخآ و  رد  ای  ایند و  رد  دـشاب  وا  هب  ناسحا  ببـس  هیلب 

دزن رد  تسیاب  تشیعم و  رما  رد  وت  ندرک  باتـش  رد  نک  یهاـتوک  وت و  ندرک  رکـش  رد  دـنپ  هدـنریگ ي  شوگ  يا  نک  داـیز  سپ 
.تسا هدش  وت  بیصن  هک  يزور  ردق  نآ  ینعی  وت ، بیصن  يزور و  تیاغ 

ییوخ

، لوحی لاح  نم  ملب  موزجم  لحی : مل  لاح و  يا  یلع  مکحلا  توبث  اهانعم  هیلـص و  یمـست و  هذـه  نا  هتلیح : تمظع  نا  و  بارعالا :
الغـش هلوق : اذـکه  و  مظعا ، هلوق  نع  لاح  رقتـسم  فرظ  هعفنم  یف  هبـسنلا ، نع  ماهبالل  عفار  سانلا  مظعا  هلوقل  ازیمت  بوصنم  هحار 

مذ یلا  مالکلا  اذـه  یف  هبن  ینعملا : .هیلاتلا  هلمجلا  اذـکه  و  معنلاب ، جردتـسم  هلوقل : مدـقم  ربخ  رقتـسم  فرظ  معنم  بر  .هرـضم  یف 
قزرلا ناریغی  ـال  بعتلا  لـمحت  بلطلا و  دـیزم  نا  یلع  دـکا  و  ساـنلا ، هداـع  وـه  اـمک  هـیلع  باـبکالا  قزرلا و  بـلط  یلع  صرحلا 

انلزن نحن  انا  : ) لج زع و  لاق  امک  رکذ  هناف  نآرقلا  یلع  قبطنی  بقللا  اذـه  و  میکحلا ، رکذـلا  یف  یمـس  امب  هنع  ربع  يذـلا  موسقملا 
( نیتملا هوقلاوذ  قازرلا  وه  هللا  نا   ) هیف درو  دـق  و  میکحلا ) نآرقلا  سی و  : ) لئاق نم  زع  لاق  امک  میکح  و  نوظفاحل ) هل  انا  رکذـلا و 

وه میکحلا  رکذلا  یف  هیمـستلا  نم  دوصقملاف  .هتدارا  نود  نم  قزرلل  هردق  یلاعت و ال  هریغ  قازر  هنا ال  نیبملا و  رـصحلا  یلع  لادلا 
مسق هللا  نا  هیرشع : ینثالا  تایسامخ  یف  امک  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نعف  .رابخالا  نم  دحاو  ریغ  یف  امک  قالطالا  یلع  هللا  نم  هتنامض 
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.رمعلا و  جیوزتلا ، ناطلسلا و  و  دلولا ، و  قزرلا ، ردقلا : ءاضقلاب و  هسمخ  هسمخ : اهنم  لک  و  هسمخ ، یلع  دابعلا  روما 

هللا ملع  ام  الا  هوحن  قزرلا و  نم  فیعضلا  يوقلا و  نم  لکل  نکی  مل  مرج  ال  لاقف : ظوفحملا  حوللاب  میکحلا  رکذلا  مثیم  نبا  رـسف  و 
امم رثکا  هلیحب  هدـیکملا  يوق  هلیحلا  میظع  غلبی  مل  و  ظوفحملا ، حوللا  میکحلا و  رکذـلا  یف  یهلالا  ءاـضقلا  ملقب  هیلا  هلوصو  یلاـعت 

بـستکا نمف  قزرلا  نم  دـبعلا  یلا  لصی  امب  یهلالا  ملعلا  وه  میکحلا  رکذـلا  نم  دوصقملا  ناک  ول  هناـب  لکـشی  .یهتنا و  هل - یمس 
راشا و  هبسک !؟ یلع  بقاعی  هنع و  ذخاوی  فیکف  میکحلا  رکذلا  یف  هل  یمسملا  موسقملا  هقزر  وه  لهف  هلاح ؟ فیکف  مارح  نم  هقزر 

هللا و یلا  هبرقل  هناب  داـقتعالا  معنتملا و  همعن  یلع  هطبغلا  یغبنی  ـال  هنا  یلا  معنلاـب ) جردتـسم  هیلع  معنم  بر  و  ( ) مالـسلا هیلع   ) هلوقب
ار دوخ  هدنب  دنوادخ  هک  دینادب  نیقی  هب  دومرف : همجرتلا : .هتداعس  بلـس  هتلفغل و  ادیزم  هتمقنل و  اببـس  ناک  امبر  لب  هب ، هتیانع  دیزم 
، دهدیمن تسا  ررقم  میکح  رکذ  رد  وا  يارب  هچنآ  زا  شیب  يزادنا  مه  تشپ  دیک و  توق  ناوارف و  شالت  میظع و  گنرین  هلیـسو  هب 

يزور هب  دامتعا  دـنکیم و  لمع  نادـب  تسا و  فراـع  تقیقح  نیا  هب  هکنآ  و  دوشیمن ، ردـقم  قزر  زا  عناـم  یگراـچیب  یناوتاـن و  و 
همه زا  دـهد  هار  دوخب  دـیدرت  نآ  رد  دـنک و  ار  شور  نیا  كرت  هکنآ  و  تسا ، رت  تحار  دوس  بسک  رد  مدرم  همه  زا  دراد  ناـسر 

شیالب هک  يراتفرگ  اسب  هچ  و  تسا ، وا  تمقن  شیامزآ و  هلیسو  شتورث  هک  يراوختمعن  اسب  هچ  تسا ، رترابنایز  رتراتفرگ و  مدرم 
رد دوخ  باتش  زا  و  رازگ ، قح  رکش  رتشیب  یـشاب  لاح  ره  رد  یـشاب و  هک  ره  هدنونـش  يا  تسا ، وا  ناحتما  تداعـس و  بسک  يارب 

دنویپ هدومن  اضق  هب  تراک  دنوادخ *** نادب  نیقی  يور  .تسیاب ز  تردقم  قزر  دح  رس  رد  و  هاکب ، ایند  لیصحت 

مدامد دئاکم  روز  اب  مکحم *** تسج  فرژ و  هلیح  اب 

هدرک تبث  میکح  رکذ  رد  *** هدنب مان  هب  ادخ  هچنآ  زج 

درابن دوخب  ملا  جنر و  زج   *** دراین فک  هب  يرگد  زیچ 

تسنامز زجاع  هراچیب و  *** تسناوتان فیعض و  هدنب  رو 

ار دوخ  مهس  میکح  رکذ  و ز  *** ار دوخ  بیصن  دنک  تفایرد 

تسا نیشنلد  شیع  تحار و  رد  *** تسنیارب شتدیقع  هک  فراع 

تسین يا  هجیتن  نایز  جنر و  زج  *** تسین يا  هدیقع  نینچ  هک  ارنآو 

هدرک مشخ  تادخ  هک  دیاش  *** هرغ شابم  دوخ  تمعن  رب 

يراذگ وا  رکش  قح  دیاب  *** يراد شود  هب  الب  راب  رو 

تعانق نک  قزر  هب  هاکیم و ، *** تباتش زا  رکشب و ، يازفا 

يرتشوش
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(: میکحلا رکذلا  یف  هل  یمس  ام  : ) هلوق دعب  داز  و  هلوقع ،) فحت   ) یف ینارحلا  هبعـش  نبا  هاور  و  لوقا : دیحوتلا ) یف  لوالا - لصفلا  )
اهیا قفاـف  : ) هلوـقب كرکـش ) یف  عمتـسملا  اـهیا  دزف  : ) هلوـق لدـب  و  هـقمحب ،) اریقن  صقتنی  نـل  و  هقذـحب ، اریقن  ورما  دادزی  نـل  هـنا  )

نم اضیا  وهف  ناک  فیک  و  هریـسی ، تافالتخا  تادایز و  عم  بلطلا  یف  لامجالا  باب  یف  یفاـکلا )  ) هاور و  كرکـس .) نم  عتمتـسملا 
مل هللا  نا   ) .کش هیف  مکجلتخی  ال  انیقی ) املع  اوملعا   ) .قلاخلا دارا  ام  ـالا  عقی  ـال  هنا  و  قئـالخلا ، دـیب  سیل  رمـالا  نا  و  یلاـعت ، هتاـیا 

(. لعجی مل  : ) هلوقل لوعفم  رثکا )  ) .هتناطف و  هتدیکم ) تیوق  و   ) .هیعسو هتبلط ) تدتشا  و   ) .هریبادت و  هتلیح ) تمظع  نا  دبعلل و  لعجی 
و میکحلا .) رکذـلا  تایالا و  نم  کیلع  هولتن  کلذ  : ) یلاـعت لاـق  نآرقلا ، ظـفل  وه  و  میکحلا ) رکذـلا  یف  هل   ) .نیع و  یمـس ) اـمم  )
( مالـسلا هیلع   ) هلاق ام  يرن  ناک  فیک  و  قلخلا ، تاردـقم  هیف  يذـلا  ظوفحملا  حوللا  مالـسلا ) هیلع   ) همالک یف  هب  دارملا  نا  رهاـظلا 

لـصفلا  ) هللا ردق  ام  الا  مهل  رـسیتی  مهقازرا و ال  هدایزل  تاریبدت  نوربدی  هدئاز  هناطف  مهل  نمم  سانلا  نم  ریثکف  نایعلا ، هدهاشملاب و 
: عادولا هجح  یف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاق  لاق : مالـسلا ) هیلع   ) رقابلا نع  یفاکلا )  ) يور .مهل و  یلاعت  دـیحوتلا ) یف  لوـالا -
و ال بلطلا ، یف  اوـلمجا  لـج و  زع و  هللا  اوقتاـف  .اـهقزر  لمکتـست  یتـح  سفن  توـمت  ـال  هنا  یعور  یف  ثـفن  نیمـالا  حورلا  نا  ـالا 

اهمـسقی مل  و  الالح ، هقلخ  نیب  قازرالا  مسق  یلاعت  هللا  ناـف  هللا ، هیـصعم  نم  یـشب ء  هوبلطت  نا  قزرلا  نم  یـش ء  ءاطبتـسا  مکنلمحی 
هقزر نم  هب  صق  هلح ، ریغ  نم  هذـخاف  لجع  رتسلا و  باجح  کته  نم  و  هلح ، نم  هقزرب  هللا  هاتا  ربص  یلاعت و  هللا  یقتا  نمف  اـمارح ،

بلطلا یف  دـصتقم  و  هیلع ، رتقم  هسفن  بعتم  نم  مک  مالـسلا :) هیلع   ) نینموملاریما نع  يور  .هماـیقلا و  موی  هیلع  بسوح  و  لـالحلا ،
نا هئالغ ، نم  یلع  ام  و  لاقف : .رعسلا  ءالغ  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسحلا نب  یلع  دنع  رکذ  لاق : یلامثلا  نع  يور  .ریداقملا و  هتدعاس  دق 

.بلطلا یف  اولمجاـف  هقزرب ، هللا  هاـتال  رجح  یف  دـبعلا  ناـک  ول  مالـسلا :) هیلع   ) قداـصلا نع  .هیلع و  وهف  صخر  نا  و  هیلع ، وهف  ـالغ 
یمـس ام  غلبی  نا  نیب  و   ) .هروما یف  هتلیح ) هلق  و   ) .هندب یف  هفعـض ) یف  دبعلا  نیب   ) .یلاعت لحی ) مل  و  ( ) دیحوتلا یف  لوالا - لصفلا  )

یقمحلا قازرا  یف  عسو  یلاعت  هللا  نا  مالـسلا :) هیلع   ) قداصلا لاق  رثکا ، مهقزر  نوک  بلاغلا  لـب  قزرلا ، نم  میکحلا ) رکذـلا  یف  هل 
لماعلا  ) .هل ردق  ام  الا  لانی  هناب ال  فراعلا  يا : اذهل ) فراعلا  و   ) .هلیح لمعب و ال  اهیف  ام  لانی  سیل  ایندلا  نا  اوملعی  و  ءالقعلا ، ربتعیل 
تحتف اذا  مالسلا :) هیلع   ) قداصلا لاق  بعت ، الب  هیتای  هل  ردق  ام  نا  ملعی  هنا  ثیح  هعفنم ) یف  هحار  سانلا  مظعا   ) .هملع قبط  یلع  هب )

یف الغش  سانلا  مظعا   ) .هدهج هدجب و  قزرلا  نا  هنظب  هیف ) كاشلا  هل  كراتلا  و   ) .کیلع ام  تیضق  دقف  کطاسب ، تطـسب  و  کباب ،
و اجیردت ، ذوخام  يا : جردتسم ) هیلع  معنم  بر  و   ) .هل ردق  ام  الا  هل  لصحی  و ال  هتحار ، بلسی  هراهن و  هلیل و  دکی  هنا  ثیح  هرضم )

امعنم نکی  مل  ولف  هترغ ، ببس  تناکف  یمعنلاب ) (. ) نوملعی ثیح ال  نم  مهجردتسنس  انتایاب  اوبذک  نیذلا  و  : ) یلاعت هلوق  هیف  لصالا 
ال دیحوتلا ) یف  لوالا - لصفلا   ) لب تاریخلا  یف  مهل  عراسن  نینب  لام و  نم  هب  مهدمن  امنا  نوبسحیا  : ) یلاعت لاق  یلوا ، هل  ناک  هیلع 
: لاق هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نع  دـیحوتلا )  ) يور ءالتبالاب ، يا : يولبلاب )  ) .یلاعت هللا  نم  هل ) عونـصم  یلتبم  بر  و  (. ) نورعـشی

یهتنم دنع  فقو  عمتـسملا  اهیا  دزف  (. ) کلذ هدسفال  هتینغا  ول  رقفلاب و  الا  هنامیا  حلـصی  نمل ال  نینموملا  يدابع  نم  نا  : ) یلاعت لاق 
نم یعاسلا  اهیا  هللا  قتاف  (: ) یفاکلا  ) اهاور .هلمجلا و  فحتلا )  ) لدـب ام  تفرع  دـق  و  ههافـس ، هیلع  هداـیزلا  یف  عمطت  ـال  و  کـقزر )

(. هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) هیبن ناسل  یلع  یلاعت  هللا  نع  ءاج  ام  یف  رکفت  و  کتلفغ ، هنس  نم  هبتنا  و  کتلجع ، نم  رصق  و  کیعس ،

هینغم

8 هری - ارـش  هرذ  لاقثم  لمعی  نم  هری و  اریخ  هرذ  لاقثم  لمعی  نمف   ) وهف هیف  یمـس  يذلاب  دارملا  اما  نآرقلا ، میکحلا  رکذـلاب  دارملا 
.تایالا و نم  ینعملا  اذـه  یف  اـم  یلا  مجنلا ..)  31 ینـسحلاب - اونـسحا  نیذـلا  يزجی  اولمع و  امب  اوئاسا  نیذـلا  يزجیل   ) و هلزلزلا .)

هوقلا الف  افیعض ، ما  ایندلا  یف  ناک  ایوق  رشف ، ارش  نا  و  ریخف ، اریخ  نا  مدق ، ام  یلع  مداق  و  هلامعاب ، يزجم  دبعلا  ناب  ینعملا  صلختی 
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هنیب و لوحی  رقفلا  فعـضلا و  و ال  نیلاضلا ، نم  ناک  نا  میحجلا  باذـع  نم  هیجنت  و  یفلز ، هللا  نم  هبرقت  ایندـلا  هاـیحلا  یف  هورثلا  و 
نم و  مهاقتا ، هللا  دنع  قلخلا  مرکا  نا  نم  مدقت  ام  یلا  هراشا  اذه  هب ) لماعلا  اذـهل  فراعلا  و   ) .نیدـتهملا نم  ناک  نا  میعنلا  هنج  نیب 
هیلع معنم  بر  و   ) ریـصملا سئب  منهج و  یف  خـلا ..) هل  كراـتلا  و   ) ناوضر هحار و  و  ناـما ، نما و  یف  وـهف  يوـقتلا  بجوـمب  لـمع 

55 نورفاک - مه  مهـسفنا و  قهزت  هایحلا و  یف  اهب  مهبذـعی  نا  هللا  دـیری  امنا  مهدالوا  مهلاوما و  کـبجعت  ـالف  ( ) یمعنلاـب جردتـسم 
هبطخلا 112 یف  هلثم  مدقت  و  هنتف ، ءالب و  یمعنلا  نوکت  دق  امک  همحر ، اباوث و  يولبلا  نوکت  دق  يولبلاب ) هل  عونـصم  بر  و  (. ) هبوتلا
( کقزر یهتنم  دنع  فقو   ) هب لمعلا  قحلا و  هرارم  یلع  ربصا  يا  کتلجع ) نم  رصق  و   ) هتعاطب هللا  كرکش ) نم  عمتـسملا  اهیا  دزف  )

.ثیبخلا مارحلا  عدو  بیطلا ، لالحلا 

هدبع

هللا لوحی  نا  نآرقلا و  هیلع  صن  ام  قوف  هللا  دنع  همارکلا  نم  لانی  نا  ناسنال  سیل  نآرقلا و  میکحلا  رکذـلا  میکحلا : رکذـلا  یف  … 
يدوی نا  عیطتسم  فلکم  لکف  یناثلا  لاح  فعض  خلا و  هتدیکم  تیوق  لوالا و  بلط  دتـشا  نا  نآرقلا و  یف  نیع  ام  نیب  دحا و  نیب 

هنع رصقت  نل  هودعت و  نلف  کل  ردق  ام  يا  هللا  ملع  میکحلا  رکذلا  نم  داری  دق  هل و  هدودحملا  همارکلا  لانی  هباتک و  یف  هللا  ضرف  ام 
ثیح ال نم  هذـخای  مث  هبلق  اهب  نحتمی  هل  هللا  نم  اجاردتـسا  نوکت  امبرف  همعنلاب  هیلع  معنملا  رتغی  يا ال  یمعنلاب : جردتـسم  هیلع  … 

بلط یف  هلجعلا  نم  رصق  يا  کتلجع : نم  رصق  و  هدنع …  هتلزنم  اهب  عفری  هل  هللا  نم  اعنص  يولبلا  نوکت  دقف  یلتبم  طنقی  رعشی و ال 
ایندلا

يرفعج

مالسالا ضیف 

رگا هدنب  يارب  هدادن  رارق  ادخ  هک  دینادب  رواب  نیقی و  اب  تسا : هدومرف  تخاس ) هدش  ردقم  هچنآ  هب  دیاب  هکنیا  رد   ) مالسلا هیلع  ماما 
و تسا ، هتشگ  دزمان  ردقم و  وا  يارب  یهلا  ملع  رد  هچنآ  زا  رتشیب  دشاب  اناوت  بیرف  رکم و  رد  اشوک و  تخس  وج و  هراچ  رایـسب  هچ 

هدش دزمان  ردـقم و  وا  يارب  یهلا  ملع  رد  هچنآ  وا  هب  دـسرب  هکنیا  نیب  هدوب و  هراچ  مک  ناوتان و  هک  هدـنب  نیب  تسا  هدـشن  ریگولج 
هدنـشوپ مشچ  و  تسا ، نامدرم  نیرترب  ترخآ ) ایند و   ) دوس رد  یگدوسآ  تهج  زا  نآ  هدنرب  راکب  زار و  نیا  هب  ياسانـش  و  تسا ،

هب مک  مک  تمعن  ببـس  هب  هک  يا  هدیـسر  تمعن  هب  اسب  و  تسا ، نامدرم  نیرترب  نایز  رد  يراتفرگ  تهج  زا  نآ  رد  هدـننک  کش  و 
( راتفگ نیا   ) هدنونش يا  سپ  تسا ، هدش  وا  هب  یئوکین  ناسحا و  يراتفرگ  رثا  رب  هک  يراتفرگ  اسب  و  هتـشگ ، کیدزن  رفیک  باذع و 

.دنهدن دسرب  وا  هب  دیاب  هچنآ  زا  رتشیب  ار  سک  هک   ) هدب اضر  هب  نت  تسیاب و  يزور  زا  هدیسر  هب  باتش و  هب  مک  رازگساپس و  رایسب 
يزور ندروآ  تسد  هب  رد  یعس  ءاعد و  اریز  درادن ، قزر  بلط  رد  ششوک  یعـس و  اعد و  هب  روتـسد  رما و  اب  تافانم  بلطم  نیا  و 

(. دوش یم  هتشگ  ردقم  هچنآ  زا  شیب  يزور  دوجو  ببس  یهاگ 

ینامز

مینک یم  میـسقت  اـم  ار  رـشب  قزر  تسا  هدومرف  رگید  يوـس  زا  دـناسرب و  ار  نارادـناج  قزر  هک  هدـش  دـهعتم  میرک  نآرق  رد  ادـخ 
ولگ زا  هک  تسا  يزیچ  قزر  هک  تسا  نشور  هتکن  نیا  .دیازفا  یمن  وا  قزر  هب  يزیچ  شندنکن  ناج  رـشب و  ندزاپ  تسد و  نیاربانب 
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ياهتورث اب  هک  يدـنمتورث  دروخ و  یم  ذـیذل  ياذـغ  ملاس  ندـب  اب  هک  يریقف  اسب  هچ  دوش و  یم  ندـب  فرـص  اـی  دور و  یم  نیئاـپ 
ياه هتخودـنا  هک  تسا  نیا  تسا  ریقف  دـنمتورث و  نیا  ناـیم  هک  یتواـفت  اـهنت  .تسا  مورحم  اهاذـغ  زا  یلیخ  ندروخ  زا  شراـشرس 
ذیذل ياهاذغ  زا  دنرادروخرب و  مه  مسج  یتمالس  زا  هک  ینادنمتورث  هتبلا  .درادن  یـشیاسآ  چیه  اما  تسا  رتدایز  شکالما  یکناب و 
یمن هدامآ  لئاسو  مرن و  ياهباوختخت  يور  دـنمتورث  دور  یم  هار  راـنک  رد  ریقف  هک  یقیمع  باوخ  نآ  اـما  دنتـسین  مک  دـندنم  هرهب 

دشوپ و یم  مشچ  تداسح  صرح و  عمط ، زا  ناملـسم  صخـش  هدش  دای  تاکن  هب  هجوت  اب  .تسا  لوغـشم  ناشرکف  ابلاغ  نوچ  دور 
.ددرگ یم  ادخ  صلاخ  هدنب 

يزاریش دمحم  دیس 

عاتمل هتبلط ) تدتـشا  و   ) قزرلا بلطل  هبلقت  يا  هتلیح ) تمظع  نا  و  دـبعلل - لعجی  مل  هللا  نا  انیقی  املع  اوملعا  : ) مالـسلا هیلع  لاـق  و 
اهنیب هلمجلا  و  لعجی ) مل   ) لوعفم رثکا ) ( ) میکحلا رکذلا  یف  هل  یمـس  امم  رثکا   ) اهلیـصحت یف  هدیک  يا  هتدیکم )- تیوق  و   ) ایندـلا

و هل ، ررقملا  هبیصن  نم  رثکا  هیلا  لصی  ناسنالا ال  ناف  ناقتا ، ماکحا و  لکب  هردق  هناحبـس و  هللا  هرکذ  ام  میکحلا : رکذلا  و  ضارتعا ،
رکذـلا یف  هل  یمـس  اـم  غلبی  نا  نیب  و  هتلیح - هلق  هفعـض و  یف  دـبعلا - نیب   ) هناحبـس لـحی ) مل  و   ) .هفاخـس بلطلا  هرثـک  نوکی  اذـل 

نع عنام  وه  امنا  و  شاعملا ، بلط  یف  مزاللا  یعسلا  یفانی  اذه ال  نکل  نهولا ، فعـضلا و  یهتنم  یف  ناکنا  هبیـصن و  هیتایف  میکحلا )
نم رثکا  دهجتی  ناب ال  هب ) لماعلا   ) ترکذ يذلا  اذهل ) فراعلا  و   ) میکحلا رکذلا  یف  یمس  امم  بلطلا  دعب  یتالا  قزرلا  ذا  صرحلا ،
ناب ترکذ ، اـمل  يا  هل ) كراـتلا  و   ) .حـیرتسم وه  هیلا و  هلـصا  هعفنملا و  ذا  هعفنم ) یف  هحار  ساـنلا  مظعا  - ) اـصرح ررقملا - ردـقلا 

و  ) هدـئاف الب  هسفن ، رـضی  و  اریثک ، لغتـشی  ذا  هرـضم ) یف  الغـش  سانلا  مظعا   ) ترکذ امیف  يا  هیف ) كاشلا   ) ادـیازتم ابعت  هسفن  بعتی 
و هجرد ، هجرد  هذـخا  معنلا  هذـهب  هللادـیری  يا  یمعنلاـب ) جردتـسم   ) اـمنا و  همارکـال ، عاوناـب ، هیلع  هللا  معنا  دـق  يا  هیلع ) معنم  بر 

هناحبس هللا  نم  عنص  هاولب  نا  يا  يولبلاب ) هل  عونصم   ) هبشا ام  هقافلاب و  یلتبم ) بر  و   ) هبونذب هذخای  یتح  هنایغط ، لامک  یلا  هلوصو 
معنب عتمتـسملا ) اهیا  دزف   ) هتناهمل یلتبا  امنا  هنا  هیلبلا  وذ  و ال  هتمارکل ، هیلع  معنا  امنا  هنا  همعنلا  وذ  نظی  ـالف  باوثلا ، رجـالا و  هیطعیل 

الف کیتای  يذـلا  کقزر ) یهتنم  دـنع  فقو   ) ایندـلا بلط  یف  کتلجع ) نم  رـصق  و   ) اجردتـسم نوکت  ـال  یتح  كرکـش ) یف   ) هللا
.کل ردقی  مل  امیف  کسفن  بعتت 

يوسوم

.هیـصعملاب هذخای  الف  هلهمی  همعنلاب و  هل  هللا  دمی  يذـلا  جردتـسملا : .لصافلا  وه  لئاحلا و  نم  لحی : .نآرقلا  میکحلا : رکذـلا  هغللا :
هلصیس ناسنالا  نا  ایندلا و  یلع  بلاکتلا  صرحلا و  مدع  یلا  هوعد  هذه  حرشلا : .هب  ینتعم  هل : عونصم  .بئاصملاب  باصملا  یلتبملا :

امهم رخآ  قزر  نم  صقنی  نل  هنا  امک  اکرحتم  ایعاو و  ناک  امهم  یعـس و  دـک و  بعت و  امهم  هنم  دـیزا  لانی  نل  هل و  موسقملا  هقزر 
بیکرت نسحی  داکی  ملکت ال  اذا  يذـلا  جذـسلا  ءاطـسبلا  ضعب  انیار  دـق  نیعلا  ماب  هانیار  دـق  اذـه  یعـسلا و  لیلق  هکرحلا  لـیلق  ناـک 
نـسللا كرحتملا  قبللا  ملاعلا  انیار  اـمنیب  ءاـینغالا  نم  یحـضاف  هماـما  قزرلا  باوبا  تعـستا  دـق  هدوصقم  نع  ربعی  نا  ـال  نیتراـبع و 

: لوقی انه  مامالاف  ءایقتالا …  نینیدتملا  یلع  یفخت  و ال  بابلالا ، یلوا  یلع  یفخت  هیهلا  همکح  کلت  مدقتملا و  قزر  نم  يدجتسی 
باوبا حـتفل  هردـقلا  هیدـل  تناک  هتلیح و  تمظع  نا  دـبعلل و  لعجی  مل  یلاعت  هناحبـس و  هللا  نا  کش  هطلاخی  ـال  اـنیقی  اـملع  اوملعا 
یناوتی الف  قزرلا  باوبا  یف  قرط  یف  هیلاع  همه  هل  تناک  هتکوش  تیوق  یعسم و  لک  قزرلا  بلط  یف  یعسف  هتبلط  تدتـشا  قزرلا و 
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یف امک  کلذـل  ضرعتت  تایالا  و  میکحلا ، رکذـلا  یف  هل  یمـس  امم  رثکا  هل  لعجی  ملف  کلذ  هیف  ناک  امهمف  ناک  امهمف  لـسکی  وا 
لباقملا یف  و  مکایا ) اهقزری و  هللا  اهقزر  لمحت  هباد ال  نم  ياـک  و  : ) یلاـعت هلوق  و  نیتملا ) هوقلا  وذ  قازرلا  وه  هللا  نا  : ) یلاـعت هلوق 

یف هل  یمس  ام  غلبی  نا  نیب  هنیب و  لحی  مل  یعسلا  یف  هلیحلا  لیلق  افیعض و  دبعلا  ناک  امهمف  هتلیح  هلق  هفعض و  یف  دبعلا  نیب  لحی  مل 
اقوزرم و هاـقلت  لـهاج  لـهاج  هبهاذـم و  تیعا  لـقاع  لـقاع  مک  رعاـشلا : لاـق  اـمک  هب  دوعوملا  موسقملا  قزرلا  نم  میکحلا  رکذـلا 

اذا وهف  هعفنم  یف  هحار  سانلا  مظعا  هب  لماعلا  بلطلاب  رومام  هنال  هبلطی  نا  دبعلا  یلع  موسقم و  قزرلا  نا  یلا  نئمطملا  اذهل  فراعلا 
، هرضم یف  الغش  سانلا  مظعا  هیف  كاشلا  هل  كراتلا  اما  هتقوب و  عفتنا  هسفن و  تحاترا  هیلا  لصی  نا  دبال و  هنا  موسقم و  هقزر  نا  ملع 
ام یلع  الا  لصحی  هجرح و ال  هتلاح  وجلا و  ربلا و  رحبلا و  بکریف  رفاسی  رماغی و  ثیح  هسفن  هرضم  یف  یعسی  کلذ  یف  كاشلا  ناف 
الف ینعی  یمعنلاب  جردتسم  هیلع  معنم  بر  و  هلوقب : مهیلع  رتقملا  هبنی  امک  همعنلا  باحصا  هبنی  نا  مالسلا  هیلع  دارا  مث  هللا …  همـسق 
یف همعن و  اهرهاظب  نوکتف  هیـصعی  وه  هیطعی و  هللااف  هباذـع  لـجا  نم  تناـک  اـمبر  ذا  یطعملا  هداعـسل  ریخ و  یه  همعن  لـک  نا  نظی 

هباوث هداـیز  و  رجا ، هداـیز  لـجا  نم  هل  ءـالتبالا  ناـک  رقفلاـب  یلتبم  برف  يولبلاـب  هل  عونـصم  یلتبم  بر  هنا  يور  اـمک  همقن  اـهعقاو 
کتینما غلبتل  قزرلا  بلط  یف  کتلجع  نم  رصق  کقزر و  یف  هللا  دیزیل  كرکش  یف  عفنتـسملا  اهیا  دزف  همعن  اهنطاب  همقن و  اهرهاظف 

هبلط تاقـشم  اریثک  دـباکت  اغئاس و ال  الالح  حبـصی  هنا  اناظ  مارحلا  یلا  هزواجتت  کقزر و ال  یهتنم  دـنع  فقو  باوثلا  رجـالا و  نم 
 … کیلا لصی  نا  نم  دبال  موسقم و  هناف 

یناقلاط

رد هچنآ  زا  رتنوزف  يزیچ  دشاب  رگ  هلیح  رگوجتـسج و  شیدنا و  هراچ  تخـس  دنچ  ره  شا  هدنب  يارب  دـنوادخ  هک  دـینادب  نیقی  هب  »
یمن عنام  دشاب  زاس  هراچ  كدنا  ناوتان و  دـنچ  ره  نآ  هب  ندیـسر  هدـنب و  نایم  دـهد و  یمن  رارق  تسا ، هدومرف  ررقم  ظوفحم  حول 

دنک کش  نآ  رد  هکنآ  و  درب ، يرتشیب  دوس  دوب و  رت  هدوسآ  مدرم  همه  زا  ددنب ، راک  هب  دسانـشب و  ار  عوضوم  نیا  هک  یـسک  .دوش 
اـسب دوش و  راتفرگ  دروخ و  بیرف  اهتمعن  اب  هک  راوخ  تمعن  اـسب  .تسا و  ررـضتم  لوغـشم و  لد  همه  زا  شیب  دزاـس ، اـهر  ار  نآ  و 

هک هچنآ  اب  هاکب و  دوخ  باتش  زا  يازفیب و  دوخ  ساپس  رب  هدنونـش  يا  نیاربانب  .تسا  تمعن  وا  يارب  دوخ  يراتفرگ  نآ  هک  راتفرگ 
« .نک گنرد  تسوت ، يزور 

تعانق شیاتـس  يزور و  بلط  رد  دح  زا  شیب  شـشوک  شهوکن  نآ و  يدنـسپان  يزور و  ندیـسرن  زا  ندیـسرت  يدنمزآ و  هرابرد 
مدرم همه  زا  ار  دوـسح  تسا : هتفگ  ناـمیکح  زا  یکی  هک  میوـش  یم  روآ  داـی  ار  هـتکن  نـیا  اـجنیا  .دـش  هـتفگ  نخـس  نـیا  زا  شیپ 
سک نآ  ناگمه  زا  رت  یگدـنز  هدوسآ  متفای ، رتابیکـش  رازآ  رب  ناگمه  زا  ار  دـنمزآ  رتشوخ و  ناگمه  زا  ار  عناـق  رت و  نیگهودـنا 

.دنکن لمع  دوخ  ملع  هب  هک  تسا  یملاع  رت  نامیشپ  ناگمه  زا  دشاب و  هدنکفا  رود  رتشیب  ار  ایند  هک  تسا 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

ِرْکِّذـلا ِیف  َُهل  َیِّمُـس  اَّمِم  َرَثْـکَأ  - ُُهتَدـیِکَم ْتَیِوَـق  ،َو  ُُهتَْبلِط ْتَّدَتْـشا  ،َو  ُُهتَلیِح ْتَمُظَع  ْنِإ  -َو  ِدـْبَْعِلل ْلَـعْجَی  َْمل  َهّللا  َّنا  ًاـنیِقَی  ًاـْملِع  اوـمَلْعا 
.ِمیِکَْحلا ِرْکِّذلا  ِیف  َُهل  َیِّمُس  اَم  َُغْلبَی  ْنَأ  َْنَیب  ،َو  ِِهتَلیِح ِهَِّلق  ِهِفْعُض َو  ِیف  ِْدبَْعلا  َْنَیب  ْلُحَی  َْمل  ،َو  ِمیِکَْحلا
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ِْهیَلَع ٍمَْعنُم  َّبُر  ،َو  ٍهَّرَـضَم ِیف  ًالُغُـش  ِساَّنلا  ُمَظْعَأ  ِهِیف  ُّكاَّشلا  َُهل  ُكِراَّتلا  ،َو  ٍهَعَْفنَم ِیف  ًهَـحاَر  ِساَّنلا  ُمَـظْعَأ  ، ِهـِب ُلـِماَْعلا  اَذـِهل  ُفِراَْـعلا  َو 
ْنِم ْرِّصَق  ،َو  َكِرْکُش ِیف  ُعِفنَتْسُْملا  اَهُّیَأ  ْدِزَف  ، يَْولَْبلِاب َُهل  ٌعُونْصَم  ًیلَْتبُم  َّبُر  َو  یَمْعُّنلِاب ، ٌجَرْدَتْسُم 

.َِکقْزِر یَهَْتنُم  َْدنِع  ِْفق  ،َو  َِکتَلَجَع

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

باتک رد  هچنآ  زا  شیب  - دشاب يوق  اه  هشقن  حرط  رد  شوک و  تخـس  وج و  هراچ  رایـسب  هچرگا  - شا هدـنب  يارب  ادـخ  دـینادب  نیقی 
هچنآ وا و  نایم  - دشاب ریبدـت  مک  ناوتان و  شا  هدـنب  دـنچره  (- سکع هب   ) تسا و هدادـن  رارق  هدـش  ردـقم  يزور ) زا   ) وا يارب  یهلا 

همه زا  دـیامن  لـمع  نآ  هب  دـشاب و  هاـگآ  تقیقح  نـیا  زا  هـک  یـسک  تـسا و  هدـیدرگن  عناـم  هتـشگ  ررقم  یهلا  باـتک  رد  شیارب 
همه زا  ، دــشاب هتــشاد  دــیدرت  کــش و  نآ  رد  دــنک و  كرت  ار  نآ  هـک  سک  نآ  تـسا و  رت  تـعفنمرپ  رترطاــخ و  هدوـسآ  ، مدرم

تکاله يالب  همدـقم  تمعن  نیا  اما  ؛ دنتـسه یهلا )  ) تمعن لومـشم  هک  يدارفا  دنرایـسب  هچ  تسا و  رتراک  نایز  رتراـتفرگ و  ، مدرم
نآ لماکت  شیامزآ و  يارب  يا  هلیـسو  الب  نیا  اما  دـنراد  رارق  یتخـس  الب و  رد  هک  يدارفا  دنرایـسب  هچ  دوش و  یم  بوسحم  ناشیا 

هاکب ایند ) ندروآ  تسد  هب  يارب   ) باتش زا  ازفیب و  ترکـش  رب  يریگ ! هرهب  راتفگ  نیا  زا  یهاوخ  یم  هک  یـسک  يا  نیاربانب.تساه 
یم رداـصم  باـتک  رد  بیطخ  موحرم  هناـمیکح : راـتفگ  دنـس   ) . .شاـب عناـق  یـسر  یم  دوخ  يزور  دـح  نیرخآ  هب  هک  یماـگنهو 

تسا و هدمآ  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  بطخ  زا  یکی  رد  هک  یحورـشم  مالک  زا  ار  ینارون  راتفگ  نیا  هللا  همحر  یـضر  دّیـس  : دیوگ
دّیـس موحرم  ار  هچنآ  هک  دوش  یم  هدافتـسا  نینچ  وا  مالک  زا.تسا  هدومن  ذخا  هدرک  لقن  لوقعلا  فحت  رد  ار  نآ  ینارح  هبعـش  نبا 

رداـصم ) .تسا هدومن  شنیزگ  نآ  زا  هللا  همحر  یـضر  دّیـس  هدوب و  هبطخ  کـی  رد  همه  هدروآ  هبطخ 153  رد  اـج و  نیا  رد  یـضر 
یتافاضا اه و  توافت  اـب  ار  فیرـش  ثیدـح  نیا  یفاـک  باـتک  رد  زین  هللا  همحر  ینیلک  نیا  رب  هفاـضا  ،ج 4،ص 221 .) هغالبلا جهن 

( ( ،ج 5،ص 81،ح 9 یفاک  ) تسا هدروآ 

شاب عناق  دوخ  مهس  هب  هاکب و  دوخ  صرح  زا 

عناق فافع  فافک و  هب  درادزاب و  صرح  زا  ار  ایند  رد  ناصیرح  دـهاوخ  یم  تقیقح  رد  هنامیکح  راـتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
يریگولج تسا  جـیار  ناتـسرپایند  زا  یهورگ  ناـیم  رد  رتـشیب  لاوـما  ندروآ  گـنچ  هب  يارب  هک  يدوـلآ  هاـنگ  هقباـسم  زا  دزاـس و 

شیب - دشاب يوق  اه  هشقن  حرط  رد  شوک و  تخـس  وج و  هراچ  رایـسب  هچرگا  - شا هدنب  يارب  ادخ  دینادب  نیقی  هب  :» دیامرف یم  ، دـنک
ْتَمُظَع ْنِإ  -َو  ِْدبَْعِلل ْلَعْجَی  َْمل  َهّللا  َّنا  ًانیِقَی  ًاْملِع  اومَلْعا  ( ؛» تسا هدادـن  رارق  هدـش  ردـقم  يزور ) زا   ) وا يارب  یهلا  باتک  رد  هچنآ  زا 

( . ِمیِکَْحلا ِرْکِّذلا  ِیف  َُهل  َیِّمُس  اَّمِم  َرَثْکَأ  - ُُهتَدیِکَم ْتَیِوَق  ،َو  ُُهتَْبلِط ْتَّدَتْشا  ،َو  ُُهتَلیِح

شیارب هچنآ  وا و  نایم  - دشاب ریبدت  مک  ناوتان و  شا  هدنب  دنچره  (- سکع هب   ) و :» دـیامرف یم  هدرک  هراشا  نآ  لباقم  هطقن  هب  سپس 
ِرْکِّذلا ِیف  َُهل  َیِّمُس  اَم  َُغْلبَی  ْنَأ  َْنَیب  ،َو  ِِهتَلیِح ِهَِّلق  ِهِفْعُـض َو  ِیف  ِْدبَْعلا  َْنَیب  ْلُحَی  َْمل  َو  ( ؛» تسا هدیدرگن  عنام  هتـشگ  ررقم  یهلا  باتک  رد 

( . ِمیِکَْحلا

اج نیا  رد  ار  نآ  هغالبلا  جـهن  ناحراش  زا  یـضعب  تسا و  هدـمآ  یهلا  تایآ  يانعم  هب  دـیجم  نآرق  رد  هچرگ  ِمیکَْحلا » ِرْکِذ   » هلمج
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هیلع ماما  فده  هدماین و  دیجم  نآرق  رد  صخـشم  روط  هب  دارفا  يزور  هزادنا  هک  نیا  هب  هجوت  اب  یلو  ؛ دنا هدرک  ریـسفت  هنوگ  نیمه 
ظوفحم و حول  اب  مالک  نیا  ، هدـش نایب  میکح  رکذ  رد  صاخـشا  يزور  دودـح  دـح و  هک  تسا  نیا  هناـمیکح  ناـیب  نیا  رد  مالـسلا 

.تسا تبث  تاردقم  همه  اج  نآ  رد  هک  دراد  بسانت  یهلا  ملع  باتک 

هب اه  نآ  رد  « میکح رکذ  » هک دنک  یم  لقن  ار  یتایاور  زین  « ظوفحملا حوللا  ملقلا و  » باب رد  راونالا  راحب  رد  هللا  همحر  یسلجم  همالع 
،ج 54،ص 372،ح 17 و 19) راونالا راحب  ). .تسا هدش  ریسفت  ظوفحم  حول  هب  حضاو  روط 

هب یهاـگ  هک  تسا  ظوفحم  حول  ناـمه  هکلب  تسین  دـیجم  نآرق  اـج  نیا  رد  « میکح رکذ  » زا روـظنم  هک  درک  دـیدرت  دـیابن  نیارباـنب 
.دوش یم  ریسفت  یهلا  ملع  ناونع 

دنک لـمع  نآ  هب  دـشاب و  هاـگآ  تقیقح  نیا  زا  هک  یـسک  :» دـیامرف یم  ، هدرک هراـشا  داـصتقا  نیا  هجیتن  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  سپس 
مدرم همه  زا  دنک  دیدرت  کش و  نآ  ردو  دیوگ  كرت  ار  نآ  هک  سک  نآ  تسا و  رتشیب  سک  همه  زا  شتعفنم  یتحار و  شیاسآ و 
ًالُغُـش ِساَّنلا  ُمَظْعَأ  ِهِیف  ُّكاَّشلا  َُهل  ُكِراَّتلا  ،َو  ٍهَعَْفنَم ِیف  ًهَحاَر  ِساَّنلا  ُمَظْعَأ  ، ِِهب ُلِماَْعلا  اَذِهل  ُفِراَْعلا  َو  ( ؛» تسا رتراک  نایز  رتراتفرگ و 

( . ٍهَّرَضَم ِیف 

تسد هدشن  رّدقم  ناشیارب  هچنآ  هب  ندیسر  يارب  ًامئاد  هک  صیرح  دارفا  ؛ تسا یقطنم  نشور و  ًالماک  مالسلا  هیلع  ماما  يریگ  هجیتن 
تاردقم هب  هک  ییاه  نآ  ، سکع هب  ،و  تسا ناوتان  هتـسخ و  ناشمـسج  باذـع و  رد  ناشحور  دـنتمحز و  رد  هتـسویپ  ، دـننز یم  اپ  و 

.دنتسه یهاوخ  هدایز  باذع و  شالت و  رد  هتسویپ  هن  دنک و  یم  هبلغ  اه  نآ  رب  زآ  صرح و  هن  ، دنتسه عناق  یهلا 

زا هک  تسین  نیا  شموهفم  ، هدـش دراو  يزور  ریدـقت  دروم  رد  تاـیاور  ینآرق و  تاـیآ  رد  هک  تاریبـعت  هنوـگ  نیا  میا  هتفگ  اـهراب 
رد هک  تسا  بجاو  هفیظو  کی  نآ  اریز  ، میـشکب تسد  هنادـنموربآ  یگدـنز  نیمأـت  يداـصتقا و  تفرـشیپ  يارب  شـشوک  شـالت و 

فورعم ثیدـح  رد  هک  هنوگ  نامه  ، تسا هدـش  هدرمـش  هّللا  لیبس  یف  داهج  فیدر  مه  یتح  دـیکأت و  نآ  رب  زین  یمالـسا  تاـیاور 
: میناوخ یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يربتعم 

«. تسادخ هار  رد  دهاجم  دننام  دشکب  تمحز  دوخ  لایع  یگدنز  نیمأت  يارب  هک  یسک  ِهَّللا ؛ ِلِیبَس  ِیف  ِدِهاَجُْملاَک  ِِهلاَیِع  یَلَع  ُّداَْکلا  »
،ج هعیـشلا لئاسو  ) .تسا هدـش  رکذ  « ِلایَْعلا یَلَع  ِّدَْـکلا  ُبوُجُو  » ناونع تحت  یباـب  زین  هعیـشلا  لـئاسو  رد  ص 88،ح 1. ،ج 5، یفاک ).

.دراد هطبار  ششوک  شالت و  اب  رّدقم  يزور  نیاربانب  12،ص 42 ))

زین ناشردقم  مهس  زا  ریبدت  یب  راکیب و  لبنت و  دارفا  تسا و  شـشوک  یعـس و  شالت و  هب  طورـشم  یهلا  تاریدقت  ، رگید ریبعت  هب  ای 
.دش دنهاوخ  مورحم 

یم ، هدرک هراـشا  دراد  ـالاب  هدـعاق  نآ  زا  انثتـسا  هـبنج  عـقاو  رد  هـک  دروـم  ود  هـب  نخـس  نـیا  هـمادا  رد  مالـسلا  هـیلع  ماـما  هاـگ  نآ 
یناسک دنرایسب  هچ  تسا و  ناشیا  تکاله  الب و  همدقم  تمعن  نیا  اما  ؛ دنتسه دنوادخ  تمعن  لومـشم  هک  يدارفا  دنرایـسب  :» دیامرف

،َو یَمْعُّنلِاب ٌجَرْدَتْـسُم  ِْهیَلَع  ٍمَْعنُم  َّبُر  َو  ( ؛» تساه نآ  لماکت  شیامزآ و  يارب  يا  هلیـسو  الب  نیا  اما  ؛ دـنراد رارق  یتخـس  الب و  رد  هک 
( . يَْولَْبلِاب َُهل  ٌعُونْصَم  ًیلَْتبُم  َّبُر 
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ازفیب و اه  تمعن  رکش  رب  هدنونش ) يا   ) هدنریگ هرهب  يا  :» دیامرف یم  هداد  رارق  بطاخم  ار  دوخ  ناعمتسم  مالـسلا  هیلع  ماما  ، نایاپ رد 
؛» نک فقوت  يا  هدیسر  لماک  روط  هب  دوخ  يزور  هب  هک  یماگنه  هاکب و  ایند ) فراخز  ندروآ  تسد  هب  يارب   ) باتش تعرـس و  زا 

( . َِکقْزِر یَهَْتنُم  َْدنِع  ِْفق  ،َو  َِکتَلَجَع ْنِم  ْرِّصَق  ،َو  َكِرْکُش ِیف  ُعِفنَتْسُْملا  اَهُّیَأ  ْدِزَف  )

هغالبلا جهن  ياه  هخسن  زا  يرایسب  رد  هک  تسا  هجوت  نایاش 

يا (؛ » ُعِْفنَتْسُم  » میا هدرک  باختنا  نتم  ناونع  هب  ار  نآ  هک  حلاص  یحبـص  هخـسن  رد  هک  یلاح  رد  هدمآ  « هدنونـش يا  ْعِمَتْـسُْملا ؛ اَهُّیأ  »
.تسا رت  بسانم  هدمآ  خسن  زا  يرایسب  رد  هک  لوا  ریبعت  کش  نودب  تسا و  هدمآ  هدنریگ ) هرهب 

زا يزور  هک  دوش  یم  هدافتـسا  هدیـسر  ام  هب  يزور  قزر و  باب  رد  هک  يرگید  ناوارف  ثیداـحا  فیرـش و  ثیدـح  نیا  عومجم  زا 
زین فیعـض  دارفا  سکع  هب  درادن و  يدوس  نتفر  نآ  زا  رتارف  يارب  دایز  ياه  شالت  هدش و  ردقم  سک  ره  يارب  لاعتم  يادخ  يوس 

.دسر یم  دنوادخ  يوس  زا  ناشردقم  يزور 

یهلا ناحتما  دوخ  نیا.دنریمب  یگنسرگ  زا  يدارفا  دننک و  بصغ  ار  نارگید  قح  يدارفا  دوش  ببـس  ناملاظ  ملظ  تسا  نکمم  هتبلا 
.تسا هدش  ررقم  ایند  رد  هک  تسا 

نایغط و هک  يدارفا  هب  يدایز  ياه  تمعن  دـنوادخ  دـمآ -  الاب  هنامیکح  راتفگ  لیذ  رد  هچنآ  قباـطم  - دوش یم  هاـگ  ، نیا رب  هفاـضا 
ات دریگ  یم  ناشیا  زا  ار  اـه  نآ  ناـهگان  ، دـنوش شون  شیع و  قرغ  تمعن و  تسم  اـت  دـهد  یم  دـنا  هدـنارذگ  دـح  زا  ار  یـشکرس 

ْمِْهیَلَع انْحَتَف  ِِهب  اوُرِّکُذ  اـم  اوُسَن  اّـمَلَف  : » تسا هدـمآ  « ماـعنا  » هروس زا  هفیرـش 44  هیآ  رد  هک  هنوگ  نامه  ؛ دـشاب رت  كاندرد  ناشباذـع 
هچنآ ،و ) دیشخبن يدوس  اهزردنا   ) هک یماگنه  يرآ )، (؛ » َنوُِسْلبُم ْمُه  اذِإَف  ًهَتَْغب  ْمُهانْذَخَأ  اُوتوُأ  اِمب  اوُحِرَف  اذِإ  یّتَح  ٍءْیَش  ِّلُک  َباْوبَأ 

لاحـشوخ ًالماک )  ) ات ؛ میدوشگ اه  نآ  يور  هب  ار  اه ) تمعن  زا   ) زیچ همه  ياهرد  ، دـندرک شومارف  دوب  هدـش  يروآدای  اه  نآ  هب  ار 
ياهرد و  (؛ دندش سویأم  یگمه  ، ماگنه نیا  رد  ؛) میدرک تازاجم  تخـس  و   ) میتفرگ ار  اه  نآ  ناهگان  ؛) دنتـسب نآ  هب  لد  و   ) دـندش

زارف زا  شطوقـس  دورب  رتالاب  هچره  هک  دور  یم  الاب  هنابـصاغ  یتخرد  زا  هک  یـسک  دننامه  تسرد  («. دش هتـسب  اه  نآ  يور  هب  دیما 
.تسا رت  هدننکش  رت و  كاندرد  تخرد 

.تسا هدش  سکعنم  تایاور  نآرق و  رد  یجاردتسا  باذع  ناونع  هب  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا 

تـساه نآ  ماقم  عیفرت  بجوم  هک  یهلا  شیامزآ  هنحـص  ات  دنک  یم  دودحم  ار  اه  نآ  يزور  دنوادخ  هک  دنتـسه  يدارفا  سکع  هب 
.ددرگ مهارف 

هک تسا  نیا  رب  هاوگ  زین  َِکقْزِر ) یهَْتنُم  َْدنِع  ِْفق  َِکلَجَع َو  ْنِم  ْرِّصَق  َو   ) هدومرف نخس  نیا  نایاپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما  هک  يا  هلمج 
.تسا ناتسرپایند  باتش  نادنمزآ و  ِزآ  ناصیرح و  صرح  لرتنک  ، فده

نیا رهاظ  اب  هک  دنک  باختنا  الاب  هنامیکح  راتفگ  يارب  يرگید  ریـسفت  تسا  هدـش  راچان  تاهبـش  زا  یـضعب  لح  يارب  « هینغم » موحرم
يزور زا  سکره  مهـس  نییعت  زا  روظنم  تسا و  نآرق  نامه  « میکح رکذ  » زا روظنم  : دـیوگ یم  وا.تسین  گـنهامه  فیرـش  ثیدـح 
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: میناوخ یم  « لازلز » هروس هفیرش  تایآ  رد  هک  تسا  نامه 

( ترخآ رد   ) دنک کین  راک  يا  هرذ  ینیگنـس  هزادنا  هب  سکره  ؛ » ُهَرَی ارَـش  ٍهَّرَذ  َلاْقثِم  ْلَمْعَی  ْنَم  َو  ُهَرَی * ًاْریَخ  ٍهَّرَذ  َلاْقثِم  ْلَمْعَی  ْنَمَف  »
هیآ 7 و 8) ، لازلز «. ) . دید دهاوخ  ار  نآ  رگید ) يارس  رد   ) زین وا  دنک  دب  راک  يا  هرذ  ردق  هب  سکره  نینچمه )  ) دنیب و یم  ار  نآ 

هاوخ ؛ دیـسر دهاوخ  نآ  هب  ترخآ  رد  هداد  ماجنا  دـب  کین و  زا  ار  هچنآ  دوش و  یم  هداد  ازج  شلامعا  ربارب  رد  ناسنا  هک  نیا  هجیتن 
باذـع زا  ار  يو  هن  دـنک و  یم  کیدزن  ادـخ  هب  ار  وا  ایند  تورث  تردـق و  هن.ناوتاـن  فیعـض و  اـی  دـشاب  دـنمورین  يوق و  اـیند  رد 

- دشاب ناگدش  تیادـه  زا  هاگره  - یتشهب ياه  تمعن  ناسنا و  نایم  رقف  فعـض و  هن  دراد و  یمزاب  - دـشاب ناهارمگ  زا  رگا  - خزود
،ج 4،ص 383) هغالبلا جهن  لالظ  یف   ) . .دوش یم  عنام 

نییعت زا  روـظنم  دــش و  هداد  حرــش  ـالاب  رد  هـک  تـسا  ظوـفحم  حوـل  ناـمه  « مـیکح رکذ  » زا روـظنم  هـک  درک  دــیدرت  دــیابن  یلو 
میسقت باب  رد  هک  يرگید  ثیداحا  نینچمه  تسا و  بلطم  نیا  رب  ییایوگ  دهاش  ، ثیدح لیذ  تسا و  يویند  يدام  هیمهس  ، هیمهس

.تسا هدیسر  يزور  قزر و 

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said: “You have to know with full conviction that Allāh has not
fixed for any person more livelihood than what has been ordained in the Book of
Destiny, even though his means (of seeking it) may be great, his craving for it intense
and his efforts for it acute. Nor does the weakness of a person or the paucity of his
means stand in the way between him and what is ordained in the Book of Destiny for
him. Whoever realizes it and acts on earns the best of comfort and benefit, while
whoever disregards it and doubts it exceeds all men in disadvantages. Very often, a
person who is granted favors is slowly driven (towards punishment) through these
same favors. Quite often, an afflicted person receives goodness out of his affliction
(such as a blessing disguised as a calamity). Therefore, O listener, increase your

.” gratefulness, lessen your haste and stay within the bounds of your livelihood

ییارگ لمع  ترورض  : 274 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag
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اُومِدقَأَف ُمتنّقَیَت  اَذِإ  اُولَمعاَف َو  ُمتِملَع  اَذِإ  ًاّکَش  مُکَنیِقَی  اًلهَج َو  مُکَملِع  اُولَعجَت  َال  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

نوچ و  دینک ، لمع  دیتسناد  هاگ  ره  سپ  دـیرادنپم ، دـیدرت  کش و  ار  دوخ  نیقی  و  ینادان ، ار  دوخ  ملع  دومرف : وا ، رب  ادـخ  دورد  و 
 . دینک مادقا  دیدیسر  نیقی  هب 

يدیهش

دیدرک نیقی  نوچ  و  دـیرآ ، راک  هب  تسد  دـیتسناد  نوچ  و  دـیرادنپم ، نامگ  ار  شیوخ  نیقی  و  دـیراگنا ، یم  ینادان  ار  دوخ  شناد 
.دیراذگ شیپ  ياپ 

یلیبدرا

سپ دـیتسناد  هاگ  ره  یناهج  نآ  لمع  كرت  ههجب  کش  نآب  ار  نایقی  هن  ینادان و  دـیراد  ترخآ  ءاـشنم  هک  ار  دوخ  ملع  دـینادرگن 
دیتسرفب شیپ  زا  سپ  دیدش  نیقتم  هاگ  ره  نآ و  يارب  دینک  راک 

یتیآ

ياپ دـیدرک ، نیقی  نوچ  دـینک و  لمع  دـیتسناد ، نوچ  .دـیرادنپم  کش  ار  دوخ  نیقی  لـهج و  ار  دوخ  ملع  مالـسلا :) هیلع   ) دومرف و 
.دیهن شیپ 

نایراصنا

.دیهدن رارق  دیدرت  ار  ناتنیقی  ،و  لهج ار  دوخ  شناد  : دومرف ترضح  نآ  و 

 . دییامن مادقا  دیدرک  نیقی  هاگ  ره  ،و  دینک لمع  دیتسناد  هک  ینامز 

اه حرش 

يدنوار

رثا هل  نوکی  نا ال  یغبنی  الف  ائیـش ، متملع  اذا  يا  الهج  مکملع  اولعجت  و ال  لاقف : مهنم  ادـحاو  صـصخ  نا  دـعب  هعامجلا  بطاخ  مث 
مکملع یف  فطل  مکل  نوکی  ناب ال  لهجلا  هلزنمب  ملعلا  متلعج  دق  اونوکتف  مکینعی ، امع ال  مکعفد  یف 

يردیک

.لهاجلا هلزنمب  ملعلاب  عافتنالا  مدع  یف  اونوکتف  نوملعت : امب  لمعلا  اوکرتت  يا ال 
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مثیم نبا 

سپ دیراد ، نیقی  رگا  و  دینک ، لمع  سپ  دیناد  یم  رگا  دیزاسن ، لدبم  کش  هب  دوخ  نیقی  و  دـینکن ، لیدـبت  ینادان  هب  ار  دوخ  ملع  )
ار اهنآ  تیمها  هک  ترخآ  تالاح  هب  هجوت  اب  ار  دوخ  ملع  هک  نیا  زا  ار  نامدرم  تسا  هدومرف  یهن  مالـسلا ) هیلع   ) ماما دینک .) مادقا 

رارق دـیدرت  کش و  هلزنم ي  هب  نیقی  ملع و  قبط  رب  ندرکن  لمع  لیلد  هب  ار  دوخ  نیقی  و  دـنهدن ، رارق  لهج  هلزنم ي  هب  دـنناد ، یم 
.دنیامن اهراک  ماجنا  رب  مادقا  ناشنیقی  قباطم  لمع و  ناشملع  قباطم  ات  هتخاس  رومام  ار  نانآ  تهج  نیمه  هب  .دنهدن و 

دیدحلا یبا 

 . اُومِْدقَأَف ُْمْتنَّقَیَت  اَذِإ  اُولَمْعاَف َو  ُْمتِْملَع  اَذِإ  ًاّکَش  ْمُکَنیِقَی  ًالْهَج َو  ْمُکَْملِع  اُولَعْجَت  مالسلا َال  هیلع  َلاَق  َو 

الف متنأ  لمعأ و  ملف  تلهج  لوقی  دـق  لهاجلا  نإف  لهجلاک  مکملع  اولعجت  لوقی ال  لـمعلا  كرت  نع  ءاـملعلل  یهن  یف ) .» :» ا اذـه ( 
ملع يذلا ) .» :» ا نم (  نإف  الهج  مکملع  اولعجت  اولمعت و ال  نأ  مکیلع  بجوف  رمألا  رـس  مکل  فشکنا  متملع و  دق  مکنأل  مکل  رذـع 

اهیفس ناک  هتأی  مل  مث  هنیب  هنیب و  لئاح  رمأ و ال  یف  هعفنملا 

یناشاک

و اکش ) مکنیقی  و   ) ینادان لهج و  دیراد ، ترخآ  تاشن  هب  هک  ار  دوخ  ملع  دینادرگم  الهج ) مکملع  اولعجت  ال  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
ناهج نآ  لاوحا  هب  نقیتم  ملاع  هچ  یناهج  نآ  لامعا  ندرک  كرت  تهج  هب  ینامگدـب  کش و  ترخآ ، لاوحا  هب  دـیراد  هک  ینیقی 

رد نآ و  رد  دشاب  هدننک  کش  نآ و  لاوحا  زا  دـناد  یم  هچنآ  هب  دـشاب  لهاج  هک  تسا  نآ  هلزنم  هب  نآ  رد  دـشابن  هدـننک  لمع  هک 
حیر نم  نوذاتیل  رانلا  لها   ) هک دیامرف  یم  رگید  ياج  و  یـشب ء ) هملع  نم  عفتنی  ملاع ال  اباذع  سانلا  دشا   ) هک هتـشگ  دراو  ثیدح 
رمث يارب  صاخ  رمث  وا  لمع  تخرد و  ملع ، تسین  شیناـج  دراد و  يدـبلاک  تسین  شیناـشن  لاـمعا  زک  ملع  هملعب ) كراـتلا  ملعلا 
نلع رـس و  رد  دـشوک و  لمع  رد  هک  دـیاب  ملاع  سپ  تسا  شتآ  ددـم  ار  نایخبطم  تسا  شوخان  دوب  هویم  یب  هک  خاش  رجـش  دـمآ 

( اومدقاف متنقیت  اذا  و   ) دینک لمع  سپ  دیدش  ملاع  نوچ  اولمعاف ) متملع  اذا  : ) هک دـیامرف  یم  هکنانچ  دـشوپ  تدابع  تعاط و  سابل 
.تعاط تدابع و  رد  دیور  شیپ  دینک و  مادقا  سپ  دیدرک  لصاح  نیقی  نوچ  و 

یلمآ

ینیوزق

هب دیهنرد و  مدق  سپ  دـیدرک  نیقی  هاگره  و  دـینک ، لمع  سپ  دـیتسناد  هاگره  کش ، ار  دوخ  نیقی  لهج و  ار  دوخ  ملع  دـینادرگم 
.دیئامن مادقا  راک 

یجیهال

هک مالسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .اومدقاف » متنقیت  اذا  اولمعاف و  متملع  اذا  اکش ، مکنیقی  الهج و  مکملع  اولعجت  ال  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
ایند يانف  دیناد  یم  هاگره  ندرم ، رب  کیکشت  ار  امش  ندرم  رب  نیقی  نتسنادن و  ار  ایند  يانف  نتسناد  ینعی  ار  امش  نتـسناد  دینادرگم 
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ترخآ هشوت ي  هب  ترخآ  رفـس  رب  دیراذگ  شیپ  اپ  سپ  ار ، امـش  ندرم  دـیراد  نیقی  هاگره  ترخآ و  يارب  زا  دـینکب  راک  سپ  ار ،
.نتشادرب

ییوخ

سانلا نیب  عاش  دـق  و  ربخ ، هنع  سیل  نکی و  مل  ناک  ریـصی  رثالا  اذـه  هنع  یفتنا  اذاف  هل ، فرعم  هب و  ساـم  رثا  یـش ء  لـکل  ینعملا :
ای رابنالا : یلع  هیواعم  لامع  هراغا  هیـضق  یف  هتبطخ  نم  یـضم  امیف  مالـسلا ) هیلع   ) لاق اـمک  هنم  بولطملا  هرثا  ءاـفتناب  یـشلا ء  یفن 

و مودعملاک ، ریصی  هناف  رثالا  اذه  هنع  یفتنا  نمف  میرحلا ، هضیبلا و  نع  عافدلا  هیمحلا و  وه  هیلوجرلا  رثاف  لاجرال ، لاجرلا و  حابـشا 
نقیت نم  و  هنهذ ، یف  املاع  ناک  نا  المع و  لهاج  وهف  لمعی  ملع و ال  نمف  هبجومب  مادـقالا  وه  نیقیلا  رثا  و  هب ، لـمعلا  وه  ملعلا  رثا 
دیدرت کش و  ار  دوخ  نیقی  و  دـیزاسن ، ینادان  ار  دوخ  شناد  دومرف : همجرتلا : .هیف  كاـش  هناـکف  هلویهتلا  یلع  مدـقی  مل  توملاـب و 

.دینک مادقا  نآ  بجومب  دیراد  نیقی  نوچ  و  دیشاب ، لمع  لابند  دیتسناد  نوچ  دینکن ،

مادقا درادن  هک  ینیقی  تسا  کش   *** دشاب نادان  درکن  لمع  هچ  اناد 

يرتشوش

و ال الهج ، کملع  و ال  اکـش ، کنیقی  لعجتال  هل : لاقف  .ینظع  هل : لاق  رمع  نا  مالـسلا :) هیلع  هتمجرت   ) یف رکاـسع  نبا  يور  لوقا :
اونوکت الهج و ال  مکملع  اولعجت  ال  مالـسلا ) هیلع   ) هلوق .خـلا  تیـضماف - تیطعا  ام  الا  ایندـلا  نم  کل  سیل  هنا  ملعا  و  اقح ، کنظ 
راشتساف نیرحبلا ، نم  فلا  هئامسمخب  رمع  یلع  مدق  دایز  نب  عیبرلا  نا  اوور  .اکـش  مکنیقی  هعفنی و  هملع ال  هعم  و  هلهج ، هلتق  ملاعک 

انا اولاقف : کلذ ؟ یف  نورت  ام  مهل : لاقف  هلضف ، هدنع  تلضفف  سانلا ، نیب  لاملا  مسق  هبـصنف و  ناویدلا  بصنب  هیلع  ریـشاف  هباحـصلا 
اوراشا دـق  لاق : تنا ؟ لوقت  ام  هل : لاقف  مالـسلا ) هیلع   ) یلع یلا  تفتلاف  .کل  وهف  کتعیـضو  کتراجت  نع  انروما  هیـالوب  كاـنلغش 
نجرخال هللا  لجا و  لاق : .تلق  امم  نجرختل  هل : لاقف  هلوق ، رمع  مهفی  ملف  انظ  کـنیقی  لـعجت  مل  هل : لاـقف  .تنا  لـقف  لاـق : .کـیلع 

قلطنا امتلق  یلا و  امتئجف  یش ء ، امکنیب  ناکف  هتقدص ، کعنمف  سابعلا ، تیتاف  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا کثعب  نیح  رکذتا  هنم ،
نماثلا لصفلا   ) عنـص يذلاب  تنا  هتربخاف  سفنلا ، بیط  هاندـجوف  هیلع  انودـغ  مث  انعجرف ، ارثاخ  هاندـجوف  هیلا ، انئجف  یبنلا ، یلا  انعم 

هروثخ نم  انیار  ام  هل  انرکذف  هیبا ، ونـص  لجرلا  مع  نا  تملع  اما  رمع  ای  کل : لاقف  سابعلا  اهحودمم ) اهمومذم و  مولعلا  یف  رـشع -
ناکف نارانید ، هقدصلا  لام  نم  يدنع  یقب  دـق  لوالا و  مویلا  یف  ینومتیتا  مکنا  لاقق : یناثلا ، مویلا  یف  هسفن  بیط  لوالا و  مویلا  یف 
ذخات الا  کیلع  ریـشا  .یـسفن  بیط  نم  متیار  يذلا  كاذف  امهتهجو ، دق  یناثلا و  مویلا  یف  ینومتیتا  و  کلذل ، يروثخ  نم  متیار  ام 

میعنوبا هاور  .هریخالا و  یلوالا و  کل  نرکـشال  هللا  تقدص و  رمع : هل  لاقف  .نیملـسملا  ءارقف  یلع  هضفت  نا  ائیـش و  لضفلا  اذه  نم 
راشا تلق : .هبوقعلا  لجعت  رکشلا و  رخوت  کنا  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) یلع هل  لاقف  داز : و  زوریف - نب  دیعـس  ناونع  یف  هتیلح )  ) یف

امک اهاوهی - ناک  هنیق  یف  یلوصلا  میهاربا  لاق  و  اذه ، .تلق  امم  نجرختل  هل  ءانشخلا  هتزوح  یـضتقمب  رمع  لوق  یلا  مالـسلا ) هیلع  )
ياوه یندریف  مکدـنع  یلاـم  ملعا  یملظ و  مکملظ  یلع  يربـص  مکملع  هتلهج و  يوهلا و  فیک  ینتملع  و  يوـمحلا :-) مجعم   ) یف

یف .لمعلا و  دـعب  الهج  مکملع  متلعج  نونوکتف  ءاوس  لهجلا  عم  مکملع  نکی  اولمعاف و ال  متملع  اذا  یملع  نع  عجراـف  یلهج  یلا 
مکملع موقی  الف  ءاملعلا ، هربابج  اونوکت  و ال  ملحلا ، هنیکـسلا و  لمعلل  اوملعت  و  ملعلا ، اوملعت  مالـسلا :) هیلع   ) هنع یکجارکلا ) زنک  )

اهمومذـم و مولعلا  یف  رـشع - نماـثلا  لـصفلا  ، ) نیراـبج ءاـملع  اوـنوکت  ـال  مالـسلا :) هیلع   ) قداـصلا نع  یفاـکلا )  ) یف .مکلهجب و 
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لاق و انیـش و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا رکذ  لاق : دـیبل  نب  دایز  نع  يربطلا ) لـیذ   ) یف .مکقحب و  مکلطاـب  بهذـیف  اهحودـمم )
یلـص  ) لاق همایقلا ؟ موی  یلا  مهءانبا  انءانبا و  هئرقن  نآرقلا و  ارقن  نحن  ملعلا و  بهذی  فیک  و  هل : انلق  ملعلا ، باهذ  نا  وا  دنع  كاذ 

هاروتلا و نوارقی  يراصنلا  دوهیلا و  هذـه  سیل  وا  هنیدـملاب ، لجر  لضفا  كارـال  تنک  نا  داـیز  اـی  کـما  کـتلکث  هلآ :) هیلع و  هللا 
اوکـشت و ال  اوکـشتف ، اوباترت  ال  مالـسلا :) هیلع   ) هنع دیفملا ) یلاما   ) یف اومدقاف ) متنقیت  اذا  .امهیف و  امم  یـشب ء  نوملعیال  لیجنالا و 

، ماجحالا کشلا  مزال  مادقالا و  نیقیلا  مزال  نا  ثیح  .اورـسختف و  قحلا  یف  اونهدت  و ال  اونهدـتف ، مکـسفنال  اوصخرت  و ال  اورفکتف ،
مدـع سجنلا  رهاطلا و  و  ثدـحلا ، هراهطلا و  یف  هقفلا  دـعاوق  نم  و  اذـه ، .اکـش  هنیقی  لعج  هناکف  مدـقی  مل  نیقیلا و  عم  مجحا  اذاف 

.ماکحالا نود  تاعوضوملا  هنم  نقیتملا  نکل  باحصتسالاب ، هنع  ربعی  و  هلثم ، نیقیب  لب  کشلاب  نیقیلا  ضقن 

هینغم

ملع نمف  هب ، لمعلا  كرتب  الهج  کملع  لعجت  اضیا ال  ..قحلا و  ریغب  هللا  یلع  لوقلا  کیف و  سیل  ام  ءاعداب  املع  کلهج  لعجت  ـال 
و  ) لحترا الا  هباجا و  ناف  لمعلاب ، فتهی  ملعلا  مامالا : لوق  یتای  و  الیبس ، لضا  لب  ءاوس ، لهاجلا  وهف و  هملعب  لمعی  مل  نم  و  لمع ،

اوسا لب  ددرتملا ، هیف و  كاشلاک  امامت  وهف  هلها  عم  فقی  و  هل ، رصتنی  و  هب ، لمعی  مل  و  قحلا ، نم  نیقی  یلع  ناک  نم  اکش ) مکنیقی 
هملعب و لمعلا  كرت  نم  و  نیـصلخملا ، نینموملا  نم  اونوکتل  اومدـقاف ) منقیت  اذا  و   ) قحب ءاملع  اونوکتل  اولمعاف ) متملع  اذا   ) لضا و 

.عادخ قافن و  یف  هرمع  هدم  شاع  و  هریمض ، هنید و  هلقع و  یغلا  دقف  هنیقی 

هدبع

یف هنیقی  رثا  رهظی  مل  نم  لـهجلا و  یلع  دزی  مل  هملع  لـهاج و  هناـکف  هلمع  یف  هـملع  رثا  رهظی  مـل  نـم  اکـش : مـکنیقی  ـالهج و  … 
مزعلا ضرم  ام  نیقیلا  حص  ول  ذا  ددرتم  كاش  هناکف  هلعف  هتمیزع و 

يرفعج

مالسالا ضیف 

مشچ ترخآ  زا  هک   ) دیهدن رارق  ینادان  ایند ) ندش  تسین  هب   ) ار دوخ  یئاناد  تسا : هدومرف  تدابع ) هب  بیغرت  رد   ) مالسلا هیلع  ماما 
( ترخآ يارب   ) سپ دیئاناد  ایند ) یتسین  هب   ) رگا نیاربانب )  ) دـینادرگن یلدود  هب  ندرم ) هب   ) ار ناترواب  و  دـیدنب ) لد  ایند  هب  هدیـشوپ 

.دیراذگ شیپ  اپ  هتشادرب ) هشوت   ) سپ دیراد  رواب  ار ) ندرم   ) هاگ ره  و  دینک ، راک 

ینامز

یتقو هک  تسا  نیا  مالـسلا ) هیلع   ) ماما روظنم  هک  دنا  هدومرف  هتـسناد و  ءاملع  هب  باطخ  ار  بلطم  هغالبلا  جهن  ناحراش  زا  يا  هدـع 
باطخ ار  بلطم  رگید  يا  هدع  دیرادن و  يرذع  چیه  ادخ  هاگـشیپ  رد  هک  دینکن  یهاتوک  نآ  ماجنا  رد  دیداد  صیخـشت  ار  فیلکت 
ماجنا ریخ و  راک  رد  دـیابن  دـیراد  تمایق  هب  داقتعا  هک  امـش  .تسا  تماـیق  يارب  یگداـمآ  هب  طوبرم  دـنا  هدومرف  هتـسناد و  مومع  هب 
تسا نکمم  تسا  یلک  قیمع و  مالـسلا ) هیلع   ) ماما شیامرف  هک  رظن  نیا  زا  .تسین  هتفریذپ  امـش  یهاتوک  هک  دینک  یهاتوک  هفیظو 

زا دننز و  یم  ینادان  هب  ار  دوخ  هک  ینویناحور  هچ  دـشاب  هداد  رادـشه  نانآ  هب  دـشاب و  هدرک  هتـسد  ود  ره  هب  باطخ  دـحاو  نآ  رد 
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.دنزاس یمن  هدامآ  ار  دوخ  زور  نآ  يارب  دنراد و  تمایق  هب  داقتعا  هک  يدارفا  هچ  دننک و  یم  یلاخ  هناش  فیلکت  راب  ریز 

يزاریش دمحم  دیس 

ناف اکـش ) مکنیقی   ) اولعجت ال  و )  ) ءاوس لـهاجلا  لـقاعلا و  ریغ  ناـف  اولمعت ، مل  ناـب  ـالهج ) مکملع  اولعجت  ـال  : ) مالـسلا هیلع  لاـق  و 
.مکنیقی بسح  یلع  اومدقاف ) متنقیت ، اذا  و   ) متملع امب  اولمعاف ) متملع  اذا   ) ءاوس كاشلا  هنیقیب و  لماعلاریغ 

يوسوم

هنیقی قفو  ریـسی  نا  نیقیلا  رثا  هب و  لمعلا  ملعلا  رثا  نال  هیف  كاش  یلا  رماب  نقیتملا  لهاج و  یلا  ملاـعلا  لوحتی  نا  یهن  اذـه  حرـشلا :
 … هاضتقمب لمع  رماب  نقیت  اذا  هب و  لمع  ارما  ناسنالا  ملع  اذاف 

یناقلاط

« .دیراذگ شیپ  ياپ  دیدرک ، ادیپ  نیقی  نوچ  دینک و  لمع  دیتسناد ، نوچ  دیهدم ، رارق  کش  ار  دوخ  نیقی  ینادان و  ار  دوخ  شناد  »

لمع متـسنادن و  دـیوگ  یم  هک  دـیهدم  رارق  ینادان  نوچ  ار  دوخ  شناد  امـش  ینعی  ندرکن ، لمع  زا  تسا  ناـملاع  یهن  نخـس  نیا 
لمع هک  تسا  بجاو  امش  رب  نیاربانب  تسا ، هدش  نشور  امـش  يارب  راک  هنک  زار و  دیا و  هتـسناد  هک  تسین  يرذع  ار  امـش  مدرکن ،

نیع رد  دشابن  یعنام  راک  نآ  نداد  ماجنا  وا و  نایم  دنادب و  ار  يراک  دوس  سک  ره  هک  دـیهدم  رارق  ینادان  ار  دوخ  شناد  و  دـینک ،
.تسا هیفس  دهدن ، ماجنا  ار  نآ  لاح 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

.اُومِْدقَأَف ُْمْتنَّقَیَت  اَذِإ  ،َو  اُولَمْعاَف ُْمتِْملَع  اَذِإ  ، ًاّکَش ْمُکَنیِقَی  ،َو  ًالْهَج ْمُکَْملِع  اُولَعْجَت  َال 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

مادقا دـیدرک  نیقی  هک  ینامز  دـینک و  لمع  دـیدش  هاگآ  ملاع و  هک  هاگ  نآ  ، دـیهدن رارق  کش  ار  ناتنیقی  ،و  لهج ار  نتـشیوخ  ملع 
يزاغآ هنامیکح  مالک  نیا  : دیوگ یم  رداصم  رد  بیطخ  موحرم  هنامیکح : راتفگ  دنس  (. ) . دنامب رادیاپ  امش  نیقی  ملع و  ات   ) دییامن

هدرک لقن  ررغ  رد  يدُمآ  ار  ریبعت  نیا  : دیازفا یم  سپس  ...ِءانَْفلِاب » َءاقَْبلا  اُولِْدبَتْسَت  اْینُّدلِاب َو ال  ِهَرِخْآلا  اوُعیبَت  ال  : » تروص نیا  هب  هتشاد 
»و ِْعبَت ال  «،» اوُعِیبَت «ال  ياج هب  تسا و  هدروآ  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  ماما  زا  ساـبع  نبا  زا  « همرکع » زا دوخ  دنـس  اـب  زین  رکاـسع  نبا  و 

(( ،ج 4،ص 221 هغالبلا جهن  رداصم  ) .تسا هدرک  رکذ  درفم  تروص  هب  زین  ار  اه  باطخ  ریاس 

نیقی ملع و  يرادیاپ  هار 

رارق لهج  ار  نتـشیوخ  ملع  :» دـیامرف یم  تسخن  هدرک  هراـشا  لـمع  یب  ناـملاع  هب  ، شا هناـمیکح  راـتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
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( . ًالْهَج ْمُکَْملِع  اُولَعْجَت  َال  ( ؛» دیهدن

دهدب تسد  زا  ار  دوخ  تیصاخ  رثا و  هک  یماگنه  تخانـش ، ار  نآ  ناوت  یم  نآ  راثآ  زا  هک  دراد  يراثآ  يزیچره  هک  نیا  هب  هراشا 
.دشاب هتشاد  دوجو  ًارهاظ  دنچره  ؛ تسا مودعم  هلزنم  هب 

لمع ندینـش و  ینعی  دور  یم  راظتنا  شوگ  مشچ و  زا  هک  يراـثآ  اـما  ؛ دـنراد شوگ  مشچ و  هک  ییاـه  ناـسنا  هراـبرد  دـیجم  نآرق 
هدرمـش یناج  یب  ناـگدرم  ار  اـه  نآ  یتح  هدرک و  اـنیبان  اونـشان و  هب  ریبعت  ، تسین اـه  نآ  راـک  رد  ، نتفرگ تربع  ندـید و  ندرک و 

ُعِمُْست ْنِإ  ْمِِهَتلالَض  ْنَع  ِیْمُْعلا  يِداِهب  َْتنَأ  ام  َنیِِربْدُم َو  اْوَّلَو  اذِإ  َءاعُّدلا  َّمُّصلا  ُعِمُْـست  یتْوَْملا َو ال  ُعِمُْـست  َکَّنِإ ال  : » دیامرف یم  ، تسا
شوگ هب  ار  دوخ  يادص  یناوت  یمن  یناسرب و  ناگدرم  شوگ  هب  ار  دوخ  نخـس  یناوت  یمن  وت  ؛ » َنوُِملْـسُم ْمُهَف  اِنتایِآب  ُنِمُْؤی  ْنَم  ّالِإ 

ناـش یهارمگ  زا  ار  ناروـک  یناوـت  یمن  زین  و  دـنزیرگ * یم  وـت  نانخــس  زا  دــننک و  یم  تـشپ  هـک  ماـگنه  نآ  رد  یناـسرب  نارک 
قح ربارب  رد  دنتـسه و  ام  تایآ  هب  نامیا  شریذـپ  هداـمآ  هک  یناـسرب  یناـسک  شوگ  هب  ار  دوخ  نخـس  یناوت  یم  طـقف  وت  ؛ یناـهرب

 ( هیآ 80 و 81 ، لمن !«. ) . دنمیلست

: دیامرف یم  درمش و  یم  يرهاظ  تایح  زا  رادروخرب  ناگدرم  ار  هاوخدوخ  لیخب و  نازودنا  تورث  زین  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما 

تمکح 147) ، هغالبلا جهن  « . ) . ٌءاَیْحَأ ْمُه  ِلاَْومَْألا َو  ُناَّزُخ  َکَلَه  »

: دیامرف یم  دناد و  یم  دیواج  ناگدنز  تسا  یقاب  اه  لد  راکفا و  رد  ناشراثآ  دنا و  هتفر  ایند  زا  هک  ار  ینادنمشناد  ، سکع هب 

( نامه « . ) . ٌهَدوُجْوَم ِبُولُْقلا  ِیف  ْمُُهلاَْثمَأ  ٌهَدوُقْفَم َو  ْمُُهناَیْعَأ  ُرْهَّدلا  َیَِقب  اَم  َنُوقَاب  ُءاَمَلُْعلا  »

.تسا هتسناد  دیواج  ناگدنز  ار  نادیهش  زین  دیجم  نآرق  هک  هنوگ  نامه 

هک یناملاع  لیلد  نیمه  هب  تسا و  مودعم  مکح  رد  یتیصاخ  یب  عوضوم  ره  هک  تسا  یمالـسا  ینآرق و  گنهرف  کی  نیا  نیاربانب 
.دنا هدش  هدرمش  نالهاج  هلزنم  هب  مالسلا  هیلع  ماما  مالک  رد  دننک  یمن  لمع  دوخ  ملع  هب 

( . ًاّکَش ْمُکَنیِقَی  َو  ( ؛» دیهدن رارق  کش  زین )  ) ار دوخ  نیقی  :» دیازفا یم  نآ  لابند  هب 

زا دراد و  کش  هک  تسا  یـسک  هلزنم  هب  دروخ  یم  نآ  زا  تسا و  مومـسم  اذـغ  نالف  هک  نیا  هب  دراد  نیقی  هک  یـسک  تسا  نشور 
یم بکترم  دنناد و  یم  ار  هانگ  یفنم  راثآ  ، دنوش یمن  نآ  هدامآ  دنراد و  نیقی  تمایق  هب  هک  ییاه  نآ  نینچمه.تسا  هرهب  یب  نیقی 

رد مالـسلا  هیلع  ماما  لیلد  نیمه  هب.دنکاکـش  ياه  ناسنا  هلزنم  هب  همه  ، دـننک یم  كرت  دـنا و  هدرب  یپ  تعاطا  تبثم  راثآ  هب  ، دـنوش
رب یلو  دـنراد  نیقی  دـنناد و  یم  ار  يزیچ  هک  تسا  نیا  اه  نآ  همه  كرتشم  ردـق  ، دـنک یم  بجعت  هورگ  نیدـنچ  زا  تمکح 126 

«. ٍلیخَْبِلل ُْتبِجَع  » تسا نینچ  تمکح  نآ  زاغآ.دنراد  یمنرب  ماگ  نآ  قبط 

دییامن مادقا  دیدرک  نیقی  هک  ینامز  دینک و  لمع  دیدش  ملاع  هک  هاگ  نآ  :» دـیامرف یم  نخـس  نیا  نایاپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  سپس 
( . اُومِْدقَأَف ُْمْتنَّقَیَت  اَذِإ  ،َو  اُولَمْعاَف ُْمتِْملَع  اَذِإ  ( ؛» دوش هدیچرب  امش  رهاظ  نطاب و  نایم  ضقانت  ددرگ و  گنهامه  امش  لمع  ملع و  ات  )
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هدارا هاگره  مینک و  لمع  دیاب  دوشن  لهج  ام  ملع  میهاوخب  هاگره  ؛ دومرف زاغآ  رد  مالسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  ینایب  یعطق  هجیتن  نیا 
.مییامن راتفر  نآ  قبط  رب  دیاب  دوشن  کش  هب  لیدبت  ام  نیقی  هک  مینک 

هیلع یلع  نانمؤمریما  لاح  حرـش  رد  قشمد  خیرات  رد  « رکاسع نبا  » .میهد یم  نایاپ  هنیمز  نیمه  رد  يرگید  ثیدـح  اب  ار  نخـس  نیا 
: درک ضرع  مالسلا  هیلع  ماما  هب  رمع  : دیوگ یم  مالسلا 

: دومرف وا  هب  مالسلا  هیلع  ماما  «. نک هظعوم  ارم  نسحلاوبا  يا  ِنَسَْحلا ؛ َابأ  ای  ینْظِع  »

َْتیَّوَسَف َتْمَسَق  َْتیَْضمأَف َو  َْتیَطْعأ  ام  ّالإ  اْینُّدلا  َنِم  ََکل  َْسَیل  ُهَّنأ  ْمَلْعا  ًاّقَح َو  َکَّنَظ  ًالْهَج َو ال  َکَْملِع  ًاّکَـش َو ال  َکَنیقَی  ْلَعْجَت  «ال 
نادب رادـنپم و  قح  ار  دوخ  نظ  نکم و  لهج  ار  تملع  هدـم و  رارق  کش  ار  دوخ  نیقی  ِنَسَْحلا ؛ َابأ  ای  َْتقَدَـص  َلاق  ، َْتیَْلبأَف َتِْسَبل  َو 

هنهک يا و  هدیشوپ  يا و  هدرک  هیوست  ار  نآ  هدش و  وت  تمسق  يا و  هدرک  هدافتـسا  هدش و  اطع  وت  هب  هک  تسا  نامه  ایند  زا  وت  هرهب 
 ( ،ج 42،ص 494 قشمد خیرات   ) . .نسحلاوبا يا  یتفگ  تسار  : تفگ رمع  «. يا هتخاس  هدوسرف  و 

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said: “Do not turn your knowledge into ignorance or your
conviction into doubt. When you gain knowledge act (on it), and when you acquire
conviction, proceed (on its basis).”{Knowledge and conviction demand that they
should be acted on, applied, implemented, turned into action... If they are not acted
on, they cannot be called knowledge and conviction. Consequently, if a man says that
he knows the dangers that exist on a particular path but he adopts that very path for
his journey, instead of the path that is danger-free, then who can say that this man
had full certainty about the dangers of that path? This is so because the consequence
of such certainty should have prevented him from going along that path. Similarly, the
person who has a firm belief (i.e. īmān, conviction) in the resurrection and revival of
life, or in chastisement and reward, cannot be overpowered by those things of this
world that make a man neglectful to the extent that he disregards the next life. He
should not fall short of doing good deeds for fear of chastisement and evil

.{ consequences

یقالخا ياه  شزرا  ّدض  : 275 تمکح

هراشا

توص
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ّیـشلا ِء ُردَـق  َمُظَع  اَمّلُک  ِهّیِر َو  َلبَق  ِءاَملا  ُبِراَـش  َقِرَـش  اَّـمبُر  َو    ّ ِیَفو ُریَغ  ٌنِماَـض  ٍرِدـصُم َو  ُریَغ  ٌدِرُوم  َعَمّطلا  ّنِإ  مالـسلا  هیلع  َلاَـق  َو 
ِهِیتأَی َال  نَم  ِیتَأی  ّظَحلا  ِِرئاَصَبلا َو  َُنیعَأ  ِیمُعت    ّ ِینَاَمألا ِهِدقَِفل َو  ُهّیِزّرلا  ِتَمُظَع  ِهِیف  ِسَفاَنَتُملا 

اه همجرت 

یتشد

هدنـشون اسب  و  تسین ،  رادافو  دنک ، تنامـض  هچنآ  هب  و  دهد ، یمن  تاجن  دناشک و  یم  تکاله  هب  عمط  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 
زا تبیـصم  دـشاب ، رتشیب  هچ  ره  دـننک ، یم  تباقر  نآ  رـس  رب  هک  هچنآ  شزرا  و  دـش ،  شریگ  ولگ  ندـش  باریـس  زا  شیپ  هک  یبآ 

وجتـسج یب  تسا  یـسک  ره  يزور  هچنآ  و  دـنک ،  یم  روک  ار  تریـصب  مشچ  اـهوزرآ  و  دوـب ،  دـهاوخ  رترابهودـنا  شنداد  تسد 
 . دیسر دهاوخ 

يدیهش

زا شیپ  دریگب و  شیولگ  هک  هدنـشون  اسب  و  هدنرازگن ،  تنامـض  قح  تسا  ینماض  و  هدنناهران ، تسا و  تکاله  هب  هدـنناشک  عمط 
و دوب ،  رتگرزب  شنداد  تسد  زا  تبیـصم  دوب  رتشیب  دنچ  ره  دننک  یمـشچمه  نآ  رـس  رب  هک  يزیچ  شزرا  و  دریمب ،  ندـش  باریس 

.دزات دوبن  نآ  یپ  رد  هک  سک  نآ  يوس  تخب  دزاس و  روک  ار  تریصب  هدید  اهوزرآ 

یلیبدرا

زا شیپ  دریگب و  شیولگ  هک  هدنـشون  اسب  و  هدنرازگن ،  تنامـض  قح  تسا  ینماض  و  هدنناهران ، تسا و  تکاله  هب  هدـنناشک  عمط 
و دوب ،  رتگرزب  شنداد  تسد  زا  تبیـصم  دوب  رتشیب  دنچ  ره  دننک  یمـشچمه  نآ  رـس  رب  هک  يزیچ  شزرا  و  دریمب ،  ندـش  باریس 

.دزات دوبن  نآ  یپ  رد  هک  سک  نآ  يوس  تخب  دزاس و  روک  ار  تریصب  هدید  اهوزرآ 

یتیآ

هدنماشآ اسب  هچ  .دنک  یمن  افو  دنک و  یم  تنامض  .درآ  نوریب  هدشان  باریس  درب و  بآ  بل  رب  ار  وت  عمط  مالـسلا :) هیلع   ) دومرف و 
.دوش شریگولگ  بآ  ندش ، باریس  زا  شیپ  هک  يا 

.دشاب شیب  شنادقف  هودنا  دشاب ، شیب  ششزرا  تسا ، تباقر  هیام  هک  يزیچ  ردق  ره 

.تسا هدوبن  نآ  یپ  رد  هک  دوش  یسک  بیصن  هرهب  دنزاس و  روک  ار  تریصب  ناگدید  اهوزرآ 

نایراصنا

هدنـشون اسب   . دـنک یمن  افو  هک  تسا  ینماض  و  دـنادرگ ، یمن  زاب  هک  تسا  تکـاله  هب  يا  هدـننک  دراو  عمط  : دومرف ترـضح  نآ  و 
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 . ددرگ شریگ  ولگ  ندش  باریس  زا  شیپ  هک  بآ 

تـسا گرزب  شنتفر  تسد  زا  تبیـصم  دـشاب  گرزب  دـننک  یم  تـبغر  شندروآ  تـسد  هـب  يارب  هـک  يزیچ  شزرا  هزادـنا  ره  هـب 
 . دور یمن  بیصن  يوس  هب  هک  دیآ  یم  یسک  بناج  هب  بیصن  و   ، دنک یم  روک  ار  تریصب  هدید  اهوزرآ  .

اه حرش 

يدنوار

.هبیصملا هیزرلا : هیف و  بغر  اذک  یف  سفانت  .هب و  صغ  ءاملاب  قرش  .میملا و  حتفب  دروم  عمطلا  يور : و 

يردیک

.هبیصملا هیزرلا : هیف و  بغر  اذک  یف  سفانت  .هب و  صغ  ءاملاب  قرش  .میملا و  حتفب  دروم  عمطلا  يور : و 

مثیم نبا 

هک بآ  هدنـشون ي  اسب  دنک ، افو  هک  نیا  نودب  دنک  یم  تنامـض  دنادرگرب و  هک  نیا  نودـب  دروآ  یم  بآ  بل  ات  ار  ناسنا  عمط ، )
اهوزرآ .تسا  رتگرزب  شنداد  تسد  زا  تبیـصم  دـشاب ، رتشیب  هاوخلد  ییـش ء  شزرا  هچ  ره  .دوش  ریگولگ  ندـش ، باریـس  زا  شیپ 

ایند و رد  عمط  زا  مالسلا ) هیلع   ) ماما تسین .) نآ  یپ  رد  هک  دسر  یم  یـسک  هب  يرادروخرب  هرهب و  و  دننک ، روک  ار  تریـصب  مشچ 
نآ يارغص  هک  يرمـضم  سایق  - 1 تسا : هتـشاد  رذـحرب  لیلد  دـنچ  هب  نتفر  ایند  یپ  رد  نتـشاد و  وزرآ  اـیند و  بلط  رد  يدـنمزآ 
ریغ نماضلا  ترابع  .دنادرگ  یمن  زاب  اجنآ  زا  اما  درب  یم  تکاله  دراوم  رب  ار  یمدآ  عمط  ینعی : تسا  یفو ) عمطلا …  نا  : ) ترابع

، دـیوگ یم  غورد  لاح  نیا  اب  و  دـناوخ ، یم  ایند  فرط  هب  دـنک و  یم  ایند  بسک  هب  دـنمقالع  ار  ناـسنا  هک  نیا  لـیلد  هب  ار - یفولا 
هچ ره  و  تسا : نینچ  نآ  ردـقم  ياربـک  و  تسا ، هدروآ  هراعتـسا  عمط  يارب  دـنکن - اـفو  دوش و  يزیچ  نماـض  هک  یـسک  نوـچمه 

موادم روط  هب  ایند  یپ  رد  هک  تسا  بلطم  نیا  رب  رادشه  هیر  امبر …  و  ترابع : .تسین 2 - نانیمطا  يوریپ و  راوازس  دشاب ، روطنیا 
یپ رد  هراومه  هک  ره  تسا : نینچ  ریدقت  رد  تسا و  هدرک  دای  هیانک  هب  نآ  يارغص  زا  هک  يرمضم  سایق  لیلد  هب  تسین ، اور  ندوب 

هچ ره  و  تسا : نینچ  زین  نآ  ردـقم  ياربک  و  دوش ، یم  عطق  شدـیما  وزرآ ، هب  ندیـسر  نودـب  دوش و  یم  دـیماان  یهاگ  دـشاب  اـیند 
سایق هلیـسو  هب  تسا ، شزارپ  هک  ایند  عاتم  زا  هچنآ  یپ  رد  نتفاتـش  زا  .دوب 3 - نآ  یپ  رد  هشیمه  هک  تسین  هتـسیاش  دـشاب ، روطنیا 

زین نآ  ردقم  ياربک  .تسا و  تبیصم  ینعم  هب  هیزر  .تسا  هدقفل  املک …  و  ترابع : نآ  يارغص  هک  تسا  هتـشاد  رذحرب  يرمـضم 
و تفر ، دـهاوخ  تسد  زا  ریزگاـن  اریز  تسین ، نتفرگرب  هتـسیاش  سپ  دـشاب  گرزب  نآ  نادـقف  تبیـصم  هک  هچ  ره  و  تـسا : نـینچ 

راصبالا نیعا  یمعت  ینامالا  و  ترابع : نآ  يارغـص  هک  تسا  هتـشاد  رذحرب  يرمـضم  سایق  هلیـسو  هب  اهوزرآ  زا  .تسا 4 - ریذپانف 
.دراد یم  زاب  یلقع  تالامک  ینعی  فده  زا  دزاس و  یم  لوغـشم  تسین  فدـه  هک  يزیچ  هب  ار  رکف  اهوزرآ  هک  نآ  حیـضوت  تسا ،

هچ ره  و  تسا : نینچ  زین  ردقم  ياربک  .دننک و  یم  كاردا  ود  ره  هک  ور  نآ  زا  تسا  هدروآ  راکفا  يارب  هراعتـسا  ار  نیعا  .ي  هملک 
هیتای نم ال  یتای  ظحلا  و  ترابع : نیا  اب  .تسا  هداد  هجوت  ایند  زا  يرادرب  هرهب  كرت  رب  .تسا 5 - مزال  نآ  زا  بانتجا  دشاب ، روطنیا 

يارغـص هلزنم ي  هب  ترابع  نیا  و  دشابن ، ایند  یپ  رد  هک  دنچ  ره  دـسر ، یم  وا  هب  دراد  ایند  زا  یبیـصن  هک  یـسک  نآ  هرهب ي  ینعی :
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.تسین نآ  نتسج  نآ و  یپ  رد  نتفر  هب  يزاین  دشاب ، روطنیا  هک  هچ  ره  و  تسا : نینچ  نآ  ردقم  ياربک  هک  تسا  يرمضم  سایق 

دیدحلا یبا 

ِءْیَّشلا ُرْدَـق  َمُظَع  اَـمَّلُک  ِهِّیِر َو  َلـْبَق  ِءاَْـملا  ُبِراَـش  َقِرَـش  اَـمَّبُر  ٍِّیفَو َو  ُْریَغ  ٌنِماَـض  ٍرِدْـصُم َو  ُْریَغ  ُدِرُوم  َعَمَّطلا  َّنِإ  مالـسلا  هیلع  َلاَـق  َو 
 . ِهِیتْأَی ْنَم َال  ِیتْأَی  ُّظَْحلا  ِِرئاَصَْبلا َو  َُنیْعَأ  یِمُْعت  ُِّیناَمَْألا  ِهِدْقَِفل َو  ُهَّیِزَّرلا  ِتَمُظَع  ِهِیف  ِسَفاَنَتُْملا 

یب عنصت  نأ  دیرت  ام  تلاقف  هربق  داص  الجر  نإ  اولاقف  عمطلا  طرفل  الاثم  ءامکحلا  برض  دق  اهلک و  یناعملا  هذه  یف  لوقلا  مدقت  دق 
امأ یلکأ  نم  کل  ریخ  نه  لاصخ  ثالث  کملعأ  ینکل  عوج و  نم  عبشأ  مرق و ال  نم  یفـشأ  ام  هللا  تلاق و  کلکآ  کحبذأ و  لاق 

یلوألا یتاه  لاقف  لبجلا  یلع  ترـص  اذإف  هثلاثلا  امأ  هرجـشلا  یلع  ترـص  اذإف  هیناثلا  امأ  كدـی و  یف  انأ  اـهایإ و  کـملعأف  هدـحاو 
تراط مث  نوکی  هنأ  نوکی  امب ال  نقدـصت  تلاق ال  هیناثلا  یتاه  لاق  هرجـشلا  یلع  تراص  املف  اهالخف  تاف  ام  یلع  نفهلت  ـال  تلاـق 

هیدـی و یلع  ضعف  الاقثم  نوثالث  هدـحاو  لک  نزو  نیترد  یتلـصوح  نم  تجرخأل  ینتحبذ  ول  یقـش  ای  تلاقف  لبجلا  یلع  تراـصف 
دق تاف و  ام  یلع  نفهلت  کل ال  لقأ  مل  هثلاثلاب أ  عنـصت  امف  نیتنثالا  تیـسنأ  دـق  تنأ  تلاقف  هثلاثلا  یتاه  لاق  ادـیدش و  افهلت  فهلت 
نأ تقدص  فیکف  الاقثم  نیرشع  نوکی  یشیر ال  یمد و  یمحل و  انأ و  نوکی و  هنأ  نوکی  امب ال  نقدصت  کل ال  لقأ  مل  تفهلت و أ 

 . تبهذ تراط و  مث  الاقثم  نوثالث  امهنم  هدحاو  لک  نیترد  یتلصوح  یف 

هقرطت وأ  هتغب  .هتغب )  توملا  هیتأی  يأ  ، هتغب مرتخی  مرتخی (  نمل  لثم  وه  حیـصف و  مالک  هیر  لبق  ءاـملا  براـش  قرـش  اـمبر  هلوق و  و 
 . هشیع نم  هیهلت  یف  وه  بوطخلا و  ثداوحلا و 

.هیزرلا نوکت  هیطعلا  ردق  یلع  مهلوق  يرخألا  هملکلا  لثم  و 

ظوظحلا یف  کلذک  لبق و  نم  هیف  لوقلا  انعسوأ  دق  ینامألا  یف  لوقلا  و 

یناشاک

تـسین ردـصم ) ریغ   ) يراوخ تلذ و  دروم  هب  تسا  عماـط  هدـنراد  ورف  عمط  هک  یتـسرد  هب  دروـم ) عـمطلا  نا  مالـسلا : هیلع  لاـق  (و 
عمطم هب  ار  وا  ندـیناسر  هب  وا  دـهعتم  تسا و  عماط  نماض  عمط ، و  نماـض ) و   ) يرادـقم یب  تلذـم و  عضوم  نآ  زا  وا  هدـننادرگزاب 
وچمه وا  هب  عماـط  قوثو  تهج  هب  عـمط  يارب  زا  ار  نماـض )  ) ظـفل هدوـمرف  هراعتـسا  دـهع  نامـض و  هب  هدـننکافو  تسین  یفو ) ریغ  )

زا شیپ  هیر ) لبق   ) بآ هدـنماشآ  دـش  هتفرگ  ولگ  هک  اـسب  و  ءاـملا ) براـش  قرـش  اـمبر  و   ) تسا هل  نومـضم  هب  قوثوم  هک  نماـض 
یشلا ردق   ) دوش گرزب  هک  راب  ره  و  مظع ) املک  و   ) دوخ عمطم  تیاهن  هب  عماط  لوصو  مدع  زا  تسا  تیانک  نیا  وا و  ندش  باریس 

نآ و نتفاین  دزن  نآ  تبیـصم  دوش  میظع  هدـقفل ) هیزرلا  تمظع   ) وا رد  تسا  هدـش  هدرک  تبغر  هک  يزیچ  رادـقم  هیف ) سفاـنتملا  ء 
و  ) هقح كاردا  زا  ار  اهتریـصب  ياه  مشچ  دزاس  یم  روک  رئاصبلا ) نیعا  یمعت   ) سفن ياـهوزرآ  و  یناـمالا ) و   ) نآ رب  ندـشن  رداـق 

.رطضم دشاب و  فیعـض  هک  نآ  تهج  هب  نآ  يوس  هب  دیاین  هک  یـسک  هب  دیآ  یم  هیتای ) نم ال  یتای   ) ررقم هرهب  بیـصن و  و  ظحلا )
زا تسا  وا  مزال  هچنآ  عمط و  زا  تسا  دابع  ریفنت  ببـس  هب  مالک  نیا  داریا  .بلاطم  يارب  زا  بعاتم  راب  ندیـشک  دـشابن  جاـیتحا  سپ 

.لما لوط  صرح و 
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یلمآ

ینیوزق

نماض و  هدننادرگ ، زاب  هن  رورغ  بارـس  رـس  رب  تسا  هدنروآ  عمط  هک  یتسردب  .بآ  زا  ندیدرگ  زاب  رودص  بآ و  هب  ندـمآ  دورو 
ردق دشاب  گرزب  دنچ  ره  .وا و  ندش  باریـس  زا  رتشیپ  هدنماشآ  يولگ  رد  بآ  دنکـشب  هک  اسب  .دوخ و  دـهع  هب  هدـننکافو  هن  تسا 

ياهمـشچ دـنک  یم  روـک  سفن  ياـهوزرآ  .نآ  نادـقف  ببـس  هـب  تبیـصم  ددرگ  یم  گرزب  نآ ، رد  دـننک  یم  تـبغر  هـک  يزیچ 
.وا يوس  هب  دیآ  یمن  هک  سکنآ  شیپ  دوخ  ياپ  هب  دیآ  یم  ردقم  يزور  بیصن و  .ار و  اهتریصب 

یجیهال

یـشلا ء ردـق  مظع  املک  هیر و  لبق  ءاملا  براش  قرـش  اـمبر  یفو و  ریغ  نماـض  ردـصم و  ریغ  دروم  عمطلا  نا  : » مالـسلا هیلع  لاـق  و 
عمط هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .هیتایال » نم  یتای  ظـحلا  رئاـصبلا و  نیعا  یمعت  یناـمالا  هدـقفل و  هیزرلا  تمظع  هیف ، سفاـنتملا 
اسب نید و  هب  هدننکافو  نودب  تسا  يا  هدنوش  نماض  هدینادرگ و  باریس  هدنزاس ي  عجار  نودب  تسا  هاگبآ  رب  هدنزاس  دراو  ندرک 

ردق و دشاب  گرزب  ردق  ره  شعمط و  زا  ندش  باریـس  زا  شیپ  دماشآ  یم  ار  عمط  بآ  هک  یـسک  يولگ  دوش  یم  هتفرگ  هک  تسا 
هکنآ لاـح  نآ و  ندـشن  لـصاح  نآ و  نتفاـین  يارب  زا  تبیـصم  دـشاب  گرزب  تسا ، هدـش  نآ  رد  عـمط  تبغر و  هک  يزیچ  تلزنم 

نآ هب  عمط  تسا و  هدرکن  نآ  هب  نایتا  هک  ار  یسک  دیآ  یم  ردقم  بیـصن  ار و  روما  رد  ییانیب  ياهمـشچ  دنادرگ  یم  روک  اهوزرآ 
.تسا هتشادن 

ییوخ

بسکت هناب  مالـسلا ) هیلع   ) هفـصو دق  و  هیلع ، بترتی  ام  هفـصو و  عمطلا و  نایبل  همکحلا  هذه  یف  مالـسلا ) هیلع   ) ضرعت دق  ینعملا :
هلماعملا ناف  هفارـشلا ، همالـسلا و  نمـضت  هشیعم  یف  دامتعالل  حـصی  داصتقالا و  اـهیلع  ینبت  یتلا  هیئـالقعلا  هلماـعملا  لوصا  ریغ  یلع 

عاتم یه  هلوادـتملا  تالماعملل  هماعلا  طئارـشلا  ناف  مولعم ، یمـسم و  لجا  عم  نومـضم  ضواعت  درو و  ذـخا  طئارـشلا  هذـهل  هزئاحلا 
ینعی ردـصمب ، سیل  و  طقف ، تادروملا  نم  وهف  ضوع ، الب  ریغلا  نع  عفن  عقوت  وهف  عمطلا  اما  .یمـسم  لجا  مولعم و  ضوع  مولعم و 

ام لوصو  یف  نامـض  لطابلاب و ال  لکالا  هبـشی  وهف  هل ، الدـب  نوکیل  هنع  رداصلا  ضوعلا  هلباقی  عماطلا ال  دـی  یلع  عمطلاب  تادراولا 
لبق هینملا  عماطلا  كردـی  نا  نکمیف  هلوصول ، نیعم  تقو  سیل  و  عنم ، ءاـش  نا  یطعا و  ءاـش  نا  ریغلا  هدارا  یلع  قلعم  لـب  هیف  عمطی 
یلع بترتی  ام  یلا  مالسلا ) هیلع   ) راشا مث  هیر .) لبق  ءاملا  براش  قرش  امبر  و  ( ) مالـسلا هیلع   ) هلوقب کلذ  یلا  راشا  و  عمطی ، ام  هلین 

هیزرلا و هضرعی  هرظن  یف  امهم  هنیع و  یف  امیظع  ناـک  اـم  ردـقبف  یـش ء  یف  عمط  اذا  هنا  - 1 هیحورلا : راضملا  دـسافملا و  نم  عمطلا 
ینامالا مزالی  عماطملا  نا  .هیف 2 - عمط  ام  لوصح  مدعل  هیزر  نزح و  ضرعم  یف  امئاد  عماطلاف  هیلا ، هلوصو  مدع  هدقف و  دنع  نزحلا 

اهبلطت و املک  هلیمج  هناتف  هاـتفک  ظـحلا ، بلقلا و  یمع  هریـصبلا و  وحمل  هبجوم  یه  و  لاـمالا ، یناـمالا و  نم  مسق  یه  وا  لاـمالا  و 
هدننکدراو عمط  هک  یتسار  دومرف : همجرتلا : .کلـصاوت  کیلا و  برقت  اهنع  رظنلا  تفرـص  اذا  اما  و  ادـعب ، الالد و  دادزت  اهیلا  برقت 

و هدش ، هفخ  ریگولگ و  دوش  باریس  هکنآ  زا  شیپ  بآ  هدنشون  اسب  و  یگدنز ، يارب  افویب  زیوآ  تسد  و  درادن ، يرودص  هک  تسیا 
اهوزرآ تسا ، رتگرزب  شنادـقف  تبیـصم  درد و  دـشاب ، رتگرزب  دوشیم  يزرو  عمط  تباقر و  نآ  هرابرد  هک  يزیچ  هزادـنا  هچنآ  ره 

.دیاین شلابند  هک  دیآرد  یسک  هناخ  رد  زا  تخب  دنکیم ، روک  ار  لد  مشچ 
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تسین هدنزارب  دوخ  هدن  ریگب و  تسین *** هدنشخب  تسد  ار  راکعمط 

دشک عماط  شیوخ  یپ  رد  اسب  دوب *** یئافویب  نماض  عمط 

دش ریس  ناز  هکنآ  یب  داتفیب  دش *** ریگولگ  یشونبآ  اسب 

تلصاح یگریت  زجب  درادن  تلد *** مشچ  روک  دنک  یناما 

تساخ لابندب  سکنآ  زا  دزیرگ   *** تساوخن سکنآ  لابند  تخب  دور 

يرتشوش

نمب يرخا  کلهتف و  كردصی  ءاملا و ال  كدروی  نمب  هرات  عمطلا  مالسلا ) هیلع   ) هبش یف ) ریغ و  نماض  ردصم و  ریغ  دروم  عمطلا  )
نمض هردصی و  مل  هدرواف و  مجاربلا  دفاو  عمط  مالسلا ) هیلع   ) هلاق ام  قدصی  .بیختف و  کل  یفی  دوصقملا و ال  کلین  کل  نمضی 
ثبعت امک  ثبعف  ذیبن ، هب  هدیص و  نم  موی  تاذ  فرصنا  مراد - ینب  یف  اعضرتسم  ناک  رذنملا - نب  دعـسا  نا  هحرـش  .فی و  مل  هل و 
مسقا مث  هراوا ، موی  هبیصقلا و  موی  مهلتقف  هریحلا  کلم  دنه  نب  ورمع  هوخا  مهازغف  هلتقف ، مهـسب  مراد  ینب  نم  لجر  هامرف  كولملا ،

هذه يدفی  یتف  الا  تلاقف : زوجعب  یتاف  همـسق  ربی  نا  دارا  مث  رانلا  یف  مهفذقف  مهنم  الجر  نیعـست  هعـست و  ذـخاف  هئام  مهنم  نقرحیل 
کلملا نا  نظف  محللا  هحئار  متشاف  هلظنح - نب  کلامونب  مه  و  مجاربلا - دفاو  رم  .اممح و  نایتفلا  تراص  تاهیه  تلاق : مث  زوجعلا 

، رانلا یف  فذـقف  هب  رما  مث  .مجاربلا  دـفاو  یقـشلا  لاقف : .مجاربلا  دـفاو  لاق : تنا ؟ نم  هل : لاقف  هیلا  هب  یتاف  هیلا  جرعف  اـماعط ، ذـختی 
الا قالخالا ) مراکم  یف  نوعبرالا - ثلاثلا و  لصفلا  : ) مهـضعب لاـقف  ماـعطلا ، بحب  ءاوشلا  لـکا  یف  یمجربلا  عمطل  میمتونب  تریعف 

یـشلا ء وا  محلب  وا  رمتب  وا  زبخب  دازب  یجف  شیعی  نا  كرـسف  میمت  نم  تیم  تام  ام  اذا  اماعطلا  نوبحی  ام  هیاب  میمت  ینب  کیدل  غلبا 
موتکم مدآ  نبا  نیکـسم  هیر ) لبق  براش  قرـش  امبر  و   ) داع نب  ناـمقل  سار  لـکایل  ـالوح  ءاـحطبلا  بقنی  هارت  داـجبلا  یف  ففلملا 
تمظع هیف  سفاـنتملا  یل ء  هللا  ردـق  مظع  اـملک  و   ) .هقرـشلا هلتقت  هقرعلا و  هنتنت  هقبلا و  هملوت  لـمعلا  ظوفحم  لـلعلا  نونکم  لـجالا 

امنا کیلا ، كدلو  بحا  ناک  يذـلا  کنباب  کتبیـصم  ترکذ  لجر : یلا  مالـسلا ) هیلع   ) داوجلا بتک  یفاکلا :)  ) یف هدـقفل ) هیورلا 
و رلاصبلا … ( ،) نیعا  یمعت  یناـمالا  و   ) .هبیـصملاب باـصملا  رجا  هب  مطعیل  هلها  دـنع  اـم  یکزا  هریغ  دـلولا و  نم  یلاـعت  هللا  ذـخای 
(: خیـشلا یلاما   ) یف و  هب .) …  زجی  ءوس  لمعی  نم  باتکلا  لها  یناما  مکیناماب و ال  سیل   … (، ) هللا رما  ءاـج  یتح  یناـمالا  مکترغ 

ینملاب لاطیالا  مکایا و  مالـسلا :) هیلع   ) نینموملاریما لاق  مالـسلا :) هیلع   ) يداهلا نع  تیکـسلا  نبا  نع  لجر  نع  لـضفملا  یبا  نع 
ظحلا و   ) بحر بهذم  یلا  هنع  ینملاب  تمر  بهذـم  قیـض  یف  مهلا  یب  یمر  ام  اذا  تیکـسلا : نبا  دـشنا  .هزجعلا و  عئاضب  نم  اهناف 

(322  ) هنـس قالخالا ) مراکم  یف  نوعبرالا - ثلاثلا و  لصفلا   ) یف هیوب  نب  یلع  ءالیتسا  رکذ  دـعب  لماکلا -)  ) یف هیتای ) نم ال  یتاـی 
هیح يارف  هرما ، یف  رکفی  هرامالا  راد  هقرغ  یف  دعقف  هرما  لحنی  داکف  مهیظعی ، ام  هدنع  نکی  ملف  مهقازرا  دـنجلا  بلط  زاریـش :- یلع 
یلا هولخدـف  اباب  هءارو  اوارف  عضوملا  اوحتفف  نیـشارفلا  اعدـف  كانه ، بقث  یف  تلخد  هفرغلا و  کلت  فقـس  یف  عضوم  نم  تجرخ 

دق ناک  نا  هکلم  تبث  اهقفناف و  ارانید  فلا  هئامـسمخ  هتمیق  ام  اهیف  ناک  اغوصم و  الام و  هولمم  قیدانـص  هرـشع  اـهیف  يرحا و  هفرغ 
افئاخ و رضحف  هرـضحاف  هلبق - زاریـش  بحاص  توقایل - ناک  طایخ  یلع  هولدف  ابایث  لصفی  نا  دارا  هنا  یکح  .لاوزلا و  یلع  فرـشا 

نا قالطلاب  فلح  ادتباف و  لاق ، ام  احهفی  ملف  .ابایث  لصفتل  كانرـضحا  امناف  فخت  ال  هیوب : نب  یلع  هلودلا  دامع  هل  لاقف  مصا ، ناک 
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هتمیق بایث  لام و  اهیف  قیدانـص  هینامث  رـضحاف  اهراضحاب  هرماف  قافتالا  اذـه  نم  بجعتف  .اهتحتف  اـم  توقاـیل  هدـنع  یتلا  قیدانـصلا 
.هکلم تبث  هنئازخ و  تالتماف  هریثک  هلمج  ثیل  ینبا  ورمع  بوقعی و  توقای  عئاد  نم و  هل  رهظ  مث  رانید ، فلا  هئامثالث 

هینغم

لکآ و  عقی ، بلاط ال  هنال  دوعی ، کلهیف و ال  هعامطا  ءارو  اثهال  ضکری  عماطلا  ..عجر و  داع و  هنع : ردـص  و  هیلا ، بهذ  ءاملا : درو 
لبق ءاملا  براش  قرـش  امبر  و   ) باذـک عداخم  هنکل  و  هداعـسلا ، هحارلا و  هینمی  هبحاص و  دـعی  عمطلا  یفو ) ریغ  نماض  و   ) عبـشی ـال 

مالکلا قبس  .هاجنلا و  دارا  ثیح  نم  کلهی  عماطلا  اذکه  و  هایحلا ، ببـس  ءاملا  ناب  ملعلا  عم  هتایحب  يدوا  و  هسافنا ، ءاملا  قنخ  هیر )
و یـش ء ، يا  وا  بصنم  یلع  كریغ  تسفان  اذا  خلا ..) یـشلا ء  ردق  مظع  املک  و  . ) همکحلا 179 و 225 یف  اـهنم  تارم ، عمطلا  نع 

یف الا  ادـحا  سفانت  الف  لابلا  هحار  ءودـهلا و  تدرا  اذاف  هتمیق ، هردـق و  یف  تاف  امل  ایواسم  کـنزح  کفـسا و  ناـک  هیلع - کـبلغ 
ظحلاب دارملا  هیتای ) نم ال  یتای  ظحلا  و   ) بقاوعلا یف  ریکفتلا  رظنلا و  نع  لغـشت  اهنال  رئاصبلا ) نیعا  یمعت  یناـمالا  و   ) ریخلا لـمع 

.هتیانع لعجی  ثیح  ملعا  هللا  نکل  و  یلاعت ، هللا  نم  قیفوتلا  نوبلطی  سانلا  لک  و  میکحلا ، بهاولا  نم  قیفوتلا 

هدبع

عماطلا هلاحل  لیثمت  صغ  يا  بعتک  قرـش  هیر : لبق  ءاملا  براش  هنع …  ردـصی  مل  هیف و  کله  هدرو  نم  يا  ردـصم : ریغ  دروم  … 
بولطملاب عافتنالا  لبق  بلطلا  یف  عماطلا  کله  امبر  هب و  يوتری  نا  لبق  برشلا  دنع  ءاملاب  قرشی  امبرف  نامظلا  لاحب 

يرفعج

مالسالا ضیف 

زاب هدرک ) باریس  ار  وا   ) هکنآ یب  دروآ  یم  بآ  رس  رب  ار ) یمدآ   ) عمط تسا : هدومرف  وزرآ ) زآ و  زا  يرود  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
اـسب و  دـنک ، افو  دوخ ) نامیپ  دـهع و  هب   ) هکنآ یب  تسا  نماـض  و  دـباین ) یئاـهر  هتـشگ  هاـبت  دوش  راـتفرگ  نآ  هب  هک  ره   ) دـنادرگ
هرهب نآ و  هب  ندیـسر  زا  شیپ  بولطم  ندروآ  تسد  هب  هار  رد  هک  دـنمزآ  اـسب   ) دوش ریگولگ  ندـش  باریـس  زا  شیپ  هک  هدـنماشآ 

و ددرگ ، رایسب  نآ  ندرواین  تسدب  نتفاین و  هودنا  دشاب  نوزفا  دوش  یم  تبغر  نآ  هب  هک  يزیچ  تلزنم  دنچ  ره  و  ددرگ ) هابت  ندرب 
ردقم هرهب   ) دیآ یمن  نآ  يوس  هب  هک  یـسک  شیپ  دیآ  یم  ردقم )  ) هرهب بیـصن و  و  دیامن ، یم  روک  ار  اهیئانیب  ياه  هدـید  اهوزرآ 

(. دنشابن نآ  دنموزرآ  هتشادن و  ششوک  نآ  بلط  رد  دنچ  ره  دیسر  دهاوخ 

ینامز

.تسا تکاله  شنایاپ  هک  دزادنا  یم  یهار  رد  ار  ناسنا  عمط  لوا : تسا  هدومن  تمذم  هار  جـنپ  زا  ار  عمط  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما 
یلو دنک  یم  قیوشت  ایند  ندروآ  تسدب  يارب  دـنوش  یم  مه  نماض  دـننک و  یم  يراک  هب  قیوشت  هک  دارفا  زا  یلیخ  دـننام  ار  ناسنا 

دـنک و یم  ریگ  ناسنا  يولگ  رد  اـسب  هچ  تسا  ناـگیار  ناوارف و  يرادـناج  ره  يارب  هک  بآ  مود : .دـناسر  یمن  هجیتن  هب  ار  ناـسنا 
رت نشور  دراد  تمحز  شندروآ  تسدـب  هک  ایند  تادوجوم  ریاس  عضو  دـشاب ، نینچ  رد  بآ  عضو  یتقو  .دزاس  یم  هفخ  ار  ناـسنا 

هتـشاد تیمها  رتشیب  ردق  ره  دـننک  یم  هزرابم  دـننک و  یم  ناج  اهنآ  يارب  همه  هک  ایند  تاوهـش  تورث و  ماقم ، موس : .دوب  دـهاوخ 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 3679 

http://www.ghaemiyeh.com


ار ناسنا  رکف  دشاب  رتدایز  اهوزرآ  ردق  ره  مراهچ : .دنک  یمن  اهنآ  هب  عمط  لقاع  ناسنا  تسا و  رتزادگناج  شنداد  تسد  زا  دـشاب ،
زارد رود و  يوزرآ  هن  دراد و  عمط  هن  لقاع  تهج  نیمه  هب  دراد  یم  زاب  یقالخا  لئاضف  زا  ار  ناـسنا  دـنادرگ و  یم  لوغـشم  رتشیب 

دهد و یمن  شیازفا  ار  نآ  صرح  عمط و  تسا  يدنب  مهـس  دودـحم و  سک  ره  يارب  ایند  هرهب  تذـل و  مجنپ : .ار  نآ  لئاسو  ایند و 
دنا هدرب  هرهب  دنا و  هدرکن  اپ  تسد و  هک  یناسک  اسب  هچ 

يزاریش دمحم  دیس 

و  ) هکلهلا یف  عماطلا  یقبی  لب  اهنع ، هردـصی  و ال  کلاهملا ، یف  ناـسنالا  دری  يا  ردـصم ) ریغ  دروم  عمطلا  نا  : ) مالـسلا هیلع  لاـق  و 
یف ءاملا  لخد  يا  ءاملا ) براش  قرـش  امبر  و   ) لصی عماـط  لـک  سیل  ذا  یف ) ریغ و   ) هنکل عمط ، اـم  یلا  هلوصوب  ناـسنالل  نماـض )
املک و   ) .دـیری ام  هیاغ  غلبی  عماطلل ال  لثم  اذـه  و  ءاملا ، نم  يوتری  نا  لبق  يا  هبر ) لـبق   ) هیقبلا برـش  نع  هعنم ، اـمم  هسفنت  يرجم 

( هدقفل  ) هبیصملا و  هیزرلا ) تمظع  - ) هبشا ام  هدایـسلا و  هرازولاک و  سانلا - هیلع  بلاغتی  يذلا  يا  هیف ) سفانتملا  یـشلا ء  ردق  مظع 
هداعـسلا عاونا  نم  ناسنالا  اهبلطی  یتلا  یه  و  هینما ، عمج  ینامالا ) و   ) اهدقفب هبوق  همدص  نومدصت  مکنال  رابکلا ، ءایـشالا  اوبلطت  الف 

یف ناکنا  و  هیلا ، لصیل  هئارو  ریـسی  امنا  و  یـشب ء ، لمالا  قلع  اذا  هرـش ، هریخ و  ناسنالا  يری  الف  هریـصب  عمج  رئاصبلا ) نیعا  یمعت  )
ظحلا یتا  امبر  ذا  لامالل  هسفن  بعتی  و ال  هیناما ، ءارو  ناسنالا  قاسنی  نا ال  مزاللاف  هیتای ) نم ال  یتای  ظحلا  و   ) هل رـشلا  مظعا  کلذ 

.هل بعتی  مل  نم 

يوسوم

هبیصملا هیزرلا : .ءاملا  نم  عبشلا  يرلا : .هب  صغ  ءاملاب : قرش  .لفاک  نماض : .عوجرلا  وه  رودصلا و  نم  ردصم : .لصوم  دروم : هغللا :
هفص عمطلا  هیواسم و  ضعب  رکذت  عمطلا و  نع  یهنت  مالسلا  هیلع  هنم  هملکلا  هذه  حرشلا : .همدع  هنم و  باغ  یـشلا ء : دقف  .همیظعلا 

الا اهنم  جرخی  رودـصم ال  ریغ  هکلهلا  یلا  عماطلا  دروی  عمطلا  نا  همعنلا  نم  سانلا  يدـیا  یف  اـمب  رارمتـساب  عماـطلا  رظن  یقبی  همیمذ 
کلذـب و ال یفی  وه ال  بولطملا و  كارداب  ناسنالا  ینمی  بلطلا و  یف  بغری  عمطلا  ناـف  یف  ریغ و  نماـض  كـالهلا و  توملاـب و 

هکردت نمل  برـضی  لثم  وه  هیر و  لبق  ءاملا  براش  قرـش  امبر  و  هلوقب : هب  عومطملا  ءارو  لاسرتسالا  مدـع  یلا  هبن  مث  هعم  قدـصی 
املک اهیف و  ام  ایندـلا و  یلع  رـسحتی  فسای و ال  الف  هتینما  كاردا  لبق  عماـطلا  یـضق  اـمبر  هتداعـس و  همیعن و  لاـح  یف  وه  هینملا و 

نا ال یغبنیف  هدقفل  کعزج  نوکی  کسفن  یف  امیظع  یـشلا ء  نوکی  ام  ردقبف  هدقفل  هیزرلا  تمظع  هیف  سفانتملا  یـشلا ء  ردق  مظع 
ینامالا ناف  رئاصبلا  نیعا  یمعت  ینامالا  کسفن و  یف  هنوه  هیلع و  نزحت  نکی و ال  مل  هناک  هلعجا  کتاف  اـم  یـش ء و  کـیلع  مظعی 

هیتای نم ال  یتای  ظحلا  هیاهنلا  یف  هبانتجا و  بجی  کلذـک  ناک  ام  لک  میلـسلا و  ریکفتلا  کلاسم  هیلع  یمعت  ناسنالا  اهروصتی  یتلا 
یش ء هعفنی  مل  هبناج  اذا  اریغص و  ناک  امهم  رصتنا  زاف و  ادحا  فلاح  اذا  ظحلا  نا  هللا و  یلا  درو  ناسنالا  نع  فیفخت  نیوهت و  اذه 

…

یناقلاط

بآ ندش  باریس  زا  شیپ  هک  بآ  هدنـشون  رایـسب  هچ  و  تسافو ، یب  ینماض  شخب و  ییاهران  تسا  يا  هدنناشک  تکاله  هب  عمط  »
اهوزرآ تسا ، رتگرزب  شنداد  تسد  زا  هودنا  دشاب ، رتشیب  دننک  یم  یمشچمه  نآ  رد  هک  يزیچ  شزرا  هچ  ره  و  دوش ، شریگولگ 
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« .دور یم  دورن ، نآ  یپ  رد  هک  سک  نآ  يوس  تخب  دزاس و  یم  روک  ار  شنیب  ياه  هدید 

یکواکچ يدرم  تسا : نینچ  هک  دنا  هتفگ  عمط  تدش  هرابرد  یلثم  نامیکح  .دـش  هتفگ  نخـس  نیا  زا  شیپ  دراوم  نیا  همه  هرابرد 
: تفگ .مروخب  ار  وت  مربب و  ار  ترس  مهاوخ  یم  تفگ : یهد ؟ ماجنا  نم  هب  تبسن  یهاوخ  یم  هچ  تفگ : كواکچ  .درک  راکـش  ار 

.تسا نم  ندروخ  زا  رتهب  وت  يارب  هک  مزومآ  یم  وت  هب  تلصخ  هس  یلو  متسین ، هدننک  ریس  مرادن و  یـشزرا  نم  هک  دنگوس  ادخ  هب 
مدیسر هوک  هنماد  رب  نوچ  ار  یموس  متسشن و  تخرد  رب  نوچ  ار  یمود  مزومآ ، یم  وت  هب  متـسه  وت  تسد  رد  هک  یلاح  رد  ار  یکی 

درک و اـهر  ار  كواـکچ  .روخم  هودـنا  دور  یم  تسد  زا  هک  هچنآ  رب  تفگ : وـگب ، ار  تسخن  نخـس  تفگ : دایـص  .تفگ  مهاوـخ 
یم نکمم  هک  رادـنپم  نکم و  قیدـصت  تسین ، نکمم  هک  ار  يزیچ  تفگ : .وـگب  ار  یمود  تفگ : دایـص  تسـشن ، تخرد  رب  نوـچ 

هک يدروآ  یم  نوریب  رهگ  ود  نم  نادگنـس  زا  يدوب  هتـشک  ارم  رگا  تخب ، نوگن  يا  تفگ : درم  هب  دـیرپ و  هوک  رب  هاـگ  نآ  .دوش 
: تفگ كواکچ  .وگب  ار  موس  نخس  تفگ : دیزگ و  نادند  هب  تشگنا  دش و  نیگهودنا  تخس  دایص  .دوب  لاقثم  یس  کی  ره  نزو 
روخم و هودنا  دـش  تسد  زا  هچنآ  رب  متفگن  وت  هب  رگم  ینک ؟ هچ  یهاوخ  یم  ار  موس  نخـس  يدرک ، شومارف  ارم  نخـس  ود  نآ  وت 
لاب و تشوگ و  نوخ و  نم و  هک  ینیب  یم  نکم ، قیدصت  تسین ، نکمم  هک  ار  يزیچ  متفگن  وت  هب  رگم  .يدروخ  هودنا  هکنآ  لاح 

.تفر دیرپ و  دشاب و  لاقثم  یس  نزو  هب  کی  ره  رهگ  ود  نم  نادگنس  رد  هک  يدرک  رواب  هنوگچ  متسین ، لاقثم  تسیب  مرپ 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

ِتَمُظَع ِهِیف  ِسَفاَنَتُْملا  ِءْیَّشلا  ُرْدَـق  َمُظَع  اَمَّلُک  ؛َو  ِهِّیِر َْلبَق  ِءاَْملا  ُبِراَـش  َقِرَـش  اَـمَّبُر  ،َو  ٍِّیفَو ُْریَغ  ٌنِماَـض  ،َو  ٍرِدْـصُم ُْریَغ  ٌدِرُوم  َعَمَّطلا  َّنِإ 
.ِهِیتْأَی َال  ْنَم  ِیتْأَی  ُّظَْحلا  ،َو  ِِرئاَصَْبلا َُنیْعَأ  یِمُْعت  ُِّیناَمَْألا  ِهِدْقَِفل َو  ُهَّیِزَّرلا 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

یم رایـسب  دنک و  یمن  افو  زگره  هک  تسا  ینماض  دنادرگ و  یمزاب  هنـشت  ار  وا  دـنک و  یم  دراو  بآ  همـشچرس  هب  ار ) ناسنا  ،) عمط
هک دشاب  رتشیب  يزیچ  شزرا  هزادنا  ره  و  ددرگ ) یم  كاله  و   ) هدش شریگولگ  دوش  باریس  هک  نآ  زا  شیپ  بآ  هدنشون  هک  دوش 

.تسا رتشیب  شنتفر  تسد  زا  تبیصم  هزادنا  نامه  هب  ، ددرگ نآ  نیا و  ِتبغر  دروم 

دنس ! ) . تسین شلابند  هب  وا  هک  دور  یم  یسک  غارس  هب  دوس  اسب ) هچ   ) دنک و یم  روک  ار  تریـصب  مشچ  زارد ) رود و  ي   ) اهوزرآ
بلاطم يدـُمآ و  مکحلاررغ  زا  ییاه  توافت  اب  ار  فیرـش  ثیدـح  نیا  زا  ییاـه  شخب  رداـصم  باـتک  بحاـص  هناـمیکح : راـتفگ 

( ( ،ج 4،ص 221 هغالبلا جهن  رداصم  ) .تسا هدرک  لقن  برإلا  هیاهن  لاثمالا و  عمجم  لوؤسلا و 

هدنزومآ هتکن  شش 

هب نینچ  ادتبا  رد  تسا و  ییاهب  نارگ  زردنا  مادکره  هک  دنک  یم  هراشا  هتکن  شش  هب  شا  هنامیکح  راتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
: دیامرف یم  تسخن.تفای  اه  نآ  نایم  رد  يا  هطبار  ناوت  یم  تقد  اب  یلو  ؛ دنرگیدکی زا  لقتسم  ، تاکن نیا  هک  دسر  یم  رظن 
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( . ٍرِدْصُم ُْریَغ  ٌدِرُوم  َعَمَّطلا  َّنِإ  : مالسلا هیلع  لاق  و  ( ؛» دنادرگ یمزاب  هنشت  ار  وا  دنک و  یم  دراو  بآ  همشچرس  هب  ار ) ناسنا   ) عمط »

هب هک  دزادنا  یم  سوه  هب  ار  وا  ، عمط یلو  ؛ تفرگ دهاوخن  رارق  وا  سرتسد  رد  هک  دور  یم  يزیچ  لابند  ًابلاغ  راک  عمط  صخش  اریز 
یم وربور  بارـس  اـب  یلو  دور  یم  بآ  غارـس  هب  هـک  یـسک  نوـچمه  اـما  ؛ درادـنپ یم  ینتفاـی  تـسد  ار  نآ  ، هابتـشا هـب  دـسرب و  نآ 

.ددرگ یمزاب  ماکان  ، دوش

( . ٍِّیفَو ُْریَغ  ٌنِماَض  َو  ( ؛» دنک یمن  افو  هک  تسا  ینماض  ، عمط :» دیامرف یم  هتکن  نیمود  رد 

يارب ار  نآ  تسا و  ینتفاـین  تسد  هک  ییاـه  هتـساوخ  ناـمه  ، دتـسرف یم  شیاـه  هتـساوخ  لاـبند  هب  ار  راـکعمط  صخـش  ، عمط اریز 
.دزاس یم  اهر  ماکان  مورحم و  ار  راکعمط  ، دنک یمن  افو  دوخ  لوق  هب  هک  ینماض  دننامه  یلو  دنک ؛ یم  نیمضت  راکعمط 

یم تکاله  هب  و   ) هدـش شریگولگ  دوش  باریـس  هک  نآ  زا  شیپ  بآ  هدنـشون  هک  تسا  هدـش  رایـسب  :» دـیامرف یم  هتکن  نیموس  رد 
( . ِهِّیِر َْلبَق  ِءاَْملا  ُبِراَش  َقِرَش  اَمَّبُر  َو  ( ؛») دسر

هب هک  نآ  زا  شیپ  دنز و  یم  شتآ  بآ و  هب  ار  دوخ  دور و  یم  يزیچ  لابند  هب  علو  صرح و  اب  هک  يراکعمط  تشونرـس  تسا  نیا 
نانچ علو  صرح و  اب  دسر  یم  بآ  هب  هک  یماگنه  ، هدروآ يور  وا  هب  يدیدش  شطع  هک  یـسک  دننام  ؛ ددرگ یم  كاله  دسرب  نآ 

.دهد یم  ناج  هدشن  باریس  دوش و  یم  شریگولگ  هک  دشون  یم 

: دیامرف یم  ، هدرک هراشا  ناعامط  ناصیرح و  هب  هتکن  نیمراهچ  رد  هاگ  نآ 

ناـمه ، دـنزیخرب تباـقر  هـب  رگیدــکی  اـب  ، نآ ندروآ  تـسد  هـب  يارب  دارفا  هـک  يا  هنوـگ  هـب  دــشاب  رتـشیب  يزیچ  شزرا  ردــق  ره  »
( . ِهِدْقَِفل ُهَّیِزَّرلا  ِتَمُظَع  ِهِیف  ِسَفاَنَتُْملا  ِءْیَّشلا  ُرْدَق  َمُظَع  اَمَّلُک  َو  ( ؛» دوب دهاوخ  رتدایز  شنداد  تسد  زا  تبیصم  ، ردق

هک یماگنه  ، دزیخ یمرب  تباقر  هب  نارگید  اب  شرظن  دروم  مهم  يایشا  ندروآ  تسد  هب  يارب  باتش  اب  هک  راکعمط  صخـش  نیاربانب 
ناراکعمط گرزب  بئاصم  زا  رگید  یکی  ، نیا دش و  دهاوخ  یمیظع  تبیـصم  راتفرگ  دهدب  تسد  زا  ار  نآ  دسرب و  ای  دـسرن  نآ  هب 

.تسا تسرپایند 

یم رک  ار  شـشوگ  روـک و  ار  ناـسنا  مشچ  هک  تسا  هدرک  هراـشا  داـیز  رود و  ياـهوزرآ  هب  مالـسلا  هـیلع  ماـما  هـتکن  نـیمجنپ  رد 
( . ِِرئاَصَْبلا َُنیْعَأ  یِمُْعت  ُِّیناَمَْألا  َو  ( ؛» دزاس یم  انیبان  ار  تریصب  مشچ  اهوزرآ  :» دیامرف یم  ، دنک

رـس رب  هک  ار  یعناوم  دهد  یمن  هزاجا  ناسنا  هب  تسا  نوریب  سرتسد  زا  هک  يزیچ  هب  دیدش  هقالع  قشع و  ؛ تسا نشور  مه  نآ  لیلد 
يا دود و  یم  بارس  لابند  هب  بآ  نتفای  يارب  اهوزرآ  نابایب  رد  نانچمه  ، دنک هدهاشم  ار  زیچ  نآ  راب  نایز  راثآ  ای  دنیبب و  تسا  هار 

.دنک یم  طوقس  اه  هاگترپ  رد  ای  دوش و  یم  راوخنوخ  ناگرگ  هدنرد و  تاناویح  راتفرگ  اسب 

هتـساوخ هب  ناـسنا  ، ندز اـپ  تسد و  شـشوک و  شـالت و  اـب  هشیمه  هک  دـنک  یم  هراـشا  تقیقح  نیا  هب  هتکن  نیرخآ  نیمـشش و  رد 
( . ِهِیتْأَی َال  ْنَم  ِیتْأَی  ُّظَْحلا  َو  ( ؛» دور یمن  شلابند  هک  دیآ  یم  یسک  غارس  هب  هرهب  دوس و  هاگ  :») دیامرف یم  ، دسر یمن  شیاه 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 3682 

http://www.ghaemiyeh.com


دوصقم هب  دـننزب  اپ  تسد و  رایـسب  هک  نآ  یب  دـندوب  يدایز  دارفا  هک  میا  هدـناوخ  خـیرات  رد  مه  میا و  هدـید  دوخ  یگدـنز  رد  مه 
.دندیسرن ییاج  هب  ناوارف  ششوک  شالت و  اب  هک  دندوب  مه  يدارفا  سکع  هب  دندیسر و 

هب ندیـسر  رد  ار  یعـس  شـشوک و  شـالت و  شقن  دـهاوخ  یمن  دوخ  ینارون  راـتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  زگره  ، دوـشن هابتـشا 
ماما دوصقم.تسا  نآ  هب  مکاح  زین  لقع  هدوب و  تایاور  نآرق و  رظن  زا  یـساسا  لصا  کـی  ، نآ اریز  ، دریگب هدـیدان  گرزب  فادـها 

ناشدـصاقم هب  ندیـسر  يارب  ناـهانگ  عاونا  هب  ندـش  هدولآ  زا  ار  اـه  نآ  دـهاکب و  نازرو  عمط  ِعـمط  زا  هک  تسا  نیا  مالـسلا  هیلع 
.درادزاب

زا ادج  لقتـسم و  رهاظ  هب  هچرگ  هدمآ  هنامیکح  راتفگ  نیا  رد  هک  يا  هتکن  شـش  هک  دوش  یم  نشور  یبوخ  هب  دـش  هتفگ  هچنآ  زا 
.دنراد یکیدزن  طابترا  مه  اب  هک  دوش  یم  تباث  تقد  اب  یلو  ؛ دنسر یم  رظن  هب  مه 

هدروآ دوخ  هغالبلا  جـهن  حرـش  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  هک  ناراکعمط  تشونرـس  هرابرد  ییانعم  رپ  يا  هناسفا  ناتـساد  اب  ار  نخـس  نیا 
یهاوخ یم  هچ  نم  اب  : تفگ دـمآ  نخـس  هب  كواکچ.درک  دیـص  هدـنز  ار ) یکواکچ   ) هَرَُّبق يدرم ، : دـیوگ یم  يو.میهد  یم  ناـیاپ 

سک چیه  هک  تسا  زیچان  يا  هزادنا  هب  نم  تشوگ  : تفگ كواکچ.مروخ  یم  ار  تتشوگ  مرب و  یم  ار  ترس  : تفگ دایـص  ینکب ؟
یماگنه ار  هس  نآ  زا  یکی  : تسا رتهب  رایسب  وت  يارب  نم  ندروخ  زا  هک  مزومایب  وت  هب  ار  زیچ  هس  مرضاح  نم  یلو  ؛ دنک یمن  ریـس  ار 

تخرد زا  هک  یماگنه  ار  یموس  ، متـسشن تخرد  رب  يدرک و  اـهر  ار  نم  هک  یماـگنه  ار  یمود  ، ماوت تسد  رد  هک  مزومآ  یم  وت  هب 
زا هک  يزیچ  يارب  زگره  : تفگ كواـکچ.وگب  ار  یلوا  : تفگ دـش و ) لاحـشوخ   ) دایـص درم.متفرگ  رارق  هوـک  يور  مدرک و  زاورپ 

: تفگ تسشن  تخرد  يور  هک  یماگنه.درک  اهر  ار  وا  دایص  درم  (. ددرگ یمنزاب  هودنا  هصغ و  اب   ) روخم هصغ  هتفر  تسد 

كواکچ سپس.ریذپم  ار  شنخس  زگره  ، تسناد نکمم  درادن  دوجو  ناکما  هک  ار  يزیچ  یسک  رگا  : تفگ كواکچ.وگب  ار  یمود 
اهب نارگ  رهوگ  ود  نم  ناد  هنیچ  نورد  زا  يدوب  هدرک  حبذ  ارم  رگا  تخبدـب  يا  : تفگ دایـص  هب  تسـشن و  هوک  يور  درک و  زاورپ 

دیزگ و نادند  هب  ار  دوخ  تسد  دش و  فسأتم  تدـش  هب  دایـص.تسا  لاقثم  یـس  اه  نآ  زا  مادـکره  نزو  هک  يدرک  یم  جارختـسا 
لوا تحیصن  رد  رگم  یهاوخ ؟ یم  ار  یموس  يدرک  شومارف  ار  ات  ود  نآ  وت  : تفگ كواکچ  دش ؟ هچ  تحیصن  نیموس  سپ  : تفگ
يزیچ هب  ار  وت  رگا  متفگن  مود  تحیصن  رد  رگم  يدروخ و  فسأت  وت  یلو  ؛ روخن فسأت  تفر  تتـسد  زا  هک  يزیچ  رب  متفگن  وت  هب 

ود نم  ناد  هنیچ  رد  هک  یتفریذپ  هنوگچ  ، تسین لاقثم  تسیب  مرپ  نوخ و  تشوگ و  مامت  نم  ریذپن ؟ تسا  نکمم  ریغ  هک  دنهد  ربخ 
یبا نبا  هغالبلا  جـهن  حرـش   ) . .تفر درک و  زاورپ  تفگ و  ار  نیا  كواـکچ  تسا ؟ لاـقثم  یـس  مادـکره  هک  تساـهب  نارگ  رهوگ 

،ج 19،ص 165) دیدحلا

.تسا مجنپ  مراهچ و  هلمج  رد  مالسلا  هیلع  ماما  مالک  قیدصت  عقاو  رد  ناتساد  نیا 

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said: “Greed (or foolishness) takes a person to the watering
place but brings him back thirsty. It undertakes responsibility but does not fulfill it.
Often, the drinker gets choked before he quenches his thirst. The greater the worth of
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a thing yearned for is, the greater is the grief for its loss. Desires blind the eyes of
." understanding. The destined share will reach whoever does not approach it

اه ییورود  زا  زیهرپ  : 276 تمکح

هراشا

توص
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ِءاَثِر یَلَع  ًاِظفاَُحم  ِیَتِریَرـس  ََکل  ُنِطبُأ  اَمِیف  َحـّبَُقت  ِیَِتینَاَلع َو  ِنُویُعلا  ِهَعِمَال  ِیف  َنّسَُحت  نَأ  نِم  َِکب  ُذوُعَأ  ِّینإ  ّمُهّللأ  مالـسلا  هیلع  َلاَق  َو 
َكِداَبِع َو َیلِإ  ًابّرَقَت  ِیَلَمع  ِءوُِسب  َکـَیلِإ    َ ِیـُضفأ ِيِرهَاـظ َو  َنسُح  ِساـّنِلل    َ ِيدـُبَأف ِّینم  ِهیَلَع  ٌِعلّطُم  َتنَأ  اَـم  ِعیِمَِجب  ِیـسَفن  نِم  ِساـّنلا 

َِکتاَضرَم نِم  ًادُعاَبَت 

اه همجرت 

یتشد

یم ناـهنپ  وت  زا  هک  هچنآ  رد  منورد  و  وکین ، اـه  هدـید  ربارب  رد  نم  رهاـظ  هک  مرب  یم  هاـنپ  وت  هب  ایادـخ  دومرف : وا ، رب  ادـخ  دورد  و 
ابیز ار  مرهاظ  هرهچ  و  میامن ، بلج  دوخ  هب  ار  مدرم  هّجوت  یهاگآ ، نآ  زا  وت  هک  يراتفر  لامعا و  اب  مهاوخب  و  دـشاب ،  تشز  مراد ،

 . مدرگ رود  وت  يدونشخ  زا  و  کیدزن ، تناگدنب  هب  ات  میآ ، وت  يوس  هب  هدرک  تشز  ار  منورد  هک  یتسردان  لامعا  اب  هداد  ناشن 

يدیهش

ار دوخ  سپ  دیارگ ،  یتشز  هب  مراد  یم  ناهن  وت  زا  هچنآ  رد  منورد  دـیامن و  وکین  اه  هدـید  رد  منورب  هک  مرب  یم  هانپ  وت  هب  ایادـخ !
يدـب مراد و  راکـشآ  ناـمدرم  يارب  ار  میوکن  رهاـظ  سپ  ییاـناد ، نادـب  نم  زا  رتـهب  وت  هک  ییاـمندوخ  اـیر و  هب  میاراـیب  مدرم  دزن 

.منام رانک  هب  وت  يدونشوخ  زا  و  منادرگ ، کیدزن  وت  ناگدنب  هب  ار  دوخ  ات  مرآ  وت  دزن  ار  مرادرک 

یلیبدرا

رد هچنآ  رد  دـشاب  تشز  نم و  راکـشآ  نشور  ياهمـشچ  رد  ینک  یئوکین  هکنآ  زا  وتب  میریگ  یم  هانپ  نم  هک  یتسردـب  ایادـخ  راب 
وت هچنآ  همهب  دوخ  سفن  زا  نامدرم  يایر  رب  هدنراد  هگن  هدننک و  تظفاحم  هک  یتلاح  رد  ار  دوخ  هدیـشوپ  وت  يارب  مراد  یم  نورد 

نتـسج یکیدزن  ههجب  دوخ  رادرک  يدبب  وت  يوسب  مسرب  ار و  دوخ  رهاظ  یئوکین  نامدرم  يارب  مزاس  رهاظ  سپ  نم  زا  وا  رب  یعلطم 
وت يدونشوخ  لحم  زا  ندش  رود  وت و  ناگدنب  يوسب 

یتیآ
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یم شناهنپ  هک  منورد  دـنک و  هولج  وکین  مدرم  مشچ  رد  مرهاظ  هک  نیا  زا  مرب  یم  هاـنپ  وت  هب  ایادـخ ، راـب  مالـسلا :) هیلع   ) دومرف و 
مدرم ربارب  رد  ار  دوخ  .يرتهاگآ و  نادب  نم  زا  وت  هک  ییاهراک  رد  منک ، ییامندوخ  ایر  يور  زا  مدرم  دزن  رد  و  دشاب ، تشز  مراد ،

.مدرگ رود  وت  يدونشخ  زا  میوج و  برقت  تناگدنب  هب  ات  مرآ  وت  دزن  ار  مدب  لامعا  یلو  مهد ، هولج  وکین 

نایراصنا

یم ناهنپ  وت  زا  هچنآ  رد  منورد  ،و  دنک هولج  وکین  مدرم  هدید  رد  مرهاظ  هکنیا  زا  مرب  یم  هانپ  وت  هب  ، ادنوادخ : دومرف ترـضح  نآ  و 
راکـشآ مدرم  يارب  ار  ما  هتـسارآ  رهاظ  سپ   ، منک ظفح  مدرم  دـید  ربارب  رد  یهاگآ  نم  رب  هچنآ  همه  زا  ار  دوخ  ، دـیامن تشز  منک 

 . مزاس رود  وت  يدونشخ  زا  ،و  کیدزن مدرم  هب  ار  دوخ  ات  ، مروآ وت  يوس  هب  ار  مرادرک  یتشز  و  هدومن ،

اه حرش 

يدنوار

ءاضا يا  قربلا  عمل  نم  هعماللا  نویعلا  دنع  فرصوملا  یلا  هفصلا  هفاضا  .نویعلا  هعمال  و 

يردیک

ءایرلا و نم  هیلع  راعتسا  نویعلا  نم  هرصابلا  هئیضملا  يا  یتینالع : نویعلا  هعمال  یف  نسحت  نا  کب  ذوعا  ینا  مهللا  مالـسلا : هیلع  هلوق 
حرفی مهـضعب  و  سانلا ، رارـشا  نم  وه  یفاکت ء و  ببحت و  و  مذـلاب ، متغی  و  حدـملاب ، جـهتبی  مهـضعبف  فایخا ، سانلا  ءانثلا و  بح 

و رایخالا ، ءاحلـصلا و  هجرد  اذـه  هبئاغ و  ضغبی  .هحدام و  بحی  هبلق  یف  هنکل  ماـمتغالا و  رهظی  ـال  نکل  و  مذـلاب ، متغی  حدـملاب و 
سانلا و حدم  یلا  تفتلم  ریغ  هللااب  لوغشم  هبلق  نال  .حداملا  یلا  تفتلی  و ال  هب ، نزحی  و ال  مذلاب ، متغی  حدملاب و ال  حرفی  مهضعب ال 

هبیع هنم  عمسی  هنا  اهنم : دئاوف  بتاعلا  نم  دیفتسی  هنال   ) بتاعلا بحی  حداملا و  ضغبی  مهضعب  و  داهزلا ، دابعلا و  هجرد  هذه  مهمذ و 
و ال هسفن ، حالـص  هیف  ام  یلا  هاعد  هتانـسح و  نم  هباع  نم  یلا  يدـها  بتاـعلا ) نا  اـهنم  .هسفن  حالـصا  یف  دـهتجی  هبیع و  نم  رفنیف 

اذه هللا و  یلا  سانلا ال  یلا  برقتم  هناف  هتعاط  یلع  سانلا  هحدمیل  هعاط  لمع  نم  و  حدـملاب ، ریغی  نم  بلق  نع  ایندـلا  قئالع  عطقنی 
.کتاضرم نم  ادعابت  كدابع و  یلا  ابرقت  .نینموملاریما  لاق  کلذل  كرشلا  باوبا  نم  باب 

مثیم نبا 

تشز وت  دزن  مراد  یم  ناهنپ  هچنآ  رد  منطاب  وکین و  نم  رهاظ  راظنا ، رد  هک  نیا  زا  وت  هب  مرب  یم  هانپ  ایادخ  راب  ، ) مناسر یم  یضفا :
.منایامنب مدرم  هب  ار  دوخ  رهاـظ  سپ  يرتهاـگآ ، نآ  هب  مدوخ  زا  وت  هچنآ  همه ي  اـب  منک ، ظـفح  مدرم  دزن  اـیر  اـب  ار  دوخ  دـشاب و 

هانپ ادخ  هب  مالسلا ) هیلع   ) ماما موش .) رود  وت  ياهیدونشخ  اضر و  زا  کیدزن و  تناگدنب  هب  هجیتن  رد  مروایب و  وت  دزن  ار  مدب  رادرک 
تداـبع دـهز و  هب  ییاـمندوخ  هلیـسو ي  هب  ار - ادـخ  دزن  رد  دوـخ  نطاـب  یتـشز  مدرم و  راـظنا  رد  نظ  نسح  هک  نیا  زا  تسا  هدرب 
.نامـشچ يولج  ینعی : تسا ، فوصوم  هب  تفـص  هفاضا ي  نویعلا  هعمال  .دـنک  عمج  دوخ  رد  مه  اب  ایند - روظنم  هب  مه  نآ  يرهاظ 

.دنشاب بوصنم  لوعفم و  دراد ، لامتحا  و  دنا ، هتسشن  لاح  ياج  هب  هک  دنردصم  ود  ادعابت  ابرقت و  .تسا  لاح  اظفاحم ) )
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دیدحلا یبا 

[ َنُسْحَت  ] َنِّسَُحت ْنَأ  ْنِم  َِکب  ُذوُعَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

[ َُحبْقَت  ] َحِّبَُقت ِیتَِینَالَع َو  ِنُویُْعلا  ِهَعِمَال  ِیف 

[ ِءاَیِر  ] ِءاَثِر یَلَع  ًاِظفاَُحم  ِیتَریِرَس  ََکل  ُنِْطبُأ  اَمِیف 

ًادُعاَبَت َكِداَبِع َو  َیلِإ  ًابُّرَقَت  ِیلَمَع  ِءوُِسب  َْکَیلِإ  َیِْضفُأ  يِرِهاَظ َو  َنْسُح  ِساَّنِلل  َيِْدبُأَف  یِّنِم  ِْهیَلَع  ٌِعلَّطُم  َْتنَأ  اَم  ِعیِمَِجب  یِـسْفَن  ْنِم  ِساَّنلا 
 . َِکتاَضْرَم ْنِم 

هللا هجو  تیصلا ال  هعمسلا و  کلذب  دصقی  هریغ و  نطبی  ام  لیمجلا  لعفلا  هدابعلا و  نم  ناسنإلا  رهظی  نأ  ءایرلا و  یف  لوقلا  مدقت  دق 
.یلاعت

هنأل هیفخلا  هوهـشلا  نم  ءایرلا  نورـسفملا و  لاق  .هیفخلا  هوهـشلا  ءایرلا و  یتمأ  یلع  فاخأ  اـم  فوخأ  عوفرملا  ربخلا  یف  ءاـج  دـق  و 
ماعطلا و هوهشک  تسیل  يأ  هیفخلا  هوهشلا  یه  هذه  تادابعلا و  لفاون  یلع  بظاوم  نیدلا  نیتم  هنأب  سانلا  نیب  هاجلا  تیصلا و  هوهش 

.هیسحلا ذالملا  نم  امهریغ  حاکنلا و 

یف مه  نیذلا  ءایفخألا  ءایقتألا  بحی  هللا  نأ  و  .لوصألا )  یف  هضماغ  هملک  كرـش (  ءایرلا  نم  ریـسیلا  نأ  اضیأ  عوفرملا  ربخلا  یف  و 
.هملظم ءاربغ  لک  نم  نوجنی  يدهلا  حیباصم  مهبولق  اوفرعی  مل  اورضح  اذإ  اودقتفی و  مل  اوباغ  اذإ  مهتویب 

یناشاک

زا نویعلا ) هعمال  یف  نسحت  نا   ) وت هب  مریگ  یم  هانپ  ایادـخ ! راـب  ترـضح : نآ  دومرف  و  کـب ) ذوعا  ینا  مهللا  مالـسلا : هیلع  لاـق  (و 
نسح اب  قفاوم  هک  نورد  رد  دشاب  تشز  و  کل ) نطبا  امیف  حبقت  و   ) نم راکـشآ  یتینالع )  ) نشور ياه  مشچ  رد  دیامن  وکین  هکنآ 
سفن زا  یـسفن ) نم   ) نامدرم يایر  رب  سانلا ) ءایر  یلع   ) مراد هگن  مشاب و  هدـننک  تظفاحم  هک  یتلاـح  رد  اـظفاحم )  ) دـشابن رهاـظ 
سفن يارب  میامن  ایر  تظفاحم  ینعی  سانلا ) ءاـیر   ) اـی اـظفاح )  ) هب تسا  قلعتم  ینم ) هیلع  علطم  تنا  اـم  عیمجب   ) نلع رـس و  زا  دوخ 

هچنآ عیمج  هب  دـشاب  قلعتم  هک  ناـمدرم  ياـیر  هدـنرادهاگن  دوخ  سفن  يارب  مشاـب  اـی  نم  زا  نآ  رب  یعلطم  وت  هچنآ  عیمج  هب  دوـخ 
هب مسرب  و  کیلا ) یضقا  و   ) ار دوخ  رهاظ  ییوکین  يرهاظ ) نسح   ) نامدرم يارب  مزاس  رهاظ  سپ  سانلل ) يدباف   ) نم زا  یشاب  علطم 
نم ادـعابت  و   ) وت ناگدـنب  يوـس  هب  نتـسج  یکیدزن  تهج  هب  كداـبع ) یلا  اـبرقت   ) دوـخ رادرک  يدـب  هب  یلمع ) ءوـسب   ) وـت يوـس 

هبیاـش زا  تسا  موصعم  وا  هچ  .ناـمدرم  هب  تسا  هذاعتـسا  قیرط  نیقلت  نیا  وـت  يدونـشخ  اـضر و  لـحم  زا  ندـش  رود  و  کـتاضرم )
ناهج ود  قلاخ  يارب  تسا  ینتورف  یگدنب و  راهظا  ناهانگ و 

یلمآ

ینیوزق
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رهاظ هچنآ  ینعی  .تسا  هیمال )  ) هفاضا ای  نشور  ياهمـشچ  ینعی  .تسا  فوصوم )  ) هب تفـص )  ) هفاضا ای  نویع )  ) هب هعمـال )  ) هفاـضا
راکشآ ياهمـشچ  شیپ  رد  دشاب  وکین  هکنآ  زا  وت  هب  مرب  یم  هانپ  ایادخ  راب  تسا : هدومرف  اعد  هجو  رب  اهمـشچ  شیپ  نشور  تسا و 

هدـننک تظفاحم  هک  یتلاح  رد  .نم  ینطاـب  لاوحا  تین و  ینعی  .نم  هدیـشوپ  وت  يارب  زا  مرادـیم  ناـهنپ  هچنآ  رد  دـشاب  حـیبق  .نم و 
ینعی ءاـیر  هب  اـی  اـظفاحم  هب  تسا  قلعتم  عیمجب ) هلوق :  ) نم زا  نآ  رب  یعلطم  وت  هچنآ  عیمج  هب  دوـخ  سفن  زا  ناـمدرم  ياـیرب  مشاـب 
دننیبب مدرم  دـهاوخ  یم  یئار  هک  اجنآ  زا  تسا  قتـشم  تیور  ایر  لاوحا و  عیمج  هب  دـشاب  قلعتم  هک  ار  ایر  دوخ  زا  میامن  تظفاـحم 

هب نتسج  برقت  يور  زا  ار  دوخ  لمع  يدب  وت  يوس  هب  مناشکب  ار و  دوخ  رهاظ  یئوکین  نامدرم  يارب  مزاس  رهاظ  سپ  .ار  وا  لامعا 
.وت ياهیدونشخ  زا  ندومن  يرود  و  وت ، دابع  يوس 

یجیهال

ءائر یلع  اظفاحم  یتریرـس ، کل  نطبا  امیف  حـبقت  یتینـالع و  نویعلا  هعمـال  یف  نسحت  نا  کـبذوعا  ینا  مهللا  : » مالـسلا هیلع  لاـق  و 
ادعابت كدابع و  یلا  ابرقت  یلمع ، ءوسب  کیلا  یضفا  يرهاظ و  نسح  سانلل  يدباف  ینم ، هیلع  علطم  تنا  ام  عیمجب  یسفن  نم  سانلا 

نم و رهاظ  مدرم  نشور  ياهرظن  رد  دشاب  وکین  هکنیا  زا  وت  هب  مرب  یم  هانپ  ایادخ  راب  هک  مالسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  کتاضرم »! نم 
يارب زا  ندرک  ایر  رب  مشاب  هدـننک  تظفاحم  هک  یتلاح  رد  نم ، نطاب  وت  تهج  زا  ما  هتـشاد  ناـهنپ  هک  يزیچ  رد  دـشاب  دـب  تشز و 

هب مناسرب  ار و  مرهاظ  ییوکین  ناـمدرم  يارب  زا  منک  راـهظا  سپ  نآ ، رب  یعلطم  وت  هک  ار  هچنآ  عیمج  رد  مسفن ، بناـج  زا  ناـمدرم 
.وت ياه  يدنماضر  زا  مشاب  هتسج  يرود  وت و  ناگدنب  شیپ  رد  مشاب  هتسج  تلزنم  برق و  هک  یتلاح  رد  ار ، مدب  لمع  وت  يوس 

ییوخ

نم نویعلا ، هعمال  یف  بارعالا : دجنملا  هب - هملعا  هرسب : هیلا  یضفا  و  هزیح ، هئاضف و  هتجرف و  یفراص  هنا  لصو  هیلا :) یـضفا  : ) هغللا
نم لاح  نایع  رهاظ و  هکنیا  زا  مربیم  هانپ  وت  هب  هک  یتسارب  ایادخ  راب  همجرتلا : .هعماللا  نویعلا  يا  فوصوملا  یلا  هفصلا  هفاضا  باب 

هک ملامعا  همه  رد  یئامندوخ  ءایر و  و  دشاب ، ناهن  وت  هب  تبـسن  يدب  یتشز و  مدوخ  داهن  رد  دـشاب و  وکین  انیب  ياهمـشچ  ربارب  رد 
هب هکنآ  يارب  مهد ، لیوحت  وت  ترـضح  هب  ار  دوخ  يرادرکدب  مهد و  شیامن  رهاظ  نسح  مدرم  هب  دشاب ، امرفمکح  يراد  عالطا  وت 

.مدرگ رودب  وت  ياضر  هار  زا  مشاب و  برقم  وت  ياه  هدنب 

يراکایر یئارآدوخ و  زا   *** مرب هانپ  وت  هب  اهلا  راب 

يراکدب هب  لغتشم  ناهن  رد  ندوب *** لمع  شوخ  قلخ  رب  رد 

يراب ترضح  مدرگ ز  رود  مدرم *** رب  موش  برقم  ات 

يرتشوش

هعمال یف  نسحت   ) نا مثیم ) نبا   ) هخـسن یف  نکل  و  دـیدحلا ،) یبا  نبا   ) نم اذـخا  هیرـصملا )  ) یف اذـکه  نا  نم  کـبذوعا  ینا  مهللا 
دبعلا لمعب  دعـصیل  کلملا  نا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نع  یفاکلا :)  ) یف .یتریرـس  کـل  نطبا  اـمیف  حـبقت  و  یتینـالع ، نویعلا 

نع ینم  هیلع  علطم  تنا  ام  عیمجب  یسفن  نم  سانلا  ءائر  یلع  اظفاحم  .نیجس  یف  هولعجا  یلاعت : لوقی  هتانسحب  دعص  اذاف  هب ، اجهتبم 
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یضفا يرهاظ و  نسح  سانلل  يدباف  .هل  تقام  وه  هللا و  یقل  ههرک  امب  هللا  زراب  هللا و  بحی  ام  سانلل  رهظا  نم  مالـسلا : هیلع  قداصلا 
انسح و رهظی  نا  مکدحا  عنصی  ام  مالـسلا )) هیلع   ) هتیعدا یف  رـشع - سداسلا  لصفلا  : ) مالـسلا هیلع  قداصلا  نع  یلمع  ءوسب  کیلا 

هیلع هنع  و  هریـصب .) هسفن  یلع  ناـسنالا  لـب  : ) لوقی یلاـعت  هللا  و  کلذـک ، سیل  کـلذ  نا  ملعیف  هسفن ، یلا  عـجری  سیلا  ائیـس  رـسی 
هل هللا  رهظی  یتح  مایالا  بهذت  مل  الا  ارش  رسی  دبع  نم  ام  و  اریخ ، هل  هللا  رهظی  یتح  مایالا  بهذت  مل  الا  اریخ  رسی  دبع  نم  ام  مالسلا :
نم بعت  یف  هلمع  نم  ریثکلاب  سانلا  دارا  نم  و  دارا ، اـمم  رثکا  هل  هللا  رهظا  هلمع  نم  لـیلقلاب  هللا  دارا  نم  مالـسلا :) هیلع   ) هنع .ارش و 

لوعفم ادعابت  ابرقت و  کتاضرم  نم  ادعابت  كدابع و  یلا  ابرقت  .هعمـس  نم  نیع  یف  هللقی  نا  الا  یلاعت  هللا  یبا  هلیل  نم  رهـس  هندـب و 
نسحت مهرئارس و  هیف  ثبخت  نامز  سانلا  یلع  یتایس  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نع  یفاکلا )  ) یف يور  .یـضفا و  يدبال و  امهل 

ءاعد هنوعدـیف  باقعب  هللا  مهمعی  فوخ ، مهطلاخی  ال  ءایر ، مهنید  نوکی  مهبر ، دـنع  ام  هب  نودـیریال  ایندـلا ، یف  اعمط  مهتینـالع  هیف 
ءایر لک  و  هل ، لمع  نم  یلا  هللا  هلک  هللا و  ریغل  لمع  نم  ناف  ءایرلا ، كایا و  مالـسلا : هیلع  قداصلا  نع  .مهل و  باجتـسی  ـالف  قیرغلا 
لمع یف  يریغ  یب  كرـشا  نم  کیرـش ، ریخ  انا  یلاعت : لاق  مالـسلا : هیلع  هنع  .سانلا و  یلع  هباوث  ناک  سانلل  لـمع  نم  هنا  كرش ،

و : ) لجوزع هلوق  یف  صالخالاب  هترتعل  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هل یلاـعت  هللا  دهـش  و  اذـه ، .اـصلاخ  یل  ناـک  اـم  ـالا  هلبقا  مل  هلمع 
دیرن ال  مالسلا )) هیلع   ) هتیعدا یف  رشع - سداسلا  لصفلا   ) هللا هجول  مکمعطن  امنا  اریـسا  امیتی و  انیکـسم و  هبح  یلع  ماعطلا  نومعطی 

امب مهازج  ارورـس و  هرـضن و  مهاقل  مویلا و  کلذ  رـش  هللا  مهاقوف  اریرطمق  اسوبع  اموی  انبر  نم  فاخن  اـنا  اروکـش  ـال  ءازج و  مکنم 
مکیعـس ناک  ءازج و  مکل  ناک  اذـه  نا  یلا - اریرهمز - ـال  اسمـش و  اـهیف  نوری  ـال  کـئارالا  یلع  اـهیف  نیئکتم  اریرح  هنج و  اوربص 

و بیبح -) نب  دـمحم  رفعج  یبا  یلاما   ) یفف یلاعت !! هللا  در  یلع  هارج  ءایرلا ، مالـسلا  هیلع  هیلا  یناثلا  بسن  کلذ ، عم  و  ( ) اروکـشم
هـسفن لجرلا  اذه  دهجا  دـقل  سابع  نبا  ای  لاقف : رمع  یلع  اموی  تلخد  سابع  نبا  لاق  رخآ - عضوم  یف  دـیدحلا ) یبا  نبا   ) هلقن دـق 

هسفن حشری  لاق : ءایرلاب ؟ دصقی  ام  و  تلقف : مالـسلا -) هیلع   ) هینعی کمع - نبا  اذه  لاق : وه ؟ نم  تلق : ءایر ، هتلحن  یتح  هدابعلا  یف 
یف ورغ  نکل ال  .ربخلا  هنع - تفرـصف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا اهل  هحـشر  دـق  حیـشرتلاب ، عنـصی  ام  و  تلق : .هفالخلل  ساـنلا  نیب 

.مالسلا هیلع  هفالختسا  دارا  امل  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا سفن  یلا  رجهلا  هتبسن  دعب  مالسلا  هیلع  هیلا  ءایرلا  هتبسن 

هینغم

ددح و  هلاعفا ، هلاوقا و  یف  ءایرلا  قافنلا و  نم  هب  ذیعتسی  و  هقلخ ، هنید و  یف  صالخالا  قدصلا و  یلا  یلاعت  هنم  قیفوتلا  مامالا  بلطی 
عداخی فیک  يردا  ..هللا و ال  نع  ادـعابت  سانلا و  یلا  اـبرقت  رظنملا  لاـمج  هینـالعلا و  نسح  و  ربخملا ، ءوس  هریرـسلا و  حـبقب  ءاـیرلا 

.؟ عجرملا لاملا و  هیلا  و  یش ء ، لک  توکلم  هدیب  نم  هقلاخ و  نع  لهذی  و  ائیش ، هنع  ینغی  نم ال  عناصی  ناسنالا و 

هدبع

ءایلا نم  لاح  اظفاحم  هلوق  هریرـسلا و  نم  هنطبی هللا  ام  حـبق  سانلل و  هنم  رهظی  ام  نسح  نم  هللااب  ذیعتـسی  کتاضرم : نم  ادـعابت  و  … 
ءائرب قلعتم  عیمجب  هلوق  هودمحیل و  مهل  لمعلا  راهظا  ءارلا  دعب  ءایب  وا  نیتزمهب  سانلا  ءائر  یتریرس و  یف 

يرفعج

مالسالا ضیف 
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( مدرم ي   ) اهمـشچ شیپ  رد  هکنیا  زا  وت  هب  مرب  یم  هانپ  ایادخراب  تسا : هدومرف  نطاب ) يدـب  يرهاظ و  شوخ  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
اـیر و هب  مدرم  دزن  رد  ار  دوخ  منک  ظـفح  هک  یلاـح  رد  دـشاب  تشز  وت  دزن  مراد  یم  ناـهنپ  هچنآ  رد  نم  نطاـب  وـکین و  نم  رهاـظ 

هجیتن رد  هک  مرآ  وت  يوس  هب  ار  میرادرکدـب  منک و  هولج  رهاظ  شوخ  مدرم  هب  سپ  یهاگآ  نآ  هب  نم  زا  وت  هچنآ  همهب  یئامندوخ 
.مدرگ رود  تی  ( اهتمحر و   ) اهیدونشخ زا  کیدزن و  تناگدنب  هب 

ینامز

ءایر .تسا  هداد  رارق  تمذـم  داقتنا و  دروم  تسا  كرـش  عون  کی  هک  ار  یئامندوخ  يراکایر و  بلطم ، نیا  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماما
رازگتمدـخ و  راکوکین ، راکزیهرپ ، راد ، نید  مدرم  رظن  رد  دراد  یم  تسود  راـکایر  تسا  یبلط  هاـج  تساـیر و  توهـش  عون  کـی 

زا دهاوخ  یم  دناد و  یمن  قزار  رداق و  ار  ادـخ  راکایر  تهج  نیمه  هب  .دـسرب  يرتشیب  يدام  عفانم  هب  رابتعا  نیا  زا  ات  ددرگ  یفرعم 
تمدخ تدابع ، .دننک  یم  یعس  یعقاو  ناراکزیهرپ  .دنا  هتفگ  یناهنپ  كرش  ار  ایر  الاب  هتکن  هب  هجوت  اب  .دنک  ادیپ  دشر  مدرم  قیرط 
کمک مدرم  هب  هنایفخم  دنتـشاد  یعـس  تراهط  تمـصع و  نادـناخ  تهج  نیمه  هب  ددرگن ، راکـشآ  یـسک  يارب  نانآ  ياهتیلاعف  و 

رب ياو  : ) تسا هدومرف  هداد و  رارق  شهوکن  دروـم  ار  یتداـبع  ياـیر  ناـبرهم  يادـخ  .دـنیامن  تداـبع  اهناتـسلخن  رد  اهبـش  دـننک و 
( .دنیامن یئامندوخ  تدابع  رد  دننک و  يراگنا  لهس  ناشزامن  رد  هک  ینارازگزامن 

يزاریش دمحم  دیس 

يا یتینالع ) - ) اهترظن نیعلا  هعمل  و  هرـضانلا - نویعلا  يا  نویعلا ) هعمال  یف  نسحت  نا  نم  کبذوعا  ینا  مهللا  : ) مالـسلا هیلع  لاـق  و 
ینوکلاح یف  احیبق ، ینطاب  نوکی  ناب  یتریرس )  ) یبلق نطاب  یف  يا  کل ) نطبا  امیف  حبقت  و   ) انسح ارهاظ  يرهاظ  نوکی  ناب  يرهاظ 

یلع ظفحتا  يا  ینم ) هیلع  علطم  تنا  ام  ( ) ءائر  ) قلعتم ب عیمجب ) یـسفن  نم   ) ینودـمحیل مهتائارم ، يا  سانلا ) ءائر  یلع  اـظفاحم  )
نسح سانلل   ) رهظا يا  يدباف )  ) يروما عیمج  یلع  علطم  کنا  عم  کل ، لمعا  سانلل و ال  لمعاف  علطم ، تنا  یش ء  لکب  سانلا  ءایر 

یلا ابرقت   ) يروما ایافخ  یلع  علطم  تنا  ذا  یلمع ) ءوسب   ) یلاعت هللا  یلا  یهتنت  لامعالا  ذا  کیلا - یهنا  يا  کیلا ) یـضفا  يرهاـظ و 
.کل یصالخا  مدعب  کتاضرم ) نم   ) اداعتبا يا  ادعابت ) و   ) مهل یئایرب  كدابع )

يوسوم

هیلا یـضفا  .رهظا  يدبا : .هنـساحم  ددـع  تیملا : یثر  .رهاظلا  رـسلا ، فالخ  هینالعلا : .اهتیور  نویعلا : هعمال  .ریجتـسا  کبذوعا : هغللا :
هلاسی لب  کلذ  فالخ  هعقاو  یف  انیما و  اعرو  ایقت  سانلا  نیعا  یف  هرهاظ  لعجی  نا ال  هللااـب  هراجتـسلا  هذـه  حرـشلا : .هب  هملعا  هرـسب :
هنسلا نم  نوفاخی  هوشخی و  نا  قحا  هللا  سانلا و  نوشخی  عاش  سانلا و  نیب  مع  ءالتبا  اذه  عقاولا و  نیب  نطابلا و  رهاظلا و  نیب  قباطتلا 

نع نولفغی  مهنکل  مادـنه و  مظعا  بیترت و  متا  یلع  سانلا  نیعا  یف  اورهظیل  نونیزتی  مهارتف  هللا ، باـسح  نم  نوفاـخی  ـال  ساـنلا و 
دعتبی سانلا و  یلا  هلمعب  لماعلا  برقتیف  هدابعلل  لطبملا  هنع و  یهنملا  ءایرلا  وه  اذه  هئیطخلا و  سندـلا و  نم  هریهطت  مهنطاب و  هفاظن 

 … هللا نع 

یناقلاط
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، دیآ هدیهوکن  مراد ، یم  هدیـشوپ  وت  زا  هچنآ  زا  منورد  و  دیآ ، هتـسارآ  اه  هدید  رد  نم  رهاظ  هکنیا  زا  مرب  یم  هانپ  وت  هب  ایادخ  راب  »
هدیهوکن راک  مزاس و  راکـشآ  مدرم  يارب  ار  ما  هتـسارآ  رهاظ  یناد ، یم  ار  نآ  نم  زا  رتهب  وت  هک  میارایب  ار  دوخ  ییامندوخ  يارب  و 

« .منیزگ يرود  وت  يدونشوخ  وت و  زا  مزاس و  کیدزن  وت  ناگدنب  هب  ار  نتشیوخ  هک  مروآ  وت  هاگشیپ  هب  ار  شیوخ 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

یِـسْفَن ْنِم  ِساَّنلا  ِءاَثِر  یلَع  ًاِظفاَُحم  ، ِیتَریِرَـس ََکل  ُنِْطبُأ  امَِیف  َحِّبَُقت  ،َو  یتَِینَالَع ِنُویُْعلا  ِهَعِماـَل  ِیف  َنِّسَُحت  ْنَأ  ْنِم  َکـِب  ُذوُعَأ  یِّنِإ  َّمُهّللا 
.َِکتاَضْرَم ْنِم  ًادُعاَبَت  َكِداَبِع َو  َیلِإ  ًابُّرَقَت  ِیلَمَع ، ِءوُِسب  َْکَیلِإ  یِْضفُأ  ،َو  يِرِهاَظ َنْسُح  ِساَّنِلل  يِْدبُأَف  ، یِّنِم ِْهیَلَع  ٌِعلَّطُم  َْتنَأ  اَم  ِعیِمَِجب 

: دراد یم  هضرع  مالسلا  هیلع  ماما 

وت هب  (؛ يزاس تشز  تهاگـشیپ  رد  ار  منطاب  یهد و  هولج  وکین  اه  مشچ  رد  ار  مرهاظ  هک  نیا  زا  مرب  یم  هانپ  وت  هب  اراـگدرورپ ! راـب 
ظفح شیوخ  يارب  ار  مدرم  مارتـحا  ینیب و  شوخ  ، یهاـگآ بوخ  نآ  زا  وت  هک  یلاـمعا  هلیـسو  هب  مهاوخب  هک ) نیا  زا  مرب  یم  هاـنپ 

وت يدونشخ  اضر و  زا  مدرگ و  کیدزن  تناگدنب  هب  ات  ، ینادب وت  طقف  ار  مدب  لامعا  مزاس و  راکشآ  مدرم  يارب  ار  مبوخ  رهاظ  ، منک
یمن لقن  هنامیکح  يانعمرپ  ياعد  نیا  يارب  يرگید  صاخ  كردـم  رداصم  رد  بیطخ  موحرم  هناـمیکح : راـتفگ  دنـس   ) .موش رود 

یم هدرک و  لقن  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  زا  ار  اعد  نیا  ردص  دیرفلا  دقع  باتک  رد  ّهبر  دبع  نبا  : دیوگ یم  هک  نیا  زج  دـنک 
حرش مود  دلج  هب  هعجارم  اب  هک  هدرک  یم  هدافتسا  شدج  ياهاعد  زا  دراوم  زا  يرایسب  رد  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ترضح  دیناد 

( ( ،ج 4،ص 222 هغالبلا جهن  رداصم  ) .دوش یم  نشور  تقیقح  نیا  دیدحلا  یبا  نبا  هغالبلا  جهن 

میرب هانپ  ادخ  هب  يراکایر  زا 

.دنک یم  نایب  ار  نآ  قیقد  ریبعت  دنچ  اب  درب و  یم  هانپ  وا  هب  يراکایر  زا  ادخ  هاگشیپ  رد  شا  ینارون  ياعد  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

رد ار  منطاـب  یهد و  هوـلج  وـکین  اـه  مشچ  رد  ار  مرهاـظ  هک  نـیا  زا  مرب  یم  هاـنپ  وـت  هـب  اراـگدرورپراب ! :» دراد یم  هـضرع  تـسخن 
( . ِیتَریِرَس ََکل  ُنِْطبُأ  امَِیف  َحِّبَُقت  ،َو  یتَِینَالَع ِنُویُْعلا  ِهَعِمَال  ِیف  َنِّسَُحت  ْنَأ  ْنِم  َِکب  ُذوُعَأ  یِّنِإ  َّمُهّللا  ( ؛» يزاس تشز  تهاگشیپ 

هب نم  راک  ینعی  ؛ تسا رونرپ  ياه  مشچ  ینعی  « هعمال نویع  » ینعم هب  فوصوم و  هب  تفـص  هفاضا  لیبقزا  حالطـصا  هب  ِنُویُْعلا » ُهَعِمال  »
.مشابن بوخ  نطاب  رد  هک  یلاح  رد  دنرادنپ  بوخ  ارم  نیبزیت  دارفا  یتح  هک  دسرن  ییاج 

: دراد یم  هضرع  ، هدروآ يرگید  بلاق  رد  ار  انعم  نیمه  هلمج  نیمود  رد 

نطاب رد  هک  یلاـح  رد   ) منک بلج  یهاـگآ  نآ  زا  وت  هچنآ  رد  مدوخ  هب  تبـسن  ار  مدرم  ینیب  شوخ  هک ) مشاـبن  ناـنچ  ادـنوادخ  »)
هب خـــسن  زا  يرایـــسب  رد  ِءاــَثِر (  یلَع  ًاــِظفاَُحم  ( ؛») مــنک یفرعم  ناـــکین  فــص  رد  ار  دوــخ  اـــیر  قــیرط  زا  مشاـــبن و  نــینچ 

یلاح رد  تسا  يراکایر  زا  زیهرپ  هرابرد  مالـسلا  هیلع  ماما  ياعد  عومجم  اریز  ، تسا نیمه  مه  بسانم  هدـمآ و  « ءاـیِر «،» ءاـثِر » ياـج
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ٌِعلَّطُم َْتنَأ  اَم  ِعیِمَِجب  یِـسْفَن  ْنِم  ِساَّنلا  درادـن )  ثحب  نیا  اب  یبسانت  هک  ندرک  تاوما  دـیجمت  حدـم و  اـی  يراوگوس  ینعی  « ءاـثر » هک
( . یِّنِم ِْهیَلَع 

مرهاظ نسُح  هک  مشابن ) نانچ  :») دراد یم  هضرع  ، هدرک وگزاب  نآ  بولطمان  هرمث  هب  هراشا  اب  ار  انعم  نیمه  ، ریبعت نیموس  رد  ترضح 
اـضر و زا  مدرگ و  کـیدزن  تناگدـنب  هب  هلیـسو  نیا  هب  اـت  مروآ  وـت  يوـس  هب  طـقف  ار  مدـب  لاـمعا  مزاـس و  راکـشآ  مدرم  يارب  ار 

يرگید هب  يزیچ  نتخاس  لقتنم  يانعم  هب  « ءاضفا » هشیر زا  « یْضفُأ  ) .» یِْضفُأ ،َو  يِرِهاَظ َنْسُح  ِساَّنِلل  يِْدبُأَف  ( ؛» موش رود  وت  يدونشخ 
ِءوُِسب َکـَْیلِإ  تسا )  بساـنم  اـنعم  نیمه  ـالاب  تراـبع  رد  هک  دور  یم  راـک  هب  زین  نارگید  هب  شیوخ  رارـسا  ناـیب  دروـم  رد  تسا و 

( . َِکتاَضْرَم ْنِم  ًادُعاَبَت  َكِداَبِع َو  َیلِإ  ًابُّرَقَت  ، ِیلَمَع

یلو ، تسا فده  کی  نیا  تسا  يویند  يدام و  عفانم  هب  ندیسر  ، قیرط نیا  زا  مدرم و  هجوت  بلج  ناراکایر  فده  هک  تسا  نشور 
.تسا هدش  نایب  فده  لکش  هب  الاب  ترابع  رد  ًازاجَم  دنچ  ره  تسا  راک  نیا  هجیتن  تیاغ و  هکلب  تسین  فده  دنوادخ  زا  يرود 

میقتسم ریغ  روط  هب  دهاوخ  یم  هکلب  دشاب  نینچ  مالسلا  هیلع  ماما  هک  نیا  هن  مدرم  همه  يارب  تسا  یـسرد  اعد  نیا  هک  تسا  یهیدب 
هجیتن هک  دـنک  یفرعم  گرزب  ییاـطخ  ار  نآ  دزاـس و  نشور  ناـگمه  يارب  ار  يراـکایر  هجیتـن  دراد  يرتـشیب  ریثأـت  اـه  لد  رد  هک 

.تسا یتسرپ  تب  كرش و  يداو  رد  ینادرگرس  ادخ و  زا  يرود  ، نآ

ّتنس باتک و  رد  ایر  دیدش  شهوکن 

.تسا هدش  شهوکن  تدش  هب  ییایر  لمع  ، یمالسا تایاور  نآرق و  تایآ  رد 

َءائِر َُهلام  ُقِْفُنی  يِذَّلاَک  يذَْألا  ِّنَْملاـِب َو  ْمُِکتاقَدَـص  اُولِْطُبت  ـال  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی  : » دـیوگ یم  « هرقب » هروس هیآ 264  رد  دـیجم  نآرق 
اُوبَـسَک َو اّمِم  ٍءْیَـش  یلَع  َنوُرِدْقَی  ًاْدلَـص ال  ُهَکَرَتَف  ٌِلباو  َُهباصَأَف  ٌباُرت  ِْهیَلَع  ٍناْوفَـص  ِلَثَمَک  ُُهلَثَمَف  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلا  ِهّللِاب َو  ُنِمُْؤی  ِساّنلا َو ال 

یـسک دننامه  دیزاسن ! لطاب  ، رازآ ّتنم و  اب  ار  دوخ  ياه  شـشخب  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  ؛ » َنیِِرفاْکلا َمْوَْقلا  يِدـْهَی  ُهّللا ال 
یگنس هعطق  نوچمه  وا ) راک  (؛ دروآ یمن  نامیا  ، زیخاتسر زور  ادخ و  هب  ؛و  دنک یم  قافنا  ، مدرم هب  نداد  ناشن  يارب  ار  دوخ  لام  هک 

اه و كاخ  همه  و  ،) دسرب نآ  هب  ناراب  رابگر  و  دوش )؛ هدـناشفا  نآ  رد  ییاهرذـب  و  (؛ دـشاب كاخ  زا ) یکزان  رـشق  ،) نآ رب  هک  تسا 
یمن تسد  هب  يزیچ  دـنا ، هداد  ماجنا  هک  يراک  زا  اه  نآ.دـنک  اهر  رذـب ) كاخ و  زا  یلاخ  و   ) فاـص ار  نآ  و  دـیوشب )، ار  اهرذـب 

«. دنک یمن  تیاده  ار  نارفاک  تیعمج  ، دنوادخ ؛و  دنروآ

یب ار  ییایر  لمع  رگید  ییوس  زا  هداد و  رارق  فیدر  مه  ار  كرش  ایر و  وس  کی  زا  : تسا هتفهن  يرایسب  تاکن  هفیرـش  هیآ  نیا  رد 
روفنم ار  رازآ  تنم و  اب  مأوت  ياه  قافنا  هک  هنوگ  نامه  هدرک  یهن  يراک  نینچ  زا  تدش  هب  ار  ناناملـسم  هدناوخ و  رثا  یب  هجیتن و 

.تسا هدرمش 

.دهد یم  ربخ  نینچ  هدنیآ  زا  یثیدح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

ًءاَیِر ال ْمُُهنیِد  ُنوُکَی  ْمِهِّبَر  َْدنِع  اَم  ِِهب  َنوُدیُِری  اَْینُّدلا ال  ِیف  ًاعَمَط  ْمُُهتَِینالَع  ِهِیف  ُنُسْحَتَو  ْمُهُِرئاَرَـس  ِهِیف  ُُثبْخَت  ٌناَمَز  ِساَّنلا  یَلَع  ِیتْأَیَـس  »
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تشز و اه  نآ  نطاب  هک  دـسر  یم  ارف  مدرم  رب  ینامز  ْمَُهل ؛ ُبیِجَتْـسَی  الَف  ِقیِرَْغلا  َءاَعُد  ُهَنوُعْدَـیَف  ٍباَقِِعب  ُهَّللا  ُمُهُّمُعَی  ٌفْوَخ  ْمُهُِطلاَُـخی 
ادـخ فوخ  تْسایر و  ناشنید  ، دـننک یمن  بلط  تسادـخ  دزن  هک  ار  ییاه  شاداپ  زگره.دوش  یم  ابیز  ایند  رد  عمط  يارب  ناشرهاظ 
مامت اب  هک  یـسک   ) قیرغ ياعد  دـننام  رگا  یتح  هک  دزاس  یم  التبم  یتازاجم  هب  ار  اـه  نآ  ادـخ  ناـمز  نآ  رد.تسین  ناـشدوجو  رد 

 ( ،ج 2،ص 296،ح 14 یفاک «.) . دوش یمن  باجتسم  ناشیاعد  دنناوخب  ار  ادخ  دناوخ ) یم  ار  ادخ  شدوجو 

دراو يراکایر  شهوکن  هرابرد  يرایـسب  تایاور  هعیـشلا  لئاسو  باتک  یفاک و  فیرـش  باـتک  هلمج  زا  ثیدـح  فورعم  عباـنم  رد 
: دومرف هک  دنک  یم  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد  یفاک  مود  دلج  رد  هللا  همحر  ینیلک  هلمج  زا  ؛ تسا هدش 

 ( ،ص 293،ح 3 نامه « . ) . ِهَّللا یَلَع  ُُهباََوث  َناَک  ِهَِّلل  َلِمَع  ْنَمَو  ِساَّنلا  یَلَع  ُُهباََوث  َناَک  ِساَّنِلل  َلِمَع  ْنَم  ُهَّنِإ  ٌكْرِش  ٍءاَیِر  ُّلُک  »

هیآ 110) فهک ، «) ًادَحَأ ِهِّبَر  ِهَدابِِعب  ْكِرُْـشی  ًاِحلاص َو ال  ًالَمَع  ْلَمْعَْیلَف  ِهِّبَر  َءاِقل  اوُجْرَی  َناک  ْنَمَف   » هیآ ریـسفت  رد  يرگید  ثیدـح  رد 
: دیامرف یم  هیآ ) رد  كرش  موهفم  (و 

ُلَمْعَی ُلُجَّرلا  »

اَم َلاَق  َُّمث  ِهِّبَر  ِهَداَبِِعب  َكَرْـشَأ  يِذَّلا  اَذَـهَف  َساَّنلا  ِِهب  َعِمُْـسی  ْنَأ  یِهَتْـشَی  ِساَّنلا  َهَیِکْزَت  ُُبلْطَی  اَمَّنِإ  ِهَّللا  َهْجَو  ِِهب  ُُبلْطَی  ِباَوَّثلا ال  َنِم  ًاْئیَش 
روظنم ًاّرَش ؛ َُهل  ُهَّللا  َرِهُْظی  یَّتَح  ًاَدبَأ  ُماَّیَْألا  ِتَبَهَذَف  ًاّرَش  ُّرُِسی  ٍْدبَع  ْنِم  اَمَو  ًاْریَخ  َُهل  ُهَّللا  َرِهُْظی  یَّتَح  ًاَدبَأ  ُماَّیَْألا  ِتَبَهَذَف  ًاْریَخ  َّرَـسَأ  ٍْدبَع  ْنِم 

ار وا  مدرم  هک  تسا  نیا  شدوصقم  هکلب  تسین  ادـخ  شدوصقم  یلو  ؛ دـهد یم  ماجنا  ار  باوث  ياراد  یلمع  هک  تسا  یـسک  نآ  زا 
تداـبع يارب  هک  تـسا  یـسک  نـیا  دـننک ) شیاتـس  ار  وا  و   ) دنونـشب ار  وا  لـمع  مدرم  هـک  دراد  تـسود  هتـسویپ  دنرمـشب و  كاـپ 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  سپس.تسا  هداد  رارق  کیرش  شراگدرورپ 

رما هک  تسین  يا  هدنب  چیه  دزاس و  یم  رهاظ  ار  نآ  ادـخ  هک  درذـگ  یمن  يدایز  تدـم  دـهد  ماجنا  هنایفخم  ار  یکین  راک  سکره 
 ( ،ج 2،ص 293،ح 4 یفاک «. ) . دزاس یم  راکشآ  ار  نآ  رش  دنوادخ  یتدم  زا  سپ  هک  نیا  رگم  دروآ  اج  هب  یناهنپ  ار  يرش 

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abu Talib said : " O Allah ! I seek Your protection from this: that I may
appear to be good in the eyes of people while my inward self may be sinful before
You, and that I may guard myself (from sinning) only for show before people although
You are aware of everything about me. Thus, I appear before the people in good
shape although my evil acts are placed before You. This means achieving nearness to

.” Your creatures but remoteness from Your pleasure

524 ص :

مالّسلا هیلع  ماما  دنگوس  : 277 تمکح
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هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

اَذَک اَذَک َو  َناَک  اَم  ّرَغَأ  ٍموَی  نَع  ُرِشکَت  َءاَمهَد  ٍهَلَیل  ِربُغ  ِیف  ُهنِم  اَنیَسمَأ  يِّذلأ  َال َو  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

نینچ تشاد ، یپ  رد  يدیپس  زور  هک  میدرب  رس  هب  ار  کیرات  بش  وا  تردق  اب  هک  ییادخ  هب  دنگوس  هن ، دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 
 !. دوبن نانچ  و 

يدیهش

هدوبن نانچ  نینچ و  تشاد ، دهاوخ  یپ  رد  ار  يدیپس  يزور  هک  میدرب  رـس  هب  هایـس  یبش  هدـنامرد  وا  تردـق - زا - هک  ییادـخب  هن !
 . تسا

یلیبدرا

نینچ دوبن  هک  ینـشور  زا  یهایـس  نآ  دوش  یم  رهاظ  هک  هایـس  بش  يایاقب  رد  وت  قیفوت  زا  مدرک  هاگنابـش  هک  یـسک  قحب  دـنگوس 
نینچ

یتیآ

هک میدرب ، نایاپ  هب  تشاد ، یپ  رد  دیپس  يزور  هک  ار  هایس  یبش  وا ، ییاناوت  هب  هک  دنگوس  يدنوادخ  هب  هن ، مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 
.دش دهاوخ  نانچ  نینچ و 

نایراصنا

یم هدژم  ار  ینـشور  زور  شدنخبل  هک  یبش  رات ، بش  يایاقب  رد  میدرک  بش  وا  يوس  زا  هک  يدنوادخ  هب  ، هن : دومرف ترـضح  نآ  و 
 . هدوبن نانچ  نینچ و  ، دهد

اه حرش 

يدنوار
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.نامیالا نسحا  نم  اذه  ءادوسلا و  ءامهدلا  نانسالا و  رشکلا  عم  ودبی  مسبتلا و  رشکلا : .هایاقب و  لیللا : ربغ  و 

يردیک

.ایانثلا نع  هفشلا  ماستباک  راهنلا  نع  لیللا  ماستبا  و  مسبت ، يا  رشکت : و  ءادوس ، هلیل  ایاقب  يا 

مثیم نبا 

ییادخ هب  هن ، ، ) حضاو نشور ، رغا : دنوش ، هدید  اهنادند  هک  يروطب  دنخبل  رـشکت : رات ، هایـس ، ءامهد : بش ، هدـنامیقاب ي  لیللاریغ :
هملک ي: تسا .) هدوـبن  ناـنچ  نینچ و  هک  تسادـج ، نشور  زور  زا  هک  يراـت  بش  هدـنامیقاب ي  رد  میدرک ، بش  وا  تردـق  هب  هک 

تیاهن رد  دنگوس  نیا  و  ددنخ ، یم  هک  یسک  نوچمه  هدش ، ادج  زور  ینشور  زا  هک  ور  نآ  زا  تسا  هدمآ  بش  يارب  هیراع  رـشکت 
.ددرگ یم  لعفنم  هدنونش  هدنروخ و  دنگوس  یتحاصف  نینچ  زا  و  تسا ، تحاصف 

دیدحلا یبا 

[ ِرَّبُغ  ] ِْربُغ ِیف  ُْهنِم  اَْنیَْسمَأ  يِذَّلا  َلاَق ع:َال َو  َو 

 . اَذَک اَذَک َو  َناَک  اَم  َّرَغَأ  ٍمْوَی  ْنَع  ُرِشْکَت  َءاَمْهَد  ٍهَْلَیل 

لاق لیغم  ءاد  هعـضرم و  داسف  هضیح و  ّربغ  لک  نم  أربم  و  یلذـهلا : ریبک  یبأ  لوق  هنم  و  اـیاقبلا (  ربغلا  رغأ و  موی  نع  رتفت  يور  دـق 
.فشکلا هلصأ  مسب و  يأ  رشک  رابغألا و  کلذک  و  هایاقب ).» : ضیحلا ربغ  و  :» ناسللا یف 

«. ( لّوألا هجولا  و  :» ا هجوأ (  لوألا  بیغب و  ارابخإ  نوکی  نأ  وأ  لؤافتلا  ههج  یلع  هلاق  نوکی  نأ  امإ  مالکلا  اذه  و 

یناشاک

مسقم یفن  دیکات  يارب  زا  هیفان  ءال  وا  قیفوت  زا  میدرک  هاگنابش  هک  قح  هب  دنگوس  ینعی  هنم ) انیـسما  يذلا  ال و  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
زور زا  یهایـس  نآ  ددرگ  یم  حـیال  دوش و  یم  رهاظ  هک  رغا ) موی  نع  رـشکت   ) هایـس بش  ياقب  رد  ءامهد ) هلیل  ربغ  یف   ) تسا هیلع 

نآ اب  دوش  یم  رهاظ  هک  تسا  یمـسبت  نآ  هک  ار  رـشک )  ) ظفل هدومرف  هراعتـسا  نینچ  نینچ و  دوبن  هک  اذک ) اذـک و  ناک  ام   ) نشور
.زور ءوض  زا  بش  راعشا  يارب  زا  ناسنا  نانسا 

یلمآ

ینیوزق

یم هک  نآ  یکیراـت  اـی  هایـس  بش  ياـیاقب  رد  وا  زا  میدرک  ماـش  هک  يدـنوادخ  نآ  قح  هب  هن  ینعی  .هملک  نیا  هب  تسا  دروـخ  مسق 
نتخاس ادـیپ  زا  تراـبع  هک  ار  رـشک  ظـفل  تسا  هدومرف  هراعتـسا  .نینچ  نینچ و  دوبن  هک  نشور  زور  زا  دـیامن  یم  نادـند  ددـنخ و 

هدنخ هب  بش  یگنز  دنیوگ : یم  هچنانچ  حبص  رافـسا  هب  ار  نشور  زور  کیرات  بش  نتخاس  ادیپ  زا  نآ  ریغ  ای  هدنخ  هب  تسا  نادند 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 3694 

http://www.ghaemiyeh.com


.دومنب نادند  حبص  زا  دوشگب و  نهد 

یجیهال

هک مالسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .اذک » اذک و  ناک  ام  رغا  موی  نع  رشکت  ءامهد ، هلیل  ربغ  یف  هنم  انیسما  يذلا  ال و  : » مالسلا هیلع  لاق  و 
هک دیفـس  زور  هب  دز  یم  هدنخبل  هک  یکیرات  بش  هیقب ي  رد  وا  تهج  زا  میدرک  بش  هک  یـسک  نانچنآ  هب  دنگوس  تسا ، نانچ  هن 

.نینچ نینچ و  دوبن 

ییوخ

تدب ام  لک  و  اهـضایب ، هعماللا  باینالا  ایانثلا و  رهظی  يذلا  مسبتلا  رـشکتلا :)  ) .هملظملا ءادوسلا  ءامهدلا :)  ) هایاقب لیللا :) ربغ  : ) هغللا
و حبصی ، نا  یلا  لیللا  لوط  ناسنالا  یقبی  يذلا  هللااب  مالـسلا ) هیلع   ) فلح ینعملا : .دجنملا  هترغ - تدب  دقف  حبـص  ءوض و  نم  کل 
تاریبعتلا و نسحا  نم  وه  و  ءاـضیبلا ، نانـسالا  هلـسلس  لـثمت  يذـلا  رجفلا  هعلط  روهظ  ملظملا و  لـیللا  مسبتب  حبـصلا  عولط  نع  ربع 

حراشلا لاق  .هترـضحب  ضرع  روما  یفن  یلع  مالـسلا ) هیلع   ) فلح و  هیفان ، همـالک  یف  اـم  نا  رهاـظلا  و  دـحا ، هب  قبـسی  مل  اهحـصفا ،
یف ام  هظفل  لعج  هناک  لوقا : .هجوا  لوالا  و  بیغب ، ارابخا  نوکی  نا  وا  لافتلا ، هجو  یلع  هلاق  نوکی  نا  اـما  مـالکلا  اذـه  و  یلزتعملا :

يزور هب  هک  دروآرب  هریت  یبش  رد  ار  ام  هک  یئادخ  نادب  مسق  هن  همجرتلا : .ربدـتف  انعم ، هل  مهفی  هلوصوم و ال  مالـسلا ) هیلع   ) همالک
.هدوبن نانچ  نینچ و  دز  دنخبل  نشور 

يرتشوش

یف برعلا  هغل  تالامعتـسا  نم  رهظی  يذلا  يذلا ) ال و   … ( ) فالحا همیلعت  و  مالـسلا ) هیلع   ) هفلح یف  نورـشعلا - عبارلا و  لصفلا  )
کبر الف و  : ) یلاعت لاق  ایفنم ، باوجلا  نوکب  اناذـیا  مسقلا  لوا  یف  هدایز ال  موزل  ایفنم  باوجلا  نوک  نم  مالـسلا ) هیلع   ) همالک لثم 

ال هلیوات : و  تیکسلا : نبا  لاق  اذک .) اذک و  ناک  ام  ملست  يذب  ال   ) برعلا مسق  اولاق : و  مهنیب ) رجش  امیف  كومکحی  یتح  نونموی  ال 
هیبنت یف  .هرخـصلا و  نم  يا : همیثولا ) نم  رانلا  جرخا  يذلا  ال و   ) مهلوق يرهوجلا : لاق  .اذک و  اذک و  ناک  ام  کملـسی  يذـلا  هللا  و 

يذـلا ـال و   ) برعلا فـالحا ) …  همیلعت  و  مالـسلا ) هیلع   ) هفلح یف  نورـشعلا - عبارلا و  لـصفلا   ) لوقت یلاـقلا  ماـهوا  یلع  يرکبلا 
رفا و ینا  موقلا  یعدـی  يرماعلا ال  هنبا  کیبا  الف و  رعاشلا : لاق  و  هضیب ، نم  اخرف  يا : هیباق ) نم  اـبوق   ) هباوص بوق ) نم  هیباـق  جرخا 

يذـلا ال و  نویعلا :)  ) یف امک  هلبا ، یلع  ریغا  یبارعا  لاق  اماه و  ربقلا  یف  یتماه  بواجت  یتح  كاسنا  کیبا ال  الف و  لشهن : نبا  لاق 
: لیخب یف  لبع  دـل  نکی و  مل  هللا  هاضق  ائیـش  نا  اهکرابم و  یف  یلبا  نا  ینرـس  ام  نحا  يوذ  ءادـعا  هتامـش  ول ال  هتداـبع  یف  دـبع  اـنا 

نم يدنع  توملا  یهتشی  ام  هتیور  راصبالا  عنم  يذلاو  ال  نابج : لاق  همسق و  نم  ربلا  كاذف  فیغرلا  ادهتجم ال و  لاق  نا  هتیلا  قدص 
دیزی نب  هللادبع  لاق  الیهـس و  یفکت  کیبا ال  الف و  یمیتلا : فوع  لاق  يدحو و  تیلاب  ام  کیبا  الف و  ناثرح : نب  هیما  لاق  برا و  هل 

مهلتقی مهبر ال  وه  يذلا  ال و  مالـسلا :) هیلع   ) نیـسحلا مدـب  اوبلط  امل  هباحـصا  درـص و  نب  نامیلـس  یف  هفوکلا  یلع  ریبزلا  نبا  لماع 
اعد امل  راتخملا  لاق  .مهتکوش و  دتـشت  یتح  مهودـع  فـالحا ) …  همیلعت  و  مالـسلا ) هیلع   ) هفلح یف  نورـشعلا - عبارلا و  لـصفلا  )
یلع لآ  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هعیب  دـعب  متعیاب  ام  البـس  اجاجف  ضرالا  اظوفحم و  افقـس  ءامـسلا  لعج  يذـلا  الف و  هتعیب : یلا  سانلا 

ال و رصنل : رمع  لاق  امهلامجب - ءاسنلا  ناتتف  ال  رـصن - مع  نبا  بیوذ  یبال  جاجحلا و  نب  رـصنل  رمع  یفن  ربخ  یف  .اهنم و  يدها  هعیب 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 3695 

http://www.ghaemiyeh.com


يذلا و يراصنالا  هحلط  یبا  ربخ  یف  .ادبا و  ضراب  ینعماجت  هدیب ال  یـسفن  يذلا  ال و  بیوذ : یبال  و  اهب ، انا  ضراب  یننکاست  هللا ال 
مکدیزا دمحم ال  سفنب  بهذ  يذـلا  ال و  مهقانعا : برـضی  هولبقی  مل  ناف  مایا  هثالث  یلا  يروشلا  هتـس  یف  هروتـسد  ءارجاب  رمع  هلک 

املف دوـع ، یلع  دودـک  رحبلا  بکار  هل : لاـقف  رمعل  رحبلا  فـصو  صاـعلا  نـب  ورمع  ناـک  .رمع و  اـهب  رما  یتـلا  هثـالثلا  ماـیالا  یلع 
یط ترـسا  لاق : یبارعا  نع  يزوجلا ) نبا  ءایکذا   ) یف .ادبا و  املـسم  هیف  لمحا  ادمحم ال  ثعب  يذلا  ال و  لاق : رحبلا  وزغل  هونذاتـسا 

ناحبـصی و نیدقرفلا  لعج  يذلا  ال و  لاقف : هوبا ، یطعا  امب  اوضری  مل  ءادفلا و  یف  امهیلع  اوطتـشاف  هایدفیل ، همع  هوبا و  مدـقف  اباش ،
ریخ هیف  ناک  نئل  هملک  ینبا  یلا  تیقلا  دـقل  هل : لاق  هیخا و  عم  فرـصنا  مث  مکتیطعا ، اـم  یلع  مکدـیزا  ـال  یط  لـبج  یلع  نایـسمی 

و مالـسلا ) هیلع   ) هفلح یف  نورـشعلا - عبارلا و  لصفلا   ) نیدـقرفلا مزلا  هل  لاق  ناک  مهلبا - نم  هعطق  درط  ءاج و  نا  ثبل  امف  نوجنیل ،
هللاات : ) یلاعت هلوق  لثم  یف  اهتالامعتسا  نم  موهفملا  نا  امک  .هنع  نابیغی  هیلع و ال  ناعلاط  امهناف  یط ، لبج  یلع  فالحا ) …  همیلعت 

یـسار اوعطق  ول  ادعاق و  حربا  هللا  نیمی  تلقف  سیقلا : يرما  لوقک  لبقتـسملا ، یفنملا  باوجلا  نم  ال )  ) فذـح فسوی ) رکذـت  وتفت 
ینب نم  هارمآ  یلع  لزن  لجر  لوق  سالا و  نایظلا و  هب  رخمـشمب  دـیح  وذ  مایالا  یلع  یقبی  هللاات  یلذـهلا : لوق  یلاـصوا و  کیدـل و 

ما اهتیب  ینبت  هللااتف  هبوت : ءاثر  یف  هیلیخالا  یلیل  لوق  رجفلا و  حـضو  یل  حال  ام  ایناز  يرا  هیلا  یبر  تیطعا  ورما  یناـف  عوبری : نب  هبلعث 
نب و باتع  لوق  رداقملا و  فورـص  تلان  نم  لفحا  اکلاه و  هبوت  دـعب  یکبا  تمـسقاف  اضیا : رباوغلا  یلایللا  يدـحا  هلثم  یلع  مصاع 

: نوماملل ینابیشلا  ءاقر 

- نورشعلا عبارلا و  لصفلا   ) همئا اهنم  ریثک  یلع  هبنی  مل  تایصوصخ  برعلا  مالک  یف  هلمجلاب : بکر و  جح هللا  ام  احار  برشا  تیلآ 
لوقک عادلا ، عم  ءاج  اذا  عامسالا  ینعمب  عمـسلا  لامعتـسا  اهنم  و  انهاه ، امک  بدالا  فالحا ) …  همیلعت  و  مالـسلا ) هیلع   ) هفلح یف 

الا ینعار ) ام   ) لعاف یجم ء  مدـع  اهنم  و  عاد .) عمـسا  اهیلا  اعد  ( ) جـهنلا  ) یف عیمـسلا و  یعادـلا  هناحیر  نما  برکیدـعم : نبا  ورمع 
.ایاقب يا : ربغ ) یف  هنم  انیـسما   ) ریکب شفی  انیق  هب  يدهع  هطرـشب و  ریـسی  الا  ینعار  ام  و  هلوقک : ینغملا ، هیلع  هبن  و  الا ،)  ) دـعب هلمج 

موی نع   ) .نانـسالا هنم  تدب  لجرلا ) رـشک   ) و اهنع ، فشک  يا : هبان ، نع  ریعبلا  رـشک  نم  رـشکت )  ) .ءادوس هملظم  يا : ءامهد ) هلیل  )
ههج یلع  مالـسلا ) هیلع   ) هلاق نوکی  نا  اما  مالکلا  اذـه  ناونعلا : دـعب  دـیدحلا  یبا  نبا  لاق  اذـک .) اذـک و  ناک  اـم   ) .ضیبا يا : رغا )
امیف دوهعم  یـش ء  عوقو  یفن  یلع  انیمی  لب  بیغلاب ، ارابخا  و ال  لوفتب ، سیل  تلق : .هجوا  لوالا  و  بیغب ، ارابخا  نوکی  نا  وا  لوفتلا ،
هیلع  ) هفلح یف  نورـشعلا - عبارلا و  لصفلا  (. ) اذـک اذـک و  نوکی  ام  : ) ظفلب ناک  ول  بیغ  نع  رابخالل  ـالمتحم  ناـک  اـمنا  و  یـضم ،

نم موی  رخآ  یف  لـجرل  فـلحف  هللادـبع ، نب  لیعامـسا  مالـسلا ) هیلع   ) هفلح ذـخاف  ناـک ، فـیک  و  فـالحا ) …  همیلعت  و  مالـسلا )
نا ربخلا : یف  و  اذـه ، اذـکه .) کغلب  ام  ناک  ام  ماظع  مایا  نع  رتفت  هلیل  ءاقلت  هنم و  میظع  موی  ربغ  یف  انا  يذـلا  ال و  : ) لاقف ناـبعش ،

يذـلا ال و  : ) لاق هنیمی  یف  دـهتجا  اذا  مازح  نب  میکح  ناک  اولاـق : و  بولقلا ،) بلقم  ـال و   ) ناـک هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نیمی 
فلح نم  و  اذـه ، لیباه .) مد  ال و  : ) لاق فلحی  نا  مهدـحا  دارا  اذا  هموق  ثیـش و  ناک  یبوقعیلا :) خـیرات   ) یف و  ردـب .) موی  یناـجن 

: لاق .ال  لاق : هفرعتا ؟ لطخالل : کلملادبع  لاقف  لطخالا ، هدنع  کلملادـبع و  یلع  دـف  اریرج و  نا  دـقعلا :)  ) یف ام  ریرج  لطخالا و 
دقل کتیزخ  مادا  کتریـصب و  یمعا  يذـلا  و  ریرج : هل  لاقف  .کتفرع  ام  کما  رایعا  ینفرع  يذـلا  و  هل : لـطخالا  لاـقف  .ریرج  اذـه 

.هغارملا نباب  ریرج  راهتشا  یلا  هراشا  کما ) رایعا   ) لطخالا لوق  نوک  رهاظلا  .رانلا و  لها  امیس  كامیسب  کتفرع 

هینغم

و یـشلا ء ، نم  هیقبلا  انه  امک  نیغلا  مضب  و  دقحلا ، ءابلا - نوکـس  نیغلا و  رـسکب  ریغلا - و  نالا ، یلا  ءایحالا  نم  اناقبا  يا  هنم  انیـسما 
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هعمـس لطابی  الاقم  رکنی  مامالا  نا  مسقلا  اذه  نم  موهفملا  .ضیبا و  رغا : و  فشکت ، فشک و  رـشکت - رـشک و  و  ءادرـسلا ، ءامهدلا :
.لئاق نم 

هدبع

یف اهادـبا  برـضک  هنانـسا  نع  رـشک  ءادوسلا و  ءامهدـلا  اـهتیقب و  ءاـبلا  نوکـس  نیغلا و  مضب  هلیللا  ربـغ  اذـک : اذـک و  ناـک  اـم  … 
هجو ءایـضلا و  عطاس  رجف  نع  رجفنت  ءادوس  هلیل  هیقب  یف  هریدـقتب  یـسما  يذـلا  هللااب  فلحی  هجولا  ضیبا  رغـالا  هوحن و  کحـضلا و 

رهاظ هیبشتلا 

يرفعج

مالسالا ضیف 

بـش وا  یئاناوت )  ) زا هک  يدـنوادخب  دـنگوس  هتبلا  تسا : هدومرف  ناـمزلا ) بحاـص  ترـضح  روهظ  هب  راـبخا  رد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
نآ رب  ادـخ  تساوخ  هدارا و  هک   ) تسا هدوبن  نانچ  نینچ و  ددرگ  یم  ادـیوه  نشور  زور  زا  هک  يراـت  بش  هدـنام  یقاـب  رد  میدرک 

ماما شیادیپ  هقح و  تلود  نامز  رد  هکلب  دنرب ، رـس  هب  نیفلاخم  ياهتعدـب  یهارمگ  تلالـض و  یکیرات  رد  مدرم  هراومه  هک  دـشاب 
حبـص ار  رحـس  نیا  شیپ و  رد  رحـس  ار  بش  نیا  هک  دـنبای  یئاهر  یکیرات  زا  هدـش  انـشآ  مالـسا  قیاقح  هب  هجرف ( هللا  لجع   ( ناـمز

(. تسا کیدزن 

ینامز

تموـکح ارچ  هک  دـنا  هتـشاد  هیـالگ  شناتـسود  هدرک و  ناـیب  يرهاـظ  تردـق  رخاوا  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما ار  ـالاب  هـلمج  ارهاـظ 
میتشاذگ رس  تشپ  ار  کیرات  بش  هدومرف  نانآ  خساپ  رد  ترضح  دنام ؟ راک  رس  رب  هیواعم  دیدرگن و  لیکشت  یمالـسا  دصرددص 

دشاب هیآ  نیا  هب  هراشا  دیاش  .دوش  یم  حالصا  اهیورجک  نیا  همه  ددرگ و  یم  زاغآ  مالسلا )) هیلع   ) يدهم تلود   ) تداعس حبـص  و 
( .دریگ یم  رارق  نم  حلاص  ناگدنب  رایتخا  رد  نیمز  : ) دیامرف یم  ادخ  هک 

يزاریش دمحم  دیس 

هلیل هیقب  یف  يا  ءامهد ) هلیل  ربغ  یف   ) هبناج نم  ءاسملا ، یف  انلخد  يا  هنمانیـسما ) يذلا  و   ) اذکه رمالا  سیل  ال ) : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
اذه اذک ) اذـک و  ناک  ام   ) حابـصلا نع  جرفنی  لیللا  ذا  ضیبا ، يا  رغا ) موی  نع   ) جرفنت يا  رـشکت )  ) هیقبلا ینعمب  ربغ )  ) ناف ءادوس ،

(. هر  ) دیسلا هرکذی  میل  مسقلا ، هظفل  مهملا  امنا  و  امهم ، نکی  مل  ثیح  و  فلحلا ، قلعتم 

يوسوم

يذلا هللااب  فلح  حرـشلا : .ضیبالا  رغالا : .ایانثلا  باینالا و  هعم  رهظی  يذلا  کحـضلا  رـشکتلا : .ءادوسلا  ءامهدلا : .ایاقبلا  ربغلا : هغللا :
هایحلا دیق  یلع  انیقبی  يذلا  هللااب  مسقا  لوقن  امک  قرـشملا  حبـصلا  رهظی  ملظملا و  لیللا  یـضمی  نا  یلا  هایحلا  دیق  یلع  ناسنالا  یقبی 

 … ینالفلا یشلا ء  یفن  یلع  فلح  وه  و  رمالا …  اذه  رمالا و  اذه  رمالا و  اذه  ناک  ام  حبصلا  علطی  یتح 
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یناقلاط

یپ رد  يدیپس  زور  اسب  هچ  هک  میدرب  رـسب  هایـس  یبش  هدنامزاب  رد  وا - تردق  زا   - هک یـسک  هب  دـنگوس  هن  دومرف : ترـضح  نآ  «و 
« .تسا هدوبن  نانچ  نینچ و  هک  تشاد  دهاوخ 

هدومرف ریخ  هب  لأفت  يارب  ای  مالّـسلا  هیلع  یلع  ار  نخـس  نیا  دیوگ : یم  نخـس  نیا  تاغل  زا  یخرب  حیـضوت  نمـض  دـیدحلا  یبا  نبا 
.تسا رت  حیحص  تسخن  سدح  نامه  تسا و  بیغ  هب  رابخا  عون  زا  هکنآ  ای  تسا 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

، َّرَغَأ ٍمْوَی  ْنَع  ُرِشْکَت  ، َءاَمْهَد ٍهَْلَیل  ِْربُغ  ِیف  ُْهنِم  اَْنیَْسمَأ  يِذَّلا  َال َو 

.اَذَک اَذَک َو  َناَک  اَم 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

هک ، تشادرب هدرپ  نشور  يزور  زا  شمد  هدیپس  دـنخبل  هک  یبش  ؛ تشاد هگن  کیرات  بش  يایاقب  رد  ار  ام  هک  یـسک  هب  دـنگوس  ، هن
راـتفگ دنـس  (. ) . تسا مالـسلا  هیلع  ماـما  بلاـج  اـبیز و  دـنگوس  ناـیب  اـهنت  تراـبع  نیا  رکذ  زا  فدـه  ) .تسا هدوبن  ناـنچ  نینچ و 

،ج 4،ص 222) هغالبلا جهن  رداصم   ) تسا هتفاین  هغالبلا  جـهن  زج  یعبنم  مالـسلا  هیلع  ماما  مالک  نیا  يارب  بیطخ  موحرم  هنامیکح :
 ( میتفاین يزیچ  میدرک  وجو  تسج  هک  يرگید  عبانم  رد  زین  ام  و 

ابیز رایسب  يدنگوس 

رد یتـح  مالــسلا  هـیلع  ماـما  مـالک  ییاـبیز  تحاـصف و  نداد  ناـشن  ، دـنگوس نـیا  رکذ  زا  هللا  هـمحر  یــضر  دّیــس  باـنج  فدـه 
تـسد رگا  ای  تسا و  هتفاین  تسد  نآ  هب  یـضر  دّیـس  موحرم  ای  تسا ؟ هدش  يراج  هچ  يارب  دنگوس  نیا  هک  نیا  اما.تساهدنگوس 

.تسا هتسناد  یمن  مزال  ار  نآ  رکذ  هتفای 

هدیپس دنخبل  هک  یبش  ؛ تشاد هگن  کیرات  بش  يایاقب  رد  ار  ام  هک  سک  نآ  هب  دنگوس  ، هن : دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  ماما  لاح  ره  هب 
اَم ، َّرَغَأ ٍمْوَی  ْنَع  ُرِشْکَت  ، َءاَمْهَد ٍهَْلَیل  ِْربُغ  ِیف  ُْهنِم  اَْنیَْـسمَأ  يِذَّلا  َال َو  ( ؛» تسا هدوبن  نانچ  نینچ و  هک  ، تشادرب هدرپ  نشور  زور  زا  شمد 

( . اَذَک اَذَک َو  َناَک 

هب ءامْهَد »  » هدنامیقاب و يانعم  هب  ْربُغ »  ) » دنک یم  یناملظ  ياه  بش  یکیرات  هب  هراشا  تسخن  ، بلاج هیبشت  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
رانک وا  ياه  بل  دنخبل ، ماگنه  هب  هک  تسا  یناسنا  دننامه  ییوگ.تسا  ینـشور  زور  ، نآ لابند  هب  هک  تسا ) کیرات  هایـس و  يانعم 

ندیدنخ يارب  اه  بل  نتفر  رانک  يانعم  هب  رشن ) نزو  رب  «) رْشَک  » هشیر زا  ُرِشْکَت » ) » .دوش یم  راکـشآ  شیابیز  ياه  نادند  دور و  یم 
(. تسا دیفس  نشور و  يانعم  هب  ّرَغأ »  » و
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نشور یضر  دّیس  موحرم  يارب  دیاش.تسین  نشور  ، هدرک دای  یعوضوم  هچ  يارب  ار  حیصف  ابیز و  مسق  نیا  مالسلا  هیلع  ماما  هک  نیا 
همحر یـضر  دّیـس  رب  هک  تسه  زین  لامتحا  نیا.تسا  هدرک  رظن  فرـص  نآ  رکذ  زا  هدوب  مسق  ییابیز  نایب  شفدـه  نوچ  یلو  ؛ هدوب

دای مالسلا  هیلع  ماما  هک  یمسق  هنیرق  هب  ناوت  یم  یلو  تسا ؛ هدوب  دنگوس  لصا  هتفای  تسد  نآ  هب  وا  ار  هچنآ  هدوبن و  نشور  زین  هللا 
تیلهاج کیرات  نارود  زا  مدرم  لاقتنا  یتسرپ و  تب  رفک و  كرـش و  راثآ  وحم  مالـسا و  روهظ  هب  هراشا  ، مسق هک  دز  سدـح  هدرک 
هتشاذگ مالسا  رد  هک  دوب  ییاه  تعدب  زا  یـضعب  یفن  هب  هراشا  عقاو  رد  اذَک » اذَک و  َناک  ام   » هلمج هدوب و  مالـسا  ینارون  نارود  هب 

.تشادن دوجو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  نامز  رد  دش و 

ماما هک  هدوب  یلطاب  بلطم  هب  هراشا  تسا  نکمم  اذَک ) اذَـک َو  ناک  ام   ) هلمج : دـیوگ یم  دوخ  هغالبلا  جـهن  حرـش  رد  « هینغم » موحرم
.دسر یم  رظن  هب  رت  بسانم  میدرک  رکذ  ام  هچنآ  یلو  ؛ تسا هدمآرب  نآ  راکنا  ماقم  رد  هدوب و  هدینش  یسک  زا  ار  نآ  مالسلا  هیلع 

وگو تفگ  ، نادنمـشناد نارـسفم و  ناـیم  رد  هیفاـن ، اـی  تسا  هدـئاز  برع  مـالک  رد  نآ  هباـشم  مسق و  نیا  زاـغآ  رد  « ـال » هک نـیا  رد 
َکِّبَر ال الَف َو  : » دیامرف یم  هک  تسا  هدمآ  « ءاسن » هروس هیآ 65  رد  دیجم  نآرق  رد  هچنآ  دننام  دنناد ؛ یمن  هدئاز  ار  نآ  یعمج  ؛ تسا

دنراد هدیقع  رگید  یعمج  یلو  ؛ دزادرپ یم  رگید  بلطم  هب  سپـس  دنک  یم  یفن  ار  نآ  ، هدش رکذ  ًالبق  یبلطم  دندقتعم  و   ...«. َنُونِمُْؤی
(. تسا دیکأت  يارب  هدئاز  تاملک  زا  يرایسب  هک  میناد  یم  و   ) دیآ یم  ًادعب  هک  تسا  ییفن  دیکأت  يارب  تسا و  هدئاز  «ال» هک

يارب هدیفم و  «ال»ي  يرگید دیکأت و  يارب  هدئاز و  «ال»ي  یکی : تسا هدـش  لقن  لوق  ود  الاب  هفیرـش  هیآ  رد  زین  يزار  رخف  ریـسفت  رد 
،ج 10،ص ریبک ریـسفت   ) . .تسا هدش  هتفرگ  هدـئاز  ال» ،» عماجلا عماوج  ریـسفت  رد  یلو  ؛ تسا هدـمآ  نیا  زا  شیپ  هک  هدوب  یبلطم  یفن 

،ج 1،ص 267) عماجلا عماوج  127؛

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abu Talib said : I swear by the One Who let us pass the dark night after
.” which there was a bright day that such and such did not happen

لمع موادت  شزرا  : 278 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ُهنِم ٍلُولمَم  ٍرِیثَک  نِم  یَجرَأ  ِهیَلَع  ُموُدَت  ٌلِیلَق  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد
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 . تسا رت  هدننک  راودیما  ییآ  هوتس  هب  نآ  زا  هک  يرایسب  راک  زا  دبای ، همادا  هک  یکدنا  راک  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 

يدیهش

.ییآ ریگلد  نآ  زا  هک  يرایسب  زا  هب  ییاپب  نآ  اب  هک  یکدنا 

یلیبدرا

نآ زا  دنبای  تمالم  هک  يرایسب  زا  تسا  رتراودیما  ورب  دشاب  میاد  هک  یکدنا 

یتیآ

.يدرگ لولم  نآ  زا  هک  يرایسب  زا  تسا  رتهب  ینک ، تموادم  نآ  رب  هک  یکدنا  زیچ  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . يوش هتسخ  نآ  زا  هک  يدایز  راک  زا  تسا  رت  شخب  دیما  ینک  تموادم  نآ  رب  هک  يراک  كدنا  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

مثیم نبا 

هیلع  ) ماما دوصقم  يدرگ .) لولم  هتـسخ و  نآ  زا  هک  تسا  يداـیز  راـک  زا  رت  شخبدـیما  ینک ، تموادـم  نآ  رد  هک  یکدـنا  راـک  )
هدامآ رتهب  ار  سفن  و  موادم ، ریغ  هدـننک و  هتـسخ  دایز  راک  زا  تسا  رتشزرارپ  موادـم ، كدـنا  راک  اهراک  زا  هک  تسا  نیا  مالـسلا )

.دراد يرتشیب  دوس  ترخآ  رد  سپ  دزاس ، یم 

دیدحلا یبا 

 . ُْهنِم ٍلُولْمَم  ٍرِیثَک  ْنِم  یَجْرَأ  ِْهیَلَع  ُموُدَت  ٌلِیلَق  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

نم هحالفل  یجرأ  هل و  عفنأ  کلذ  نإف  کلذ  یلع  ماد  الیلق و  الیلق  هنم  ظفحف  هیملعلا  بتکلا  نم  باتک  ظـفح  دارأ  نم  نأ  بیر  ـال 
.کلذب دهشت  هبرجتلا  هنم و  هرجض  هایإ و  هلالمل  هیلع  مودی  اریثک و ال  ظفحی  نأ 

«. ( عطقنملا ریغ  :» یف ا اهدـعب  مئادـلا (  ریـسیلا  ءاطعلا  وحن  قیدـصلل و  هلیلقلا  هرایزلا  وحن  ظفحلا  یف  لوقلاک  ظفحلا  ریغ  یف  لوقلا  و 
کلذ وحن  عطقنملا و  ریثکلا  نم  ریخ  وه  يذلا 
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یناشاک

زا تعفنم ، يور  زا  تسا  رتراودیما  هنم ) لولمم  ریثک  نم  یجرا   ) وا رب  یـشاب  میاد  هک  یکدنا  هیلع ) مودت  لیلق  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
وا زا  دیبای  هودنا  تلالم و  هک  يرایسب 

یلمآ

ینیوزق

لولم وا  زا  صخش  هک  يرایـسب  زا  تسا  رتشیب  وا  دیما  ای  تسا  رتراودیما  نآ  رب  یـشاب  رمتـسم  مئاد و  هک  تعاط  زا  الثم  كدنا  راک 
.دوش هدیمر  ددرگ و 

یجیهال

رب تموادم  وت  هک  یتدابع  زا  كدنا  هک  مالسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .هنم » لولمم  ریثک  نم  یجرا  هیلع  مودت  لیلق  : » مالسلا هیلع  لاق  و 
تلالم تهج  زا  هدش  كرت  ینعی  وا ، زا  هدش ي  رجضنم  هدش و  هتشاد  تمالم  رایـسب  تدابع  زا  تسا  رت  هتـشاد  عفن  دیما  ییامن ، نآ 

.وا زا  راجضنا  و 

ییوخ

وحن لابقالا  طاشنلاب و  کـلذ  ققحتی  اـمنا  هجوتلا و  بلقلا و  روضح  لاـمعالا  لوبق  طئارـش  نم  نا  یلا  مالـسلا ) هیلع   ) راـشا ینعملا :
، هلاحم لیطعتلا ال  عطقلاب و  یهتنی  هنا  امک  هدابعلا ، حور  هنع  بلـسی  الـسکم  المم و  لمعلا  راـص  اذاـف  بلقلا ، رـست  هبغر  نع  لـمعلا 
زا هب  ینک ، تموادـم  نآ  رب  هک  كدـنا  يریخ  همجرتـلا : .محازملا  لـمملا  ریـسکلا  نم  نسحا  یجرا و  مئاد  لـیلق  لـمعب  لاغتـشالاف 

.یئامن تلالم  راهظا  نآ  زا  هک  تسا  يرایسب 

یلدگنت اب  ریثک  لمع  زا  هب  *** دوب تسویپ  بوخ و  هک  یمک  رادرک 

يرتشوش

یف و  ادامتعا .) ادصق و  انایسن ال  وا  اوهس  هضعب  دیعاف  الوا  ریتخا  امب  دهعلا  دعب  امبر  و   ) هلوقب هنع  هجابیدلا  یف  رذتعا  رارکت  وه  لوقا 
هیلع  ) قداـصلا نع  و  لـق - نا  هیلع و  موادـی  لـمع  نم  یلاـعت  هللا  یلا  بحا  یـش ء  نم  اـم  مالـسلا ) هیلع   ) رفعج یبا  نـع  یفاـکلا ) )

هللاءاش ام  کلذ  هماع  یف  اهیف  نوکی  ردقلا  هلیل  نا  کلذ  ءاش و  نا  هنع  لدعی  مث  هنـس  هیلع  مدیلف  لمع  یلع  لجرلا  ناک  اذا  مالـسلا )
اذا هللا  نا  ینب  ای  لاقف  اقرع  باصتا  انا  ینآرف و  تدهتجا  دق  ثدـح و  انا  فاوطلاب و  انا  یبا و  یب  رم  مالـسلا ) هیلع   ) هنع .نوکی و  نا 

یبنلا نع  و  تادابعلا و ) …  نم  مالسلا ) هیلع   ) هنیب ام  یف  نوعبرالا - یناثلا و  لصفلا   ) .ریسیلاب هنع  یـضر  هنجلا و  هلخدا  ادبع  بحا 
کـسفن یلا  ضغبت  و ال  ربخ - یف  و  هدابع - یلا  هللا  هدابع  اوهرکت  قفرب و ال  هیف  اولغواف  نیتم  نیدـلا  اذـه  نا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )

- لاق نا  یلا  هعبرا - هل  نم  هثالث و  هل  نم  نامهس و  هل  نم  مهس و  هل  نم  نیملسملا  نم  نا  مالسلا ) هیلع   ) قداصلا نع  .کبر و  هدابع 
نا یلا  هثالثلا - بحاص  هیلع  ام  یلع  نیمهـسلا  بحاص  نیمهـسلا و ال  بحاص  هیلع  ام  یلع  مهـسلا  بحاص  لـمحت  نا  یغبنی  سیلف 
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اـضوت هل  لاق  بابلا و  هیلع  عرقف  ارحـس  هاتاف  هباجاف  هل  هنیز  مالـسالا و  یلا  هاعدـف  ینارـصن  راج  هل  ناک  الثم  کل  برـضاس  و  لاق -
راهنلا بهذت  نیا  لجرلا  هل  لاقف  هلزنمل  راجلا  ماقف  احبصا  یتح  اثکم  مث  رجفلا  ایلص  مث  هللا  ءاش  ام  ایلصف  هعم  جرخ  اضوتف و  هالـصلل 

مث رـصعلا  یلـص  یتح  هسبحف  لیلق  رـصعلا  رهظلا و  نیب  ام  هل و  لاق  مث  رهظلا  یلا  هعم  سلجف  لیلق  رهظلا  نیب  کنیب و  يذلا  ریـصق و 
یقب امنا  هل  لاقف  فرـصنی  نا  دارا  مث  برغملا  یلـص  یتح  هسبتحاف  هلوا  نم  لقا  راهنلا و  رخآ  اذه  نا  هل  لاقف  فرـصنی  نا  داراو  ماق 
اذهل بلطا  لاق  جرخا  هل  لاق  بابلا و  هیلع  برضف  هیلع  ادغ  ارحس  ناک  املف  اقرفت  مث  هرخالا  ءاشعلا  یلص  یتح  ثکمف  هدحاو  هالص 

ینا رعاشلا : لاق  دیدحلا  یبا  نبا  لاق  اذه و  هنم - هجرخا  یـش ء  یف  هلخداف  لایع - یلو  نیکـسم  ناسنا  انا  ینم و  غرفا  وه  نم  نیدلا 
رثک اذا  لولمم  یشلا ء  لمف و  هترایز  یف  هیلع  ترثک 

هینغم

یف هب  یتات  ریثک  لمع  نم  لضفا  یمنا و  مایالا  نم  ریثکلا  یف  مئادـلا  ریـسیا  ناف  اریـسی ، ول  موی و  لک  یف  لمعا  و  رمعلا ، هصرف  زهتنا 
.حیرلا عم  بهذی  و  هماست ، هلمت و  مث  نینآ ، وا  دحاو  نآ 

هدبع

هکرتتف هنم  ماست  ریثک  نم  لضفا  وهف  هیلع  مواد  الیلق و  لمعا  لولمم : ریثک  نم  یجرا  … 

يرفعج

مالسالا ضیف 

زا تسا  رتشیب  نآ  هب  دوس )  ) دیما یهد  همادا  نآ  هب  هک  يراک  كدنا  تسا : هدومرف  نتـشاد ) راکتـشپ  ندوتـس  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
(. یئامن شکرت  نآ  رثا  رب  هک   ) يدرگ هتسخ  لولم و  نآ  زا  هک  يرایسب  راک 

ینامز

دراد یم  زاب  راک  نآ  زا  درـسلد و  جـیردت  هب  ار  ناـسنا  تسا و  هدـننک  هتـسخ  تداـبع ، رد  یتح  يراـک  ره  رد  يور  هداـیز  طارفا و 
تسا ماود  لباق  يدرف  نینچمه  راک و  مالسلا ) هیلع   ) ماما هدومرفب  .تسین  ماود  لباق  تسا و  مومذم  یتسس  طیرفت و  هک  يروطنامه 

یتقو ادخ  هک  اجنآ  ات  دندودحم  سانش  هفیظو  لدتعم و  ادرفا  .دنک  یـسررب  بوخ  ار  رما  بناوج  دشاب و  قیقد  لادتعا و  دح  رد  هک 
-( سانش هفیظو  و  دنرکاش - مناگدنب  زا  یمک  : ) دیامرف یم  دنک  یم  هرامش  هداد  نامیلس  هب  هک  ار  یئاهتمعن 

يزاریش دمحم  دیس 

ناسنالا و هنم  لمی  ناب  هنم ) لولمم  ریثک  نم  یجرا   ) هنایتا یف  ارمتـسم  یقبت  ناب  لامعا ، نم  هیلع ) مودـت  لـیلق  : ) مالـسلا هیلع  لاـق  و 
.هکرتیف ماسی 

يوسوم
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هیلع و هموادـملا  عم  لمعلا  وا  رجـالا  نم  لـیلقلاف  عوطقم …  رهن  ـال  هیراـج و  هیقاـس  لاـقی : حرـشلا : .رجـضلا  ماـسلا و  لـلملا : هغللا :
و فقوت ، اریثک و  ناک  اذا  لمعلا  کلذک  هدعب و  رجالا  نع  فقوتت  مث  هعفد  هیلع  لصحت  يذلا  ریبکلا  رجالا  نم  ریخ  هیف  هیرارمتسالا 

 … ادبا لفاونلا  نع  اهدعب  عطقنت  اهلماکب  راهن  لفاون  نم  ریخ  موی  لک  یف  رارمتساب  امهتماقاب  کسفن  دهعتت  ناتعکر 

یناقلاط

« .يوش ریگلد  نآ  زا  هک  تسا  يرایسب  زا  رتهب  ینک  يرادیاپ  نآ  رب  هک  یکدنا  »

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

.ُْهنِم ٍلُولْمَم  ٍرِیثَک  ْنِم  یجْرأ  ِْهیَلَع  ُموُدَت  ٌلِیلَق 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

دایز راک  زا  رت  شخبدیما  یهد  همادا  ار  نآ  طاشن ) اب   ) هک یمک  راک 

هدمآ تروص  هس  هب  مکحلاررغ  رد  مالک  نیا  : دیوگ یم  رداصم  رد  بیطخ  موحرم  هنامیکح : راتفگ  دنـس   ) . .تسا هدـننک  هتـسخ  و 
اه توافت  نیا  « ) ٍعِطَْقنُم ٍریثَک  ْنِم  ٌْریَخ  ُموُدَی  ٌلیلَق   » و ُعِطَْقنَی » ٍریثَک  ْنِم  ٌْریَخ  ُموُدَی  ٌلِیلَق  « ؛ » ٍلُولْمَم ٍریثَک  ْنِم  ٌْریَخ  ِْهیَلَع  ُموُدَت  ٌلِیلَق  : » تسا

نبا زا  سپـس  دنا ) هدرک  لقن  يوحن  هب  ار  هنامیکح  مالک  نیا  مادکره  هک  هتـشاد  تسد  رد  يرگید  عبانم  يدُمآ  هک  دـهد  یم  ناشن 
هب هـک  تواــفت  نـیا  اــب  ، هدروآ یــضر  دّیــس  ریبــعت  نوـچمه  يریبــعت  وا  هـک  دــنک  یم  لــقن  راــیخالا  ضور  باــتک  رد  مساــق 

(( ،ج 4،ص 222 هغالبلا جهن  رداصم  ) .تسا هدرک  رکذ  « ٌْریَخ «،» یجْرأ » ياج

طاشن اب  مأوت  مک  لامعا  شزرا 

اب  ) هک یمک  راک  :» دـیامرف یم  ، دـنلفاغ نآ  زا  يرایـسب  هک  دـیامرف  یم  هراشا  يا  هتکن  هب  هناـمیکح  راـتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
( . ُْهنِم ٍلُولْمَم  ٍرِیثَک  ْنِم  یجْرأ  ِْهیَلَع  ُموُدَت  ٌلِیلَق  ( ؛» تسا هدننک  هتسخ  دایز و  راک  زا  رت  شخبدیما  یهد  همادا  ار  نآ  طاشن )

زا رت  شخبدیما  دشاب  مک  دنچ  ره  دشاب  هتـشاد  ماود  هک  يراک  ، نیقی هب  هدش و  هتفرگ  « ءاجر » هدام زا  رت  شخبدیما  يانعم  هب  یجْرأ » »
.دوش یم  عطق  يدوز  هب  تسا و  تلالم  هیام  هک  تسا  يدایز  ياهراک 

هب ، دنروآ یم  موجه  نآ  هب  - يونعم ای  دشاب  هتشاد  يدام  دیاوف  هاوخ  - دنونش یم  ار  يراک  دیاوف  تیمها و  هک  یماگنه  دارفا  يرایسب 
نآ رارکت  تبغر  رتمک  اسب  يا  دنوش و  یم  هدروخرس  راک  نآ  زا  ، هجیتن رد  هدش و  هدناماو  هتـسخ و  دنهد و  یم  ماجنا  يدایز  رادقم 

.تسا رتدیفم  رایسب  دهد  همادا  تبغر  لیم و  اب  ار  نآ  ناسنا  دشاب و  رتمک  راک  رگا  هک  یلاح  رد  دننک  یم  ادیپ  ار 

تعارز زا  يرایسب  دریگب و  ارف  بآ  ار  اج  همه  دتفیب و  هار  یبالیـس  دوش و  لزان  نامـسآ  زا  هک  تسا  يرابگر  دننام  لوا  هورگ  ِراک 
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یب دـنک  یم  دابآ  ار  اج  همه  هک  تسا  دـیفم  ینالوط و  مرن  مرن  ياه  ناراب  دـننام  مود  هورگ  راک  یلو  ؛ دزاس ناریو  ار  اه  هناخ  اـه و 
.دروآ راب  هب  یناریو  هک  نآ 

هب دنک و  یم  فرـصم  مزال  تیمک  تیاعر  نودـب  دایز و  رادـقم  هب  ار  یـشخبافش  يوراد  هک  تسا  یـسک  دـننام  لوا  هورگ  ِراک  زین 
هک تسا  یسک  دننام  مود  هورگ  راک.ددرگ  یم  رازیب  وراد  نآ  زا  هشیمه  يارب  اسب  هچ  دوش و  یم  راتفرگ  تیمومسم  هب  ، نامرد ياج 

نماد ینایز  دبای و  یم  يدوبهب  دنک و  یم  فرصم  ینالوط  ًاتبسن  تدم  رد  جیردت  هب  بیبط  روتسد  قبط  مک و  رادقم  هب  ار  وراد  نآ 
.دریگ یمن  ار  وا 

: دیامرف یم  هک  تسا  هدمآ  زین  تمکح 444  رد  هنامیکح  مالک  نیمه  هیبش 

«. دشاب هدننک  هتسخ  هک  تسا  يدایز  راک  زا  رتهب  دبای  ماود  هک  یمک  راک  ُْهنِم ؛ ٍلُولْمَم  ٍرِیثَک  ْنِم  ٌْریَخ  ِْهیَلَع  ٌموُدَم  ٌلِیلَق  »

.تسا هدمآ  ، هدرک رکذ  یفاک  رد  ینیلک  موحرم  هک  یلصفم  ثیدح  رد  انعم  نیمه 

دنرتشیب و یضعب  مهس و  ود  یضعب  ، مهـس کی  ياراد  یـضعب  ؛ دنتـسین ناسکی  لمع  نامیا و  رد  مدرم  همه  : تسا نینچ  ثیدح  زاغآ 
: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  سپس.دنک  لیمحت  دراد  يرتمک  ناوت  هک  یسک  رب  ار  دوخ  عضو  دراد  يرتشیب  ناوت  هک  یسک  دیابن 

ار مالسا  يایازم  درک و  توعد  مالسا  هب  ار  وا  دوب ، ینارصن  هک  تشاد  يا  هیاسمه  ناناملـسم  زا  يدرم  : منک یم  رکذ  یلاثم  وت  يارب 
.تفوک ار  ناملسم  هزات  هیاسمه  هناخ  ِرد  ناملسم  درم  ، رحس ماگنه.دش  ناملسم  تفریذپ و  مه  وا  ، درمشرب يو  يارب 

: تفگ يراد ؟ راک  هچ  : تفگ.ماوت هیاسمه  ، صخش نالف  نم  : تفگ یتسیک ؟ : تفگ

رادقم دمآ و  وا  هارمه  دیـشوپ و  سابل  تفرگ و  وضو  وا.میورب  حبـص  زامن  يارب  ایب  نم  هارمه  شوپب و  ار  تیاه  سابل  ریگب و  وضو 
قیفر.ددرگرب شا  هناخ  هب  ات  تساخرب  ناملسم  هزات  درم  دش و  حبص  ات  دندرک  ربص  سپـس.دندناوخ  زامن  رجف  عولط  زا  شیپ  يدایز 

شناملـسم هیاسمه  هارمه  ناملـسم  هزات  درم  نآ.تسین  يدایز  تقو  رهظ  اـت  تسا و  هاـتوک  زور  يور ؟ یم  اـجک  : تفگ شناملـسم 
هزات درم.میناوخب  ار  رصع  زامن  ات  شاب  تسین  يدایز  هلصاف  زین  رصع  رهظ و  نیب  : تفگ وا  هب  سپس.دندناوخ  ار  رهظ  زامن  ات  تسـشن 

یم برغم  زامن  زا  دعب.میناوخب  ار  برغم  زامن  ات  نامب  هدیسر  نایاپ  هب  زور  : تفگ وا  هب  ، ددرگزاب دوخ  لزنم  هب  تساوخ  یم  ناملسم 
هزاـت درم.يور  یم  لزنم  هب  دـعب  میناوخب  مه  ار  نآ  اـت  ناـمب  هدـنامن  یقاـب  رتـشیب  زاـمن  کـی  : تفگ ددرگرب  شا  هناـخ  هب  تساوـخ 
رگید راب  دش  دعب  زور  رحـس  هک  یماگنه.دنتفر  دوخ  لزنم  هب  مادکره  دندش و  ادج  مه  زا  سپـس  ؛ دـناوخ مه  ار  اشع  زامن  ناملـسم 

: تفگ یتسیک ؟ : تفگ.دز ار  وا  هناخ  ِرد  دمآ و  ناملسم  درم 

ناملـسم هزات  درم  : میناوخب زاـمن  میورب  شوپب  ار  تیاـه  ساـبل  ریگب و  وضو  : تفگ يراد ؟ راـک  هچ  : تفگ.متـسه صخـش  نـالف  نم 
.نک ادیپ  ار  نم  زا  رتراکیب  مدآ  ، نید نیا  يارب  ؛ ٌلایَع یلَع  ٌنیکْسِم َو  ٌناْسنإ  اَنأ  یّنِم َو  ْغَْرفأ  َوُه  ْنَم  ِنیِّدلا  اَذِهل  ُْبلْطُأ  : تفگ

.مشاب یگدنز  راک و  لابند  دیاب  مراو و  لایع  متسه و  یجاتحم  مدآ  نم 
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زا ار  وا  دایز ) لیمحت  ینادان و  رثارب  اـما   ) درک مالـسا  لـخاد  ار  وا  ؛ ُْهنِم ُهَجَرْخأ  ٍءْیَـش  ِیف  ُهَلَخْدأ  :» دومرف ناـیاپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
،ج 2،ص 42،ح 2) یفاک «. ) . تخاس جراخ  مالسا 

هب نیگنـس و  فیاظو  دنـشاب  بقارم  هک  ناردام  ناردپ و  ناغلبم و  يارب  صوصخ  هب  ناناملـسم و  همه  هب  تسا  یـسرد  عقاو  رد  نیا 
هک هنوگ  نآ  ار  مالـسا  دننکن و  لیمحت  نادـنزرف  مدرم و  هدوت  رب  ، دـنرادن ار  نآ  لمحت  داتوا  لضافا و  زج  هک  یتابحتـسم  صوصخ 

.دنبای موادت  نآ  رب  دنناوتب  ات  دنیامن  یفرعم  ناسآ  لهس و  نید  تسه 

هک اج  نآ  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مالک  زا  هتفرگرب  هدومرف  هنامیکح  مالک  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  هچنآ  عقاو  رد 
: دیامرف یم 

ام ِهّللا  َیلإ  ِلامْعْألا  َّبَحأ  ّنإَف  ِْهیَلَع  ْمِوادـُِیل  َُّمث  ُقیُِطی  ام  ِهَدابِْعلا  َنِم  ْرُْظنَْیلَف  ِهَّدُْـملا  ُرْدَـق  اـم  يرْدَـی  ـال  ْمُکَدَـحَأ  َّنإ  ٌَهلُولَم َو  َسْفَّنلا  َّنإ  »
هک دیورب  یتدابع  غارـس  هب  دیاب.دیراد  لمحت  ناوت و  هزادنا  هچ  دیناد  یمن  امـش  دوش و  یم  لسک  ناسنا  حور  َّلَق ؛ ْنإ  ِْهیَلَع َو  ُمیدـُی 
زنک «. ) . دـشاب مک  دـنچره  ، دـشاب هتـشاد  همادا  هک  تسا  یلمع  اـهراک  نیرت  بوبحم  اریز  ، دـیبای موادـت  نآ  رب  دـیراد و  ار  نآ  ناوت 

 ( ،ح 5312 لاّمعلا

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said: “A small act of goodness which is continued regularly is
.more beneficial than a grand one carried out with grudge

تاّبحتسم تابجاو و  هاگیاج  تخانش  : 279 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

اَهوُُضفراَف ِِضئاَرَفلِاب  ُِلفاَّونلا  ِتّرَضَأ  اَذِإ  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

 . دینک كرت  ار  نآ  دناسر  نایز  تابجاو  هب  تابحتسم  هاگ  ره  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 

يدیهش
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.دیراذگاو ار  اهبحتسم  دناسر ، نایز  اهبجاو  هب  اهبحتسم  رگا 

یلیبدرا

ارنآ دینک  كرت  هضیرف  اهزامنب  یتنس  ياهزامن  دناسر  ررض  هاگ  ره  دومرف  و 

یتیآ

.يوگ كرت  ار  تابحتسم  دنناسر ، نایز  تابجاو  هب  تابحتسم  رگا  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . دینک اهر  ار  تابحتسم  دنزب  نایز  تابجاو  هب  تاّبحتسم  هک  ینامز  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

یلا یهتنا  اذا  یتح  هفعـضی  وا  هلمی  ءرملا و  لـکی  اـمم  لـفاونلا  نم  راـثکالل  ناـک  اذا  يا  اـهوضفراف : ضئارفلاـب  لـفاونلا  ترـضا  اذا 
نم لاوطلا  یف  عرـشی  نا  جردـتی  و  الماک ، ضرفلاب  نایتالا  نم  هنکمتل  لفاونلا ، نم  رـصقی  نا  یغبنیف  هطئارـش ، ضعبب  لـخی  ضرفلا 

بجی ءایرلا  یلا  يدوی  لفاونلا  ریثکت  ناک  اذاف  ضرف  ءایرلا  نم  عانتمالا  لـیق  و  کـلذ ، رئاـظن  و  ضرفلا ، تقو  توفی  ثیحب  لـفاونلا 
و نولمعی ، امب ال  نواری  نالا  و  تاعاطلا ، نم  نولمعی  امب  نواری  یضاملا ال  نمزلا  یف  سانلا  ناک  ضایع : نب  لیضف  لاق  .هنم  عانتمالا 
و یب ، يزهتـسی ء  يذلا  يدبع  یلا  اورظنا  هکئالملل : لوقی  ءایر ، هعاط  لمع  وا  ءایر ، هدابع  نم  دـبع  یلـص  اذا  یلاعت  هللا  نا  رثالا  یف 

.نوکی نا ال  یلوالاف  رسکلل  اببس  ربجلا  ماد  امف  اهراسکنال ، اربج  ضئارفلا و  یف  عقاولا  للخلل  ایفالت  تعضو  لفاونلا  نا  ملعا 

مثیم نبا 

تابجاو طیارـش  زا  یخرب  لاکـشا  ثعاب  تابحتـسم  هاگره  ینعی : دینک .) كرت  ار  اهنآ  دـننزب ، همطل  تابجاو  هب  تابحتـسم  هاگره  )
.تشذگ حورشم  روط  هب  بلطم  نیا  و  تسا ، بجاو  یتابحتسم  نانچ  كرت  دندرگ ،

دیدحلا یبا 

 . اَهوُُضفْراَف ِِضئاَرَْفلِاب  ُِلفاَوَّنلا  ِتَّرَضَأ  اَذِإ  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

.کلذ یف  ءاهقفلا  بهاذم  انرکذ  اهدؤی و  مل  هضیرف  هیلع  نمم  حصت  له  هلفانلا  یف  لوقلا  مدقت  دق 

أطخأ و دـقف  هیلفنلا  هدابعلاب  اهلغـش  اهیف و  ضئارفلا  لـعفی  مل  ضئارفلا  تاـقوأ  نآ  یتح  لـفاونلاب  تقولا  قرغتـسا  نم  نأ  بیر  ـال  و 
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ام هرهاظ  الثم  اذـه  نوکی  نأ  حلـصی  کلذ و  یف  نیملـسملا  نیب  فـالخ  ـال  هضیرفلا  تقو  قیـضتی  ثیح  هلفاـنلا  ضفری  نأ  بجاولا 
رخآ رمأ  هنطاب  انرکذ و 

یناشاک

سپ اهوضفراف )  ) هضیرف ياهزامن  هب  یتنـس  ياهزامن  دـناسر  ررـض  هک  هاگره  ضئارفلاب ) لـفاونلا  ترـضا  اذا  مالـسلا : هیلع  لاـق  (و 
تفای رکذ  مدقتام  رد  ثیدح  نیا  لثمو  ار  لفاون  نآ  دینک  كرت 

یلمآ

ینیوزق

ار اه  هلفان  دیهد  كرت  اه  هضیرف  هب  اه  هلفان  دناسر  ررض  هاگره 

یجیهال

هب هبحتـسم  لامعا  دـناسر  ررـض  هاگ  ره  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .اهوضفراف » ضئارفلاب  لفاونلا  ترـضا  اذا  : » مالـسلا هیلع  لاـق  و 
.دیرآ ياج  هب  ار  هبجاو  لامعا  ینعی  ار ، اهنآ  دینک  كرت  سپ  هبجاو  لامعا 

ییوخ

رـضی ثیحب  تابجاولا  ءادا  نع  هلفغلا  عم  امهلاثما  هیعدـالا و  هراـیزلاک و  هبحتـسم  روماـب  لاعتـشالاب  ساـنلا  ضعب  داـتعا  دـق  ینعملا :
و بجاولاب ، ترضا  اذا  هبحتـسملا  رومالا  ضفرب  مالـسلا ) هیلع   ) رماف .هدودح  هطئارـشب و  هیلع  بجی  ام  ءادا  نع  رومالا  هذهب  هلاغتـشا 

هرما نم  دافتـسی  له  و  ـال ؟ ما  ـالثم  هلیـضفلا  تقو  نع  اـهریخاتل  هضیرفلا  باوث  ناـصقنب  هلفاـنلا  ترـضا  اذا  اـم  مکحلا  لمـشی  لـه 
هبجاو روما  هب  نایز  هیام ي  هبحتـسم  روما  ماجنا  نوچ  همجرتلا : ماقملا  هعـسی  طسب ال  یلا  جاتحی  ما ال ؟ ذئنیح  هلفانلا  نالطب  ضرفلاب 

.دزادرپب بجاو  هب  دینک و  كرت  ار  اهنآ  دوش ،

درک نآ  كرت  دیابب  ار  ناملسم  درک *** نایز  ار  ضئارف  رگ  لفاون 

يرتشوش

خیـشلا يور  .ثیداحالا و  لک  یف  هتدـجو  کلذـک  ضئارفلا  نم  یـش ء  هیلع  لجرلا و  عوطتی  نا  زوجی  ال  عنقملا )  ) یف اهوکرتا  يا 
رهـش نم  کیلع  ناک  ول  سیاـقت  نا  دـیرتا  لاـق - نا  یلا  رجفلا - لـبق  لاـق  رجفلا  یتعکر  مالـسلا ) هیلع   ) رفعجاـبا تلاـس  هرارز  نع 
هارما یف  مالـسلا ) هیلع   ) قداصلا نع  رامع  نب  هیواعم  نع  .هضیرفلاب و  ادـباف  هضیرفلا  تقو  کیلع  لـخد  اذا  عوطتت ، تنکا  ناـضمر 

یف هعـضف  یقب  ام  هضیرف و  ححلا  ناف  جحلاب  ادبا  لاقف  کلذ  لاملا  عسی  ملف  اهنع  جحی  اهنع و  قتعی  اهنع و  هب  قدصتی  اهثلثب  تصوا 
یفلا ء غلب  اذاف  هضیرفلا  ناکمل  ناعارذـلا  عارذـلا و  لـعج  مالـسلا ) هیلع   ) رقاـبلا نع  یفاـکلا )  ) یف .هقدـصلا و  قتعلا و  يا  لـفاونلا -

نم مالسلا ) هیلع   ) هنیب ام  یف  نوعبرالا - یناثلا و  لصفلا   ) نم لجر  یل  لاق  مالسلا ) هیلع   ) هنع هلفانلا  تکرت  هضیرفلاب و  تادب  اعارذ 
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ریغ یف  انعوطت  ناک  عوطتن  نا  اندرا  اذا  انا  تلق  سانلاک  هماقالا  ناذالا و  نیب  عوطتت  كارا  ـال  یلاـم  هنیدـملا  لـها  تاداـبعلا و ) … 
یف یبلحلا  هاور  ام  فنـصملا  هلقن  ام  ریغ  کـلذ  یف  اـضیا  مالـسلا ) هیلع   ) لاـق اذـه و  .عوطت  ـالف  هضیرفلا  تلخد  اذاـف  هضیرف  تقو 

لجرلا لصی  مکل و ال  ادـب  ام  اولـص  مث  هضیرفلاب  اوادـبا  نکل  هضیرفلا و  تقو  یف  هلفانلا  اوضقت  ال  مالـسلا ) هیلع   ) لاق لاقف : هفحت ) )
مهتولـص یلع  مه  نیذلا   ) لوقی لج  زع و  هناف  ءاضقلا  هنکما  اذا  کلذ  دـعب  ضقیل  رذـع و  نم  الا  اهکرتی  هضیرف و ال  تقو  یف  هلفان 

نع مان  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نا  ربخ  یف  و  اذـه ، .لیللاب  راهنلا  نم  راهنلاب و  لیللا  نم  مهتاف  ام  نوضقی  نیذـلا  مه  و  نومئاد )
هبرق ال   ) ناونعلا نم  ءانثتسا  وهف  ربخلا  هحص  یلع  نیتقولا و  توفل  هضیرفلا  مث  هلفانلا  وا ال  یضقف  سمشلا  تعلط  یتح  حبصلا  هالص 

.اروف هضیرفلا  ءاضق  نوکل  رخالا  ناونعلا  اذک  و  ضئارفلاب ) ترضا  اذا  لفاونلاب 

هینغم

همکحلا 39. یف  حرشلا  عم  مدقت 

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

ار تابحتسم  نآ  دیامن ) لالخا   ) دناسر نایز  تابجاو  هب  تابحتسم  هاگ  ره  تسا : هدومرف  تابجاو ) هب  بیغرت  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
(. تشذگ مهن  دصکی و  متشه و  یس و  شیامرف  حرش  رد  نآ  ناهرب   ) دینک كرت 

ینامز

يدایز باوث  دناوخب  دناوتب  سک  ره  هک  تسا  هدرک  نییعت  هلفان  ءاشع ) برغم و  و  رصع ، رهظ ، حبص ،  ) هناگجنپ ياهزامن  يارب  ادخ 
ءایحا يراد و  هدنز  بش  .دوش  اذغ  شحبـص  زامن  دنامب و  باوخ  ناسنا  هک  دوشن  ببـس  ندـناوخ  بش  زامن  هک  اجنآ  ات  اما  درب  یم 

ای بجاو و  ياهزامن  دوشن  ببس  هک  تسا  بوخ  اج  نآات  یلو  تسا  بحتسم  یمالسا  دایعا  زا  یلیخ  هعمج و  ردق ، ياهبـش  نتـشاد 
یلو تسا  بحتـسم  مالـسلا ) هیلع   ) راهطا همئا  روبق  ترایز  .ددرگن  ناسنا  فعـض  بجوم  دوش و  كرت  ءارقف ) يارب   ) یگدنز نیمات 

هک یـسک  يارب  ادخ  هناخ  ترایز  دوشن ، هابتـشا  .دنریگن  رارق  یلام  هقیـضم  رد  دـنزرف  نز و  دوش و  تیاعر  یلام  قوقح  هک  اجنآ  ات 
.دنک ادا  ار  نآ  تسه  یلکشم  ره  اب  دیاب  تسا و  بجاو  دراد  تعاطتسا 

يزاریش دمحم  دیس 

اوتاتل لفاونلا  اوکرتا  يا  اهوضفراف )  ) هضیرفلا لعفی  الف  هلفانلا ، نم  بعتی  نمک  ضئارفلاب ) لـفاونلا  ترـضا  اذا  : ) مالـسلا هیلع  لاـق  و 
.ضئارفلاب

يوسوم
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هالص یلصی  نمک  اهیف  ریخ  الف  تابجاولا  نم  عنمت  تابحتسملا  تناک  اذاف  تابحتـسملا  اهمحازت  الف  تابجاو  ضئارفلا  نال  حرـشلا :
تمدقت دق  و  هاکزلا …  سمخلاک و  هیلاملا  تابجاولا  نم  هیلع  ام  كرتی  ابابحتسا و  قدصتی  وا  هبجاولا  حبصلا  هالـص  كرتی  لیللا و 

هملکلا 39. یف  اهنیعب  هملکلا  هذه 

یناقلاط

« .دیراذگاو ار  اهبحتسم  دناسر ، نایز  بجاو  روما  هب  بحتسم  لامعا  هاگره  »

ای تسا  حیحـص  تسا ، هدنام  یقاب  وا  رب  بجاو  راک  نداد  ماجنا  هک  یـسک  رب  بحتـسم  راک  نداد  ماجنا  ایآ  هک  هلأسم  نیا  دروم  رد 
زامن تقو  ات  دنک  مرگرـس  یبحتـسم  زامن  ندناوخ  هب  الثم  ار  دوخ  یـسک  رگا  هک  تسین  دیدرت  و  دش ، هتفگ  نخـس  نیا  زا  شیپ  هن ،

رد دنک و  اهر  ار  هلفان  ندناوخ  هک  تسا  بجاو  دشاب ، گنت  بجاو  زامن  تقو  رگا  .تسا و  هدرک  اطخ  دوش ، يرپس  دسرب و  بجاو 
زیچ نآ  نطاـب  تسا و  نیا  شرهاـظ  هک  دـشاب  یلثم  نخـس  نیا  تسا  نکمم  .تـسین و  یفـالتخا  چـیه  ناناملـسم  ناـیم  هلأـسم  نـیا 

.يرگید

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

.اَهوُُضفْراَف ِِضئاَرَْفلِاب  ُِلفاَوَّنلا  ِتَّرَضَأ  اَذِإ 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

، دناسر نایز  تابجاو )  ) ضئارف هب  تابحتسم )  ) اه هلفان  هک  یماگنه 

هفاضا.میداد تمکح 39  لیذ  ار  مزال  حیضوت  ، هنامیکح راتفگ  نیا  كردم  هرابرد  هنامیکح : راتفگ  دنـس   ) . .دییوگ كرت  ار  اه  نآ 
لقن تروص  نیا  هب  قوف  هنامیکح  مالک  هتسیز  یم  یـضر  دّیـس  موحرم  زا  لبق  نآ  فلؤم  هک  لوقعلا  فحت  باتک  رد  هک  مینک  یم 

( ( ،ص 236 لوقعلا فحت  «.) اهوُُضفْراَف ِهَضیرَْفلِاب  ُِلفاوَّنلا  ِتَّرَضأ  اذإ  :» تسا هدش 

دییوگ كرت  ار  تابجاو  محازم  تابحتسم 

هک یماـگنه  :» دـیامرف یم  ، دـنلفاغ نآ  زا  يرایـسب  هک  دـنک  یم  يا  هتکن  هب  هراـشا  دوـخ  هناـمیکح  مـالک  نیا  رد  مالـسلا  هـیلع  ماـما 
( . اَهوُُضفْراَف ِِضئاَرَْفلِاب  ُِلفاَوَّنلا  ِتَّرَضَأ  اَذِإ  ( ؛» دییوگ كرت  ار  اه  نآ  دناسر  نایز  تابجاو  هب  تابحتسم 

روتسد فالخرب  نیا  دننک و  یم  نآ  يادف  ار  تابجاو  هک  دنهد  یم  تیمها  نانچ  نآ  تابحتـسم  زا  يا  هراپ  هب  هک  یناسک  دنرایـسب 
.تسا مالسا  عرش 

هب تابحتـسم  ماجنا  يارب  ار  اه  نآ  دهاوخب  رگا  ؛ تسا دودحم  دشاب  هچره  ناسنا  تقو  دادعتـسا و  ناوت و  هک  تسا  نیا  یلـصا  هتکن 
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تابجاو هب  همطل  هک  درکن  يراک  دوب و  رایشه  دیاب  دراوم  هنوگ  نیا  رد.دنام  یمزاب  تابجاو  زا  اسب  هچ  دریگ  راک  هب  هدرتسگ  لکش 
.دروخ یم  همطل  اه  نآ  بجاو  ياهزامن  هک  دننک  یم  طارفا  نانچ  یضعب  ، اه يرادازع  ای  یترایز  ياهرفس  رد  هاگ.دروخب 

نتخادرپ رد  یلو  ؛ دـنوش یم  ماگـشیپ  هـیریخ  تاسـسؤم  ماـتیا و  هـب  کـمک  هار  رد  دندنمتواخــس و  هـک  مـینیب  یم  ار  دارفا  یــضعب 
یهلا هضیرف  نـیا  ماـجنا  زا  ار  اـه  نآ  ، بحتـسم شـشخب  لذـب و  نآ  اـسب  هـچ  دـنزرو و  یم  لـلعت  دوـخ  یعرـش  بـجاو  تاـهوجو 

.دوش شتابحتسم  ینابرق  شتابجاو  دهدن  هزاجا  هک  تسا  یسک  رادیب  هاگآ و  ناسنا.درادزاب 

یکی ، لـمع ود  رگا  هک  دوـش  یم  ناوـنع  مهم  مها و  ضراـعت  ناوـنع  هب  هقف  لوـصا و  ملع  رد  هک  تسا  يزیچ  ناـمه  عـقاو  رد  نـیا 
رب ود  ره  عرش  لقع و  مکح  ، دننک ضراعت  مه  اب  تسا  رت  مهم  يرگید  زا  یکی  هک  بجاو  لمع  ود  ای  بجاو و  يرگید  بحتـسم و 

.دننک اهر  ار  مهم  دنراد و  مدقم  ار  مها  هک  تسا  نیا 

بحتـسم نآ  هب  ناسنا  صاخ  هقـالع  دـناوت  یم  تابحتـسم  هب  نتخادرپ  تاـبجاو و  ندرک  اـهر  لـیلد  هک  تسا  هجوت  لـباق  هتکن  نیا 
نتخادرپ هب  تبـسن  هیریخ  تاسـسؤم  نتخاـس  رد  تکرـش  دـننام  ؛ دندنـسپ یم  رتشیب  ار  نآ  مدرم  هماـع  هک  نآ  ببـس  هب  هاوخ  ؛ دـشاب

ياهرفس دننام  ؛ درادن یطاشن  نادنچ  بجاو  نآ  ماجنا  یلو  تسا  روآ  طاشن  بحتسم  نآ  ماجنا  هک  نیا  ببس  هب  ای  ، هیعرش تاهوجو 
اج هب  ار  بجاو  ياضق  ياهزامن  دـهاوخب  هاـگره  یلو  ؛ دروآ یم  طاـشن  هب  ار  ناـسنا  هک  هفرم  ياـه  ناوراـک  اـب  ًاـصوصخم  یتراـیز 

یلو ؛ تسا ناسنا  هفیظو  نوچ  ، درادـن یباوث  تاـبجاو  هک  دـنرادنپ  نینچ  زین  ماوع  زا  یـضعب  دـیاش  دـنک و  یم  ادـیپ  تلـالم  درواـیب 
.دراوم نیا  لاثما  ؛و  تسا رتشیب  رایسب  تابجاو  باوث  هک  نیا  زا  لفاغ  دراد  یناوارف  باوث  تابحتسم 

هن تسا  ییادـتبا  تابحتـسم  روظنم   ) هن اـی  دروآ  اـج  هب  بحتـسم  زاـمن  ، هضیرف تقو  رد  دوش  یم  اـیآ  هک  نیا  هب  عجار  هقف  بتک  رد 
رد مالـسلا  هیلع  قداص  ماما.تسا  هدـش  بلطم  نیا  هب  هراشا  زین  ثیداحا  زا  یـضعب  رد  دـنراد و  یحورـشم  ثحب  اهقف  هیموی ) لفاون 

: دیامرف یم  یثیدح 

زادرپب و نآ  هب  دسر  ارف  بجاو  زامن  تقو  هک  یماگنه  ِهَِلفاَّنلا ؛ َنِم  اَهَْلبَق  اَم  ُكُْرتَت  ْنَأ  َكُّرُـضَی  الَف  اَِهب  ْأَدـْباَف  َُهبُوتْکَْملا  ِتَرَـضَح  اَذِإ  »
نیا رتشیب  حرـش  ،ج 2،ص 247،ح 21 )  ماـکحالا بیذـهت  « ) . دـناسر یمن  یناـیز  وت  هب  ینک  كرت  ار  نآ  زا  شیپ  ياـه  هلفاـن  رگا 

.دینک هعلاطم  ،ج 7،ص 250  مالکلا رهاوج  باتک  رد  دیناوت  یم  ار  بلطم 

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abu Talib said : “ When optional deeds ( of worship) stand in the way of
.” obligatory ones, abandon them

یگدامآ تمایق و  دای  : 280 تمکح

هراشا
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ّدَعَتسا ِرَفّسلا  َدُعب  َرّکَذَت  نَم  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

 . دزاس یم  هدامآ  ار  دوخ  دشاب  ترخآ  ینالوط  رفس  دای  هب  هک  یسک  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 

يدیهش

.دراد هدامآ  نآ  يارب  ار  دوخ  درآ ، دای  ار  رفس  يرود  هک  نآ 

یلیبدرا

ار يوقت  دزاس و  هدامآ  ار  ارس  نآ  رفس  يرود  دنک  دای  هک  ره 

یتیآ

.دراد ایهم  نآ  يارب  ار  دوخ  دروآ ، رظن  رد  ار  رفس  يرود  هک  ره  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . دوش هدامآ  نآ  يارب  درآ  دای  هب  ار  تمایق  رفس  يرود  هک  نآ  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

مثیم نبا 

دای هب  هک  یصخش  هک  تسا  نآ  مالسلا ) هیلع   ) ماما دوصقم  دوش .) یم  هدامآ  دشاب ، هتشاد  رطاخ  هب  ار  ترخآ  رفس  يرود  سک  ره  )
.ددرگ رفس  نآ  هدامآ ي  يراگزیهرپ  اوقت و  هلیسو ي  هب  دیاب  تسا  ترخآ  هار  يرود 

دیدحلا یبا 

 . َّدَعَتْسا ِرَفَّسلا  َدُْعب  َرَّکَذَت  ْنَم  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 
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. ( . ینادیملا 2:16 رتغت (  شع و ال  اضیأ  لاق  و  ....ینادیملا )  رمقم (  تنأ  لیوط و  لیللا  لثملا  یف  مهلوق  لثم  اذه 

دعب یف  رکفأ  مث  اریـسی  ابرـش  ءاملا  کلذ  نم  برـش  نم  مهنمف  ابیط  ءام  اودرو  هالف  یف  بکرک  ایندـلا  لثم  یناعملا  باحـصأ  لاق  و 
ءاملا کلذ  نم  برـش  نم  مهنم  هدصقم و  یلإ  هلـصوأ  ءام  هنم  دوزتف  رخآ  ءام  ءاملا  کلذ  دـعب  سیل  هنأ  اهنودـصقی و  یتلا  هفاسملا 

شطعف هنظ  هفلخأ  هب و  عطقف  رخآ  ءیـش  راخدا  نع  نغم  هل و  فاک  برـش  ام  نأ  نظ  دادعتـسالا و  دوزتلا و  نع  اهل  اـمیظع و  برش 
.تام هالفلا و  کلت  یف 

اوکلـس ام  اوردی  مل  اذإ  یتح  ءاربغ  هزافم  اوکلـس  موقک  ایندلا  لثم  مکلثم و  یلثم و  امنإ  هباحـصأل  لاق  هنأ  یبنلا ص  نع  يور  دـق  و 
کلذـک مه  امنیبف  هکلهلاب  اونقیأف  هلومح  داز و ال  هزافملا ال  ینارهظ  نیب  اوقب  رهظلا و  اورـسح  دازلا و  اودـفنأ  یقب  ام  مأ  رثکأ  اـهنم 

دهاش مهیلإ و  یهتنا  املف  بیرق  نم  الإ  اذـه  مکءاج  ام  فیرب و  دـهع  بیرق  اذـه  اولاقف  ءاـم  هسأر  رطقی  هلح  یف  لـجر  مهیلع  جرخ 
هللااب مکقیثاوم  مکدوهع و  لاق  ائیـش  کیـصعن  اولاـق ال  نولمعت  اـم  رـضخ  ضاـیر  ءاور و  ءاـم  یلإ  مکتیدـه  نإ  متیأر  لاـق أ  مهلاـح 
سیل ءام  یلإ  لاق  نیأ  یلإ  اولاق  مکقرافم  ینإ  لاق  مث  هللا  ءاش  ام  مهنیب  ثکم  ارـضخ و  اضایر  ءاور و  ءاـم  مهدروأـف  کـلذ  هوطعأـف 

ریخ لزنمب  عنـصن  ام  هدـجن و  انأ ال  اننظ  یتح  هیف  نحن  ام  اندـجو  ام  هللا  مهنم و  نورثکألا  لاقف  مکـضایرک  تسیل  ضایر  مکئامک و 
هللا هثیدح و  لوأ  یف  مکقدص  دـق  ائیـش و  هنوصعت  هللااب ال  مکدوهع  مکقیثاوم و  لجرلا  اذـه  اوطعت  مل  مهنم أ  نولقألا  لاق  اذـه و  نم 

.لیتق ریسأ و  نیب  ام  اوحبصأف  شیجلا  میظع  سأبلا  دیدش  ودع  مهمهدف  نوقابلا  فلخت  مهنم و  هعبت  نمیف  حارف  هرخآ  یف  مکنقدصیل 

یناشاک

ار اوقت  داز  زاس  هدامآ  دعتسا )  ) ار ارس  نآ  رفس  يرود  دنک  دای  هک  یسک  رفسلا ) دعب  رکذت  نم  مالسلا : هیلع  لاق  (و 

یلمآ

ینیوزق

.دیامن یم  ایهم  هار  هشوت  دوش  یم  هدامآ  ار  ترخآ  رفس  يرود  دروآ  یم  دای  هک  ره 

یجیهال

هدامآ ایهم و  ار  رفس  يرود  دشاب  رکذتم  هک  یسک  هک  مالسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .دعتسا » رفـسلا  دعب  رکذت  نم  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
.دش دهاوخ  زارد  رفس  ي 

ییوخ

وکلـس موقک  ایندـلا  لثم  مکلثم و  یلثمامنا و  هباحـصال : لاق  هنا  مالـسلا ) هیلع   ) یبنلا نع  يور  دـق  و  یلزتعملا : حراشلا  لاق  ینعملا :
داز و ال هزافملا ال  ینارهظ  نیب  اوقب  رهظلا و  اورـسح  دازلا و  اودـقنا  یقب ، ام  ما  رثکا  اهنم  اوکلـس  ام  اوردـی  مل  اذا  یتح  ءاربغ  هزاـفم 

اذه مکءاج  ام  و  فیرب ، دهع  بیرق  اذه  اولاقف : ءام ، هسار  رطقی  هلح  یف  لجر  مهیلع  جرخ  کلذـک  مهانیبف  هکلهلاب ، اونقیاف  هلومح 
کیصعن ال  اولاق : نولمعت ؟ ام  رـضخ  ضایر  ءاور و  ءام  ییلا  مکتیده  نا  متییارا  لاق : مهلاح  دهاش  مهیلا و  یهتنا  املف  بیرق ، نم  الا 
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نم مالـسلا ) هیلع   ) هدارم نا  رهاظلا  لوقا : .خـلا  ارـضخ - اضایر  وا  ءام  مهدرواف  کلذ ، هوطعاف  هللااب ، مکقیثاوم  مکدوهع و  لاق : ائیش 
( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا لاح  لثملا  دروم  يوقتلا و  حلاصلا و  لمعلاب  هل  دادعتـسالاب  رمالا  هنجلا و  یلا  توملا  دعب  ام  رفـسلا  دعب 

.دراد مهارف  گرب  زاس و  درآ ، دایب  ار  رفس  يزارد  سک  ره  همجرتلا : .ایندلا  هذه  یف  سانلا  عم 

شیوخ روخ  ردنا  دنک  یگرب  زاس و  *** شیپ هب  رود  يرفس  دراد  هک  ره 

يرتشوش

نا هللا  اوقتا  دغل و  تمدق  ام  سفن  رظنتل  هللا و  اوقتا  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای   ) یلاعت لاق  هدعب  ردقب  دعتسا  يا : .دعتسا  رفسلا  دعب  رکذت  نم 
ءاج اکد و  اکد  ضرالا  تکد  اذا  الک  (، ) نوقـسافلا مه  کئلوا  مهـسفنا  مهاسناف  هللا  اوسن  نیذـلاک  اونوکتال  نولمعت و  امب  ریبخ  هللا 

ذئمویف یتایحل  تمدـق  ینتیل  اـی  لوقی  يرکذـلا  هل  ینا  ناـسنالا و  رکذـتی  ذـئموی  منهجب  ذـئموی  یج ء  افـصافص و  کـلملا  کـبر و 
یلخدا يدابع و  یف  یلخداف  هیـضرم  هیـضار  کبر  یلا  یعجرا  هنئمطملا  سفنل  اهتیا  ای  دـحا  هقاث  قثویال و  دـحا و  هباذـع  بذـعیال 

(. یتنج

هینغم

و دازلا ، هرثک  دادعتـسالاب و  الا  هاجن  و ال  هللا ، يدـی  نیب  باسحلا  شاقنل  فوقولا  نم  بعـصا  فقوم  و ال  توملا ، نم  دـعبا  رفـس  ـال 
.رفسلا دعب  و  قیرطلا ، لوط  و  دازلا ، هلق  نم  هآ  همکحلا 77 : یف  مامالا  لوق  مدقت 

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

يوقت و  ) دوش یم  هدامآ  دشاب  هتشاد  دای  هب  ار  ترخآ )  ) رفـس يرود  هک  ره  تسا : هدومرف  تعاط ) هب  بیغرت  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
(. دهد یم  رارق  شیوخ  راعش  ار  يراکزیهرپ 

ینامز

راهچ زا  شیب  مینک  یـسررب  ار  ایند  یلعف  تیعمج  هک  هاـگنآ  دـنا و  هتفر  هدـمآ و  رـشب  اـهدرایلیم  میرگنب  اـیند  خـیرات  هب  هک  یعقوم 
اـصخش اسب  هچ  دنور و  یم  ایند  زا  يا  هتـسد  دنیآ و  یم  ایندـب  يا  هتـسد  هزور  همه  ناوارف  تیعمج  نیا  .دـننک  یم  یگدـنز  درایلیم 

هیلع  ) ماـما .تفرگ  میهاوـخ  رارق  ناـنآ  فـیدر  رد  يدوزب  مه  اـم  هک  میرادـن  هجوـت  لاـح  نیع  رد  مینک و  یم  كاـخ  ریز  ار  اـهنآ 
رفـس لئاسو  دورب  رفـس  هب  دـهاوخ  یم  هک  يرفاـسم  .دـشاب  هدرک  اـیهم  ار  دوخ  تسا ، گرم  هداـمآ  هک  یـسک  دـیامرف  یم  مالـسلا )

ادخ .ندوب  گرم  هدامآ  نآ  ره  تسا و  هتسیاش  لمع  همه  زا  رتمهم  هک  دراد  لئاسو  هب  زاین  مه  ترخآ  رفـس  .دراد  یمرب  ار  شیوخ 
یم دنیآ و  وت  زا  سپ  هکنانآ  هب  تبـسن  دنا و  هتفر  هدمآ و  هک  یمدرم  هب  تبـسن  امـش  وگب : مدرم  هب  دـنک  یم  شرافـس  ربمایپ ش  هب 
ملظ امـش  هب  ترخآ  رد  يا  هرذ  تسا و  رترب  ناراـکزیهرپ  يارب  ترخآ  اـما  تسا  مک  یلیخ  يرب  یم  هـک  يا  هرهب  يزیچاـن و  دـنور 
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.دوش یمن 

يزاریش دمحم  دیس 

.هداعسلا یلا  هلصوملا  هحلاصلا  لامعالاب  دعتسا )  ) هرخالا یلا  رفسلا  يا  رفسلا ) دعب  رکذت  نم  : ) مالسلا هیلع  لاق  و 

يوسوم

یلا قیرطلا  و  قیرطلا ، یف  عطقنت  الئل  اهل  ایفاک  اداز  یهت ء  نا  دـبال و  هدـیدم  اهمایا  کتلحر  ـالیوط و  كرفـس  ناـک  اـملک  حرـشلا :
ناک املک  رثکا  هذـه  تناک  املک  حـلاصلا و  لمعلا  يوقتلا و  نامیالا و  .اهداز  قشا و  اهنم و  دـعبا  كانه  سیل  اهیلا  رفـسلا  هرخالا و 

 … ادج دعسا  انانئمطا و  رثکا  هحار و  دشا  ناسنالا 

یناقلاط

« .دوش یم  هدامآ  دروآ ، دای  هب  ار  ترخآ - رفس -  يرود  هک  ره  »

نایناوراک زا  یخرب  دسر ، یم  اراوگ  يروخـشبآ  هب  ینابایب  رد  هک  تسا  یناوراک  نوچمه  ایند  مدرم  لثم  دنا : هتفگ  یناعم  باحـصا 
روخـشبآ نآ  زا  دشابن و  يرگید  بآ  تسا  نکمم  هک  دنـشیدنا  یم  دصقم  هار و  يرود  هب  سپـس  دنماشآ و  یم  یکدنا  بآ  نآ  زا 

بآ ندش و  هدامآ  زا  یلو  دننک  یم  باریـس  ار  دوخ  بآ  نآ  زا  رگید  یخرب  .دناسرب  دصقم  ات  ار  نانآ  هک  دراد  یم  رب  بآ  نادـنچ 
زاین یب  بآ  نتخودنا  زا  دنک و  یم  تیافک  ار  اهنآ  دنا  هدـیماشآ  هک  یبآ  نامه  هک  دـنرادنپ  یم  نینچ  دـننام و  یم  لفاغ  نتـشادرب 

سپـس دیدحلا  یبا  نبا  .دنراپـس  یم  ناج  دنوش و  یم  یگنـشت  ریـسا  نابایب  نآ  رد  دوش و  یم  فالخ  رب  نانآ  نامگ  یلو  دزاس  یم 
.تسا هدروآ  تسا ، ینعم  نیمه  نمضتم  هک  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  زا  ار  یتیاور 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

.َّدَعَتْسا ِرَفَّسلا  َدُْعب  َرَّکَذَت  ْنَم 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

رد هللا  همحر  بیطخ  هنامیکح : راـتفگ  دنـس   ) . .دزاـس یم  اـیهم  ار  دوخ  دـشاب  هتـشاد  رطاـخ  هب  ار  ترخآ )  ) رفـس يرود  هک  یـسک 
هفاضا (. ،ج 4،ص 223 هغالبلا جهن  رداصم  ) .تسا هدرک  لقن  یتوافت  هنوگ  چـیه  نودـب  مکحلاررغ  زا  ار  هنامیکح  مالک  نیا  ، رداصم

هلمج دنچ  همیمض  هب  رـصتخم و  توافت  اب  هتـسیز  یم  یـضر  دّیـس  موحرم  زا  شیپ  نآ  فلؤم  هک  لوقعلا  فحت  رد  ار  نآ  ام  نیا  رب 
رد (. ،ص 236 لوقعلا فحت  « .) َّدَـتْعا ِرَفَّسلا  َدـُْعب  َرَّکَذَـت  ْنَم  : » میتفای مالـسلا  امهیلع  یبتجم  نسح  ماـما  ترـضح  نآ  دـنزرف  زا  رگید 

هلیـسولا هبطخ  رد  ار  نآ  یلو  ،ص 147 ) هغالبلا جهن  مامت  ) .تسا هدـش  رکذ  هلیـسولا  هبطخ  ءزج  مالک  نیا  هغالبلا  جـهن  مامت  باتک 
نافلؤم هک  یناوارف  ياه  باتک  رد  زیمآ  تمکح  مالک  نیا  هتبلا.میتفاـین  ، تسا هدروآ  ،ج 8،ص 30-18  یفاـک رد  ینیلک  موحرم  هک 
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 ( تسا هدش  لقن  دنتسیز  یم  یضر  دّیس  زا  سپ  اه  نآ 

ترخآ رفس  يارب  یگدامآ 

یم دـهد و  یم  زردـنا  ترخآ  رفــس  ندــش  هداـمآ  يارب  ار  مدرم  ، هاـتوک هدرــشف و  هناـمیکح و  مـالک  نـیا  رد  مالــسلا  هـیلع  ماـما 
( . َّدَعَتْسا ِرَفَّسلا  َدُْعب  َرَّکَذَت  ْنَم  ( ؛» دزاس یم  ایهم  ار  دوخ  دشاب  هتشاد  دای  هب  ار  ترخآ  رفس  يرود  هک  یسک  :» دیامرف

هفرم رایسب  اما  تسدرود  هاگلزنم  يوس  هب  هک  دنا  هدش  هیبشت  ینارفاسم  هب  ایند  ِمدرم  ، رگید ناوارف  ثیداحا  فیرش و  ثیدح  نیا  رد 
رد هنرگو  دـنزاس  هدامآ  ناوارف  يا  هشوت  داز و  راوهار و  یبکرم  دوصقم  لزنمرـس  هب  ندیـسر  يارب  دـیاب  دـنتکرح و  رد  تکربرپ  و 

: دومرف هک  اج  نآ  دوب  هدمآ  تمکح 77  رد  يرگید  تروص  هب  انعم  نیمه.دیسر  دنهاوخن  دصقم  هب  دننام و  یم  هار  طسو 

«. رفس يرود  هار و  ندوب  ینالوط  هشوت و  داز و  یمک  زا  هآ  ِرَفَّسلا ؛ ِدُْعب  ِقیِرَّطلا َو  ِلوُط  ِداَّزلا َو  ِهَِّلق  ْنِم  ِهآ  »

ام دوصقم  هب  طابترا  یب  هک  دننک  یم  رکذ  یبلاج  ثیدح  لاّمعلا  زنک  رد  يدنه  یقتم  دوخ و  هغالبلا  جهن  حرش  رد  دیدحلا  یبا  نبا 
: تسا نینچ  نآ  نومضم  تسین و 

کشخ نابایب  کی  زا  هک  تسا  یتیعمج  نوچمه  ایند  امش و  نم و  لَثَم  : دومرف درک و  شنارای  هب  ور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 
رد تسا ؟ هدنام  یقاب  دصقم  ات  هچنآ  ای  تسا  رتشیب  دندومیپ  ار  هچنآ  دنتسناد  یمن  هک  دندیسر  ییاج  هب  دندرک و  یم  روبع  یلاخ  و 

يداز هن  ؛ دندنام نادرگرـس  ، یلاخ کشخ و  نابایب  نیا  نایم  رد  دنام و  هار  زا  اه  نآ  بکرم  دش و  مامت  اه  نآ  هشوت  داز و  هک  یلاح 
تارطق تشاد و  نت  رب  یبوخ  سابل  هک  دش  نایامن  يدرم  ماگنه  نیا  رد.دندرک  ادیپ  نیقی  تکاله  هب  ور  نیازا  ، یبکرم هن  دنتشاد و 

هب هار  هک  دهد  یم  ناشن  وا  لاوحا  دیآ و  یم  یبآرپ  دابآ و  نیمزرس  زا  صخش  نیا  نیقی  هب  : دنتفگ.دیکچ یم  شیور  رـس و  زا  بآ 
.تسا کیدزن  اج  نآ 

زبسرس ياه  غاب  بآرپ و  یلحم  هب  ار  امـش  رگا  : تفگ اه  نآ  هب  درک  هدهاشم  ار  ناشیا  لاح  دیـسر و  اه  نآ  هب  درم  نآ  هک  یماگنه 
دهاوخ نینچ  هک  دـیدنبب  ناـمیپ  دـهع و  ادـخ  اـب  : تفگ.درک میهاوخن  تفلاـخم  وت  اـب  زگره  : دـنتفگ دـینک ؟ یم  هچ  منک  ییاـمنهار 
دندیسر اج  نآ  هب  هک  یماگنه.درک  تیاده  زبسرس  ییاه  غاب  بآرپ و  یلحم  هب  ار  اه  نآ  درم  نآ  دنتـسب و  نامیپ  دهع و  اه  نآ.دوب 

رترابرپ و اه  غاب  نیا  زا  هک  ییاه  غاب  يوس  هب  دیوش  هدامآ  دیزیخرب و  : تفگ اه  نآ  هب  درم  نآ  سپس  دندنام  اج  نآ  رد  یمک  رادقم 
زا یکدنا  هورگ  یلو  ؛ میسرب ینیمزرس  نانچ  هب  مینک  یمن  رواب  ام  : دنتفگ اه  نآ  زا  يرایسب.میورب  تسا  رتاراوگ  بآ  نیا  زا  هک  یبآ 

هیقب تسویپ و  تقیقح  هب  دوب  هتفگ  زاغآ  رد  هچنآ  دـینکن ؟ تفلاخم  هک  دـیتسبن  نامیپ  دـهع و  درم  نیا  اب  امـش  رگم  : دـنتفگ اـه  نآ 
رتزبسرـس و ییاه  غاب  هب  ار  اه  نآ  وا  دندرک و  تکرح  درم  نآ  هارمه  ، كدنا هورگ  نیا.هتفگ  زاغآ  رد  هک  تسا  نآ  دـننام  وا  راتفگ 
هدرک و هـلمح  اـه  نآ  هـب  ینانمــشد  بـش  ناـمه  رد  دـندوب  هدرک  تفلاـخم  هـک  لوا  هورگ  نآ  یلو  دــناسر ؛ رتاراوـگ  ییاـه  بآ 
،ج 1،ح لاّمعلا زنک  ،ج 19،ص 171؛ دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرـش   ) . .دندوب هدش  ریـسا  يا  هدع  هتـشک و  يا  هدع  ناهاگحبص 

 ( 1015

هـشوت داز و  نیرترب  هک  دـیریگرب  ترخآ ) رفـس  يارب   ) هشوـت داز و  ؛ » يوـْقَّتلا ِداّزلا  َْریَخ  َّنِإَـف  اوُدَّوَزَت  َو  : » دـیوگ یم  زین  دـیجم  نآرق 
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هیآ 197) ، هرقب «. ) . تسا يراکزیهرپ  اوقت و  نامه 

رد ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نب  یلع  ماما  ، نیعبات زا  تنـس  لها  ناسانـشرس  زا  یکی  ، يرهُز هک  میناوخ  یم  یثیدـح  رد  هک  نیا  بلاج 
يرهز.درک یم  تکرح  ییوس  هب  ترـضح  دوب و  درآ  يرادقم  ترـضح  نآ  تشپ  رب  هک  یلاح  رد  درک  رادید  یناراب  درـس و  یبش 

لحم رد  نتشاذگ  نآ و  هشوت  داز و  هیهت  لوغشم  مراد و  يرفس  دصق  : دومرف ترضح  تسیچ ؟ نیا  ادخ ! لوسر  رسپ  يا  : درک ضرع 
: تفگ يرهز.متسه  ینئمطم 

یم امـش  يارب  مراد و  یمرب  ار  نآ  مدوخ  : درک ضرع  يرهز.درکن  لوـبق  ترـضح.دنک  یم  کـمک  امـش  هب  تساـج  نیا  نم  مـالغ 
لمح مدوخ  تسا  دصقم  هب  مدورو  نسح  ببس  نم و  تاجن  بجوم  هک  يزیچ  مرادن  لیم  نم  : دومرف مالسلا  هیلع  داجـس  ماما.مروآ 

زا دعب.تفر  دش و  ادج  ترـضح  نآ  زا  يرهز.يزاس  اهر  ار  نم  يورب و  دوخ  راک  غارـس  هک  مهد  یم  دـنگوس  ادـخ  هب  ار  وت  ، منکن
مالـسلا هیلع  ماما.منیب  یمن  يدومرف  هک  يرفـس  نآ  زا  يرثا  ادـخ ! لوسر  رـسپ  يا  : درک ضرع  دـید  ار  مالـسلا  هیلع  ماـما  زور  دـنچ 

ندـش هدامآ  ترخآ و  رفـس  مروظنم  تسا  هدوبن  تسرد  تسایند ) رفـس  مروظنم  هک   ) يدرک هک  یناـمگ  نآ.يرهز  يا  يرآ  : دومرف
.دوش یم  لصاح  ریخ  هار  رد  ششخب  لذب و  مارح و  زا  زیهرپ  هلیسو  هب  ترخآ  رفس  گرم و  يارب  ندش  هدامآ.يرآ.تسا  نآ  يارب 

 ( ،ج 46،ص 65،ح 27 راونالا راحب  ) .

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abu Talib said : “ Whoever keeps the distance of the journey (to the
.” afterlife) in view remains prepared

Sayyid ar-Radi has not written what it was that did not happen, leaving us only with'
!the first part of the sentence

مشچ هدهاشم  زا  لقع  يرترب  : 281 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ُهَحَصنَتسا ِنَم  ُلقَعلا  ّشُغَی  َال  اَهَلهَأ َو  ُنُویُعلا  ُبِذکَت  دَقَف  ِراَصبِإلا  َعَم  ِهَنَیاَعُملاَک  ُهّیِوّرلا  ِتَسَیل  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 3716 

http://www.ghaemiyeh.com


لقع زا  هک  سک  نآ  اـّما  دـنایامن ، یم  غورد  اـه  مـشچ  یهاـگ  اریز  تـسین ، ندـید  دـننامه  ندیـشیدنا  دوـمرف : وا ، رب  ادـخ  دورد  و 
 . دنک یمن  تنایخ  وا  هب  دهاوخ  تحیصن 

يدیهش

تحیـصن نآ  زا  هک  یـسک  اب  درخ  نکیل  دهد ، ناشن  تسین  هکنانچ  ار  يزیچ  اه  هدید  هک  دوب  هچ  تسین ، ندید  دـننامه  ندیـشیدنا 
.دنکن تنایخ  دهاوخ 

یلیبدرا

تنایخ وا  رود  زا  هکنانچ  دوخ  لهاب  اهمـشچ  دنیوگ  یم  غورد  هک  قیقحتب  سپ  رـصب  نسحب  ياهندید  اب  لد  تریـصب  تیؤر  تسین 
وزا دنک  تحیصن  بلط  هک  یسک  اب  لقع  دنک  یمن 

یتیآ

هک یسک  هب  لقع  هکنآ ، لاح  دنک و  اطخ  ندید  رد  مشچ  اسب  هچ  .تسین  مشچ  هب  ندید  دننامه  ندیشیدنا  مالـسلا :) هیلع   ) دومرف و 
.دنکن تنایخ  دهاوخ ، تحیصن  وا  زا 

نایراصنا

یسک هب  درخ  یلو  ، دنیوگ یم  غورد  شنابحاص  هب  اه  مشچ  یهاگ  هک  تسین ، اه  مشچ  اب  ندید  دننام  هشیدنا  : دومرف ترضح  نآ  و 
 . دنک یمن  تنایخ  دهاوخ  تحیصن  وا  زا  هک 

اه حرش 

يدنوار

ینعمب حصتنا  حصنتسا و  هحیصنلا و  هنم  بلط  نم  لقعلا  نوخی  يا ال  هحصتنا ، نم  لقعلا  شغی  و ال  يور : و 

يردیک

، دـهاشملا نود  یلالدتـسالا ، ملعلا  هب  دارا  رکفتلا و  وه  هبجوی  يذـلا  امنا  هلاحم  ال  ملعلا ، كاردال  بجوی  يا ال  ملعلا ، هیورلاـب  ینع 
یف طـلغلا  ینعی  اـهلها : نویعلا  بذـکت  دـقف  .سوسحمب  سیل  ملع  نم  ملاـعلا  اـمنا  سوـسحملا  كردا  نم  ملاـعلا  سیل  لاـق : هناـکف 
مرج و  رغـصا ، ءامـسلا  طسو  یف  مظعا و  قفالا  یف  بکاوکلا  يری  و  مظعا ، بیرق  نم  رغـصا و  دـیعب  نم  یـشلا ء  يری  دـقف  رظانملا ،

اجوعم ءاملا  یف  دیدحلا  بشخلا و  يری  و  هنکاس ، هنیفـسلا  اکرحتم و  هنیفـسلا  نکاس  يری  و  هکلف ، یف  صقنی  دیزی و ال  بکوکلا ال 
.یلقعلا ناهربلا  هب  ینع  هحصنتسا : نم  لقعلا  شغی  .رئاظن و ال  کلذل  میقتسم و  وه  و 

مثیم نبا 
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، لقع هک  یتروص  رد  دنیوگ ، یم  غورد  دوخ  بحاص  هب  اهمشچ  یهاگ  هک  تسین  اهمشچ  اب  ندید  دننام  هشیدنا  لقع و  اب  كاردا  )
رد تسا  رکف  ندرب  راک  هب  ترورض  هرابرد ي  مالسلا ) هیلع   ) ماما نخـس  نیا  دنک .) یمن  تنایخ  دبلطب ، زردنا  دنپ و  وا  زا  هک  ره  هب 

تحیصن هب  هک  تسا  يزوسلد  هدننک ي  تحیـصن  نیبزیت و  ساوح و  عجرم  هک  لقع  هرابرد ي  تسا ، هدیـشیدنا  هتـسیاش  هک  ییاج 
هب نآ  هجوت  لقع و  ندرب  راک  هب  تسرد  هار  رد  هعجارم و  يارب  ار  نتساوخ ) تحیـصن   ) حاصنتـسا هملک ي  .دنک  یمن  تنایخ  هاوخ 
هب لـقع  ینعی  تسا ، هدروآ  هراعتـسا  نتفگ  غورد  يارب  ار  تناـیخ )  ) شغلا هملک ي  و  تسا ، هدروآ  هراعتـسا  تسرد  تارظن  بسک 
یم غورد  دوخ  بحاص  هب  یهاگ  ساوح  اما  دیوگ ، یمن  غورد  دـهد ، رارق  دوخ  هارارف  ار  وا  دـهاوخب و  تحیـصن  نآ  زا  هک  یـسک 

یضعب هب  تبسن  تاسوسحم  زا  یضعب  تموکح  اما  دنرادن ، دوخ  زا  یمکح  هنوگچیه  رهاظ  ساوح  رگید  مشچ و  هک  نادب  .دنیوگ 
تسا مهو  هوق ي  تاهابتشا  زا  دریگب ، تروص  طلغ  مکح  دراوم ، نیا  رد  هچ  ره  .تسا و  مهو  لایخ و  هلیـسو  هب  لقع  مکح  رگید ،

هب اهلها  نویعلا  بذـکت  دـق  و  مالـسلا :) هیلع   ) ماما ترابع  تروص ، نیا  رد  و  تسا ، هدیـسر  توبث  هب  دوخ  ياج  رد  هک  يروطنامه 
هب هک  ینادرگ  شتآ  تسار و  طخ  ناراب ، هرطق ي  هک  نیا  رب  مکح  دننام  مشچ - تاکردـم  يور  هیمهو  ماکحا  هک  تسا  ینعم  نیا 

.دنشاب یم  اطخ  غورد و  یهاگ  اهنیا - ریاظن  تسا و  هریاد  ددرگ ، یم  تعرس 

دیدحلا یبا 

 . ُهَحَْصنَتْسا ِنَم  ُلْقَْعلا  ُّشُغَی  اَهَلْهَأ َو َال  ُنُویُْعلا  ُبِذْکَت  ْدَقَف  ِراَْصبِْإلا  َعَم  ِهَنَیاَعُْملاَک  ُهَیْؤُّرلا  ِتَْسَیل  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

نیعلا یمع  یمعلا  سیل  يأ  ّجـحلا 46 ) . هروس   ) ِروُدُّصلا ِیف  ِیتَّلا  ُبُولُْقلا  یَمْعَت  ْنِکل  ُراْصبَْألا َو  یَمْعَت  اهَّنِإَف ال  یلاعت  هلوق  لثم  اذـه 
.بلقلا یمع  لب 

.لوقعلا عم  هیقیقحلا  هیؤرلا  امنإ  نویعلا و  عم  هیؤرلا  تسیل  نینمؤملا ع  ریمأ  لوق  کلذک 

ام لاط  طلغلا و  هنظم  یف  سحلا  مکح  نأل  اولاـق  تاـسوسحملا  ـال  تـالوقعملا  یه  تاـینیقیلا  نأ  یلإ  ءاـمکحلا  رباـکأ  بهذ  دـق  و 
امأف اکرحتم  نکاسلا  انکاس و  كرحتملا  اریبک و  ریغـصلا  اریغـص و  ریبکلا  يرن  امک  هلطاب  تاداقتعا  هقیرطب  اندقتعا  سحلا و  بذـک 

الصأ طلغ  هیف  عقی  هنإف ال  هیهیدب  تامدقم  یلإ  ادنتسم  وأ  ایهیدب  هب  لوقعملا  ناک  اذإف  لقعلا 

یناشاک

سح هب  اه  ندـید  اب  تسا - لد  یهاگآ  لـقع و  ییاـنیب  هک  تریـصب - تیور  تسین  راـصبالا ) عم  هیورلا  سیل  مالـسلا : هیلع  لاـق  (و 
زا دنیب و  یم  کچوک  رود  زا  هچنانچ  دوخ  لها  اب  اه  مشچ  دـنیوگ  یم  غورد  هک  قیقحت  هب  سپ  اهلها ) نویعلا  بذـکت  دـقف   ) رهاظ
هک تسا  نآ  دارم  وا  زا  دنک  تحیصن  بلط  هک  یسک  اب  هحصنتسا ) نم   ) درخ دنک  یمن  تنایخ  و  لقعل ) شغی  و ال   ) گرزب کیدزن 

.یضعب رد  وا  بذک  تهج  زا  سح ، هن  تسا  لقع  رب  مولع ، رد  دامتعا 

یلمآ

ینیوزق
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، دوخ لها  اب  اهمشچ  دیوگ  غورد  رایـسب  هک  يزیچ  هب  ندوشگ  مشچ  ینعی  .رـصب  هب  ندید  اب  لاح  نتـسناد  ینعی  یتقو  ندید  تسین 
ای درادنپ  بآ  بارس  جوم  ای  دنیب ، عقاو  ریغ  یتایه  یعضو و  رب  ای  دنیب  درخ  اهزیچ  رود  زا  هچنانچ  دشابن ، نانچ  دننیب  رهاظ  هب  يزیچ 

درادنپ نانچ  دناریم  لیجعت  هب  تسا  یئارحـص  رد  ای  دنک ، یم  بآ  رمم  فالخرب  عیرـس  تکرح  رگم  درادـنپ  ناور  بآ  رد  صخش 
رب دوش و  عقاو  رایسب  تارصبم  رد  طلغ  هلمجلاب  .اهزیچ و  نیا  لاثما  دنک و  یم  تکرح  وا  تهج  فالخ  رب  ارحص  هایگ  ارحص و  هک 

، دشاب بولق  ریاصب و  بابرا  نامیا و  باحـصا  القع و  هشیدـنا  لقع و  تفایرد  اب  هک  دامتعا  عون  دوبن ، ینوک  رو  يدامتعا  هدایز  نآ 
تریصب و  هتـشادنپ ، طلغ  تسین  اور  طلغ  اجنآ  تسا  تایهیدب  زا  نآ  تاکاردا  و  تسا ، تاسوسحم  تامولعم  يالجا  درادنپ  هک  ره 

هب یهیدـب  اسب  دـشاب ، لصا  یب  يرظن  یهیدـب و  بتارم  رد  موق  ياهیوعد  دوش و  هتفرگ  راصبا  طغ  گنز  رـصب و  گـنر  اـطخ  رد  وا 
یم هچنانچ  دـشاب ، یهیدـب  ره  زا  یلجا  شغ  یب  ياهلقع  نشور و  ياـهلد  شیپ  رد  هک  يرظن  اـسب  و  دـشابن ، مولعم  هک  ناـشیا  معز 

وا زا  حصن  بلط  هک  سان  رثکا  اب  دنک  یم  تنایخ  هچنانچ  دنیوج ، تحیـصن  نیع  وا  زا  هک  نانآ  اب  لقع  دنک  یمن  تنایخ  و  دـیامرف :
اب نآ  هک  رصب  تیور  سح و  رب  هن  دیاب  لقع  رب  دامتعا  ار  حاصنتسا  بابرا  داعم  ءادبم و  تخانش  رد  هک  تسا  نآ  ضرغ  دننک  یمن 

سابل رد  ار  تاذـل  موهوم  یتسه  و  دـهد ، هولج  بآ  تروص  هب  ایند  مودـعم  بارـس  دـیامن ، تناـیخ  شغ و  و  دـیوگ ، غورد  یمدآ 
.دنادرگ رهاظ  قح  صلاخ  تحیصن و  ضحم  .دشاب و  يرب  تنایخ  شغ  زا  حصان  لقع  اما  و  دیامن ، هضرع  دوجوم  تباث و 

یجیهال

مالـسلا هیلع  تفگ  ینعی و  .هحـصنتسا » نم  لقعلا  شغی  اهلها و ال  نویعلا  بذکت  دق  راصبالا و  عم  هیورلا  سیل  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
وا زا  دـنپ  هک  یـسک  اب  لقع  دـنک  یمن  تنایخ  ار و  دوخ  بحاص  اهمـشچ  دـنیوگ  یم  غورد  یهاگ  اه و  هدـید  اب  ییاـنیب  تسین  هک 

.دهاوخن

ییوخ

فاـشتکالل و نیتـم  لـصا  یلا  مـالکلا  اذـه  یف  مالـسلا ) هیلع   ) هبن دـق  ینعملا : .دـجنملا  رومـالا - یف  رکفتلا  رظنلا و  هیورلا :) : ) هغللا
هبرجتلا قیرط  نم  هیضقلاب  ینادجو  ملع  یلع  لوصحلا  وه  و  هرصاعملا ، نورقلا  هذه  یف  نوثحابلا  ءاملعلا و  هیلع  بکا  ملعلا  لیصحت 

نکل و  رـصبلاب ، تادهاشملا  وه  هیـسحلا  تاکردملا  حضوا  ناف  ساوحلا  هکردی  امب  رابتعالا  مدـع  و  هیاورلا ، رکفتلا و  ناحتمالا و  و 
لصالا اذه  و  اهلها .) نویعلا  بذکت  دقف  ( ) مالسلا هیلع   ) هلوقب هنع  حصفا  امک  رظنلا  ناعما  دعب  دراوملا  نم  ریثک  یف  ءاطخلا  اهضرعی 

هیلع لفتحا  یملعلا و  لصالا  اذـهب  تراکد )  ) رـشن دـعب  اپورا  دـعق  ماـق و  دـق  روصعلا و  هذـه  یف  يواـسنرفلا ) تراـکد   ) یلا بسنی 
هرشع یلع  دیزی  امب  تراکد )  ) لبق مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما مولعلا  عبنم  هسـسا  يولع  لصا  هنا  عم  لافتحا  يا  نویرـصعلا  ءاملعلا 

وه يذلا  تراکد )  ) نع فورعملا  یملعلا  لصالا  هنیعب  وه  ویملعلا  ایاضقلا  یف  الصا  رکفلا  لقعلا و  مالسلا ) هیلع   ) فرع دق  .نورق و 
تسین مشچ  اب  ندید  نوچ  روما  فشک  رد  هشیدنا  دومرف : همجرتلا : .برغلا  قرشلا و  یف  تیـصلا  هعئاذلا  هتفـسلف  یف  هدیـصقلا  تیب 
هراتـس ای  هام و  هک  دوشیم  هظحالم  يربا  نامـسآ  رد  هچنانچ   ) دهد ناشن  غورد  دوخ  بحاص  هب  مشچ  هک  اسب  هچ  دشاب  اطخ  اسب  هک 
یلغد دیوج  قح  فشک  دهاوخ و  زردنا  يو  زا  هک  یسک  هب  درخ  یلو  تسا ) ربا  زا  تکرح  نیا  هکنیااب  دننکیم  تکرح  تعرـس  هب 

.دیوگن فالخ  دنکن و 

ترس قوف  ربا  سپ  هام  هچ  ترب *** یغورد  دراک  دید  اسب 
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هام هن  دشاب  ربا  زا  تعرس  یلو   *** هار یط  دنک  تعرس  هب  ینیب  هک 

نآ زا  یباین  یئاطخ  زگره  هک  نک *** هیکت  دوخ  لقع  هشیدنا و  هب 

يرتشوش

يذـلا یناثلا  امیـس  هحیحـصلا ال  امهتخـسن  و  مثیم ) نبا  دـیدحلا و  یبا  نبا   ) یف اذـکه  راصبالا  عم  هیورلا  تسیل  مالـسلا : هیلع  لاق  و 
ینعملا نایبل  هیشاح  ناک  هنیاعملاک  نا  رهاظلاف  راصبالا  عم  هنیاعملاک  هیورلا  تسیل  هیرصملا  هعبطلا  یف  ام  اما  و  هفنصم ، طخب  هتخسن 

و رظنلا ، لقعلا و  هیورب  لب  رـصبلا  هیورب  هیقیقحلا  هیورلا  تسیل  ینعملاف  ذـئنیح  .هیرـصملا و  هعبطلا  یف  ریثک  وه  اـمک  نتملاـب  طـلخف 
نیعلا هتار  ام  نوک  مدع  نع  هحیـصف  هیانک  نیعلا  بذک  اهلها  نویعلا  بذکت  دقف  .نویعلا  ینعمب  رـصبلا  عمج  حتفلاب  راصبالاف  ذئنیح 

بذـکلا عوقول  دـهاشلا  الایخ و  بابرلا  نم  مالظلا  سلغ  طساوب  تیار  ما  کنیع  کتبذـک  رعاشلا : لاق  عقاولا ، یف  ادوجوم  رهاـظلاب 
لصفلا  ) باحـسلا تحت  رمقلا  يرت  و  اریبک ، رمقلا  يرت  و  اریبک ، ریغـصلا  يرت  دق  اریغـص و  دیعب  نم  ریبکلا  يرت  اهنا  انایحا  نیعلا  نم 

رهن یلع  فوقولا  دنع  يرت  و  باحسلل ، ریـسلا  امنا  ارئاس و  كرحتملا  قئاقحلا ) نم  مالـسلا ) هیلع   ) هرکذ امیف  نوسمخلا - سداسلا و 
يارلا کل  نونیبی  نوشغی و ال  دـقف  نیحـصنتسملا ، یقاب  فالخب  هحـصنتسا  نم  لقعلا  شغیال  .رهنلل و  يرجلا  ایراج و  لحاسلا  راج 

.الصا بذکیال  يذلا  لقعلا  هیورل  یه  امنا  هیقیقحلا  هیورلاف  ذئنیح  و  حیحصلا ،

هینغم

نم سانلا  نم  و  : ) جحلا هروس  نم  هیالا 8  اهیلا  تراشا  رداصم ، هثالث  هناحبس  هللا  دنع  اهل  و  ردصم ، نم  رثکا  هفـسالفلا  دنع  هفرعملل 
رکفلاب و لالدتـسالا  لقعلا و  یلا  يدهلا  و  سحلا ، هبرجتلا و  یلا  هراشا  ملعلاف  رینم .) باتک  يدـه و ال  ملع و ال  ریغب  هللا  یف  لداجی 

الب رـصبلاب  كردی  ناسنالا ال  نال  نظی ، امک  رداصملا  هذه  يوقا  ساوحلا  تسیل  .ءامـسلا و  نم  یحولا  وه  رینملا  باتکلا  و  لماتلا ،
اما ریبدتلا ، لماتلا و  رکفلاب و  الا  تبثت  كردت و ال  یه ال  و  ءامـسلا ، هلاسر  یحولا  نال  لقع ، الب  یحولا  كردـی  اضیا ال  و  هریـصب ،

، لاحب هنع  امهلصف  نکمی  و ال  عازن ، الب  حضاو و  امهنع  لقعلا  لصفف  سحلا ، یحولا و  قاطن  نع  جرخت  هریثک  ءایشا  كردیف  لقعلا 
هتلاسر مالسالا  طانا  انه  نم  و  مدعلا ، ملاع  یف  نامتکلا و  یط  اهبابسا  هفرعملا و  تیقبل  هیلا - ارقتفا  امک  هکاردا ، یف  امهیلا  رقتفا  ول  و 

24 اهلافقا - بولق  یلع  ما  نآرقلا  نوربدـتی  الفا  : ) لقعلاب هطبر  هلک و  کلذ  طانا  اهماود ، اهراشتنا و  اهمیمعت و  اهتوق و  اهقدـص و  و 
لکل ..لقعلا  ینید  لصا  ثیدحلا : یف  .بابلا و  اذه  تایآ  نم  ریثک  یلا  مورلا ..)  28 نولقعی - موقل  تایالا  لصفن  کلذک  (. ) دمحم

ریثک یلا  ..سانلا  لقعا  سانلا  لضفا  ..لقعلا  نیدـباعلا  نینموملا و  یعاد  ..عاد و  موق  لکل  ..هلقع و  نموملا  هماـعد  و  هماـعد ، یش ء 
مه نیذـلا  نیملـسملا  نیب  نم  ءابطالا  هفـسالفلا و  ءاملعلا و  نم  رهتـشا  رهظ و  نم  روهظ  انل  رـسفی  اذـه  .باـبلا و  اذـه  ثیداـحا  نم 

ملعلا باب  دسنال  هالول  و  يدام ، ریغ  ما  ناک  ایدام  لقعلا  نع  یـشل ء  ینغ  الف  دعب ، .نییبرغملا و  دنع  هیملعلا  هکرحلل  لوالا  ردـصملا 
و لقعلا ، هنوعمب  نکل  و  بیر ، کلذ  یف  اـم  اـطخلا ، باوصلا و  کـحم  یه  هذـه  یف  هبرجتلا  نا  هیعیبطلا ، اـیاضقلا  یف  یتح  اـقالطا 

.هریغ هبرجتلا و  هیلع  يرجت  يذلا  یشلا ء  نیب  هقالعلا  هلصلا و  هفرعم  یف  هصاخب 

هدبع

ناف رـصبلاب  هنیاعملا  نم  هیلا  يدـها  یه  باوصلا و  بلط  یف  لقعلا  لامعا  دـیدشتف  رـسکف  حـتفب  هیورلا  راـصبالا : عم  هنیاـعملاک  … 
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هتحیصن بلط  نم  شغی  الف  لقعلا  اما  ءاملا  یف  امک  اجوعم  میقتسملا  هیری  دق  اریغـص و  دیعبلا  میظعلا  هیریف  هبحاص  بذکی  دق  رـصبلا 
دوهـش یلع  ارـصاق  ملعلا  سیل  رـشبلا و  هیور  یه  تسیل  هحیحـصلا  هیورلا  نا  يا  راصبالا  عم  زمهف ) مضب   ) هیورلا تسیل  هخـسن  یف  و 

هحصان بذکی  يذلا ال  وهف  لقعلا  رصب  رصبلا  امنا  شغی و  دق  رصبلا  ناف  سوسحملا 

يرفعج

مالسالا ضیف 

ناف رـصبلاب  هنیاعملا  نم  هیلا  يدـها  یه  باوصلا و  بلط  یف  لقعلا  لامعا  دـیدشتف  رـسکف  حـتفب  هیورلا  راـصبالا : عم  هنیاـعملاک  … 
هتحیصن بلط  نم  شغی  الف  لقعلا  اما  ءاملا  یف  امک  اجوعم  میقتسملا  هیری  دق  اریغـص و  دیعبلا  میظعلا  هیریف  هبحاص  بذکی  دق  رـصبلا 

دوهـش یلع  ارـصاق  ملعلا  سیل  رـشبلا و  هیور  یه  تسیل  هحیحـصلا  هیورلا  نا  يا  راصبالا  عم  زمهف ) مضب   ) هیورلا تسیل  هخـسن  یف  و 
هحصان بذکی  يذلا ال  وهف  لقعلا  رصب  رصبلا  امنا  شغی و  دق  رصبلا  ناف  سوسحملا 

ینامز

اب تیور  لباق  هک  دنتـسین  یئاهزیچ  داعم و …  تماما ، ربمایپ ، ادـخ ، دـش : انیب  نآ  رد  درک و  كرد  دـیاب  ار  مالـسا  يداقتعا  لـئاسم 
رد اسب  هچ  دـنرادن  يرهاظ  مشچ  هک  مه  نالدنـشور  یلو  دوش  یم  راومه  داقتعا  كرد و  هار  مشچ  قیرط  زا  دـنچ  ره  دنـشاب  مشچ 
یم تنایخ  وت  هب  یهاگ  هک  نکن  دامتعا  شیوخ  هب  یتح  هک  دـنک  یم  شرافـس  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما .دنتـسه  ناـیانیب  زا  رتهب  دـئاقع 
زور دـیامرف  یم  دـنریگ  یم  هدـیدان  ار  شتاروتـسد  هکنانآ  هب  تبـسن  ادـخ  .يدرگ  زوریپ  ات  نک  هیکت  كرد  لـقع و  هب  هکلب  دـنک ،

: دیامرف یم  رافک  هرابرد  دنا و  هتفرگن  هرهب  ترخآ  عفن  هب  يرهاظ  مشچ  زا  ایند  رد  نوچ  دنوش ، یم  رشحم  دراو  مشچ  نودب  تمایق 
.دندرگ یمن  انشآ  شیوخ  هفیظوب  دنریگ و  یمن  دنپ  ناهج  ثداوح  زا  اذل  میا  هدرک  روک  ار  نانآ  ياهلد  مشچ 

يزاریش دمحم  دیس 

نم يوقا  لوالا  لب  نیعلا ، هیورک  يا  راصبالاب ) هنیاـعملاک   ) لـقعلاب ءایـشالا  كرد  رکفتلا و  يا  هیورلا ) تسیل  : ) مالـسلا هیلع  لاـق  و 
( هحصنتسا نم  لقعلا  شغی  و ال   ) کلذ هبـشا  ام  و  ءامـسلا ، مارجاک  اریغـص  ریبکلا  دیعبلا  يری  امک  اهلها ) نویعلا  بذکت  دقف   ) یناثلا

.اذکه و  هیف ، فلخلا  نکمی  ءزجلا ال  نم  مظعا  لکلا  نا  لقعلا  لاق  ولف  اهل ، فلخ  هیلقعلا ال  ماکحالا  ذا 

يوسوم

یف ناسنالا  بذـکت  ساوحلا  نا  لاکـشا  نودـب  حرـشلا : .هدـهاشملا  هیورلا و  هنیاعملا : .باوصلا  بلط  یف  رکفلا  هلاجا  هیورلا : هغللا :
اما يرخالا  ساوحلا  رئاس  اذـکه  هریغ و  هنظتف  ناسنالا  يرت  دـق  ادـج و  اریغـص  دـیعب  نم  ریبکلا  مداقلا  کیری  رظنلاف  ناـیحالا  ضعب 
یلع ثحلا  یف  ثیداحالا  تایالا و  تدرو  اذل  ءایـشالا و  یلع  مکحی  زیمی و  يذلا  وه  لب  شغی  يذـلا ال  قلطملا  مکاحلا  هناف  لقعلا 

.هنماکم نم  هتراثا  هکیرحت و  رکفلا و  لامعا 

یناقلاط
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شغ وا  هب  تبـسن  دـنک ، یهاوخریخ  لقع  زا  سک  ره  یلو  دـیوگ  یم  غورد  دوخ  بحاص  هب  مشچ  هاـگ  هک  تسین  مشچ  اـب  شنیب  »
« .دزرو یمن 

روک تساه ، هنیـس  رد  هک  ییاهلد  یلو  تسین  روک  اهمـشچ  انامه  : » دیامرف یم  هک  تسا  لاعتم  دـنوادخ  راتفگ  نیا  ریظن  نخـس  نیا 
هک تسا  نیا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  راتفگ  زا  روظنم  نینچمه  .تسا  روک  لد  هکلب  تسین  اهمـشچ  يروک  يروک ، ینعی  .تسا ،»

.تساهلقع اب  یقیقح  شنیب  انامه  تسین و  اهمشچ  اب  یعقاو  شنیب  كرد و 

تـسا هابتـشا  ضرعم  رد  سح  مکح  دنیوگ  یم  و  تاسوسحم ، هن  تسا  تالوقعم  ینیقی  روما  هک  دنا  هدیقع  نیا  رب  گرزب  يامکح 
گرزب و ار  کـچوک  کـچوک و  ار  گرزب  هک  ناـنچ  نآ  میوـش ، یم  لـطاب  هدـیقع  راـتفرگ  سح  هابتـشا  ببـس  هب  هک  اـسب  هـچ  و 

.تسین نینچ  ملاس  لقع  هکنآ  لاح  و  میرادنپ ، یم  كرحتم  ار  نکاس  نکاس و  ار  كرحتم 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

.ُهَحَْصنَتْسا ِنَم  ُلْقَْعلا  ُّشُغَی  َال  ،َو  اَهَلْهَأ ُنُویُْعلا  ُبِذْکَت  ْدَقَف  ؛ ِراَْصبِْإلا َعَم  ِهَنَیاَعُْملاَک  ُهَّیِوَّرلا  ِتَْسَیل 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

وا زا  هک  یـسک  هب  میلـس )  ) لقع یلو  ؛ دیوگ یم  غورد  شبحاص  هب  ، مشچ هاگ  هکارچ  ، تسین مشچ  اب  ندید  نوچمه  هشیدنا  رکفت و 
رد يدـُمآ  تیاور  هب  اـهنت  بیطخ  موـحرم  زین  اـج  نیا  رد  هناـمیکح : راـتفگ  دنـس   ) . .دـنک یمن  تناـیخو  ّشغ  دـهاوخب  ییاـمنهار 

َْسَیل : » تروص نیا  هب  مه  نآ  تسا  هدروآ  ار  هنامیکح  مـالک  نیا  زا  هلمج  کـی  اـهنت  هک  دـنک  یم  هراـشا  هنیمز  نیا  رد  مکحلاررغ 
هدمآ هغالبلا  جهن  رد  هچنآ  اب  یتوافتم  يانعم  هلمج  نیا  هک  دید  میهاوخ  هتبلا  (. ،ج 4،ص 223 هغالبلا جهن  رداصم  « .) ِرَبَْخلاَک ُنایَْعلا 
باتک رد  هغالبلا  جهن  زا  لقن  هب  یهجوت  لباق  توافت  اب  ار  هنامیکح  مالک  نیمه  هللا  همحر  یـسلجم  همالع  نیا  رب  هفاضا  .دراد  تسا 
ُلْقَْعلا ُّشُغَی  اَهَلْهَأ َو ال  ُنُویُْعلا  ُبِذْکَت  ْدَـق  ِراَْصبِْإلا َو  َعَم  ُهَیْؤُّرلا  َْسَیل  : » تروص نیا  هب  تسا  هدروآ  ،ج 1،ص 95  راونالاراحب فیرش 

حرـش ) .تسا هدروآ  یـسلجم  همالع  موحرم  ترابع  دننامه  یترابع  زین  دوخ  هغالبلا  جهن  حرـش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  و  ُهَحَـصَْتنا » ِنَم 
فلؤم طـخ  زا  هتفرگرب  هک  زین  مثیم  نبا  هخـسن  هللا  همحر  يرتـشوش  همـالع  هتفگ  هب  (. ،ج 19،ص 173 دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جـهن 

 ( تسا هنوگ  نیمه  تسا  هغالبلا  جهن 

دینک حالصا  لقع  اب  ار  سح  ياطخ 

یم ترضح  نآ  ددرگ  یم  یمیظع  تالکشم  أشنم  هاگ  هک  دنک  یم  هراشا  ّسح  ياطخ  هب  هنامیکح  راتفگ  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
( . ِراَْصبِْإلا َعَم  ِهَنَیاَعُْملاَک  ُهَّیِوَّرلا  ِتَْسَیل  ( ؛» تسین مشچ  اب  ندید  نوچمه  هشیدنا  رّکفت و  :» دیامرف

وا زا  هک  یـسک  هب  میلـس )  ) لـقع یلو  ؛ دـیوگ یم  غورد  شبحاـص  هب  مشچ  اـسب  هـچ  :» دـیامرف یم  ، هدرک هراـشا  نآ  لـیلد  هـب  سپس 
( . ُهَحَْصنَتْسا ِنَم  ُلْقَْعلا  ُّشُغَی  َال  ،َو  اَهَلْهَأ ُنُویُْعلا  ُبِذْکَت  ْدَقَف  ( ؛» دنک یمن  تنایخ  دهاوخب  ییامنهار 
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یمن ناـسنا  راـیتخا  رد  ار  تاـعالطا  نـیرت  حیحـص  هـبرجت  ّسح و  هـشیمه  دـنرادنپ  یم  یبرجت  یـّـسح و  ياـملع  هـچنآ  فـالخرب 
.دهد یم  لیکشت  ار  یگرزب  تسیل  هک  دنا  هدرک  يروآ  عمج  نادنمشناد  زا  يرایسب  ار  ّسح  ياهاطخ  ؛ دراذگ

لماک هریاد  رود  زا  دننادرگ  یم  دوخ  رود  هب  ار  نادرگ  شتآ  هک  یماگنه  مینیب  یم  دوخ  هنازور  یگدنز  رد  ار  نآ  هداس  ياه  لاثم 
ام مشچ  دـنک  یم  شدرگ  تعرـس  هب  نوچ  یلو  ؛ تسین شیب  هریاد  نیا  زا  هطقن  کی  رد  هراومه  شتآ  هک  یلاح  رد  مینیب  یم  شتآ 

.دنیب یمن  ار  اه  هلصاف 

یم هدـهاشم  ، رتشیب ای  رتمک  ، رتم مین  لوط  هب  ًالثم  میقتـسم  طخ  تروص  هب  ار  ناراب  ياه  هناد  ام  دراب  یم  تعرـس  اب  ناراب  هک  یناـمز 
.تسین رتشیب  هطقن  کی  ناراب  هناد  هک  یلاح  رد  مینک 

یم ساسحا  مینک  یم  نابایخ  لوط  هب  هاگن  میتسیا و  یم  تسا  هدـناشوپ  تخرد  ار  نآ  فرط  ود  هک  ینابایخ  ياهتنا  رد  هک  هاگ  نآ 
یم هک  یلاح  رد  دوش  یم  مک  هتـسویپ  اه  نآ  هلـصاف  دندرگ و  یم  رت  کیدزن  مه  هب  دـنوش  یم  رترود  ام  زا  هچره  اه  تخرد  مینک 

.رگید ناوارف  ياهاطخ  و.تسا  هرصاب  ياطخ  طقف  نیا  میناد 

دـصرددص دوخ  ساوح  ریاـس  هب  میناوـت  یم  هنوـگچ  تسا  ناوارف  ياـهاطخ  ياراد  تساـم  ّسح  نیرت  مهم  هک  مشچ  هک  یماـگنه 
هب ، دوش یم  باتک  کی  مینک  لـقن  ندـییوب  ندیـشچ و  هسمـال و  سح  شوگ و  رد  ار  ساوح  ياـطخ  میهاوخب  رگا  مینک ؟ ناـنیمطا 

هفیظو فالخ  هک  ییاهراک  هب  ار  ام  ، یسح ياهاطخ  ادابم.مینک  حالصا  لقع  قیرط  زا  ار  سح  ياهاطخ  هتـسویپ  دیاب  ام  لیلد  نیمه 
.دناشکب تسادخ  ياضر  فالخ  ام و  تیلوئسم  و 

سح ياهاطخ  حالـصا  يارب  یبوخ  هلیـسو  لاح  ره  هب  یلو  ؛ تسین موصعم  ، ناسنا دـنک و  یم  اـطخ  هاـگ  زین  لـقع  هک  تسا  تسرد 
.دوش یم  بوسحم 

.دنشاب شوه  هب  ناگمه  ات  هدرک  هراشا  دوخ  ینارون  مالک  رد  هتکن  نیا  هب  مالسلا  هیلع  ماما 

.دوبن حرطم  نادنچ  ساوح  ياطخ  هب  طوبرم  ثحابم  زونه  هک  درک  نایب  مالسلا  هیلع  ماما  یماگنه  ار  نخس  نیا  مینکن  شومارف 

ناسنا رایتخا  رد  ار  يا  هدنکارپ  روما  هشیمه  سح  هک  دننک  شومارف  دـیابن  تسا  سح  رب  ناشدامتعا  مامت  هک  اه  نآ  رگید  يوس  زا 
نیاربانب تسا ، لالدتـسا  لباق  هباـشم  دراوم  رد  هک  دزاـس  یم  یملع  یلک و  هدـعاق  کـی  اـه  نآ  زا  هک  تسا  لـقع  نیا  ، دراذـگ یم 

ات هک  تشاد  فوطعم  سح  هب  ار  دوخ  هجوت  مامت  تسناد و  رابتعا  یب  ار  نآ  تسا  ریذـپاطخ  مه  لقع  هک  نیا  لیلد  هب  دـیابن  زگره 
.دیآ یمن  دوجو  هب  یملع  نوناق  چیه  دوش و  یمن  لح  یلکشم  چیه  دشابن  سح  نابیتشپ  ، لقع

ییاه شیامزآ  هجیتن  ددرگ  یم  هئارا  یلک  لصا  کی  تروص  هب  دوش و  یم  زیوجت  فلتخم  ياه  يرامیب  يارب  هک  ییاـهوراد  ماـمت 
ینوناق ، هدنکارپ ياه  شیامزآ  نیا  عومجم  زا  هاگ  نآ  ، دنا هداد  ماجنا  اه  ناسنا  زا  يدادعت  سپس  تاناویح و  يور  تسخن  هک  تسا 

.ددرگ یم  جاتنتسا  یلک 

نآ ياهراک  بیرف  درک و  شوخ  لد  نارحاس  نازاب و  هدبعـش  راک  هب  دـیابن  زگره  هک  تفرگ  هجیتن  ناوت  یم  هنامیکح  مالک  نیا  زا 
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ياهاعدا ءوس و  ياه  ّتین  اب  ار  اه  نآ  لامعا  هک  یماگنه.مینیبب  اه  نآ  زا  يا  هداعلا  قراخ  راک  دوخ ، ّسح  اب  دـنچ  ره  ، دروخ ار  اه 
.دنک یم  لیمکت  ار  ام  ّسح  ام  لقع  هک  تساج  نیا  میهد  یم  رارق  مه  رانک  رد  ناشلطاب 

يرگمتس تین و  ءوس  راثآ  هک  یلاح  رد  دنز  یم  نآرق  يرواد  زا  مد  هدرک و  هزین  رس  رب  ار  اه  نآرق  نمشد  مینیب  یم  هک  یماگنه  ای 
.میمانب گنرین  کی  ار  نآ  میهد و  رَد  نت  لقع  مکح  هب  دیاب  تسادیوه  ًالماک  اه  نآ  هقباس  زا 

یملع یعامتجا و  یـسایس و  یقالخا و  لئاسم  رد  فلتخم  ياه  يریگ  هجیتن  همـشچرس  دـناوت  یم  هنامیکح  راتفگ  نیا  لاـح  ره  رد 
.ددرگ

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abu Talib said : “ Perception by the eyes is not real observation because
the eyes sometimes deceive people; but wisdom does not deceive whomsoever it

.” counsels

يریذپدنپ تفآ  رورغ ، : 282 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ِهّرِغلا َنِم  ٌباَجِح  ِهَظِعوَملا  َنَیب  مُکَنَیب َو  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

 . دراد دوجو  یهاوخدوخ  رورغ و  زا  يا  هدرپ  يریذپدنپ ، امش و  نایم  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 

يدیهش

.تلفغ زا  تسا  يا  هدرپ  تظعوم  امش و  نایم 

یلیبدرا

تلفغ بیرف و  زا  هک  تسیا  هدرپ  هظعوم  نایم  امش و  نایم 
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یتیآ

.تلفغ زا  تسا  يا  هدرپ  زردنا  امش و  نایم  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . تسا تلفغ  زا  یباجح  هظعوم  امش و  نیب  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

مثیم نبا 

هک یندـب  ياهتایه  زا  هچنآ  يارب  ار  هدرپ )  ) باـجح هملک ي : دراد .) دوجو  رورغ  تلفغ و  زا  يا  هدرپ  زردـنا ، دـنپ و  امـش و  ناـیم  )
.تسا هدروآ  هراعتسا  تسا ، نآ  زا  يدنم  هرهب  هظعوم و  شریذپ  زیمآ و  تربع  هاگن  زا  تلفغ  ثعاب  دندرگ و  یم  سوفن  رب  ضراع 

دیدحلا یبا 

 . ِهَّرِْغلا َنِم  ٌباَجِح  ِهَظِعْوَْملا  َْنَیب  ْمُکَْنَیب َو  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

ام ماود  مهوتی  هلجاعلاب و  رتغی  ناسنإلا  نأل  هظعوملا  نیب  دبعلا و  نیب  باجح  اهتاذل  اهتاوهشب و  اهنأ  اهرورغ و  ایندلا و  رکذ  مدقت  دق 
رهظی نمم  اریثک  نإف  داعملاب  فرتعی  نمم  ناک  نإ  اذـه  هوفع  یلاعت و  هللا  همحر  هسفن  دـعو  ءانفلا  توملا و  هلاـبب  رطخ  اذإ  هیف و  وه 

رورغ ال هیصعملا  یلع  هماقإلا  عم  هرفغملا  یلع  لاکتالا  یلاعت و  هللا  وفع  یلإ  دالخإلا  هل و  نقیتسم  ریغ  هقیقحلا  یف  وه  داعملاب  لوقلا 
اهل هقیقح  یتلا ال  ینامألا  هسفن  نمی  مل  توملا و  دعب  امل  لمع  نم  مزاحلا  هلاحم و 

یناشاک

بیرف و زا  ینعی  ترغ  زا  هرغلا ) نم   ) تسا يا  هدرپ  هظعوم  نایم  امـش و  ناـیم  باـجح ) هظعوملا  نیب  مکنیب و  مالـسلا : هیلع  لاـق  (و 
تلصو امش  لد  اب  دراد  هک  تلفغ 

یلمآ

ینیوزق

.تلفغ زا  تسیا  هدرپ  هظعوم  نایم  امش و  نایم 

یجیهال
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هدرپ تحیصن  دنپ و  نایم  امـش و  نایم  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .هرغلا » نم  باجح  هظعوملا  نیب  مکنیب و  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
.امش ندوب  لفاغ  تهج  زا  تسا  يا 

ییوخ

و قالخالا ، لئاذر  نم  اهریغ  یلاـعملا و  بلط  نع  لـسکلا  يوهلا و  عاـبتا  ایندـلا و  بح  هوهـشلا و  نم  جیـسن  هلفغلا  هرغلا و  ینعملا :
ترثک اهتاوصا و  تلع  نا  هقیقحلا و  يری  الف  هتریـصب  نیع  دست  هبلق و  یطغتف  هیناویحلا ، هتعیبط  نم  رـشبلا  دوجو  یف  هنماکلا  زئارغلا 

کنا ال : ) ءالوه فصو  یف  یلاعت  لاق  امک  رعشی  هبحاص و ال  تومیف  بلقلل  مات  ناقفخ  یلا  باجحلا  اذه  هماخض  غلبت  دق  و  اهتاعد ،
رورغ زا  تسیا  هدرپ  تظعوم  اهامـش و  نایم  دومرف : همجرتلا : مورلا .) - 52 نیربدم - اولو  اذا  ءاعدلا  مصلا  عمست  یتوملا و ال  عمـست 

: هدورس شوخ  هچ  تلفغ  و 

گنس رب  نینهآ  خیم  دورن   *** ظعو ندناوخ  دوس  هچ  لد  هیس  رب 

يرتشوش

نا سانلا  اهیا  ای   ) هرغلا باجح  هلازا  یلع  مهثح  دارملا  و  باـجح ، هنیب  هنیب و  ناـک  اذا  رونلاـب  یـضتسی ء  ـال  نمک  نوظعتت ، ـالف  يا :
مراکم یف  نوعبرالا - ثلاثلا و  لـصفلا   ) عفر یف  اوعـسی  مل  ناـف  رورغلا ) هللااـب  مکنرغی  ـال  ایندـلا و  هاـیحلا  مکنرغت  ـالف  قح  هللا  دـعو 

لیق مکرون  نم  سبتقن  انورظنا  اونمآ  نیذـلل  تاقفانملا  نوقفانملا و  لوقی  موی   ) همایقلا یف  باجح  مهل  برـضی  باـجحلا  قـالخالا )
اولاق مکعم  نکن  ملا  مهنودانی  باذعلا  هلبق  نم  هرهاظ  همحرلا و  هیف  هنطاب  باب  هل  روسب  مهنیب  برـضف  ارون  اوسمتلاف  مکءارو  اوعجرا 

(. رورغلا هللااب  مکرغ  هللا و  رما  ءاج  یتح  ینامالا  مکترغ  متبترا و  متصبرت و  مکسفنا و  متنتف  مکنکل  یلب و 

هینغم

هرخالا و نع  لهذـن  و  هللا ، یـسنن  اذـه  عم  ..ددرت و  کش و  الب  رخالا  مویلا  هللااب و  نمون  نحن  ..نایـسنلا و  هلفغلا و  انه  هرغلاـب  دارملا 
هناحبـس نیب  دق  و  همکحلا 149 ، یف  مامالا  لاق  امک  نقیتسن ، ام  یلع  اـهبلغن  ـال  نظن و  اـم  یلع  هفطاـعلا  اـنبلغت  و  اـهباقع ، اـهباسح و 
بذاوج انعابط  یف  نا  یلا  یموت ء  نوبحت  هملک  و  همایقلا )  21 هرخالا - نورذت  هلجاعلا و  نوبحت  لب  : ) هلوقب کلذل  بجوملا  ببسلا 

.تمظع نا  هلجالا و  نود  ترغص  نا  هلجاعلا و  هعفنملا  یلا 

هدبع

هلفغلا رسکلاب  هرغلا  هرغلا : نم  باجح  … 

يرفعج

مالسالا ضیف 

تلفغ و زا  يا  هدرپ  دنپ  هظعوم و  زا ) يوریپ  ندینش و   ) نیب امـش و  نیب  تسا : هدومرف  زردنا ) دنپ و  زا  يوریپ  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
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هجیتن زردنا  دنپ و  زا  يدومن  هشیدنا  راک  نایاپ  رد  هدیرد  تاوهـش  زا  ندرکن  يوریپ  اب  ار  هدرپ  نآ  هاگ  ره  هک   ) دشاب یم  يربخ  یب 
(. يریگ یم 

ینامز

همه و خیرات  لاجر  ياهتـشذگرس  یخیرات ، عیاقو  .ناشیدنارود  يارب  تسا  زردـنا  دـنپ و  همه  ایند ، نوگانوگ  ثداوح  ناهج ، مظن 
هنوگ نیا  زا  نتفرگ  دنپ  تقد و  هب  ار  نادنمشیدنا  ناشیدنارود و  یهلا  ناربهر  زیزع و  يادخ  .نادنمـشیدنا  يارب  تسا  هظعوم  همه 

، ینادان لهج ، رثا  رد  رشب  اما  دنا  هتشاد  نایب  تسا  دوجوم  رـشب  فارحنا  يارب  هک  یلئاسو  رگید ، يوس  زا  دنا و  هدرک  کیرحت  روما 
زا لوئـسم  درف  هک  تسین  نآ  لیلد  هورگ  نیا  شور  اما  دتفا ، یم  یهارمگ  ياه  همانرب  ناطیـش و  مادـب  رورغ  ماجنارـس  یتوافت و  یب 

.دهدن شوگ  یسک  دنچ  ره  دیوگب  ار  بلطم  دراد  هفیظو  هکلب  دنک ، یلاخ  هناش  دهعت  راب  ریز 

يزاریش دمحم  دیس 

.ظعاوملاب مکلمع  نع  هعنام  یهف  هلفغلا ، يا  هرغلا ) نم  باجح   ) ظعاوملاب ظاعتالا  يا  هظعوملا ) نیب  مکنیب و  : ) مالسلا هیلع  لاق  و 

يوسوم

راثآ نم  رثا  لک  یف  هکرح و  لک  یف  اهارن  انیدیا  نیب  هغیلبلا  ظعاوملا  و  هلفغلا ، اهانعم  هرغلا  حرشلا : .هلفغلا  نیغلا  رـسکب  هرغلا : هغللا :
ذخا نم  هلفغ  یف  کلذ  عم  اننکل  انریغل  یقبت  یـضمنس و  اهیلع و  اورم  انلبق و  اهونکـس  مهراید  هذـه  موقلا و  راـثآ  هذـهف  نیمدـقالا ،

 … میلس بلقب  هللا  یتا  نم  الا  نونب  لام و ال  هیف  عفنی  موی ال  باسحلا  مویل  دادعتسالا  اهنم و  هربعلا 

یناقلاط

« .تسا تلفغ  زا  يا  هدرپ  هظعوم  امش و  نایم  »

یم داجیا  يریذپ  دـنپ  هدـنب و  نایم  يا  هدرپ  نآ  ياهتذـل  اهتوهـش و  اب  ایند  هکنیا  دـش و  نایب  نآ  بیرف  ایند و  عوضوم  نیا ، زا  شیپ 
گرم و هاگره  دـبای ، یم  ماود  تسا  نآ  رد  هچنآ  دـنک  یم  ناـمگ  دوش و  یم  رورغم  دوخ  دوجوم  عضو  اـیند و  هب  یمدآ  هک  دـنک 

یتسار هب  هک  تسا  یـسک  هراـبرد  مه  نیا  و  دـهد ، یم  هدـعو  لاـعتم  دـنوادخ  تمحر  هب  ار  دوخ  دـنک ، روطخ  وا  نهذ  هب  يدوباـن 
.دنرادن نآ  هب  نیقی  تقیقح  رد  دنهد  یم  ناشن  تمایق  هب  دقتعم  ار  دوخ  نابز  هب  هک  مدرم  زا  يرایـسب  هنرگ  دشاب و  تمایق  هب  دقتعم 

هک تسا  یـسک  یعقاو  شیدنارود  تسا ، رورغ  دیدرت  نودب  تیـصعم  نداد  ماجنا  اب  دنوادخ  ترفغم  تمحر و  هب  ندوب  راودـیما  و 
.دزاسن راودیما  تقیقح  یب  ياهوزرآ  هب  ار  دوخ  دنک و  لمع  گرم  زا  دعب  يارب 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

.ِهَّرِْغلا َنِم  ٌباَجِح  ِهَظِعْوَْملا  َْنَیب  ْمُکَْنَیب َو 
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: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

دراد دوجو  رورغ ) و   ) تلفغ زا  يا  هدرپ  ، هظعوم امش و  نایم 

تسا نیا  دراد  اج  نیا  رد  هغالبلا  جهن  دنس  رد  هک  يا  هفاضا  اهنت  بیطخ  موحرم  هنامیکح : راتفگ  دنس  (. ) . تسا نآ  ریثأت  عنام  هک  )
هیلع نسح  ماما  ظعاوم  رد  ار  نآ  هتسیز ) یم  یـضر  دّیـس  زا  شیپ  هک  ینارح  هبعـش  نبا  فیلأت   ) لوقعلا فحت  باتک  : دیوگ یم  هک 

،ج 4،ص هغـالبلا جـهن  رداـصم  ) .تـسا هـتفرگ  ارف  شردـپ  زا  ار  نآ  مالـسلا  هـیلع  یبـتجم  ماـما  هـک  تـسا  موـلعم  هدروآ و  مالــسلا 
َنِم ٌباجِح  ِهَظِعْوَْملا  ْمُکَْنَیب َو  : » دـنک یم  لـقن  نینچ  یتواـفت  اـب  ار  هناـمیکح  مـالک  نیا  يدـُمآ  ، مکحلا ررغ  رد  نیا  رب  نوزفا  (. 223

(( ،ح 5761 مکحلا ررغ  ) .تسا هتفرگ  يرگید  عبنم  زا  ار  نآ  ًاتدعاقو  ِهَّرِْغلا » ِهَْلفَْغلا َو 

تفرعم باجح 

یم هدرک  هراـشا  تیبرت  تمکح و  ملع و  تفرعم و  ياـه  باـجح  زا  یکی  هب  ، هناـمیکح هاـتوک و  راـتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هـیلع  ماـما 
( . ِهَّرِْغلا َنِم  ٌباَجِح  ِهَظِعْوَْملا  َْنَیب  ْمُکَْنَیب َو  ( ؛» دراد دوجو  رورغ ) و   ) تلفغ زا  يا  هدرپ  ، هظعوم امش و  نایم  :» دیامرف

.تسا یگبرجت  مک  يربخ و  یب  تلفغ و  يانعم  هب  « هَّرِغ »

ییاـیوگ رایـسب  ظـعاو  ، ناینیــشیپ خـیرات  اـه ؛ هظعوـم  مـه  دنرایــسب و  ناـظعاو  مـه  مـینک  یم  یگدـنز  هـک  یناـهج  رد  ، مـیناد یم 
رقف ناـنامرهق و  نداـتفا  راـک  زا  اـه و  تلود  ینوگنرـس  ، اـه تردـق  ینوگرگد  دـهد و  یم  خر  خـیرات  لوـط  رد  هک  یثداوـح  ، تسا
راید يوس  هب  ناشنازیزع  ناگتـسب و  شود  رب  مینیب  یم  هزور  همه  هک  ناگدرم  یتح  ، دنتـسه یظعاو  مادکره  ، نادنمتورث زا  یهورگ 

.دنناظعاو نیرتهب  - مالسلا هیلع  یلع  نانمؤمریما  هدومرف  هب  - دنوش یم  هدرب  ناشوماخ 

؛ دنظعو لاح  رد  همه  اه  نآ  دابآ  ياهرصق  ردتقم و  ناهاش  هدش  ناریو  ياه  خاک 

نادند نب  ونشب ز  هنادند  رس  دنپ   *** ونون تدهد  يدنپ  يرصق  ره  هنادند 

رد هک  ار  يزیچره  :» تسا هدـمآ  - دوب هدرک  هظعوم  تساوخرد  هک  - نوراه هب  باطخ  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماـما  مـالک  رد 
؛» تسا هظعوم  ياراد  همه  ینیب  یم  دوخ  درگ 

،ج 68،ص 324،ح 14) راونالا راحب  ( . ) . ٌهَظِعْوَم ِهِیف  اَّلِإ َو  َُکْنیَع  ُهاَرَت  ٍءْیَش  ْنِم  اَم  )

زردنا ظعو و  هب  خیرات  لوط  رد  هک  دندوب  یگرزب  ناظعاو  یگمه  مالسلا  مهیلع  ناموصعم  ایلوا و  ایبنا و  لیخ  ، اه نیا  همه  رب  هفاضا 
.تسام رایتخا  رد  اه  نآ  ظعاوم  زا  يرایسب  زورما  دنتخادرپ و  اه  ناسنا 

نایب نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما  ؛ دراد یلیلد  ًاعطق  دراذگ ؟ یمن  ریثأت  یهورگ  ياه  لد  رد  يوق  رایسب  ياه  هظعوم  نیا  ارچ  لاح  نیا  اب 
«. دریگ یم  ار  اهزردنا  ریثأت  يولج  ، تلفغ باجح  :» دیامرف یم  دنک و  یم  هراشا  اه  نآ  نیرت  مهم  زا  یکی  هب  هاتوک 
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توهـش لانم و  لام و  رکف  رد  دراپـس و  یمن  ظـعاو  هب  لد  شوگ  ناـسنا  هک  دـشاب  ظـعاوم  ندینـش  ماـگنه  تسا  نکمم  تلفغ  نیا 
وا لد  رب  تلفغ  باجح  يدوز  هب  اما  ؛ دوش یم  رادـیب  یهلا  يدرم  هظعوم  ندینـش  اب  ًاتقوم  نوراه  نوچمه  هک  نیا  ای  تسا و  شیوخ 

.دراپس یم  یشومارف  هب  ار  هظعوم  دتفا و  یم 

دـنور و یم  ورف  رکف  رد  هدـش  اپرب  ناشکیدزن  ناگتـسب  زا  یکی  ای  تسود و  يارب  هک  هحتاـف  سلجم  کـی  رد  هک  یناـسک  دنرایـسب 
دنتـشاذگ نوریب  اپ  سلجم  نآ  زا  هک  یماگنه  اما  ، دنک ینارنخـس  اج  نآ  رد  یهاگآ  ظعاو  رگا  ًاصوصخم  ، دنوش یم  رادیب  یتاظحل 

.دندرگ یمزاب  لوا  لاح  هب  دوش و  یم  شومارف  زیچ  همه 

سنا نج و  یناطیـش  ياه  هسوسو  ای  ایند و  قرب  قرز و  توهـش و  یناـسفن و  ياـه  سوه  اوه و  تسا  نکمم  تلفغ  نیا  همـشچرس 
.دشاب

ادابم ،و  دـبیرفب ار  امـش  ایند  یناگدـنز  ادابم  سپ  ُروُرَْغلا ؛ » ِهّللاـِب  ْمُکَّنَّرُغَی  ـال  اْینُّدـلا َو  ُهاـیَْحلا  ُمُکَّنَّرُغَت  ـالَف  : » دـیامرف یم  دـیجم  نآرق 
هیآ 33) ، نامقل !«. ). دزاس رورغم  ادخ  مرک )  ) هب ار  امش  راکبیرف  ناطیش ) )

ارف دوـخ  خاـک  هب  ار  ترـضح  نآ  یبـش  یـسابع  لـکوتم  هک  تـسا  هدـمآ  مالـسلا  هـیلع  يداـه  ماـما  زا  يزیگنا  تربـع  ثیدـح  رد 
مایق ات  تسا  دوخ  هناـخ  رد  حالـس  لاوما و  يروآ  عمج  لوغـشم  ترـضح  نآ  دـندوب  هداد  ربخ  يو  هب  هک  دوب  نیا  نآ  لیلد.دـناوخ 
دزن دوب  هک  لاح  ره  رد  ار  وا  دینک و  شیتفت  تقد  اب  ار  اج  نآ  ، دیورب ماما  هناخ  هب  داد  روتـسد  وا.دناروشب  وا  دض  رب  ار  مدرم  دنک و 

اب.دندید تدابع  لوغـشم  بش  لد  رد  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  دنتفاین و  يزیچ  دنتخیر و  مالـسلا  هیلع  ماما  هناخ  هب  نارومأم.دیروایب  نم 
هک نیمه  ، دوب رمخ  ندیشون  هب  لوغشم  تردق و  ِبارش  تسمرـس  هک  لکوتم.دندروآ  لکوتم  رـصق  هب  دوخ  اب  ار  ترـضح  ، لاح نیا 
رد هک  ار  یبارـش  ماج  تراسج  تیاهن  اـب  دـناشن و  دوخ  دزن  ار  وا  درک و  مارتحا  تساـخرب و  اـج  زا  داـتفا  ترـضح  نآ  هب  شمـشچ 

! درک فراعت  ترضح  نآ  هب  تشاد  تسد 

هتـشادن و ییانـشآ  نم  نوخ  تشوـگ و  اـب  زگره  نیگنن  عیاـم  نیا  دـنگوس  ادـخ  هب  : دوـمرف هدرک  وا  يوـس  هب  ور  مالـسلا  هیلع  ماـما 
.دیشک بقع  ار  دوخ  تسد  دش و  هدنمرش  تسم  ِلکوتم.درادن 

(. دنک رت  مرگ  ار  شمزب  هک  يرعش  دبال   ) ناوخب نم  يارب  يرعش  : تفگ مالسلا  هیلع  ماما  هب  هاگ  نآ 

.یناوخب دیاب  ًامتح  : تفگ لکوتم.مراد  رطاخ  هب  رعش  رتمک  نم  : دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

راعشا.دنتسیرگ زین  نارضاح  داتفا و  هیرگ  هب  لکوتم  هک  دناوخ  يا  هدنهد  ناکت  راعشا  ، دید ار  لکوتم  رارـصا  ترـضح  هک  یماگنه 
: دوب نیا 

ُلَلُْقلا ُمُهْعَْفنَت  ْمَلَف  ِلاَجِّرلا  ُْبلُغ   *** ْمُهُسُرْحَت ِلاَبْجَْألا  ِلَُلق  یَلَع  اُوتَاب 

اُولََزن اَمَْسِئب  اَی  ًارَفُح  اُونِکْسا  َو   *** ْمِِهِلقاَعَم ْنِم  ٍّزِع  َدَْعب  اُولَْزنَتْسا  َو 
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ُلَلُْحلا ُناَجیِّتلا َو  ُرِواَسَْألا َو  َْنیَأ  ْمِِهْنفَد *** ِدَْعب  ْنِم  ٌخِراَص  ْمُهاَداَن 

ُلَلِْکلا ُراَتْسَْألا َو  ُبَرُْضت  اَِهنوُد  ْنِم   *** ًهَمِْعنُم َْتناَک  ِیتَّلا  ُهوُجُْولا  َْنیَأ 

اُولِکُأ ْدَق  ِلْکَْألا  َدَْعب  َمْوَْیلا  اوُحَبْصَأ  َو   *** اُوبِرَش ْدَق  ًارْهَد َو  اُولَکَأ  اَم  َلاَط  ْدَق 

اما ؛ دندرک یم  يرادـساپ  اه  نآ  زا  دـنمورین  ینادرم  دـندوب و  هتخاس  یمکحم  ياهژد  ، اه هوک  ياه  هلق  رب  هک  دـندوب  یهورگ  :» ینعی
.تشادن يدوس  اه  نآ  لاح  هب  اه  هلق  نیا  زگره 

دورف دب  هچ  دنتـشگ و  نکاس  روگ  ياه  هرفح  رد  و  دندش ، هدناشک  تلذ  هب  ، تزع ماقم  نآ  زا  ، دوخ هاگهانپ  زا  هک  تشذـگن  يزیچ 
.دندمآ

!؟ اه تنیز  اه و  جات  نآ  الط و  ياهدنبتسد  نآ  تفر  اجک  : دز ادص  اه  نآ  نفد  زا  دعب  يرگدایرف 

!؟ دنتشاد رارق  اه  هدرپ  تشپ  رد  دوب و  نایامن  اه  نآ  رد  تمعن  زان و  راثآ  هک  ییاه  تروص  نآ  دنتفر  اجک 

،ج 50،ص 211) راونالا راحب  «. ). دنا هتفر  ورف  نیمز  ماک  رد  اه  نآ  همه  زورما  یلو  ؛ دندیشون دندروخ و  ینالوط  تدم  يرآ 

هب ششیع  سلجم  دز و  نیمز  رب  ار  بارش  ماج  ، راعشا نیا  ندینش  زا  دعب  لکوتم  هک  تسا  هدمآ  راونالا  راحب  رد  يرگید  ثیدح  رد 
 ( ،ص 212 نامه ) . .دروخ مه 

.دنادرگزاب لزنم  هب  مارتحا  اب  ار  ترضح  نآ  دش و  هدنمرش  لکوتم 

يرایـسب يارب  باـجح  نتفر  راـنک  نیا  هک  سوسفا  اـما  ؛ دوش یم  شخبرثا  اـه  هظعوم  دور و  یم  راـنک  تلفغ  باـجح  یهاـگ  ، يرآ
.تسا یتقوم 

داد و بیترت  يدایز  ماعط  هک  هدـش  لـقن  دیـشرلا  نوراـه  ینعی  ؛ یـسابع ياـفلخ  زا  رگید  یکی  هراـبرد  يرگید  زیگنا  تربع  ناـیرج 
.دنک فیصوت  ار  وا  لاح  ات  تساوخ  يو  زا  درک و  توعد  ار  « هیهاتعلا وبا  ،» برع فورعم  رعاش  تسارآ و  ار  دوخ  سلجم 

رادـتقا يو و  سلجم  ییابیز  هرابرد  يا  هدـننک  مرگرـس  راعـشا  هک  نیا  ياج  هب  نارـضاح  نوراه و  راظتنا  فالخرب  هیهاتعلاوبا  یلو 
: دناوخ ار  ریز  راعشا  ، دناوخب نوراه 

! ِروُُکْبلا ِیفَو  ِحاوَّرلا  يََدل  ْیَهَتْشا َت  اَِمب  َْکَیلإ  يدُْهی  !*** ِروِصُْقلا ِهَقِهاش    ّ ِلِظ ِیف  ًاِملاس  ََکل  اَدب  ام  ْشِع 

! ٍروُرُغ ِیف  ّالإ  َْتنُک  ام  ًاِنقُوم  ُمَْلعَت  َكانُهَف  *** ِروُدُّصلا هجِرْشَح    ّ ِلِظ یف  ْتَعَقْعَقَت  ُسوُفُّنلا  اَذإَف 

ماش حبص و  ره  تسوت  هقالع  دروم  هچنآ  هک  یلاح  رد  نک ! یگدنز  ملاس  ، هدیشک نامسآ  هب  رـس  ياهرـصق  هیاس  رد  یهاوخ  یم  ات 
.دننک یم  هیده  وت  يارب 
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! يدوب تلفغ  رورغ و  رد  يرمع  هک  تسناد  یهاوخ  نیقی  هب  - دتفا یم  هلان  هب  هنیس  ياضف  رد  ناج  هک  یماگنه  یلو 

دش یم  نوراه  رطاخ  ترودک  بجوم  دوبن و  یـسلجم  نانچ  اب  بسانتم  اه  نآ  نامگ  هب  هک  راعـشا  نیا  ندناوخ  زا  نوراه  نایفارطا 
راونا  ) . .تشگ نم  يرادـیب  هیام  : تشاد راـهظا  دوتـس و  ار  شراعـشا  دـشن و  تحاراـن  نوراـه  هک  نیا  بجع  یلو  ؛ دـندش تحاراـن 

 ( ،ج 3،ص 114 هینامعن

.درک هیرگ  راعشا  نیا  ندینش  زا  دعب  نوراه  هک  تسا  هدمآ  ریثا  نبا  لماک  خیرات  رد 

؟ یتخاس شنیگمغ  ارچ  ، ینک شرورـسم  هک  دوب  هدرک  توعد  ار  وت  هفیلخ  : تفگ دومن و  هیهاتعلاوبا  هب  ور  ، ییحی نب  لـضف  ، شریزو
: تفگ ییحی  نب  لضف  هب  نوراه 

 ( ،ج 6،ص 220 ریثا نبا  لماک   ) . .دیازفیب نآ  رب  تساوخن  ، دید تلفغ  رورغ و  رد  ار  ام  وا  ، نک شیاهر 

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abu Talib said : “ Between you and preaching there is a curtain of
.” deception

هعماج طوقس  للع  : 283 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ٌفّوَسُم مُکُِملاَع  ٌداَدُزم َو  مُُکلِهاَج  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

 ! دنزرو یهاتوک  رورپ و  نت  امش  ناهاگآ  و  شالت ، رپ  امش  نالهاج  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 

يدیهش

.دیاب نونک  هک  ار  نآ  دنکفا  سپاو  ناتاناد  و  دیاشن ، هچنآ  دیازف  راک  رد  امش  نادان 

یلیبدرا
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هبوت هدننک  ریخأت  تسهانگ  هدننک  دایز  امش  نادان 

یتیآ

.دنکفا ریخأت  هب  ار  اهراک  ناتیاناد  دیازفیب و  راک  رد  ثبع  هب  امش  نادان  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . دزادنا یم  ریخأت  هب  دیاب  ار  هچنآ  امش  هاگآ  ،و  دنک یم  دایز  دیابن  ار  هچنآ  امش  نادان  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

.هبوتلل فوسم  هیصعملا  نم  دادزم  يا  فوسم : دادزم  مکلهاج 

مثیم نبا 

زورما و هک  یـسک  ینعی  فوسم : دنک .) یم  ادرف  زورما و  دوش و  یم  بکترم  يدایز  هانگ  امـش  نادان  ، ) ناوارف هانگ  بکترم  دادزم :
.دزادنا یم  ریخات  هب  ار  راک  امش  ياناد  ینعی : فوسم ) مکملاع  : ) دنا هدرک  تیاور  یضعب  .دزادنا  یم  ریخات  هب  ار  هبوت  هدرک و  ادرف 

دیدحلا یبا 

 . ٌفِّوَسُم ْمُکُِملاَع  ٌداَدُْزم َو  ْمُُکلِهاَج  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

وفعلاب هلطابلا  هتدـیقع  هتامهوت و  نم  فوسم  هتئیطخ  یلع  رـصم  هلهج  نم  دادزم  سانلا  نم  لهاجلا  نإ  لوقی  فلـس  امم  بیرق  اذـه 
.همهوت امک  رمألا  سیل  هبنذ و  نع 

. ( ءاسنلا 123 هروس  ًاریِصَن (  اِیلَو َو ال  ِهّللا  ِنوُد  ْنِم  َُهل  ْدِجَی  ِِهب َو ال  َزُْجی  ًاءوُس  ْلَمْعَی  ْنَم  ِباتِْکلا  ِلْهَأ  ِِّینامَأ  ْمُکِِّینامَِأب َو ال  َْسَیل 

یناشاک

تبانا هبوت و  هدننکریخات  امش  ياناد  و  فوسم ) مکملاع  و   ) تسا هانگ  هدننک  هدایز  امش  نادان  دادزم ) مکلهاج  مالسلا : هیلع  لاق  (و 
هلا هاگرد  هب  تسا 

یلمآ

ینیوزق
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.ار تعاط  راک  ای  ار  تبانا  هبوت و  تسا  هدننکریخات  ار و  تیصعم  تسا  هدننک  هدایز  امش  لهاج 

یجیهال

ریخاـت هب  ار و  یناداـن  تسا  هدـننکدایز  امـش  ناداـن  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .فوـسم » دادزم  مکلهاـج  : » مالـسلا هیلع  لاـق  و 
.ار شناد  تسا  هدنزادنا 

ییوخ

عوجرلا مهبولق  یلع  رطخی  بنذلا و ال  ءاطخلا و  یلع  نودادزی  قحلاب  هلاهجلا  لها  ناب  سانلا  بتاعی  و  مالـسلا ) هیلع   ) لوقی ینعملا :
.هصرفلا توف  لبق  كرادتلا  هبوتلا و  نوفوسی  نکل  نومهفی و  ءاطخلا و  نوبکتری  قحلاب  ملعلا  لها  و  بنذـلا ، نم  هبانالا  قحلا و  یلا 
نولئاقلا هباحصا  ملعلا  لها  و  هتماما ، رما  یف  نوهبتشملا  جراوخلا  وا  هتلالـضب ، نونوتفملا  هیواعم  عابتا  هلاهجلا  لها  نم  هضرغ  لعل  و 

و دیازفیب ، هانگ  رب  امـش  نادان  همجرتلا : .نایـصعلا  قسفلا و  لها  وحم  نایغطلا و  دس  یف  دجلا  عافدلاب و  مایقلا  نوفوسی  نکل  قحلاب و 
.دنارذگب ادرف  هب  ار  زورما  امش  ياناد 

هاگ زادنا ز  سپ  هبوت  امش  ياناد  *** هانگ ریثکت  یپ  رد  امش  نادان 

يرتشوش

مهفالتخا و سانلا و  صقن  یف  نورـشعلا - سداسلا و  لصفلا   ) .هلمع هبوقعب  وا  اـطخ  هنوکب  هلهجل  اـطخلا  نم  يا : دادزم ) مکلهاـج  )
عم هملعت  كرتب  لهاجلا  کلاه : امهنم  لـک  و  هلما ، لوطل  هحیبقلا  نم  هبوتلاـب  هحلاـصلا و  لاـمعالاب  يا : فوسم ) مکملاـع  و  … ( )

.هلمع كرتب  ملاعلا  و  هیلع ، هجحلا  مامتا 

هینغم

رئاسلاک ملع  ریغب  لـماعلا  هلوق : هبطخلا 152  یف  حرـشلا  عم  مدـقت  و  يدـه ، ملع و  الب  لعف  وا  لاق  املک  الالـض  امثا و  دادزی  لهاجلا 
مکملاـع و   ) ملعتلا مهفتلل و  دادعتـسالا  هرکاذـلا و  فعـضل  نسلا  هب  تمدـقت  اـملک  ـالهج  افخـس و  دادزی  اـضیا  ..قـیرط و  ریغ  یلع 

(. املع یندز  یبر  لق  و   ) ملعلا نم  دیزملا  بلط  یف  دهتجی  و ال  هملعب ، لمعی  هنال ال  فوسم )

هدبع

هتاقوا و نع  هرخوی  يا  هلمعب  فوسی  مکملاع  هریصب و  ریغ  یلع  لمعلا  یف  دادزی  یلاغی و  مکلهاج  يا  فوسم : مکملاع  دادزم و  … 
هذه لاحلا  تسئب 

يرفعج

مالسالا ضیف 
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امـش ياناد  و  دـنک ، یم  هدایز  ینادان ) يور  زا  ار  راک   ) امـش ناداـن  تسا : هدومرف  طـیرفت ) طارفا و  شهوکن  رد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
رکذ مکملاع  هملک و  نودـب  فوسم  دادزم  مکلهاج  هغالبلا  جـهن  خـسن  زا  یـضعب  رد   ) دزادـنا یم  ریخات  هب  دوخ ) تقو  زا  ار  راـک  )

هبوت و  ( دیامن و یم  يور  هدایز  هانگ  رد  دیـشخب  دنهاوخ  ار  وا  هانگ  هکنیا  رکف  هب  امـش  نادان  تسا : نینچ  نآ  ینعم  هک  تسا  هدـش 
(. دزادنا یم  ریخات  هب  ار ( تشگزاب 

ینامز

رد دارفا  هنوگ  نیا  دنراد و  یمزاب  فده  زا  ار  ناربهر  هک  دـننک  یم  تلاخد  يروما  رد  دنتـسین  هتخپ  نوگانوگ  روما  رد  هک  یناسک 
دوـخ و تسکـش  بجوـم  دـنور و  یمن  ناـگرزب  فرح  راـب  ریز  دـنراد  هک  يرورغ  رثا  رد  دنـشاب  هـک  هد  رهـش و  هـقبط ، هـهبج ، ره 

دنراد یمرب  یمدق  هچ  یطئارـش  هچ  رد  دنناد  یمن  دنـسانش و  یمن  ار  تقو  هک  ینادنمـشناد  هک  يروطنامه  دـندرگ ، یم  ناشناربهر 
تسا موکحم  مالسلا ) هیلع   ) یلع رظن  زا  یطیرفت  یطارفا و  ههبج  قیرط  نیدب  .دندرگ  یم  اهتیعمج  اهتلم و  تلذ  تسکـش و  بجوم 

هن : ) دیوگ یم  زیزع  يادخ  .تساهنآ  ندش  یتشهب  تاجن و  هب  دیما  تساهنآ ، هدنیآ  يزوریپ و  هب  دـیما  هک  دنتـسه  نیلدـتعم  اهنت  و 
زا ریغ  دوش و  یم  بیقعت  دـهد  ماجنا  دـب  راک  سک  ره  دوش  یم  هداد  يرثا  بیترت  باتک  لها  ياهوزرآ  هن  امـش و  ياـهوزرآ  يارب 

( .دبای یمن  ینابیتشپ  تسود و  ادخ ،

يزاریش دمحم  دیس 

الف لمعلا  رخوی  يا  فوسم ) مکملاع  و   ) ملعلا هیـضتقی  امب ال  لمعلا  و  لهجلا ، یف  دادزی  يا  دادزم ) مکلهاـج  : ) مالـسلا هیلع  لاـق  و 
.لمعی مهملاع  و  عطقنی ، مهلهاج  ناک  اذا  همالا  مدقتت  امنا  و  همالا ، هذه  لثم  لاح  نوکت  فیکف  لمعی ،

يوسوم

تلتخا نیزاوملا و  اـهیف  تسکعنا  هیلهاـجلا  یلا  همـالا  تدـترا  اذا  حرـشلا : .رخوم  فوـسم : .هرثـکلا  وـه  هداـیزلا و  نم  دادزم : هغللا :
كردـی وه ال  اهنم و  رثکی  هتالـص و  نسحی  وه ال  یلـصیف و  هنم  رثکی  لمعلا و  نم  دادزی  لهاجلا  نا  کلذ  مئـالع  نم  سییاـقملا و 

يوعری و الف  هغرافلا  ججحلا  ریذاعملا و  مدـق  بلوط  اذاف  هل  لجوم  لمعلل  فوسم  هناف  ملاعلا  اما  تادابعلا و  رئاس  کلذـک  اهقمع و 
 … هللا یلا  دوعی  ال 

یناقلاط

« .تسا هدننکفا  ریخأت  هب  دهد  ماجنا  دیاب  هک  ار  يزیچ  امش  ياناد  تسا و  راک  رد  هدنیازفا  تریصب  نودب  امش  نادان  »

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

.ٌفِّوَسُم ْمُکُِملاَع  ،َو  ٌداَدُْزم ْمُُکلِهاَج 
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: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

دنیازفا یم  دوخ  فالخ  لامعا  رب  هتسویپ )  ) امش ياه  نادان 

یمن زیمآ  تمکح  مالک  نیا  لیذ  رد  يرگید  دنس  بیطخ  موحرم  هنامیکح : راتفگ  دنـس   ) . .دننک یم  ادرف  زورما و  ناتنادنمـشناد  و 
ْمُُهئِراَق ،َو  ٌِقفاَنُم ْمُهُِملاَع  َو  : » تسا نینچ  نآ  هدش و  لقن  يرگید  لکش  هب  فیرش  ثیدح  نیا  ، هغالبلا جهن  مامت  باتک  رد  یلو  ؛ دروآ

مامت ) .تسا هدمآ  تروص  نیا  هب  هغالبلا  جهن  ياه  هخـسن  زا  یـضعب  رد  ترابع  نیا  : دیوگ یم  و  « . ٌداَدُْزم ٌفِّوَسُم  ْمُُهلِهاَج  ،َو  ٌقِذاَمُم
(( ،ص 313 هغالبلا جهن 

دنراکاطخ ود  ره  ، امش ِلهاج  ملاع و 

لاح نیع  رد  دراد و  شنایفارطا  نامز و  نآ  مدرم  زا  یتحاران  راهظا  هلگ و  هبنج  هک  دوخ  هنامیکح  راـتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
لامعا رب  هتـسویپ  ناتنادان  دارفا  هک ) دـیتسه  یتیعمج  هنوگچ  امـش  :») دـیامرف یم  تسا  قداص  نامز  رـصع و  ره  مدرم  زا  يرایـسب  رب 

( . ٌفِّوَسُم ْمُکُِملاَع  ،َو  ٌداَدُْزم ْمُُکلِهاَج  ( ؛» دننک یم  ادرف  زورما و  ناتنادنمشناد  دنیازفا و  یم  دوخ  فالخ 

يریگ میمصت  فعض  دیدرت و  راتفرگ  دنتسه  ملاع  هک  ییاه  نآ  دنا و  هداتفا  فالخ  هار  هب  تریصب  نتـشادن  رثارب  دننادان  هک  اه  نآ 
.تسا هدش  هت  نورد  زا  امش  هعماج  لیلد  نیمه  هب  دنتسه و  هدارا  و 

زین نالهاج  دنهد و  ناشن  مدرم  هب  ار  هعماج  حالـصا  سفن و  بیذهت  هار  دنـشاب و  هوسا  هودق و  دیاب  ناملاع  هک  تسا  یلاح  رد  نیا 
.دنشاب دوخ  هعماج  شیوخ و  حالصا  ریسم  رد  دنریگ و  هرهب  ناملاع  ملع  رون  زا  دیاب 

: دیامرف یم  ترضح  هک  هدش  لقن  يرگید  لکش  هب  هلمج  نیا  هغالبلا  جهن  مامت  باتک  رد  ، دش هراشا  هک  هنوگ  نامه 

راکایر و ناشنآرق  نایراق  دـنقفانم و  نامز ) نآ  رد   ) ناشنادنمـشناد ٌداَدُْزم ؛ ٌفِّوَسُم  ْمُُهلِهاَج  ،َو  ٌقِذاَـمُم ْمُُهئِراَـق  ،َو  ٌِقفاَـنُم ْمُهُِملاَـع  «َو 
«. دنیازفا یم  دوخ  لامعا  رب  هتسویپ  دننک و  یم  ادرف  زورما و  ناشنالهاج 

ار مالسلا  هیلع  ماما  تیاکش  ، راصق تاملک  اه و  همان  ای  هغالبلا  جهن  بطخ  زا  يرایسب  رد.دوب  نیا  هب  هیبش  یمالک  زین  هبطخ 233  رد 
: دیامرف یم  هبطخ 192 )  ) هعصاق هبطخ  رد  هک  اج  نآ  ات  مینک  یم  هدهاشم  دوخ  نامز  مدرم  زا 

امـش هک  دیـشاب  شوه  هب  ِهَِّیلِهاَْجلا ؛ ِماَکْحَِأب  ْمُْکیَلَع  َبوُرْـضَْملا  ِهَّللا  َنْصِح  ُْمتْمََلث  ِهَعاَّطلا َو  ِْلبَح  ْنِم  ْمُکَیِْدیَأ  ُْمتْـضَفَن  ْدَـق  ْمُکَّنِإ  الَأ َو  »
«. دیا هتسکش  مهرَد  ار  یهلا  مکحم  ژد  تیلهاج  موسر  دیدجت  اب  دیا و  هتفرگرب  یهلا  تعاطا  نامسیر  زا  تسد 

: دهد یم  همادا  سپس 

؛ ُهَمْسَر اَّلِإ  ِناَمیِْإلا  َنِم  َنُوفِْرعَت  ِهِمْسِاب َو ال  اَّلِإ  ِمالْسِْإلا  َنِم  َنوُقَّلَعَتَت  اَم  ًاباَزْحَأ  ِهالاَوُْملا  َدَْعب  ًاباَرْعَأ َو  ِهَرْجِْهلا  َدَْعب  ُْمتْرِـص  ْمُکَّنَأ  اوُمَلْعا  «َو 
ياه هورگ  هب  ، تفلا داحتا و  توخا و  زا  دـعب  دـیا و  هدـش  تیلهاج  بارعا  نوچمه  ناـمیا ) هب  رفک  زا   ) ترجه زا  سپ  امـش  دـینادب 
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«. دیسانش یمن  یمیسرت  روصت و  زج  نامیا  زا  هدرک و  افتکا  نآ  مان  هب  ، مالسا زا  ، دیا هتشگ  میسقت  هدنکارپ 

لاملا تیب  هک  موس  هفیلخ  رصع  رد  هژیو  هب  ، دش عقاو  تفالخ  هلئسم  رد  هک  دوب  یتافارحنا  اه  یتخبدب  بئاصم و  نیا  همه  همـشچرس 
هدرپـس حــلاصان  قیـالان و  دارفا  هـب  ، ناـمز نآ  یمالــسا  يروـهمج  مـهم  تاـماقم  دــش و  یم  میــسقت  یتسرداـن  ًـالماک  لکــش  هـب 

هک دیــسر  ییاـج  هـب  ناـشراک  دــندش و  تورث  لاـم و  تـسم  یهورگ  درک و  ناناملــسم  بیــصن  ار  يداـیز  مئاـنغ  ، تاحوتف.دــش
هلمج رد  الاب  هنامیکح  مالک  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  دـش  نامه  ،و  كرحت دـقاف  هدارا و  یب  ، ناملاع دنتـشگ و  هاـنگ  قرغ  ، نـالهاج

.تسا هدروآ  ار  نآ  یهاتوک 

یم هانگ  قرغ  ، نالهاج ؛ دـهد یم  يور  هباشم  طیارـش  رد  رگید  نامز  ره  رد  هکلب  ، دوبن نامز  نآ  مدرم  صوصخم  عضو  نیا  ، نیقی هب 
.تسا نایامن  شیب  مک و  هلئسم  نیا  زین  ام  نامز  رصع و  رد  و.تیلوئسم  ساسحا  دقاف  ، ناملاع دنوش و 

« فیوست » يالب

؛ تسا فیوست  هلئسم  ناطیش  سفن و  ياه  هسوسو  نیرت  كانرطخ  زا  یکی 

بابـسا ای.دـنرذگ  یم  اه  تصرف  ات  دـنک  یم  ادرف  زورما و  هتـسویپ  یلو  ؛ دوش یم  فقاو  دوخ  ياهاطخ  تاهابتـشا و  هب  ناسنا  ینعی 
.دنور یم  تسد  زا  اه  تصرف  ات  دزادنا  یم  ریخأت  نآ  زا  هدافتسا  رد  یلو  ؛ تسا مهارف  تعاطا 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

«. ) دـنوش یم  قرغ  نآ  رد  يدایز )  ) هورگ هک  تسا  ییاـیرد  هک  زیهرپب  فیوست  زا  یَْکلَْهلا ؛ ِهِیف  ُقَْرغَی  ٌرَْحب  ُهَّنِإَـف  َفیِوْسَّتلا  َكاَّیِإ َو  »
،ج 75،ص 164،ح 1) راونالا راحب  .

یم نالفاغ  زا  یهورگ  هرابرد  - تسا هدروآ  راونالا  راحب  رد  هللا  همحر  یسلجم  همالع  هک  یتیاور  قبط  - مالسلا هیلع  یلع  نانمؤمریما 
: دیامرف

دهد یم  هولج  شرظن  رد  ار  تیصعم  ، هدش ّطلسم  وا  رب  ناطیـش  اَهَفِّوَُسِیل ؛ ََهبْوَّتلا  ِهیِّنَُمی  اَهَبَکْرَِیل َو  َهَیِـصْعَْملا  َُهل  ُنِّیَُزی  ِِهب  ٌلَّکَُوم  ُناَْطیَّشلا  »
،ج 88،ص 337،ح 20) نامه «. ) . دزادنا یم  ریخأت  هب  اهوزرآ  اب  ار  هبوت  دوش و  بکترم  ات 

ُناْطیَّشلا ُمُهُدِعَی  ام  ْمِهیِّنَُمی َو  ْمُهُدِعَی َو  : » دـیوگ یم  ناراکهنگ  هب  تبـسن  ناطیـش  ياه  هسوسو  دروم  رد  « ءاسن » هروس رد  دـیجم  نآرق 
هب ، گنرین بیرف و  زج  هک  یلاح  رد  دزاس  یم  مرگرـس  اهوزرآ  هب  دـهد و  یم  نیغورد ) (ي  اه هدـعو  اه  نآ  هب  ناطیـش  ؛ » ًاروُرُغ ّالِإ 

هیآ 120) ، ءاسن («. ) . دنزادنیب ریخات  ار  ادخ  يوس  هب  تشگزاب  هبوت و  اه  نآ  دوش  یم  ببس  رما  نیمه  (و  .دهد یمن  هدعو  اه  نآ 

ُْتُبت یِّنِإ  َلاـق  ُتْوَْملا  ُمُهَدَـحَأ  َرَـضَح  اذِإ  یّتَح  ِتاـئِّیَّسلا  َنُولَمْعَی  َنیِذَِّلل  َُهبْوَّتلا  ِتَْسَیل  َو  : » دـیامرف یم  هروس  نیمه  زا  رگید  ياـج  رد 
نالا : دیوگ یم  دسر  یم  ارف  اه  نآ  زا  یکی  گرم  هک  یماگنه  ،و  دنهد یم  ماجنا  ار  دب  ياهراک  هک  تسین  یناسک  يارب  هبوت  ؛ » َنْآلا

هیآ 18) ، ءاسن !«. ) . مدرک هبوت 
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یم هبوت  ریخات  هب  راداو  ار  ناسنا  هتـسویپ  دریگ و  یم  همـشچرس  ناطیـش  ياه  هسوسو  سفن و  ياوه  زا  هک  تسا  یفیوست  نامه  نیا 
.دوش هتسب  هبوت  ياهرد  دسر و  ارف  وا  گرم  ات  دنک 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  هک  اج  نآ  ، دش هراشا  زین  تمکح 150  زاغآ  رد  دش و  دهاوخ  هراشا  انعم  نیا  هب  زین  تمکح 285  رد 

«. دنزادنا یم  ریخأت  هب  زارد  رود و  ياهوزرآ  اب  ار  هبوت  هک ) شابم  یناسک  زا  ( ؛ ِلَمَْألا ِلوُِطب  ََهبْوَّتلا  یِّجَُریَو  »

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abu Talib said : “ The ignorant ones from among you get too much while
.” the learned are just put off

اهرذع هدننک  دوبان  شناد  : 284 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

َنِیّللَعَتُملا َرذُع  ُملِعلا  َعَطَق  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

 . تسا هتسب  نایوج  هناهب  ار  یشارت  رذع  هار  شناد ، دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 

يدیهش

.تسا هتسب  نایوج  هناهب  رب  رذع  هار  ملع 

یلیبدرا

لمع ریصقت  رد  ارناگدنیوج  هناهب  رذع  نید  ملع  درک  عطق 

یتیآ

.ددنب یم  ار  نایوج  هناهب  هار  ملع  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا
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نایراصنا

 . تسا هتسب  نایوج  هناهب  رب  ار  رذع  هار  شناد  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

.روذعم ریغ  لهاجلا  ناک  نا  و  ریصقتلا ، یف  ارذع  عطقا  ملاعلا  نا  ینعی 

مثیم نبا 

هدروآ هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ هک  میب  هدژم و  زا  هچنآ  ینید و  روـما  هب  مـلع  ینعی  ددـنب .) یم  ناـیوج  هناـهب  رب  ار  هار  مـلع ، )
الـسر تسا : هدومرف  لاعتم  دنوادخ  هک  يروطنامه  ددنب ، یم  میدوب ، هاگآان  نآ  زا  ام  دـنیوگ : یم  هک  یناسک  هب  ار  هناهب  هار  تسا ،

.نیرذنم نیرشبم و 

دیدحلا یبا 

 . َنِیلِّلَعَتُْملا َرْذُع  ُْملِْعلا  َعَطَق  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

یلإ انل  هجاح  الف  میحر  میرک  برلا  نإ  نولوقی  لطابلاب و  مهـسفنأ  نوللعی  نیذلا  رذـع  ملعلا  عطق  لوقی  مدـقت  امم  بیرق  اضیأ  اذـه 
امیحر امیرک  ناک  نإ  یلاعت و  هللا  نإف  لطابلاب  لیلعتلا  وه  اذه  داز و  ریغب  میرکلا  یلع  تمدق  رعاشلا  لاق  امک  هدابعلاب  انـسفنأ  باعتإ 

هروس َنِیِبئاِغب (  اْهنَع  ْمُه  ام  ِنیِّدلا َو  َمْوَی  اهَنْوَلْصَی  ٍمیِحَج  یَِفل  َراّجُْفلا  َّنِإ  لاق َو  هاصعلا و  دعوت  دق  لوقلا و  قداص  هنأ  الإ  اروفغ  اوفع 
هروس ق 28،29. ِدِیبَْعِلل (  ٍمّالَِظب  اَنَأ  ام  َّيََدل َو  ُلْوَْقلا  ُلَّدَُبی  ام  ِدیِعَْولِاب  ْمُْکَیلِإ  ُْتمَّدَق  ْدَق  َّيََدل َو  اوُمِصَتْخَت  لاق ال  و  راطفنالا 66-64 ) .

عمسلا هلدأب  مولعم  دیعولاب  لوقلاف  باقعلا  نم  هقحتسی  امم  رثکأ  هباوث  نمل  وأ  بئاتلل  رفغی  نأ  همرک  هوفع و  هتمحر و  یف  یفکی  و  ( 
باحـصأ رذع  هب  ملعلا  عطق  دـقف  امولعم  ءیـشلا  ناک  اذإ  اهحاضیإ و  اهدادـعت و  یف  انباحـصأ  بنطأ  دـق  یتلا  هرـصانتملا  هرهاظتملا 

هفلاخی ام  ضفر  مولعملاب و  لمعلا  بجو  ینمتلا و  للعتلا و 

یناشاک

ندرک ادیپ  ملع  ینعی  لمع  ریصقت  رد  ار  ناگدنیوج  هناهب  رذع  نیللعتملا ) رذع   ) نید ملع  درک  عطق  ملعلا ) عطق  مالسلا : هیلع  لاق  (و 
هدننک عطق  نیـضام ، لاوحا  ریغ  زا  ندش  ربخاب  نآ و  تافـص  عناص و  دوجو  هب  ندش  ملاع  تراذن و  تراشب و  زا  یبنلا ) هب  ءاج  امب  )

( نیلفاغ اذه  نع  انک  انا  : ) دیوگ هک  تسین  عومسم  تروص  نیا  رد  هلاسم  ندرک  تلاهج  يوعد  تسا و  ناگدنیوج  هناهب  رذع 

یلمآ

ینیوزق
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ار وا  دنداتـسرف  لوسر  باتک و  دـندرک و  میلعت  نید  ملع  ار  هک  ره  .ار  ناگدـنیوج  ینعی  .ار  نیللعتم  رذـع  نید  ماـکحاب  ملع  دـیربب 
.دنامن هناهب  للعت و  رذع و  رگید 

یجیهال

رذع تعاطا ، بوجو  هب  نتشاد  ملع  تسا  هدرک  عطق  هک  مالسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .نیللعتملا » رذع  ملعلا  عطق  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
.هتبلا تسین  روذعم  ملاع  ینعی  ار ، تیصعم  رد  نایوج  هناهب  ناگدننک و  للعت 

ییوخ

.مهیدـل مولعملا  هقح  نع  هعفد  یف  مهدانع  هعم و  هئادـعا  هفلاخمب  هئیلملا  هتایح  نم  هدـیدع  فقاوم  یلع  قبطنی  اذـه  همالک  ینعملا :
یبنلا نع  هرداصلا  صوصنلا  اوعمس  هقاقحتـسا و  نوملعی  مهرثکا  ناف  هتماما  قح  بلط  یف  هفیقـسلا  لها  عم  هتاجاجتحا  فقوم  اهنم ،
هـضور یف  هیورملا  هتولاطلاب  هفورعملا  هتبطخ  هب  قطنی  امک  هتافو  دـعب  هتما  یلع  اماما  هبـصن  هتباصو و  یلع  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )

: لاـقف هنیدـملاب  ساـنلا  بطخ  نینموملاریما  نا  ناـهیتلا  نب  مثیهلا  یبا  نع  لـیهک  نب  هملـس  نع  هدنـسب  یلی : اـمک  فیرـشلا  یفاـکلا 
ینا مترما و  هب  يذـلا  مکبحاص و  ینا  متملع  دـقل  همـسنلا  يرب ء  هبحلا و  قلف  يذـلا  و  لاـق : نا  یلا  وه - ـالا  هلا  ـال  يذـلا  هللادـمحلا 

فقوم اهنم ، .رمع و  هافو  دـعب  يروشلا  لها  عم  هتاجاجتحا  فقوم  اهنم ، و  خـلا .- مکیبن - یـصو  مکتاجن و  هملعل  يذـلا  مکملاـع و 
مهنم جراوـخلا  ءاوـس  نـیمکحلا  هیـضق  دـعب  هفوـکلا  یف  هباحــصا  عـم  هتاـجاجتحا  فـقوم  اـهنم ، .ناـمثع و  لـتقم  دـعب  هتاـجاجتحا 

فقاوملا هذه  نم  لک  یف  هل  نوفلاخملا  للعت  دق  .هترصن و  یف  هل  نیلذاخلا  هرماوا و  ءارجا  یف  نیلهاستملا  نم  مهریغ  وا  نیدرمتملا ،
نب نمحرلادبع  لیلعتک  هلثمل و  سانلا  هعاطا  مدع  هنس و  رغصب  اهدعب  ام  هفیقسلا و  تاجاجتحا  یف  هحلط  لیلعتک  هماعلا  اهبرتغا  للعب 

ملعلا عطق  : ) الوهل اباتع  مالـسلا ) هیلع   ) لوقیف اذـکه  نیرمعلا  هعباتم  نامثع و  یلا  رثکـالا  لـیمب  هقح  نع  هنعمل  يروشلا  مکح  فوع 
.هدرمش لصاح  یب  هدرک و  عطق  ار  ناشارترذع  رذع  مکح ، هب  ملع  همجرتلا : نیللعتملا .) رذع 

يرتشوش

یف هنیب  يذلا  ملعلا  و  لطابلا ، نم  قحلا  اهب  نوزیمی  هنطاب  لسر  یه  یتلا  مهلوقع  طسوتب  سانلا  هللا  هاتآ  يذـلا  ملعلا  عطق  ینعی  لوقا :
هتاعاط و قرط  و  همارح ، هلالح و  یف  هرهاـظلا  هلـسر  اهحودـمم ) اهمومذـم و  مولعلا  یف  رـشع - نماـثلا  لـصفلا   ) ناـسل یلع  هعئارش 
ای مکحلا : نب  ماشهل  مالـسلا ) هیلع   ) مظاکلا لاق  .نیلفاغ  اذـه  نع  انک  اناب  لـمعلا  مدـع  نع  نیرذـتعملا  نیللعتملا و  رذـع  هتاـفلاخم ،

لاس .لوقعلاف و  هنطابلا  اما  و  همئالا ، ءایبنالا و  لسرلاف و  هرهاظلا  اماف  هنطاـب ، هجح  هرهاـظ و  هجح  نیتجح : ساـنلا  یلع  نا هللا  ماـشه 
ثعب و  بطلا ، هلاب  یـسیع  ثعب  و  رحـسلا ، هلآ  ءاـضیبلا و  دـیلا  اـصعلاب و  یـسوم  ثعب  هلع  نع  مالـسلا ) هیلع   ) يداـهلا تیکـسلا  نبا 

نع مهزجع  نوکی  یتح  هنامز  یف  بلاغلا  ناک  ام  قبط  یلع  مهنم  دحاو  لک  ثعب  هل : مالـسلا ) هیلع   ) لاقف .بطخلا  مالکلاب و  دمحم 
(: مالـسلا هیلع   ) لاقف قلخلا ؟ یلع  مویلا  هجحلا  ام  تیکـسلا : نبا  هل  لاقف  .مهیلع  هجحلا  یف  متا  رمالا  کلذ  یف  مهلاـمک  عم  هتمواـقم 

: ربخلا یف  .باوجلا و  وه  هللا  اذـه و  تیکـسلا : نبا  لاـقف  .هبذـکیف  هللا  یلع  بذاـکلا  و  هقدـصیف ، هللا  یلع  قداـصلا  هب  فرعی  لـقعلا 
یف هتعاط  هیفیک  هل  یلاعت  هللا  نایب  دعب  ملعتی ، مل  مل  مهلهاج  و  لمعی ، مل  مل  مهملاع  همایقلا  موی  هرما  اوفلاخ  نیذلا  سانلا  هللا  ذـخاوی 
يور .هیهاولا  رابخالاب  نیکـسمتملا  نیللعتملاب  و  اعوطقم ، هنوکل  نآرقلا  ملعلاـب  دارملا  نوکی  نا  نکمی  .هلـسر و  هنـسلا  یلع  و  هبتک ،
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هیف متبـسوح  اقیقد  اباتک  متدجو  ثیداحالا ، یلا  نآرقلا  نم  متبره  سانلل : لوقی  ناملـس  ناک  لاق : مالـسلا ) هیلع   ) رقابلا نع  یـشکلا 
اهمومذـم و موـلعلا  یف  رـشع - نماـثلا  لـصفلا   ) یلا متبره  و  کـلذ ، مـکیلع  قاـضف  لدرخ ، هـبح  لـیتفلا و  و  ریمطقلا ، ریقنلا و  یلع 

رانلا انسمت  نل  اولاق  و  : ) مهیلع یلاعت  درف  کلذک ، تاللعت  لیئارـسا  ینبل  تناک  و  تلق : .مکیلع  تعـستا  یتلا  ثیداحالا  اهحودمم )
: دـیدحلا یبا  نبا  لاق  و  اذـه ، نوملعتال .) ام  هللا  یلع  نولوقت  ما  هدـهع  هللا  فلخی  نلف  ادـهع  هللا  دـنع  متذـختا  لق  هدودـعم  امایا  الا 

باعتا یلا  انل  هجاح  الف  میحر ، میرک  برلا  نا  نولوقی : و  لطابلاب ، مهسفنا  نوللعی  نیذلا  رذع  ملعلا  عطق  مالسلا ) هیلع   ) همالک ینعم 
.يرت امک  وه  خلا و  داز - ریغب  میرکلا  یلع  تمدق  رعاشلا  لاق  امک  هدابعلاب ، انسفنا 

هینغم

عاطق نم  ملاعلا  اذـه  نا  ثیدـحلا : یف  و  هنطو ..! هتما و  باسح  یلع  هاـغطلا  یلا  برقتی  و  هنید ، هملعب و  رجاـتی  ملاـعلا  رذـع  ـال  ادـبا 
.قیرطلا

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

یم هک   ) ار نایوج  هناهب  هناهب  هار  نید ) ماکحا   ) نتسناد ملع و  تسا : هدومرف  ددنب ) یم  ار  رذع  هار  ملع  هکنیا  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
دـش انـشآ  لوسر  باتک و  نید و  اب  هک  ره  سپ   ) ددنب یم  درادن ) ام  یگدـنب  جـنر و  هب  يزاین  میحر و  تسا و  میرک  ادـخ  دـنیوگ :

(. تسین هتفریذپ  شا  هناهب  رذع و 

ینامز

هفیظو هب  دیاب  سک  ره  .تسین  هتفریذپ  ناشرذع  دـننک  یم  یلاخ  هناش  اهتیلوئـسم  راب  ریز  زا  یتعنـص  لئاسو  نیا  ندوب  اب  هک  یناسک 
هک دسر  یم  باسح  هب  قیقد  نانچنآ  تمایق  زور  هدومرفن و  ررقم  ندید  ملظ  یـسک  يارب  ادخ  .دنک  لمع  نآ  هب  دشاب و  انـشآ  دوخ 

.دوش یم  هریخ  اهمشچ 

يزاریش دمحم  دیس 

هکردیل یتح  ملعلا ، رـشتنا  دقف  اوملعی ، مل  مهناب  مهلمع ، مدع  یف  نوللعتی  نیذلا  يا  نیللعتملا ) رذع  ملعلا  عطق  : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
.دارا نم 

يوسوم

عیطتست سانلا و  لکل  حوتفم  ملعلا  باب  نا  املاط  ملعتت و  نا  تعطتـسا  اذا  رذتعت  نا  عیطتـست  ال  حرـشلا : .نیرذتعملا  نیللعتملا : هغللا :
اله هل : لاقیف  همایقلا  موی  دـبعلاب  یتوی  ثیدـحلا  یف  امک  ادـبا و  کل  رذـع  الف  کـسفنب  اـهنع  ثحبلاـب  اـهنیعب  هقیقحلا  یلا  لوصولا 
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 … تملعت اله  هل : لاقیف  ملعا  مل  لوقیف : تلمع 

یناقلاط

« .تسا هتسب  نایوج  هناهب  رب  ار  رذع  هار  ملع  »

دوخ دنرو و  هطوغ  اهتیـصعم  رد  هک  یناسک  يارب  يرذع  هناهب و  رگید  تسا ، هداد  میب  ار  ناراکهنگ  دـنوادخ  هکنیا  هب  ملع  اب  ینعی 
.دنام یمن  یقاب  دنزاس  یم  عناق  تسا ، میحر  میرک و  دنوادخ  هکنیا  نتفگ  اب  ار 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

.َنِیلِّلَعَتُْملا َرْذُع  ُْملِْعلا  َعَطَق 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

دنـس بیطخ  موحرم  هنامیکح : راتفگ  دنـس   ) . .تسا هتـسب  دـنزرو  یم  لّلعت  هک  اـه  نآ  ناـیوج و ) هناـهب   ) رب ار  هار  ، یهاـگآ ملع و 
هیلع ماما  زا  تروص  نیمه  هب  ار  مالک  نیا  مکحلا  ررغ  رد  يدُمآ  : دـیوگ یم  اهنت  دـنک و  یمن  لقن  فیرـش  مالک  نیا  يارب  يرگید 

یـضر دّیـس  زا  شیپ  هک  یناّرح  هبعـش  نبا  موحرم  مینک  یم  هفاـضا  ،ج 4،ص 224 .) هغالبلا جـهن  رداصم  ) .تسا هدرک  لقن  مالـسلا 
یبتجم ماما  تاملک  نمض  رد  یمک  توافت  اب  ار  هلمج 285  زیمآ و  تمکح  هلمج  نیا  لوقعلا  فحت  باتک  رد  هتسیز  یم  هللا  همحر 
(( ،ص 236 لوقعلا فحت  ) .تسا هدینش  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  شا  یمارگ  ردپ  زا  هدعاقلا  یلع  هک  تسا  هدروآ  مالسلا  هیلع 

تسا هتسب  امش  رب  رذع  هار 

دهد یم  رادشه  اه  نآ  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  ، دننز یم  زاب  رـس  دوخ  ینادـجو  یهلا و  فیاظو  ماجنا  زا  هناهاگآ  يدارفا  هک  اج  نآ  زا 
( . َنِیلِّلَعَتُْملا َرْذُع  ُْملِْعلا  َعَطَق  ( ؛ تسا هتسب  دارفا  نیا  رب  ار  رذع  هار  ، یهاگآ ملع و  هک 

یم ییوج  هناهب  دنناد و  یم  يرگید  هورگ  اما  ؛ دـنوش یم  فالخ  ياهراک  راتفرگ  هناهاگآان  مدرم  زا  یهورگ  هک  تسا  نآ  تیعقاو 
یم ار  اه  نآ  هانگ  تسا و  میحر  روفغ و  دنوادخ  هک  نیا  نامگ  هب  هاگ.دنیامن  یم  یلاخ  تیلوئـسم  راب  ریز  زا  هناش  هتـسویپ  دننک و 

هب ار  دوخ  دنراپسب و  یشومارف  هب  ار  دوخ  ملع  دننک  یم  یعس  هاگ  تسین و  ینیقی  یعطق و  اه  نآ  ملع  هک  هناهب  نیا  هب  هاگ  دشخب و 
.دننزب ینادان 

مالسا خیرات  رگا  درک و  دهاوخن  تسرد  ادخ  دزن  اه  نآ  يارب  يرذع  زگره  اه  ییوج  هناهب  دنلوئسم و  ادخ  هاگشیپ  رد  اه  نیا  همه 
یلاح رد  دنراد ، رذع  دننک  یم  نامگ  دنماما و  مالک  نیا  لومـشم  هک  مینیب  یم  ار  يرایـسب  مینک  هعلاطم  تقد  اب  نونک  ات  لّوا  زا  ار 

.دنلوئسم ادخ  هاگشیپ  رد  هک 
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.دنا هتساخرب  تفلاخم  هب  نید  عورف  ای  لوصا  اب  یهاو  ياه  هناهب  هب  هناهاگآ  هک  دوش  یم  یناسک  همه  لماش  مکح  نیا 

نیا يراذـگ  مان   ) . هیتولاط هبطخ  رد.دوب  دارفا  هنوگ  نیا  راتفرگ  دوخ  تفالخ  نارود  رد  صوصخ  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤمریما 
یم يا  هراشا  لیئارـسا  ینب  یهلا  هدـنامرف  ، تولاط نارای  هب  نآ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  هک  تسا  نآ  يارب  « هیتولاط » هب هبطخ 

ار قح  زا  نافلختم  زا  یهورگ  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  میناوخ  یم  تسا ، هدرک  لقن  یفاـک  متـشه  دـلج  رد  هللا  همحر  ینیلک  هک   ( دـنک
: دیامرف یم  هداد  رارق  بطاخم 

ْمُکِِّیبَن َو ُّیِصَو  ْمُُکتاََجن َو  ِهِْملِِعب  يِذَّلا  ْمُکُِملاَع َو  یِّنَأ  ُْمتِْرمُأ َو  ِِهب  يِذَّلا  ْمُُکبِحاَص َو  یِّنَأ  ُْمتِْملَع  ْدََقل  َهَمَـسَّنلا  َأََرب  َهَّبَْحلا َو  َقَلَف  يِذَّلا  «َو 
َّزَع َو ُهَّللا  ُمُُکلَأْسَیَس  ْمُکَْلبَق َو  ِمَمُْألِاب  َلََزن  اَم  ُْمتْدِعُو َو  اَم  ْمُِکب  ُلِْزنَی  ًاْدیَوُر  ٍلِیلَق  ْنَعَف  ْمُکُِحلُْصی  اَِمب  ُِملاَْعلا  ْمُکِرُون َو  ُناَِسل  ْمُکِّبَر َو  ُهَرَیِخ 
ٍرَْدب َو ِلْهَأ  ُهَّدِع  ْوَأ  َتُولاَط  ِباَحْصَأ  ُهَّدِع  ِیل  َناَک  َْول  ِهَّللا  اَمَأ َو  َنوُریِـصَت  ًادَغ  َّلَج  َّزَع َو  ِهَّللا  َیلِإ  َنوُرَـشُْحت َو  ْمُهَعَم  ْمُِکتَِّمئَأ  ْنَع  َّلَج 
ِّقَْحلِاب َو اَنَْنَیب  ْمُکْحاَف  َّمُهَّللا  ِْقفِّرلِاب  َذَخآ  ِْقتَْفِلل َو  َقَتْرَأ  َناَکَف  ِقْدِّصِلل  اُوبِیُنت  ِّقَْحلا َو  َیلِإ  اُولُوئَت  یَّتَح  ِْفیَّسلِاب  ْمُُکْتبَرََـضل  ْمُکُؤاَدْعَأ  ْمُه 

نم هک  دـیناد  یم  یبوخ  هب  امـش  ، هدـیرفآ ار  اه  ناسنا  هتفاکـش و  نیمز  ریز  رد  ار  هناد  هک  ییادـخ  هب  دـنگوس  َنیِمِکاَْـحلا ؛ ُْریَخ  َْتنَأ 
ناتربمایپ یصو  تسامش و  تاجن  شملع  رد  هک  یملاع  دیا و  هدش  رما  وا  يوریپ  هب  هک  متسه  یسک  نامه  میامش و  رایتخا  بحاص 

دوش و یم  لزان  امش  رب  یهلا  تازاجم  ياه  هدعو  يدوز  هب.متـسه  ناتلئاسم  هب  ملاع  ناترون و  ناسل  ناتراگدرورپ و  هدش  باختنا  و 
لاؤس ناتنایاوشیپ  زا  ار  امـش  ّلجوّزع  دـنوادخ  يدوز  هب  دـندش و  نآ  راتفرگ  نیـشیپ  ياه  تما  هک  دـیوش  یم  يروما  نامه  راتفرگ 

تولاط نارای  هزادنا  هب  نم  رگا  دنگوس  ادخ  هب.تفر  دیهاوخ  ناتراگدرورپ  يوس  هب  ادرف  دیوش و  یم  روشحم  اه  نآ  اب  دـنک و  یم 
راحب ) .درامـش یم  رفن  هدزیـس  دصیـس و  ار  تولاط  باحـصا  هدـع  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یتیاور  قباـطم  هللا  همحر  یـسلجم  ) .

یم ریشمش  اب  ار  امش  - دنتسه امش  نمـشد  نیقی  هب  اه  نآ  هک  - ردب گنج  رد  مالـسا  نازابرـس  هزادنا  هب  ای  ( ( ،ج 28،ص 245 راونالا
.دوب شمارآ  هیام  داد و  یم  نایاپ  اه  یگدنکارپ  هب  راک  نیا  ، دیریگ شیپ  ار  تقادص  هار  دیدرگزاب و  قح  يوس  هب  ات  مدز 

،ج 8،ص 32) یفاک «. ) . ینامکاح نیرتهب  وت  امرف و  مکح  قح  هب  اه  نآ  نایم  نم و  نایم  ادنوادخ !

: دیوگ یم  زیمآ  تمکح  مالک  نیا  حرش  رد  هعاربلا  جاهنم  رد  هللا  همحر  يا  هرمک  هماّلع 

یم مشچ  هب  ترـضح  نآ  نانمـشد  ياـه  تفلاـخم  زا  ولمم  یگدـنز  رد  هک  تسا  یناوارف  ياـه  يریگ  عضوم  رب  قـبطنم  نخـس  نیا 
.دندوب نآ  هب  ملاع  هک  یلاح  رد  دنتشادزاب  شقح  زا  ار  وا  هک  ینانمشد  ؛ دروخ

ساسا رب  اه  نآ  رتشیب  اریز  ، دروآ هفیقـس  لها  ربارب  رد  ترـضح  نآ  هک  یلیالد  هلمج  زا  ؛ دـنک یم  هراشا  اه  نآ  زا  يدراوم  هب  سپس 
هاـگآ وا  قح  زا  ، دوـب هدرک  بصن  تیاـصو  تماـما و  هب  ار  ترـضح  نآ  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ  زا  هرداـص  صوـصن 

زا دـعب  يرفن  شـش  ياروش  لها  ربارب  رد  ترـضح  نآ  فقوم  رگید  دروم.دنتـساخرب  تفلاخم  هب  یهاگآ  ملع و  نیا  اب  یلو  ؛ دـندوب
لتق زا  سپ  هک  یلیالد  نینچمه  دـندرک و  تفلاخم  هناهاگآ  ناـنآ  یلو  ؛ دـش روآداـی  اروش  لـها  هب  ار  دوخ  قح  هک  دوب  رمع  تاـفو 

سفن ياوه  رثارب  دنتـسناد و  یم  اه  نآ  زا  يرایـسب  هک  دوب  یناسک  ربارب  رد  همه  ، دروآ نیفـص  رد  نیمکح  هیـضق  زا  سپ  ناـمثع و 
دننک و یم  عطق  ار  نایوج  هناهب  رذع  ، یهاگآ ملع و  هک  دنک  یم  قدـص  ًالماک  اه  نآ  هرابرد  الوم  نخـس  نیا.دـندرک  یم  تفلاخم 

( ( صیخلت اب   ) ،ج 21،ص 373 هعاربلا جاهنم   ) . .تشاد دنهاوخن  تمایق  زور  رد  دنوادخ  هاگشیپ  رد  یخساپ  نانآ 
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یسیلگنا

Imam Ali ibn Abu Talib said : “ Knowledge dispels the excuse of those who produce
excuses.” Compare this statement with the wise axiom that says, “Those who excuse

.” themselves accuse themselves

اه تصرف  زا  هدافتسا  ترورض  : 285 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ِفیِوسّتلِاب ُلّلَعَتَی  ٍلّجَُؤم  ّلُک  َراَظنِإلا َو  ُلَأسَی  ٍلَجاَعُم  ّلُک  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

 !. دنزرو یم  یهاتوک  دنراد  تلهم  هک  نانآ  و  دنتلهم ، راتساوخ  هتفای  نایاپ  ناشتقو  هک  نانآ  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 

يدیهش

زاب راک  زا  دـننک و  یم  گنرد  نانآ  دـنا و  هداـهن  نیعم  یتقو  ار  همه  و  دـننایوج ، تلهم  ناـگمه  دـنناهاوخ و  باتـش  هب  ار  ناـگمه 
.دنا هداتسیا 

یلیبدرا

ریخاتب دیوج  یم  هناهب  هدش  هداد  هدعو  ره  ریصقت و  طرف  ههجب  ار  نداد  تلهم  دهاوخ  یم  رد  هدش  هدیباتش  ره 

یتیآ

دنا و هداهن  نیعم  یتدم  کی  ره  يارب  دنهاوخ و  یم  تلهم  اهنآ  یلو  دننک  باتـش  هک  دـنهاوخ  یم  همه  زا  مالـسلا :) هیلع   ) دومرف و 
.دنزادنا ریخأت  هب  راک  دنروآ و  هناهب  اهنآ 

نایراصنا

نتخادنا ریخأت  هب  اب  دنا  هداد  تلهم  هک  ار  نآ  ،و  دهاوخ یم  تلهم  دنا  هدرک  هدارا  باتش  هب  ار  شگرم  هک  نآ  : دومرف ترضح  نآ  و 
 . دزرو یم  لّلعت  تلهم 
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اه حرش 

يدنوار

.رهدلا ابخ  ائیش و  باطتسا  ام  يا  یبوط  یشل ء  لاق  ام  فوس و  لوق  فیوستلا : .ریخاتلا و  راظنالا : و 

يردیک

مثیم نبا 

ترابع نیا  دنک .) یم  ییوج  هناهب  ندرک  ادرف  زورما و  اب  دـنهد ، تلهم  ار  هک  ره  و  دـهاوخ ، تلهم  دراد ، لیجعت  باتـش و  هک  ره  )
.دنیوج یم  يرود  حلاص  لمع  زا  تصرف  تلهم و  رد  لیجعت و  لاح  رد  هک  یناسک  يارب  تسا  یشنزرس  مالسلا ) هیلع   ) ماما

دیدحلا یبا 

 . ِفیِوْسَّتلِاب ُلَّلَعَتَی  ٍلَّجَُؤم  ُّلُک  َراَْظنِْإلا َو  ُلَأْسَی  ٍلَجاَعُم  ُّلُک  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

ْنِم اُهِلئاق َو  َوُه  ٌهَِملَک  اهَّنِإ  ّـالَک  ُتْکَرَت  اـمِیف  ًاـِحلاص  ُلَـمْعَأ  یِّلََعل  ِنوُعِجْرا  ِّبَر  َلاـق  ُتْوَْملا  ُمُهَدَـحَأ  َءاـج  اذِإ  یّتَح  هناحبـس  هللا  لاـق 
هـسفن للعی  هنإف  لـجأ  نم  اـمأف  لـجوع  نمل  راـظنإلا  لاؤس  وه  اذـهف  نوـنمؤملا 99،100 ) . هروـس  َنوـُثَْعُبی (  ِمْوَـی  یلِإ  ٌخَزَْرب  ْمِِهئارَو 

نأ ریغ  نم  .مهنیب )  نم  هتذـخأ  يأ  ؛ هینملا هتمرتخا  : لاقی مرتخی (  مهرثکأف  هیلع  انأ  اـمع  علقأ  فوس  بوتأ  فوس  لوقی  فیوستلاـب و 
تمتخ نیذلا  کئلوأ  توملا و  لبق  بوتیف  هداعـسلا  هلمـشت  نم  مهنم  اهئوسأ و  لاح و  حبقأ  یلع  وه  هینملا و  هیتأت  لمألا و  اذه  غلبی 

دوسألا روثلا  یف  ءاضیبلا  هرعشلاک  ملاعلا  یف  مه  ریخلا و  همتاخب  مهلامعأ 

یناشاک

لک و   ) ریـصقت طرف  تهج  هب  ار  نداد  تلهم  دـهاوخ  یمرد  راظنالا ) لئـسی   ) هدـش هدنباتـش  ره  لـجاعم ) لـک  مالـسلا : هیلع  لاـق  (و 
لجاعم و هب  تبسن  لمع  كرت  رب  تسا  خیبوت  نیا  ریخات  هب  دیوج  یم  هناهب  فیوستلاب ) للعتی   ) نآ هب  هدش  هداد  هدعو  ره  و  لجوم )

لجوم

یلمآ

ینیوزق

ریخات دروآ و  هناهب  دریگن  دوز  دـنهد و  تدـم  ار  وا  هک  سک  ره  و  دراذـگب ، هدـنیآ  رد  ات  دـهاوخ  تلهم  دـننک  لیجعت  وا  اب  هک  ره 
.تسا یقاب  تقو  تسه و  راگزور  دیوگ  دزادنا و  رگید  تقو  هب  راک  دیامن و 

یجیهال

هدش هدرک  لیجعت  ره  هک  مالسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .فیوستلاب » للعتی  لجوم  لک  راظنالا و  لاسی  لجاعم  لک  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
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ریخات هب  دـنک  یم  للعت  شلجا  رد  يا  هدـش  هداد  تلهم  ره  ندرک و  تدابع  يارب  زا  ار  تلهم  دـنک  یم  لاوس  شگرم  لجا و  هب  يا 
یم للعت  شرمع  تعـسو  تقو  رد  دـنک و  یفالت  ات  دـنک  یم  تلهم  يانمت  شگرم  ندـش  کیدزن  تقو  رد  ینعی  تدابع ، نتخادـنا 

.دزادنا یم  ادرف  هب  ار  زورما  دنک و 

ییوخ

لجوع اذا  هناف  هیلع ، بجی  ام  زاجنا  نع  لوئـسملا  و  یـصاعملا ، باکترا  نع  یـصاعلا  للعت  ءاهتنا  مدع  مالـسلا ) هیلع   ) نیبی ینعملا :
راتساوخ تسا  رس  رب  باتـش  ار  هک  ره  همجرتلا : .هصرفلا  هیلع  توفی  یتح  لمعلا  نع  ریخاتلاب  حماسی  لجا  اذا  و  راظنالا ، بلطی  هیلع 

رب شیوخ  تلهم  هاگ  دنز  مد  تلهم  دـیآ ز  باتـش  نوچ  .تسیراگنا  لو  هحماسم و  راچد  تسا  رب  رد  تلهم  هک  ره  و  تسا ، تلهم 
دنز تلفغ 

يرتشوش

.لجالا دعب  فیوستلاب  للعتی  لجوم  قح  هیلع  نم  و  هلاهما ، هراظنا و  قحلا  يذ  نم  لاسی  لجعم  قح  هیلع  نم  ناب  سانلا  صقن  دارملا 

هینغم

، نسلا یف  نعاطلا  لجاعملاب  دارملا  و  لجوم ، لک  هلثم  و  لک ، ربخ  لوعفم  مسا  میجلا  حـتفب  لـجاعم  و  ادـتبم ، نیونتلا  عفرلاـب و  لـک 
و هخوخیشلا ، دهع  یلا  لیجاتلا  هنظم  هنال  یفاعملا ، باشلا  لجوملاب  دارملا  و  ءاقبلا ، بلطی  اذه  عم  و  توملا ، یلا  لیجعتلا  هنظم  هنال 

لهذ امک  قیرطلا ، هیلع  عطقی  هتغب و  هیتاـی  دـق  توملا  نا  یـسنی  و  عستم ، تقولا  یف  و  هحـسف ، رمعلا  یف  لوقی : هبوتلا و  لـجوی  اذـه 
.هوفع یف  عمطن  نم  ناحبس  .هرجا و  مودی  و  هعفن ، یقبی  امیف  هصرفلا  منتغی  نطفلا  لقاعلا  و  نفع ..! ملظم  ربق  یلا  عرسی  هنا  خیشلا 

هدبع

یف کلذـک  اهحتفب  لجوم  لوالا و  یف  میجلا  حـتفب  لجاعم  هربخ  ادـتبم  نیعـضوملا  یف  نیونتلاب  لک  فیوستلاـب : لـلعتی  لـجوم  … 
اللعت لمعی  وه ال  هرمع و  هللا  لجا  دـق  مهنم  لک  ریخاتلا و  يا  راظنالا  بلطی  هنکل  هلجا و  هلجعتـسی  سانلا  نم  دـحاو  لک  يا  یناـثلا 

لبقتسملا یف  تئافلا  كرادت  نم  هنکمت  هتدم و  یف  هحسفلا  لجالا و  ریخاتب 

يرفعج

مالسالا ضیف 

دوز شگرم   ) دنیامن باتش  لیجعت و  هک  ره  اب  تسا : هدومرف  دهدن ) ماجنا  عقوم  هب  ار  راک  هک  یسک  شنزرس  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
ریخات اب  دـشاب ) زارد  شرمع   ) دـنهاوخن دوز  دـنهد و  تلهم  ار  سک  ره  و  دـنک ) یگدـنب  تدابع و  هک   ) دـهاوخ یم  تلهم  دـسرب )

(. دزادنا ادرف  هب  زورما  راک   ) دیوج هناهب  مهد ) یم  ماجنا  هدنیآ  رد  مراد و  تقو  هک   ) نداتفا

ینامز
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گرم هکنانآ  میراد و  تقو  دـنیوگ  یم  دوخ  فیلاکت  تیلوئـسم و  ماـجنا  يارب  دـنا  هدـش  نآ  ریـسا  هدروخ و  ار  اـیند  لوگ  هکناـنآ 
زیزع يادـخ  .دوش  یمن  هداد  تصرف  نانآ  هب  تشاد و  دـهاوخن  يا  هجیتن  هک  دـننک  یم  تصرف  تساوخرد  دریگ  یم  ار  ناشنابیرگ 

یم خـساپ  رد  ادـخ  .میهد  ماجنا  بوخ  راک  هدـنیآ  رد  ات  دـیهد  یم  هزاجا  دـنیوگ  یم  تفرگ  ار  ناشنابیرگ  هک  گرم  : ) دـیوگ یم 
ناطیش هک  رقف  سرت  زا  دندوب و  هدش  ریسا  یناطیش  ياهماد  رد  دندوب  هک  ایند  رد  دینز ) …  یم  فرح  طقف  دینک  یم  هابتـشا  دیوگ :

.دمآ گرم  ناهگان  هک  لفاغ  ترخآ  زا  دندوب و  هدش  ایند  رد  قرغ  دیناسرت  یم  نانآ  زا  ار  نانآ 

يزاریش دمحم  دیس 

رخا دق  لجوم ) لک  و   ) احلاص لمعی  یتح  لهمی  رظنی و  ناب  راظنالا ) لئـسی   ) لجالا هیلا  لجع  يا  لجاعم ) لک  : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
.ناسنالا عفنی  هلیجات ال  توملا و  لیجعت  نم  لکف  لعفی ، فوس  هنا  و  فیوستلاب )  ) لمعلا نع  رذتعی  يا  للعتی )  ) هتوم لجا  و 

يوسوم

یبر لاق  هلجا  ءاج  ام  لـک  حرـشلا : .ریخاـتلا  فیوستلا : .رخوم  لـجوم : .ریخاـتلا  راـظنالا : .ء  یطبلا  دـض  هلجعلا  نم  لـجاعملا : هغللا :
هیف رمعلا  هعـس و  تقولا  یف  ناک  اذا  امنیب  تاحلاصلا  نم  لمعا  یتح  ینرخا  بر  ای  لاق  وا  تکرت  امیف  احلاص  لـمعا  یلعل  ینوعجرا 
هیلع قانخلا  قیضت  اذا  لیجاتلا  ریخاتلا و  اهیف  بلطی  هلاح  نیتلاح ، نیب  ناسنالاف  هینملا  هکردت  یتح  رخوی  فوسی و  نمزلا  نم  هحـسف 

لیجات و ال هنا ال  فرعی  يذـلا  لقاعلا  و  تقولا ، نم  هحـسف  عستم و  هل  ناک  اذا  لمعلا  یلا  رداـبی  ـال  رخوی و  فوسی و  يرخا  هلاـح  و 
 … لجالا یف  دادتما  هعس و  هدنع  ناک  نا  فوسی  لجالا و ال  ءاج  نا  ریخات 

یناقلاط

هبوـت و زا  ندرک -  گـنرد  يارب  دـنا  هداد  ناـمز  ار  هک  ره  دـنهاوخ و  یم  تلهم  دـنناوخ و  یم  ارف  گرم  هب  باتـش  هب  ار  ناـگمه  »
« .دشارت یم  هناهب  ادخ - هب  تشگزاب 

راب دیوگ : یم  دسر ، یم  رد  گرم  ار  ناشیا  زا  یکی  هک  هاگ  نآ  ات  : » دـیامرف یم  نونمؤملا  هروس  مهن  دون و  هیآ  رد  لاعتم  دـنوادخ 
تـسا ینخـس  نآ  تسا و  نانچ  هن  زگره  مهد ، ماجنا  یحلاص  لمع  ما  هدراذگاو  هچنآ  هب  تبـسن  نم  هک  دیاش  نادرگرب  ارم  ایادـخ 
شگرم هک  یـسک  هچنآ  تسا  نیا  و  .دـنوش » یم  هتخیگنارب  هک  يزور  اـت  تـسا  یخزرب  ناـشیا  یپ  زا  تـسا و  نآ  هدـنیوگ  وا  هـک 

نینچ و يدوز  هب  دیوگ : یم  دنک و  یم  ادرف  زورما و  دنهد ، یم  تلهم  هک  مه  ار  یسک  نآ  .دنک  یم  تلأسم  تسا ، هدیـسر  ناباتش 
نیا هب  هکنیا  نودـب  مه  صاخـشا  نیا  رتـشیب  .مشک  یم  نوریب  متـسه  نآ  رد  هک  یتـشز  لاـمعا  زا  ار  دوخ  منک و  یم  هبوـت  ناـنچ و 
یم دنمتداعـس  مه  ناشیا  زا  یخرب  دـیابر و  یم  رد  ار  نانآ  گرم  تـالاح  نیرتدـب  رد  دـنوش و  یم  ریگلفاـغ  دنـسرب ، دوخ  يوزرآ 

هرکیپ رب  دـیپس  ییوم  راـت  نوچمه  ملاـع  نیا  رد  ناشرامـش  دـندرگ و  یم  ریخ  هب  تبقاـع  دـننک و  یم  هبوت  گرم  زا  شیپ  دـنوش و 
.تسا هایس  يواگ 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 
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.ِفیِوْسَّتلِاب ُلَّلَعَتَی  ٌلَّجَُؤم  ٌّلُک  ،َو  َراَْظنِْإلا ُلَأْسَی  ٌلَجاَعُم  ٌّلُک 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

دراد تلهم  هک  سک  نآ  تسا و  تلهم  ناهاوخ  ، هتفرگ نایاپ  شنامز  هک  سک  نآ 

باـتک رد  هللا  هـمحر  بـیطخ  هـتفگ  هـب  هناـمیکح : راـتفگ  دنـس   ) . .دـنک یم  یهاـتوک  هاـنگ ) زا  یهن  کـین و  ياـهراک  ماـجنا  رد  )
،ج 4،ص هغـالبلا جـهن  رداـصم  ) .تسا هدرک  لـقن  ییاـه  تواـفت  اـب  ار  هناـمیکح  مـالک  نیا  مکحلاررغ  رد  يدـُمآ  موحرم  ، رداـصم

ررغ ) .تسین تسا  مکحلا  ررغ  رد  هچنآ  هدمآ و  هغالبلا  جهن  رد  هچنآ  نایم  یتوافت  تسام  دزن  هک  مکحلا  ررغ  هخسن  رد  یلو  (. 224
فحت فیرش  باتک  رد  میتفگ  نیشیپ  تمکح  رداصم  نایب  رد  هک  هنوگ  نامه  و  ،ص 266،ح 5770 و ص 481،ح11088 ) مکحلا

شا یمارگ  ردـپ  زا  ًاتدـعاق  هک  تسا  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  یبـتجم  نـسح  ماـما  تاـملک  رد  رگیدـکی  اـب  مأوـت  هـلمج  ود  ره  لوـقعلا 
(( ،ص 236 لوقعلا فحت  ) .تسا هتخومآ  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما 

اه تصرف  نداد  تسد  زا 

زا ناکاپ  ناکین و  زا  یهورگ  دنچره  دریگ -  یم  ار  مدرم  بلاغ  ناماد  هک  تیعقاو  کی  زا  ، هنامیکح راتفگ  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
رامیب ای  ، دنناوتان ریپ و  ای  ؛ هدمآرس اه  نآ  تلهم  هک  یهورگ  : دنک یم  میسقت  هورگ  ود  هب  ار  مدرم  دهد و  یم  ربخ  - دنتسه انثتـسم  نآ 

ار دوخ  ياهاطخ  ات  دننک  یم  تلهم  ياضاقت  ادخ  قلخ  زا  ای  لاعتم و  دنوادخ  زا  اه  نیا.دـنتازاجم  قحتـسم  ای  گرم و  هناتـسآ  رد  و 
.دنا هدرکن  يراک  هتشاد و  رایتخا  رد  تصرف  ینالوط  ینامز  هک  یلاح  رد  دنیامن  ناربج 

،َو َراَْظنِْإلا ُلَأْسَی  ٌلَجاَعُم  ٌّلُک  ( ؛» تسا تلهم  ناهاوخ  ، هتفرگ نایاپ  شنامز  هک  سک  نآ  :» دـیامرف یم  اه  نیا  هرابرد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
( . ِفیِوْسَّتلِاب ُلَّلَعَتَی  ٌلَّجَُؤم  ٌّلُک 

ُلَمْعَأ یِّلََعل  ِنوُعِجْرا * ِّبَر  َلاق  ُتْوَْملا  ُمُهَدَـحَأ  َءاج  اذِإ  یّتَح  : » دـیوگ یم  اه  نآ  هرابرد  دـیجم  نآرق  هک  دنتـسه  اه  ناـمه  اـه  نیا 
: دیوگ یم  دسر  ارف  اه  نآ  زا  یکی  گرم  هک  ینامز  ات  دنهد ) یم  همادا  دوخ  طلغ  هار  هب  نانچمه  اه  نآ  (؛ » ُتْکَرَت امِیف  ًاِحلاص 

 ( هیآ 99 و 100 ، نونمؤم «. ) . مهد ماجنا  یحلاص  لمع  ما  هدرک  یهاتوک ) و   ) كرت هچنآ  رد  دیاش  نادرگزاب  ارم  اراگدرورپ !

مارآ و یطیحم  رد  ، دنملاس ، دنناوج ؛ دنراد تصرف  هتشذگ  ناهانگ  ناربج  ای  کین  لامعا  هنوگره  يارب  هک  دنتسه  یناسک  مود  هورگ 
؛ دننک یم  یگدنز  ناما  نما و 

یم یناسک  نینچ  هرابرد  مالـسلا  هیلع  ماما.دـنیامن  یم  ادرف  زورما و  هتـسویپ  دـننک و  یمن  هدافتـسا  دوخ  تصرف  زا  لاح  نیا  اـب  یلو 
( . ِفیِوْسَّتلِاب ُلَّلَعَتَی  ٍلَّجَُؤم  ُّلُک  َو  ( ؛» دنک یم  یهاتوک  دزرو و  یم  للعت  دراد  تلهم  هک  سک  نآ  :» دیوگ

یم هضرع  دـنار و  یم  نخـس  نانآ  ناـبز  زا  اـیوگ  ، هزمحوبا ياـعد  رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما  هک  دنتـسه  یناـسک  ناـمه  اـه  نیا 
!( ادنوادخ :») دراد
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«. مداد داب  رب  ار  مرمع  ، زارد رود و  ياهوزرآ  فیوستو و  للعت  هطساو  هب  نم  يِرُمُع ؛ ِلاَمْآلا  ِفیِوْسَّتلِاب َو  ُْتیَْنفَأ  ْدَقَف 

تسد رد  هک  یتصرف  زا  دهد  یمن  هزاجا  ناسنا  هب  تاوهـش  ياه  هبذاج  زارد و  رود و  ياهوزرآ  لامآ و  هک  تسا  تیعقاو  کی  نیا 
.دیادزب ار  اه  نآ  موش  راثآ  حلاص  لامعا  اب  دیامن و  ناربج  ار  هتشذگ  ناهانگ  اهاطخ و  دریگ و  هرهب  دراد 

.دنناما رد  نانآ  دور و  یم  ناریپ  غارس  هب  گرم  هشیمه  دنرادنپب  دیابن  ناناوج 

هـشیمه هک  دنرادنپ  نینچ  دیابن  دنتـسه  نمیا  هک  اه  نآ  تسا و  نارامیب  صوصخم  ندرم  هک  دننک  روصت  دیابن  ملاس  دارفا  نینچمه 
.دوب دنهاوخ  ناما  نما و  رد 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

تریح و هیاـم  ندرک  ادرف  زورما و  یگتفیرف و  رورغ و  یعوـن  هبوـت  نتخادـنا  ریخأـت  ٌهَْریَح ؛ ِفـیِوْسَّتلا  ُلوُـط  ٌراَِرتـْغا َو  َِهبْوَّتلا  ُریِخْأَـت  »
،ج 6،ص 30،ح 36) راونالا راحب  «.) . تسا ینادرگرس 

: دومرف رذوبا  هب  هک  اج  نآ.میهد  یم  نایاپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  يرگید  ثیدح  اب  ار  نخس  نیا 

َْمل ْنِإ  ِمْوَْیلا َو  ِیف  َْتنُک  اَمَک  ِدَْغلا  ِیف  ْنُکَف  ََکل  ٌدَـغ  ْنُکَی  ْنِإَف  ُهَدـَْعب  اَِمب  َتَْسل  َکِمْوَِیب َو  َکَّنِإَف  َِکلَمَِأب  َفیِوْسَّتلا  َكاَّیِإ َو  ٍّرَذ  َابَأ  اَی  »
تزورما راک  لوئـسم  وت.زیهرپب  اهوزرآ  ببـس  هب  ندرک  ادرف  زورما و  زا  رذوبا  يا  ِمْوَْیلا ؛ ِیف  َتْطَّرَف  اَم  یَلَع  ْمَدـْنَت  َْمل  ََکل  ٌدَـغ  ْنُکَی 

یهاتوک رب  نامیـشپ  دـشابن  راک  رد  ییادرف  رگا  يدوب و  زورما  هک  شاب  ناـنچ  زین  ادرف  دوب  راـک  رد  ییادرف  رگا.ادرف  راـک  هن  یتسه 
،ج 74،ص 75،ح 3) نامه («. ) . يا هدرکن  یهاتوک  اریز   ) دش یهاوخن  تزورما  ياه 

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abu Talib said : “ Anyone whom death overtakes early seeks time
(respite), while the death of anyone who is deferred puts forth excuses for the

(.” postpone-ment (of doing good deeds

525 ص :
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هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 3748 

http://www.ghaemiyeh.com


ٍءوَس َموَی  ُرهّدلا  َُهل  َأَبَخ  دَق  ّالِإ َو  َُهل  َیبوُط  َیِشل ٍء  ُساّنلا  َلاَق  اَم  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

 . دید كرادت  وا  يارب  ار  يدب  زور  راگزور ، هک  نآ  زج  داب ، شوخ  دنتفگن  ار  يزیچ  مدرم  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 

يدیهش

.داهن تریخذ  ار  يدب  زور  نآ  يارب  راگزور  هکنآ  زج  داب ، شوخ  دنتفگن : ار  يزیچ  مدرم 

یلیبدرا

راک رخآ  رد  ار  دیزور  راگزور  وا  يارب  زا  درک  ناهنپ  هک  تسار  وا  رم  یشوخ  یمرخ و  هک  ار  يزیچ  رم  نامدرم  دنتفگن 

یتیآ

.تسا هتشاد  ناهنپ  ار  يدب  زور  نآ  يارب  راگزور  هکنآ  رگم  اشوخ ، دنتفگن : ار  يزیچ  مدرم  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . درک ناهنپ  ار  يدب  زور  وا  يارب  راگزور  هکنیا  رگم  « وا لاح  هب  اشوخ  » دنتفگن ار  یسک  مدرم  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

.ءوسلا مویلا  لاقی : ءوسلا و ال  موی  لاقی : ماللا و  فلالا و  هیلع  لخدی  مث  هفاضالاب ، ءوس  موی  لاقی :

يردیک

مثیم نبا 

رد ار  مدرم  ینعی  تشاد .) یفخم  شیارب  ار  یـشوخان  زور  راگزور ، هک  نآ  رگم  شلاـح ، هب  اـشوخ  دـنتفگن ، دروم  چـیه  رد  مدرم  )
هب ندیـسر  زا  ریزگان  يا  هوقلاب  ره  درک و  مهارف  يزور  يارب  ار  نآ  يدوباـن  هنیمز ي  راـگزور  هک  نیا  رگم  دـندرکن ، نیـسحت  اـیند 

.تسا تیلعف 

دیدحلا یبا 

 . ٍءْوَس َمْوَی  ُرْهَّدلا  َُهل  َأَّبَخ  ْدَق  َّالِإ َو  َُهل  َیبوُط  ٍءْیَِشل  ُساَّنلا  َلاَق  اَم  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 
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اذإ اموی و  هلجد  یلع  هرـصق  یف  دادغب  ریمأ  رهاط  نب  هللا  دبع  نب  دمحم  ناک  هدـیمح  هدـیج  اتکن  هیف  انرکذ  ینعملا و  اذـه  مدـقت  دـق 
.هدم هسفنب  عفتنا  امف  رطبلا  هب  یلوتسا  جریعألا و  هات  اهیف  اذإف  اهذخأب  رمأف  هعقر  اهیلع  هبصق  هطسو  یف  ءاملا  هجو  یلع  شیشحب 

نولت هیف  شیعلا  برش  كاذک  عزعز و  ءابکنب  اهبقعی  .ادیدش ) ارطم  بصت  هباحس  يأ  حسحس (  ءاوحـسب  یتأ  اذإ  رهدلا  لثملا  یف  و 
.انجآ لوحت  ذإ  ابذع  هانیب 

.فحجأف انیلع  لام  مث  فرسأف  رهدلا  اناطعأ  دلاخ  نب  ییحی 

.فداورلا هلافکأ و  انب  تساخ  هباقر و  انتدعاس  میعنل  ایف  رعاشلا  لاق  و 

یلصوملا میهاربإ  نب  قاحسإ 

اهتنعأ یف  يرجت  ریداقملا  یه 

.ریخلا یتأی  ناک  ثیح  نم  رشلا  یتأ  رمألا  ربدأ  اذإ 

دوعسم نب  ئناه 

نامعنلا کلملا  یلع  یبأ  يرسک  نإ 

حالجلا نب  هحیحأ 

هانغ یتم  ریقفلا  يردی  ام  و 

.مزال هبرضب  ایندلا  هرش  هلهأل و ال  قابب  ایندلا  نرد  امف  رخآ 

قدغ میعن و  رورس و  یف  مهشیع  نم  اوربغ  موق  بر  رخآ 

مهنع انامز  رهدلا  تکس 

.قطن نیح  امد  مهاکبأ  مث 

رذحلا قح  دق  سفن  ای  هدیبز  نب  نیمألا  دمحم  یلإ  بوسنملا  رعشلا  نم  و 

یناشاک

وا يارب  زا  یلاحـشوخ  یمرخ و  ینعی  هل ) یبوط  : ) ار هملک  نیا  يزیچ  هب  نامدرم  دنتفگن  یـشب ء ) سانلا  لاق  ام  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
رخآ رد  وا  هب  دناسر  ررـض  هک  ار  دـب  زور  ءوس ) موی   ) رادـغ راگزور  وا  يارب  زا  درک  ناهنپ  هک  رگم  رهدـلا ) هل  ابخ  دـق  الا و   ) تسا

زگره ز درکن  افو  یهایگ  رهد  غاب  هب  زگره  شیط  شین  دراد  یپ  رد  شیع  شون  ره  مغ و  راخ  دراد  بقع  رد  مرخ  لگ  ره  هچ  راک 
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درکن ابق  رخآ  هک  تخودن  ینهاریپ  سک  چیه  يالاب  هب  راگزور  اطیخ  درکن  اطخ  یگندخ  خرچ  تسد 

یلمآ

ینیوزق

اب هکلب  یمدآ  اـب  هناـمز  رگم  .يدـب  زور  وا  يارب  زا  هناـمز  هدرک  ناـهنپ  قیقحت  هب  رگم و  ار  وا  اـشوخ  هک  ار  يزیچ  ناـمدرم  دـنتفگن 
شتآ دنیب  وا  رد  یتمعن  رگا  تسا ، وا  رارـضا  ماقتنا و  ددصرد  رازآ و  ماقم  رد  هتـسویپ  دراد و  میظع  هنیک  میدـق و  ینمـشد  تانیاک 

.دنیشن تمعن  نآ  تیوقت  نیمک  رد  و  دریگ ، هنابز  شناج  رد  دسح 

یجیهال

هب اشوخ  هک  ار  يزیچ  رم  نامدرم  دنتفگن  ینعی  .ءوس » موی  رهدلا  هل  ابخ  دق  الا و  هل ، یبوط  یشل ء  سانلا  لاق  ام  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
.ار يدب  زور  راگزور  وا  يارب  زا  هدرک  ناهنپ  هکنیا  رگم  وا ، لاح 

ییوخ

فرظ هل  ءدتبم و  یبوط ، بارعالا : .دجنملا  هافخا - هرتس و  یـشلا : ءابخ )  ) .بیطلا شیعلا  ظحلا و  کل  يا  کل ) یبوط  : ) لاقی هغللا :
، هیویند هداعس  لک  ءاهتنا  یلع  مالـسلا ) هیلع   ) هبن ینعملا : .لاق  هلوقل : لوعفم  هلمجلا  سنج و  ملع  یبوط  نا  رهاظلا  و  هل ، ربخ  رقتـسم 

یلزتعملا حراشلا  لقن  .لاکبلا  هبقاعلا و  یف  ءوس  یکنا  لاوزلا و  یلا  برقا  نوکت  سانلا  دـنع  طبغا  متا و  تناـک  اـملک  و  ءاـنفلا ، یلا 
هجوتل نا  مالـسلا ) هیلع   ) همالک نم  رهظی  لوقا : .فحجاف  انیلع  لاـم  مث  فرـساف ، رهدـلا  اـناطعا  هلوق : یکمربلا  دـلاخ  نب  ییحی  نع 

سانلا و نیعا  نع  هیفخیف  الا  و  هیف ، غلاـبی  ـال  نا  یغبنیف  شیعلا ، بیط  لاـحلا و  نسح  یف  ییـس ء  رثا  مهتطبغ  مهنیـسحت و  سوفنلا و 
دنیوگن .دـهن  نیمک  رد  نآ  يارب  يدـب  زور  راگزور  هکنآ  زج  دـنیوگن ، شاـب  شوخ  يزیچ  يارب  مدرم  دومرف : همجرتلا : .هیفختـسی 

هموش زور  نآ  لابند  هکنآ  رگم  هبوخ )  ) هک يزیچب  مدرم 

يرتشوش

میظع و ظح  وذل  هنا  نوراق  یتوا  ام  لثم  انل  تیل  ای  ایندلا  هایحلا  نودیری  نیذلا  لاق  هتنیز  یف  هموق  یلع  جرخف   ) نوراق یف  یلاعت  لاق 
هل ناک  امف  ضرالا  هرادب  هب و  انفسخف  نورباصلا  الا  اهاقلیال  احلاص و  لمع  نمآ و  نمل  ریخ  هللا  باوث  مکلی  ملعلا و  اوتوا  نیذلا  لاق 

نمل قزرلا  طسبی  هللا  ناکی  نولوقی و  سمالاب  هناکم  اونمت  نیذـلا  حبـصا  نیرـصتنملا و  نم  ناک  اـم  هللا و  نود  نم  هنورـصنی  هئف  نم 
یلا رطـضا  سایا  نب  عیطم  نا  یناغالا :)  ) یف و  نورفاکلا .) حـلفیال  هناکی  انب و  فسخل  انیلع  هللا  نم  نا  ول ال  ردـقی  هدابع و  نم  ءاشی 
بیر نم  ایکبا  ناولح و  یتلخن  ای  ینادعـسا  لاقف : كانه  نیتلخن  یلا  رظن  ناولح  یلا  لصو  املف  اهنم ، جرخ  امل  يرلاب  هل  هیراـج  عیب 

ول يرمعل  ناریجلا و  فالالا و  نیب  قرفی  لزی  مل  هبیر  نا  املعا  و  اـهئانف ) ایندـلا و  مذ  یف  نوثـالثلا - عباـسلا و  لـصفلا   ) ناـمزلا اذـه 
نیتلخنلاب و زاتجا  روصنملا  نا  يور  مث  ناقرتفتف  امک  اقلی  فوس  اسحن  نا  انقیا  ینادعـسا و  یناکبا  يذـلا  امک  اکبا  هقرفلا  ملا  اـمتقذ 
ام هللا  ال و  لاقف : ناقرتفتف  امک  اقلی  فوس  اسحن  نا  امتیقب  ام  املعا  و  عیطم : لوق  دـشناف  اـهعطق  داراـف  قیرطلا  یلع  اـمه  ادـحا  تناـک 

غلبف امهعطقب ، رمآ  نا  تممهف  ناولح  یتلخن  یف  ءارعـشلا  رثکا  دق  لاق : يدهملا  نا  يور  مث  .امهنیب  قرفی  يذلا  سحنلا  کلذ  تنک 
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، ناولحب مدـلا  هب  جاه  سوط ، یلا  جرخ  اـمل  دیـشرلا  نا  يورو  .اـمهاقلت  يذـلا  سحنلا  نوکت  نا  كذـیعا  هیلا  بتکف  روصنملا  هلوق 
، ناتلخن هبقعلا  یلع  نکلو  لخن  اهب  سیل  هدـلب  نا  هملعاف  ارامج  هنم  بلط  و  ناولح ، ناقهد  رـضحاف  رامج ، لکاب  بیبطلا  هیلع  راشاف 

يرخالا هعوطقم و  نیتلخنلا  يدـحا  یلا  رظن  هبقعلا ، یلا  یهتنا  املف  حار  اهنم و  لکاف  اهترامجب ، یتاـف  تعطقف ، امهیدـحا  عطقب  رمف 
امک اقلی  فوس  اسحن  نا  انقیا  ینادعسا و  نامزلا  اذه  بیر  نم  یلایکبا  ناولح و  یتلخن  ای  ینادعسا  بوتکم : همئاقلا  یلع  اذا  همئاق و 
یف .مدـلا و  ینلتق  ول  هلخنلا و  هذـه  تعطق  ام  رعـشلا  اذـهب  تعمـس  تنک  ول  و  امکـسحن ، نوکا  نا  یلع  زعی  لاق : و  متغاـف ، ناـقرتفتف 
یلا هدعب  رقا  مث  هنع  هباین  هیبا  هایح  یف  مالـسلا  هنیدمب  ءاضقلا  دیز ، نب  دامح  لآ  نم  يدزالا  رمع  یبا  نب  رمع  یلو  دادغب :) خـیرات  )

رـضحا تنک  ایرکز : نب  یفاعملا  لاق  اـموی ، ( 20  ) هنـس و ( 17 ( ) اهئانف ایندـلا و  مذ  یف  نوثـالثلا - عباـسلا و  لـصفلا   ) یف هرمع  رخآ 
لخدف جرخی ، یتح  هرظتنن  هیف  انسولجب  هداعلا  ترج  يذلا  عضوملا  یف  اموی  ملعلا  لها  نم  هعامج  انا و  ترـضحف  رظنلا ، موی  هسلجم 

هذـه بحاص  نا  لوقی  بارغلا  اذـه  یبارعالا : لاقف  راط  مث  حاـص  و  رادـلا ، یف  هلخن  یلع  دـعقف  بارغ  ءاـجف  اـنبرقب ، سلجف  یبارعا 
: لاق مالغلا و  انیلا  جرخ  دـق  اذا  یـضاقلا و  جورخ  بستحا  و  فرـصنا ، ماقف و  هاـنربزو ، هیلع  انحـصف  ماـیا ، هعبـس  دـعب  تومی  رادـلا 

دیز نب  دامح  لآ  لزانم  لوقی : اصخش  مانملا  یف  هحرابلا  تیار  ینا  لاقف : متغم ، نوللا  ریغتم  هب  اذا  هیلا و  انمقف  مکیعدتسی ، یـضاقلا 
و (. 328  ) هنـس یف  کلذ  ناک  نفد ، عباسلا  مویلا  ناک  املف  انفرـصنا  هل و  انوعدف  يردص ، کلذل  قاضف  مالـسلا  معنلا  کیلها و  یلع 
کلذ و لثم  هئامدـنب  لعف  و  ریرحلا ، سبل  قولخلاب و  خـضمتف  هلزنم  یف  هئامدـنب  اموی  یکمربلا  رفعج  الخ  يرایـشهجلا :) ءارزو   ) یف

نب کلملادبع  غلب  طقف و  کلملا ) دبع   ) بجاحلا نذا  یف  عقوف  هبتاک  نارجن ، نب  کلملادـبع  نم  الا  بانلا  ظفحب  هبجاح  یلا  مدـقت 
نبا هنظی  وه  و  هل - نذوی  لاـقف  کلملادـبع  رـضح  دـق  رفعج  یلا  بجاـحلا  هجوف  هیلا  بکرف  هلزنم  یف  رفعج  ماـقم  یـسابعلا  حـلاص 
ببس کلذ  ناک  ذیبنلا و  برشیال  کلملادبع  ناک  و  ههج - دوسا و  رفعج  هآر  املف  هداوس  یف  حلاص  نب  کلملادبع  لخدف  نارجن -

هداوس و هلوانف  همالغ  اعدـف  رفعج  نم  يار  ام  یلع  کلملادـبع  فقوف  هیلع - یباـیف  همادـن  سمتلی  ناـک  هنـال  هیلع  دیـشرلا  هدـجوم 
اعد سلجف و  ءاج  هریرح و  هسبلاف  مداخ  هنم  اندف  مکـسفناب ) متلعف  ام  انب  اولعفا   ) لاقف سلجملا  باب  یلع  فقو  یتح  لبقا  هتوسنلق و 
لبق هتبرـش  ام  هللا  رفعجل و  لاق  و  هبرـشف ، لطرب  هوتاف  ذـیبنب  اعد  هلکاف و  اهئانف ) ایندـلا و  مذ  یف  نوثالثلا - عباسلا و  لـصفلا  ، ) ماـعطب

: رفعج هل  لاق  فارصنالا  دارا  املف  رفعج  نع  يرس  ائیش  کلذ  لعف  املک  لعج  هیدی و  نیب  تلعج  هیلطرب  هل  اعدف  ینع  ففخیلف  مویلا 
یـضر دـق  لاقف : ینع ، اضرلا  هلاستف  هنه  یلع  دیـشرلا  بلق  یف  نا  لاقف : کنم ، ناک  ام  هافاکمب  یتردـقم  طیحت  امف  کتجاح ، لـس 

و لاق : کل ، لبنا  اهناف  هفیلخلا ، لام  نم  اهلعجا  نکلو  هرـضاح ، يدنع  اهنا  لاق : ینع  یـضقت  مهرد  فالآ  هعبرا  یلع  و  لاق : کنع ،
، هسار یلع  ءاول  قفخی  نا  بحی  و  لاق : هیلاعلا )  ) هفیلخلا هجوز  دـق  لاـق : هفیلخلا ، دـالوا  نم  رهـصب  هرهظ  دـشا  نا  بحا  ینبا  میهاربا 

هلعل انلق : ناذئتسا و  ریغ  نم  رفعج  مادقا  نم  انبجعت  هئامدن - نم  ناک  و  دیـشرلا - وخا  يدهملا -  نب  میهاربا  لاق  رـصم ، هالو  دق  لاق :
یباب یعد  نا  ثبلی  ملف  رفعج  لخد  دیـشرلا و  باب  یلع  انفقو  دـغلا  نم  ناک  املف  جـیوزتلا ، فیکف  حـئاوحلا  نم  لام  یلا  باـجی  نا 
لزنم یلا  ردبلا  تلمح  جوزو و  هیلع ، علخ  دق  میهاربا و  جرخ  دق  کلملادبع و  نب  میهاربا  عم  نسحلا  نب  دـمحم  یـضاقلا و  فسوی 

ینا و  هرخآ ، متببحاف  کلملادبع  رما  نم  ثیدحلا  لواب  مکبولق  تقلعت  لاق : و  هعابتاب ، انیلع  راشا  رفعج و  انیلع  جرخ  و  کلملادـبع ،
ام لاق  هربخ ، تممتا  اذا  یتح  هللا ) نسحا و   ) لوقی لعجف  اهرخآ ؟ یلا  اهلوا  نم  ناک  فیک  هصقلا ، تادـتبا  هفیلخلا  یلع  تلخد  امل 

رجح ضعب  یلا  لوخدـلا  دـیری  هسلجم  نع  ماق  دیـشرلا  نا  یکح  اضیا : هیف  و  تنـسحا .) تنـسحا   ) لوقی لعجف  تربخاـف  هب  تعنص 
؟ هفیلخلا لماتم  ام  لاقف : لماتی ، وه  رفعج و  هآرف  ادیدش  المات  هقنع  لماتی  لعج  دیشرلا  نا  رتسلا و  هل  عفرف  عرـسا  رفعج  نا  و  هرـصق ،

هللااب كذـیعا  هل : لاقف  کفیـس ، عضوم  الا  تلمات  ام  هللا  ال و  لاقف : هنم  نابیرک - برعم  نابرجلا - عقوم  نسح  کـقنع و  نسح  لاـق :
- نوثالثلا عباسلا و  لصفلا  - ) ربخلا اذه  هل  رکذ  و  رفعج - لتق  دـعب  عیبرلا  نب  لضفلل  دیـشرلا  لاق  مث  هلبق ، هقنتعا و  لوقلا و  اذـه  نم 
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بکر نا  یلا  هلاح  یف  رفعج  عم  دیـشرلا  لزی  مل  و  هنم ، فیـسلا  عضومل  الا  هقنع  تلماـت  اـم  ارفعج  هللا  لـتاق  اـهئانف ) ایندـلا و  مذ  یف 
هیلا و همضف  هعم  وه  و  رابنالاب ، هلزنی  ناک  يذلا  رـصقلا  یلا  ایـسمم  فرـصنا  هریاسی و  رفعج  دیـصلا و  یلا  ( 187  ) هنس رفص  لهتسم 

هجو یلا  فاطلالاب  هیلا  لسرلا  دیـشرلا  لصاو  و  هلزنم ، یلا  رفعج  راصف  کـقرافا ، مل  ءاـسنلا  عم  هلیللا  سولجلا  دـیرا  ینا  ـال  ول  لاـق :
.نیرسجلا یلع  ابلص  نیفصنب و  هتثج  تعطق  هسار و  بصن  و  هقنع ، برضف  مداخلا  رورسم  هیلع  مجه  مث  رحسلا ،

هینغم

نا و  هعوقو ، زوجی  ام  عوقو  یسنی  و  هل ، ائینه  لاق : هریغ  یلع  همعن  يار  اذاف  ءاخر ، ما  تناک  هدش  لاحلا ، ماود  نظی  نم  سانلا  لهجا 
جردتـسم هیلع  مـعنم  بر  و   ) همکحلا 273 یف  لیلق  ذـنم  اـهنم  مدـقت  .اـهبحاص و  كـاله  یلا  ـالیبس  اـخف و  نوکت  دـق  همعنلا  هذـه 

امب هب و  فسخف  نوراق  یتوا  ام  لثم  انل  تیل  ای  هتنیز : یف  مهیلع  جرخ  امل  سانلا  لاق  يذلا  نوراقب  الثم  هناحبـس  برـض  و  یمعنلاب .)
(. ردکلا ثدحی  يایللا  وفص  دنع  و   ) اهنم الخ  رهدلا  انل  الح  امل  نییومالا : كولم  رخآ  لاق  .ضرالا و  هل 

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

يارب راگزور  هکنآ  رگم  شلاح  هب  اشوخ  دنتفگن  يزیچ  هب  مدرم  تسا : هدومرف  یلاحشوخ ) هب  نتـسبن  لد  هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
لد ایند  یلاحـشوخ  هب  دـنمدرخ  سپ  دریگب ، ار  نآ  درب و  کشر  دـنیب  یمدآ  رد  هک  یتمعن  هب  هناـمز   ) دراد ناـهنپ  ار  يدـب  زور  نآ 

(. دنیشنن هدوسآ  ددنبن و 

ینامز

رد اهتمعن  نآ  هرخالاب  دروآاجب  ار  اهنآ  رکـش  ناسنا  ردـق  ره  ماقم  دالوا و  لاـم ، دراذـگ : یم  ناـسنا  راـیتخا  رد  ادـخ  هک  یئاـهتمعن 
رادروخرب یهلا  ياهتمعن  زا  هک  هاگنآ  دـننک  یم  یعـس  نایاناد  .دـش  دـهاوخ  لـقتنم  يرگید  هب  گرم  زا  سپ  اـی  ناـسنا و  یگدـنز 

ندـش قرغ  ناتـساد  هکنیا  زا  سپ  ادـخ  .دـنروخن  سوـسفا  تمعن  نتفر  تسد  زا  ماـگنه  هـب  اـت  دـنروآ  اـجب  ار  نآ  رکـش  دـندیدرگ 
دندوـب شوـخ  نآ  رد  هک  ار  یئاـهتمعن  اـبیز و  ياـهنامتخاس  اـه ، همـشچ  اـهغاب ، ردـق  هچ  : ) دـیامرف یم  دـنک  یم  رکذ  ار  ناـینوعرف 

( .دش هداد  تلهم  نانآ  هب  هن  درک و  هیرگ  اهنآ  يارب  نیمز  نامسآ و  هن  دیسر  نارگید  هب  دنتفر و  دنتشاذگ و 

يزاریش دمحم  دیس 

هل  ) یفخا يا  ءابخ ) دق  الا و   ) هبش ام  وا  الام  وا  اهاج  هل  هنال  هلاح ، نسح  هنا  يا  هل ) یبوط   ) یشل ء سانلا  لاق  ام  : ) مالسلا هیلع  لاق  و 
.سکعلاب و  نارخا ، اهدعب  نوکت  نا  دبال و  حارفالا  نال  هبوعصلا ، يری  ثیح  ءوس ) موی  رهدلا 

يوسوم
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رهدـلا هاـمر  راـبکالا  باـجعالاب و  یـش ء  یلا  ساـنلا  راـظنا  تهجوـت  اذا  حرـشلا : .یفخا  اـبخ : .ءاـنه  ریخ و  هداعـس و  یبوـط : هغللا :
یلا کلملا  لزنیف  رهدـلا  تابرـض  تحت  نوطقاـستی  هئارث  یف  ینغلا  هتماـعز و  یف  میعزلا  هیـسرک و  یلع  کـلملاف  رهظلا  تامـصاقب 

نا ال اسرد  ناسنالا  اذهل  یطعی  نا  ءاش  هللا  همکح  کلت  ینغلا و  رقتفی  هماعزلا و  يواهتت  هیلع و  یضقی  دق  هکلم و  لیزی  ضیضحلا و 
 … میعنلا نم  هیف  وه  امب  رتغی  اهتاباسح و ال  هعجاوفل  بسحی  لب  رهدلا  ثداوحل  نمای 

یناقلاط

« .درک هتخودنا  ار  يدب  زور  نآ  يارب  راگزور  هکنیا  رگم  دنتفگن  داب  شوخ  يزیچ  دروم  رد  مدرم  »

هرابرد يراعـشا  سپـس  دیدحلا  یبا  نبا  .دیدرگ  هضرع  شزرارپ  هدیدنـسپ و  ياه  هتکن  دش و  هتفگ  نخـس  نیا  زا  شیپ  هراب  نیا  رد 
.دوش یم  هدنسب  نآ  زا  دروم  ود  یکی  همجرت  هب  هک  تسا  هدروآ  راگزور  ندش  نوگرگد 

يا هعقر  نآ  نایم  هک  دید  بآ  يور  ار  يدبس  دوب ، هتسشن  هلجد  رانک  دوخ  خاک  رد  يزور  دادغب ، ریما  رهاط ، نب  هللا  دبع  نب  دمحم 
هدش هدنلاب  دوخ  هب  گنل  صخش  دوب : هدش  هتـشون  نینچ  نآ  رب  دنتفرگ ، بآ  زا  ار  دبـس  نآ  داد  نامرف  .دندوب  هدرک  بصن  ین  رب  ار 

راگزور هک  کنیا  تسا ، ندرک  رذح  يدنب ، راک  هب  دـیاب  هک  يزیچ  نیرتهب  وگب  وا  هب  تسا ، هدـیدرگ  هریچ  وا  رب  یتسمرـس  تسا و 
، يرادن یمیب  دروآ  دهاوخ  تشونرـس  هک  يراتفرگ  زا  يا و  هدـش  نامگ  شوخ  نآ  هب  مه  وت  تسا  هدـش  راتفر  شوخ  وت  هب  تبـسن 
ترودـک و هاـگان  راـگزور  یـشوخ  ماـگنه  هب  هکنآ  لاـح  يا و  هدـش  هتفیرف  هتـشاد و  تمالـس  هب  ار  وـت  راـگزور  ياهبـش  شدرگ 

.دیآ یم  دیدپ  یشوخان 

یم اجک  تشونرس  زا  تسا و  رذح  ماگنه  یتسار  هب  سفن  يا  تسا : تایبا  نیا  هدیبز  رسپ  نیما  دمحم  هب  بوسنم  راعـشا  هلمج  زا  و 
دماـشآ یم  ار  راـگزور  يافـص  سک  ره  تسا ، رطخ  رب  دراد  دـیما  هک  زیچ  ره  هب  دراد و  مـیب  هـچ  ره  زا  سک  ره  تـخیرگ ، ناوـت 

.دوش شریگولگ  ترودک  دیاب  مه  يزور 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

.ٍءوُس َمْوَی  ُرْهَّدلا  َُهل  َأَبَخ  ْدَق  اَّلِإ َو  « َُهل َیبوُط  » ٍءْیَِشل ُساَّنلا  َلاَق  اَم 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

راتفگ دنـس   ) . .درک مهارف ) و   ) ناهنپ وا  يارب  ار  يدـب  زور  راگزور  هک  نیا  زج  ؛» نآ لاح  هب  اـشوخ  :» دـنتفگن يزیچ  هب  مدرم  زگره 
ای دنتسیز  یم  یـضر  دّیـس  زا  شیپ  هک  اه  نآ  هچ  ، تنـس لها  هعیـش و  ناملاع  زا  يدایز  هورگ  ار  زیمآ  تمکح  مالک  نیا  هنامیکح :

مکحلا ررغ  رد  يدُمآ  و  يافوتم 104 ) نیعبات  زا   ) یبعـش هلمج  زا  ؛ دـنا هدروآ  ییاه  توافت  اب  یهاگ  دوخ  ياه  باتک  رد  وا  زا  سپ 
رب هفاضا  ،ج 4،ص 224 .) هغالبلا جـهن  رداصم  ) .فرطتـسملا رد  یهیـشبا  ررُعلا و  ررُغلا و  رد  طاوطو  راربالا و  عیبر  رد  يرـشخمز  و 
زا ار  نخـس  نیا  سابع  نبا  ًاتدـعاق  هدرک و  لقن  سابع  نبا  زا  توافت  یمک  اـب  ار  نآ  دادـغب  خـیرات  باـتک  رد  يدادـغب  بیطخ  نیا 
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( ( ،ج 4،ص 358 دادغب خیرات  ) .تسا هتفرگ  ارف  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  شداتسا 

تسا ینوگرگد  لاح  رد  ایند  زیچ  همه 

: دیامرف یم  دنک و  یم  هراشا  یمهم  هتکن  هب  هنامیکح  راتفگ  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

َلاَق اَم  ( ؛» تخاس مهارف  ناهنپ و  نآ  يارب  ار  يدـب  زور  راگزور  هک  نیا  رگم  ؛ وا لاـح  هب  اـشوخ  : دـنتفگن يزیچ  هب  مدرم  هاـگ  چـیه  »
( . ٍءوُس َمْوَی  ُرْهَّدلا  َُهل  َأَبَخ  ْدَق  اَّلِإ َو  « َُهل َیبوُط  » ٍءْیَِشل ُساَّنلا 

.تسا رت  هزیکاپ  رتهب و  يانعم  هب  بَیْطأ » » ثنؤم « یبوُط ،» تس « وا لاح  هب  اشوخ  » یسراف رد  َهل » یبوُط   » لداعم

: دراد دوجو  ریسفت  ود  انعمرپ  هاتوک و  هلمج  نیا  يارب 

نیمه هب.دـننک  یم  شـشوک  نآ  لاوز  رد  دوش و  یم  کـیرحت  ناـشتداسح  ، نادوسح ، دنیاتـسب ار  يزیچ  مدرم  نوچ  هک  نیا  تسخن 
تسا تسرد.دنیاینرب  نآ  اب  ینمشد  ماقم  رد  هک  تشاد  یفخم  نادوسح  رظن  زا  ار  ریگمـشچ  ياه  تمعن  دیاب  دندقتعم  یعمج  لیلد 
دوجو ییانثتسا  ، نادوسح ربارب  رد  یلو  ؛ دزاس راکـشآ  ار  یهلا  ياه  تمعن   1 ْثِّدَحَف » َکِّبَر  ِهَمِْعِنب  اّمَأ  َو   » ياضتقم هب  ناسنا  دـیاب  هک 

جوا هناشن  هک  ار  دوخ  باوخ  هک  درک  شرافـس  مالـسلا  هیلع  فسوی  شدنزرف  هب  مالـسلا  هیلع  بوقعی  ترـضح  لیلد  نیمه  هب.دراد 
.دنک ناهنپ  دوسح  ناردارب  زا  تسا  هدنیآ  رد  وا  تمظع 

فـیرعت و ینیعم  صخـش  هراـبرد  همه  تسا  نکمم  زورما  ؛ تسا لاوز  ینوـگرگد و  لاـح  رد  اـیند  زیچ  همه  هـک  نـیا  رگید  ریـسفت 
اما تسا ؛ ییاه  تمعن  نینچ  لومـشم  هک  وا  لاـح  هب  اـشوخ  : دـنیوگب دـننادب و  لـماک  وا  يارب  ار  یهلا  ياـه  تمعن  دـننک و  دـیجمت 

دراذـگ و یم  لوفا  هب  ور  تردـق  ، دور یم  نایم  زا  تورث  ، دریگ یم  ار  وا  ناماد  ، ایند تعیبط  ياه  ینوگرگد  هک  درذـگ  یمن  يزیچ 
.دنزگ یم  نادند  هب  تریح  تشگنا  قباس  ناگدننک  شیاتس  هک  تساج  نیا  دوش و  یم  هتنم  يرامیب  يریپ و  هب  تمالس  یناوج و 

یلَع َجَرَخَف  : » دیوگ یم  نآرق.تسا  هدمآ  دـیجم  نآرق  رد  « صـصق » هروس رخاوا  ، نوراق ناتـساد  رد  هک  تسا  نامه  بلطم  نیا  هنومن 
تنیز مامت  اب  نوراق ) يزور  (؛ » ٍمیِظَع ٍّظَح  وُذـَل  ُهَّنِإ  ُنوُراق  َِیتوُأ  ام  َْلثِم  اَنل  َْتَیل  ای  اْینُّدـلا  َهاـیَْحلا  َنوُدـیُِری  َنیِذَّلا  َلاـق  ِِهتَنیِز  ِیف  ِهِمْوَق 

ام تسا  هدش  هداد  نوراق  هب  هچنآ  دننامه  شاک  يا  :» دنتفگ دندوب  ایند  یگدـنز  ناهاوخ  هک  اه  نآ  ، دـش رهاظ  شموق  ربارب  رد  دوخ 
هیآ 79) ، صصق !«.) . دراد یمیظع  هرهب  وا  هک  یتسار  هب  میتشاد ! زین 

هک اه  نآ  ، دندش نوفدم  كاخ  نورد  رد  شیاهرصق  تفرگ و  ارف  ار  نیبرتربدوخ  ِهاوخدوخ  ِرورغم  نآ  یهلا  باذع  هک  یماگنه  اما 
َنُولوُقَی ِسْمَْألِاب  ُهَناکَم  اْوَّنَمَت  َنیِذَّلا  َحَبْـصَأ  َو   » نآرق هدومرف  هب  دـندش و  نوگرگد  یلک  هب  دـندرک  یم  ار  وا  یگدـنز  يوزرآ  زورید 

هک اه  نآ  و  ؛ » َنوُِرفاْکلا ُحـِْلُفی  ُهَّنَأَْکیَو ال  اِنب  َفَسََخل  اْنیَلَع  ُهّللا  َّنَم  ْنَأ  ـال  َْول  ُرِدـْقَی  ِهِداـبِع َو  ْنِم  ُءاـشَی  ْنَِمل  َقْزِّرلا  ُطُْـسبَی  َهّللا  َّنَأَْـکیَو 
زا سکره  رب  ار  يزور  ادخ  ایوگ  ام ! رب  ياو  :» دنتفگ دندید ) ار  هنحص  نیا  هک  یماگنه   ) دنـشاب وا  ياج  هب  دندرک  یم  وزرآ  زورید 

ياو يا  درب ! یم  ورف  نیمز  رعق  هب  زین  ار  ام  ، دوب هداهنن  تنم  ام  رب  ادخ  رگا  دریگ ! یم  گنت  ای  دهد  یم  شرتسگ  دهاوخب  شناگدـنب 
 ( هیآ 82 ، صصق !«. ) . دنوش یمن  راگتسر  زگره  نارفاک  ییوگ 
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ای صخش  مدرم  هاگره  هک  نیا  نآ  میناد و  یمن  بسانم  نادنچ  ار  نآ  ام  هک  تسا  هدش  هداد  زین  هلمج  نیا  ریسفت  رد  یموس  لامتحا 
همحر یسلجم  همالع  ور  نیازا  ، دنوش نآ  لاوز  ببـس  دننزب و  مشچ  تسا  نکمم  اه  نآ  نایم  رد  مشچروش  دارفا  ، دنیاتـسب ار  يزیچ 

: دیوگ یم  مالسلا  هیلع  ماما  هلمج  نیا  ریسفت  رد  راونالا  راحب  دلج 60  رد  هللا 

زا یـضعب  زا  دـنچره  ، دـشاب انعم  نیا  هب  يا  هراشا  تسا  نکمم  نآ  ریثأت  مشچ و  رد  هک  دـنک  یم  روطخ  نینچ  ناـسنا  نهذ  هب  هاـگ  »
 ( ،ج 60،ص 27 راونالا راحب  «. ) . تسا رود  رابخا  تایآ و 

: دیامرف یم  هک  اج  نآ  تسا  هدمآ  انعم  نیا  زین  مالسلا  هیلع  یلع  هب  بوسنم  راعشا  رد 

ُرَدَْقلا ِِهب  یتْأَی  ام  َءوُس  َفْخَت  َْمل  ْتَنُسَح َو  ْذإ  ِماّیَْألِاب  َکَّنَظ  َْتنَسْحَأ 

ُرِدَْکلا ُثُدْحَی  یلایَّللا  ِْوفَص  َْدنِع  اِهب َو  َتْرَرَتْغاَف  یلایَّللا  َْکتََملاس  َو 

.يدیسرتن تاردقم  ءوس  بقاوع  زا  -و  يدش نیب  شوخ  راگزور  هب  درک  ور  وت  هب  ایند  هک  یماگنه 

اه یتحاران  اه و  ترودـک  ناهگان  مارآ  فاـص و  ياـه  بش  رد  هک  یلاـح  رد  - يدـش رورغم  يدـنارذگ و  تمالـس  اـب  ار  اـه  بش 
 ( ،ص 199 مالسلا هیلع  ماما  هب  بوسنم  ناوید   ) . .دوش یم  ثداح 

نم : دـیوگ یم  دـنک و  یم  لـقن  هنیمز  نیا  رد  یبعـش  زا  باـقلالا  ینکلا و  باـتک  رد  يزیگنا  تربـع  ناتـساد  یمق  ثدـحم  موـحرم 
ندب.دنتشاذگ وا  يور  شیپ  دندروآ و  وا  يارب  ار  « ریبز نب  بعصم  » رس هک  ینامز  رد  مدوب  هفوک  رـصق  رد  « ناورم نب  کلملادبع  » دزن

اج نیمه  رد  رـصق و  نیمه  رد  نم  ، مرب یم  هاـنپ  ادـخ  هب  : متفگ يدـش ؟ نینچ  ارچ  : تفگ « کلملادـبع » .ندـیزرل هـب  درک  عورـش  نـم 
اج نیمه  رد  یتدـم  زا  سپ.دـندوب  هتـشاذگ  وا  ربارب  رد  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  رـس  مدـید  هک  مدوب  داـیز » نب  هّللادـیبع  » اـب

مدید هک  مدوب  « ریبز نب  بعـصم  » اب اج  نیمه  رد  سپـس.دنتشاذگ  وا  يور  شیپ  ار  « دایز نب  هّللادـیبع  » رـس مدـید  هک  مدوب  « راتخم » دزن
هچ وت  تشونرـس  نک  رکف  هک  نیا  هب  هراـشا  ) .تسوت ربارب  رد  « ریبز نب  بعـصم  » رـس نونکا  دنتـشاذگ و  وا  يور  شیپ  ار  « راـتخم » رس

تسا و موش  هک  نیا  نامگ  هب  ) .دننک ناریو  میدوب  نآ  رد  هک  ار  خاک  نآ  داد  روتـسد  تساخرب و  اج  زا  « کلملادـبع (.» دـش دـهاوخ 
(. دزیخ یمرب  خاک  نآ  زا  اه  یموش  نیا  همه 

: تسا هدروآ  ییابیز  رعش  نمض  رد  ار  ناتساد  نیا  نابز  یسراف  يارعش  زا  یکی  : دیوگ یم  یمق  ثدحم  موحرم  سپس 

دنپ يور  زا  کلملادبع  هب  تفگ  دنمشوه *** برع  يدرم ز  ردان 

هاگراب نیا  هّبق و  نیمه  ریز  هاگ *** هیکت  نیا  دنسم و  نیمه  يور 

دابم ممشچ  ود  هک  مدید  هچ  هآ   *** دایز نبا  ِرب  مدید  مدوب و 

ناهن شیور  دیشروخ ز  تعلط  نامسآ *** رپس  نوچ  يرس  هزات 
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رپس يور  هب  راتخم  ِرب  ُدب   *** رس هریخ  نآ  رس  يدنچ  دعب ز 

دش راتخم  ِرس  وا  شوخ  تسد  دش *** رادرس  رس و  بعصم  هک  دعب 

،ج 2،ص 363) باقلالا ینکلا و  ! ) . راگزور رگد  وت  اب  دنک  هچ  ات  راک *** ياضاقت  هب  بعصم  ِرس  نیا 

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abu Talib said : “ For every thing to which people say 'how good it is!'
.” there is an evil hidden in this world

ردق اضق و  كرد  لکشم  : 287 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ُهوُفّلَکَتَت اَلَف  ِهّللا  ّرِس  ُهوُِجلَت َو  اَلَف  ٌقیِمَع  ٌرَحب  ُهوُُکلسَت َو  اَلَف  ٌِملظُم  ٌقیِرَط  َلاَقَف  ِرَدَقلا  ِنَع  َِلئُس  َو 

اه همجرت 

یتشد

نآ دراو  فرژ ، تسا  ییایرد  و  دییامپ ، یم  ار  نآ  کیرات ، تسا  یهار  داد ): خساپ  دندیـسرپ ، ردق  زا  : ) دومرف وا ، رب  ادـخ  دورد  و 
 . دیزادنین تمحز  هب  ار  دوخ  ییادخ ، تسا  يزار  و  دیشون ،

يدیهش

يارب تسادـخ  زار  و  دـیئایم ، رد  نادـب  فرژ  تسا  ییاـیرد  دـییامیپم و  ار  نآ  هریت  تسا  یهار  دومرف ]: دندیـسرپ ، ردـق  زا  ار  وا  [و 
.دییاسرفم ار  دوخ  شندوشگ 

یلیبدرا

نآب دیورم  سپ  نایاپ  یب  تسیئایرد  نآب و  دیورم  رد  سپ  کیرات  تسیهار  دومرف  سپ  ردق  ّرس  زا  ار  وا  دندیسرپ  هک  یتقو  دومرف  و 
دیزادنیم جنر  رد  ار  دوخ  سپ  ادخ  رارسا  زا  تسین  رس  و 

یتیآ
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زار .دیوشم  لخاد  نادب  فرژ ، تسا  ییایرد  دیهنم و  ماگ  نادب  کیرات ، تسا  یهار  مالسلا :) هیلع   ) دومرف دندیسرپ و  ردق  زا  ار  وا 
.دینکفیم جنر  هب  ار  دوخ  نآ  ندرک  راکشآ  رد  تسا ، دنوادخ 

نایراصنا

ییادخ تسا  يّرـس  ، دیوشن شدراو  قیمع  تسا  ییایرد  دیورن ، نآ  رد  کیرات  تسا  یهار  : دومرف ، دندیـسرپ ردق  زا  ار  ترـضح  نآ 
 . دیزادنین تمحز  هب  ار  دوخ  نآ  فشک  يارب 

اه حرش 

يدنوار

یلع هماع  یه  هجو و  یلع  مومعلا  عایـشلا و  یلع  سیل  ردـقلا  نع  هلاس  نمل  هثالثلا  یهاـنملا  هذـه  .دـیعب و  اـهرعق  يا  قیمع : رحب  و 
یف نوکی  نم  لک  یهن  و  هردـق ، هللا و  ءاضق  هتفرعم  قیرط  هکولـس  نع  بطاـخملا  کـلذ  یهن  مالـسلا  هیلع  هناـک  لوـالا  یلعف  هجو ،

هیف و اوملکتی  نا  مهلق  لدعلا  دیحوتلا و  لوصا  اونقیا  نیذلا  نوققحملا  ملعلا و  لها  اماف  .کلذ  یف  ملکتی  نا  نع  لئاسلا  کلذ  هلزنم 
یعد هیلا  هوعدـی  ام ال  یلاعت و  هلاعفا  نم  تانـسحلا  تاریخلا و  نم  همکحلا  هیـضتقی  اـم  لـک  ردـقی  یـضقی و  هللا  نا  لوقی : کلذـل 

باجیالا و ینعمب  ردق ، اهیف و ال  هللا  نم  ءاضق  الف  هحیبقلا ، هنـسحلا و  دابعلا  لاعفا  ردق و  اهیف و ال  هل  ءاضق  الف  حـیابقلا ، نم  همکحلا 
ثیدحلا اذهف  .اعرـش  القع و  تاحبقملا  نع  یهن  و  بودنملا ، هفـص  اهلوا  هبجاو  یه  یتلا  تانـسحملاب  یلاعت  رما  امنا  .اهب و  مکحلا 

اذا ضحادملا  کلت  یف  لزی  یتح ال  کلذ  ماکحا  الوا  هیلع  بجی  امنا  و  لدعلا ، دیحوتلا و  یف  عطاق  سرض  هل  نکی  مل  نمیف  صاخ 
یلع نوعطقی  یلاعت ال  هللا  ماکحا  نم  امکح  اودجو  اذا  مهنا  و  عازنلا ، همصاخملا و  هلداجملا و  هناف  نیفلکملا ، عیمج  یف  ماع  هنا  انلق 
ناب هلمج  هب  ملعلا  یلع  نورصتقی  لب  لیصفتلا  لبیس  یلع  کلذ  عیمج  ملع  نوبلطی  .هجولا و ال  اذهل  مکحلا  کلذ  و  هجولا ، اذهل  هنا 

.همکح باوص و  قح و  هردق  هللا و  ءاضق  عیمج 

يردیک

: هریغ لاق  و  هتارودـقم ، یلا  و ال  هیلا ، انل  قیرط  هناف ال  یلاعت  هللا  تامولعم  نم  هل  هیاهن  ام ال  اـنهاه : ردـقلا  ینعم  يربولا : ماـمالا  لاـق 
باتکلا و  ردـقلا ، ظوفحملا  حوللا  لاـقی : هفلکتن و  نا  اـنل  یل  هلیـصفت و  یلع  اـنللد  اـم  ظوفحملا و  حوللا  یف  بوتکم  وه  اـم  ردـقلا 

يور .اهلـصف  اهاضق و  مث  هرم  لوا  اهلک  ءایـشالا  ریدقت  وه  لاقف : ردقلا ، نع  سابع  نبا  لئـس  و  هبتک ، هردق  یـش ء  لک  ناک  ردـقلا ،
یلا فاضا  نم  هللا و  داض  دقف  هیشم ، رمالا  یف  دابعلل  لعج  نم  لزانم ، ثالث  یلع  ردقلا  یف  سانلا  لاق : هنا  مالـسلا  هیلع  قداصلا  نع 
ملس يذلا  كاذف  هللا  لدعف  تبذع ، نا  و  هللا ، لضفبف  تمحر  نا  لاق : لجر  و  ابذک ، هللا  یلع  يرتفا  دقف  هنع ، هزنم  وه  ائیش  یلاعت  هللا 

.اعیمج هایند  هنید و  هل 

مثیم نبا 

رد قیمع ، تسا  ییایرد  و  دییامیپن ، ار  نآ  کیرات ، تسا  یهار  : ) دومرف راوگرزب  نآ  دش ، لاوس  ردق  هب  عجار  مالسلا ) هیلع   ) ماما زا 
ماجنا یگنوگچ  ردق و  تقیقح  زا  شـسرپ  دیزادنین .) تمحز  هب  نآ  هرابرد ي  ار  دوخ  تسا ، یهلا  هتفهن ي  زار  دـیوشن و  دراو  نآ 
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ام و  تسا ، نیملکتم  امکح و  نیب  گرزب  هابتـشا  ياج  و  تسا ، یهلا  ملع  لئاسم  هلمج  زا  هلاـسم ي  نیا  و  تسا ، نآ  قبط  رب  اـهراک 
یهارمگ و ياـج  نآ ، رد  نتفر  ورف  بلطم ، يراوـشد  رطاـخ  هب  و  میا ، هداد  حیـضوت  هراـب  نیا  رد  نیا ، زا  شیپ  دوـب  تـسرد  هـچنآ 

هدرک عـنم  رمـضم  ساـیق  هس  هلیـسو  هب  نآ  رد  نتفر  ورف  زا  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما ور  نیا  زا  و  تسا ، نارک  یب  ياـیرد  رد  ینادرگرس 
.دـییامیپن ار  نآ  دریگ : یم  هجیتن  تسین و  اور  کیرات  ياههار  ندومیپ  و  تسا : نینچ  ردـقم  ياربک  کیرات ، تسا  یهار  - 1 تسا :

ندرک مگ  ثعاب  هک  دراد  دوجو  يدایز  تاهبش  نآ  رد  هک  تسا  هدروآ  هراعتسا  تهج  نآ  زا  یهار  نانچ  يارب  ار  ملظملا  هملک ي :
قرغ نآ  رد  اه  هشیدنا  هک  تسا  هدروآ  هراعتسا  ردق  يارب  قیمع  تفـص  اب  ار  رحبلا  هملک ي : .تسا  فرژ  یئایرد  .دوش 2 - یم  هار 

نآ .دـیوشن 3 - نآ  دراو  سپ  دریگ : یم  هجیتن  و  تسین ، فرژ  ياهایرد  هب  ندـش  دراو  تسا : نینچ  نآ  ردـقم  ياربک  و  دـنا ، هدـش 
ياربک تسا ، هدرک  عنم  نآ  رد  نتفر  ورف  زا  درادب و  یفخم  هتـشاد  تسود  دنوادخ  هک  تسا  یهلا  زار  ینعی  .تسادخ  هتفهن ي  زار 

یم هدافتـسا  ترابع  نیا  زا  .تسین و  اور  نآ  ندوشگ  نآ و  رد  نتفر  ورف  تمحز  هب  دـشاب ، روطنیا  هچ  ره  و  تسا : نینچ  نآ  ردـقم 
.تسا یهلا  رارسا  زا  تسین و  فشک  لباق  هتسجرب  نادنمشناد  ایلوا و  يارب  زج  یملع  تالکشم  زا  یلکشم  ره  هک  دوش 

دیدحلا یبا 

[ ْدَق مالسلا َو  هیلع  َلاَق  [َو 

[ َلاَقَف ًاِیناَث  َِلئُس  َُّمث   ] ُهوُُکلْسَت َالَف  ٌِملْظُم  ٌقیِرَط  َلاَقَف  ِرَدَْقلا  ِنَع  َِلئُس  َو 

[ َلاَقَف ًاِثلاَث  َِلئُس  َُّمث   ] ُهوُِجلَت َالَف  ٌقیِمَع  ٌرَْحب  َو 

 . ُهوُفَّلَکَتَت َالَف  ِهَّللا  ُّرِس  َو 

.ضرألا یف  هللا  رس  ردقلا  عوفرملا  ربخلا  یف  ءاج  دق 

.هدابع یف  هللا  رس  يور  و 

یف امل  ربجلاـب  لوقلا  مهب  یـضفأ  اـمبر  هنإـف  داـبعلا  لاـمعأ  قلخ  یف  تاـنئاکلا و  هدارإ  یف  ضوخلا  نع  نیفعـضتسملا  یهن  دارملا  و 
هدارإ بلغت  نأ  زوجی  فیک  ههرکی و  ام  هملاع  یف  عقی  نأ  زوجی  فیک  لئاقلا  لوق  عمـس  اذإ  یماعلا  نأ  کلذ  ضومغلا و  نم  کلذ 

.قلاخلا هدارإ  قولخملا 

مدـقلا یف  یلاعت  هللا  هملع  ام  فالخ  عقی  نأ  نکمی  له  رفکی و  نأ ال  دـیزل  فیکف  رفکی  ادـیز  نأ  مدـقلا  یف  ملع  اذإ  اـضیأ  لوقی  و 
مل ثحبلا و  نم  وحنلا  اذه  یف  ضوخلا  نع  ءالؤه  یهنف ع  هربجملا  بهذـم  هنظ  یف  يوق  هسفن و  یف  ههبـش  راص  رمألا و  هیلع  هبتـشا 

.تالکشملا نع  یصفتلا  هبشلا و  لح  یلع  هردق  هل  نم  هماتلا و  هکلملا  هیوقلا و  هضایرلا  هلماکلا و  لوقعلا  يوذ  نم  مهریغ  هنی 

یهتنی ام  اهلامعأ  دـعب  فقوم  نم  امهل  دـب  هنأ ال  الإ  معن  تلق  رظنلا  امهیلع  بجی  فعـضتسملا  یماعلا و  نإ  نولوقت  مکنإف  تلق  نإف 
عم ثحبی  رظنلا و ال  یف  هسفنب  هماعلا  ءافعـض  نم  دبتـسی  نمل  وه  امنإ  یهنلا  باوصلا و  یلإ  امهدشری  ثیحب  رظنلا  نم  امهدهج  هیلإ 

هدشریل هریغ 
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یناشاک

ینعی ملظم ) قیرط  : ) هک دومرف  سپ  لاقف )  ) ردق رس  زا  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  دش  هدیسرپ  هک  قیقحت  هب  و  ردقلا ) نع  لئـس  دق  (و 
الف  ) ناـیاپ یب  تسا  ییاـیرد  و  قـیمع ) رحب  و   ) دـیوشن هارمگ  اـت  هار  نآ  رب  دـیورم  سپ  هوکلـست ) ـالف   ) كاـنملظ تسا  یهار  ردـق 

رد ار  دوخ  سپ  هوفلکتت ) الف   ) ادخ رارسا  زا  تسا  يرس  و  هللا ) رـس  و   ) دیوشن قرغ  تلالـض  رحب  رد  ات  وا  رد  دییایمرد  سپ  هوجلت )
ثحب و ضومغ  تهج  زا  مالظ  اب  دـشاب  فوصوم  هک  یقیرط )  ) ظـفل ردـق  يارب  زا  هدومرف  هراعتـسا  نآ  نتـسناد  هب  دـیزادنیم  جـنر 

يارب زا  هدومن  هراعتـسا  ار  قمیع ) رحب   ) ظفل نینچمه  .نآ و  رد  ندرک  كولـس  زا  قح  هب  قلخ  يادتها  مدـع  و  وا ، رد  نهذ  فرـصت 
.نآ زا  ندرک  ثحب  رد  فلکت  مدع  نآ و  رد  ضوخ  تحابا  مدع  هب  تسا  تراشا  هللا ) رس   ) ظفل نآ و  ثحب  تقد  تهج  هب  نآ 

یلمآ

ینیوزق

تسا ادخ  رس  و  دیئایمرد ، نآ  رد  قیمع  تسا  یئایرد  و  دیورم ، نآ  رد  کیرات  تسا  یهار  دومرف : ردق  زا  ترضح  نآ  زا  دندیـسرپ 
.دیئامنم فیلکت  نآ  رد 

یجیهال

هیلع تفگ  ینعی و  .هوفلکتت » الف  هللا  رس  هوجلت و  الف  قیمع  رحب  هوکلست و  الف  ملظم  قیرط  : » ردقلا نع  لئس  دق  مالسلا و  هیلع  لاق  و 
تـسا ییایرد  هار و  نآ  رد  دیورن  سپ  کیرات  تسا  یهار  هک  ادـخ ، ردـق  اضق و  ینعم  زا  دوب  هدـش  هدیـسرپ  هک  یتقو  رد  مالـسلا ،

.نآ رد  دیربم  جنر  تقشم و  سپ  تسا ، ادخ  هتشاد ي  ناهنپ  ینعی  تسا ، ادخ  رس  نآ و  رد  دیورنورف  سپ  فرژ 

ییوخ

عمجم یف  لاق  ینعملا : .ملظم  قیرط  ردـقلا  نع  ثحبلا  وا  ملظم ، قیرط  ردـقلا  يا  فوذـحم  ءدـتبم  ربخ  ملظم ، قیرط  هلوق : بارعالا :
و هتارودقم ، یلا  انل  قیرط  هناف ال  هللا ، تامولعم  نم  هل  هیاهن  ام ال  انه  ردـقلا  ینعم  نیحراشلا : ضعب  لاق  ثیدـحلا  لقن  دـعب  نیرحبلا 
- ردـقلا ظوفحملا  حوللا  لاقی  هفلکتن و  نا  انل  سیل  هلیـصفت و  یلع  انللد  ام  و  ظوفحملا ، حوللا  یف  ابوتکم  نوکی  ام  انه  ردـقلا  لـیق :

هنا مالسلا ) هیلع   ) قداصلا نع  .اهلصف و  اهاضق و  مث  هرم  لوا  اهلک  ءایشالا  ریدقت  وه  لاقف : ردقلا  نع  سابع  نبا  لئـس  و  لاق : نا  یلا 
دقف هنع  هزنم  وه  ائیـش  هللا  یلا  فاضا  نم  و  هللا ، داض  دـقف  هیـشم  هرما  یف  دابعلل  لعج  نم  لزانم : هثـالث  یلع  ردـقلا  یف  ساـنلا  لاـق :
لاق .هایند  هنید و  ملـس  يذـلا  کلذـف  هللا ، لدـعبف  تبذـع  نا  کـیلع و  هللا  لـضفبف  تمحر  نا  لاـق : لـجر  و  ابذـک ، هللا  یلع  يرتفا 
یلا مهب  یـضفا  امبر  هناـف  داـبعلا  لاـمعا  قلخ  یف  تاـنئاکلا و  هدارا  یف  ضوخلا  نع  نیفعـضتسملا  یهن  دارملا  و  یلزتعملا : حراـشلا 
فیک و  ههرکی ، ام  هملاع  یف  عقی  نا  زوجی  فیک  لئاقلا : لوق  عمـس  اذا  یماعلا  نا  کلذ  ضومغلا و  نم  کلذ  یف  امل  ربجلاـب  لوقلا 

عقی نا  نکمی  له  رفکی و  نا ال  دیزل  فیکف  رفکی  ادیز  نا  مدـقلا  یف  ملع  اذا  لوقی  و  قلاخلا ؟ هدارا  قولخملا  هدارا  بلغت  نا  زوجی 
نع ءالوه  مالـسلا ) هیلع   ) یهنف هربجملا  بهذم  هنظ  يوق  هسفن و  یف  ههبـش  راص  رمالا و  هیلع  هبتـشا  مدـقلا ؟ یف  هللا  هملع  ام  فالخ 
اذه ناف  ءاملعلا  معی  مالـسلا ) هیلع   ) هیهن لوقا : .یهتنا  هلماکلا - لوقعلا  يوذ  نم  مهریغ  هنی  مل  و  ثحبلا ، نم  وحنلا  اذه  یف  ضوخلا 

انحضوا دق  و  دابعلا ، هفاک  معی  هللا ) رـس  : ) هلوق و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا باحـصا  مالـسالا و  ءاملع  نم  هترـضحب  نم  لئاسلا و 
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.هیلا عجریلف  کـلذ  قیقحت  دارا  نم  هیلع ، دـیزم  ـال  اـمب  یفاـکلا  لوصا  یلع  انحرـش  یف  نیرمـالا  نیب  رمـالا  ردـقلا و  ربجلا و  هلئـسم 
اپ نآ  رد  فرژ  تسیئایرد  دینزن ، ماگ  نآ  رد  کیرات  تسا  یهار  دومرف : خـساپ  رد  ردـق ، زا  دـش  لاوئـس  ترـضح  نآ  زا  همجرتلا :
هنم ياپ  فرژ  يایرد  تسه  ایوپان  رات و  تسا  یهار  تفگ  الوم  زا  لاوئس  دش  ردق  زا  .دیزادنین  گنچ  نآ  رد  تسا  ادخ  رـس  دیهنن ،

ایوج وشم  ناز  تسا  قح  رس 

يرتشوش

هرتنع نب  کلملادبع  نع  هدانساب  هدیحوت )  ) یف هیوباب  نبا  هاور  ام  هیف  لصالا  لوقا : ردقلا ) ءاضقلا و  یف  نورشعلا - عباسلا و  لصفلا  )
ینربخا لاق : .هجلت  الف  قیمع  رحب  لاقف : .ردقلا  نع  ینربخا  لاقف : مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما یلا  لجر  ءاج  لاق : هدـج  نع  هیبا  نع 

نینموملاریما ای  لاق : .هفلکت  الف  هللا  رـس  لاـق : .ردـقلا  نع  ینربخا  نینموملاریما  اـی  لاـق : .هکلـست  ـالف  ملظم  قیرط  لاـقف : .ردـقلا  نع 
لامعا تناک  ما  دابعلا  لامعا  لبق  دابعلل  هللا  همحر  تناکا  ینربخا  کلئاس ، یناف  تیبا  اذا  اما  نینموملاریما : لاـقف  .ردـقلا  نع  ینربخا 

ناک دـق  ملـسا و  دـقف  مکیخا  یلع  اوملـسف  اوموق  لاقف : .مهلامعا  لبق  مهل  هللا  همحر  تناک  لب  لجرلا : هل  لاقف  .هللا  همحر  لبق  دابعلا 
کنا و  لاقف : طسبن ، ضبقن و  دعقن و  موقن و  یلوالا  هیـشملابا  لاقف : مالـسلا ) هیلع   ) هیلا فرـصنا  مث  دیعب  ریغ  لجرلا  قلطنا  .ارفاک و 
.اوءاش امک  وا  ءاش  امک  دابعلا  هللا  قلخا  ینربخا  اجرخم : اهنم  یش ء  یف  کل  هللا  لعجی  ثالث ال  نع  کلئاس  ینا  اما  هیشملا ، یف  دعبل 

امک لاقف : .اواش  امک  وا  ءاش  امک  همایقلا  موی  هنوتای  لاق : .ءاش  امل  لاقف : .اوءاش  امل  وا  ءاش  امل  دابعلا  هللا  قلخف  لاق : .ءاش  اـمک  لاـقف :
نع رفعج  نب  هللادـبع  نع  هدانـساب  هلووس ) بلاطم   ) یف یعفاـشلا  هحلط  نبا  يور  .ء و  یـش  هیـشملا  نم  کـل  سیلف  مق  لاـقف : .ءاـش 
نع انربخا  هل : لاقف  لمجلا  هعقو  دهـش  لجر  هیلا  ماـقف  لاـق - نا  یلا  هبلق - ناـسنالا  یف  اـم  بجعا  لاـق : مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما

ثحبت الف  هللا  رس  لاقف : .ردقلا  نع  انربخا  لاقف ، .هجلت  ردقلا ) ءاضقلا و  یف  نورشعلا - عباسلا و  لصفلا   ) الف قیمع  رحب  لاقف : .ردقلا 
.هعاطتسالاب لوقی  رـضاح - لجرل  انالف - نا  لاقف : .ضیوفت  ربج و ال  نیرمالا ال  نیب  رما  تیبا  امل  لاقف : .ردقلا  نع  انربخا  لاقف : .هنع 

: لاق دترتف  امهنم  هدـحاو  لوقت  نا  كایا  و  هللا - نود  نم  وا  هللا  عم  اهکلمت  هعاطتـسالا  هل  لاق  هآر  املف  هب ، یلع  مالـسلا :) هیلع   ) لاقف
: هعبارلا مالـسلا ) هیلع   ) هل لیق  مث  داز - و  يوضرلا -) هقفلا   ) یف هنم  ابیرق  يور  و  اهینکلم …  ءاش  نا  هللااب  اهکلما  لق  لاـق : لوقا ؟ اـمم 

یف فنـصملا : يور  و  هدـعب .) نم  هل  لسرم  الف  کسمی  ام  اهل و  کسمم  الف  همحر  نم  سانلل  هللا  حـتفی  ام  : ) لاقف .ردـقلا  نع  اـنئبنا 
هباحـصا نم  اـسان  عمـس  دـق  هلوق و  کـلذ  نم  و  لاـقف : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبـنلا نع  ناونعلا  ینعم  نم  اـبیرق  هیوبنلا ) هتازاـجم  )

ءاضقلا و هبـش  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هنال زاجم  لوقلا  اذه  .روغلا  يدـیعب  نیبعـش  یف  متذـخا  دـق  مکنا  ردـقلا  ءاضقلا و  نورکاذـتی 
هللا یلـص   ) لوقی دوهجم ، امهتیاغ  بلاط  دیدش و  امهماحتقا  دیعب و  امهروغ  نیذللا  نیبعـشلاب  امههنک  هفرعم  امهملع و  هقیقح  ردـقلا 
رحب و  هوکلـست ، الف  ملظم  قیرط  ( ) مالـسلا هیلع   ) هلوق .هیلا  يدـتهی  هیلع و ال  ردـقی  يذـلا ال  رئاـغلا  ءاـملاک  اـمهملع  نا  هلآ :) هیلع و 

: ردقلا یف  مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما لاق  لاق : غبصالا  نع  ادنسم  قودصلا ) دیحوت   ) يور هوفلکتت ) الف  هللا  رـس  و  هوجلت ، الف  قیمع 
، هللا متاخب  موتخم  هللا ، قلخ  نع  يوطم  هللا ، باجح  یف  عوفرم  هللا ، زرح  نم  زرح  و  هللا ، رتس  نم  رتس  و  هللا ، رـس  نم  رـس  ردقلا  نا  الا 
( ردـقلا ءاـضقلا و  یف  نورـشعلا - عباـسلا و  لـصفلا   ) غلبم مهتاداهـش و  قوـف  هعفر  و  هملع ، داـبعلا  نع  هللا  عـضو  هللا ، ملع  یف  قباـس 
صلاخ هللا رخاز  رحب  هنال  هینادحولا ، هزعب  و ال  هینارونلا ، مظعب  و ال  هیدمـصلا ، هردـقب  و ال  هینابرلا ، هقیقحب  هنولانی  مهنال ال  مهلوقع ،
هرم و ولعت  ناتیحلا ، تایحلا و  ریثک  سمادلا ، لیللاک  دوسا  برغملا ، قرشملا و  نیب  ام  هضرع  ضرالا ، ءامسلا و  نیب  ام  هقمع  یلاعت ،
همکح و یف  یلاعت  هللا  داض  دقف  اهیلا  علطت  نمف  درفلا ، دحاولا  هللا  الا  اهیلع  علطی  نا  یغبنی  یضت ء ال  سمش  هرعق  یف  يرخا ، لفـست 

فرعی سمـش ، نیع  یف  رظانلاک  هللا  ردـق  یف  رظانلا  لاقف : ردـقلا  نع  مهـضعب  لئـس  .هرـس و  هرتس و  نع  فشک  هناطلـس و  یف  هعزان 
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ام درن  نا  انیلع  قح  و  نوفلتخملا ، هیف  لواقت  و  لوقعلا ، هیف  تمـصتخا  ملع  لاقف : هنع  رخآ  لئـس  .اهدودح و  یلع  فقی  اهءوض و ال 
طئاح نع  لدـع  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما نا  يور  قودـصلا :) تاداقتعا   ) یف و  اذـه ، .همکح  نم  انیلع  قبـس  ام  یلا  اـنیلع  سبتلا 
عفدت له  هیقرلا  نع  اضیا  مالسلا ) هیلع   ) لئـس .هردق و  یلا  هللا  ءاضق  نم  رفا  لاقف : هللا ؟ ءاضق  نم  رفتا  هل : لیقف  رخآ ، ناکم  یلا  لئام 

هنع دیحوتلا ) فحتلا و   ) هاور ام  نیناونعلا  ریغ  کلذ  یف  مالـسلا ) هیلع   ) هنع درو  امم  و  اذه ، .ردـقلا  نم  یه  لاقف : ائیـش ؟ ردـقلا  نم 
هتیشم و و  هریدقت ، هئاضق و  و  هئاضر ، یلاعت و  هللا  رمابف  ضئارفلا  اما  یـصاعم ، و  لئاضف ، و  ضئارف ، لاوحا : هثالث  یلع  لامعالا  لاق :

نکل و  هللا ، رماب  تسیلف  یـصاعملا  اما  و  هملع ، هتیـشم و  و  هردق ، هئاضق و  و  هللا ، ءاضرب  نکل  و  هللا ، رماب  تسیلف  لئاضفلا  اما  و  هملع ،
هعامج يور  سواط :) نبا  فئارط   ) یف .اهیلع و  بقاعی  مث  هملع ، هردق و  هئاضقب و  ردقلا ) ءاضقلا و  یف  نورشعلا - عباسلا و  لصفلا  )

ام اورکذـی  نا  یبعـشلا  رماع  یلا  ءاطع و  نب  لصاو  یلا  دـیبع و  نب  ورمع  یلا  يرـصبلا و  نسحلا  یلا  بتک  جاـجحلا  نا  ءاـملعلا  نم 
يذـلا نا  : ) لاق مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما نم  تعمـس  ام  انیلا  یهتنا  ام  نسحا  نا  نسحلا : هیلا  بتکف  .ردـقلا  ءاضقلا و  یف  مهدـنع 
ردـقلا ءاضقلا و  یف  تعمـس  ام  نسحا  ورمع : هیلا  بتک  و  کلذ .) نم  يرب ء  هللا  و  كالعا ، کلفـسا و  كاهد  امنا  كاهد ، كاـهن 

ام نسحا  لـصاو : هیلا  بتک  و  اـمولظم .) صاـصقلا  یف  روزوملا  ناـک  اـموتحم  لـصالا  یف  رزولا  ناـک  ول  ( ) مالـسلا هیلع   ) یلع لوـق 
ام نسحا  یبعـشلا : هیلا  بتک  و  قیـضملا .) کیلع  ذخای  قیرطلا و  یلع  کلدیا  ( ) مالـسلا هیلع   ) یلع لوق  ردقلا  ءاضقلا و  یف  تعمس 
(. هنم وهف  هیلع  هللا  تدمح  املک  و  کنم ، وهف  هنم  هللا  ترفغتسا  ام  لک  ( ) مالسلا هیلع   ) نینموملاریما لوق  ردقلا  ءاضقلا و  یف  تعمس 

.هیفاص نیع  نم  اهوذخا  دقل  لاق : جاجحلا  یلا  مهبتک  تلصو  املف 

هینغم

اما تاهبـش ، نم  امهلوح  لاقی  نا  نکمی  وا  لیق  ام  لک  اوعفد  اولاطا و  و  ردـقلا ، ءاضقلا و  یف  رابکلا  انواملع  راـهطالا و  اـنتمئا  ملکت 
وه قحب  ملاعلاف  الا  هریغ و  دوصقملا  ناف  ءاملعلا ، ملعا  نم  لئاسلا  ناک  ول  یتح و  لهجلا  لـها  صوصخل  هجوم  وهف  اـنه  ماـمالا  یهن 
نع یماشلا  لاوس  همکحلا 76  یف  مدقت  .رارسالا و  نم  امهریغ  ردقلا و  ءاضقلا و  ملعی  و  راحبلا ، ضوخی  و  تاملظلا ، فشکی  يذلا 

.هلاعفا عم  مجسنی  امک  امامت  ضعب  عم  هضعب  مجسنی  مامالا  مالک  و  نیعماسلا ، عنقا  هعنقا و  امب  مامالا  باوج  ردقلا و 

هدبع

ردقلا یلع  لامهالا  یف  لکتی  هیلع و ال  ضورفملا  هلمع  لک  لمعیلف  هوفلکتت : الف  هللا  رس  … 

يرفعج

مالسالا ضیف 

تـسا یهار  دوـمرف : درک ) یهن  ار  نآ  رد  هشیدـنا   ) ترـضح نآ  سپ  دندیـسرپ  ردـق  ءاـضق و  یگنوـگچ )  ) زا مالـسلا  هیلع  ماـما  زا 
رد فرژ  تسا  یئایرد  و  تشگ ) دیهاوخ  هارمگ  هدش  نادرگرـس  هدناماو و  اهنآ  لح  رد  تاهبـش  رثا  رب  هک   ) دـیورن نآ  رد  کیرات 

جنر هب  نآ  ندومن ) راکشآ   ) رد ار  دوخ  تسا  ادخ  هتـشاد  ناهنپ  و  دش ) دیهاوخ  نوگانوگ  ياه  هشیدنا  هقرغ  هک   ) دیوشن لخاد  نآ 
(. دیسر دیهاوخن  یئاج  هب  دیربن و  يدوس  هک   ) دیزادنین

ینامز
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رب هن  هدش و  انب  ربج  ساسا  رب  ملاع  هاگتـسد  هن  : ) هک درک  هضرع  ناوت  یم  ار  هلمج  نیا  اهنت  نایعیـش  هدـیقع  هب  ردـق  اضق و  دروم  رد 
ریـسم ادخ  تلاخد  نودب  یتمـسق  تسا و  ربج  يور  ناهج  ثداوح  زا  یتمـسق  هکلب  دوخ ، لاحب  ناهج  ندرکاهر  ادخ و  یئانتعا  یب 

.دنک یم  یط  ار  دوخ 

يزاریش دمحم  دیس 

هناحبس هللا  ریدقت  وه  ردقلا  و  هباوج ، نع  مامالا  برضا  اذل  و  هباجالل ، الباق  نکی  مل  لئاسلا  ناک  و  ردقلا ؟ نع  مالـسلا  هیلع  لئـس  و 
يرجی ءانبلا  ناکنا  و  ءانبلل ، ردقملا  سدـنهملاک  ناسنالا ، رایتخاب  يرجت  اهئایـشا  ضعب  نوک  اهتلمج  نم  یتلا  نوکلا ، یف  يرجی  امل 

( هوجلت الف  قیمع  رحب  و   ) همهف هقد  نع  هیانک  هیف ، اوریست  يا ال  هوکلست ) الف  ملظم  قیرط  : ) مالـسلا هیلع  لاقف  .لامعلا  ءانبلا و  يدیاب 
مکسفنا اوبعتت  يا ال  هوفلکتت ) الف   ) هناحبس هللا  یلا  هعجارلا  هیفخلا  رومالا  نم  رما  يا  هللا ) رـس  و   ) قرفلا هنظم  هنال  هیف ، اولخدت  يا ال 

.هتفرعمل

يوسوم

: حرـشلا .هتداع  فالخ  یلع  وا  هقـشم  یلع  هلمحت  همـشجت و  یـشلا ء : فلکت  .لخد  جلو : .هلخد  قیرطلا : کلـس  .متعم  ملظم : هغللا :
لعفلا اذه  عقو  فیک  هریغ و  کلذ  یلع  لعفلا و  اذه  ناسنالا  اذه  یلع  ردق  مل  هللا  نا  ردقلا و  هیضق  یف  اوثدحتی  نا  ماوعلل  یهن  اذه 

قیرط هناب  مهفوخ  دـق  اهمهف و  اهباعیتسا و  یماعلا  نهذ  عیطتـسی  یتلا ال  هلئـسالا  نم  اـهریغ  یلا  هللا و  هب  حمـس  فیک  یـصاعلا و  نم 
هحابـسلا ناسنالا  عیطتـسی  دق ال  قیمع  رحب  فرحنی و  وا  لضی  نا  نم  هنم  فوخلا  هرثک  هتدشل و  مدق  یطوم  هیف  ناسنالل  سیل  ملظم 

 … هب مکلهج  یلع  نوبساحت  هتفرعمب و ال  نیبلاطم  ریغ  متنا  هیهلالا و  رارسالا  نم  هناب  اریخا  هنم و  هاجنلا  هیف و 

یناقلاط

فرژ ییایرد  دومرف : دندیـسرپ ، هرابود  .دـیهنم  ماـگ  نآ  رد  تسا ، کـیرات  یهار  دومرف : دندیـسرپ ، ردـق  هراـبرد  ترـضح  نآ  زا  »
« .دیزادنیم تمحز  هب  نآ  كرد  يارب  ار  دوخ  تسا ، دنوادخ  زار  دومرف : دندیسرپ ، موس  راب  يارب  .دینکفیم  نآ  رد  ار  دوخ  تسا ،

مراکم

، ِرَدَْقلا ِنَع  َِلئُس  َو 

مالسلا هیلع  َلاَقَف 

.ُهوُفَّلَکَتَت الَف  ِهّللا  ُّرِس  ،َو  ُهوُِجلَت اَلَف  ٌقیِمَع  ٌرَْحب  ،َو  ُهوُُکلْسَت اَلَف  ٌِملْظُم  ٌقیِرَط 

، دندرک لاؤس  ردق  اضق و )  ) هرابرد مالسلا  هیلع  ماما  زا 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 
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هب ار  دوخ  نآ  هب  یبایتسد  يارب  ، تسا یهلا  ناهنپ  هار  دیوشن و  دراو  نآ  رد  تسا  یفرژ  يایرد  ، دـیهنن ماگ  نآ  رد  تسا  یکیرات  هار 
یـضر دّیـس  زا  شیپ  : دـیوگ یم  زیمآ  تمکح  مالک  نیا  دانـسا  نایب  رد  بیطخ  موحرم  هنامیکح : راـتفگ  دنـس   ) . .دـینکفین تمحز 

یم سپس.تسا  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  اضرلا  هقف  باتک  رد  هدروآ و  دیحوت  باتک  رد  قودص  موحرم  هلمج  زا  ناگرزب  زا  یتعامج 
ار مالسلا  هیلع  اضرلا  هقف  باتک  زا  يا  هخسن  هک  دنک  یم  لقن  نیسح  یبا  یضاق  زا  مه  وا  شردپ و  زا  ار  نآ  یـسلجم  موحرم  : دیوگ

ماما فیلأت  ًاعقاو  باتک  نیا  هک  تسا  هدرک  هدافتـسا  نئارق  نآ  عومجم  زا  هدوب و  الـضف  زا  یتعاـمج  تازاـجا  نآ  فارطا  هک  هدـید 
سابع نبا  زا  ار  نآ  صاوخلا  هرکذت  رد  يزوج  نب  طبس  دننام  یضعب  زین  یضر  دّیس  زا  دعب.تسا  نآ  رب  وا  طخ  مالـسلا و  هیلع  اضر 

نآ رد  یبلاطم  مالـسلا  هیلع  ماما  هک   ) تسا مالک 108  عبات  مالک  نیا  : دیوگ یم  نخـس  نیا  زاغآ  رد  بیطخ  موحرم.دـنا  هدرک  لقن 
،ج هغالبلا جـهن  رداصم  (.) تسا هتفگ  یخـساپ  نینچ  مالـسلا  هیلع  ماما  هدرک و  لاؤس  ردـق  زا  هتـساخرب و  يدرم  سپـس  هدومرف  نایب 

(( 4،ص 225

یناملظ مخ و  چیپ و  رپ  هار 

هلئـسم نیا  زا  هک  یـسک  خساپ  رد  ردق  اضق و  هلئـسم  ینعی  یتدیقع  مهم  لئاسم  زا  یکی  هب  هنامیکح  مالک  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
یهلا ناهنپ  زار  دیوشن و  دراو  نآ  رد  تسا  یفرژ  يایرد  دیهنن و  ماگ  نآ  رد  تسا  یکیرات  هار  نیا  :» دیامرف یم  ، هدرک هراشا  دیسرپ 

اَلَف ٌقیِمَع  ٌرَْحب  ،َو  ُهوُُکلْسَت اَلَف  ٌِملْظُم  ٌقیِرَط  : مالـسلا هیلع  لاقف  ِرَدَْقلا  ِنَع  َِلئُـس  َو  ( ؛» دینکفین تمحز  هب  ار  دوخ  نآ  ندوشگ  يارب  ، تسا
( . ُهوُفَّلَکَتَت الَف  ِهّللا  ُّرِس  ،َو  ُهوُِجلَت

اه ناسنا  هجوت  دروم  شیپ  لاـس  نارازه  زا  هک  تسا  یلئاـسم  نیرت  هدـیچیپ  نیرت و  گرزب  زا  ضیوفت  ربج و  ردـق و  اـضق و  هلئـسم 
اضق ربج و  يوس  هب  شیارگ  فلتخم  لیالد  هب  یهورگ.دنا  هتفگ  رایسب  نخس  هنیمز  نیا  رد  ناملکتم  هفسالف و  نادنمشناد و  هدوب و 

هک نیا  روصت  هب  ای  تسین و  راگزاس  دنوادخ  یلاعفا  دیحوت  اب  ناسنا  رایتخا  هب  داقتعا  هک  نیا  نامگ  هب.دنا  هدرک  ادـیپ  يربج  ردـق  و 
هتسناد رایتخالا  بولـسم  روبجم و  شیاهراک  رد  ار  ناسنا  ، یناور یـسایس و  ياه  هزیگنا  هب  ای  دنک و  یم  یفن  ار  رایتخا  تیلع ، نوناق 

.دنا

ریز ار  یتیبرت  لئاسم  مامت  هکلب  دنک  یم  شزرا  هدارا و  دـقاف  يرازبا  هب  لیدـبت  ار  ناسنا  اهنت  هن  ، رایتخا راکنا  هک  تسا  یلاح  رد  نیا 
هدوهیب همه  ، ران تنج و  باقع و  باوث و  یهلا و  شیاـمزآ  فیلکت و  ینامـسآ و  ياـه  باـتک  لوزن  اـیبنا و  توعد  درب و  یم  لاؤس 

.دوب دهاوخ 

لیذ نآ  حرـش  هک  تسا  هدـش  لح  ًالماک  ام  رظن  زا  دـننک و  لح  ار  ربج  تالکـشم  ، یلالدتـسا قرط  زا  دـیاب  ناملاع  هفـسالف و  هتبلا 
یهارمگ هب  هک  نیا  يارب  مدرم  هدوت  یلو  ؛ تسا هدمآ  لوصالا  راونا  باتک  هنومن و  ریـسفت  رد  رت  حورـشم  نآ  زا  دمآ و  تمکح 78 

: رعاش هتفگ  هب  دننک و  تعانق  هداس  تالالدتسا  نامه  هب  هلئسم  نیا  رد  دیاب  دنتفین 

منص يا  تسا  رایتخا  لیلد  دوخ  منک  نآ  ای  منک  نیا  ییوگ  هک  نیا 

.دنشاب عناق  رادقم  نیمه  هب  دننادب و  دننک  یم  كرد  نادجو  اب  هک  ار  هدارا  يدازآ  ،و  فلتخم ياه  يریگ  میمصت  ار  رایتخا  لیلد 
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هدرک عنم  هار  نیا  ندومیپ  زا  دندوب  يداع  دارفا  زا  هک  ار  وا  لاثما  بطاخم و  الاب  هنامیکح  مالک  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  لیلد  نیمه  هب 
.دنکفا تمحز  هب  نآ  مهف  يارب  ار  دوخ  دیابن  هک  هدومرف  یفرعم  یهلا  رارسا  زا  هدرمش و  كانرطخ  فرژ و  ییایرد  ار  نآ  و 

اّمِإ ًارِکاش َو  اّمِإ  َلِیبَّسلا  ُهاْنیَدَه  ّانِإ  : » دیامرف یم  هتـشادرب  نآ  زا  یـشخب  يور  زا  هدرپ  ، مومع مهف  يارب  ، فلتخم تایآ  رد  دیجم  نآرق 
هیآ 3) ، ناسنا «. ) . هدننک نارفک  ای  دشاب  رازگرکش  دهاوخ  یم  میداد  ناشن  ناسنا  هب  ار  هار  ام  ؛ » ًاروُفَک

یم هک  سک  نآ.میتشاذگ  ناسنا  رایتخا  رد  ار  تیادـه  بابـسا  ام  ؛ » ْرُفْکَْیلَف َءاش  ْنَم  ْنِمُْؤْیلَف َو  َءاش  ْنَمَف  : » دـیامرف یم  رگید  ياج  رد 
هیآ 29) ، فهک «. ) . درواین نامیا  دهاوخ  یمن  هک  سک  نآ  دروایب و  نامیا  دهاوخ 

یم راکنا  دوخ  رب  ار  یهلا  هرطیـس  یمدآ  دناشک و  یم  ضیوفت  هب  ار  ناسنا  هاگ  هدارا  يدازآ  رایتخا و  هلئـسم  هب  هجوت  هک  اج  نآ  زا 
دینک یمن  هدارا  امـش  ؛ » ُهّللا َءاشَی  ْنَأ  ّالِإ  َنُؤاشَت  ام  َو  : » دیوگ یم  نآرق  يرگید  ياج  رد  ، درادنپ یم  ءاشَی » ام  لاّعَف  » ار شیوخ  دنک و 
نیا دـناوت  یم  نامز  ره  دـنوادخ  لاح  نیع  رد  اما  دـیدازآ  امـش  هک  نیا  هب  هراـشا  هیآ 30 ) ، ناسنا «. ). دـنک هدارا  ادـخ  هک  نیا  رگم 

.دریگب امش  زا  ار  يدازآ 

قبط دنتـشاد و  زاب  هدـیچیپ  مهم و  هلئـسم  نیا  رد  طیرفت  طارفا و  هنوگره  زا  ار  ام  هک  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تاملک  تساـبیز  هچ 
: مالسلا هیلع  قداص  ماما  هدومرف 

،ج 1،ص 160،ح یفاک «. ) . تسا ود  نیا  نایم  يزیچ  هکلب  ضیوفت  هن  تسا و  ربج  هن  ِْنیَْرمَأ ؛ َْنَیب  ٌْرمَأ  ْنَِکل  َضیِْوفَت َو  ـال  َْربَج َو  ـال  »
 ( 13

هدرک ضیوفت  شناگدنب  هب  ار  اهراک  دنوادخ  ایآ  : دیـسرپ هک  دوخ  نارای  زا  یکی  خساپ  رد  مالـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ماما 
: دومرف تسا ؟

یم مالـسلا  هیلع  ماما  هدرک ؟ روبجم  یـصاعم  رب  ار  اـه  نآ  اـیآ  : دـنک یم  ضرع  «. تسا نآ  زا  رتاـناوت  دـنوادخ  َکـِلَذ ؛ ْنِم  ُّزَعَأ  ُهَّللا  »
: دیامرف

ار اه  نآ  دعب  دنک و  تیصعم  هب  روبجم  ار  شناگدنب  هک   ) تسا نیا  زا  رت  میکح  رت و  لداع  دنوادخ  َِکلَذ ؛ ْنِم  ُمَکْحَأ  ُلَدْعَأ َو  ُهَّللا  »
 ( ،ص 157،ح 3 نامه («. ) . دیامن تازاجم 

راـطق یماـگنه  میتفگ.تسا  مهف  لـباق  اـه  هورگ  همه  يارب  هک  میدرک  رکذ  « نیرما نیب  رما  » هلئـسم يارب  يا  هداـس  لاـثم  نیا  زا  شیپ 
اه میس  نورد  رد  قرب  تسا  قرب  هاگورین  يدصتم  هک  یـصخش  دنک و  یط  ار  يریـسم  هک  دنراپـس  یم  نآ  هدننار  تسد  هب  ار  یقرب 

شیپ تسا  لیام  هک  تمس  نآ  هب  دروآ و  یمرد  تکرح  هب  دوخ  رایتخا  اب  ار  دوخ  راطق  ، قرب يورین  زا  هدافتسا  اب  هدننار.دتـسرف  یم 
ره ، دراد رایتخا  رد  ار  قرب  ّدِلوم  تالیکـشت  هک  سک  نآ  اریز  ، دشاب هدش  ضیوفت  وا  هب  ًاقلطم  راک  نیا  هک  تسین  نانچ  یلو  درب  یم 

نایم يزیچ  قلطم و  يراذگاو  هن  تسا و  ربج  هن  سپ  ، دنک فقوتم  دوخ  ياج  رد  ار  راطق  عطق و  ار  نآ  دناوت  یم  دـهاوخب  هک  هظحل 
.دنوادخ تمکح  تلادع و  هلئسم  اب  مه  دزاس و  یم  یلاعفا  دیحوت  اب  مه  هک  تسا  ود  نیا 
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: تسا هدش  لقن  هغالبلا  جهن  رداصم  باتک  رد  يرگید  تروص  هب  هنامیکح  مالک  نیا 

ِهَّللا ُّرِس  َلاَقَف  ًاِثلاَث  َِلئُس  َُّمث  ُهوُِجلَت  الَف  ٌقیِمَع  ٌرَْحب  َلاَقَف  ًاِیناَث  َِلئُـس  َُّمث  ُهوُُکلْـسَت  الَف  ٌِملْظُم  ٌقیِرَط  ِرَدَْقلا  ِنَع  َِلئُـس  ْدَق  مالـسلا َو  هیلع  لاق  »
، دندیـسرپ هرابود  ، دـیهنن ماگ  نآ  رد  تسا  یکیرات  هار  : دومرف دـندرک  لاؤس  ردـق  اضق و  هراـبرد  مالـسلا  هیلع  ماـما  زا  ُهوُفَّلَکَتَت ؛ ـالَف 

دوخ هب  نآ  ندوشگ  يارب  تسا  یهلا  ناـهن  هار  نیا  : دومرف ، دـندرک لاؤـس  موـس  هبترم.دـیوشن  نآ  دراو  تسا  یقیمع  ياـیرد  : دوـمرف
،ج 4،ص 225) هغالبلا جهن  رداصم  «. ) . دیهدن تمحز 

دندیـسرپ مالـسلا  هیلع  ماما  زا  راب  نیمراهچ  يارب  هک  نیا  نآ  دراد و  زین  يا  هفاضا  مالـسلا  هیلع  اضرلا  هقف  باتک  رد  هک  نیا  بلاـج 
ام اَهل َو  َکِسْمُم  الَف  ٍهَمْحَر  ْنِم  ِساّنِلل  ُهّللا  ِحَـتْفَی  ام  : » دومرف توالت  ار  هیآ  نیا  مالـسلا  هیلع  ماـما.زاس  هاـگآ  هلئـسم  نیا  زا  ار  اـم  هک 

دنوادخ ار  هچنآ  دریگب و  ار  نآ  يولج  دناوت  یمن  یسک  دیاشگ  یم  مدرم  يارب  تمحر  زا  دنوادخ  ار  هچنآ  ؛ » َُهل َلِسُْرم  الَف  ْکِسُْمی 
زا ام  نانمؤمریما ! يا  : درک ضرع  اج  نیا  رد  هدننک  لاؤس  صخش  هیآ 2 ) ، رطاف «. ) . دتسرفب ار  نآ  دناوت  یمن  یسک  دنک  یم  كاسما 
اب ار  رایتخا  يدازآ و  ایآ  : دومرف ماما.میدرک  شـسرپ  مینیـشن  یم  میزیخ و  یمرب  نآ  هلیـسو  هب  هک  هدارا  يدازآ  راـیتخا و  هراـبرد  وت 

دیراد ادخ  اب  دییوگب  رگا  : دومرف مالـسلا  هیلع  ماما.دنیوگب  یخـساپ  دنتـسناوتن  دندش و  شوماخ  اه  نآ  ادـخ ؟ نودـب  ای  دـیراد  ادـخ 
ام دنوادخ  نودـب  دـییوگب  رگا  و  دـیا ) هدـش  كرـشم  اریز   ) مناسر یم  لتق  هب  ار  امـش  نم  دـیتسه ) رما  نیا  رد  ادـخ  کیرـش  ینعی  )

(. دیا هدرک  وا  تیمکاح  ادخ و  تردق  یفن  اریز   ) مناسر یم  لتق  هب  ار  امش  زاب  میتسه  هدارا  يدازآ  ياراد 

: دومرف میراذگن ) مدق  رفک  يداو  رد  هک  ! ) نانمؤمریما يا  مییوگب  هچ  سپ  : دندرک ضرع 

ْمُکَکَّلَم اَِمل  ُِکلاَْملا  َوُه  اَمَّنِإ  ِِهئالَب  ْنِم  َِکلَذ  َناَک  اَهَبَلَس  ْنِإَو  ِِهئاَطَع  ْنِم  َِکلَذ  َناَک  اَِهب  ْمُکَّدَمَأ  ْنِإَف  ْمُکَنوُد  اَهُِکلْمَی  يِذَّلِاب  اَهَنوُِکلْمَت  »
رگا.هدیشخب امش  هب  ار  هدارا  يدازآ  نیا  دنوادخ  هک  نیا  ببس  هب  دیوش  یم  هدارا  رایتخا و  بحاص  امش  ْمُکَرَْدقَأ ؛ ِْهیَلَع  اَِمل  ُرِداَْقلا  َو 

تسادخ اهنت  هدیشخب  امش  هب  وا  هچنآ  ِیقیقح  کلام.تسوا  يالب  زا  دنک  بلـس  رگا  تسوا و  ياطع  زا  دراد  هگن  امـش  يارب  ار  نآ 
«. تسا هداد  تردق  نآ  رب  ار  امش  هک  تسا  يزیچ  رب  یقیقح  رداق  و 

هفیرش هلمج  هب  مالسلا  هیلع  ماما  سپس 

.دومرف لالدتسا  ِهَّللِاب » اَّلِإ  َهَُّوق  َلْوَح َو ال  «ال 

: دومرف ماما.دنتساوخ  مالسلا  هیلع  ماما  زا  ار  هلمج  نیا  ریسفت  نارضاح 

رد ادـخ  هک  ییاوقت  رگم  تسین  وا  تیـصعم  هار  رد  یعنام  چـیه  ِِهنْوَِعب ؛ اَّلِإ  ِِهتَعاَـط  یَلَع  َهَُّوق  ـال  ِِهتَمْـصِِعب َو  اَّلِإ  ِِهتَیِـصْعَم  ْنَع  َلْوَح  ـال  »
،ج راونالا راحب  «. ) . تسا هدیـشخب  ناسنا  هب  وا  هک  یتردـق  کمک  هب  رگم  تسین  وا  تعاـط  رب  یتوق  چـیه  دراذـگ و  ناـسنا  راـیتخا 

5،ص 123،ح 70)

.تسا هدومرف  ینارون  ثیدح  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما  هچنآ  رب  تسا  قبطنم  ًاقیقد  میدروآ  ام  هک  ار  یلاثم 

هنوگ نیا  رد  یلو  ؛ تسا يریگ  هزادـنا  يانعم  هب  رَدَـق » » هژاو هک  تسا  نیا  مینک  هراـشا  نآ  هب  میناد  یم  مزـال  هک  ار  يا  هتکن  نیرخآ 
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.دنا هدرک  ریسفت  ربج  يانعم  هب  ار  نآ  ناهاگآان  زا  یضعب  هک  تسوا  تارّدقم  یهلا و  تاریدقت  يانعم  هب  دراوم 

.تشذگ زیمآ 78  تمکح  هملک  لیذ  رد  ردق  اضق و  هملک  ریسفت  هرابرد  رتشیب  حرش 

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib was asked about destiny. He said the following: “It is a dark
path; do not tread on it. It is a deep ocean; do not dive into it. And it is the secret of

(.” Allāh; do not trouble yourselves about (knowing) it (because you never will

يراوخ لهج و  : 288 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

َملِعلا ِهیَلَع  َرَظَح  ًادبَع  ُهّللا  َلَذرَأ  اَذِإ  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

 . دزاس رود  وا  زا  ار  شناد  دنک ، راوخ  ار  يا  هدنب  دهاوخب  ادخ  هاگ  ره  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 

يدیهش

.دراد رانکرب  ملع  نتخومآ - زا - ار  وا  دراد ، راوخ  ار  يا  هدنب  ادخ  هاگره 

یلیبدرا

ار شناد  وا  رب  دزاس  مارح  ار  هدنب  ادخ  دزاس  راوخ  لذر و  هاگ  ره 

یتیآ

.دراد زاب  شناد  نتفرگ  ارف  زا  ار  وا  دهاوخ ، راوخ  ار  يا  هدنب  دنوادخ  هاگره  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا
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 . دیامن عنم  وا  زا  ار  شناد  دنک  راوخ  ار  يا  هدنب  دنوادخ  هک  ینامز  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

الا ادبع  هللا  لذرتسا  ام  هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  لوق  هوحن  و  یندلا ، سیـسخلا  وه  و  الذر ، هدـجو  يا : هلذرتسا ، دـبعلا و  هللا  لذرا 
.بدالا ملعلا و  هیلع  رطخ 

يردیک

.هل ملع  نمل ال  فرش  هلاذرلا و ال  یف  هلاهجلا  نا  یلع  لیلد  اذه 

مثیم نبا 

صخش دنوادخ  هک  تسا  وحن  نیدب  ملع ، نتشادزاب  دراد .) زاب  وا  زا  ار  شناد  ملع و  دنک  تسپ  راوخ و  ار  يا  هدنب  دنوادخ  هاگره  )
یگداـمآ ددرگ و  یم  فرـصنم  نآ  زا  هک  يروطب  دـنک  یم  روـج  يو  يارب  ار  ملع  لـیاسو  دزاـس و  یم  هداـمآ  يرگید  راـک  رب  ار 

شناد و تلیـضف  زا  طیرفت  دوبمک و  تساهدرد و  نیرتدب  اه و  یتسپ  نیرتدب  زا  لهج  هک  تسا  یهیدـب  .دـبای  یمن  ار  نآ  يریگارف 
.تسا هدش  هراشا  بلطم  نیا  هب  البق  اهراب  .تسا  بدا 

دیدحلا یبا 

 . َْملِْعلا ِْهیَلَع  َرَظَح  ًاْدبَع  ُهَّللا  َلَذْرَأ  اَذِإ 

.ملعلا هیلإ  ضغبی  نأ  دبعلل  یلاعت  هللا  ضغب  همالع  نم  لاقی  ناک  الذر و  هلعج  هلذرأ 

یظفح ءوس  عیکو  یلإ  توکش  رعاشلا  لاق  و 

نوکت نأ  لاق  نکأ  مل  نإف  لاق  ایرثم  نوکت  نأ  لاق  نکأ  مل  نإف  لاق  اـملاع  نوکت  نأ  لاـق  یل  ءایـشألا  ریخ  اـم  میکحل  لـجر  لاـق  و 
.اتیم نوکت  نأف  لاق  نکأ  مل  نإف  لاق  ایراش 

يرقلاب دج  ملعلا  کتاف  اذإ  لاقف  نیثدحملا  ضعب  ینعملا  اذه  ذخأ 

عارقلا يرقلا و  اجحلا و  ول ال  هنیعب و  ینعملا  یف  اضیأ  لاق  و 

یناشاک

رد وا  كولس  مدع  هطساو  هب  ناقلخ  نایم  رد  ار  هدنب  یلاعت  يادخ  دزاس  تسپ  لذر و  نوچ  ادبع ) هللا  لذرا  اذا  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
قیفوت ینعی  .نامیا  ماکحا  ملع  وا  رب  دزاس  مارح  دنک و  عنم  ملعلا ) هیلع  رظح   ) ناودع نایـصع و  هب  وا  ندـش  بکترم  نامرف و  قیرط 
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تلیضف رد  تسا  ریاد  تفارش  تسا و  تلاذر  زا  تلاهج  هکنآ  رب  تسا  لاد  مالک  نیا  .ار  وا  دهدن 

یلمآ

ینیوزق

.ملع تیلها  قیفوت و  مدع  هب  دنک  عنم  ینعی  .ار  ملع  وا  رب  دنادرگ  مارح  ار  يا  هدنب  یلاعت  يادخ  دنادرگ  لذر  تسپ و  هاگره 

یجیهال

تسپ لذر و  ار  يا  هدنب  ادخ  دینادرگ  هاگره  هک  مالسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .ملعلا » هیلع  رظح  ادبع  هللا  لذرا  اذا  : » مالسلا هیلع  لاق  و 
.ار شناد  ملع و  هتبلا  وا  رب  دنک  یم  عنم  ترطف ،

ییوخ

هلدرا دـجنملا :)  ) یف لاق  هدجتـسی  مل  هرتخی و  مل  ینعمب  هلذرا  نا  حـصالا  لوقا : .ـالذر  هلعج  هلذرا : یلزتعملا : حراـشلا  لاـق  ینعملا :
هل ییهی ء  هملع و  هیلا  ضیفی  اذیملت  هللا  هرتخی  مل  افیرش  هرهوج  هعبط و  یف  دبعلا  نکی  ملا  اذا  هنا  دوصقملا  و  هداجتـسا ، هاقتنا و  دض 
ناک ادا  و  ملعلا ، لئاس  لمحت  هقایل  هصاخ و  طئارش  هل  هلذب  قحتـسی  ملعلا و  بستکی  نمیف  طرتشی  هنال  یملعلا ، لامکتـسالا  بابـسا 
مهنا نم  لذارالا  یف  دهاشی  امک  هباستکا  هلیـصحت و  یلا  ههجوت  مدـع  هعناوم  مها  و  ملعلا ، نم  عنمیف  طرـشلا  اذـه  دـقفی  الذر  دـبعلا 
باب دنک و  رظن  فرـص  وا  زا  دبای ، شابوا  رامـش  رد  يا  هدـنب  دـنوادخ  نوچ  دومرف : همجرتلا : ملعلا  بسک  ملعلا و  لها  نع  نوبراه 
فک رب  نداد  غیت  هدورـس : شوخ  شاف  شـشناد  دـنک ز  غیب  قح  شابوا  دـش ز  هدـنب  هک  هاگره  .ددـنب  وا  يور  هب  ار  شناد  لیـصحت 

تسدب نادان  ار  ملع  دتفا  هک  هب  تسم  یگنز 

يرتشوش

عقو راعـشالا  نودشانتت  راثالا و  نوسرادتت  رابخالا و  نورکاذتت  مکتیار  اذا  یلام  ناوفـص : نب  دلاخل  لجر  لاق  هبیتق :) نبا  نویع   ) یف
لخدف رعـشلا ، نم  اتیب  عطقی  ناک  دمحا  نب  لیلخلا  نا  يور  يومحلا :) ءابدا   ) یف .ناسنا و  خالـسم  یف  رامح  کنال  لاق : .مونلا  یلع 

، هنبا لاق  امب  هوربخاف  تیبلا ، عطقی  وه  هیلع و  سانلا  لخدـف  نج ، دـق  یبا  نا  لاق : ساـنلا و  یلا  جرخف  لاـحلا ، کـلت  یف  هدـلو  هیلع 
( اهحودمم اهمومذـم و  مولعلا  یف  رـشع - نماثلا  لصفلا   ) اکتلذـع لوقت  ام  ملعت  تنک  وا  ینترذـع  لوقا  ام  ملعت  تنک  ول  هنبال : لاقف 

کلذک مهنع ، هعنم  مهیلع و  ملعلا  رظحب  لاذرلا  یلاعت  هللا  بقاع  امک  اکترذعف و  لهاج  کنا  تملع  ینتلذعف و  یتلاقم  تلهج  نکل 
هیلع  ) دواد یلا  یلاعت  هللا  یحوا  مالـسلا :) هیلع   ) قداصلا نع  یفاکلا  یفف  هنع ، هتاجانم  هذـل  بلـسب  هملعب  لـماعلا  ریغ  ملاـعلا  بقاـع 

یتاجانم هوالح  عزنا  نا  مهب  عناص  انا  ام  یندا  نا  یتبحم ، قیرط  نع  كدـصیف  ایندـلاب ، انوتفم  املاع  کنیب  ینیب و  لـعجتال  مالـسلا )
مهبولق نم 

هینغم

وه ام  ءانثتـسا و  نود  ملعلاب  رما  هللا  نال  ءاجلالا ، رهقلا و  و ال  بغار ، بلاط و  لکل  عاشم  ملعلا  نال  میرحتلا ، انه  رطخلاب  دارملا  سیل 
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هملک و  دـباک ، دـهاج و  اـمهم  همـضه  ملعلا و  مهف  نع  زجع  صقن و  هیف  ساـنلا  ضعب  نا  یلا  هراـشالا  دارملا  اـمنا  و  دـیبعلل ، مـالظب 
بیر عقاو ال  اذـه  ..عرتخی و  فشتکی و  لب  قمعتی ، مهفی و  نال  دادعتـسالا  لک  هل  سانلا  ضعب  نا  امک  کـلذ ، یلا  یموت ء  لذرـالا 

.عقاولا نع  اساکعنا  مامالا  لوق  نوکی  هیلع  و  دحاو ، نم  رثکا  یف  هساردلا  مایا  هاندهاش  دق  و  هیف ،

هدبع

هنم همرح  يا  هیلع  رظح  الیذر و  هلعج  هلذرا  ملعلا : هیلع  رظح  … 

يرفعج

مالسالا ضیف 

وا رب  ار  شناد  ملع و  دـنادرگ  تسپ  هانگ ) رثا  رب   ) ار يا  هدـنب  دـنوادخ  هاگ  ره  تسا : هدومرف  ینامرفان ) نایز  رد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
لیلد شیامرف  نیا  ددرگ ، دنم  هرهب  تسا  یتخبکین  تداعـس و  بجوم  هک  یهلا  ماکحا  نید و  ملع  زا  ات  دهدن  قیفوت  ار  وا   ) دنک عنم 

(. تسا اهیگراچیب  نیرتدب  ینادان  هکنیا  رب  تسا 

ینامز

صخـش هب  : ) دـیوگ یم  برع  رعاش  .دراذـگ  یم  دوخ  هتـسیاش  ناگدـنب  رایتخا  رد  طقف  ار  نآ  تسا و  یهلا  یلاع  ياـهتمعن  زا  ملع 
فطل تسا و  یهلا  فطل  ملع ، ظفح  تفگ : درک و  یئامنهار  هاـنگ  كرت  هب  ارم  مدرک ، تیاکـش  دوخ  ندوب  هظفاـح  مک  زا  یکریز 

یهلا مولع  زا  اصوصخم  دنهاوخ  هک  یناسک  مینک  یم  كرد  مالـسلا ) هیلع   ) ماما شیامرف  هب  هجوت  اب  دسر .) یمن  راکهانگ  هب  ادـخ 
رس ات  ادخ  اب  هطبار  يراکزیهرپ و  رثا  رد  هایس  مالغ  نامه  نامقل  .دننک  تیوقت  حالصا و  ادخ  اب  ار  دوخ  هطبار  دیاب  دندرگ  دنم  هرهب 

، دروآ یم  تسدب  ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم یئوگ  ناذا  ماقم  دوخ  نابز  مین  اب  یشبح  لالب  دنک  یم  دوعص  يربمایپ  ماقم  دح 
ار هعماج  دـنک  قافتا  داحتا و  هب  رما  هکنیا  زا  لبق  زیزع  يادـخ  .تسا  هدـش  يراذـگ  هیاپ  دارفا  تیونعم  يور  تیونعم  هاگتـسد  اریز 
رد هک  یناسک  میئوگب  دـیاب  هیآ  نیمه  هب  هجوت  اب  .ددرگ  قافتا  داحتا و  هدامآ  هعماـج  اـت  دومن  لـماک  روطب  يراـکزیهرپ  هب  توعد 

يراکزیهرپ مخت  دنروآرب  هشیر  زا  ار  دسافم  لوا  تسا  مزال  دنتسه  یمالسا  کلامم  داحتا  مالـسا و  یناهج  تموکح  سیـسات  رکف 
.دندرگ دنم  هرهب  تسا  تیمیمص  داحتا و  هک  نآ  عفانم  زا  دنناوتب  ات  دننک  تشک  ار  ادخ  هب  هجوت  و 

يزاریش دمحم  دیس 

.ملعتلل قفوی  الف  هنم ، همرح  يا  ملعلا ) هیلع  رظح   ) هناشب ءانتعا  الیذر ال  هلعج  يا  ادبع ) هللا  لذرا  اذا  : ) مالسلا هیلع  لاق  و 

يوسوم

نم ناـسنالا و  قیفوت  مدـع  نم  حرـشلا : .همرح  هنم و  هعنم  هیلع : رظح  .مرتـحملا  ریغ  طـقاسلا  وه  لـیذرلا  ـالیذر و  هلعج  هلذرا : هغللا :
وا اوبرهیف  اومهفتیل  نوعدی  اوملعتیل و  نودانی  سانلا  لذارا  انیار  دق  هلیصحتل و  قفوی  ملعلا و ال  نم  عنمی  نا  هتلاذر  هطوقـس و  بابـسا 

 … اوبرهتی
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یناقلاط

« .دراد یم  راوشد - مارح -  وا  رب  ار  ملع  دراد ، راوخ  ار  يا  هدنب  دنوادخ  نوچ  »

يرعاش .دراد  یم  نمشد  ملع  نتخومآ  هب  تبسن  ار  وا  هک  تسا  نیا  هدنب  هب  تبـسن  دنوادخ  هنیک  ياه  هناشن  زا  تسا  هدش  یم  هتفگ 
درک ییامنهار  تیصعم  ندرک  كرت  هب  ارم  مدرک ، هوکش  عیکو  هب  دوخ  يریگارف  هظفاح و  يدب  زا  تسا : هدورـس  نینچ  هراب  نیا  رد 

.دوش یمن  راکهنگ  صخش  هرهب  دنوادخ  لضف  تسا و  دنوادخ  لضف  ملع  يریگارف  ظفح و  تفگ : و 

هکنیا تفگ : مشابن ? ملاع  رگا  تفگ : .یـشاب  ملاع  هک  تسا  نیا  تفگ : تسیچ ? نم  يارب  اهزیچ  نیرتهب  تفگ : یمیکح  هب  يدرم 
.یشاب هدرم  هکنیا  تفگ : مشابن ? رگا  تفگ : .یشاب  موق  رالاس  هکنیا  تفگ : مشابن ? رگا  تفگ : .یشاب  دنمتلود  رگناوت و 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

.َْملِْعلا ِْهیَلَع  َرَظَح  ًاْدبَع  ُهَّللا  َلَذْرَأ  اَذِإ 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

درمشب تسپ  شناهانگ ) ببس  هب   ) ار يا  هدنب  دنوادخ  هاگره 

رد يدـُمآ  : دـیوگ یم  اـهنت  ، فیرـش مـالک  نـیا  لـیذ  رد  بـیطخ  موـحرم  هناـمیکح : راـتفگ  دنــس   ) . .دراد یم  غـیرد  وا  زا  ار  مـلع 
(( ،ج 4،ص 226 هغالبلا جهن  رداصم  ) .تسا هدروآ  یضر  دّیس  موحرم  ترابع  نیع  هب  ار  نآ  مکحلاررغ 

دنهد یمن  نالهاان  هب  ار  ملع  رهوگ 

تـسپ ار  يا  هدـنب  دـنوادخ  هاگ  ره  :» دـیامرف یم  هدرک  ملاع  ملع و  ماقم  تمظع  هب  هراشا  هنامیکح  راتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
( . َْملِْعلا ِْهیَلَع  َرَظَح  ًاْدبَع  ُهّللا  َلَذْرَأ  اَذِإ  ( ؛» دراد یم  غیرد  وا  زا  ار  ملع  درمشب 

.تسا عنم  يانعم  هب  « رْظَح » هشیر زا  َرَظَح »  » تسپ و ینعم  هب  « لْذَر » هّدام زا  َلَذْرأ » »

هب دارفا  ندرمـش  تسپ  ، درک دهاوخن  تلادع  تمکح و  فالخرب  يراک  زگره  ،و  لداع مه  تسا و  میکح  مه  ، دنوادخ تسا  یهیدب 
دنوش نوریب  دـنوادخ  هاگرد  زا  هاـنگ  رثارب  هک  يدارفا  هک  تسا  نآ  نخـس  نیا  موهفم  تساـه و  نآ  یـصاعم  ناـهانگ و  رثارب  نیقی 

.دنک یم  عنم  اه  نآ  زا  تسا  ملع  تبهوم  هک  ار  تبهوم  نیرت  گرزب  دنوادخ 

رضحم شناد و  ملع و  هب  يا  هقالع  رگا  هک  دهدب  ناگمه  هب  یقالخا  مهم  سرد  دهاوخ  یم  فیرش  مالک  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
یناسنا چیه  تسا و  رون  ، ملع.دیا هدش  بکترم  هک  تسا  یناهانگ  امـش و  بلق  یکیرات  رثارب  نیا  دینادب  دیتشادن  نادنمـشناد  املع و 

یم رد  تکرح  هب  اه  یکیرات  رد  دـنراد و  تشحو  رون  زا  هک  دنناتفـص  شافخ  نیا  ، دزیرگ یمن  رون  زا  تسا  ملاـس  مشچ  ياراد  هک 
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.دنیآ

اه نآ  دوجـسم  دـش و  ناگتـشرف  رب  مدآ  تلیـضف  ببـس  هک  يزیچ  ، دـیجم نآرق  تاـیآ  حیرـص  قبط  هک  سب  نیمه  ، ملع تیمها  رد 
.داد شدادعتسا  رثارب  مدآ  هب  دنوادخ  هک  دوب  یشناد  ملع و  دیدرگ 

: دیامرف یم  هدروآ  ناگتشرف  دوخ و  مان  زا  سپ  ار  نادنمشناد  مان  دیجم  نآرق  رد  دنوادخ  هک  سب  نیمه  ملع  تیمها  رد  زین 

( . ِْملِْعلا اُولْوُأ  ُهَِکئاَلَْملا َو  َوُه َو  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ُهَّنَأ  ُهّللا  َدِهَش  )

ار ابس  هکلم  تخت  ندز  مهرب  مشچ  کی  رد  تسناوت  هک  نامیلس  ریزو  هرابرد  نآرق  هک  تسا  یفاک  نادنمشناد  يارب  رخف  نیمه  زین 
: دیوگ یم  دروایب  ماش  هب  نمی  زا 

هیآ 40) ، لمن «. ) . ...تشاد ینامسآ  باتک  زا  یشناد  ملع و  هک  یسک  ؛»...  ِباَتِْکلا َنِّم  ٌْملِع  ُهَْدنِع  يِذَّلا  َلاَق  »

َو « ؛ دنناد یم  قح  ار  نآ  دنروآ و  یم  نامیا  هدش  لزان  ربمایپ ) يا   ) وت رب  هچنآ  هب  هک  دنتسه  ناملاع  : دیوگ یم  تحارـص  اب  نینچمه 
(6 هیآ ابس ، «.) َّقَْحلا َوُه  َکِّبَر  ْنِم  َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  يِذَّلا  َْملِْعلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  يَرَی 

: دیامرف یم  دنک و  یم  یفرعم  ناملاع  نانمؤم و  هژیو  ار  الاو  تاماقم  ماجنارس 

هک ار  یناـسک  دـنا و  هدروآ  ناـمیا  هک  امـش  زا  ار  یناـسک  دـنوادخ  ؛ » ٍتاـجَرَد َْملِْعلا  اوـُتوُأ  َنیِذَّلا  ْمُْکنِم َو  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا  ُهـّللا  ِعَـفْرَی  »
هیآ 11) ، هلداجم «. ) . دشخب یم  یعیفر  تاجرد  دنملع  بحاص 

باتک هب  زاین  نآ  حرـش  ، دـجنگب هاتوک  ثحب  نیا  رد  هک  تسا  نآ  زا  شیب  دنمـشناد  ملاع و  ماقم  تیمها و  هرابرد  تایاور  تاـیآ و 
.دراد ناوارف  ياه 

دهاوخ غـیرد  دـنا  هدـییارگ  یتـسپ  هب  ناشتـشز  لاـمعا  رثارب  هک  تسپ  لذر و  دارفا  زا  ار  اـمظع  تبهوـم  نیا  دـنوادخ  تسا  یهیدـب 
.تشاد

دنک یم  لقن  ترضح  نآ  زا  هللا  همحر  یـسلجم  هماّلع  : میهد یم  نایاپ  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  زا  یثیدح  اب  ار  نخـس  نیا 
مهیلع تیب  لها  نانمـشد   ) نیبصان زا  یـضعب  اـب  نیا  زا  شیپ  درم  نیا.دیـسر  مالـسلا  هیلع  ماـما  تمدـخ  هعیـش  ياـهقف  زا  يدرم  هک 

دراو مالسلا  هیلع  يداه  ماما  رب  درم  نیا.دیماجنا  ناش  ییاوسر  هب  هک  یتیموکحم  ؛ دوب هدرک  موکحم  ار  اه  نآ  هتفگ و  نخس  مالسلا )
ینب نییولع و  زا  یهورگ  شروضح  رد  دوب و  هتـسشن  نآ  زا  جراخ  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  دوب  يا  هژیو  ناـکم  سلجم  ردـص  رد.دـش 

.تسشن وا  ربارب  رد  دناشن و  هژیو  ناکم  رد  هک  اج  نآ  ات  درب  الاب  ار  ملاع  درم  نآ  مالسلا  هیلع  ماما.دندوب  مشاه 

باتع وا  هب  هک  دنتـسناد  یم  نآ  زا  رتالاب  ار  ماما  نییولع.دمآ ، نارگ  دـندوب  سلجم  رد  هک  مشاه  ینب  نییولع و  فارـشا  رب  راک  نیا 
تسرد نیا  ایآ  ادخ ! لوسر  رـسپ  يا  : درک ضرع  ، دوب تسا ) یـسابع  یمـشاه  زا  روظنم   ) نییمـشاه نایم  رد  هک  يدرمریپ  یلو  ؛ دننک
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مالــسلا هـیلع  ماـما  يراد ؟ یم  مدــقم  ساـبع  بلاـطوبا و  نادــنزرف  زا  مـعا  مشاـه  ینب  تاداـس  رب  ار  یماـع  درم  کــی  هـک  تـسا 
ْمُهَْنَیب َمُکْحَِیل  ِهّللا  ِباتِک  یلِإ  َنْوَعُْدی  ِباتِْکلا  َنِم  ًابیِصَن  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َیلِإ  َرَت  َْمل  َأ  : » دیشاب هیآ  نیا  لومـشم  هک  نیا  زا  دیزیهرپب  : دومرف
توعد یهلا  باتک  يوس  هب  ، دنتـشاد ینامـسآ )  ) باتک زا  يا  هرهب  هک  ار  یناسک  يدیدن  ایآ  ؛ » َنوُضِْرعُم ْمُه  ْمُْهنِم َو  ٌقیِرَف  ّیلَوَتَی  َُّمث 

لوبق زا   ) هک یلاح  رد  ، دـنوش یم  نادرگ  يور  یهاگآ )، ملع و  اب  ،) نانآ زا  یهورگ  سپـس  دـنک ، يرواد  اه  نآ  نایم  رد  اـت  دـندش 
 ( هیآ 23 ، نارمع لآ  . ( .»؟ دنراد ضارعا  قح )

اَهُّیَأ ای  : » دیامرف یمن  ادخ  ایآ  : دومرف.يرآ : دندرک ضرع  دـشاب ؟ مَکَح  ام  نایم  رد  دـیجم  نآرق  هک  دـیتسه  یـضار  ایآ  : دومرف سپس 
ْمُْکنِم َو اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهّللا  ِعَفْرَی  اوُزُْـشناَف  اوُزُْـشنا  َلِیق  اذِإ  ْمَُکل َو  ُهّللا  ِحَـسْفَی  اوُحَْـسفاَف  ِِسلاجَْملا  ِیف  اوُحَّسَفَت  ْمَُکل  َلـِیق  اذِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا 

هزات هب  و   ) دیشخب تعـسو  ار  سلجم  :» دوش هتفگ  امـش  هب  هک  یماگنه  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  ؛ » ٍتاجَرَد َْملِْعلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا 
هتفگ هـــک  یماـــگنه  ؛و  دـــشخب یم  تعـــسو  امـــش  يارب  ار ) تـــشهب   ) دـــنوادخ ، دیـــشخب تعـــسو  («، دـــیهد اـــج  اـــهدراو 

تاجرد هدـش  هداد  نانآ  هب  ملع  هک  ار  یناسک  دـنا و  هدروآ  نامیا  هک  ار  یناـسک  ادـخ  ، دـینک نینچ  رگا  ؛ دـیزیخرب «، دـیزیخرب :» دوش
 ( هیآ 11 ، هلداجم «. ) . دشخب یم  یمیظع 

نمؤم ریغ  رب  ار  نمؤم  هک  هنوگ  نامه.دنک  ادیپ  يرترب  ملاع  ریغ  نمؤم  رب  هک  نیا  رگم  هدشن  یـضار  نمؤم  ملاع  يارب  ادـخ  نیاربانب 
.تسا هداد  يرترب 

راحب  ) . .دـش موکحم  یـسابع  درم  نآ  دومرف و  توالت  ناملاع  ریغ  رب  ناملاع  يرترب  هرابرد  ار  دـیجم  نآرق  زا  يدایز  تاـیآ  سپس 
،ج 2،ص 13) راونالا

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said: “When Allāh intends to humiliate a person, He denies him
.” knowledge

تّیناسنا لماک  يوگلا  : 289 تمکح

هراشا

توص
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اَلَف ِِهنَطب  ِناَطلُـس  نِم  ًاجِراَخ  َناَک  ِِهنیَع َو  ِیف  اَینّدـلا  ُرَغِـص  ِینَیع  ِیف  ُهُمِظُعی  َناَک  ِهّللا َو  ِیف  ٌخَأ  یَـضَم  اَمِیف  ِیل  َناَک  مالـسلا  هیلع  َلاَق  َو 
نِإَف ًافَعضَتسُم  ًافیِعَض  َناَک  َنِیِلئاّسلا َو  َلِیلَغ  َعَقَن  َنِیِلئاَقلا َو  َّذب  َلاَق  نِإَف  ًاتِماَص  ِهِرهَد  َرَثکَأ  َناَک  َدَجَو َو  اَذِإ  ُِرثُکی  َال  ُدِجَی َو  َال  اَم  ِیَهتَـشی 

َعَمـسَی یّتَح  ِِهلثِم  ِیف  َرذُعلا  ُدِجَی  اَم  یَلَع  ًادَحَأ  ُمُولَی  َال  َناَک  ًایِـضاَق َو    َ ِیتَأی یّتَح  ٍهّجُِحب  ِیلُدـی  َال  ٍداَو  ّلِص  ٍباَغ َو  ُثَیل  َوُهَف  ّدِـجلا  َءاَج 
ّالِإ ًاعَجَو  وُکشَی  َال  َناَک  ُهَراَِذتعا َو 
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ُعَمـسَی اَم  یَلَع  َناَک  ِتوُکّـسلا َو  یَلَع  بَلُغی  َمل  ِماَلَکلا  یَلَع  َِبلُغ  اَذِإ  َناَک  ُلَعفَی َو  َال  اَم  ُلوُقَی  اـَل  ُلَـعفَی َو  اَـم  ُلوُقَی  َناَـک  ِِهئُرب َو  َدـنِع 
اوُسَفاَنَت اَهُومَزلاَف َو  ِِقئاَلَخلا  ِهِذَِـهب  مُکیَلَعَف  ُهُِفلاَُـخیَف  يَوَهلا  َیلِإ  ُبَرقَأ  اَـمُهّیَأ  ُرُظنَی  ِناَرمَأ  ُهَهَدـَب  اَذِإ  َناَـک  َمّلَکَتَی َو  نَأ  یَلَع  ُهنِم  َصَرحَأ 

ِرِیثَکلا ِكرَت  نِم  ٌریَخ  ِلِیلَقلا  َذخَأ  ّنَأ  اوُمَلعاَف  اَهوُعیِطَتسَت  َمل  نِإَف  اَهِیف 

اه همجرت 

یتشد

رد هک  نوعظم ) نب  نامثع  ای  يرافغ  رذوبا  صخش  نآ  دنا  هتفگ  یخرب   ) متشاد ینید  يردارب  هتـشذگ  رد  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 
یمن ار  هچنآ  سپ  دوب ، رود  یگراـب  مکـش  زا  و  دومن ،  یم  شزرا  یب  وا  مشچ  رد  مارح  ياـیند  نوچ  دوـب  رادـقم  گرزب  نم  مشچ 

یم نخـس  هب  بل  هک  یهاگ  اـّما  دوب ، تکاـس  شرمع  رتشیب  رد  تشادـن .  يور  هداـیز  تفاـی  یم  ار  هچنآ  و  درک ، یمن  وزرآ  تفاـی 
اّما دومن ، یم  فعضتسم  ناوتان و  رهاظ  هب  دناشن .  یم  ورف  ار  ناگدننک  شسرپ  یگنشت  و  تشاد ، يرترب  نارونخـس  رگید  رب  دوشگ 

یلیلد تفر  یمن  یـضاق  شیپ  ات  دـمآ .  یم  رد  تکرح  هب  ینابایب  رام  نوچ  اـی  دیـشورخ ، یم  هشیپ  ریـش  ناـنوچ  يّدـج  دروخرب  رد 
رگم درک ، یمن  هوکش  درد  زا  دینش ،  یم  ار  وا  رذع  هک  نآ  ات  درک ، یمن  شنزرس  تشاد  يرذع  هک  ار  یـسک  و  درک ،  یمن  حرطم 

رب نتفگ  نخـس  رد  رگا  تفگ ،  یمن  يزیچ  درک  یمن  لمع  هچنادب  و  تفگ ، یم  درک  یم  لمع  هچنآ  يدوبهب ،  یتسردنت و  زا  سپ 
 . دیدرگ یمن  بولغم  توکس  رد  دنتفرگ  یم  یشیپ  وا 

اب کـی  مادـک  هک  دیـشیدنا  یم  تـفرگ ، یم  رارق  راـک  ود  یهار  ود  رـس  رب  رگا  دوـب .  صیرح  نـتفگ  نخـس  زا  رتـشیب  ندینـش  رب  و 
اب و  یقالخا ، ياـه  شزرا  زا  هنوگنیا  هب  ندروآ  يور  داـب  امـش  رب  سپ  درک ،  یم  تفلاـخم  نآ  اـب  تسا  رت  کـیدزن  سفن  هتـساوخ 
اهر زا  رتهب  یقالخا  ياه  شزرا  نآ  زا  یخرب  ندروآ  تسد  هب  هک  دـینادب  دـیتسناوتن ، رگا  و  دـینک ، تباقر  اهنآ  بسک  رد  رگیدـکی 

 . تسا همه  ندرک 

يدیهش

.دومن یم  میردارب  ادخ  هار  رد  هک  دوب  يردارب  ارم  هتشذگ  رد 

یمن وزرآ  تفای  یمن  هچنآ  سپ  تشادن ، يا  هطلس  وا  رب  مکش  و  تشاد ،  یم  گرزب  نم  مشچ  رد  ار  يو  شا  هدید  رد  ایند  يدرخ 
زا ار  ناگدـنیوگ  تفگ  یم  نخـس  رگا  و  دـنام ، یم  شوماخ  ار  شیاهزور  رتشیب  .درب  یمن  راک  هب  ناوارف  تفای  یم  ار  هچنآ  درک و 
رام هشیب و  ریـش  نوچ  راک  ماگنه  هب  و  ناوتان ، اـه  هدـید  رد  دوب و  هداـتفا  .دـناشن  یم  ورف  ار  ناگدنـسرپ  یگنـشت  دـنام و  یم  نخس 

زا .دونـش  یم  ار  شرذع  ات  دومن ، یمن  شنزرـس - .تشاد  يرذع  هک  ار  یـسک  دروآ و  یمن  تّجح  تفر  یمن  یـضاق  دزن  ات  .نابایب 
اب رگا  .دوشگ  یمن  ناهد  درک  یمن  هچنادب  تفگ و  یم  درک  یم  ار  هچنآ  .دوب  هتفای  دوبهب  هک  هاگ  نآ  رگم  دومن - یمن  هوکش  درد 
یم هچنآ  رب  .دیدرگ  یمن  بولغم  یـشوماخ  رد  دندش ، یم  زوریپ  وا  رب  راتفگ  رد  رگا  و  دیزگ - یم  یـشوماخ  دندرک  یم  لادج  وا 

رتکیدزن سفن  شهاوخ  هب  مادـک  هک  تسیرگن  یم  دـمآ  یم  شیپ  راـک  ود  ار  وا  هک  یهاـگ  و  دـیوگ ،  هچنآ  اـت  دوب  رتصیرح  دونش 
رگا .نتفرگ و  یـشیپ  رگیدـکی  رب  شندروآ  تسد  هب  رد  نتفاـی و  ار  اهتلـصخ  نینچ  داـب  امـش  رب  دـیوپ  ار  نآ  فلاـخم  هار  اـت  تسا 

! .ندراذگاو ار  همه  ات  رتهب  ندروآ  تسد  هب  ار - كدنا  هک  دینادب  دیتسناوتن ،
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یلیبدرا

وا و مشچ  رد  اـیند  يدروخ  نم  مشچ  رد  ار  وا  تشاد  یم  گرزب  دوب  ادـخ و  قیرط  رد  يردارب  هتـشذگ  ناـمز  رد  ارم  دوب  دوـمرف  و 
یمن راـکب  رایـسب  تفاـی و  یمن  هچنآ  درک  یمن  وزرآ  سپ  دوخ  هیناـسفن  توهـش  زا  ینعی  دوـخ  مکـش  یگبنع  زا  هدـمآ  نوریب  دوـب 

ناگدـنیوگ و همه  رب  يدـش  بلاغ  راتفگب  يدـمآ  رد  رگا  سپ  شوماخ  هزورب  دوخ  راگزور  رتشیب  دوب  تفاب و  یم  هاـگ  ره  تشاد 
رازراـک و تقو  يدـمآ  رد  رگا  سپ  هدـش  هدرمـش  فیعـض  رادـقم و  یب  راوخ و  دوـب  ار و  ناگدـننک  لاؤـس  یگنـشت  يدـناشن  ورف 
هک دوب  یـضاق و  همکحمب  دـیایب  ات  یتجح  چـیه  تشاذـگ  یمن  ورف  تسیکانرهز  تیاـغ  رد  هک  ناـبایب  ياـهدژا  وا و  سپ  شـشوک 
درک یمن  تیاکش  هک  دوب  ار و  وا  ندروآ  رذع  دینـش  یم  هک  نیا  ات  وا  لثم  رد  ار  رذع  تفاب  یم  هچنآ  رب  ار  یکی  درک  یمن  تمالم 

هک دوب  درک و  یمن  هچنآ  تفگ  یمن  درکیم و  هچنآ  تفگ  یم  هک  دوب  اضقب و  وا  ياضر  تیاغ  نآ  زا  ندـش  دـب  دزن  رگم  يدرد  زا 
دوب ندرک و  نخس  رب  نآ  زا  رت  صیرح  ندینـش  رب  دوب  لاوقا و  رد  وا  هلداجم  هبلاغم و  كرت  ههجب  یـشوماخ  رب  دش  یم  بولغم  رگا 
امش رب  سپ  ارنآ  درکیم  تفلاخم  سپ  سفن  ياوهب  دنرتکیدزن  اهنآ  زا  کی  مادک  هک  درکیم  رظن  يراک  واب  يدیـسر  هاگان  نوچ  هک 

نتفرگ هک  دینادب  سپ  اهناب  دیوش  فصتم  هک  دـیناوت  یمن  رگا  سپ  نآ  رد  دـینک  تبغر  ار و  اهنآ  دـیوش  مزال  سپ  اهقلخ  نیاب  داب 
رایسب كرت  زا  تسا  رتهب  كدنا 

یتیآ

هتـشاد گرزب  نم  مشچ  رد  ار  وا  شرظن  رد  اـیند  ندوب  درخ  هک  ادـخ  هار  رد  دوب ، يردارب  ارم  نیا  زا  شیپ  مالـسلا :) هیلع   ) دوـمرف و 
.درب یمن  راک  هب  رایسب  تفای ، یم  نوچ  درک و  یمن  وزرآ  تفای ، یمن  هک  ار  يزیچ  .دوبن  مکش  هدنب  زگره  دوب ،

ورف ار  ناگدنسرپ  شطع  .تفای و  یم  هبلغ  ناگدنیوگ  رگید  رب  تفگ  یم  نخس  رگا  تشذگ و  یم  یـشوماخ  رد  شراگزور  رتشیب 
.دناشن یم 

.ار نابایب  رام  دنام و  یم  ار  هشیب  ریش  دیسر ، یم  ارف  ششوک  نامز  نوچ  .دنتشاگنا  یم  شناوتان  همه  دوب و  هداتفا  يدرم 

.دروآ یمن  تجح  تفر ، یمن  یضاق  دزن  ات 

.درک یمن  شتمالم  دینش ، یمن  ار  شرذع  ات  دراد ، يرذع  تسناد  یم  درک و  یم  اطخ  هک  ار  یسک 

.دوب هتفای  دوبهب  هک  هاگ  نآ  رگم  دومن ، یمن  هوکش  درد  زا 

.تفگ یمن  درک ، یمن  رگا  تفگ و  یم  درک ، یم  ار  يراک  رگا 

.نتفگ هب  ات  دوب  رتصیرح  ندینش  هب  هراومه  .دش  یمن  بولغم  یشوماخ  رد  دش ، یم  بولغم  نخس  رد  رگا 

.دنک نآ  فالخ  ات  تسا  رتکیدزن  سفن  ياوه  هب  ود  نآ  زا  کی  مادک  هک  تسیرگن  یم  دمآ  یم  شیپ  وا  يارب  راک  ود  هاگره 

رب دیـسرب ، اهنآ  همه  هب  دـیتسناوتن  رگا  .دـییامن  تباقر  رگیدـکی  اب  ناشنتفرگارف  رد  دـیریگ و  ارف  ار  اهنآ  اهیوخ ، نیا  هب  داـب  امـش  رب 
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.تسا همه  ندرک  كرت  زا  رتهب  كدنا  نتفرگ 

نایراصنا

هطلـس زا   . دوـمن یم  گرزب  مرظن  رد  ار  وا  شرظن  رد  اـیند  یکچوـک  دوـب ، ییادـخ  يردارب  هتـشذگ  رد  ارم  : دوـمرف ترــضح  نآ  و 
 . تشادن يور  هدایز  تفای  یم  هاگره  ،و  درک یمن  وزرآ  تفای  یمن  هچنآ  ، دوب دازآ  شمکش 

یم ورف  تفرعم  لالز  هب  ار  ناگدنـسرپ  یگنـشت  ،و  دـش یم  بلاغ  ناگدـنیوگ  رب  تفگ  یم  رگا  ،و  دوب شوماخ  ار  شراـگزور  رثکا 
دمآ یمن  یضاق  دزن  ات   . دوب نیگآرهز  رام  نیگمشخ و  ریش  داهج  ّدج و  تقو  هب  یلو  ، دندرمـش یم  ناوتان  ار  وا  دوب و  هداتفا   . دناشن

هب زج  ار  يدرد   . دونـشب ار  شرذع  ات  دومن  یمن  تمالم  تفای  یم  رذـع  نآ  لثم  رد  هک  يراک  هب  ار  يدـحا   . درک یمن  تّجح  هماقا 
 . درک یمن  تیاکش  شیدوبهب  تقو 

توکـس رد  دـندش  یم  بلاـغ  وا  رب  نخـس  رد  رگا   . تفگ یمن  درک  یمن  لـمع  ار  هچنآ  ،و  داد یم  ماـجنا  تـفگ  یم  هـک  ار  يزیچ 
سفن ياوه  هب  مادـک  هک  درک  یم  تقد  دـمآ  یم  شیپ  هماـنرب  ود  هاـگره   . دوب نتفگ  زا  رت  صیرح  ندینـش  رب  و   ، دـش یمن  بولغم 

ار اـهنآ  همه  رگا  سپ  ، اـهنآ هب  تبغر  تمزـالم و  فاـصوا و  نیا  هب  داـب  امـش  رب   . دوـمن یم  تفلاـخم  ار  نآ  سپ  تسا  رت  کـیدزن 
 . تسا رایسب  كرت  زا  رتهب  كدنا  ندروآ  تسد  هب  هک  دینادب  دیرادن  تردق 

اه حرش 

يدنوار

یلا هوبـسن  دق  مالکلا  کلذ  هماعلا  بتک  یف  دـجوی  مالـسلاامهیلع و  یلع  نب  نسحلا  یلا  بوسنم  عفقملا  نبا  بدا  یف  لوالا  لصفلا 
وه اهیلع و  نم  یجنت  اهیف و  نم  نیزت  اهنم  هدـحاو  قالخالا  نساـحم  نم  هلـصخ  هرـشع  عضب  کـلت  و  کلذـل ، مالـسلا  هیلع  نسحلا 
ناک و  نیتمالع ، اذهل  رکذ  و  هیلع ، هکلم  هنطبل  نکی  مل  و  ایندلا ، راغـصتسال  قیدـصلا  اذـه  مظعتـسا  تنک  مالـسلا : هیلع  لاقف  .نموم 

: هلغلا لیلغلا و  .هنکـس و  يا : شطعلا ، ءاملا  عقن  .مهقبـس و  مهبلغ و  يا  نیلئاقلا  اذب  .ایقطنم و  هنرک  عم  ریخلا  نع  الا  توکـسلا  رثکی 
مث .باوصلا  یلع  هلدـی  باوجلا و  هل  نیبی  هیف  لکـشم  وا  ملع  نع  لئاس  هلاس  اذا  هنا  نع  هراعتـسا  نیلئاسلا  لیلغ  عقن  هلوق  .شطعلا و 
يا هفعضتسا  لاقی : افیعض  هودع  یتح  نینموملا  یلع  بلغتت  نکی  مل  هندب و  یف  افیعـض  راص  یتح  مایقلا  مایـصلا و  رثکی  ناک  و  لاق :
تقو ناک  نا  يا : دـجلا  ءاج  ناف  هلوق  .لایعلا  هرثک  فعـضتلا  تیکـسلا : نبا  لاق  .ایوق و  ناـک  نا  هعـضاوتل و  افیعـض  هدـجو  هدـع و 
مهیلع هدالوا  نم  همئالا  یف  هیف و  اتلزن  نیتللا  نیتیالا  نم  سبتقم  اذه  و  یعفالا ، هئیه  دسالا و  هوق  یلع  وهف  نیدلا  ءادعا  عم  هبراحملا 

اذا هنال  يداغلاب  هفـصو  و  باثولا ، دسالا  ثیلا : و  مهنیب .) ءامحر  رافکلا  یلع  ءادشا   ) نیرفاکلا یلع  هزعا  نینموملا  یلع  هلذا  مالـسلا 
.يدعتلا و یف  دحلا  زواجت  ملظلا و  دشا  وه  ناودعلا و  نم  لعاف  مسا  همجعملا  ریغ  نیعلاب  داع  يور : .دشا و  هتلوصف  اعئاج  ناک  ادغ 

هبـشی مث  هیقرلا ، اهنم  عفنت  یتلا ال  هیحلا  لصلا  لصا  تاـیحلا و  نم  هیح  يا  لالـصالا  لـصا  هنا  ارکنم : اـیهاد  ناـک  اذا  لـجرلل  لاـقی 
: دجلا .هرکنملا و  یعفالا  لثم  ثبخا  ناک  داو  لص  افـصلا و  لص  لاقیف : افـصلا  یلاوا  يداولا  یلا  فیـضا  اذا  و  هب ، بیهملا  عاجـشلا 

یلدی .ناسللاب و ال  يرخا  نانسلاب و  هرم  ودعلا  یلع  ابلاغ  هنوکل  امهب  ههبـش  و  اضیا ، رمالا  یف  داهتجالا  و  لزهلا ، دض  وه  و  هقیقحلا ،
: هتجحب یلدا  رئبلا و  یف  اهلـسرا  يا : ولدـلا  یلدا  لاقی : ایـضاق ، یتای  نا  وه  عفنت و  ثیح  اهعـضوم  یف  ـالا  هنیبب  جـتحی  ـال  يا : هجحب 
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يور ال .هوشرلا و  ینعی : ماکحلا ) یلا  اهب  اولدت  و   ) یلاعت لاق  هیلا ، هعفد  مکاحلا  یلا  هلامب  یلدا  اهب و  تم  همحرب : یلدا  اهب و  جـتحا 
یف یفنلا  هیاور  رهظا و  یف  رذعلا  دجی  ام  یلع  وه  و  هحیحـصلا ، هیاورلا  یف  امک  تابثلا ، ینعم  هیف و  رذعلا  دجی  ام ال  یلع  ادحا  مولی 

هلمجلا .برقا و  اـمهیا  رظن  ههیدـبلا و  یلع  هلبقتـسا  رما  ههدـب  و  هلفغ ، هاـتا  هاـجف و  ههدـب  .نسح و  اـمهالک  و  هفیطل ، هـقیقد  اـهانعم 
اهیف اوسفانت  .مالکلا و  ردـص  هل  ماهفتـسالا  نال  هظفل ، یف  لمعی  ماهفتـسالا ال  لبق  اـم  نـال  اـمهیا  بصنی  ـال  و  رظن ، لوعفم  هیمـسالا 

قالخلا هذه  عیمجب  قلختلا  یلع  اوردقت  مل  نا  ینعی : هوقلا  یه  و  اهیلع ، هعاطتسالا  اودجت  مل  ناف  يا  اهوعیطتست  مل  ناف  اهیف ، اوبغرا 
.اهضعبب اودوعتف  هدیمحلا 

يردیک

نبا بدا  یف  لصفلا  اذـه  .يرافغلا ج - رذابا  هب  ینع  جراـعملا  یف  نوعظم و  نب  ناـمثع  دارا  هنا  خـسنلا  ضعب  هیـشاح  یلع  تدـجو 
لازا و  مهبولق ، هرارح  نکـس  نیلئاـسلا : لـیلغ  عقن  .مهقاـفو و  مهیلغ  نیلئاـقلا : دـب  .مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نسحلا  یلا  بوسنم  عفقملا 
نـشی مل  اعـضاوتم  هسفن  دنع  الیلذ  ناک  يا  افعـضتسم .) افیعـض  ناک   ) .ردصلا جلث  يدجی  يذـلا  هملع  لالزب  مهرودـص ، نم  بیرلا 

نا هیف  یغبنی  يذلا  رمالا  يا  دجلا : ءاج  ناف  .لایعلا  هرثک  فعضلا  تیکسلا : نبا  لاق  لایعلا ، ریثک  لاحلا  لتخم  ناک  وا  هوخن  ءایربک و 
هنال يداغلاب  ثیللا  فصو  یعفالا و  هئیه  دسالا و  هوق  یلع  وهف  ناعجشلا ، هلزانم  و  نارقالا ، هبراحمل  دهجلا ، قاس  نع  رمـشی  دجی و 
اذا هیحلا  هیقرلا و  اهیف  عفنی  یتلا ال  هیحلا  لـصلا : .ملظلا و  یف  غلاـب  يا  ناودـعلا  نم  داـع  يور  و  دـشا ، هتلوصف  اـعئاج  ناـک  ادـغ  اذا 
یتح هجحب  یلدی  ال   ) .ناسللاب يرخا  نانسلاب و  هرم  ودعلا  یلع  ابلاغ  هنوکل  امهب  ههبـش  اریثات  دشا  ثبخا و  ناک  يداولا  یلا  تفیـضا 

مل نا  همولی و  يا ال  هیف .) رذعلا  دجی  ام ال  یلع  ادحا  مولی  ال   ) .يور ایـضاق و  نوکیف  عفنی ، ثبخ  الا  هنیبب  جتحی  يا ال  ایـضاق .) یتای 
.رظنب بصن  هلحم  هربخ و  ادتبم و  برقا : امهیا  رظن  هئجف  ههدب : .هملعی  وه ال  و  رذع ، هل  نوکی  نا  زوجی  هنال  ارذع  ملعی 

مثیم نبا 

رد ، ) دـناشنورف ار  شطع  لیلغلا : عقن  دـمآ ، شیپ  يراک  یناهگان  رمالا : ههدـب  درک ، هماـقا  ار  شناـهرب  هتجحب : یلدا  درک ، هبلغ  دـب :
، دوبن شمکـش  هطلـس ي  ریز  وا  .دوب  نم  رظن  رد  وا  یگرزب  ثعاب  وا  رظن  رد  ندوب  کچوک  هک  متـشاد  ینید  يردارب  هتـشذگ  نامز 

رگا و  دوب ، تکاـس  شتاـقوا  رتشیب  رد  درک ، یمن  يور  هداـیز  تشاد  رگا  .درک و  یمن  وزرآ  تشادـن  یـسرتسد  نادـب  هک  ار  يزیچ 
ناوتان مه  نارگید  هب  و  دوب ، ناوتان  .دناشن  یم  ورف  ار  ناگدننک  شسرپ  شطع  .درک و  یم  بولغم  ار  ناگدنیوگ  تفگ ، یم  نخس 

یمن هماقا  ناهرب  دمآ ، یمن  رواد  دزن  ات  .دوب  يرهز  زا  رپ  ینابایب  رام  نیگمشخ و  ریـش  دیـسر ، یم  شالت  تقو  هاگره  اما  دومن ، یم 
یمن هلگ  يدرد  زا  .درک و  یمن  شنزرـس  ار  وا  دینـش ، یمن  دوب ، نآ  رد  يرذع  ناکما  هک  یلمع  رطاخ  هب  ار  یـسک  رذع  ات  و  درک ،
بلاغ وا  رب  ییوگنخـس  رد  رگا  .تفگ  یمن  درک  یمن  هچنآ  داد و  یم  ماجنا  تفگ  یم  هچنآ  تفاـی ، یم  دوبهب  هک  یتقو  رگم  درک ،

یم رارق  لمع  ود  ربارب  رد  ناهگان  رگا  نتفگ و  نخس  هب  ات  دوب  رتصیرح  ندینش  هب  .دنتفای  یمن  هبلغ  يو  رب  یشوماخ  رد  دندش ، یم 
هب و  دیریگارف ، ار  تافـص  نیا  مه  امـش  سپ  درک ، یم  تفلاخم  نآ  اب  تسا ، رتکیدزن  سفن  شهاوخ  هب  یکی  هک  دید  یم  تفرگ و 

ماما نانخس  زا  شخب  نیا  عفقم  نبا  تسا .) رایسب  نتشاذگاو  زا  رتهب  كدنا  نتفرگ  هک  دینادب  دیتسناوتن ، رگا  دیـشاب و  دنمقالع  اهنآ 
ار رظن  دروم  صخـش  .تسا  هداد  تبـسن  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نب  نسح  ماما  هب  هدرک و  لقن  دوخ ، بدا ، باتک  رد  ار  مالـسلا ) هیلع  )

فیـصوت فیرعت و  تلیـضف  هدزاود  اب  ار  وا  تسا و  نوعظم  نب  نامثع  دـنا ، هتفگ  یـضعب  و  تسا ، يرافغ  رذوبا  دـنا ، هتفگ  یـضعب 
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ثعاب دوخ  نیا  هک  تسا  یهیدـب  درگن ، یم  نآ  هب  تراـقح  رظن  اـب  درامـش و  یم  زیچاـن  ار  اـیند  يو  هک  نآ  یکی  - 1 تسا : هدومن 
تراسا زا  تسوا  ندوب  نوریب  زا  هیانک  نآ  و  تسا ، نوریب  شمکش  ذوفن  تحت  زا  يو  .ددرگ 2 - یم  ادخ  نادرم  رظن  رد  وا  تمظع 
یسرتسد نادب  هچنآ  زا  يراددوخ  .تفع  تلیضف  يوس  هب  يو  شیارگ  یگراکدب و  دنـسپان  تفـص  دنب  زا  شا  یـصالخ  توهش و 

هب هچنآ  دروم  رد  وا  ندرکن  يور  هدایز  زین  و  هدـش ، اهنآ  لاثما  دـسح و  صرح ، دنـسپان  تافـص  هب  يو  ندـشن  هدولآ  ثعاب  درادـن 
نخس رد  يور  هنایم  تلیـضف  .تساـهنیا 3 - لاـثما  يروخرپ و  يدـنمزآ و  دنـسپان  تفـص  زا  وا  ندوب  اربم  ثعاـب  دروآ ، یم  تسد 
یلقع ناوت  لیلد  وا ، رب  توکـس  ندش  هریچ  اما  و  دیوگ ، یم  هنامیکح  نخـس  دوخ ، ياج  رد  وا  هک  ینعم  نیا  هب  یـشوماخ  نتفگ و 

نارگید و  دوب ، ناوتان  وا  .دوش 4 - یم  مک  نخس  دش ، لماک  لقع  هک  یتقو  میدرک ، لقن  مالسلا ) هیلع   ) ماما زا  البق  هکنانچ  تسوا ،
عضاوت تلیضف  مزاول  زا  اهنیا  و  دنتسیرگن ، یم  رقف  تلذ و  مشچ  هب  ار  وا  نارگید  و  دوب ، تسدیهت  ینعی  دندید ، یم  ناوتان  ار  وا  مه 

نیمه زا  هیانک  داو  دـجلا …  ءاج  اذاف  تراـبع : اـب  و  ادـخ ، يارب  مشخ  گـنج و  رد  شـالت  ماـگنه  هب  تعاجـش  تلیـضف  .تسا 5 -
نتشک و  سرت ، داجیا  تهج  زا  ار  یمس ) رام   ) لص هملک ي : و  شا ، هلمح  توطـس و  رظن  زا  ار  ریـش )  ) ثیل هملک ي  .تسا  تلیـضف 

هک نیا  ات  درک  یمن  هماقا  یناهرب  يو  .دننز 6 - یم  لثم  رهز  یگدنشک  يروالد و  رد  ینابایب  رام  هب  تسا ، هدروآ  هراعتسا  نمـشد ،
هب ار  یسک  .درب 7 - یم  راک  هب  دوخ  ياج  رد  ار  يزیچ  ره  هک  نیا  رد  تسا ، تلادـع  تلیـضف  هب  طوبرم  نیا  و  دـمآ ، یم  رواد  دزن 

رگا سپ  داد ، یمارف  شوگ  وا  ندروآ  رذع  هب  هک  نیا  زا  سپ  رگم  درک ، یمن  شنزرـس  دوب ، نآ  رد  يرذع  ناکما  هک  یلمع  رطاخ 
میلـست رطاخ  هب  يو  .تسا 8 - یتخـس  لمحت  يرادـیاپ و  تلیـضف  و  داد ، لدـع و  مزاول  زا  مه  نیا  .تفریذـپ و  یم  تشاد  يرذـع 

سپ ار  نآ  دیاش  هکلب  درک ، یمن  هلگ  دش ، یم  ضراع  وا  رب  هک  ییرامیب  زا  راگدرورپ ، ياضر  هب  نداد  نت  یهلا و  مکح  هب  شندوب 
تمحز ثعاب  اـت  تشاد  یم  ناـهنپ  نارگید  زا  ار  دوخ  يراـمیب  وا  درک ، یم  لـقن  نارگید  هب  هوکـش  هن  ربخ و  ناونع  هب  يدوبهب ، زا 

.دنتفیب تمحز  هب  دننک و  تدابع  ار  وا  هک  دوشن  مدرم 

و درک ، یمن  راتفگ  رد  هرجاشم  لادـج و  تجاجل ، .درک 10 - یم  يرود  فالخ  غورد و  زا  دـندوب و  قباطم  شراـتفر  راـتفگ و  - 9
ار نخـس  یـشوماخ و  دراوم  نوچ  تسا ، تمکح  تلیـضف  زا  نیا  و  درک ، یم  راـیتخا  توکـس  دـش  یم  بوـلغم  راـتفگ  رد  هاـگره 

نخس ات  دوب  رتصیرح  ندینش  هب  .تسا 11 - هرجاشم  تقو  رد  دوخ  مشخ  رب  يو  هبلغ ي  وا ، تلیضف  هلمج  زا  و  تسناد ، یم  یبوخب 
تلیـضف زا  یـشخب  نآ  تـسا و  یمود  زا  رتـمهم  یلوا  هـچ  داد ، یم  حـیجرت  ندـناسر  هدـیاف  رب  ار  ندرب  هدـیاف  فرط  نوـچ  نـتفگ ،

الثم .تسا  هتـسیاش  کی  مادک  هک  دیـشیدنا  یم  تشذـگ ، یم  شنهذ  زا  هقباس  نودـب  لمع  ود  ناهگان  رگا  و  .تسا 12 - تمکح 
نآ اـب  سپ  تسا ، رتـکیدزن  جاودزا - لـثم  توهـش -، سفن و  ياوـه  هب  مادـک  درک : یم  رکف  ندرکن ؟ اـی  تسا  رتـهب  ندرک  جاودزا 

نانآ دننک ، يوریپ  هدربمان  لیاضف  زا  ناگدنونش  هک  دوب  نآ  مالسلا ) هیلع   ) ماما نخـس  شخب  نیا  زا  فده  نوچ  .درک  یم  تفلاخم 
يارغص هک  اوملعاف …  ترابع : اب  دنریگ و  تقبس  نارگید  رب  اهنآ  زا  یـضعب  ای  مامت  رد  هدوب و  دنبیاپ  تافـص  نادب  ات  دومرف  رما  ار 

تموادـم نآ  رب  دـیاب  سپ  دـشاب  وکین  هک  يراـک  ره  تسا : نینچ  زین  نآ  ردـقم  ياربک  تسا و  هدومن  قیوشت  تسا ، رمـضم  ساـیق 
.تسج تقبس  نآ  ماجنا  رد  نارگید  رب  تشاد و 

دیدحلا یبا 

یِهَتْـشَی َالَف  ِِهنَْطب  ِناَْطلُـس  ْنِم  ًاجِراَخ  َناَک  ِِهْنیَع َو  ِیف  اَْینُّدـلا  ُرَغِـص  ِیْنیَع  ِیف  ُهُمِّظَُعی  َناَک  ِهَّللا َو  ِیف  ٌخَأ  یَـضَم  اَمِیف  ِیل  َناَـک  َلاَـق ع: َو 
[ یَّهَشَتَی ]
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َءاَج ْنِإَف  ًافَعْـضَتْسُم  ًافیِعَـض  َناَک  َنِیِلئاَّسلا َو  َلِیلَغ  َعَقَن  َنِیِلئاَْقلا َو  ََّذب  َلاَق  ْنِإَف  ًاتِماَص  ِهِرْهَد  َرَثْکَأ  َناَک  َدَـجَو َو  اَذِإ  ُِرثُْکی  ُدِـجَی َو َال  اَم َال 
[ ٍداَع ٌْثَیل   ] ٍباَغ ُْثَیل  َوُهَف  ُّدِْجلا 

َال]  ] اَم یَلَع  ًادَحَأ  ُمُولَی  َناَک َال  ًایِضاَق َو  َِیتْأَی  یَّتَح  ٍهَّجُِحب  ِیلُْدی  ٍداَو َال  ُّلِص  َو 

[ ُلوُقَی اَم   ] ُلَعْفَی اَم  ُلوُقَی  َناَک  ِِهئُْرب َو  َْدنِع  َّالِإ  ًاعَجَو  وُکْشَی  َناَک َال  ُهَراَِذتْعا َو  َعَمْسَی  یَّتَح  ِِهْلثِم  ِیف  َرْذُْعلا  ُدِجَی 

[ ْنِإ  ] اَذِإ َناَک  ُلَعْفَی َو  اَم َال  ُلوُقَی  َو َال 

[ َعَمْسَی ْنَأ   ] یَلَع َناَک  ِتوُکُّسلا َو  یَلَع  ْبَْلُغی  َْمل  ِمَالَْکلا  یَلَع  َِبلُغ 

[ َرَظَن  ] ُرُْظنَی ِناَْرمَأ  ُهَهََدب  اَذِإ  َناَک  َمَّلَکَتَی َو  ْنَأ  یَلَع  ُْهنِم  َصَرْحَأ  ُعَمْسَی  اَم 

[ ُهََفلاَخَف  ] يَوَْهلا َیلِإ  ُبَْرقَأ  اَمُهُّیَأ 

 . ِرِیثَْکلا ِكْرَت  ْنِم  ٌْریَخ  ِلِیلَْقلا  َذْخَأ  َّنَأ  اوُمَلْعاَف  اَهوُعیِطَتْسَت  َْمل  ْنِإَف  اَهِیف  اوُسَفاَنَت  اَهُومَْزلاَف َو  ِِقئَالَْخلا  ِهِذَِهب  ْمُْکیَلَعَف  ُهُِفلاَُخیَف 

ناک هلوقل و  موق  هدعبتـسا  هللا ص و  لوسر  وه  موق  لاقف  هیلإ  راشملا  خألا  اذـه  وه  نم  مالکلا و  اذـهب  ینعملا  یف  سانلا  فلتخا  دـق 
هملکلا هذه  لثم  هتافص  یف  لاقی  یبنلا ص ال  نإف  افعضتسم  افیعض 

.ع هب  هقئال  ریغ  اهنأ  الإ  هقالخأ  هحامس  همالک و  نیل  یلع  اهلیوأت  نکمأ  نإ  و 

نیفوصوملا نم  نکی  مل  رذ  ابأ  نإف  داو  لـص  داـع و  ثیل  وهف  دـجلا  ءاـج  نإـف  هلوقل  موق  هدعبتـسا  يراـفغلا و  رذ  وبأ  وه  موق  لاـق  و 
.هلاسبلاب نیفورعملا  هعاجشلاب و 

نـسح ادهاجم  اعاجـش  ناک  نیـصلخملا و  یلع ع  هعیـش  نم  ناک  دوسألا و  نب  دادقملاب  فورعملا  ورمع  نب  دادـقملا  وه  موق  لاق  و 
.عوفرم حیحص  ثیدح  هلضف  یف  درو  دق  هقیرطلا و 

رعـشلا یف  مهلوق  لثم  کلذ  لثمب  هیراج  برعلا  هداع  لثملا و  جرخم  جراخ  مالک  هنکل  نیعم و  خأ  یلإ  هراـشإب  سیل  هنأ  موق  لاـق  و 
هوجولا يوقأ  يدنع  اذه  یبحاص و  ای  یبحاصل و  تلقف 

 [ یف همالک ع  نم  [و 

الکأ و دجو  اذإ  لکألا  نم  رثکی  هنأب ال  ناسنإلا  حدم  نطبلا و  ناطلـس  امأف  قیقحتلا  لهأ  نیع  یف  ایندلا  رغـص  یف  لوقلا  یـضم  دق  و 
.اورثکأف هیف  سانلا  لاق  دقف  هدجی  ام ال  لکألا  نم  یهتشی  ال 

تلصنم ءازعلا  یلع  ریصملا  يواط  بهو  نب  رشتنملا  یثری  هلهاب  یشعأ  لاق 
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بصو نیأ و ال  نم  قاسلا  زمغی  ال 

.رفصلا هفوسرش  یلع  ضعی  و ال 

توطنا امک  ایاوحلا  صمخلا  یلع  يوطأ  يرفنشلا و  لاق  و 

نیذاربلا و ال مضق  مضقت  عابـسلا و ال  شهن  شهنت  هوهـشلا و ال  يوهلا و  هدـهاجم  هرثألا و  کسفن  دوع  ینب  ای  هنبال  مهـضعب  لاق  و 
هظکلا و هعرـس  رذـحا  اعبـس و  همیهب و ال  کسفن  لعجت  الف  اناسنإ  کلعج  هللا  نإ  لامجلا  مقل  مقلت  جاعنلا و ال  نامدإ  لکألا  نمدـت 

. ( . برعلا 27 هیمال  ینمزلا (  نم  کسفن  دعف  انطب  تنک  اذإ  میکحلا  لاق  دقف  هنطبلا  ءاد 

 ( . .مره ربک و  نع  یضرملا  : ینمزلا امالحألا (  هفست  اموی  هنطبلا  یشعألا و  لاق  و 

اذه عم  وه  همیئل و  هتوم  تام  دقف  هتیملا  هذه  تام  نم  توملا و  هیعاد  مقسلا  مقـسلا و  هیعاد  مشبلا  مشبلا و  هیعاد  عبـشلا  نأ  ملعا  و 
موصلا هنطب و  وذ  عشخ هللا  ـال  هظک و  وذ  عوکرلا  دوجـسلا و  قح  يدأ  اـم  هللا  ینب و  اـی  هریغ  لـتاق  نم  مولأ  هسفن  لـتاق  هسفن و  لـتاق 

ءادـلا نأ  مزألا و  وه  ءاودـلا  نأ  معز  ثیح  هدـلک  نب  ثراحلا  رد  برعلا و هللا  نادـبأ  تحـص  دـنهلا و  رامعأ  تلاط  امبرل  هحـصم و 
فرعت مل  یتح  عماوصلا  یف  هماقإلا  لوط  عم  نابهرلا  ناهذأ  تحص  بارعألا و  ناهذأ  تفص  مل  ینب  ای  ماعطلا  رثأ  یف  ماعطلا  لاخدإ 

نهذلا و ءاکذ  ندبلا و  هحـص  نیب  کل  عمجی  ریبدت  یف  بغرت  فیک ال  لکألا و  هحاقو  ءزرلا و  هلقل  الإ  ماروألا  لصافملا و ال  عجو 
نأ هللا ص  لوسر  معز  مل  میسنلاب و  غلبتی  هنأل  الإ  ءامذ  ءیـش  لوطأ  بضلا  راص  مل  ینب  ای  هکئالملا  شیع  برقلا و  داعملا و  حالص 

نیعـست تغلب  دـق  ینإ  ینب  ای  کلثم  الإ  نادـصقی  امهنإف ال  هلوسر  هللا و  بیدأت  مهفاف  تاوهـشلا  نود  اباجح  هلعجیل  الإ  ءاجو  موصلا 
نم فیفختلا  الإ  هلع  کلذـل  ام  لوب  ریطقت  نیع و ال  نالیـس  فنأ و ال  نیند  تفرع  بصع و ال  یل  رـشتنا  نس و ال  یل  صقن  ام  اماع 

.ملظ نم  الإ  هللا  دعبی  الف  توملا  دیرت  تنک  نإ  هایحلا و  لیبس  هذهف  هایحلا  بحت  تنک  نإف  دازلا 

.هنطفلا بهذت  هنطبلا  لاقی  ناک  و 

اودـقف ـالإ  طـق  موق  نطب  اـم  هللا  وف  بیطلا  ماـعطلا  نم  یـسوم  یبـأل  اورثکأ  ناـمکحلا  مکح  موی  هباحـصأل  صاـعلا  نب  ورمع  لاـق  و 
.انیطب تاب  لجر  مزع  یضم  ام  اهضعب و  وأ  مهلوقع 

لکأی لجرلا  بحأ  ینإ  لاقف  لضف  یف  ام  لاقف  ءادـغلا  یلإ  الجر  ناورم  نب  کلملا  دـبع  اعد  امانم و  دـمحت  اماعط  للقأ  لاقی  ناک  و 
.نینمؤملا ریمأ  اهحبقتسا  یتلا  لاحلا  یلإ  ریصأ  نأ  هرکأ  ینکل  دازتسم و  يدنع  نینمؤملا  ریمأ  ای  لاقف  لضف  هیف  نوکی  یتح ال 

.عبشلا عیرص  عوجلا  ریسأ  مدآ  نبا  نیکسم  لاقی  ناک  و 

ظکن انققد و ال  انغـضم  اذإ  انجـضنأ و  انخبط  اذإ  انأل  لاق  فیک  لاق و  لاق ال  طق  تمختأ  له  لاقف  هعریعزلا  ابأ  کلملا  دـبع  لأـس  و 
.اهیلخن هدعملا و ال 

.هیهتشی دعب  وه  ماعطلا و  ناسنإلا  كرتی  نأ  هءورملا  نم  لاقی  ناک  و 
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.اهبانتجا رومألا  تآوس  کیفکی  هؤلم و  کیفکی  نطبلا  بارق  نإف  رعاشلا  لاق  و 

کلزنم نم  ینب  ای  جرخت  یل ال  لوقی  یمع  ناک  یعمصألا  یخأ  نبا  نمحرلا  دبع  لاق  و 

هلق یلإ  لوئت  هرثکلا  نإف  املح  هیلإ  ددزت  الف  کملح  تذخأ  اذإف  يذغتت  ینعی  کملح  ذخأت  یتح 

ثلث ماعط و  ثلثف  تیبأ  اذإ  امأ  هبلـص و  ماقأ  ام  هماعط  نم  لجرلا  بسحب  نطب  نم  ارـش  ءاعو  مدآ  نبا  ألم  ام  عوفرملا  ثیدحلا  یف  و 
.سفن ثلث  بارش و 

.هبلق اسق  هنطب و  مقس  همعط  رثک  نم  هبلق و  افص  هنطب و  حص  همعط  لق  نم  یبنلا ص  نع  هفیذح  يور  و 

.ءاملا هیلع  رثکأ  اذإ  تومی  عرزلاک  امهب  تومی  بلقلا  نإف  بارشلا  ماعطلا و  هرثکب  بولقلا  اوتیمت  هنع ص ال  و 

ابأ كأشج  سبحا  لاقف  أشجتأ  انأ  هللا و  لوسر  تیتأ  مث  انیمـس  امحل  ادـیرث و  اموی  تلکأ  لاـق  هیبأ  نع  هفیحج  یبأ  نب  نوع  يور  و 
 . هللا هضبق  نأ  یلإ  هنطب  ءلم  اهدعب  هفیحج  وبأ  لکأ  امف  لاق  هرخآلا  یف  اعوج  مکرثکأ  ایندلا  یف  اعبش  مکرثکأ  نإ  هفیحج 

هدعبأف رانلا  هنطب  هلخدأ  نم  لاق  هنطب و  یلع  هدی  رمأ  ءام و  هیلع  برـش  و  .رمتلا )  أدرأ  : لقدـلا رمنلا  لقد (  رمت  نم  الیلق  یلع ع  لکأ 
 . اعمجأ مذلا  یهتنم  الان  کجرف  هلؤس و  کنطب  طعت  امهم  کنإف  لثمت  مث  هللا 

وأ نیتمقللا  یلع  دیزی  هلیل ال  رفعج  نب  هللا  دبع  دنع  هلیل و  نیـسحلا  دنع  هلیل و  نسحلا  دنع  هیف  لتق  يذـلا  ناضمر  یف  رطفی  ناک ع  و 
 . هلیللا کلت  هللا  هنعل  مجلم  نبا  هبرضف  نطبلا  صیمخ  انأ  هللا و  رمأ  یتأی  یتح  لئالق  لایل  یه  امنإ  لوقیف  هل  لاقیف  ثالثلا 

اذإف لکأی  ناک  ایندلا  قراف  یتح  ماعط  نم  مهنم  لجر  عبـش  ام  هنطب  هیحان  یف  الإ  مهدحأ  لکأی  ام  اماوقأ  تکردأ  دقل  نسحلا  لاق  و 
.کسمأ عبشلا  براق 

دربملا دشنأ  و 

یتفلا بسح  یف  نطبلا  ءالتما  نإف 

.حلاص مسجلا  یف  وه  ءانغلا و  لیلق 

لقأ نم  هالـصلا و  لقأ  مونلا  رثکأ  نم  مونلا و  نم  رثکأ  لکألا  نم  رثکأ  نم  هنإـف  لـکألا  اورثکت  ـال  لیئارـسإ  ینب  اـی  یـسیع ع  لاـقو 
.نیلفاغلا نم  بتک  هالصلا 

 . نیعئاجلا تیسن  تعبش  اذإ  ینإ  لاق  رصم  نئازخ  کیدی  یف  عبشت و  کل ال  ام  فسویل ع  لیق  و 

اهبحاص کلهلا  یف  تعقوأ  هلکأ  رعاشلا و  لاق  و 
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اهفصنف و هیدی  نیب  نم  هجاجد  کلملا  ذخأف  ماعطلا  یلإ  هاعدف  همدقتساف  ءاضقلل  رخطـصإ  نم  لجر  فاتکألا  يذ  روباسل  فصو  و 
اوناک انفلس  نإ  لاق  هدلب و  یلإ  هفرـصف  رخآلا  فصنلا  لکأ  نم  کلملا  غرفی  نأ  لبق  هیلع  یتأف  لجرلا  کلذ  يدی  نیب  اهفـصن  لعج 

.هرشأ هیعرلا  لاومأ  یلإ  ناک  کلملا  ماعط  یلإ  هرش  نم  نولوقی 

هیلع تیلص  ام  هنم  تام  ول  هللا  لاقف و  تومی  داک  مختأف و  اماعط  لکأ  کنبا  نإ  بیبح  نب  هریمسل  لیق 

.تیهتشا ام  لک  لکأت  نأ  فرسلا  نم  نإ  هعفری  سنأ 

نأ اهرـش  ءرملاب  یفک  هتلکأ  محللا  یلإ  تمرق  املک  لاق أ و  هیلإ  انمرق  لاق  اذـه  ام  لاقف  امحل  لکأی  وه  هنبا و  مصاع  یلع  رمع  لخد 
.یهتشی ام  لک  لکأی 

.بعرلا نم  هللااب  اونیعتسا  هعفری  دیعس  وبأ 

مؤش بعرلا  لاقی  هرشلا و  وه  اولاق 

.هدربلا ءاد  لک  لصأ  هعفری  سنأ 

.دهفلا مونک  ماونب  دبعلا و ال  لکأک  لاکأب  تسل  دشنأ  لکألا و  هرثکب  ریعت  برعلا  دیرد  وبأ  لاق  همختلا و  یه  اولاق 

هلکأ لکآل  الإ  رزأ  مل  اذإ  رعاشلا  لاق  و 

 . ریعشلا هماعط  هماع  ناک  ءاشع و  هلهأل  هل و  ام  یلایل  ایواط  تیبی  هللا ص  لوسر  ناک  سابع  نبا 

اولاق ضبق  نأ  یلإ  هللا  هثعب  ذـنم  الوخنم  ازبخ  هللا ص  لوسر  لکأ  لخنم و ال  انل  ناک  ام  قحلاب  ادـمحم  ثعب  يذـلا  هشئاع و  تلاـق  و 
.فأ فأ  لوقن  انک  تلاق  ریعشلا  قیقد  نولکأت  متنک  فیکف 

 . لج زع و  هبر  یقل  نأ  یلإ  اروحم  افیغر  هللا ص  لوسر  لکأ  ام  سنأ 

 . ایندلا قراف  یتح  هطنح  زبخ  نم  هیلاوتم  مایأ  هثالث  هلهأ  هللا ص و  لوسر  عبش  ام  هریره  وبأ 

مل هللا ص و  لوسر  تام  تیکب  الإ  یکبأ  نأ  ءاشأ  ام  تلاق  کیکبی  ام  تلقف  یکبت  یه  هشئاـع و  یلع  تلخد  لاـق  قورـسم  يور  و 
.ایندلا انیلع  تراهنا  مث  نیترم  موی  یف  ربلا  زبخ  نم  عبشی 

یئاطلا متاح 

اوری نأ  یباحص  ییحتسأل  ینإ  و 

اهلؤس کسفن  تیطعأ  نإ  کنإف 
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.اعمجأ مذلا  یهتنم  الان  کجرف  و 

.هءورملا طوقس  یلع  لیلد  هنإ  اولاق  دجی و  ام ال  ناسنإلا  یهشتی  نأ  یهن  دق  هنإف  دجی  ام ال  یهشتی  ناک ال  هلوق ع  امأف 

.حاکنلا ثیدح  همعطألا و  یهشت  رکذ  انسلاجم  اوبنج  فنحألا  لاق  و 

یهتـشأ انأ  رخآ  لاق  نارفعزلا و  هریثک  اجابکـس  یهتـشأ  انأ  دـحاو و  لاقف  همعطـألا  یهـشتن  اـنلعجف  راد  یف  انـسلج  ظـحاجلا  لاـق  و 
انأ تلاق  طئاحلا و  تبرضف  رادلا  رئب  اهنیب  اننیب و  هأرما  انبناج  یلإ  ینیـصرادلا و  هریثک  هسیره  یهتـشأ  انأ  رخآ  لاق  هفـشان و  هجهابط 

ینامألا هحئار  مشت  انتراج  همامث  لاقف  مکخیبط  نم  هراضغلا  هذه  ءلم  ینوطعأف  لماح 

یناشاک

رذوبا نآ  قفاوم و  قداص و  ادـخ  قیرط  رد  يردارب  قباـس  ناـمز  رد  ارم  دوب  هللا ) یف  خا  یـضم  اـمیف  یل  ناـک  مالـسلا : هیلع  لاـق  (و 
ار وا  تشاد  یم  گرزب  هک  دوب  و  ینیع ) یف  همظعی  ناک  و   ) هللاامهمحر دوب  نوعظم  نب  ناـمثع  هک  دـنا  هتفگ  یـضعب  دوب و  يراـفغ 

نیا .رایتخا و  نیع  هب  نآ  رظاـن  دوب و  اـیند  رغـصتسم  ینعی  وا  نیب  نشور  مشچ  رد  اـیند  يدرخ  هنیع ) یف  ایندـلا  رغـص   ) نم مشچ  رد 
نیا دوخ و  مکـش  یگبلغ  تنطلـس و  زا  هدمآ  نوریب  دوب  و  هنطب ) ناطلـس  نم  اجراخ  ناک  و   ) هللا لها  نویع  رد  دوب  وا  مظع  مزلـستم 

هب وا  ندومن  هجوت  هلیذر و  تافـص  زا  وا  صوـلخ  هراـما و  سفن  هب  وا  داـیقنا  مدـع  هیناـسفن و  توهـش  زا  وا  جورخ  زا  تسا  تیاـنک 
و دـجو ) اذا  رثکی  و ال   ) تفای یمن  هک  ار  يزیچ  درک  یمن  وزرآ  سپ  دـجی ) اـم ال  یهتـشی  ـالف   ) تمه ولع  تفع و  تلیـضف  بناـج 
رد دوب  و  اتماص ) هرهد  رثکا  ناک  و   ) هیناف روما  هیویند و  هعتما  رد  وا  تبغر  مدع  ببـس  هب  تفای  یم  نوچ  تشاد  یمن  راک  هب  رایـسب 

يدش بلاغ  نیلئاقلا ) ذـب   ) راتفگ هب  يدـمآرد  رگا  سپ  لاق ) ناف   ) دـش یمن  ینعیالام  مالک  بکترم  هچ  شوماخ  دوخ  تاقوا  رتشیب 
ياهتلاسم زا  راـثآ  ضیف  ملع  لـالز  هب  ار  ناگدـننک  لاوس  یگنـشت  يدـناشن  ورف  و  نیلئاـسلا ) لـیلغ  عقن  و   ) راـگزور ناگدـنیوگ  رب 

مدرم ینعی  .وا  عضاوت  ترثک  زا  تسا  تیانک  نیا  هدش  هدرمش  فیعض  رادقم و  یب  راوخ و  دوب  و  افعضتسم ) افیعـض  ناک  و   ) راوشد
ثیل وهف   ) رازراک رد  ششوک  تقو  يدمآرد  رگا  سپ  دجلا ) ءاج  ناف   ) دندرمش یم  راوخ  فیعض و  ار  وا  عضاوت ، ترثک  تهج  هب 
دشاب قتشم  هک  هدش  عقاو  هلمهم  نیع  هب  داع )  ) یتیاور رد  بضغ و  مشخ و  تیاغ  زا  هدننکزیتس  هدنباتـش و  دوب  يریـش  وا  سپ  داغ )

رب يدروآ  هلمح  هاگره  هچ  تسا  یکاـنرهز  تیاـغ  رد  هک  ناـبایب  ياـهدژا  و  داو ) لـص  و   ) .هدـنود دوب  يریـش  وا  ینعی  ودـع .)  ) زا
چیه تشاذـگ  یمن  ورف  هجحب ) یلدـی  ال   ) راـگدرورپ ترـضح  هب  برقت  تهج  هب  يدروآرب  ناـشیا  زا  راـمد  راـگزور  هبت  نانمـشد 

نآ عضاوم  رد  تجح  نتخاس  يراج  رد  دوب  لقتسم  مکاح  وا  ینعی  یـضاق  همکحم  هب  دیایب  ات  ایـضاق ) یتای  یتح   ) یناهرب یتجح و 
و  ) .دوخ عضاوم  رد  ار  ءایـشا  عیمج  وا  ندومن  عضو  و  وا ، لدـع  هب  تسا  تراشا  نیا  .نآ و  رد  دوخ  ریغ  یمکاـح  هب  دوبن  جاـتحم  و 
وا لثم  رد  ار  رذـع  تفای  یم  هچنآرب  هلثم ) یف  رذـعلا  دـجی  ام  یلع   ) ار کی  چـیه  درک  یمن  تمالم  هک  دوب  و  ادـحا ) مولی  ـال  ناـک 
درک یمن  تمالم  ینعی  .تسا  عقاو  رذعلا ) دجی  ام ال  یلع   ) یتیاور رد  ار و  وا  ندروآ  رذع  دینش  یم  هکنآ  ات  هراذتعا ) عمـسی  یتح  )

، دشاب هتـسنادن  وا  دشابن و  يرذع  ار  وا  رمالا  سفن  یف  هک  درک  یم  نآ  زیوجت  هچ  .نآ  رذع  هب  تشاد  یمن  ملع  هچ  رگا  ار و  يدحا 
هلگ تیاکـش و  هک  دوب  و  اعجو ) وکـشی  ناک ال  و   ) .دومن یم  وا  راذـتعا  عامتـسا  هکنآ  ات  درک  یمن  وا  تمـالم  نیا ، هطـساو  هب  سپ 

یلاعت هناحبـس و  قح  ياضق  هب  وا  ياضر  هب  تسا  لاد  نیا  درد و  نآ  ندش  شوخ  دزن  رگم  هئرب ) دنع  الا   ) يدرد چـیه  زا  درک  یمن 
یمن هچنآ  تفگ  یمن  و  لعفی ) اـم ال  لوقی  ـال  و   ) دومرف یم  هچنآ  درک  یم  هک  دوب  و  لوقی ) اـم  لـعفی  ناـک  و   ) .اـیالب رد  وا  ربص  و 
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یلع بـلغی  مـل   ) مـالک رب  دـش  یم  بوـلغم  رگا  دوـب  و  مـالکلا ) یلع  بـلغ  نا  ناـک  و   ) وا بذـک  مدـع  رب  تـسا  هیبـنت  نـیا  درک و 
لاوقا رد  وا  هبلاغم  هلداجم و  تارامم و  كرت  هب  تسا  ءامیا  نیا  مائل و  مارک و  سلجم  رد  یـشوماخ  رب  دش  یمن  بولغم  توکـسلا )

( ملکتی نا  یلع   ) نآ زا  رت  صیرح  هنم ) صرحا   ) ندینش رب  دوب  و  عمسی ) ام  یلع  نا  و   ) .یشوماخ هب  ینعی ) الام   ) لوق زا  وا  لودع  و 
هک دوب  و  نارما ) ههدـب  اذا  ناک  و   ) تسا تمکح  تلیـضف  زا  نیا  .هدافا و  رب  هدافتـسا  بناج  نداد  حـیجرت  تهج  زا  ندـش  اـیوگ  رب 

سفن ياوـه  هب  تسا  رتـکیدزن  اـهنآ  زا  نیمادـک  هک  يدرک  رظن  يوـهلا ) یلا  برقا  اـمهیا  رظن   ) راـک ود  وا  هب  يدیـسر  هاـگان  نوـچ 
نیا دادـعت  زا  ترـضح  نآ  ضرغ  هکنوـچ  .يدرک و  راـیتخا  دوـب  سفن  فـالخ  هچنآ  ینعی  نآ  هـب  يدرک  تفلاـخم  سپ  هفلاـخف ) )

هک تسا  امـش  رب  سپ  قالخالا ) هذهب  مکیلعف  : ) هک دومرف  نآ  زا  دعب  تهج  نیا  زا  نآ ، هب  دوب  ناعماس  يادـتقا  هناگهدزاود  تافص 
ات نآ  رد  دینک  تبغر  و  اهیف ) اوسفانت  و   ) نآ رب  دیتسیاب  سپ  اهومزلاف )  ) هدیمح فاصوا  هدیدنسپ و  ياه  قلخ  نیا  هب  دیوش  فصتم 

( لیلقلا ذـخا  نا   ) دـینادب سپ  اوملعاف )  ) نآ هب  دـیوش  فصتم  هک  دـیناوتن  رگا  و  اهوعیطتـست ) مل  ناف   ) .ار ناهج  ود  تداعـس  دـیبایب 
.نآ زا  يرایسب  نتشاذگورف  زا  تسا  رتهب  ریثکلا ) كرت  نم  ریخ   ) نآ زا  یکدنا  نتفرگارف  هکنآ 

یلمآ

ینیوزق

نب نامثع  دـنا  هتفگ  تسا و  يراـفغ  رذوبا  دـنا  هتفگ  .قفاوم  قداـص و  ادـخ  قیرط  رد  دوب  يردارب  ارم  هتـشذگ  ماـیا  رد  دـیامرف  یم 
دوخ مکـش  ناطلـس  زا  نوریب  دوب  وا و  مشچ  رد  اـیند  يدرخ  ار  وا  نم  مشچ  رد  دوـمنیم  گرزب  دوـب  و  اـمهل ) هللا  رفغ   ) دوـب نوـعظم 
یم بلاغ  تفگ  یم  رگا  وگ ، مک  شوماـخ و  راـگزور  رثکا  دوب  .یتفاـی و  رگا  يدربن  راـک  هب  رایـسب  و  یتفاـین ، هچنآ  يدرکن  وزرآ 

.تمکح و تظعوم و  تایح  بآ  تفرعم و  ملع و  لالز  هب  ار  ناگدـننک  لاوس  یگنـشت  دادـیم  نیکـست  ناگدـنیوگ و  همه  رب  دـمآ 
تسا ریش  مان  مه  نآ  تسا و  همجعم  نیغ  هب  یضعب  رد  افج و  ینمشد و  ینعی  ناودع  زا  .تسا و  هلمهم  نیع  هب  داع  خسن  یـضعبرد 
يداو دـنیوگ و  لص  ار  هیلب  هیهاد و  مه  و  درز ، کیراب و  رام  ای  تسا  رام  مال  دـیدشت  هب  لـص  دـننک و  یم  فصو  نآ  هب  ار  ریـش  و 

یـشیورد و هب  لد  هداـتفا  عضاوتم و  ینعی  .شیوخ  سفن  رد  فیعـض  دوب  .دـشاب  عـقاو  اهتـشپ  اـی  اـههوک  ناـیم  هک  اـهنیمز  وا  ارحص 
تقو دمآ  یم  هاگره  ناشیا و  اب  يرابدرب  ارادم و  عضاوت و  للذـت و  ببـس  هب  نامدرم  شیپ  هدـش  هدرمـش  فیعـض  هداهن و  یگداتفا 
ایهم يالب  و  دوب ، نیک  رهز و  رپ  رام  نیگمشخ و  ریش  تقو  نآ  رد  دشاب  مزال  اجنآ  تیعمج  دافیا  هک  يرما  رد  ششوک  نامز  دج و 

یـضاق دزن  دـمآ  یم  اـت  يربص  یب  يور  زا  هن  تقو و  زا  شیپ  ار  دوخ  تجح  تشاذـگ  یمن  ورف  یلدـی ) ـال  هلوق   ) ادـعا ناـج  يارب 
یمن رد  يوعد  تقویب  و  درک ، یمن  يربص  یب  روما  زا  يرما  رد  تشاد  یـسک  اب  هک  یئارجام  تموصخ و  رد  هک  تسنآ  دارم  ارهاظ 

لقع و تناتم  رب  تلـالد  قیرط  نیا  و  دـمآ ، یمن  ناـیم  رد  یلدـع  مکح  یـضاق و  اـت  تخاـس ، یمن  رهاـظ  شیوخ  تجح  تفرگ و 
دوب .دراد و  مامت  یتبـسانم  قباس  تافـص  اب  و  تلادع ، باوبا  زا  تسا  یگرزب  یباب  و  دـنک ، یم  يار  باوص  یگدیجنـس و  لمحت و 
یم دوب  باوص  رگا  دینـش  یم  وا  رذـع  هک  هاـگنا  اـت  نآ  لـثم  رد  رذـع  تفاـی  یم  هک  يرما  رب  ار  سک  چـیه  درک  یمن  تمـالم  هک 

هک دوب  .نآ و  زا  ندش  هب  دزن  رگم  یتلع  يدرد و  زا  درک  یمن  تیاکـش  هک  دوب  .تشاد و  یم  اور  تمالم  دوب  اطخ  رگا  تفریذـپ و 
رد دـندرک  یمن  هبلغ  نتفگ  نخـس  رد  وا  رب  دـندرک  یم  هبلغ  رگا  هک  دوب  .درک و  یمن  هچنآ  تفگ  یمن  تفگ و  یم  هچنآ  درک  یم 
ود نآ  زا  کی  مادک  ات  يدرک  رظن  راک ، ود  ار  وا  يداد  يور  هاگره  دوب  .نتفگ و  رب  دوخ  زا  رتصیرح  ندینـش  رد  دوب  .یـشوماخ و 
هک راـبتعا  نآ  زا  دـشابن  باوص  تاـقوا  بلاـغ  سفن  ياهـشهاوخ  نوچ  و  يدومن ، نآ  تفلاـخم  سپ  سفن  ياوه  هب  تسا  رتکیدزن 
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اطع نآ  سپ  بلاط ، ار  نآ  قیرفت  وا  عبط  و  دشاب ، بغار  لام  نآ  لذب  هب  وا  سفن  هتفای  ثاریم  هیفـس  نادان  الثم  .دیامرف  ار  نآ  سفن 
ءـالقع و سپ  يار  دادـس  لـقع و  باوص  يور  زا  هن  ددرگ  یم  رداـص  عبط  سوه  تهافـس و  يور  زا  هچ  دوبن ، باوص  هجو  نآ  زا 

نیا قیقحت  .بلاط و  ار  نآ  لقع  و  دشاب ، هراک  ار  نآ  سفن  هک  دنیامن  رایتخا  نآ  ددرگ  ضراع  ار  ناشیا  راک  ود  نوچ  نامیا  بابرا 
باوص و یلوا و  فالخ  یلوا و  و  درامگ ، نآ  رد  حیحـص  رظن  دـهد  يور  ار  وا  هک  راـک  ره  رد  رـصبتسم  صخـش  هک  تسنآ  ماـقم 
و دوب ، سفن  ياوه  نآ  هک  دـیامن  یلوا  فـالخ  كرت  و  دوب ، لـقع  مکح  نآ  هک  دـیامن  یلوا  هب  لـمع  سپ  دسانـشب ، نآ  باوصاـن 
، ریغال دناوت  ناشن  نیمه  هب  شیوخ  سفن  لقع و  نایم  زیمت  دشابن و  رـسیم  قیرط  نیا  زج  سفن  ياوه  لقع و  مکح  هب  ملع  ار  یمدآ 

باوص نیا  یئوگ  ناشیا  اب  رگا  دـنهد و  یم  كرت  بجاو  اـی  یلوا  باوص و  يرما  ماـقم  ضعب  رد  هک  ینیب  ار  نیـصقان  زا  یـضعب  و 
نیا مداد ، كرت  تسا  يرکم  اجنآ  هک  متـسناد  مدید  نآ  هب  بغار  ار  دوخ  مدرک  هضرع  دوخ  سفن  رب  دـیوگ  يدرک  كرت  ارچ  دوب 

درادنپ وا  تسا  هدوب  لقع  مکح  تبغر  نآ  هتخاسن ، ادـج  مه  زا  نآ  نیا و  مکح  هدرکن و  زیمت  مه  زا  شیوخ  لقع  سفن و  صخش 
.تفرعم حیحص و  تخانش  تریصب و  ملع  لوصح  رب  تسا  فوقوم  هار  نیا  رد  تمالـس  هک  دش  مولعم  سپ  تسا ، هدوب  سفن  ياوه 

قالخا نآ  همه  رب  دـیناوتن  رگا  سپ  نآ  رد  دـیئامن  تبغر  و  نآ ، رب  دـیدرگ  مزالم  ار و  نآ  دریگارف  قالخا  نیا  هب  داب  امـش  رب  سپ 
ریثک كرت  زا  تسا  رتهب  لیلق  ذخا  هک  دینادب  ندیسر ، لامک  زا  يا  هیاپرد  و  ندوب ،

یجیهال

الف هنطب ، ناطلس  نم  اجراخ  ناک  هنیع و  یف  ایندلا  رغص  ینیع  یف  همظعی  ناک  و  هللا ! یف  خا  یضم  امیف  یل  ناک  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
ناف افعضتسم ، افیعض  ناک  نیلئاسلا و  لیلغ  عقن  نیلئاقلا و  ذب  لاق  ناف  اتماص ، هرهد  رثکا  ناک  دجو و  اذا  رثکی  دجیال و ال  ام  یهتشی 

عمـسی یتح  هلثم  یف  رذعلا  دجی  ام  یلع  ادـحا  مولیال  ناک  ایـضاق و  یتای  یتح  هجحب  یلدـیال  داو ، لص  باغ و  ثیل  وهف  دـجلا  ءاج 
یلع بلغی  مل  مالکلا  یلع  بلغ  نا  ناک  لعفی و  ام ال  لوقی  لعفی و ال  ام  لوقی  ناک  هئرب و  دـنع  الا  اعجو  وکـشیال  ناـک  هراذـتعا و 
هذهب مکیلعف  هفلاخف ! يوهلا  یلا  برقا  امهیا  رظن  نارما  ههدـب  اذا  ناک  ملکتی و  نا  یلع  هنم  صرحا  عمـسی  ام  یلع  ناک  توکـسلا و 

هک مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .ریثکلا » كرت  نم  ریخ  لیلقلا  ذـخا  نا  اوملعاف  اهوعیطتـست  مل  ناف  اهیف ، اوسفانت  اهومزلاف و  قئـالخلا ،
وا و رظن  رد  ایند  ندوب  کچوک  نم  رظن  رد  ار  وا  تشاد  یم  گرزب  هک  دوب  ادخ و  هار  رد  يردارب  هتشذگ  نامز  رد  نم  يارب  زا  دوب 

دوب تفای و  یم  هک  ار  يزیچ  دروخ  یمن  رایسب  تفای و  یمن  هک  ار  يزیچ  درک  یمن  شهاوخ  سپ  دوخ ، مکـش  طلـست  زا  دوب  نوریب 
ناگدننک لاوس  یگنـشت  دناشن  یمورف  ار و  ناگدنیوگ  دـش  یم  بلاغ  تفگ  یم  نخـس  رگا  سپ  شوماخ ، شراگزور  زا  رتشیب  رد 

دروآ یمن  نابایب ، ياهدژا  هنـسرگ و  ریـش  دننام  دوب  سپ  داهج ، شالت و  تقو  دمآ  یم  رگا  سپ  عاضوا ، ناوتان  نت  ناوتان  دوب  ار و 
رد ار  رذع  تفای  یم  هک  يزیچ  رب  ار  یـسک  درک  یمن  شنزرـس  تمالم و  هک  دوب  ار و  هدننک  مکح  تفای  یم  هکنیا  رگم  ار  یتجح 

، ضرم نآ  ندـش  عفر  دزن  رد  رگم  یـضرم  زا  درک  یمن  تیاکـش  هک  دوب  ار و  سک  نآ  رذـع  درک  یم  لوبق  هکنیا  اـت  زیچ  نآ  لـثم 
یم هک  ار  يزیچ  تفگ  یم  درک ، یمن  تیاکش  زگره  سپ  تشذگ ، یم  تیاکـش  تقو  هکنیا  ات  درک  یمن  ضرم  زا  تیاکـش  ینعی 

تکاـس جـهن  رب  دوب  هدـشن  عونمم  نتفگ  نخـس  زا  دوب  عوـنمم  بوـلغم و  رگا  هک  دوـب  درک و  یمن  هک  ار  يزیچ  تفگ  یمن  درک و 
هاـگان هب  هاـگره  نتفگرب و  نآ  زا  رت  صیرح  ندینـش  رب  دوب  ماـقم و  حالـص  ندـیدن  تحلـصم و  يور  زا  هکلب  ینعی  ریغ ، زا  ندـش 

رب سپ  ار ، نآ  درک  یم  تفلاخم  سپ  هراما  سفن  شهاوخ  هب  تسا  رت  کیدزن  مادـک  هک  درک  یم  هاگن  راـک ، ود  وا  رب  دـمآ  یمرد 
هتـشادن یناوت  رگا  سپ  نآ ، رد  دیـشاب  بغار  ار و  قالخا  نیا  دوخ  رب  دـینادرگ  مزال  سپ  قـالخا ، نیا  هب  ندـش  فصتم  تساـمش 

.نآ رایسب  ندرک  كرت  زا  تسا  رتهب  نآ  كدنا  ندرک  بسک  هک  دینادب  سپ  نآ ، عیمج  لیصحت  رب  دیشاب 
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ییوخ

سرتـفی هنـال  دـسالا  يداـعلا :)  ) باوصلا باوجلا  یلا  مهقاـیتشا  بیهل  لاوس و  شطع  عفد  نیلئاـسلا ) لـیلغ  عقن  ، ) بلغ ذـب :) : ) هغللا
هنم ناعون  هنم  دیداخالا  تایماما  نم  ادج  ثیبخ  تایح  سنج  هیهادلا ، لصلا : .هعساولا  دیدشلا  هرطملا  عطاقلا  فسلا  لصلا )  ) سانلا

- ناریا دنه و  یف  صخالا  یلع  دجوی  رفـصا و  رخالا  و  رـصم ، یف  امیـس  اقیرفا و ال  یف  دـجوی  همتاق و  عقب  عم  هرـضخلا  یلا  براض 
مدق ناک  ربخ  رقتـسم  فرظ  یل : بارعالا : .هل  بهات  ریغ  نم  هاتا  رمالا :) ههدب   ) .اهب جتحا  اهلـسرا و  هجحب  یلدا  یلدیال :)  ) .دـجنملا

رقتسم اضیا  فرظلا  و  هتلص ، یضم  یفرح و  لوصوم  یه  هینامزلا و  هیردصملا  ءام  یلع  لخد  راج  یضم  امیف  خا ، وه  اهمـسا و  یلع 
یلع بضنف  یـضاقلا  یلا  یتای  يا  ایـضاق  یتاـی  هیفـصولا ، ینعم  نم  اـهیف  اـمل  خا  هلوقب  قلعتم  رورجم  راـج و  هللا  یف  ربخ ، دـعب  ربخ 
لاقف هیلا ؟ راشملا  خالا  اذه  وه  نم  و  مالکلا ، اذهب  ینعملا  یف  سانلا  فلتخا  دـق  یلزتملا : حراشلا  لاق  ینعملا : .لاصیالا  فذـحلا و 

ءاج ناف  هلوقل : موق  هدعبتـسا  يراـفغلا و  رذوبا  وه  موق : لاـق  و  لاـق : نا  یلا  موق  هدعبتـسا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  وه  موق :
فورعملا ورمع  نب  دادقملا  وه  موق : لاق  .هلاسبلاب و  نیفورعملا  هعاجـشلاب و  نیفوصوملا  نم  نکی  مک  رذابا  ناف  داع ، ثیل  وهف  دجلا 

هلـضف یف  درو  دق  و  هقیرطلا ، نسح  ادهاجم  اعاجـش  ناک  نیـصلخملا و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هعیـش  نم  ناک  و  دوسالا ، نب  دادـقملاب 
مـالک هنکل  و  نیعم ، خا  یلا  هراـشاب  سیل  هنا  موق : لاـق  و  نوعظم .) نب  ناـمثع  ءـالوه : یلع  مثیم  نبا  داز  و   ) عوفرم حیحـص  ثیدـح 
يوقا يدـنع  اذـه  و  یبحاص ، ای  یبحاصل و  تلقف  رعـشلا : یف  مهلوق  لثم  کلذ  لـثمب  هیراـج  برعلا  هداـع  و  لـثملا ، جرخم  جراـخ 

نف وه  و  یبرعلا ، بدالا  یف  ماه  نفل  ارکتبم  مالکلا  اذـه  یف  مالـسلا ) هیلع   ) نوکی اهیجو  حراشلا  اذـه  هلعج  اـم  یلع  لوقا : .هوجولا 
یلع هانبم  یبرعلا و  بدالا  یف  هیلیثمتلا  تایاورلا  وا  کیتنامور  نفب  هریخالا  روصعلا  هذـه  یف  عاـش  اـمب  هبـشا  وه  تاـماقملا و  ءاـشنا 

نرقلا یف  تاماقملا  ءاشنا  جـضن  عاش و  دـق  .ءارقلا و  راکفا  یف  يداقتنا  وا  یمیلعت  فدـه  ریوصت  نمـضتت  هیاور  عادـبا  هصق و  ءاشنا 
، نامزلا کلذ  یف  ناسارخ  تاعماج  بتاکم و  یجیرخ  نادـمه و  یلاها  نم  نامزلا  عیدـب  ریهـشلا  ذاتـسالا  هیف  رهم  و  يرجهلا ، عبارلا 

دمحموبا يریرحلا  ذاتـسالا  نفلا  اذه  هدـعب  عرب  مث  .ترـشن  تعبط و  هماقم  نوسمخ  اهنم  یقب  هماقم  هئامعبرا  لجترا  هنا  هنع  یکحف 
هنونف رئاسک  یبرعلا  بدالا  نم  نفلا  اذه  ذاتسا  مالسلا ) هیلع   ) ناکف .یمارحلا  يرصبلا  يریرحلا  نامثع  نب  دمحم  نب  یلع  نب  مساقلا 

: هفص هرشع  عبرا  هلدعف  هللا  لیبس  یف  هعم  یخاتلا  یغبنی  يذلا  نموملا  خالا  فیصوت  اذه  هتماقم  یف  هفده  ناک  هغالبلا و  وحنلا و  نم 
طلـست مدع  برـشملا و  لکاملا و  هذل  یلا  ههجوت  مدـع  .امهریغ 2 - هاجلا و  لاملا و  یف  اـهیلا  ههجوت  مدـع  هنیعب و  ایندـلا  رغـص  - 1
بلغیف قلخلل ، عفانلا  قحلا و  وه  امب  ـالا  ملکتی  ـال  .مایالا 4 - رثکا  یف  تمـصلا  هموزل  و  مـالکلا ، هرثک  نع  هباـنتجا  .هیلع 3 - هوهشلا 

رهاـظلا و یف  افیعـض  نوـکیف  هداـبع ، هب  هللا  فـصو  اـمک  اـنوه  ضرـالا  یلع  یـشمی  .نیعماـسلا 5 - لـیلغ  یفـشی  و  نیقطاـنلا ، یلع 
هریغ مولی  ال  .اهنم 8 - دیفتسی  اهب و  یـضقی  نم  دنع  الا  هتجح  رهظی  ال  .قحلا 7 - لیبس  یف  داهجلا  دنع  اعاجـش  نوکی  .افعضتسم 6 -

.ضرملا نم  هئرب  نایب  دـنع  الا  عجولا  نم  وکـشی  ال  .همول 9 - نم  عنم  هسفن و  نع  عفد  امبرف  همول ، بجوی  امع  هراذـتعا  عمـسی  یتح 
عامتسالا یلع  صرحا  ناک  .هعم 12 - يرامی  تکس و ال  همصخ  نم  قحلا  عمس  اذا  .لعفی 11 - ام ال  لوقی  و ال  لوقی ، ام  لعفی  - 10

لقعلا قفاوی  و  يوهلا ، فلاخی  ام  راتخی  نیفلتخم  نیرما  نیب  هرما  راد  اذا  .سانلا 13 - راظنا  بلج  ملکتلا و  نم  ظاعولا  ءابطخلا و  نم 
هتـشذگ نامز  رد  ارم  دومرف : همجرتلا : .اهنم  رـسیت  ام  كردی  اهلامک ، تافـصلا و  هذه  لک  كرد  یلع  ردـقی  مل  نا  .يدهلا 14 - و 
تفاـین هچنآ  دربـیمن و  ار  مکـش  ناـمرف  و  دوـب ، راوـخ  اـیند  شمـشچ  رد  هک  دوـمنیم  گرزب  ممـشچ  رد  ادـخ ، هار  رد  دوـب  يردارب 

هریچ هدنیوگ  ره  هب  دوشگیم  نخـس  هب  بل  نوچ  و  دوب ، شوخ  شرمع  رتشیب  تشابنایمن ، نآ  زا  ار  مکـش  تفای  ار  هچنآ  دروخیمن و 
ماگنه نوچ  و  دندرمـشیم ، شناوتان  دومنیم و  ناوتان  درکیم ، اود  ار  اهنآ  یگ  هنـشت  درکیم و  اج  ناراتـساوخ  لد  هب  شنخـس  و  دوب ،

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 3786 

http://www.ghaemiyeh.com


و تشادیم ، زاربا  ناتسداد  رب  رد  ار  دوخ  لیلد  دیزگیم ، ار  نمشد  هزرگ  رام  نوچ  دیهجیم و  هشیب  ریش  دننامب  دیسریم  داهج  ششوک 
زا هک  يدوبهب  زا  سپ  رگم  درکیمن  هلگ  يدرد  زا  دونشب ، ار  وا  رذع  ات  تشاد  ناوت  يرذع  هک  یلمع  رد  درکیمن  شنزرس  ار  یـسک 
قح دشیم  بولغم  نخـس  رد  نوچ  درکیمن و  لمع  نادـب  هک  ار  يزیچ  تفگیمن  درکیم و  لمع  تفگیم  هچ  ره  درکیم ، تیاکح  نآ 

باختنا ار  سفن  ياوه  فلاخم  دندادیم  خر  شربارب  رد  راک  ود  نوچ  .درکیمن و  هزیتس  دیزگیم و  یـشومخ  دادیم و  دوخ  فرطب  ار 
دیناوتن رگا  و  دینک ، تباقر  رگیدکی  هب  اهنآ  هرابرد  دیوش و  اهنآ  مزالم  دیزاس و  هویش  ار  هلـضاف  قالخا  نیا  هک  داب  امـش  رب  .درکیم 

هب ردارب  کی  مدوب  هک  اتفگ  یلع  .رایـسب  ریخ  كرت  زا  تسا  رتهب  كدنا  ریخ  تفایرد  هک  دینادب  دیاب  دـیناسر  لامک  دـح  هب  ار  همه 
ره هاوخان  چیپرس و  مکش  نامرف  اجیب ز  راوخ و  درخ و  دوب  شمشچ  هب  ایند  هکناز  ممـشچب  دمآ  گرزب  روای  رای و  دوخ  ارم  قح  هار 
رب هریچ  یتفگ  هچ  رثکا  شوماخ  دـب  تفگ و  مک  نخـس  رتمک  دروخ  دـمآ  لـصاح  شچنآ  هار و ز  ره  لـصاح ز  دـشن  یم  شچنآ 

هـشیب ریـش  گنج  هاگ  هب  ملکت  یب  شناوتان  هدرمـش  مدرم  دوب و  یناوتان  شراعـش  دش  کنخ  شفرح  زا  لئاس  ره  لد  دب  ناگدنیوگ 
رب دوخ  درد  زا  درکن  یضام  رذع  یب  شنزرـس  يدرکن  یـضاق  دزن  زج  شتجح  یتفگن  دوب  يا  هشیدنا  رام  وچمه  نمـشد  هب  دوب  يا 

یـشوماخ دینـشب  قح  هچ  درواـن  رادرک  رد  هچنآ  یتفگن  دروآ  رادرک  رد  تفگ  هچنآ  ره  تئارب  دوبهب و  لاـبند  رگم  تیاکـش  سک 
قالخا نیا  داب  ار  امـش  دش  رظن  رد  شیاوه  اب  فلاخم  دش  رگ  هولج  شراک  ود  رب  ردنا  هچ  يدـیزگرب  نتفگ  هب  ار  ندینـش  يدـیزگ 

درک هرسکی  اهنآ  كرت  دیاشن  دروآ  تسد  رد  همه  ناوتن  رگا  وجلد  تساهنآ  رس  رب  تباقر  وکین 

يرتشوش

و مالـسلا ) هیلع   ) هیلا مالکلا  اذه  فنـصملا  بسن  نیا  نم  ردا  مل  لوقا : قافنلا ) نامیالا و  رفکلاو و  مالـسالا  یف  نوعبرالا - لصفلا  )
هبیتق و نبا  و  هصاخلا ، نم  هبعـش  یبا  نبا  ینیلکلا و  هنع  هاور  مالـسلا -) هیلع   ) نسحلا هنبا  مالک  هنا  یلع  هماعلا  هصاخلا و  تقفتا  دـق 

یلع نب  نسحلا  سانلا  بطخ  لاق  هعفر  نییقارعلا  نم  هباحـصا  ضعب  نع  یقربلا  دمحا  نع  هدع  ( ) یفاکلا  ) یفف هماعلا - نم  بیطخلا 
ایندلا رغص  ینیع  یف  هب  مظع  ام  سار  ناک  و  ینیع ، یف  سانلا  مظعا  نم  ناک  یل  خا  نع  مکربخا  انا  سانلا  اهیا  لاقف : مالـسلا ) هیلع  )

هل فختـسی  الف  هجرف  ناطلـس  نم  اجراخ  ناک  و  دجو ، اذا  رثکیال  و  دـجیال ، ام  یهتـشی  الف  هنطب ، ناطلـس  نم  اجراخ  ناک  هنیع ، یف 
رثکا ناک  مربتیال ، طخـستیال و  یهـشتیال و  ناک  هتعفنمل ، هقث  یلع  الا  هدی  دـمی  الف  هلاهجلا ، ناطلـس  نم  اجراخ  ناک  .هیارال  هلقع و 

لفغیال ناک  ایضاق و  يری  یتح  هجحب  یلدیال  يوعد و  یف  كراشیال  و  ئارم ، یف  لخدیال  ناک  نیلئاقلا  اذب  لاق  اذاف  اتامـص ، هرهد 
نامیالا رفکلاو و  مالسالا  یف  نوعبرالا - لصفلا   ) دجلا ءاج  اذاف  افعضتسم ، افیعض  ناک  مهنود ، یشب ء  هسفن  صخیال  .هناوخا و  نع 

، لوقیال ام  لعفی  و  لوقی ، ام  لعفی  ناک  و  اراذتعا ، يری  یتح  هلثم  یف  رذـعلا  عقی  ام  یف  ادـحا  مولی  ناک ال  ایداع ، اثیل  ناک  قافنلا ) و 
ءربلا و هدـنع  وجری  نم  دـنع  الا  اعجو  وکـشیال  ناک  هفلاخف ، يوهلا  یلا  امهبرقا  یلا  رظن  لضفا ، اـمهیا  يردـیال  نارما  هزتبا  اذا  ناـک 

لثمب مکیلعف  ودعلا  نع  لفغیال  و  مقتنیال ، یهشتیال و  یکشتیال و  طخستیال و  مربتیال و  ناک  هحیصنلا ، هدنع  وجری  نم  الا  ریشتسیال 
هیلع  ) نسحلا لاق  فحتلا )  ) یف .ریثکلا و  كرت  نم  ریخ  لیلقلا  ذـخاف  اهلک  اـهوقیطت  مل  ناـف  اـهومتقطا ، نا  همیرکلا  قـالخالا  هذـه 

نم اجراخ  ناک  هنیع ، یف  ایندلا  رغـص  ینیع  یف  هب  مظع  ام  سار  ناک  ینیع و  یف  سانلا  مظعا  نم  ناک  هنع :- يور  ام  یف  مالـسلا -)
نیلئاقلا ذب  لاق  اذاف  اتماص  هرهد  رثکا  ناک  مربتیال  طخـستیال و  یکـشتیال و  ناک  هعفنمل ، هقث  یلع  الا  ادـی  دـمی  الف  هلاهجلا ، ناطلس 

اذا ناک  .لوقی  نا  یلع  هنم  صرحا  عمتـسی  نا  یلع  ءاملعلا  عماج  اذا  ناک  ایداع ، ثیللا  وهف  دـجلا  ءاج  اذاـف  افعـضتسم ، افیعـض  ناـک 
برقا امهیا  يردیال  نارما  هل  ضرع  اذا  ناک  لوقیال ، ام  لعفی  و  لعفیال ، ام  لوقیال  ناک  توکسلا ، یلع  بلغی  مل  مالکلا  یلع  بلغ 

یبا نع  دواد  نب  دمحم  ینثدح  نویعلا )  ) یف .هلثم و  یف  رذعلا  عقی  ام  یلع  ادحا  مولی  ناک ال  هفلاخف ، هاوه  نم  امهبرقا  رظن  هبر ، یلا 
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نم یل  ناک  قیدص  نع  مکربخا  الا  یلع : نب  نسحلا  لاق  لوقی : نامیلـس  نب  ورمع  جرعالا  عیبرلاابا  تعمـس  لاق : یمزراوخلا ، حیرش 
و لحیال ، ام  یهشتی  الف  هنطب ، ناطلس  نم  اجراخ  ناک  .هنیع  یف  ایندلارغـص  ینیع  یف  هب  مظع  ام  سار  ناک  و  ینیع ، یف  سانلا  مظعا 

مالسالا یف  نوعبرالا - لصفلا   ) یکشتیال ناک  هعفنمل ، هقث  یلع  الا  ادی  دمی  الف  هلاهجلا  ناطلـس  نم  اجراخ  ناک  و  دجو ، اذا  رثکیال 
ثیللا وهف  دجلا  ءاج  اذاف  افعـضتسم ، افیعـض  ناک  نیلئاقلا  ذـب  لاق  اذاف  اتماص ، هرهد  رثکا  ناک  مربتیال ، و  قافنلا ) نامیالا و  رفکلاو و 

ناک .توکـسلا  یلع  بلغی  مل  مالکلا  یلع  بلغ  اذا  ناک  لوقی ، نا  یلع  هنم  صرحا  عمـسی  نا  یلع  ءاـملعلا  عماـج  اذا  ناـک  اـیداع ،
ناک هفلاخف ، هاوه  نم  امهبرقا  رظن  قحلا  یلا  برقا  امهیا  يردـیال  نارما  هل  ضرع  اذا  ناـک  لوقیـال ، اـم  لـعفی  و  لـعفی ، اـم  لوقیـال 
یف دادغب -) خیرات   ) یف .الودـع و  ادوهـش  ایـضاق و  يری  یتح  لوقیال  ناک  هریغ - یف  داز  هلثم - یف  رذـعلا  عقی  ام  یلع  ادـحا  مولیال 

یمخللا دیمح  نب  نیـسحلا  نب  دمحم  نع  ناذاش ، نب  میهاربا  نب  دمحا  نع  دحاولا  دبع  نب  دـمحم  نسحلاوبا  ینربخا  دـهازلا - مثیع 
هیلع  ) یلع نب  نسحلا  لاق  لاق : .مصالا  رکبوبا  ناسیک  نب  دمحم  نع  دهازلا  يدادغبلا  مثیع  نع  ظعاولا  هدیبع  نب  نابا  نب  رـضخ  نع 

ایندلا رغص  ینیع  یف  همظع  ام  سار  ناک  و  ینیع ، یف  سانلا  مظعا  نم  ناک  و  یل ، خا  نع  مکربخا  ینا  هباحـصال  موی  تاذ  مالـسلا :)
هل فختـسی  الف  هجرف ، ناطلـس  نم  اجراخ  ناک  .دجو و  اذا  رثکیال  و  دجیال ، ام  یهتـشی  الف  هنطب ، ناطلـس  نم  اجراخ  ناک  هنیع ، یف 

ءاملعلا عماج  اذا  ناک  مربتیال ، طخستیال و  ناک  هعفنملا ، هقث  یلع  الا  ادی  دمی  الف  هلاهجلا ، ناطلس  نم  اجراخ  ناک  و  هیار ، هلقع و ال 
لاق اذاف  .اتماص  هرهد  رثکا  ناک  تمصلا ، یلع  بلغی  مل  مالکلا  یلع  بلغ  اذا  ناک  ملکتی ، نا  یلع  هنم  صرحا  عمسی  نا  یلع  نوکی 

ام لعفی  و  لعفی ، اـم  لوقی  ناـک  ایـضاق ، يری  یتح  هجحب  یلدـیال  و  ئارم ، یف  لخدـیال  يوعد و  یف  كراـشیال  ناـک  نیلئاـقلا  ذـب 
مالـسالا یف  نوعبرالا - لصفلا   ) ادـحا مولیال  ناک  مهنود ، یـشب ء  صتخیال  و  هناوخا ، نع  لفغیال  ناک  اـمرکت ، الـضفت و  لوقیـال ،

هاوه یلا  برقا  وه  ام  یف  رظن  برقا ، اـمهیا  يردـیال  نارما  ههدـب  اذا  ناـک  هلثم ، یف  رذـعلا  عقی  اـم  یف  قاـفنلا ) ناـمیالا و  رفکلاو و 
نع كربخم  ینا  و   ) باتک رخآ  یف  لاقف  هسفن ! نم  هل  العاج  ریبکلا ، هبدا  یف  هقرـس  مالکلا  ذـخا  عفقملا  نبا  نا  بجعلا  مث  .هفلاخف 
الف هنطب ، ناطلـس  نماجراخ  ناک  .هنیع  یف  ایندـلا  رغـص  ینیع  یف  همظعا  ام  سار  ناک  ینیع و  یف  سانلا  مظعا  نم  ناک  یل  بحاص 
ناک و  اندب ، ایار و ال  هل  فختـسیال  و  هبیر ، هیلا  وعدـی  الف  هجرف ، ناطلـس  نم  اجراخ  ناک  و  دـجو ، اذا  رثکیال  و  دـجیال ، ام  یهـشتی 
هقث یلع  الا  ادـبا  مدـقی  الف  هلاهجلا ، ناطلـس  نم  اجراخ  ناک  و  ملعی ، ام  یف  عزانیال  و  ملعیال ، ام  لوقیال  هناـسل ، ناطلـس  نم  اـجراخ 

لخدیال ناک  ایداع ، ثیللا  وهف  دجلا  ءاج  اذاف  افعـضتسم ، افعاضتم  يری  ناک  .نیقطانلا  ذـب  قطن  اذاف  اتماص ، هرهد  رثکا  ناک  هعفنمب ،
نوکی دق  ام  یلع  ادحا  مولیال  ناک  و  الودع ، ادوهـش  و  الدـع ، ایـضاق  يری  یتح  هجحب  یلدـیال  و  ئارم ، یف  كرتشیال  يوعد و  یف 

هدنع وجری  نم  الا  ابحاص  ریشتسیال  ناک  .ءربلا و  هدنع  وجری  نم  یلا  الا  اعجو  وکشیال  ناک  و  هراذتعا ، ام  ملعی  یتح  هلثم ، یف  رذعلا 
نود هسفن  صخیال  ودـعلا و  نع  لفغیال  یلولا و  یلع  مقتنیال  ناک  یکـشتیال و  یهـشتیال و  طخـستیال و  مربتیال و  ناک  هحیـصنلا و 

.عیمجلا كرت  نم  ریخ  لیلقلا  ذـخا  نکلو  قیطت  نل  تقطا و  نا  قـالخالا  هذـهب  کـیلعف  هتوق  هتلیح و  هماـمتها و  نم  یـشب ء  هناوخا 
هقرس اما  و  عبرالا ، تایاورلا  کلت  فالتخا  ریظن  فالتخا  ریسی  نم  يرت  ام  ینعم و  اظفل و  مالسلا ) هیلع   ) مامالا مالک  قرـس  دق  هارتف 

یف نوعبرالا - لصفلا   ) .لوادـتم رما  ءارعـشلا  تاقرـسف  یتایـس  امک  مهدا  نبا  هلاـخ  هتاـیبا : یف  هتارقف  نم  ریثک  نومـضم  هساـنک  نبا 
خالا اذهب  مالسلا ) هیلع   ) هدارم یف  اوفلتخا  دیدحلا  یبا  نبا  لاق  هللا  یف  خا  یضم  ام  یف  یل  ناک  قافنلا ) نامیالا و  رفکلاو و  مالـسالا 
باغ ثیل  وهف  دجلا  ءاج  ناف  هلوقل  دعبتسا  رذوبا و  لیق  افعضتسم و  افیعض  ناک  هلوقل و  دعبتسا  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لیقف 

جرخم جراخ  هنکلو  نیعم ، خا  یلا  هراـشاب  سیل  لـیق  و  دادـقملا ، لـیق  و  هعاجـشلا ، هلاـسبلاب و  اـفورعم  نکی  مل  رذوبا  داو و  لـص  و 
یفام تفرع  دـق  تلق : .يوقا  يدـنع  اذـه  و  یبحاص .) ای  یبحاصل و  تلقف   ) رعـشلا یف  مهلوقک  هلثمب  هیراـج  برعلا  هداـع  و  لـثملا ،

رذ یبا  هدارال  داو ) لصو  داع  ثیل  وهف  دـجلا  ءاج  ناف   ) هلوق هافانم  نم  هلاقامفاهتحـص  ضرف  یلع  و  مالـسلا ) هیلع   ) هیلا هتبـسن  لـصا 
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الیل و هقوسی  بتق  الب  لمج  یلع  ماشلا  نم  هل  هیواعم  عاجرا  دـعب  امیـس  افیعـض ال  هنوک  عم  رذ  وباـف  قاـبطنالا ، هیاـغ  یف  هناـف  طـلغ ،
( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا هربخا  امبـسح  کلذ  نم  تومیال  هنا  مهل : لاقف  تومی ، هنا  سانلا  نظ  و  هیذخف ! محل  طقـس  یتح  اراهن ،

نا ارتجا  یتح  نامثع ، یلع  داع  ثیلک  ناک  هذـبرلا ، یلا  يرخا  و  ماشلا ، یلا  هرات  ناـمثع  هجرخا  افعـضتسم  رخآ و  یـش ء  نم  هتومب 
اولعج الجر  نیثالث  صاعلا  یبا  ونب  غلب  اذا  .هیما  ینب  یف  هیف و  لاق : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نا  اراـبج ، اناطلـس  هنوک  عم  هل  لوقی 

اذا کیف  لوقی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا تعمس  هل : لوقی  نا  رسج  یتح  هیواعم  یلع  داو  لص  ناک  .الوخ و  هدابع  الود و  هللا  لام 
هنعلا و مهللا  هب  تررم  دـق  و  لوقی : هتعمـس  و  هنم ، اهرذـح  همالا  ذـخ  اتلف  عبـشیال ، لکای و  يذـلا  موعلبلا  عساولا  نیعالا ، همالا ، یلو 

لـصفلا ( !؟ هرئاجلا نامثع  هموکح  لابق  یف  همایق  لثم  دـحا  ماق  لـه  راـنلا و  یف  هیواـعم  تسا  لوقی : هتعمـس  بارتلاـب و  ـالا  هعبـشتال 
رذ و یبا  یلع  رـصتقا  و  هفیذـح ، ارامع و  رکذـی  مل  و  ناملـس ، رکذـی  مل  مل  و  قافنلا ) ناـمیالا و  رفکلاو و  مالـسالا  یف  نوعبرـالا -

اعمج نا  یتح  هلتق و  یلا  نامثع  یلع  ماق  رامع  و  تافـصلا ، کلتب  نیفـصتم  و  مالـسلا ) هیلع   ) هل افـصلا  ناوخا  اوناک  مهلکف  دادقملا 
- ءافلخلا یف  امک  باتکلاب - اوجرخ  املف  رامع ، مهنم  دادـقملا و  مهنم  هرـشع  اوناک  .باتک و  یف  نامثع  عدـب  اوبتک  امل  هباحـصا  نم 
ناورم و هدنع  نامثع و  یلع  لخد  یتح  یـضمف  هدحو  یقب  یتح  هنع ، نوللـستی  اولعج  رامع ، دـی  یف  باتکلا  نامثع و  یلا  هوعفدـیل 

اقرف کنع  اوقرفت  رفن  لاق  کعم ؟ ناک  نم  و  لاق : معن ، لاق : اذـه ؟ تبتک  تنا  هل : لاـقف  هارقف ، باـتکلا  هیلا  عفدـف  هیما ، ینب  نم  هلها 
نم هب  تلکن  هتلتق  نا  کنا  سانلا و  کـیلع  ارج  دـق  دوسـالا  دـبعلا  اذـه  نا  ناورم  لاـق  و  مهنیب ؟ نم  یلع  تارتجا  ملف  لاـق : کـنم ،
یبا هدارا  یفنی  هنا  الا  رادلا !! باب  یلع  هوحرط  یتح  هورجف  هیلع  یشغف  هنطب  اوقتف  یتح  مهعم  هبرض  و  هوبرضف ، هوبرضا  لاقف  هئارو ،
هناک و  هلبق ، اوتام  نا  و  مالسلا ) هیلع   ) هب دهعلا  بیرق  اوناک  مهناف  هللا ) یف  خا  یضم  ام  یف  یل  ناک  (: ) مالسلا هیلع   ) هلوق هناوخا  رذ و 
تام امل  يذلا  نوعظم  نب  نامثع  هدارا  دعبیال  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) لوسرلا دهع  یف  هل  خا  فصو  دارا  هبـسنلا  هحـص  ضرف  یلع 

نب نامثع  حـلاصلا  کفلـسب  یقحلا  اهل  لاق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هتانب يدـحا  تتام  امل  ههجو و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لبق 
ام يوس  هیفنیف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا هدارا  یف  هلاق  ام  اما  .همساب و  نامثع  نینبلا  ما  نم  هینب  دحا  مالسلا ) هیلع   ) یمس نوعظم و 

یلص  ) هنا ثیح  هاخا  ناک  نا  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا نا  افعضتسم ) افیعـض  ناک  و  ( ) مالـسلا هیلع   ) هلوق هبـسانم  مدع  نم  هلقن 
( هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نع  ربعیال  مالـسلا ) هیلع   ) هنا الا  هسفنل  مالـسلا ) هیلع   ) هکرت هباحـصا و  نیب  هوخالا  دقع  هلآ ) هیلع و  هللا 
و قاـفنلا ) ناـمیالا و  رفکلاو و  مالـسالا  یف  نوعبرـالا - لـصفلا   ) یبیبح یخا و  : ) لوقی لـب  هتوخا  یلع  رـصتقیال  و  یل ،) خا   ) ظـفلب

یف حیرـصلاک  مالکلاف  طوقـسلا  هیاغ  یف  هاوق  و  نیعم ، خا  هدارا  مدـع  نم  هلاق  ام  نا  امک  هلآ .)) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  یلیلخ 
املف قارعلاب  حبـصلا  یلـص  مالـسلا ) هیلع   ) هنا یفاکلا  هاور  امم  نیعم  عمج  هدارا  یف  مالـسلا ) هیلع   ) همالک ریظن  نیعم ، صخـش  هدارا 
اثعـش نوسمی  نوحبـصیل و  مهنا  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  یلیلخ  دهع  یلع  اماوقا  تدهع  دـقل  : ) لاق و  مهظع ، فرـصنا و 
تلقف : ) رعـشلا یف  نوـلوقی  مهنا  نم  هلاـق  اـم  نا  اـمک  خـالا - ریکنتب  لـعفی  اـم  و  ربـخلا .- زعملا -) بکرک  مهنیعا  نـیب  اـصمخ  اربـغ 

موی لک  یف  مهیلع  رودی  اخا  نوعبرا  نمحرلادبع  نب  سنویل  ناک  یـشکلا  یف  .اذه و  هتحـص - ملعی  مل  اضیا  یبحاص ) ای  یبحاصل و 
نم بابلا  یف  کلـسنی  اممف  ناک  فیک  .بتکلا و  فیلات  فینـصتلل و  سلجی  مث  هالـصلل  ایهتی  لـکایف و  هلزنم  یلا  عجری  مث  املـسم 

المی ناک  دقل  هللا  همحر  لاقف : کقیدص  تام  ناوفـص - نب  دلاخ  هارا  لجرل - لیق  ینئادملا  نع  نایبلا  یف  ام  یمیمـصلا  خالا  حدـم 
امیلـس هروضح  رـشلا  يدل  الیلق  .یطعیال  یطعی و  یـشغیال و  یـشغی و  و  یـشخیال ، یجری و  ناک  دـقل  انایب و  نذالا  و  الامج ، نیعلا 
لضیال هللا  ناک و  لاقف : لیفطلا ، نب  رماع  ربق  یلع  بالک  نب  رفعج  نب  کلام  نب  نامیلـس  نب  رابج  فقو  هیف  ام  .هریمـض و  قیدصلل 
سفنب سفن  نظتال  نیح  نوکی  ام  ریخ  هللا  ناک و  و  لیسلا ، باهی  یتح  باهیال  و  ریعبلا ، شطعی  یتح  شطعیال  و  مجنلا ، لضی  یتح 

مدآ اهیف  تبقاع  هبوقع  راد  ایندلا  نا  مالسلا :) هیلع   ) یـسومل یلاعت  هللا  هاجانم  یف  هنیع  یف  ایندلا  رغـص  ینیع  یف  همظعی  ناک  .اریخ و 
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ای .یل  اهیف  ناک  ام  الا  اهیف  ام  نوعلم  هنوعلم ، قاـفنلا ) ناـمیالا و  رفکلاو و  مالـسالا  یف  نوعبرـالا - لـصفلا   ) اـهتلعج و  هتئیطخ ، دـنع 
هانیع ترقف  اهمظع  دحا  نم  ام  و  مهلهج ، ردقب  اهیف  اوبغر  قلخلا  ریاس  و  مهملع ، ردقب  ایندلا  یف  اودهز  نیحلاصلا  يدابع  نا  یسوم 
هیلع  ) همالک مهـضعب  ذخا  اذه و  .ایندـلا  بح  هئیطخ  لک  سار  مالـسلا ) هیلع   ) قداصلا نع  و  اهب - عفتنا  الا  دـحا  اهرقحی  مل  و  اهیف ،
لاق هنطب  ناطلـس  نم  اجراخ  ناک  .هنیع و  یف  ایندـلا  مظع  ینیع  یف  انالف  رغـص  لاقف : مذـلل  هلعجف  هسکع  هل و  خا  حدـم  یف  مالـسلا )

( مالـسلا هیلع   ) یلع لکا  دـیدحلا  یبا  نبا  لاق  .نطبلا و  جرفلا و  نافوجالا  رانلا  هب  یتما  لخدـی  ام  رثکا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا
کنطب طعت  امهم  کناف  لثمت : مث  هللا  هدـعباف  رانلا  هنطب  هلخدا  نم  لاق  و  هنطب ، یلع  هدـی  رما  ءام و  هیلع  برـش  لقد و  رمت  نم  ـالیلق 

نبا دیدحلا و  یبا  نبا   ) یف امک  یهـشتی ) الف  : ) باوصلا و  هیرـصملا )  ) یف اذکه  یهتـشی  الف  اعمجا  مذلا  یهتنم  الان  کجرف  هلوس و 
ههکافلا يرت  اما  قوسلا  لخدت  اما  هباحـصا : ضعبل  لاق  مالـسلا ) هیلع   ) قداصلا نا  لامعالا ) باوث   ) يور دـجیال  ام  هیطخلا .) مثیم و 

.هنـسح و هیلع  ربصت  هئارـش و  یلع  ردـقتال  هارت و  ام  لکب  کل  نا  اما  مالـسلا :) هیلع   ) لاقف یلب : لاقف  هیهتـشت ؟ امم  یـشلا ء  و  عاـبت ،
.دـیدش و ظعن  بیغر و  نطب  بیحن و  بلق  نیدـلا  یلع  نوعلا  سئب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نع  یفاکلا )  ) یف دـجو  اذا  رثکیال 

ءاعم یف  نموملا  لکای  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هنع و  هرخالا - یف  اعوج  مکلوطا  ایندـلا  یف  اشج  مکلوطا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هنع
نطبلا عبش  اذا  و  ئولمم ، نطب  نم  هللا  یلا  ضغبا  یش ء  نم  ام  مالسلا ) هیلع   ) رفعج یبا  نع  .ءاعما و  هعبـس  یف  رفاکلا  لکای  و  دحاو ،

نامیالا و رفکلاو و  مالـسالا  یف  نوعبرالا - لصفلا  : ) لاق و  صربلا ، ثروی  عبـشلا  یلع  لکالا  مالـسلا ) هیلع   ) قداـصلا نع  و  یغط -
اماعط مکدحا  لکا  اذاف  هبلـص  اهب  میقی  هلکا  نم  دـب  مدآ  نبال  سیل  مالـسلا ) هیلع   ) هنع .یمحلا و  الخام  همختلا  نم  ءاد  لک  قافنلا )
همعن یف  هلها  يرت  رعاشلا : لاق  .حبذلل و  ریزانخلا  نمست  اونمستال  و  سفنلل ، هثلث  و  بارـشلل ، هنطب  ثلث  و  ماعطلل ، هنطب  ثلث  لعجیلف 
يواط بهو : نب  رـشتنملا  یثری  هلهاب  یـشعا  لاق  دـیدحلا  یبا  نبا  لاـق  لـئاصالا و  یحـضلا و  صاـمخم  نطبلا  يوط  بحاـش  وه  و 

یف امل  يدانیال  رمغلا و  هبرش  يوری  ءاوشلا و  نم  اهب  ملا  نا  محل  هذلف  هیفکت  رجشال  ءام و  هلیل ال  موقلاب  تلصنم  ءارغلا  یلع  ریـصملا 
یلع يوطا  و  يرفنـشلا : لاق  رفـصلا و  هفوسرـش  یلع  ضعیال  بصوـال و  نیا و  نم  قاـسلا  زمغیـال  رفتعی  ماـما  هارتـال  هبقری و  ردـقلا 

ام لجعا و  موقلا  عشج  اذا  مهلجعاب  نکا  مل  دازلا  یلا  يدـیالا  تدـم  نا  لتفت و  راغت و  يرام  هطوطخ  توطنا  امک  اـیاوحلا  صمخلا 
لکاک لاکاب  تسل  دـشنا : لکالا و  هرثکب  ریعت  برعلا  دـیرد  نبا  لاق  لضفتملا و  لـضفالا  ناـک  مهیلع و  لـضفت  نع  هطـسبالا  كاذ 
تعفر الف  هلکا  لکال  الارزا  مل  اذا  قافنلا ) نامیالا و  رفکلاو و  مالـسالا  یف  نوعبرالا - لصفلا  : ) اـضیا دـهفلا  مونک  ماونبـال  دـبعلا و 

نم يدـی  ناکم  اوری  نا  یباحـص  ییحتـسال  ینا  و  متاح : لاق  مارغب و  اـهتعج  نا  هعوجـال  همینغباـهتلن و  هلکا  اـمف  یماـعط  یلا  یفک 
نا مذلا  فاخا  ءایح  اشحلا  رمطضم  نطبلا  صیمخ  تیبا  اعم  انتاجاح  انیوها و  نحن  اذا  مهفکا  لانت  نا  یفک  رـصقا  اعوقا  دازلا  بناج 

نامکحلا مکح  موی  هباحـصال  صاعلا  نب  ورمع  لاـق  اـعمجا و  مذـلا  یهتنم  ـالان  کـجرف  هلوس و  کـنطب  تیطعا  نا  کـناف  اعلـضتا 
: لاقف ءاذغلا  یلا  الجر  کلملادبع  اعد  و  اهـضعب - وا  مهلوقع  اودقف  الا  طق  موق  نطب  ام  هللاوف  بیطلا  ماعطلا  نم  یـسوم  یبال  اورثکا 

یتـلا لاـحلا  یلا  ریـصا  نا  هرکا  ینکلو  دازتـسم  يدـنع  لاـقف : لـضف ، هیف  نوکیـال  یتـح  لـجرلا  بحاـال  ینا  لاـقف : لـضف ؟ یف  اـم 
نیب نم  هجاجد  کلملا  ذـخاف  ماعطلا ، یلا  هاعدـف  همدقتـساف  ئاضقلل ، رخطـصا  نم  لجر  فاـتکالا  يذ  روباـسل  فصو  .اهتحبقتـسا 

: لاق هدلب و  یلا  هفرصف  رخالا  فصنلا  لکا  نم  کلملا  غرفی  نا  لبق  هیلع  یتاف  لجرلا  کلذ  يدی  نیب  اهفـصن  لعج  اهفـصنف و  هیدی 
مختاف اماعط  لکا  کنبا  نا  بیبح : نب  هریمسل  لیق  .هرشا و  هیعرلا  لاوما  یلا  ناک  کلملا  ماعط  یلا  هرش  نم  نولوقی  اوناک  انفلـس  نا 

ینا لاق : رصم ؟ نئازخ  کیدی  یف  عبـشتال و  کلام  مالـسلا ) هیلع   ) فسویل لیق  و  هیلع - تیلـص  ام  هنم  تام  ول  لاقف : تومی ، داک  و 
قراف یتح  هطنح  زبخ  نم  هیلاوتم  مایا  هثالث  هلها  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا عبـش  ام  هریرهوبا : لاق  .نیعئاجلا و  تیـسن  تعبـش  اذا 

ادـیرث و قافنلا ) نامیالا و  رفکلاو و  مالـسالا  یف  نوعبرالا - لصفلا   ) اموی تلکا  لاـق : هیبا ، نع  هفیحج  یبا  نب  نوع  يورو  ایندـلا -
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مکرثکا ایندلا  یف  اعبش  مکرثکا  نا  هفیحجابا  ای  كاشج  سبحا  لاقف : اشجتا  انا  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا تیتا  مث  انیمـس  امحل 
دباعلا ناک  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا نع  اتماص  هرهد  رثکا  ناک  .هللا و  هضبق  نا  یلا  هنطب  ءالم  اهدعب  هفیحجوبا  لکا  امف  هرخالا  یف  اعوج 
نیذـلا ناـف  هللا ، رکذ  ریغ  یف  مـالکلا  اورثکتـال  مالـسلا :) هیلع   ) حیـسملا نع  .نینـسرشع و  تمـصی  یتـح  دـبعتیال  لیئارـسا  ینب  نم 

یف يرقنملا  نزح  نب  حالفا  لاق  نیلئاـقلا  .بلغ  يا : ذـب  لاـق  ناـف  .نوملعیـال  نکلو  مهبولق  هیـساق  هللا  رکذ  ریغ  یف  مـالکلا  نورثکی 
هلاخ یف  هسانک  نب  دـمحم  لاق  قنخملاب و  هئافکا  نم  ذـخای  هلاقم و  نیلئاقلا  ذـب  لاق  اذا  نایبلا : یف  امک  هشرخ  نب  نـالیغ  نب  روجثم 
ناک اهمیظع و  اریغـص  ایندـلا  يری  ناک  امهدا و  نبآ  كاذ  نود  ینغی  ناک  دـق  ینغلا و  هنود  ام  کینغی  ام  کتیار  مهدا : نب  میهاربا 

: يا لیلغ  .هتکـس  شطعلا ) ءاملا  عقن   ) نم عقن  امکحاو و  نیلئاقلا  ذـب  لاق  ناف  اتماص  موقلا  یف  هاـقلت  اـم  رثکا  اـمظعم و  اـهیف  هللا  قحل 
اریدـج یع  ریغ  سلاجملا  یف  اتومـص  باع  لیق  ملحت و  ریثک  کیرـش  نمرباقملا  يراو  دـقل  مهـضعب : لاق  نیلئاـسلا  .شطعلا  هرارح 

یبنلا دجسم  یف  مالسلا ) هیلع   ) رفعج نب  یسوم  یلا  انسلج  لاق  يریبزلا  بعـصم  نب  هللادبع  نع  یفاکلا )  ) یف باوصلاب و  قطنی  نیح 
تکاس قافنلا ) نامیالا و  رفکلاو و  مالسالا  یف  نوعبرالا - لصفلا   ) وه ضوخلا و  انرثکاف  ءاسنلا  رما  انرکاذتف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  )

لقع و اهل  ناک  يوه و  اهیف  کل  ناک  ام  يراوجلا  ریخ  نکلو  نهورکذت  الف  رئارحلا  اما  لاق : انتکـس  املف  فرح  انثیدح  یف  لخدیال 
رمالا و یلا  جاتحت  تناف  بدا  اهل  سیل  و  لقع ، اهل  يوه و  اهیف  کل  ناک  ام  کلذ  نود  و  یهنت ، رماـت و  نا  یلا  جاـتحت  تسلف  بدا 
يوه و اهیف  کل  سیل  هیراج  و  اهیف ، كاوه  ناکمل  اهیلع  ربصتف  بداال  لقع و  اـهل  سیل  يوه و  اـهیف  کـل  ناـکام  اـهنود  یهنلا و 

هرثکل اهیف  طرـضا  نا  تدراف  یتیحلب  تذـخاف  يریبزلا : لاق  رـضخالا - رحبلا  اهنیب  کنیب و  اـم  یف  لـجعتف  بداـال  لـقع و  اـهل  سیل 
هدعی افعضتسم  .هندب  یف  افیعـض  ناک  .کسلاجا و  مل  تلعف  نا  هم  یل : لاقف  مالکلا  هعمجل  یـش ء و  یلع  هیف  مقن  مل  ام  یف  انـضوخ 
ءادع نم  داع ) : ) باوصلا نا  الا  ماجالا  باغلاف  احیحص  ناک  نا  و  باغ ، ثیل  باغ  .دسالاک  ثیل  وهف  دهجلا  ءاج  ناف  .افیعض  سانلا 

نم هب  انئرز  اذام  لاق : لالصا ) لص   ) اضیا لاقی  داو و  .هیقرلا  اهعم  عفنیال  هیحلا  رـسکلاب  لصو  مثیم .) نبا  دیدحلا و  یبا  نبا   ) یفامک
دوبنام شیپ  ریوزت  گنر  هیسرافلاب : داو ) لصو  داع  ثیل   ) ینعم یف  يزاریشلا : ظفاحلا  لاق  لالصا و  لص  ایازرلاب  هضانضن  رکذ  هیح 
افیعـض ناک  و  : ) هلوق نم  مالکلا  عیمج  ینعم  ذخا  امهئارظن و  رامع و  رذ و  یبا  یف  هقادصم  تفرع  دـق  میهیـس و  یعفاو  میخرـسریش 

انیکتـسم يری  قافنلا ) نامیالا و  رفکلاو و  مالـسالا  یف  نوعبرالا - لصفلا  : ) هلوق یف  هلاخ  یف  هساـنک  نب  دـمحم  خـلا - هندـب -)  ) یف
.جتحیال يا : یلدیال  امزمزتی  نا  لهجلا  عیطتسیامف  هدنع  لهجلا  یلع  ناطلس  ملحلل  امغیض و  هبیتکلا  یقال  اذااثیل  اعـضاوتم و  اعـضاخ 

لاق .هراذتعا  عمـسی  یتح  هلثم  یف  رذـعلا  دـجی  ام  یلع  ادـحا  مولیال  ناک  .اوغل و  هنایتا  لبق  اهب  هئالدا  نوکل  ایـضاق  یتای  یتح  هجحب 
لئاق و ءاروعب  اسار  عفارال  هقیفر و  يذوت  ءاروع  لئاقال  لخابل و  امالم  دـهمال  کـیلع و  لـطابب  سیل  ءاـملا  وفـص  لـثم  یتف  رعاـشلا :

وکشیال ناک  لباقتملا و  سلجملا  يدیا  نیباهب  ابجعم  ءوسلا  هثودحا  عفارال  لطاببابیـصماقح و  طلاخال  هبیـصی و  رمال  یلوم  ملـسمال 
هللا یلص   ) یبنلا نع  یفاکلا )  ) یف .الـصا و  يوکـش  هنم  نکی  مل  هقیقحلا  یفف  هیاکـشال  هیاکح  نوکی  ءربلا  دعب  هئرب و  دنع  الا  اعجو 

هتـضبق ناف  همد  نم  اریخ  امد  و  همحل ، نم  اریخ  امحل  هتلدبا  الا  .هداوع  یلا  کشی  ملف  ءالبب  هتیلتبا  دبع  نم  ام  یلاعت : لاق  هلآ ) هیلع و 
هدابع هل  هللا  بتک  اهلوبقب  اهلبقف  هلیل  ضرم  نم  مالسلا ) هیلع   ) هللادبع یبا  نع  .بنذ و  هل  سیل  شاع و  شاع  نا  یتمحر و  یلا  هتضبق 

ضیرملل يوکـشلا  دح  نع  لئـس  دـق  و  مالـسلا -) هیلع   ) هنع .دـحا و  یلا  اهیف  هباصا  ام  وکـشیال  لاق  اهلوبق  ینعم  ام  تلق  هنـس  نیتس 
مل امب  تیلتبا  دقل  لوقی  نا  يوکشلا  امنا  .يوکـش و  اذه  سیل  قدص و  دق  هحرابلا و  ترهـس  مویلا و  تممح  لوقی  لجرلا  نا  لاقف :

ام لوقی  ناک  و  قافنلا ) نامیالا و  رفکلاو و  مالـسالا  یف  نوعبرالا - لصفلا   ) .ادـحا بصی  مل  ام  ینباصا  دـقل  لوقی  و  دـحا ، هب  لـتبی 
یلع بلغی  مل  مالکلا  یلع  بلغ  اذا  ناک  و  نولعفتال .) ام  اولوقت  نا  هللا  دنع  اتقم  ربک   ) لعفیال ام  لوقیال  .رذن و  نموملا  دـعوف  لعفی 
هیلع  ) قداـصلا نع  یفاـکلا )  ) یف .تادوجولا و  نم  مادـعالا  هیرثـکا  بسح  مـالکلل ، هنم  رثـکا  توکـسلل  یـضتقملا  نـال  توکـسلا 
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نا یلع  هنم  صرحا  عمـسی  ام  یلع  ناک  .بهذ و  نم  توکـسلا  ناف  هضف  نم  مالکلا  نا  تمعز  تنک  نا  هنبـال  ناـمقل  لاـق  مالـسلا )
.هدافالا و یلع  عبطلاب  همدقم  هدافتسالا  هدافالل و  ملکتلا  و  هدافتـسالل ، عامـسلا  هنم و  ملعا  وا  ملاع  سلجم  رـضح  اذا  دارملا  ملکتی و 

امهیا هیطخلا .) مثیم و  نبا  دیدحلا و  یبا  نبا   ) یف امک  رظن ) : ) باوصلا و  هیرـصملا )  ) یف اذکه  رظنی  نارما  .هاجاف  يا : ههدب  اذا  ناک 
يوهلا نع  سفنلا  یهن  هبر و  ماقم  فاخ  نم  اما  و  : ) یلاعت لاـق  لـطابلا ، نم  قحلا  مهفل  حیحـص  نازیم  وه  هفلاـخف  يوهلا  یلا  برقا 
هـسانک نب  دـمحمل  تلق  يریبزلا  بعـصم  نع  یناغالا )  ) یف هاوه ) …  ههلا  ذـختا  نم  تیارفا  : ) یلاعت لاق  و  يواملا ) یه  هنجلا  ناف 

اهدوجا تکرت  اهتلق و  انا  معن  لاقف  همدقتملا - هثالثلا  تایبالا  دشنا  و  مهدا - نب  میهاربا  یف  لوقت  يذـلا  تنا  هفیلخلا  بابب  يدـسالا 
نامیالا و رفکلاو و  مالـسالا  یف  نوعبرالا - لصفلا   ) اـمد بلاـطلا  مدـلا  یناـجلا  بنتجا  اـمک  يوهلا  هبنجت  یتح  يوهلا  ناـها  وه : و 
قاشعلا و هلیلق  تامرکملا  اقـشاع و  مراکملل  کتیار  ینا  رعاشلا : لاق  .اهومزلاف  .هیلاعلا  قالخالا  يا : قئالخلا  هذـهب  مکیلعف  قاـفنلا )

یف تاجردـلا و  کلت  یلا  هیدوم  تافـصلا  هذـه  نا  و  نوسفانتملا ) سفانتیلف  کلذ  یف  و  یلاعت … ( : لاق  اـهیف  .اوبغرا  يا : اوسفاـنت 
نا اوملعاف  اهوعیطتـست  مل  ناف  الا  وبا  دـعب  تداع  مث  ءامب  تبیـش  نبل  نم  نابعقال  مراکملا  يذـه  رعاشلا : لاـق  مراـکملا  یلع  ضحلا 

( مالـسلا هیلع   ) قداصلا نع  .روسعملا و  طقـسیال  روسیملا  و  هلک -، كرتی  ـال  هلک  كردـیال  اـمف  ریثکلا  كرت  نم  ریخ  لـیلقلا  ذـخا 
تـسل هیناثلا  بحاصل  هدحاولا  بحاص  نلوقی  الف  هاقرم ، دعب  هاقرم  هتم  یقترت  یقارم و  رـشع  هل  ملـسلا  هلزنمب  تاجرد  رـشع  نامیالا 

هیلع  ) هلوق سکع  اذه و  .هنماثلا  یف  دادقملا  هعساتلا و  یف  رذوبا  هرشاعلا و  یف  ناملـس  ناک  و  هرـشاعلا - یلا  یهتنا  یتح  یـش ء  یلع 
عطقنم هتئیه ، یف  جمس  هتورم ، یف  ثر  هایند ، یف  رذق  هنید  یف  ثیع  هللا  وه و  بتاکلا  دامح  نبا  یف  مهضعب  لوق  هل  خا  یف  مالـسلا )

الا لدعیال  و  ارغاص ، الا  فصنیال  جوجل  هلـضف ، نم  هللا  هاتآ  امل  موتک  هقزر ، نم  هیلع  هللا  عسو  امب  لیخب  هلقع ، نع  ضار  هسفن ، یلا 
.اهیف هززعت  دعب  لذ  الا  هلزنم  نع  هسفن  عفریال  و  امغار ،

هینغم

نیلامتحالا دحا  حجری  یـش ء  و ال  يذتحی .؟ نا  بجی  يذلا  یلاثملا  صخـشلا  دارا  وا  انیعم ، اصخـش  خالاب  ممالا  دارا  له  يردن : ال 
فصو دقف  ناک  ایا  ..لوالا و  یلع  یناثلا  حیجرت  یف  نیحراشلا  ضعب  هیلع  دمتعا  نا  و  ائیش ، قحلا  نع  ینغی  وه ال  و  سدحلا ، يوس 

: هلوقب فصولا  متخ  و  هتعاجـش ، هداهج و  و  هدـهز ، هربص و  و  هلقع ، هملع و  و  هقلخ ، هنید و  یف  یلعا  لـثمک  صخـشلا  اذـه  ماـمالا 
یف ریقحتلا  ریغـصتلا و  اذهل  بجوملا  ببـسلا  حـضوا  هسفن  مامالا  و  هنیع ) یف  ایندـلا  رغـص  - ) 1 یه : و  خـلا - قئالخلا  هذـهب  مکیلعف 
یف قولخملا  رغصی  كدنع  قلاخلا  مظع  همکحلا 128 : یف  .مهنیعا و  یف  هنود  ام  رغصم  مهسفنا  یف  قلاخلا  مظع  هلوقب : هبطخلا 191 
الا هل و  هباجتسالا  نم  دبال  و  هنم ، رفم  رهاق ال  هدعملا  ناطلس  ..هلقع و  هنید و  ناطلس  یلا  هنطب ) ناطلس  نع  اجراخ  ناک  - ) .کنیع 2

و ال شیعنل ، لکان  هفـسالفلا : ضعب  لاق  امک  هجاحلا ، رادقمب  هتدعمل  بیجتـسی  ناک  خالا  اذـه  نا  مامالا  دارم  و  هایحلا ، یلع  یـضق 
لوقل دـجو ) اذا  رثکی  و ال   ) ربص ائیـش  دـجی  مل  اذا  و  ادوقفم ، فکتی  و ال  ادوجوم ، دری  ـال  دـجی ) ـال  اـم  یهتـشی  ـالف   ) لـکانل شیعن 

(. همایقلا موی  اعوج  مهلوطا  ایندلا  یف  اعبش  سانلا  رثکا  ..هنطب  هب  ارش  ءاعو  نم  یمدآ  الم  ام  (: ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) مظعالا لوسرلا 
ناک و  - ) .ضارمالا 3 نم  هیاقولا  هحـصلا و  یلع  هظفاحملا  یلا  اذـه ، ..هنطب  التما  اذا  هللا  نم  قلخلا  دـعبا  ناسنالا  رقابلا : مامالا  لاق  و 

لقعلا لیلد  مظاکلا : مامالا  لاق  ربدـتلا ، رکفتلل و  ءاملعلا  تمـص  نوکی  ام  اریثک  ..هیف و  هدـئاف  ـال  هینعی و  ـال  یلع  اـتماص ) هرهد  رثکا 
مهبلغ و يا  نیلئاقلا ) ذب  لاق  ناف   ) وهس وهف  هرکف  هیف  سیل  توکس  لک  نینموملاریما : مامالا  لاق  و  تمـصلا ، رکفتلا  لیلد  و  رکفتلا ،

ناک - ) .لیبسلا 4 ءاوس  مهادـه  مهتریح و  لازا  ینعملا : و  شطعلا ، هدـش  لیلغلا : و  يور ، عقن : نیلئاـسلا ) لـیلغ  عقن  و   ) مهیلع قوفت 
یمحی داو ) لصو  باغ  ثیل  وهف  دجلا  دج  اذا   ) هنکل و  هلذـلا ، هلقلا و  لها  نم  لهاجلا  هبـسحی  اعـضاوتم ، ادـهاز  افعـضتسم ) افیعض 
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ناک ایـضاق ) یتای  یتح  هتجحب  یلدی  ال  - ) .هیحلا 5 لصلا : .هیناسنالا و  قحلا و  لـیبس  یف  هسفنب  یخـسی  و  هتمارک ، نوصی  و  هتزوح ،
، دیری ام  هنع  مهفی  افصنم  ائ  فک  دجو  اذا  الا  هنع  تکـس  هلهاجت و  عنتقی - هنا ال  ملع  و  دقان ، هدقتنا  اذا  هتغالب  هئاکذ و  هملع و  یلع 
، هیلا عمتسی  یتح  یشب ء  هبیعی  و ال  خلا ..) ادحا  مولی  ال  - ) .نینثالا 6 نیب  امکح  فکلا ء  نوکیل  هغمادلا ، هغلابلا  هتجحب  لدی  ذئدنعف 

دحا نم  تجرخ  هملکب  ننطت  ال  مامالا : لوق  یتای  و  هرذـح ، هحـصن و  الا  هرذـع و  هلوقعم  تناک  ناف  هلاوقا ، ساسا  یلع  همکاـحی  و 
لب ارـض ، عفدت  و ال  اعفن ، رجت  سانلا ال  یلا  يوکـشلا  نال  هئرب ) دنع  الا  اعجو  وکـشی  ال  - ) .الیبس 7 ریخلا  یف  اهل  دـجت  تنا  و  ائوس ،
نم حـلاصلا  دـبعلا  اذـه  يرب ء  یتم  ..حرف و  تمـش و  اودـع  ناک  نا  و  ملات ، نزح و  اقیدـص  ناک  نا  هیلا  وکـشملا  نال  ائوس ، بلجت 

وا مولل  اهـضرعی  و ال  بذـکلا ، نع  هسفنب  ابری  خـلا ..) لعفی  ام  لوقی  و  - ) .هماعنا 8 هلاضفال و  ادمح  و  ارکـش هللا ، هنع  ثدـحت  هضرم 
ناش وه  امک  امنغم ، مالکلا  و  امرغم ، توکسلا  دعی  ال  خلا ..) مالکلا  یلع  بلغ  اذا  - ) .هنع 9 زجعلا  فاخی  ام  یلع  مدقی  و ال  باتع ،

هنا ینعملا  و  هاـجاف ، هل و  ضرع  ههدـب : خـلا ..) اـمهیا  رظنی  نارما  ههدـب  اذا  - ) .مهقطنمب 10 نولواطتی  و  مهتنـسلاب ، نوخذبی  نیذـلا 
یلا هداق  همامزب و  ناطیـشلا  ذـخا  کلذـک  نکی  مل  نم  و  اهیلع ، رطیـس  اهبلغ و  اهتاوهـش  یف  هتبلاـغ  اذا  و  هکلمت ، ـال  هسفن و  کـلمی 

.کلاهملا

هدبع

عمج باغلا  دسالا و  ثیللا  داو : لصو  باغ  شطعلا …  لازا  لیلغلا  عقن  مهعنم و  لوقلا و  نع  مهفک  يا  مهدـب  نیلئاقلا : دـب  لاق  … 
یتح لزهلا …  دض  رـسکلاب  دجلا  فورعم و  يداولا  هیحلا و  رـسکلاب  لصلا  دسالا و  هیف  رکوتـسی  فتلملا  ریثکلا  رجـشلا  یه  هباغ و 
 … رذعلا عامس  دعب  الا  راذتعالا  هلثم  یف  حصی  لعف  یف  مولی  ناک ال  يا  هراذتعا : عمسی  یتح  اهرضحا …  هتجحب  یلدا  ایـضاق : ینای 

هتغب هاجف و  رمالا  ههدب  نارما : ههدب  اذا 

يرفعج

مالسالا ضیف 

رذوبا  ) ادـخ هار  رد  یـشیکمه  ردارب و  نم  يارب  هتـشذگ  راگزور  رد  تسا : هدومرف  وکین ) ياهوخ  هب  بیغرت  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
طلـست وا  رب  شمکـش  و  دومن ، یم  گرزب  نم  مشچ  رد  ار  وا  شرظن  رد  ایند  ندوب  کچوک  هک  دوب  نوعـضم ) نبا  نامثع  ای  يرافغ 

دوب شوماـخ  شراـگزور  رتشیب  و  درب ، یمن  راـک  هب  رایـسب  تفاـی  یم  رگا  درک و  یمن  وزرآ  تفاـی  یمن  هک  ار  يزیچ  سپ  تشادـن 
یگنـشت و  تشاذـگ ) یمن  یقاـب  نخـس  ياـج  يرگید  يارب   ) دوـمن یم  هبلغ  ناگدـنیوگ  رب  تـفگ  یم  رگا  و  تـفگ ) یمن  نخـس  )

هداتفا ناوتان و  مدرم ) اب  يرابدرب  ادخ و  یگدنب  تعاط و  رثا  رب   ) و دـناشن ، یم  ورف  شناد ) بآ  زا  زردـنا  هظعوم  هب   ) ار ناگدنـسرپ 
نابایب رهز  رپ  رام  نیگمشخ و  ریش  نوچ )  ) دمآ یم  شیپ  يراک ) رد   ) ششوک نامز  هاگ  ره  و  دنتشادنپ ، یم  ناوتان  ار  وا  مه  دوب و 

شیپ درک و  یمن  يربص  یب  تشاد  عازن  یسک  اب  رگا  و  دومن ، یم  بولغم  ار  نمـشد  رازراک  رد  ای  داد  یم  ماجنا  ار  راک  امتح   ) دوب
يار و یتـسرد  رب  لـیلد  نیا  و  دومن ، یم  ناـیب  ار  دوخ  لـیلد  و   ) دـمآ یم  یـضاق  دزن  هکنیا  اـت  دروآ  یمن  لـیلد  ناـهرب و  تقو ) زا 

دینش یم  ار  وا  رذع  هکنیا  ات  تفای  یم  يا  هناهب  نآ  دننام  رد  هک  يراک  هب  درک و  یمن  شنزرـس  ار  یـسک  و  تسا ) صخـش  هشیدنا 
( تسا فاصنا  لدع و  مزاول  زا  شور  نیا  (و 
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راـبخا و يور  زا  مـه  نآ   ) تفاـی یم  يدوـبهب  هـک  یتـقو  رگم  دوـمن  یمن  تیاکـش  یـسک ) دزن  تـشگ  یم  یلتبم  هـک   ) يدرد زا  و 
راعـش ار  یتـسار  یتـسرد و  نوـچ   ) تفگ یمن  درک  یمن  هچنآ  دروآ و  یم  اـجب  تفگ  یم  هچنآ  و  تیاکـش ) هار  زا  هن  تشذـگرس 

و دوب ) شوماخ  اجیب  ياهوگتفگ  ماگنه   ) دنتفای یمن  هبلغ  یشوماخ  رد  دندرک  یم  هبلغ  وا  رب  نخس  رب  رگا  و  دوب ) هداد  رارق  شیوخ 
یم دروآ  یم  ور  وا  هب  راک  ود  هشیدنا ) یب   ) ناهگان رگا  و  داد ) یم  حیجرت  هدافا  رب  ار  هدافتسا   ) نتفگ رب  دوب  رت  صیرح  ندینـش  رد 

تافـص و نیا  هک  داب  امـش  رب  سپ  دومن ، یم  تفلاـخم  نآ  اـب  تسا  رتکیدزن  سفن  شهاوخ  هب  ود  نآ  زا  کـی  مادـک  هک  تسیرگن 
ورف زا  تسا  رتهب  كدنا  نتفرگ  ارف  هک  دینادب  دیرادن  یئاناوت  اهنآ  همه  هب  رگا  و  دیشاب ، هتـشاد  تبغر  اهنآ  هب  دیریگ و  ارف  ار  اهوخ 

(. دیوش فصتم  قالخا  نآ  زا  یخرب  هب  سپ   ) رایسب يراذگ 

ینامز

دوسا نبا  دادقم  نوعظم  نب  نامثع  يرافغ ، رذوبا  هک  دوخ  ینید  ردارب  يارب  تفص  هدزاود  دوخ  شیامرف  زا  تمسق  نیارد  ترـضح 
نآ رظن  رد  تسا و  یمهم  راک  لمع ، نیا  هک  ایند  ندرمش  کچوک  - 1 هتشاد : نایب  تسا  هدوب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  ای 

مادب زا  تسا و  نآ  لاثما  دسح و  صرح ، یقالخا : دسافم  زا  ندمآ  نوریب  نآ  هجیتن  هک  توهش  زا  يدازآ  .دراد 2 - شزرا  ترضح 
مزال و عقوم  رد  ندرک  توکـس  نتفگ و  نخـس  رد  يور  هنایم  .ندرک 3 - ادیپ  تاجن  دـیآ  یم  شیپ  ینارتوهـش  هلابند  هک  یتایانج 

فیعـض هک  یلاح  نیع  رد  .ندرک 4 - توکس  تسین  نخـس  رد  يرثا  هک  یماگنه  هب  نتفگ و  نخـس  نیـشتآ  مدرم ، قوقح  زا  عافد 
زا ار  نمشد  ناج  نیگآرهز  رام  ای  ددرگ و  رو  هلمح  نمشد  هب  هدنرد  ریـش  دننامه  ادخ  يارب  بضغ  گنج و  عقوم  رد  هدش  یفرعم 

، مارآ یلیخ  تسا  هتـسب  وا  يارب  دربن  هار  هک  یعقوم  دنک و  دربن  درادرب  ماگ  دناوت  یم  دربن  قیرط  زا  هک  هاگنآ  دروآ ، ردب  شموقلح 
عافد دوخ  قح  زا  تناتم  اب  دناوتب  ات  دشابن  عیرـس  شلمعلا  سکع  تامیالمان  ربارب  رد  .فالتخا 6 - ماگنه  هب  تناتم  .دنزب 5 - شین 

دوجوب رد  اـی  تسا و  جراـخ  رـشب  تسد  زا  نآ  لرتنک  هک  یثداوح  لـباقم  رد  میلـست  .دـیامن 7 - رظن  راهظا  نارگید  هرابرد  دـنک و 
تمحز هب  ار  نارگید  تسادخ و  زا  تیاکش  عون  کی  نآ  راهظا  هک  یضیرم  دننام  هدیدرگ  نآ  راتفرگ  هتشادن و  یـشقن  اهنآ  ندمآ 

دشاب رت  صیرح  ندینش  يارب  .عازن 10 - هلداجم و  زا  زیهرپ  .دشابن 9 - وگغورد  دشاب : قباطم  لمع  فرح و  .دزادنا 8 - یم  تدایع 
.دـهد یم  طوقـس  دـسافم  رد  ار  ناسنا  هک  يروما  باختنا  سفن و  ياوه  اب  هزرابم  .تسا 11 - هدافا  زا  رتهب  هدافتـسا  نوچ  نتفگ  اـت 
نامیا لصاح  هنومن  دنـشاب  اراد  ار  اهتفـص  نیا  هک  یناسک  .ندرک  شـشوک  ندیـشوج و  یلاع  تافـص  ندروآ  تسدـب  هار  رد  - 12

.هدومن توعد  نآ  هب  ادخ  هک  دنتسه 

يزاریش دمحم  دیس 

ناک يا  ینیع ) یف  همظعی  ناک  و   ) هبشا ام  وا  هیبسن  ال  هینید ، هوخا  هتوخا  نا  يا : هللا ) یف  خا  یضم  امیف  یل  ناک  : ) مالسلا هیلع  لاق  و 
تاوهـش بسح  لکای  الف  هنطب ) ناطلـس  نم  اجراخ  ناک  و   ) اهفراخز ایندلاب و  یلابی  ناک ال  دقف  هنیع ) یف  ایندلا  رغـص   ) يدل امیظع 

دب  ) ملکت و  لاق ) ناف   ) ملکتی ال  اتماص ) هرهد  رثکا  ناک  و   ) هیهتشی ام  دجو ) اذا  رثکی  و ال   ) همعطالا نم  دجی ) الام  یهتـشی  الف   ) هسفن
، فراعملا یلا  مهـشطع  لازا  يا  نیعماسلا ) لیلغ  عقن  و   ) .هیلا نوعمتـسی  لکلا  ناکف  همـالک ، نسحل  لوقلا ، نع  مهعنم  يا  نیلئاـقلا )
( دجلا ءاج  ناف   ) دحال هئاذیا  مدعل  افیعض ، سانلا  هدجی  افعضتسم )  ) هندب یف  افیعـض ) ناک  و   ) ینعملا هغالب  و  هرابعلا ، هحاصف  ثیح 

نم يوقا  هیف  هیحلا  ناف  داو )  ) هیح يا  لصو )  ) عجـشا نوکی  هباغلا  یف  دـسالا  و  هباغلا ، دـسا  يا  باغ ) ثیل  وهف   ) لمعلا تقو  راص  و 
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ادحا مولی  ناک ال  و   ) لصفلاب یـضقی  يا  ایـضاق ) یتای  یتح   ) بلطم یلع  هجح  رکذـی  ال  يا : هجحب ) یلدـی  ال   ) رودـلا دالبلا و  هیح 
ناک و   ) .همال الا  و  هرذعا ، حص  ناف  هراذتعا ) عمسی  یتح   ) لعف امیف  رذع  هل  لعافلا  نا  لمتحی  ناک  يا  هلثم ) یف  رذعلا  دجی  ام  یلع 

لعفی لعفی و ال  ام  لوقی  ناک  و   ) هبیصملا نع  هیاکش  نوکی  یتح ال  هیاکحلا ، باب  نم  هئرب ) دنع  الا   ) هرکذی يا ال  اعجو ) وکـشی  ال 
نال دـحا ، هلهمی  مل  ناب  مالکلا ) یلع  بلغ  اذا  ناک  و   ) لاوقالا لاجر  نم  لاـمعالا ال  لاـجر  نم  ناـک  يا  لـعفی ) ـال  اـم  لوقی  ـال  و 
نا یلع  هنم  صرحا  عمـسی  ام  یلع  ناک  و   ) الیوط اـتکاس  لـظی  لـب  توکـسلا  یف  دـحا  هقوفی  ـالف  توکـسلا ) یلع  بلغی  مل   ) ملکتی
یلا برقا  امهیا  رظنی  نا  رما   ) هتغب هئجف و  هیلع  درو  يا  رما ) ههدب  اذا  ناک  و   ) هدافالا مالکلا  یف  هدافتسالا و  عامـسلا  یف  ناف  ملکتی )

هنـسحلا تافـصلا  و  قئالخلا ) هذـهب   ) سانلا اهیا  مکیلعف )  ) عقاولا لقعلا و  نع  دـعبا  ناسنالا ، لـیم  یلا  برقـالا  نـال  هفلاـخف ) يوهلا 
مل ناف   ) باوثلا رجالا و  یف  هیلع  دـیزیل  رخالا ، بلعی  نا  دـحا  لک  دـیری  ناب  اوبلاغت  يا  اـهیف ) اوسفاـنت  و   ) اـهب اوفـصتا  و  اـهومزلاف ) )
ذا لماکلا ، كرتلا  نم  ریخ  لضفلا  ضعب  نمل  اودا  ذا  ریثکلا ) كرت  نم  ریخ  لیلقلا  ذخا  نا  اوملعاف   ) اهیلع اولمتـشت  ناب  اهوعیطتـست )

.كادنیح یشل ء  كاردا  ال 

يوسوم

هباغ و عمج  باغلا : .دسالا  ثیللا : .داهتجالا  دجلا : .شطعلا  لازا  لیلغلا : عقن  .بلغ  ذب : .بغر  یهتـشا : .هناش  نم  عفری  همظعی : هغللا :
.امکاح الصاف  یجی ء  ایضاق : یتای  .اهب  جتحا  اهلسرا و  اهرـضحا ، هتجحب : یلدا  .هیحلا  رـسکلاب  لصلا : .فیثکلا  فتلملا  رجـشلا  یه 
.هاجاف بهات ، ریغ  نم  هاتا  رمالا : ههدـب  .مالکلا  یف  نورخالا  هقبـس  مالکلا : یلع  بلغ  .ءافـشلا  يربلا ء : .ملالا  عجولا : .لذـعلا  موللا :

یلا هرظن  نوکی  دق  همیظعلا و  تافـصاوملا  هذه  هل  عضی  مامالا و  هروصتی  يذلا  یلاثملا  خالل  فصو  اذـه  حرـشلا : .عئابطلا  قئالخلا :
یف هدسجتم  هیح  اهشیعن  فاصوالا و  هذه  ذخان  نا  هربعلاف  لاح  لک  یلع  تافـصاوملا و  هذه  هیلع  قیطنت  یتلا  نیبیطلا  هباحـصا  دحا 

انتعمج و هللا  یف  خا  رمعلا  نمزلا و  نم  یـضم  امیف  یل  ناک  مالـسلا : هیلع  لاق  .اهیف  سفانتلا  اهمازتلاب و  يولعلا  رمالا  لـثتمنف  اـنکولس 
هنیع یف  ایندلا  رغص  یـسفن  یف  يرظن و  یف  هناش  عفتری  ینیع و  یف  همظعی  ناک  بسنلا و  هوخا  نم  يوقا  یه  یتلا  هللا  یف  هوخالا  هایا 
اذل هبرشم و  هلکاب و  متهی  الف  نطبلا  هوهشل  اریسا  سیلف  هنطب  ناطلس  نم  اجراخ  ناک  هنیع و  یف  هریغص  هریقح  اهلک  ایندلا  تناک  دقل 
اتماص هرهد  رثکا  ناک  دجو و  اذا  هلوانت  نم  رثکی  هیلع و ال  لوصحلا  یف  هرکف  لغشی  هنع و  ثحبی  حوری  یتح  دجی  ام ال  یهتشی  الف 
لیلغ عقن  مهمدقت و  مهقاف و  نیلئاقلا  ذب  هدـئاف  لاجم و  لوقلل  دـجو  لاق و  ناف  دـیفی  ام  عفنی و  ام  ملکتی  امنا  يذـهی و  رثرثی و ال  الف 

یف سانلا و  رظن  یف  افعضتسم  افیعض  ناک  هل و  هلاق  امب  هعنقا  هریغ و  لاوس  یلا  هعم  جاتحی  امب ال  هدافا  لئاس و  لک  یلع  در  نیلئاسلا 
هماما فقی  یتلا ال  تاباغلا  دـسا  باغ  ثیل  وهف  اهاحرب  برحلا  تراد  سیطولا و  یمح  هقیقحلا و  دـجلا و  ءاج  ناف  یجراخلا  هرظنم 
هجحب یلدی  اهتبراقم ال  وا  اهنع  یطختلا  یلع  دحا  ارجی  اهعقوم و ال  اهـسفن و  یمحت  براقت  داو ال  هیح  داو  لصو  ءادـعالا  نم  دـحا 

لصفلا و اهیفف  اهتاملک  تایط  یف  اهقدص  لئالد  اهیف و  راصتنالا  رصانع  دوجول  همصخ  یلع  یضقی  هتجح  یف  وهف  ایـضاق  یتای  یتح 
لعف هنال  یعرـش  هجوب  هجوی  نا  نکمی  هلثم و  یف  رذـعلا  دـجی  ام  یلع  هیلع  بتعی  ادـحا و ال  مولی  هطایتحا ال  هعرو و  هدـش  نم  ناک 
هدرف الا  هنم و  لبق  لوبقم  عورشم  هجو  هرذعل  ناک  ناف  هراذتعا  عمسی  یتح  هرورضلا  رارطضالا و  یلع  وا  هحصلا  یلع  لمحی  ملسملا 
ءاسی وا  ودـع  تمـشیف  سانلا  یلع  قشی  الئل  اعجو  وکـشی  هنامیا ال  هیعول و  ناک  هاخا و  ظعی  نا  ملـسملل  یغبنی  امب  هظعو  ناـسحاب و 
رکشی هضرم و  یکحی  هئرب  دنع  ناک  معن  باوثلا  رجالا و  طقسی  دق  اذه  طخسلا و  مربتلا و  نم  عون  يوکـشلا  یف  ناک  امبر  بیبح و 

اذا توکـسلا  یلع  بلغی  مل  مالکلا  یلع  بلغ  اذا  ناک  هلعفل و  اقباطم  هلوق  ناکف  لعفی  ام ال  لوقی  ـال  لـعفی و  اـم  لوقی  ناـک  هبر و 
هنم صرحا  عمـسی  ام  یلع  ناک  هللا و  نم  برقالا  نسحالا و  موقالا و  هنال  توکـسلا  یلا  هنع  لدع  عفنی  دـیفی و ال  مالکلا ال  نا  يار 
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رظنی نارما  ههدب  اذا  ناک  هدیفم و  نم  هلطاب  هنسح و  نم  هحیبق  زیمیف  مالکلا  فرعی  صاخشالا و  فرعی  عامـسلاب  هنال  ملکتی  نا  یلع 
ذخا هکرت و  هیف  بغری  ناک  نمف  هسفن  يوه  یف  رظن  غئاس  لالح  امهنم  لـک  نارما  هاـجاف  اذا  ناـک  هفلاـخیف  يوهلا  یلا  برقا  اـمهیا 

یه هنجلا  ناف  يوهلا  نع  سفنلا  یهن  هبر و  ماقم  فاخ  نم  اما  و  : ) یلاعت هلوق  دنع  نوکیل  هعاطلا  یلع  اهللذی  سفنلا و  رهقیل  رخالاب 
اوردـقت مل  اهلک و  اهوعیطتـست  مل  ناف  اهیف  اوسفانت  اهومزلاف و  تافـصلا  عئابطلا و  قئالخلا و  هذـهب  نوملـسملا  اهیا  مکیلعف  يواـملا )

.هلک كرتی  هلک ال  كردی  ام ال  اهنم و  ریثکلا  كرت  نم  ریخ  اهنم  لیلقلا  ذخا  نا  اوملعاف  اهب  فاصتالا  یلع 

یناقلاط

زا دومن ، یم  گرزب  نم  مشچ  رد  ار  وا  شا  هدید  رد  ایند  يدرخ  هک  دوب  ادخ  هار  رد  يردارب  ارم  هتشذگ  رد  دومرف : ترضح  نآ  «و 
یمن فارسا  درب - یمن  راک  هب  ناوارف  تفای  یم  نوچ  درک و  یمن  وزرآ  تفای  یمن  ار  هچنآ  دوب و  نوریب  دوخ  رب  مکش  هطلـس  هطیح 

ار ناگدنسرپ  یگنشت  دمآ و  یم  هریچ  ناگدنیوگ  همه  رب  تفگ  یم  نخس  نوچ  دوب و  شوماخ  ار  شیوخ  راگزور  نیرتشیب  درک -
یمن یضاق  شیپ  ات  .دوب  نابایب  هزرگ  یعفا  هشیب و  ریـش  نوچ  رازراک  هاگ  هب  دوب  هداتفا  اه  هدید  رد  نتورف و  دنچ  ره  .دناشن  یم  ورف 
رگم درک  یمن  هوکش  يدرد  زا  .درک  یمن  شنزرس  دونـش  یمن  ار  شرذع  ات  تشاد  يرذع  هک  ار  یـسک  دروآ و  یمن  یتجح  تفر 

وا رب  نتفگ  نخـس  رد  رگا  .تفگ و  یمن  درک  یمن  لمع  ار  هچنآ  درک و  یم  لمع  تفگ  یم  هچنادب  تفای ، یم  دوبهب  هکنآ  زا  سپ 
شیپ راک  ود  ار  وا  هک  یهاگ  نتفگ و  نخس  هب  ات  دوب  رتدنمزآ  ندینش  رب  دش ، یمن  هریچ  وا  رب  یسک  یشوماخ  رد  دندش ، یم  هریچ 
مزالم هک  اهتلـصخ  نیا  رب  داب  امـش  رب  .درک  یم  اهر  ار  نامه  تسا و  رتکیدزن  سوه  هب  کی  مادک  دـنیبب  ات  تسیرگن  یم  دـمآ ، یم 

اهر ات  تسا  رتهب  كدـنا  نتفرگ  هک  دـینادب  .دـیروآ  تسد  هب  ار  همه  دـیتسناوتن  رگا  دـینک و  یمـشچمه  رگیدـکی  اب  دیـشاب و  اهنآ 
« .رایسب ندرک 

نآ زا  روظنم  دنا : هتفگ  یخرب  دنراد ، رظن  فالتخا  تسیک  تسا ، هدش  هراشا  وا  هب  نخس  نیا  رد  هک  ردارب  نیا  هکنیا  دروم  رد  مدرم 
هیلع هّللا  یّلص  ربمایپ  دروم  رد  دنا : هتفگ  هتسناد و  دیعب  ار  نآ  رگید  یهورگ  تسا و  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ردارب ،

ره تسین ، لمعتسم  هملک  نیا  ریظن  ترضح  نآ  تافص  هرابرد  دوش و  یمن  هدرب  راک  هب  فعضتسم  فیعض  حالطـصا  مّلـس  هلآ و  و 
راک هب  یلو  درک ، لیوأت  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هدیدنـسپ  قالخا  مرن و  راتفگ  هب  ار  هملک  نیا  تسا  نکمم  دـنچ 

.تسین ترضح  نآ  سدقم  دوجو  قیال  تغل  نیا  ندرب 

ماگنه هب  هک  تسا  هدمآ  وا  فصو  رد  هک  دنا  هتـسناد  دـیعب  ار  نآ  یهورگ  تسا و  يرافغ  رذوبا  دوصقم  دـنا : هتفگ  رگید  یهورگ 
.تسا هدوبن  رومان  يریلد  تعاجش و  هب  هاگ  چیه  رذ  وبا  اریز  تسا ، هدوب  نابایب  هزرگ  رام  هشیب و  ریش  رازراک 

ریلد و مالّـسلا و  هیلع  یلع  صلخم  نایعیـش  زا  هک  تسا  دوسا  نب  دادقم  هب  فورعم  ورمع  نب  دادقم  دوصقم  دـنا : هتفگ  رگید  یخرب 
هب هراشا  هملک  نیا  دنا : هتفگ  مه  یخرب  .تسا  هدیسر  عوفرم  حیحص  ثیداحا  وا  تلیضف  رد  تسا و  هدوب  تریس  هدیدنسپ  دهاجم و 
هب هک  تسا  هدـمآ  ناوارف  رعـش  رد  دراد و  یتداـع  نینچ  نیا  دوـخ  مـالک  رد  برع  تـسا و  لـثم  باـب  زا  هـکلب  تـسین  ینیعم  ردارب 

.تسا نآ  هجو  نیرت  تسرد  نیرتهب و  نیا  دیدحلا - یبا  نبا  نم -  رظن  هب  و  تسود ، يا  و  متفگ ، نینچ  دوخ  تسود 

يراعشا تسا و  هدروآ  تعانق  یکاروخ و  مک  زا  شیاتس  هرابرد  ار  زیمآ  تمکح  ياهراتفگ  زا  ییاه  هنومن  سپس  دیدحلا ، یبا  نبا 
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لوق زا  مه  یبلاـطم  تسا و  هدروآ  نارگید  برعلا و  هیمـال  بحاـص  يرفنـش  یـشعا و  زا  یتاـیبا  هلمج  زا  یلهاـج  هرود  نارعاـش  زا 
.دوش یم  هدنسب  دروم  ود  یکی  همجرت  هب  هک  تسا  هدرک  لقن  ناگرزب 

.باوخب هدوسآ  روخب ، مک  تسا  هدش  یم  هتفگ 

ار دوخ  ياذـغ  ام  تفگ : تسا ؟ نکمم  هنوگچ  تفگ : هن ، تفگ : يا ؟ هدرک  همخت  زگره  ایآ  دیـسرپ : هعریعزلا  وبا  زا  کـلملا  دـبع 
.میراذگ یمن  مه  یلاخ  ار  نآ  مینک و  یمن  هتشابنا  ار  دوخ  هدعم  میوج و  یم  بوخ  میزپ و  یم  بوخ 

.دنک سب  ار  كاروخ  دراد  اهتشا  زونه  ات  یمدآ  هک  تسا  نیا  يدرمناوج  ياه  هناشن  زا  تسا ، هدش  یم  هتفگ  و 

ود نآ  اب  لد  هک  دیناریمم  ندیماشآ  ندروخ و  رایـسب  اب  ار  اهلد  دنا : هدومرف  هک  تسا  تیاور  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  زا 
.دوش یم  کشخ  دنهد  بآ  رایسب  نآ  رب  رگا  هک  يا  هتشک  نوچمه  دریم ، یم 

نیسح ماما  هناخ  رد  یبش  نسح و  ماما  هناخ  رد  یبش  دیسر ، تداهـش  هب  نآ  رد  هک  یناضمر  هام  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما 
دروخ و یمن  همقل  هس  اـی  ود  زا  شیب  درک و  یم  راـطفا  بنیز - شراوگرزب  رتخد  هناـخ  ینعی  رفعج -  نب  هللا  دـبع  هناـخ  رد  یبـش  و 

دنتفگ یم  نوچ 

هنـسرگ یلاخ و  ممکـش  هک  یلاح  رد  مراد  تسود  تسا ، هدنامن  یقاب  شیب  یبش  دنچ  دومرف : یم  دروخ ، یم  كدـنا  ردـق  نآ  ارچ 
.دز تبرض  ار  وا  بش  نامه  رد  داب ، وا  رب  ادخ  نیرفن  هک  مجلم  نبا  .دسر  رد  قح  نامرف  مشاب 

دوش رایسب  شباوخ  دروخ ، رایسب  كاروخ  سک  ره  هک  دیروخم  كاروخ  ناوارف  لیئارسا  ینب  يا  تسا : هدومرف  مالّسلا  هیلع  یسیع 
.دوش یم  هتشون  نالفاغ  هرمز  رد  درازگ ، یم  زامن  رتمک  هک  سک  نآ  درازگ و  یم  زامن  رتمک  دباوخب ، رایسب  سک  ره  و 

ریس هاگره  دومرف : يروخ ؟ یمن  يریس  هب  ارچ  تسوت  تسد  رد  همه  رـصم  ياه  هنیجنگ  هکنآ  اب  دش : هتفگ  مالّـسلا  هیلع  فسوی  هب 
.منک یم  شومارف  ار  ناگنسرگ  موش ،

ارف دوخ  هرفـس  رب  درک و  راضحا  ار  وا  روپاش  دـندرک ، فیـصوت  تواـضق  يارب  ار  رختـسا  مدرم  زا  يدرم  فاـتکالا  وذ  روپاـش  يارب 
هدوسآ نآ  ندروخ  زا  هاشداپ  هکنیا  زا  شیپ  وا  .داهن  درم  نآ  لباقم  ار  یمین  درک و  مین  ود  تشادرب و  ار  يا  هجوج  روپاـش  دـناوخ ،
ندروخ هب  سک  ره  دـنا  هتفگ  یم  اـم  ناینیـشیپ  تفگ : دـنادرگرب و  دوخ  رهـش  هب  ار  وا  هاـشداپ  .دروخ  ار  دوـخ  هجوـج  همین  دوـش ،

.تسا رتدنمزآ  تیعر  لاوما  هب  تبسن  دشاب  دنمزآ  ناطلس  كاروخ 

یمن تفگ : تسا ؟ هتـشاداو  هیرگ  هب  ار  وت  زیچ  هچ  متفگ : تسیرگ ، یم  متفر  هشیاـع  شیپ  دـیوگ : یم  دـنک و  یم  تیاور  قورـسم 
ناـن زا  راـب  ود  زور  رد  زگره  هک  یلاـح  رد  دومرف  تلحر  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  اریز  متـسیرگ  یلو  میرگب ، متـساوخ 

.درک یخارف  دروآ و  يور  ام  هب  ایند  وا  زا  سپ  دشن و  ریس  مدنگ 

مراکم
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مالسلا هیلع  لاق  و 

ُدِجَی َو اَم ال  یِهَتْشَی  الَف  ِِهنَْطب  ِناَْطلُس  ْنِم  ًاجِراَخ  َناَک  ِِهْنیَع َو  ِیف  اَْینُّدلا  ُرَغِـص  ِیْنیَع  ِیف  ُهُمِظُْعی  َناَک  ِهَّللا َو  ِیف  ٌخَأ  یَـضَم  اَمِیف  ِیل  َناَک 
ُْثَیل َوُهَف  ُّدِْجلا  َءاَج  ْنِإَف  ًافَعْضَتْسُم  ًافیِعَـض  َناَک  َنِیِلئاَّسلا َو  َلِیلَغ  َعَقَن  َنِیِلئاَْقلا َو  ََّذب  َلاَق  ْنِإَف  ًاتِماَص  ِهِرْهَد  َرَثْکَأ  َناَک  َدَجَو َو  اَذِإ  ُِرثُْکی  ال 

َناَک ال ُهَراَِذتْعا َو  َعَمْـسَی  یَّتَح  ِِهْلثِم  ِیف  َرْذـُْعلا  ُدِـجَی  اَم  یَلَع  ًادَـحَأ  ُمُولَی  َناَک ال  ًایِـضاَق َو  َِیتْأَی  یَّتَح  ٍهَّجُِحب  ِیلْدـُی  ٍداَو ال  ُّلِص  ٍباَغ َو 
َناَک ِتوُکُّسلا َو  یَلَع  ْبَْلُغی  َْمل  ِمالَْکلا  یَلَع  َِبلُغ  اَذِإ  َناَک  ُلَعْفَی َو  اَم ال  ُلوُقَی  ُلَعْفَی َو ال  اَم  ُلوُقَی  َناَـک  ِِهئُْرب َو  َدـْنِع  اَّلِإ  ًاـعَجَو  وُکْـشَی 

ِِقئـالَْخلا ِهِذَِـهب  ْمُْکیَلَعَف  ُهُِفلاَُـخیَف  يَوَْـهلا  َیلِإ  ُبَْرقَأ  اَـمُهُّیَأ  ُرُْظنَی  ِناَْرمَأ  ُهَهَدـَب  اَذِإ  َناَـک  َمَّلَکَتَی َو  ْنَأ  یَلَع  ُهـْنِم  َصَرْحَأ  ُعَمْـسَی  اَـم  یَلَع 
.ِرِیثَْکلا ِكْرَت  ْنِم  ٌْریَخ  ِلِیلَْقلا  َذْخَأ  َّنَأ  اوُمَلْعاَف  اَهوُعیِطَتْسَت  َْمل  ْنِإَف  اَهِیف  اوُسَفاَنَت  اَهُومَْزلاَف َو 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

وا رظن  رد  ایند  یکچوک  داد  یم  هولج  گرزب  مرظن  رد  ار  وا  هچنآ  (: دوب نینچ  شفصو  هک   ) متشاد ینید  یهلا و  يردارب  هتشذگ  رد 
ار هچنآ  و  تفر ) یمن  نآ  لابند  هب  و   ) تشادـن ار  شیاهتـشا  تفای  یمن  هچنآ  ور  نیازا  دوب ، جراخ  مکـش  تموکح  تحت  زا  وا.دوب 

ناگدـنیوگ رب  تفگ  یم  ینخـس  رگا  لاح ) نیع  رد   ) دوب و تکاس  شا  یناگدـنز  تاقوا  رتشیب.درک  یمن  فرـصم  داـیز  تفاـی  یم 
وا زین  مدرم  دوب و  یفیعـض  ناسنا  رهاظ ) بسح  رب  عضاوت  تیاهن  لیلد  هب  ) .دناشن یم  ورف  ار  ناگدننک  لاؤس  شطع  دـش و  یم  هریچ 
هب ینابایب  رام  دـننام  دیـشورخ و  یم  هشیب  ریـش  نوچمه  دـمآ  یم  نایم  هب  يدـج  مهم و  راـک  هاـگره  یلو  ؛ دندرمـش یم  فیعـض  ار 
نآ رد  ، هداد ماجنا  هک  يراک  هب  تبـسن  ار  سک  چـیه.درک  یمن  هماقا  یلیلد  ، يرواد سلجم  رد  روضح  زا  شیپ.دـمآ  یمرد  تکرح 

تیاکـش يدوبهب  ماگنه  زج  دوخ  درد  زا  زگره  وا.دونـشب  ار  وا  رذع  ات  درک  یمن  تمالم  دشاب  هتـشاد  يرذـع  تشاد  ناکما  هک  اج 
بولغم نتفگ  نخـس  رد  رگا.تفگ  یمن  داد  یمن  ماجنا  هک  ار  يزیچ  داد و  یم  ماجنا  دوخ  هک  تفگ  یم  ینخـس  هراومه.درک  یمن 
شیارب راک  ود  هاگره  هک  دوب  نانچ  وا.نتفگ  ات  دوب  رت  صیرح  ندینش  رب  وا.تفای  یمن  هبلغ  وا  رب  یسک  ، توکـس رد  زگره  دش  یم 

ياوه فالخ  هک  ار  نآ  (و  .دـیزرو یم  تفلاخم  نآ  اب  ، تسا رت  کـیدزن  سوه  اوه و  هب  مادـک  هک  درک  یم  هشیدـنا  دـمآ  یم  شیپ 
هتسویپ ، دینک لیصحت  ار  تافص  نیا  هک  داب  امش  رب  دینک ) ادیپ  ار  تاجن  تداعـس و  هار  دیهاوخ  یم  رگا  ، درمـش یم  مدقم  دوب  سفن 

ماجنا ناوت  رادـقم  هب   ) دـیهد ماجنا  ار  اه  نآ  همه  دـیناوت  یمن  رگا  دـیریگب و  تقبـس  اه  نآ  نتـشاد  رد  رگیدـکی  زا  دیـشاب و  نآ  اب 
ياه باتک  رد  هنامیکح  راتفگ  نیا  هناـمیکح : راـتفگ  دنـس   ) . .تسا رایـسب  كرت  زا  رتهب  مک  رادـقم  نداد  ماـجنا  دـینادب  و  دـیهد )
عمج دنا و  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  زا  ار  نآ  یعمج  یلو  ؛ تسا هدـمآ  هللا  همحر  یـضر  دّیـس  زا  دـعب  لبق و  یناوارف 

یتروـص هب   ) دـنک یم  لـقن  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  ار  نآ  یفاـک  لوـصا  رد  ینیلک  موحرم.مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نـسح  زا  يرگید 
یـضر دّیـس  موحرم  زا  شیپ  اـه  نیا  همه  راـبخالا و  نویع  رد  هبیتق  نبا  زین  لوقعلا و  فحت  رد  ینارح  هبعـش  نبا  نینچمه  رتطوسبم )

رد يرـشخمز  و.تسا  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  زا  دادغب  خیرات  باتک  رد  اه  نآ  زا  شیپ  يدادـغب  بیطخ  زین.دنتـسیز  یم 
هک دـیآ  یمرب  نینچ  هغالبلا  جـهن  حرـش  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  مالک  زا  تسا و  هدروآ  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  زا  ار  نآ  راربـالا  عیبر 

لقن مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  ماما  زا  زین  مکحلاررغ  رد  ) .تسا هدوب  فورعم  روهـشم و  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  هب  نخـس  نیا  تبـسن 
یبتجم ماما  زا  ای  دشاب  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  زا  هاوخ  مالک  نیا  (. ،ج 4،ص 227 هغالبلا جهن  رداصم  (.) تسا هدش 
هدینـش مالـسلا  اـمهیلع  ناـنمؤم  ریما  شردـپ  زا  ار  نآ  یبـتجم  ماـما  ًاتدـعاق  هتفرگ و  تأـشن  لـالز  همـشچرس  کـی  زا  مالـسلا  هـیلع 
تسا ینخس  نیا  : دیوگ یم  وا  تسا  هدروآ  راونالا  هاکشم  باتک  هدنسیون  یـسربط  موحرم  هک  تسا  یمالک  نخـس  نیا  دهاش.تسا 
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الاب رد  هچنآ  زا  (. ،ص 421 راونالا هاکـشم  ) .دومرف نایب  ار  نآ  شیاه  هبطخ  زا  یکی  رد  مالـسلا  مهیلع  نسح  ماما  هک  ناـنمؤمریما  زا 
هعیـش و ياملع  مامت  : دیوگ یم  هک  ج 12،ص 467 )  ) دوخ هغالبلا  جهن  حرـش  رد  يرتشوش  موحرم  نخـس  هک  دوش  یم  نشور  دمآ 

درم زا  راتفگ  نیا  دـسر و  یمن  رظن  هب  یحیحـص  نخـس  ، تسا مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  زا  مـالک  نیا  هک  دـنقفتم  تنـس  لـها 
 ( تسا هرظتنم  ریغ  تسا  هتشاد  تاملک  هب  یعیسو  هطاحا  هک  ناشیا  دننام  یققحم 

یناسنا تافص  مامت  اب  يردارب 

یلئاضف ؛ تسا یناسنا  مهم  لیاضف  زا  هتسجرب  تفص  هدزای  ياراد  هک  تسا  يردارب  زا  نخس  ، مالـسلا هیلع  ماما  ینارون  راتفگ  نیا  رد 
یجراخ نیعم  صخـش  کی  ینید  ردارب  نیا  ایآ  هک  نیا  رد.تسا  هدش  رکذ  ناوارف  تیمها  اب  یمالـسا  تایاور  دیجم و  نآرق  رد  هک 

.دنا هتفگ  نخس  فلتخم  تسا  لیثمت  لیبقزا  ای  هدوب و 

هچ صخـش  نیا  هک  نیا  رد  اما  ؛ تسا یـصاخ  صخـش  هب  هراشا  مالـسلا  هیلع  ماما  مالک  دـندقتعم  هغالبلا  جـهن  ناـحراش  زا  یهورگ 
ادخ لوسر  یتح  یهورگ  دادـقم و  يا  هّدـع  ، نوعظم نب  نامثع  یخرب  يرافغ و  رذوبا  ار  وا  یـضعب.دنراد  رظن  فالتخا  هدوب  یـسک 

.دنا هدرک  رکذ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  ربمغیپ 

ياـه ناـسنا  تخانـش  تهج  يا  هوسا  وگلا و  هک  نیا  يارب  مالـسلا  هیلع  ماـما.تسا  لـیثمت  لـیبقزا  ناـیب  نیا  دـندقتعم  رگید  یعمج 
ار مود  رظن  هک  تسا  راک  رد  ینئارق  و.تسا  یلاع  تافـص  نیا  دـجاو  هک  هدرک  ضرف  ار  یـصخش  ، دـهد هئارا  ماقم  الاو  تلیـضفاب و 

.مینک یم  هراشا  نآ  هب  ًادعب  هک  دنک  یم  دییأت 

رد یعقاو  تلیـضفاب و  یناسنا  درادن و  یتوافت  روبزم  هنامیکح  راتفگ  تیمها  رد  ، دـشاب هتـشاد  تیعقاو  رظن  ود  نیا  زا  مادـکره  یلو 
.دنریگب قشمرس  وا  زا  راگدرورپ  ِبرق  هار  ناگدنیوپ  تلیضف و  نابلاط  ات  تسا  هدش  میسرت  مالک  نیا 

( . ِهَّللا ِیف  ٌخَأ  یَضَم  اَمِیف  ِیل  َناَک  ( ؛») دوب نینچ  شفصو  هک   ) متشاد ینید  یهلا و  يردارب  هتشذگ  رد  :» دیامرف یم  تسخن 

: دنک یم  نایب  یهلا  ینید  ردارب  نیا  هرابرد  زاتمم  رایسب  تفص  هدزای  مالسلا  هیلع  ماما  هاگ  نآ 

اَْینُّدـلا ُرَغِـص  ِیْنیَع  ِیف  ُهُمِظُْعی  َناَک  َو  ( ؛» دوب وا  رظن  رد  اـیند  یکچوک  داد  یم  هولج  گرزب  مرظن  رد  ار  وا  هچنآ  :» دـیامرف یم  تسخن 
( . ِِهْنیَع ِیف 

.گرزب ، دنوادخ دشاب و  کچوک  ناسنا  رظن  رد  ایند  هک  تسا  مهم  يا  هلئسم  نیا 

دایز نآ  هب  ندیـسر  يارب  دورن و  هانگ  غارـس  هب  توهـش  تورث و  ماـقم و  لاـم و  هب  ندیـسر  يارب  هک  دوش  یم  ببـس  یکچوک  نیا 
.دزاس رود  دوخ  زا  تسایند  بح  هدییاز  هک  ار  لیبق  نیا  زا  یتافص  تداسح و  عمط و  صرح.دنزن و  اپ  تسد و 

: دیامرف یم  هدرک  هراشا  يرگید  يابیز  ترابع  اب  انعم  نیمه  هب  زین  ناراکزیهرپ  تافص  هرابرد  « مامه » هبطخ رد  مالسلا  هیلع  ماما 
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رظن رد  هّللا  يَوِس  ام  ور  نیازا  هدرک  هولج  اه  نآ  رظن  رد  تمظع  اب  ، دـنوادخ ْمِِهُنیْعَأ ؛ ِیف  ُهَنوُد  اَـم  َرُغَـصَف  ْمِهِـسُْفنَأ  ِیف  ُِقلاَْـخلا  َمُظَع  »
«. تسا کچوک  اه  نآ 

: دیامرف یم  ، تسا هدمآ  يرگید  ریبعت  هب  انعم  نیمه  زاب  تمکح 129  رد 

نیا هب  ناسنا  ات  «. دـنک یم  کچوک  تمـشچ  رد  ار  قولخم  ، وت دزن  قلاخ  یگرزب  َِکْنیَع ؛ ِیف  َقُولْخَْملا  ُرِّغَُـصی  َكَدـْنِع  ِِقلاَْخلا  ُمَظِع  »
.تسا رطخ  رد  وا  نامیا  نید و  هتسویپ  دسرن  ماقم 

: دندیسرپ ترضح  نآ  زا  هک  میناوخ  یم  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  زا  يرگید  ریبعت  رد 

؟ تسیک اه  ناسنا  نیرت  ماقمالاو 

: دومرف خساپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما  ًارَطَخ ) ِساَّنلا  ُمَظْعَأ  ْنَم  )

؛» درمشن گرزب  دوخ  يارب  ار  ایند  هک  یسک  »

،ج 75،ص 158،ح 19) راونالا راحب  ( . ). ِهِسْفَِنل ًارَطَخ  اَْینُّدِلل  َرَی  َْمل  ْنَم  )

وا لابند  هب  و   ) تشادن ار  شیاهتشا  تفای  یمن  هچنآ  ور  نیازا  دوب  جراخ  مکش  تموکح  تحت  زا  وا  :» دیامرف یم  فصو  نیمود  رد 
اَذِإ ُِرثُْکی  ُدِـجَی َو ال  اَم ال  یِهَتْـشَی  الَف  ِِهنَْطب  ِناَْطلُـس  ْنِم  ًاـجِراَخ  َناَـک  َو  ( ؛» درک یمن  فرـصم  داـیز  تفاـی  یم  ار  هچنآ  و  تفر ) یمن 

( . َدَجَو

: میناوخ یم  هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  یفاک  فیرش  باتک  رد  هک  یثیدح  رد 

زیچ ود  دنوش  یم  خزود  شتآ  دراو  نآ  هلیـسو  هب  نم  تما  هک  يزیچ  نیرتشیب  ُجْرَْفلا ؛ ُنْطَْبلا َو  ِناَفَوْجَْألا  َراَّنلا  ِیتَّمُأ  ِِهب  ُِجلَت  اَم  ُرَثْکَأ  »
 ( ،ج 2،ص 79،ح 5 یفاک «. ) . جرف مکش و  : تسا یهت  نایم 

: تسا هدمآ  باتک  نامه  رد  ترضح و  نامه  زا  يرگید  ثیدح 

مدوخ زا  دعب  هک  تسا  زیچ  هس  ِجْرَْفلا ؛ ِنْطَْبلا َو  ُهَوْهَـش  ِنَتِْفلا َو  ُتاَّلَـضَم  ِهَفِْرعَْملا َو  َدَْعب  َُهلالَّضلا  يِدَْعب  ْنِم  ِیتَّمُأ  یَلَع  َّنُُهفاَخَأ  ٌثالَث  »
 ( ،ح 6 نامه «. ) . یسنج توهش  مکش و  توهش  هدننک و  هارمگ  ياه  شیامزآ  تفرعم و  زا  دعب  یهارمگ  : مکانمیب نآ  زا  متما  رب 

دروم رد  يراد  نتـشیوخ  زا  رترب  یتدابع  چیه  :» دومرف هک  تسا  هدمآ  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  باب  نامه  رد  زین  يرگید  ثیدح  رد 
؛» تسین یسنج  توهش  مکش و 

،ص 80،ح 7) نامه ( . ) . ٍجْرَف ٍنَْطب َو  ِهَّفِع  ْنِم  َلَْضفَأ  ٍهَداَبِع  ْنِم  اَم  )

هریچ ناگدنیوگ  رب  تفگ  یم  ینخـس  رگا  لاح ) نیع  رد   ) دوب و تکاس  شا  یناگدنز  تاقوا  رتشیب  :» دـیامرف یم  فصو  نیموس  رد 
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( . َنِیِلئاَّسلا َلِیلَغ  َعَقَن  َنِیِلئاَْقلا َو  ََّذب  َلاَق  ْنِإَف  ًاتِماَص  ِهِرْهَد  َرَثْکَأ  َناَک  َو  ( ؛» دناشن یم  ورف  ار  ناگدننک  لاؤس  شطع  دش و  یم 

.یگنشت يانعم  هب  لیلغ »  » ندرک و باریس  يانعم  هب  َعَقَن »  » تسا و نتفرگ  یشیپ  هبلغ و  يانعم  هب  ََّذب » »

ار نیعمتسم  تفرگ و  یم  یـشیپ  همه  زا  هک  يا  هنوگ  هب  تفگ  یم  هدش  باسح  هدیزگ و  تفگ  یم  نخـس  هاگره  هک  نیا  هب  هراشا 
.دناشن یم  ورف  ار  اه  نآ  شطع  تخاس و  یم  دنم  هرهب 

یم فیعـض  ار  وا  زین  مدرم  دوب و  یفیعـض  ناسنا  رهاظ ) بسح  رب  عضاوت  تیاهن  لیلد  هب  :») دیامرف یم  فصو  نیمراهچ  رد  هاگ  نآ 
؛» دمآ یمرد  تکرح  هب  ینابایب  رام  دننام  دیشورخ و  یم  هشیب  ریش  نوچمه  دمآ  یم  نایم  هب  يدج  مهم و  راک  هاگره  یلو  دندرمش 

( . ٍداَو ُّلِص  ٍباَغ َو  ُْثَیل  َوُهَف  ُّدِْجلا  َءاَج  ْنِإَف  ًافَعْضَتْسُم  ًافیِعَض  َناَک  (َو 

رد ای  تالکـشم  زورب  ماگنه  هب  ؛ دنلمع درم  یلو  دنتـسین  نیب  گرزبدوخ  ربکتم و  دننک و  یمن  ییاناوت  تردـق و  راهظا  اه  نآ  يرآ 
.دنبوک یم  مهرَد  ار  نمشد  دنزاس و  یم  راکشآ  ار  شیوخ  ییاناوت  نمشد ، لباقم  رد  داهج  نادیم 

َِیتْأَـی یَّتَـح  ٍهَّجُِحب  ِیلْدـُی  ـال  ( ؛» درک یمن  هماـقا  یلیلد  يرواد ، سلجم  رد  روـضح  زا  شیپ  :» دـیامرف یم  فـصو  نـیمجنپ  رد  سپس 
( . ًایِضاَق

لامعتـسا زین  نداد  هوشر  يانعم  هب  هاگ  تسا و  بآ  ندیـشک  يارب  هاچ  رد  ولد  نداتـسرف  يانعم  هب  لصا  رد  « ءـالدا » هداـم زا  ِیلْدـُی » »
.دوش یم  هتفگ  « ءالدا » زین وا  زج  ای  یضاق  دزن  رد  لیلد  هماقا  هب  هدش و 

دوخ دایرف  زا  ار  نامـسآ  نیمز و  تخادنا و  یمن  هار  هب  لاجنج  راج و  ، دریگب يرگید  زا  تساوخ  یم  ار  یقح  رگا  هک  نیا  هب  هراشا 
.درک یم  هئارا  ار  دوخ  لیلد  یضاق  رضحم  رد  روضح  زا  دعب  طقف  تخاس  یمن  رپ 

.دیبلط یمن  یسک  زا  ادخ  نوناق  ياروام  يزیچ  دوب و  عرش  نوناق  عبات  هتسویپ  وا  رگید  ریبعت  هب 

هک دزادـنیب  هار  يدایز  لاجنج  راج و  یـضاق  همکحم  هب  نتفر  زا  لبق  اسب  هچ  اریز  تسوا  يدـنموربآ  ثعاب  راـک  نیا  ، نیا رب  هفاـضا 
.تسوا یگدنکفارس  ثعاب  نیا  دنک و  یم  وا  یقح  یب  هب  مکح  دنیشن  یم  تواضق  هب  یضاق  هک  یماگنه  یلو  ؛ هدش لامیاپ  نم  قح 

هک اج  نآ  رد  ، هداد ماجنا  هک  يراک  هب  تبسن  ار  سک  چیه  :» دیامرف یم  یهلا  ردارب  نیا  فصو  نیمشش  رد  مالسلا  هیلع  ماما  هاگ  نآ 
یَّتَح ِِهْلثِم  ِیف  َرْذُْعلا  ُدِجَی  اَم  یَلَع  ًادَحَأ  ُمُولَی  َناَک ال  َو  ( ؛» دونـشب ار  وا  رذـع  ات  درک  یمن  تمالم  دـشاب  هتـشاد  يرذـع  تشاد  ناکما 

( . ُهَراَِذتْعا َعَمْسَی 

رگا هک  دنا  هتشاد  يرذع  دنا  هداد  ماجنا  هک  یفالخ  راک  يارب  اسب  هچ.تسین  يا  هنالقاع  راک  دارفا  تمالم  رد  ندرک  باتش  نیقی  هب 
یم یهاوخرذـع  زا  راـچان  دوـش و  یم  نامیـشپ  هدرک  ًـالبق  هک  یتمـالم  زا  دراد و  یم  روذـعم  ار  اـه  نآ  دونـشب  ار  رذـع  نآ  ناـسنا 

.دیاشگب وا  شنزرس  تمالم و  هب  نابز  ، فرط رذع  ندینش  زا  شیپ  دنک و  هلجع  ارچ  نیاربانب  ، ددرگ
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.تسا رتراوازس  رایسب  ندرک  طایتحا  هک  دشاب  هدیمهف  لقاع و  ملاع و  دارفا  دروم  رد  لئاسم  هنوگ  نیا  رگا  صوصخ  هب 

یسوم هک  هداد  ناشن  ار  بلطم  نیا  زا  ییاه  هنحص  فهک ،» » هروس رد  مالسلا  مهیلع  یسوم  رضخ و  ترضح  ناتساد  رد  دیجم  نآرق 
هچنآ هک  تسناد  دینش  ار  وا  رذع  هک  یماگنه  اما  دومن  یم  شنزرـس  شراک  رب  ار  رـضخ  درک و  یم  هلجع  تواضق  رد  مالـسلا  هیلع 

.تسا هدوب  ادخ  نامرف  هب  قح و  ، هداد ماجنا 

اَّلِإ ًاعَجَو  وُکْـشَی  َناَک ال  َو  ( ؛» درک یمن  تیاکـش  يدوبهب  ماگنه  زج  دوخ  درد  زا  زگره  وا  :» دـیامرف یم  فصو  نیمتفه  رد  هاـگ  نآ 
( . ِِهئُْرب َْدنِع 

رگا دوش و  یم  اه  نآ  رطاخ  یگدرزآ  ببس  دشاب  ناتـسود  يارب  هچنانچ  ، دنک تیاکـش  درد  هب  التبا  ماگنه  ناسنا  رگا  ، تسا نشور 
هب تسا و  يرازگرکش  یعون  اب  مأوت  دشاب  يدوبهب  ماگنه  هب  رگا  اما  ؛ ددرگ یم  اه  نآ  تتامـش  يداش و  ببـس  دشاب  نانمـشد  يارب 

.تیاکش هن  تسا  تیاکح  رگید  نایب 

: دنک یم  لقن  نینچ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یفاک  فیرش  باتک  رد  هللا  همحر  ینیلک 

رامیب یبش  یـسک  ره  اَُهلُوبَق ؛ اَم  َُهل  ُْتلُقَف  ِیبَأ  َلاَق  ًهَنَـس  َنیِّتِس  ِهَداَبِعَک  َْتناَک  اَهَرْکُـش  ِهَّللا  َیلِإ  يَّدَأ  اَِهلُوبَِقب َو  اَـهَِلبَقَف  ًهَْلَیل  یَکَتْـشا  ِنَم  »
تصش تدابع  دننام  ، دروآ اج  هب  دنوادخ  هاگشیپ  هب  ار  نآ  رکش  دنک و  لّمحت  لوبق و  ار  يرامیب  تسا  هتسیاش  هک  هنوگ  نآ  دوش و 

؟ هچ ینعی  هتسیاش  روط  هب  نآ  لوبق  : مدیسرپ : دیوگ یم  يوار.تسا  لاس 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

یلو ؛ دهد یمن  ربخ  نآ  زا  یـسک  هب  دنک و  یم  ربص  نآ  رب  َناَک ؛ اَم  یَلَع  َهَّللا  َدِـمَح  َحَبْـصَأ  اَذِإَف  اَهِیف  َناَک  اَِمب  ُِربُْخی  اَْهیَلَع َو ال  ُِربْصَی  »
 ( ،ج 3،ص 116،ح 5 یفاک «. ) . دیوگ یم  رکش  تسا  هدش  عقاو  هچنآ  رب  ار  ادخ  تفای ) تیفاع  و   ) دش حبص  هک  یماگنه 

لاثما بیبط و  يارب  يرامیب  زا  تیاکح  هک  تسا  نشور  هتبلا.تسا  هدـش  دراو  هنیمز  نیا  رد  يرگید  ناوارف  تاـیاور  باـب  نیمه  رد 
.درادن تیاکش  هب  یطابترا  نآ 

دنک یم  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  « هیاکشلا دح  » ناونع تحت  ، دعب باب  رد  هللا  همحر  ینیلک  هک  تسا  یثیدح  نخـس  نیا  دهاش 
نیا دربن  مباوخ  يرامیب  رثارب  مدوب و  رامیب  بشید  دیوگب  یسک  رگا  : دومرف ، دندرک لاؤس  ضیرم  تیاکش  هرابرد  ترضح  نآ  زا  هک 

،ص نامه  ) . .دوب هدشن  التبم  نآ  هب  يدحا  هک  مدش  التبم  يزیچ  هب  دیوگب  هک  تسا  نیا  تیاکش.تسین  تیاکش  تسا و ) تیاکح  )
 ( 117،ح 1

؛» تفگ یمن  داد  یمن  ماجنا  هک  ار  يزیچ  داد و  یم  ماجنا  دوخ  هک  تفگ  یم  ینخس  هراومه  :» دیامرف یم  فصو  نیمتشه  رد  سپس 
( . ُلَعْفَی اَم ال  ُلوُقَی  ُلَعْفَی َو ال  اَم  ُلوُقَی  َناَک  (َو 

: تسا هدومرف  هدش و  لقن  رگید  ياج  رد  مالسلا  هیلع  ماما  زا  هک  تسا  يزیچ  هیبش  هلمج  نیا 
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ادخ هب  مدرم  يا  اَْهنَع ؛ ْمُکَْلبَق  یَهاَنَتَأ  اَّلِإ َو  ٍهَیِـصْعَم  ْنَع  ْمُکاَْهنَأ  اَْهَیلِإ َو ال  ْمُکُِقبْـسَأ  اَّلِإ َو  ٍهَعاَط  یَلَع  ْمُکُّثُحَأ  اَم  ِهَّللا  یِّنِإ َو  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  »
امش مهد و  یم  ماجنا  ار  نآ  امش  زا  شیپ  مدوخ  هک  نیا  زج  منک  یمن  یهلا ) رماوا  هب  تبسن   ) یتعاطا هب  توعد  ار  امـش  نم  دنگوس 

هبطخ 175) ، هغالبلا جهن  «. ) . میوگ یم  كرت  ار  نآ  ًالبق  مدوخ  هک  نیا  زج  منک  یمن  یهن  یتیصعم  زا  ار 

* َنُولَعْفَت ام ال  َنُولوُقَت  َِمل  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  : » دیوگ یم  خیبوت  شنزرـس و  نابز  هب  هک  اج  نآ  تساعدم  نیا  دهاش  زین  دیجم  نآرق 
راک نیا  دینک !؟ یمن  لمع  هک  دییوگ  یم  ینخـس  ارچ  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  ؛ » َنُولَعْفَت ام ال  اُولوُقَت  ْنَأ  ِهّللا  َدـْنِع  ًاتْقَم  َُربَک 

هیآ 2 و 3) ، فص «. ) . دییامنن لمع  دییوگب و  ینخس  هک  تسا  دنوادخ  میظع  مشخ  هیام 

هراومه هک  تسا  نیا  روظنم  : دنیوگ یم  دـنراد و  مالـسلا  هیلع  ماما  هلمج  نیا  يارب  يرگید  ریـسفت  هغالبلا  جـهن  ناحراش  زا  یـضعب 
یم رظن  هب  رت  بسانم  لّوا  ریـسفت  یلو  ؛ دنکن لمع  ًادعب  دهد و  لوق  مدرم  هب  هک  نیا  هن  دنک  یم  لمع  لوق  نآ  هب  هک  دـهد  یم  یلوق 

.دسر

اَذِإ َناَک  َو  ( ؛» تفاـی یمن  هبلغ  وا  رب  یـسک  توکـس  رد  زگره  دـش  یم  بولغم  نتفگ  نخـس  رد  رگا  :» دـیامرف یم  فصو  نیمهن  رد 
( . ِتوُکُّسلا یَلَع  ْبَْلُغی  َْمل  ِمالَْکلا  یَلَع  َِبلُغ 

یم یـشیپ  وا  رب  نتفگ  نخـس  رد  نارگید  هک  يا  هنوـگ  هب  درک  یم  توکـس  رتـشیب  تفگ و  یم  نخـس  رتـمک  وا  هک  نیا  هـب  هراـشا 
یشیاتس حدم و  ییوگرپ و  زا  تسا  یتمذم  شهوکن و  عقاو  رد  نیا  تفرگ و  یمن  یـشیپ  وا  رب  توکـس  رد  سک  چیه  یلو  ؛ دنتفرگ

زیهرپ دوش و  یم  ماجنا  نخس  اب  هریبک  ناهانگ  زا  يرایـسب  دراد ؛ يدایز  تارطخ  نتفگ  نخـس  میناد  یم  اریز  ، توکـس هرابرد  تسا 
.ددرگ یم  لصاح  توکس  هلیسو  هب  نانآ  زا 

ار دوخ  ياهورین  بلق و  روضح  زگره  دنناد و  یم  توکـس  تمـص و  ار  دوخ  همانرب  داوم  نیرت  مهم  زا  یکی  هّللا  یلا  قیرط  ناکلاس 
شیوخ حالـصا  هب  دنـشیدنیب و  ادخ  تمظع  هرابرد  رتشیب  دنناوت  یم  توکـس  لاح  رد  دنهد و  یمن  ردـه  هب  رایـسب  نتفگ  نخـس  اب 

.دنهاگآ روکف و  يدارفا  ، دنراد ناوارف  توکس  هک  يدارفا  لیلد  نیمه  هب.دنزادرپب 

: میناوخ یم  مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ماما  زا  یثیدح  رد 

ِّلُک یَلَع  ٌلـِیلَد  ُهَّنِإ  َهَّبَحَْملا  ُبِسْکَی  َتْمَّصلا  َّنِإ  ِهَمْکِْحلا  ِباَوـْبَأ  ْنِم  ٌباـَب  َتْمَّصلا  َّنِإ  ُتْمَّصلا  ُْملِْعلا َو  ُْملِْحلا َو  ِهـْقِْفلا  ِتاَـمالَع  ْنـِم  »
تبحم ، توکـس.تسا شناد  ياهرد  زا  يرد  ، توکـس نیقی  هب.تسا  توکـس  ملع و  يراـبدرب و  ، روعـش مهف و  ياـه  هناـشن  زا  ٍْریَخ ؛

 ( ،ج 2،ص 113،ح 1 یفاک  ) . .تسا ریخ  ره  يوس  هب  امنهار  دنک و  یم  بلج  ناسنا  هب  ار  مدرم 

مهیلع همئا  رـصع  رد  هک  دوش  یم  مولعم  هدرک  لقن  ِللا ) ِناسّ ُظـْفِح  ُتْمُّصلا َو   ) هتفگ شیپ  باـب  رد  هللا  همحر  ینیلک  هک  یتاـیاور  زا 
یتالکشم ببس  دنتشاذگ و  یم  زاب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  رارسا  ترضح و  نآ  حدم  رد  ار  دوخ  نابز  ، باحصا زا  یـضعب  مالـسلا 

رد ور  نیازا  ، دندرک یم  توعد  فعاضم  توکس  هب  ار  دوخ  ناوریپ  مالـسلا  مهیلع  يده  همئا  ، نامز نآ  رد.دندش  یم  نایعیـش  يارب 
: دومرف « ملاس » مان هب  دوخ  نارای  زا  یکی  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  میناوخ  یم  یثیدح 
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ام ندرگ  رب  ار  مدرم  ینامب و  ملاس  ات  نک  ظفح  ار  تنابز  ملاس ! يا  اَِنباَقِر ؛ یَلَع  َساَّنلا  ِلِمْحَت  ْمَلْـسَت َو ال  َکـَناَِسل  ْظَـفْحا  ُِملاَـس  اَـی  »
 ( ،ح 3 نامه «. ) . نکن راوس 

.دمآ دهاوخ  زین  نیا  زا  سپ  میتفگ و  نخس  مالسلا  هیلع  الوم  نانخس  بسانت  هب  رارک  هب  توکس  هرابرد 

رد.تسانثتـسم نآ  لاثما  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ، ملعت میلعت و  باب  رد  هدـش  باـسح  هدیجنـس و  نانخـس  تسا  نشور  هتبلا 
.میتشاد هنیمز  نیا  رد  یناوارف  ثحب  زیمآ 182  تمکح  مالک  لیذ 

َو ( ؛» نتفگ اـت  دوب  رت  صیرح  ندینـش  رب  وا  :» دـیامرف یم  تسا ، هتـشذگ  فصو  رب  يدـییأت  عقاو  رد  هک  وا  فـصو  نیمهد  رد  سپس 
( . َمَّلَکَتَی ْنَأ  یَلَع  ُْهنِم  َصَرْحَأ  ُعَمْسَی  اَم  یَلَع  َناَک 

اب شداتسا  زا  ناسنا  ار  سورد  مامت.تسا  ییاونش  قیرط  زا  دوش  یم  ناسنا  دیاع  هک  ییاه  شناد  مولع و  زا  يرایسب  هک  تسا  نشور 
هب میلعت  تروـص  هب  رگا  نتفگ  نخـس  هک  تـسا  تسرد.دـهد  یم  ماـجنا  قـیرط  نـیا  زا  ار  تالکـشم  لـح  دریگ و  یم  ارف  ندـینش 
هک تـسا  دــیفم  یتروـص  رد  نـتفگ  نخــس  نـیا  هـک  مـینکن  شوـمارف  یلو  ؛ تـسا رایــسب  تلیــضف  ياراد  مـه  نآ  دــشاب  نارگید 

.دونشب ار  نانخس  دنک و  توکس  ، فرط

هب دوب و  دهاوخ  رتشیب  وا  هرهب  دشاب  رتشیب  شعامتـسا  توکـس و  هچره  ، دنک ادیپ  روضح  یملاع  رـضحم  رد  ناسنا  رگا  صوصخ  هب 
.دش دهاوخ  مورحم  یمهم  دیاوف  زا  دنک  یفرحرپ  وا  رضحم  رد  رگا  سکع 

هک تسا  نیا  شیانعم  ، نابز کی  هداد و  ناسنا  هب  شوگ  ود  دـنوادخ  رگا  : دـنیوگ یم  دـنراد و  يا  هتکن  اج  نیا  رد  ارعـش  زا  یـضعب 
وگم شیب  یکی  ونشب و  ود  هک  ینعی  زاغآ  تنابز ز  کی  شوگ و  ود  دنداد  .دشاب  وت  نتفگ  ربارب  ود  دیاب  وت  ندینش 

هک درک  یم  هشیدـنا  دـمآ  یم  شیپ  شیارب  راک  ود  هاـگره  هک  دوب  ناـنچ  وا  :» دـیامرف یم  فصو  نیرخآ  نیمهدزاـی و  رد  هاـگ  نآ 
َناَک َو  ( ؛») درمـش یم  مدقم  دوب  سفن  ياوه  فالخ  هک  ار  نآ  (و  .دیزرو یم  تفلاخم  نآ  اب  ، تسا رت  کیدزن  سوه  اوه و  هب  مادک 
هدمآ « ُهََفلاخ «،» ُهُِفلاُخی » ياج هب  »و  َرَظَن «،» ُرُْظنَی » ياج هب  اه  هخـسن  زا  یـضعب  رد   ). ُهُِفلاَُخیَف يَوَْهلا  َیلِإ  ُبَْرقَأ  اَمُهُّیَأ  ُرُْظنَی  ِناَْرمَأ  ُهَهََدب  اَذِإ 

 (( . دنک یمن  داجیا  انعم  رد  یتوافت  هک 

هک دتفا  یم  دیدرت  هب  هاگ  هن و  ای  دهد  ماجنا  ار  يراک  هک  دریگ  یم  رارق  یهار  ود  رس  رب  دوخ  یگدنز  رد  ناسنا  هک  دوش  یم  رایسب 
فـصو نیا  نایب  رد  مالـسلا  هیلع  ماما.تسا  رت  کیدزن  ادـخ  ياضر  هب  ، داضتم راک  ود  زا  کی  مادـک  ای  كرت  لعف و  زا  کی  مادـک 

دورب یفرط  غارـس  هب  دزاس و  اهر  ار  نآ  تسا ، سفن  ياوه  قفاوم  فرط  مادک  درگنب  هک  نیا  نآ  هدومرف و  نایب  يرایعم  یهلا  ردارب 
ود رـس  رب  نتفرگ  رارق  دـیدرت و  کش و  دراوم  رد  لطاب  زا  قح  تخانـش  يارب  تسا  يرایعم  نیا  تسوا و  سفن  ياوه  فالخرب  هک 

.یگدنز ياه  یهار 

اه نآ  همه  دجاو  یهلا  ردارب  نیا  هک  یناسنا  هتـسجرب  تافـص  نیا  عومجم  زا  یلک  يریگ  هجیتن  ماقم  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  ، نایاپ رد 
نآ اب  هتـسویپ  ، دینک لیـصحت  ار  تافـص  نیا  هک  داب  امـش  رب  دینک ) ادیپ  ار  تاجن  تداعـس و  هار  دیهاوخ  یم  رگا  :») دـیامرف یم  دوب 
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و دیهد ) ماجنا  ناوت  رادقم  هب   ) دیهد ماجنا  ار  اه  نآ  همه  دیناوت  یمن  رگا  دیریگب و  تقبـس  اه  نآ  نتـشاد  رد  رگیدـکی  زا  دیـشاب و 
َّنَأ اوُمَلْعاَف  اَهوُعیِطَتْـسَت  َْمل  ْنِإَف  اَهِیف  اوُسَفاَنَت  اَهُومَْزلاَف َو  ِِقئالَْخلا  ِهِذَِـهب  ْمُْکیَلَعَف  ( ؛» تسا رایـسب  كرت  زا  رتهب  مک  رادـقم  ماجنا  دـینادب 

( . ِرِیثَْکلا ِكْرَت  ْنِم  ٌْریَخ  ِلِیلَْقلا  َذْخَأ 

اه هتکن 

یناسنا ۀتسجرب  تافص  زا  يا  هعومجم  -1

یم ارف  ار  يرکف  ياه  هبنج  مه  هک  یناسنا  هتسجرب  تافص  زا  تسا  يا  هعومجم  هدروآ  ینارون  مالک  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما  هچنآ 
.ار یلمع  یقالخا و  لئاسم  مه  دریگ و 

.لیاضف بسک  نآ  زا  یمین  تسا و  لئاذر  یفن  ، هعومجم نیا  زا  یمین  ًابیرقت 

دننام یتبثم  لئاسم  هب  سپس  دیوگ و  یم  نخس  حیحـص  ینیب  ناهج  تمه و  ولع  رکف و  تعـسو  هلئـسم  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  تسخن 
دروم یب  ياه  يرواد  شیپ  يروخرپ و  نطب و  ناطلس  نوچمه  یلئاذر  زا  زیهرپ  زین  سفن و  رب  طلست  توکس و  تعاجش و  عضاوت و 

.دنک یم  هراشا  اهدرد  زا  تیاکش  هلان و  مدع  ناهاوخرذع و  ندرکن  شنزرس  لمع و  نودب  راتفگ  كرت  و 

نتفگ نخس  زا  سپس  دیوگ و  یم  نخس  توکـس  زا  تسخن  دروم  کی  رد.تسا  هدمآ  مه  اب  ود  ره  یفنم  تبثم و  هبنج  یـضعب  رد 
تعاجش زا  هاگ  نآ  دنز و  یم  مد  يرهاظ  فعض  عضاوت و  زا  تسخن  رگید  دروم  رد  هدنزاس و  دیفم و  وکین و 

؟ دوب هک  ردارب  نیا  -2

ینیعم صخش  هب  هراشا  نخـس  نیا  ایآ  هک  دنراد  رظن  فالتخا  عوضوم  نیا  رد  هغالبلا  جهن  ناحراش  ، میتفگ ادتبا  رد  هک  هنوگ  نامه 
هللا یلـص  مرکا  ربمغیپ  نیقی  هب  تسیک ؟ صخـش  نیا  و  تسا ؟ هدرک  دای  وا  زا  یهلا  ردارب  کی  ناونع  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  تسا 

.تسین هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  نأش  رد  هدمآ  نایب  نیا  رد  هک  یتافص  زا  یضعب  اریز  ، دشاب دناوت  یمن  هلآ  هیلع و 

نیا ًاساسا  هک  نیا  ای.تسا  وگو  تفگ  لحم  زین  نآ  تسا ؟ يرگید  ای  نوعظم و  نب  نامثع  ای  رتشا و  کلام  ای  رذوبا  صخـش  نیا  ایآ 
؟ تسا هدش  رکذ  لیثمت  ناونع  هب  نخس 

دیدحلا یبا  نبا  تسا  هداد  تبسن  یهورگ  هب  ار  نآ  هدرک و  حرطم  ار  لامتحا  نیا  هک  هغالبلا  جهن  ناحراش  زا  یـسک  نیتسخن  دیاش 
.درمش یم  رت  يوق  ار  لامتحا  نیا  و.هدوب  برع  تداع  يراک  نینچ  رثن ، مظن و  رد  : دیوگ یم  وا.دشاب 

دیدحلا یبا  نبا  هچنآ  ربانب  : دـیوگ یم  دـسر  یم  هک  اج  نیا  هب  هتـشاگن  هعاربلا  جاهنم  يارب  هک  یلیمکت  شخب  رد  « يا هرمک  » موحرم
تالیثمت ءاشنا  نف  هک  تسا  یبرع  بدا  رد  یمهم  نف  رکتبم  دوخ  راتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هدرمـش  هجو  نیرت  بسانم  ار  نآ 

نیا رب  نآ  ساسا  تسا و  هدـش  عیاش  هیلیثمت  تاـیاور  اـی  یـسیون  ناـمر  نف  ناونع  هب  ریخا  رـصع  رد  هک  تسا  يزیچ  هب  هیبش  تسا و 
مراـهچ نرق  هب  هک  یماـگنه  دراد و  نآ  زج  يداـقتنا و  اـی  یـشزومآ  یفدـه  زا  يریوصت  هک  دـننک  یم  عادـبا  ار  یناتـساد  هک  تسا 
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نامزلا عیدـب  » دنتـشاد تراهم  نآ  رد  هک  یناسک  زا.دوب  هدـش  عیاش  نرق  نآ  رد  شور  نیا  هک  مینک  یم  هدـهاشم  میدرگزاـب  يرجه 
هدش رـشتنم  پاچ و  نآ  زا  شخب  هاجنپ  هک  درک  عادبا  فلتخم ) فادها  يارب   ) ناتـساد دصراهچ  هدش  لقن  وا  زا  هک  تسا  « ینادـمه

.تسا

.تشاد تراهم  نف  نیا  رد  هک  تسا  یناسک  زا  زین  « یلع نب  مساق  دمحم  وبا  ، يریره :» دیازفا یم  سپس 

نانمؤمریما برع  تایبدا  ياه  هتشر  رد  نف  نیا  داتـسا  میریذپب ) هنامیکح  مالک  نیا  هرابرد  ار  قوف  لامتحا  رگا  :) دیازفا یم  نایاپ  رد 
،ج 21،ص هعاربلا جاهنم   ). .تسا يو  زین  تغالب  وحن و  دـننام  یبدا  نونف  ریاس  داتـسا  هک  هنوگ  نامه  تسا ، هدوب  مالـسلا  هیلع  یلع 

 ( 372

تـسا هدمآ  زین  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  مالک  رد  ریبعت  نیمه  هیبش  هک  تسا  نیا  دـنک  یم  تیوقت  ار  ریـسفت  نیا  هک  يروما  هلمج  زا 
 ( ،ج 2،ص 237،ح 26 یفاک «. ) . ...خا یل  ناک  :» دیامرف یم  هک 

.لمع نودب  لوق  كرت  همیمض  هب  لمع  اب  مأوت  لوق  زا  رگید  دروم  رد.يروالد  و 

هّللا یلا  كولس  ریس و  قیرط  رد  ار  ناسنا  دنک و  نیمـضت  ار  عامتجا  درف و  ترخآ و  ایند و  تداعـس  دناوت  یم  هعومجم  نیا  ، نیقی هب 
.دریگ رارق  هّللا  ءایلوا  فص  رد  ددرگ و  ناکاپ  ناکین و  زا  ات  دیامن  يرای 

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abu Talib said : “ In the past , I had a brother - in -faith{The man to whom
Imām Ali ibn Abū Tālib refers here as his “brother” and whose qualities he has stated
has been taken by some commentators to be Abū Dhart al-Ghifāri, by some as
'Othmān ibn Maz'ün al-Jamhi, and by some as al-Miqdad ibn al-Aswad al-Kindi. But it
is not unlikely that no particular individual is referred to here at all because it is
customary with Arabs to speak of a "brother” or a “comrade” although they have no
particular individual in mind.}, and he was prestigious in my view because the world
was humble in his eyes, the needs of the stomach did not have a sway over him. He
did not long for what he did not get. If he got a thing, he would not ask for more. He
remained most of the time silent. When he spoke, he silenced the other speakers. He
quenched the thirst of inquirers. He was weak and feeble, but at the time of fighting,
he was like the lion of the forest or the serpent of the valley: He will not put forth an

.argument unless it was decisive

He would not abuse anyone in an excusable matter unless he had heard the excuse.
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He would not speak of any trouble except after its disappearance. He spoke of what
he would do, and he would not say what he would not. Even if he could be exceeded in
speech, he could not be excelled in silence. He was more eager for keeping quiet than
speaking, and if two things confronted him, he would see which one was more akin to

.the longing of the heart, and he would oppose it

These qualities are incumbent on you. So, you should acquire them and compete with“
each other in upholding them. Even if you cannot acquire them, you should know that

." acquiring a part is better than giving up the whole

526 ص :

اه تمعن  تّیلوؤسم  : 290 تمکح
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ِهِمَِعِنل ًارکُش  یَصُعی  ّالَأ  ُبِجَی  َناََکل  ِِهتَیِصعَم  یَلَع  ُهّللا  ِدّعَوَتَی  َمل  َول  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

ینامرفان شیاه  تمعن  زا  يرازگساپس  رطاخ  هب  دوب  مزال  داد ، یمن  مه  باذع  هدعو  ناهانگ  رب  ادخ  رگا  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 
 . دوشن

يدیهش

.دوشن ینامرفان  شیاه  تمعن  هنارکشب  دوب  بجاو  داد ، یمن  میب  دوخ  ینامرفان  زا  دنوادخ  رگا 

یلیبدرا

ار وا  تمعن  رم  يرازگ  ساپس  ههجب  دنکن  وا  ینامرفان  دوب  بجاو  هنیآ  ره  ینامرفان  رب  ادخ  دیناسرت  یمن  رگا  دومرف  و 

یتیآ
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شتمعن ساپس  ات  دوب  بجاو  شیرادربنامرف  مه  زاب  داد  یمن  میب  ار  مدرم  شینامرفان ، ببس  هب  دنوادخ ، رگا  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 
.میرازگب ار 

نایراصنا

ینامرفان شتمعن  رکـش  رطاخ  هب  دوب  بجاو  هنیآ  ره  دوب ، هدرکن  باذع  هب  دیدهت  ، هانگ ربارب  رد  دـنوادخ  رگا  : دومرف ترـضح  نآ  و 
 . دوشن

اه حرش 

يدنوار

هتیصعم یلع  يور : .نذا و  ینعمب  نذات  لثم  دعوا  ینعمب  دعوت  و 

يردیک

هاعارم اهمکح  همعنلا و  قح  ناف  الوا  باقع  اـهنم  ناـک  ءاوس  هیـصعملا  مظعت  و  رکـشلا ، بجوت  معنلا  نا  هاـنعم  يربولا : ماـمالا  لاـق  )
معنلا و ال عبتی  نا  هقح  نمف  امزال  امکح  اذه  ناک  اذا  و  الوا ، هدایز  فناتـسملا ) یف  رکـشلا  بقعا  ءاوس  اهیلوم  قح  میظعت  رکـشلا و 

هلاضفا نم  انسیآ  ریـصقتلا و  دنع  هتهج  نم  ررـضلا  انما  نا  هناسحا و  فلاسل  اقح  همیظعت  و  معنملا ، رکـش  انیلع  بجی  کلذلف  .عاضی 
ام همکح  ناکل  هقشملا ) ول ال  و  لبقتـسملا ، یف  باوثلا  بجوت  رکـشلا  یف   ) هقـشملا نا  الا  یلاعت  هللا  قح  یف  کلذک  لبقتـسملا ، یف 

.هحصلا ظفحل  لوانت  نا  بجول  ضرملا  لاوز  لجال  ءاودلا  لوانتی  مل  ول  لیق  انرکذ و 

مثیم نبا 

(. دننکن ینامرفان  دوب  بجاو  شیاهتمعن  زا  ساپـس  يارب  دوب ، هدادـن  باذـع  هدـعو ي  دوخ ، ینامرفان  ربارب  رد  دـنوادخ  رگا  یتح ) )
مه نآ  تسا ، هبجاو  تعاط  اب  مزالم  هک  مه  تیـصعم  كرت  تسا ، بجاو  القع  مه ، قباطم  راـتفر  راـتفگ و  رد  تمعن ، رکـش  نوچ 

هدعو دوخ  ینامرفان  ربارب  رد  دـنوادخ  رگا  هک  تسا  نآ  نخـس  نیا  ياضتقم  .تسا و  بجاو  زین  بجاو  مزال  اریز  دوش ، یم  بجاو 
ینامرفان يارب  مه  باذع  هدـعو ي  هک  دـسر  هچ  ات  دوب ، بجاو  تمعن  رکـش  رطاخ  هب  تیـصعم  كرت  مه  زاب  دوب  هدادـن  باذـع  ي 

.درک تیصعم  كرت  دیاب  یلوا  قیرط  هب  نیاربانب  تسا ، هداد 

دیدحلا یبا 

[ ُهَناَْحبُس  ] ُهَّللا ِدَّعَوَتَی  َْمل  َْول  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

 . ِهِمَِعِنل ًارْکُش  یَصُْعی  َّالَأ  ُبِجَی  َناََکل  ِِهتَیِصْعَم  یَلَع 

ملعلا و قدصلا و  لدعلا و  وحن  لقعلا  یف  ابجاو  بجاولا  نوکب  کلذ  لخأ  امل  دری  مل  یعمسلا  دیعولا  نأ  انردق  ول  انإ  هلزتعملا  تلاق 
هنامألا نوخی  الأ  لهجی و  الأ  بذـکی و  الأ  ملظی و  الأ  لقعلا  یف  بجیف  بلـسلا  بناج  یف  امأ  تابثإلا و  بناج  یف  اذـه  هعیدولا  در 
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نأل فلکملا  یلع  بجت  امنإ  تابجاولا  نأل  لـقعلاب  یلاـعت  هللا  یلع  اـبجاو  باوثلا  سیل  دادـغب  هلزتعم  تلاـقف  مهنیب  اـمیف  اوفلتخا  مث 
بیرق اذه  هناحبس و  هللا  یلع  باوثلا  بوجو  یضتقی  هجو  قبی  ملف  معنم  رکـش  هنأل  بجاو  معنملا  رکـش  یلاعت و  رکـشلاک هللا  اهءادأ 

 . نینمؤملا ع ریمأ  لوق  نم 

هرـضم هیف  امب  مازلإ  فیلکتلا  نأل  یحلا  مالیإ  نع  ضوعلا  هیلع  بجی  امک  القع  یلاعت  هللا  یلع  بجاو  باوثلا  لـب  نویرـصبلا  لاـق  و 
لازنإلاک مازلإلا  هرضم و  لازنإ  مالیإلا  نأ  امک 

یناشاک

نا ال بجی  ناکل   ) دوخ ناـقلخ  یناـمرفان  رب  هتیـصعم ) یلع   ) هلا ترـضح  يدومرفن  میب  رگا  هللا ) دـعوتی  مل  ول  مالـسلا : هیلع  لاـق  (و 
رکـش تهج  زا  هتمعنل ) ارکـش   ) يدـندرکن نایـصع  وا  قح  رد  ینعی  .ادـخ  يدـشن  هدرک  نایـصع  هک  يدوب  بجاو  هنیآ  ره  یـصعی )

دشاب یلوا  قیرط  هب  نایصع  كرت  سپ  .دومن  میب  نآ  رب  کلذ  عم  دسر و  یم  ناشیا  هب  اناف  انا  هک  وا  تمعن 

یلمآ

ینیوزق

.یلاعت وا  تمعن  رکش  يارب  دننکن  تیصعم  ار  وا  دوب  بجاو  هنیآ  ره  یتیصعم  زیزع  يادخ  درک  یمن  دیعو  دیدهت و  رگا 

یجیهال

میب رگا  هک  مالسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .هتمعنل » ارکـش  یـصعیال  نا  بجی  ناکل  هتیـصعم ، یلع  هللا  دعوتی  مل  ول  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
.وا تمعن  يرازگرکش  تهج  زا  دوشن  وا  ینامرفان  هک  دوب  مزال  بجاو و  هنیآ  ره  دوخ ، ینامرفان  رب  ادخ  دوب  هدادن  باذع 

ییوخ

هعاطلا نا  امک  یلقع  مرحم  هیـصعملا  نا  قیقحتلا  نکل  و  هللا ، نم  دیعو  دروم  هیعرـش و  نایـصعلا  همرح  نا  مالکلا  اذه  رهاظ  ینعملا :
لیبـس یلع  یعوضوملا  اـهناونع  هیـصعملا  نم  دوصقملاـف  هیـصعملا ، ناونع  یلع  يوـلوملا  میرحتلا  قـلعت  حـصی  ـال  و  یلقع ، بجاو 

نوـقولخم هللا و مهنا  یلا  داـبعلا  هجوـت  اذا  .هتیـصعم و  كرت  هتعاـطا و  بوـجول  یفکی  هدـبع  یلع  هللا  همعن  رکـش  نا  ناـیب  ضرفلا و 
همزالم هتعاط و  مهسفنا  یلع  نوبجوی  ملاعلا ، نم  مهرثا  حمی  هدوج  هباحـس  هدوجو و  ضیف  مهنع  عطقنا  ول  ثیحب  هتیانعب  نودوجوم 

رگا دومرف : همجرتلا : .هتیصعمب  مهلاغتـشا  و  هللا ، هعاط  نع  سانلا  رثکا  هلفغ  بجعلا  نمف  یلقعلا ، بجاولا  اذه  دک  ادیعولاف  هتیدوبع ،
يدرکن نایصع  هب  رگ  ادخ  .شتمعن  ساپ  هب  دوشن  ینامرفان  هک  دوب  مزال  دوب ، هدرکن  مه  باذع  هب  دیدهت  دوخ  ینامرفان  رب  دنوادخ 

معن رکش  هب  شکرت  دوب  ازس  باذع 

يرتشوش

مل ثعبلا  به  یبلهملل :- اهنا  لیق  و  مالسلا ) هیلع   ) هل اهنا  لیق  لئاقلا - ذخا  انهاه  نم  لاق و  مث  هبقانم )  ) یف يزوجلا  نبا  هاورو  لوقا :
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هبسنلا نودب  نکل  هترکذت )  ) یف هطبس  هلثم  معنملا و  نم  دابعلا  ءایح  قحتسملا  بجاولا  نم  سیلا  مرضت  مل  رانلا  همحاج  هلسر و  انتای 
یف نوثالثلا - عساتلا و  لصفلا   ) تنک نا  هقزر و  نم  لکاتالف  کقلاخ  عیطتال  تنک  نا  لجرل  لاق  مالسلا ) هیلع   ) هنع .یبلهملا و  یلا 

ابر بلطاف  هردـق  هاضقب و  عناق  ریغ  تنک  نا  هکلم و  نم  جرخاف  هودـع  تیلا  و  هبرل ) دـبعلا  یلع  بجی  ام  یف  مالـسلا ) هیلع   ) هلاـق اـم 
ناکل هلوسر  هنـس  هللا و  باتک  یف  الالح  رکـسملا  ناک  ول  رکـسملا ، نع  هلاس  یناسارخل  یف  اریـسلا  لاق  مجعملا :)  ) یف اذـه و  .هاوس 

هورم لقع و  يذ  لک  دـنع  مومذـم  هیلب  لک  یلا  عوفدـم  هیـصعم  لک  یلع  لومحم  هبراش  ناف  لـقعلا  هجحب  هکرت  لـقاعلا  یلع  بجی 
دلوی نهذـلا و  دـبکلا و  غامدـلاب و  رـضیف  کـلذ  عـم  ءاهفـسلا و  هلمج  نم  هلعجی  ءاـبدالا و  ءالـضفلا و  ءـالقعلا و  بتارم  نع  هلیحی 

مهف و ریغب  لوقی  جئبثملا  قیرخلا و  طبخملا  هلزنمب  ریصی  یتح  هباهملا  هورملا و  حالصلا و  بوث  هبراش  بلـسی  فوجلا و  یف  حورقلا 
هیطعلا و قحتـسیال  نم  یطعی  هیلو و  یلع  لوصی  هودعل و  عضخی  ببـس و  ریغ  نم  یکبی  بجع و  ریغ  نم  کحـضی  ملع و  ریغب  رمای 

ریـصی رذبی  نا  هیف  جاتحی  يذلا  عضوملا  یف  کسمی  کسمی و  نا  هیف  جاتحی  يذلا  عضوملا  یف  رذـبی  هلـصلا و  بجوتـسی  نم  عنمی 
لوبی هلحس و  یف  بلقتی  هئیق و  یف  غرمتی  هنم  عزفی  هوخا  هنم و  برهی  هدلو  هبرقتال و  هلها  هرقویال و  هدبع  امالم  هلاعفا  اماذ و  هدماح 

هراج هیلع  وعدـی  شحف  هظیلغ و  لک  لاق  ینخلاب و  ظفل  تیبلا و  هلآ  رـسک  هتارما و  قلط  هبیـسن و  متـش  هبیرق و  لتق  امبر  هباـیث و  یف 
هبیج قشی  امد و  یکبیف  مومهلا  لیاخم  هرکـس  لاح  یف  هیلع  یلوتـسی  امبر  مومذم و  سانلا  دـنع  مولم و  هللا  دـنع  هباحـصا  هب  يرزیو 

نم بیرق  هللا  نم  دیعبف  کلذ  عم  هیلع و  رداونلا  نلعتفی  ناوسنلا  هنم و  نوکحـضی  نایبصلا  دـیعبلا و  رکذـتی  بیرقلا و  یـسنی  انزح و 
لالحتـسا شحاوفلا و  بوکر  رئابکلا و  نایتا  هنیع  یف  نیزو  هتیـصان  نم  نکمت  ناطیـشلا و  هعاـط  یف  نمحرلا  فلاـخ  دـق  ناطیـشلا 

دبعلا یلع  بجی  ام  یف  مالسلا ) هیلع   ) هلاق ام  یف  نوثالثلا - عساتلا و  لصفلا   ) ام يوس  نامیالا  یف  ثنحلا  هالـصلا و  هعاضا  مارحلا و 
هیلع هللا  یلص   ) هیبنل لاق  یتح  یلاعت  دعوت  دق  فیک و  .همایقلا و  موی  هللا  باذع  نم  بجوتـسی  همادنلا و  نم  هقافالا  دنع  هب  لح  هبرل )
اهنم اوقلا  اذا  اریفز و  اظیغت و  اهل  اوعمس  دیعب  ناکم  نم  مهتار  اذا   ) لاق و  میظع ،) موی  باذع  یبر  تیـصع  نا  فاخا  ینا  لق  ( ) هلآ و 

مهانلدـب مهدولج  تجـضن  املک   ) لاق و  اریثک ،) اروبث  اوعدا  ادـحاو و  اروبث  مویلا  اوعدـتال  اروبث  کـلانه  اوعد  نینرقم  اقیـض  اـناکم 
 … (. باذعلا اوقوذیل  اهریغ  ادولج 

هینغم

هعاط نا  اذه  ینعم  و  هنایصعب ، سفنلا  نع  ررضلل  اعفد  و  هماعنا ، یلع  ارکش  هیهن  هرما و  یف  هناحبـس  هلا  هعاط  بوجوب  لقعلا  لقتـسی 
دیکوت نایب و  وه  هعاطلاب  هللا  رما  نا  هانعم  اضیا  .هدیعو و  هدـیدهت و  نع  تکـس  ما  یـصاعلا ، ددـه  هناحبـس و  دـعوت  ءاوس  متح ، هللا 

هنال عبتی  لعفی و  نا  بجی  ریخلا  نا  و  رش ، نع  الا  یهنی  و ال  ریخب ، الا  رمای  هللا ال  نا  یلا  هفاضالاب  ..سیسات  عارتخا و  لقعلا ال  مکحل 
.کلذل كرتی  نا  بجی  رشلا  نا  و  طقف ، اعرش  اتاذ ال  بجاو 

هدبع

باقعلاب هتیصعم  یلع  دعوی  مل  ول  يا  دیعولا  دعوتلا  هتیصعم : یلع  هللا  دعوتی  … 

يرفعج

مالسالا ضیف 
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هدیناسرتن دوخ  ینامرفان  تیـصعم و  رب  ءایبنا ) هلیـسو  هب  ار  مدرم   ) دنوادخ رگا  تسا : هدومرف  تیـصعم ) كرت  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
بجاو القع  رادرک  راتفگ و  هب  تمعن  رکش  هکنآ  يارب   ) دننکن تیـصعم  ار  وا  هک  دوب  بجاو  وا  ياهتمعن  زا  يرازگـساپس  يارب  دوب 

(. دوب دهاوخ  بجاو  تسا  يرازگساپس  تعاطا و  همزال  هک  مه  تیصعم  كرت  سپ  تسا 

ینامز

تناما ظفح  ملع ، لیـصحت  یئوگتـسار ، تلادع ، هک  میناد  یم  تسا  هدادن  اهنارفان  يارب  منهج  هب  هدعو  ادخ  میئوگب  هکنیا  ضرف  رب 
ياهتمعن هدنروآ  دـیدپ  هک  نایناهج  يادـخ  .دـب  لقع  رظن  زا  تنایخ  غورد ، ملظ ، نینچمه  تسا و  بوخ  لقع  رظن  زا  نآ  لیوحت  و 

یلمع نیا  مینک و  يرازگرکـش  ینادردـق و  وا  ياهتمعن  زا  تسا  مزال  میا ، هتخانـش  ار  وا  رگید  هلدا  لـقع و  قیرط  زا  تسا و  ناـهج 
.اهتلم نایم  رد  ینالقع  تسا 

يزاریش دمحم  دیس 

اهب معنا  یتلا  همعنل ) ارکش  یصعی  نا ال   ) القع بجی ) ناکل   ) نایـصعلا حابا  ناب  هتیـصعم ) یلع  هللا  دعوتی  مل  ول  : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
.ناسنالا یلع 

يوسوم

موقی بجاو  معنملا  رکـش  نا  فرعی  معنملا و  وه  هللا  نا  ناسنالا  فرعی  نا  دعب  حرـشلا : .هبوقعلاب  دعولا  وه  دـیعولا و  دـعوتلا : هغللا :
 … هیصعی هعیطی و ال  یتح  رانلاب  هفیوخت  هبوقعلاب و  هللا  دیعو  یلا  جاتحی  رکشلا و ال  ءاداب 

یناقلاط

« .دوشن تیصعم  شیاهتمعن  ساپس  هب  هک  دوب  بجاو  مه  زاب  دوب ، هدادن  میب  دوخ  ینامرفان  رب  دنوادخ  رگا  »

هدش بجاو  یلقع  ظاحل  زا  بجاو  هک  هلأسم  نیا  رد  یلالخا  دش ، یمن  هدینـش  مه  يدـیدهت  میب و  هک  ضرف  رب  دـنیوگ : یم  هلزتعم 
تنایخ نتفگن ، غورد  ندرکن ، ملظ  تسا و  بجاو  هدیدنـسپ و  لاح  ره  هب  يرادتناما  ملع و  قدص و  لدـع و  .دـش  یمن  دراو  تسا ،

، هن ای  تسا  بجاو  یلاعتم  دـنوادخ  رب  نتـشاد  ینازرا  شاداـپ  نداد و  باوث  هکنیا  دروم  رد  هتبلا  .تسا  هدیدنـسپ  ندرکن  تناـما  رد 
رب تاـبجاو  نداد  ماـجنا  اریز  تسین  بجاو  ادـخ  رب  نداد  باوث  دـنیوگ : یم  دادـغب  هلزتـعم  .تسا  فـالتخا  هلزتـعم  ناـملکتم  ناـیم 
رب هرـصب  هلزتـعم  یلو  تسین  شاداـپ  بوـجو  يارب  یلیلد  تسا و  معنم  تمعن  رکـش  هک  تسا  بجاو  مزـال و  تهج  نیا  زا  فـلکم 

.دنیوگ یم  نیا  فالخ 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

.ِهِمَِعِنل ًارْکُش  یَصُْعی  اَّلَأ  ُبِجَی  َناََکل  ِِهتَیِصْعَم  یَلَع  ُهّللا  ِدَّعَوَتَی  َْمل  َْول 
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: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

راتفگ دنـس   ) . .دوشن وا  ینامرفان  شیاه  تمعن  ساپ  هب  هک  دوب  بجاو  زاب  دوب  هدرکن  نایـصع  ربارب  رد  باذـع  هب  دـیدهت  ادـخ  رگا 
تسا و هدـمآ  مکحلا  ررغ  رد  یناوارف  ياه  توافت  اب  هنامیکح  مالک  نیا  : دـیوگ یم  رداصم  باتک  رد  هللا  همحر  بیطخ  هناـمیکح :
رد هللا  همحر  یسلجم  همالع  (. ،ج 4،ص 229 هغالبلا جهن  رداصم  ) .تسا هتفرگ  هغالبلا  جـهن  زج  يرگید  عبنم  زا  هک  دـهد  یم  ناشن 
نآ رد  هدـش و  لـقن  میعن  وبا  ءاـیلوالا  هیلح  باـتک  زا  هک  دـنک  یم  لـقن  يزوج  نبا  بقاـنم  زا  یمـالک  ،ج 75،ص 69  راونالا راـحب 

ِِهتَیِـصْعَم یلَع  ُهَدابِع  ُهّللا  ِدَعاوَتَی  َْمل  َْول  :» تسا هدـمآ  نینچ  نآ  هلمج 21  رد  هدروآ و  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  زا  راـبرپ  یناـنخس 
( ( تسا هدش  ذخا  يرگید  عبنم  زا  دهد  یم  ناشن  هغالبلا  جهن  اب  نآ  توافت  و  «) ِهِمَِعِنل ًارْکُش  یصُْعیّالإ  ُبِجاْولا  َناَکل 

نکم نایصع  شیاه  تمعن  ساپ  هب 

یم ، دـنک یم  هراـشا  تیـصعم  كرت  تعاـطا و  هب  طوبرم  لـئاسم  رد  یقیقد  هتکن  هب  دوـخ  فیرـش  مـالک  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
َْول ( ؛» دوشن وا  ینامرفان  شیاه  تمعن  ساپ  هب  هک  دوب  بجاو  زاب  دوب  هدرکن  نایـصع  ربارب  رد  باذع  هب  دیدهت  دنوادخ  رگا  :» دـیامرف

( . ِهِمَِعِنل ًارْکُش  یَصُْعی  اَّلَأ  ُبِجَی  َناََکل  ِِهتَیِصْعَم  یَلَع  ُهّللا  ِدَّعَوَتَی  َْمل 

لابند هب  دـیاب  ام  ینعی  ؛ تسا هّللا  هفرعم  بوجو  هلئـسم  دـنهد  یم  رارق  ثحب  دروم  هک  ار  يا  هلئـسم  نیتسخن  ، مالک ملع  رد  ، ناملکتم
يونعم يدام و  ناوارف  ياه  تمعن  لومشم  ار  دوخ  دوجو  هکارچ  تسیچ ؟ شتافص  تسیک و  ناهج  نیا  قلاخ  هک  میورب  هلئسم  نیا 

یم ورف  ناهج  نیا  زا  مشچ  هک  يا  هظحل  ات  ، ردام محر  رد  ام  هفطن  داـقعنا  هظحل  زا  ؛ تسین اـم  زا  اـه  تمعن  نیا  میناد  یم  مینیب و  یم 
یمدآ نادـجو.میتشادنرب  شلیـصحت  يارب  ماگ  کی  یّتح  ار  اـه  نآ  زا  يرایـسب  هک  تسا  ریزارـس  اـم  يوس  هب  ییاـه  تمعن  میدـنب 

یـسانشادخ و هب  طوبرم  لئاسم  اج  نیا  زا.میروایب  اج  هب  معنم  رکـش  میورب و  اه  تمعن  نیا  هدننیرفآ  لابند  هب  هک  دـنک  یم  تواضق 
.دریگ یم  لکش  ینید  فراعم 

يارب یتازاـجم  دـنوادخ  هک  ضرف  هب.تسا  قداـص  اـنعم  نیمه  زین  تسا  نایـصع  كرت  تعاـطا و  هب  طوـبرم  هـک  یلمع  لـئاسم  رد 
.مینک كرت  ار  وا  نایصع  معنم  رکش  باب  زا  هک  درک  یم  تواضق  ام  نادجو  مه  زاب  دوب  هدادن  رارق  ناراک  تیصعم 

همشچرس ، معنم رکش  هلئسم  زا  هک  تسا  یلقع  يا  هلئسم  وا  نایصع  كرت  ادخ و  نامرف  تعاطا  هلئسم  هک  دوش  یم  نشور  اج  نیا  زا 
.دراد یهلا  دادرارق  یعرش و  هبنج  اهنت  اه  نیا  دننک  یم  روصت  هک  یناسک  فالخرب.دریگ  یم 

شـشوک شالت و  هک  یماـگنه   ) هشیاـع اـه  بش  زا  یبش  هک  میناوخ  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  زا  یثیدـح  رد  ور  نیازا 
هک یلاح  رد  ینکفا  یم  جـنر  تمحز و  هب  ار  دوخ  ردـق  نیا  ارچ  : تفگ دـید ) راگدرورپ  تداـبع  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 

! هشیاع يا  :» دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تسا ؟ هدیشخب  ار  وت  هدنیآ  هتشذگ و  دنوادخ 

 ( ،ج 2،ص 95،ح 6 یفاک . ( .»؟ مشابن ادخ  رازگرکش  هدنب  ایآ  ًاروُکَش ؛؟ ًاْدبَع  ُنوُکَأ  الَأ 

تابجاو مامت  هکلب  ، دیازفا یمن  وا  تمظع  لالج و  رب  يزیچ  وا  نامرف  تعاطا  راگدرورپ و  تیصعم  كرت  ، میناد یم  اه  نیا  رب  هفاضا 
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زا هک  تسا  یفنم  راثآ  اه و  نایز  ياراد  ناهانگ  یـصاعم و  مامت  دـسر و  یم  نآ  لـعاف  هب  هک  تسا  یحلاـصم  تبثم و  راـثآ  ياراد 
.دوش یم  رود  نآ  كرات 

الوم ، رعـش نیا  هدـنیوگ  دـنا  هتفگ  یـضعب  هک  تسا  هدـمآ  يرعاش  زا  ، تیاور نیمه  هنیمز  رد  رعـش  ود  « يزوج نبا  » بقانم باـتک  رد 
.تسا مالسلا  هیلع  نانمؤمریما 

ْمَرُْضت َْمل  ِراَّنلا  ُهَمِحاَج  ُُهلُسُر َو  اَِنتْأَت  َْمل  َْثعَْبلا  ِبَه 

،ج 75،ص 69،ح 21) راونالاراحب  ) . مِْعنُْملا َنِم  ِداَبِْعلا  ُءاَیَح  ِّقَحَتْسُْملا  ِبِجاَْولا  َنِم  َْسَیل  َأ 

.دوبن هتخورفا  خزود  شتآ  -و  دوب هداتسرفن  ام  يوس  هب  ار  شناربمایپ  دنوادخ  مریگ 

)؟ دنیامن نایصع  ینامرفان و  كرت  و  ( ؟ دننک ایح  اه  تمعن  هدنشخب  زا  ناگدنب  هک  - تسین مزال  بجاو و  ایآ 

: دیوگ یم  هدروآرد و  یسراف  رعش  هب  ار  ثیدح  نیا  يا  هرمک  موحرم 

معن رکش  هب  شکرت  دوب  ازس  باذع  يدرکن  نایصع  هب  رگ  ادخ 

: میناوخ یم  تسا  هدمآ  مکحلا  ررغ  رد  هک  مالسلا  هیلع  ماما  نامه  زا  يرگید  ثیدح  رد  هک  نیا  هجوت  لباق 

اب هک  تسا  نیا  تسا  بجاو  اه  تمعن  هدنـشخب  قح  يادا  ناونع  هب  هک  يزیچ  نیرتمک  ِِهتَمِْعِنب ؛ َیِـصْعَی  ْنأ ال  ِمِْعنُْمِلل  ُبِجَی  اـم  ُّلَـقا  »
،ص 370،ح 8387) مکحلا ررغ  «. ) . دوشن وا  نایصع  وا  تمعن 

لاوما نیا  اب  ، هدومرف تیانع  یلاوما  ، مینکن تیصعم  ار  وا  دوخ  شوگ  مشچ و  اب  ، تسا هدیشخب  شوگ  مشچ و  ناسنا  هب  دنوادخ  ًالثم 
.میزیخن رب  وا  نایصع  هب 

هکارچ ، ناگدنب يوس  زا  یقاقحتـسا  هن  وا  يوس  زا  تسا  یلـضفت  ، یهلا ياه  شاداپ  هک  دوش  یم  نشور  هتکن  نیا  دش  هتفگ  هچنآ  زا 
رد دمآ  الاب  رد  هک  هنوگ  نامه  تسین و  راک  رد  یقاقحتـسا  نیاربانب  ، تسا تمعن  رکـش  ِلقادـح  تیـصعم ، كرت  تعاطا و  هنوگره 
دنک یم  دوخ  هب  دراد  ناسنا  هک  یتمدخ  ربارب  رد.ددرگ  یم  زاب  نافلکم  هب  هک  تسا  یعفانم  وا  تیـصعم  كرت  ادخ و  نامرف  تعاطا 

؟ دراد یموهفم  هچ  ، شاداپ

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said: “Even if Allāh had not warned of

a chastisement on those who are disobedient to Him, it would be obligatory by way of
.” gratitude for His favors that He should not be disobeyed
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َُهل ٍنبا  ِنَع  ٍسیَق  َنب  َثَعشَألا  يّزَع  دَق  مالسلا َو  هیلع  َلاَق  َو 

َترَبَص نِإ  ُثَعـشَأ  اَی  ٌفَلَخ  ٍهَبیِـصُم  ّلُک  نِم  ِهّللا  یِفَف  ِربصَت  نِإ  ُمِحّرلا َو  َِکلَذ  َکنِم  تّقَحَتـسا  ِدَـقَف  َِکنبا  یَلَع  نَزحَت  نِإ  ُثَعـشَأ  اَی 
َکَنَزَح ٌهَنِتف َو  ٌءاََلب َو  َوُه  َكّرَس َو  َُکنبا  ُثَعـشَأ  اَی  ٌروُزأَم  َتنَأ  ُرَدَقلا َو  َکیَلَع  يَرَج  َتعِزَج  نِإ  ٌروُجأَم َو  َتنَأ  ُرَدَقلا َو  َکیَلَع  يَرَج 

ٌهَمحَر ٌباََوث َو  َوُه  َو 

اه همجرت 

یتشد

، یکانهودنا ترسپ  يارب  رگا  ثعـشا ! يا  شدنزرف ) گرم  رد  سیق  نب  ثعـشا  هب  نتفگ  تیلـست  تهج  : ) دومرف وا ، رب  ادخ  دورد  و 
یشاب ابیکش  رگا  ثعشا ! يا  .تسا  یـشاداپ  ادخ  دزن  ار  یتبیـصم  ره  یـشاب  ابیکـش  رگا  اّما  يراوازـس ،  يدنواشیوخ  دنویپ  رطاخ  هب 

وت دوش و  یم  يراج  وت  رب  یهلا  ریدـقت  زین  ینک  یباـت  یب  رگا  دـش و  یهاوخ  هداد  شاداـپ  وت  دوش و  یم  يراـج  وت  رب  یهلا  ریدـقت 
رد درک  نیگهودـنا  ار  وت  وا  گرم  و  دوب ، شیامزآ  يراتفرگ و  وت  يارب  تخاس و  یم  داش  ار  وت  ترـسپ  ثعـشا ! يا  يراک .  هاـنگ 

 . تسا تمحر  شاداپ و  وت  يارب  هک  یلاح 

يدیهش

يدنویپ رطاخ  هب  يراوازس  ینیگهودنا ، ترسپ  رب  رگا  ثعشا ! دومرف ]: تیزعت  نینچ  دوب  هدرم  شدنزرف  هک  ار  سیق  رـسپ  ثعـشا  [و 
وت رب  ادخ  مکح  يریگ  شیپ  ییابیکش  رگا  ثعـشا ! .تسا  یـشاداپ  ادخ  دزن  ار  تبیـصم  ره  یـشاب  ابیکـش  رگا  و  يراد ، وا - اب  هک -
وت يارب  تشاد و  یم  داش  ار  وت  ترـسپ  .يراکهانگ  تسا و  يراج  وت  رب  یهلا  ریدـقت  ینک  یبات  یب  رگا  و  يراد ، دزم  تسا و  هتفر 

.شزرمآ تسا و  شاداپ  نآ  تخاس و  نیگهودنا  ار  وت  و  شیامزآ ، دوب و  الب 

یلیبدرا

هودـنا رگا  ثعـشا  يا  دوب  ار  وا  هک  يرـسپ  توم  زا  ار  وا  دومرف  یم  بیغرت  ربـص  رب  هک  یتلاـح  رد  ار  سیق  نب  ثعـشا  رم  دوـمرف  و 
یئامن یئابیکش  رگا  یشیوخ و  تبارق و  هدش  رداص  دوب  اذک  هودنا  نزح و  نآب  هدش  راوازس  هک  قیقحتب  سپ  تدوخ  رسپ  رب  يروخ 

دزم اب  وت  یلاعت و  قح  ریدقت  وت  رب  دوش  ناور  ینک  ربص  رگا  ثعشا  يا  ینوزفا  ای  یـضوع  یتبیـصم  ره  زا  تسادخ  تمحر  رد  سپ 
لاح تدالو و  لاح  رد  وت  رسپ  ار  وت  تخاس  داش  یشاب  تیصعم  رزو و  اب  وت  ادخ و  ریدقت  وت  رب  دوش  ناور  ینک  عزج  رگا  یـشاب و 
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همحر تسباوث و  نآ  هکنآ  لاح  هنتف و  دوب و  الب  وا  هکنآ 

یتیآ

: دومرف نینچ  دوب  هدرم  شرسپ  هک  سیق  نب  ثعشا  هب  تیزعت  رد 

یشاداپ یتبیـصم  ره  هب  دنوادخ  ینک ، ربص  رگا  .تسوت  هشوگ  رگج  اریز  يراوازـس ، یتسه ، نیگهودنا  ترـسپ  رب  رگا  ثعـشا ، يا 
.دهد

دنوادخ ریدقت  ینک ، یباتیب  رگا  تسا و  يدزم  ار  وت  تسا و  هتفر  وت  رب  دنوادخ  ریدقت  ینک ، ربص  تبیـصم  نیا  رد  رگا  ثعـشا ، يا 
.يراکهانگ وت  هتفر و  وت  رب 

.تمحر تسا و  باوث  نآ  هتشاد و  نوزحم  ار  وت  نونکا  دوب  شیامزآ  الب و  وت  يارب  سپ  تشاد ، یم  تنامداش  وت  رسپ  ثعشا ، يا 

نایراصنا

 : داد تیلست  هنوگ  نیا  شدنزرف  گرم  رطاخ  هب  ار  ثعشا  ، ترضح نآ  و 

یـشاداپ یتبیـصم  ره  رد  ار  ادخ  ینک  ربص  رگا  ،و  تسا يدنواشیوخ  همزال  نیا  هک  يراوازـس  ینیگمغ  تدـنزرف  رب  رگا  ، ثعـشا يا 
 . تسا

هدـش و يراج  وت  رب  یهلا  ریدـقت  ینک  یبات  یب  رگا  و  درب ، یهاوخ  رجا  هدـش و  يراج  وت  رب  یهلا  ریدـقت  ینک  ربص  رگا  ، ثعـشا يا 
تخاس تنیگمغ  ،و  دوب شیامزآ  ناحتما و  وت  يارب  هک  یلاح  رد  درک  لاحـشوخ  ار  وت  تدنزرف  ثعـشا ، يا   . دش یهاوخ  راکهانگ 

 . تسا تمحر  باوث و  وت  يارب  هک  یلاح  رد 

اه حرش 

يدنوار

.هبارقلا و ینعمب  هنال  هثنوم  محرلا  قیدـصلا و  قدـصال  ایندـلا  لها  اهادـحا  لوقی : ـال  اـنهه ، تاـملک  ثـالثب  هلودـع  يدـعا  يرغ  و 
.باوثلا و رجالا : و  هباثا ، يا  هرجای  هللا  هرجآ  لاقی : هبیـصملا ، دـنع  ربصلا  یلع  باوثلا  رجالا و  یطعملا  روجاـملا  .ضوعلا و  فلخلا :

ءاج امک  و  روجام ، نیب  هنیب و  جاودزالل  زمهف  روزوم  هلـصا  روزام و  هلوق : بقوع و  يا  روزوم  وهف  رزو  لاقی : لقثلا ، مثـالا و  رزولا :
.تاروزوم لاقل : درفا  ول  تاررج و  ام  ریغ  تاروزام  نعجرا  يوبنلا : ثیدحلا  یف 

يردیک

یلا ایندلا  ءادتبا  نم  ءاقب  دحاو  ناسنالا  یلاعت  هللا  ردق  ام  و  لسانتلا ، دلاوتلاب و  هیناسنالا  عون  یقبی  ینعی  هعونب  یقبی  ناسنالا  موق : لاق 
دلاولاف بوبحم ، اضیا  عونلا  ءاقب  قیرط  نم  هاقب ، وه  يذـلا  هدـلو  ءاقبف  بوبحم ، هاقب  هدـلو و  ءاقب  نم  هاقب ، روصتی  دـلاولاف  اـهئاهتنا ،
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وا .ناسنالا  عون  یقبی  دـلولا  ءاقبب  نال  هنم  ءزج  ءانف  هنال  هصخـش  ءاقب  تاوف  عزجی  هنـال  هریغ  یلع  عزجی  اـمم  رثکا  هدـلو  یلع  عزجی 
، هل هیاهن  ام ال  یقبی  ربصلا  باوث  و  هوهـشلا ، ثعاب  هلباقم  دنع  نیدلا ، ثعاب  تابث  ربصلا ، روجام  تنا  و  ردـقلا : کیلع  يرج  تربص 

یف امک  روجام : نیب  هنیب و  جاودزالل  زمهف  روزوم ، روزام  لصا  و  لـقثلا ، مثـالا و  رزـالا : .هتاـعبت و  یقبت  هتاـقوا و  دـمت  ـال  عزجلا  و 
: هنتف ءالب و  وه  و  كرـس .) دـلو  نیح  كدـلو  ینعی  كرـس : : ) مالـسلا هیلع  هلوق  .تاروجام  ریغ  تاروزام  نعجرا  يوبنلا ، ثیدـحلا 

نورباصلا یفوی  اـمنا  یلاـعت : هلوق  یف  همحر : باوث و  وه  تاـم و  نیح  کـنزح : .هنتف و  مکدـالوا  مکلاوما و  اـمنا  یلاـعت : لاـق  اـمک 
.باسح ریغب  مهرجا 

مثیم نبا 

ترـسپ لاح  هب  رگا  ثعـشا  يا  : ) دومرف داد  یم  تیلـست  شدـنزرف  گرم  رطاخ  هب  ار  سیق  نب  ثعـشا  هک  یتقو  مالـسلا ) هیلع   ) ماما
يا .دراد  یـشاداپ  یتبیـصم  ره  ادـخ  دزن  رد  ینک ، ربص  رگا  اما  تسا ، يا  هتـسیاش  راک  يدـنواشیوخ  رطاخ  هب  هودـنا  نیا  ینیگمغ ،

يراج وت  رب  یهلا  مکح  ینک  یبات  یب  رگا  .یـسر و  یم  ترجا  هب  وت  دوش و  يراج  وت  دروم  رد  ردـق  اـضق و  ینک  ربص  رگا  ثعـشا 
وت مغ  ثعاب  دوب ، الب  يراتفرگ و  لاح  نیع  رد  دوب و  وت  ینامداش  ثعاـب  ترـسپ  ثعـشا ) يا   ) .دوب یهاوخ  راـکهنگ  وت  دوش و  یم 

هتسناد اجب  هدوتس و  شدنزرف ) تبیـصم  رد   ) ار وا  هودنا  تسخن  مالـسلا ) هیلع   ) ماما تسه .) زین  تمحر  شاداپ و  هک  یلاح  رد  دش ،
یتشز رب  لیلد  هک  ار  یبلاطم  نآ ، لابند  هب  .دوش و  نیگمغ  دوخ  شیوخ  تبیـصم  رد  يدنواشیوخ  ره  هک  تسا  راوازـس  اریز  تسا ،
هیضق کی  هک  فلخ  ربصت …  نا  و  ترابع : - 1 تسا : هدروآ  ریز  حرـش  هب  تسا  رتهب  یتاهج  هب  نآ  رب  ربص  تسا و  مغ  یبات و  یب 
دشاب هتشاد  ضوع  ادخ  هاگشیپ  رد  هچ  ره  و  تسا : نینچ  نآ  ردقم  ياربک  هک  تسا  يرمـضم  سایق  يارغـص  تسا ، هلـصتم  هیطرش 

 … تربص نا  ترابع : .تسا 2 - رتهب  ربص  ینک ، ربص  تبـصم  نیا  رب  رگا  دوش : یم  نینچ  ساـیق  هجیتن ي  .تسا و  رتهب  نآ  رب  ربص 
و دوش : یم  شردقم  ياربک  هک  تسا  يرمضم  سایق  يارغـص  زین  هلمج  نیا  .یبای  یم  شاداپ  تربص ، ربارب  رد  ینعی : روجام  تنا  و 
اب تسا ، هتـشاد  رذحرب  یبات  یب  زا  ار  وا  .تسا 3 - رتهب  نآ  رب  ییابیکـش  سپ  دراد ، رجا  نآ  رب  ییابیکـش  دوش  ردـقم  هک  ار  هچ  ره 
اب هک  نیا  رطاـخ  هب  تسا ، هدوب  روزوـم  روزاـم ، لـصا  يراـکهنگ ! ندرک ، یباـت  یب  رد  ینعی  روزاـم  تعزج …  نا  و  تراـبع : نیا 
هک ره  و  تسا : نینچ  شردقم  ياربک  هک  تسا  يرمضم  سایق  زین  هلمج  نیا  و  تسا ، هدش  لامعتسا  هزمه  اب  دشاب ، زارط  مه  روجام 

هنتف ءـالب و  وه  كرـس و  تراـبع : .دوـش 4 - یم  منهج  شتآ  دراو  تـسا و  راـکهنگ  دـنک ، یباـت  یب  رگا  هدـش ، يراـج  وا  رب  ردـق 
تبحم رد  يور  هدایز  هک  تسا  نیا  نآ ، ندوب  الب  لیلد  .دنزرف و  دوجو  رب  رورـس  يداش و  رد  يور  هدایز  هب  تبـسن  تسا  يرادشه 

سرت ببـس  هب  لخب ، دننام  و  دوش ! ادج  شدنزرف  زا  ادابم  هک  ور  نآ  زا  .دشاب  یم  داهج  زا  سرت  نوچ  دنـسپان  يوخ  مزلتـسم  دنزرف 
یلـص  ) ربمایپ هک  يروطنامه  وا ، يارب  ثداوح  اهیرامیب و  هرابرد ي  مغ  هودنا و  لثم  و  وا ، هدنیآ ي  هب  هجوت  دنزرف و  یتسدـگنت  زا 
عطق ندرک و  قاع  ثعاب  هک  دنزرف  اب  ینمشد  هنیک و  نینچمه  .تسا و  لخب  سرت و  مغ ، ثعاب  دنزرف  تسا : هدومرف  هلآ ) هیلع و  هللا 

يو زا  دـیامزایب و  دـنزرف  هلیـسو ي  هب  ار  ردـپ  دـنوادخ  هک  تسا  راوازـس  سپ  دوش  یم  تورث  لاـم و  زا  وا  نتـشاد  مورحم  محر و 
ياربک هک  تسا  يرمـضم  سایق  يارغـص  هلمج ، تسا و  هیلاح  وه  رد و  واو  .دنک  راتفر  تلادع  هب  شدـنزرف  هب  تبـسن  هک  دـهاوخب 

و ترابع : .دـنروخن 5 - فسات  نآ  هتفر ي  تسد  زا  يداـش  رب  هک  تسا  راوازـس  دـشاب ، روطنیا  هچ  ره  و  تسا : نینچ  زین  نآ  ردـقم 
رجا و هک  تسا  تبیصم  رب  ربص  هودنا ، كرت  همزال ي  هک  نآ  لیلد  هب  تسا  تبیصم  رد  هودنا  هب  تبسن  تسا  يرادشه  کنزح … 

يربص ره  و  تسا : نینچ  نآ  ردقم  ياربک  هک  تسا  يرمـضم  سایق  يارغـص  همدقم ي  ترابع  نیا  و  دراد ، یپ  رد  ار  ادـخ  تمحر 
.دننک ربص  هودنا  نیا  رب  هک  تسا  راوازس  سپ  دراد ، یپ  رد  یتمحر  رجا و  دوخ  هودنا ، رب 
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دیدحلا یبا 

[ َُهل ٍْنبا  ِنَع  ُهاَّزَع  ْدَق  ٍْسیَق َو  ِْنب  ِثَعْشَْأِلل  مالسلا [  هیلع  َلاَق  َو 

[ َْکنِم َِکلَذ   ] ْتَّقَحَتْسا ِدَقَف  َِکْنبا  یَلَع  ْنَزْحَت  ْنِإ  ُثَعْشَأ  اَی  َُهل  ٍْنبا  ِنَع  ٍْسیَق  َْنب  َثَعْشَْألَا  يَّزَع  ْدَق  َو 

َتْعِزَج ْنِإ  ٌروُجْأَم َو  َْتنَأ  ُرَدَْقلا َو  َْکیَلَع  يَرَج  َتْرَبَص  ْنِإ  ُثَعْـشَأ  اَی  ٌفَلَخ  ٍهَبیِـصُم  ِّلُک  ْنِم  ِهَّللا  یِفَف  ِْربْصَت  ْنِإ  ُمِحَّرلا َو  َِکلَذ  َْکنِم 
 . ٌهَمْحَر ٌباََوث َو  َوُه  َکَنَزَح َو  ٌهَْنِتف َو  ٌءَالَب َو  َوُه  َكَّرَس َو  َُکْنبا  ُثَعْشَأ  اَی  ٌروُزْأَم  َْتنَأ  ُرَدَْقلا َو  َْکیَلَع  يَرَج 

هیزعی نمل  لاقف  هظافلأ ع  هیهاتعلا  وبأ  ذـخأ  اهدـحأ و  هجولا  اذـه  هعونتم  تایاور  هفلتخم و  هوجو  یلع  هنع ع  مالکلا  اذـه  يور  دـق 
.امیثأ امإ  اباثم و  امإ  ءاضقلا  نایرج  نم  دب  دلو و ال  نع 

 . زیزعلا دبع  نب  رمع  یلإ  هملکلا  هذه  بسنت  هنع و  هلاف  ءیشب  هللا  رثأتسا  اذإ  يزاعتلا  یف  مهمالک  نم  و 

عزجت هبـستحا و ال  لاقف  زعم  هابأ  يزعف  دهـشتسا  يؤل  نب  رماع  ینب  دـحأ  میمت  نب  ضایع  نب  هبقع  نأ  لماکلا  یف  سابعلا  وبأ  رکذ  و 
.تاحلاصلا تایقابلا  نم  وه  هب و  ءاسأ  ایندلا و  هایحلا  هنیز  نم  وه  هب و  رسأ  تنک  ینارت  ضایع أ  لاقف  ادیهش  تام  دقف  هیلع 

 . نینمؤملا ع ریمأ  مالک  نم  ذوخأم  مالکلا  اذه  و 

نونملل اضرغ  لزی  مل  نم  لئاقلا و  لوق  هدیجلا  يزاعتلا  نم  و 

هتفرع هتبرج و  دق  رهدلا  وه  رخآ  لاق  و 

یلایللا فورص  تمدق  انیأ  رخآ  لاق  و 

يدعسلا هتابن  نبا 

انضرم اذإ  ءاودلاب  للعن 

يرتحبلا

افه نإف  دیقفلا  یف  هیزرلا  نإ 

.هتبوثم نم  ضوع  هتعیدو و  نم  ذخأ  ام  یلع  یلاعت  كرکش هللا  فیک  هنبا  تام  هل  قیدص  یلإ  مهضعب  بتک  و 

 . هنجلا هیوبأ  نم  ضوعی  لفطلا  نإف  کنم  هضوع  ام  هنم  هللا  کضوع  لاقف  لفط  نع  رکب  ابأ  باطخلا  نب  رمع  يزع  و 

.هرجأ لثم  هل  ناک  اباصم  يزع  نم  عوفرملا  ثیدحلا  یف  و 
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.هقدصلا نامتک  ضارمألا و  نامتک  بئاصملا و  نامتک  رسلا  زونک  نم  لاق ع  و 

نکی مل  ایحیل و  ییحی  هتیمس  هدلو و  ءاثر  یف  رعاش  لاق  و 

.هبحاص تام  أرما  تیقال  تئش  اذإ  یننأ  كدقف  دعب  يدجو  نوه  رخآ و  لاق  و 

 ) اناه مکدـعب  زیزع  لک  مویلاف  يرـصب  یلع  یعمد  نم  قفـشأ  تنک  دـق  لاقف  ئبنتملا  هذـخأ  هشیع  تیلمت  ول  وجرأ  تنک  دـق  رخآ و 
یلابأ كدعب ال  تقراف  نمف  انقرتفاف  یشخأ  تنک  کقارف  هریغل  هلثم  و  هناوید 4:222 ) .

یناشاک

نب ثعشا  دومن  یم  بیغرت  ربص  رب  هک  یتقو  سیق ) نب  ثعشالا  يزع  دق  و   ) مالسلا هیلع  ترضح  نآ  دومرف  و  مالـسلا ) هیلع  لاق  (و 
توف رب  يوش  كانهودنا  رگا  کنبا ) یلع  نزحت  نا   ) ثعـشا يا  ثعـشا ) ای   ) دوب ار  وا  رم  هک  يرـسپ  تافو  زا  هل ) نبا  نع   ) ار سیق 
رداص وت  زا  هک  نوخ  نآ  هب  کنم ) کلذ   ) يا هدش  راوازس  هدرک و  ادیپ  قاقحتـسا  هک  قیقحت  هب  سپ  تقحتـسا ) دقف   ) تدوخ رـسپ 

یف  ) تسا تباث  ادـخ  تمحر  رد  سپ  هللا ) یفف   ) ییامن ییابیکـش  ینک و  ربص  رگا  و  ربصت ) نا  و   ) یـشیوخ تبارق و  محرلا )  ) هدـش
کیلع يرج   ) ینک ربص  رگا  تربص ) نا   ) ثعشا يا  ثعـشا ) ای   ) .ینوزفا اب  یـضوع  فلخ )  ) یمتام یتبیـصم و  ره  رد  هبیـصم ) لک 

يرج  ) يراز ینک و  عزج  رگا  و  تعزج ) نا  و   ) یـشاب دزم  اب  وت  هکنآ  لاح  و  روجام ) تنا  و   ) يراب ریدقت  وت  رب  دوش  يراج  ردقلا )
وت رـسپ  كرـس ) کنبا   ) تیـصعم رزو و  اب  یـشاب  هک  یتلاح  رد  روزام ) تنا  و   ) تزع ترـضح  ردق  وت  رب  دوش  ناور  ردقلا ) کیلع 

مکلاوما و اـمنا   ) یلاـعت هلوقک  وت  يارب  هنتف  دوب و  ـالب  نیا  هکنآ  لاـح  و  هنتف ) ءـالب و  وه  و   ) تدـالو تلاـح  رد  ار  وت  تخاـس  داـش 
نا : ) هک هدـش  عقاو  ثیدـح  رد  هکنانچ  لـیاذر  زا  نآ  ریغ  صرح و  لـهج و  لـخب و  تسا و  سرت  ببـس  وا  هک  اریز  هنتف ) مکدـالوا 

تسا و باوث  هکنآ  لاح  و  همحر ) باوث و  وه  و   ) تاـفو رد  ار  وت  دـینادرگ  كانهودـنا  و  کـنزح ) و  ( ) هلهجم هلخبم  هتبحم  دـلولا 
( باسح ریغب  مهرجا  نورباصلا  یفوی  امنا  : ) یلاعت هلوقک  .باسح  زور  رد  لاوها  زا  ندش  نمیا  لالجلا و  يذ  تمحر 

یلمآ

ینیوزق

هتسیاش قیقحت  هب  دوخ  رسپ  رب  يدرگ  نوزحم  رگا  ثعشا )  ) يا دومرف : .دوب  هدرم  هک  يو  رسپ  زا  ار  ثعشا )  ) داد هیزعت  ترضح  نآ 
ربص رگا  ثعشا )  ) يا .دشاب  ینیشناج  ضوع و  یتبیـصم  ره  زا  لجوزع  يادخ  سپ  ینک  ربص  رگا  يدنزرف و  دنویپ  وت  زا  تسه  نآ 
هنگ اب  مثآ و  وت  ردق و  مکح  وت  رب  دوش  يراج  مه  یئامن  عزج  رگا  و  یشاب ، دزم  رجا و  اب  وت  یهلا و  مکح  وت  رب  ددرگ  يراج  ینک 

، دوب هنتف  الب و  وا  رسپ و  نیا  ار  وت  درک  رورـسم  .ياو  ود  زا  تسا  رتهب  ياو  کی  ینعی  تسا  لثم  نیا  نیلیو ) نم  نوها  لیوف   ) یـشاب
.دوب تمحر  باوث و  وا  تخاس و  نوزحم  و 

یجیهال

نا محرلا و  کنم  کلذ  تقحتسا  دقف  کنبا ، یلع  نزحت  نا  ثعشا ، ای  : » هل نبا  نع  سیق  نب  ثعشالا  يزع  دق  مالـسلا و  هیلع  لاق  و 
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تنا ردقلا و  کیلع  يرج  تعزج  نا  روجام و  تنا  ردقلا و  کیلع  يرج  تربص  نا  ثعشا ، ای  .فلخ  هبیصم  لک  نم  هللا  یفف  ربصت 
رب رما  داد و  یم  تیلـست  هک  یتلاح  رد  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .همحر » باوث و  وه  کنزح و  هنتف و  ءالب و  وه  كرـس و  روزام ،

تبارق و سپ  وت ، رـسپ  گرم  رب  یـشاب  كانهودـنا  وت  رگا  ثعـشا ، يا  هک  وا  رـسپ  تبیـصم  زا  ار  سیق  رـسپ  ثعـشا  درک  یم  ربـص 
ثعشا يا  یضوع ، ینیشناج و  یتبیصم  ره  تهج  زا  تسا  تباث  ادخ  مرک  رد  سپ  ینک  ربص  رگا  وت و  زا  تسا  نآ  قحتسم  یشیوخ 

وت رب  تسا  يراـج  ینک  يراز  عزج و  رگا  يا و  هدـش  هداد  باوث  وت  هکنآ  لاـح  ادـخ و  ریدـقت  وـت  رب  تسا  يراـج  ینک  ربـص  رگا 
شیامزآ و نآ  هک  نآ  لاح  ادخ و  ریدقت  ار  وت  تخاس  تقو  شوخ  رورـسم و  يا ، هتـشاد  لابو  رزو و  وت  هکنآ  لاح  ادـخ و  ریدـقت 

.تسا تمحرم  باوث و  نآ  هکنآ  لاح  ادخ و  ریدقت  ار  وت  تخاس  كانهودنا  تسا و  بیرف 

ییوخ

دق و  بارعالا : نیرحبلا .- عمجم  کلذ - وحن  كرجا و  هللا  مظع  هلوقب : ربصلا  وه  ءازعلا  یلع  هلمح  يا  اباصم : يزع  نم  هیف : و  هغللا :
هللا یف  .ردقم  لعفب  قلعتم  رورجم  راج و  وه  و  هبیصم ) لک  نم   ) هلوقل رخوم  ءدتبم  فلخ  لاق  لعاف  نع  هیلاح  هلمج  ثعـشالا ، يزع 
هیلا بدن  و  باوثلل ، بابحالا  ندید  باصملا  هیزعت  ینعملا : .هیلاح  هلمج  روجام ، تنا  .طرـشلل و  ءازج  هلمجلا  فلخ و  هلوقب : قلعتم 
ءازع هللا  نا  ثیدحلا  یفف  رابخالا  نم  دحاو  ریغ  یف  هیلا  بودنم  هبیـصملا  دـنع  ربصلا  يزعتلا و  نا  امک  باتکلا  هنـسلاب و  عرـشلا  یف 
هیلا انا  انا هللا و   ) لوقی نا  هراعـش  هبیـصملا و  دـنع  یلـستلا  ربصتلا و  هللا ، ءازعب  يزعتلاـب  دوصقملا  .هللا و  ءازعبا  زعتف و  هبیـصم  لـک  نم 

- نوعجار هیلا  انا  انا هللا و  اولاق  هبیصم  مهتباصا  اذا  نیذلا  - 156 نیرباصلا - رشب  و  هرقبلا :- - 155  ) لاقف یلاعت  هللا  رما  امک  نوعجار )
هوجوب ربصلا  موزل  یف  ثعشال  مالسلا ) هیلع   ) لدتسا دق  و  نودتهملا .) مه  کئلوا  همحر و  مهبر و  نم  تاولص  مهیلع  کئلوا  - 157

لیولا .دوقفملا 2 - ماـقم  موقی  رخآ  نبا  فلخلا  نم  دارملا  نوکی  نا  نکمی  و  هبیـصملا ، نم  فلخ  ضوع و  بجوی  ربصلا  - 1 هثالث :
و مثالا ، رزولا و  عم  ردـقلا  کیلع  يرج  تعزج  نا  باوثلا و  رجالا و  عم  ردـقلا  کیلع  يرج  تربص  ناف  رودـقملا ، ریغی  روبثلا ال  و 

دلولا .ههارکلا 3 - همرحلا و  نم  معا  وا  عرـشلا  فلاخی  امب  صوصخم  وهف  هبیـصملا ، یلع  عزجلا  یف  زرولا  مالـسلا ) هیلع   ) تبثا دـق 
اذا هیلع  نزحی  و  ءالب ، هنتف و  مادام  هب  رـسی  ناسنالا  نا  بجعلا  اباوث و  همحر و  ریـصی  تام  اذاف  ءانع ، ملا و  ءـالب و  هنتف و  اـیح  ماداـم 

گرم هب  يدـنک  سیق  نب  ثعـشا  تیلـست  رد  همجرتلا : .لقعلا  یلع  زئارغلا  نم  رثاتملا  ساسحالا  هبلغ  نم  اذـه  اباوث و  همحر و  راص 
ضوع ار  یتبیـصم  ره  ادخ  ینک  ربص  رگا  و  تسنآ ، هتـسیاش  يردـپ  ماقم  یـشاب  نیگمغ  ترـسپ  رب  رگا  ثعـشا  يا  دومرف : شرـسپ 

راب هدش و  ارجا  وت  رب  ردق  اضق و  ینک  یبات  یب  رگا  و  يدرب ، رجا  هدش و  ءارجا  وت  رب  ردق  اضق و  ینک  ربص  رگا  ثعـشا  يا  دـهدیم ،
باوث تمحر و  وت  يارب  درم و  نوچ  يدوب و  داش  وا  زا  وت  دوب و  الب  هنتف و  دوب  هدـنز  اـت  ترـسپ  ثعـشا  يا  یتفرگ ، شود  رب  هاـنگ 

.درک نیگهودنا  ار  وت  دش 

ازع هاگ  شرسپ  تافو  هب  ار *** ثعشا  یلع  داد  تیلست 

يردپ ار  وا  وت  وچ  یقحتسم  يروخ *** هودنا  رگا  ثعشا  تفگ 

تسا ربص  زا  یضوع  شدزم  رجا و  تسا *** رجا  ار  ادخ  ربص  ینک  رو 

يدرب انهم  رجا  اضق  نیز  يدرگ *** ابیکش  هک  رگ  اثعشا 
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رس رب  تهانگ  يراج و  وت  رب   *** ردق مکح  يدش  باتیب  هک  رو 

الب بوشآ و  هنتف و  دب  هک  ات   *** ار وت  درک  یمه  داش  رسپ  نیا 

بابک تشگ  وا  مغ  زا  باب  لد  باوث *** دیدرگ  تمحر و  دش  هکنوچ 

يرتشوش

نبا ینیلکلا و  يور  امنا  هل ) نبا  نع  ثعـشالا  يزع  دق  و  : ) فنـصملا لوق  لوقا : یناهتلا ) يزاعتلا و  یف  نوعبرالا - عباسلا و  لصفلا  )
نب یلع  یفاکلا :) ) یفف کنبا ،) یلع  ) هملک نودب  و  كرس ،) …   ) هرقف نودب  مالکلا  اذهب  هل  خا  نع  هازع  مالسلا ) هیلع  ) هنا هبعش  یبا 

: هل لاقف  نمحرلادبع ، هل  لاقی  هل  خاب  هیزعی  ثعـشالا  یلا  مالـسلا ) هیلع  ) نینموملاریما ءاج  لاق : هعفر  دامح  یبا  نب  حلاص  نع  دمحم 
نا کـنا  یلع  تیدا ، یناـهتلا ) يزاـعتلا و  یف  نوعبرـالا - عباـسلا و  لـصفلا   ) هللا قـحف  تربـص  نا  و  تیتا ، محرلا  قـحف  تـعزج  نا 
هیلا اـنا  اـنا هللا و  ثعـشالا : هل  لاـقف  .مومذـم  تنا  ءاـضقلا و  کـیلع  يرج  تعزج  نا  دومحم و  تنا  ءاـضقلا و  کـیلع  يرج  تربص 

رارقاف انا هللا )  ) کلوق اما  مالـسلا :) هیلع  ) لاقف .هاهتنم  ملعلا و  هیاغ  تنا  ال ، لاق : اهلیوات ؟ ام  يردـتا  هل : مالـسلا ) هیلع  ) لاـقف .نوعجار 
نم هلماک ) ) یف دربملا  هاور  و  هفحت ،) ) یف یناثلا  هلثم  .کلهلاب و  کنم  رارقاف  نوعجار ) هیلا  انا  انا هللا و  ) کلوق اما  و  کـلملاب ، کـنم 
نم ءازج  ام  یهلا  مالـسلا :) هیلع  ) دواد لاق  ربخلا : یفف  اهیلا ، بودـنم  هیزعتلاف  ناـک ، فیک  و  روزاـم .) تنا  و  یلا - تربص - نا  ) هلوق

: ربخلا یف  .هنجلا و  هب  هلخدا  رانلا و  نم  هب  هرتسا  نامیالا  هیدرا  نم  ءادر  هوسکا  نا  لاق : کتاضرم ؟ ءاغتبا  باـصملا  نیزحلا و  يزعی 
(: هلآ هیلع و  هللا  یلص  ) یبنلا لاق  اضیا  .یلظ  الا  لظ  موی ال  یلظ  یف  هلظا  لاق : یلکثلا ؟ يزع  نمل  ام  بر  ای  مالسلا :) هیلع  ) یسوم لاق 
نا يدادغبلا  رشب  نب  دمحم  یف  بیطخلا  يور  و  اذه ، .ء  یـش  باصملا  رجا  نم  صقنی  نا  ریغ  نم  هرجا  لثم  هل  ناک  اباصم  يزع  نم 

ربصلا و کمهلا  رجالا و  کل  هللا  مظعا  هیلا : بتکف  هل ، نبا  نع  نمیلاب - لاو  وه  و  لبج - نب  ذاعم  يزع  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) یبنلا
نم انولها  و  یناهتلا ) يزاعتلا و  یف  نوعبرالا - عباسلا و  لصفلا   ) انلاوما انـسفنا و  ءاـخرلا ، دـنع  رکـشلا  ءـالبلا و  دـنع  ربصلا  کـقزر 

، ربصلا انالبا  اذا  كانه  اـنیلع  هقح  و  مولعم ، تقول  اهیـضقی  دودـعم و  لـجا  یلا  اـهب  اـنعتمی  هعدوتـسملا ، هیراوع  هینهلا و  هللا  بهاوم 
نا ثعـشا  ای   ) .دابعلاب لزان  وه  ام  دری  فسـالا ال  نا  و  ـالجا ، رخوی  ـال  اـتیم و  دری  ـال  نزحلا  ناـف  ءازعلا ، نسح  هللا و  يوقتب  کـیلعف 

مثیم و نبا  دیدحلا و  یبا  نبا  ) یف امک  کنم ) کلذ  : ) باوصلا و  هیرصملا ) ) یف اذکه  کلذ ) کنم  تقحتسا  دقف  کنبا  یلع  نرحت 
نا ردا  مل  هتقزر و  نیح  لاقلا  هیف  تنمیت  لیبس  هیف  هللا  رما  در  یلا  نکی  مل  ایحیل و  ییحی  هتیمـس  و  رعاشل : محرلا ) (. ) هیطخلا هخـسنلا 
مل انزح  هفیلخلا  هیلع  نزح  و  مظعملا - کلملا  بقلی  ناک  و  هفیلخلا - دـلو  یفوت  (: 612) هنس عئاق  یف و  يرزجلا ) ) یف لیفی  هیف  لافلا 

هلاسر و عمـس  اـباتک و ال  ارقی  مل  و  هدـلوب ، هیزعی  هیلا  لوسر  ذاـفنا  نع  مهاـهنی  باحـصالا  فارطا  یلا  لـسرا  هنا  یتح  هلثمب  عمـسی 
هبرت یلا  توباتلا  يدی  نیب  سانلا  عیمج  یـشم  و  هلثمب ، عمـسی  مل  ام  عزجلا  نزحلا و  نم  هیلع  يور  و  هنازحا ، همومهب و  الخ  عطقنا و 
کلذ نا  لیقف  هبرتلا ، لخاد  نم  میظعلا  خارـصلا  عمـس  باوبـالا و  تقلغا  توباـتلا  لـخدا  اـمل  و  یخرکلا ، فورعم  ربق  دـنع  هتدـج 

قبی مل  و  اراهن ، الیل و  دادغب  راطقا  یف  هیلع  هاجانملا  تماد  و  ادـیدش ، ادـجو  هیلع  اودـجو  مهناف  دادـغبب  هماعلا  اما  و  هفیلخلا ، توص 
ریبزلا نع  .نزحلا و  ترهظا  الا و  هارما  قبت  مل  و  حونلا ، اهیف  الا و  هلحم  دادـغبب  یناهتلا ) يزاعتلا و  یف  نوعبرالا - عباـسلا و  لـصفلا  )

میمحلا قارفل  ناف  اننزحا  يذـلا  اماف  انحرفا ، اـننزحا و  ربخ  قارعلا  نم  اـناتا  هیخا : بعـصملا  لـتق  دـعب  بطخ  ریبزلا  نبا  نا  راـکب : نب 
هیلع ) یلع ناـک  ظـحاجلا : لاـق  فلخ .) هبیـصم  لـک  نم   ) هباوث یف  يا : هللا ) یفف  ربـصت  نا  و   ) .هبیـصملا دـنع  همیمح  اهدـجی  هعذـل 
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هبیـصم مظعا  نا  و  تئاف ، لـک  نم  ضوع  هللا  باوث  یفف  اوربصت  نا  و  محرلا ، کـلذ  لـهاف  اوعزجت  نا  لاـق : اـموق  يزع  اذا  مالـسلا )
لجاـع یلع  هیزعتلا  نم  یلوا  باوـثلا  لـجاب  هئنهتلا  نوراـه : نب  لهـس  لاـق  و  هلآ .) هیلع و  هللا  یلـص  ) دـمحم نوملـسملا  اـهب  بیـصا 

جاـتن نم  رجا  بهاوم  بهاوم  نع  تحرـص  اـیانملا  بوطخ  روجاـم .) تنا  ردـقلا و  کـیلع  يرج  تربـص  نا  ثعـشا  اـی   ) .هبیـصملا
ضرالا لم ء  لاق : كدنع ؟ دـلولا  اذـه  لدـعی  ناک  ام  هیلا : یحواف  هیلع ، نزحف  دـلو  هل  تام  مالـسلا ) هیلع  ) دواد نا  يور  بئاصملا 

باب نم  رزو ) ) روزام یـضام  روزام ) تنا  ءاضقلا و  کیلع  يرج  تعزج  نا  و   ) .اباوث ضرالا  لم ء  يدـنع  کلف  یلاـعت  لاـق  .اـبهذ 
- نوعبرالا عباسلا و  لصفلا   ) .روزوم لاقی  هنع  درفا  ول  روجام و  لابق  یف  روزام  لـیق  اـمنا  و  روزوم ، هلـصا  و  فرـش ، بسح و  ملع و 
توملا و کلم  بطاخ  تایزلا - نبا  لامع  نم  مهجلا - یبا  مالغ  تام  امل  لاق : یلوصلا  نع  مجعملا :) ) یف و  یناهتلا ) يزاعتلا و  یف 

نیدا فوسف  الوسرلا  تلتق  یناک  ارارـض  يدحاو  یلا  یعـست  تلبقا  الوط و  اضرع و  ضرالا  اوالم  دق  رهاط و  ینب  دـیبع  تکرت  لاق :
، امیظع ارفک  رفکف  هقعاصب  هل  دالوا  تامف  رامحب ، یمسم  داع  نم  لجر  ناک  اولاق : الومش و  افرـص  رمخلا  حبطـصا  هالـصلا و  كرتب 

هدحاو هبیصملا  لیق : و  رامح .) نم  رفکا  ) مهلوق یف  لثملا  برـضی  هب  و  هلتق ، الا  هباجا و  ناف  رفکلا ، یلا  هاعد  الا  دحا  هضراب  رمی  الف 
لک لجا  هیف  ءازعلا  باهذـف  الیلج  هب  تبـصا  ام  نکی  نا  .رخالاب  هیـصعملا  نم  مظعا  رجالاب  هبیـصملا  و  ناتبیـصمف ، الا  و  تربص ، نا 

يربصاف سانلا  ینب  نم  الا  كانبا  امف  لاق : قدزرقلا  انبا  تام  امل  لضف و  نزحلا  مهلا و  ینعم و  لـهج  كا  وذ  تآ و  کـش  ـال  تآ 
هیلع نزح  ادـیدش و  اعزج  هیلع  عزجف  ( 474) هنـس یف  هاش  کلم  ناطلـسلل  نبا  تام  يرزجلا :) ) یف متاملا و  نینح  یتوملا  عجری  نلف 
نکل و  هیرـصملا ) ) یف اذـکه  کنبا ) ثعـشا  ای   ) .تارم هسفن  لتق  دارا  هتحئار و  تریغت  یتح  هلـسغ  هذـخا و  نم  عنم  اـمیظع و  اـنزح 

عباـسلا و لـصفلا   ) اـمناف ثعـشا ) اـی  ) اـما و  هیطخلا ،) مثیم و  نبا  دـیدحلا و  یبا  نبا  ) یف اـهدوجو  مدـعل  اـعطق  هدـئاز  کـنبا ) ) هـملک
وه کنزح و  و   … (. ) هنتف مکدالوا  مکلاوما و  امنا  ( ) هنتف ءالب و  وه  كرـس و   ) .لوـالا یف  یه  یناـهتلا ) يزاـعتلا و  یف  نوعبرـالا -

تایقابلا نم  مویلا  وه  ایندـلا و  هایحلا  هنیز  نم  کل  ناک  لاقف : هل  نبا  نع  یـسابعلا  يدـهملا  نب  يداهلا  لـجر  يزع  همحر ) باوف و 
يدـهملا مدـق  يربطلا :) ) یف ربصلا و  کنبا  دـعب  دومحملا  کـنبا  ناـف  سبلم  هیف  ذا  ربصلا  بوثب  کـیلع  یئاـطلا : لاـق  تاـحلاصلا و 

هئیه یف  هطرـشلا  بحاص  نیب  هنیب و  هقونابلا  هتنبا  هماما و  هتطرـش  بحاـص  و  اـهب - نوماـشتی  اوناـک  و  شیرق - هکـس  یف  رمف  هرـصبلا 
مل اعزج  يدهملا  اهیلع  رهظاف  دادغبب  تتام  مث  ءابقلا ، اعفر  دق  اهایدث  ناک  فیسلا و  هدلقتم  هشاش  هقطنم و  دوسا و  ءابق  اهیلع  نایتفلا 

لاقف هبیش ، نبا  بیبش  هیزعت  نم  غلبا  زجوا و  هیزعت  اوعمـسی  مل  مهنا  یلع  اوعمجا  سانلا و  رثکاف  هنوزعی ، سانلل  سلجف  هلثمب ، عمـسی 
نع رتشالا  نب  میهاربا  نع  باعیتسالا ) ) يور .کنتفی و  کنزحی و ال  الا  لاسا  انا  و  اهنم ، کل  ریخ  هللا  باوث  و  کنم ، اهل  ریخ  هللا  هل :

: لاقف لاق - نا  یلا  هالفب -  تومت  تنا  یکبا و  یل ال  ام  تلقف : کیکبی ؟ اـم  رذوبا : لاـقف  .تیکب  تلاـق : رذـیبا  هجوز  رذ  ما  نع  هیبا 
ناربـصیف و هثـالث  وا  نادـلو  نیملـسم  نیئرما  نیب  تومی  ـال  لوقی : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) یبـنلا تعمـس  یناـف  یکبت ، ـال  يرـشباف و 

لماک  ) یف و  یناهتلا ) يزاعتلا و  یف  نوعبرالا - عباسلا و  لصفلا  - … ) دـلولا نم  هثالث  اـنل  تاـم  دـق  و  ادـبا ، راـنلا  ناـیریف  نابـستحی 
یقیطت نل  تقطا و  نا  اربص  یقیفتـسا و  کعومد و  نم  یقیرا  اهما : اهیبا و  نم  ورمع  نب  هیواعم  اهاخا  یثرت  ءاسنخلا  تلاـق  دربملا :)

یف لاق  قیلحلا و  سارلا  نیلعنلا و  نم  اریخ  ربصلا  تیار  ینکل  قوقع و  تیتا و ال  هشحافل  یـسفن  كالـست  هللا ال  الف و  تلاق : نا  یلا 
یلا هیبارعا  ترظن  .اههجو و  اهردص و  امهب  قفـصت  نیلعن  اهیدـی  یف  تلعج  میمحب  تبیـصا  تناک  اذا  هارملا  نا  ریخالا : تیبلا  ینعم 

.كءازع نسحا  ام  اهنبا : تام  هیبارعال  لیق  .الیوط و  انزح  مکل  تدـلو  دـقل  تلاـقف : روقـصلا ، مهناـک  اـهینب  نم  هرـشع  اـهلوح  هارما 
ءادغلا و بح  كرت  ام  لاقف : كدلو ؟ یلع  مویلا  کنزح  فیک  یبارعال : لیق  و  اذه ، .هدعب  هبیصملا  نم  یننمآ  هایا  يدقف  نا  تلاقف :

.انزح یل  ءاشعلا 
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هینغم

عومدلاب هانیع  تدنت  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  یتح  ..ناسنالا  ناویحلا و  یف  هزیرغ  اهنال  محرلل ) کلذ  کنم  تقحتسا  دقف  )
نا و   ) .نونوزحمل میهاربا  ای  کقارفب  انا  و  برلا ، یـضری  ام  الا  لوقن  و ال  نزحی ، بلقلا  عمدـت و  نیعلا  نا  لاق : میهاربا و  هدـلو  یلع 

توملا نم  رفم  ال  خلا ..) ردقلا  کیلع  يرج  تربص  نا   ) كدـلو قارف  نع  کل  ضوع  هباوث  هللا و  رجا  یف  يا  خـلا ..) هللا  یفف  ربصت 
بعاتملا لمحتت  یتح  سفن  وکرت  ..عزجلا و ال  یلع  ذـخاوت  مالت و  و  ربصلا ، یلع  رخوت  رکـشت و  کـنا  قرفلا  و  تعزج ، ما  تربص 

و هتایحل ، دادتما  هتایح  نال  هدلوب ، رسی  حرفی و  دلاو  لک  كرس ) کنبا   ) .ثرحلا بعتلاب و  الا  ضرالا  حلـصت  امک ال  تابث ، ربصب و 
ناک و  میهاربا ، هدلوب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  حرف  دـق  و  فهکلا ، هروس  نم  هیالا 46  یف  ءاج  امک  هایحلا  هنیز  نینبلا  نـال 
یلع یل  بهو  يذلا  دمحلا هللا  : ) ارکاش احرف  لیلخلا  میهاربا  لاق  .هبعالی و  هلبقی و  و  دادح ، هجوز  یه  و  هتعـضرم ، دنع  هاریل  بهذی 

نم لـک  ماداـم  حـیبق  ریغ  هتاـفو  یلع  نزحلا  و  هب ، ساـب  ـال  وا  نسح ، زیزعلا  دوجوب  حرفلاـف  میهاربا .)  39 قحسا - لیعمـسا و  ریبکلا 
و هتایح ، هشیع و  فیلاکت  یف  هدـلاو  یلع  ءالب  لبق  نم  دـلولا  ناک  خـلا ..) هنتف  ءالب و  وه  و   ) .هلالح هللا و  دودـح  یف  نزحلا  حرفلا و 

یبـصلا و  روفـس ، بوج و  ینیم  تنبلاـف  ..بادـالا  نیدـلا و  دویق  نم  هررحت  یف  عمتجملا  دـلاولا و  یلع  هثراـک  موـیلا  دـالوالا  ضعب 
ناطیـشلا هعزتنا  يذلا  هدلو  یلع  نزحلا  ظیغلا و  ران  و  هفطاعلا ، بحلا و  ران  ران : نم  نیقباط  نیب  نیکـسملا  بالا  و  رومخ ، سفنخ و 

ناک نا  مامالا ، لاق  امک  همحر ) باوث و   ) ظیغلا نزحلا و  اذـه  نا  کـش  نم  سیل  ..تارفزلا و  تارـسحلا و  ـالا  هلیح  ـال  و  هدـی ، نم 
.قحلا هللا و  هجول 

هدبع

وه هتدالو و  دنع  کلذ  ارورـس و  کبـسکا  يا  كرـس  هنتف : ءالب و  وه  و  بنذلا …  وه  رزولل و  فرتقم  يا  روزام : تنا  ردقلا و  … 
توملا دنع  کلذ  نزحلا و  کبسکا  کنزح  هتبحم و  لغاشب  هنتف  هتیبرت و  فیلاکتب  ءالب  كاذ  ذا 

يرفعج

مالسالا ضیف 

هب داد و  یم  تیلست  شدنزرف  ندرم  زا  ار  دوخ ) نارای  باحـصا و  نیقفانم  زا  یکی   ) سیق نبا  ثعـشا  هک  یماگنه  مالـسلا  هیلع  ماما 
یـشیوخ یـشاب  كانهودنا  ترـسپ  گرم )  ) رب رگا  ثعـشا  يا  دومرف : ندرکن ) یبات  یب  هرابرد   ) دومن یم  بیغرت  یئابیکـش  ربص و 

ار یهودنا  تبیصم و  ره  ادخ  شیپ  یـشاب  ابیکـش  رگا  و  تسین ) اجیب  تدنزرف  گرم  رد  وت  هودنا   ) يوش هدرـسفا  هک  تسا  هتـسیاش 
یبات یب  رگا  و  یبای ، یم  دزم  رجا و  وت  ددرگ و  یم  يراج  وت  رب  ردق  ءاضق و  ینک  ربص  رگا  ثعشا ، يا  .تسا  یـشاداپ )  ) ینیـشناج

رد دومن  داش  ار  وت  ندـمآ ) ایند  هب  ماگنه   ) ترـسپ ثعـشا  يا  يا ، هدرک  هانگ  هک  یلاح  رد  دوش  یم  يراج  وت  رب  یهلا  مکح  یئامن 
دوب تمحر  شاداپ و  وت ) يارب   ) هک یلاح  رد  تخاس  نیگهودـنا  ار  وت  شندرم ) اـب   ) و دوب ، يراـتفرگ  ءـالب و  وت ) يارب   ) هک یلاـح 

(. یشاب ابیکش  وا  هودنا  رد  هک  تسا  راوازس  سپ  )

ینامز

نیا رد  هک  تسا  یـسک  اناد  .دنور  یم  رگید  يا  هتـسد  دنیآ و  یم  يا  هتـسد  .تسا  هناخرفاسم  تروصب  ایند  هک  تسین  دـیدرت  ياج 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 3822 

http://www.ghaemiyeh.com


.تسا شیامزآ  لئاسو  همه  هک  ددرگن  دـنزرف  هلمج  زا  اـیند  ياـهیئابیز  تورث و  لاـم ، هب  رورغم  دـنک و  هریخذ  باوث  ثداوح  هنوگ 
قفانم ار  وا  ترضح  .درک  ضارتعا  ترضح  نآ  هب  هفوک  ربنم  رد  نوچ  دنک  یم  تمذم  ار  ثعشا  هغالبلا  جهن  رد  مالسلا ) هیلع   ) یلع

دش و ریـسا  رفک  تلاح  هب  مالـسا  ردص  رد  ثعـشا  اریز  رفک  مالـسا و  لاح  رد  يا  هدـش  ریـسا  هبترم  ود  دـیامرف : یم  هدرک و  یفرعم 
يدایز دادعت  ناشورف  رتش  رازاب  رد  ثعـشا  .درک  جیوزت  وا  هب  ار  شرهاوخ  رکبوبا  .دش  ریـسا  هک  درک  مایق  رکبوبا  نامز  رد  نینچمه 

.مهد یم  ار  شلوپ  دینک  میـسقت  ار  اهرتش  الاح  یلو  مداد  یم  همیل  دـیدوب و  نمی  رد  رگا  تفگ  درب ، هانپ  يا  هناخ  هبو  درک  رهن  رتش 
رد تشون  وا  هب  يا  همان  ترضح  .دوب  ناجیابرذآ  مکاح  ثعشا  دیـسر ، تفالخ  هب  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما ترـضح  هک  یعقوم 
رد تسا  یتناما  ياراد  هک  یلغـش  نیا  تشون  هاـگنآ  درک  حیرـشت  هرـصب  رد  ار  شیوخ  نیفلاـخم  دوخ و  تفـالخ  عضو  هماـن  نمض 

یلو دوش  قحلم  هیواعم  هب  تساوخ  ثعشا  .یهد  لیوحت  نم  هب  ات  یئادخ  راد  هنیزخ  مه  وت  ادخ و  لام  تتسد  ریز  لاوما  وت و  تسد 
بآ ناوارف  يروالد  اب  راب  نیلوا  يارب  نیفص  گنج  رد  دش و  قحلم  مالسلا ) هیلع   ) یلع هب  ثعشا  .دندرک  فرصنم  ار  وا  شنایفارطا 

ترضح هجوت  .درک  رام  رات و  رتشا  کلام  يروالد  شا و  هفئاط  نازابرـس  اب  ار  نایماش  دروآ و  نوریب  هیواعم  نایرکـشل  گنچ  زا  ار 
هتشادن ترضح  نآ  اب  یبوخ  عضو  نآ  زا  سپ  میکحت و  ناتساد  رد  الا  دشاب و  مایا  نیمه  رد  تسا  نکمم  يو  تیلـست  ثعـشا و  هب 

هیلع  ) یلع نوخ  رد  ثعـشا  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) قداص ترـضح  .تسا  هدرک  گرم  هب  دـیدهت  ار  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هک  اجنآ  ات 
( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  نوخ  رد  شرسپ  داد و  رهز  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  ترـضح  هدعج  شرتخد  درک  تکرـش  مالـسلا )

.دومن تلاخد 

يزاریش دمحم  دیس 

کلذ کنم  تقحتسا  دقف  کنبا  یلع  نزحت  نا  ثعشا ، ای  ( ) تام دق  - ) هل نبا  نع  سیق  نب  ثعشالا  يزع  دق  و  مالسلا - هیلع  لاق  و 
لک نم  هللا  یف   ) ذا یلوا  ربصلا  ربصت ف ) نا  و   ) ماحرالا یلع  نزحتلا  یف  هئاسالا  مدع  نع  هیانک  اذه  و  کلامحر ، هنوک  يا  محرلا )

و  ) مالالا بئاصملا و  نم  کل  ردق  يذلا  يا  ردقلا ) کیلع  يرج  تربص  نا  ثعـشا ، ای   ) هباصا امع  ناسنالا  صوعیف  فلخ ) هبیـصم 
تنا ردـقلا و  کیلع  يرج   ) بئاصملاب اضرلا  مدـع  يوکـشلا و  راهظا  عزجلا  و  تعزج ) نا  و   ) .هبیـصملا یف  كربصب  روجاـم ) تنا 
نیح كرـس ) کنبا  ثعـشا ، ای   ) ارجا و ال  اعافد ، ببـسی  ـال  عزجلا  نـال  ربصلا ، لـضفالا  نمف  بنذـلا ، رزولل و  بکترم  يا  روزاـم )

وه و   ) هتوم کنزح ) و  ( ؟ ما ال هیف  هللا  رما  امب  موقت  له  کل  ناـحتما  يا  هنتف ) و   ) هتیبرتب اـفلکم  تنک  کـنال  ءـالب ) وه  و   ) کلدـلو
.دالوالا دقف  یف  نیدلاولل  باوثلا  یطعی  هناحبس  هللا  ذا  همحر ) باوث و 

يوسوم

تنزح تعزج : .باثم  روجام : .ضوع  فلخ : .هلزان  هیلب ، هبیـصم : .هبارقلا  محرلا : .ربصلا  وه  ءازعلا و  یلع  هلمح  اـباصم : يزع  هغللا :
تقحتـسا دـقف  کنبا  یلع  نزحت  نا   ) سیق نب  ثعـشا ) ای  : ) حرـشلا .رابتخا  ناحتما و  هنتف : .موثام  روزاـم : .ربصت  مل  ادـیدش و  اـنزح 

هبحملا لماعتلا و  قیرط  یف  لماکتلل  یعیبط  رما  ماحرالا  سوفن  یف  هللا  اهعدوا  یتلا  هفطاعلا  یبرقلا و  هلـص  نال  محرلا ) کـلذ  کـنم 
نیرباصلل و رجالا  نم  هلعج  اـم  هللا و  باوث  یف  ناـف  ربصلاـب  کـسفن  تمزلا  نا  فلخ ) هبیـصم  لـک  نم  هللا  یفف  ربصت  نا   ) نکل (و )
ما تئـش  ذفنیـس  هللا  مکحف  روجام و  تنا  ردـقلا و  کیلع  يرج  تربص  نا  ثعـشا  ای  ملعا  و  کنبال ، كدـقف  نع  ضوع  نیباـصملا 

هجولا و تمطل  بایثلا و  تققـشف  تعزج  نا  باوثلا و  رجالا و  کل  ناک  هئـالب  یلع  تربص  همکح و  هئاـضقب و  تیـضر  ناـف  تیبا 
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هنتف ءالب و  وه  كرـس و  کنبا  ثعـشا  ای  موثام  روزام  تنا  کیلع و  بوتکملا  موتحملا  ردـقلا  کیلع  يرج  روبثلا  لـیولاب و  توعد 
هنکل هیوبا و  نزحی  ناـک  نا  لـفطلا و  تومف  همحر  باوث و  وه  کـنزح و  و  هنتفل ) مکدـالوا  مکلاوـما و  نم  نا  : ) یلاـعت لاـق  اـمک 

 … ثیدحلا یف  امک  ياوبا  لخدی  یتح  لخدا  لوقی ال  هنجلا  باب  یلع  فقی  مهل  همحر 

یناقلاط

راوازس ینیگهودنا  ترسپ  رب  رگا  ثعـشا ، يا  : » دومرف تیلـست  نینچ  دوب  هدرم  وا  زا  يرـسپ  هک  سیق  نب  ثعـشا  هب  ترـضح  نآ  «و 
.تسا یشاداپ  ضوع و  دنوادخ  هاگشیپ  رد  ار ، تبیصم  ره  ینک  ییابیکـش  رگا  يراد و  وا  اب  هک  تسا  يدنویپ  رطاخ  هب  نیا  تسا و 

تسا هتفر  وت  رب  تشونرس  ینک ، یبات  یب  رگا  يراد و  دزم  هک  یلاح  رد  تسا  هتفر  وت  رب  تشونرس  ینک ، ییابیکـش  رگا  ثعـشا  يا 
اب ار -  وت  و  دوب ، شیامزآ  الب و  لاح  نیع  رد  دـلوت - ماگنه  هب   - تخاس داـش  ار  وت  ترـسپ  ثعـشا ، يا  .يراـکهانگ  هک  یلاـح  رد 

« .دوب تمحر  باوث و  هک  یلاح  رد  تخاس ، نیگهودنا  دوخ - گرم 

هک دنا  هدرک  لقن  عونتم  تایاور  فلتخم و  ياهتروص  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  ار  تیلـست  نخـس و  نیا  دـیوگ : یم  دـیدحلا  یبا  نبا 
شدنزرف هک  یسک  هب  يرعـش  نمـض  تسا و  هتفرگ  ار  ترـضح  نآ  تاملک  ظافلا و  مه  هیهاتعلا  وبا  .تساهنآ  زا  یکی  قوف  تیاور 

دشاب شهارمه  شاداپ  دزم و  هک  یلاح  رد  ای  تسین  يا  هراچ  تشونرس  نتفای  نایرج  زا  تسا : هدورـس  نینچ  تسا  هدوب  هتـشذگرد 
.ددرگ هانگ  بکترم  راوگوس  هکنآ  ای 

هتابن نبا  دوش ، یم  هدنـسب  نآ  دروم  ود  یکی  همجرت  هب  هک  تسا  هدرک  لقن  ار  يراعـشا  ناگرزب و  نانخـس  سپـس  دـیدحلا  یبا  نبا 
دوخ يارب  دـشخب و  یم  افـش  گرم  زا  وراد  اـیآ  مییوج ، یم  يدوبهب  وراد  اـب  میوـش  یم  راـمیب  نوـچ  تسا : هدورـس  نینچ  يدـعس 
هدش باسح  ام  ياهسفن  دزادنا ، ریخأت  هب  تسا  هدروآ  شیپ  تشونرس  ار  هچنآ  دناوتب  هک  تسه  یکشزپ  ایآ  مینیزگ ، یمرب  کشزپ 

.تسین انف  زج  يزیچ  ام  تاکرح  تسا و 

.دوش یم  روظنم  وا  شاداپ  نوچ  یشاداپ  مه  وا  يارب  دهد  تیلست  ار  يا  هدز  تبیصم  سک  ره  هک  تسا : هدمآ  عوفرم  ثیدح  رد 

.تسا تاقدص  اهیرامیب و  اهتبیصم و  نتشاد  هدیشوپ  رارسا  ياه  هنیجنگ  زا  تسا : هدومرف  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  و 

ادج رگید  سک  ره  زا  وت  زا  سپ  میدش و  ادج  رگیدکی  زا  هنافسأتم  هک  مدیـسرت  یم  وت  قارف  زا  تسا : هدورـس  نینچ  رگید  يرعاش 
.مهد یمن  نآ  هب  یتیمها  موش ،

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

: َُهل ٍْنبا  ِنَع  ٍْسیَق  َْنب  َثَعْشَْألا  يّزَع  ْدَق  َو 

َتْرَبَص ْنِإ  ، ُثَعْـشَأ اَی.ٌفَلَخ  ٍهَبیِـصُم  ِّلُک  ْنِم  ِهّللا  یِفَف  ِْربْصَت  ْنِإ  ،َو  ُمِحَّرلا َِکلذ  َْکنِم  ْتَّقَحَتْـسا  ِدَقَف  َِکْنبا  یَلَع  ْنَزْحَت  ْنِإ  ، ُثَعْـشَأ اَی 
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،َو ٌهَْنِتف ٌءَالَب َو  َوُه  َكَّرَـس َو  َکـُْنبا  ، ُثَعْـشَأ اَـی  ؛ ٌروُزْأَـم َْتنَأ  ُرَدَْـقلا َو  َکـْیَلَع  يَرَج  َتْعِزَج  ْنِإ  ،َو  ٌروُجْأَـم َْتنَأ  ُرَدَْـقلا َو  َکـْیَلَع  يَرَج 
.ٌهَمْحَر ٌباََوث َو  َوُه  َکَنَزَح َو 

: دومرف نینچ  دیوگب  تیلست  شدنزرف  نداد  تسد  زا  يارب  سیق  نب  ثعشا  هب  تساوخ  یم  هک  یلاح  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

ماـقم و   ) بَسَن دـنویپ  هطـساو  هب  نیا  اریز ) ، تسین شنزرـس  ياـج   ) يوـش نوزحم  ترـسپ  نداد  تسد  زا  ببـس  هـب  رگا  ثعـشا ! يا 
.دهد یم  رارق  یضوع  یتبیصم  ره  ياج  هب  دنوادخ  ، ینک هشیپ  ییابیکش  رگا  تسا و  يردپ )

ریسم ، تاردقم مه  زاب  ینک  یبات  یب  رگا  تشاد و  یهاوخ  شاداپ  دوش و  یم  يراج  وت  رب  یهلا  تاردقم  ، ینک ربص  رگا  ثعشا ! يا 
.دوب یهاوخ  راکهانگ  وت  یلو  ؛ دنک یم  یط  ار  دوخ 

هک یلاح  رد  تخاس  نوزحم  ار  وت  یلو  ؛ دوب وت  رب  هنتف  شیامزآ و  ببـس  هک  یلاـح  رد  تخاـس  رورـسم  ار  وت  تدـنزرف  ثعـشا ! يا 
نیا : دـیوگ یم  رداصم  رد  هللا  همحر  بیطخ  هنامیکح : راتفگ  دنـس  (. ) . یـشاب نارگن  دـیابن  نیاربانب   ) تسا تمحر  باوث و  وت  يارب 

یناسک زا  : دیازفا یم  سپـس  تسا و  ثحب  دروم  مالک  نیمه  نآ  تروص  کی  هک  هدش  لقن  یعونتم  ياه  لکـش  هب  فیرـش  ثیدح 
دّیـس زا  سپ  یهورگ  تسا و  لماک  باتک  رد  دربم  دـیرفلا و  دـقع  رد  هبر  دـبع  نبا  ، دـنا هدرک  لـقن  ار  نآ  یـضر  دّیـس  زا  شیپ  هک 

رد يدُمآ  كولملا و  جارـس  رد  یـشوطرط  تارـضاحم و  رد  یناهفـصا  بغار  هلمج  زا  ؛ دنا هدروآ  دوخ  باتک  رد  ار  نآ  زین  یـضر 
( ( ،ج 4،ص 230 هغالبلا جهن  رداصم  ) .تسا برإلا  هیاهن  رد  يریون  مکحلا و  ررغ 

تفگ تیلست  دیاب  هنوگ  نیا 

انعمرپ و رایسب  یتیلست  ؛ دیوگ یم  تیلست  شدنزرف  نداد  تسد  زا  يارب  سیق  نب  ثعشا  هب  ، هنامیکح راتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
.تسا زاسراک  يا  هدز  تبیصم  ره  يارب  هک  هدنزومآ 

.دشاب نوزحم  ، یفطاع ياه  هبنج  ببس  هب  هک  دهد  یم  قح  ثعشا  هب  تسخن 

نآ راوازـس  ار  وت  ، یبَسَن دنویپ  اریز ) ، تسین تمالم  ياج   ) يوش نوزحم  تدـنزرف  نداد  تسد  زا  رثارب  رگا  ثعـشا ! يا  :» دـیامرف یم 
( . ُمِحَّرلا َِکلذ  َْکنِم  ْتَّقَحَتْسا  ِدَقَف  َِکْنبا  یَلَع  ْنَزْحَت  ْنِإ  ، ُثَعْشَأ اَی  ( ؛» دنک یم 

نازیزع زا  يزیزع  ای  تسود و  ای  ردارب  ای  دـنزرف  نداد  تسد  زا  لیلد  هب  ناـسنا  هک  دـنک  یم  باـجیا  یناـسنا  فطاوع  کـش  نودـب 
نداد تسد  زا  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  لیلد  نیمه  هب.دنک  راکنا  ار  تیعقاو  نیا  دناوت  یمن  سک  چیه  دـشاب  نیگمغ 

رب لیلد  تسا و  بجعت  ياج  دوشن  نوزحم  ، ناسنا رگا.دـندرک  هیرگ  یفلتخم  بئاصم  رد  نید  ناگرزب  تسیرگ و  میهاربا  شدـنزرف 
.تسوا یفطاع  فعض 

هب دنوادخ  ، ینک هشیپ  ییابیکـش  ربص و  رگا  :» دیامرف یم  دـنک و  یم  توعد  ربص  هب  ار  وا  ، نخـس نیا  لابند  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  یلو 
( . ٌفَلَخ ٍهَبیِصُم  ِّلُک  ْنِم  ِهّللا  یِفَف  ِْربْصَت  ْنِإ  َو  ( ؛» دهد یم  رارق  وت ) يارب   ) یضَوِع یتبیصم  ره  ياج 
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رب لیلد  هک  ینانخـس  دنکن و  یبات  یب  دـیاشگن و  یـساپسان  هب  نابز  دریگب و  ار  فطاوع  نایغط  يولج  ناسنا  هک  تسا  مزال  نیاربانب 
نتشیوخ رظن  زا  ار  دوخ  یگتسیاش  دشاب و  رادروخرب  یهلا  شاداپ  رجا و  زا  ات  دیوگن  تسا  یهلا  تاردقم  لباقم  رد  يدونشخ  مدع 

.دنک تابثا  يراد 

نکمم شاداپ  نیا.دراد  لابند  هب  یهلا  شاداپ  اضر  میلـست و  نیا  دـنوش و  یم  وا  ریدـقت  دـنوادخ و  ياضر  میلـست  ، نارباـص عقاو  رد 
دــشاب و يورخا  شاداـپ  تـسا  نـکمم  دــشاب و  نآ  زا  رتـهب  اـی  تـسا  هـتفر  تـسد  زا  هـک  يزیچ  لداــعم  يوـیند و  شاداــپ  تـسا 

هیلع هللا  یلص  ربمغیپ  بویا  ناتساد  رد  هک  هنوگ  نامه  ، دهد یم  ناسنا  هب  ار  ود  ره  دنوادخ  هاگ.تسا  راگزاس  ود  ره  اب  « ْفَلَخ » ریبعت
هب دوب  هتفر  تسد  زا  وا  لاوما  لام و  دنزرف و  نز و  زا  ار  هچنآ  مامت  دنوادخ  ، ییابیکش ربص و  همه  نآ  زا  سپ  هک  میناوخ  یم  هلآ  و 

.داد وا  هب  زین  ار  نارباص  يالاو  ماقم  دنادرگزاب و  وا 

رب ینیگنس  تبیصم  و   ) دومرف تلحر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  یماگنه  :» میناوخ یم  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یثیدح  رد 
دّمحم لآ  يا  امش  رب  مالس  : تفگ سپس  ، درک مالس  نارادازع  مامت  هب  دمآ و  ترضح  نآ  هناخ  رد  رب  یصخش  دش ) دراو  وا  نادناخ 

یم ار  گرم  ماجنارـس  همه  دینادب  : تفگ نینچ  هیآ 185 ) ، نارمع لآ   ) . نآرق زا  يا  هیآ  زا  هدافتـسا  اـب  سپـس.هلآ  هـیلع و  هللا  یلص 
دندش و راگتسر  دنوش  تشهب  لخاد  دنبای و  تاجن  خزود  شتآ  زا  هک  اه  نآ  ، دنبای یم  یگمه  تمایق  زور  ار  دوخ  شاداپ  دنشچ و 

: دوزفا هاگ  نآ  ) .تسین بیرف  رورغ و  عاتم  زج  ایند  یگدنز 

تـسد زا  هک  يزیچره  يارب  لاعتم  دنوادخ  دزن  َتاف ؛ اِمل  ٌكَرَد  ٍهَبیـصُم َو    ّ ِلُک ْنِم  ٌءازَع  ٍِکلاه َو    ّ ِلُک ْنِم  ٌفَلَخ  َّلَج  َّزَع َو  ِهّللا  ِیف 
 ( ،ج 3،ص 222،ح 8 یفاک «. ) . تسا هتفر  تسد  زا  هچنآ  يارب  تسا  یناربج  تبیصم و  ره  زا  یتیلست  تسا و  یباوث  هتفر 

يا هتکن  ، لوا هتکن  دییأت  رد  يرگید  هتکن  هب  دـنک و  یم  ثعـشا  هب  باطخ  رگید  راب  مالـسلا  هیلع  ماما  ، تیلـست نیا  شخب  نیمود  رد 
دوخ ریسم  و   ) دوش یم  يراج  وت  رب  تاردقم  ینک  ییابیکـش  ربص و  رگا  :» دیامرف یم  هدرک  هراشا  ، تسا عماج  هدنزومآ و  رایـسب  هک 

وت رب  هانگ  رزو و  دـیامیپ و  یم  ار  دوخ  ریـسم  تاردـقم  مه  زاب  ینک  یباـت  یب  رگا  تشاد و  یهاوخ  شاداـپ  وت  و  دـنک ) یم  یط  ار 
زا « روزأم  ) .» ٌروُزْأَم َْتنَأ  ُرَدَْقلا َو  َْکیَلَع  يَرَج  َتْعِزَج  ْنِإ  ،َو  ٌروُجْأَم َْتنَأ  ُرَدَْقلا َو  َْکیَلَع  يَرَج  َتْرَبَص  ْنِإ  ، ُثَعْـشَأ اَی  ( ؛» دوب دـهاوخ 

هتفگ هب  یلو  ؛ هدـش هتفرگ  « دـعو »و« دوجو » هداـم زا  هک  دوعوم  دوـجوم و  دـننام  ؛» روُزْوَـم » نآ لوـعفم  مسا  ًاتدـعاق  تسا و  « رْزِو » هشیر
 (( . تسا هدش  « روزأم هدش و« هزمه  هب  لیدبت  اج  نیا  رد  واو  ، روجأم هژاو  اب  ندش  گنهامه  يارب  تغل  بابرا 

يولج ییابیکـش  هن  ، دـهد یمن  رییغت  ار  يزیچ  ام  راـیتخا  زا  جراـخ  هتـساوخان و  ثداوح  رد  یباـت  یب  ییابیکـش و  هک  نیا  هب  هراـشا 
ببـس هب  یناوارف  شاداپ  رجا و  نایابیکـش  هک  تسا  نیا  دوش  یم  ادیپ  نایم  نیا  رد  هک  یتوافت  اهنت.یبات  یب  هن  دریگ و  یم  ار  هثداح 

تیاکش یهلا و  ریدقت  هب  ضارتعا  هاگ  اضر و  میلـست و  كرت  رثارب  نابات  یب  دنرب و  یم  یهلا  تاریدقت  ربارب  رد  ناشیاضر  میلـست و 
.دنوش یم  هانگ  موش  راثآ  راتفرگ  ، نآ زا 

يرامیب دـنزرف  هک  ینامز  رد  دندیـسر  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  تمدـخ  نایعیـش ) زا   ) یعمج :» میناوخ یم  یثیدـح  رد  هک  نیا  بلاـج 
ام دورب  ایند  زا  رامیب  نیا  رگا  دنگوس  ادخ  هب  : دنتفگ رگیدکی  هب  ، دندید ترـضح  رد  ار  يرارق  یب  هودـنا و  مغ و  راثآ  اه  نآ  ، تشاد
ار هلان  هیرگ و  يادص  هک  تشذگن  يزیچ  یلو  دشاب ؛ دنیاشوخان  ام  يارب  هک  مینک  هدهاشم  ترـضح  زا  يزیچ  هک  میراد  میب  نیا  زا 
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ضرع نارــضاح.یلبق  تلاـح  فـالخرب  تـسرد  ، دوـب هداـشگ  وا  يور  هـک  یلاــح  رد  دــمآ  نوریب  ماما.دندینــش  هناــخ  لــخاد  زا 
هیلع ماما.دنک  نیگهودنا  ار  ام  همه  هک  مینیبب  يزیچ  وت  زا  دوش  عقاو  يا  هثداح  نینچ  رگا  هک  میتشاد  میب  ام  میوش  وت  يادـف  : دـندرک

: دومرف مالسلا 

بوبحم هک  دوشب  یـسک  بیـصن  تیفاع  هک  میراد  تسود  ام  ُّبِحُأ ؛ امیف  انْمَّلَـس  ِهّللا  ُْرمأ  َءاـج  اذإَـف  ُّبُِحن  ْنَمیف  اـفاُعن  ْنأ  ُّبُِحَنل  اـّنإ  »
يزیچ ربارب  رد  میلـست  ام  دورب ) تسد  زا  ام  بوبحم  و   ) دسرب ارف  ادـخ  نامرف  هک  یماگنه  اما  ؛ مینک یم  اعد  مینارگن و  اذـل  تسام و 

 ( ،ج 3،ص 226،ح 14 یفاک «. ) . دراد تسود  ار  نآ  ادخ  هک  میتسه 

رورسم ار  وت  تدنزرف  ، ثعشا يا  :» دیامرف یم  دهد و  یم  تیلست  ار  ثعشا  يرگید  يایوگ  ابیز و  ریبعت  اب  هلمج  نیموس  رد  ترـضح 
هیام وت  يارب  هک  یلاح  رد  تخاس  نوزحم  ار  وت  یلو  دش  یم  بوسحم  وت  يارب  هنتف  شیامزآ و  دوب و ) هدـنز   ) هک یلاح  رد  تخاس 

ٌءَالَب َو َوُه  َكَّرَس َو  َُکْنبا  ، ُثَعْـشَأ اَی  ( ؛»)؟ نیگمغ تمحر  باوث و  زا  یـشاب و  رورـسم  هنتف  الب و  زا  دیاب  ایآ   ) تسا تمحر  باوث و 
( . ٌهَمْحَر ٌباََوث َو  َوُه  َکَنَزَح َو  ،َو  ٌهَْنِتف

(28 هیآ لافنا ، «. ) ٌهَْنِتف ْمُکُدالْوَأ  ْمُُکلاْومَأ َو  امَّنَأ  اوُمَلْعا  َو   » هفیرش هیآ  هب  تسا  يا  هراشا  ، نخس نیا 

هب دـهن  یم  وا  شود  رب  یفیلاکت  هک  تسالب  دوخ  ردـپ  يارب  ور  نآزا  دـنزرف  : دـیوگ یم  دوخ  هغـالبلا  جـهن  حرـش  رد  « هینغم » موحرم
ود نایم  رد  ییوگ  هراچیب ، ِناردـپ  نیا  دـنناردپ و  هودـنا  مغ و  هیام  یقـالخا  تاـفارحنا  رثارب  نارتخد  نارـسپ و  هک  زورما  صوصخ 

نانآ تسد  زا  ار  وا  ناطیـش  هک  يدنزرف  هب  تبـسن  نزح  هودنا و  شتآ  هفطاع و  تبحم و  شتآ  : دـنراد رارق  راشف  تحت  ، شتآ هقبط 
.تسا هتفرگ 

هیلع ماما  هک  هنوگ  نامه  ، تسا تمحر  باوث و  هیام  ، نزح نیا  هک  تسین  کـش  دـنرادن و  هلاـن  هودـنا و  ترـسح و  زج  يا  هراـچ  و 
،ج 4،ص 394) هغالبلا جهن  لالظ  یف   ) . .تسا هدومرف  الاب  هلمج  رد  مالسلا 

تسا نیا  مالـسلا  هیلع  ماما  روظنم.تسین  مالـسلا  هیلع  ماما  مالک  ریـسفت  یلو  ؛ تسا تیعقاو  کی  هچرگ  هتفگ  « هینغم » موحرم ار  هچنآ 
ایآ دـهد ؛ یم  نارباص  هب  تمحر  باوث و  دـنوادخ  شگرم  رد  یلو  ؛ تسا هنتفو  شیامزآ  ناحتما و  هیام  ، دوخ تاـیح  رد  دـنزرف  هک 

؟ نیگمغ شگرم  زا  دشاب و  رورسم  شتایح  زا  ناسنا  هک  تسین  بجعت  ياج 

: اه هتکن 

؟ تسیک سیق  نب  ثعشا  -1

يدرم وا  ًالامجا  : تسا نیا  شا  هصالخ  هک  میا  هدروآ  ار  سیق  نب  ثعشا  لاح  حرـش  ، باتک نیمه  زا  متـشه  دلج  تسخن و  دلج  رد 
.تفرگ رارق  نیّدترم  فص  رد  ترضح  نآ  زا  دعب  دش و  ناملسم  ًارهاظ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نامز  رد  هک  دوب  دسفم  قفانم و 

نانمشد اب  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  تموکح  رد  دیـشخب و  ار  وا  لوا  هفیلخ  درک و  ینامیـشپ  تمادن و  راهظا  دش و  ریـسا  سپس 
هک نـیا.تشاد  یناوارف  یبـیرخت  ياـه  تیلاـعف  دوـب و  ترــضح  نآ  ناوریپ  فـص  رد  ًارهاـظ  دـنچره  ، تـشاد هـطبار  ترــضح  نآ 
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هک دوب  دـنمورین  يا  هلیبق  موق و  نتـشاد  لیلد  هب  ًارهاـظ  دـناسر  یمن  شلاـمعا  يازـس  هب  ار  قفاـنم  نیا  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤمریما 
مالـسلا و هیلع  نیـسح  ماما  ناتـساد  رد  دنداد و  همادا  ار  وا  هار  زین  ثعـشا  نادـنزرف.دنرادرب  شروش  هب  رـس  هناهاگآان  تشاد  ناکما 

مومـسم ار  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  هک  دوب  یـسک  نامه  ، هدعج شرتخد.دنتفرگ  رارق  ترـضح  نآ  نانمـشد  فص  رد  البرک 
.درک

: دومرف هک  دنک  یم  تیافک  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ثیدح  نیا  نیگنن  هداوناخ  نیا  نتخانش  يارب 

سیق نب  ثعشا  ِْنیَسُْحلا ؛ ِمَد  ِیف  َكِرَش  ُُهْنبا  ٌدَّمَُحم  َنَسَْحلا َو  ِتَّمَس  ُهَدْعَج  ُُهتَْنبا  َنِینِمْؤُْملا َو  ِریِمَأ  ِمَد  ِیف  َكِرَش  ٍْسیَق  َْنب  َثَعْشَْألا  َّنِإ  »
مومسم ار  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  ، هدعج شرتخد  تشاد و  تکرـش  يدارم ) مجلم  نبا  اب   ) مالـسلا هیلع  نانمؤمریما  نوخ  نتخیر  رد 

 ( ،ج 8،ص 167،ح 187 یفاک «. ) . تسج تکرش  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  كاپ  نوخ  نتخیر  رد  ، دمحم شرسپ  درک و 

نتفگ تیزعت  مسر  هار و  -2

نآ ات  تسا  هدید  تبیـصم  ًاصوصخم  نیگمغ و  دارفا  نداد  یّلـست  نتفگ و  تیزعت  هدرک  قیوشت  نآ  هب  مالـسا  هک  ییاهراک  زا  یکی 
نانمؤمریما ، الاب فیرش  ثیدح  رد  هک  هنوگ  نامه  ، دنتفگ یم  تیلست  اه  تبیصم  رد  زین  ناشنانمـشد  هب  ناراوگرزب  نآ  یتح  هک  اج 

.تسا هناراوگرزب  یناسنا و  يوخ  قلخ و  کی  نیا  تفگ و  تیلست  قفانم  ِثعشا  هب  مالسلا  هیلع  یلع 

: میناوخ یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  یثیدح  رد 

هزادنا هب  دیوگب  تیلست  ار  يا  هدز  تبیصم  هک  یسک  ًاْئیَش ؛ ِباَصُْملا  ِرْجَأ  ْنِم  َصِقَْتنَی  ْنَأ  ِْریَغ  ْنِم  ِهِرْجَأ  ُْلثِم  َُهل  َناَک  ًاباَصُم  يَّزَع  ْنَم  »
،ج 3،ص یفاـک «. ) . دوـش مک  تسا  تبیـصم  راـتفرگ  هک  یـصخش  رجا  زا  يزیچ  هـک  نآ  یب  دراد  باوـث  هدز  تبیـصم  نآ  شاداـپ 

 ( 205،ح 2

زا ار  دوخ  زیزع  دنزرف  هک  يدرم  هب  تساوخ  یم  ترضح  : میناوخ یم  مالـسلا ) هیلع  داوج  ماما   ) یناث رفعجوبا  زا  يرگید  ثیدح  رد 
نیرتزیزع زا  وا  هک  مدـش  علطم  زین  ، مدـش ربخاب  یلع  تدـنزرف  دروم  رد  وت  تبیـصم  زا  : دومرف نینچ  دـیوگب  تیلـست  دوب  هداد  تسد 

وت رجا  دنوادخ.دهد  وا  هب  رت  گرزب  هچره  یـشاداپ  ات  دریگ  یم  ار  ناسنا  دارفا  نیرتزیزع  هاگ )  ) لاعتم يادـخ  يرآ.دوب  تنادـنزرف 
ار تبیـصم  نیا  ، دـنوادخ دراد و  تردـق  يراـک  ره  رب  وا  هک  دـشخبب  شمارآ  ار  وت  بلق  دـهد و  ییابیکـش  ربص و  دـنک و  نوزفا  ار 

 ( ،ح 10 نامه  ) . .دیامن ناربج 

رطاخ و شمارآ  نیکـست و  ببـس  اه  نآ  اب  يدردـمه  ناـگدز و  تبیـصم  نداد  یلـست  هک  تسا  ملـسم  زین  یلقع  رظن  زا  هلئـسم  نیا 
يدردمه اه و  تبحم  راهظا  نیا  رگا  اسب  هچ  تسا و  یناسک  نینچ  هب  یگرزب  تمدخ  ، نیا دوش و  یم  تبیـصم  جـنر  درد و  شهاک 

ناج تاجن  نیقی  هب  دروآ و  یمرد  ياپ  زا  ار  رادازع  صخش  هک  تسا  دیدش  يردق  هب  تبیصم  نیگمهس  نافوط  ، دشابن اه  تیلـست  و 
.تسا تابرق  لضفا  زا  اه  ناسنا 

هنوگ نیا  يارب  تایاور  نیا  ندـناوخ  هک  هدـش  دراو  اه  نآ  شاداپ  رجا و  رد  يدایز  تاـیاور  نادـنزرف  گرم  دروم  رد  صوصخ  هب 
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.دینک هعجارم  « بئاصملا رجا  » باب هحفص 114  راونالا  راحب  دلج 79  هب  رتشیب  حیضوت  يارب.تسا  رطاخ  یلست  هیام  دارفا 

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said the following to express his condolences to al-Ash'ath ibn
Qays about (the death of) his son: “O Ash'ath! If you grieve over your son, certainly it is
the consequence of the blood relationship; but if you endure, Allāh will then provide
recompense for every affliction. O Ash'ath! If you endure even then, matters will
move on as ordained by Allāh. But in that case, you will deserve to be rewarded,
whereas if you lose patience, matters will again move as ordained by Allāh. But in this
case, you will be bearing the burden (of your sins). O Ash'ath! Your son made you
happy while, at the same time, he was a trial and a hardship. (When he died,) he
caused you to grieve while, at the same time, he has proved to be a source of reward

." and mercy for you

اه یبات  یب  مالّسلا و  هیلع  ربمایپ  يازع  : 292 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ِِهنفَد َهَعاَس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهّللا  ِلوُسَر  ِربَق  یَلَع  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

ٌلَلََجل َكَدَعب  َکَلبَق َو  ُّهنِإ  ٌلِیلََجل َو  َِکب  َباَصُملا  ّنِإ  َکیَلَع َو  ّالِإ  ٌحِیبََقل  َعَزَجلا  ّنِإ  َکنَع َو  ّالِإ  ٌلیِمََجل  َربّصلا  ّنِإ 

اه همجرت 

یتشد

تسد زا  مغ  رد  زج  تسوکین  ییابیکـش  انامه  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  نفد  ماگنه  هب  : ) دومرف وا ، رب  ادخ  دورد  و 
 . دنزیچان وت  زا  سپ  وت و  زا  شیپ  ياه  تبیصم  و  گرزب ، وت  تبیصم  وت ، گرم  هودنا  رد  زج  تسا  دنسپان  یبات  یب  و  تنداد ،

يدیهش

یب و  تنداد ، تسد  زا  رد  زج  تسوکین  ییابیکش  تفگ ]: وا  ندرپس  كاخ  هب  ماگنه  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  رازم  رب  [و 
.گرزب هن  درخ ، سپ  شیپ و  ياهتبیصم  تسا و  گرتس  وت  تبیصم  .تندرم  رب  رگم  تسا  دنسپان  یبات 
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یلیبدرا

تـستشز عزج  هک  یتسردـب  وت و  زا  رگم  تسوکین  ربص  هک  یتسردـب  دـش  هدرک  نفد  هک  یتقو  رد  ادـخ  لوسر  ربق  رـس  رب  دومرف  و 
تسا و وت  زا  شیپ  هک  یتبیصم  هک  یتسردب  تسگرزب و  هنیآ  ره  وت  ببـسب  هدش  عقاو  هک  متام  تبیـصم و  هک  یتسردب  وت و  رب  رگم 

تسناسآ هنیآ  ره  وت  زا  دعب 

یتیآ

: دومرف نینچ  ترضح ، نآ  ربق  رس  رب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  ندرپس  كاخ  هب  ماگنه 

هودـنا ره  تسا و  گرزب  دـسر  وت  گرم  زا  هک  یهودـنا  .وت  قارف  رد  رگم  تسا ، تشز  یباـتیب  وت و  گرم  رب  رگم  تسوکین ، ربص 
.رادقم یب  تسا و  درخ  نآ ، زا  سپ  هچ  نآ و  زا  شیپ  هچ  رگید ،

نایراصنا

: تفگ ترضح  نآ  نفد  تقو  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ربق  رانک 

.وت تبیصم  رد  رگم  تسا  تشز  یبات  یب  ،و  وت گرم  رب  رگم  تسابیز  ییابیکش 

 . تسا کچوک  وت  زا  دعب  وت و  زا  شیپ  بئاصم  ،و  گرزب دیسر  ام  هب  وت  گرم  زا  هک  یتبیصم  هنیآ  ره 

اه حرش 

يدنوار

: تیب هوبا  لتق  امل  سیقلا  ئرما  لاق  دادضالا ، نم  وه  نیهلا و  .اضیا  للجلا  .اللج و  نوفعال  توفع  نئل  و  لاق : میظعلا  رمالا  للجلا : و 
نم للج  کتوم  لبق  يا  کلبق ، کب  باصملا  نا  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  نفد  دنع  هلاق  ام  ینعم  للج و  هاوس  یش ء  لک  الا 
هللا یلـص  هللا  لوسر  توم  یلع  عزجلا  نسحی  امنا  .کتومب و  لاوهالا  لوزن  لاوحالا و  لالتخال  للجلا  كدعب  .هرذـحن و  انک  ثیح 

.نیدلا مالثتنا  یلع  عزجلا  نسحا  ام  هللا و  نید  یف  هملئ  هنال  هلا ، هیلع و 

يردیک

میظعلا رمالل  لاقی  للجلا  و  للج ، هاوس  یـش ء  لک  الا  هوبا : لتق  اـمل  سیقلا  ورما  لاـق  نیه  ریغـص  يا  لـلجل : كدـعب  کـلبق و  هنا  و 
تایبا نم  اینتکم و  هاوسب  يرا  نا  نع  هب  تللح  يرث  لـجا  ینا  یبنلل : هتیثرم  یف  لوقعلا  راونا  تاـیبا  نم  دادـضالا و  نم  وه  .اـضیا و 

عزجلا نم  ایزرلا  لک  یلع  انما  اننا  کلان  دقف  اعفن  رج  دقل  هسامحلا :

مثیم نبا 

یم ار  لکـشم  مهم و  رما  زین  ناسآ و  رما  للج : دومرف : راوگرزب  نآ  رازم  رب  دـندرک ، نفد  ار  ربمایپ  هک  یماگنه  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما
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وت تبیـصم  زا  هک  یمغ  و  وت ، رب  رگم  تسا ، دب  یبات  یب  وت و  هب  تبـسن  رگم  تسا  بوخ  ربص   ) .تسا دادـضا  زا  تغل  نیا  دـنیوگ ،
دنسپان و راوگرزب  نآ  بیصم  رد  ربص  هک  نخس  نیا  تسا .) لهـس  ناسآ و  وت  زا  دعب  وت و  زا  شیپ  ياهمغ  و  گرزب ، یـسب  هدیـسر 

دای همادا ي  ثعاب  وا  تبیـصم  رد  یبات  یب  سپ  تسا ، تناید  ياوشیپ  لصا و  وا  هک  تسا  نآ  يارب  تسین ، دب  وا ، دروم  رد  یبات  یب 
هک ور  نآ  زا  اـی  و  تسین ، اور  یباـت  یب  تهج ، نیا  هب  سپ  تـسوا ، شور  تنـس و  قـالخا ، یگـشیمه  دوبداـی  ثعاـب  وا  داـی  و  وا ،

، ربص اما  تسا و  بوخ  وا  يارب  یباـت  یب  نیارباـنب  تسا  هتفر  تسد  زا  هک  تسا  يزیچ  نیرتمهم  وا  گرزب و  یتبیـصم  يو  تبیـصم 
زا دنسپان و  ار  تلیضف  یتهج  زا  مالسلا ) هیلع   ) ماما .تسا و  دنسپان  ور  نیا  زا  سپ  تسوا ، ندرب  رطاخ  زا  یشومارف و  ینعم  هب  نوچ 

يرگید صخش  زا  هک  دوب  ییاهتبیصم  زا  رتگرزب  دوب  هدش  دراو  هک  یتبیصم  هک  تسا  یهیدب  .تسا و  هتسناد  وکین  ار  تلیذر  یتهج 
هیلع  ) ماما دوصقم  دنا : هتفگ  یضعب  .تسا  ناسآ  لهـس و  نآ ، هب  تبـسن  وا ، زا  دعب  ای  لبق  دارفا  زا  هچ  یتبیـصم  ره  اریز  دیـسر ، یم 
رما ندروخ  مهرب  لیلد  هب  زین  وا  زا  سپ  تسا و  هدوب  گرزب  ناشسرت  لیلد  هب  ناناملسم  رب  البق  هدراو  تبیصم  هک  تسا  نآ  مالسلا )

.تسا رتهب  رتنشور و  یلوا  يانعم  اما  .تسا  میظع  راوگرزب  نآ  نادقف  اب  نید  رما  مدرم و 

دیدحلا یبا 

[ ِِهفُُوقو َْدنِع   ] مالسلا هیلع  َلاَق  َو 

 [ ِهَّللا ص ُلوُسَر  َِنفُد   ] ِِهْنفَد َهَعاَس  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ِْربَق  یَلَع 

 [. ٌلِیلََقل  ] ٌلَلََجل َكَدَْعب  َکَْلبَق َو  ُهَّنِإ  ٌلِیلََجل َو  َِکب  َباَصُْملا  َّنِإ  َْکیَلَع َو  َّالِإ  ٌحِیبََقل  َعَزَْجلا  َّنِإ  َْکنَع َو  َّالِإ  ٌلیِمََجل  َْربَّصلا  َّنِإ 

دقف امزاح  ربصلا  سبال  یعدی  ناک  دق  مامت و  وبأ  لاق  مولک و  عومدلل  ینفجب  تسمأ  مهـضعب  لاقف  ءارعـشلا  ینعملا  اذه  تذخأ  دق 
كاوس یلع  ءافجلا  دجأ  بیطلا  وبأ  لاق  و  .یبتعلا )  هّللا  دبع  نب  دّمحم  یلإ  امهبسن  :2:41،و  لماکلا عزجی (  نیح  امزاح  یعدی  راص 

اذذلت نأ  ریغ  لمجأ  ربصلا  اضیأ  مامت  وبأ  لاق  و  نایبتلا 1:246 ) . (، طایخلا حرشب  هناوید 333( الیمج (  كاون  یف  الإ  ربصلا  هءورم و 
.( . هناوید 3:233 الیمج (  نوکی  نأ  یلوأ  بحلا  یف 

ینیع تیکبأ  نإ  رخص  ای  دیرشلا أ ال  نب  ورمع  تخأ  ءاسنخ  تلاق  و 

هلزان نیح  توملل  تلق  دق  مهضعب  لوق  کب  هبیصملا  دعب  بئاصملاب  هالابم  يأ ال  باصملا  ینعی  لیلقل  كدعب  هنإ  هلوق ع و  لثم  و 

نحن يذـلا  ینعملا  وه  هلغاش  كدـعب  تام  نم  یلع  تنأف  هلوق  اننیب  رهدـلا  نم  موی  یتأ  ام  اذإ  هاخأ  یثری  یعوبریلا  لدرمـشلا  لاق  و 
.ریظنلا هدیعب  هقئاف  اهنأل  تایبألا  رئاس  انرکذ  -و  هیف

هبابص الإ  دادزأ  ام  يراج  هیراج أ  همسا  الجر  یثری  رخآ  لاق  و 

هللا ص لوسر  تام  موی  هلاق  هنإ  لاقی  یلع ع و  یلإ  بوسنملا  رعشلا  نم  و 

يرظانل داوسلا  تنک 
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ضغت نإف  یعومد  تضاف  ام  کیکبأس  هسامحلا  رعش  نم  و 

یناشاک

هیلع و هللا  یلـص   ) ادـخ ربمغیپ  ربق  يالاب  رب  هلآ )) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  ربق  یلع   ) ترـضح نآ  دومرف  و  مالـسلا ) هیلع  لاق  (و 
زا رگم  تسا  وکین  هنیآ  ره  ییابیکـش  هک  یتسرد  هب  کـنع ) ـالا  لـیمجل  ربصلا  نا  : ) دـش نوفدـم  هک  یتعاـس  رد  نفد ) هعاـس  ( ) هلآ
يا وت  توم  رب  رگم  تسا  تشز  يرارقیب  عزج و  هک  یتـسرد  هب  و  کـیلع ) ـالا  حـیبقل  عزجلا  نا  و   ) ادـخ هدـیزگرب  يا  وت  تقراـفم 
هنا و   ) تسا میظع  هنیآ  ره  وت  ببس  هب  تسا  هدیـسر  هک  هودنا  متام و  هک  یتسرد  هب  و  لیلجل ) کب  باصملا  نا  و   ) ءایفـصا هصالخ 
هب تبسن  ریقح  تسا و  ناسآ  هنیآ  ره  وت  توم  زا  سپ  وت و  زا  شیپ  تسا  عقاو  هک  تبیـصم  هک  یتسرد  هب  و  للجل ) كدعب  کلبق و 
وت تبیـصم  ینعی  .تسا  میظع  ینعم  هب  اجنیا  تسا و  دادضا  تاغل  زا  للج )  ) ظفل هک  دـنا  هتفگ  یـضعب  ریگلد  هاکناج  تبیـصم  نیا 

نید و راک  لـالتخا  ببـس  هب  نینچ  مه  وت  زا  دـعب  مـالآ و  رطخرپ و  رما  نآ  روصت  تهج  هب  میظع  تسا و  لـیلج  وت  تلحر  زا  شیپ 
نآ هب  تسا  مکاح  لقع  ههیدب  هچنانچ  تسا  رهظا  لوا  هجو  .نامز و  نآ  رد  وت  تیب  لها  رب  ناشیا  هبلغ  نانمشد و  روهظ  مالسا و 

یلمآ

ینیوزق

زا رگم  تسا  وکین  ربص  هک  یتسرد  هب  و  دومرف : مالک  نیا  وا  ربق  رب  دومن  نفد  ار  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح   ) نوچ
نیا زا  اهتبیـصمو  تسا ، لیلج  گرزب و  سب  وت  ببـس  هب  تسا  هدیـسر  هک  یتبیـصم  یتسرد  هب  و  وت ، رب  رگم  تسا  حـیبق  عزج  و  وت ،
دعب وت و  زا  شیپ  تبیـصم  نآ  ینعی  .درخ  هن  تسا  گرزب  ینعم  هب  اجنیا  للج )  ) دـنا هتفگ  .تسا و  ریقح  راوخ و  سب  رتسپ  رتشیپ و 
لها مالـسا و  نید و  رب  اهتبیـصم  بترت  رابتعا  هب  عوقو  زا  سپ  اما  دورو و  لوه  عوقو و  میب  زا  رتشیپ  اما  دشاب ، گرزب  میظع و  وت  زا 

.تسا لوا  ینعم  رهاظ  مانا و  رورس  نآ  تیب 

یجیهال

کیلع و الا  حیبقل  عزجلا  نا  کنع و  الا  لیمجل  ربصلا  نا  : » نفد هعاس  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  هللا ، لوسر  ربق  یلع  مالـسلا  هیلع  لاق  و 
رد هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ادخ ، لوسر  ربق  يالاب  رب  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .للجل » كدعب  کلبق و  هنا  لیلجل و  کب  باصملا  نا 

تشز ندرک  يراز  عزج و  وت و  تبیصم  زا  رگم  تسا  وکین  هنیآ  ره  ندرک  ربص  هک  قیقحت  هب  هک  ترـضح  نآ  دش  نفد  هک  یتعاس 
تبیـصم هودـنا  هک  قیقحت  هب  تسا و  گرزب  هنیآ  ره  وت  تبیـصم  ببـس  هب  هودـنا  هصغ و  هک  قیقحت  هب  وت و  تبیـصم  رب  رگم  تسا 

.تسا کچوک  ریقح و  هنیآ  ره  وت  تبیصم  زا  دعب  وت و  تبیصم  زا  شیپ 

ییوخ

همالک ینعملا : دـجنملا .- دادـضالا - نم  وه  میظعلا و  رمالا  .نیهلا و  رمالا  للجلا : للجل )  ) هورکم رما  لک  هیلبلا و  باصملا :) : ) هغللا
نا هانعم  سیل  و  هیلع ، هللا  تاولـص  هدـقف  نم  ملاتلا  هدـش  هبیـصملا و  مظع  نایبل  هیانکلا  جرخم  جرخ  ماـقملا  اذـه  یف  مالـسلا ) هیلع  )
یف ربصلا  نا  یلع  لیلعتلا  نم  مثیم  نبا  هرکذ  امف  هقیقح ، احیبق  سیل  هیلع  عزجلا  نا  و  هقیقح ، الیمج  سیل  هباصم  هدقف و  یلع  ربصلا 
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نینچ شربق  رـس  رب  درپس  كاخ  هب  ار  ربمغیپ  هک  یماـگنه  همجرتلا : .حیحـصب  سیل  حـیبق ، ریغ  هیلع  عزجلا  نا  و  لـیمج ، ریغ  هباـصم 
زا عزج  زج  تسا  هتـسیاشان  تشز و  یباتیب  عزج و  هک  یتسارب  و  وت ، نادـقف  زا  ربص  زج  تسا  اـبیز  لـیمج و  ربص  هک  یتسار  دومرف :

.تسناسآ کچوک و  نآ  زا  دعب  نآ و  زا  شیپ  یتبیصم  ره  و  تسا ، گرزب  رایسب  وت  تبیصم  هک  یتسارب  و  وت ، قارف 

درب هلان  نینچ  لد  زا  ربق  رس  *** درپس شربق  هب  ربمیپ  نوچ  یلع 

وت هب  زج  یلو  دشاب  تشز  عزج  وت *** زج ز  یلو  مربص  تسا  لیمج 

هدمآ درخ  راوخ و  شرب  مغ  ره  هک   *** هدمآ گرزب  تبیصم  تنانچ 

يرتشوش

فقو مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما نا  ینغلب  یبعشلا : لاق  يزوجلا ) نبا  طبـس  هرکذت   ) یف لوق : هصاخلا ) هوبنلا  یف  سداسلا - لصفلا  )
دنع یعمد  ضاف  ام  لاق : مث  کنع ، الا  لمجیل  ربصلا  نا  و  کیلع ، الا  حـبقیل  عزجلا  نا  لاـق : و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا ربق  یلع 
هارثب يرا  نا ال  هب  تللح  يرث  لجا  ینا  ابکـسنا  ضافف و  نوفجلا  ینم  هب  کـتحماس  کـترکذ  اذا  اببـس و  اـکبلل  کـتلعج  ـالا  هلزاـن 

عم تجرخ  اهتیل  ای  هسوبحم  اهتارفز  یلع  یسفن  هئاثر : یف  بقانملا )  ) یف امک  مالسلا ) هیلع   ) هنع کنع ) الا  لیمجل  ربصلا  نا   ) ابئتکم
نایکبت هب  امتعجف  امدعب  اذ  نم  ینیعا  هیف : هکتاع  هتمع  نع  یتایح و  لوطت  نا  هفاخم  یشخا  امنا  هایحلا و  یف  كدعب  ریخ  تارفزلا ال 

، سارلا هبـصعم  اهیبا  دعب  تلاز  ام  مالـسلااهیلع  هقیدصلا  نا  يور  يورـسلا : لاق  کیلع ) الا  حیبقل  عزجلا  نا  و   ) مدآ دـلو  نم  رهدـلا 
ناک يذـلا  امکوبا  نیا  اهیدـلول : لوقت  و  هعاس ، دـعب  هعاس  اهیلع  یـشغی  بلقلا ، هقرتحم  نیعلا ، هیکاـب  نکرلا ، هدـهنم  مسجلا ، هلحاـن 
الف امکیلع ، هصاخلا ) هوبنلا  یف  سداسلا - لصفلا   ) هقفـش سانلا  دـشا  ناک  يذـلا  امکوبا  نیا  هرم ؟ دـعب  هرم  امکلمحی  و  اـمکمرکی ،

و تضرم …  مث  .امکب  لعفی  لزی  مل  امک  هقتاع  یلع  امکلمحی  ادبا و ال  بابلا  اذه  حـتفی  هارا  و ال  ضرالا ؟ یلع  نایـشمت  امکعدـی 
یکبتف ءادهـشلا ، رباقم  یلا  جرخت  تناکف  .کئاکب  هرثکب  انتیذآ  دـق  اهل : اولاقف  هنیدـملا ، لها  اـهب  يذاـت  یتح  تکب  اـهنا  ربخلا : یف 

یلع و  ربخلا : یف  لب  هیلع ، الا  حیبق ، عزجلا  و  هنع ، الا  لیمج  ربصلا  مالسلا ،) هیلع   ) نیسحلا هلثم  .فرصنت و  مث  اهتجاح ، یضقت  یتح 
هیلع  ) داجـسلا نا  يور  .هیلع و  نققـش  و  هیلع ، نمطل  تایمطافلا  ناف  بویجلا ، قشتل  و  دودخلا ، مطلتلف  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسحلا لثم 
عنم دق  و  یکبا ، فیک ال  و  لاق : و  امد ، اهالمی  یتح  یکب  برشیل  ءام  ءانا  ذخا  اذا  ناک  و  هینیع ، یلع  فیخ  یتح  هیلع  یکب  مالسلا )

(: مالسلا هیلع   ) نیسحلا یلارظن  نیح  لاق - مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما نا  يور  .شوحولا و  عابسلل و  اقلطم  ناک  يذلا  ءاملا  نم  یبا 
و امتام ، هیلع  هیبلکلا  هتارما  تماقا  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسحلا لتق  امل  مالـسلا :) هیلع   ) قداصلا نع  یفاکلا )  ) یف .نموم و  لـک  هربع  اـی 

اهتلاسف لیـست ، اهعومد  یکبت و  اهیراوج  نم  هیراج  تار  ذا  کلذـک  یه  اـنیبف  تبهذ ، نهعومد و  تفج  یتح  ءاـسنلا  تکب  تکب و 
( هصاخلا هوبنلا  یف  سداسلا - لصفلا   ) دـیرن امنا  تلاق : و  هقوسالا ، ماعطلاب و  ترماـف  لاـق  .قیوس  هبرـش  تبرـش  تلاـقف : کـلذ ، نع 

اهناف یب  هتبیصم  رکذیلف  هبیصمب ، بیـصا  نم  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) هنع لیلجل ) کب  باصملا  نا  و   ) .ءاکبلا یلع  يوقتن  نا  کلذب 
هدنک نم  ءاسن  هتومب  عمس  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا ضبق  امل  یبلکلا : نبا  لاق  هبیتق ) نبا  نویع   ) یف و  اذه ، .بئاصملا  مظعا  نم 

يا نم  رایاغبلا  نا  هتئج  ام  اذا  رکبابا  غلبا  همایا : یف  رکب  یبال  مهنم  لجر  لاقف  فوفدلاب ، نبرـض  نهیدیا و  نبـضخف  توم ، رـضح  و 
نم ضم  وا  قربلاک  مراصب  نهفکا  تیده  عطقاف  مالعلاب  نهیدیا  نبضخ  هتامش و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا توم  نم  نرهظا  مارم 

انئزر دـقل  ارثن : ءابدالا  ضعب  لوق  بابلا  یف  لخدـی  امم  و  اذـه ، .نهیدـیا  عطق  و  نهذـخاف ، همث  هلماع  یلا  رکبوبا  بتکف  مامغ  نوتم 
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بیر اهنخـسا  هب  ترق  امل  نویعلا  و  هیف ، يزعت  بقاـنملا  و  هیکبت ، نساـحملا  یـضم و  سفن ، یف  هما  و  صخـش ، یف  اـملاع  نـالف  نم 
مراکملا هذه  .هرباحم  نم  ریبعلا  حوفی  امک  هرثام ، نم  کسملا  تیتف  حاف  .رودـقملا  دـقف  اهـضبق  هب  تحرـش  امل  رودـصلا  و  نونملا ،

کلبق هنا  و   ) .هبئاصمب اهبئاصم  تنرتقا  و  هبداون ، عم  اهبداون  تماق  نساحملا  هذه  و  هدعب ، نم  اهدادح  سبلت  و  هدقفل ، اهوجش  يدبت 
راصنالا نم  هارما  یلا  دـحا  یف  یعن  اولاق : .للج  هاوس  یـش ء  لـک  ـالا  هوبا : لـتق  اـمل  سیقلا - ورما  لاـق  نیه ، يا : لـلجل ) كدـعب  و 

: تلاق .نیبحت  امک  اولاقف : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نع  تلاسف  هصاخلا ) هوبنلا  یف  سداسلا - لصفلا  ، ) اهجوز اـهوبا و  اـهوخا و 
توفع نئلف  یمرجلا : هلعو  نبا  لاق  اضیا ، لـیلجلا  ینعمب : لـلج  یتاـی  .لـلج و  كدـعب  هبیـصم  لـک  تلاـق : هیلا  ترظن  اـملف  .هینورا 

یف اضیا  ناسح  لوق  للجل ) كدـعی  کلبق و  هنا  و  ( ) مالـسلا هیلع   ) همالک ینعم  یف  یمظع و  ننهوال  توطـس  نئل  ـاللج و  نوفعـال 
: رخص اهیخا  یف  ءاسنخلا  تلاق  و  اذه ، دقفی  همایقلا  یتح  هلثم  دمحم و ال  لثم  نوضاملا  دقف  ام  و  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا ءاثر 

يرهد ام  يرمعل و  .کلامک  یتف و ال  هیف : لبق  يذلا  کلام  هیخا  یف  ممتم  لاق  تلجت و  تلس و  الا  هرکذاف  هیزرب  هدعب  يزرا  تسلف 
هدعب عزجا  اکلاه و ال  هدـعب  یکبا  و ال  یثرا ، ال  يا : هیوبیـسل ، باتکلا )  ) دـهاوش یف  لاق  اعجواف  باصا  امم  عزج  کلاه و ال  نیباتب 

.بئاوذلا تبیش  و  بئاصملا ، تنوه  و  ادوس ، هوجولا  ضایب  و  اضیب ، سوورلا  داوس  تلعج  هبیصم  هللا  اهنا و  یبارعا : لاق  .یـش و  نم 
یش ء یل  قبی  ملف  هدحو  توملا  رذحا  هیلع  تنک  و  اضیا : رذاحا  تنک  رادقالا  نم  کیلع  امنا  كدعب  ءاش  نم  تمیل  الا  مهـضعبل : و 

رذاحا هیلع 

هینغم

لیمج ریغ  لیمج و  یلا  عزجلا  ربصلا و  نم  الک  مسقی  نا  مامالا  دصق  نم  سیل  .میظعلا و  یلع  هقالطا  حصی  و  نیهلا ، للجلاب : دارملا 
تیبلا لها  نا  و  یـش ء ، هدسی  اغارف ال  ثدحا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) لوسرلا دقف  نا  مامالا  دصق  امنا  و  الک ، ..نوحراشلا  مهف  امک 

ام لک  ..هللا و  یضری  امب  هاضر  هنامیا و  هربص و  یف  هیاهنلا  هیاغلا و  غلب  نم  الا  اهیلع  يوقی  نازحا ال  مومه و  مهیلع  مکارتت  هدعب  نم 
.کلذ یلع  لدع  دهاش  و  قدص ، لیلد  هدعب  نم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا لال  ثدح  عقو و 

هدبع

یلع قلطی  دق  ریغـصلا و  نیهلا  کیرحتلاب  للجلا  هریقح و  هنیه  اهدـعب  کتبیـصم و  لبق  بئاصملا  نا  يا  للجل : كدـعب  کلبق و  … 
انه ادارم  سیل  میظعلا و 

يرفعج

مالسالا ضیف 

نآ تافو  تمظع  رد   ) دـندرپس كاخ  هب  ار  ترـضح  نآ  هک  یتعاس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ربق  رـس  رب  مالـسلا  هیلع  ماـما 
لصا ترضح  نآ  اریز   ) وت گرم )  ) رب رگم  تسا  تشز  یباتیب  وت و  یئادج )  ) زا رگم  تسا  وکین  یئابیکـش  تسا : هدومرف  راوگرزب )

نآ شور  اهوخ و  زا  هشیمه  هک  تسا  نآ  مزلتـسم  یباتیب  نیا  نوچ  تسین  تشز  وا  تبیـصم  رد  یباـتیب  سپ  دوب  نآ  ياوشیپ  نید و 
هدیسر وت  تافو )  ) ببس هب  هک  یهودنا  و  تسا ) نآ  زا  يربخیب  مزلتسم  نوچ  دشاب  یمن  وکین  نآ  رد  یئابیکـش  دوش و  دای  راوگرزب 

.تسا کچوک  ناسآ و  تترضح ) هب  هودنا  هب  تبسن   ) وت زا  سپ  وت و  زا  شیپ  هودنا  و  تسا ، گرزب 
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ینامز

يادخ رگم  ددرگ ، یم  دوبان  كاله و  يدوجوم  ره  : ) دیامرف یم  نابرهم  يادـخ  .تسا  یمتح  يرادـناج  دوجوم و  ره  يارب  گرم 
هللا یلص   ) مالسا ربمایپ  دندرک  یم  رکف  دوب  هتفای  شیازفا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  هب  ناناملسم  تادرا  هکنیا  رثا  رب  لاعتم .)

يرگید هتکن  دنریم .) یم  مه  اهنآ  یهد ، یم  ناج  وت  : ) درک باطخ  ترضح  نآ  هب  نابرهم  يادخ  اذل  دور ، یمن  ایند  زا  هلآ ) هیلع و 
ات دربب  ترخآ  يارب  ار  هدافتـسا  رثکادح  هدروآ  تسدـب  ایند  هزور  دـنچ  رد  هک  یتصرف  رد  ناسنا  هک  تسا  نیا  تسا  هجوت  لباق  هک 

ربمایپ یگدنز  هک  رظن  نیا  زا  .تفر  مالسلا ) هیلع   ) میهاربا هک  یهار  نامه  .دشاب  دنلبرـس  مه  ترخآ  رد  دنامب و  ایند  رد  شکین  مان 
زا اب  تسا و  هدومن  تیناسنا  ناـهج  هب  یهجوت  لـباق  تامدـخ  نآ  رثا  رب  هدوب و  هجاوم  یتالکـشم  اـب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مالـسا
هچ تساسرف  تقاط  ناهج  يارب  ترضح  نآ  گرم  تسا ، هدیدرگ  دراو  تیرشب  رکیپ  هب  یهاکناج  هبرض  ترـضح  نآ  نتفر  تسد 

.دناد یم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  نویدم  ار  دوخ  زیچ  همه  هک  مالسلا ) هیلع   ) یلع يارب  دسر 

يزاریش دمحم  دیس 

ام یضتقم  ذا  کنع ) الا  لیمجل   ) بئاصملا یف  ربصلا ) نا  -: ) هنفد هتاعاس  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) لوسر ربق  یلع  مالسلا - هیلع  لاق  و 
اضرلا مدع  ینعمب  ال  عزجلا ، نسحیف  کیلع ) الا  حیبقل  عزجلا  نا  و   ) هقارف یلع  اوربصی  نا ال  لوسرلا ، بح  نم  همالا  یلع  هللا  بجوا 

يا هنا ) و   ) میظع لیلجل )  ) كدقف ببسب  هبیصملا  يا  کب ) باصملا  نا  و  ، ) ریثکلا رثاتلا  و  دیدشلا ، ملاتلا  راهطا  ینعمب  لب  ءاضقلاب ،
.ریقح نیه  يا  للجل )  ) ایازرلا رئاسل  كدعب ) کلبق و   ) باصملا

يوسوم

نم وهف  میظعلا  رمالا  نیهلا و  رمالا  کـیرحتلاب  لـلجلا : .هورکم  رما  لـک  هیلبلا و  باـصملا : .ربصلا  مدـع  نزحلا و  دـشا  عزجلا : هغللا :
نوکی و ام  دشا  رثات  دق  و  هبلقل ، اعجوم  مامالل  هبسنلاب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا دقف  ناک  حرـشلا : .نیهلا  انه  دوصقملا  دادضالا و 

ربعت یتلا  هثفنلا  هذه  هنم  ناک  دـق  تاریخلا و  هکربلا و  بهذـت  ءامـسلا و  رابخا  عطقنت  هوبنلا و  راونا  یفطنت ء  هدـقفب  نال  ملات  نزح و 
انرودـص و یف  کمیلاعت  انبولق و  یف  رارمتـساب  کلعجی  کیلع  نزحلا  نال  کـنع  ـالا  لـیمجل  ربصلا  نا  نزحلا  یـسالا و  قیمع  نع 

نا کنع و  الیدـب  دـجن  كدـقفب ال  هلیـضفلا و  لامکلا و  تاجرد  یلعا  یف  کنال  کیلع  ـالا  حـیبقل  عزجلا  نا  انکولـس و  اـنلوقع و 
هلهس هنیه  كدعب  هبیـصم  لک  کلبق و  هبیـصم  لکف  للجل  كدعب  کلبق و  هنا  همیظع و  هلیلج و  کب  انتبیـصم  لیلجل  کب  باصملا 

 … هیتالا هیضاملا و  بئاصملا  تنوه  کتبیصمف  کباصم  یلا  هبسنلاب 

یناقلاط

تسوکین ییابیکش  تفگ : نینچ  داتـسیا و  ترـضح  نآ  روگ  رانک  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  نفد  زا  سپ  ترـضح  نآ  «و 
« .تسا كدنا  یتبیصم  ره  وت  زا  سپ  تسا و  گرزب  تخس  وت  تبیصم  انامه  وت ، رب  زج  تسا  دنسپان  یبات  یب  وت و  زا  زج 

هک ار  تیب  ود  نیا  هلمج  زا  تسا و  هتخادرپ  نارعاـش  راعـشا  زا  ییاـه  هنوـمن  ندروآ  هب  نخـس  نـیا  حرـش  نمـض  دـیدحلا  یبا  نـبا 
وت رب  نم  مشچ  کمدرم  يدوب ، نم  مشچ  کـمدرم  نوچمه  تسا : هدرک  لـقن  تسا ، هتـسناد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هب  بوسنم 
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.مدرک یم  رذح  وت  گرم  زا  طقف  نم  هک  دریمب  دهاوخ  یم  سک  ره  وت  زا  سپ  تسیرگ ،

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

: ِِهْنفَد َهَعاس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهّللا  ِلوُسَر  ِْربَق  یلَع 

.ٌلَلََجل َكَدَْعب  َکَْلبَق َو  ُهَّنِإ  ،َو  ٌلِیلََجل َِکب  َباصُْملا  َّنِإ  ،َو  َْکیَلَع اَّلِإ  ٌحِیبََقل  َعَزَْجلا  َّنِإ  ،َو  َْکنَع اَّلِإ  ٌلیِمََجل  َْربَّصلا  ّنِإ 

نینچ ترـضح  نآ  ربق  رانک  رد  دراپـسب  كاـخ  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تساوخ  یم  هک  یماـگنه  مالـسلا  هیلع  ماـما 
: تشاد هضرع 

ره نیگنس و  رایـسب  وت  تافو  تبیـصم.وت  قارف  رب  هن  اما  تسا  تشز  یبات  یب  عزج و  وت و  هرابرد  هن  یلو  تسابیز  ییابیکـش  ربص و 
ثیدـح نیا  هک  یناـسک  هلمج  زا  هناـمیکح : راـتفگ  دنـس   ) . .تسا ریقح  کـچوک و  نآ  ربارب  رد  وت  زا  دـعب  وت و  زا  شیپ  یتبیـصم 

زا ، دنس اب  ار  نآ  هک  تسا  مکحلا  ملاعم  روتـسد  باتک  رد  یعاضق  یـضاق  ، دنا هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  زا  ار  فیرش 
باتک رد  يزوج  نب  طبـس  زین.تسا  هتفرگ  يرگید  عبنم  زا  ار  نآ  دـهد  یم  ناشن  هک  يدایز  تافاضا  اب  دـنک  یم  لقن  ترـضح  نآ 

اب ار  نآ  هیاهن  باتک  رد  « يریون نآ و« دـننامه  مکحلاررغ  رد  يدـُمآ  نینچمه.تسا  هدروآ  یعاضق  یـضاق  تیاور  دـننامه  هرکذـت 
هدـهاشم هیاهن  مکحلاررغ و  رد  ام  هچنآ  (. صیخلت اـب  و 232  ،ج 4،ص 231  هغالبلا جهن  رداصم  ) .دـنا هدرک  رکذ  یحـضاو  توافت 

 ( تشادن تسا  هدروآ  هغالبلا  جهن  رد  یضر  دّیس  موحرم  هچنآ  اب  یتوافت  میدرک 

! تسین ربص  ياج  اج  نیا 

هب باطخ  ، درک نایب  وا  نفد  ماگنه  هب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  ربق  رانک  رد  ار  نآ  هک  هنامیکح  راتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
تـسا حیبق  تشز و  یبات  یب  وت و  هرابرد  هن  یلو  تسابیز  ییابیکـش  ربص و  ادـخ )! لوسر  يا  :») دراد یم  هضرع  نینچ  ترـضح  نآ 

َّنِإ َو  َکـْنَع ، اَّلِإ  ٌلـیِمََجل  َْربَّصلا  ّنِإ  : هنفد هعاـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  ربـق  یلع  ، مالـسلا هیلع  لاـق  و  ( ؛» وـت قارف  رد  هن  یلو 
( . َْکیَلَع اَّلِإ  ٌحِیبََقل  َعَزَْجلا 

باـطخ نیا  زا  شیپ  ماـما  هک  تسا  يا  هناـمیکح  راـتفگ  زا  ییانثتـسا  تروـص  هب  عـقاو  رد  مـالک  نیا  هک  تسا  نـیا  تراـبع  رهاـظ 
.دنک یم  عزج  زا  یهن  ربص و  هب  توعد  هک  یتایاور  مامت  هب  تبسن  نینچمه  دوب و  هدومرف  « سیق نب  ثعشا  » هب

یب عزج و  یتشز  نینچمه  دراد و  ییانثتسا  دراوم  زا  یضعب  رد  زین  ییابیکش  ربص و  ییابیز  هک  دوش  یم  نینچ  مالک  موهفم  نیاربانب 
تسا لیمج  ، ربص رگید ) نازیزع  ردارب و  دنزرف و  نداد  تسد  زا  تبیصم  دننام   ) دشاب يدرف  یصخش و  دراوم  يارب  هک  اج  نآ.یبات 

یلـص مرکا  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  هچنآ  دننام  دشاب  یعامتجا  مهم  فادها  يارب  هک  اج  نآ  اما  ؛ حیبق ، عزج و 
هللا یلص  ربمغیپ  نادناخ  ناگدنامزاب  ،و  ردپ تبیصم  رد  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  مالـسا  يوناب  نینچمه  داد و  ماجنا  هلآ  هیلع و  هللا 
هللا یلـص  ربمایپ  يالاو  ماقم  تیمها  اریز  ، حـیبق عزج  هن  تسا و  لیمج  ربص  هن  دراوم  نیا  رد  ، اروشاع البرک و  بئاصم  رد  هلآ  هیلع و 
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شومارف زگره  دیاب  - یـصخش بئاصم  فالخرب  - بئاصم هنوگ  نیا  هتبلا.دهد  یم  ناشن  ار  نآ  دننام  البرک و  يادهـش  هلآ و  هیلع و 
.حیبق ربص  دوش و  یم  لیمج  ، عزج لیلد  نیمه  هب.دوشن 

هللا یلص  مرکا  ربمغیپ  تبیـصم  تمظع  زا  هیانک  ار  نآ  هتـسنادن و  یقیقح  اج  نیا  رد  ار  انثتـسا  هغالبلا  جهن  ناحراش  زا  یـضعب  یلو 
.دمآ دوجو  هب  مالسا  ناهج  رد  یمیظع  تالکشم  ترضح  نآ  نادقف  اب  اریز  ، دنا هدرمش  هلآ  هیلع و 

یلـص مرکا  ربمغیپ  نفد  لسغ و  ماگنه  هب  هک  دش  لقن  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  زا  یمالک  هبطخ 235  رد  هک  تسا  هجوت  لباق 
: دیامرف یم  ، دمآ الاب  رد  هچنآ  رب  دشاب  يدهاش  دناوت  یم  دومرف و  نایب  هلآ  هیلع و  هللا 

َکَّنَأ َْول ال  َو...ِءاَمَّسلا  ِراَبْخَأ  ِءاَْـبنِْإلا َو  ِهَُّوبُّنلا َو  َنِم  َكِْریَغ  ِتْوَِمب  ْعِطَْقنَی  َْمل  اَـم  َکـِتوَِمب  َعَطَْقنا  ِدََـقل  ِهَّللا  َلوُسَر  اَـی  یِّمُأ  َْتنَأ َو  ِیبَأـِب  »
دـش عطق  يزیچ  وت  گرم  اب  ، ادخ لوسر  يا  داب  تیادف  مردام  ردپ و  ِنوُؤُّشلا ؛ َءاَم  َْکیَلَع  اَنْدَْـفنََأل  ، ِعَزَْجلا ِنَع  َْتیَهَن  َو  ِْربَّصلِاب ، َتْرَمَأ 

ییابیکـش ربص و  هب  ار  ام  وت  رگا...دوب  نامـسآ  رابخا  و  ادخ ) يوس  زا   ) ندروآ مایپ  تّوبن و  نآ  تشگن و  عطق  يرگید  گرم  اب  هک 
«. دوش مامت  نامیاه  کشا  هک  میدرک  یم  هیرگ  وت  رب  ردق  نآ  ، يدرک یمن  یهن  یبات  یب  عزج و  زا  يدوب و  هدومرفن  رما 

نآ ربارب  رد  وت  زا  دعب  شیپ و  یتبیصم  ره  نیگنس و  رایـسب  وت  تافو  تبیـصم  :» دیازفا یم  نخـس  همادا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هاگ  نآ 
( . ٌلَلََجل َكَدَْعب  َکَْلبَق َو  ُهَّنِإ  ،َو  ٌلِیلََجل َِکب  َباصُْملا  َّنِإ  َو  ( ؛» تسا ریقح  کچوک و 

.تسا هدش  هدارا  لوا  يانعم  نامه  اج  نیا  رد  دیآ و  یم  زین  گرزب  يانعم  هب  هاگ  دنچره  ، تسا کچوک  يانعم  هب  لَلَج » »

هیلع و هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  نادقف  تبیصم  هک  نیا  نآ  تشذگ و  لوا  هلمج  رد  هچنآ  رب  تسا  يدییأت  مالـسلا  هیلع  ماما  راتفگ  نیا 
هک تسا  نامه  زین  نآ  لیلد.دش  یم  هدرمش  کچوک  نآ  ربارب  رد  بئاصم  همه  دوب و  ریظن  یب  یتبیـصم  ایند  راد  زا  وا  تلحر  هلآ و 

یحو ملاع  هب  دنویپ  تما و  تیاده  میظع و  تکرب  ریخ و  بجوم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دوجو.دش  هراشا  الاب  رد  هبطخ 235  رد 
.دوب گرزب  رایسب  یتبیصم  نیا  تفر و  نایم  زا  دبا  يارب  یحو  ملاع  اب  طابترا  ترضح  نآ  توم  اب  یلو  ؛ دوب نامسآ  رابخا  و 

نآ ریسم  زا  تفالخ  دش و  راکـشآ  هتفهن  ياه  هنیک  دندمآ و  تکرح  هب  ناقفانم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تلحر  اب  نیا  رب  هفاضا 
.تفرگ ینوزف  زور  هبزور  تشگ و  زاغآ  مالسلا  مهیلع  ربمغیپ  تیب  لها  يارب  بئاصم  فرحنم و 

روتـسد رد  یعاضق  یـضاق  هک  یتیاور  ساسا  رب  ارجام  نیا  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  ماما  هک  میناوخ  یم  یتیاور  رد  ور  نیازا 
رعش نیا  هب  سپس  تسیرگ  یم  تخس  تفر و  یم  ترـضح  نآ  ربق  رانک  رـصع  حبـص و  ، هدرک رکذ  دنـسم  تروص  هب  مکحلا  ملاعم 

: تسج یم  لسوت 

ًاِیلاوَغ ِنامَّزلا  يَدَم  َّمُشَی  ْنأ ال   *** َدَمْحأ ََهبُْرت  َّمَش  ْنَم  یلَع  اذ  ام 

ًاِیلاَیل َنْرِص  ِماَّیْألا  یَلَع  ْتَّبُص   *** اهَّنَأ َْول  َِبئاصَم  َّیَلَع  ْتَّبُص 

يرگید شوخ  يوب  دـشاب و ) رادازع   ) دراد رمع  ات  یلو  - دـیوبب ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ربق  كاخ  هک  ار  یـسک  دوش  یم  هچ 
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؟ دیوبن

یم رات  هریت و  اه  بش  نوچمه  دش  یم  هتخیر  نشور  ياهزور  هب  - رگا هک  تخیر  ورف  نم  رب  ییاه  تبیـصم  ترـضح ) نآ  زا  دـعب  )
.تشگ

.دناوخ یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  ربق  رانک  رد  ار  راعشا  نیمه  زین  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  هک  تسا  نیا  فورعم 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  هیثرم  رد  زین  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  هب  بوسنم  ناوید  رد  هللا  همحر  یـسلجم  همالع  هتفگ  هب 
: تسا هدمآ 

ِتاَرَفَّزلا َعَم  ْتَجَرَخ  اَهَْتَیل  اَی  ٌهَسُوبْحَم *** اَِهتاَرَفَز  یَلَع  یِسْفَن 

ِیتاَیَح َلوُطَت  ْنَأ  َهَفاَخَم  یِْکبَأ  اَمَّنِإ *** ِهاَیَْحلا َو  ِیف  َكَدَْعب  َْریَخ  ال 

.دمآ یم  نوریب  اه  هلان  هآ و  هارمه  مناج  شاک  يا  - تسا سوبحم  شیاه  هلان  هآ و  لاگنچ  رد  نم  ناج 

وت زا  دـعب  مرمع  مسرت  یم  هک  تسا  نآ  لـیلد  هب  منک  یم  هیرگ  نم  - رگا تسین و  دنمـشزرا  یگدـنز  ادـخ )! لوسر  يا   ) وت زا  دـعب 
،ج 22،ص 547) راونالا راحب   ) . .دوش ینالوط 

.دومرف نایب  زین  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  مالسا  يوناب  هیثرم  رد  ار  راعشا  نیمه  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  هک  تسا  نیا  فورعم 

: دیوگ یم  وا  ، میهد یم  نایاپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ياثر  رد  فورعم  رعاش  «، تباث نب  ناسح  » زا تیب  کی  اب  ار  نخس  نیا 

ُدِقْفَی َهَمایِْقلا  یَّتَح  ِِهْلثِم  و ال   *** ٍدَّمَُحم َْلثِم  َنوُضاملا  َدَقَف  ام  َو 

دننامه يرگید  نادقف  راتفرگ  زین  تمایق  زور  ات  ناگدنیآ  -و  دندادن تسد  زا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لثم  یتیصخش  ناینیشیپ 
،ج 2،ص 505) هغابصلا جهب   ) . .دوب دنهاوخن  وا 

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said the following at the grave of the Messenger of
Allāhverything at the time of his burial: “Certainly endurance is good except in your
regard, O Messenger of Allāh! Fretting is bad except over you. And the affliction about

.” you is great while every other affliction before or after it is petty

!! زگره قمحا  اب  یتسود  : 293 تمکح

هراشا
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توص

.Your browser does not support the audio tag

ُهَلثِم َنوُکَت  نَأ  ّدَوَی  ُهَلِعف َو  ََکل  ُنّیَُزی  ُّهنِإَف  َِقئاَملا  ِبَحصَت  َال  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

 . یشاب وا  دننامه  وت  دراد  تسود  هداد ، هولج  ابیز  ار  دوخ  تشز  راک  هک  شابم ، درخ  یب  نیشنمه  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 

يدیهش

.دیامن دوخ  نوچ  ار  وت  دراد  تسود  دیارآ و  وت  يارب  ار  دوخ  راک  وا  هک  شابم  درخ  یب  نیشنمه 

یلیبدرا

تقامح رد  وا  لثم  یشاب  هک  دراد  یم  تسود  ار و  دوخ  راک  وت  يارب  دیارآ  یم  هک  یتسردب  سپ  نادان  اب  نکم  تبحاصم  و 

یتیآ

.دزاس دوخ  دننامه  ار  وت  هک  دراد  تسود  دیارایب و  وت  مشچ  رد  شیوخ  رادرک  هک  شابم  نیشنمه  قمحا  اب  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . یشاب وا  دننام  دراد  هقالع  و  دیارآ ، یم  وت  يارب  ار  شراک  هکنیا  هچ  ، شابم نیشنمه  قمحا  اب  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

.ینمتی يا  دوی  .هوابغ و  یف  قمح  قوملا : و  قمحالا ، قئاملا : و 

يردیک

قمحالا ءامکحلا : ضعب  لاق  و  هلثم ، نوکی  نا  دوی  و  هلماک ، هسفن  لیختی  لب  هناـصقن ، روصتی  ـال  قمحـالا : هراـبغ و  یف  قمح  قوملا 
هروص یف  مهراضم  یه  اهفراخز و  و  ایندلا ، نولیختی  مهنال  یقمح ، سانلا  ریهامج  نوکی  اذه  یلع  و  هعفانم ، روص  یف  راضم  لیختی 

.مهعفانم
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مثیم نبا 

(. یـشاب وا  دننام  زین  وت  دراد  تسود  دهد و  یم  هولج  وت  رظن  رد  ار  دوخ  راک  وا  اریز  نکن ، ینیـشنمه  قمحا  اب  ، ) نادان قمحا ، قئام :
.تسا هناف …  هلمج ي  نآ  يارغـص  هک  تسا  هتـشاد  رذـحرب  يرمـضم  ساـیق  هلیـسو ي  هب  قمحا  ینیـشنمه  زا  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما

وا زا  دیاب  تسا و  هتسیاش  شیاهراک  مامت  لماک و  یناسفن  رظن  زا  هک  تسا  دقتعم  شتقامح  لیلد  هب  قمحا  صخـش  هک  نآ  حیـضوت 
.دـنک یم  توعد  راک  نیا  رب  ار  وا  و  دـشاب ، وا  لثم  اـت  دـهاوخ  یم  شنیـشنمه  زا  دـهد و  یم  هولج  ار  دوخ  ياـهراک  درک و  يوریپ 

.تسین زیاج  وا  اب  ینیشنمه  دشاب ، نینچ  سک  ره  سپ  تسا : نینچ  زین  نآ  ردقم  ياربک 

دیدحلا یبا 

 . ُهَْلثِم َنوُکَت  ْنَأ  ُّدَوَی  ُهَْلِعف َو  ََکل  ُنِّیَُزی  ُهَّنِإَف  َِقئاَْملا  ِبَحْصَت  مالسلا َال  هیلع  َلاَق  َو 

لقاعلا نیزی  اـمک  کـل  هنیزیف  هقمحب  اـباوص  هلعف  دـقتعی  هنـأل  هلعف  کـل  نیزی  اـمنإ  قمحلا و  هدـش  قوملا  قمحلا و  دـیدشلا  قئاـملا 
هنوک امأ  رمألا و  سفن  یف  قئاملا ال  داقتعا  یف  باوص  کلذ  رمألا و  سفن  یف  باوص  اذه  نکل  اباوص و  هنوک  داقتعال  هلعف  هبحاصل 

ناک امل  قمحأ  هنأ  ملع  ول  قمحأ و  هنأ  هسفن  نم  ملعی  وه ال  فیک و  هلثم و  قمحأ  نوکت  نأ  دوی  هنأ  هانعم  سیلف  هلثم  نوکت  نأ  دوی 
هقالخأ و یف  هسفن  لثم  هقیدـص  نوکی  نأ  دوی  دـحأ  لک  نأل  هلثم  نوکت  نأ  دوی  كایإ  هتبحـص  کل و  هبحل  هنأ  هانعم  امنإ  قمحأ و 

هسفن نع  روتسم  يوطم  هسفن  بیعف  هسفن  يوهی  هنأل  هسفن  بیعب  رعشی  هقالخأ و ال  هراهط  هلاعفأ و  باوص  دقتعی  دحأ  لک  ذإ  هلاعفأ 
قوشعملا بویع  قشاعلا  نع  یفخت  امک 

یناشاک

ار دوخ  رادرک  دیارآ  یم  وا  هک  یتسرد  هب  سپ  هلعف ) کل  نیزت  هناف   ) نادان اب  رادم  تبحص  قئاملا ) بحصت  ال  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
ار دوخ  ناصقن  دنک  یمن  روصت  قمحا  ینعی  تقامح  رد  وا  دننام  وت  یـشاب  هک  دراد  یم  تسود  و  هلثم ) نوکت  نا  دوی  و   ) وت رظن  رد 

یم روصت  هک  اریز  .دنـشاب  قمحا  نامدرم  رثکا  هک  دـیآ  یم  مزال  نیارباـنب  عفاـنم و  تروص  رد  ار  دوخ  راـضم  دـنک  یم  لاـیخ  هکلب 
دوخ عفانم  تروص  رد  تسا  ناشیا  راضم  هک  ار  ایند  فراخز  دننک 

یلمآ

ینیوزق

ینادان زا  نوچ  .وا  لثم  یـشاب  هک  درادـیم  تسود  و  ار ، دوخ  راک  وت  يارب  دـنادرگ  یم  نیزم  وا  هک  ار  قمحا  ناداـن  وشم  بحاـصم 
حراش  ) دـنک نانچ  و  دـشاب ، نانچ  زین  وا  ات  دـهاوخ  و  دـهد ، هولج  شیوخ  رای  رظن  رد  ار  نآ  دسانـشن  شیوخ  رما  صقن  لعف و  حـبق 

دیآ یم  مزال  ریدقت  نیا  رب  و  عفانم ، تروص  هب  ار  دوخ  راضم  دنک  یم  روصت  قمحا  دنا : هتفگ  امکح  زا  یـضعب  دیوگ : یم  یـشاک )
مدرم تقامح  روکذـم  حراش  رگم  دـننک ، یم  روصت  عفاـنم  تسا  راـضم  هک  ار  اـیند  فراـخز  هک  اریز  دنـشاب ، قمحا  مدرم  رثکا  هک 

.هدیسر وا  هب  لاحلا  نایمدآ  تقامح  ربخ  ای  .تسا  هتشاد  یکش 
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یجیهال

اب نکم  تبحاصم  هک  مالسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .هلثم » نوکت  نا  دوی  هلعف و  کل  نیزی  هناف  قئاملا ، بحـصت  ال  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
.قمحا وا  لثم  یشاب  وت  هکنیا  دراد  یم  تسود  ار و  دوخ  راک  وت  يارب  زا  دهد  یم  تنیز  هک  قیقحت  هب  سپ  قمحا ،

ییوخ

داـسف یف  رثوـم  ماـئللا  عـم  هبحاـصملا  نا  یلا  مالـسلا ) هیلع   ) هبن ینعملا : .قـمحلا  هدـش  قوـملا  و  قـمحلا ، دـیدشلا  قئاـملا :) : ) هـغللا
الوق و العف و  هنم  ردص  امب  مرغم  هب  یلتبملاف  لقعلا ، هلق  قمحلا و  همیمذـلا  قالخالا  رـضا  نم  و  اهنع ، بانتجالا  نم  دـبالف  قالخالا ،

رثویف کلذ  یلع  رصی  و  هلاوقا ، یف  هبیجی  هلامعا و  یلع  هنیعیل  هلثم  هبحاصم  هقیدص و  نوکی  نا  دویف  اعنص  نسحا  هعنـصی  ام  بسحی 
لقعلا هلق  قمحلاب و  یلتبی  لافطالا  ملعم  نا  اولاق : انه  نم  و  هقمح ، هیف  حفنی  هواد و  هیلا  يرـسیف  ادیور  ادـیور  هسناوم  هبحاصم و  یف 
دننامب ار  وت  و  دـیارآ ، یم  ترظن  رد  ار  دوخ  راک  اریز  نکم  تبحاصم  درخ  یب  اـب  دومرف : همجرتلا : .هیف  رثوت  لاـفطالا  هرـشاعم  نـال 

.دهاوخیم دوخ 

بئاص يار  لقع و  وت  زا  دریگ  هک  بحاصم *** رای و  درخ  یب  اب  وشم 

يرتشوش

، باذـکلا قمحالا و  نجاملا و  هثالثلا : هاخاوم  بنتجی  نا  ملـسملل  یغبنی  لاق : ربنملا  دعـص  اذا  مالـسلا ) هیلع  ) هنع یفاـکلا ) ) یف لوقا :
اما و  راع ، کیلع  هجرخم  هلخدـم و  و  كداعم ، کنید و  رما  یلع  کنیعی  هلثم و ال  نوکت  نا  بحی  هلعف و  کل  نیزیف  نجاـملا  اـماف 
نم ریخ  هتومف  كرضف ، کتعفنم  دارا  امبر  و  هسفن ، دهجا  ول  و  کنع ، ءوسلا  فرـصل  یجری  ریخب و ال  کیلع  ریـشی  هناف ال  قمحالا 

لقنی ثیدـحلا و  کـیلا  لـقنی  شیع ، هعم  کـینهی  ـال  هناـف  باذـکلا  اـما  و  هبرق ، نم  ریخ  هدـعب  و  هقطن ، نم  ریخ  هتوکـس  و  هتاـیح ،
نا کیلع  ال  مالـسلا :) هیلع  ) هنع رخآ  ربخ  یف  و  هوادـعلاب …  ساـنلا  نیب  يرغی  قدـصی و  ـالف  قدـصلاب  ثدـحی  هنا  یتح  کثیدـح 

عفتنت مل  ناف  میرکلا  هبحـص  نعدـت  ـال  و  هقـالخا ، ییـس  نم  سرتحا  هلقعب و  عفتنا  نکل  و  همرک ، دـمحت  مل  نا  لـقعلا و  اذ  بحـصت 
لقن و  اذـه ، قمحالا  میئللا  نم  ءاقدـصالا ) یف  نوعبرالا - سداسلا و  لـصفلا   ) هلک رارفلا  ررفا  کـلقعب و  همرکب  عفتنا  نکل  و  هلقعب ،

ریغ یف  هتوخا  تناک  نمف  ناوخا ، سانلا  اهنم : تارقف  فنـصملا  هلقن  اـم  ریغ  ءاقدـصالا  یف  مالـسلا ) هیلع  ) هنع هزنک ) ) یف یکجارکلا 
هدوملا و ال لک  کقیدصل  لذبا  نیقتملا ،) الا  ودـع  ضعبل  مهـضعب  ذـئموی  ءالخالا  : ) لج زع و  هلوق  کلذ  و  هوادـع ، یهف  هللا  تاذ 

کیلو هلز  لمتحا  هبجاو ، قیدصلا  اهقح و  همکحلا  یفوت  رارسالا ، لکب  هیلا  ضفت  هاساوملا و ال  لک  هطعا  و  هنینامطلا ، لک  هل  لذبت 
هنامز و نم  یـضم  ام  یلع  هواکب  ءرملا  مرک  نم  هناش ، دـقف  هینالع  هظعو  نم  هناز و  دـقف  ارـس  هاخا  طـعو  نم  كودـع ، هبث  تقول و 
.هضیغبلا و یلا  رجی  هنیغـضلا و  ثروی  هناـف  باـتعلا  نرثکت  ـال  اعـضوم  هطلاـخملل  ناـک  اذا  .هناوخا  میدـق  هظفح  هناـطوا و  یلا  هنینح 

ملست کناسحا ، كرشب و  هماعلل  و  کفاصنا ، کلدع و  كودعل  و  کمد ، کلام و  کیخال  لذبا  مالـسلا :) هیلع  ) هنع فحتلا ) ) نع
ینتیفلا نا  قیفـشلا و  نم  قیدصلل  ذخآ  یمع و  نبا  یلع  مامذلا  عم  لیما  رهاط : نب  هللادبع  لاق  و  اذه ، .کیلع  اوملـسی  سانلا و  یلع 

قیدصلا دبع  يدجاو  کناف  اعاطم  اکلم 

هینغم
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هقیرب صغ  ههجو و  رفصا  و  ادساح ، وا  قمحا  تبحص  ول  عنصت  ام  و  قمحا .؟ الا  دساحلا  وا  قمحالا  بحصی  له  و  قمحالا ، قئاملا :
میرکتلل و لها  وه  نم  حدـم  نع  نوکـسمی  ریثکلا  تدـهاش  دـق  و  کلـضفل ؟ لـجبم  کـلجبی  و  ریخب ، رکاذ  هماـما  كرکذـی  نیح 

.هتناکم هلضف و  يدساح  نم  هفاخم  الا  یشل ء  نوکسمی ال  و  ریدقتلا ،

هدبع

قمحالا قئاملا  قئاملا : بحصت  ال  … 

يرفعج

مالسالا ضیف 

وت رظن  رد  ار  شراک  دوخ ) يدرخیب  رثا  رب   ) اریز شابم  قمحا  نیشنمه  تسا : هدومرف  قمحا ) اب  ینیشنمه  نایز  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
(. یئامن یم  يوریپ  ار  شتقامح   ) یشاب وا  دننام  وت  دراد  تسود  و  دیارآ ، یم  هداد  تنیز 

ینامز

فاصوا مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  .دنک  یگدنز  دوخ  عون  مه  اب  یگدنز  همادا  يارب  تسا  ریزگان  یعامتجا  تسا  يدوجوم  هک  رـشب 
هکنیا اب  مالسلا ) هیلع   ) یسوم ترضح  .اناد  دشاب و  لقاع  دیاب  قیفر  هکنیا  هلمج  زا  دومرف  نایب  دنتـسه  تقافر  هتـسیاش  هک  ار  يدارفا 

، دناوخب سرد  وا  شیپ  دورب و  رـضخ  ترـضح  شیپ  دوش  یم  رومام  تیدـحا  ترـضح  هجوت  دروم  باتک و  بحاص  تسا  يربمایپ 
هدوب مالسلا ) هیلع   ) یـسوم زا  رتاناد  یهلا  مولع  رد  رـضخ  اریز  دنکن ، ارچ  نوچ و  شراک  رد  هک  طرـش  نیا  هب  دنک  یم  لوبق  رـضخ 

هیلع  ) یـسوم .دـش  یتشک  ندرک  خاروس  لوغـشم  رـضخ  .دنتـسشن  یتشک  لخاد  دندیـسر و  لحاس  راـنک  یـسوم  رـضخ و  تسا … 
دیسر و يرسپ  هب  رضخ  ینک … ! یم  يدب  راک  امتح  .دنوش  قرغ  شنیرفاسم  ات  ینک  خاروس  ار  یتشک  یهاوخ  یم  تفگ : مالـسلا )
نوچ و رگید  راب  رگا  تفگ : وا  هب  مه  رـضخ  .دیوگن  نخـس  هک  دش  دـهعتم  رگید  راب  درک و  ضارتعا  یـسوم  .دـیناسر  لتق  هب  ار  وا 
هب رضخ  اما  دنهدب  اذغ  اهنآ  هب  دندشن  رـضاح  مدرم  دندش  هیکاطنا  رهـش  دراو  رـضخ  یـسوم و  .موش  یم  ادج  وت  زا  نم  يدرک  ارچ 
زا تفگ : رضخ  .یتفرگ  یمدزم  راوید  نیا  ریمعت  يارب  شاک  يا  تفگ : یسوم  .مینک  ریمعت  ار  بارخ  راوید  نیا  دیاب  تفگ : یـسوم 

متـساوخ یم  نم  دندرک  یم  راک  ایرد  نایم  رد  هک  دوب  ناگراچیب  لام  هک  دوب  نیا  یتشک  ناتـساد  يوش : ادـج  نم  زا  دـیاب  سپ  نیا 
نم دندوب  نموم  شردام  ردپ و  متـشک  هک  ار  يرـسپ  .دتفین  درک  یم  فرـصت  ار  اهیتشک  هک  ناشناطلـس  تسدـب  ات  منک  بویعم  ارنآ 
اجنآ جـنگ  متـساوخ  یم  دنتـشاد  یجنگ  نآ  ریز  رد  دوب و  میتی  هچب  ود  لام  راوید  .دـناشکب  داسف  هب  ار  شردام  ردـپ و  هک  مدیـسرت 

یم هدافتسا  الاب  تایآ  زا  يدرک ! یم  ضارتعا  هک  یبلاطم  هفسلف  دوب  نیا  مداد  ماجنا  دوخ  رایتخا  هب  ار  اهراک  نیا  نم  دنامب  ظوفحم 
.تسا هدش  ادج  وا  زا  رضخ  تسا  هدرک  یم  لاوس  دایز  نوچ  هدوب و  نادان  رضخ  هب  تبسن  مالسلا ) هیلع   ) یسوم ترضح  هک  دوش 

يزاریش دمحم  دیس 

.لاعفالا یف  هلثم ) نوکت  نا  دوی  قمحلا و  نع  رداصلا  هلعف ) کل  نیزی  هناف   ) قمحالا يا  قئاملا ) بحصت  ال  : ) مالسلا هیلع  لاق  و 
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يوسوم

هقمحل هناف  قمحالا  هبحص  بانتجال  يداشرا  یهن  اذه  قمحالا و  قئاملا  حرشلا : .بغری  دوی : .فرخزی  نیزی : .قمحالا  قئاملا : هغللا :
هبضغ تاعاس  هلامعا و  هلاعفا و  یف  هلثم  نوکت  نا  دوی  جیردتلاب و  هلبقتت  یتح  کنیع  یف  هنسحی  هلعف و  کل  نیزی  بکرملا  هلهج  و 

 … هقمح و 

یناقلاط

« .یشاب وا  دننام  هک  دراد  یم  تسود  دیارآ و  یم  وت  يارب  ار  دوخ  راک  هک  نکم  ینیشنمه  درخبان  هلفس  اب  »

، دیارآ یم  ار  دوخ  راک  لقاع  هک  هنوگ  نامه  درادنپ و  یم  تسرد  ار  دوخ  راک  اریز  دیارآ  یم  وت  رظن  رد  ار  دوخ  راک  درخبان  ینعی 
شدوخ هدـیقع  هب  طقف  هکلب  تسین ، تسرد  تقیقح  هب  نادان  راک  تسا و  تسرد  تقیقح  هب  لقاع  راک  یلو  دـنک ، یم  نانچ  مه  وا 
درخباـن قـمحا  دوـخ  نوـچ  مه  ار  وـت  هک  تسین  ینعم  نیا  هب  يدرگ  وا  ریظن  وـت  دراد  یم  تسود  هک  مه  هلأـسم  نیا  .تسا  تسرد 

رب قبطنم  ار  دوخ  لاعفا  سک  ره  و  تسین ، قمحا  رگید  دـنادب ، قمحا  ار  دوخ  رگا  هک  درمـش  یمن  قمحا  مه  ار  دوخ  وا  اریز  دـنادب ،
نامه تسا ، هدیـشوپ  شرظن  زا  وا  بیع  تسا و  هاوخدوخ  هک  تسین  هاگآ  نتـشیوخ  بیع  هب  دـناد و  یم  قالخا  تراـهط  یتسرد و 

.دنام یم  هدیشوپ  قشاع  هدید  زا  قوشعم  بویع  هک  هنوگ 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

.ُهَْلثِم َنوُکَت  ْنَأ  ٌّدَوَی  ،َو  ُهَْلِعف ََکل  ُنِّیَُزی  ُهَّنِإَف  َِقئاَْملا  ِبَحْصَت  َال 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

دنـس  ) . .یـشاب وا  لثم  مه  وت  دراد  تسود  دـهد و  یم  هولج  اـبیز  وت  يارب  ار  دوخ  هناـقمحا  ياـهراک  هک  نکم  ترـشاعم  قمحا  اـب 
هدروآ یتافاضا  توافت و  اب  رابخالا  نویع  باتک  رد  یـضر  دّیـس  زا  شیپ  يرونید  هبیتق  نبا  ار  هنامیکح  مالک  نیا  هنامیکح : راـتفگ 

جهن رداـصم  ) .تـسا هدرک  رکذ  لوـقعلا  فـحت  رد  ار  نآ  یـضر  دّیـس  موـحرم  زا  شیپ  ینارح  هبعــش  نـبا  هـک  هنوـگ  ناـمه  ، تـسا
مالسلا هیلع  قداص  ماما.تسا  هدمآ  توافت  یمک  اب  یفاک  رد  اما  ؛ میتفاین لوقعلا  فحت  رد  ار  ثیدح  نیا  ام  ،ج 4،ص 231 .) هغالبلا

،ج یفاک « .) هَْلثِم َنوُکَی  ْنَأ  ُّبُِحی  ُهَْلِعف َو  َُهل  ُنِّیَُزی  ُهَّنِإَف  َرِجاَْفلا  َیِخاَُوی  ْنَأ  ِِملْـسُْملا  ِءْرَْمِلل  یِغَْبنَی  ـال  : » دومرف یم  ناـنمؤمریما  : دـیامرف یم 
( ( 2،ص 640،ح 2

! قمحا تبحاصم 

یم دـیامن و  یم  رکذ  نآ  يارب  ینـشور  لـیلد  دـنک و  یم  یهن  قـمحا  اـب  ترـشاعم  زا  ، هناـمیکح راـتفگ  نـیا  رد  مالـسلا  هـیلع  ماـما 
َال ( ؛» یـشاب وا  لثم  مه  وت  دراد  تسود  دهد و  یم  هولج  ابیز  وت  يارب  ار  دوخ  هناقمحا  ياهراک  هک  نکن  تبحاصم  قمحا  اب  :» دیامرف
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( . ُهَْلثِم َنوُکَت  ْنَأ  ٌّدَوَی  ،َو  ُهَْلِعف ََکل  ُنِّیَُزی  ُهَّنِإَف  َِقئاَْملا  ِبَحْصَت 

هب هکلب  ، هدش هتفهن  وا  داهن  رد  ندوب  یعامتجا  هب  قشع  تسا و  عبطلاب  یندم  هک  لیلد  نیا  هب  اهنت  هن  ، تسا یعامتجا  يدوجوم  ، ناسنا
وا ییاهنت  اه  نیا  همه  رب  هفاضا.دسرب  نآ  هب  نارگید  زا  نتفرگ  کمک  نودب  دـناوت  یمن  دراد و  هک  یعونتم  ناوارف و  ياهزاین  لیلد 

هلیسو هب  ، تالکـشم رد  ابلاغ  دیامن و  یم  شمارآ  ساسحا  تسا  ناتـسود  عمج  رد  هک  یماگنه  دنک و  یم  لسک  دهد و  یم  جنر  ار 
هب.درک ادج  یعامتجا  یگدنز  زا  ار  ناسنا  ناوت  یمن  زگره  تاهج  نیا  يور.دـنک  یم  ادـیپ  رطاخ  یلـست  نارگید  اب  ندرک  لد  درد 

.دندرگ یم  راتفرگ  یناور  يرامیب  هب  دنوش  یم  سوبحم  نادنز  يدارفنا  ياه  لولس  رد  ینالوط  یتدم  هک  یناسک  لیلد  نیمه 

زا ییاهررـض  اسب  هچ  دنکن  باختنا  دوخ  يارب  ار  یبسانم  ناتـسود  ناسنا  رگا  اریز  ، تسین اه  بیـسآ  زا  یلاخ  زین  یعامتجا  یگدنز 
.تسا يدرف  یگدنز  ياه  نایز  زا  شیب  هک  دوش  یم  لمحتم  ناتسود 

رـشاعم و ناوت  یم  یناسک  هچ  اـب  دـنا  هتخاـس  نشور  هداد و  رادـشه  عوضوم  نیا  رد  هراومه  نید  گرزب  ناـیاوشیپ  لـیلد  نیمه  هب 
.درک ترشاعم  ناوت  یمن  یناسک  هچ  اب  دش و  بحاصم 

نآ هب  هنامیکح  مالک  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  قمحا  اب  ترشاعم  هرابرد  یمالـسا  تایاور  رد  اهرادشه  نیرت  مهم  زا  یکی 
.دشاب دیدش  وا  تقامح  هک  تسا  یسک  يانعم  هب  « قئام » هتبلا.دراد یم  رذحرب  اه  نآ  اب  تبحاصم  زا  ار  ناگمه  هدرک و  هراشا 

نارگید دراد  رارصا  دنک و  یفرعم  بلاج  دهد و  تنیز  ار  نآ  دنک  یم  یعس  درب و  یم  تذل  دوخ  هناقمحا  ياهراک  زا  یـسک  نینچ 
هچ دنک  نارگید  هیبش  ار  دوخ  دهاوخ  یم  هک  هدش  هتفهن  تاکاحم  هیحور  مان  هب  يزیچ  ناسنا  رد  هک  اج  نآ  زا.دنـشاب  وا  دـننام  مه 

ار دوخ  هناقمحا  ياهراک  وا  رگا  صوصخ  هب  دنک  ادیپ  شیارگ  وا  يوس  هب  جیردت  هب  دراذگب و  ار  دوخ  ریثأت  قمحا  اب  ینیشنمه  اسب 
.دنک نیئزت  غیلبت و 

ماما شدـنزرف  هب  باطخ  هدرک و  هراشا  قمحا  اـب  ینیـشنمه  تاراـسخ  زا  يرگید  دـُعب  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  هنامیکح 38  راـتفگ  رد 
: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  نسح 

هب دهاوخ  یم  وا  هکارچ  شاب ؛ رذحرب  قمحا  اب  یتسود  زا  مدنزرف  َكَّرُـضَیَف ؛ َکَعَْفنَی  ْنَأ  ُدیُِری  ُهَّنِإَف  ِقَمْحَْألا  َهَقَداَصُم  َكاَّیِإ َو  َّیَُنب  اَی  »
(«. دهد یمن  صیخشت  ار  نایز  دوس و  شتقامح  رثارب  اریز   ) دناسر یم  نایز  یلو  ؛ دناسر تعفنم  وت 

: میناوخ یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد  نخس  نیا  دییأت  رد 

قالخا هک  دور  یم  نآ  میب  دـنکن  زیهرپ  قمحا  اب  یتسود  زا  هک  یـسک  ِِهقالْخَِأب ؛ َقَّلَخَتَی  ْنَأ  َکَشْوَأ  ِقَمْحَْألا  َهَقَداَـصُم  ِْبنَتْجَی  َْمل  ْنَم  »
،ج 72،ص 65،ح 2) راونالاراحب («. ) . دوش وا  دننام  و   ) دریذپب ار  وا 

زا لقاع  نمـشد  » هک تسا  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  زا  تایاور  زا  یـضعب  رد  یتح  هک  تسا  يا  هزادـنا  هب  عوضوم  نیا  تیمها 
؛ تسا رتهب  قمحا  تسود 
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،ج 75،ص 12،ح 70) نامه « . ) . َقَمْحَأ ٍقیِدَص  ْنِم  ٌْریَخ  ٌِلقاَع  ٌّوُدَع 

: دومرف یم  تحیصن  نینچ  ار  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  دوخ  دنزرف  هک  میناوخ  یم  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  زا  یبلاج  عماج و  ثیدح  رد 

َمَّلَکَت ْنِإ  ًارِـضاَح  ْوَأ  َناَک  ًاِبئاَغ  ٌباَّیَع  نیع  ٌهَنْجُه  َقَمْحَْألا  َّنِإَف  ُْهلِداَُجت  ـال  ُهْرُجْها َو  ُهَِطلاَُـخت َو  ْوَأ  َقَمْحَأـْلا  َبِحاَُـصت  ْنَأ  َّیَُنب  اَـی  َكاَّیِإ  »
ُعیُِطی ُهُعَْفنَی َو ال  ِهِْریَغ  ُْملِع  ِهِینُْغی َو ال  ِهِسْفَن  ْنِم  ُهُْملِع  َعاَضَأ ال  یَعْرَتْسا  ِنِإ  َدَْسفَأ َو  َلِمَع  ْنِإ  ُهُّیِع َو  ِِهب  َرَصَق  َتَکَـس  ْنِإ  ُهُقْمُح َو  ُهَحَـضَف 

ْنَم َرَغْـصَأ  َناَک  ْنِإ  ِِهتََـسلاَُجم  ْنِم  َهَدْحَْولا  ُهُسِیلَج  ِهِراَد َو  َدُْعب  ُهُراَج  ُْهتَدَقَف َو  اَهَّنَأ  ُُهتَأَْرما  ُهَتَلْکَث َو  ُهُّمُأ  ُّدَوَت  ُُهنِراَقُم  ُحـیِرَتْسَی  ُهَحِـصاَن َو ال 
نک و يرود  وا  زا  زیهرپب و  قمحا  اب  ترشاعم  ینیـشنمه و  زا  مدنزرف  ُهَنوُد ؛ ْنَم  َدَْسفَأ  ْمُهَرَبْکَأ  َناَک  ْنِإ  ُهَقْوَف َو  ْنَم  اَیْعَأ  ِسِلْجَْملا  ِیف 

اوسر ار  وا  شتقامح  دیوگب  نخـس  رگا.رهاظ  ای  دشاب  بیاغ  هاوخ  ؛ تسا يا  هیامورف  تسپ و  مدآ  قمحا ، اریز  ، نکن وگو  تفگ  وا  اب 
هب یتیلوئسم  رگا  ، دنک یم  بارخ  دهد  ماجنا  يراک  رگا  دزاس و  یم  راکشآ  ار  وا  فعـض  شا  یناوتان  دنک  توکـس  رگا  دنک و  یم 

هاوخریخ نخس  هب.دراد  يدوس  وا  لاح  هب  نارگید  ملع  هن  دنک و  یم  زاین  یب  ار  وا  شدوخ  ملع  هن.دزاس  یم  عیاض  دنزادنیب  وا  هدهع 
ناهاوخ شرسمه  دورب و  ایند  زا  شاک  يا  هک  دنک  یم  وزرآ  شردام.دراذگ  یمن  تحار  ار  دوخ  نیـشنمه  دنک و  یمن  شوگ  دوخ 

یم جـنر  هب  ار  دوخ  زا  رتالاب  دارفا  ، دـشاب سلجم  درف  نیرتمک  رگا.دـنک  یم  وا  راوج  زا  نتفر  يوزرآ  شا  هیاـسمه  تسوا و  نادـقف 
،ج 71،ص 198،ح 33) راونالا راحب  «. ) . دناشک یم  داسف  هب  ار  ناتسدریز  دشاب  سلجم  درف  نیرتالاب  رگا  دزادنا و 

.میتشاد هنامیکح 38  مالک  لیذ  رد  يرت  هدرتسگ  رایسب  تاحیضوت  قمحا  هرابرد 

راب و دنب و  یب  ناسنا   ) رجاف نجام  هرابرد  هدمآ ، مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  هنامیکح  مالک  نیا  رد  هچنآ  یفاک  فیرـش  باتک  رد 
 ( ،ج 1،ص 503،ح 1 یفاک  ) . .تسا هدمآ  زین  قساف )

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abū Tālib said: “Do not associate with a fool because he will beautify his
.” actions for you and wish that you, too, would be like him

برغ قرش و  نایم  هلصاف  : 294 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ِسمّشِلل ٍموَی  ُهَریِسَم  مالسلا  هیلع  َلاَقَف  ِبِرغَملا  ِقِرشَملا َو  َنَیب  اَم  ِهَفاَسَم  نَع  َِلئُس  دَق  َو 

اه همجرت 
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یتشد

 . دیشروخ نتفر  زور  کی  هزادنا  هب  دومرف ): دندیسرپ ، برغم  قرشم و  نایم  هلصاف  زا  : ) دومرف وا ، رب  ادخ  دورد  و 

يدیهش

.دیشروخ نتفر  زور  کی  هزادنا  هب  دومرف ]: دیسرپ  ار  برغم  قرشم و  نایم  تفاسم  يو  زا  یسک  [و 

یلیبدرا

رم تسیزور  راتفر  رادـقم  دومرف  سپ  نتفر  ورف  باتفآ  تسا و  ندـمآرب  باتفآ  عضوم  نایم  هچنآ  تفاـسم  زا  ار  وا  دـندرک  لاؤس  و 
ارباتفآ

یتیآ

.دیشروخ ریس  زور  کی  ردق  هب  دومرف : دندیسرپ ، ار  برغم  قرشم و  هلصاف  وا  زا 

نایراصنا

: دومرف ترضح  نآ  ، دندیسرپ شترضح  زا  برغم  قرشم و  نایم  تفاسم  زا 

 . تسا دیشروخ  زور  کی  ریسم 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

: اولاق و  الیم ، نیتس  هئامتـس و  فالآ و  هعبـس  اهرطق  اوردق  و  لیم ، فلا  نیرـشع  هعبرا و  اهوردقف  ضرالا  نوسدنهملا  حسم  دـق  ع -
ضرالا نم  اهدـعب  و  لیم ، فلا  نوعبرا  نانثا و  اهرطق  و  نمث ، عبر و  و  هرم ، نوتـس  هتـس و  هئام و  ضرالا  عیمج  لـثم  سمـشلا  مظع 

و موی ، عبر  اموی و  نیتس  هسمخ و  و  موی ، هئامثالث  یف  کلفلا  عطقی  اهناف  اهریـس  اما  .فصن  لیم و  فالآ  هرـشع  فلا و  فالآ  هعبرا 
.هفدر وهف  ائیش  عبت  یش ء  لک  یف  بکارلا  فلخ  بکری  نم  فدرلا  هلیل 

مثیم نبا 

نیا تسا .) دیـشروخ  زور  کی  شدرگ  هزادـنا  هب  : ) دومرف دندیـسرپ ، رتخاب  رواخ و  نیب  تفاـسم  هراـبرد ي  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما زا 
برغ قرـش و  نیبام  تفاسم  تابثا  اما  تسا ، نتخاس  عناق  نامه  زین  هباطخ  نف  فده  و  تسا ، يا  هدننک  عناق  نشور و  خساپ  خساپ ،
نانچ زا  مالـسلا ) هیلع   ) ماما دـیاش  و  تایه ، ملع  هب  طوبرم  تسا  يراک  یـسمش ، هموظنم ي  اـی  نیمز و  تحاـسم  نییعت  هب  هجوت  اـب 
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هیلع  ) ماما هک  میرادـن  هدـیقع  ام  دندرمـش و  یم  دـیعب  ار  نآ  مدرم  ماوع  زا  یـضعب  هک  نیا  رطاخ  هب  تسا  هدرک  يراددوخ  یخـساپ 
.تسا هتسناد  یمن  مالسلا )

دیدحلا یبا 

َلاَق ع] [َو 

 . ِسْمَّشِلل ٍمْوَی  ُهَریِسَم  َلاَقَف ع  ِبِْرغَْملا  ِقِرْشَْملا َو  َْنَیب  اَم  ِهَفاَسَم  ْنَع  َِلئُس  ْدَق  َو 

.مسالا هریسملا  ردصملا و  ریسملا  نأل  موی  ریسم  نولوقی  ءاهلاب و ال  موی  هریسم  امهنیب  برعلا  لوقت  اذکه 

وأ خسرف  فلأ  امهنیب  لوقی  نأ  وحن  هلصفم  هفاسملا  هیمک  هل  رکذی  نأ  دارأ  لئاسلا  نأل  ایعانقإ  اباوج  ءامکحلا  هیمـست  باوجلا  اذه  و 
حیحـص ضرغ  هتحت  لئاسلا و  لیلغل  فاش  ریغ  هنکل  هیف  بیر  حیحـص ال  باوج  وه  هریغب و  هباجأ  کلذ و  نع  لدعف ع  لقأ  وأ  رثکأ 

کلذ و یلع  هلالدـلاب  هبلاطی  نأ  لئاسلل  ناکل  ـالثم  خـسرف  فلأ  اـمهنیب  هل  لاـق  ولف  ربنملا  تحت  هماـعلا  روضحب  هلأـس  هنـأل  کـلذ  و 
اهتمهف امل  لئاسلا  اهمهف  ول  لئاسلا و  مهف  یلإ  اهلـصوی  نأ  هیلع  قشل  تلـصح  ول  ههیدـبلا و  یلع  اهلوصح  قشی  کـلذ  یلع  هلالدـلا 
لئاسلا تکسأ  یلامجإ  حیحص  باوج  یلإ  لدعف  هنتفلاب  اهیبش  وأ  هنتف  نوکت  تناک  فالخ و  لوق و  اهیف  راصل  نورـضاحلا و  هماعلا 

هتمکح ع جئاتن  نم  اذه  هونسحتسا و  اضیأ و  نوعماسلا  هب  عنق  هب و 

یناشاک

تسا قرشم  نایم  هچنآ  تفاسم  زا  برغملا ) قرشملا و  نیب  ام  هفاسم  نع   ) ترضح نآ  دش  هدرک  لاوس  هک  قیقحت  هب  و  لئس ) دق  (و 
اما تسا و  یعاـنقا  باوج  نیا  ار  باـتفآ  رم  تسا  يزور  راـتفر  رادـقم  هک : باوج  رد  دومرف  سمـشلل ) موی  هریـسم  لاـق :  ) برغم و 

لودـع ترـضح  نآ  .هسدـنه و  ملع  هب  تسا  عجار  وا  رما  سپ  کلف ، ای  تسا  ضرا  تحاـسم  نییعت  راـبتعا  هب  ود  ره  نیباـم  قیقحت 
هدرک تحاسم  هک  تسا  هدروآ  جراعم  بحاص  .نآ و  میهفت  هب  لئاس  هبتر  مدـع  تهج  هب  یعانقا  باوج  هب  یناهرب  باوج  زا  دومرف 

رازه و تفه  هب  دـنا  هدرک  نآ  رطق  ریدـقت  و  لیم ، رازه  راـهچ  تسیب و  هب  ار  نآ  دـنا  هدومن  ریدـقت  ار و  ضرا  هصرع  نییـسدنه  دـنا 
ربارب ود  نآ  رطق  نآ و  زا  ینمث  یعبر و  تسا و  نیمز  لباقم  شش  تصش و  دص و  سمش  مظع  هک  دنا  هتفگ  .لیم و  یس  دصـشش و 

.تسا نآ 

یلمآ

ینیوزق

سب یباوج  باوج  نیا  .تسا و  باتفآ  هزورکی  ریـس  ردق  هب  دومرف : برغم  قرـشم و  نایم  ترفاسم  زا  دـنا  هدیـسرپ  ترـضح  نآ  زا 
یتلالد نآ  رد  و  يوعد ، بابرا  نیحرتقم و  لاوس  رد  ینعیال  ام  زا  ناضرعم  یهلا و  ناصاخ  لاـح  بساـنم  و  تسا ، باوص  فیطل و 

ناـبحاص ملع و  نایعدـم  زا  ار  هک  ره  و  تسا ، هدـش  لـصاح  مکح  ندـعم  ملاـع و  عبنم  نآ  زا  رهوگ  هیاـمنارگ  نیا  هک  يوـق  تسا 
باسح نیسدنهم  امکح و  لاوقا  زا  و  دهن ، لادج  لاق و  هماگنه  هتبلا  دننک  لاوس  لصحم  ریغ  مهبم  هلاسم  نیا  لثم  زا  نوچ  تلیـضف 
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یـضار یقیقح  یناـهرب و  هن  یقیقحت  دـناد و  یعاـنقا  هک  اـهباوج  عون  نیا  هب  شیوخ  معز  هب  و  دریگرد ، نیمز  نامـسآ و  تحاـسم 
.دنادرگ عیاض  هرابود  تسا  هدرک  عیاض  مزال  ریغ  مازتلا  بجاو و  ریغ  ملع  نیا  عمج  لیصحت و  رد  هک  یتاقوا  و  ددرگن ،

یجیهال

یتلاح رد  هک  مالسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .سمشلل » موی  هریسم  : » برغملا قرشملا و  نیب  ام  هفاسم  نع  لئـس  دق  مالـسلا و  هیلع  لاق  و 
.تسا باتفآ  زور  کی  تکرح  تفاسم  ردق  هب  هک  برغم  قرشم و  نایم  تفاسم  رادقم  زا  دوب  هدش  هدیسرپ  هک 

ییوخ

، فیکلا وا  مکلا  ههج  نم  نهذلا  یلا  ءایشالا  بیرقت  اهنم  ضرغلا  و  هیعقاو ، اروما  تسیل  هیعضو و  روما  سیئاقملا  نازوالا و  ینعملا :
هثالث هنا  خسرفلا و  ینعم  یف  حالطـصالا  نم  عضاولا  ام  الا  ریدـقتلا  اذـه  دـیفی  الف  ناخـسرف ، دـلبلا  كاذ  دـلبلا و  اذـه  نیب  لیق : اذاف 
ربتعا هفاسملا  نا  اولاق : انه  نم  .الثم و  رعـشلا  مجح  وا  هریعـشلاک  سوسحم  مجح  رغـصا  یلا  لصی  نا  یلا  اذک  اذک و  لیملا  و  لایما ،

هدیعب ال تافاسم  یلا  هجوت  اذاف  دازام ، خسرفلا و  هیلع  ربتعا  و  هریغ ، عابلا و  عارذلا و  هنم  ذخا  الیم و  رصبلا  دم  لعجف  رصبلا ، دم  نم 
، برغملا قرـشملا و  نیبام  هفاسمب  لئاسلا  لاوس  قلعت  دق  و  اهل ، بسانم  سایقم  عضو  نم  دـبالف  هلومعملا  سیئاقملا  قاطن  اهب  طیحی 

لکل و  برغم ، قرـشم و  موی  لکل  قفا  لک  یف  لب  نیتنیعم  نیتطقناـسیل  برغملا  قرـشملا و  نا  - 1 نیهجو : نم  مهبم  لاوسلا  اذـه  و 
قرشملا و نا  .الثم 2 - خسارف  اذک  اذک و  لثم  دیدحتلل ، فراعتم  سایقم  ياب  امهنیب  امع  ریبعتلا  نکمی  الف  براغم ، قراشم و  ناکم 

ناکم نم  نیلباقتم  نیتطقن  يرخا  و  اهل ، براـقملا  وجلا  نم  نیلباـقتک  نیطقن  يرخا  و  ضرـالا ، هرک  نم  نیتطقن  ربتعی  هراـت  برغملا 
سایقمب امهنیب  امع  ریبعتلا  نکمیالف  هروصحم  ریغ  رظنلا  اذـهب  رخا  تارابتعا  امهل  و  اـهبورغ ، دـنع  اـهناکم  اـهعولط و  دـنع  سمـشلا 

هربتعا و حیحص  سایقم  وهف  سمـشلل  موی  هریـسم  امهنیب  هفاسملا  نا  نم  مالـسلا ) هیلع   ) هدافا ام  باوجلا  یف  قحلا  .حلطـصم و  یفرع 
نیعمتـسملا نم  ارذح  لئاسلا  هدارا  امع  الودع  و ال  مثیم ، نبا  هرکذ  امک  اعانقا  مالـسلا ) هیلع   ) ربعی مل  و  هفاسملا ، هذه  سایقل  هرکتبا 

زور کی  هزادناب  دومرف : تسا ؟ دنچ  برغم  قرـشم و  نایم  تفاسم  دش  شـسرپ  وا  زا  همجرتلا : .ربدـتف  یلزتعملا ، حراشلا  هرکذ  امک 
.دیشروخ ریس 

يرتشوش

( سمشلل موی  هریسم  برغملا - قرشملا و  نیب  ام  هفاسم  نع  لئس  دق  و  مالسلا ) هیلع   ) لاق و  : ) باوصلا و  هیرـصملا )  ) یف اذکه  لوقا :
هیدیکات یه  لاق ) و   ) الوا هلوق  دعب  نکل  سمـشلل ) موی  هریـسم   ) لبق لاقف )  ) هدایز عم  نکل  مثیم ،) نبا  دیدحلا و  یبا  نبا   ) یف اذکهف 

: لاقف ضرالا ؟ ءامـسلا و  نیب  مک  مالـسلا ) هیلع   ) یلعل لیق  لاقف : هدایز  عم  ظحاجلا  نایب  هاور  و  یمقلا ، ایاضق  هاور  اذک  .هدـئاز و  وا 
هل لئاسلا  نا  ربخ  یف  .بذک و  دقف  اذه  ریغ  لاق  نم  و  سمشلل ، موی  هریسم  لاق : برغملا ، قرشملا و  نیب  مک  اولاقف : .هباجتسم  هوعد 

رصبلا و دم  لاقف : ضرالا  ءامسلا و  نیب  امع  لئس  مالسلا ) هیلع   ) هنا یفقثلا  تاراغ  يور  و  ئاوکلا ، نبا  برغملا  قرـشملا و  نیب  امع 
هیلع ) هتبوجا یف  رـشع - ثلاثلا  لصفلا   ) .هایحلا معط  لاقف : ئاملا ؟ معط  ام  مالـسلا :) هیلع   ) هل لیق  هنا  يور  .عمـسیف و  هللا  رکذب  هوعد 

؟ هیف لوقت  ام  هل : لیقف  هسار  كرحی  لعجف  تخبون ، نب  لهـس  یبا  رعـش  نم  يرتحبلا  دـشنا  یناـغالا :)  ) یف و  هیلیثمتلا ) …  مالـسلا )
.ینعم معط و ال  هل  سیل  ءاملا  غضم  هبشی  وه  لاقف :
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هینغم

برغم غلب  اذا  یتح  : ) فهکلا هروس  نم  هیالا 86 و 90  یف  امک  عقاولا ، بسحی  نیعلا ال  هیور  بسحب  اهریس  سمشلا  هریـسمب  دارملا 
كرحتت سمـشلا  نا  تبث  (: ) لماکتلا  ) نم یناثلا  ءزجلا  یف  لاق  قارعلا  نیما  دـمحا  نکل  و  سمـشلا .) قلطم  غلب  اذا  یتح  ..سمـشلا 

.طقف هاور  ملعلا  اذه  یف  نحن  و  رسنلا .) یعدت  همجن  وحن  هیناثلا  یف  مک  یبلول 20 . لکش  یلع  اهتعومجمب  ءاضفلا  یف 

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

: تسا هدومرف  اهنآ ) نیب  تفاسم  نییعت  رد   ) ترضح نآ  سپ  دندیسرپ ، ار  برغم  قرشم و  نایم  يرود  تفاسم و  مالسلا  هیلع  ماما  زا 
يارب نیا  دنادرگ و  یم  دونـشخ  ار  هدنـسرپ  دنیوگ  یعانقا  باوج  ار  خساپ  نیا   ) تسا دیـشروخ  زور  کی  شدرگ  ریـس و  هزادـنا  هب 

(. دسر یمن  نآ  قیقحت  كرد  هب  هدنسرپ  مهف  هک  تسا  نآ 

ینامز

لباق هچنآ  دیشروخ ، رود  هب  زور  کی  هلصاف  هب  نیمز  تکرح  رادقم  نینچمه  تسا و  هدش  تباث  دوخ  ياج  رد  نیمز  هرک  تحاسم 
تسا هدوب  ربخ  اب  مه  ینامـسآ  ياه  هرک  عضو  زا  هکلب  هدوب ، هاگآ  اهنت  هن  نآ  زا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  هک  تسا  نیا  تسا  رکذت 
هلصاف دخرچ و  یم  نیمز  رود  هب  دیشروخ   ) وا مهف  قباطم  ترضح  دنک  كرد  ار  بلطم  هتـسناوت  یمن  هدنونـش  هک  رظن  نیا  زا  یلو 

هدننک لاوس  نوچ  .دهد  همادا  ربنم  بلاطم  هب  دنک و  تکاس  ار  وا  ات  تسا  هتفگ  نخس  تسا ) دیـشروخ  زور  کی  شدرگ  رادقم  نآ 
؟ تساجک نیمز  طسو  دنتفگ  یسک  هب  دنیوگ  یم  .دنک  بوشآ  دراد و  زاب  نخس  همادا  زا  خساپ  لاوس و  اب  ار  ترضح  هتـساوخ  یم 

دیجم نآرق  رد  نابرهم  يادـخ  .دوش  مولعم  ات  دـیریگب  هزادـنا  داد : باوج  لـیلد ؟ هچ  هب  دـنتفگ : ما  هداتـسیا  نم  هک  اـجنیمه  تفگ :
هدنسیون ثحب  عوضوم  زا  هک  هتفگ  نخس  لیصفت  هب  هداد و  رارق  ثحب  دروم  ار  نیمز )  ) ضرا هملک  هبترم  داتفه  دصراهچ و  دودح 

.تسا جراخ 

يزاریش دمحم  دیس 

لباق هچنآ  دیشروخ ، رود  هب  زور  کی  هلصاف  هب  نیمز  تکرح  رادقم  نینچمه  تسا و  هدش  تباث  دوخ  ياج  رد  نیمز  هرک  تحاسم 
تسا هدوب  ربخ  اب  مه  ینامـسآ  ياه  هرک  عضو  زا  هکلب  هدوب ، هاگآ  اهنت  هن  نآ  زا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  هک  تسا  نیا  تسا  رکذت 
هلصاف دخرچ و  یم  نیمز  رود  هب  دیشروخ   ) وا مهف  قباطم  ترضح  دنک  كرد  ار  بلطم  هتـسناوت  یمن  هدنونـش  هک  رظن  نیا  زا  یلو 

هدننک لاوس  نوچ  .دهد  همادا  ربنم  بلاطم  هب  دنک و  تکاس  ار  وا  ات  تسا  هتفگ  نخس  تسا ) دیـشروخ  زور  کی  شدرگ  رادقم  نآ 
؟ تساجک نیمز  طسو  دنتفگ  یسک  هب  دنیوگ  یم  .دنک  بوشآ  دراد و  زاب  نخس  همادا  زا  خساپ  لاوس و  اب  ار  ترضح  هتـساوخ  یم 

دیجم نآرق  رد  نابرهم  يادـخ  .دوش  مولعم  ات  دـیریگب  هزادـنا  داد : باوج  لـیلد ؟ هچ  هب  دـنتفگ : ما  هداتـسیا  نم  هک  اـجنیمه  تفگ :
هدنسیون ثحب  عوضوم  زا  هک  هتفگ  نخس  لیصفت  هب  هداد و  رارق  ثحب  دروم  ار  نیمز )  ) ضرا هملک  هبترم  داتفه  دصراهچ و  دودح 
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.تسا جراخ 

يوسوم

روضحلا و لئاسلا و  دنع  هب  عانتقالا  بعـصی  دق  هریغب  دیدحتلا  نال  حلی  لئاسلا و ال  تکـسی  نا  لجا  نم  یعانقا  باوج  اذه  حرـشلا :
 … در وا  ککش  قیقدلا  باوجلاب  مامالا  هباجا  ول  امبرف  ریدقتلا  سایقلا و  هلیس  هیف و  ناسنالا  دقفی  يذلا  نامزلا  کلذ  یف  اصوصخ 

یناقلاط

« .تسا دیشروخ  نتفر  زور  کی  هزادنا  هب  دومرف : دیسرپ ، ترضح  نآ  زا  رتخاب  رواخ و  نایم  تفاسم  هرابرد  یسک  »

سپس .تسا  مسا  هریـسم  تسا و  ردصم  ریـسم  هک  دنیوگ  یمن  ریـسم »  » بارعا تسا و  تسرد  هریـسم » : » دیوگ یم  دیدحلا  یبا  نبا 
تیمک وا  يارب  تسا  هتـساوخ  یم  هدـننک  لاؤس  اریز  دـنیوگ ، یم  یعاـنقا  خـساپ  ار  نداد  خـساپ  هنوگ  نیا  ناـمیکح  هک  دـیازفا  یم 
يرگید باوج  تسا و  هدومرف  لودـع  راک  نیا  زا  ترـضح  نآ  یلو  رتشیب  رتمک و  ای  گنـسرف  رازه  الثم  دوش  هتفگ  نایب و  تفاـسم 

هتفهن نآ  رد  حیحـص  ضرغ  یلو  دشابن  نآ  رد  هدنـسرپ  هتـساوخ  دـنچ  ره  تسا ، هداد  تسا  خـساپ  نیرت  حیحـص  دـیدرت  نودـب  هک 
رازه دوـمرف  یم  لـثم  ناوـنع  هب  ترـضح  نآ  رگا  تسا و  هدرک  حرط  مدرم  هماـع  روـضح  رد  ار  دوـخ  شـسرپ  صخـش  نآ  .تـسا 

، لیلد ندروآ  ضرف  رب  .تسا  راوشد  دروم  نیا  رد  لیلد  هماقا  و  دهاوخب ، یلیلد  ترضح  نآ  زا  تشاد  قح  هدننک  شسرپ  گنـسرف ،
وگب و هراب  نآ  رد  دننک و  یمن  كرد  ار  نآ  مدرم  هماع  دمهفب  هدننک  شـسرپ  هک  ضرف  رب  تسا و  راوشد  هدنونـش  يارب  نآ  كرد 
ار ناگدنونـش  عناق و  ار  هدـننک  شـسرپ  هدومرف و  یعانقا  یلاـمجا و  خـساپ  ببـس  نیدـب  .دزیخ  یمرب  هنتف  دریگ و  یم  تروص  وگم 

.تسا ترضح  نآ  تمکح  جیاتن  زا  نیا  دنا و  هدیدنسپ  ار  نآ  ناگمه  تسا و  هتخاس  یضار 

مراکم

، ِبِْرغَْملا ِقِرْشَْملا َو  َْنَیب  ام  ِهَفاسَم  ْنَع  َِلئُس  ْدَق  َو 

مالسلا هیلع  َلاَقَف 

.ِسْمَّشِلل ٍمْوَی  ُهَریِسَم 

.دندرک لاؤس  برغم  قرشم و  نایم  هلصاف  هرابرد  مالسلا  هیلع  ماما  زا 

: دومرف خساپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

تمکح مالک  نیا  هیبش  یثیدح  رداصم  باتک  رد  بیطخ  موحرم  هنامیکح : راتفگ  دنس   ) . .تسا دیشروخ  زور  کی  ریـسم  هزادنا  هب 
رد یفقث  دـیرفلا و  دـقع  رد  هبر  دـبع  نبا  رابخالا و  نویع  رد  هبیتق  نبا  زا  ار  نآ  نینچمه.دـنک  یم  لقن  ظحاج  زا  یتاـفاضا  اـب  زیمآ 

هورگ : دیازفا یم  رخآ  رد  دیامن و  یم  رکذ  راربالا  عیبر  رد  يرـشخمز  دوخ و  خیرات  باتک  رد  بوقعی )  ) حضاو نبا  تاراغ و  باتک 
( ( ،ج 4،ص234 هغالبلا جهن  رداصم  ) .دنا هدرک  لقن  ترضح  نآ  زا  ار  هنامیکح  راتفگ  نیا  وا  زا  دعب  یضر و  دّیس  زا  لبق  يرگید 
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؟ تسا ردقچ  برغم  قرشم و  نایم  هلصاف 

عناق ار  ناگدنونـش  هک  داد  یبلاج  باوج  تسا ؟ هزادنا  هچ  برغم  قرـشم و  نایم  تفاسم  هک  لاؤس  نیا  خـساپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
ُهَریِسَم : مالسلا هیلع  َلاَقَف  ، ِبِْرغَْملا ِقِرْشَْملا َو  َْنَیب  ام  ِهَفاسَم  ْنَع  َِلئُس  ْدَق  َو  ( ؛» تسا دیشروخ  زور  کی  ریـسم  هزادنا  هب  :» دومرف ، تخاس

( . ِسْمَّشِلل ٍمْوَی 

یلع نانمؤمریما  يزور  : تسا نینچ  هک  هدرک  رکذ  يا  همدـقم  فیرـش  ثیدـح  نیا  يارب  راونالا  راحب  رد  هللا  همحر  یـسلجم  همـالع 
رد هک  تساخرب  يدرم.مدرک  یم  ادـیپ  ملع  نیا  يارب  ینـالماح  شاـک  يا  تسا ) یناوارف  شناد  نم  هنیـس  رد  :») دومرف مالـسلا  هیلع 
یم دنناد  یمن  نارگید  هک  ار  ییاهزیچ  ینک  یم  اعدا  هک  یـسک  يا  : تفگ درک و  دنلب  ار  دوخ  يادص.دوب  هتخیوآ  یباتک  وا  ندرگ 

هب ار  وا  ات  دنتـساخرب  مالـسلا  هیلع  یلع  نارای.هدب  باوج  مراد  یلاؤس  وت  زا  نم  ، یمهف یم  دنمهف  یمن  نارگید  هک  ار  يروما  یناد و 
اب یهلا  یقطنم  ياه  لیلد  اریز  ، دـیراذگب دوخ  لاح  هب  ار  وا  : دومرف مالـسلا  هیلع  ماما  دوب ) جراوخ  نیدـترم  زا  ًارهاـظ   ) دـنناسرب لـتق 

یهاوخ یم  هچنآ  : دومرف درک و  درم  نآ  هب  ور  سپـس.درک  تباـث  ار  یهلا  نیهارب  ناوت  یمن  لـطاب  قیرط  زا  تسین و  هارمه  تنوشخ 
.تفگ مهاوخ  ار  نآ  خساپ  هّللاءاش  نا  نم  هک  سرپب 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  تسا ؟ رادقم  هچ  برغم  قرشم و  نایم  هلصاف  : دیسرپ درم  نآ 

هزادنا هب  : دومرف مالـسلا  هیلع  ماما  تسا ؟ ردـقچ  اوه  نآ  تفاسم  : درک ضرع.تساه  نآ  نایم  رد  هک  تسا  ییاضف  هلـصاف  هزادـنا  هب 
.زور کی  رد  دیشروخ  تکرح  هزادنا  هب  : دومرف مالسلا  هیلع  ماما  تسا ؟ هزادنا  هچ  کلف  نارود  تفاسم  : درک ضرع.کلف  نارود 

 ( ،ج 54،ص 336،ح 27 راونالا راحب  «. ). ...یتفگ تسار  : درک ضرع 

تسا و هدننک  لاؤس  مهف  لقع و  زا  رتارف  دراد و  ینف  هبنج  نآ  خساپ  هک  دـننک  یم  یتالاؤس  دارفا  یـضعب  هاگ  هک  تسا  نیا  تقیقح 
هب غیلب  حیصف و  هدنیوگ  اج  نیا  رد.تسین  كرد  لباق  هدننک  شـسرپ  يارب  اه  نآ  زا  کی  چیه  هک  دراد  یناوارف  ياه  باوج  ینامز 

مالک دروم  رد.دشاب  هتشادن  یملع  ياه  مخو  چیپ  هب  زاین  دزاس و  عناق  ار  هدنونش  هک  فافش  یباوج  ؛ دنک یم  تعانق  یلامجا  باوج 
تـسا یلحم  برغ  قرـش و  هاگ  : دراد یفلتخم  یناعم  برغم  قرـشم و  نایم  تفاسم  اریز  ، تسا قداص  بلطم  نیمه  زین  الاب  هنامیکح 

نیا زا  کی  ره.تسا  دیـشروخ  لحم  برغ  قرـش و  هاگ  تسا و  نیمز  هرک  برغ  قرـش و  هاگ  دنک و  یم  یگدنز  نآ  رد  ناسنا  هک 
.دراد ار  دوخ  صاخ  خساپ  اه 

برغم قرشم و  دیاش  نینچمه  دشاب و  رتمولیک  هاجنپ  هزادنا  هب  مینک  یم  یگدنز  نآ  رد  ام  هک  یلحم  برغم  قرـشم و  تسا  نکمم 
رازه لهچ  دودـح  اوتـسا  طخ  رد  نیمز  دـنبرمک  اریز  ، تسا رتمولیک  رازه  تسیب  دودـح  هک  دـشاب  دارم  اوتـسا ) طـخ  رد   ) نیمز هرک 

میجنـسب نیمز  هرک  هب  تبـسن  باتفآ  عولط  ماـگنه  هب  ار  دیـشروخ  هاـگیاج  رگا  نینچمه  (، رتمک رگید  ياـهاج  رد  و   ) تسا رتمولیک 
نیا حرـش  نیاربانب  ، تسا هزادـنا  نیمه  هب  زین  بورغ  ماـگنه  هب  نآ  هاـگیاج  تسا و  رتمولیک  نویلیم  هاـجنپ  دـص و  نآ  اـب  اـم  هلـصاف 

مـالک ناـمه  دوـب  كرد  مـهف و  لـباق  هچنآ.دوـبن  كرد  مـهف و  لـباق  یموـمع  سلجم  نآ  رد  ناـمز و  نآ  رد  لـئاس  يارب  بلاـطم 
قرش هب  رظان  رتشیب  دناوت  یم  هک  تسا  زور  کی  رد  دیشروخ  ریسم  هزادنا  هب  هلصاف  نیا  : دومرف هک  تسا  مالـسلا  هیلع  ماما  هنامیکح 
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رازه تسیب  دودح  اوتـسا  طخ  رد  ، دش هراشا  هک  هنوگ  نامه  تسا و  هجرد  داتـشه  دص و  هلـصاف  نامه  هک  دشاب  نیمز  هرک  برغ  و 
.دسر یم  رفص  هب  بطق  هطقن  رد  ماجنارس  دوش و  یم  رتمک  هریاد  نیا  رطق  میوش  کیدزن  نیمز  نیبطق  هب  هچره  تسا و  رتمولیک 

یـسمش هموظنم  رد  دیـشروخ  هک  میناد  یم  هنرگ  تسام و  دـید  رد  برغم  هب  قرـشم  زا  دیـشروخ  ندرک  تکرح  هک  دـنامن  هتفگان 
شدرگ رثارب  لاس  لوصف  فالتخا  هک  هنوگ  نامه  ، تسا دوخ  رود  هب  نیمز  شدرگ  رثارب  زور  بش و  فـالتخا  دراد و  یتباـث  ياـج 

.تسا باتفآ  رود  هب  نیمز 

روهـشم هک  دـنک  یم  تکرح  يریـش  هار  ناـشکهک  رد  تسا و  یـسمش  هموظنم  هعومجم  اـب  هارمه  هک  دراد  یتکرح  دیـشروخ  هتبلا 
.دور یم  شیپ  اگو » » مان هب  يا  هراتس  يوس  هب  تسا 

لقن ناشیا  زا  نآ  زاغآ  رد  زین  يرگید  هلمج  ، دنک یم  لقن  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  ار  هنامیکح  مالک  نیا  هک  ظحاج  هک  نیا  هجوت  لباق 
: دیوگ یم  هدرک و 

ردقچ نامسآ  نیمز و  نایم  هلصاف  : دندیسرپ ترضح  نآ  زا  ٌَهباجتْـسُم ؛ ٌهَوْعَد  : َلاق ِضْرْألا ؟ ِءامَّسلا َو  َْنَیب  ْمَک  مالـسلا  هیلع    ّ ٍِیلَِعل َلِیق  »
،ج 4،ص 234) هغالبلا جهن  رداصم  «. ) . باجتسم ياعد  کی  هزادنا  هب  : دومرف تسا ؟

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālible was asked once about the distance between the East and the
." West. He replied as follows: “A day's trip for the sun

نانمشد ناتسود و  تخانش  : 295 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ٌهَثاََلث َكُؤاَدعَأ  ٌهَثاََلث َو  َكُؤاَقِدصَأ  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

527 ص :

َكّوُدَع ُقیِدَص  َکِقیِدَص َو  ّوُدَع  َكّوُدَع َو  َكُؤاَدعَأ  َكّوُدَع َو  ّوُدَع  َکِقیِدَص َو  ُقیِدَص  َکُقیِدَص َو  َكُؤاَقِدصَأَف 

اه همجرت 

یتشد
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، وت تسود  تسود  وت و  تسود  تناتسود : اّما  دنا ، هتسد  هس  زین  وت  نانمـشد  و  دنهورگ ، هس  وت  ناتـسود  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 
 . تسا وت  نمشد  تسود  و  وت ، تسود  نمشد  و  وت ، نمشد  سپ  تنانمشد ، اّما  و  تسا ، وت  نمشد  نمشد  و 

يدیهش

.وت ناتسود  اّما  .سک  هس  تنانمشد  دنسک و  هس  وت  ناتسود 

: تنانمشد و  تسوت ، نمشد  نمشد  وت و  تسود  تسود  وت و  تسود 

.تسوت نمشد  تسود  وت و  تسود  نمشد  وت و  نمشد 

یلیبدرا

وت نانمشد  وت و  نمشد  نمشد  وت و  تسود  تسود  وت و  تسود  وت  ناتسود  سپ  دنرفن  هس  وت  نانمشد  دنا و  هس  وت  ناتـسود  دومرف 
وت نمشد  تسود  وت و  تسود  نمشد  تست و  نمشد 

یتیآ

وت و تسود  تسود  وت و  تسود  وت  ناتـسود  اـما  .سک  هس  زین ، وت  نانمـشد  دـنا و  سک  هس  وـت  ناتـسود  مالـسلا :) هیلع   ) دوـمرف و 
.وت نمشد  تسود  وت و  تسود  نمشد  وت و  نمشد  وت : نانمشد  اما  تسوت و  نمشد  نمشد 

نایراصنا

: دنرفن هس  زین  تنانمشد  ،و  رفن هس  تناتسود  : دومرف ترضح  نآ  و 

.دنتسه تنمشد  نمشد  ،و  تتسود تسود  ،و  تتسود : تناتسود اما 

 . دنشاب یم  تنمشد  تسود  ،و  تتسود نمشد  ،و  تنمشد : تنانمشد اّما 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

مثیم نبا 

یم وت  نمـشد  نمـشد  تتـسود و  تسود  تدوخ و  تسود  تناتـسود  اما  .دنهورگ  هس  زین  تنانمـشد  و  دنا ، هتـسد  هس  تناتـسود  )
نمـشد تسود و  تسود  هک  نیا  رب  مکح  تسا .) وت  نمـشد  تسود  و  وـت ، تسود  نمـشد  وـت و  نمـشد  تنانمـشد ، اـما  و  دنـشاب ،
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و تسا ، یتسود  ياراد  شتـسود  هک  درادن  عالطا  تسود  هک  لامتحا  نیا  هب  تسا ، هنونظم  يایاضق  هلمج  زا  تسا  تسود  نمـشد ،
.درادـب و تسود  ای  درادـب و  نمـشد  ار  وا  هک  نیا  هب  دـسر  هچ  ات  دراد  زین  يرگید  نمـشد  يو ، نمـشد  هک  دـناد  یمن  شنمـشد  ای 

.دنشاب نمشد  تسا  نکمم  میتفگ  هک  یلامتحا  هب  نمشد ، تسود  تسود و  نمشد  هک  نیا  رب  مکح  نینچمه 

دیدحلا یبا 

َكُؤاَدْعَأ َكِّوُدَع َو  ُّوُدَـع  َکِقیِدَـص َو  ُقیِدَـص  َکُقیِدَـص َو  َكُؤاَقِدْـصَأَف  ٌهَثَالَث  َكُؤاَدـْعَأ  ٌهَثَالَث َو  َكُؤاَقِدْـصَأ  مالـسلا  هیلع  َلاَق  َو 
 . َكِّوُدَع ُقیِدَص  َکِقیِدَص َو  ُّوُدَع  َكُّوُدَع َو 

کسفن و یلع  هب  مکحت  امب  هیلع  مکحاـف  کـسفن  يرجم  راـج  کقیدـص  نأ  اذـه  یف  لـصألا  ینعملا و  اذـه  یف  لوقلا  مدـقت  دـق 
کل و ودع  کقیدص  يداع  نم  کلذک  کل و  ودع  كاداع  نم  نأ  امکف  دضلا  یلع  هب  مکحت  امب  هیلع  مکحاف  كدـض  كودـع 

كدض دـض  كدـض و  دـضف  كودـع  ودـع  امأ  اضیأ و  کل  اقیدـص  ناکف  کسفن  قداص  امنأکف  کقیدـص  قداص  نم  کلذـک 
دقف كودع  قداص  نم  امأ  نیبسانتم و  امتنکف  صخـشلا  کلذ  هیدض  یف  امتکرتشا  دقف  دضلا  کلذـل  دـض  تنأ  کنأل  کل  مئالم 

.هداضی اصوصخم و  اداوس  يداعی  صوصخم  ضایب  کلذ  لثم  اضیأ و  کل  ادض  ناکف  كدض  لثام 

لوألا و ضایبلا  لثم  اضیأ  نوکیف  یناثلا  ضایبلا  لثم  ثلاث  ضایب  كانه  هقیدـص و  لوألا و  ضاـیبلا  لـثم  وه  ناـث  ضاـیب  كاـنه  و 
ودع هنأل  لوألا  ضایبلل  اقیدص  الثامم و  نوکی  هنإف  ضورفملا  صوصخملا  داوسلل  ادض  رابتعاب  هذخأت  عبار  ضایب  كانه  هقیدص و 

ضرفن مث  هقیدـص  ودـع  هنأل  لوألا  ضایبلل  ودـع  وهف  یناثلا  ضاـیبلل  اداـضم  اـیناث  اداوس  فیرحت ) .» ضفن  :» ب ضرفن (  مث  هودـع 
تلثم نإ  هدـض و  لثم  هنأل  صوصخملا  ضورفملا  ضاـیبلل  ادـض  نوکی  هنإـف  ضورفملا  صوصخملا  داوسلا  لـثامم  وه  اـثلاث  اداوس 

فشکأ رهظأ و  ناک  فورحلاب  کلذ 

یناشاک

وت ناتسود  سپ  کئاقدصاف )  ) دنرفن هس  وت  نانمشد  و  هثلث ) کئادعا  و   ) دنرفن هس  وت  ناتسود  هثلث ) کئاقدصا  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
و كوادعا ) و   ) وت نمشد  نمشد  و  كودع ) ودع  و   ) تسا وت  تسود  تسود  و  کقیدص ) قیدص  و   ) تسا وت  تسود  کقیدص ) )

هکنادب وت و  نمشد  تسود  و  كودع ) قیدص  و   ) تسا تسود  نمشد  و  کقیدص ) ودع  و   ) تسا وت  نمشد  كودع )  ) وت نانمشد 
تـسا يرثکا  مکح  تسا  قیدص  ودع ، ودع  قیدص و  هکنیا  هب  مکح  هبوشم و  هن  تسا  هصلاخ  تقادص  توادع و  هب  ترـضح  دارم 

قداصم و هکنآ  ياـج  هچ  تسه  یقیدـص  ار  قیدـص  رم  هکنیا  هب  دـشابن  ملاـع  قیدـص  هک  تسا  لـمتحم  هکنآ  تهج  زا  یمیاد ، هن 
.تسا ودع  ودع ، قیدص  قیدص و  ودع  هکنیا  هب  ندرک  مکح  تسا  سایق  نیمه  رب  .دشاب و  وا  يداعم 

یلمآ

ینیوزق

موس و  وت ، تسود  تسود  مود  و  دشاب ، وت  تسود  یکی  وت : ناتسود  اما  .سک  هس  وت  نانمشد  دنشاب و  سک  هس  وت  ناتـسود  دومرف 
یتمکح نیا  و  وت ، نمـشد  تسود  يرگید  و  وت ، تسود  نمـشد  يرگید  و  وت ، نمـشد  یکی  وت : نانمـشد  اما  .وت و  نمـشد  نمـشد 
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لصا زا  ار  صخش  رگید  قیدص  صخـش  قیدص  الثم  هک  اریز  تسا  يرثکا  هک  تسا  مئاد  هن  نکیلو  تسا  فیرـش  یمکح  فیطل و 
مدع لیلد  ای  دشاب ، هتشاد  ار  صخش  ینمـشد  مکح  دراد  نمـشد  ار  وا  رگا  ات  تسا ، وا  قیدص  قیدص  دناد  هکنآ  ياج  هچ  دسانـشن 

.ددرگ یتسود  نآ  فعض  لاوز و  هب  رجنم  ینمشد  نآ  رد  تابث  هبقاعلاب  ای  دشاب ، یتسود  نآ  رد  قدص 

یجیهال

: كوادعا كودع و  ودع  کقیدص و  قیدص  کقیدص و  كواقدـصاف : هثالث ، كوادـعا  هثالث و  كواقدـصا  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
، دنشاب سک  هس  وت  نانمشد  دنشاب و  سک  هس  وت  ناتسود  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .كودع » قیدص  کقیدص و  ودع  كودع و 

تسود وت و  تسود  نمشد  وت و  نمشد  وت : نانمشد  دنشاب و  وت  نمشد  نمـشد  وت و  تسود  تسود  وت و  تسود  وت : ناتـسود  سپ 
.دنشاب وت  نمشد 

ییوخ

عاعشاب رخالا  یلع  امهنم  لک  طبری  و  نیقیدص ، نیب  هیونعم  هطبار  نوکت  نانجلا  یف  ترقتسا  ناسللا و  تزواجت  اذا  هقادصلا  ینعملا :
راشا نیقیدص و  نیب  باحتلا  اذه  همزلی  ام  مالسلا ) هیلع   ) نیب و  يوخالا ، بحلاب  اهنع  ربعی  موادم و  نایرجک  امهیبلق  نیب  يرجی  یبلق 

هقادصلاف .ودعلا  ودع  بح  مزالی  امک  قیدـصلا ، قیدـص  بح  مزالی  قیدـصلا  بحف  ههج ، نم  فان  و  ههج ، نم  تبثم  رثا  هل  نا  یلا 
و هقیدص ، قیدص  قیدصلا  بحی  نا  یغبنیف  ودعلا ، ودع  هقادص  هقیدص و  هقادص  و  قیدـصلا ، هقادـص  هثالثلا : هذـه  عمتجت  هیقیقحلا 

نماک ضغب  یه  یتلا  هوادعلا  بناج  یف  کلذک  .یعیبط و  رما  امهیلا  يوخالا  بحلا  نایرس  لب  هقادصلا ، هبتر  یف  امهنال  هودع  ودع 
هیلع  ) نیب دقف  هودع  ضغب  مزلتسی  دحا  بح  نا  امک  همد ، هبلقب و  طلتخملا  هل  بحملا  هفیدص  ضغب  مزلتـسی  دحا  ضغبف  بلقلا ، یف 

: لاقف مثیم  نبا  همعز  امک  ریغلا  لاحب  لهجلا  ملعلاب و  هل  طبر  .هوادعلا و ال  نم  یشانلا  ضغبلا  يوخالا و  بحلل  یتاذلا  رثالا  مالسلا )
- اقیدص هقیدصل  ناب  ملاع  ریغ  قیدـصلا  نوک  لامتحال  هنونظملا ، ایاضقلا  نم  قیدـص  هودـعلا  ودـع  قیدـصلا و  قیدـص  ناب  مکحلا 

نمشد و  تنمشد ، دنشاب : هس  تنانمشد  تنمشد و  نمشد  و  تتسود ، تسود  و  تتسود ، دنشاب : هس  وت  نارای  دومرف : همجرتلا : .خلا 
.تنمشد تسود  و  تتسود ،

تسود وت  رایب  نمشد  تنمشد  هب  تسود *** هس  تتسدب  دیآ  تسود  کی  ز 

ودع ترای  هب  رای و ، تنمشد  هب  ور *** هس  دیآ  نمشد  تنمشد  کی  ز 

يرتشوش

اذل و  بسانم ، دضلا  دض  نالف  اقیدص  ودعلا  ودع  نوک  اما  و  بسانم ، بسانملا  بسانم  نالف  اقیدص  قیدصلا  قیدص  نوک  اما  لوقا :
فک عطقب  رما  بعـصم  ناک  و  مهـضغب ، مالـسلا و  مهیلع  تیبلا  لها  بح  یف  امهبهذـم  فالتخا  عم  راـتخملا  هبجعی  جاـجحلا  ناـک 

هتفئاط نم  هنوک  عم  ریبزلا  نبا  جاجحلا  ودع  ودع  راتخملا  ناکف  اهنفد ، اهلازناب و  جاجحلا  رماف  رادجلا ، یلع  رامـسمب  اهقد  راتخملا و 
اما و  ءاقدصالا ) یف  نوعبرالا - سداسلا و  لصفلا   ) یقیدص قیدص  وا  يودع  ودـع  هلخب  ینم  سانلا  قحا  نا  و  يرتحبلا : لاق  .فیقث 

.بسانم و ریغ  دـضلا  بسانم  نالفا  ودـع  ودـعلا  قیدـص  نوک  اما  و  بساـنم ، ریغ  بساـنملا  دـض  نـالف  اودـع  قیدـصلا  ودـع  نوک 
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هیلع ) یلع هل  لاـقف  هسلجم ، یف  هیرطی  هیواـعم و  رکذـی  لاز  اـمف  مالـسلا ،) هـیلع  ) یلع یلع  یبـلکلا  هـیحد  دـف  و  دـیرفلا :) دـقعلا  ) یف
دیعب بولقلا  نیب  يذلا  ناف  هقیدص  تنا  ینم و  نبرقت  الف  دودو  قیدصلا  دو  نمل  ینا  یتوادع و  یف  لخاد  يودع  قیدـص  مالـسلا :)

کلملادبع و ناک  يربطلا :) ) یف و  اذه ، بزاعل  کنع  يارلا  نا  کقیدص  یننا  معزت  مث  يودع  دوت  یباتعلا : لوق  ینعملا  اذـه  یف  و 
لتاقلا و یباب  تلاق  .کلملادبع  هلتق  لیق : .هلتاق  سعت  تللاقف : .بعـصم  لتق  اهل : لیقف  یبح ، یلا  ناثدحتی  هنیدـملاب  امه  بعـصم و 

.لوتقملا

هینغم

لک هکردی  نایعلاب ، حضاو  تباث و  اذه  ..ءاقدصالا و  نم  ودعلا  ودع  و ال  مزجلا ، متحلا و  لیبس  یلع  اقیدص  سیل  قیدـصلا  قیدـص 
ائیـش کلمت  کنا ال  ضرفلا  عم  اضیا  كودع  وه  هل  هدـسحل  کقیدـص  ودـع  ناک  الا  هئادـعا و  هئاقدـصا و  نم  و  هسفن ، نم  ناسنا 

یخاـتلا و ببـس  نا  هملکلا ، هذـه  حرـشن  نحن  و  هیجوتلا ، یف  هاـنروصت  يذـلا  .لـیواتلا و  هیجوتلا و  نم  دـبالف  نذا  و  هیلع .! دـسحت 
لاق امک  ماجـسنالا ، مدع  هسکاعملا و  وه  دعابتلا  هوادـعلا و  ببـس  نا  و  یـش ء ، يا  یف  هکراشملا  ههباشملا و  وه  نینثا  نیب  هقادـصلا 

ببسلا تناک  هفص  هیا  نا  اذه  ینعم  و  فلتخا ) اهنم  رکانت  ام  و  فلتئا ، اهنم  فراعت  ام  : ) حاورالا نع  مالـسلا ) هیلع   ) مظعالا لوسرلا 
دیز و قداصت  الثم - نادیری - وا ال  نادیری  ثیح  نم  هفـصلا  هیف  تناک  نم  لکل  ناقیدـص  اضیا  امهف  نینثا - نیب  هقادـصلل  بجوملا 

..ائیش هنع  افرعی  مل  نا  و  لاحلا ، هعیبطب  امهل  قیدص  وهف  بزحلا  اذه  یلا  یمتنی  نم  لکف  مولعم ، بزح  يدابمب ء  نانیدی  امهنال  رکب 
قیدص وهف  هفصلا  هذهب  فصتا  نم  لکف  اهتقمی - رخالا  اهبحی و  امهدحا  نال  نینثا ، نیب  دعابتلل  بجوملا  ببسلا  تناک  هفـص  هیا  و 

.دیری وا ال  دیری  ثیح  نم  اهتقم  نمل  ودع  و  اهبحا ، نمل 

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

و وت ، تسود  تناتـسود  اما  دنـشاب ، یم  هس  تنانمـشد  هس و  تناتـسود  تسا : هدومرف  نمـشد ) تسود و  هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
.دنشاب یم  تنمشد  تسود  و  وت ، تسود  نمشد  و  وت ، نمشد  تنانمشد  اما  و  تسا ، تنمشد  نمشد  و  وت ، تسود  تسود 

ینامز

یقرت و هار  ناهگان  دنتسه  تلذ  فعـض و  تیاهن  رد  هک  نیا  اب  رگید  يرایـسب  دننک و  یم  طوقـس  تمظع  جوا  رد  دارفا  زا  يرایـسب 
هلمجنآ زا  هک  هتـشاد  یللع  تقیقح  رد  اما  تسا  یناهگان  رهاـظ  تروصب  هچ  رگ  تمظع ، اـی  طوقـس و  نیا  .دـنیامیپ  یم  ار  تمظع 

دـیازفا و یم  دوخ  ناتـسود  هب  درک  یتسود  دوخ  قیفر  تسود  اـب  ناـسنا  هک  یعقوم  .عونمه  ناـیم  ینمـشد  یتسود و  تیاـعر  تسا 
یم تسد  زا  ار  قیفر  درک ، یتسود  قیفر ، نمشد  اب  هک  هاگنآ  دهد و  یم  تسد  زا  مه  ار  شیوخ  قیفر  درک  ینمـشد  وا  اب  هک  هاگنآ 

فئاـظو زا  یکی  شنمـشد  قـیفر و  تسود  تیاـعر  تروـص  ره  رد  .دـیامن  یم  ظـفح  ار  دوـخ  تسود  دوـمن  ینمـشد  رگا  دـهد و 
هک تسا  نیا  مالـسلا ) هیلع   ) ماما شیامرف  رد  رگید  هجوت  لباق  هتکن  .تسا  زاین  دروم  هعماـج  رد  يدرف  ره  يارب  هک  تسا  یعاـمتجا 
دنک يرادرب  هرهب  نآ  زا  دناوت  یم  یگدنز  رد  ناسنا  هک  تسا  یساسح  بلطم  نیا  و  .تسوت ) تسود  تنمشد  نمشد  : ) دیامرف یم 
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تسار هار  هب  ار  ناسنا  هک  تسا  یسک  یعقاو  تسود  قیفر و  .دنک  يرادرب  هرهب  شیوخ  دصاقم  يارب  دوخ  نمشد  نانمـشد  زا  ینعی 
تینادحو و غیلبت  لوغـشم  دتفا  یم  نادنز  هب  مالـسلا ) هیلع   ) فسوی هک  اجنآ  .دهد  ماجنا  ار  دوخ  هفیظو  لاح  ره  رد  دـنک و  يربهر 

.تسا ناطیش  نانآ  سیئر  هک  دنادرگ  فرحنم  تسار  هار  زا  ار  ناسنا  هک  تسا  یسک  یعقاو  نمشد  .ددرگ و  یم  يرکف  دشر  داجیا 

يزاریش دمحم  دیس 

قیدص و   ) حضوا اذه  و  کقیدص )  ) مه کئاقدصاف )  ) فانصا هثالث  يا  هثالث ) کئادعا  و  هثالث ، کئاقدصا  : ) مالـسلا هیلع  لاق  ور 
وه و  كودـع )  ) مه کئادـعا ) و   ) ابلـس یناثلا  و  اباجیا ، لوالا  هرخالاب ، کـناعفنی  نافنـصلا  ناذـه  ذا  كودـع ) ودـع  کقیدـص و 

.كرضی نم  رصنی  ثیح  كرضی  هنال  كودع ) قیدص  و   ) کل عفانلا  کقیدص  رضی  ثیح  كرضی  هنال  کقیدص ) ودع  و   ) حضاو

يوسوم

یف کعم  قفتا  هجازم و  عم  کجازم  هعئابط و  عم  کعئابط  تقفاوت  هعم و  تمجـسنا  کـنال  کقیدـص  هثـالث : كواقدـصا  حرـشلا :
امکنا ههجل  كودع  ودع  و  کقیدص ، اضیا  هقیدص  یحـضا  کقیدص  هکربل  کقیدص  قیدـص  و  لئاسولا ، فادـهالا و  تایاغلا و 

: هثالث كوادعا  و  دـحوت …  لاقی  امک  فادـهالا  دـحاو و  هجوت  یف  امکنال  کقیدـص  یحـضی  ودـعلا  اذـه  هوادـع  یف  اعم  ناقفتت 
مل كودع  قداص  نم  نال  كودـع  هقیدـص  و  کتقادـص ، کتدـحو و  ودـع  کقیدـص  ودـع  کیناما و  کهجوت و  یف  كودـع 

 … ابحاص هذختت  نل  هبحت و  نل  تنا  کبحی و 

یناقلاط

: وت نانمشد  و  تنمشد ، نمشد  وت و  تسود  تسود  وت و  تسود  تناتسود : .سک  هس  مه  تنانمشد  دنتسه و  سک  هس  وت  ناتسود  »
« .دنتسه تنمشد  تسود  تتسود و  نمشد  تنمشد و 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

ُّوُدَع ،َو  َكُّوُدَع : َكُؤاَدـْعَأ َو.َكِّوُدَـع  ُّوُدَـع  َو  َکِقیِدَـص ، ُقیِدَـص  ،َو  َکُقیِدَـص : َكُؤاَقِدْـصَأَف ؛ ٌهَثالَث َكُؤاَدـْعَأ  ،َو  ٌهَثَالَث َكُؤاَقِدْـصَأ 
.َكِّوُدَع ُقیِدَص  ،َو  َکِقیِدَص

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

اما تنمــشد و  نمــشد  تتــسود و  تـسود  وــت و  تـسود  : تناتــسود اــما  ؛ هورگ هـس  زین  تنانمــشد  دــنهورگ و  هـس  تناتــسود 
جهن زا  ریغ  هک  يرگید  ردـصم  اهنت  هنامیکح : راـتفگ  دنـس   ). .دنتـسه تنمـشد  تسود  تتـسود و  نمـشد  وت و  نمـشد  : تنانمـشد

نآ زا  تیب  ود  زین  دـیرفلا  دـقع  هتبلا.تسا  يرـشخمز  راربالا  عیبر  باتک  هدـمآ  رداصم  باتک  رد  هنامیکح  مـالک  نیا  يارب  هغـالبلا 
،ج 4،ص 234) هغالبلا جهن  رداصم  ) .درک میهاوخ  هراشا  نآ  هب  دراد و  ار  هنامیکح  مالک  نیا  نومضم  هک  تسا  هدرک  لقن  ترضح 

(
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نانمشد ناتسود و 

هس وت  ناتسود  :» دیامرف یم  هدرک  هراشا  نانمشد  ناتسود و  تخانش  هرابرد  یمهم  هتکن  هب  هنامیکح  راتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
( . ٌهَثالَث َكُؤاَدْعَأ  ،َو  ٌهَثَالَث َكُؤاَقِدْصَأ  ( ؛» دنشاب یم  هورگ  هس  زین  تنانمشد  دنهورگ و 

تسود وت و  تسود  : تناتسود اما ) :») دیامرف یم  ناتسود  هرابرد  دزادرپ و  یم  ود  نیا  زا  کی  ره  حرش  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  هاگ  نآ 
( . َكِّوُدَع ُّوُدَع  ،َو  َکِقیِدَص ُقیِدَص  ،َو  َکُقیِدَص : َكُؤاَقِدْصَأَف ( ؛» دنتسه تنمشد  نمشد  تتسود و 

یلو ؛ ینمـشد شتـسود  اب  دنک و  یتسود  یـسک  اب  ؛ دشابن ناسنا  تسود  تسا  نکمم  ناسنا  تسود  ِتسود  هشیمه  هک  تسا  تسرد 
.تسین نینچ  ًابلاغ 

ِتـسود مه  ناـسنا  تسود  مه  ، دوب كرتشم  فادـها  هک  یماـگنه  ، تسا كرتشم  فادـها  رثارب  ًـالومعم  اـه  ینمـشد  اـه و  یتسود 
.تسین یلک  مکح  کی  زا  عنام  زگره  اهانثتسا  یضعب  دوجو  نیاربانب  دنیآ ، یمرد  یتسود  رد  زا  وا  تسود 

،َو َکِقیِدَص ُّوُدَع  ،َو  َكُّوُدَع : َكُؤاَدْعَأ َو  ( ؛» تنمشد تسود  تتسود و  نمشد  دنتسه و  تنمـشد  : وت نانمـشد  :» دیامرف یم  لباقم  رد 
( . َكِّوُدَع ُقیِدَص 

كرتشم فادها  رثارب  زین  يزیچ  ای  صخـش  اب  اه  ینمـشد  تسا ؛ قداص  دش  هتفگ  تسود  هرابرد  هک  یبلطم  نامه  زین  دروم  نیا  رد 
شنانمـشد اب  سکع  هب  درک و  دهاوخ  ینمـشد  دراد  هباشم  فادها  هک  مه  وا  تسود  اب  ، دوش یم  نمـشد  یـسک  اب  هک  یـسک  ؛ تسا

.دومن دهاوخ  یتسود 

اب یـسک  مینیبب  هاگره  ؛ تساشگهار اه  تلم  هرابرد  یگدنز و  یعامتجا  لئاسم  زا  يرایـسب  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هنامیکح  مالک  نیا 
.دنک یم  یتسود  ياعدا  رهاظ  هب  دنچ  ره  ، تسا ناناملسم  نمشد  مه  وا  مینادب  دیاب  دنک  یم  یتسود  ناناملسم  نمشد 

هدروآرد ام  ناتـسود  سابل  رد  ار  دوخ  ًارهاظ  دـنچره  ، تسه زین  ام  نمـشد  وا  مینادـب  دـنک  یم  ینمـشد  ام  ناتـسود  اب  رگا  نینچمه 
يریگ عضوم  هرابرد  ار  مزال  ياه  ینیب  شیپ  درک و  لح  ناوت  یم  ار  یعاـمتجا  یـسایس و  طـباور  زا  يرایـسب  بیترت  نیا  هب  و.تسا 

.تشاد اهروشک  اه و  هورگ  صاخشا و  لباقم  رد 

لقن مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  زا  هعیشلا  تافص  باتک  رد  قودص  موحرم  هک  تسا  يرگید  ثیدح  ، فیرش ثیدح  نیا  هب  بیرق 
: دیامرف یم  هک  هدرک 

ِنیِد ِْریَغ  یَلَع  اُوناَک  ْنِإ  ِهَّللا َو  ِنیِد  یَلَع  َوُهَف  ِهَّللا  ِنیِد  َلْهَأ  اُوناَک  ْنِإَـف  ِِهئاَـطَلُخ  َیلِإ  اوُرُْظناَـف  ُهَنیِد  اُوفِْرعَت  َْمل  ُهُْرمَأ َو  ْمُْکیَلَع  َهَبَتْـشا  ِنَم  »
.دینک شنانیشنمه  هب  هاگن  ، دیسانشب دیناوتن  ار  وا  نید  دوش و  هبتشم  امش  رب  یسک  ینطاب  عضو  هاگره  ِهَّللا ؛ ِنیِد  ْنِم  َُهل  َّظَح  الَف  ِهَّللا 

«. ) درادن ادخ  نید  زا  يا  هرهب  زین  وا  دنتسه  ادخ  نید  ریغ  رب  اه  نآ  رگا  تسادخ و  نید  رب  زین  وا  دنتـسه  ادخ  نید  لها  اه  نآ  رگا 
 ( ،ج 71،ص 197،ح 31 راونالا راحب  .
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.درادن یناور  یعامتجا و  دعاوق  نیا  ندوب  یلک  اب  یتافانم  زگره  اهانثتسا  دوجو  ، مینک یم  رارکت  زاب 

يواسم يزیچ  ِيواسم  اب  رگا  ینعی  ؛ تسا يواسم  يواسم ، ِيواسم  دـنیوگ  یم  هک  تسا  سکعنم  مه  یـضایر  دـعاوق  رد  بلطم  نیا 
.دوب دهاوخ  يواسم  مه  زیچ  نآ  دوخ  اب  دشاب 

رد دیـسر و  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  تمدخ  يزور  « یبلک هیحد  » هک دنک  یم  لقن  دیرفلا  دـقع  رد  « هبر دـبع  نبا  » هک نیا  بلاج 
: دناوخ وا  يارب  ار  رعش  ود  نیا  مالسلا  هیلع  ماما.دومن  یم  حدم  ار  وا  درک و  یم  دای  هیواعم  زا  هتسویپ  ترضح  روضح 

ٌدوُدَو َقیدَّصلا  َّدَو  ْنَِمل  ّینإ  یتَوادَع َو  یف  ٌلِخاد  يّوُدَع  ُقیدَص 

ٌدیَعب ِبُولُْقلا  َْنَیب  يذَّلا  َّنإَف  ُهُقیدَص  َْتنأ  یّنِم َو  َْنبَْرقَت  الَف 

.منک یم  یتسود  ، دراد تسود  ار  متسود  هک  یسک  هب  تبسن  نم  -و  تسا نم  نانمشد  لخاد  ، نم نمشد  ِتسود 

.تسا رود  مه  زا  رایسب  ام  ياه  لد  اریز  - ینمشد نآ  تسود  وت  هک  نیا  اب  وشن  کیدزن  نم  هب  نیاربانب 

 ( ،ج 4،ص 234 هغالبلا جهن  رداصم   ). .دش هدنمرش  رایسب  انعمرپ  رعش  ود  نیا  ندینش  اب  هیحد 

فورعم دوب و  لامج  بحاص  ابیز و  رایسب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  یعاضر  ردارب  «، هیحد » هک دوش  یم  هدافتسا  خیراوت  زا 
رهاظ « هیحد » لکش هب  دوش  رهاظ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  ربارب  رد  یناسنا  تروص  هب  تساوخ  یم  هاگره  نیما  لیئربج  تسا 
لوسر زا  دعب  یلو  ؛ درک تکرـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  باکر  رد  یمالـسا  تاوزغ  زا  رگید  یـضعب  دحا و  گنج  رد.دش  یم 

هلیح تسایـس  يور  هیواعم  تسین  دیعب.دوب  اج  نآ  هیواعم  نامز  ات  دـش و  نکاس  اج  نآ  رد  تفر و  ماش  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا 
رد ار  ینانخس  نانچ  دش و  عقاو  وا  ریثأت  تحت  « هیحد » لیلد نیمه  هب  دومن و  یم  تبحم  مارتحا و  مارکا و  رایـسب  ار  هیحد » » شا هناراک 

يارب  ) . .دـشاب هدـش  رادـیب  تلفغ  باوخ  زا  ـالوم  رکذـت  زا  سپ  يو  هک  تسین  دـیعب.درک  ناـیب  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤمریما  ربارب 
 ( دیی امرف  هعجارم  « یبلک هیحد  » تالاح رد  ، راحبلا هنیفس  كردتسم  راحبلا و  هنیفس  ، باعیتسا ، هباصالا هب  رتشیب  حیضوت 

ِهّللِاب َو َنُونِمُْؤی  ًامْوَق  ُدِجَت  ال  : » دیامرف یم  ، میهد یم  نایاپ  دراد  هتکن  نیمه  هب  یقیقد  هراشا  هک  دیجم  نآرق  زا  يا  هیآ  اب  ار  نخس  نیا 
« َنامیِْإلَا ُمِِهبُوُلق  ِیف  َبَتَک  َِکئلوُأ  ْمُهَتَریِـشَع  ْوَأ  ْمُهَناوْخِإ  ْوَأ  ْمُهَءاْنبَأ  ْوَأ  ْمُهَءابآ  اُوناک  َْول  َُهلوُسَر َو  َهّللا َو  َّداَح  ْنَم  َنوُّداُوی  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلا 
ای ناردپ  دنچ  ره  ، دننک یتسود  شلوسر  ادخ و  نانمـشد  اب  هک  یبای  یمن  دـنراد  زیخاتـسر  زور  ادـخ و  هب  نامیا  هک  ار  یموق  چـیه  ؛

«. ) تسا هتـشون  ناـشیاه  لد  هحفـص  رب  ار  ناـمیا  ادـخ  هـک  دنتـسه  یناـسک  ناـنآ  ؛ دنـشاب ناشنادـنواشیوخ  اـی  ناردارب  اـی  نادـنزرف 
 ( هیآ 22 ، هلداجم .

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said: “Your friends are three and your enemies are (also) three:
Your friends are: your friend, your friend's friend and your enemy's enemy. And your
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." enemies are: your enemy, your friend's enemy and your enemy's friend

اه ینمشد  زا  زیهرپ  : 296 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ُهَفدِر َُلتقَِیل  ُهَسفَن  ِنِعاّطلاَک  َتنَأ  اَّمنِإ  ِهِسفَِنب  ٌراَرضِإ  ِهِیف  اَِمب  َُهل  ّوُدَع  یَلَع  یَعسَی  ُهآَر  ٍلُجَِرل  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

دننام وت  دومرف ): دیناسر ، یم  نایز  دوخ  هب  هک  دیشوک  یم  شنمـشد  دض  رب  نانچ  هک  دید  ار  یـصخش  : ) دومرف وا ، رب  ادخ  دورد  و 
 ! دشکب تسوا  رانک  رد  هک  ار  يرگید  ات  درب  ورف  دوخ  ندب  رد  هزین  هک  یتسه  یسک 

يدیهش

دوخ هب  هک  ینام  ار  یـسک  وت  دومرف ]: ودب  دیناسر  یم  نایز  دوخ  هب  دیـشوک و  یم  شیوخ  نمـشد  نایز  يارب  هک  دـید  ار  يدرم  [و 
.دشکب تسا  راوس  يو  سپ  هک  ار  نآ  ات  درب  ورف  يا  هزین 

یلیبدرا

زج شدوخ  سفنب  دوب  ندیناسر  ررـض  نآ  رد  هک  يزیچ  نآ  هب  دوب  ار  وا  رم  هک  ینمـشد  رب  تفاتـش  یم  هک  دید  ار  يدرم  رم  دومرف 
تسا راوس  وا  تشپ  سپ  رد  هک  اریسک  دشکب  ات  دوخ  سفنب  يا  هزین  هدننز  نوچمه  وت  هک  تسین  نیا 

یتیآ

یـسک دننام  وت  دومرف : دیناسر ، یم  نایز  دوخ  هب  هک  يا  هنوگ  هب  یلو  درک  یم  یعـس  نمـشد  هب  ندـیناسر  نایز  يارب  هک  يدرم  هب 
.دشکب هدش ، راوس  بسا  رب  شرس  تشپ  هک  ار  یسک  ات  دنک  ورف  دوخ  نت  رد  يا  هزین  هک  یتسه 

نایراصنا

: دومرف ، تشاد ررض  شدوخ  يارب  هک  دیشوک  یم  يا  همانرب  رد  شنمشد  هب  ندز  هبرض  يارب  هک  یسک  هب 

 . دروآ رد  ياپ  زا  هدرک  راوس  دوخ  رس  تشپ  هک  ار  یسک  ات  درب  یم  ورف  هزین  دوخ  رب  هک  یتسه  یسک  دننام  وت 
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اه حرش 

يدنوار

يردیک

مثیم نبا 

یـسک دـننام  وت  : ) دومرف دـناسر ، یم  نایز  دوخ  هب  دـنزب ، يا  همدـص  نمـشد  هب  هک  نآ  يارب  هک  دـید  ار  يدرم  مالـسلا ) هیلع   ) ماما
تسا يرگید  تیذا  دصق  نامه  هبش  هجو  دشکب .) تسا  راوس  شرس  تشپ  هب  هک  ار  یسک  ات  درب  یم  ورف  يا  هزین  دوخ  هب  هک  یتسه 

.تسا نتشیوخ  ندرزآ  ثعاب  هک  يا  هلیسو  هب 

دیدحلا یبا 

 . ُهَفْدِر َُلتْقَِیل  ُهَسْفَن  ِنِعاَّطلاَک  َْتنَأ  اَمَّنِإ  ِهِسْفَِنب  ٌراَرْضِإ  ِهِیف  اَِمب  َُهل  ٍّوُدَع  یَلَع  یَعْسَی  ُهآَر  ٍلُجَِرل  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

نینمؤملا ع ریمأ  لاق  امک  ناک  هسفنب  هرارضإل  اعبت  هودع  رـضی  مث  الوأ  هسفن  رـضی  ناک  نإ  هنإف  یعاسلا  لاح  فالتخاب  فلتخی  اذه 
قلخلا و هفـسأ  نوکی  کلذ  لعاف  امهریغ و  وأ  هقان  وأ  سرف  یلع  کفلخ  هفدترت  يذـلا  لجرلا  فدرلا  هفدر و  لتقیل  هسفن  نعاطلاک 

ریمأ لاثم  نوکی  سیلف  هسفنب  هرارضإ  هودعب  هرارضإ  نمـض  یف  لصحی  الوأ  هودع  رـضی  ناک  نإ  هسفن و  لتقب  أدبی  هنأل  القع  مهلقأ 
هیلإ و يوأت  نطوم  کل  هنإ  کسفن  مصت  یبلق  مرت  نإ  یل  هدیـصق  نم  لزغ  یف  یلوقک  نوکی  نکل  کلذ و  یلع  اقبطنم  نینمؤملا ع 

 ( .بیصت يأ  یمصت  لزنم ( 

یناشاک

یگدزباتش درک و  یم  یعس  هک  هل ) ودع  یلع  یعسی   ) ار وا  دید  هک  يدرم  هب  هار ) لجرل   ) ترضح نآ  دومرف  و  مالسلا ) هیلع  لاق  (و 
دوخ سفن  هب  دوب  ندـیناسر  ترـضم  وا  رد  هک  يزیچ  هب  هسفنب ) رارـضا  هیف  امب   ) دوب ار  وا  هک  ینمـشد  ندـیناسر  ررـض  رب  دومن  یم 

نآ درذگب  هک  یتیثیح  هب  دوخ  سفن  هب  دشاب  هدـننز  هزین  هک  یتسه  یـسک  نآ  لثم  وت  هک  تسین  نیا  زج  هسفن ) نعاطلاک  تنا  امنا  )
.تسا راوس  وا  تشپ  رد  هک  ار  یسک  دشکب  هکنآ  ات  هفدر ) لتقیل   ) .دیآ نوریب  وا  تشپ  فرط  زا  وا و  هنیس  زا  هزین 

یلمآ

ینیوزق

دوخ رب  هک  صخـش  نآ  وچمه  رگم  وت  یتسین  دوب : ررـض  نآ  رد  ار  وا  هک  تفگ  یم  يدـب  دوخ  نمـشد  يارب  هک  يدرم  اـب  دومرف  و 
.دسرب تسا  راوس  وا  تشپ  سپ  رد  هک  یـصخش  هنیـس  هب  دیآ و  نوریب  وا  تشپ  زا  ینعی  .دشکب  ار  دوخ  فیدر  ات  دـنز  هبرح  ای  هزین 

ار وا  لوا  ایند  رد  مه  نآ  ررـض  هک  دـشیدنا  يدـب  یـسک  يارب  تهافـس  ترثک  زا  ای  تاذ و  تثابخ  تیاغ  زا  ای  یـسک  دـشاب  رایـسب 
ههلا رانا  لوا  سابع  هاش   ) یـضام هاش  دهع  رد  دنیوگ : .مروایب  ار  نآ  دش  هدینـش  دـهع  نیا  مدرم  زا  باب  نیا  رد  بیجع  یلقن  دـشاب ،
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نالف رـسپ  نالف  وت  تفگ : تخانـشب  ار  وا  هاش  دومن ، لاون  لمع و  عقوت  لاح و  ضرع  هداتـسیا و  هب  هاش  هار  رـس  رب  یـصخش  هناهرب )
شلد دروایب و  ار  وا  گنهرس  نزب ، ندرگ  ربب و  نوریب  رهـش  زا  ار  وا  دومرف  یگنهرـس  هب  سپ  ناناملـسم  هاوخدب  شیدنادب و  یتسین 

ربخ ورب و  اجنیا  زا  هتبلا  هک  درک  رما  ار  وا  دومن و  اهر  هتفرگ  یلام  وا  زا  دوشخبب و  وا  يراز  لاحلا و  رب  دـشکب ، ار  وا  هک  دادـن  اـضر 
شیوخ یتسار  یهاوخریخ و  هک  هدیسر  رطاخ  هب  ار  هیفس  ریرـش  درم  نآ  يدنچ  زا  دعب  .وگن  سک  اب  زار  نآ  و  نادرگ ، دوقفم  دوخ 

یم ناوید  هناختلود  رب  تلود  رباکا  هک  يزور  ددرگ ، تفطاع  رظن  روظنم  دـیاش  دـنادرگ  رهاظ  گنهرـس  تناـیخ  حـضاو و  هاـش  رب 
ات درپس  نالف  هب  ارم  زور  نالف  هانپ  ملاع  هاش  هک  منـالف  نم  هکنیا : نومـضم  دـهد ، یم  هضرع  هتـشگ  رـضاح  صخـش  نآ  دـنا  هدرک 

تمعن یلوا  هـب  ندرک و  اـفخا  متــسناوتن  لاـح  نآ  تـقیقح  نـم  درک  اـهر  ارم  هدوـمنن  ذاـفنا  تـمعن  یلو  رما  صخــش  نآ  دـشکب ،
هدومن بلط  ار  وا  و  دـندنامب ، تریح  رد  دـندناوخب  هضرع  نیا  نوچ  نارـضاح  دـنمکاح ، یقاـب  مدوـمن  ضرع  ندرک ، يرگیفوصاـن 

ماقم نآ  تقیقح  ات  دندومن  بلط  ار  گنهرس  سپ  دندونـشب ، وا  لاح  نابز  زا  اکلام ) ینولتقا و   ) نومـضم و  دندیـسرپب ، نآ  تقیقح 
صخـش نآ  رب  شمـشچ  ات  دوب  هدشن  مامت  لاوس  باوج و  زونه  دش  رـضاح  نوچ  و  تسنادـب ، ار  ارجام  نآ  گنهرـس  دـننک ، مولعم 

ندز مد  لاجم  مغ  نآ  زا  نم  تخیرگب و  نم  زا  زور  نآ  صخش  نیا  تفگ : دزب و  شندرگ  اجنامه  دیشکب و  ریشمش  نامز  رد  داتفا 
(. راصبالا یلوا  ای  اوربتعاف   ) دینادرگ صالخ  تمعن  یلو  ینطاب  یگدنمرش  زا  ارم  دیدرگ و  ادیپ  اجنیا  قافتا  زا  زورما  متشادن ،

یجیهال

هیلع تفگ  ینعی و  .هفدر » لتقیل  هسفن  نعاطلاک  تنا  امنا  : » هسفنب رارـضا  هیف  امب  هل  ودـع  یلع  یعـسی  هآر  لجرل  مالـسلا  هیلع  لاق  و 
وت یتسین  هک  دوخ  سفن  هب  دناسر  یم  ررض  هک  يراک  هب  دوخ  نمشد  ررض  رب  درک  یم  شالت  هک  دوب  هدید  هک  ار  يدرم  رم  مالسلا 

.تسا راوس  وا  فیدر  رد  هک  ار  یسک  دشکب  هکنیا  يارب  زا  دوخ  هب  دنزب  رجنخ  هک  یسک  لثم  رگم 

ییوخ

درکیم یششوک  شنمشد  هیلع  رب  دید  ار  يدرم  همجرتلا : .امهریغ  وا  هقان  وا  سرف  یلع  کفلخ  هفدترت  يذلا  لجرلا  فدرلا :) : ) هغللا
.یـشکب تسا  راوس  تلابند  هک  ار  یـسک  ات  ینز  دوخ  رب  هزین  هک  یـشاب  یـسک  نوچ  وت  انامه  دومرف : وا  هب  دوب  شدوخ  نایز  هب  هک 
ودع دوخ  رس  تشپ  یشکب  ات  ومع  یشیوخ  نعاط  نوچ  وت  تفگ  نایز  رد  دنک  مصخ  شررض  زاک  ناود  ار  يدرخیب  یلع  دید 

يرتشوش

فیس نع  يربطلا  هاور  ام  مالکلا  اذه  یف  لصالا  نا  رهاظلا  لوقا : هسفنب : رارضا  هیف  امب  هل  ودع  یلع  یعسی  لجرل  مالسلا  هیلع  لاق  و 
نامثع بیع  نولوقی : اولعجف  هیواعم  یلوف  نیفص  تناک  یتح  هیلع ، هصاخلا  هعم و  هماعلا  نیتقرف : دیلولا  یف  اوناک  سانلا  نا  هدانـساب :

هلزع هلوقب و  هبرـض  دق  لجر  یف  نامثع  بنذ  ام  و  هفدر ، لتقیل  هسفن  نعاطلاک  نامثع  هب  نوریعت  ام  مکنا و  یلع : مهل  لاقف  لطابلاب ،
نع يربطلا  هیوری  ام  عیمج  مث  لصحم ، هنم  مهفی  ـال  فرحم  يرت  اـمک  ربخلا  .اـنرما و  نع  عنـص  اـمیف  ناـمثع  بنذ  اـم  و  هلمع ، نع 

اکـش امل  یعاضرلا  هاخا  هبقع  نب  دـیلولا  نامثع  برـض  ناف  ربخلا  اذـه  اهنم  و  هماعلا ، هصاخلا و  هیوری  ام  فـالخ  هرکنم  روما  فیس 
فیک و  هل ، مالسلا  هیلع  نینموملاریما  رابجاب  ناک  امنا  هالصلا  یف  هینغت  اعبرا و  حبصلا  مهب  هتالص  نارکس و  مهب  هتالص  هفوکلا  لها 
دحلا ءارجا  نع  هئابآ  دیلولا و  لثم  هتیلوتب  نامثع  اوباع  امنا  و  کلذ ، مالسلا  هیلع  رکنی  یتح  دحلا  هبرضب  نامثع  دحا  بیعی  نا  لقعی 
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( هفلتخم تاعوضوم  یف  نوتسلا - لصفلا   ) نامثعل امغر  هبرـضل  مالـسلا  هیلع  يدصت  و  هللا ، دح  هعییـضتب  مالـسلا  هیلع  هبنا  یتح  هیلع 
نا امک  هباد ، وه  امک  اذـه  یف  فیـس  هکلـساف  رخآ  ماـقم  یف  مالـسلا  هیلع  همـالک  ناـک  ناونعلا  لـعل  .يدوعـسملا و  هرکذ  لیـصفتب 

لمج  ) یف ام  ناونعلا  دـهاوش  نمف  ناک ، فیک  .دنـسلا و  یعاری  ـال  اـهلقنی و  مالـسلا  هیلع  هیلا  هبوسنم  هغیلب  هملک  يار  اذا  فنـصملا 
اطقـسف اعرطـصا  هوحن و  لبقا  هدـی و  نم  ماطخلا  یلخف  رتشالا  هیلا  زربف  هشئاع ، لمج  ماطخ  لوانت  لمجلا  موی  ریبزلا  نبا  نا  دـیفملا )

کلام و هلوق  الا  ینرس  امف  رتشالا  لاق  یعم ، اکلام  ینولتقا و  يدانی  و  هقنعب - رتشالا  ذخا  دق  و  لوقی - ریبزلا  نبا  لعجف  ضرالا ، یلا 
، یعم وه  لتق  تلتق و  نا  مووشملا  هعفنی  ناک  ام  یلتق و  هلتقب و  يدانی  ذا  هقمح  نم  تبجعت  دـقل  هللا  وف  ینولتقل ، رتشالا  لاق  ناـک  ول 

نب رکب  نب  یلع  نب  بعـص  نب  میجل  نب  لجع  ناک  یناغالا )  ) یف و  اذـه ، .ههجو  بناج  یف  هنخثم  هبرـض  هب  مزهنا و  هنع و  تجرفاف 
هتیمـس لاق : هینیع و  يدـحا  اقفف  همـسف ، داوج  قباس  اذـه  کسرف  نا  و  امـسا ، داوج  سرف  لکل  نا  هل : لیق  برعلا ، یقمح  نم  لـئاو 

هنم دعابی  ام  رثکا  ناک  و  لماتملا ، الا  امهنیب  لصفی  ثیحب ال  ادج  هیباب  اهیبش  ینابیـشلا  دـیزم  نب  دـیزی  نب  دـسا  ناک  هیف ) و   ) .روعالا
لبق نم  هیبا  برح  یف  ابرـض  هل  توهف  اهلثم  ینمتی  دسا  ناکف  هتهبج ، یلع  هفرحنم  هرعـش و  صاصق  نم  ذـخات  دـیزی  هجو  یف  هبرض 

.یه اهناک  تءاج  ادع  ام  هیبا  هبرض  لاثم  یلع  تطخ  ول  هنا  لاقیف  عضوملا ، کلذ  یف  تباصاف  یجراخلا  فیرط  نب  دیلولل  دیشرلا 

هینغم

نم هسفنب  هیحـضتلا  یلا  هعفدتف  ناسنالا  یلع  هینیدلا  هدیقعلا  یلوتـست  دـق  .بکارلا  فلخ  بکارلا  وه  و  فیدرلا ، انه  فدرلاب  دارملا 
.میمـصت و طیطخت و  نع  رحتنی  مث  هودـع ، لتقیف  دـیزی ، وا  غلبملا  اذـه  هودـع  یلع  دـقحلا  هب  غلبی  دـق  اضیا  ..اهنع و  دوذـلا  اهلجا و 

تارـشع اـهیف  هنیفـس  قرغی  وا  ریفغ ، عـمج  یلع  هلبنق  یقلی  نم  هنم  اوـسا  و  عوـنلا ، اذـه  نم  ماـمالا  هیلا  راـشا  يذـلا  هودـعب  یعاـسلا 
حجنی مل  ببـسملا  ول ال  و  ملظا ، يدابلا ء  ناف  لاوحالا  رئاس  یف  .دلالا و  هودع  لتقیل  الا  یـشل ء  اهیف ال  وه  هرئاط  رمدـی  وا  نییمدالا ،

(. ماعنالا  108 هللا - اوبسیف  هللا  نود  نم  نوعدی  نیذلا  اوبست  و ال  : ) هتملک تمظع  لاق  و  ببسلا ،

هدبع

بکارلا فلخ  بکارلا  رسکلاب  فدرلا  هفدر : لتقیل  هسفن  … 

يرفعج

مالسالا ضیف 

رد  ) دـناسر یم  نایز  دوخ  هب  هک  دـشوک  یم  يراک  رد  شنمـشد  هب  ندـناسر  نایز  يارب  ار  وا  دـید  هک  يدرم  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما 
تسا راوس  وا  تشپ  سپ  هک  ار  یسک  دشکب  ات  دنک  یم  ورف  هزین  دوخ  هب  هک  یتسه  یـسک  دننام  وت  دومرف : ندناسر ) نایز  شهوکن 

يرگید يارب  هک  یـسک  نینچ  و  دشکب ، ار  وا  دسرب و  بقع  راوس  هنیـس  هب  هدمآ  نوریب  شتـشپ  زا  ات  دنز  یم  هزین  شدوخ  هنیـس  هب  )
(. نادان درخیب و  ای  تسا و  كاپان  ثیبخ و  رایسب  ای  دسرب  شدوخ  هب  نآ  نایز  لوا  رد  هک  دشیدنا  يدب 

ینامز

یم ناراک  تیاعس  هب  تبسن  ادخ  .دنک  یم  زیهرپ  نآ  زا  ناملـسم  صخـش  تسا و  گرزب  ناهانگ  زا  نمـشد  تسود و  يارب  تیاعس 
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یتقو تسا .) نتشک  دننک  تیاعس  لالخا و  نیمز  رد  دننک و  دربن  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ ادخ و  اب  هک  یناسک  يازج  : ) دیامرف
بوشآ : ) هدومرف ادـخ  هک  دـشک  یم  نوخ  كاخ و  هب  ار  یتلم  اسب  هچ  ددرگ و  یم  راک  تیاعـس  جـیردت  هب  دوب  نیچ  نخـس  ناسنا 

ات تسا و  مزال  رما  کی  گنج  عقوم  رد  اصوصخم  رافک  مالسا و  نانمشد  هب  تبسن  تیاعـس  هک  تسادیپ  هتفگان  تسا ) لتق  زا  رتدب 
.دومن ینکشراک  نانآ  هب  تبسن  يریگ و  هرانک  نانآ  زا  دیاب  دوش  یم  هک  اجنآ 

يزاریش دمحم  دیس 

ای تنا ) امنا  (: ) هسفنب ررضتیف  هودع ، ررـض  دیری  ناکف  - ) هسفنب رارـضا  هیف  امب  هلودع ، یلع  یعـسی  هآر  لجرل ، مالـسلا - هیلع  لاق  و 
.هفلخ نم  ال  هسفن ، رضی  وهف  هفلخ ، بکارلا  يا  هفدر ) لتقیل   ) هبشا ام  وا  حمرب  هسفن  براضلا  يا  هسفن ) نعاطلاک   ) یعاسلا اهیا 

يوسوم

بکارلا وه  فیدرلا و  هب  دوـصقم  فدرلا  حرـشلا : .بکارلا  فـلخ  بکارلا  رـسکلاب  فدرلا : .هب  هزخو  هبرـض و  حـمرلاب : هنعط  هغللا :
جرخیل هسفن  نعطی  ناب  هفلخ  نمب  رارـضالل  یعـسی  هنا  ناکمب  فخـسلا  نم  اذـه  دـحاو و  سرف  وا  لـمج  وا  هقاـن  یلع  لـجر  فلخ 

.هلتقیف هفلخ  نم  یلا  هنم  مهسلا 

یناقلاط

وت دومرف : دیسر ، یم  شدوخ  هب  شنایز  هک  یششوک  رد  یلو  دیـشوک  یم  دوخ  نمـشد  نایز  يارب  هک  دید  ار  يدرم  ترـضح  نآ  »
« .دشکب تسا ، راوس  شرس  تشپ  هک  ار  سک  نآ  ات  دنز  یم  هزین  شیوخ  هب  هک  یتسه  یسک  نوچمه 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

: ِهِسْفَِنب ٌرارضِإ  ِهیف  اِمب  ، َُهل ٍّودَع  یلَع  یعْسَی  ُهآَر  ٍلُجَِرل 

.ُهَفْدِر َُلتْقَِیل  ُهَسْفَن  ِنِعاَّطلاَک  َْتنَأ  امَّنِإ 

هب .دنز  یم  ررض  شدوخ  هب  هک  یقیرط  زا  اما  ، دنک یم  ینیچ  نخس  تیاعـس و  شنمـشد  ّدض  رب  هک  دید  ار  يدرم  مالـسلا  هیلع  ماما 
: دومرف وا 

: هنامیکح راتفگ  دنـس   ) . .دـناسرب لتق  هب  هدـش  راوس  شرـس  تشپ  هک  ار  یـسک  اـت  دـنز  یم  دوخ  رب  هزین  هک  یناـم  یم  یـسک  هب  وت 
هک تسا  شیوخ  خیرات  رد  يربط  دنا  هدرک  لقن  ار  هنامیکح  مالک  نیا  هک  یناسک  هلمج  زا  : دیوگ یم  رداصم  رد  هللا  همحر  بیطخ 
(. ،ج 4،ص 234 هغالبلا جهن  رداصم  (.) تسا هتسیز  یم  یضر  دّیـس  زا  شیپ  يافوتم 310 و  يو   ) تسا هدرک  رکذ  ار  نآ  یتوافت  اـب 

،ج 63،ص قشمد خـیرات  ) .تسا هدرک  لـقن  ار  هتفگ  شیپ  هناـمیکح  مـالک  ، يربط تراـبع  نیع  هب  زین  قشمد  خـیرات  رد  رکاـسع  نبا 
،ح مکحلا ررغ  ) .دسیونب ار  نآ  ردص  هک  نآ  یب  تسا  هدروآ  ترابع  نیمه  نیع  هب  ار  ثیدـح  نیا  مکحلا  ررغ  رد  زین  يدـُمآ  (. 246
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( ( 10679

ینز یم  ررض  تدوخ  هب 

یم نآ  بکترم  ناداـن  قـمحا و  دارفا  زا  یـضعب  هک  دـنک  یم  یبلاـج  هـتکن  هـب  هراـشا  ، هناـمیکح راـتفگ  نـیا  رد  مالـسلا  هـیلع  ماـما 
دننام وت  :» دومرف دز  یم  ررض  شدوخ  هب  لاح  نیع  رد  یلو  ؛ درک یم  تیاعس  شنمـشد  دض  رب  هک  یـسک  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  : دنوش

اِمب ، َُهل ٍّودَع  یلَع  یعْسَی  ُهآَر  ٍلُجَِرل  ( ؛» دناسرب لتق  هب  هدش  راوس  شرـس  تشپ  هک  ار  یـسک  ات  دنز  یم  دوخ  رب  هزین  هک  یتسه  یـسک 
( . ُهَفْدِر َُلتْقَِیل  ُهَسْفَن  ِنِعاَّطلاَک  َْتنَأ  امَّنِإ  : ِهِسْفَِنب ٌرارضِإ  ِهیف 

.دنز یم  هزین  هک  تسا  یصخش  « نْعَط » هشیر زا  نِعاط » »

.دوش یم  راوس  رتش  ای  بسا  رب  يرگید  رس  تشپ  هک  تسا  یسک  يانعم  هب  فْدِر » »

نیا.دـسرب تسا  راوس  وا  تشپ  هک  شنمـشد  مکـش  هب  دـیآ و  رد  تشپ  زا  هک  دـنک  ورف  دوخ  مکـش  رد  ار  هزین  هک  تسا  نیا  روظنم 
.درادرب نایم  زا  ار  شدوخ  ، يرگید هب  ندز  همدص  يارب  هک  تسا  تقامح  یلقع و  یب  تیاهن 

هب نک و  ادج  نت  زا  ارم  رس  : تفگ شمالغ  هب.تشاد  تداسح  رایسب  شا  هیاسمه  هب  یصخش  هک  تسا  هدمآ  یمیدق  ياه  هناسفا  رد 
.دنریگب دننک و  بیقعت  لتاق  ناونع  هب  ار  وا  ات  تسا  لتاق  وا  هک  نک  ربخ  ار  نارومأم  دعب  زادنیب و  هیاسمه  ماب  تشپ 

راتفرگ نانچ  يرگید  تسد  هب  ، ناسنا تسا  نکمم  هاگ  ود و  ره  هاگ  تقامح و  هاگ  تسا و  تداـسح  هاـگ  اـهراک  هنوگ  نیا  هزیگنا 
.دنیبن دوخ  تاجن  يارب  یهار  نیا  زج  ددرگ و  ریس  یگدنز  زا  هک  دوش 

رد دندنب و  یم  دوخ  هب  هرجفنم  داوم  ، دنتسه اه  ناسنا  نیرت  قمحا  زا  هک  يراحتنا  یفلس  ياه  یباهو  زا  یهورگ  ام  نامز  رصع و  رد 
زا دـنناسرب و  لتق  هب  مه  ار  نارگید  اـت  دـنوش  یم  یـشالتم  همه  زا  شیب  ناـشدوخ  ، دـننک یم  رجفنم  ار  نآ  ، هاـنگ یب  یتیعمج  ناـیم 

.دنناد یم  نادیواج  تشهب  رد  نتفرگ  ياج  هّللا و  یلا  برق  يارب  يا  هلیسو  ار  نآ  هک  تسا  نیا  اه  نآ  تقامح 

يزغم يوشو  تسـش  یتاسلج  رد  ار  اه  نآ  دـنور و  یم  ینهذ  هدـنام  بقع  دارفا  غارـس  هب  ًالومعم  راوخنوخ  بصعتم و  ياـه  یفلس 
مه نازغم  کبس  نآ.دیتسه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمغیپ  شوغآ  رد  رـصع  ، دینزب يراک  نینچ  هب  تسد  ، حبـص رگا  هک  دنهد  یم 
ياه یفلس  هزیگنا.دنوش  یم  مالسلا  هیلع  یلع  الوم  مالک  زراب  قادصم  دنور و  یم  یکانلوه  تیانج  نینچ  غارس  هب  دننک و  یم  رواب 

يورشیپ ایند  رد  تعرس  اب  نامز  رـصع و  نیا  رد  هعیـش  دننک  یم  رکف  اه  نآ.تسا  تقامح  تداسح و  ، بصعت ، راک نیا  رد  يریفکت 
تیب لها  بتکم  فراعم  زین  جراـخ  رد  دـهد و  یم  رارق  دوخ  ریثأـت  تحت  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  یمالـسا  ياـهروشک  دـنک و  یم 

.تسا هتخیگنارب  ار  اه  نآ  تداسح  رما  نیا  هدرک و  هولج  ناملسم  ياه  هورگ  ریاس  زا  رت  هتسجرب  مالسلا  مهیلع 

تحت زین  قارع  ، دراد هطلس  ناریا  رب  تردق  لامک  اب  هعیش  یمالسا  تموکح  ، میـسیون یم  ار  الوم  نخـس  زا  شخب  نیا  هک  ینامز  رد 
تیب لها  بتکم  ناوریپ  نایعیش و  ، نانمـشد رب  هّللا  بزح  زیگنا  تفگـش  يزوریپ  تکرب  هب  زین  نانبل  رد  ، تسا یعیـش  تموکح  هطلس 

رهاظ و یعیـش  راکفا  تفرـشیپ  راثآ  زین  هیکرت  رد  رخاوا ، نیا  رد  دـنا و  هدرک  ادـیپ  يا  هداـعلا  قوف  تردـق  تمظع و  مالـسلا  مهیلع 
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.تسا هتشگ  راکشآ 

يو ، دنک یم  لقن  دشاب  مالسلا  هیلع  ماما  مالک  ياه  قادصم  زا  یکی  دناوت  یم  هک  لمج  گنج  زا  یناتساد  ، يرتشوش همالع  موحرم 
نبا.دش هدامآ  وا  اب  گنج  يارب  « رتشا کلام  » .تشاد تسد  رد  ار  هشیاع  رتش  راهم  لمج  گنج  زور  رد  « ریبز نب  هّللا  دبع  :» دیوگ یم 

يولگ رتشا  کلام  یلو  ؛ دنداتفا نیمز  رب  ود  ره  دنتخادرپ و  گنج  هب  مه  اب  اه  نآ.دـمآ  کلام  يوس  هب  درک و  اهر  ار  هقان  راهم  ریبز 
مدش لاحـشوخ  نیا  زا  نم  : دیوگ یم  رتشا.دیناسرب  لتق  هب  ار  ود  ره  ، کلام نم و  دییایب  : دز یم  دایرف  ریبز  نبا.دوب  هتفرگ  ار  ریبز  نبا 

یم ار  ود  ره  ام  دـنتخیر و  یم  مدرم  «، رتشا » دوب هتفگ  رگا  دـندوبن ) انـشآ  نآ  اـب  نادـنچ  مدرم  هک   ) درب « کـلام » ناونع هب  ارم  ماـن  هک 
ود ره  لتق  هک  یلاح  رد  ؛ دـیناسرب لتق  هب  ار  ود  ره  وا  نم و  : دز یم  دایرف  هک  مدرک  بجعت  « ریبز نبا  » تقامح زا  مسق  ادـخ  هب.دنتـشک 

.تشادن وا  لاح  هب  يدوس  رفن 

هماّلع هغالبلا  جهن  حرش   ) . .دوب هتـشادرب  دوخ  تروص  زا  فرط  کی  رد  یقیمع  مخز  هک  یلاح  رد  درک  رارف  مدرک و  اهر  ار  وا  نم 
( دیفم خیش  لمج  زا  لقن  هب  ،ج 14،ص 574  يرتشوش

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib saw a man busy scheming against his enemy with what was
harmful to his own self as well, so he said to him, “You are like one who pierces a

!” spear through himself in order to kill the person iding behind him

نتفرگ تربع  ترورض  : 297 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

َراَِبتعِالا ّلَقَأ  َرَبِعلا َو  َرَثکَأ  اَم  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

 ! كدنا هچ  ناریذپ  تربع  دنناوارف و  ردقچ  اه  تربع  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 

يدیهش

.رامش هب  كدنا  هچ  نتفرگ  دنپ  تسا و  رایسب  هچ  اهدنپ 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 3866 

http://www.ghaemiyeh.com


یلیبدرا

یتیآ

.ناگدنریذپ دنپ  دنا ، كدنا  هچ  اهدنپ و  تسا  رایسب  هچ  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 ! ناریگ تربع  دنا  كدنا  هچ  ،و  اهتربع تسا  ناوارف  هچ  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

مثیم نبا 

ددصرد تسا ، نتفرگ  تربع  ياج  اهتربع ، زا  مالـسلا ) هیلع   ) ماما دوصقم  تسا )! كدنا  يریذپدنپ  ناوارف و  اهتربع  دنپ و  ردق  هچ  )
.دنریگ یمن  دنپ  ارچ  هک  تسا  ناگدنونش  شنزرس 

دیدحلا یبا 

 . َراَِبتْعِالا َّلَقَأ  َرَبِْعلا َو  َرَثْکَأ  اَم  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

نیربتعملا نأ  بیر  هربع و ال  هیفف  دوجولا  یف  ءیـش  لک  لب  ادج  هریثک  ربعلا  نأ  بیر  اهتدـئاف و ال  مظعأ  ام  هملکلا و  هذـه  زجوأ  ام 
فیعـض لصألا  یف  نیقیلا  نإ  اهرمخ و  مهرکـسأ  ایندـلا و  بح  مهادرأ  يوهلا و  لهجلا و  مهیلع  بلغ  دـق  ساـنلا  نأ  نولیلق و  اـهب 

لاوحألا هذه  ریغ  مهلاوحأ  تناکل  هفعض  ول ال  مهدنع و 

یناشاک

نتفرگ و تربع  تسا  كدنا  هچ  و  رابتعالا ) لقا  ام  و   ) راگزور ياهتربع  عضاوم  تسا  رایسب  هچ  ربعلا ) رثکا  ام  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
تسا ز رپ  ناهج  خاک  لیقام : نسحا  ام  .راگزور و  تالدبت  تاریغت و  زا  رابتعا  كرت  رب  تسا  نیعماس  خـیبوت  نیا  نتفریذـپ و  رابتعا 

تسا مک  ادن  نیا  دنک  شوگ  هک  یسک  نکیل  ناگتشذگ  رکذ 

یلمآ

ینیوزق

تسا مک  ادن  نیا  دنک  شوگ  هک  یسک  نکیل  ناگتشرف  رکذ  تسا ز  رپ  ناهج  خاک  .نتفرگ  تربع  تسا  مک  اهتربع و  رایسب  هچ 
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یجیهال

تسا كدنا  هچ  تربع و  بابـسا  تسا  رایـسب  هچ  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  رابتعالا »! لقا  ربعلا و  رثکا  ام  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
.نتفرگ تربع 

ییوخ

: همجرتلا نوضرعم .) اهنع  مه  اهیلع و  نورمی  ضرالا  تاومـسلا و  یف  هیآ  نم  نیاک  و   ) یلاعت هلوق  نم  همکحلا  هذه  سبتقا  ینعملا :
زا دریگ  تربع  هک  سکنآ  مک  هچ  نامرد  زیخ و  تربع  رایـسب  هچ  .ریگ  تربع  تسا  كدنا  هچ  و  زیگنا ، تربع  تسا  رایـسب  هچ  هو 

نآ

يرتشوش

یف رهدلا  کل  يدـبا  ریمالا :) کنـسح   ) لتق یف  يدـینجلل  .رابتعالا و  رکفتلا و  رذ  یبا  هدابع  رثکا  ناک  مالـسلا :) هیلع   ) قداصلا نع 
سارلا ریخ  مجرو و  بلص  ارطم  هضرا  ءالب  لک  باحس  يرتل  کنـسح  یف  یهنلا  نیعبرظنا  اربتعم  هاقلت  امب  اموی  تنک  ول  اربع  هلاوحا 

بتک یلع  فـقو  اـکلم  نـب  هللا  هـبه  تاـکربلاوبا  ناـک  یطفقلا :) ءاـمکح  راـبخا   ) یف ارهق و  هناطلــس  یف  ساـنلارهقی  نـم  اـمه  دـعب 
هنولاسی هتقو  یف  ءابطالا  ناک  و  هیف ، هفنص  باتک  نسحا  وه  و  ربتعملا )  ) هامـس اباتک  اهیف  فنـص  بطلا و  یف  نیرخاتملا  نیمدقتملا و 

يذـل هبیجع  هجلاعم  هنع  لـقن  و  مهنیب ، هنولقاـنتی  اـفلوم  راـص  نا  یلا  هنع  کـلذ  نورطـسیف  اـهنع ، بیجیف  ضارمـالا  نم  لـئاسم  نع 
یمع نسا  املف  نجملا ، رهظ  رهدلا  اهئانف ) ایندلا و  مذ  یف  نوثالثلا - عباسلا و  لصفلا   ) هل بلق  نا  یلا  ادیعس  لزی  مل  و  لاق : و  لاعس -

بحاص ربعلا  يذ  تاکربلا  یبا  نامزلا  دـحوا  ربق  اذـه  : ) هربق یلع  بتکی  نا  یـصوا  توملاب  سحا  امل  و  مذـجت ، صرب و  شرط و  و 
.ارضاح بئاغ  لک  لعجت  نا  هرکفلا  و  ابئاغ ، رضاح  لک  لعجت  نا  هربعلا  يزجسلا : هللادبع  یبا  نع  هیلحلا )  ) یف و  ربتعملا .)

هینغم

یف لوقلا  قبـس  .ربتعی و  یـشخی و  نم  .هغلاب و ال  تاظع  و  هعفان ، ربع  رخات - ام  اهنم و  مدقت  ام  هایحلا - لک  .نوربتعملا و  يا  رابتعالا 
.هلقع هنیدب و  هتفطاعب ال  داقی  بلغالا  یف  ناسنالا  نا  رابتعالا  هلق  یف  رسلا  نا  .کلذ و 

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

تسا مک  هچ  و  ناگدنهددنپ ) راگزور و  زا   ) اهدنپ اهتربع و  تسا  رایسب  هچ  تسا : هدومرف  نتفریذپن ) دنپ  هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
! نتفریذپ دنپ 

ینامز
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دـشر نتفرگ و  زردنا  نتفرگ ، دنپ  يارب : تسا  يا  هلیـسو  ناهج  رـس  ات  رـس  رد  خـیرات  هدـنهد  ناکت  ياه  هنحـص  راگزور ، ثداوح 
ردـص زا  مه  اهزرم  تسا ، تخاون  کی  يرـصتخم  اب  اه  هشقن  قالخا و  یلو  تسا  تواـفتم  اـهنابز  هچ  رگا  .نداد  لـماکت  ار  يرکف 

ایند زا  هتخانش و  ار  ادخ  هک  سکنآ  .هدرک  شدودحم  تیمولظم  هداد و  هعـسوت  ار  نآ  يرگمتـس  هدرک و  رییغت  اهراب  نونکات  خیرات 
.درادن یشزرا  ناشرظن  رد  تورث  تسا و  ناگدنامرد  دایب  هشیمه  ادخ  ناگدنب  نیموصعم و  دننامه  هتفرگ  تربع 

يزاریش دمحم  دیس 

.اهب نوربتعی  سانلا ال  نال  رابتعالا ) لقا  و   ) هضاعتا ناسنالا و  هربعل  هبجوملا  ءایشالا  يا  ربعلا ) رثکا  ام  : ) مالسلا هیلع  لاق  و 

يوسوم

یـضرملا یف  هربع و  ءاحـصالا  یف  هربع و  ءایحالا  یف  هربع و  تاومالا  یفف  تربتعا  ترظن  اـمفیک  حرـشلا : .ظاـعتالا  راـبتعالا : هغللا :
نوربتعملا هلق و  لوقعلا  باحـصا  ءاوهالا و  تاوهـشلا و  باحـصال  سیل  راکفالا و  لوقعلا و  يوذل  نکل  هربع و  اهلک  ایندـلا  هربع و 

.لقا

یناقلاط

« .كدنا هچ  نتفرگ  دنپ  تسا و  رایسب  هچ  اهدنپ  »

دنپ و هیام  تسا ، دوجو  رد  هک  زیچ  ره  هکلب  تسا  رایسب  یتسار  هب  اهدنپ  هک  تسین  دیدرت  .تسا  هرهبرپ  هچ  زجوم و  هچ  نخـس  نیا 
نآ هداب  ایند و  یتسود  .تسا  هریچ  سوه  یناداـن و  مدرم  رب  دنتـسه و  كدـنا  هچ  ناگدـنریگ  دـنپ  هک  تسین  دـیدرت  تسا و  تربع 
زا ریغ  ناشلاوحا  دوبن  فیعض  ناشیا  نیقی  رگا  هک  تسا  فیعـض  رایـسب  ناشیا  رظن  رد  نیقی  تسا و  هدرک  تسم  هیامورف و  ار  ناشیا 

.دوب یم  نیا 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

! َراَبتْعِْإلا َّلَقَأ  َرَبِْعلا َو  َرَثْکَأ  اَم 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

مالک نیا  يارب  هک  يرگید  ردصم  ، بیطخ موحرم  هنامیکح : راتفگ  دنس   ) . .تسا مک  هدنریگ  تربع  یلو  تسا  رایسب  ، تربع بابسا 
عبنم زا  ار  نآ  دـهد  یم  ناـشن  هدرک و  لـقن  ار  نآ  یتواـفت  اـب  هک  تسا  يزوـج  نبا  صاوـخلا  هرکذـت  ، دـنک یم  لـقن  زیمآ  تمکح 
جهن رداصم  ) .تسا هدروآ  هغالبلا  جهن  ظافلا  نامه  هب  ار  فیرش  مالک  نیا  مکحلاررغ  رد  يدُمآ  هک  یلاح  رد.تسا  هتفرگ  يرگید 

نبا زا  يرگید  باتک  زا  هدمآ  الاب  رد  هک  توافت  نامه  اب  ار  فیرـش  ثیدح  نیا  هللا  همحر  یـسلجم  همالع  ،ج 4،ص 235 .) هغالبلا
( ( ،ج 75،ص 69،ح 22 راونالا راحب  ) .تسا هدروآ  یناهفصا  میعنوبا  ءایلوالا  هیلح  باتک  زا  لقن  هب  مه  وا  بقانم و  مان  هب  يزوج 
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...یلو تسا  رایسب  ، تربع بابسا 

یم هدرک  هراشا  اه  ناسنا  یگدـنز  رد  زاس  تشونرـس  لئاسم  نیرت  مهم  زا  یکی  هب  دوخ  هناـمیکح  راـتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
!( . َراَبتْعِْإلا َّلَقَأ  َرَبِْعلا َو  َرَثْکَأ  اَم  ( ؛» تسا مک  هدنریگ  تربع  یلو  ؛ تسا رایسب  ، تربع بابسا  :» دیامرف

رد هاوخ  اـه و  ناـسنا  یگدـنز  خـیرات  رد  هاوخ  دوش ، یم  عقاو  لاـح  ناـمز  رد  اـی  هتـشذگ  رد  هک  تسا  یثداوح  «، تربـع » زا روظنم 
.تسا یگدنز  رد  میقتسم  طارص  ندومیپ  تاهابتشا و  حالصا  يارب  ندرک  هدافتسا  نتفرگ و  دنپ  يرادیب و  هیام  هک  رگید  ثداوح 

مامت هک  تسا  نآ  تربع  ؛ ًارِـضاح ٍِبئاغ  َّلُک  َلَعْجَت  ْنأ  ُهَرْکِْفلاَو  ًاِبلاغ  ٍرِـضاح  َّلُـک  َلَـعْجَت  ْنأ  ُهَْربِْعلا  :» دـیوگ یم  نادنمـشناد  زا  یکی 
هغـالبلا جـهن  حرـش  «. ) . ینیبب دوخ  ربارب  رد  زورما  ار  هتـشذگ  هک  تسا  نآ  رکف  ینک و  هدـهاشم  هتـشذگ  رد  تسا  رـضاح  ار  هچنآ 

،ج 12،ص 37) يرتشوش همالع 

ْدََقل : » دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  فسوی  زیگنا  تربع  رایـسب  يارجام  لقن  زا  سپ  هک  تسا  دیجم  نآرق  زا  هتفرگرب  عقاو  رد  نخـس  نیا 
هیآ 111) ، فسوی !«. ) . دوب هشیدنا  نابحاص  يارب  یتربع  سرد  اه  نآ  تشذگرس  رد  ؛ » ِباْبلَْألا ِیلوُِأل  ٌهَْربِع  ْمِهِصَصَق  ِیف  َناک 

یثداوح هب  هروس  نیمه  زا  يرگید  هیآ  رد  دـهد و  یم  خر  اه  ناسنا  یگدـنز  رد  هک  تسا  يزیگنا  تربع  ثداوح  هب  رظاـن  هیآ  نیا 
ْمُه اْهیَلَع َو  َنوُّرُمَی  ِضْرَْألا  ِتاوامَّسلا َو  ِیف  ٍهَیآ  ْنِم  ْنِّیَأَک  َو  : » دـیامرف یم  دوش و  یم  عقاو  ام  نوماریپ  ناهج  رد  هک  دـنک  یم  هراـشا 

!«. ) دننادرگیور نآ  زا  دنرذگ و  یم  شرانک  زا  اه  نآ  هک  نیمز  اه و  نامـسآ  رد  ادـخ ) زا   ) يا هناشن  رایـسب  هچ  و  ؛ » َنوُضِْرعُم اْهنَع 
هیآ 105) ، فسوی .

نوگرگد ار  زور  بش و  دنوادخ  ؛ » ِراْصبَْألا ِیلوُِأل  ًهَْربَِعل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  َراهَّنلا  َْلیَّللا َو  ُهّللا  ُبِّلَُقی  : » دیامرف یم  زین  « رون » هروس هیآ 41  رد 
هیآ 44) ، رون !«. ) . تریصب نابحاص  يارب  تسا  یتربع  نیا  رد  ؛ دزاس یم 

.دهد خر  تسا  نکمم  شنیرفآ  ناهج  ّلک  رد  هکلب  ، تسین رشب  خیرات  هب  طوبرم  اهنت  زیگنا  تربع  ثداوح  ، نیاربانب

رگا.دندرگ یم  هدنکارپ  وس  ره  هب  دـنوش و  یم  ادـج  هخاش  زا  یمیـسن  كدـنا  اب  هک  دـینک  هاگن  يزییاپ  ناتخرد  درز  ياه  گرب  هب 
یتح دـندوب  هدـیبسچ  اه  هخاش  هب  مکحم  هک  مینیبب  راهب  لصف  رد  ار  اه  نآ  ماکحتـسا  توارط و  طاشن و  میدرگرب و  بقع  هب  یمک 

یــسررب ار  دوـخ  یگدــنز  میناوـت  یم  هرظنم  نـیا  زا  ، دــش یمن  ادــج  تـخرد  زا  گرب  ، درک یم  نوـگژاو  ار  تـخرد  ناـفوط  رگا 
.میریگ یم  ار  اه  تربع  نیرتهب  دوش و  یم  مسجم  ام  ربارب  رد  تسا  رمع  زییاپ  راهب و  نوچمه  هک  يریپ  یناوج و  لصف  ، مینک

اه نآ  لـهاان  نادــنزرف  هـب  هـک  ینادــنمتورث  ياـه  تورث  لاوـما و  شوماـخ و  ياـه  ناتــسربق  ناـهاش و  هدــش  ناریو  ياـه  خاـک 
.تسا تربع  سرد  ام  يارب  یگمه  ، هدیسر

: تسا هدمآ  یفورعم  ثیدح  رد 

،ج راونالا راـحب  «. ) . دوب نتفرگ  تربع  ندیـشیدنا و  ، رذوبا تداـبع  نیرتشیب  َراَِـبتْعِْالا ؛ َرُّکَفَّتلا َو  هللا  همحر  ٍّرَذ  ِیبَأ  ِهَداَـبِع  ُرَثْکَأ  َناَـک  »
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68،ص 323)

نآرق هک  هنوگ  نامه  دریگ  یم  ناگتـشذگ  خـیرات  زا  ناسنا  هک  ییاه  تربع  : درک هصـالخ  شخب  هس  رد  ناوت  یم  ار  اـه  تربع  نیا 
ار نآ  هغـالبلا  جـهن  ياـج  ياـج  رد  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤمریما  تسا و  هدرک  هراـشا  نآ  هب  رارک  هـب  ناینیـشیپ  لاـح  حرـش  رد  دـیجم 

: دیامرف یم  دوخ  باحصا  نتخاس  رادیب  يارب  هبطخ 182  رد  هلمج  زا  ؛ دنک یم  يروآدای 

َنیِذَّلا ِّسَّرلا  ِِنئاَدَـم  ُباَحْـصَأ  َْنیَأ  ِهَنِعاَرَْفلا ! ُءاَْنبَأ  ُهَنِعاَرَْفلا َو  َْنیَأ  ِهَِقلاَمَْعلا ! ُءاَْنبَأ  ُهَِقلاَـمَْعلا َو  َْنیَأ  ًهَْربَِعل ! ِهَِفلاَّسلا  ِنوُرُْقلا  ِیف  ْمَُکل  َّنِإ  «َو 
،َو َرِکاَسَْعلا اوُرَکْـسَعَو  ، ِفُولُْألِاب اُومَزَه  ،َو  ِشُویُْجلِاب اوُراَس  َنیِذَّلا  َْنیَأ  َنیِراَّبَْجلا ! َنَنُـس  اْوَیْحَأ  َو  َنِیلَـسْرُْملا ، َنَنُـس  اوُؤَفْطَأ  ،َو  َنیِِّیبَّنلا اُولَتَق 

دنیاجک هقلامع ! نادـنزرف  »و  هقلاـمع » دنتـسه اـجک.تسا  یناوارف  تربع  ياـه  سرد  امـش  يارب  هتـشذگ  نورق  رد  َِنئاَدَْـملا ؛! اُونَّدَـم 
ياه ّتنـس  غورفرپ  غارچ  دنتـشک و  ار  ناربماـیپ  هک  اـه  ناـمه  ؛» ّسر » ياهرهـش ناـبحاص  دنتـسه  اـجک  ناشنادـنزرف و  اـه و  نوعرف 

دنتخادنا و هار  هب  نارگ  ياهرکـشل  هک  اه  نآ  دنیاجک.دنتخاس  هدنز  ار  نارابج  ياه  ّتنـس  دـندرک و  شوماخ  ار  ادـخ  ناگداتـسرف 
«. دنداهن انب  رایسب  ياهرهش  دندروآ و  درگ  ناوارف  نایهاپس  هک  اه  نامه  ، دنتخاس يراوتم  هداد و  تسکش  ار  رفن  نارازه 

یم تموکح  تاماش  هقطنم  رب  زارد  نایلاس  هک  دـندوب  مالـسلا  هیلع  حون  ناـگداون  زا  يرکیپ  يوق  دـنمورین و  رایـسب  نادرم  ، هقلاـمع
زا یضعب  رد  دندوب و  هفرم  یگدنز  هدرتسگ و  يزرواشک  ياراد  هک  دنک  یم  هراشا  يرگید  ردتقم  موق  هب  ، سرلا باحـصا  دندرک و 

.دندوب هتساخرب  تفلاخم  هب  ادخ  ناربمایپ  ربارب  رد  دندرک و  یم  یگدنز  هنایمرواخ  قطانم 

مالـسلا هیلع  یلع  نانمؤم  ریما.مینیب  یم  نامدوخ  رمع  لوط  رد  اه  ناسنا  یگدنز  رد  هک  تسا  يزیگنا  تربع  ياه  سرد  ، مود شخب 
: دیامرف یم  هدمآ ، مکحلا  ررغ  رد  هچنآ  قباطم 

ررغ «. ) . هشیدـنا لقع و  نابحاص  يارب  تسا  یتربع  ثداوح  ياه  ینوگرگد  رد  یهُّنلا ؛ ِباْبلْألا َو  ِیلوِأل  ٌهَْربِع  ِءاضَْقلا  ِفیِراصَت  یف  »
،ح 10774) مکحلا

: دیامرف یم  يرگید  مالک  رد 

یقاب ، يریگب تربع  يا  هدرک  عیاـض  ترمع  هتـشذگ  زا  هچنآ  زا  رگا  َیَِقب ؛ اـم  َتْظِفََحل  َكِرْمُع  یـضام  ْنِم  َْتعَـضأ  اـِمب  َتْرَبَتْعا  َِول  »
،ح 3038) مکحلا ررغ  «. ). درک یهاوخ  ظفح  ار  رمع  هدنام 

ییاه یناریو  ، دـیآ یم  راهب  زا  دـعب  هک  ینازخ  ره  رد.مینیب  یم  اه  ناسنا  ریغ  ناهج  رد  ار  زیگنا  تربع  ياه  سرد  زا  يرگید  شخب 
.اه نآ  دننام  اه و  ناشف  شتآ  ، اه بالیس  ، اه هلزلز  دریگ ، یم  تروص  ترامع  زا  سپ  هک 

ترضح نآ  : میهد یم  نایاپ  - میا هدرک  هراشا  نآ  هب  مه  نیا  زا  شیپ  هک  - مالسلا هیلع  نانمؤمریما  زا  يرگید  ثیدح  اب  ار  نخـس  نیا 
تمدخ رد  هک  ینادرم  زا  یکی  تسا  ندش  ناریو  فرـش  رد  هک  دید  ار  ارـسک  خاک  راثآ  هک  یماگنه  ، درک یم  روبع  نئادم  رانک  زا 

: درک تئارق  ار  رعش  نیا  دوب  ترضح  نآ 

ٍداعیم یلَع  اُوناک  ْمُهَّنأَکَف  ْمِهِرایِد  ِموُسُر  یلَع  ُحایِّرلا  ِتَرَج 
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.دنورب نآ  غارس  هب  تسیاب  یم  هک  دنتشاد  یهاگ  هدعو  اه  نآ  ییوگ  ؛ دیزو اه  نآ  ياه  هناخ  ياه  هناریو  رد  اهداب 

اُوناک ٍهَمْعَن  َو  ٍمیِرَک * ٍماقَم  ٍعوُرُز َو  َو  ٍنُویُع * ٍتاّنَج َو  ْنِم  اوُکَرَت  ْمَک  « :؟ يدـناوخن ار  تایآ  نیا  ارچ  : دومرف مالـسلا  هیلع  ناـنمؤمریما 
همـشچ اه و  غاب  رایـسب  هچ  ؛ » َنیِرَْظنُم اُوناک  ام  ُضْرَْألا َو  ُءامَّسلا َو  ُمِْهیَلَع  ْتََکب  امَف  َنیِرَخآ * ًامْوَق  اهاْنثَرْوَأ  َِکلذَـک َو  َنیِهِکاف * اهِیف 

قرغ نآ  رد  هک  يرگید  ناوارف  ياـه  تمعن  تمیق و  نارگ  اـبیز و  ياهرـصق  اـه و  تـعارز  دنتـشاذگ و  ياـج  هـب  دوـخ  زا  هـک  اـه 
و  ) نیمز هن  تسیرگ و  نانآ  رب  نامسآ  هن  ، میتخاس يرگید  ماوقا  يارب  ثاریم  ار  اه  نیا  ام  نانآ و  يارجام  دوب  هنوگ  نیا  يرآ.دندوب 
،ج راونالا راحب  .) هیآ 29-25 ، ناخد «. ) . دش هداد  یتلهم  اه  نآ  هب  تشونرس ) هظحل  ندیسر  ماگنه  هب   ) هن و  نامـسآ ) نیمز و  لها  هن 

(( 32،ص 422،ح 387

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said: "How many the admonishments are, yet how few those
(who take lessons from them!"(1

اه ینمشد  رد  لادتعا  : 298 تمکح

هراشا

توص
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َمَصاَخ نَم  َهّللا    َ ِیّقَتی نَأ  ُعیِطَتسَی  َال  َِملُظ َو  اَهِیف  َرّصَق  نَم  َِمثَأ َو  ِهَموُصُخلا  ِیف  ََغلَاب  نَم  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

تسا راکمتس  دنک  یهاتوک  ینمشد  رد  هک  سک  نآ  و  راکهانگ ، دنک  يور  هدایز  ینمشد  رد  هک  یسک  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 
 ! دشاب اوقت  اب  دناوت  یمن  دنک  ینمشد  لیلد  یب  هک  سک  ره  و  ، 

يدیهش

زا دناوتن  تسوج  هزیتس  هک  نآ  و  دیـشک ،  متـس  درک  یهاتوک  نآ  رد  هک  نآ  و  دیزرو ، هانگ  دنارذگرد  دح  زا  ار  تموصخ  هک  نآ 
.دیسرت ادخ 

یلیبدرا

هک درادن  یئاناوت  دوش و  هدیشک  متس  تموصخ  دنک  ریصقت  هک  یسک  تسا و  راک  هانگ  تموصخ  رد  دومن  هغلابم  هک  یـسک  دومرف 
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درآ همصاخمب  ور  هک  یسک  ادخ  زا  دزیهرپ 

یتیآ

یسک هدرک و  متس  دنک ، یهاتوک  نآ  رد  هک  ره  تسا و  هدرک  هانگ  دنارذگب ، دح  زا  ار  ینمشد  هک  یـسک  مالـسلا :) هیلع   ) دومرف و 
.دشاب راگزیهرپ  دسرتب و  ادخ  زا  دناوت  یمن  دنک ، عازن  نارگید  اب  هراومه  هک 

نایراصنا

هک نآ  و   ، دش دهاوخ  متس  وا  رب  دزرو  یهاتوک  هک  یسک  ،و  هدرک هانگ  دنارذگب  هزادنا  زا  ار  ینمشد  هک  نآ  : دومرف ترـضح  نآ  و 
 . دزیهرپب ار  ادخ  درادن  تردق  دیامن  ییوج  هزیتس 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

مثیم نبا 

یمن دشاب ، زیتس  رد  نارگید  اب  هک  ره  تسا و  شکمتس  دیایب ، هاتوک  سک  ره  تسا و  راکهنگ  دنک  يراشفاپ  ینمـشد  رد  سک  ره  )
يور هدایز  دـمایپ  لیلد  هب  زیتس ، شکمـشک و  رد  یهاتوک  يور و  هدایز  فرط  ود  زا  مالـسلا ) هیلع   ) ماما دـشاب .) راـگزیهرپ  دـناوت 

راک ندنام  لادتعا  دح  رد  هک  بلطم  نیا  رب  .تسا و  هتـشاد  رذحرب  يریذـپ ، متـس  ینعی  ندـمآ ، هاتوک  دـمایپ  و  هانگ ، روج و  ینعی 
نآ يارب  زیتس ، ینمـشد و  لصا  هب  تبـسن  تسا  يراهنز  دوخ  هک  عیطتـسی …  و ال  تسا : هدومرف  هراشا  هلمج  نیا  اـب  تسا  يراوشد 

.ددرگ يرگید  دنسپان  تافص  ثعاب  تسا  نکمم  ینمشد ، هک 

دیدحلا یبا 

 . َمَصاَخ ْنَم  َهَّللا  َیِقَّتَی  ْنَأ  ُعیِطَتْسَی  َمَلَظ َو َال  اَهِیف  َرَّصَق  ْنَم  َِمثَأ َو  ِهَموُصُْخلا  ِیف  ََغلَاب  ْنَم  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

هلوق ع لثم  اذه 

.بولغم رشلاب  بلاغلا  رخآ  عضوم  یف 

.امهمألأ بلغ  الإ  نانثا  باست  ام  لاقی  ناک  و 

نأ هرکی  لداجملا  هبلغلا و  هسائرلا و  بلط  هاهابملا و  هنظم  امهنإ  اولاق  هقفلا و  مالکلا و  یف  هموصخلا  لدجلا و  نع  ءاملعلا  یهن  دق  و 
.هنیعب نینمؤملا ع  ریمأ  مالک  وه  اذه  هللا و  یقتی  نأ  عیطتسی  الف  همصخ  هرهقی 
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دق ریثک و  ءیـش  اهنع  یهنلا  اهمذ و  یف  ءاج  دقف  هیوایندـلا  مهرومأ  یف  اضعب  مهـضعب  سانلا  هعزانمک  ملعلا  ریغ  یف  هموصخلا  امأ  و 
.امهعضوم یف  رشلا  لهجلا و  حدم  نم  مهنم  نأ  یلع  ایفاک  الوق  مدقت  امیف  هنم  انرکذ 

.اولذ الإ  موق  ءاهفس  لق  ام  فنحألا  لاق  و 

اولاق لهجلا و  الإ  هعفدی  لهاجلا ال  نإف  لهج  نم  نیطاریق  هتزجح  یف  ذخأ  دـق  الإ و  هتیب  نم  دـحأ  نجرخی  ءامکحلا ال  ضعب  لاق  و 
.هل لهاج  نم ال  لهاجلا 

ادعاق ملحلا  لهجلا و  نیب  تنک  اذإ  رعاشلا  لاق  و 

یناشاک

و ملظ ) اهیف  رـصق  نم  و   ) دشاب راکهانگ  هلداجم  هعزانم و  رد  دـیامن  هغلابم  هک  یـسک  مثا ) هموصخلاب  غلاب  نم  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
نم  ) ادخ زا  دزیهرپب  هکنآ  هللا ) یقتی  نا   ) درادن ییاناوت  و  عیطتسی ) و ال   ) دوش یم  هدیسر  متس  تموصخ  رد  دیامن  ریصقت  هک  یـسک 

طارفا یفرط  زا  تسا  ریفنت  نیا  .دراد  تبوعص  تموصخ  رد  تلادع  رب  دح  تیاعر  هچ  دروآ  تمصاخم  هب  يور  هک  یـسک  مصاخ )
تلادع رب  هیبنت  تسا و  تمادن  تراقح و  مزلتـسم  هک  یمالظنا  تسا و  مثا  مزلتـسم  هک  یملظ  موزل  تهج  هب  تموصخ  رد  طیرفت  و 

دراد تبوعص  تموصخ  رد  تلادع  دح  تیاعر  هچ  .تفصن  دح  رب  فوقو  تبوعص  تموصخ و  رد 

یلمآ

ینیوزق

نآ راک  هب  تموصخ و  رد  دـنک  تغلابم  هک  ره  دومرف : تسا  تیـصعم  رد  عوقو  تارطاخم و  بجوم  هک  تموصخ  زا  ریفنت  ماقم  رد 
بولغم مولظم و  دتفین ، رطخ  تیصعم و  رد  ات  .دیامن  يراددوخ  دنک و  یهاتوک  هک  ره  و  دتفا ، هانگ  مثا و  رد  دیامن  مامت  یگداتسیا 

عمجم  ) رد هچنآ  تسا  کیدزن  نخس  نیا  هب  .دیامن و  تمصاخم  هک  ره  اب  ندرک  زیهرپ  مثا  زا  ندومن و  ءاقتا  رب  دشابن  رداق  ددرگ و 
: تفگ يرآ ، تفگ : نامدرم ؟ نیرتدب  رب  يوش  هکنیا  هب  يدرگ  یم  داش  ایآ  تفگ : يدرم  اب  هفیذـح )  ) هک تسا  هدرک  لقن  لاثمالا )

.يدرگن رترب  وا  زا  ات  يدرگن  بلاغ  وا  رب  زگره 

یجیهال

مالسلا هیلع  تفگ  ینعی و  .مصاخ » نم  هللا  یقتی  نا  عیطتسی  ملظ و ال  اهیف  رصق  نم  مثا و  هموصخلا  یف  غلاب  نم  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
اب هک  یتموصخ  عفر  رد  درک  یهاتوک  هک  یسک  تسا و  هدرک  هانگ  دراد  یـسک  اب  هک  یعازن  تموصخ و  رد  درک  هغلابم  هک  یـسک 

.یسک اب  دنک  عازن  تموصخ و  هک  یسک  ار  ادخ  دزیهرپب  هکنیا  درادن  ییاناوت  تسا و  هدیسر  متس  ملظ و  دننک  وا 

ییوخ

لخادـلا ناف  راسخلا ، ررـضلا و  الا  اهنم  لصحی  و ال  هل ، ءاود  ءاد ال  هموصخلا  نا  یلا  مالکلا  اذـه  یف  مالـسلا :) هیلع   ) راـشا ینعملا :
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و نیدـحلا ، نیذـه  نیب  فوقولا  بعـصی  يویندـلا و  راسخلاب  یلتبی  ملظ و  رـصق  نا  يورخالا و  راسخلاب  یلتبی  مثاـی و  غلاـب  اذا  اـهیف 
.حالـصلا حلـصلا و  یلع  امئاد  فوقولا  هموصخلا و  یف  لوخدـلا  مدـع  نم  هل  دـبالف  حاجنلا  دارا  نمف  نیبلا ، یف  يوقتلا  لصا  هیاعر 

هسائرلا و بلط  هاهابملا و  هنظم  امهنا  اولاق : هقفلا و  مالکلا و  یف  هموصخلا  لدجلا و  نع  ءاملعلا  یهن  دق  و  یلزتعملا : حرـشلا  یف  لاق 
: همجرتلا .هنیعب  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما مـالک  وه  اذـه  .هللا و  یقتی  نا  عیطتـسی  ـالف  همـصخ ، هرهقی  نا  هرکی  لداـجملا  و  هبلغلا ،

یئاناوت روخرد  ادخ  زا  يوقت  تاعارم  و  دشکیم ، متس  دیآ  هاتوک  سک  ره  و  دوشیم ، راکهنگ  دنک  هغلابم  هزیتس  رد  سک  ره  دومرف :
.دشابن رگ  هزیتس  رد 

دزاب یم  شیوخ  نید  هنگ  زا   *** دزات یم  هزیتس  ردنا  هک  ره 

يررض درب  دتفا و  متس  هب  يرگ *** هزیتس  دنک  هتوک  هکنآو 

يرتشوش

ام لاقی : ناک  بولغم و  رـشلاب  بلاغلا  رخآ : عضوم  یف  مالـسلا  هیلع  هلوق  لثم  اذـه  دـیدحلا  یبا  نبا  لاـق  لوقا : مالـسلا : هیلع  لاـق  و 
ناک و  امحق ، هموصخلل  نا  لبق : هلوق  لثم  انه  همالک  امنا  مالـسلا و  هیلع  هلاق  امم  هرکذ  ام  نیا  و  تلق : .امهمالا  بلغ  الا  نانثا  باـست 

هاضقلا تاموصخ  یف  لجرلا  ریـصی  یجراخلا و  باستلا  هاضقلا ال  یلا  عفرت  یتلا  تاموصخلاب  دارملا  و  كاذ ، لامجال  لیـصفت  اذه 
یتح الطاب  ءاعدالا  نوک  عم  نورسخی  اقح و  مهئاعدا  نوک  عم  مهقح  نوکرتی  ءافرـشلا  ضعب  ناک  اذل  و  هرکذ ، ام  یلا  هفاضا  انوهوم 

.هموصخلا نم  اوصلخی 

هینغم

نم ینعملا  و  هقح ، نع  ناسنالا  توکـس  اهیف  ریـصقتلا  و  لیبس ، لکب  زوفلا  یلع  صرحلا  اهیف  هغلابملا  و  عازنلا ، لادجلا و  هموصخلا :
عیطتسی و ال   ) اهطسوا اهلدعا و  رومالا  ریخ  و  ابهن ، هقح  بهذ  هیلع  ءادتعالا  عم  اهکرت  نم  و  تامرحملا ، یف  عقو  تاعزنلا  یف  زواجت 

قلزم اهنال  نکما ، امهم  هموصخلا  بابسا  نع  دعتبی  نا  ناسنالا  یلع  نا  و  مدقت ، امل  كاردتسالاب  هبشا  اذه  مصاخ .) نم  هللا  یقتی  نا 
ام لکب  راثلا  الا  یـش ء  و ال  لقع ، نید و ال  اهدمخی  الف  رودـصلا  یف  دـقحلا  ران  تلغ  یتم  و  نئاغـضلا ، داقحالا و  یلا  يدوت  رطخ ،

، رخآ یـش ء  يا  وا  هینمز  وا  هینید  هسایر  یلع  هسفانم  توم  ینمتی  ناسنا  يا  نا  یلا  هراشالا  ردجت  .هدابالا و  یتح  دقاحلا  هیلع  ردـقی 
عـضی هناحبـس ال  هللا  ..نیطایـشلا و  يوام  هبلق  نال  هفلخ ، هالـصلا  و ال  هنع ، هذـخا  زوجی  و ال  نیدـلا ، یلع  نمتوی  دوقحلا ال  اذـه  نا 

.نیعباتملا هل و  نیسفانملا  ءاوسلا و  یلع  نیملاعلا  عیمجب  میحر  فوور  بلق  یف  الا  مالسالا  هوعد 

هدبع

لطابلا و مثا  کلذ  یف  قحلا و  یلا  دری  یتح  هغلابملل  جاتحیف  همصاخملا  یف  هقح  دنع  فقی  نم  ملظلا  بیصی  دق  ملظ : اهیف  رصق  … 
قحلا لینل  ناک  نا 

يرفعج
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مالسالا ضیف 

و هدرک ، هانگ  دـنک  يراشفاپ  هدیـشوک  دروخ  دز و  عازن و  رد  هک  یـسک  تسا : هدومرف  دروخ ) دز و  شهوکن  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
( هاـنگ زا  دروخ  دز و  رد   ) دـناوت یمن  دـنک  عازن  يرگید ) اـب   ) هک یـسک  و  ددرگ ، موـلظم  دـیامن  يراددوـخ  یهاـتوک و  هک  یـسک 

(. تسا راوشد  عازن  رد  تسا  يراکزیهرپ  يوقت و  همزال  هک  دح  زا  ندومنن  زواجت  تلادع و  تیاعر  اریز   ) دشاب راکزیهرپ 

ینامز

لاثما تبیغ و  غورد ، ینیچ ، نخس  یئاتـسدوخ ، یبلط ، تسایر  تاهابم ، لادج ، دننام  دوش  یم  یهتنم  عازن  هب  هک  ار  یلماوع  مالـسا 
نینچ رد  دوـش ، یم  هدـیناشک  عازن  هب  هاـگآدوخان  روـطب  ناـسنا  یهاـگ  لاـح  نیع  رد  یلو  تسا  هدرک  موـکحم  دـسافم  هنوـگ  نیا 

دنک يور  هداـیز  ینمـشد  رد  هکنآ  یلو  دـننک  یم  ناـیز  راـبتعا  وربآ و  تورث ، نـید ، رظن  زا  ود  ره  عازن  نـیفرط  هـچ  رگا  يدراوـم 
نیا هجوت  لباق  هتکن  .دـهد  یم  تسد  زا  ار  يراکزیهرپ  هدومیپ و  ار  اـطخ  هار  نمـشد  رب  يزوریپ  يارب  اریز  تسا ، رتداـیز  شهاـنگ 

یتـقو هک  تسا  نیا  ترـضح  روظنم  .تسا  هدرک  ملظ  دـنک  یهاـتوک  عازن  رد  هک  یـسک  دـیامرف : یم  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما هک  تسا 
زا هک  تسا  مـالظنا )  ) مالـسا رظن  زا  لـمع  نیا  تسا و  هدـش  عقاو  مولظم  درکن  عاـفد  شیوخ  قـح  زا  دـش و  هدیـشک  عازن  هب  ناـسنا 

تـسا ملظ  متـس و  عون  کی  دوخ ، دـهد  یم  تارج  ندرک  ملظ  رد  ار  رگمتـس  هک  رظن  نیا  زا  تسا و  هدـش  هدرمـش  گرزب  ناهانگ 
دنراد هزاجا  هدش  بضغ  نانآ  قح  هک  یناناملـسم  : ) دیامرف یم  دـهد  یم  هعماج  مظن  هب  هجوت  هک  نابرهم  يادـخ  .هعماج  هب  تبـسن 

(. دراد تردق  نانآ  يزوریپ  يارب  ادخ  دننک و  دربن  دوخ  قح  زا  عافد  يارب 

يزاریش دمحم  دیس 

مصاخی مل  ناب  اهیف ) رصق  ام  و   ) هبشا ام  ءاذیالا و  بذکلاب و  دحلا ، نع  يدعتی  هنال  مثا ) هموصخلا  یف  غلاب  نم  : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
دی یلع  ضبقلاب  هللا ، رما  فالخ  هنال  ملظ )  ) هل فقی  نا  نودـب  ءاشی  فیک  ملظی  ملاظلا  كرت  لب  هناحبـس ، هللا  هررق  يذـلا  رادـقملاب 

.طرفم وا  اهیف  طرفم  اما  ناسنالا  نال  همصاخملا ، دنع  يوقتلا  هبوعص  نایبل  اذه  مصاخ ) نم  هللا  یقتی  نا  عیطتسی  و ال   ) ملالظلا

يوسوم

ناک فیک  راصتنالا  دارا  لدجلا و  ناسنالا  رثکا  اذا  حرـشلا : .نواهت  رـصق : .مارحلا  وه  مثالا و  بکترا  مثا : .لادجلا  هموصخلا : هغللا :
لاح لک  یلع  ملظیـس و  هناف  بجی  امک  عفادـی  مل  رـصق و  اذا  اما  مارحلا و  یلا  لالحلا  زواجتی  هیعرـشلا و  دودـحلا  يدـعتی  هنـال  مثا 

.هموصخلا لادجلا و  نع  یهن  یبنلا  نال  هللا  يوقت  یلع  لصحی  نل  مصاخملا 

یناقلاط

رگ هزیتس  هکنآ  دوش و  یم  متـس  وا  رب  دـنک ، یهاـتوک  نآ  رد  سک  ره  دوش و  یم  راـکهزب  دـنک ، يور  هداـیز  هزیتـس  رد  سک  ره  »
« .دسرتب ادخ  زا  دناوت  یمن  تسا ،

تسایر و تاهابم و  بسک  هلیسو  تسا  نکمم  دنا  هتفگ  دنا و  هتشاد  رذح  رب  هقف  یمالک و  ثحابم  رد  زیتس  لدج و  زا  نادنمـشناد 
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دناوت یمن  هنوگ  نیدب  دنک و  بولغم  ار  وا  شنمـشد  دراد  یمن  شوخ  دنک ، یم  لادج  هک  یـسک  ددرگ و  لباقم  فرط  رب  یگریچ 
رایـسب شهوکن  ییایند ، لئاسم  رد  مدرم  ياهزیتس  دننام  دـشابن  یملع  لئاسم  رد  هک  رگید  ياه  هزیتس  دروم  رد  اما  .دـسرتب  ادـخ  زا 

.میدروآ هتشذگ  لئاسم  رد  ار  نآ  زا  یشخب  ام  دنا و  هدرک  یهن  نآ  زا  هدیسر و 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

، َمَلَظ اَهِیف  َرَّصَق  ْنَم  ،َو  َِمثَأ ِهَموصُخلا  ِیف  ََغلَاب  ْنَم 

.َمَصاَخ ْنَم  َهّللا  َیِقَّتَی  ْنَأ  ُعیِطَتْسَی  َال  َو 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

یم عیاض  شقح  و   ) هدرک متس  دوخ  رب  دنک  یهاتوک  هک  یسک  دوش و  یم  هانگ  هدولآ  ، دنک طارفا  نافلاخم  اب  ینمشد  رد  هک  یسک 
رد هللا  همحر  بیطخ  هنامیکح : راتفگ  دنـس   ). .دـنک تیاعر  ار  اوقت  قح  دـناوت  یمن  دـیآرب  تموصخ  ماـقم  رد  هک  یـسک  و  ددرگ )

( یـضر دّیـس  زا  دـعب   ) داشرا و رد  ار  هنامیکح  راتفگ  نیا  هللا  همحر  دـیفم  خیـش  یـضر ) دّیـس  موحرم  زا  شیپ  :) دـیوگ یم  رداـصم 
هچنآ مامت  دـهد  یم  ناشن  هک  تسا  تسد  رد  ینئارق  میا  هتفگ  اهراب.تسا  هدروآ  لاـثمالا  عمجم  باـتک  رد  يافوتم 518 )  ) ینادیم
لقن ترـضح  نآ  زا  یتوافت  اب  ار  نآ  ردص  زین  يدـُمآ.تسا  هدـش  لقن  یـضر  فیرـش  رب  مدـقتم  باتک  زا  هدـمآ  لاثمالا  عمجم  رد 
باتک رد  یلو  ؛ هدـمآ هنامیکح  مـالک  نیا  ردـص  طـقف  دـیفم  داـشرا  باـتک  رد  ص 235 .) ،ج 4، هغالبلا جـهن  رداـصم  ) .تسا هدرک 

( ( ،ص 239 صاصتخا ) .تسا هدش  رکذ  نآ  مامت  دیفم  خیش  صاصتخا 

تموصخ رد  لادتعا 

اب ینمـشد  رد  هک  یـسک  :» دـیامرف یم  تسخن  ، هتخادرپ تموـصخ  دروـم  رد  هتکن  هس  هب  هناـمیکح  مـالک  نیا  رد  مالـسلا  هـیلع  ماـما 
( . َِمثَأ ِهَموصُخلا  ِیف  ََغلَاب  ْنَم  ( ؛» دوش یم  هدولآ  هانگ  هب  دنک  طارفا  نافلاخم 

رد بضغ  مشخ و  شتآ  دـنوش و  یم  نآ  راتفرگ  یتقو  دارفا  نیرتهب  یتح  ، تسین لرتنک  لـباق  نارگید  اـب  زیتس  تموصخ و  ًـالومعم 
يوربآ نتخیر  اوران ، نانخس  نتفگ  ، متس ملظ و  لیبقزا  یناهانگ  راتفرگ  دنتسین و  نتـشیوخ  لرتنک  هب  رداق  ددرگ  یم  رو  هلعـش  نانآ 

.دنوش یم  ناناملسم  رازآ  تیذا و  نارگید و 

متـس دوخ  رب  دنک  یهاتوک  قح  قاقحا  تموصخ و  ماقم  رد  هک  یـسک  و  :» دـیامرف یم  ، هدرک هراشا  نآ  لباقم  هطقن  هب  مود  هلمج  رد 
( . َمَلَظ اَهِیف  َرَّصَق  ْنَم  َو  ( ؛») دوش یم  لامیاپ  شقح  اریز   ) هدرک

هیآ ، هرقب «. ) . دوش امـش  هب  ملظ  هن  دینک و  ملظ  هن  َنوُمَلُْظت ؛ » َنوُِملْظَت َو ال  ال  : » دیامرف یم  ابر  زا  یهن  تایآ  لیذ  رد  زین  دـیجم  نآرق 
(279
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هک تبـسن  نامه  هب  دهد  یم  روتـسد  هک  تسا  یمالـسا  عیـسو  راعـش  کی  تقیقح  رد  یلو  ؛ تسا ناراوخابر  هرابرد  هیآ  نیا  هچرگ 
: نادنمشناد زا  یضعب  هتفگ  هب  دننک و  بانتجا  زین  ملظ  هب  نداد  نت  زا  دیاب  دنزیهرپب  يرگمتس  زا  دیاب  ناناملسم 

یمن یـسک  ، دنـشاب هتـشاد  دوخ  زا  عافد  يارب  یفاک  یگدامآ  ناناملـسم  رگا  و  «. دوش یم  ادیپ  رتمک  رگمتـس  دـشابن  شِک  متـس  رگا  »
.هدم متس  هب  نت  مییوگب  دیاب  مولظم  هب  ، نکم متس  مییوگب  ملاظ  هب  دیاب  هک  هنوگ  نامه  نیاربانب  ، دنک متس  اه  نآ  هب  دناوت 

نینچ رد  نداهن  ماگ  زا  دناوت  یم  ات  دوشن و  قح  قاقحا  يارب  زیتس  تموصخ و  نادـیم  دراو  ناسنا  هک  رتهب  هچ  تسا  نینچ  هک  لاح 
تموصخ ماقم  رد  هک  یـسک  و  :» دـیامرف یم  هلمج  نیموس  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  ور  نیازا  ، دزیهرپب ترورـض  ماـگنه  هب  زج  ینادـیم 

( . َمَصاَخ ْنَم  َهّللا  َیِقَّتَی  ْنَأ  ُعیِطَتْسَی  َال  َو  ( ؛» دنک تیاعر  ار  اوقت  قح  دناوت  یمن  دیآرب 

هچ دنزیخنرب و  تموصخ  زیتس و  ثحب و  رج و  هب  یـسک  اب  ناکمالا  یتح  دننک  یم  یعـس  یقّتم  تیـصخش و  اب  دارفا  ، لیلد نیمه  هب 
.دنوشن دراو  كانرطخ  نادیم  نیا  رد  ات  دنهد  یم  فلاخم  هب  ار  نآ  دننک و  یم  رظن  فرص  دوخ  قوقح  یضعب  زا  اسب 

ددنـسپ و یمن  زگره  زین  ار  یتلاح  نینچ  مالـسا  هکارچ  دنـشاب  ریذـپ  ملظ  لیلذ و  ، نوبز ، نامیا اب  دارفا  هک  تسین  انعم  نادـب  نیا  هتبلا 
.دیشاب ریذپ  ملظ  هن  دینک و  ملظ  هن  دهد  یم  روتسد 

تموصخ تارطخ 

باب یفاـک  باـتک  رد  هللا  همحر  ینیلک  تسا ؛ هدـش  یهن  تموصخ  همـصاخم و  زا  تدـش  هب  مالـسلا  مهیلع  ناـموصعم  تاـیاور  رد 
: دومرف هک  دنک  یم  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  زا  ، نآ ثیدح  نیتسخن  رد  هتخاس و  دقعنم  عوضوم  نیا  هرابرد  یصوصخم 

هک دیزیهرپب  تموصخ  ءارم و  لادـج و  زا  ُقاَفِّنلا ؛ اَمِْهیَلَع  ُُتْبنَی  ِناَوْخِْإلا َو  یَلَع  َبُولُْقلا  ِناَضِرُْمی  اَمُهَّنِإَف  َهَموُصُْخلا  َءاَرِْملا َو  ْمُکاَّیِإ َو  »
 ( ،ج 2،ص 300،ح 1 یفاک «. ) . دناشفا یم  اه  نآ  نایم  رد  ییادج  رذب  دزاس و  یم  رامیب  رگیدکی  هب  تبسن  ار  ناتسود  ياه  لد 

: دومرف هک  میناوخ  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  يرگید  ثیدح  رد 

هدرکن شرافـس  نیا  لثم  يزیچ  هرابرد  زگره  لیئربج  ِلاَجِّرلا ؛ ِهاَداَعُم  ِیف  ََّیلِإ  َدِـهَع  اَم  ٍءْیَـش  ِیف  مالـسلا  هیلع  ُلِیئَْربَج  ََّیلِإ  َدِـهَع  اَم  »
 ( ،ص 302،ح 11 نامه «. ) . دیزیهرپب رگیدکی  اب  ینمشد  زا  : هک دوب 

: دومرف هک  هدش  لقن  ترضح  نامه  زا  يرگید  ریبعت  رد 

هاگ چـیه  ِّزِْعلِاب ؛ ُبَهْذَـت  َهَرْوَْعلا َو  ُفِشْکَت  اَهَّنِإَف  ِساَّنلا  َهَّراَشُم  َكاَّیِإ َو  ِیل  ِِهلْوَق  ُرِخآَف  ِینَظَعَو  اَّلِإ  ُّطَق  مالـسلا  هیلع  ُلِیئَْربَج  ِیناَـتَأ  اَـم  »
ناهنپ بویع  هک  زیهرپب  مدرم  اب  تموصخ  زا  : دوب نیا  شزردنا  نیرخآ.داد  یم  زردنا  دنپ و  ار  نم  هک  نیا  زج  دماین  نم  دزن  لیئربج 

 ( ،ح 10 نامه «. ) . درب یم  دوخ  اب  ار  ناسنا  تزع  دزاس و  یم  راکشآ  ار 

یسیلگنا
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Imam Ali ibn Abu Talib said : “ Whoever goes too far contending, as well as that who
.”. falls short therein, becomes oppressed, and it is difficult for a contender to fear Allāh

اه ینارگن  رد  زامن  : 299 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

َهَِیفاَعلا َهّللا  َلَأسَأ  ِنیَتَعکَر َو    َ ّیَلُصأ یّتَح  ُهَدَعب  ُتلِهمُأ  ٌبنَذ  ِیّنَمَهأ  اَم  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

ادـخ زا  هک  مشاـب  هتـشاد  زاـمن  تعکر  ود  تلهم  مهد و  ماـجنا  رگا  تساوراـن  ادـخ  نم و  نیب  هک  هچنآ  دومرف : وا ، رب  ادـخ  دورد  و 
 . تخاس دهاوخن  نیگهودنا  ارم  مبلط ، تیفاع 

يدیهش

.دراد یمن  نیگهودنا  ارم  مشاب  هتشاد  ندرازگ  زامن  تعکر  ود  تلهم  نآ  زا  سپ  هک  یهانگ 

یلیبدرا

نآ یهاوخ  رذعب  ار  زامن  تعکر  ود  مرازگب  ات  نآ  زا  دعب  موش  هداد  تلهم  هک  یهانگ  ارم  درکن  نیگهودنا 

یتیآ

.مشاب هتشاد  ار  زامن  تعکر  ود  ندروآ  ياج  هب  تلهم  نآ  زا  سپ  هک  یهانگ  دنکن ، منیگهودنا  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

تیفاع دـنوادخ  زا  ،و  درکن منیگهودـنا  مروآ  ياج  هب  زامن  تعکر  ود  ات  متفای  تلهم  نآ  زا  سپ  هک  یهاـنگ  : دومرف ترـضح  نآ  و 
 . مهاوخ یم 

اه حرش 

يدنوار
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.هدوتلا لهملا : .ترخا و  يا  تلهما  و 

يردیک

مثیم نبا 

زا ینعی : تخاسن .) نیگمغ  ارم  مهاوخب ) تیفاع  دـنوادخ  زا  و   ) مناوخب زامن  تعکر  ود  ات  متفای  تصرف  نآ  زا  سپ  هک  یهانگ  نآ  )
ثعاب زامن  هک  نآ  حیـضوت  .مناوخب  زامن  تعکر  ود  ات  دـشاب  هداد  یتلهم  نم  هب  نآ  زا  سپ  دـنوادخ  هک  متـسین  كانهودـنا  یهانگ 

.دش دهاوخن  نیگمغ  هانگ  ببس  هب  دناوخب ، زامن  تعکر  ود  ات  دنک  ادیپ  یتصرف  ناسنا  هک  یتقو  تسا ، هانگ  ششخب 

دیدحلا یبا 

[ ٌْرمَأ  ] ِینَّمَهَأ اَم  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

 . َهَِیفاَْعلا َهَّللا  َلَأْسَأ  ِْنیَتَعْکَر َو  َیِّلَصُأ  یَّتَح  ُهَدَْعب  ُْتلِْهمُأ  ٌْبنَذ 

ناسنإلا لجاعی  يذـلا ال  بنذـلا  نأ  مالکلا  ینعم  اهب و  مامتهالا  اهیلإ و  هضهنلل  میلعت  اهقیرط و  یلإ  قیرطت  هبوتلا و  باـبل  حـتف  اذـه 
الجاع و هالـصلا  یلإ  موقی  نأب  کلذ  نارفغلا و  هلیمأت  وفعلا و  نع  هؤاـجر  عطقنی  ـال  يأ  هب  متهی  ـالأ  ناـسنإلل  یغبنی  توملاـب  هبیقع 

اذإ هنإف  هعاطلا  یلع  نوعلا  یصاعملا و  نم  همـصعلا  بونذلا و  نم  هیفاعلا  هللا  لأسی  هدواعملا و  كرت  یلع  مزعی  مدنی و  هللا و  رفغتـسی 
.بنذلا کلذ  باقع  هنع  طقس  هبوتلا  طئارش  یفوتسا  هحیحص و  هینب  کلذ  لعف 

توملا نم  رذحلا  رذحلا  لاق  دـق  هنأکف  مالکلا  لوصحم  وه  اذـه  ناک  اذإ  هنأل  بونذـلا  هعقاوم  نم  میظع  ریذـحت  مالکلا  اذـه  یف  و 
اذإ ناسنإلاف  هتغب  هذـخأی  هئجافی و ال  هنإ ال  هبوتلا  لبق  ئجافملا  توملا  نم  هقث  یلع  سیل  ناسنإلا  نأ  بیر  هبوتلا و ال  لبق  ئجافملا 

یقوتلا یصاعملا  بونذلا و  یقوتی  اریصب  القاع  ناک 

یناشاک

یلـصا یتـح   ) نآ زا  دـعب  موش  هداد  تلهم  هک  هدـعب ) تلهما   ) یهاـنگ ارم  درکن  كانهودـنا  بنذ ) ینمها  اـم  مالـسلا : هیلع  لاـق  (و 
هرافک هالص  يادا  هکنآ  هب  تسا  تراشا  يرگید و  يارب  زا  تسا  نیقلت  نیا  .یهاوخ  رذع  هب  ار  زامن  تعکر  ود  مرازگب  ات  نیتعکر )

.تارکنم تائیطخ و  همه  زا  تسا  موصعم  هکنآ  تهج  هب  تسا  ینثتسم  مکح  نیا  زا  ترضح  نآ  هن  رگا  تسا و  تائیس 

یلمآ

ینیوزق

.مرازگب زامن  تعکر  رود  هک  ردق  نآ  نآ  زا  دعب  متفای  تلهم  هک  یهانگ  ارم  دنکفین  هودنا  رد  دومرف : و 

یجیهال
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هک یهانگ  ارم  دراد  یمن  نوزحم  مالسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .نیتعکر » یلصا  یتح  هدعب ، تلهما  بنذ  ینمها  ام  : » مالسلا هیلع  لاق  و 
.مرازگب زامن  تعکر  ود  هکنیا  ات  نآ  زا  دعب  موش  هداد  تلهم 

ییوخ

هیلع  ) هضرغ و  هایحلا ، ءاقب  ببـسب  بنذـلا  اذـه  نع  هبوتلا  ناکما  - 1 نیهجول : نیتعکر  هدـعب  یلـصی  بنذ  نع  هیمهالا  یفن  ینعملا :
بنذلا ریفکتل  بجوم  اهب  لمعلا  نیتعکر و  هالص  قیفوت  نا  هبوتلا 2 - یلا  هعراسملا  هلهملا و  هذه  نم  هدافتسالا  یلع  ثحلا  مالسلا )

هودنا دشاب  زامن  تعکر  ود  تلهم  نآ  زا  دعب  ارم  هک  یهانگ  دومرف : همجرتلا : .تائیسلا  نبهذی  تانسحلا  نا  بلقلا ، نع  هرثا  وحم  و 
.درادن

رارقرب دش  رمع  تلهم  رگا  رابهودنا *** نم  یهانگ  دشابن 

زاین مرایب  نم  قح  هاگرد  هب  *** زامن مباوخب  نم  نآ  لابند  هک 

يرتشوش

رکـشی میحر  مکبر  ناف  لسکلا  مکایا و  مالـسلا ) هیلع  ! ) قداصلا نع  هیقفلا )  ) یف هیفاـعلا ) هللا  لاـسا  و   ) دـیدحلا یبا  نبا  داز  لوقا و 
هلخدیف یلاعت  هللا  هجو  هب  دیری  اعوطت  اموی  موصیل  هنا  هنجلا و  هللا  هلخدیف  یلاعت  هللا  هجو  امهب  دیری  نیتعکرلا  یلصی  لجرلا  نا  لیلقلا 

نم ام  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نع  و  تادابعلا و ) …  نم  مالـسلا ) هیلع   ) هنیب ام  یف  نوعبرـالا - یناـثلا و  لـصفلا   ) .هنجلا هب  هللا 
یف .مکتالـصب و  اهوئفطاف  مکروهظ  یلع  اهومتدـق  وا  یتلا  مکنارین  یلا  اوموق  سانلا  يدـی  نیب  کلم  يدان  الا  اهتق  رـضحی و  هالص 
امب بهذت  لیللاب  نموملا  هالـص  يا  تائیـسلا ) …  نبهذی  تانـسحلا  نا  یلاعت … ( : هلوق  یف  مالـسلا ) هیلع   ) قداصلا نع  یفاکلا ) )
یف .بنذ و  هللا  نیب  هنیب و  سیل  فرـصنا و  اـمهیف  لوقیاـم  ملعی  نیتعکر  یلـص  نم  مالـسلا ) هیلع   ) هنع و  راـهنلا - یف  بنذ  نم  لـمع 

يواسم الا  يری  سانلا ال  یلی  اـمم  هرهاـظ  هباـتک  هیلا  عفدـیف  خیـشب  هماـیقلا  موی  یتوی  مالـسلا ) هیلع   ) قداـصلا نع  لاـمعالا ) باوث  )
راد یف  یل  یلصت  تنک  دق  کبذعا و  نا  ییحتسا  انا  خیـش  ای  هلالج : لج  لوقیف  رانلا ؟ یلا  یب  رماتا  برای : لوقیف  هیلع  کلذ  لوطیف 

.هنجلا یلا  يدبعب  اوبهذا  ایندلا 

هینغم

، هرفغملا بلط  هبوتلا و  لبق  توملا  هاجافم  نم  افوخ  هیـصعملا  نم  اریذحت  لب  هبوتلا ، یلع  مزعلا  عم  بونذلا  لعف  یف  ءارغا  اذه  سیل 
نم لاق  و  وفعلا ، بلط  نم  نوها  بنذـلا  كرت  نال  هیفاعلا ) هللا  لاسا  و   ) ناوالا تاوف  لبق  هباـنالا  یلا  عارـسالا  یلع  نیبنذـملل  اـثح  و 

(. نیلاحلا نع  اهانغا  ناک  ام  : ) لاق

هدبع

هبوتلل اقیقحت  نیتعکر  یلص  هدعب  لجالا  نم  هلهم  یطعا  هنزحاف و  ابنذ  بسک  اذا  ناک  نیتعکر : یلصا  یتح  … 

يرفعج
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مالسالا ضیف 

هزادنا هب  مدرمن ) ناهگان   ) متفای تلهم  نآ  زا  سپ  هک  یهانگ  درکن  منیگهودنا  تسا : هدومرف  هبوت ) هب  بیغرت  رد   ) مالسلا هیلع  ماما 
هب كاپ و  تین  اب  دش و  بکترم  یهانگ  ناسنا  هاگ  ره  اریز   ) مهاوخب ار  هانگ )  ) نآ حالـصا  ادخ  زا  مرازگ و  زامن  تعکر  ود  هک  يا 
اج هب  ار  نآ  راـب  رگد  هک  تفرگ  میمـصت  هتـشگ  نامیـشپ  هدرک  زا  دوب و  راودـیما  دـنوادخ  شزرمآ  شـشخب و  هب  یتسرد  یتسار و 
نآ ور  نیا  زا  سپ  دوش  یمن  رفیک  هانگ  نآ  هب  تساوخ  شزرمآ  یلاعتقح  زا  داتـسیا و  تسا  هانگ  هرافک  دوخ  هک  زاـمن  هب  درواـین و 

هکنیا هب  تسا  هراشا  يرگید و  هب  نتخومآ  يارب  مالـسلا  هیلع  ماما  شیامرف  هک  دـنامن  هتفگاـن  و  دزاـس ، یمن  نیگهودـنا  ار  وا  هاـنگ 
زا موصعم و  ترضح  نآ  هنرگو  دسرتب ، هبوت  زا  شیپ  یناهگان  گرم  زا  دنام و  رود  هانگ  زا  دیاب  ناسنا  تسا و  ناهانگ  هرافک  زامن 

.دشاب یم  كاپ  هزنم و  هانگ  ره 

ینامز

یـضیرم هانگ ، زا  معا  دشاب  رما  هملک  هک  یتروص  رد  .تسا  هانگ  بنذ )  ) هملک رما )  ) هملک ياجب  هغالبلا  جهن  ياه  هخـسن  بلغا  رد 
.تسین و مهم  هثداح  نآ  دـشاب ، ادـخ  زا  تساوخرد  تصرف  هک  يا  هثداـح  ره  رد  هک  تسا  نیا  نآ  ياـنعم  تسارگید و  ثداوح  و 
( مالسلا هیلع   ) ماما روظنم  دشاب  هانگ  بنذ )  ) هملک هک  یتروص  رد  یلو  تسا  رتبسانم  مالسلا ) هیلع   ) ماما هیور  شیامرف و  اب  انعم  نیا 

هدنیآ تشونرـس و  هب  تبـسن  دیابن  دنک ، شـشخب  تساوخرد  ادخ  زا  دراد  تصرف  ندرک  هانگ  زا  سپ  هک  يراکهانگ  هک  تسا  نیا 
هدیـشخب شناهانگ  هدرک و  هبوت  اعقاو  اریز  دـشخب ، یم  ار  شهانگ  ادـخ  درک  هبوت  دـناوخ و  زامن  یتقو  .دـشاب  هتـشاد  تشحو  دوخ 

.تسا هتفرگ  رارق  ادخ  نیبوبحم  فیدر  رد  تسا و  هدش 

يزاریش دمحم  دیس 

يا هیفاعلا ) هللا  لئسا  و   ) هالصلا ببسب  هتاضرم  یلا  برتقا  نال  نیتعکر ) یلصا  یتح  هدعب  تلهما  بنذ  ینمها  ام  : ) مالسلا هیلع  لاق  و 
.نارفغلا وفعلا و  ثروی  هنا  بنذلا و  دعب  لمعلا  اذه  موزل  نایبل ، همکحلا  هذه  و  بنذلا ، کلذ  نع  ینوفعی  نا 

يوسوم

هبانالا هبوتلا و  یلا  رداب  یصع  اذا  ناسنالا  نا  همحرلا  قیفوتلا و  یعاود  نم  نکل  رانلا و  هباقع  هریبک و  هتاعبت  میظع و  بنذلا  حرـشلا :
 … هبر نم  هبقاعلا  نسح  وفعلا و  بلط  نیتعکر و  یلصف  هبر  یلا 

یناقلاط

یمن نیگهودـنا  ارم  مبلطب  تیفاـع  دـنوادخ  زا  مرازگب و  زاـمن  تعکر  ود  هک  موـش  هداد  تلهم  نآ  زا  سپ  هک  یهاـنگ - يراـک -  »
« .دزاس

گرم نآ  زا  سپ  هلصافالب  هک  یهانگ  هک  تسا  نیا  نآ  ینعم  تسا و  نآ  رب  مامتها  هب  میلعت  هبوت و  باب  يارب  یشیاشگ  نخـس  نیا 
نآ هب  دریگب  میمـصت  رافغتـسا  ندرازگزاـمن و  اـب  دـنکن و  عـطق  شزرمآ  وـفع و  زا  ار  دوـخ  دـیما  یمدآ  هک  دراد  نآ  ياـج  دـشابن ،
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.دنک تلأسم  ار  یصاعم  زا  تمصع  هانگ و  زا  تیفاع  دنوادخ  زا  ددرگنرب و 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

.َهَِیفاَْعلا َهّللا  َلَأْسَأ  ِْنیَتَعْکَر َو  َیِّلَصُأ  یَّتَح  ُهَدَْعب  ُْتلِْهمُأ  ٌْبنَذ  ِینَّمَهَأ  اَم 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

وفع و) ، نآ زا  سپ  ای  زامن  نیا  رد   ) هکارچ دنک  یمن  نارگن  ارم  دشاب  میارب  تلهم  زامن  تعکر  ود  هزادـنا  هب  نآ  زا  سپ  هک  یهانگ 
جارـس زا  لـقن  هب  ار  هناـمیکح  مـالک  نیا  بیطخ  موحرم  هناـمیکح : راـتفگ  دنـس  (. ) . منک یم  هبوت  و   ) مبلط یم  ادـخ  زا  ار  تیفاـع 

هک تسا  هجوت  نایاش  یلو  ،ج 4،ص 235 .) هغالبلا جـهن  رداصم  ) .تسا هدروآ  هغالبلا  جـهن  ترابع  نیع  هب  مکحلا  ررغ  كولملا و 
ررغ راونالا و  راحب  هغالبلا و  جهن  خسن  زا  يرایسب  رداصم و  باتک  رد  هدمآ  حلاص  یحبص  هخسن  رد  هک  َهَِیفاْعلا ) َهّللا  ُلَأْسَأ  َو   ) هلمج

 ( تسا دیدحلا  یبا  نبا  هخسن  تافاضا  زا  رخآ  هلمج  نیا  تسا  دقتعم  يرتشوش  هماّلع  موحرم  تسا و  هدماین  نآ  ریغ  مکحلا و 

هبوت شور  هار و 

ود تلهم  نآ  زا  دعب  هک  یهانگ  :» دـیامرف یم  دـهد و  یم  ناشن  دوخ  هنامیکح  راتفگ  نیا  رد  ار  هانگ  زا  تاجن  هار  مالـسلا  هیلع  ماما 
و  ) مبلط یم  ادـخ  زا  ار  تیفاع  وفع و ) ، نآ زا  دـعب  ای  زامن  نیا  رد  هکارچ   ) دـنک یمن  نیگمغ  نارگن و  ارم  مشاب  هتـشاد  زامن  تعکر 

( . َهَِیفاَْعلا َهّللا  َلَأْسَأ  ِْنیَتَعْکَر َو  َیِّلَصُأ  یَّتَح  ُهَدَْعب  ُْتلِْهمُأ  ٌْبنَذ  ِینَّمَهَأ  اَم  ( ؛») منک یم  هبوت 

هار ناسنا  هکارچ  ، تسا ندـشن  نارگن  نیگهودـنا و  ینعم  هب  هکلب  ، تسین هانگ  ندرمـش  تیمها  یب  يانعم  هب  ٌْبنَذ » ِینَّمَهَأ  اَم   » هلمج
هک هنوگ  نیا  هب  تسا  هبوت  هب  قیوشت  هکلب  ، تسین هانگ  هب  قیوشت  ، فیرـش مالک  نیا  لاح  ره  هب.دـنک  یم  زاـب  زاـمن  قیرط  زا  ار  هبوت 

یناهگان گرم  اه و  هتکـس  لـیبقزا  وا  دوجو  ینورد  لـماوع  هاوخ  دـسرب  ارف  ناـسنا  گرم  تسا  نکمم  هظحل  ره  دـهد  یم  رادـشه 
ار یتلهم  دـیاب  ناسنا  نیاربانب  دـهد ، یم  نایاپ  ناسنا  رمع  هب  هظحل  کی  رد  هک  ینوگانوگ  ثداوح  ینورب و  لماوع  ای  دوش و  ثعاب 

يور ادـخ  هاگرد  هب  دزاس و  رود  دوخ  زا  ار  ناطیـش  ًاروف  دـهدن و  تسد  زا  دراد  ادـخ  هاگـشیپ  رد  هبوت  زامن و  تعکر  ود  يارب  هک 
.دنک بلط  ار  شزرمآ  وفع و  ، تمادن راهظا  هانگ و  هب  رارقا  عوضخ و  میظعت و  اب  دروآ و 

: تسا نیا  مالسلا  هیلع  ماما  روظنم  هک  هدش  هداد  قوف  مالک  ریسفت  رد  زین  لامتحا  نیا 

« ِتائِّیَّسلا َْنبِهُْذی  ِتانَسَْحلا  َّنِإ   » باب زا  ، دهد ماجنا  هانگ  زا  دعب  زامن  ناسنا  هاگره 

.درادن یعنام  ریسفت  ود  ره  نایم  عمج  و.دنک  یم  وحم  شناج  حور و  وا و  لامعا  همان  زا  ار  هانگ  راثآ  يزامن  نینچ 

هدـماین هغالبلا  جـهن  خـسن  بلاغ  رد  َهَِیفاَْعلا » َهّللا  َلَأْسَأ  َو   » هلمج ، دـش هتفگ  زیمآ  تمکح  راتفگ  نیا  دنـس  ثحب  رد  هک  هنوگ  ناـمه 
رد هانگ  هب  ندش  هدولآ  زا  تیفاع  ادخ  زا  هک  تسا  نیا  شموهفم  هدش و  رکذ  حلاص  یحبص  دیدحلا و  یبا  نبا  هخسن  رد  یلو  ؛ تسا
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دعب ناسنا  هک  دشاب  بلطم  نیا  هب  يا  هراشا  دناوت  یم  هلمج  نیا.منک  یم  اضاقت  ار  هتشذگ  هب  تبـسن  یهلا  باذع  زا  تیفاع  هدنیآ و 
یفورعم ثیدح  قباطم  اریز  ، دشاب هتـشاد  نآ  ربارب  رد  تیفاع  دوشن و  هانگ  هدولآ  هدنیآ  رد  دـنک  تبقارم  هبوت  هانگ و  هب  یگدولآ  زا 

تسا هبوت  تساوخرد  زا  رت  ناسآ  هانگ  كرت  ، هدمآ راونالاراحب  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  زا  هک 

ُكْرَت :» تسا هدـمآ  تروـص  نیا  هب  زین  تمکح 170  رد  ،ج 70،ص 364. راونـالا راـحب  ( . ) . َِهبْوَّتلا ِبَلَط  ْنِم  ُنَوـْهَأ  ِْبنَّذـلا  ُكْرَت  )
 ( تسا هدمآ  « َِهبْوَّتلا َبَلَط  » ترابع نامه  رگید  خسن  زا  يدادعت  رد  یلو  « ِهَنوُؤَْملا ِبَلَط  ْنِم  ُنَوْهَأ  ِْبنَّذلا 

نآ نتخادنین  ریخأت  هبوت و  تقیقح 

یمن هدوشگ  تمحر  باب  نیا  رگا  تسا و  هدش  هدوشگ  راکاطخ  ناگدنب  يور  هب  هک  تسا  یهلا  تمحر  مهم  ياهرد  زا  يرد  ، هبوت
ایلوا ایبنا و  یتح  همه  لاح  لماش  هبوت  هک  تشاد  هجوت  دیاب.دنتفر  یم  ورف  رتشیب  هانگ  سپـس  يدـیمون و  سأی و  رد  ناراکهنگ  ، دـش

.دنراد ار  دوخ  صاخ  هبوت  مادکره  یلو  ؛ دوش یم 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

ِنِم ِءاَِیْبنَْألا  َُهبْوَتَف  ٌَهبْوَت  ْمَُهل  ِداَـبِْعلا  َنِم  ٍهَقِْرف  ُّلُـک  ٍلاَـح َو  ِّلُـک  یَلَع  َِهبْوَّتلا  ِهَمَواَدـُم  ْنِم  ِدـْبَْعِلل  َّدـُب  ـال  ِِهتَیاَـنِع َو  ُدَدَـم  ِهَّللا َو  ُلـْبَح  َُهبْوَّتلا  »
َنِم ِّماَْعلا  َُهبْوَت  ِهَّللا َو  ِْریَِغب  ِلاَِغتْشِْالا  َنِم  ِّصاَْخلا  َُهبْوَت  ِتاَرَطَْخلا َو  ِنیِْولَت  ْنِم  ِءاَِیلْوَْألا  َُهبْوَت  ِسُّفَنَّتلا َو  َنِم  ِءاَیِفْصَْألا  َُهبْوَت  ِّرِّسلا َو  ِباَرِطْضا 

یهورگ ره  یلو.دنورب  هبوت  غارس  هب  لاح  ره  رد  هتسویپ و  ناگدنب  تسا  مزال  تسوا و  تیانع  دادما  یهلا و  نامسیر  هبوت  ِبُونُّذلا ؛
دای ریغ  هب  هک  تسا  یسَفَن  زا  ناگدیزگرب  هبوت  تساه و  نآ  نورد  بارطـضا  زا  ناربمایپ  هبوت.دنراد  ار  دوخ  صاخ  هبوت  ، ناگدنب زا 
ریغ هب  لاغتـشا  زا  صاوخ  هبوـت  دوـش و  یم  رهاـظ  اـه  نآ  ربارب  رد  هک  تسا  یگنراـگنر  تارطخ  زا  ءاـیلوا  هبوـت  دنـشک و  یم  ادـخ 

،ج 6،ص 31،ح 38) راونالا راحب  «. ) . تسا ناهانگ  زا  ماوع  هبوت  تسادخ و 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  هک  تسا  تیمها  ياراد  يا  هزادنا  هب  هبوت 

زا دنوادخ  مسق  ادخ  هب  ، هن ْمَُهل ؛ اَهَرِفْغَیَف  ِبُونُّذلِاب  ْمُهَدـیِزَیَف َو  ِمَعِّنلِاب  َُهل  اوُّرُِقی  ْنَأ  ِْنیَتَلْـصَخ  اَّلِإ  ِساَّنلا  َنِم  َیلاَعَت  ُهَّللا  َداَرَأ  اَم  ِهَّللا  «ال َو 
: تسا هتساوخن  زیچ  ود  زج  شناگدنب 

ناـشناهانگ هب  هک  نیا  رگید.دـیازفیب  اـه  نآ  رب  اـت  دـنروآ ) ياـج  هب  تمعن  رکـش  و   ) دـننک رارقا  وا  ياـه  تمعن  هب  هک  نیا  تـسخن 
،ج 2،ص 426،ح 2) یفاک «. ) . دشخبب نانآ  رب  ار  اه  نآ  ات  دننک  هبوت ) اه  نآ  زا  و   ) فارتعا

ناهج نیا  زا  نتفر  هناتـسآ  رد  ناسنا  رگا  هکارچ  تسا ، هبوت  ریخاـت  فیوست و  تسا  هدـش  هداد  رادـشه  نآ  هب  هک  یلئاـسم  هلمج  زا 
: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  ور  نیازا  ، دش دهاوخ  هتسب  هبوت  ياهرد  ، دوش رهاظ  یهلا  باذع  ياه  هناشن  ای  دریگ  رارق 

،ج 74،ص راونالا راحب  «. ) . يوشب هبوت  بآ  اب  ار  نآ  رتدوز  هچره  يدـش  هانگ  بکترم  رگا  َِهبْوَّتلِاب ؛ اَهَوْحَم  ْلِّجَعَف  ًهَئِّیَـس  َْتفَراَق  ْنِإ  »
 ( 210،ح 1
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یسیلگنا

Imam Ali ibn Abu Talib said : “ I am not worried about a fault after which I get time to
.” offer prayers in two units (rek'āt) and beg safety from the wrath of Allāh

ناگدنب يزور  یتفگش  : 300 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

َال مُُهبِـساَُحی َو  َفیَک  َلیِقَف  مِِهتَرثَک  یَلَع  مُُهقُزرَی  اَمَک  مالـسلا  هیلع  َلاَقَف  مِِهتَرثَک  یَلَع  َقلَخلا  ُهّللا  ُبِساَُحی  َفیَک  مالـسلا  هیلع  َِلئُـس  َو 
ُهَنوَرَی َال  مُُهقُزرَی َو  اَمَک  مالسلا  هیلع  َلاَقَف  ُهَنوَرَی 

اه همجرت 

یتشد

نآ داد ): خـساپ  دـنک ؟ یم  یگدیـسر  ناشباسح  هب  اه  ناسنا  یناوارف  اب  ادـخ  هنوگچ  دندیـسرپ  ماـما  زا  : ) دومرف وا ، رب  ادـخ  دورد  و 
دننیب یمن  ار  وا  هک  دـنک  یم  یگدیـسر  اه  ناسنا  باسح  هب  هنوگچ  دندیـسرپ  زاب  و  ! ) دـهد یم  ناشیزور  ناـنآ  یناوارف  اـب  هکناـنچ 

 ! دننیب یمن  ار  وا  دهد و  یم  يزور  ار  نانآ  هک  هنوگ  نامه  دومرف )

يدیهش

ناوارف اب  دـهد  یم  ناش  يزور  هک  نانچ  دومرف ]: نانآ ؟ ندوب  رایـسب  اب  دـسر  یم  ار  مدرم  باـسح  هنوگچ  ادـخ  دندیـسرپ : وا  زا  [و 
.ناشندوب

.دننیب یمن  ار  وا  دهد و  یم  ناش  يزور  هک  نانچ  دومرف ]: دننیب ؟ یمن  ار  وا  دسر و  یم  ار  ناشباسح  هنوگچ  دندیسرپ : ]

یلیبدرا

يرایـسب رب  ار  ناشیا  دهد  یم  يزور  هک  نانچمه  دومرف  ناشیا  يرایـسب  رب  ار  ناقلخ  ادخ  دنک  باسح  هنوگچ  هک  ار  وا  دندیـسرپ  و 
لاح ار و  ناشیا  دـهد  یم  يزور  هک  نانچمه  دومرف  ار  وا  دـنیب  هن  هکنآ  لاح  ار و  ناـشیا  دـنک  باـسح  هنوگچ  دـنتفگ  سپ  ناـشیا 

ار وا  دنیب  هن  هکنآ 

یتیآ
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نانآ هک  هنوگ  نامه  دومرف : اهنآ ، يرایسب  دوجو  اب  دشک  یم  باسح  مدرم  زا  دنوادخ  هنوگچ  هک  دیسرپ  وا  زا  هک  یـسک  خساپ  رد 
.دهد یم  يزور  ناشن  دوب  رایسب  دوجو  اب  ار 

هکنآ لاح  دهد و  یم  ناشیزور  هک  هنوگ  نامه  دومرف : شدننیب ؟ یمن  مدرم  هک  یلاح  رد  دشک ، یم  باسح  اهنآ  زا  هنوگچ  دیسرپ :
.شدننیب یمن 

نایراصنا

: دومرف ؟ دسر یم  تیعمج  همه  نیا  اب  ار  مدرم  باسح  هنوگچ  دنوادخ  : دش لاؤس  ترضح  نآ  زا 

.دهد یم  ناشقزر  تیعمج  نیا  اب  هک  هنوگ  نامه 

یلاح رد  دهد  یم  يزور  ار  نانآ  هک  هنوگ  نامه  : دومرف ؟ دسر یم  اهنآ  باسح  هب  هنوگچ  دننیب  یمن  ار  ادخ  هک  یلاح  رد  : دندیـسرپ
 . دننیب یمن  ار  وا  هک 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

مثیم نبا 

همه اب  هک  يروطنامه  : ) دومرف دنک ؟ یم  شسرپ  باسح و  اهنآ  زا  مدرم  ترثک  اب  دنوادخ  هنوگچ  دندیـسرپ : مالـسلا ) هیلع   ) ماما زا 
يروطنامه : ) دومرف دسرپ ؟ یم  اهنآ  باسح  زا  هنوگچ  دنیب  یمن  هک  نیا  اب  دندیـسرپ : هاگنآ  دـهد ) یم  يزور  نانآ  هب  ناشترثک  ي 

یناسر يزور  تیفیک  هب  هیبشت  تیعمج ، ترثک  اب  ار  قیالخ  هبـساحم ي  یگنوگچ  دـننیب .) یمن  ار  وا  دـهد و  یم  يزور  اهنآ  هب  هک 
رارق هب ) هبـشم   ) لصا هیبشت ، رد  نآ ، زا  لئاس  یهاگآ  ینـشور و  لیلد  هب  ار  بلطم  نیا  و  تسا ، هدومرف  تیعمج ، ترثک  اـب  اـهنآ  هب 

، تیور نودـب  اهنادـب  یناسر  يزور  تیفیک  هب  نانآ  طسوت  دـنوادخ  ندـیدن  اب  ار  اـهنآ  هبـساحم ي  تیفیک  روطنیمه ، .تسا و  هداد 
هب يدروم  رد  يزاین  یب  وا و  تردق  يریگارف  هب  هجوت  اب  تسا  بلطم  ندوب  نکمم  دروم ، ود  ره  رد  هبـش  هجو  و  تسا ، هدرک  هیبشت 

.رگید زیچ 

دیدحلا یبا 

اَمَک َلاَقَف ع  ُهَنْوَرَی  ْمُُهبِـساَُحی َو َال  َْفیَک  َلیِقَف  ْمِِهتَْرثَک  یَلَع  ْمُُهقُزْرَی  اَـمَک  َلاَـقَف ع  ْمِِهتَْرثَک  یَلَع  َْقلَْخلا  ُهَّللا  ُبِساَُـحی  َْفیَک  َِلئُـس ع  َو 
 . ُهَنْوَرَی ْمُُهقُزْرَی َو َال 

نوکت کلذک  هدحاو و  هعفد  مهعیمج  مهقزری  امنإ  دحاو و  دعب  ادحاو  ینعأ  بیترتلا  یلع  مهقزری  یلاعت ال  هنأل  حیحص  باوج  اذه 
 . همایقلا موی  مهتبساحم 
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.بساحملا يرن  انبساحی و ال  نأ  حص  قزارلا  يرن  انقزری و ال  نأ  حص  اذإ  هنأل  اضیأ  حیحص  یناثلا  باوجلا  و 

نإ مکلوق  نیب  ربخلا و  یف  درو  ام  نیب  عمجی  فیکف  کلذ  نم  رثکأ  لیق  هنـس و  فلأ  باسحلا  یف  نوثکمی  مهنأ  درو  دـقف  تلق  نإف 
.دحاو دعب  دحاول  نوکی  باسحلا  نأ  یلع  لدت  رابخألا  نأ  بیر  هدحاو و ال  هبرض  نوکی  مهباسح 

اهرثکأ و یف  اونعط  نیثدحملا  نإف  هنجلا  رانلا و  باسحلا و  ثیدح  یف  هدراولا  رابخألا  امیـس  اهیلع ال  لمعی  داحآلا ال  رابخأ  نإ  تلق 
فیلکتلا یف  افطل  نمضتی  ادج  لیوط  نامز  یف  هبساحملا  بیترت  نإ  لاقیف  فیلکت  كانه  سیل  هنأ  رمألا  هلمج  هعوضوم و  اهنإ  اولاق 

هبساحملاب الإ  قطنی  مل  زیزعلا  باتکلا  لوقلا و  نم  قبـس  ام  دعولا و  قدص  هبـساحملا  نم  ضرغلا  امنإ  کلذل و  یلاعت  يرابلا  هلعفیف 
تبثی مل  ام  ضفر  اهیف و  مولعملا  نقیتملاب  لوقلا  بجوف  هلمجم 

یناشاک

هب قیالخ و  اب  یلاعت  هناحبس و  قح  درک  دهاوخ  باسح  هنوگچ  هک  قلخلا ) هللا  بساحی  فیک   ) ترضح نآ  دش  هدیسرپ  و  لئس ) (و 
هکنانچمه مهقزری ) امک  : ) هک دومرف  سپ  لاقف )  ) ناشیا يرایـسب  دوجو  اب  مهترثک ) یلع   ) دومن دهاوخ  ناشیا  لامعا  رامـش  عون  هچ 

یم باسح  هنوگچ  و  مهبـساحی ) فیک   ) هک دـنتفگ  سپ  لیقف )  ) ناـشیا ترثک  دوجو  اـب  مهترثک ) یلع   ) ار ناـشیا  دـهد  یم  يزور 
دناسر یم  يزور  هکنانچمه  دومرف  هنوری ) مهقزری و ال  امک  لاق   ) ار دوخ  قزار  دننیب  یمن  هکنآ  لاح  و  هنوری ) و ال   ) ناشیا اب  دـننک 

ترخآ ایند و  رد  تزع  ترضح  تیور  یفن  رب  تسا  حرصم  ماجرف  تداعس  مالک  نیا  ار  وا  دننیب  یمن  ناشیا و  هب 

یلمآ

ینیوزق

ناشیا دهد  یم  قزر  هچنانچ  دومرف : .ناشیا  ترثک  اب  قیالخ  زا  هناحبـس  يادخ  دشک  یم  باسح  هنوگچ  دندیـسرپ  ترـضح  نآ  زا 
يزور هچنانچ  دومرف : یلاعت ؟ ار  دوخ  بساحم  مدرم  دننیب  یمن  ناشیا و  زا  دناتـس  یم  باسح  نوچ  سپ  دنتفگ : .ناشیا  ترثک  اب  ار 

( راصبالا كرد  نع  یلاعت   ) ار دوخ  قزار  دننیب  یمن  ار و  ناشیا  دهد  یم 

یجیهال

هک مالسلا  هیلع  دش  هدیسرپ  ینعی و  .مهترثک » یلع  مهقزری  امک  : » لاقف مهترثک ؟ یلع  قلخلا  هللا  بساحی  فیک  مالسلا : هیلع  لئـس  و 
رایـسب اب  ناشیا  هب  دهد  یم  يزور  هکنیا  لثم  مالـسلا : هیلع  تفگ  سپ  ناشیا ؟ ندوب  رایـسب  اب  قلخ  زا  ادخ  دـنک  یم  باسح  هنوگچ 

.ناشیا ندوب 

لاح ناشیا و  زا  دـشک  یم  باسح  هنوگچ  سپ  دـش  هتفگ  ینعی  .هنوری » مهقزری و ال  امک  : » لاـق هنوریـال ؟ مهبـساحی و  فیکف  لـیق 
.ار وا  دننیب  یمن  ناشیا  هکنآ  لاح  ناشیا و  هب  دهد  یم  يزور  هکنیا  لثم  مالسلا : هیلع  تفگ  ار ؟ وا  دننیب  یمن  ناشیا  هکنآ 

ییوخ
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هللا عادبا  لثم  املع  ناسنالا  هب  طیحی  ههنک و ال  لقعلا  كردی  يذلا ال  ماتلا  ماعلا  هللا  لعف  نم  مهایا  هقزرک  هقلخ  هللا  هبساحم  ینعملا :
( مالـسلا هیلع   ) نینموملاریما مهب  نیذـلا  نیتنعتملا  قافنلا  لها  نم  ناک  امبر  لـئاسملا  هذـه  حرطف  مدآ ، ینبل  هقلخ  و  ملاـعلا ، دوجول 
یلاعت ال هنال  حیحـص  باوج  اذـه  یلزتملا : حراشلا  لاق  .لاوسلا  رـضحم  یف  نیرـضاحلل  هماـعلل و  اـعانقا  مهل و  اـماحفا  هباوج  ناـکف 

نا یلا  همایقلا - موی  مهتبـساحم  نوکت  کلذک  و  هدحاو ، هعفد  اعیمج  مهقزری  امنا  و  دـحاو ، دـعب  ادـحاو  ینعا  بیترتلا  یلع  مهقزری 
مکلوق نیب  ربخلا و  یف  درو  ام  نیب  عمجی  فیکف  کلذ  نم  رثکا  لیق  هنس و  فلا  باسحلا  یف  نوثکمی  مهنا  درو  دقف  تلق : ناف  لاق :

داحالا ال رابخا  نا  تلق : .دحاو  دـعب  دـحاول  نوکی  باسحلا  نا  یلع  لدـت  رابخالا  نا  بیر  و ال  هدـحاو ) هبرـض  نوکی  مهباسح  نا  )
- هعوضوماهنا اولاق : و  اهرثکا ، یف  اونعط  نیثدـحملا  ناف  هنجلا ، رانلا و  باسحلا و  ثیدـح  یف  هدراولا  رابخالا  امیـس  ال  اهیلع ، لمعی 

هللا قزر  نا  امک  هدـحاو  هعفد  عقی  قئالخلا  عیمجل  باسحلا  نا  یلع  مالـسلا ) هیلع   ) همالک لدـی  ـال  - 1 یلی : ام  هیلع  دری  لوقا : .خـلا 
فلا هئامب  هتدم  ردقی  مدآ ، ینب  نم  هما  رخآ  ءانف  یلا  مدآ  قلخ  ودـب  نم  یجیردـت  رما  قزرلا  قلخلا و  ناف  هدـحاو ، هعفد  عقی  مهل ال 
لوط رادقمب  هبساحملا  عقی  نا  دبالف و  مهقزرک  مهباسح  ناک  ناف  نیدلا  مویل  نوعومجم  مهلک  قئالخلا  ملعا و  اهتقیقحب  هللا  و  هنس ،
جرعت : ) یلاـعت هلوق  یف  هنـس  فلا  نیـسمخب  تردـق  هماـیقلا  موی  هدـم  نا  .ایندـلا 2 - یف  رـشبلا  ءاـقب  رمع  رادـقم  وه  و  قزرلا ، هدـم 

همه هنوگچ  دنوادخ  دش  لاوئس  شترـضحزا  همجرتلا : جراعملا .) - 4 هنس - فلا  نیـسمخ  هرادقم  ناک  یموی  یف  حورلا  هکئالملا و 
باسح ار  اهنآ  هنوگچ  دش : هتفگ  دهد  يزور  اهنآ  هب  ترثک  نیا  اب  هچنانچ  دومرف : خـساپ  رد  دـنک ؟ هبـساحم  ترثک  نیا  اب  ار  مدرم 

.دهد يزور  اهنآ  هب  هدیدان  هچنانچ  دومرف : دید ؟ دنناوتن  ار  يو  هکنیا  اب  دسر 

؟ اجکی دسر  رشب  باسح  هب  ادخ *** هنوگچ  یلع  زا  لاوئس  دش 

رساترس هدناسر  يزور  قزر و   *** رشب هورگ  رب  هکنانوچ  تفگ :

؟ رظن هاگن و  یب  بیغ  سپ  زا  رشب *** باسح  دسر  نوچ  دش : هتفگ 

بیر کش و  یب  قلخ  هب  درآ  يزور   *** بیغ سپ  زا  مد  ره  هکنانوچ  تفگ :

يرتشوش

: هیفف یسرافلا ، ناملـس  دیرفلا -) دقعلا   ) یف امک  لئاسلا - ناک  لوقا : هیلیثمتلا ) …  مالـسلا ) هیلع  ) هتبوجا یف  رـشع - ثلاثلا  لصفلا  )
هباوج ریظن  و  نوقزری .) امک  نوبساحی   ) همایقلا موی  سانلا  بساحی  فیک  هلاس  و  یسرافلا ، ناملس  باتک  یف  مالسلا ) هیلع   ) یلع عقو 

نآرقلا مولع  ءاهتنا  مدع  نع  مالسلا ) هیلع   ) هباوج یلاعت  هل  مهتیور  مدع  مهترثک و  عم  همایقلا  یف  قلخلا  هبـساحم  نع  مالـسلا ) هیلع  )
هیلع هلیحی  ناک  رمع  و  لئاسم ، نع  هلاس  و  رمع ، یلع  مدق  نارجن  فقـسا  نا  هصئاصخ  یف  فنـصملا  يورف  هنجلا ، رامث  دافن  مدـعک 

یتفلا لس  لاقف : هنجلا ؟ لها  راـمثب  هیبش  ایندـلا  لـها  يدـیا  یف  یـش ء  نع  ینربخا  رمعل : لاـق  فقـسالا  نا  اـهنم : و  مالـسلا ،) هیلع  )
.هنجلا رامث  کلذک  یش ء و  هنم  صقنی  مهتجاح و ال  هنم  نوذخایف  هیلع ، ایندلا  لها  عمتجی  نآرقلا  وه  مالـسلا :) هیلع   ) لاقف هینعی ) )
ریـسفت  ) نع يورـسلل ) بقانملا   ) یفف همایقلا ، یف  نانجلا  لحم  نع  مالـسلا ) هیلع   ) هباوج کلذک  و  یتف .! ای  تقدـص  فقـسالا : لاق 
بطخا نب  یحو  یفیـص ، نب  کلام  و  فرـشالا ، نب  بعک  لبقا  ذا  رمع  دـنع  تنک  لاق : يدـسلا  نع  يروثلا  نع  عیکو  نع  ناـطقلا )

اهلک نانجلاف  نیضرا ، عبس  تاوامس و  عبسک  هدحاو  هنج  هعس  تناک  اذا  ضرالا ) تاوامسلا و  اهضرع  هنج  و   ) مکباتک یف  نا  اولاقف :
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: لاقف اورکذف ، متنا ؟ یش ء  يا  یف  لاقف : مالسلا ) هیلع   ) یلع لخد  ذا  کلذ ، یف  مه  انیبف  ملعا ، ال  رمع : لاقف  نوکت ؟ نیا  همایقلا  موی 
کلذک مالسلا :) هیلع   ) لاق نوکی ! هللا  ملع  یف  اولاق : نوکی ؟ نیا  راهنلا  لبقا  اذا  لیللا  و  نوکی ، نیا  لیللا  لبقا  اذا  راهنلا  نع  ینوربخ 

و هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا یلا  ءاجف  هللا ، هیلیثمتلا ) …  مالـسلا ) هیلع  ) هتبوجا یف  رـشع - ثلاثلا  لـصفلا   ) ملع یف  نوکت  ناـنجلا 
نبا يور  دقف  هناحبـس ، برلا  هجو  نع  مالـسلا ) هیلع   ) هباوج کلذک  و  نوملعت .) متنک ال  نا  رکذلا  لها  اولاساف   ) لزنف کلذب  هربخا 
یلا هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا هافو  دعب  يراصنلا - نم  هئام  عم  قیلثاجلا  مودق  ربح  یف  یـسرافلا - ناملـس  نع  هدیحوت )  ) یف هیوباب 

.یلاعت برلا  هجو  نع  ینربخا  لاق : نا  لاس  امیف  ناـکف  مالـسلا ،) هیلع   ) هیلا دـشراف  اـهباوج ، نع  زجع  لـئاسم  نع  هلاوس  و  رکب ، یبا 
.اهدودـح عیمج  نم  هجو  یه  قیلثاجلا : لاق  رانلا !؟ هذـه  هجو  نیا  هل : لاق  تلعتـشا  املف  همرـضاف ، بطح  رانب و  مالـسلا ) هیلع  ) اعدـف

هجو مثف  اولوت  امنیاف  برغملا ، قرشملا و  و هللا  اههبشی ، اهقلاخ ال  و  اههجو ، فرعی  ال  هعونصم ، هربدم  رانلا  هذه  مالسلا :) هیلع   ) لاقف
نا يزوجلا  نبا  طبـس  هرکذت  يور  ایندلا ، یف  یهتنملا  هردس  لثم  نع  مالـسلا ) هیلع   ) هباوج کلذـک  .هیفاخ و  انبر  یلع  یفخی  هللا ال 
ماع هئام  اهلظ  یف  بکارلا  ریسی  یتلا  هرجشلا  اما  و  هباوج : مالسلا ) هیلع   ) یلع بتکف  لئاسم ، نع  هیف  هلاس  اباتک  رمع  یلا  بتک  رـصیق 

هنجلا یف  سیل  و  هنجلا ، راجـشا  نم  یه  و  مدآ ، ینب  لاـمعا  یهتنی  اـهیلا  هعباـسلا ، ءامـسلا  یف  یهتنملا  هردـس  یه  و  یبوط ، هرجـشف 
هباوج کلذـک  .ناکم و  لک  یف  اهووضو  دـحاو  اهلـصا  سمـشلا ، ایندـلا  یف  اهلثم  و  اهناصغا ، نم  نصغ  هیف  الا و  تیب  ـال  و  رـصق ،

: مدقتملا باتکلا  یفف  طالتخا ، الب  دحاو  ءاعو  یف  مهماعط  نم  ناولا  نوک  لثم  عوفدم و  الب  هنجلا  لها  ءاذغ  لثم  نع  مالسلا ) هیلع  )
هیلع ) هتبوجا یف  رشع - ثلاثلا  لصفلا   ) لوبی اهترـس و ال  نم  يذغتی  هناف  هما ، نطب  یف  نینجلا  ایندلا  یف  مهلثمف  هنجلا  لها  ءاذغ  اما  و 

.ناطلتخی رفصا و ال  ضیبا و  نانول  اهیف  هضیبلا  ایندلا  یف  هلثمف  هدحاولا  هعصقلا  یف  ناولالا  اما  و  طوغتی ، و ال  هیلیثمتلا ) …  مالـسلا )
یلا سانلا  قبـس  یبارعا  لاق : بارعالا ؟ قمحا  نم  یبارعالا ، نبال  تلق  بلعث : لاق  يرکـسعلا ) لـاله  یبا  یناـعم  ناوید   ) یف و  اذـه ،

هنم قمحا  یلع  کلدا  الفا  هل : تلقف  دـفولا ! کمهدـی  نا  لبق  یتاجاح  ضقا  مهللا  لوقی : هناش و  هلاحل و  هللا  وعدـی  لعج  مسوملا و 
ماع یف  هضوح  ردمی  كوبا  هتس و  یف  هضرا  ءامسلا و  قلخ  لوقی : يذلا 

هینغم

هنال ابـساحم ، اقزار و  هکردت  راصبالا و ال  كردی  ..کلذک  مهبـساحی  و  هظحل ، یف  دابعلا  قزری  ریدق ، یـش ء  لک  یلع  هناحبـس  هللا 
مهلامعا و عیمج  ملعی  و  هدحاو ، هظحل  یف  قئالخلا  فشکی  نا  یلاعت  هللا  هردق  یف   ) اردصالملا رافسا  یف  .سحت و  هدام  سیل  یلاعت 

هروس نم  هیالا 50  و  نیبساحلا ) عرسا  وه  مکحلا و  هل  الا   ) ماعنالا هروس  نم  هیالل 62  ریسفت  اذه  حصی  .مهتائیس و  مهتانسح و  نازیم 
(. رصبلاب حملک  هدحاو  الا  انرما  ام  و   ) رمقلا

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

نآ دـیامن ؟ یم  یـسرپزاب  باسح و  ناـشیا  يرایـسب  اـب  قولخم  زا  زیختـسر ) زور  رد   ) ادـخ هنوگچ  دندیـسرپ : مالـسلا  هیلع  ماـما  زا 
نانآ زا  هنوگچ  دندیسرپ  دهد ، یم  يزور  ناشیرایـسب  اب  ار  اهنآ  هک  يروطنامه  دومرف : زیچ ) همه  هب  ادخ  یئاناوت  هرابرد   ) ترـضح

تفگـش ياج  سپ   ) دننیب یمن  ار  وا  دهد و  یم  يزور  ار  ناشیا  هک  يروطنامه  دومرف : دـننیب ؟ یمن  ار  وا  اهنآ  دـنک و  یم  یـسرپزاب 
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زا هک  تسا  اناوت  روطنامه  دننیب  ار  وا  هکنآ  نودب  دهد  یم  يزور  ار  شناگدنب  همه  ادـخ  هک  ینیب  یم  وت  هک  روطنامه  اریز  تسین ،
(. دیامن یسرپزاب  اهنآ 

ینامز

کی قیقد  تروصب  مه  باسح  دـسر و  یم  همه  يارب  مه  قزر  دراب  یم  همه  رـس  رب  یناـهگان  یهلا  تمحر  ناراـب  هک  يروطناـمه 
زا .تسا  عیرس  هتسد و  هتسد  هکلب  تسین ، کت  کت  رـشب  یـسرباسح  دننام  لاعتم  راگدرورپ  یـسرباسح  .دوش  یم  یگدیـسر  هبترم 

شتسدب امیقتسم  ار  درف  ره  لامعا  همان  نابرهم  يادخ  تسا  مولعم  دارفا  ياه  هجرد  تسا و  يدنب  هجرد  باوث  باقع و  هک  رظن  نیا 
ار نیمز  ياهـسکع  اه  هراوهام  هک  يروطنامه  .منهج  ای  تشهب  يارب  ددرگ  یم  هداـمآ  دـنیب و  یم  ار  شا  هجرد  دوخ  وا  دـهد و  یم 

یم غالبا  ار  ناـنآ  فیلکت  دـننک ، یم  مـالعا  ناـهج  فلتخم  قطاـنم  هب  تبـسن  ار  دوخ  رظن  ناسانـشراک ، دـننک و  یم  هرباـخم  مظنم 
مامت هک  دراد  تردق  تسا  رـشب  نیا  هدننیرفآ  هک  ادخ  دـننک ، یم  طبـض  رتویپماک  هلیـسوب  دـنهاگآ و  ناهج  تشونرـس  زا  دـنیامن و 

ياهمان زا  یکی  .دراذـگب  رـشب  رایتخا  رد  تماـیق  رد  دـنک و  طبـض  مظنم  تروصب  تماـیق  زور  اـت  تقلخ  زور  زا  ار  نیمز  ياـهراک 
لئاسو هک  يراگزور  رد  .تسا  راکشآ  دوخ  هب  دوخ  باوث  هانگ و  هجرد  .تسا  رـشب ) رارـسا  ندش  راکـشآ  ( ) رئارـسلا یلبت   ) تمایق

یلو هدومرف  هیبشت  قزر  تفایرد  هب  ار  تمایق  هبـساحم  عضو  مالـسلا ) هیلع   ) ماما تشادـن  دوجو  رتویپماـک  هراوهاـم و  دـننام  یتعنص 
ار وا  رتمولیک  اهدص  ياه  هلصاف  زا  نوگانوگ  ياه  هراوهام  دشاب  هتشاد  ربخ  هکنیا  نودب  دهد و  یم  همادا  یگدنز  هب  رشب  هک  زورما 

.تسا ناسآ  یلیخ  يو  يارب  تمایق ، زور  باسح  كرد  یگنج و …  يوج ، لئاسم  كاروخ ، دنراد ، لرتنک  تحت 

يزاریش دمحم  دیس 

یلع  ) ایندـلا یف  مهقزری ) امک  : ) مالـسلا هیلع  لاقف  همایقلا ) موی  یف  ( ؟ مهترثک یلع  قلخلا  هللا  بساـحی  فیک  : ) مالـسلا هیلع  لئـس  و 
فیک مالـسلا : هیلع  هل  لیقف  هنوری ؟ ـال  مهبـساحی و  فیک  مالـسلا : هیلع  هل  لـیقف  دـحاو ، باـب  نم  باـسحلا  قزرلا و  ناـف  مهترثک )

، باسحلا نولوتی  نوحلاصلا  هکئالملا و  همئالا و  ءایبنالا و  ناف  هنوری ) مهقزری و ال  امک  : ) مالـسلا هیلع  لاـقف  هنوری ؟ ـال  مهبـساحی و 
.هبساحملا دنع  سانلا  یلا  اهجوم  وجلا  یف  توصلا  قلخی  هناحبس  هنا  امک 

يوسوم

نود و نوکیف  نک  هل  لوقی  نا  ائیش  دارا  اذا  هرما  امنا  یش ء و  لک  یف  ینغلا  وه  لب  هب  فصتی  زجع  هللا و ال  هردقل  دیدحت  ال  حرشلا :
وه سیل  ذا  يری  نا  یلاعت  هوری  نا  نودـب  مهقزری  اعیمج و  مهقزری  اـمک  اـعیمج  قلخلل  هباـسح  ناـک  اـنه  نم  لـئاس و  ـال و  طـئاس و 

اباتک همایقلا  موی  هل  جرخن  هقنع و  یف  هرئاط  هانمزلا  ناسنا  لک  و  : ) هنوری ـال  مه  مهبـساحی و  کلذـک  ضرع  ـال  رهوج و  ـال  مسجب و 
(. ابیسح کیلع  مویلا  کسفنب  یفک  کباتک  ارقا  اروشنم  هاقلی 

یناقلاط

ناشیا نانآ  يرایسب  اب  هک  هنوگ  نامه  دومرف : دسر ؟ یم  نانآ  يرایسب  اب  ار  قلخ  باسح  هنوگچ  دنوادخ  دندیسرپ : ترضح  نآ  زا  »
ناشیا هب  هک  هنوگ  نامه  دومرف : دسر ؟ یم  ار  ناشیا  باسح  دـننیبب ، ار  وا  نانآ  هکنآ  نودـب  هنوگچ  دـش : هتفگ  .دـهد  یم  يزور  ار 
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« .دننیب یمن  ار  وا  دهد و  یم  يزور 

مراکم

؟ ْمِِهتَْرثَک یلَع  َْقلَْخلا  ُهّللا  ُبِساُحی  َْفیَک  : مالسلا هیلع  َِلئُس  َو 

مالسلا هیلع  َلاَقَف 

؛ ْمِِهتَْرثَک یَلَع  ْمُُهقُزْرَی  اَمَک 

؟ ُهَنْوَرَی ْمُُهبِساُحی َو ال  َْفیَک  : َلیِقَف

.ُهَنْوَرَی َال  ْمُُهقُزْرَی َو  اَمَک  : مالسلا هیلع  َلاَقَف 

؟ دسر یم  دنراد  هک  ینوزف  نآ  اب  ار  قلخ  همه  باسح  هنوگچ  دنوادخ  : دندیسرپ مالسلا  هیلع  ماما  زا 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

.دهد یم  يزور  دنراد  هک  ینوزف  نآ  اب  ار  اه  نآ  هک  هنوگ  نامه 

؟ دننیب یمن  ار  وا  هک  یلاح  رد  دنک  یم  یگدیسر  اه  نآ  باسح  هب  هنوگچ  : دندیسرپ رگید ) راب  )

رد بیطخ  موحرم  هنامیکح : راـتفگ  دنـس   ) . .دـننیب یمن  ار  وا  هک  یلاـح  رد  دـهد  یم  يزور  اـه  نآ  همه  هب  هک  هنوگ  ناـمه  : دومرف
لباق تسا و  هدوب  هللا  همحر  یـسراف  ناملـس  هدننک  لاؤس  ، دیرفلا دـقع  رد  هبر  دـبع  نبا  هتفگ  هب  اج  نیا  رد  هک  تسا  هدروآ  رداصم 

هک تسا  یناـسک  زا  وا  اریز  ، تسا هدوـمن  رظن  فرـص  مود  لاؤـس  زا  هدرک و  رکذ  ار  لّوا  لاؤـس  طـقف  هبر  دـبع  نبا  هـک  نـیا  هجوـت 
( ( ،ج 4،ص 236 هغالبلا جهن  رداصم  ) .دوش یم  هدید  مشچ  نیمه  اب  تمایق  زور  رد  دنوادخ  دندقتعم 

لاؤس ود  هب  بلاج  خساپ 

لاؤس ترضح  نآ  زا  تسخن.دهد  یم  يا  هدننک  عناق  ياه  باوج  هدیچیپ  لاؤس  ود  هب  ، زیمآ تمکح  راتفگ  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
ُهّللا ُبِساُحی  َْفیَک  : مالـسلا هیلع  َِلئُـس  َو  ( ؛»؟ دـسر یم  دـنراد  هک  ینوزف  نآ  اب  تاـقولخم  همه  باـسح  هب  هنوگچ  دـنوادخ  : دـندرک

. )؟ ْمِِهتَْرثَک یلَع  َْقلَْخلا 

یتدم دیاب  کی  ره  يارب  هک  تسا  فلتخم  دارفا  زا  راد  باسح  کی  هبساحم  دننام  ادخ  هبساحم  درک  یم  نامگ  هدننک  لاؤس  ییوگ 
وا يرگباسح  ادخ و  تردـق  زا  یلو  ؛ دـشکب لوط  اه  لاس  اه و  هام  تسا  نکمم  دـشاب  دایز  اه  نآ  دادـعت  رگا  دـنک و  فرـص  تقو 

.دربب یپ  تسا  زیچ  همه  رب  ادخ  عیسو  تردق  هک  بلطم  یلصا  هتکن  هب  ات  دز  یلاثم  وا  يارب  مالسلا  هیلع  ماما.دوب  لفاغ 

ْمُُهقُزْرَی اَمَک  : مالـسلا هیلع  لاقف  ( ؛» دـهد یم  يزور  دـنراد  هک  ینوزف  نآ  اب  ار  اه  نآ  هک  هنوگ  ناـمه  :» دومرف وا  خـساپ  رد  ترـضح 
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( . ْمِِهتَْرثَک یَلَع 

هرامش هچره  دنتـسیا و  یم  فص  هب  دنریگب  ار  دوخ  ییاذغ  هریج  ًالثم  دنهاوخ  یم  يدارفا  هک  یماگنه  تسا  لومعم  ، مدرم نایم  رد 
هریج دحاو  ِنآ  رد  دنوادخ  هک  یلاح  رد.دوش  یم  رتدایز  ییاذـغ  هریج  نتفرگ  تدـم  رت و  ینالوط  اه  نآ  فص  دـشاب  رتشیب  اه  نآ 

یجیردت و ییاذغ  هریج  نیا  هتبلا.دنوش  لطعم  نآ  يارب  ای  دشاب  هتـشاد  دوجو  یفـص  هک  نآ  یب  دناسر  یم  اه  نآ  هب  ار  همه  ییاذغ 
رد ار  همه  زین  باـسح  دروـم  رد  ، دراد یتردـق  نینچ  هک  یـسک.دهد  یم  يزور  ناـمزمه  ار  همه  زور  ره  رد  اـما  ؛ تسا زور  هـب  زور 

.دنک یم  هبساحم  دحاو  نامز 

ییوراـیور هب  زاـین  ندرک  هبـساحم  هک  دوب  نیا  شروـصت  درک و  ناوـنع  عوـضوم  نیمه  رد  ار  يرگید  لاؤـس  سپـس  هدـننک  لاؤـس 
؟ دننیب یمن  ار  وا  هک  یلاح  رد  دنک  یم  هبـساحم  ار  اه  نآ  هنوگچ  درک  لاؤس  ور  نیازا  ، دـننیب یمن  ار  ادـخ  مدرم  هک  یلاح  رد  ، دراد

. )؟ ُهَنْوَرَی ْمُُهبِساُحی َو ال  َْفیَک  : َلیِقَف )

: دومرف ، تخاس عناق  ار  هدنونش  قباس  لاثم  نامه  رکذ  اب  زین  اج  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

( . ُهَنْوَرَی َال  ْمُُهقُزْرَی َو  اَمَک  : مالسلا هیلع  َلاقَف  ( ؛» دننیب یمن  ار  وا  دهد و  یم  يزور  اه  نآ  همه  هب  هک  هنوگ  نامه  »

تاناویح ، دنهد یم  شرورپ  ار  ییاذغ  ياه  هناد  اه  نیمز  ، دنهد یم  هویم  ناتخرد  ، دتـسرف یم  يزور  اه  نآ  يارب  نیمز  نامـسآ و  زا 
یسک هک  نآ  یب  دنناسر  یم  ار  ناراوخ  يزور  ِيزور  دنراکرد و  کلف  دیشروخ و  هم و  داب و  ربا و  هصالخ  دنهد و  یم  ریش  هدریش 

.دنیبب مشچ  اب  ار  یقیقح  قزار 

دنریگ یم  رارق  راگدرورپ  لدع  نازیم  ربارب  رد  اه  ناسنا  همه  دـنوش و  یم  هدوشگ  لامعا  ياه  همان  : تسا هنوگ  نیمه  زین  تمایق  رد 
هیآ تشه  رد  دـیجم  نآرق  هک  هنوگ  نامه.دوش  یم  ماجنا  هظحل  کی  رد  ، ناـشرمع ماـمت  ياـهراک  هبـساحم  ناـنآ و  لاـمعا  نزو  و 

ُعیِرَـس َوُه  َو  « ، » ِباـسِْحلا ُعیِرَـس  ُهّللا  َو  « ، » ِباـسِْحلا ُعیِرَـس  َهّللا  َّنِإَـف   » .تسا « باـسحلا عیرـس  ،» دـنوادخ : تسا هدومرف  نآرق  فـلتخم 
«. ِباسِْحلا

: میناوخ یم  زین  یمالسا  تایاور  رد 

ندیـشود هزادـنا  هب  یهاتوک  نامز  رد  ار  ناگدـنب  همه  باسح  دـنوادخ  ٍهاش ؛ ِْبلَح  ِرادـْقِم  یلَع  ِهِدابِع  َعیمَج  ُبِساـُحی  ُهَناْحبُـس  ُهَّنإ  »
 ( ،ج 4،ص 75 نایبلا عمجم  «. ) . دنک یم  یگدیسر  دنفسوگ 

: تسا هدمآ  يرگید  تیاور  رد 

عمجم «. ) . دسر یم  هظحل  کی  رد  ار  ناگدـنب  همه  باسح  دـنوادخ  ِرَـصَْبلا ؛ ِحَْـملِرادْقِم  یف  ْمُهَّلُک  َِقئالَْخلا  ُبِساُحی  یلاعَت  َهّللا  َّنإ  »
،ج 2،ص 51) نایبلا

: تسا هدش  دراو  يرگید  ثیدح  رد 
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رتش زا  ریش  ندیـشود  راب  ود  نایم  هلـصاف  يانعم  هب  یـضعب  هدیقع  هب  « قاوَف  ( » ،ج 1،ص 477 یناعملا حور  « . ) . ِهَقاّنلا ِقاوَف  ِرادـْقِِمب  »
.دنمان یم  « قاوف » ار هلصاف  نیا.دنشود  یم  ًاددجم  دننک و  یم  ربص  یمک  ، دنشود یم  يرادقم  هک  تسا 

یم ادیپ  تشگنا  اب  ریش  ندیشود  ماگنه  هب  نآ  نتسب  ناتشگنا و  ندرک  زاب  نایم  هک  دنناد  یم  يا  هلـصاف  يانعم  هب  ار  نآ  زین  یـضعب 
.تسا هاتوک  رایسب  نامز  زا  هیانک  تروص  ره  رد  دوش و 

یهلا هبساحم  تعرس 

ار ادخ  هک  تسا  گنهامه  نآرق  تایآ  اب  هدومرف و  فیرـش  مالک  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هچنآ  نایم  هک  دـنا  هدرک  روصت  یـضعب 
یم لوط  لاس  رازه  هاجنپ  رادـقم  هب  تمایق  زور  : دـیوگ یم  هک  يرگید  هیآ  اب  ، تسا هدرک  یفرعم  « باسِْحلا ُعیرَـس  » يدایز تاـیآ  رد 
دراو نآ  لیذ  رد  هک  یتایاور  باسح و  تعرـس  تایآ  اریز  ، دراد دوجو  یتافانم   3 ٍهَنَس » َْفلَأ  َنیِـسْمَخ  ُهُرادْقِم  َناک  ٍمْوَی  ِیف  : » دشک
هتفگ لاس  رازه  هاجنپ  ار  نآ  نامز  « جراعم » هروس هیآ  هک  یلاح  رد  ؛ دریگ یم  ماجنا  تعرـس  هب  قیالخ  همه  باسح  : دـیوگ یم  هدـش 

یهورگ فقوت  هک  تفگ  ناوت  یم  ، درادن رب  رد  قئالخ  یسرباسح  هلئسم  هرابرد  ینخـس  چیه  هیآ  نیا  هک  نیا  هب  هجوت  اب  یلو  ؛ تسا
ناراکدـب نارفاک و  هرابرد  نیا  تسا و  ینادرگرـس  تازاجم و  یعون  هکلب  ، یـسرباسح يارب  هن  ینـالوط  تدـم  هب  رـشحم  هصرع  رد 

.تسا هاتوک  رایسب  رشحم  هصرع  رد  شفقوت  نمؤم  ، تایاور زا  یضعب  قباطم  هنرگو  تسا 

شتمدخ دوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هباحـص  زا  هک  يردخ  دیعـس  وبا  ، قوف هیآ  لوزن  زا  دعب  هک  تسا  هدـمآ  یثیدـح  رد 
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تسا ! ینالوط  زور  نیا  ردقچ  هک  تشاد  هضرع 

هک یـسک  هب  مسق  اَْینُّدلا ؛ ِیف  اَهیِّلَُـصی  ٍَهبُوتْکَم  ٍهالَـص  ْنِم  ِْهیَلَع  َّفَخَأ  َنوُکَی  یَّتَح  ِنِمْؤُْملا  یَلَع  ُفَّفَُخَیل  ُهَّنِإ  ِهِدَِیب  ٍدَّمَُحم  ُسْفَن  يِذَّلاَو  »
ندناوخ نامز  تدم  زا  یتح  هک  دوش  یم  کبـس  نامیااب  درف  هب  تبـسن  ردـق  نآ  ینالوط  زور  نیا  تسوا  تردـق  هضبق  رد  نم  ناج 

،ج 7،ص 123) راونالا راحب  «. ) . دوب دهاوخ  رتمک  دناوخ  یم  ایند  رد  هک  زامن  کی 

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abu Talib was asked once : How will Allah conduct the accounting of all
persons despite their large number?" He replied: "Just as He provides them livelihood
despite their large number.” Then it was said to Him: “How will He conduct their
accounting without their seeing Him?” He replied: “Just as He provides them with

.” livelihood although they do not see Him

اه همان  اه و  کیپ  نداتسرف  رد  طایتحا  : 301 تمکح

هراشا

توص
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َکنَع ُقِطنَی  اَم  ُغَلبَأ  َُکباَتِک  َِکلقَع َو  ُناَمُجرَت  َُکلوُسَر  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

 ! تسا وت  يوگنخس  نیرتایوگ  وت  همان  و  وت ،  لقع  نازیم  رگنایب  وت  هداتسرف  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 

يدیهش

.دنار نخس  وت  يوس  زا  هک  تسا  يزیچ  رتاسر  تا  همان  دناسر و  ار  وت  درخ  نازیم  وت  هداتسرف 

یلیبدرا

وت زا  دیوگ  نخس  هک  یسک  زا  تسا  رت  غیلب  وت  همان  تست و  لقع  ماغیپ  مایپ و  يارب  وت  لوسر  دومرف  و 

یتیآ

وت يوس  زا  هک  تسا  يزیچ  رتاسر  وت  همان  تسوت و  لقع  ناـمجرت  یتسرف ، یم  یـسک  دزن  هک  يا  هداتـسرف  مالـسلا :) هیلع   ) دومرف و 
.دیوگ یم  نخس 

نایراصنا

یم نخس  وت  بناج  زا  هک  تسا  يزیچ  نیرتاسر  تا  همان  و   ، تسوت لقع  هدننک  نایب  نارگید  دزن  وت  هداتـسرف  : دومرف ترـضح  نآ  و 
 . دیوگ

اه حرش 

يدنوار

نامجرتلا .کلقع و  لامک  یلع  هلالد  هناـف  اـنظف ، اـسیک  نکیلف  دـحا  یلا  ـالوسر  تثعب  اذا  ینعی : کـلقع  ناـمجرت  کـلوسر  هلوق  و 
.رخآ ناسلب  ناسل  ریسفت 

يردیک

.کلقع لامک  یلع  هلالد  هناف  انطف  اسیک  نکیلف  الوسر  كریغ  یلا  تلسرا  اذا  يا  کلقع : نامجرت  کلوسر 

مثیم نبا 
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ار لقعلل ) نامجرتلا   ) ظفل دیوگ .) یم  نخـس  وت  بناج  زا  هک  تسا  يزیچ  نیرتاسر  تا  همان  و  تسا ، وت  لقع  رگنایب  وت  ناسر  مایپ  )
يزیچ نیرتاسر  همان  هک  نیا  اـما  دـناسر و  یم  ربخ  هدـنهد ) ماـیپ   ) بناـج زا  لوسر  هک  نیا  يارب  تسا  هدروآ  هراعتـسا  لوسر  يارب 

مایپ نابز  فالخرب  دـنک  یم  طبـض  ار  دوخ  بحاص  دوصقم  هک  تسا  تهج  نآ  زا  دـیوگ ، یم  نخـس  شبحاص  فرط  زا  هک  تسا 
نکمم یتح  هک  دـیآ  یم  شیپ  یلاکـشا  ور  نیا  زا  و  دـناسر ، یمن  دـیاب  هکنانچنآ  ار  مایپ  دـمع  هب  ای  هابتـشا  يور  زا  اسب  هک  ناسر ،

.دوش مایپ  هدنتسرف  تکاله  ثعاب  تسا 

دیدحلا یبا 

 . َْکنَع ُقِْطنَی  اَم  ُغَْلبَأ  َُکباَتِک  َِکْلقَع َو  ُناَمُجْرَت  َُکلوُسَر  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

رمألا یف  تنک  ام  اذإ  ریخت  رعاشلا  لاق  رخآ و  ناسنإ  هنأ  الإ  تنأ  کلوسر  اضیأ  لـیق  لـسرملا و  ردـق  یلع  لوسرلا  لـثملا  یف  اولاـق 
السرم

یناشاک

ماغیپ ینعی  ماهم  رد  فرـصت  هب  تسا  وت  لقع  هدننک  نایب  مایپ ، يارب  زا  وت  هداتـسرف  کلقع ) نامجرت  کلوسر  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
لسرم و لقع  رادقم  دنک  یم  ریبعت  لوسر  هک  اریز  دراد ، مامت  یتلالد  وت  لقع  لامک  رب  وا  هچ  دشاب  میهف  نطف و  هک  دیاب  یم  هدـنرب 
زا دـیوگ  یم  نخـس  هک  تسا  یـسک  نیرت  غیلب  وت  همان  و  کنع ) قطنی  ام  غلبا  کباتک   ) ماـت هجو  رب  هیلا  لـسرم  يارب  زا  ار  وا  لـهج 

لامتحا هچ  نایم  رد  دـشاب  ریغ  ناسل  هکنآ  فالخ  هب  وا  دارم  طباض  تسا و  لـسرم  قباـطم  هک  اریز  نآ  هب  دـیاشگ  بل  وت و  بناـج 
نابز رد  دراد  هار  ناصقن  هدایز و 

یلمآ

ینیوزق

تلالد ینعی  .وت  بناج  زا  دیوگ  یم  نخس  هک  تسا  يزیچ  نیرتغلاب  وت  همان  و  تسا ، وت  لقع  هدننک  نایب  یسک  هب  وت  لوسر  دومرف :
ار اجنآ  ناصقن  هدایز و  دـیاش  و  درازگ ، ریغ  نابز  رب  وت  ماغیپ  وت  لوسر  اما  و  دـشاب ، وت  نابز  دوخ  هک  دـشاب  رتمامت  وت  لقع  رب  هماـن 

.دبای

یجیهال

يارب زا  وت  هداتسرف ي  هک  مالسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .کنع » قطنی  ام  غلبا  کباتک  کلقع و  نامجرت  کلوسر  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
وت مایپ  تسا  رت  هدنناسر  وت  همان ي  وت و  يدنمشناد  دوش  رهاظ  ات  دشاب  دنمشناد  دیاب  ینعی  تسا ، وت  شناد  هدننک ي  نایب  ندرب  مایپ 

.وت بناج  زا  دیوگ  نخس  هک  یسک  زا  ار 

ییوخ
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دبال و لوسرلا  نا  یلا  مالـسلا ) هیلع   ) هبن دق  براملا و  زاجنا  بلاطملا و  حاجنا  یف  غلبملا  لوسرلا و  باختنا  رومالا  مها  نم  ینعملا :
ءارفـسلا و باختناب  ءاسور  بوعـشلا و  ءامعز  متها  دـق  و  هبلط ، یف  لسرا  امب  لخی  الئل  بدـالا  لـقعتلا و  یف  لـسرملا  نم  برقی  نا 

اهب ثعب  نیکرشملا  یلا  هبوتلا  هروس  ردص  نم  تایآ  لاسراب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا رما  امل  .بابلالا و  يوذ  هصاخ  نم  لسرلا 
اهب رما  هنم و  اهذـخاف  کتیب  لها  نم  لجر  وا  تنا  الا  اهغلبی  هناب ال  ابطاخم  نیملاعلا  بر  نم  رماب  هنم  اـهدرتسا  نا  ثبلی  مل  رکباـبا و 

ناسل هغلبی  ثیح ال  هملق  ناسلب  هنع  قطنی  هنیعب و  لسرملا  ناسل  هنال  مها ، هرماف  باتکلا  اما  مالسلا و  هالصلا و  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع 
.تسا وت  هدنیوگ  نیرتاسر  تا  همان  و  تسا ، وت  درخ  مجرتم  وت  هداتسرف  دومرف : همجرتلا : .همف 

دب بوخ و  وت  ایوگ ز  همان  دوب   *** درخ نامجرت  تا  هداتسرف 

يرتشوش

اموق روصنملا  یلا  دـفوی  نا  هدـئاز  نب  نعم  دارا  يربـطلا )  ) یف لوقا : مالـسلا : هیلع  لاـق  و  لـقعلا ) یف  نوسمخلا - عـبارلا و  لـصفلا  )
مث نمیلا  برح  یف  یلاـجر  تینفا  یـسفن و  تبعتا  هتعاـط و  یف  يرمع  تقفنا  دـق  لاـق : و  هیلع ، هبلق  نوفطعتـسی  هتمیخـس و  نولـسی 

لعجف رهزالا ، نبا  هعاجم  راتخا  نمیف  ناکف  هعیبر ، ءانفا  نم  هتریـشع  نم  هعامج  بختناـف  هتعاـط ، یف  لاـملا  تقفنا  نا  یلع  طخـسی 
: لاقف هعاجم  هءاج  یتح  لوقا  لوقا و  لوقیف : کتهجو ؟ اذا  هفیلخلل  لئاق  تنا  اذاـم  لوقی : ادـحاو و  ادـحاو  هعاـمجلا  کـئلوا  وعدـی 

تفتلا مث  .یبحاص  تنا  لاقف : .یغبنی  نکمی و  امک  اهل  یتات  نا  یتح  کتجاحل  دصقا  نمیلاب  انا  قارعلاب و  لجر  هبطاخم  نع  ینلاست 
هباحصا نم  راتخا  .هفالتف و  یش ء  نع  اهس  ناف  کماما  همدق  کمع و  نبا  دضع  یلع  دش  هل : لاقف  ینزملا  قیتع  نب  نمحرلادبع  یلا 

نظ یتح  هیلع  ءانثلا  یلاعت و  هللا  دمحب  هعاجم  ادتباف  روصنملا ، یلا  اوراص  اوضم و  یتح  مهعدو  هرشع و  اومت  یتح  امهعم  رفن  هینامث 
- هلـضف نم  رـشن  برعلا و  نوطب  نم  هللا  هراتخا  فیک  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا رکذ  یلع  رک  مث  کلذـل ، دـصق  اـمنا  هنا  موقلا 

همالک نم  یهتنا  املف  هبحاص ، رکذ  یف  هتجاح  یلع  رک  مث  دـلق ، ام  هب و  فرـش  اـم  روصنملا و  رکذ  یلع  رک  مث  موقلا - بجعت  یتح 
هیلع هللا  یلص   ) یبنلا نم  ترکذ  ام  اما  و  تافصلا ، هغلبت  نا  نم  ربکا  لجا و  هللااف  یلاعت  هللا  دمح  نم  تفـصو  ام  اما  روصنملا : هل  لاق 

ترکذ ام  اما  و  هتعاط ، یلع  هنیعم  وه  کلذب و  یلاعت  هللا  هلضف  هناف  هفیلخلا  هب  تفصو  ام  اما  و  تلق ، امم  رثکاب  هللا  هلضف  دقف  هلآ ) و 
ام هللا  هفیلخلا و و  لقعلا ) یف  نوسمخلا - عبارلا و  لصفلا   ) قدـص لاـق : .ترکذ  اـم  لـبقی  ـالف  جرخا  تمول  تبذـکف  کـبحاص  نم 

هناک یتح  مالکلا  هیلع  ررکف  ترکذ ، ام  لاقف : هباحـصا  عم  هدرب  رما  ناویـالا  رخآ  یلا  اوراـص  اـملف  اوجرخاـف  .یبحاـص  یف  تبذـک 
: لاقف رضم  نم  رضح  نم  یلا  تفتلا  مث  اوفقوف  مهب  رما  اعیمج و  اوزرب  یتح  اوجرخاف  لوالا ، لوقلا  لثم  هل : لاقف  .هفیحـص  یف  هورقی 
و یعبر ، هنال  هیلع  بصعت  هنا  لاقی : نا  الا  هدر  یلع  متا  نا  ینعنم  ام  هتدـسح و  یتح  مملکت  دـقل  هللا  و  اذـه ؟ لثم  مکیف  نوفرعت  لم 

دـصقا هل : لاقف  هباحـصا ، داعا  مالـسلا و  داعا  هیدـی  نیب  راص  املف  مالغ ، ای  هدر  .انایب  رهظاال  اـشاج و  طـبرا  ـالجر  مویلاـک  تیار  اـم 
نعط و برـضف و  كودع  هب  تیمر  کمهـس ، کفیـس و  كدـبع و  هدـئاز  نب  نعم  هفیلخلا ! اهیا  لاق : .کبحاص  هجاح  کتجاحل و 

هفیلخلا سفن  یف  ناک  ناف  هفیلخلا ، لوخ  نم  اوحبصاف  نمیلا ، نم  اجوعم  ناک  ام  يوتسا  بعص و  ام  لذ  نزح و  ام  لهـس  یتح  یمر 
نعم نم  رذعلا  لبق  مهتداف و  لبقف و  .هتعاط  یف  هرمع  ینفا  نم  هدـبع و  یلع  لضفتلاب  یلوا  هفیلخلاف  دـساح  وا  شاو  وا  عاس  نم  هنه 

: اولاق .مهرادـقا و  یلع  مهیلع  علخ  هباحـصا و  رکـش  هینیع و  نیب  لبق  اضرلاب ، باتکلا  ارقو  نعم  یلا  اوراص  املف  هیلا ، مهفرـصب  رما  و 
: لوسرلا لاقف  .تایباب  ینیزعی  اناسنا  تیل  جاجحلا : لاقف  هل  قیدص  تام  هعاس  یف  هیلع  لخدف  الوسر  جاجحلا  یلا  کلملادبع  لسرا 

ائیش نوکی  وا  رئب  یف  عقی  وا  هیلع  تیبلا  عقی  وا  تیبلا  قوف  نم  عقی  وا  بلصی  وا  تومی  هلیلخ  قرافی  لیلخ  لک  لاقف : .لق  لاق : لوقا ؟

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 3896 

http://www.ghaemiyeh.com


یف کنع  قطنی  ام  غلبا  کباتک  .کلثم و  الوسر  هجو  ذا  هفیلخلا  یف  اهنم  مظعاب  یتبیـصم  نع  ینتیلـس  دـقل  جاجحلا : لاـقف  .هفرعنـال 
سابعلا هجوف  اهیلع ، یسوم  نب  دمحم  نب  سابعلا  و  لقعلا ) یف  نوسمخلا - عبارلا و  لصفلا   ) هفوکلا نیسحلا  نب  رهاط  مدق  مجعملا ) )

.زبخلا همعطی  يذـلا  هبتاک  لاق : هنم ؟ تنا  ام  و  لاق : .مالـسلا  کیلع  ارقی  یـسوم  یبا  کیخا  لاق : رهاط  یلع  لـخد  اـملف  هیلا ، هبتاـک 
یبا نبا   ) یف .هنع و  ءادالا  نسحی  اـبتاک  ذـختی  مل  ذا  هفوکلا  نع  ساـبعلا  فرـصب  مئاـق  تنا  بتکا و  هل : لاـق  هبتاـکب و  رهاـط  اعدـف 

مالقا فارطاب  امناف  باتکلا  یف  رکف  ور و  اهلوسر و  لاـجرلا  ءارآ  غلبمف  الـسرم  رمـالا  یف  تنک  اـم  اذا  ریخت  رعاـشلا : لاـق  دـیدحلا )
فلالا و ینعی  ناتدـئازلا -؟ ناتاه  ام  بعـصم : لاقف  بعـصملا  نم  بعـصم  بتاک  بتک  يرایـشهجلا :)  ) یف و  اذـه ، اهلوقع  لاجرلا 

.ماللا

هینغم

لعفلا هلالد  نیب  عمجی  هراتخی  لوسر  عم  هباتک  لاسرا  و  همالک ، نم  هرعاشم  هلقع و  یلع  هلالدلا  یف  يوقا  هکولـس  ناسنالا و  لعف  نا 
هیصخش نوللحی  رـصعلا  اذه  یف  بدالا  داقن  نا  ظحالملا  .بتاکلا و  هیـصخش  نع  مین  يذلا  هبولـسا  لوقلا و  هلالد  نیب  و  رایتخالاب ،

.هتهیدب بتاکلا و  هعیبط  ددعتب  ددعتی  فلتخی و  هنال  هددحم ، دعاوقب  بولسالا  طبض  نکمی  ثیح ال  هبولسا  ءوض  یف  بتاکلا 

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

اناد كریز و  دیاب  سپ   ) دنک یم  نایب  ار  وت  لقع  يرگید ) يارب   ) وت ربمایپ  تسا : هدومرف  نداتسرف ) مایپ و  هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
دننام  ) دیوگ یم  نخس  تبناج  زا  هک  تسا  يزیچ  رتاسر  وت  همان  و  دنامهفب ) اسر  نخس  نیریش و  ظافلا  هب  ار  وت  دارم  دناوتب  ات  دشاب 

(. ددرگ یهابت  يراتفرگ و  ثعاب  دیوگب و  هدایز  مک و  دیاش  هک  تسین  هدنرب  مایپ  نوچ  تسا و  وت  نابز 

ینامز

، لقع هدنتـسرف  اب  رظن  ره  زا  دوش  یم  باختنا  هک  يدرف  دـیاب  دتـسرفب  دوخ  بناج  زا  ار  يرگید  تسا  ریزگان  ناـسنا  هک  يراـک  رد 
تفای رتمک  ناسنا  رظن  قباطم  لماک و  دارفا  هک  رظن  نیا  زا  .تسا  هدنتـسرف  دوخ  تقیقح  رد  هدنیامن ، اریز  دشاب ، يواسم  نامیا  رکف ،

، نامیا اب  نآ  نتشون  هک  یبلاطم  هک  تسا  نیا  هجوت  لباق  هتکن  .تسا  وگنخس  نیرتهب  همان  دیامرف : یم  مالـسلا ) هیلع   ) ماما دنوش  یم 
( مالسلا هیلع   ) راهطا همئا  یهلا و  ناربمایپ  .دشاب  مایپ  يارب  دنچ  ره  دیایب  ذغاک  يور  دیابن  هاگچیه  دنک  یم  يزاب  ناسنا  لام  ناج و 

ادخ لوسر  ناگدنیامن  رذابا  دادقم و  ناملس ، لاثما  .دندومرف  یم  باختنا  دوخ  رماوا  ماجنا  يارب  لقاع  هدومزآ و  ناگدنیامن  هشیمه 
هیکاطنا سیئر  اما  مدرم  داشرا  يارب  دتـسرف  یم  هدنیامن  رفن  ود  هک  میرم  نب  یـسیع  .دندوب  رماوا  ءارجا  يارب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )

هک افص  نوعمش  .دراد  یم  مازعا  یگدنیامن  هب  ار  یموس  درف  یسیع  ترضح  دهد ، یم  رارق  هجنکش  تحت  دنک و  یم  ینادنز  ارنانآ 
ود نآ  جیردت  هب  دنک و  یم  ذوفن  رهـش  ربهر  هاگتـسد  رد  دوش و  یم  رهـش  دراو  هنایفخم  لبق  هداتـسرف  ود  فالخ  رب  دوش  یم  مازعا 

لباق هتکن  .دروآ  یم  نوریب  یتسرپ  تب  زا  مه  ار  مکاح  دوخ  دنادرگ و  یم  دازآ  مکاح  ربارب  رد  نانآ  زا  هزجعم  راهظا  اب  ار  هداتسرف 
هک یعقوم  یلو  هدیمان  هد  هیرق )  ) افـص نوعمـش  ندـمآ  زا  لبق  ار  هیکاطنا  رهـش  ادـخ  هک  تسا  نیا  دـش  رکذ  هک  یناتـساد  رد  هجوت 
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ادخ هجوت  رب  تسا  ینـشور  لیلد  نیا  دمان و  یم  رهـش  هنیدم )  ) دوش یم  دراو  تسا  رادـیب  نشور و  اناد ، كریز ، يدرف  هک  نوعمش 
.هشیدنا رکف و  شناد ، ملع ، هب 

يزاریش دمحم  دیس 

نم الا  لسری  ناسنالا ال  ذا  کلقع ، رادقم  یلع  لدی  هناف  کلقع ) نامجرت   ) کجئاوح یف  سانلا  یلا  کلوسر ) : ) مالسلا هیلع  لاق  و 
.کنیما هناف  لوسرلا  فالخب  کلظفل  هنال  لوسرلا ، نم  کنع ) قطنی  ام  غلبا  کباتک  و   ) لقعلا رادقم  یلع  لاد  باختنالا  هبختنی و 

يوسوم

نیبملا و ربعملا و  وه  لوسرلا  نـال  لـسرملا ، لـقع  لـیلد  لوسرلا  يرخا  هملک  یف  حرـشلا : .حـصفا  غلبا : .كریفـس  کـلوسر : هغللا :
نم قلطنی  هنال  هصوت  القاع و ال  لسرا  هثلاث  هملک  یف  .لسرملا و  نع  ربع  ناسللا  یع  افیعـض  افیخـس  ناک  اذاف  لسرملا  دارم  حراـشلا 
هیلع مسرت  کتیـصخش و  کباتک  یلع  مقرت  تناف  کسفن  یف  لوجی  امع  یکحی  کـنع و  قطنی  باـتکلا  نوخی و  ـال  لـقعلا  هلقع و 

.هبتکت ام  نوکی  ام  مظعا  نوکی و  ام  لمجا  نکیل  لب  باتک  یف  سانلل  اهمدقت  مث  اهخسمت  وا  کتروص  هوشت  الف  کتاذ 

یناقلاط

« .دیوگ یم  نخس  وت  يوس  زا  هک  تسا  يزیچ  رتاسر  تا  همان  تسوت و  لقع  رسفم  وت  هداتسرف  »

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

! َْکنَع ُقِْطنَی  اَم  ُغَْلبَأ  َُکباَتِک  ،َو  َِکْلقَع ُناَمُجْرَت  َُکلوُسَر 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

یم رداـصم  رد  بیطخ  موحرم  هناـمیکح : راـتفگ  دنـس   ) . .تسوت يوگ  نخـس  نیرتاـیوگ  تا  هماـن  وت و  لـقع  هناـشن  وـت  هداتـسرف 
هک هدومرف  نایب  مالـسلا ) هیلع  نسح  ماما   ) شدنزرف يارب  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  یتیـصو  زا  یـشخب  هنامیکح  راتفگ  نیا  : دـیوگ

یعاضق یضاق  : دیازفا یم  هاگ  نآ.تسا  هدمآ  لوا  هلمج  ، اهنت یلو  ؛ هدرک رکذ  لئاسرلا  مان  هب  شباتک  رد  هللا  همحر  ینیلک  ار  نآ  نتم 
ار نآ  « ینادیم » زین.دنا هدرک  رکذ  ار  لّوا  هلمج  دئاوفلازنک  رد  یکجارک  كولملا و  جارـس  رد  یـشوطرط  مکحلا و  ملاعم  روتـسد  رد 
ره هک  هدرک  رکذ  تروص  ود  هب  ار  نآ  مکحلاررغ  رد  يدـُمآ.دنا  هدروآ  لوؤسلا  بلاطم  رد  یعفاش  هحلط  نبا  لاـثمالا و  عمجم  رد 

تاریبعت اب  ار  نخـس  نیا  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  دراد  دوجو  زین  لامتحا  نیا.دراد  توافت  هدـمآ  هغالبلا  جـهن  رد  هچنآ  اـب  تروص  ود 
( ( ،ج 4،ص 236 هغالبلا جهن  رداصم  ) .دشاب هدومرف  نایب  توافتم  عقاوم  رد  فلتخم 

لقع ياه  هناشن  زا 
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.تسا زاسراک  ، صاخشا تخانش  يارب  مادکره  هک  دنک  یم  هراشا  هتکن  ود  هب  هنامیکح  راتفگ  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

( . َِکْلقَع ُناَمُجْرَت  َُکلوُسَر  ( ؛» تسوت لقع  هدنیامن  وت  هداتسرف  :» دیامرف یم  تسخن 

عاجش اوقت و  اب  لقاع و  دنمـشناد و  ، هتخیهرف ناسنا  وت ، هاگره  ؛ دنربب یپ  وت  لقع  نازیم  هب  ، هداتـسرف باختنا  زا  دنناوت  یم  مدرم  ینعی 
رارق تیارد  لـقع و  زا  يا  هیاـپ  هچ  رد  وت  هک  دـنمهف  یم  اـه  نآ  ینیزگرب  یتـیعمج  اـی  صخـش  يوس  هب  دوخ  هداتـسرف  ناونع  هب  ار 
نیا نمـض  رد.دوش  یم  راکـشآ  تدوـجو  ياـیافخ  دزیر و  یم  نوریب  قـیرط  نیا  زا  تسوـت  نورد  رد  هچنآ  ، رگید ریبـعت  هب  يراد و 

.میریگب هرهب  شور  نیازا  زین  دوخ  نافلاخم  تخانش  يارب  مینک و  تقد  هداتسرف  باختنا  رد  هک  ام  همه  يارب  تسا  یسرد 

!( . َْکنَع ُقِْطنَی  اَم  ُغَْلبَأ  َُکباَتِک  َو  ( ؛» تسوت يوگ  نخس  نیرتایوگ  وت  همان  :» دیامرف یم  هلمج  نیمود  رد 

هب.دوش یم  يراج  ذـغاک  هحفـص  رب  ناسنا  ملق  كون  زا  یقالخا  لیاذر  لیاضف و  نینچمه  تسا و  ناسنا  راکفا  نورد  رد  هچنآ  اریز 
.تخانش وا  هتشون  زا  ناوت  یم  یبوخ  هب  ار  یسک  ره  لیلد  نیمه 

نآ بوتکم  راثآ  هعلاطم  دنتـسیز  یم  ام  زا  لبق  لاس  نارازه  ای  اهدـص  هک  یناسک  هرابرد  ندرک  تواضق  يارب  هار  نیرتهب  زین  زورما 
.دنک یم  یلجت  ناشبوتکم  راثآ  رد  ناشتیصخش  هکارچ  ، تساه

ناشیاه هتـشون  زا  ار  نارگید  تایحور  مه  ، میـشاب دوخ  ياه  هتـشون  بقارم  مه  : تسا روتـسد  ود  يواح  زین  هلمج  نیا  ، ساـسا نیا  رب 
.مینک طابنتسا 

: دیوگ یم  ، هدروآ ییابیز  تروص  هب  رعش  تیب  ود  رد  ار  هنامیکح  هلمج  ود  نیا  برع  يارعش  زا  یکی 

اُهلوُسَر ِلاجِّرلا  ِءارآ  ُغَْلبَمَف  ًالِسُْرم  ِْرمَْألا  ِیف  َْتنُک  ام  اذإ  رَّیَخَت 

اُهلوُقُع ِلاجِّرلا  ِمْالقَأ  ِفارْطَِأب  امَّنِإَف  ِباتِْکلا  ِیف  ْرِّکَف  ِّوَر َو  َو 

.دنتسه اه  نآ  راکفا  ءارآ و  هناشن  دارفا  ياه  هداتسرف  اریز  - نک تقد  هداتسرف  باختنا  رد 

هغالبلا جهن  حرـش   ). .دـنک یم  شوارت  اه  نآ  ياه  ملق  كون  زا  اه  ناسنا  لوقع  - اریز ، نک رکف  تقد و  رایـسب  همان  نتـشون  ماگنه  هب 
،ج 19،ص 207) دیدحلا یبا  نبا 

اه ناسنا  تخانش  قرط 

نیا نتخانـش  يارب.دوش  یم  لکـشم  راتفرگ  اه  نآ  اب  لماعت  رد  ناسنا  دـننک و  یمن  رهاظ  ار  دوخ  نطاب  یناـسآ  هب  مدرم  زا  يرایـسب 
.تسا هدش  اه  نآ  هب  یتاراشا  یمالسا  تایاور  دیجم و  نآرق  رد  هک  تسه  یناوارف  ياه  هار  صاخشا  هنوگ 

راکـشآ ار  دوخ  زاین  هاگ  چیه  هک  يدـنموربآ  نادـنمزاین  دروم  رد.دراد  یتاراشا  نادـب  هرابرد  مه  نابوخ و  هرابرد  مه  ، دـیجم نآرق 
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: دیامرف یم  دننک  یمن 

اّما ؛ دنرادنپ یم  زاین  یب  ار  اه  نآ  هاگآان  دارفا  ، يراد نتـشیوخ  تّدش  زا  و  ؛ » ْمُهامیِِـسب ْمُُهفِْرعَت  ِفُّفَعَّتلا  َنِم  َءاِینْغَأ  ُلِهاْجلا  ُمُُهبَـسْحَی  »
 ( هیآ 273 ، هرقب «. ). یسانش یم  ناشیاه  هرهچ  زا  ار  اه  نآ 

ْمُهَْتفَرَعَلَف ْمُهَکاْنیَرََأل  ُءاشَن  َْول  َو  : » دیامرف یم  دـننک  یفخم  نیغورد  نانخـس  اب  ار  دوخ  یعقاو  هرهچ  دـنراد  یعـس  هک  یناقفانم  هرابرد 
هفایق اب  ار  ناـنآ  اـت  میهد  یم  ناـشن  وت  هب  ار  اـه  نآ  ، میهاوخب اـم  رگا  و  ؛ » ْمَُکلاـمْعَأ ُمَْلعَی  ُهّللا  ِلْوَْقلا َو  ِنَْحل  ِیف  ْمُهَّنَفِْرعََتل  ْمُهامیِِـسب َو 
هیآ 30) ، دمحم «. ) . دناد یم  ار  امش  لامعا  دنوادخ  و  یسانشب ؛ ناشنانخس  زرط  زا  ار  اه  نآ  یناوت  یم  دنچ  ره  ، یسانشب ناشیاه 

: میدناوخ راصق  تاملک  رد 

رد هک  نیا  رگم  دـنک  یمن  ناـهنپ  لد  رد  ار  يزیچ  سک  چـیه  ِهِهْجَو ؛ ِتاَحَفَـص  ِِهناَِـسل َو  ِتاَـتَلَف  ِیف  َرَهَظ  اَّلِإ  ًاْئیَـش  ٌدَـحَأ  َرَمْـضَأ  اَـم  »
تمکح 26) ، هغالبلا جهن  «. ) . ددرگ یم  راکشآ  شا  هفایق  هرهچ و  رد  درپ و  یم  وا  نابز  زا  هک  ینانخس 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  ماما  هک  تشذگ  تیاور  نیا  زین  هنامیکح 295  راتفگ  لیذ  رد 

دیناوتن ار  وا  نید  دوش و  هبتـشم  امـش  رب  یـسک  ینطاب  عضو  هاـگ  ره  ِِهئاَـطَلُخ ؛ َیلِإ  اوُرُْظناَـف  ُهَنیِد  اُوفِْرعَت  َْمل  ُهُْرمَأ َو  ْمُْکیَلَع  َهَبَتْـشا  ِنَم  »
،ج 71،ص 197،ح 31) راونالا راحب  «. ) . دینک شنانیشنمه  هب  هاگن  ، دیسانشب

تقد اـه  نآ  رد  زیچ  ود  هـب  دارفا  نتخانــش  يارب  هـک  درک  هدافتــسا  ار  اـنعم  نـیمه  ناوـت  یم  زین  ثـحب  دروـم  هناــمیکح  مــالک  زا 
هک تسا  قداص  یناسک  هرابرد  هتفگ  نیا  هتبلا.ناـشیاه  هماـن  ياوتحم  نحل و  ، رگید اـه و  نآ  ناگداتـسرف  نـالوسر و  ، تسخن : مینک

.دنتسه یصاخ  ياه  همان  هداتسرف و  لوسر و  ياراد 

یم هدـید  یبوخ  هب  هّللا  ءاـیلوا  ریاـس  مالـسلا و  هیلع  ناـنمؤمریما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  یگدـنز  خـیرات  رد  نخـس  نیا 
رایشوه و يدرم  هک  ار  بلاط  یبا  نب  رفعج  ، هشبح رد  هکم  ناکرشم  هئطوت  زا  يریگشیپ  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر.دوش 

.داتسرف نارجاهم  هورگ  هارمه  شیوخ  یگدنیامن  هب  دوب  عاجش 

نانمؤم ریما  داتسرف و  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هلیسو  هب  ار  نآ  ، دش مالسا  ناهج  رد  یلوحت  أدبم  هک  تئارب  تایآ  ناتـساد  رد 
دنچره ، دنریذپب ار  شباحصا  وا و  بناج  زا  ّتیمکح  رتشا  کلام  ای  سابع  نبا  هک  تشاد  رارـصا  ّتیمَکَح  ناتـساد  رد  مالـسلا  هیلع 

هک داتـسرف  ار  صاع  ورمع  هیواعم  ، لباقم رد  دـندرک و  لیمحت  ترـضح  رب  ار  یـسوموبا  دـندرک و  تفلاخم  نیبرهاظ  ناداـن و  دارفا 
.دوب نامیا  یب  تسرپایند و  رگ و  هلیح  رایسب  يدرم 

هدـش دراو  مالـسلا  مهیلع  ناموصعم  زا  يدایز  تایاور  زین  دـنک  یم  تیاکح  نانآ  تیارد  لقع و  زا  اه  ناسنا  همان  هک  نیا  دروم  رد 
: میناوخ یم  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  ماما  زا  یثیدح  رد  هلمج  زا  ؛ تسا

ار نآ  هک  نآ  زا  شیپ  رگید  راب  یسیون  یم  يا  همان  هک  یماگنه  َِکْلقَع ؛ یلَع  ُِمتْخَت  امَّنِإَف  ِهِْمتَخ  َْلبَق  َرَظَّنلا  ِهِیف  ْدِعَأَف  ًاباتِک  َْتبَتَک  اذإ  »
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،ح 285) مکحلا ررغ  «. ). ینک یم  اضما  رهم و  ار  دوخ  لقع  اریز  ، نک قیقد  هاگن  نآ  رد  ینک  اضما  رهم و 

: تسا هدمآ  ترضح  نآ  زا  يرگید  ثیدح  رد 

،ح 288) نامه «. ) . تساه نآ  ياه  ملق  كون  رد  نادنمشناد  لوقع  اهِمْالقأ ؛ ِفارْطأ  یف  ِءالَضُْفلا  ُلوُقُع  »

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abu Talib said ( perhaps in a letter answering someone): “Your
messenger interprets your intelligence, while your letter is more eloquent in

.” expressing your true self

اعد هب  ناسنا  زاین  : 302 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

َءاَلَبلا ُنَمأَی  َال  يِّذلأ  ِءاَعّدلا  َیلِإ  َجَوحَِأب  ُءاَلَبلا  ِِهب  ّدَتشا  ِدَق  يِّذلأ  یَلَتبُملا  اَم  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

ناما رد  الب  زا  هک  تسا  یتسردـنت  زا  رتشیب  اـعد  هب  شزاـین  تسا  يدرد  راـتفرگ  تّدـش  هب  هک  سک  نآ  دومرف : وا ، رب  ادـخ  دورد  و 
 . دشاب یمن  تسا 

يدیهش

.تسا راظتنا  رد  شیالب  هک  ییالب  یب  ات  درادن  زاین  اعد  هب  نادنچ  تسا  راچد  تخس  ییالب  هب  هک  نآ 

یلیبدرا

الب زا  دشابن  نمیا  هک  يراگتسر  زا  اعدب  رت  جاتحم  الب  واب  دشاب  هدش  تخس  هک  يراتفرگ  تسین 

یتیآ

.درادن ینمیا  الب  زا  هک  یتسردنت  زا  هدش ، الب  راتفرگ  تخس  هک  ییالتبم  تسا ، دنمزاین  اعد  هب  رتمک  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 
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نایراصنا

 . دشاب یمن  نمیا  الب  زا  هک  یتسردنت  زا  تسین  اعد  هب  رتدنمزاین  هدش  تخس  وا  رب  يراتفرگ  الب و  هک  یسک  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

مثیم نبا 

نیا ینعی : دشاب .) یمن  ناما  رد  يراتفرگ  زا  هک  تسین  یتسردنت  نآ  زا  رتدنمزاین  اعد  هب  تسا ، دـیدش  درد  راچد  هک  يراتفرگ  نآ  )
نیا .ـالب و  ندیـسر  زا  ندـش  نمیا  شتیفاـع و  ماود  يارب  یکی  نیا  يراـتفرگ و  زا  تاـجن  يارب  یکی  نآ  دـندنمزاین ، اـعد  هب  ود  ره 

.دشاب رادیاپ  نانآ  هرابرد ي  شفطل  دنک و  هجوت  نانآ  هب  دنوادخ  ات  تسادخ ، زا  تساوخرد  اعد و  هب  تیفاع  لها  قیوشت  نخس 

دیدحلا یبا 

[ یَفاَعُْملا َنِم   ] ِءاَعُّدلا َیلِإ  َجَوْحَِأب  ُءَالَْبلا  ِِهب  َّدَتْشا  ِدَق  يِذَّلا  یَلَْتبُْملا  اَم  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

 . َءَالَْبلا ُنَمْأَی  يِذَّلا َال 

وهف ایندلا  هایحلا  هذه  دیق  یف  ناسنإلا  ماد  ام  ینعملا و  یف  یلتبم  هروصلا  یف  یفاعملا  نأل  قح  هلاق ع  يذلا  ءاعدلا و  یف  بیغرت  اذـه 
نم يونعملا و  ایندـلا  ءالب  نم  هذـقنی  هنأ  یلاعت  هللا  یلإ  عرـضتی  نأ  بجوف  یـسحلا  ءالبلا  نمأی  ـال  مث  هقیقحلا  یلع  ءـالبلا  لـهأ  نم 

و للملا ) .» باحـصأ  :» یف ا نویلملا (  فلتخی  مل  هباجإ و  تاقوأ  اهل  نأ  هرثؤم و  هیعدألا  نأ  بیر  لاح و ال  لـک  یف  یـسحلا  اـهئالب 
کلذ یف  ءامکحلا 

یناشاک

جاتحم ءاعدلا ) یلا  جوحاب   ) الب وا  هب  دشاب  هدش  تخس  هک  يراتفرگ  تسین  ءالبلا ) هب  دتشا  دق  يذلا  یلتبملا  ام  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
ياعد هب  تجاح  رد  دنیواسم  ود  ره  هکلب  ءانع  الب و  زا  دـشابن  نمیا  هک  يراگتـسر  زا  ءالبلا ) نمای  يذـلا ال  یفاعملا  نم   ) اعد هب  رت 

ءانع زا  وا  یصالخ  تیفاع و  ماود  يارب  یفاعم  الب و  لاوز  يارب  يالتبم 

یلمآ

ینیوزق

.الب زا  تسین  نمیا  هک  تیفاع  بحاص  زا  اعد  هب  رتجاتحم  الب  وا  هب  تسا  هتشگ  تخس  هک  يا  هدش  التبم  تسین 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 3902 

http://www.ghaemiyeh.com


یجیهال

هیلع تفگ  ینعی و  .ءالبلا » نمایال  يذـلا  یفاعملا  نم  ءاعدـلا ، یلا  جوحاب  ءالبلا  هب  دتـشا  دـق  يذـلا  یلتبملا  ام  : » مالـسلا هیلع  لاـق  و 
هک ینانچ  يراگتـسر  زا  ندرک  اعد  يوس  هب  رت  جاتحم  يراتفرگ ، وا  هب  تسا  هدـش  تخـس  هک  یناـنچنآ  راـتفرگ  تسین  هک  مالـسلا 

.ندش راتفرگ  زا  تسین  نمیا 

ییوخ

هرما نودب  یش ء  یلع  ردقی  و ال  هالوم ، یلا  جاتحم  دبعلا  ناف  لاح ، لک  یف  هیدوبعلا  راعش  ءاعدلا  نا  یلا  مالـسلا ) هیلع   ) هبن ینعملا :
هنیب قرف  و ال  نیح ، لک  ءالتبالا  ضرعم  یف  یفاعملا  ناف  همعنلا ، ءاقبا  بلطل  هاعدلا  نع  لفغی  هحارلا و  همالسلاب و  ریغی  الف  هاضر ، و 

هب تسا  یتخبدب  الب و  راتفرگ  یتخـس  هب  هکنآ  همجرتلا : .ءالبلا  عفد  یف  هللا  یلا  هجوتلا  ءاعدـلا و  یلا  هجاحلا  ههج  نم  یلتبملا  نیب  و 
.تسین نمیا  الب  لوزن  زا  تعاس  ره  رد  تسا و  تیفاع  رد  هک  یسک  زا  تسین  رتدنمزاین  اعد 

الب عفر  رد  هدیشکالب  دننام  الب *** عفد  بلط  ادخ  زا  تیفاع  رد 

يرتشوش

یل انبا  و  اهنم ، یجورخ  دنع  رـصمب  الیلع  یل  انبا  تفلخ  لاق : ثیل  نب  فیـس  نع  یفاکلا )  ) يور یلاعت ، هتایآ  يدحا  اضیا  وه  لوقا :
.لیلعلا ینبال  ءاعدـلا  هلاـسا  مالـسلا ) هیلع   ) دـمحم یبا  یلا  تبتکف  یعایـض ، یف  و  یلاـیع ، یلع  یمیق  ییـصو و  ناـک  هنم  نسا  رخآ 

دروف كرجا ، طبحیف  عزجت  هللا و ال  دـمحاف  کمیق ، کیـصو و  ریبکلا  تام  و  لتعملا ، کـنبا  یفوع  دـق  یلا : مالـسلا ) هیلع   ) بتکف
دواد نب  دمحم  نع  نویعلا )  ) يور و  مالسلا .) هیلع   ) دمحم یبا  باوج  درو  موی  ریبکلا  تام  هتلع و  نم  یفوع  دق  ینبا  نا  ربخلا  یلع 

و مالـسلا ) هیلع   ) نسحلاوبا یـضمف  رفعج ، نب  دمحم  نقذ  طبر  دق  هنا  هربخا  نم  هاتاف  مالـسلا ) هیلع  ) اضرلا دنع  یخا  انا و  تنک  لاق :
، نوکبی بلاط  یبا  دـیحوتلا ) یف  لوـالا - لـصفلا   ) لآ هعاـمج  هدـلو و  رفعج و  نب  قاحـسا  اذا  و  اـطبر ، دـق  هاـیحل  اذا  هعم و  انیـضم 

اتماش مسبت  امنا  مهـضعب : لاقف  هیلع ، سلجملا  یف  ناک  نم  مقنف  مسبتف ، ههجو  یف  رظن  هسار و  دنع  مالـسلا ) هیلع   ) نسحلاوبا سلجف 
( مالـسلا هیلع   ) نسحلاوبا لاقف  .تمـسبت  نیح  هرکن  ام  ءالوه  نم  کیف  انعمـس  دق  هل : انلقف  دجـسملا ، یف  یلـصیل  جرخ  و  لاق : .همعب 

ضیرم مک  رعاشلا : لاق  .قاحسا و  تام  دمحم و  يربف  لاق : .دمحم  هیکبی  هلبق و  هللا - و  تومی - وه  قاحسا و  ءاکب  نم  تبجعت  امنا 
يری نابجلا  ناکا  اضیا : لاق  دایـصلاب و  ءاضقلا  لحی  امیلـس و  وجن  یف  اطقلا  داصی  دق  داوعلا  بیبطلا و  توم  دعب  سای  دعب  نم  شاع 

لطبلا عاجشلا  اهنم  ملسی  نابجلا و  تاثداحلا  كردی  دقف  لجالا  رارفلا  دنع  عفادی  هنا 

هینغم

و وه ، زرتحی  نا  یغبنیف  ءالبلا ، مقـسلا و  ضرعم  یف  یفاعملا  و  هل ، دادعتـسالا  هنم و  رذـحلا  بجی  رطاخملا  نم  هعوقو  زوجی  ام  لـک 
نولمعی امک  هیاقولا  لجا  نم  ءابطالا  لمعی  انه  نم  و  ءافشلاب ، یلتبملل  وعدن  امک  امامت  هنع  ررضلا  عفد  و  هتیفاع ، ماودب  نحن  هل  وعدن 

رثکیلف هدشلا  یف  هل  باجتـسی  نا  هرـس  نم  ..ءالبلا و  دنع  جـئاوحلا  جرختـسی  ءاخرلا  یف  ءاعدـلا  : ) موصعملا نع  ..جالعلا و  لجا  نم 
موقلا الا  هللا  رکم  نمای  الف  هللا  رکم  اونمافا   ) تاجافملا تابخملا و  نماـن  ـال  نا  کـلذ  نم  ضرغلا  ناـف  دـعب ، و  ءاـخرلا .) یف  ءاعدـلا 
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( فارعلا  99 نورساخلا -

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

زا تسین  ءاعد  هب  رتدنمزاین  تسا  هتفرگ  تخس  وا  هب  درد  هودنا و  هک  يراتفرگ  تسا : هدومرف  ءاعد ) هب  بیغرت  رد   ) مالسلا هیلع  ماما 
نیا نتفای و  يدوبهب  يارب  وا  دندنمزاین : ادخ  زا  تساوخرد  ءاعد و  هب  ود  ره  هکلب   ) دـشاب یمن  ناما  رد  درد  ءالب و  زا  هک  یتسردـنت 

(. یتسردنت ماود  يارب 

ینامز

هک یـسک  اریز  دننادب ، نمیا  ار  دوخ  ءالب  زا  دـیابن  هک  دـهد  یم  هجوت  دنتـسه  ملاس  هکنانآ  هب  دوخ  شیامرف  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماما
رتکیدزن الب  ره  رطخ  هب  ملاس  صخـش  هک  یتروص  رد  تسا  کیدزن  الب  زا  تاـجن  هب  اـما  تساـعد  هب  دـنمزاین  تسا  راـتفرگ  تخس 

.دنراد زاین  اعد  هب  ود  ره  بیترت  نیدب  تسا 

يزاریش دمحم  دیس 

هئالب نم  هللا  هیجنیل  ءاعدلا ) یلا  جوحاب   ) هنحم وا  فوخ  وا  رقف  وا  ضرم  نم  ءالبلا ) هب  دتشا  دق  يذلا  یلتبملا  ام  : ) مالسلا هیلع  لاق  و 
.هتلفغ نع  هناحبس  هللا  هظقویل  ءاعدلا ، یلا  هجاحب  وهف  کلذ ، ءالب  نم  دشا  اذه  هلفغ  نال  ءالبلا ) نمای  يذلا ال  یفاعملا  نم  )

يوسوم

ءاعدـلا یلا  هجاحب  یلتبملا  ناف  ءاوس  دـح  یلع  ءاعدـلا  یلا  هجاحلا  یف  یلبتملا  یفاعملا و  حرـشلا : .هورکملا  هبیـصملا ، ءـالبلا : هغللا :
جاتحی هیفاعلا  بحاص  هیلا و  عرـضتلا  هللا و  یلا  هجوتلا  یلا  هجاحب  امهنم  لکف  همعنلا  مودـتل  اضیا  هجاحب  یفاعملا  هنع و  ءـالبلا  عفریل 

 … رکشلا نم  عون  ءاعدلا  همعنلا و  رکش  یلا 

یناقلاط

« .تسین ناما  رد  نآ  زا  هک  ییالب  یب  زا  تسین  اعد  هب  رتدنمزاین  تسا ، راتفرگ  تخس  ییالب  هب  هک  سک  نآ  »

ینعم رد  تسالب  یب  هدوسآ و  رهاظ  هب  هک  یـسک  اریز  تسا ، قح  هدومرف  ترـضح  نآ  هک  يزیچ  تساعد و  رد  بیغرت  نخـس  نیا 
ناـما رد  مه  سوسحم  ياـهالب  زا  یهگناو  تسـالب ، لـها  زا  تقیقح  هب  تسا  یناگدـنز  دـیق  رد  یمدآ  هک  یماـگنه  اـت  .تسـالتبم 
.دهد تاجن  لاوحا  همه  هب  سوسحم  يونعم و  ياهالب  زا  ار  وا  هک  دنک  عرضت  ادخ  هاگـشیپ  هب  هک  تسا  بجاو  ببـس  نیدب  تسین ،

نامیکح للم و  بابرا  زا  کی  چـیه  هلأـسم  نیا  رد  تسا و  ینیعم  تباـجا  تاـقوا  نآ  يارب  تسا و  رثؤم  اـهاعد  هک  تسین  دـیدرت  و 
.دنرادن یفالتخا 
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مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

! َءَالَْبلا ُنَمْأَی  َال  يِذَّلا  یَفاَعُْملا  َنِم  ِءاَعُّدلا  َیلِإ  َجَوْحَِأب  ، ُءَالَْبلا ِِهب  َّدَتْشا  ِدَق  يِذَّلا  یَلَْتبُْملا  ام 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

.تسین اعد  هب  رت  جاتحم  ، دشاب یمن  الب  زا  نمیا  هظحل  چیه  رد  یلو  تسین  التبم  هک  یسک  زا  تسالتبم  الب  هب  تدش  هب  هک  سک  نآ 
راتفگ نیا  تسا ) هتسیز  یم  یـضر  دّیـس  زا  شیپ  هک   ) قودص خیـش  ، رداصم رد  هللا  همحر  بیطخ  هتفگ  هب  هنامیکح : راتفگ  دنـس  ) .
هدرک رکذ  ار  نآ  یتوافت  اب  روتـسدلا  باتک  رد  یعاضق  یـضاق  زین.تسا  هدروآ  توافت  یمک  اب  دوخ  یلاما  باـتک  رد  ار  هناـمیکح 

.تسا هدمآ  زین  رگید  بتک  رد  هللا  همحر  یـضر  دّیـس  زا  دعب  لبق و  ، هتفگ شیپ  مالک  نیاربانب.مکحلا  ررغ  رد  يدُمآ  نینچمه  ، تسا
( ( ،ج 4،ص 237 هغالبلا جهن  رداصم  )

اعد هب  نادنمزاین 

هب هک  سک  نآ  :» دیامرف یم  ، دنلفاغ نآ  زا  دارفا  زا  يرایـسب  هک  دـنک  یم  هراشا  يا  هتکن  هب  هنامیکح  راتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
یَلَْتبُْملا اَم  ( ؛» تسین اعد  هب  رت  جاتحم  ، دـشاب یمن  الب  زا  نمیا  هظحل  چـیه  رد  یلو  تسین  التبم  هک  یـسک  زا  تسالتبم  ـالب  هب  تدـش 

!( . َءَالَْبلا ُنَمْأَی  َال  يِذَّلا  یَفاَعُْملا  َنِم  ِءاَعُّدلا  َیلِإ  َجَوْحَِأب  ، ُءَالَْبلا ِِهب  َّدَتْشا  ِدَق  يِذَّلا 

ای یلام  يراتفرگ  ای  ؛ دـنا هدـش  التبم  تدـش  هب  هک  یناراتفرگ  صوصخ  هب  دـنراد  هجوت  راتفرگ  دارفا  هب  ًابلاغ  مدرم  هک  نیا  هب  هراـشا 
.فلتخم لئاسم  ای  اه  يرامیب  عاونا 

نودب ملاس و  ًارهاظ  هک  یناسک  زا  دشخب و  ییاهر  يراتفرگ  زا  ار  اه  نآ  ادخ  هک  دننک  یم  اعد  دـندنم  هقالع  نانآ  هب  هک  یناسک  و 
تمعن تسا  نکمم  هظحل  ره  اریز  ، دـنراد اعد  هب  زاین  رتشیب  هاگ  هزادـنا و  نامه  هب  زین  اه  نآ  هک  یلاح  رد  ؛ دـنلفاغ دنتـسه  يراتفرگ 
يونعم رظن  زا  ، هدـش راتفرگ  ناطیـش  ماد  رد  ددرگ و  اه  نآ  ریگ  نماد  یـشزغل  ای  دوش  هتفرگ  اه  نآ  زا  تورث  انغ و  ، شمارآ ، تیفاـع

اعد دنمزاین  هورگ  ود  ره  ، هجوت نیا  اب.دنزاس  فرطرب  ار  نآ  راثآ  دنناوتن  زین  رمع  رخآ  ات  هک  دندرگ  یناهانگ  هدولآ  دـننک و  طوقس 
.دنلفاغ يرگید  زا  هتشاد و  هجوت  یکی  هب  ًالومعم  مدرم  هک  یلاح  رد  ، دنتسه

هن دـنرورغم و  هن  ، نایالتبم هک  یلاح  رد  دـنوش  یم  يا  هداعلا  قوف  تلفغ  رورغ و  راتفرگ  هاـگ  دـنتیفاع  رد  هک  يدارفا  ، نیا رب  هفاـضا 
.تسا رت  تخس  نایالتبم  زا  نادنم  تیفاع  لاح  رظن  نیا  زا  ،و  دننک یم  اعد  هتفر و  ادخ  هناخ  رد  هب  هتسویپ  لفاغ و 

ما هناخ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  اـه  بش  زا  یبش  هک  میناوخ  یم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  یثیدـح  رد  ور  نیمه  زا 
.دیدن ار  ترضح  دش و  رادیب  ناهگان  هملس ) ما  ) .دوب هملس 

هللا یلـص  مرکا  ربمغیپ  دید  ناهگان.تفر  ترـضح  نآ  يوجو  تسج  هب  تساخرب.تسا و  هتفر  رگید  نارـسمه  هناخ  هب  دـیاش  : تفگ
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: دیوگ یم  هدرک و  دنلب  ار  اه  تسد  هداتسیا و  هناخ  زا  يا  هشوگ  رد  هلآ  هیلع و 

ًاَدبَأ ُْهنِم  ِینَتْذَْقنَتْـسا  ٍءوُس  ِیف  ِینَّدُرَت  َّمُهَّللا َو ال  ًاَدبَأ  ًادِساَح  ًاّوُدَع َو ال  ِیب  ْتِمُْـشت  َّمُهَّللا ال  ًاَدبَأ  ِینَْتیَطْعَأ  اَم  َِحلاَص  یِّنِم  ْعِْزنَت  َّمُهَّللا ال  »
! ادنوادخ.ریگم نم  زا  زگره  يا  هداد  نم  هب  هک  ار  يا  هتـسیاش  ياه  تمعن  ادـنوادخ ! ًادـَبَأ ؛ ٍْنیَع  َهَفْرَط  یِـسْفَن  َیلِإ  ِیْنلِکَت  َّمُهَّللا َو ال 

.راد زاب  نم  تتامش  زا  ار  نادوسح  نانمشد و 

راحب «. ) . راذـگَماو دوخ  هب  يا  هظحل  زگره  ارم  ادـنوادخ.نادرگمزاب ! زگره  يا  هداد  متاجن  نآ  زا  هک  يدـب  لاـح  هب  ارم  ادـنوادخ !
 ( ،ج 16،ص 217،ح 6 راونالا

هدرک رکذ  « لاوحا عیمج  رد  ءاخر و  تدـش و  رد  اعد  هب  مادـقا  » ناونع تحت  یباب  راونالا  راحب  دلج 90  رد  هللا  همحر  یسلجم  همالع 
.ثحب دروم  هنامیکح  راتفگ  نیمه  هلمج  زا  ؛ تسا هدروآ  باب  نیا  رد  يدایز  تایاور  تسا و 

: دومرف هک  دنک  یم  لقن  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  زا  يرگید  تیاور  رد 

،ج 90،ص 380،ح 1) نامه «. ) . دینک اعد  دوش  لزان  الب  هک  نآ  زا  شیپ  ِءالَْبلا ؛ ِلوُُزن  َْلبَق  ِءاَعُّدلِاب  اُومَّدَقَت  »

: دنک یم  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يرگید  ثیدح  رد 

باجتـسم شیاعد  الب  تدـش و  ماـگنه  هب  دراد  تسود  هک  یـسک  ِءاَـخَّرلا ؛ ِیف  َءاَعُّدـلا  ِِرثُْکْیلَف  ِهَّدِّشلا  ِیف  َُهل  َباَجَتُْـسی  ْنَأ  ُهَّرَـس  ْنَم  »
،ص 381،ح 7) نامه «. ) . دنک دایز  اعد  تسا  شمارآ  یتحار و  رد  هک  ینامز  رد  ، دوش

: میناوخ یم  ترضح  نآ  زا  يرگید  ثیدح  رد  هک  نیا  بلاج 

هدنب هک  ینامز  ِمْوَْیلا ؛ َْلبَق  َْتنُک  َْنیَأ  ٌبیِرَغ  ٌتْوَص  اَذَه  اُولاَق  ُهَتْوَص َو  ُهَِکئالَْملا  ِتَبَجَح  ِءاَخَّرلا  ِیف  ُعْدَی  َْمل  ِءالَْبلا َو  ِیف  ُْدبَْعلا  اَعَد  اَذِإ  »
یم دـنریگ و  یم  ار  وا  يادـص  يوـلج  ناگتـشرف  دـنکن  اـعد  شمارآ  ءاـخر و  رد  دـنک و  اـعد  ـالب  ماـگنه  هـب  ادـخ  ناگدـنب  زا  يا 

،ج 90،ص 382،ح 10) راونالا راحب  . ( .»؟ يدوب اجک  زورما  ات  ، تسا يا  هتخانشان  يادص  نیا  : دنیوگ

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said: “The person who is afflicted with hardship is not in a
greater need for praying than the one who has been spared affliction but is not

.” immune to it

528 ص :

If the vicissitudes and changes of this world are observed, the circumstances and - 1
conditions of the people attended to, and their histories noted, then from every

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 3906 

http://www.ghaemiyeh.com


corner edifying stories can be heard. Such stories are fully capable of arousing the
mind out of its forgetful slumber or providing instruction and imparting teaching and
clear-mindedness. Thus, the creation and dissolution of everything in this world, the
blossoming of flowers and their withering, the thriving of vegetation and its withering
away and the subjugation of every atom to change provide such instructive lessons
that they are enough to curb any hope of attaining eternity in this deceitful life as long
as the eyes and ears are not closed to these instructive events. A Persian couplet
says: The world is full of stories of folk gone by, But unless one lends an ear to it,

.feeble is its cry

یتسود ایند  شزرا  : 303 تمکح
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ِهّمُأ ّبُح  یَلَع  ُلُجّرلا  ُماَُلی  َال  اَینّدلا َو  ُءاَنبَأ  ُساّنلا  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

 . درک شنزرس  ناوت  یمن  شردام  یتسود  رب  ار  سک  چیه  دنتسه و  ایند  نادنزرف  مدرم  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 

يدیهش

.دنیارچ دوخ  رد  ام  رادتسود  هک  دننکن  شنزرس  ار  نادنزرف  و  دنیایند ، نادنزرف  مدرم 

یلیبدرا

نامدرم يارب  تسا  یخیبوت  نیا  دوخ  ردام  ندرک  یتسود  رب  درم  دوشن  هدرک  تمالم  دنیایند و  نادنزرف  نامدرم  دومرف  و 

یتیآ

.دننک یمن  شنزرس  شردام  نتشاد  تسود  ببس  هب  ار  یمدآ  دنتسه و  ایند  نادنزرف  مدرم ، مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا
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 . دوش یمن  شنزرس  شردام  یتسود  رب  درم  ، دنیایند نادنزرف  مدرم  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

مثیم نبا 

هب یگتـسبلد  دروم  رد  مدرم  شنزرـس  راتفگ  نیا  درک .) تمالم  دوش  یمن  رداـم  تبحم  هب  ار  ناـسنا  و  دـنیایند ، نادـنزرف  ناـمدرم  )
ایند هب  یعیبط  هقالع ي  تسایند و  زا  مدرم  دـلوت  هک  تهج  نآ  زا  تسا ، هدـش  هدروآ  مدرم  يارب  هراعتـسا  ءانبا )  ) هملک ي تسایند ،

، ییوـگ یم  ینک و  یم  شنزرـس  ار  وا  هک  یـسک  دروـم  رد  هکناـنچ  تسا ، مدرم  يارب  یـشنزرس  مـالی …  ـال  و  تراـبع : .دـنراد و 
! تسین یتمالم  وت  رب  تسا  وت  تشرس  رد  هک  يزیچ  تمس  هب  تسا و  یندرک  شنزرس  وت  تعیبط 

دیدحلا یبا 

 . ِهِّمُأ ِّبُح  یَلَع  ُلُجَّرلا  ُمَالُی  اَْینُّدلا َو َال  ُءاَْنبَأ  ُساَّنلا  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

دق

.مهئابآب مهنم  هبشأ  مهنامزب  سانلا  رخآ  عضوم  یف  لاق ع 

 ( .هراعتسالا یلع  مالکلا  ،و  نبللا : ردلا ببحم (  ءیش  وهف  هنم  تنک  ام  اهردب و  انیذغ  ایندلا  ینب  نحن  رعاشلا و  لاق  و 

یناشاک

رب درم  دوش  یمن  هدرک  تمالم  و  هما ) بح  یلع  لجرلا  مالی  و ال   ) دنتـسه ایند  رـسپ  نامدرم  ایندلا ) ءانبا  سانلا  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
ناشیا يارب  زا  تسا  راعتـسم  ءانبا )  ) ظفل .ناهج و  نیا  عاتم  هب  ناشیا  یتسود  رب  نامدرم  يارب  زا  تسا  خـیبوت  نیا  دوخ  ردام  یتسود 

يارب زا  تسا  مول  لجرلا ) مالی  ال   ) ظفل .نآ و  يوس  هب  ناشیا  نالیم  عبطلاب و  ناینب و و  یب  تابث  یب  يایند  زا  ناشیا  دـلوت  راـبتعا  هب 
وا رب  دشابن  مول  چیه  سپ  وا  یلبج  تسا و  نالف  یعیبط  هحیبق ، لاعفا  دنیوگ  هک  تسا  نآ  لیبق  زا  مول  نیا  ناشیا و 

یلمآ

ینیوزق

نوچ میئوگب  هک  تسنآ  لیبق  زا  مالک  نیا  .شیوخ  ردام  یتسود  رب  درم  دوش  یمن  هدرک  تمـالم  دـنیایند و  نارـسپ  ناـمدرم  دومرف :
رب دنـشوک  اـیند  بلط  رد  تمه  همه  هب  و  دنـشورف ، اـیند  هب  نید  رگا  هتـشادرب و  یبـقع  زا  لد  دـنا و  هدیـشوپ  ترخآ  زا  مشچ  مدرم 

تلاقف لضف  يذ  ریخات  لهاج و  میدقتل  ایندلا  یلع  تبتع  دنا : هتفگ  دناایند  ءانبا  مدرم  هکنیا  هب  تراشا  مظن  رد  دشابن  تمالم  ناشیا 
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يرخالا یترض  ءانبا  یقتلا  لها  مهتعفر و  اذهل  یئانبا  کئلوا  ارذعلا  یل 

یجیهال

دـناایند و نارـسپ  نامدرم  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .هما » بح  یلع  لـجرلا  مـالیال  ایندـلا و  ءاـنبا  ساـنلا  : » مالـسلا هیلع  لاـق  و 
.دوخ ردام  نتشاد  تسود  رب  ار  درم  دوش  یمن  هدرک  تمالم 

ییوخ

اهب نورختفی  هبحملا و  هذه  للملا  عیمج  نم  القعلا  حدمی  بوعـشلا و  نیب  معی  ریبعت  اذه  و  مالاب ، نطولا  نع  ریبعتلا  عاش  دـق  ینعملا :
اذهب اهیوتحی و  ام  وا  نطولا  یه  ایندـلا  و  نامیالا .) نم  نطولا  بح   ) ثیدـحلا یف  يور  دـق  و  اهقانتعا ، یلع  بعـشلا  ءانبا  نوعدـی  و 

اومادام سانلل  ایند  لب ال  ناسنا ، لک  ایند  ءاضعا  لک  قصلا  مـالا  بـالا و  نـال  هقیقحلا  هجو  یلع  ایندـلا  ءاـنبا  ساـنلا  نوکی  راـبتعالا 
اهیف همالم  هیدو و ال  هطبار  اهنا  و  ایندلا ، سانلا و  نیب  هطبارلا  هقیقح  نایب  مالسلا ) هیلع   ) هدوصقم نا  رهاظلا  .مالا و  بالا و  الا  الافطا 

، هترضحب ایندلا  مذ  نم  یلع  داقتنا  یف  مالـسلا ) هیلع   ) هنم رم  امک  یغبنی  امیف ال  هلامعا  ءوس  یلا  رظنلاب  ایندلا  بح  مذی  امنا  و  اهعبطب ،
ناگداز مدرم  دومرف : همجرتلا : .ماقملا  اذـه  یف  هدافا  ام  رئاسک  رظن ، دروم  ایندـلا  بح  یلع  سانلل  خـیبوت  هنا  نم  مثیم  نبا  هرکذ  امف 

.شردام یتسودب  دیاشن  شنزرس  ار  یسک  دنیایند و 

نادم قئال  وا  بح  رب  شنزرس  ناشمام *** ایند  دنزرف و  نامدرم 

يرتشوش

اذـه ذـخاف  اهوانبا ، مه  مالـسلا :) هیلع   ) لاقف ایندـلا ! یلع  سانلا  صرح  يرتـالا  مالـسلا :) هیلع   ) یلعل لـیق  یـسدقملا :) فئارط   ) یف
اهفورص یلاایندلا  تمض  دق  بعلن و  وهلنف و  ایندلا  ضرتعن  هرکذ و  هعاس  توملا  رکذل  عارن  لاقف : يریمحلا  بهو  نب  دمحم  ینعملا 
رفعجل لیق  يریمدـلا :) ناویح  هایح   ) یف ببحمئ و  یـشوهف  هنم  تنک  ام  اهریغل و  انقلخ  اهنم  اننکلو  برعم  وه  واـهماجعا  ینبطاـخ  و 

مه ضرالا و  نم  اوقلخ  مهنال  لاقف : صخرلا ؟ یف  هداعلا  فـالخب  مهعوج  دادزی  ـالغلا  یف  ساـنلا  لاـب  اـم  مالـسلا :) هیلع   ) قداـصلا
نب رمع  لاق  و  ایندـلا ، بابح : ما  سوماقلا :)  ) یف هما  بح  یلع  لجرلا  مالی  .اوبـصخا و ال  تبـصخا  اذا  اوطحق و  تطحقا  اذاف  اهونب ،

لصفلا : ) ریثک لوق  الاایندلل  انل و  ملعا  ام  یبعـشلا : نع  مهرج و  لبق  نم  بحلا  اذه  نس  دق  هتننـس و  یناک  یبح  یلع  مالا  هعیبر : یبا 
رورم ربخ  یف  یفاکلا )  ) یف و  اذه ، تلقت  نا  هیلقمال  وانیدل  همولمال  ینـسحا  وا  انب  یئیـسا  اهئانف ) ایندـلا و  مذ  یف  نوثالثلا - عباسلا و 
هعاطل دحاو  هباجاف  مهلاسف  بنتجی ، یتح  ببـسلا  نع  مهلاوس  نییراوحلا  بلط  و  باذـعلاب ، اوکلها  هیرق  یلع  مالـسلا ) هیلع   ) یـسیع
انحرف انیلع  تلبقا  اذا  همال  یبصلا  بحک  لاق : ایندلل ؟ مکبح  ناک  فیک  هل : مالسلا ) هیلع   ) یسیع لاقف  ایندلا ، بح  و  یصاعملا ، لها 

سوجملا دالوا  نم  هبحـص  روباسین  مدـق  امل  رهاط  نب  هللادـبع  نا  یکحی  یبلعثلا :) سئارغ   ) یف و  انزح …  اـنیکب و  اـنع  تربدا  اذا  و 
اذاف هایحلا  لاح  یف  نتنم  فیثک  دـسجلا  نا  معزی  ناک  رانلاب و  سفنالا  قیرحت  هلئـسم  رهظا  و  مالکلا ، قیقحت  یعدـی  ببطتم ، باـش 

اونتتفا دـق  سانلا  نا  ءاهقفلا : ضعبل  لیقف  هداـمر ، ءارذا  هقارحا و  بجاولا  نا  هنتن و  هداـیز  یلا  ببـستلا  و  هنفد ، یف  همکح  ـالف  تاـم 
ملکت املف  هللادبع  دنع  اوعمتجاف  هنم  عمـسنل  یـسوجملا  اذه  نیب  اننیب و  عمجا  نا  رهاط  نب  هللادبع  یلا  بتکف  یـسوجملا ، اذه  هلاقمب 

یه ضرالا  هذه  نا  لاقف : مالا ، لاقف : هب ؟ یلوا  امهیا  هتنـضاح  هما و  هیعدـت  یبص  نع  انربخا  هیقفلا : هل  لاق  کلت  هتلاقمب  یـسوجملا 
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تناک انلقعم و  ضرالا  و  تلـصلا : یبا  نب  هیمال  دـشنا  یـسوجملا و  محفاف  اهیلا ، اودری  نا  اهدالواب  یلوا  یهف  قلخلا  قلخ  اـهنم  مـالا 
امهنم لکف  ءوس  هجوزب  اثالث ) کتقلط  دق  و  ( ) مالـسلا هیلع   ) هلوق یف  و  ماب ، ایندلا  انه  مالـسلا ) هیلع   ) هبـش دـلوناهیف  وانرباقماهیف  انما 

نم مالاب  ءاسنلل و  اهئانف ) ایندـلا و  مذ  یف  نوثالثلا - عباسلا و  لصفلا   ) مهقـشع اهل  سانلا  قشع  ثیح  نم  هجوزلاب  اههیبشتف  هجو ، نم 
دراد مشچ  هک  رگید  تشک  داز و  دنزرف  همه  نیا  هک  ینتسبآ  هیسرافلاب : لیق  دق  و  هفطاع ، ریغ  ما  اهنکل  اهیف  مهتیبرت  مهوشن و  ثیح 

ای نورت  فیک  لوقی : جراوخلا و  یلع  لمحی  هریرهوبا  هل  لاقی  لجر  ناک  ریبزلا : نبا  مایا  یف  يربطلا )  ) یف و  اذـه ، يردام  رهم  وا  زا 
، هعرـصف هقتاع  لبح  یلع  هبرـضف  مهنم ، لجر  هل  نمک  هلوق ، نم  جراوخلا  یلع  کلذ  لاط  املف  رارهلا  هریره  یبا  دـش  راـنلا  بـالک 
! هللا ءادعا  ای  نولوقیف : رارهلا ، هریرهوبا  لعف  ام  هللا ! ءادعا  ای  نولوقی : مهیدانی  کلذ  دعب  جراوخلا  تذخا  و  هووادف ، هباحصا  هلمتحاف 

هنا نولوقی : اوذخاف  یما ؟ مکرکذ  ام  قاسف ! ای  مهل : لوقیف  دعب ، مهیلع  جرخ  مث  يرب ، نا  هریرهوبا  ثبلی  مل  و  ساب ، نم  هیلع  ام  هللا  و 
و هباحصا : هل  لاقف  الجاع ، اهیتآ  کما ، كانرزا  دق  نوکن  نا  انوجر  دقل  هللا  اما و  هللا ! ودع  ای  هل : نولوقی  اوذخاف  وه  همال و  بضغی 

(. هیماح ران  هیه  ام  كاردا  ام  هیواه و  هماف  هنیزاوم  تفخ  نم  اما  و  : ) یلاعت هلوق  یلا  راشا  .رانلا  نونعی  امنا  کحی !

هینغم

اذا الا  ریغتی  هنا ال  و  هرعاـشم ، نیوکت  یف  رثـالا  مظعا  اـهل  نا  و  هب ، هطیحملا  فورظلا  نبا  ناـسنالا  نا  هلئاـقلا : هیرظنلا  عم  اذـه  یقتلی 
هذـه نیدـلا و  نیب  ادـبا  رفاـنت  ـال  و  اـهتعیبطل ، اـمئالم  هلعجت  هئیبلا و  هفیکت  داـمجلا  یتـح  ..هیعاـمتجالا  هیداـصتقالا و  هفورظ  تریغت 

.روذجلا نم  حالصالا  عاضوالا و  رییغت  یلا  هوعدلا  لمحت  ءایبنالا  هلاسر  نال  هیرظنلا ،

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

شنزرس شردام  نتشاد  تسود  هب  ار  درم  و  دنتسه ، ایند  نارسپ  مدرم  تسا : هدومرف  ایند ) نارادتسود  شنزرس  رد   ) مالسلا هیلع  ماما 
شنزرـس دـیابن  ار  وا  هتـشگ  ینالف  یلبج  یعیبط و  تشز  ياهراک  دـب و  رادرک  نوچ  دـنیوگ  هک  تسا  نآ  لـیبق  زا  نیا   ) دـننک یمن 

(. دومن

ینامز

رتدایز ناسنا  تورث  لام و  هکنیا  يارب  ندرک  يروآ  عمج  ندیـشک و  تمحز  اریز  تسا ، مومذـم  یلمع  ایند  رطاخ  هب  ایند  هب  هقـالع 
تمحز طـقف  هک  تـسا  ثراو  يارب  تورث  ندرک  هریخذ  رمع ، ندرک  فـلت  یمالـسا ، یعاـمتجا ، تامدـخ  هـب  هجوـت  نودـب  ددرگ 

ار ناسنا  دراد  یم  تسود  ردـق  نیا  ار  نآ  ناسنا  هک  یئایند  نیمه  .تمایق  زور  قیقد  باسح  دـنام و  یم  یقاـب  ناـسنا  يارب  ندیـشک 
.دنک یم  هدهاشم  ار  ربق  دوش و  یم  زاب  مشچ  ناهگان  دزاس و  یم  مرگرس 

يزاریش دمحم  دیس 
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یف هفیطل  اذـه  و  هما ) بح  یلع  لجرلا ، مالی  و ال   ) اهیف مهتاشن  و  بارتلا ، مهلـصا  نا  ثیح  ایندـلا ) ءانبا  سانلا  : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
.هفلالا مالا  بح  رس  نا  امک  هفلالا ، رسلا  و  ایندلل ، سانلا  بح  هجو  نایب 

يوسوم

ادعب ذختا  هللا و  هیـصعمب  نرتقا  اذا  بحلا  مرحی  امنا  امرحم و  ابح  سیل  اذهف  مارحلا  یف  سانلا  لخدی  ایندلا ال  بح  ناک  اذا  حرـشلا :
نم اما  ضارعالا  کهتنی  ءامدـلا و  کفـسی  ماـحرالا و  عطقیف  ایندـلا  بحی  نمک  هناطلـس  نع  جورخلا  هتدارا و  یلع  درمتلا  نع  ربعی 

 … میظع عئار و  یش ء  اذهف  مهتجاح  ءاضق  مهزوع و  دسو  ءارقفلا  لجا  نم  هرخالا و  لجا  نم  ایندلا  بحی 

یناقلاط

« .دننک یمن  شنزرس  شردام  یتسود  هب  ار  یسک  دنیایند و  نادنزرف  مدرم  »

ناردـپ هب  اـت  دـنرت  هیبـش  شیوـخ  راـگزور  هب  مدرم  : » تسا هدوـمرف  رگید  ياـج  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  دـیوگ : یم  دـیدحلا  یبا  نبا 
زیچ نآ  یـشاب  هتفرگ  همـشچرس  هچ  ره  زا  میا و  هدـش  هدرورپ  نآ  ریـش  اب  مییاـیند و  نادـنزرف  اـم  : » تسا هدورـس  رعاـش  و  .شیوخ »

« .تسا ینتشاد  تسود 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

.ِهِّمُأ ِّبُح  یَلَع  ُلُجَّرلا  ُمالُی  َال  ،َو  اَْینُّدلا ُءاَْنبَأ  ُساَّنلا 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

تبحم ببس  هب  ناوت  یمن  ار  یسک  دنتسه و  ایند  نادنزرف  ، مدرم

باتک رد  بغار  هرـضاحملا و  لیثمتلا و  باـتک  رد  یبلاـعث  زا  بیطخ  موحرم  هناـمیکح : راـتفگ  دنـس   ) . .درک شنزرـس  شرداـم  هب 
دیدـحلا یبا  نبا  زا  یتح  هدرک و  لقن  يرگید  ياه  تروص  هب  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  زا  ار  هنامیکح  مالک  نیا  ءابدالا  تارـضاحم 

ثیدح نیمه  زین  مکحلا  ررغ  رد  (. ،ج 4،ص 238 هغالبلا جهن  رداصم  ) .تسا هدروآ  ییاه  توافت  اب  یلو  نومـضم  نیمه  هب  یتیاور 
نینچمه (. ،ح 2399 مکحلا ررغ  ) .تسا هدش  هتفرگ  هغالبلا  جهن  زج  يرگید  عبنم  زا  دهد  یم  ناشن  هک  هدمآ  ییاه  توافت  اب  فیرش 

(( ،ص 281 لوؤسلا بلاطم  ) .تسا هدمآ  هغالبلا  جهن  ترابع  نیع  هب  لوؤسلا  بلاطم  باتک  رد 

دنتسه ایند  دنزرف  ، مدرم

دنتسه و ایند  نادنزرف  ، مدرم :» دیامرف یم  تسا ، یقطنم  ًالماک  هک  دنک  یم  هراشا  یتیعقاو  هب  هنامیکح  مالک  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
( . ِهِّمُأ ِّبُح  یَلَع  ُلُجَّرلا  ُمالُی  َال  ،َو  اَْینُّدلا ُءاَْنبَأ  ُساَّنلا  ( ؛» درک شنزرس  شردام  هب  تبحم  ببس  هب  ناوت  یمن  ار  یسک 
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نآ رد  هدش و  دلوتم  ناهج  نیا  ناماد  رد  هدش و  هدـیرفآ  كاخ  بآ و  نیا  زا  ام  زیچ  همه  هک  تسا  نآ  ببـس  هب  ردام  هب  ایند  هیبشت 
عقاو رد  زین  تسا  جـیار  رایـسب  هک  ردام  هب  نطو  ریبعت  تسا و  بسانم  ًالماک  ندرک  ردام  هب  هیبشت  ار  ایند  نیارباـنب  ، میا هتفاـی  شرورپ 

تسام و ردام  هلزنم  هب  روشک  نآ  ، میا هتفای  شرورپ  نآ  ياضف  رد  هدـش و  دـلوتم  يروشک  رد  یتقو  اـم  هک  تساـنعم  نیمه  هب  رظاـن 
.تسین بجعت  ياج  تسا و  یعیبط  يرما  ایند  هب  هقالع  مه  نطو و  هب  هقالع  مه  ، نیاربانب ، تسا یعیبط  يرما  ردام  هب  نتشاد  هقالع 

نآ یضعب.تسا  رظن  فالتخا  هغالبلا  جهن  ناحراش  نایم  رد  تسیچ ؟ تقیقح  نیا  نایب  زا  مالسلا  هیلع  ماما  یلصا  فده  هک  نیا  رد 
.دنناد یم  یعیبط  يرما  ار  ایند  تبحم  ، سکع هب  یضعب  دنا و  هدرمش  ایند  تبحم  هب  تبسن  شهوکن  تمذم و  یعون  ار 

هب تبسن  نارگید  هقالع  زا  هن  دیشاب و  نارگن  ایند  هب  ناتدوخ  هقالع  زا  هن  : دیامرفب دهاوخ  یم  مالسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  نیا  تقیقح 
.دیآرد یتسرپایند  لکش  هب  دوش و  یطارفا  هقالع  نیا  هک  دیسرتب  نآ  زا.تسایند  امش و  نایم  مکحتسم  رایسب  يدنویپ  هکارچ  ، نآ

يا : درک ضرع  تساـخرب و  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤمریما  روضح  یـسک  : میناوـخ یم  نآ  رد  هک  تسا  يرگید  تیاور  اـنعم  نیمه  هیبـش 
ببـس هب  ار  یـسک  دوش  یم  ایآ.میا  هدش  هدـیرفآ  ایند  زا  ام  نوچ  : دومرف مالـسلا  هیلع  ماما  میراد ؟ تسود  ار  ایند  ام  ارچ  نانمؤمریما !

؛»؟ درک شنزرس  ردام  ردپ و  هب  تبسن  شتبحم 

ُلُجَّرلا ُمالُی  ْلَه  اْهنِم َو  ّانِأل  : َلاق ، اْینُّدـلا ُّبُِحن  اُنلاب  ام  َنینِمْؤُْملا  َریِمَأ  ای  : َلاـقَف ، ِْهَیلِإ َماـق  ًـالُجَر  َّنأ  مالـسلا  هیلع  َنینِمْؤُْملا  ِریمأ  ْنَع  َيِوُر  )
،ص 466،ح 620) بلاطملا ریسیت  ( . ). يدْزَْألا ِهّللا  ِْدبَع  ُوبأ  انَدَْشنَأ  :َو  َلاق ِمُأ ؟ ِهّ ِهِیبِأل َو  ِبُِحب  ِهّ

راظتنا دـیابن  یتح  داد و  رارق  تمالم  دروم  ار  ناشروشک  رهـش و  هناخ و  دـنزرف و  نز و  لام و  هب  مدرم  هقـالع  دـیابن  زگره  نیارباـنب 
فرش نامیا و  دنوشن و  هانگ  هب  هدولآ  ایند  هب  ندیسر  يارب  هک  تسا  نیا  مهم.دننز  اپ  تشپ  روما  نیا  همه  هب  مدرم  هک  میشاب  هتـشاد 

.دنشورفن نآ  هب  ار  دوخ 

: میناوخ یم  یفورعم  ثیدح  رد 

یسک نینچمه  ، تسین ام  زا  دنک  كرت  شترخآ  يارب  ار  دوخ  يایند  هک  یـسک  ُهاَْینُِدل ؛ ُهَتَرِخآ  ِِهتَرِخِآل َو ال  ُهاَْینُد  َكَرَت  ْنَم  اَّنِم  َْسَیل  »
 ( ،ج 3،ص 156،ح 3568 هیقفلا هرضحی  نم ال  «. ) . دیوگ كرت  ایند  يارب  ار  شترخآ  هک 

هک هنوگ  نامه  ، دهد لیکشت  ار  ناسنا  یلصا  فده  هک  نآ  هن  دشاب  ترخآ  هب  ندیسر  هلیـسو  هک  تسا  بوخ  ییایند  رگید  ریبعت  هب 
.تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  ماما  تاملک  ریاس  رد 

هب هک  سک  نآ  دشخب و  یم  ییانیب  تریصب و  وا  هب  درگنب  ایند  هلیسو  هب  هک  سک  نآ  ُْهتَمْعَأ ؛ اَْهَیلِإ  َرَْصبَأ  ْنَم  ُْهتَرََّصب َو  اَِهب  َرَْصبَأ  ْنَم  »
هبطخ 82) ، هغالبلا جهن  «. ) . دنک یم  شیانیبان  درگنب  ایند 

.فده هن  تسا  هلیسو  ایند  يرآ 

یناسنا و يالاو  ياه  شزرا  هک  تسا  یناسک  شور  هب  رظان  تسا  هدـمآ  فلتخم  تایاور  رد  اـیند  شهوکن  ناونع  هب  هچنآ  نیارباـنب 
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تمعن زا  لوقعم  يریگ  هرهب  هنادنموربآ و  یگدنز  هنرگو  دنهن  یم  ایند  رـس  رب  نید  لد و  دننک و  یم  يّدام  عفانم  يادف  ار  یمالـسا 
.تسین هدیهوکن  عونمم و  مالسا  رد  زگره  ادخ  ياه 

َنِم ِهَرَْطنَقُْملا  ِریِطاـنَْقلا  َنِینَْبلا َو  ِءاـسِّنلا َو  َنِم  ِتاوَهَّشلا  ُّبُح  ِساـّنِلل  َنِّیُز  : » دـیامرف یم  دراد و  هراـشا  تقیقح  نیا  هب  زین  دـیجم  نآرق 
نانز زا  ، يدام روما  ّتبحم  ؛ » ِبآَْملا ُنْسُح  ُهَْدنِع  ُهّللا  اْینُّدلا َو  ِهایَْحلا  ُعاتَم  َِکلذ  ِثْرَْحلا  ِماْعنَْألا َو  ِهَمَّوَسُْملا َو  ِْلیَْخلا  ِهَّضِْفلا َو  ِبَهَّذلا َو 

رد ات  (؛ تسا هدـش  هداد  هولج  مدرم  رظن  رد  ، تعارز نایاپراهچ و  زاـتمم و  ياـه  بسا  هرقن و  ـالط و  زا  تفگنه  لاوما  نادـنزرف و  و 
تـسپ یگدـنز  هیامرـس  دـنهد )، لیکـشت  ار  یمدآ  ییاهن  فدـه  هک  یتروص  رد   ) اه نیا  یلو ) ؛ دـنوش تیبرت  شیامزآ و  نآ ، وترپ 

 ( هیآ 14 ، نارمع لآ  «. ). تسادخ دزن  (، نادیواج الاو و  ِیگدنز  و   ) کین ماجنارس  ؛و  تسا يدام ) )

قباطم هک  دنکن  شومارف  دیاب.دوش  قرغ  نآ  رد  دشیدنیب و  نآ  هب  طقف  ناسنا  دیابن  اهتنم  تسا  یعیبط  نیئزت  کی  عقاو  رد  نیئزت  نیا 
.تسا يدبا  تایح  نادیواج و  يارس  مهم.ارذگ  رادیاپان و  یعاتم  ؛ تسایند عاتم  اه  نیا  هدمآ ، هیآ  لیذ  رد  هچنآ 

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said: “People are the progeny of the world, and none can be
.” blamed for loving his mother

اهتساوخرد هب  نداد  خساپ  ترورض  : 304 تمکح

هراشا

توص
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َهّللا یَطعَأ  دَقَف  ُهاَطعَأ  نَم  َهّللا َو  َعَنَم  دَقَف  ُهَعَنَم  نَمَف  ِهّللا  ُلوُسَر  َنیِکسِملا  ّنِإ  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

، هدرک غیرد  ادخ  زا  دنک ، غیرد  وا  يرای  زا  هک  یسک  تسادخ ، هداتسرف  هدروآ  يور  وت  هب  هک  يدنمزاین  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 
 . تسا هدیشخب  ادخ  هب  دنک ، ششخب  وا  هب  هک  سک  نآ  و 

يدیهش

.هتشاذگ تمرح  ساپس و  ار  ادخ  دشخب  ودب  هک  نآ  و  هتشاد ، مورحم  ار  ادخ  دراد  مورحم  ار  وا  هک  یسک  تسادخ ، هداتسرف  ادگ 

یلیبدرا
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سپ ار  وا  دـنک  عـنم  هک  ره  سپ  تسا  يزور  ياـیوج  وا  دوـمرفب  ادـخ و  بناـج  زا  تسار  وا  ماـغیپ  شیورد  هک  یتسردـب  دوـمرف  و 
ادخب تسا  هداد  قیقحتب  سپ  يزیچ  ار  وا  دیدب  هک  ره  ار و  ادخ  هدرک  عنم  هک  قیقحتب 

یتیآ

ادا ار  ادخ  قح  ییوگ  دهدن ، يزیچ  ار  وا  هک  یـسک  .تسادخ  هداتـسرف  دـبلط ، یم  يزیچ  وت  زا  هک  ییاونیب  مالـسلا :) هیلع   ) دومرف و 
.تسا هدرک  ادا  ار  ادخ  قح  دهد ، يزیچ  ار  وا  هک  ره  تسا و  هدرکن 

نایراصنا

ادخ هب  دشخبب  وا  هب  هک  ره  ،و  هدرک مورحم  ار  ادخ  دنک  مورحم  ار  وا  هک  یـسک  ، تسادخ هداتـسرف  تسدیهت  : دومرف ترـضح  نآ  و 
 . هدیشخب

اه حرش 

يدنوار

یلا ائیش  کنع  لمحیل  کیلا  هللا  دنع  نم  لوسر  وهف  کلاسی  وا  کباب  یلا  یتای  يذلا  ریقفلا  نا  ینعی  هللا  لوسر  نیکسملا  نا  هلوق  و 
لئاسلا نموملا  یلا  هللا  هیدـه  هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  نع  يور  ام  هوحن  .کـیلا و  نـالا  هنم  هیلا  جوحا  نوکت  ثیح  هرخـالا ، راد 

.هباب یلع 

يردیک

لج و ضارقتسالا  لیبس  یلع  هئاطعاب  رما  یلاعت  هللا  نال  وه ، هضرقتسا  ام  کنم  ذخایل  کیلا  هلـسرا  و  هللا ، نم  لوسر  ریقفلا  نا  ینعی 
عنم و  تاقدـصلا ،) ذـخای  هدابع و  نع  هبوتلا  لبقی  : ) لاق ثیح  هسفن  یلا  ذـخالا  فاضا  و  انـسح ، اضرق  هللا  اوضرقا  و  لاق : ثیح  ـالع 
یف هیاغ  هل  هیاهن  ام ال  یلع  هتردـق  لکلا و  نع  هاـنغ  عم  رخآ  دـبعل  هکلم  اـم  هدـبع  نم  یلاـعت  هضارقتـسا  و  لـسرملا ، عنم  لوسرلا و 

.هباب یلع  لئاسلا  نموملا  یلا  هللا  هیده  ربخلا  یف  و  هیلا ، نوکی  ام  جوحا  هیلع  کلذ  فاعضا  دریل  یطعملل  فاطلالا 

مثیم نبا 

، دهدب يزیچ  وا  هب  هک  یـسک  هدادن و  ار  ادخ  قح  تقیقح  رد  دهدن ، يزیچ  وا  هب  هک  یـسک  تسادخ ، هداتـسرف ي  تسدگنت  مدآ  )
هلمج نآ  يارغص  هک  تسا  هدرک  قیوشت  يرمضم  سایق  هلیسو ي  هب  تسدیهت  هب  کمک  هرابرد ي  تسا .) هداد  ادخ  هب  تقیقح  رد 

یم کمک  ادخ  رما  هب  ادخ و  هار  رد  وا  هک  تهج  نیا  هب  تسا  هدروآ  ریقف  يارب  هراعتـسا  ار  هللا  لوسر  هملک  دش ، رکذ  هک  تسا  يا 
.دومن یضار  ار  وا  درک و  کمک  وا  هب  دیاب  دشاب ، روطنیا  سک  ره  و  تسا : نینچ  زین  ردقم  ياربک  و  دبلط ،

دیدحلا یبا 

 . َهَّللا یَطْعَأ  ْدَقَف  ُهاَطْعَأ  ْنَم  َهَّللا َو  َعَنَم  ْدَقَف  ُهَعَنَم  ْنَمَف  ِهَّللا  ُلوُسَر  َنیِکْسِْملا  َّنِإ  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 
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.اهیف عنقم  لوق  انل  مدقت  دق  هقدصلا و  یلع  ضح  اذه 

.هبیط هملکبف  اودجت  مل  نإف  هرمت  قشب  ول  رانلا و  اوقتا  عوفرملا  ثیدحلا  یف  و 

.هدر نم  حلفأ  امل  لئاسلا  قدص  ول  لاق ص  و 

.مایأ هعبس  تیبلا  کلذ  هکئالملا  شغت  مل  ابئاخ  الئاس  در  نم  اضیأ  لاق  و 

ناک هرمخی و  لیللاب و  .هرتسی )  : هرمخی و.هب  رهطتی  يذـلا  ءاملا  : روهطلا  ) هروهط عنـصی  ناک  هریغ  یلإ  نیتلـصخ  لکی  ـال  ناـک ص  و 
.هدیب نیکسملا  لوانی 

.ههجو اهب  برض  هتقدص و  لطبأ  دقف  هتقدص  یلإ  ریقفلا  نم  جوحأ  هقدصلا  باوث  یلإ  هسفن  نکت  مل  نم  نیحلاصلا  ضعب  لاق  و 

هیلع کلخدت  هقدصلا  کلملا و  باب  کغلبی  موصلا  قیرطلا و  فصن  کغلبت  هالصلا  مهضعب  لاق  و 

یناشاک

قزر يایوج  وا  هدومرف  هب  تسا و  ادخ  روآ  ماغیپ  اونیب  هراچیب  شیورد  هک  یتسرد  هب  هلا ) لوسر  نیکـسملا  نا  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
عنم دـقف   ) ار وا  دـنک  عنم  هک  ره  سپ  هعنم ) نمف  ( ) انـسح اضرق  هللا  وضرقا  و   ) هملک تسا  نیا  قادـصم  ایند و  ناـمدرم  زا  تسا  دوخ 
هدرک اطع  قیقحت  هب  سپ  هللا ) یطعا  دـقف   ) وا هب  دـنک  اـطعا  هک  ره  و  هاـطعا ) نم  و   ) ار ادـخ  تسا  هدرک  عنم  هک  قیقحت  هب  سپ  هللا )

.ادخ هب  تسا 

یلمآ

ینیوزق

تایآ نآ  تسا و  هدروآ  ناشن  یلاعت  وا  قح  ذخا  زا  هدروآ  ماغیپ  یلاعت  وا  بناج  زا  تسا  ادخ  لوسر  نیکسم  هک  یتسرد  هب  دومرف :
.تسا هدرک  اطع  العو  لج  ار  يادخ  دنک  اطع  مدع  هب  دنک  عنم  ار  وا  هک  ره  سپ  تسا  یهلا  ماکحا  یناقرف و 

یجیهال

قیقحت هب  مالسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .هللا » یطعا  دقف  هاطعا  نم  هللا و  عنم  دقف  هعنم  نمف  هللا ، لوسر  نیکسملا  نا  : » مالسلا هیلع  لاق  و 
تسا هدرک  عنم  هک  قیقحت  هب  ار ، وا  هب  ياطع  درک  عنم  هک  یسک  سپ  نتساوخ ، ضرق  يارب  زا  ینعی  تسا  ادخ  هداتـسرف ي  ریقف  هک 

.ادخ هب  تسا  هدرک  اطع  هک  قیقحت  هب  درک ، وا  هب  اطع  هک  یسک  ار و  ادخ  هب  ياطع 

ییوخ

وه نیکسملا ) : ) ینعملا دجنملا .- روهقملا - لیلذلا  هلایع  یفکی  هل  یش ء  يذلا ال  هل ، یش ء  يذلا ال  نیکاسم : ج : نیکسملا ) : ) هغللا
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نمف هللا ، بناج  نم  ثوعبم  هناکف  هجاحلا  لاس  اذاـف  هبودـنملا ، اـهنم و  هبجاولا  هقدـصلا  قحتـسیف  هلاـیع ، توق  وا  هتوق  یلا  جاـتحملا 
سک ره  تسا ، ادخ  هداتسرف ي  نیکـسم  دومرف : همجرتلا : .هللا  دی  یف  یطعملا  دی  نم  عقت  هقدصلا  نا  درو : امک  هللا  یطعا  دقف  هاطعا 

یب شروخ  رب  ترب  دیآ  وچ  دنمتسم  دوب  قح  هداتسرف ي  .هدیشخب  ادخ  هب  دشخب  وا  هب  سک  ره  هتشاد و  غیرد  ادخ  زا  دراد  شغیرد 
ادخ رب  اطع  دمآ  يو  رب  اطع  ادخ  زا  غیرد  دمآ  يو  زا  غیرد  دنزگ 

يرتشوش

مهقاـنعا ال یلا  مهیدـیا  هدودـشم  مهروـبق  نم  اـسان  هماـیقلا  موـی  ثـعبی  یلاـعت  هللا  نا  مالـسلا ) هـیلع   ) رفعج یبا  نـع  یفاـکلا )  ) یف
ءالوه ریثک  ریخ  نم  الیلق  اریخ  اوعنم  نیذلا  ءالوه  نولوقی  ادیدش  ارییعت  مهنوریعی  هکئالم  مهعم  هلمنا  سیق  اهب  اولوانتی  نا  نوعیطتسی 

.مهلاوما یف  هللا  قح  اوعنمف  هللا  مهاطعا  نیذلا 

هینغم

هجاح بحاص  هتای  نم  نا  ینعملا  و  هبلط ، یلاعت و  هرما  انه  هللا  لوسرب  دارملا  و  اهعون ، ناک  امهم  هجاحلا  بحاص  نیکـسملاب  دارملا 
ارورس دشا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  نا  موصعملا : نع  ..هاصع و  هللا و  رما  در  دقف  اهـضقی - مل  اهدر و  اهئاضق و  یلع  ردقی 

همکحلا 100. هلاسرلا 50 و  یف  کلذ  نع  مالکلا  قبس  .اهبحاص و  نم  جاتحملا  هجاح  ءاضقب 

هدبع

هب هنحتمیل  ینغلا  یلا  هلسرا  هناکف  قزرلا  همرح  يذلا  وه  هللا  نال  هللا : لوسر  نیکسملا  نا  … 

يرفعج

مالسالا ضیف 

مک يزور  زا  ار  وا  ادخ  نوچ   ) تسا ادخ  هداتسرف  زیچ  یب  نیکسم و  تسا : هدومرف  نادنمتـسم ) زا  يریگتـسد  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
عنم ار  وا  هک  یـسک  سپ  دیامن ) شیامزآ  دوخ  هداتـسرف  هب  ار  وا  ات  هداتـسرف  رادزیچ  ینغ و  دزن  ار  وا  هک  دنام  نآ  هب  هدینادرگ  هرهب 

وا هب  هک  یـسک  و  هدرکن ) راتفر  دننک  يریگتـسد  نایاونیب  زا  دیاب  نایاناوت  هک  ار  وا  روتـسد   ) هدرک عنم  ار  ادخ  دیامنن ) یکمک   ) دنک
(. هدومن لمع  روتسد  هب   ) هداد ادخ  هب  دشخبب  يزیچ 

ینامز

دنچ ره  ار  ریقف  هک  دوـش  یم  هدافتـسا  تاـیاور  زا  درک ؟ کـمک  دـیاب  یـسک  هچ  هب  و  تـسیک ؟ یعقاو  ریقف  یلو  تـسا  ناوارف  ریقف 
دـندنموربآ و دـننک و  یمن  راهظا  هک  تسا  هدـش  یناریقف  هرابرد  ناوارف  شرافـس  یلو  درک  هناور  یلاخ  تسد  دـیابن  دـشاب  اـمنریقف 

.دنناد یم  دنمتورث  ار  نانآ  مدرم 

يزاریش دمحم  دیس 
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و هعنم ) نمف   ) لاملا مهوطعیل  سانلا ، یلا  نیکاسملا  لسرا  يذلا  وه  هناحبس  هللا  نا  يا  هللا ) لوسر  نیکسملا  نا  : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
یلع قافنالل  ضیرحت  غلبا  اذه  و  هللا ) یطعا  دـقف  هاطعا  نم  و   ) لسرملا عنم  مزالی  لوسرلا ، عنم  ذا  هللا ) عنم  دـقف   ) هتجاحب هفعـسی  مل 

.ءارقفلا

يوسوم

هنا رابتعاب  نیکـسملا  اضیا و  رخالا  هب  دیرا  امهدحا  رکذف  اقرتفا  اذا  نیریاغتم و  اناک  مالک  یف  اعمتجا  اذا  ریقفلا  نیکـسملا و  حرـشلا :
يذـلا هللا  قح  ضبقل  هللا  نم  لوسر  ناک  انه  نمف  هیلا  هعفد  ءاـینغالا  یلع  بجوا  هل و  هعرـش  يذـلا  وه  هللا  لـبق  نم  ضورفم  قح  هل 

یلع هذخا  امب  هللا  یفو  هللا و  یطعا  دقف  هاطعا  نم  هقح و  هللا  عنمی  وهف  هیلع  هللا  ضرتفا  امب  لخب  هقح و  هعنم  نمف  هلاثمال  هل و  هعضو 
.هسفن

یناقلاط

ار ادخ  دشخبب ، وا  هب  سک  ره  تسا و  هدرک  مورحم  ار  ادخ  دنک ، مورحم  ار  وا  سک  ره  تسا ، دنوادخ  هداتسرف  لوسر و  نیکسم ، »
« .تسا هتشاد  ساپس 

زا : » تسا هدمآ  عوفرم  ثیدـح  رد  .میتفگ  نخـس  شا  هرابرد  لیـصفت  هب  نیا  زا  شیپ  تسا و  هقدـص  تخادرپ  هب  قیوشت  نخـس  نیا 
ییادگ رگا  : » تسا هدومرف  ربمایپ  و  .دییوگ » هدیدنسپ  نخس  دیتشادن ، رگا  و  ییامرخ ، مین  هب  نداد  هقدص  هب  دنچ  ره  دیـسرتب  شتآ 

« .دنرادن دش  دمآ و  هناخ  نآ  رب  زور  تفه  ات  ناگتشرف  دننادرگرب ، دیمون  ار 

بش مین  يوضو  يارب  بآ  نتخاس  مهارف  یکی  تشاذگ  یمناو  یسک  هب  ار  شیوخ  راک  ود  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر 
.داد یم  ماجنا  دوخ  تسد  هب  هک  نیکسم  هب  هقدص  تخادرپ  يرگید  دناشوپ و  یم  مه  ار  فرظ  يور  هک  شیوخ 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

، هّللا َعَنَم  ْدَقَف  ُهَعَنَم  ْنَمَف  ، ِهّللا ُلوُسَر  َنیِکْسِْملا  َّنِإ 

.َهّللا یَطْعَأ  ْدَقَف  ُهاَطْعَأ  ْنَم  َو 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

.تسا هدرک  اطع  دنوادخ  هب  دنک  اطع  وا  هب  هک  یسک  هتـشاد و  غیرد  ادخ  زا  دراد  غیرد  وا  زا  هک  یـسک  ، تسادخ هداتـسرف  ، دنمتـسم
یضر دّیس  زا  شیپ  يافوتم 363 )  ) يرصم نامعن  ، هفینحوبا ، بیطخ موحرم  هتفگ  قبط  ار  فیرش  ثیدح  نیا  هنامیکح : راتفگ  دنس  ).

،ج هغالبلا جـهن  رداصم  ) .تسا هدـمآ  یـضر  دّیـس  موحرم  زا  دـعب  یتوافت ) اب   ) زین مکحلاررغ  رد  هدروآ و  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد 
 ( میتفاین دوجوم  مالسالا  مئاعد  باتک  رد  ار  فیرش  ثیدح  نیا  ام  هک  نیا  بیجع  یلو  (. 4،ص 238
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! تسادخ هداتسرف  ، دنمزاین

هداتسرف نیکسم  دنمتسم و  :» دیامرف یم  نادنمزاین  هب  ندرک  کمک  هب  ناگمه  قیوشت  يارب  هنامیکح  راتفگ  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
اطع دنوادخ  هب  دـنک  اطع  وا  هب  هک  سک  نآ  هتـشاد و  غیرد  ادـخ  زا  دـشاب  هتـشاد  غیرد  وا  هب  ندرک  کمک  زا  هک  یـسک  ، تسادـخ

( . َهّللا یَطْعَأ  ْدَقَف  ُهاَطْعَأ  ْنَم  ،َو  هّللا َعَنَم  ْدَقَف  ُهَعَنَم  ْنَمَف  ، ِهّللا ُلوُسَر  َنیِکْسِْملا  َّنِإ  ( ؛» تسا هدرک 

دهد یم  ام  هب  ار  مایپ  نیا  ، نمـض رد  دننک و  یم  کمک  نادـنمزاین  هب  هک  دـهد  یم  ناشن  یناسک  هب  ار  ادـخ  فطل  تیاهن  ریبعت  نیا 
رازآ تنم و  هنوگ  ره  زا  یلاخ  مینک  یم  یکمک  رگا  میرادم و  اور  وا  هب  یتناها  نیرتمک  میرمشن و  راوخ  ار  دنمتسم  نیکـسم و  هک 

تناها صخـش  نآ  دوخ  هب  عقاو  رد  دنک  تناها  يرگید  هداتـسرف  لوسر و  هب  هک  یـسک  تسادخ و  هداتـسرف  وا  اریز  ، دشاب تناها  و 
.تسا هدرک  مارتحا  مارکا و  ار  لوسر  هدنتسرف  دنک  مارکا  مارتحا و  ار  يرگید  لوسر  هک  یسک  هدرک و 

ًاـضْرَق َهّللا  ُضِْرُقی  يِذَّلا  اَذ  ْنَم  : » دیامرف یم  نادنمزاین  هب  کمک  هرابرد.دراد  اتـسار  نیمه  رد  یلو  توافتم  يریبعت  زین  دـیجم  نآرق 
ار نآ  ات  دنک )، قافنا  هدیشخب ، وا  هب  ادخ  هک  یلاوما  زا  و   ) دهد هنسحلا  ضرق  ادخ  هب  هک  تسیک  ؛ » ًهَرِیثَک ًافاعْضَأ  َُهل  ُهَفِعاُضیَف  ًانَـسَح 

هیآ 245) ، هرقب .( .»؟ دنک ربارب  نیدنچ  ، وا يارب 

ار ریبعت  نیمه  دیوگ  یم  نخـس  نادنمزاین  هب  قافنا  تیمها  زا  ، نیـشیپ تایآ  رد  هک  نآ  زا  سپ  دنوادخ  زین  « دیدح » هروس هیآ 11  رد 
هک یلاوما  زا  و   ) دهد وکین  ماو  ادخ  هب  هک  تسیک  ؛ » ٌمیِرَک ٌرْجَأ  َُهل  َُهل َو  ُهَفِعاُضیَف  ًانَسَح  ًاضْرَق  َهّللا  ُضِْرُقی  يِذَّلا  اَذ  ْنَم  : » تسا هدومرف 

!«. تسا یشزرارپ  شاداپ  وا  يارب  و  دنک ؟ ربارب  نیدنچ  وا  يارب  ار  نآ  ادخ  ات  دنک ) قافنا  هتشاد  ینازرا  وا  هب 

هب نداد  ماو  ناوـنع  هب  ار  ادـخ  هار  رد  قاـفنا  هدـش و  ناـیب  يرگید  ظاـفلا  اـب  اـنعم  نـیمه  زین  دـیجم  نآرق  زا  رگید  هـیآ  نیدـنچ  رد 
ناگمه زا  تسادخ و  یتسه  ملاع  مامت  یقیقح  کلام  هک  نیا  اب.تسا  ناگدـنب  هب  وا  فطل  تیاهن  نیا  هک  تسا  هدرمـش  راگدرورپ 

.تسا هدرک  ریبعت  دنوادخ  هب  ضرق  ار  ادخ  هار  رد  قافنا  لاح  نیا  اب  ، میراد وا  زا  میراد  ام  هچره  تسا و  زاین  یب  زیچ  همه  و 

هیآ ننباغت ، «. ) ٌمِیلَح ٌروُکَش  ُهّللا  َو  ، » دنک یم  رکـشت  شا  هدنب  زا  راک  نیا  ربارب  رد  دنوادخ  هک  تسا  هدمآ  تایآ  زا  یـضعب  رد  یتح 
(17

: دیامرف یم  هک  تشذگ  ماما  مالک  رد  زین  هبطخ 183  رد  هک  هنوگ  نامه 

تساوخرد امـش  زا  الَمَع ؛ ُنَسْحَأ  ْمُکُّیَأ  ْمُکَُوْلبَِیل  ْنَأ  ُداَرَأ  اَمَّنِإ  ُدیِمَْحلا َو  ُِّینَْغلا  َوُه  ِضْرَْألا َو  ِتاَواَمَّسلا َو  ُِنئاَزَخ  َُهل  ْمُکَـضَْرقَتْسا َو  «َو 
ار امش  تسا  هتساوخ  وا.تسا  شیاتس  هتـسیاش  زاین و  یب  دراد و  قلعت  وا  هب  نیمز  اه و  نامـسآ  ياه  جنگ  هک  یلاح  رد  هدرک  ضرق 

«. دیرتراکوکین کی  مادک  هک  دیامزایب 

میناوخ یم  اج  کی  رد.تسا  رتانعمرپ  يرگید  زا  کی  ره  هک  تسا  هدـمآ  يا  هناگ  هس  تاریبعت  یمالـسا  تایاور  رد  هک  نیا  بلاج 
یم دیسوب و  یم  ار  لئاس  تسد  داد  یم  ریقف  هب  يزیچ  هک  یماگنه  هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  داجـس  ماما  زا  هک 

رد دـتفیب  لئاس  تسد  رد  هک  نآ  زا  لـبق  هقدـص  اریز  مسوب ، یم  ار  مراـگدرورپ  تسد  هکلب  ، مسوب یمن  ار  لـئاس  تسد  نم  :» دومرف
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؛ دریگ یم  رارق  راگدرورپ  تسد 

،ج 46،ص 74،ح 64) راونالا راحب  « . ). ِِلئاَّسلا ِدَی  ِیف  َعَقَت  ْنَأ  َْلبَق  یِّبَر  ِدَی  ِیف  ُعَقَت  اَهَّنِإ  یِّبَر  َدَی  ُلِّبَقُأ  اَمَّنِإ  ِِلئاَّسلا  َدَی  ُلِّبَقُأ  ُتَْسل  َلاَقَف 

یم دیـسوب و  یم  تفرگ و  یم  وا  زا  ار  نآ  داد  یم  لئاس  هب  يا  هقدـص  هک  یماگنه  مالـسلا  هیلع  ماما  :» تسا هدـمآ  يرگید  نایب  رد 
؛ درک یم  رارکت  ار  ترابع  نامه  داد و  یم  وا  هب  رگید  راب  دییوب و 

َْلبَق ِهَّللا  ِدَی  ِیف  ُعَقَت  اَهَّنَأ  َِکلَذ  ِِلئاَّسلا َو  ِدَی  ِیف  ُهَّدَر  َُّمث  ُهَّمَش  ُهَلَّبَقَف َو  ُْهنِم  ُهَعَجَتْرا  َُّمث  ِِلئاَّسلا  ِدَی  ِیف  ُهَعَضَو  ٍءْیَِـشب  َقَّدَصَت  اَذِإ  ِیبَأ  َناَک 
،ج 93،ص 128،ح 48) نامه « . ) . ِلئاَّسلا ِدَی  ِیف  َعَقَت  ْنَأ 

لبق هقدص  :» دومرف یم  دیـسوب و  یم  ار  دوخ  تسد  داد  یم  يدنمزاین  هب  يا  هقدص  هک  یماگنه  ماما  هک  تسا  هدمآ  یموس  ریبعت  رد 
؛ دریگ یم  رارق  ادخ  تسد  رد  دسرب  لئاس  تسد  هب  هک  نآ  زا 

،ص نامه « . ) . ِِلئاَّسلا ِدَـی  ِیف  َعَقَت  ْنَأ  َْلبَق  ِهَّللا  ِدَـی  ِیف  ُعَقَت  اَهَّنِإ  َلاَقَف  َِکلَذ  ْنَع  َِلئُـسَف  ِهَقَدَّصلا  َدـْنِع  ُهَدَـی  ُلِّبَُقی  مالـسلا  هیلع  َناَـکَو  »
(134

یکی عقاو  رد  اه  نآ  همه  هجیتن  هنوگ و  نآ  یهاگ  درک و  یم  لمع  هنوگ  نیا  یهاگ  ینعی  ؛ دـشاب حیحـص  دـناوت  یم  ریباعت  نیا  همه 
.تسا

تاقدص و رد  هچنآ  زا  شیب  هک  تسا ) هدش  هراشا  نآ  هب  نآرق  رد  و   ) دوش یم  هدافتسا  یمالـسا  تایاور  زا  هک  نیا  رگید  مهم  هتکن 
.دوش یم  دیاع  ناگدننک  کمک  هب  دوش  یم  نادنمزاین  دیاع  ، نادنمزاین هب  کمک 

: دومرف.تسا رایسب  اج  نیا  رد  نخس  دنچره  ، میهد یم  نایاپ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يرگید  ثیدح  اب  ار  نخس  نیا 

َلُجَّرلا َّنِإ  یَّتَح  ًافُّقَلَت  يِدَِـیب  اَهُفَّقَلَتَأ  یِّنِإَف  َهَقَدَّصلا  اَّلِإ  يِْریَغ  ُهُِضبْقَی  ْنَم  ُْتلَّکَو  ْدَـق  اَّلِإ َو  ٍءْیَـش  ْنِم  اَم  ُلوُقَی  َیلاَعَت  َكَراَـبَت َو  َهَّللا  َّنِإ  »
؛ ٍدُحُأ ِلَبَج  ُْلثِم  َیِه  ِهَماَیِْقلا َو  َمْوَی  ِیناَْقلَیَف  ُهَلیِـصَف  ُهَُّولَف َو  ُلُجَّرلا  یِّبَُری  اَمَک  َُهل  اَهیِّبَرُأَف  ٍهَرْمَت  ِّقِِشب  ْوَأ  ِهَرْمَّتلِاب  ُقَّدَصَتََتل  َهَأْرَْملا  ِوَأ  ُقَّدَصَتَی 

تفاـیرد ار  نآ  ما  هدرک  رومأـم  ار  مناگتـشرف ) زا   ) یـسک نم  هک  نیا  رگم  تسین  یلمع  چـیه  : دـیامرف یم  یلاـعت  كراـبت و  يادـخ 
هناد کی  ینز  ای  يدرم  هاگ  هک  اج  نآ  ات  ، مریگ یم  تردق )  ) تسد اب  ار  نآ  مدوخ  نم  هک  نادـنمزاین  هب  کمک  هقدـص و  زج  ، دراد

شرورپ ار  دوخ  دنزرف  اه  ناسنا  هک  هنوگ  نامه  مهد  یم  شرورپ  وا  يارب  ار  نآ  نم  ، دهد یم  هقدص  ار  نآ  زا  یشخب  یتح  ای  امرخ 
،ج راونالا راحب  «. ). تسا هدش  دحا  هوک  هزادـنا  هب  هقدـص  نآ  دوش  یم  رـضاح  نم  رـضحم  رد  تمایق  زور  هک  یماگنه  دـنهد و  یم 

 ( 93،ص 134

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said: “The destitute person is (like) a messenger of Allāh.
.” Whoever denies him denies Allāh, and whoever gives him gives Allāh
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انز كرت  يدنمتریغ و  : 305 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ّطَق ٌرُویَغ  یَنَز  اَم  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

 . دنک یمن  انز  زگره  دنمتریغ  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 

يدیهش

.دنکن انز  زگره  دنمتریغ 

یلیبدرا

رویغ هچ  تسا  هدنراد  تریغ  درکن  انز  زگره 

یتیآ

.دنک یمن  انز  زگره  دنمتریغ  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . دنک یمن  انز  زگره  تریغ  اب  درم  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

.ادبا يا  طق  همرح و  یف  یبنجا  رظنی  نا  قیطی  ال  هلها ، یلع  هریغلا  هل  نم  رویغلا : و 

يردیک

.هسفنل یضری  ام ال  هریغل  یضری  هنال ال 
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مثیم نبا 

هب میمـصت  هک  یماگنه  یعقاو ، دنمتریغ  صخـش  هک  نآ  حیـضوت  .عطق  روط  هب  ینعی  طق ، دوشن .) انز  بکترم  زگره  دـنمتریغ  مدآ  )
نآ زا  هجیتن  رد  و  دـنک ، یم  هضراعم  انز  هزیگنا ي  اـب  شلاـیخ  سپ  دـنک ، یم  روصت  شدوخ  هراـبرد ي  ار  نآ  ریظن  دریگ ، یم  اـنز 

.دزرو یم  يراددوخ 

دیدحلا یبا 

 . ُّطَق ٌرُویَغ  یَنَز  اَم  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

.هبقع بقع  یف  ول  هب و  ینز  ینز  نم  رثألا  یف  ءاج  دق 

.شاف ریثک  همراحم  يوذ  هلهأ و  همرح و  یف  لوقلا  الإ و  انزلا  یلع  امادقم  يرت  نم  لق  اقح و  دجوف  برج  دق  اذه  و 

وأ اـحابم  هنظی  یتح  هیلع  نوهی  نأ  دـب  ـال  هسفن  هتفلأ  هتداـع و  هتبرد و  راـص  یتـح  اـنزلا  داـتعا  نم  نـأل  قح  اـهلاق ع  یتـلا  هملکلا  و 
مل اذإ  هلهأ و  یف  لاقی  ام  هیلع  مظعی  مل  هسفن  نم  انزلا  حبق  لاز  اذإ  هسفن و  نم  هحبق  لاز  هیلع  نرم  ءیشب و  بردت  نم  نأل  حابملاک 

هتریغ تطقس  دقف  هلهأ  یف  لاقی  ام  هیلع  مظعی 

یناشاک

لمع نیا  لثم  دومن  لیخت  درک  انز  دصق  هاگره  رویغ  هک  اریز  هدنراد  تریغ  درکن  انز  زگره  طق ) رویغ  ینز  ام  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
.نآ زا  ار  دوخ  دومن  عنم  هتسناد  حبقتسم  ار  نآ  عینش و  رما  نآ  هب  وا  لایخ  درک  هضراعم  سپ  دوخ  قح  رد  ار 

یلمآ

ینیوزق

سفن و رد  نآ  تافاکم  میب  زا  مه  ددرگ  یم  لثم  ار  وا  هک  لمع  نآ  حـبق  تیاغ  زا  رویغ  هچ  .زگره  يرویغ  تسا  هدرکن  انز  دومرف :
.دهدن اضر  تعیظف  نآ  هب  و  ددرگن ، انز  نوماریپ  شیوخ  لها 

یجیهال

ضرع رد  دنمتریغ  درم  دنمتریغ ، درم  زگره  تسا  هدرکن  انز  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .طق » رویغ  ینز  ام  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
.تسا ریغ  ضرع  رد  تریغ  یب  دوخ  ضرع  رد  تریغ  یب  تسا و  ریغ  ضرع  رد  دنمتریغ  دوخ ،

ییوخ

یلا ناسنالا  یف  هغلاب  تناک  اذاف  هیبنجالا ، عم  هبراقملا  هفعلا و  کته  نع  هرفنلا  یه  و  هریغلا ، یف  هغلابملا  یلع  لدـی  رویغ ) : ) ینعملا
رظنلاب اصوصخ  هب ، صتخملا  همیرح  عم  یبنجالا  هبراقم  نع  هرفنلا  یلا  هوعدت  امک  انزلا  باکترا  نع  هرفنلا  یلا  هوعدـت  اهلامک  دـح 
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.هسفن میرح  نع  اـمک  همیرح  نع  بذـی  و  هـسفنل ، هـهرکی  اـم  نموـملا  هیخـال  هرکی  نا  یلا  وعدـت  یتـلا  هینیدـلا  هوخـالا  هـطبار  یلا 
.ددرگن انز  نوماریپ  زگره  دنمتریغ  دومرف : همجرتلا :

اسراپ دشاب  دنمتریغ  هکنوچ  انز *** زا  تسا  رود  دنمتریغ  درم 

يرتشوش

یبا نب  رفعج  نا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا لیئربج  ربخا  ربخلا : یف  مالـسلا : هیلع  لاق  و  هفلتخم ) تاعوضوم  یف  نوتـسلا - لصفلا  )
یف و  اذه ، .هفرـشل  هبذک  مدع  هتزعل و  هبرـش  مدعک  هتریغل  هانز  مدع  اهنم  و  هل ، یلاعت  هللا  اهرکـش  هیلهاجلا  یف  لاصخ  هل  ناک  بلاط 

رمع و مامحب  اورکسعف  ناسارخ ، یلا  هفوکلا  لها  یلع  ثعبلا  برض  هنا  هئانب  ببس  ناک  و  ( 185  ) هنس اطساو  جاجحلا  ینب  يربطلا ) )
، ادیدش اقد  هقد  قراط و  بابلا  قرطف  الیل  همع  هنبا  یلا  رکسعلا  نم  فرصناف  هل ، مع  هنباب  سرعب  دهع  ثیدح  دسا  ینب  نم  یتف  ناک 

دق هورکملا و  دـیری  يرت  ام  هلیل  لک  انب  لعفی  ارـش  یماشلا  اذـه  نم  انیقل  دـقل  اـهجوزل : هارملا  تلاـقف  ماـشلا  لـها  نم  نارکـس  اذاـف 
لاق رکـسعلا و  یلا  لجرلا  جرخ  رجفلاب  نذا  املف  هسار  ردـنا  باـبلا و  قلغاـف  اولعفف ، هل ، اونذـئا  لاـقف : هباحـصا  هخیـشم  یلا  هتوکش 
عفر تلعفف و  ههجو ، یلع  ربخلا  هیقدصاف  جاجحلا  کب  نوتایـسف  مکبحاص  اوجرخا  نا  نییماشلا  یلا  تثعب  رجفلا  تیلـص  اذا  هتارمال 

رانلا ال یلا  هللا  لیتق  هناف  مکبحاص  اونفدا  یماشلا : هالول  لاق  مث  .ینتقدـص  لاقف : هتربخاف ، هیلع  هارملا  تلخدا  جاـجحلا و  یلا  لـیتقلا 
.طساو عضوم  یف  لزن  یتح  الزنم  هل  نوداتری  اداور  ثعب  و  اوجرخا ، دحا و  یلع  دحا  نلزنی  ال  هیدانم : يدان  مث  لقع ، هل و ال  دوق 

هینغم

اذه برج  دـق  و  هبقع ، بقع  یف  ول  و  : ) دـیدحلا یبا  نبا  لاق  هئاسنب ، اونز  مهئاسنب  ینز  نم  و  هشارف ، سانلا  اطو  هریغ  شارف  اطو  نم 
همکحلا 251. یف  کلذ  نع  مالکلا  مدقت  و  اقح .) دجوف 

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

دننک ءانز  شلها  اب  هک  ددنـسپ  یمن  نوچ   ) دـنکن ءانز  زگره  درمناوج  راد و  تریغ  تسا : هدومرف  ءاـنز ) هراـبرد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
(. دوش رتسب  مه  تسا  مارح  وا  هب  هک  ینز  اب  هک  دهد  یمن  هزاجا  شیدرمناوج  تریغ و 

ینامز

زا یلیخ  هکنیا  وگ  تسا  هدـش  یفرعم  مارح  مه  یهلا  نایدا  رظن  زا  عونمم  ادـیدش  مالـسا  رظن  زا  تسا و  گرزب  ناهانگ  زا  یکی  انز 
ناملسم دنهاوخ  یم  هک  هداد  رارق  یناسک  یمالسا  یساسا  طرش  ار  نآ  مالسا  اما  دنا  هتشاذگ  اپ  ریز  ار  یهلا  نوناق  نیا  المع  نایدا ،

رد هجوت  لباق  بلطم  دنناسرن ) …  لتق  هب  ار  دوخ  نادنزرف  دـنیامنن ، انز  دـننکن ، يدزد  دـنهدن ، رارق  کیرـش  ادـخ  يارب  : ) دـندرگ
هانگ يرهد  تافاکم  رب  هوالع  ددرگ ، یم  ناـسنا  هجوتم  حور  رظن  زا  هچ  مسج و  رظن  زا  هچ  هک  تسا  ینوگاـنوگ  ضارما  اـنز  دروم 
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.دریگ یم  ار  ناسنا  سومان  نادنزرف و  ناسنا و  نماد  هک 

يزاریش دمحم  دیس 

.هعینشلا هلعفلا  هذه  لثم  فارتقا  نع  هعنمت  هتریغ  هنال  طق ) رویغ  ینز  ام  : ) مالسلا هیلع  لاق  و 

يوسوم

ادبا و ال ینزی  هریغلا ال  بحاص  هریغلا و  ریثک  وه  رویغلا  حرـشلا : .ادبا  طق : .ءادتعالاب  لبقی  يذـلا ال  رویغلا : .مارحلا  اطولا  انزلا : هغللا :
نا ضفری  هسفن  یلع  هرثا  میظع  کلذـک و  هحادـف  روصتی  کـتهی و  نا  هضرع  یلع  راـغی  اـمک  هنـال  طـق  هیلع  اـمرحم  ارتـس  کـتهی 

.عینشلا راعلا  اذه  مهب  قلحی  سانلا و  ضارعاب  کلذ  سرامی 

یناقلاط

« .دنکن انز  زگره  دنمتریغ  »

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

.ُّطَق ٌرُویَغ  یَنَز  اَم 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

(. تشاد دهاوخن  اور  نارگید  قح  رد  وا  دننک  وا  قح  رد  نارگید  درادن  تسود  هک  يراک  اریز   ) دنک یمن  انز  زگره  دنمتریغ  ناسنا 
ررغ رد  يدـُمآ  لاثمالا و  عمجم  رد  « ینادـیم » ار هنامیکح  راتفگ  نیا  : دـیوگ یم  رداصم  رد  بیطخ  موحرم  هنامیکح : راـتفگ  دنـس  ) .

( ( ،ج 4،ص 239 هغالبلا جهن  رداصم  (.) تسا هدش  هتفرگ  يرگید  عبانم  زا  دهد  یم  ناشن  هک   ) دنا هدرک  لقن  یتوافت  اب  مکحلا 

دهد یمن  ماجنا  تفع  یفانم  لمع  ، دنمتریغ

ٌرُویَغ یَنَز  اَم  ( ؛» دنک یمن  انز  زگره  دنمتریغ  ناسنا  :» دیامرف یم  هدرک  هراشا  یقیقد  هتکن  هب  هنامیکح  راتفگ  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
( . ُّطَق

دوخ مراحم  هراـبرد  هک  یـسک  دیدنـسپ و  دـهاوخ  زین  دوخ  قح  رد  راـچان  هب  ددنـسپ  یم  نارگید  قح  رد  ار  يراـک  هک  یـسک  اریز 
.تشاد دهاوخن  اور  زین  نارگید  مراحم  هرابرد  دراد  یمن  اور  ار  یلمع 

هب دیراد  تسود  ایآ  : دوش یم  هتفگ  اه  نآ  هب.مینک  هاگن  نارگید  سیماون  هب  میهاوخ  یم  ام  : دنیوگ یم  يدارفا  هک  تسا  هدش  رایـسب 
.دینکن هاگن  نارگید  سیماون  هب  سپ  : دوش یم  هتفگ  اه  نآ  هب  دننک  یم  رفنت  راهظا  هک  یماگنه  دننک ؟ هاگن  امش  سیماون 
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ناسنا و سومان  هب  نارگید  زواجت  زا  رفنت  نتـشاد و  شوخاـن  ياـنعم  هب  تسا  تریح ) نزو  رب  «) تریَغ » هداـم زا  هغلاـبم  هغیـص  رویغ » »
یم هتفگ  یـسک  هب  دـنمتریغ  درف  دور و  یم  راک  هب  زین  یـسومان  دراوم  ریغ  رد  هملک  عیـسو  يانعم  هب  هاـگ  تسوا و  میرح  رد  دورو 

.يونعم ای  دشاب  يدام  تاراختفا  هاوخ  ؛ دنک دراو  همطل  وا  تاراختفا  هب  يرگید  تسین  رضاح  هک  دوش 

یـسک ینعی  ؛ رویغ ناسنا  اریز  ، تسا لقع  قطنم  اب  گنهامه  ًالماک  هک  تسا  يراتفگ  مالـسلا  هیلع  ماما  هنامیکح  راـتفگ  ، لاـح ره  هب 
یمن یضار  زگره  دنک و  یم  هاگن  مشچ  نامه  هب  زین  ار  نارگید  سیماون  ، دراد هداعلا  قوف  تیساسح  شسومان  زواجت  هب  تبـسن  هک 

تـسین رـضاح  یتح.دراد  یمزاب  تفع  یفانم  لامعا  هب  ندش  هدولآ  زا  ار  وا  ، تریغ ، لیلد نیمه  هب.دنک  زواجت  مدرم  سیماون  هب  دوش 
.دنک یم  رفنت  ساسحا  شردام  رهاوخ و  رسمه و  هب  نارگید  هاگن  هب  تبسن  اریز  ، دنک هاگن  يرگید  ردام  رهاوخ و  ای  رسمه  هب 

یمالسا ياه  هزومآ  رد  تریغ 

ساسحا کی  يانعم  هب  لصا  رد  ، تریغ.تسا تریغ  دوش  یم  هدـید  یمالـسا  عبانم  رد  یقالخا  یتلیـضف  ناونع  هب  هک  ییاـه  هژاو  زا 
نید و دننام  دشاب  يونعم  روما  هاوخ  ؛ دراد یماو  تسوا  هب  قلعتم  هک  يروما  زا  دـیدش  عافد  هب  ار  ناسنا  هک  تسا  ینورد  هداعلا  قوف 

.تکلمم سومان و  لام و  ضرِع و  دننام  يدام  روما  ای  نییآ و 

.تسا زاسراک  مهم و  لیاضف  زا  یکی  دیاینرد  یطارفا  تروص  هب  رگا  دراد و  دوجو  ییاه  توافت  اب  اه  ناسنا  همه  رد  ساسحا  نیا 

فیعـض تریغ  رظن  زا  اـی  تریغ و  یب  ، ناـسنا رگید  ناـیب  هب  دوش و  فیعـضت  ، تریغ یفاـنم  لاـمعا  رارکت  رثارب  رگا  ، رگید ییوس  زا 
.دمآ دهاوخ  رامش  هب  یقالخا  كانرطخ  لئاذر  زا  یکی  دوخ  نیا  ددرگ 

زا یثیدح  رد  هلمج  زا  ؛ تسا هدمآ  یمالسا  تایاور  رد  رت  حیرص  روط  هب  یلو  ؛ دوش یم  هدید  هلئـسم  نیا  هب  یتاراشا  نآرق  تایآ  رد 
: دومرف هک  میناوخ  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ 

ادـخ تسا و  رتروـیغ  نم  زا  ادـخ  مدـنمتریغ و  نم  َروـُیَْغلا ؛ ِهِداـبِع  ْنِم  ُّبُِحی  یلاـعَت  هّللا  َّنا  یّنِم َو  ُریْغا  َّلَـج  َّزَع َو  ُهّللا  ٌروـُیََغل َو  ّینإ  »
 ( ،ج 3،ص 387،ح 7076 لاّمعلا زنک  «. ) . دراد تسود  ار  شرویغ  ناگدنب 

: دومرف هک  تسا  هدمآ  راوگرزب  نامه  زا  يرگید  ثیدح  رد 

هب ار  ناسنا  ، نامیا : تسا نشور  مه  نآ  لیلد   ( ) ،ج 3،ص 385،ح 7065 لاّمعلا زنک  «. ). تسا نامیا  زا  تریغ  نامیْالا ؛ َنِم  َهَریْغلا  َّنا  »
(. تسا نامیا  ءزج  تریغ  نیاربانب  ، دنک یم  توعد  دوخ  نییآ  تاراختفا و  سومان و  ظفح 

: تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد 

لیلد هب  دراد و  تسود  ار  يرویغ  ره  تسا و  رویغ  ادـخ  اـهَنِطاب ؛ اـهَرِهاظ َو  َشِحاوَْفلا  َمَّرَح  ِِهتَریِغل  ٍرُویَغ َو  َلُـک  ُّبُِحی  ٌرُویَغ  َهّللا  َّنا  »
 ( ،ج 5،ص 535،ح 1 یفاک «. ) . تسا هدرک  میرحت  ناهنپ  راکشآ و  زا  معا  ار  تشز  ياهراک  مامت  شتریغ 
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اب هتبلا  دراد  دوجو  اه  ناسنا  رد  مه  یلاعت و  يادـخ  رد  مه  هک  تسا  یفاصوا  زا  تریغ  ، رگید تایاور  زا  یـضعب  تیاور و  نیا  ربانب 
نید هداوناخ و  میرح  زا  عافد  يانعم  هب  اه  ناسنا  رد  دنـسپان و  تشز و  ياهراک  زا  یهن  يانعم  هب  دنوادخ  رد  تریغ  هک  توافت  نیا 

.تسا كاخ  بآ و  و 

هک تسا  هدمآ  یثیدـح  رد.میهد  یم  نایاپ  « بلاط یبا  نب  رفعج  » هرابرد یثیدـح  اب  ار  ثحب  نیا  تسا و  رایـسب  نخـس  ، تریغ هرابرد 
هک تشاد  تیلهاـج  ناـمز  رد  يا  هتـسجرب  تافـص  « بلاـط یبا  نب  رفعج  » هک داد  ربخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ  هب  لـیئربج 

.درک ینادردق  يو  زا  نآ  ببس  هب  دنوادخ 

هب دشن و  یتفع  یب  هدولآ  شنماد  ، تریغ ببـس  هب  هک  نیا  هلمج  زا  ِِهفَرَِـشل ؛ ِِهبْذِک  ِمَدَـعَک  ِِهتَّزِِعل  ِِهبْرُـش  ِمَدَـعَک  ِِهتَْریَِغل  ُهانِز  ُمَدَـع  اْهنِم  »
،ج يرتـشوش هماـّلع  هغـالبلا  جـهن  حرـش  «. ). تفگن غورد  زگره  شتیـصخش  ببـس  هب  دیـشونن و  بارـش  زگره  شتزع  ظـفح  ببس 

14،ص 575)

یسیلگنا

.” Imām Ali ibn Abū Tālib said: “A self-respecting man never commits adultery

لجأ یگدنرادهگن  : 306 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ًاسِراَح ِلَجَألِاب  یَفَک  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

زجر نادیم  نایم  رد  بسا  رب  راوس  ماما  نیّفـص ، گنج  ياهزور  زا  یکی  رد   .) تسا یبوخ  نابهگن  لجا ، دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 
: تفگ نارای  زا  یکی  دوب ، هتخیوآ  ندرگ  هب  ار  ریشمش  دناوخ و  یم 

«.( قودص ص 264 دیحوت  : » دومرف ار  الاب  هلمج  وا  خساپ  رد  .دننک  ریگلفاغ  ار  امش  دنکن  .نک  ظفح  ار  دوخ  نینمؤملا ! ریما  ای 

لاوما ندـش  هدوبر  تراغ و  رد  اّما  دـنک  یم  يرابدرب  نادـنزرف  ندـش  هتـشک  رب  ناسنا  هک  تسا  نیا  ماـما  نخـس  ياـنعم  میوگ : یم 
( .تسین رابدرب 
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يدیهش

.یناگدنز تدم  دوب  سب  ینابساپ  يارب 

یلیبدرا

رمع نابهگن  تسا  رمع  تدم  هک  لجا  دنکیم  تیافک 

یتیآ

.تسا یفاک  ار  ینابهگن  رمع ، ررقم  تدم  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . تسا سب  ناسنا  يرادهگن  يارب  یمتح  لجا  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

مثیم نبا 

ار وا  ینابهگن  نوچ  هدیـسرن و  شلجا  یتقو  ات  ناـسنا  هک  تهج  نیا  هب  ار  سراـح  هملک  تسا .) سب  ناـسنا  يرادـهگن  يارب  لـجا  )
.تسا هدروآ  هراعتسا  دراد ، یم  هاگن 

دیدحلا یبا 

 . ًاسِراَح ِلَجَْألِاب  یَفَک  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

ینعملا اذه  یف  لوقلا  مدقت  دق 

أربی مهسلا و ال  شیطی  ذئنیحف ال  ینتملسأ  یموی  ءاج  اذإف  هنیـصح  .یقو )  ام  لک  : مضلاب هنجلا  هنج (  هللا  نم  یلع  نإ  لوقی  ناک ع  و 
.ملکلا

«. ( هب یلوأ  :» ا هب (  کلمأ  وه  عضوم  هل  ردقلا و  ءاضقلا و  یف  لوقلا  بعش  نم  هبعش  اسراح  هنوک  لجألا و  یف  لوقلا  و 

یناشاک

.دوخ رمع  تدـم  رد  تسا  دوجولاظوفحم  ناسنا  هک  اریز  رمع  نابهگن  لجا  تسا  یفاک  اسراح ) لجالاب  یفک  مالـسلا : هیلع  لاـق  (و 
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هکنآ رابتعا  هب  لجا  يارب  زا  دشاب  راعتـسم  سراح )  ) ذئنیحف .دشاب  دوجو  سراح  ظفاح و  رمع ، تدم  زا  تسا  ترابع  هک  لجا  سپ 
دشاب وا  اب  لجا  هک  مادام  دوش  یمن  کلاه  ناسنا 

یلمآ

ینیوزق

.تسا سراح  ظفاح و  ار  وا  لجا  رگم  سپ  دریمن  لجا  زا  شیپ  سک  چیه  نوچ  .یمدآ  نابساپ  ردقم  لجا  تسا  سب  دومرف :

یجیهال

دسرن لجا  ات  هک  اریز  ینابهاگن ، يارب  زا  لجا  تسا  یفاک  هک  مالسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .اسراح » لجالاب  یفک  : » مالسلا هیلع  لاق  و 
.دیسر دهاوخن  تکاله 

ییوخ

دق و  توملا ، دـض  وهف  لجالاب ، هنع  ربعملا  هرمع  هدـم  هبـسک  ناسنالا و  هردـق  نع  هجراخلا  اضقلا  یلع  هلوحملا  رومالا  نم  ینعملا :
( ماعنالا - 2 هدـنع - یمـسم  لجا  الجا و  یـضق  مث  نیط  نم  مکقلخ  يذـلا  وه   ) یلاعت لاق  امک  یمـسم  الجا  ناـسنا  لـکل  هللا  یـضق 

ناج ینابساپ  يارب  ردقم  رمع  تدم  دوخ  دومرف : همجرتلا : .ردقملا  هرمع  یفوتسی  یتح  کلاهملا  نع  ناسنالا  سرحی  هسفنب  لجالاف 
.تسا سب  ناسنا 

دشاب ناهن  رشب  نورد  هک  دشاب *** ناج  نابساپ  دوخ  رمع 

يرتشوش

هنا يری  نابجلا  ناکا  اتوم : نوکلمی  هایح ال  نوکلمی  امک ال  سانلاف  مالـسلا : هیلع  لاق  و  هفلتخم ) تاعوضوم  یف  نوتـسلا - لـصفلا  )
، ینادمهلا سیق  نب  دیعـس  نع  یفاکلا )  ) یف لطبلا و  عاجـشلا  اهنم  ملـسی  نابجلا و  تاثداحلا  كردـی  دـقف  لجالا  رارفلا  هنع  عفادـی 
؟ عضوملا اذـه  لـثم  یف  تلقف : مالـسلا ، هیلع  نینموملاریما  وه  اذاـف  یـسرف  تکرحف  ناـبوث ، هیلع  لـجر  یلا  برحلا  یف  اـموی  ترظن 

عقی وا  لبج  سار  نم  طقـسی  نا  نم  هناظفحی  ناکلم  هعم  هیقاو  ظفاح و  هللا  نم  هلوالا  دـبع  نم  سیل  هنا  سیق  نب  دیعـس  ای  معن  لاقف :
اذاف ادـیدش ، ابح  مالـسلا  هیلع  ایلع  بحی  ربنق  ناک  مالـسلا : هیلع  قداصلا  نع  .ء و  یـش  لک  نیب  هنیب و  ایلخ  ءاضقلا  لزن  اذاف  رئب ، یف 
نما کحیو  لاق : .کفلخ  یـشمال  تئج  لاق : ربنق ؟ ای  کلام  لاقف : هلیل  تاذ  هآرف  فیـسلاب ، هرثا  یلع  جرخ  مالـسلا  هیلع  یلع  جرخ 

، عجرا .ءامسلا  نم  هللا  نذاب  الا  ائیش  یل  نوعیطتسیال  مهنا  لاق : .ضرالا  لها  نم  لب  لاقف : ضرالا ؟ لما  نم  ما  ینسرحت  ءامـسلا  لها 
.عجرف

هینغم

بابسا كانه  سیل  رانملا : ریسفت  یف  هدبع  دمحم  خیـشلا  لاق  فارعالا .)  34 نورخاتسی - هعاس و ال  نومدقتـسی  مهلجا ال  ءاج  اذاف  )
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هبرـض نم  مک  و  لیزهلا ، خیـشلا  كرتی  و  يوقلا ، باشلاب  کتفی  کلذ  عم  و  معی ، ءابولا  ناـف  هللا ، دـنع  ردـقملا  لـجالا  ریغ  توملل 
.ءانثتسا نود  عیمجلا  یف  اهرثا  رهظل  هدرطم  ابابسا  هذه  تناک  ول  و  كاذ ، نود  اذه  تلتق 

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

ندیـسر رـسب  تدم   ) لجا يدماشیپ ) ره  زا  صخـش   ) يرادـهاگن يارب  تسا : هدومرف  رمع ) ندیـسر  رـسب  هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
(. تسا رادهاگن  ار  وا  لجا  هک  دنام  نآ  هب  سپ  دریم  یمن  لجا  ندیسر  زا  شیپ  سکچیه  نوچ   ) تسا سب  رمع )

ینامز

عقوم هک  هاگنآ  دورن و  ایند  زا  هک  تسا  ناسنا  بقارم  گرم  دـنا : هداد  حیـضوت  روط  نیا  ار  الاب  هلمج  هغـالبلا  جـهن  نیحراـش  بلغا 
تسا مالسلا ) هیلع   ) ماما شیامرف  رد  هک  يرگید  لامتحا  .دسرتب  گرم  زا  دیابن  ناسنا  نیاربانب  دریگ  یم  ار  نابیرگ  دیـسرارف  گرم 

ادـخ ناگدـنب  درب و  یم  الاب  ار  گرم  شزرا  نداد  یهاگآ  نیا  هانگ و  زا  تسا  ناسنا  نابهگن  ندوب ، نآ  دایب  گرم و  هک  تسا  نیا 
.دنا لئاق  تیمها  نآ  يارب 

يزاریش دمحم  دیس 

سراحلاک هیلا ، لصی  یتح  هظفحی  هتوم  تقوف  هتوم ، تقو  یف  الا  تومی  ناسنالا ال  ذا  اـسراح ) لـجالاب  یفک  : ) مالـسلا هیلع  لاـق  و 
.ناسنالا هظفحی  يذلا 

يوسوم

یتح اهعفری  انم و  لک  اهبرـضی  الثم  تحـضا  ثیحب  ایندلا  یف  رمقلا  سمـشلا و  هریـسم  سانلا  نیب  تراس  هیولع  هرابع  هذـه  حرـشلا :
نود نیصخشلا  دحا  ذخای  هریغص  هرایس  یف  مخضلا  راجفنالا  لصحیف  هملکلا ، هذه  الا  اهل  اریسفت  دجن  ثداوحلا ال  ضعب  و  ئاسنلا ،
لاق کیلاود …  اذـکه  رخالا و  ضعبلا  يذاب  باصی  ـال  باـکرلا و  ضعب  تومیف  ءامـسلا  نم  هرئاـط  طقـست  .هبنجب  سلاـجلا  رخـالا 

.لاومالا بلس  یلع  ربصی  و ال  دالوالا ، لتق  یلع  ربصی  هنا  کلذ  ینعم  و  یضرلا :

یناقلاط

« .ینابهگن لجا  هب  تسا  هدنسب  »

نوچ هک  راوتـسا  تسا  يرپس  دـنوادخ  زا  نم  رب  تسا : هدومرف  یم  مالّـسلا  هیلع  یلع  و  دـش ، هتفگ  نخـس  نیا  زا  شیپ  دروم  نیا  رد 
.دبای یمن  دوبهب  مخز  دنک و  یمن  اطخ  ریت  ماگنه  نآ  رد  دنک و  یم  میلست  ارم  رپس  نآ  دیآرس ، مراگزور 
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مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

.ًاسِرَاح ِلَجَألِاب  یَفَک 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

(. دروآرد ياپ  زا  ار  ناسنا  دناوت  یمن  يا  هثداح  چیه  دسرن  نایاپ  هب  رمع  ات  ) .تسا یفاک  ناسنا  ظفح  يارب  ، یعطق تشونرـس  لجا و 
اب قودـص  ، یـضر دّیـس  موحرم  زا  شیپ  ار  هنامیکح  مـالک  نیا  هک  تسا  هدـمآ  هغـالبلا  جـهن  رداـصم  رد  هناـمیکح : راـتفگ  دنـس  ).
زین ؛ تسا هدمآ  یتوافت  اب  فیرش  مالک  نیا  زین  لوقعلا  فحت  رد.تسا  هدروآ  دیحوت  باتک  رد  یناتـساد  نمـض  رد  ، ناوارف تافاضا 

ترضح میشاب ؟ امش  رادساپ  ام  دیهد  یم  هزاجا  : درک ضرع  مالسلا  هیلع  یلع  هب  یسک  : دیوگ یم  ءایلوالا  هیلح  رد  یناهفصا  میعنوبا 
( ( ،ج 4،ص239 هغالبلا جهن  رداصم  «.) تسوا لجا  سکره  ِرادساپ  ُُهلَجَأ ؛ ٍءَْرما  ُسَرَح  : » دومرف

! تسا ناسنا  ظفاح  ، رّدقم دمآرس 

یم تعاجش  تخس  ثداوح  ربارب  رد  ار  ناسنا  نآ  هب  هجوت  هک  دنک  یم  هراشا  يا  هتکن  هب  هنامیکح  راتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
( . ًاسِرَاح ِلَجَألِاب  یَفَک  ( ؛» تسا یفاک  ناسنا  ظفح  يارب  یمتح  تشونرس  لجا و  :» دیامرف یم  ، دشخب

ییاهن نامرف  هک  یماگنه  اما  ؛ تسا ظوفحم  وا  ناج  دـسرن  ارف  نامز  نآ  ات  دراد و  ینیعم  یمتح  تشونرـس  سکره  هک  نیا  هب  هراشا 
.دنک تمواقم  نآ  ربارب  رد  دناوت  یمن  زیچ  چیه  سک و  چیه  ، دیسر

هدروآ نیفـص  گنج  زا  ییارجام  ناـیب  نمـض  رد  ار  نآ  « قودـص » موحرم ، میدرک رکذ  فیرـش  مـالک  نیا  دنـس  رد  هک  هنوگ  ناـمه 
دوب و هداتـسیا  هیواعم  لباقم  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نیفـص  زور  رد  : دیوگ یم  مالـسلا  هیلع  یلع  نارای  زا  یکی  تیاور  نیا  قبط.تسا 

میسرت یم  نیا  زا  ام  ، شاب شیوخ  بقارم  نینمؤملاریما ! ای  : درک ضرع  شباحصا  زا  یکی.دوب  هدرواینرد  ماین  زا  ار  دوخ  ریشمش  یتح 
نـید و یب  ناـسنا  وا  هـک  تـسا  تـسرد  : دوـمرف مالـسلا  هـیلع  ماـما.دروآرد  ياـپ  زا  ار  امـش  هناریگلفاـغ  يا  هـلمح  رد  درم  نـیا  هـک 

يوس زا  یناگتـشرف  هک  نیا  رگم  تسین  سک  چـیه.تسا  یفاک  ناسنا  ظفح  يارب  ، یعطق تشونرـس  لـجا و  یلو  تسا  يدـنمتواقش 
ات دریگن  ار  وا  نماد  يرگید  دـب  تبیـصم  ای  دـیاین و  دورف  وا  رب  يراوید  ای  دـنکن  طوقـس  یهاچ  رد  ات  دنتـسه  وا  ظفح  رومأـم  ادـخ 
ارف ملجا  هک  یماگنه  ؛ متـسه نینچ  زین  نم.دنراذگ  یم  اهنت  ثداوح  لباقم  رد  ار  وا  دیـسر  ارف  وا  لجا  هک  یماگنه.دـسر  ارف  شلجا 

دیحوت  ) . .تسا قدص  ًالماک  ملـسم و  يا  هدعو  نیا.دزاس  یم  نیگنر  مرـس  نوخ  اب  ار  منـساحم  دیآ و  یم  تما  نیرت  یقـش  دـسر ،
( ( كدنا صیخلت  اب   ) ،ص 264 قودص

ار نخـس  نیا  رگا  هک  دـیآ  یم  شیپ  یلاؤس  اـج  نیا  رد.دوـب  هدـمآ  تمکح 201  رد  يرگید  لکـش  هب  فیرـش  مـالک  نیمه  هیبـش 
مزال گـنج  رد  يرپس  هن  ؛ مینک كرت  ار  نانمـشد  لـباقم  رد  نوگاـنوگ و  ثداوح  ربارب  رد  یطاـیتحا  تامادـقا  ماـمت  دـیاب  میریذـپب 

ات مییوگب  دیاب  هکلب  ، كوکشم ياهاذغ  كانرطخ و  ياه  هداج  زا  زیهرپ  هن  افتخا و  لیاسو  هن  ، رگنس ندرک  تسرد  هن  دوب و  دهاوخ 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 3929 

http://www.ghaemiyeh.com


.دناسرب یبیسآ  ام  هب  دناوت  یمن  سک  چیه  زیچ و  چیه  دسرن  ام  رمع  دمآرس 

ِزامن ماگنه  هب  هک  دـیامرف  یم  دـیجم  نآرق  یتح.لقع  قطنم  اب  هن  تسا و  قبطنم  مالـسا  نآرق و  تامیلعت  اـب  هن  هک  تسا  یبلطم  نیا 
 ( هیآ 102 ، ءاسن  ). .دیزاسن رود  دوخ  زا  ار  دوخ ) هرز و  رپس و  دننام   ) دوخ یتظافح  لیاسو  دیوشن  راچان  ات  نمشد  ربارب  رد  فوخ 

هب اـج  نیا  رد.میا  هداد  لاؤـس  نیا  هب  یخـساپ  هبطخ 62  لـیذ  ، موس دـلج  رد  نینچمه  تمکح 201 و  ناـمه  لـیذ  رد  نیا  زا  شیپ 
: دیوگ یم  نینچ  لاؤس  نیا  خساپ  رد  عقاو  رد  وا.مینک  یم  هراشا  میتفای  راونالا  راحب  رد  هللا  همحر  یسلجم  همالع  زا  هک  یمالک 

ماما.دنداد یم  رثا  بیترت  هدیعب  تالامتحا  هب  دندیـسرت و  یم  ثداوح  زا  يزیچ  كدـنا  هب  مدرم  هک  تسا  هدوب  يدراوم  رد  نیا  ًالّوا 
.دور یمن  ایند  زا  دسرن  ارف  یسک  لجا  ات  ؛ دننکن انتعا  دیعب  تامهوت  تالامتحا و  هنوگ  نیا  هب  : دیامرف یم  مالسلا  هیلع 

نآ هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ  هک  يربـخ  قبط  وا  اریز  ، دـشاب مالـسلا  هیلع  ماـما  دوخ  صئاـصخ  زا  نیا  تسا  نکمم  ًاـیناث 
یم ور  نیازا  ، دـنک یمن  دـیدهت  ار  وا  يا  هثداـح  ، نآ زا  شیپ  هک  تشاد  نیقی  تسناد و  یم  ار  دوخ  لـجا  ناـمز  ، دوب هداد  ترـضح 

، نم لجا  : دومرف

َو  » مکح هب  دنزیهرپب و  دـیاب  دراد  ییالقع  رطخ  هک  يدراوم  زا  ، دـنرادن یعالطا  نینچ  هک  نارگید  یلو  ؛ تسا نم  نابهگن  سراح و 
.دننکفین رطخ  هب  ار  دوخ  ِهَُکلْهَّتلا » َیلِإ  ْمُکیِْدیَِأب  اوُْقُلت  ال 

: دیوگ یم  ترضح  نآ  هک  دنک  یم  هراشا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  هب  سپس 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

هک دـنهورگ  جـنپ  ؛...  ِْهیَلَع َطَقَـس  یَّتَح  َیْـشَْملا  ِعِرُْـسی  َْمل  ِْهَیلِإ َو  ُِلبُْقی  َوُه  ٍِلئاَم َو  ٍِطئاَِحب  َّرَم  ٌلُجَر  ْمُهُدَـحَأ  ْمَُهل  ُباَجَتُْـسی  ـال  ٌهَسْمَخ  »
اب هدش و  مخ  وا  يوس  هب  راوید  هک  یلاح  رد  دنک  یم  روبع  یجک  راوید  رانک  زا  هک  تسا  یسک  لّوا  : دوش یمن  باجتـسم  ناشیاعد 

ظفح ارم  ایادـخ ! دـنک  اـعد  دـنک و  روبع  هتـسهآ  رگا  صخـش  نیا   ) دـنک یم  طوقـس  وا  رب  راوـید  اـت  درذـگ  یمن  عیرـس  ، لاـح نیا 
 ( ،ج 67،ص 150-151،و ج 5،ص 105 راونالا راحب  («. ) . دوش یمن  باجتسم  وا  ياعد  ، نک

.دراد تیمومع  تیاور  رهاظ  اریز  ، دسر یم  رظن  هب  رت  بسانم  لّوا  ریسفت  لاح  ره  هب 

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said: “Suffices the fixed life term to remain ever watchful.”{The
idea here is that lightning may flash a hundred thousand times, tempests may rise,
earth may quake and mountains may collide with each other. But as long as the fixed
period of life has yet to run its course, no occurrence can cause any harm, nor the
typhoon of death may put the flame of life out. There is a fixed hour for death, and
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nothing can cut it short before that time. Thus, death itself is the watchman and
guardian of life. A poet has said, “What is known as death is (actually) the watchman

.{ over life

تادابع یسانشناور  : 307 تمکح

هراشا

توص
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ِبَرَحلا یَلَع  ُماَنَی  َال  ِلکّثلا َو  یَلَع  ُلُجّرلا  ُماَنَی  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

لاومألا بلس  یلع  ربصیال  دالوألا و  لتق  یلع  ربصی  هنأ  کلذ  ینعمو  یضرلا  لاق 

اه همجرت 

یتشد

رب ار  نآ  دـنراد  طاـشن  هک  هاـگنآ  سپ  تسا ، يرارف  ندرک و  تشپ  و  طاـشن ، ندروآ و  يور  ار  اـه  لد  دومرف : وا ، رب  ادـخ  دورد  و 
 . دینک تعانق  تابجاو  ماجنا  هب  تسا ، طاشن  یب  هدرک  تشپ  هک  هاگنآ  و  دیراداو ، تاّبحتسم  ماجنا 

يدیهش

دراد ییابیکش  دنزرف  ندش  هتـشک  رب  وا  هک  تسا  نیا  نآ  ینعم  و   ] .تفهن دناوتن  مه  رب  هدید  هدوبر  لام  و  تفخ ، دناوت  هدرم  دنزرف 
[ .دراین تقاط  لام  ندش  هدوبر  رب  و 

یلیبدرا

درم هک  تسنآ  مالک  ینعم  هک  دیامرف  یم  دیـس  وا  لام  ندـش  هدوبر  رب  دـنک  یمن  باوخ  دـنبلد و  دـنزرف  لتق  رب  درم  دـنکیم  باوخ 
وزا اهلام  ندوبر  رب  دنک  یمن  ربص  نادنزرف و  ندش  هتشک  رب  دنکیم  ربص 

یتیآ

شمشچ هب  باوخ  دنا  هدرب  ار  شلام  هک  يدرم  یلو  تفر ، دناوت  باوخ  هب  دنا  هتشک  ار  شدنزرف  هک  يدرم  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 
.دورن

.دناوتن ربص  لام  ندش  هدوبر  زا  درک و  دناوت  ربص  دنزرف  ندش  هتشک  رب  ینعی  دیوگ : یضر  دیس 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 3931 

http://www.ghaemiyeh.com


نایراصنا

 . دباوخ یمن  هدوبر  لام  یلو  ، دباوخ یم  رادغاد  : دومرف ترضح  نآ  و 

 . دزرو یمن  ییابیکش  شلام  تراغ  رب  یلو  ، دنک یم  ربص  دنزرف  گرم  رب  درم  ینعی 

اه حرش 

يدنوار

.هلها هلایع و  وه و  لتق  دقف  هلام  بلی  اذا  و  دحاو ، لتق  دقف  لجرلا  لتق  اذا  و  لاملا ، بلـس  برحلا : .اهدـلو و  هارملا  نادـقف  لکثلا : و 
(. لتقلا نم  دشا  هنتفلا  و   ) یلاعت لاق 

يردیک

مثیم نبا 

: دـیوگ یم  یـضردیس  دـنک .) یمن  ربص  شتورث  لواپچ  رب  اما  دـنک  یم  ربص  دـنزرف  گوس  رب  درم  ، ) لاوما لواپچ  تراغ و  برح :
ره هک  نآ  حیـضوت  .دنک  یمن  ربص  شلاوما  لواپچ  رب  اما  دنک  یم  لمحت  ار  دنزرف  ندش  هتـشک  درم  هک  تسا  نآ  نخـس  نیا  يانعم 

نوریب شبحاص  گنچ  زا  ار  نآ  دنهاوخ  یم  دنراد و  مشچ  لام  هب  نارگید  همه ، نیا  اب  دـنا ، هقالع  دروم  ود  ره  لام  دـنزرف و  دـنچ 
.تسین نینچ  دنزرف  گرم  اما  دنربب ، تراغ  هب  دننک و 

دیدحلا یبا 

.ِبَرَْحلا یَلَع  ُماَنَی  ِلْکُّثلا َو َال  یَلَع  ُلُجَّرلا  ُماَنَی  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

 [ لاومألا بلس  یلع  ربصی  دالوألا و ال  لتق  یلع  ربصی  هنأ  کلذ  ینعم  دیسلا و  لاق  ]

.سفنلا لدع  لاملا  لاقی  ناک 

.دیهش وهف  هلام  نود  نم  لتق  نم  نأ  رثألا  یف  و 

اهؤاضف قیضی  رغ  لبإ  انل  رعاشلا  لاق  و 

یناشاک

هب دنک  یمن  باوخ  و  برهلا ) یلع  مانی  و ال   ) دنبلد دنزرف  لتق  رب  درم  دنک  یم  باوخ  لکثلا ) یلع  لجرلا  مانی  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
دارم هک  تسا  نآ  هنا )  ) ماظن تغالب  مالک  نیا  يانعم  ینعی  کلذ ) ینعم  و  : ) هک دـیامرف  یم  هیلع  هللا  ناوضر  دیـس  لام  هدـش  هدوبر 
بلـس یلع   ) دنک یمن  ربص  و  ربصی ) و ال   ) وا دوجو  ناکما  مدع  تهج  زا  نادنزرف  لتق  رب  دنک  یم  ربص  دالوالا ) لتق  یلع  ربصی  هنا  )
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يا هبترم  هب  لام  عمج  رب  درم  فعـش  رب  دـنک  یم  تلالد  مالک  نیا  نآ و  عاجرتسا  عازتنا و  ناکما  تهج  هب  اهلام  ندوبر  رب  لاومالا )
اـشنم هک  دـنیوگ  یـضعب  .براـم و  عوقو  بلاـطم و  لوصح  رد  نآ  هب  دراد  رتـشیب  جاـیتحا  هچ  براـقا ، زعا  رب  دـهن  یم  لیـضفت  هک 

و : ) هقودـصم تسا  نیا  قادـصم  .لایع و  لها و  ریاس  فلت  لاوما  بلـس  تسا و  سک  کی  فلت  دـنزرف  توف  هک  تسا  نآ  لیـضفت 
( لتقلا نم  دشا  هنتفلا 

یلمآ

ینیوزق

لتق یلع  ربصی  هنا  کلذ  ینعم  و  هنع : هللا  یـضر  دیـسلا  لاـق  .لاـم  بلـس  رب  دـباوخ  یمن  دـنزرف و  گرم  رب  درم  دـباوخ  یم  دومرف :
دنک یمن  ربص  و  دالوا ، لتق  رب  دنک  یم  ربص  درم  هک  تسنآ  مالک  نیا  ینعم  دیوگ : یم  دیس  .لاومالا  بلـس  یلع  ربصی  دالوالا و ال 
کی فلت  دنزرف  توف  دنا : هتفگ  و  درذگب ، یمدآ  هب  دنزرف  یب  و  تسین ، رـسیم  یناگدـنز  تشیعم  هجو  یب  هک  اریز  لاوما  بلـس  رب 

.لایع لها و  ریاس  فلت  لاوما  بلس  تسا و  سک 

یجیهال

دنزرف و ندرم  رب  درم  دباوخ  یم  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .برحلا » یلع  مانیال  لکثلا و  یلع  لجرلا  مانی  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
.لام ندرب  رب  دباوخ  یمن 

.لاوما ندوبر  رب  دنک  یمن  ربص  دالوا و  لتق  رب  دنک  یم  ربص  درم  هک  تسا  نآ  نخس  نیا  ینعم  هک  هللا ، همحر  دیس  دیوگ  یم 

ییوخ

کلذک و ناک  امنا  و  مثیم : نبا  لاق  .لاومالا  بلس  یلع  ربصی  و ال  دالوالا ، لتق  یلع  ربصی  هنا  کلذ  ینعم  و  هللا : همحر  یـضرلا  لاق 
لکثلا یضرلا  ریسفت  یف  لوقا : .لکثلا  نود  هنع ، برحلا  هل و  ضوهنلاب  لاملا  صالختسا  یف  عمطلل  نیبوبحم ، دلولا  لاملا و  ناک  نا 

جرخ مالـسلا ) هیلع   ) همالک نا  رهاظلا  .ماهبا و  هرکذ  امب  مالـسلا ) هیلع   ) همکح مثیم  نبا  لـیلعت  یف  نا  اـمک  ضومغ ، دـالوالا  لـتقب 
لام درم  و  دراد ، باوخ  هدیدغاد  درم  همجرتلا : .هنع  عافدـلا  و  هظفح ، یلع  مهـصرح  و  لاملل ، سانلا  هبحم  هدـش  نع  هیانکلا  جرخم 

.درادن باوخ  هدوبر 

يرتشوش

نا دربملا ) لماک   ) یف لوقا : .لاومالا  بلس  یلع  ربصی  دالوالا و ال  لتق  یلع  ربصی  هنا  کلذ  ینعم  و  یضرلا : لاق  مالسلا : هیلع  لاق  و 
هتددر اماف  برحلا ، یلع  مانی  لکثلا و ال  یلع  مانی  لجرلا  نا  اذـه ! ای  هل - امالغ  ذـخا  ناک  و  مهنم - لجر  یلا  ثعب  شیرق  نم  الجر 

لخد ریبزلا  نب  هورع  نب  هللادـبع  ناک  راکب :) نبا  شیرق  بسن   ) یف .تارم و  سمخ  هلیل  موی و  لـک  هللا  یلع  کمـسا  تضرع  اـما  و 
نوتیزلا هفلتخم ) تاعوضوم  یف  نوتسلا - لصفلا   ) تبانم نیب  ام  ماشه  نب  میهاربا  تمعطا  کنا  لاقف : هنیدملاب ، جح  ماع  ماشه  یلع 

كرت امب  الا  هبحالا  قارفب  اسفنا  انبط  ام  هللا  انا و  و  انیدـیاب ، ام  لیلق  نع  هدـیب  ام  اریثک  هنغی  ملف  نمیلا  نم  ظرقلا  تبانم  یلا  ماشلا  نم 
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وا اندهعب  انل  متیفو  اماف  متملع ، دق  ام  نامالا  نم  انومتیطعا  دق  و  اهرهظ ، یلع  ضرالا  نطب  انرتخال  کلذ  الول  و  انـشیاعم ، نم  انیدیاب 
و ارمع - هنبا  هب  ادفف  اریـسا  يراصنالا  نامعنلا  نب  دعـس  نایفـسوبا  ذـخا  باعیتسالا )  ) یف .اماشه و  هلوق  بجعاف  .انفویـس  انیلا  متددر 

یتح رظتنا  ینکلو  لعفاال  .يدلو  یلامب و  باصاف  یلامب  ارمع  يدتفا  هلظنح و  لتق  لاقف : هیدـتفت ؟ الا  هل : لیقف  ردـب - موی  رـسا  ناک 
اهضرا و اهنع  ربغی  اهواضف و  قیضی  رغ  لبا  انل  رعاشلا : لاق  دیدحلا  یبا  نبا  لاق  و  اذه ، ادعـس  باصاف  هب ، هیدفاف  الجر  مهنم  بیـصا 

اهوانف قح  موی  رما  رـسیا  اهمارم و  نود  توملاف  يرق  یمح و  اهوامد  حابتـست  نا  اننود  نم  انوامد و  حابتـست  نا  اهنود  نمف  اـهوامس 
.يرت امک  هیف  نحن  امب  هطبر  و  تلق :

هینغم

و نامیا ، لقع و  هیلع  ربصلا  هب و  اضرلا  و  هردـق ، هللا و  ءاضقب  لوـالا  و  لاـملا ، بلـس  ءارلا - حـتفب  برحلا - و  دـالوالا ، دـقف  لـکثلا :
.ناوه لذ و  هنع  توکسلا  و  ءادتعا ، ملظ و  یناثلا 

هدبع

لاملا بلس  کیرحتلاب  برحلا  دالوالا و  دقف  مضلاب  لکثلا  برحلا : یلع  مانی  و ال  … 

يرفعج

مالسالا ضیف 

لام ندش  هدوبر  رب  و  دوش ) یم  ابیکش   ) دهاوخ یم  دنزرف  گرم  رب  درم  تسا : هدومرف  یئاراد ) لام و  هب  هقالع  رد   ) مالسلا هیلع  ماما 
هک تسا  نآ  شیامرف  نیا  ینعم  دـیامرف ): همحرلا  هیلع  یـضردیس  دـیامن ! یم  شالت  نآ  يارب  هدومن  یباـتیب   ) دـباوخ یمن  یئاراد  و 

نکمم گرم  زا  سپ  دالوا  نتـشگ  زاب  اریز   ) دنک یمن  ربص  اهیئاراد و  ندش  هدوبر  رب  دیامن و  یم  ربص  نادنزرف  ندش  هتـشک  رب  درم 
(. دراد ناکما  یئاراد  نتشگزاب  تسین و 

ینامز

 … ردام و ردپ و  دنزرف ، گرم  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هدومرفب  دباوخب ، دـناوت  یم  ناسنا  دـشاب  ناسنا  يارب  يرکف  شمارآ  هک  یعقوم 
.تـسا لاـم  اـی  ناـج  ندـش  فـلت  زا  سرت  دریگ  یم  ار  باوـخ  هـچنآ  .دریگ  یمن  ار  باوـخ  یلو  تـسا  هدـننک  تحاراـن  دــنچ  ره 

.تسا هدومرف  قلخ  ندب  شیاسآ  يارب  ار  نآ  ادخ  دهاوخ و  یم  مه  باوخ  دهاوخ ، یم  اذغ  ندب  هک  يروطنامه 

يزاریش دمحم  دیس 

، لوالا یف  ملعی  هنال  هلاومال ، سانلا  بلـس  يا  برحلا ) یلع  مانی  و ال   ) دالوالا دـقف  يا  لکثلا ) یلع  لجرلا  مانی  : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
یـضرلا لاق   ) هئاقب ملعی  هنال  هلام ، عجری  فیک  رکفی  هناف  یناثلا  یف  اما  تیملا ، عاجرال  رکفتلا  یف  هدـئاف  ـال  یـضقنا و  دـق  رمـالا  نا 

.لاومالا بلس  یلع  ربصی  و ال  دالوالا ، لتق  یلع  ربصی  هنا  کلذ : ینعم  و  هر :) )
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يوسوم

هبلس نم  یلع  مانی  هاسنی و ال  هلامل ال  ناسنالا  بح  هدشل  حرشلا : .لاملا  بلـس  کیرحتلاب  برحلا : .دالوالا  دقف  مضلاب  لکثلا : هغللا :
.هیلع ربصی  هناف  هریدقت  هللا و  لعفب  هنا  رابتعاب  دالوالا  دقف  امنیب  هل  راقتحا  هناها و  هیف  هرورغ و  سمی  هنال  هنم 

یناقلاط

« .دباوخب دناوت  یمن  هدوبر  لام  دباوخ و  یم  هدرم  دنزرف  »

شلام ندرب  جارات  رد  یلو  دنک  یم  ییابیکـش  شنادنزرف  ندـش  هتـشک  رب  یمدآ  هک  تسا  نیا  هملک  نیا  ینعم  دـیوگ : یـضر  دـیس 
.دنک یمن  ییابیکش 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

.ِبَرَْحلا یَلَع  ُماَنَی  َال  ،َو  ِلْکُّثلا یَلَع  ُلُجَّرلا  ُماَنی 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

رد بیطخ  موحرم  هنامیکح : راتفگ  دنـس   ). .درادـن باوخ  دـنا  هدوبر  ار  شلام  هک  یـسک  اما  ؛ دراد شیاسآ  باوخ و  ، رادـغاد ناسنا 
هدنیوگ مسا  هک  نآ  یب  دنک  یم  لقن  هتسیز  یم  یضر  دّیـس  زا  شیپ  هک  يافوتم 285 )  ) دربم لماک  زا  ار  فیرـش  مالک  نیا  رداصم 

،ج هغالبلا جـهن  رداصم  ) .تسا هدـمآ  ینادـیم  لاـثمالا  عمجم  يدـُمآ و  مکحلا  ررغ  رد  ، یـضر دّیـس  زا  دـعب.دشاب  هدرک  رکذ  ار  نآ 
(( 4،ص 240

ربص دوخ  نادنزرف  لتق  رب  تسا  نکمم  ناسنا  هک  تسا  نآ  شموهفم  : دیوگ یم  فیرـش  مالک  نیا  ریـسفت  رد  هللا  همحر  یـضر  دّیس 
.تشاد دهاوخن  ربص  شلاوما  ندوبر  رد  اما  ؛ دنک

( . ِلاْومَْألا ِبَلَس  یلَع  ُرَبُْصی  ،َو ال  ِدالْوْألا ِْلتَق  یلَع  ُرَبُْصی  ُهَّنَأ  َِکلذ  ینْعَم  :َو  ُیِضَّرلا َلاَق  )

لاوما تراغ  غاد  دنزرف و  غاد 

رادغاد ناسنا  :» دیامرف یم  ، تسا قداص  مدرم  بلاغ  هرابرد  هک  دـنک  یم  هراشا  يا  هتکن  هب  هنامیکح  راتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
ُماَنَی َال  ،َو  ِلْکُّثلا یَلَع  ُلُجَّرلا  ُماَنَی  ( ؛» درادـن باوخ  دـنا  هتفرگ  روز  هب  ار  شلام  هک  یـسک  اما  ؛ دراد شیاسآ  باوخ و  هدز  تبیـصم  و 

( . ِبَرَْحلا یَلَع 

.تسا نازیزع  نداد  تسد  زا  ببس  هب  ، یتحاران تبیصم و  يانعم  هب  لُفق ) نزو  رب  « ) لُکث »
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.تسا لاوما  تراغ  يانعم  هب  فَرَط ) نزو  رب  « ) بَرَح »

ربص دوخ  نادنزرف  لتق  رب  تسا  نکمم  ناسنا  هک  تسا  نآ  شموهفم  :» دیوگ یم  فیرش  مالک  نیا  ریسفت  رد  هللا  همحر  یـضر  دّیس 
( . ِلاْومَْألا ِبَلَس  یلَع  ُرَبُْصی  ،َو ال  ِدالْوْألا ِْلتَق  یلَع  ُرَبُْصی  ُهَّنَأ  َِکلذ  ینْعَم  َو  ( ؛» تشاد دهاوخن  ربص  شلاوما  ندوبر  رد  اما  ؛ دنک

: تسا هدش  هتفگ  ریسفت  ود  هدمآرد ، یمومع  یلثملا  برض  تروص  هب  دسر  یم  رظن  هب  هک  نخس  نیا  يارب 

نیمه هب  ددرگ و  یمن  زاب  هک  دراد  نیقی  ، دـهد یم  تسد  زا  ار  يزیزع  ًالثم  ، دوش یم  یتبیـصم  راـتفرگ  یتقو  ناـسنا  هک  نیا  تسخن 
دناوتب یقیرط  زا  هک  تسا  رکف  رد  نامز  ره  دنربب  قحان  هب  ار  شلام  یتقو  هک  یلاح  رد.دبای  یم  زاب  ار  دوخ  شمارآ  جیردت  هب  لیلد 

.درادن شمارآ  باوخ و  لیلد  نیمه  هب.دنادرگزاب  ار  نآ 

لام و هب  اه  نآ  یگتـسبلد  هک  مدرم  ياه  هدوت  زا  يرایـسب  زا  تسا  يا  هیانک  هنامیکح  راتفگ  نیا  هک  هدش  هتفگ  يرگید  ریـسفت  رد 
نیا دنتسیا و  یم  ناشلاوما  يرادهگن  يارب  ناج  ياپ  ات  یتح  هاگ  تسا و  ناشنازیزع  نادنزرف و  هب  یگتسبلد  زا  شیب  یتح  ناشتورث 

.تسا نآ  رب  دهاش  «، داد ناسآ  ناوتب  ات  ناج  هن  تسا  لام  :» دنیوگ یم  هک  یسراف  لثملا  برض 

ار یصخش  نینچ  ، نادنم هقالع  ناتـسود و  هکلب  دوش  یمن  ناسنا  تلذ  ببـس  اهنت  هن  نازیزع  نداد  تسد  زا  هک  تسا  هدش  هتفگ  هاگ 
بـصاغ نادنمروز  هلیـسو  هب  نآ  ندوبر  لاوما و  تراغ  یلو  ؛ دـنک شومارف  ار  دوخ  تبیـصم  ات  دـننک  یم  مارتحا  دـنراد و  یم  زیزع 

.دنک لمحت  ار  نآ  دناوت  یمن  ناسنا  ور  نیازا  ، تسا ناسنا  يارب  تلذ  یعون 

نایم هک  ییوگو  تفگ  »و  یلع نب  دواد  » هنیدـم مکاح  تسد  هب  « سینخ نب  یلعم  » لتق هنیمز  رد  یناتـساد  هب  تسا  بسانم  اـج  نیا  رد 
نآ تالاح  حرـش  رد  راونالا  راحب  دـلج 47  رد  هللا  همحر  یـسلجم  همالع.مینک  هراشا  دـش  لدـب  در و  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  وا و 
نب دواد  :» دــنا هدرک  رکذ  ار  نآ  تاور  زا  رفن  تـفه  هـک  دــنک  یم  لــقن  یتــیاور  بوشآرهــش  نـبا  بقاــنم  باــتک  زا  ترــضح 

ار شلاوما  دـناسر و  لتق  هب  دوب ) مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  ناراـی  زا  هک   ) ار سینخ » نب  یلعم  » هک یماـگنه  هنیدـم ) رادـنامرف  «) یلع
رب تسا  نکمم  ناـسنا  هک  یناد  یمن  اـیآ  ، یتـفرگ ار  شلاوـما  یتـشک و  ارم  تسود  : دوـمرف وا  هب  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ، تـفرگ

.درک مهاوخ  نیرفن  ار  وت  دنگوس  ادخ  هب  دنک ؟ یمن  ربص  تراغ  ربارب  رد  یلو  ؛ دنک ربص  تبیصم 

نآ تشگزاب و  دوخ  هناخ  هب  تفگن و ) يزیچ   ) مالـسلا هیلع  ماـما  ینک ؟ یم  دـیدهت  تنیرفن  هب  ارم  : تفگ ءازهتـسا  تروص  هب  دواد 
رگا.دـیروآ نـم  دزن  ار  وا  : تـفگ داتـسرف و  ار  دوـخ  نارومأـم  زا  رفن  جـنپ  دواد.دوـب  دوـعق  ماـیق و  تداـبع و  لوغـشم  هتـسویپ  بـش 

زاـمن هب  لوغـشم  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  یلاـح  رد  دـندمآ  مالـسلا  هیلع  ماـما  دزن  اـه  نآ.دـیروایب  نم  يارب  ار  وا  رـس  درک  يراددوخ 
مالـسلا هیلع  ماما.تسا  هداد  ام  هب  یـصاخ  روتـسد  : دنتفگ دوش ؟ یم  هچ  میاین  رگا  : دومرف.تسا هدناوخ  ارف  ار  امـش  دواد  : دـنتفگ.دوب

تسد مالـسلا  هیلع  ماما.ییایب  دیاب  ًامتح  : دنتفگ دندرک و  يراددوخ  اه  نآ.تسا  رتهب  امـش  ترخآ  ایند و  يارب  هک  دیدرگزاب  : دومرف
هراشا دوخ  هراشا  تشگنا  اب  درک و  اعد  دوشگ و  ار  اه  نآ  تشاذگ و  دوخ  ياه  هناش  رب  سپـس  درک و  دـنلب  نامـسآ  يوس  هب  ار  اه 

.تعاس نیمه  ، تعاس نیمه  : دومرف یم  هک  میدینش  : دنیوگ یم  اه  نآ.دومن 

لاؤس مالـسلا  هیلع  ماما  زا  ار  نایرج.دنتـشگرب  اه  نآ.درم  امـش  سیئر  : دومرف اه  نآ  هب  مالـسلا  هیلع  ماما.دـش  دـنلب  يدایرف  ناـهگان 
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اب هک  داتـسرف  ار  يا  هتـشرف  دنوادخ.مدرک  نیرفن  ار  وا  راگدرورپ  مظعا  مسا  هب  نم  دـننزب  ارم  ندرگ  دوب  هداتـسرف  وا  : دومرف ، دـندرک
 ( ،ج 47،ص 177،ح 24 راونالا راحب   ) . .تشک ار  وا  دز و  وا  هب  يا  هبرض  ، حالس

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said: “A man can sleep over the death of his child but cannot
." sleep over the loss of his property

Sayyid ar-Radi says: “This statement means that a man remains patient about the
.” death of his children but does not do so at the loss of his property

ناردپ یتسود  دروآ  هر  : 308 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

َِهباَرَقلا َیلِإ  ِهّدَوَملا  َنِم  ُجَوحَأ  ِهّدَوَملا  َیلِإ  َُهباَرَقلا  ِءاَنبَألا َو  َنَیب  ٌَهباَرَق  ِءَابآلا  ُهّدَوَم  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

زا تسا  رتدنمزاین  یتسود  هب  يدنواشیوخ  و  تسا ،  نادنزرف  يدـنواشیوخ  ببـس  ناردـپ ، نایم  یتسود  دومرف : وا ، رب  ادـخ  دورد  و 
 . يدنواشیوخ هب  یتسود 

يدیهش

.يدنواشیوخ هب  ار  تّدوم  ات  تسا  زاین  رتشیب  تّدوم  هب  ار  يدنواشیوخ  تسا و  نادنزرف  نایم  يدنواشیوخ  ببس - ناردپ - یتسود 

یلیبدرا

تبارقب تبحم  زا  تبحمب  تسا  رت  جاتحم  يدنواشیوخ  نارسپ و  نایم  دنویپ  تسا و  یشیوخ  ناردپ  یتسود 

یتیآ

ات تسا  زاین  رتشیب  یتسود  هب  ار  يدنواشیوخ  سپ  .دوش  نادنزرف  نایم  يدـنواشیوخ  ببـس  اهردـپ  یتسود  مالـسلا :) هیلع   ) دومرف و 
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.دنواشیوخ هب  ار  یتسود 

نایراصنا

هب یتـسود  زا  رت  جاـتحم  یتـسود  هـب  يدـنواشیوخ  و  تـسا ،  نادـنزرف  نـیب  يدـنواشیوخ  ناردــپ  یتـسود  : دوـمرف ترــضح  نآ  و 
 . تسا يدنواشیوخ 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

مثیم نبا 

هبارق ظفل  يدنواشیوخ .) هب  یتسود  ات  تسا  رتدنمزاین  یتسود  هب  يدنواشیوخ  و  تسا ، نارـسپ  نایم  يدنواشیوخ  ناردـپ ، یتسود  )
تبحم ندرک  وگزاب  هلیسو  هب  تسا ، يدنواشیوخ  دننامه  یتسود  نیاربانب  تسا ، هدروآ  نادنزرف  نایم  دایز  یتسود  يارب  هراعتسا  ار 
ثعاب ناردـپ  نیباـم  تبحم  یتسود و  نوچ  تسا ، هداد  نارـسپ  تبحم  زا  ربخ  موزلم - هدارا ي  مزـال و  نتفگ  باـب  زا  ناردـپ - نیب 

يدـنواشیوخ هب  تبـسن  یتسود  يرترب  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هاگنآ  .ددرگ  یم  نارـسپ  نیب  رتشیب  طاـبترا  تبحم و  ندـش  راد  هشیر 
دیفم رد  یتسود  و  دراد ، يرتشیب  زاین  نامدرم ، نایم  نتـشاد  دوس  رد  یتسود  هب  يدـنواشیوخ  هک  بیترت  نیا  هب  تسا  هدومرف  هراـشا 

.تسا رتزاین  یب  يدنواشیوخ  زا  شندوب 

دیدحلا یبا 

[ ِهَّدَوَْملا َیلِإ   ] ُجَوْحَأ ِهَّدَوَْملا  َیلِإ  َُهباَرَْقلا  ِءاَْنبَْألا َو  َْنَیب  ٌَهباَرَق  ِءَابْآلا  ُهَّدَوَم  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

 . َِهباَرَْقلا َیلِإ  ِهَّدَوَْملا  َنِم 

هبارقلا یف  ریخ  ءانبأ و ال  ءابآلل  دـیبت و  نلف  اوفلـس  انل  ءابآ  نئاغـضلا  یقبأ  رعاشلا  لاق  ثراوتی و  ضغبلا  ثراوتی و  بحلا  لاقی  ناـک 
یبرقلاف اقیدـص  ناک  اذإ  یخأ  بحأ  امنإ  لاقف  کقیدـص  مأ  كوخأ  کیلإ  بحأ  امیأ  هل  لیق  امل  لـئاقلا  لاـق  دـق  هدوم و  نود  نم 

«. ( هبارقلا :» ا یبرقلا (  نع  هینغتسم  هدوملا  هدوملا و  یلإ  هجاتحم 

یناشاک

یلا جوحا  هبارقلا  و   ) نارـسپ نایم  دـنویپ  تسا و  يدـنواشیوخ  ءانبالا ) نیب  هبارق   ) ناردـپ یتسود  ءاـبالا ) هدوم  مالـسلا : هیلع  لاـق  (و 
يارب زا  ار  تبارق )  ) ظـفل هدومرف  هراعتـسا  تبارق  هب  تبحم  زا  هبارقلا ) یلا  هدوـملا  نم   ) تبحم هب  تسا  رت  جاـتحم  تبارق  و  هدوـملا )

سکع نودب  تدوم  هب  تبارق  جایتحا  تهج  هب  تبارق  رب  تدوم  توق  رابتعا  هب  ءانبا  نایم  رد  دنویپ  لاصتا و 
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یلمآ

ینیوزق

نوچ شیوخ  يرآ  .یشیوخ  هب  یتسود  زا  تسا  رتجاتحم  یتسود  هب  یـشیوخ  .نارـسپ و  نایم  تسا  یـشیوخ  ناردپ  یتسود  دومرف :
؟ تسود ای  يراد  رت  تسود  ردارب  دندیـسرپ  یمیکح  زا  .شاـبم  وگ  دـشابن  شیوخ  رگا  تسود  .شاـبم و  زگره  وگ  دـشابن  تسود 

.دشاب تسود  رگا  ردارب  تفگ :

یجیهال

هک مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .هبارقلا » یلا  هدوملا  نم  جوحا  هدوملا  یلا  هبارقلا  ءانبالا و  نیب  هبارق  ءابالا  هدوم  : » مالـسلا هیلع  لاـق  و 
زا ندوب ، تسود  يوس  هب  تسا  رت  جاتحم  ندوب  شیوخ  نارـسپ و  نایم  رد  تسا  یـشیوخ  ندوب  ببـس  رگیدـکی  اـب  ناردـپ  یتسود 

تسا فوقوم  یـشیوخ  راثآ  روهظ  اما  تسین ، یـشیوخ  هب  جاتحم  یتسود  راثآ  روهظ  هک  اریز  ندش ، شیوخ  يوس  هب  ندوب  تسود 
.یتسود هب 

ییوخ

هرـشاعملا و سنالاب و  دکاتت  و  تاهمالا ، ءابالا و  یف  يرذجلا  كارتشالا  محرلا و  جئاش  نعاشنت و  دارفالا  نیب  هطبار  هبارقلا  ینعملا :
هنواعملا سنالا و  بجوت  بسنلا و  همحل  ماقم  موقت  ءابالا  نیب  هیراجلا  هدوملا  هایحلا و  یحاون  یتش  یف  نواـعتلا  ساـسحالا و  لداـبت 

سانا نیب  صلاخلا  دولا  ققحت  اذا  و  الاخ ، امع  اخا و  اضعب  مهضعب  وعدیف  مهئانبا  نیب  هیلمع  هبارق  یلا  ءابالا  هدوم  لوحتتف  ءانبالا ، نیب 
ناردپ یتسود  دومرف : همجرتلا : .هوادـعلا  هموصخلاب و  ردـکتت  وا  هدوملاب ، نرتقت  مل  اذا  هیبسنلا  هبارقلا  فرـص  نم  هدـئاف  رثکا  نوکی 

.يدنواشیوخب يزرورهم  زا  تسا  رتدنمزاین  رهم  هب  يدنواشیوخ  و  تسنادنزرف ، يدنواشیوخ 

دنویپ راعش و  بسن  هچ  دشاب  دالوا *** يارب  ناردپ  رهم 

دنویپ هب  یتسود  دوخ  زا  شیب  جاتحم *** تستدومب  یشیوخ 

يرتشوش

فاتکالا يذ  روباس  لبق  نم  ناک  جورملا :) ) یف .ءابالا و  نم  هلهال  عمجا  ملعلا  و  هبارق ، هنس  نیرشع  هدوم  مالسلا :) هیلع  ) اضرلا نع  و 
ینب اهنم و  یقرـشلا  بناجلا  روباس  نکـس  و  نئادـملا ، یبرغب  ءاقدـصالا ) یف  نوعبرـالا - سداـسلا و  لـصفلا   ) نکـسی هیناـساسلا  نم 

برقلاب هلجد  یلع  الزان  دیـشرلا  ناک  .ناویالا و  اذه  ءانب  نم  عضاوم  متا  زیوربا  ناک  دـق  و  يرـسک ، ناویاب  فورعملا  ناویالا  كانه 
دیشرلا رماف  .ءامسلا  یلا  هیلع  دعـصی  نا  دارا  ناویالا  اذه  ینب  يذلا  اذه  رخال : لوقی  رتسلا  ءارو  نم  مدخلا  ضعب  عمـسف  ناویالا ، نم 

ام کلملا و  هنایـصل  هبدا  یلع  یتثعب  هریغلا  نا  و  هوخا ، هب  كولملا  و  هبـسن ، کلملا  نا  هرـضح : نمل  لاـق  و  اـصع ، هئاـم  برـضی  نا 
امک هدوملا ) یلا  جوحا  هبارقلا  و  : ) باوصلا و  هیرـصملا ) ) هعبطلا یف  اذـکه  جوحا ) هدوملا  یلا  هبارقلا  و   ) .كوـلملل كوـلملا  قـحلی 

ساـبعلا نب  میهاربا  لاـق  یلوـصلا :) بتاـک  بدا  ) یف هبارقلا ) یلا  هدوـملا  نم  (. ) هیطخلا هخـسنلا  مثیم و  نـبا  دـیدحلا و  یبا  نـبا  ) یف
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نبا لاق  قیدصلادبع و  يدجاو  کناف  اعاطم  ارح  ینفلت  اما  قیقشلا و  یلع  قیدصلل  یضقا  یمع و  نبا  یلع  مامذلا  عم  لیما  یلوصلا :
: یباتعلا نع  یناـغالا ) ) یف .اقیدـص و  ناـک  اذا  یخا  بحا  اـمنا  لاـق : کقیدـص ؟ ما  کـیلا  بحا  كوخا  لـجرل : لـیق  دـیدحلا  یبا 

برقت هبارقلا ال  اذاف  باسنالا  نم  اولـص  ام و  تربخ  مهتالاح و  یف  سانلا  تولب  ینا  ءاقدـصالا ) یف  نوعبرالا - سداـسلا و  لـصفلا  )
باسنالا برقا  هدوملا  اذا  اعطاق و 

هینغم

: سارفوبا لاق  و  اهعم ، هدوم  هبارق ال  یف  ریخ  ال  همکحلا 210 : حرش  یف  انلق  و  هوادعلا ، کلذک  و  ءانبالا ، یف  اهرثا  ءابالا  نیب  هقادصلل 
محر هنبا  حون و  نیب  نکت  مل  امحر و  مهل  ناملس  هدوم  تناک  میشلا  قالخالا و  تصقا  اذا  اموی  محر  یبرق و ال  تبرق  تاهیه ال 

هدبع

هنواعملا و یف  لصا  هدوملا  هدـفارملا و  نواعتلا و  نم  هبارقلا  رثا  ءانبالا  یف  اهرثا  ناک  هدوم  ءاـبالا  نیب  ناـک  اذا  ءاـنبالا : نیب  هبارق  … 
یلا مهب  هجاح  الف  ءادوالا  اما  هدوملا  یلا  هجاح  یف  ءابرقالاف  هبحملا  تدـقف  اذا  هنواعم  هبارقلا  عم  نوکت  ـال  دـق  اهبابـسا و  نم  هبارقلا 

هبارقلا

يرفعج

مالسالا ضیف 

زا نارـسپ  نوچ   ) تسا يدـنواشیوخ  دـننام )  ) نارـسپ نیب  ناردـپ  یتـسود  رثا ) : ) تسا هدومرف  یتـسود ) هراـبرد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
زا يدـنواشیوخ  تسا و  یتسود  رگیدـکی  هب  ندومن  يراـی  رد  لـصا  دـنرب و  یم  ثرا  ندوب  ناشناردـپ  نیب  هک  ینمـشد  یتـسود و 
یم اجنیا  رد  دیدحلا  یبا  نبا   ) يدنواشیوخ هب  یتسود  زا  تسا  رتدنمزاین  یتسود  هب  يدـنواشیوخ  ور ) نیا  زا   ) و تسا ) نآ  بابـسا 

(. دشاب تسود  رگا  ار  مردارب  تفگ : يراد ؟ تسود  رتشیب  ار  مادک  تتسود  ردارب و  زا  دندیسرپ : یسک  زا  دسیون :

ینامز

داجیا یکیدزن و  بجوم  نادـنملاس  نایم  ینابرهم  .تسا  هدومرف  حرطم  ار  تقافر  یتسود و  تیمها  بلطم  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
تـسا تبحم  دراد  شزرا  مالـسلا ) هیلع   ) ماما رظن  رد  هچنآ  دنریگ .) یم  نز  رگیدکی  زا   ) .ددرگ یم  ناشنادنزرف  نایم  يدنواشیوخ 

يور زا  هاگره  دنـشاب و  هتـشاد  طابترا  رگید  کی  اب  دنتـسه  ریزگان  نادنواشیوخ  اریز  دندنمزاین ، نآ  هب  ناگناگیب  زا  شیب  ماوقا  هک 
هتشاد طابترا  رگیدکی  اب  دنتسین  ریزگان  دنا  هدشن  تسود  هک  هناگیب  رفن  ود  یلو  دنتسه  هقیـضم  رد  تخـس  دننک  دمآ  تفر و  هارکا 

رد دـنواشیوخ  تسود و  تروص  ره  رد  .درادـن  يدـنواشیوخ  هب  زاین  تبحم  یلو  تسا  تبحم  هب  زاین  يدـنواشیوخ  نیاربانب  دنـشاب 
تمایق زور  : ) دیامرف یم  نارگمتـس  هرابرد  ادـخ  .ددرگ  یمن  سک  همه  مهـس  ماقم  نیا  اما  دـیفم  ناسنا  يارب  تسا و  زاین  دروم  ایند 

نانآ زا  هک  دنراد  يدنواشیوخ  هن  نارگمتـس  زور  نیا  رد  .دندرگ  نیگمـشخ  دناریزگان  هدمآ  اهموقلح  کیدزن  سرت  تدش  زا  اهلد 
( .دونشب فرح  وا  زا  یسک  هک  یعیفش  هن  دنک و  تیامح 
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يزاریش دمحم  دیس 

ءانبالا نیب  هقیثولا  هلـصلا  بجوت  هدوملا  کلت  نا  يا  ءاـنبالا ) نیب  هبارق   ) ضعبل مهـضعب  بح  يا  ءاـبالا ) هدوم  : ) مالـسلا هیلع  لاـق  و 
رجهلا ناکل  ءابرقالا  نیب  هدوملا  ول ال  ذا  هبارقلا ) یلا  هدوملا  نم  جوحا  هدوملا  یلا  هبارقلا  و   ) اهوعاری نا  دالوالا  یلعف  هبارقلا ، هلصک 

.هبارقلا یلا  جاتحت  و ال  دعابالا ، نیب  نوکتف  هدوملا  اما  محرلا ، هعیطق  و 

يوسوم

اهلعفب اولوحت  ءانبالا و  یلا  تلقتنا  هیراس  مهنیب  هدوملا  تناک  مهرعاشم و  تدحتا  ءابالا و  یفاصت  اذا  حرـشلا : .هبحملا  هدوملا : هغللا :
هلماعملاب هربعلاف  هبارقلا …  نع  ناسنالا  ینغتسی  دق  هدوملا  عم  و  نانح ، فطع و  هدوم و  نودب  هبارق  یف  ریخ  و ال  هوخا ، ءابرقا و  یلا 

 … مدلا یبرقلا و  هلصب  سیل  هرشعلا و  بیط  و 

یناقلاط

« .يدنواشیوخ هب  یتسود  ات  تسا  رتدنمزاین  یتسود  هب  يدنواشیوخ  تسا و  نارسپ  نایم  يدنواشیوخ  ببس  ناردپ  یتسود  »

.تسین يریخ  یتسود  نودب  يدنواشیوخ  رد  .دسر  یم  ثرا  هب  ینمشد  یتسود و  هک  تسا  هدش  هتفگ  زابرید  زا 

مه نم  تسود  هک  یماگنه  ار  مردارب  دـیدرت  نودـب  تفگ : يراد ؟ یم  تسود  رتشیب  ار  تتـسود  ای  تردارب  اـیآ  دـنتفگ : یـسک  هب 
.تسا زاین  یب  يدنواشیوخ  زا  یتسود  تسا و  یتسود  دنمزاین  يدنواشیوخ  .دشاب 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

ُجَوْحَأ ِهَّدَوَْملا  َیلِإ  َُهباَرَْقلا  ،َو  ِءاَْنبَْألا َْنَیب  ٌَهباَرَق  ِءَابْآلا  ُهَّدَوَم 

.َِهباَرَْقلا َیلِإ  ِهَّدَوَْملا  َنِم 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

هب یتسود  اـت  تسا  رتدـنمزاین  یتـسود  هب  ، يدـنواشیوخ تسا و  نادـنزرف  ناـیم  رد  يدـنواشیوخ  هلزنم  هب  ناردـپ  ناـیم  رد  یتـسود 
اهنت ، بیطخ موحرم  هنامیکح : راتفگ  دنـس  (. ) . دنـشاب تسود  هک  دنوش  یم  بوسحم  دنواشیوخ  ینامز  نادنواشیوخ   ) يدنواشیوخ
باتک رد  يافوتم 652 )  ) یعفاش هحلط  نبا  ، هدومن لـقن  دوخ  باـتک  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  زا  ار  هناـمیکح  راـتفگ  نیا  هک  ار  یـسک 
فیرش ثیدح  نیمه  مکحلاررغ  رد  يدُمآ  موحرم  : مینک یم  هفاضا  (. ،ج 4،ص 240 هغالبلا جهن  رداصم  ) .دناد یم  لوؤسلا  بلاطم 

( ( هملک 9342 ، مکحلا ررغ  «.) ِءاْنبْألا َْنَیب  ٌبَسَن  ِءابْآلا  ُهَّدَوَم  :» تسا هدروآ  يرگید  تروص  هب  ار 

يدنواشیوخ رب  یتسود  يرترب 
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رد یتسود  :» دیوگ یم  تسخن  ، هدومرف هراشا  دنراد  طابترا  رگیدکی  اب  هک  مهم  هتکن  ود  هب  هنامیکح  راتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
( . ِءاَْنبَْألا َْنَیب  ٌَهباَرَق  ِءَابْآلا  ُهَّدَوَم  ( ؛» تسا نادنزرف  نایم  رد  يدنواشیوخ  هلزنم  هب  ناردپ  نایم 

یم کیدزن  مه  هب  يردق  هب  ناشنادنزرف  دـنراذگ و  یم  ثرا  هب  نادـنزرف  يارب  ار  دوخ  ناتـسود  اب  یتسود  ، ناردـپ هک  نیا  هب  هراشا 
.دننک یم  باطخ  ومع  ار  رگیدکی  ِناردپ  هک  تسا  هدش  هدید  رایسب  دنردارب و  مه  اب  ییوگ  هک  دنوش 

یمن ثرا  هب  ار  ناردـپ  لاوما  اهنت  نادـنزرف  تسا و  هدـشن  گـنرمک  نآ  رد  فطاوع  هک  تسا  قداـص  یعماوج  رد  نخـس  نیا  هتبلا 
.دنرب یم  ثرا  هب  زین  ار  اه  نآ  فطاوع  هکلب  ، دنرب

مالـسلا هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ماما.تسا  تبارق  هلزنم  هب  ینالوط  یتسود  تدوم و  هک  دوش  یم  هدافتـسا  زین  تایاور  یـضعب  زا 
: دیامرف یم 

 ( ،ج 71،ص 175،ح 8 راونالا راحب  «. ) . تسا يدنواشیوخ  ، لاس تسیب  یتسود  ٌَهباَرَق ؛ ًهَنَس  َنیِرْشِع  ُهَّدَوَم  »

َیلِإ َُهباَرَْقلا  َو  ( ؛» يدنواشیوخ هب  یتسود  ات  تسا  رتدنمزاین  یتسود  هب  ، يدنواشیوخ » هک دـیامرف  یم  هراشا  هتکن  نیا  هب  مود  هلمج  رد 
( . َِهباَرَْقلا َیلِإ  ِهَّدَوَْملا  َنِم  ُجَوْحَأ  ِهَّدَوَْملا 

یتسود تدوم و  ، دشاب رت  کیدزن  يدنواشیوخ  دـنویپ  هچره  دنـشاب و  تبحم  ياراد  هک  دـنراد  شزرا  یماگنه  نادـنواشیوخ  ینعی 
دنـشاب و تسود  مه  اب  اه  لاس  دارفا  تسا  نکمم  ؛ درادـن يدـنواشیوخ  هب  يزاین  تبحم  یتسود و  هک  یلاـح  رد.دراد  مزـال  يرتشیب 

.دوش یم  تباث  يدنواشیوخ  رب  تبحم  یتسود و  يرترب  ، هجیتنرد.دشابن اه  نآ  نیب  يدنواشیوخ  هطبار  چیه 

اب هک  مراد  تسود  ار  يردارب  : تفگ ار ؟ تردارب  ای  يراد  تسود  رتشیب  ار  تتسود  : دنتفگ یـسک  هب  هک  تسا  یفورعم  لثملا  برض 
.دشاب تسود  نم 

.رگید يا  هنوگ  هب  مود  هلمج  يا و  هنوگ  هب  لوا  هلمج  ؛ دنک یم  نایب  ار  يدنواشیوخ  یتسود و  هطبار  هلمج  ود  ره  نیاربانب 

: دیوگ یم  هدروآرد  یسراف  رعش  هب  ار  هنامیکح  مالک  نیا  يا  هرمک  ققحم  موحرم 

دنویپ راعش و  بَسَن  وچ  دشاب  دالوا  يارب  ناردپ  رهِم 

 ( ،ج 21،ص 397 هعاربلا جاهنم   ). دنویپ هب  یتسود  دوخ  زا  شیب  جاتحم  تسا  تدوم  هب  یشیوخ 

یتسود ِتثارو 

رد راب  اهدص  تمحر  هژاو.دیاتس  یم  تیمیحر  تینامحر و  هب  ار  ادخ  هتـسویپ  نآرق  تسا و  تدوم  تبحم و  نییآ  مالـسا  میناد  یم 
هب تبحم  هک  اج  نآ  ات  ، مینک یم  دای  تینامحر  تمحر و  هب  ار  ادخ  راب  زا 60  شیب  لقادح  هنازور  ياهزامن  رد  هتفر و  راک  هب  نآرق 

.دسر یم  نادنزرف  هب  ناردپ  زا  ییاهب  نارگ  ثاریم  ناونع 
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: میناوخ یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  یثیدح  رد 

رون هک  تسا  زیچ  هس  َُهل ؛ َنَذْؤـُی  ْنَأ  ِْریَغ  ْنِم  ِتارُجُْحلا  ِیف  ُهَرََـصب  َعَـفَر  ،َو  ُهَتَْبیَـش َرَّیَغ  ،َو  ِهیبَأ ُءاَّدِوأ  َعَـطَق  ْنَم  : ِدـْبَْعلا َروـُن  َنیفُْطی  ٌثـالَث  »
نیا هب  هراشا   ) دهد رییغت  ار  دوخ  دیفس  نساحم  دنک و  هطبار  عطق  شردپ  ناتسود  اب  هک  یـسک  : دنک یم  شوماخ  ار  ناگدنب  نامیا ) )

هک نیا  نودـب  نارگید  ياه  هناخ  لخاد  هب  و  دـهد ) ماجنا  ار  یکدوک  یناوج و  هنارـس  کبـس  ياهراک  یـضعب  يریپ  ماـگنه  هب  هک 
 ( ،ج 71،ص 264،ح 1 راونالا راحب  «. ) . دنک هاگن  دنهد  وا  هب  يا  هزاجا 

تمدـخ اه  نآ  هب  دـشاب و  اه  نآ  دای  هب  تاـمم  تاـیح و  رد  دـنک و  شومارف  دـیابن  ار  دوخ  میدـق  ناتـسود  ناـسنا  اـهنت  هن  نیارباـنب 
هتـشاد شردپ  هک  دشاب  هتـشاد  ار  یتبحم  نامه  اه  نآ  اب  دوش و  ردپ  نیـشناج  ، ردپ زا  دعب  هتـشاد  یتسود  زین  شردپ  رگا  هکلب  ، دـنک

.تسا

ببـس توافت  نیا  دیابن  دنوش  یم  توافتم  یعامتجا  تیعقوم  رظن  زا  ناتـسود  هک  یگدنز  ياه  بیـشن  زارف و  ماگنه  هب  صوصخ  هب 
دنک داجیا  هار  نیا  رد  یعنام  یعامتجا  يدرف و  ياهزایتما  ریاس  ای  ملع  ، تورث ، ماقم توافت  دیابن  هکلب  دوش  میدق  ناتسود  یـشومارف 

.دشاب هتشاد  ار  نآ  زا  یشخب  لقاال  دراد  هگن  دناوت  یمن  ار  قباس  ياهدنویپ  مامت  رگا  و 

: میناوخ یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد 

یشاب هتشاد  یتسود  هاگره  ٍءوُس ؛ ِقیدَِصب  َْسیَلَف  ، ِِهتَیالِو َْلبَق  ِْهیَلَع  ََکل  َناک  اّمِم  ِرشُْعلا  یَلَع  ُهَْتبَصَأَف  ًهَیالِو  َّیِلُوَف  ٌقیدَص  ََکل  َناک  اذإ  »
،ص 176،ح 10) نامه «. ) . تسین يدب  تسود  دنک  ظفح  وت  اب  ار  قباس  دنویپ  مهد  کی  لقادح  دنک و  ادیپ  یتسایر  تموکح و  و 

هک تسا  نآ  رایعلا  لماک  بوخ و  تسود  ، تسین يدب  تسود  دیامرف  یم  تسا  یبوخ  تسود  دـیامرف  یمن  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت 
ماقم هب  هک  یناسک  تشاد  هجوت  دـیاب  هتبلا.دزاـسن  نوگرگد  ار  وا  ، ماـقم لاـم و  دـنک و  ظـفح  ار  هتـشذگ  تدوم  هطبار  دـصرددص 
قباس رد  ار  هچنآ  مامت  تشاد  راظتنا  ناوت  یمن  دوش و  یم  رتشیب  قباس  هب  تبسن  اه  نآ  ياه  يراتفرگ  تالاغتشا و  دنسر  یم  ییالاو 
دنویپ مهد  کی  لقاال  هک  دراد  یم  روذـعم  ار  اه  نآ  مالـسلا  هیلع  ماما  لیلد  نیمه  هب  دـیاش  دـهد و  ماـجنا  هتـشاد  دوخ  ناتـسود  اـب 

.دننک ظفح  ار  قباس  تبحم 

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abu Talib said : “ Mutual affection between parents creates a sound
relationship between sons. A relationship is more in need of affection than affection is

.” for a relationship

نمؤم نامگ  شزرا  : 309 تمکح

هراشا
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توص

.Your browser does not support the audio tag

مِِهتَنِسلَأ یَلَع  ّقَحلا  َلَعَج  َیلاَعَت  َهّللا  ّنِإَف  َنِینِمؤُملا  َنُونُظ  اوُقّتا  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

 . تسا هداد  رارق  نانآ  نابز  رب  ار  قح  ادخ  هک  دیزیهرپب  نانمؤم  نامگ  زا  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 

يدیهش

.تسا هداهن  نانآ  نابز  رب  ار  قح  ادخ  هک  دیزیهرپب  نامیا  اب  مدرم  ياهنامگ  زا 

یلیبدرا

ناشیا ياهنایز  رب  ارقح  تسا  هدینادرگ  هناحبس  يادخ  هک  یتسردب  سپ  نانمؤم  ياهنامگ  زا  دیزیهرپ 

یتیآ

.تسا هداهن  ناشیا  ياهنابز  رب  ار  قح  دنوادخ  اریز  دیزیهرپب ، نانمؤم  ياهنامگ  زا  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . تسا هداهن  نانآ  نابز  رب  ار  قح  دنوادخ  هک  ، دینک اورپ  نامیا  لها  ياهنامگ  زا  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

مثیم نبا 

هیفصت ي دروم  رد  تسین  نکمم  نموم  تسا .) هداد  رارق  نانآ  ياهنابز  رب  ار  قح  گرزب ، دنوادخ  هک  دیـسرتب  نانموم  ياهنامگ  زا  )
يروطنامه .دنک  اطخ  تقیقح ، وترپ  رد  ییافوکـش  و  سدـح ، هب  کیدزن  تسرد  هشیدـنا  يارب  سفن  دادعتـسا  لامک  و  دوخ ، سفن 

يادـخ سپ  درگن ، یم  ادـخ  رون  هلیـسو ي  هب  وا  هک  دیـسرتب  نموم  يرایـشوه  زا  : ) تسا هدوـمرف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ هک 
سایق يارب  ارغـص  همدـقم ي  هناف …  ترابع : دـنار .) یم  نابز  رب  ار  نآ  وا  دزاس و  یم  يراج  شنابز  رب  ار  قح  نآ  تروص  ناحبس 
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هیلع  ) ماـما تراـبع  نیا  و  درک ، زیهرپ  وا  سدـح  زا  دـیاب  دـشاب ، روطنیا  هک  ره  و  تسا : نینچ  نآ  ردـقم  ياربک  هک  تسا  يرمـضم 
.ددرگرب شتین  زا  نانموم ، ياهنامگ  سرت  زا  ات  دراد ، يرش  تین  هک  یسک  يارب  تسا  يرادشه  مالسلا )

دیدحلا یبا 

 . ْمِِهتَنِْسلَأ یَلَع  َّقَْحلا  َلَعَج  َیلاَعَت  َهَّللا  َّنِإَف  َنِینِمْؤُْملا  َنُونُظ  اوُقَّتا  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

 ) نـظی يذــلا  یعملـألا  هناوـید 53 ) . رجح (  نـب  سوأ  لاـق  فلــسلا  ضعب  نـع  ءاـج  رثأ  وـه  هناـهک و  نمؤـملا  نـظ  لاــقی  ناــک 
يذلا :» هلوقب هنابأ  دق  و  : » لماکلا یف  لاق  ؛ بلقلا ناسللا و  دیدحلا  : یعملألا اعمـس (  دـق  يأر و  دـق  نأک  نظلا  کب  کل ) .» :» ناویدـلا

وه : ینظتلا ادــغ (  يری  اـم  هموـی  یف  هـبلق  يری  هـنیع  هـعیلط  هـینظت  یکذ  هناوـید 1:282 ) . بیطلا (  وـبأ  لاـق  و  ّنظلا ) .» کـب  نـظی 
 ( .مهرذنأ ودعلا  مهءاج  اذإف  ودعلا  یلع  موقلا  علطی  يذلا  : هعیلطلا :و  ءای هیناثلا  نونلا  تبلق  ، ننظتلا

یناشاک

دینادرگ يادخ  هک  یتسرد  هب  سپ  قحلا ) لعج  هللا  ناف   ) نانموم ياه  نامگ  زا  دیزیهرپب  نینموملا ) نونظ  اوقتا  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
یمن قطان  هیفاو  سودـح  هیفاص و  راکفا  ریارـس و  يالج  ریامـض و  يافـص  تهج  هب  هچ  ناشیا  ياه  نابز  رب  مهتنـسلا ) یلع   ) ار قح 

(: هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) یهانپ تلاسر  ترـضح  لوق  تسا  نیا  لثم  .تسا و  هقداص  تاراما  اشنم  هک  یقح  هب  رگم  ناشیا  هنـسلا  دوش 
( هللا رونب  رظنی  هناف  نموملا  هسارف  اوقتا  )

یلمآ

ینیوزق

ببـس هب  ینعی  .ناشیا  ياهنابز  رب  ار  قح  یلاعت  هناحبـس و  قح  تسا  هدینادرگ  قیقحت  هب  هک  نانموم  ياه  نامگ  زا  دـیزیهرپب  دومرف :
يراج ناشیا  نابز  رب  عقاو  قباطم  لاوقا  سپ  دـندرگ  ثدـحم  نآ  هب  و  دـنیامن ، سرفت  ناهنپ  لاوحا  ریارـس  يالج  ریامـض و  ياـفص 

( هللا رونب  رظنی  هناف  نموملا  هسارف  اوقتا  ملس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نع  يور  و   ) ددرگ

یجیهال

نامگ زا  دیزیهرپب  هک  مالسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .مهتنسلا » یلع  قحلا  لعج  یلاعت  هللا  ناف  نینموملا ، نونظ  اوقتا  : » مالسلا هیلع  لاق  و 
ار غورد  سپ  ناشیا ، ياهنابز  رب  طلسم  ار  یئوگ  تسار  ار و  قح  تسا  هدینادرگ  یلاعت  يادخ  هک  قیقحت  هب  سپ  نانموم ، سدح  و 

.ناشیا هیسدق ي  هوق ي  بیرقت  هب  تسین  ناشیا  ياهنابز  رب  یهار 

ییوخ

، ناسللاب هراهظا  مهل  حصی  یتح  نامیالا  لها  نظ  ءوس  بلجی  دروم  یف  دورولا  نم  مالکلا  اذه  یف  مالـسلا ) هیلع   ) رذح دـق  ینعملا :
رذحلاب هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا رما  دـق  هللا و  رونب  رظنی  نموملا  نا  - 1 نیهجول : هعفد  نکمی  دحلا ال  اذـه  یلا  رمالا  غلب  اذا  هناف 
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، نامیالا بجومب  لمعلا  یفانی  امهنال  ناتهبلا ، هبیغلا و  بکتری  هللا و ال  نم  نذاب  ـالا  قطنی  ـال  هنا  .قحلا 2 - هنظ  بیصیف  هتسارف ، نع 
قح و دـنوادخ  اریز  نامیااب ، مدرم  نامگ  زا  دـیزیهرپب  دومرف : همجرتلا : .نینمومل  نظلا  ءوس  بجوی  ام  راهظا  نع  رذـحلا  نم  دـبالف 

.تسا هدرک  اور  نانآ  نابز  هب  ار ، تیقیقح 

نابز رب  ناور  ناشادخ  زا  قح  هک   *** نامگدب دوخ  هب  ار  نانموم  نکم 

يرتشوش

نموملا هسارف  اوقتا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لوق  هیف  لصالا  لوقا : قافنلا ) نامیالا و  رفکلاو و  مالـسالا  یف  نوعبرالا - لـصفلا  )
دمحم نب  رفعجل  تلق  هنیدـملا ، ریما  یلالهلا  برح  نب  دـمحم  نع  هرابخا ، یناـعم  یف  هیوباـب ، نب  دـمحم  يورو  .هللا  رونب  رظنی  هناـف 

یش ء ياب  تلق و  لسف ، تئـش  نا  ینلاست و  نا  لبق  کتربخا  تئـش  نا  لاقف  اهنع ، کلاسا  نا  دیرا  هلاسم  یـسفن  یف  مالـسلا ) هیلع  )
یبنلا لوق  و  نیمسوتملل .) تایال  کلذ  یف  نا   ) یلاعت هللا  لوق  تعمـس  اما  سرفتلا  مسوتلاب و  لاقف  یلاوس ؟ لبق  یـسفن  یف  ام  فرعت 

هللا یلـص   ) یبنلا نع  ینلاست  نا  تدرا  لاق  یتلاسمب ، ینربخاف  هل  تلقف  هللا  رونب  رظنی  هناف  نموملا  هسارف  اوقتا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )
باب علق  نم  هنم ، رهظ  ام  و  هتدش ، هتوق و  عم  هبعکلا  حطـس  نم  مانـصالا  طح  دـنع  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هلمح  قطی  مل  مل  هلآ ) هیلع و 

ینربخاف کلاسا  نا  هللا  تدرا و  اذـه  نع  هل  تلقف  الجر -، نوعبرا  هلمح  قیطیـال  ناـک  اـعارذ و  نیعبرا  هئارو  یلا  هب  یمرلا  و  ربیخ ،
دوبعم لک  لطبا  و  كرشلا ، ران  افطا  نا  یلا  لصو  هب  عفترا و  هب  فرشت و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلاب مالـسلا ) هیلع   ) ایلع نا  لاقف :
کلذ ناک  ول  افیرش و  اعفترم و  مالسلا ) هیلع   ) یلعب ناکل  مانصالا  طحل  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا هالع  ول  لجوزع و  هللا  نود  نم 

نا تئـش  ول  یتح  تعفترا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا رهظ  تولع  امل  لاق  مالـسلا ) هیلع   ) ایلع نا  يرت  الا  هنم  لضفا  ناکل  کلذک 
انا مالـسلا ) هیلع   ) یلع لاق  دق  .هلـصا و  نم  هعرف  ثاعبنا  هملظلا و  یف  هب  يدتهی  يذلا  وه  حابـصملا  نا  تملع  اما  اهتلنل  ءامـسلا  لانا 

قلخلا قلخ  لبق  یلاعت  هللا  يدـی  نیب  نیرون  اناک  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ایلع ادـمحم و  نا  تملع  اما  ءوضلا  نم  ءوضلاـک  دـمحا  نم 
مالـسالا یف  نوعبرالا - لصفلا   ) تلاقف عمال  عاعـش  هنم  بعـشت  دـق  الـصا  هل  تار  رونلا ، کلذ  تار  امل  هکئالملا  نا  و  ماـع ، یفلاـب 

و يدبع ، دمحملف  هوبنلا  اما  هماما  هعرف  هوبن و  هلصا  يرون ، نم  رون  اذه  یلاعت : لاقف  رونلا ؟ اذه  ام  انهلا ، قافنلا ) نامیالا و  رفکلاو و 
( مالسلا هیلع   ) یلع دی  عفر  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نا  تملعاما  یقلخ ، تقلخ  ام  امه  ول ال  و  ییلو ، یتجح و  یلعلف  همامالا  اما 

ینب هریظح  موی  نیـسحلا  نسحلا و  لـمتحا  دـق  و  مهماـما - نیملـسملا و  یلوم  هلعجف  هیطبا ، ضاـیب  یلا  ساـنلارظن  یتـح  مخ  ریدـغب 
ناک هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا نا  .امهنم و  ریخ  امهوبا  امه و  نابکارلا  معن  لاق  امهدحا  ینلوان  هباحـصا  ضعب  هل  لاق  املف  راجنلا ،

هلجاعا نا  تهرکف  ینلحترا ، ینبا  نا  لاقف : هدجسلا ، هذه  تلطا  دق  هل  لیق  ملس  املف  هتادجـس ، نم  هدجـس  لاطاف  هباحـصاب ، یلـصی 
وهف یبنب ، سیل  ماما  مالسلا ) هیلع   ) یلع و  یبن ، ماما  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلاف مهفیرـشت  مهعفر و  کلذب  دارا  امنا  .لزنی و  یتح 
ایلع لمح  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نا  هدایزلل ، لهال  کنا  لاقف  هللا  لوسر  نب  ای  یندز  هل  تلقف  هوبنلا - لاـقثا  لـمحل  قیطم  ریغ 
ملعی نا  دارا  و  ئاقستسالا ، هالص  یف  هئادر  لوح  امک  هبلص ، نم  همئالا  هماما  و  هدلو ، وبا  هنا  کلذب  دیری  هرهظ ، یلع  مالـسلا ) هیلع  )

هیلع هللا  یلص   ) یبنلا رهظ  نع  ففخی  يذلا  وه  هنا  هموق  ملعیل  هلمتحا  لاقف : یندز  هل : تلق  .ابصخ  بدجلا  لوحت  هنا  هباحصا  کلذب 
الا لمح  ام  و  هلمتحا ، دق  هنا  کلذـب  ملعیل  هلمتحا  لاقف : یندز  هل : تلق  .هدـعب  نم  هنع  ءادالا  تادـعلا و  نیدـلا و  نم  هیلع  ام  هلآ ) و 
نا مالـسلا :) هیلع   ) یلعل هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاق  دق  و  اباوص ، همکح و  سانلا  دنع  هلاعفا  نوکتف  ارزو  لمحیال  موصعم  هنال 

لزنا امل  و  رخات ) …  ام  کبنذ و  نم  مدـقت  ام  هللا  کل  رفغیل   ) یلاعت هلوق  کلذ  یل و  اـهرفغ  مث  کتعیـش  بونذ  ینلمح  یلاـعت  هللا 
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اهیا هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا لاق  مکـسفنا ) …  مکیلع  قافنلا … ( ) نامیالا و  رفکلاو و  مالـسالا  یف  نوعبرالا - لصفلا  : ) یلاعت
مث یقشیال ، لضیال و  موصعم  رهطم  هناف  ایلع ، اوعیطا  یخا ، یسفن و  یلع  و  متیدتها ، اذا  لض  نم  مکرـضیال  مکـسفنا  مکیلع  سانلا 
یلع ام  اودـتهت و  هوعیطت  نا  و  متلمح ، ام  مکیلع  لـمح و  اـم  هیلع  اـمناف  اولوت  ناـف  لوسرلا  اوعیطا  هللا و  اوعیطا  لـق   ) هیـالا هذـه  ـالت 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا لمح  یف  امب  ریمالا ، اهیا  کتربخا  ول  مالـسلا ) هیلع   ) دمحم نب  رفعج  لاق  مث  نیبملا .) غالبلا  الا  لوسرلا 
نم کبـسحف  نونجم ، دـمحم  نب  رفعج  نا  تلقل  اهدارا  یتلا  یناعملا  نم  هبعکلا  حطـس  نم  مانـصالا  طح  دـنع  مالـسلا ) هیلع   ) اـیلع

هیلع و هللا  یلـص   ) یبنلا لمح  ربخ  يورو  هتلاسر .) لعجی  ثیح  ملعا  هللا  تلق … (  هسار و  تلبق  هیلا و  تمقف  .تعمـس  دـق  ام  کلذ 
( مالسلا هیلع   ) دعص هب  ضهن  هلمحامل و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نا  هربخ ، یف  بیطخلا و  مانـصالا  طحل  مالـسلا ) هیلع   ) هل هلآ )

هداعـصا نا  لاقی  نا  نکمی  و  تلق : .لزن  مهمنـص و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع یقلاـف  هل  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا یحنت  هبعکلا و  یلع 
.الصا لوزن  طح و  هل  سیل  و  ولعلا ، هل  هبعکلاک  هنا  یلع  هلالدلل  هلازنا  نودب 

هینغم

نظی يذلا  یعملالا  یبرعلا : رعاشلا  لاق  .ءایکذالا  فصوی  اهب  و  بلاغلا - یف  باوصلا - قفاوی  نظ  یه  و  هسارفلا ، انه  نونظلاب  دارملا 
هسارف اوقتا  : ) لاق ثیح  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسرل  اعبت  نینموملا  اهب  فصو  مامالا  نکل  اعمس و  دق  يار و  دق  ناک  نظلا  کب 

یلع کش  اهیلا  قرطتی  یتلا ال  هیعطقلا  نئارقلاب  الا  نظلا  هب  یـسی ء  ادـحا و  مهتی  هنال ال  قحلا ، رونب  يا  هللا ) رونب  رظنی  هناـف  نموملا ،
میقلا نبا  فلا  .قحلا و  تابثا  یف  هسارفلا  یلع  نودـمتعی  ءاـهقفلا  ضعب  .هنظلاـب و  مزحی  و  هحمللاـب ، مکحی  يذـلا  هریغ  نم  سکعلا 

یلع داـمتعالاب  لوـقلا  ءاـملعلا  هباحـصلا و  ضعب  نع  لـقن  و  هیـضرملا ) هسارفلا  وا  هیمکحلا  قرطلا   ) هامـسا کـلذ  یف  اـصاخ  اـباتک 
( سنوی  36 ائیـش - قحلا  نع  ینغی  نظلا ال  نا  : ) یلاعت هلوقل  قحلا  تابثا  یف  اهب  ذـخا  هیمامالا  ءاملع  نم  ادـحا  فرعا  ـال  و  هسارفلا .!

عوضوم نم  دیعب  وهف  نموملا  هسارف  نع  یلع  یبنلا و  لوق  اما  .ءاوس  مهولا  وهف و  عرشلا  نم  عطاق  لیلد  هرابتعا  یلع  لدی  نظ ال  ياف 
.یفک نموملل و  فصولا  توبث  درجم  هب  دارملا  و  قحلا ، تابثا 

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

قح و دـنوادخ  هک  دـیهد ) تیمها  نآ  هب   ) دـیزیهرپب نینموم  ياـهنامگ  زا  تسا : هدومرف  نموم ) یکریز  هراـبرد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
زا ینعی  هللا  رونب  رظنی  هناف  نموملا  هسارف  اوقتا  تسا : هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ   ) دراد هداد  رارق  نانآ  ياهنابز  رب  ار  یتسار 

هـضافا شنابز  هب  وا  هچنآ  ادـخ و  رون  هب  اریز و  دـیرادنپ  تسرد  ار  وا  هتفگ  دـیزیهرپب و  رهاظ  زا  ار  نطاب  وا  كرد  نموم و  یکریز 
(. دیوگ یم  دنک و  یم  هاگن  دیامرف  یم 

ینامز

لئاسم زا  یلیخ  رد  هک  دیامرف  یم  تیانع  وا  هب  یـصاخ  یکریز  تواکذ و  شوه ، ادـخ  دـیدرگ ، کیدزن  ادـخب  ناسنا  هکنیا  رثا  رد 
ياهرادشه زا  دینک و  هجوت  هورگ  نیا  رظن  راهظا  هب  تبـسن  دیامرف  یم  مالـسلا ) هیلع   ) ماما .دیامن  رظن  راهظا  ینیب و  شیپ  دناوت  یم 
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هب زونه  مالسلا ) هیلع   ) فسوی .ددرگ  یم  يراج  ناشنابز  رب  یقیقح  هثداح  قح  فرح  ادخ  اب  طابترا  رثا  رد  اریز  دیئامن ، زیهرپ  نانآ 
هدـید باوخ  هک  رفن  ود  نآ  هب  دوب  هداد  وا  هب  حـلاص  لمع  رثا  رد  ادـخ  هک  یتواکذ  شوه و  نآ  زا  یلو  دوب  هدیـسرن  يربمایپ  ماـقم 

هتفگاـن .تسویپ  عوقو  هب  دوب  هدومرف  فـسوی  هک  یثداوـح  درک و  ناـیب  ینیب  شیپ  تروـصب  یبلاـطم  دنتـساوخ  یم  ریبـعت  دـندوب و 
نارود هفطن و  رد  هک  یلماوع  لـلع و  رثا  رد  دارفا  هنوـگ  نیا  .دنتـسه  كریز  رایـشوه و  تقلخ ، رظن  زا  دارفا  زا  یلیخ  هک  تسادـیپ 

اسب هچ  دارفا  عون  نیا  هک  دنا  هتفای  تسد  تازایتما  هنوگ  نیا  هب  یگداوناخ  ياهتیبرت  رثا  رد  ای  هدوب و  نانآ  یگاروخریش  یگلماح و 
رطاخ هب  اسب  هچ  هکلب  تسین ، نانآ  هب  ادخ  هقالع  لیلد  درادن و  نانآ  نامیا  هب  یطبر  دنتسه و  رفـص  فیعـض و  لمع  نامیا و  رظن  زا 
نیمه هب  دـندرگ  منهج  دراو  رـس  کی  دـنهاوخن و  یـشاداپ  رگید  هک  هدرک  کمک  نانآ  هب  ادـخ  دـنا  هداد  ماجنا  هک  یکین  ياهراک 

.تسا دودحم  ناشیاهیکریز  بلاغ  تهج 

يزاریش دمحم  دیس 

( مهتنسلا یلع  قحلا  لعج  یلاعت  هللا  ناف   ) مکیف نینموملا  نظ  ءوس  بجوی  ام  اولعفت  يا ال  نینموملا ) نونظ  اوقتا  : ) مالسلا هیلع  لاق  و 
.مکلمع یف  فارحنا  یلع  کلذ  لد  نظلا  مکب  اوئاسا  اذاف 

يوسوم

یبنلا لاق  امک  مهسدح  هدش  مهتسارفب و  کلذ  نوفشکی  نینموملا  ناف  ءافخلا  رسلا و  یف  مارحلا  اوبکترت  رکنملا و  اولعفت  ال  حرـشلا :
هناسل یلع  اهرهظی  مکعقاو و  فشکی  هدنع  یتلا  تارامالا  نم  وهف  هللا …  رونب  رصبی  هناف  نموملا  هسارف  اوقتا  هلآ :) هیلع و  هللا  یلص  )

…

یناقلاط

« .تسا هداد  رارق  ناشیا  ياهنابز  رب  ار  قح  دنوادخ  هک  دیسرتب  نمؤم  مدرم  ياهنامگ  زا  »

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

.ْمِِهتَنِْسلَأ یَلَع  َّقَْحلا  َلَعَج  َیلاَعَت  َهّللا  َّنِإَف  ، َنِینِمْؤُْملا َنُونُظ  اوُقَِّتا 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

: هنامیکح راتفگ  دنـس   ) . .تسا هداد  رارق  اه  نآ  رکف ) و   ) نابز رب  ار  قح  ادـخ  اریز  ، دیـشاب رذـحرب  نامیااب  دارفا  ناـمگ  تسارف و  زا 
ییاج رد  هک  تسا  هدش  هتفرگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  مالک  زا  عقاو  رد  نخس  نیا  : دیوگ یم  رداصم  رد  هللا  همحر  بیطخ 

یم سپـس  « . ِهّللا ِرُوِنب  ُرُْظنَی  ُهَّنِإَف  ِنِمْؤُْملا  َهَساِرف  اوُقَّتا  : » دیامرف یم  رگید  ياج  رد  و  ِمُّسَوَّتلِاب » َساّنلا  َنُوفِْرعَی  ًادابِع    ِ ِهّلل ّنإ  : » دیامرف یم 
مـساق نب  دـمحم  رایخالا  ضور  يرـشخمز و  راربالا  عیبر  رد  تسا و  هدـمآ  یتواـفت  اـب  مکحلاررغ  رد  هناـمیکح  راـتفگ  نیا  : دـیازفا

(( ،ج 4،ص240 هغالبلا جهن  رداصم  ) .تسا هدش  رکذ  زین  يافوتم 940 ) )
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نمؤم تسارف 

نامیااب دارفا  نامگ  تسارف و  زا  :» دیامرف یم  هدرک ، هراشا  نامیااب  دارفا  هرابرد  يا  هتکن  هب  هنامیکح  راتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
یَلَع َّقَْحلا  َلَعَج  َیلاَـعَت  َهّللا  َّنِإَـف  ، َنِینِمْؤُْملا َنُونُظ  اوُقَّتا  ( ؛» تسا هداد  رارق  اـه  نآ  رکف ) و   ) ناـبز رب  ار  قح  ادـخ  اریز  ، دیـشاب رذـحرب 

( . ْمِِهتَنِْسلَأ

زا هاگ  لـیلد  نیمه  هب  دوش و  یم  سکعنم  نآ  رد  قیاـقح  هرهچ  هک  تسا  يراـگنز  یب  فاـص و  هنییآ  نوچمه  نمؤم  بلق  نیقی  هب 
رد هدش و  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  هک  تسا  يزیچ  هیبش  نخـس  نیا.دنوش  یم  هاگآ  دوجوم  یناهنپ  روما  زا  هدنیآ و 

: دیامرف یم  هک  میدرک  هراشا  نآ  هب  تمکح  نیا  دنس  رکذ 

اه نآ  راک  يایافخ  زا  دنـسانش و  یم  دوخ  صاخ  يرایـشه  اب  ار  مدرم  هک  دراد  یناگدنب  ادخ  ِمُّسَوَّتلِاب ؛ َساَّنلا  َنُوفِْرعَی  ًاداَبِع  ِهَِّلل  َّنِإ  »
: دیامرف یم  رگید  ياج  رد  و  ،ج 24،ص 123 ) راونالا راحب  « ) . دنوش یم  ربخاب 

«. ) دـننک یم  هاگن  ادـخ  رون  اب  اه  نآ  هکارچ  ، دـیزیهرپب نامیااب  دارفا  يرایـشه  تسارف و  زا  ِهَّللا ؛ ِرُوِنب  ُرُْظنَی  ُهَّنِإَف  ِنِمْؤُْملا  َهَساَِرف  اوُقَّتا  »
 ( ،ج 65،ص 355 نامه .

رون اب  هک  اه  نآ  نامیااب  ناتـسود  اریز  ، دـنهدن ماجنا  فـالخ  ياـهراک  زین  یناـهنپ  رد  ، دارفا هک  تسا  نآ  بلطم  نیا  ناـیب  زا  فدـه 
.دزیرب اه  نآ  دزن  ناشیوربآ  دنوش و  ربخاب  نآ  زا  تسا  نکمم  دننک  یم  هاگن  یهلا 

امش تاکرح  هرهچ و  زا  اه  نآ  تسا  نکمم  اریز  دیزیهرپب  نانمؤم  هرابرد  ندرک  هئطوت  زا  هک  دشاب  هتکن  نیا  هب  هراشا  دناوت  یم  زین 
.ددرگ ناتبیصن  تلذ  اب  مأوت  تسکش  دننک و  بآ  رب  شقن  ار  اهدنفرت  دنربب و  یپ  ناتیاه  هئطوت  هب 

زا دـنراد و  يا  هداعلا  قوف  تسارف  ، راکزیهرپ نامیااب و  دارفا  هک  میا  هدرک  هبرجت  زین  دوخ  یگدـنز  رد  اهراب  ار  هنامیکح  راـتفگ  نیا 
.دنوش یم  هاگآ  یناهنپ  ياه  هشقن 

قح تابثا  يارب  دوش  یم  يرایشه  تسارف و  قیرط  زا  : دنا هتفگ  هک  دنا  هتفر  شیپ  هراب  نیارد  اج  نآ  ات  تنـس  لها  ياهقف  زا  یـضعب 
.درک هدافتسا  تواضق  ماقم  رد 

هداهن « هیـضرملا هسارفلا  وا  هیمکحلا  قرطلا   » ار نآ  ماـن  هدرک و  فیلأـت  هراـب  نیارد  یـصوصخم  باـتک  تسا  هدـش  لـقن  « مّیق نبا  » زا
.تسا

هلحرم هب  دـیاب  طقف  یـضاق  درک و  يرواد  ناوت  یمن  دـشاب  يوق  دـنچره  ، نیمخت ثدـح و  اب  هک  تسا  ملـسم  هیماما  هقف  رظن  زا  یلو 
تعانق مکح  ندرک  رداص  رد  دناوت  یمن  زین  ینیقی  ملع و  ره  هب  یتح  یـضاق  میدقتعم  ام  دـنک و  مکح  دـناوتب  ات  دـسرب  نیقی  ملع و 

ياه تواضق  رد  هک  هنوگ  نامه  ، دوش یم  هدافتـسا  سح  هب  بیرق  يدابم  ای  هیّـسح  يدابم  زا  هک  دشاب  ینیقی  ملع و  دیاب  هکلب  ، دـنک
.تسا هدش  دراو  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما 
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نظ و ؛ » ًاْئیَـش ِّقَْحلا  َنِم  ِینُْغی  َّنَّظلا ال  َّنِإ  : » دـیامرف یم  هدرمـش و  رابتعا  یب  ار  نامگ  نظ و  اـهراب  دـیجم  نآرق  هک  دوش  لاؤس  دـیاش 
هیآ 36) ، سنوی «. ) . دنک یمن  زاین  یب  قح  زا  زگره  ار  ناسنا  ، نامگ

هک دـنا  هداد  خـساپ  هدـش و  حرطم  زین  ینآرق  تایآ  نیا  اب  نآ  لباقت  ماع و  صاخ و  نظ  تیجح  هرابرد  لوصا  ملع  رد  لاؤس  نیمه 
رب دـندرک و  یم  تسرد  دوخ  يارب  ناکرـشم  ریغ  ناکرـشم و  هک  تسا  يا  هیاپ  یب  ياه  ناـمگ  ماـهوا و  هتفگ  شیپ  تاـیآ  زا  دارم 
یم تبـسن  ادـخ  هب  دـندرک و  یم  تسرد  ییاـه  مارح  لـالح و  هاـگ  دنتـسناد و  یم  ادـخ  نارتـخد  ار  ناگتـشرف  یهاـگ  نآ  ساـسا 
نیا اب  نانمؤم  دنچره  دراد ، يا  هناگادج  باسح  ، دریگ همشچرس  یهلا  رون  زا  دشاب و  هتشاد  ساسا  هیاپ و  هک  ییاه  نامگ  اما  ؛ دنداد

هب نمشد  زا  يا  همدص  ادابم  دننک  یم  تیاعر  ار  مزال  تاطایتحا  نآ  هلیسو  هب  اما  ؛ دننک یمن  یعطق  تواضق  یـسک  هرابرد  اه  نامگ 
.دسرب یمالسا  هعماج  ای  اه  نآ 

ییاه هناشن  زیگنا ) تربع   ) تشذگرس نیا  رد  ؛ » َنیِمِّسَوَتُْمِلل ٍتایَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ   » هفیرـش هیآ  لیذ  یتیاور  رد  هک  تسا  هجوت  نایاش 
ماـما ، هدومرف اـه  نآ  باذـع  طول و  موق  هب  طوـبرم  تاـیآ  رکذ  زا  دـعب  ار  نآ  دـنوادخ  هک  هیآ 75 ) ، رجح « ) . نارایـشه يارب  تـسا 

لقن مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤم  ریما  زا  و  ،ج 1،ص 218،ح 1 )  یفاک «. ) . دنتـسه ناماما  ، نیمـسوتم :» دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  قداص 
: دومرف هک  تسا  هدش 

منم و وا  زا  دـعب  دوب و  ربمایپ  ، مسوتم َنوُمِّسَوَتُْملا ؛ ِیتَّیِّرُذ  ْنِم  ُهَِّمئَْألا  ِهِدـَْعب َو  ْنِم  اَنَأ  َمِّسَوَتُْملا َو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َناَک  »
 ( ،ح 5 نامه «. ) . نم نامدود  زا  ناماما 

لمکا مَتا و  قادـصم  اه  نآ  هکلب  ، تسین مالـسلا  مهیلع  ناماما  هب  هیآ  دافم  نداد  صیـصخت  ، تاـیاور نیا  زا  روظنم  هک  تسا  نشور 
.تسا هدمآ  نآرق  تایآ  لیذ  رد  هک  يرگید  ياهریسفت  زا  يرایسب  دننام  ؛ دنا هدوب  نآ 

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abu Talib said : “ Be afraid of the thoughts of believers because Allāh, the
.” most Exalted One, has placed the truth on their tongues

یهلا ياه  هدعو  هب  نانیمطا  ترورض  : 310 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ِهِدَی ِیف  اَِمب  ُهنِم  ََقثوَأ  ِهّللا  ِدَی  ِیف  اَِمب  َنوُکَی  یّتَح  ٍدبَع  ُناَمیِإ  ُقُدصَی  َال  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 
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یتشد

رد هک  دشاب  نآ  زا  رتشیب  تسادخ  تسد  رد  هچنآ  هب  وا  دامتعا  هک  نآ  زج  دشابن  تسرد  يا  هدنب  نامیا  دومرف : وا ، رب  ادـخ  دورد  و 
 . تسوا تسد 

يدیهش

تـسوا دوخ  تسد  رد  هچنادب  يو  دامتعا  زا  شیب  تسادـخ  تسد  رد  هچنادـب  وا  دامتعا  هک  هاگ  نآ  زج  دـشابن ، تسار  هدـنب  نامیا 
.دوب

یلیبدرا

تـسد رد  هچ  نآ  هب  نآ  زا  رتراوتـسا  رت و  مکحم  تسادخ  تردق  تسد  رد  هچ  نآ  هب  دـشاب  هکنآ  ات  هدـنب  نامیا  دوش  یمن  تسار 
تسوا

یتیآ

زا دشاب ، رتشیب  شدامتعا  تسا ، دنوادخ  تسد  رد  هچنآ  هب  هک ، هاگ  نآ  ات  دـشابن  قداص  ادـخ  هدـنب  نامیا  مالـسلا :) هیلع   ) دومرف و 
.تسوا دوخ  تسد  رد  هچنآ 

نایراصنا

دشاب رتشیب  دراد  دوخ  تسد  رد  هچنآ  زا  تسادخ  دزن  هچنآ  هب  شدامتعا  هکنیا  رگم  تسین  قداص  دبع  نامیا  : دومرف ترـضح  نآ  و 
.

اه حرش 

يدنوار

يردیک

مثیم نبا 

نامیا و یتسرد  دراد .) دوخ  تسد  رد  هچنآ  زا  دـشاب  رت  نئمطم  تسا ، راگدرورپ  دزن  رد  هچنآ  هب  ات  تسین  تسرد  يا  هدـنب  نامیا  )
تسوا رب  لکوت  ادخ و  هب  ینیبشوخ  نیقی  لامک  ياه  هناشن  زا  .تسا و  نیقی  لامک  زیچ و  نآ  هب  تبـسن  نیقی  نامه  يزیچ  هب  داقتعا 

زا يزور  ندیـسر  هب  وا  داقتعا  نامیا و  هک  ور  نآ  زا  .تسوا  دزن  هک  هچنآ  رب  ات  دشاب  رت  نئمطم  تسادخ  دزن  هچنآ  رب  هک  يدـح  هب 
فلت و ضرعم  رد  نیا  نوچ  دـشاب  یم  شدوخ  تسد  رد  هچنآ  هب  وا  ناـنیمطا  عطق و  زا  تسا  رتشیب  نآ ، هب  ناـنیمطا  ادـخ و  بناـج 

.تسا لکوت  بتارم  زا  یلاع  هبترم ي  تلاح  نیا  .تسا و  رادیاپان 
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دیدحلا یبا 

[ ُهَناَْحبُس  ] ِهَّللا ِدَی  ِیف  اَِمب  َنوُکَی  یَّتَح  ٍْدبَع  ُناَمیِإ  ُقُدْصَی  مالسلا َال  هیلع  َلاَق  َو 

 . ِهِدَی ِیف  اَِمب  ُْهنِم  ََقثْوَأ 

نم کیلع  ضورفملا  نع  قزرلا  نم  کل  نومـضملا  کلغـشی  ءاملعلا ال  ضعب  لاق  هیف و  لوقلا  قبـس  دـق  لـکوتلا و  یف  مـالک  اذـه 
.کل هللا  بتک  ام  الإ  ایندلا  نم  لانت  کترخآ و ال  رمأ  عیضتف  لمعلا 

.دبعلا بلطب  رومأم  قزرلا  نأ  یلع  هلالد  بلط  ریغ  نع  قزرلا  دبعلا  .فیرحت )  « دوجو :» یف ب دوج (  یف  ذاعم  نب  ییحی  لاق  و 

«. ( احضاو :» یف ا اهدعب  داز  الیبس (  ریخ  لک  یلإ  تدجو  الیکو  هللااب  تیضر  یتم  مهضعب  لاق  و 

یناشاک

هب دشاب  هکنآ  ات  هللا ) دـی  یف  امب  نوکی  یتح   ) نیقی هب  يا  هدـنب  نامیا  دوش  یمن  تسار  دـبع ) نامیا  قدـصی  ال  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
ریز رد  عفانم  زا  تسا  وا  تسد  رد  هچنآ  هب  هدی ) یف  امب   ) نآ زا  رتراوتـسا  هنم ) قثوا   ) تسا نیمز  نامز و  قالخ  تردق  دـیرد  هچنآ 

هناحبـس و وا  نداد  يزور  رب  لماک  داـمتعا  ءاـضر و  لـکوت و  قدـص  ءاـجر و  نسح  تسا  مزـال  ار  لـماک  نیقی  هک  اریز  نیرب  خرچ 
هللا دنع  ام  دـفنی و  مکدـنع  ام  : ) هک یلاعت  قح  لوق  تسا  نیا  لثم  وا و  تسد  رد  تسا  لصاح  هک  يزیچ  نآ  زا  وا  دزن  قزر  تیقثوا 

( قاب

یلمآ

ینیوزق

هب وا  زا  رتراودـیما  هتفاین  قزر  زا  وا  تمحر  نیازخ  رد  تسا و  ادـخ  تسد  رد  هچنآ  هب  دـشاب  اـت  هدـنب  ناـمیا  تسین  قداـص  دومرف :
هداد هدـعو  ار  وا  یلاعت  هناحبـس و  قح  هک  تسا  نآ  باب  نیا  رد  یمدآ  لاح  لیثمت  هتفای و  قزر  زا  لـعفلاب  تسا  وا  تسد  رد  هچنآ 

تومت نل   ) هک دشابن  تایح  رگید  دبایب  مامت  نوچ  و  دسرن ، تافو  ار  وا  دیامنن  ءافیتسا  نآ  مامت  ات  هک  ردـقم  موسقم  یقزر  هب  تسا 
صخـش هک  طسق  قیرط  رب  دـسر  یم  وا  هب  مجن ) دـعب  امجن   ) نیعم هصح  ردـقم و  یلجا  هب  قزر  نآ  و  اـهقزر ) لمکتـست  یتح  سفن 

نیا میحر  تسا و  میرک  نوچ  تسا  یهت  نان  زا  تسد  هک  ترـسح  نآ  زا  درم  لـیق ) اـم  معن  و   ) دناتـسب دوخ  میرغ  زا  اـمویف ) اـموی  )
و دـشاب ، هداتفا  گرزب  نمرخ  کلم و  رابنا  رد  هک  تسا  يروم  لاثم  ادرف  سپ  ادرف و  قزر  هب  وا  سرت  یمدآ و  لاثم  تسیچ و  سرت 

یم نمرخ  بحاص  لاح  نابز  دـشاب  هدرکن  عمج  هناد  وا  دوش و  مامت  نمرخ  نآ  ادابم  هکنآ  سرت  زا  دـشک  یم  هناد  ماـمت  لـیجعت  هب 
و ددرگن ، ادیپ  نآ  رد  توافت  چیه  یـشکب  نیا  زا  لاس  دص  وت  رگا  تسیچ ، يارب  باتـش  لیجعت و  همه  نیا  صیرح  روم  يا  دیوگ :

تاـملک نیا  نتـشون  نیح  رد  مه  هک  بجعلا  و  دـسرن ، تیاـهن  هب  نمرخ  نیا  و  دوشن ، کـشخ  زگره  اـیرد  نیا  هک  باتـشم  هدوـهیب 
.دوب مژد  بارخ و  ادرف  قزر  هشیدنا  زا  مه و  رد  هناد  نمرخ و  مغ  رد  رطاخ 

یجیهال
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تـسار هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .هدی » یف  امب  هنم  قثوا  هللادـی  یف  امب  نوکی  یتح  دـبع ، نامیا  قدـصیال  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
تـسد رد  هک  زیچ  نآ  زا  تسا  ادخ  تسد  رد  هک  زیچ  نآ  هب  رت  هدنراد  دامتعا  قوثو و  دشاب  هکنیا  ات  هدنب ، نتـشاد  نامیا  دوش  یمن 

نیا هک  اریز  تسا ، وا  فرـصت  تسد  رد  هک  یتلود  لام و  هب  شدامتعا  زا  دشاب  رتشیب  رداق  يادـخ  مرک  هب  شدامتعا  ینعی  تسا ، وا 
.لاوزلا عنتمم  نآ  تسا و  لاوزلا  زئاج 

ییوخ

هتنامـض هدوع  قثوا و  نم  و  لاح ، لک  یلع  هدابع  هب  دـعو  امب  و  لامکلا ، تافـص  نم  هلامب  هللااب  مزاجلا  داقتعالا  وه  نامیالا  ینعملا :
قافنالاب دـبعلا  نضف  هفعاضم  فعـضاب  هباتک  نم  تایآ  یف  اضرق  هلبق  دـق  و  هلیبس ، یف  قفنا  ام  ضوع  ءاطعاب  هدـهعت  هداـبع و  قزرل 

هللا دـی  یف  وه  امم  هدـی  یف  امب  قثوا  هنوک  و  هللا ، دـی  یف  ام  یلع  دامتعا  لـکوت و  هلق  هدـی  یف  اـمب  هکاـسما  هنم و  بجاولا  اـصوصخ 
ات دشابن  تسرد  هدنب  نامیا  دومرف : همجرتلا : .هفآ  لک  نم  نوصم  هللا  دی  یف  ام  كالهلا و  فلتلل و  ضرعم  هدـی  یف  ام  نا  عم  یلاعت ،

.تسوا دوخ  تسد  رد  هچنآ  زا  دشاب  هتشاد  رتشیب  دامتعا  تسا  ادخ  تسد  رد  هچنادب 

دابعلا بر  زا  قزر  دیسر  رب  *** دامتعا ار  يا  هدنب  دشابن  رگ 

دوش یک  نامیا  قدص  رب  فصتم  دوب *** شتسد  رد  هچنآ  زا  رتشیب 

يرتشوش

یلع فقو  الئاس  نا  لوالا  لاق  ادنسم  هترکذت )  ) یف يزوجلا  نبا  طبس  و  اعوفرم ، هجورم )  ) یف يدوعـسملا  هاور  ام  هیف  لصالا  لوقا :
هیلع  ) لاقف قیقدـلل  مهارد  هتـس  اندـنع  امنا  لاقف  امهرد ، هیلا  عفدـت  کمال  لق  مالـسلا ) هیلع   ) نسحلل لاقف  مالـسلا ) هیلع   ) یلع باـب 
هیلع  ) حرب امف  اهلک - مهاردلا  هتسلاب  لئاسلل  رما  مث  هدی - یف  امب  هنم  قثوا  هللا  دی  یف  امب  نوکی  یتح  انموم  نموملا  نوکیال  مالـسلا )

لجر و هب  رم  یتح  هلجا  لحی  ملف  مایا ، هینامث  هلجا  اسنا  امهرد و  نیعبرا  هئاـمب و  هنم  هارتشاـف  اریعب ، دوقی  لـجر  هب  رم  یتح  مالـسلا )
و هنم ، هعاتبا  يذلل  امهرد  نیعبرا  هئام و  هنم  عفدف  نمثلا  هل  نزوف  هتذخا ، دق  لاقف  مهرد ، یتامب  لاقف  اذـه ؟ مکب  لاقف  لوقعم  ریعبلا 

هللا یلـص   ) كوبا هب  ءاج  امل  قیدـصت  هذـه  مالـسلا ) هیلع   ) لاقف یه  نیا  نم  هتلاسف  مالـسلا ) هیلع   ) همطاف یلع  هیقابلا  نیتسلاب  لـخد 
ضعبل لاقف  مالسلا ) هیلع   ) یلع یلا  لئاس  ءاج  هکارا ، یبا  نع  ادنسم  یناثلا  يورو  اهلاثما .) رـشع  هلف  هنـسحلاب  ءاج  نم  ( ) هلآ هیلع و 

ینتئا بهذا و  لاقف  قیقدلل ، هانابخ  تلاق  لاق  و  داع ، مث  یـضمف  كدنع  يذلا  مهردلا  كاذ  تاه  اهل  لق  و  کما ، یلا  بهذا  هدـلو 
نوکی یتح  دبع  نامیا  قدصیال  قافنلا ) نامیالا و  رفکلاو و  مالـسالا  یف  نوعبرالا - لصفلا  : - ) لاق لئاسلا و  یلا  هعفدف  هب  هاتاف  هب ،
هئاملا عفدف  نیتامب  هعاب  مث  مهرد ، هئامب  هنم  هارتشاف  المج ، عیبی  لجر  هب  رم  ذا  ثدحتی  وه  انیبف  هدی - یف  امب  هنم  قثوا  هللا  دی  یف  امب 

هللا دی  یف  امب  نوکی  یتح  دبع  نامیا  قدصیال  .هیبن  ناسل  یلع  هللا  اندعو  ام  اذـه  اهل ، لق  کما و  یلا  اهب  بهذا  هل  لاق  و  هدـلو ، یلا 
قثوا یلاعت .) ( ) هیطخلا  ) یف نکل  مثیم ،) نبا   ) اذک و  هناحبـس ) ( ) هیطخلا دیدحلا و  یبا  نبا   ) دازف طقـس  اهیف  و  هیرـصملا )  ) یف اذکه 
هقثلا نالام  لاق  کلام ؟ ام  مزاح  یبال  لیق  و  هدی - یف  ام  بلسل  هللا  ظفح  الول  هنا  و  اقزار ، هنوکب  نامیالا  مزال  هنوکل  هدی  یف  امب  هنم 
نعف رخا  مئالع  و  مالـسلا ) هیلع   ) همالک نم  برقی  اـم  مالـسلا ) هیلع   ) هترتع نع  دروو  .ساـنلا  يدـیا  یف  اـمم  ساـیلا  هللا و  دـنع  اـمب 
هوالح فرعت  نا  مکبولق  یلع  مارح  لاق  مث  ..ایندـلا ، لکا  نم  یلابیال  یتح  ناـمیالا  هوـالح  لـجرلا  دـجیال  مالـسلا ) هیلع   ) قداـصلا
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یف امب  نوکی  الا  ایندلا  یف  دـهزلا  لب  لالحلا ، میرحتبال  و  لاملا ، هعاضاب  ایندـلا  یف  دـهزلا  سیل  و  ایندـلا ،- یف  دـهزت  یتح  نامیالا 
نم هنـس  لاصخ  ثالث  هیف  نوکی  یتح  انموم ، نموملا  نوکیال  مالـسلا ) هیلع  ) اضرلا نع  .لـجوزع و  هللا  دـی  یف  اـمب  هنم  قثوا  كدـی 
نم الا  ادحا  هبیغ  یلع  رهظی  الف  بیغلا  ملاع  : ) هلالج لج  لاق  هرس ، نامتکف  هبر ، نم  هنسلا  اماف  هیلو ، نم  هنس  و  هیبن ، نم  هنـس  و  هبر ،
نع ضرعا  فرعلاب و  رما  وفعلا و  ذـخ  : ) یلاعت لاق  سانلا  هارادـمف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هیبن نم  هنـسلا  اـما  و  لوسر ) نم  یـضترا 

لوقی ئارـضلا ، ءاسابلا و  قافنلا ) نامیالا و  رفکلاو و  مالـسالا  یف  نوعبرالا - لصفلا   ) یف ربصلاـف  هیلو ، نم  هنـسلا  اـما  و  نیلهاـجلا )
نم مالسلا ) هیلع   ) مهنع و  نوقتملا .) مه  کئلوا  اوقدص و  نیذلا  کئلوا  سابلا  نیح  ءارضلا و  ءاسابلا و  یف  نیرباصلا  و  یلاعت … ( :

.همعط دجی  انامیا  هللا  هبقعی  یتح  هفرط  هیلا  دتری  مل  هرصب  ضغ  وا  ءامسلا  یلا  هرصب  عفرف  هارما  یلا  رظن 

هینغم

.تاریخلا و لمع  یلع  هللا  باوثب  قوثولا  هب  دارملا  هدـبع : دـمحم  خیـشلا  لاق  .هللا و  نم  قزرلاب  قوثولا  قثواب  دارملا  نوحراشلا : لاـق 
، نامیالا یف  لوصالا  لصا  وه  هیف  ءازجلاب  قوثولا  باسحلا و  مویب  قیدصتلا  ناف  نامیا ) قدصی  ال  : ) مامالا لوقل  خیشلا  اذه  عم  نحن 

.اعفن يدجی  ال  رخالا - مویلاب  نامیالا  نود  هدحو  هللااب  نامیالا  نا  لوقلا : انم  قبس  و  قحب ، نامیا  هنودب ال  و 

هدبع

هدی یف  امب  هتقث  نم  دشا  لضف  باوث و  نم  هللا  دنع  امب  هتقث  نوکت  یتح  يا  هدی : یف  امب  هنم  قثوا  … 

يرفعج

مالسالا ضیف 

تـسد رد  هچنآ  هب  شناـنیمطا  اـت  هدـنب  ندـیورگ  ناـمیا و  تسین  تسار  تسا : هدومرف  ادـخ ) هب  لـکوت  هراـبرد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
شـشخب ءاطع و  هب  دوخ  هرهب  يزور و  رد  شدامتعا   ) دراد شیوخ  تسد  رد  هچنآ  هب  دشاب  رتشیب  تسا  ناحبـس  دـنوادخ  یئاناوت ) )

ادخ دزن  هچنآ  دورب و  نیب  زا  تسا  نکمم  دراد  تسد  رد  هچنآ  نوچ  دراد  تسد  رد  هک  یئاراد  لام و  هب  دامتعا  زا  دشاب  رتشیب  ادخ 
(. تسا رارقرب  یقاب و  هشیمه  تسا 

ینامز

یگدـنز و اصوصخ  یـصخش  لئاسم  رد  هک  دـهد  هجوت  هتکن  نیا  هب  ار  دوخ  ناوریپ  دـهاوخ  یم  بلطم  نیا  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماما
يادـخ .تسام  تسد  رد  میـشک  یم  ار  شراظتنا  ار  هچنآ  مینک  رکف  هک  میـشاب  هتـشاد  دامتعا  اجنآ  اـت  ادـخب  دـیاب  زور  هنابـش  قزر 

، نانیمطا دـیما ، هب  ار  ناناملـسم  تایآ  ماـمت  رد  تسا و  هدومن  ثحب  لـکوت  هب  عجار  دـیجم  نآرق  رد  هیآ  هاـجنپ  دودـح  رد  ناـبرهم 
هتسد یعون و  لئاسم  رد  نتخادرپ و  راکب  لماک  يراودیما  اب  یصخش  لئاسم  رد  تسا  هدومرف  توعد  ادخب  هجوت  سفن و  هب  دامتعا 

.نتفرگ هجیتن  ندش و  همانرب  دراو  هناکاب  یب  روهت ، لماک ، تیعطاق  اب  راک  بناوج  تیاعر  زا  سپ  یعمج 

يزاریش دمحم  دیس 
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نم هللا  دـنع  امب  هتقث  نوکت  يا  هدـی ) یف  امب  هنم  قثوا  هللا  دـی  یف  امب  نوکی  یتح   ) هللااب دـبع ) نامیا  قدـصی  ال  : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
.هب ناسنالا  نامیا  و  هناحبس ، هللا  هفرعم  یضتقم  کلذ  ناف  هسفن ، دی  یف  امب  هتقث  نم  دشا  هلجالا ، هلجاعلا و  هداعسلا 

يوسوم

سفن یلع  بیغلا  ملاع  نم  هب  هللا  ربخا  امب  انموم  ناسنالا  نوکی  نا  وه  هلـسر  هنـسلا  یلع  هنم  ءاج  امب  هللااب و  قداصلا  نامیالا  حرـشلا :
قحا هللا  دعو  لب  هفعاضم  افاعضا  هل  هفعاضی  هللا  یلا  هبرق  هقفنی  مهرد  لک  ناب  انموم  ناسنالا  نوکی  نا  هداهشلا و  ملاع  نم  يوتسملا 

.ظوفحم ناصم  هللا  دی  یف  ام  فلتلل و  اضرعم  دبعلا  دی  یف  ام  نال  نامیالا  قدصی  اهدنع  تبثا و  سفنلا  یف  قدصا و  و 

یناقلاط

، تسوا تسد  رد  هچنآ  هب  وا  داقتعا  زا  شیب  تسا  ناحبـس  دنوادخ  تسد  رد  هچنآ  هب  شدامتعا  هکنآ  ات  دـشابن  تسار  هدـنب  نامیا  »
« .دوب

یلمع زا  ار  وت  تا  هدش  تنامض  يزور  تسا : هتفگ  ناملاع  زا  یکی  .دش  هتفگ  نخـس  هراب  نیا  رد  تسا و  لکوت  هرابرد  نخـس  نیا 
یهاوخن تسا ، هتـشون  وت  يارب  دـنوادخ  هچنآ  هب  زج  مه  ایند  زا  ددرگ و  هاـبت  وت  ترخآ  راـک  هک  درادـن  زاـب  تسا  بجاو  وت  رب  هک 

.دیسر

.يا هتفای  هار  ریخ  ره  هب  يوش  دونشخ  دشاب  وت  لیکو  ادخ  هکنیا  هب  هاگره  تسا : هتفگ  يرگید 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

.ِهِدَی ِیف  اَِمب  ُْهنِم  ََقثْوَأ  ِهّللا  ِدَی  ِیف  اَِمب  َنوُکَی  یَّتَح  ، ٍْدبَع ُناَمیِإ  ُقُدْصَی  ال 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

دـشاب رت  نئمطم  يونعم ) يدام و  ياه  شاداـپ  زا   ) تسادـخ دزن  هچنآ  هب  هک  نیا  رگم  تسین  قداـص  ، ناـمیا ياـعدا  رد  سک  چـیه 
.تسا شدوخ  دزن  هچنآ  هب  تبسن 

جهن رداصم  فلؤم  هنامیکح : راتفگ  دنـس  (. ) . دریگب ادـخ  زا  ار  شـضوع  اـت  دـهد  یم  هنادنمتواخـس  دراد  ار  هچنآ  هک  ییاـج  اـت  )
میهاوخ هراـشا  نآ  هب  ًادـعب  هک  - دـناد یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  مـالک  زا  هتفرگرب  ار  نخـس  نیا  هک  نیا  نمـض  ، هغـالبلا

یم یضر  دّیـس  زا  شیپ  يافوتم 303 و  يدوعـسم  نآ  فلؤم  هک   ) بهذلا جورم  باتک  زا  يزومآ  تربع  ناتـساد  یط  ار  نآ  -، درک
زنک باتک  رد  يدنه  یقتم  نیا  رب  نوزفا  ،ج 4،ص241 .) هغالبلا جهن  رداصم  ) .دنک یم  لقن  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  زا  تسا ) هتسیز 

( ( ،ج 5،ص 572،ح 16976 لاّمعلا زنک  ) .تسا هدروآ  دوخ  دنس  اب  ار  نآ  زین  لاّمعلا 
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نامیا یلصا  ياه  هناشن  زا 

ياعدا رد  سک  چـیه  :» دـیامرف یم  هدرک ، هراشا  ناـمیا  مهم  ياـه  هناـشن  زا  یکی  هب  دوخ  فیرـش  راـتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
شدوخ دزن  هچنآ  هب  تبسن  دشاب  رت  نئمطم  يونعمو ) يدام  ياه  شاداپ  زا   ) تسادخ دزن  هچنآ  هب  هک  نیا  رگم  تسین  قداص  ، نامیا

نیا خـسن  زا  يدادـعت  رد   ) . ُقُدْـصَی ال  ( ؛») دریگب ادـخ  زا  ار  شـضوع  ات  دـهد  یم  هنادنمتواخـس  دراد  ار  هچنآ  هک  ییاج  ات  ) .تسا
هک تسا  نیا  شموهفم  تسا و  هدمآ  لیعفت  باب  زا  لوهجم  لعف  تروص  هب  « قَّدَُـصی «ال  هغالبلا جـهن  ریغ  هغالبلا و  جـهن  رد  تیاور 

خـسن رد  هک  یلاح  رد.تسوا  دزن  هچنآ  زا  دشاب  رت  نئمطم  تسادـخ  دزن  هچنآ  هب  هک  نیا  ات  دوش  یمن  عقاو  لوبق  دروم  ناسنا  نامیا 
تسین یتسار  قدص و  اب  مأوت  ناسنا  نامیا  هک  تسا  نیا  شموهفم  هدمآ و  یثالث  مولعم  لعف  تروص  هب  رضاح  هخسن  دننام  يرگید 

اَِمب ُْهنِم  ََقثْوَأ  ِهّللا  ِدَی  ِیف  اَِمب  َنوُکَی  یَّتَح  ، ٍْدبَع ُناَمیِإ  دسر )  یم  رظن  هب  رت  بسانم  لوا  هخـسن  و...تسادـخ  دزن  هچنآ  هب  هک  نیا  رگم 
( . ِهِدَی ِیف 

يزیچ ناسنا  ، قافنا اب  هک  تسا  هداد  هدعو  رگید  يوس  زا  هدرک و  نیمـضت  ار  دوخ  ناگدـنب  قزر  وس  کی  زا  ادـخ  هک  نیا  هب  هراشا 
: میناوخ یم  « هرقب  » هروس هیآ 268  رد.دشخب  یم  وا  هب  يونعم  يدام و  ياه  هبنج  رد  رتشیب  یـشاداپ  ادخ  هکلب  ، دهد یمن  تسد  زا  ار 
،( قافنا ماگنه  هب   ) ار امـش  ، ناطیـش ؛ » ٌمِیلَع ٌعِساو  ُهّللا  ًالْـضَف َو  ُْهنِم َو  ًهَرِفْغَم  ْمُکُدِعَی  ُهّللا  ِءاشْحَْفلِاب َو  ْمُکُُرمْأَی  َْرقَْفلا َو  ُمُکُدِعَی  ُناْطیَّشلا  »
ادخ ؛و  دهد یم  امـش  هب  « ینوزف و« شزرمآ » » هدعو ادخ  یلو  ؛ دنک یم  رما  اه ) یتشز  و   ) اشحف هب  ؛و  دـهد یم  یتسدـیهت  رقف و  هدـعو 

(«. دنک یم  افو  ، دوخ ياه  هدعو  هب  ، لیلد نیمه  هب  ) .تساناد زیچره ) هب   ) ،و عیسو شتردق 

يزومآ تربع  ثیدح  يال  هبال  رد  ار  نآ  بهذلا  جورم  رد  « يدوعسم ،» دش هراشا  فیرش  ثیدح  نیا  دانسا  نایب  رد  هک  هنوگ  نامه 
نـسح ماما  شدنزرف  هب  ترـضح.درک  ییاضاقت  دمآ و  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  ماما  دزن  یلئاس  صخـش  هک  نیا  نآ  دنک و  یم  لقن 

دیرخ يارب  هک  میراد  مهرد  شش  ام  : درک ضرع  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما.دهدب  وا  هب  مهرد  کی  وگب  تردام  هب  : دومرف مالـسلا  هیلع 
: دومرف نانمؤمریما.میا  هتشاذگ  درآ 

لئاـس نآ  هب  ار  مهرد  شـش  ره  داد  روتـسد  سپـس   . ِهِدَـی یف  اـِمب  ُْهنِم  َُقثْوأ  ِهّللا  ِدَـی  ِیف  اـِمب  َنوُـکَی  یّتَـح  ًاـنِمُؤم  ُنِمؤُْـملا  ُنوُـکَی  ـال 
مالسلا هیلع  ماما.دوب  هتشاذگ  شورف  ضرعم  رد  ار  يرتش  هک  تشذگ  یم  يدرم  رانک  زا  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  دعب  یکدنا.دنهدب 

بانط ترضح  زونه  (. درک لوبق  هدنـشورف  و   ) مزادرپ یم  ار  نآ  هجو  زور  تشه  زا  دعب  : دومرف دیرخ و  مهرد  لهچ  دص و  هب  ار  نآ 
ضرع مالسلا  هیلع  ماما  هب.دوب  هتـسشن  دوب و  هدش  لاقع  ، رتش هک  یلاح  رد  تشذگ  اج  نآ  زا  يدرم  هک  دوب  هدرکن  زاب  ار  ناویح  نآ 

.مدیرخ : درک ضرع.مهرد  تسیود  : دومرف مالسلا  هیلع  ماما  یشورف ؟ یم  دنچ  ار  رتش  نیا  : درک

همطاف هب  ار  هدنام  یقاب  مهرد  تصـش  داد و  یلوا  هدنـشورف  هب  ار  مهرد  لهچ  دص و  مالـسلا  هیلع  ماما.تخادرپ  ًادقن  ار  نآ  تمیق  و 
تسا يزیچ  قیدصت  نیا  : دومرف ترضح  دش ؟ مهارف  مهرد  تصش  نیا  اجک  زا  : درک ضرع  مالـسلا  اهیلع  همطاف.درپس  مالـسلا  اهیلع 

وا هب  ربارب  هد  دنوادخ  دهد  ماجنا  يا  هنـسح  هک  یـسک  ؛ » اِهلاْثمَأ ُرْـشَع  ُهَلَف  ِهَنَـسَْحلِاب  َءاج  ْنَم   » .تسا هدروآ  ادخ  يوس  زا  تردـپ  هک 
 ( تسا هدمآ  رگید  بتک  رد  يرصتخم  تارییغت  اب  تیاور  نیمه  ،ج 4،ص 434. بهذلا جورم  «. ) . دهد یم 

يونعم ياه  شاداپ  هب  ار  فیرـش  مالک  نیا  ، لالظ یف  رد  « هینغم » سپـس »و  هدبع دمحم  خیـش  » دـننام هغالبلا  جـهن  ناحراش  زا  یـضعب 
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ُنامیإ ُقُدْصَی  ال   » هلمج هدرک و  نییعت  ریخ  راک  يارب  ادخ  هک  تسا  ییاه  باوث  ِهّللا » ِدَی  ِیف  اِمب   » زا روظنم  : دـنا هتفگ  هدرک و  ریـسفت 
.تسین یعقاو  نمؤم  دشاب  هتشادن  زور  نآ  رد  یهلا  ياه  شاداپ  ازج و  زور  هب  نامیا  ، ناسنا ات  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  ٍْدبَع »

نتخاس رـصحنم  یلو  ؛ يونعم ياه  شاداپ  مه  يّدام و  ياه  شاداپ  مه  ؛ دـشاب ود  ره  لماش  مالـسلا  هیلع  ماما  مالک  تسا  نکمم  هتبلا 
نخس نیا  دورو  نأش  رد  هک  یثیدح  اب  ، تسا راگزاسان  مالسلا  هیلع  ماما  مالک  قالطا  اب  هک  نیا  رب  نوزفا  ، يونعم ياه  شاداپ  هب  نآ 
دقتعم مینکن و  هبنج  کی  هب  دودحم  ار  مالسلا  هیلع  ماما  مالک  يانعم  ام  هک  رتهب  هچ  نیاربانب  ، تسین راگزاس  زین  دمآ  الاب  رد  فیرش 

.ار يونعم  ياه  هبنج  مه  دوش و  یم  لماش  ار  يدام  ياه  هبنج  مه  هک  میشاب 

زا هک  تسا  یثیدـح  درادـن  يونعم  ياه  هبنج  هب  صاـصتخا  مالـسلا  هیلع  ماـما  مـالک  موهفم  دـهد  یم  تداهـش  هک  ینئارق  هلمج  زا 
ربمایپ.دناد یم  نآ  زا  ذوخأم  ار  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  مالک  ، رداصم باتک  هدنـسیون  هدش و  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ 

: دیامرف یم  ثیدح  نیا  قبط  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا 

اَِمب ُْهنِم  ََقثْوَأ  َّلَـج  َّزَع َو  ِهَّللا  َدـْنِع  اَِـمب  ْنُکَْیلَف  ِساَّنلا  یَنْغَأ  َنوُکَی  ْنَأ  َّبَحَأ  ْنَم  ِهَّللا َو  یَلَع  ْلَّکَوَتَْیلَف  ِساَّنلا  یَْقتَأ  َنوُکَی  ْنَأ  َّبَحَأ  ْنَم  »
هب ، دشاب مدرم  نیرت  ینغ  دراد  تسود  هک  یـسک  دنک و  ادخ  رب  لکوت  دـشاب  مدرم  نیرتراکزیهرپ  دراد  تسود  هک  یـسک  ِهِدَـی ؛ ِیف 

،ج 2،ص 400،ح هیقفلا هرـضحی  نم ال  «. ) . تسا شدوخ  تسد  رد  هچنآ  هب  تبـسن  دـشاب  رت  نئمطم  تسا  لاعتم  يادـخ  دزن  هچنآ 
 ( ،ج 68،ص 138،ح 22 راونالاراحب 5858؛

رظن زا  مالـسلا  هیلع  ماما  مالک  هک  دنک  یم  دییأت  زین  - لضف هدعو  مه  دهد و  یم  شزرمآ  هدعو  مه  هک  - میدروآ هک  يا  هفیرـش  هیآ 
.دراد یماع  موهفم  يونعم  يدام و  تاهج 

رظن زا  تاناکما  هنوگره  هکلب  ، تسین لاوما  لماش  طقف  دراد  یعیـسو  موهفم  « هدـی یف  اـمب  » هلمج رد  هلوصوم  »ي  اـم » هک تسا  ینتفگ 
اـه و تورث  لاوما و  زا  میراد  تسد  رد  هچنآ  هک  دراد  یم  مـالعا  دریگ و  یم  ربرد  ار  تردـق  توق و  یعاـمتجا و  تیعقوم  ماـقم و 
رتهب و دنوادخ  ، دیرذگب ادخ  هار  رد  اه  نآ  زا  رگا.دشاب  دامتعا  هقالع و  دروم  تسادخ  دزن  هچنآ  زا  شیب  دیابن  ، اه تردق  اه و  ماقم 

.تخاس دهاوخ  مهارف  ار  نآ  زا  رت  بوخ 

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said: “The belief of a person cannot be regarded as true unless
.” his trust in what is with Allāh is greater than his trust in what he himself has

529 ص :

مالّسلا هیلع  ماما  نیرفن  : 311 تمکح

هراشا
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توص
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ِهّللا ِلوُسَر  نِم  ُهَعِمَس  اّمِم  ًائیَـش  اَمُهُرّکَُذی  ِهَرـصَبلا  َیلِإ  َءاَج  اَّمل  ِرَیبّزلا  َهَحلَط َو  َیلِإ  ُهَثََعب  َناَک  دَق  ٍِکلاَم َو  ِنب  ِسَنَِأل  مالـسلا  هیلع  َلاَق  َو 
ََکبَرَضَف ًابِذاَک  َتنُک  نِإ  مالسلا  هیلع  َلاَقَف  َرمَألا  َِکلَذ  ُتیِسنُأ  ِّینإ  َلاَقَف  ِهَیلِإ  َعَجَرَف  َِکلَذ  نَع  يَوَلَف  اَمُهاَنعَم  ِیف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

ُهَماَمِعلا اَهیِراَُوت  َال  ًهَعِمَال  َءاَضَیب  اَِهب  ُهّللا 

اعقربمالإ يریال  ناکف  ههجو  یف  دعب  امیف  ءادلااذه  اسنأ  باصأف  صربلا  ینعی  یضرلا  لاق 

اه همجرت 

یتشد

ربمایپ زا  هچنآ  ات  دتـسرفب  ریبز  هحلط و  يوس  هب  ار  کلام  نب  سنا  تساوخ  دیـسر  هرـصب  رهـش  هب  نوچ  : ) دومرف وا ، رب  ادخ  دورد  و 
هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  نخس  نآ  نم  تفگ  دز و  زاب  رس  سنأ ، دروآ ، ناشدای  هدینش  نانآ  هراب  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 

دومرف ادخ  لوسر  هک  تشاد  روضح  ریدغ  زور  رد  کلام  نب  سنأ  ( ) دومرف مدرک ،  شومارف  ار  مّلس  و 

( .تسا هتفر  مدای  زا  تفگ  درک و  هبلغ  وا  رب  یتسرپاوه  اّما  هاداع » نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهّللا  هـالوم ، یلع  اذـهف  هـالوم  تنک  نم  »
.دناشوپن ار  نآ  هماّمع  هک  دنک  راچد  نشور ) يدیفس   ) صرب يرامیب  هب  ار  وت  دنوادخ  ییوگ  یم  غورد  رگا 

( دز یم  باقن  هراومه  هک  دش ، راچد  تروص  رس و  رد  صرب  يرامیب  هب  سنا  مالسلا ،) هیلع   ) ماما نیرفن  زا  سپ  )

يدیهش

( هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  زا  هک  درآ  دای  هب  یثیدـح  ار  نانآ  ات  داتـسرف  هرـصب  هب  ریبز  هحلط و  دزن  ار  کـلام  رـسپ  سنا  [و 
تیادخ ییوگ  یم  غورد  رگا  دومرف ]: ماما  .مدرک » شومارف  : » تفگ تشگزاب  نوچ  تفاترب و  رـس  مایپ  ندناسر  زا  سنا  .دوب  هدینش 

دیدرگ و دیدپ  صرب  هرهچ  رد  ار  سنا  سپ  نآ  زا  .صرب  يرامیب  ینعی   ] دناشوپن نآ  همامع  هک  دنادرگ  راتفرگ  ناشخرد  يدیپس  هب 
[ .دیدن ار  وا  باقن  اب  زج  سک 

یلیبدرا

سنا دهد  دای  هک  هرصبب  ود  ره  دندمآ  هک  یتقو  ریبز  هحلط و  يوسب  ار  وا  دوب  هداتـسرف  هک  یتلاح  رد  ار  کلام  نب  سنا  رم  دومرف  و 
؟؟ يوسب تشگزاب  سپ  نداتـسرف  نآ  زا  دش  هدیچیپ  سپ  ناشیا  جورخ  ینعم  رد  ادخ  لوسر  زا  ارنآ  دوب  هدینـش  هک  يزیچ  ار  ناشیا 

رهاظ سپ  يوگغورد  وت  یتسه  رگا  ترضح  دومرف  سپ  رما  نآ  زا  ما  هدش  هدینادرگ  شومارف  نم  هک  یتسردب  تفگ  سپ  ترضح 
رد ضرم  نیا  سناب  دیـسر  سپ  یـسیپ  ینعی  هماّمع  زا  ارنآ  دـناشوپن  هک  ناشخرد  يدیفـس  هبذاـک  هملک  نآ  ببـسب  وتب  ادـخ  دزاـس 

تلاجخ زا  ورب  هدنکفا  عقرب  رگم  دش  یمن  هدید  هک  دوب  سپ  وا  يور  رد  دوب  لاقم  نیا  زا  دعب  ینامز 
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یتیآ

هراب رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  زا  هک  ار  يزیچ  ات  داتـسرف  ریبز  هحلط و  دزن  ار  کلام  نب  سنا  دمآ ، هرـصب  هب  هک  یماگنه 
نخـس نآ  تفگ : تشگزاب ، وا  دزن  نوچ  درک و  يراددوخ  یهاوگ  نآ  نداد  زا  کلام  نب  سنا  .دروآ  ناشدای  هب  تسا  هدینـش  اهنآ 

.ما هدرک  شومارف 

.دناشوپ شدناوتن  همامع  هک  دیامن  راچد  ناشخرد  يدیپس  نآ  هب  ار  وت  ادخ  ییوگب ، غورد  رگا  دومرف : وا  هب  ترضح 

نآ زا  تفرگ و  ارف  دیپس  ياه  هکل  ار  شا  هرهچ  دش و  راچد  يرامیب  نیا  هب  سنا  دوب و  یـسیپ  يرامیب  شدارم  دیوگ : یـضر  دیـس  ]
[. دشن هدید  باقن  یب  سپ ،

نایراصنا

هّللا یّلص  ربمایپ  زا  نانآ  هراب  رد  هک  ار  ینخس  ات  داتسرف  ریبز  هحلط و  يوس  هب  ار  کلام  نب  سنا  ، دمآ هرصب  بناج  هب  ترضح  یتقو 
: دومرف  . ما هدرب  دای  زا  ار  نخس  نآ  : تفگ دمآ و  ماما  تمدخ  دز و  زابرس  تیرومأم  زا  سنا.دروآ  ناشدای  هب  دوب  هدینش  هلآ  هیلع و 

.دناشوپن ار  نآ  همامع  هک  دنک  راچد  یناشخرد  يدیپس  هب  ار  وت  دنوادخ  ییوگ  یم  غورد  رگا 

 . دیدن باقن  اب  زج  ار  وا  یسک  نآ  زا  دعب  ،و  دش التبم  يرامیب  نآ  هب  شا  هرهچ  سنا.صرب  يرامیب  ینعی 

اه حرش 

يدنوار

ناک املف  ارـضاح ، سنا  ناک  و  نوملاظ ، هل  امتنا  ایلع و  نابراحتل  امکنا  اموی : ریبزلا  هحلطل و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  لوقی  ناک  و 
هعنمف یل ، اـمهبرح  یف  یقح و  یف  اـمهل  لوقی  هللا  لوسر  تعمـس  اـم  ریبزلا  هحلط و  رکذ  سنـال  مالـسلا  هیلع  یلع  لاـق  لـمجلا  موی 

هللا هلعجی  ناب  مالسلا  هیلع  یلع  هیلع  اعدف  کلذل  سان  انا  لاق : و  هنع ، لیما  ضرعا و  يا  هنع  سنا  يولف  هلوق  وه  .کلذ و  نع  ناسنا 
يا هعمال  .اهب و  یف  ریمـضلا  نع  لاحلا  یلع  بصن  ءاضیب  .هلعب و  هللا  كامر  يا  هعمال ، ءاضیب  اهب  هللا  کبرـضف  هلوق : .لعفف و  صربا 

.اعقربم الا  يور : .اهرتست و  يا ال  اهیراوت  .هئیضم و ال 

يردیک

ناک املف  ارـضاح  سنا  ناک  ناملاظ و  امتنا  ایلع و  نابراحتل  امکنا  اموی  ریبزلا : هحلطل و  لاـق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نا  يور 
نع سنا  هعنمف  یل  امهبرح  یف  یقح و  یف  امهل  لوقی  هللا  لوسر  تعمـس  ام  ریبزلا  هحلط و  رکذ  سنال  مالـسلا  هیلع  لاق  لـمجلا  موی 

: ءاضیب هلوق  .لعفف و  صربلاب  هیلع  مالـسلا  هیلع  اعدـف  کلذـل ، سان  انا  لاق : و  هنع ، فرـص  لـیما و  يا  هنع : يولف  .هلوق  وه  کـلذ و 
.ءاضیب ینعا  يا  رمضم  لعفب  هباصتنا  اهب و  یف  ریمضلل  ریسفت 

مثیم نبا 
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هرابرد ي ادخ  لوسر  زا  هک  ار  ینخـس  ات  داتـسرف  ریبز  هحلط و  دزن  هب  دمآ  هرـصب  هب  هک  یتقو  ار  کلام  نب  سنا  مالـسلا ) هیلع   ) ماما
ربمایپ نخـس  نآ  درک : ضرع  تشگزاب ، راوگرزب  نآ  دزن  نوچ  درک و  يراددوخ  سنا  .دـنک  ناشنرطاخ  ناشیا  هب  دوب  هدینـش  اـهنآ 

یناشخرد يدیفـس  هب  نآ  رطاخ  هب  ار  وت  دنوادخ  ییوگب ، غورد  رگا  : ) دومرف ترـضح  .ما  هدرک  شومارف  ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )
دش ادیپ  سنا  رد  يرامیب  نیا  اهدعب  هک  تسا  یسیپ  نآ  زا  دوصقم  : ) دیوگ یم  یضردیس  دناشوپن .) ار  نآ  مه  همامع  هک  دنک  التبم 
زا ار  هچنآ  ات  داتـسرف  ریبز ) هحلط و   ) رفن ود  نآ  دزن  ار  وا  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما دـش .) یمن  رهاـظ  تیعمج  نیب  رد  دـنبور  نودـب  وا  و 

یلع اب  نت  ود  امش  دوب : هدومرف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ترضح نآ  .دروآ و  اهنآ  دای  هب  دوب  هدینش  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ ربمایپ 
يار درک و  فرصنم  راک  نیا  زا  ار  وا  هک  دروخرب  یسک  اب  سنا  نوچ  .دیراکمتس و  وا  هب  تبـسن  هک  یلاح  رد  درک  دیهاوخ  گنج 

رد ءاضیب  هملک ي : .داتفا  لوبق  شنیرفن  درک و  نیرفن  وا  رب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما و  تشگزاب ، مالـسلا ) هیلع   ) ماما دزن  دنادرگرب ، ار  وا 
.تسا راهب  رد  ریمض  زا  لدب  رج ، لحم 

دیدحلا یبا 

[ ْدَق  ] اَّمِم ًاْئیَش  اَمُهُرِّکَُذی  ِهَرْصَْبلَا  َیلِإ  َءاَج  اََّمل  ِْرَیبُّزلَا  َهَْحلَط َو  َیلِإ  ُهَثََعب  َناَک  ْدَق  ٍِکلاَم َو  ِْنب  ِسَنَِأل  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

ُهَّللا ََکبَرَضَف  ًابِذاَک  َْتنُک  ْنِإ  َلاَقَف ع  َْرمَْألا  َِکلَذ  ُتیِْـسنُأ  یِّنِإ  َلاَقَف  ِْهَیلِإ  َعَجَرَف  َِکلَذ  ْنَع  يَوَلَف  اَمُهاَنْعَم  ِیف  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ْنِم  ُهَعِمَس 
.ُهَماَمِْعلا اَهیِراَُوت  ًهَعِمَال َال  َءاَْضَیب  اَِهب 

 [ اعقربتم الإ  يری  ناکف ال  ههجو  یف  دعب  امیف  ءادلا  اذه  اسنأ  باصأف  صربلا  ینعی  لاق  ]

نم فرـصنم  وه  یل و  لوقی  هللا ص  لوسر  عمـس  الجر  هللا  مکدـشنأ  لاقف  هفوکلاب  هبحرلا  یف  هللا  سانلا  دـشان  اـیلع ع  نأ  روهـشملا 
کلام نب  سنأل  لاقف ع  کلذـب  اودهـشف  لاجر  ماقف  هاداع  نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا  هـالوم  یلعف  هـالوم  تنک  نم  عادولا  هجح 

اهب هللا  کبرضف  ابذاک  تنک  نإ  هل  لاقف  هرکذأ  امم  رثکأ  هاسنأ  ام  راص  ینس و  تربک  نینمؤملا  ریمأ  ای  لاقف  کلاب  امف  اهترـضح  دقل 
.صربلا هباصأ  یتح  تام  امف  همامعلا  اهیراوت  ءاضیب ال 

لوسر نم  امهب  صتخی  مالکب  امهرکذیل  هثعب  دـق  ناک  ول  فورعم و  ریغف  ریبزلا  هحلط و  یلإ  اسنأ  ثعب  هنأ  نم  یـضرلا  هرکذ  ام  امأف 
وأ هعاس  دعب  عجری  فیکف  هرکذ  هتفرعمب و  رقأ  دق  الإ و  امهوحن  اهجوتم  هقراف  ام  هنأل  هتیسنأ  ینإ  لوقیف  عجری  نأ  هنکمأ  امل  هللا ص 

.عقی امم ال  اذه  رارقإلا  دعب  رکنیف  هتیسنأ  ینإ  لوقیف  موی 

صربلا باب  یف  فراعملا  باتک  یف  کلام  نب  سنأ  یلع  نینمؤملا ع  ریمأ  اهب  اعد  یتلا  هوعدلا  صربلا و  ثیدح  هبیتق  نبا  رکذ  دق  و 
هنع هفارحنا  نم  روهشملا  یلع  یلع ع  قح  یف  مهتم  ریغ  هبیتق  نبا  لاجرلا و  نایعأ  نم  فراعملا 580 ) . ) 

یناشاک

دوب هداتسرف  هک  یتقو  هثعب ) ناک  دق  و   ) ار کلام  نب  سنا  رم  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  دومرف  کلام ) نب  سنال  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
امه رکذی   ) هرـصب يوس  هب  ناشیا  دندوب  هدـمآ  هک  ینیح  رد  هرـصبلا ) یلا  ءاج  امل   ) ریبز هحلط و  يوس  هب  ریبزلا ) هحلط و  یلا   ) ار وا 
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هللا یلـص   ) ادخ ربمغیپ  زا  هلآ )) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  نم   ) دوب هدینـش  هک  يزیچ  ار  ناشیا  سنا  دـهد  دای  هب  هک  هعمـس ) ائیش 
ریبز هحلط و  هب  دوب  هتفگ  ربمغیپ  ترـضح  هچ  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  نامرف  زا  ناشیا  جورخ  ینعم  رد  امهانعم ) یف  ( ) هلآ هیلع و 

وا دیشاب و  ناملاظ  زا  امش  مالسلا و  هیلع  یلع  اب  دینک  هلتاقم  امـش  هک  دشاب  دوز  ینعی  ناملاظ ) هل  امتنا  ایلع و  نالتاقتـس  امکنا  : ) هک
.تداهش يارب  ناشیا  يوس  هب  داتسرف  ار  وا  ترـضح  نآ  دش  عقاو  لمج  زور  نوچ  .دوب و  سلجم  نارـضاح  هلمج  زا  سنا  .مولظم و 

نآ يوس  هب  تشگزاـب  سپ  مالـسلا ) هیلع  هیلا  عجرف   ) نآ زا  دوـمن  ضارعا  تداهـش و  نآ  زا  دـش  هدـیچیپ  سپ  کـلذ ) نع  يوـلف  )
دای هب  لاحلا  ینعی  .رما  نآ  زا  مدـش  هدـینادرگ  شومارف  نم  هک  یتسرد  هب  رمالا ) کـلذ  تیـسنا  ینا  : ) تفگ سپ  لاـقف )  ) .ترـضح

راتفگ نیا  رد  هدنیوگ  غورد  سنا  يا  یشاب  رگا  ابذاک ) تنک  نا  : ) هک دومرف  ترضح  سپ  مالسلا ) هیلع  لاقف   ) ار ربمغیپ  لوق  مرادن 
تسا نآ  حصا  ناشخرد و  يدیفس  هعمال ) ءاضیب   ) هبذاک هملک  نآ  ببس  هب  یلاعت  يادخ  وت  هب  دازاس  رهاظ  سپ  اهب ) هللا  کبرـضف  )

هدنشخرد دیفس  هعطق  هناحبـس  قح  وت  هب  دنک  اراکـشآ  ینعی  دشاب  اهب )  ) رد ریمـض  زا  لدب  هکنیا  هب  دشاب  رج  عضوم  رد  ءاضیب )  ) هک
رب دوـش  رهاـظ  هک  ار  صرب  تلع  راـتفگ ، نیا  هب  دوـمرف  هدارا  صربـلا ) ینعی   ) .راتـسد ار  نآ  دـناشوپن  هـک  هماـمعلا ) اـهیراوت  ـال   ) ار
زا دعب  هک  ینامز  رد  دعب ) امیف   ) ضرم نیا  هب  دش  التبم  درد و  نیا  ءادلا ) اذه   ) کلام نب  سنا  هب  دیسر  سپ  اسنا ) باصاف   ) .راسخر
دـش یمن  هدید  هک  دوب  سپ  يری ) ناکف ال   ) وا كرابمان  يور  رد  ههجو ) یف   ) دش ادیپ  صرب  ینامز  كدـنا  رد  ینعی  .دوب  لاقم  نیا 

تلاجخ و تهج  هب  هدیشوپ  عقب  رگم  ینعی  اعقربتم )  ) تیاور یضعب  رد  وا و  رب  دوب  هدش  هدنکفا  عقرب  هک  یتلاح  رد  رگم  اعقربم ) الا  )
نامدرم مالسلا  هیلع  نینموملاریما  هک  هدروآ  لوصفلا  یهتنم  رد  رهطالا  هحور  هللا  سدق  رهطم  نیدلا  هلملا و  لامج  خیش  .یگدنمرش 

راصنا زا  درم  هدزاود  سپ  هـالوم ) یلعف  هـالوم  تنک  نم  : ) هک هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمغیپ ترـضح  لوق  رد  دـناوخ  یهاوگ  هب  ار 
وت هکنآ  لاح  تداهش و  زا  ار  وت  دنک  یم  عضوم  هچ  سنا  يا  هک : دومرف  ترـضح  .دادن و  یهاوگ  کلام  نب  سنا  دنداد و  یهاوگ 

هدیسر نس  ربک  هب  نینموملاریما  ای  هک  تفگ  باوج  رد  دنا ؟! هدینش  تعامج  نیا  هچنآ  يا  هدینـش  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمغیپ زا 
صرب تلع  نامز ، كدنا  هب  همامعلا ) هیاروت  ضایبب ال  هبرضاف  ابذاک  ناک  نا  مهللا  : ) هک دومرف  ترـضح  .هتفایرد  ارم  یـشومارف  ما و 

.هلضملا هاوه  عبتا  هقحلا و  هداهشلا  متک  نم  یلع  هللا  هنعل  .دش  يراط  ار  وا 

یلمآ

ینیوزق

ار ناشیا  دروآ  دای  ات  دوب  هدـمآ  هرـصب  هب  هک  یتقو  ریبز  هحلط و  شیپ  دوب  هداتـسرف  ار  وا  کلام و  نب  سنا  اب  ترـضح  نآ  دومرف  و 
هلتاقم ترضح  نآ  اب  ناشیا  هک  ینعم  نآ  رد  ناشیا و  هرابرد  دوب  هدینش  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  هک  ینخس 

نآ راهظا  زا  هدش  هدینادرگرب  ینعی  ربخ  نآ  زا  دـش  هدـیچیپ  سنا  سپ  کلذ ) نع  يولف   ) دوب دـنهاوخ  ملاظ  نآ  رد  درک و  دـنهاوخ 
نآ سپ  تسا  هدنامن  نم  دای  رد  لاح  نآ  تسا  هدـیدرگ  شومارف  نم  زا  تفگ : ترـضح و  نآ  تمدـخ  هب  تشگزاب  و  دـچیپب ، رس 

غورد رگا  اعقربم  الا  يری  ناکف ال  ههجو  یف  دعب  امیف  ءادلا  اذه  اسنا  باصاف  صربلا  ینعی  هنع : هللا  یضر  دیسلا  لاق  دومرف : ترضح 
سپ صرب )  ) ینعی دیوگ : یم  هنع  هللا  یضر  دیس  همامع ، ار  نآ  دشوپن  هک  یناشخرد  يدیفـس  غورد  نآ  هب  يادخ  وت  رب  دنزب  یئوگ 

یم دورف  مک  مک  دش ، ادیپ  شرس  رد  صرب  لوا  دنیوگ : .عقرب  اب  رگم  دش  یمن  هدید  داتفا و  يور  رد  نآ  زا  دعب  تلع  نآ  زا  ار  سنا 
رگید یعون  نیرفن  نیا  ببـس  ربـخ و  نیا  تیفیک  و  دـنکفا ، يور  رب  عقرب  سپ  دیـسر  يور  هب  اـت  دیـشک  یم  شیپ  هماـمع  وا  دـمآ و 

.هدش روکذم 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 3961 

http://www.ghaemiyeh.com


یجیهال

، هللا لوسر  نم  هعمـس  ائیـش  امهرکذی  هرـصبلا ، یلا  ءاج  امل  ریبزلا ، هحلط و  یلا  هثعب  ناک  دق  کلام و  نب  سنال  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
، ابذاک تنک  نا  : » مالـسلا هیلع  لاقف  رمالا ، کلذ  تیـسنا  ینا  لاقف : هیلا ، عجرف  کـلذ ، نع  يولف  اـمهانعم ، یف  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص 
« .اعقربم الا  يریال  ناکف  ههجو ، یف  دعب  امیف  ءادـلا  اذـه  اسنا  باصاف  صربلا ، ینعی  همامعلا » اهیراوتال  هعمال  ءاضیب  اهب  هللا  کبرـضف 

دمآ هک  یتقو  رد  هک  ریبز  هحلط و  يوس  هب  ار  وا  داتسرف  یم  هک  دوب  هک  یتلاح  رد  ار  کلام  رسپ  سنا  رم  مالسلا  هیلع  تفگ  ینعی و 
هک دوب  نیا  نآ  .ناشیا و  تفـص  رد  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ ، لوسر  زا  تسا  هدینـش  هک  ار  يزیچ  درایب  ناـشیا  داـی  هب  هرـصب ، هب 
اب درک  دیهاوخ  هبراحم  رفن  ود  امش  هنیآ  ره  هک  دوب ، رضاح  سنا  ریبز و  هحلط و  هب  تفگ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادخ ، لوسر  يزور 

تداهش ناشیا و  ندروآ  رطاخ  هب  زا  ار  دوخ  دیچیپرد  سنا  سپ  دیشاب ، راکمتس  ملاظ و  رفن  ود  امش  هکنآ  لاح  مالـسلا و  هیلع  یلع 
ربـمغیپ زا  هک  ار  هچنآ  مدوب  هدرک  شومارف  نم  هک  تفگ  مالـسلا ، هیلع  وا  يوس  هب  هرـصب  زا  تشگرب  سپ  دوب ، هدینـش  هک  ار  هچنآ 

وت یـشاب  رگا  هک  مالـسلا  هیلع  تـفگ  سپ  مـتفگن ، ناـشیا  هـب  رما  نآ  رد  يزیچ  تـهج  نآ  هـب  مدوـب ، هدینـش  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلص 
رب ینعی  همامع ، ار  نآ  دـنکن  ناـهنپ  هک  يا  هدنـشخرد  دیفـس  هکل ي  نآ ، ببـس  هب  ادـخ ، وت  هب  دـنزب  سپ  لوق ، نیا  رد  يوگغورد 

.تسین همامع  نتخاس  ناهنپ  ياج  هک  وت  تروص 

سپ وا ، تروص  رد  نیرفن  نآ  زا  دعب  درد  نیا  سنا  هب  دیـسر  سپ  ار ، صرب  مالـسلا  هیلع  درک  دصق  هک  دـیوگ  یم  هللا  همحر  دـیس 
.سیپ نآ  ندوب  سیپ  دوشن  رهاظ  یسک  رب  ات  باقن ، اب  رگم  سنا  دش  یمن  هدید  هک  دوب 

ییوخ

-. دـجنملا اـملوم - اـکح  ضیرملل  ببـسی  ضیبا و  ارـشق  هلک  مسجلا  یف  ثدـحی  ضرم  صربـلا :)  ) .لـقاثت رمـالا : نع  يوـل ) : ) هغللا
: ریبزلا هحلطل و  لاق  هنا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  نم  هعمـس  ام  وه  هب  امهرکذـیل  امهیلا  هثعب  ناـک  اـم  مثیم : نبا  لاـق  ینعملا :

هیلع هئاعد  لقن  دعب  یلزتعملا  حراشلا  لاق  .عجرف و  کلذ ، نع  هیار  يول  هفرص و  نم  یقل  هثعب  املف  ناملاظ ، هل  امتنا  ایلع و  نالتاقتس 
یلـص هللا  لوسر  نم  امهب  صتخی  مالکب  امهرکذیل  هثعب  دـق  ناک  ول  و  فورعم : ریغ  فقوملا  اذـه  یف  هنا  روهـشم و  رخآ  فقوم  یف 

یف هب  فرتعا  امک  نامیالا  یف  هلزلزت  دـعب  ناکمالا  یفنل  هجو  ـال  لوقا : .خـلا  هتیـسنا - ینا  لوقیف  عجری  نا  هنکما  اـمل  هلآ  هیلع و  هللا 
لوط صربلاب  یلتبا  یتح  همالا  یلع  همحرلا  ندعم  نم  هیلع  ءاعدلل  هقاقحتـسا  و  ناکملا ، اذه  ریغ  یف  ول  هداهـشلا و  ءادا  نع  لودـعلا 

هچنادب ار  اهنآ  دـندوب و  هدـمآ  لمج  ههبج ي  هب  وا  تفلاخمب  هک  دور  ریبز  هحلط و  دزن  ات  دومرف  ار  کلام  نب  سنا  همجرتلا : .هرمع 
اهنادـب ادـخ  لوسر  دوب  هدینـش  هک  دوب  نیا  نآ  و   ) دـنک يروآداـی  دوب  هدینـش  هنیمز  نیا  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوـسر  زا 

درک و یچیپرس  ترضح  نآ  نامرف  ماجنا  زا  سنا  دیتسه .) راکمتس  وا  هب  تبسن  هکیلاح  رد  دوب  دیهاوخ  دربن  رد  یلع  اب  امش  دومرف :
صربـب تدـنوادخ  یئوگب  غورد  رگا  دومرف : نینچ  وا  هب  ترـضح  نآ  مدرک و  شومارف  ار  نآ  نم  هک  دـش  رذـتعم  دوـمن و  لـهاکت 

دعب دش و  راتفرگ  صرب  ضرم  هب  سنا  هرهچ  دیوگ : هیلع  هللا  همحر  یضردیس  .دنکن  ناهنپ  ار  نآ  همامع  هک  دنک  راتفرگ  یناشخرد 
.دوب هتسب  ورب  هک  يدنبور  اب  رگم  دشیمن  هدید  نآ  زا 

دنکفا هحلط  ریبز  دزن  رد  ار *** سنا  یلع  لمج  گنج  رد 
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دنپ دهد  دنک  ناشروآدای   *** ربمیپ زا  هدینش  هچنآ  ات 

دنوادخ زا  دومنن  یمرش  تخبدب *** دربن  یلع  نامرف 

دنب نیردنا  لوسر  راتفگ  شومارف *** هدش  ارم  هک  اتفگ 

دنویپ هرهچ  هب  تصرب  ددرگ   *** یئوگ غورد  رگا  دومرف 

ناهنپ همامع  رد  هن  هکنانوچ  ناشخرد *** صرب  زا  تخر  ددرگ 

يرتشوش

.اعقربتم الا  يری  ناکف ال  ههجو ، یف  دـغب  امیف  ءادـلا  اذـه  اسنا  باصاف  صربلا - ینعی  لاق - : هصاخلا ) هماـمالا  یف  نماـثلا - لـصفلا  )
یبنلا عمس  الجر  هللا  مکدشنا  لاقف : .هفوکلاب  هبحرلا  یف  هللا  سانلا  دشان  مالـسلا ) هیلع   ) ایلع نا  روهـشملا  دیدحلا : یبا  نبا  لاق  لوقا :

( هاداع نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا  هالوم  یلعف  هالوم  تنک  نم  : ) عادولا هجح  نم  فرصنم  وه  و  یل ، لوقی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )
و ینـس ، تربک  نینموملاریما  ای  لاقف  کلاب !؟ امف  اهترـضح  دـقل  کلام  نب  سنال  مالـسلا ) هیلع   ) لاقف .کلذـب  اودهـشف  لاجر  ماقف 

اماف .صربلا  هباصا  یتح  تام  امف  همامعلا ) اهیراوت  ءاضیب ال  اهب  هللا  کبرضف  ابذاک  تنک  نا  : ) هل لاقف  .هرکذا  امم  رثکا  هاسنا  ام  راص 
نبا رکذ  دق  و  لاق - نا  یلا  فورعم - ریغف  ریبزلا  و  هصاخلا ) همامالا  یف  نماثلا - لصفلا   ) هحلط یلا  اسنا  ثعب  هنا  نم  یضرلا  هرکذ  ام 

نایعا نم  صربلا  باب  یف  فراعملا )  ) باتک یف  سنا  یلع  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما اهب  اعد  یتلا  هوعدلا  و  صربلا ، ثیدح  هییتق 
نم دیدحلا  یبا  نبا  رکذ  امک  رمالا  تلق : .هنع  هفارحنا  نم  روهـشملا  یلع  مالـسلا ) هیلع   ) یلع قح  یف  مهتم  ریغ  هییتق  نبا  و  لاجرلا ،
نب رعصم  ینثدح  لاق : ریمع  نب  لیعامـسا  نع  هداشرا )  ) یف دیفملا  يورف  .مخ  ریدغ  ثیدح  هراکنال  صربلاب  سنا  یلع  هئاعد  نوک 

هالوم تنک  نم  (: ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لوق  یف  سانلا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع دـشنا  لاـق : .هریمع  نب  هحلط  انثدـح  لاـق : .مادـک 
: لاق سنا ! ای  مالـسلا :) هیلع   ) یلع هل  لاقف  .دهـشی  مل  موقلا  یف  کلام  نب  سنا  و  راـصنالا ، نم  ـالجر  رـشعانثا  دهـشف  هـالوم ) یلعف 
(: مالسلا هیلع   ) نینموملاریما لاقف  .تیسن  تربک و  نینموملاریما ! ای  لاق : اوعمس ؟ ام  تعمـس  دق  و  دهـشت ، نا  کعنمی  ام  لاق : .کیبل 

هاور .هینیع و  نیب  ءاضیب  اهتیار  دـقل  هللااب  دهـشاف  هحلط : لاق  هماـمعلا .) هیراوت  ـال  عضوب - وا  ضاـیبب - هبرـضاف  اـبذاک  ناـک  نا  مهللا  )
نب هللادبع  يور  لاقف : .یمعلاب  هیلع  مالـسلا ) هیلع   ) هئاعد هتداهـش و  مدـع  و  بزاع ، نب  ءاربلا  دوهـش  هدایز  عم  هلاجر )  ) یف یـشکلا 

هلبقتـساف .رـصقلا  نم  مالـسلا ) هیلع   ) یلع جرخ  لاـق : .شیج  نب  رز  نع  ورمع ، نب  لاـهنملا  نع  يراـصنالا ، میرم  یبا  نع  مـیهاربا ،
( انالوم ای  کیلع  مالـسلا  .هتاکرب  هللا و  همحر  نینموملاریما و  ای  کیلع  مالـسلا  : ) اولاقق .مئاـمعلا  مهیلع  فویـسلاب  نودـلقتم  ناـبکر 
وذ تباث  نب  همیزخ  و  بویاوبا ، دـیز  نب  دـلاخ  ماقف  هلآ .) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا باحـصا  نم  انهاه  نم  مالـسلا ) هیلع   ) یلع لاـقف 

مهنا اعیمج  اودهـشف  ءاقرو  نب  هصاخلا ) هماـمالا  یف  نماـثلا - لـصفلا   ) لیدـب نب  هللادـبع  و  هداـبع ، نب  دعـس  نب  سیق  و  نیتداهـشلا ،
، کلام نب  سنال  مالـسلا ) هیلع   ) یلع لاقف  هالوم .) یلعف  هالوم  تنک  نم  : ) مخ ریدغ  موی  لوقی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا اوعمس 
( امهلتباف هدـناعم  اهامتک  اناک  نا  مهللا  : ) لاق مث  موقلا ؟) عمـس  امک  امتعمـس  دـقف  ادهـشتف  اموقت  نا  اـمکعنم  اـم  : ) بزاـع نب  ءاربلاو 

ءاربلا اما  و  ادبا ، الضف  و ال  مالسلا ،) هیلع   ) یلعل هبقنم  متکی  نا ال  سنا  فلحف  .کلام  نب  سنا  امدق  صرب  و  بزاع ، نب  ءاربلا  یمعف 
هیف کلام :) نب  سنا  امدق  و  : ) تلق .هوعدلا  هتباصا  نم  دشری  فیک  لوقیف : .اذـک  اذـک و  عضوم  یف  وه  لاقیف  هلزنم  نع  لاسی  ناکف 
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یف و  هلاصخ )  ) یف قودصلا  هاور  .انلاجر و  یف  هیلع  انهرب  امک  ریثک  اهیف  هلثمف  .هخسنلا  نم  کلام ) نب  سنا  سار  مادق  و   ) فحـصم
یبنلا تعمـس  تنک  نا  لاقف : .سنا  یلع  لـبقا  مث  هربخ : یف  .یلجبلا و  دـلاخ  و  ثعـشالا ، نیرخآ  نیرفن  و  ءاربلا ، هداـیز  عم  هیلاـما ) )
هیطغت صربب ال  کـیلتبی  یتح  هللا  کـتاما  ـالف  .مویلا  یل  دهـشت  مل  مث  هـالوم ) یلعف  هـالوم  تنک  نم  : ) لوقی هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )

( هفراعم  ) یف هبیتق  نبا  هاور  .ربخلا و  .هرتست  امف  همامعلاب  هیطغی  صربب  یلتبا  دق  و  اسنا ، تیار  دقل  هللا  و  يراصنالا : رباج  لاق  .همامعلا 
لاو مهللا  (: ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لوق  نع  هلاس  مالـسلا ) هیلع   ) ایلع نا  موق  رکذ  و  صرب ، ههجوب  ناک  کـلام : نب  سنا  لاـق :

اهیراوت ءاضیبب ال  هللا  کبرـضف  ابذاک  تنک  نا  (: ) مالـسلا هیلع   ) یلع هل  لاقف  .تیـسن  ینـس و  تربک  لاقف  اداع ) نم  داع  هـالاو و  نم 
( هصاخلا همامالا  یف  نماثلا - لصفلا   ) لجر مکیلع  رهظیـس  هنا  اما  ( ) مالـسلا هیلع   ) هلوق حرـش  یف  دـیدحلا  یبا  نبا  هاور  و  هماـمعلا .)
( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا عمس  مکیا  رـصقلا : هبحرب  سانلا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع دشان  اولاق : .نییدادغبلا  خویـش  نع  موعلبلا ) بحر 

هرمع رخآ  یف  کلام  نب  سنا  لاس  الجر  نا  فرطم  نب  ناـمثع  يور  مثیم : نبا  لاـق  .خـلا و  هـالوم -) یلعف  هـالوم  تنک  نم  : ) لوقی
هماـیقلا موی  نیقتملا  سار  كاذ  هبحرلا ، موی  دـعب  یلع  یف  هنع  تلئـس  اثیدـح  متکا  ـال  نا  تیلآ  ینا  لاـقف : مالـسلا .) هیلع   ) یلع نع 

لوق هراکنال  ناک  صربلاب  سنا  یلع  مالـسلا ) هیلع   ) هءاعد نا  هصاـخلا  هماـعلا و  دـنع  روهـشملا  هلمجلاـب ، .مکیبن و  نم  هللا  هتعمس و 
یلص  ) یبنلا نم  هعمس  ائیـش  رکنا  امل  هنوک  یـضرلا  لقن  و  هالوم ) یلعف  هالوم  تنک  نم  : ) مخ ریدغ  یف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا
تیار لاق : هبده  یبا  نع  يورف  رادـلا  موی  ریطلا  ثیدـح  رکنا  امل  هنوک  یلامالا )  ) يور و  رم ، امک  ریبزلا  هحلط و  یف  هلآ ) هیلع و  هللا 

یلا يدـها  لاق : مالـسلا ) هیلع   ) کلذ ناک  فیک  و  هل : تلقف  .یلع  هوعد - یه  لاقف : اهنع - هتلاسف  .هباصعب  ابوصعم  کـلام  نب  سنا 
( مالـسلا هیلع   ) یلع ءاجف  .ریطلا  اذـه  یعم  لکای  کیلا  کقلخ  دـلحاب  ینتئا  مهللا  لاـقف : .يوشم  رئاـط  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا

رادـلا موی  ناـک  اـملف  لاـق - نا  یلا  یموـق - نم  ـالجر  نوـکی  نا  تببحا  و  لوغـشم ، کـنع  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبـنلا هل : تلقف 
مث هرتسی -  ـال  حـضوب  اـسنا  مرا  مهللا  لاـقف : ءامـسلا  یلا  هدـی  مالـسلا ) هیلع   ) یلع عفرف  .هتیـسن  ینا  تلقف : هتمتکف  یلع  یندهـشتسا 
ناک انابا  نا  تئبن  لاقف : يریمحلا  کلذ  مظن  بقانملا :)  ) یف .یلع و  هوعد  هذـه  یلع ، هوعد  هذـه  لاقف : هسار - نع  هباـصعلا  فشک 

همامالا یف  نماثلا - لصفلا   ) ابجتحم هللا  لوسر  ناک  اموی و  رـشب  هب  ایوشم  ءاج  رئاـط  یف  اـبجع  اـبجعم  اـبیجع  اثیدـح  يوری  سنا  نع 
رهدـلا ههجو  یف  هعفری  ناک  یتح  ءوسلا  هلانف  ابرک  يوح  مقـس  هب  لحی  ناب  سنا  یف  بوجحملا  هبر  اعد  دـقف  لاق : نا  یلا  هصاـخلا )
نوکی و  كاذـل ، يرخا  اذـهل و  هرم  سنا  نم  مالـسلا ) هیلع   ) هداهـشتسا نکمی  رتاوتم  نیربخلا  نم  الک  نا  ثیح  ابقتنم و  تاـم  یتح 

ضیفتـسم روهـشم  ریدغلا  ربخل  داهـشتسالا  نکلو  یناثلا ، دعب  ءاعدـلا  رثا  رهظ  نوکی  و  هیلع ، مالـسلا ) هیلع   ) اعدـف امهیلک  رکنا  سنا 
.عوفرم ربخ  ریخالل  و  دنسم ، دحاو  ریطلا  ربخ  نا  الا  ریبزلا  هحلط و  یف  عمس  امل  داهـشتسالا  لثم  دحاو  ربخ  ریطلا  ربخل  و  تفرع ، امک 

.یمعلاب و هیلع  اعدف  مالـسلا ) هیلع   ) هدشنتـسا امل  ریدغلا  ربخل  دهـشی  مل  اضیا  بزاع  نب  ءاربلا  نا  یـشکلا  ربخ  نم  تفرع  دق  و  اذه ،
یبا نب  مکحلا  نع  لیئارـساوبا  يور  لاقف : .اضیا  یمعلاب  هیلع  مالـسلا ) هیلع   ) اعدف .دهـشی  مل  اضیا  مقرا  نب  دیز  نا  داشرالا :)  ) يور
هیلع هللا  یلص   ) یبنلا عمس  الجر  هللا  دشنا  لاقف : .دجسملا  یف  سانلا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع دشنا  لاق : مقرا  نب  دیز  نع  نذوملا  نامیلس 

و نمیالا ، بناجلا  نم  هتـس  ایردـب ، رـشع  نثا  ماقف  هاداع ) نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا  هـالوم  یلعف  هـالوم  تنک  نم  : ) لوقی هلآ ) و 
مدنی ناک  يرصبب و  هللا  بهذف  هتمتکف  کلذ  عمـس  نم  یف  انا  تنک  و  مقرا : نب  دیز  لاقف  کلذب  اودهـشف  .رـسیالا  بناجلا  نم  هتس 
هءاعد هعیدو و  نب  دیزی  و  جـلدم ، نب  نمحرلادـبع  نامتک  هتباغ ) دـسا   ) یف يرزجلا  يور  .هللا و  رفغتـسی  هداهـشلا و  نم  هتاف  ام  یلع 

و رم ، يذ  نب  ورمع  هصاخلا ) همامالا  یف  نماثلا - لصفلا   ) ینثدـح لاق : .قاحـسا  یبا  نع  يورف  اضیا ، یمعلاب  امهیلع  مالـسلا ) هیلع  )
عمـس نم  هبحرلا  یف  سانلا  دشن  مالـسلا ) هیلع   ) ایلع نا  یـصحا  نم ال  ینثدح  و  یناه ، نب  یناه  و  بمو ، نب  دیعـس  و  عیثن ، نب  دیزی 
اوعمس مهنا  اودهـشف  رفن  ماقف  هاداع ،) نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا ، هالوم  یلعف  هالوم  تنک  نم  ( ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لوق 
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هعیدو و نب  دـیزی  مهنم  هفآ ، مهتباـصا  و  اومع ، یتـح  ایندـلا  نم  اوـجرخ  اـمف  موـق ، متک  و  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبـنلا نم  کـلذ 
نب یلعی  نب  هللادبع  نب  رمع  نع  هباغلا ) دسا   ) اضیا يور  .هرم  نب  یلعی  مالسلا ،) هیلع   ) هداشنتـسا يور  نمم  .جلدم و  نب  نمحرلادبع 
نم داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا  هالوم  یلعف  هالوم  تنک  نم  : ) لوقی هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا تعمـس  لاـق : هدـج  نع  هیبا  نع  هرم 

الجر رشع  هعضب  هل  دشتناف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا نم  کلذ  عمس  نم  سانلا  دشن  هفوکلا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع مدق  املف  هاداع ،)
نب هیجان  ناونع  یف  هاور  دهـش و  نم  یف  هدـع  و  يراصنالا ، لیحارـش  نب  دـیز  ناونع  یف  ربخلا  يور  .يرافغلا و  یلیل  نب  رماع  مهیف 

هدانساب هدسا )  ) یف اضیا  يرزجلا  يور  .هتابن  نب  غبصالا  مالسلا :) هیلع   ) هداشنتسا يور  نمم  .دهـش و  نم  یف  هدع  یعازخلا و  ورمع 
و ال لاق : ماق  الا  لاق  ام  مخ  ریدـغ  موی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا عمـس  نم  هبحرلا : یف  سانلا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع دـشن  لاق : .هنع 
و نصحم ، نب  هرمع  وبا  و  يراصنالا ، بویاوبا  مهیف  الجر  رـشع  هعـضب  ماـقف  لوقی : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا عمـس  نم  ـالا  موقی 

بزاع نب  دـیبع  و  یلولـسلا ، هدانج  نب  یـشبح  و  يراصنالا ، تباث  نبا  هللادـبع  و  تباـث ، نب  همیزخ  و  فینح ، نب  لهـس  و  بنیزوبا ،
( هصاـخلا هماـمالا  یف  نماـثلا - لـصفلا   ) هلاـضفوبا و  يراـصنالا ، هعیدو  نب  تباـث  و  يراـصنالا ، نـالجع  نـب  ناـمعنلا  و  يراـصنالا ،

لج زع و  هللا  نا  الا  : ) لوقی هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا انعمـس  انا  دهـشن  اولاقف : يراصنالا ، بر  دبع  نب  نمحرلادـبع  و  يراصنالا ،
نم ضغبا  و  هبحا ، نم  بحا  و  هاداع ، نم  داـع  و  هـالاو ، نم  لاو  مهللا  هـالوم ، یلعف  هـالوم  تنک  نمف  ـالا  نینموملا ، یلو  اـنا  ییلو و 

و نیتداهشلا ، يذ  و  فینح ، نب  لهس  و  بنیز ، یبا  و  هرمع ، یبا  و  بویا ، یبا  نوک  رهظی  ربخلا  اذه  نم  و  هناعا .) نم  نعا  و  هضغبا ،
و يراـصنالا ، هلاـضف  یبا  و  يراـصنالا ، تباـث  و  يراـصنالا ، ناـمعنلا  يراـصنالا و  دـیبع  و  یلولـسلا ، یـشبح  و  تباـث ، نـب  هللادـبع 
و هرم ، نب  یلعی  عامس  قباسلا  ربخلا  نم  رهظی  امک  .مخ  ریدغ  یف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا لوق  عمس  نمم  يراصنالا  نمحرلادبع 

رابخالا نم  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) هلوق اضیا ، یعازخلا  ورمع  نب  هیجان  و  يراصنالا ، لیحارـش  نب  دـیز  و  يراـفغلا ، یلیل  نب  رماـع 
یلع دـنع  انک  لاق : هنع  اضیا  دـسالا )  ) یف يرزجلا  يورف  لیفطلاوبا  مالـسلا ) هیلع   ) هداشنتـسا يور  نمم  .رخآ و  عمج  عامـس  هیتـالا 

دهشن اولاقف : .يراصنالا  همادقوبا  مهنم  الجر  رشع  هعبـس  ماقف  .ماق  الا  مخ  ریدغ  موی  دهـش  نم  یلاعت  هللا  دشنا  لاقف : مالـسلا .) هیلع  )
مث .بوث  نهیلع  یقلا  نددشف و  تارجـشب  رماف  جرخ  رهظلا  ناک  اذا  یتح  عادولا ، هجح  نم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا عم  انلبقا  انا 

یلوم انا  يالوم و  لج  زع و  هللا  نا  نوملعتا  سانلا ! اهیا  لاق : مث  .هیلع  ینثا  یلاعت و  هللا  دـمحف  ماق  مث  انیلـصف ، انجرخف  هالـصلا  يدان 
مهللا هالوم  یلعف  هالوم  تنک  نم  : ) لوقی كدیب  ذحآ  وه  .معن و  انلق : ارارم - کلذ  لوقیس  مکـسفنا ؟ نم  مکب  یلوا  انا  و  نینموملا ،

(، لبنح نب  دمحا  دنـسم   ) يورف ناذاز  مهنم  و  هصاخلا ) همامالا  یف  نماثلا - لصفلا  -. ) تارم ثالث  هاداع -) نم  داع  هالاو و  نم  لاو 
دـشنی وه  و  هبحرلا ، یف  لوقی  مالـسلا ) هیلع   ) ایلع تعمـس  لاق : ناذاز  نع  يزوجلا ) نبا  طبـس  هرکذـت   ) یف امک  يذـمرتلا ) ننـس   ) و

هثالث ماقف  هالوم !) یلعف  هالوم  تنک  نم  : ) مخ ریدـغ  موی  یف  لوقی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا عمـس  الجر  هللا  دـشنا  لوقی : سانلا 
هیلع و هللا  یلص   ) یبنلا لوق  یف  یناثلا  داز  .کلذ و  لوقی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا اوعمس  مهنا  اودهشف  .هباحصلا  نم  الجر  رـشع 

.هدیرب مهنم  .انسح و  ثیدحلا  نوکب  مکح  و  راد ) ثیح  و  راد ، امفیک  هعم  قحلا  ردا  و  هاداع ، نم  داع  و  هالاو ، نم  لاو  مهللا  (: ) هلآ
قلخ ماق  هبحرلا ، یف  سانلا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع دـشنا  امل  لاق : هدـیرب  نع  اضیا  هرکذـتلا )  ) یف امک  لبنح ) نب  دـمحا  لئاضف   ) يورف

و بهو ، نب  دیعـس  و  عیثن ، نب  دـیزی  و  رم ، يذ  نب  ورمع  مهنم  و  اودهـشف .) الجر  نوثالث  ماقف   ) ظفل یف  .کلذـب و  هل  اودهـشف  ریثک 
رتاوت رهظی  هنم  .کلذ و  هیاور  مهیـصحی  رخآ ال  عمج  نع  و  مهنع ، قاحـسا  یبا  نع  هباغلا ) دسا   ) هیاور یف  رم  دـق  یناه و  نب  یناه 

: لاق قورم  نب  یـسیع  نب  دیزی  نع  ادنـسم  یناغالا )  ) یف و  هلآ .) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لوق  لصا  رتاوتک  مالـسلا ) هیلع   ) هداشنتـسا
: لاق هنیدـملا  نم  تلق : مهیا ؟ نم  لاق : .زاجحلا  لها  نم  تلق : تنا ؟ نمم  یل : لاقف  هتئجف  زیزعلادـبع  نب  رمع  یلو  نمز  ماشلاب  تنک 

.تکـسف یلع : نم  لاق : .یلع  یلوم  تلق : مشاه ؟ ینب  يا  نم  لاق : .مشاـه  ینب  نم  تلق : مهیا ؟ نم  لاـق : شیرق  نم  تلق : مهیا ؟ نم 
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حرط و  هصاخلا ) همامالا  یف  نماثلا - لصفلا   ) سلجف فوص ، نم  ءاـسک  رازا و  یلع  اـئکتم  ناـک  .بلاـط و  یبا  نبا  تلق : نم ؟ لاـق :
( هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا كردا  نمم  ددـع  یلع  دهـشا  لاق : مث  .یلع  یلوم  هللا  انا و  لاـق : هردـص و  یلع  هدـی  عضو  مث  ءاـسکلا 

دیز و  بزاع ، نب  ءاربلا  یمع  و  سنا ، صرب  امک  .ربخلا و  هالوم - یلعف  هالوم  تنک  نم  هلآ :) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  لاق  لوقی :
يذلا يرهفلا  یلع  باذعلا  لزن  کلذک  ابذک ، نایـسنلا  مهئاعدال  رخآ  عمج  و  جلدم ، نب  نمحرلادبع  و  هعیدو ، نب  دیزی  و  مقرا ، نب 
یبنلا نا  عقاو ) باذـعب  لئاس  لاس  : ) یلاـعت هلوق  ریـسفت  یف  یبلعثلا  يورف  .اداـنع  کـلذ  هلوق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا یلع  رکنا 

نب ثرحلا  کلذ  غلبف  .راصمالا  دالبلا و  یف  عاش  و  راطقالا ، یف  راط  مالـسلا ) هیلع   ) یلع یف  لاق  اـم  لاـق  اـمل  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )
هیلع هللا  یلص   ) یبنلا يدی  نیب  اثجف  .دجسملا  لخدف  ءاج  و  اهلقع ، مث  دجـسملا  باب  یلع  اهخاناف  هل  هقان  یلع  هاتاف  .يرهفلا  نامعنلا 
هلیللا مویلا و  یف  یلصن  نا  انترما  و  کنم ، کلذ  انلبقف  .هلوسر  کنا  و  هللا ، الا  هلا  نا ال  دهـشن  نا  انترما  کنا  دمحم ! ای  لاقف : هلآ ) و 
عبـضب تعفر  یتح  اذهب  ضرت  مل  مث  .کلذ  کنم  انلبقف  .انلاوما  یکزن  و  تیبلا ، جحن  و  ناضمر ، رهـش  موصن  نا  و  تاولـص ، سمخ 

هیلع و هللا  یلـص   ) یبنلا لاقف  هللا ؟ نم  وا  کنم  یـش ء  اذـهف  هالوم ) یلعف  هالوم  تنک  نم  : ) تلق سانلا و  یلع  هتلـضف  و  کـمع ، نبا 
ام ناک  نا  مهللا  : ) لوقی وه  ثرحلا و  ماقف  .اثالث  اهلاق  ینم ) سیل  هللا و  نم  هنا  وه  الا  هلا  ـال  يذـلا  هللا  و  : ) هاـنیع ترمحا  دـق  و  هلآ )

یلع عقوف  رجحب  ءامـسلا  نم  هللا  هامر  یتح  هتقان  غلب  ام  هللا  وف  میلا ) اذـعب  انتئا  وا  ءامـسلا  نم  هراجح  اـنیلع  لـسراف  اـقح  دـمحم  لوقی 
- نماثلا لصفلا  (. ) جراعملا يذ  هللا  نم  عفاد  هل  سیل  نیرفاکلل  عقاو  باذعب  لئاس  لاس  : ) یلاعت لزنا  و  تام ، هربد و  نم  جرخف  هتماه 

مخ ریدـغ  ثیدـح  رکذ  هبقانم :)  ) یف يورـسلا  لاق  ماخـض  تادـلجم  یلا  انجتحال  هتایاور  ءاصقتـسا  اندرا  ول  و  هصاخلا ) هماـمالا  یف 
و نیمهـش ، نبا  و  هیودرم ، نبا  و  ینطق ، رادـلا  و  یناهبـصالا ، میعنوبا  و  ملـسم ، و  ير ، ذالبلا  و  يزاغملا ، بحاص  قحـسا  نب  دـمحم 
و شایع ، نبا  و  شمعالا ، و  هبعـش ، و  دعجلا ، نبا  و  هبیـش ، یبا  نبا  و  یناعمـسلا ، و  یـشوکرخلا ، و  یبلعثلا ، و  ینیوجلا ، و  ینالقابلا ،

نم لبنح  نب  دـمحا  هاور  و  لاـق : .یلـصوملا  یلعیوبا  و  یفاکـسالا ، و  هبر ، دـبع  نبا  و  هجاـم ، نبا  عیبلا و  نبا  و  يرهزلا ، و  یبعـشلا ،
هدقع نبا  و  هیالولا ،) باتک   ) یف اقیرط  نیعبس  فین و  نم  يربطلا  ریرج  نبا  و  اقیرط ، نیرـشع  ثالث و  نم  هطب  نبا  و  اقیرط ، نیعبرا 
هدقع نبا  و  ریدغلا ،)  ) باتک یبلهملا  لاله  نب  یلع  فنـص  و  لاق : .اقیرط  رـشع  هسمخ  هئم و  نم  یباعجلا  و  قرط ، هسمخ  هئم و  نم 

یلع هتاور  ءامـسا  هباتک  یف  يزارلا  روصنم  جرختـسا  و  ریدغلا ،) ربخ  هاور   ) باتک يرجـشلا  دوعـسم  و  مخریدـغ ،) يور  نم   ) باتک
هجاجتحا رتاوتملا  یف  تفرع  دقف  هفیقـسلا ، موی  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما هب  جتحی  مل  ناک  ول  نولوقی : انناوخا  .مجعملا و  فورح 

ونع یف  هئابدا  یف  يومحلا  لاق  اسار  مهضعب  هرکنا  دقف  رتاوتلا  قوف  هنوک  عم  .رم و  امک  مهیلع  اعد  یتح  عمج  هرکناف  .هتفالخ  مایا  هب 
یبنلا ناک  يذلا  تقولا  یف  نمیلاب  ناک  ایلع  نا  لاق : و  مخ ، ریدغ  بیذـکتب  دادـغبب  خویـشلا  ضعب  لاق  يربطلا : ریرج  نب  دـمحم  نا 

هیلع  ) یلع هصاخلا ) همامالا  یف  نماثلا - لصفلا   ) لئاضف یف  مالکلاب  ادـتباف  يربظلا  کـلذ  غلب  و  مخ ، ریدـغب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )
نب مثیهلا  دنع  تنک  یفریـصلا : لفون  نب  دمحم  لاق  لاق : هدقع  نبا  نع  دـیفملا ) یلاما   ) يور .مخ و  ثیدـح  قیرط  رکذ  و  مالـسلا ،)
مهل اورقت  ال  انباحـصال : تلق  هفینحوبا : لاقف  .مالک  اننیب  راد  و  مالـسلا ،) هیلع   ) ایلع انرکذـف  .هفینحوبا  انیلع  لخدـف  یقریـصلا ، بیبح 

نورقت ملف ال  لاق : .هتیور  دق  یلب و  لاق : كدنع ؟ وه  اما  هب ؟ نورقت  مل ال  لاق : مثیهلا و  هجو  ریغتف  مکومـصخیف  مخ  ریدـغ  ثیدـحب 
.هعمـس نم  هبحرلا  یف  سانلا  دـشن  مالـسلا ) هیلع   ) ایلع نا  مقرا  نب  دـیز  نع  لیفطلا  یبا  نع  تباث  یبا  نب  بیبح  هب  انثدـح  دـق  و  هب ،

؟ هلوق درن  وا  ایلع  بذکن  نحنف  مثیهلا : لاقف  کلذل ؟ سانلا  یلع  دشن  یتح  ضوح  کلذ  یف  يرج  دـق  هنا  نورت  الفا  هفینحوبا : لاقف 
هیلع هللا  یلـص   ) یبنلا لوقی  مثیهلا : لاقف  .موق  مهنم  الغ  دق  سانلا  نا  ملعت  کنکلو  هلاق ، الوق  درن  ایلع و ال  بذکن  ام  هفینحوبا : لاقف 

مهراکناب رقا  هفینحابا  مهماـما  نا  يرت  .مـالکلا  عطق  نم  ءاـج  مث  لاـق ؟ لوق  وا  لاـغ  ولغب  هیقتن  نحن و  قفـشن  و  هب ، بطخی  و  هلآ ) و 
هللا حتف  امب  مهنوثدحتا  اولاق : ضعب  یلا  مهـضعب  الخ  اذا   ) اوناک نیذلا  دوهیلاک  مهوبلغی ، الئل  هعیـشلا  لابق  یف  ادمعت  مخ  ریدغ  ربخل 
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لوقب مهنادـلب  مهتغل و  همئا  لمع  و  نونلعی .) ام  نورـسی و  ام  ملعی  هللا  نا  نوملعی  الوا  نولقعت ، القا  مکبر  دـنع  هب  مکوجاحیل  مکیلع 
یف کلذ  نم  یش ء  یلا  هراشالا  نع  اوتکسف  مهبتک ، یف  يومحلا  و  يرزجلا ، و  يدابآزوریفلا ، و  يرهوجلاک ، هتیـصو ، هفینح و  یبا 
متی نا  الا  هللا  یبای  مههاوفاب و  هللا  رون  هصاخلا ) همامالا  یف  نماثلا - لصفلا   ) اوئفطی نا  نودیری  : ) ائیـش نکی  مل  ناک  مخ )  ) و ریدغ ) )
هیف ماق  يذلا  عضوملا  وه  و  فورعم ، ریدـغ  مخ  و  (: ) مخ  ) یف هترهمج )  ) یف مهنم  دـیرد  نبا  لاق  امنا  و  (، ) نورفاکلا هرک  ول  هرون و 
نا بجعلا  نم  .حرصی و  مل  حول و  اضیا  وه  ناک  نا  و  مالـسلا )) هیلع   ) یلع نینموملاریما  لضفب  ابیطخ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا

یبنلا یلع و  یلع  مج  روزب  هیف  لئاق  مک  مخ  ریدـغب  انررم  مث  ریدـغلا : راـکنا  یف  هتدیـصق  یف  لاـق  یبصاـنلا  يدادـغبلا  خیـشلا  كاذ 
الئاق مالسلا ) هیلع   ) یلع دیب  اذخآ  هنامز  یلا  امئاق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا يری  نا  ریدغلا  یلع  هرصع  یف  رم  نا  دارا  لهف  یمالا 

هرابخا لمح  مهـضعب  .همث و  میهاربا  ری  مل  هیلع  رم  اذا  هناف  .میهاربا  ماقم  رکنیلف  هراـکنال  ادنتـسم  کـلذ  ناـک  اذاـف  .لوقلا  كاذ  هیف 
نیعبرا عمج  امل  نوماملا  نا  دیرفلا :) دقعلا   ) یفف .همصاخم  هثراح  نب  دیز  نیب  هنیب و  عقو  هنا  و  هعقاو ، یف  هصاخ  هیضق  ناک  هنا  یلع 

دیز نب  دامح  نب  لیعامـسا  نب  میهاربا  نب  قاحـسا  مهملکتم  ناک  و  هاضقلا ، یـضاق  مثکا  نب  ییحی  مهیف  و  هماـعلا ، ءاـملع  هلجا  نم 
یف قاحسال  لاق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا دعب  هفالخلاب  سانلا  یلوا  ناک  هنا  و  مالسلا ،) هیلع   ) نینموملاریما هیلضفا  مهیلع  لجسیل 
مل ام  رمع  رکب و  یبا  یلع  بجوا  له  ثیدحلا  اذه  تیاراا  هل : لاقف  .لعفف  هورا ، لاق : .معن  لاق : هیالولا ؟ ثیدح  يورت  له  : ) لاق ام 

( هصاخلا همامالا  یف  نماثلا - لصفلا   ) یـشل ء هثراح  نب  دیز  ببـسب  ناک  امنا  ثیدحلا  نا  اورکذ  سانلا  نا  لاقف : هیلع ؟ امهل  بجوی 
داع هالاو و  نم  لاو  مهللا  هالوم  یلعف  هالوم  تنک  نم  (: ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاقف  .یلع  ءـالو  رکنا  و  یلع ، نیب  هنیب و  يرج 

ادـیز ناف  نوماملا : لاق  .لجا  لاق : عادولا ؟ هجح  نم  هقرـصنم  دـعب  هلاق  سیلا  اذـه ؟ لاق  عضوم  يا  یف  نوماملا : هل  لاقف  هاداـع ) نم 
نبا یلوم  يالوم  لوقی  هنس  هرشع  سمخ  هیلع  تتا  دق  کل  انبا  نا  ول  تیارا  کسغنل ، اذهب  تیضر  فیک  مث  .ریدغلا  لبق  هتومب  لتق 

هزنتفا نوماملا : هل  لاقف  .معن  مهللا  قاحـسا : لاقف  نولهجی ؟ ام ال  سانلا  هفیرعت  هیلع  ارکنم  تنکا  کلذ ، ساـنلا  اـهیا  اوملعاـف  یمع ،
اوذـختا : ) هباتک یف  لوقی  یلاعت  هللا  نا  .مکبابرا  مکءاهقف  اولعجت  ال  مکحیو ! هلآ !؟) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا هنع  هزنت  اـمع ال  کـنبا 

.مهرما و اوعاـطاف  مهورما  نکلو  باـبرا ، مهنا  اومعز  ـال  و  اوماـص ، ـال  و  مهل ، اولـصی  مل  هنلا ) نود  نم  اـبابرا  مهناـبهر  مهراـبحا و 
لقاب سیل  وه  انیلاوم و  الهم  انمع  ینب  الهم  رعاشلا : لوقک  معلا  نبا  اهنم  ناعم  نیب  هکارتشال  لمجم  یلوملا  ناب  هتلالد  رکنا  مهـضعب 
توم قباسلا  بذـکا  امک  هنا  عم  دـحا  لک  اهملعی  یتلا  رومالاب  ربخی  انونجم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا ناک  لهف  هقباس  نم  اـطبخ 

لیقع و بلاطلا و  مع  نبا  ناک  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نا  اذه  لطبی  کلذک  .كاذ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لوق  لبق  دیز 
لقی مل  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نا  عم  .هلمجلا  قدصت  الف  .مهاخا  لب  مهمع  نبا  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما نکی  مل  و  رفعج ،

لـصفلا  ) یف یل  کلذ  یلاعت  هللا  لعج  ثیح  مکـسفنا  نم  مکب  یلوا  تسلا  یناب  ارارک  الوا  مهررق  لب  همدقملا ، نودب  مالکلا  كاذ 
هالوم تنک  نم  : ) لاق و  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما دـضعب  ذـخا  مث  یلب ، هرم : لک  یف  اولاقف  نآرقلا : هصاخلا ) هماـمالا  یف  نماـثلا -

مـالکلا نکی  مل  فـیک  .هسفنب و  هنم  یلوا  یلعف  هسفنب  هنم  یلوا  تـنک  نـم  لـک  نا  یف  احیرـص  مـالکلا  نوـکیف  هـالوم ) یلع  اذـهف 
مکالوم و نمف  لاق  ایدانم و  لوسرلاـب  عمـساف  مخب  مهیبن  ریدـغلا  موی  مهیداـنی  لاـقف : .تباـث  نب  ناـصح  هصقلا  مظن  دـق  و  اـحیرص ،

کتیضر ینناف  یلع  ای  مق  هل  لاقف  ایصاع  هیالولا  یف  انم  کل  ام  انیلو و  تنا  انالوم و  کهلا  ایماعتلا  كانه  اودبی  مل  اولاقف و  مکیلو ؟
ال هل : لاق  .تایبالا  هذه  دشنی  اناسح  عمـس  امل  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نا  يور  يزوجلا : نبا  طبـس  لاق  ایداه  اماما و  يدعب  نم 
: لاقف .هدابع  نب  دعس  نب  سیق  هصقلا  مظن  دق  و  حیرـصب ، سیل  فیک  .کناسلب و  انع  تحفان  انترـصن و  ام  سدقلا  حورب  ادیوم  لازت 
ام متح  همالا  یلع  یبنلا  هلاق  ام  نا  لیلج و  بطخ  هالوم  اذهف  هالوم  تنک  نم  یبنلا  لاق  موی  لیزنتلا  یتا  هب  اناوسل  ماما  انماما و  یلع  و 

نومیقی نیذـلا  اونمآ  نیذـلا  هلوسر و  هللا و  مکیلو  امنا  : ) لاقف یلاعت  هللا  باـتک  حـضوا  دـق  حیرـصب و  سیل  فیک  لـیق و  لاـق و  هیف 
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الئاس عوکرلا  یف  هالـصلا  یف  همتاخ  نینموملاریما  یطعا  امل  تلزن  هیـالا  نا  یف  بیر  ـال  و  نوعکار ) مه  هاـکزلا و  نوتوی  هالـصلا و 
یبنلا هصاخلا ) همامالا  یف  نماثلا - لصفلا   ) لوق دـعب  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما مهقوراف  یقل  دـق  و  ـالمجم ، نوکی  فیک  .لاـس و 

يالوم و تیـسما  تحبـصا و  بلاط  یبا  نبا  ای  کل  ائینه  لاقف : لـبنح ) نب  دـمحا  لـئاضف   ) هاور اـم  یلع  هیف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )
ياف الا  و  مهریغ ؟ ایندـب  مهترخآ  نورـشی  بانذالا  ءالوه  لاب  امف  .مهتـسایرل  اوسبل  ءاسورلا  کـئلوا  به  .هنموم  نموم و  لـک  یلوم 

عامجالا و  میلـسلا ، لقعلا  و  هیعطقلا ، هنـسلا  بانکلا و  مکحم  هیلع  لد  دـق  قحا و  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما نوک  نم  حـضوا  قح 
هداهشب هقح  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما یطعا  ام  و  نیدهاش ، هداهـشب  سانلا  قوقح  یطعن  مالـسلا :) هیلع   ) قداصلا لاق  .ققحملا و 
مهضعب دشنا  یلـصوملا : یفاص  نب  ورمع  یخیـش  انثدح  هترکذت :)  ) یف يزوجلا  نبا  طبـس  لاق  .ریدغلا و  ینعی  سفن - فالآ  هرـشع 
نسحوبا هل  ناکف  یناثملاب  عفشی  نمحرلا  يدل  اعومدلا  هنع  يرتمت  امه  اعوجهلا و  قرالا  کنیع  نع  یفن  ریدغلا : یف  تیمکلا  تایبا 

ایلع يارف  ارکفم ، تاب  اعینم و  ارطخ  اهلثم  را  ملف  اهوعیابت  لاجرلا  نکلو  اعیطا  ول  هیالولا  هل  نابا  مخ  ریدغ  حود  حودـلا  موی  اعیفش و 
اتیب هلوق  نم  یلع  هدـشناف  اعینم ) ارطخ  اهلثم  را  ملف   ) هلوق یلا  هدـشناف  تیمکلل  کتایبا  یلع  دـعا  هل  لاـقف  ماـنملا  یف  مالـسلا ) هیلع  )

عیضا اقح  هلثم  را  مل  اموی و  مویلا  كاذ  لثم  را  ملف  .اهیف  هدایز  رخآ 

همامالا یف  نماثلا - لصفلا   ) نا لبنح :) نب  دـمحا  لـئاضف   ) يورف .اروذـعم  ناـک  هیقت  متکی  ناـک  نم  .معن  .اروعذـم  لـجرلا  هبتناـف  ا 
انا و  ریدغلا ، موی  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ناش  یف  ثیدحب  کنع  ینثدـح  یل  انتخ  نا  مقرا : نب  دـیزل  لاق  .یفوعلا  کلملادـبع  هصاخلا )

جرخف .هفحجلاب  انک  .معن  لاقف : .ساب  ینم  کیلع  سیل  لاقف : .مکیف  ام  مکیف  قارعلا  لها  رـشعم  مکنا  لاقف : .کنم  هعمـسا  نا  بحا 
نم نینموملاب  یلوا  ینا  نوملعت  متـسلا  سانلا ! اهیا  : ) لاقف مالـسلا ) هیلع   ) یلع دضعب  ذخآ  وه  و  ارهظ ، هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا

و کلام ) نب  سنال  ( ) مالسلا هیلع   ) لاق فنصملا و  لوق  .تارم  عبرا  اهلاق  هالوم ) یلعف  هالوم  تنک  نم  : ) لاقف یلب ، اولاقف : مهـسفنا ؟
(. مالـسلا هیلع   ) نینموملاریما ینعی : ءاج ) امل  ریبزلا  هحلط و  یلا  هثعب  ناک  دـق  و   ) .اـهحتف یف  رتستب  لوتقملا  کـلام  نب  ءاربلا  وخا  وه 

امه يا  اـمهانعم :) یف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوـسر  نم  هعمـس  دـق  ائیـش   ) .اـسنا ینعی  امهرکذـی )  ) .هنیدـملا نـم  هرـصبلا ) یلا  )
هیلع ایغب  لـمجلا  یف  ریبزلا  هحلط و  ماـیق  یف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نم  سنا  هعمـس  یـش ء  دارملا  نا  رهاـظلا  هب و  نادوصقملا 

هلوقک .ریـسلا  لـها  عیمج  هرکذ  رتاوتم ، لـمجلا  رما  یف  ریبزلل  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبـنلا نم  لوقف  ناـک  فیک  و  مالـسلا .) هیلع  )
هیلع  ) یلع راس  هداتق : لاق  يربطلا :)  ) یفف .لمجلا  یلا  اهـصوخش  یف  اهیلع  باوحلا  بـالک  حـبن  یف  هشئاـعل  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )

هللادیبع رـصق  عضوم  دنع  اوقتلاف  مالـسلا .) هیلع   ) ایلع نودیری  هضرفلا  نم  اوراس  و  هشئاع ، ریبزلا و  هحلط و  دیری  هیوازلا  نم  مالـسلا )
دنع امتددعا  امتنک  نا  الاجر  الیخ و  احالـس و  امتددعا  دقل  : ) ریبزلا هحلطل و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع لاق  ناعمجلا  يءارت  املف  .دایز  نب 

( هصاخلا همامالا  یف  نماثلا - لصفلا   ) هل لاقف  اـثاکنا .) هوق  دـعب  نم  اـهلزغ  تضقن  یتلاـک  اونوکت  ـال  هناحبـس و  هللا  اـیقتاف  ارذـع  هللا 
ای نیبملا .) قحلا  وه  هللا  نا  نوملعی  و  قحلا ، مهنید  هللا  مهیفوی  ذـئموی  (: ) مالـسلا هیلع   ) یلع لاـقف  .ناـمثع  یلع  ساـنلا  تببلا  هحلط :

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا عم  تررم  موی  رکذتا  ریبذ ! ای  و  امکنم - ینم و  ینعی  نامثع - هلتق  هللا  نعلف  نامثع !؟ مدب  ینبلطتا  هحلط !
(: هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا کل  لاقف  .هوهز  بلاط  یبا  نبا  عدـی  ال  تلقف : .هیلا  تکحـض  و  یلا ، کحـضف  یلا  رظنف  منغ  ینب  یف 

يولف (. ) ادبا کلتاقا  هللا ال  و  اذه ، يریسم  ترس  ام  ترکذ  ول  و  معن ، مهللا  : ) لاقف ملاظ ) هل  تنا  و  هنلتاقتل ، وهز و  هب  سیل  هنا  .هص  )
ایـضاقتلا حاشولا  تاذ  ای  نسحا  هیلم و  تنا  ینایل و  نیلیطت  نایللا : یف  همرلا  وذ  لاق  .هلطم  يا : انایل ) ایل و  هنیدب  هاول   ) نم کلذ :) نع 

یف اـم  کـل  رهظی  کـلذ ) نع  يولف   ) ینعم نم  تفرع  اـمم  .اـمهرکذا و  تلق  يذـلا  رمـالا :) کـلذ  تیـسنا  ینا  لاـقف : .هیلا  عـجرف  )
دق ناک  ول  و  فورعم ، ریغف  ریبزلا  هحلط و  یلا  اسنا  ثعب  مالسلا ) هیلع   ) هنا نم  هرکذ  ام  ناب  فنـصملا  یلع  دیدحلا  یبا  نبا  ضارتعا 
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اهجوتم هقراف  ام  هنـال  هتیـسنا ، ینا  لوقیف : عجری  نا  هنکما  اـمل  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نم  اـمهب  صتخی  مـالکب  امهرکذـیل  هثعب 
نمف .عقی  امم ال  اذـه  رارقالا ؟ دـعب  رکنیف  هتیـسنا  ینا  لوقیف : .موی  وا  هعاس  دـعب  عجری  فیکف  هرکذ ، هتفرعمب و  رقا  دـق  الا و  امهوحن 

هیل رذع  یف  اریخا  لوقی  نا  وا ال  هیل  دـعب  اسنا  نکمی  ناکف  کلذ ) نع  يول  هنا   ) الوا لاق : لب  الوا ، رقا  اسنا  نا  لاق : فنـصملا  نا  نیا 
یلع مالـسلا ) هیلع   ) هئاعد ثیدـح  نا  فنـصملا  یلع  ضارتعالا  نکمی  ام  هیاغ  و  هصاخلا ) همامالا  یف  نماـثلا - لـصفلا   ) .هیـسن هناـب 
امک هفوکلا  هبحر  یف  مخ  ریدغ  ثیدـح  هراکنال  سنا  صرب  یلع  مالـسلا ) هیلع   ) هئاعد نوک  فورعملا  نکل  حیحـص ، صربلاب  سنا 
هیلع  ) لاـقف  ) .مهوـف باـتک  هعجارم  نودـب  هلاـب  یلع  دـمتعا  هنا  لـمتحی  و  اـهیلع ، فـقن  مل  هیاور  یلع  فـقو  فنـصملا  لـعل  و  رم ،

لوصحل یظفللا  دـیکاتلا  یلع  هلمح  نکمی  و  سنال ) مالـسلا ) هیلع   ) لاق و   ) ـالوا هلوق  دـعب  دـئاز  وه  و  خـسنلا ، یف  اذـکه  مالـسلا ))
ماقملا نم  هموهفملا  هیلبلا  کلتب  يا : اهب ) هللا  کبرضف   ) .نایـسنلا کئاعدا  یف  ابذاک ) تنک  نا   ) .ل وقملا  لوقلا و  نیب  ریثکلا  لصفلا 
هنوکل شربالاب  صربالا  ظفل  اولدبف  صربا  شربالا  همیذج  ناک  و  ءوس ، ءاضیب  هعمال ) هاضیب  (. ) یقارتلا تغلب  اذا  الک  : ) یلاعت هلوقک 

دیز ءاربلا و  یلع  مالـسلا ) هیلع   ) هواعد رم  .هرتس و  هنکمی  صربب ال  هیلع  مالـسلا ) هیلع   ) اعد همامعلا ) اهیراوت  ال   ) .هباقع فاخی  اکلم 
نامثع بختنا  امل  فوع  نب  نمحرلادبع  یلع  مالـسلا ) هیلع   ) اعد .مهریغ و  جلدم و  نب  نمحرلادـبع  و  هعیدو ، نب  دـیزی  و  مقرا ، نب 

اهب هترثآ  امنا  مالـسلا :) هیلع   ) یلع هل  لاق  نامثع  عیاب  اـمل  هنا  یبعـشلا  نع  هاروش )  ) یف هناوع  يورف  .يروشلا  یف  هل  رمع  هیمکح  یف 
- نماثلا لصفلا   ) یف مالسلا ) هیلع   ) یلع هوعد  تبیجتسا  هلئاوا : یف  يرکسعلا  لالهوبا  لاق  .مشنم و  رطع  امکنیب  هللا  قد  هدعب ، اهلانتل 
هب فختـسا  سبع  نم  لجر  یلع  مالـسلا ) هیلع   ) اعد .نییداعتم و  نیرجاهتم  الا  اتام  امف  نمحرلادـبع  نامثع و  هصاـخلا ) هماـمالا  یف 

هللادبع انا  : ) لوقی ربنملا  یلع  مالسلا ) هیلع   ) ایلع اندهش  لاق : ریبج  نب  میکح  نع  دیدحلا ) یبا  نبا   ) و داشرالا )  ) يورف مالسلا ) هیلع  )
کلذ یعدی  ال  نییبنلا ، ءایصوا  رخآ  و  نییصولا ، دیـس  انا  و  هنجلا ، لها  ءاسن  هدیـس  تحکن  و  همحرلا ، یبن  تثرو  هللا ، لوسر  وخا  و 

)؟ هللا لوسر  وخا  هللادـبع و  انا  اذـه : لوقی  نا  نسحیال  نم  : ) موقلا نیب  اسلاج  ناک  سبع  نم  لجر  لاقف  ءوسب ) هللا  هباـصا  ـالا  يریغ 
: اولاق اذه ؟ لبق  اضرع  هب  نوفرعت  لم  انلقف : هنع  هموق  انلاسف  دجسملا ، باب  یلا  هلجرب  رجف  ناطیـشلا  هطبخت  یتح  هناکم  نم  حربی  ملق 

هیلع  ) یلع ناک  يدوعسملا :) جورم   ) یفف .نمیلاب  سابعلا  نب  هللا  دیبع  ینبا  لتق  امل  هاطرا  نب  رسب  یلع  مالسلا ) هیلع   ) اعد .ال و  مهللا 
رهتشا و  هلقع ، بهذ  یتح  رسب  فرخف  هلقع ) هنید و  هبلسا  مهللا  : ) لاقف رسب ، یلع  اعد  هللا  دیبع  ینبال  رسب  لتق  ربخ  هاتا  نیح  مالسلا )

قزلا کلذ  برـضی  لزی  ملف  لدبا ، قرخت  املک  حوفنم  قز  هیدی  یف  لعج  و  بشخ ، نم  فیـس  هل  لعجف  هقرافی ، ناکف ال  .فیـسلاب 
ینمعطی فیک  اورظنا  لوقیف : هاری ، نم  یلع  لبقی  مث  هنم  لوانتی  ناک  امبر  و  هئرخب ، بعلی  لقعلا  لـهاذ  تاـم  یتح  فیـسلا  .کلذـب 

هنم لوانتف  هیفب  يوما  مث  هناکم ، یف  موی  تاذ  اجناف  کلذ ، نم  اعنم  ءارو  یلا  هادی  ثدـش  امبر  ناک  و  هللا ، دـیبع  انبا  نامالغلا  ناذـه 
- نماثلا لصفلا   ) .کلملا دبع  نب  دیلولا  مایا  یف  تام  .ینامعطی  نمحرلادـبع  مثق و  نامالغلا  ینوعنمت و  متنا  لاقف : .هعنم  یلا  اوردابف 

مهتا لاق : ریمع  نبا  عیمج  نع  داشرالا )  ) يور .هیواعم  یلا  هرابخا  عفری  ناک  لجر  یلع  مالـسلا ) هیلع   ) اـعد و  هصاـخلا ) هماـمالا  یف 
فلحتا مالسلا :) هیلع   ) نینموملاریما هل  لاقف  هدحجو  کلذ  رکناف  .هیواعم  یلا  هرابخا  عفرب  رازیعلا  هل  لاقی  الجر  مالـسلا ) هیلع   ) یلع

یتح هعمجلا  تراد  امف  كرـصب ) هللا  یمعا  ابذاک  تنک  نا  (: ) مالـسلا هیلع   ) نینموملاریما هل  لاقف  .ردب  .معن و  لاق : تلعف !؟ ام  کنا 
هامعب و مالسلا ) هیلع   ) هرصع یف  ناک  يذلا  ءانیعلا  یبا  دادجا  دحا  یلع  مالسلا ) هیلع   ) اعد .هرـصب و  هللا  بهذا  دق  داقی  یمعا  جرخا 

هنیب هبطاخملا  ءاساف  مالـسلا .) هیلع   ) ایلع ربکالا  هدج  یقل  ءانیعلا : یبا  ناونع  یف  هئابدا ) مجعم   ) یف يومحلا  توقای  لاق  .هدـلو  یمع 
هبذک لجر  یلع  مالـسلا ) هیلع   ) اعد .بسنلا و  حیحـص  وهف  هدج  دلو  نم  یمع  نم  لکف  .هدعب  هدلول  هل و  یمعلاب  هیلع  اعدـف  .هنیب  و 
تنک نا  کیلع  وعدا  مالـسلا :) هیلع   ) لاقف .هثیدـح  یف  لجر  مالـسلا ) هیلع   ) اـیلع بذـک  ناذاز : لاـق  هرـشعلا  لـئاضف  نعف  .یمعلاـب 

هیلع  ) یلع رم  اـضیا : هنع  .هرـصب و  بهذ  یتـح  فرـصنی  ملف  .هیلع  مالـسلا ) هیلع   ) اعدـف .مـعن  لاـق : .كرـصب  هللا  یمعی  نا  ینتبذـک 
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یلا هنبل - اهیلع  تعضو  امف  اهوانب  متی  نا ال  مالسلا ) هیلع   ) اعدف هتجشف  هعطق  هیلع  تطقسف  .اهنونبی  مه  دارم و  یف  راد  یلع  مالـسلا )
اسرو اوبهتنا  سانلا  نا  هبیتق :) نبا  نویع   ) يور اذه و  صربلا ) ینعی   ) .لقتـسم باتک  یلا  جیتحال  اهواصقتـسا  دیرا  ول  امم  کلذ  ریغ 

لصفلا  ) صیمق بلس  یمرـضحلا  قاحـسا  نا  يربطلا :)  ) یف .تصرب و  الا  هارما  هنم  تبیطت  امف  .لتق  موی  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسحلا نم 
هللادـبع نب  دـمحم  وه  و  طقرالا - رکذ  یف  بلاطلا ) هدـمع   ) یف .دـعب و  صربف  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسحلا هصاخلا ) همامالا  یف  نماثلا -

يرج یشب ء  هیق  نونعطی  امنا  و  بسنلا ، ثیح  نم  هیف  نعطی  هیف ال  نعطی  نم  يراخبلا : رـصنوبا  لاق  مالـسلا .) هیلع   ) رقابلا یخا  رهابلا 
یف و  اذه ، .رظنملا  هیرک  شعر  هب  هجولا  طقرا  راصف  هیلع  اعدف  ههجو ، یف  قصب  هنا  لاقی  مالـسلا ،) هیلع   ) دمحم نب  رفعج  نیب  هنیب و 

، یبنلا ایمرا  هذـمالت  ضعبل  امداخ  نیطـسلف - لها  نم  باتکلا  لها  ءاملع  نم  موق  معز  ام  یف  تشدارز - ناک  ماشه : لاـق  يربطلا :) )
اهنم جرخ  مث  .هیـسوجملا  نید  اهب  عرـشف  ناجیبرذآ  دـالبب  قحلف  .صربف  هیلع  هللا  اعدـف  هیلع ، بذـکف  هناـخف ، هدـنع  اریثا  هب ، اـصاخ 
اذه اسنا  باصاف   ) .همیظع هلتقم  مهنم  کلذ  یف  لتقف  .هنید  یف  لوخدلا  یلع  سانلا  رسقف  .هبجعاف  .خلبب  وه  بساتـشب و  وحن  اهجوتم 
هلالد ادبا ، مالسلا ) هیلع   ) هئاعد هباجتسا  .فیحصت و  هیرـصملا )  ) یف اعقربم )  ) و اعقربتم ) الا  يری  ناکف ال  ههجو  یف  دعب  ام  یف  ءادلا 

(. هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلاک هریغ  یف  اهنم  هدحاو  دجوت  مل  یتلا  هلیلجلا  هلئاضف  رئاسک  و  هیلع ، صوصنلاک  هتماما 

هینغم

، ایلع نابراحت  امکنا  : ) ریبزلا هحلطل و  لوقی  وه  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا هرضح  یف  ناک  اسنا  نا  يور  هدبع : دمحم  خیـشلا  لاق 
ایلع نا  روهـشملا  : ) لاقف دیدحلا  یبا  نبا  اما  .مثیم  یـضرلا و  فیرـشلا  لوق  عم  هدبع  دـمحم  خیـشلا  لوق  قفتی  و  ناملاظ .) هل  امتنا  و 

وه و  یل ، لوقی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  عمـس  الجر  هللا  مکدـشن  لاق : و  هفوکلاب ، هبحرلا  یف  هللا  ساـنلا  دـشان  مالـسلا  هیلع 
یلع لاقف  کلذب ، اودهـشف  لجر  ماقف  .هاداع  نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا  هالوم ، یلعف  هالوم  تنک  نم  عادولا : هجح  نم  فرـصنم 

نا مامالا : لاقف  .هرکذا  امم  رثکا  هاسنا  ام  راص  ینـس و  تربک  نینموملاریما  ای  لاقف : کـلاب .؟ اـمف  اهترـضح  دـقل  کـلام : نب  سنـال 
هوعدـلا صربلا و  ثیدـح  هبیتق  نبا  رکذ  دـق  ..صربلا و  هباصا  یتح  تام  امف  .همامعلا  اهیراوت  ءاضیب ال  اهب  هللا  کبرـض  ابذاک  تنک 

هبیتق نبا  و  لاجرلا ، نایعا  نم  صربلا )  ) باب فراعملا )  ) باـتک یف  کـلذ  رکذ  سنا ، یلع  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  اـهب  اـعد  یتلا 
برح ثیدـح  وه  سنا  یلع  ماـمالا  هوعدـل  بجوملا  ببـسلا  ناـکا  ءاوس  و  هنع .) هفارحنا  نم  روهـشملا  یلع  یلع  قح  یف  مهتم  ریغ 

هداهـشب تباث  نیثیدحلا  دحا  نا  اذه  ینعم  و  هاورلا ، قافتاب  هتوعد  باجتـسا  دق  هناحبـس  هللا  ناف  هالوم - تنک  نم  ثیدـح  ما  لمجلا 
حاحـصلا نم  هسمخلا  لئاضف  باـتک  رظنا   ) .رتاوتلاـب ناـتباث  نیثیدـحلا  نا  يا  اذـه ، ..کـلام  نب  سنلا  ههبج  یف  هعطاـسلا  هتیآ  هللا و 

(. یناثلا دصقملا  نم  لصفلا 38 و 152  هتسلا ،

هدبع

لوقی وه  ملـس و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  هرـضح  یف  ناک  اـسنا  نا  يور  سنـال  يول  عجر و  لاـق و  یف  ریمـضلا  لاـقف : هیلا  عجرف  … 
ناملاظ هل  امتنا  ایلع و  نابراحت  امکنا  ریبزلا  هحلطل و 

يرفعج

مالسالا ضیف 
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هرـصب هب  هک  یماگنه  دـنا ) هدومن  شهوکن  ار  وا  ناسیون  لاجر  هک  مرکا  ربمغیپ  باحـصا  زا   ) کلام نبا  سنا  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما 
ناشیا هرابرد  ترـضح ) نآ  رـضحم  رد   ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  هک  ار  ینخـس  اـت  داتـسرف  ریبز  هحلط و  دزن  ار  وا  دـمآ 

يراددوخ یهاوگ  نآ  زا  سنا  و  دنک ، يروآدای  اهنآ  هب  دیرگمتـس ) ار  وا  دومن و  دیهاوخ  گنج  یلع  اب  ریبز  هحلط و  امـش   ) هدـینش
رگا دومرف : وا ) هب  نیرفن  رد   ) ترـضح تسا ، هدـش  شومارف  نم  زا  ربمغیپ  نخـس  نآ  تفگ : تشگرب  راوگرزب  نآ  دزن  نوچ  درک و 

زا ار  نآ  همامع  هک  دتفا  وت  يور  رد  يدیفـس   ) دناشوپن ار  نآ  راتـسد  همامع و  هک  دـنزب  یناشخر  يدیفـس  وت  هب  ادـخ  یئوگب  غورد 
.دیامن ناهنپ  دناوتن  مدرم  رظن 

ینامز

هللا یلـص   ) ربمایپ نامدود  هب  تبـسن  دوب  هدنز  ترـضح  نآ  هک  ینامز  ات  تسا و  هدوب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  رکون  سنا 
يو رمع  هک  درک  اـعد  شا  هراـبرد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  هک  دوـب  ماـیا  نیمه  رد  .تشاد  یـصاخ  تیاـنع  هلآ ) هیلع و 

داتـشه رـسپ و  تسیب  دوب و  هدـنز  زیزعلادـبع  نب  رمع  نامز  ات  ترـضح  ياعد  زا  سنا  .دوش  نوزفا  شدالوا  لام و  ددرگ و  ینـالوط 
رد هبترم  دنچ  هک  دوب  یناسک  زا  سنا  دش  زاغآ  ناحتما  هتوب  هک  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  گرم  زا  سپ  تشاد …  رتخد 

یبا نبا  هچ  رگا  .درک  ادیپ  رییغت  شتروص  دیدرگ و  راتفرگ  یگنـشت  ضرم  هب  دش ، روک  دیدالب : مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  نیرفن  رثا 
: دیوگب ریبز  هحلط و  هب  دورب  تفای  تیرومام  سنا  هک  دندقتعم  هغالبلا  جهن  نیحراش  بلغا  یلو  درادـن  لوبق  ار  بلطم  نیا  دـیدحلا 

نیمه اب  مه  سنا  .دیئامن  یم  متـس  يوب  تبـسن  دـینک و  یم  گنج  وا  اب  امـش  هک  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  زا  مدینـش  نم 
تفگن دیوگب  یمومع  راکفا  ندش  نشور  يارب  دیاب  هک  ار  یبلطم  داد و  هدیقع  رییغت  هرصب  رد  یلو  دش  هرصب  مزاع  هفوک  زا  میمصت 

ماگنه هب   ) يرصع ره  رد  هیور  نیا  .ما  هدرک  شومارف  ار  بلطم  نآ  هک  داد  خساپ  تساوخ  حیضوت  وا  زا  ترـضح  یتقو  تشگزاب  و 
حرطم میرک  نآرق  ناوریپ  ندـش  نشور  يارب  نآرق  رد  ار  اروعاب  معلب  ناتـساد  ادـخ  .تسا  هتـشاد  دوجو  لوپ و ) …  ندـش  ریزارس 

 … تفرگ رارق  نمشد  تسد  تلآ  درک و  هدافتسا  ءوس  مالسلا ) هیلع   ) یسوم ندیبوک  يارب  دوخ  ملع  زا  وا  .تسا  هدومن 

يزاریش دمحم  دیس 

نم هعمس  امم  ائیش  سنا )  ) امهرکذی هرـصبلا ، یلا  ءاج  امل  ریبزلا ، هحلط و  یلا  هثعب  ناک  دق  و  کلام ، نب  سنال  مالـسلا - هیلع  لاق  و 
ریبزلا هحلطل و  لوقی  وه  و  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) لوسرلا عمـس  دـق  سنا  ناک  ثیح   ) اـمه اـنعم  یف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) لوسر

نع عمس  امب  امهایا  هرابخا  مدع  نع  ارذتعم  سنا )  ) لاقف هیلا ، هجرف  کلذ  نع  سنا )  ) يولف ناملاظ ) هل  امتنا  ایلع و  نابراحت  امکنا  )
رذـتعت اـمنا  سنت و  مل  ناـب  اـبذاک ) تنک  نا  ((-: ) هلآ هـیلع و  هللا  یلـص   ) لوـسر هلاـق  يذـلا  ( ) رمـالا کـلذ  تیـسنا  یلا  ( ) لوـسرلا

يا همامعلا ) اهیراوت  ال   ) ضیبا عملی  اصرب  يا  هعم ) ءاضیب ال  ( ) هیلبلا  ) یه و  مالکلا ، نم  مهفی  ام  یلا  دئاع  ریمضلا  اهب ) هللا  کبرضف  )
باصاف صربلا  ینعی  هر :)  ) یـضرلا لاق   ) ههبجلا یلع  هماعلا  لازنا  اهیفخت  اهیراوت و  یتح  كرعـش  صاصق  برق  یف  هلیلق ، نوکت  ـال 

(. اعقربم الا  يری  ناکف ال  ههجو ، یف  دعب ، امیف  ءادلا ، اذه  اسنا ،

يوسوم

لب هلازال  هناکم  نم  البج  لیزی  نا  هللا  یلا  اوهجوت  ول  همئـالا  نا  یف  کـشن  ـال  نحن  هیلول و  هللا  اهباجتـسا  هیولع  هوعد  هذـه  حرـشلا :
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امهرکذـی ریبزلا و  هحلط و  یقتلی  نا  اـسنا  فلک  ماـمالا  نا  اـهدافم  هربع و  هثداـحلا  هذـه  یف  انتدـیقع و  اـنداقتعا و  کـلذ  نم  رثـکا 
باجتـسا مامالا و  هیلع  اعدف  عجرف  هیار  يول  هفرـص و  نم  یقل  هثعب  املف  ناملاظ  هل  امتنا  ایلع و  نالتاقتـس  امکنا  هللا : لوسر  ثیدـحب 

منغ نب  رماع  نب  بدنج  نب  مارح  نب  دیز  نب  مضمـض  نب  رـضنلا  نب  کلام  نب  سنا  هباصالا  یف  .کلام  نب  سنا  همجرت  .هتوعد  هللا 
لوقی .هنع  هیاورلا  نم  نیرثکملا  دـحا  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  مداخ  یجرزخلا  يراصنالا  هزمح  وا  راـجنلا  نب  يدـع  نب 

ناک اهیف و  تام  هرصبلا و  نطق  مث  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  هافو  دعب  هنیدملاب  ماقا  نینس  رـشع  هللا  لوسر  مدخ  هنا  هسفن  نع 
یـسن ربک و  دق  هنا  یعداف  یبنلا  دجـسم  لیق  هبحرلا و  یف  مامالا  هدـشان  ام  سنا  یفخا  دـق  .یهتنا و  اهیف  اوتام  نیذـلا  هباحـصلا  رخآ 

تام .اهعمـس  مامالل  هبقنم  یفخی  نا ال  هسفن  یلع  لاقی - امک  ذخا - هب و  بیـصاف  صربلا  هبیـصی  نا  ابذاک  ناک  نا  مامالا  هیلع  اعدـف 
هنس 90.

یناقلاط

هیلع هّللا  یّلص  ربمایپ  زا  هک  ار  ینخس  ات  داتسرف  ریبز  هحلط و  شیپ  ار  کلام  نب  سنا  دمآ ، هرـصب  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  یماگنه  »
هیلع یلع  شیپ  سنا  دنتـشادزاب و  راـک  نآ  زا  ار  وا  .دروآ  ناـشدای  ارف  دـیوگب و  ناـشیا  هب  دوب  هدینـش  ود  نآ  هراـبرد  مّلـس  هلآ و  و 

راتفرگ ناـشخرد  يدـیپس  هب  تیادـخ  ییوگ  یم  غورد  رگا  : » دومرف ترـضح  نآ  .مدرک  شومارف  ار  نآ  تفگ : تشگرب و  مالّـسلا 
« .دناشوپن ار  نآ  همامع  هک  دیامرف 

زج نآ  زا  سپ  دیدرگ و  رادیدپ  صرب  شا  هرهچ  رد  دش و  يرامیب  نآ  راتفرگ  سنا  و  صرب ، يرامیب  ینعی  دیوگ : یم  یـضر  دـیس 
.دشن هدید  باقن  اب 

هدینش سک  ره  دنگوس  ادخ  هب  ار  امش  تفگ : داد و  دنگوس  ار  مدرم  هفوک  هبحر  هقطنم  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  تسا  نآ  روهـشم 
میوا يالوم  نم  سک  ره  : » دومرف نم  هرابرد  تشگ  یمرب  عادولا  هجح  زا  هک  یلاح  رد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  تسا 

ینادرم .دراد ،» یم  نمـشد  ار  وا  سک  ره  رادـب  نمـشد  دراد و  یم  تسود  ار  وا  سک  ره  رادـب  تسود  ایادـخ  تسوا ، يالوم  یلع 
يا تفگ : یهد ؟ یمن  یهاوگ  ارچ  یتشاد ، روضح  مه  وت  دومرف : کلام  نب  سنا  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  دـنداد ، یهاوگ  دنتـساخرب و 
یم غورد  رگا  دومرف : .مراد  رطاـخ  هب  هک  تسا  ییاـهزیچ  زا  شیب  ما  هدرک  شومارف  هچنآ  ما و  هدـش  هدروخلاـس  نم  نینمؤـملا  ریما 

.دش یسیپ  راتفرگ  هکنآ  ات  درمن  سنا  و  دناشوپن ، ورف  ار  نآ  همامع  هک  دنک  یسیپ -  - يدیپس راتفرگ  دنوادخ  ییوگ ،

ریما رگا  و  تسین ، فورعم  داتـسرف  ریبز  هحلط و  شیپ  ار  سنا  مالّـسلا  هیلع  یلع  تسا  هتفگ  هدرک و  لقن  یـضر  دیـس  هک  هچنآ  اـما 
ددرگرب و هک  تسین  نکمم  دـشاب ، هداتـسرف  ود  نآ  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  راـتفگ  رکذـت  يارب  ار  وا  نینمؤملا 

سپ هک  تسا  نکمم  هنوگچ  درک و  یمن  نآ  نتـسناد  تخانـش و  هب  رارقا  زاغآ  زا  دوب  نانچ  رگا  اریز  مدرک ، شومارف  ار  نآ  دیوگب 
.دتفا یمن  قافتا  الومعم  يزیچ  نینچ  دنک ، راکنا  رارقا ، زا  سپ  مدرک و  شومارف  دیوگب  ددرگرب و  يزور  زا  سپ  ای  یتعاس  زا 

یسیپ هب  هدش  راتفرگ  ناگرزب  شخب  رد  یسیپ  هب  ار  وا  ندش  راتفرگ  سنا و  رب  ار  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نیرفن  ناتـساد  هبیتق  نبا 
هرابرد هغلابم  يرادفرط و  هب  مهتم  هجو  چیه  هب  تسا و  مالّسلا  هیلع  یلع  زا  فارحنا  هب  روهـشم  هبیتق  نبا  .تسا  هدروآ  فراعملا  رد 

.تسین نینمؤملا  ریما 
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مراکم

ِهّللا ِلوُسَر  ْنِم  ُهَعِمَس  اّمِم  ًاْئیَش  امُهُرِّکَُذی  ِهَرْـصَْبلا  َیلِإ  َءاج  اَّمل  ِْرَیبُّزلا  َهَْحلَط َو  یلِإ  ُهَثََعب  َناک  ْدَق  ،َو  ٍِکلام ِْنب  ِسَنَِأل  مالـسلا : هیلع  َلاق  َو 
، َْرمَْألا َِکلذ  ُتیِْسنُأ  یِّنِإ  : َلاَقَف ِْهَیلِإ ، َعَجَرَف  ، َِکلذ ْنَع  يوَلَف  ، امُهانعَم یف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

مالسلا هیلع  َلاَقَف 

.ُهَماَمِْعلا اَهیِراَُوت  َال  ًهَعِمَال  َءاَْضَیب  اَِهب  ُهّللا  ََکبَرَضَف  ًابِذاَک  َْتنُک  ْنِإ 

هیلع هللا  یلص  ربمایپ  زا  ار  هچنآ  دورب و  ریبز  هحلط و  دزن  ات  تساوخ  ار  کلام  نب  سنا  دش  هرصب  دراو  مالسلا  هیلع  ماما  هک  یماگنه 
( تسا مالسلا  هیلع  یلع  هب  تبسن  اه  نآ  ملظ  هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ییوگـشیپ  روظنم   ) دوب هدینـش  اه  نآ  هرابرد  هلآ  و 

دزن هب  درک و  یچیپرـس  تیرومأم  نیا  زا  سنا  (. دـننک يراددوخ  مالـسلا  هیلع  یلع  اب  دوخ  تفلاخم  زا  ات   ) دـنک يروآدای  اـه  نآ  هب 
.ما هدرک  شومارف  ار  نآ  نم  : تفگ تشگرب و  مالسلا  هیلع  ماما 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

دنـس  ) . .دناشوپب ار  نآ  دناوتن  همامع  یتح  هک  هنوگ  نآ  دنک  التبم  یـسیپ )  ) يراکـشآ يدیفـس  هب  ار  وت  ادـخ  ییوگ  یم  غورد  رگا 
هب وا  ندش  التبم  کلام و  نب  سنا  رب  مالـسلا  هیلع  یلع  نیرفن  ناتـساد  : دیوگ یم  رداصم  باتک  رد  بیطخ  موحرم  هنامیکح : راتفگ 

هیلع یلع  هب  وا  هک  نیا  هجوـت  لـباق  هدرک و  لـقن  فراـعملا  باـتک  رد  ياـفوتم 276 )  ) يرونید هبیتق  نبا  ار  یـسیپ  صرب و  يراـمیب 
دّیـس زا  دـعب  تسا و  هدروآ  ءاـیلوالا  هـیلح  رد  ار  نآ  يافوتم 430 )  ) یناهفـصا میعن  وبا  نینچمه.تشادن  يا  هقالع  نادـنچ  مالـسلا 

كرادم ، لوا دلج  رد  ریدغلا  باتک  رد  هللا  همحر  ینیما  همالع  : دیازفا یم  سپس.هدرک  رکذ  ار  نآ  فراعملا  فئاطل  رد  یبلاعث  ، یضر
نب دّـمحم  » هک مینک  یم  هفاضا  ،ج 4،ص 242 .) هغالبلا جهن  رداصم  ) .تسا هدومن  رکذ  فیرـش  ثیدـح  نیا  يارب  يا  هظحالم  لباق 

( ( ،ص 674 دشرتسملا ) .تسا هدروآ  ار  نآ  دشرتسم  باتک  رد  مراهچ ) نرق  ياملع  زا  «) یعیش يربط  ریرج 

وا تروص  رس و  رد  صرب  دیفس  ياه  هکل  هک  تشذگن  يزیچ  تسا و  صرب  يرامیب  مالسلا  هیلع  ماما  روظنم  : دیوگ یم  یـضر  دّیس 
.دید یمن  باقن  یب  ار  وا  سک  چیه  سپ  نآ  زا  تشگ و  نایامن 

( . ًاعَقْرَبُم ّالإ  يُری  َناکَف ال  ، ِهِهْجَو یف  ُدَْعب  امیف  َءاّدلا  اَذه  ًاسَنَأ  َباصَأَف  ، َصَرَْبلا ِینْعَی  : ُیِضَّرلا َلاق  )

! تقیقح نامتک  رفیک 

هب هک  داد  تیرومأم  ار  وا  دناوخ و  ارف  ار  « کلام نب  سنا  دوب و« هدـمآ  هرـصب  هب  هک  درک  نایب  ینامز  ار  نخـس  نیا  مالـسلا  هیلع  ماما 
يا هلمج  هب  هراشا  ) .دنک نایب  دوب  هدینـش  اه  نآ  هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  هک  ار  يزیچ  دورب و  ریبز  هحلط و  يوس 

؛ دیملاظ هک  یلاح  رد  درک  دیهاوخ  گنج  یلع  اب  يدوز  هب  امش  » هک دوب  هدومرف  ود  نآ  هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هک  تسا 

ار نخـس  نیا  نم  : درک ضرع  دـمآ و  ترـضح  دزن  درک و  يراددوخ  راک  نیا  زا  سنا  ِناـِملاظ ) » َُهل  اـُمْتنأ  ًاـِّیلَع َو  ِنالِتاُقتَـس  اـمُکَّنِإ 
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اّمِم ًاْئیَـش  امُهُرِّکَذـُی  ِهَرْـصَْبلا  َیلِإ  َءاج  اَّمل  ِْرَیبُّزلا  َهَْحلَط َو  یلِإ  ُهَثََعب  َناک  ْدَـق  ،َو  ٍِکلام ِْنب  ِسَنَِأل  : مالـسلا هیلع  َلاق  َو  ( ؛ ما هدرک  شومارف 
( . َْرمَْألا َِکلذ  ُتیِْسنُأ  یِّنِإ  : لاقف ِْهَیلِإ  َعَجَرَف  َِکلذ ، ْنَع  يوَلَف  ، امُهانعَم یف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهّللا  ِلوُسَر  ْنِم  ُهَعِمَس 

همامع هک  هنوگ  نآ  دـنک  ـالتبم  صرب ) يراـمیب   ) يراکـشآ يدیفـس  هب  ار  وت  ادـخ  ، ییوگ یم  غورد  رگا  :» دومرف مالـسلا  هیلع  ماـما 
( . ُهَماَمِْعلا اَهیِراَُوت  َال  ًهَعِمَال  َءاَْضَیب  اَِهب  ُهّللا  ََکبَرَضَف  ًابِذاَک  َْتنُک  ْنِإ  : مالسلا هیلع  لاقف  ( ؛» دناشوپب ار  نآ  دناوتن 

.تسا نتخادنا  ریخات  يانعم  هب  « ّیل » هدام زا  يَول » »

.تسا راکشآ  نشور و  يانعم  هب  ًهَعِمال » »

.دیناشوپ یمن  ار  نآ  ینعی  اهیِراُوت » «ال 

سنا هک  تشذگن  يزیچ  تسا و  یسیپ  صرب و  يرامیب  ماما  روظنم  :» دیوگ یم  ًهَعِمال » َءاْضَیب   » هژاو ریـسفت  رد  هللا  همحر  یـضر  دّیس 
: ُیِضَّرلا َلاق  ( ؛» دز یم  باقن  یگدنمرش ) تلاجخ و  زا   ) هراومه هک  يا  هنوگ  هب  دش  شتروص  رد  يرامیب  نیا  راتفرگ 

( . ًاعَقْرَبُم ّالإ  يُری  َناکَف ال  ، ِهِهْجَو یف  ُدَْعب  امیف  َءاّدلا  اَذه  ًاسَنَأ  َباصَأَف  ، َصَرَْبلا ِینْعَی 

هدرک و لقن  یضر  دّیس  موحرم  دننامه  ار  ارجام  یضعب.دنا  هدرک  لقن  توافتم  ار  ناتـساد  ، قوف مالک  حرـش  رد  ناثدحم  ناخّروم و 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  راـتفگ  ییوگزاـب  يارب  کـلام  نب  سنا  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  دـنناد  یم  یتیرومأـم  هب  طوـبرم  ار  نآ 
وا اب  ناثدـحم  ناخروم و  زا  يرایـسب  هدرک و  لقن  دـیدحلا  یبا  نبا  هک  تسا  يزیچ  رتروهـشم  نآ  زا  یلو  ؛ داد ریبز  هحلط و  هراـبرد 

ادـخ هب  ار  امـش  : دومرف داد و  رارق  بطاخم  ار  مدرم  زا  یعمج  هفوک  رد  « هبحو » نیمزرـس رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  نیا  نآ  دـنقفاوم و 
هک تسا  هدینـش  عادولاهجح  زا  تشگزاب  ماگنه  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  ار  نخـس  نیا  یـسک  هچ  ، مهد یم  دـنگوس 

: دومرف

رد هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هبطخ  ریدـغ و  ناتـساد  هب  هراشا  ( »؟ ُهاداع ْنَم  ِداع  ُهالاو َو  ْنَم  ِلاو  َّمُهّللا  ُهالْوَم  ٌّیَلِعَف  ُهالْوَم  ُْتنُک  ْنَم  »
مداـخ  ) کـلام نب  سنا  هب  ور  ماـما.دومرف  نینچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  دـنداد  یهاوگو  دنتـساخرب  یعمج  تسا ) زور  نآ 

يا : درک ضرع  سنا  یهد ؟ یمن  یهاوگ  ارچ  يدوب  رـضاح  اج  نآ  رد  هک  وت  : دومرف درک و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  صوصخم 
یم غورد  رگا  : دومرف مالسلا  هیلع  ماما.مراد  رطاخ  رد  هک  تسا  نآ  زا  شیب  ما  هدرک  شومارف  هچنآ  هدش و  دایز  نم  نس  نانمؤمریما !
هیلع ماـما  نیرفن  هک  تشذـگن  يزیچ.دـناشوپن  ار  نآ  زین  هماـمع  هک  هنوگ  نآ  دزاـس  ـالتبم  یـسیپ  يراـمیب  هب  ار  وت  دـنوادخ  ییوگ 

 ( ،ج 19،ص 217 دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   ) . .تشگ التبم  يرامیب  نیا  هب  دش و  باجتسم  وا  قح  رد  مالسلا 

بتک زا  يرایـسب  رد  تسا و  روهـشم  قفاوم  لقن  نیا  : دـیوگ یم  دـیدحلا  یبا  نبا  مالک  هب  هراشا  زا  دـعب  رداـصم  رد  بیطخ  موحرم 
.دهد یم  عاجرا  ینیما ) همالع  هتشون   ) ریدغلا سیفن  باتک  لّوا  دلج  هب  هیضق  نیا  هرابرد  رتشیب  عالطا  يارب  سپس.تسا  هدمآ  هربتعم 

 ( ،ج 4،ص 242 هغالبلا جهن  رداصم  ) .

نیا زا  ارجام.دناد  یم  نایرب ) غرم  «) يوشم ریط   » ناتـساد هب  طوبرم  ار  هتفگ  شیپ  دادـخر  هک  تسه  هنیمز  نیا  رد  زین  یموس  تیاور 
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هـضرع هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ.داتـسرف  هیدـه  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  يارب  یناـیرب  غرم  یـصخش  هـک  تـسا  رارق 
مداخ ، کـلام نب  سنا  یلو  ؛ دـمآ مالـسلا  هیلع  یلع.دروخب  اذـغ  نیا  زا  نم  اـب  اـت  تسرفب  ار  تَقلَخ  ِنیرت  بوبحم  ادـنوادخ ! : تشاد
ًالعف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  : تفگ تساوخ  دورو  هزاجا  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  یماگنه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  صوصخم 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ.دوش  اذغ  مه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  اب  دیایب و  شدوخ  موق  زا  يدرم  تشاد  تسود  وا.تسا  راتفرگ 
يادص موس  هبترم  رد.تفگ  ار  خـساپ  نامه  سنا  زاب  تساوخ و  هزاجا  دـمآ و  مالـسلا  هیلع  یلع.درک  رارکت  ار  اعد  نامه  رگید  راب 

یلع يادص  دریذپ ؟ یمن  ارم  هک  هتخاس  لوغشم  دوخ  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  يزیچ  هچ  : دومرف دش و  دنلب  مالسلا  هیلع  ماما 
یبا نـب  یلع  : تـفگ تـسا ؟ رد  رب  یـسک  هـچ  سنا ! يا  : دومرف.دیـسر هـلآ  هـیلع و  هللا  یلــص  هـّللا  لوـسر  شوـگ  هـب  مالــسلا  هـیلع 

.دوش دراو  هدب  هزاجا  : دومرف.بلاط

دنوادـخ زا  راـب  هس  نم  یلع ! يا  : دومرف ترـضح.دیسر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تمدـخ  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤمریما  هک  یماـگنه 
مان يدوب  هدماین  موس  هبترم  رد  رگا  دنک  لوانت  نایرب  غرم  نیا  زا  نم  اب  ات  دتـسرفب  نم  دزن  ار  شقلخ  ِنیرت  بوبحم  هک  مدرک  اضاقت 

ربمغیپ.دـش عنام  سنا  راب  هس  ره  رد  مدـمآ و  راب  هس  نم  ادـخ ! لوسر  يا  : درک ضرع  مالـسلا  هیلع  یلع.متـساوخ  یم  ادـخ  زا  ار  وت 
ارجاـم نیا  ) .دـسر ارف  نم  موـق  زا  يدرم  هک  متـشاد  تـسود  : درک ضرع  يدرک ؟ نـینچ  ارچ  سنا ! يا  : دوـمرف هـلآ  هـیلع و  هللا  یلص 
یگژیو مالـسلا  هیلع  یلع  ، دیـسر ارف  وا ) زا  دعب  هفیلخ  نییعت  يارب  رمع  يرفن  شـش  ياروش  زور   ) رادـلا موی  هک  یماگنه  تشذـگ )

متفگ مدرک و  نامتک  ار  نآ  نم.تساوخ  یهاوگ  ناتساد  نآ  هرابرد  نم  زا  مالسلا  هیلع  یلع  : دیوگ یم  سنا  ، درک نایب  ار  دوخ  ياه 
.ما هدرک  شومارف  ار  نایرج  نآ 

زاس التبم  صرب ) يرامیب   ) يراکشآ يرامیب  هب  ار  سنا  ادنوادخ ! : درک ضرع  هدرک و  دنلب  نامسآ  يوس  هب  تسد  مالـسلا  هیلع  یلع 
.دنک یفخم  مدرم  زا  ار  نآ  دناوتن  هک 

هنوگ هب   ) تشاذگ یم  رـس  رب  يا  همامع  هتـسویپ  سنا  هک  تسا  هدمآ  ثیدحلا  عمجم  رد.دش  التبم  يرامیب  نیا  هب  دـعب  یتدـم  سنا 
زا دـعب  و.تسا  بلاـط  یبا  نب  یلع  نیرفن  ناـمه  هجیتن  نیا  : تفگ ، دـندرک لاؤس  وا  زا  (. دـناشوپ یم  ار  وا  تروص  زا  یـشخب  هک  يا 

،ص 655،ح 3) قودص یلاما   ) . .داد ناشن  ار  صرب  يدیفس  دز و  رانک  ار  دوخ  همامع  ، يوشم ریط  ناتساد  رکذ 

: تسا هدروآرد  رعش  هب  ار  یخیرات  نایرج  نیا  يافوتم 173 )  ) يریمح دیس 

ِلَسْرُْملا َیلإ  َيِدْهُأ  ٍِرئاط  یف   *** ِلَْبنْألا ِرَبَخ  ِیف  َِیتُأ  امَأ 

لِصْحَی َْمل  َناخ َو  ٌسَنأ  َو  ِهِدْشُر *** ِیف  َنَکَم  ٌهَنیفَس 

ِلَْزنُْملا ِمَکْحُْملا  ِیف  ْمُهالْوَم  يرَْولا ***   ّ ِلُک ِیَس  ُدّ ِهِّدَر  یف 

ِلَْکنْألا ِصَرَْبلِاب  يرَغ  َُّمث  ِهِدْشُر *** ْنَع  ِشْرَْعلا  وُذ  ُهَّدَصَف 

،ج 2،ص 283) بوشآرهش نبا  بقانم  ) .

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 3975 

http://www.ghaemiyeh.com


؟ تسا هدماین  دش  هداتسرف  هیده  ناونع  هب  لسرم  ربمغیپ  هب  هک  ینایرب )  ) غرم هرابرد  یشزرااب  تیاور  رد  ایآ 

ياقآ هک  نیا  زا  ار  وا  تسناوتن  اما  ؛ درک تنایخ  سنا  یلو  ؛ درک یم  تکرح  دوخ  ریـسم  رد  تاجن  یتشک  کی  نوچمه  هک  یناتـساد 
.دنادرگزاب دشاب  نایناهج  مامت 

.تسا هدش  هراشا  وا  ماقم  هب  دیجم  نآرق  رد  هک  ییالوم 

.دومن التبم  یتشز  صرب  يرامیب  هب  ار  وا  تشادزاب و  شدصقم  زا  ار ) سنا   ) ار وا  ، شرع بحاص  دنوادخ 

یعمج - دمآ الاب  رد  هک  هنوگ  نامه  - تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  یلع  هرابرد  نآ  رد  مهم  تلیضف  ود  هک  ار  ناتـساد  نیا  هک  نیا  بلاج 
- رداصم رد  بیطخ  موحرم  هتفگ  هب  - اه نآ  حاحـص  دـیناسم و  زا  يرایـسب  رد  دـنا و  هدومن  لقن  دوخ  ياه  باتک  رد  تنـس  لها  زا 

.تسا هدروآ  ریدغلا  باتک  لّوا  دلج  رد  ار  نآ  طوسبم  حرش  هللا  همحر  ینیما  همالع  میتفگ  هک  هنوگ  نامه  تسا و  هدمآ 

یسیلگنا

When Imam Ali ibn Abu Talib came to Basra , he sent Anas ibn Mālik to Talhah and az-
Zubayr to remind them of what he (Anas) himself had heard the Messenger of
Allāhuatan saying concerning them both, but he avoided doing so. When he came
back to Imām Ali ibn Abū Tālib, he said that he had forgotten that matter. Thereupon,
Imām Ali ibn Abū Tālib said: “If you are speaking a lie, Allāh will afflict you with white

.spots (leucoderm) which even a turban may not cover.” And so it was

Sayyid ar-Radi says: “White spot means leucoderma. After sometime this disease did
take place to Anas's face, so much so that he was never seen with his face
uncovered.”{The occasion and circumstances surrounding this statement, as related
by Sayyid ar-Radi, were as follows: During the Battle of the Camel, Imām Ali ibn Abū
Tālib sent Anas ibn Mālik to Talhah and az-Zubayr so that he should remind them of
the Prophet's statement to the following effect: “You both will fight Ali and will commit
excess in his regard.” Anas ibn Mālik went back stating that he had forgotten to
mention it. Imām Ali ibn Abū Tālib then uttered these words about him. However, it is
said that Imām Ali ibn Abū Tālib made this statement when he wanted Anas to confim
the Prophet's saying: “Whoever accepts me as his master, Ali is his master. O Allāh!
Love whoever loves Ali and hate whoever hates Ali.” Consequently, numerous
persons have testified to this hadīth, but Anas kept quiet [and did not narrate it)...
Then, Imām Ali ibn Abū Tālib said to him, “You, too, were present at Ghadir Khumm.
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What is keeping you silent on this occasion?” Anas said, “I have grown old and my
memory does not serve me well.” Imām Ali ibn Abū Tālib made this statement then, as
we read in these references:Ansāb al-Ashrāf of al-Balādhiri where the biography of
Imām Ali ibn Abū Tālib is discussed on pp. 156 - 57; Al-A'lāq an-Nafisah of Ibn Rustah,
p. 221; Latā 'if al-Ma'ārif of athTha'ālibi, pp. 105 - 106; Muhadarāt al-Udabā' of ar-
Rāghib, Vol. 3, p. 293; Ibn Abul-Hadid, Vol. 4, p. 74; Arjah al-Matālib of Shaikh
'Ubaydullāh al-Hanafi, pp. 578 - 80. In this regard, Ibn Qutaybah (Abdullāh ibn Muslim
ad-Dainūri [231 – 276 A.D./828 – 889 A.D.]) writes the following: “People have related that
Imām Ali ibn Abū Tālib asked Anas ibn Mālik about the Prophet's saying: 'O Allāh! Love
whoever loves Ali and hate whoever hates Ali,' and he replied, 'If you are a liar, may
Allāh afflict you with white spots which even a turban may not cover,”” as recorded on
p. 580 of Al-Ma'ārif. Ibn Abul-Hadid has also supported this view. Denying his
knowledge of the incident mentioned by Sayyid arRadi, he writes the following: “The
incident mentioned by Sayyid ar-Radi that Imam Ali ibn Abū Tālib sent Anas ibn Mālik
to Talhah and az-Zubayr is an unrecorded event. If Imām Ali ibn Abū Tālib had sent
him particularly to remind them of the Prophet's saying concerning them, then he
could hardly have come back and said that he had forgotten it because when he left
Imām Ali ibn Abū Tālib and went to those two individuals, he should have admitted
and remembered the saying; therefore, how could he, on his return after an hour or a
day, plead that he had forgotten it and deny it? This is something which cannot

.{ happen,” as stated on pp. 217 – 18, Vol. 19 of Sharh Nahjul-Balāgha
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اه همجرت 

یتشد
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ماجنا رب  ار  نآ  دنراد  طاشن  هک  هاگنآ  سپ  تسا ، يرارف  ندرک و  تشپ  و  طاشن ، ندروآ و  يور  ار  اه  لد  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد 
 . دینک تعانق  تابجاو  ماجنا  هب  تسا ، طاشن  یب  هدرک  تشپ  هک  هاگنآ  و  دیراداو ، تاّبحتسم 

يدیهش

ماجنا رب  دـنادرگرب ، يور  رگا  و  دـیراداو ، تابحتـسم  هب  ار  نآ  درآ  يور  لد  رگا  تسا  یندـنادرگرب  يور  ندروآ و  يور  ار  اـهلد 
.دیراد هدنسب  شاهبجاو 

یلیبدرا

ره زامن و  ياهتنـس  رب  ار  اهنآ  دینک  لمح  سپ  دنروآ  ور  هاگ  ره  سپ  ندرک  تشپ  تسندروآور و  ار  اهلد  رم  هک  یتسردب  دومرف  و 
زامن ياه  هضیرف  رب  اهنآ  هب  دینک  راصتقا  سپ  دندرک  تشپ  هاگ 

یتیآ

ندروآ يور  قوش  ار  لد  رگا  .نآ  زا  ندـنادرگرب  يور  لیم  ای  تسا  يراـک  هب  ندروآ  يور  قوش  ار  اـهلد  مالـسلا :) هیلع   ) دومرف و 
.نک هدنسب  تابجاو  نامه  هب  دوب  ندینادرگرب  يور  لیم  رگا  راداو و  تابحتسم  هب  ار  نآ  دوب 

نایراصنا

هب داد  تسد  تلالم  رگا  ،و  دیراداو تاّبحتسم  هب  ار  اهنآ  دروآ  يور  طاشن  رگا  ، تسا یلالم  یطاشن و  ار  اهلد  : دومرف ترضح  نآ  و 
 . دینک افتکا  تابجاو  يرازگرب 

اه حرش 

يدنوار

، لفاونلا یلع  اهولمحاف  هلبقم  تناک  اذاف  تربدا  امبر  هرم و  تاعاطلا  یلا  طاشنلاب  لبقت  اـهنا  ینعی : اراـبدا  ـالابقا و  بولقلل  نا  هلوق  و 
.هیعمسلا تابجاولا  یه  ضئارفلا  .تابجاولا و  یلع  هدئازلا  تادابعلا  نم  هلفانلا  .لفاونلا و  لعف  يا  اهوعدا ، اهولفک و  يا :

يردیک

دنع ضرفلا  یلع  رـصتقی  و  اهطاسبنا ، دـنع  لفاونلا  نم  دادزی  نا  یغبنیف  اهنع ، اضارعا  اضابقنا و  و  تاعاطلا ، یلا  اطاشن  اـطاسبنا و  يا 
.یقبا ارهظ  عطق و ال  اضرا  تبنملا ال  ناف  ادح  دهجی  ردکی و ال  و ال  اهضابقنا ،

مثیم نبا 

هدنـسب بابجاو  هب  دـندنادرگرب ، ور  هک  یماگنه  و  دـیراداو ، تابحتـسم  هب  ار  اهنآ  دـندروآور  هک  یتقو  دـنراد  رابدا  لابقا و  اـهلد  )
رد نوچ  دهد  یم  صاصتخا  تابحتسم  هب  ار  اهلد  يروآور  لابقا و  مالسلا ) هیلع   ) ماما .تشذگ  اهلد  رابدا  لابقا و  ینعم  البق  دینک .)
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.درادن دایز  شیاجنگ  هک  رابدا  تلاح  فالخرب  دراد  ار  تابجاو  تابحتسم و  شیاجنگ  لد  تلاح  نیا 

دیدحلا یبا 

 . ِِضئاَرَْفلا یَلَع  اَِهب  اوُرِصَْتقاَف  ْتََربْدَأ  اَذِإ  ِِلفاَوَّنلا َو  یَلَع  اَهُولِمْحاَف  ْتَلَْبقَأ  اَذِإَف  ًارَابْدِإ  ًالاَْبقِإ َو  ِبُولُْقِلل  َّنِإ  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

.امهنع هرات  ربدت  لمعلا و  یلع  ملعلا و  یلع  هرات  لبقت  نادبألا و  لمت  امک  لمت  بولقلا  نأ  بیر  ال 

اودأ لب  هلفانلا  یلع  اهب  اورـصتقا  ینعی  سیل  لفاونلا  یلع  اهولمحاف  لمعلل  تحاترا  تطـشن و  دق  يأ  هلبقم  اهومتیأر  اذإف  یلع ع  لاق 
بلقلا رضحی  لمعب ال  عافتنا  هنإف ال  ضئارفلا  یلع  اهب  اورصتقاف  تمئس  لمعلا و  تلم  دق  اهومتیأر  اذإ  کلذ و  دعب  اولفنت  هضیرفلا و 

«. ( بلقلا هرضحی  ال  :» ا هیف ( 

یناشاک

نوچ سپ  تلبقا ) اذاـف   ) ینداد تشپ  تسا و  ینداـهنور  ار  اـهلد  رم  هک  یتسرد  هب  اراـبدا ) ـالابقا و  بولقلل  نا  مالـسلا : هیلع  لاـق  (و 
( تربدا اذا  و   ) نآ رد  ناشیا  عاستا  طاشن و  تهج  زا  اه  هلفان  رب  ار  ناشیا  دـینک  لمح  سپ  لفاونلا ) یلع  اهولمحاف   ) اهلد دـنیآ  شیپ 
دـننکن و ادـیپ  لـالم  اـت  اـه  هلفاـن  نود  اـه ، هضیرف  رب  نآ  هب  دـینک  راـصتقا  سپ  ضیارفلا ) یلع  اـهب  اورـصتقاف   ) دـننک تشپ  نوچ  و 

.نآ هب  نایتا  هب  دنوشن  كانتفوک 

یلمآ

ینیوزق

رابدا هاگره  و  اه ، هلفان  رب  ار  اهلد  دیرادب  دیامن  لابقا  نوچ  یلالک ، یطاشن و  ینعی  .يرابدا  دشاب و  یلابقا  ار  اهلد  یتسرد  هب  دومرف :
.اه هضیرف  رب  دیئامن  راصتقا  دنیامن 

یجیهال

ینعی و .ضئارفلا » یلع  اورـصتقاف  تربدا  اذا  لـفاونلا و  یلع  اـهولمحاف  تلبقا  اذاـف  اراـبدا ، ـالابقا و  بولقلل  نا  : » مالـسلا هیلع  لاـق  و 
یب ندـنادرگور و  تقو  ندرک و  تداـبع  هب  تسا  یندوـب  قیاـش  ندروآور و  تقو  اـهلد  يارب  زا  قـیقحت  هب  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ 

، طقف ار  تابجاو  دینک  ادا  تابجاو و  رب  تابحتـسم  زا  دـینک  راصتقا  سپ  درکن ، تبغر  درک و  رابدا  هاگره  سپ  نآ ، زا  تسا  یتبغر 
.تسین زیاج  لاح  چیه  رد  تابجاو  كرت  هک  اریز 

ییوخ

، لایعلا هلق  هیویندـلا و  لغاشملا  هلقب  لمعلل  غارفلا  نع  نامیالا و  هوق  نع  شان  هحلاصلا  لامعالا  هدابعلا و  یلع  بولقلا  لابقا  ینعملا :
هدابعلا یلا  بولقلا  بلجل  نیدومعک  مالسالا  یف  هعامجلا  هعمجلا و  عرـش  رابتعالا  اذهب  و  حلاصلا ، لمعلل  عامتجالا  نع  ابلاغ  اشنی  و 

لفاون ماجنا  هب  ار  اهنآ  دـنراد  نادـب  لابقا  نوچ  تسیراـبدا  لاـبقا و  تداـبع  ریخ و  راـک  رد  ار  اـهلد  دومرف : همجرتلا : .ریخلا  لـمع  و 
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.دینک افتکا  ضئارف  ماجنا  نامه  هب  دنا  هدرک  تشپ  نادب  دنا و  هتسخ  نوچ  و  دیراداو ،

قنور دتف ز  دوش  هتسخ  هگ   *** قح يوس  یهگ  دنک  يور  لد 

لئاضف نک  تسدب  شوکیم و  لفاون *** رد  تسا  قح  يوس  نوچ 

سپاو ریگب  شا  هلفان  زا  سب *** تا  هضیرف  دوب  هتسخ  نوچ 

يرتشوش

یفف هنم  ابیرق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نع  لوقا و  تادابعلا و ) …  نم  مالـسلا ) هیلع   ) هنیب ام  یف  نوعبرـالا - یناـثلا و  لـصفلا  )
لوالا نسحلا  ابا  نا  يور  و  هضیرفلاب - مکیلعف  تربدا  اذا  اولفنتف و  تلبقا  اذاف  ارابدا  الابقا و  بولقلل  نا  مالـسلا ) هیلع   ) هنع یفاکلا ) )

.هلفانلا كرت  متها  اذا  ناک  مالسلا ) هیلع  )

هینغم

هللا و نم  فوخلا  و  هباسح ، ادغ و  فقوملا  لوه  و  هتشحو ، ربقلا و  و  هتارکـس ، توملا و  روصت  و  بلقلا ، روضح  انه  لابقالاب  دارملا 
ههکن هدابعلا  هاجانملا و  یف  .هیهال و  هلغاش  ایند  یلا  فارـصنالا  کلذ و  نع  لوهذلا  رابدالاب  دارملا  و  هتبطاخم ، نم  هبیهلا  و  هتمظع ،

اذا مامالا : لوقی  .هیف و  يوهلا  عم  الا  هتذلب  رعـشت  بیطلا ال  ماعطلاک  امامت  لابقالا  اذه  عم  الا  ناک  نم  انئاک  دـحا  اهـسحی  هوالح ال  و 
هـصرفلا هذـه  منتغاـف  هباوث - توجر  و  هللا ، باذـع  نم  تفخ  و  کـترخآ ، كریـصم و  اـهیف  تروـصت  هیناـمحر ، هعاـس  کـتفداص 

..اهدحو و هضیرفلا  یلع  رـصتقت  و ال  حبـس ، بقع و  لفاونلا و  لصو  هتایآ ، نم  لتا  و  هجان ، هعدا و  و  هللا ، رکذ  نم  رثکا  و  هیبهذـلا ،
کل بلجت  و ال  ارـض ، کنع  عفدـت  هدـماج ال  هفاج  تاکرحب  کسفن  بعتت  ـالف  هتنج  هراـن و  هللا و  نع  هلغاـش  هلغـشم  یف  تنک  اذا 

.لاح و لک  یلع  هعاطلا  نم  دبال  و  لابقالا ، دیق  الب  اهب  رما  هللا  نال  اربدـم ، ما  تنک  البقم  هضیرفلا  یف  نواهتلا  كایا و  نکل  ..اعفن و 
و هیفاک ، هیزجم  هحیحـص  هذـه  و  لابقا ، الب  نکل  و  اهطرـش ، یلع  اهیدوت  هدابع  نیمـسق : یلع  هدابعلا  ناب  ءاـهقفلا  لوق  عم  اذـه  قفئی 

عمجت هدابع  .اهیلع و  باوثلا  قحتـست  نکل ال  و  هیلووسملا ، باـقعلا و  نم  كررحت  فیلکتلا و  کـنع  طقـست  يا  هلوبقم  ریغ  اـهنکل 
.یلاعت هللا  نم  باوثلا  رجالا و  اهیلع  قحتست  يا  اضیا  هلوبقم  هیزجم و  هحیحص و  هذه  و  ماتلا ، لابقالا  عم  اهیف  ربتعی  ام  لک 

هدبع

هنم اهللم  اهرابدا  لمعلا و  یف  اهتبغر  بولقلا  لابقا  ارابدا : الابقا و  بولقلل  … 

يرفعج

مالسالا ضیف 

دیدرگ و ادـیوه  سنا  يور  رد  درد  نیا  نآ  زا  سپ  هک  تسا  یـسیپ  صرب و  يدیفـس  نآ  زا  دارم  دـیامرف (: همحرلا  هیلع  یـضردیس 
ور ندرک و  ور  ار  اهلد  تسا : هدومرف  تابجاو ( هب  نداد  تیمها  رد   ( مالسلا هیلع  ماما  .دنبوراب  رگم  دش  یمن  هدید  یگدنمرش ( زا  ( وا
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هاگ ره  و  دیراداو ، تابحتـسم  ماجنا  هب  تابجاو ( رب  هوالع   ( ار اهنآ  دندرک  ور  نوچ  سپ  تسا ، یگدنام ( یگدامآ و   ( یندنادرگرب
مه بلق  روضح  ار  صخـش  هچ  رگا  تسین  زئاج  لاح  ره  هب  تابجاو  كرت  اریز   ( دـیئامن ءاـفتکا  تاـبجاو  ماـجنا  هب  دـندنادرگرب  ور 

). دشابن

ینامز

ناسنا یتسه  هک  رظن  نیا  زا  .تسا  مه  هب  کیدزن  كرد )  ) و لقع ) ( ) روعـش ( ) رکف  ) هملک اـب  ثیداـحا  میرک و  نآرق  رد  بلق  هملک 
زا یتمسق  هک  یئاج  ات  دارذگ  یم  رثا  بلق  رد  عیرس  یلیخ  یحور  ضراوع  رگید  تهج  زا  دراد و  بلق  دوجو  تمالس و  هب  یگتسب 

.تسا هداد  تبـسن  بلق  هب  ار  رثات  طاشن و  مالـسلا ) هیلع   ) ماما دنـشخب  یم  دوبهب  بلق  ناـمرد  قیرط  زا  ار  باـصعا  یناور و  ضارما 
هب طقف  دوبن  طاـشن  یتقو  دـشاب  یم  طاـشن  لاـح  رد  تسا  مزـال  تداـبع  هک  تسا  هداد  هجوت  شیاـمرف  نیا  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما

هتخاس نانآ  زا  روجنر  ینت  درو ، رکذ و  اب  دوخ  رمع  نتخاـس  يرپس  ناریگ ، هشوگ  نانیـشنرید ، درز  گـنر  .دـننک  تعاـنق  تاـبجاو 
هزرابم راک  مالسا  .تینابش  نتخاس  مارح  يریگ و  هشوگ  یبلطاوزنا و  اب  مالسا  هزرابم  تلع  رامعتـسا و  هتـساوخ  تسا  نیمه  تسا و 

هن دـناد  یم  ناشدوخ  ياهتعدـب  زا  ار  نآ  هتفرگ و  داقتنا  داب  هب  ار  ناـیئاسیلک  ینیـشنرید  هک  تسا  هدـناسر  یئاـج  هب  ار  تیناـبهر  اـب 
.یسیع

يزاریش دمحم  دیس 

اهولمحاف  ) تطـشن و  تلبقا ) اذاف   ) لمعلا یف  بغرت  ثیحب ال  ارابدا ) و   ) هعاطلا لمعلا و  یلا  الابقا ) بولقلل  نا  : ) مالـسلا هیلع  لاـق  و 
اماس و دـیزتل  لفاونلا ، یلع  اهوربجت  ـال  و  ضئارفلا ) یلع  اـهب  اورـصتقاف   ) تلم و  تربدا ) اذا  و   ) هبحتـسملا رومـالا  يا  لـفاونلا ) یلع 

.هلالم

يوسوم

تاقشملا زاتجی  باعصلا و  عطقی  هارتف  تابوعصلا  هیلع  نوهت  ناسنالا و  همیزع  يوقت  هیلا  هجوتت  هللااب و  بولقلا  لصتت  امدنع  حرـشلا :
هبجاولا ضئارفلا  يدویل  هصرفلا و  منتغیلف  هللااب  سنالا  تاظحل  ضعب  یف  هدابعلا  یلع  سوفنلا  تلبقا  اذاـف  هناحبـس  هللا  یـضر  قیقحتل 
رـصتقیلف هبعـصلا  هیتایحلا  رومالا  تامزالا و  ضعبل  بولقلا  تربدا  اذا  سفنلا و  هب  بغرت  امم  اـهریغ  هبترملا و  لـفاونلا  اـهعم  هیلع و 

 … یحورلا نومضملا  نم  لاخ  يدابع  لکش  درجم  هدابعلا  حبصت  هجوتلا  مدعی  امدنع  هنال  ضئارفلا  یلع  ناسنالا 

یناقلاط

نآ دـیراداو و  تابحتـسم  نداد  ماجنا  هب  ار  نآ  دروآ ، یم  يور  هک  هاگ  نآ  تسا ، ندـنادرگرب  يور  ندروآ و  يور  ار  اهلد  انامه  »
« .دینک هدنسب  تابجاو  هب  دوش  یم  نادرگ  يور  هک  هاگ 

زا هاگ  دروآ و  یم  يور  لمع  ملع و  هب  هاگ  ددرگ ، یم  هدوسرف  دوش ، یم  هتـسخ  اهندـب  هک  هنوگ  نامه  مه  اـهلد  هک  تسین  دـیدرت 
نداد ماجنا  دراد ، لـمع  يارب  یگداـمآ  طاـشن و  اـهلد  دـیدید  هاـگره  تسا : هدومرف  مالّـسلا  هیلع  یلع  .دوش  یم  نادرگیور  ود  ره 

اهلد دیدید  هاگره  ار و  تابحتـسم  سپـس  دیهد و  ماجنا  ار  ضیارف  تسخن  ینعی  دینک  راب  نآ  رب  ضیارف  رانک  رد  مه  ار  تابحتـسم 
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، دـشابن یبلق  یگدامآ  روضح و  هک  یلمع  راک و  رد  اریز  دـینک ، هدنـسب  ضیارف  نداد  ماجنا  هب  طـقف  تسا ، لولم  لـمع  زا  هتـسخ و 
.تسین يدوس 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

.ِِضئاَرَْفلا یَلَع  اَِهب  اوُرِصَْتقاَف  ْتََربْدَأ  اَذِإ  ،َو  ِِلفاَوَّنلا یَلَع  اَهُولِمْحاَف  ْتَلَْبقَأ  اَذِإَف  ؛ ًارَابْدِإ ًالاَْبقِإ َو  ِبُولُْقِلل  َّنِإ 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

دروآ یم  يور  هک  هاگ  نآ  تسا ) طاشن  یب  و   ) دـنک یم  تشپ  هاگ  و  تسا ) طاشنرپ  و   ) دروآ یم  يور  هاگ  اه ) ناـسنا  ي   ) اـه لد 
تابجاو ضئارف و  ماجنا  هب  اهنت  تسا  طاشن  یب  دـنک و  یم  تشپ  هک  هاگ  نآ  دـینک و  راداو  زین  تابحتـسم  لفاون و  ماـجنا  هب  ار  نآ 

باـتک دـنک  یم  لـقن  هناـمیکح  راـتفگ  نیا  يارب  هک  يرگید  دنـس  اـهنت  بیطخ  موحرم  هناـمیکح : راـتفگ  دنـس   ) . .دـییامن تعاـنق 
یلاوع ،ص 447 و  یـسربط راونالا  هاکـشم  باـتک  رد  نیا  رب  نوزفا  ،ج 4،ص 243 .) هغالبلا جهن  رداصم  ) .تسا يدـُمآ  مکحلاررغ 

هب یثیدـح  یفاک  فیرـش  باتک  رد  هک  تسا  هجوت  لـباق  ،و  تسا هدـمآ  زین  ،ج 3،ص295،ح 67  ییاـسحأ روهمج  یبا  نبا  یلاـئللا 
( ( ،ج 3،ص 454،ح 16 یفاک ) .تسا هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  توافت  یمک  اب  نومضم  نیمه 

طاشن مدع  طاشن و  لاح  رد  ام  هفیظو 

یم يور  هاگ  اه ) ناسنا  ي   ) اه لد  :» دـیامرف یم  هدرک ، هراشا  یناور  هجوت  لباق  هتکن  هب  هناـمیکح  راـتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
زین تابحتسم  لفاون و  ماجنا  هب  ار  نآ  دروآ  یم  يور  هک  هاگ  نآ  تسا ) طاشن  یب  و   ) دنک یم  تشپ  هاگ  و  تسا ) طاشنرپ  و   ) دروآ

ًالاَْبقِإ َو ِبُولُْقِلل  َّنِإ  ( ؛» دـییامن تعانق  تابجاو  ضئارف و  ماجنا  هب  اـهنت  تسا  طاـشن  یب  دـنک و  یم  تشپ  هک  هاـگ  نآ  دـینک و  راداو 
( . ِِضئاَرَْفلا یَلَع  اَِهب  اوُرِصَْتقاَف  ْتََربْدَأ  اَذِإ  ،َو  ِِلفاَوَّنلا یَلَع  اَهُولِمْحاَف  ْتَلَْبقَأ  اَذِإَف  ؛ ًارَابْدِإ

بولطم هجیتن  هب  ات  درادرب  ماگ  نآ  قفاوم  دـیاب  تالاح  نیا  زا  کی  ره  رد  دراد و  یتواـفتم  فلتخم و  تـالاح  ناـسنا  ، کـش نودـب 
.دسرب

تعاطا تدابع و  يارب  هدامآ  شحور  مسج و  درادن و  دوجو  يرکف  لاغتشا  لماوع  تسا و  طاشنرپ  وا  حور  مارآ و  ناسنا  رکف  هاگ 
بلق روضح  اب  زین  تابحتـسم  هب  تابجاو  رب  هوالع  درمـش و  تمینغ  دـیاب  ار  ییالط  تصرف  نیا  ماـگنه  نیا  رد.تسادـخ  یگدـنب  و 

.تخادرپ

یم همیمض  نآ  هب  زین  ینامسج  یتحاران  هاگ  تسا و  يویند  تالکشم  هلسلس  کی  هب  لوغشم  وا  رکف  هتـسخ و  ناسنا  حور  هاگ  یلو 
تعاـنق دوش  ماـجنا  دـیاب  لاـح  ره  هب  هک  تاـبجاو  هب  دـیاب  یطیارـش  نینچ  رد  درادـن  ار  يراـک  چـیه  هلـصوح  هک  يا  هنوگ  هب  دوش 

ءاقترا ببـس  دشابن  نآ  رد  یطاشن  بلق و  روضح  چیه  دـنک و  لیمحت  شدوخ  رب  ار  نآ  ناسنا  هک  یتابحتـسم  هب  نتخادرپ  اریز  ، درک
دنک لیمحت  دوخ  هب  یلاح  نینچ  رد  ار  تابحتـسم  رگا  اسب  هچ  دش و  دهاوخن  یلاع  فادـها  هب  لوصو  راگدرورپ و  هب  برق  حور و 
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.تسا یگرزب  هعیاض  ود  ره  هک  دوش  لصاح  وا  يارب  تابحتسم  زا  رفنت  تلاح  مه  دنزب و  ررض  تابجاو  هب  مه 

ثیدـح نیا  ، میتفگ دنـس  رکذ  ماگنه  هب  هک  هنوگ  نامه  تشذـگ و  توافت  یمک  اـب  تمکح 193  رد  هناـمیکح  راـتفگ  نیمه  هیبش 
: تسا هدمآ  تروص  نیا  هب  توافت  یمک  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا  فیرش 

 ( ،ج 3،ص 454،ح 16 یفاک « . ) . ِهَضیِرَْفلِاب ْمُْکیَلَعَف  ْتََربْدَأ  اَذِإ  اُولَّفَنَتَف َو  ْتَلَْبقَأ  اَذِإَف  ًارَابْدِإ  ًالاَْبقِإ َو  ِبُولُْقِلل  َّنِإ  »

: دومرف هک  اج  نآ  تشذگ  تمکح 278  رد  هنامیکح  مالک  نیا  هیبش  نینچمه 

رایسب هک  تسا  یلمع  زا  رت  هدننکراودیما  یشخب  موادت  ار  نآ  طاشن  اب  هک  یمک  لمع  ُْهنِم ؛ ٍلُولْمَم  ٍرِیثَک  ْنِم  یَجْرَأ  ِْهیَلَع  ُموُدَت  ٌلِیلَق  »
«. تسا هدننک  هتسخ  و 

یم « کـلم » هروـس مود  هیآ  رد  ور  نیازا  ، دـهد یم  تیمها  نآ  تیمک  زا  شیب  لـمع  تیفیک  هب  مالـسا  هک  تساـج  نیا  یلـصا  هـتکن 
امش ات  دیرفآ  ار  تایح  گرم و  هک  سک  نآ  ؛ » ُروُفَْغلا ُزیِزَْعلا  َوُه  ًالَمَع َو  ُنَسْحَأ  ْمُکُّیَأ  ْمُکَُوْلبَِیل  َهایَْحلا  َتْوَْملا َو  َقَلَخ  يِذَّلا  : » میناوخ

«. تسا هدنشخب  ریذپان و  تسکش  وا  ،و  دینک یم  لمع  رتهب  امش  زا  کی  مادک  هک  دیامزایب  ار 

هب یثیدـح  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  لیلد  نیمه  هب.لمع  ترثک  هب  هن  ، تسا هدـش  هداد  تیمها  لمع  نسُح  هب  هفیرـش  هیآ  نیا  رد 
: دیامرف یم  هداد و  هجوت  هتکن  نیا 

کی مادـک  هک  تسا  نآ  دوصقم  هکلب  دـشاب ، رتشیب  درف  لمع  هک  تسین  نیا  روظنم  ًالَمَع ؛ ْمَُکبَوْصَأ  ْنَِکل  ًـالَمَع َو  َرَثْکَأ  ِینْعَی  َْسَیل  »
 ( ،ج 2،ص 16،ح 4 نامه «. ) . دینک یم  لمع  رت  لماک  رت و  حیحص 

تدابع طاشن  ناسنا  هک  دوش  یم  لصاح  یلاـح  رد  نیا  تسا و  صـالخا  ادـخ و  هب  هجوت  بلق و  روضح  ، لـمع حور  ، رگید ناـیب  هب 
تسین تدابع  طاشن  هک  یماگنه  : دنا هدومرف  لیلد  نیمه  هب  دریذپ  یم  بیسآ  زین  بلق  روضح  طاشن  دوبمک  ماگنه  هب  دشاب و  هتشاد 

.ار تابحتسم  مه  دیروایب و  اج  هب  ار  تابجاو  مه  ، تدابع طاشن  ماگنه  هب  دینک و  تعانق  تابجاو  هب 

لاح کی  تسا  نکمم  دـنک  لیمحت  دوخ  رب  ار  تابحتـسم  ناسنا  ، تدابع يارب  هلـصوح  طاشن و  نتـشادن  ماـگنه  رگا  نیا  رب  هفاـضا 
.دراذگب ریثأت  زین  وا  هدنیآ  رب  هک  دوش  ادیپ  وا  رد  يرازیب  ترفن و 

نآ دوب  هدش  تقیقح  نیا  هب  يا  هراشا  زین  تسا  « ینادمه ثراح  » هب مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  بلاج  ياه  همان  زا  هک  همان 69  رد 
: دیامرف یم  هک  اج 

ْنِم َّدـُب  ُهَّنِإَف ال  ِهَضیِرَْفلا  َنِم  َْکیَلَع  ًابُوتْکَم  َناَک  اَم  اَّلِإ  اَهَطاَشَن  اَهَْوفَع َو  ْذُـخ  اَهْرَهْقَت َو  اَِـهب َو ال  ُْقفْرا  ِهَداَـبِْعلا َو  ِیف  َکَـسْفَن  ْعِداَـخ  «َو 
نآ رب  ار  نتـشیوخ  نک و  ارادـم  نآ  اب  و  زاس ) مار  ار  نآ  و   ) بیرفب ار  دوخ  سفن  ، تدابع ماجنا  رد  اَهِّلَحَم ؛ َدـْنِع  اَهِدُـهاَعَت  اَِهئاَضَق َو 
لاح ره  رد  هک  تسا  هدـش  ررقم  وت  رب  هک  یـضیارف  رگم  يروآ  اج  هب  طاشن  اب  تغارف و  تقو  رد  ار  نآ  شوکب  هکلب  زاـسن ، روبجم 

«. یشاب نآ  بقارم  شعقوم  رد  یهد و  ماجنا  ار  اه  نآ  دیاب 
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یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said: “Sometimes the hearts advance [towards their Creator]
and sometimes they retreat. When they advance, get them to perform the optional
[acts of worship] (as well). But when they retreat, keep them confined to only what is

." obligatory

نآرق تّیعماج  : 313 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

مُکَنَیب اَم  ُمکُح  مُکَدَعب َو  اَم  ُرَبَخ  مُکَلبَق َو  اَم  ُأَبَن  ِنآرُقلا  ِیف  مالسلا َو  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

 . دراد دوجو  نات  یگدنز  زاین  دروم  ماکحا  و  ناگدنیآ ، و  ناگتشذگ ، رابخا  نآرق  رد  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 

يدیهش

.دومن یگدنز  ناتدیاب  هنوگچ  هکنآ  مکح  و  تسامش ، زا  سپ  هچنآ  ربخ  و  دوب ، امش  زا  شیپ  هچنآ  ربخ  تسا  نآرق  رد 

یلیبدرا

رد ار  نیا  تسامش و  نایم  هچنآ  مکح  دوش و  عقاو  امـش  زا  دعب  هچنآ  ربخ  دش و  عقاو  امـش  زا  شیپ  هچنآ  ربخ  تسنآرق  رد  دومرف  و 
هدومرف نایب  زارد  ثیدح 

یتیآ

مکح تسا ، نآ  رد  زین  دـنیآ و  یم  امـش  زا  سپ  هک  اهنآ  ياهربخ  تسامـش و  ناینیـشیپ  ياهربخ  نآرق  رد  مالـسلا :) هیلع   ) دومرف و 
.امش نایم  طباور 

نایراصنا

 . تسا نآرق  رد  امش  یگدنز  روتسد  زین  ،و  تسامش زا  دعب  امش و  زا  شیپ  هچنآ  ربخ  : دومرف ترضح  نآ  و 
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اه حرش 

يدنوار

هللا وصع  اـمل  هیـضاملا  ممـالا  لاوحا  وه  و  اهربدـت : نمل  هعفاـن  ءایـشا  هثـالث  نآرقلا  وه  يذـلا  هللا  باـتک  یف  نا  رکذ  .ربـخلا  اـبنلا : و 
همایقلا موی  رانلا  یف  بقاعملا  رکذ  و  ایندـلا ، یف  هتعاـطل  هنجلا  یف  باـثملا  ربخ  و  اوار ، اـم  لـثم  يار  مهلعف  لـثم  لـعف  نم  و  مهرمد ،

.اهب عفتنا  اهیف  رظن  نمف  تایعرشلا ، نم  اهریغ  دودحلا و  ءاضقلا و  صاصقلا و  یف  قلخلا  نیب  ام  مکح  و  ایندلا ، یف  هنایصعل 

يردیک

.تایعرشلا نم  مکنیب : ام  مکح  .هرخالا و  روما  ینعی  مکدعب : ام  ربخ  .اهرابخا و  هیضاملا و  رومالا  هب  ینع 

مثیم نبا 

نورق رابخا  نامه  لبقام  ربخ  تسامـش .) نیب  رد  هک  ییاـهزیچ  مکح  امـش و  زا  دـعب  ياـهزیچ  ربخ  ناینیـشیپ و  ربخ  تسا  نآرق  رد  )
قلعتم هناگجنپ  ماکحا  نایب  مدرم ، نایم  ياهزیچ  مکح  و  تسا ، دیعو  دعو و  تمایق و  ندرم ، تالاح  يروآدای  دعبام  ربخ  هتشذگ و 

.تسا نآرق  ندیمهف  ندناوخ و  رب  مدرم  نتخاس  راداو  نآرق و  شیاتس  دروم  رد  نخس  نیا  .دشاب و  یم  مدرم  لاعفا  هب 

دیدحلا یبا 

 . ْمُکَْنَیب اَم  ُمْکُح  ْمُکَدَْعب َو  اَم  ُرَبَخ  ْمُکَْلبَق َو  اَم  ُأَبَن  ِنآْرُْقلَا  ِیف  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

هدوجوم اهلک  هثالثلا  ماسقألاف  هیعرش  هریثک  رابخأ  هیف  هلبقتسم و  رومأ  نع  هریثک  رابخأ  هیف  هیضاملا و  نورقلا  رابخأ  هیف  نأل  قح  اذه 
هیف

یناشاک

( مکدعب ام  ربخ  و   ) هیضام نورق  لاوحا  زا  تسا  امش  زا  شیپ  هچنآ  ربخ  تسا  نآرق  رد  مکلبق ) ام  ابن  نارقلا  یف  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
ماکحا زا  تسا  امـش  نایم  هچنآ  مکح  و  لیوط ) ثیدـح  یف  مکنیب  ام  مکح  و   ) ترخآ زور  روما  زا  تسا  امـش  زا  دـعب  هچنآ  ربخ  و 

هسمخ روما 

یلمآ

ینیوزق

ران و تمایق و  راـبخا  تعاـس و  طارـشا  ینعی  .امـش  زا  رت  سپ  ربخ  و  نیـشیپ ، مما  ینعی  .امـش  زا  رتشیپ  عیاـقو  تسا  نآرق  رد  دومرف :
.تعیرش دعاوق  ماکحا و  زا  امش  نایم  مکح  و  تنج ،

یجیهال
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ربخ تسا  نآرق  رد  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .مکنیب » ام  مکح  مکدعب و  ام  ربخ  مکلبق و  ام  ابن  نآرقلا  یف  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
نایم رد  هک  يزیچ  نآ  مکح  ترخآ و  لاوحا  زا  تسا ، امش  زا  دعب  هچنآ  ربخ  هتشذگ و  ناتما  صـصق  زا  تسا ، امـش  زا  شیپ  هچنآ 

.هسمخ ماکحا  زا  تسا ، امش 

ییوخ

قوتی فراعملا و  نم  هیلا  جاتحی  امیف  ملـسملل  فاک  باتک  نآرقلا  نا  نایب  مالکلا  اذـه  نم  مالـسلا ) هیلع   ) هضرغ نا  رهاظلا  ینعملا :
نیب نآرقلا  و  ریـصی ؟ نیا  یلا  شیعی و  فیک  نوکت و  فیک  ءاج و  نیا  نم  هسفن  فرعی  نا  دیری  ناسنالا  ناف  مولعملا ، نم  هسفن  هیلا 

ماکحالا بادالا و  نم  هیلا  جاتحی  ام  ررق  و  رخآ ، اقلخ  هئاشنا  حورلا و  هیف  خـفن  نا  یلا  بارتلا  ءدـبم  هداملا و  ملاع  نم  ناسنالا  روطت 
فرعی نا  دـیری  .رانلا و  هنجلا و  نم  هرما  هیلا  لووی  ام  همایقلا و  خزربلا و  نم  هدـعب  هل  ضرعی  ام  نیب  تومی و  نا  یلا  هتایح  لوط  یف 

نیب امیف  بادآ  ماکحا و  هیف  و  هلبقتسم ، روما  نع  رابخا  هیضاملا و  نورقلا  رابخا  نآرقلا  یفف  هترـضحب ، ام  رئاس  هتدلج و  ینب  لاوحا 
امـش زا  سپ  هچنآ  ربـخ  و  هدوب ، امـش  زا  شیپ  هچنآ  ربـخ  تسنآرق  رد  دومرف : همجرتـلا : .هشیعملا  هاـیحلا و  هوـجو  یتـش  نم  ساـنلا 

.یناگدنز رد  اهامش  نایم  مکح  نایب  و  دوب ، دهاوخ 

يرتشوش

عم هبر  دبع  نبا  و  هبیتق ، نبا  یشایعلا و  يدوعسملا و  هاور  لوقا : نآرقلا ) یف  مالـسلا ) هیلع   ) هلاق ام  یف  نوعبرالا - يداحلا و  لصفلا  )
هیلع  ) یلع یلع  لـخد  يذـلا  وه  کلملادـبع و  ماـیا  یف  مالـسلا ) هیلع   ) یلع بحاـص  روعـالا  ثراـحلا  یفوت  لوـالا : لاـق  .تاداـیز 

- معن لاق : اولعف  دـق  و  مالـسلا :) هیلع   ) لاق هللا - باتک  اوکرت  و  ثیداحالا ، هذـه  یلع  اولبقا  دـق  سانلا  یلا  يرت  الا  هل : لاقف  مالـسلا )
، مکلبق ناک  ام  ابن  هیف  هللا ، باتک  لاق : اهنم ؟ جرخملا  امف  تلق  هنتف ، نوکتس  لوقی : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا تعمـس  ینا  اما  لاق :
، هللا هلـضا  هریغ  یف  يدهلا  دارا  نم  و  هللا ، همـصق  رابج  نم  هکرت  نم  لزهلاب ، سیل  لصفلا  وه  و  مکنیب ، ام  مکح  و  مکدعب ، ام  ربخ  و 
و ال نسلـالا ، هب  سبتلت  ـال  و  لوقعلا ، هنع  غیزت  ـال  يذـلا  وه  و  میقتـسملا ، طارـصلا  میکحلا و  رکذـلا  وه  و  نیتـملا ، هللا  لـبح  وـه  و 

لاق نم  و  دشرلا ) …  یلا  يدهی  ابجع  انآرق  انعمس  انا  اولاقف  نجلا … (  هتعمـس  امل  يذلا  وه  هلثم و  ملع  ملعی  و ال  هبئاجع ، یـضقنت 
یف یناثلا  لاق  .روعا و  ای  کیلا  اهذخ  میقتسم ، طارـص  یلا  يده  هب  کسمت  نم  و  رجا ، هب  لمع  نم  و  ادع ، هنع  لز  نم  و  قدص ، هب 

؟ اهولعف دق  وا  لاق : یه  ام  يردن  هفلتخم ال  هسومغم  ءایشا  انعمس  لاق  روعالا ، ثراحلا  یلا  هعفر  نامحرلادبع  نب  فسوی  (: ) هریسفت )
: لاق معن ، تلق :

( مالسلا هیلع   ) هلاق ام  یف  نوعبرالا - يداحلا و  لصفلا   ) یف نوکتـس  لاقف  .لیئربج  یناتا  لوقی : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا تعمس 
(- مکنیب ام  مکح  و  مکدـعب ، ام  ربخ  ربخ و  نم  مکلبق  ام  نایب  هیف  هللا  باتک  لاقف : اـهنم  جرخملا  اـمف  تلقف  هنتف ، کـتما  نآرقلا ) یف 
هللا باتک  لاق : مالـسلا ) هیلع   ) یلع نع  روعالا  ثراحلا  يور  هنویع )  ) یف ثلاثلا  لاق  .فالتخا و  یندا  عم  جورملا )  ) یف ام  رخآ  یلا 

، ءاملعلا هنم  عبشی  و ال  ءاوهالا ، هب  غیزت  يذلا ال  وه  لزهلاب و  سیل  لصفلا  وه  و  مکنیب ، ام  مکح  مکدعب و  ام  ابن  و  مکلبق ، ام  ربخ  هیف 
لـصالا نا  رهظی  هیف  لصالا  نم  و  هدـقع )  ) یف عبارلا  هلثم  .فالتخا و  یندا  عم  خـلا  هبئاجع - یـضقنت  و ال  درلا ، هرثک  هنع  قلخی  و ال 

نبا یف  امک  نآرقلا ) یف  : ) باوصلا و  هیرـصملا )  ) یف اذـکه  نآرقلا ) یف  و  (. ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا مالـسلا ) هیلع   ) همالک یف 
یف لاق  و  قحلاب -) …  مهابن  کیلع  صقن  نحن  : ) فهکلا باحـصا  یف  یلاعت  لاق  مکلبق ) ام  ابن   ) .هیطخلا مثیم و  نبا  دیدحلا و  یبا 
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و نیلفاغلا -) نمل  هلبق  نم  تنک  نا  نآرقلا و  اذه  کیلا  انیحوا  امب  صصقلا  نسحا  کیلع  صقن  نحن  (: ) مالـسلا هیلع   ) فسوی هصق 
و کیلع -) …  صـصقن  مل  نم  مهنم  کیلع و  انـصصق  نم  مهنم  کلبق  نم  الـسر  انلـسرا  دقل  و  : ) الامجا ءایبنالا  یقاب  هصق  یف  لاق 

قحلاب نوعرف  یسوم و  ابن  نم  کیلع  ولتن  : ) صصقلا هروس  یف  لاق 

سیردا و مدآ و  صصق  و  هتصق - یف  اهرثکا  مالـسلا ) هیلع   ) فسوی هروس  نا  امک  یـسوم  هصق  یف  هروسلا  فصن  و  نونموی -) موقل 
یف هثوثبم  مالسلا  مهیلع  یـسیع  یـسوم و  دواد و  نامیلـس و  بیعـش و  طول و  بوقعی و  قاحـسا و  میهاربا و  حلاص و  دوه و  حون و 

دحال و مولعم  ریغ  ناک  نآرقلا  لوزن  نآرقلا ) یف  مالـسلا ) هیلع   ) هلاق ام  یف  نوعبرالا - يداحلا و  لصفلا   ) لبق اهنم  ریثک  و  هیواطم -
ءایبنا مکلبق ) ام  : ) هلوقب دـیرا  نا  اذـه  کیلا -) …  هیحون  بیغلا  ءابنا  نم  کلذ  : ) اهیف یلاعت  لاقف  مالـسلا ) هیلع   ) فسوی هصق  اـهنم 

رکذ نع  هرابخا  انلبق  ام  ءابنا  یف  نآرقلا  تایآ  نم  .امهنم و  معالا  هب  داری  نا  نکمی  همـسا و  لج  عناصلا  هب  داری  نا  نکمی  فلـسلا و 
ابوتکم هنودـجی  يذـلا  یمـالا  یبنلا  لوسرلا  نوعبتی  نیذـلا  : ) یلاـعت لاـق  يراـصنلا  دوهیلا و  بتک  یف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبـنلا

یعاودلا و رفوت  عم  کلذ  یفخ  امل  اوبذک  اوناک  ول  و  هوبذکل ، امهیف  اروکذم  همـسا  ناک  ولف ال  لیجنالا .) …  هاروتلا و  یف  مهدـنع 
یف هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هرکذ نا  یلع  لدف  مهءانبا ) …  نوفرعی  امک  هنوفرعی  باتکلا  مهانیتآ  نیذلا  : ) لاق لب  هعابتا ، هنع  دتر  ال 

توملا ینمت  دوهیلا  هارج  مدع  یلع  هلامتـشا  هتایآ  نم  .تایهیدبلا و  نم  هب  رمالا  راص  دحب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هل اهتعن  مهبتک و 
نود نم  ءایلوا هللا  مکنا  متمعز  نا  اوداه  نیذـلا  اهیا  ای  یلاعت … ( : لاق  هتلباقم - یف  هلهابملا  یلع  يراـصنلا  هارج  مدـع  و  هلاـبق ، یف 

ام دـعب  نم  هیف  کجاح  نمف  نیملاظلاب -) میلع  هللا  مهیدـیا و  تمدـق  اـمب  ادـبا  هنونمتی  ـال  نیقداـص و  متنک  نا  توملا  اونمتف  ساـنلا 
(- نیبذاکلا یلع  هللا  هنعل  لعجنف  لهتبن  مث  مکسفنا  انـسفنا و  مکءاسن و  انءاسن و  مکءانبا و  انءانبا و  عدن  اولاعت  لقف  ملعلا  نم  كءاج 

اببـس کلذ  راصل  یـش ء  مهبـصی  مل  اولهتبا و  اوناک  ولف  هیاردـلاب ، رتاوتلا و  مولعم  هنا  الا  مهتلهابم  مدـعب  هیف  حرـصی  مل  نا  یناثلا و  و 
، هنع نیملسملا  دادترا  نآرقلا ) یف  مالسلا ) هیلع   ) هلاق ام  یف  نوعبرالا - يداحلا و  لصفلا   ) لب مالـسالا  یف  نیقفانملا  رافکلا و  نعطل 
و باقعلا ، باوثلا و  داعملا و  همایقلا و  رابخا  هب  داری  نا  نکمی  مکدعب ) ام  ربخ  و   ) .کلذ نم  یش ء  لوصح  مدع  هرورضلاب  مولعم  و 

اهتبلغ دعب  مورلا  نع  سراف  هیبولغم  نع  هرابخاک  یتای  امع  هرابخا  هب  داری  نا  نکمی  و  اهرابخا - نم  نوحـشم  نآرقلاف  رانلا ، هنجلا و 
دـعب و نم  لبق و  نم  رمالا  نینـس هللا  عضب  یف  نوبلغیـس  مهبلغ  دـعب  نم  مه  ضرالا و  یندا  یف  مورلا  تبلغ  ملا  : ) یلاعت لاـق  اـهیلع -

يدحا هللا  مکدعی  ذا  و  : ) یلاعت لاق  ردـب ، یف  شیرق  هیبولغم  نع  هرابخاک  و  ءاشی .) …  نم  رـصنی  هللا  رـصنب  نونموملا  حرفی  ذـئموی 
قحلا و قحیل  نیرفاکلا  رباد  عطقی  هتاملکب و  قحلا  قحی  نا  هللا  دـیری  مکل و  نوکت  هکوشلا  تاذ  ریغ  نا  نودوت  مکل و  اهنا  نیتفئاطلا 

نکمی و  نورـصنی -) مث ال  رابدالا  مکولوی  مکولتاقی  نا  و  یلاعت … ( : لاق  ربیخ ، دوهی  هیبولغم  نع  هراـبخاک  و  لـطابلا .) …  لـطبی 
هیال هیفف و  مالسالا  لوصا  نم  و  هماکحا ، تایآ  یف  ابتک  اوفنص  دقل  و  مارحلا ، لالحلا و  لئاسم  نم  مکنیب ) ام  مکح  و   ) .معالا هدارا 

هالـصلا نومیقی  نیذلا  اونمآ  نیذلا  هلوسر و  هللا و  مکیلو  امنا  : ) یلاعت هلوق  یف  هترتع  نم  نیموصعملا  و  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما
هللا یلـص   ) یبنلا لوق  یف  امک  نوبلاـغلا -) مه  هللا  بزح  ناـف  اونمآ  نیذـلا  هلوسر و  هللا و  لوتی  نم  نوعکار و  مه  هاـکزلا و  نوتوی  و 

يداحلا لصفلا   ) تیبلا لها  سجرلا  مکنع  بهذیل  هللا  دـیری  امنا  یلاعت … ( : هلوق  یف  و  هالوم .) یلعف  هالوم  تنک  نم  (: ) هلآ هیلع و 
نم كءاج  امدـعب  نم  هیف  کجاح  نمف  : ) یلاعت هلوق  یف  و  اریهطت ) مکرهطی  و  نآرقلا ) یف  مالـسلا ) هیلع   ) هلاق اـم  یف  نوعبرـالا - و 

يور و  نیبذاکلا .) یلع  هللا  هنعل  لعجنف  لهتبن  مث  مکـسفنا  انـسفنا و  مکءاسن و  انءاسن و  مکءاـنبا و  اـنءانبا و  عدـن  اولاـعت  لـقف  ملعلا 
و انودع ، یف  انیف و  ثلث  اثالثا ، نآرقلا  لزن  لوقی : مالـسلا ) هیلع   ) نینموملا ریما  تعمـس  لاق : غبـصالا  نع  ادنـسم  بوقعی  نب  دمحم 

نآرقلا نا  لاق : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نع  سابع  نبا  نع  یلزاغملا  نبا  يور  .ماـکحا و  ضئارف و  ثلث  و  لاـثما ، ننـس و  ثلث 
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.نآرقلا مئارک  انیف  لزنا  هللا  و  ماکحا ، ضئارف و  عبر  و  مارح ، عبر  و  لالح ، عبر  و  هصاخ ، تیبلا  لها  انیف  عبرف  عابرا ، هعبرا 

هینغم

هیف اضیا  ..انرما و  هبقاع  انریصم و  نع  و  هیلاخلا ، نورقلا  و  هیضاملا ، ممالا  نع  انربخی  و  ادادضا ، الاثما و  تانئاکلا  روص  نآرقلا  انیری 
هلاسرلا هبطخلا 181 و  یف  اهنم  دراوملا ، نم  دـیدعلا  یف  کلذ  نع  مالکلا  قبـس  .انتایح و  انکولـس و  یف  هجاتحن  ام  ماکحال  لیـصفت 

.46

هدبع

نمیف هللا  هنس  نم  ملعی  وه  مهروما و  ریصم  نع  ربخلا  اندعب  ام  ءابن  نآرقلا و  صـصق  یف  مهربخ  يا  انلبق  ام  ابن  مکنیب : ام  مکح  و  … 
اهیلع صن  یتلا  ماکحالا  یف  اننیب  ام  مکح  انلبق و 

يرفعج

مالسالا ضیف 

لاوحا زا   ) تسا امـش  زا  شیپ  هچنآ  ربخ  تسا  نآرق  رد  تسا : هدومرف  نآرق ) ندـیمهف  ندـناوخ و  هب  بیغرت  رد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
مارح و بجاو و  زا   ) تسا امـش  نیب  هچنآ  مکح  و  تماـیق ) خزود و  ربـق و  لاوحا  زا   ) تسا امـش  زا  دـعب  هچنآ  ربـخ  و  ناگتـشذگ )

(. حابم هورکم و  بحتسم و 

ینامز

مدرم يارب  یمور  ای  یناریا و  ياه  هصق  زا  هک  دـندوب  يدارفا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یمالـسا ربمایپ  نامز  رد 
سلاجم ندرک  رئاد  تسا : يرامعتسا  ياه  هشقن  ءزج  هک  یشور  نامه  .دنتـشاد  یمزاب  یمالـسا  سلاجم  زا  ارنانآ  دندرک و  یم  لقن 

هیلع  ) ماما .ناشترخآ  يارب  هن  تسا و  دیفم  نآ  يایند  يارب  هن  هک  يروما  هب  مدرم  ندش  مرگرـس  یلاقن ، یناوخ و  رعـش  ینیـشن  بش 
ادخ نادرم  ناربمایپ ، نارگمتس ، ياهناتساد  نآرق  رد  دیامرف : یم  دننک  ادیپ  نآرق  هب  هجوت  هک  ناشلاثما  هورگ و  نیا  رباربرد  مالسلا )

ای لیـصفت و  روطب  هدنز  ياهتیعمج  یگدنز  همانرب  هوالع  هب  تسا  دوجوم  همه  همه و  نارکفنـشور  ياهیراکادف  فرحنم ، ياهتلم  و 
، تماـیق ربق ، گرم ، ناـهج ، زا  سپ  ثداوح  هراـبرد  نآرق  زاـب  .تسا  هدـش  ناـیب  دـنهد ) حیـضوت  ار  نآ  ینید  ناربهر  هک   ) لـمجم

هتکن نیا  تسا  رت  هجوت  لباق  مالـسلا ) هیلع   ) ماما شیامرف  رد  هچنآ  .تسا  هتفگ  نخـس  منهج  تشهب و  ياه  هماـنرب  منهج و  تشهب ،
یتقو : ) دوش یم  لقن  هیآ  کـی  هنومن  يارب  تسا  هتفگ  نخـس  گرم ) طوقـس و  زا  لـبق   ) اـهتلم تشونرـس  هب  تبـسن  نآرق  هک  تسا 

هجیتـن رد  دـننک  یم  دـیلقت  ناـنآ  زا  مه  ناـگراچیب  دـنزادرپ ، یم  ینارذگـشوخ  هب  ناراد  لوـپ  دـسر  یمارف  یتـلم  گرم  طوـقس و 
هاوگ همه  همه و  یناتـساب  ياهندمت  ندـش  یـشالتم  ناملآ و  نانوی ، مور ، طوقـس  تسا .) یتخبدـب  طوقـس و  یتلم  نینچ  تشونرس 

اکیرمآ .درادن  يا  هلصاف  قلطم  ياوزنا  ات  هدومیپ و  ار  طوقس  هار  دوب  ناهج  يرامعتـسا  روطارپما  يزور  هک  ناتـسلگنا  .تسا  بلطم 
يوزنم و روـشک  کـی  تروـصب  دـسرن ) نرق  کـی  هب  دـیاش   ) جـیردت هبو  هدرک  زاـغآ  ار  طوقـس  هار  تمظع  تردـق و  همه  نآ  اـب 

یم ماجنا  المع  ار  یمالسا  فئاظو  زا  يا  هشوگ   ) تسا رانکرب  دسافم  ءاشحف و  زا  هک  نیچ  رگید  يوس  زا  .دمآ  دهاوخرد  کچوک 
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.دوب دهاوخ  نیچ  زا  دراد ) نیچ  هک  یلخاد  طئارش  اب   ) ناهج هدنیآ  تسایر  تسا و  تمظع  جوا و  هار  رد  دهد )

يزاریش دمحم  دیس 

همایقلا و ربقلا و  لاوحا  نم  مکدعب ) ام  ربخ  و   ) نیقباسلا ممالا  ءایبنالا و  صصق  نم  مکلبق ) ام  ءابن  نآرقلا  یف  و  : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
.هبشا ام  ثاریملا و  تالماعملا و  و  ایاضقلا ، لصف  و  مارحلا ، بجاولا و  نم  مکنیب ) ام  مکح  و   ) رانلا هنجلا و 

يوسوم

هنجلا نم  اندعب  ام  ربخ  هیف  هرفاکلا و  هنموملا و  تداب ، مث  تداس  یتلا  ممالا  نم  نیضاملا  رابخا  نآرقلا  یف  حرشلا : .ربخلا  ابنلا : هغللا :
ماکحالا نع  جرخی  ـال  يذـلا  اـننیب  يرجی  اـم  مکح  هیف  هنا  اـمک  هرخـالا  رادـلا  یف  هیلا  لصنـس  اـم  باذـعلا و  باـسحلا و  راـنلا و  و 

 … هحابالا بابحتسالا و  ههارکلا و  همرحلا و  بوجولا و  هسمخلا ، هیعیرشتلا 

یناقلاط

« .تسا دوجوم  ناتدوخ  تایعرش  هب  طوبرم  مکح  تسامش و  زا  سپ  هچنآ  ربخ  هدوب و  امش  زا  شیپ  هچنآ  ربخ  نآرق  رد  »

هدمآ هیعرش  ماکحا  زا  يرایسب  هدنیآ و  هب  طوبرم  رابخا  زا  يرایـسب  هتـشذگ و  ياهنرق  رابخا  نآرق  رد  هک  تسا  یقح  هب  نخـس  نیا 
.تسا دوجوم  نآ  رد  عون  هس  نیا  مامت  تسا و 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

.ْمُکَْنَیب اَم  ُمْکُح  ،َو  ْمُکَدَْعب اَم  ُرَبَخ  ،َو  ْمُکَْلبَق اَم  ُأَبَن  ِنآْرُْقلا  ِیف  َو 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

مکح هدنیآ و  ثداوح  ناینیشیپ و  رابخا  ، نآرق رد 

زا نومــضم  نـیا  هـب  یثیدــح  رداـصم  رد  بـیطخ  موـحرم  هناــمیکح : راــتفگ  دنــس   ). .تـسا هدــمآ  امــش  هـب  طوـبرم  روتــسد  و 
مالـسلا هـیلع  یلع  ناـنمؤمریما  تمدـخ  روـعا  ثراـح  يزور  هـک  دـنک  یم  لـقن  يافوتم 333 )  ) بهذـلا جورم  بحاـص  ، يدوعـسم

ًاعقاو : دومرف مالـسلا  هیلع  ماما  دنا ؟ هدرک  اهر  ار  نآرق  هدش و  ثیداحا  هب  ناشهجوت  مامت  مدرم  نیا  ینیب  یمن  ایآ  : درک ضرع.دیـسر 
ُنوُکَتَـس :» دوـمرف یم  هک  مدینـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  زا  نم  : دوـمرف مالـسلا  هیلع  ماـما.يرآ  : درک ضرع  تسا ؟ نـینچ 

رهاظ يا  هنتف  يدوز  هب  ؛ ...ْمُکَْنَیب ام  ُمْکُحَو  ْمُکَدَْعب  ام  ُرَبَخَو  ْمُکَْلبَق  ام  ُأَبَن  ِهِیف  ِهّللا  ُباتِک  : َلاق هّللا ؟ ُلوُسَر  ای  اْهنِم  ُجَرْخَْملا  اَمَف  : ُْتُلق.ٌهَْنِتف
ناگدنیآ ربخ  ناینیشیپ و  ربخ  هک  تسا  هّللا  باتک  : دومرف تسیچ ؟ هنتف  نآ  زا  تفر  نورب  هار  ادخ ! لوسر  يا  : مدرک ضرع.دوش  یم 

ناـیب نآرق  تیمها  هراـبرد  یناوارف  بلاـطم  مالـسلا  هیلع  ماـما  ، نخـس نیا  همادا  رد  «. تسا نآ  رد  امـش  هب  طوـبرم  روتـسد  مکح و  و 
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هیلع یلع  زا  « هرقب » هروس زاـغآ  رد  دوـخ  ریـسفت  رد  زین  يزار  رخف  ار  هناـمیکح  راـتفگ  نیا  : دـیازفا یم  بیطخ  موـحرم  سپـس.دومرف 
،ج 2،ص یمراد ننـس  رد  روعا  ثراح  ثیدح  نیمه  مینک  یم  هفاضا  (. ،ج 4،ص 243 هغالبلا جهن  رداصم  ) .تسا هدرک  لقن  مالـسلا 

نآرق تیمها  هرابرد  هک  دوخ  ریسفت  همدقم  رد  یـشایع  موحرم  نینچمه  تسا و  هدمآ  ،ج 4،ص 245،ح 3070  يذمرت ننس  435 و 
 ( تسا هدروآ  ار  نآ  دیوگ  یم  نخس 

نآرق تیعماج 

ناینیـشیپ و راـبخا  ، نآرق رد  :» دـیامرف یم  دـنک و  یم  هراـشا  نآرق  تیعماـج  تیمها و  هب  فیرـش  ثیدـح  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
( . ْمُکَْنَیب اَم  ُمْکُح  ،َو  ْمُکَدَْعب اَم  ُرَبَخ  ،َو  ْمُکَْلبَق اَم  ُأَبَن  ِنآْرُْقلا  ِیف  َو  ( ؛» تسا هدمآ  امش  هب  طوبرم  روتسد  مکح و  هدنیآ و  ثداوح 

تالاح ات  مدآ  شنیرفآ  زا  ؛ تسا هتشذگ  ماوقا  ایبنا و  خیرات  ، دیجم نآرق  زا  یمهم  شخب  اریز  ، تسا نشور  ناینیـشیپ  رابخا  زا  روظنم 
ماوقا ناربمغیپ و  ایبنا و  هارمه  هتشذگ  راصعا  نورق و  مامت  رد  دریگ و  یم  ار  ام  تسد  نآرق  ، شنارای باحـصا و  حیـسم و  ترـضح 

رد هک  ار  يرایسب  زیگنا  تربع  ثداوح  ناوارف و  براجت  دنک و  یم  نایب  ار  اه  نآ  یگدنز  نیریش  خلت و  دهد و  یم  تکرح  اه  نآ 
.میا هتسیز  یم  اه  نآ  اب  میا و  هدوب  اه  نآ  هارمه  ام  ایوگ  هک  هنوگ  نآ  دهن  یم  ام  يور  شیپ  اجکی  هدوب  اه  نآ  یناگدنز 

هب تسا  هدـش  هراشا  نآ  هب  دـیجم  نآرق  ياـج  ياـج  رد  هک  تسا  تماـیق  خزرب و  ربق و  هب  طوبرم  لـئاسم  ، هدـنیآ ثداوح  زا  روظنم 
.میا هتسیز  نآ  رد  میا و  هدید  ار  هدنیآ  ام  ایوگ  هک  يا  هنوگ 

بحتـسم و ، هورکم ، مارح ، بجاو زا  معا  امـش  یگدنز  ياه  همانرب  همه  هب  نآرق  رد  هک  تسا  نیا  ْمُکَْنَیب » ام  ُمْکُح  َو   » هلمج زا  روظنم 
.تسه نآ  رد  دیهاوخب  هچره  هک  تسا  یعماج  باتک  نآرق  نیاربانب  ، تسا هدش  یئزج  ای  یلک  تاراشا  ، حابم

دومرف نایب  ینامز  مالـسلا  هیلع  ماما  ار  نخـس  نیا  هک  دوش  یم  نشور  دوب  هدمآ  روعا  ثراح  ثیدـح  رد  هک  یلوزن  نأش  هب  هجوت  اب 
ربمغیپ اریز  ، تسین ثیداحا  ندرک  اهر  مالـسلا  هیلع  ماما  روظنم  هتبلا.دـندوب  هتخاس  اـهر  ار  نآرق  هتفر و  ثیداـحا  غارـس  هب  مدرم  هک 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ثیداـحا  یلـصا  عبنم  هک  یترتع   ) ار ترتع  ادـخ و  باـتک  « نیلقث ثیدـح  » رد هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
يا هدـیهوکن  راک  دوش  اهر  نآرق  هک  اج  نآ  ات  ثیدـح  هب  هجوت  رد  طارفا  هک  تسا  نیا  روظنم  هکلب  ، دـنک یم  هیـصوت  مه  اب  تسا )

.تسا

هدرپـس یـشومارف  هب  ناناملـسم  ناـیم  رد  تسا  تداعـس  تیادـه و  هیاـم  یهلا و  تمحر  روـن و  هک  نآرق  تسا  نیا  مهم  ، يور ره  هب 
ثیداحا هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  تنس  زا  سپس  دنریگب و  نآرق  زا  ار  دوخ  راک  ساسا  تسخن  هجرد  رد  ناناملـسم.دوشن 

.دنوش دنم  هرهب  اه  همانرب  تایئزج  زا  یهاگآ  تاروتسد و  نیا  حیرشت  يارب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها 

تسا هدنزومآ  ایوگ و  رایسب  هک  تسا  هدمآ  نآرق  تیمها  هرابرد  ییاه  هلمج  الاب  ینارون  مالک  زا  سپ  روعا  ثیدح  لیذ  رد 

َوُه ُنیتَْملا َو  ِهّللا  ُْلبَح  َوُه  یلاعَت َو  ُهّللا  ُهَّلَـضَأ  ِهِْریَغ  ْنِم  يدُْـهلا  یَغَْتبا  ِنَم  ُهّللا َو  ُهَمَـصَق  ّالإ  ٍراّبَج  ْنِم  ُهَکَرَت  ام  ِلْزَْهلِاب  َْسَیل  ُلْصَْفلا  َوُه  »
ِهَْرثَک ْنَع  ُِقلْخَی  ُءامَلُْعلا َو ال  ُْهنِم  ُعَبْـشَی  ُنُْسلَْألا َو ال  ِِهب  ُسِبَْتلَت  ُءاوْهْألا َو ال  ِِهب  ُغیزَت  يذَّلا ال  َوُه  ُمیِقَتْـسُْملا َو  ُطارِّـصلا  ُمیکَْحلا َو  ُرْکِّذـلا 
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ْنَم َقَدَص َو  ِِهب  َلاق  ْنَم  ِدْـشُّرلا  َیلِإ  يِدـْهَی  ًابَجَع  ًانآُْرق  انْعِمَـس  ّانِإ  اُولاق  ُُهتْعِمَـس  َنیح  ُّنِْجلا  ُْهِنثَی  َْمل  يذَّلا  َوُه  ُُهِبئاجَع  یـضَْقنَت  ِدَّرلا َو ال 
یخوش لزه و  تسا و  لطاب  زا  قح  هدننک  ادج  نآرق  ٍمیقَتْـسُم ؛ ٍطارِـص  یلإ  َيِدُـه  ِْهَیلِإ  اعَد  ْنَم  َلَدَـع َو  ِِهب  َمَکَح  ْنَم  َرِجُأ َو  ِِهب  َلِمَع 

يادخ دـهاوخب  نآرق  ریغ  زا  ار  تیادـه  سکره  دنکـش و  یم  مهرَد  ار  وا  دـنوادخ  دـنک  تشپ  نآ  هب  یملاظ  ره.درادـن  هار  نآ  رد 
ماهوا و هک  تسا  يزیچ  نآرق.تسار  هار  مکحتـسم و  يروآداـی  تسا و  یهلا  مکحم  نامـسیر  ، نآ دزاـس و  یم  هارمگ  ار  وا  لاـعتم 

.دزاس یمن  هبتشم  ار  نآ  ، نالهاان نابز  دنک و  یمن  فرحنم  ار  نآ  ، یفارحنا ياه  هتساوخ 

.ددرگ یمن  هنهک  هعجارم  توالت و  ترثک  رثارب  دنوش و  یمن  ریس  نآ  زا  نادنمشناد 

مهرَد دندنادرگنزاب و  ار  نآ  دندینش  ار  نآ  هک  یماگنه  نج  هفیاط  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  دریذپ و  یمن  نایاپ  نآ  ياه  یتفگش 
دیوگب نخس  نآرق  اب  هک  یسک.دنک  یم  تیاده  یلاعت  دشر و  يوس  هب  ار  ناگمه  هک  میدینـش  یبیجع  نخـس  ام  : دنتفگ دندیچیپن و 

هب هک  یسک  هنالداع و  شمکح  دنک  مکح  نآ  قباطم  هک  یـسک  تسا و  روجأم  دنک  لمع  نآ  هب  هک  سک  نآ  دیوگ و  یم  تسرد 
 ( ،ص 99 نیدلا مالعا  «. ) . تسا هدرک  تیاده  میقتسم  طارص  يوس  هب  دناوخ  ارف  نآرق  يوس 

رد هغالبلا  جـهن  رد  هلمج  زا  ، هدـمآ يا  هدرتسگ  بلاـطم  یمالـسا  تاـیاور  رد  مه  نآرق و  دوخ  رد  مه  ، دـیجم نآرق  تیمها  هراـبرد 
حرش مالسلا  هیلع  ماما  هبطخ 198  رخآ  شخب  رد  هلمج  زا  ؛ تسا هتفگ  نخس  نآ  تیمها  هرابرد  مالـسلا  هیلع  ماما  ، ناوارف ياه  هبطخ 

بلاطم زین...و  هـبطخ 176  هبطخ 183 و  رد  نینچمه  دـنک و  یم  ناـیب  دـیجم  نآرق  يارب  تسا  مـهم  زاـیتما  لـماش 42  هک  یطوسبم 
.تسا هدمآ  هنیمز  نیا  رد  یمهم 

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abu Talib said : “ The Qur ' an contains news about the past, predictions
.” about the future and commandments for the present

زواجتم اب  دروخرب  شور  : 314 تمکح
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ّرّشلا ّالِإ  ُهُعَفدَی  َال  ّرّشلا  ّنِإَف  َءاَج  ُثیَح  نِم  َرَجَحلا  اوّدُر  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد
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 . تسین یخساپ  رش  زج  ار  رش  هک  دینادرگ ، زاب  هدرک ، ترپ  نمشد  هک  ییاج  نامه  زا  ار  گنس  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 

يدیهش

.دنار ناوتن  رش  اب  زج  ار  رش  هک  دنادرگ ، دیاب  زاب  هدمآ  نآ  زا  هک  اجنادب  ار  گنس 

یلیبدرا

يدبب رگم  ارنآ  دنک  یمن  عفد  يدب  هک  یتسردب  سپ  دمآ  هک  اجنآ  زا  ارگنس  دینادرگ  زاب  دومرف  و 

یتیآ

.دنکن عفد  يدب  زج  ار  يدب  اریز  .دینادرگ  زاب  تسا ، هدمآ  نآ  زا  هک  اج  نامه  هب  ار  گنس  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . دنک یمن  عفد  ّرش  زج  ار  رش  هک  ارچ  ، دینادرگ رب  هدمآ  رب  نآ  زا  هک  اج  نامه  هب  ار  گنس  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

نا و  هبالا ، عفدال  نا  ملع  اذا  کلذ ، لثمب  هعفادف  لتقلا  یمرلا و  برضلاب و  ریغلا  هدارا  نمل  هصخر ، ءاج  ثیح  نم  رجحلا  در  هلوق : و 
.دعتی مل  اذا  عفادلا  یلع  یش ء  الف  ملاظلا  كاله  یلا  يدا  نمف  القع  اعرش و  زیاج  کلذ 

يردیک

نـسحی عرـشلا  یف  اذـه  و  نونجلا .) نم  نونجلاـب  اوواد  و  : ) یـسامحلا لوقک  و  هیلع ،) اودـتعاف  مکیلع  يدـتعا  نمف  : ) یلاـعت هلوقک 
هملظ دعب  رصتنا  نمف  : ) یلاعت هللا  لوقب  ءادتقا  کملظ  نمم  مقتنا  دارملا  و  هلثم ، وه  ءاوسلا و  یلع  هازاجملا  و  ءادتعالا ، كرت  طرـشب 

(. لیبس نم  مهیلع  ام  کئلواف 

مثیم نبا 

.تسا و يدـب  زا  هیاـنک  گنـس  درب .) یمن  نـیب  زا  يدـب  زج  ار  يدـب  اریز  دـینادرگرب ، اـجنامه  هـب  هدـمآ ، هـک  یئاـج  زا  ار  گنـس  )
هب راداو  يرمضم  سایق  هلیسو ي  هب  راتفگ  نیا  رد  مالسلا ) هیلع   ) ماما .تسا  نآ  دننام  هب  يدب ، اب  هلباقم  زا  هیانک  گنس  ندنادرگزاب 
هب زج  هک  ار  هچ  ره  و  تسا : نینچ  زین  نآ  ردـقم  ياربک  و  رـشلا ) …  ناـف  : ) تراـبع نآ  يارغـص  همدـقم ي  هک  تسا  هدرک  هلباـقم 
نآ دوخ  هک  اریز  درادـن ، تیلک  بلطم  نیا  هتبلا  درک ، عطق  ار  نآ  هلیـسو  نادـب  دـیاب  سپ  دـشابن  عـطق  عـفد و  لـباق  يدـب  هلیـسو ي 

.تسا هدومرف  رما  يرابدرب  هب  يدایز  دراوم  رد  راوگرزب 
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دیدحلا یبا 

 . ُّرَّشلا َّالِإ  ُهُعَفْدَی  َّرَّشلا َال  َّنِإَف  َءاَج  ُْثیَح  ْنِم  َرَجَْحلا  اوُّدُر  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

 ) انیلهاجلا لهج  قوف  لهجنف  انیلع  دحأ  نلهجی  الأ ال  موثلک  نب  ورمع  لاق  حـلفی و  دـیدحلاب  دـیدحلا  نإ  لثملا  یف  مهلوق  لثم  اذـه 
لاق هنع و  لوقلا  تمأ  نعـض  يذ  فنحألا و  لاق  رـشلا و  حرـص  املف  یناـمزلا  دـنفلا  لاـق  و  .يزیربتلا ) حرـشب  هقلعملا ص 323- نـم 
اخأ اومـضهتی  نأ  لاهجلا  ثبلی  رخآ و ال  لاق  حابنلا و  مئاد  هیفـس  نم  حارلاـب و  یقتی  دـیدع  نم  حاـمرأ و  نم  ددؤسلل  دـب  ـال  زجارلا 

بکرأ رشلا  یلع  لمحأ  یتم  نکل  یکرات و  رشلا  رشلا و  ینمتأ  رخآ و ال  لاق  لوهجب و  نعتسی  مل  ام  ملحلا 

یناشاک

ال  ) يدب هک  یتسرد  هب  سپ  رـشلا ) ناف   ) دـمآ هک  ییاج  زا  ار  گنـس  دـینادرگ  زاب  ءاج ) ثیح  نم  رجحلا  اودر  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
.نآ لثم  هب  هلباقم  زا  ءاج ) ثیح  نم  رجح  در   ) هب و  رـش ، زا  رجح )  ) هب هدومرف  هیانک  يدـب  الا  ار  وا  دـنک  یمن  عفد  رـشلا ) الا  هعفدـی 

.تسا گنس  شاداپ  ار  زادنا  خولک  يدتعا ) ام  لثمب  هیلع  اودتعاف  : ) یلاعت هلوقک  رش  هب  ار  رش  دینک  عفد  ینعی 

یلمآ

ینیوزق

دنیوگ یماقم  رد  ار  نیا  .يدب  مه  رگم  دنکن  عفد  ار  يدب  هک  یتسرد  هب  هچ  تسا ، هدمآ  هک  اجنآ  زا  ار  گنـس  دینادرگ  زاب  دومرف :
لاق و   ) ندومزآ دیاب  مخز  هب  اجنآ  درادن  دوس  مهرم  هکیئاج  دـنیوگ  .ددرگ  هدایز  ررـض  نآ  هکلب  دـهدن  دوس  اجنآ  ملح  وفع و  هک 

و تسا ) گنـس  شاداپ  ار  زادنا  خولک   ) تسا روهـشم  هچنانچ  و  ..مکیلع ) يدتعا  ام  لثمب  هیلع  اودتعاف  مکیلع  يدـتعا  نمف  ..یلاعت 
( هنع لضانی  هیفس  نم  هبقفلل  دبال   ) تسا برع  لاثما  رد 

یجیهال

يرش گنس  دینادرگرب  هک  مالسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .رـشلا » الا  هعفدیال  رـشلا  ناف  ءاج ، ثیح  نم  رجحلا  اودر  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
دیهد ازج  ینعی  رـش ، رگم  ار  رـش  دـنک  یمن  عفد  هک  قـیقحت  هب  سپ  تسا ، هدـمآ  هک  ییاـج  هب  دوـش  هتخادـنا  امـش  يوـس  هب  هک  ار 

.شرش ردق  هب  ار  رش  بحاص 

ییوخ

مکح رجی  مل  اذا  هنا  ناـیب  عیارـشلا و  یف  صاـصقلا  تازاـجملا و  هفـسلف  ناـیبل  هذـه  هتمکح  یف  مالـسلا ) هیلع   ) ضرعت دـق  ینعملا :
( مالـسلا هیلع   ) هلوقف رورغلا ، لهجلاب و  یلتبملا  عامتجالا  نع  رورـشلا  عفد  نکمی  یناـجلا ال  یلع  صاـصقلا  لـتاقلا و  یلع  مادـعالا 
ام لثمب  هیلع  اودـتعاف  مکیلع  يدـتعا  نمف   ) یلاعت هلوق  نم  و  بابلالا ) یلوا  اـی  هویح  صاـصقلا  یف  مکل  و  : ) یلاـعت هلوق  نم  سبتقم 

شوخ هچ  .درک  عفد  ناوتن  دب  اب  زج  ار  دب  اریز  دـینادرگرب ، تسا  هدـمآ  نآ  زا  هک  اج  نامه  هب  ار  گنـس  همجرتلا : مکیلع .) يدـتعا 
: تسا هدورس 
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تسا گنت  داد  لدع و  راک  هنرگو  تسا *** گنس  شاداپ  ار  زادنا  خولک 

يرتشوش

نم مرا  میـضلا و  لبقت  ینعی ال  : ) لاـق و  هلاـثما )  ) یف یناـمرکلا  هرکذـف  ءاـج ) ثیح  نم  رجحلا  اودر  ( ) مالـسلا هیلع   ) هلوق اـما  لوقا :
و هلاثما )  ) یف يرکسعلا  هرکذ  هرجحب ) نالف  یمر   ) مهلوق لثملا  امنا  و  الوا ، مولعم  ریغ  مالسلا ) هیلع   ) هریغل الثم  هنوک  نا  الا  كامر )

داک نم  ضرالا و  رجحب  تیمر  دـق  کنا  امکح :- ارمع  هیواعم  ثعب  نیح  مالـسلا -) هیلع   ) یلعل فنحالا  لاـق  .هنرقب  یمر  يا  لاـق :
الجر هب  مض  هتحیصن  يردت  ام  نامی و  لجر  وه  یسوم و  یباب  تیضر  دق  برعلا و  هیهاد  شیرق و  نس  وه  ارصع و  هلها  مالـسالا و 

هللا و  مالـسلا :) هیلع   ) لاقف .مجنلا  هلزنمب  هنم  وه  هغلاب و  دـق  هنا  نظی  یتح  اند  نم  الا  ورمع  بحاص  سیلف  اـیناث  ینلعجا  شیرق و  نم 
نا رهاظلا  لب  ایناث ، مولعم  ریغ  هرکذ  اـم  هاـنعم  نوک  .ینوبلغ و  یـسومابا و  ـالا  ساـنلا  یبا  دـق  هب و  تیـضر  ـال  میکحتلا و  تدرا  اـم 

رفعج نب  دمحم  یف  دادغب ) خـیرات   ) یف و  هرـشاعملا ) بادآ  یف  نوعبرالا - سماخلا و  لصفلا  (. ) هسنج نم  رـشب  رـشلا  عفدا   ) ینعملا
املف يراقلا  یمدالا  يوغبلا و  هنـسلا  کلت  یف  جـح  نینـسلا و  ضعب  یف  تججح  یبا : لاق  لاق : یناـفکالا  نبا  نع  يراـمعلا  یمدـالا 

يوری صقی و  دعقو  مل  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا دجسم  یف  هقلح  عمج  دق  ریرـض  لجر  انهه  لاقف : يوغبلا  ینءاج  هنیدملاب  انرص 
هیلا یضمن  نا  تیار  ناف  هلعتفملا ، رابخالا 

وه رخآ و  رما  انهه  نکل  و  انعـضوم ، فرعیف  دادـغبب  انـسل  ریثکلا و  عمجلا  اذـه  عم  رثوی  ـال  اـنمالک  نا  هل : تلقف  .هعنمن  هیلع و  رکننل 
تلفنا یتح  هءارقلاب  ادـتبا  نا  ـالا  وه  اـمف  هءارقلاـب  مهرهجا  نآرقلاـب و  اـتوص  ساـنلا  نسحا  ناـک  یمدـالا و  یلع  تلبقا  .باوصلا و 

لوزت اذکهف  يدیب  ذـخ  هدـئاقل : لوقی  هتعمـسف  هدـحو ، ریرـضلا  اوکرت  یمدالا و  هءارق  نوعمـسی  انب  اوطاحا  هنع و  اولـصفنا  هقلحلا و 
ثیح نم  رجحلا  اودر  : ) لاق رجحلاب  مجرتملا  هباتک  نادـمه  نم  هیلا  لـسرا  اـمل  سراـف  نبا  نا  بحاـصلا  فئاـطل  نم  و  اذـه ، .معنلا 

: لوالا .هلثما  هل  رکذن  لوالا و  نم  دارملا  حضوی  و  حضاو ، هب  دارملاف  رـشلا ) الا  هعفدی  رـشلا ال  ناف  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق اما  و  ءاج .)
- لکوتملا ریزو  ناقاخ - نب  ییحی  نب  هللادیبع  یلا  اعطقنا  دق  کلملادبع  نب  یـسوم  و  دـلخم ، نب  نسحلا  ناک  يرزجلا :) لماک   ) یف

هنا اناخ و  امهنا  لکوتملا  یلا  هعقر  بتاکلا  هملس  نب  حاجن  بتکف  جارخلا ، ناوید  یلع  یـسوم  عایـضلا و  ناوید  یلع  نسحلا  ناک  و 
هیقلف امهذخال ، هباحـصا  بتر  دق  ادـغف و  .کیلا  امهعفدا  یتح  ادـغ  یلع  رکب  لکوتملا : هل  لاقف  فلا ، فلا  نیعبرا  امهنم  جرختـسی 
لاحلا حلـصا  امکنیب و  حلـصا  انا  ایـسان و  تملکت  ابراش و  تنک  کنا  هعقر  بتکت  امهتحلاصمب و  کیلع  ریـشا  انا  هل : لاق  هللادـیبع و 
رـضحا هفرـصف و  کلذـب ، هطخ  بتک  یتح  هعدـخی  لزی  هرـشاعملا ) بادآ  یف  نوعبرالا - سماخلا و  لصفلا   ) مل .لـکوتملا و  دـنع 
امهلخدا نیتعقرلا و  هللادیبع  ذخاف  العفف  رانید ، فلا  یفلاب  هباحصا  حاجن و  یف  ابتکی  نا  امهرما  لاحلا و  امهفرع  یـسوم و  نسحلا و 

امهیلع فطعت  مث  هیلع  انمـض  ام  ذخف  ابتک ، امب  نالبقتی  نسحلا  یـسوم و  هعقر  هذه  لاق و  امع  حاجن  عجر  دـق  لاق : لکوتملا و  یلع 
يوس رانید  فلا  نیعبرا  هئام و  وحنب  اورقاف  هدالوا  هاذخاف و  نسحلا ، یـسوم و  یلا  حاجن  عفدب  لکوتملا  رماف  .هنم  ابیرق  امهنم  ذـخاتف 
ریبزلا نبا  نامثع  ثعب  اضیا : هیف  یناثلا : .تام  یتح  هاتیـصخ  ترـصع  مث  برـض  عمجا و  کلذ  ضبقف  عایـضلا ، سرغلا و  تـالغلا و 

نم  ) لوقی همـصخ - ریجرج -  يدانم  عمـس  هنا  لیقف  حرـس  یبا  نبا  لاتقلا  یف  ری  مل  رکـسعلا  لخد  املف  حرـس ، یبا  نب  هللادبع  ددمل 
یناتا نم   ) يدانی ایدانم  رمات  هل : لاق  هدـنع و  ریبزلا  نبا  بهذـف  روضحلا ، فاـخیف  یتنبا ) هجوزا  راـنید و  فلا  هئاـم  هلف  هللادـبع  لـتق 

یف ثلاثلا : .حرس  یبا  نبا  نم  دشا  فاخی  ریجرج  راص  کلذ و  لعفف  هدالب .) یلع  هتلمعتسا  هتنبا و  هتجوز  هلام و  هتلفن  ریجرج  سارب 
دیلولا نب  دیعـس  یلع  لبقاف  ماشه ، هنـسحتسا  مالکب  ملکتف  کلملادـبع ، نب  ماشه  یلا  هریبه  نب  رمع  صخـش  يرایـشهجلا :) ءارزو  )
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کلذل ام  هریبه : نبا  لاقف  .هردص  قیضی  هنیبج  حشری  هارت  اما  كانه  سیل  دیعس : هل  لاقف  .اذه  لثم  فلخ  نم  تام  ام  لاق : یبلکلا و 
لـصفلا  ) دـنع هریبه  نبا  لاح  دـسفی  نا  بحی  یبلکلا  دیعـس  ناک  اضیا : عبارلا : .یلهاب  تسل  کسولجل و  نکل  دیعـس و  اـی  تحـشر 

دیعس ذختاف  لیخلاب  ابجعم  ماشه  ناک  و  هنم - دعبلاب  ماشه  بکر  اذا  ریـسی  ناک  ماشه و  هرـشاعملا ) بادآ  یف  نوعبرالا - سماخلا و 
اموی ماشه  بکرف  .هریبه  نبال  اهنا  اولاق : مهلاس  ناف  بکر ، اذا  اـماشه  اوضراـعی  نا  اـهل  نیرجملا  رما  اهرمـضا و  داـیج و  لـیخ  هدـع 

ام ناتخا  هابجعا  و  لاق : ابـضغ و  طاشتـساف  .هریبه  نبال  اولاقف : هذـه ؟ نمل  لاـقف : هنـسح  لـیخلا  نم  هعطق  یلا  رظنف  لـیخلاب  ضروعف 
یف بضغلا  يار  و  یه ؟ نمل  هذه و  ام  لاقف : اعرـسم  ءاجف  بکوملا ، بناج  نم  هب  یعدـف  .هب  یلع  لیخلا ، یف  ینیرابی  وه  مث  ناتخا 
رماف .اهـضبقب  رمف  اهناظم  نم  اهتبلط  اهترتخاف و  اهدایجب  ملاع  انا  اـهب و  کـبجع  تملع  کـل  لـیخ  لاـقف : دـیک  دـق  هنا  ملعف  ههجو ،

هبحاص یلع  هلیحلا  متتف  لاسی  بضغی و ال  اماشه  نا  نظ  امنا  ملکتی و  نا  دیعـسل  ایهتی  مل  هیلع و  هلابقا  ببـس  کلذ  ناک  و  اهـضبقب ،
هثدح میهاربا - نب  دیز  اخا  میهاربا -  نب  قاحـسا  نا  باتکلا  نم  لجر  رکذ  جورملا :)  ) یف سماخلا : .هل  هلیح  هیلع  هلیحلا  تسکعناف 

یـسوم نب  یلعل  دهعلاب  عیاب  دق  اهب و  نوماملا  ناسارخ و  دیری  هب  زاتجا  سابعلا  نب  میهاربا  نا  ناوریـسلا و  هرمیـصلا و  دلقتی  ناک  هنا 
تنـسحتساف مهریغ ، نم  هفـالخلاب  قحا  مهنا  مالـسلا و  مهیلع  یلع  لآ  لـضف  هیف  رکذـی  رعـشب  هحدـتما  دـق  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا

میهاربا یلو  نا  یلا  هبرـض  نم  رهدـلا  برـض  و  هباد ، یلع  هتلمح  مهرد و  فلا  هل  تبهو  لـعفف و  یل  اهخـسنی  نا  هتلاـس  هدیـصقلا و 
ینرما ینلزعف و  یسوم ، بابسا  فشکی  نا  بحی  ناک  و  یـسوم - لامع  دحا  تنک  و  کلملادبع - نب  یـسوم  ناکم  عایـضلا  ناوید 
تفتلی الف  باتکلا  یل  مکحی  هلبقی و  الف  عفدی  امب ال  جتحا  تلعجف  اهنع  هرظانملل  ترضحف  اهیف  یلع  رثک  تلمعف و  هرماوم  لمعت  نا 

هیلع تفلحف  باوبالا  نم  باب  یلع  نیمیلا  باتکلا  یلع  بجوا  نا  یلا  مالکلا ، نم  اعدـب  کـلذ  لـالخ  یف  ینعمـسی  مهمکح و  یلا 
یف نذات  هل : تلقف  .یـضفار  کنال  انیمی  كدـنع  ناطلـسلا  نیمی  تسیل  لاقف : هرـشاعملا ) بادآ  یف  نوعبرالا - سماـخلا و  لـصفلا  )
یلع هنمآ  مل  کنم  عمسا  امب  هیلا  تبتک  نا  لکوتملا  وه  اه  ربص و  لتقلل  یتجهمب  کضیرعت  عم  سیل  تلقف : یل ، نذاف  .کنم  وندلا 
هیلع  ) هدـلو نا  سابعلا و  نم  لضفا  مالـسلا ) هیلع   ) ایلع نا  معز  نم  یـضفارلا  و  ضفرلا ، يوس  يرج  ام  لـک  تلمتحا  دـق  و  یـسفن ،
تلق نا  الا  وه  ام  هللا  وف  .رعـشلاب  هتربخا  .هب و  يدنع  کطخ  تنا و  تلق : کلذ ؟ نم  و  لاق : .سابعلا  دلو  نم  هفالخلاب  قحا  مالـسلا )

کنا ال هیلا  نکـسا  امب  یل  قثوت  وا  هللا  ال و  تاهیه ، هل : تلقف  .یطخب  يذـلا  رتفدـلا  رـضحا  لاق : مث  هدـی ، یف  طقـس  یتح  هل  کـلذ 
لمعلا قرخ  و  کـلذ ، یلع  یل  فـلحف  .باـسح  یف  یل  رظنت  ـال  هرماوـملا و  هذـه  قرخت  يدـی و  یلع  يرج  اـمم  یــشب ء  ینبلاـطت 

نع کیرش  لزع  امل  دادغب :) خیرات   ) یف سداسلا : .هبلاطملا  ینع  تلاز  دق  تفرصنا و  هفخ و  یف  هعضوف  رتفدلا  هترضحا  لومعملا و 
یه نیا  نم  و  لاق : .یـضاقلا  کیرـش  لاق : انا ؟ نم  و  لاق : .اهینطعاف  مهرد  هئامثالث  کیلع  یل  لاقف : دادـغبب  لـجر  هب  قلعت  ءاـضقلا 

: لاقف طرـشلا  هیلا  ماقف  .انهه  نم  لاق : .رـسجلا  غلب  یتح  هعم  یـشمی  ءاجف  .لاعت  معن  لاق : .کتحت  يذـلا  لغبلا  اذـه  نمث  لاق : کل ؟
دق و  هنم ، يدتفیف  هیلع  یعدیف  لزع  اذا  یـضاقلاب  قلعتی  لجرلا  اذه  نا  اولاقف : .سابعلاابا  نربخال  هومتقلطا  نئل  هوسبحاف  اذـه  اوذـخ 
هل لاقف  .هقلطی  نا  یباـف  هیف ، ملکف  .معن  اولاـق : .اذـکه  لاـقف : مهرد  هئاـمعبرا  هنم  ذـخاف  طـساو  نع  لزع  نیح  رمحـالا  هملـسب  قلعت 

یلا هملس  ءاجف  هئامعبرا ، هملـس  یلع  درف  .مهرد  هئامعبرا  رمحالا  هملـس  یلع  دری  یتح  لاق : لجرلا ؟ اذه  سبحت  مک  یلا  سابعلاوبا :
: عباسلا هرشاعملا ) بادآ  یف  نوعبرالا - سماخلا و  لصفلا   ) .هایا هتیطعا  کلام  کلاس  نم  لک  فیعض  ای  هل : لاقف  هل  رکشف  کیرش 

هریغملا نب  دـیلولا  نب  ماشه  نب  لیعامـسا  نب  ماشه  یلا  بتکف  هبـضغ  بضغ  کلملادـبع  ناک  يریبزلا :) بعـصم  شیرق  بسن   ) یف
مهایاصو اوبتک  عیمجلا و  یباف  .ریبزلا  نبا  نومتـشی  ریبزلا  نبا  لآ  هنومتـشی و  یلع  لآ  مقا  نا  ماشه  هنبا  ما  وبا  هنیدـملا و  یلع  هلماـع 

هذـه لاق : .یلع  لآ  نومتـشی  ریبزلا  لآ  رم  ریبزلا و  لآ  نومتـشی  یلع  لآ  رمف  رما  نم  دـبال  ناـک  ناـف  تلاـق : هیلا و  هل  تخا  تبکرف 
هیفنحلا نب  دـمحم  نب  مشاه  یبا  لوبق  ریبزلا و  لآ  متـشل  نسحلا  نب  نسحلا  ءابا  دـعب  لاـق  نا  یلا  کلذـب - ساـنلا  رـشبتساف  .اـهلعفا 
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متـشب نورغی  هیما  ینب  نا  رماع : لاق  و  هلتقتا ؟ لعفی  هنا ال  ماشهل  لیق  یتح  کلذل  ریبزلا  نب  هللادـبع  نب  رماع  روضح  مدـع  کلذـل و 
وه ابئاغ و  ناک  و  ریبزلا - نب  هللادبع  نب  تباث  مدقف  .هضفخ  دحا  عاطتـساف  ائیـش  عفری  مل  هللا  ناف  هتعفر ، الا  کلذب  هللا  دیری  ام  یلع و 
نم دولف  دـیرت  ام  و  ماشه : هل  لاقف  .یبیـصنب  ذـخآ  سانلا  یل  عمجاف  ابئاغ  تنک  هل : لاق  ماـشه و  یلع  نسحلا - نب  نسحلا  هلاـخ  نبا 
یلع لیئارـسا  ینب  نم  اورفک  نیذـلا  نعل  : ) لاقف ماقف  سانلا  هل  عمجف  کلملادـبع ، یلا  نبتکال  وا  نلعفتل  لاق : .رـضحی  مل  هنا  رـضح 

نا یلا  نولعفی -) اوناک  ام  سئبل  هولعف  رکنم  نع  نوهانتی  اوناک ال  نودـتعی  اوناک  اوصع و  اـمب  کـلذ  میرم  نب  یـسیع  دواد و  ناـسل 
نانسالا فدارتملا  لعثالا  لوحالا  هللا  نعل  الا  اعاب ، قیضا  اعارذ و  رصقا  وه  هل  سیل  ام  ینمتملا  ناطیـشلا  میطل  قدشالا  هللا  نعل  لاق -

نب روعالا  هللادیبع  هللا  نعل  الا  نینافالا ، سوورب  نینموملاریما  یمار  هفیذح  یبا  نب  دـمحم  دـیقملا  رامحلا  بوث  هنتفلا و  یف  بثوتملا 
ناک لیعامسا و  نب  ماشه  ماب  ضرعی  هتحت - یتلا  نعل  هللا و  هنعل  اعرف  اهرصقا  اعرم و  اهمالا  امسا و  هاصعلا  رش  هرمس  نب  نمحرلادبع 
یلا ماشه  هب  رما  لوقلا  اذه  تباث  غلب  املف  هرـشاعملا - ) بادآ  یف  نوعبرالا - سماخلا و  لصفلا   ) لیعامـسا دعب  اهیلع  فلخ  هللادیبع 

تباث لزی  ملف  مهنم ، هفیلخلا  یفشا  یتح  ینعدف  نوفلاخم  هاصع  مهنا  تباث : هل  لاقف  .هفیلخلا  محر  الا  متشت  كارا  ام  لاق : سبحلا و 
هنوکل هفیذح  یبا  نب  دمحم  نعل  اتباث  نا  تلق : .فالخلا  لها  متش  امنا  هناف  هوقلطا  نا  بتکف  کلملادبع  هربخ  غلب  یتح  نجـسلا  یف 

نع نیهانلا  فورعملاب و  نیرمالا  نم  ناک  هعئانـش ، هنالعا  هعدب و  نامثع  یلع  هراکنا  هنتفلا  یف  هبوثوب  هدارم  و  سمـش ، دبع  ینب  نم 
.هنم نعللاب  یلوا  تباث  ناکف  کلذ  یلع  هولتق  یتح  اقح  رکنملا 

هینغم

یتح مهولتاق  و  : ) هناحبس لاق  فنعلاب ، فنعلا  یلع  اوضقا  ینعملا  و  رشلا ) الا  هعفدی  رشلا ال  ناف  : ) هلوق لیلدب  رشلا  انه  رجحلاب  دارملا 
(. لافنالا  73 ریثک - داسف  ضرالا و  یف  هنتف  نکت  هولعفت  نا ال  (. ) لافنالا  39 هنتف - نوکت  ال 

هدبع

نسحالاب هعفد  نکمی  مل  اذا  اذه  هنع و  عدتریل  هلعاف  یلع  عفدلاب  رشلا  هلباقم  نع  هیانک  رجحلا  در  رشلا : الا  هعفدی  ال  … 

يرفعج

مالسالا ضیف 

یئاج ات  دیهد  رفیک  دوخ  دننام  هب  ار  يدب   ) دینادرگرب هدمآ  هک  یئاج  هب  ار  گنس  تسا : هدومرف  رش ) عفد  هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
تشذگ و هک  تسا  یئاج  رد  نیا   ) دربن نیب  زا  رش  زج  ار  يدب  رـش و  اریز  دشابن ) نید  روتـسد  فالخرب  هدرکن  زواجت  دودح  زا  هک 

رایـسب عضاوم  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هکنانچ  دومن  ملح  یتسیاب  هتبلا  تروص  نیا  ریغ  رد  و  دیازفا ، نایز  رب  هکلب  دـهدن  دوس  يرابدرب 
(. تسا هدومن  بیغرت  رما و  نآ  هب 

ینامز

هدش نآ  لح  عفر و  هرابرد  یناوارف  ياهـشرافس  تسا  یـصخش  هلئـسم  کی  فالتخا  عوضوم  هدینوادن و  هشیر  فالتخا  هک  اج  نآ 
هحلـسا اب  ار  هحلـسا  زواجتم ، ربارب  رد  دـیاب  تسا ، رطخ  ضرعم  رد  یتلم  تشونرـس  دـش و  راد  هشیر  فالتخا  هک  هاـگنآ  اـما  .تسا 
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رد مالـسلا ) هیلع   ) ماما شیامرف  اب  تسا  گنج  هزرابم و  هب  هیـصوت  یگنج و  ياـهیگدامآ  هراـبرد  هک  شرافـس  همه  نآ  .داد  خـساپ 
.ناج نتفرگ  رارق  رطخ  ضرعم  رد  لام و  يدازآ ، شیاسآ ، قوقح ، نتفر  تسد  زا  تسا : هنیمز  کی 

يزاریش دمحم  دیس 

، رجحلا کلذ  سفنب  هومراف  رجحب ، دحا  مکامر  اذاف  هلعاف ، یلا  رشلا  عفد  نع  هیانک  ءاج ) ثیح  نم  رجحلا  اودر  : ) مالسلا هیلع  لاق  و 
(. هیلع اودتعاف  مکیلع  يدتعا  نمف   ) هلوقک هلباقملل ، ارش  هتیمست  رشلا ) الا  هعفدی  رشلا ال  ناف   ) یغطی هدح و ال  دنع  فقیل 

يوسوم

بجو ریزعتلاب  الا  مهتناها  سانلا و  بس  نع  عدتری  نمف ال  بجو  هلثم  رشب  الا  رشلا  عفدی  مل  اذا  رـشلا و  انه  هب  دصقی  رجحلا  حرـشلا :
(. هایح صاصقلا  یف  مکل  و  : ) یلاعت لاق  امک  کیلاود  اذکه  عدتریل و  هدی  عطق  بجو  ناسنا  دی  عطق  نم  هعدرل و  هریزعت 

یناقلاط

« .داد دناوتن  عفد  رش  زج  ار  رش  هک  دینادرگرب  تسا  هدمآ  هک  اج  نادب  ار  گنس  »

سک چیه  هک  ناه  تسا : هدورس  نینچ  هراب  نیا  رد  موثلک  نب  ورمع  .دوش  یم  هدیبوک  نهآ  اب  نهآ  دنیوگ : یم  هک  تسا  یلثم  ریظن 
.درک میهاوخ  یبدا  یب  نانادان ، یبدا  یب  زا  شیب  تروص  نآ  رد  هک  دنکن  یبدا  یب  ام  هب  تبسن 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

.ُّرَّشلا اَّلِإ  ُهُعَفْدَی  َال  َّرَّشلا  َّنِإَف  ، َءاَج ُْثیَح  ْنِم  َرَجَْحلا  اوُّدُر 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

راـتفگ دنـس   ). .درک عفد  ناوت  یمن  يدـب  رـش و  ناـمه )  ) اـب زج  ار  يدـب  رـش و  هکارچ  ، دـینادرگزاب هدـمآ  هک  اـجنامه  زا  ار  گـنس 
هک تسا  هدـمآ  ییاه  توافت  اب  يریون  برالا  هیاهن  مکحلاررغ و  يرـشخمز و  راربالا  عیبر  باتک  رد  هنامیکح  راتفگ  نیا  هنامیکح :

( ( ،ج 4،ص 244 هغالبلا جهن  رداصم  ) .تسا هدش  هتفرگ  یفلتخم  رداصم  زا  دهد  یم  ناشن 

ّرش عفد  هار 

نایب ار  صاخ  یعافد و  يروتـسد  تسا  هدرک  ادـیپ  لثملا  برـض  هبنج  مدرم  نایم  رد  هک  هنامیکح  راـتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
اوُّدُر ( ؛» درک عفد  ناوت  یمن  يدب  رـش و  اب  زج  ار  يدب  رـش و  هکارچ  ، دـینادرگزاب هدـمآ  هک  اجنامه  زا  ار  گنـس  :» دـیامرف یم  ، هدرک

( . ُّرَّشلا اَّلِإ  ُهُعَفْدَی  َال  َّرَّشلا  َّنِإَف  ، َءاَج ُْثیَح  ْنِم  َرَجَْحلا 
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« ِباْبلَْألا ِیلوُأ  ای  ٌهایَح  ِصاصِْقلا  ِیف  ْمَُکل  َو   » هفیرش هیآ  هب  يا  هراشا  هتسناد و  صاصق  هلئسم  هب  رظان  ار  نخس  نیا  ، ناحراش زا  یضعب 
اما دتفا ؛ یم  رطخ  هب  يرایـسب  ناج  ، دنک تینما  ساسحا  لتاق  دشابن و  نایم  رد  صاصق  نوناق  هاگره  اریز  ، دنناد یم  ( 179 هیآ هرقب ، )
نیا دـنوش و  یمن  مدرم  ناج  ضرعتم  ، صاصق سرت  زا  رگید  ِرورـش  دارفا  مییوگ  خـساپ  شدوخ  لتق  اـب  ار  هداد  ماـجنا  هک  یلتق  رگا 

.تسا هعماج  تینما  تایح و  ببس  دوخ 

اب زج  هک  تسا  يدارفا  ربارب  رد  یلک  ینوناق  هکلب  ، تسین صاصق  هب  رـصحنم  مالـسلا  هیلع  ماـما  مـالک  هک  تشاد  دـیدرت  دـیابن  یلو 
لثم هب  هلباقم  اب  زج  دـننک  یم  هلمح  ناناملـسم  هب  اوق  مامت  اـب  هک  ینانمـشد.دندرگ  یمنرب  دوخ  فـالخ  ياـهراک  زا  روز  هب  لـسوت 

: تسا هدومرف  نایب  یناوارف  تایآ  رد  دیجم  نآرق  هک  تسا  يزیچ  هیبش  نیا  دنراد و  یمنرب  دوخ  تنطیش  زا  تسد 

: دیامرف یم  اج  کی  رد 

َّنَأ اوُمَلْعا  َهّللا َو  اوُقَّتا  ْمُْکیَلَع َو  يدَـتْعا  اَم  ِْلثِِمب  ِْهیَلَع  اوُدَـتْعاَف  ْمُْکیَلَع  يدَـتْعا  ِنَمَف  ٌصاِصق  ُتامُرُْحلا  ِمارَْحلا َو  ِرْهَّشلِاب  ُمارَْحلا  ُرْهَّشلا  »
دیراد قح  زین  امـش  ، دندیگنج امـش  اب  نآ  رد  دنتـسکش و  ار  نآ  مارتحا  ، نانمـشد رگا  ! ) مارح ِهام  ربارب  رد  ، مارح ِهام  َنیقَّتُْملا ؛ َعَم  َهّللا 

يّدـعت وا  رب  نآ  دـننامه  ، درک زواجت  امـش  هب  سکره  یّلک ) روط  هب   ) تسا و صاصق  ِلباق ) ،) اه مارح  مامت  و  (. دـینک لـثم  هب  هلباـقم 
هیآ 194) ، هرقب !«. ) . تسا ناراکزیهرپ  اب  ادخ  دینادب  و  دییامنن )! يور  هدایز  و   ) دیزیهرپب ادخ  زا  و  دینک !

اب ، ادـخ هار  رد  و  ؛ » َنیِدَـتْعُْملا ُّبُِحی  َهّللا ال  َّنِإ  اوُدَـتْعَت  ْمُکَنُوِلتاُقی َو ال  َنیِذَّلا  ِهّللا  ِلِیبَس  ِیف  اُوِلتاق  َو  : » تسا هدـمآ  رگید  ياـج  رد  زین 
هیآ ، هرقب !«. ) . دراد یمن  تسود  ار  ناگدـننک  يّدـعت  ادـخ  هک  ، دـینکن زواجت  ّدـح  زا  و  دـینک ! دربن  دـنگنج ، یم  امـش  اب  هک  یناسک 

(190

هتـسد ، ناکرـشم اب  دربن ) ماگنه  هب   ) و ؛ » َنیِقَّتُْملا َعَم  َهّللا  َّنَأ  اوُمَلْعا  ًهَّفاَک َو  ْمُکَنُوِلتاُقی  امَک  ًهَّفاَک  َنیِکِرْـشُْملا  اُوِلتاق  َو  : » دـیامرف یم  زاـب 
هیآ ، هبوت !«. ) . تسا ناراکزیهرپ  اب  دنوادخ  دینادب  ؛و  دننک یم  راکیپ  امش  اب  یعمج  هتسد  اه  نآ  هک  هنوگ  نامه  ، دینک راکیپ  یعمج 

(36

: دنک یم  رداص  نینچ  ار  حلص  روتسد  ، یگنج تاروتسد  نیا  لباقم  رد  ور  نیازا 

لّکوت ادـخ  رب  يآرد و  حلـص  رد  زا  زین  وت  دـنهد ، ناشن  حلـص  هب  لیامت  رگا  و  ؛ » ِهّللا یَلَع  ْلَّکَوَت  اـَهل َو  ْحَـنْجاَف  ِْملَّسِلل  اوُحَنَج  ْنِإ  «َو 
هیآ 61) ، لافنا «. ) . نک

ارادم ملح و  تشذگ و  وفع و  هب  طوبرم  تاروتسد  روتـسد و  نیا  نایم  رد  يداضت  هنوگ  چیه  دوش  یم  نشور  دمآ  الاب  رد  هچنآ  زا 
يارب تسا  ینوناق  لـصا و  مادـکره  درادـن و  دوجو  هدـمآ  یمالـسا  تاـیاور  دـیجم و  نآرق  رد  هک  هنـسح  اـب  هئیـس  نتفگ  خـساپ  و 

یلو ؛ تسا نامه  یساسا  لصا  دوش  یم  لح  لکشم  یبوخ  هلیسو  هب  يدب  ناربج  تشذگ و  وفع و  اب  هک  اج  نآ  ؛ صاخ يا  هدودحم 
هن تسا  لثم  هب  هلباقم  ، روتسد دیازفا  یم  دوخ  يرس  هریخ  رب  دنک و  یم  هدافتسا  ءوس  تشذگ  وفع و  زا  رـس  هریخ  نمـشد  هک  اج  نآ 

.یکین اب  يدب  نداد  خساپ  تشذگ و  وفع و 
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هتخیمآ یمالسا  تشذگ  وفع و  اب  ناراک  تیانج  ربارب  رد  لمع  تدش  ات  تسا  هدمآ  وفع  روتسد  صاصق  هیآ  لیذ  رد  لیلد  نیمه  هب 
َیِفُع ْنَمَف  : » دـیامرف یم  ددرگ ، مهارف  جوجل ) ِراکاطخ  هورگ  نامیـشپ و  ِراکاطخ  هورگ   ) هورگ ود  ره  يارب  یبساـنم  نوجعم  دوش و 

« ٌمِیلَأ ٌباذَع  ُهَلَف  َِکلذ  َدـَْعب  يدَـتْعا  ِنَمَف  ٌهَمْحَر  ْمُکِّبَر َو  ْنِم  ٌفیِفْخَت  َِکلذ  ٍناسْحِِإب  ِْهَیلِإ  ٌءادَأ  ِفوُْرعَْملِاب َو  ٌعابِّتاَف  ٌءْیَـش  ِهیِخَأ  ْنِم  َُهل 
هار زا  دیاب  ددرگ )، اهب  نوخ  هب  لیدبت  ، وا صاصق  مکح  و  ،) دوش هدیـشخب  وا  هب  يزیچ  ، دوخ ینید )  ) ردارب يوس  زا  یـسک  رگا  سپ  ؛

( لوتقم یلو  هب   ) ار هید  یکین  هب  ، زین لتاق )  ) وا و  (. دریگب رظن  رد  ار  هید  هدننک  تخادرپ  لاح  ، نوخ بحاص  (و  .دنک يوریپ  هدیدنـسپ 
باذع دنک  زواجت  ، نآ زا  دعب  هک  یسک  و  امـش ! راگدرورپ  هیحان  زا  تسا  یتمحر  فیفخت و  ، نیا (. دنکن هحماسم  ، نآ رد  و  (؛ دزادرپب

 ( هیآ 178 ، هرقب «. ) . تشاد دهاوخ  یکاندرد 

نطاب رد  یلو  ؛ تسا رش  ًارهاظ  ، صاصق ؛ تسا يرهاظ  رش  يانعم  هب  ، تازاجم دروم  رد  « رـش » هب ریبعت  هک  تسا  هجوت  لباق  زین  هتکن  نیا 
.تسا ریخ  ، رس هریخ  جوجل و  نانمشد  لباقم  رد  لثم  هب  هلباقم  هک  نانچ  دشاب ، یم  ضحم  ریخ 

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said: “Throw a stone in return from where one comes to you
.” because evil can be met only with evil

یگدنسیون شور  : 315 تمکح

هراشا

ّنِإَف ِفوُرُحلا  َنَیب  ِطمرَق  ِروُطّـسلا َو  َنَیب  جّرَف  َکِمَلَق َو  َهَفلِج  لِطَأ  َکَـتاَوَد َو  ِقلَأ  ٍِعفاَر  ِیبَأ  ِنب  ِهّللا  ِدـیَبُع  ِِهِبتاَِـکل  مالـسلا  هیلع  َلاَـق  َو 
ّطَخلا ِهَحاَبَِصب  ُرَدجَأ  َِکلَذ 

اه همجرت 

یتشد

نایم ریگ ، دنلب  ار  ملق  كون  زادنیب ، هقیل  تاود ، رد  داد ) روتسد  عفار  یبا  نب  هّللا  دیبع  دوخ  هدنـسیون  هب  : ) دومرف وا ، رب  ادخ  دورد  و 
 . تسا رتهب  طخ  ییابیز  يارب  هویش  نیا  هک  سیونب ، رگیدکی  هب  کیدزن  ار  فورح  و  راذگب ، هلصاف  اهرطس 

يدیهش

نایم و  زاس ، زارد  ار  تا  هماخ  كون  اـت  شارت  ياـج  زا  زادـنیب و  هقیل  ار  تتاود  دومرف ]: عفار  یبا  نب  هّللا  دـیبع  دوخ  هدنـسیون  هب  [و 
! تسا راوازس  ار  طخ  ییابیز  راک  نینچ  هک  رآ  مه  کیدزن  ار  اهفرح  راد و  هداشگ  ار  اهرطس 

یلیبدرا

نایم و  زاس ، زارد  ار  تا  هماخ  كون  اـت  شارت  ياـج  زا  زادـنیب و  هقیل  ار  تتاود  دومرف ]: عفار  یبا  نب  هّللا  دـیبع  دوخ  هدنـسیون  هب  [و 
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! تسا راوازس  ار  طخ  ییابیز  راک  نینچ  هک  رآ  مه  کیدزن  ار  اهفرح  راد و  هداشگ  ار  اهرطس 

یتیآ

نایراصنا

،و ریگ داشگ  ار  اهرطس  نایم  ، نک زارد  ار  تملق  هنابز  راذگب ، هقیل  ار  تتاود  : دومرف عفار  یبا  نب  هّللا  دیبع  شرادرتفد  هب  ترضح  نآ 
 . تسا رت  هتسیاش  طخ  ییابیز  هب  شور  نیا  هک  ، هد رارق  مه  کیدزن  ار  فورح 

اه حرش 

يدنوار

ینعی .اهتقل و  کلذک  و  اهدادم ، تحلصا  تاودلا : تقلا  .ارایخ و  اوناک  هدلو  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  یلوم  ناک  عفاروبا  و 
طمرق و  وطخلا ، هبراقم  یشملا  یف  و  روطسلا ، هبراقم  طخلا  یف  هطمرقلا  .ء و  يربی  هنال  رشق  يا  فلج  نم  هناک  ملقلا ، نانـس  هفلجلاب 

.هنسح طخلا : هحابص  .ضعب و  یلا  اهضعب  مض  يا  فورحلا  نیب 

يردیک

یف روطسلا و  هیراقم  طخلا  یف  هطمرقلا  .يربی و  هنال  رشق  يا  فلج  نم  هناک  ملقلا  نانـس  هفلجلا : و  اهدادم ، حلـصا  يا  کتاود : قلا 
.هجولا هحابص  نم  هراعتسم  هنسح  طخلا : هحابص  .ضعب و  یلا  اهضعب  مض  فورحلا  نیب  طمرق  وطخلا و  هبراقم  یشملا 

مثیم نبا 

تفلا دوب ، هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  رازگتمدـخ  عفاروبا : دومرف : عفار  یبا  نب  هللادـیبع  دوخ - بتاک  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما
: هحابـص فورح ، نایم  ندرک  کیدزن  فورحلا : نیب  هطمرق  ملق ، كون  ملقلا : هفلج  درک ، حالـصا  ار  تاود  بکرم  اـهتقل : هاودـلا و 
هک سیونب  مه  کیدزن  ار  فورح  ریگب و  نهپ  ار  اهطخ  نیب  .نک و  زارد  ار  تملق  رس  نک و  حالصا  ار  دوخ  تاود  ، ) ییابیز یکین ،

بکرم زارد ، ملق  رس  هک  تسا  نآ  مود  دیق  هدیاف ي  اما  تسا ، نشور  لوا  دیق  هدیاف ي  تسا .) رتبسانم  طخ  ییابیز  يارب  شور  نیا 
دنک یم  ادیپ  تاملک - نایم  يزاسادج  نودـب  ناسمه  تروص  هب  ار - يدایز  تاملک  نتـشون  يارای  ملق  هجیتن  رد  دریگ ، یم  يدایز 

تاملک نیب  توافت  هجیتن  رد  دـشاب و  یم  دایز  ندز  بکرم  هب  راب  ره  نایم  کیکفت  كدـنا و  شبکرم  هک  هاتوک  ملق  رـس  فالخرب 
نیب اـه  هلـصاف  هلیـسو ، نادـب  هک  تسا  نآ  موس  دـیق  هدـیاف ي  .تسا و  ناوارف  رگید  تبون  زاـغآ  ندز و  بکرم  هب  راـب  ره  رخآ  رد 

هولج ي دوش و  یم  لکـش  شوخ  تاملک  هک  تسنآ  مراهچ  دـیق  هدـیاف ي  .دوش و  یم  نشور  رگیدـکی  زا  اـهنآ  ییادـج  طوطخ و 
یطوطخ عاونا  زا  یضعب  ییابیز  ثعاب  هن  دنشاب  طخ  سنج  طرش  اهنآ  مامت  ای  اهدیق و  نیا  زا  یـضعب  دیاش  و  تشاد ، دهاوخ  یبوخ 

نیا .طیارـش و  نیا  ینعی  تسا  هدومرف  هداد  روتـسد  هک  ییاهراک  ماجنا  رب  راداو  کلذ …  ناف  ترابع : اب  .دنا و  هدش  ادیپ  اهدعب  هک 
دـشاب طخ  ییابیز  ثعاب  هچ  ره  و  تسا : نینچ  نآ  ردـقم  ياربک  هک  تسا  يرمـشم  سایق  يارب  ارغـص  همدـقم ي  تراـبع  زا  شخب 

.تسا رت  هتسیاش  شماجنا 
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دیدحلا یبا 

َّنِإَف ِفوُرُْحلا  َْنَیب  ِْطمْرَق  ِروُطُّسلا َو  َْنَیب  ْجِّرَف  َکِمَلَق َو  َهَْفلِج  ْلِـطَأ  َکَـتاَوَد َو  ِْقلَأ  ٍِعفاَر  ِیبَأ  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْیَبُع  ِِهِبتاَِـکل  مالـسلا  هیلع  َلاَـق  َو 
 . ِّطَْخلا ِهَحاَبَِصب  ُرَدْجَأ  َِکلَذ 

هقالإ هاودلا  قلأ  ءاج  اهدادم و  حلـصأ  دـق  يأ  هقیلم  هاود  هذـه  يدـعتی و  يدـعتی و ال  انأ  هتقل  قصتلا و  يأ  قیلی  دـغاکلاب  ربحلا  قال 
 . نینمؤملا ع ریمأ  هملک  تدرو  اهیلع  هلیلق و  هغل  یه  هقیلم و  یهف 

.هبلقب تقصتلا  ام  يأ  تقال  اهجوز و ال  دنع  تقاع  ام  اهجوز  دنع  ظحت  مل  اذإ  هأرملل  لاقی  و 

دادملا اهب  دمتسی  یتلا  ملقلا  هحتف  هئیه  هفلجلا  ندلا و  سأر  نم  نیطلا  تفلج  رشقلا  فلجلا  لصأ  رسکلاب و  ملقلا  هفلج  یه  لوقت  و 
.تائیهلا نم  کلذ  وحن  هسلجلا و  هبکرلا و  نسح  وه  لوقت  امک 

.فورحلا قییضت  یف  لوقلا  کلذک  براقت و  قیض و  هیف  ایشم  یشم  اذإ  هوطخ  نالف  طمرق  دق  لوقت  و 

احوضو ءاهب و  طخلا  بسکیف  روطسلا  نیب  جیرفتلا  امأف 

یناشاک

هللادیبع ار  دوخ  هدنسیون  رم  عفار ) یبا  نب  هللادیبع  هبتاکل   ) تباتک میلعت  رد  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  دومرف  و  مالـسلا ) هیلع  لاق  (و 
هنابز زاس  ناور  و  کملق ) هفلج  لطا  و   ) دادـم هب  ار  دوخ  تاود  روآ  حالـصا  کتاود ) قلا   ) دوب ربمغیپ  يـالوم  عفار ، عفار و  یبا  نب 

روآ مه  هب  کیدزن  و  فورحلا ) نیب  طمرق  و   ) اهرطس نایم  نک  هداشگ  و  روطسلا ) نیب  جرف  و   ) دادتما رد  دشاب  عیرـس  ات  ار  دوخ  ملق 
هحابـصب ردـجا   ) قیرط نیا  هب  ندومن  تباتک  هک  یتسرد  هب  سپ  کلذ ) ناف   ) .سیونب مه  کیدزن  ار  فورح  ینعی  .ار  اـهفرح  ناـیم 

طخ ییوکین  ییابیز و  هب  تسا  رتراوازس  طخلا )

یلمآ

ینیوزق

ددرگ و ناور  بکرم  ات  ار  دوخ  ملق  هنابز  نک  زارد  .امن و  دادم  حالـصا  ینعی  ار : تتاود  نک  حالـصا  .هللادبع  دوخ  بتاک  اب  دومرف 
رت قیال  قیرط  نیا  هک  سیونب  مه  هب  کیدزن  ینعی  ار  اهفرح  نایم  نک  گنت  و  ار ، اهرطـس  ناـیم  نک  داـشگ  و  ددرگ ، ناـیع  فورح 

.طخ یئور  نشور  یئوکین و  هب  تسا 

یجیهال

ناف فورحلا ، نیب  طمرق  روطـسلا و  نیب  جرف  کملق و  هفلج  لطا  کـتاود و  قلا  : » عفار یبا  نب  هللادـیبع  هبتاـکل  مالـسلا  هیلع  لاـق  و 
نادرگ نتشون  راوازس  قئال و  هک  عفار  یبا  رسپ  هللادیبع  دوخ  هدنسیون ي  هب  مالسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .طخلا » هحابـصب  ردجا  کلذ 

هک قیقحت  هب  سپ  ار ، اهفرح  نایم  روایب  کیدزن  ار و  اهرطـس  ناـیم  نادرگ  داـشگ  ار و  وت  ملق  هناـبز ي  نادرگ  زارد  ار و  وت  بکرم 
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.طخ ییابیز  يارب  زا  تسا  رتراوازس  وحن  نیا  هب  نتشون 

ییوخ

حلـصا دـق  يا  هقیلم  هاود  هذـه  و  يدـعتی ، يدـعتی و ال  انا  هتقل  و  قصتلا ، يا  قیلی  ذـغاکلاب  ربحلا  قال  یلزتعملا : حراـشلا  لاـق  هغللا :
قال دـجنملا :)  ) لاق و  مالـسلا .) هیلع   ) نینموملاریما هملک  تدرو  اهیلع  هلیلق و  هغل  یه  هقالم و  یهف  هقالا ، هاودـلا  قلا  ءاج  اهدادـم و 

دمتسی یتلا  ملقلا  هحتف  هئیه  هفلحلا  رسکلاب و  ملقلا  هفلج )  ) یه لوقت : .اهقال و  ینعمب  هاودلا ، قیلی  قالا  اهدادم ، حلصا  هاودلا : قولی 
عامتجالا و مدخی  بدا  طخلا  ینعملا : .هروطـس  نیب  براق  اقیقد و  هبتک  باتکلا : هطمرق  طمرق ) : ) لوقت هبکر و  هسلجک و  دادـملا  اهب 

مالـسالا متها  دـق  و  هیوامـسلا ، بتکلا  نیناوقلا و  ظفحل  هلیـسو  هنوکل  نیدـتلا  ندـمتلل و  اـنکر  نوکی  و  روصعلا ، ءارو  نم  هنیدـملا 
( مالسلا هیلع   ) ماق دق  قزرلا و  بابسا  دحا  طخلا  نسح  و  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا دهع  نم  نیملـسملا  نیب  هملعت  طخلا و  میلعتب 

مامتهالا طخلا و  نیسحت  ءارو  یعسلا  یف  بغر  و  مالـسالا ، خیرات  یف  ایعانـص  ایبدا  ابتکم  اذه  همالکب  حتتفا  و  هباتکلا ، بادآ  میلعتب 
نم نفل  اهنم  لک  بسانی  هدـع  مالقا  یتش و  روص  یلا  هولوح  طخلا و  اونـسح  روتـسدلا و  اذـهب  مالـسالا  باتک  ماق  دـق  و  هتحابـصب ،

و دشاب ، كاشاخ  یب  ناور و  هک  نک  حالـصا  ار  دوخ  تاود  دومرف : عفار  یبا  نب  هللادیبع  دوخ  یـشنم  هدنـسیونب و  همجرتلا : .نونفلا 
رتبسانم طخ  یئابیز  يارب  اریز  سیونب ، مه  کیدزن  هتسویپ و  ار  فورح  هدب و  هلـصاف  اهرطـس  نایم  و  ریگب ، زارد  ار  تا  هماخ  هناهد 

.تسا

داز ار  دنزرف  نینچ  عفاروبا  داتسا *** دوب  ار  یلع  یشنم  یکی 

دازآ وت  شکیم  تا  هماخ  ناهد  تتاود *** هد  هقیل  دومرف  وا  هب 

هداهن رگیدکی  دزن  شفورح  هداشگ *** نک  ار  اهرطس  نایم 

يرتشوش

یف نوتـسلا - لـصفلا   ) اوبراـق مکمـالقا و  اوـقدا  هلاـمع : یلا  بتک  مالـسلا : هـیلع  هـنع  لاـصخلا )  ) يور لوـقا : مالـسلا : هـیلع  لاـق  و 
نیملـسملا ال لاوما  ناـف  راـثکالا  مکاـیا و  یناـعملا و  دـصق  اودـصقا  مکلوضف و  نم  اوفذـحا  مکروطـس و  نیب  هفلتخم ) تاـعوضوم 

نبا یف  امک  عفار ) یبا  نب  هللادیبع  : ) باوصلا و  هیرصملا ) هعبطلا   ) یف اذکه  عفار  نب  هللادیبع  هبتاکل  فنصملا  لوق  .رارـضالا  لمتحت 
یبال ناک  هلماک :)  ) یف دربملا  لاق  .هیدـثلا و  يذ  ثیدـح  هنع  يور  هقثو و  عفار و  یبا  نب  هللادـیبع  بیطخلا )  ) نونع و  دـیدحلا ، یبا 

باتک هل  هتـسرهف :)  ) یف خیـشلا  لاق  .مالـسلا و  هیلع  یلع  نع  ثیدحلا  تبثا  هثیدح  عفار و  یبا  نب  هللادـیبع  مهنم  فارـشا  نونب  عفار 
رفعج نب  هللادبع  هللادیبع ، ریغ  هباتک  یف  اوبتک  .هباحصلا و  نم  رهنلا  نیفص و  لمجلا و  دهـش  نم  هیمـست  باتک  نینموملاریما و  ایاضق 

و تاعیقوتلا ، عاقرلا و  ملق  هبتک  یف  ایندلا  دحوا  هلقم  نب  یلع  نب  دـمحم  ناک  مجعملا :)  ) یف .ینادـمهلا و  نارمع  نب  دیعـس  رایطلا و 
سراوفلاوبا نزاخ  نب  یلع  نب  نیـسحلا  يرزجلا :) لـماک   ) یف .خـسنلاو و  رتافدـلا  ملق  یف  هنم  بتکا  هلقم  .نب  هللادـبعوبا  هوخا  ناـک 

بدحالا ناک  اولاق : .همتخ و  هئامسمخ  بتک  لیق  ( 499  ) هنس تام  .دیجلا  طخلا  هفلتخم ) تاعوضوم  یف  نوتسلا - لصفلا   ) بحاص
ءاج اهب  هلیلق  هغل  قالا  دیدحلا : یبا  نبا  لاق  کتاود  قلا  .هنـس  تام  .هطخ  هنا  هنع  بوتکملا  کشی  الف  دـحا  لک  طخ  بتکی  روزملا 

دیزوبا و هیلع  قفتا  ام  باب  ( ) هترهمج  ) یف دیرد  نبا  لاق  قال ، لثم  هریثک  اضیا  قالا  لب  تلق : .هریثکلا  یه  قال  مالسلا و  هیلع  همالک 
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یف یعمصالا  فالخ  هتلثما  ضعب  یف  لقن  .اهتقلا و  هاودلا و  تقل  و  لاق : نا  یلا  تلعفا ) تلعف و  نم  برعلا  هب  تملکت  امم  هدیبعوبا 
مدعب برعلا  نع  لقن  امم  ریثک  یف  لکـشتسی  يذلا  یعمـصالا  یتح  هررق  و  یفالخ ، ریغ  هنا  ملعیف  ائیـش  انه  رکذـی  مل  لعفا و  وا  لعف 

: لاق هناف  يرهوجلا ، لاق  امیف  دلق  دـیدحلا  یبا  نبا  نا  الا  لضافت ، نودـب  قالا  قال و  رکذ  هسوماق  یف  يدابآ  زوریفلا  هلثم  و  توبثلا ،
( یلوصلا  ) نم موهفملا  لب  .تفرع  امل  هنم  اطخ  وه  .هلیلق و  هغل  اهتقلا  و  يدعتی ، يدعتی و ال  انا  اهتقل  و  تقصل ، يا  قیلت  هاودلا  تقال 

لـصفلا - ) لاق نا  یلا  دوست - یتح  اهفـسرک  تدرا  اذا  هاودـلا  تقلا  هبتاک :) بدا   ) یف لاـقف  هققحم ، ریغ  لـب  هلیلق  هغل  قـال )  ) نوک
لقیلف ذئنیح  و  تقل …  تقلا و  دیرد  نبا  نع  یکح  و  هاودلا ، تقلا  لوقت : نا  راتخملا  باوصلا  و  هفلتخم ) تاعوضوم  یف  نوتسلا -

يار هنا  يرهوجلا  مهوت  اشنم  لعل  .بصت و  بلقا  هلیلقلا : هغللا  یلا  مالسلا  هیلع  همالک  هبـسن  یف  دیدحلا  یبا  نبا  هدلقمل  يرهوجلل و 
یه ایاود و  هاود و  لاـقی  یلوصلا : لاـقف  قـالا ، هءادر  مهدارم  نوک  نظف  ایاودـلا  هءادر  مهدوصقم  هئیدر و  ایاودـلا  اـنقلا  اولاـق  مهنا 

هلودـلا فیـس  بتاک  ناک  همیتیلا )  ) یف و  اذـه ، .مجاوسلا  عومدـلاب  ایاودـلا  انقلا  هفیحـص  مکیلا  انهجو  نحن  اذا  رعاشلا : لاـق  هئیدر ،
هتاود ناک  هیدـب  دـعی و ال  هل  يور  هباتکلا ال  یف  یعد  لئاقلا : لوق  نم  ایدافت  درولا  ءامب  الا  هتاود  قیلت  کـسملاب و ال  هدادـم  نجعی 
هاربم نم  ملقلا  هفلج  ساسالا :)  ) یف کملق  هفلج  لطا  .قالا و  نم  لوهجملا  لبقتـسملا  قـالت  هیرک  ادـبا  اـهحیرف  قـالت  هیف  قیر  نم 
باتک لضافا  نم  حیبص  نب  فسوی  نب  دـمحا  ناک  دادـغب ) خـیرات   ) یف .هعـضب  همحل  نم  تعـضب  اذا  فیـسلاب  هتفلج  نم  هنـس ، یلا 

اهنمـسا و کتفلج و  لطاف  کطخ  دوجی  نا  تدرا  نا  یل : لاـقف  اـئیدر ، اـطخ  بتکا  ییحی  نب  دـیمحلادبع  ینآر  و  لاـق : نوماـملا ،
یف نینـس  يذـل  تبجع  هفلتخم ) تاعوضوم  یف  نوتـسلا - لصفلا  : ) رعاشلا لوق  ملقلا  یف  زغل  امم  و  اذـه ، .اهنمیا  کـتعطق و  فرح 

یسمی حبصی و  يذلا  ملقلا  کل  هلودلا : فیـس  بتاک  ضایفلا  یف  يرـسلا  لاق  همیتیلا )  ) یف رمعم و  رـصم و  لک  یف  رثا  هل  هتبن  ءاملا 
هدابع و سوفن  یف  راطخالا  هریبکلا  رادقالا  هلیلجلا  ءایشالاب  یلاعت  هللا  مسقا  امک  یسدقملا :) فئارظ   ) یف میرحلا و  یمحم  میلقالا  هب 

اذه یف  ترکاذ  و  نورطسی ) ام  ملقلا و  ن و  : ) لاقف ملقلاب  مسقا  ضرالا ، ءامسلا و  راهنلا و  لیللا و  رمقلا و  سمـشلاک و  هدالب  نویع 
يدم هعفر  ارخف و  باتکلا  ملق  یفک  مرکلا  دجملا و  بسکی  امم  هودع  مهفیـسب و  اموی  اورختفا  اذا  هسفنل : یندـشناف  یتسبلا  حـتفلاابا 

انه و امک  اهنیب  جـیرفتلا  نیب  یفانت  روطـسلا ال  نیب  جرف  .ملقلا و  نم  امـسبت  نسحا  ایکاب  را  مل  رخآ : لاق  ملقلاب و  مسقا  هللا  نا  رهدـلا 
برقا نکتل  هملک  لک  فورح  نا  دـبال  و  اهنیب ، براق  يا : فورحلا  نیب  طمرق  .یفخیال و  امک  لاصخلا  ربخ  یف  امک  اهینب  هبراـقملا 

نا هیناحور و  هسدنه  طخلا  سدیلقا : لاق  فئارطلا )  ) یف طخلا  هحابـصب  ردـجا  کلذ  ناف  .يرخا  هملک  فورح  یلا  اهنم  اهـسفن  یلا 
هیاور  ) یف مالـسلا  هیلع  هلوق  .لقعلا  لاقع  طخلا  نوطالفا : لاق  و  هفلتخم ) تاعوضوم  یف  نوتـسلا - لـصفلا   ) .هینامـسج هلاـب  ترهظ 
بابب افقاو  هصفح  یبا  نب  ناورم  یئر  دادغب :) خیرات   ) یف .راثکالا  مکایا و  و  یناعملا ، اودـصقا  مکلوضف و  نم  اوفذـحا  و  لاصخلا :)
یتقان هل  تفصوف  دیشرلا  تحدم  بجعلاب ، مکربخا  لاق : کب ؟ هارن  يذلا  ام  لیقف : هتباد ، هفرعم  یف  هطوسب  تکنی  افسآ  ابیئک  رسجلا 

نبا ءاج  رهدلا  ءانغ  یلع  هنم  تیفشا  اذا  یتح  هلمر ، هلمر  اضرا و  اضرا  هباب  یلا  همامیلا  نم  یفایفلا  تفصو  اهیفخ و  یلا  اهماطخ  نم 
يوطت اهنال  کیکتشت  ایاطملا  نا  امه : یب و  هزئاجلا  یف  هاوس  يرعش و  امهب  عضعـض  نیتیب  هدشناف  هیهاتعلاابا - ینعی  ریخاخنلا - هعایب 

الاقث نعجر  انب  نعجر  اذا  هفخم و  نلحر  انب  نلحر  اذاف  الامر  ابسابس و  کیلا 

هینغم

یبن لکل  نا  لاق : هقتعاف و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسرل  یلوم  عفاروبا  ناک  باـقلالا :) ینکلا و   ) باـتک یف  یمقلا  خیـشلا  لاـق 
ننـسلا و  ) باـتک هل  و  هفوکلاـب ، هل  اـم  تیب  بحاـص  ناـک  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبـنلا دـعب  ماـمالا  مزل  .ینیما و  عفاروبا  و  اـنیما ،

.اهدادم حلـصا  يا  کتاود ) قلا   ) .مامالا دنع  نیبتاک  یلع  هللا و  دیبع  هانبا  ناک  و  ثیدحلا ، عمج  نم  لوا  وه  و  ایاضقلا ،) ماکحالا و 
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اهب یتلا  ملقلا  هحتف  میجلا - رـسکب  هفلجلا - کملق ) هفلج  لطا  و   ) هغللا سیماوق  یف  امک  اهدادم ، حلـصا  اذا  اهقیلی  هاودلا  قال  لاقی :
، مامالا ناک  اذکه  .هلامج و  یشلا ء  هحابـص  و  اهنیب ، قیـض  فورحلا ) نیب  طمرق  و   ) اهنیب عسو  روطـسلا ) نیب  جرف  و   ) دادملا دمتـسی 

.دشری حصنی و  و  هریغصلا ، اهنم و  هریبکلا  مهتاکرح  بقاری  و  لامعلا ، لامع  لامعلا و  دقفتی 

هدبع

فورحلا نیب  هطمرقلا  اـهیف و  هقیللا  عـضو  هاودـلا  هقـالا  هتنـس و  هاربـم و  نیب  اـم  میجلا  رـسکب  ملقلا  هفلج  کـملق : هـفلج  لـطا  و  … 
اهلصاوف قیضت  اهنیب و  هبراقملا 

يرفعج

مالسالا ضیف 

( طخ یئابیز  هرابرد  ترضح ، ناوریپ  نایعیش و  ناکین  باحـصا و  صاوخ  زا   ) عفار یبا  نبا  هللادیبع  دوخ  بتاک  هب  مالـسلا  هیلع  ماما 
ناور و نآ  رد  بکرم  ات   ) نادرگ زارد  ار  تملق  هنابز  و  نک ، حالـصا  یکرچ ) راـبغ و  درگ و  زا   ) ار تتاود  گـنر ) : ) تسا هدومرف 
هتسیاش و رایسب  ار  طخ  یئابیز  شور  نیا  هک  سیونب  مه  کیدزن  ار  اهفرح  و  ریگداشگ ، ار  اهرطـس  نیب  و  دیآ ) ذغاک  يور  تسرد 

.دشاب یم  راوازس 

ینامز

ریز طخ ، یئابیز  ات  دراد  تیمها  رتدایز  داصتقا  یئوج و  هفرـص  رظن  زا  هک  دـهد  یم  یتاروتـسد  دوخ  یـشنم  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما
نیب زا  هدش  کشخ  ياهبکرم  دشاب ) هدش  کشخ  هک  یتروص  رد   ) نآ ندرک  بوطرم  اب  دنک و  یم  ظفح  ار  بکرم  نتشاذگ ، هقیلا 
هدش کشخدشاب  رت  ینالوط  ملق  فاکـش  یتقو  .دیامن  یم  هیفـصت  ارنآ  دنک و  یم  ظفح  نتخیر  زا  بکرم  رگید  فرط  زا  دور  یمن 
.دوش یم  یئوج  هفرـص  ندز  تاود  رد  ملق  يارب  تسد  ندرب  ـالاب  نیئاـپ و  رظن  زا  دـهد و  یم  لـیوحت  رتـهب  رتـشیب و  بکرم  دـشاب ،

حالـصا يارب  ار  هار  اه  هلـصاف  دوجو  نیمه  یلو  دوش  یم  فرـصم  رتدایز  ذـغاک  اهرطـس  نایم  ندوب  هلـصاف  رهاـظ  تروصب  هچرگ 
یم شرافس  هک  هتشاد  يداصتقا  هلئسم  هب  هجوت  لیلد  نیا  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما .ددرگ  یم  رت  لماک  بلطم  دارذگ و  یمزاب  ترابع 

هب هجوت  اب  .دـشاب  داـیز  رگید  بلاـطم  يارب  اـج  هک  سیونب  مه  گـنت  هکلب  سیونن ، هدیـشک  تروص  هب  ار  فورح  تاـملک و  دـنک 
زا رتـشیب  یئاـبیز  هب  ناوج  نوچ  هدوب و  ناوج  تسا  هدینـش  یم  ار  بلطم  هک  خـیرات  نآ  رد  هللادـیبع  تسا  نکمم  هدـش  داـی  تاـکن 

هدایپ یئابیز  بلاق  رد  تسا  لاملا  تیب  رد  یئوج  هفرـص  يداصتقا و  رما  هک  ار  دوخ  فدـه  مالـسلا ) هیلع   ) ماما دراد ، تیانع  داصتقا 
نآ هب  ادخ  هک  دراد  اهتلم  تشونرـس  رد  یناوارف  تیمها  دوش  یم  رداص  نآ  كون  زا  هک  یبلاطم  ملق و  تروص  ره  رد  .دـشاب  هدرک 

.دنک یم  شرافس  نآ  نتفرگ  راکب  يارب  ماما  هدرک و  يراذگمان  نآ  مان  هب  يا  هروس  هدرک و  دای  دنگوس 

يزاریش دمحم  دیس 

دئاوز نع  ملقلا  ظفحت  اهتدئاف  هلـصولاک  یه  و  هقیللا ، اهیف  عض  يا  کتاود ) قلا  : ) عفرا یبا  نب  هللادیبع  هبتاکل : مالـسلا - هیلع  لاق  و 
هرم ربحلا  لیـسی  الف  ذغاکلا ، یلا  دادملا  جردت  بجوت  اهتلاطا  ناف  هب ، بتکی  يذـلا  هسار  يا  کملق ) هفلج   ) دـم يا  لطا ) و   ) ربحلا
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بجوی جیرفتلا  ناف  ضعب ، یلا  اهـضعب  روطـسلا  برقت  الف  روطـسلا ) نیب  جرف  و   ) بصقلا نم  لمعی  يذـلا  ملقلا  یف  اذـه  و  هدـحاو ،
يذـلا کلذ ) ناف   ) طخلا نیـش  بجوت  هلمجلا  فورح  نیب  هجرفلا  ناـف  فورحلا ) نیب   ) قیـض يا  طـمرق ) و   ) هلاـمج طـخلا و  نسح 

.هلامج و  طخلا ) هحابصب  ردجا   ) هب تلمع  اذا  ترکذ ،

يوسوم

اذه حرشلا : .یلوا  ردجا : .ضعب  نم  اهـضعب  بیرقت  فورحلا : نیب  هطمرقلا  .هنانـس  ملقلا : هفلج  .اهدادم  حلـصا  يا  هقیلم : هاود  هغللا :
دادملا اهب  دمتسی  یتلا  ملقلا  هحتف  هئیه  ملقلا  هفلج  و  اهدادم ، حلصا  يا  کتاود  قلا و  ینعم  هطخ و  نیسحتل  نایب  هبتاک و  یلا  داشرا 

.لامجلا حوضولا و  یهف  هحابصلا  اما  هحسفلا  قییضت  اهنیب و  هبراقملا  فورحلا  نیب  هطمرقلا  و 

یناقلاط

هداشگ ار  اهرطس  نایم  زاس ، زارد  ار  دوخ  ملق  كون  نک و  هقیل  ار  تاود  : » دومرف عفار  یبا  نب  هللا  دیبع  دوخ  ریبد  هب  ترضح  نآ  «و 
« .تسا هتسیاش  بسانم و  طخ  ییابیز  يارب  راک  نیا  هک  سیونب  رگیدکی  کیدزن  ار  فورح  راد و 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

: ٍِعفار یبأ  ِْنب  ِهّللاَْدیبُع  ِِهِبتاِکل 

.ِّطَْخلا ِهَحاَبَِصب  ُرَدْجَأ  َِکلذ  َّنِإَف  ِفوُرُْحلا  َْنَیب  ِْطمْرَق  ،َو  ِروُطُّسلا َْنَیب  ْجِّرَف  ،َو  َکِمَلَق َهَْفلِج  ْلِطَأ  ،َو  َکَتاوَد ِْقلَا 

: دومرف عفار  یبأ  نب  هّللادیبع  ، دوخ بتاک  هب  مالسلا  هیلع  ماما 

هلصاف زادنیب و  هلصاف  اهرطس  نایم  امن و  ینالوط  ار  تملق  كون  فاکش  نک و  میظنت  ، نآ رد  هقیل  نتشاذگ  اب  ار  دوخ  تاود  بّکرم 
یم رداصم  باتک  رد  هللا  همحر  بیطخ  هنامیکح : راتفگ  دنـس   ) . .دـیازفا یم  طخ  ییابیز  هولج و  هب  نیا  هک  نک  مک  ار  فورح  نیب 

هدمآ و يافوتم 331 )  ) يرایـشهج سودبع  نب  دّمحم  باتکلاو  ءارزولا  باتک  رد  هغالبلا  جـهن  زا  شیپ  هنامیکح  راتفگ  نیا  : دـیوگ
،ج هغالبلا جـهن  رداصم  ) .تسا هدـش  رکذ  يرـصتخم  توافت  اب  یناهفـصا  بغار  ءابدالا  تارـضاحم  باتک  رد  هغـالبلا  جـهن  زا  دـعب 

( ( 4،ص 245

یسیونشوخ هقیرط 

یم عـفار  یبا  نـب  هّللادـیبع  شبتاـک  هـب  ؛ دـهد یم  طـخ  نـسُح  يارب  روتـسد  راـهچ  دوـخ  بلاـج  راـتفگ  نـیا  رد  مالـسلا  هـیلع  ماـما 
هلصاف زادنیب و  هلصاف  اهرطس  نایم  امن و  ینالوط  ار  تملق  كون  نک و  میظنت  ، نآ رد  هقیل  نتشاذگ  اب  ار  دوخ  تاود  بّکرم  :» دیامرف

،َو َکَتاوَد ِْقلَا  : ٍِعفار یبأ  ِْنب  ِهّللاَدـْیبُع  ِِهِبتاِکل  مالـسلا  هیلع  َلاَق  َو  ( ؛» دـیازفا یم  طخ  ییابیز  هولج و  هب  نیا  هک  نک  مک  ار  فورح  نیب 
( . ِّطَْخلا ِهَحاَبَِصب  ُرَدْجَأ  َِکلذ  َّنِإَف  ِفوُرُْحلا  َْنَیب  ِْطمْرَق  ،َو  ِروُطُّسلا َْنَیب  ْجِّرَف  ،َو  َکِمَلَق َهَْفلِج  ْلِطَأ 
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دنتخیر و یم  نآ  رد  هایس  بکرم  دندرک و  یم  هدافتسا  دوب  یکچوک  فرظ  هک  تاود  زا  طخ  نتـشون  يارب  هتـشذگ  ياه  نامز  رد 
دنداهن یم  نآ  رد  يا  هبنپ  ای  هچراپ  هعطق  دنکن  هایـس  ار  ذغاک  تشز و  ار  فورح  دیاین و  ملق  كون  هب  یناوارف  بکرم  هک  نیا  يارب 

دیبسچ و یم  ملق  كون  هب  زاین  رادـقم  هب  بکرم  دـندرک  یم  دراو  تاود  رد  ار  ملق  هک  یماگنه  تفرگ و  یم  دوخ  هب  ار  بکرم  هک 
هک ِْقلا »  » نیاربانب.دندیمان یم  هقیل  دنداهن  یم  تاود  رد  بکرم  بذـج  يارب  هک  يزیچ  نآ.دـش  یمن  لصاح  نتـشون  يارب  یلکـشم 

.راذگب تاود  رد  هقیل  هک  تسانعم  نیا  هب  تسا  رما  لعف 

یم یفاکش  دندوب  هدیشارت  ین  زا  هک  ییاه  ملق  كون  رد  ، نتـشون يارب  نآ  یجیردت  بذج  ملق و  بکرم  میظنت  يارب  رگید  يوس  زا 
تغل رد  فاکـش  نیا.درک  یم  دراو  ذـغاک  هحفـص  رب  جـیردت  هب  داد و  یم  ياـج  دوـخ  رد  ار  بکرم  يرادـقم  فاکـش  نیا.دـنداد 

ندربورف راب  کی  اب  دناوت  یم  هدنـسیون  دـنک و  یم  بذـج  دوخ  هب  يرتشیب  بکرم  دـشاب  رت  ینالوط  رگا  دوش و  یم  هدـیمان  َهَْفلِج » »
.دنک یم  کمک  طخ  ییابیز  هب  ود  ره  نیا  دسیونب و  تخاونکی  تروص  هب  مه  نآ  ار  يرتشیب  تاملک  تاود  رد  ملق 

یماگنه اریز  ، دنک ادج  مه  زا  ار  اه  نآ  یتحار  هب  دناوتب  هدنناوخ  دشابن و  مه  لخاد  اهرطس  هک  تسانعم  نیا  هب  « روطـس نیب  جیوفت  »
کی ناـیاپ  زا  سپ  زین  هدـنناوخ  دـسر  یم  رظن  هب  تشز  هایـس و  ذـغاک  هحفـص  هک  نیا  رب  نوزفا  دنـشاب  کـیدزن  مه  هـب  اـهطخ  هـک 

.ددرگ یمزاب  لبق  رطس  نامه  هب  هرابود  دوش و  یم  هابتشا  راتفرگ  هاگ  دعب  رطس  هب  نتفر  يارب  ، رطس

طخ نآ  دوش  رود  ادـج و  مه  زا  هملک  کی  فورح  رگا  هک  تسا  نشور  ، تسا نتخاس  کـیدزن  ياـنعم  هب  « َطَـمْرَق » هداـم زا  ْطـِمْرَق » »
.دش دهاوخ  نوزومان  تشز و  رایسب 

.دوش تیاعر  تقد  هب  هناگراهچ  تاروتسد  نیا  هک  دنک  یم  باجیا  طخ  ییابیز  تفارظ و  نیاربانب 

: تشاد هجوت  دیاب  هتکن  دنچ  هب  اج  نیا  رد 

دنک تبث  ار  دوخ  تایبرجت  تسناوت  طخ  هلیـسو  هب  ناسنا.تسا  رـشب  یگدنز  لئاسم  نیرت  مهم  زا  یکی  طخ  عارتخا  هک  نیا  تسخن 
دش عارتخا  طخ  هک  ینامز  زا  لیلد  نیمه  هب.دنکن  شومارف  یگدنز  رد  ار  یلئاسم  زین  ًاصخـش  دراذگب و  راگدای  هب  ناگدنیآ  يارب  و 

بوتکم ار  دوخ  تشذگرس  دنتسناوتن  اه  نآ  هکارچ  ، دنمان یم  خیرات  زا  لبق  نارود  ار  نآ  زا  شیپ  تشگ و  زاغآ  رشب  خیرات  نارود 
.دنراذگب راگدای  هب  ناگدنیآ  يارب  دننک و 

اب نادنمشناد  راکفا  رشب و  براجت  ، دوبن رگا  هک  تسا  طخ  نویدم  تاراکتبا  تاعارتخا و  اه و  شناد  مولع و  یناسنا و  ندمت  ًالوصا 
.تشاد یم  رب  ماگ  هیلوا  لحارم  نامه  رد  ناسنا  هتسویپ  درک و  یمن  تکرح  ولج  يوس  هب  تخیمآ و  یمن  مه 

ملق هب  دنگوس  ؛ » َنوُرُطْسَی ام  ِمَلَْقلا َو  ن َو  : » دیامرف یم  هدرک و  دای  مسق  نآ  هب  دیجم  نآرق  رد  دنوادخ  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  دیاش 
هیآ 1) ، ملق «. ). دنسیون یم  ملق  اب  هچنآ  و 

َمَّلَع يِذَّلَا   .. .َقَلَخ يِذَّلا  َکِّبَر  ِمْسِاب  ْأَْرقا  : » میناوخ یم  دـش  لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تثعب  زاـغآ  رد  هک  یتاـیآ  رد  نینچمه 
دومن و میلعت  ملق  هلیسو  هب  هک  یـسک  نامه  ، دیرفآ ار ) تادوجوم   ) هک تراگدرورپ  مان  هب  ناوخب  ؛ » ْمَْلعَی َْمل  ام  َناْسنِْإلا  َمَّلَع  ِمَلَْقلِاب *
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هیآ 5-1) ، قلع «. ) . تخومآ تسناد  یمن  ار  هچنآ  ناسنا  هب 

همان لیلد  نیمه  هب  دشاب  هتسارآ  ابیز و  يرهاظ  ياراد  مه  دشاب و  بوخ  نآ  ياوتحم  مه  دیاب  بوخ  هتشون  کی  هک  نیا  رگید  هتکن 
ياوتحم دنچ  ره  ، دوب دنهاوخ  شزرا  مک  دنشاب  هدش  پاچ  ابیزان  پاچ  اب  هک  ییاه  باتک  دنـشاب و  هدش  هتـشون  دب  طخ  اب  هک  ییاه 

يدام و روما  دنراد  یعس  دنهد و  یم  تیمها  ییابیز  هب  نامز  ره  زا  شیب  هک  ام  نامز  رد  صوصخ  هب.دنـشاب  هتـشاد  یبلاج  بوخ و 
هراشا بلطم  نیا  هب  قیقد  تاـیئزج  رکذ  اـب  ـالاب  مـالک  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  لـیلد  نیمه  هب.دـنهد  هئارا  ساـبل  نیرتهب  رد  ار  يونعم 

.تسا هدومرف 

ياه هلاسر  اه و  همان  ات  دننک  یم  باختنا  دوخ  يارب  ار  نابتاک  نیرتطخ  شوخ  لاح ) رد  هچ  هتشذگ و  رد  هچ   ) هشیمه اه  تیصخش 
.دشاب هتشاد  يرتشیب  ریثأت  اه  نآ 

هب هک  ترضح  نآ  زا  يرگید  راتفگ  اب  مالـسلا  هیلع  ماما  هنامیکح  راتفگ  نیا  دننک  لاکـشا  یـضعب  تسا  نکمم  هک  نیا  رگید  هتکن 
هک اج  نآ  ؛ درادن يراگزاس  ، دنک یم  هیصوت  بکرم  ذغاک و  رد  ییوج  هفرص  تهج  نتشون ، زیر  همان و  کی  روطس  ندومن  کیدزن 

: تشون دوخ  نارادنامرف  هب  ، ترضح نآ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تیاور  قبط 

َنیِملْـسُْملا ال َلاْومأ  َّنإَف  َراثْکْإلا  ْمُکاّیإ َو  یناعَْملا و  َدْصَق  اوُدِْصقا  ْمَُکلوُُضف َو  یّنَع  اُوفَذْحا  ْمُکِروُطُـس َو  َْنَیب  اُوبِراق  ْمُکَمْالقأ َو  اوُّقِدَأ  »
یم نم  يارب  هک  ییاه  همان  رد  ار  یفاضا  بلاطم  دـیزاس و  کیدزن  مه  هب  ار  روطـس  دـینک و  زیت  ار  اـه  ملق  كون  َرارـضْإلا ؛ ُلِـمَتْحَت 
بات ناناملـسم  لاوما  اریز  ، دیزیهرپب ییوگرپ  زا  و  ظافلا ) اب  يزاب  یظاّفل و  هن   ) دشاب یناعم  نایب  ناتدوصقم  دینک و  فذـح  دیـسیون 

 ( ،ج 73،ص 49 راونالا راحب  «. ). درادن ار  اهررض  نیا  لّمحت 

لوقعم ياه  ییابیز  تیاعر  هب  هراـشا  تسخن  مـالک  ؛ دـنرادن مه  اـب  یتاـفانم  روتـسد  ود  نیا  هک  دوش  یم  نشور  تقد  یمک  اـب  یلو 
هدـمآ مود  ثیدـح  رخآ  رد  هک  تسا  رارـضا  هملک  نآ  دـهاش.لئاسم  هنوـگ  نیا  رد  طارفا  فارـسا و  هب  هراـشا  مود  مـالک  تـسا و 

.دوش لاملا  تیب  هب  ررض  بجوم  هک  دسرب  ییاج  هب  يراکطارفا  دیابن  ینعی  ؛ تسا

همان کی  هاـگ.دوش  یم  هدـهاشم  یملع  ریغ  یملع و  تـالجم  رد  مه  اـه و  هماـن  رد  مه  اـه  يراـکطارفا  نیا  زا  مه  زورما  هنافـسأتم 
نیا يارب  هک  یلاح  رد  دـنراذگ  یم  هزادـنا  نامه  هب  یتکاـپ  رد  دنـسیون و  یم  بوغرم  ذـغاک  گرزب  هحفـص  کـی  رد  ار  یطخود 

.درک باختنا  يرت  کچوک  ياه  تکاپ  ذغاک و  ناوت  یم  اه  همان  هنوگ 

زا یمک  رادـقم  رد  اهنت  دـننک و  یم  رپ  لوقعمان  مهبم و  ياه  سکع  اب  ار  هحفـص  رتشیب  فصن  هاگ  اـه  هلجم  زا  يایـسب  رد  نینچمه 
.دنزادرپ یم  بلاطم  رکذ  هب  هحفص 

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abu Talib said to his secretary Ubaydullah ibn Abū Rafio: “Put a cotton
flake in the ink pot, keep the nib of your pen long, leave some space between the lines
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.” and close up the letters because this is good for the beauty of the writing

ناراکهبت نانمؤم و  ییاوشیپ  : 316 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ِراّجُفلا ُبوُسعَی  ُلاَملا  َنِینِمؤُملا َو  ُبوُسعَی  اَنَأ  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

530 ص :

اهسیئروه اهبوسعی و  لحنلا  عبتتامک  لاملا  نوعبتی  راجفلاو  یننوعبتی  نینمؤملا  نأ  کلذ  ینعمو  یضرلا  لاق 

اه همجرت 

یتشد

 . تسا ناراکهبت  ياوشیپ  لام ، و  نانمؤم ، ياوشیپ  نم  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 

ناروبنز هک  هنوگنآ  دنـشاب  یم  لام  وریپ  ناراکدـب  دـننک و  یم  يوریپ  نم  زا  نانمؤم  هک  تسا  نیا  ماـما  نخـس  ياـنعم  : ) میوگ یم 
( دنراد تعاطا  دوخ  سیئر  زا  لسع 

يدیهش

ناروبنز هکنانچ  لام  وریپ  ناراکهبت  و  دـننم ، وریپ  نانمؤم  هک  تسا  نیا  نآ  ینعم  و   ] ناراکهبت ياوشیپ  لاـم  مناـنمؤم و  ياوشیپ  نم 
[. لابند هب  ار  دوخ  رتهم  لسع 

یلیبدرا

ناراکدب ارم و  دننکیم  يوریپ  نانمؤم  هک  تسنآ  نآ  ینعم  هک  دیامرف  یم  دیـس  ناقـساف  ياوشیپ  لام  منانمؤم و  ياوشیپ  مدقم و  نم 
تسناروبنز رادرس  وا  ار و  يروبنز  لسع  ناروبنز  دننکیم  يوریپ  هک  نانچمه  ار  لام  دننکیم  يوریپ 

یتیآ

.ناراکهابت ياوشیپ  تورث  متسه و  نانمؤم  ياوشیپ  نم  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

یپ زا  ناروبنز  هک  هنوگ  نامه  دنور ، یم  تورث  یپ  زا  ناراکهابت  دنتسه و  نم  ناوریپ  نانمؤم  هک  تسا  نیا  دارم  دیوگ : یضر  دیس 
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.تساهنآ سیئر  وا  دنور و  دوخ  بوسعی )  ) هکلم

نایراصنا

 . ناراکدب ياوشیپ  تورث  ،و  منینمؤم ياوشیپ  نم  : دومرف ترضح  نآ  و 

یم يوریپ  تساـهنآ  ياوشیپ  هک  ناـشبوسعی  زا  ناوبنز  هکناـنچ  دـنتورث ، لاـبند  ناراکدـب  ،و  دـننک یم  يوریپ  ارم  ناـمیا  لـها  ینعی 
 . دنیامن

اه حرش 

يدنوار

لک اهفعـضتسی  لحنلاک  دحا ، لک  مهفعـضتسی  ءافعـض  مهنوکل  لحنلاب ، هتعیـش  مه  نیذـلا  نینموملا  هبـش  لحنلا  کلم  بوسعیلا : و 
.ابیط و الا  عضی  و ال  ابیطالا ، لکای  لحنلاک ال  انـسح ، نوکی  ام  الا  نولوقی  نولمعی و ال  و ال  لـالحلا ، ـالا  نولکاـی  ـال  مهنا  مث  .رئاـط 

بوسعیلاک نینموملا  نیب  انا  لاقف : .هلتق  امبر  بوسعیلا و  هجرخا  هعـضوم  لخد  مث  هساجن  یلع  اهنم  دـحاو  عقو  اذا  لـحنلا  نا  يوری :
راـفکلا و ینعی : راـجفلا  .هینـالع و  ارـس و  مهیف  ضاـم  یمکح  هبحم و  یلع  یل  عـیت  مه  و  مهبدوا ، و  مهاـهنا ، و  مهرما ، لـحنلا  نـیب 

ایارـس ثعب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  نا  هیبس  لحنلا و  ریما  مالـسلا : هیلع  یلعل  لاقی  .هل و  عبت  ایندـلا و  لام  مکح  یف  مهلک  قاسفلا 
اجتلا و  انیصح ، عضوملا  ناک  و  هیف ، لحنلا  هرثکل  هریثک  لسع  كانه  و  رافکلا ، نم  موق  هیقف  لبج  جفـس  یلا  داو  یلا  يرخا  دعب  هرم 
اهتیا مالسلا : هیلع  یلع  لاق  هنوعنمی و  نیملـسملا  نم  مهاتا  نم  لثم  هنا  اونظف  مالـسلا  هیلع  یلع  مه  اتاف  لاسعالا ، نولکای  هیلا  رافکلا 

.قافالا یف  مهب  درش  و  مهیلع ، تجرخف  مهعفدا ، مهیلع و  یجرخا  و  کبر ، لبس  یکلسا  لحنلا 

يردیک

رـشلا و نع  مه  اهنا  و  حالـصلا ، ریخلاب و  مهرمآ  و  لحنلا ، بوسعیلا  مدـقتی  اـمک  نیدـلا  روما  یف  مهمدـقتا  مهادـتقم ، مهریما و  يا 
نم مهعدری  ثیحب  مهتانج  بدوا  ابیط و  الا  عضی  ابیط و ال  الا  لکای  لحنلاک ال  هیـضرملا  راثالا  الا  مهنم  ینم و  ردـصی  ـالف  داـسفلا ،

.هلتقی امبر  هبرضی و  لحنلا و  نم  هساجن  یلع  عقو  ام  هاوام  نم  جرخی  بوسعیلاک  حئابقلا ، هدواعم 

مثیم نبا 

ناوریپ نانموم  هک  تسا  نآ  نخـس  نانعم  دـیوگ : یم  یـضردیس  تسا .) ناراکهبت  ياوشیپ  تورث  لام و  اما  مناـنموم ، ياوشیپ  نم  )
بوسعی هملک ي  .دـننک  یم  يوریپ  تساهنآ  سیئر  هک  دوخ  بوسعی  زا  لسع  ناروبنز  هکنانچ  دـنتورث ، لام و  وریپ  ناراکدـب  نم و 

.تسا هدرک  نایب  دزرمایب - شیادخ  یضردیس - هک  تسا  نامه  هبش  هجو  .تسا و  هدروآ  هراعتسا  دوخ  يارب  ار 

دیدحلا یبا 

.ِراَّجُْفلا ُبوُسْعَی  ُلاَْملا  َنِینِمْؤُْملا َو  ُبوُسْعَی  اَنَأ  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 
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 [ اهسیئر وه  اهبوسعی و  لحنلا  عبتت  امک  لاملا  نوعبتی  راجفلا  یننوعبتی و  نینمؤملا  نأ  کلذ  ینعم  لاق  ]

ینعم یلإ  عجار  لکلا  نینمؤملا و  بوسعی  تنأ  هراـت  نیدـلا و  بوسعی  تنأ  هراـت  نیفلتخم  نیظفلب  هللا ص  لوسر  اـهلاق  هملک  هذـه 
وحن اذـه  بوسعیلا و  لحنلا  عبتی  امک  کلـس  ثیح  هرثأ  وفقی  هعبتی و  نیدـلا  لعج  وأ  مهدیـس  نینمؤملا و  سیئر  هلعج  هنأـک  دـحاو 

.راد فیک  هعم  قحلا  ردأ  هلوق و 

یناشاک

بوسعی لاملا  و   ) مناشیا هاشداپ  منانموم و  ياوشیپ  مدقم و  نم  هک  ترضح  نآ  دومرف  و  نینموملا ) بوسعی  انا  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
نیا لصحام  فیرش و  مالک  نیا  ینعم  و  کلذ ) ینعم  و  : ) هک دیامرف  یم  هنع  هللا  یضر  دیس  نارجاف  سیئر  مدقم و  لام ، و  راجفلا )

و لاـملا ) نوعبتی  راـجفلا  و   ) لاوقا لاـعفا و  رد  ارم  دـننک  یم  يوریپ  ناـنموم  یننوعبتی ) نینموـملا  نا  : ) هک تسا  نآ  فـیطل  ثیدـح 
و اهـسیئر ) وه  و   ) ار دوخ  بوسعی  ناروبنز ، دـنعبات  هکناـنچمه  اـهب ) وسعی  لـحنلا  بعتی  اـمک   ) لاـم هب  دـنعبات  نایـصاع ، نارجاـف و 

.تسا ناشیا  رادرس  بوسعی 

یلمآ

ینیوزق

: دومرف .اهسیئر  وه  اهبوسعی و  لحنلا  عبتی  امک  لاملا  نوعبتی  راجفلا  ینوعبتی و  نینموملا  نا  کلذ  ینعم  و  هنع : هللا  یـضر  دیـسلا  لاق 
هچنانچنآ ار ، لام  راجف  دـننک و  یم  تیعبت  ارم  نینموم  ینعی  دـیوگ : یم  دیـس  ناقـساف  ینعی  نارجاف و  ریما  لاـم  مناـنموم و  ریما  نم 

.ار دوخ  گرزب  سیئر و  ینعی  ار  دوخ  بوسعی  دننک  یم  تعباتم  لسع  روبنز 

یجیهال

« .راجفلا بوسعی  لاملا  نینموملا و  بوسعی  انا  : » مالسلا هیلع  لاق  و 

تفگ ینعی و  .اهـسیئر » وه  اهبوسعی و  لحنلا  عبتت  امک  لاملا ، نوعبتی  راجفلا  یننوعبتی و  نینموملا  نا  کـلذ  ینعم  و  یـضرلا ): لاـق  )
نارجاف تسا و  نارجاف  لسع  سگم  ریما  لام  دنوش و  یم  عمج  نم  درگ  هب  نانموم  منانموم و  لسع  سگم  ریما  نم  هک  مالـسلا  هیلع 

.دنوش یم  عمج  لام  درگ  هب 

هکنانچ ار ، لام  دننک  یم  يوریپ  نارجاف  دننک و  یم  نم  يوریپ  نانموم  هک  تسا  نیا  مالک  نآ  ینعم  هک  هللا  همحر  دیـس  دـیوگ  یم 
.تسا ناشیا  سیئر  نآ  ار و  دوخ  ریما  لسع  ناسگم  دننک  یم  يوریپ 

ییوخ

: ینعملا .اهسیئر  وه  و  اهبوسعی ، لحنلا  عبتت  امک  لاملا  نوعبتی  راجفلا  و  یننوعبتی ، نینموملا  نا  کلذ  ینعم  و  هللا : همحر  یـضرلا  لاق 
هیبشتلا اذه  و  عومشلا ، یلع  شارفلا  تفاهتک  میقت  لحرت و  امنیا  اهعابتا  اهیلع و  تفاهتلا  لحنلا  هداع  نم  و  لحنلا ، هکلم  بوسعیلا ) )
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مهریما عم  نینموملا  لاح  اذه  و  لاح ، لک  یف  هیلع  مهبابکا  لاومالا و  یلع  راجفلا  تفاهت  يرن  دق  هعاطالا و  هبحملا و  یف  ریبعت  غلبا 
.تسناراکبان روجف و  لها  عاطم  رورس و  ایند  لام  و  منانموم ، بوبحم  عاطم و  رورس  نم  دومرف : همجرتلا : مالسلا .) هیلع  )

نارجاف رورس  رزو  لام  دوب  ناهج *** رد  نانموم  رورس  منم 

يرتشوش

وه اهبوسعی و  لحنلا  عبتی  امک  لاملا  نوعبتی  راـجفلا  و  یننوعبتی ، نینموملا  نا  کـلذ  ینعمو  هصاـخلا ) هماـمالا  یف  نماـثلا - لـصفلا  )
بوـسعی تنا  (: ) مالـسلا هیلع   ) هل هراـت  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبـنلا لاـق  دـیدحلا : یبا  نـبا  لاـق  نینموـملا ) بوـسعی  اـنا   ) .اهـسیئر

هرثا وفقی  هعبتی و  نیدلا  لعج  وا  مهدیـس ، نینموملا و  سیئر  لعج  هناک  دـحاو  ینعملا  و  نیدـلا ) بوسعی  تنا  : ) يرخا و  نینموملا )
یبنلا لوق  يور  تلق : راد .) فیک  هعم  قحلا  ردا  و  (: ) هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) هلوق وحن  اذه  .بوسعیلا و  لحنلا  عبتی  امک  کلس ، ثیح 

بیطلا نب  دـمحم  نب  یلع  بقانم   ) و يربطلا ،) بقاـنم   ) نع سوواـط  نبا  نیقی ) (، ) نیدـلا بوسعی  تنا  : ) هل هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )
و هیودرم ،) نبا  بقاـنم   ) نع اـضیا  وه  نینموملا ) بوسعی  تنا  (: ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) هلوـق يور  و  لدـعلاب ،) فورعملا  یلـالحلا 

بقاـنم  ) و هیودرم ) نبا  بقاـنم   ) نع سوواـط ) نبا  نـیقی   ) يور راـجفلا ) بوـسعی  لاـملا  و  (. ) يدادـغبلا فـسوی  نـیعبرا  رـصتخم  )
( هرفکلا بوسعی  : ) ربخ یف  و  نیقفانملا ،) بوسعی  لاملا  و  نینموملا ، بوسعی  یلع  : ) لاـق هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نا  یجنکلا :)
و نیقتملا ، ماما  و  نینموملاریما ، تنا  : ) هل لاق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نا  هریثک  قرط  نم  يور  و  هملظلا .) بوسعی  : ) رخآ یف  و 
- ریخالا امیـس  ال  راـبخالا - کـلت  مث  نیلجحملا .) رغلا  دـئاق  و  مظعـالا ، قوراـفلا  و  ربکـالا ، قیدـصلا  و  نینموملا ، نیدـلا و  بوسعی 

بوسعی یف  ءایلا  (: ) حاحصلا  ) یف و  اذه ، هصاخلا ) همامالا  یف  نماثلا - لصفلا   ) .دیهش وه  عمـسلا و  یقلا  وا  بلق  هل  ناک  نمل  یفکت 
اهئاقب عم  عمجلا  یف  طقست  تناکل  هدئاز  ءایلا  تناک  ول  و  مولعم ، ریغ  هلاق  ام  تلق : قوفعـص ) ریغ  لولعف  مالکلا  یف  سیل  هنال  .هدئاذ 

رمض بیساعیلا  لاثما  حلاوک  هصخشب  فیطی  ثعش  هیبص  وبا  رشبوبا : لاق  هیف 

هینغم

بحاـص لـقن  .مهرئامـض و  لاـجرلا و  نید  لاـملاب  يرتشا  يذـلا  هیواـعم  اـنه  راـجفلا  بوسعیب  دارملا  و  ریبـکلا ، سیئرلا  بوسعیلا :
اـتکلکب و هنـس 1853  هـعبط  ص 167  هتباـصا ج 7  یف  رجح  نـبا  نـع  یناـثلا - ءزجلا  یف  هتـسلا ) حاحــصلا  نـم  هـسمخلا  لـئاضف  )
.ه هنس 1285  هعبط  ریثالا ج 5 ص 287  نبال  هباغلا ) دسا   ) دابآردیحب و .ه  هنس 1336  هعبط  ربلادبع ج 2 ص 657  نبال  باعیتسالا ) )

و نیقفانملا .) بوسعی  لاملا  و  نینموملا ، بوسعی  یلع  : ) لاق هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  نا  مهریغ : نع  مهنع و  لـقن  رـصمب ،
وحن و  کلـس ، ثیح  یلع  رثا  نوعبتی  نینموملا  نا  اهانعم  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  اهلاق  هملک  هذه  : ) دـیدحلا یبا  نبا  لاق 

(. راد فیک  هعم  قحلا  ردا  هلآ :) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا لوق  کلذ 

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 
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تـسا ناراـکهزب  ياوشیپ  یئاراد  و  متـسه ، نینموـم  ياوـشیپ  سیئر و  نم  تسا : هدوـمرف  دوـخ ) تلزنم  هراـبرد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
روبنز هکنانچ  یئاراد  زا  ناراکدب  دننک و  یم  يوریپ  نم  زا  نینموم  هک  تسا  نآ  شیامرف  نیا  ینعم  دیامرف ): هللا  همحر  یـضردیس  )

.دیامن یم  يوریپ  تسا  ناشاوشیپ  سیئر و  هک  دوخ  بوسعی  زا  لسع 

ینامز

دننک یم  تکرح  شرـس  بقع  زا  دنتـسه  تکرح  هدامآ  هک  یئاهروبنز  ولج و  زا  نانآ  هکلم  دـنک  یم  لسن  ریثکت  یتقو  لسع  روبنز 
هدش یم  لامعتـسا  روبنز  يارب  لصا  رد  اوشیپ )  ) بوسعی هملک  .دنریگ  یم  ار  شفارطا  دننیـشن و  یم  تسـشن  اهروبنز  هکلم  اجک  ره 
رارق هدافتـسا  دروم  ار  لومعم  بلطم  نیمه  مالـسلا ) هیلع   ) ماما .تسا  هتفرگ  رارق  مه  ربهر  سیئر و  يارب  لامعتـسا  دروم  جـیردت  هب 

يوریپ يو  زا  ادخ  هتـسیاش  ناگدنب  هک  دهد  یم  هجوت  بلطم  نیا  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماما .دـشاب  مضه  لباق  همه  يارب  ات  تسا  هداد 
تقیقح رد  .دـنور  یم  دیـشک  ار  نانآ  فرط ، ره  زا  تسا  لام  تسد  هب  نانآ  رایتخا  دـنور و  یم  لام  لابند  ناراکهانگ  دـننک و  یم 

دراو دوخ  ربـهر  اـب  مادـک  ره  تماـیق  زور  ار و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ناراـکزیهرپ  دـنا و  هتفریذـپ  يربـهر  يارب  ار  تورث  ناـبلطایند ،
.دنوش یم  رشحم  يارحص 

يزاریش دمحم  دیس 

نا کلذ  ینعم  و  هر :)  ) یـضرلا لاق   ) هنوعبتی مهنال  راجفلا ) بوسعی  لاملا  و   ) مهدئاق يا  نینموملا ) بوسعی  انا  : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
(. اهسیئر وه  و  اهبوسعی ، لحنلا  عبتت  امک  لاملا ، نوعبتی  راجفلا  و  یننوعبتی ، نینموملا 

يوسوم

: بوسعیلا هغللا : .اهـسیئر  وه  و  اهبوسعی ، لحنلا  عبتت  امک  لاملا  نوعبتی  راجفلا  و  یننوعبتی ، نینموملا  نا  کلذ  ینعم  و  یـضرلا : لاـق 
نیفلتخم نیظفلب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  اهلاق  هملک  هذـه  دـیدحلا : یبا  نبا  لاق  سیئرلا و  بوسعیلا  حرـشلا : .لحنلا  هکلم 

لعج وا  مهدیـس  نینموملا و  سیئر  هلعج  هناک  دحاو  ینعم  یلا  عجار  لکلا  نینموملا و  بوسعی  تنا  هرات  نیدلا و  بوسعی  تنا  هرات 
.راد فیک  هعم  قحلا  ردا  و  هلوق : وحن  اذه  بوسعیلا و  لحنلا  عبتی  امک  کلس  ثیح  هرثا  وفقی  هعبتی و  نیدلا 

یناقلاط

دننک و یم  يوریپ  نم  زا  نانمؤم  هک  تسا  نآ  نخس  نیا  ینعم  دیوگ : یـضر  دیـس  .ناراکهبت » ياوشیپ  لام  منانمؤم و  ياوشیپ  نم  »
.دننک یم  يوریپ  تسا ، ناشیا  رتهم  هک  دوخ  بوسعی  زا  ناروبنز  هک  هنوگ  نامه  لام ، زا  ناراکهبت 

مالّسلا هیلع  یلع  هب  باطخ  راب  کی  تسا ، هدومرف  فلتخم  تروص  ود  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  تسا  ینخـس  نیا 
لوسر ییوگ  .ددرگ  یمرب  ینعم  کـی  هب  ود  ره  و  یناـنمؤم » ياوشیپ  وت   » تروص هب  رگید  راـب  و  ینید » ياوـشیپ  وـت   » تسا هدوـمرف 

زا لسع  روبنز  هک  هنوگ  نامه  تسوا ، یپ  زا  هارمه و  نید  هکنآ  ای  تسا  هداد  رارق  نانمؤم  رتهم  رـالاس و  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  ادـخ 
هک هنوگ  ره  نادرگب  هدب و  رارق  وا  اب  ار  قح  : » تسا هدومرف  هک  تبترم  یمتخ  ترـضح  راتفگ  نیا  ریظن  دـنک ، یم  يوریپ  دوخ  رتهم 

« .دشاب
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مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

.ِراَّجُْفلا ُبوُسْعَی  ُلاَْملا  ،َو  َنِینِمْؤُْملا ُبوُسْعَی  اَنَأ 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

بیطخ هتفگ  هب  هناـمیکح : راـتفگ  دنـس   ) . .تسا ناراکدـب  ياوشیپ ) و   ) بوسعی ، تورث لاـمو و  ، مناـنمؤم ياوشیپ ) و   ) بوـسعی ، نم
ریبـعت ود  اـب  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ثیدـح  زا  هتفرگرب  عقاو  رد  نخـس  نیا  هغـالبلا  جـهن  رداـصم  رد  هللا  همحر 

: رگید نایب  رد  و  ِنیِّدلا » ُبوُسْعَی  َْتنأ  : » تسا هدومرف  يریبعت  رد  ؛ هدومرف نایب  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  هب  باطخ  ار  نآ  فلتخم 
همه دـنک  یم  تکرح  یتقو  هک  تسا  لسع  ناروبنز  هاشداپ  ینعم  هب  بوسعی  اریز  ، دراد انعم  کی  ود  ره  و  َنِینِمؤُْملا » ُبوُسْعَی  َْتنَأ  »

ءاـیلوالا هیلح  رد  یناهفـصا  میعنوـبا  دـنا  هدروآ  ار  لّوا  ریبـعت  هک  یناـسک  هـلمج  زا  : دـیازفا یم  سپـس  .دـننک  یم  تـکرح  وا  لاـبند 
نبا باعیتسا و  باتک  رد  ّربلادـبع  نبا  دـنا  هدروآ  ار  مود  ریبعت  هک  یناسک  زا  هدرک و  لقن  کلام  نب  سنا  قیرط  زا  ار  نآ  يو.تسا 

باتک هدرک  رکذ  ار  مالک  نیا  رد  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  تاملک  همه  هک  ییاج  اما.تسا  هباغلادسا  رد  ریثا  نبا  هباصالا و  رد  رجح 
(( ،ج 4،ص 245 هغالبلا جهن  رداصم  ) .تسا توافت  یمک  اب  لاّمعلازنک 

ناراکدب دننک و  یم  يوریپ  نم  زا  نانمؤم  هک  تسا  نآ  نخس  نیا  ینعم  : دیوگ یم  هنامیکح  راتفگ  نیا  لیذ  رد  یضر  دّیـس  موحرم 
.دننک یم  يوریپ  دوخ  سیئر  بوسعی و  زا  لسع  ناروبنز  هک  هنوگ  نامه  ، لام زا 

( . اهُسِیئَر َوُهَو  ، اَهبوُسْعَی ُلْحَّنلا  ُِعبَّتَت  امَک  َلاْملا  َنوُِعبَّتَی  َراّجُْفلاَو  ، ینَنوُِعبَّتَی َنینِمْؤُْملا  َّنأ  َِکلذ  ینْعَمَو  : ُیِضَّرلا َلاق  )

منامیا لها  ياوشیپ  نم 

ياوشیپ بوـسعی و  ، نم :» دـنک یم  ناـیب  نینچ  ار  نارجاـف  ناـنمؤم و  ياوـشیپ  ناـیم  قرف  ، هناـمیکح راـتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
( . ِراَّجُْفلا ُبوُسْعَی  ُلاَْملا  ،َو  َنِینِمْؤُْملا ُبوُسْعَی  اَنَأ  ( ؛» تسا ناراکدب  ياوشیپ )  ) بوسعی و ، تورث لام و  ،و  منانمؤم

لاـبند هب  نارجاـف  اـما  ؛ دـننک یم  يوریپ  نم  زا  ناـنمؤم  هـک  تـسا  نآ  نخـس  نـیا  ینعم  :» دـیامرف یم  یـضر  دّیـس  موـحرم  هاـگ  نآ 
َنینِمْؤُْملا َّنأ  َکـِلذ  ینْعَم  :َو  ُیِـضَّرلا َلاـق  ( ؛» دـننک یم  يوریپ  دوخ  سیئر  ینعی  بوسعی  زا  لـسع  ناروبنز  هک  هنوگ  ناـمه  ، دـنتورث

( . اهُسِیئَر َوُه  ،َو  اَهبوُسْعَی ُلْحَّنلا  ُِعبَّتَت  امَک  َلاْملا  َنوُِعبَّتَی  َراّجُْفلا  ،َو  ینَنوُِعبَّتَی

یم یگدـنز  وا  اـب  ودـنک  نآ  رد  هک  یناروبنز  ماـمت  دـیآرد  زاورپ  هب  هاـگ  ره  هک  دوش  یم  هتفگ  لـسع  ناروبنز  هکلم  هب  بوـسعی » »
.دنیآ یمرد  زاورپ  هب  وا  لابند  هب  دندرک 

.تسا هدش  قالطا  بوسعی  یموق  ره  سیئر  هب  سپس 

نیمه هب  تسا و  ثنؤم  هک  یلاح  رد  ، دنا هدرمـش  رّکذـم  ار  لسع  ناروبنز  سیئر  ریما و  ، تغل بابرا  زا  یـضعب  هک  تسا  نیا  بیجع 
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هن دشاب  هّدام  سنج  زا  هکلم  هک  دنک  یم  دییأت  ار  انعم  نیمه  زین  ینیع  تیعقاو.دننک  یم  دای  هکلم  هب  نآ  زا  یسراف  رد  اج  همه  لیلد 
.رّکذم

یم تورث  هب  اهنت  هک  نامیا  یب  يدام و  دارفا  اب  دنـشیدنا  یم  تایونعم  هب  هک  ار  نامیا  اب  دارفا  ناـیم  قرف  مالـسلا  هیلع  ماـما  عقاو  رد 
انعم نیا  مالسلا  هیلع  ماما  نآ  رـصع  رد.تسا  تورث  لام و  نارجاف  ياوشیپ  یلو  ؛ منانمؤم ياوشیپ  نم  : دیوگ یم  ، هدرک نایب  ، دنـشیدنا

هب هیواعم  یلام  تفگنه  ياه  هدـعو  لیلد  هب  هدرک و  اهر  ار  وا  ، ترـضح نآ  نایفارطا  زا  تسرپاـیند  يا  هدـع  : دـش راکـشآ  یبوخ  هب 
.دندرک راکشآ  ار  دوخ  نطاب  لمع  نیا  اب  دنتسویپ و  وا  هب  دنتفر و  ماش 

تیصخش و اب  دارفا.نامز  رصع و  ره  رد  دارفا  نتخانـش  يارب  تسا  یبوخ  کحم  هدومرف  اج  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هچنآ  عقاو  رد 
رد دندرک و  یم  یگدنز  رقف  اب  یهاگ  نیتسار  نانمؤم  هک  یلاح  رد  دنتخورف  عورـشمان  لاوما  هب  ار  دوخ  هک  میدید  ار  ینمؤم  ًارهاظ 

.دندز یمن  وناز  لاوما  نآ  ربارب 

.تسا هداد  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ار  بقل  نیا  ، دش هراشا  زین  نیا  زا  شیپ  هک  هنوگ  نامه 

: دومرف هملس  مأ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  دنک  یم  لقن  سابع  نبا  زا  لادتعالا  نازیم  رد  یبهذ 

تسا نم  تشوگ  زا  یلع  تشوگ  هملس ! ّما  يا  يدَْعب ؛   ّ َِیبَن ُهَّنَأ ال  َْریَغ  ِنِم  یّ یسُوم  ْنِم  َنوُراه  َِهلِْزنَِمب  َوُه  یمَْحل َو  ْنِم  ُهُمَْحل  ًاِّیلَع  َّنإ  »
«. دوب دهاوخن  يربمغیپ  نم  زا  دعب  هک  نیا  زج  تسا  یسوم  هب  تبسن  یسوم ) ردارب   ) نوراه هلزنم  هب  نم  هب  تبسن  وا  و 

ار زیچ  ود  دیاب  دوش  راتفرگ  هنتف  نآ  رد  هک  یـسک  دوش ، یم  ادیپ  ناناملـسم  نایم  رد  يا  هنتف  يدوز  هب  :» دیازفا یم  سابع  نبا  سپس 
«. ار بلاط  یبا  نب  یلع  نآرق و  : دنکن اهر 

: دومرف یم  دوب  هتفرگ  ار  یلع  تسد  هک  یلاح  رد  مدینش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  نم  : دیوگ یم  نایاپ  رد 

َنِینِمْؤُْملا َو ُبوُسْعَی  َوُه  ِلِطاْبلا َو  َو    ّ ِقَْحلا َْنَیب  ُقُْرفَی  ِهَّمُْألا  ِهذـه  ُقوُراف  َوُه  ِهَمایِْقلا َو  َمْوَی  ینُِحفاُصی  ْنَم  َلَّوأ  ِیب َو  َنَمآ  ْنَم  ُلَّوأ  اذـه  »
دنک یم  هحفاصم  نم  اب  تمایق  زور  هک  تسا  یسک  نیتسخن  دروآ و  نامیا  نم  هب  هک  تسا  یسک  نیلوا  یلع  ِهَمَلَّظلا ؛ ُبوُسْعَی  ُلاْملا 

بوسعی ، لاـم هک  یلاـح  رد  تسا  ناـنمؤم  ياوشیپ  بوسعی و  وا  دـنک و  یم  ادـج  لـطاب  زا  ار  قح  ینعی  ؛ تسا تّما  نیا  قوراـف  وا  و 
 ( ،ج 2،ص 3 یبهذ لادتعالا  نازیم  «. ) . تسا ناملاظ 

 ( ،ص 118 فارشالا باسنا   ) . .تسا هدش  لقن  رذوبا  زا  يرذالب  فارشالا  باسنا  رد  ترابع  نیمه  اب  ًابیرقت  نومضم  نیمه 

،ج 2،ص 313 ریدـغلا فیرـش  باتک  هب  رتشیب  حیـضوت  يارب  ، تسا هدـمآ  تنـس  لها  رگید  بتک  رد  یفلتخم  تارابع  اب  اـنعم  نیمه 
.دینک هعجارم 

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said: “I am the ya's ūb (chief, head,leader, etc.) of the believers,
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.” while wealth is the leader of the wicked

Sayyid ar-Radi says: “It means that the believers follow me while the wicked follow
the path that take them to wealth and riches just as the bees follow their ya sūb,
leader.”{We have already explained the meaning of the word “ya`sūb” in the footnote
of saying No. 262 above and pointed out that this title was given to Imām Ali ibn Abū
Tālib by the Holy Prophet himself. We quoted some of his different statements on this
subject. Here we quote one of the traditions in which this word appears:It is narrated
by Abū Layla alGhifāri, Abū Dharr, Salmān, Ibn Abbās and Hudhayfah ibn al-Yamān. It
states that the Holy Prophet used to say: "Soon after my death, there will be discord.
When it occurs, uphold Ali ibn Abū Tālib since he will be the first person to see me and
the first to shake hands with me on the Day of Judgment. He is the greatest man of
the truth (as-siddiq al-akbar), and he is the one who discriminates between right and
wrong (fārūg) from among this umma, and he is the ya süb (leader of the believers
while wealth is the ya's ūb of the hypocrites. In addition to the references given in the
abovementioned footnote, see also:Fayd al-Qadir, Vol. 4, p. 358; Kanz al'Ummāl, Vol.
12, p. 214; Muntakhab al-Kanz, Vol. 5, p. 33; Ibn AbulHadid, Vol. 13, p. 228; Tārīkh of Ibn
`Asākir (where the biography of Imām Ali ibn Abū Tālib is discussed), Vol. 1, pp. 74 - 78;
As-Sīrah alHalabiyya, Vol. 1, p. 380; Thakhā'ir al-'Uqba, p. 56 and Yanābi' alMawadda, p.

.{ 62, 82, 201 and 251
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َنِم مُُکلُجرَأ  تّفَج  اَم  مُکّنَِکل  ِهِیف َو  َال  ُهنَع  اَنفَلَتخا  اَّمنِإ  َُهل  مالـسلا  هیلع  َلاَقَف  ِهِیف  ُمتفَلَتخا  یّتَح  مُکِّیبَن  ُمتنَفَد  اَـم  ِدوُهَیلا  ُضَعب  َُهل  َلاَـق  َو 
َنُولَهجَت ٌموَق  مُّکنِإ  َلاق  ٌهَِهلآ  مَُهل  امَک  ًاهلِإ  اَنل  لَعجامُکِّیبَِنل  ُمتُلق  یّتَح  ِرحَبلا 

اه همجرت 

یتشد
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ماـما دـیدرک ، فـالتخا  شا  هراـب  رد  هدرکن ، نفد  ار  ناـتربمایپ  زونه  تفگ : ماـما  هب  يدوهی  یـصخش  : ) دوـمرف وا ، رب  ادـخ  دورد  و 
يایرد زا  تاجن  زا  سپ  امش  ياپ  زونه  نایدوهی ، امش  اّما  وا ، دوخ  رد  هن  میدرک ، فالتخا  هدیسر  وا  زا  هک  هچنآ  هراب  رد  ام  دومرف ):

امش : » تفگ امش  ربمایپ  و  دنراد »! ییادخ  ناتسرپ  تب  هکنانچ  زاسب ، ییادخ  ام  يارب  : » دیتفگ ناتربمایپ  هب  هک  دوب  هدشن  کشخ  لین 
« دینادان یمدرم 

يدیهش

هدیـسر وا  زا  هچنآ  هراب  رد  اـم  دومرف ]: ماـما  .دـیدیزرو  فـالخ  شا  هراـب  رد  هدرپسن  كاـخ  هب  ار  دوخ  ربماـیپ  تفگ  ار  وا  ییدوهی  ]
زاسب ییادـخ  ام  يارب   » دـیتفگ ار  دوخ  ربمایپ  هدـیدرگن  کشخ  ایرد  يرت  زا  ار  ناتیاپ  امـش  نکیل  وا ، هراـب  رد  هن  میدـیزرو  فـالخ 

«. دینادان یمدرم  امش  تفگ  وا  و  تسا ، نایادخ  ار  ناشیا  هکنانچ 

یلیبدرا

وا رم  دومرف  سپ  وا  نید  رد  دیدرگ و  فالتخا  هک  ات  ار  دوخ  ربمغیپ  دیدرکن  نفد  هک  نادوهج  زا  هراپ  ار  ترـضح  نآ  رم  دـنتفگ  و 
ایرد زا  امش  ياهاپ  دوب  هدشن  کشخ  زونه  امـش  نکیل  هدش و  رداص  وا  زا  هچنآ  ینعی  وا  زا  میدرک  فالتخا  ام  هک  تسین  نیا  زج  ار 

هک دیتسه  یهورگ  دنتـسه و  ینایادـخ  ار  ناتـسرپ  تب  رم  هک  نانچمه  یئادـخ  ام  يارب  نادرگب  هک  ار  دوخ  ربمغیپ  رم  دـیتفگ  هک  ات 
دناد یمن 

یتیآ

: دومرف وا  خساپ  رد  دیدومن  فالتخا  وا  رد  هک  دیدوب  هدرکن  نفد  ار  ناتربمغیپ  زونه  تفگ : نایدوهی  زا  یکی 

ناتربمغیپ هب  هک  دوب  هدـشن  کشخ  ایرد  بآ  زا  ناـتیاهاپ  زونه  امـش  یلو  .وا  هراـب  رد  هن  میدرک  فـالتخا  وا  ینیـشناج  هراـب  رد  اـم 
« .دیتسه درخ  یب  یمدرم  امش  تفگ : .زاسب  ییادخ  مه  ام  يارب  تسا  ینایادخ  ار  اهنآ  هک  روط  نامه   » دیتفگ

نایراصنا

وا زا  هچنآ  هب  تبـسن  ام  : دومرف دـیدش ! فالتخا  راچد  شا  هراب  رد  هک  دـیدوب  هدرکن  نفد  ار  ناتربمایپ  زونه  : دـنتفگ دوهی  زا  یـضعب 
يارب : دیتفگ ناتربمایپ  هب  هک  دوب  هدشن  کشخ  ایرد  بآ  زا  ناتیاپ  زونه  امش  یلو  ، وا صخش  هراب  رد  هن  میدرک  فالتخا  دوب  هدیـسر 

 « . دیتسه مهفن  یمدرم  امش  : تفگ یسوم  ، تسا ینایادخ  ار  نانیا  هکنانچ  هداد  رارق  ییادخ  تب  زا  ام 

اه حرش 

يدنوار

کلذ لوقی  و  نالف ، رما  ظفحب  موقی  اذه  لوقی  نال  هللا ، لوسر  لجا  نع  هلا  هیلع و  هللا  لوسر  هیاحـص  فالخ  يا  هنع  انفلتخا  هلوق  و 
نا لاق : ناب  رجحلا ، يدوهیلا  مقلا  مث  هرما ، هحـصب  قم  انلک  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  هرما  یف  يا  هیف ، اـنفلتخا  اـم  .نـالف و  هب  موقی  لـب 
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مهل مانـصا  یلع  نوفکعی  اموقا  وار  اوربع  املف  ربلا  یلا  اعیمج  مهب  رم  و  اسبی ، هللا  هلعج  رحبلا و  مالـسلا  هیلع  یـسوم  لخد  امل  مکئابا 
.هوار يذلا  زاجعالا  هوق  عم  مهداقتعا  فعضل  ههلآ  مهل  امک  اهلا  نمل  لعجا  یسومل  اولاق 

يردیک

ام هرما و  ظفحب  موقی  نمیف  انفلتخا  دارا  لـیق  و  هتلاـسر ، هتوبن و  یف  فلتخن  مل  هتاـملک و  ریـسفت  یف  يا  هنع  ردـص  اـمیف  اـنفلتخا  يا 
.مالسلا هیلع  هلوق  کلذ  هحص  هرما و  یف  انفلتخا 

مثیم نبا 

.دـیدرک فالتخا  وا  هرابرد ي  هک  دـیدوب  هدرپسن  كاخ  هب  زونه  ار  ناتربمغیپ  درک  ضرع  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما هب  ناـیدوهی  زا  یکی 
، هدشن کشخ  ایرد  بآ  زا  ناتیاهاپ  زونه  امـش  اما  دوب ، وا  زا  ام  فالتخا  میدرکن ، فالتخا  وا  هرابرد ي  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) ماما

ربمایپ توبن  رد  ام  هک  تسا  نآ  مالسلا ) هیلع   ) ماما دوصقم  .نولهجت  موق  مکنا  لاقف  ههلآ  مهل  امک  اهلا  انل  لعجا  دیتفگ : ناترمایپ  هب 
یضعب ههبش ي  ببـس  هب  ینعی  دوب ، وا  زا  یـشان  ام  فالتخا  هکلب  میتشادن  نآ  رد  یکـش  میدرکن و  فالتخا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )

ایآ هک  دـیدرک  ادـیپ  فالتخا  امـش  اما  میدرکن ، كرد  ار  اهنآ  ام  زا  یـضعب  دوب ، هدیـسر  ترـضح  نآ  زا  هک  دوب  یتایاور  تاـیآ و 
زین ناتربمایپ  توبن  رد  کش  ثعاب  یلوا  قیرط  هب  دوخ  نیا  و  هد ! رارق  ییادخ  ام  يارب  دیتفگ ، هک  اجنآ  ات  هن  ای  دـیراد  يراگدـیرفآ 

.تسه

دیدحلا یبا 

[ َُهل َلاَق  َنیِح  ِدوُهَْیلَا  ِضْعَِبل   ] ِدوُهَْیلَا ُضَْعب  َُهل  َلاَق  َو 

اَنل ْلَعِْجا  ْمُکِِّیبَِنل  ُْمْتُلق  یَّتَح  ِرْحَْبلا  َنِم  ْمُُکلُجْرَأ  ْتَّفَج  اَم  ْمُکَّنَِکل  ِهِیف َو  ُْهنَع َال  اَنْفَلَتْخا  اَمَّنِإ  َُهل  َلاَقَف ع  ِهِیف  ُْمتْفَلَتْخا  یَّتَح  ْمُکَِّیبَن  ُْمْتنَفَد  اَـم 
. ( 138: فارعألا هروس   ) َنُولَهْجَت ٌمْوَق  ْمُکَّنِإ  َلاق  ٌهَِهلآ  ْمَُهل  امَک  ًاهلِإ 

همامإلا و وحن  کلذ  نع  هجراخ  عورف  یف  لب  هوبنلا  دـیحوتلا و  یف  نکی  مل  فالتخالا  نأل  کلذ  هیف و  هنع ال  انفلتخا  هلوق  نسحأ  ام 
.لصألا وه  يذلا  دیحوتلا  یف  لب  کلذک  اوفلتخی  مل  دوهیلا  مأ ال و  هبجاو  یه  له  هاکزلا  یف  فالخلا  ثاریملا و 

مهتدـهاشم دـعب  اهنم  دـحاوک  اهلإ  مهل  لعجی  نأ  یـسوم  اولأسف  رقبلا  هئیه  یلع  مهل  امانـصأ  نودـبعی  موق  یلع  اورم  نورـسفملا  لاق 
ثیدـح يور  دـق  لهجلا و  هیاـغ  هذـه  نوعرف و  قرغ  هدـهاشم  رحبلا و  مهروبع  هیدوبعلا و  قر  نم  مهـصالخ  مـالعألا و  تاـیآلا و 

رخآ هجو  یلع  يدوهیلا 

امل ٌهَِهلآ و  ْمَُهل  امَک  ًاهلِإ  اَنل  ْلَعِْجا  متلق  متنأ  لاقف ع و  هلـسغ ص  ینعی  هؤام  فجی  مل  مکیبن و  دـعب  متفلتخا  یلعل ع  يدوهی  لاق  لیق 
 . مکؤام فجی 

یناشاک
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ات هیف ) متفلتخا  یتح   ) ار دوخ  ربمغیپ  دیدرکن  نفد  مکیبن ) متنفد  ام   ) نادوهج زا  یضعب  نینموملاریما  هب  دنتفگ  دوهیلا ) ضعب  هل  لاق  )
هک تسین  نیا  زج  هنع ) انفلتخا  امنا   ) هک دوهج  نآ  باوج  رد  دومرف  سپ  مالـسلا ) هیلع  لاقف   ) وا رد  دـیروآ  فـالتخا  هب  يور  هکنآ 

ار و نومـضم  نیا  ظـفل  نیا  هب  هدومرف  هدارا  هک  میتفگ  یـضعب  .راـبخا  زا  وا  زا  دـش  رداـص  هچنآ  زا  ینعی  وا  زا  میدرک  فـالتخا  اـم 
رد میدرکن  کش  ینعی  وا  رد  میدرک  فالتخا  هکنیا  هن  هیف ) ال   ) .میدرک وا  نیشناج  رد  فالتخا  ای  ار ، رگید  نومضم  میتفگ  یـضعب 

فالتخا هک  ایرد  بآ  زا  امش  ياه  ياپ  دوب  هدشن  کشخ  رحبلا ) نم  مکلجرا  تفج  ام   ) امـش نکلو  مکنکل ) و   ) وا توبن  تلاسر و 
زا نادرگب  اهلا ) انل  لعجا   ) یمع لهج و  رـس  زا  ار  دوخ  دـیتفگ  هکنآ  ات  مکیبنل ) متلق  یتح   ) ادـخ تاذ  رد  دـیدومن  کش  دـیدرک و 

تسه نایادخ  ار - ناتسرپ  تب  ینعی  ار - ناشیا  رم  هکنانچمه  ههلا ) مهل  امک   ) ام يارب  زا  نک  نادوبعم  نییعت  ینعی  .نایادخ  ام  يارب 
کـش نادان و  لـهاج و  دـیتسه  یهورگ  امـش  هک  یتسرد  هب  نولهجت ) موق  مکنا   ) یـسوم ترـضح  ینعی  امـش  ربمغیپ  تفگ  لاـق ) )

.یسوم ترضح  توبن  رد  دیشاب  هدرک  کش  امش  هک  دیآ  مزال  سپ  تسا  ءایبنا  رد  کش  مزلتسم  ءایبنا  لسرم  رد  ندرک 

یلمآ

ینیوزق

: دومرف وا  رد  دـیدومن  فالتخا  مه  اـب  اـت  ار  دوخ  ربمغیپ  امـش  دـیدرکن  نفد  شنزرـس : ماـقم  رد  دوهی  ضعب  ترـضح  نآ  اـب  تفگ 
وا بناـج  زا  ار  اـم  هکلب  میدرکن ، در  وا  ناـمرف  میدوـمنن و  راـکنا  دوـخ  ربـمغیپ  رد  ینعی  وا  رد  هـن  وا  زا  رگم  اـم  مـیدرکن  فـالتخا 

کـشخ زونه  امـش  اما  و  وا ، تما  رد  فالخ  وا و  ماقم  رد  مایق  ای  وا ، راتفگ  زا  دارم  و  وا ، رابخا  یناعم  مهف  رابتعا  هب  داـتفا  فـالتخا 
ینعی یئادخ  ام  يارب  زا  نادرگب  ..انل ) لعجا   ) مالسلا هیلع  یـسوم  ینعی  .دوخ  ربمغیپ  اب  دیتفگ  ات  ایرد  بآ  زا  امـش  ياهیاپ  دوب  هدشن 
نیدنچ زا  دعب  هک  تسنآ  ضرغ  .نادان  لهاج و  دـیموق  امـش  مالـسلا  هیلع  یـسوم  تفگ  اهادـخ ، تسه  ار  ناشیا  هچنانچمه  مانـصا 

، دنتشذگب ات  تفاکشب  ناشیا  يارب  ایرد  دومرف و  صالخ  نوعرف  موق  گنچ  زا  و  دومن ، ار  ناشیا  هناحبـس  يادخ  هک  فاطلا  تایآ و 
زا دـندیتسرپ  یم  دوب  ناتب  ار  ناشیا  دـندید  یموق  دندیـسر  ایرد  رانک  هب  نوچ  تایآ  همه  نیا  اب  دـندش  قرغ  اـیرد  رد  نوعرف  موق  و 

تیاهن تلالض و  تیاغ  نیا  میتسرپ و  هب  ات  زاسب  مانـصا  نیا  زا  زین  ام  يارب  دنتفگ : مالـسلا  هیلع  یـسوم  اب  تقامح  ینامرفان و  تیاغ 
.دوب تلاهج 

یجیهال

مکلجرا تفج  ام  مکنکل  هیفال و  هنع  انفلتخا  امنا  : » هل مالـسلا  هیلع  لاقف  هیف .)  ) متفلتخا یتح  مکیبن  متنفد  ام  : » دوهیلا ضعب  هل  لاق  و 
زا یـضعب  مالـسلا  هیلع  وا ) هب   ) تفگ ینعی و  نولهجت ».) موق  مکنا  لاق : ههلآ ، مهل  امک  اهلا  انل  لـعجا  : ) مکیبنل متلق  یتح  رحبلا ، نم 

تهج زا  رگم  میدرکن  فالتخا  ام  هک  مالسلا  هیلع  تفگ  سپ  دیدرک ، فالتخا  هکنیا  ات  ار  امـش  ربمغیپ  امـش  دیدرکن  نفد  هک  دوهی 
هک ار  امـش  ربمغیپ  رم  دـیتفگ  هکنیا  ات  ایرد ، زا  نتـشذگ  زا  امـش  ياـهاپ  دوب  هدـشن  کـشخ  دوهی  امـش  نکلو  وا ، رد  هن  وا  تفـالخ 

دیتسه يا  هفیاط  امـش  قیقحت  هب  هک  امـش  ربمغیپ  تفگ  .اهادـخ  تسا  ناتـسرپ  تب  يارب  زا  هکنیا  لثم  ییادـخ ، ام  يارب  زا  نادرگب  )
.سانشان ربمغیپ  ادخ و  ینعی  نانادان )

ییوخ
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ام یف  اننیب  فالتخا  هیاصولا و ال  رما  یف  هیلع  هللا  تاولـص  هنع  ردـص  امیف  انیبن  دـب  انفالتخا  ناب  دوهیلا  مالـسلا ) هیلع   ) باجا ینعملا :
دـیحوتلا و وه  هتوعد و  لصا  یف  مالـسلا ) هیلع   ) یـسوم هایح  یف  متفلتخا  دـقف  دوهیلا  متنا  اما  و  هتوبن ، یف  و ال  دـیحوتلا ، نم  هب  ءاج 

يدوهیلا ثیدح  يور  دـق  و  یلزتعملا : حرـشلا  یف  لاق  .مکلاح  اوسا  امف  هدـبعن  هارن و  اهلا  امنـص  انل  لعجا  هل : متلقف  یلاعت  هللا  هفرعم 
لاقف هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هلسغ ینعی  هوام ؟ فجی  مل  مکیبن و  دعب  متفلتخا  مالـسلا :) هیلع   ) یلعل يدوهی  لاق  لیق : رخآ ، هجو  یلع 

ربمغیپ درک : ضرع  شترضحب  اهیدوهی  زا  یکی  همجرتلا : .مکوام  فجی  مل  و  ههلآ ، مهل  امک  اهلا  انل  لعجا  متلق : متنا  مالسلا :) هیلع  )
هدرک تیـصو  هچنآ  رد  میرادـن  فالتخا  وا  هرابرد  ام  دومرف : خـساپ  رد  دـیدرک ؟ فـالتخا  وا  هراـبرد  اـت  دـیدرپسن  كاـخب  ار  دوخ 

هدنزارب هدنز و  هک  دوخ  ربمغیپ  هب  دیداتفا و  کشب  ادخ  هرابرد  هک  دوب  هدیکشخن  ناتیاپ  زا  ایرد  بآ  زونه  امش  یلو  میراد  فالتخا 
مدرم اهامـش  هک  یتسار  تفگ : امـش  خساپب  دنراد و  ناتـسرپ  تب  نیا  هک  يدوبعم  دـننامب  راد  ررقم  ام  يارب  دوبعم  کی  دـیتفگ  دوب 

.دیتسه ینادان 

دابع ریم  رورس و  نآ  یلع  اب  دانع *** هار  زا  تفگ  يدوهی  کی 

فانم رخف  ناردنا  دیداتفوا  فالخ *** رد  ربمیپ  هدرکان  نف 

وگتفگ دش  وا  ثاریم  رس  رب  وجم *** ام  زا  فالخ  يو  ردنا  تفگ 

دیدب رت  ایرد  بآ  زونه  ات  دیدش *** رب  ایرد  نوچ ز  ناتدوخ  کیل 

تب يوس  ور  هتشگرب و  ادخ  زا  تب *** دیدرک  بلط  دوخ  یبن  زا 

نف بیر و  لها  دینادان و  هلمج  نم *** موق  يا  یتسار  یسوم  تفگ 

يرتشوش

متفلتخا مالسلا :) هیلع   ) هل لیق  هنا  رخآ  هجو  یلع  ناونعلا  اذه  يور  دیدحلا : یبا  نبا  لاق  لوقا : هصاخلا ) همامالا  یف  نماثلا - لصفلا  )
یف لصالا  و  تلق : مکوام .) فجی  مل  ههلآ و  مهل  امک  اهلا  اـنل  لـعجا  متلق  متنا  و  : ) لاـقف هلـسغ ، ینعی  هواـم  فجی  مل  مکیبن و  دـعب 

ام متنا  هل : لاقف  .هعطقف  هرظانف  مالسلا ) هیلع   ) یلع یلا  دوهیلا  رابحا  نم  ربح  ءاج  الاق : بیسملا ، نبا  و  یبعشلا ، هیاور  فنصملا  هیاور 
: مکیبنل متلق  یتح  رحبلا  نم  مکلجرا  تفج  ام  مکنکلو  هیف ، هنع ال  انفلتخا  امنا  (: ) مالـسلا هیلع   ) لاقف .هیف  متفلتخا  یتح  مکیبن  متنفد 

لاق هبقانم :)  ) یف لاقف  .رخآ  هجوب  بوشآ  رهش  نبا  هاور  و  يزوجلا .) نبا  طبس  هرکذت   ) کلذ رکذ  يدوهیلا - ملـساف  اهلا .) انل  لعجا 
فجت مل  متنا  و  مالـسلا :) هیلع   ) لاقف .فیـسلاب  ضعب  هجو  مکـضعب  برـض  یتح  نیثالث  الا  مکیبن  دـعب  اوثبلت  مل  تولاـجلا  سار  هل 

یتح مکیبن  متنفد  ام   ) يدوهیلا لوق  هعقاولا - ددعت  نکمی  .ههلآ و  مهل  امک  اهلا  انل  لعجا  یـسومل  متلق  یتح  رحبلا  ءام  نم  مکمادـقا 
همامالا یف  نماثلا - لصفلا   ) نعطلا و  شیرق ، راصنالا و  اوناک  امنا  هنفد  لبق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا یف  نوفلتخملا  هیف ) متفلتخا 

نوک عماـجب  مهعیمج  یلع  نعطلا  هجو  يدوـهیلا  نا  ـالا  مالـسلا ) هیلع   ) هنود هقح  یف  مالـسلا ) هیلع   ) هوعزاـن ثیح  مهیلع  هصاـخلا )
ناک يذـلا  هیواعمف  ماصخلا ، فرع  نمل  ماقملا  فالتخاب  فلتخی  مالکلاف  .همحفا  امب  مالـسلا ) هیلع   ) هباـجاف مالـسالا ، لـها  عیمجلا 
رکذ دعب  دیرفلا -) دقعلا   ) یفف فانمدبع ، ینب  نم  مشاه  هیما و  نوک  عماجب  ریبزلا  لابق  یف  مهب  رختفی  ناک  مشاه  ینبل  ودـع  يدـعا 
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فصت فیک  کحیو ! ریبزلا : نبال  هیواعم  لاقف  مالسلا :-) هیلع   ) نیسحلا هللادبع  یبا  روضح  عم  هیواعم  دنع  هل  رخافم  ریبزلا  نبا  نایب 
كاندس كاندق و  دقل  و  هسایـس ، نم  دـیدجلا - يا  ثیدـحلا - یف  و ال  هسایر ، نم  میدـقلا  یف  کلام  هللاو  و  اهتفـصو ، امب  کسفن 

هسایر یلع  راجفلا  موی  تعمتجا  دق  اشیرق  نا  نوملعیل  موصخلا  ءالوه  نا  و  ارارف ، هنع  و ال  اراکنا ، کلذل  عیطتـست  اثیدح ال  امیدق و 
یلاعت هللا  ثعب  یتح   ) هیالولا زع  هدایقلا و  انیف  لزناف  اوتصنا ، لاق  نا  و  اوعاطا ، رما  نا  هتیار  تحت  هترـسا  كابا و  نا  و  هیما ، نب  برح 

، دوحجلا دشا  شیرق  هتدحجف  کیبا ، ینب  یبا ال  ینب  و  کترسا ، یترسا ال  نم  هفلخ  ریخ  نم  هبختناف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادمحم
هیار تحت  مکیدـهمف  .انم  هلالـضلا  سیئر  و  انم ، يدـهلا  سیئر  و  نایقتلت ، ناتئفلا  تناکف  .نایفـسوبا  ـالا  مهداـق  اـشیرق و  داـس  اـمف 

ناکف هکرـش ، میظع  نم  هلـضفب  نایفـسابا  یلاعت  هللا  صلخ  یتح  .بانذالا  متنا  بابرالا و  نحنف  انلاض  هیار  تحت  مکلاض  و  انیدـهم ،
هیلع و هللا  یلـص   ) یبنلا يدانم  نا  و  دحا ، طعی  مل  ام  حتفلا  موی  یطعا  دقل  و  هناکم ، افورعم  مالـسالا  یف  و  هناش ، امیظع  هیلهاجلا  یف 

قیدـصتب اقیدـص ال  یمـس  فانمدـبع ، قیدـصتبف  قیدـصلا  کـمال  كدـج  اـما  .نمآ و  وهف  نایفـس  یبا  راد  لـخد  نم  يداـن : هلآ )
هیلا تزرب  ولف  .هنبا  هوخا و  وه و  زاربلا  یلا  اعد  دقل  يرمعلف  ردبب ، خودشملا  يدج  نم  ترکذ  ام  اما  و  هیبال .- هدج  يا  يزعلادـبع -
بلط دـق  امک  ءافکا ، مهل  مکوار  و ال  هصاخلا ) همامالا  یف  نماثلا - لـصفلا   ) مکوزراـب اـم  كوبا  و  زاربلل - ـالباق  تنک  نا  يا  تنا -

هدـیبع هزمح و  و  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما يا  مهیبا - ینب  نم  مهوافکا  مهیلا  زرب  یتح  مهولبقی  ملف  راصنالا - يا  مکریغ - کلذ 
ما تیمـس  و  تفرـش ، اـنبف  هجیدـخ - ینعی  نینموملا -  ما  کـتمع  اـما  و  اـنلتق ، نحن  و  اـنلتق ، نحنف  مهیدـیاب ، مهاـیانم  هللا  یـضقف  - 

تنکل یه  ـال  ول  و  لـظلا ، نم  کـتندا  یهف  هیبا - ما  بلطملادـبع  تنب  يا  هیفـص - اـما  و  کـلذ ، لـثم  هشئاـع  کـنلاخ  و  نینموملا ،
یل مهثراو  ممرخفف  هزمح - يا  ءادهشلا -  دیس  کیبا  لاخ  و  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا کتمع  جوز  نم  ترکذ  ام  اما  و  ایحاض ،
ناک يذلا  فانمدـبع  ینب  نم  هزمح  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نال  يا  مهنیب -  کنیب و  ثرا  و ال  مهیف ، کل  رخف  و ال  کنود ،
انیا شیرق  تملع  دقف  .هیواعم  تنا  و  هللادـبع ، انا  کلوق : اما  و  مهنم .- ریبزلا  نبا  ناک  يذـلا  يزعلادـبع  نب  دـسا  نم  مهنم ال  هیواعم 

مهبلاط دـقف  .كوبا  مار  ام  فانمدـبع  ینب  نم  مورت  یتح  ابهتنم  كارا  ام  هللا  ـال و  .مرحلل  عنما  و  مدـقلا ، یف  مزحا  مذـالا و  یف  دوجا 
مکئاسن یلع  متددم  ذا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا اوبقارت  مل  و  هشئاع - يا  نینموملا - ما  متعدخ  و  لویخلا ، مهیلا  مدق  و  لوحذلا ،

هنحط نا  کـلذ  هجنی  ملف  .اـبراه  كوـبا  صکن  ناـعمجلا  یقتلا  اـملف  فویـسلا ، هعراـقم  و  فوـتحلل ، هـتجوز  مـتزربا  و  فوجـسلا ،
ونب کنموقیل  هللا  میا  و  هبلاخم ، کتلان  و  هنثارب ، کتشمخ  نا  دعب  تلفاف  تنا  اما  و  دیبعلا ، يدیاب  دیـصحلا ، نحط  هلکلکب  نسحلاوبا 

لوانت رعاشلا : لاق  امک  هنکلو  هدـخ ، نهدـملا  كوبا  ناک  ام  و  عابـسلا ، يداوب  کـیبا  حابـص  اـهنم  نحبـصتل  وا  اـهفاقثب ، فانمدـبع 
نیدصتملا نم  هنفد  لبق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا یف  ماصخلا  ناک  ولف  الا  امطح و  هنم و  فکلاب  هضفضفف  مغیـض  هسیرف  ناحرس 

یف نماثلا - لصفلا  (، ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) مهیبن هزانج  اوکرت  مهنال  مهیلع ، نعط  دـشا  مهفالتخا  ناـکل  مالـسلا ) هیلع   ) هعم رمـالل 
و مهادانف ، ءاجف  هتعیب  نع  اوفلخت  موق  یلا  رمع  رکبوبا  ثعب  هبیتق :) نبا  ءافلخ   ) یفف .هراـمالا  بلط  یلع  اوبلاـکت  و  هصاـخلا ) هماـمالا 

.اهیف نم  یلع  اهنقرحال  وا  نجرختل  هدیب  رمع  سفن  يذلا  و  لاق : بظحلاب و  اعدف  .اوجرخی  نا  اوباف  مالـسلا ،) هیلع   ) یلع راد  یف  مه 
یقتاع یلع  یبوث  عضا  و ال  جرخا ، نا ال  تفلح  لاق : هنا  معذ  هناف  اـیلع ، ـالا  اوعیاـبف  اوجرخف  نا ، و  لاـقف : .همطاـف  اـهیف  نا  هل : لـیقف 

هللا لوسر  متکرت  .مکنم  رـضحم  اوسا  اورـضح  موقب  یل  دـهع  ال  تلاقف : .اهباب  یلع  مالـسلا  اهیلع  همطاف  تفقوف  نآرقلا ، عمجا  یتح 
یف فنـصملا  يور  .خـلا و  اـقح - اـنل  اودرت  مل  و  انورماتـست ، مل  مکنیب  مکرما  متعطق  و  انیدـیا ، نیب  هزاـنج  هـلآ ) هـیلع و  هللا  یلـص  )

هیلع و هللا  یلص   ) یبنلا هل  لاقف  هراضتحا  یف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا یلع  بکنا  مالـسلا ) هیلع   ) ایلع نا  ربخ - یف  هصئاصخ -) )
یف کلثم  امناف  مهلغش  ام  ینع  کلغشی  الف  نودراو ، هیلع  مه  و  ایندلا ، ضرع  نم  نودیری  ام  ینع  مهلغشیس  موقلا  نا  یخا ! ای  هلآ :)
رون وه  نیدلا و  رون  و  يدهلا ، ملع  ملعلا  تنا  امنا  و  قیحـس ، دان  و  قیمع ، جف  لک  نم  یتوی  امنا  املع و  هللا  اهبـصن  هبعکلا  لثم  همالا 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 4020 

http://www.ghaemiyeh.com


و کقح ، نم  مهیلع  هللا  ضرتفا  امب  مهنم  الجر  الجر  تربخا  دـقل  و  دـیعولاب ، مهیلا  تمدـق  دـقل  قحلاب  ینثعب  يذـلا  یخا و  اـی  .هللا 
ام عـیمج  نم  تغرف  تضبق و  اذاـف  .مهلوـق  فـالخ  فرعـال  ینا  و  کـل ، رمـالا  ملـس  و  کـیلا ، باـجا  لـکف  کـتعاط ، نم  مهمزلا 

یلع کلذ  ضما  مث  .هلیزنت  یلع  ماکحالا  ضئارفلا و  و  هفیلات ، یلع  نآرقلا  عمجا  و  کتیب ، مزلاـف  .يربق  یف  ینتبیغ  و  هب ، کتیـصو 
هنع ال انفلتخا  امنا  مالسلا :) هیلع   ) لاقف  ) .ربخلا یلع - مدقت  یتح  مهنم  کب  لزنی  ام  یلع  ربصلاب  کیلع  و  کترما ، ام  یلع  همئازع و 

نـال کـلذ  و  هیفـال ، هنع  اـنفلتخا  مالـسلا ) هیلع   ) هلوق هصاـخلا ) هماـمالا  یف  نماـثلا - لـصفلا   ) نسحا اـم  دـیدحلا : یبا  نبا  لاـق  هیف )
نیدلا لوصا  نم  اضیا  همامالا  تلق : .ثاریملا  همامالا و  وحن  کلذ  نع  هجراخ  عورف  یف  لب  هوبنلا ، دیحوتلا و  یف  نکی  مل  فالتخالا 

و : ) الع لج و  لاـق  .ساـنلا  ـال  هیلا  یلاـعت  هللا  یحوب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا هنیعی  ماـمالا  نا  ینعمب  هوبنلا  عورف  نم  یه  اـمنا  و 
نا ثیح  الدـج  باجا  مالـسلا ) هیلع   ) هنا و  ماقملاب ، مالکلا  فالتخا  تفرع  دـق  و  هریخلا .) مهل  ناک  ام  راتخی  ءاشی و  ام  قلخی  کبر 
یف هیف  و  رهاظلا ، یف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هنع ناک  امنا  مهفالتخاف  الا  و  هتکـسی ، امب  هباـجاف  .نیفلتخملا  یف  هلخدا  يدوهیلا  كاذ 

مکباقعا و یلع  متبلقنا  لتق  وا  تام  نافا  لسرلا  هلبق  نم  تلخ  دـق  لوسر  الا  دـمحم  ام  و  - ) الع لج و  هلوق - هیلا  حـملی  امک  نطاـبلا 
نا نومعزی  هماعلا  نا  مالسلا :) هیلع   ) رفعج یبال  مادقملاوبا  لاقف  نیرکاشلا .) هللا  يزجیس  اثیش و  هللا  رـضی  نلف  هیبقع  یلع  بلقنی  نم 

رفعجوبا لاقف  هدعب  نم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم هما  نتفیل  یلاعت  هللا  ناک  ام  و  اضر هللا ، تناک  سانلا  عمتجا  ثیح  رکب  یبا  هعیب 
متبلقنا لتق  وا  تام  نافا  لسرلا  هلبق  نم  تلخ  دـق  لوسر  الا  دـمحم  ام  و  : ) لوقی هللا  سیلوا  هللا ؟ باتک  نوورقی  ام  وا  مالـسلا ) هیلع  )

نم اوفلتخا  مهنا  ممالا  نم  مهلبق  نم  نیذلا  نع  هللا  ربخا  دق  سیلوا  لاقف : .رخآ  هجو  یلع  اذـه  نورـسفی  مهنا  تلقف : مکباقعا ) یلع 
هب لدتـسی  ام  اذه  یفف  رفک ) نم  مهنم  نمآ و  نم  مهنمف  یلا - تانیبلا - میرم  نب  یـسیع  انیتآ  و  : ) لاق ثیح  تانیبلا  مهتءاج  ام  دـعب 

مهنم و  نمآ ، نم  مهنمف  هصاخلا ) همامالا  یف  نماثلا - لصفلا   ) هدعب نم  اوفلتخا  دق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دـمحم باحـصا  نا  یلع 
مث یسرافلا  ناملس  رذوبا و  دادقملا و  هثالث  الا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا دعب  هدر  لها  سانلا  ناک  هنع : رخآ  ربخ  یف  .رفک و  نم 

( مالسلا هیلع   ) نینموملاریماب اوءاج  یتح  رکب  یباب  اوعیابی  نا  اوبا  و  یحرلا ، مهیلع  تراد  نیذلا  ءالوه  لاق : ریـسی و  دعب  سانلا  فرع 
(. مکباقعا یلع  متبلقنا  لتق  وا  تام  نافا  لسرلا  هلبق  نم  تلخ  دق  لوسر  الا  دمحم  ام  و  - ) لج زع و  هللا - لوق  کلذ  و  عیابف ، اهرکم 

( مالـسلا هیلع   ) راشا نولهجت ) موق  مکنا  لاقف  ههلآ  مهل  امک  اهلآ  انل  لـعجا  مکیبنل  متلق  یتح  رحبلا  نم  مکلجرا  تفج  اـم  مکنکلو  )
ههلآ مهل  امک  اهلا  انل  لعجا  یـسوم  ای  اولاق  مهل  مانـصا  یلع  نوفکعی  موق  یلع  اوتاف  رحبلا  لیئارـسا  ینبب  انزواج  و  : ) یلاـعت هلوق  یلا 
صن هباحصلا  هفلاخم  نیفلاخملا  داعبتـسا  عفری  هیالا  نم  و  نولمعی .) اوناک  ام  لطاب  هیف و  مه  ام  ربتم  ءالوه  نا  نولهجت  موق  مکنا  لاق 
لوا نم  اوناک  میهاربا و  قاحـسا و  و  بوقعی ، ءایبنا  دالوا  اوناک  کئلوا  لیئارـسا  ینب  ناف  .صن  ناـک  ول  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا
یلع مکتلـضف  ینا  مکیلع و  تمعنا  یتلا  یتمعن  اورکذا  لیئارـسا  ینب  ای  : ) مهل مهیف و  لج  زع و  لاـق  نیذـلا  مه  نیدـحوم و  مهرمع 

، مهودع نم  مهتاجن  هعاس  مهدنع  هروضح  و  مهیبن ، هایح  عم  نیدـلا  نع  دادـترالا  مانـصالا و  هدابع  یلا  اولام  کلذ  عم  و  نیملاعلا .)
و هدـنع ، مهل  تاراـثل  هیـصول  مهـضغب  و  مانـصالا ، هداـبع  رفکلا و  یف  مهتخوخیـش  عم  هباحـصلا  کـئلوا  نم  کـلذ  دعبتـسی  فیکف 

عدرب لیئارـساونب  عدتری  مل  مث  هصاخلا ) همامالا  یف  نماثلا - لصفلا   ) .مهیبن توم  دـعب  و  مهل ، اهرک  ملـسا  نم  نیقفانملا و  هدـضاعم 
لجعلا مهبولق  یف  اوبرـشا  مهنوکل  نولمعی ) اوناک  اـم  لـطاب  و  هیف ، مه  اـم  ربتم  ءـالوه  نا  نولهجت  موق  مکنا   ) مهل هلوق  و  مهل ، مهیبن 

الجع مهیلح  نم  هدعب  نم  یـسوم  موق  ذـختا  و  : ) یلاعت لاق  .هلتق  اودارا  کلذ  نع  نوراه  مهاهن  امل  .اورفک و  لجعلا و  اودـبع  یتح 
کئلوا نم  دادـترالا  عوقو  اـنناوخا  دعبتـسی  فـیکف  یننوـلتقی ) اوداـک  ینوفعـضتسا و  موـقلا  نا  ما  نبا  لاـق  یلا - راوـخ - هل  ادـسج 

.تاعاس و مهنع  مهیبن  هبیغب  مهفص  تفرع و  نیذلا  کئلوا  ءایبنالا  دالوا  دترا  دق  و  مهیبن ، هافو  دعب  مهفص  تفرع و  نیذلا  هباحـصلا 
(: هئافلخ  ) یف هییتق  نبا  لاق  هعیبلل  هورضحا  امل  مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما کلذ  یلاراشا  دق 
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! هللا لوسر  ای  هبا  ای  اهتوص : یلعاب  تدان  مهتاوصا  مالسلا  اهیلع  همطاف  تعمس  املف  .بابلا  اوقدف  .همطاف  تیب  هعامج  هعم  رمع و  یتا  )
و عدـصتت ، مهبولق  تداک  و  نیکاب ، اوفرـصنا  اهءاکب  اهتوص و  موقلا  عمـس  املف  .هفاحق  یبا  نبا  باطخلا و  نبا  نم  كدـعب  انیقل  اذام 
نذا و اولاق : همف ؟ لعفا  مل  انا  نا  لاقف : عیاب  هل : اولاقف  .رکب  یبا  یلا  هب  اوضمف  .ایلع  اوجرخاـف  موق  هعم  رمع و  یقب  و  رطقتت ، مهداـبکا 
.الف و هلوسر  وخا  اما  .معنف و  هللادـبع  اما  رمع : لاق  .هلوسر  اخا  هللادـبع و  نولتقت  نذا  لاق : .کـقنع  برـضن  وه  ـالا  هلا  ـال  يذـلا  هللا 

ربقب یلع  قحلف  .هبنج  یلا  همطاف  تناک  ام  یـش ء  یلع  ههرکا  ال  لاقف : .هیف  كرماب  رمات  الا  رمع : هل  لاـقف  ملکتی ، ـال  تکاـس  رکبوبا 
هماـمالا یف  نماـثلا - لـصفلا  (. ) یننولتقی اوداـک  ینوفعـضتسا و  موقلا  نا  ما  نبا  اـی  : ) يداـنی حیـصی و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبـنلا

لاقف .ءالبلاب  ءالتبالا  ایندـلا  یف  ناسنالا  حالـص  نا  ملعی  هیالا ، رخآ  یلا  رحبلا ) لیئارـسا  ینبب  انزواج  و  : ) یلاعت هلوق  نم  و  هصاـخلا )
یف مکفلختسی  مکودع و  کلهی  نا  مکبر  یسع  : ) یسوم مهل  لاقف  انتئج ) ام  دعب  نم  انیتات و  نا  لبق  نم  انیذوا  : ) یسومل لیئارساونب 

یلاـعت هللا  یکح  اـم  نولعفی  هللا و  ءاـیبنا  نولتقی  نوعرفک  اوراـص  دـالبلا  یف  مهنکم  هللا و  مهنمآ  اـملف  نولمعت ) فیک  رظنیف  ضرـالا 
لها نم  لجرل  لاق  هیواعم  نا  دـیرفلا :) دـقعلا   ) یف اـم  ناونعلا  نم  برقی  اذـه و  .مهیبن  دـعب  مهرخآ  مهلوا و  یف  نیملـسملاک  مهنع 
هیلع هللا  یلـص   ) یبنلا مهاعد  نیح  اولاق  نیذـلا  کموق  یموق  نم  لهجا  لاقف : هارما ) مهیلع  اوکلم  نیح  کموق  لهجا  ناک  ام   ) نمیلا

(. میلا باذعب  انتئا  وا  ءامسلا  نم  هراجح  انیلع  رطماف  كدنع  نم  قحلا  وه  اذه  ناک  نا  مهللا  ( ) هلآ و 

هینغم

هللا یلـص   ) یبنلا نکل  و  روبقلا ، یف  نم  ثعبی  هللا  نا  و  هلوسر ، هدبع و  ادمحم  نا  و  دحاو ، هللا  نا  یف  نیملـسملا  نم  نانثا  فلتخی  ال 
لوقی و  کلذ ، ینغلب  ام  اذه : لوقیف  .ضعب  نود  باغ  نم  ضعب  یلا  هثیدح  یهتنی  و  رـضح ، نم  هعمـسیف  ثدـحی ، ناک  هلآ ) هیلع و 

دقف دوهیلا  اما  هبطخلا 208 . یف  ثیدحلا  میـسقت  حرـشلا  عم  مدقت  .هتوبن و  یف  یبنلا ال  نع  لقنلا  یف  فالخلاف  نذا  و  ینغلب ، کلذ :
و طابـسالا ، ددعب  اسبی  اقیرط  هیف 12  قشنا  فیک  و  یـسوم ، اصع  نم  هبرـضب  رحبلا  قالفنا  یف  هرهاـبلا  تازجعملا  مهنیعاـب  اودـهاش 

هفالـص هحاقو و  لکب  اوبلط  و  ملع ، نع  هللااب  اورفک  مهمادـقا  فجت  نا  لبق  هلک و  کلذ  مغرب  ..هدونج و  نوعرف و  یلع  قبطنا  فیک 
و ءادـتعالا ، نم  تکتـشا  لیئارـسا و  تدـتعا  اذا  بجع  الف  نذا  و  هللا ..! نود  نم  هنودـبعی  امنـص  مهل  لعجی  نا  تاذـلاب  هللا  یبن  نم 

..مالسلا یلع  صرحلا  معزب  تدرـش  تمده و  تلتق و  و  ماعلا ، يارلا  روعـش  یلع  هظفاحملا  هجحب  هدحتملا ) ممالا   ) تارارق تکهتنا 
.انا یتح  ..اهایحن  یتلا  هایحلا  هذه  ضرالا  هجو  یلع  ایحی  دحاو  ایبرع  هللا  یقبا  و ال 

هدبع

هنیدب داقتعالا  لوصا  هقدص و  یف  هنع ال  تدرو  رابخا  یف  يا  هیف : هنع ال  انفلتخا  … 

يرفعج

مالسالا ضیف 

، دـیدومن فالتخا  وا  هرابرد  هک  دـیدوب  هدرپسن  كاخ  هب  ار  ناـتربمغیپ  ناناملـسم )  ) امـش تفگ : دوهی  زا  یکی  مالـسلا  هیلع  ماـما  هب 
وا و يربمغیپ  رد   ) وا هرابرد  هن  وا ) تما  رد  ینیـشناج  هرابرد   ) وا زا  میدومن  فالتخا  اـم  دومرف : وا  هب  دوهی ) شنزرـس  رد   ) ترـضح

امـش ادخ  هک  یماگنه   ) دوب هدشن  کشخ  ایرد  بآ  زا  امـش  ياهاپ  زونه  یلو  میتشادن ) فالتخا  دوب  هدومرف  هچنآ  ادـخ و  یگناگی 
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تایآ و نیا  همه  ندید  اب  دومن ، قرغ  ایرد  رد  ار  ناینوعرف  دیتشذگ و  ات  تفاکـش  ناتیارب  ار  ایرد  داد و  تاجن  ناینوعرف  زا  ار  دوهی 
ربمغیپ هب  ینامرفان ) یمهفن و  يور  زا  دـندیتسرپ  یم  ار  یئاهتب  هک  دـیدید  ار  یهورگ  هدیـسر  ایرد  رانک  هب  نوچ  دـیحوت  ياه  هناشن 
یئادخ ام  يارب  ینعی ) نولهجت س 7 ي 138  موق  مکنا  لاق  ههلا  مهل  امک  اهلا  انل  لعجا  : ) دیتفگ مالسلا ) هیلع  یسوم  ترضح   ) دوخ

دیا هتفر  ورف  یهارمگ  رد  و   ) دیتسه ینادان  مدرم  تخس  امـش  تفگ : یـسوم  هد ، رارق  تسا  ار  ناشیا  هک  ینایادخ  دننام  مینیبب ) هک  )
(. دیئوگ یم  تسردان  نخس  نینچ  زاب  دیحوت  ياه  هناشن  تایآ و  همه  نیا  ندید  اب  هک 

ینامز

هدشن کشخ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ لسغ  بآ  زونه  تفگ : يدوهی  هک  تسا  نیا  يرگید  لقن  : ) دسیون یم  دـیدحلا  یبا  نبا 
زا هک  دوب  هدشن  کشخ  ناتدوخ  ياپ  بآ  مه  امـش  دومرف  مه  ترـضح  دـیدرک و  ادـیپ  فالتخا  ترـضح  نآ  هرابرد  امـش  هک  دوب 

( هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ هک  یبلاطم  رد  اـم  رگا  هک  تسا  نیا  بلطم  نیا  زا  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما روظنم  .دـیتساوخ ) تب  یـسوم 
.دیدرک ادیپ  دیدرت  تسا  نید  لصا  هک  دیحوت  رد  امش  میدرک ، ادیپ  فالتخا  دوب  هدومرف 

يزاریش دمحم  دیس 

يا هنع ) اتفلتخا  امنا  : ) مالـسلا هیلع  لاقف  هتفیلخ ؟) نم  هنا  و   ) هیف متفلتخا  یتح  مکیبن  متنفد  اـم  دوهیلا : ضعب  مالـسلا ، هیلع  هل  لاـق  و 
و ( ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) هب افرتعم  ناک  لکلا  نال  هیف ) ـال  ( ؟ ـال ما  هفیلخلاـب  هیـصولا  لـه  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هنع ردـص  يذـلا 

یسوم مکیبنل ) متلق  یتح   ) رصم نم  متجرخ  نیح  رحبلا ) نم  مکلجرا  تفج  ام   ) ذا لوصالا  لصا  یف  رکنم  افالتخا  متفلتخا  مکنکل )
دیحوت لدـب  نیکرـشملل ، امک  هعونـصم ، ههلا  نودـیرت  ثیح  نولهجت )) موق  مکنا  لاقف  ههلآ ، مهل  امک  اهلا  انل  لعجا   )) مالـسلا هیلع 

! نیضرالا تاوامسلا و  هلال  مک 

يوسوم

در اذـل  رفک و  هتوبن  یف  کـش  نم  ادـبا و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا هوبن  یف  نوملـسملا  فلتخی  مل  حرـشلا : .تسبی  تفج : هغللا :
امب فالخلا  عقوف  عامـسلا  مدـعب  رخالا  درو  اذـک  هنع  تعمـس  نیعماسملا  ضعب  لاق  ثیح  هنع  درو  امیف  هنع و  فالتخالا  ناب  مامالا 

مهلوخد ناک  رحبلا و  نم  اوجرخ  نا  درجمب  تازجعملا  مهیدیا  نیب  مدق  یسوم و  عم  اوشاع  نیذلا  دوهیلا  امنیب  هیف  سیل  هنع و  ردص 
یف اکش  ئالوهل ، امک  اهلا  مهل  لعجی  نا  یسوم  نم  اوبلطف  رقبلا  لکش  یلع  امانـصا  نودبعی  اموق  اودجو  هزجعم  هنم  مهجورخ  هیف و 

 … هب ءاج  امل  اراکنا  هتوبن و 

یناقلاط

: دومرف دـیدرک ، فالخ  شا  هرابرد  هک  دـیدوب  هدرپسن  كاخ  هب  ار  دوخ  ربمایپ  زونه  تفگ : ترـضح  نآ  هب  هک  نایدوهی  زا  یکی  هب 
هک دوب  هدـشن  کشخ  ایرد  يرت  زا  ناتیاپ  زونه  امـش  یلو  شدوخ ، هرابرد  هن  میدـیزرو  فالخ  تسا  هدیـسر  وا  زا  هچنآ  هرابرد  ام  »

« .دینادان یمدرم  امش  انامه  تفگ : وا  و  تسا ، ینایادخ  ار  نانآ  هک  هنوگ  نامه  زاسب  ییادخ  ام  يارب  دیتفگ ، ار  دوخ  ربمایپ 

«، .وا دوخ  هرابرد  هن  میدیزرو  فالتخا  تسا  هدیسر  وا  زا  هچنآ  هرابرد  : » تسا هدومرف  هک  تسابیز  هچ  مالّـسلا  هیلع  یلع  راتفگ  نیا 
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ریظن تسا  نیا  زا  جراخ  هک  يرگید  عورف  رد  فـالتخا  هکلب  تسا  هدوبن  توبن  دـیحوت و  رد  فـالتخا  هک  تسا  ببـس  نادـب  نیا  و 
فالتخا دـندرکن و  یفالتخا  نینچ  نایدوهی  هکنآ  لاـح  تسا و  هدوب  هن  اـی  تسا  بجاو  تاـکز  تخادرپ  هکنیا  ثاریم و  تماـما و 

.تسا هدوب  تسا ، یلصا  هیاپ  هک  دیحوت  رد  ناشیا 

ناشیا يارب  هک  دنتساوخ  یسوم  زا  دندیتسرپ ، یم  ار  واگ  لکـش  هب  ییاهتب  هک  دنتـشذگ  یموق  رانک  زا  نایدوهی  دنا : هتفگ  نارـسفم 
یگدرب و دـیق  زا  ناشیا  ندـش  صالخ  رایـسب و  تازجعم  اه و  هناـشن  هدـهاشم  زا  سپ  مه  نیا  دزاـسب ، اـهنآ  زا  یکی  نوچ  ییادـخ 

.تسا ینادان  تیاغ  نیا  تسا و  هدوب  نوعرف  ندش  قرغ  ندید  ایرد و  زا  ناشروبع 

کـشخ ناتربمایپ  لسغ  بآ  زونه  تفگ : مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  يدوهی  يدرم  هک  تسا  هدـش  لقن  مه  يرگید  هنوگ  هب  ثیدـح  نیا 
« .زاسب ییادخ  ام  يارب   » دیتفگ هک  دوب  هدشن  کشخ  ناتیاپ  بآ  زونه  امش  دومرف : دیدرک ، فالتخا  دوب ، هدشن 

مراکم

ِهِیف ُْمتْفَلَتْخا  یَّتَح  ْمُکَِّیبَن  ُْمْتنَفَد  اَم  ِدوُهَْیلا  ُضَْعب  َُهل  َلاَق  َو 

مالسلا هیلع  َلاَقَف 

ٌمْوَـق ْمُکَّنِإ  َلاـق  ٌهَِهلآ  ْمَُهل  اـمَک  ًاـهلِإ  اـَنل  ْلَـعْجا  : » ْمُکِِّیبَِـنل ُْمْتُلق  یَّتَـح  ِرْحَْبلا  َنِم  ْمُُکلُجْرَأ  ْتَّفَج  اَـم  ْمُکَّنِکل  ،َو  ِهِیف اـَل  ُْهنَع  اَـنْفَلَتْخا  اـمَّنِإ 
« . َنُولَهْجَت

! دیدرک فالتخا  شا  هرابرد  دیدوب  هدرکن  نفد  ار  ناتربمایپ  زونه  : دنتفگ مالسلا ) هیلع  ماما   ) ترضح نآ  هب  نایدوهی  زا  یضعب 

: دومرف خساپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

ندـش قرغ  و   ) اـیرد زا  روبع  زا  سپ  امـش  اـما  ؛ شدوخ هراـبرد  هن  ، میدرک فـالتخا  دوب  هدیـسر  وا  ياـیاصو )  ) زا هچنآ  دروم  رد  اـم 
هراشا  ) تسرپ تب  موق  نیا  هک  هنوگ  نامه  زاسب  یتب  مه  ام  يارب  : دـیتفگ دوخ  ربمایپ  هب  دوب  هدـشن  کشخ  ناتیاهاپ  زونه  ناـینوعرف )

همه نیا  زا  دعب  هک   ) دیتسه ینادان  مدرم  امـش  : تفگ امـش  هب  یـسوم  دنراد و  ییاه  تب  دندرک ) هدـهاشم  هک  تسا  یناتـسرپ  تب  هب 
مالک نیا  هک  دـنک  یم  حیرـصت  رداصم  رد  بیطخ  موحرم  هناـمیکح : راـتفگ  دنـس  (. ) . دـینک یم  کـش  دـیحوت  رد  یهلا  تازجعم 
مینک یم  رواب  میهد  رارق  مه  رانک  ار  تاملک  نآ  هاگره  هک  دـنا  هدرک  لقن  نوگانوگ  ياه  تروص  هب  اـملع  زا  یتعاـمج  ار  فیرش 
جهن حرش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  ، یلاما رد  هللا  همحر  یضترم  دیس  هلمج  زا  ؛ دنا هتشاد  دوخ  هب  صوصخم  ردصم  اه  نآ  زا  مادکره  هک 

اب  ) رایخالا ضور  رد  مساق  نبا  برإلا و  هیاهن  رد  يریون  ، صاوخلا هرکذـت  رد  يزوج  نب  طبـس  ، فاشک رد  يرـشخمز  ، دوخ هغالبلا 
( ( ،ج 4،ص 247 هغالبلا جهن  رداصم  (.) صیخلت

دوهی داریا  هب  نکش  نادند  خساپ 

هیلع ماما  هب  شنزرـس  يور  زا  هک  دـهد  یم  دوهی  زا  یـضعب  داریا  هب  ینکـش  نادـند  خـساپ  مالـسلا  هیلع  ماما  ، فیرـش مـالک  نیا  رد 
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ْمُکَِّیبَن ُْمْتنَفَد  اَم  ِدوُهَْیلا  ُضَْعب  َُهل  َلاَق  َو  ( ؛» دیدرک فالتخا  وا  هرابرد  دیدوب  هدرکن  نفد  ار  ناتربمغیپ  زونه  امش  :» دندرک ضرع  مالسلا 
( . ِهِیف ُْمتْفَلَتْخا  یَّتَح 

تفـالخ رما  رد  دوـب  هدیـسر  اـم  هب  وا  فرط  زا  هچنآ  رد  هکلب  ، میدرکن فـالتخا  وا  هراـبرد  اـم  : دوـمرف خـساپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  »
هب دوب  هدشن  کشخ  ناتیاهاپ  زونه  تازجعم ) همه  نآ  هدهاشم  اب   ) لین زا  روبع  زا  سپ  یسوم  تایح  رد  امـش  یلو  ؛ میدرک فالتخا 

ییاه تب  دـندوب ) ناشهار  رـس  رب  هک  تسا  یناتـسرپ  تب  هب  هراشا   ) اه نآ  هک  هنوگ  نامه  ، هدـب رارق  یتب  اـم  يارب  : دـیتفگ ناـتربمایپ 
هدنام ورف  دیحوت  لصا  رد  زونه  دیا و  هدید  ار  تازجعم  همه  نیا  هکارچ  ) .دیتسه ینادان  تیعمج  امش  : تفگ امش  هب  یـسوم  دنراد و 

ْمَُهل امَک  ًاهلِإ  اَنل  ْلَعْجا  : » ْمُکِِّیبَِنل ُْمْتُلق  یَّتَح  ِرْحَْبلا  َنِم  ْمُُکلُجْرَأ  ْتَّفَج  اَم  ْمُکَّنِکل  ،َو  ِهِیف َال  ُْهنَع  اَنْفَلَتْخا  امَّنِإ  : هل مالـسلا  هیلع  لاقَف  ( ؛») دیا
« (. َنُولَهْجَت ٌمْوَق  ْمُکَّنِإ  َلاق  ٌهَِهلآ 

يداع دارفا  یتح  هک  دوب  هداد  مالسا  طیحم  رد  ناناملسم  ریغ  هب  یعیسو  يدازآ  ، مالسا هک  دوش  یم  هدافتـسا  الاب  فیرـش  ثیدح  زا 
ارچ هک  دننک  شنزرس  ار  ناناملسم  یتح  دننک و  نایب  يرادانعم  لاؤس  دنشکب و  شلاچ  هب  ار  ناناملسم  سیئر  دنتـسناوت  یم  يدوهی 

ریثأت تحت  نانچ  هاگ  دندش  یم  وربور  ینکـش  نادند  خساپ  اب  هک  یماگنه  اما  ؛ دـیدرک فالتخا  دوب  هدـشن  نوفدـم  ناتربمغیپ  زونه 
َمَلْـسَأَف :» میناوخ یم  تیاور  نیا  لـقن  زا  سپ  اـه  باـتک  زا  یـضعب  رد  هک  ناـنچ  دـندیزگ  یمرب  ار  مالـسا  نید  هک  دـنتفرگ  یم  رارق 

 ( صاوخلا هرکذت  رد  يزوج  نبا  زا  لقن  هب  ،ج 4،ص 485  هغابصلا جهب  «. ) . دش ناملسم  ، يدوهی درم  ؛ ُّيِدوُهَْیلا

یفالتخا چیه  نامنید  لوصا  ربمغیپ و  دروم  رد  ام  هک  نیا  نآ  تشاذگ و  یساسح  هطقن  يور  تسد  خساپ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
روبع ایرد و  نتفاکش  بیجع ، تازجعم  نآ  ندید  زا  دعب  امش  یلو  ؛ ایبنا متاخ  ار  نامربمغیپ  میسانش و  یم  یگناگی  هب  ار  ادخ  ؛ میرادن

بآ ندش  عمج  رثارب  هداج  نامه  رد  شرکـشل  نوعرف و  ندش  قرغ  سپـس  دش و  نایامن  ایرد  نایم  هک  يا  هداج  زا  تمالـس  اب  مأوت 
زاسب یتب  ام  يارب  مه  وت  یسوم ! يا  : دیتفگ دیدرک و  یتسرپ  تب  سوه  ، داتفا ناتـسرپ  تب  ياه  تب  هب  هک  ناتمـشچ  همه  نیا  اب  ، ایرد

.دیتساخرب تفلاخم  هب  ناتربمغیپ  اب  تسا  نید  لصا  نیرت  مهم  هک  دیحوت  لصا  رد  امش  يرآ.اه  نآ  دننام 

.دراد ربرد  ار  بلطم  مامت  هک  تسا  یهاتوک  حیصف و  ترابع  ِهِیف » ُْهنَع ال  انْفَلَتْخا  امَّنِإ   » هب ریبعت 

جهن حرـش   ) . هدرک هراـشا  نآ  هب  دـیدحلا  یبا  نبا  هک  هنوـگ  نآ  تسا  نید  عورف  زا  تماـما  هک  تسین  نآ  نخـس  نیا  موـهفم  هـتبلا 
هنوگ چـیه  توـبن  دـیحوت و  لـصا  رد  اـم  هک  تسا  نیا  مالـسلا  هیلع  ماـما  روـظنم  هکلب   (، ،ج 19،ص 225 دـیدحلا یبا  نبا  هغـالبلا 

اب هسیاقم  لباق  ود  نیا  دـیتساخرب و  ناتربمایپ  تفلاخم  هب  مه  دـیداتفا و  کش  هب  دـیحوت  رد  مه  ، امـش یلو  میرادـن  مه  اـب  یفـالتخا 
.تسین ام  فالتخا 

هتـسناد نمـشد  ندرک  شوماخ  يارب  یلدج  خساپ  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  خساپ  دوخ  هغالبلا  جهن  حرـش  رد  هللا  همحر  يرتشوش  همالع 
تماـما هراـبرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  زا  هک  دـناد  یم  يزیچ  هب  طوبرم  رهاـظ  رد  هچرگا  ار  ناناملـسم  فـالتخا  هنرگو  تسا 

هب یهورگ  رگید ، ریبـعت  هب  تسا و  هدوـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  دوـخ  رـس  رب  فـالتخا  ، نطاـب رد  هک  دـیوگ  یم  یلو  ؛ هدیـسر
 ( ،ج 4،ص 489 يرتشوش هماّلع  هغالبلا  جهن  حرش   ) . .دندوب هتساخرب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  اب  تفلاخم 
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هتشادن تفالخ  تیالو و  رما  هب  یّصن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هک  نیا  هناهب  هب  هفیقس  رد  ناگدننک  عامتجا  هک  تشاد  هجوت  دیاب 
هک تساـنعم  نآ  هب  نیا  دـندیزگرب و  ار  هفیلخ.مینک  نییعت  ناـمدوخ  دـیاب  ار  هفیلخ  سپ  ، تـسا هدرک  راذـگاو  اـم  دوـخ  هـب  ار  نآ  و 
یم تفلاـخم  تسرداـن  هیجوت  اـب  ار  وا  ياـه  هتفگ  زا  یـضعب  دـنچره  ، دنتـشاذگ یم  مارتـحا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هب  یگمه 

.دندرک

ربارب رد  ار  ناشتافالتخا  دیابن  هک  دراد  ناناملـسم  همه  يارب  ار  مایپ  نیا  يدوهی  نیا  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  باوج  هک  تسا  هجوت  لباق 
مینیب یم  نادان  دارفا  زا  یضعب  زا  زورما  هچنآ  سکع  هب.دنهد  ناشن  گنرمک  ار  نآ  تسه  یفالتخا  رگا  هکلب  ، دننک گنررپ  نمـشد 

.دننادرگزاب یتسرپادخ  دیحوت و  مالسا و  لصا  هب  ار  یبهذم  تافالتخا  دنراد  رارصا  هک 

یسیلگنا

Some Jews said to Imām Ali ibn Abū Tālib: "You did not even bury your Prophet when
you picked up differences about him (about successorship to him).” It is then that
Imām Ali ibn Abū Tālib replied thus: “We did not differ about him; we differed after him
(i.e. about his succession). You had not dried up your feet yet, having come out of the
river, when you began asking your Prophet (Moses): ‘Make for us a god as they have
gods of their own.' Said he, “Verily you are people behaving ignorantly' (Qur'ān, 7:
138).”.{The purpose behind this criticism by the Jews was to show that the
Prophethood of Prophet Muhammed was a controversial matter. But Imām Ali ibn Abū
Tālib clarified the fact that the exact focus of controversy was not about Prophethood
but about his succession and vicegerency. Then, commenting on the status of the
Jews, he pointed out that those who were today criticizing the differences among
Muslims after the Prophet were of the same kind as those who had begun to waver
about belief in the Unity of Allāh even during the lifetime of Moses pence. Thus, on
becoming free of the slavery of the Egyptians, they reached the other side of the river
and saw the figure of a calf in a temple in the Sinai desert. It was then that they asked
Moses to make a similar figure for them to worship, whereupon Moses rebuked them
for being still as stubborn as they were in Egypt. This meant that people who were so
immersed in their desire for idol-worship that even after being initiated into the belief
in the Unity of Allāh, they still became restless on seeing an idol and made the request
for a similar idol to be made for them. Such people had no right to criticize any

{differences among the Muslims
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ِهِسفَن یَلَع  ِیَننَاَعأ  ّالِإ  اًلُجَر  ُتیَِقل  اَم  مالسلا  هیلع  َلاَقَف  َناَرقَألا  َتبَلَغ  ٍءیَش    ّ َيِأب َُهل  َلِیق  َو 

بولقلا یف  هتبیه  نکمت  یلإ  کلذب  ئموی  یضرلا  لاق 

اه همجرت 

یتشد

رد ارم  هک  نآ  زج  مدیدن  ار  یسک  دومرف ) يدش ؟ زوریپ  دوخ  نافیرح  رب  ورین  مادک  اب  دندیسرپ ، ماما  زا  : ) دومرف وا ، رب  ادخ  دورد  و 
 ! داد یم  يرای  دوخ  تسکش 

( تفرگ یم  ياج  اه  لد  رد  وا  سرت  تبیه و  هک  درک  هراشا  هتکن  نیا  هب  ماما  : ) میوگ یم 

يدیهش

یم نیدب  تراشا  و   ] .داد یم  يرای  دوخ  رب  ارم  هک  زج  مدیدن  ار  یـسک  دومرف ]: یتشگ ؟ زوریپ  نادروامه  رب  هنوگچ  دـنتفگ : ار  وا  ]
[ .داتفا یم  وا  لد  رد  نم  میب  هک  دیامرف 

یلیبدرا

دوخ سفن  رب  ارم  داد  يرای  هک  نیا  رگم  لاـثما  نارقا و  رب  مدیـسرن  هک  دومرف  نارـسمه  رب  يدـش  بلاـغ  زیچ  هچب  ار  وا  رم  دـنتفگ  و 
اهلد رد  وا  هیشخ  هبیه و  نتفرگ  رارق  يوسب  نخس  نیاب  دیامرف  یم  هراشا  دیامرف  یم  دیس 

یتیآ

يزیچ وا  لد  رد  هکنآ  زج  مدشن ، يورایور  يدرم  اب  رازراک  رد  دومرف : یتفای ؟ هبلغ  نادروامه  نارقا و  رب  هنوگچ  هک  دندیسرپ  وا  زا 
.داد یم  يرای  وا  دض  رب  ارم  هک  دمآ  یم  دیدپ 

[. اهلد رد  تشحو  داجیا  هب  تسا  تراشا  دیوگ : یضر  دیس  ]

نایراصنا
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دوخ هیلع  رب  ارم  هکنیا  زج  مدـیدن  ار  يدـحا  : دومرف ترـضح  نآ  ؟ يدـش بلاـغ  تنادرواـمه  رب  هنوـگچ  : دـش هتفگ  ترـضح  نآ  هب 
 . درک کمک 

 . دراد اهلد  رد  شتمظع  تبیه و  نتفرگ  اج  هب  هراشا 

اه حرش 

يدنوار

ام کلذ  دعیف  يدوهجم ، لذب  یلع  هللا  ءادعا  تدهاج  لب  طق ، ادحا  تعفاد  ام  ینا  ینعی  هسفن  یلع  ینناعا  الا  ادـحا  تیقل  ام  هلوق : و 
نیدـلا ءادـعا  یلع  یئاقبا  هلق  و  یتدـهاجم ، هدـشل  ینفاخی  وه  و  رـصقا ، ینا ال  ملعی  ـالا و  یناـقلی  برحلا  یف  نارقـالا  نم  دـحا  نم 

.هللا تاذ  یف  یتنوشخل  مهبولق  یف  یتبیه  نکمتف 

يردیک

ناـک نا  بولغم و  هنا  مهوت  هسفن و  یف  روصت  ینعی  لـیق : هتبلغف و  هسفن ، یلع  یل  اـنوع  ناـکف  هقح  یف  رـصق  يا  هسفن : یلع  ینناـعا 
داوم دییاتلا و  دادما  نم  هب  هللا  ینـصخ  ام  نیدلا و  ءادعا  یلع  یئاقبا  هلق  یتدـهاجم و  هدـش  نم  ملع  امل  کلذ  بلاغ و  نینموملاریما 

.دیدستلا هرصنلا و 

مثیم نبا 

نایز هب  ارم  دوخ  وا  هک  نیا  رگم  مدروخنرب  سک  چیه  هب  : ) دومرف راوگرزب  نآ  یتفای ؟ يرترب  ناعاجـش  رب  هنوگچ  دندیـسرپ  ماما  زا 
رد راوگرزب  نآ  تبیه  هک  نیا  رب  تسا  هدومرف  هراشا  راتفگ  نیا  اب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما دیوگ : یم  یـضردیس  درک .) کمک  شیوخ 

نتشک نانگمه و  رب  ار  وا  يزوریپ  هک  ناعاجش  روصت  راوگرزب و  نآ  تبیه  هک  تسا  نآ  مالـسلا ) هیلع   ) ماما دوصقم  .داتفا  یم  اهلد 
نابیقر هیلع  ار  وا  هک  دوب  يزیچ  نیا  و  دش ، یم  اهنآ  تمواقم  فعـض  ینیـشن و  بقع  ثعاب  دنتـسناد ، یم  يداع  يا  هجیتن  ار  ناشیا 

.درک یم  يرای 

دیدحلا یبا 

[ َلاَق  ] َلاَقَف ع َناَْرقَْألا  َْتبَلَغ  ٍءْیَش  ِّيَِأب  َُهل ع  َلِیق  َو 

[ ًادَحَأ  ] ًالُجَر ُتیَِقل  اَم 

.ِهِسْفَن یَلَع  ِینَناَعَأ  َّالِإ 

 [ بولقلا یف  هتبیه  نکمت  یلإ  کلذب  ئموی  یلاعت  هللا  همحر  یضرلا  لاق  ]

هبـسلت نم  کلذـک  مهولاب و  کله  امبر  هل  لتاق  هضرم  نأ  همهو  یف  ررقت  اذإ  ضیرملا  نأل  قح  اذـه  رثؤم و  مهولا  ءامکحلا  تلاـق 
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ضرتعم عذج  یلع  یشاملا  الاثم  کلذل  اوبرض  دق  اهنم و  ملسی  داکی  هنإف ال  هتلتاق  اهنأ  هلایخ  یف  عقی  و  .هتغدل )  : هیحلا هتبسل  هیحلا ( 
یلع یقلم  وه  هیلع و  هیشمک  هاوهملا  یلع  بوصنم  وه  هیلع و  هیشمف  الإ  هطوقـس و  یـضتقی  طوقـسلا  هلیخت  همهو و  نإف  هاوهم  یلع 

هتیـص و راط  دق  ناک  امل  نارقألا  نم  ایلع ع  اوزراب  نیذلا  کلذـکف  رذـحلا  قافـشإلا و  فوخلا و  مهولا و  الإ  امهنیب  قرف  ضرألا ال 
مهیدـیأ و تلذـخنا  هتمواـقم و  نع  مهـسفنأ  ترـصقف  مهیلع  مهوـلا  بلغ  لوـتقملا  ناـک  ـالإ  دـحأ  هزراـب  اـم  هنأ  هملکلا  تـعمتجا 

مهلتقی مهیلع و  محتقیف  مادقإلا  هعاجشلا و  نم  يوصقلا  هیاغلا  یف  وه  ناک  هتضهانم و  نع  مهحراوج 

یناشاک

هیلع لاقف  ( ؟ دوخ نارمـسه  رب  يدـش  بلاغ  زیچ  مادـک  هب  نارقالا ) تبلغ  یـش ء  ياـب   ) هک ار  ترـضح  نآ  رم  دـنتفگ  و  هل ) لـیق  (و 
هک رگم  هسفن ) یلع  ینناعا  الا   ) نارقا زا  کی  چیه  هب  مدیسرن  مدرکن و  تاقالم  ادحا ) تیقل  ام  : ) هک دومرف  باوج  رد  سپ  مالـسلا )

مالک نیا  هب  ترضح  نآ  دیامرف  یم  هراشا  مالسلا ) هیلع  کلذب  یموی  : ) هک دیوگ  یم  هرـس  سدق  دیـس  دوخ  سفن  رب  ارم  داد  يرای 
مانا ياهلد  رد  وا  تیشخ  تبیه و  نتفرگ  رارق  يوس  هب  بولقلل ) هتبیه  نکمت  یلا  )

یلمآ

ینیوزق

كاخ رب  نارقا و  رب  یتشگ  بلاغ  زیچ  هچ  هب  ترـضح : نآ  هب  دـنتفگ  بولقلا  یف  هتبیه  نکمت  یلا  یموی  هنع : هللا  یـضر  دیـسلا  لاق 
هکنآ هب  تسا  تراشا  دیوگ  یم  دیـس  دومن  تناعا  دوخ  رب  ارم  وا  رگم  سک  چیه  هب  مدروخنرب  دومرف : ار ؟ نازرابم  يدنکفا  كاله 
دندرک یم  يرای  ببس  نیا  زا  ار  وا  ایوگ  دنتخاب  یم  لد  دندش و  یم  هتسکش  وا  زا  مدرم  اهلد  رد  وا  تبیه  ساره و  نکمت  تیاغ  زا 

.دوخ نتشک  رب 

یجیهال

نکمت یلا  کلذب  مالسلا  هیلع  یموی  .هسفن » یلع  ینناعا  الا  الجر  تیقل  ام  : » لاقف نارقالا ؟ تبلغ  یش ء  ياب  : » مالـسلا هیلع  هل  لیق  و 
هیلع تفگ  سپ  برح ؟ زور  رد  نارـسمه  رب  وت  يدـش  بلاغ  زیچ  هچ  هب  هک  مالـسلا  هیلع  وا  هب  دـش  هتفگ  ینعی و  .بولقلا  یف  هتبیه 

.دوخ سفن  رب  طلست  رب  ارم  درک  يرای  تناعا و  هکنیا  رگم  یسک  هب  مدروخنرب  هک  مالسلا 

.اهلد رد  وا  فوخ  تبیه و  نتفرگ  رارق  يوس  هب  مالک  نیا  هب  مالسلا  هیلع  دنک  یم  هراشا  هک  هللا  همحر  دیس  دیوگ  یم 

ییوخ

یف كریظن  کـمواقی ، نم  كوفک ، نارقا : ج : نرقلا ) : ) هغللا .بوـلقلا  یف  هتبیه  نکمت  یلا  کلاذـب  یموـی  هللا : همحر  یـضرلا  لاـق 
رافکلا و عم  هعافد  هداهج و  یف  هل  هکئالملا  ضعب  هناعا  تایاورلا  ضعب  یف  درو  دق  ینعملا : دـجنملا .- اهریغ - وا  ملعلا  وا  هعاجـشلا 
(. مالـسلا هیلع   ) هعم همواـقملا  یلع  نوردـقیال  مهیلع و  عورلا  عقیف  مهبولق  یف  هکئـالملا  سمه  رثا  هنارقا  یلع  بلاـغلا  فوخلا  لـعل 

راـکیپ يدرم و  جـیه  اـب  نم  دوـمرف : خـساپ  رد  دـش ؟ هریچ  دوـخ  نادربـن  مه  رب  هلیـسو  هچ  اـب  دـش : هتفگ  ترـضح  نآ  هب  همجرتـلا :
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.مدروآرد ياپ  زا  ار  وا  ات  درک  کمک  نمب  شدوخ  تسد  اب  هکنیا  زج  مدروخنرب 

؟ هریخ مه  يدش و  ناریلد  رب  هریچ *** نوچ  هک  یلع  زا  لاوس  دش 

مدرب دوخ  دوسب  يو  زا  کمک  مدروخرب *** هک  یلی  ره  اب  تفگ :

يرتشوش

دیدحلا یبا  نبا   ) هداهشب ادحا  فرحم  الجر  و  هیرـصملا )  ) یف اذکه  لوقا : .بولقلا  یف  هتبیه  نکمت  یلا  کلذب  یموی  یـضرلا : لاق 
امل دیفملا :) داشرا   ) یفف ناک  فیک  .طقس و  انه  مثیم  نبا  نم  یتخـسن  یف  و  کلذب ، یـضرلا و ال  لاق  یناثلا  یف  سیل  و  هیطخلا ،) و 
هیلع  ) نینموـملاریما مهیلا  ذـفنا  و  هظیرق ، ینب  دـصق  یلع  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبـنلا ربدـلا  نیملـسملا  نع  اوـلو  بازحـالا و  مزهنا 
یلا عجرف  رجهلا ، مهنم  عمـس  مهروس  فراش  املف  مهنوصح ، اولزن  لـه  هظیرق  ینب  رظنا  هل : لاـق  جرزخلا و  نم  نیثـالث  یف  مالـسلا )

سانلا عمتجی  یتح  فقف  کلذـخی ، دودـبع ال  نب  ورمع  نم  کنکما  يذـلا  نا  مهنم ، نکمیـس  هللا  ناـف  مهعد  لاـقف : هربخاـف ، یبنلا 
یلا سانلا  عمتجاف  مالسلا :) هیلع   ) لاق .رهش  هریسم  يدی  نیب  نم  بعرلاب  ینرصن  دق  یلاعت  هللا  ناف  هللا ، دنع  نم  رـصنب  رـشب  و  کیلا ،
لتاق مکیلا  لبقا  رخآ  لاق  و  ورمع ، لتاق  مکءاج  دق  مهنم  حـئاص  حاص  ینوار  املف  یلع ، اوفرـشاف  مهروس ، نم  توند  یتح  ترـس  و 

داص ارمع  یلع  لتق  زجتری : ازجار  تعمـس  بعرلا و  مهبولق  یف  هللا  یقلا  و  کـلذ ، نولوقی  ضعبب و  حیـصی  مهـضعب  لـعج  و  ورمع ،
یلع کته  ارما  یلع  مربا  ارهظ  یلع  مصق  هتعانم ) هتباهم و  و  مالـسلا ) هیلع   ) هتعاجـش یف  نورـشعلا - يداحلا و  لصفلا   ) ارقـص یلع 

ما هتخا  نا  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما غلب  هکم - حتف  رکذ  دعب  هیف - .كرـشلا و  عمق  مالـسالا و  رهظا  يذـلا  دـمحلا هللا  تلقف : ارتس 
: يدانف دیدحلاب ، اعنقم  اهراد  وحن  مالسلا ) هیلع   ) دصقف بئاسلا ، نب  سیق  ماشه و  نب  ثرحلا  مهنم  موزخم  ینب  نم  اسانا  توآ  یناه 
ما انا  هللادبع ، ای  تلاقف : هفرعت - یه ال  و  یناه - ما  هیلا  تجرخف  هنم ، افوخ  يرابحلا  قرذی  امک  نوقرذـی  اولعجف  متیوآ ، نم  اوجرخا 

.مهوجرخا اـهل : مالـسلا ) هیلع   ) لاـقف .يراد  نع  فرـصنا  بلاـط ، یبا  نب  یلع  تخا  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبـنلا مع  هنبا  یناـه 
کنوکشال تفلح  کتیدف  تلاق : هتمزتلا و  یتح  دتـشت  تءاجف  هتفرعف ، هسار ، نع  رفغملا  عزنف  یبنلا ، یلا  کنوکـشال  هللا  و  تلاقف :

نا نوعیطتـستال  هبتع : ناورمل و  هل و  لاق  اـمل  هیواـعم  یلع  ادر  هبقع  نب  دـیلولا  لاـق  .کمـسق و  يرباـف  یبهذا  اـهل : لاـقف  .یبنلا  یلا 
لجالا هسفن  اطخاف  قال  ءاجیهلا  یف  هاقلل  اعد  لاقف : هیتیـصخل  صاعلا  نب  ورمع  الا  کله  الا  دـحا  هلباق  ام  هنال  حامرلاب  ایلع  اورجـشت 

ورمع کلذ  عمس  املف  بولق  مهل  سیل  عقنلا  لالخ  هونیاع  امل  موقلا  ناک  بیج  اهنم و  هبلقل  اجن و  هاتیصخ  هتقو  ورمع  يوس  بیرقلا 
اعد دیلولا  ینرکذی  لاق : و  یلع ، توص  عمسی  ثیح  فقیلف  اقداص  دیلولا  ناک  نا  رصن -) نیفص   ) یف امک  لاق - بضغ و  صاعلا  نب 

هدـهاشم رکذـی  یتم  هتعانم ) هتباهم و  و  مالـسلا ) هیلع   ) هتعاجـش یف  نورـشعلا - يداحلا و  لصفلا   ) دـیعولا هولمی  ءرملا  نطب  یلع و 
زاربلا یلا  هیواعم  اعد  مالـسلا ) هیلع   ) ناک هفـشکب و  تمـش  امل  هیواعم  در  یف  لاق  ارمع  نا  امک  دیدشلا  بلقلا  هفوخ  نم  رطی  شیرق 

یف ضمت  مل  نا  کـسفنل  هنا  قح و  توـملا  نا  تنقیا  سواـسولا و  کـتهد  يوـهی  نسح  اـبا  لـیخلا  یف  ترـصبا  نا  يواـعم  یباـف :
تقاض دـق  کسفنف  ابراه  نذالا  هنود  تمـصف  كاعد  سنآ  روجلا  نم  رقـص  اهل  حـیتا  هموب  تنک  هتیقال  ول  کـناف  سباـح  ضکرلا 

هیلا يدـهت  لبـشا  وبا  هباـغ  ثیل  هنا  ـالا  هللا  یبا  سراهدـلا  اـیف  كاداـن  یتـلا  نا  دـعوم و  برقا  توملا  نا  تنقیا  سلاـم و  ـالا  اـهیلع 
ام لاطبالا  هلزانم  و  نارقالا ، هزرابم  نم  دحال  دـهعی  مل  هنا  مالـسلا :) هیلع   ) هیف یلاعت  هللا  تایآ  نم  و  دـیفملا :) داشرا   ) یف سئارفلا و 
وا حارجب  هنم  لین  رشب و  هترع  نم  الا  بورحلا  یسرامم  یف  دجوی  مل  هنا  مث  نامزلا ، رم  یلع  کلذ  هرثک  نم  مالـسلا ) هیلع   ) هل فرع 
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یتح ءوسب  مهنم  دحا  هیلا  لصو  و ال  نیشال ، ودع و  نم  حارج  هبرح  نامز  لوط  عم  هلنی  مل  هناف  مالسلا ،) هیلع   ) نینموملاریما الا  نیش 
هتعاجـش یف  نورـشعلا - يداحلا و  لصفلا   ) .اهیف هیالاب  هللا  هدرفا  هبوجعا  هذه  و  ناک ، ام  هایا  هلایتغا  یلع  مجلم  نبا  عم  هرما  نم  ناک 

وه الا و  اودـع  اهیف  یفل  بورحلل  سرامم  رکذـی  هنا ال  مالـسلا ) هیلع   ) هیف یلاعت  هللا  تایآ  نم  و  هتعاـنم ) هتباـهم و  و  مالـسلا ) هیلع  )
تلفی مل  نم  دهعی  مل  و  انامز ، اهنم  یفوع  اتقو و  اهنم  یضق  الا و  حارجب  همصخ  مهنم  دحا  لان  و ال  انیح ، هب  رفاظ  ریغ  انیح و  هب  رفاظ 

.خلا هلزان - لطب  لک  هکالها  و  هزراب ، نرق  لکب  هرفظ  یف  هیرم  هناف ال  هاوس ، اهنم  حلصف  دحا  هتبرض  نم  اجن  برح و ال  یف  نرق  هنم 
باتک بدا   ) یف .امرکت و  امهکرتف  امهتروع ، امهفـشکل  امناف  مالـسلا ) هیلع   ) هنم هاطرا  نب  رـسب  صاعلا و  نب  ورمع  هاجن  اـما  و  تلق :

الع اذا  بلاط  یبا  نب  یلع  ناک  مهلوق  هنم  و  هلوط ، یف  عقو  امل  دقلا  و  هضرع ، یف  فیسلا  عقو  امیف  لمعتـسی  ام  رثکا  طقلا  یلوصلا :)
نا يا : انوع  تارکتبم ال  بلاط  یبا  نب  یلع  تابرض  تناک  ثیدحلا  یف  ریثالا :) نبا  هیاهن   ) یف .هطق و  هضرتعا  اذا  و  هدق ، ائیش  هفیسب 

( هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا ناک  يورـسلا :) بقانم   ) یف .ایناث و  هبرـضلا  دیعی  نا  جاتحی  و ال  اهنم ، هدـحاوب  لتقی  ارکب  تناک  هتبرض 
مهیلع لـمحی  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ناـک  و  هبوقرع ، هبعک و  اومدا  یتـح  هراـجحلاب  هنومری  نیکرـشملا  ثادـحا  هعبت  هتیب  نم  جرخ  اذا 

؟) مالسلا هیلع   ) یلع ما  ماطـسب  هسبنع و  عجـشا  امیا  رمحالا : فلخل  لیق  و  هروسق .) نم  ترف  هرفنتـسم  رمح  مهناک   ) لزنف نومزهنیف ،
هیلع  ) هتعاجش یف  نورـشعلا - يداحلا و  لصفلا   ) .هقبطلا هذه  نع  عفتری  نم  ال  رـشبلا ، سانلا و  عم  ماطـسب  هسبنع و  رکذی  امنا  لاقف :

لوصف  ) یف .امهیلع و  لمحی  نا  لبق  اتامل  امههوجو  یف  حاص  ول  هللا  و  لاق : .لاـح  لـک  یلعف  هل : لـیقف  هتعاـنم ) هتباـهم و  و  مالـسلا )
ثیدح رکذ  دق  و  لوقی - مالسلا ) هیلع   ) ایلع تعمس  لاق : بهو  نب  دیز  نع  هفلتخم  دیناساب  یتش  قرط  نم  رثالا  ءاج  دق  یضترملا :)

یلع سابعلا  یقلاف  هتکرداف ، راصنالا ، نم  ریصق  لجر  سابعلا  رسا  يذلا  ناک  و  نیعبس ، انرسا  نیعبـس و  نیکرـشملا  نم  انلتق  و  ردب -
کتئج مالـسلا :) هیلع   ) هل يراصنالا  لاقف  یبنلا ، یلا  هب  تئج  و  هترـسا ، يذـلا  انا  نوکا  نا  بحا  و  يراصنالا ، اهذـخای  الئل  هتماـمع 

هیلع و هللا  یلـص   ) یبنلا لاقف  ههجو ، نسح  هتجلحب و  یناکل  و  یخا ، نبا  الا  ینرـسا  ام  تبذـک  سابعلا : لاقف  .اریـسا  سابعلا  کـمعب 
رفعج یبا  نع  ءاج  .ءادـعالا و  رودـص  یف  مهل  بیها  کلذ  نوکیل  یلع  هروص  یلع  مهب  یلاعت  هللا  یندـیا  نیذـلا  هکئالملا  نا  هلآ :)

یبا نب  یلع  لوقیف : کحرج ؟ نم  هل : لاقیف  نیکرـشملا  نم  حیرجلا  لاسی  ناک  دقل  ردب : ثیدح  یف  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نب  دـمحم 
یبر ینرصن  لاق : هنا  داشرالا  ربخ  نم  تفرع  دقف  بعرلاب ، رصن  نمم  اضیا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا اذه و  .تام  اهلاق  اذاف  بلاط 
یبا ناک  يربطلا :) خیرات   ) یف و  نینموملل .) هلوسرل و  هزعلا و  و هللا  : ) یلاعت لاق  دـقو  فیک ال  .رهـش و  هریـسم  يدـی  نیب  نم  بعرلاب 

لوقیف .اهیلع  کلتقا  هرذ  نم  اقرف  موی  لک  هفلعا  دوعلا  يدنع  نا  دمحم  ای  لوقیف : هکمب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا یقلی  فلخ  نب 
یف نورشعلا - يداحلا و  لصفلا   ) هکردا بعشلا ، یف  دحا  موی  یبنلا  دنـسا  املف  .هللاءاشنا  کلتقا  انا  لب  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا
.انم لجر  هیلع  فطعیا  یبنلل : موقلا  لاقق  .توجن  نا  توجن  دمحم ال  نیا  لوقی : وه  یبا و  هتعانم ) هتباهم و  و  مالسلا ) هیلع   ) هتعاجش

و شیرق ، یلا  یبا  عجر  املف  هقنع ، یف  هنعطف  همـصلا  نبا  ثراحلا  نم  هبرحلا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لوانت  اند  املف  هوعد ، لاق :
نا لاق : .ساب  کب  نا  هللا  كداوف و  هللا  بهذ و  اولاق : .دـمحم  هللا  ینلتق و  لاق : مدـلا  نقتحاف  ریبک ، ریغ  اشدـخ  هقنع  یف  هشدـخ  دـق 

( هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لثم  .هکم و  یلا  مهلوفق  یف  فرـسب  تامف  ینلتقل ، یلع  قصب  ول  هللاوف  کلتقا ، انا  هکمب  یل  لاق  ادمحم 
یلاعت هللا  رما  انرما  وه  هولجعتـست ) الف  هللا  رما  یتا  : ) یلاعت هلوق  یف  مالـسلا ) هیلع   ) قداصلا نع  ینامعنلا  يور  مالـسلا ،) هیلع   ) مئاقلا

هلوق کلذ  و  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا جورخک  هجورخ  و  بعرلاب ، نینموملاب و  هکئالملاب و  دانجا  هثالثب  هدیوی  هب ، لجعتـسن  الا 
ملـسمف کلذـک ، مهلک  مالـسلا ) هیلع   ) اوناک لب  نوهراکل .) نینموملا  نم  اقیرف  نا  قحلاب و  کتیب  نم  کبر  کجرخا  امک  : ) یلاعت

خئاشم لماع  و  فیـسلا ، یلع  هرما  یبا  نم  دیزیل و  دـیبع  مهنا  یلع  سانلا  عیاب  و  هنیدـملاب ، هرحلا  هعقو  بحاص  ناک  يذـلا  هبقع  نب 
نب یلع  یلا  ساـنلا  رظن  يدوعـسملا : جورم  یفف  مالـسلا ،) هیلع   ) نیـسحلا نب  یلع  نم  بعترا  ریـسلا ، یف  روکذـم  وـه  اـمب  هیما  ینب 
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دعترا و هیلع  فرشا  دق  هآر و  املف  هئابآ ، نم  هنم و  اربتف  هیلع ، طاتغم  وه  فرسم و  یلا  هب  یتاف  وعدی ، وه  ربقلاب و  ذال  دق  نیسحلا و 
.هنع فرـصنا  مث  هیف ، هعفـش  الا  فیـسلا  یلا  مدـق  نمم  دـحا  یف  هلاسی  ملف  کـجئاوح ، ینلـس  هل : لاـق  هبناـج و  یلا  هدـعقا  هل و  ماـق 

مالغلا و اذه  بست  كانیار  ملسمل : لیق  و  لاق : نا  یلا  هتعانم ) هتباهم و  و  مالسلا ) هیلع   ) هتعاجـش یف  نورـشعلا - يداحلا و  لصفلا  )
نوبکنتی سانلا  ناک  مالـسلا ) هیلع   ) هتباهمل .ابعر و  هنم  یبلق  یلم  دـقل  ینم ، يارل  کلذ  ناک  ام  لاقف : هتلزنم ، عفر  هب  یتا  املف  هفلس ،

هیف قدزرفلا  لاقف  ماشه ، عم  مالسلا ) هیلع   ) هتصق هل  دهـشی  و  ءاوس ، هقوسلا  ناطلـسلا و  ماقملا  كاذ  یف  نا  عم  فاطملا ، لخد  اذا  هل 
بیبش نع  يربطلا ) خیرات   ) یف ام  بعرلا  صـصق  نم  و  اذـه ، مستبی  نیح  الا  ملکی  الف  هتباهم  نم  یـضغی  ءایح و  یـضغی  اهنم : اتایبا 
تیقلف مکل ، هعیلط  سما  هیـشع  تجرخ  سانلا ، نبجا  رخالا  ساـنلا و  عجـشا  امهدـحا  نیلجر  سما  تلتق  هباحـصال : لاـق  یجراـخلا 

مل کناک  لاقف : هعم ، تجرخ  و  هباحـصا ، لبق  جرخ  مث  هتجاح  مهدحا  يرتشاف  مهجئاوح ، اهنم  نورتشی  هیرق  اولخد  رفن  هثالث  مهنم 
هللا میا  و  انم ، ابیرق  لزن  هنا  ینغلب  لاق : لزن ؟ دـق  اذـه  انودـع  يرت  نیا  هل : تلقف  .کـلذ  ینوفک  دـق  ءاـقفر  یل  نا  تلقف : .ائیـش  رتشت 
.هللا رخف و  یفیس  تیـضتنا  و  بیبش ، هللا  اناف و  كرذح  ذخف  تلق : .معن  لاق : کلذ ؟ بحتف  تلق : .اذه  مهبیبش  تیقل  دق  ینا  تددول 
ناک لاق : رمحالا  فلخ  نع  یبیتقلا ) نویع   ) یف ام  .ربخلا و  تفرـصناف - تاـم ، دـق  وه  اذاـف  رظنا ، تبهذ  کـحیو و  عفترا  هل : تلقف 

(: یناهبصالا یناغا   ) یف ام  .علخنا و  دق  هداوف  دجویف  هنطب ، قشیف  تومیف ، طقسیف ، هاشلا ، لمتحا  دق  عبسلاب و  حیـصی  عابـسلا  هورعوبا 
لـصفلا  ) بلغت مب  ارـش : طباتل  لاقف  هدـیج ، هلح  هیلع  جوها و  انابج  ناک  بهووبا  هل  لاقی  فیقث  نم  الجر  موی  تاذ  ارـش  طـبات  یقل 

لوقا امنا  یمـساب ، لاق : .لیئـض  میمد  يرا  امک  تنا  لجرلا و  هتعانم ) هتباـهم و  و  مالـسلا ) هیلع   ) هتعاجـش یف  نورـشعلا - يداـحلا و 
.هعاتبت مبف  لاق : .معن  لاق : کمـسا ؟ ینعیبت  نا  کل  له  لاق : .تدرا  ام  هنم  لانا  یتح  هبلق  علخنیف  ارـش ، طبات  اـنا  لـجرلا  یقلا  هعاـس 

یف و  هیرمط - هاطعا  هتلح و  ذـخا  و  کتینک ، یل  یمـسا و  کل  ارـش  طبات  هل  لاق  لعفف و  لـعفا ، هل  لاـق  .یتینکب  هلحلا و  هذـهب  لاـق :
یلع يربص  هل  نیاف  همـساب  تیمـس  یمـسا و  یمـست  هبهف  بهوابا  تینتکا  ارـش و  طبات  اهلیلح  نا  ءانـسحلا  یتا  لـهالا  لوقی : کـلذ 
یبا فوخ  ءادعالا  نم  لانی  يدنلا : یبا  یف  مهضعبل  یبلق و  هحداف  لک  یف  هل  نیا  یتروس و  یـسابک و  ساب  هل  نیا  بطخلا و  مظعم 
هیلع  ) هلوق هتعیب  لصف  یف  رم  هئادـعا ) و  مالـسلا ) هیلع   ) هئایلوا یف  نورـشعلا - یناثلا و  لصفلا   ) رکاـسعلا لاـنت  ـال  اـم  هتبیه  يدـنلا و 
هیلع  ) هلوق هصاخلا  همامالا  لصف  یف  .خلا و  ایندلا - نم  هبراق  ام  الا  نیدلا  نم  ذـخای  مل  هناف  رامع  ای  هعد  هریغملا : یف  رامعل  مالـسلا )

رجاهملا و ال  هیف : .طرـش و  یتح  عیاـبی  مل  و  هیواـعم : صاـعلا و  نبا  یف  نیفـص  لـصف  یف  .خـلا و  اـبذاک - تنک  نا  سنـال : مالـسلا )
.خلا نیتداهشلا - وذ  نیا  ناهیتلا و  نبا  نیا  رامع و  نیا  هیف : .خلا و  قیلطلاک -

هینغم

، کلذ ریغ  لشفلا و  ضرملا و  رقفلا و  نم  توملا و  نم  فاخی  وهف  ریخالا ، هموی  یتح  هتدالو  ذـنم  همزالی  ناـسنالا و  قفاری  فوخلا 
ام هنا  مامالا  نع  عاذ  عاش و  دق  ..رخآ و  ائیش  هعم  روصتی  داکی  یتح ال  هریغ  نع  هامعا  یش ء  نم  فوخلا  ناسنالا  یلع  رطیـس  یتم  و 

ناسنالا و یلع  یسقا  یش ء  و ال  هبلق ، عماحمب  عزجلا  ذخا  هجول  اهجو  مامالل  زرب  اذا  لطبلا  ناک  انه  نم  و  الیتق ، هادراو  الا  الطب  زراب 
.همصخ یلع  مامالل  انوع  لتاقلا  رمدملا  روعشلا  اذه  ناکف  هلاحم ، لوتقم ال  هناب  هروعش  نم  ائط  دشا و 

هدبع

يرفعج
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مالسالا ضیف 

ترـضح نآ  یتشک ) اـی  هتخاـس و  نوبز  ار  ناـنآ   ) یتفاـی يرترب  ناریلد  رب  اـهرازراک ) رد   ) زیچ هچ  هب  دـنتفگ : مالـسلا  هیلع  ماـما  هب 
يراـی و دوـخ  نتـشک )  ) ناـیز رب  ارم  وا  رگم  مدروـخن  رب  رازراـک ) رد   ) سکچیه هب  دوـمرف : دوـخ ) زا  مدرم  سرت  تبیه و  هراـبرد  )
رد ار  دوخ  سرت  تبیه و  نتفرگ  اج  هب  دیامرف  یم  هراشا  نخس  نیا  هب  ترـضح  دیامرف ): همحرلا  هیلع  یـضردیس   ) دومن یم  کمک 

(. دندروخ یم  تسکش  هتخابلد و  ناریلد  هک   ) اهلد

ینامز

.دش یم  گرم  میلست  درک و  یم  یهت  بلاق  داتفا  یم  ترضح  نآ  هب  سک  ره  مشچ  هک  دوب  هداد  مالسلا ) هیلع   ) یلع هب  یلکیه  ادخ 
تفرگ یم  رارق  ترـضح  نآ  ربارب  رد  سک  ره  دوب و  ماع  صاخ و  دزنابز  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما یگنادرم  تعاجـش و  رگید  يوس  زا 

اب .دیدرگ  یم  گرم  میلست  دیزرل و  یم  شتسد  سرت  زا  دروآ و  یم  رطاخب  دندوب  هدیسر  لتق  هب  ترضح  نآ  تسدب  هک  ار  یناسک 
.تسا هدرک  یم  کمک  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هب  شیوخ  ندـش  هتـشک  يارب  هنوگچ  نمـشد  هک  دوش  یم  نشور  ـالاب  تاـکن  هب  هجوت 

يو تبیه  هک  دنک  یم  هراشا  دوخ  بلطم  رد  ترـضح  نآ  دـسیون : یم  مالـسلا ) هیلع   ) ماما شیامرف  لقن  زا  سپ  یـضردیس  موحرم 
هب یهلا  ياه  همانرب  ادخ و  هب  هجوت  رثا  رد  هک  یهلا  تسا  یفطل  نیا  تسا و  هتخاس  یم  لزلزتم  ار  ارنانآ  هدرک و  یم  ریخـست  ار  اهبلق 

.دوش یم  تیانع  دارفا 

يزاریش دمحم  دیس 

الا  ) هلتاقملا دـنع  برحلا  یف  الجر ) تیقل  ام  : ) مالـسلا هیلع  لاقف  برحلا ) یف  ( ؟ نارقـالا تبلغ  یـش ء  ياـب  مالـسلا : هیلع  هل  لاـق  و 
یموـی هر :)  ) یـضرلا لاـق   ) هلتق یلع  عاجـشلا  نیعم  نرقلا  یف  فوـخلاو  ینم ، اـفوخ  نهی  یناری  اـم  درجمب  هنا  ذا  هسفن ) یلع  ینناـعا 

(. بولقلا یف  هتبیه  نکمت  یلا  کلذب 

يوسوم

وه اهلخدـی و  مامالا  عم  هکرعملا  لخدـی  نا  دـیری  امدـنع  ناک  هنال  هسفن  یلع  لجرلا  هناعا  حرـشلا : .ریظنلا  نرق  عمج  نارقـالا : هغللا :
یف فوقولل  هدـعاست  هاوق و ال  هنوخت  لـجرلا  ناـکف  ناعجـشلا  ناـسرفلا و  لـتاق  هنا  ماـمالا و  تیـص  هئطو  ماـما  راـهنم  ایـسفن  موزهم 

 … تیمی فیک  تومی ال  فیک  فرعی  نا  دیری  توملل و  یهتی ء  هناک  ههجاوملا و 

یناقلاط

دوخ نتـشک  رب  ارم  هکنیا  رگم  مدشن  يورایور  سک  چیه  اب  دومرف : يدش ؟ هریچ  نادروامه  رب  يزیچ  هب  دش : هتفگ  ترـضح  نآ  هب  »
« .داد يرای 

.تسا هدوب  راوتسا  اهلد  رد  وا  تبیه  میب و  ینعی  تسا : هتفگ  دیامرف  تمحر  ار  وا  لاعتم  دنوادخ  هک  یضر  دیس 

هک دـشاب  نینچ  وا  رادـنپ  رد  دـنک و  ناـمگ  يراـمیب  رگا  اریز  تسا  رثؤم  ناـمگ  دـنا ، هتفگ  ناـمیکح  دـیوگ : یم  دـیدحلا  یبا  نبا 
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رهز هک  دنک  لایخ  نینچ  دزگب و  ار  وا  رام  هک  یـسک  نینچمه  .دریمب  رادـنپ  نامگ و  نامه  اب  هک  اسب  هچ  تسا ، هدنـشک  وا  يرامیب 
وا اب  سک  ره  هک  عوضوم  نیا  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  ترهش  ببس  هب  هنوگ  نیمه  ...دنام  یمن  تمالـس  هب  نآ  زا  دشک ، یم  ار  وا  رام 

.دندنام یم  زجاع  وا  لابق  رد  تمواقم  زا  راچان  دش و  یم  بلاغ  نامگ  نیا  نادروامه  رب  دوش ، یم  هتشک  دنک  گنج 

مراکم

َناَْرقَْألا َْتبَلَغ  ٍءْیَش  ِّيَِأب  : مالسلا هیلع  َُهل  َلِیق  َو 

مالسلا هیلع  َلاَقَف 

.ِهِسْفَن یَلَع  ِینَناَعَأ  اَّلِإ  ًالُجَر  ُتیَِقل  اَم 

؟ يدمآ بلاغ  دوخ  نایاتمه  رب  دربن  نادیم  رد  هلیسو  هچ  هب  : دش لاؤس  مالسلا  هیلع  ماما  زا 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

زا رداصم  رد  بیطخ  موحرم  هناـمیکح : راـتفگ  دنـس  ! ) . درک کـمک  دوخ  دـض  رب  ارم  هک  نیا  زج  مدـشن  وربور  سک  چـیه  اـب  نم 
توافت اب  ار  فیرش  مالک  نیمه  هتـسیز  یم  یـضر  دّیـس  زا  لبق  هک  يافوتم 380 )  ) رئاخذـلا رئاصبلا و  باتک  رد  يدـیحوت  نایحوبا 
یسلجم همالع  (. ،ج 4،ص 248 هغالبلا جـهن  رداصم  ) .تسا هتفرگ  يرگید  عبنم  زا  دـهد  یم  ناشن  هک  هدرک  لـقن  يا  هظحـالم  لـباق 

: تسا نینچ  نآ  دنک و  یم  لقن  ینشور  توافت  اب  بوشآرهش  نبا  بقانم  باتک  زا  ار  فیرـش  تیاور  نیا  راونالا  راحب  رد  هللا  همحر 
(( ،ج 41،ص 72 راونالا راحب  « .) ْمِِهبُوُلق ِیف  ِیتَْبیَه  ِنُّکَمَِتب  َلاَق  َناَْرقَْألا  َْتبَلَغ  َِمب  مالسلا  هیلع  َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَِأل  َلِیق  »

وا تبیه  روهقم  ، نازرابم دوب و  هتفرگ  ياج  اه  لد  رد  شتبیه  هک  دنک  یم  هراشا  نیا  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  : دـیوگ یم  یـضر  فیرش 
(. دندمآ یمرد  ياپ  زا  و   ) دندش یم 

( . ِبُولُْقلا ِیف  ِِهتَْبیَه  ِنُّکَمَت  یلإ  َِکلِذب  ُءیِمُوی  : ُیِضَّرلا َلاَق  )

مالسلا هیلع  ماما  يزوریپ  زمر 

لاؤس ترـضح  نآ  زا  یـضعب  » هک دیدرگ  ببـس  رما  نیمه  دش و  زوریپ.دوخ  نانمـشد  اب  اهدربن  مامت  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  میناد  یم 
(. َناَْرقَْألا َْتبَلَغ  ٍءْیَش  ِّيَِأب  مالسلا  هیلع  َُهل  َلِیق  َو  ( ؛»؟ دش دوخ  نایاتمه  رب  امش  يزوریپ  ببس  يزیچ  هچ  : دندرک

.تسا زارطمه  اتمه و  يانعم  هب  رکف ) نزو  رب  «) نِْرق » عمج ناْرقا » »

دـض رب  ارم  هک  نیا  رگم  مدـشن  وربور  سک  چـیه  اب  نم  :» دومرف درک و  هراشا  مهم  یناور  هتکن  کی  هب  ، خـساپ رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
( . ِهِسْفَن یَلَع  ِینَناَعَأ  اَّلِإ  ًالُجَر  ُتیَِقل  اَم  : مالسلا هیلع  لاقَف  ( ؛»! درک کمک  دوخ 
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ياج اه  لد  رد  نانچ  نآ  شتبیه  هک  دراد  هراـشا  نیا  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  دـنک  یم  ریـسفت  نینچ  ار  نآ  هللا  همحر  یـضر  دـّیس 
(. دندمآ یمرد  ياپ  زا  و   ) دندش یم  وا  تبیه  روهقم  ، نازرابم هک  دوب  هتفرگ 

( . ِبُولُْقلا ِیف  ِِهتَْبیَه  ِنُّکَمَت  یلإ  َِکلِذب  ُءیِمُوی  : ُیِضَّرلا َلاَق  )

بلاغ و ار  دوخ  هک  يرکـشل.تسا  نآ  فعـض  هیحور و  تردـق  هلئـسم  ، تسکـش يزوریپ و  لماوع  نیرت  مهم  زا  یکی  کش  نودـب 
ًابلاغ ددرگ  یحور  تسکش  فعـض و  راتفرگ  هاگره  دنک و  یم  هبلغ  نمـشد  رب  نیقی  هب  تسالاب  يا  هیحور  ياراد  دناد و  یم  زوریپ 

.دشاب هتشاد  ینوزف  نمشد  رب  هّدُع  هّدِع و  رظن  زا  دنچره  ، دوش یم  تسکش  راتفرگ 

درم نـیرت  يوـق  تسکـش  قدـنخ و  گـنج  زا  دـعب  صوـصخ  هـب  دـندوب  هدینـش  ار  مالـسلا  هـیلع  یلع  تعاجــش  هزاوآ  برع  ماـمت 
یم دربـن  نادـیم  ناـیم  هب  مدـق  هک  یماـگنه  لـیلد  نیمه  هب.تفرگ  ارف  ار  اـج  همه  دـش و  رتدـنلب  هزاوآ  نیا  « دودـبع نب  ورمع  » برع

رب يا  هبرـض  یگتخابدوخ  نیمه  دـنتخاب و  یم  ار  دوخ  زاغآ  نامه  زا  دـنتفرگ  یم  رارق  ترـضح  نآ  ربارب  رد  هک  یناسک  تشاذـگ 
.دندش یم  ناوتان  الوم  اب  هلباقم  زا  هک  يا  هنوگ  هب  درک  یم  دراو  اه  نآ  ياوق 

داتفا یم  ناشنانمـشد  لد  رد  هک  یبعُر  هلیـسو  هب  ار  اه  ناملـسم  یهاگ  ادخ  هک  هدـش  هراشا  هتکن  نیا  هب  رارک  هب  زین  نآرق  تایآ  رد 
ْمُکَعَم یِّنَأ  ِهَِکئالَْملا  َیلِإ  َکُّبَر  یِحُوی  ْذِإ  : » دـیامرف یم  دربن  نادـیم  رد  مالـسا  رکـشل  يزوریپ  دروم  رد  ادـخ.درک  یم  هریچ  يرای و 

ار یعقوم  رآ ) دای  هب   ) و ؛ » ٍناَنب َّلُک  ْمُْهنِم  اُوبِرْـضا  ِقاـنْعَْألا َو  َقْوَف  اُوبِرْـضاَف  َبْعُّرلا  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ِبُوُلق  ِیف  یِْقلُأَـس  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اُوتِّبَثَف 
ياه لد  رد  يدوز  هب  دیراد ! مدق  تباث  ، دنا هدروآ  نامیا  هک  ار  یناسک  ؛ متسه امـش  اب  نم  : درک یحو  ناگتـشرف  هب  تراگدرورپ  هک 
عطق ار  ناشناتـشگنا  همه  و  دـیرآ ! دورف  نانمـشد ) ياهرـس  رب   ) ندرگ زا  رتـالاب  رب  ار  اـه  هبرـض  ؛ منکفا یم  تشحو  سرت و  نارفاـک 

 ( هیآ 12 ، لافنا !«. ) . دینک

هدنکفا نمـشد  لد  رد  اه  نآ  زا  ادخ  هک  دوب  یتشحو  بعر و  ، ناناملـسم يزوریپ  مهم  لماوع  زا  یکی  ردـب  گنج  رد  بیترت  نیا  هب 
.دوب

غارس هب  مالسا  رکشل  ، بازحا تسکـش  زا  سپ  دندوب و  هتـساخرب  بازحا  گنج  رد  ناکرـشم  يرای  هب  هک  هظیرق  ینب  دوهی  دروم  رد 
َنوـُُلتْقَت َو ًاـقیِرَف  َبْعُّرلا  ُمِِهبوـُُلق  ِیف  َفَذَـق  ْمِهیِـصایَص َو  ْنِم  ِباـتِْکلا  ِلـْهَأ  ْنِم  ْمُهوُرَهاـظ  َنیِذَّلا  َلَْزنَأ  َو  : » دـیامرف یم  ، تفر اـه  نآ 

نییاپ ناشمکحم  ياه  هعلق  زا  دندرک  تیامح  برع ) ناکرشم   ) نانآ زا  هک  ار  دوهی )  ) باتک لها  زا  یهورگ  ادخ  و  ؛ » ًاقیِرَف َنوُرِسْأَت 
یم ریـسا  ار  یهورگ  دـیدناسر و  یم  لـتق  هب  ار  یهورگ  هک ) دیـسر  ییاـج  هب  ناـشراک  و  (؛ دـنکفا بـعر  ناـشیاه  لد  رد  دیـشک و 

 ( هیآ 26 ، بازحا !«. ) . دیدرک

.تسا هدش  رکذ  گنج  تشونرس  هدننک  نییعت  لماع  ناونع  هب  تشحو  بعر و  لماع  زین  اج  نیا  رد 

: درامش یم  نیا  ار  دوخ  هناگ  جنپ  ياه  یگژیو  زا  یکی  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر 

نم ال «. ) . تخاس یم  زوریپ  اه  نآ  رب  ارم  دنکفا  یم  نافلاخم  ياه  لد  رد  نم  تبیه  زا  هک  یسرت  هلیسو  هب  ادخ  ِبْعُّرلِاب ؛ ُتْرُِـصنَو  »
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،ج 1،ص 240،ح 724) هیقفلا هرضحی 

: تسا هدش  لقن  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  زین  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  مایق  هرابرد 

زا دـتفا  یم  نافلاخم  ياه  لد  هب  وا  تبیه  زا  هک  یتشحو  بعر و  هلیـسو  هب  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  ِبْعُّرلاـِب ؛ ٌروُْصنَم  ُِمئاـْقلا  »
،ج 52،ص 191،ح 24) راونالا راحب  «. ) . دوش یم  يرای  ادخ  يوس 

رب میمـصت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دندرک  رارف  دندروخ و  تسکـش  بازحا  هک  یماگنه  : دنک لقن  داشرا  باتک  رد  دیفم  موحرم 
يوس هب  جرزخ  هفیاط  زا  رفن  یـس  اب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  دـندوب و  هتـساخرب  بازحا  زا  تیامح  هب  نوچ  تفرگ  هظیرق  ینب  اب  هزرابم 
هعلق دنلب  راوید  کیدزن  مالسلا  هیلع  ماما  هک  یماگنه.هن  ای  دنا  هدش  دوخ  ياه  هعلق  دراو  هظیرق  ینب  ایآ  نیبب  : دومرف داتـسرف و  اه  نآ 

شرازگ ار  ارجاـم  تـشگرب و  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تمدـخ.دنیوگ  یم  ازـسان  ناناملـسم ) هـب   ) اـه نآ  دینـش  دیـسر  اـه  نآ 
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ.داد 

دهاوخن تیاهنت  درک  زوریپ  دودـبع  نب  ورمع  رب  ار  وت  هک  یـسک.دنک  یم  بلاغ  اـه  نآ  رب  ار  اـم  يدوز  هب  ادـخ  ، نک اـهر  ار  اـه  نآ 
.دنوادخ يوس  زا  يزوریپ  هب  وت  رب  داب  تراشب  دنوش و  عمج  وت  درگ  مالسا  رکشل  ات  تِسیاب.تشاذگ 

هام کی  هلصاف  اب  نانمشد ) لد  رد   ) بعر قیرط  زا  ارم  دنوادخ  اریز  ٍرْهَـش ؛ َهَریـسَم  يِدَی  ِْنَیب  ْنِم  ِبْعُّرلِاب  ینَرَـصَن  ْدَق  یلاعَت  َهّللا  َّنإَف  »
هدـش و بوعرم  دـشاب  هار  هام  کی  اه  نآ  ام و  ناـیم  دنونـشب و  ار  اـم  هلمح  ربخ  هک  یماـگنه  هک  نیا  هب  هراـشا  «.) تسا هدرک  زوریپ 

جهن حرش   ) . .دش زوریپ  قیرط  نیمه  زا  مالسا  رکـشل  ماجنارـس  هک  تسا  هدمآ  ثیدح  همادا  رد  (. دنهد یم  تسد  زا  ار  دوخ  هیحور 
،ج 7،ص 488) يرتشوش همالع  هغالبلا 

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib was asked: “With what did you overpower your adversaries?”
.” He answered: “Whenever I confronted one of them, he helped me against himself

Sayyid ar-Radi says: “Imām Ali ibn Abū Tālib is pointing out his striking of awe in the
hearts.”{The man who is over-awed by his adversary is sure to be defeated because
in facing a foe, physical prowess is not enough but steadfastness of heart and
strength of courage are also necessary. When the adversary loses courage and feels
sure that he will be defeated, he will certainly then be defeated. This is what
happened to the adversary of Imām Ali ibn Abū Tālib pile; he was so affected by his
acknowledged reputation that he was sure of his own death, in consequence of which
his spiritual power and self-confidence were shattered and eventually this mental

.{ state dragged him to his own death
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یتسدیهت موش  دروآ  هر  : 319 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ِلقَعِلل ٌهَشَهدَم  ِنیّدِلل  ٌهَصَقنَم  َرقَفلا  ّنِإَف  ُهنِم  ِهّللِاب  ذِعَتـساَف  َرقَفلا  َکیَلَع  ُفاَخَأ  ِّینإ    ّ َُینب اَی  ِهّیِفَنَحلا  ِنبا  ِدّمَُحم  ِِهنبِال  مالـسلا  هیلع  َلاَق  َو 
ِتقَمِلل ٌهَیِعاَد 

اه همجرت 

یتشد

هانپ ادخ  هب  رقف  زا  مکانساره ، وت  رب  یتسدیهت  زا  نم  دنزرف ! يا  درک ) شرافـس  هّیفنح  دمحم  شرـسپ  هب  : ) دومرف وا ، رب  ادخ  دورد  و 
مـشخ تسا ، مشخ  هدـننازیگنا  رب  تقملل : هیعاد   ) ینمـشد لماع  و  نادرگرـس ، ار  لقع  و  صقاـن ، ار  ناـسنا  نید  رقف ، اـنامه  هک  ربب ،

 . تسا ادخ ) ناگدنب  مشخ  ای  ادخ ،

يدیهش

نایز ار  نید  یـشیورد  هک  رب  هانپ  ادخ  هب  نآ  زا  سپ ، .مناسرت  وت  رب  یـشیورد  زا  مکرـسپ  دومرف ]: هیفنح  نب  دمحم  دوخ  رـسپ  هب  [و 
.درآ دیدپ  ینمشد  دنک و  نادرگرس  ار  درخ  دراد و 

یلیبدرا

نآ زا  ادخب  ریگ  هانپ  سپ  یـشیورد  زا  وت  رب  مسرت  یم  نم  هک  یتسردـب  نم  كرـسپ  يا  هّیفنح  نب  دـمحم  ار  دوخ  رـسپ  رم  دومرف  و 
تـسا هدـنناوخ  تسلقع  یناریح  ياج  تشیعم و  روماـب  ماـمتها  راـبتعاب  تسین  تسوا و  ناـصقن  لـحم  یـشیورد  هک  یتسردـب  سپ 

تیاکش

یتیآ

رد صقن  ببـس  رقف  اریز  .رقف  زا  ربب  هانپ  ادخ  هب  سپ  يوش ، ریقف  وت  هک  مراد  میب  دنزرف  يا  دومرف : هفینح ، نب  دمحم  دوخ ، دنزرف  هب 
.تسا ینمشد  هدننک  داجیا  لقع و  ینادرگرس  تسا و  نید 

نایراصنا

،و صقان ار  نید  یتسدیهت  هک  ارچ  ، ربب هانپ  دنوادخ  هب  نآ  زا  ، مسرت یم  وت  رب  یتسدیهت  زا  ! مرـسپ : دومرف هّیفنح  نب  دّمحم  شدنزرف  هب 
 . تسا ینمشد  هدنروآ  دیدپ  ،و  دنک یم  نادرگرس  ار  لقع 
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اه حرش 

يدنوار

یف نا  مالـسلا  هیلع  نیب  .مهیلا  ضغبم  سانلا  یلا  توقمم  ریقفلا  .ضغبلا و  تقملا : .ریحتلا و  وه  شهدلا و  یلا  هاعدملا  هشهدملا : و 
هنیب و یفانت  و ال  رافغتسالا ، هرثکب  رقفلا  نم  هللااب  ذیعتسی  نا  هنبا  هیفنحلا  نب  دمحم  رما  .هئیـسلا و  ثالثلا  لالخلا  کلت  همالا  هذه  رقف 
هل نم  نیکـسملا  نـال  نیکاـسملا  هرمز  یف  ینرـشحا  و  انیکـسم ، ینتما  و  انیکـسم ، ینیحا  مهللا  هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  لوق  نیب 

.هللا یلا  الا  هتجاح  رهظی  نیکسم ال  نم  مک  و  هجاحلا ، وه  رقفلا  مث  .هل  یش ء  نم ال  ریقفلا  و  هغلب ، فافک و 

يردیک

مهلا هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  لاق  دق  و  رقفلا ، نم  هذاعتـسالاب  رما  فیک  لیق : ناف  هریحلا ، وه  شهدـلا و  یلا  هاعدـم  يا  هشهدـم :
یف نیقولخملا  یلا  جاتحی  الف  هغلب  فافک و  هل  نم  نیکـسملا  انلق : نیکاـسملا ، هرمز  یف  ینرـشحا  انیکـسم و  ینتما  انیکـسم و  ینیحا 

.ارفک نوکی  نا  رقفلا  داک  ربخلا  یف  درو  کلذل  و  هتقاف ، تدتشا  هل و  یش ء  نم ال  ریقفلا  و  ءاردزالا ، نیعب  هیلا  رظنی  بلغالا و ال 

مثیم نبا 

یتسدگنت هک  ربب  هانپ  ادخ  هب  نآ  تسد  را  مسرت ، یم  وت  یتسدگنت  زا  مرـسپ  : ) دومرف هیفنح  دمحم  شدـنزرف  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما
ندرب هانپ  هب  ار  شرسپ  مالسلا ) هیلع   ) ماما تسا .) ینمشد  هزیگنا ي  و  درخ ، لقع و  ینادرگرس  و  نید ، رد  یتساک  تسکش و  ثعاب 

رکف نوچ  تسا ، نید  رد  شهاک  ثعاب  ای  دراد : دوجو  یتسدگنت  رد  هک  يراوگان  هس  رطاخ  هب  تسا  هدرک  رما  یتسدگنت  زا  ادخ  رب 
یمگردرـس و ياج  ینعی  دوش ، یم  لـقع  ینادرگرـس  ثعاـب  دریگ و  یم  تداـبع  زا  ار  ندـب  يورین  دوش و  یم  یتسدـگنت  لوغـشم 

.دوش یم  مدرم  اب  صخـش  ینمـشد  ثعاب  یتسدگنت  نینچمه  .تسا و  یحـضاو  رما  يزیچ  یب  لیلد  هب  یگنتلد  تسا و  لقع  تریح 
زین نآ  ردقم  ياربک  و  رقفلا …  ناف  سایق : يارغص  هک  تسا  هدرک  هذاعتسا  هب  راداو  يرمضم  سایق  هلیسو ي  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما

.تسا بجاو  نآ  رش  زا  ادخ  هب  ندرب  هانپ  دشاب  طیارش  نآ  ياراد  هچ  ره  و  تسا : نینچ 

دیدحلا یبا 

ِلْقَْعِلل ٌهَشَهْدَـم  ِنیِّدـِلل  ٌهَصَْقنَم  َْرقَْفلا  َّنِإَف  ُْهنِم  ِهَّللِاب  ْذِعَتْـساَف  َْرقَْفلا  َْکیَلَع  ُفاَخَأ  یِّنِإ  َّیَُنب  اَی  ِهَّیِفَنَْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْهنبِال  مالـسلا  هیلع  َلاَق  َو 
.ِْتقَْمِلل ٌهَیِعاَد 

 [ یف همالک ع  نم  [و 

هامـسف لاملا  یلاعت  هللا  فصو  دق  ینغلا  باحـصأ  لاقف  رقفلا  موق  لضف  ینغلا و  موق  لضفف  اریثک  هیف  سانلا  فلتخا  دـق  عضوم  اذـه 
ناـسحإلا َو ماـعنإلاب و  مهل  ادـعاو  هداـبع  یلع  اـنتمم  لاـق  و  هروـس ص 32 ) . یِّبَر (  ِرْکِذ  ْنَـع  ِْریَْخلا  َّبُـح  ُتـْبَبْحَأ  یِّنِإ  لاــقف  اریخ 

. ( . ّرثّدملا 12 هروس  ًادوُدْمَم (  ًالام  َُهل  ُْتلَعَج  لاق َو  و  حون 12 ) هروس  َنِیَنب (  ٍلاْومَِأب َو  ْمُکْدِدُْمی 

.لاملا اذه  ایندلا  لهأ  باسحأ  نإ  بسحلا  لاملا  یبنلا ص  لاق و 
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.لاملا هللا  يوقت  یلع  نوعلا  معن  لاق ع  و 

.داهجلا تاوکزلا و  تاقدصلا و  فوقولا و  جحلاک و  لاملاب  الإ  اهلوصح  أیهتی  باوثلا ال  همیظعلا  هلیلجلا  لامعألا  نأ  بیر  اولاق و ال 

.هرومأم هرهم  وأ  ریثألا 1:10 ) . نبا  هیاهن  رظنا  ،و  هحقلملا : هروبأملا و.هقیرطلا  : هکسلا هروبأم (  هکس  لاملا  ریخ  ربخلا  یف  ءاج  دق  و 

هب ایع  ناک  نإ  هناسل و  طسبی  انابج و  ناک  نإ  هرـصنی و  بدألا و  لیلق  بسنلا  عیـضو  ناک  نإ  هبحاص و  عفری  لاملا  ءامکحلا  تلاق  و 
برآملا لانت  بلاطملا و  كردـت  ضارغألا و  غلبت  ملاعلا و  رمعی  هسائرلا و  متت  هءورملا و  رهظت  ضارعألا و  ناصت  ماحرألا و  لـصوت 

میئللا و مؤل  رهظ  میرکلا و ال  مرک  ناب  امل  لاملا  ول ال  رارحألا و  کل  دبعتسی  كولذخ و  اذإ  كرـصنی  سانلا و  کعطق  اذإ  کلـصی 
.میعن كردأ  میرح و ال  نیص  لیخب و ال  مذ  داوج و ال  رکش  ال 

یفوأ رأ  مل  رخآ و  لاق  توعد و  امل  یمهرد  یبل  ازئمـشم و  یلوف  یخأ  توعد  رخآ  لاق  هملع و  نم  یتفلل  عفنأ  لاملا  رعاشلا  لاق  و 
مدقملا ریطخلا  ملعلا  لصألا و  نم  یتفلل  عفنأ  شوقنملا  رفصألا  وبأ  رخآ  لاق  یمهارد و  نم  همذ 

هب ترفظ  ؤرما  ملعلا  حدم  ام  و 

مدعم وقم و  لک  نکل  هادی و 

.رقفلا نم  ارش  رفکلا  دعب  رأ  مل  ینغلا و  نم  اریخ  نیدلا  دعب  رأ  مل  رعاشلا و  لاق  و 

دهشلا و نم  یلحأ  ءاملا و  نم  بذعأ  ءامسلا و  نم  عفرأ  مهدنع  وه  سمشلل و  عاعـشلا  نم  مزلأ  لاملا  بحاصل  سانلا  یباتعلا  لاق  و 
ناعمل نم  بذکأ  مهدـنع  سلفملا  هثیدـح و  لمی  هسلجم و ال  یـشغی  لوبقم  هلوق  هنـسح و  هتئیـس  باوص و  هؤطخ  درولا  نم  یکزأ 

نإ هومتش و  باغ  نإ  مدق  اذإ  هیلع  ملسی  باغ و ال  نإ  هنع  لأسی  زومت ال  باحس  نم  هوقللا و  هآرم  نم  هظکلا و  ایؤر  نم  بارـسلا و 
.مربملا لئاسلا  نم  ضغبأ  هنامألا و  نم  لقثأ  هالصلا  عطقت  هتءارق  ءوضولا و  ضقنت  هتحفاصم  هودرط  رضح 

اهنع بذأ  یمهارد و  نوصأ  هتعالخ  عم  ناسحإلا  لک  نسحأ  ءافرظلا و  ءارعشلا  ضعب  لاق  و 

یلاعت َو لاق  و  قلعلا 6،7 ) . هروس   ) ینْغَتْسا ُهآَر  ْنَأ  یغْطََیل  َناْسنِْإلا  َّنِإ  ّالَک  یلاعت  هللا  لاق  نایغطلا  ببـس  ینغلا  رقفلا  باحـصأ  لاق  و 
ینغ نـم  ریخ  سفنلا  ینغ  رطبلا و  ثروـی  ینغلا  لاـقی  ناـک  و  ءارـسإلا 83 ) . هروس  ِِهِبناِجب (  يَأن  َضَرْعَأ َو  ِناـْسنِْإلا  یَلَع  اـنْمَْعنَأ  اذِإ 

.لاملا

دصتقا عستاف و  ریخ  رقفلا  لاقبلا  دومحم  لاق  و 

دحاوب ءالبلا  سیل  هبابـص  هبرغ و  ءایبنألا و  رقفک  رقف  يرتحبلا  لاق  کلذل  ءایبنألا و  سابل  رقفلا  نیحلاصلا و  راعـش  رقفلا  لاقی  ناک  و 
.لقثم ینغلا  فخم و  رقفلا  لاقی  ناک  و  . ( هناوید 1:168 ) 

.نوفخملا اجن  ربخلا  یفو 
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امَّنِإ لاقف  لاملا  یلاعت  هللا  مذ  دـق  رقفلا و  نم  هیلع  یـشخی  ینغلا  نأ  ینغلا و  هل  یجری  رقفلا  نأ  رت  مل  هیهاتعلا أ  یبأ  لوق  نسحأ  ام  و 
. ( . لافنألا 28 هروس  ٌهَْنِتف (  ْمُکُدالْوَأ  ْمُُکلاْومَأ َو 

لاملا ال هطخـس  تقو  هاضر و ال  تقو  یلع  فقوی  یبصلا ال  عبطک  لاملا  عبط  حئار  داغ و  لاملا  لایم  لاملا  لولم  لاملا  لاقی  ناک  و 
.رانیدلا ینعی  ادمع  هقرافت  یتح  هدو  هبرق و ال  عفنی  سیل  قدص  بحاص  لئاقلا و  رظن  ینعملا  اذه  یلإ  کقرافی و  یتح  کعفنی 

لاملا نإ  كدـیور  رخآ  لاق  هشیر و  لجأ  نم  سواطلا  حـبذی  امک  هشایر  نسح  ناـسنإلا  کـلهی  دـق  لوـألا و  هلاـق  اـم  نسحأ  اـم  و 
هبر کلهی 

یناشاک

ای  ) وا رب  ادخ  دانک  تمحر  هیفینح  نب  دمحم  ار  دوخ  رـسپ  رم  هیفنحلا ) نب  دمحم  هنبال   ) ترـضح نآ  هدومرف  و  مالـسلا ) هیلع  لاق  (و 
ادـیپ مامت  جایتحا  نآ  هطـساو  هب  هک  یـشیورد  زا  وت  رب  مسرت  یم  نم  هک  یتسرد  هب  رقفلا ) کیلع  فاخا  ینا   ) نم كرـسپ  يا  ینب )

هب سپ  رقفلا ) ناف   ) جاـیتحا رقف و  نیا  زا  ادـخ  هب  ریگ  هاـنپ  سپ  هنم ) هللااـب  ذعتـساف   ) مـالع کـلم  هداد  هب  يوشن  عناـق  ماـنا و  رب  ینک 
تافـص زا  تسا  وا  مزال  هچنآ  تشیعم و  روما  هب  ماـمتها  راـبتعا  هب  تسا  نید  ناـصقن  لـحم  نیدـلل ) هصقنم   ) یـشیورد هک  یتسرد 

هب تسا  هدـنناوخ  تقملل ) هیعاد   ) هلیع دزن  ردـص  قیـض  ببـس  هب  تسا  لقع  ینادرگرـس  یناریح و  ياج  و  لـقعلل ) هشهدـم   ) هلیذر
ینیحا مهللا  : ) هک هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یهانپ تلاسر  ترـضح  لوق  تسین  نیا  یفانم  تیاکـش و  هطـساو  هب  تزع  ترـضح  مشخ 
تعانق نآ  هب  دشاب و  يا  هلمجلا  یف  ار  وا  هک  تسا  یسک  نیکسم  هک  اریز  نیکاسملا ) هرمز  یف  ینرشحا  انیکسم و  ینتما  انیکـسم و 

تهج نیا  زا  .دشاب و  هقاف  تیهن  رد  دـشابن و  رداق  زیچ  چـیه  هب  هک  تسا  یـسک  ریقف  .دوشن و  قولخم  جاتحم  نآ  هطـساو  هب  دـنک و 
( ارفک نوکی  نا  رقفلا  داک  : ) هک تسا  عقاو  ثیدح  رد  هک  تسا 

یلمآ

ینیوزق

هب ریگ  هانپ  سپ  یتسدگنت  رقف و  زا  وت  رب  مسرت  یم  نم  هک  یتسرد  هب  رسپ م  يا  هیفنح  نب  دمحم  دوخ  رـسپ  اب  ترـضح  نآ  دومرف :
لاوحا و لالتخا  نید و  دسافم  زا  ابلاغ  ددرگ  یم  وا  مزال  هچنآ  رابتعا  هب  تسا  نید  تصقنم  رقف  هک  یتسرد  هب  هچ  رقف ، رـش  زا  ادخ 

..راسیلاب یهجو  نص  یهلا   ) دنک یم  تراشا  همیظع  دسافم  نآ  زا  یضعب  هب  تشذگ  هک  اعد  نیا  رد  ترضح  نآ  .تاعاط و  عییـضت 
تـشهد زا  ریقف  يرآ  .تسا  لقع  یناریح  تشهد و  ياج  لقعلل ) هشهدم   ) يرگناوت هب  ارم  يوربآ  رادـهاگن  نم  يادـخ  ینعی  خـلا )

مشخ و هب  تسا  هدنناوخ  تقملل ) هیعاد   ) دوش نادرگرـس  شا  هشیدنا  ناریح و  شیوخ  ریبدت  رد  شلقع  دـنک و  مگ  باوص  هار  رقف 
رابتعا هب  هنم ) هللا  انذاعا   ) ددرگ يادخ  تقم  بجوم  ای  دننادرگرب  وا  يالو  زا  لد  دنراد و  نمشد  ار  ریقف  مدرم  ینعی  .نتشاد  نمـشد 

زا و  تاورم ، دعاوق  هب  لالتخا  تاعاط و  فیاظو  رد  ریصقت  زا  میدرک  رکذ  نآ  زا  یضعب  و  دتفا ، یم  رقف  مزال  هک  هئیـس  تالاح  نآ 
هک ینعم  نیا  هب  ای  نیرادلا  یف  هجولا  داوس  رقفلا  هک  دنا  هدرک  تیاور  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  زا  هک  تسا  اجنیا 

تمه یفرـش و  ار  وا  هک  صوـصخلا  یلع  دـشاب ، مشخ  رد  هناـگیب  تـسود و  زا  درب و  ناـشیا  رب  دـسح  دراد و  نمـشد  ار  مدرم  ریقف 
هاج تمرح و  دوخ  زا  نارتورف  نایم  دنیب و  تلذم  مدرم  زا  رقف  اب  هک  امیس  و  ددرگ ، سویام  دارم  لوصح  زا  هک  امیس  و  دشاب ، یسفن 
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زا ار  دوخ  دابع  همه  نانم  يادخ  دوبن  دونـشخ  شیوخ  يادخ  زا  و  دوب ، تقم  رد  یلاعت  يادخ  ياضق  زا  هک  میئوگ  ای  دشاب  هتـشادن 
اب زین  وا  دنراد ، دب  ار  وا  دنرگن و  وا  رد  يراوخ  رظن  هب  دنـشاب و  تقام  ار  وا  مدرم  هچنانچ  رقف  هب  التبم  هک  دراد  شیوخ  ناما  رد  رقف 

هتـشادن فاص  لد  شیوخ  يادخ  اب  نطاب  رد  نینچمه  و  دشاب ، ضرعم  طخاس و  یکاش و  هناگیب  شیوخ  زا  و  دنک ، دـب  يوخ  مدرم 
ار يرگناوت  هدومن و  تمحر  تسا و  هدوتـس  ار  رقف  دیجم  باتک  رد  زیزع  يادخ  دیامن و  ترفانم  عازن و  یلاعت  وا  ياضتقا  اب  دشاب و 
و دنا ، هدومرف  حدم  مه  مذ و  مه  زین  ار  ینغ  و  دـنا ، هدومن  ود  ره  حدـم  تیاکـش و  رقف  زا  تایاور  رد  هدومرف و  تمذـم  شهوکن و 

بوسعی لاملا  و   ) تسا هدومرف  لاـم  مذ  رد  کـلذ  عم  و  ربکـالا ) توملا  وه  رقفلا  نم  ریخ  ربقلا   ) هک تشذـگ  ترـضح  تاـملک  رد 
.تسا هلمج  نآ  زا  تسا  رایـسب  تایبا  رقف  مذ  رد  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  زا  ناوید  رد  و  تاوهـشلا ) هدام  لاملا   ) دومرف و  راجفلا )

رقفلا نم  ارش  رفکلا  دعبرا  مل  ینغلا و  نم  اریخ  نیدلا  دعبرا  مل  رسیلا و  رسعلا و  نم  هیلاح  تبرج  هجح و  نیتس  رهدلا  فورص  تولب 
نم ههجو  حبقف  لتقی  هدبا  مل  نا  حـضفی و  هدـبا  نا  یبلاع  حبـصاف  ینبلاغ  رقفلا  اهتبلغف و  هدـیدش  لک  تبلاغ  تسا : ناوید  رد  مه  و 

هترهظا نا  ینلتق و  هتمتک  نا  يود  ءاد  رقفلا  ینرهقف ، رقفلا  ینـسرام  و  هترهقف ، یـش ء  لک  تسرام  دـقل   ) دـیوگ یم  مه  بحاـص و 
نیب لذلا  بارت  اهیلع  مهروبق  یتح  رقفلا  لها  نکاسم  دناوخرب : تیب  نیا  سپ  هنیعب ) رفکلا  وه  لب  ارفک  نوکی  نارقفلا  داک  ینحـضف 

اقولخم كواـقل  يرثملا  نم  ریخ  لاـملا  لـیلق  نا  ینغلا و  نم  ریخ  رقفلا  نا  کـلیلد  تسا : رقف  حدـم  رد  ناوید  تاـیبا  نیا  رباـقملا و 
ینغلا نا  ینغلا و  هـل  یجری  رقفلا  نا  رت  مـلا  دـیامرف : یم  رگید  یئاـج  رقفلل و  هللا  بـصع  یـشخی  اـقولخم  رت  مـل  ینغلل و  هللا  یـصع 

دیما زج  دعب  رد  تسین  لاوز  میب  همه  برق  رد  تسه  دیوگ : یم  برق  رب  قوشعم  دعب  لیـضفت  یماج  هچنانچ  رقفلا  نم  هیلع  یـشخی 
مظعا هیقوت  هدـش  ناف  هیف  عقف  ارما  تفخ  اذا   ) تشذـگ ترـضح  نآ  تاملک  رد  .الب  میب  رد  هک  هب  یـشاب  الب  رد  دـنیوگیم : لاصو و 

نیا رد  نم  زادگ و  زوس و  رازه  دراد  هک  رقف  تسا  شوخ  زان  توخن و  بجع و  يوس  تدشک  يرگناوت  لیق : ام  معن  و  فاخی ) امم 
ایآ .دـنا  هدرکن  ضرعت  هک  ینخـس  دـنام  یقاب  اجنیا  ما و  هتـشون  يا  هلاسر  تسا  لضفا  مادـک  هک  ینغ  رقف و  ناـیم  همکاـحم  باـب و 
زا رگید  یببـس  ای  تسا  ینامیا  نونظ  تسارف و  ای  تسا  یبیغ  ربخ  ایآ  دشاب ، يور  هچ  زا  رقف  زا  هیفنحدمحم  رب  ترـضح  نآ  فوخ 

دناوت یم  هکنیا  هب  دـشاب  هدرک  وا  لاوحا  زا  یتسارف  ای  دـشاب  یفخ  یبیغ  ای  یثیدـحت  یلامجا  ملاع  دـناوت  یم  .هریغ  ثیدـحت و  لـثم 
هرهچ رد  قزر  رابدا  راثآ  دناوت  یم  هکلب  دـیاز ، لام  فرـص  اطع و  هب  شعبط  لیم  دـشاب و  هدـید  یم  صقان  وا  رد  تشیعم  ملع  راثآ 

دازرمایب ار  وا  میحر  يادخ  هک  رقف  دلاو  هچنانچ  دوب  تالامتحا  برقا  لامتحا  نیا  و  دوب ، ادیوه  لابقا  بحاص  دنمتداعـس  نآ  لاوحا 
هب رگم  لام  ردق  نتخانشن  تشیعم و  ملع  رد  نم  یفوقو  یب  زا  یتسدگنت  قزر و  رابدا  راثآ  و  دومن ، یم  سرفت  نیا  لثم  ریقف  نیا  رد 
نآ فرح  مدـید و  نایع  رد  هیلع ) یلاعت  هللا  ناوضر   ) شیوخ داتـسا  رد  سرفت  نیا  لثم  و  دوب ، یم  فساتم  نآ  رد  دـید و  یم  نایع 

.مدینش یم 

یجیهال

هیعاد لقعلل ، هشهدـم  نیدـلل ، هصقنم  رقفلا  ناف  هنم ، هللااب  ذعتـساف  رقفلا ، کیلع  فاخا  ینا  ینب  ای  : » دـمحم هنبال  مالـسلا  هیلع  لاـق  و 
سپ ار ، هقاـف  رقف و  وت  رب  مسرت  یم  نم  هک  قیقحت  هب  نم ، كرـسپ  يا  هک  دـمحم  دوخ  رـسپ  هب  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .تقملل »
ینعی تسا ، لقع  یناریح  تشحو و  هیلمع و  هوق ي  ینعی  تسا ، نید  ناصقن  بجوم  رقف  هک  قیقحت  هب  سپ  رقف ، زا  ادـخ  هب  ربب  هاـنپ 

.تسا ادخ  مشخ  رم  ثعاب  هیملع و  هوق ي 

ییوخ

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 4041 

http://www.ghaemiyeh.com


هیلا و هسفن  ناسنالا  ملسی  نا  حصی  الف  اعمامه ، وا  هایند  وا  هنید  رما  یف  هیلا  جاتحی  ام  دقفل  ناسنالاب  هساملا  هجاحلا  وه  رقفلا  ینعملا :
یف بسکلاب  لاغتـشالا  نا  امک  هرخالا  رقف  عفدی  هلـضافلا  قالخالاب  قلختلا  و  فراعملا ، لیـصحت  موادـملا و  دـهجلاب  هتجلاعم  بجی 

ریقفلا تقم  یلا  وعدی  لقعلا و  شهدی  ههوجو  عیمجب  رقفلا  نا  امک  اضیا  نیدلا  یف  ناصقنلا  ببـسی  هناف  ایندلا ، رقف  عفدی  هنونف  یتش 
: همجرتـلا .سوبلا  عمطلا و  نم  هیف  نوـسحی  اـمل  ریقفلل  ساـنلا  تقم  یلا  و  مهیدـل ، اـمیف  عـمطلا  دـسحلا و  نم  یـشانلا  ساـنلا  رئاـسل 
رد ناصقن  مدرمب  تجاح  رقف و  اریز  ربب ، هانپ  ادخب  نآ  زا  مکانمیب ، وت  رب  رقف  زا  نم  مناج  رـسپ  دومرف : هیفنح  نبا  دـمحم  شدـنزرفب 

.هنیک ینمشد و  هیام  تسا و  لقع  هدنساره  و  تسا ، نید 

دحیب سرت  وت  رقف  زا  نم  مراد  هک  دمحم *** شمشچ  رون  اب  تفگ  یلع 

دمحم يا  ینمشد  هیام  دوب  تشهد *** لقع  رب  نید و  رد  صقن  دوب 

يرتشوش

نینـسحلا دعب  هدالوا  ربکا  وه  هیفنحلا  نب  دمحم  هنبال  مالـسلا  هیلع  لاق  فنـصملا و  لوق  هیفنحلا : نب  دمحم  هنبال  مالـسلا  هیلع  لاق  و 
دعم نب  ورمع  عم  دیبز  تدترا  مث  هفینح ، ینب  نم  اهتبس  ادیبز  نا  ینئادملا : لاق  .هیفنحلا  هلوخ  هما  یلا  هبـسنلاب  رهتـشا  مالـسلا  مهیلع 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا لاق  همهس و  یف  تراصف  اهباصاف  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  هللا  مالـسلا  هیلع  یبنلا  ثعبف  نمیلاب ، برکی 
اضیا هل  مالسلا  هیلع  لاق  .ریبزلا و  نبا  نم  ابراه  فئاطلاب  تام  هبیتق : نبا  لاق  .یتینکب  هنک  یمساب و  همـسف  امالغ  کنم  تدلو  نا  هل :

هناف ربصلا ، هلق  قلخلا و  ءوس  و  رقفلا ) یف  نوسمخلا - عباـسلا و  لـصفلا   ) بجعلا كاـیا و  هثـالثلا : باـب  یف  لاـصخلا  يور  اـم  یلع 
یلع ربص  ددوتلا و  کسفن  مزلا  و  بناـجم ، ساـنلا  نم  اـهیلع  کـل  لازی  ـال  بحاـص و  ثـالثلا  لاـصخلا  هذـه  یلع  کـل  میقتـسیال 

و کتبحم ، كرـشب و  هماعلل  و  كرـضحم ، كدـفر و  کتفرعل  و  کلام ، کـسفن و  کقیدـصل  لذـبا  و  کـسفن ، ساـنلا  تاـنووم 
ذعتـساف رقفلا  کیلع  فاخا  ینا  ینب  ای  مالـسلا  هیلع  هلوق  .دحا  لک  نع  کضرع  کنیدب و  ننـضا  و  کفاصنا ، کلدع و  كودـعل 

.نطب ام  اهنم و  رهظ  ام  اهلک  شحاوفلا  و  هیلب ، لک  هقافلا و  رقفلا و  نم  کب  ذوعا  مالـسلا  هیلع  داجـسلل  هزمح  یبا  ءاعد  یف  هنم  هللااـب 
مهنع .هنید و  اـثلث  بهذ  ینغل  عضاوت  نم  و  ینغلل ، اـبلاغ  عضاوتی  ریقفلا  نا  نیدـلا  صقنل  اببـس  رقفلا  نوـک  نیدـلل  هصقنم  رقفلا  ناـف 

: رعاش لاق  لقعلل  هشهدم  .لاملا  يوقتلا  یلع  نوعلا  معن  هلآ :) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا نع  .ارفک و  نوکی  نا  رقفلا  داک  مالسلا  مهیلع 
تقملل هیعاد  هوارو  ما  هل  ریخ  همادقا  امزاح  ناک  نا  يردیال و  حبـصا  هوامـسم و  هضرا و  هیلع  تقاض  هوایح و  لق  ءرملا  لام  لق  اذا 

باغ و نا  هنع  لاسیال  زومت ، باحـس  نم  بارـسلا و  ناعمل  نم  بذـکا  سانلا  دـنع  سلفملا  اولاقف : هل ، ساـنلا  ضغبل  ببـس  هنا  يا :
هتءارق و  رقفلا ) یف  نوسمخلا - عباسلا و  لصفلا   ) هراهطلا ضقنت  هتحفاصم  هودرط ، رضح  نا  هومتش و  باغ  نا  مدق ، اذا  هیلع  ملـسیال 

الا رقفلا  لضف  نم  نکی  مل  ول  لاقف : لضفا ؟ امهیا  ینغلا  رقفلا و  نع  يریرجلا  دمحموبا  لئـس  دادـغب :) خـیرات   ) یف .هالـصلا و  عطقت 
لضف يا  هللا و  ناحبس  ای  اطع : نب  سابعلاوبا  لاقف  .یفکل  هنجلا ، یلا  لوخدلا  میدقت  و  هیصعملا ، نع  عطق  و  هبلاطملا ، طاقسا  ثالث :

یلا ینغلا  فاضا  یلاعت  هناف  هنع ؟ یلاعت  هللا  یفانت  یـش ء  نم  زجعا  نوکی  یـش ء  يا  و  هسفن ؟ یلا  یلاعت  هللا  هقاضا  امم  لضفا  نوکی 
هیلع هللا  یلص   ) هناب جتحم  جتحا  ناف  ینغاف ) الئاع  كدجو  و  : ) لاقف هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هیبن یلع  دتعا  رقفلا و  نع  یفانت  هسفن و 

.اینغ الا  نوکیال  كراتلا  ارایتخا و  اهکرت  هل : لاقیف  اهلبقی ، مل  ایندلاحیتافم و  هیلع  ضرع  هلآ ) و 

هینغم
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همکحلا 162. ربکالا ) توملا  رقفلا  : ) هلوق همکحلا 55 و  هبرغ ) نطولا  یف  رقفلا  و  نطو ، هبرغلا  یف  ینغلا  : ) هلوق حرش  رظنا 

هدبع

صقن اهلک  قحلا و  هرصن  نع  دوعقلا  وا  لذلا  لامتحا  وا  بذکلا  وا  هنایخلا  یلع  لمحی  امبرف  رقفلا  دتـشا  اذا  نیدلل : هصقنم  رقفلا  … 
نیدلا یف 

يرفعج

مالسالا ضیف 

یم یتسدگنت  زا  وت  رب  نم  مرسپ  يا  تسا : هدومرف  یتسدگنت ) رقف و  شهوکن  رد   ) هیفنح نبا  دمحم  دوخ  دنزرف  هب  مالسلا  هیلع  ماما 
هک رب  هانپ  ادـخ  هب  نآ  رـش )  ) زا سپ  یهدـن ) اضر  ادـخ  هداد  هب  هدرک  زارد  مدرم  شیپ  عمط  تسد  يزیچ  یب  رثا  رب  ادابم  هک   ) مسرت

کمک يراوخ و  نتفگ و  غورد  تنایخ و  هب  ار  صخـش  اسب  یتسدـگنت  نوچ   ) تسا نید  رد  يدوبمک  تسکـش و  ياج  یتسدـگنت 
دـنک و مگ  تسار  هار  ابیکـشان  ریقف  نوچ   ) تسا درخ  ینادرگرـس  ياج  و  دـشاب ) یم  نید  رد  صقن  اهنیا  هک  دراداو  قح  زا  ندرکن 
وا زا  دـنراد و  نمـشد  ار  زیچ  یب  مدرم  نوچ   ) تسا ینمـشد  بجوم  و  دوش ) نادرگرـس  شا  هشیدـنا  ناریح و  شلقع  دوخ  راـک  رد 

هرهب یب  شتمحر  زا  ار  وا  ینعی  ددرگ  وا  نمـشد  ادـخ  یئوـگغورد  تناـیخ و  لـیبق  زا  هدیدنـسپان  رادرک  رثا  رب  اـی  دـننیزگ ، يرود 
مه ءانغ  رقف و  زا  تایاور  رد  و  دیآ ، مشخب  هناگیب  تسود و  زا  دوش و  مدرم  نمـشد  وا  ندرب  کشر  دـسح و  رثا  رب  هکنآ  ای  دـیامن ،

(. دشاب یم  نوگانوگ  اهنآ  دراوم  نوچ  درادن  تافانم  يرگید  اب  کیچیه  مذ و  مه  هدش و  حدم 

ینامز

نآ لاثما  يرابتعا و  یب  رکف ، بارطـضا  نید ، ررـض  نآ : ياـهنایز  هب  ار  وا  دـناسرت و  یم  رقف  زا  ار  دوخ  دـنزرف  مالـسلا ) هیلع   ) یلع
رگا .دشاب  هتـشادن  نآ  نیا و  هب  يزاین  دیامن و  نیمات  ار  دوخ  دنک و  شوج  بنج و  رقف  زا  رارف  يارب  شدـنزرف  ات  دـهد  یم  رادـشه 

نیمات ایند  تمعن  زاـن و  زا  هکناـنآ  یلو  دـندایز  دـنا ، هداد  تسد  زا  ار  دوخ  زیچ  همه  دـنا  هدـش  هدولآ  اـیند  تورث  هب  هک  يدارفا  هچ 
فعض هکلب  تسین ، نیرفآ  رطخ  یئاهنت  هب  تورث  هک  دنتسه  یتجح  مامتا  نامیلس  و  مالسلا ) هیلع   ) فسوی دنتخابن : ار  دوخ  دندوب و 

تسا و یئایوگ  دهاش  نوراق  ناتـساد  .دناشک  یم  طوقـس  هب  ار  دنمتورث  درب و  یم  ار  هدافتـسا  رثکادـح  تاناکما  زا  هک  تسا  نامیا 
! ناوارف يرصع  ره  رد  نآ  ياه  هنومن 

يزاریش دمحم  دیس 

ناف  ) رقفلا نم  يا  هنم ) هللااب  ذعتـساف   ) رقتفت نا  يا  رقفلا ) کیلع  فاخا  ینا  ینب  ای  -: ) هیفنحلا نب  دـمحم  هنبـال  مالـسلا - هیلع  لاـق  و 
يا لقعلل ) هشهدم   ) هتلخ دسل  هبشا ، ام  وا  ناخ ، وا  بذک ، وا  هللا ، ریغل  عضاوت  امبر  ریقفلا  ناف  هصقن  بجوی  يا  نیدلل ) هصقنم  رقفلا 

، ناسنالا بضغ  رقفلا  بجوی  يا  هغلابملل ، هیعاد ، یف  اتل ) ( ) تقملل هیعاد  ( ؟ عنصی اذام  لقعلا  يردی  یتح ال  هریحت  هتـشهد و  بجوی 
.رقفلا لذ  نم  هسفن  ءاجنال  مرحملا  لمع  اذا  هایا ، هللا  تقم  وا  هل ، سانلا  تقم  دارملا  وا  اعیرس ، بضغی  رما و  لک  نم  ملاتی  ریقفلا  ناف 
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يوسوم

هخوسمم هروص  اهجعزا ، ام  رقفلا و  هروص  حـبقا  ام  حرـشلا : .ضغبلا  تقملا : .ریحت  اذا  شهد  هشهدـم : .بیع  صقن و  هصقنم : هغللا :
یف هللا  یلا  یجتلی ء  ناب  دـمحم  هدـلو  مامالا  رمای  اذـل  هصیقنلا و  هلیذرلا و  ناولا  لک  هبرغلا و  درـشتلا و  رفکلا و  اـهعم  لـمحت  هرکنم 

نیدلل ال هصقنم  رقفلاف  یـصحت  لئاذر ال  ریثک و  بیاعم  اهنم  حتفنت  هیـساسا  بیاعم  هثالث  اهل  رکذ  دق  هتحاس و  نع  اهدرو  هنع  اهعفد 
هجاح عفدی  نا  عیطتسی  هللا و ال  دیری  امک  هللا  دابع  هناعا  یلع  ردقی  لمکالا و ال  هجولا  یلع  هللا  قح  يدوی  نا  ریقفلا  ناسنالا  عیطتسی 

هتاجاح نال  دیج  لکـشب  هیلقعلا  هاوق  عامجتـسا  یلع  ردقی  مل  اجاتحم  ناک  نم  نال  لقعلل  هشهدم  اضیا  رقفلا  هللا و  دیری  امک  جاتحم 
نیب هریـسلا  هذه  هدوجول و  رابتعالا  مدع  هل و  مهتناها  ریقفلل و  سانلا  تقمل  هیعاد  رقفلا  کلذـک  قیقدـتلا و  زیکرتلا و  هبلـست  هریثکلا 

 … انماما لاجرلا  انیدیا و 

یناقلاط

هیام رقف  هک  ربب  هانپ  ادـخ  هب  نآ  زا  مکاـنمیب ، وت  رب  یـشیورد  زا  نم  مکرـسپ  دومرف : هیفنح  نب  دـمحم  دوخ  رـسپ  هب  ترـضح  نآ  «و 
« .تسا ینمشد  هدنزیگنارب  درخ و  هدننک  نادرگرس  نید و  رد  یتساک 

نآ زا  يا  هراـپ  همجرت  هب  هک  تسا  هدروآ  يرگناوت  یـشیورد و  هراـبرد  ار  زیمآ  تمکح  نانخـس  زا  ییاـه  هنوـمن  دـیدحلا  یبا  نبا 
ار يرگناوت  یموق  دـنا ، هدرک  فالتخا  رایـسب  نآ  رد  هک  تسا  مدرم  فـالتخا  دراوم  زا  هلأـسم  نیا  دـیوگ : یم  وا  .دوش  یم  هدنـسب 

هداهن مان  ریخ  ار  نآ  هدومرف و  فصو  ار  لام  لاعتم  دـنوادخ  دـنا : هتفگ  يرگناوت  نارادـفرط  .ار  یـشیورد  یموق  دـنا و  هداد  يرترب 
« .متشاد رت  تسود  دوخ  راگدرورپ  دای  زا  ار  ریخ  یتسود  نم  : » دیامرف یم  هک  اجنآ  رد  تسا ،

ار امـش  و  : » تسا هدومرف  دهد ، یم  هدعو  نانآ  هب  ناسحا  ماعنا و  هک  یلاح  رد  شیوخ و  ناگدنب  هب  دوخ  ياهتمعن  نایب  رد  نینچمه 
هلآ و هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  و  .مداد » رارق  ناوارف  هدرتسگ و  یلاـم  وا  يارب  : » تسا هدومرف  و  .دـناسر » یم  ددـم  نارـسپ  لاوما و  اـب 

يارب لاـم  : » تسا هدومرف  مه  و  .تسا » لاـم  نیمه  یناـهج  نیا  مدرم  ياهیگدنـسب  تسا و  یگدنـسب  هیاـم  لاـم  : » تسا هدومرف  مّلس 
« .تسا يا  هدیدنسپ  کمک  دنوادخ  زا  يراگزیهرپ 

هب فوقو  جح و  ریظن  دریگ ، یمن  تروص  لام  اب  زج  رایـسب  باوث  ياراد  گرزب و  ياهراک  هک  تسین  دیدرت  دـنا : هتفگ  نادـنمدرخ 
منیب و یمن  يرگناوت  زا  رتهب  ار  يزیچ  نید  زا  سپ  : » تسا هتفگ  يرعاش  .داهج  تاکز و  تاقدـص و  لاوما و  ندرک  فقو  تافرع و 

« .منیب یمن  یشیورد  زا  رتدب  ار  يزیچ  رفک  زا  سپ 

ار نتشیوخ  یمدآ  نوچ  هک  انامه  : » تسا هدومرف  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  یـشکرس  ببـس  يرگناوت  دنا : هتفگ  یـشیورد  نارادفرط 
یم هرانک  دـنادرگ و  یم  يور  میراد ، یم  ینازرا  تمعن  یمدآ  رب  نوچ  و  : » تسا هدومرف  زین  و  .دزرو ،» یم  یـشکرس  دـنیب ، رگناوت 

ار لام  لاعتم  دنوادخ  .تسا و  لام  هب  يرگناوت  زا  رتهب  سفن  يرگناوت  تسا و  یتسمرـس  هیام  يرگناوت  تسا : هدـش  هتفگ  و  .دریگ »
« .دنا هنتف  امش  دالوا  لاوما و  انامه  : » تسا هدومرف  هدرک و  شهوکن 

یشیورد میب  يرگناوت  رب  هکنآ  لاح  دور و  یم  يرگناوت  دیما  یشیورد  يارب  هک  ینیب  یمن  رگم  تسا : هدورس  وکین  هچ  هیهاتعلا  وبا 
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هب سوواط  هک  هنوگ  نامه  دزاـس ، یم  دوباـن  ار  یمدآ  يرگناوت  هاـگ  تسا : هتفگ  هدورـس و  وکین  هچ  ناینیـشیپ  زا  يرعاـش  .تسا و 
هیام یشیورد  دنا  هتفگ  .دنا و  هتفای  تاجن  ناشیورد - ناراب -  کبس  هک  تسا  هدمآ  ربخ  رد  .دوش و  یم  هدیربرـس  شلاب  رپ و  ببس 

.تسا يراب  نیگنس  هیام  يرگناوت  يراب و  کبس 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

: ِهَّیِفَنَْحلا ِْنبا  ِدَّمَُحم  ِِهْنبِال 

.ِْتقَْمِلل ٌهَیِعاَد  ، ِلْقَْعِلل ٌهَشَهْدَم  ِنیِّدِلل ! ٌهَصَْقنَم  َْرقَْفلا  َّنِإَف  ، ُْهنِم ِهّللِاب  ْذِعَتْساَف  َْرقَْفلا  َْکیَلَع  ُفاَخَأ  یِّنِإ  ، َّیَُنب اَی 

: دومرف هیفنح  نب  دمحم  شدنزرف  هب  مالسلا  هیلع  ماما 

یم شوشم  ار  لقع  مه  دـنک و  یم  صقان  ار  ناسنا  نید  مه  ، رقف هکارچ  ، ربب هانپ  ادـخ  هب  نآ  زا  سپ  مسرت  یم  وت  رب  رقف  زا  مدـنزرف !
هنامیکح راتفگ  نیا  رداصم  رد  هللا  همحر  بیطخ  هنامیکح : راتفگ  دنس   ) . .دنک یم  نیبدب  مدرم  هب  ار  وا  وا و  هب  ار  مدرم  مه  دزاس و 

یم لقن  مکحلا  ررغ  رد  يدُمآ  هحضاولا و  صئاصخلا  ررغ  رد  طاوطو  راربالا و  عیبر  رد  يرـشخمز  دننام  فیراعم  زا  يا  هدع  زا  ار 
( ( ،ج 4،ص 248 هغالبلا جهن  رداصم  ) .تسا هدش  هتفرگ  يرگید  عبانم  زا  دهد  یم  ناشن  هک  یتوافتم  تاریبعت  اب  اّما  دنک 

رقف موش  راثآ 

یم درامـش و  یمرب  هیفنح  نـب  دـمحم  شدـنزرف  يارب  ار  رقف  كانتـشحو  ءوـس و  راـثآ  ، هناـمیکح مـالک  نـیا  رد  مالـسلا  هـیلع  ماـما 
یِّنِإ ، َّیَُنب اَی  : ِهَّیِفَنَْحلا ِْنبا  ِدَّمَُحم  ِِهْنبِال  مالـسلا  هیلع  لاق  َو  ( ؛» ربب هانپ  ادخ  هب  نآ  زا  نیاربانب  مسرت ، یم  وت  رب  رقف  زا  نم  مدنزرف ! :» دیامرف

( . ُْهنِم ِهّللِاب  ْذِعَتْساَف  َْرقَْفلا  َْکیَلَع  ُفاَخَأ 

ار لقع  صقان و  ار  ناـسنا  نید  ، رقف اریز  :» دـیامرف یم  هدرک  ناـیب  اـنعمرپ  هاـتوک و  هلمج  هس  رد  ار  نآ  لـیلد  مالـسلا  هیلع  ماـما  دـعب 
( . ِْتقَْمِلل ٌهَیِعاَد  ، ِلْقَْعِلل ٌهَشَهْدَم  ِنیِّدِلل ! ٌهَصَْقنَم  َْرقَْفلا  َّنِإَف  ( ؛» دنک یم  نیبدب  مدرم  هب  ار  وا  وا و  هب  ار  مدرم  دزاس و  یم  شوشم 

نـشور شلیلد  دوش  یم  نید  ناصقن  ببـس  يداـم  رقف  هنوگچ  هک  نیا.تسا  يداـم  رقف  ، ینارون مـالک  نیا  رد  رقف  زا  روظنم  نیقی  هب 
ای دشابن و  نآ  مارح  لالح و  رکف  ، لام ندروآ  تسد  هب  يارب  دـهدب و  یناهانگ  هب  نت  تسا  نکمم  رقف  راشف  تحت  ناسنا  اریز  ، تسا

.درامشب لالح  دوخ  يارب  ار  تامرحم  زا  یضعب  رارطضا  ترورض و  ناونع  تحت 

قاّزر و ادـخ  هک  تسا  هدینـش  وس  کی  زا  اریز  دوش ، یم  ادـخ  هب  ناسنا  داـقتعا  لزلزت  ببـس  یهاـگ  رقف  هک  تسه  زین  لاـمتحا  نیا 
هب شنظ  ءوس  هیاـم  نیا  دـنیب و  یم  یتسدـگنت  رقف و  رد  ار  دوخ  رگید  فرط  زا  هدرک و  نیمـضت  ار  همه  قزر  تسا و  ناـسر  يزور 
مک ناسنا  رگا  صوصخ  هب  دریگ  یم  ار  ریقف  نماد  یلمع  صقن  مه  يداقتعا و  صقن  مه  نیاربانب  ، دوش یم  یهلا  ياه  هدعو  ادـخ و 

.دشاب تسس  وا  تاداقتعا  هیاپ  تیفرظ و 
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رد ار  ریقف  ناماد  لیبق  نیا  زا  يرگید  تافـص  لخب و  دسح و  هنیک و  اریز  ، دوش یم  لکـشم  راتفرگ  زین  یقالخا  رظن  زا  ، نیا رب  هفاضا 
.دریگ یم  تاقوا  زا  يرایسب 

دنـشاب هتـشاد  يدـنمورین  لقع  دـنچره  ریقف  هنـسرگ و  دارفا  هک  تسا  هدـش  تباث  هبرجت  هب  زین  دزاس  یم  شوشم  ار  لقع  هک  نیا  اما 
رکفت رب  تردق  دنوش و  یم  هابتشا  راتفرگ  یگدنز  هداس  لئاسم  رد  هاگ  یتح  دنهد و  یم  تسد  زا  ار  ندیـشیدنا  ندرک و  رکف  ناوت 

.دنهد یم  تسد  زا  یناشیرپ  رقف و  لیلد  هب  ار  يریگ  میمصت  و 

دنریگ و یم  هلـصاف  یـصخش  نینچ  زا  مدرم  هک  نیا  تسخن  : تسا ریـسفت  ود  ياراد  « ددرگ یم  ینیبدب  بجوم  ِْتقَْمِلل ؛ ٌهَیِعاد   » هلمج
دنک یم  رکف  تاـقوا  زا  يرایـسب  هکارچ  ، دریگ یم  هلـصاف  مدرم  زا  مه  وا  هک  نیا  رگید  دـننک و  یم  روصت  دوـخ  محازم  ار  وا  یتـح 

يدنسرخان مشخ و  وس  ود  زا  نیاربانب  ، دنا هدناشن  هایـس  كاخ  رب  ار  وا  هدروخ و  ار  وا  قح  دنا و  هدرک  مهارف  ار  وا  رقف  بابـسا  مدرم 
.دوش یم  لصاح 

انغ رقف و 

هب.میا هدرک  انغ  رقف و  دروم  رد  ییاه  ثحب  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  ـالوم  تاـملک  هب  هجوت  اـب  فلتخم  ياـه  تبـسانم  هب  نونک  اـت 
ثحب عوضوم  ود  نیا  دروم  رد  مالـسا  رظن  هرابرد  مه  زاب  تسا  مزال  ، تاهابتـشا ای  تاماهبا  زا  يا  هراـپ  عوضوم و  نیا  تیمها  ببس 

.مینک

هب ود  نیا  نارادـفرط  زا  کی  ره.دوش  یم  هدـید  یفالتخا  ، نادنمـشناد نایم  رد  ، رقف ای  تسا  لـضفا  يزاـین  یب  اـنغ و  اـیآ  هک  نیا  رد 
.دنا هدرک  لالدتسا  یمالسا  تایاور  ای  دیجم  نآرق  زا  یتایآ 

ِرْکِذ ْنَع  ِْریَْخلا  َّبُح  ُْتبَبْحَأ  یِّنِإ  : » دـننام ؛ تسا هدرک  دای  شباتک  رد  « ریخ » ریبعت اب  لاـم  زا  ادـخ  : دـنیوگ یم  اـنغ  تیلـضفا  نارادـفرط 
زین  2 َنِیبَْرقَْألا » ِْنیَِدلاْوِلل َو  ُهَّیِصَْولا  ًاْریَخ  َكَرَت  ْنِإ  : » میناوخ یم  تیصو  هیآ  رد  نینچمه.تسا  هدمآ  نامیلـس  ناتـساد  رد  هک   1 یِّبَر »

ثیدح رد  3 و  َنِیَنب » ٍلاْومَِأب َو  ْمُکْدِدُْمی  َو  : » دیامرف یم  هدرمـش  یهلا  مهم  ياه  تمعن  زا  یکی  ار  لام  ، مالـسلا هیلع  حون  ناتـساد  رد 
: تسا هدمآ  فورعم 

نشور مه  نآ  لیلد  ،ج 5،ص 71،ح 1 )  یفاک «. ) . تساوقت هب  ندیـسر  يارب  هلیـسو  نیرتهب  اـنغ  یَنِْغلا ؛ ِهَّللا  يَْوقَت  یَلَع  ُنْوَْعلا  َمِْعن  »
يرایسب تاجن  نمشد و  ربارب  رد  داهج  ، یملع ياه  تفرشیپ  ، مدرم تالکشم  لح  ، ریخ ياهراک  هب  ندیـسر  يارب  هک  نیا  نآ  تسا و 

.دنسر یمن  روما  نیا  زا  کی  چیه  هب  زگره  تسدیهت  دارفا  تسا و  يرورض  یلام  عبانم  ، ناهانگ عاونا  زا  مدرم  زا 

ًِالئاع َكَدَجَو  َو  : » دیوگ یم  هک  تسا  نیا  دراذگ  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  شا  یمارگ  ربمایپ  رب  دنوادخ  هک  ییاه  تنم  زا  یکی  زین 
هیآ 8) ، یحض «. ) . تخاس ینغ  زاین و  یب  تفای و  ریقف  ار  وت  دنوادخ  ؛ » ینْغَأَف

هب رقف  زا  هکلب  ، مییامن یمن  رقف  ياضاقت  زگره  مینک و  یم  يزاین  یب  انغ و  ياضاقت  دنوادخ  زا  اهاعد  زا  يرایسب  رد  اه  نیا  رب  هفاضا 
.دوش یم  هدرب  هانپ  دنوادخ 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 4046 

http://www.ghaemiyeh.com


: میناوخ یم  هدمآ  عبانم  زا  يرایسب  رد  هک  یفورعم  ياعد  رد 

حبص هک  ییاعد  رد  نینچمه  ،ج 92،ص 301،ح 1 ) راونالاراحب « . ) . َكاَوِس ْنَّمَع  َِکلْـضَِفب  َکِماَرَح َو  ْنَع  َِکلالَِحب  ِیِننْغَأ  َّمُهَّللا  »
: تسا هدمآ  دوش  یم  هدناوخ  ماش  و 

 ( ،ج 2،ص 526،ح 13 یفاک « . ) . ْرقَْفلا َنِم...َِکب  ُذوُعَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  »

* یغْطََیل َناْسنِْإلا  َّنِإ  ّالَک   » .درمـش یم  نایغط  هیام  ار  نآ  هک  دروخ  یم  مشچ  هب  انغ  تّمذـم  رد  یتایاور  تایآ و  رگید  يوس  زا  یلو 
: میدناوخ تمکح 58 )  ) راصق تاملک  نیمه  رد  1 و  ینْغَتْسا » ُهآَر  ْنَأ 

«. تساه توهش  همه  یلصا  هدام  ، لام ِتاَوَهَّشلا ؛ ُهَّداَم  ُلاَْملا  »

ثیدح 2 و  ٌهَْنِتف .» ْمُکُدالْوَأ  ْمُُکلاْومَأ َو  امَّنَأ  : » دیامرف یم  تسا و  هدرمش  شیامزآ ) هلیسو   ) هنتف و ار  دالوا  لاوما و  ، دیجم نآرق  زین 

 ( ،ج 69،ص 30 راونالا راحب   ) . .تسا روهشم  فورعم و  هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  هک  ُرِخَْتفَأ » ِِهب  يِرْخَف َو  ُْرقَْفلا  »
: میناوخ یم  نینچ  تسا  هدرک  لقن  یفاک  رد  هللا  همحر  ینیلک  هک  مالسلا  هیلع  یسوم  هب  باطخ  یسدق  ثیدح  رد 

! یـسوم يا  ُُهَتبوـُقُع ؛ ْتَلِّجُع  ٌْبنَذ  : ْلـُقَف ًـالِبْقُم  ینِْغلا  َْتیَأَر  اذا  َنیِحلاّـصلا َو  ِراعِِـشب  ًاـبحْرَم  ْلـُقَف  ًـالِبقُم  َْرقَفلا  َْتیَأَر  اذإ  یـسوم ! اـی  »
زا یهانگ  دبال  وگب  هدروآ  يور  انغ  ینیبب  هک  یماگنه  يدمآ و  شوخ  نیحلاص  راعـش  يا  وگب  هدروآ  يور  رقف  يدید  هک  یماگنه 

 ( ،ج 2،ص 263،ح 12 یفاک «. ) . تسا هدیسر  ارف  تعرس  هب  شتازاجم  هک  هدزرس  نم 

.دریگ یم  دوخ  هب  یصاخ  عضو  يا  هلحرم  رد  مادکره  ، رقف مه  دشاب و  دب  ای  بوخ  دناوت  یم  انغ  مه  هک  تسا  نیا  تقیقح 

تسا و هلیسو  نیرتهب  ، ددرگ یهلا  فادها  تفرشیپ  تلادع و  يارجا  ریخ و  ياهراک  ماجنا  يارب  یگدامآ  يزاین و  یب  ببس  انغ  رگا 
هب.تسا هلیسو  نیرتدب  ددرگ  ترخآ  زا  تلفغ  ادخ و  زا  يربخ  یب  يزاب و  سوه  یتسرپایند و  ضرا و  رد  داسف  نایغط و  ببس  رگا 

راختفا نیرتهب  دشاب  فافع  فافک و  هب  تعانق  اه و  یگتسباو  كرت  ایند و  هب  ییانتعا  یب  ، نتـسیز هداس  يانعم  هب  هاگره  رقف  ، سکع
هیاـم ددرگ  تعاـطا  زا  ندـنام  رود  ادـخ و  هب  نظءوس  ناـهانگ و  عاوـنا  هب  یگدوـلآ  نآ و  نیا و  هب  یگتـسباو  ببـس  رگا  اـما.تسا 

.تسا ترخآ  ایند و  رد  يراتفرگ  یتخبدب و 

.میهد یم  نایاپ  تسا  هدرمش  وکین  رایسب  ار  نآ  هللا  همحر  یسلجم  همالع  هک  یناهفصا  بغار  زا  یبلاج  مالک  اب  ار  نخس  نیا 

: دوش یم  لامعتسا  انعم  راهچ  رد  رقف  : دیوگ یم  تادرفم  باتک  رد  « رقف » هدام رد  وا 

: دومرف هراشا  نآ  هب  رطاف )» » هروس  15  ) هفیرش هیآ  رد  لاعتم  يادخ  هک  تادوجوم  همه  رد  ناسنا و  رد  يرورض  ياهزاین  دوجو  : لّوا
«. ُدیِمَْحلا ُِّینَْغلا  َوُه  ُهّللا  ِهّللا َو  َیلِإ  ُءارَقُْفلا  ُُمْتنَأ  ُساّنلا  اَهُّیَأ  ای  »

ِیف اوُرِـصْحُأ  َنیِذَّلا  ِءارَقُْفِلل  : » تسا هدـش  هراشا  نآ  هب  « هرقب » هروس هیآ 273  رد  هک  یگدـنز  لـیاسو  لاوما و  زا  ندوـب  تسد  هت  : مود
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«. ِهّللا ِلِیبَس 

يوبن روهشم  ثیدح  هک  تسین  دیعب  تسا و  زآ  صرح و  ،و  سفن رقف  : موس

.تسا سفن  يانغ  نآ  لباقم  هطقن  دشاب و  نآ  هب  هراشا  ،ج 2،ص 307،ح 4 ) یفاک « ) . ًاْرفُک َنوُکَی  ْنَأ  ُْرقَْفلا  َداَک  »

: تسا هدش  دراو  اعد  رد  هک  هنوگ  نامه  ، تسا راگدرورپ  كاپ  تاذ  هب  یگتسباو  زاین و  يانعم  هب  رقف  : مراهچ

،ج 69،ص 31) راونالا راحب  «. ) . نادرگ شیوخ  كاپ  تاذ  هب  هتسباو  ارم  ادنوادخ  ینعی  َْکَیلإ ؛ ِراِقْتفِْإلِاب  یِننْغا  َّمُهّللا  »

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said to his son Muhammed ibn al Hanafiyya: “O my son! I fear
lest destitution overtakes you. So, you should seek Allāh's protection from it because
destitution is [an indication of] a deficiency in religious beliefs, perplexity of the mind,

.' and it is conducive to hatred of obstinate people

ندیسرپ حیحص  شور  : 320 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ٌهِیبَش َفّسَعَتُملا  َِملاَعلا  ّنِإ  ِِملاَعلِاب َو  ٌهِیبَش  َمّلَعَتُملا  َلِهاَجلا  ّنِإَف  ًاتّنَعَت  لَأسَت  َال  ًاهّقَفَت َو  لَس  ٍهَلِـضعُم  نَع  َُهلَأَس  ٍلـِئاَِسل  مالـسلا  هیلع  َلاَـق  َو 
ِّتنَعَتُملا ِلِهاَجلِاب 

اه همجرت 

یتشد

ناداـن هک  نداد ،  رازآ  يارب  هن  سرپـب ، ندـیمهف  يارب  دومرف ) درک ، لاؤس  يا  هدـیچیپ  هلئـسم  یـصخش  : ) دومرف وا ، رب  ادـخ  دورد  و 
 !. تسا وج  هناهب  نادان  نوچ  فاصنا  یب  ياناد  انامه  و  تساناد ، دننامه  هدنریگ ، شزومآ 

يدیهش

ياناد تساناد و  دننامه  هدنزومآ  نادان  هک  نداد  رازآ  يارب  هن  سرپب  نتسناد  يارب  دومرف ]: دیسرپ  ار  یلکشم  وا  زا  هک  یـسک  هب  [و 
.تسارچ نوچ و  رپ  نادان  دننامه  فاصنا ، هار  زا  نورب 
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یلیبدرا

ارف هک  نادان  هک  یتسردب  سپ  ندرک  عازن  ههج  زا  سرپم  نتخومآ و  ههج  زا  سرپ  هلکـشم  هلئـسم  زا  هک  ار  هدننک  لاؤس  رم  دومرف  و 
نادانب تسا  دننام  یئوج  بلاغ  یهاریب و  رد  دشاب  هدنور  اناد  هک  یتسردب  انادب و  تسا  دننام  تسا  ملع  هدنریگ 

یتیآ

دنناـمه دزوـمآ ، یم  يزیچ  هک  یناداـن  اریز  .لدـج  دـصق  هب  هن  سرپـب ، ندـیمهف  يارب  دوـمرف : دیـسرپ ، یلکـشم  وا  زا  هک  یـسک  هب 
.دنام یم  نادان  هب  دهن  یم  نوریب  فاصنا  هریاد  زا  ياپ  هک  ییاناد  تساناد و 

نایراصنا

دای نادان  هک  ارچ   ، لباقم فرط  نتخادنا  یتخـس  هب  يارب  هن  ، سرپب ندـیمهف  يارب  : دومرف ، دیـسرپ وا  زا  یلکـشم  هک  یـسک  خـساپ  رد 
 . دنک یم  لاؤس  يرگید  تمحز  يارب  هک  تسا  ینادان  هب  هیبش  فاصنا  یب  ملاع  ،و  تسا ملاع  هب  هیبش  هدنریگ 

اه حرش 

يدنوار

تنعلا .کتلز و  بلطی  ءاج  اذا  اتنعتم  نالف  ینئاج  لاقی : تنعتلل  لئـسا ال  يا : اهقفت  لس  هلوق  .هلکـشم و  نع  يا : هلـضعم  نع  هلاس  و 
.قیرطلا ریغ  یلع  ذخالا  فسعتلا : .مثالا و  تنعلا : و  قاش ، رما  یف  عوقولا 

يردیک

.مثالا یف  عقوی  ام  فلکتل  يا ال  مثالا  تنعلا : و  هلزلا ، بلطل  ملعتلل ال  لس  يا  اتنعت : اهقفت ال  لهس  هلاسم ، نع  يا  هلضعم : نع  هلاس 

مثیم نبا 

یسک رب  راوشد  راک  ساوخرد  تنعت : لکشم ، هلاسم  هلظعم : دومرف : دیسرپ  ار  یلکشم  يو  زا  هک  یسک  خساپ  رد  مالسلا ) هیلع   ) ماما
يریگارف ددصرد  هک  ینادان  اریز  ندنکفا ، لکشم  هب  يارب  هن  نتخومآ  يارب  سرپب  ، ) نتفر ههاریب  فسعت : دبلط ، یم  يزیچ  وا  زا  هک 

هک دـیمهف  هدـننک  شـسرپ  راتفگ  زا  مالـسلا ) هیلع   ) ماما تسا .) نادان  ناس  هب  دور  یم  ههاریب  هب  هک  یملاع  اما  تساناد  دـننام  تسا 
هتـسیاش ي هچنآ  رب  تخادرپ  وا  ییامنهار  ندرک و  بدا  هب  خـساپ  زا  لـبق  هک  دوب  نیا  تسا ، مالـسلا ) هیلع   ) ماـما ندومزآ  شفدـه 
اهقفت و .تسا  دیفم  ناسنا  يارب  لوا  دروم  نوچ  نتخادـنا ، یتخـس  هب  ار  فرط  هن  یمهفزیچ  ینعی  تسا  ندیـسرپ  فدـه  شـسرپ و 

يارب لاوس  رب  يرمـضم  سایق  هلیـسو ي  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما دـنا ، هدـش  لاح  نیزگیاج  هک  دـنردصم  ود  ای  هل و  لوعفم  ود  اـتنعت 
نت ود  نآ  ندوب  كرتشم  هبش ، هجو  و  تسا ، ملاعلاب  هیبش  ملعتملا  لهاجلا  ناف  ترابع : نآ  يارغـص  هک  تسا  هدرک  بیغرت  شزومآ 

ار وا  شور  هک  تسا  هتـسیاش  دـشاب ، ملاـع  دـننام  هک  سک  ره  و  تسا : نینچ  نآ  ردـقم  ياربـک  .تسا و  دـصقم  یبـلط و  شناد  رد 
يرمضم سایق  هلیسو ي  هب  یلصا  دوصقم  زا  ریغ  يزیچ  هب  نآ  زا  فارحنا  و  شسرپ ، رد  تسردان  هار  هب  نتفر  زا  هاگنآ  .دشاب  هتشاد 
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دروم یب  ار  لاوس  یملاع  نانچ  هک  تسا  نآ  هبـش  هجو  و  دـشاب ، یم  لهجلاب  ملاـعلا …  ناـف  نآ : يارغـص  هک  تسا  هتـشاد  رذـحرب 
هیبش هک  سک  ره  و  تسا : نینچ  زین  ردقم  ياربک  و  دنک ، یم  اوران  تساوخرد  اجبان و  ياهشسرپ  نادان  نوچمه  دیامن و  یم  حرطم 

.دشاب رود  هب  تهابش  نیا  زا  ات  درک  بانتجا  وا  شور  زا  دیاب  دشاب  نانادان 

دیدحلا یبا 

[ ٍَهلَأْسَم  ] ٍهَلِضْعُم ْنَع  َُهلَأَس  ٍِلئاَِسل  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

[ َتِّنَعَتُْملَا  ] َفِّسَعَتُْملَا َِملاَْعلا  َّنِإ  ِِملاَْعلِاب َو  ٌهِیبَش  َمِّلَعَتُْملا  َلِهاَْجلا  َّنِإَف  ًاتُّنَعَت  ْلَأْسَت  ًاهُّقَفَت َو َال  ْلَس 

 . ِتِّنَعَتُْملَا ِلِهاَْجلِاب  ٌهِیبَش 

.تانعإلا قیرط  یلع  لاؤسلا  نع  ریثک  یهن  درو  دق 

لئاسملا و ال تاضماغ  هل  عضت  باوجلا و ال  یف  هتنعت  لاؤسلاب و ال  هیلع  رثکت  الأ  ملاعلا  قح  نم  هل  مالک  یف  نینمؤملا ع  ریمأ  لاـق  و 
نإ هترثع و  نبلطت  اثیدح و ال  هیلإ  نلقنت  ادحأ و ال  هدنع  نباتغت  ارـس و ال  هل  شفت  ضهن و ال  اذإ  هبوثب  ذخأت  لسک و ال  اذإ  هیلع  حلت 
یلإ کباحصأ  قبساف  هجاح  هل  تناک  اذإ  همامأ و  سلجت  هللا و ال  رمأ  اظفاح  ماد  ام  همظعت هللا  هرقوت و  نأ  کیلع  هترذعم و  تلبق  لز 

.هتمدخ

.دشر بلاط  تنأ  لأست و  نل  کنإ  سیلبإ  كاخأ  لس  هلأس  لئاسل  نیریس  نبا  لاق  و 

 . حضفن نأ  کیفکتسن  امک  حضفت  نأ  کیفکتسن  تنعن و  نأ  کب  ذوعن  امک  تنعت  نأ  کب  ذوعن  انإ  مهللا  اولاق  و 

همیلعت هیلع  مرح  تنعتلا  لاؤس  ذیملتلا  نم  ملعملا  سنآ  اذإ  اولاق  و 

یناشاک

يا هلکـشم  هلاسم  زا  درک  لاوس  هک  ار  يا  هدـننک  لاوس  رم  هلـضعم ) نع  هلاـس  لـئاسل   ) ترـضح نآ  دومرف  و  مالـسلا ) هیلع  لاـق  (و 
غارچ نتسج و  عازن  تهج  زا  سرپم  و  اتنعت ) لاست  و ال   ) نتسناد عرش  ماکحا  نتخومآ و  هقف  تهج  زا  ار  هلاسم  سرپب  اهقفت ) لئـسا  )

اناد هب  تسا  دننام  ملاعلاب ) هیبش   ) دشاب ملع  هدنریگارف  هک  ینادان  هک  یتسرد  هب  سپ  ملعتملا ) لهاجلا  ناف   ) نتخورفا هبلاغم  لدـج و 
نادان هب  تسا  دـننام  لهاجلاب ) هیبش   ) ییوج بلاـغ  یهاریب و  رد  دـشاب  هدـنور  هک  ییاـناد  هک  یتسرد  هب  و  فسعتملا ) ملاـعلا  نا  (و 

.نسحتسم ریغ  لدج ، يور  زا  تسا و  نسح  ملع ، بلط  يور  زا  لاوس  سپ 

یلمآ

ینیوزق

دصق هب  سرپم  و  ندرک ، مهف  قح  نتخومآ و  ینعی  .هقفت  دصق  هب  سرپب  دومن : لاوس  یلکشم  وا  زا  هک  یـسک  اب  ترـضح  نآ  دومرف 
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تسا باوص  رب  وا  هچ  تسا ، ملاع  هیبش  ملعتم  لهاج  هچ  نتخاس  رهاظ  دوخ  ملع  نتـسج و  هبلغ  نتخادنا و  يراوشد  رد  ینعی  تنعت 
لهاـج هیبـش  هبلغ  بلاـط  فاـصناان و  هاریب و  ینعی  .فسعتم  ملاـع  و  دراد ، ملع  لوصح  يارب  لـعفلا  بیرق  دادعتـسا  ملاـع و  وچمه 

.تسا هدنکفین  وا  لد  رب  رون  وا  ملع  و  تسا ، اطخ  رب  هک  تسا  تنعتم 

یجیهال

هیبش فسعتملا  ملاعلا  نا  ملاعلاب و  هیبش  ملعتملا  لهاجلا  ناف  اتنعت ، لاست  اهقفت و ال  لس  : » هلضعم نع  هلاس  لئاسل  مالـسلا  هیلع  لاق  و 
بلط يارب  زا  نک  لاوس  هک : ار  یلکشم  هلاسم ي  زا  دوب  هدرک  لاوس  هک  یلئاس  هب  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  تنعتملا ».)  ) لهاجلاب

تسا و دنمـشناد  هب  هیبش  شناد  بلاط  نآ  هک  قیقحت  هب  سپ  شزغل ، اـطخ و  طـلغ و  ندرک  بلط  يارب  زا  نکم  لاوس  ندرک و  مهف 
.تسا نادان  هب  هیبش  ملاظ  ياناد 

ییوخ

يا قاشلا  رمالا  وه  تنعلا و  بلط  تنعتلا  اتنعت  لاستال  و  تنعتلا )  ) .لاضعالا نم  جراخملا  هقیضلا  هبعصلا  هلئسملا  هلـضعملا :) : ) هغللا
کلذـک اضیا و  ملظلا  قیرطلا و  ریغ  یلع  ذـخالا  فسعلا :)  ) .هلداـجملا هبلاـغملاک و  هل  ملعلا  بلط  یغبنی  يذـلا  هجولا  ریغل  لئـستال 

.اتنعت لوق : اذک  و  هغلابملا ، هجو  یلع  لاحلا  دسم  دس  ردصم  وا  هل  لوعفم  اهقفت ، بارعالا : نیرحبلا .- عمجم  فاستعالا - فسعتلا و 
( اهقفت لس  : ) هلوقب لوالا  یلا  راشاف  لئاسلا  باوج  یف  ماعلل  ادح  و  ملاعلا ، نع  هلاوس  یف  ملعتملل  ادـح  مالـسلا ) هیلع   ) عضو ینعملا :

یلا جاتحی  امیف  هلاوس  نوکی  نا  دـبالف  همهفی ، باوجلا و  فرعی  نا  دـیریف  هلئـسملاب  لـهاجلا  نم  نوکی  نا  دـبال و  لاوسلا  حرط  يا 
ریغ وه  همهف و  باوجلا  هیلا  لصی  نم  وا  لـئاسلل  بعـصی  اـمع  لاوسلا  وا  هیلا  جاـتحیال  اـمع  لاوسلا  اـماف  یلمع ، هجو  یلع  هتفرعم و 

یناثلا یلا  مالسلا ) هیلع   ) هبن و  مالـسلا .) هیلع   ) هنع یهن  يذلا  تنعتلا  وه  و  بیجملا ، لئاسلا و  یلع  هقـشملا  الا  دیفی  الف  هیلع  لومعم 
لوقیف الا  احـضاو و  هفرعی  امب  لاوسلا  یلع  بیجی  نا  دبال و  هنع  لووسملا  نا  دوصقملا  و  لهاجلاب ) هیبش  فسعتملا  ملاعلا  نا   ) هلوقب

لئاـسلاب اـهیبش  نوکیف  هتحـص  ملعیـال  وا  لاوسلاـب  طـبریال  روما  ریرقتب  لـئاسلا  تیکـست  دـصق  يا  باوجلا  یف  فسعت  وـلف  يرداـال 
تاضماغ هل  عضتال  باوجلا و  یف  هتعتـال  لاوسلاـب و  هیلع  رثکتـال  نا  ملاـعلا  قح  نم  یلی : اـمیف  ملاـعلا  قح  هنع  يور  دـق  تنعتملا و 

نبلطتال و  اثیدح ، هیلا  نلقنتال  و  ادحا ، هدنع  نباتغتال  ارس و  هل  شفتال  و  ضهن ، اذا  هبوثب  ذخاتال  و  لسک ، اذا  هیلع  حلتال  و  لئاسملا ،
قبـساف هجاح  هل  تناک  اذا  و  هماما ، سلجتال  .هللا و  رما  اظفاح  مادام  همظعت هللا  هرقوت و  نا  کیلع  و  هترذـعم ، تلبق  تلز  نا  و  هترثع ،

و تسا ، اناد  دـننام  ملعم  نادان  اریز  سرپن ، نداد  رازآ  يارب  نک و  شـسرپ  ندـمیهف  يارب  دومرف : همجرتلا : .هتمدـخ  یلا  کباحـصا 
.تسا وگروز  نادان  دننام  وگفالخ  ياناد 

یساپسان ملاع و  ندرزآ  هن  یسانش *** تقیقح  يارب  زا  سرپب 

دوب لهاج  هچ  وگاوران  یلو   *** دوب ملاع  هچ  وجقح  درگاش  هک 

يرتشوش

( مالـسلا هیلع  ) هتبوجا یف  رـشع - ثلاثلا  لصفلا   ) هدـیدش هلاسم  يا : هلـضعم ) نع  هلاس  لئاسل  مالـسلا ) هیلع   ) لاق و  : ) فنـصملا لوق 
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اتنعتم ناک  و  ءاوکلا - نبا  نا  غبصالا  نع  هصئاصخ )  ) یف فنصملا  يور  .یجراخلا  ءاوکلا  نبا  ناک  لئاسلا  و  هلکشم ، هیلیثمتلا ) … 
هللا ملک  دق  مالسلا :) هیلع   ) لاقف یـسوم ؟ لبق  مدآ  دلو  نم  ادحا  ملک  له  یلاعت  هللا  نع  ینربخ  مالـسلا :) هیلع   ) هل لاق  لئاسملا - یف 
هیلع  ) لاق کلذ ؟ ناک  فیک  و  لاـقف : هفرعی  مل  ءاوکلا و  نبا  یلع  کـلذ  لـقثف  .باوجلا  هیلع  اودر  و  مهرجاـف ، مهرب و  هقلخ  عیمج 

تسلا مهسفنا  یلع  مهدهشا  مهتیرذ و  مهروهظ  نم  مدآ  ینب  نم  کبر  ذخا  ذا  و  : ) انیبنل لوقی  ذا  یلاعت  هللا  باتک  ارقت  اما  مالـسلا :)
نبا ماق  رابخالا :) هوفـص   ) نع .ءاوکلا و  نبا  ای  هللا  لوق  یف  عمـست  امک  باوجلا ، هیلع  اودر  همالک و  مهعمـسا  دـقف  یلب ) اولاق  مکبرب 

یمعا لیللاب  ریـصب  نع  و  لیللاب ، یمعا  راهنلاب  ریـصب  نع  و  راهنلاب ، ریـصب  لیللاب  ریـصب  نع  ینربخا  لاقف : مالـسلا ) هیلع   ) هیلا ءاوکلا 
نیذـلا لسرلاب  نمآ  لجر  اذـهف  راهنلاب  ریـصب  لیللاب  ریـصب  اما  کینعی ! ام ال  عدو  کینعی  امع  لس  هل : مالـسلا ) هیلع   ) لاـقف راـهنلاب ؟
ءایبنالا دـحج  لجرف  راهنلاب ، ریـصب  لیللاب  یمعا  اما  و  هراهن ، هلیل و  یف  رـصباف  هب  نماف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا كردا  و  اوضم ،

ءایبنالاب و نمآ  لجرف  لیللاب  ریـصب  راهنلاب  یمعا  اما  و  راهنلاب ، رـصبا  لـیللاب و  یمعف  هب  نماـف  یبنلا  كردا  بتکلا و  اوضم و  نیذـلا 
یف لووسملا  عاقیاب  يا : اتنعت ) لاست  و ال   ) اـمهفت يا : اـهقفت ) لـس  ( ) مالـسلا هیلع   ) هلوق .راـهنلاب  یمع  لـیللاب و  رـصباف  یبنلا  دـحج 

( مالـسلا هیلع  ) هتبوـجا یف  رـشع - ثلاـثلا  لـصفلا  ( ) اورذ تایراذـلا  و  : ) یلاـعت هلوـق  نع  هلاـس  ءاوـکلا  نبا  نا  يور  .هلزلا  هقـشملا و 
، اهقفت تئش  نا  اتنعت و  تئش  نا  کلاذب  امع  لس  نکل  و  هقفتمب ، تسل  تنعتم و  کناف  سلجا  هل : مالسلا ) هیلع   ) لاقف هیلیثمتلا ) … 

ملاعلا نا  و   ) هملعت امب  املاع  ریـصیف  ملعتیف  هقفتلا  هدـصق  نا  ثیح  ملاعلاب ) هیبش  ملعتملا  لـهاجلا  ناـف   ) .ربخلا حاـیرلا - یه  کـلی  و 
سیلف طلغ  وه  و  تنعتمل ) ( ) هیرـصملا  ) تداز .هلاهج و  عون  هلمع  نا  ثیح  لهاجلاب ) هیبش   ) قیرطلا ریغ  یلع  ذـخالا  يا : فسعتملا )

ملعتملا لـهاجلا  هیبـشتک  لـهاجلاب  فـسعتملا  ملاـعلا  هیبـشت  دارملا  ناـف  هل ، ینعم  ـال  و  هیطخلا ) مثیم و  نبا  دـیدحلا و  یبا  نـبا   ) یف
و سیلبا ! كاخا  اهنع  لاست  یتح  اهکسما  لئاسلل : لاق  هطولغا ، اهیف  هلاسم  نع  لئس  اذا  نیریـس  نبا  ناک  دیرفلا :) دقعلا   ) یف .ملاعلاب 

.ائیش هیلع  دری  ملف  بلعث ، یبان  عزن  مرحم  نع  سنا  نب  کلام  سیق ، نب  ورمع  لاس  هیف :

هینغم

باوجلا اذه  یموی ء  و  يده ، ریغ  یلع  یعاسلا  فسعتملا : و  اطخلا ، راهظا  هبلغلل و  ابلط  اتنعت : و  املعت ، اهقفت : و  هلکشملا ، هلـضعملا :
فلـصلاب و مظاعتیل  لاسی  نم  نیب  لمعی و  ملعیل و  لاسی  نم  نیب  ریبک  قرف  و  امهفتـسم ، ـال  اـنحتمم  هلاـس  لـئاسلا  نا  یلا  ماـمالا  نم 

.تاملظلا هیتلا و  یلا  هنع  فرحنی  اذه  و  هاجنلا ، يدهلا و  قیرط  دشنی  كاذ  ..هحاقولا 

هدبع

هدافتسالا دصقب  هایاعملا ال  دصقب  هیجحا  يا  هلضعم : نع  هلاس  … 

يرفعج

مالسالا ضیف 

سرپب تسا : هدومرف  اناد ) زا  شسرپ  شور  هرابرد   ) دیسرپ یلکشم  شیامزآ ) يور  زا   ) ترضح نآ  زا  هک  یسک  هب  مالسلا  هیلع  ماما 
تـسد هب  يارب  نوچ   ) دـنام ملاع  هب  ملع  هدـنریگ  ارف  نادان  اریز  نتخادـنا ، يراوشد  رد  دـصق  هب  سرپم  نتخومآ و  ندـیمهف و  يارب 

دنام نادان  هب  دـشاب ) يرترب  هبلغ و  بلاط   ) دـهن مدـق  ههاریب  رد  هک  یئاناد  و  هداهن ) مدـق  تسار  هار  رد  هتـشگ و  هداـمآ  ملع  ندروآ 
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(. دشاب یمن  هتسیاش  هک  ار  يزیچ  دبلط  یم  نادان  دننام  وا  نوچ  )

ینامز

ندـنکفا اپ  تسد و  هب  نتخادـنا و  تمحز  هب  يارب  لاوس  هک  هاگنآ  اما  تسا ، یعیبط  رما  کی  دـناد  یمن  ناسنا  هک  یبلاطم  زا  لاوس 
ره : ) هلمج زا  تسا  هدرک  شهوکن  نآ  زا  يددـتعم  دراوم  رد  نآرق  هک  تسا  هلداجم  عون  کی  تشز و  تسا  يراـک  دـشاب  وگنخس 

هدادن و تلهم  نانآ  هب  ادخ  ددرگ و  زوریپ  وا  رب  هتـساوخ  یم  طوبرمان  ياهفرح  اب  .دـشاب  طلـسم  دوخ  ربمایپ  رب  هتـشاد  میمـصت  یتلم 
(. تسا هتفرگ  ار  ناشنابیرگ  تخس  یباقع 

يزاریش دمحم  دیس 

لجـال يا  اـتنعت ) لئـست  ـال  و   ) ملعتلا مهفلا و  لـجال  يا  اـهقفت ) لـس  (: ) هلکـشم يا  - ) هظعم نع  هلئـس  لـئاسل  مالـسلا - هیلع  لاـق  و 
لیبس یف  اـمهیلک  ناـف  ملاـعلاب ) هیبش  ملعتملا  لـهاجلا  ناـف  - ) هقـشملا يا  تنعلا  یف  سفنلا  ءاـقلا  تنعتلا  و  تاراـمملا - هلداـجملا و 

یف امهیلک  نال  تنعتملا ) لهاجلاب  هیبش   ) ءایرلا هلداجملا و  ببسب  هقشملا  فسعلا و  یف  هسفن  یقلملا  فسعتملا ) ملاعلا  نا  و   ) تاجن
.هرخالا باوث  وا  ایندلا ، هداعس  هدافتسا  نودب  هقشم 

يوسوم

یلع ذـخالا  فسعتلا : .هنم  بلطی  نم  یلع  قاشلا  رمالا  بلط  تنعتلا : .جراخملا  هقیـضلا  لحلا  یلع  هبعـصلا  هلاسملا  هلـضعملا : هغللا :
هلاـسمب ملاـع  برف  نوصحی  ـال  مـالعالا  روهظلا و  بح  نودـیری  نیذـلا  نوریثـک و  نونحتمملا  نوفـسلفتملا و  حرـشلا : .قیرطلا  ریغ 

نوکت نا  یه  هحیـصنلا و  هذـهب  ههجاوف  مامالا  یلع  رم  سانلا  نم  جذومنلا  اذـه  کـنیهی و  وا  کـلجخیل  اـهیف  کـنحتمی  نا  لواـحی 
تناک اذا  لهاجلا  ناب  کلذ  هل  للع  لاحلا و  هیور  وا  ءازهتـسالا  وا  ناحتمالا  لجا  نم  هفرعملا ال  هیاردـلا و  مهفلا و  لجا  نم  هلاسملا 

دـصقی لاس ال  اذا  ملاعلا  امنیب  اومهفی  نا  لجا  نم  نولاسی  مهنا  ءاملعلا  هعیبط  نـال  ملاـعلاب  اـهیبش  هیرادـلا  مهفلا و  لـجا  نم  هتلاـسم 
 … هیاردلا مهفلا و  ریغل  اولاسی  نا  ءالهجلا  باد  نال  لهاجلاب  اهیبش  ناک  اتنعت  لب  مهفلا 

یناقلاط

هب هیبـش  هدـنزومآ  ناداـن  هک  نداد ، رازآ  يارب  هن  سرپـب  نتـسناد  يارب  دومرف : دیـسرپ ، وا  زا  ار  يراوـشد  هلأـسم  هک  يا  هدنـسرپ  هب  »
« .تسا نادان  نوچ  هار  زا  نوریب  ياناد  تساناد و 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

: ٍهَلِضْعُم ْنَع  َُهلَأَس  ٍِلئاَِسل 

، ِِملاَْعلِاب ٌْهِیبَش  َمِّلَعَتُْملا  َلِهاَْجلا  َّنِإَف  ، ًاتُّنَعَت ْلَأْسَت  َال  ،َو  ًاهُّقَفَت ْلَس 
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.ِتِّنَعَتُْملا ِلِهاَجلِاب  ٌهِیبَش  َفِّسَعَتُْملا  َِملاَْعلا  َّنِإ  َو 

: دومرف دیسرپ  ار  يا  هدیچیپ  هلئسم  ترضح  نآ  زا  هک  یسک  هب  مالسلا  هیلع  ماما 

هب هیبش  دراد  یمرب  ماگ  ملع  يریگارف  قیرط  رد  هک  یلهاـج  اریز  ، تمحز داـجیا  يارب  هن  ، نک شـسرپ  یهاـگآ  بسک  يارب  هراومه 
دنـس  ) . .دـنکفا یم  تمحز  هب  ار  دوخ  هک  تسا  یلهاج  هیبش  دراد  مخ  چـیپرپ و  لئاسم  رب  رارـصا  هراومه  هک  یملاع  تسا و  ملاـع 

لاصخ باتک  رد  یضر  دّیس  زا  شیپ  قودص  موحرم  ار  هنامیکح  راتفگ  نیا  : دسیون یم  رداصم  رد  بیطخ  موحرم  هنامیکح : راتفگ 
هیلع ماما  ار  نخـس  نیا  هک  دنک  یم  حیرـصت  زین  هدرک و  رکذ  ار  نآ  لاثمالا  عمجم  رد  ینادیم  نینچمه.تسا  هدروآ  عیارـشلا  للع  و 
منک لاؤس  امـش  زا  مهاوخ  یم  زیچ  دنچ  زا  نم  نانمؤمریما ! يا  : درک ضرع  هک  دومرف  نایب  دجـسم  رد  ماش  لها  زا  يدرم  هب  مالـسلا 

،ج 4،ص 249) هغالبلا جهن  رداصم  ) .درک نایب  ار  قوف  مالک  شخساپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما  هک 

وج هناهب  ناملاع  بلط و  تقیقح  نارگوجو  تسج 

شـسرپ اب  ار  بلط  قح  نارگوجو  تسج  نایم  قرف  هدرک و  نایب  ار  حیحـص  لاؤس  شور  هنامیکح  راـتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
يریگارف يارب  : دومرف دوب  هدرک  لاؤس  يا  هدیچیپ  هلئسم  زا  هک  یـسک  خساپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  » .دراد یم  نایب  وج  هناهب  ناگدننک 

: ٍهَلِضْعُم ْنَع  َُهلَأَس  ٍِلئاَِسل  مالسلا  هیلع  لاق  َو  ( ؛») ییوج هناهب  و   ) رسدرد داجیا  يارب  هن  ، نک لاؤس 

( . ًاتُّنَعَت ْلَأْسَت  َال  ،َو  ًاهُّقَفَت ْلَس 

.دزادنا یم  تمحز  هب  ار  ناسنا  هک  تسا  يا  هدیچیپ  هلئسم  يانعم  هب  هَلِضْعَم » »

.تسا ندنکفا  تمحز  هب  يانعم  هب  تنعت » »

ماگ ملع  يریگارف  ریسم  رد  هک  یلهاج  اریز  :» دیامرف یم  تسا ، یگرزب  سرد  دوخ  هک  دنک  یم  نایب  نخس  نیا  يارب  یلیلد  هاگ  نآ 
؛» تسا ندنکفا  تمحز  هب  ییوج و  هناهب  شفدـه  هک  تسا  یلهاج  هیبش  دور  یم  ههاریب  زا  هک  یملاع  تسا و  ملاع  هیبش  دراد  یمرب 

( . ِتِّنَعَتُْملا ِلِهاَجلِاب  ٌهِیبَش  َفِّسَعَتُْملا  َِملاَْعلا  َّنِإ  ،َو  ِِملاَْعلِاب ٌْهِیبَش  َمِّلَعَتُْملا  َلِهاَْجلا  َّنِإَف  )

.تسا نتفر  ههاریب  يانعم  هب  فُّسعَت » »

هدـنز دوخ  رد  ار  یبلط  قح  ییوج و  تقیقح  حور  دـیاب  ناسنا  تسخن  ، تالکـشم لح  بولطم و  هب  ندیـسر  يارب  هک  نیا  هب  هراشا 
هدرک يریگ  عضوم  لئاسم  زا  یضعب  هرابرد  ًالبق  ، ینادان لهج و  رثارب  هک  يدارفا.درب  دهاوخن  ییاج  هب  هار  تروص  نیا  ریغ  رد.دنک 

ای تفریذپ  دنهاوخن  دشاب  اه  نآ  لیم  فالخرب  ار  هچنآ  ره  نیقی  هب  دننک ، یم  لاؤس  وا  زا  دنور و  یم  یملاع  غارـس  هب  سپـس  دنا و 
ملاع غارس  هب  دوخ  تالکشم  لح  يارب  هدرکن و  لئاسم  هرابرد  یصاخ  يریگ  میمـصت  هک  یـسک  ، سکع هب.دننک  یم  دیدرت  نآ  رد 
هناهب ِملاع  نآ  تسا و  ملاع  هب  هیبش  یلهاج  نینچ  دزاس  هاگآ  رما  تقیقح  هب  ار  وا  هدز  رانک  ار  ینادان  لهج و  ياه  هدرپ  اـت  دور  یم 

.دریذپ یمن  تسوا  تالیامت  فالخرب  هک  ار  قح  فرح  زگره  نوچ  ، لهاج هیبش  ور  ههاریب  يوج 
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دجـسم رد  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  زا  یماش  مدرم  تالاؤس  ناونع  تحت  یباب  ، راونـالا راـحب  دـلج 10  رد  هللا  همحر  یـسلجم  همالع 
ریما هک  دنک  یم  لقن  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا.تسا  هدرک  رکذ  یطوسبم  رایسب  تروص  هب  ار  الاب  فیرش  مالک  هدرک و  نایب  هفوک 
ناشن نئارق  نوچ  و   ) درک ترـضح  نآ  زا  یتالاؤس  تساخرب و  یماش  يدرم  ، دوب هفوک  عماـج  دجـسم  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤم 
قیاـقح كرد  يارب  : دومرف مالـسلا  هیلع  ماـما  تسا ) ییوج  هناـهب  ناـحتما و  شروظنم  هکلب  تسین  قـح  هب  ندیـسر  شفدـه  داد  یم 

یماش درم  نآ.دـش  هجوتم  هنحـص  نیا  يوس  هب  مدرم  ياـه  مشچ  اـج  نیا  رد.ندـنکفا  تمحز  هب  ییوج و  هناـهب  يارب  هن  نک  لاؤس 
هراـبرد یتـالاؤس  هاـگ  نآ.دوب  روـن  ادـخ  قوـلخم  نیلوا  : دوـمرف دوـب ؟ هچ  دـیرفآ  ادـخ  هک  يزیچ  نیلوا  هد  ربـخ  نم  هب  : درک ضرع 

اـه و نامـسآ  رد  سیلبا  یعقاو  مـسا  دـم و  رزج و  دیـشروخ و  هاـم و  لوـط  »و  يرقلا ما  » هـب هـکم  ندـش  هدـیمان  اـه و  هوـک  شنیرفآ 
يرعـش هک  یـسک  نیلوا  مدآ و  ترـضح  رمع  رادقم  نز و  هب  تبـسن  درم  ثرا  ندوب  ربارب  ود  مدآ و  هب  مدآ  ندش  هدیمان  یگنوگچ 

 ) .تسا هدرک  رکذ  هحفـص  تشه  دودـح  رد  ار  نآ  یـسلجم  همالع  موحرم  هک  دیـسرپ  لیبق  نیا  زا  يرگید  داـیز  تـالاؤس  دورس و 
،ج 10،ص 75-83،ح 1) راونالا راحب  .

داتسا ربارب  رد  درگاش  هفیظو 

دهاوخ صقان  تیبرت  میلعت و  هلئـسم  اه  نآ  تیاـعر  نودـب  هک  دـنا  هدرمـشرب  یقوقح  مادـکره  ، ملعتم ملاـع و  يارب  قـالخا  ياـملع 
.تسالَقُع يانب  لقع و  لیلد  زا  هاگ  نآرق و  تایآ  ای  تایاور  زا  هتفرگرب  دراوم  زا  يرایسب  رد  قوقح  نیا.دوب 

: میناوخ یم  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  زا  یثیدح  رد 

اَمَّنِإَف ِِهتَبْحُـص  ِلوُِطب  ْرَجْـضَت  ِِهلْوَِقل َو ال  ًافالِخ  ٌنالُف  َلاَق  ٌنالُف َو  َلاَق  ِلْوَق  ْنِم  ِْرثُْکت  ـال  َو...َلاَؤُّسلا  ِْهیَلَع  َِرثُْکت  اـَل  ْنَأ  ِِملاَْـعلا  ِّقَح  ْنِم  َّنِإ  »
وا رـضحم  رد  و...ینکن  لاؤس  وا  زا  دایز  هک  تسا  نآ  ملاع  قح  ٌءْیَـش ؛ اَْهنِم  َکـْیَلَع  ُطُقْـسَی  یَتَم  اَِـهب  ُرَظَْتُنی  ِهَلْخَّنلا  ُلَـثَم  ِِملاَْـعلا  ُلَـثَم 
هک تسا  لخن  تخرد  لَثَم  ملاع  لَثَم  اریز  ، ینکن یتحاران  راهظا  وا  اب  تبحاصم  لوط  زا  ییامنن و  لقن  وا  دض  رب  ار  نآ  نیا و  راتفگ 

،ج 2،ص 43،ح 9) راونالا راحب  «. ). دزیر یم  ورف  يا  هویم  نآ  زا  یک  یشکب  راظتنا  دیاب 

: میناوخ یم  ترضح  نامه  زا  يرگید  ثیدح  رد 

ْعَطْقَت الَو  ِلْوَْقلا  َنْسُح  ُمَّلَعَت  اَـمَک  ِعاَِمتْـسِْالا  َنْسُح  ْمَّلَعَتَو  َلوُقَت  ْنَأ  یَلَع  َکـْنِم  َصَرْحَأ  َعَمْـسَت  ْنَأ  یَلَع  ْنُکَف  ِِملاَْـعلا  َیلِإ  َتْسَلَج  اَذِإ  »
نداد ارف  شوگ  بوخ  ونشب و  وا  زا  نک و  توکس  ییوگب  یتسه  لیام  هچنآ  زا  شیب  ینیـشن  یم  ملاع  دزن  هک  یماگنه  ِِهثیِدَح ؛ یَلَع 

 ( ،ح 11 نامه «. ) . نکم عطق  ار  وا  مالک  زگره  يزومآ و  یم  ار  نتفگ  نخس  بوخ  هک  هنوگ  نامه  زومایب  ار 

هلجع دیابن  ملاع  ربارب  رد  هک  تسا  نیا  زین  دوش  یم  هدافتسا  دیجم  نآرق  رد  مالسلا  امهیلع  رضخ  یـسوم و  ناتـساد  زا  هک  یتاکن  زا 
.دنک نایب  ار  تقیقح  ات  درک  ربص  دیاب  هکلب  ، داد ناشن  یبات  یب  و 

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib replied to a man who had asked him a difficult question with
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the following: “Ask me for understanding but do not ask for confusion, because the
ignorant person who tries to learn is like the learned man, but the learned man who

.” tries to create confusion is like the ignorant

تروشم رد  يربهر  تّیعطاق  : 321 تمکح

هراشا

توص
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ِینِعَطَأف َُکتیَصَع  نِإَف  يَرَأ  ّیَلَع َو  َریُِشت  نَأ  ََکل  ُهَیأَر  ِقفاَُوی  َمل  ٍءیَش  ِیف  ِهَیلِإ  َراَشَأ  دَق  ِساّبَعلا َو  ِنب  ِهّللا  ِدبَِعل  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

يأر هک  تسا  وت  رب  دومرف ) تشادـن و  لوبق  ار  نآ  ماـما  هک  داد  رظن  يا  هلئـسم  رد  ساـبع  نب  هّللا  دـبع  : ) دومرف وا ، رب  ادـخ  دورد  و 
هب ساّبع  نبا  ینک [".!  تعاطا  دیاب  مداد  نامرف  وت  رظن  فالخ  رگا  هاگنآ  مشیدـنیب ، نآ  نوماریپ  دـیاب  نم  و  ییوگب ، نم  هب  ار  دوخ 
وا خساپ  رد  ماما  دـنک ، لزع  ار  وا  تکلمم ، عاضوا  ندـش  مارآ  زا  سپ  درادـهگن و  یقاب  دوخ  راک  رب  ار  هیواعم  ات  داد  داهنـشیپ  ماما 

([ يربط ج 6 ص 3089 خیرات   ) .دومرف ار  نخس  نیا 

يدیهش

متفریذپن رگا  یهد و  رظن  نم  هب  هک  تسار  وت  دومرف ]: دوبن  نآ  قفاوم  ماما  دوب و  هداد  هک  يرظن  هراب  رد  سابع  رـسپ  هّللا  دـبع  هب  [و 
.ینک تعاطا  نم  زا 

یلیبدرا

تـسارت رم  ار  وا  دیدباوص  يار  رم  دوبن  قفاوم  هک  يزیچ  رد  ترـضح  نآ  رب  درک  تراشا  هک  یتلاح  رد  سابع  هَّللا  دبع  رم  دومرف  و 
نآ هک  دـنا  هدرک  تیاور  ار  وا  رم  نک  تعاطا  سپ  ار  وت  مربن  نامرف  هاگ  ره  سپ  ارنآ  منیب  هب  هک  تسا  رم  نم و  رب  ینک  تراشا  هک 

دینـش سپ  برع  زا  تسیا  هلیبق  هک  نییمابـشب  تشذگب  نیفـص  گنج  زا  دوب  هدنیآ  هک  ینیح  رد  هفوکب  دـمآ  هک  یتقو  رد  ترـضح 
دوخ موق  نایعا  زا  دوب  یمابش و  لیبحرش  نب  ثراح  ترضح  نآ  يوسب  دمآ  نوریب  لاح  نآ  رد  نیفص و  ناگتـشک  رب  ار  نانز  هیرگ 

ور ندرک و  هلان  نیا  زا  ار  ناشیا  دـینک  یمن  یهن  ایآ  مونـش  یم  هچنآ  رب  امـش  نانز  امـش  رب  دـنا  هدـش  بلاغ  ایآ  ار  وا  رم  دومرف  سپ 
هنتف نم  لثم  اب  وت  دننام  نتفر  هک  یتسردب  سپ  درگ  زاب  هک  ار  وا  دومرف  سپ  دوب  راوس  ترضح  نآ  ترضح و  نآ  اب  دورب  هک  دروآ 

نمؤم يارب  تسیراوخ  لحم  مکاح و و  يارب  تسالب  و 
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یتیآ

نم .یهن  نایم  رد  نم  اب  ار  دوخ  يأر  هک  تسا  وت  رب  دومرف : دوبن ، شرظن  قفاوم  دوب و  هداد  هک  ییأر  دروم  رد  سابع  نب  هللا  دـبع  هب 
.ینک تعاطا  نم  يأر  زا  وت  دیاب  متفریذپن ، رگا  مرگن ، یم  نآ  رد 

نایراصنا

ینک هئارا  نم  هب  ار  دوخ  يأر  هک  تسوت  رب  : دومرف ، دوبن ماما  يأر  قفاوم  هک  وا  زا  يرظن  هراب  رد  سابع  نب  هّللا  دـبع  هب  ترـضح  نآ 
 . نک تعاطا  ارم  متفریذپن  ار  ترظن  هک  ینامز  مشیدنیب ، مه  نم  و 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

سانلا عیاب  فرصنا  املف  نافع ، نب  نامثع  ههج  نم  مسوملاریما  ناک  اجاح و  هکم  نم  فرصنا  نیح  سابعلا  نب  هللادبع  هیلع  راشا  ع -
باتک هحلط  نبال  بتکاف  سانلا ، لیاوغ  نمآ  انا ال  عقو و  دق  رما  اذه  نینموملاریما  لاق  سابعلا و  نب  هللادبع  هعیابف  مالـسلا ، هیلع  ایلع 

هبارقلا و رکذا  هیواـعم و  یلا  بتکا  کلذـک و  .ریبزلا  هحلط و  بلق  بیط  اـمهمرکا و  هفوـکلا و  هیـالو  ریبزلا  نبـال  و  هرـصبلا ، هیـالو 
هنیدملا یلا  هعداف  کفلاخ  نا  هلاح و  یلع  هکرتاف  هللا  هعاط  و  کتنس ، یلع  يرج  و  کعیابی ، یتح  ماشلا  هیالو  هیلا  ضوف  و  هلـصلا ،

نبای کل  يریغ و  ایندب  ینید  دسفا  نا  هللا  ذاعم  نینموملاریما : لاقف  هنتفلا  راحب  جومی  ءامهدـلا و ال  نکـسی  یتح  رخآ  هلدـب  لعجا  و 
.هرخآ یلا  یلع  ریشت  نا  سابع 

مثیم نبا 

وت رب  : ) دومرف وا  هب  دوبن ، راوـگرزب  نآ  رظن  قـفاوم  هک  درک  یم  ییاـمنهار  يزیچ  هب  ار  وا  ساـبع  نبا  هک  یتـقو  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما
لقن .نک ) يوریپ  نم  زا  وت  مدرکن  يوریپ  وت  زا  نم  رگا  هاگنآ  مرگن ، یم  نآ  رد  ار  دوخ  حالـص  نم  ینک و  ییامنهار  ارم  هک  تسا 
نیا نینموملاریما  ای  تفگ : سابع  نبا  دـندوب ، هدرک  تعیب  يو  اب  هکم  رد  مدرم  هک  جـح  رفـس  زا  ع   ) ماما تشگزاـب  عقوم  دـنا  هدرک 

هب و  دـینک ، رداص  ار  هفوک  تیالو  مکح  ریبز  يارب  هرـصب و  تیالو  مکح  هحلط  يارب  دور ، یم  مدرم  بوشآ  میب  تسا ، یمهم  راـک 
رگا دنک ، تعیب  امـش  اب  ات  دـییامرف  تیبثت  ار  وا  ماش  تموکح  رد  دـینک و  دای  تبـسن ، يدـنواشیوخ و  زا  دیـسیونب و  يا  همان  هیواعم 

دیهاوخب و هنیدم  هب  هاگنآ  درک ، تفلاخم  رگا  و  دیراذگاو ، دوخ  لاح  هب  ار  وا  درک ، تعاطا  ادخ  رما  امـش و  شور  زا  درک و  تعیب 
رطاخ هب  ار  دوخ  نید  هک  نیا  زا  ادخ  هب  مرب  یم  هانپ  دومرف : مالسلا ) هیلع   ) ماما دندرگن ! مطالتم  بوشآ  ياهایرد  ات  دینک  شـضوع 

( يرا  ) لوعفم مرگن  یم  نآ  رد  ار  دوخ  حالـص  نم  ینک و  ییامنهار  ار  ام  هک  تسا  وت  رب  سابع  دـنزرف  مزاس ! هاـبت  نارگید  ياـیند 
بجاو ار  دوخ  زا  تعاطا  مالـسلا ) هیلع   ) ماما مشیدنا ، یم  ار  تحلـصم  تهج  نم  ینعی : تسا ، هدش  فذح  تسا  هدوب  مولعم  نوچ 

.تسا رتالاب  رترب و  وا  رظن  دید ، تحلصم  يراک  رد  رگا  سپ  تسا  رتالاب  شا  هشیدنا  تسا و  ماما  هک  ور  نآ  زا  هتسناد 

دیدحلا یبا 
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 [ ُْهنَع ُهَّللا  َیِضَر  ِساَّبَْعلا [  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَِعل  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

[ اَذِإَف  ] ْنِإَف يَرَأ  َّیَلَع َو  َریُِشت  ْنَأ  ََکل  ُهَیْأَر  ِْقفاَُوی  َْمل  ٍءْیَش  ِیف  ِْهَیلِإ  َراَشَأ  ْدَق  َو 

 . ِینْعِطَأَف َُکْتیَصَع 

نم فرع  دـق  مامإلا  نأ  ملعی  ملـسی و  عیطی و  نأ  لبقی  الف  رمأب  هیلع  ریـشی  نم  یلع  بجاولاف  اریبدـت  ایأر و  هیعرلا  نم  لـضفأ  ماـمإلا 
.فرعی مل  ام  هحلصملا 

هبقاعلا بیع  فافـشتسا  هرظنلا و  حرطم  دـعب  یف  ایاعرلا  یلع  هاعرلا  لـضف  ـال  ول  هلئاـسر و  ضعب  یف  هلوق  یف  یباـصلا  نسحأ  دـقل  و 
مامإلا نع  مومأملا  ینغتسا  ماهفألا و  تبراقت  مادقألا و  تواستل 

یناشاک

نآ رب  درک  هراشا  هک  یتقو  هیلع ) راشا  دـق  و   ) ار ساـبع  نب  هللادـبع  رم  ترـضح  نآ  دومرف  و  ساـبعلا ) هللادـبعل  مالـسلا  هیلع  لاـق  (و 
ماـش و رد  دوب  هیواـعم  تراـما  ربـخ  نآ  بصنم و  یلاـع  نآ  يار  اـب  دوبن  قفاوم  هک  يزیچ  رد  هیار ) قـفاوی  مل  یـش ء  یف   ) ترـضح
اب دـندرک  تعیب  نامدرم  دـش و  هتـشک  نوچ  نامثع  هک  تسا  نآ  هصق  نیا  لمجم  .هفوک و  لها  هرـصب و  لها  رب  ریبز  هحلط و  تیلوت 

دـش عقاو  تعیب  رما  نینموملاریما ! ای  تفگ  درک و  تعیب  دمآ و  ترـضح  نآ  تمدخ  هب  سابع  نب  هللادـبع  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما 
.راد و ررقم  وا  رب  ار  هرـصب  تیالو  و  تلامتـسا ، رب  لمتـشم  هحلط  يارب  سیونب  یباتک  .نامز  لها  رکم  لیح و  زا  متـسین  عقاو  نم  اما 

.دشاب ناشیا  یشوخلد  بجوم  هک  يزیچ  يامرف  جرد  تباتک  نآ  رد  نادرگ و  ملـسم  وا  رب  هفوک  تموکح  ریبز و  يارب  يرگید  همان 
دیایب و ات  يامنزاب  يو  هب  ماش  تیالو  ضیوفت  ماحرا و  هلص  تبرق و  رکذ  وا  تباتک  رد  يامرف و  راک  هویش  نیا  هیواعم  اب  نینچمه  و 

راحب ات  يامرف  بصن  يرگید  وا  ياج  هب  الا  درک و  دیاب  شلمع  وت  هدومرف  هب  راچان  تفریذپ  تروص  نیا  رگا  سپ  .دنک  تعیب  وت  اب 
زا مروآ  داسف  هب  ار  دوخ  نید  نم  هک  هللاذاعم  سابع ! نبا  يا  هک  دومرف  .دیدن  قفاوم  ار  يار  نیا  ترـضح  نآ  .دـیاینرد  جوم  هب  نتف 

میامن لمات  ار و  يار  نآ  منیبب  هک  تسا  ارم  و  يرا ) و   ) نم رب  ینک  هراـشا  هک  تسا  ار  وت  رم  یلع ) ریـشت  نا  کـل   ) ریغ ياـیند  يارب 
ارم و نک  تعاطا  سپ  ینعطاف )  ) نآ داسف  هب  نم  ملع  هطساو  هب  ار  وت  مربن  نامرف  نوچ  سپ  کتیـصع ) اذاف   ) نآ داسف  تحـص و  رد 

.شاب نامرف  داقنم 

یلمآ

ینیوزق

هکنیا تسا  ار  وت  خـلا ) نا  کـل   ) دوبن ترـضح  نآ  يار  قفاوم  هک  ار  يزیچ  ترـضح  رب  درک  یم  هراـشا  وا  ساـبع و  نبا  اـب  دوـمرف 
ار وت  نوچ  نآ  رد  ار  شیوخ  يار  منیب  یم  نم  یئوگب و  نم  اب  تروشم  هجو  رب  یناد  لقع  حالـص  هچنآ  ینعی  .نم  رب  ینک  تراـشا 

ترضح نآ  هک  دید  یم  نآ  رد  حالص  سابع  نبا  دش  ققحتم  ترـضح  نآ  رب  فالخ  نوچ  دنیوگ : .نک  تعاطا  ارم  منک  تیـصعم 
هب ترضح  و  ناشیا ، بولق  فیلات  تلامتسا و  يارب  دهد  ریبز  هب  ار  هفوک  هحلط و  هب  ار  هرصب  تیالو  دراذگ و  هیواعم  اب  ماش  يدنچ 

تفالخ و عاونا  رگید  وچمه  ار  لوسر  تفالخ  هک  هماع  رثکا  داقتعا  و  منادرگن ، دـساف  اـیند  يارب  نید  تفگ : تشگن و  یـضار  نآ 
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.دوب باوص  دز  یم  يار  نآ  لثم  هک  مه  يرگید  ای  سابع  نبا  يار  هک  تسا  نآ  دنناد  يویند  تنطلس 

یجیهال

« .ینعطاف کتیصع  ناف  يرا ، یلع و  ریـشت  نا  کل  : » هیار قفاوی  مل  یـش ء  یف  هیلع  راشا  دق  سابعلا و  نب  هللادبعل  مالـسلا  هیلع  لاق  و 
يار و قفاوم  هک  ار  يرما  رد  تحلـصم  مالـسلا  هیلع  وا  هب  هدومن  هک  یتلاح  رد  ار  سابع  رـسپ  هللادبع  رم  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و 

تفلاخم هاـگره  سپ  رما  نآ  رد  منک  یم  لـمات  منیب و  یم  نم  نم و  هب  ار  یتحلـصم  یئاـمنب  هک  تسا  وت  يارب  زا  هک  دوبن  وا  ریبدـت 
.ارم نک  يوریپ  تعاطا و  وت  سپ  مدرک ، وت  يار 

ییوخ

فذـح و  مثیم : نبا  لوقف  موهفملا ، ماـهبا  مومعلا و  هداـفال  هلوعفم  كرتـف  مزـاللا  هلزنم  لزن  يرا : و  مالـسلا :) هیلع   ) هلوـق بارعـالا :
هعیاب دـق  اجاح و  هکم  نم  هفارـصنا  دـنع  مالـسلا ) هیلع   ) هیلع راشا  هنا  يور  مثیم : نبا  لاق  ینعملا : .هجوب  سیل  هب ، ملعلل  يار  لوعفم 

و هفوکلا ، هیالوب  ریبزلل  و  هرـصبلا ، هیالوب  هحلطل  بتکاف  هیف ، سانلا  لئاوغ  فاخی  میظع  رما  اذـه  نا  نینموملاریما  اـی  لاـق : و  ساـنلا ،
رتاف هللا  هعاط  کتنـس و  یلع  يرج  کعیاب و  ناف  کعیابی ، یتح  ماشلا  هیالو  یلع  هرقا  هلـصلا و  هبارقلا و  هرکذ  هیواـعم و  یلا  بتکا 
ینید دسفا  نا  هللا  ذاعم  مالـسلا :) هیلع   ) لاقف هنتفلا ، راحب  جومت  و ال  هریغب ، هلدـبا  هنیدـملا و  یلا  هعداف  کفلاخ  نا  و  هلاح ، یلع  هک 

هسایرلا بح  و  قحلل ، نوداقنیال  مهنا  موقلا و  ایاون  ملعی  مالـسلا ) هیلع   ) هناک لوقا : .يراو  ریـشت  نا  سابع  نبا  ای  کل  و  يریغ ، ایندب 
هملع و  هثیبخلا ، مهدصاقم  ءارو  یعسلا  همالا و  رما  قیرفت  یف  هب  اوکـسمت  نیملـسملا  یلع  هیالولا  یف  هذافنا  اولان  ول  و  مهبولق ، یمعا 

زا سپ  سابع  نبا  نوچ  همجرتلا : مالسلا .) هیلع   ) يولولا هبلق  یف  فذقب  اما  و  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نم  رابخاب  اما  رمالا  اذهب 
هنتف نآ  رد  ار  مدرم  تسا و  گرزب  تفالخ  راک  نینموملاریما  ای  درک : ضرع  ترضح  نآ  هب  تشگرب  هکم  زا  يو  اب  نیملـسم  تعیب 

ار محر  هلـص  یـشیوخ و  نک و  اورمکح  امـش  رب  ار  هیواعم  و  ریبزب ، ار  هفوک  تموکح  و  هدـب ، هحلطب  ار  هرـصب  تموکح  تسا ، اـه 
ار وا  دومن  ادـخ  تعاطا  درک و  لمع  وت  شور  هب  درک و  تعیب  رگا  و  دـنک ، تعیب  وت  اب  ات  رازگاو  شماـش  تموکحب  روآ و  شداـیب 
رد رواین ، جومب  ار  هنتف  ياهایرد  نک ، روماـم  شیاـجب  يرگید  نک و  بلط  شا  هنیدـم  هب  درک  تفلاـخم  رگا  و  رازگاو ، دوخ  لاـحب 

.ینک تعاطا  نم  زا  دیاب  مدرک  تفلاخم  وت  اب  رگا  و  منزب ، يار  نم  یهدب و  داهنشیپ  نمب  دیاب  وت  دومرف : وا  خساپ 

يرتشوش

یبا نبا   ) یف اـمک  ینعطاـف ) کتیـصع  اذاـف  : ) باوصلا و  هیرـصملا )  ) یف اذـکه  لوقا : مالـسلا )) هیلع   ) هتعیب یف  نوثـالثلا - لـصفلا  )
یبا نبا   ) یف و  هللا ،) همحر  (: ) سابع نب  هللادـبعل   ) هلوق دـعب  مثیم ) نبا   ) یف .هدنـس و  نم  یتای  اـم  و  هیطخلا )  ) و مثیم ) نبا  دـیدحلا و 

( مالـسلا هیلع   ) هیلع راشا  هریغملا  نا  ناونعلا : یف  لصالا  نا  مث  یـشب ء .) (: ) یـش ء یف   ) لدب لوالا  یف  و  هنع ،) هللا  یـضر  (: ) دیدحلا
هیلع  ) لبقی ملف  هتنطلـس ، رما  رقتـسی  یتح  ءاش ، نا  هلزعی  مث  ماشلا ، مالـسلا )) هیلع   ) هتعیب یف  نوثـالثلا - لـصفلا   ) یلع هیواـعم  ءاـقباب 
یفف .لاق  ام  هل  مالـسلا ) هیلع   ) لاقف کلذ ، مالـسلا ) هیلع   ) هلوبق یلع  رـصا  هریغملا و  يار  قدـصف  ساـبع  نبا  ءاـج  مث  هنم ، مالـسلا )

هـسمخب نامثع  لتق  دعب  هکم  نم  هنیدـملا  تمدـق  سابع : نبا  لاق  لاق : لاله  یبا  نع  دعـس ، نب  ماشه  نع  يدـقاولا  يور  يربطلا :) )
یتم یل : لاق  یلع و  ملـسف  هریغملا  جرخف  هعاس  بابلاب  تسلجف  .هریغملا  هدـنع  یل : لیقف  هیلع ، لخدا  مالـسلا ) هیلع   ) ایلع تئجف  مایا 
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دعب ینءاج  لاـق : کـب ؟ ـالخ  مل  هریغملا و  ناـش  نع  ینربخا  هل : تلقف  مالـسلا ) هیلع   ) یلع یلع  تلخد  مث  هعاـسلا ، تلقف : تمدـق ؟
کیلع ریـشا  ینا  و  حـصان ، کل  ینا  سانلا و  هیقب  تنا  صیخر و  حـصنلا  نا  یل : لاقف  تلعفف  ینلخا ، یل : لاقف  نیمویب  نامثع  لتقم 

نم تررقا  تببحا و  نم  تلزع  کل  رمالا  نامطا  كوعیاب و  اذاف  مهلامعا ، یلع  مهتابثاب  مهیلا  بتکاف  اذه ، کماع  نامثع  لامع  درب 
كرتا تئـش و  نم  عزناـف  یلع  تیبا  دـق  تنک  ناـف  لاـقف : .يرما  یف  یندـلا  یطعا  ـال  ینید و  یف  نهادا  ـال  هللا  و  هل : تلقف  .تـببحا 

هللا ال ال و  هل : تلقف  .اهلک  ماشلا  هالو  دق  رمع  ناک  هتابثا  یف  هجح  کل  و  هنم ، عمـسی  ماشلا  لها  یف  وه  و  هارج ، هیواعمل  ناف  هیواعم 
مث یلع ، تیباف  ترـشا  امب  کیلع  ترـشا  ینا  یل : لاقف  مویلا  داع  مث  هب ، راشا  ام  یلع  يدنع  نم  جرخف  .ادبا  نیموی  هیواعم  لمعتـسا 

یلعل تلقف  سابع : نبا  لاقف  .هسلد  كرما  یف  نوکی  و ال  هعدخب ، كرما  ذـخات  نا  کل  یغبنی  ال  بیـصم ، تنا  اذاف  رمالا  یف  ترظن 
یلعف کل  عیاب  ناف  هیواعم ، تبثت  ناب  کیلع  ریشا  انا  و  کشغف ، رخالا  اما  و  کحصن ، دقف  کیلع  هب  راشا  ام  لوا  اما  مالـسلا :) هیلع  )

سفنلا تلاغ  ام  اذا  راعب  زجاع  ریغ  اهتم  نا  هتیم  ام  لثمت : مث  فیـسلا ، الا  هیطعا  ـال  هللا  ـال و  مالـسلا :) هیلع   ) لاـقف هلزنم ، نم  هعلقا  نا 
نئل هللا  اما و  هل : تلقف  .یلب  لاقف : هعدخ ؟ برحلا  لوقی : هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا تعمس  اما  برحلاب ، براب  تسل  تلقف : اهلوغ 
ناک ام  نوفرعی  رومالا ال  ربد  یف  نورظنی  مالـسلا )) هیلع   ) هتعیب یف  نوثالثلا - لصفلا   ) مهنکرتال و  درو ، دـعب  مهب  نردـصال  ینتعطا 
ناف يرا  یلع و  ریشت  یـش ء  یف  هیواعم  تاینه  کتاینه و  نم  تسل  سابع  نبای  : ) لاقف .کل  مثا  کیلع و ال  ناصقن  ریغ  یف  اههجو 

و مالسلا ) هیلع   ) هیلع هکم  نم  همودق  یف  سابع  نبا  نع  اربخ  يور  .هعاطلا و  يدنع  کل  ام  رسیا  نا  لعفا ، تلقف : ینعطاف ) کتیصع 
(: مالـسلا هیلع   ) هل سابع  نبا  لاقف  .لوالاک  ایناث  ـالوا و  هریغملا  هیلع  راـشا  اـم  ساـبع  نبـال  لاـق  مالـسلا ) هیلع   ) هنا و  هریغملا ، هدـنع 

: نولوقی مهلزعت  یتم  و  رمالا ، اذه  یلو  نمب  نولابی  مهتبثت ال  یتمف  ایند ، لها  هباحـصا  هیواعم و  نا  ملعت  کنال  یلوالا  یف  کحـصن 
هحلط نمآ  ینا ال  عم  قارعلا ، لها  ماشلا و  لها  کیلع  ضقتنیف  کیلع ، نوبلوی  انبحاص و  لتق  وه  و  يروش ، ریغب  رمالا  اذه  ذـخا  دـق 
ایندـلا لـجاع  یف  ریخ  کـلذ  نا  کـشا  اـم  هللا  وـف  مهرارقا ، نـم  ترکذ  اـم  اـما  هـل : مالـسلا ) هـیلع   ) لاـقف .کـیلع  ارکی  نا  ریبزلا  و 

نا و  ریخ ، مهل  کلذف  اولبقا  ناف  ادـبا ، ادـحا  مهنم  یلوا  هللا ال  وف  نامثع ، لامعب  هفرعملا  قحلا و  نم  ینمزلی  يذـلا  اما  و  اهحالـصال ،
ناک هللا ال  و  لاق : یباف و  .هدـعو  هنمف  هیواعم  یلا  بتکا  مالـسلا :) هیلع   ) هل سابع  نبا  لاق  لاـق - نا  یلا  فیـسلا - مهل  تلذـب  اوربدا 

و مالسلا ،) هیلع   ) نسحلاب سابع  نبا  باعیتسالا )  ) بحاص لیدبت  اما  و  هجورم ،)  ) یف يدوعسملا  نیربخلا  نومـضمب  ربع  .ادبا و  اذه 
نیب و  مالسلا ) هیلع   ) هنیب ناتـش  مث  مالـسلا )) هیلع   ) هتعیب یف  نوثالثلا - لصفلا   ) .هنم طلغف  یلوالا  یف  هریغملا  کحـصن  هیبال : لاق  هنا 
هلیح هنم  نابلطی  هریغملا  یلا  نالـسری  و  اینید ، ایویند ال  احـصن  هنوکل  هنم ، هلبقی  الف  احـصن  هیلع  هریغملا  ریـشی  مهقوراف ، مهقیدـص و 
اذـه ـالا  نیلجرلا  رما  نـالطب  و  مالـسلا ) هیلع   ) هتقیقح یف  نکی  مل  ول  .ساـبعلا و  كارتشاـب  اـمهیلع  ریـشیف  رمـالا ، یلع  اـمهئالیتسال 

سلجم یف  رخآ  عـمج  هریغملا و  عـم  ساـبع  نبا  تاـجاحم  نم  .دیهـش و  وـه  عمـسلا و  یقلا  وا  بلق  هل  ناـک  نـمل  یفکل  عـضوملا ،
یلع یـضم  هیار و  رثاف  حصنلاب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع یلع  برـشا  دقل  هللا  اما و  سابع : نبال  لاق  هریغملا  نا  ینئادملا : هاور  ام  هیواعم ،

هللا و  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما ناک  سابع : نب  هل  لاقف  .هجهنم  نودتقی  هفلخ  نا  بسحال  ینا  و  هل ، هیلع ال  هبقاعلا  تناکف  هئاولغ ،
ال : ) هناحبـس لاق  هیلع ، فنع  هنع و  هللا  یهن  ام  یف  کـترواشم  لـبقی  نا  نم  رومـالا ، فیراـصت  مزحلا و  دـقاعم  يارلا و  هوجوب  ملعا 

یف هولتم  هیآ  نیتم و  رکذ  یلع  مالسلا ) هیلع   ) کفقو دقل  و  هلوسر ،) …  هللا و  داح  نم  نوداوی  رخالا  مویلا  هللااب و  نونموی  اموق  دجت 
سیل نم  نینموملا  یف ء  نیملـسملا و  ءاـمد  یف  مکحی  نا  هل  غوسی  لـه  و  ادـضع ،) نیلـضملا  ذـختم  تنک  اـم  و  هناحبـس … ( : هلوق 

تال هیقتلل و  الا  رهظی  ام  فالخ  نطبی  نا  هلوسر ، هنـس  هللا و  ضرفب  ملعا  وه  تاهیه ، تاهیه  هسفن ؟ یف  هب  قثوم  هدـنع و ال  نومامب 
.تلصملا فیسلاک  یضمی  راصنالا  هرثک  نانجلا و  توبث  قحلا و  حوضو  عم  هیقت ، نیح 
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هینغم

نایارلا قفتا  ناف  يرا ، رظنا و  نا  یلو  ریـشت ، ام  لکب  هماتلا  هیرحلا  کل  ناب  هباجاف  یتای  اـمب  ماـمالا  یلع  راـشا  دـق  ساـبع  نبا  ناـک 
یف هیواعم  رقی  نا  مامالا  یلع  هریغ  سابع و  نبا  راشا  مامالا :) هیرقبع   ) باتک یف  داقعلا  لاق  .کمامال  هعاطلا  کـیلعف  ـالا  و  كاذـف ،
مث يرما .) نم  هیندـلا  یطعا  و ال  ینید ، یف  نهادا  ال  : ) مامالا لاـقف  .هفوکلا  هیـالوب  ریبزلل  و  هرـصبلا ، هیـالوب  هحلطل  بتکی  و  ماـشلا ،

هـسفن ضقانی  فیکف  هیواعم ، لزعب  هرم  نم  رثکا  نامثع  یلع  راشا  دـق  ناک  مامالا  ناب  صلختی  و  کلذ ، نع  باوجلا  یف  داقعلا  لاطا 
: نیقارعلا یطعا  وه  اذا  و  هلاثما .؟ هیواعم و  لجا  نم  نامثع  اولتق  نیذلا  هنع  تکـسی  لهف  هیواعم  رقا  لوالا و  هیار  ضقان  اذا  و  هسفنب ؟

هیلع ابلقنا  مامالا و  یلع  ایوق  و  ءالبلاب ، فیعضلا  ابرض  و  لاملاب ، هیفـسلا  الامتـسا  و  باقرلا ، اکلمت  ریبزلا - هحلطل و  هرـصبلا  هفوکلا و 
.هیفلاخم يار  نم  بوصالا  ملسالا و  وه  هاضترا  يذلا  مامالا  يارف  ..هیالو  ریغب  اناک  امم  يوقا 

هدبع

هیواعمل هفوکلا و  هیالوب  ریبزلا  نبال  هرـصبلا و  هیالوب  هحلط  نبال  بتکی  نا  هیلع  راـشا  اـم  دـنع  کـلذ  و  ینعطاـف : کتیـصع  ناـف  … 
يریغ و ایندب  ینید  دسفا  نینموملاریما ال  لاقف  اهیناوب  هفالخلا  یقلت  سانلا و  هعیب  متت  بولقلا و  نکـست  یتح  ماشلا  هیالو  یف  هرارقاب 

خلا ریشت  نا  کل 

يرفعج

مالسالا ضیف 

دوبن راوگرزب  نآ  هشیدنا  قفاوم  هک  يزیچ  هب  دومن  یم  یئامنهار  ار  ترضح  نآ  هک  یماگنه  سابع  نبا  هللادبع  هب  مالـسلا  هیلع  ماما 
هشیدنا تحلـصم و  نم  ینک و  یئامنهار  ارم  تروشم ) هار  زا   ) هک تسا  وت  رب  دومرف : دیامن ) يوریپ  ماما  زا  دیاب  صخـش  هکنیا  رد  )

نک يوریپ  ارم  وت  مدرکن  يوریپ  یناد ) یم  تحلـصم  هچنآ  یتسردان  هب  ملع  ببـس  هب   ) ار وت  هاـگ  ره  سپ  مرگن  یم  نآ  رد  ار  دوخ 
ترـضح هک  یماگنه  دنا : هتفگ  .دنک  یمن  هابتـشا  ءاطخ و  ما  هشیدنا  مرتاناد و  نارگید  زا  يراک  ره  دسافم  حـلاصم و  هب  نم  نوچ  )

هب ار  ماش  تموکح  ندروآ  تسد  هب  لد  يارب  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  دـید  نآ  رد  تحلـصم  ساـبع  نبا  دیـسر  تفـالخ  هب  رهاـظ  رد 
يارب ار  نید  هک  ادـخ  هب  مرب  یم  هانپ  دومرف : دـشن و  یـضار  راوگرزب  نآ  درازگاو و  ریبز  هب  ار  هفوک  هحلط و  هب  ار  هرـصب  هیواـعم و 

(. دومن دزشوگ  ار  الاب  نخس  نآ  زا  سپ  مزاس ، هابت  يرگید  يایند 

ینامز

ار هحلط  .دوش  یم  ینیب  شیپ  ياـه  هلئاـغ  تسا ، یگرزب  هثداـح  تفگ : ساـبع  نبا  دـندرک  تعیب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع اـب  هک  هاـگنآ 
دنک تعیب  وت  اب  ات  روایب  وا  دای  هب  ار  يدنواشیوخ  نک ، تیبثت  دوخ  ياجب  ماش  رد  ار  هیواعم  هفوک ، یلاو  ار  ریبز  نک و  هرـصب  مکاح 
یلع نزم ! نماد  ار  اه  هنتف  .اـمن  بصن  وا  ياـجب  ار  يرگید  نک و  شراـضحا  هنیدـم  هب  ـالا  رتهب و  هچ  دـش  میلـست  درک و  تعیب  رگا 
دساف يرگید  يایند  عفن  يارب  ار  مدوخ  نید  تسا  لاحم  يریغ :) ایندب  ینید  دسفا  نا  هللا  ذاعم  : ) دومرف يو  خساپ  رد  مالـسلا ) هیلع  )
تسا تلادع  قح و  درم  هک  مالسلا ) هیلع   ) یلع .ینک  تعاطا  نم  زا  اما  یئامن  رظن  راهظا  یهد و  رکذت  هک  تسا  رتهب  وت  يارب  .منک 

هک یئاهراک  رد  دـیوگ  یم  مامت  تیعطاق  اب  ساـبع  نبا  هب  دـنیب  یم  يرگن  عقاو  ياـه  هچیرد  زا  ار  قئاـقح  دراد و  یناـهج  يدـید  و 
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.نکن تلاخد  تسین  وت  هب  طوبرم 

يزاریش دمحم  دیس 

احالص هارت  امب  یلع ) ریشت  نا  کل  -: ) مالسلا هیلع  هیار  قفاوی  مل  یش ء  یف  هیلع  راشا  دق  و  سابع ، نب  هللا  دبعل  مالـسلا - هیلع  لاق  و 
.کیارل ییار  كرتت  نا  ال  ینعطاف )  ) کیارب ذخا  مل  و  کتیصع ) ناف  ( ؟ ما ال حالص  کلذ  له  انا  يرا ) (و 

يوسوم

سکع راتخا  اذاف  راتخی  نا  وه  هیلع  طقف و  مکاحلل  هراشتسالا  اومدقی  نا  لقعلا  هیاردلا و  يارلا و  باحصا  هیـشاحلا و  یلع  حرـشلا :
.هریخالا یلوالا و  هملکلا  بحاص  وه  لووسملا و  وه  هنال  هعامجلا  هعاطلا و  اصع  اوقشی  هوفلاخی و  نا  مهل  سیلف  مهئارآ 

یناقلاط

رظن نم  هب  هک  تسوت  هدهع  رب  تفگ : دوب ، هدومرفن  تقفاوم  نآ  اب  دوب و  هداد  يرظن  هک  هر )  ) سابع نب  هللا  دـبع  هب  ترـضح  نآ  «و 
« .يرب نامرف  نم  زا  دیاب  مدرک ، تفلاخم  وت  اب  نوچ  مرگنب و  نم  یهد و 

وا زا  تسا  بجاو  دریذـپ ، یمن  وا  دراد و  یم  هضرع  وا  رب  ار  يرظن  هک  یـسک  رب  تسا و  رترب  ریبدـت  يأر و  ظاحل  زا  تیعر  زا  ماما 
.دناد یمن  وا  هک  دناد  یم  دسانش و  یم  ار  یتحلصم  ماما  هک  دنادب  دریذپب و  ار  ماما  رظن  دنک و  تعاطا 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

: ُهَیْأَر ِْقفاَُوی  َْمل  ٍءْیَش  ِیف  ِْهَیلِإ  َراَشَأ  ْدَق  ِساَّبَْعلا َو  ِْنب  ِهَّللاِْدبَِعل 

.ینْعِطَأَف َُکْتیَصَع  ْنِإَف  ، يَرَأ َّیَلَع َو  َریُشت  ْنَأ  ََکل 

تقفاوم وا  هدـیقع  اب  مالـسلا  هیلع  ماما  درک  هئارا  مالـسلا  هیلع  ماما  رـضحم  رد  رواشم  ناونع  هب  ار  دوخ  رظن  سابع  نبا  هک  یماـگنه 
: دومرف دومنن و 

و  ) مدرک تفلاخم  وت  اب  رگا  اما  مریگب  ار  ییاهن  میمـصتو  مشیدـنیب  نآ  يور  نمو  ییوگب  نم  هب  ار  دوخ  یتروشم  رظن  يراد  قح  وت 
زا رداصم  باتک  رد  ار  هنامیکح  مالک  نیا  بیطخ  موحرم  هنامیکح : راـتفگ  دنـس   ). .ینک تعاـطا  نم  زا  دـیاب  متفریذـپن ) ار  وت  رظن 

،ج هغالبلا جهن  رداصم  ) .درک میهاوخ  هراشا  نآ  هب  ًادعب  هک  یتافاضا  اب  تسا  هدرک  لقن  يدوعـسم  بهذـلا  جورم  زا  يربط و  خـیرات 
،ج 3،ص ریثا نبا  خیرات  ) .تسا هدرک  لقن  ار  ناتـساد  نیا  لماک  مان  هب  دوخ  خیرات  باتک  رد  زین  ریثا  نبا  نیا  رب  نوزفا  4،ص 249 .)

(( 198

يریگ میمصت  سپس  تروشم  ادتبا 
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ریما هب  سابع  نبا  هک  تسا  هدوب  نینچ  دـنا  هتـشون  دوخ  خـیرات  رد  يدوعـسم  يربط و  هچنآ  قباطم  هنامیکح  راـتفگ  نیا  دورو  نأـش 
لزع ماقم  نآ  زا  ار  وا  دناوت  یم  سپـس  دیامن  تعیب  ات  دـنک  اقبا  ماش  تموکح  رد  ار  هیواعم  درک  داهنـشیپ  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم 

نآ يور  نم  ییوگب و  نم  هب  ار  دوخ  یتروشم  رظن  يراد  قـح  وـت  » هک دوـمرف  وا  هب  ار  هناـمیکح  راـتفگ  نیا  مالـسلا  هیلع  ماما.دـنک 
ِْدبَِعل مالـسلا  هیلع  لاق  َو  ( ؛» ینک تعاطا  نم  زا  دیاب  متفریذـپن ) ار  وت  رظن  و   ) مدرک تفلاخم  وت  اب  رگا  اما  ؛ مریگب میمـصت  مشیدـنیب و 

( . ینْعِطَأَف َُکْتیَصَع  ْنِإَف  ، يَرَأ َّیَلَع َو  َریُشت  ْنَأ  ََکل  : ُهَیْأَر ِْقفاَُوی  َْمل  ٍءْیَش  ِیف  ِْهَیلِإ  َراَشَأ  ْدَق  ِساَّبَْعلا َو  ِْنب  ِهَّللا 

درک داهنـشیپ  سابع  نبا  هک  دومرف  نایب  ینامز  مالـسلا  هیلع  ماما  ار  نخـس  نیا  هک  دیازفا  یم  دمآ  الاب  رد  هچنآ  رب  هدبع  دمحم  خیش 
ادیپ اه  لد  رد  یشمارآ  ات  دنک  اقبا  ماش  يرادنامرف  رد  ار  هیواعم  دهد و  ریبز  هب  ار  هفوک  يرادنامرف  هحلط و  هب  ار  هرـصب  يرادنامرف 

: دومرف سابع  نبا  هب  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما.دوش  تیبثت  تفالخ  ددرگ و  لماک  مدرم  تعیب  دوش و 

رظن یناوت  یم  وت.منک  دساف  يرگید  يایند  ببـس  هب  ار  منید  متـسین  رـضاح  نم  ...َّیَلَع ؛ َریُِـشت  ْنأ  ََکل  يْریَغ َو  اْینُِدب  ینیِد  ُدِْسفُأ  «ال 
،ج 4،ص 408) هغالبلا جهن  لالظ  یف  «. ). ...یهدب نم  هب  ار  دوخ  یتروشم 

مالـسلا هیلع  ماما  رـصع  نارادمتـسایس  زا  يرگید  هورگ  ًالامتحا  دوبن و  وا  دوخ  رظن  اـهنت  درک  ناـیب  اـج  نیا  رد  ساـبع  نبا  ار  هچنآ 
هطقن هس  نآ  رب  رفن  هس  نیا  رگا  هک  یلاح  رد.تسا  راک  تفرـشیپ  لماع  هیواعم  ریبز و  هحلط و  اـب  تاـشامم  هک  دنتـشادنپ  یم  نینچ 

زا دندوب و  هاوخدوخ  تسرپایند و  ، هس ره  هکارچ  دـندروآ ، یم  دوجو  هب  یمالـسا  ریغ  یتموکح  نیقی  هب  دـندش  یم  طلـسم  ساسح 
عناـم تسناوـت  یمن  رگید  ، راـک رب  هطلـس  زا  دـعب  تشاد و  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هنـالداع  تموـکح  راـظتنا  ناوـت  یمن  يدارفا  نـینچ 

صوصخ هب.دش  یم  رت  هدیچیپ  رت و  لکشم  رایسب  زین  قح  هار  هب  نتـشگزاب  يارب  اه  نآ  اب  ندیگنج  دوش و  اه  نآ  ياه  یگماکدوخ 
هک نیا  اب  ریبز  هحلط و  هک  هنوگ  نامه  ، درک یم  هیجوت  ار  تعیب  اب  تفلاـخم  تشاد و  یمنرب  ماـش  تموکح  زا  تسد  زگره  هیواـعم 

.دنتساخرب تفلاخم  هب  تحارصاب  دندوب  هدرک  تعیب 

: دیوگ یم  هک  دنک  یم  لقن  سابع  نبا  زا  دوخ  خیرات  رد  ، يربط ، فورعم خروم 

: دنتفگ نم  هب.مدمآ  مالسلا  هیلع  یلع  غارس  هب  مدش و  هنیدم  دراو  نامثع  لتق  زا  سپ  زور  جنپ 

؟ يدمآ یک  : تفگ.درک مالـس  نم  هب  دش و  جراخ  هریغم  ات  متـسشن  رد  مد  نم  (. دراد یـصوصخ  هسلج  و   ) تسا ترـضح  دزن  هریغم 
تولخ امش  اب  ارچ  تشاد و  راکچ  هریغم  هک  دییامرفب  تسا  نکمم  : مدرک ضرع  مدیسر  مالسلا  هیلع  یلع  تمدخ  سپـس.نالا  : متفگ

یهاوخریخ : تفگ وا  مداد و  هزاجا  وا  هب  نم.مراد  وت  اب  یصوصخ  بلطم  : تفگ نم  هب  نامثع  لتق  زا  دعب  زور  ود.يرآ  : دومرف درک ؟
يوس زا  نارادـنامرف  مامت.مهدـب  وت  هب  یتروشم  یتحیـصن و  مهاوخ  یم  نم  یتسه و  ناینیـشیپ  هدـنامیقاب  وت.تسا  ناسآ  وت  هراـبرد 

.نک تیبثت  دوخ  تسپ  رد  لاسما  ار  نامثع 

هاگن دوخ  تسپ  رد  یتساوخ  ار  مادکره  نک و  لزع  یتساوخ  ار  مادـکره  دـش  تیبثت  وت  تیعقوم  دـندرک و  تعیب  وت  اب  هک  یماگنه 
: تفگ وا.مهد  یمن  تلاخد  مدوخ  راک  رد  ار  تسَپ  دارفا  منک و  یمن  هنهادم  مدوخ  نید  رد  نم  هّللاو  : متفگ وا  هب  نم.راد 

درم هیواـعم  نوچ.راذـگب  دوـخ  راـک  رـس  رب  ار  هیواـعم  یلو  ؛ نک راـنکرب  یهاوـخ  یم  ار  سکره  يرادـن  لوـبق  ار  داهنـشیپ  نیا  رگا 
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هب : متفگ وا  هب.هدرپس  وا  هب  ار  ماش  تیالو  رَمُع  هک  تسا  نیا  وا  تیبثت  رد  وت  لیلد  دنراد و  ییاونـش  وا  زا  ماش  مدرم  تسا و  يروسج 
نم هب  دمآ و  زورما  سپـس.دش  جراخ  نم  دزن  زا  وا.منک  یمن  تیبثت  دوخ  تسپ  رد  زور  ود  هزادـنا  هب  یتح  ار  هیواعم  دـنگوس  ادـخ 

ماجنا هعدخ  اب  ار  تراک  وت  تسین  راوازـس.هدوب  وت  اب  قح  مدـید  مدرک  رکف  ًادـعب.یتفریذپن  مداد و  وت  هب  یتروشم  زورید  نم  : تفگ
.دشاب وت  رما  رد  سیلدت  یهد و 

هتفگ ًادعب  ار  هچنآ  هدوب و  یهاوخریخ  ناونع  هب  تسا  هتفگ  لوا  ار  هچنآ  : مدرک ضرع  مالسلا  هیلع  یلع  هب  نم  : دیوگ یم  سابع  نبا 
زا ار  وا  هک  تسا  نـم  رب  درک  تـعیب  رگا  ینک  تیبـثت  ار  هیواـعم  هـک  مـهد  یم  تروـشم  نـم  تـسا و  هدوـب  سیلدـت  شغ و  یعوـن 

....داد مهاوخن  وا  هب  ریشمش  زج  يزیچ  نم  دنگوس  ادخ  هب  : دومرف مالسلا  هیلع  یلع.منک  رانکرب  شهاگیاج 

یم هک  يا  هدینـشن  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ  لوق  اـیآ  یلو  ؛ متـسین انـشآ  گـنج  رما  هب  داـیز  نم  : درک ضرع  ساـبع  نبا 
: دیامرف

نآ نم  يریذپب  ارم  داهنـشیپ  رگا  هّللاو  : مدرک ضرع.يرآ  : دومرف مالـسلا  هیلع  ماما  .»؟ تسا گنرین  هعدخ و  ، گنج ٌهَعْدُـخ ؛ ُبْرَْحلا  »
وت رب  یهانگ  ناصقن و  چیه  هدش و  دراو  اه  نآ  رب  هبرض  نیا  اجک  زا  دننادن  هک  منک  یم  جراخ  نانچ  ، ناشتسپ رد  دورو  زا  دعب  ار  اه 
نم راذگب و  نم  رایتخا  رد  ار  تتروشم  وت.متسین  هیواعم  وت و  تسد  هچیزاب  نم  سابع ! نبا  يا  : دومرف مالـسلا  هیلع  ماما.دوب  دهاوخن 

نیرت ناسآ.درک  مهاوخ  نینچ  : درک ضرع  سابع  نبا.ینک  تعاطا  نم  رما  زا  دـیاب  وت  مدرک  تفلاخم  وت  اـب  رگا  منک و  یم  هشیدـنا 
( ( لاس 35 ثداوح  .) ،ج 4،ص 440 يربط خیرات   ) . .تسا ندرک  تعاطا  يراد  نم  ندرگ  رب  وت  هک  یقح 

ار قوف  داهنـشیپ  هریغم  نوچ  هک  دنک  یم  لقن  اج  نیا  رد  يا  هتکن  یـسوط  خیـش  یلاما  زا  راونالا  راحب  رد  هللا  همحر  یـسلجم  همالع 
ضرع هریغم  منک ؟ علخ  ار  وا  موش و  قفوم  هک  ینک  یم  نیمـضت  ارم  رمع  وت  ایآ  : دومرف وا  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  ، درک هیواـعم  هراـبرد 

.هن : درک

طلـسم کیرات  بش  کی  رد  ناناملـسم  زا  رفن  ود  رب  یتح  ار  وا  ارچ  هک  درک  دهاوخن  لاؤس  نم  زا  ادخ  ایآ  : دومرف مالـسلا  هیلع  ماما 
،ج راونالا راحب  «. ) . درک مهاوخن  باختنا  روای  رای و  ناونع  هب  ار  ناهارمگ  زگره  نم  1 ؛  ًادُضَع » َنیِّلِضُْملا  َذِخَّتُم  ُْتنُک  ام  َو  « ؟ مدرک

 ( 32،ص 386

یلع دنتشاد  رارصا  یگمه  دندوب  هتخانـشن  ار  ریبز  هحلط و  هیواعم و  هک  شیدنا  هداس  نارادمتـسایس  هک  دهد  یم  ناشن  همه  اه  نیا 
.دنک لزع  بسانم  عقوم  رد  ار  اه  نآ  ًادعب  دشخبب و  اه  نآ  هب  یمهم  تسپ  ای  دنک و  اقبا  دوخ  تسپ  رد  ار  اه  نآ  مالسلا  هیلع 

هچ دوبن و  ریذپ  ناکما  اه  نآ  نداد  ناکت  دندش  یم  تیبثت  مالـسلا  هیلع  ماما  يوس  زا  رگا  هک  دندوب  یناسک  اه  نآ  هک  نیا  زا  لفاغ 
مالـسلا هیلع  ماما  ، نیا رب  هفاضا.دنداد  یم  صاصتخا  دوخ  هب  ار  یـشخب  مادـکره  دـنتفرگ و  یم  میمـصت  مالـسا  روشک  هیزجت  رب  اسب 

- یهاتوک تدم  يارب  دنچره  - ار دسفم  دساف و  دارفا  دوش و  نایصع  هانگ و  بکترم  یسایس  فادها  هب  ندیـسر  يارب  تسین  رـضاح 
نکمم هنوگچ  دنک  رانکرب  ار  دساف  لاّمع  هک  درک  یم  هیصوت  نامثع  هب  مالسلا  هیلع  ماما  هتشذگ  نیا  زا  دنک و  طلـسم  ناناملـسم  رب 

؟ دهدب هچ  هراب  نیارد  ار  مدرم  خساپ  دیامن ؟ تیبثت  ناشماقم  رد  ار  اه  نآ  شدوخ  تسا 
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یم اهدعب  دـشاب  نئمطم  دـنک و  لمع  هریغم  سابع و  نبا  لاثما  داهنـشیپ  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  یـشیدنا  هداس  رایـسب  نیاربانب 
.دیامن عطق  نیملسم  رب  تیالو  مالسا و  دالب  زا  ار  اه  نآ  تسد  دناوت 

تروشم ماسقا 

اروش سلاجم  رد  ام  مایا  رد  هچنآ  دـننام  هاگ  : تسا هنوگ  ود  تروشم  هک  تسا  نیا  دـیزرو  تلفغ  نآ  زا  دـیابن  هک  یلئاسم  هلمج  زا 
ار نآ  ، رتشیب رتمک و  ای  موس  ود  تیرثکا  اب  مهم  لئاسم  رد  یبسن و  تیرثکا  اب  دعب  دنراذگ و  یم  روش  هب  ار  یبلطم  هک  تسا  لومعم 

.تسا تیرثکا  رظن  ، رایعم ، دراوم هنوگ  نیا  رد.دننک  یم  بیوصت 

تبحـص اج  نیا  رد.دـنک  یم  تروشم  اـه  نآ  اـب  لـئاسم  رد  باـختنا و  یتروشم  هورگ  کـی  دوخ  راـک  تفرـشیپ  يارب  یـسک  هاـگ 
دنک یم  لمع  داد  صیخـشت  باوص  قباـطم  ار  يرظن  رگا  دـشیدنا  یم  دوخ  ، نارواـشم رظن  ندینـش  زا  دـعب  وا.تسین  حرطم  تیرثکا 

.دهد یم  ماجنا  ددنسپ  یم  دوخ  ار  هچره  هنرگو 

یَلَع ْلَّکَوَتَف  َْتمَزَع  اذِإَف  ِْرمَْألا  ِیف  ْمُهْرِواش  َو  : » دـنک یم  باطخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هب  هک  هدـش  دراو  دـیجم  نآرق  رد  هچنآ 
هیآ ود  رد  تروشم  عوـن  ود  نیا.تسا  لـیبق  نیمه  زا  زین  هدـمآ  ثحب  دروـم  تیاور  رد  هچنآ  نینچمه  تسا و  مود  عوـن  زا   ، 1 ِهّللا »

 ) .تسخن عوـن  « ، ْمُهَْنَیب يروُـش  ْمُهُْرمَأ  َو   » هیآ رد  تسا و  مود  عوـن  هب  هراـشا  ـالاب  هیآ  رد.تسا  هدـش  هراـشا  اـه  نآ  هب  دـیجم  نآرق 
هیآ 38) ، يروش .

یسیلگنا

Abdullāh ibn Abbas once advised Imām Ali ibn Abū Tālib against his views, so the
Imām tiek said: “You have only to advise me, but then I have to see (what to do), and
if I act against your advice, you have to follow me.”{Abdullāh ibn Abbās had advised
Imam Ali ibn Abū Tālib to issue a letter of appointment to Talhah and az-Zubayr as
governors of Kūfa and to retain Mu'āwiyah as governor of Syria till such time as his
status became stabilized and the government gained strength. In reply, Imām Ali ibn
Abū Tālib said that he could not expose his own religion to danger for the sake of the
worldly benefit of others, adding that “Instead of insisting on your own point of view,

.{ you should listen to me and obey me

531 ص :

گنج زا  سپ  مدرم  هّیحور  تیوقت  ترورض  : 322 تمکح

هراشا
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توص
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ُنب ُبرَح  ِهَیلِإ  َجَرَخ  َنیّفِص َو  یَلتَق  یَلَع  ِءاَسّنلا  َءاَُکب  َعِمَـسَف  َنیّیِماَبّـشلِاب  ّرَم  َنیّفِـص  نِم  ًامِداَق  َهَفوُکلا  َدَرَو  اَّمل  مالـسلا  هیلع  ُّهنَأ    َ ِيُور َو 
َلَبقَأ ِنِینّرلا َو  اَذَه  نَع  ّنُهَنوَهنَت  َال  ُعَمـسَأ َأ  اَم  یَلَع  مُکُؤاَِسن  مُُکِبلغَت  َُهل َأ  مالـسلا  هیلع  َلاَقَف  ِهِموَق  ِهوُجُو  نِم  َناَک  َو    ّ ِیمَاّبـشلا َلِیبحَرُش 

ِنِمؤُمِلل ٌّهلَذَم  ِیلَاِولل َو  ٌهَنِتف  ِیِلثم  َعَم  َِکلثِم    َ یَشم ّنِإَف  عِجرا  مالسلا  هیلع  َلاَقَف  ٌبِکاَر  مالسلا  هیلع  َوُه  ُهَعَم َو  ِیشَمی  ٌبرَح 

اه همجرت 

یتشد

( .دندوب نادمه  مدرم  زا  يا  هلیبق  نایمابش :  ) نایمابـش هّلحم  هب  تشگ  یم  زاب  نیّفـص  گنج  زا  ماما  یتقو  : ) دومرف وا ، رب  ادخ  دورد  و 
وا هب  دیسر  ماما  تمدخ  نایمابش  هلیبق  گرزب  یمابش  لیبحرش  نب  برح  هاگان  دینش ، ار  گنج  ناگتـشک  رب  نانز  هیرگ  زاوآ  دیـسر ،

؟ دنا هدش  هریچ  امش  رب  امش  نانز  مونش ، یم  هک  هنوگ  نآ  ایآ  دومرف )

نتفر هدایپ  هک  درگ ، زاب  دومرف ) وا  هب  دـنتفر ، یم  بسا  رب  راوس  ماما  هدایپ و  برح  ( ؟ دـیراد یمن  زاـب  يراز  هیرگ و  زا  ار  ناـنآ  ارچ 
 . تسا نمؤم  ینوبز  رادمامز و  فارحنا  بجوم  نم ، رس  تشپ  وت  نوچ  يا  هلیبق  سییر 

يدیهش

رـسپ برح  .دونـش  نیفـص  ناگتـشک  رب  ار  نانز  هیرگ  زاوآ  تشذـگ و  نایمابـش  هب  تشگزاـب  هفوک  هب  نیّفـص  زا  نوچ  دـنا  هتفگ  [و 
تـسد امـش  رب  امـش  نانز  مونـش  یم  هک  نانچ  دومرف ]: ماما  .دمآ  شترـضح  يوس  هب  دوب  دوخ  مدرم  نارتهم  زا  هک  یمابـش  لیبحرش 

نتفر هدایپ  هک  درگزاب  دومرف ]: ار  وا  دوب ، هراوس  ماما  داتفا و  هار  هب  هداـیپ  برح  [ ؟ دـیراد یمن  زاـب  ناـغفا  زا  ار  ناـنآ  ارچ  دـنا  هتفاـی 
.نمؤم يراوخ  تسا و  یلاو  ندش  هتفیرف  بجوم  نم  نوچ  اب  ییوت  نوچ 

یلیبدرا

یتیآ

نیفـص دربن  ناگتـشک  رب  ار  ناشنانز  هیرگ  يادص  تشذگ ، نایمابـش  رب  دش  هفوک  دراو  دیدرگ و  زاب  نیفـص  زا  هک  یماگنه  دنیوگ 
: دومرف وا  هب  ماما  .دمآ  وا  يوس  هب  دوب ، دوخ  موق  ناگرزب  زا  هک  یمابش ، لیبحرش  نب  برح  لاح ، نیا  رد  .دینش 

؟ دینک یمن  یهن  يراز  هلان و  زا  ار  نانآ  ارچ  .دنا  هدش  هریچ  امش  رب  امش  نانز  مونش  یم  هکنانچ 

باکر رد  ییوت  نوچ  نتفر  هدایپ  درگزاب ، دومرف : وا  هب  سپ  .هدایپ  وا  دوب و  هراوس  مالـسلا ) هیلع   ) یلع .داـتفا  هار  هب  وا  هارمه  برح 
.دوش نانمؤم  يراوخ  تلذم و  یلاو و  بیرف  بجوم  ینم  نوچ 
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نایراصنا

نیّفـص ياه  هتـشک  رب  ار  نانز  هیرگ  يادـص  درک ، روبع  نایمابـش  هب  دـمآ  هفوک  هب  نیّفـص  زا  هک  یناـمز  ترـضح  نآ  : هدـش تیاور 
 : دومرف وا  هب  ماما  ، دمآ ترضح  بناج  هب  دوب  شا  هلیبق  نارس  زا  هک  یمابش  لیبحرش  نب  برح  ، دینش

باکر رد  هدایپ  تساوخ  یم  برح  دینک !؟ یمن  عنم  ندز  هلان  زا  ار  نانآ  ارچ  !؟ دنطّلـسم امـش  رب  مونـش  یم  نانآ  زا  هچنآ  رب  ناتنانز 
نمؤم يارب  يراوخ  ،و  نارمکح يارب  هنتف  بجوم  نم  اب  ییوت  نوچ  ندـمآ  هدایپ  هک  درگ ، زاـب   : دومرف وا  هب  ، دـنک تکرح  ترـضح 

 . تسا

اه حرش 

يدنوار

يور .عضتری و  الئل  يدـجلا  مف  یف  ضرعت  هبـشخ  مابـشلا  .اهحتفب و  ناـک  یـضرلا  طـخب  .نیـشلا و  رـسکب  برعلا  نم  یح  مابـشلا  و 
ماهفتسالل هزمهلا  نینرلا  اذه  نع  نهنوهنت  الا  .لیا و  یلا  فیضا  مث  هردص ، هللا  حرش  نم  بکرم  اذه  هیبا  مسا  لیبحرش و  نب  ثراح 

يا اـنینر ، نرت  هارملا  تنر  .لوـالا و  وـه  هجوـلا  و  صیـصختلل ، ـاله  ینعمب  ناـکف  ـال  تددـش  نا  یفنلل و  ـال  خـیبوتلا و  لـیبس  یلع 
.هیلهاجلا لمع  یه  یتلا  هحاینلل  فیکف  نینرلل  یهنلا  درو  اذا  و  تحاص ،

يردیک

نب ثراح  يور  عضتری و  الئل  يدـجلا  مف  یف  ضرعت  هبک  مابـشلا  اـهحتفب و  یـضرلا ، طـخب  نیـشلا و  رـسکب  برعلا  نم  یح  مابـشلا 
هاجلا بح  نع  زارتحا  کـلذ  یلاولل و  هیعرلا  همدـخ  هب  ینع  یلاولل .) هنتف  یلثم  عم  کـلثم  یـشم  ناـف   ) .مالـسلا هیلع  هلوق  لـیبحرش 

.ریغلا مادختساب 

مثیم نبا 

هیرگ يادص  داتفا ، نییمابش )  ) هلیبق ي رب  شرذگ  تشگزاب ، هفوک  هب  نیفص ) گنج  زا  ( ) مالـسلا هیلع   ) ماما هک  یتقو  دنا  هدرک  لقن 
( مالـسلا هیلع   ) ماما تمدخ  دوب  هلیبق  ناگرزب  زا  هک  یمابـش  لیبحرـش  نب  برح  نوچ  دینـش و  نیفـص  گنج  ياه  هتـشک  رب  ار  اهنز 

امـش ایآ  دنوش ، طلـسم  امـش  رب  دنهاوخ  یم  دسر  یم  نم  شوگ  هب  هک  يا  هیرگ  اب  اهنز  ایآ  : ) دومرف وا  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما دـمآ ،
هدایپ هک  درگرب  : ) دومرف ماما  دـنک ، تکرح  ترـضح  باـکر  رد  هداـیپ  تساوخ  برح  دـیراد ) زاـب  هیرگ  زا  ار  ناـنآ  دـیهاوخ  یمن 
برع زا  يا  هلیبق  مان  نیـش  رـسک  هب  مابـش ، تسا .) يراوخ  تلذ و  نموم  يارب  يراتفرگ و  اورنامرف  يارب  نم ، دننام  اب  وت  لثم  ندمآ 

رد یبات  یب  هک  دـش  مولعم  البق  .تسا  هدـش  دراو  یفن  لـعف  رب  نوچ  تسا  يراـکنا  ماهفتـسا  ماهفتـسا ، و  تسا ، لاـح  اـمداق ، .تسا 
رد دنک ، یم  تسـس  ندیگنج  يارب  ار  وا  دوش و  یم  درم  سرت  ثعاب  اریز  تسا ، هدش  یهن  دشاب و  یم  دنـسپان  تافـص  زا  تیـصعم 

يرمضم سایق  اب  تسا  هتشاد  رذحرب  دوخ  باکر  رد  نتفر  هار  زا  ار  وا  مالسلا ) هیلع   ) ماما .يرورـض  تسا  يرما  گنج  هک  یتروص 
يراوخ تلذ و  يراتفرگ و  ثعاب  هک  هچ  ره  و  تسا : نینچ  زین  نآ  ردقم  ياربک  و  کلثم ) …  یشم  ناف   ) هلمج ي نآ  يارغص  هک 

.تسا بجاو  نآ  كرت  دوش ،
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دیدحلا یبا 

َلِیبْحَرُـش ُْنب  ُبْرَح  ِْهَیلِإ  َجَرَخ  َنیِّفِـص َو  یَْلتَق  یَلَع  ِءاَسِّنلا  َءاَُکب  َعِمَـسَف  َنیِّیِماَـبِّشلِاب  َّرَم  َنیِّفِـص  ْنِم  ًاـمِداَق  َهَفوُْکلَا  َدَرَو  اََّمل  ُهَّنَأ ع  : َيِوُر َو 
[ ْمُُکِبْلغَی  ] ْمُُکِبْلغَت َُهل َأ  َلاَقَف ع  ِهِمْوَق  ِهوُجُو  ْنِم  َناَک  ِّیِماَبِّشلا َو 

َعَم َِکْلثِم  َیْـشَم  َّنِإَف  ْعِجْرا  َُهل  َلاَقَف  ٌبِکاَر  َوُه ع  ُهَعَم َو  یِـشْمَی  ٌبْرَح  َلَْبقَأ  ِنِینَّرلا َو  اَذَـه  ْنَع  َّنُهَنْوَْهنَت  َـال  ُعَمْـسَأ َأ  اَـم  یَلَع  ْمُکُؤاَِـسن 
 . ِنِمْؤُْمِلل ٌهَّلَذَم  ِیلاَْوِلل َو  ٌهَْنِتف  ِیْلثِم 

.باتکلا لوأ  یف  نیفص  رابخأ  نم  هانصصتقا  امیف  نییمابشلا  بسن  انرکذ  دق 

لجرلا نإف  نمؤملل  هلذـم  هنأ  یف  اضیأ  بیر  ـال  وهزلا و  هسفنب و  بجعلا  نم  هلخادـتی  اـمل  یلاولل  هنتف  هلعج  اـمنإ  توصلا و  نینرلا  و 
سانلا لذأ  سرافلا  باکر  یلإ  یشاملا 

یناشاک

( نیفـص نم  اـمداق   ) هفوـک هب  دـمآ  نوـچ  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  هک  تسا  يورم  و  هفوـکلا ) درو  اـمل  مالـسلا  هـیلع  هـنا  يور  (و 
برع زا  تسا  يا  هلیبق  نیـش  رـسک  هب  مابـش )  ) نییمابـش و هب  دومرف  رورم  نییمابـشلاب ) رم   ) نیفـص برح  زا  دوب  هدـنیآ  هک  یتلاحرد 

( یمابشلا لیبح  رش  نب  ثراح  هیلا  جرخ  و   ) نیفص ياه  هتشک  رب  نیفـص ) یلتق  یلع   ) ار نانز  هیرگ  دینـش  سپ  ءاسنلا ) ءاکب  عمـسف  )
موق نایعا  ناسانشور و  زا  دوب  و  هموق ) هوجو  نم  ناک  و   ) یمابـش لیبح  رـش  نب  ثراح  ترـضح  نآ  يوس  هب  دمآ  نوریب  لاحنآ  رد 

رب عمـسا ) ام  یلع   ) امـش نانز  امـش  رب  دـنوش  یم  بلاغ  ایآ  مکئاسن ) مکبلغتا   ) هک ار  وا  رم  ترـضح  نآ  دومرف  سپ  هل ) لاقف   ) دوخ
و  ) ندرک يراز  ناغف و  دایرف و  هب  ندرک و  هلان  نیا  رب  نینالا ) اذه  یلع   ) ار ناشیا  دینک  یمن  یهن  ایآ  نهنوهنت ) الا   ) مونش یم  هچنآ 

راوس مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  و  بکار ) مالسلا  هیلع  وه  و   ) مالـسلا هیلع  نینموملاریما  اب  هعم )  ) دورب هک  دروآور  و  یـشمی ) نا  لبقا 
هنتف  ) نم لثم  اـب  یلثم ) عم   ) وت لـثم  نتفر  هک  یتسرد  هب  سپ  کـلثم ) یـشم  ناـف   ) درگزاـب عجرا )  ) ار وا  دومرف  سپ  هل ) لاـقف   ) دوب

ندومن زارتحا  زا  تسا  امیا  نیا  نموم و  يارب  تسا  يراوخ  لحم  و  نموملل ) هلذـم  و   ) مکاح یلاو و  يارب  تسا  الب  هنتف و  یلاوملل )
.ریغ مادختسا  هب  هاج  بح  زا 

یلمآ

ینیوزق

زا دنا  هلیبق  کی  ناشیا  و  تشذگ ، نییمابـش  هب  دوب  هدیدرگ  زاب  نیفـص  زا  دـمآ  هفوک  هب  ترـضح  نآ  نوچ  هک  دـنا  هدرک  تیاور  و 
يوس هب  دمآ  نوریب  یمابش  برح  نیفص و  ناگتشک  رب  ار  ناشیا  نانز  هیرگ  دینش  نیش  زا  دعب  هدحوم  ءاب  هب  مابـش  هب  بوسنم  برع 
.مونش یم  نم  هچنآ  رب  امش  نانز  امش  رب  دنک  یم  هبلغ  ایآ  وا : اب  ترضح  تفگ  دوب  دوخ  موق  هوجو  زا  وا  هوجو  زا  وا  ترضح و  نآ 

دیایب و ترضح  نآ  باکر  رد  ات  درک  ور  یمابش  گرزب  نآ  و  ناغف ؟ هلان و  نیا  رب  ار  ناشیا  دینک  یمن  عنم  رگم  هحون  هیرگ و  ینعی 
تلذم و ددرگ و  سفن  رورغ  بجوم  ار  یلاو  تسا  هنتف  نم  اب  هدایپ  ینعی  وت  لثم  ندـمآ  هک  درگزاب  دومرف : .دوب  راوس  ترـضح  نآ 

.راوس باکر  رد  نتفر  هدایپ  ینعی  .ار  نموم  تسا  يراوخ 
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یجیهال

نب برح  هیلا  جرخ  نیفص و  یلتق  یلع  ءاسنلا  ءاکب  عمسف  نییمابشلاب ، رم  نیفص ، نم  امداق  هفوکلا  درو  امل  : » مالـسلا هیلع  هنا  يور  و 
: مالسلا هیلع  لاقف  هموق ، هوجو  نم  ناک  یمابشلا و  لیبحرش 

»؟ نینرلا اذه  نع  نهن  وهتنت  الا  عمسا ؟ ام  یلع  مکواسن  مکبلغیا  »

: هل لاقف  بکار  مالسلا  هیلع  وه  هعم و  یشمی  لبقا  و 

هفوک دراو  هک  یتقو  رد  مالسلا  هیلع  وا  هک  تسا  هدش  تیاور  ینعی و  .نموملل » هلذم  یلاولل و  هنتف  یلثم  عم  کلثم  یـشم  ناف  عجرا  »
رب ار  نانز  هیرگ ي  دینـش  سپ  برع ، لیابق  زا  اه  یمابـش  هلیبق ي  هب  تشذگ  نیفـص ، گنج  زا  دوب  هدنوشدراو  هک  یتلاح  رد  دـش ،

تفگ سپ  دوخ ، هفیاط ي  ياه  سیئر  زا  وا  دوب  یمابش و  لیبحرـش  رـسپ  برح  وا  يوس  هب  دمآ  نوریب  نیفـص و  گنج  ياه  هتـشک 
: هک وا  هب  مالسلا  هیلع 

يراز نویـش و  نیا  زا  ار  ناشیا  دیراد  یمنزاب  دینک و  یمن  یهن  ایآ  مونـش ؟ یم  نم  هک  يزیچ  رب  امـش  نانز  امـش  رب  دـنراد  هبلغ  ایآ 
؟ ندرک

: هک وا  هب  مالسلا  هیلع  تفگ  سپ  تسا ، راوس  مالسلا  هیلع  وا  هک  یتلاح  رد  ترضح ، نآ  اب  دور  هار  هدایپ  هک  برح  دروآور  و 

يراوخ تلذ و  ریما و  مکاح و  يارب  زا  تسا  يا  هیلب  نم  لثم  اب  وت  لثم  نتفر  هار  هداـیپ  هک  قیقحت  هب  سپ  دوخ ، هفیاـط ي  هب  درگرب 
.نموم يارب  زا  تسا  يا 

ییوخ

ضیـضحتلل و نهنوهنت ، الا  .درو  لـعاف  نع  لاـح  اـمداق : بارعـالا : .توصلا  نینرلا :)  ) برعلا نم  یح  نیـشلا : رـسکب  مابـش ) : ) هغللا
داهجلا یف  لتق  اذا  وا  اقلطم ، تیملا  یلع  نینرلا  همرح  نینرلا ) اذه  نع  نهنوهنت  الا  ( ) مالسلا هیلع   ) هلوق نم  دافتسی  ینعملا : .بیغرتلا 

اهتنم یلع  لدـی  خـلا - عجرا )  ) هلوق .رکـشلا و  یفاـنی  نینرلا  و  اهرکـش ، مزلی  هداعـس  هداهـشلا  نـال  و  ءادـعالا ، هتامـشل  بجوم  هنـال 
( مالسلا هیلع   ) یلع هک  هدش  تیاور  همجرتلا : .هیعـضولا  نم  رادقملا  اذهب  یتح  هیعرلا  یلع  یلاولا  عفرت  مدع  مالـسالا و  یف  هاواسملا 

هلان نیفص  ياه  هتشک  رب  هک  دینـش  ار  نانز  هیرگ  درک و  رذگ  مابـش  ینب  هلیبقب ي  دش  دراو  هفوکب  تشگرب و  نیفـص  ههبج  زا  نوچ 
نیا اب  امش  نانز  دومرف : واب  ترضح  دمآ  شروضح  دوب  هلیبق  نارس  زا  یکی  هک  یمابـش  لیبحرـش  نب  برح  ماگنه  نیا  رد  دندرکیم 

: دومرف وا  هب  تفریم  وا  باکر  رد  هدایپ  برح  دیراد ، زاب  اه  هلان  نیا  زا  ار  اهنآ  دیاب  دندش ؟ هریچ  امش  رب  مونشیم  نم  هک  هیرگ  دایرف 
.ددرگیم نموم  يرابتعا  یب  يراوخ و  ببس  و  دوشیم ، یلاو  رورغ  هنتف و  هیام ي  نم  لثم  باکر  رد  وت  لثم  نتفر  هدایپ  درگرب 

دینش ار  نانز  لیوع  نینر و  دیسر *** هفوکب  نیفص  نوچ ز  یلع 

رارق ربص و  هرابکی  هتشه  ورف  راز *** دندرک  هیرگ  اه  هتشک  رب  هک 
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ارجام نیز  دیریگناو  نانز  *** ؟ ارچ اتفگب  یمابش  يدرگب 

تفر هار  وا  هارمهب  هدایپ   *** تفرگ شباکر  ردنا  هر  یمابش 

وتب يراوخ  تسا و  هنتف  تیلاوب  وت *** راک  نیاک  درگرب  دومرفب 

يرتشوش

هلبق و هدایز  عم  امهیباتک  یف  يربطلا  و  محازم ، نب  رـصن  هاور  لوقا : نیفـصب ) قلعتی  ام  نیطـساقلا و  یف  نوثالثلا - یناـثلا و  لـصفلا  )
ام لاقف : ءاکبلا ، عمس  نادمه  روث  ینعی  نییروثلاب  مالسلا ) هیلع   ) یلع رم  امل  لاق : مصاع ، نب  هللادبع  نع  رمع  نع  لوالا  يورف  .هدعب 

، نییمابشلاب رم  مث  .هداهشلاب  ابستحم  ارباص  مهنم  لتق  نمل  دهـشا  ینا  اما  لاق : .نیفـصب  لتق  نم  یلع  ءاکبلا  اذه  لیق : تاوصالا ؟ هذه 
الا مکواسن ؟ مکبلغتا  مالـسلا :) هیلع   ) یلع هل  لاقف  یمابـشلا ، لیبحرـش  نب  برح  هیلا  رخف  ایلاع ، اعفترم  اتوص  و  هدـیدش ، هنر  عمـسف 
هئام نونامث و  یحلا  اذـه  نم  نکلو  کلذ ، یلع  انردـق  اـثالث  وا  نیراد  وا  اراد  تناـک  ول  لاـق : نینرلا ؟ حایـصلا و  اذـه  نع  نهنوهنت 

هللا محر  مالـسلا :) هیلع   ) لاقف .هداهـشلاب  مهل  حرفن  نکلو  یکبن ، اناف ال  لاجرلا  رـشاعم  نحن  اما  .ءاکب  اهیف  الا و  راد  نم  سیلف  لیتق ،
.یلاولل هنتف  کلثم  یشم  ناف  عجرا  مالسلا :) هیلع   ) یلع هل  لاقف  بکار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع و  هعم ، یـشمی  لبقا  .مکاتوم و  مکالتق و 

مث بهذ  ائیش ؟ یلع  عنص  ام  لوقی : دثرم ، نب  نمحرلادبع  هل  لاقی  مهنم  الجر  عمسف  نییطعانلاب ، رم  یتح  یـضم  مث  .نموملل  هلذم  و 
هیلع  ) لاق مث  .ماعلا  ماشلا  اوار  اـم  موق  هوجو  مالـسلا :) هیلع   ) لاـقف سلبا ، هیلا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع رظناـملف  .ء  یـش  ریغ  یف  فرـصنا 

مهتقراف موق  هباحصال : مالسلا )

تعنمت نا  يذـلاب  كوخا  سیل  امجاو و  کثبل  حربی  مل  رهدـلا  نم  هملم  کتـضرحا  نا  يذـلا  كوخا  لاق : مث  .ءالوه  نم  ریخ  افنآ 
ردص امل  رمش : نبا  ورمع  ثیدح  یف  .هفوکلا و  لخد  یتح  هللارکذی  لزی  ملف  مالسلا ) هیلع   ) یضم مث  امئال  كاحلی  لظ  روما  کیلع 

قشمد و یف  انکرت  دق  مک  و  لوقی : نیفصب ) قلعتی  ام  نیطساقلا و  یف  نوثالثلا - یناثلا و  لصفلا   ) اشنا نیفص  نم  مالـسلا ) هیلع   ) یلع
حار اهل  لعب  یلع  یکبت  لمارالا  يدـحا  مویلا  دـعت  تحـضاف  اهلیلح  حامرلا  داص  هیناغ  لکاث و  ءاطمـش  روتوم و  طمـشا  نم  اهـضرا 
یبا نع  هدانـساب  یناثلا  يور  لتاقملا و  ریغ  موقلا  انعط  ام  اذا  انحامر  بیـصت  اـم  ساـنل  اـنا  لـفاقب و  باـسحلا  موی  یلا  سیل  اـیداغ و 
املف : ) هیف و  هیناـمثع ) مهلج  نییطعاـنلاب و  رم  یتـح  : ) هیف نکل  هفوکلا ) لـخد  یتـح  : ) هلوق یلا  هلثم ، مصاـع  نب  هللادـبع  نع  فـنخم 

( مالسلا هیلع   ) هنا  ) .یشئافلا مصاع  نب  هللادبع  يوارلا  نا  تفرع  دق  يور ) و  : ) فنـصملا لوق  اوسلبا .) مالـسلا ) هیلع   ) یلع یلا  اورظن 
.هفوکلا هدورو  لبق  ناک  لاـق ، نمب  مالـسلا ) هیلع   ) هرورم نا  همدـقتملا  هیاورلا  نم  تفرع  دـق  رم ) نیفـص  نم  اـمداق  هفوکلا  درو  اـمل 

یف .با و  ماب و ال  سیل  لبج و  یلا  نوبوسنم  مه  یبلکلا : نبا  لاق  .برعلا  نم  هلیبق  مابش : هرهمجلا :)  ) یف نیشلا ، رسکب  نییمابشلاب ) )
فون نب  ناریخ  نب  دشاح  نب  مشج  نب  دعسا  نب  مابش  وه  و  نادمه ، نم  نطب  مابش : هبابل :)  ) یف .نمیلاب و  هنیدم  مابش : یناعمـسلا :) )

لبج تحت  ریمحل  دـلب  و  نمیلاـب ، نادـمهل  لـبج  و  ماـشلاب ، عـضوم  (: ) سوماـقلا  ) یف .تیمـس و  مهب  هنیدـملا  کـلت  و  نادـمه ، نب 
ءاسنلا ءاکب  عمـسف   ) .یبلکلا نبا  هلاق  ام  یحلا  یف  حصالا  و  تلق : توم .) رـضح  یف  دـلب  و  رمرمذ ، دـنع  بیبح  ینبل  دـلب  و  نابکوک ،

نع نهنوهنت  الا  (: ) مالسلا هیلع   ) هلوق هل  دهـشی  و  ایلاع ) اعفترم  اتوص  و  هدیدش ، هنر  عمـسف  : ) هربخ یف  تفرع  دق  نیفـص ) یلتق  یلع 
دق فیک و  .ءاکبلا  قلطم  نع  یهن  مالـسلا ) هیلع   ) هنا ال  نینرلا .) نیفـصب ) قلعتی  ام  نیطـساقلا و  یف  نوثالثلا - یناثلا و  لصفلا   ) اذـه

هوجو نم  ناک  یمابـشلا و  لیبحرـش  نب  برح  هیلا  رخ  و  ( ؟ هنی ملف  نهئاسن  ءاکب  نادمه  روث  نم  نییمابـشلا  لبق  مالـسلا ) هیلع   ) عمس

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 4070 

http://www.ghaemiyeh.com


نسح یلع  لدی  هداهشلاب ) مهل  حرفن  یکبن و  الف  لاجرلا  رشاعم  نحن  اما  : ) هربخ یف  مالسلا ) هیلع   ) هل هلوق  نیعباتلا و  نم  ناک  هموق )
یف و  دتمملا ، ءاکبلا  توص  نینرلا ) اذه  نع  نهنوهنت  الا   ) .حایـصلا نم  عمـسا ) ام  یلع  مکواسن  مکبلغتا  مالـسلا ) هیلع   ) لاقف  ) .هلاح

و اهتاوصا ، يا : .ریطلا  هنر  تعمـس  اولاق : یتح  رثک  مث  موقلا ، هنر  تعمـس  .خارـص  وا  عزف  هطلاخی  دیدشلا  توصلا  هنرلا : هرهمجلا :) )
هیلع  ) هعم یـشمی   ) .هنم هیرـصملا )  ) هتذخا و  دیدحلا ) یبا  نبا   ) یف لب  مثیم ) نبا   ) یف برح )  ) سیل برح ) لبقا  و   ) .اضیا نینرلا  وه 

دیدحلا و یبا  نبا   ) یف امک  هل ) مالسلا ) هیلع   ) لاقف : ) باوصلا و  هیرـصملا ،)  ) یف اذکه  مالـسلا :)) هیلع   ) لاقف بکار  وه  و  مالـسلا )
: لاـق رهـسم  نب  هیریوج  نع  هضورلا :)  ) يور نموملل ) هلذـم  یلاولل و  هنتف  یلثم  عـم  کـلثم  یـشم  ناـف  عـجرا  (. ) هیطخلا مثیم و  نبا 
؟ کب ءاج  ام  مهفلخ ، لاعنلا  قفخبالا  یقمحلا  ءالوه  کـلهی  مل  هنا  هیریوج  اـی  لاـقف : مالـسلا ،) هیلع   ) نینموملاریما فلخ  تددتـشا 

هعم تشم  نم  لوا  نارهم : نب  نومیم  لاـق  یبیتقلا :) فراـعم   ) یف و  لـقعلا …  هورملا و  فرـشلا و  ثـالث : نع  کـلاسا  تئج  تلق :
.سیق نب  ثعشالا  بکار : وه  لاجرلا و  نیفصب ) قلعتی  ام  نیطساقلا و  یف  نوثالثلا - یناثلا و  لصفلا  )

هینغم

و برعلا ، نم  یح  نویمابشلا : و  هما ، بیلح  عضری  الیک  يدجلا  مف  یف  عضوی  دوع  نیشلا - رسکب  مابشلا - .یمابش و  عمج  نییمابشلا :
ءاضقب اضرلا  عم  یفانتی  نا ال  هطیرـش  توصلا ، عم  ناک  ول  یتح و  تیملا  یلع  ءاکبلا  نوزیجی  ءاهقفلا  .توصلا و  اـنه  نینرلاـب  دارملا 

ضعب یلع  میهاربا و  هدـلو  یلع  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  یکب  دـق  و  نموـملا ، تیملا  یلع  ءاـکبلا  بحتـسی  اولاـق : لـب  هللا ،
هتامـشک هصاـخلا  هبابـسا  هلف  اـنه  ماـمالا  یهن  اـما  .بذـک  هعم  نکی  مل  اذا  ارعـش  ارثـن و  تیملا  یلع  حوـنلا  زوـجی  اـضیا  .هباحـصا و 

نالف عوجرلاب  لیبحرـش  هرما  اما  ..ملعن  امم ال  کلذ  یلا  ام  و  هردـق ، هللا و  ءاضقب  اـضرلا  مدـع  وا  نیدـهاجملا ، طـیبثت  وا  نیقفاـنملا ،
.يوقتلا نم  زعا  زع  ال  هلوق : یتای  .يوقتلا و  الا  هزعلا  بابسا  نم  ببس  لک  هرکی  ناک  مامالا 

هدبع

هنیتای يا  هیلع  مکبلغت  ءاکبلا و  نم  يا  عمسا  ام  یلع  عمـسا : ام  یلع  مکواسن  یح …  مسا  باتکک  مابـش  نییمابـشلاب : رم  نیفـص  … 
خفنت مکاحلل  هنتف  بکار  انا  یعم و  موقلا  هوجو  نم  تنا  کیشم و  يا  نموملل : هلذم  یلاولل و  ءاکبلا …  توص  نینرلا  مکنع و  ارهق 

مداخلا دبعلا و  هلزنم  هنولزنی  نموملا  لذل  هبجوم  يا  هلذم  ربکلا و  حور  هیف 

يرفعج

مالسالا ضیف 

ار نانز  هیرگ  تشذگ  برع ) زا  يا  هلیبق   ) نییمابشب دمآ  هفوک  هب  هتشگرب  نیفص  گنج )  ) زا نوچ  مالسلا  هیلع  ماما  هک  هدش  تیاور 
هیلع ماما  دمآ  ترـضح  دزن  دوب  دوخ  هلیبق  ناگرزب  زا  هک  یمابـش  لیبحرـش  نبا  برح  و  دینـش ، نیفـص  گنج )  ) ناگدـش هتـشک  رب 
نانآ ایآ  دنبای ، یم  طلست  امش  رب  مونش  یم  هک  يا  هیرگ  اب  ناتاهنز  ایآ  دومرف : وا  هب  گنج ) ماگنه  اهنز  نویش  شهوکن  رد   ) مالسلا

ناشیا نتشاد  زاب  نادرم و  سرت  ببس  یعقوم  نینچ  رد  ناشیا  يراز  هک  دینک  يریگولج  دیاب  ( ؟ دیراد یمن  زاب  ناغف  هلان و  نیا  زا  ار 
وا هب  یبلط ) هاج  نایز  رد   ) مالـسلا هیلع  ماـما  دورب  دوب  راوس  هک  ترـضح  نآ  باـکر  رد  هداـیپ  تساوخ  برح  و  تسا .) گـنج  زا 
هک درآ  يزارفرـس  رورغ و  نوچ   ) تسا يراـتفرگ  ءـالب و  نارمکح  يارب  نم  دـننام  اـب  یئوت  نوچ  ندـمآ  هداـیپ  هک  درگرب  دوـمرف :
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بجوـم هچ  ره  و  دور ، يراوـس  باـکر  رد  هداـیپ  هـک   ) تـسا يراوـخ  تـلذ و  نموـم  يارب  و  ددرگ ) یهلا  رفیک  باذـع و  مزلتـسم 
(. تسا بجاو  نآ  كرت  دشاب  يراوخ  يراتفرگ و 

ینامز

ماما دنک  یم  ضوع  ار  دـئاقع  راکفا و  نانآ  ياه  هیرگ  اسب  هچ  تسا و  هیرگ  دوخ  فادـها  رب  يزوریپ  يارب  نز  هحلـسا  هک  اجنآ  زا 
لیکشت هلمج  زا  نیفص  گنج  ضراوع  هب  یتقو  .دنک  يریگولج  نانآ  هجض  نویش و  زا  هک  دهد  یم  روتسد  برح  هب  مالسلا ) هیلع  )

.تسا هدوب  شخب  نایز  اجک  ات  اه  هیرگ  اه و  هلان  هنوگ  نیا  هک  میئامن  یم  كرد  مینک  تقد  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما هیلع  جراوخ  هاـپس 
تیمیمص هک  دورن  هار  ترضح  نآ  باکر  رد  دهد  یم  روتـسد  برح  هب  تسا  تلادع  افـص و  قالخا ، درم  هک  مالـسلا ) هیلع   ) یلع

يزوس رـس  شیادخ  هک  ینآرق  تسا  هدش  تیبرت  نآرق  بتکم  رد  وا  .دوشن  ملظ  شتـسد  ریز  هب  تبـسن  دح  نیا  ات  دنامب و  ظوفحم 
.دیامن یم  تیاعر  ار  ناتسدریز  قوقح  دنک و  یمن  ملظ 

يزاریش دمحم  دیس 

ءاسنلا ءاکب  عمـسف  هفوکلا ) یف  یح   ) نییمابـشل ابرم  برحلا ) ءاهتنا  دعب   ) نیفـص نم  امداق  هفوکلا ، درو  امل  مالـسلا ، هیلع  هنا  يور  و 
یف مکئاسن ) مکبلغتا  : ) هل مالـسلا  هیلع  لاقف  هموق  هوجو  نم  ناـک  و  یمابـشلا ، لـیبح  رـش  نب  برح  هیلا ، جرخ  و  نیفـص ، یلتق  یلع 

ام وا  نزح  یف  توصلا  دـم  هنرلا  نینرلا ؟) اذـه  نع  نهنوهنت  الا   ) نهتوص نم  عمـسا ) ام  یلع  ( ؟ مکاضر نودـب  مکیلع و  ارهق  ءاکبلا 
دجوی ذا  یلاولل ) هنتف  یلثم  عم  کلثم  یشم  ناف  عجرا  : ) مالسلا هیلع  لاقف  بکار ، مالسلا  هیلع  وه  و  هعم ، یشمی  برح ، لبقا  و   ) هبشا

دنع مدخلا  دیبعلا و  هلزنم  لزنی  هنال  یشمی ، يذلا  نموملل ) هلذم  و   ) هموق یف  هجو  يذلا  برح  لثم  هباکرب  نا  ثیح  ربکلا ، حور  هیف 
.سانلا

يوسوم

دق برعلا و  نم  یح  نویمابـشلا  حرـشلا : .لذـلل  هبجوم  هلذـم : .رابتخا  هنتف : .ءاـکبلا  توص  نینرلا : .برعلا  نم  یح  نییمابـشلا : هغللا :
ادصاق هنم  مهفتسا  مث  نیفص  یلتق  یلع  ءاکبلا  كرت  یف  مهعیطت  مهئاسن ال  ناب  هیلع  راکنتسالاب  نموملا  هیجولا  اذه  یلا  مامالا  هجوت 

هیلع هنا  میرکلا و  لجرلا  اذـه  عم  هفقوم  یلا  مامالا  تفتلا  مث  هتامـشلا  نوقفانملا  رهظی  الئل  هلعل  فکلاـب و  ءاـسنلا  اورماـی  ناـب  رمـالا 
یش ء هیف  کل و  هلذم  هیف  یبوکر  ناب  یلاعتلا  نم  هسفن  ظفحی  ام  نموملا و  همارک  ظفحی  امب  ههجاوف  یشمی  رخالا  بکار و  مالـسلا 

 … هلزنم یلا  عوجرلاب  هرما  کلذب و  لوبقلا  نکمی  یل و ال  هبسنلاب  وهزلا  نم 

یناقلاط

ناگتشک رب  ار  نانز  هیوم  تشذگ و  نایمابش  رانک  زا  دمآ  زاب  هفوک  هب  نیفـص  گنج  زا  ترـضح  نآ  نوچ  هک  تسا  هدش  تیاور  و 
نانز ایآ  : » دومرف وا  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  تفاتش ، شروضح  هب  دوب ، دوخ  موق  نارس  زا  هک  یمابـش  لیبحرـش  نب  برح  .دینـش  نیفص 
هدایپ برح  لاح  نآ  رد  دیراد ؟» یمن  زاب  وهایه  نیا  زا  ار  ناشیا  ایآ  دنا ، هدش  هریچ  امش  رب  يراز - هیوم و   - مونش یم  هچنآ  رب  امش 

یگتفیش هیام  نم  دننام  یسک  هارمه  وت  نوچمه  یسک  نتفر  هار  هدایپ  هک  درگ  زاب  : » دومرف تفر ، یم  هار  ترـضح  نآ  بکرم  رانک 
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« .تسا نمؤم  ینوبز  مکاح و 

مراکم

ُْنب ُبْرَح  ِْهَیلِإ  َجَرَخ  َنیِّفِـص َو  یَْلتَق  یَلَع  ِءاَسِّنلا  َءاَُکب  َعِمَـسَف  َنیِّیِماَبِّشلِاب  َّرَم  َنیِّفِـص  ْنِم  ًاـمِداَق  َهَفوُْکلا  َدَرَو  اََّمل  مالـسلا  هیلع  ُهَّنَأ  َيِوُر  َو 
، ِهِمْوَق ِهوُجُو  ْنِم  َناَک  ِّیِماَبِّشلا َو  َلِیبْحَرُش 

مالسلا هیلع  َلاَقَف 

، ِنِینَّرلا اَذه  ْنَع  َّنُهَنوُْهنَت  اَّلِإ  ُعَمْسَأ ؟ اَم  یَلَع  ْمُکُؤاَِسن  ْمُُکِبْلغَت  َأ 

، ٌبِکار مالسلا  هیلع  َوُه  ،َو  ُهَعَم یشْمَی  ٌبْرَح  َلَْبقَأ  َو 

.ِنِمْؤُْمِلل ٌهَّلَذَم  ِیلاَْوِلل َو  ٌهَْنِتف  ِیْلثِم  َعَم  َِکْلثِم  َیْشَم  َّنِإَف  ، ْعِجِْرا : مالسلا هیلع  َلاقَف 

تـشذگ « نایمابـش » هلیبـق هلحم  زا  دـش و  دراو  « هفوک » هب تشگ  یمزاـب  « نیفـص » زا هک  یماـگنه  مالـسلا  هیلع  ماـما  تسا  هدـش  تیاور 
نب برح  » ماگنه نیا  رد  دش ) تحاران  مالسلا  هیلع  ماما  ) .دننک یم  هیرگ  نیفص  رد  ناشناگتشک  رب  هلیبق  نآ  نانز  هک  دومرف  هدهاشم 

.دیسر ترضح  نآ  تمدخ  دوب  هلیبق  نآ  ياه  تیصخش  زا  هک  « یمابش لیبحرش 

: دومرف وا  هب  مالسلا  هیلع  ماما 

؟ دیراد یمنزاب  دنلب  ياه  هلان  نیا  زا  ار  اه  نآ  ایآ  دنا ؟ هدش  هریچ  امش  رب  مونش  یم  هک  هنوگ  نآ  امش  نانز  ایآ 

.دوب بکرم  رب  راوس  مالسلا  هیلع  ماما  هک  یلاح  رد  درک  یم  تکرح  مالسلا  هیلع  ماما  هارمه  هدایپ  « لیبحرش نب  برح  » ماگنه نیا  رد 

: دومرف وا  هب  مالسلا  هیلع  ماما 

نمؤم يارب  يراوخ  تلذ و  یلاو و  رب  رورغ  هنتف و  هیام  ، نم لـثم  باـکر  رد  وت  دـننام  یـصخش  ندرک  تکرح  هداـیپ  اریز  ، درگ زاـب 
تروص هب  نیفـص  باتک  رد  محازم  نب  رـصن  ار  ارجاـم  نیا  : دـیوگ یم  رداـصم  رد  بیطخ  موحرم  هناـمیکح : راـتفگ  دنـس   ) . .تسا

نیقی هب  (و  .تسا هدروآ  لـماک  روط  هب  ار  نآ  هنـس 37  ثداوح  رد  دوخ  خیرات  باتک  رد  يربط  نینچمه  هدرک و  لقن  يرت  هدرتسگ 
يرت حورشم  لکش  هب  ار  ناتساد  ، نیا رب  نوزفا.دنا  هتسیز  یم  یـضر  دّیـس  زا  لبق  اریز  ، دنتـشاد هغالبلا  جهن  زج  يرگید  عبانم  اه  نآ 

( ( ،ج 4،ص 250 هغالبلا جهن  رداصم  (.) دنا هدرک  لقن 

دنک یم  فیعضت  ار  اه  هیحور  اه  هیرگ  هنوگ  نیا 

: تسا هدومرف  هراشا  هناگادج  فلتخم و  هتکن  ود  هب  هنامیکح  راتفگ  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

رب ناـنز  هک  درک  هدـهاشم  نایمابـش  هلیبـق  هـلحم  زا  روـبع  ماـگنه  دـش  هفوـک  دراو  تـشگ  یم  زاـب  نیفـص  زا  هـک  یماـگنه  تـسخن 
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دوب هلیبق  نآ  ياه  تیصخش  زا  هک  یمابش  لیبحرـش  نب  برح  ماگنه  نیا  رد.دننک  یم  هیرگ  دنلب  يادص  اب  نیفـص  رد  ناشناگتـشک 
هریچ امش  رب  مونـش  یم  هک  هنوگ  نآ  امـش  نانز  ایآ  :» دومرف وا  هب  ضارتعا ) ناونع  هب   ) مالـسلا هیلع  ماما.دیـسر  ترـضح  نآ  تمدخ 

َّرَم َنیِّفِـص  ْنِم  ًاـمِداَق  َهَفوُْکلا  َدَرَو  اََّمل  مالـسلا  هیلع  ُهَّنَأ  َيِوُر  َو  ( ؛»؟ دـینک یمن  یهن  دـنلب  ياـه  هلاـن  نیا  زا  ار  اـه  نآ  اـیآ  دـنا ؟ هدـش 
ماش و رد  یلحم  مان  « باتک » نزو رب  « مابِش  ).» ِّیِماَبِّشلا َلِیبْحَرُش  ُْنب  ُبْرَح  ِْهَیلِإ  َجَرَخ  َنیِّفِـص َو  یَْلتَق  یَلَع  ِءاَسِّنلا  َءاَُکب  َعِمَـسَف  َنیِّیِماَبِّشلِاب 

مامح نزو  رب  ددشم  ءاب  اب  « ماّبـش » هغالبلا جـهن  خـسن  رد  ) .تسا ریمح  هلیبق  زا  يرهـش  مان  نمی و  رد  نادـمه  ینب  هلحم  رد  یهوک  مان 
َّنُهَنوُْهنَت اَّلِإ  ُعَمْسَأ ؟ اَم  یَلَع  ْمُکُؤاَِسن  ْمُُکِبْلغَت  :َأ  هل مالسلا  هیلع  لاقَف  ِهِمْوَق  ِهوُجُو  ْنِم  َناَک  َو  دسر ) ) یمن  حیحص  رظن  هب  هک  هدش  رکذ 

( . ِنِینَّرلا اَذه  ْنَع 

توف رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ  یفورعم  تیاور  رد.تسین  عونمم  مالـسا  رد  هتفر  تسد  زا  نازیزع  يارب  ندرک  هیرگ  هتبلا 
دید درک و  روبع  هزمح  شیومع  هناخ  رانک  زا  هک  یماگنه  دحا  هعقاو  زا  دعب  و  ،ج 3،ص 262 )  یفاک  ) . تسیرگ میهاربا  شدنزرف 

مارتحا هب  وا  يارب  اج  نآ  رد  دنتفر و  هزمح  هناخ  هب  هنیدم  نانز  ور  نیازا  ، درک یتحاران  راهظا  تسین  دنلب  اج  نآ  زا  يا  هیرگ  يادص 
 ( ،ج 20،ص 98 راونالا راحب   ). .دندرک يرادازع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

دایرف و اب  مأوت  هیرگ  يانعم  هب  تغل  بابرا  زا  يرایـسب  هتفگ  هب  هک  « نینر » مالـسلا هیلع  ماما  ریبعت  هب  دـنلب و  يادـص  اب  نتـسیرگ  یلو 
بـسانم ادـخ  هار  يادهـش  يارب  ار  يا  هیرگ  نینچ  اـی.درک  یهن  نآ  زا  مالـسلا  هیلع  ماـما  ور  نیازا  ، تـسین یبوـخ  راـک  ، تـسا ناـغف 

هدوب یـساپسان  یبات و  یب  عزج و  اب  مأوت  هیرگ  نیا  ، ینئارق ساسا  رب  ای  دوش و  یم  ناـیوجگنج  ندـش  تسـس  ببـس  نوچ  تسنادـن 
.تسا هدومرف  یهن  نآ  زا  مالسلا  هیلع  ماما  ور  نیازا  ، تسا

نیا لیذ  رد  دنک  یم  لقن  نیفـص  يارجام  هرابرد  هک  یتیاور  نمـض  راونالا  راحب  دلج 32  رد  هللا  همحر  یـسلجم  همالع  لاح  ره  هب 
میتسناوت یم  ام  دوب  هناخ  هس  هناخ و  ود  ، هناخ کی  رگا  : درک ضرع  مالسلا  هیلع  ماما  هب  لیبحرـش  نب  برح  هک  تسا  هدروآ  ناتـساد 

زا هیرگ  يادص  هک  نیا  رگم  تسین  يا  هناخ  چیه  دندش و  دیهش  نیفـص  رد  رفن  داتـشه  دص و  هلیبق  نیا  زا  یلو  ؛ مینک یهن  ار  اه  نآ 
: دومرف مالسلا  هیلع  ماما.میا  هدرک  مالسا  میدقت  ار  ینادیهش  میلاحشوخ  هکلب  ، مینک یمن  هیرگ  نادرم  ام  یلو  ؛ تسا دنلب  نآ 

 ( ،ج 32،ص 554 نامه  ) . .دنک تمحر  ار  امش  ناگدرم  نادیهش و  دنوادخ 

نآ تکرح و  رد  يو  هارمه  هدایپ  لیبحرش  نب  برح  دید  هک  یماگنه  ؛ دنک یم  هراشا  يرگید  مهم  هتکن  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  سپس 
هنتف و هیام  ، نم لـثم  باـکر  رد  وت  دـننام  یـصخش  ندرک  تکرح  هداـیپ  اریز  ، درگ زاـب  :» دومرف وا  هب.تسا  بکرم  رب  راوس  ترـضح 

َّنِإَف ، ْعِجِْرا : مالسلا هیلع  لاقَف  ٌبِکاَر  مالسلا  هیلع  َوُه  ُهَعَم َو  یِـشْمَی  ٌبْرَح  َلَْبقَأ  َو  ( ؛» تسا نمؤم  يارب  يراوخ  تلذ و  یلاو و  رب  رورغ 
( . ِنِمْؤُْمِلل ٌهَّلَذَم  ِیلاَْوِلل َو  ٌهَْنِتف  ِیْلثِم  َعَم  َِکْلثِم  َیْشَم 

یم تلذ  اب  دوخ  هارمه  ار  یهورگ  ، تمظع تهبا و  لالج و  هاج و  بسک  يارب  هک  ینارادمامز  دنرایـسب  هتـشذگ  زورما و  يایند  رد 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  هن  ؛ تسا فلاخم  تدش  هب  لئاسم  هنوگ  نیا  اب  مالـسا  یلو  ؛ دنراد یلالج  ماقم و  دننک  تباث  ات  دنرب 
ماما یتقو  هک  دوب  هدـمآ  بلطم  نیا  هیبش  زین  تمکح 37  رد.مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  هن  تفریذپ و  دوخ  باکر  رد  ار  يدارفا  نینچ 

نآ هب  ضارتعا  نابز  اب  دش و  تحاران  دنود  یم  ترضح  نآ  بکرم  لابند  هب  هدایپ  « رابنا  » ناتسرهش مدرم  زا  یعمج  دید  مالسلا  هیلع 
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«. دوب دهاوخ  یگراچیب  ببس  تمایق  رد  تقشم و  هیام  امش  يارب  ایند  رد  هک  دیزیهرپب  راک  نیا  زا  :» دومرف اه 

لوا هورگ.مدرم  ياه  هدوت  نایز  هب  مه  دوش  یم  مامت  ماقم  بحاص  ياه  تیـصخش  ناـیز  هب  مه  ، اـهراک هنوگ  نیا  هک  تسین  کـش 
یم تراقح  هدـقع  ینیب و  مکدوخ  راـتفرگ  مود  هورگ  تسا و  يا  هدـسفم  هنوگره  همـشچرس  هک  يرورغ  ؛ دـنوش یم  رورغ  راـتفرگ 

.تسا رابنایز  فرط  ود  ره  يارب  يا  هنالقاع  ریغ  ياه  تکرح  نینچ  نیاربانب  ، دندرگ

یسیلگنا

When Imām Ali ibn Abū Tālib returned to Kūfa from Siffin, he passed by the
residences of the Shibamites (who belonged to the tribe of Shibam) and heard their
women mourning those killed in Siffin. At that time, a Shibamite, namely Harb ibn
Shurahbil ashShibami, who was one of the nobles of those people, went to meet with
him. Imām Ali ibn Abū Tālib but said to him, “Do your women have control over you as
regarding the weeping that I hear? Do you not desist them from such crying?” Harb
began to walk with him while Imām Ali ibn Abū Tālib was on horseback, so Imām Ali
ibn Abū Tālib said to him: “Get back because the walking of a man like you with one

.” like me is mischief for the ruler and a disgrace for the believer

جراوخ فارحنا  للع  : 323 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

َلاَقَف َنِینِمؤُملا  َریِمَأ  اَی  مُهّرَغ  نَم  َُهل  َلیِقَف  مُکّرَغ  نَم  مُکّرَـض  دََقل  مَُکل  ًاسُؤب  ِناَوَرهّنلا  َموَی  ِجِراَوَخلا  یَلتَِقب  ّرَم  دَق  مالـسلا َو  هیلع  َلاَق  َو 
َراّنلا ُمِِهب  تَمَحَتقاَف  َراَهظِإلا  ُمُهتَدَعَو  ِیصَاَعملِاب َو  مَُهل  تَحَسَف  َو    ّ ِینَاَمألِاب مُهتّرَغ  ِءوّسلِاب  ُهَراّمَألا  ُسُفنَألا  ّلِضُملا َو  ُناَطیّشلا 

اه همجرت 

یتشد

هک نآ  امـش ! لاح  هب  ادب  دومرف ) تشذگ  یم  جراوخ  ناگتـشک  رانک  زا  هک  یماگنه  ناورهن  گنج  رد  : ) دومرف وا ، رب  ادـخ  دورد  و 
هارمگ ناطیش  دومرف ) مالّسلا ؟ هیلع  نینمؤملا  ریما  يا  تفیرف ، ار  نانآ  یـسک  هچ  دندیـسرپ   ) .دناسر نایز  امـش  هب  داد  بیرف  ار  امش 
هدعو نانآ  هب  و  درک ، هدامآ  ناشیا  رب  ار  هانگ  هار  و  تخاس ، رورغم  اهوزرآ  اب  ار  نانآ  دهد ،  یم  نامرف  يدب  هب  هک  یسفن  و  هدننک ،

 . درک ناشراتفرگ  مّنهج  شتآ  هب  ماجنارس  و  داد ، يزوریپ 
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يدیهش

ار وا   ] .دناسر ناتنایز  دنادرگ  هتفیرف  ار  امـش  هک  نآ  امـش ، لاح  هب  ادـب  دومرف ]: تشذـگ  جراوخ  ناگتـشک  هب  ناورهن  زور  نوچ  [و 
هتفیرف ار  نانآ  هدـنهد ،  ناـمرف  يدـب  هب  ياـه  سفن  هدـننک و  هارمگ  ناطیـش  دومرف ]: تفیرف ؟ ار  ناـنآ  هک  ناـنمؤم ! ریما  يا  دـنتفگ 

.دروآ رد  ناششتآ  هب  درک و  هدعو  ناش  ندرک  زوریپ  هب  تخادرپب ، ناش  ینامرفان  يارب  ار  هار  تخاس و  اهوزرآ 

یلیبدرا

سک نآ  ار  امش  دیناسر  ررض  هک  قیقحتب  ار  امـش  داب  یتخـس  ناورهن  زور  رد  نایجراخ  ياه  هتـشکب  تشذگ  هک  یتقو  رد  دومرف  و 
هراّما ياهسفن  هدننک و  هارمگ  ناطیش  دومرف  داد  بیرف  هک  تسیک  نانمؤم  ریما  يا  ار  وا  رم  دنتفگ  سپ  ار  امـش  ناشیا  داد  بیرف  هک 

بلاـغب ار  ناـشیا  داد  هدـعو  یـصاعم و  رد  ناـشیا  يارب  تخاـس  هداـشگ  اـهوزرآب و  ار  ناـشیا  داد  بـیرف  يدـبب  هدـنیامرف  يدـبب  و 
شتآ رد  تعرسب  ار  ناشیا  دروآ  رد  سپ  ار  ناشیا  وا  ندینادرگ 

یتیآ

: دومرف .تشذگ  جراوخ  ناگتشک  رب  ناورهن  زور  رد 

؟ داد ناشبیرف  یـسک  هچ  نینمؤملا ، ریما  ای  دـنتفگ : ار  وا  .دـیناسر  نایز  امـش  هب  داد  ناتبیرف  هکنآ  دییامـش  هک  یمدرم  تخبروش  يا 
هب دوشگب و  ناشیارب  ار  ینامرفان  هار  تخاس و  اهوزرآ  هتفیرف  ار  نانآ  .يدـب  رب  هدـنهد  نامرف  سفن  هدـننک و  هارمگ  ناطیـش  دومرف :

.دومن نوگنرس  شتآ  هب  داد و  هدعو  يزوریپ 

نایراصنا

: دومرف تشذگ و  جراوخ  ياه  هتشک  رب  ناورهن  زور  رد  ترضح  نآ  و 

،و هدننک هارمگ  ناطیش   : دومرف ؟ نینمؤملا ریما  يا  تفیرف  ار  نانآ  یسک  هچ  : دنتفگ.دز ررـض  امـش  هب  داد  ناتبیرف  هک  نآ  ، امـش هب  ادب 
رد ناششتآ  هب  ،و  داد هدعو  نانآ  هب  ار  يزوریپ  درتسگ ، نانآ  يارب  ار  تیصعم  نادیم   ، تفیرف اهوزرآ  هب  ار  نانآ  ءوس  هب  هراّما  سفن 

 . تخادنا

اه حرش 

يدنوار

هثـالثلا ءایـشالا  هذـه  مهب  تلعف  اـمل  مهب  اـهتلخد  يا : راـنلا ، مهـسفنا  مهب  تمحتقا  .بـیلغتلا و  راـهظالا : .تعـسوا و  يا : تحـسف  و 
.هکلهملا

يردیک
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تمحتقاف .بیلغتلا  راهظالا : و  تعسو ، تحسف : .مزلا  یـضق و  کلذ و  مکل ، هللا  ردق  يا  رمـضم  لعفب  هباصتنا  هدش و  يا  مکل : اسوب 
.اهومهتلخدا رانلا : مهب 

مثیم نبا 

امـش هب  هک  ناتلاح  هب  ادب  ، ) تدش سوب : دومرف : داتفا ، ناورهن  گنج  جراوخ  ياه  هتـشک  هب  شرذگ  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هک  یعقوم 
هدـننک و هارمگ  ناطیـش  : ) دومرف داد ؟ بیرف  ار  اهنآ  یـسک  هچ  نینموملاریما  ای  دندیـسرپ  داد .) بیرف  ار  امـش  هک  نآ  دـناسر  ناـیز 

يزوریپ هدعو ي  و  دندوشگ ، اهنآ  يور  هب  ار  اهیشکرس  هار  دندز  لوگ  اهوزرآ  هلیـسو ي  هب  ار  نانآ  يدب ، هب  هدنراداو ي  ياهـسفن 
هب هدش ، ناشبیرف  نایز و  ثعاب  هک  ار  یلماع  نآ  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هک  نیا  زا  .دـندنکفا ) خزود  شتآ  رد  ار  اهنآ  دـنداد و  اهنآ  هب 

نامه هراما ، سفن  زا  دوصقم  یهاگ  هک  دوش  یم  تفایرد  تسا ، هدومرف  ریسفت  يدب  هب  هدنراداو ي  ياهسفن  هدننک و  هارمگ  ناطیش 
ناشیا هلیـسو  نادب  هک  ییاهوزرآ  زا  روظنم  .تسا و  هیلع  فوطعم  فوطعم و  نیب  تریاغم  فطع  ياضتقا  یفرط  زا  و  تسا ، ناطیش 

ینامرفان هزاجا  یـشکرس ، نایـصع و  نادیم  هب  نانآ  ندناشک  زا  دوصقم  تسا و  یگریچ  نتفای و  هبلغ  نامرآ  نامه  تسا ، هتفیرف  ار 
اهنآ رب  هک  دهد  یم  ار  ینمـشد  رب  يزوریپ  هدعو ي  نانآ  هب  نینچمه ، تسا و  اهنآ  رظن  رد  یـصاعم  نداد  هولج  شرتسگ و  نداد و 
دراو تعرـس  يارب  هراعتـسا  ماحتقا  هملک ي : .ددرگ و  یم  منهج  شتآ  رد  لوخد  ثعاب  اـهنیا  هک  تسا  یهیدـب  .تسا  هدـش  بلاـغ 

.تسا منهج  هب  نانآ  نتخاس 

دیدحلا یبا 

َلاَقَف َنِینِمْؤُْملا  َریِمَأ  اَی  ْمُهَّرَغ  ْنَم  َُهل  َلیِقَف  ْمُکَّرَغ  ْنَم  ْمُکَّرَـض  ْدََقل  ْمَُکل  ًاسُْؤب  ِناَوَرْهَّنلا  َمْوَی  ِجِراَوَْخلَا  یَْلتَِقب  َّرَم  ْدَق  مالـسلا َو  هیلع  َلاَق  َو 
[ ُسْفَّنلَا  ] ُسُْفنَْألَا ُّلِضُْملا َو  ُناَْطیَّشلَا 

[ یِصاَعَْملا ِیف   ] یِصاَعَْملِاب ْمَُهل  ْتَحَسَف  ِِّیناَمَْألِاب َو  ْمُْهتَّرَغ  ِءوُّسلِاب  ُهَراَّمَْألا 

 . َراَّنلا ُمِِهب  ْتَمَحَْتقاَف  َراَهْظِْإلا  ُمُْهتَدَعَو  َو 

.ردصملا یلع  بصتنی  همعن  هریظن  اسؤب  یمعن و  هریظن  یسؤبف  دیزل  نیونتلاب  اسؤب  دیزل و  یسؤب  لاقی 

 . هلعافلا یه  ءوسلاب  هرامألا  سفنلا  نأب  حیرصت  هربجملا و  یلع  در  مالکلا  اذه  و 

رفظلا راصتنالا و  مهتدعو  يأ  هل  ابلاغ  هیلع  ارهاظ  هتلعج  يأ  دیز  یلع  هترهظأ  ردصم  راهظإلا  و 

یناشاک

ياه هتشک  هب  تشذگ  هک  یتقو  رد  ناورهنلا ) موی  جراوحلا  یلتقب  رم  دق  و   ) مالسلا هیلع  ترـضح  نآ  دومرف  و  مالـسلا ) هیلع  لاق  (و 
مکل هللا  ردق   ) هک تسا  ریدـقت  نیا  رد  تسا و  رمـضم  لعف  هب  وا  باصتنا  ار  امـش  داب  یتخـس  مکل ) اسوب   ) ناورهن زور  رد  نایجراخ 
بیرف هک  یـسک  مکرغ ) نم   ) امـش هب  دیناسر  دنزگ  هک  یتسرد  هب  مکرـض ) دقل   ) ار یتخـس  امـش  يارب  ادخ  دنک  ریدقت  ینعی  اسوب )

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 4077 

http://www.ghaemiyeh.com


( لاقف ( ؟ نانموم ریما  يا  ار  ناشیا  داد  بیرف  هک  نینموملاریما ) ای  مهرغ  نم   ) ار ترـضح  نآ  رم  دـنتفگ  سپ  هل ) لـیقف   ) ار امـش  داد 
يدـب هب  هدـنیامرف  رایـسب  ياه  سفن  و  ءوسلاب ) هراـمالا  سفنـالا  و   ) هدـننک هارمگ  شکرـس  وید  لـضملا ) ناطیـشلا   ) هک دومرف  سپ 

دینادرگ رایـسب  ناـشیا و  يارب  زا  درک  هداـشگ  و  مـهل ) تحــسف  و   ) لـطاب ياـهوزرآ  هـب  یناـمالاب )  ) ار ناـشیا  داد  بـیرف  مـهرغ ) )
رازراـک رد  ار  ناـشیا  وا  ندرک  بلاـغ  هـب  ار  ناـشیا  داد  هدـعو  و  راـهظالا ) مهتدـعو  و   ) لـیاذر عاوـنا  اهتیـصعم و  هـب  یـصاعملاب ) )

.راک تبقاع  رد  خزود  شتآ  رد  رت  مامت  هچ  ره  تعرس  هب  ار  ناشیا  دروآ  رد  سپ  رانلا ) مهب  تمحتقاف  )

یلمآ

ینیوزق

ینعی .دینادرگ  رورغم  هکنآ  ار  امش  دیناسر  ررض  هنیآ  ره  ار  امـش  داب  يدب  ناورهن : جراوخ  ناگتـشک  هب  تشذگ  هک  یتقو  دومرف  و 
بیرف .يدب  هب  هدننکرما  ياهسفن  هدننک و  هارمگ  ناطیش )  ) دومرف نینموملاریما ؟ ای  ار  ناشیا  داد  بیرف  هک  دنتفگ : ار  امش  داد  بیرف 

ندینادرگ بلاغ  ناشداد  هدعو  و  ار ، اهتیصعم  هب  هار  ناشیا  يارب  زا  درک  هداشگ  اهدیما و  اهوزرآ و  اب  ار  ناشیا  نتخاس  لفاغ  داد و 
.منهج شتآ  رد  ناهگان  ناشدنکفارد  سپ  ار ، ندش  رفظم  و 

یجیهال

لاقف نینموملاریما ؟ ای  مهرغ  نم  هل : لیقف  مکرغ ! نم  مکرض  دقل  مکل ، اسوب  : » رهنلا موی  جراوخلا  یلتقب  رم  دق  مالـسلا و  هیلع  لاق  و 
تمحتقاف راهظالا ، مهتدعو  یصاعملا و  یف  مهل  تحسف  ینامالاب و  مهترغ  ءوسلاب ، هرامالا  سفنالا  لضملا و  ناطیشلا  : » مالسلا هیلع 

یتخس هک  ناورهن  گنج  زور  رد  جراوخ  تعامج  ياه  هتـشک  هب  دوب  هتـشذگ  هک  یتلاح  رد  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  رانلا »! مهب 
داد بیرف  سک  هچ  هک  مالسلا  هیلع  وا  هب  دش  هتفگ  سپ  ار ، امش  داد  بیرف  هک  یسک  امش  هب  دیناسر  ررض  هنیآ  ره  امش ، يارب  زا  داب 
هب ار  ناشیا  داد  بیرف  يراکدـب  هب  هدـنناشک  سفن  هدـننک و  هارمگ  ناطیـش  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  سپ  ناـنموم ؟ ریما  يا  ار  ناـشیا 

تخاس لخاد  تدـش  هب  سپ  ندرک ، تیوقت  هب  ار  ناشیا  داد  هدـعو  ناـهانگ و  هب  باـکترا  رد  ار  ناـشیا  رم  داد  تعـسو  اـهوزرآ و 
.منهج شتآ  رد  ار  ناشیا 

ییوخ

یلع بوصنم  اسوب  بارعالا : .هل  اـبلاغ  هیلع  ارهاـظ  هتلعج  يا  دـیز  یلع  هترهظا  ردـصم  راـهظالا )  ) .قیـضلا هدـشلا و  سوبلا :) : ) هغللا
اعد ینعملا : .هلعف  عم  فوذحملا  مهرغ  لوعفمل  هیلاح  هلمج  عومجملا  هربخ و  هیلعف  هلمج  مهترغ  ادتبم ، هرامالا  سفنالا  .ردـصملا و 

لاوسلا نع  باجا  و  مهلاکن ، مهرـض و  هیف  ام  یلا  مهاعد  نمب  مهرارتغاب  کلذـل  مهقاقحتـسا  یلع  هبن  یلتقلا و  یلع  مالـسلا ) هیلع  )
ناطیـشلا نا  دوصقملاف  هل ، هرامالا  سفنلا  هدـعاسم  عم  لطابلاب  مهیرغی  ساـنلا و  ررغی  يذـلا  لـضملا  ناطیـشلا  وه  هناـب  مهرغ ؟ نمب 

: مثیم نبا  لاق  .رانلا  یف  مهتقلا  و  هبلغلاب ، مهتدعو  یصاعملا و  قیرط  مهل  تعسو  و  ینامالاب ، مهترغ  هرامالا  مهـسوفن  نوکلاح  مهرغ 
لعجف خلا  هرامالا  سفنلا  هب  داری  دق  ناطیشلا  نا  ءوسلاب  هرامالا  سفنالا  لضملا و  ناطیشلاب  مهرغ  مهرض و  نمل  هریسفت  نم  مهفی  و 

: همجرتلا .هانررق  امک  هیلاح ، واولا  نا  یلوالا  و  هوجو ، نم  رهاـظلا  فـالخ  وه  و  فوطعملا ، فطاـعلا و  هدـحوب  مزتلا  هفطاـع و  واولا 
هب دیناسر ، ناتنایز  تفیرف  ار  امـش  هک  ره  هک  یتسار  امـش  لاحب  ادـب  دومرف : دروخرب  جراوخ  ياه  هتـشکب  ناورهن  گنج  زور  نوچ 
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تفیرف و اهوزرآ  هب  ار  نانآ  هک  ءوسب  هراما  سوفن  هارمهب  هدننک  هارمگ  ناطیش  دومرف : تفیرف ؟ ار  نانآ  یک  دش : هتفگ  ترضح  نآ 
.دنکفارد ناشخزود  هب  ات  داد  اهنآ  هب  يزوریپ  دیون  دوشگ و  اهنآ  ربارب  ار  ناهانگ  هار 

نوخ كاخب و  ناطلغ  هتشک و  هلمج  هداتفاک   *** تشذگ یلع  جراوخب  ناورهن  زور  رد 

نورب ناتدرب  قح  داد و ز  بیرف  وک  نآ  امش *** رب  درک  نایز  هک  ناتلاحب  ادب  اتفگ 

نونفلا وذ  سیلبا  قلخ  لضم  اتفگ : داد ***؟ بیرف  اهنآ  سک  هچ  یلع  ای  دنتفگ 

يرتشوش

( هجورم  ) یف يدوعـسملا  لاق  هب  طوبرم  یناثلا  نال  انه  لوالا  انلقن  لوقا : محالملاب ) …  مالـسلا ) هیلع   ) هرابخا یف  عساـتلا - لـصفلا  )
( ءوسلا سفنا  ناطیـشلا و  : ) لاق مهرغ ؟ نم  لیق و  مکرغ ) نم  مکعرـص  دقل  : ) لاقف یعرـص  مه  جراوخلاب و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع رم 
و لاجرلا ، بالـصا  یفل  مهنا  و  هدیب ، یـسفن  يذلا  الک و  (: ) مالـسلا هیلع   ) لاقف .رهدلا  رخآ  یلا  مهرباد  هللا  عطق  دـق  هباحـصا : لاقف 

جرخی طمـشالا ، هل  لاقی  لجر  عم  هلجد  تارفلا و  نیب  هجراخ  جرخت  یتح  اهلثم  اهدـعب  تجرخ  الا  هجراخ  جرخت  ال  ءاسنلا ، ماـحرا 
( مالـسلا هیلع   ) یلع رم   ) لاقف .يربطلا  طقف  لوالا  يور  و  همایقلا .) موی  یلا  هجراخ  اهدعب  جرخت  هلتقیف و ال  تیبلا  لها  انم  لجر  هیلا 

سفنا ناطیـشلا و  (: ) مالـسلا هیلع   ) لاق مهرغ ؟ نم  اولاقف : مکرغ ) نم  مکرـض  دـقل  مکل ! اسوب  : ) لاـقف یعرـص  مه  جراوخلا و  یلع 
: لاقف ینرعلا  هبح  یف  بیطخلا  طقف  یناثلا  يور  و  نورهاظ .) مهنا  مهتابن  و  یـصاعملا ، مهل  تنیز  و  ینامالاب ، مهترغ  هراـما ، ءوسلاـب 

يذلا وف  .اذه  لقت  هم ال  مالـسلا ) هیلع   ) یلع لاقف  .ادبا  يرورح  مویلا  دعب  جرخی  هللا ال  و  لجر : لاق  ناورهنلا  نم  انغرف  امل  هبح : لاق 
یتح نیرهن  نیب  مهنم  هفئاط  جرخت  یتح  نوجرخی  نولازی  ـال  و  ءاـسنلا ، ماـحرا  لاـجرلا و  بالـصا  یفل  مهنا  همـسنلا  اربو  هبحلا  قلف 

مهلتقیف يدلو  نم  لجر  مهیلا  جرخی 

: باوصلا و  هیرـصملا ،)  ) یف اذکه  ناورهنلا ) موی  جراوخلا  یلتقب  رم  دـق  و  مالـسلا :) هیلع   ) لاق و  : ) فنـصملا لوق  .ادـبا  نودوعی  الف 
خیرات  ) یف و  محالملاب ) …  مالسلا ) هیلع   ) هرابخا یف  عساتلا - لصفلا  (. ) هیطخلا مثیم و  نبا  دیدحلا و  یبا  نبا   ) یف امک  رهنلا ) موی  )

: لاـق و  مهرئاـشع ، یلا  اوعفدـف  .مهب  رماـف  لـجر  هئمعبرا  مهدـجوف  .قـمر  هب  نـم  یلتقلا  یف  مالـسلا ) هـیلع   ) یلع بـلط  و  يربـطلا :)
هب اودهش  ام  باودلا و  حالسلا و  اما  و  یش ء ، نم  مهرکسع  یف  ام  اوذخ  و  هفوکلا ، مهب  اوفاوف  اوورب  اذاف  مهووادف  .مکعم  مهولمحا 

.مهالتق سانلا  نم  لاجر  نفد  و  هلها ، یلع  هدر  مدـق  نیح  هناف  ءامالا  دـیبعلا و  عاـتملا و  اـما  و  نیملـسملا ، نیب  همـسقف  .برحلا  هیلع 
عیمج رفک  یلع  لاد  وـه  و  تـلق : ساـنلا …  لـحتراف  مهنونفدـت ) مـث  مهنوـلتقتا  اوـلحترا !  ) کـلذ هـغلب  نـیح  مالـسلا ) هـیلع   ) لاـقف

دانتـسا بسح  مکرغ ) نم  مکرـض  دـقل   ) .مهلعفب کلذ  مهقاقحتـس  مهیلع ال  ءاعد  مکل ) اسوب  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق .هیلع  نیجراخلا 
(: مالـسلا هیلع   ) لاقف نینموملاریما ؟ ای  مهرغ  نم  هل : لیقف   ) .مهل راـغلا  وه  هقیقحلا  یف  مهل  راـضلاف  .ببـسلا  لـعف  یلا  ببـسملا  لـعف 

تفرع دق  و  ءوسلاب ) هرامالا  سفنلا  و  : ) دـیدحلا یبا  نبا  یف  و  ءوسلاب ) هرامالا  سفنالا  و  (. ) رورغلا هللااب  مکرغ  و  ( ) لضملا ناطیـشلا 
.هراـمالا مهـسفنا  و  ناطیـشلا ، يا : مـهترغ )  ) .ماـقملا یف  بـسنا  ریکنتلاـف  .نـسحا  وـه  و  هراـما ) ءوسلاـب  سفنا  و  : ) هـلقن يربـطلا  نا 

متـصبرت و مکـسفنا و  متنتف  مکنکلو  : ) همایقلا موی  نیقفانملل  نینموملا  نع  هیاکح  یلاعت  لاق  .ینمتلا  ینعمب  هینمالا  عمج  یناـمالاب ) )
اما و  رورغلا .) هللااب  مکرغ  هللا و  رما  ءاج  یتح  یناـمالا  محـالملاب ) …  مالـسلا ) هیلع   ) هراـبخا یف  عساـتلا - لـصفلا   ) مکترغ متبترا و 
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تحـسف و   ) .هتارق باتکلا ) تینمت   ) نم تاءارق  ینعمب  لیقف : یناما ) الا  باـتکلا  نوملعی  ـال  نویما  مهنم  و  : ) یلاـعت هلوق  یف  یناـمالا 
مثیم و نبا  دـیدحلا و  یبا  نبا   ) یف اـمک  یـصاعملا ) یف  : ) باوـصلا و  هیرـصملا ،)  ) یف اذـکه  یـصاعملاب )  ) .مهل تعـسو  يا : مـهل )
مهلامعا و ناطیشلا  مهل  نیز  ذا  و  : ) یلاعت هلوق  یف  ردب  رافک  عم  ناطیشلا  نع  یلاعت  هتیاکح  ریظن  وه  راهظالا ) مهتدعو  و  (. ) هیطخلا
، رانلا مهتلخدا  يا : رانلا ) مهب  تمحتقاف  (. ) هیبقع یلع  صکن  ناتئفلا  تءارت  املف  مکل  راج  ینا  سانلا و  نم  مویلا  مکل  بلاغ  ـال  لاـق 

هیلع  ) لاق مهعمجاب  موقلا  کله  نینموملاریما  اـی  هل : لـیقف  جراوخلا  لـتق  اـمل  و   ) .دـیدش رما  یف  کـلهم و  یف  لوخدـلا  ماـحتقالا  و 
امل مالسلا ) هیلع   ) لاق و  (: ) مثیم نبا   ) یف و  خلا - امل - ) لاق  و  : ) لاق هنا  الا  دیدحلا ) یبا  نبا   ) اهلثم و  هیرـصملا )  ) یف اذکه  مالـسلا )

(. حیحصلا وه  و  مهعمجاب ) موقلا  کله  نینموملاریما  ای  هل  لیق 

هینغم

عم ..مهـسفنا و  نع  هللا و  نع  جراوخلا  تمعا  یتلا  ءاوهالا  هرامالا  سفنلا  ناطیـشلاب و  دارملا  و  یمعنلا ، دض  هدشلا  رقفلا و  یـسوبلا :
( راهظالا مهدـعو  و   ) هرطیـسلا مکحلا و  یهف  مامالا  اهیلا  راشا  یتلا  مهیناما  اما  مهریغ ، ضرالا  هجو  یلع  احلاص  نوری  اوناک ال  اذـه 

(. رظنا ج 1 ص 251  ) تارم جراوخلا  نع  مالکلا  قبس  ینامالا و  مهترغ  یلع  ریسفت  فطع 

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

امش هب  هک  دیشاب  راتفرگ  دومرف : نانآ ) شهوکن  رد   ) تشذگ ناورهن  گنج  رد  جراوخ  ناگتـشک  هب  هک  یماگنه  مالـسلا  هیلع  ماما 
هب هدنراداو  ياهسفن  هدننک و  هارمگ  ناطیش  دومرف : داد ؟ بیرف  ار  نانآ  یک  نینموملاریما  ای  دنتفگ : داد ، ناتبیرف  هکنآ  دیناسر  نایز 

اهنآ هب  ار  رازراک ) رد   ) نتفای يزوریف  و  دوشگ ، نانآ  يور  هب  ار  اـهینامرفان  هار  و  هدز ، لوگ  اـهوزرآ  هب  ار  اـهنآ  هراـما  سفن  يدـب ،
(. دومن ناشراتفرگ  دیواج  باذع  هب   ) دنکفا شتآ  رد  ار  ناشیا  یتخس  هب  سپ  داد  هدعو 

ینامز

مه هملک  کـی  .دـنار و  نوریب  تشهب  زا  ار  مدآ  ترـضح  هـک  تـسا  یـسک  ماـن  هـملک  نـیا  تـسا و  سیلبا )  ) هـملک کـی  نآرق  رد 
نامه ناطیش  ياه  هنومن  زا  یکی  تسا و  هدش  هتفگ  ناطیش  مه  برکیم  هب  تیاور  رد  دساف و  دیلپ ، دوجوم  ره  هب  ناطیش  ناطیـش ) )

هک تسا  يدـساف  قالخا  روظنم  دراوم  بلغا  رد  هدـمآ و  نآ  هداوناخ  مه  تاملک  ناطیـش و  هملک  هبترم  نآرق 88  رد  .تسا  سیلبا 
هب ار  ناسنا  هک  دسر  یم  یئاج  هب  راک  هک  دنک  یم  یئامندوخ  هکلم )  ) تروص هب  دبای و  یم  لماکت  جیردت  هب  رشب  عون  ینب  داهن  رد 

.مسرت یم  ادخ  زا  مرازیب و  وت  زا  نم  دیوگ : یم  هاگنآ  دنک  یم  دراو  رفک  هرئاد  هب  جیردت 

يزاریش دمحم  دیس 

دقل  ) یلاعت هللا  همحر  نم  هقاـفلا  سوبلاـب و  مهیلع  ءاـعد  مکل ) اـسوب  -: ) ناورهنلا موی  جراوخلا  یلتقب  رم  دـق  و  مالـسلا - هیلع  لاـق  و 
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: مالـسلا هیلع  لاقف  نینموملاریما )؟ ای  مهرغ  نم  مالـسلا : هیلع  هل  لیقف   ) مامالا هعاط  نع  اوجرخت  ناب  مکعدخ ، و  مکرغ ) نم  مکرض 
( مهترغ  ) هئیـسلا لامعالاب  ناسنالا  رماـت  یتلا  سفنلا  يا  ءوسلاـب ) هراـمالا  سفنـالا  و   ) ناـسنالا لـضی  يذـلا  يا  لـضملا ) ناطیـشلا  )

نا مهترا  يا  یـصاعملاب ) مهل  تحـسف  و   ) مهلامآ مهتاینما و  یلا  اولـصو  نایـصعلا  اولعف  نا  مهناب  يا  ینامالاب )  ) سفنالا ناطیـشلا و 
یف اسوسوم  مهلتاقی ، نم  یلع  مهبلغی  مهرهظی و  نا  يا  راهظالا ) مهتدـعو  و   ) هیف قیـضال  حیـسف  یـش ء  هناـک  هب  ساـب  ـال  نایـصعلا 

.منهج یف  متلخدا  يا  رانلا ) مهب  تمحتقاف   ) نیبلاغ يا  نیرهاظ ) اوحبصاف  : ) هناحبس لاق  نولعالا - مکناف  اولتاق  مهبولق :

يوسوم

ههج نم  نیعماسلا  ظعیل  مالسلا  هیلع  مهبطاخ  حرشلا : .مهتلخدا  مهب : تمحتقا  .هبلغلا  راهظالا : .قیـضلا  هدشلا و  هساعتا  سوبلا : هغللا :
نم نا  مهرغ و  نم  نیب  دق  نیملـسملا و  اصع  قشو  مهتفلاخمب  اوسعت  دق  هساعتلاب و  مهیلع  اعد  دـق  يرخا و  ههج  نم  مهاطخ  نیبی  و 

لیبسلا ءاوس  مهب  فرحناف  مهرودص  یف  سوسو  يذلا  ناطیـشلا  هنکل  صاعلا و  نبا  هیواعم و  نکی  مل  مهنع ، اجراخ  نکی  مل  مهرغ 
تذـخا مث  الا هللا  مکح  اولاق ال  درمتلا و  راعـش  اوعفرف  میکحتلا  هیـضق  یف  مهناهذا  یف  تقلع  ههبـشل  یه  ءوسلاب و  هرامالا  سفنالا  و 

 … رانلا مهتدرواف  ءالعتسالا  روهظلا و  بح  هیصعملاب و  مهدمت  مهسوفن و  یف  هدقعلا  مکحتت 

یناقلاط

، داد بیرف  ار  امش  هک  سک  نآ  امش ، لاح  هب  ادب  : » دومرف تشذگ ، جراوخ  ناگتشک  رانک  زا  ناورهن  گنج  هب  ترضح  نآ  نوچ  و 
هدنهد نامرف  يدب  هب  سفن  هدننک و  هارمگ  ناطیش  : » دومرف داد ؟ بیرف  ار  ناشیا  یسک  هچ  نینمؤملا  ریما  يا  دش : هتفگ  .دز » ناتنایز 
خزود هب  ار  ناـنآ  داد و  ناـشیا  هب  يزوریپ  هدـعو  دوـشگ ، ناـشاهینامرفان  ناـهانگ و  يارب  ار  هار  تفیرف و  اـهوزرآ  اـب  ار  ناـنآ  هـک 

« .دروآرد

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

: ِناَوَرْهَّنلا َمْوَی  ِجِراَوَْخلا  یَْلتَِقب  َّرَم  ْدَق  َو 

، ْمُکَّرَغ ْنَم  ْمُکَّرَض  ْدََقل  ْمَُکل  ًاسُْؤب 

: مالسلا هیلع  َلاَقَف  َنِینِمْؤُْملا  َریِمَأ  اَی  ْمُهَّرَغ  ْنَم  َُهل  َلیِقَف 

.َراَّنلا ُمِِهب  ْتَمَحَْتقاَف  َراَهْظِْإلا  ُمُْهتَدَعَو  ،َو  یِصاَعَْملِاب ْمَُهل  ْتَحَسَف  ،َو  ِِّیناَمَْألِاب ْمُْهتَّرَغ  ، ِءوُّسلِاب ُهَراَّمَْألا  ُسُْفنَْألا  ،َو  ُّلِضُْملا ُناَْطیَّشلا 

: دومرف تشذگ  یم  جراوخ  ناگتشک  رانک  زا  هک  یماگنه  ناورهن  گنج  زور  مالسلا  هیلع  ماما 

.دز ررض  امش  هب  داد  بیرف  ار  امش  هک  یسک  نیقی  هب.امش  لاح  هب  ادب 
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؟ داد بیرف  ار  اه  نآ  یسک  هچ  نانمؤمریما ! يا  : دندرک ضرع  مالسلا  هیلع  ماما  هب 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

اه نآ  هب  يزوریپ  دیون  ، دندوشگ نانآ  رب  ار  هانگ  هار  ، دنتفیرف اهوزرآ  هلیـسو  هب  ار  اه  نآ.ءوس  هب  هراما  سفن  هدننک و  هارمگ  ناطیش 
يربط ار  مالک  نیمه  ریظن  هک  تسا  هدمآ  رداصم  باتک  رد  هنامیکح : راتفگ  دنس   ) . .دنداتسرف منهج  هب  تعرس  هب  ار  نانآ  دنداد و 

يدوعسم يربط.دنا و  هدروآ  لماک  باتک  رد  ریثا  نبا  رترصتخم و  تروص  هب  بهذلا  جورم  رد  يدوعسم  دوخ و  فورعم  خیرات  رد 
( ( ،ج 4،ص 250 هغالبلا جهن  رداصم  «.) وا زا  سپ  ریثا  نبا  دنتسیز و  یم  یضر  دّیس  زا  شیپ 

هراّما سفن  ناطیش و  ياه  هسوسو  ِماجنارس 

.دندوب قمحا  نادان و  رایسب  کشخ و  بصعتم و  یهورگ  ، جراوخ میناد  یم 

.دنداد یم  دیون  دوخ  هب  یناشخرد  هدنیآ  دنتشادنپ و  یم  ادخ  قلخ  نیرترب  ار  دوخ 

ماما.دندنارورپ یم  رـس  رد  ار  نیملـسم  دالب  مامت  قارع و  تموکح  رکف  دندرک و  مایق  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  ربارب  رد  اه  نآ 
ماما يوس  هب  دندش و  رادـیب  تلفغ  باوخ  زا  اه  نآ  تیرثکا  هک  يا  هنوگ  هب  درک  یعماج  بلاج و  تحیـصن  اه  نآ  هب  مالـسلا  هیلع 
كاخ هب  ناورهن  دربن  نادیم  رد  رفن  دنچ  يانثتـسا  هب  یگمه  ًابیرقت  دندرک و  تمواقم  تدـش  هب  یتیلقا  یلو  ؛ دنتـشگزاب مالـسلا  هیلع 

لاح هب  ادب  :» دومرف ، تشذگ یم  اه  نآ  ياه  هتشک  رانک  زا  دوخ  نارای  اب  هک  درک  نایب  ینامز  مالسلا  هیلع  ماما  ار  قوف  راتفگ.دنداتفا 
ْدََقل ْمَُکل  ًاسُْؤب  : ِناَوَرْهَّنلا َمْوَی  ِجِراَوَْخلا  یَْلتَِقب  َّرَم  ْدَق  مالسلا َو  هیلع  لاق  َو  ( ؛» دز ررض  امش  هب  داد  بیرف  ار  امش  هک  یسک  نیقی  هب  ، امش

( . ْمُکَّرَغ ْنَم  ْمُکَّرَض 

نایز تدـش و  راتفرگ  هک  تسا  ناورهن  جراوخ  هرابرد  نیرفن  ْمَُکل » ًاسُؤب   » هلمج تسا و  تدـش  ررـض و  ياـنعم  هب  لـصا  رد  « سؤب »
.دنوش

.تسا بیرف  يانعم  هب  « رورغ » هدام زا  مکّرَغ » »

هیلع ماما  داد ؟ بیرف  ار  اه  نآ  یـسک  هچ  : دـندرک ضرع  دنتـساوخ و  حیـضوت  مالـسلا  هیلع  ماـما  زا  نارـضاح  زا  یـضعب  اـج  نیا  رد 
،َو ُّلِضُْملا ُناَْطیَّشلا  َلاَقَف  َنِینِمْؤُْملا  َریِمَأ  اَی  ْمُهَّرَغ  ْنَم  َُهل  َلیِقَف  ( ؛» يدب هب  هراما  سفن  هدننک و  هارمگ  ناطیـش  :» دومرف خساپ  رد  مالـسلا 

( . ِءوُّسلِاب ُهَراَّمَْألا  ُسُْفنَْألا 

ذوـفن مـیناد  یم  نورد و  زا  هراـما  سفن  نورب و  زا  ناطیـش.نورد  زا  يرگید  نورب و  زا  یکی  : دراد راـکبیرف  نمـشد  ود  ناـسنا  يرآ 
یَلَع ٌناْطلُـس  َُهل  َْسَیل  ُهَّنِإ  : » دـیامرف یم  دـیجم  نآرق  هک  هنوگ  نامه.دـشاب  طلـسم  ناسنا  رب  هراما  سفن  هک  تسا  یتروص  رد  ناطیش 

ناـمیا هک  یناـسک  رب  ، وا هکارچ  ؛ » َنوُکِرْـشُم ِِهب  ْمُه  َنیِذَّلا  ُهَنْوَّلَوَـتَی َو  َنیِذَّلا  یَلَع  ُُهناْطلُـس  اـمَّنِإ  َنوـُلَّکَوَتَی * ْمِهِّبَر  یلَع  اوـُنَمآ َو  َنیِذَّلا 
،و دنا هدیزگرب  دوخ  یتسرپرس  هب  ار  وا  هک  تسا  یناسک  رب  اهنت  وا  طلست  * .درادن یطلست  ، دننک یم  لکوت  ناشراگدرورپ  رب  دنراد و 

 ( هیآ 99 و 100 ، لحن («. ) . دنهن یم  ندرگ  ناطیش  نامرف  هب  و   ) دنزرو یم  كرش  ادخ )  ) وا هب  هک  اه  نآ 
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نیا زین  یـضعب  درادن و  یتبـسانم  چـیه  هک  یلاح  رد  دـنا  هتفرگ  هیلاح  هلمج  ار  ِءوُّسلِاب ) ُهَراَّمَْألا  ُسُْفنَْألا  َو   ) هلمج ، ناحراش زا  یـضعب 
نمـشد ود  هب  هراشا  مالـسلا  هیلع  ماما.تسا  لیلد  یب  ًـالماک  مه  نآ  هک  دـنا  هدرمـش  فدارتم  ُّلِـضُْملا ) ُناَْـطیَّشلا   ) هلمج اـب  ار  هلمج 

.دنور یم  وا  غارس  هب  نورب  نورد و  زا  هک  هدرک  ناسنا  یلصا 

دنک و یم  نییبت  ار  ذوفن  نیا  قیرط  هس  زا  هدرک و  هراشا  ناسنا  دوجو  رد  ناطیش  هراما و  سفن  ذوفن  قرط  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  سپس 
اه نآ  هب  يزوریپ  دـیون  دـندوشگ و  نانآ  رب  ار  هانگ  هار  دـنتفیرف و  ار  ناورهن  جراوخ  زارد  ياهوزرآ  هلیـسو  هب  اه  نآ  :» دـیامرف یم 

ُمِِهب ْتَمَحَْتقاَف  َراَهْظِْإلا  ُمُْهتَدَعَو  ،َو  یِصاَعَْملِاب ْمَُهل  ْتَحَسَف  َو  ِِّیناَمَْألِاب ، ْمُْهتَّرَغ  ( ؛» دنداتسرف منهج  هب  ًاعیرـس  ار  نانآ  ماجنارـس  دنداد و 
( . َراَّنلا

.تسا يزوریپ  ینابیتشپ و  يانعم  هب  راهْظا »  » شیاشگ و يانعم  هب  « تحُسف » هدام زا  ْتَحَسَف » »

.تسا هدش  قالطا  يراوشد  راک  ره  رد  دورو  هب  سپس.تسا  كانلوه  تخس و  ياهراک  رد  دورو  يانعم  هب  لصا  رد  ماحتقا » »

لیکـشت دوخ  سفن  ياوه  دننام  یتموکح  دنوش و  یم  زوریپ  ناناملـسم  مومع  مالـسلا و  هیلع  نانمؤمریما  رب  هک  نیا  نامگ  هب  اه  نآ 
يارب ار  عورـشمان  لیاسو  زا  هدافتـسا  هک  ناراکهنگ  زا  يرایـسب  قباطم  دنتـساخرب و  دوخ  ياوشیپ  ماـما و  اـب  تفلاـخم  هب  دـنهد  یم 

يزوریپ هدعو  اه  نآ  هب  هتسویپ  هراما  سفن  ناطیش و  دندز و  تسد  یصاعم  عاونا  هب  دنرمش  یم  زاجم  دوخ  ياه  هتساوخ  هب  ندیسر 
بـضغ رهق و  هب  ار  اه  نآ  هراما  سفن  ناطیـش و  زا  يوریپ  ، ماجنارـس تفاین و  ققحت  اه  نآ  ياه  هتـساوخ  زا  مادک  چیه  یلو  ؛ داد یم 

.تخاس منهج  هناور  درک و  راتفرگ  یهلا 

سفن هب  هک  نیا  تسخن  : تسه لامتحا  ود  ددرگ  یمرب  یسک  هچ  هب  « ْتَمَحَْتقاَف »و« مُْهتَدَعَو »و« تَحَسَف »و« مُْهتَّرَغ » رد ریمض  هک  نیا  رد 
لاـمتحا نیا.ددرگرب  هراـما  سفنا  هب  مه  ّلـضُم و  ناطیـش  هب  مه  ، بیلغت باـب  زا  هک  نیا  رگید.تسا  رت  کـیدزن  هـک  ددرگرب  هراـما 

.دنا هدرک  باختنا  ار  هجو  نیمه  هغالبلا  جهن  ناحراش  زا  يرایسب  دسر و  یم  رظن  هب  رت  حیحص 

هک هورگ  نیا.تسا  راکـشآ  نآ  رـسارس  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  راتفگ  ، مینک یم  هعلاطم  ار  جراوخ  نیگنن  هایـس و  خـیرات  هک  یماـگنه 
زا یلو  ؛ دنداد یم  رایسب  تیمها  نآرق  تئارق  تادابع و  هب  رهاظ  هب  دندوب  هدرپس  سفن  ياوه  ناطیش و  تسد  هب  ار  دوخ  رایتخا  مامز 

نانمؤمریما ماما  لتق  هک  دندیسر  اج  نیا  هب  یهاو  تارکفت  نیمه  اب  دنتشادن و  ابا  نیملـسم  نایم  رد  داسف  ناهانگ و  یب  نوخ  نتخیر 
.دندرک دیهش  ار  ترضح  نآ  ماجنارس  تسا و  تابجاو  زا  زین  مالسلا  هیلع  یلع 

یب تاهج  یضعب  زا  زین  زورما  ياه  یباهو  دنچره  تسا ، هدش  هدید  جراوخ  یهارمگ  تقامح و  هب  یتیعمج  رتمک  مالـسا  خیرات  رد 
.دنتسین اه  نآ  هب  تهابش 

هبطخ 36 حرـش  رد  هلمج  زا  ؛ میا هتفگ  نخـس  رارک  هب  هتـشذگ  ياه  ثحب  رد  اه  نآ  تافارحنا  لامعا و  دـیاقع و  جراوخ و  هراـبرد 
.میتشاد یثحب  زین  مود  دلج  رد  هبطخ 59  لیذ  هک  نانچ  ، تشذگ هراب  نیارد  یحورشم  ثحب  باتک ) نیمه  زا  مود  دلج  )

یسیلگنا
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Imām Ali ibn Abū Tālib passed by the Khārijites' dead bodies during the battle of
Nahrawān and said: “Woe to you! You have been harmed by the one who deceived
you.” He was asked: “O Imām Ali ibn Abū Tālib ! Who deceived them?” He replied:
“Satan, the deceiver, and the inner self (nafs) that leads one to evil, deceived them
through passions. It made it easy for them to get into sins, promised them victory and

." eventually hurled them into the Fire

اههاگتولخ رد  سرتادخ  : 324 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ُمِکاَحلا َوُه  َدِهاّشلا  ّنِإَف  ِتاَوَلَخلا  ِیف  ِهّللا    َ ِیصَاَعم اوُقّتا  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

 . دنک يرواد  تسا ، هاوگ  هک  نامه  اریز  دیزیهرپب ، اه  تولخ  رد  ادخ  ینامرفان  زا  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 

يدیهش

.تسا هدننک  يرواد  وا  مه  تسا  هدننیب  هک  نآ  هچ  دیزیهرپب  اهناهن  رد  ادخ  ینامرفان  زا 

یلیبدرا

تسا هدننک  مکح  نامه  هاوگ  هک  یتسردب  سپ  اهتولخ  رد  ادخ  ياهینامرفان  زا  دیسرتب 

یتیآ

.دنک يرواد  ومه  تسا ، لامعا  دهاش  هکنآ  اریز  .دیسرتب  ياجناهن  رد  يادخ  ینامرفان  زا  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . تسا هدننک  مکح  نامه  هدننیب  هک  دینک ، اورپ  اهتولخ  رد  ادخ  ینامرفان  زا  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 
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يدنوار

يذلا یضاقلا  وه  ادغ  هناف  كرارسا ، یلع  علطی  کلاوحا و  ملعی  كرضحی و  كدهشی و  يذلا  نا  يا : مکاحلا  وه  دهاشلا  ناف  هلوق 
، دهشی نمی  لا  هجاح  الف  کلاحب ، ملاعلا  لدعلا  دهاشلاب  دارملا  لیق : .یلاعت و  هللا  وه  و  مکحی ،

يردیک

مثیم نبا 

ياهینامرفان زا  ات  هداد  روتـسد  مالـسلا ) هیلع   ) ماما تسا .) مکاح  دوخ  هانگ ، رب  رظان  هک  دـیزیهرپب  اـهتولخ  رد  یهلا  ياـهینامرفان  زا  )
ياربک تسا و  مکاحلا  وه  دهاشلا  ناف  هلمج ي : نآ  يارغـص  هک  تسا  هتـشاد  رذحرب  يرمـضم  سایق  هلیـسو ي  هب  و  دنـسرتب ، یهلا 

.دسرتب وا  زا  دیاب  دشاب ، زین  مکاح  شهانگ ، دهاش  هک  سک  ره  و  تسا : نینچ  زین  نآ  ردقم 

دیدحلا یبا 

 . ُمِکاَْحلا َوُه  َدِهاَّشلا  َّنِإَف  ِتاَوَلَْخلا  ِیف  ِهَّللا  َیِصاَعَم  اوُقَّتا  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

وه هیف و  مکاحلا  یلاعت  هنأل  هتاـقت  قح  هللا  یقتی  نأ  ریدـج  نذإ  ناـسنإلاف  هدـنع  دهـشی  نمع  ینغتـسا  مکاـحلا  وه  دـهاشلا  ناـک  اذإ 
«. ( هیف :» ا  ) هیلع دهاشلا 

یناشاک

ناف  ) اهتولخ رد  تاولخلا ) یف   ) ادخ ياه  ینامرفان  اهتیصعم و  زا  هللا ) یصاعم   ) ادخ ناگدنب  يا  دیزیهرپب  اوقتا ) مالسلا : هیلع  لاق  (و 
هب امش  رب  تسا  مکاح  امش ، یصاعم  رب  تسا  دهاش  هک  یـسک  نآ  ینعی  تسا  مکاح  هاوگ ، هک  یتسرد  هب  سپ  مکاحلا ) وه  دهاشلا 

نآ يازج 

یلمآ

ینیوزق

نوچ ات  دبلط  یمن  جراخ  زا  هاوگ  مکاح  نیا  ینعی  .تسا  مکاح  دوخ  اجنیا  هاوگ  هک  اهتولخ  رد  ادخ  یـصاعم  زا  دیزیهرپب  دومرف : و 
.هدننک مکح  دوخ  مه  تسا و  هارمگ  دوخ  مه  هکلب  ددرگن ، ادیپ  اجنیا  هاوگ  دشاب  ناهنپ  تیصعم 

یجیهال

ادخ ینامرفان  دیزیهرپب  هک  مالسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .مکاحلا » وه  دهاشلا  ناف  تاولخلا ، یف  هللا  یـصاعم  اوقتا  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
.تسا مکاح  دوخ  نآ  رب  هاوگ  هک  قیقحت  هب  اریز  تولخ ، تاقوا  رد  ار 

ییوخ
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یصاعلا یلع  مکحی  يذلا  وه  هیفاخ و  لکب  ریصبلا  هللا  نم  رظنم  یلع  عقت  اهناب  یـصاعملا  باکترا  نع  مالـسلا ) هیلع   ) رذح ینعملا :
؟ هازاجملا نم  یصفتلا  مرجلا و  نم  هءاربلا  یلا  لیبس  هل  لهف  هسفن ، یـضاقلا  وه  همرج  دهاش  نوکی  مرجم  یلع  لیوف  نیدلا ، موی  یف 

.تسنآ هاوگ  دوخ  تسا ، امش  مرج  رب  مکاح  هک  ادخ  اریز  دیزرون ، هانگ  یناهن  رد  دیزیهرپب و  ادخ  زا  همجرتلا :

یضاق مکاح و  تسا و  دهاش  ادخ  هک  یناهن *** هانگ  زا  شاب  رذح  رب 

يرتشوش

ریبک ریغص و  لک  ربزلا و  یف  هولعف  یش ء  لک  و  ( ) هبرل دبعلا  یلع  بجی  ام  یف  مالسلا ) هیلع   ) هلاق ام  یف  نوثالثلا - عساتلا و  لصفلا  )
نوفختسی  … (، ) ارـضاح اولمع  ام  اودجو  اهاصحا و  الا  هریبک  هریغـص و ال  رداغیال  باتکلا  اذهلام  انتلیو  ای  نولوقی  و  رطتـسم … ( ،

(، یفخا رـسلا و  ملعی  (، ) اطیحم نولمعی  امب  هللا  ناک  لوقلا و  نم  یـضریال  ام  نوتیبی  ذا  مهعم  وه  هللا و  نم  نوفختـسیال  ساـنلا و  نم 
تاولفلا و یف  شوـحولا  جـیجع  ملعی  مالـسلا ) هیلع   ) هلوـق دـیحوتلا  نم  ( 22  ) یف رم  و  رودـصلا .) یفخت  اـم  نیعـالا و  هنئاـخ  ملعی  )

درو جورملا :)  ) یف و  اذـه ، .تافـصاعلا  حایرلاب  ءاملا  مطالت  تارماغلا و  راحبلا  یف  ناـنینلا  فـالتخا  تاولخلا و  یف  داـبعلا  یـصاعم 
رظنلا نع  تاذللا  دیصلاب و  لغاشت  ییحی  نب  لضفلا  نا  رکذی  هیدی - نب  ییحی  و  ناسارخب - دیربلا  بحاص  باتک  اموی  دیـشرلا  یلع 

دیـشرلا و هاود  یلا  هدی  دـمف  اذـه  لثم  نع  هعدری  اباتک  هیلا  بتکا  اذـه و  ارقا  هل : لاق  ییحی و  یلا  هب  یمر  هارق  املف  هیعرلا ، روما  یف 
هلاق ام  یف  نوثالثلا - عساتلا و  لصفلا   ) لغاشتلا نم  هیلع  تنا  اـم  هفیلخلا  یلا  یهتنا  دـق  دیـشرلا : باـتک  رهظ  یلع  لـضفلا  یلا  بتک 

و کب - نیزا  وه  امب  دواعف  هرکنا  ام  هیعرلا  روما  یف  رظنلا  نع  تاذللا  هموادم  دیصلاب و  هبرل ) دبعلا  یلع  بجی  ام  یف  مالـسلا ) هیلع  )
بوجو هیف  ترتتسا  البقم و  ادب  لیللا  اذا  یتح  بیبحلا  ءاقل  دقف  یلع  ربصا  یلعلا و  بلط  یف  اراهن  بصنا  تایبالا : هذه  هلفـسا  بتک 
هراتـسا لیللا  هیلع  یقلا  بیجع  رماب  لیللا  لبقتـسی  اکـسان  هبـسحت  یتف  نم  مک  بیرالاراهن  لیللا  امناف  یهتـشتامب  لـیللاردابف  بویعلا 

قرافی مل  لـضفلا  یلع  باـتکلا  درو  اـملف  بیقر  ودـع و  لـک  اـهب  یعـسی  هفوشکم  قمحـالا  هذـل  بیـصخ و  شیع  وهل و  یف  تاـبف 
لوق نع  کفرـص  يذلا  ام  هیهاتعلا : یبال  لیق  دادغب :) خیرات   ) یف مکاحلا  وه  دهاشلا  ناف  .هلمع  نع  فرـصنا  نا  یلا  اراهن  دجـسملا 

اهنارجه ناک  یتصلاخ و  یتجهم و  اهتحنم  تالالملا  دصلا و  یل  تدها  یتالوم  نیب  ینیب و  هللا  تلق : امل  لاق  دهزلا ؟ لوق  یلا  لزغلا 
ادـحا تبـصا  ام  لاقف : یناتا  ایتآ  ناک  هلیللا  کلت  یف  مانملا  یف  تیار  یتاراـج  عیمج  یف  هثودـحا  ینریـص  واـهبح  ینمیه  یتاـفاکم 

یف .لزغلا و  لوق  نم  یلاعت  هللا  یلا  تبت  اروعذـم و  تهبتناف  یلاـعت  هللا  ـالا  هیـصعملاب  اـهیلع  کـل  مکحی  هبتع  نیب  کـنیب و  هلخدـت 
یئایح لق  یمرج و  مظع  دقف  يادن  عمست  کلعل  ناکم  لک  یف  دوجوم  ای  کیجانا  نیزحلا : ءاعدب  رتولا  دعب  وعدت  خیشلا :) حابصم  )
یـسنا اهیا  رکذتا و  لاوهالا  يا  يالوم  ای  هبرل ) دبعلا  یلع  بجی  ام  یف  مالـسلا ) هیلع   ) هلاق ام  یف  نوثالثلا - عساتلا و  لصفلا   ) يالوم

دعب هرم  یبتعلا  کل  لوقا  یتم  یلا  یتم  یتح  يالوم  ای  يالوم  یهدا  مظعا و  توملا  دـعب  ام  فیک و  یفکل  توملا  الا  نکی  مل  ول  و 
سفن نم  یل و  تنیزت  دـق  ایند  نم  ینبلغ و  دـق  يوه  نم  هللا  ای  کب  هاثوغا  مث و  هاـثوغایف  ءاـفوال  اقدـص و  يدـنع  دـجتال  مث  يرخا 

مل نم  ای  ینلبقا  هرحسلا  لباق  ای  ینلبقاف  یلثم  تلبق  تنک  نا  ینمحراف و  یلثم  تمحر  تنک  نا  يالوم  یبر ، محر  ام  الا  ءوسلاب  هراما 
اربت دق  یلمع  ادـلقم  يرـصب  کیلا  اصخاش  ادرف  کیتآ  موی  ینمحرا  ءاسم  احابـص و  معنلاب  ینیذـغی  نم  ای  ینـسحلا  هنم  فرعتا  لزا 
نم یتشحو و  ربقلا  یف  سنوی  نم  ینمحری و  نمف  ینمحرت  مل  ناف  ییعـسو  يدـک  هل  ناک  نم  یما و  یبا و  معن و  ینم  قلخلا  عیمج 
ملا تلق  لعفا  مل  تلق  نا  کلدـع و  نم  برهملا  نیاف  معن  تلق  ناف  ینم  هب  ملعا  تنا  امع  ینتلاـس  یلمعب و  تولخ  اذا  یناـسل  قطنی 

ای قانعالا  یلا  يدـیالا  لغت  نا  لبق  يالوم  ای  كوفع  كوفع  نارطقلا  لیبارـس  لبق  يالوم  ای  كوفع  كوفعف  کـیلع  دـهاشلا  نکا 
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: لضفلل رفعج  لاقف  دیشرلا  هرضحب  اموی  ییحی  نب  رفعج  عیبرلا و  نب  لضفلا  عزانت  يرایشهجلا :) ءارزو   ) یف و  اذه ، .نیمحارلا  محرا 
.ماکحلا مکاح  تنا  ادهاش و  لهاجلا  اذه  کمیقی  نم  دنع  هارت  دیشرلل : رفعج  لاقف  دهشا ، دیشرلل : لضفلا  لاقف  طیقلای !

هینغم

هللا و  لطبملا ، قحملاب و  ملعلا  یلا  هلیـسوک  جراخلا  نم  هنیب  و  عراشلا ، نم  صن  نیرما : یلع  همکح  یف  دمتعی  نا  دـبال و  مکاح  لک 
.ءافخلا یف  هللا  یصعی  نمل  باقعلا  باسحلا و  نم  ناما  الف  نذا  و  هینالع ، ما  ناک  ارس  میلع  یش ء  لکب  وه  و  صنلا ، ردصم  هناحبس 

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

مکح دوخ  هاوگ  هک  دـیزیهرپب  مه )  ) اهیناهنپ رد  ادـخ  ناهانگ  زا  تسا : هدومرف  ناهانگ ) زا  يرود  هب  بیغرت  رد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
زا دشاب  مکاح  هک  هاوگ  هدننک و  مکح  مه  تسا و  هاوگ  مه  ادـخ  دـشابن  هاوگ  دریگ و  ماجنا  ناهنپ  رد  تیـصعم  رگا   ) تسا هدـننک 

(. تسا زاین  یب  يرگید  یهاوگ 

ینامز

زور هنابـش  تاظحل  دننک ، یم  تبث  دنا  هدوب  رانک  هشوگ و  رد  هک  یئایـشا  دنک ، یم  طبـض  نیمز  دهد  یم  ماجنا  ناسنا  هک  ار  یلمع 
، همه زا  رتالاب  دنک  یم  هدهاشم  ار  لمع  دنک  یم  یسررب  ار  هتفه  لامعا  هک  مالسلا ) هیلع   ) نامز ماما  دننک ، یم  يرادرب  سکع  ارنآ 
شوگ و اپ ، تسد و  نیمه  .تسا  ناسنا  لامعا  رظان  مرتکیدزن ) وا  هب  شندرگ  گر  زا  ناسنا  هب  تبـسن  نم  : ) تسا هدومرف  هک  ادـخ 
زا ادـخ  .تسا  هدرک  هچ  اهنآ  هلیـسوب  ناسنا  هک  دـنهد  یم  تداهـش  .دـنهد  یم  یهاوگ  ناسنا  ررـض  هب  مه  حراوج  ءاضعا و  مشچ ،

.تسا هدرک  ریبعت  ناهاوگ  ءادهش )  ) لمع ناهاوگ  عومجم 

يزاریش دمحم  دیس 

يذلا دهاشلا ) ناف   ) سانلا نم  یلاخلا  رـسلا  یف  هنایـصع  اوکرتا  يا  هولخ  عمج  تاولخلا ) یف  هللا  یـصاعم  اوقتا  : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
.رارفلا نکمی  مل  همیرجلا ، نم  یش ء  هیلع  یفخی  مکاحلا ال  ناک  اذا  و  همایقلا ، موی  مکنیب  مکاحلا ) وه   ) مکتاولخ یف  مکاری 

يوسوم

علطم هللا  نال  ءافخلا  رـسلا و  یف  یـصاعملا  باکترا  نم  ریذـحت  حرـشلا : .دارفنـالا  يا  ءـالتخالا  ناـکم  هولخلا  عمج  تاولخلا : هغللا :
هیلا و عجرت  مل  نا  ذوخام  کنا  برهم ، کلذ  دـعب  لهف  ادـغ  مکاحلا  هسفن  وه  دـهاشلا  اـهلعف و  یلع  دـهاش  اـهل و  دـهاشم  اـهیلع و 

.بوتت

یناقلاط
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« .تسا مکاح  دوخ  دهاش  هک  دیزیهرپب  اهتولخ  رد  ادخ  ياهینامرفان  زا  »

زا یمدآ  تسا  هتـسیاش  نیاربانب  تسا ، زاین  یب  دهد  یهاوگ  شروضح  رد  یهاوگ  هکنیا  زا  دشاب  مکاح  شدوخ  دهاش  هک  یماگنه 
.تسا مکاح  دهاش و  دوخ  لاعتم  دنوادخ  هک  دنک  زیهرپ  تسا ، هتسیاش  هک  نانچ  دنوادخ 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

.ُمِکاَْحلا َوُه  َدِهاَّشلا  َّنِإَف  ، ِتاَوَلَْخلا ِیف  ِهّللا  َیِصاَعَم  اوُقَِّتا 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

، دهاش هکارچ  ، دیزیهرپب اه  هاگتولخ  رد  دنوادخ  نایصع  زا 

لقن فیرش  مالک  نیا  يارب  رداصم  رد  بیطخ  موحرم  هک  يرگید  عبنم  اهنت  هنامیکح : راتفگ  دنـس   ) . .تسا سرداد  مکاح و  نامه 
ررغ رد  يدـُمآ  هک  مینک  یم  هفاضا  (. ،ج 4،ص 250 هغالبلا جهن  رداصم  ) .تسا حالـص  ریخ و  باب  رد  يرـشخمز  راربالا  عیبر  هدرک 

(( ،ص 185،ح 3518 مکحلا ررغ  ) .تسا هدروآ  تسا  عبنم  توافت  هناشن  هک  یتوافت  اب  ار  نآ  مکحلا 

دیزیهرپب یناهنپ  یصاعم  زا 

یم.دننز یم  لفاغت  هب  ار  دوخ  ای  دنلفاغ  نآ  زا  ًالمع  يرایسب  هک  دنک  یم  هراشا  يا  هتکن  هب  هنامیکح  راتفگ  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
ِیف ِهـّللا  َیِـصاَعَم  اوـُقَّتا  ( ؛» تـسا سرداد  مکاـح و  ناـمه  ، دـهاش هـکارچ  ، دـیزیهرپب اـه  هاـگتولخ  رد  دـنوادخ  نایــصع  زا  :» دـیامرف

( . ُمِکاَْحلا َوُه  َدِهاَّشلا  َّنِإَف  ، ِتاَوَلَْخلا

راکشآ یصاعم  ماجنا  زا  دنراد  یـصاخ  یعامتجا  تیعقوم  ای  دنروهـشم  اوقت  یکاپ و  هب  هک  ییاه  نآ  صوصخ  هب  مدرم  زا  يرایـسب 
رد ادـخ  نایـصع  زا  هک  دـهد  یم  رادـشه  دارفا  هنوگ  نیا  هب  مالـسلا  هیلع  ماما.دـنرادن  اـبا  نآ  زا  هاـگتولخ  رد  یلو  ؛ دـننک یم  زیهرپ 

رظاـن دـهاش و  رب  نوزفا  هک  ییادـخ  ناـمه  تساـه ؛ نآ  رظاـن  دـهاش و  ادـخ  زین  اـج  نآ  رد  اریز  ، دـیزیهرپب تدـش  هـب  زین  هاـگتولخ 
.تسه زین  اه  نآ  لامعا  هب  تبسن  یضاق  مکاح و  ، ندوب

لیلد هب  ای  دنک  دیدرت  دوهـش  تداهـش  رد  مکاح  تسا  نکمم  ؛ دنتوافتم درف  هس  ، مکح يرجم  مکاح و  دـهاش و  ، یلومعم مکاحم  رد 
ار ناشتداهـش  دوـش ، یم  دـیدرت  کـش و  بجوـم  هک  ینئارق  ببـس  هب  اـه  نآ  هراـبرد  هابتـشا  لاـمتحا  اـی  ، اـه نآ  تقاـثو  رد  کـش 

.درادن هار  تالامتحا  هنوگ  نیا  تسا  یکی  مکاح  دهاش و  هک  اج  نآ  یلو  ؛ دریذپن

یـصوصخ تاسلج  هنابـش  هک  یناسک  هراـبرد  اـج  کـی  رد.تسا  هدرک  دـیکأت  هلئـسم  نیا  يور  یناوارف  تاـیآ  رد  زین  دـیجم  نآرق 
َنِم یـضْرَی  ام ال  َنُوتِّیَُبی  ْذِإ  ْمُهَعَم  َوُه  َو  : » دیامرف یم  دندرک  یم  هئطوت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دض  رب  دـنناد و  یم  لیکـشت 

هیآ 108) ، ءاسن «. ) . دوب اه  نآ  اب  ادخ  ، دنتفگ یم  دوبن  یضار  ادخ  هک  ینانخس  ، هنابش سلاجم  رد  هک  یماگنه  و  ِلْوَْقلا ؛ »
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َرَثْکَأ َِکلذ َو ال  ْنِم  ینْدَأ  ْمُهُـسِداس َو ال  َوُه  ّالِإ  ٍهَسْمَخ  ْمُهُِعبار َو ال  َوُه  ّالِإ  ٍهَثالَث  يوَْجن  ْنِم  ُنوُکَی  ام  : » دیامرف یم  رگید  ياج  رد  زین 
رگم دـننک  یمن  اوجن  مه  اب  رفن  هس  هاگ  چـیه  ؛ » ٌمِیلَع ٍءْیَـش  ِّلُِکب  َهّللا  َّنِإ  ِهَمایِْقلا  َمْوَی  اُولِمَع  اِمب  ْمُُهئِّبَُنی  َُّمث  اُوناک  اـم  َْنیَأ  ْمُهَعَم  َوُه  ّـالِإ 

يدادعت هن  ،و  تساه نآ  نیمـشش  ادخ  هک  نیا  رگم  دـننک  یمن  اوجن  مه  اب  رفن  جـنپ  هاگ  چـیه  ،و  تساه نآ  نیمراهچ  ادـخ  هک  نیا 
یم هاـگآ  ناـشلامعا  زا  ار  اـه  نآ  تماـیق  زور  سپـس  ، دنـشاب هک  اـجره  تساـه  نآ  هارمه  وا  هک  نیا  رگم  نآ  زا  رتـشیب  هـن  رتـمک و 

 ( هیآ 7 ، هلداجم !«. ) . تساناد يزیچره  هب  ادخ  هکارچ  ، دزاس

هیآ 4) ، دیدح «. ) . دیشاب هک  اجره  تسامش  اب  وا  ُْمْتنُک ؛ » ام  َْنیَأ  ْمُکَعَم  َوُه  َو  : » دیامرف یم  انعمرپ  هاتوک و  یترابع  رد  رگید  ياج  رد 

ِیف ْوَأ  ٍهَرْخَـص  ِیف  ْنُکَتَف  ٍلَدْرَخ  ْنِم  ٍهَّبَح  َلاْقثِم  ُکَت  ْنِإ  اهَّنِإ  َّیَُنب  اـی  : » دـیوگ یم  دـهد و  یم  رادـشه  شدـنزرف  هب  زین  میکح  ناـمقل 
رد و  دشاب ، دب ) ای  کین  راک   ) یلدرخ هناد  ینیگنس  هزادنا  هب  رگا  مرسپ ! ؛ » ٌرِیبَخ ٌفیَِطل  َهّللا  َّنِإ  ُهّللا  اَِهب  ِتْأَی  ِضْرَْألا  ِیف  ْوَأ  ِتاوامَّسلا 

هاگآ قیقد و  دنوادخ  ؛ دروآ یم  باسح ) يارب  تمایق  رد   ) ار نآ  ادخ  ، دریگ رارق  نیمز  اه و  نامسآ  زا ) يا  هشوگ   ) رد ای  یگنس  ِلد 
هیآ 16) ، نامقل !«. ) . تسا

دننادب ناسکی  ار  اج  همه  دنشابن و  لئاق  دوخ  يارب  یتولج  تولخ و  هک  دنک  یم  تیبرت  ار  ناناملسم  نانچ  یهلا  ینآرق و  میلعت  نیا 
.دنزیهرپب ، تسا راکشآ  یصاعم  زا  رت  كانرطخ  رایسب  هاگ  هک  یناهنپ  یصاعم  زا  بیترت  نیا  هب  و 

.میهد یم  نایاپ  یفاک  فیرش  باتک  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  اب  ار  ثحب  نیا 

: دومرف شنارای  زا  یکی  هب  ترضح  نآ 

َتْزََرب َُّمث  َكاَرَی  ُهَّنَأ  ُمَْلعَت  َْتنُک  ْنِإ  َتْرَفَک َو  ْدَـقَف  َكاَرَی  ُهَّنَأ ال  يَرَت  َْتنُک  ْنِإَف  َكاَرَی  ُهَّنِإَف  ُهاَرَت  َْتنُک ال  ْنِإ  ُهاَرَت َو  َکَّنَأَـک  َهَّللا  ِفَخ  »
لاـمعا رظاـن  دـهاش و  هک   ) ینیب یم  ار  وا  ییوگ  هک  هنوگ  نآ  سرتـب  ادـخ  زا  َکـْیَلَع ؛ َنیِرِظاَّنلا  ِنَوْهَأ  ْنِم  ُهَْتلَعَج  ْدَـقَف  ِهَیِـصْعَْملِاب  َُهل 

.دنیب یم  ار  وت  وا  ینیب  یمن  ار  وا  وت  رگا  و  تسوت )

رد زاب  یلو  ؛ دنیب یم  ار  وت  یناد  یم  رگا  و  يا ) هدرمـش  دودـحم  ار  ادـخ  ملع  اریز   ) يا هدـش  رفاک  دـنیب  یمن  ار  وت  وا  ینک  رکف  رگا 
کی زا  اریز  ،ج 2،ص 68،ح 2 )  یفاـک «. ) . يا هداد  رارق  دوخ  هب  تبـسن  ناگدـننیب  نیرتمک  زا  ار  وا  ، ییآ یم  رب  وا  تیـصعم  ماـقم 

.ینک یم  هانگ  تولخ  رد  هک  ینک  یمن  مرش  ادخ  زا  اما  يراد  مرش  يداع  هدننک  هاگن 

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said: “Beware of disobeying Allāh in solitude because the
.” Witness (of that situation) is also the Judge

رکب یبا  نب  دمحم  يازع  هودنا  : 325 تمکح

هراشا

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 4089 

http://www.ghaemiyeh.com


توص
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ٍرَکب ِیبَأ  ِنب  ِدّمَُحم  ُلتَق  ُهَغََلب  اَّمل  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

ًابِیبَح اَنصَقَن  ًاضیَِغب َو  اوُصَقَن  مُّهنَأ  ّالِإ  ِِهب  مِهِروُرُس  ِردَق  یَلَع  ِهیَلَع  اَنَنزُح  ّنِإ 

اه همجرت 

یتشد

هب وا ، تداهـش  رب  ام  هودنا  انامه  دومرف ) دنداد  وا  هب  ار  رکب  یبا  نب  دمحم  ندـش  هتـشک  ربخ  هک  هاگنآ  : ) دومرف وا ، رب  ادـخ  دورد  و 
 . دش مک  تسود  کی  ام  زا  و  نمشد ، کی  نانآ  زا  هک  نآ  زج  تسا ، نایماش  يداش  هزادنا 

يدیهش

ینمشد نانآ  زا  هک  زج  تساهنآ ، ینامداش  دنچمه  ودب  ام  هودنا  دومرف ]: دیـسر  ودب  رکب  وبا  رـسپ  دمحم  ندش  هتـشک  ربخ  نوچ  [و 
.تساخرب یتسود  ام  رانک  زا  تساک و 

یلیبدرا

هک نیا  رگم  واب  دوب  ناشیا  يداش  رادقم  رب  وا  رب  ام  هودنا  هک  یتسردب  رکب  یبا  نب  دمحم  ندش  هتـشک  واب  دیـسر  هک  یتقو  دومرف  و 
تسود کیب  ام  میدش  هدرک  مک  یکی و  ینمشد  رد  دندش  هدرک  مک  ناشیا 

یتیآ

: دومرف دیسر ، وا  هب  هنع ) هللا  یضر   ) رکب یبا  نب  دمحم  لتق  ربخ  نوچ 

.میداد تسد  زا  ار  بوبحم  یتسود  ام  دنتسر و  ینمشد  زا  اهنآ  هکنآ ، زج  تساهنآ ، ینامداش  ردق  هب  وا ، ندش  هتشک  رد  ام  هودنا 

نایراصنا

نیا اب  ، تسوا هب  نانمشد  یلاحـشوخ  هزادنا  هب  وا  رب  ام  هودنا  : دومرف ترـضح  نآ  ، دیـسر وا  هب  رکب  وبا  نب  دّمحم  تداهـش  ربخ  یتقو 
 . ار یتسود  ام  و  دنداد ، تسد  زا  ار  ینمشد  اهنآ  هک  توافت 

اه حرش 

يدنوار
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ءانثتـسالا اذه  مهنا  الا  هلوق : .کلذب و  هباحـصا  هیواعم و  حرف  هدشل  هرادـقم  نا  و  رکب ، یبا  نب  دـمحم  لتق  یلع  هنزح  هدـش  رکذ  مث 
.عاجش هنا  الا  نالف  لجرلا  معن  مهلوق : هلزنمب 

يردیک

جوزت دق  و  نینموملاریما ، بیبر  ناک  اذه  دمحم  و  يوس ، وا  نکل  ینعمب  انهاه  الا  مهنا : الا  هلتقب ، يا  هب  مهرورـس  ردـق  هلتق  یلع  يا 
.نینموملاریما هابرف  لفط  دمحم  هماب و  نینموملاریما 

مثیم نبا 

يداش هزادنا ي  هب  وا  ندـش  هتـشک  رب  ام  مغ  : ) دومرف دیـسر ، مالـسلا ) هیلع   ) ماما هب  رکب  یبا  نب  دـمحم  ندـش  هتـشک  ربخ  هک  یتقو 
دزن رد  ار  رکب  یبا  نب  دـمحم  تیعقوم  البق  ار .) یتسود  نم  دـنداد و  تسد  زا  ار  ینمـشد  ناشیا  هک  توافت  نیا  اب  تسوا ، نانمـشد 

نآ مالـسلا ) هیلع   ) ماما دوصقم  وا : نادقف  تهج  هب  ینعی : هب  مهرورـس  ردـق  یلع  هیلع  اننزح  ناف  ترابع : میا : هتفگ  لیـصفت  هب  ماما 
هتـساک يو  دوخ  زا  هچنآ  هدـش و  هتـساک  شنانمـشد  زا  هچنآ  شزرا  نیب  توافت  هب  و  تسا ، بسانتم  مه  اب  ود  نیا  تدـش  هک  تسا 

.وا نادقف  زا  درد  مغ و  راهظا  روظنم  هب  تسا ، هدرک  هراشا  هدش ،

دیدحلا یبا 

 [ ُْهنَع ُهَّللا  َیِضَر  ٍرَْکب [  ِیبَأ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ُْلتَق  ُهَغََلب  اََّمل  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

[ اوُصُِقن  ] اوُصَقَن ْمُهَّنَأ  َّالِإ  ِِهب  ْمِهِروُرُس  ِرْدَق  یَلَع  ِْهیَلَع  اَنَنْزُح  َّنِإ 

[ اَنْصُِقن  ] اَنْصَقَن ًاضیَِغب َو 

 . ًابِیبَح

اننیب توافتلا  عقو  نکل  هب و  مهحرف  ردق  یلع  مظعلا  یف  هب  اننزح  نإ  لاق ع  هنع و  هللا  یـضر  رکب  یبأ  نب  دمحم  لتقم  رکذ  مدقت  دـق 
.مهیلإ اضیغب  اوصقنف  مه  امأ  انیلإ و  ابیبح  انصقن  انأ  وه  رخآ و  هجو  نم  مهنیب  و 

.مهددع یف  سیل  هنأل  ائیش  دمحم  لتقب  اوصقن  ام  ماشلا  لهأ  نأ  مولعم  اوصقن و  فیک  تلق  نإف 

روصحم مهدـنع  امولعم  ددـعلا  کلذ  راص  قارعلا و  لهأ  نم  مهءاضغب  مهءادـعأ و  تقو  لک  یف  نودـعی  ماشلا  لهأ  ناک  اـمل  تلق 
نوصبرتی اوناک  نیذلا  مهئادعأ  ددع  نم  لب  مهباحـصأ  ددع  نم  سیل  صقنلا  نإف  ادحاو  ددعلا  کلذ  نم  دمحم  لتقب  اوصقن  هیمکلا 

مهتوم نورظتنی  اوناک  هعامج  هلمج  نم  دحاو  نم  اوحارتسا  لوقی  هنأک  ثادحألا  بوطخلا و  مهل  نونمتی  رئاودلا و  مهب 

یناشاک

ندـش هتـشک  هنع ) هللا  یـضر  رکب  یبا  نب  دـمحم  لتق   ) وا هب  دیـسر  هک  یتقو  هغلب ) امل   ) ترـضح نآ  دومرف  و  مالـسلا ) هیلع  لاـق  (و 
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لتق هب  تسا  وا  نالتاق  يداش  رادقم  رب  هب ) مهرورس  ردق  یلع   ) وا لتق  رب  ام  هودنا  هک  یتسرد  هب  هیلع ) اننزح  نا   ) رکب یبا  نب  دمحم 
دـش مک  ناشیا  نانمـشد  زا  یکی  ینعی  .ینمـشد  زا  دنا  هدش  هدرک  مک  اضیغب ) اوصقن   ) ناشیا هک  تسه  ردـق  نیا  نکیل  مهنا ) الا   ) وا

دش مک  ام  تسود  کی  ینعی  .یتسود  زا  میدش  هدرک  مک  و  ابیبح ) انصقن  (و 

یلمآ

ینیوزق

رادـقم هب  وا  رب  ام  نزح  قیقحت  هب  هیواعم  رکـشل  تسد  رب  رـصم  رد  رکب  یبا  نب  دـمحم  ندـش  هتـشک  دیـسر  وا  هب  هک  یتقو  دومرف  و 
.یبیبح ام  زا  يا و  هدش  هتشاد  نمشد  ینعی  یضیغب  هب  تسا  هدش  مک  ناشیا  زا  هکنیا  الا  وا  لتق  رب  ینعی  .وا  هب  تسا  ناشیا  رورس 

یجیهال

« .ابیبح انـصقن  اضیغب و  اوصقن  مهنا  الا  هب ، مهرورـس  ردـق  یلع  هیلع  اننزح  نا  : » رکب یبا  نب  دـمحم  لتق  هغلب  امل  مالـسلا ، هیلع  لاق  و 
رادقم هب  ام  هودنا  هک  قیقحت  هب  هک  رکب  یبا  رسپ  دمحم  ندش  هتـشک  ربخ )  ) وا هب  دیـسر  هک  یماگنه  رد  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و 

.یتسود دش  هدرک  مک  ام  زا  ینمشد و  دش  هدرک  مک  ناشیا  زا  هکنیا  رگم  وا ، نتشک  هب  تسا  ناشیا  يداش 

ییوخ

ناکمب ناک  هناف  هئادـعا ، هیفلاخم و  در  یف  هریثات  همظع  و  هراصنا ، هباحـصا و  یف  دـمحم  ردـق  میظع  یلا  مالـسلا ) هیلع   ) هبن ینعملا :
و مالسلا ) هیلع   ) یلع دضع  یف  تف  هلتق  ناکف  رکب  یبا  هیبا  نم  هتناکمل  نیملـسملا  بولق  یف  لاع  عقومب  و  هترـضحب ، صالخالا  نم 

ایفو ابیبح  انـصقن  و  مهل ، ارثوم  اضیغب  اوصقن  مهناف  هلتقب ، انئادعا  حرف  يواسی  هیلع  اننزح  نا  مالـسلا :) هیلع   ) لاقف هئادعال  نیبم  رـصن 
زا تسا  ام  نانمشد  يداش  هزادنا  هب  وا  رب  هودنا  دومرف : دیسر  ترضح  نآ  هب  رکب  یبا  نب  دمحم  ندش  هتشک  ربخ  نوچ  همجرتلا : .انل 

.دش تسد  زا  یتسود  ار  ام  دش و  مک  ینمشد  ار  نانآ  هکنیا  زج  وا ، ندش  هتشک  ربخ 

يرتشوش

ناک فیک  و  دیدحلا .) یبا  نبا   ) اذـک هیلع و  هللا  ناوضر  رکب ) یبا  نب  دـمحم   ) دـعب مثیم ) نبا   ) داز و  هیرـصملا ،)  ) یف اذـکه  لوقا :
نیاع و يار و  اـمب  هثدـحف  مالـسلا ) هیلع   ) یلع یلع  رـصم  نم  يراـصنالا  هیزغ  نب  جاـجحلا  مدـق  ـالاقف : يربطلا ، ینئادـملا و  هاورف 

تمدق یتح  ماشلا  نم  جرخی  مل  هنا  هثدح  و  ماشلاب - هنیع  دـق  ناک  و  يرازفلا - بیـش  نب  نمحرلادـبع  هیلع  مدـق  و  دـمحم ، كالهب 
لـصفلا  ) یلع هلتقب  نذآ  یتح  و  رکب ، یبا  نب  دـمحم  لتق  و  رـصم ، حـتفب  اضعب  اهـضعب  عبتی  يرتت  صاعلا  نب  ورمع  لبق  نم  ءارـشبلا 

هتیار رورس  نم  رهظا  طق  ارورس  رـسا و ال  طق  اموق  تیار  املق  لاق : و  ربنملا ، هئادعا ) و  مالـسلا ) هیلع   ) هئایلوا یف  نورـشعلا - یناثلا و 
، افاعضا دیزی  لب  هب ال  مهرورـس  ردق  یلع  هیلع  اننزح  نا  اما  مالـسلا :) هیلع   ) یلع لاقف  .رکب  یبا  نب  دمحم  كاله  مهاتا  نیح  ماشلاب 

کلام لتقمب  ارورسم  ناک  نم  رعاشلا : لاق  هب  مهرورـس  ردق  یلع  هیلم  اننزح  نا  .هیف  نیبت  ههجو و  یف  کلذ  يور  یتح  هیلع  نرح  و 
ردـق یلع  هیلع  انعزج  لاـقف : هب ، هیواـعم  رورـس  دـمحم و  لـتق  مالـسلا ) هیلع   ) اـیلع غلب  يدوعـسملا : لاـق  راـهن  هجوب  اـنتوسن  تاـیلف 

یلع و  لاق - نا  یلا  ادـلو - هدـعا  تنک  ابیبر و  یل  ناک  هیلع ، یعزج  برحلا  هذـه  تلخد  ذـنم  کـلاه  یلع  تعزج  اـم  و  مهرورس ،
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و اهدجسم ، یلا  تماق  هب  عنـص  ام  اهنبا و  دمحم  یعن  اهءاج  امل  سیمع  تنب  ءامـسا  نا  مثیه  يور  .هبـستحن و  هللا  دنع  و  نزحن ، هلثم 
هب تثعب  اشبک و  توش  هقیرحت  دمحم و  لتق  هبیبح  ما  غلب  امل  يزوجلا :) نبا  طبـس  هرکذـت   ) یف .امد و  تبخـشت  یتح  اهظیغ  تمظک 

اضیغب و اوصقن  مهنا  الا  .ادـبا  ءاوش  تلکا  هللا ال  و  هرهاعلا ، هنبا  هللا  لـتاق  تلاـقف : ناـمثع ، مد  بلطب  دـمحم  لـتقب  ایفـشت  هشئاـع  یلا 
یف هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا هایح  یف  جرخ  رکبابا  نا  اونلا  ریثک  نع  يور  .دـعتم  انه  ایدـعتم و  امزال و  یتای  صقن  هابیبح  انـصقن 

بضختم رکبابا  ناک  هتحت - یه  و  سیمع - تنب  ءامسا  هئادعا ) و  مالسلا ) هیلع   ) هئایلوا یف  نورـشعلا - یناثلا و  لصفلا   ) تارف هازغ ،
همد و هباضخ  رکبوبا  لتق  دـقف  كایور  تقدـص  نا  تلاق : تکبف و  اهتربخاف ، هشئاع ، یلا  تءاجف  ضیب ، باـیث  هیلع  هتیحل و  هسار و 
: لاقف .رکب  یبال  اهتار  ایور  ترکذ  ءامـسا  اولاقف : اهاکبا ؟ ام  لاقف : یکبت ، هشئاع  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لخدف  هنافکا ، هبایث 

.نیقفانملا نیرفاکلا و  یلع  اظیغ  هللا  هلعجی  ادـمحم  هیمـست  مالغب  ءامـسا  هنم  لمحتف  احلاص ، رکبوبا  عجری  هشئاـع ، تربع  اـمک  سیل 
و هرخالا ، رادـلا  هب  بلطا  ینا  الا  هیواعم ، بح  یف  تنا  امک  لاق : یلع ، بح  یف  تنا  فیک  دوسالا : یبال  لاق  اداـیز  نا  لـیق  و  اذـه ،

ینب ءامد  بحا  نمسلا  يوهی  ءالعلا و  بحا  انناش  فلتخم  ناطیلخ  برکیدعم : نب  ورمع  لاق  امک  انلثم  و  ایندلا ، ماطح  هب  بلطت  تنا 
بهذ لاق : هیلع و  نزح  همغ و  هیعن  لکوتملا  غلب  یلـصوملا و  قاحـسا  تام  اـمل  مجعملا :)  ) یف نبللا و  ضاـیب  یلعملا  قارو  کـلام 

هیلع  ) یلع نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دـیز  نب  یـسیع  نب  دـمحا  هدـعب  هیلا  یعن  مث  هتنیز ، هئاـهب و  کـلملا و  لاـمج  نم  مـیظع  ردـص 
هنس یف  لماکلا )  ) یف .قاحساب و  هعیجفلا  ماقم  یلع - هتبث  نمآ و  تنک  ام  دمحا و  هافوب  حرفلا - ماق  نالاحلا  تافاکت  لاقف : مالـسلا )

وه و عیشتی  ناک  و  هقدص - برعلا  کلم  لتق  امل  یقوجلسلا  دمحم  ناطلسلا  نا  ببسلا  و  هعیشلا ، هنسلا و  دادغب  هماع  حلطصا  (: 502)
اوضغا هعیـشلا و  فاخف  هلتقل ، مه  مغ و  مهلان  مهناب  مهیلع  هنـسلا  لها  عنـشف  مهریغ ، مهخرک و  لها  دادـغب  هعیـش  فاخ  هتیب - لـها 
هئایلوا یف  نورـشعلا - یناثلا و  لصفلا   ) بعـصم ربق  هرایزل  هنـسلا  زهجتف  نابعـش ، لخد  نا  یلا  نیفئاـخ  اولازی  مل  اذـه و  عامـس  یلع 

مهتضراعم كرت  یلع  خرکلا  لها  يار  قفتا  کلذ و  اورهظاف  خرکلا ، یف  مهقیرط  اولعجی  نا  یلع  اوقفتا  و  هئادعا ) و  مالـسلا ) هیلع  )
نم اریثک  عیش  ناک  هنال  هتافول ، رورس  سلجم  هبصانلا  تدقع  دیفملا  نامعنلا  نب  دمحم  نب  دمحم  تام  امل  .مهنوعنمی و  لبق  اوناک  و 
نبا سلجف  (، 413  ) هنـس یف  هنم  نیملـسملا  هللا  حارا  نا  یلا  ریثک  قلخ  هب  کلم  یبصانلا : بیطخلا  لاق  یتح  مهرـصب ، هنـسلا و  لـها 

: هتوم یف  لاق  مالسلا ) هیلع   ) هجحلا نا  یـسربطلا )  ) يور .هتوم و  تدهاش  نا  دعب  تم  تقو  يا  یلابا  ام  لاق : هتومب و  هئنهتلل  بیقنلا 
.هنم و بهذـملا  نع  بذا  مکحلا  نب  ماشه  دـعب  ملعی  مل  هللا  همحر  ناک  میظع و  لوسرلا  لآ  یلع  موی  هنا  كدـقفب  یعانلا  توص  ال 

مهدشا هئادعا و  یلع  ادقف  مهبحاب  باهـش  نب  ثراحلا  نب  هبیتعب  مهتویب  تکته  دقف  كولتقی  نا  باوذ : هنبا  یف  يدـسالا  هعیبر  لاق 
ابیبح و یلا  ناک  دقلف  رکب ، یبا  نب  دمحمل  مذ  الب  مالسلا :) هیلع   ) هنع تاراغلا  لصف  نم  ( 8  ) ناونع یف  و  اذه ، باحصالا  یلع  ادقف 

انکر اعطاق و  افیس  احداک و  الماع  احصان و  ادلو  هبـستحن  هللا  دنعف  دهـشتسا ، دق  هللا  همحر  رکب  یبا  نب  دمحم  و  اضیا : .ابیبر  یل  ناک 
.هلتقم دعب  سابع  نبا  یلا  مالسلا ) هیلع   ) هباتک هنم  ( 9  ) ناونع یف  .اعفاد و 

هینغم

هغلب امل  رکب  یبا  نب  دـمحم  یع  مامالا  ینثا  هلاسرلا 34  یف  .نیقفانملا و  رـسی  نا  یعیبطلا  نمف  نیقتملا  نزحی  راربالا  توم  ناـک  اذا 
یف ج 3 ص 542. هلتقم  نع  هنع و  مالکلا  قبس  .اعطاق و  افیس  و  احداک ، الماع  و  احصان ، ادلو  ناک  هناب  هفصو  و  هلتق ،

هدبع

يرفعج
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مالسالا ضیف 

هرابرد  ) دیسر مالسلا  هیلع  ماما  هب  رصم ) رد  هیواعم  رگشل  تسد  هب   ) هنع هللا  یضر  رکب  یبا  نبا  دمحم  ندش  هتشک  ربخ  هک  یماگنه 
اهنآ يداش  ینوزفا  ام و  هودنا  يرایسب   ) وا ندش ) هتشک   ) هب تسا  ناشیا  يداش  هزادنا  هب  وا  رب  ام  هودنا  دومرف : وا ) رب  هودنا  فسات و 

.میداد تسد  زا  ار  یتسود  ام  دندرک و  مک  ار  ینمشد  ناشیا  هک ) تسا  نآ  اهنآ  ام و  نیب  توافت   ) یلو تسا ) ربارب  وا  هرابرد 

ینامز

هک دروآ  يو  زا  يدنزرف  دیدرگ و  رکبوبا  رسمه  دیسر  تداهش  هب  رفعج  یتقو  دوب  بلاط  یبا  نب  رفعج  نز  لوا  سیمع  تنب  ءامسا 
ماما نماد  رد  دمحم  هجیتن  رد  دومرف ، جوادزا  ءامسا  اب  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  تفر  ایند  زا  رکبوبا  یتقو  تشاذگ ، دمحم  ار  شمان 
گنج رد  دمحم  .نم  هدش  تیبرت  تسا و  رکبوبا  هفطن  زا  دمحم  دومرف : یم  مالسلا ) هیلع   ) یلع اهراب  .درک  ادیپ  دشر  مالسلا ) هیلع  )
هیواعم .دیدرگ  رصم  راپسهر  باختنا و  رصم  يرادناتسا  هب  نیفص  زا  سپ  دوب و  مالـسلا ) هیلع   ) ماما رادافو  نارای  زا  نیفـص  لمج و 
تسدب هنشت  بل  اب  دمحم  گنج  نیا  رد  .تشاد  لیسگ  جیدخ  نب  هیواعم  صاع و  نب  ورمع  یهدنامرف  هب  یهاپس  رصم  ریخست  يارب 

زا یتحاران  تدش  زا  دیسر  شردام  هب  دمحم  لتق  ربخ  یتقو  .دندز  شتآ  هدرک  غالا  تسوپ  رد  ار  شندب  دیسر و  تداهش  هب  هیواعم 
ار الاب  تاملک  دوب و  نیگهدنا  يو  گرم  رد  تفـشآرب و  تخـس  دمحم  لتق  زا  مالـسلا ) هیلع   ) ماما دـیکچ و  یم  نوخ  شیاهناتـسپ 

هتفشآ تخس  هداتفا  هیواعم  تسدب  دوب  هتشون  دمحم  يارب  هک  ار  رصم  يرادناتسا  همانرب  دینش  یتقو  مالـسلا ) هیلع   ) ماما .دومرف  نایب 
هار رد  هتفرگ و  رارق  هیواعم  رایتخا  رد  تسا  مزال  تسایر  تموکح و  ظفح  يارب  هک  هدـنزومآ  ياه  هتکن  هک  دـش  تحاران  هدـش  رت 

.دنک یم  هدافتسا  اهنآ  زا  دوخ  يرگمتس  همادا  ملظ و 

يزاریش دمحم  دیس 

یلع  ) دمحم یلع  يا  هیلع ) اننزح  نا  (: ) رـصمل هتراما  دـنع  هیواعم  دـی  یلع  - ) رکب یبا  نب  دـمحم  لتق  هغلب  امل  مالـسلا - هیلع  لاق  و 
يا ابیبح ) انصقن  و   ) هنوضغبی اوناک  اصخـش  اودقف  يا  اضیغب ) اوطقن  مهنا  الا   ) هلتقب يا  هب )  ) هعبر هیواعم و  رورـس  يا  مهرورـس ) ردق 

.هبحن انک  اصخش 

يوسوم

هبیبح و یلع و  دعاس  هنال  امیظع  رکب  یبا  نب  دـمحم  لتقمب  هباحـصا  هیواعم و  رورـس  ناک  حرـشلا : .ضغبلا  دـیدشلا  ضیغبلا : هغللا :
مهل و اضغبم  اودقف  مهنا  الا  لاق : مث  هنزح  هدش  مهحرف و  هدشل  مهحرف  رادـقمب  هنع  ربع  ادـج و  امیظع  مامالا  نزح  ناک  اذـل  هبیبر و 

 … حرفلا نزحلا و  نیب  نیدقفلا و  نیب  ریبک  قرف  انل و  ابیبح  اندقف 

یناقلاط

هب وا  رب  ام  هودـنا  انامه  دومرف : دیـسر  ترـضح  نآ  هب  داب ، دونـشخ  وا  زا  شیادـخ  هک  رکب  یبا  نب  دـمحم  ندـش  هتـشک  ربخ  نوچ  »
« .یتسود ار  ام  دش و  هتساک  ینمشد  ار  ناشیا  هکنآ  زج  تسا ، ناشیا  يداش  هزادنا 
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مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

: ٍرَْکب ِیبَأ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ُْلتَق  ُهَغََلب  اَّمل 

ًاضیَِغب اوُصَقَن  ْمُهَّنَأ  اَّلِإ  ، ِِهب ْمِهِروُرُس  ِرْدَق  یَلَع  ِْهیَلَع  اَنَنْزُح  َّنِإ 

.ًابِیبَح اَنْصَقَن  َو 

: دومرف دیسر ، مالسلا  هیلع  ماما  هب  رکب  یبا  نب  دمحم  تداهش  ربخ  هک  یماگنه 

راتفگ دنـس   ) . .ار یگرزب  تسود  ام  دنا و  هداد  تسد  زا  ار  یگرزب  نمـشد  اه  نآ  اریز  ، تسا نایماش  يداش  هزادنا  هب  وا  رب  ام  هودنا 
دّیـس موحرم  زا  لبق  همه  هک   ) دنا هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  يا  هدع  ار  انعمرپ  مالک  نیا  : دیوگ یم  هللا  همحر  بیطخ  هنامیکح :
ربانب تاراغلا  مان  هب  دوخ  باـتک  رد  یفقث  لـاله  نبا  لاس 38 و  ثداوح  رد  دوخ  خیرات  رد  يربط  هلمج  زا  دـنا ) هتـسیز  یم  یـضر 

( ( ،ج 4،ص 251 هغالبلا جهن  رداصم  ) .دنا هدرک  لقن  تایقفوملا  باتک  رد  راکب  نب  ریبز  دوخ و  حرش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  هچنآ 

نانمشد يداش  ام و  هودنا 

نارومأم زا  یکی  هک  نیا  نآ  هدش و  رکذ  نخـس  نیا  يارب  يدورو  نأش  یفقث  لاله  نبا  تاراغلا  باتک  نینچمه  يربط و  خـیرات  رد 
زگره : تفگ دمآ و  مالـسلا  هیلع  ماما  تمدخ  « يرازف بیبش  نب  نامحرلا  دبع  » مان هب  ماش  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  یتاعالطا 
هلئسم نیا.دید  لاحشوخ  رکب  یبا  نب  دمحم  تداهش  زا  ندش  هاگآ  ماگنه  هب  ار  ماش  مدرم  هک  مدیدن  لاحشوخ  ردق  نآ  ار  یتیعمج 

وا رب  ام  هودنا  :» دومرف مالـسلا  هیلع  ماما  هک  دوب  اج  نیا  رد.دـندناسر  مومع  عالطا  هب  ربنم  زارف  زا  هک  دوب  مهم  اه  نآ  يارب  يردـق  هب 
ُهَغََلب اَّمل  : مالـسلا هیلع  َلاَق  ( ؛» ار یگرزب  تسود  ام  دـنا و  هداد  تسد  زا  ار  یگرزب  نمـشد  اه  نآ  اریز  ، تسا نایماش  يداش  هزادـنا  هب 

( . ًابِیبَح اَنْصَقَن  ًاضیَِغب َو  اوُصَقَن  ْمُهَّنَأ  اَّلِإ  ، ِِهب ْمِهِروُرُس  ِرْدَق  یَلَع  ِْهیَلَع  اَنَنْزُح  َّنِإ  : ٍرَْکب ِیبَأ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ُْلتَق 

يا هزات  ناوت  ورین و  ساسحا  نیفـص  گنج  زا  دـعب  هیواعم  ، میا هدروآ  باتک  نیا  موس  دـلج  رد  هبطخ 68  حرـش  رد  هک  هنوگ  نامه 
نآ رد  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  فرط  زا  رکب  یبا  نب  دمحم  عقوم  نآ  رد.داتفا  دوب  یمهم  زکرم  هک  رصم  ریخـست  رکف  هب  درک و 

هناـهب هب  نازابرـس  زا  یمیظع  هورگ  اـب  ار  وا  تشون و  صاـع  ورمع  ماـن  هب  ار  رـصم  تموکح  ناـمرف  هیواـعم.درک  یم  تموکح  اـج 
.داتسرف رصم  هب  نامثع  یهاوخنوخ 

دندروخ تسکش  ماجنارس  اما  ؛ دندرک دراو  صاع  ورمع  رکشل  رب  ینیگنس  تابرض  شنارای  تساخرب و  هلباقم  هب  رکب  یبا  نب  دمحم 
زا جیدخ  نب  هیواعم  مان  هب  يراوخنوخ  صخـش  یلو  ؛ دش یفخم  دید  اهنت  ار  دوخ  نوچ  دـمحم.دندش  هدـنکارپ  دـمحم  فارطا  زا  و 

ار شرس  درک و  دیهش  ار  وا  يا  هنادنمتواقش  رایـسب  زرط  هب  درک  ادیپ  ار  وا  هک  یماگنه.دش  وا  ندرک  ادیپ  رومأم  صاع  ورمع  فرط 
رایـسب دیـسر  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  هب  وا  تداهـش  ربخ  هک  یماگنه.دز  شتآ  یعیجف  زرط  هب  ار  وا  دسج  دومن و  ادـج  نت  زا 

هب دوب و  ترـضح  نآ  يدج  نارادافو  هلمج  زا  دمآراک و  عاجـش و  صلخم ، رایـسب  يدرم  رکب  یبا  نب  دمحم  اریز  ، دـش نیگهودـنا 
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.دیزگرب دوب  یمهم  رایسب  هقطنم  هک  رصم  تموکح  يارب  ار  وا  مالسلا  هیلع  ماما  لیلد  نیمه 

یم هدافتـسا  یبوخ  هب  هدش  لقن  لاس 38  ثداوح  رد  يربط  خیرات  هلمج  زا  خـیراوت  رد  هک  رکب  یبا  نب  دـمحم  تداهـش  ناتـساد  زا 
چیه هب  هک  دندوب  يراوخنوخ  رگمتس و  ملاظ و  دارفا  هچ  شنارایتسد  هیواعم و  ینعی  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  نانمشد  هک  دوش 

هک دوب  یلاح  رد  نیا.تشادـن  هقباس  خـیرات  رد  هک  دـندش  یم  یتایانج  بکترم  دـنداد و  یمن  نت  یناسنا  قـالخا  یمالـسا و  مکح 
رتدب هک  دندرک  دیهـش  ار  وا  يزرط  هب  اما  ؛ دندز یم  لوا  هفیلخ  هب  يرادافو  زا  مد  اه  نآ  دوب و  لوا  هفیلخ  دنزرف  رکب ، یبا  نب  دمحم 

( یملعا هسسؤم  ، توریب عبط   ) هنس 38 ثداوح  رد  دعب  هب  ،ج 4،ص 77  يربط خیرات  هب  رتشیب  حیضوت  يارب   ) . .دش یمن  روصت  نآ  زا 
 ( دوش هعجارم 

زا شرـسمه  دنزرف  ینعی  ؛ دوب مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  بیبر  وا  هک  تسا  نیا  رکب  یبا  نب  دمحم  هرابرد  هظحالم  لباق  تاکن  زا 
زا دعب  دـمآرد و  رکبوبا  يرـسمه  هب  رفعج  زا  دـعب  دوب و  بلاط  یبا  نب  رفعج  رـسمه  تسخن  «، سیمع تنب  ءامـسا  » اریز ، رگید رهوش 

تحت رکبوبا  دـنزرف  دـمحم  دـمآرد و  ترـضح  نآ  يرـسمه  هب  تشاد  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  هب  هک  يا  هقالع  يور  رکبوبا 
لاس عادولا  هجح  رد  وا.دوب  ترضح  نآ  صلخم  نادنم  هقالع  زا  تفای و  شرورپ  وا  هناخ  رد  مالـسلا و  هیلع  یلع  نانمؤمریما  لفکت 

زا وا.دیـشون  تداهـش  تبرـش  تشذگ  یمن  شرمع  زا  رتشیب  لاس  تشه  تسیب و  هک  یلاح  رد  رـصم  رد  تفای و  دـلوت  يرجه  مهد 
.دنا هدرمش  ترضح  نآ  نویراوح  زا  ار  وا  یضعب  دوب و  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  ناقشاع  صاخ و  نارای 

ربمایپ رسمه  نایفـسوبا و  رتخد  «) هبیبح ما  » دندنازوس ار  وا  دسج  یتح  دیـسر و  تداهـش  هب  رکب  یبا  نب  دمحم  یتقو  هک  نآ  تفگش 
دوخ نامگ  هب  درک و  یلاحشوخ  زاربا  دّمحم  تداهش  زا  داتسرف و  هشیاع  يارب  درک و  نایرب  يدنفسوگ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  مرکا 
نیا ادخ  : تفگ هشیاع.دوب  هدش  هتخیر  وا  کمک  اب  ای  رکب  یبا  نب  دمحم  تسد  هب  وا  رادـنپ  هب  هک  تسناد  نامثع  نوخ  یفالت  ار  نآ 

نایرب دنفـسوگ  زا  زگره  نیا  زا  دعب  نم  دنگوس  ادخ  هب.دناسرب  لتق  هب  ار  تسا ) نایفـسوبا  رـسمه  دنه ، هب  هراشا   ) راکدـب نز  رتخد 
.درک مهاوخن  هدافتسا 

لیذ دوخ  هغالبلا  جـهن  حرـش  رد  يرتشوش  همالع  موحرم  لـقن  قباـطم   ) صاوخلا هرکذـت  باـتک  رد  « يزوج نب  طبـس  » ار نخـس  نیا 
هبیبح ما  لاثما  دیاب  ، مومع روط  هب  هیما  ینب  نعل  ماگنه  هب  هک  دنیوگ  یم  یـضعب  هچنآ  دهد  یم  ناشن  هدروآ و  ثحب ) دروم  تمکح 

.دشابن هحیحص  تیاور  نیا  هک  میراودیما.تسا  هتشاد  ار  نعل  نیا  قاقحتسا  زین  وا  تیاور  نیا  قبط  درادن و  یهجو  ، درک انثتسا  ار 

یسیلگنا

When the news of the killing of Muhammed ibn Abu Bakr reached Imām Ali ibn Abū
Tālib, he said: “Our grief over him is as great as their (the enemy's) joy except they

." have lost an enemy, whereas we have lost a friend

In the year 38 A.H./658 A.D., Mu'āwiyah sent 'Amr ibn al-'Ās to Egypt with a large force.
'Amr ibn al-'Ās called on Mu'āwiyah ibn Hudayj to help him. They brought together
'Othmān's supporters and waged a war against Muhammed ibn Abū Bakr (son of
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caliph Abū Bakr), capturing him. Mu'āwiyah ibn Hudayj beheaded him. Stuffing his
body in the belly of a dead ass, he burnt his corpse... Muhammed was at that time
twenty-eight years old. It is reported that when the news of this tragedy reached his
mother, she fell onto a great rage and indignation. His paternal sister, Mother of the
Faithful 'A'isha, took a vow that, as long as she lived, she would never eat roasted
meat. Since then, she used to curse Mu'āwiyah ibn Abū Sufyān, `Amr ibn al-'Ās and

... Mu'āwiyah ibn Hudayj after every prayer she performed

When Imām Ali ibn Abū Tālib heard the news of Muhammed's martyrdom, he became
immensely sad. He wrote in a very somber language to Ibn Abbās, who was then in

.Basra, about the tragic death of Muhammed ibn Abū Bakr

Hearing the news of Muhammed's martyrdom, Ibn Abbās came from Basra to Kūfa to
offer his condolences to Imām Ali ibn Abū Tālib

One of the official informers of Imam Ali ibn Abū Tālib came from Syria and said: “O
Imām Ali ibn Abū Tālib ket! When the news of Muhammed's murder reached
Mu'āwiyah, he went to the pulpit and praised the group that took part in killing him.
The people of Syria rejoiced so much at hearing the news that I had never before
seen them in such an elated mood.” It was then that Imām Ali ibn Abū Tālib uttered
the above statement. He further said that although Muhammed was his step-son, he
was like his own son, as we read in the classic references written by these recognized
authorities: at-Tabari, Vol. 1, pp. 3400 - 3414; Ibn al-Athīr, Vol. 3, pp. 352 - 359; Ibn Kathīr,
Vol. 7, pp. 313 - 317; Abul-Fidā’, Vol. 1, p. 179; Ibn Abul-Hadīd, Vol. 6, pp. 82 - 100; Ibn
Khaldūn, Vol. 2, part 2, pp. 181 - 182; Al-Istī'āb, Vol. 3, pp. 366 - 67; Ibn Hajar, Al-Isāba,
Vol. 3, pp. 472 - 473; Al-Ghārāt, athThaqafi, Vol. 1, pp. 276 – 322 and the author of Tārīkh

.al-Khamīs, Vol. 2, pp. 238 - 239

.We have written before above a brief biography of Muhammed ibn Abū Bakr

هبوت شریذپ  تلهم  : 326 تمکح

هراشا
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ًهَنَس َنّوتِس  َمَدآ  ِنبا  َیلِإ  ِهِیف  ُهّللا  َرَذعَأ  يِّذلأ  ُرُمُعلا  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

 . تسا لاس  تصش  دریذپ  یم  ار  شزوپ  مدآ  دنزرف  زا  ادخ  هک  يرمع  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 

يدیهش

.تسا لاس  تصش  تسا ، روذعم  اوه - يوریپ  زا  ادخ - دزن  نآ  رد  مدآ  رسپ  هک  ینایلاس 

یلیبدرا

تعاط لیصحت  يارب  مدآ  دنزرف  يوسب  داد  تلهم  ینعی  یلاعت  يادخ  نآ  رد  تخاس  رهاظ  ار  رذع  هک  ار  يرمع 

یتیآ

.تسا لاس  تصش  دریذپ ، یم  نآ  رد  ار  مدآ  دنزرف  رذع  دنوادخ  هک  يرمع  تدم  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . تسا لاس  تصش  هتشاد  روذعم  نآ  رد  ار  مدآ  دنزرف  دنوادخ  هک  يرمع  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

.رمعلا لذرالا  کلذ  دعب  ام  و  هخوخیشلا ، نس  یف  وه  و  هلوهکلا ، و  بابشلا ، یبصلا و  هبقع  زواج  دق  نیتسلا ، بحاص  نال  کلذ  و 

مثیم نبا 

راذعا تفریذپ ، ار  وا  هناهب ي  هیلا : رذعا  .تسا ) لاس  تصـش  نامه  دریذپ ، یم  نآ  رد  ار  مدآ  دـنزرف  هناهب ي  دـنوادخ  هک  يرمع  )
، لاس تصـش  زا  سپ  اریز  تسا ، هداد  تلهم  تسا ، تمایق  زور  يارب  ار  هشوت  بسک  ناـکما  هک  نیعم  تدـم  اـت  ار  وا  ینعی : هیلا  هللا 

ياج دنک  یهاتوک  دسرب و  رمع  زا  دح  نآ  هب  سک  ره  سپ  .دوش  یم  لمع  زا  ناوتان  و  دوش ، یم  هتـساک  ینامـسج  یناسفن و  ياوق 
.درادن دنوادخ  هاگشیپ  رد  يا  هناهب  دراد و  شنزرس 
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دیدحلا یبا 

 . ًهَنَس َنوُّتِس  َمَدآ  ِْنبا  َیلِإ  ِهِیف  ُهَّللا  َرَذْعَأ  يِذَّلا  ُرُمُْعلَا  َلاَق ع: َو 

ناسنإلا رذعی  نأ  نکمی  دق  هلوهکلا و  هبیبشلا و  ابـصلا و  مایأ  یه  نیتسلا  لبق  ام  نأ  ینعی  رذتعی  نأ  مدآ  نبال  غوس  يأ  هیف  هللا  رذعأ 
الف هترـش  ءاولغ  هنع  تبهذ  هخوخیـشلا و  نس  یف  لخد  نیتسلا  زواجت  اذإف  هثادـحلا  هرـش  هوهـشلا و  هبلغل  سفنلا  يوه  عابتا  یلع  هیف 

.لهجلا یف  هل  رذع 

.ع اهنیع  یتلا  نسلا  هذه  نود  یف  ینعملا  اذه  وحن  ءارعشلا  تلاق  دق  و 

ترم مث  رصق  ءرملا  ام  اذإ  مهضعب  لاق  و 

یناشاک

نوتـس  ) مدآ رـسپ  يوس  هب  مدا ) نبا  یلا   ) وا رد  یلاعت  يادخ  دروآ  رذع  هک  يرمع  هیف ) هللا  رذـعا  يذـلا  رمعلا  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
هک يرمع  ینعی  .دشاب  داعم  موی  داز  لیصحت  هنظم  هک  یتدم  رد  ار  هدنب  تسا  وا  لاهما  ادخ ، راذعا  هب  دارم  .تسا  لاس  تصش  هنس )

یگلاس تصـش  زا  دعب  هک  اریز  .تسا  لاس  تصـش  تاعاط ، باستکا  اوقت و  داز  لیـصحت  هب  ار  هدنب  یلاعت  يادـخ  داد  تهلم  وا  رد 
وا رب  مول  یگلاس ، تصش  نیب  ام  رد  درک  ریـصقت  هک  ره  سپ  .لمع  زا  دنک  یم  ادیپ  لالک  هیندب و  هیناسفن و  ياوق  دوش  یم  فیعض 

.راذتعا هب  وا  تجح  درگ  یم  عطقنم  دوش و  یم  هجوتم 

یلمآ

ینیوزق

رمع لاس  تصش  هک  ره  سپ  تسا  لاس  تصـش  نایمدآ  يوس  هب  نآ  رد  هناحبـس  يادخ  تسا  هتـساوخ  دوخ  رذع  هک  يرمع  دومرف 
رذع هک  دنریذپن  وا  رذع  تفرب  ناهج  زا  هدرکن  ایهم  يارـس  نآ  هشوت  و  درواین ، حالـصا  هب  ادخ  اب  تدم  نآ  رد  شیوخ  رما  تفای و 

تفاتشن ترذعم  تعاط و  هب  تفای و  خارف  تلهم  زارد و  تدم  وا  هک  هدش  مامت  وا  رب  تجح  و  دنشاب ، هتساوخ  وا  زا 

یجیهال

رذع بلس  هک  ینانچنآ  رمع  نآ  مالسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .هنـس » نوتـس  مدآ  نبا  یلا  هیف  هللا  رذعا  يذلا  رمعلا  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
.تسا لاس  تصش  ندرب  نامرف  رد  تسا  هتشاذگناو  وا  يارب  زا  رذع  لاجم  ینعی  مدآ ، دلو  يارب  زا  نآ  رد  ادخ  تسا  هدرک 

ییوخ

مایا یه  نیتسلا  لبقام  نا  ینعی  یلزتعملا : حرـشلا  یف  ام  یلع  ینعملا : .رذـتعی  نا  مدآ  نبال  غوس  رذـعلاب ، هاـتا  هیف :) هللا  رذـعا  : ) هغللا
نیتسلا زواجت  اذاف  هثادحلا ، هرش  هوهشلا و  هبلغل  سفنلا  يوه  عابتا  یلع  هیف  ناسنالا  رذعی  نا  نکمی  دق  و  هلوهکلا ، هبیبشلا و  ابصلا و 

نود یصاعملل  ِهرفغملا  لومـش  دارملا  نا  رهاظلا  و  لوقا : .لهجلا  یف  هل  رذع  الف  هترـش  ءاولغ  هنع  تبهذ  هخوخیـشلا و  نس  یف  لخد 
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.تسا لاس  تصش  ات  تسا  ریذپرذع  نآ  رد  ار  دازیمدآ  دنوادخ  هک  يرمع  همجرتلا : دشا  هذخاوملا  ناک  هنع  زواجت  اذاف  نیتسلا ،

دریذپ وت  رذع  وت  رمع  دشن  تصش  ات  دنوادخ *** نک ز  بلط  شیوخ  هنگ  رذع 

يرتشوش

نم دایز  نبا  عجر  مالـسلا و  هیلع  نیـسحلا  لـتق  اـمل  يربطلا )  ) یف مالـسلا : هیلع  لاـق  و  هفلتخم ) تاـعوضوم  یف  نوتـسلا - لـصفلا  )
یلا هلتقم  هتباجا و  مهکرت  هرـصنلا و  یلا  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  مهئاعدب  اریبک  اطخ  تاطخا  دـق  اهنا  هعیـشلا  تار  هلیخنلاب ، هرکـسعم 
رفن هسمخ  یلا  هفوکلاب  اوعزفف  هیف  لتقلا  وا  هلتق  نم  لتقب  الا  هلتقم  یف  مهنع  مثالا  مهراع و  لسغی  هنا ال  اوار  و  هورـصنی ، مل  مهبناـج 

باحصا رایخ  نم  ناک  و  يرازفلا - هبجن  نب  بیـسملا  یلا  و  هبحـص -  هل  تناک  و  یعازخلا - درـص  نب  نامیلـس  هعیـشلا : سوور  نم 
اوعمتجاف یلجبلا ، دادش  نب  هعافر  یلا  یمیتلا و  یلاو  نب  هللادـبع  یلا  يدزالا و  لیفن  نب  دیعـس  نب  هللادـبع  یلا  و  مالـسلا - هیلع  یلع 

ادغ هل  لوقی  نمم  انلعجیال  نا  انبر  یلا  بغرنف  نتفلا  عاونال  ضرعتلا  رمعلا و  لوطب  انیلتبا  دـق  لاقف : بیـسملا  ادـبف  نامیلـس  لزنم  یف 
مدآ نبا  یلا  هیف  هللا  رذعا  يذلا  رمعلا  لاق : مالـسلا  هیلع  نینموملا  ریما  نا  و  ریذنلا ) مکءاج  رکذت و  نم  هیف  رکذتی  ام  مکرمعن  مل  وا  )

بیشلل هدحاوب  الها  لاقف : هتیحل  یف  هبیش  یلا  رظنف  هآرملا  یف  عیبرلا  نب  لضفلا  نب  سابعلا  رظن  دادغب :) خیرات   ) یف و  هنـس …  نوتس 
تاعوضوم یف  نوتسلا - لصفلا   ) لحترم ریغ  ابیش  بابشلا و  نع  انتذل  لاحرت  انرذنتل  تءاج  لزغلا  نع  اناهنت  بابـشلا و  یعنت  هدفاو 

نیعبرالا یف  وا  ءرملا  اذا  رـشیقالا : لاق  هبیتق ) نبا  ءارعـش   ) یف لهتکمک و  روذعم  رذعی  سیل  هتبیبش و  تمادام  ءرملارذعی  دق  هفلتخم )
( لاصخلا  ) يور و  اذـه ، رهدـلا  هل  هایحلا  ناسرا  رج  نا  یتا و  يذـلا  هیلع  سفنت  هعدـف و ال  رتسال  ءایح و  یتای  ام  نود  هل  نکی  مل  و 

دق ینا  هتکئالم  یلا  یلاعت  هللا  یحوا  هغلب  اذاف  هنس ، نیعبرا  نیب  هنیب و  ام  هرما  نم  هحـسف  یفل  دبعلا  نا  لاق : مالـسلا  هیلع  قداصلا  نع 
: مالـسلا هیلع  رقابلا  لاق  .هریبک و  هریغـص و  هریثک و  هلمع و  لیلق  هیلع  ابتکا  اظفحت و  اددش و  اظلغف و  لاط ، دق  ارمع و  يدـبع  ترمع 

ناف هنـس ، نیرـشع  نبا  نم  رذعلاب  قحا  نیعبرا  نبا  سیل  و  روذعم ، ریغ  کناف  كرذح  ذـخ  هل : لیق  هنـس  نوعبرا  دـبعلا  یلع  تتا  اذا 
ناک زتعملا :) نبا  عیدـب   ) یف .لوقلا و  لوضف  کنع  عدو  لوهلا  نم  کماما  امل  لمعاف  دـقارب ، اـمهنع  سیل  دـحاو و  اـمهبلطی  يذـلا 

نیعبرالا و یف  هحرابلا  تلخد  لاق : کعنم ؟ ام  اولاقف : مهبجی  ملف  هوعدف  مهمدانی ، مهعم و  برشی  باحـصا  هل  بدالا  لها  نم  لجر 
نبال خیبوت  هنا  رکذت ) نم  هیف  رکذـتی  ام  مکرمعن  ملوا   ) یلاعت هلوق  یف  مالـسلا  هیلع  قداصلا  نع  اضیا  يور  .ینـس و  نم  یحتـسا  انا 

لجرلا غلب  اذا  لوقی : ایبارعا  عمس  لیلخلا  نع  هیوبیس ) باتک   ) یف اذه و  هفلتخم ) تاعوضوم  یف  نوتسلا - لصفلا   ) .هنس هرشع  ینامث 
.رجلاب باوشلا - ایا  هایاف و  نیتسلا 

هینغم

غلب اذا  یـصاعلا  خـیبوت  الا  اذـه  هلوقب  مامالا  دارا  ام  ..اهلبق و  نیتسلا و ال  دـعب  ال  هللا ، هیـصعم  مارحلا و  یلع  ارجتی  نمل  رذـع  ادـبا ال 
هیلع و هللا  یلص   ) هللا لوسر  لاق  ابیش ؟ سارلا  لعتـشا  و  مظعلا ، نهو  نا  دعب  للعتی  اذامبف  بابـشلا  يوهلاب و  اهلبق  للعت  نا  ..نیتسلا و 
و کلجا ، برق  و  كدلج ، قر  و  کمظع ، قد  و  کنس ، تربک  هل : لوقی  ءاسم و  احابص و  خیـشلا  هجو  یف  رظنی  یلاعت  هللا  نا  هلآ :)

.ینم حتساف  یلع  کمودق  ناح 

هدبع
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دعب هل  رذع  الف  هلقعل  هینامسجلا  يوقلا  کلمت  هیلع و  يوهلا  هبلغب  نیتسلا  لبق  امیف  مدآ  نبا  رذتعی  ناک  نا  هنـس : نوتـس  مدآ  نبا  … 
لجالا برق  يوقلا و  فعضل  هوهشلا  یلا  لام  يوهلا و  عبتا  اذا  نیتسلا 

يرفعج

مالسالا ضیف 

دریذـپ یم  نآ  رد  ار  مدآ  رـسپ  هناهب  زدـع و  دـنوادخ  هک  یگدـنز  رمع و  تسا : هدومرف  هناهب ) نتفریذـپ  هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
رذع شلقع  رب  هینامسج  ياوق  طلـست  دوخ و  رب  سفن  شهاوخ  هبلغ  هب  یگلاس  تصـش  زا  شیپ  صخـش  هاگ  ره   ) تسا لاس  تصش 

هتفریذـپ شرذـع  دـیامن  يوریپ  سفن  ياوه  زا  هاگ  ره  لجا  ندـش  کیدزن  اوق و  نداد  تسد  زا  اـب  یگلاـس  تصـش  زا  دـعب  درواـیب 
(. تسین

ینامز

ددرگ یم  رورغ  ریسا  یناوج  نارود  رد  دهد  یم  ماجنا  هناگ  هچب  ياهراک  دوش و  یم  راتفرگ  نآ  ضراوع  هب  ناسنا  یناوجون  نارود 
رثا رد  ناسنا  تسا  تلوهک  نارود  هک  لاس  تصـش  دودح  ات  لاس  لهچ  زا  سپ  دنک  یم  رارکت  ار  نالهاج  ياهراک  حالطـصا  هب  و 

ياهورین مامت  دیسر و  یگلاس  تصش  هب  هک  هاگنآ  ددرگ ، هدولآ  تسا  نکمم  هانگ  هب  مه  زاب  دنزرف  تورث و  لام و  هب  ندوب  رورغم 
ار شرذع  دهد و  یمن  تلهم  وا  هب  رگید  ادخ  دش  هدولآ  هانگ  هب  هدـیدرگ و  راتفرگ  رورغ  ضرم  هب  مه  زاب  هاگره  هدـش  هدـیهاک  وا 

ادخ فطل  هب  دـیاب  ناسنا  هکنیا  هن  هدـش  دای  تاکن  هب  هجوت  اب  .دـنک  یم  هقردـب  ار  ناسنا  گرم  ات  ادـخ  فطل  دـنچ  ره  دریذـپ  یمن 
هک يروط  نامه  .دزرمآ  یمن  ار  وا  هاگ  چـیه  ادـخ  دـنک  رکف  دـیماان و  سویام و  ادـخ  تمحر  زا  هن  هدولآ و  هانگ  هب  دوش و  رورغم 

عمط مه  ناطیـش  هک  دشخب  یم  اجنآ  ات  تسا و  دایز  ردقنآ  مه  وا  فطل  دنک  یم  هریخ  ار  اهمـشچ  تسا و  قیقد  تمایق  زور  باسح 
( .تسا كاندرد  باقع  ششخب و  ياراد  تیادخ  : ) تسا هدروآ  هیآ  کی  رد  ار  هتکن  ود  ره  نابرهم  يادخ  دنک  یم  ششخب 

يزاریش دمحم  دیس 

، يوقلا فعضت  هدعب  ذا  نوتسلا ، وه  رذعلا  لوبق  یهتنم  نا  يا  هنس ) نوتس  مدآ  نبا  یلا  هیف  هللا  رذعا  يدلا  رمعلا  : ) مالسلا هیلع  لاق  و 
يوقلا فعـض  دنع  ذا  الف  اهدعب ، اما  هنـس ، نیتس  یلا  هلوبقم  هرذـعملا  نا  ینعملا  وا  ابلاغ ، تاف ، ام  كرادـتی  نا  ناسنالا  نکمتی  و ال 

.عنشا هیصعملا  نوکت 

يوسوم

نم برتقا  هلجا  تراخ و  دق  هاوق  نال  نیتسلا  غلب  اذا  ناسنالل  رذع  هنا ال  مامالا  دیری  حرشلا : .هنم  هلبق  رذعلاب و  هل  حمـس  رذعا : هغللا :
یلع لصحی  نا  عاطتـسا  اینغ  ناک  ول  یغطت و  تناک  هتوق  ایوق  ناک  ول  یغطت و  هتوهـش  تناک  ایوق  اباش  ناک  ول  عمطی ، اذامبف  هرخالا 
ازجع تاوهـشلا  لین  نع  زجاع  هنال  دـیفم  لاملا  رماع و ال  مسجلا  هیف و ال  بغرت  ایابـصلا  الف  نیتسلا  غلب  اذا  اما  اـهب و  رـسی  هتاذـلم و 

 … اینیوکت
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یناقلاط

« .تسا لاس  تصش  دریذپ ، یم  ار  یمدآ  رذع  نآ  رد  دنوادخ  هک  يرمع  نازیم  »

یناوج و یکدوک و  نارود  هک  تسا  یگلاس  تصـش  ات  دریذپ  یم  ار  وا  رذع  هک  ار  يرمع  تدـم  یمدآ  يارب  لاعتم  دـنوادخ  ینعی 
دوش و هتفریذپ  یمدآ  رذع  تسا  نکمم  یناوج  رـش  روش و  سفن و  شهاوخ  زا  يوریپ  توهـش و  هبلغ  تبـسانم  هب  تسا و  تلوهک 

هتفریذپ وا  ینادان  يارب  يرذع  رگید  دریذپ و  یم  یتساک  وا  رش  روش و  تسا و  هدیسر  يریپ  نس  هب  درذگب  یگلاس  تصش  زا  نوچ 
نوچ تسا : هدورس  نینچ  ناشیا  زا  یکی  دنا و  هدورس  يراعـشا  یگلاس  تصـش  زا  رتمک  دروم  رد  هراب و  نیا  رد  مه  نارعاش  .تسین 

راگزور هدـنام  یقاب  رد  هک  نک  اهر  ار  وا  دزاسن ، هتـسویپ  ناحلاص  هب  ار  دوخ  دـنام و  رتورف  نادرم  رگید  زا  دوش و  هلاس  لـهچ  درم 
.تسویپ دهاوخن  نانآ  هب  دوخ 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

.ًهَنَس َنوُّتِس  َمَدآ  ِْنبا  َیلِإ  ِهِیف  ُهّللا  َرَذْعَأ  يِذَّلا  ُرْمُْعلا 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

نآ زا  دعب  ) .تسا لاس  تصـش  دریذپ ) یم  ار  شرذع  و   ) دـنک یم  تجح  مامتا  نآ  رد  مدآ  نادـنزرف  هب  تبـسن  دـنوادخ  هک  يرمع 
دّیـس موحرم  لقن  زج  - هنامیکح راتفگ  نیا  هرابرد  بیطخ  موحرم  هک  يدروم  اهنت  هنامیکح : راتفگ  دنـس  (. ) . تسین هتفریذپ  يرذع 
باتک رد  ، تسا يرگید  عبنم  زا  ذـخا  هدـنهد  ناشن  هک  یتواـفت  اـب  ار  نآ  هک  تسا  يدـُمآ  موحرم  مکحلا  ررغ  تسا  هدروآ  - یـضر

رکذ اب  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  زا  ار  نخـس  نیا  دوخ  خیرات  رد  زین  يربط  ،ج 4،ص 251 .) هغالبلا جـهن  رداصم  ) .تسا هدروآ  دوخ 
( ( هنس 64 ثداوح  ، يربط خیرات  ) .تسا هدرک  لقن  یناتساد 

نالاسگرزب هب  رادشه 

: دیامرف یم  دهد و  یم  نالاسگرزب  هب  يرادشه  هنامیکح  راتفگ  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

هتفریذـپ اـه  نآ  زا  تاـبجاو ) كرت  هاـنگ و  ماـجنا  رد   ) يرذـع رگید  دیـسر  لاـس  تصـش  هب  رمع  هک  یماـگنه  » دنـشاب دوخ  بقارم 
( . ًهَنَس َنوُّتِس  َمَدآ  ِْنبا  َیلِإ  ِهِیف  ُهّللا  َرَذْعَأ  يِذَّلا  ُرْمُْعلا  ( ؛» تسین

یم مرگرـس  اه  يزاب  هب  یکدوک  رد  ؛ تسا ینوگانوگ  ياه  هزیگنا  ریثأت  تحت  رمع  فلتخم  ياه  نارود  رد  ناـسنا  هک  تسین  کـش 
.تاوهش هب  یناوج  رد  دوش و 

هدنز ناسنا  رد  نآ  دننام  ماقم و  لام و  توهـش  دراذگ ، یم  لوفا  هب  ور  تاوهـش  زا  یـشخب  درذگ و  یم  یناوج  نارود  هک  یماگنه 
زین اه  هزیگنا  نآ  دوش  یم  عورش  یگلاس  تصش  زا  لقاال  هک  دسر  یم  يریپ  نارود  هب  هک  یماگنه  اما  ؛ دزادرپ یم  نآ  هب  دوش و  یم 
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یم شهاک  هب  ور  تعرس  هب  نآ  ياوق  هک  دننک  هجوت  دوخ  ینامسج  عضو  هب  رگا  ًاصوصخم  ددرگ  یم  فیعض  دارفا  زا  يرایسب  رد 
لاحترا ياه  هناشن  دوش و  یم  هدیمخ  تماق  جیردت  هب  ، دندرگ یم  فیعض  اه  ناوختسا  ، دنوش یم  دیفس  تروص  رـس و  ياهوم  ، دور

رکف هب  وا  درک و  دـنهاوخن  نایغط  وا  رد  يریپ  ياه  سوه  ، لـئاسم نیا  هب  هجوت  اب.دـندرگ  یم  راکـشآ  يرگید  زا  سپ  یکی  اـیند  زا 
.داتفا دهاوخ  ترخآ  يارس  شیوخ و  هدنیآ 

دنوش یفالخ  بکترم  دنراد  رارق  لاس  تصـش  زا  رت  نییاپ  نینـس  رد  هک  یناسک  ای  دننک  هانگ  ناناوج  رگا  هک  تسین  انعم  نآ  هب  نیا 
نـس هب  هک  یناسک  دـنروایب  ادـخ  هاگـشیپ  رد  دوخ  يارب  يرذـع  دـنناوتب  نالاسنایم  ناـناوج و  رگا  تسا  نیا  روظنم  هکلب  ، دـنروذعم

رت و تشز  ناـناوج  هاـنگ  زا  دارفا  نیا  هاـنگ  رگید  ریبـعت  هب  تـشاد و  دـنهاوخن  زین  ار  اهرذـع  نآ  دنـسر  یم  رتـالاب  لاـس و  تـصش 
.تسا رتدیدش  نآ  تازاجم 

.تسا هدش  رکذ  هنیمز  نیا  رد  لاس  تصش  زا  يرتمک  نس  تایاور  زا  یضعب  رد  هک  تسا  یلاح  رد  نیا 

: دومرف هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا 

وا هب  دسر  یم  یگلاس  لهچ  نس  هب  ناسنا  هک  یماگنه  ٍروُذْعَم ؛ ُْریَغ  َکَّنِإَف  َكَرْذِـح  ْذُـخ  َُهل  َلِیق  ًهَنَـس  َنوَُعبْرَأ  ِلُجَّرلا  یَلَع  ْتَتَأ  اَذِإ  »
 ( ،ج 2،ص 455،ح 10 یفاک «. ). دوب یهاوخن  روذعم  نیا  زا  دعب  اریز  ، شاب بقارم  ًالماک  دوش  یم  هتفگ 

هیلع ماما  دنرادنپن  ناهانگ  هب  تبسن  يزبس  غارچ  دنراد  لاس  لهچ  زا  رتمک  هک  یناسک  يارب  ار  نخس  نیا  یـضعب  هک  نیا  يارب  یلو 
: دیامرف یم  تیاور  نیا  لیذ  رد  مالسلا 

رتراوازس هانگ  زا  زیهرپ  يارب  هلاس  لهچ  ِدقاَِرب ؛ َْسَیل  ٌدِحاَو َو  اَمُُهُبلْطَی  يِذَّلا  َّنِإَف  َنیِرْشِْعلا  ِْنبا  ِنِم  ِرْذِْحلِاب  َّقَحَِأب  َنیَِعبْرَْألا  ُْنبا  َْسَیل  «َو 
 ( نامه «. ) . تسین باوخ  و  دنیب ) یم  ار  اه  نآ  لامعا   ) تسا یکی  دنک  یم  بلط  ار  ود  ره  هک  یسک  اریز  ، تسین هلاس  تسیب  زا 

لامک نارود  ار  نآ  دسر و  یم  لاس  لهچ  هب  ات  درمش  یمرب  تیلوفط  زا  ار  ناسنا  یگدنز  نارود  هک  « فاقحا » هروس هیآ 15  لیذ  رد 
: دیوگ یم  هک  تسا  هدش  لقن  سابع  نبا  زا  ًهَنَس » َنیَِعبْرَأ  َغََلب  ُهَّدُشَأ َو  َغََلب  اذِإ  یّتَح  : » درامش یم  ناسنا 

شتآ هدامآ  دنکن  هبلغ  شا  يدب  رب  وا  یکین  دسرب و  لاس  لهچ  هب  هک  یسک  ِراّنلا ؛ َیلإ  ْزَّهَجَتَْیلَف  ُهَّرَش  ُهُْریَخ  ُْغْلبَی  َْمل  َنیَِعبْرأ َو  َغََلب  ْنَم  »
مالـسلا هیلع  یلع  نانمؤمریما  زا  ای  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  اـی  ًـالومعم  ار  بلاـطم  هنوگ  نیا  ساـبع  نبا  ) .ددرگ خزود 

،ج 1،ص 35) مارو هعومجم  («. ) . تسا هدینش 

: دومرف هک  دنک  یم  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  لاصخ  باتک  رد  هللا  همحر  قودص  خیش 

اَذَه يِْدبَع  ُتْرَّمَع  ْدَق  ِْهیَکَلَم  َیلِإ  َّلَج  َّزَع َو  ُهَّللا  یَحْوَأ  ًهَنَس  َنیَِعبْرَأ  َغََلب  اَذِإَف  ًهَنَـس  َنیَِعبْرَأ  َْنَیب  ُهَْنَیب َو  اَم  ِهِْرمَأ  ْنِم  ٍهَحُْـسف  یَِفل  َْدبَْعلا  َّنِإ  »
دراد رارق  تعـسو  رد  لاس  لهچ  زا  لـبق  ناـسنا  ُهَرِیبَک ؛ ُهَریِغَـص َو  ُهَرِیثَک َو  ِِهلَمَع َو  َلـِیلَق  ِْهیَلَع  اَُـبتْکا  اَـظَّفَحَت َو  اَدِّدَـش َو  اَـظِّلَغَف َو  ًارُمُع 

دنتـسه وا  رومأم  هک  يا  هتـشرف  ود  هب  لاعتم  دنوادخ  دیـسر  لاس  لهچ  هب  هک  یماگنه  یلو  دریگ ) یم  تخـس  وا  رب  رتمک  دـنوادخ  )
دیهد و جرخ  هب  لمع  تدش  دـیریگب و  تخـس  وا  رب  دـعب  هب  نیا  زا.مداد  ینالوط  یفاک و  رمع  ار  ما  هدـنب  نم  هک  دتـسرف  یم  یحو 
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،ج یفاک «. ). دیـسیونب وا  لامعا  همان  رد  دـهد  یم  ماجنا  ار  یگرزب  ای  کچوک  ، دایز ای  مک  راک  ره  دیـشاب و  وا  لاـمعا  بقارم  ًاـقیقد 
 ( 8،ص 108،ح 84

لمع تدش  اریز  ، تسین دمآ  ثحب  دروم  هنامیکح  راتفگ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  هچنآ  اب  نآ  لاثما  تایاور و  نیا  نایم  یتافانم  هتبلا 
لهچ ثیدـح  رگید ، ریبعت  هب  تسا و  رتشیب  یگلاس  تصـش  رد  رتمک و  یگلاس  لهچ  هلحرم  رد.دراد  یلحارم  زین  اه  ناـسنا  هراـبرد 

.تسا رثکادح  هب  هراشا  لاس  تصش  ثیدح  لقادح و  هب  هراشا  لاس 

ام ْمُکْرِّمَُعن  َْمل  َأ َو  : » دـیامرف یم  تسا و  ناـیخزود  هب  باـطخ  هک  « رطاـف » هروـس هفیرـش 37  هیآ  لـیذ  روثنملا  ّرد  یبطرق و  ریـسفت  رد 
ربمایپ زا  »؟ دماین امـش  يوس  هب  یهلا  هدنهد  میب  میدادن و  رمع  رکذت  رادیب و  يارب  یفاک  رادقم  هب  امـش  هب  ایآ  ؛ » َرَّکَذَت ْنَم  ِهِیف  ُرَّکَذَتَی 

: تسا هدش  لقن  نینچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا 

هک یماگنه  َرَّکَذَـت ؛ ْنَم  ِْهِیف  ُرَّکَذَـتَی  ام  ْمُکْرِّمَُعن  َْمل  :َأ َو  ِْهِیف ُهّللا  َلاق  يِذَّلا  ُرْمُْعلا  َوُه  َو  َْنیِّتِّسلا ؟ ُءاْنبَأ  َْنیَأ )  ) َيِدُون ِهَمایِْقلا  ُمْوَی  َناـک  اَذإ  »
ام ایآ  : هدومرف نآ  هرابرد  ادخ  هک  تسا  يرمع  نامه  نیا  دنتـسه ؟ اجک  هلاس  تصـش  ياه  ناسنا  ، دـنک ادـن  يدانم  ، دوش تمایق  زور 

.»!؟ میدادن رمع  ، دنوش رکذتم  دارفا  هک  يرادقم  هب  ار  امش 

لامعا بقارم  رایـسب  دـیاب  دـسر  یم  یگلاس  لهچ  هب  هک  یماگنه  ناـسنا  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تاـیاور  نیا  عومجم  زا  يور  ره  هب 
رد يرذع  دنسیون و  یم  وا  يارب  لاس  نس و  نیا  رد  ار  یـشزغل  ره  اریز  ، رتشیب رایـسب  دسرب  یگلاس  تصـش  هب  نوچ  دشاب و  شیوخ 

.تشاد دهاوخن  ادخ  هاگشیپ 

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said: “The age up to which Allāh accepts any excuse for a
.” human being is sixty years
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هراشا

توص
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ٌبُولغَم ّرّشلِاب  ُِبلاَغلا  ِِهب َو  ُمثِإلا  َرِفَظ  نَم  َرِفَظ  اَم  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 
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یتشد

هدروخ تسکـش  دـش  زوریپ  يدـب  اب  هک  سک  نآ  و  تفای ، یگریچ  وا  رب  هانگ  هک  سک  نآ  دـشن  زوریپ  دومرف : وا ، رب  ادـخ  دورد  و 
 . تسا

يدیهش

.دیدرگ بولغم  تشگ  هریچ  يو  رب  يدب  هک  نآ  و  دیدن ، يزوریپ  يور  تفای  تسد  وا  رب  هانگ  هک  نآ 

یلیبدرا

اوه سفنب و  تشگ  بولغم  يدبب  هدنوش  بلاغ  هانگ و  نآب  تفای  يزوریف  هک  یسک  تفاین  يزوریف 

یتیآ

.تسا هدروخ  تسکش  دوش ، زوریپ  رش  يدرمیاپ  هب  هک  یسک  دش و  زوریپ  وا  رب  هانگ  هکنآ  تفاین ، يزوریپ  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . تسا بولغم  تقیقح  رد  دنک  هبلغ  يدب  اب  هک  یسک  ،و  دیسرن يزوریپ  هب  دش  زوریپ  وا  رب  هانگ  هک  نآ  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

.مثالاب رفظ  نم  رفظ  ام  يور : و 

يردیک

يوهلا ال هیلع  یلوتسا  نم  و  ریسا ، هتادع  يدعا  دی  یف  وه  نم  ارفاظ  نوکی  فیک  و  هودع ، يدعا  وه  يذلا  هاوه  هسفن و  بولغم  هنال 
ناک اذا  مثالاب  هرفظ  نا  مث  همیزه ، هقیقحلا  یف  هرفظ  ناـکل  هروص  رفظ  ول  و  هریغب ، رفظی  فیک  هسفنب  رفظی  ـال  نم  نـال  دـحاب  رفظی 

.ررض لب  ارفظ  نوکی  هناف ال  میظع  ررض  یلا  هیدوی 

مثیم نبا 

يارب تراـبع  نیا  .تسا ) هدروخ  تسکـش  دـبای ، یگریچ  يدـب  هلیـسو ي  هب  هک  نآ  تسین و  زوریپ  دوش ، هریچ  وا  رب  هاـنگ  هک  نآ  )
ره و  دوش ، زوریپ  نمـشد  رب  هنالداع  یقیرط  هب  هک  تسا  یـسک  نیتسار  زوریپ  هک  نآ  حیـضوت  تسا ، زواـجت  ملظ و  زا  نتخاـس  رود 
ملظ بولغم  اما  دیامن  یم  زوریپ  رهاظ  رد  هک  نیا  اب  تسا و  هانگ  روهقم  ادخ  هاگـشیپ  رد  هدوب و  رگمتـس  هراومه  دشابن  نانچ  سک 

.تسا هدروآ  هراعتسا  يو ، رب  هانگ  هطاحا ي  هانگ و  ماد  رد  صخش  يراتفرگ  يارب  ار  يزوریپ  رفظ : تفص  ع   ) ماما .تسا  نتشیوخ 
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دیدحلا یبا 

 . ٌبُوْلغَم ِّرَّشلِاب  ُِبلاَْغلا  ِِهب َو  ُْمثِْإلا  َرِفَظ  ْنَم  َرِفَظ  اَم  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

باتکلا اذه  یف  هانرکذ  اذه و  وحن  لاق ع  دق 

.مثأ اهیف  غلاب  نم  ملظ و  هموصخلا  یف  رصق  نم 

یناشاک

زا وا و  ببـس  هب  ادـخ  تیـصعم  تفای  يزوریف  هک  هارمگ  راکمتـس  نآ  تفاین  يوریف  هب ) مثالا  رفظ  نم  رفظ  ام  مالـسلا : هیلع  لاـق  (و 
هب هدنوش  بلاغ  بولغم ) رشلاب  بلاغلا  مالسلا : هیلع  لاق  و   ) .دش یهلا  هاگرد  روهقم  وا  هک  اریز  دمآ  دوجو  يارحـص  هب  مدع  نمکم 
رد هک  یـسک  دـشاب  رفظم  هنوگچ  .ار و  وا  دننمـشد  نیرتدـب  هک  تسا  يوه  سفن و  بوـلغم  وا  هچ  تسا  بوـکنم  بوـلغم و  يدـب 

؟ تسا ادعا  نیرتدب  هک  دشاب  ینمشد  گنچ 

یلمآ

ینیوزق

رد هکلب  ناحبـس  يادـخ  تعاط  رد  هن  دـیای  رفظ  ینمـشد  ای  يدارم  رب  هک  ره  وا ، هب  هانگ  تفای  رفظ  هک  سک  نآ  تفاین  رفظ  دومرف :
تواقـش و ناطیـش و  هک  دـشاب  هدرکن  هبلغ  وا  و  دـشاب ، هتفای  رفظ  وا  رب  تقیقح  رد  هاـنگ  هکلب  دـشاب ، هتفاـین  رفظ  وا  ناطیـش  تعاـط 
زا يرایـسب  دـشاب و  ماقم  نیا  لثم  زا  رگم  هلهاب ) الا  یـسلا ء  رکملا  قیحی  و ال   ) هناحبـس قح  لوق  و  دـشاب ، هدرک  هبلغ  وا  رب  نارـسخ 
زا ریگرام  رام و  هصق  و  هیف ) عقو  دقف  هیخال  ارئب  رفح  نم  هلوق :  ) الثم .ددرگ  لوام  لیوات  لثم  هب  دناوت  تسا  باب  نیا  زا  هک  ثیداحا 

نامیپ دهع و  وا  اب  دومن و  رام  دـصق  يریگرام  .تسا  باوصاب  فیطل و  رایـسب  باب  نیا  هب  تراشا  رد  يونثم  زا  راطع و  خیـش  مالک 
هاوگ ار  ءایبنا  ادـخ و  و  دومن ، دای  مسق  نآ  رب  و  دـشاب ، هتـشادن  ریمـض  رد  ردـغ  لایخ  و  دـشیدنین ، یکین  زج  وا  اب  هک  داهن  ناـیم  رد 

رد و  درشفب ، شقلح  دربب و  تسد  ریگرام  دومن  وا  میلست  ار  دوخ  هدمآ  نوریب  خاروس  زا  هدومن  وا  دهع  لوق و  رب  دامتعا  رام  تخاس 
نامیپ دهع و  نآ  دوب  لاح  هچ  نیا  رادغ  يا  تفگ  رام  دزودنا ، میـس  دـنک و  هک  كرعم  نآ  هب  ات  تفرگ  رهـش  هار  دـنکفا و  هطیرخ 

دیـص نوسفا  اهنآ  قمحا  يا  نک  سب  دیوگ  یم  ریگرام  یتخاس ، هاوگ  ار  ناربمغیپ  ادـخ و  يدومن و  دای  هک  اهمـسق  نآ  تفر ، اجک 
داب وت  رـس  رب  كاخ  دیوگ  یم  رام  دیآ  نمـشد  ماد  رد  دیامن و  دامتعا  ناتـساد  نآ  هب  هک  دیاب  یهلبا  وت  نوچ  .دوب  وت  دـیق  دـنب  وت و 
هاـچ رد  درک و  ماد  رد  ار  وت  نم  نوـسفا  هکلب  دـنکفا ، ـالب  كـاله و  رد  تفیرفب و  ارم  وـت  نوـسفا  يدرک و  ماد  رد  ارم  وـت  يرادـنپ 
یک رام  نوسفا  وا  ماد  يدوبن  رگ  وا  رب  نوسفا  رام  رام و  رب  نوسف  وا  ودع  نوچ  دناوخب  رگ  نوسفا  درم  دیوگ : يولوم  دنکفا  كاله 

نیه و رگ  نوسف  يا  دـیوگ  رام  رام  نوسفا  ناـمز  نآ  دـباین  رد  راـک  بسک و  صرح  رگ ز  نوسفا  درم  راکـش  یتشگ  ار  راـم  نوسف 
قح مان  وت  يار  نآ  ین  تسب  مقح  مان  ارم  رـش  روش و  ياوسر  ینک  ات  ارم  رم  یبیرف  قح  مانب  وت  نیبب  اـم  نوسف  يدـید  دوخ  نآ  نیه 
نم نوچ  ارت  اـی  درب  تناـج  گر  نم  مخزب  اـی  نت  ناـج و  مدرپـس  قح  ماـنب  نم  نم  داد  وت  زا  دناتـسب  قح  ماـن  وت  ياو  يدرک  ماد  ار 

.تسا قباس  لیبق  زا  زین  مالک  نیا  .تسا  بولغم  تقیقح  رد  رشب  هدش  بلاغ  درب و  تنادنزب 
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یجیهال

هک یسک  تسا  هتفاین  يزوریف  هک  مالسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .بولغم » رـشلاب  بلاغلا  هب و  مثالا  رفظ  نم  رفظ  ام  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
.تسا تبوقع  بولغم  وا ، هب  ندناسر  ررض  ببس  هب  مصخ ، رب  هدننک ي  هبلغ  وا و  هب  هانگ  تسا  هتفای  يزوریف 

ییوخ

مثا ببـسب  همـصخ  یلع  رفظ  نم  نا  یلا  مالـسلا ) هیلع   ) هبن ینعملا : .هیببـس  ءاـبلا  و  رفظ ، هلوقب : قـلعتم  رورجم  راـج و  هب ، بارعـالا :
، هنم هرغ  یلع  ریغلا  لام  قرس  نم  هبـشی  هرفظ  ناف  ارهاظ ، هدصقم  لان  نا  هقیقح و  رفاظب  سیلف  ملظلا  ناتهبلا و  بذکلا و  نم  هبکترا 

هیلع  ) همـالک یف  مثـالا  یلا  رفظلا  بسن  دـق  و  هبقاـعلا ، دومحم  ریغ  رـشلاب  هبلغلاـف  لاـح ، یلع  هیلع  ذوخاـم  هنکل  لاـملاب و  رفظ  هناـف 
باکترا هب  سک  ره  همجرتلا : .هسفن  وه  ال  هبکترا ، يذلا  مثالا  وه  هقیقحلا  یف  رفاظلا  نا  یلا  هراشا  مثالا  رفظل  اببس  هلعج  و  مالـسلا )

.تسا بولغم  تقیقح  رد  دنک  هبلغ  متس  ببسب  هکناو  دشابن ، زوریپ  هانگ 

زورون ربا  تسوا  يزوریپ  زوریپ *** تشگ  هانگب  سک  ره 

يرتشوش

(: فوفطلا یلتق  یلع  فوهللا   ) یف لوقا : مالـسلا : هیلع  لاق  و  قئاقحلا ) نم  مالـسلا ) هیلع   ) هرکذ امیف  نوسمخلا - سداسلا و  لصفلا  )
وه رجافلا و  بذکی  قسافلا و  حضتفی  امنا  تلاقف : .مکتثودحا  بذکا  مکحـضف و  يذـلا  دـمحلا هللا  لاقف : بنیز  یلع  دایز  نبا  لبقا 
یلا اوزربف  لتقلا  مهیلع  بتک  موق  ءالوه  الیمج ، الا  تیار  ام  تلاـقف : کـتیب ؟ لـهاب  کـیخاب و  هللا  عنـص  تیار  فیک  لاـقف : .اـنریغ 

نیـسحلا تیب  لها  دورو  حرـش  یف  اضیا  هیف )  ) .ذئموی و جلفلا  نمل  رظناف  مصاخت ، جاحتف و  مهنیب  کنیب و  هللا  عمجیـس  مهعجاضم و 
امک قاسن  انحبـصاف  ءامـسلا  قافآ  ضرالا و  راطقا  انیلع  تذخا  ثیح  دیزی  ای  تننظا  تلاق : بنیز و  تماقف  دـیزی : یلع  مالـسلا  هیلع 
کل تیار  نیح  ارورـسم  نالذـج  کفطع  یف  ترظن  کفناب و  تخمـشف  همارک !؟ هیلع  کب  هللا و  یلع  اناوه  انب  نا  يراسالا ، قاست 

وحمتال هللا  وف  کیعـس ، عساو  كدـیک  دـکف  تلاق - نا  یلا  انناطلـس - انکلم و  کل  افـص  نیح  و  هقـستم ، رومالا  هقـسوتسم و  ایندـلا 
و ددب ، الا  کعمج  ددع و  الا  کمایا  دـنف و  الا  کیار  له  و  اهراع ، کنع  ضحرت  اندـما و ال  كردـتال  انیح و  تیمت و  انرکذ و ال 

یف رـصق  نم  هلوق : اذه  مالـسلا  هیلع  هلوق  ریظن  ناونعلا و  دعب  دـیدحلا : یبا  نبا  لاق  اذـه و  .نیملاظلا  یلع  هللا  هنعل  الا  دانملا  دانی  موی 
نم مالکلا  كاذ  نیا  تلق : قئاقحلا ) نم  مالسلا ) هیلع   ) هرکذ امیف  نوسمخلا - سداسلا و  لصفلا   ) .مثا اهیف  غلاب  نم  ملظ و  هموصخلا 

نوکیال یتح  یطـسولا  هداجلا  یلع  مایقلا  هعم  رـسعی  رما  هموصخلا  نا  كاذ  نم  دوصقملا  ناف  ماقم ، یف  امهنم  الک  ناف  مالکلا ، اذه 
ناک نا  هقیقحلا و  یف  بوکنم  بولغم و  مثالاب  هیلع  بلاغلا  رـشلاب و  هبحاص  یلع  رفاظلا  نا  هب  دارملاف  اذـه  اما  و  امولظم ، املاظ و ال 
یف امهنیب  هارادم  نالجر  هیلع  لخد  نیح  مالـسلا  هیلع  قداصلا  هنبا  لوق  اذـه  مالـسلا  هیلع  هلوق  ریظن  امنا  .ارفاظ و  ابلاغ و  رهاظلا  یف 

ملاظلا ذـخای  امم  رثکا  ملاظلا  نید  نم  ذـخای  مولظملا  نا  اما  ملظب ، رفظ  نم  ریخب  دـحا  رفظ  ام  لاق : امهمالک  عمـس  نا  املف  هموصخ ،
اولح رملا  نم  دحا  دصحی  سیل  و  عرزی ، ام  مدآ  نبا  دصحی  امنا  هب ، لعف  اذا  رـشلا  رکنی  الف  سانلاب  رـشلا  لعفی  نم  مولظملا ، لام  نم 

.نالجرلا حلطصاف  ارم  ولحلا  نم  و 

هینغم
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.)؟ ناعمتجی فیک  هللا  كرمع  ! ) رصن رش و  و  رفظ .! مثا و  ..اهتاذب  اهتاذ  یلع  لدت  و  اهعم ، اهناهرب  لمحت  همکحلا  هذه 

هدبع

کب ترفظ  ثیح  رفظت  مل  کـناف  هیـصعم  فارتـقا  مثا و  بوکر  کمـصخب  كرفظل  هلیـسولا  تناـک  اذا  بولغم : رتلاـب  بلاـغلا  … 
بولغم رشلاب  بلاغلا  هلوق  اذه  یلع  رانلا و  یلا  کب  تقلاف  هیصعملا 

يرفعج

مالسالا ضیف 

رد هک  یـسک   ) دـبای تسد  وا  هب  هانگ  هکنآ  تفاین  يزوریف  تسا : هدومرف  ادـخ ) ریغ  هار  رد  يزوریف  شهوکن  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
ببـس هب  هک  ره  و  تسا ) هتفای  يزوریف  وا  رب  هانگ  تقیقح  رد  دیامن  يوریپ  ناطیـش  سفن و  ياوه  زا  هتفای  يزوریف  ادـخ  تعاط  ریغ 

رد هک  یـسک  هدیدرگ و  تسا  نمـشد  نیرتدب  هک  سفن  ياوه  بولغم  اریز   ) هدروخ تسکـش  تقیقح ) رد   ) دور شیپ  هانگ )  ) يدب
(. هتفاین يزوریف  دشاب  اهنمشد  نیرتدب  گنچ 

ینامز

هیلع  ) ماما .دـندرگ  زوریپ  نمـشد  رب  تسا  نکمم  هک  یقیرط  ره  هب  ات  دـنرب  یم  هاـنپ  ملظ  هاـنگ و  هب  ینمـشدرد  هک  یناـسک  دنتـسه 
رظن نیا  زا  دهد و  یم  تسکش  ار  ناسنا  ادخ  هاگـشیپ  رد  ملظ ، هانگ و  هار  زا  يزوریپ  دیامرف  یم  دارفا  هنوگ  نیا  هب  تبـسن  مالـسلا )

رابتعا هانگ  رثا  رد  هکلب  هدروخ ، تسکـش  ادـخ  هاگـشیپ  رد  اهنت  هن  تسا  هدـیناجنر  دوخ  زا  ار  ادـخ )  ) نابیتشپ نیرتگرزب  ناـسنا  هک 
رد هک  یتیعمج  اسب  هچ  میا  هدـید  يا  هقطنم  ياهگنج  رد  .تسا  تسکـش  عون  کی  دوخ  نیا  دـهد و  یم  تسد  زا  مه  ار  یعاـمتجا 

ياه هنحـص  دنا ، هدروخ  تسکـش  دوز  یلیخ  هدوبن  یعیبط  نانآ  يزوریپ  هکنیا  رثا  رد  یلو  دنا  هدـیدرگ  زوریپ  جراخ  زا  تیامح  رثا 
خیرات تاررکم  رارکت  تروصب  اه  هنحص  نیا  مه  زاب  درک و  میهاوخ  هدهاشم  مه  ار  اقیرفآ  ياه  هنحـص  میدید ، ار  مانتیو  رئازجلا و 
ینادـنز اب  رهاظ  تروصب  اخیلز  .تسا  هاوگ  نیرتهب  اخیلز  فسوی و  ناتـساد  هلمج  زا  نآرق  ياهناتـساد  .درک  دـهاوخ  ضوع  گـنر 

.تسا هدروخ  تسکش  هک  درک  كرد  يدوز  هب  مه  زاب  اما  دیدرگ  زوریپ  فسوی  نتخاس 

يزاریش دمحم  دیس 

رفظلا اذـه و  ذا  رفظی ، مل  هناکف  هیلع ، الاب  هرفظ و  ناک  مثالا ، هطـساوب  رفظ  يذـلا  يا  هب ) مثـالا  رفظ  نم  رفظ  اـم  : ) مالـسلا هیلع  لاـق 
هرـش ذا  اعقاو ، بولغم  هرـش ، هطـساوب  سانلا  یلع  بلغ  نم  ناـف  بولغم ) رـشلاب  بلاـغلا  و   ) راـنلا لوخد  یه  هیدـبا  هراـسخل  بجوم 

.رانلا هلوخدل  بجوم 

يوسوم

یلع درمتلاو  هیصعملا  مثالاب و  رفظ  نم  اما  هللا و  یضر  هداعـسلا و  ققحی  امب  ریخلاب و  نوکی  امنا  رفظلا  حرـشلا : .بنذلا  مثالا : هغللا :
امدان اروهقم  ابولغم  ـالا  نوکی  نا  هب  هریغ  بلغ  ارـش و  لـعف  نم  عیطتـسی  لـه  باـقعلا و  يزخلا و  باذـعلاب و  ـالا  رفظی  مل  اذـهف  هللا 
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 … الوذخم

یناقلاط

« .تسا بولغم  عقاو  رد  دوش ، یم  هریچ  يدب  اب  هک  سک  نآ  تسا و  هتفاین  يزوریپ  دش ، زوریپ  وا  رب  هانگ  هک  سک  نآ  »

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

.ٌبُوْلغَم ِّرَّشلِاب  ُِبلاَْغلا  ،َو  ِِهب ُْمثِْإلا  َرِفَظ  ْنَم  َرِفَظ  اَم 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

دنک هبلغ  متس  اب  هک  یسک  تسین و  زوریپ  دوش  زوریپ  هانگ  هب  لسوت  اب  هک  یسک 

هب مکحلاررغ  رد  تسخن  هلمج  : تسا هلمج  ود  رب  لمتـشم  هناـمیکح  راـتفگ  نیا  هناـمیکح : راـتفگ  دنـس   ). .تسا بولغم  عقاو ) رد  )
ِّرَّشلِاب ُِبلاْغلا  ٌبوُْعتَم َو  ِلاْملا  ُبِحاص  : » تسا هدش  رکذ  یتوافتم  تروص  هب  رگید  ياج  رد  مود  هلمج  تسا و  هدـمآ  تروص  نیمه 

،ج 4،ص هغـالبلا جـهن  رداـصم  « .) ٌبُوْلغَم ِْملُّظلاـِب  ُِبلاـْغلا  : » تسا هدـش  لـقن  تروص  نیا  هب  مود  هلمج  بادـآلا  رهز  رد  و  ٌبُوْلغَم »
(( 251

تسین يزوریپ  ، هانگ اب  يزوریپ 

یسک :» دیامرف یم  دهد و  یم  رادشه  نادسفم  ناملاظ و  هب  هدرک و  هراشا  یمهم  بلطم  هب  هنامیکح  راتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
،َو ِِهب ُْمثِْإلا  َرِفَظ  ْنَم  َرِفَظ  اَم  ( ؛» تسا بولغم  عقاو  رد  دـنک  هبلغ  متـس  اـب  هک  یـسک  تسین و  زوریپ  دوش ، زوریپ  هاـنگ  هب  لـسوت  اـب  هک 

( . ٌبُوْلغَم ِّرَّشلِاب  ُِبلاَْغلا 

بکترم دنراد و  یم  اور  متس  ملظ و  ، دننک یم  هدافتسا  عورشمان  بابسا  زا  نمـشد  رب  يزوریپ  هب  ندیـسر  يارب  هک  یناسک  دنرایـسب 
دهد یم  رادشه  اه  نآ  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  ، دنـسرب دوخ  فده  هب  نکمم  تمیق  ره  هب  دـنهاوخ  یم  اه  نآ.دـنوش  یم  ناهانگ  عاونا 
هبلغ ، رش زا  هدافتـسا  اب  هک  یناسک  نینچمه  تسا و  ندش  بولغم  هانگ  لاگنچ  رد  عقاو  رد  هکلب  ، تسین يزوریپ  ، يزوریپ عون  نیا  هک 

.دنتسه سفن  ياوه  رش و  ناطیش و  بولغم  عقاو  رد  دنبلاغ و  ًارهاظ  دننک  یم 

اه هبلغ  اه و  يزوریپ  هنوگ  نیا  هک  تسا  راکشآ  نآ  يونعم  هبنج.يونعم  رظن  زا  مه  تسا و  ینتفریذپ  يرهاظ  رظن  زا  مه  ، نخس نیا 
وگ خساپ  دیاب  اج  نآ  رد  دیآ و  یم  رامـش  هب  ترخآ  رفـس  يارب  هشوت  داز و  نیرتدب  تسا و  تمایق  زور  دیدش  ياه  يراتفرگ  هیام 

.دشاب

ماجنارس دنوش  یم  زوریپ  هانگ  متس و  ملظ و  اب  هک  يدارفا  هنوگ  نیا  هک  میا  هدناوخ  خیرات  رد  ای  میا  هدید  رایـسب  زین  يرهاظ  رظن  زا 
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دـنا و هتخاس  بولغم  هدـیبوک و  مهرَد  ار  اه  نآ  ، شور نامه  اـب  ناشنانمـشد  دراوم  زا  يرایـسب  رد  هتـشگ و  یموش  بقاوع  راـتفرگ 
رد نارگمتس  ناملاظ و  رگا  دنهد و  یم  تسد  زا  نمشد  هنادرمناوجان  تالمح  اب  دندوب  هدروآ  تسد  هب  هنادرمناوجان  هک  ار  یماقم 

.تفر دنهاوخن  نآ  غارس  هب  دنشیدنیب  دوخ  راک  يونعم  يدام و  بقاوع 

نآ اب  دنتشاد  يا  هلماعم  دروم  رد  هک  یفالتخا  هرابرد  ات  دندیسر  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  رفن  ود  هک  تسا  هدمآ  یثیدح  رد 
تخادرپ و ود  نآ  تحیـصن  هب  دینـش  ار  ود  نآ  نانخـس  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  یماگنه.دنهاوخب  روتـسد  دـننک و  تبحـص  ترـضح 

دریگ یم  ملاظ  نید  زا  مولظم  ار  هچنآ  دینادب  دیـسر و  دهاوخن  یبوخ  ریخ و  هب  دوش  زوریپ  ملظ  هلیـسو  هب  هک  سکره  دینادب  : دومرف
شور نیمه  زا  نارگید  رگا  دنک  يدب  مدرم  هب  هک  یـسک  : دومرف سپـس.دراد  یم  تفایرد  مولظم  لام  زا  ملاظ  هک  تسا  نآ  زا  شیب 
لاهن زا  سک  چـیه  دـنک و  یم  ورد  هتـشاک  هک  ار  يرذـب  ناـسنا  دینادب.درمـشب  دـب  ار  نآ  دـیابن  دـننک  يدـب  وا  هب  دـننک و  هدافتـسا 

درم ود  نآ  یلو  دوزفین ) اه  هلمج  نیا  رب  يزیچ  مالسلا  هیلع  ماما   ) دنیچ یمن  خلت  هویم  نیریش  لاهن  زا  دریگ و  یمن  نیریش  هرمث  ، خلت
هار دندش و  رادیب  تلفغ  باوخ  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  هنامیکح  نانخـس  وترپ  رد   ) دندرک حلـص  مه  اب  دنزیخرب  اج  زا  هک  نآ  زا  شیپ 

،ج 2،ص 334،ح 22) یفاک لوصا  (. ) . دندرک باختنا  ار  حیحص 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  هک  تسا  هدش  رکذ  هنیمز  نیا  رد  ییانعمرپ  ثیدح  بولقلا  داشرا  رد 

: َبَهَّذلا ِءاِمب  َبَتُْکت  ْنأ  یغَْبنَی  ِهارْوَّتلا َو  ِیف  ٍتاِملَک  عبرا ]  ] ُسْمَخ »

َْکیَلَع ِهّللا    ّ ِقَح   ّ ِلَقأ ْنِم  ِِهب َو  ُْمثْإلا  َرَفَظ  ْنَم  َرَفَظ  ام  ُبُوْلغَْملا َو  َوُه  ِْملُّظلِاب  ُِبلاْغلا  اِهبارَخ َو  یلَع  ٌنْهَر  ِراّدـلا  ِیف  ِبْصَْغلا  ُرَجَح  اُهلّوأ 
ربارب رد  هتسویپ  و   ) دوش هتشون  الط  بآ  اب  تسا  راوازـس  هک  هدمآ  تاروت  رد  هلمج  راهچ ]  ] جنپ ِهیِـصاعَم ؛ یلَع  ِهِمَِعِنب  َنیعَتْـسَت  ْنأ ال 

دنک هبلغ  متس  هلیسو  هب  هک  سک  نآ  تسا و  نآ  یبارخ  ِناگورگ  ، هناخ رد  یبصغ  گنس  هعطق  کی  ندوب  هک  نیا  لوا  (: دشاب ناسنا 
زا هدافتـسا  اب  هک  تسا  نیا  وت  رب  ادخ  قح  نیرتمک  دسرن و  يزوریپ  هب  زگره  دوش  زوریپ  هانگ  اب  هک  یـسک  تسا و  بولغم  عقاو  رد 

،ج 1،ص 196) بولقلا داشرا  «. ) . يورن شتیصعم  غارس  هب  شیاه  تمعن 

لیاسو زا  زگره  دوخ  فادـها  هب  ندیـسر  يارب  نامیا  اب  دارفا  هک  نیا  رب  تسا  يرگید  دـیکأت  مالـسلا  هیلع  ماما  هنامیکح  راتفگ  نیا 
.دننک یمن  هدافتسا  عورشمان 

نمـشد رب  ؛ دـیریگن هرهب  نمـشد  رب  يزوریپ  يارب  یناـسنا  ریغ  رازبا  زا  هـک  هدـش  دـیکأت  رما  نـیا  رب  زین  مالـسا  یگنج  تاروتـسد  رد 
اب دیهدن و  رارق  فده  ار  یماظن  ریغ  دارفا  ، دیشکن شتآ  هب  ار  روراب  ناتخرد  ، دینکن مومسم  ار  اه  نآ  یندیماشآ  بآ  ، دینزن نوخیبش 

.دییامن يراتفر  شوخ  یگنج  ناریسا 

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said: “One whose sin overpowers him never wins, and whoever
.” secures victory by evil means is (in fact) vanquished
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ناراد هیامرس  هفیظو  : 328 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

نَع مُُهِلئاَس  َیلاَعَت  ُهّللا  َو    ّ ِیَنغ ِِهب  َعّتُم  اَِمب  ّالِإ  ٌریِقَف  َعاَج  اَمَف  ِءاَرَقُفلا  َتاَوقَأ  ِءاَِینغَألا  ِلاَومَأ  ِیف  َضَرَف  ُهَناَحبُس  َهّللا  ّنِإ  مالـسلا  هیلع  َلاَق  َو 
َِکلَذ

اه همجرت 

یتشد

یمن هنـسرگ  يریقف  سپ  تسا ، هداد  رارق  ناراد  هیامرـس  لاوما  رد  ار  ءارقف  يزور  ناحبـس  يادـخ  انامه  دومرف : وا ، رب  ادـخ  دورد  و 
 . دیسرپ دهاوخ  ناگنسرگ  یگنسرگ  هراب  رد  نانآ  زا  دنوادخ  و  نارگناوت ، یبایماک  هب  زج  دنام 

يدیهش

دوخ وا  قح  زا  يرگناوت  هک  زج  دنامن  هنسرگ  یشیورد  سپ  .هتشاد  بجاو  نارگناوت  ياهلام  رد  ار  ناشیورد  يزور  ناحبـس  يادخ 
.راک نیا  زا  دنک  تساوخزاب  ار  نارگناوت  راگدرک ، .دناسر و  ییاون  هب  ار 

یلیبدرا

هچنآ ههجب  رگم  شیورد  دشن  هنـسرگ  سپ  ار  ناشیورد  ياهتوق  نارگناوت  لاوما  رد  درک  ضرف  یلاعت  يادخ  هک  یتسردـب  دومرف  و 
نیرب دوب  دهاوخ  ناشیا  هدننک  لاؤس  وا  یگرزب  تسگرزب  یلاعت  يادخ  رگناوت و  درک  عنم 

یتیآ

، هکنآ رگم  دنامن ، هنسرگ  يریقف  چیه  سپ  .هتشاد  ررقم  نارگناوت  لاوما  رد  ار  ارقف  يزور  ناحبـس  دنوادخ  مالـسلا :) هیلع   ) دومرف و 
.دنک تساوخ  زاب  ببس ، نیدب  ار ، نارگناوت  یلاعت  يادخ  تسا و  هتشاد  زاب  ار  وا  قح  يرگناوت 

نایراصنا

و دـنمتورث ، عنم  اب  زج  دـنامن  هنـسرگ  یتسدـیهت  ، هدومن بجاو  اـینغا  تورث  رد  ار  ناتـسدیهت  يزور  دـنوادخ  : دومرف ترـضح  نآ  و 
 . درک دهاوخ  تساوخ  زاب  نادنمتورث  زا  ار  ناریقف  یگنسرگ  ماقم  الاو  دنوادخ 

اه حرش 
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يدنوار

.هلوصوم نوکی  نا  زوجی  هیردصم و  هیناثلا  ام  ینغ  عنم  امب  الا  ریقف  عاج  امف  هلوق  و 

يردیک

مثیم نبا 

هک نآ  رگم  دنامن  هنـسرگ  یتسدـگنت  چـیه  سپ  .تسا  هدرک  بجاو  ار  ناتـسدگنت  يزور  نادـنمتورث  تورث  رد  ناحبـس  دـنوادخ  )
، بجاو نیا  زا  مالـسلا ) هیلع   ) ماما دوصقم  درک .) دـهاوخ  هذـخاوم  راـک  نیا  زا  یلاـعت  دـنوادخ  .دـشاب و  هدادـن  ار  وا  قح  يرگناوت 

زاب تسوا  يزور  هلیـسو ي  هک  ار  هچنآ  ای  يزور و  ولج  رگناوت  هک  تسا  تهج  نادـب  ریقف ، یگنـسرگ  تسا  یهیدـب  تسا ، تاکز 
هلمج نیا  تسا و  هداد  میب  ار  نارگناوت  درک ،) دـهاوخ  هذـخاوم  ادـخ   ) مهلئاس هللا  و  ترابع : اـب  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما .تسا و  هتفرگ 

راوازـس تسادخ ، تساوخزاب  دروم  هک  سک  ره  و  تسا : نینچ  نآ  ردقم  ياربک  هک  تسا  يرمـضم  سمایق  يارب  ارغـص  همدـقم ي 
! دشاب رذحرب  وا  هذخاوم  زا  هک  تسا 

دیدحلا یبا 

ْمُُهِلئاَس ُهُّدَج  َیلاَعَت  ُهَّللا  ٌِّینَغ َو  ِِهب  َعِّتُم  اَِمب  َّالِإ  ٌریِقَف  َعاَج  اَمَف  ِءاَرَقُْفلا  َتاَْوقَأ  ِءاَِینْغَْألا  ِلاَْومَأ  ِیف  َضَرَف  ُهَناَْحبُس  َهَّللا  َّنِإ  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 
 . َِکلَذ ْنَع 

درو دق  اهیف و  ءاج  ام  اهلضف و  هقدصلا و  یف  لوقلا  مدقت  دق 

بر نورـسخألا و  مه  لاق  ینآر  املف  هبعکلا  لظ  یف  سلاج  وه  هللا ص و  لوسر  یلإ  تیهتنا  لاـق  رذ  اـبأ  نأ  هحیحـصلا  راـبخألا  یف 
لیلق هلامـش و  نع  هنیمی و  نع  هفلخ و  نم  هیدی و  نیب  نم  اذـکه  اذـکه و  لاق  نم  الإ  الاومأ  نورثکألا  مه  لاق  مه  نم  تلقف  هبعکلا 
هأطت اهنورقب و  هحطنت  هنمـسأ  تناک و  ام  مظعأ  همایقلا  موی  تءاج  الإ  اهتاکز  يدؤی  منغ ال  رقب و ال  لبإ و ال  بحاص  نم  اـم  مه  اـم 

...سانلا نیب  هللا  یضقی  یتح  اهالوأ  هیلع  تداع  اهارخأ  تدفن  املک  اهفالظأب 

یناشاک

نارگناوت ياه  لام  رد  ءاینغالا ) لاوما  یف   ) دـینادرگ ضرف  یلاـعت  يادـخ  هک  یتسرد  هب  ضرف ) یلاـعت  هللا  نا  مالـسلا : هیلع  لاـق  (و 
يریقف چـیه  دـشن  هنـسرگ  سپ  ریقف ) عاج  اـمف   ) تسا ناـشیا  لاوما  تاـکز  نآ  هک  ار  ناریقف  ياـه  يزور  اـهتوق و  ءارقفلا ) تاوقا  )

لاوس یلاعت  يادـخ  و  کلذ ) نع  مهلئاس  هدـج  یلاعت  هللا  و   ) يرگناوت ار  وا  درک  عنم  هکنآ  ببـس  هب  رگم  ینغ ) عنم  امب  ال   ) رطـضم
.رشحم زور  رد  عنم  نآ  زا  تسا  ناشیا  هدننک 

یلمآ

ینیوزق
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رگم يریقف  چیه  ددرگ  یمن  هنسرگ  سپ  ار ، ارقف  ياهتوق  ءاینغا  لاوما  رد  تسا  هتخاس  بجاو  یلاعت  يادخ  هک  یتسرد  هب  دومرف : و 
نآ هب  ار  اـینغا  زیزع  يادـخ  دـنام  هنـسرگ  يریقف  رگا  ینعی  لاـح  نآ  زا  ار  ناـشیا  تسا  هدنـسرپ  يادـخ  و  يرگناوت ، عـنم  ببـس  هب 

بـش نوچ  يدرک  ارقف  راـثیا  یتشاد  هچ  ره  هک  تسا  لوقنم  ءاـیلوا  یـضعب  زا  دومرف ، دـهاوخ  نآ  ناوید  دومن و  دـهاوخ  تذـخاوم 
تبوقع نآ  هب  ارم  دـنام  هنـسرگ  بشما  يریقف  رگا  تسین  چـیه  ارم  هک  شاب  هاوگ  ادـنوادخ  یتفگ : يدوبن  چـیه  وا  هناخ  رد  يدـمآ 

جنر زا  ناـشیا  یلاوـح  رد  یموـق  دـنباوخب و  مرن  ياهـشلاب  رب  وسراـچ  مکـشاب  اهبـش  هک  سرتاـن  ادـخ  نارگناوـت  نـیا  رب  ياو  ینکن 
هلماـح و مکـش  نوچ  وسراـچ  مکـش  هدرک  شیوـخ  ياهـشروخ  وـت ز  هنـسرگ  بش  همه  وا  .دـننزن  مه  رب  هژم  یئاوـنیب  یگنـسرگ و 

دقلا یلا  نحت  دابکا  کلوح  هنطبب و  تیبت  نا  ءاد  کب  یفک  دیامرف : یم  لیثمت  لاقم  نیا  هب  تیب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  نینموملاریما 

یجیهال

« .کلذ نع  مهلئاس  هللا  ینغ و  عتم  امب  الا  ریقف  عاج  اـمف  ءارقفلا ، تاوقا  ءاـینغالا  لاوما  یف  ضرف  یلاـعت  هللا  نا  : » مالـسلا هیلع  لاـق  و 
هنسرگ سپ  ار ، ناجاتحم  ياهیزور  نارادلام  لاوما  رد  تسا  هدرک  بجاو  یلاعت  يادخ  هک  قیقحت  هب  هک  مالسلا  هیلع  تفگ  ینعی و 

.نآ تهج  زا  تسا  ناشیا  هدننک ي  تساوخزاب  هدننک و  لاوس  ادخ  ار و  وا  قح  رادلام  ندرک  عنم  ببس  هب  رگم  يریقف  دشن 

ییوخ

ناک تعنم  ولف  اهباب ، یف  ررقملا  هجولا  یلع  هضورفملا  هاـکزلا  یه  ءاـینغالا  لاوما  یف  تلعج  یتلا  ءارقفلا  تاوقا  نا  رهاـظلا  ینعملا :
یف يور  امک  .ءارقفلا  هجاح  عفرل  فاک  هضرفملا  هاکزلا  رادقم  نا  رابخالا  نم  دحاو  ریغ  یف  حرـص  دق  و  هللا ، دـنع  الووسم  هیلع  نم 
هیلع  ) هللادـبع یبـال  لـیق  لاـق : مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا نسحلا  یبا  نع  ءاـشولا ، یلع  نب  نسح  نع  هدنـسب  هاـکزلا ، عـضول  هلعلا  باـب 

لج زع و  هللا  نا  مالـسلا :) هیلع   ) لاقف نیثالث ؟ اهلعجی  مل  فلا و  لـک  یف  نیرـشع  هسمخ و  هاـکزلا  هللا  لـعج  یـش ء  يـال  مالـسلا :)
.دـحا جاـتحا  اـم  مهلاوما  هاـکز  ساـنلا  جرخا  ول  و  ءارقفلا ، هب  یفتکی  اـم  ردـقب  ءاـینغالا  لاوـما  نم  جرخا  نیرـشع ، هسمخ و  اـهلعج 

هکنآ هطساوب ي  زج  دنامن  هنسرگ  يریقف  چیه  درک و  بجاو  نارگناوت  لاوما  رد  ار  ءارقف  كاروخ  ناحبس  دنوادخ  دومرف : همجرتلا :
.دنک تساوخ  زاب  نانآ  زا  بلطم  نیا  زا  یلاعت  يادخ  تسا و  هدش  دنم  هرهب  وا  قح  زا  رگناوت 

تساک مک و  یب  یهلا  ضرف  دوب  ناریقف *** توق  ءاینغا  لامب 

تساوخرد تسا  درک  ءاینغا  زا  ادخ  هنسرگ ***  تخل و  دنک  رس  را  ریقف 

يرتشوش

و هیطخلا ) مثیم و  نبا  دـیدحلا و  یبا  نبا   ) یف اذـکه  تاداـبعلا و ) …  نم  مالـسلا ) هیلع   ) هنیب اـم  یف  نوعبرـالا - یناـثلا و  لـصفلا  )
هقدانزلا نم  لجر  ینلاس  لاق  لوحالا  رفعج  یبا  نع  یفاکلا )  ) یف یلاعت .)  ) دعب هدج )  ) تصقن و  ینغ )  ) لبق هنم ) ( ) هیرصملا  ) تداز

ینم لبقف  عبرت  ناتنث و  ثالث و  هالـصلا  لثم  کلذ  امنا  هل : تلقف  امهرد ؟ نیرـشع  هسمخ و  فلا  لک  نم  هاکزلا  تراص  فیک  لاقف 
نم مهیفکی  ام  دجوف  نیکاسملا  لاومالا و  بسح  یلاعت  هللا  نا  لاقف  کلذ ، نع  هتلاسف  مالـسلا ) هیلع   ) هللادبعابا کلذ  دـعب  تیقل  مث 
ول لاق  مث  زاجحلا  نم  لبالا  یلع  هلاسملا  هذه  تئاج  لاقف  هتربخاف  هیلا  تعجرف  مهدازل - مهفکی  مل  ول  نیرشع و  هسمخ و  فلا  لک 
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فیک ینربخا  كادـف  تلعج  مالـسلا ) هیلع   ) هللادـبع یبال  تلق  مثق  نع  .مالکلا و  اذـه  بحاـص  تیطع  ـال  هعاـط  ادـحا  تیطعا  ینا 
مهریغـص و ملعف  مهلک  قلخلا  قلخ  لج  زع و  هللا  نا  لاقف : اههجو ؟ ام  رثکا  وا  لقا  نکی  مل  نیرـشع  هسمخ و  فلا  لـک  نم  تراـص 
مهقلاخ و هنال  مهدازل  مهعسی  کلذ ال  نا  ملع  ول  و  انیکسم ، نیرشع  هسمخ و  ناسنا  فلا  لک  نم  لعجف  مهریقف  مهینغ و  مهریبک و 

.مهب ملعا  وه 

هینغم

یف ینغلا  کیرش  ریقفلا  لعج  و  نیفرتملا ، ءاینغالا و  نم  مهفـصنا  و  نیلغتـسملا ، لالغتـسالا و  دض  ءارقفلا  بناج  یف  مالـسالا  فقو 
یف ضرف  هناحبـس  هللا  نا  : ) هلوقب مامالا  هانع  يذلا  وه  قحلا  اذـه  و  تایراذـلا .)  19 مورحملا - لـئاسلل و  قح  مهلاوما  یف  و  : ) هلاوـما
عاج امف  : ) مامالا لوق  ریـسفت  دجن  هب  و  ریقف ) یقب  ام  مهلاوما  هاکز  اودا  سانلا  نا  ول  : ) ثیدـحلا یف  و  ءارقفلا .) تاوقا  ءاینغالا  لاوما 
نع قحلا  عنم  يذـلا  ینغلا  نا  مامالا - لوق  و  فیرـشلا ، ثیدـحلا  و  همیرکلا ، هیالا  نم  لصحملا  ینعملا  و  ینغ ) هب  عتم  امب  ـالا  ریقف 

همیرج لکل  بجوملا  ببسلا  وه  اضیا  ..هل و  يوام  نم ال  يوام  بصتغا  و  يراعلا ، بوث  قرـس  و  عئاجلا ، همقل  بلـس  يذلا  وه  هلها 
مههابج و  ) اهب يوکت  نا  لاومالا  نوزنکی  نیذـلا  باذـع  ناک  انه  نم  ..زوعلا و  سوبلا و  ببـسب  ثدـحت  اهبرغ  ضرالا و  قرـش  یف 

هللا نا  (: ) مالسلا هیلع   ) قداصلا رفعج  مامالا  لاق  و  هبوتلا .)  35 نوزنکت - متنک  ام  اوقوذف  مکسفنال  متزنک  ام  اذه  مهروهظ  مهبونج و 
.ءاینغالا و مه  و  مهعنم ) نم  عنم  نم  ءارقفلا - يا  نوتوی - امنا  و  مهدازل ، کلذ  الول  و  مهیفکی ، اـم  ءاـینغالا  لاوما  یف  ءارقفلل  لـعج 

سار ثیح ال  اذـه  لاق  مامالا  نا  یلا  هراشالا  ردـجت  و  همکحلا 162 . هبطخلا 127 و  حرـش  یف  اهنم  تارم ، کلذ  نع  مـالکلا  قبس 
اهل یشنت ء  اهیمحت و  يربک  لود  وا  هلود  و ال  اهبرغ ، ضرالا و  قرش  یف  داصتقالا  نییارـش  یلع  رطیـست  هیراکتحالا  هتاکرـش  لام و 

.نییمدالا قوقح  طسبا  نم  هیقابلا  هیقبلا  مرحت  و  بوعشلا ، مجامج  یلع  موقت  تاموکح  وا  تالیود  مساب  هیرکسع  دعاوق 

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

بجاو ار  نازیچ  یب  ياهیزور  نارگناوت  ياهیئاراد  رد  ناحبـس  دنوادخ  تسا : هدومرف  نداد ) هوکز  هب  بیغرت  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
تسگرزب هک  يدنوادخ  زیختسر ) زور  رد   ) و تسا ، هدادن  وا  هب  يرگناوت  هچنآ  ببـس  هب  رگم  دنامن  هنـسرگ  زیچ  یب  سپ  هدینادرگ 

.دیامن یم  یسرپزاب  هذخاوم و  راک  نیا  زا  ار  ناشیا  وا  يزاین  یب 

ینامز

ره اب  دنک و  یم  هزرابم  مه  یتسینومک  اب  دـنک ، یم  موکحم  ار  يراد  هیامرـس  مالـسا  هکنیا  نیع  رد  تسا  هدـش  تباث  دوخ  ياج  رد 
ار نادـنمتورث  لاوـما  میـسقت  ءارقف  زا  تیاـمح  يارب  یتـسینومک  بتکم  رد  .تسا  یموـس  بتکم  دوـخ  تسا و  فلاـخم  بتکم  ود 
دوش و هتفرگ  هاکز  حیحص  روطب  هاگره  تسا و  هدز  ار  رقف  هشیر  لاوما  رب  هاکز  نوناق  ندومن  عضو  اب  مالسا  یلو  دننک  یم  داهنشیپ 
ار دوخ  یلاـم  قوقح  مدرم  اـت  هداد  هجوـت  هتکن  نیمه  هب  مه  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما .دـنام  دـهاوخن  یقاـب  يریقف  چـیه  ددرگ  فرـصم 
هاکز و مدرم  زا  تشاد  هفیظو  رقف  ندرک  نک  هشیر  يارب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  .ددرگ  نک  هشیر  جیردت  هب  دنزادرپب و 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 4114 

http://www.ghaemiyeh.com


.دنک تفایرد  ار  یلام  قوقح 

يزاریش دمحم  دیس 

هب عتم  امب  الا  ریقف  عاج  امف   ) هبشا ام  هاکزلا و  سمخلاب و  ءارقفلا ) تاوقا  ءاینغالا  لاوما  یف  ضرف  هناحبس  هللا  نا  : ) مالسلا هیلع  لاق  و 
ءاینغالا لئـسی  يا  کلذ ) نع  مهلئاس  یلاعت  هللا  و   ) ریقفلا لامب  وه  امنا  هتعتمف  هیف ، فرـصت  ریقفلا ، قح  طعی  مل  اذا  ینغلا  ناـف  ینغ )

.؟ ئارقفلا قح  اوعنم  اذامل 

يوسوم

مهل ریذحت  ءاینغالا و  یلا  هوعد  هذه  حرشلا : .جاتحی  امم  رثکا  عفتنا  ذذلت و  عتمت : .لکوی  ام  توق  عمج  تاوقا : .بجوا  ضرف : هغللا :
هللا نا  نم  مهرذـح  مهتجاح و  مهزوع و  دـس  مهتناعا و  مهتلاعا و  مهیلع  ضرف  هللا  نـال  ءارقفلا  یلع  قاـفنالل  هوعد  هللا : باذـع  نم 
ول یعامتجالا  لفاکتلل  میظع  روتـسد  هرقفلا  هذـه  و  هبذـع ، هنادا  نم  هنادا و  هللا  هلاس  نم  اورخات و  وا  اورـصق  اذا  کلذ  نع  مهلاسیس 

 … اریغص ابیتک  تئاجل  فوتسم  لکشب  اهنع  هباتکلا  اندرا 

یناقلاط

هچنآ هب  رگم  دنامن  هنـسرگ  یـشیورد  چـیه  تسا ، هدومرف  بجاو  ررقم و  نارگناوت  لاوما  رد  ار  ناشیورد  يزور  ناحبـس  دـنوادخ  »
« .دنک یم  تساوخ  زاب  ار  نارگناوت  راک  نیا  زا  لاعتم  دنوادخ  تشاد و  زاب  ار  وا  قح  يرگناوت 

هتسشن هبعک  هیاس  رد  هک  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  روضح  هب  تسا : هتفگ  یم  رذوبا  هک  تسا  هدش  لقن  حیحـص  رابخا  رد 
رایـسب لاـم  هک  ناـنآ  دومرف : یناـسک ؟ هچ  متفگ : .دـنناراک  ناـیز  ناـشیا  هک  هبعک  يادـخ  هب  دومرف : دـید ، ارم  هک  نیمه  متفر ، دوب 

يدنپـسوگ رتش و  واگ و  هدنراد  چیه  دنا ، كدنا  رایـسب  دنک و  نانچ  نینچ و  دـشاب و  بظاوم  بناج  ره  زا  هک  یـسک  رگم  دـنراد ،
ار وا  هبرف  گرزب و  رایـسب  تروص  هب  شدنپـسوگ  رتش و  واگ و  تمایق  زور  هکنیا  رگم  دـشاب  هدادـن  ار  دوخ  لاـم  تاـکز  هک  تسین 

دنوادخ ات  دوش  یم  رارکت  هتـسویپ  راک  نیا  دزاس و  یم  بوکدگل  دـبوک و  یم  ورف  ار  وا  دوخ  ياهخاش  اب  ررکم  دـنک و  یم  هطاحا 
.دسرب ار  مدرم  باسح 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

.َِکلذ ْنَع  ْمُُهِلئاَس  َیلاَعَت  ُهّللا  ،َو  ٌِّینَغ ِِهب  َعِّتُم  اَِمب  اَّلِإ  ٌریِقَف  َعاَج  اَمَف  : ِءاَرَقُْفلا َتاَْوقَأ  ِءاَِینْغَْألا  ِلاَْومَأ  ِیف  َضَرَف  ُهَناَْحبُس  َهّللا  َّنِإ 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

رگم دنام  یمن  هنـسرگ  يریقف  چیه  ور  نیازا  تسا ، هدرک  نیعم  بجاو و  اینغا  لاوما  رد  ار  ارقف  ياهزاین ) و   ) تُوق ناحبـس  دـنوادخ 
لاؤـس و اـه  نآ  زا  هراـب  نـیارد  تماـیق ) زور   ) لاـعتم يادـخ  و  ریقف ) قـح  تـخادرپ  زا  وا  تعناـمم  و   ) ینغ يدـنم  هرهب  ببــس  هـب 
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یضاق ، یضر دّیس  زا  شیپ  ار  فیرش  ثیدح  نیا  ، رداصم رد  بیطخ  موحرم  هتفگ  هب  هنامیکح : راتفگ  دنـس   ) . .دنک یم  تساوخزاب 
بیطخ نینچمه  هدرک و  رکذ  یتوافت  اب  مکحلاررغ  رد  يدُمآ  ، یضر دّیس  زا  دعب  هدروآ و  مالـسالا  مئاعد  باتک  رد  يرـصم  نامعن 

زا ترضح  نآ  هک  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  شردپ  زا  هیفنح  نب  دّمحم  زا  شدوخ  دنـس  اب  ار  نآ  دادغب  خیرات  رد 
زین رایخالا  ضور  رد  و  دراد ) یتوافت  هدمآ  هغالبلا  جهن  رد  هچنآ  هب  تبسن  هک   ) دینش ار  نخس  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

( ( ،ج 4،ص 252 هغالبلا جهن  رداصم  ) .تسا هدش  تیاور  هغالبلا  جهن  دننامه 

ارقف هب  اینغا  نیِد 

یماظن مالـسا  يداصتقا  ماظن  هک  دـنک  یم  نایب  هدرک و  هراشا  ینارون  مالک  نیا  رد  مالـسا  مهم  لوصا  زا  یکی  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما 
.دنام دهاوخن  یقاب  يدنمزاین  ریقف و  مالسا  روشک  رسارس  رد  دوش  راتفر  نآ  قباطم  رگا  هک  يا  هنوگ  هب  تسا  هدش  باسح  رایسب 

یمن هنسرگ  يریقف  چیه  ور  نیازا  ، تسا هدرک  نیعم  بجاو و  اینغا  لاوما  رد  ار  ارقف  ياهزاین ) و   ) تُوق ناحبـس  دنوادخ  :» دیامرف یم 
لاؤس و اه  نآ  زا  هراب  نیارد  تمایق ) زور   ) لاعتم يادخ  و  ریقف ) قح  تخادرپ  زا  وا  تعنامم  و   ) ینغ يدنم  هرهب  ببس  هب  رگم  دنام 
هب خـسن  زا  يرایـسب  رد   ). َعِّتُم اَِمب  اَّلِإ  ٌریِقَف  َعاَج  اَمَف  : ِءاَرَقُْفلا َتاَْوقَأ  ِءاَِـینْغَْألا  ِلاَْومَأ  ِیف  َضَرَف  ُهَناَْحبُـس  َهّللا  َّنِإ  ( ؛» دـنک یم  تساوخزاـب 

اینغا عنم  ببـس  هب  رگم  دوش  یمن  ریقف  سک  چیه  : دوش یم  نیا  هلمج  موهفم  دسر و  یم  رظن  هب  رت  بسانم  هک  هدمآ  « َعَنَم «،» َعِّتُم » ياج
( . َِکلذ ْنَع  ْمُُهِلئاَس  َیلاَعَت  ُهّللا  ،َو  ٌِّینَغ ِِهب  اه )  نآ  قوقح  زا 

نیمه هب  هراشا  دناوت  یم  زین  « ضرف » هب ریبعت  دنا و  هتسناد  هراشا  تاکز  هلئسم  هب  ار  فیرش  مالک  نیا  هغالبلا  جهن  ناحراش  زا  یضعب 
.دشاب انعم 

هب ًاقیقد  هدش  ضرف  مالـسا  رد  تاکز  ناونع  هب  هچنآ  هک  هدـش  حیرـصت  اه  نآ  رد  دـنک و  یم  دـییأت  ار  انعم  نیا  زین  یناوارف  تایاور 
.دنام دهاوخن  یقاب  يریقف  دننک  لمع  تاکز  باب  رد  دوخ  ینید  هفیظو  هب  اینغا  همه  رگا  هک  يا  هنوگ  هب  ، تسارقف زاین  هزادنا 

: میناوخ یم  دش  هراشا  نآ  هب  زین  تمکح 252  لیذ  رد  هک  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد 

اَِمب یَنْغَتْـسَال  ًاجاَتُْحم َو  ًاریِقَف  ٌِملْـسُم  َیَِقب  اَم  ْمِِهلاَْومَأ  َهاَکَز  اْوَّدَأ  َساَّنلا  َّنَأ  َْول  ِءاَرَقُْفِلل َو  ًهَنوُعَم  ِءاَِینْغَْأِلل َو  ًاراَِبتْخا  ُهاَـکَّزلا  ِتَعِـضُو  اَـمَّنِإ  »
ِكْرَِتب اَّلِإ  ٍرَْحب  ٍَّرب َو ال  ِیف  ٌلاَم  َعاَض  اَم...ءاَِینْغَْألا  ِبُونُذـِب  اَّلِإ  اوُرَع  اوُعاَج َو ال  اوُجاَـتْحا َو ال  ـال  اوُرَقَْتفا َو  اَـم  َساَّنلا  َّنِإ  َُهل َو  ُهَّللا  َضَرَف 

دنوش ناحتما  اینغا  هک  تسا  هدش  عیرشت  نیا  يارب  تاکز  ِمْوَْیلا ؛ َِکلَذ  ِیف  َحِیبْسَّتلا  ِهِکْرَِتب  اَّلِإ  ٍرَْحب  ٍَّرب َو ال  ِیف  ٌْدیَـص  َدیِـص  اَم  ِهاَکَّزلا َو 
هب یگمه  دنام و  یمن  یقاب  دنمزاین  ریقف و  یناملسم  چیه  دنزادرپب  ار  دوخ  لاوما  تاکز  مدرم  رگا  دشاب و  نادنمزاین  يارب  یکمک  و 

یلام چیه...اینغا  هانگ  هب  رگم  دندشن  هنهرب  هنـسرگ و  جاتحم و  ریقف و  ، مدرم دـش و  دـنهاوخ  زاین  یب  یهلا  هضیرف  نیا  هب  لمع  ببس 
دوش یمن  راتفرگ  دایص  لاگنچ  رد  ارحـص  ایرد و  رد  يدیـص  چیه  تاکز و  كرت  ببـس  هب  رگم  دور  یمن  نیب  زا  ایرد  ارحـص و  رد 

 ( ،ج 6،ص 4،ح 6 هعیشلا لئاسو  «. ) . زور نآ  رد  حیبست  كرت  ببس  هب  رگم 

تحارـص اب  يرگید  ثیداحا  رد  ، هدرک بجاو  اـینغا  لاوما  رد  ار  ارقف  ياـهزاین  ًاـقیقد  ادـخ  هک  دـمآ  ـالاب  هناـمیکح  مـالک  رد  هچنآ 
: میناوخ یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد  ؛ تسا هدمآ  يرتشیب 
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َّنِإ َلاَقَف  اَهُهْجَو  اَم  َرَثْکَأ  ْوَأ  َّلَقَأ  ْنُکَت  َْمل  َنیِرْـشِع  ًهَسْمَخ َو  ٍْفلَأ  ِّلُک  ْنِم  ْتَراَـص  َْفیَک  ِهاَـکَّزلا  ِنَع  ِینِْربْخَأ  َكاَدـِف  ُْتلِعُج  َُهل  ُْتُلق  »
ًانیِکْسِم َو َنیِرْشِع  ًهَسْمَخ َو  ٍناَْسنِإ  ِْفلَأ  ِّلُک  ْنِم  َلَعَجَف  ْمُهَریِقَف  ْمُهَِّینَغ َو  ْمُهَرِیبَک َو  ْمُهَریِغَـص َو  َِملَعَف  ْمُهَّلُک  َْقلَْخلا  َقَلَخ  َّلَج  َّزَع َو  َهَّللا 
تسیب و تاکز  ارچ  دـییامرفب  موش  تیادـف  : دـنک یم  ضرع  يوار  ْمِِهب ؛ ُمَلْعَأ  َوُه  ْمُهُِقلاَخ َو  ُهَّنَِأل  ْمُهَداََزل  ْمُهُعَـسَی  َِکلَذ ال  َّنَأ  َِملَع  َْول 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  تسیچ ؟ شلیلد.رتشیب  هن  رتمک و  هن  ملهچ ) کی   ) تسا هدش  نییعت  رازه  رد  جنپ 

رفن جنپ  تسیب و  ًالومعم  ناسنا  رازه  ره  زا.دسانـش  یم  ار  ناشریقف  ینغ و  ریبک و  ریغـص و  هدیرفآ و  ار  اه  ناسنا  همه  لاعتم  يادـخ 
وا اریز  ، دوزفا یم  نآ  رب  تسین  یفاک  اه  نآ  يارب  نیا  تسناد  یم  رگا  و  هداد ) رارق  تبـسن  نیمه  هب  ار  تاکز  ور  نیازا   ) دـندنمزاین

« ( یه ام  یلع  هاکزلا  عضو  یف  هلعلا  » باب ،ج 3،ص 508،ح 3، یفاک «. ) . تسا رت  هاگآ  اه  نآ  هب  همه  زا  اه و  نآ  قلاخ 

 ( باب نیمه  ثیدح 1 و 4  : ك.ر  ) . .تسا هدمآ  یتوافتم  ياه  نایب  اب  ترضح  نامه  زا  رگید  ثیدح  ود  رد  نومضم  نیمه 

دنمزاین و صخـش  رفن  جنپ  تسیب و  زا  شیب  رفن  رازه  ره  رد  یمالـسا  هعماج  رد  هاگره  دوش  یم  هدافتـسا  ثیدـح  نیا  زا  نمـض  رد 
.تسا هدیرفآ  ار  نآ  اه  ناسنا  ملاظم  هک  تسا  یلماوع  رثارب  دوش  ادیپ  ریقف 

مهد و کی  هاگ  میناد  یم  هک  نانچ  ، تالغ تاکز  اما  ؛ تسا هرقن  الط و  تاناویح و  تاکز  دروم  رد  دـمآ  الاب  تیاور  رد  هچنآ  هتبلا 
يراس يراج و  قیداصم  مامت  رد  هک  مکح  تلع  هن  هدوب  مکح  تمکح  نایب  مالسلا  هیلع  ماما  روظنم  نیاربانب  ، تسا متسیب  کی  هاگ 

.تسا

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said: “Allāh, the Glorified One, has embedded the livelihood of
the destitute in the wealth of the rich. Consequently, whenever a destitute person
remains hungry, it is because some rich person has denied (him his share). Allāh, the

.” Sublime, will question them (the rich] about it

یهاوخ رذع  زا  يزاین  یب  : 329 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ِِهب ِقدّصلا  َنِم  ّزَعَأ  ِرذُعلا  ِنَع  ُءاَنِغتسِالا  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 
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یتشد

 . تسا نیتسار  رذع  زا  رت  یمارگ  یهاوخ ، رذع  زا  يزاین  یب  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 

يدیهش

.ندروآ رذع  یتسار  يور  زا  ات  رتدنمجرا  ندوب  رذع  زا  زاین  یب 

یلیبدرا

رذع رد  یتسار  زا  رتدنمجرا  تسا و  رتزیزع  ندروآ  هانگ  رذع  زا  ندش  زاین  یب  دومرف  و 

یتیآ

.تسا یتسار  يور  زا  ندروآ  رذع  زا  رتهب  ندروآ ، رذع  زا  يزاین  یب 

نایراصنا

 . تسا رتدنمجرا  هّجوم  رذع  زا  ، رذع زا  يزاین  یب  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

رذـع کل  نوکی  و  هیتات ، نا  نم  کل  ریخ  رذـعلا  یلا  هیف  جاتحت  ام  یتای  نا ال  ینعی : هب  قدـصلا  نم  زع  ارذـعلا  نع  انغتـسالا  هلوق  و 
جاتحت الیکل  اـبنذ  بکترت  ـال  دارملا  نوکی  نا  زوجی  .هنم و  رذـتعی  اـم  كاـیا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  لوق  هنم  بیرق  قداـص و 

هلذم و نم  مکف  اهب ، کسفن  تززعا  احوصن و  هبوت  تبت  مث  ابنذم ، ترـص  اذا  و  هبوتلا ، نع  ءانغتـسالا  عم  سفنلا  زیزع  نوکت  کناف 
.اضیا هبوتلا  دعب  ادبا  کیف  اروصق  يرت  کیلع و  ترج  دق  هناهم 

يردیک

مثیم نبا 

ماجنا هک  تسا  نآ  مالـسلا ) هیلع   ) ماما دوصقم  تسا .) رتدنمـشزرا  تسرد ، هناهب ي  رذـع و  ندروآ  زا  هناهب ، رذـع و  زا  يزاین  یب  )
هک نیا  زا  تسا  رتدـنمدوس  رتهب و  دـشابن ، یهاوخرذـع  هب  زاین  نآ  كرت  اب  هجیتن  رد  و  دوش ، یهاوخرذـع  ثعاب  هک  يراک  ندادـن 
زا يزاـین  یب  هک  دـشاب  نیا  زعا  هملک  زا  دوـصقم  هـک  دراد  لاـمتحا  و  يرواـیب ، اـجب  تـسرد و  رذـع  دـعب  ینکب و  ار  يراـک  ناـنچ 

.دراد يراوخ  تلذ و  يراک ، رد  ندروآ  هناهب  اریز  .تسا  وت  رتشیب  تزع  ثعاب  یهاوخرذع 

دیدحلا یبا 
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 . ِِهب ِقْدِّصلا  َنِم  ُّزَعَأ  ِرْذُْعلا  ِنَع  ُءاَنِْغتْسِالا  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

لعفت نأ  نم  کل  زعأ  کل و  ریخ  لعفت  الأف  رذـعلا  یف  اقداص  تنک  نإ  هنع و  رذـتعت  ائیـش  لعفت  ینعملا ال  قدـصلا و  نم  ریخ  يور 
.اقداص تنک  نإ  رذتعت و  مث 

.راذتعالا لذب  بضغلا  زع  موقی  زتعملا ال  نبا  مکح  نم  و 

.هبحاص بنذب  لجسأ  رذع  برف  هرذعم  ماقم  یف  موقت  نأ  كایإ  لاقی  ناک  و 

.كرذع نم  ثیغتسی  کبنذ  هل  لاقف  دلاخ  نب  ییحی  یلإ  لجر  رذتعا 

.اذه نم  بنذب  هبشأ  ارذع  تیأر  ام  مهمالک  نم  و 

.نیتئام هرذع  یلع  هبرضأ  هئام و  هبنذ  یلع  هبرضأ  مهمالک  نم  و 

.رذعلا نم  ریخ  رذعلا  حارطا  نإف  حضاوب  سیل  رذعلا  هجو  ناک  اذإ  مهرعاش  لاق 

بذکلا اهرضحی  ریذاعملا  نإف  اروذعم  تکسا  لوقی  هیلإ و  رذتعی  نأ  هرکی  یعخنلا  ناک 

یناشاک

نم زعا   ) تیصعم زا  بانتجا  تعاط و  باکترا  ببس  هب  ندروآ  هانگ  رذع  زا  ندش  زاین  یب  رذعلا ) نع  ءانغتسالا  مالسلا : هیلع  لاق  (و 
تسا رتشیب  سفن  تزع  رذع ، كرت  هب  هک  تسا  نآ  دارم  یصاعم  باکترا  رد  رذع  یتسار  زا  رتدنمجرا  تسا و  رتزیزع  هب ) قدصلا 

تلذم و دوش  یم  قحال  ار  راذتعا  بحاص  هک  اریز  .رمالا  سفن  رد  رذع  نآ  رد  دشاب  قداص  وا  بحاص  هچ  رگا  و  ندروآ ، رذـع  زا 
هاوفا رد  وا  رذع  ندش  عیاش  زا  شیپ  يراوخ 

یلمآ

ینیوزق

دشابن يرذع  ندروآ  تجاح  چیه  هک  ینک  نآ  رگا  ینعی  .رذع  هب  یتسار  زا  تسا  رت  تزعاب  رتدنمجرا و  ندروآ  رذع  زا  يزاین  یب 
رذع هک  یـشاب  قداص  رذع  نآ  رد  دنچ  ره  ندروآ  رذع  هب  يدرگ  ءاجلم  هک  ینک  يراک  هکنآ  زا  دشاب  رتفیرـش  رتزیزع و  لاح  نآ 

.دریگن وت  رب  هدرخ  چیه  دریذپب و  وت  رذع  هیلاروذعم  دنچ  ره  دشاب  تلذم  زجع و  یعون  ندروآ 

یجیهال

رتزیزع یهاوخ  رذـع  زا  ندوب  ینغتـسم  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .قدـصلا » نم  زعا  رذـعلا  نع  ءانغتـسالا  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
.دهاوخب رذع  هک  يراک  زا  تسا  رت  تزع  اب  دهاوخن  رذع  هک  يراک  ندرک  ینعی  یهاوخرذع ، رد  نتفگ  تسار  زا  تسا 
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ییوخ

لمعلا و اذـه  كرت  یلوالاف  هنم  راذـتعالا  یلا  جاتحی  المع  بکتری  نا  دـیری  نم  نا  یلا  مالکلا  اذـه  یف  مالـسلا ) هیلع   ) هبن ینعملا :
، للذـت هناهم و  الوبقم  ناک  ول  ءاطخلا و  نم  راذـتعالا  ناف  الوبقم ، اقداص و  هرذـع  ناک  ول  راذـتعالا و  یلا  جاتحی  ـالئل  يوقتلا  مازتلا 

.لوبقم رذع  زا  تسا  رتدنموربآ  ترذعم  زا  يزاین  یب  همجرتلا : .اهب  مازتلالا  یغبنی  همارک  هزع و  هنع  هانغتسالاف 

یهاوگ دشاب  وت  قدص  رب  رگ  و  یهاوخ *** رذع  نآ  زا  هک  يراک  نکم 

يرتشوش

ناک نا  رذعلا و  یف  قدصلا  نا  دارملاف  ذئنیح  و  زیزع ، وهف  دجوی  داکی  لق و ال  اذا  یشلا ء  زع  نم  انه  زعا  لوقا : مالـسلا : هیلع  لاق  و 
رذـعلا نم  ادوجو  لـقا  زعا و  رذـع  یلا  جاـتحی  ـال  ثیحب  هلمع  لـعج  نا  ـالا  بذـکلا  اـهبوشی  ریذاـعملا  اولاـقف : دوجولا  لـیلق  ازیزع 

، ینعملا دـیدحلا : یبا  نبا  لاق  .مومذـم و  ریغ  قداصلا  رذـعلا  عم  احودـمم و  ناک  کلذـک  هلمع  لعج  ناسنالل  رـسیت  ول  و  قداصلا ،
یف زعا  ءانغتـسالا  لاق : مالـسلا  هیلع  هناف  يرت ، امک  وه  .اقداص و  تنک  نا  رذتعت و  مث  لعفت  نا  نم  کل  زعا  هنم  رذـتعت  ائیـش  لعفتال 

.کلزعا هسفن ال 

هینغم

هنال کـبلط ، یف  اـصلخم  تنک  ول  یتح و  اهـسامتلا  هرذـعملا و  بلط  بجوی  اـم  لـعف  بنجت  ینعملا  و  رذـعلا ، یلا  دوعی  هب )  ) ریمض
.ناوه لذ و  اذه  و  قبس ، ام  یلع  همادنلا  کقزن و  و  کتلجعل ، افارتعا  لکشی 

هدبع

بجوی امع  دـبعلاف  هقح  یف  ریـصقتلاب  فارتعا  هناف  هیلا  هجوملا  دـنع  رغاصت  نم  ولخی  قدـص ال  نا  رذـعلا و  هب : قدـصلا  نم  زعا  … 
زعا راذتعالا 

يرفعج

مالسالا ضیف 

تـسا رتدنمجرا  نآ  ندوب  اج  هب  تسار و  زا  ندروآ  رذع  زا  يزاین  یب  تسا : هدومرف  نتـشادن ) هناهب  ندوتـس  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
یئوگ و تسار  دـنچ  ره  نآ  ندروآ  زا  يدرگ  راچان  هکنیا  زا  تسا  رتهب  يوشن  دـنمزاین  ندروآ  رذـع  هب  هک  ینک  راتفر  نانچ  رگا  )

(. تسا يراوخ  تلذ و  زا  یعون  ندروآ  رذع  اریز  دشاب  هتفریذپ  اج و  هب  ترذع 

ینامز

مرتحم دـنک و  ظفح  ار  دوخ  يوربآ  ات  دـهدن  ماجنا  دوش  یهاوخرذـع  ینامیـشپ و  بجوم  هک  يراک  دـنک  یم  یعـس  لقاع  صخش 
یگدنکفارـس بجوم  هابتـشا  ماجنا  يارب  لیلد  ندرک  نایب  اما  دیوگ  یم  تسار  هابتـشا  لیلد  یهاوخرذع و  رد  ناسنا  دنچ  ره  .دشاب 
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تـسا يا  هدنز  هنومن  شنتخاس  هلاسوگ  يرماس و  ناتـساد  .دناشک  یم  رگید  ياهفارحنا  تبیغ و  غورد ، هب  ار  ناسنا  اسب  هچ  تسا و 
.یهاوخرذع بقاوع  ضراوع و  يارب 

يزاریش دمحم  دیس 

رذعلا بجوی  ام  لعفی  ناب  هب ) قدصلا  نم  زعا   ) راذتعالا بجوی  العف  ناسنالا  لعفی  ناب ال  رذعلا ) نع  ءانغتسالا  : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
.هزع هماقم و  یف  هناف  رذعلا  بجوی  امب  یتای  يذلا ال  فالخب  ناسنالا ، لئاضتل  بجوم  رذعلا  ذا  هرذع ، یف  اقداص  ناکنا  و 

يوسوم

.ناهتمالا لالذالا و  نم  یش ء  هحور  یف  لمحی  راذتعالا  سفن  نال  اقدص  كرذع  یف  تنک  نا  هنم و  رذتعت  ائیش  لعفت  ال  حرشلا :

یناقلاط

« .یتسار هب  ندروآ  رذع  زا  تسا  رت  شزرارپ  رذع ، زا  يزاین  یب  »

هک نکم  يراـک  هک  تسا  نینچ  نآ  ینعم  تسا و  هدـش  تیاور  مه  هب » قدـصلا  نم  ریخ   » تروـص هب  دـیوگ : یم  دـیدحلا  یبا  نـبا 
هکنیا زا  تسا  رتردقنارگ  رتهب و  وت  يارب  ینک  نانچ  رگا  هک  یشاب  قداص  دوخ  رذع  رد  دنچ  ره  يوش ، نتـساوخ  شزوپ  هب  دنمزاین 

.یشاب وگتسار  هک  دنچ  ره  یهاوخب  شزوپ  یهد و  ماجنا  يراک 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

.ِِهب ِقْدِّصلا  نِم  ُّزَعَأ  ِرْذُْعلا  ِنَع  ُءاَنِْغتْسِإلا 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

كردـم اج  نیا  رد  هللا  همحر  بیطخ  هنامیکح : راتفگ  دنـس   ) . .تسا لوبقم  هناقداص و  رذـع  زا  رتهب  ، یهاوخرذـع زا  ندوب  زاـین  یب 
یم نشور  هدروآ  باتک  نایاپ  رد  هچنآ  زا  دهد و  یم  دوخ  باتک  نایاپ  هب  هلاوح  دـنک و  یمن  لقن  فیرـش  مالک  نیا  يارب  يرگید 

مکحلا ررغ  رد  ار  نآ  يدُمآ  موحرم  هتبلا.تسا  هدشن  رگید  دروم  دنچ  دروم و  نیا  يارب  يرگید  عبانم  ندرک  ادیپ  هب  قفوم  هک  دوش 
دنزرف هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  تیـصو  زا  یـشخب  ناونع  هب  ار  نآ  زین  هغـالبلا  جـهن  ماـمت  باـتک  رد.تسا  هدرک  لـقن  تواـفت  یمک  اـب 

( ( ،ص 973 هغالبلا جهن  مامت  ) .تسا هدروآ  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  شدنبلد 

(. تسا لوبقم  رذع  اب  مأوت  ياطخ  باکترا  زا  رتهب  یشاب  هتشاد  یهاوخرذع  هب  زاین  هک  ینکن  ییاطخ  رگا  هک  نیا  هب  هراشا  )

! یهاوخرذع هن  نک  اطخ  هن 
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زا ندوـب  زاـین  یب  :» دـیامرف یم  ، دنـسپ لـقع  یقطنم و  ًـالماک  تسا  ینخـس  هدروآ  هناـمیکح  راـتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  هچنآ 
( . ِِهب ِقْدِّصلا  نِم  ُّزَعَأ  ِرْذُْعلا  ِنَع  ُءاَنِْغتْسِإلا  ( ؛» تسا لوبقم  هناقداص و  رذع  زا  رتهب  ، یهاوخرذع

اه نآ  زا  درادرب و  ادـخ  ناگدـنب  اـی  ادـخ  هاـگرد  هب  اـضاقت  تسد  راـچان  هک  دوـش  ییاـطخ  بکترم  ناـسنا  ارچ  هک  نـیا  هـب  هراـشا 
.دشاب لوبق  لباق  ریغ  یگتخاس و  رذع  هک  نیا  هب  دسر  هچ  ات  دشاب  یلوبق  لباق  رذع  ، رذع دنچ  ره  ، دنک یهاوخرذع 

رد اریز  ، تسین نهذ  زا  رود  زین  ریبعت  نیا  مومع  قـالطا  یلو  ؛ تسا ناگدـنب  ربارب  رد  یهاوخرذـع  بساـنتم  رتـشیب  ـالاب  ریبـعت  هچرگ 
هنوگ نامه  دروآ ، ادخ  هاگرد  هب  هبوت  دوش و  بکترم  یهانگ  هک  تسا  نآ  زا  رتهب  دـنک  هانگ  كرت  ناسنا  هک  تسا  هدـمآ  تایاور 

: تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یفاک  فیرش  باتک  رد  یثیدح  رد  هک 

 ( ،ج 8،ص 385،ح 584 یفاک « . ) . َهبْوَّتلا ِبَلَط  ْنِم  ُنَوْهَأ  ِْبنَّذلا  َكْرَت  َّنِإ  »

 ( ،ص 110 هّمئالا صئاصخ   ) . .تسا هدش  لقن  همئالا  صئاصخ  باتک  رد  زین  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  زا  فیرش  ثیدح  نیا 

فالخ ، رگید ناسنا  ربارب  رد  دشاب  هناقداص  دـنچ  ره  رذـع  اریز  ، تسا رت  حـضاو  ناگدـنب  ربارب  رد  یهاوخرذـع  دروم  رد  بلطم  نیا 
.تسا یناسنا  تمارک  تزع و 

.دشاب دنلبرس  زیزع و  نارگید  ربارب  رد  دوشن و  یفالخ  بکترم  ناسنا  هک  رتهب  هچ 

: میناوخ یم  هدروآ  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ماما  زا  راونالا  راحب  رد  ار  نآ  هللا  همحر  یسلجم  همالع  هک  يرگید  ثیدح  رد 

ریخ راـک  زا  ناـسنا  اریز  ، زیهرپـب درک  یهاوـخ  یهاوخرذـع  نآ  يارب  هک  يزیچ  زا  ْریَخ ؛ ْنِم  ُرَذَـتُْعی  ـال  ُهَّنِإَـف  ُْهنِم  ُرِذَـتْعَت  اَـم  َكاَّیِإ َو  »
،ج 68،ص 369) راونالا راحب  («. ) . دهاوخ یم  رذع  نآ  زا  هک  تسا  هدوب  يدب  راک  ًامتح  ) .دنک یمن  یهاوخرذع 

: میناوخ یم  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  ماما  زا  يرگید  ثیدح  رد 

نآ زا  دوش  یم  بجوم  هک  يراک  زا  ُرِذَـتْعَی ؛ ُءیُِـسی َو  ٍمْوَی  َّلُک  ُِقفاَنُْملا  ُرِذَـتْعَی َو  ُءیُِـسی َو ال  َنِمْؤُْملا ال  َّنِإَف  ُْهنِم  ُرِذَـتْعَت  اَـم  َكاَّیِإ َو  »
یم یهاوخرذع  نآ  زا  دنک و  یم  دب  راک  هشیمه  قفانم  ،و  یهاوخرذع هن  دنک و  یم  دب  راک  هن  نمؤم  اریز  ، زیهرپب ینک  یهاوخرذـع 

،ج 75،ص 120) نامه «. ) . دیامن

: دیامرف یم  هک  میدناوخ  دوب  هدمآ  هغالبلا  جهن  ياه  همان  شخب  رد  هک  « ینادمه ثراح  » هب مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  همان  رد 

ای راکنا  دوش  لاؤس  نآ  هرابرد  نآ  بحاص  زا  رگا  هک  يراک  ره  زا  ُْهنِم ؛ َرَذَـتْعا  ْوَأ  ُهَرَْکنَأ  ُُهبِحاَص  ُْهنَع  َِلئُـس  اَذِإ  ٍلَمَع  َّلُـک  ْرَذْـحا  «َو 
همان 69) ، هغالبلا جهن  «. ) . زیهرپب دنک  یم  یهاوخرذع 

نمؤم ناسنا  هک  دوش  یم  هدافتسا  دنک  یم  نایب  نوگانوگ  تاریبعت  اب  ار  ثحب  دروم  هنامیکح  راتفگ  موهفم  هک  تایاور  نیا  مامت  زا 
.دزاس هدنکفارس  یهاوخرذع  يارب  ار  وا  هک  دورب  يراک  غارس  هب  دیابن  هاگآ 
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رودص هک  تسا  نآ  قداص  رذع.بذاک  رذع  قداص و  رذع  : تسا هنوگ  ود  رب  زین  رذع  هک  دوش  یم  هدافتسا  قوف  هنامیکح  مالک  زا 
تسا هدش  ییاطخ  بکترم  نآ  ببس  هب  هداد و  رارق  انگنت  رد  ار  ناسنا  هک  دشاب  هیفرع  تالکشم  زا  یلکشم  ببـس  هب  ناسنا  زا  اطخ 

.دنز یم  رس  ناسنا  زا  اطخ  نآ  لاثما  راک و  بقاوع  رد  هعلاطم  مدع  تقد و  مدع  رثارب  یهاگ  و 

یب ینکـش و  نامیپ  رازآ و  تبیغ و  متـس و  ملظ و  دننام  یفالخ  راک  هب  مادقا  یهجوم  لیلد  نودـب  ناسنا  هک  تسا  نآ  بذاک  رذـع 
رگا لاح  نیا  اب  یلو  ؛ تسا هناقداص  رذع  رد  دشاب  یتزع  رگا.درادن  یتزع  يرذـع  نینچ  کش  نودـب.تسا  هدرک  نآ  لاثما  ییافو و 

.تسا رتدنموربآ  رتزیزع و  ، دشاب هناقداص  یهاوخرذع  هب  راچان  هک  دنکن  يراک  ناسنا 

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said: “Not to be in need of putting forth an excuse is better than
putting forth a true excuse."{The meaning here is that obligations should be carried
out so that there is no occasion for putting forth excuses. After all, in making excuses,

.{ there is a hint for shortcomings and perhaps a sense of humiliation

اه تمعن  تیلوؤسم  : 330 تمکح

هراشا

توص
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ِهیِصاَعَم یَلَع  ِهِمَِعِنب  اُونیِعَتسَت  ّالَأ  ِهِّلل  مُکُمَزلَی  اَم  ّلَقَأ  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

 . دیریگن يرای  ناهانگ  رد  یهلا  ياه  تمعن  زا  هکنیا  امش  هدهع  رب  ادخ  قح  نیرتمک  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 

يدیهش

.تساوخ دیابن  يرای  شا  ینامرفان  هار  رد  وا  ياهتمعن  زا  هک  نیا  تسامش  ندرگ  رب  ناحبس  يادخ  زا  هک  یقح  نیرتمک 

یلیبدرا

وا ياهینامرفان  رب  ادخ  تمعنب  دیهاوخن  يرای  هک  تسنآ  ادخ  يارب  ار  امش  تسا  مزال  هچنآ  رتمک  دومرف  و 
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یتیآ

يرای شینامرفان  هار  رد  شیاهتمعن  زا  هک  تسا  نیا  تسامش ، هدهع  رب  ار  ناحبس  يادخ  هک  یقح  نیرتمک  مالـسلا :) هیلع   ) دومرف و 
.یهاوخن

نایراصنا

 . دیهاوخن يرای  هانگ  رب  شیاه  تمعن  هب  هک  تسا  نیا  تسامش  هدهع  رب  ادخ  يارب  هک  یّقح  نیرتمک  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

مثیم نبا 

، هک نآ  حیضوت  دیریگن .) کمک  شتیصعم  ماجنا  رب  وا  ياهتمعن  زا  هک  تسا  نآ  تسا ، مزال  ادخ  رطاخ  هب  امش  رب  هک  يزیچ  رتمک  )
رد ار  تمعن  مک ، تسد  دـشن ، يراـک  نینچ  رگا  سپ  دوش ، هدافتـسا  وا  تعاـط  يارب  یهلا  تمعن  زا  هک  تسا  نآ  تلادـع  ياـضتقا 

.تسادخ مشخ  ثعاب  نآ  اریز  دنریگب ، کمک  وا  ینامرفان  يارب  یهلا  تمعن  زا  هک  نیا  هن  دنربب  راک  هب  زیاج  ياههار 

دیدحلا یبا 

[ ُهَناَْحبُس  ] ِهَِّلل ْمُکُمَْزلَی  اَم  ُّلَقَأ  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

 . ِهیِصاَعَم یَلَع  ِهِمَِعِنب  اُونیِعَتْسَت  َّالَأ 

جورخلا هنایصعل و  هدام  لاملا  کلذ  لعجیف  حالس  دیبع و  لامب و  هتیعر  ضعب  یلع  کلملا  معنی  نأ  شحافلا  حیبقلا  نم  نأ  ههبش  ال 
.هنیعب حالسلا  کلذب  دیبعلا و  کئلوأب  هبراحی  مث  هیلع 

یلع هقفاخ  انتایار  انفقاوت و  مدـق  يأب  يرعـش  تیل  رایتخب و  هلودـلا  زع  نم  نیکتکبـس  یلإ  هتلاسر  یف  یباـصلا  لاـق  اـم  نسحأ  اـم  و 
انحالـس كدـسج و  یلع  انزارط  یف  هکوحم  انبایث  کتحت و  انئامـسأب  هموسوم  انلیخ  کلامـش و  کنیمی و  نع  اـنکیلامم  کـسأر و 

كدی یف  انئادعأل  ذوحشملا 

یناشاک

( هللا همعنل  اونیعتـست  نا ال   ) یلاعت يادـخ  يارب  ار  امـش  تسا  مزال  هک  يزیچ  نیرتمک  یلاعت ) مکمزلی هللا  ام  لقا  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
فرـص تیـصعم  رد  ار  وا  معن  ینعی  وا ، ياه  یناـمرفان  اهتیـصعم و  رب  هیـصاعم ) یلع   ) وا ياـهتمعن  هب  دـیهاوخن  يراـی  هک  تسا  نآ 

تیصعم كرت  هک  دیاب  لقاال  دوشن  لوغشم  تعاط  هب  هدنب  رگا  سپ  تعاط ، رب  تسا  تماقتـسا  يارب  زا  تمعن  عضو  هک  اریز  دینکم 
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دیامن

یلمآ

ینیوزق

ار هک  ره  .وا  ياهتیـصعم  رب  وا  ياهتمعن  هب  دـیئوجن  تناعتـسا  هک  تسنآ  یلاعت  هللا  يارب  ار  امـش  تسا  مزـال  هک  يزیچ  رتمک  دومرف :
تدایز وا  تمعن  دشاب و  نارکاش  يادخ  دزن  ات  دراد  لوذبم  وا  تعاط  هار  رد  نآ  هک  دشاب  بجاو  وا  رب  دهد  یتمعن  لجوزع  يادـخ 

.ددرگ

یجیهال

تسا مزال  هک  يزیچ  رتمک  هک  مالسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .هیصاعم » یلع  همعنب  اونیعتستال  نا  مکمزلی هللا  ام  لقا  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
.وا ياه  ینامرفان  رب  وا  ياهتمعن  هب  دییوجن  يرای  تناعتسا و  هک  تسا  نیا  ادخ  يارب  زا  ار  امش 

ییوخ

هنال هللااب ، داقتعالا  میلسلا و  لقعلا  یلا  رظنلاب  ارودقم  نوکی  نا ال  داکی  دبعلا  نم  هیصعملا  رودص  نا  یلع  مالـسلا ) هیلع   ) هبن ینعملا :
نکمی نایـصع  يا  و  هنایـصع ، یلع  هتمعنب  نیعتـسیال  نا  هیدوبعلا  ماقم  یف  دـبعلا  یلع  مزلی  ام  لقا  معنملا  قلاخلا  هناـب  داـقتعالا  دـعب 

، یئامعن رکشی  مل  نم  یـسدقلا : ثیدحلا  نم  یکح  ام  ریظن  اذه  همالک  نوکی  و  یلاعت ، همعن  نم  هناعتـسالا  نودب  دبعلا  نم  هرودص 
امـش تسمزـال  هک  یقح  نیرتمک  دومرف : همجرتلا : .یئامـس  یـضرا و  نیب  نم  جرخیل  ياوس و  اـبر  بلطیلف  یئـالب ، یلع  ربصی  مل  و 

.دیئوجن کمک  شینامرفان  رد  شتمعن  زا  هک  تسنیا  دینک  تیاعر  ادخ  يارب 

تیصعم رد  شتمعن  فرص  كرت  تندرگ *** رب  ادخ  قح  نیرتمک 

يرتشوش

کتنعا دقف  کیلع  تمرح  ام  ضعب  یلا  كرصب  کعزان  نا  مالسلا ) هیلع   ) مدآ نبا  ای  یلاعت : لوقی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا نع 
نا ملکتتال و  قبطاف و  نیقبطب  هیلع  کتنعا  دـقف  کـیلع  تمرح  اـم  ضعب  یلا  کـناسل  کـعزان  نا  رظنتـال و  قبطاـف و  نیقبطب  هیلع 

ینیعب و کتیـصع   ) هفرع ءاعد  یف  و  امارح ، تات  قبطاف و ال  نیقبطب  هیلع  کتنعا  دـقف  کیلع  تمرح  ام  ضعب  یلا  کجرف  کـعزان 
تئش و ول  يدیب و  کتیصعو  یب  کلذ  لعفت  ملف  ینتممصال  تئش  ول  یعمسب و  کتیصع  یب و  کلذ  لعفت  ملف  ینتیمعال  تئـش  ول 

تئـش ول  یجرفب و  کتیـصعو  یب  کلذ  لعفت  ملف  ینتمذـجل  تئـش  ول  یلجرب و  کتیـصعو  یب  کـلذ  لـعفت  ملف  ینتعنکل  کـتزع 
امل مالـسلا ) هیلع   ) میهاربا کلم  نا  دروو  .ینم  اذـه  كوازج  نکی  مل  یحراوج و  عیمجب  کتیـصعو  یب  کلذ  لـعفت  ملف  ینتمقعل 
هللا یلـص   ) یبنلا بلط  یف  شیرق  هتثعب  يذلا  ینانکلا  کلام  نب  هقارـس  نا  .هدی و  تسبیف  هیلع  اعد  هراس  هتارما  یلا  هدی  دـمی  نا  دارا 

بجی ام  یف  مالسلا ) هیلع   ) هلاق ام  یف  نوثالثلا - عساتلا و  لصفلا  : ) لهج یبال  لئاقلا  وه  هسرف و  مئاوق  تخاس  رجاه  امل  هلآ ) هیلع و 
نمف ناهربب  لوسر  ادمحم  ناب  ککشت - مل  و  تملع - همئاوق  خوست  ذا  يداوج  رمال  ادهاش  تنک  ول  هللا  مکح و  ابا  هبرل ) دبعلا  یلع 
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نبا لاق  و  اذـه ، .خـسفلا  لجرلل  ناک  ءانرق  وا  ءالفع  وا  ءاقتر  تناک  نا  هارملا  و  خـسفلا ، هتارم  الف  انینع  ناک  نا  لـجرلا  همواـقی و  اذ 
کسار و یلع  هقفاخ  انتایار  انفقاوت و  مدق  ياب  يرعش  تیل  رایتخب : هلودلا  زع  نم  نیکتکبس  یلا  هتلاسر  یف  یباصلا  لاق  دیدحلا  یبا 

ذوحـشملا انحالـس  كدسج و  یلع  انزارط  یف  هکوحم  انبایث  کتحت و  انئامـساب  هموسوم  کلیخ  کلامـش و  کنیمی و  نع  انکیلامم 
 … كدی یف  انئادعال 

هینغم

اذه و  هتبه …  هتمعنب و  هتیـصعم  هبـضغ و  یلع  تنعتـسا  دقف  اهب  هللا  تیـصع  ام  اذاف  هناحبـس ، هللا  نم  همعن  هبه و  لعفلا  یلع  هردقلا 
مهلک ساـنلا  یقاـب  و  ادـج ، اریبک  هللا  همعنب  هسفن  روصتی  نم  هریغ - لـبق  مـالکلا  اذـهب  دوصقملا  نا  بسحا  .موللا و  ردـغلا و  یهتنم 

هللا دابع  مدخی  نا  يدتعملا  اذهب  و  عضاوتی ، نا  كاذب  یلوالا  ناک  ..مهتیرح و  سانلا و  قوقح  یلع  هتوقب  يدتعی  نم  اضیا  و  بارت ،
.هماعنا هلاضفا و  یلع  ارکش  هلایع  و 

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

نآ دیروآ  اج  هب  ناحبـس  دـنوادخ  يارب  امـش  تسا  مزال  هک  يزیچ  رتمک  تسا : هدومرف  هانگ ) زا  ندـنام  رود  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
ار نآ  تسا  بجاو  دهد  یتمعن  هک  ره  هب  اریز  ددرگ ، وا  مشخ  بجوم  هک   ) دـیبلطن کمک  شیاهتیـصعم  رب  وا  ياهتمعن  هب  هک  تسا 

حابم هچنآ  رد  ار  نآ  القا  تشادن  ار  تمه  نیا  رگا  و  دوش ، هدوزفا  وا  تمعن  هدوب  رازگـساپس  ات  درب  راک  هب  یگدنب  تعاط و  هار  رد 
(. درب راک  هب  ینامرفان  تیصعم و  هار  رد  ار  نآ  هک  هن  دیامن  فرص  تسا  اور  و 

ینامز

رایتخا رد  ناگیار  هب  یتمالـس و …  سابل ، اذغ ، داب ، بآ ، یهلا : ياهتمعن  همه  هک  تسا  هدومن  كرد  هتخانـش و  ار  ادخ  هک  یـسک 
زور هک  تسا  یعرـش  ینادـجو و  یلقع  مازتلا  دـهعت و  نامه  نیا  دـنک و  یمن  ار  ادـخ  ینامرفان  هاـگ  چـیه  تسا  هتفرگ  رارق  ناـسنا 

.دنا هدوب  نادجو  هدننک  لیمکت  لقع و  يامنهار  یهلا  ناربمایپ  دوش و  یم  تساوخزاب  نآ  زا  تمایق 

يزاریش دمحم  دیس 

الف هیصاعم ) یلع   ) مکیلع همعنب ) اونیعتست  نا ال   ) هناحبس هلجال  هولعفت  نا  مکیلع ، بجی  يا  هللا ) مکمزلی  ام  لقا  : ) مالسلا هیلع  لاق  و 
.مثالا نایصعلا و  یف  اهایا ، هناحبس ، هللا  مکاطعا  یتلا  هاجلا ، و  لاومالا ، و  حراوجلا ، ءاضعالا و  اوفرصت 

يوسوم

رومالا نم  حابملا  یف  اهلمعتسیلف  رایتخالا  ناسنالا  ءاسا  اذا  اهرکش و  يدوی  اهیف و  هللا  عاطی  اهعـضوم و  عضوت  نا  همعنلا  قح  حرـشلا :
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هیطعی نمک  هیصعملا  یف  همعنلا  لامعتسا  نع  رجز  اذه  رویغلا و  یلع  اهقـشا  رومالا و  مظعا  نم  رما  اذهف  مارحلا  یف  اهلمعـستی  نا  اما 
 … هراعد زکرم  وا  هرامخ  حتف  یف  وا  ابرلا  یف  هلغتسیف  الام  هللا 

یناقلاط

« .دییوجم يرای  شیاهینامرفان  رد  وا  ياهتمعن  زا  هک  تسا  نیا  تسامش ، هدهع  رب  ناحبس  دنوادخ  يارب  هک  یقح  نیرتمک  »

ناگدرب حالـس و  لام و  دوخ  تیعر  زا  یکی  هب  یهاشداپ  رگا  هک  تسا  نیا  یکی  تشز  رایـسب  ياهراک  زا  هک  تسین  دیدرت  نیا  رد 
اب گنج  هب  حالـس  ناگدرب و  نآ  اـب  هارمه  دـهد و  رارق  وا  رب  جورخ  رازبا  نایـصع و  هداـم  ار  اـهتمعن  نیا  صخـش  نآ  دراد ، ینازرا 

.دزیخرب هاشداپ 

متـسناد یم  شاک  يا  تسوکین : هچ  تسا و  هدروآ  نینچ  تشون ، نیکتکبـس  يارب  رایتخب  هلودلا  ّزع  يوس  زا  هک  يا  همان  رد  یباص 
رب ام  ناگدرب  هدـنکفا و  هیاس  ترـس  رب  زونه  هک  تسام  ياهمچرپ  نیا  هکنآ  لاـح  ینک و  یم  اـم  ربارب  رد  تمواـقم  ياراـی  هنوگچ 

تسوت و نت  رب  ام  مان  هب  هدـش  هتفاب  ياه  هماج  وت و  نار  ریز  دـنراد  ار  ام  غاد  هک  ییاهبـسا  زونه  دنتـسه و  وت  تسار  پچ و  بناـج 
.تسوت تسد  رد  نامنانمشد  يارب  ام  هدش  زیت  ياهحالس 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

.ِهیِصاَعَم یَلَع  ِهِمَِعِنب  اُونیِعَتْسَت  اَّلَأ  ِهِّلل  ْمُکُمَْزلَی  اَم  ُّلَقَأ 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

شیاه تمعن  زا  دادمتسا  اب  هک  تسا  نیا  دراد  امش  رب  ادخ  هک  یقح  نیرتمک 

ررغ زا  نینچمه  رایخالا و  ضور  زا  ار  هنامیکح  مالک  نیا  رداصم  رد  بیطخ  موحرم  هنامیکح : راتفگ  دنس   ) . .دینکن تیصعم  ار  وا 
(( ،ج 4،ص 252 هغالبلا جهن  رداصم  ) .دوب هدمآ  زین  تمکح 290  رد  نآ  هباشم.دنک  یم  لقن  یتوافت  اب  مکحلا 

نکم تیصعم  ار  وا  شیاه  تمعن  اب 

هب دـنوادخ  هک  ییاه  تمعن  ربارب  رد  ناسنا  » هک نیا  نآ  دـنک و  یم  هراشا  یمهم  هتکن  هب  هنامیکح  راـتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
ِهِمَِعِنب اُونیِعَتْـسَت  اَّلَأ  ِهِّلل  ْمُکُمَْزلَی  اَم  ُّلَقَأ  ( ؛» دـهدن رارق  وا  تیـصعم  هلیـسو  ار  شیاه  تمعن  هک  تسا  نیا  شا  هفیظو  نیرتمک  هداد  يو 

( . ِهیِصاَعَم یَلَع 

ینامرفان هلیسو  ار  وا  ياه  تمعن  ناسنا  هک  تسا  نیا  نایصع  ینامرفان و  تالاح  نیرت  تشز  یلو  ، تسا تشز  هشیمه  الوم  ینامرفان 
.دهد رارق  يو 
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زا فورعم  هدنسیون  « یباص » .درک جورخ  وا  دض  رب  دوب  رایتخب  هلودلازع  نانکراک  زا  هک  « نیکتکبس » تسا هدمآ  خیراوت  زا  یضعب  رد 
ام مچرپ  هک  یلاح  رد  ، يا هدرک  مایق  ام  دـض  رب  يا  هلیـسو  هچ  اـب  متـسناد  یم  شاـک  يا  هک  تشون  وا  هب  يا  هماـن  هلودـلا  زع  فرط 

دوخ رب  ار  ام  تمـالع  وت  يراوس  ياـه  بسا  دـنراد و  رارق  وت  پچ  تسار و  فرط  رد  اـم  ناـگدرب  تسا و  زازتها  رد  ترـس  يـالاب 
تـسد رد  میدوب  هدرک  هیهت  نامنانمـشد  يارب  هک  ییاه  حالـس  تسا و  هدش  هتفاب  ام  هلیـسو  هب  يراد  نت  رب  هک  ییاه  سابل  دـنراد و 

 ( ،ج 19،ص 242 دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   ) . .تسوت

نامه دوش و  يرگید  يوس  زا  یتمعن  لومـشم  ناسنا  هک  تسا  تشز  هزادـنا  هچ  هک  دوش  یم  نشور  یبوخ  هب  یخیرات  لاـثم  نیا  زا 
.دنک مادقا  وا  دض  رب  درادرب و  ار  تمعن 

ياه تمعن  زا  یکی  زا  هدافتـسا  اب  نیقی  هب  دـنک  یم  هک  یهانگ  ره  ناسنا  هک  تسا  نیا  دراد  هناـمیکح  راـتفگ  نیا  هک  يرگید  ماـیپ 
یمن اه  نیا  زا  هدافتسا  نودب  ناسنا  دنراگدرورپ و  ياه  تمعن  همه  رگید  بهاوم  تردق و  ، رکف ، اپ تسد ، ، شوگ ، مشچ ؛ تسا یهلا 

بکترم یهانگ  ره  اریز  ، دنک یهانگ  چیه  دیابن  فصنم  ناسنا  هک  دوش  یم  نیا  مالک  موهفم  نیاربانب  ، دهد ماجنا  یفالخ  راک  دـناوت 
.تسا روآ  مرش  رایسب  راک  نیا  تسادخ و  ياه  تمعن  زا  یکی  زا  هدافتسا  اب  دوش 

: تسا هدمآ  یسدق  ثیدح  رد 

رکش هک  یسک  یئامَس ؛ یضْرأ َو  ْنِم  ْجُرْخَْیل  ياَوِس َو  ًّابَر  ْذِخَّتَْیلَف  ِیئالَب  یَلَع  ِْربْصَی  َْمل  ِیئاَمْعَِنل َو  ْرُکْـشَی  َْمل  ِیئاَضَِقب َو  َضْرَی  َْمل  ْنَم  »
نیمز و نایم  زا  دـنک و  وجو  تسج  ار  نم  زا  ریغ  يراگدرورپ  ، دـنکن نم  ياه  نومزآ  الب و  رب  ربص  درواین و  اج  هب  ارم  ياـه  تمعن 

 ( ج 1،ص 219 (، یناردنزام حلاص  الم   ) یفاک لوصا  حرش  «. ) . دوش جراخ  نم  نامسآ 

منک تیصعم  كرت  مناوت  یمن  متسه و  يراکهانگ  درم  نم  : تفگ هک  یسک  خساپ  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يرگید  ثیدح  رد 
: دومرف.نک يا  هظعوم  ارم 

َْتئِش اَم  ِْبنْذَأ  ِهَّللا َو  ِهَیالَو  ْنِم  ْجُرْخا  ِیناَّثلا  َْتئِش َو  اَم  ِْبنْذَأ  ِهَّللا َو  َقْزِر  ْلُکْأَت  َِکلَذ ال  ُلَّوَأَف  َْتئِـش  اَم  ِْبنْذَأ  َءاَیْـشَأ َو  َهَسْمَخ  ْلَْعفا  »
اَم ِْبنْذَأ  َکِسْفَن َو  ْنَع  ُهْعَفْداَف  َکَحوُر  َِضبْقَِیل  ِتْوَْملا  ُکَلَم  َءاَج  اَذِإ  ُِعباَّرلا  َْتئِش َو  اَم  ِْبنْذَأ  ُهَّللا َو  َكاَرَی  ًاعِـضْوَم ال  ُْبلْطا  ُِثلاَّثلا  َو 

یهاوخ یم  هچره  سپس  هدب  ماجنا  ار  زیچ  جنپ  ْتئِـش ؛ اَم  ِْبنْذَأ  ِراَّنلا َو  ِیف  ْلُخْدَت  الَف  ِراَّنلا  ِیف  ٌِکلاَم  َکَلَخْدَأ  اَذِإ  ُسِماَْخلا  َْتئِش َو 
یهاوخ یم  هچره  ور و  نوریب  ادخ  تیالو  زا  مود ) ) .نک هانگ  یهاوخ  یم  هچره  روخم و  ار  ادخ  ِيزور  هک ) نآ  تسخن  ) .نک هانگ 
هتـشرف هک  یماگنه  مراهچ ) ،) هد ماجنا  یهاوخ  یم  یهانگ  ره  دنیبن و  اج  نآ  رد  ار  وت  ادخ  هک  نک  بلط  ار  یلحم  موس ) ،) نک هانگ 

هک یماگنه  مجنپ ) ) .هد ماجنا  یهاوخ  یم  یهانگ  ره  سپس  نک  رود  دوخ  زا  ار  وا  دنک  تحور  ضبق  ات  دیآ  یم  وت  غارـس  هب  گرم 
،ج راونالا راحب  «. ) . هد ماجنا  یهاوخ  یم  یهانگ  ره  وشم و  شتآ  رد  لخاد  نک و  تمواـقم  دـنک  یم  نآ  دراو  ار  وت  خزود  کـلام 

 ( 75،ص 126،ح 7

كرت يارب  اه  نآ  زا  کی  ره  هک  تسا  راتفرگ  فقوم  جنپ  رد  ناسنا  هک  نیا  نآ  تسا و  هتفر  راک  هب  ینـشور  قطنم  ثیدـح  نیا  رد 
ِناسنا نادـجو  لاح  نیا  اب  ایآ.دـنک  یم  هدافتـسا  وا  قزر  زا  هتـسشن و  ادـخ  تمعن  ناوخ  رـس  رب  ًامئاد  وس  کی  زا  : تسا یفاک  هاـنگ 
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؟ دنک یهانگ  دهد  یم  هزاجا  رادیب 

ناسنا هک  تسین  روآ  مرـش  ایآ.تسا  هدرک  رومأم  وا  ظفح  يارب  ار  یناگتـشرف  ادخ  تسادخ و  یتسرپرـس  تحت  ًامئاد  هک  نیا  رگید 
؟ دزادرپب شیالوم  تیصعم  هب  تظافح  نیا  تحت 

؟ دوش هانگ  بکترم  وا  رضحم  رد  ناسنا  هک  تسین  روآ  مرش  ایآ  تسادخ  رضحم  ، ملاع مامت  هک  نیا  موس 

هـصرع رد  دوش و  یم  حور  ضبق  توملا  کلم  تسد  هب  يزور  دـهاوخن  هچ  دـهاوخب و  هچ  راکهنگ  ناسنا  هک  نیا  مجنپ  مراـهچ و 
کلام رب  ای  دـنک و  تمواقم  گرم  هتـشرف  لباقم  رد  دـناوت  یم  ایآ.درک  دـنهاوخ  تازاـجم  ار  وا  دنـسر و  یم  وا  باـسح  هب  رـشحم 

ادخ نامرف  تفلاخم  هب  اراکـشآ  دهد  یم  هزاجا  دوخ  هب  هنوگچ  دـنیب  یم  اه  نآ  لاگنچ  ریـسا  ار  دوخ  هک  لاح  دـیامن ؟ هبلغ  خزود 
.تسا یفاک  نیقی  هب  ، هانگ زا  ناسنا  نتشادزاب  يارب  روما  نیا  رد  ندرک  رکف  دوش ؟ ناهانگ  عاونا  هدولآ  دزیخرب و 

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said: “The least obligation of Allāh on you is that you should not
make use of His favors for committing sins.{There are a few grades of denial of
favors and of ingratitude. The first is that a person may not be able to appreciate (the
real significance of) a favor. For example, the vision of the eyes, the speech of the
tongue, the hearing of the ears and the movements of the limbs. These are all favors
bestowed by Allāh, but many people do not realize them to be favors and do not
entertain feelings of gratitude, taking them for granted. The second grade is that a
person may see a favor and appreciate it but may not feel grateful for it. The third
grade is that a person may oppose the One Who bestows the favors, going against
His will. The fourth grade is that instead of using the favors granted by Him, a person
may use them in committing sins offensive to Allāh. This is the highest grade of denial

.{ of favors, i.e. of ingratitude

یگدنب تعاطا و  شزرا  : 331 تمکح
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اه همجرت 

یتشد

 . دننک یهاتوک  ناوتان ، مدرم  هک  هاگنآ  داد  رارق  ناکریز  تمینغ  ار  تعاط  ناحبس  يادخ  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 

يدیهش

.نآ رد  دننک  یهاتوک  ناوتان  مدرم  هک  هاگ  نآ  ناکریز  يارب  تسا  هتخاس  یتمینغ  ار  تعاط  ناحبس  يادخ 

یلیبدرا

همه ادخ  يرادربنامرف  زا  نازجاع  ریصقت  دزن  ناکریز  تمینغ  ار  تعاط  دینادرگ  یلاعت  يادخ  هک  یتسردب  دومرف  و 

یتیآ

یم روصق  نآ  نداد  ماجنا  رد  ناناوتان  هک  یماگنه  داد ، رارق  ناکریز  تمینغ  ار  دوخ  تعاط  ناحبس  يادخ  مالـسلا :) هیلع   ) دومرف و 
.دنزرو

نایراصنا

 . داد رارق  ناکریز  تمینغ  دننک  یهاتوک  نآ  زا  اه  هدارا  تسس  یتقو  رد  ار  تعاط  ناحبس  دنوادخ  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

زجاعلا عمج  هزجعلا : .ریصقتلا و  طیرفتلا : و 

يردیک

مثیم نبا 

دوس ادخ  تعاط  دننک .) یم  یهاتوک  نآ  زا  ناوتان  صاخـشا  هک  هاگنآ  هداد ، رارق  كریز  دارفا  دوس  ار  دوخ  تعاط  كاپ  دنوادخ  )
دارفا .تسا  تمینغ  دوخ  زین  تمینغ ، ببـس  تسا و  يورخا  رادـیاپ  تمعن  ثعاب  تعاـط  هک  ور  نآ  زا  تسا  كریز  دارفا  تمینغ  و 

هک یعقوم  ار - نانآ  دـنوادخ  و  دـنرب ، یم  راک  هب  یلمع  یملع و  هتـسیاش  هار  رد  ار  دوخ  شالت  شوه و  هک  دنتـسه  یناسک  كریز 
هیلع  ) ماما .تسا و  هدـینادرگ  صوصخم  تمینغ  نیا  هب  دـنروخ - یم  سوسفا  و  دـنراد ، هتـسیاش  لمع  زا  یهاتوک  روصق و  ناوتاـن ،

.تسا هدومرف  دادملق  نازجاع  دننامه  ار  نانآ  ناگدننکروصق  شهوکن  ماقم  رد  مالسلا )

دیدحلا یبا 
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 . ِهَزَجَْعلا ِطیِْرفَت  َْدنِع  ِساَیْکَْألا  َهَمِینَغ  َهَعاَّطلا  َلَعَج  ُهَناَْحبُس  َهَّللا  َّنِإ  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

 ) فذتـسا دیـصک  سانلا  نم  نولذـخملا  هزجعلا  اهیف  طرف  اذإ  ءالؤه  همینغ  هتعاط  هللا  لـعج  لاـق ع  باـبلألا  ولوأ  ءـالقعلا  ساـیکألا 
و :» ا هدج (  هوق  هتماهـشل و  دلجلا  هصنتقا  هنامرح و  هزجعل و  زجاعلا  هنع  دـعقف  زجاع  رخآلا  دـلج و  امهدـحأ  نیلجرل  .أیهت )  : ّفذتـسا

«. ( هتوق

یناشاک

تمینغ سایکالا ) همینغ   ) ار يرادربنامرف  دـینادرگ  هعاطلا ) لعج   ) یلاعت يادـخ  هک  یتسرد  هب  یلاـعت ) هللا  نا  مالـسلا : هیلع  لاـق  (و 
ار دوخ  تنطف  دننک  یم  لامعتسا  سایکا  هچ  نانم  ترضح  يرادربنامرف  زا  نازجاع  ندرک  ریـصقت  دزن  هزجعلا ) طیرفت  دنع   ) ناکریز

تسا راگدرک  نامرف  هچنآ  رد  دنیامن  یم  ریصقت  هزجع  و  تدابع ، تعاط و  زا  تسا  راوازس  هچنآ  رد 

یلمآ

ینیوزق

لامها و  نازجاع ، ندرک  ریـصقت  تقو  ناهاگاراک  ناکریز و  تمینغ  ار  تعاط  یلاعت  هناحبـس و  قح  تسا  هدـینادرگ  هک  یتسرد  هب 
.نانم دزیا  تعاط  رد  ندومن 

یجیهال

هک قیقحت  هب  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .هزجعلا » طیرفت  دـنع  سایکالا  همینغ  هعاطلا  لعج  هناحبـس  هللا  نا  : » مالـسلا هیلع  لاـق  و 
.تعاط زا  نازجاع  ندرک  ریصقت  دزن  رد  ناکریز  يارب  زا  تمینغ  ار  ندرک  تدابع  تعاط و  تسا  هدینادرگ  هناحبس  يادخ 

ییوخ

رئاس نیب  مهنیب و  تراد  هماع  هکرعمب  يرشبلا  ملاعلا  طیحم  هبش  مالـسلا ) هیلع   ) هناک ینعملا : .بابلالااولوا  ءالقعلا  سایکالا :) : ) هغللا
و هملظلا ، رونلا و  نیب  هکرعم  و  هواقـشلا ، لـها  هداعـسلا و  لـها  نیب  هکرعم  یهف  ضعب ، عـم  مهـضعب  مهنیب  ترج  و  هیوـیحلا ، يوـقلا 

هنوطبلا هناطفلا و  لها  سایکالا  - 1 نیفئاط : یلع  داحلا  كارعلا  عزاـنتلا و  اذـه  یف  نودراولا  دونجلا  و  هاـیحلا ، توملا و  نیب  هکرعم 
نع نوطقاسلا  هزجعلا  .هرمتسملا 2 - هیویحلا  هکرعملا  اذه  یف  مهل  ضرع  فقوم  لک  یف  هللا  هعاط  نوراتخی  نیذلا  مه  مه  و  هیلقعلا ،

: همجرتلا .انهاه  انهاه و  نوطقـسی  مهرما و  یف  نوطرفیف  ءابهلا ، جوهلاب و  طاحملا  یملاعلا  نادـیملا  اذـه  ایاوز  یف  هلوطبلا  هردـقلا و 
.دنا هتخاب  ار  دوخ  هدمآ و  هاتوک  ناناوتان  هک  اجنآ  هتخاس ، ناکریز  تمینغ  ار  دوخ  تعاط  ناحبس  يادخ  هک  یتسار  دومرف :

تمیش تشگ  یناوتان  ار  نالمهم  تمینغ *** دش  قح  تعاط  ار  ناکریز 

يرتشوش

( هفلتخم تاعوضوم  یف  نوتـسلا - لصفلا   ) مهبر یلا  مهنا  هلجو  مهبولق  اوتآ و  ام  نوتوی  نیذـلا  و  : ) یلاعت لاـق  مالـسلا : هیلع  لاـق  و 
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هیف متنک  امب  مکئبنیف  اعیمج  مکعجرم  هللا  یلا  تاریخلا  اوقبتـساف  نوقباـس … ( ) اـهل  مه  تاریخلا و  یف  نوعراـسی  کـئلوا  نوعجار 
انک انا  اولاق  نولءاستی  ضعب  یلع  مهـضعب  لبقا  و  ضرالا ) ءامـسلا و  ضرعک  اهـضرع  هنج  مکبر و  نم  هرفغم  یلا  اوقباـس  نوفلتخت )
یلع یترسح  ای  سفن  لوقت  نا  ( ) میحرلا ربلا  وه  هنا  هوعدن  لبق  نم  انک  انا  مومسلا  باذع  اناقو  انیلع و  هللا  نمف  نیقفشم  انلها  یف  لبق 

(. نیرخاسلا نمل  تنک  نا  هللا و  بنج  یف  تطرف  ام 

هینغم

هـصرفلا نوزهتنی  و ال  نولمهی ، نیذـلا  مهف  هزجعلا  اما  تاریخلا ، لمعل  اـهنومنتغی  و  هصرفلا ، دـئاوف  نوفرعی  نیذـلا  ساـیکالاب  دارملا 
نا کـلذ  لاـثم  و  هیلاـعلا ، ممهلا  باحـصال  همینغ  حـبر و  تـالاحلا  ضعب  یف  نیرـصقملا  ریـصقت  نا  ینعملا  و  حـسنت ، رمت و  نـیح 
الا رصقملل  یش ء  و ال  همارکلا ، ءانثلا و  هل  نوکیف  اهئاضق ، یلا  همهلا  بحاص  ردابیف  سعاقتی ، لقاثتیف و  هجاح  وذ  رـصقملاب  نیعتـسی 

.همادنلا موللا و 

هدبع

مه سیک و  عمج  ساـیکالا  مهلوـقع و  یلع  مهتاوهـش  هبلغل  مهلاـمعا  یف  نورـصقملا  زجاـع  عـمج  هزجعلا  هزجعلا : طـیرفت  دـنع  … 
هیریخلا لامعالا  هیقب  کلذ  یلع  هیلا و  ناسحالا  یف  لقاعلل  همینغ  کلذ  ناک  الثم  ریقف  یلع  هناسحا  فیعضلا  عنم  اذاف  ءالقعلا 

يرفعج

مالسالا ضیف 

تمینغ و ار  تعاط  هداد  رارق  ناحبـس  دـنوادخ  تسا : هدومرف  دـننک ) یهاتوک  یگدـنب  رد  هک  نانآ  شهوکن  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
نآ تعاط  رد  هک  یناسک   ) ناناوتان ندومن  یهاتوک  ماگنه  دنروآ ) یم  اج  هب  هتـسیاش  راک  هکنیا  دنمدرخ   ) ناهاگآ ناکریز و  دوس 

(. دسر یم  اهنآ  هب  هک  تسا  یتمینغ  دوس و  نادنمدرخ  تبظاوم  ناشیا  لامها  ربارب  رد  و  دننام ، ناناوتان  هب  هک  دنیامن  لامها  ردق 

ینامز

، ددرگ یمن  طقاس  یلکـشم  ره  اب  زامن  اصوصخم  تابجاو  مامت  تسا و  بجاو  دنا  هتخانـش  ار  ادخ  هک  یناسک  يارب  ادخ  زا  تعاطا 
دننک یم  نآ  زا  ار  هدافتـسا  رثکادـح  ناهاگآ  هک  تسا  یبابحتـسا  ياهراک  تسا  هتفرگ  رارق  مالـسلا ) هیلع   ) ماما تیانع  دروم  هچنآ 

تمدخ تدابع و  يارب  اهتصرف  زا  يادرب  هرهب  هب  ار  دوخ  نادنمقالع  هلمج  نیا  رد  مالسلا ) هیلع   ) ماما .دندرگ  یم  مورحم  نالبنت  اما 
ناونع هب  ادخ  هک  دنتـسه  اهنیمه  .دنیامن  یم  ار  يرادرب  هرهب  رثکادح  هک  دنتـسه  نادنمدرخ  نیا  تسا و  هدومرف  قیوشت  ادخ  هار  رد 

.تسا هدومرف  دای  ار  نانآ  نادنمدرخ  بابلالا ) ولوا  )

يزاریش دمحم  دیس 

ناف زجاع ، عمج  هزجعلا ) طیرفت  دـنع   ) لقاعلا ینعمب  سیک ، عمج  سایکالا ) همینغ  هعاطلا  لعج  هناحبـس  هللا  نا  : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
همنتغی اغراف ، داهجلا  لاجم  یقب  هتوقب ، هوقلا  وذ  وا  هلامب ، لاملا  وذ  دهاجی  مل  اذاف  هعاطلاب ، نایتالل  لاجملا ، هحـسف  نومنتغی  ءالقعلا 
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.اذکه و  سیکلا ،

يوسوم

ولوا ءالقعلا و  مه  سایکالا  حرـشلا : .رـصقملا  وه  زجاـعلا و  عمج  هزجعلا : .ریـصقتلا  طـیرفتلا : .ءـالقعلا  سیک  عمج  ساـیکالا : هغللا :
هدـئاف تاذ  هکرح  ءالقعلل  لعج  هناحبـس  هللا  ناف  نیلذاختملل  مذ  اضیا  اـهنم و  هدافتـسالا  صرفلا و  ماـنتغا  یلا  هوعد  هذـه  باـبلالا و 
یناوتی رخاتیف و  هیلع  رجوی  یـش ء  لـعفب  هفلکت  نمک  نیلذاـختملا  هزجعلا و  دوعق  تاـظحل  یف  اهنولغتـسی  هدـئاف  مهل و  همینغ  نوکت 

 … هجاح زجاعلل  دوعی  هیلع و ال  رجوی  هیضقیف و  همه  وذ  رخآ  هیلع  مدقیف 

یناقلاط

« .دننک یهاتوک  نآ  رد  ناناوتان  هک  هاگ  نآ  تسا ، هداد  رارق  ناکریز  تمینغ  ار  يرادربنامرف  ناحبس  دنوادخ  »

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

.ِهَزَجَْعلا ِطیِْرفَت  َْدنِع  ِساَیْکَْألا  َهَمِینَغ  َهَعاَّطلا  َلَعَج  ُهَناَْحبُس  َهّللا  َّنِإ 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

راتفگ دنس   ) . .دننک یم  یهاتوک  زاب ) سوه  و   ) ناوتان دارفا  هک  یماگنه  هداد  رارق  ناکریز  تمینغ  ار  دوخ  تعاط  ناحبـس  دنوادخ 
رایخالا ضور  رد  مساق  نبا  ، دـنک یم  لقن  هغالبلا  جـهن  رب  هفاضا  ار  هنامیکح  مالک  نیا  هک  ار  یـسک  اهنت  بیطخ  موحرم  هنامیکح :

(. ،ج 4،ص 252 هغالبلا جـهن  رداصم  ) .تسا هدروآ  « هَرَجَْفلا «،» هَزَجَْعلا » ياج هب  هدرک و  رکذ  ار  نآ  يرـصتخم  توافت  اب  هک  دـناد  یم 
مالسلا هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  زا  يا  هبطخ  نمـض  ار  هلمج  نیا  ،ج 32  راونالا راحب  رد  هللا  همحر  یـسلجم  همالع  هک  مینک  یم  هفاضا 

زا لقن  هب  ،ج 32،ص 404، راونالا راحب  « .) ...ِِهتَدابِِعل ْمُکَقَلَخ  ِِهنیدـِب َو  ْمُکَمَرْکأ  ْدَـق  َهّللا  َّنِإ  : » تسا نیا  شزاغآ  هک  تسا  هدرک  لـقن 
( ( ،ص 113 نیفص هعقو 

ناکریز تمینغ 

ناحبـس دـنوادخ  :» دـیامرف یم  هدرک و  راکدـب  نازجاع  عیطم و  نادنمـشوه  نایم  يا  هسیاقم  ینارون  مالک  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
َهَعاَّطلا َلَعَج  ُهَناَْحبُـس  َهّللا  َّنِإ  ( ؛» دننک یم  یهاتوک  زاب ) سوه  و   ) ناوتان دارفا  هک  یماگنه  هداد  رارق  ناکریز  تمینغ  ار  دوخ  تعاط 

( . ِهَزَجَْعلا ِطیِْرفَت  َْدنِع  ِساَیْکَْألا  َهَمِینَغ 

ضور باتک  رد  نینچمه  نیفـص و  باتک  هخـسن  رد  ، هدـش رکذ  ِهَزَجَْعلا » ِطیْرفَت  َدـْنِع   » هغالبلا جـهن  ياه  هخـسن  بلاغ  رد  هک  نیا  اب 
یم هسیاقم  نارجاف  اب  ار  ناعیطم  ، مالـسلا هیلع  ماما  اریز  ، تسا ریبعت  نیمه  زین  رت  بسانم  هدـمآ و  ِهَرَجَْفلا » «،» ِهَزَجَْعلا » ياـج هب  راـیخالا 

رب دنزادرپ و  یم  سفن  ياوه  ناطیش و  رکشل  اب  هزرابم  هب  نادنمشوه  هک  دروآ  یم  باسح  هب  یگنج  هنحص  ار  ناهج  ییوگ  دیامرف 
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یلو ؛ تسا راگدرورپ  نامرف  تعاطا  دوش  یم  اـه  نآ  بیـصن  زاـس  تشونرـس  گـنج  نیا  رد  هک  یتمینغ  دـنوش و  یم  زوریپ  اـه  نآ 
تسد زا  ار  زیچ  همه  دنروخ و  یم  تسکـش  سفن  ياوه  ناطیـش و  ربارب  رد  نادیم  نیا  رد  دننک و  یم  یهاتوک  نارجاف  اه و  ناوتان 

.داد دنهاوخ  فک  زا  ار  راگدرورپ  تایانع  نامیا و  رمع و  ياه  هیامرس  هکلب  دنروآ  یمن  تسد  هب  یتمینغ  اهنت  هن.دنهد  یم 

يا هبطخ  تفر و  ربنم  زارف  رب  نیفص  هعقو  زا  شیپ  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  ، دش هراشا  هبطخ  دنس  رکذ  ماگنه  هب  هک  هنوگ  نامه 
: دومرف سپس  دروآ و  ياج  هب  ار  یهلا  يانث  دمح و  درک و  داهج  هب  توعد  ار  نانآ  دناوخ و  مدرم  يارب 

ِمالْـسِْإلا َساَْرمَأ  َلَعَج  َهَّللا  َّنَأ  اوُمَلْعا  ُهَدوُعْوَم َو  اوُزَّجَنَت  اَِهئاَدَأ َو  ِیف  ْمُکَـسُْفنَأ  اُوبِْـصنَأَف  ِِهتَداَبِِعل  ْمُکَقَلَخ  ِِهنیِِدب َو  ْمُکَمَرْکَأ  ْدَـق  َهَّللا  َّنِإ  »
اَهِدَوْسَأ َو َْرمَأ  ُْتلَمَح  ْدَـق  ِهَزَجَْعلا َو  ِطـیِْرفَت  َدـْنِع  ِساَـیْکَْألا  َهَمِینَغ  ِّبَّرلا َو  اَـضِر  ِسُْفنَأـْلا َو  َّظَـح  َهَعاَّطلا  َلَـعَج  َُّمث  ًهَقِیثَو  ُهاَرُع  ًهَنِیتَم َو 

دوخ نیاربانب  ، دیرفآ دوخ  تفرعم ) و   ) تدابع يارب  تشاد و  یمارگ  مالـسا ) نید   ) شنید اب  ار  امـش  ادـخ  هَّللِاب ؛ اَّلِإ  َهَُّوق  اَهِرَمْحَأ َو ال 
هتسباو نآ  هب  نییآ  نیا  همیخ  هک   ) مالسا ياه  نامسیر  دینادب  دیرمشب و  ملسم  ار  یهلا  هدعو  دینک و  هفیظو  نیا  يادا  يارب  هدامآ  ار 

راگدرورپ و تیاضر  بجوم  اه و  ناسنا  هرهب  ار  تعاطا  دنوادخ ، سپس.دراد  ماکحتـسا  نانآ  ياه  هریگتـسد  تسا و  مکحم  تسا )
و  ) تسوپ خرـس  تسوپ و  هایـس  زا  معا  ار  امـش  روما  نم.اه  ناوتان  نازجاع و  یهاـتوک  ربارب  رد  ، تسا هداد  رارق  نادنمـشوه  تمینغ 

نایماش اب  دربن  نادیم  يوس  هب  تکرح  روتسد  سپـس  ) .تسین راگدرورپ  هلیـسو  هب  زج  یتردق  توق و  مراد و  هدهع  رب  تسوپدیفس )
 ( ،ج 32،ص 404 راونالا راحب  («. ). داد اه  نآ  هب  ار  شِک  ندرگ 

مئانغ نامه  نآ  دودـحم  يانعم.تسا  دودـحم  يانعم  کی  عیـسو و  يانعم  کـی  ياراد  تمینغ  هک  تسا  هجوت  ناـیاش  زین  هتکن  نیا 
دمآرد هنوگره  نآ  عیـسو  يانعم  دـتفا و  یم  ناحتاف  تسد  هب  اه  نآ  لاوما  زا  نمـشد  تسکـش  ماـگنه  هب  هک  ییایـشا  ؛ تسا یگنج 
ربمغیپ زا  یتیاور  رد  ًـالثم.دوش  یم  قـالطا  زین  يونعم  بهاوم  هب  هاـگ  یتح  دوش  لـصاح  یقیرط  ره  زا  هک  تسا  يا  هظحـالم  لـباق 

: تسا هدمآ  رذوبا  هب  باطخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا 

َْلبَق َکَتاَیَح  َِکْلغُش َو  َْلبَق  َکَغاَرَف  َكِْرقَف َو  َْلبَق  َكاَنِغ  َکِمْقُس َو  َْلبَق  َکَتَّحِـص  َکِمَرَه َو  َْلبَق  ََکباَبَـش  ٍسْمَخ  َْلبَق  ًاسْمَخ  ِْمنَتْغا  »
زا لبق  ار  يزاین  یب  يرامیب و  زا  لبق  ار  یتمالس  يریپ و  زا  شیپار  تا  یناوج  : رامـشب تمینغ  زیچ  جنپ  زا  شیپ  ار  زیچ  جنپ  َِکتْوَم ؛

 ( ،ج 78،ص 173 راونالا راحب  «. ) . گرم زا  لبق  ار  تایح  اه و  يراتفرگ  زا  شیپ  ار  تغارف  رقف و 

رد تسا  یگنج  مئاـنغ  ياـنعم  هب  اـهنت  تـمینغ  دـننک  یم  روـصت  هـک  یناـسک  نیارباـنب  ، تـسا ناوارف  تاـیاور  رد  ریبـعت  نـیا  لاـثما 
.تسا هدرمش  نادنمشوه  تمینغ  ار  تعاطا  ، ترضح هک  تسا  ثحب  دروم  هنامیکح  مالک  اعدم  نیا  دهاوش  زا  یکی.دنهابتشا 

نودب يزیچ  هب  نتفای  یـسرتسد  يانعم  هب  « ْمنُغ :» دیوگ یم  برعلا  ناسل  ، دـنا هدرک  هراشا  انعم  نیا  هب  هدرتسگ  روط  هب  زین  تغل  بابرا 
.دیآ تسد  هب  تمحز  نودب  هک  تسا  يزیچ  يانعم  هب  تمینغ  هک  تسا  هدمآ  سورعلا  جات  رد  تسا  تقشم 

ياـنعم هب  « مَنَغ » هشیر زا  ار  تـمینغ  هـک  نآ  زا  سپ  بـغار  تادرفم  باـتک  رد  هدـش و  رکذ  اـنعم  نـیمه  هـب  تـمینغ  زین  سوماـق  رد 
اه نآ  ریغ  ای  دـشاب  نانمـشد  يوس  زا  هاوخ  دـبای  تسد  نآ  هب  ناسنا  هک  يزیچره  رد  هژاو  نیا  سپـس  : دـیوگ یم  هتـسناد  دنفـسوگ 

.تسا هدش  قالطا 
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يدمآرد ره  میدقتعم  مینک و  یم  ریسفت  نآ  ماع  موهفم  هب  هدرک  نایب  ار  سمخ  مکح  هک  ار  تمینغ  هیآ  نآرق  رد  ام  لیلد  نیمه  هب 
.تسا هدمآ  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تایاور  رد  هک  هنوگ  نامه  ، دوش یم  لماش  ار 

هک ینارجاف  نینچمه  تسا و  يرکف  ِناوتان  زجاع و  صخش  نآ  ربارب  رد  تسا و  لقاع  صخـش  يانعم  هب  « سِّیک » عمج سایکا »  » هژاو
ار ادـخ  تعاطا  دـشاب  رایـشوه  لقاع و  ناسنا  رگا  هک  تسا  نیا  مالـسلا  هیلع  ماما  دوصقم  نیاربانب  دنـشیدنا ، یمن  اهراک  تبقاـع  هب 

نادان دارفا  ، سکع هب.ترخآ  رد  تاـجن  بجوم  مه  تساـیند و  رد  يزوریپ  تزع و  يدـنموربآ و  ببـس  مه  هک  درمـش  یم  تمینغ 
.تسا ترخآ  رد  تراسخ  مه  ایند و  رد  تلذ  هیام  مه  هک  دنهد  یم  حیجرت  ار  روجف  تیصعم و 

نادنمشوه مئانغ 

نآ مامت  هدش و  هراشا  - تسا هدمآ  الاب  هنامیکح  مالک  رد  هچنآ  رب  هوالع  «- سایکالا همینغ  » ناونع هب  زیچ  دنچ  هب  مالسا  ثیداحا  رد 
.تسا مکحلا  ررغ  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  زا  اه 

: دیامرف یم  هلمج  زا 

«. تسا شناد  ملع و  هب  طوبرم  ياه  ثحب  نادنمشوه  تمینغ  ِهَمْکِْحلا ؛ ُهَسَرادُم  ِسایْکْألا  ُهَمِینَغ  »

: دیامرف یم  زین 

«. تسا نادنمشوه  تمینغ  راگدرورپ  نامرف  تعاطا  ِسایْکْألا ؛ ُهَمینَغ  ُهَعاّطلا  »

.تسا توافتم  ظافلا  رد  دنچ  ره  ، دراد تهابش  ثحب  دروم  زیمآ  تمکح  مالک  اب  اوتحم  رظن  زا  هلمج  نیا 

: دیامرف یم  هک  نیا  رگید 

«. تسا ناقمحا  ترسح  نادنمشوه و  تمینغ  ، تورث نتفر  تسد  زا  یقْمُْحلا ؛ ُهَرْسَح  ِسایْکْألا َو  ُهَمینَغ  ینِْغلا  ُتْوَف  »

قوقح نتخادرپ  ، يرادـهگن ؛ دراد هارمه  هب  یمیظع  تالکـشم  یلو  ؛ تسا بولطم  دوخ  تاذ  دـح  رد  هچرگ  تورث  هک  نیا  هب  هراشا 
رمع زا  یمیظع  شخب  هک  اه  يراکهدب  اه و  يراک  بلط  نایز و  دوس و  هب  طوبرم  تابساحم  نادوسح و  دسح  لمحت  نآ و  هیعرش 

.تسا تورث  هب  طوبرم  یمهم  لکشم  مادکره  ، دریگ یم  ار  ناسنا 

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said: “When the disabled fall short of performing acts of
obedience to Allāh, the Glorified One, it is a good opportunity given by Allāh for the

.” intelligent people to perform such acts
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يربهر تّیلوؤسم  : 332 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ِهِضرَأ ِیف  ِهّللا  ُهَعَزَو  ُناَطلّسلا  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

 . تسوا نیمز  رد  ادخ  نابساپ  یمالسا ، مکاح  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 

يدیهش

.وا نیمز  رد  تسادخ  نانابساپ  نامکاح  تردق 

یلیبدرا

وا نیمز  رد  یصاعم  زا  ار  ناگدنب  ادخ  بناج  زا  ناگدنراد  زاب  لداع  ناطلس 

یتیآ

.دنکیم يریگولج  نید  اب  تفلاخم  زا  هک  یمکاح  عزاو ،»  » عمج هَعَزَْولا :

نایراصنا

 . دنا نیمز  رد  دنوادخ  نانابساپ  نامکاح  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

.عمجلا انهه  هب  دارملا  ردصملاک و  وه  هجحلا و  ناطلسلا : .عفادلا و  فاکلا  وه  عزاولا و  عمج  هعزولا : و 

يردیک

.عمجلا انهاه  هب  دارملا  ردصملاک و  وه  لیق : و  سنجلا ، ناطسلاب  دارا  هللا : هعزو  ناطلسلا 
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مثیم نبا 

هب ات  تسا  هداد  رارق  نیمز  رد  ار  نامکاح  لاعتم  دـنوادخ  ینعی  نیمز .) يور  رد  دـنیادخ  نانابـساپ  ناـهاشداپ  ، ) عناـم عدار و  عزاو :
.تسا لداع  ناطلس  مالسلا ) هیلع   ) ماما دوصقم  دراد : زاب  مولظم ) زا  ملظ  عفد  دننام   ) دهاوخ یم  هک  ار  هچنآ  اهنآ  هلیسو ي 

دیدحلا یبا 

 . ِهِضْرَأ ِیف  ِهَّللا  ُهَعَزَو  ُناَْطلُّسلا  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

.هعزو نم  سانلل  دب  اولاق ال  اریثک  ینعملا  اذه  لیق  دق  هلتق و  لتاق و  لثم  هعزو  عمجلا  هنم و  عناملا  هنع و  فاکلا  ءیشلا  نع  عزاولا 

 . نافع نب  نامثع  یلإ  هظفللا  هذه  بسنت  نآرقلاب و  هنع  عزی  امم  رثکأ  ناطلسلاب  نیدلا  نع  هللا  عزی  ام  لیق  و 

فئارطلا هعومجم  نمض  هناوید 10( ، يدوألا هوفألل  اوداس (  مهلاهج  اذإ  هارس  مهل و ال  هارـس  یـضوف ال  سانلا  حلـصی  رعاشلا ال  لاق 
(.( . هیبدألا

.الداع ناک  نإ  فیعضلا و  ناطلسلا  نم  کلملل  هیعرلل و  ریخ  املاظ  ناک  نإ  رهاقلا و  ناطلسلا  لاقی  ناک  و 

ناطلسلا دارأ  هریسفت  یف  اولاق  هرقبلا 251 ) . هروس  ُضْرَْألا (  ِتَدَسََفل  ٍضْعَِبب  ْمُهَضَْعب  َساّنلا  ِهّللا  ُْعفَد  َْول ال  هناحبس َو  هللا  لاق  و 

یناشاک

لهاج دنا  هدنرادزاب  ادخ  بناج  زا  ینعی  دنیادخ - ناگدنرادزاب  لداع  نیطالـس  هضرا ) یف  هللا  هعزو  ناطلـسلا  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
رهق و نآ  هک  تسا  يردصم  ینعم  ناطلس  هب  دارم  هک  دننآرب )  ) دننیآرب نیحراش  زا  یـضعب  .نایـصع  باکترا  زا  نیمز  رد  ار - لفاغ 
رد تسا و  فوذحم  ادتبم  ردص  عدار و  ینعم  هب  تسا  عازو )  ) عمج هعزو )  ) هدش و عقاو  عمج  هغیـص  هب  واربخ  اذهلف  .تسا  تردـق 

حرـش رد  مثیم  نبا  .دنیادخ و  ناگدنرادزاب  تردـق ، رهق و  تنطلـس و  نابحاص  ینعی  هللا ) هعزو  ناطلـسلا  ووذ   ) هک تسا  ریدـقت  نیا 
عونمم دشابن  ناطلـس  رگا  هک  تسا  جهن  نیا  رب  وا  داریا  هجو و  نیا  زا  تسا  حـضوا  هک  تسه  رگید  یهجو  نم  دزن  هک  هدروآ  دوخ 

عنم هک  یعدار  یعزاو و  ناشیا  زا  کی  ره  هب  دشاب  لکوم  هک  هجو  نیا  هب  الا  مراحم  كاهتنا  یـصاعم و  باکترا  زا  نامدرم  دـنوشن 
عیمج هعزو  نوچمه  سپ  نایـصع ، زا  ناشیا  عنم  ناـمدرم و  عیمج  فک  رد  تسا  یفاـک  ناطلـس  نوچ  یـصاعم و  نآ  زا  ار  وا  دـنک 
ماقم رد  وا  مایق  وا  تسایس  تبیه و  لامک  تهج  هب  هضرا ) یف  هللا  هعزو  ناطلسلا   ) دوش هتفگ  هک  دشاب  حیحص  ذئنیحف  دشاب  نامدرم 

وا لامک  تهج  زا  هتفگ  تما  ار  میهاربا  هچ  هما ) ناـک  میهاربا  نا  : ) هک یلاـعت  هناحبـس و  لوق  تسا  نیا  لـثم  .ناـعدار و  ناـعذاو و 
.اوقت ملعرد و 

یلمآ

ینیوزق

.تسا عزاو )  ) عمج هعزو )  ) دننک قالطا  نامرف  بحاص  کلم و  ینعم  هب  مه  توق و  هبلغ و  ینعی  ردـصم )  ) ینعم هب  ناطلـس )  ) ظفل
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( هعزو  ) عمج دیامن و  تسارح  ناشیا  لاح  حالـص  و  دنک ، عنم  رگیدکی  رارـضا  هبلاغم و  زا  ار  مدرم  هک  یعار  عنام و  سیاس و  ینعی 
.دوب ار  مدرم  تاقبط  هنوگره  روج و  رورـش و  عائنا  زا  تسا  رایـسب  عفد  عنم و  ار  قلخ  ناطلـس  بناـج  زا  هک  تسنآ  راـبتعا  هب  ربخ ) )

و دننام ، یم  ظوفحم  مه  طلست  بلغت و  ررض  زا  نمحر  دابع  ناشیا  هب  نیمز  رد  دنیادخ  ناگدنرادزاب  نامرف  بحاص  ناطلس و  ینعی 
نایهام وچمه  ار  رگیدمه  دشابن  نایمدآ  رد  مکح  ذـفان  ناطلـس  رگا  هک  تسا  ققحم  .دـندرگ  یم  عونمم  رگیدـکی  تراغ  لتق و  زا 
یماما دورب  ناهج  زا  تعیرـش  بحاص  يربمغیپ  نوچ  اـضیا  دناتـسب و  وا  دـنزرف  نز و  هکلب  دربب  فیعـض  لاـم  يوق  دـنروخب ، اـیرد 
دعاوق دودح و  و  درادهگن ، تعیرش  نید و  نآ  ات  دشاب  تجاح  ناطلس  دوجو  هب  هتبلا  دشابن  ادیپ  نیمز  رد  نامرف  تفالخ و  بحاص 

دـننیگن و ود  نوچ  يربمغیپ  یهاش  درخ  دزن  دـیوگ : رعاش  و  ناماوت ) نیدـلا  کلملا و   ) دـنا هتفگ  ور  نیا  زا  دـیامن و  تظفاـحم  نآ 
عزی امم  رثکا  ناطلـسلاب  هللا  عزی  ام  لیق : دق  و   ) دـنا هداز  بسن  لصا و  کی  ود ز  نیک  دـنا  هدازآ  هک  تسا  اهنآ  هتفگ  يرتشگنا  کی 

، دندنب هن  مولظم  زا  ملاظ  تسد  هک  ریاج  كولم  ضعب  هن  دوب  نیدتم  فصنم و  نیطالس  لداع و  ناهاش  تفص  نیا  نکیلو  نآرقلاب )
تیامح و یهلا  ياهتوق  و  دـندرگن ، عناـم  عرـش  دودـح  نید و  ماـکحا  تفلاـخم  زا  ار  مدرم  و  دنناتـسن ، يوق  زا  فیعـض  فاـصنا  و 

رود کناب  ود  نیدب  دزیماین  ات  تسا  ایلوا  نابساپ  ناطلـس  کناب  تسا  ایقـشا  ناب  هلک  ناوید  کناب  دیوگ : يولوم )  ) دنیامنن تسارح 
روش رحب  اب  شوخ  رحب  زا  يا  هرطق 

یجیهال

رد دناادخ  ياه  هغوراد  ناگدننک و  عنم  ناهاشداپ  هک  مالسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .هضرا » یف  هللا  هعزو  ناطلسلا  : » مالسلا هیلع  لاق  و 
.ادخ نیمز 

ییوخ

یلاعت هللا  نا  يا  مثیم : نبا  لاق  ینعملا : .هلتق  لـتاق و  لـثم  هعزو ، عمجلا  هنم و  عناـملا  و  هنع ، فاـکلا  یـشلا ء : نع  عزاولا ) : ) ینعملا
و هردقلل ، قواسملا  يردصملا  هانعمب  ناطلسلا  نوکی  نا  نکمی  لوقا : .لداعلا  ناطلسلا  دارا  هعنم و  دیری  ام  هب  عنمیل  هضرا  یف  هعضو 

.تسنابهگن ادخ  نیمز  رد  ناطلس  همجرتلا : .اضعب  اهضعب  رهقل  هعنام  هعزا و  تانئاکلا و  یلع  یلاعت  هتردق  نا  دوصقملا 

نآ تسنیا و  یناریو  عنام  نامسآ *** نیمز و  رد  قح  تردق 

يرتشوش

سانلل دبال  اولاقف : ریما ) نم  سانلل  دبال  (: ) مالسلا هیلع   ) هلوق ریظن  وه  هضرا ) یف  هللا  هعز  ناطلسلا و  : ) ثلاثلا یف  مالـسلا ) هیلع   ) هلوق
لـصفلا  ) دری و  هحلـصیف ، برحلا  یف  فصلا  مدـقتی  يذـلا  عزاولا : هرهمجلا :)  ) یف .مهنع و  داـسفلا  لـها  فـکی  نم  يا : هعزو ، نم 

: هعزولا هیاهنلا :)  ) یف .منغلا و  نع  بئذـلا  فکی  هنال  اعزاو  بلکلا  یمـسی  .هزکرم و  یلا  مدـقتملا  نیقراملا ) یف  نوثالثلا - ثلاثلا و 
و همئاق ، قوس  و  لداع ، ضاق  و  رهاق ، ناطلـس  ءایـشا : هسمخ  هیف  سیل  دـلبب  لزنن  ال  يرـسک : لاـق  یبیتقلا ) نویع   ) یف .عزاولا و  عمج 

نم ضرالا و  هایح  ءامسلا و  تاکرب  هللا و  ایقس  وه  يذلا  ثیغلا  لثم  هعفانم ، بنج  یف  ناطلسلا  راضم  لثم  .راج و  رهن  و  ملاع ، بیبط 
امک رکب - یبال  رمع  لاقف  هامدا ، رکب و  یبال  ظلغا  لجر  فنا  هریغملا  رسک  و  اذه ، .ناینبلا  هل  یعادتی  رفـسلا و  هب  يذاتی  دق  و  اهیلع ،
لتق امل  دـیلولا  نب  دـلاخ  عم  هلمع  ریظن  وه  تلق : .کسماف  هللا  هعزو  نم  صقا  انا ال  لاقف : .هفناب  اذـه  نم  اذـه  صقا  هیاهنلا :- )  ) یف
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.هللا هلس  افیس  دمغا  ال  لاقف : .دلاخ  نم  دقا  رمع : هل  لاقف  املظ ، هریون  نب  کلام 

هینغم

دبال ینعملا  و  عدارلا ، رجازلا  وه  و  عزاولا ، عمج  هعزولاب  يا  عمجلاب  هنع  راـبخالا  حـص  اذـل  و  مومعلل ، ناطلـسلا  یف  مـاللا  فلـالا و 
اذـه قفتی  و ال  لداعلا .) ناطلـسلا  مامالا  دارا  : ) مثیم لاق  .یـضوفلا و  تمع  ماظنلا و  لتخا  الا  هرئاـج و  وا  هلداـع  هطلـس  نم  عمتجملل 

نم فیعـضلل  هب  ذـخوی  و  لبـسلا ، هب  نمات  و  ودـعلا ، هب  لتاقی  ..رجاف  وا  رب  ریما  نم  ساـنلل  دـبال  : ) هبطخلا 40 یف  ءاـج  اـم  عم  لوقلا 
(. يوقلا

هدبع

ناطلسلا یف  لا  نال  عمجلاب  رابخالا  هعیرـشلا و  هفلاخم  نم  عنمی  مکاحلا  وه  عزاو و  عمج  کیرحتلاب  هعزولا  هضرا : یف  هللا  هعزو  … 
سنجلل

يرفعج

مالسالا ضیف 

ره ندـناسر و  رازآ  زا  ار  مدرم  هک   ) نیمز رد  دـنیادخ  نانابـساپ  ناـهاشداپ  تـسا : هدوـمرف  ناـهاشداپ ) هراـبرد   ) مالـسلا هـیلع  ماـما 
زا دوش و  یم  لماش  ار  ناهاشداپ  همه  هک  تسا  سنج  مال  فلا و  ناطلسلا  مال  فلا و  .دنیامن و  یم  يریگولج  رگیدکی  هب  يدنسپان 

(. نابساپ مکاح و  ینعی  تسا  عزاو  عمج  هک  هدومرف  هعزو  ار  نآ  ربخ  ور  نیا 

ینامز

اب هزراـبم  نیمولظم و  زا  عاـفد  تاـفارحنا ، زا  يریگولج  نازابرـس ، زا  ندـید  ناـس  روما ، میظنت  ياـنعم  هب  تغل  رظن  زا  هعزو )  ) هلمک
رتبسانم ادخ  نیناوق  ظفاح  يانعم  هب  هعزو )  ) تسا یهلا  نیناوق  هب  هجوت  حیضوت و  ماما  فده  هک  اجنآ  زا  یلو  تسا  هدمآ  نارگمتس 

نیمز درک  یمن  يریگولج  رگید  هتسد  ملظ  زا  يا ، هتسد  هلیسوب  ادخ  رگا  : ) دیوگ یم  هک  هیآ  نیا  هرابرد  نیرـسفم  زا  یـضعب  .تسا 
زا ار  نیمز  نانآ  نداد  رارق  رگیدکی  ربارب  رد  نارادمتسایر و  يورین  هلیسوب  ادخ  هک  تسا  نیا  روظنم  تسا  هتفگ  دش )، یم  یشالتم 

هفرط کی  هاگره  دوش ، هفاـضا  رـشب  یبیرخت  يورین  ردـق  ره  هک  درادـن  يدـیدرت  بلطم  نیا  .دـهد  یم  تاـجن  بارطـضا  بوشآ و 
ولج يواسم  روطب  اه  ههبج  مامت  رد  یبیرخت  يورین  هاـگره  یلو  دـناشک  یم  ناـهج  نتخاـس  دوباـن  هب  ار  زوریپ  فرط  رورغ ، دـشاب ،

.تسا رتشیب  ناهج  ياقب  یگدنز و  همادا  دیما  دورب 

يزاریش دمحم  دیس 

مکاحلا ینعمب  عزا  عمج و  هللا ) هعزو   ) اعمج هعزو ) ) لا ظفلب  ربخلا  هل  یج ء  اذل  سنجلا و  هب  دارملا  ناطلـسلا ) : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
.یصاعملا ماثالا و  نع  سانلا  عنمی  ملسملا  مکاحلا  ناف  هضرا ) یف   ) عناملا
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يوسوم

ناطـسلا و عناملا ، یفاکلا و  هانعم  لتاق و  هلتق و  لثم  عزاولا  نم  هعزولا  حرـشلا : .مکاحلا  وه  عزاو و  عمج  کـیرحتلاب  هعزولا : هغللا :
برـضی هناف  یهن  امع  ایهتنم  هللا  رماب  الماع  الداع  ایوق  ناک  اذا  اصوصخ  تافلاخملا و  نع  مهعنمی  هاصعلا و  عدری  يذـلا  وه  مکاحلا 

 … اهدولج یلع  الا  فاخت  سانلا ال  هماع  نا  مارحلل و  بکترم  قحلل  فلاخم  لک  دی  یلع  دیدح  نم  دیب 

یناقلاط

« .تسوا نیمز  رد  دنوادخ  نانابساپ  نامکاح  تردق  »

هلمج زا  تسا ، هدـش  هتفگ  رایـسب  نخـس  ینعم  نیا  رد  تسا و  هدـنرادزاب  ینعم  هب  عزاو  عـمج  هـعزو  دـیوگ : یم  دـیدحلا  یبا  نـبا 
اب هک  تسا  هچنآ  زا  شیب  دراد  یم  زاب  نید  زا  نامکاح  تردـق  اب  دـنوادخ  هچنآ  تسا : هتفگ  هک  تسا  نافع  نب  ناـمثع  هب  بوسنم 

تسا يرگداد  مکاح  زا  رتهب  مدرم  روشک و  يارب  دشاب ، رگمتس  دنچ  ره  هریچ  مکاح  تسا : هدش  هتفگ  .دراد و  یم  زاب  نآ  زا  نآرق 
.دشاب ناوتان  هک 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

.ِهِضْرَأ ِیف  ِهّللا  ُهَعَزَو  ُناَْطلُّسلا 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

دّیـس زا  سپ  شیپ و  يدایز  عمج  ار  هنامیکح  راتفگ  نیا  هنامیکح : راـتفگ  دنـس   ) . .تسوا نیمز  رد  یهلا  رادـساپ  لداـع )  ) ناـطلس
مالسلا هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  هک  يا  همان  نمـض  ، نیفـص باتک  رد  ، محازم نب  رـصن  هلمج  زا  ؛ دنا هدروآ  دوخ  ياه  باتک  رد  یـضر 

نیبیرغلا و نیب  عمجلا  رد  يورِه  نینچمه  ، ایتفلا هلاسر  رد  ظـحاج  دـننام  يرگید  هورگ  تسا و  هدروآ  ، هتـشون شنایرکـشل  هب  ار  نآ 
ُعَزَی ْنَم  : » تسا نینچ  ، نآ تسین و  قوف  هنامیکح  مـالک  هب  تهابـش  یب  اوتحم  رظن  زا  هک  دـنا  هدرک  لـقن  یثیدـح  هیاـهن  رد  ریثا  نبا 

(( ،ج 4،ص 253 هغالبلا جهن  رداصم  « .) َنآرُْقلا ُعَزَی  ْنَّمِم  َرَثْکأ  َناْطلُّسلا 

لداع ناطلس  شقن 

؛» تسوا نیمز  رد  یهلا  رادـساپ  لداع )  ) ناطلـس :» دـیامرف یم  دراد و  هراشا  یمهم  هتکن  هب  هنامیکح  راتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
( . ِهِضْرَأ ِیف  ِهّللا  ُهَعَزَو  ُناَْطلُّسلا  )

زواـجت ناـملاظ و  ملظ  ناـهانگ و  اـه و  یناـمرفان  زا  يریگولج  يارب  ییاـهنت  هب  یهلا  تاروتـسد  نیناوـق و  دوـجو  هک  نیا  هب  هراـشا 
لداع مکاح  تردـق  نآ  درادزاب و  دوخ  راک  زا  ار  فلختم  دارفا  هک  تسا  مزـال  يا  هدـنرادزاب  يورین  هکلب  ، تسین یفاـک  نازواـجتم 

.تسا
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ناطیش هطلس  ؛ » َنوُکِرْشُم ِِهب  ْمُه  َنیِذَّلا  ُهَنْوَّلَوَتَی َو  َنیِذَّلا  یَلَع  ُُهناْطلُس  امَّنِإ   » هیآ دننام  ؛ دیآ یم  هطلس  تردق و  يانعم  هب  مه  « ، ناطلـس »
و هیآ 100 ) ، لحن («. ) . دننک یم  يوریپ  ناطیش  زا  (و  .دنوش یم  كرـشم  ادخ  هب  دنا و  هتفریذپ  ار  وا  تیالو  هک  تسا  یناسک  رب  اهنت 

دنتشاد فالتخا  مه  اب  نایعیش  زا  رفن  ود  هک  تسا  هدمآ  هلظنح  نب  رمع  تیاور  رد  هچنآ  دننام  ؛ تردق بحاص  يانعم  هب  مه 

ماما هک  ،ج 1،ص 67،ح 10 )  یفاک «. ) . دندرب وا )  ) ِهاضق دزن  ناطلـس و  دزن  ار  يرواد  اه  نآ  ِهاَضُْقلا ؛ َیلِإ  ِناَْطلُّسلا َو  َیلِإ  اَمَکاَحَتَف  »
.دومرف رداص  حیحص  يرواد  يارب  يروتسد  سپس  تسین  یتسرد  راک  : دومرف مالسلا  هیلع 

یهلا رادساپ  وا  :» دیامرف یم  اریز  ، تسا تردق  بحاص  نامه  ، ثحب دروم  هنامیکح  مالک  رد  ناطلـس  هژاو  زا  روظنم  هک  تسا  نشور 
«. تسا نیمز  رد 

: دومرف هک  دشاب  الوم  رگید  مالک  موهفم  نامه  شموهفم  ات  تسا  یتردق  بحاص  ره  يانعم  هب  اج  نیا  رد  « ناطلس » ایآ لاح 

هاوخ دنـشاب  هتـشاد  یتسرپرـس  ریما و  دـیاب  مدرم  ُِرفاَْکلا ؛ اَهِیف  ُِعتْمَتْـسَی  ُنِمْؤُْملا َو  ِِهتَْرمِإ  ِیف  ُلَمْعَی  ٍرِجاَـف  ْوَأ  ٍَّرب  ٍریِمَأ  ْنِم  ِساَّنِلل  َّدـُب  ـال  »
رتهب جرم  جره و  تیمکاح  وا و  ندوبن  زا  رجاف  ریما  دوجو  دشابن  لداع  راکوکین و  مکاح  هب  یـسرتسد  رگا  اریز   ) دب ای  دـشاب  بوخ 

هبطخ 40) ، هغالبلا جهن  «. ) . دوش دنم  هرهب  يدام  بهاوم  زا  رفاک  دزادرپب و  شیوخ  راک  هب  نمؤم  شتموکح ، رد  هک  يریما  تسا )

مدرم يارب  ار  تینما  دوش  یم  هک  اج  نآ  ات  دـنراچان  شیوخ  تموکح  همادا  يارب  دـساف  ياـه  تموکح  یتح  هک  تسا  لومعم  هتبلا 
.تسا رتهب  ناشمدع  زا  ناشدوجو  نیاربانب  ، دننک يریگولج  ناملاظ  رگید  زا  دنشوکب و  مدرم  يدام  هافر  رد  يدح  ات  دننک و  مهارف 

( یهلا رادساپ  «) ِهّللا ُهَعَزَو  » هب ریبعت  مالسلا  هیلع  ماما  اریز  ، تسا لداع  ناطلس  اج  نیا  رد  ناطلـس  زا  روظنم  هک  تسا  نیا  رگید  لامتحا 
.دسر یم  رظن  هب  رت  کیدزن  لامتحا  نیا.درادن  یبسانت  شندوب  رگدادیب  ملاظ و  اب  ادخ  هب  وا  باستنا  هدرک و 

: میناوخ یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  یثیدح  رد  ور  نیازا 

،ج 72،ص 354،ح 69) راونالا راحب  «. ). تسا نیمز  رد  دنوادخ  هیاس  ناطلس  ضْرَْألا ؛ ِیف  ِهَّللا  ُّلِظ  ُناَْطلُّسلا  »

: تسا هدمآ  ترضح  نامه  زا  يرگید  ثیدح  رد 

«. ) تسا نیمز  رد  وا  تردـق )  ) هزین ادـخ و  هیاس  عضاوتم  لداع و  ناطلـس  ِضْرْألا ؛ ِیف  ُهُْحمُر  ِهّللا َو  ُّلِظ  ُعِضاوتُْملا  ُلِداـْعلا  ُناـْطلُّسلا  »
،ج 6،ص 6،ح 14589) لاّمعلا زنک  .

یم هتفگ  یـسک  هب  « عزاو » هژاو.تسا هدـمآ  نتـشادرذح  رب  نتـشادزاب و  ياـنعم  هب  عضو ) نزو  رب  «) عزو » هشیر زا  « عِزاو » عمج هَعَزَو » »
.دنک یم  ینابهاگن  يرادساپ و  يزیچ  زا  هک  دوش 

يوریپ هب  فظوم  ار  دوخ  ، مدرم هک  يوق  تموکح  نودب  یمالسا  هعماج  هک  تسا  نیا  دراد  رب  رد  ینارون  مالک  نیا  هک  یصاخ  مایپ 
مظن ات  دـننک  يوریپ  وا  زا  دـیاب  همه  دریگ  رارق  تموکح  سأر  رد  یلداـع  يوق و  درف  هک  یماـگنه  دوش و  یمن  هرادا  دـننادب  نآ  زا 
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.دوش هدیچرب  ینوناق  یب  جرم و  جره و  ددرگ و  مکاح  هعماج  رب  حیحص 

: میهد یم  نایاپ  يرگید  تیاور  اب  ار  نخس  نیا 

دوخ نایرکـشل  هب  يا  همان  - تسا هدروآ  راونالا  راـحب  رد  هللا  همحر  یـسلجم  همـالع  هک  یتیاور  قبط  - مالـسلا هیلع  یلع  ناـنمؤمریما 
: دومرف داد و  ربخ  تساه  نآ  نایز  ای  عفن  هب  هچنآ  زا  نآ  رد  تشون و 

َنِم ِدـَلَْولا  َِهلِْزنَِمب  ْمُْکنِم  َِیلاَْولا  َلَـعَج  ِیلاَْولا َو  َنِم  ْمُکَلَعَج  ْمُکَرَمْحَأ َو  ْمُکَدَوْسَأ َو  ًءاَوَس  ًاـعیِمَج  ِّقَْـحلا  ِیف  ْمُکَلَعَج  َهَّللا  َّنِإَـف  ُدـَْعب  اَّمَأ  »
ْمُْکیَلَع ْتَبَجَو  َِکلَذ  ْمُکَعَم  َلَـعَف  اَذِإَـف  ْمُِکْئیَف  ْنَع  َّفَْکلا  ْمُکَْنَیب َو  َلیِدـْعَّتلا  ْمُکَفاَْـصنِإ َو  ِْهیَلَع  ْمَُکل  َلَـعَجَف  ِدـَلَْولا  َنِم  ِدـِلاَْولا  ِدـِلاَْولا َو 

اوُدِسُْفت ًاراَْصنَأ َو ال  ِِهنیِِدل  ًاناَوْعَأ َو  َُهل  اُونوُکَف  ِضْرَْألا  ِیف  ِهَّللا  ُهَعَزَو  ْمُکَّنِإَف  ِهَّللا  ِناَْطلُـس  ْنَع  ُْعفَّدـلا  ُُهتَرُْـصن َو  َّقَْحلا َو  َقَفاَو  اَمِیف  ُُهتَعاَط 
هداد رارق  ناسکی  ، قح رد  ار  امـش  همه  ادخ  یهلا ) يانث  دمح و  زا   ) دعب اما  َنیِدِـسْفُْملا ؛ ُّبُِحی  َهَّللا ال  َّنِإ  اَهِحالْـصِإ  َدـَْعب  ِضْرَْألا  ِیف 

هب امش  هب  تبسن  ار  یلاو  یلاو و  هب  تبسن  ار  امش  دنناسکی ) یعامتجا  يدرف و  قوقح  رد  همه   ) امـش دیفـس ) و   ) خرـس هایـس.تسا و 
رد دوشن و  لئاق  ضیعبت  دهد و  فاصنا  یگمه  هرابرد  هک  تسا  نیا  یلاو  رب  امـش  قح.داد  رارق  دنزرف  ردپ و  ردـپ و  دـنزرف و  هلزنم 

.دشوکب امش  لاملا  تیب  ظفح 

تموکح زا  دییامن و  يرای  تسا و  قح  قفاوم  هچنآ  رد  دینک  تعاطا  ار  وا  تسا  بجاو  امش  همه  رب  دنک  نینچ  امـش  اب  هک  یماگنه 
زا سپ  نیمز  رد  دـینک و  يراـی  وا  نید  هب  دیـشاب و  وا  رواـی  نیارباـنب  ، دـیتسه نیمز  رد  یهلا  نارادـساپ  امـش  اریز  ، دـینک عاـفد  یهلا 
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.” Imam Ali ibn Abu Talib said : “ A sovereign is the watchman of Allāh on earth
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ُأَنشَی َهَعفّرلا َو  ُهَرکَی  ًاسفَن  ٍءیَش  ّلَذَأ  ًاردَص َو  ٍءیَش  ُعَسوَأ  ِِهبلَق  ِیف  ُُهنزُح  ِهِهجَو َو  ِیف  ُهُرِشب  ُنِمؤُملا  ِنِمؤُملا  ِهَفِص  ِیف  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 
ُهُسفَن ِهَکیِرَعلا  ُنَّیل  ِهَقِیلَخلا  ُلهَس  ِِهتّلَِخب  ٌنِینَض  ِِهتَرکِِفب  ٌروُمغَم  ٌرُوبَـص  ٌروُکَـش  ُُهتقَو  ٌلوُغـشَم  ُُهتمَـص  ٌرِیثَک  ُهّمَه  ٌدیَِعب  ُهّمَغ  ٌلیِوَط  َهَعمّـسلا 

ِدبَعلا َنِم  ّلَذَأ  َوُه  ِدلّصلا َو  َنِم  ُبَلصَأ 

اه همجرت 
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یتشد

ره زا  شا  هنیس  تسا ، ناهنپ  شلد  رد  يو  هودنا  و  وا ، هرهچ  رد  نمؤم  يداش  دومرف ) نمؤم  فیصوت  رد  : ) دومرف وا ، رب  ادخ  دورد  و 
، ینالوط وا  هودنا  درامش ،  یم  نمشد  ار  يراکایر  و  تشز ، ار  ییوج  يرترب  .تسا  رتراوخ  يزیچ  ره  زا  وا  سفن  و  رت ، خارف  يزیچ 

یـسک زا  .تسا  شیدـنا  فرژ  ابیکـش و  رازگرکـش و  تسا ، هـتفرگ  راـک  اـب  وا  تـقو  و  ناوارف ، شتوکـس  تـسا ، دـنلب  وا  تّـمه  و 
 . تسا رتراوخ  هدنب  زا  يرادنید  رد  اّما  رت  تخس  اراخ  گنس  زا  وا  سفن  تسا ،  نتورف  وخ و  مرن  درادن و  تساوخرد 

يدیهش

هچره يو  سفن  تسا و  رت  خارف  هچره  وا  هنیس  .شلد  رد  يو  هودنا  تسوا و  راسخر  رد  نمؤم  ینامداش  دومرف ]: نمؤم  تفـص  رد  ]
.رتراوخ

.زارف شتمه  تسا ، زارد  شهودـنا  .درامـش  یم  نمـشد  نارگید  هب  ار  دوخ  یکین  ندناونـش  و  دراد ، یمن  شوـخ  ار  نتـسج  يرترب 
سک هب  دوخ  زاین  تسا ، هشیدنا  رد  هتفر  ورف  تسا ، هشیپ  ییابیکـش  تسا ، رازگـساپس  راتفرگ ، شتاقوا  تسا ، رایـسب  شا  یـشوماخ 

ینتورف و رد  هدنب - زا  رتراوخ  وا  و  يرادنید - هار  رد  اراخ - گنس  زا  رت  تخـس  وا  سفن  .دیوپ  یمرن  هار  دراد ، مارآ  يوخ  دیوگن ،
-. يرازآ یب 

یلیبدرا

تـسیزیچ رتراوخ  هنیـس و  رد  تسا  يزیچ  نیرت  هداشگ  اب  وا و  لد  رد  وا  هودنا  تسوا و  راسخر  رد  وا  يداش  نمؤم  نمؤم  هفـص  رد 
تسا و رود  وا  هودنا  مغ و  تسا  زارد  ار  یشورف  دوخ  ایر و  دراد  نمشد  يدنلبرـس و  زا  دراد  تهارک  عضاوت  ببـسب  سفن  يور  زا 

تسا لیخب  دوخ  هشیدنا  رکفب و  تسا  هدش  هتفر  ورف  ابیکش  تسا و  راد  ساپس  وا  تقو  وا  یشوماخ  تسا  رایسب  وا  یلاع  تمه  زارد 
ماکحتسا ههج  اراخ  گنس  زا  تسا  رتخـس  وا  سفن  تشرد  هن  وا  تعیبط  تسمرن  تسینوخ  ناسآ  قولخم  دزن  دوخ  هماج  ندرک  دایب 

هدیرخ مرد  هدنب  زا  تسا  رتراوخ  وا  هدیقع و 

یتیآ

همه زا  شـسفن  تسا و  شیب  همه  زا  شا  هلـصوح  لد  رد  هودـنا  تسا و  هرهچ  رد  ینامداش  ار  نمؤم  دومرف : نینچ  نمؤم  تفـص  رد 
.تسا رازیب  ییامندوخ  زا  درادن و  شوخ  ار  ییوج  يرترب  .رتراوخ 

تسا هشیدنا  رد  هراومه  تسا ، رازگرکش  روبص و  نمؤم  .تسا  لوغشم  شتقو  زارد و  شیشوماخ  دنلب و  شتمه  رایـسب و  شهودنا 
ناگدرب زا  ار  دوخ  لاح ، نیع  رد  تسا ، رت  تخـس  هرخـص  زا  شـسفن  .تسا  راتفر  مرن  يوخمرن و  .دـنک  كاـسما  زاـین  راـهظا  رد  و 

.دریگ یم  رتمک 

نایراصنا

،و دوجوم نیرت  عیـسو  لّمحت  رظن  زا.تسوا  لد  رد  شهودـنا  و  شا ، هرهچ  رد  نمؤم  يداش  : دومرف نمؤم  فصو  رد  ترـضح  نآ  و 
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.تسا قولخم  نیرت  عضاوتم  قالخا  رظن  زا 

،و لوغشم شتقو  ،و  رایسب شتوکس  و  تسد ، رود  شتّمه  ،و  ینالوط شهودنا   . دراد نمـشد  ار  ییامندوخ  ،و  درادن شوخ  ار  يرترب 
رب ،و  مارآ لهـس و  شقالخا  ، تسا لیخب  تجاح  راهظا  هب  تبـسن  و  شیوخ ، ترکف  رد  قرغ  ،و  هداـعلا قوف  شا  ییابیکـش  ساـپس و 

 . تسا رت  لیلذ  هدرب  زا  قح  دزن  ،و  رت تخس  گنس  زا  نید  رما  رد  شدوجو  و  مرن ،  راومه و  شدروخ 

اه حرش 

يدنوار

ینعملا ناک  ءاخلا  حتفب  ناک  اذا  هتلخب  هلوق  .لیخب و  يا : نینض  .یلاعت و  هلمع هللا  يذلا  هلمعب  عمسی  نا  هعمـسلا  ضغبی و  يا  أنـشی  و 
اهب لخب  هتدومب و  نض  هقداص  ادحا و  لاخ  اذا  هنا  ینعملا  ناک  اهمـضب  ناک  اذا  و  کلذـب ، لخبی  سانلا و  یلع  هتجاح  ضرعت  هنا ال 

: لاقی رجحلا  يا  دلـصلا  نم  دـشا  يا  بلـصا  .اسلـس و  ناک  اذا  هکیرعلا  نیل  نالف  لاقی : هعیبطلا ، هکیرعلا : .هعیـضی و  مل  هنخی و  مل  و 
.سلما بلص  يا  دلص  رجح 

يردیک

يا ءاخلا  مضب  هتلخب  يور  و  هتقافو ، هرقف  راـهظاب  لـیخب  يا  هتلخب : نینـض  .یلاـعت  هللا  هلمع  اـمب  عمـسی  نا  ضغبی  يا  هعمـسلا : أنـشی 
.بلصلا رجحلا  نم  دشا  يا  دلصلا : نم  بلصا  .اسلس و  ناک  اذا  هکیرعلا  نیل  نالف  و  هعیبطلا ، هکیرعلا : .اهقح و  عیضی  يا ال  هتقادص 

مثیم نبا 

زیچ ره  زا  شسفن  و  رتشیب ، زیچ  ره  زا  شردص  هعـس ي  تسا ، لد  رد  يو  مغ  هرهچ و  رد  نموم  ینامداش  ، ) دراد یم  نمـشد  أنـشی :
و رایـسب ، شا  یـشوماخ  ـالاو ، شتمه  ینـالوط ، شمغ  .دراد  یم  نمـشد  ار  ییاـمندوخ  تسا و  رازیب  يزارفندرگ  زا  تسا ، رتراوخ 
قلخ و دزرو ، یم  كاسما  نارگید  اب  یتسود  رد  تسا ، هتفر  ورف  هشیدنا  رد  رابدرب و  یسب  و  رازگـساپس ، تسا  لوغـشم  شتقو  مامت 

هیلع  ) ماـما .تسا ) رتعـضاوتم  يا  هدرب  زا  هک  نـیا  اـب  تـسا  رتـمکحم  تخـس  گنـس  زا  شا  هدارا  .تـسا  مار  شعبط  مرن و  شیوـخ 
تلیـضف اب  هطبار  رد  دوخ ، نیا  و  تسا ، هرهچ  رد  شا  يداش  - 1 تسا : هدرک  دای  ار  تفـص  هدزناش  نموم  فیرعت  ماقم  رد  مالـسلا )

هدرک یهاتوک  ادخ  رما  ربارب  رد  دیاش  هک  نیا  رب  هجوت  و  تسادـخ ، سرت  زا  نیا  و  تسا ، لد  رد  شمغ  .تسا 2 - ینتورف  عضاوت و 
نآ زا  یهاگ  تسا و  هیبضغ  هوق ي  يارب  یتلیـضف  ردص  هعـس ي  هک  یتسناد  البق  و  دراد ، ردص  هعـس ي  رتشیب  زیچ  ره  زا  .دشاب 3 -

.دراد 4- لماک  روط  هب  ار  تلیضف  نیا  نموم  هک  تسا  نآ  مالسلا ) هیلع   ) ماما دوصقم  .دننک  یم  زاب ) تسد  عارذلا : بحر   ) هب ریبعت 
هب ردق  هچ  هک  دوخ  سفن  شزرا  تیعقوم و  هب  هجوت  اب  ادـخ و  ربارب  رد  شعـضاوت  رطاخ  هب  ینعی  تسا ، رتراوخ  زیچ  ره  زا  شـسفن 

ینیبدوـخ و دـننام  تفــص  نـیا  نوـچ  .تـسا  رازیب  يزارفندرگ  زا  .دـنزیمت 5 - ود  ره  اـسفن  اردـص و  هـملک : .تـسا  دـنمزاین  ادـخ 
مغ .تسا 6 - دنـسپان  تفـص  نیا  زا  يرود  رطاخ  هب  يراکایر  اـب  شا  ینمـشد  نینچمه  .تساـهیتسپ و  ماـمت  هشیر ي  يدنـسپدوخ 
هک تسور  نآ  زا  شا  یتمهالاو  .تسوا 7 - يور  شیپ  رد  هک  تسا  گرم  زا  سپ  گرم و  رب  موادـم  شرگن  رطاخ  هب  شا  ینالوط 

یشوماخ .تسا 8 - نموم  ياهیگژیو  زا  يورخا  هنادواج  تداعـس  ینعی  ییاهن  فده  هب  هجوت  ایند و  ياهیتسپ  زا  يرود  یتمهالاو و 
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.دروآ یمنرب  مد  دراد ، تحلصم  تمکح و  هک  ینخـس  نتفگ  يارب  زاین و  رادقم  هب  زج  دشاب و  یم  شلقع  لامک  رطاخ  هب  وا  رایـسب 
.دیوگ 11- یم  ساپس  ناوارف  ار  ادخ  ینعی  تسا ، رازگساپس  .تسا 10 - لوغشم  شراگدرورپ  تدابع  هب  ار  شا  یگدنز  تاقوا  - 9

یشنیب ادخ و  تایآ  تفایرد  نیمز و  اهنامـسآ و  توکلم  هشیدنا ي  رد  .تسا 12 - روبـص  یهلا  نومزآ  ربارب  رد  ینعی  تسا ، رابدرب 
بتارم يارب  يو  هک  ور  نآ  زا  دزرو ، یم  كاسما  یـسک  ره  اب  ندـش  تسود  رد  .تسا 13 - هتفر  ورف  دـنک ، یم  بسک  اهنآ  زا  هک 
تـسد هب  ار  یتـسود  نیارباـنب ، دـنکدنا ، یـسب  و  دـنیادخ ، هار  رد  نیتـسار  ناتـسود  ناـنیا  .تسا و  لـئاق  شزرا  ناتـسود  یتـسود و 

نآ دوصقم  دراد  لامتحا  .دنک و  یمن  یتسود  تسوا  اب  یتسود  تبحم و  ناهاوخ  هک  یسک  ره  اب  روطنیمه  دراپـس و  یمن  اهدماشیپ 
يراگنا لهـس  دوخ  تسود  اب  ای  دزاس و  هابت  ار  شا  یتسود  ادابم  ات  دزرو  یم  كاسما  تفرگ ، یتسود  هب  ار  یـسک  هاگره  هک  دشاب 

ار شیوخ  تجاح  هک  نیا  زا  دیآ ، شیپ  یتجاح  وا  يارب  هک  یتقو  ینعی  تجاح  هلخلا : دنا : هدرک  تیاور  ءاخ  حتف  هب  یـضعب  دنک و 
.درادـن 15- دوجو  تنوـشخ  يریگتخـس و  وا  عـبط  رد  ینعی  تسوـخ ، مرن  .دزرو 14 - یم  يراددوخ  دـنک ، تساوـخرد  یـسک  زا 

تـسا یمرچ  تسوپ  نآ  هکیرعلا  نیل  هملک : نیا  لصا  .تسا  راومه  مرن و  نارگید  اب  دروخرب  رد  هک  نیا  زا  هیانک  تسا ، مار  شعبط 
يرادیاپ تعاجش و  لیلد  هب  تسا  رتتخس  گنـس  زا  راوتـسا و  شا  هدارا  .دشابن 16 - لکـشم  غابد  يارب  هدوب و  مرن  یغابد  عقوم  هک 

.تسا رتراوخ  يا  هدرب  زا  دراد  راگدیرفآ  تردق  هب  تبسن  هک  یتفرعم  و  عضاوت ، رطاخ  هب  هک  یلاح  رد  ادخ ، هار  رد 

دیدحلا یبا 

ُأَنْشَی َهَْعفِّرلا َو  ُهَرْکَی  ًاسْفَن  ٍءْیَش  ُّلَذَأ  ًارْدَص َو  ٍءْیَش  ُعَسْوَأ  ِِهْبلَق  ِیف  ُُهنْزُح  ِهِهْجَو َو  ِیف  ُهُرِْشب  ُنِمْؤُْملَا  ِنِمْؤُْملا  ِهَفِص  ِیف  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 
ُهُسْفَن ِهَکیِرَْعلا  ُنَِّیل  ِهَقِیلَْخلا  ُلْهَس  ِِهتَّلَِخب  ٌنِینَـض  ِِهتَرْکِِفب  ٌروُمْغَم  ٌرُوبَـص  ٌروُکَـش  ُُهْتقَو  ٌلوُغْـشَم  ُُهتْمَـص  ٌرِیثَک  ُهُّمَه  ٌدیَِعب  ُهُّمَغ  ٌلیِوَط  َهَعْمُّسلا 

 . ِْدبَْعلا َنِم  ُّلَذَأ  َوُه  ِْدلَّصلا َو  َنِم  ُبَلْصَأ 

نأ فراعلا  هب  صتخی  يذـلا  رمألا  حاجنلا و  ناونع  رـشبلا  لاقی  ناک  کلذ و  یف  لوقلا  نم  ریثک  مدـقت  دـق  نیفراعلا و  تافـص  هذـه 
.سانلا نم  ریثک  یف  دجوی  دق  رشبلاف  الإ  هبلق و  یف  هنزح  نیزح و  وه  ههجو و  یف  هرشب  نوکی 

 . همون لماخ  لک  مهفصو  یف  ربخلا  یف  ءاج  تیصلا و  هعفرلا و  هرکی  هنأ  اسفن و  مهلذأ  اردص و  سانلا  عسوأ  هنأ  رکذ  مث 

ربـصلا و رکـشلا و  کلذـک  هداـبعلا و  رکذـلاب و  تقوـلا  لغـش  تمـصلا و  هرثـک  کلذـک  مهتافـص و  نم  مهلا  دـعب  مـغلا و  لوـط  و 
نیل قـلخلا و  نسح  هلزعلا و  یلع  رفوـتلا  هطلاـخملا و  هلق  هلخلاـب و  نضلا  هقلخ و  یف  یلاـعت  هللا  تاـیآ  ربدـت  رکفلا و  یف  قارغتـسالا 

مدقت امیف  حرشلا  اهیلع  یتأ  دق  اهلک  رومألا  هذه  مهنیب و  عضاوت  سانلل و  لذ  عم  ادج  سفنلا  يوق  نوکی  نأ  بناجلا و 

یناشاک

راسخر رد  وا  يداش  نموم ، ههجو ) یف  هرشب  نموملا   ) نموم تفص  رد  ترضح  نآ  دومرف  و  نموملا ) هفـص  یف  مالـسلا  هیلع  لاق  (و 
یـش ء عسوا   ) هتخوـس وا  لد  تسا و  هتخورفارب  وا  هرـشب  ینعی  تسا  ناـهنپ  وا  لد  رد  وا  هودـنا  و  هبلق ) یف  هنزح  و   ) تسا ناـیامن  وا 
و  ) هدیدنسپ قالخا  هدیمح و  تافـص  فراعم و  تهج  هب  وا  هینـس  تسا  هداشگ  ینعی  هنیـس  يور  زا  تسا  يزیچ  نیرت  عساو  اردص )
يدنلبرـس و زا  دراد  تهارک  هعفرلا ) هرکی   ) ینتورف عـضاوت و  ببـس  هب  سفن  رظن  زا  تسا  يزیچ  همه  رتراوـخ  و  اـسفن ) یـش ء  لذا 

دیعب  ) ترخآ رفس  داز  تلق  تهج  هب  وا  هودنا  تسا  زارد  همغ ) لیوط   ) ار یشورف  دوخ  ایر و  دراد  نمشد  و  هعسملا ) انشی  و   ) يرترب
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ترثک تهج  هب  وا  یشوماخ  تسا  رایسب  هتمـص ) ریثک   ) هیقاب تداعـس  هیلاع و  بلاطم  بلط  رد  وا  تمه  ولع  تسا  رود  تیاهن  همه )
ياهتمعن هب  تسا  رایـسب  رکاش  روکـش )  ) راگدرورپ تعاط  رکذ و  هب  وا  تقو  تسا  لوغـشم  هتقو ) لوغـشم   ) هیلاـعتم روما  رد  ترکف 

توکلم رد  دوخ  هشیدـنا  رحب  هب  تسا  هدـش  قرغ  هترکفب ) رومغم   ) ـالب تبیـصم و  لوزن  هب  تسا  رباـص  رایـسب  روبـص )  ) راگدـیرفآ
رد ناسر و  يزور  نایـسن  هب  رگم  نارگید  هب  دوخ  تجاح  ندرک  دای  هب  تسا  لـیخب  هتلخب ) نینـض   ) نید لـئاسم  نیمز و  نامـسآ و 

ناوخا تلق  تهج  هب  يدحا  تقادـص  هب  دـنک  یمن  تعرـس  ینعی  .تقادـص  ینعم  هب  هدـش  عقاو  ءاخ  مض  هب  تلخ )  ) تیاور یـضعب 
( دلـصلا نم  بلـصا  هسفن   ) توخناـب ربکتم و  هن  وا ، تعیبـط  تسا  مرن  هکیرعلا ) نیل   ) وا يوخ  تسا  ناـسآ  لهـس و  هقیلخلا ) لهـس  )

مرد هدـنب  زا  تسا  رتراوـخ  وا  و  دـبعلا ) نم  لذا  وـه  و   ) تعاجـش هدـیقع و  ماکحتـسا  تهج  هب  گنـس  زا  تـسا  رت  تخـس  وا  سفن 
.تیدوبع لامک  هطساو  هب  هدیرخ ،

یلمآ

ینیوزق

هتفکش ناتسود  اب  ار  دوخ  ینعی  .وا  لد  رد  وا  هودنا  نیزح و  و  تسا ، وا  يور  رد  وا  یگتفکش  تشاشب و  نموم : تفـص  رد  دومرف  و 
یمخز ترگ  ین  عمـش  وچمه  روایب  نادنخ  بل  نینوخ  لد  اب  لیق ) امک   ) دزاسن رهاظ  دشاب و  هتـشاد  لد  رد  نزح  دزاس و  نادـنخ  و 

لقع و  ) باتک ینعی  یفاک )  ) لوا باتک  رد  هچنانچ  هدش  هدرمـش  لهج  دونج  زا  نزح  هک  اجنآ  شورخ و  ردنا  گنچ  هچ  یئآ  دسر 
نآ و  یلاعت ، دـنوادخ  تسا  هدرک  اضق  هچنآ  هب  اضر  مدـع  لـما و  لوط  صرح و  هب  عجار  اـیند  هب  قلعتم  تسا  یتهج  روظنم  لـهج )

یئوخـشوخ و یمرن و  زا  تراـبع  سفن  لذ  وا  سفن  تسا  زیچ  همه  رت  لـیلذ  .وا  هنیـس  تسا  زیچ  همه  رت  عیـسو  دوـب ، لـهج  تلیذر 
هراک .تسا  ناهیفـس  ياهجنر  و  نامدرم ، ياهتمحز  لمحت  يرابدرب و  زا  ترابع  هنیـس  تعـسو  هچنانچ  تسا  وا  یگداـتفا  لـمحت و 
طلغ رد  دنونـشب و  مدرم  ات  دـنک  یمن  ایر  یگتخاس و  هب  اـهراک  .ار  يراد  ماـن  هزاوآ و  درادـیم  نمـشد  و  ار ، يدـنلب  گرزب و  تسا 

تاریـصقت رب  فسات  زا  اـی  شیوخ  راـک  ناـیاپ  يارب  وا  مغ  تسا  زارد  ینعی  تجاـح  حـتف )  ) هب یتسود و  ءاـخ )  ) مضب هلخ )  ) .دـنتفا
تایآ رکذت  ربدت و  رکفت و  لمات و  رد  وا  یـشوماخ  تسا  رایـسب  .شیوخ  داعم  ریبدـت  راک  رد  وا  رکف  هشیدـنا و  تسا  رود  شیوخ ،

ادبم و رما  رد  رکفت  قح و  رکذ  تشیعم و  بلط  تدابع و  ایند و  نید و  رما  حالصا  دوخ و  راک  راتفرگ  وا  تقو  تسا  لوغـشم  یهلا ،
کین دننارک ، رب  يراکیب  لطاب و  وغل و  راک  زا  و  دننآ ، لوغشم  حراوج  هب  لدب و  نانموم  هک  لاوحا  ریاس  هراما و  سفن  ریبدت  داعم و 

هب تسا  رومغم  لولم  رگایمیک  ما  هدینـشن  هک  لومح  روبـص و  دیاب  دنمدرخ  .تسا  رابدرب  هدننکربص و  کین  و  تسا ، هدـنرازگرکش 
نم ریخ  هعاس  رکفت  ثیدـحلا ) یف  و   ) دراد شیوخ  تبقاع  رطخ  راک و  رد  هشیدـنا  همه  نآ و  رد  تسا  هتفر  ورف  ینعی  .شیوخ  رکف 

دنوادـخ هب  هکلب  دـنکن  دوخ  تجاح  دای  جاتحم  ره  شیپ  ینعی  .شیوخ  تجاـح  هب  تسا  نینـض  هنـس ) نیعبـس  وا  هنـس  نیتس  هداـبع 
.دراذگن عیاض  ناشیا  قح  دهدن و  فک  زا  دشاب و  حیحش  ناتـسود  رب  هکنآ  رابتعا  هب  شیوخ  یتسود  هب  تسا  نینـض  ای  درب  اهتجاح 

یـسک اب  هک  تسا  يورم  عوضوم  نیا  .دیامن و  بانتجا  راکنایز  ناتـسود  رـش  زا  دـنکن و  بسانمان  ره  اب  یتسود  هکنآ  رابتعا  هب  ای  و 
دـشاب ترخآ  حالـص  تعاط و  نید و  رما  بغرم  رکذم و  ار  امـش  وا  ترواجم  تسلاجم و  تاقالم و  هک  دینک  ینیـشنمه  یتسود و 

: دیوگ يولوم 

تفز هک  یئوگ  وک  هک  میوگ  ارت  رگ   *** تفز ناهارمه  رای و  یتفرگ  سب 
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نیمز رعق  رد  دنام  تقسف  رای  نیرب *** خرچ  رب  تفر  تکین  رای 

ناوراک زا  یشتآ  نوچ  ددمیب  نانچمه *** هنایم  رد  يدنامب  وت 

ریز الاب و  زا  دشاب  هزنم  وگ   *** ریلد رای  يا  ریگ  وا  نماد 

دوب وت  رای  ادخ  يدرک  نینچ  نوچ   *** دوز وت  ار  یئادخ  رای  وجب  نیه 

هب تسا  رت  تخس  بلص  گنس  زا  وا  سفن  دشابن ، عقوتم  وا  بناج  زا  يراومهان  یتشرد و  .وا  بناج  تسا  مرن  وا ، قلخ  تسا  راومه 
قالخا و تلوهـس  رابتعا  هب  تسا  دـبع  زا  رتمار  رت و  لـیلذ  وا  و  نید ، رد  توق  تاـبث و  تعاـنم و  تیمح و  قدـص  فرـش و  راـبتعا 

.همه رد  عضاوت 

یجیهال

، هعمـسلا انـشی  هعفرلا و  هرکی  اسفن ، یـش ء  لذا  اردص و  یـش ء  عسوا  هبلق ، یف  هنزح  ههجو و  یف  هرـشب  نموملا  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
هسفن هکیرعلا ، نیل  هقیلخلا ، لهس  هتلخب ، نینـض  هترکفب ، رومغم  روبـص ، روکـش  هتقو ، لوغـشم  هتمـص ، ریثک  همه ، دیعب  همغ ، لیوط 

، تسا وا  لد  رد  وا  هودنا  تسوا و  راسخر  رد  وا  يداش  نموم  هک  مالسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .دبعلا » نم  لذا  وه  دلصلا و  نم  بلصا 
، ار ییامندوخ  اـیر و  دراد  نمـشد  ار و  اـیند  يدـنلب  دراد  تهارک  تسا ، يزیچ  رتراوخ  وا  سفن  تسا و  يزیچ  رت  عیـسو  وا  هنیس ي 

رکاش رایسب  وا ، رمع  نامز  تسا  تعاط  هدش ي  هتفرگورف  وا ، یشوماخ  تسا  رایـسب  وا ، بلطم  دصق و  تسا  رود  وا ، مغ  تسا  زارد 
ماجل مرن  تسا ، تعیبط  ناسآ  دوخ ، نتساوخ  تجاح  هب  تسا  لیخب  تسا ، دوخ  رکف  هب  هدش ي  هتفرگورف  تسا ، رباص  رایسب  تسا ،

هدنب ي زا  تسا  رت  لیلذ  وا  دنک و  یمن  هنخر  وا  رد  ناطیش  ینعی  گنـس ، زا  تسا  رت  تخـس  وا  سفن  تسین ، تخـسرس  ینعی  تسا ،
.دیرخ رز 

ییوخ

زیمت اردص  لوالا ، ءدتبملا  ربخ  هلمجلا  هرشب و  هلوقل  ربخ  رقتسم  فرظ  ههجو  یف  هلوق : و  ناث ، ءدتبم  هرشب  ءدتبم و  نموملا  بارعالا :
اربخ اهرابتعا  نکمی  و  هعوفرملا ، تادرفملا  نم  هدـعب  عقو  ام  کلذـک  و  نموملا ، هلوقل : ربخ  دـعب  ربخ  همغ  لـیوط  .لیـضفتلا  لـعفل 
هلمج دبعلا ، نم  لذا  وه  .اهلبق و  رابخا  دعب  ربخ  هلمجلا  ربخ و  ءدتبم و  دلـصلا ، نم  بلـصا  هسفن  .وه  هظفلب  ردـقی  فوذـحم  ءدـتبمل 

یف مسرلاب  فیرعت  وه  هراثآ و  هصاوخب و  افیرعت  هفرع  ایرثا و  افـصو  اذـه  همالک  یف  نموملا  مالـسلا ) هیلع   ) فصو ینعملا : .هیلاـح 
فرعملا یـشلل ء  هصاخ  اهعومجمب  نانوکی  نیماع  نیـضرع  نم  بکرتی  دـق  و  یـشلا ء ، هصاخ  نم  بکرتی  قطنملا  ءاملع  حالطـصا 

دحاو لک  ناک  نا  هریغ و  یف  دجوتال  نموملل  صاخ  ضرع  اهعومجمب  تافصلا  هذه  و  هماقلا ، میقتـسم  شام  هناب  ناسنالا  فیرعتک 
و هعفرلا ، هرکی  و  هلوق : یف  هعمسلا ، انشیو  هلوق : جردب  رـشع  هتـس  یلا  مثیم  نبا  اهلزن  رـشع  هینامث  یه  و  هریغ ، همعت و  اهـضعب  وا  اهنم 

یف لیق  يذلا  لماکلا  نموملا  فیصوت  دوصقملا  .دلصلا و  نم  بلصا  هسفن  مالـسلا :) هیلع   ) هلوق یف  دبعلا ، نم  لذا  وه  و  هلوق : جرد 
هجرد لک  یف  نامیالاف  ارـشع  تدـع  یتلا  نامیالا  تاجرد  یلع  عزوت  امبر  فاصوالا  هذـه  و  رمحالا ، تیربکلا  نم  زعا  هنا  هفـصو :

رد شهودنا  تسا و  یـشوخ  یمرخ و  شا  هراسخر  رد  نموم  دومرف : نموم  فصو  رد  همجرتلا : .فاصوالا  هذه  نم  ددـع  یف  رثوی 
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ار تیـصو  ترهـش  و  دیآ ، یم  شدب  يزاورپدـنلب  زا  رتراوخ ، شا  هراما  سفن  و  تسا ، رت  هداشگ  شا  هنیـس  زیچ  ره  زا  تسناهن ، لد 
رایـسب تسا و  رکاش  رایـسب  تسا ، راک  رد  شتقو  همه  ناوارف ، شیـشومخ  و  تسا ، الاو  شتمه  تسینالوط و  شمغ  درادـن ، شوخ 

هداس و یئوخ  ددنبن ، یتسود  دنویپ  یـسک  اب  یناسآ  هب  و  درامـشیم ، مرتحم  ار  شیتسود  هتـشر  تسا ، ردـنا  دوخ  هشیدـنا  هب  رابدرب ،
هدـنب کـی  زا  تـسا  رت  مار  وا  سفن  و  هراـخ ، گنـس  زا  رتتخــس  دراد  ریلد  یلد  يزرورهم ، شمرن و  اـب  يدروـخرب  و  دراد ، شوـخ 

مه راوخ و  مه  وا  سفن  یتساـیرد  زا  رتاـنهپ  شا  هنیـس  دوب  مغ  درد و  هودـنا و  شلد  رد  دوب  مرخ  شوـخ و  نموـم  هرهچ  .دـیرخرز 
راک رد  وا  تقو  شا  هشیپ  یشومخ  الاو  شتمه  شیر  شیوخ  رمعب  لد  مغ  زا  دراد  شیوخ  رهب  درامش  دب  ترهـش  هاج و  یتساوسر 
مرن دروخرب  شوخ  تسا و  هداس  وا  قلخ  تسا  رـس  رد  شناوکین  اب  یتسود  تسا  ردـنا  ترکفب  تسا و  رابدرب  شا  هشیدـنا  رکـش  و 

يا هراچیب  هدنب  قح  رب  رد  يا  هراخ  گنس  هچ  نمشد  رب  رد  مرگ  تسا و  رهمرپ  ناشوج و  وا  نوخ 

يرتشوش

طبس هرکذت  یف  ام  یلع  سابع - نبا  نع  دهاجم  هیاور  هیف  لصالا  لوقا  قافنلا ) نامیالا و  رفکلاو و  مالـسالا  یف  نوعبرالا - لصفلا  )
مهعفرا و  اردص ، سانلا  عسوا  ههجو ، یف  هرشب  و  هبلق ، یف  هنزح  لاقف : نموملا  مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما فصو  لاق  يزوجلا - نبا 

، رومعم هللا  رکذب  هبلق  روبـص ، روکـش  هعفنی ، امب  لوغـشم  هتمـص  ریثک  همه ، دیعب  همغ ، لیوط  هعمـسلا ، بحیال  و  هعفرلا ، هرکی  اردق 
هیلع  ) ناک امک  ههجو  یف  هرـشب  نموملا  (. 13  ) یف هیتالا  ماـمه  هبطخ  ءزج  هلعج  یفاـکلا )  ) هیاور یف  .هکیرعلا و  نیل  هقیلخلا  لـهس 
امک يروشلا - یف  سابع  نبال  لاقف  هباعد  هرشب  یمس  کلذب و  ءانشخلا  هزوحلا  وذ  ظفلا  مهقوراف  هباع  یتح  کلذک  هسفن  مالـسلا )

لاقف هملع ، هتبارق و  هتقباس و  هلضف و  عم  کلذ  نم  دعبی  ینا  سابع و  نبا  هل  لاق  اعضوم ؟ اهل  مکبحاص  يرتا  یبوقعیلا -) خیرات   ) یف
، يارلا دادبتـسا  و  سلجملا ، یف  هباعدلا  هیف  نا  الا  هحـضاولا  هجحملا  قیرطلا و  جهنم  یلع  مهلمحل  مهیلو  ول  ترکذ و  امک  هللا  وه و 

اله هل : لاـق  هنا  رخآ : ربخ  یف  تلق و  قدـنخلا - موی  هنـس  متثدحتـسا  ـاله  ساـبع  نبا  هل  لاـقف  نسلا - هثادـح  عم  ساـنلل  تیکبتلا  و 
و بغر ، نمل  ثیغ  مساب ، هرغث  و  مئاد ، هرشب  مالسلا ) هیلع   ) یلع ناک  بقانملا )  ) یف .کبحاص و  نم  هئاربلا  ذخا  موی  هنس  متثدحتسا 

نمل ثایغ 

لـصفلا  ) مکلاوماب سانلا  اوعـست  نل  مکلا  بلطملادـبع  ینبل  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاق  .لمارالا و  لامث  لـمالا و  لاـم  بهر ،
( مالـسلا هیلع   ) ناک امک  هبلق  یف  هنزح  .رـشبلا و  نسح  هجولا و  هقالطب  مهوقلاف  قافنلا ) نامیالا و  رفکلاو و  مالـسالا  یف  نوعبرـالا -
یفئاطلا و اذه  لاق  هوسح و  هنم  اسحف  ءام  لسعب و  یتاف  لمجلا ، موی  مالسلا ) هیلع   ) یلع یقستسا  يدوعسملا ،) جورم   ) یفف کلذک 

رما نم  طق  یـش ء  کمع  ردـصبالح  ام  هللا  هنا و  لاق  اذـه ؟ ملع  نع  هیف  نحن  ام  کلغـش  ام  رفعج  نب  هللادـبع  لاقف  دـلبلا  بیرغ  وه 
، فطلا یلی  امم  لخد  هرـصبلا ، مالـسلا ) هیلع   ) یلع مدقامل  دوراجلا  نب  رذنملا  لاق  هرـصبلا - مالـسلا ) هیلع   ) هدورو یف  هیف  .ایندـلا و 

لجر مهمدـقی  هریبک  هیار  هلوا  یف  حالـسلا  مهیلع  سانلا  نم  قلخ  هیف  بکوم  درو  مث  لاـق : نا  یلا  هیلا - رظنا  تجرخف  هیوازلا  یتاـف 
و هلامـش ، هنیمی و  نع  نیـسحلا  نسحلا و  ناذه  و  مالـسلا ) هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  اذه  لیق : ئالوه ؟ نم  تلق : ربج  رـسک و  امناک 

ینب نابتف  نم  مهریغ  لیقع و  دلو  ءالوه  رفعج و  نب  هللادبع  هفلخ  يذلا  اذـه  یمظعلا و  هیارلا  هعم  هیدـی  نیب  هیفنحلا  نب  دـمحم  اذـه 
بارتلا یلع  هیدخ  رفع  تاعکر و  عبرا  یلـصف  هیوازلا  اولزن  یتح  اوراسف  راصنالا  نیرجاهملا و  نم  ردب  لها  خیاشملا  ءالوه  مشاه و 

هذه میظعلا ، شرعلا  بر  و  تلقا ، ام  نیـضرالا و  و  تلظا ، ام  تاوامـسلا و  بر  مهللا  وعدی : هیدی  عفر  مث  هعومد  کلذ  طلاخ  دـق  و 
اوعلخ دـق  موقلا ، ءالوه  مهللا  نیلزنملا ، ریخ  تنا  لزنم و  ریخ  اهیف  انلزنا  مهللا  اهرـش ، نم  کـب  ذوعا  و  اـهریخ ، نم  کـلاسا  هرـصبلا 
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لاق دادغب ) خیرات   ) یف اسفن  یش ء  لذا  و  اردص ، یش ء  عسوا  خلا .- نیملـسملا - ءامد  نقحا  مهللا  یتعیباوثکنو ، یلع  اوغب  و  یتعاط ،
.قئالعلا و عطقب  حراوجلا  هنع  تقطن  تکـس  نا  قئاقحلا و  نع  هقطن  نابا  قطن  اذا  نم  لاقف : یفوصلا  نع  نونلا  اذ  تلاـس  نومیم  نبا 

مالـسالا یف  نوعبرالا - لصفلا  ، ) دجـسملا یف  اـسلاج  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا ناـک  مالـسلا ) هیلع   ) قداـصلا نع  یفاـکلا )  ) یف
ائیش لقت  ملف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا اهل  ماقف  هبوث ، فرطب  تذخاف  راصنالا ، ضعبل  هیراج  تئاجف  قافنلا ) نامیالا و  رفکلاو و 
لعف سانلا  اهل  لاقف  تعجر ، هبده و  تذـخا  هعبارلا  یفف  تارم  ثالث  کلذ  تلعف  یتح  ائیـش ، اهل  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) لقی مل  و 
ذخال یلها  ینلـسراف  اضیرم  انل  نا  تلاق  کتجاح ؟ امف  ائیـش  نیلوقتـال  تارم ، ثـالث  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا تسبح  کـب  هللا 

هیلع و هللا  یلص   ) یبنلا یلع  هیذب  هارما  ترم  ربخلا  یف  .هعبارلا و  یف  اهتذخا  یتح  هل  لوقا  نا  تییحتساف  اهب  یفـشتسی  هبوث  نم  هبده 
هیلع و هللا  یلـص   ) یبنا اهل  لاقف  هسولج ، سلجت  دـبعلا و  لکا  لکات  کنا  دـمحم ، ای  تلاقف  ضیـضحلا  یلع  اسلاج  لکای  وه  و  هلآ )
؟ یقلخ نود  یمالکب  کتیفطـصا  مل  يردتا  یـسوم ، یلا  یلاعت  هللا  یحوا  مالـسلا ) هیلع   ) قداصلا نع  .ینم و  دبعا  دـبع  يا  و  هلآ )

یلع كدـخ  تعـضو  تیلـص  اذا  کنا  کنم ، اسفن  یل  لذا  ادـحا  مهیف  دـجا  ملف  نطبلا  رهظ  يدابع  تبلق  ینا  لاق  مل ؟ بر  اـی  لاـق 
نع یفاکلا )  ) یف و  نیقتملل .) هبقاعلا  اداسفال و  ضرالا و  یف  اولع  نودیریال  نیذـلل  اهلعجن  هرخالا  رادـلا  کلت   ) هعفرلا هرکی  .بارتلا 

فرـشلا ایندلا و  بح  نم  اهیف  عرـسا  اهرخآ ، یف  كاذ  اهلوا و  یف  اذـه  عار  اهل  سیل  منغ  یف  نایراض  نابئذ  ام  مالـسلا ) هیلع   ) رقابلا
هتدابع رکذ  نم  و  صولخلا ، یلع  اهئاقب  بحی  یلاعت و  هللا  هجول  هصلاـخ  هتاداـبع  نـال  هعمـسلا  .ضغبی  ياانـشی : .نموملا و  نید  یف 

همه دـیعب  .رانلا  نم  هاجنلل  همغ  لیوط  .رجا  الب  ءایرلاک  نوکت  نینثال  اـهرکذ  اذاـف  رهجلا ، یلا  ءاـفخلا  نم  هرجا  صقنی  دـحاول  هیفخ 
باوبا نم  باب  تمـصلا  نا  ربخلا )  ) یف هتمـص  ریثک  قافنلا ) ناـمیالا و  رفکلاو و  مالـسالا  یف  نوعبرـالا - لـصفلا   ) .هنجلا لیـصحتل 

امنا مالسلا ) هیلع   ) رقابلا نع  .نینس و  رـشع  تمـصی  یتح  دبعتیال  لیئارـسا ، ینب  نم  دباعلا  ناک  و  ریخ ، لک  یلع  لیلد  هنا  همکحلا و 
مهبولق هللا  رکذ  ریغ  یف  مالکلا  نورثکی  نیذـلا  ناف  هللا ، رکذ  ریغ  یف  مالکلا  اورثکتال  مالـسلا ) هیلع   ) حیـسملا لاق  و  سرخلا ، انتعیش 

: هل لوقی  هرم  لک  یف  تارم - ثـالث  ینـصوا - هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلل لاـق  ـالجر  نا  ربخلا ،)  ) یف .نوملعیـال و  نکلو  هیـساق ،
هیلع  ) قداصلا نع  .مهتنـسلا و  دئاصح  الا  رانلا  یف  مهرخانم  یلع  سانلا  بکی  له  کحی و  و  هثلاثلا : یف  هل  لاق  یتح  کناسل  ظفحا 

نموملل ربخلا ،)  ) یف هتقو  لوغـشم  هناسلل .) اظفاح  هناش ، یلع  البقم  هنامزب  افراع  نوکی  نا  لقاعلا  یلع   ) دواد لآ  همکح  یف  مالـسلا )
نا لقاعلل  سیل  و  لمجی ، لحی و  ام  یف  اهتذـل  هسفن و  نیب  یلخی  هعاس  و  هشاعم ، مری  هعاس  و  هبر ، اهیف  یجانی  هعاس  تاعاس ، ثـالث 
هیلع هللا  یلص   ) یبنلا ناک  ربخلا ،)  ) یف روکش  .مرحم  ریغ  یف  هذل  وا  داعم ، یف  هوطخ  وا  شاعمل ، همرم  ثالث : یف  الا  اصخاش ، نوکی 

ینرشبف لیئربج  ینلبقتسا  لاقف  هعنصت ، مل  ائیش  تعنص  هل  اولاقف  تادجـس ، سمخ  دجـسف  لزن  ذا  هل  هقان  یلع  ریـسی  رفـس  یف  هلآ ) و 
هذه یلع  دمحلا هللا  لاق : هرسی  رما  هیلع  درو  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ناک و  هدجس - يرشب  لکل  ارکـش هللا  تدجـسف  هللا  نم  تاراشبب 
دنع هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا ناک  مالـسلا ) هیلع   ) رقابلا نع  .لاح و  لک  یلع  دـمحلا هللا  لاـق : هب ، متغی  رما  هیلع  درو  اذا  همعنلا و 

؟ اروکـش ادـبع  نوکا  الا  اهل  لاقف  رخات ، ام  کبنذ و  نم  مدـقت  ام  کل  هللا  رفغ  دـق  و  کسفن ، بعتت  مل  هل : تلاقف  اـهتلیل  یف  هشیاـع 
سنوی نع  .دسجلا و  نم  سارلا  هلزنمب  نامیالا ، نم  ربصلا  نوکل  روبص  قافنلا ) نامیالا و  رفکلاو و  مالـسالا  یف  نوعبرالا - لصفلا  )
انبـصا دق  انا  هل  لق  مالـسلا و  لضفملا  يرقا  لاق  لیعامـساب و  هیزعا  لضفملا و  یتآ  نا  مالـسلا ) هیلع   ) هللادـبع وبا  ینرما  بوقعی  نب 

یف سامغنالا  نع  هراعتـسا  رومغم  .یلاعت  هللا  رمال  انملـسف  ارما  یلاعت  هللا  داراو  ارما  اندرا  اـنا  اـنربص ، اـمک  ربصاـف  اـنربصف  لیعامـساب 
نا يور  امع  مالسلا ) هیلع   ) قداصلا لئـس  ربخلا ،)  ) یف و  هداعـسلا ، زوفلا و  بجوت  هربعلا  هربعلا و  بجوت  هرکفلا ، نال  هترکفب  .ءاملا 

نامدا هدابعلا  لضفا  مالـسلا ) هیلع   ) هنع و  كوناب ، نیا  كونکاس  نیا  لوقیف  هبرخلاب  رمی  لاق : فیک ؟ هلیل  ماـیق  نم  ریخ  هعاـس  رکفت 
کبر و هللا  قتا  و  کبنج ، لیللا  نع  فاج  و  کبلق ، رکفتلاب  هبن  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نع  یفاکلا )  ) یف .هتردق و  یف  هللا و  یف  رکفتلا 
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، هتفع هتناما و  هتنایدب و  قثو  نمالا  هسفنل  الیلخ  ذختی  الف  ئاخلا ، مضب  هتلخب  نینض  .ربلا  یلا  وعدی  رکفتلا  لوقی  مالـسلا ) هیلع   ) ناک
نیه نموملا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نع  .هعیبطلا  يا : هکیرعلا  نیل  هقیلخلا  لهـس  هلیلخ .) نع  لـس  لاـستال و  ءرملا  نع   ) اولاـقف

نع .سبیالا  بلصلا  رجحلا  يا : دلصلا  نم  .دشا  يا : بلصا  هسفن  .خانتـسا  هرخـص  یلع  خینا  نا  داقنا و  دیق  نا  فلالا  لمجلاک  نیل ،
( مالسلا هیلع   ) قداصلا نع  و  یش ء - هنید  نم  لقتسیال  نموملا  و  هنم ، لقتسی  لبجلا  لبجلا ، نم  بلصا  نموملا  مالـسلا ) هیلع   ) رقابلا
(: هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) لاقف اناوقا ، و  اندشا ، کلذب  فرعن  اولاق : اذه ؟ ام  لاقف : ارجح ، نوعبری  موقب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا رم 

رفکلاو مالسالا  یف  نوعبرالا - لصفلا   ) هلخدی مل  یـضر  اذا  يذلا  مکاوقا  مکدشا و  لاق : یلب ، اولاق : مکاوقا  و  مکدشاب ، مکربخا  الا 
.قحب و هل  سیل  ام  طاعتی  مل  ردق  اذا  و  قحلا ، لوق  نم  هطخس  هجرخی  مل  طخـس  اذا  و  لطاب ، و ال  مثا ، یف  هاضر  قافنلا ) نامیالا و  و 
و ضرالا ، یلع  هدـی  عضی  و  دـیبعلا ، هسلج  سلجی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا ناک  مالـسلا ) هیلع   ) قداـصلا نع  دـبعلا  نم  لذا  وه 

سمخ هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبـنلا لاـق  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا نع  نوـیعلا )  ) یف .نیعبـصاب و  نیراـبجلاکال  عباـصا ، هثـالثب  لـکای 
میلستلا و  فوصلا ، یسبل  و  يدیب ، زنعلا  یبلح  و  افکوم ، رامحلا  یبوکر  و  دبعلا ، عم  ضیـضحلا  یلع  لکالا  تامملا ، یتح  نهعداال 

نع ملع  هجعزا  هلغاش و  وه  ام  موقلا  ثیدح  نع  هب  تقام  وهلل  وه  انیکم و  هارت  مهـضعبل : و  يدـعب - نم  هنـس  نوکتل  نایبصلا ، یلع 
شیعلا نم  یقلی  ام  رکذـت  هلزاهی  نیدـخ  مهنم  هل  سیلف  مهاری  نیح  لاهجلا  نم  سوبع  هلهاج  وه  نمک  ائیـش  ملاع  ام  هلک و  لـهجلا 

هلجآ شیعلا  لجاع  نع  هلغشاف  الجا 

هینغم

ام حرشلا  یف  زجون  اذل  و  همکحلا 288 ، هبطخلا 191 و  حرش  یف  اهنم  تابسانملا ، نم  دیدعلا  یف  هتافـص  نموملا و  نع  مالکلا  مدقت 
.هللا ریغل  هتجاح  وکشی  و ال  هراکملا ، لامتحا  یلع  اهضوری  و  ربصلا ، یلع  هسفن  لمحی  هبلق ) یف  هنزح  و  ههجو ، یف  هرشب  - ) .نکما 1

و هعفرلا ، هرکی  - ) .نیفعضتسملا 4 قحلل و  اسفن ) یـش ء  لذا  و  - ) .همرح 3 نم  یطعی  و  هملظ ، نمع  وفعی  اردـص ) یـش ء  عسوا  - ) 2
دنع هللا ال  دنع  ولعلا  هعفرلا و  بلطی  همه ) دـیعب  - ) .هللا 6 بضع  نم  افوخ  همغ ) لـیوط  - ) .يوقتلا 5 هللااب و  الا  رتعی  ال  هعمسلا ) انـشی 

لیللا و یف  لمعی  هتقو ) لوغشم  - ) .لمکالا 8 هجولا  یلع  اهب  مایقلا  و  تابجاو ، نم  هیلع  اـمیف  ریکفتلا  مئاد  هتمـص ) ریثک  - ) .سانلا 7
اذا ءاـملا  هرمغ  نم  هترکفب :) رومغم  - ) .ءالبلا 10 دنع  روبص  ءاخرلا ، دنع  روکش  روبـص ) روکـش  - ) .هیف 9 نالمعی  امک  امامت  راـهنلا 

رهظی يا ال  هجاحلا ، هلخلا : و  لـیخبلا ، نینـضلا : هتلخب ) نینـض  - ) .سانلا 11 هللا و  ماما  هنع  لووسم  وه  امیف  هلغـش  نع  هیاـنک  هاـطغ ،
قحلا یف  بلصا ) هسفن  - ) .هکیرعلا 13 اهلثم  و  هعیبطلا ، هقیلخلا : و  فلوی ، فلاـی و  هکیرعلا ) نیل  هقیلخلا ، لهـس  - ) .سانلل 12 هرقف 

نم لذا  وه  و  - ) 14 نیقی .) یف  انامیا  و  نیل ، یف  اـمزح  و  نید ، یف  هوق  هل  يرت  : ) هبطخلا 191 یف  و  بلصلا ، رجحلا  نم  دلصلا ) نم  )
.هعضاوت هعوشخ و  نع  هیانک  دبعلا )

هدبع

ربصلا و نع  هیانک  انیزح  هبلق  یف  ناک  نا  رورسلا و  الا  هیلع  رهظی  يا ال  هقالطلا  هشاشبلا و  رسکلاب  رشبلا  ههجو : یف  هرشب  نموملا  … 
یلع ربکتلل  هضغب  هعفرلل  هتهارک  هیلع و  يرج  اذا  قحلل  هقلخ و  نم  نیعضتملل  هبر و  همظعل  هسفن  لذ  اسفن : یـش ء  لذا  و  لمحتلا … 

هنال ال همه  دعب  توملا و  دـعب  امم  افوخ  همغ  لوط  هعمـسلا و  ضغبی  يا  انـشی  وهف  لمعی هللا  امب  دـحا  عمـسی  نا  بحی  ءافعـضلا و ال 
: هتلخب نینـض  هتلم …  هسفنل و  هیلع  بجاولا  ءادـال  هترکف  یف  قیرغ  يا  رومغم  هترکفب : رومغم  روبـص  رومـالا …  یلاـعم  ـالا  بلطی 
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بلصلا رجحلا  دلصلا  دلـصلا : نم  بلـصا  سفنلا …  هکیرعلا  وا  هعیبطلا  هقیلخلا  سانلل و  هرقف  راهظاب  لیخب  يا  هجاحلا  حتفلاب  هلخلا 
دبعلا نم  لذا  هعضاوت  یف  ناک  نا  قحلا و  یف  هنم  بلصا  نموملا  سفن  و 

يرفعج

مالسالا ضیف 

رت هداشگ  زیچ  ره  زا  شا  هنیس  تسا ، لد  رد  شهودنا  راسخر و  رد  شیداش  نموم  تسا : هدومرف  نموم  فصو  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
اـیر و و  دـیآ ، یم  شدـب  یـشکرس  زا  رایـسب ) شینت  ورف   ) رتراوخ زیچ  ره  زا  شـسفن  و  تسا ، هزادـنا ) یب  اهیتخـس  رد  شیراـبدرب  )
رکف و رثا  رب   ) تسا دنلب  هتـسیاش ) ياهراک  رد   ) شـششوک تمه و  زارد ، شراک ) نایاپ  يارب   ) وا هودنا  دراد ، نمـشد  ار  یئامندوخ 
( اهیتخـس اهالب و  رد  و   ) رازگـساپس ار ) ادخ  ياهتمعن   ) هتفرگ لوغـشم و  یگدـنب ) تعاط و  هب   ) شتقو رایـسب ، شیـشوماخ  هشیدـنا )

دزرو یم  لخب  يرگید ) زا   ) دوخ تساوخرد  هب  هتفر ، ورف  راک ) ناـیاپ  یگدـنب و  رد   ) شا هشیدـنا  رکف و  رد  تسا ، ابیکـش  رامـشیب 
مکحم گنـس  زا  وا  سفن  تسین ) ریگتخـس  شکندرگ و  ربکتم و   ) تسا مرن  شتعیبط  راومه ، وا  يوخ  دـیامن ) یمن  تجاح  راهظا  )

.تسا رایسب ) همه  هب  تبسن  شینتورف  عضاوت و   ) رتراوخ هدنب  زا  وا  هک  یلاح  رد  تسا  ریلد ) نید  هار  رد   ) رت تخس 

ینامز

رارق ثحب  دروم  هتـشذگ  بلاطم  رد  اه  هناشن  بلغا  هک  تسا  هدومرف  نایب  نموم  زا  هناشن  هدزناش  بلطم  نیا  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما
بیقعت ار  دوخ  فده  لماک  نانیمطا  اب  تسا و  نادـنخ  شبل  اهیتحاران  تالکـشم و  مامت  رد  نموم  ندوب : نادـنخ  .تسا 1 - هتفرگ 
فئاظو هب  یهجوت  دـنک ، یم  دوخ  لامعا  هب  یهاگن  تسا : نیگهودـنا  .دننک 2 - یم  يرای  ار  وا  ناگتـشرف  لاح  ره  رد  دـنک و  یم 

هنوگ نیا  رکفب  نانیا  .دـناشوپب  لـمع  هماـج  دوخ  فئاـظو  هب  دـناوت  یمن  ارچ  هک  دروخ  یم  ترـسح  دـیامن و  یم  یمومع  يدرف و 
یم زاب  منهج  هب  ار  نانآ  دنناوت و  یمن  دنوش  جراخ  منهج  زا  دنهاوخ  یم  یتحاران  تدش  زا  ردـق  ره  : ) دـیوگ یم  هک  دنتـسه  تایآ 

رپ دنریزگان  دنراد  تیلاعف  یعامتجا  لئاسم  رد  هک  یناسک  تسا : هلـصوح  رپ  - 3 .شچ ) هب  ارنآ  زوس  باذع  دنیوگ  یم  دـننادرگ و 
هللا یلص   ) مالسا ربمایپ  هب  هک  ادخ  .دهاوخ و  یم  هلصوح  ادخ  زا  لوا  ددرگ  یم  نوعرف  اب  هزرابم  رومام  هک  یسوم  .دنـشاب  هلـصوح 

دناد و یم  زیچان  ار  دوخ  تردـق ، یهلا و  يورین  ربارب  رد  تسا : عضاوتم  .دراذگ 4 - یم  تنم  وا  رب  تسا  هداد  هلـصوح  هلآ ) هیلع و 
.دـناد 5- یم  ار  ناهاوخدوخ  ماجنارـس  اریز  .دریگ  یمن  هفاـیق  یـسک  چـیه  يارب  دـناد  یم  ادـخ  هدارا  روهقم  ار  همه  هک  رظن  نیا  زا 

ياهراک رد  وا  دنک  یمن  تدابع  يرگید  يارب  دوش و  یمن  لئاق  کیرش  وا  يارب  تسا  هتخانـش  ار  ادخ  هک  یـسک  تسا : ایر  نمـشد 
هک یـسک  تسا : ینالوط  شهودنا  .دنک 6 - ذوفن  وا  رد  دـناوت  یمن  مه  ناطیـش  هک  هدیـسر  یئاجب  شـصالخا  .دراد  صالخا  دوخ 

یبوخ هب  ار  هفیظو  راـب  اـت  تسوپاـکت  رد  هشیمه  وا  درادـن  تحار  باوخ  هاـگ  چـیه  تسا  شیوخ  مدرم  تشونرـس  ترخآ و  رکفب 
نخـس تصرف  نیلوا  هک  یـسوم  .درب  یم  شیوخ  فده  عفن  هب  ار  هدافتـسا  رثکادح  تصرف  ره  زا  .دناسرب و  دصقم  هب  دـنک و  لمح 

رت یلاع  شفده  دشاب  رت  هدیمهف  ناسنا  ردق  ره  تسا : تمه  دنلب  .دیوگ 7 - یم  نخـس  دوخ  موق  يدازآ  زا  هدروآ  تسدب  ار  نتفگ 
مه شا  هجیتن  تسادخ  تدابع  عون و  هب  تمدخ  شفده  رـشب  یلو  یـشکراب  مه  نآ  هجیتن  تسا  فلع  بآ و  شفده  ناویح  .تسا 

شـشوک تمحز و  نآ  هب  ندیـسر  رتهب و  هجیتن  دـشاب  رت  یلاع  تمه  فدـه و  ردـق  ره  .تشهب  یلاع  تاـجرد  یعاـمتجا و  يوربآ 
ناهرب لیلد و  اب  دـیوگ ، یم  نخـس  زاین  رادـقم  هب  لـقاع  .تسا  یلقع  مک  تمـالع  یفرح  رپ  تسا : فرح  مک  .دراد 8 - مزال  رتشیب 
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اقیقد شتاملک  دناد  یم  وا  .دنک  یم  ضوع  ار  یتلم  ای  تیعمج و  هفیاط ، تشونرـس  هملک ، کی  اسب  هچ  دناد  یم  وا  .دنز  یم  فرح 
: تسا مک  شتقو  .دـنز 9 - یم  قطنم  اـب  دروم و  هب  ار  فرح  تاـهج  نیمه  هب  دوش  یم  تساوخ  زاـب  تماـیق  رد  ددرگ و  یم  طـبض 

دروم دارفا  هنوگ  نیا  .تسا  مک  شتقو  تهج  نیا  زا  دـنک و  یم  اـیند  يادـف  ار  زیچ  همه  اـیند  هب  ندـش  هدولآ  رثا  رد  ناـسنا  یهاـگ 
يارب یتح  یعامتجا  تامدـخ  نتفریذـپ  رثا  رد  هک  دنتـسه  مه  یهورگ  تسا ، هدـش  رطخ  مـالعا  ناـنآ  هب  دـنا و  هتفرگ  رارق  تمذـم 
رکاش .دنتسه 10 - ترضح  نآ  ناقوشعم  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع شیامرف  هنومن  دارفا  هنوگ  نیا  .دنرادن  تقو  مه  یـصخش  ياهراک 
هنوگ نیا  دنک  یم  يرازگرکش  نآ  زا  دناد و  یم  تمعن  مه  ار  ایند  ياهیتحاران  یتح  تسا  رازگرکش  یهلا  ياهتمعن  ربارب  رد  تسا :

ثداوح ربارب  رد  نموـم  تسا : رباـص  .تسا 11 - صاخـشا  هنوگ  نیا  یلاـع  هنوـمن  بوـیا  .دنرامـش  تشگنا  نآرق  هدوـمرف  هب  دارفا 
.دشخب تاجن  یتحاران  زا  ار  نانآ  ات  دـشوک  یم  نارگید  ياهیتحاران  یعون و  ثداوح  ربارب  رد  اما  تسا  رباص  درـسنوخ و  یـصخش 

هیلا انا  هللاانا و  : ) دنیوگب دـندیدرگ  هجاوم  یتبیـصم  اب  یتقو  هکنانآ  .نیرباص  هب  هدـب  تراشب  : ) دنتـسه هیآ  نیا  هنومن  دارفا  هنوگ  نیا 
يرابدرب متح  روطب  یعون  لئاسم  رد  دـشاب  هتـشادن  ربص  تماقتـسا و  یـصخش  لـئاسم  رد  هک  یـسک  تسین  دـیدرت  ياـج  نوعجار )
شربمایپ هب  ادخ  .دزاس  یم  نوگرگد  ار  دوخ  تلم  تشونرـس  اسب  هچ  هک  دنک  تلاخد  یمومع  ياهراک  رد  دیابن  تشاد و  دـهاوخن 

هبلغ رفن  رازه  رب  یـشاب  هتـشاد  رفن  دص  رگا  دننک و  یم  هبلغ  رفن  تسیود  رب  یـشاب  هتـشاد  رباص  زابرـس  رفن  تسیب  رگا  : ) دیامرف یم 
رد رکف  نامــسآ ، نـیمز و  تادوـجوم  رد  هشیدــنا  تـسا : هـتفرورف  رکف  رد  - 12 دـنرادن ) يرکف  دـشر  ناـنآ  اریز  دـننک ، یم  ادـیپ 

تارک شدرگ  هک  دنا  هدرک  كرد  دـنا و  هتخانـش  ار  ادـخ  هک  تسا  یناسک  صوصخم  ناگدـنامرد  رما  رد  تقد  اهتلم و  تشونرس 
ار هتلخب ) نینـض   ) هملک هاگره  تسا : لیخب  .تسا 13 - هدوب  رظن  رد  یفدـه  .تسین  هدـئاف  یب  تهج و  یب  اهنآ  تقلخ  نوگانوگ و 
دریذـپ و یمن  یتسود  يارب  ار  سک  همه  دزرو و  یم  لخب  تسود  باختنا  هب  تبـسن  نموم  هک  تسا  نیا  ینعم  میناوخب  ءاخ  رـسکب 

رگا .دنک و  یم  لخب  شنداد  تسد  زا  يارب  دـهدن و  تسد  زا  ار  وا  هک  تسا  بظاوم  تسود  هب  تبـسن  هک  نیا  ای  دـنک و  یم  تقد 
تجاح وا  زا  تسادخ و  هب  شهجوت  وا  .دزرو  یم  لخب  يدنمزاین  تجاح و  راهظا  يارب  هک  دوش  یم  نیا  ینعم  میناوخب  ءاخ  حتف  هب 

ادخ هک  تسا  یلام  لخب  زا  ریغ  يونعم  لخب  نیا  تسا و  نینموم  یصاصتخا  تازایتما  زا  اهلخب  عون  نیا  تروص  ره  رد  .دهاوخ  یم 
ار فدـه  هب  ندیـسر  هعماج و  رد  ذوفن  هنیمز  هک  تسا  یقـالخا  یئوخمرن  تسا : دروخرب  شوخ  .تسا 14 - هدومن  شهوـکن  نآ  زا 
هک يا  هفیظو  نیلوا  .تسا  مزال  رتشیب  یمرن  دـشاب  رت  تخـس  رـس  فلاخم  رتدـساف و  طـیحم  ردـق  ره  .دزاـس  یم  مهارف  ناـسنا  يارب 

.دنناشوپب 15- لمع  هماج  دوخ  فده  هب  دنناوتب  ات  تسا  ینابز  شوخ  یئوخمرن و  دـننک  یم  ادـیپ  نوعرف  ربارب  رد  نوراه  یـسوم و 
یم تالکشم  مامت  اب  ادخ  زا  يرادربنامرف  ماقم  رد  تسا و  دنمورین  عاجش و  نمـشد  ربارب  رد  هکنیا  نیع  رد  نموم  امنرکون : نامرهق 

عقوم هب  وا  .دنک  یم  عضاوت  رکون  نوچمه  تسا و  نتورف  عضاوتم و  الماک  يو  هتـسیاش  هدنب  ادـخ و  ربارب  رد  تسا ، نامرهق  دزاس و 
.دهد یم  هفایق  رییغت  طئارش  بسح  رب  شفده  دربشیپ  يارب  دراد و  فده  نموم  اریز  لیلذ ! هدنب  رگید  عقوم  رد  تسا و  نامرهق  دوخ 

ادخ فطل  دروم  نانچنآ  رگید  دروم  رد  دناسر و  یم  لتق  هب  ار  تولاج  هک  دنک  یم  دوجو  زاربا  نانچنآ  زاین  ماگنه  هب  ربمایپ  دوواد 
.زاتمم هدنب  دریذپ ، یم  یگدنب  هب  ار  وا  ادخ  هک  دریگ  یم  رارق 

يزاریش دمحم  دیس 

بطقی الف  هبلق ) یف  هنزح  و   ) شاـشب قلط  ههجوف  ههجو ) یف   ) هتـشاشب يا  هرـشب ) نموملا  -: ) نموملا هفـص  یف  مالـسلا - هیلع  لاـق  و 
هناحبـس هللا  همظع  يری  هنال  اسفن ) یـش ء  لذا  و   ) هلعف وا  هملک  درجمب  هردص  قیـضی  الف  اردص ) یـش ء  عسوا   ) هبلق نزح  دنع  ههجو 

هنال سانلا ، دنع  تیص  هل  نوکی  نا  ضغبی  يا  هعمسلا ) ءانشی  و   ) سانلا دنع  هماقم  عفتری  ناب  هعفرلا ) هرکی   ) هناحبس هللا  ماما  رغاصتیف 
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هناف همه ) دیعب   ) هرخالا یف  هریـصم  ام  يردـی  ذا ال  هلبقتـسم  ههج  نم  کلذ  و  هنزح ، يا  همغ ) لیوط   ) هناحبـس هللا  الا  هلمعب  دـیری  ال 
( روکش  ) .لغش الب  المه  هکرتی  الف  هتقو ) لوغشم   ) هتوکس يا  هتمـص ) ریثک   ) طقف هایحلا  هذهل  سانلا  متهی  امنیب  توملا  دعب  امل  متهی 

لیخب يا  هتلخب ) نینـض   ) ساـنلا ءاـجنا  هسفن و  ءاـجنال  هعنـصی  اـمل  رکفتلا ، یف  قیرغ  يا  هترکفب ) روـمغم   ) هئـالبل روبـص )  ) هللا معنل 
هیف هجاجل  ال  سفنلا ، يا  هکیرعلا ) نیل   ) هقالخا یف  فنع  الف  هعیبطلا  يا  هفیلخلا ) لهـس   ) ائیـش مهنم  بلطی  الف  سانلل  هتجاح  راهظاب 

.سانلل و  هعضاوت هللا ، یف  دبعلا ) نم  لذا  وه  و   ) بلصلا رجحلا  وه  و  دلصلا ) نم   ) هللا رماوا  نایتا  یف  بلصا ) هسفن  )

يوسوم

ءائر و هلعف  لاقی  رکذـلا  تیـصلا و  هعمـسلا : .هرکی  ضغبی و  ءاشنی : .ردـقلا  ولع  هعفرلا : .هقالطلا  هشاشبلا و  ءاـبلا  رـسکب  رـشبلا : هغللا :
: هقیلخلا .هجاـحلا  حـتفلاب  هلخلا : .لـیخب  نینـض : .هاـطغ  اذا  ءاـملا  هرمغ  نم  روـمغم : .نزحلا  مغلا : .هوعمـسی  ساـنلا و  هاریل  يا  هعمس 
ام لیلق  نموملل و  هیئالعا  تافص  هذه  حرشلا : .نیللا  دض  بلصلا  یسقا و  دشا و  بلصا : .سفنلا  هکیرعلا : .لهس  يرط ، نیل : .هعیبطلا 

دحا ظقیتسی  یسع  نحن  اهررکن  مامالا و  اهرکذی  لاح  لک  یلع  مهفرعن و  وا  مهعم  شیعن  نمم  دحاو  یف  اهلک  اهنع  الضف  اهنم  دجن 
: هبلق یف  هنزح  ههجو و  یف  هرـشب  نموملا  یه : تافـصلا  هذـه  تافـصاوملا و  هذـه  ملی  لاـصخلا و  هذـه  عـمجیف  هسفن  یلا  عـجری  و 

هلخاد یف  یسالا  هبلق و  یف  نزحلا  نکل  مهب و  اجاهتبا  نینموملل و  اعضاوت  ههجو  تامـسق  یلع  هیداب  هرهاظ  هاقالملا  نسح  مسبتلاف و 
.ءالقثلا و یلع  ربصی  تامزالا و  باعتالا و  تاقشملا و  لمحتی  اردص : یش ء  عسوا  .ءاطخالا  ریـصقتلا و  نم  هنم  نوکی  نا  نکمی  امل 

بحی ال  هعـسملا : ءانـشی  هعفرلا و  هرکی  مهقوف  هسفن  يری  هما و ال  ءاـنبا  یلع  ربکتی  ـال  سفنلا  لـیلذ  هللا  نیب  هنیب و  اـسفن : یـش ء  لذا 
هعمـسلا و هرکی  ضغبی و  امک  ضرالا ) یف  اولع  نودیری  نیذـلل ال  اهلعجن  هرخالا  رادـلا  کلت  و  : ) یلاعت هلوقل  الاثتما  ربکتلا  عفرتلا و 

یصاعم نم  يری  امل  رارمتساب  نوزحم  مومغم  وهف  همه : دیعب  همغ  لیوط  .هللا  صالخالا  مدع  هیف  ءایرلاب و  بوشم  کلذ  نال  تیـصلا 
قیقحت تامرکملا و  باستکا  هتاف  دـق  هنال  ناـک  اـمبر  لـب  مارحل  اـبکترم  نوکی  نا  هرورـضلاب  سیل  ریـصقتلا و  نم  هیف  وه  اـمل  هللا و 

.هدابع عفنی  امب  هللااب و  رکفی  هتمـص : ریثک  هیلع …  مدقی  فوس  ام  اهدـعب و  ام  هرخالا و  روما  یفف  همه  اما  تابرقلا و  نم  طسق  مظعا 
لجا نم  یعسی  ءافعـضلا و  نیعی  سانلا و  جئاوح  یـضقی  لغـش  یف  هتقو  رارمتـساب  لب  هب  یهلتی  غارف  تقو  هدنع  سیل  هتقو : لوغـشم 

لوغـشم هترکفب : رومغم  .نحملا  ءالبلا و  یلع  روبـص : .هایاطع  همعن و  یلع  هبرل  روکـش : .کلذ  عیمج  یف  هبر  رکذی  هتلئاع و  هسفن و 
ءاینغا مهبـسحت  : ) یلاعت لاق  امک  وهف  سانلل  اهـضرعی  نا  هتجاحب  لیخب  هتلخب : نینـض  .باسحلا  ضرعلا و  موی  هللا  ماما  هنع  هلاـسی  مب 

 … مهعم هلماعملا  نسح  سانلا  عم  فرـصتلا  نیل  هفرـصت  یف  هواـسق  ـال  هعیبطلا  لهـس  وهف  هکیرعلا : نیل  هقیلخلا  لهـس  ففعتلا .) نم 
نع نموملا  سفن  لوحتت  لابجلا و ال  لوزت  لب  اهنم  لفی  لابجلا  یـش ء و  اـهنم  لـفی  ـال  نموملا  سفن  لـب  دلـصلا : نم  بلـصا  هسفن 

 … هبر ماما  اعضاوت  هتمظع و  هللا و  وحن  دبعلا : نم  لذا  وه  .اههجوت و  اهدقتعم و 

یناقلاط

تسوا و هنیس  زیچ  نیرت  خارف  تسوا ، لد  رد  شهودنا  شا و  هرهچ  رد  وا  ینامداش  تسا : هدومرف  نمؤم  تفص  رد  ترـضح  نآ  «و 
شتمه زارد و  شهودنا  .درمش  یم  دنسپان  نمشد و  ار  يرومان  دراد و  یمن  شوخ  ار  نتـسج  يرترب  .تسوا  سفن  زیچ  نیرت  نوبز 

دوخ زاین  راهظا  زا  تسا ، شیوخ  هشیدـنا  رد  هتفر  ورف  .تسابیکـش  رازگـساپس  راتفرگ و  شتاقوا  تسا ، رایـسب  وا  یـشوماخ  دـنلب و 
هدرب زا  رتـنوبز  دوخ  تسا  رت  تخـس  هراـخ  گنـس  زا  وا  سفن  هک  یلاـح  رد  تسا  مرن  يوـخ و  شوـخ  .تسا  راد  نتـشیوخ  تخس 
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« .تسا

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

: نمؤملا هفص  یف 

، ًارْدَص ٍءْیَش  ُعَسْوَأ  ، ِِهْبلَق ِیف  ُُهنْزُح  ِهِهْجَو َو  ِیف  ُهُرِْشب  ُنِمْؤُملا 

، ُهُّمَغ ٌلیِوَط.َهَعْمُّسلا  ُأَنْشَی  ،َو  َهَْعفَّرلا ُهَرْکَی.ًاسْفَن  ٍءْیَش  ُّلَذَأ  َو 

، ٌرُوبَص ٌروُکَش.ُُهْتقَو  ٌلوُغْشَم  ، ُُهتْمَص ٌرِیثَک  ، ُهُّمَه ٌدیَِعب 

، ِهَقِیلَْخلا ُلْهَس  ، ِِهتَّلَِخب ٌنِینَض  ، ِِهتَرْکِِفب ٌروُمْغَم 

، ِْدلَّصلا َنِم  ُبَلْصَأ  ُهُسْفَن  ِهَکیِرَْعلا ! ُنَِّیل 

.ِْدبَْعلا َنِم  ُّلَذَأ  َوُه  َو 

: دومرف نمؤم  تافص  هرابرد  مالسلا  هیلع  ماما 

زا شا  یناسفن  ياه  سوه  رت و  هداشگ  ، زیچره زا  شا  هنیـس  ، تسوا بلق  نورد  رد  شهودـنا  هرهچ و  رد  شا  يداش  نامیا  اب  ناـسنا 
شتوکـس دـنلب ، شتمه  ینـالوط و  شهودـنا  ، تسا رفنتم  يراـکایر  زا  رازیب و  ییوج  يرترب  زا  ، تسا رت ) میلـست  و   ) رتراوخ زیچره 

یمن زارد  یـسک  يوـس  هب  تجاـح  تسد  تـسا و  شیدـنا  فرژ  رایـسب  ، روبـص رازگرکـش و  ، تـسا لوغـشم  شتقو  ماـمت  رایـسب و 
ربارب رد   ) اراخ گنـس  زا  شلد  ، تسا شمرن  اب  مأوت  نارگید  اب  شدروخرب  و  تسین ) وا  راک  رد  يریگتخـس  و   ) ناسآ شتعیبط  ، دـنک

: هنامیکح راتفگ  دنس   ) . .تسا رت  میلست  هدَرب  زا  ادخ ) هاگـشیپ  رد   ) رت و تخـس  رت و  مکحم  كانرطخ ) نانمـشد  تخـس و  ثداوح 
دنتسیز یم  وا  زا  سپ  ای  هللا  همحر  یضر  دّیس  زا  شیپ  هک  املع  زا  یهورگ  : دیوگ یم  فیرش  مالک  نیا  دانـسا  رد  هللا  همحر  بیطخ 

صاوخلا هرکذت  رد  يزوج  نب  طبـس  یفاک و  لّوا  دلج  رد  ینیلک  موحرم  هلمج  زا  ؛ دـنا هدرک  رکذ  لسرم  دنـسم و  تروص  هب  ار  نآ 
حالـصلا و ریخلا و  باب  رد  راربالا  عیبر  رد  يرـشخمز  دـننک و  یم  لقن  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  ساـبع  نبا  زا  دـهاجم  زا  ار  نآ 

( ( ،ج 4،ص 254 هغالبلا جهن  رداصم  ) .دنا هدروآ  ار  مالک  نیا  لوا  شخب  لاثمالا  عمجم  رد  ینادیم 

نیتسار نانمؤم  تافص 

نیا بلاج.درامش  یمرب  اه  نآ  يارب  فصو  هدجه  هدومرف و  نایب  ار  نیتسار  نانمؤم  تافص  ینارون  راتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
نیا یـسک  رد  رگا  ار و  یفنم  هبنج  يرگید  دنک و  یم  نایب  ار  تبثم  هبنج  یکی  هک  دـنراد  مه  اب  یـصاخ  یگنهامه  ، هرقف ود  ره  هک 

.دنهنب وا  رب  صلخم  نمؤم  مان  هک  تسا  راوازس  نیقی  هب  دوش  عمج  فاصوا 
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ِیف مالـسلا  هیلع  لاق  ( ؛» تسوا بلق  نورد  رد  شهودـنا  هرهچ و  رد  شا  يداش  ناـمیا  اـب  ناـسنا  :» دـیامرف یم  مود  لوا و  فصو  رد 
( . ِِهْبلَق ِیف  ُُهنْزُح  ِهِهْجَو َو  ِیف  ُهُرِْشب  ُنِمْؤُملا  : ِنِمْؤُْملا ِهَفِص 

يزیچ شا  هرهچ  رد  دراد و  یم  هگن  لد  رد  ار  دوخ  هودنا  مغ و  هک  تسابیکـش  رباص و  يردق  هب  نامیا  اب  صخـش  هک  نیا  هب  هراشا 
یم اه  نآ  هب  يا  هداعلا  قوف  هبذاج  رما  نیمه  نارـشاعم و  ناتـسود و  ربارب  رد  يداش  ادـخ و  ياه  تمعن  زا  يداش  ؛ تسین يداش  زج 

هب ار  دوـخ  نورد  هودـنا  دـیاشگ و  یمن  هوکـش  هب  ناـبز  یـسک  دزن  زگره  وا  دـننیب و  یم  نادـنخ  داـش و  ار  وا  هشیمه  هکارچ  ، دـهد
هرفس دوش  یم  ادیپ  اه  نآ  يارب  یلکشم  ات  تیفرظ  مک  نامیالا و  فیعـض  دارفا  هک  یلاح  رد  دزاس  یمن  لقتنم  نارـشاعم  ناتـسود و 

.دنیاشگ یم  تیاکش  هب  بل  دننک و  یم  زاب  سک  همه  ربارب  رد  ار  دوخ  لد 

و  ) رتراوخ زیچره  زا  شا  یناسفن  ياه  سوه  رت و  هداشگ  زیچره  زا  شا  هنیـس  :» دـیازفا یم  تفـص  نیمراـهچ  نیموس و  رد  ترـضح 
( . ًاسْفَن ٍءْیَش  ُّلَذَأ  ،َو  ًارْدَص ٍءْیَش  ُعَسْوَأ  ( ؛» تسا رت ) میلست 

تـسود زا  معا  دارفا  همه  اب  ، دنک یم  لمحت  تامیالمان  ربارب  رد  ، دهد یمن  ناکت  ار  وا  یگدـنز  نوگانوگ  ثداوح  هک  نیا  هب  هراشا 
هک یناتسود  دنراد و  یم  اور  متس  وا  هب  هک  يدارفا  اب  دهد و  یم  حیجرت  ماقتنا  رب  ار  وفع  ، دوش یم  ور  هبور  هداشگ  هنیس  اب  نمشد  و 

لیلذ وا  ربارب  رد  سفن  ياوه  زین.دیوگ  یم  خساپ  یبوخ  اب  ار  يدـب  دزرو و  یم  تبحم  دـنراذگ  یم  اهنت  مورحم و  اهانگنت  رد  ار  وا 
یم لرتنک  نامیا  لقع و  مکح  اـب  ار  لد  ياـه  هتـساوخ  دراپـس و  یمن  سفن  ياوه  تسد  هب  ار  شیوخ  ناـنع  زگره  تسا ؛ میلـست  و 

.دنک

.تسا رت  عضاوتم  ادخ  قلخ  ربارب  رد  ادخ و  تمظع  ربارب  رد  همه  زا  نمؤم  هک  نیا  نآ  دراد و  زین  يرگید  ریسفت  ریخا  هلمج 

هب مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  نیا  نآ  هدمآ و  یبلاج  ثیدح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ردـص  هعـس  هرابرد  یفاک  باتک  رد 
؟ تسین هنیدـم  لها  ناثدـحم )  ) زا کی  چـیه  تسد  رد  هک  منک  وگزاب  وت  يارب  ار  یثیدـح  یهاوخ  یم  اـیآ  : دومرف شناراـی  زا  یکی 

.يرآ : درک ضرع 

ربمغیپ سابل  هشوگ  دـش و  دجـسم  دراو  راصنا  زا  یکی  زینک  ، دوب هتـسشن  دجـسم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  يزور  : دومرف
هب مه  ربمغیپ  تفگن و  يزیچ  زینک  نآ  یلو  دهاوخ  یم  هچ  دنیبب  تساخرب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ.تفرگ  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

.تسشن تفگن و  يزیچ  وا 

هک یلاح  رد  تساخرب  مراهچ  هبترم  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ.هبترم  هس  ات  درک  رارکت  ار  راـک  نیمه  دـمآ و  رگید  راـب 
وا هب  مدرم.درب  دوـخ  اـب  دیـشک و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  ساـبل  زا  یخن  وا.دوـب  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  رـس  تـشپ  زینک 

یتفگن و يزیچ  هبترم  چیه  رد  یتشادزاب و  دوخ  راک  زا  راب  هس  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دنک ، نانچ  نینچ و  ار  وت  ادخ  : دنتفگ
مرکا ربمایپ  سابل  زا  یخن  هک  دنداتسرف  ارم  نم  هداوناخ  ، میتشاد يرامیب  ام  : تفگ یتساوخ ؟ یم  هچ  ترضح  زا  : تفگن يزیچ  مه  وا 

ارم هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  متفرگ  راک  نیا  هب  میمـصت  هک  یماگنه.دبای  افـش  رامیب  نآ  هلیـسو  هب  ات  مریگرب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
ور نیازا  ، مهاوخب هزاجا  وا  زا  هک  متـشادن  تسود  ارم و  دـید  یم  وا  هک  یلاح  رد  مریگرب  یخن  هک  مدرک  اـیح  نم.تساـخرب  دـید و 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 4155 

http://www.ghaemiyeh.com


 ( ،ج 2،ص 102،ح 15 یفاک  ) . .متفرگ ار  نآ  متفر و ) ترضح  رس  تشپ  )

( َهَعْمُّسلا ُأَنْشَی  ،َو  َهَْعفَّرلا ُهَرْکَی  ( ؛» تسا رفنتم  يراکایر  زا  رازیب و  ییوج  يرترب  زا  :» دیامرف یم  فصو  نیمشش  نیمجنپ و  رد  ترـضح 
.

دنونشب و ار  وا  لامعا  مدرم  درادن  تسود  زگره  تسا  رفنتم  ییوج  يرترب  زا  هک  یناسنا  اریز  دنطبترم  مه  اب  عقاو  رد  فصو  ود  نیا 
.دنرمشب گرزب  ار  وا 

يارـس نیا  ؛ » َنیِقَّتُْمِلل ُهَِبقاْعلا  ًاداسَف َو  ِضْرَْألا َو ال  ِیف  اُولُع  َنوُدـیُِری  َنیِذَِّلل ال  اُهلَعَْجن  ُهَرِخآـْلا  ُراّدـلا  َکـِْلت  : » دـیامرف یم  دـیجم  نآرق 
ناراکزیهرپ يارب  کین  تبقاع  ؛و  دـنرادن ار  داـسف  نیمز و  رد  ییوج  يرترب  هدارا  هک  میهد  یمرارق  یناـسک  يارب  اـهنت )  ) ار ترخآ 

هیآ 83) ، صصق !«. ) . تسا

نارگید هب  ار  دوخ  لامعا  دنک  یعـس  دوش و  دونـشخ  دنیاتـسب  ار  شلامعا  نارگید  هک  نیا  زا  ناسنا  هک  تسا  نیا  يانعم  هب  هَعمُـس » »
حدم و دـهاوخ و  یم  ار  وا  برق  دـبلط و  یم  ادـخ  دزن  ار  ماقم  تعفر و  نامیا  اب  ناسنا.دـنیوگ  شیانث  حدـم و  اه  نآ  ات  دـهد  هئارا 

.ادخ ناگدنب  مدرم و  زا  هن  دیوج  یم  ار  یهلا  يانث 

یبوخ ناسنا  ار  وا  هک  دـهد  یم  ناشن  مدرم  هب  دـهد  یم  ماجنا  ار  یلمع  هک  هظحل  نامه  رد  راکایر  هک  تسا  نیا  « هعمُـس » اب ایر  قرف 
کین لامعا  هک  تسا  نیا  یعرـش  رظن  زا  هدمآ  یمان  کین  يانعم  هب  هاگ  یبلط و  ترهـش  يانعم  هب  لصا  رد  هک  « هعمُـس » یلو ؛ دـننادب

هب دننک و  شیاتـس  ار  وا  دنونـشب و  نآ  نیا و  زا  مدرم  دراد  تسود  هک  نیا  ای  دنیاتـسب و  ار  وا  مدرم  ات  دنک  یم  وگزاب  ًادـعب  ار  دوخ 
.تسا يراکایر  یعون  عقاو  رد  نیا  دهد و  یم  ماجنا  ار  یکین  لمع  روظنم  نیمه 

: میناوخ یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  ییانعم  رپ  تیاور  رد 

هک راوخنوخ  گرگ  ود  ِِملْـسُْملا ؛ ِءْرَْملا  ِنیِد  ِیف  ِلاْملا  ِهاْجلا َو    ّ ِبُح ْنِم  اهیف  ًاداسَف  َرَثْکَِأب  ٍمَنَغ  ِهَبیرَز  یف  الِـسْرُأ  ِناـیِراض  ِناـْبئِذ  اـم  »
«. ) تسین ناملسم  درم  نید  رد  یبلط  هاج  لام و  هب  یطارفا  هقالع  زا  شیب  نآ  یهابت  داسف و  دنتسرفب  نادنفـسوگ  لغآ  رد  ار  اه  نآ 

،ج 1،ص 256) مارو هعومجم  .

یم مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما.تسا  هدـمآ  يرـصتخم  توافت  اب  مالـسلا  امهیلع  قداص  ماما  رقاـب و  ماـما  زا  یفاـک  باـتک  رد  اـنعم  نیمه 
: دیامرف

ود ِنِمْؤُْملا ؛ ِنیِد  ِیف  ِفَرَّشلا  ِلاَْملا َو  ِّبُح  ْنِم  اَهِیف  َعَرْـسَِأب  اَهِرِخآ  ِیف  اَذَـه  اَِهلَّوَأ َو  ِیف  اَذَـه  ٍعاَر  اََهل  َْسَیل  ٍمَنَغ  ِیف  ِناَیِراَض  ِناَْبئِذ  اَم  »
ناشداسف ، هلگ رخآ  رد  يرگید  هلگ و  زاغآ  رد  یکی  دـنوش  اـهر  دـشاب  هتـشادن  نابـش  هک  يدنفـسوگ  هلگ  رد  هک  راوخنوخ  گرگ 

 ( ،ج 2،ص 315،ح 2 یفاک («. ) . تسا رت  كانرطخ  هکلب  ) .تسین نمؤم  ناسنا  نید  رد  هاج  لام و  بح  زا  شیب 

( . ُهُّمَه ٌدیَِعب  ، ُهُّمَغ ٌلیِوَط  ( ؛» تسا دنلب  شتمه  ینالوط و  شهودنا  :» دیامرف یم  فصو  نیمتشه  نیمتفه و  رد  هاگ  نآ 
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لیـصحت ریـسم  رد  شیالاو  تّمه  ،و  دریگب ار  وا  نماد  تسا  نکمم  هک  خزود  شتآ  هدز و  رـس  وا  زا  هک  ییاـهاطخ  يارب  شهودـنا 
هدـنهد لیکـشت  تبثم ، يرگید  دراد و  یفنم  هبنج  یکی  عقاو  رد  هک  فصو  ود  نیا  تسا و  تشهب  رد  دورو  بابـسا  ادـخ و  ياضر 

.دوش یم  بوسحم  نامیا  یلصا  طیارش  زا  هک  تساجر  فوخ و  لداعت  نامه 

: دیامرف یم  اج  کی  رد.تسا  هدمآ  زین  ماّمه ) هب  فورعم  هبطخ   ) هبطخ 193 رد  ناراکزیهرپ  تافص  رد  انعم  نیا  هیبش 

: دیازفا یم  رگید  ياج  رد  و  ٌهَنوُزْحَم » ْمُُهبُوُلق  »

« . َلِیلَْقلا ُمِِهلامْعأ  ْنِم  َنْوَضْرَی  «ال 

لامعا وترپ  رد  هّللا  ءاقل  قوش  رگید  يوس  زا  دراشف و  یم  ار  ناشبلق  اهاطخ  ربارب  رد  باذـع  رفیک و  هودـنا  وس  کی  زا  اه  نآ  يرآ !
.دهد یم  شمارآ  اه  نآ  هب  حلاص 

.میهد یم  نایاپ  تمه  نزح و  هرابرد  ثیدح  ود  اب  ار  نخس  نیا 

: دیامرف یم  رذابا  هب  یثیدح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

.تسا هدرکن  شتسرپ  ار  لاعتم  يادخ  یسک  ، نزح لوط  دننام  هب  نْزُْحلا ؛ ِلوُط  ِْلثِم  یَلَع  َّلَج  َّزَع َو  ُهَّللا  َِدبُع  اَم  »

،ج 74،ص 81،ح 3) راونالا راحب  («. ) . هرهچ رد  هن  تسا  لد  نورد  رد  هک  یهودنا  مه  نآ  اه  تیلوئسم  ربارب  رد  هودنا  )

: دیامرف یم  تمه  ّولع  هرابرد  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما 

،ح 10278) مکحلا ررغ  «. ). تسا رایسب  وا  شزرا  ، دراد الاو  تمه  هک  یسک  ُُهتَْمِیق ؛ ْتَمُظَع  ُُهتَّمِه  ْتَفَرَش  ْنَم  »

( . ُُهْتقَو ٌلوُغْشَم  ، ُُهتْمَص ٌرِیثَک  ( ؛» تسا لوغشم  شتقو  مامت  رایسب و  شتوکس  :» دیامرف یم  فصو  نیمهد  نیمهن و  رد  سپس 

هب لوغشم  هشیمه  دور و  یمن  رده  هب  وا  تاقوا  زا  يزیچ  دنک و  یم  زیهرپ  يرورـض  ریغ  نانخـس  مالک و  لوضف  زا  هک  نیا  هب  هراشا 
یم فلت  هدوهیب  رما  نیا  رد  ار  دوخ  تقو  تسا  ییوگرپ  لوغشم  هک  یـسک  اریز  ؛ دنراد هطبار  مه  اب  فصو  ود  نیا.تسا  یتبثم  راک 

شیوخ مهم  فیاظو  ماجنا  يارب  یفاـک  تقو  دنتوکـسلاریثک  هک  اـه  نآ  ، سکع هب.دـسر  یمن  مزـال  یـساسا و  ياـهراک  هب  دـنک و 
.دنراد

يدراوم هچ  رد  دـیاب  هک  نیا  ناطیـش و  ياه  هسوسو  اب  هزرابم  سفن و  بیذـهت  رد  نآ  هداعلا  قوف  شقن  توکـس و  تیمها  هراـبرد 
زا یکی  هنامیکح 182 و  راتفگ  لیذ   ) میا هتفگ  نخـس  رایـسب  هتـشذگ  ياه  ثحب  رد  ، تفگ نخـس  يدراوم  هچ  رد  درک و  توکس 
یم ماـجنا  ناـبز  اـب  هریبـک  ناـهانگ  زا  یمهم  تمـسق  اریز  ، تسا مک  دوـش  هـتفگ  هـچره  هـنیمز  نـیا  رد  یلو  تـمکح 289 ) تارقف 
نآ رب  هتفای و  ار  رگید  دروم  هد  ، نآرق رد  قالخا  باتک  رد  ام  دنا و  هدرمـش  هانگ  تسیب  ار  نآ  دادعت  قالخا  ياملع  زا  یـضعب  ؛ دوش

.دمآ دهاوخ  هّللاءاش  نإ  تمکح 349  لیذ  رد  نآ  حرش  هک  میا  هدوزفا 
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تـسا هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  یفاک  فیرـش  باتک  رد  هک  یثیدح  رد  هک  سب  نیمه  توکـس  تیمها  هرابرد 
: میناوخ یم 

ْظَفْحا َلاَق  ِینِـصْوَأ  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  َلاَق  َکَناَِسل  ْظَفْحا  َلاَقَف  ِینِـصْوَأ  ِهَّللا  َلوُسَر  اَـی  َلاَـقَف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِِّیبَّنلا  َیلِإ  ٌلُـجَر  َءاَـج  »
يدرم ْمِِهتَنِْسلَأ ؛ ُِدئاَصَح  اَّلِإ  ِراَّنلا  ِیف  ْمِهِرِخاَنَم  یَلَع  َساَّنلا  ُّبُکَی  ْلَه  َکَْحیَو َو  َکَناَِسل  ْظَفْحا  َلاَق  ِینِصْوَأ  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  َلاَق  َکَناَِسل 
راب.نک ظفح  ار  تنابز  : دومرف.دینک نم  هب  يا  هیـصوت  ادخ ! لوسر  يا  : درک ضرع  هدـمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تمدـخ 

ار تساوخرد  نیمه  زین  موس  راب.درک  رارکت  ار  مالک  نامه  ترضح  دییامرفب و  يا  هیصوت  نم  هب  ادخ ! لوسر  يا  : درک ضرع  رگید 
مدرم نابز  هدروآرف  هچنآ  زج  ایآ.وت  رب  ياو  : دوزفا درک و  هیـصوت  نابز  ظفح  هب  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هدرک و  رکذ 

،ج 2،ص 115،ح 14) یفاک .( .»؟ دنکفا یم  ورف  خزود  شتآ  رد  تروص  اب  ار  اه  نآ  تسا 

.تساه نآ  نابز  ياه  هدروآرف  تمایق  رد  اه  ناسنا  يراتفرگ  لماع  نیرتشیب  هک  نیا  هب  هراشا 

ببـس هب  ، تسا خزود  رد  نداتفا  لکـش  نیرتدب  هک  نیا  رب  هوالع  « دنوش یم  هتخادنا  خزود  شتآ  رد  تروص  اب  :» دـیامرف یم  هک  نیا 
.دوش یم  هدنکفا  شتآ  رد  ، ناسنا مسج  هیقب  زا  شیپ  ، هانگ یلصا  لماع  تسوا و  تروص  رد  ناسنا  ناهد  نابز و  هک  تسا  نآ 

: دیامرف یم  تسا ، هدمآ  يرگید  هدنهد  ناکت  هلمج  ترضح  نامه  زا  يرگید  ثیدح  رد 

هچره اورپ  یب  و   ) دنکن باسح  شلامعا  ءزج  ار  شنخس  هک  یـسک  ُُهباَذَع ؛ َرَـضَح  ُهاَیاَطَخ َو  ْتَُرثَک  ِِهلَمَع  ْنِم  ُهَمالَک  ْبُسْحَی  َْمل  ْنَم  »
 ( ،ح 15 نامه «. ) . ددرگ یم  رضاح  شتازاجم  دوش و  یم  دایز  شیاهاطخ  دیوگب ) دمآ  شنابز  رس  رب 

هتفر تسد  زا  قوقح  ندرک  ناربج  تسا و  نارگید  قوقح  اب  طابترا  رد  ًابلاغ  هک  تسا  نیا  نابز  ناـهانگ  تاـفآ و  رد  مهم  لکـشم 
.تسین یناسآ  راک  ، نآ لاثما  نداد و  اوران  ياه  تبسن  ءاذیا و  تناها و  ینیچ و  نخس  تمهت و  تبیغ و  ببس  هب  نارگید 

رکذ نآرق و  توالت  تدابع و  لوغـشم  مئاد  هک  تسانعم  نیا  هب  هن  « تسا لوغـشم  شتقو  هک  تسا  یـسک  نمؤم  :» دیامرف یم  هک  نیا 
.دسرب يرورض  ياهراک  مامت  هب  هک  دنک  یم  میسقت  يا  هنوگ  هب  ار  زور  هنابش  تاقوا  هکلب  ، تسا هّللا 

راگدرورپ و تدابع  هب  ار  یشخب  ، دنک میسقت  ار  دوخ  زور  هنابـش  تاعاس  دیاب  نمؤم  :» دمآ دهاوخ  تمکح 390  رد  هک  هنوگ  نامه 
مامت دوش  ماجنا  راک  نیا  رگا  (و  .ملاس تاحیرفت  هب  یموس  شخب  رد  شاعم و  نیمأـت  هب  يرگید  شخب  رد  دزادرپب و  وا  اـب  تاـجانم 

(. تخاس دهاوخ  لاغشا  یهلا  فیاظو  يرورض و  ياهراک  ماجنا  يارب  ار  ناسنا  تقو 

؛» تسا روبـص  رازگرکـش و  :» دـیامرف یم  هتفر  نیتسار  نانمؤم  فصو  نیمهدزاود  نیمهدزای و  غارـس  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  هاـگ  نآ 
( . ٌرُوبَص ٌروُکَش  )

رکش دوخ  ياضعا  نابز و  بلق و  اب  هتسویپ  هک  یـسک  رازگرکـش ؛ رایـسب  صخـش  ینعی  تسا  « رکـش » هدام زا  هغلابم  هغیـص  روکـش » »
.تسین لفاغ  زگره  تمعن  بحاص  زا  دروآ و  یم  اج  هب  ار  یهلا  ياه  تمعن 
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هب ، هدمآ « يروش » هروس »و 33  میهاربا » هروس هیآ 5  دیجم  نآرق  رد  هک  « رابـص » نوچمه تسا و  ربص  هدام  زا  هغلابم  هغیـص  زین  روبـص » »
رباص یهلا  ياه  نومزآ  ربارب  رد  دزاس و  یمن  نوگرگد  ار  وا  راـگزور  ثداوح.تسابیکـش  رباـص و  رایـسب  هک  تسا  یـسک  ياـنعم 

.دنک یمن  یبات  یب  عزج و  دیاشگ و  یمن  هوکش  هب  نابز  دهد و  یمن  تسد  زا  ار  رایتخا  نانع  اهالب  رد.تسا 

.دنرباص الب  ماگنه  هب  رکاش و  تمعن  ماگنه  هب  دنک ؛ یم  میسرت  الب  تمعن و  رد  ار  نیتسار  نانمؤم  لاح  ، فصو ود  نیا  عقاو  رد 

: میناوخ یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  یثیدح  رد 

يزار و رخف  ریـسفت  یفاص و  ریـسفت  ناـیبلا و  عمجم  رد  نومـضم  نیمه  « . ) . ِرْکُّشلا ِیف  ٌفِْصن  ِْربَّصلا َو  ِیف  ٌفِْصن  ِناَفِْـصن  ُناَـمیِْإلا  »
 ( تسا هدمآ  نامقل  هروس  هیآ 31  لیذ  یبطرق  ریسفت 

: دنک یم  لقن  نینچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  یفاک  فیرش  باتک  رد  هللا  همحر  ینیلک 

ِهَّللا َلوُسَر  ای  اُولاَق  َبِکَر  ْنَأ  اَّمَلَف  ٍتاَدَجَس  َسْمَخ  َدَجَسَف  َلََزن  اَذِإ  َُهل  ٍهَقاَن  یَلَع  ُریِسی  ٍرَفَس  ِیف  َناَک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  َلوُسَر  َّنِإ  »
ًارْکُش ِهَِّلل  ُتْدَجَسَف  َّلَج  َّزَع َو  ِهَّللا  َنِم  ٍتاَراَِشِبب  ِینَرَّشَبَف  مالسلا  هیلع  ُلِیئَْربَج  ِینَلَبْقَتْسا  ْمَعَن  َلاَقَف  ُهْعَنْـصَت  َْمل  ًائیَـش  َْتعَنَـص  َكاَنیَأَر  اَّنِإ 
هدجس راب  جنپ  دمآ و  دورف  رتش  زا  ناهگان.دوب  يرتش  رب  راوس  هاتوک  يرفس  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ًهَدْجَس ؛ يَرُْشب  ِّلُِکل 

نونک ات  هک  يداد  ماجنا  يراک  میدید  ام  ادـخ ! لوسر  يا  : دـندرک ضرع  ناهارمه  دـش  بکرم  رب  راوس  هک  یماگنه.دروآ  ياج  هب 
: دومرف.يدوب هدادن  ماجنا 

هدجـس یتراشب  ره  يارب  نم  تراـشب ) جـنپ   ) داد نم  هب  لاـعتم  يادـخ  يوس  زا  یناوارف  تاراـشب  دـش و  لزاـن  نم  رب  لـیئربج.يرآ 
 ( ،ج 2،ص 98،ح 24 یفاک «. ). مدروآ ياج  هب  يرکش 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما.دینک  نینچ  زین  امش  هک  هدمآ  يرگید  ثیدح  رد  لیلد  نیمه  هب 

َْمل ْنِإ  ِباَرُّتلا َو  یَلَع  ُهَّدَـخ  ْعَضْیلَف  ْلِْزنْیلَف  ًابِکاَر  َناَک  ْنِإَف  ِهَِّلل  ًارْکُـش  ِباَرُّتلا  یَلَع  ُهَّدَـخ  ْعَضْیلَف  َّلَـج  َّزَع َو  ِهَّللا  َهَمِْعن  ْمُکُدَـحَأ  َرَکَذ  اَذِإ  »
؛ ِهیَلَع َمَْعنَأ  اَـم  یَلَع  َهَّللا  ِدَـمْحْیل  َُّمث  ِهِّفَک  یَلَع  ُهَّدَـخ  ْعَضْیلَف  ْرِدـْقی  َْمل  ْنِإ  ِهِسُوبَرَق َو  یَلَع  ُهَّدَـخ  ْعَـضْیلَف  ِهَرْهُّشِلل  ِلوُزُّنلا  یَلَع  ُرِدـْقی  ْنُکی 

راوس رگا.دیوگ  رکـش  ار  ادـخ  دراذـگب و  كاخ  رب  تروص  دـتفیب  لاعتم  دـنوادخ  يوس  زا  یتمعن  دای  هب  امـش  زا  یکی  هک  یماگنه 
رد هژاو  نیا   ) سوبرق رب  تروص  ، دوش هدایپ  دناوت  یمن  ندـش  امن  تشگنا  تهج  هب  رگا  دـنک و  هدجـس  كاخ  رب  دوش و  هدایپ  دـشاب 

هتشادن زین  ار  نآ  ناوت  رگا  دراذگب و  نیز ) يولج  یگدمآرب  ینعی  ؛ ءار نوکـس  اب  یـسراف  رد  دوش و  یم  لامعتـسا  ءار  حتف  اب  یبرع 
،ج 2،ص یفاک «.) . دـیوگ ساپـس  رکـش و  تسا  هتـشاد  ینازرا  وا  رب  هک  یتمعن  رب  ار  ادـخ  دراذـگب و  تسد  فک  رب  تروص  دـشاب 

 ( 98،ح 25

هدرک و دـقعنم  ربص  تیمها  رد  یباب  یفاـک  مود  دـلج  رد  ینیلک  موحرم  تسا و  رایـسب  ، تاـیاور تاـیآ و  زین  ربص  تیمها  دروم  رد 
: دومرف هک  دنک  یم  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد  هلمج  زا  ؛ تسا هدروآ  نآ  رد  تیاور  جنپ  تسیب و 

ِهیَلَع َلَـخَد  اَذِإَـف  ًهیِحاـَن  ُْربَّصلا  یَّحَنَتی  ِهیَلَع َو  ٌّلِـطُم  ُِّرْبلا  ِهِراَـسی َو  ْنَع  ُهاَـکَّزلا  ِِهنیِمی َو  ْنَع  ُهـالَّصلا  َِتناَـک  ِهِْربَـق  ِیف  ُنِمْؤُْملا  َلَـخَد  اَذِإ  »
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هزانج هک  یماگنه  ُهَنوُد ؛ اَنَأَف  ُْهنَع  ُْمتْزَجَع  ْنِإَف  ْمُکَبِحاَـص  ْمُکَنوُد  ِِّرْبلا  ِهاَـکَّزلا َو  ِهـالَّصِلل َو  ُْربَّصلا  َلاَـق  ُهََتلَءاَـسُم  ِناـِیلی  ِناَذَّللا  ِناَـکَلَْملا 
ربص و دـنکفا و  یم  هیاس  وا  رب  يراکوکین  دریگ و  یم  رارق  پچ  فرط  رد  تاکز  تسار و  فرط  رد  زامن  دوش  یم  ربق  دراو  نمؤم 

يراکوکین تاکز و  زامن و  هب  ربص  ، دنوش یم  دراو  وا  رب  لاؤس  رومأم  هتـشرف  ود  هک  یماگنه.دوش  یم  عقاو  يا  هشوگ  رد  ییابیکش 
همالع موحرم  ،ص 90،ح 8. نامه «. ) . دـمآ مهاوخ  وا  يرای  هب  نم  دـیدش  ناوتان  هاگره  دـیورب و  ناـتبحاص  کـمک  هب  : دـیوگ یم 

رکذ نآ  رد  تیاور  جنپ  تصـش و  ، تایآ رب  نوزفا  هک  هدروآ  ربص  هرابرد  یباب  دعب  هب  رد ج 68،ص 56  ، راونالاراحب رد  زین  یسلجم 
 ( تسا هدرک 

زارد یسک  يوس  هب  تجاح  تسد  تسا و  شیدنا  فرژ  رایسب  :» دیامرف یم  نیمهدراهچ  نیمهدزیس و  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هاگ  نآ 
( . ِِهتَّلَِخب ٌنِینَض  ، ِِهتَرْکِِفب ٌروُمْغَم  ( ؛» دنک یمن 

تردـق تمظع و  رد  رکفت  ؛ دـنا هشیدـنا  رکف و  رد  قرغ  نیتسار  نانمؤم.دـشاب  يزیچ  رد  قرغ  هک  دوش  یم  هتفگ  یـسک  هب  روُمْغَم » »
.مدرم تالکشم  لح  رد  رکفت  زور و  نآ  رد  وا  تشونرس  ترخآ و  هرابرد  رکفت.یتسه  ناهج  رد  وا  ياه  هناشن  راگدرورپ و 

رد وا  هک  دوش  یم  نیا  هلمج  موهفم.تجاح  زاین و  يانعم  هب  تمحر ) نزو  رب   ) ءاخ حـتف  هب  تَّلَخ »  » تسا و لیخب  يانعم  هب  نینَـض » »
هناـشن نیا  دـنک و  یمن  زارد  نارگید  يوـس  هب  تجاـح  تسد  دـشاب  هتـشاد  ناـکما  اـت  تـسا و  لـیخب  نارگید  هـب  شتجاـح  راـهظا 

.تسا یمدآ  رکف  قمع  تیصخش و 

رد وا  هک  دوش  یم  نیا  هلمج  موهفم  تسا و  یتسود  يانعم  هب  هک  هدمآ  ترصن ) نزو  رب   ) ءاخ مض  هب  « تَّلُخ » اه هخسن  زا  یـضعب  رد 
زارد وا  يوس  هب  یتسود  تسد  دنیبن  یـسک  رد  ار  مزال  ياه  یگتـسیاش  ات  تسا و  شیدنا  فرژ  ریگتخـس و  رایـسب  ، تسود باختنا 

.دنک یمن 

رد دشوک و  یم  یتسود  ظفح  يارب  دنک  باختنا  ار  یتسود  هک  یماگنه  وا  هک  تسا  هدش  هداد  هلمج  نیا  ریسفت  رد  زین  لامتحا  نیا 
.تسا ریگتخس  لیخب و  نآ  نداد  تسد  زا  ربارب 

رکفت هک  نآ  زا  سپ  هدرک و  یفرعم  زغم ) نابحاص  ؛ باْبلَْألا اُولوُأ   ) ناونع هب  ار  نارکفتم  دـنوادخ  هک  سب  نیمه  ، رکف تیمها  هرابرد 
اُولُوأ قادصم  دنتسه  نینچ  هک  یناسک  :) دیامرف یم  ، دیاتـس یم  ار  یتسه  ناهج  ياه  هدیدپ  ریاس  نیمز و  نامـسآ و  شنیرفآ  هرابرد 

 ( هیآ 190 و 191 ، نارمع لآ  (. ) . دنا باْبلْألا 

ناسنا هک  ییاه  تیلوئسم  هرابرد  رکفت  اه و  نآ  تشونرس  زا  نتفرگ  تربع  ناینیشیپ و  تالاح  رد  یتسه و  ملاع  رد  رکفت  هب  توعد 
قوف تیمها  مالسا  هک  دوش  یم  هدافتسا  عومجم  رد  تسا و  هدمآ  نآرق  تایآ  زا  يرایسب  رد  دراد  هدهع  رب  قلخ  ادخ و  هاگـشیپ  رد 

.دهد یم  زاس  تشونرس  روما  رد  هشیدنا  رکف و  هلئسم  هب  يا  هداعلا 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ، تسا هدش  هدرمش  تدابع  نیرترب  هک  تسا  هزادنا  نآ  ات  رکفت  تیمها 

،ج 2،ص یفاک «. ) . تسوا تردـق  ادـخ و  هراـبرد  رکفت  ماود  ، تداـبع نیرترب  ِِهتَرْدـُق ؛ ِیف  ِهَّللا َو  ِیف  ِرُّکَفَّتلا  ُناَـمْدِإ  ِهَداَـبِْعلا  ُلَْـضفَأ  »
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: تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ماما  زا  يرگید  ثیدح  رد  55،ح 3 ) 

تدابع.تسین هزور  زامن و  ترثک  هب  اهنت  ، تداـبع لَـج ؛ َّزَع َو  ِهَّللا  ِْرمَأ  ِیف  ُرُّکَفَّتلا  ُهَداَـبِْعلا  اَـمَّنِإ  ِمْوَّصلا  ِهـالَّصلا َو  َهَْرثَک  ُهَداَـبِْعلا  َسَیل  »
 ( ،ج 2،ص 55،ح 4 یفاک «. ) . یتسه ناهج  تاماظن  شنیرفآ و  هب  طوبرم  روما  رد  ) .تسا لاعتم  يادخ  راک  رد  رّکفت  ، یعقاو

: دیامرف یم  درامش و  یم  کین  لامعا  اه و  یبوخ  همشچرس  ار  رکفت  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما 

دنک یم  یفرعم  اه  یکین  مامت  ردام  ردپ و  ار  رکفت  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  ،ح 5 )  نامه « ) . ِِهب ِلَمَْعلا  ِِّرْبلا َو  َیلِإ  وُعْدـی  َرُّکَفَّتلا  َّنِإ  »
: دیامرف یم  و 

،ج 1،ص 52) مارو هعومجم  « . ). ِمُأ ِهّ ٍْریَخ َو    ّ ِلُک ُوبَأ  ُرُّکَفَّتلا  »

نآ زا  اج  کی  رد  دیجم  نآرق.دوش  یم  هدید  یتادیکأت  تاراشا و  ، تایاور تایآ و  رد  زین  نارگید  دزن  تجاح  راهظا  مدع  دروم  رد 
اه نآ  ، فّفعت ترثک  ببس  هب  ربخ  یب  لهاج و  صخش  هک  دنتسه  نادنمزاین  زا  یهورگ  :) دیامرف یم  تسا و  هدرک  ریبعت  فّفعت )  ) هب

هیآ 273) هرقب ، «. ) ِفُّفَعَّتلا َنِم  َءاِینْغَأ  ُلِهاْجلا  ُمُُهبَسْحَی  « ؛) درادنپ یم  زاین  یب  ینغ و  ار 

: میناوخ یم  مالسلا  مهیلع  شراوگرزب  ناردپ  زا  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ماما  زا  ییانعمرپ  ثیدح  رد 

دوخ لیلخ  ار  میهاربا  لیلد  نیا  هب  اهنت  ادخ  َّلَج ؛ َّزَع َو  ِهَّللا  َریَغ  ُّطَق  ًادَحَأ  ْلَأْسی  َْمل  ًادَحَأ َو  َّدُری  َْمل  ُهَّنَِأل  ًالِیلَخ  َمیِهاْربِإ  ُهَّللا  َذَـخَّتا  اَمَّنِإ  »
،ج 12،ص 4،ح 5) راونالاراحب «.) . تشادن یتساوخرد  یسک  زا  زگره  درکن و  در  ار  یلئاس  چیه  هک  داد  رارق 

شتعیبط نیتسار ) نمؤم  :») دـیامرف یم  دـنراد  مه  اب  لماک  یگنهاـمه  هک  مهدزناـش  مهدزناـپ و  فصو  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  سپس 
!( . ِهَکیِرَْعلا ُنَِّیل  ، ِهَقِیلَْخلا ُلْهَس  ( ؛» تسا شمرن  اب  مأوت  نارگید  اب  شدروخرب  و  تسین ) وا  راک  رد  يریگتخس  و   ) ناسآ

هجوت اب  ندوب  هَقیلَْخلا » ُلْهَـس   » .دوش یم  نشور  اه  نآ  نایم  توافت  ، تقد اب  یلو  دنراد  مه  اب  یکیدزن  موهفم  ، فصو ود  نیا  هچرگ 
دـشن لـصاح  رگا  هلیـسو  نالف.دـشابن  ریگتخـس  یگدـنز  رد  ناـسنا  هک  تسا  نیا  تسا  تعیبـط  قلُخ و  ياـنعم  هب  « هقیلخ » هک نیا  هب 
دـشن لصاح  عقوم  هب  يزیچ  رگا  هک  تسین  نانچ  اما  ؛ تسا مکاح  وا  یگدنز  رد  مظن.دسرن  ، دیـسرن عقوم  هب  اذغ  نالف.دنکن  یتحاران 

.دنک یتحاران  زاربا 

یتحاران زاربا  دنشک و  یم  هرفس  زا  تسد  دشابن  زیچ  نالف  زیچ و  نالف  ، هرفس رـس  رب  رگا  لثملا  یف  هک  دنتـسه  یناسک  رگید  نایب  هب 
.دنتسین ناتسرپایند  دویق  هب  دیقم  یگدنز  رد  دننک و  یم  عوج  دس  ییاذغ  ره  اب  ؛ دنریگ ناسآ  نیتسار  نانمؤم  یلو  ؛ دننک یم 

تسا یمرچ  يانعم  هب  لصا  رد  هک  نیا  هب  هجوت  اب  « ) هَکیرَع » اریز ، دنک یم  نایب  رگید  صاخـشا  اب  ار  ناسنا  هطبار  هَکیرَْعلا » َِیل  ُنّ  » یلو
هک تسانعم  نیا  هب  تسا ) هدش  لامعتـسا  یناسنا  تعیبط  يانعم  هب  سپـس  دزادنا و  یمن  یتحاران  هب  ار  غابد  ، ندوب مرن  هطـساو  هب  هک 

.دنرب یم  تذل  وا  اب  ترشاعم  زا  مدرم  تسا و  میلست  نابرهم و  میالم و  نارگید  اب  دروخرب  رد 
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وا شمرن  هب  هراشا  هَکیرَْعلا » نَّیل   » دشاب و ناسنا  یصخش  یگدنز  رد  ندرکن  يریگتخـس  هب  هراشا  دناوت  یم  َهَقیلَْخلا » ُلْهَـس   » نیاربانب
.نارگید ناتسود و  ناگتسب ، لباقم  رد 

هک اج  نآ  تسا  هدش  هدرمـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هتـسجرب  تافـص  زا  یکی  دیجم  نآرق  رد  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا 
اه نآ  ربارب  رد  یهلا  تمحر  تکرب  هب  ؛ » َِکلْوَح ْنِم  اوُّضَْفنَال  ِْبلَْقلا  َظِیلَغ  اظَف  َْتنُک  َْول  ْمَُهل َو  َْتِنل  ِهّللا  َنِم  ٍهَمْحَر  اِمبَف  : » دـیامرف یم 
هیآ 159) ، نارمع لآ  «. ) . دندش یم  هدنکارپ  وت  فارطا  زا  يدوب  وخدنت ) و   ) لدگنس نشخ و  رگا  يدش و  نابرهم ) و   ) مرن مدرم ) )

.تسین نینچ  ًارهاظ  هک  یلاح  رد  دنا  هتسناد  فدارتم  هدنادرگرب و  انعم  کی  هب  ار  فصو  ود  نیا  ناحراش  زا  یضعب 

: میناوخ یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد 

هب ار  وا  هک  مار  رتش  دننام  ، دنریگ ناسآ  وخمرن و  نانمؤم  َخانَتْـسا ؛ َخینُأ  ْنإ  َداْقنا َو  ُِیق  َدـّ اذإ  ِفُولَْألا  ِلَمَْجلاَک  َِیل  َنُونّ ِیَه  َنُونّ َنُونِمؤُْملا  »
ٍهَرْخَـص یلَع  َخـینا  ْنإ  َو  : » تسا هدـمآ  هرقف  نیا  رد  تایاور  زا  یـضعب  رد   ) تسا عیطم  داقنم و  دـنربب  یبسانم ) حیحـص و   ) قیرط ره 

.( ،ص 110 نیدلا مالعا  («. ) . دباوخ یم  دنناباوخب  یگنس  هعطق  يور  ار  وا  رگا  ؛  َخانَتْسا

.دننک یم  حالص  ریخ و  هب  توعد  ار  وا  هک  تسا  یناتسود  ربارب  رد  نمؤم  ندوب  داقنم  هک  تسا  یهیدب 

: دومرف ، میهد یم  نایاپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  يرگید  ثیدح  اب  ار  نخس  نیا 

رب تمایق  يادرف  خزود  شتآ  هک  مهدب  ربخ  امـش  هب  ایآ  ٍلْهَـس ؛ ٍبیرَق  َِیل  ٌنّ ِیَه  ٌنّ   ّ ِلُک یلَع  ًادَغ ؟ ِْهیَلَع  ُراّنلا  ُمِرْحَت  ْنَم  یلَع  ْمُکَّنَِربْخَُأل  »
.( ،ج 1،ص 195 بولقلا داشرا  «. ) . دنتسه ریگ  ناسآ  یمیمص و  میالم و  وخمرن و  هک  یناسک  رب  دوش ؟ یم  مارح  یسک  هچ 

یم نایاپ  نآ  اب  ار  دوخ  راتفگ  هدرک و  نایب  نیتسار  نانمؤم  يارب  هک  یفاصوا  نیمهدجه  نیمهدـفه و  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هاگ  نآ 
زا ادخ ) هاگشیپ  رد   ) رت و تخس  رت و  مکحم  كانرطخ ) نانمشد  تخس و  ثداوح  ربارب  رد   ) اراخ گنس  زا  شلد  :» دیامرف یم  ، دهد

( . ِْدبَْعلا َنِم  ُّلَذَأ  َوُه  ،َو  ِْدلَّصلا َنِم  ُبَلْصَأ  ُهُسْفَن  ( ؛» تسا رت  میلست  هدرب 

دمحم الوم  موحرم.دـنا  هدـش  هیبشت  هوک  هب  تایاور  رد  هک  يا  هنوگ  هب  ، دـندنمورین يوق و  هداعلا  قوف  یحور  رظن  زا  ناـنمؤم  يرآ !
: تسا هدمآ  یثیدح  رد  : دیوگ یم  یفاک  لوصا  حرش  رد  یناردنزام  حلاص 

اّلم  ) یفاک لوصا  حرـش  «. ) . دـهد یمن  ناکت  ار  وا  اهدابدـنت  هک  تسا  هوک  نوچمه  نمؤم  ُفِصاوْعلا ؛ ُهُکِّرَُحت  ـال  ِلَـبَْجلاَک  ُنِمؤُْملا  »
. ( ج 9،ص 181 (، یناردنزام حلاص  دمحم 

نافوط اهنت  هن  بیترت  نیا  هب  دنهد و  یم  رییغت  ار  اه  نافوط  ریسم  هک  دنتسه  اه  هوک  هکلب  ، دنهد یمن  ناکت  ار  اه  هوک  اهدابدنت  يرآ !
.دننک یم  تیاده  حیحص  ياهریسم  هب  ار  اه  نافوط  هک  دنتسه  اه  نآ  هکلب  ، دزاس یمن  فرحنم  دوخ  ریسم  زا  ار  نانمؤم  ، ثداوح

: میناوخ یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد 
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 ( تسا ییامزآروز  يارب  گنس  نتشادرب  يانعم  هب  « عبر  ) .» َنوَُعبْری ٍمْوَِقب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َّرَم  »

َلاَق ِهَّللا  َلوُسَر  ای  یََلب  اُولاَق  ْمُکاَْوقَأ  ْمُکِّدَشَِأب َو  ْمُکُِربْخُأ  مالـسلا َأ ال  هیلع  َلاَقَف  اَناَْوقَأ  اَنَّدَشَأ َو  َِکلَذـِب  ُفِْرعَن  اُولاَق  اَذَـه  اَم  َلاَقَف  ًارَجَح 
َْمل َرَدَق  اَذِإ  ِّقَْحلا َو  ِلْوَق  ْنِم  ُهُطَخَـس  ُهْجِرْخی  َْمل  َطِخَـس  اَذِإ  ٍلِطَاب َو  ٍْمثِإ َو ال  ِیف  ُهاَضِر  ُْهلِخْدـی  َْمل  یِـضَر  اَذِإ  يِذَّلا  ُمُکاَْوقَأ  ْمُکُّدَـشَأ َو 

یکی  ) ییامزآروز يارب  ار  یگنس  اه  نآ  هک  تشذگ  یم  یتیعمج  رانک  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ٍّقَِحب ؛ َُهل  َسَیل  اَم  َطاَعَتی 
هلیـسو نیا  هب  میهاوخ  یم  : دـندرک ضرع  تسیچ ؟ يارب  راـک  نیا  : دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ.دنتـشاد  یمرب  يرگید ) زا  سپ 

؟ منک ربخاب  ار  امش  ، نیرت يوق  نیرت و  مکحم  زا  دیهاوخ  یم  : دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ.میـسانشب  ار  رت  يوق  رت و  مکحم  درف 
رطاخ هب  دوش  یم  یضار  يزیچ  ای  صخش  زا  هک  یماگنه  هک  تسا  یسک  امش  نیرت  يوق  نیرت و  مکحم  : دومرف.يرآ : دندرک ضرع 

دنک یمن  نوریب  قح  نخس  زا  ار  وا  ، مشخ ددرگ  یم  نیگمشخ  يزیچ  ای  صخـش  هب  هک  یماگنهو  دنک  یمن  مادقا  لطاب  هانگ و  هب  وا 
 ( ،ج 72،ص 28،ح 16 راونالا راحب  «. ) . دور یمن  تسین  وا  قح  هک  يزیچ  غارس  هب  تردق  ماگنه  هب  و 

هک دنتـسه  یمیلـست  لیلذ و  هدنب  نوچمه  دنریگ  یم  رارق  ادخ  هاگـشیپ  رد  هک  یماگنه  ، تردق توق و  نینچ  اب  نیتسار  نانمؤم  هتبلا 
یم ناشن  ار  نیتسار  نانمؤم  تیـصخش  دعب  ود  ریخا  فصو  ود  عقاو  رد.دنعـضاخ  قح  ربارب  رد  دنراد و  یمنرب  یمدق  وا  هدارا  نودب 

رد ار  ناشمیلست  ینتورف و  رگید  يوس  زا  دنک و  یم  نایب  تخس  ثداوح  ربارب  رد  ار  اه  نآ  ماکحتـسا  تماقتـسا و  وس  کی  زا  ؛ دهد
.راگدرورپ ربارب 

یسیلگنا

Describing a believer, Imam Ali ibn Abu Talib said : “ A believer has a cheerful face, a
sorrowful heart, a very broad chest (very generous), and a very humble heart. He
hates high status and dislikes fame. His grief is long, his courage is far-reaching, his
silence is much and, his time is occupied. He is grateful, enduring, buried in his
thoughts, sparing in his friendship (with others), of a bright demeanor and of a soft

.temperament. He is stronger than stone but more humble than a servant
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اه همجرت 

یتشد

 . دیزرو یم  ینمشد  نآ  بیرف  وزرآ و  اب  دید ، یم  ار  شراک  نایاپ  لجأ و  ادخ  هدنب  رگا  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 

يدیهش

.دیزرو یم  ینمشد  شیگدنبیرف  وزرآ و  اب  دید ، یم  ار  نآ  نایاپ  لجآ و  هدنب  رگا 

یلیبدرا

ار وا  بیرف  ار و  سفن  يوزرآ  دراد  نمشد  هنیآ  ره  ار  دوخ  ریس  ياج  ار و  دوخ  لجا  هدنب  دنیب  هب  رگا 

یتیآ

.دراد نمشد  ار  رورغ  وزرآ و  درگنب ، ار  دوخ  ماجنارس  رمع و  تدم  ادخ  هدنب  رگا  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . دراد نمشد  ار  شرورغ  وزرآ و  دنیبب  ار  دوخ  ماجنارس  رمع و  تدم  ناسنا  رگا  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

مثیم نبا 

لجا يارب  ار  ریسملا ) : ) هملک ي دراد .) یم  نمـشد  ار  نآ  بیرف  وزرآ و  هنیآ  ره  درگنب  ار  نآ  نتـشذگ  رمع و  تدم  يا  هدنب  رگا  )
يازجا اهتمسق و  ندش  مامت  رمع ، نایاپ  درذگ و  یم  رمع  فلتخم  ياهتمسق  هک  ور  نآ  زا  تسا  هدروآ  هراعتسا  یگدنز  تدم  ینعی 
یگدنز نایاپ  لجا ، زا  دوصقم  هک  دراد  لامتحا  .دسر و  یم  رخآ  هب  ات  دوش  یم  یط  تمسق  هب  تمسق  هار  هک  يروطنامه  تسا  نآ 

هب لـجا  رگا  هک  تسا  نآ  دوـصقم  تـسا ، هدروآ  هراعتـسا  لـقع ، رظن  زا  یگدـنز  ناـیاپ  یکیدزن  يارب  ار  ریـسم ) : ) هـملک و  دـشاب ،
یم ار  نآ  ناـیاپ  دـید و  یم  مشچ  هب  گرم  فرط  هب  ار  نآ  تکرح  هدـنب  تفر  یم  هار  هک  دوـب  یـسوسحم  دوـجوم  کـی  تروـص 

.دروخ یمن  ار  ایند  بیرف  دش و  یم  هدیرب  شا  يونید  ياهوزرآ  دیمهف و 

دیدحلا یبا 
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وه ال جاسنلا و  دـی  یف  هنفک  نوکی  امبر  لیوطلا و  لمألا  بحاصل  ابجع  او  لاقی  ناک  هیافک و  هیف  ام  لمألا  یف  مالکلا  نم  مدـقت  دـق 
ملعی

یناشاک

هنیآ ره  لمالا ) ضغبال   ) ار دوخ  ریـس  ياج  و  هریـسم ) و   ) ار دوخ  لجا  يا  هدنب  دنیبب  رگا  لجالا ) دبعلا  يار  ول  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
هک تسا  ینامز  ياضقنا  تعرس  تهج  هب  لجا  يارب  زا  ریسم )  ) ظفل هراعتسا  ار  وا  بیرف  و  هرورغ ) و   ) ار سفن  يوزرآ  دراد  نمشد 
نم هک  یمنادب  شاک  يا  هک : هدومرف  رمع  ریس  تعرـس  هب  وا  هب  هبنت  مدع  ایند و  هب  سفن  رارتغا  باب  رد  يزیزع  .تسا و  انف  مزلتـسم 

یمتسیرگب هدید  رازه  هب  دوخ  رب  شوگ  رد  يدوبن  متلفغ  هبنپ  رگ  یمتسیچ  رب  دوجو  هریاد  رد  یمتسیک 

یلمآ

ینیوزق

.ار نآ  رورغ  وزرآ و  دنک  یم  شومارف  هنیآ  ره  ار  نآ  ندرک  ریس  ار و  لجا  دنیبب  هدنب و  درگنب  هاگره  دومرف 

یجیهال

ار گرم  يا  هدنب  دنیبب  رگا  مالسلا : هیلع  تفگ  ینعی و  .هرورغ » لمالا و  ضغبال  هریصم ، لجالا و  دبعلا  يار  ول  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
.ار شبیرف  ار و  وزرآ  دراد  نمشد  هنیآ  ره  ار ، شراتفر  و 

ییوخ

و موی ، دعب  اموی  هعاس و  دعب  هعاس  هناصقن  یلا  هنیعب  رظنیف  رـشبلا  هنیاعم  ضرعم  یف  ردقملا  رمعلا  هدـم  ناک  ول  هنا  یلا  ریـشی  ینعملا :
هطبر هلجا و  ءاضقنا  دـعب  هعم  هئاقدـصا  هدالوا و  هلماعم  يری  و  نوکـسلا ، یلا  هکرحلا  نم  توملا و  یلا  هاـیحلا  نم  هلوحت  هنیعب  يری 
هدنب رگا  دومرف : همجرتلا : .الازتعا  اصلقت و  اهئارو  یعسلاب  و  اضغب ، اهبحب  لدبتـسا  هرورغ و  هلما و  یف  کلذ  رثال  ذئیح  ههاج  هلامب و 

.تشادیم نمشد  ار  شیگدنز  رورغ  وزرآ و  دیدیم ، ار  شماجنارس  رمع و  دوخ  مشچب  يا 

دوخ گرم  لاح  ءوس  شیوخ و  رمع   *** دوخ مشچ  اب  يا  هدنب  يدید  هک  رگ 

دش راک  رکفب  دوخ  رگم  رهب  دش *** رازیب  وزرآ  رورغ و  زا 

يرتشوش

سداسلا لصفلا   ) .ایندلا بلط  كرت  لمالا و  ضغبال  هیلا  هتعرـس  هلجا و  دبعلا  يار  ول  اذکه : هنع  و  دـیفملا ) یلاما   ) و یفاکلا )  ) هاور
تدهزل کلجا ، نم  یقب  ام  ریـسی  تیار  کنا  ول  مدآ ! نبای  بوتکم : رجح  یف  دجو  طحاجلا :) نایب   ) یف و  توملا ) یف  نوثالثلا - و 

ول کمدـن  ادـغ  كاقلی  امنا  و  کلیح ، کصرح و  نم  ترـصق  و ال  کلمع ، یف  هدایزلا  یف  تبغرل  و  کلما ، نم  وجرت  ام  لوط  یف 
و ال دئاعب ، کلها  یلا  تنا  الف  بیبحلا ، کنع  فرصنا  و  بیرقلا ، کنم  اربت  و  کمشح ، کلها و  کملسا  کمدق و  کب  تلز  دق 
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دلبلا و کلذ  یف  هدصری  توملا  دلب و  یلا  حاترم  رفـسلا  بعتم  و  هفیلخ : وبا  بابح  نب  لضف  لاق  مجعملا :)  ) یف .دئازب و  کلمع  یف 
نم دصرلا  یلع  هیلطا  تحت  نم  توملا  هخماش و  مجنلا  رهظ  قوف  هلامآ  دمک  نم  تام  ابیغ  ملعی  ناک  ول  هتماه  قوف  ایانملا  کحاض 

دغ دعب  قزر  یف  هرکفتاذام  دغ  ءاقب  یف  املع  طعی  مل  ناک 

هینغم

و تومی ، یتم  لمعی  ناسنالا  نا  ول  ههادـبلا  نم  ..لمالا و  وه  اهیلع  سفانتلا  و  اهب ، رارتغالا  و  ایندـلا ، هایحلا  یف  لمعلل  لوالا  ببـسلا 
..عادـخ رورغ و  و ال  هراطـش ، هراجت و  و ال  لمع ، ملع و ال  الف  یلاتلاب  و  لمالا ، ءاجرلا و  هنم  عطقن  ال  توملا - دـعب  هل  ثدـحی  اذام 

.اریدقت هردقف  یش ء  لک  قلخ  يذلا  ناحبسف 

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

یم یتسین  ءانف و  هب  ار  وا  هک   ) ار نآ  راتفر  رمع و  تدم  تریصب ) مشچ  هب   ) هدنب رگا  تسا : هدومرف  وزرآ ) هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
(. دنادرگ یمن  لوغشم  نآ  هب  ار  شا  هشیدنا  هدومن و  يرود  نآ  زا   ) دراد نمشد  ار  نآ  بیرف  وزرآ و  درگنب  دناشک )

ینامز

زا دهد  یم  رارق  رطخ  ضرعم  رد  ناسنا  ترخآ  ایند و  دزاس و  یم  نوگرگد  ار  ناسنا  تشونرـس  تسین و  ماجنا  لباق  هک  یئاهوزرآ 
نادنمقالع لد  زا  ار  یئاذک  ياهوزرآ  هکنیا  يارب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما .تسا  هتفرگ  رارق  شهوکن  دروم  تسا و  مومذـم  مالـسا  رظن 

فالخ زارد و  رود و  ياهوزرآ  هک  اـجنآ  زا  .تسا  هدرک  توعد  یگدـنز  ماجنارـس  گرم و  هب  هجوت  هب  ار  ناـنآ  دروآ  نوریب  دوخ 
راذـگب نک  اهر  ار  اهنآ  : ) دـیامرف یم  هدـمآ  گنت  هب  مدرم  ندـشن  تیادـه  زا  هک  شربمایپ  هب  دـناشک  یم  فارحنا  هب  ار  ناسنا  عرش 

( .دننک یم  كرد  يدوزب  دریگب ، هچیزاب  هب  ار  نانآ  وزرآ  دنربب و  تذل  دنروخب ،

يزاریش دمحم  دیس 

كاذـنیح هناف  هرورغ ) لمالا و  ضغبال   ) هیلا ناسنالا  ریـصی  يذـلا  لحملا  يا  هریـصم ) لجالا و  دـبعلا  يار  ول  : ) مالـسلا هیلع  لاـق  و 
.هترخال هتقو ، فرص  مزاللا  نا  و  ناطیشلا ، نم  هعیدخ  هرورغ ، هلامآ و  نا  فرعی 

يوسوم

فرع ائیشف و  ائیش  یضقنی  هرمع  نا  فرع  هلجا و  دبعلا  رـصبا  ول  حرـشلا : .هیاهنلا  هیلا  ریـصی  ام  ریـصملا : .توملا  تقو  لجالا : هغللا :
هجوتلا نع  هفرحت  یتلا  هلطابلا  لامالا  ضغبال  کلذ  رصبا  ول  ران  یلا  وا  هنج  یلا  اماف  باسحلا  یلا  مث  رئاص  توملا  یلا  هنا  هریـصم و 

.ایندلا بح  عمطلا و  عشجلا و  یلا  هدوقی  يذلا  لمالا  رورغب  یمر  هللا و 
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یناقلاط

« .دراد یم  نمشد  ار  نآ  نتفیرف  وزرآ و  هک  انامه  دنیبب ، ار  شیوخ  ماجنارس  لجا و  هدنب  رگا  »

هچ دراد ، زارد  رود و  يوزرآ  هک  یسک  زا  اتفگـش  تسا : هدش  هتفگ  دش و  هتفگ  نخـس  تیافک  دح  هب  نیا  زا  شیپ  وزرآ  دروم  رد 
.دناد یمن  وا  تسا و  هدنفاب  تسد  رد  وا  نفک  هک  اسب 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

.ُهَروُرُغ َلَمَْألا َو  َضَْغبََأل  ُهَریِصَم  َلَجَْألا َو  ُْدبَْعلا  يَأَر  َْول 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

اهوزرآ ، دید یم  ار  دوخ  راک  تبقاع  یگدنز و  دمآرس  ، ناسنا رگا 

راتفگ نیا  يارب  هک  يرگید  عبنم  اهنت  رداصم  رد  بیطخ  موحرم  هنامیکح : راتفگ  دنس   ) . .درمش یم  نمشد  ار  نآ  زا  یـشان  رورغ  و 
.تسا هدرک  لقن  يرصتخم  توافت  اب  ار  نآ  و  هتسیز ) یم  یضر  دّیس  زا  شیپ  هک   ) تسا یسوط  خیـش  یلاما  دنک  یم  رکذ  هنامیکح 

يَأَر َْول  : » تسا هدروآ  تروص  نیا  هب  ار  نآ  یفاک  باـتک  رد  هللا  همحر  ینیلک  نیا  رب  هفاـضا  ،ج 4،ص 254 .) هغالبلا جهن  رداصم  )
هک یترابع  اب  ار  نآ  دیفم  موحرم  نینچمه  ،ج 3،ص 259،ح 30 .) یفاک « .) اْینُّدلا ِبَلَط  ْنِم  َلَمَْعلا  َضَْغبَأل  ِْهَیلِإ  ُهَتَعْرُـس  ُهَلَجَأ َو  ُْدبَْعلا 

( ( سلجم 36 ،ص 309، یلاما ) .تسا هدروآ  یلاما  مان  هب  دوخ  باتک  رد  ، هدروآ هللا  همحر  یسوط  خیش 

...دیدید یم  ار  راک  نایاپ  رگا 

زا دـنک  رواب  دوجو  مامت  اب  دـشیدنیب و  نآ  رد  سکره  هک  دـیامرف  یم  هراشا  يا  هتکن  هب  هنامیکح  راـتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
یم نمشد  ار  شرورغ  اهوزرآ و  ، دید یم  ار  شراک  تبقاع  یگدنز و  دمآرس  ، ناسنا رگا  :» دیامرف یم.تفر  دهاوخ  رانک  یتسرپایند 

؛» درمش

( . ُهَروُرُغ َلَمَْألا َو  َضَْغبََأل  ُهَریِصَم  َلَجَْألا َو  ُْدبَْعلا  يَأَر  َْول  )

تسا نکمم  زور  ره  اریز  ، ریگ نیمز  ای  دشاب  ملاس  ریپ ، ای  دشاب  ناوج  هاوخ  ؛ تسین نشور  سک  چیه  رب  رمع  نایاپ  یگدنز و  دمآرس 
رمع نایاپ  زا  ناسنا  هک  نیا  هب  هجوت  اب  یلو  ؛ دربب ناهج  نیا  زا  دوخ  اب  ار  دنمورین  ملاس و  دارفا  ناناوج و  یتح  دـهد و  خر  يا  هثداح 

شیاهوزرآ هنماد  ، درادـنپ یم  هنادواج  ار  یگدـنز  دوش و  یم  وا  هابتـشا  ببـس  یهاـگ  رما  نیمه  تسین  هاـگآ  قیقد  روط  هب  شیوخ 
.دریگ یم  ارف  ار  وا  دوجو  مامت  نآ  زا  یشان  رورغ  دنک و  یم  ادیپ  شرتسگ 

نآ نایاپ  هاگره  ، دوب ربخاب  دوخ  رمع  نایاپ  زا  سکره  رگا  هک  تسا  نیا  نآ  دراد و  یمهم  هفـسلف  یگدـنز  نایاپ  ندوب  موتکم  هتبلا 
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رد دید  یم  رود  ار  نآ  نایاپ  رگا  دـش و  یم  خـلت  وا  ماک  رد  یگدـنز  درب و  یم  رـس  هب  يدـیدش  بارطـضا  رد  دـید  یم  کیدزن  ار 
خلت شماک  رد  یگدـنز  هن  دـشاب  اجر  فوخ و  نایم  رد  ًامئاد  ناـسنا  اـت  هتـشاد  موتکم  ار  نآ  دـنوادخ  ، تفر یم  ورف  رورغ  تلفغ و 

.دنک هطاحا  ار  وا  زارد  رود و  ياهوزرآ  تلفغ و  رورغ و  هن  دوش و 

رما نیا  رد  لضفم ! يا  :» دیامرف یم  ، هدرک نایب  ییابیز  تارابع  اب  ار  بلطم  نیا  لّضفُم  فورعم  ثیدـح  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
زگره دوب  هاتوک  دید و  یم  ار  دوخ  رمع  رادقم  رگا  هکارچ  ؛ تشاد هدیـشوپ  ناسنا  رب  ار  ناسنا  تایح  تدم  دنوادخ  هک  نک  هشیدنا 

تسا و رمع  ناـیاپ  تسناد  یم  هک  دیـشک  یم  ار  یتـقو  راـظتنا  دوب و  گرم  راـظتنا  رد  ناـمز  ره  اریز  ، دوبن اراوـگ  وا  يارب  یگدـنز 
شلاوما يانف  زا  درک و  یم  رقف  ساـسحا  یـسک  نینچ  ، دورب داـب  رب  تسا  کـیدزن  اـی  هتفر و  داـب  رب  شلاوما  هک  دوب  یـسک  نوچمه 

لام ياـنف  زا  هک  تسا  یتشحو  زا  شیب  دـهد  یم  تسد  رمع  ياـنف  زا  ناـسنا  رب  هک  یتشحو  هک  نیا  اـب  داد  یم  تسد  وا  هب  تشحو 
هک یسک  اما  ؛ دروایب تسد  هب  يرگید  لام  هدنیآ  رد  دراد  دیما  دور  یم  نیب  زا  ای  دوش  یم  مک  شلام  هک  یسک  اریز  ، دهد یم  تسد 
رد ياقب  هب  نئمطم  دشاب و  هتـشاد  ینالوط  رمع  هاگ  ره  دوش و  یم  مکاح  وا  رب  قلطم  يدیمون  دـشاب  هتـشاد  دوخ  رمع  نایاپ  هب  نیقی 
نآ زا  هـک  رمع  رخاوا  رد  مزادرپ و  یم  ینارتوهـش  هـب  ًـالعف  هـک  درادـنپ  یم  نـینچ  دور و  یم  ورف  ناـهانگ  تاذـل و  رد  ددرگ  اـیند 

راحب ،ص 82؛ لّضفُم دیحوت  («. ) . تسا هتشاد  یفخم  ناسنا  رب  ار  رمع  رادقم  دنوادخ  لیلد  نیا  هب  و   ) مور یم  هبوت  غارـس  هب  مهاگآ 
 ( ،ج 3،ص 83 راونالا

ار دوخ  رمع  هاوخ  - دوب ربخاـب  سکره  رگا  : دـیامرف یم  درگن و  یم  هلئـسم  نیا  هب  يرگید  هیواز  زا  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  یلو 
هب باتـشرپ  تکرح  نیمه  دوش  یم  کیدزن  رمع  نایاپ  ییاهن و  دصقم  هب  تعرـس  اب  درک  یم  هدهاشم  -و  هاتوک ای  دید  یم  ینالوط 

.درامشب نمشد  ار  نآ  زا  یشان  رورغ  اهوزرآ و  هک  دش  یم  ببس  رمع  نایاپ  يوس 

يریپ سپـس  تلوهک و  هدشن  مامت  یناوج  ، دسر یم  ارف  یناوج  هدشن  مامت  یکدوک  نارود  زونه  ؛ درذگ یم  باتـش  اب  رمع  یتسار  هب 
هچ ؛ دوب هاتوک  ردقچ  ؛ تشذگ تعرـس  اب  هچ  دنیوگ  یم  دنرگن و  یم  دوخ  رمع  هتـشذگ  هب  هک  یناسک  دنرایـسب.تسا  یگدوسرف  و 

.میدوب رورغ  تلفغ و  رد  هزادنا 

دنتسه و ایند  كرت  هدامآ  ًامئاد  نارگید  لاوحا  هب  هجوت  اب  یلو  ؛ دنتسین ربخ  اب  دوخ  رمع  نایاپ  زا  هچرگ  هاگآ  نیتسار و  نانمؤم  هتبلا 
زارد و رود و  ياهوزرآ  راتفرگ  زگره  دنراد و  ریخ  ياهراک  ماجنا  ترخآ و  يارـس  يارب  يرتشیب  شـشوک  شالت و  لیلد  نیمه  هب 

.دنوش یمن  تلفغ  رورغ و 

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abu Talib said : “ If a man happens to see the end of (his) life and destiny,
.” he will begin hating desires and their deception

لاوما تافآ  : 335 تمکح

هراشا
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توص
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ُثِداَوَحلا ُثِراَولا َو  ِناَکیِرَش  ِِهلاَم  ِیف  ِ ٍئ  رما ّلُِکل  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

 . ثداوح و  ثراو ، تسا : کیرش  ود  وا  لام  رد  یسک  ره  يارب  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 

يدیهش

.ثداوح ثراو و  تسا : کیرش  ود  يو  لام  رد  ار  سک  ره 

یلیبدرا

راگزور ياهثداح  ثراو و  تسا  کیرش  ود  وا  لام  رد  تسار  يدرم  ره  رم 

یتیآ

.ثداوح یکی  ثراو و  یکی  تسا ، کیرش  ود  شلام  رد  ار  سک  ره  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . ثداوح ثراو و  : تسا کیرش  ود  شتورث  رد  هک  یناسنا  ره  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

.ثراو وا  ثداحب  لیخبلا  لام  رشب  وه  و  رخآ ، هجو  یلع  رخالا  ربخلا  يور : و 

يردیک

مثیم نبا 

ندرب مان  اب  لام  نتخودنا  زا  مالـسلا ) هیلع   ) ماما اهدماشیپ .) يرگید  ثراو و  یکی  دراد : کیرـش  ود  شلام  تورث و  رد  یـسک  ره  )
.تسا هتشاد  رذحرب  دنسپان  کیرش  ود  زا 
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دیدحلا یبا 

 . ُثِداَوَْحلا ُثِراَْولا َو  ِناَکیِرَش  ِِهلاَم  ِیف  ٍئِْرما  ِّلُِکل  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

امنإف تعطتسا  ام  کثارت  نم  ذخ  لاقف  یضرلا  هذخأ 

.ثراو وأ  ثداحب  لیخبلا  لام  رشب  رخآ  عضوم  یف  لاق ع  دقو 

هنـض ینعی  هنأک  ثراو  وأ  ثداحل  مث  دمحأ  نب  دمحأ  نب  دمحأ  نب  هللا  دـبعل  باتک  رهظ  یلع  هللا  همحر  باشخلا  نبا  طخب  تیأر  و 
ارایتخا يدی  نع  هجرخأ  يأ ال  هب 

یناشاک

یلمآ

ینیوزق

عقاو رگید  یئاـج  .تاـفآ و  عیاـقو و  ینعی  ناـثداح  يرگید  ثراو و  یکی  دنتـسه : کیرـش  ود  وا  دوخ  لاـم  رد  ار  يدرم  ره  دومرف 
ود وت  لام  رد  ار  وت  تفگ : هک  تسا  هدرک  لقن  هللا ) همحر  رذوبا   ) زا لاثمالا  عمجم  رد  و  ثداح ) وا  ثراوب  لیخبلا  لاـم  رـشب   ) تسا

.نکب هتبلا  دشابن  رتسیسخ  رتمک و  ءاکرش  نآ  زا  وت  بیصن  هک  ینک  نانچ  یناوت  رگا  .ثراو  ثداح و  تسا : کیرش 

یجیهال

رد يدرم  ره  يارب  زا  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .ثداوـحلا » ثراوـلا و  ناکیرـش : هلاـم  یف  يرما ء  لـکل  : » مالـسلا هیلع  لاـق  و 
.دنک یم  فلت  هک  تسا  ثداوح  يرگید  درب و  یم  ثرا  هب  هک  تسا  ثراو  یکی  تسه ، کیرش  ود  شلام 

ییوخ

نیکیرش هیف  هل  ناف  رایتخالا ، قلطم  هبحاصل  هیلع  سیل  هنال  رابتعالا ، دامتعالا و  قحتـسیال  لاملا  نا  یلا  مالـسلا ) هیلع   ) راشا ینعملا :
دعب هکلمی  و  هریغ ، هقفنلا و  ناونعب  هتایح  یف  هلام  نم  دیفتـسی  ثراولا  ناـف  ثراولا  ثداوحلا و  اـمه : و  تاـمملا ، دـعب  هاـیحلا و  یف 
لام بحاص  ره  .لام  هدنیابر ي  ثداوح  يرگید  ثراو و  یکی  تسا : کیرش  ود  شلام  رد  یـسک  ره  يارب  دومرف : همجرتلا : .هتوم 

شلاوز هیام ي  دماشیپ  شلامز  رب  هرهب  ثراو  نوچ  اتمه  تفج و  کیرش  ود  دراد  اضاقت  یب 

يرتشوش

کسفنل دهما  اضیا : ثراولا  یلع  ارهق  هب  داج  هسفن  یلع  لاملاب  حش  نم  ثعابلا  قزارلاب  قثت  ملا  اعنام  ای  لاملل  اعماج  ای  مهضعب : لاق 
یضاقلا لیکو  وا  هیلا  یصوم  وا  لاملل  ثراو  کلام  زوحی  ضام و  لیلق  نع  کناب  ملعا  ضایفلاابا و  ای 

هینغم
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یلع مهناب  ملعی  مامالا  اضیا  و  ثداوحلا ، ثراولا و  نیکیرـش : هیف  مهل  ناب  نیقیلا  ملع  یلع  مه  و  ءارثلا ، لاـملا و  نوبحی  ساـنلا  لـک 
.مورحملا نکاسلا و  وه  و  ثلاثلا ، کیرشلا  یلا  مهراظنا  تفلی  نا  دارا  هنکل  و  کلذ ، نم  نیقی  ملع و 

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

اهدماشیپ يرگید  هدنرب و  ثرا  یکی  تسا : کیرش  ود  شیئاراد  رد  سک  ره  يارب  تسا : هدومرف  یئاراد ) هرابرد   ) مالسلا هیلع  ماما 
(. دشابن رتمک  ود  نآ  زا  وا  هرهب  هک  دنک  یم  يراک  دنمدرخ  سپ  اهیهابت ، تافآ و  )

ینامز

ناشنابیرگ گرم  ناهگان  دننک و  یم  عمج  تورث  مارح  و  لالح ، دنتسناوت : هک  یقیرط  ره  زا  هاگآدوخان  روطب  هک  دنتـسه  يرایـسب 
یم هدع  نیا  يرایـشوه  يارب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما .نارگید  يارب  شتذل  دنام و  یم  نانآ  يارب  لاوما  باتک  باسح و  دریگ و  یم  ار 

یـضیرم و ثداوح : ثراو و  يارب  تورث  ینعی  .دراد ) دوـجو  راـگزور  ثداوـح  ثراو و  يارب  یمهـس  يدرف  ره  لاـم  رد  : ) دـیامرف
.دنام یم  ادخ  يارب  همه  ماجنا  رس  ددرگ و  یم  يروآ  عمج  يراتفرگ 

يزاریش دمحم  دیس 

هذخای ام  و  قارسلا ، و  لاملا ، فرص  بجوت  یتلا  ضارمالاک  ثداوحلا ) ثراولا و  ناکیرـش  هلام  یف  ءرما  لکل  : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
.هتایح لاح  یف  هلام  فرصت  ثداوحلا  و  هتوم ، دعب  هلام  ذخای  ثراولاف  هلودلا ،

يوسوم

لتاق بعتا و  عمجا و  ائیش ، هللا  نم  کنع  ینغی  نل  هقرافم و  کناف  نوراق  لام  کیدل  حبصا  ول  یتح  ترثکا  تعمج و  امهم  حرشلا :
اقرغ وا  اقرح  تومت  دق  ادحاو و  اشرق  هنم  ذخات  نل  هیلع  تلصح  يذلا  لاملا  ناف  تردق  ام  لتحا  تعطعتسا و  نا  قرـسا  بصان و  و 

کتایح یف  هفآ  هبـصت  مل  نا  هب  نومعنتی  کتثرول  عیمجلا  یقبیـس  داتعملا و  نفکلا  یتح  ذـخات  کندـب و ال  فرعی  ـالف  راـجفناب  وا 
ثراولا مایالا و  كواکرش  امناف  تعطتسا  ام  کثارت  نم  ذخ  لوقی : ثیح  یضرلا  فیرشلا  هللا  محر  هیلع و  کنزحت  هب و  کعجفت 

یناقلاط

« .ثداوح ثراو و  تسا : کیرش  ود  وا  لام  رد  ار  سک  ره  »

وت ناکیرش  نارب  ثاریم  راگزور و  هک  ریگب  یناوت  یم  هچنآ  دوخ  ثاریم  زا  تسا : هدورس  نینچ  هتفرگ و  یضر  دیس  ار  ینعم  نیمه 
.دندرک فرصم  ار  نآ  ناشدوخ  درک و  دهاوخ  دوبان  ار  نآ  راگزور  دندید  هک  دندرک  ادا  یهورگ  طقف  ار  لام  قح  دنتسه ،
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مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

.ُثِداَوَْحلا ،َو  ُثِراَْولا : ِناَکیِرَش ِِهلاَم  ِیف  ٍءيِْرما  ِّلُِکل 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

نیا : دـیوگ یم  رداصم  رد  هللا  همحر  بیطخ  هناـمیکح : راـتفگ  دنـس  ! ). ثداوح ناـثراو و  : دراد کیرـش  ود  شلاوما  رد  یناـسنا  ره 
َّنِإ : » تسا هدرک  لقن  تروص  نیا  هب  ررعلاو  ررغلا  هیـشاح  رد  هسایـسلاو  بدالا  نیع  باتک  هدنـسیون  لـیزه  نبا  ار  هناـمیکح  راـتفگ 
زا يرگید  ثیدـح  رد  و  « . ْلَْعفاَف ًاّظَح  ِءاـکَرُّشلا  ُسَْخبأ  َنوُکَت  ـال  ْنأ  َْتعَطَتْـسا  ِنِإـف  ِثِراْولا  ِناثَدَْـحلا َو  : ِْنیَکیرَـش َکـِلام  ِیف  َکـَل 

هأـملا رد  ظـحاج  ار  ثیدـح  نیا  « . ٍثِراو ْوأ  ٍثِداـِحب  ِلـیخَْبلا  َلاـم  رَِّـشب  : » هدـش لـقن  تروـص  نیا  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤمریما 
(( ،ج 4،ص 255 هغالبلا جهن  رداصم  ) .دنا هدروآ  زاجعالاو  زاجیالا  رد  یبلاعثو  هراتخملا 

ام لاوما  ياکرش 

کیرش ود  شلاوما  رد  یناسنا  ره  :» دیامرف یم  دهد و  یم  رادشه  سیسخ  لیخب و  دارفا  هب  هنامیکح  راتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
( . ُثِداَوَْحلا ،َو  ُثِراَْولا : ِناَکیِرَش ِِهلاَم  ِیف  ٍءيِْرما  ِّلُِکل  ( ؛» ثداوح ناثراو و  : دراد

جراخ لاح  ود  زا  هک  نیا  اب  دـنرب  یم  دوخ  اب  ار  لاوما  نیا  دـننک  یم  روصت  اـیآ  دنـشیدنا ؟ یم  هچ  هب  لـیخب  دارفا  هک  نیا  هب  هراـشا 
لیـس و ، ناقراس هلیـسو  هب  ندـش  هدوبر  ، تراجت رد  ندـش  تسکـشرو  لیبقزا  راگزور  ياهدـمآ  شیپ  ثداوح و  هلیـسو  هب  ای  : تسین

شلد ًابلاغ  هک  یثراو.دـسر  یم  ثراو  تسد  هب  ثداوح  زا  ندـنام  نوصم  تروص  رد  ای  دور و  یم  داب  رب  نآ  لاثما  يزوس و  شتآ 
رکف هب  هک  نآ  یب  ؛ دریگ یم  هرهب  تذـل  شیع و  دوخ و  عفانم  يارب  نآ  زا  دـنک و  یم  کلمت  ار  نآ  هتخوسن و  لام  بحاص  لاح  هب 

.دشاب لام  یلصا  بحاص 

دنراد رارـصا  ناثراو  دراد و  دوجو  یتافوقوم  ای  ثلث  نآ  نایم  رد  هدیـسر و  ثرا  هب  اه  نآ  زا  یلاوما  هک  ار  يدارفا  میا  هدـید  رایـسب 
! دنروآرد دوخ  کلمت  هب  ار  هفوقوم  نیع  دننک و  لطاب  یعون  هب  ار  فقو  هدرک و  کلمت  ار  ثلث  یتح  ییاه  هناهب  اب  هک 

.دنرب یم  یپ  دوخ  گرزب  هابتشا  هب  دنشیدنیب  تسرد  روما  نیا  رد  رگا  لیخب  دارفا 

یم اه  نآ  داد  هب  تمایق  خزرب و  تالکـشم  رد  هک  یکیرـش  دـننک ؟ اـپ  تسد و  دوخ  يارب  يرگید  کیرـش  هک  تسین  نآ  رتهب  اـیآ 
« ) دنام یم  یقاب  تسادخ  دزن  هچنآ  ددرگ و  یم  یناف  تسامـش  دزن  هچنآ  ؛ » ٍقاب ِهّللا  َْدنِع  ام  ُدَْفنَی َو  ْمُکَْدنِع  ام   » نومـضم هب  دـسر و 

.دوش یمن  دراو  نآ  رد  یللخ  زگره  ( ، هیآ 96 ، لحن .

: تسا هدش  نایب  ادخ  هب  نداد  ماو  ریبعت  اب  دیجم  نآرق  رد  اه  نآ  رب  قافنا  هک  دنتسه  ینامورحم  نادنمزاین و  نامه  ، کیرش نیا  يرآ 
رثکادـح ربارب و  هد  لقادـح  هک  یماو  ناـمه  هیآ 245 ) ، هرقب « ) . ًهَرِیثَـک ًافاعْـضَأ  َُهل  ُهَفِعاـُضیَف  ًانَـسَح  ًاـضْرَق  َهّللا  ُضِْرُقی  يِذَّلا  اَذ  ْنَـم  »
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.دش دهاوخ  هداد  دوس  نآ  هب  رتشیب  ربارب و  دصتفه 

: تسخن : هدش لقن  زین  رگید  تروص  ود  هب  نخس  نیا  دش  هراشا  هنامیکح  راتفگ  نیا  دانسا  ثحب  رد  هک  هنوگ  نامه 

و ثراو » ای  تسا و  نآ  راظتنا  رد  هدـننکدوبان  ثداوح  ای  هک  هد  تراشب  لـیخب  دارفا  لاـم  هب  ٍثِراو ؛ وأ  ٍثِداـِحب  ِلـیِخَْبلا  َلاـم  رَِّـشب  »
: هک نیا  رگید 

َو یگدـنز )  تخـس  ياهدادـیور  هلمج  زا  ؛ دراد یناوارف  یناعم  « نابَرَـض » نزو رب  « ناثَدَـح  ) .» ِناثَدَْـحلا : ِْنیَکیرَـش َِکلام  ِیف  ََکل  َّنإ  »
هدـننکدوبان و ثداوح  : تسه کیرـش  ود  وت ) زج   ) وت لاـم  رد  ْلَْـعفاَف ؛ ًاّـظَح  ِءاـکَرُّشلا  ُسَْخبأ  َنوُـکَت  ـال  ْنأ  َْتعَطَتْـسا  ِنإَـف  ِثِراوـْلا 

(«. نک قافنا  ار  تلاوما  زا  یشخب   ) هد ماجنا  دشابن  ود  نآ  زا  رتمک  وت  مهس  یناوتب  هاگره  ، ثراو

وا لاوما  زا  دنناوتب  رتدوز  هچره  ات  دنـشک  یم  ار  ردپ  گرم  راظتنا  ، دنمتورث دارفا  نادنزرف  تسا  هدـش  هدـید  رایـسب  هک  نیا  تفگش 
.دنربب هرهب 

ار ردپ  یتح  دننک و  یم  میـسقت  دوخ  نایم  ار  وا  لام  ، ردپ رمع  رخاوا  رد  نادـنزرف  میا  هدـید  دوخ  نامز  رد  هک  نیا  نآ  زا  رت  بیجع 
شیوخ لاوما  کلام  يرـشب  نیناوق  ادخ و  مکح  هب  هدنز و  زونه  هک  یلاح  رد  دـنزاس  یم  مورحم  دوخ  یگدـنز  ياه  يدـنمزاین  زا 

.تسا

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abu Talib said : “ There are two shares in the property of every person:
!” heirs and accidents

نداد هدعو  تّیلوؤسم  : 336 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

َدِعَی یّتَح  ّرُح  ُلُوئسَملا  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

 . تسا دازآ  هدادن  هدعو  ات  دنا  هتساوخ  وا  زا  يزیچ  هک  یسک  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 
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يدیهش

.تسا دازآ  هدادن  هدعو  ات  دنا  هتساوخ  يزیچ  وا  زا  هک  نآ 

یلیبدرا

یتیآ

.دهد هدعو  هک  ینامز  ات  تسا  دازآ  دنا ، هتساوخ  يزیچ  وا  زا  هک  یسک  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . تسا دازآ  هدادن  هدعو  ات  هدش  تساوخ  رد  يزیچ  وا  زا  هک  نآ  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

مثیم نبا 

دیدحلا یبا 

.َدِعَی یَّتَح  ٌّرُح  ُلُوئْسَْملا  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

.يرخأ اتکن  انهاه  رکذن  نحن  لطملا و  دعولا و  یف  لوقلا  قبس  دق 

.ادهع دهع  امنأکف  ادعو  دعو  نم  عوفرملا  ثیدحلا  یف 

.مائللا نید  لطملا  مارکلا و  نید  دعولا  لاقی  ناک  و 

.دماحملا اهب  نودیصتی  رارحألا  كابش  نم  هکبش  دعولا  لاقی  ناک  و 

.هؤرب زاجنإلا  فورعملا و  ضرم  دعولا  مهضعب  لاق  و 

.هرطم زاجنإلا  باحس و  دعولا  دلاخ  نب  ییحی  لاق  و 

.هیطع نمؤملا  هدع  عوفرملا  ثیدحلا  یف 

.هفلختل ادعوم  كاخأ  دعاوت  هنع ع ال  و 
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میرکلا و دـعوب  قثی  رحلا  نإف  اوزجنت  الإ و  اودـعت  لاعفألا و ال  یف  ازاجن  لاوقألا  یف  ادـسأ  اونوک  ینب  ای  هینبل  دـلاخ  نب  ییحی  لاق  و 
.هیلع نادا  امبر 

.دقنلاف رداقلا  امأف  زجاعلا  نم  دعولا  لوقی  دعولا و  هرکی  ییحی  نب  رفعج  ناک  و 

.ملظ ینغلا  لطم  عوفرملا  ثیدحلا  یف  و 

تناک الف  لطم  دـعب  هیطعلا  تتأ  اذإ  رخآلا  لاق  رـسوملا و  لطم  مؤللا  لک  مؤللا  مهمیرغ و  نوید  اوضقی  مل  اورثأ و  لضفلا  نبا  لاق  و 
طسبی هئیـس و  نسحی  لیجعتلا  رثکألا و  نسحألا و  هیلع  بجوی  رذعلا و  باب  هبحاص  یلع  دسی  لطملا  لاقی  ناک  هینـس و  تناک  نإ  و 

.لیلقتلا یف  هرذع 

.لیجعتلا عم  لوبقم  مکرذع  نإف  اولجع  لیلق و  لطملا  دعب  ءاطعلا  ریثک  نإف  مکفورعم  اولطمت  ینب ال  ای  هینبل  دلاخ  نب  ییحی  لاق  و 

رکـشلا و نع  ناسللا  لقعی  هقدصلا و  رجأ  طبحی  فورعملا و  وفـص  ردـکی  ربلا و  قنور  بهذـی  لطملا  لهـس  نب  نسحلا  مالک  نم  و 
ردابف نامزلا  ریغت  ناکمإلا و  رذعت  نم  زاجنإلا  عنمی  ام  ضرع  امبر  هعینصلا و  ترغـص  نإ  هذل و  هفراعلا و  تلق  نإ  هوالح و  لیجعتلل 

.هصرفلا زهتنا  هردقلا و  لجاع  هنکملا و 

لاطملا نأ  لطاملا  ملع  ول  رخآ  لاق  یلغش و  ءاضق  غارفلا  یلع  لیحت  رعاشلا  لاق  و 

یناشاک

یلمآ

ینیوزق

یجیهال

ییوخ

يرتشوش

هینغم

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

ینامز
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يزاریش دمحم  دیس 

يوسوم

یناقلاط

« .تسا دازآ  تسا ، هدادن  هدعو  ات  دنا  هتساوخ  يزیچ  وا  زا  هک  یسک  »

یم يرگید  ياه  هتکن  نونکا  دش و  هتفگ  نخـس  نیا  زا  شیپ  ندرک ، ادرف  زورما و  نداد و  هدعو  هرابرد  دیوگ : یم  دیدحلا  یبا  نبا 
يدهع هک  تسا  نانچ  دهد  يا  هدعو  سک  ره  تسا : هدمآ  عوفرم  ثیدح  رد  .دوش  یم  هدنـسب  نآ  زا  يا  هراپ  همجرت  هب  هک  میروآ 

.تسا هدرک 

.دننک یم  راکش  ار  اهشیاتس  نآ  اب  هک  تسا  ناگدازآ  ياهماد  زا  یماد  نداد  هدعو  تسا : هدش  هتفگ  و 

« .تسا متس  هدعو ، ندروآرب  رد  رگناوت  ندرک  ادرف  زورما و  : » تسا هدمآ  عوفرم  ثیدح  رد  و 

« .دشاب شزرارپ  دنچ  ره  دشابن  هک  هب  نامه  دشاب ، ندرک  ادرف  زورما و  زا  سپ  هیطع  ششخب و  رگا  : » تسا هتفگ  يرعاش 

ياطع هک  دینکم ، ندرک  ادرف  زورما و  اب  هارمه  ار  دوخ  ششخب  هدیدنسپ و  راک  منارسپ  تسا : هتفگ  یم  شنارسپ  هب  دلاخ  نب  ییحی 
.تسا هتفریذپ  دشاب ، اطع  رد  لیجعت  هارمه  رگا  امش  رذع  هکنآ  لاح  دسر و  یم  رظن  هب  كدنا  نآ  زا  سپ  مه  ناوارف 

دزاس یم  هریت  ار  هدیدنسپ  راک  يافص  درب و  یم  نایم  زا  ار  ندرک  یکین  قنور  ندرک  ادرف  زورما و  تسا : هتفگ  یم  لهـس  نب  نسح 
مک و دـنچ  ره  ناـسحا  رد  ندرک  باتـش  يارب  .دراد  یم  زاـب  يرازگرکـش  زا  ار  ناـبز  درب و  یم  ناـیم  زا  ار  نداد  هقدـص  شاداـپ  و 
، دربب نایم  زا  ار  هدعو  ندروآرب  ناکما  راگزور  ندش  نوگرگد  هک  اسب  هچ  یهگناو  تسا ، يا  هژیو  ینیریـش  تذل و  دشاب ، كدـنا 

.دیرمشب تمینغ  ار  تصرف  دینک و  باتش  شیوخ  ناکما  دوخ و  تردق  دح  رد  نیاربانب 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

.َدِعَی یَّتَح  ٌّرُح  ُلوُؤْسَْملا 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

افو نآ  هب  ات  تسا و  شیوخ  هدعو  ورگ  رد  نداد  هدـعو  زا  سپ  یلو  ) .تسا دازآ  هدادـن  هدـعو  ات  ، هدـش یتساوخرد  وا  زا  هک  یـسک 
زا ؛ هدرک لقن  زین  يرگید  عبانم  زا  ار  هنامیکح  هاتوک و  راتفگ  نیا  بیطخ  موحرم  هنامیکح : راـتفگ  دنـس  («. ) . دوش یمن  دازآ  دـنکن 

خسن و زا  يرایـسب  رد  مالک  نیا  هک  تسا  هجوت  لباق.هدلاخلا  همکحلا  باتک  رد  هیوکـسم  نبا  هراتخملا و  هئاملا  رد  ظحاج  زا  هلمج 
هک مینک  یم  هفاـضا  (. ،ج 4،ص 255 هغالبلا جـهن  رداصم  ) .تسا هدرک  رکذ  ار  نآ  دـیدحلا  یبا  نبا  اما  ؛ هدـماین هغـالبلا  جـهن  حورش 
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ُلُوئْـسَْملا َدـِعَی َو  یَّتَح  ٌّرُح  ُلُوئْـسَْملا  : » تسا هدروآ  تروص  نیا  هب  هیوقلا  ددـُعلا  باتک  رد  يا  هفاـضا  اـب  ار  نآ  یلح  همـالع  موحرم 
بولطم باتک  رد  هتـسیز  یم  مشـش  نرق  رد  هک  طاوطو  نیدـلا  دیـشر  اه  نیا  رب  نوزفا  (. ،ص 37 هیوقلا ددـعلا  « .) َزِْجُنی یَّتَح  ٌّقَرَتْسُم 

اب ،ص 72  رظاـنلا ههزن  باـتک  رد  مجنپ ) نرق  ياـملع  زا   ) یناوـلح هدروآ و  تراـبع  نیمه  نیع  هب  ار  هلمج  نـیا  ،ص 22  بلاط لک 
 ( تسا هدرک  رکذ  یلح  همالع  موحرم  هفاضا  هیبش  يا  هفاضا 

تسا شیوخ  ياه  هدعو  ورگ  رد  ناسنا 

ضیف موحرم.تسا  هدـماین  نآ  حورـش  هغالبلا و  جـهن  ياه  هخـسن  زا  يرایـسب  رد  هنامیکح  راـتفگ  نیا  ، دـش هراـشا  هک  هنوگ  ناـمه 
یبا نبا  هخسن  زا  هک  تسا  نیا  رهاظ  دنا و  هدروآ  ار  نآ  تسام  تسد  رد  هک  يا  هخسن  رد  حلاص  یحبص  دوخ و  هخسن  رد  مالـسالا 

.هنامیکح انعم و  رپ  رایسب  تسا  يراتفگ  لاح  ره  هب.دنا  هتفرگ  دیدحلا 

( . َدِعَی یَّتَح  ٌّرُح  ُلوُؤْسَْملا  ( ؛» تسا دازآ  هدادن  هدعو  ات  ، هدش یتساوخرد  وا  زا  هک  یسک  :» دیامرف یم  مالسلا  هیلع  ماما 

.دوش یمن  دازآ  دنکن  افو  نآ  هب  ات  تسا و  شیوخ  هدعو  ورگ  رد  نداد  هدعو  زا  سپ  هک  نیا  هب  هراشا 

ددـعلا باـتک  زا  ار  نآ  راونـالا  راـحب  رد  هللا  همحر  یـسلجم  همـالع  ، میدروآ هناـمیکح  راـتفگ  نیا  دانـسا  ناـیب  رد  هک  هنوـگ  ناـمه 
: تسا هدروآ  تروص  نیا  هب  يا  هفاضا  اب  یلح  همالع  موحرم  فیلأت  ، هیوقلا

،و هدادن هدعو  هک  ینامز  ات  تسا  دازآ  دوش  یتساوخرد  وا  زا  هک  سک  نآ  َزِْجُنی ؛ یَّتَح  ٌّقَرَتْسُم  ُلُوئْـسَْملا  َدـِعَی َو  یَّتَح  ٌّرُح  ُلُوئْـسَْملا  »
،ص 37) هیوقلا ددُعلا  زا  لقن  هب  ،ج 75،ص 113، راونالا راحب  «. ) . دنک افو  دوخ  هدعو  هب  هک  ینامز  ات  تسا  هدرب 

دندازآ رظن  ره  زا  رح  صاخشا  هک  تسا  نیا  روظنم  دراد و  يزاجم  هبنج  هنامیکح  راتفگ  نیا  رد  یگدرب  ّتیّرح و  هک  تسا  نشور 
هب يا  هدعو  هاگ  ره  اما  تسا ؛ دازآ  هدادن  هدعو  ات  ناسنا  تسا و  يرگید  تراسا  دیق  رد  هدرب  یلو  ؛ دنتسین يرگید  تراسا  دیق  رد  و 

.دش دهاوخن  هتشادرب  وا  ندرگ  زا  دنکن  افو  شا  هدعو  هب  ات  هداهن و  دوخ  ندرگ  رب  ار  یتراسا  ریجنز  ایوگ  دهدب  يرگید 

چیه دنک  نامگ  درادنپ و  دازآ  ار  دوخ  مه  زاب  دهدب  هدعو  یـسک  ادابم  ؛ تسا هدـعو  هب  يافو  موزل  هلئـسم  دراد  مالک  نیا  هک  یمایپ 
دنکن افو  ار  شا  هدعو  ات  هک  دنادب  يریسا  نوچمه  ار  دوخ  دیاب.درادن  شود  رب  تسا  هداد  هک  يا  هدعو  ربارب  رد  یتیلوئسم  هفیظو و 

.دوش یمن  دازآ 

دهع هب  يافو  تیمها 

نآ هب  یمالـسا  تایاور  دیجم و  نآرق  هک  یلاح  رد  دنراگنا  لهـس  انتعا و  یب  دوخ  ياهدهع  اه و  هدـعو  دروم  رد  دارفا  زا  يرایـسب 
.دنا هداد  يا  هداعلا  قوف  تیمها 

«. ) دوش یم  لاؤس  تمایق ) رد   ) دهع زا  هک  دینک  افو  دوخ  دهع  هب  ؛ » ًالُؤْسَم َناک  َدْهَْعلا  َّنِإ  ِدـْهَْعلِاب  اُوفْوَأ  َو  : » دـیامرف یم  دـیجم  نآرق 
هیآ 34) ، ءارسا .
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: دیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

هب ياو.تسا  يراکهدب  هلزنم  هب  هدعو  َفَلْخَأ ؛ َُّمث  َدَعَو  ْنَِمل  ٌْلیَو  َفَلْخأ  َُّمث  َدَـعَو  ْنَِمل  ٌْلیَو  َفَلْخأ  َُّمث  َدَـعَو  ْنَِمل  ٌْلیَو  ُْنیَد  ُهَدـِْعلا  »
هک یسک  لاح  هب  ياو  ، دنک یم  فالخ  دهد و  یم  هدعو  هک  یـسک  لاح  هب  ياو  ، دنک یم  فالخ  دهد و  یم  هدعو  هک  یـسک  لاح 

( ( همکحلا نازیم  لقن  قبط  .) تیاور 6865 ، لاّمعلا زنک  «. ) . دنک یم  فالخ  دهد و  یم  هدعو 

زا هتبلا.دننک  لمع  نآ  هب  دیاب  نامیا  اب  دارفا  هک  تسا  دکؤم  دیدش و  يراکهدـب  هلزنم  هب  هدـعو  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تیاور  نیازا 
دوش یم  هدافتسا  تایاور  تایآ و  زا  یلو  ؛ تسین لمعلا  بجاو  دشابن  يدادرارق  دقع و  نمـض  رد  هک  ییادتبا  ياه  هدعو  ، یهقف رظن 

.تسا دکؤم  تابجاو  راوید  هب  راوید  ایوگ  ؛ تسا يدکؤم  رایسب  بحتسم  هک 

: دیامرف یم  يرگید  ثیدح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هیاپ  نیا  رب 

زنک «. ). تسا نآ  زا  رتدیدش  ای  يراکهدب  دـننام  شا ) هدـعو   ) دـهد یم  يا  هدـعو  هک  یـسک  َّدَـشَأ ؛ ْوأ  ِْنیَّدـلا  ُْلثِم  ِهَدـِْعلِاب  ُدِـعاولا  »
 ( تیاور 6876 ، لاّمعلا

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما 

ِجورُْخلا یَلَع  ًاصْرِح  یـشاِرف  یلَع  ِیلُْملَمَت  ْنِم  ُّدَشأ  ِِهتَجاِحب  ِرَفَّظلِاب  وُدْغَِیل  ِهِشاِرف  یلَع  ُلَْملَمَتَی  َتابَف  ُّطَق  ٌدِـعْوَم  يدـْنِع  ٍلُجَِرل  َتاب  ام  »
ما و هداد  وا  هب  يا  هدعو  هک  یـسک  ِمارِْکلا ؛ ِقالْخأ  ْنِم  َْسَیل  ِدـْعَْولا  َْفلُخ  َّنِإَف  َْفلُْخلا  ُبِجُوی  ٍِقئاع  ْنِم  ًافْوَخ  ُُهتْدُـع َو  ٍْنیَد  ْنِم  ِْهَیلإ 
یتحاران و دوش ، هدروآرب  شتجاح  دیآ و  نم  دزن  دوش و  حبـص  هک  دـنک  یم  يرامـش  هظحل  تسا و  رادـیب  شرتسب  رد  ماگنه  بش 
وا هدـعو  نیِد  زا  مورب و  وا  غارـس  هب  مشک  یم  راـظتنا  هک  ارچ  تسین ، رتشیب  مرتسب  رد  ماـگنه  بش  نم  یتحاراـن  زا  زگره  وا  راـظتنا 
ررغ «. ) . تسین راوگرزب  تیـصخش و  اـب  ياـه  ناـسنا  قـالخا  زا  هدـعو  فلخ  اریز  ، دوـش هدـعو  فـلخ  ببـس  یعناـم  اداـبم.میآرد 

،ص 120،ح 2094) مکحلا

یم نایاپ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدـح  اب  ار  راتفگ  نیا.تسا  رایـسب  یمالـسا  عبانم  رد  هدـعو  فلخ  شهوکن  هرابرد  تایاور 
: دومرف ، میهد

ام ال َنُولوُقَت  َِمل  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای   » ُُهلْوَق َِکلَذ  َضَّرَعَت َو  ِِهتْقَِمل  َأََدب َو  ِهَّللا  ِْفلُِخبَف  َفَلْخَأ  ْنَمَف  َُهل  َهَراَّفَک  ٌرْذَن ال  ُهاَخَأ  ِنِمْؤُْملا  ُهَدِـع  »
فلخ سکره  درادن و  هرافک  دنچره  ، تسا رذن  یعون  شردارب  هب  نمؤم  هدـعو  ؛ » َنُولَعْفَت ام ال  اُولوُقَت  ْنَأ  ِهّللا  َدـْنِع  ًاتْقَم  َُربَک  َنُولَعْفَت 

یم نآرق  هـک  تـسا  يزیچ  ناـمه  نـیا  هداد و  رارق  وا  مـشخ  ضرعم  رد  ار  دوـخ  هدرک و  تفلاـخم  ادـخ  اـب  عـقاو  رد  دــنک  هدــعو 
هاگشیپ رد  میظع  مشخ  بجوم  راک  نیا  دینک ؟ یمن  لمع  نآ  هب  هک  دییوگ  یم  ینخس  ارچ  دیا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  : دیامرف

 ( ،ج 2،ص 363،ح 1 یفاک «. ) . دینکن لمع  نآ  هب  دییوگب و  ینخس  هک  تسادخ 

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said: “The person who is approached with a request is free till
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.” he makes a promise

ییارگ لمع  ترورض  : 337 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ٍرَتَو اَِلب  ِیمّارلَاک  ٍلَمَع  اَِلب  ِیّعادلا  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

 . تسا نامک  نودب  زادنا  ریت  نوچ  لمع ، یب  هدننک  توعد  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و  یتیبرت ) یقالخا ، )

يدیهش

.دزادنا ریت  هز  یب  نامک  زا  هک  تسا  ینکفاریت  نوچ  دزادرپن ، راک  هب  دوخ  دناوخ و  ادخ - هب  ار  مدرم  هک - نآ 

یلیبدرا

نامک هزین  تسا  هدنزادنا  ریت  وچمه  لمع  یب  هدننک  اعد  هدنناوخ و 

یتیآ

ار شنامک  هک  تسا  يزادناریت  نانوچ  دنک ، یمن  لمع  دوخ  دـناوخ و  یم  کین  راک  هب  ار  مدرم  هک  یـسک  مالـسلا :) هیلع   ) دومرف و 
.تسین هز 

نایراصنا

 . تسا نامک  یب  زادناریت  نوچمه  تعاط  یب  هدنهد  باوث  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

يردیک
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مثیم نبا 

نیمه ریظن  .تسا  ندوب  هدیاف  یب  هبـش ، هجو  دشاب .) هز  نودب  شنامک  هک  تسا  يزادناریت  دننام  لمع  نودب  هدـننک ي  تساوخرد  )
یگدنب و هک  تسا  یـسک  مدرم  نیرتنادان  هللا ) یلع  ینمت  لمعلا و  كرت  نم  سانلا  قمحا  (: ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ لوق  تسا 

.دنک شاداپ  يوزرآ  ادخ  زا  اما  دیوگ  كرت  ار  تعاط 

دیدحلا یبا 

 . ٍرَتَو َِالب  یِماَّرلاَک  ٍلَمَع  َِالب  یِعاَّدلا  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

رتو الب  یمارلاب  ههبش ع  قسافلا و  ءاعد  لبقی  یلاعت ال  هللا  قسف و  دقف  تابجاولاب  لخأ  نم  تابجاولاب و  لخأ  دقف  لمعلا  نم  الخ  نم 
«. ( هماهس نإف  :» ا ذفنی (  همهس ال  نإف 

یناشاک

یب تسا  ریت  هزادنا  هچمه  رتو ) الب  یمارلاک   ) هلیـسو یب  لجوزع  يادخ  هاگرد  هب  هدننکاعد  لمع ) الب  یعادلا  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
دسر یمن  تباجا  فده  هب  اعد  نآ  ریت  دوش و  یمن  بترتم  اعد  نآ  رب  يرثا  هچ  نامک  هز 

یلمآ

ینیوزق

ریت نآ  هک  هزیب  نامک  زا  تسا  ریت  هدنزادنا  وچمه  تعاط  لمع و  یب  هدنیوج  باوث  هدنهاوخ و  تجاح  ار و  يادخ  هدنناوخ  دومرف :
.دیاین فده  رب  زگره 

یجیهال

نامک اب  زادناریت  لثم  لمع  یب  هدننکاعد ي  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .رتو » الب  یمارلاک  لمع  الب  یعادلا  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
.تسا هز  یب 

ییوخ

: یلزتعملا حرشلا  یف  لاق  هواعد ، باجتـسیال  هللا  دنع  لمع  هل  نوکی  هللا و ال  یلا  اعد  نم  نا  - 1 نیینعم : لمتحی  اذه  همالک  ینعملا :
مدع دوصقملا  نا  .قسافلا 2 - ءاعد  لبقیال  یلاعت  هللا  قسف و  دـقف  تابجاولاب  لخا  نم  و  تابجاولاب ، لـخا  دـقف  لـمعلا  نم  ـالخ  نم 

كرت یلا  اعد  وا  یلـصیال ، وه  هالـصلا و  هماقا  یلا  اعد  نمک  هب ، لماع  ریغ  هسفن  یعادلا  نوکی  رما ال  یلع  عاد  هوعدل  رثالا  لوصح 
یلع ینمت  لمعلا و  كرت  نم  سانلا  قمحا  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) لوسرلا لوق  هوحن  و  مثیم : نبا  لاق  .اـهبراش و  وه  رمخلا و  برش 

.تسا هز  یب  زادناریت  نوچ  رادرک ، یب  هدنناوخ  همجرتلا : مالسلا .) هیلع   ) همالک رهاظ  نع  دیعب  ثلاث  انعم  وه  .هللا و 
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تسنامک هز  یب  یمار  نوچ  درادن *** لمع  شدوخ  هک  یعاد 

يرتشوش

: مالسلا هیلع  قداصلا  نع  یفاکلا )  ) یف .سوقلا  راتوا  دحاو  کیرحتلاب  رتولا  و  هئامعبرالا ، ثیدح  نم  وه  لوقا : مالـسلا : هیلع  لاق  و 
هباجا ناف  لمعلاب  فتهی  ملعلا  مالسلا : هیلع  هنع  .افـصلا و  نع  رطملا  لزی  امک  بولقلا  نع  هتظعوم  تلز  هملعب  لمعی  مل  اذا  ملاعلا  نا 

.هنع لحترا  الا  و 

هینغم

هدبع

هئاعد هللا  بیجی  لمعی ال  هللا و ال  وعدی  يذلا  بیصی و  همهس و ال  طقسی  رتو  الب  سوق  نم  یمارلا  رتو : الب  یمارلاک  لمع  … 

يرفعج

مالسالا ضیف 

تسا يزادناریت  دننام  یگدنب  تعاط و  یب  ادخ ) زا   ) هدننک تساوخرد  تسا : هدومرف  ادخ ) زا  تساوخرد  هرابرد   ) مالسلا هیلع  ماما 
، ددرگن اور  وا  تساوخرد  دشاب  هتشادن  لمع  دناوخب و  ار  ادخ  هک  یـسک  سپ  دسرن ، فده  هب  وا  ریت  هک   ) دشاب هز  یب  وا  نامک  هک 

(. دریذپ یمن  ار  قساف  ياعد  ادخ  تسا و  قساف  درواین  اج  هب  ار  تابجاو  درادن و  لمع  هک  ره  اریز 

ینامز

یـسک .تسین  ادج  یلک  هدعاق  نیا  زا  مه  يونعم  روما  .دسرب  هجیتن  هب  ات  دراد  مزال  هلیـسو  تسا  رثوم  عامتجا  رد  هک  یتبثم  مدق  ره 
مزال گنـشف  ریت و  زادناریت  هک  يروطنامه  .دنک  لمع  دوخ  هتفگ  هب  دیاب  دشاب  هتـشاد  رثا  هعماج  مدرم و  رد  شفرح  دهاوخ  یم  هک 

.دسرب هجیتن  هب  ات  دنک  ریخـست  ار  اهبلق  لمع  اب  دیاب  دهد  رارق  فده  ار  اهبلق  دـهاوخ  یم  هک  یـسک  دـنزب ، ار  فدـه  دـناوتب  ات  دراد 
زور .دیئایب  ادرف  دومرف  ترضح  .دروخن  امرخ  دیئوگب  هچب  نیا  هب  دندرک  ضرع  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  تمدخ  دندمآ 

هب رگا  مدوب و  هدروخ  امرخ  زورید  دومرف : ترـضح  دیدومرفن ؟ زورید  ارچ  دندرک  ضرع  .روخن  امرخ  دومرف : هچب  هب  ترـضح  دـعب 
لامتحا .تسا  قفانم  دـیجم  نآرق  رظن  زا  دـنک  یمن  لمع  دوخ  فرح  هب  هک  يا  هدـنیوگ  .درک  یمن  رثا  مفرح  مدرک  یم  شرافـس  وا 

تـسا نیا  روظنم  تروص  نیا  رد  .دـشاب  هدـننکاعد  یعاد )  ) زا روظنم  هک  تسا  نیا  تسا  مالـسلا ) هیلع   ) ماما بلطم  رد  هک  يرگید 
.دنک لمع  دوخ  فئاظو  هب  ناسنا  هک  دوش  یم  لوبق  یتقو  اعد  هک 

يزاریش دمحم  دیس 

همهـس ال ناف  رتو ) الب  یمارلاک   ) اذکه و  جوزتی ، نا  نودـب  ادـلو ، هقزری  نا  هللا  اوعدـی  ناک  لمع ) الب  یعادـلا  : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
.فدهلا بیصی 
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يوسوم

نیعلا و روحلا  نم  انجوز  هنجلا و  انلخدا  بر  ای  هاصعلا : قاسفلا و  نم  ریثک  نم  اریثک و  اهعمـسن  حرـشلا : .سوقلا  هعرـش  رتولا : هغللا :
اودوی مل  هدـحاو و  هرم  مهرمع  یف  ناضمر  رهـش  هضیرف  اودوی  مل  اـمک  مهتاـیح  یف  هالـصلا  نم  نیتعکرب  مهبر  یلا  اوهجوتی  مل  مه 
همـسر يذلا  بابلا  نم  الا  هنجلل  لوخد  هیف و ال  هدئاف  اذه ال  مهواعد  لمع و  نودب  هنجلا  لوخدب  نوعدی  ءالوهف  يرخالا  مهتابجاو 

لب هفده  بیـصی  نل  هناف  هل  رتو  نودب  هنکل  سوقلاب و  یمارلا  هبـشی  اذهف  ادرفنم  ءاعدلا  اما  رما  امب  مازتلالا  هل و  هعاطلا  باب  وه  هللا و 
 … شیرلا کیرحت  یف  رثوملا  رتولا  دوجو  مدعل  هعضوم  نم  شیرلا  كرحتی  نل 

یناقلاط

« .تسا هز  یب  نامک  اب  زادناریت  نوچمه  لمع  یب  هدننک  اعد  هدنناوخ و  »

ياعد لاعتم  دنوادخ  تسا و  قساف  دـنک ، بجاو  كرت  هک  سک  نآ  تسا و  هدرک  اهر  ار  تابجاو  دـشاب ، یلاخ  لمع  زا  هک  یـسک 
فدـه هب  وا  ریت  هک  تسا  هدرک  هیبشت  هز  یب  نامک  اب  زادـناریت  هب  ار  سک  ناـنچ  مالّـسلا  هیلع  یلع  .دریذـپ  یمن  ار  راـکهبت  صخش 

.دروخ یمن 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

.ٍرَتَو َِالب  یِماَّرلاَک  ٍلَمَع  َِالب  یِعاَّدلا 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

یم هز  نودب  نامک  اب  هک  تسا  يرادنامک  دننام  دنک  یمن  لمع  نآ  هب  دوخ  یلو  ؛ دناوخ یم  ارف  اه ) یکین  هب   ) ار مدرم  هک  سک  نآ 
یضر دّیس  زا  شیپ  لاصخ  باتک  رد  قودص  : دیوگ یم  رداصم  رد  بیطخ  موحرم  هنامیکح : راتفگ  دنس   ) . .دنک يزادناریت  دهاوخ 

ماما زا  دنـس  اب  ءایلوالا  هیلح  رد  یناهفـصا  میعن  وبا  لوقعلا و  فحت  رد  ینارح  هبعـش  نبا  نینچمه  هدرک و  لقن  ار  فیرـش  مالک  نیا 
ررغ رد  يدُمآ  توافت و  یمک  اب  مکحلا  ملاعم  روتـسُد  رد  یعاضق  یـضاق  ، یـضر دّیـس  زا  دعب  دنا و  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص 

تایرفعج باتک  رد  فیرـش  مالک  نیا  هک  مینک  یم  هفاـضا  ،ج 4،ص 255 .) هغالبلا جهن  رداصم  ) .دنا هدروآ  توافت  نودـب  مکحلا 
لقن هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  زا  هتسیز  یم  یضر  دّیس  زا  شیپ  مراهچ و  نرق  رد  نآ  هدنـسیون  هک 

( ( ،ص 224 تایرفعج ) .تسا هدش 

لمع یب  هدننک  توعد 

دنتـسین نآ  هب  لماع  دوخ  هک  دنناوخ  یم  ارف  يزیچ  هب  ار  مدرم  هک  دنک  یم  هراشا  یناسک  هب  ینارون  راتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
لمع نآ  هب  دوخ  یلو  دـناوخ  یم  ارف  اه ) یکین  هب   ) ار مدرم  هک  سک  نآ  :» دـیامرف یم  تسا ، رثا  یب  اـه  نآ  توعد  کـش  نودـب  و 
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( . ٍرَتَو َِالب  یِماَّرلاَک  ٍلَمَع  َِالب  یِعاَّدلا  ( ؛» دنک يزادناریت  دهاوخ  یم  هز  نودب  نامک  اب  هک  تسا  يرادنامک  دننام  دنک  یمن 

لصتم مه  هب  ار  سوق  رس  ود  هک  یهز  مود.دراد  يرنف  تلاح  هک  یسوق  لّوا  : تسا هدش  لیکشت  یلصا  شخب  ود  زا  نامک  میناد  یم 
(. دوب مکحم  رایسب  دندیبات و  یم  مه  هب  دنتفرگ و  یم  نآ  دننام  ای  دنفسوگ  هدور  زا  ًالومعم  ار  هز   ) دنک یم 

سوق.دیـشک یم  بقع  هب  مه  اب  ار  هبوچ  هز و  سپـس  داد و  یم  هیکت  هز  هب  ار  ریت  هبوچ  هت  دـش  یم  راک  هدامآ  زادـناریت  هک  یماگنه 
.دوش باترپ  دصقم  يوس  هب  ریت  هک  دش  یم  ببس  هز  رب  نامک  سوق  راشف  ، درک یم  اهر  ار  نآ  هاگ  نآ  دش  یم  عمج  نامک 

ار یسک  مدرم  هاگره.هن  نیقی  هب  دنزب ؟ فده  هب  دنک و  باترپ  يریت  دناوت  یم  ایآ  هز  نودب  دشاب  هتشاد  یسوق  اهنت  یسک  رگا  لاح 
رواب هک  یماگنه  دننک و  یمن  رواب  ار  وا  نخـس  تسین  لماع  شدوخ  اما  دـنک  یم  توعد  اه  یکین  هب  ار  نارگید  هتـسویپ  هک  دـننیبب 
نخـس هب  هدنیوگ  هک  دننک  یم  ادیپ  نیقی  دنک  یم  لمع  دوخ  راتفگ  هب  نارگید  زا  شیپ  وا  دـننیبب  رگا  اما  ؛ دـننک یمن  لمع  دـندرکن 

.دننک یم  لمع  نآ  هب  نارگید  دنیشن و  یم  لد  رب  مرجال و  دیوگ و  یم  لد  زا  دراد و  نامیا  دوخ 

یم نـیا  هـلمج  ياـنعم  تـسا و  هدـننک  اـعد  یعاد » » زا روـظنم  هـک  تـسا  نـیا  هدـش  فیرـش  ثیدـح  نـیا  يارب  هـک  يرگید  ریـسفت 
دننام ؛ دـهد یمن  ماـجنا  يراـک  یلو  - ترخآ رد  تاـجن  اـی  ملع  ینوزف  اـی  يزور  ینوزف  يارب  ًـالثم  - دـنک یم  اـعد  هک  یـسک  :» دوش

«. دنک يزادناریت  دهاوخ  یم  هز  نودب  نامک  اب  هک  تسا  يزادناریت 

ادـخ زا  درادـن  ناوت  رد  ار  هچنآ  دریگ و  راک  هب  دراد  ناوت  رد  ار  هچنآ  دـیاب  هدـننک  اعد  اما  ؛ تسا رثؤم  رایـسب  اعد  هک  تسین  کـش 
.دهاوخب

.دسر یم  رظن  هب  رت  بسانم  لوا  ریسفت  هدمآ  « ملاعلا «، » یعادلا » ياج هب  ، هنامیکح راتفگ  نیا  رداصم  زا  یضعب  رد  هک  نیا  هب  هجوت  اب 

زاسراک لمع  نودـب  اه  یکین  يوس  هب  مدرم  توعد  هک  دـننک  یم  دـییأت  ار  تقیقح  نیا  زین  یمالـسا  تایاور  دـیجم و  نآرق  تاـیآ 
: دومرف هک  میدناوخ  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  زا  هبطخ 175  رد.تسین 

ادخ هب  مدرم ، يا  اَْهنَع ؛ ْمُکَْلبَق  یَهاَنَتَأ  اَّلِإ َو  ٍهَیِصْعَم  ْنَع  ْمُکاَْهنَأ  ،َو ال  اَْهَیلِإ ْمُکُِقبْسَأ  اَّلِإ َو  ٍهَعاَط  یَلَع  ْمُکُّثُحَأ  اَم  ، ِهَّللا ،َو  یِّنِإ ، ُساَّنلا اَهُّیَأ  »
چیه زا  ار  امـش  میاـمن و  یم  لـمع  نآ  هب  امـش  زا  شیپ  مدوخ  هک  نیا  رگم  ، منک یمن  بیغرت  یتعاـط  چـیه  هب  ار  امـش  نم  دـنگوس !

«. میوج یم  يرود  نآ  زا  امش  زا  شیپ  مدوخ  هک  نیا  رگم  ، مراد یمن  زاب  یتیصعم 

: میناوخ یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يرگید  ثیدح  رد 

هظعوم و دـنکن  لمع  شملع  هب  ملاع  هاـگره  اـفَّصلا ؛ ِنَع  ُرَطَْملا  ُّلِزَی  اـمَک  ِبُولُْقلا  ِنَع  ُُهتَظِعْوَم  ْتَّلَز  ِهِْملِِعب  ْلَـمْعَی  َْمل  اذإ  َِملاـْعلا  َّنإ  »
ص 44،ح ،ج 1، یفاـک «. ) . دزیر یم  ورف  تخــس  گنــس  زا  ناراــب  ياــه  هـناد  هـک  هنوـگ  نآ  ، دزیر یم  ورف  اــه  لد  زا  وا  زردــنا 

،ج 2،ص 39،ح 68) راونالاراحب 3؛

یناسک يا  ؛ » َنُولَعْفَت ام ال  اُولوُقَت  ْنَأ  ِهّللا  َدـْنِع  ًاتْقَم  َُربَک  َنُولَعْفَت * ام ال  َنُولوُقَت  َِمل  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اـی  : » دـیامرف یم  زین  دـیجم  نآرق 
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لمع هک  دییوگب  ینخس  هک  تسا  مشخ  بجوم  رایسب  ادخ  دزن  *!؟ دینک یمن  لمع  هک  دییوگ  یم  ینخس  ارچ  دیا ! هدروآ  نامیا  هک 
 ( هیآ 2 و 3 ، فص !«. ) . دینک یمن 

اب گنهامه  زین  نآ  دـشاب  اعد  يانعم  هب  رگا  اما  مینادـب ؛ اه  یکین  هب  هدـننک  توعد  يانعم  هب  ار  یعاد  هک  تسا  یتروص  رد  اـه  نیا 
.تسا یمالسا  تایاور 

ماما هک  میناوخ  یم  هدرک  لقن  يدنوار  تاوعد  باتک  زا  راونالا  راحب  رد  ار  نآ  هللا  همحر  یـسلجم  همالع  هک  ییانعمرپ  ثیدـح  رد 
: دومرف مالسلا  هیلع  قداص 

ْدَق ٌهَأَْرما  َُهل  َْتناَک  ٌلُجَر  ِبَلَّطلِاب َو  َكُْرمآ  َْمل  َُهل َأ  ُلوُقَیَف  ِیْنقُزْرا  ِّبَر  اَـی  ُلوُقَی  ِِهْتَیب  ِیف  ٌِسلاَـج  ٌلُـجَر  ٌءاَـعُد  ْمَُهل  ُباَجَتُْـسی  ـال  ٌَعبْرَأ  »
ٌلاَم َُهل  َناَک  ٌلُجَر  َكِدَِـیب َو  اَهَْرمَأ  ْلَعْجَأ  َْمل  ُلوُقَیَف َأ  تسا )  هدـمآ  « اْهیَلَع اعَدَـف  » يدـنوار تاوعد  هخـسن  رد  ( ). اـهیلع اعدـف   ) اَـهََبلاَغ

َْمل اُوفِرُْـسی َو  َْمل  اوُقَْفنَأ  اذِإ  َنیِذَّلا  َأَرَق َو  َُّمث  ِحالْـصِْإلِاب  َكُْرمآ  َْمل  ِداَِـصْتقِْالِاب َأ  َكُْرمآ  َْمل  َُهل َأ  ُلوـُقَیَف  ِیْنقُزْرا  ِّبَر  اَـی  ُلوـُقَیَف  ُهَدَْـسفَأَف 
اه نآ  ياعد  هک  دـنهورگ  راهچ  ِهَداَهَّشلِاب ؛ َكُْرمآ  َْمل  ُلوُقَیَف َأ  ٍهَنَِّیب  ِْریَِغب  ُهَناَدَأَف  ٌلاَم  َُهل  َناَـک  ٌلُـجَر  ًاـماوَق َو  َکـِلذ  َْنَیب  َناـک  اوُُرتْقَی َو 

! اراگدرورپ : دنک یم  ضرع  و  دور ) یمن  شاعم  يارب  شالت  لابند  و   ) هتسشن شا  هناخ  رد  هک  یـسک  تسخن )  ) دوش یمن  باجتـسم 
: دیوگ یم  وا  خساپ  رد  ادخ.هد  يزور  نم  هب 

تحاران وا  تسد  زا  هتـسویپ  دراد و  يرـسمه  هک  یـسک  و  ،؟ يورب يزور  بلط  راک و  لابند  هب  دـیاب  هک  ما  هدادـن  روتـسد  وت  هب  ایآ 
هتـشاد و یناوارف )  ) لاوما هک  یـسک  و  ،؟ مدادن قالط  قح  وت  هب  رگم  : دیامرف یم  ادخ  ، دوش صالخ  وا  رـش  زا  ات  دنک  یم  اعد  تسا و 

هنایم روتـسد  وت  هب  رگم  : دهد یم  خساپ  وا  هب  دـنوادخ.هد  يزور  نم  هب  ایادـخ ! : دراد یم  هضرع  سپـس  هدرک  جرخ  هدوهیب  ار  اه  نآ 
هیلع ماما  سپـس  یـشوکب ؟ لام  حالـصا  رد  هک  مدادـن  روتـسد  وت  هب  اـیآ  مدادـن و  باـتک ) باـسح و  يور  زا  ندرک  هنیزه  و   ) يور

هن دـننک و  یم  فارـسا  هن  دـننک  قاـفنا  یتـقو  هک  دنتـسه  یناـسک  ادـخ  ناگدـنب  :» دوـمرف توـالت  ار  « ناـقرف » هروـس هیآ 67  مالـسلا 
و  ) تسا هداد  ماو  هاوگ  دهاش و  نتفرگ  نودب  ار  نآ  هتشاد و  یلاوما  هک  یـسک  و  «، دنراد یلادتعا  دح  ود  نیا  نایم  رد  يریگتخس و 
وا هب  دنوادخ  دهدب ) ار  نم  یهدب  هک  زادنیب  وا  بلق  هب  ادـنوادخ ! هک  دـنک  یم  اعد  هتـسویپ  وا  دـنک و  یم  راکنا  ار  نآ  ماو  هدـنریگ 

،ص 33،ح يدنوار تاوعد  زا  لقن  هب  ،ج 100،ص 12،ح 53  راونالا راحب  . ( .»؟ يریگب هاوگ  هک  مدادن  روتـسد  وت  هب  ایآ  : دیامرف یم 
 ( 75

اه نآ  رب  هک  یلمع  دـننک و  یم  اعد  هک  یناسک  يارب  تسا  ییاه  لاثم  عقاو  رد  یگمه  هدـش  رکذ  تیاور  نیا  رد  هک  يدروم  راهچ 
.دنتسین دروم  راهچ  نیا  هب  رصحنم  لمع  یب  ناگدننک  اعد  هک  تسا  یهیدب  دنهد و  یمن  ماجنا  تسا  مزال 

اعد میرادن  ییاناوت  هک  اج  نآ  میهد و  ماجنا  حیحـص  دـصاقم  هب  ندیـسر  يارب  ار  دوخ  شالت  رثکادـح  ام  هک  تسا  نیا  اعد  موهفم 
.تسوت اب  لکشم  هیقب  لح  ادنوادخ ! : مینک

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said: “Whoever prays but does not exert effort is like one who
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." shoots without using a bow-string

ملع ماسقا  : 338 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ُعُوبطَملا ِنُکَی  َمل  اَذِإ  ُعوُمسَملا  ُعَفنَی  َال  ٌعوُمسَم َو  ٌعُوبطَم َو  ِناَملِع  ُملِعلا  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

يرطف ملع  اـب  گـنهامه  رگا  یباـستکا  ملع  یباـستکا ، ملع  يرطف و  ملع  تسا : هنوـگ  ود  ملع  دوـمرف : وا ، رب  ادـخ  دورد  و  یملع ) )
سرد و اب  هک  یمولع  و  تسا ، عوبطم )  ) دراد ار  نآ  نتفای  ياه  هنیمز  دبای و  یم  ار  نآ  دوخ  ترطف  تعیبط و  رد  ناسنا  هک  یمولع  )
و میقتسم ) كرد  يروضح ، ملع   ) INTUITION نشویت نیا  ملع : هب  هراشا  دشاب ، یم  عومـسم )  ) دروآ یم  تسدب  ار  نآ  ثحب 

یکا  ) موـــلع زا  یخرب  ندوـــب  یباـــستکا  هـــب  هراـــشا  و  میقتــــسم ) كرد  اـــی  ینیب  نورد   ) BERGSONISM مسینوـسگرب
 . دوب دهاوخن  دنمدوس  دشابن  (.( NATURAL SCIENCE سینیاس لارچین   ) یباستکا و ملع  ( ACGUIRED در

يدیهش

.دوبن هتشرس  تعیبط  رد  رگا  دهدن  دوس  هتشه  شوگ  هب  و  هتشه ، شوگ  هب  و  هتشرس ، تعیبط  رد  تسا : هنوگ  ود  شناد 

یلیبدرا

ره عومـسم  ملع  دهد  یمن  عفن  تسا و  عمـسب  فوقوم  يرگید  دـشاب و  یفاک  ورد  لقع  تعیبط  هکنآ  یکی  دـنملع  ود  ملع  دومرف  و 
دشابن هاگ 

یتیآ

هب هک  عومسم ، یکی  تسا و  هتشرس  یسک  تعیبط  رد  هک  یملع  ینعی  عوبطم ، یکی  تسا : هنوگ  ود  رب  ملع  مالـسلا :) هیلع   ) دومرف و 
.دهدن دوس  عومسم  ملع  دوبن  عوبطم  ملع  رگا  .دنونشب  شوگ 

نایراصنا

 . دهدن يدوس  یندینش  شناد  دشابن  ناسنا  رد  يرطف  شناد  رگا  هدش ، هدینش  يرطف و  : تسا عون  ود  شناد  : دومرف ترضح  نآ  و 
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اه حرش 

يدنوار

دـیحوتلا و نم  لوصالاب  ملعلا  نکی  مل  اذا  تایعرـشلاب  لمعلا  عفنی  ـال  یعرـش و  یلقع و  يا : عومـسم  عوبطم و  ناـملع  ملعلا  هلوق  و 
.رابتخالاب نوکی  يذلا  يرورضلا  ملعلا  و  لوقعلا ، هیادبب  لصحی  يذلا  يرورضلا  ملعلا  امهب  دارملا  لیق : .لدعلا و 

يردیک

و هصقان ، مهرطاوخ  و  مهناهذا ، نال  نایبصلاب  قئال  ظفحلا  و  مولعلا ، نم  عمس  ام  هعفن  ام  هنهذل ، فرصت  و ال  هرطاخل ، هوق  نم ال  نال 
نکی مل  اذا  تایعرـشلاب ، ملعلا  عفنی  و ال  یعرـش ، یلقع و  يا  عومـسم : عوبطم و  لیق  .نیلماکلل و  رطاوخلا  ناهذالاب و  راـبتعالا  اـمنا 
نوکی يذـلا  يرورـضلا  ملعلا  و  لوقعلا ، هیادـبب  لصحی  يذـلا  يرورـضلا  ملعلا  امه  لیق : و  لدـعلا ، و  دـیحوتلا ، نم  لوصـالاب  ملعلا 

.رایتخالاب

مثیم نبا 

ماما دوصقم  تسا .) هدیاف  یب  دشابن  عوبطم  ات  هدینش  ملع  هک  هدینش ، ملع  يرگید  يرطف ، یعیبط و  ملع  یکی  تسا : عون  ود  رب  ملع  )
موـلع هب  ندیـسر  يارب  يرورـض  یهیدـب و  موـلع  هلیـسو ي  هب  دادعتـسا  ینعی  تسا ، هکلملاـب  لـقع  عوـبطم ، ملع  زا  مالـسلا ) هیلع  )

زا يدوس  درادن ، ار  يدادعتـسا  نینچ  هک  یـسک  اریز  تسا ، نادنمـشناد  زا  ياه  هدینـش  نامه  عومـسم ، ملع  زا  دوصقم  و  یباستکا ،
یلوصا نآ  عوبطم  ملع  زا  دوصقم  دـنا  هتفگ  یـضعب  .دوش  یمن  دـنم  هرهب  دوخ  درواتـسد  زا  درب و  یمن  موـلع  زا  دوـخ  ياـه  هدـینش 

هب تبـسن  هک  تسا  یعرـش  مولع  عومـسم ، ملع  و  دناد ، یم  ترطف  لقع و  تعیبط  هب  ناسنا  هک  ادخ - تلادع  دیحوت و  دننام  تسا -
.درادن يدوس  لصا  نودب  عرف  اریز  تسا ، عرف  هلزنم ي  هب  يرطف ، یلقع و  لوصا 

دیدحلا یبا 

 . ُعُوبْطَْملا ِنُکَی  َْمل  اَذِإ  ُعوُمْسَْملا  ُعَْفنَی  ٌعوُمْسَم َو َال  ٌعُوبْطَم َو  ِناَْملِع  ُْملِْعلا  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

نیمـسقلا نم  دـحاو  لـک  مث  یفیلکت  وه  اـم  اـهنم  يزیرغ و  وه  اـم  اـهنم  مولعلا  نإ  هیمکحلا  بتکلا  یف  هروکذـم  هیلک  هدـعاق  هذـه 
هیرظنلا هجیتنلا  قاسنت  لب  تامدقملا  بیترت  یلإ  رظنلا  یف  جاتحی  نم ال  سانلا  یف  نوکی  دقف  لوألا  امأ  فعـضألا  دـشألاب و  فلتخی 

یناثلا امأ  نودلا و  نود  وه  نم  نوکی  دـق  کلذ و  نود  وه  نم  مهیف  نوکی  دـق  ربدـتلا و  لمأتلا و  یلإ  هنم  جایتحا  ریغ  نم  اقوس  هیلإ 
حونج ادـلبت و  لقأ  نوکی  نم  مهنم  هوابغ و  هدالب و  هدـماجلا  هرخـصلاک  نوکی  لب  میلعتلا  هیف  يدـجی  ـال  نم  ساـنلا  یف  نوکی  دـقف 

.کلذ هحصب  دهشی  سانلا  لاوحأ  ءارقتساف  هلمجلاب  هطسوتم و  لاح  اذ  نوکیف  لقأ  هدنع  هفقولا  نوکی  نم  مهنم  کلذ و  نم  نهذ 

اندهاش دق  رارکتلا و  سردلا و  عفنی  مل  دادعتسا  لاوحأ  كانه  نکی  مل  اذإ  لوقی  عوبطملا  نکی  مل  اذإ  عومـسملا  عفنی  سیل  لاق ع  و 
یف یلوألا  هزیرغلا  یلع  مه  ایندلا و  اوقراف  جالعلا و  مهعم  عجنی  ملف  لوطألا  رهدلا  ملعلاب  اولغتـشا  هریثک  صاخـشأ  قح  یف  اذـه  لثم 

مهفلا مدع  هیجذاسلا و 
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یناشاک

یفاک وا  رد  لقع  تعیبط  هک  تسا  عوبطم  یکی  عوبطم )  ) ملع عون  ود  رب  تسا  رصحنم  ملع  سنج  ناملع ) ملعلا  مالسلا : هیلع  لاق  (و 
و عومـسم ) و   ) داعم تماما و  توبن و  یبلـس و  یتوبث و  تافـص  لدع و  دیحوت و  عناص و  تابثا  ینعی  .تسا  لوصا  ملع  نآ  دشاب و 
( عومسملا عفنی  و ال   ) عورف ملع  هب  تسا  یمسم  هک  تسا  تایعرش  ماکحا  نآ  عمس و  هب  قلعتم  هک  یلئاسم  نوچ  تسا  عومـسم  مود 

اذهل دنا و  هیلقع  مولع  عورف  هیلقن ، مولع  هک  اریز  عوبطم  ملع  دشابن  هک  یتقو  عوبطملا ) نکی  مل  اذا   ) عومـسم ملع  دـهد  یمن  دوس  و 
مولع عومـسم ، دـنا و  هیهیدـب  هیرورـض  مولع  عوبطم ، هب  دارم  هک  دـنا  هتفگ  یـضعب  .هسمخ و  لوصا  رب  تسا  طونم  تادابع  تحص 

.هینیقی تامدقم  ناهرب و  هب  دشابن  دنتسم  هک  یمادام  تسین  هب  عفتنم  بستکم ، هک  تسا  یهیدب  هبستکم و  هیرظن 

یلمآ

ینیوزق

ملعت و قیرط  زا  هدـش  هدینـش  ملع  و  ترطف ، رد  هتـشگ  زوکرم  تعیبط و  رد  هدـش  هدـیرفآ  عوبطم  ملع  تسا : عون  ود  رب  ملع  دومرف :
صقان وا  ترطف  هک  ره  .عوبطم  دشاب  هدوبن  هاگره  عومسم  ملع  دهدن  عفن  و  تایاور ، رابخا و  تئارق  یـضرا و  يوامـس و  بتک  عبتت 

بر  ) تسا يورم  نیا  لثم  .دسرن و  فراعم  قیاقح  هب  دباین و  عافتنا  هعومـسم  مولع  زا  دشاب  هتـشادن  تناطف  ءاکذ و  عبط  رد  دشاب و 
دـشاب یفاک  نآ  رد  لقع  تعیبط  هک  تسا  هیلوصح  هیلقع  مولع  عوبطم  ملع  دیوگ : ینارحب  حراش  و  هنم ) هقفا  وه  نم  یلا  هقف  لماح 

زا تسا  هیعمـس  هیعرف  مولع  عومـسم  ملع  و  داعم ، تماـما و  توبن و  هیبلـس و  هیتوبث و  تافـص  لدـع و  دـیحوت و  عناـص و  تاـبثا  زا 
.دشاب برقا  قیقحت  هب  میتفگ  هچنآ  هیبستکم و  هیرظن  مولع  عومسم  دنا و  هیهیدب  هیرورض  مولع  عوبطم  دنا : هتفگ  .هیعرش و  ماکحا 

یجیهال

ود ملع  هک  مالسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .عوبطملا » نکی  مل  اذا  عومسملا  عفنی  عومسم و ال  عوبطم و  ناملع : ملعلا  : » مالسلا هیلع  لاق  و 
تسا و عراـش  زا  ندینـش  هب  فوقوم  هک  تسا  نید  عورف  ملع  تسا و  هیلقع  نیهارب  هب  فوقوم  هک  تسا  نید  لوصا  ملع  تسا : ملع 

.نید لوصا  هب  ملع  دشابن  هاگره  نید  عورف  هب  ملع  دشخب  یمن  عفن 

ییوخ

هرطفلاب و لصاحلا  يرورـضلا  ملعلا  عوبطملا  نم  دارملا  - 1 نیهجو : لمتحی  مالسلا ) هیلع   ) همالک یف  عومـسملا  عوبطملا و  ینعملا :
مولعلاب دادعتسالا  وه  هکلملاب و  لقعلا  عوبطملاب  دارا  مثیم : نبا  لاق  .ملعتلا  باستکالا و  رظنلاب و  لصحی  ام  عومـسملا  نم  و  هزیرغلا ،
بتکلا یف  هروکذم  هیلک  هدعاق  هذه  یلزتعملا : حراشلا  لاق  .ءاملعلا و  نم  هعومسملا  هبستکملا و  مولعلا  یلا  اهنم  لاقتنالل  هیرورضلا 

.خـلا و فعـضالا - دـشالاب و  فلتخی  نیمـسقلا  نم  دـحاو  لـک  مث  یفیلکت ، وه  اـم  اـهنم  و  يزیرغ ، وه  اـم  اـهنم  مولعلا  نا  هیمکحلا 
يرورـضلا ملعلا  نوکیف  هیقطنملا ، بتکلا  یف  فورعملا  وه  امک  یباستکا  يرورـض و  یلا  ملعلا  میـسقت  دارملا  نا  اـمهمالک  لـصاح 

هفرع اـمک  لوهجم  بسکل  لوقعم  لـمات  وه  و  رکفلاـب ، یباـستکالا  يرظنلا و  ملعلا  لیـصحتل  همدـقم  اقیدـصت  وا  اروصت  ناـک  ءاوس 
یلزتعملا حراشلا  نایب  نا  امک  بارطـضالا  هحماسملا و  نع  مثیم  نبا  ریبعت  ولخی  و ال  لوصـالا ) هدـبز   ) یف هللا  همحر  یئاـهبلا  خیـشلا 

و مالسلا :) هیلع   ) هلوقل لصحم  ذئنیح ال  و  عومسملا ، ملعلل  همدقم  ریـسفتلا  اذه  یلع  عوبطملا  ملعلاف  قطنملا ، حلطـصم  یلع  قبطنیال 
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ثیحب بلقلا  یف  اذـفان  انادـجو و  عومـسملا  ملعلا  هروریـص  وـه  عوـبطملا  نم  دارملا  نا  .عوبطملا 2 - نکی  مل  اذا  عومـسملا  عفنیـال 
ثیحب ملعلاب  بلقلا  قحلتیال  ءاملا و  هیف  عمتجی  ضوحک  تاظوفحملل  ءاعو  بلقلا  نوکی  دـق  لثملا  یف  و  هعورف ، ملعلا و  هنم  ثعبنی 

لیـصحت نا  دوصقملاف  جارختـسالا  نایرجلاب و  هوام  دـفنیال  هنم و  يرج  املک  ءاملا  هنم  روفی  یتلا  هعبانلا  نیعلاک  هتاذ  یف  هنم  ثعبنی 
ملعلا عومـسملا  ملعلا  نم  هل  لـصحف  هیف ، ارکفم  ادـهتجم و  ریـصی  ثیحب  لـصحملل  اـعبط  هکلم و  هتروریـص  یلا  یهتنا  اذا  ملع  لـک 
نیذـه یلا  راشا  دـق  .ملعلا و  اذـه  یف  داهتجالا  راکتبالا و  یف  دـیفی  الف  تاظوفحملا  فرـص  ناـک  کـلذ  یلا  هتنی  مل  اذا  عوبطملا و 

لیصحت نا  لاق : مث  داهتجالل ، هعستلا  هیملعلا  تامدقملا  دع  ثیح  دیقتلا  داهتجالا و  ثحبم  یف  هرس  سدق  یئاهبلا  خیـشلا  نیتلحرملا 
هکلم یلا  جاتحی  کلذ  دعب  داهتجالا  نکل  و  اهل ، خیاشملا  دیتاسالا و  سرادملا و  روفول  هلوهـسلا  هیاغ  یف  اذه  اننامز  یف  مولعلا  هذه 

وه ریسفتلا  اذه  یلع  عوبطملا  ملعلاف  هبوعـصلا ، هیاغ  یف  اهلوصح  و  هررقملا ، هلدالا  نم  هللا  مکح  مهف  یلع  ناسنالا  اهب  ردقی  هیـسدق 
.عوبطملا و نکی  مل  اذا  عومـسملا  عفنیال  و  هلوق : حـصیف  عومـسملا ، ملعلا  نع  رخوم  و  باـستکالا ، رظنلا و  دـعب  هلـصاحلا  تاـکلملا 

دعاوقلا وـه  عومـسملا  ملعلا  نم  دوصقملاـف  قـالخالا  هیلمعلا و  همکحلا  رظنلا  نم  مالـسلا ) هیلع   ) همـالک یلا  رظنی  دـق  هنا  لـصاحلا 
نوکی هضایرلا و  میلعتلاب و  لصاحلا  یقالخالا  نادجولا  وه  عوبطملا  ملعلا  و  هیقالخالا ، بتکلا  یف  هررحملا  تاروتسدلا  هیقالخالا و 
هیملعلا تاـکلملا  وه  عوـبطملا  ملعلا  نم  دوصقملاـف  معا ، هجوـب  همـالک  یلا  رظنی  دـق  .عومـسملا و  يروتـسدلا  ملعلا  اذـهل  هرمثلاـک 

: دومرف همجرتلا : .ءامکحلا  حالطـصا  یف  دافتـسملا  لقعلاب  اهنع  ربعملا  و  ملع ، لک  یف  داهتجالا  هجردب  اهنع  ربعملا  ملعتلاب  هلـصاحلا 
تشاد ناوتیم  هجو  ودب  شناد  .دشابن  عوبطم  شناد  هاگره  عومسم  شناد  دهدن  يدوس  و  عومـسم ، و  عوبطم ، تسا : مسق  ود  شناد 

داتسا مالک  دهدن  يدوس  دیان  تسرد  رگا  ترطف  رد  داتسا  مالک  زا  ترطف و  رد 

يرتشوش

، بلقلا یف  ملع  ناـملع ، ملعلا  یبـنلا : لاـق  یکجارکلا  زنک  یفف  رخآ ، ثیح  نم  همیـسقت  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبـنلا نـع  و  لوـقا :
بلاطم یفف  ملعلاک ، لقعلا  میـسقت  مالـسلا :) هیلع   ) هنع نا  اـمک  داـبعلا ، یلع  هجح  کلذـف  ناـسللا ، یف  ملع  و  عفاـنلا ، ملعلا  کلذـف 

فیک .هعفنملا و  یلا  يدوی  امهالکو  هبرجتلا ، لقع  و  عبطلا ، لقع  نالقع ، لقعلا  مالـسلا :) هیلع   ) یلع لاق  یعفاشلا  هحلط  نبا  لووس 
ام هعفنی  مل  لقع  ناسنالل  نکی  مل  ماد  ام  هنا  مولعم  و  هرهاـظ ، عومـسملا  ملعلاـب  و  لـقعلا ، ناونعلا  یف  عوبطملا  ملعلاـب  دارملاـف  ناـک 

و ضورعلا ، ملع  لیلخلا  نم  ملعتی  نا  لجر  دارا  اولاق : اهحودـمم ) اهمومذـم و  مولعلا  یف  رـشع - نماـثلا  لـصفلا   ) .ملعلا نم  هبـستکا 
كرتف عیطتـستام  یلا  هزواج  هعدف و  ائیـش  عطتـست  مل  اذا  برکی : دعم  نب  ورمع  تیب  عطقت  فیک  هل : لاقف  هایعاف ، هدم ، هیلع  لغتـشا 

.هحیرقلا تصقن  و  بدالا ، رثک  اذا  لاق : .همدع  نم  ارش  بدالا  نوکی  یتم  میکحل : لیق  .هدارم و  همهف  نم  لیلخلا  بجعف  روضحلا ،

هینغم

و اهعاونا ، یـشب  مولعلا  عیمجک  رظنلا ، ثحبلاب و  ملع  و  دوجوم ، هنا  رکفی و  هناب  ناسنالا  ملعک  نادـجولا ، عبطلاب و  ملع  ناعون : ملعلا 
اـهتوق و هکردـملا و  هزیرغلا  عم  ـالا  يدـس  بهذـی  رظنلا  ثحبلا و  نا  ماـمالا : لوقی  و  تاربتخملا ، تاـعماجلا و  تسـسات  اـهلجا  نم 

هلیباقلا یف  نوقوفتم  هرقابع  مه  نیدلاخلا  نفلا  لها  نیعرتخملا و  رابکلا و  هفـسالفلا  ءاملعلا و  لکف  باوصلا ، نیع  اذـه  ..اهتمالس و 
.ءاکذلا لقعلا و  یف  و  دادعتسالا ، و 

هدبع
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ملعلا وه  لوالا  هظوفحم و  هلوقنم و  هعومـسم  اـهلامعا و  یف  هرثا  رهظ  سفنلا و  یف  خـسر  اـم  ملعلا  عوبطم  عوبطملا : نکی  مل  اذا  … 
اقح

يرفعج

مالسالا ضیف 

رادرک رد  شرثا   ) يرطف یعیبط و  هک  یملع  عوبطم و  ملع  یکی  تسا : عون  ود  رب  ملع  تسا : هدومرف  ملع ) هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
دـشابن عوبطم  هاگ  ره  دهدن  دوس  عومـسم  ملع  و  هعلاطم ) نتخومآ و  هار  زا   ) هدش هدینـش  عومـسم و  ملع  يرگید  دـشاب و  راکـشآ )

(. دنادرگن تخبکین  هدناسرن  فراعم  قیاقح  هب  ار  صخش  )

ینامز

: تسا هدومرف  ترـضح  میتفگ  یم  ـالا  دوبن و  يربخ  پاـچ  عبط و  زا  دومرف  ناـیب  ار  بلطم  نیا  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما هک  يرـصع  رد 
اب ار  اهیندینـش  ناسنا  هک  دنتـسه  عفان  ود  ره  یتقو  شوگ  قیرط  زا  رگید  یملع  دـسر و  یم  ناسنا  هب  پاچ  قیرط  زا  هک  تسا  یملع 

یملع و بلطم  نایب  ماـما  روظنم  میئوگب  هک  تسا  نکمم  هچ  رگا  .دـننک  کـمک  رگیدـکی  هب  ود  ره  دـنک و  قیبطت  اـه  هدـش  پاـچ 
رثا یب  دـنا  هدرک  یم  یگدـنز  پاچ  زا  لبق  هک  یناگدـنناوخ  ناگدنونـش و  يارب  تروص  نیا  رد  یلو  تسا  پاچ  هماـنرب  هب  هراـشا 
دیاب هک  هدوب  ناـسنا  داـهن  هب  رظن  پاـچ  زا  لـبق  تسا : رـصع  ود  ره  هب  رظاـن  ترـضح  نآ  شیاـمرف  میئوگب  هکنیا  رگم  دوب  دـهاوخ 

.اه هتفگ  اب  عوبطم  ندوب  ماگمه  پاچ  زا  دعب  دهد و  ینعم  ملع  هملک  ات  دراذگب  رثا  ناسنا  داهن  حور و  رد  اهیندینش 

يزاریش دمحم  دیس 

نم هسفن  یف  خوسر  نودـب  ناـسنالا ، هعمـسی  عومـسم ) و   ) اـهیف خـسار  سفنلا  یف  عوبطم )  ) نافنـص يا  ملعلا ) : ) مالـسلا هیلع  لاـق  و 
یلع ضیرحت  اذه  و  عمـسی ، امب  ال  هسفن ، یف  خـسر  امب  كرحتی ، امنا  ناسنالا  ذا  عوبطملا ) نکی  مل  اذا  عومـسملا  عفنی  و ال   ) قباسلا

.جراخلا یف  هراثآ  رهظت  یتح  هسفن ، یف  هعفانلا  مولعلل  ناسنالا  عبط 

يوسوم

یهیدبلا يرورـضلا  ملعلا  نیمـسق : یلا  ملعلا  مسق  حرـشلا : .ظوفحملا  لوقنملا و  عومـسملا : .سفنلا  یف  خسر  ام  ملعلا : عوبطم  هغللا :
نیقلتلا و هساردـلا و  هربخلا و  هبرجتلاب و  ناـسنالا  هیلع  لـصحی  یبسک  ملع  يزیرغلا و  يرطفلاـب و  هنع  ربعملا  سفنلا و  یف  دوجوملا 

 … لیصحتلل یعیبطلا  دادعتسالا  يدم  یلع  لوالا و  یلع  فقوتی  اذلف  لوالا  دقف  نا  یناثلا  عفنی  میلعتلا و ال 

یناقلاط

یمن دوس  دشابن ، تعیبط  رد  هتشرس  هاگره  هدش  هدینش  هدش و  هدینش  يرگید  تعیبط و  رد  هدش  هتـشرس  یکی  تسا : هنوگ  ود  ملع  »
« .دشخب

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 4189 

http://www.ghaemiyeh.com


مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

.ُعُوبْطَْملا ِنُکَی  َْمل  اَذِإ  ُعوُمْسَْملا  ُعَْفنَی  َال  ،َو  ٌعوُمْسَم ٌعُوبْطَم َو  : ِناَْملِع ُْملِْعلا 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

.دشابن يرطف  اب  گنهامه  هک  یماگنه  دهد  یمن  يدوس  یندینش  شناد  و  یباستکا )  ) یندینش يرطف و  : تسا هنوگ  ود  شناد  ملع و 
مه ؛ تسا روهشم  مالسلا  هیلع  ماما  زا  هنامیکح  راتفگ  نیا  : دیوگ یم  زاغآ  رد  رداصم  رد  هللا  همحر  بیطخ  هنامیکح : راتفگ  دنـس  ) .
زا دـنا  هتـشون  هک  نیا  هب  هجوت  اب   ) يزبانُج ظفاح  باتک  زا  ار  نآ  همغلا  فشک  باـتک  رد  یلبرا.مظن  رعـش و  رد  مه  هدـمآ و  رثن  رد 

دیفم و یبادآ  هدـیافرپ و  ابیز و  تاملک  وا  : دـیوگ یم.دـنک  یم  لقن  دـشاب ) دابانگ  برعم  دـسر  یم  رظن  هب  تسا  ناسارخ  ياهرهش 
باتک رد  ار  نآ  يا  هفاضا  اب  هک  تسا  هنامیکح  راتفگ  نیمه  هلمج  زا  ؛ هدرک لقن  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  مالک  زا  رابرپ  ییاه  هلمج 

زا شیپ  وا  هدرک و  لقن  بولقلا  توق  باتک  رد  یکم  بلاـطوبا  راعـشا  رد  ار  نآ  نومـضم  بیطخ  موحرم  سپـس.تسا  هدروآ  دوخ 
یبا نب  یلع  صخـش  زا  تسا ) تیب  هس  هک   ) ار راعـشا  نیا  بولقلا  ءایحا  باتک  رد  یلازغ  تسا و  هتـسیز  یم  هللا  همحر  یـضر  دـّیس 

( ( ،ج 4،ص 256 هغالبلا جهن  رداصم  ) .دناد یم  مالسلا  هیلع  بلاط 

یباستکا يرطف و  شناد  یگنهامه 

يرطف و : تسا هنوـگ  ود  ملع  :» دـیامرف یم  هدرک ، هراـشا  یناـسنا  شناد  ملع و  هراـبرد  یمهم  هتکن  هب  اـج  نیا  رد  مالـسلا  هـیلع  ماـما 
: ِناَْملِع ُْملِْعلا  ( ؛» دشاب هارمه  يرطف  اب  هک  نآ  رگم  دهد  یمن  يدوس  یباستکا )  ) یندینش شناد  و  یباستکا )  ) یندینش

تسا نیا  شموهفم  تسا و  همات  اج  نیا  رد  « َناک » هک تسا  نیا  رهاظ  ( ) . ُعُوبْطَْملا ِنُکَی  َْمل  اَذِإ  ُعوُمْسَْملا  ُعَْفنَی  َال  ،َو  ٌعوُمْـسَم ٌعُوبْطَم َو 
 (. دشخب یمن  يدوس  عومسم  ملع  دشاب  هتشادن  دوجو  عوبطم  ملع  رگا  هک 

: تسا هدش  یفلتخم  ياهریسفت  مالسلا  هیلع  ماما  مالک  نیا  يارب 

دوخ ناج  نورد  رد  یهلا  ماهلا  اب  زاـغآ  زا  ناـسنا  هک  تسا  تاینادـجو  يزیرغ و  ياـه  شناد  ، عوبطم ملع  زا  روظنم  هک  نیا  تسخن 
هتسد نیا  رگا  دیآ و  یم  تسد  هب  یهاگآ  هبرجت و  نابحاص  نادنمشناد و  زا  ندینش  قیرط  زا  هک  تسا  یمولع  عومـسم  ملع  دراد و 

.تسا یهارمگ  بجوم  هاگ  هکلب  ؛ دوش یمن  تیاده  بجوم  اهنت  هن  دشابن  گنهامه  ناسنا  يرطف  مولع  اب  مولع  زا 

زا يرایـسب  رد  هک  دنرایـشه  ًاتاذ  نیبزیت و  يردق  هب  یـضعب  ؛ دنتـسین ناسکی  يرطف  ملع  رد  مدرم  همه  هک  درک  راکنا  ناوت  یمن  هتبلا 
نیاربانب ، دگنل یم  اه  نآ  ياپ  یهاگ  یهیدب  لئاسم  رد  یتح  هک  نهذدنک  يردق  هب  یضعب  دنرادن و  راگزومآ  ملعم و  هب  زاین  لئاسم 

ًاسْفَن ُهّللا  ُفِّلَُکی  ال  : » دنک یم  فیلکت  شناوت  دادعتـسا و  رادقم  هب  ار  سکره  زین  دنوادخ  تشاد و  راظتنا  ناسکی  ناوت  یمن  همه  زا 
(7 هیآ قالط ، «. ) اهاتآ ام  ّالِإ 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 4190 

http://www.ghaemiyeh.com


عامتجا نالطب  دننام  ؛ دریذپ یم  ار  نآ  لالدتسا  نودب  یسک  ره  هک  تسا  یتایهیدب  نامه  ، عوبطم ملع  زا  روظنم  هک  نیا  رگید  ریسفت 
يرظن مولع  مامت  تسا و  يرظن  مولع  ساسا  هیاپ و  هک  تسد  نیا  زا  يرگید  مولع  نیدض و  نیب  عمج  نیـضیقن و  عافترا  نیـضیقن و 

ایآ یلو  ؛ تسا حیحـص  هلئـسم  نالف  هک  میدرک  تباث  يوق  ياه  لالدتـسا  اب  ام  رگا  ًالثم  اریز  ، ددرگ یم  زاب  يرطف  مولع  هب  ماـجنارس 
: دیوگ یم  نیضیقن  عامتجا  عانتما  هیضق  دشاب ؟ مه  لطاب  دشاب  حیحص  هک  نیا  نیع  رد  دوش  یم 

.لطاب نآ  زج  تسا و  حیحص  هدش  تابثا  لیلد  اب  هچنآ  نیاربانب  ، درادن ناکما 

نادجو اب  اه  نآ  مامت  هک  تسا  داعم  یهلا و  لدع  دیحوت و  دـننام  يداقتعا  لوصا  هب  ملع  ، عوبطم ملع  زا  روظنم  هک  نیا  موس  ریـسفت 
یمن يدوس  نآ  هب  لمع  عورف و  هب  ملع  دشابن  لوصا  هب  ملع  رگا  نیقی  هب.تسا  نید  عورف  هب  ملع  نامه  عومـسم  ملع  دـنتابثا و  لباق 

.دشخب

تروص هب  هک  نآ  یب  عورف  لوصا و  ای  دـشاب  یقالخا  لـئاسم  رد  هاوخ  تساـه  هدینـش  ، عومـسم ملع  زا  دارم  هک  نیا  مراـهچ  ریـسفت 
ناـسنا ناـج  قمع  رد  هک  تسا  یـشناد  ملع و  ، عوبطم ملع  زا  روظنم  دـنک و  ذوفن  ناـج  قاـمعا  رد  دـیآرد و  ناـسنا  دوجو  رد  هکلم 

هب اه  هدینـش  ددرگن  لصاح  ناسنا  يارب  یتلاح  نینچ  ات  هک  تسا  ملـسم  دوش و  یم  یناسنا  هکلم  هب  لیدـبت  دـنک و  یم  ادـیپ  خوسر 
دننام عوبطم  ملع  یلو  ؛ دوش یم  هتخیر  فرظ  رد  هک  تسا  یبآ  دـننام  ییاهنت  هب  عومـسم  ملع  رگید  ریبعت  هب  تسین و  یفاـک  ییاـهنت 
تـسا دیفم  هک  تسا  بآ  نیا.دـنک  یم  ذوفن  هویم  لگ و  گرب و  هقاس و  اه و  هشیر  رد  دـنزیر و  یم  تخرد  ياپ  رد  هک  تسا  یبآ 

.تسا هتشاذگن  يریثأت  چیه  هدش و  عمج  فرظ  رد  اهنت  هک  یبآ  هن 

زیاـج اـنعم  کـی  زا  رثـکا  رد  ظـفل  لامعتـسا  اریز  ، دـشاب عـمج  مالـسلا  هیلع  ماـما  مـالک  رد  ریـسفت  راـهچ  ره  هک  درادـن  یعناـم  هتبلا 
.دوش یم  بوسحم  تغالب  تحاصف و  نونف  زا  یکی  هکلب  ، تسا

کمک تایهیدـب  تاینادـجو و  زا  ؛ تسب راـک  هـب  ار  تاروتـسد  نـیا  هـمه  دـیاب  شناد  مـلع و  لاـمک  هـب  ندیـسر  يارب  ، يور ره  هـب 
ات دروآ  رد  ینطاب  هکلم  تروص  هب  سفن  بیذـهت  تضایر و  اب  هتفرگ  ارف  ناـسنا  ار  هچنآ  دـش و  خـسار  يداـقتعا  لوصا  رد  ، تفرگ
زا هدمآرد  ملع  سابل  رد  هک  ار  یلهج  دوش و  لصاو  ملع  تقیقح  هب  ، ددرگ وا  تاجن  هیام  دنک و  هدافتـسا  مولع  نیا  زا  دـناوتب  ناسنا 

.ددرگن هارمگ  اه  ههاریب  رد  هدومیپ و  ار  میقتسم  هار  ، دزاس رود  دوخ 

یلع نانمؤمریما  هب  ار  نآ  ررعلا  ررغلا و  رد  « طاوطو  » هک تسا  هدمآ  زین  بلاج  ِرعش  تیب  هس  تروص  هب  فیرـش  ثیدح  نیا  ياوتحم 
رکذ مان  ندرک  صخشم  نودب  ءامکحلا  ضعب  ار  نآ  هدنیوگ  بولقلا  توق  رد  « یکم بلاطوبا   » دنچ ره  ، دهد یم  تبسن  مالسلا  هیلع 

: تسا نیا  راعشا  ،و  هدرک

ٌعوُمْسَم ٌعُوبْطَمَف َو  ِْنیَْلقَع  َلْقَْعلا  ُْتیَأَر 

ٌعُوبْطَم ُکَی  َْمل  اذإ  ٌعوُمْسَم  ُعَْفنَی  َو ال 

ٌعُونْمَم ِْنیَْعلا  ُءْوَض  ُسْمَّشلا َو  ُعَْفنَت  امَک ال 
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.یندینش لقع  يرطف و  لقع  :- مدید هنوگ  ود  ار  لقع 

.دشابن يرطف  لقع  هک  یماگنه  - دشخب یمن  يدوس  یندینش  لقع 

.دنرادن انیب  مشچ  هک  یناسک  يارب  - دشخب یمن  يدوس  باتفآ  رون  هک  هنوگ  نامه 

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said: “Knowledge is of two kinds: that which is recorded down
(transcribed, printed, published, etc.) and that which is just heard. The one that is

.” heard does not offer any benefit unless it is recorded

هشیدنا تّیمکاح  تردق و  : 339 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

اَِهباَهَِذب ُبَهذَی  اَِهلاَبقِِإب َو  ُِلبُقی  ِلَوّدلِاب    ِ يّأرلا ُباَوَص  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

تـشپ اب  و  دروآ ، يور  ، تردق ندروآ  يور  اب  دراد ، ییاراد  تردق و  هک  تسا  یـسک  اب  يأر  يراوتـسا  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 
 . دبات رب  يور  نآ  ندرک 

يدیهش

.دورب نآ  نتفر  اب  درآ و  يور  نآ  اب  تسا  هارمه  ار  تلود  تسار  يأر 

یلیبدرا

اهتلود نتفرب  دور  یم  تسا و  هتسباو  باوص  اب  هشیدنا  هشیدنا و  باوص 

یتیآ

.نآ نتفر  هب  دورب  تلود و  ندروآ  يور  هب  دروآ  يور  .تساهتلود  هتسباو  تسرد  يأر  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 
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نایراصنا

 . دور یم  اهتردق  نتفر  اب  و  دیامن ، یم  يور  اه  تردق  ندروآ  يور  اب  ، تساهتردق هارمه  تسرد  يأر  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

.يارلا باوص  هنم  بهذ  هلودلا  تبهذ  اذا  و  باوص ، هیارف  ایندلا  یف  هلودلا  هل  ناک  نم  لاق : مث 

يردیک

مثیم نبا 

تورث ییاراد و  نتـشاد  همزال ي  ینعی  دور .) یم  اهنآ  نتفر  اب  دیآ و  یم  اهنآ  ندـمآ  اب  دراد ، اهیئاراد  هب  یگتـسب  هشیدـنا  یتسرد  )
راک رد  یتسرد  هشیدـنا ي  هک  تسا  نآ  تسا  ییاراد  نتـشاد  هارمه  هک  یلماک  یتخبـشوخ  همزال ي  اریز  .تسا  تسرد  هشیدـنا ي 

هشیدنا سپ  هشیدنا ، نیرتتسرد  شنیزگ  يارب  تسا  هنیمز  هلیـسو و  ییاراد  یتخبـشوخ و  نامه  یفرط  زا  دنک و  هرادا  ار  نآ  ات  دشاب 
ره دور ، یم  زین  تسرد  هشیدـنا ي  ییاراد ، نتفر  تسد  زا  اب  و  دـیآ ، یم  مهارف  تسا - زاس  هنیمز  هک  ییاراد - دوجو  اـب  تسرد  ي 

.دشاب حیحص  هشیدنا ي  رهاظ ، هب  هک  دنچ 

دیدحلا یبا 

 [. اَهِرَابْدِِإب ُِربُْدی   ] اَِهباَهَِذب ُبَهْذَی  اَِهلاَْبقِِإب َو  ُِلبُْقی  ِلَوُّدلِاب  ِْيأَّرلا  ُباَوَص  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

مهل حلـصی  ملف  رمأ  یف  يأرلا  مهنیب  اورادأف  هرـشع  ذئموی  مه  مهتلود و  رخآ  یف  دلاخ  نب  ییحی  دنع  کمرب  ونب  عمتجا  یلوصلا  لاق 
رمأ یف  هرـشع  نحن  مویلا  دحاو و  تقو  یف  هلکـشم  ءارآ  هرـشع  انم  دـحاولا  مربی  انلابقإ  یف  انک  انتلود  هللا  تبهذ و  انأ هللا  ییحی  لاقف 

.همتاخلا نسح  لأسن  هللا  يأر  هیف  انل  حصی  لکشم و ال  ریغ 

دق میهاربإ  ناک  عنصی و  ام  هریشتسی  نجسلا  یف  وه  یلع و  نب  هللا  دبع  همع  یلإ  میهاربإ  رمأ  هضاه  نیح ) .»«: ا  امل (  روصنملا  لسرأ 
هاقلی لاجرلا و  یلع  اهلک  لاومألا  قرفی  لاق  كاذ  یلعف  هل  لاق  يأرلا  سوبحم  سوبحملا  سوبحم و  انأ  هللا  دـبع  لاـقف  هرـصبلاب  رهظ 

هیلع و هربدلا  نوکت  نأ  نم  هل  ریخ  وهف  هغراف  لاومأ  تویب  یلع  مدقی  هکرتی  ناجرجب و  دمحم  هیبأ  یلإ  هجوتی  الإ  كاذف و  رفظ  نإف 
.هءولمم لاومأ  تویب  یلع  هودع  مدقی 

لاق هترخآ  کل  برخ  هنسر و  كرجأ  الجر  هللا  نعل  اموی  جاجحلا  هطرش  بحاص  ملـسم  یبأ  نب  دیزیل  کلملا  دبع  نب  نامیلـس  لاق 
ام ینم  تمظعتـسال  ترغـصتسا و  اـم  ینم  تربکتـسال  لـبقم  یلع  رمـألا  ینتیأر و  ول  ربدـم و  ینع  رمـألا  ینتیأر و  نینمؤملا  ریمأ  اـی 

ترقحتسا

یناشاک
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ندمآ هب  دیآ  یم  اهلابقاب ) لبقی   ) اهتلود هب  تسا  هتسباو  باوص  هشیدنا  هشیدنا و  باوص  لودلاب ) يارلا  باوص  مالسلا : هیلع  لاق  (و 
لود اب  وا  نارود  سپ  تسا ، تلود  بابسا  زا  يار  باوص  هک  اریز  اهتبکن  ندمآ  اهنآ و  نتفر  هب  دور  یم  و  اهباهذب ) بهذی  و   ) اهنآ

تلع رب  دشاب  لولعم  مدع  تلالد  هچمه  يار  باوص  باهذ  رب  لود  باهذ  تلالد  .دشاب و 

یلمآ

ینیوزق

یـسک اب  تلود  لابقا و  هک  مادام  اهتلود  نتفر  اب  دوریم  و  اهتلود ، لابقا  اب  دروآ  یم  ور  دوب ، اهتلود  هب  ریبدت  يار و  باوص  دومرف : و 
رابدا و تبون  نوچ  دسر و  دارم  فده  رب  شریبدـت  ریت  دـیآ و  باوص  هشیدـنا  هک  يار  ره  دـعاسم ، رـصان و  ار  وا  دـشاب و  نانع  مه 

.دـشاب ناهج  نونفوذ  نایمدآ و  لـقعا  وا  دـنچ  ره  دـهد  هجیتن  دارم  سکع  دـیآ و  دـساف  دـشیدنا  هک  ریبدـت  ره  دـیآ  تلود  باـهذ 
نآ رد  تلود  دنمس  ناشیا  هک  تسا  ینادیم  ار  ناشیا  تلود  دشاب : بیرق  نومضم  نیا  هب  هچنآ  دیامرف : یم  دیما  ینب  هرابرد  هچنانچ 

دنیآ و قیاف  بلاغ و  ناشیا  دننک  یـشک  ندرگ  هلواطم و  ناشیا  اب  اههوک  تدم  نآ  رد  رگا  دنـسرب ، نآ  تیاهنب  ات  دنزات  یم  نادـیم 
ناشیا اب  دنناویح  نیرت  قمحا  هک  اهراتفک  رگا  دتفا  فالتخا  ناشنایم  و  دـیآ ، رـس  هب  تدـم  نادـیم  نآ  ددرگ و  مامت  نامز  نآ  نوچ 
ناشیا رب  دوبن  باسح  چیه  رد  هک  ملـسموبا  دیـسر  تلود  نآ  لاوز  تقو  نوچ  هک  دوب  نینچ  دنیآ و  قیاف  دنـشوکب  ریبدت  دیک و  رد 
مهـشا عجـشا و  لقعا و  دـش  یهتنم  وا  هب  موق  نآ  تلود  هک  رامح  ناورم  دـنا  هتفگ  .دروآ و  لاوز  هب  ار  ناشیا  تلود  و  دـمآ ، قیاـف 

شکرگـشل دوب و  یهدا  لقعا و  ءارزو  همه  زا  نانچمه  تسا  رـس  رب  بدا  بابرا  ءاحـصف و  همه  زا  هک  دهع  نآ  ریزو  و  دوب ، ناشیا 
چیه ناشیا  ریبدت  یعس و  تفرب و  ناشیا  زا  تلود  کلذ  عم  دوب و  ینثتسم  زاتمم و  ریبدت  تعاجش و  تسایک و  روفو  هب  نینچمه  نآ 

تلادع و اجنآ  یتلیـسو  رتگرزب  دوب و  ریدق  کلم  تیـشم  هب  هکلب  دوب  ریبدت  يار و  باوص  هب  همه  هن  اهتلود  ءاقب  سپ  دماین ، حجنم 
.دوب تلود  نآ  ياقب  رب  قیالخ  سوفن  هجوت  تیاعر و  نسح 

یجیهال

نابحاص اب  ریبدت  يار و  ندوب  تسرد  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .اهباهذب » بهذی  لودـلاب و  يارلا  باوص  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
.تلود نتفر  هب  دور  یم  تسا و  تلود 

ییوخ

وه بوعـشلا  ممالا و  رما  هرادا  هسایـسلاب و  هطوبرملا  هماهلا  لئاسملا  اصوصخ  رومـالا  یف  مدـقتلا  حاـجنلا و  بابـسا  مها  نم  ینعملا :
ینب لجر و  یلع  هلودلا  لبقا  اذاف  رومالا ، مظتنت  هلودلا و  بستکی  اهب  یتلا  یهف  هذـفانلا ، هحیحـصلا  تایرظنلا  هبئاصلا و  ءارالا  ذاختا 

اذا و  عنملا ، وا  ءاطعلا  وا  حلـصلا  وا  برحلا  یف  ءاوس  رومالا  یف  قیرطلا  ءاوس  یلا  نودـتهی  هبئاصلا و  راـکفالا  مهبولق  یف  عقی  هتدـلج 
ور نوچ  تسا : تلود  تخب  لابقاب و  تسرد  يار  دومرف : همجرتلا : .ءارولا  یلع  يار  لـک  عقی  ءارـالا و  یف  اـطخلا  رثکی  هلودـلا  ربدا 

.ددرگ نوگنرس  يار  ددرگرب  تخب  نوچ  دنکیم و  ور  دنک 

تسس جیگ و  چوپ و  وت  يار  دور  رو   *** تسرد يار  ینز  دیآ  را  تلود 
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يرتشوش

یبا رکسع  یف  تصصصک  یبلغتلا : ورمع  نب  ماشه  لاق  يربطلا )  ) یف ام  مالـسلا  هیلع  همالک  دهاوش  نم  و  لوقا : مالـسلا : هیلع  لاق  و 
دشا لجر : لاقف  .عمـسا  یتح  اولوق  لاقف : دشا ؟ سانلا  يا  لیقف : سانلا  ثدحتف  روصنملا ، لبق  نم  یلع  نب  هللادبع  براح  امل  ملـسم 

نب ینثملا  لاتق  یف  هیف - ام  .سانلا و  دـشا  مهتلود  یف  موق  لک  ملـسموبا : لاقف  .ماشلا  لـها  موق  لاـق : و  ناـسارخ ، لـها  ساصـصصلا 
اوناک هیلهاجلا  یف  مجعلا  نم  هئامل  هللا  و  مالـسالا ، هیلهاجلا و  یف  مجعلا  برعلا و  تلتاق  ینثملا : لاق  رمع - لبق  نم  مجعلا  عم  هثراح 

الف مهدـیک ، نهو  مهتقوذـصم و  بهذا  هللا  نا  مجعلا ، نم  فلا  نم  یلع  دـشا  مویلا  برعلا  نم  هئامل  برعلا  نم  فلا  نم  یلع  دـشا 
یناـثلا و لـصفلا   ) مئاـهبلاک اهودـقف  وا  اـهنع  اولجعا  اذا  مهناـف  لاوط ، لاـبن  ـال  جـف و  یـسق  ـال  داوس و  ـال  هنورت و  ءاـهز  مکنع  وری 
سایا و نب  عیطم  فختـسی  روصنم  نب  رفعج  ناک  یناغالا :)  ) یف ام  .تهجتا و  اهومتهج  اـمنیا و  راـبدالا ) لاـبقالا و  یف  نوسمخلا - 
هب انتیا  لاقق : مهمایا ، یف  اوفجم  احرطم  ناک  هقیدص و  ناک  هیوارلا و  دامح  هل  رکذف  هنـسح ، هلزنم  هعم  هل  هیلا و  اعطقنم  ناک  هبحی و 
دنع یلام  هیما و  ینب  عم  تناک  یتلود  ناف  ینعد  داـمح : هل  لاـقف  هیلا ، هعم  ریـسملاب  هرما  کلذـب و  هربخاـف  اداـمح  عیطم  یتاـف  .هارنل 

: هل لاق  سولجلاب و  هرماف  رفعج ، یلا  عیطم  هب  یضم  مث  هاتا  مث  افیس ، اداوس و  دامح  راعتـساف  هیلا ، باهذلا  الا  عیطم  یباف  .ریخ  ءالوه 
: هلوق الا  یبلق  نم  هلک  ریرج  رعش  هللا  خلسف و  دامح : لاق  .ریرجل  لب  لاق : رـضح ؟ نمل  ما  هنیعب  رعاشلا  ریمالا ؟ اهیا  نمل  لاق : .یندشنا 

اله اـصعلا  یلع  تببد  دـق  عزوب  لوقت  و  هلوق : یلا  تیهتنا  یتح  تدـشناف  عزجت  نیبل  اومزتعا  اـملک  وا  اوعدوف  نیتـمارب  طـیلخلا  ناـب 
وه عزوب  اهمسا  هارما  لاق : .هارما  مسا  تلقف : وه ؟ یـش ء  يا  عزوب  لاقف : هتدعاف  تیبلا ، اذه  یلع  دعا  یل : لاقف  عزوب  ای  انریغب  تازه 

.هافق ناملغ  ای  عزوب ، عزف  نم  مانا  هلیللا ال  اذه  ای  هللا  ینتکرت و  نالیغلا ، نم  الوغ  الا  عزوب  تناک  نا  بلطملادبع  نب  سابعلا  نم  یفن 
رسکنا داوسلا و  قرختف  .ابوحسم  هیدی  نیب  نم  تجرخا  یتح  یلجرب  اورجف  .هلجرب  اورج  لاق : مث  انا ، نیا  ردا  مل  یتح  هللا  تعفصف و 

تفرـصنا املف  فیـسلا ، نفج  داوسلا و  نمث  یمارغا  هلک  کلذ  نم  ظلغا  ناک  و  یلع ، يرج  اـمم  اـمیظع  ارـش  تیقل  فیـسلا و  نفج 
یظح نا  اریخ و  مهنم  بیصاال  ینا  كربخا  رابدالا ) لابقالا و  یف  نوسمخلا -  یناثلا و  لصفلا   ) ملا هل : تلقف  یل  عجوتی  عیطم  یناتا 

اوراداف هرشع ، ذئموی  مه  مهتلود و  رخآ  یف  ییحی  دنع  کمربونب  عمتجا  یلوصلا : لاق  دیدحلا : یبا  نبا  لاق  .هیما و  ینب  عم  بهذ  دق 
یف هلکشم  ءارآ  هرـشع  انم  دحاولا  مربی  انلابقا  یف  هللا  انک و  انتلود ، هللا  تبهذ و  انا هللا  ییحی : لاقف  مهل ، حصی  ملف  رما  یف  مهنیب  يارلا 

.يار هیف  انل  حصیال  لکشم و  ریغ  رما  یف  هرشع  نحن  مویلا  و  دحاو ، تقو 

هینغم

الیلق ال اولمات  ول  و  هنع ، اهرابدا  هرقف  نم  و  هیلع ، ایندلا  لابقا  ءرملا  ینغ  نم  نوفـشتکی  سانلا  نا  ینعملا  و  مایالا ، انه  لودـلاب  دارملا 
نـسح يارلا و  باوص  نال  هئاطخا ، هرثک  هلهج و  نم  هنع  اهرابدا  اوفـشتکا  و  هرظن ، دعب  هیار و  باوص  نم  هیلع  ایندلا  لابقا  اوفـشتک 

.هرثکلا ءارثلا و  عم  ریبدتلا  ءوس  قمحلا و  نم  ریخ  لام - الب  فرصتلا 

هدبع

اهبلطی مل  نا  اهمامزب و  ذخالل  هبلطت  اهبحاص  یلع  هلبقم  اهناک  اهولع  اهتمالس و  نع  هیانک  هلودلا  لابقا  اهباهذب : بهذی  اهلابقاب و  … 
يارلا بئاص  هنع  بهذیف  كابترالا  هریحلا و  یف  لقعلاب  عقی  اهرابدا  داشرلا و  باب  هل  حتفی  رکفلا و  هنکم  لقعلا  یطعی  هلودلا  ولع  و 

يرفعج
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مالسالا ضیف 

اب دروآ  یمور  هک  تسا  اـهیئاراد  اـهیرترب و  اـهتلود و  هب  هتـسباو  تسرد  هشیدـنا  تسا : هدومرف  هشیدـنا ) هراـبرد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
دارم فده  هب  شریبدت  ریت  دـیآ و  تسرد  دـشیدنا  هچ  ره  دـشاب  رای  تلود  تخب و  ار  هک  ره   ) اهنآ نتفر  اب  دوریم  اهنآ و  ندروآور 

(. دشاب مدرم  نیرتدنمدرخ  دنچ  ره  دهد  هجیتن  دارم  سکع  دیآ و  تسردان  دشیدنا  هچ  ره  دنادرگربور  وا  زا  نوچ  دسر و 

ینامز

هک سک  نآ  هک  .تسا  هعماج  دارفا  يارب  مظنم  ياهدـمآرد  اجنیا  اه  هعماج  رد  ملاس  ياـه  هشیدـنا  ندـمآ  دوجوب  ياـههار  زا  یکی 
تیاور نیا  .یـصخش  لئاسم  ای  یعامتجا و  تامدـخ  هب  دـسر  هچ  دزادرپب  دـناوت  یمن  مه  یهلا  ياهراک  هب  یتح  درادـن  یلام  نیمات 

رد نایکمرب  زور  کـی  .دریگ  یم  ناـنآ  زا  ار  رکف  دـنک  لـیلذ  ار  يدارفا  اـی  تیعمج و  تلم ، تساوخ  ادـخ  یتقو  هک  تسا  روهـشم 
رفن هد  هک  نمجنا  نیا  رد  .دنریگب  میمصت  دننک و  رظن  راهظا  یبلطم  هرابرد  ات  دندش  عمج  دلاخ  رسپ  ییحی  هناخ  رد  ناشتردق  رخاوا 
هتفای نایاپ  ام  تردـق  دـنگوس  ادـخب  تسا ) کیدزن  ام  گرم   ) اـنا هللا تفگ : ییحی  .دـنریگب  میمـصت  بلطم  يور  دنتـسناوتن  دـندوب 

راک کی  يرفن  هد  الاح  یلو  درک  یم  لح  ار  ام  لکـشم  هد  نآ  کی  رد  ام  رفن  کـی  میدوب  جوا  ریـسم  رد  هک  ماـگنه  نآ  رد  .تسا 
يور دـیجم  نآرق  صوصخب  مالـسا  هجوت  تلع  الاب  تاکن  هب  هجوت  اب  .دـنک  ریخ  هب  ار  ام  تبقاع  ادـخ  .مینک  لح  میتسناوتن  ار  هداس 

هاگتـسد روما  رد  یبایزرا  تقد و  هرابرد  شرافـس  همه  نیا  هک  هتکن  نیا  زمر  ددرگ  یم  نشور  هدارا  يورین  تیوقت  هشیدـنا و  رکف ،
.دیآ یم  تسدب  هدش  ناگتشذگ  تشونرس  شنیرفآ و 

يزاریش دمحم  دیس 

لابقاب يا  اهلابقاب )  ) بئاصلا يارلا  لبقی )  ) ناسنالا هلودـب  نراقم  بئاـصلا  يارلا  نا  يا  لودـلاب ) يارلا  باوص  : ) مالـسلا هیلع  لاـق  و 
ظوظحلا ءارالا و  یف  ظوظحلا  نراقت  نع  هیانک  اذه  لعل  و  هئارآ ، هعفنی  مل  دحا ، نع  هلودلا  تلقتنا  اذاف  اهباهذب ) بهذی  و   ) هلودـلا

.جراخلا یف 

يوسوم

کلمت یه  اهل و  هلودلا  نال  لاح  لک  یف  اهفیلح  حاجنلا  همـصاق و  اهتابرـض  هبئاص و  اهئارآ  يرت  هما  یلع  ایندـلا  تلبقا  اذا  حرـشلا :
یلع لصحت  سکتنت و ال  ربدت و  ءارالا  يرت  کناف  ترکنتف  تربدا  اذا  امنیب  قحلا  بیـصتف  اهراکفا  وفـصت  نا  عیطتـست  تاردقملا و 

.تسکتنا هلودلا و  تلدبت  اذا  يارلا  لدبتی  تلبقا و  اذا  هلودلا  عم  بئاصلا  يارلاف  اهبارطضا …  اهعضعضت و  هجیتن  بئاصلا  يارلا 

یناقلاط

یم تشپ  اـهنآ  ندرک  تشپ  اـب  دروآ و  یم  يور  مه  هشیدـنا  یتسرد  اـهنآ  ندروآ  يور  اـب  تساـهتلود ، اـب  هارمه  تسرد  هشیدـنا  »
« .دنک

نت هد  ماـگنه  نآ  رد  دـندش و  عمج  دـلاخ  نب  ییحی  شیپ  شیوخ  تموکح  راـگزور  ناـیاپ  رد  کـمرب  نارـسپ  دـیوگ : یم  یلوص 
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ام تلود  دنگوس  ادخ  هب  هک  ادخ  رب  هانپ  يا  تفگ : ییحی  .دندیسرن  يا  هدیدنـسپ  هجیتن  هب  دندرک و  ینزیار  يراک  دروم  رد  دندوب ،
هد ام  زورما  درک و  یم  لح  یـسررب و  هسلج  کی  رد  ار  لکـشم  دروم  هد  ام  زا  یکی  دوب  ام  اب  لابقا  هک  یماگنه  تسا ، هدـش  يرپس 

ماجرف يادـخ  زا  .دریگ  یمن  تروص  ام  يارب  یتسرد  هشیدـنا  مینک و  یم  هشیدـنا  لداـبت  راوشد  نادـنچ  هن  يراـک  رد  میتسه و  نت 
.مینک یم  تلأسم  دوخ  يارب  هدیدنسپ 

ماـیپ دوب  ینادـنز  ماـگنه  نآ  رد  هک  یلع  نب  هللا  دـبع  دوخ  يومع  هب  درک ، هدـنامرد  ار  وا  میهاربا ، ماـیق  هک  نیمه  یقیناود  روـصنم 
ینادنز هشیدنا  مینادنز و  نم  تفگ : هللا  دبع  .دوب  هدرک  مایق  هرصب  رد  میهاربا  و  تساوخ ، ینزیار  وا  زا  دنکب و  دیاب  هچ  هک  داتـسرف 
نایهاپـس نایم  ار  لاملا  تیب  هنازخ و  لاوما  روصنم  هک  دـیاب  تفگ : ییوگ ؟ یم  هچ  همه  نیا  اـب  داد  ماـیپ  روصنم  .تسا  ینادـنز  مه 

ردپ دمحم  اب  گنج  ناگرگ و  گنهآ  هنرگ  رتهب و  هچ  هک  دـش  زوریپ  وا  رب  رگا  دورب ، میهاربا  ییورایور  هب  دـنک و  میـسقت  شیوخ 
هک تسا  نآ  زا  رتهب  روصنم  يارب  راک  نیا  هک  دبای  تسد  لاوما  زا  یلاخ  لاملا  تیب  هنیجنگ و  هب  میهاربا  دهد  هزاجا  دـنک و  میهاربا 

.دبای تسد  هتشابنا  لاملا  تیب  هنیجنگ و  رب  میهاربا  دروخب و  تسکش 

دشکب وت  يارب  ار  شنامسیر  هک  ار  یسک  دنک  تنعل  ادخ  تفگ : جاجح  هطرش  رالاس  ملسم  یبا  نب  دیزی  هب  کلملا  دبع  نب  نامیلس 
اب تلود  رگا  هک  تسا  هتـشگرب  نم  زا  تلود  هک  منیب  یم  نینچ  نینمؤملا  ریما  يا  تفگ : .دزاـس  هاـبت  وت  يارب  ار  شیوـخ  ترخآ  و 

.يدید یم  نارگ  ارم  كدنا  روما  گرزب و  ارم  کچوک  ياهراک  دوب ، نم 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

.اَِهباَهَِذب ُبَهْذَی  ،َو  اَِهلاَْبقِِإب ُِلبُْقی  : ِلَوُّدلِاب ْيأَّرلا  ُباَوَص 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

.دور یم  نآ  اب  دیآ و  یم  نآ  اب  ؛ تسا تموکح  تردق و  اب  هارمه  بئاص  يأر 

تردق ات  ای  ، دیآ یمن  تسد  هب  تردق  دشابن  بئاص  يار  ات  )

ررغ رد  فیرـش  مالک  نیا  : دـیوگ یم  هللا  همحر  بیطخ  هنامیکح : راتفگ  دنـس  (. ) . دوش یمن  لصاح  بئاـص  يأر  دـشابن  تسد  رد 
ِلَوُّدلِاب َو ِْيأَّرلا  ُباوَص  : » تسا نینچ  نآ  هتـشاد و  هغالبلا  جـهن  زج  يردـصم  دـهد  یم  ناشن  هک  تسا  هدـش  لقن  یتوافت  اب  مکحلا 

یْقبَی ِلَوُّدلِاب  ِْيأَّرلا  ُباوَص  : » تسا نینچ  نآ  دنک و  یم  لقن  يرگید  توافت  اب  ار  نآ  « ینادیم » لاثمالا عمجم  زا  زین  اِهباهِِذب » ُبَهْذَـی 
لاثمالا عمجم  همدقم  رد  « ینادیم :» دیازفا یم  نیا  رب  هفاضا.تسا  عبنم  توافت  رب  لیلد  زین  نتم  توافت  نیا  « . اِهباهِِذب ُبَهْذَـی  اِهئاقَِبب َو 

یم یـضر  دّیـس  موحرم  زا  شیپ  ًاتدـعاق  هک  یناـسک   ) ما هدرک  لـقن  نیتـسخن  نادنمـشناد  بتک  زا  ار  لاـثما  نیا  نم  هک  تسا  هتفگ 
(( ،ج 4،ص 257 هغالبلا جهن  رداصم  (.) تسا هدوب  یضر  موحرم  زا  دعب  ینادیم  صخش  دنچ  ره  ، دنا هتسیز 

تردق اب  ، بئاص يأر  یگنهامه 
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یم دـنک و  یم  هراشا  تموکح  تردـق و  اـب  حیحـص  ءارآ  هطبار  هراـبرد  یمهم  هتکن  هب  هناـمیکح  راـتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
: ِلَوُّدلِاب ْيأَّرلا  ُباَوَص  ( ؛» دور یم  نآ  اب  دیآ و  یم  نآ  اب  ؛ تسا تموکح  تردق و  هارمه  ، حیحص بئاص و  يأر  :» دیامرف

( . اَِهباَهَِذب ُبَهْذَی  ،َو  اَِهلاَْبقِِإب ُِلبُْقی 

: دراد دوجو  ریسفت  دنچ  مالسلا  هیلع  ماما  راتفگ  نیا  يارب 

يوق یلاع و  ياه  تیریدم  ؛ دهد لیکـشت  یبوخ  تموکح  دناوت  یمن  دشاب  هتـشادن  یبئاص  حیحـص و  ءارآ  ناسنا  ات  هک  نیا  تسخن 
نتفر نـیب  زا  اـب  دریگ و  یم  لکـش  اـه  تموـکح  نآ  اـه  تیریدـم  نـیا  هارمه  تـسا  حـلاص  دـنمورین و  ياـه  تموـکح  همـشچرس 

یم يأر  باوص  اب  ار  تلود  ندوب  هارمه  تسا و  تیعم  ءاب  « لودلاب » رد « ءاب » ریسفت نیا  ربانب   ) . .دنهن یم  لاوز  هب  ور  اه  تموکح  ، نآ
 ( دناسر

: دیوگ یم  زین  يزاریش  يدعس  ، نابز یسراف  فورعم  رعاش 

تسین تلود  تسین  لقع  ار  هک  ره  دنرگدکی  نیرق  تلود  لقع و 

ات دنشوک  یم  دوخ  تردق  ظفح  يارب  دنمورین  يوق و  دارفا  اریز  ، دوش یم  لصاح  تردق  ماگنه  هب  بئاص  يأر  هک  نیا  رگید  ریسفت 
حیحـص ياـه  میمــصت  نـتفرگ  يارب  یحور  یگداـمآ  ناوتاـن  فیعــض و  دارفا  هـک  یلاـح  رد  دـننک  باـختنا  ار  هار  نـیرت  حـیحص 

.دور یم  تسد  زا  مه  بئاص  يأر  ، تردق ندرک  تشپ  اب  دیآ و  یم  بئاص  يأر  ، تردق لوصح  اب  ور  نیازا  ، دنرادن

حیحـص و يرظن  سولپاچ  قلمتم و  ناـیفارطا  يوس  زا  دـنراد  راـهظا  يرظن  ره  دنـسر  یم  تردـق  هب  دارفا  نوچ  هک  نیا  موس  ریـسفت 
ار اهرظن  نیرت  بئاص  نیبرهاظ  یهورگ  دورب  تسد  زا  تردق  هک  یماگنه  سکع  هب  دشاب و  لطاب  دنچره  دوش ، یم  یفرعم  باوص 

.دننک یم  راکنا  زین 

: تسا هدمآ  مکحلا  ررغ  رد  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  الوم  زا  يرگید  مالک  رد  انعم  نیمه  هیبش 

رب باوص  دهد و  یم  هولج  باوص  ار  نآ  بحاص  ياطخ  تردق ، تلود و  ًءاطَخ ؛ ِهِّدِـض  باوَص  ًاباوَص َو  اِهبِحاص  ُأَطَخ  ُّدُرَت  َُهلْوَّدـلا  »
،ص 347،ح 8001) مکحلا ررغ  «. ) . درامش یم  اطخ  ار  نآ  دض 

***

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said: “Correctness of decisions goes together with power. One
emerges with the other's emergence and disappears when the other disappears."
{When anyone's star is auspicious and his luck is good, he steps automatically
towards the goal in view, and his mind confronts no perplexity in determining the
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correct way of approach. But the person whose luck is about to ebb stumbles even in
the light; his mental faculties become paralyzed. Consequently, when the downfall of
the Barmakids began, ten persons from among them assembled for consultation
about a matter but were not able to make a decision even after a long discussion.
Seeing this, Yahya [the Barmaki] said, “By Allāh! It is a forerunner of our decline and a
sign of our downfall that even ten of us have not been able to settle a matter,
although when we were in ascendancy, just one of us could easily solve ten

.{ problems

يرازگرکش ینمادکاپ و  شزرا  : 340 تمکح

هراشا

توص
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یَنِغلا ُهَنیِز  ُرکّشلا  ِرقَفلا َو  ُهَنیِز  ُفاَفَعلا  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

 . تسا يدنمتورث )  ) يزاین یب  رویز  يرازگرکش  و  یتسدیهت ، رویز  ینمادکاپ  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و  يداصتقا ) یقالخا ، )

يدیهش

.يرگناوت تنیز  ساپس  و  تسا ، یشیورد  رویز  ینمادکاپ 

یلیبدرا

تسیرگناوت تنیز  يرازگ  ساپس  تسشیورد و  شیارآ  مارح  زا  نداتسیا  زاب 

یتیآ

.يرگناوت رویز  يرازگرکش  تسا و  رقف  رویز  ینمادکاپ ، مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا
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 . تسا يرگناوت  رویز  ساپس  ،و  یتسدیهت تنیز  ینمادکاپ  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

مثیم نبا 

هک تسادیپ  تسا و  هیوهـش  هوق ي  يارب  یتلیـضف  ینمادکاپ  تسا .) يرگناوت  تنیز  يرازگـساپس  و  یتسدـگنت ، تنیز  ینمادـکاپ  )
یم یشزرا  تسدگنت  صخش  هب  ینمادکاپ  هک  ور  نآ  زا  تسا ، رت  هدنبیز  یتسدگنت  دوجو  اب  هک  ناسنا  يارب  تسا  یتنیز  ینمادکاپ 

.ددرگ و یم  رهاظ  دوز  یلیخ  ریقف  رد  ینمادکاپ  رثا  دنیوگ و  یم  انث  حدـم و  ار  وا  دـنراد و  یم  تسود  ار  وا  لد  هب  مدرم  هک  دـهد 
يارب و  تسا ، هیوهـش  هوق ي  لیاضف  هلمج  زا  زین  يرازگـساپس  نینچمه  .تسا و  راـکنایز  ترخآ  اـیند و  رد  دـشابن ، نمادـکاپ  رگا 

.تسا يرازگساپس  هب  نآ  لامک  يرگناوت و  تنیز  نیاربانب  دنک ، نارفک  یهلا  ياهتمعن  ربارب  رد  هک  تسا  تشز  رگناوت 

دیدحلا یبا 

 . یَنِْغلا ُهَنیِز  ُرْکُّشلا  ِْرقَْفلا َو  ُهَنیِز  ُفاَفَْعلا  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اذإ هنأ  یغبنی  هنأ  اکلاهتم و  بلطلا  یف  اداج  اصیرح و ال  اعـشج  نوکی  الأ  افیفع و  نوکی  نأ  ریقفلاب  لـمجألا  نأ  یف  لوقلا  قبـس  دـق 
.عمطلا صرحلا و  هنظم  نع  ادج  دعبیل  هب  سأب  ماقملا ال  کلذ  لثم  یف  هیتلا  نإف  تقولا  ءانبأ  تقولا و  یلع  هیتی  نأ  رقتفا 

انرکذ اهلاقتنا و  اهلاوز و  یلإ  هیعاد  هب  لالخإلا  نأ  اهتمادتسال و  ببس  هنأ  هبوجو و  همعنلا و  دنع  رکـشلا  یف  لوقلا  اضیأ  قبـس  دق  و 
فافکلا یضرأ  فافعلا و  ینقأس  فافعلا  یف  لذعملا  نب  دمصلا  دبع  لاق  عجارتلف و  هنسحتسم  ارومأ  بابلا  اذه  یف 

یناشاک

، مانا زا  ندرک  لاوس  زا  ندـش  زرتحم  ماثا و  زا  نتـشاد  هاگن  ار  دوخ  مارح و  زا  نداتـسیازاب  رقفلا ) هنیز  فافعلا  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
یشیدنا نوزفا  تسا و  يرگناوت  شیارآ  يرازگرکش  و  ینغلا ) هنیز  رکشلا  و   ) تسا شیورد  شیارآ 

یلمآ

ینیوزق

يراب تمعن  يرازگرکش  و  تسا ، یشیورد  شیارآ  مائل  لذارا و  لاوس  ماثآ و  زا  نتشاد  هگن  ار  دوخ  مارح و  زا  نداتـسیا  زاب  دومرف :
رب نوچ  ریقف  دشاب ، مزلا  مها و  رکش  ار  وا  تسا  رـسیم  لالح  قیرط  زا  ار  وا  دشاب و  هتفای  اهدارم  رب  يرگناوت  نوچ  يرگناوت  شیارآ 

مها و تفع  ار  وا  دتفا  یم  تائاند  باکترا  مارح و  تیـصعم و  رد  ددرگ  نآ  هتفیـش  دیوجب و  رگا  درادـن  تسد  تاوهـش  تادارم و 
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.ینغ تنیز  ار  رکش  و  تفگ ، رقف  تنیز  ار  فافع  تهج  نیا  زا  دوب  مزلا 

یجیهال

رکـش تسا و  رقف  رویز  ندرکن  لاوس  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .ینغلا » هنیز  رکـشلا  رقفلا و  هنیز  فافعلا  : » مالـسلا هیلع  لاـق  و 
.لام رویز  ندرک  تمعن 

ییوخ

یف امب  عمطلا  نع  هسفن  فکی  نا  ریقفلا  یف  هفعلا  و  لقعلا ، عرشلا و  یضتقم  نود  هوهـشلا  هیلا  وعدی  امع  سفنلا  فک  هفعلا  ینعملا :
بولق یف  هبحملا  بستکا  هرقف و  نیز  دـقف  ریقفلا  ففعت  اذاـف  شاـعملا ، بلط  یف  هیلع  مرحم  وـه  اـمل  ضرعتیـال  نا  ساـنلا و  يدـیا 

و قلخلا ، یلا  ناسحالا  قوقحلا و  نم  هیلع  بجی  ام  ءاداب  یلاعت  رکـشلا هللا  وه  هورثلا  ینغلا و  هنیز  نا  اـمک  هللا ، یلا  برقتلا  ساـنلا و 
: همجرتلا .هیریخلا  رومالا  رئاس  دـجاسملا و  سرادـملا و  ءانب  رباعملا و  قرطلا و  حالـصا  نم  هیراجلا  تاقدـصلا  هماعلا و  دـئاوفلا  ماقا 

تسا ادخ  رکش  انغ  رهب  زا  رویز  سفن  تفع  دوب  رقف  تنیز  .يرگناوت  رویز  يرازگساپس  و  تسا ، رقف  رویز  تعانق  تفع و  دومرف :

يرتشوش

هینغم

- تائیسلا نبهذی  تانـسحلا  .بحلل و  هیعاد  هفعلا  و  همکحلا 318 ، یف  هیفنحلا  نب  دمحم  هدـلول  مامالا  لاق  امک  تقملل ، هیعاد  رقفلا 
.ریخ یلع  ریخف  ینغلا  عم  ضاوتلا  رکشلا و  اما  ائیس ، رخآ  احلاص و  المع  اوطلخ  لقالا - یلع  و 

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

هک ار  ریقف   ) يرازگساپس يرگناوت  شیارآ  و  تسا ، ینمادکاپ  یگنت  تسد  شیارآ  تسا : هدومرف  ینغ ) رقف و  رد   ) مالسلا هیلع  ماما 
هاوخریخ مدرم  دشاب  رازگساپس  هک  ینغ  و  دبای ، یم  دوز  ار  شا  هرهب  دنیاتـس و  یم  همه  دیامنن  زارد  مدرم  شیپ  تسد  دنکن و  هانگ 

(. ددرگ دنوادخ  تمعن  شیازفا  بجوم  نآ  دنوش و  یم  وا 

ینامز

، هدـش نییعت  اهنآ  يارب  یتشز  یئابیز و  ياهتمالع  دـنراد و  ابیز  تشز و  دنتـسه  يداـم  روما  هک  ملاـع  تادوجوم  هک  يروط  ناـمه 
هب تسا و  یهت  شتـسد  دـنچ  ره  ریقف  .دراد  دوجو  یئابیز  یتشز و  ياهتمالع  دنتـسین  تیور  لـباق  هک  یلئاـسم  يونعم و  روما  يارب 
زا رت  مرتـحم  ناگدـید  رد  دـناشوپ و  یم  ار  رقف  یتـشز  تفع ، سفن و  تزع  عبط ، تعاـنم  تشاد  اـب  یلو  تساـبیزان  رهاـظ  تروص 
هک دنکن  کمک  ناتسدریز  هب  دزادرپن و  یلام  تامدخ  هب  هاگره  دشاب ، هتشاد  تورث  ردق  ره  دنمتورث  .دوب  دهاوخ  یئاذک  نارادلوپ 
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زا دیاب  هکلب  درامـش  هب  مرتحم  ار  دوخ  دیابن  دننک  یم  مالـس  وا  هب  سرت  زا  رگا  تسا و  روفنم  اه  هدید  رد  تسا  تورث  یقیقح  رکش 
لمعلا سکع  هک  نیا  زا  رظن  فرـص  دراد  دوجو  دارفا  يارب  هعماج  نایم  رد  هک  یمارتحا  نیا  .دنک و  یبایزرا  ار  دوخ  اههاگن  قامعا 
نودـب هک  یعامتجا  مارتحا  اهنت  هن  تسا و  هدروآ  دوجوب  اـهلد  رد  ناـنآ  يارب  ادـخ  هک  تسا  یتیبوبحم  تساـهنآ  یعاـمتجا  لاـمعا 

هک یمارتحا  نامه  .تسا  رادوخرب  یمارتحا  نینچ  زا  مه  گرم  زا  سپ  هکلب  هدروآ ، تسدب  دنیبب  یجنر  ای  دنک و  جرخ  یلوپ  هکنیا 
(. امرف تبث  نم  يارب  خیرات  رد  یکین  مان   ) .دوب راتساوخ  ار  نآ  مالسلا ) هیلع   ) میهاربا ترضح 

يزاریش دمحم  دیس 

رکشلا و   ) سانلا دنع  لامج  اذ  ناک  هدسج ، بلاطم  ذافنا  یف  اطسوتم  افیفع  ریقفلا  ناک  اذاف  رقفلا ) هنیز  فافعلا  : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
.عمتجملا یف  لامج  اذ  ناک  المع ، ابلق و  اناسل و  ارکاش ، ناک  اذا  ینغلاف  ینغلا ) هنیز 

يوسوم

سانلا و ال لاست  افیفع ال  نکف  اریقف  تنک  اذا  حرـشلا : .هئیندلا  تاوهـشلا  كرت  هفعلا  لمجی و  وا  لحی  امع ال  فکلا  فافعلا : هغللا :
ادبع نکف  اینغ  تنک  اذا  و  ففعتلا ) نم  ءاینغا  مهبسحت  : ) هلوق یف  هللا  حدم  دنع  نوکتل  تعطتسا  نا  ینغلا  رهظا  لب  مهیلا  كدی  دمت 

نا رداق  هللااف  هللا  هیصعم  یف  فرصت  وا  رطبت  اهنم و ال  یعرشلا  کبجاو  يدوت  اهلحم و  یف  اهفرصت  اهلح و  نم  کلاوما  ذخات  اروکش 
 … کلذ دارا  اذا  هدحاو  هظحلب  اهایا  کبلسی 

یناقلاط

« .تسا يرگناوت  شیارآ  يرازگساپس  یشیورد و  رویز  ینمادکاپ  »

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

.یَنِْغلا ُهَنیِز  ُرْکُّشلا  ،َو  ِْرقَْفلا ُهَنیِز  ُفاَفَْعلا 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

انغ تنیز  ، ساپس رکش و  تسا و  رقف  تنیز  ، يراد نتشیوخ  تّفع و 

فورعم هبطخ  زا  یئزج  هناـمیکح  هلمج  ود  نیا  رداـصم  رد  بیطخ  موـحرم  هتفگ  هب  هناـمیکح : راـتفگ  دنـس   ) . .تـسا يرگناوـت  و 
شدنزرف هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تیـصو  رد  هک  هنوگ  نامه  ، تسا هدروآ  لوقعلا  فحت  رد  ینارح  هبعـش  نبا  هک  تسا  هلیـسو 

لقن يزبانج  باتک  زا  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  لاوحا  رد  همغلا  فشک  رد  « یلبرا » نینچمه تسا و  هدمآ  زین  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
یکجارک دنا  هدرک  لقن  ار  نآ  هک  یناسک  هلمج  زا  (. دمآ دهاوخ  ینارون  مالک  نیا  حرـش  رد  هک   ) دراد زین  يا  هدوزفا  تسا و  هدرک 

جهن رداصم  ) .نادنمشناد املع و  زا  يرگید  هورگ  نینچمه  هدرک و  رکذ  یتوافت  اب  دئاوفلا  زنک  رد  تسا  یضر  دّیس  نارصاعم  زا  هک 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 4202 

http://www.ghaemiyeh.com


(( ،ج 4،ص 257 و 258 هغالبلا

انغ رقف و  تنیز 

میداد و ار  مزال  تاحیـضوت  اج  نآ  رد  ام  هدش و  رارکت  ًانیع  تمکح 68  رد  باتک  نیمه  زا  مهدزاود  دـلج  رد  هنامیکح  راتفگ  نیا 
: مییازفا یم  اج  نیا  رد 

: دیامرف یم  تسخن  هدرک  هراشا  مهم  هتکن  ود  هب  هنامیکح  راتفگ  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

( . ِْرقَْفلا ُهَنیِز  ُفاَفَْعلا  ( ؛» تسا رقف  تنیز  يراد  نتشیوخ  تفع و  »

تفع هاگره  اما  ؛ تسا هت  ایند  لام  زا  وا  تسد  هکارچ  تسا ، یفعض  هطقن  ياراد  مدرم  هدوت  رّوصت  هب  رهاظ و  بسح  هب  ریقف  صخش 
دورف میظعت  رس  اینغا  لباقم  رد  ددرگن و  لام  بسک  لابند  هب  مارح  قیرط  زا  ، دزودن مدرم  لام  هب  مشچ  ، دشاب هتشاد  يراد  نتشیوخ  و 

یم ار  وا  يرهاظ  فعـض  هطقن  ددرگ و  یم  وا  تنیز  دوش  یم  هدـیمان  « تفع » برع فرع  رد  هک  يراد  نتـشیوخ  تلاـح  نیا  ، درواـین
.دناشوپ

یـسراف رد  هک  هنوگ  نآ  تسین  یـسنج  ياه  یگدولآ  ربارب  رد  يراد  نتـشیوخ  يانعم  هب  اهنت  « تفع »و« فافع » هک تشاد  هجوت  دیاب 
دنوادـخ.دریگ یم  ارف  ار  فـالخ  راـک  هاـنگ و  لـباقم  رد  يراد  نتـشیوخ  هنوگره  ، یبرع هژاو  رظن  زا  هکلب  ، دوش یم  اـنعم  اـم  زورما 

صخـش ؛ » ِفُّفَعَّتلا َنِم  َءاِینْغَأ  ُلِهاْجلا  ُمُُهبَـسْحَی  : » دیامرف یم  هیآ 273  « هرقب » هروس رد  نامیا  اـب  دـنموربآ و  يارقف  زا  یعمج  هراـبرد 
فالخ راک  هنوگره  مارح و  زا  ندرک  يراددوخ  يانعم  هب  « تفع » نیاربانب «، درادـنپ یم  دـنمتورث  ینغ و  ، تفع رثارب  ار  اه  نآ  ناداـن 

.نآ ریغ  ای  دشاب  یسنج  لئاسم  رد  هاوخ  ؛ تسا

( . یَنِْغلا ُهَنیِز  ُرْکُّشلا  َو  ( ؛» تسا يرگناوت  تنیز  ، يرازگ ساپس  رکش و  :» دیامرف یم  هلمج  نیمود  رد  هاگ  نآ 

نآ هب  ادخ  هچنآ  زا  دنهد و  ماجنا  زین  ار  یلمع  رکش  هکلب  یظفل  رکش  اهنت  هن  ، دنروآ اج  هب  ار  يرگناوت  رکش  رگا  اینغا  نادنمتورث و 
ار تنیز  نیرتهب  دـنراذگب ، راـگدای  هب  دوخ  زا  یتاـحلاص  تاـیقاب و  دـنهد و  ماـجنا  ریخ  ياـهراک  دنـشخبب و  نادـنمزاین  هب  هداد  اـه 

.دنک یم  هولج  ابیزان  تشز و  اهرظن  رد  دنیشن و  یم  وا  ناماد  رب  یگنن  هکل  دوب  سیسخ  کسمم و  لیخب و  دنمتورث  رگا  اما  ؛ دنراد

رب تنیز  هک  يروما  دروم  رد  يدایز  تافاضا  اب  ار  هنامیکح  مالک  نیا  همغلا  فشک  باـتک  رد  یلبرا  موحرم  هک  تسا  هجوت  ناـیاش 
: تسا هدرک  لقن  قیرط  نیا  هب  مالسلا  هیلع  ماما  زا  دوش  یم  يرگید  روما 

ِناَمیِْإلا َو ُهَنیِز  ُلْدَْـعلا  ِمالَْکلا َو  ُهَنیِز  ُهَحاَصَْفلا  ِبَسَْحلا َو  ُهَنیِز  ُعُضاَوَّتلا  ِءالَْبلا َو  ُهَنیِز  ُْربَّصلا  یَنِْغلا َو  ُهَنیِز  ُرْکُّشلا  ِْرقَْفلا َو  ُهَنیِز  ُفاَفَْعلا  »
ُراَثیِْإلا ِْملِْحلا َو  ُهَنیِز  ِهْجَْولا  ُطَْسب  ِلْقَْعلا َو  ُهَنیِز  ِبَدَْألا  ُنْسُح  ِْملِْعلا َو  ُهَنیِز  ِحاَنَْجلا  ُضْفَخ  ِهَیاَوِّرلا َو  ُهَنیِز  ُْظفِْحلا  ِهَداَـبِْعلا َو  ُهَنیِز  ُهَنیِکَّسلا 

ُعوُشُْخلا ِفوُْرعَْملا َو  ُهَنیِز  ِّنَْملا  ُكْرَت  ِهَعاَـنَْقلا َو  ُهَنیِز  ُلُّلَقَّتلا  ِفْوَْخلا َو  ُهَنیِز  ِءاَُـکْبلا  ُهَْرثَک  ِسْفَّنلا َو  ُهَنیِز  ِدوُهْجَْملا  ُلْذـَب  ِدـْهُّزلا َو  ُهَنیِز 
تنیز ربص  ، يدـنمتورث انغ و  تنیز  رکـش  تسا و  رقف  تنیز  يراد ) نتـشیوخ  و   ) تفع ِعَرَْولا ؛ ُهَنیِز  ِینْعَی  اَم ال  ُكْرَت  ِهـالَّصلا َو  ُهَنیِز 

تسا و تدابع  تنیز  شمارآ  ، نامیا تنیز  تلادـع  تسا و  مـالک  تنیز  تحاـصف  ، تیـصخش تنیز  عضاوت  تسا و  تبیـصم  ـالب و 
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تنیز يراکادـف  راثیا و  تسا و  ملح  تنیز  هرهچ  یگداشگ  ، لقع تنیز  بدا  تسا و  ملع  تنیز  ینتورف  ، تیاور تنیز  ندرک  ظفح 
تعانق تنیز  مک  فرـصم  ، ادخ زا  فوخ  تنیز  هیرگ  ترثک  تسا و  حور  تنیز  دراد  ناوت  رد  ناسنا  هچنآ  رادقم  هب  شـشخب  ، دهز

عرو و تنیز  تسین  ناـسنا  هـب  طوـبرم  هـچنآ  كرت  تـسا و  زاـمن  تـنیز  عوـشخ  ، شـشخب ریخ و  راـک  تـنیز  تـنم  كرت  تـسا و 
،ج 2،ص 347) همغلا فشک  زا  لقن  هب  ،ج 75،ص 80،ح 65  راونالا راحب  «. ) . يراکزیهرپ

دشاب نایامن  راثآ  نیا  رگا.دراذگب  ناسنا  راتفر  لامعا و  رد  يراثآ  دیاب  یهلا  ياه  تمعن  یناسنا و  هتسجرب  تافص  زا  کی  ره  يرآ 
دننک هشیپ  ییابیکـش  ربـص و  رگا  دـنوش  یم  تبیـصم  راـتفرگ  هک  اـه  نآ.تسا  تشز  دـشابن  رگا  دوـش و  یم  بوـسحم  نآ  تـنیز 

.دوب دهاوخ  تشز  اه  نآ  راتفر  دننک  عزج  یبات و  یب  رگا  دندنموربآ و 

رورغ ربک و  رگا  دنا و  هدیشخب  تنیز  دوخ  ملع  تیصخش و  هب  دننک  عضاوت  رگا  نادنمـشناد  ناملاع و  نینچمه  تیـصخشاب و  دارفا 
ثداوح یناسنا و  هتـسجرب  تافـص  یهلا و  ياه  تمعن  مامت  نینچمه  دـنا و  هداد  ناشن  تشز  ار  دوخ  ملع  تیـصخش و  دـننک  هشیپ 

تنیز ینعی  ؛ نآ زا  شخب  ود  هب  تسا  هدرک  لقن  یـضر  دّیـس  موحرم  هک  يا  هنامیکح  راتفگ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما.ار  یگدنز  تخس 
هب هدـیزگرب و  میدرک  لـقن  هک  یلـصفم  تیاور  زا  ار  نآ  هللا  همحر  یـضر  دّیـس  دـسر  یم  رظن  هـب  هدرک و  هراـشا  اـنغ  تـنیز  رقف و 

.تسا هدرک  عیطقت  ، حالطصا

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said: “The beauty of destitution is chastity; the beauty of riches
.” is gratitude

ملاظ كاندرد  زور  : 341 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ِمُولظَملا یَلَع  ِروَجلا  ِموَی  نِم  ّدَشَأ  ِِملاّظلا  یَلَع  ِلدَعلا  ُموَی  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

 . تسا مولظم  رب  يراکمتس  زا  رت  تخس  ملاظ  زا  نتفرگ  ماقتنا  زور  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و 

يدیهش
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،. رب متس  رب  متس  زور  زا  تسا  رت  تخس  رگمتس  رب  داد  زور 

یلیبدرا

هدیسر متس  رب  متس  زور  زا  تسا  رتخس  راکمتس  رب  لدع  زور 

یتیآ

.هدیدمتس رب  متس  زور  زا  تسا  رت  تخس  رگمتس  رب  يرگداد  زور  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . تسا هدیدمتس  رب  متس  زور  زا  رتدیدش  رگمتس  رب  تلادع  زور  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

مثیم نبا 

نامه متس  زور  و  تمایق ، زور  تلادع ، زور  تسا .) هتفر  هدیدمتس  رب  هک  یمتس  زور  زا  تسا  رت  تخـس  رگمتـس  يارب  تلادع  زور  )
.تشذگ نآ  حیضوت  البق  تسا ، رگمتس  ملظ  تقو 

دیدحلا یبا 

 . ِمُولْظَْملا یَلَع  ِرْوَْجلا  ِمْوَی  ْنِم  ُّدَشَأ  ِِملاَّظلا  یَلَع  ِلْدَْعلا  ُمْوَی  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

مولظملا یلع  روجلا  موی  نم  دشأ  ملاظلا  یلع  روکذملا  مویلا  ناک  مرج  الف  ادبأ  مودی  رخآلا  اعیرس و  یضقنی  امهدحأ  ناملؤم  نائیش 

یناشاک

یلع روجلا  موی  نم   ) تسا رت  تخـس  راـکبان  راکمتـس  رب  راـگدرک  لدـع  زور  دـشا ) ملاـظلا  یلع  لدـعلا  موی  مالـسلا : هیلع  لاـق  (و 
راگفا لد  هدیسر  متس  رب  راکمتس  ندرک  متس  زور  زا  مولظملا )

یلمآ

ینیوزق

هدیسر متس  رب  يراکمتس  روج و  زور  زا  تسا  رت  تخس  راگمتس  رب  یهاوخداد  لدع و  زور  دومرف : و 
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یجیهال

متس یهاوخداد  زور  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .مولظملا » یلع  روجلا  موی  نم  دشا  ملاظلا ، یلع  لدعلا  موی  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
.شک متس  رب  رگمتس  زا  ندیشک  متس  زور  زا  رگمتس  رب  تسا  رت  تخس  رگمتس ، زا  شک 

ییوخ

هملظ یلع  ءازجلا  نم  هقحتـسی  امب  ملاظلا  یلع  یـضقی  همایقلا  مویب  رـسف  دـق  لدـعلا و  موی  نا  مالـسلا :) هیلع   ) هرکذ ام  هجو  ینعملا :
زا تسا  رت  تخس  راکمتس  رب  يرگداد  زور  همجرتلا : .هسماک  هعرسب  یـضقنی  هسفن و  یلع  یتح  ملظمف  هروج  موی  اما  و  هیلع ، مودیف 

.شکمتس رب  يرگمتس  زور 

مولظم رب  متس  زور  زا  دوب  رتدب  دوش *** تازاجم  راکمتس  هک  يزور 

يرتشوش

یلع یناثلا  یف  هبن  وا  رخآ ،) طفلب  يور  و  : ) لوالا دعب  لاقلالا  لوالا و  نع  یناثلا  یف  فنصملا  لفغ  دق  و  دحاو ، امهیف  لصالا  لوقا :
: لاق امهمالک  عمـس  املف  امهنیب ، هارادـم  یف  مالـسلا ) هیلع   ) قداصلا یلع  نالجر  لخد  یفاکلا :)  ) یفف ناک  فیک  .رخآ و  ظفلب  هرم 

لعفی نم  و  مولظملا ، لام  نم  ملاظلا  ذـخای  امم  رثکا  ملاظلا  نید  نم  ذـخای  مولظملا  نا  اما  ملظلاب ، رفظ  نم  ریخب  دـحا  رفظ  ام  هنا  اما 
حلطـصاف .ارم  ولحلا  نم  ـال  اولح و  رملا  نم  دـحا  دـصحی  سیل  و  عرزی ، اـم  مدآ  نبا  دـصحی  اـمنا  هب ، لـعف  اذا  رـشلا  رکنی  ـالف  رـشلا 

ثلاـثلا و لـصفلا   ) یلع وا  هبقع  یلع  طلـس  وا  هملظی  نم  هـیلع  هللا  طلـس  مـلظ  نـم  مالـسلا :) هـیلع   ) هـنع .اـموقی و  نا  لـبق  نـالجرلا 
هللا اوقتیلف  مهیلع  اوفاخ  افاعـض  هیرذ  مهفلخ  نم  اوکرت  ول  نیذلا  شخیل  و   ) یلاعت لوقی  هبقع ، بقع  قالخالا ) مراکم  یف  نوعبرالا -
یلع کلمعتـسا  مل  ینا  هل : لـق  هتئا و  نا  راـبج  هکلمم  یف  یبـن  یلا  یلاـعت  هللا  یحوا  مالـسلا :) هیلع   ) هنع و  ادـیدس .) ـالوق  اولوقیل  و 

نع .ارافک و  اوناک  نا  مهتمالظ و  عدا  مل  ینا  و  نیمولظملا ، تاوصا  ینع  فکتل  کتلمعتـسا  امنا  و  لاومالا ، ذاختا  ءامدـلا و  کفس 
یف نوبـسکی .) اوناک  امب  اضعب  نیملاظلا  ضعب  یلون  کلذـک  و  : ) یلاعت لاق  ملاظب ، الا  ملاظ  نم  هللا  رـصتنا  اـم  مالـسلا :) هیلع   ) رقاـبلا

ضبقف هرما ، یلع  یلوتـسا  هیوب و  نب  هلودـلا  لالجل  رز  شوبکبب و  فورعملا  ناک  ربعلا :) باتک   ) نع يزوجلا :) نبا  ظبـس  هرکذـت  )
میظع بکرم  یف  شوبکب  بکر  مایالا  ضعب  یف  ناک  املف  تیملاک ، هالخ  هلصاتسا و  هرداص و  هرصبلا و  هابن  نم  لجر  یلع  شوبکب 

اتیم و كرت  یتح  برـضف  هب  عاقیالاب  شوبکب  رماف  .لیللا  ماهـسب  کنیمرال  هللا  و  کنیب ، ینیب و  هللا  لجرلا : هل  لاقف  لجرلا  فداـصف 
ریـصح و یلع  هرجح  یف  سلجا  شوبکب و  یلع  هلودلا  لالج  ضبق  مایا  هثالث  دعب  ناک  املف  .کتباصا  دق  راهنلا  ماهـس  هذـه  هل : لاق 

اهوملـس نوشارفلا و  اهذخاف  هعقر  تدجوف  هتحت  يذلا  ریـصحلا  لیـش  هرجحلا و  سنکل  نوشارفلا  لخدـف  هیلا ، یـسی ء  نم  هب  لکو 
اهل نکل  یطخت و  لیللا ال  ماهس  اهیف : اذاف  تئرق  .جرخ و  دحا و ال  لخد  ام  لاقف : اهحرط ؟ نم  لاقف : رالاس ) شارف   ) دهدهلا نبا  یلا 

ربخاف قالخالا ) مراکم  یف  نوعبرالا - ثلاثلا و  لصفلا   ) ءاعدـلا عنـص  ام  کیف  لـمات  هیردزت  ءاعدـلاب و  ازهتا  ءاـضقنا  دـمالل  دـما و 
.کله یتح  عون  لکب  بذع  هنانسا و  عقت  یتح  هکف  برضب  نیشارفلا  رماف  هصقلا ، حرشب  هلودلا  لالج 

هینغم
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همکحلا 240. یف  مدقت 

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

هدیـشکمتس رب  هک  يزور  زا  تسا  رت  تخـس  رگمتـس  رب  تمایق )  ) یهاوخداد زور  تسا : هدومرف  رگمتـس ) هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
(. تشذگ هس  یس و  تسیود و  شیامرف  رد  بلطم  نیا  حرش   ) هدش متس 

ینامز

ربارب رد  رگداد  يادـخ  .تسا  زیچان  یلیخ  تمایق  لوط  ایند و  رمع  هب  تبـسن  تسا  ریگتـسد  رگمتـس  لاگنچ  رد  مولظم  هک  یتاـظحل 
رب ملاظ  هک  یئاهمتـس  .دراد  رتدـنمورین  یناـنادرگراک  رت و  قیقد  يرازبا  هتفرگ  رارق  هدافتـسا  دروم  مولظم  هب  ملظ  يارب  هک  یلئاـسو 

تدـش للع  تسا  نیمه  دوش و  یم  هتفرگ  ماـقتنا  تساوخزاـب و  تماـیق  رد  اـجکی  هدـش و  هتـشابنا  مه  يور  رب  هتـشاد  اور  نیمولظم 
(. تسین یملظ  هنوگ  چیه  دنیب ، یم  ار  دوخ  لمع  شاداپ  سک  ره  زور  نآ  رد   ) .يرگداد زور  رد  ادخ  يرگداد 

يزاریش دمحم  دیس 

ذا مولظملا ) یلع  روجلا  موی  نم  دشا   ) نیملاظلا هیف  هللا  بقاعی  يذلا  همایقلا ، موی  وه  و  ملاظلا ) یلع  لدـعلا  موی  : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
.هرخالا یف  ملاظلا ، یلع  دری  يذلا  باقعلا  هدشب  سیل  مولظملا ، یلع  روجلا 

يوسوم

هبقعی هماـیقلا  موی  نـال  ایندـلا  یف  مولظملا  موی  نم  ملاـظلا  یلع  دـشا  وه  هماـیقلا و  موی  وه  لدـعلا  موی  حرـشلا : .ملظلا  روـجلا : هغللا :
اتقوم و ناک  ایندلا  یف  مولظملا  باذع  امنیب  هدنع  فقی  دودـحم  دـما  هل و ال  عاطقنا  اذـه ال  باذـعلا و  رانلا و  ماود  اریخا  باسحلا و 

 … هنوقالیس امل  فیوخت  نیملاظلل و  هنم  ریذحت  اذه  و  اروف …  تامف  رانلا  هیلع  قلطا  نمک  قربلا  هعرسب  رمی  دق  لب  هطیسب  هرتفل 

یناقلاط

« .مولظم رب  متس  زور  زا  تسا  رتراوشد  رگمتس  رب  يرگداد  زور  »

زور زا  رتراوشد  رگمتـس  رب  هنادواج  زور  هک  تسا  یهیدب  دنامب ، هنادواج  يرگید  دوش و  يرپس  ناباتـش  یکی  هک  زیگنادرد  زیچ  ود 
.تسا هدیدمتس  رب  متس 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 
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! ِمُولْظَْملا یَلَع  ِرْوَْجلا  ِمْوَی  ْنِم  ُّدَشَأ  ِِملاَّظلا  یَلَع  ِلْدَْعلا  ُمْوَی 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

هنامیکح راتفگ  نیا  هناـمیکح : راـتفگ  دنـس   ) . .مولظم رب  رگمتـس  ندرک  ملظ  زور  زا  تسا  رت  تخـس  ، رگمتـس رب  لدـع  يارجا  زور 
راـتفگ لـیذ  رد  هک  داد  هدـعو  اـج  نآ  رد  بیطخ  موحرم  تشذـگ و  درک  میهاوـخ  هراـشا  ًادـعب  هک  یتواـفت  اـب  هرامـش 241  تحت 
نیمه اب  ررُعلاو  ررُغلا  باتک  رد  طاوطو  : دیوگ یم  اج  نیا  رد.دنک  هراشا  هغالبلا  جهن  زج  يرگید  كرادـم  هب  ثحب  دروم  هنامیکح 

( ( ،ج 4،ص 258 هغالبلا جهن  رداصم  ) .مکحلا ررغ  رد  يدُمآ  نینچمه  هدروآ و  ار  نآ  تارابع 

نارگمتس رب  لدع  يارجا  زور 

نینچ اج  نآ  رد  هدـمآ  هرامـش 241  تحت  یتوافت  اب  زین  نیا  زا  شیپ  دـش  هراشا  هنامیکح  مـالک  نیا  دنـس  رکذ  رد  هک  هنوگ  ناـمه 
!« . ِمُولْظَْملا یَلَع  ِرْوَْجلا  ِمْوَی  ْنِم  ُّدَشَأ  ِِملاَّظلا  یَلَع  ِلْدَْعلا  ُمْوَی  : » دوب هدش  رکذ 

اج نیا  رد  « مولظملا موی  » دوب هدش  هتفگ  اج  نآ  رد  اریز  ، دـشاب تیاور 241  رب  یحرـش  دناوت  یم  ثحب  دروم  هنامیکح  مالک  عقاو  رد 
رگمتس و زا  مولظم  ماقتنا  نتفرگ  ملاظ و  هب  تبـسن  تسا  تلادع  يارجا  زور  ، مولظم زور  زا  روظنم  نیاربانب  لدعلا » موی  : » دیامرف یم 
هک نیا  تسخن  : تسه لامتحا  ود  ، مولظم زور  ای  میمان  شتلادـع  زور  هاوخ  ، زور نیا  هرابرد  میدرک  هراشا  اج  نآ  رد  هک  هنوگ  نامه 
هب تبسن  زور  نیا  تدش  تروص  نیا  رد  دنا و  هتفریذپ  ار  نآ  هغالبلا  جهن  ناحراش  زا  يرایسب  هک  تسا  زیخاتسر  زور  نآ  زا  روظنم 

رادیاپ و تمایق  رد  اه  نآ  تازاجم  اما  ؛ درذگ یم  تعرس  هب  دشاب  هچره  نارگمتس  ياه  متـس  ایند و  ؛ تسا راکـشآ  روج  ملظ و  زور 
.رتدیدش ، یهلا تازاجم  تیفیک  رظن  زا  مه  تسا و  رتشیب  نامز  لوط  رظن  زا  مه.تسا  رارقرب 

رد ناملاظ  زا  يرایسب  هک  دهد  یم  ناشن  خیرات  اریز  تسا ، ترخآ  ایند و  زا  معا  تلادع  يارجا  زور  زا  روظنم  هک  نیا  رگید  ریـسفت 
ار نآ  رگا  هک  میا  هدـید  ار  نآ  هنحـص  اهراب  زین  دوخ  هاتوک  رمع  رد  یتح  دـنا و  هدـش  راتفرگ  یتخـس  ياه  تازاـجم  هب  اـیند  نیمه 

.دوش یم  یباتک  مینک  يروآ  عمج 

رگا دوش و  یم  عقاو  ایند  رد  روج  هک  نیا  صوصخ  هب  دـسر  یم  رظن  هب  رت  بساـنم  مود  ریـسفت  « لدـع » هملک ندوب  قلطم  هب  هجوت  اـب 
تسین ترخآ  رد  اه  نآ  تازاجم  زا  عنام  ایند  رد  ناملاظ  ياه  تازاجم  هک  میناد  یم  دراد و  يرتشیب  بسانت  دشاب  ایند  رد  مه  لدع 

ایند و هک  دراد  یماع  موهفم  ، هتفگ شیپ  هنامیکح  مالک  نیارباـنب  ترخآ ، رد  مه  دـنهدب و  اـیند  رد  مه  ار  دوخ  ملظ  هراـفک  دـیاب  و 
.دریگ یم  ارف  ار  ود  ره  ، ترخآ

حرش زین  ِمُولْظَْملا » یَلَع  ِرْوَْجلا  َمْوَی   » هلمج دش  هتفگ  هچنآ  ربانب 

.مولظم هب  تبسن  ملاظ  ملظ  زور  ینعی  ؛ تسا ِمُولْظَْملا » یَلَع  ُِملاّظلا  َمْوَی  »

: دیامرف یم  هدرک  هراشا  تقیقح  نیا  هب  يرگید  تاریبعت  اب  زین  شرگید  نانخس  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما 
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راحب «. ) . تسا یفاک  وا  يارب  نیمه  دزگ و  یم  نادند  اب  ار  دوخ  تسد  ود  ره  هک  دراد  ییادرف  ملاظ  ْهیَدَی ؛ ُهُّضَع  ِهیِفْکَی  ًادَغ  ِِملاَّظِلل  »
 ( ،ج 74،ص 399،ح 18 راونالا

زا هک  دنک  یم  طلسم  رگید  ناملاظ  رب  یناملاظ  ایند  نیمه  رد  ادخ  هک  دوش  یم  هدافتسا  زین  یمالسا  تایاور  دیجم و  نآرق  تایآ  زا 
: دیامرف یم  یثیدح  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما.دنریگب  ماقتنا  اه  نآ 

: َّلَج َّزَع َو  ُُهلْوَق  َِکلذ  ٍِملاِظب َو  ّالِإ  ٍِملاظ  ْنِم  ُهّللا  َرَصَْتنا  اَم  »

نآرق رد  هک  تسا  نامه  نیا  دریگ و  یم  ماـقتنا  ناـملاظ  هلیـسو  هب  ناـملاظ  زا  دـنوادخ  ؛  2 ًاضَْعب » َنیِِملاّـظلا  َضَْعب  یِّلَُون  َِکلذَـک  «َو 
 ( ،ج 2،ص 334،ح 19 یفاک «. ) . مینک یم  طلسم  یضعب  رب  ار  نیملاظ  زا  یضعب  هنوگ  نیا  : دومرف

صخش تسد  زا  نوچ  ًایناث  ، دنک یم  راتفر  تلادع  نوناق  باسح و  يور  ًالوا  دریگب  ار  یمولظم  ماقتنا  دهاوخب  یلداع  رگا  : میناد یم 
.دروخب باتک  باسح و  یب  هبرض  شدوخ  نوچمه  يرگید  ملاظ  تسد  زا  هک  نیا  زا  تسا  رتاراوگ  وا  رب  دروخ ، یم  هبرض  یلداع 

نید و زا  یشخب  دنک  یم  ملظ  هک  هظحل  نامه  رد  ملاظ  هک  نیا  نآ  دنک و  یم  نایب  ار  يرگید  قیقد  هتکن  ، تایاور ، هتشذگ اه  نیا  زا 
: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما.تسا  یگرزب  ماقتنا  نیا  دهد و  یم  تسد  زا  ار  دوخ  نامیا 

زا ملاظ  هچنآ  زا  شیب  ملاظ  نید  زا  مولظم  دـینادب  ِمُولْظَْملا ؛ ِلاَـم  ْنِم  ُِملاَّظلا  ُذُـخْأَی  اَّمِم  َرَثْکَأ  ِِملاَّظلا  ِنیِد  ْنِم  ُذُـخْأَی  َمُولْظَْملا  َّنِإ  اَـمَأ  »
 ( ،ج 2،ص 334،ح 22 یفاک «. ) . تفرگ دهاوخ  دریگ  یم  مولظم  لام 

: میناوخ یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  يرگید  ثیدح  رد 

«. دـنک یم  يراددوخ  مدرم  ملظ  زا  دـسرتب  ترخآ ) اـیند و  رد   ) صاـصق زا  هک  یـسک  ِساَّنلا ؛ ِْملُظ  ْنَع  َّفَـک  َصاَـصِْقلا  َفاَـخ  ْنَم  »
،ص 335،ح 23) نامه ).

نامه ، دـسر یم  ناسنا  هب  يرگید  هانگ  ره  زا  رت  عیرـس  متـس  ملظ و  رفیک  تازاجم و  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تایاور  زا  ، نیا رب  هفاـضا 
زا یفاک  فیرش  باتک  رد.دیسر  دهاوخ  اه  ناسنا  هب  ششاداپ  رگید  ریخ  ياهراک  زا  رت  عیرـس  نارگید  هرابرد  يراکوکین  هک  هنوگ 

: دومرف هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

قح رد  يراـکوکین  دـسر  یم  ناـسنا  هب  شباوـث  هک  يزیچ  نیرت  عیرـس  یْغَْبلا ؛ ًَهبوـُقُع  ِّرَّشلا  َعَرْـسَأ  َّنِإ  ُِّربـْلا َو  ًاـباََوث  ِْریَْخلا  َعَرْـسَأ  َّنِإ  »
زا فیرش  ثیدح  نیا  ،ص 459،ح 1. نامه «. ). تسا متس  ملظ و  دریگ  یم  ار  ناسنا  ناماد  شرفیک  هک  يرش  نیرت  عیرـس  نارگید و 

( ( ،ح 4 نامه ) .تسا هدش  لقن  زین  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  داجس  ماما 

هدمآ مالسلا  هیلع  یلع  باتک  رد  : دیامرف یم  يرگید  ثیدح  رد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هک  تسا  تیمها  ياراد  يردق  هب  هلئـسم  نیا 
: تسا
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هک تسا  لمع  هس  اَِهب ؛ َهَّللا  ُزِراَُبی  َُهبِذاَْکلا  ُنیِمَْیلا  ِمِحَّرلا َو  ُهَعیِطَق  ُیْغَْبلا َو  َّنَُهلَابَو  يَرَی  یَّتَح  ًادـَبَأ  َّنُُهبِحاَص  ُتوُمَی  ٍلاَـصِخ ال  ُثـالَث  »
هزرابم ادخ  اب  اه  نیا  اب  هک  نیغورد  مسق  محر و  عطق  ملظ و  : دنیبب ار  نآ  ءوس  راثآ  لابو و  ات  دور  یمن  ایند  زا  زگره  اه  نآ  بحاص 

 ( ،ج 2،ص 347،ح 4 یفاک «. ) . دنک یم 

: دومرف هک  اج  نآ.میهد  یم  نایاپ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يرگید  ثیدح  اب  ار  نخس  نیا 

َناک َلِطاْبلا  َّنِإ  ِمِحَّرلا  ِهَعیِطَق  ِیْغَْبلا َو  َنِم  ِهَرِخْآلا  ِیف  َُهل  ُرِخَّدَـی  اَـم  َعَم  اَْینُّدـلا  ِیف  ََهبوُقُْعلا  ِِهبِحاَِـصل  ُهَّللا  َلِّجَُعی  ْنَأ  َرَدْـجَأ  ٍْبنَذ  ْنِم  اَـم  »
ترخآ رد  هک  ییاهرفیک  هفاضا  هب  دناسر  یم  شبحاص  هب  يدوز  هب  ایند  رد  ار  شتبوقع  دـنوادخ  هک  یناهانگ  نیرتراوازـس  ًاقوُهَز ؛

،ج 72،ص 277) راونالا راحب  «. ) . تسا محر  عطق  ملظ و  ، هدرک هریخذ  وا  يارب 

.میتشاد ثحب  دروم  تمکح  ریسفت  هنیمز  رد  يرگید  مهم  ياه  ثحب  زین  هنامیکح 241  مالک  لیذ  رد 

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said: “The day of justice will be more severe on the oppressor
." than the day of oppression on the oppressed

يزاین یب  هار  : 342 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ِساّنلا ِيدَیأ  ِیف  اّمَع  ُسأَیلا  ُرَبکَألا  یَنِغلا  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

 . تسا مدرم  تسد  رد  هچنآ  زا  تسا  يدیمون  ییاراد ، يزاین و  یب  نیرترب  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و  یعامتجا ) قالخا  )

يدیهش

.تسا مدرم  تسد  رد  هچنآ  زا  تسا  يدیمون  يرگناوت  رتگرزب 

یلیبدرا

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 4210 

http://www.ghaemiyeh.com


یتیآ

.تسا مدرم  تسد  رد  هچنآ  زا  تسا  ندش  سویأم  يرگناوت ، نیرتگرزب  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . تسا مدرم  رایتخا  رد  هک  تسا  يزیچ  زا  يدیمون  رتگرزب  يرگناوت  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

مثیم نبا 

دیدحلا یبا 

یناشاک

یلمآ

ینیوزق

یجیهال

ییوخ

يرتشوش

هینغم

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

ینامز

يزاریش دمحم  دیس 

يوسوم
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یناقلاط

« .تسا نامدرم  تسد  رد  هک  تسا  ییاهزیچ  زا  يدیمون  سای و  گرزب ، يرگناوت  »

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

.ِساَّنلا يِْدیَأ  ِیف  اَّمَع  ُسْأَْیلا  ُرَبْکَْألا  یَنِْغلا 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

یم رداصم  رد  بیطخ  موحرم  هنامیکح : راتفگ  دنـس   ) . .تسا مدرم  تسد  رد  هچنآ  زا  تسا  یـشوپ  مشچ  سأی و  ، يزاین یب  نیرترب 
يا هغالبلا  جهن  هخـسن  وا  هدیقع  هب  دنا و  هدرواین  ار  هنامیکح  راتفگ  نیا  دیدحلا  یبا  نبا  هخـسن  زج  هغالبلا  جهن  ياه  هخـسن  : دیوگ

فـشاک لآ  نیـسح  دـمحم  خیـش  هّللا  هیآ  موحرم  لیلد  نیمه  هب  تسا و  نآ  ياه  هخـسن  نیرت  لماک  هدوب  دـیدحلا  یبا  نبا  دزن  هک 
هدرک لیمکت  حالصا و  دیدحلا  یبا  نبا  هخـسن  هلیـسو  هب  ار  نآ  شدوخ  ملق  اب  هدز  هیـشاح  نآ  رب  هک  ار  يا  هخـسن  هللا  همحر  ءاطغلا 
لقن هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  ، هدروآ ءایلوالا  هیلح  باتک  رد  میعنوبا  هچنآ  قبط  نخـس  نیا  لصا  : دـسیون یم  سپـس.تسا 

،ج هغالبلا جـهن  رداصم  «.) ِساّنلا يِدـْیأ  یف  اّمَع  ُسأَْـیلا  :» دومرف تسیچ ؟ يزاـین  یب  اـنغ و  : دندیـسرپ ترـضح  نآ  زا  هک  تسا  هدـش 
(( 4،ص 258

يزاین یب  نیرترب 

نارگید تسا و  هدمآ  دیدحلا  یبا  نبا  هخسن  رد  اهنت  فیرش  ثیدح  نیا  ، دمآ هنامیکح  راتفگ  نیا  رداصم  حرش  رد  هک  هنوگ  نامه 
یبا نبا  زا  ار  نآ  هک  هینغم  موحرم  دننام  ؛ یضعب زج  ، دنا هتفگن  نآ  هرابرد  ینخس  ، لیلد نیمه  هب  دنا و  هدرواین  دوخ  حورش  رد  ار  نآ 

.تسا هدرک  يرصتخم  هاتوک و  حرش  هتفرگ و  دیدحلا 

تسا نآ  يزاین  یب  نیرترب  :» دیامرف یم  هدرک  هراشا  مهم  یقالخا و  يا  هتکن  هب  هنامیکح  راتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  لاح  ره  هب 
( . ِساَّنلا يِْدیَأ  ِیف  اَّمَع  ُسْأَْیلا  ُرَبْکَْألا  یَنِْغلا  ( ؛» یشاب سویأم  یشوپب و  مشچ  تسا  مدرم  تسد  رد  هچنآ  زا  هک 

کچوک و تبـسن  نامه  هب  دـشاب  هتـشاد  نارگید  تاماقم  تاـناکما و  لاوما و  هب  یتشادمـشچ  سکره  هک  تسا  تیعقاو  کـی  نیا 
لاوما و هب  ناسنا  ات  دـهد و  ناشن  يرگید  يوس  هب  ار  تلاح  نیا  اـی  دـنک و  زارد  اـه  نآ  يوس  هب  زاـین  تسد  هاوخ  ؛ دوش یم  نوهوم 

.دنک یمن  كرد  ار  يزاین  یب  انغ و  تقیقح  دشابن  انتعا  یب  نارگید  تاناکما 

یم هدافتسا  ناشتورث  زا  نارگید  هن  هک  دنلیخب  نانچ  اریز  دنریقف ، عقاو  رد  هک  ینادنمتورث  دنرایسب.تسین  تورث  نتشاد  اب  اهنت  « ینغ »
نیا.دنا هتخود  نارگید  ياه  تورث  لاوما و  هب  مشچ  دنتـسین و  عناق  دنراد  هچنآ  هب  هک  دنـصیرح  نانچ  و  ناشدوخ ، یتح  هن  دـننک و 

.دنا هراچیب  ریقف و  ، نطاب رد  ، يرهاظ يانغ  نیع  رد  دارفا  هنوگ 
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هک ار  نامه  اما  ؛ تسا هاتوک  ایند  لام  زا  ناشتـسد  رهاظ  بسح  هب  دنراد و  يا  هنادهاز  هداس و  یگدنز  هک  دنتـسه  یناسک  ، لباقم رد 
ناـنیبرهاظ مـشچ  رد  هـچرگ  اـه  نیا.دـنزود  یمن  نارگید  تورث  لاوـما و  هـب  مـشچ  زگره  دـننک و  یم  میــسقت  نارگید  اـب  دــنراد 

.دنوش یم  بوسحم  اینغا  نیرترب  هّللا  ءایلوا  رظن  زا  اما  ؛ دنریقف

ربمایپ ، نآرق هک  اج  نآ.دشاب  دـیجم  نآرق  تایآ  زا  هتفرگرب  دـناوت  یم  هدومرف  ینارون  مالک  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هچنآ  عقاو  رد 
اْینُّدلا ِهایَْحلا  َهَرْهَز  ْمُْهنِم  ًاجاوْزَأ  ِِهب  انْعَّتَم  ام  یلِإ  َْکیَْنیَع  َّنَّدُـمَت  َو ال  : » دـیوگ یم  نینچ  هتخاس  بطاخم  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا 

! نکفیم ، میا هداد  نانآ  زا  ییاه  هورگ  هب  هک  ، يّدام ياـه  تمعن  هب  ار  دوخ  نامـشچ  زگره  و  ؛ » یْقبَأ ٌْریَخ َو  َکِّبَر  ُقْزِر  ِهِیف َو  ْمُهَِنتْفَِنل 
هیآ 131) ، هط !«. ) . تسا رترادیاپ  رتهب و  تراگدرورپ  ِيزور  ؛و  مییامزایب نآ  رد  ار  نانآ  ات  ؛ تسایند یگدنز  ياه  هفوکش  اه  نیا 

.تسا هدمآ  زین  « رجح » هروس هیآ 88  رد  انعم  نیمه  هیبش 

: دیامرف یم  نینچ  هدرک  نایب  يرگید  ریبعت  اب  ار  انعم  نیمه  مکحلا  ررغ  تیاور  قبط  مالسلا  هیلع  ماما 

اطع تسا  مدرم  تسد  رد  هچنآ  هب  تبـسن  ییانتعا  یب  وا  هب  دـنوادخ  هک  یـسک  َساَّنلا ؛ يِدـْیأ  ِیف  اّـمَع  َسْأَْـیلا  َقَزَر  ْنَم  ینِْغلا  َلاـن  »
،ص 104،ح 1845) مکحلا ررغ  «. ) . تسا هدیسر  انغ  تقیقح  هب  ، هدومرف

هدرک رکذ  « سانلا نع  ءانغتسالا  » ناونع تحت  یباب  یفاک  فیرش  باتک  رد  هللا  همحر  ینیلک  هک  دراد  تیمها  يا  هزادنا  هب  هلئسم  نیا 
هدمآ مالسلا  هیلع  داجس  ماما  زا  یثیدح  رد  هلمج  زا  ؛ تسا هدرک  لقن  مالسلا  مهیلع  موصعم  همئا  زا  هنیمز  نیا  رد  يرایـسب  تایاور  و 

: تسا

ِیف َّلَـج  َّزَع َو  ِهَّللا  َیلِإ  ُهَْرمَأ  َّدَر  ٍءْیَـش َو  ِیف  َساَّنلا  ُجْرَی  َْمل  ْنَم  ِساَّنلا َو  يِدـْیَأ  ِیف  اَّمَع  ِعَمَّطلا  ِعْطَق  ِیف  َعَـمَتْجا  ِدَـق  ُهَّلُک  َْریَْخلا  ُْتیَأَر  »
مدـید و تسا  مدرم  تسد  رد  هچنآ  هب  ندـیزرون  عمط  رد  ار  اه  یکین  مامت  ٍءْیَـش ؛ ِّلُک  ِیف  َُهل  َّلَـج  َّزَع َو  ُهَّللا  َباَجَتْـسا  ِهِرُومُأ  ِعیِمَج 

یمرب زیچ  همه  رد  ار  وا  هتـساوخ  ادـخ  دراذـگاو  لاعتم  يادـخ  هب  روما  عیمج  رد  ار  دوخ  راک  دـنک و  مدرم  زا  دـیما  عطق  هک  یـسک 
 ( ،ج 2،ص 148،ح 3 یفاک «. ). دروآ

: میناوخ یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يرگید  ثیدح  رد 

َّلَج َّزَع َو  ُهَّللا  َِملَع  اَذِإَف  ِهَّللا  َدـْنِع  اَّلِإ  ٌءاَجَر  َُهل  ُنوُکَی  ْمِهِّلُک َو ال  ِساَّنلا  َنِم  ْسَْأیَْیلَف  ُهاَطْعَأ  اَّلِإ  ًاْئیَـش  ُهَّبَر  َلَأْـسَی  ـال  ْنَأ  ْمُکُدَـحَأ  َداَرَأ  اَذِإ  »
وا هب  هک  نیا  رگم  دـهاوخن  ادـخ  زا  يزیچ  هک  دـنک  یم  هدارا  امـش  زا  یـسک  هاـگره  ُهاَـطْعَأ ؛ اَّلِإ  ًاْئیَـش  َهَّللا  ِلَأْـسَی  َْمل  ِِهْبلَق  ْنـِم  َکـِلَذ 
وا بلق  رد  ار  یتلاح  نینچ  دنوادخ  هاگره.دشاب  ادخ  هب  اهنت  شدیما  دنک و  یـشوپ  مشچ  تسا  مدرم  همه  تسد  رد  هچنآ  زا  ، دـهدب

 ( ،ح 2 نامه «. ) . دهد یم  وا  هب  دهاوخب  ادخ  زا  هچره  دنیبب 

هب زین  هدیـسر  نانوی  يامکح  زا  هک  یمیدـق  راـثآ  رد  هک  تسا  راکـشآ  يردـق  هب  ، لـقن رب  هوـالع  لـقع  رظن  زا  عوضوم  نیا  تیمها 
تاـحوتف درک و  حـتف  ار  ناریا  هک  نآ  زا  سپ  ردنکـسا  :» تسا نژوـید  ردنکـسا و  فورعم  ناتـساد  هلمج  زا  ؛ تـسا سکعنم  یبوـخ 

.دندرک عضاوت  شنرک و  شلباقم  رد  دندمآ  همه  ، دش شبیصن  يدایز 
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مه وا.تفر  نابایب  رد  نژوید  غارس.نژوید  غارس  میور  یم  ام  تفگ  ، درواین تقاط  ردنکسا  لد  رخآ.درکن  انتعا  وا  هب  دماین و  نژوید 
یمک وا  دش  دـنلب  هریغ  اه و  بسا  يادـص  رـس و  هک  اه  یکیدزن  نآ.دـمآ  یم  ردنکـسا.دوب  هتفرگ  باتفآ  ماّمح  اه  يزورما  لوق  هب 

داتـسیا و اج  نامه.دیـسر  شرـس  يالاب  بسا  اب  ردنکـسا  هک  یتقو  اـت  دـیباوخ  هبترمود  ، درکن اـنتعا  رگید  درک و  یهاـگن  ، دـش دـنلب 
زیچ کی  طقف  : تفگ.هاوخب نم  زا  يزیچ  : تفگ وا  هب  ردنکـسا  رخآ  رد.داد  باوج  وا  دز و  فرح  وا  اب  هملک  هس  ود.وش  دـنلب  : تفگ

باتفآ يولج  یتخادنا و  هیاس  يدـمآ  ، مدوب هتفرگ  باتفآ  اج  نیا  نم  ، نک مک  نم  رـس  زا  ار  تا  هیاس  : تفگ هچ ؟ : تفگ.مهاوخ یم 
.یتفرگ ار 

! تسپ ردق  نیا  ینعی  مدآ  يریقح ! مدآ  بجع  ، دوب یتسپ  مدآ  بجع  : دنتفگ نارس  ، تشگرب شدوخ  هاپس  نارس  اب  ردنکـسا  هک  یتقو 
«. دوب هدش  درخ  نژوید  حور  لباقم  رد  ردنکسا  یلو  ؛ دهاوخب زیچ  همه  تسناوت  یم  وا  هدروآ ، ور  وا  هب  ملاع  تلود 

همالع موحرم  ار  ناتـساد  نیا  «. ) . مشاب نژوید  متـشاد  تسود  مدوبن  ردنکـسا  رگا  :» تفگ ، تسا هدنام  خیرات  رد  هک  هتفگ  يا  هلمج 
ج (، يوبن هریس   ) يرهطم دیهش  داتسا  راثآ  هعومجم  هلمج  زا  ؛ تسا هدروآ  دوخ  ياه  ینارنخـس  اه و  باتک  زا  دروم  دنچ  رد  يرهطم 

 ( 16،ص 90

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said: “The biggest wealth is that one should not have an eye on
.” what others possess

534 ص :

اهشزرا ّدض  مدرم و  تخانش  : 343 تمکح

هراشا

توص
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ُهّللا َمَصَع  نَم  ّالِإ  َنُولوُخدَم  َنوُصوُقنَم  ُساّنلا  ٌهَنیِهَر َو  تَبَـسَک  اِمب  ٍسفَن  ّلُکَو  ٌهُّولبَم  ُِرئاَرّـسلا  ٌهَظوُفحَم َو  ُلیِواَقَألا  مالـسلا  هیلع  َلاَق  َو 
ُهَظّحللا َو ُهُؤَکنَت  ًادوُع  مُُهبَلصَأ  ُداَکَی  ُطخّـسلا َو  یَـضّرلا َو  ِِهیأَر  ِلضَف  نَع  ُهّدُرَی  ًایأَر  مُُهلَـضفَأ  ُداَکَی  ٌفّلَکَتُم  مُُهبیُِجم  ٌّتنَعَتُم َو  مُُهِلئاَس 

ُهَدِحاَولا ُهَِملَکلا  ُُهلیِحَتسَت 

اه همجرت 

یتشد
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شیوخ لامعا  ورگ  رد  یـسک  ره  و  راکـشآ ، اه  ناهن  و  دوش ، یم  يرادهگن  اهراتفگ  دومرف : وا ، رب  ادـخ  دورد  و  یملع ) یـسایس ، )
هب نایوگخساپ  و  رازآ ، مدرم  ناشناگدننک  تساوخ  رد  درادهگن ، ادخ  هک  ار  نآ  زج  دنیاه  تفآ  اهدوبمک و  راتفرگ  مدرم  و  تسا ، 

.ددرگ و یم  زاب  دوخ  يأر  زا  یمـشخ  ای  يدونـشخ  كدنا  اب  تسا  رترب  همه  زا  هشیدنا  رد  هک  سک  نآ  و  دنراچد ،  جنر  تمحز و 
 . دزاس نوگرگد  ار  وا  يا  هملک  ای  دوش  تحاران  یهاگن  مین  زا  تسا  رتراوتسا  همه  زا  هک  سک  نآ 

يدیهش

نآ زج  رامیب ، لقع و  صقان  مدرم  و  راتفرگ .» هدرک  هچنادـب  سفن  ره   » و راکـشآ ،» اه  هتفهن   » و تسا » راد  هگن  دزن  هدرپس  اـهراتفگ  »
هک دوـب  دـناد ، رتـهب  ییار  هک  نآ  .راـتفگ  رد  فـلکت  هب  ناـش  هدـنهد  خـساپ  رازآ و  مدرم  ناـش  هدنـسرپ  .راد  هگن  تسادـخ  هـک  ار 

«. دراد نوگرگد  ار  يو  يا  هملک  ای  درازایب  یهاگن  مین  زا  تسا  رتراوتسا  همه  زا  هک  نآ  و  دنادرگب ، ار  يو  یمشخ  ای  يدونشخ 

یلیبدرا

هدرک صقان  نامدرم  تسا و  ورگ  رد  هدرک  بسک  هچ  نآ  هب  یسفن  ره  تسا و  هدش  هدومزآ  دیاقع  دنا و  هدش  هتـشاد  هاگن  اهراتفگ 
هدنیوج ّتلز  ناشیا  هدننک  لاؤس  ار  وا  تسا  هتـشاد  هگن  هک  یـسک  رگم  ناشیا  لوقع  رد  تسا  هدش  هدرک  لخاد  بویعم  دنا و  هدش 

وا هشیدـنا  یتداـیز  ار  وا  دراد  زاـب  هشیدـناب  ناـشیا  نیرت  لـضاف  هک  تسکیدزن  تسا  هدنـشک  جـنر  ناـشیا  هدـنهد  باوـج  تـسا و 
هاگن کی  دزاس  ریغتم  دـناسر و  تیاکن  تخرد  بوچب  ناشیا  نیرتخـس  هک  دـشاب  کیدزن  رگید و  يراک  رب  وا  مشخ  يدونـشوخ و 

دشاب سفن  ادخ  ياضر  ریغب  وا  ندرک 

یتیآ

.هدرک هک  تسا  يراک  ورگ  رد  سک  ره  هتشگ و  راکشآ  اهزار  هدش و  هتشون  اه  هتفگ  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

فّلکت هب  دهد  یم  خساپ  هکنآ  دراد و  رازآ  دصق  دسرپ ، یم  هکنآ  .دراد  ناما  رد  شیادخ  هکنآ  رگم  نابویعم ، دنا و  ناصقان  مدرم ،
.دهد

یم رت  تخس  رترادیاپ و  همه  زا  هکنآ  .دراد  فرصنم  شا  هشیدنا  زا  شنارگید  مشخ  ای  يدونـشخ  تسا ، رترب  هشیدنا  هک  ار  یـسک 
.دوش نوگرگد  نخس  کی  هب  ای  ددرگ  هدرزآ  یهاگن  مین  زا  اسب  دیامن ،

نایراصنا

تـسا دوخ  لامعا  ورگ  رد  یـسک  ره  و  تسا ، هدـش  هدومزآ  اه  نطاب  مامت  ،و  ظوفحم ادـخ  دزن  اه  هتفگ  همه  : دومرف ترـضح  نآ  و 
نتفگ باوج  رد  ناشناگدنهد  خساپ  ،و  رازآ مدرم  ناشناگدنـسرپ  ، هدرک ظفح  ار  وا  ادخ  هک  یـسک  زج  دـنبیع  راچد  صقان و  مدرم  .
هملک ای  یهاگن  ار  اهنآ  نیرتراوتـسا  ،و  دنادرگ یم  زاب  وکین  يأر  زا  بضغ  يدونـشخ و  يأر  رد  ار  نانآ  نیرترب   ، دـنا فّلکت  راچد 

 . دزاس یم  نوگرگد  يا 

اه حرش 
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يدنوار

اهفرعت و اهوالب  و  لامعالا ، نم  یفخا  ام  اهریغ و  تاینلا و  دـئاقعلا و و  نم  بولقلا  یفرـسا  اـم  رئارـسلاف  هربتخم  يا  هولبم  رئارـسلا  و 
موی  ) یلاعت هلوق  نع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  تلاس  لاق : لبج  نب  ذاعم  نع  .ثبخ و  اـم  اـهنم و  باـط  اـم  نیب  زییمتلا  و  اهحفـصت ،

ءوضولا مایصلا و  هاکزلا و  هالصلا و  نم  مکلامعا  یه  مکرئارس  لاقف : همایقلا ؟ موی  دابعلا  اهب  یلبت  یتلا  رئارسلا  هذه  ام  رئارسلا ) یلبت 
مل تاض و  و  لاق : ءاش  نا  لصی و  مل  تیلـص و  لاق : ءاش  ناف  هیفخ ، رئارـس  اهلک  لامعالا  نال  ضورفم ، لک  هباـنجلا و  نم  لـسغلا  و 

نوصوقنم .هللا و  همـصع  نم  الا  لغدلا  مهیف  يا  نولوخدم  سانلا  و  لغد ، يا  لخد  هلقع  یف  يا : لوخدـم  وهف  نالف  لخد  .اضوتی و 
یف مشجتم  يا  فـلکتم  مهبیجم  .مثـالا و  وـه  تنعلا و  نم  مثاـتم ، يا  تنعتم  مهلئاـس  .بیعلا و  یه  هصیقنلا و  مـهیف  و  نوـبیعم ، يا 
.هقح عفدی  دحا  یلع  طخـس  اذا  و  هلاحم ، لبقی  دـحا  نع  یـضر  اذا  هناب  اننامز  لضافا  فصو  مث  .هملع  هلقل  هعم  ءافـش  ام ال  باوجلا 

اهترـشق و اذا  هحرقلا ، تاکن  نم  هظحللا ، هاکنت  یتح  یـش ء  لقاب  ریغتی  مدقلا  تباث  يا  دوعلا  بلـص  هناب  اموسوم  ناک  نم  و  لاق : مث 
مثالا ءازج  ماثالا  نا  نورـسفملا  لاق  امنا  امثا و  يا  اـماثا ، هب  لـمتحا  .باـجا و  ینعمب  باجتـساک  هلیحت  ینعمب  هلیحتـست  .اـهتیمدا و 
هماقا فاضملا و  فذـح  یلع  هنا  نع  اولفغف  مثالا ، ءازج  يا : اماثا ) قلی   ) یلاعت هلوقل  ریـسفتلا  یف  اولاق  نیققحملا  ءاملعلا  اوار  مهنـال 

.هماقم هیلا  فاضملا 

يردیک

مـالکب باوجلا  یف  یتاـی  يا  فلکتم : مهبیجم  .هصیقن و  وذ  نوصوقنم : .بیع  لـخد و  وذ  نولوخدـم : .هربتخم  يا  هولبم : رئارـسلا  و 
.الطاب وا  اقح  ناک  ءاوس  هب  یـضری  وا  مصخلا  هب  رکنی  امب  نایتالا  یف  دـهتجی  وا  ملعلا  یف  هتعاضب  هلقل  ناقتا  ناقیا و  نع  قداص  ریغ 

.باجا ینعمب  باجتساک  هلیحی  يا  هلیحتسی : هیمدت ، هرشقت و  هاکنت : و 

مثیم نبا 

، ار وا  دنک  یم  نوگرگد  هلیحتـست : دـنک ، یم  رثا  نآ  رد  هوکنت : تسا ، یـصقن  يرامیب و  شلقع  رد  هک  یـسک  لخدـم : لوخدـم و 
ار نآ  رگم  بویعم ، دنـصقان و  مدرم  و  هنیهر ) تبـسک  امب  سفن  لک   ) هدیدرگ و راکـشآ  ناهن  ياهزار  و  هدش ، يرادهگن  نانخـس  )
، دشیدنا یم  رتهب  همه  زا  هک  نآ  تسا ، تمحز  جنر و  رد  هدنهد  خساپ  تسوختـشرد و  دـنک ، یم  لاوس  هک  نآ  دراد  هگن  ادـخ  هک 
هب هار  زا  ار  وا  هاگن  کی  تسا ، رتراوتـسا  همه  زا  شلقع  هک  نآ  و  دنادرگ ، یم  زاب  حیحـص  هشیدنا ي  زا  ار  وا  مشخ ، يدونـشوخ و 

ناگدنونش تسخن  تسا ، هظعوم  ماقم  رد  مالسلا ) هیلع   ) ماما نانخس  زا  شخب  نیا  .دزاس  نوگرگد  ار  وا  لاح  هملک  کی  و  درب ، رد 
هب ار  دوخ  ادخ  تعاط  هار  رد  نانآ  هک  يدراوم  رد  تسا ، راکـشآ  اهنآ  یناهن  ياهزار  ظوفحم و  ناشیاه  هتفگ  هک  هدرک  هظعوم  ار 

ربمایپ زا  هک  دنا  هدرک  لقن  لبج  نب  ذاعم  زا  .تسا  هدیـشوپ  نآ  ریاظن  اهتین و  دیاقع و  زا  اهلد  رد  هچنآ  رئارـس : .دنا  هتخادـنا  تمحز 
، دـنوش یم  راکـشآ  تمایق  زور  هک  يرارـسا  نیا  مدیـسرپ : رئارـسلا  یلبت  موی  یلاعت : يادـخ  لوق  هراـبرد ي  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )

تـسا تابجاو  زا  یبجاو  ره  تبانج و  لسغ  وضو ، تاکز ، هزور ، زامن ، زا  امـش  لامعا  نامه  امـش  ناهن  ياـهزار  دومرف : دنتـسیچ ؟
رگا و  هدـناوخن ، هک  یتروص  رد  مدـناوخ  زامن  دـیوگ : یم  دـهاوخب ، صخـش  رگا  سپ  دـنا ، یناهنپ  ياهزار  لامع  نیا  همه ي  اریز 

ور نآ  زا  تسا  هدروآ  سفن  يارب  هراعتـسا  ار  هنیهر ، هملک : .تسا  هتفرگن  وضو  هک  یتروص  رد  ما  هتفرگ  وضو  دـیوگ  یم  دـهاوخب 
وا ربارب  رد  هک  یلام  هب  هدـنریگ  هورگ  هک  يروطنامه  دوش و  یم  بکترم  هک  تسا  یتشز  لامعا  هب  یکتم  یناـهنپ  روط  هب  سفن  هک 
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تین تسرد و  نخس  هب  نداد  هجوت  مالـسلا ) هیلع   ) ماما دوصقم  .تسا  دیجم  نآرق  تایآ  زا  ترابع  نیا  .تسا و  یکتم  هتفرگ ، رارق 
ناربج ار  اهنآ  باستکا  هار  زا  ات  دراد  زاین  هک  ناسنا  یعیبط  ياهیتساک  رب  تسا  هداد  هجوت  هاگنآ  .تسا  هتـسیاش  لامعا  ماجنا  ریخ و 

راوازـس هک  تسا  يدـح  زا  نوریب  وا  شـسرپ  هک  نیا  رب  تسا  هدرک  فیـصوت  ار  مدرم  هدـننک ي  لاوـس  مالـسلا ) هـیلع   ) ماـما .دـنک 
رطاخ هب  هدومن  نتفگ  خـساپ  رد  تمحز  هب  فیـصوت  ار  هدـنهد  خـساپ  و  یهاگآ ، هن  تسا  شیاـمزآ  وا  فدـه  اریز  تسا ، شـسرپ 
ثعاب دوش  یم  ادیپ  وا  رد  هک  یمـشخ  ای  يدونـشوخ ، تسا  نکمم  دشیدنا  یم  رتهب  همه  زا  هک  نآ  تسا  هدومرف  و  شـشناد ، یمک 

ادخ هار  رد  ینعی  تسا  رتراوتـسا  همه  زا  هک  نآ  دـناد و  یم  نامه  رد  ار  تحلـصم  هک  نیا  نیع  رد  ددرگ ، زاب  شا  هشیدـنا  زا  دوش 
تحت ار  وا  درگن  یم  وا  رب  تبیه  رظن  اب  هک  یـسک  ینعی  دـنک ، یم  رثا  وا  رد  هاگن  کـی  تسا ، رتدـنمورین  وا  تعاـط  رد  رتهوتـسن و 

زا دوصقم  هک  تسا  نکمم  و  دوش ! یم  فرحنم  قح  هار  زا  هجیتن  رد  دزاس و  یم  نوگرگد  ار  وا  هملک  کی  و  دـهد ، یم  رارق  ریثاـت 
.دنناوخ یم  ار  وا  ایند  ياهتذل  ایند و  هب  هک  دشاب  یناسک  بناج  زا  هملک ، کی  هاگن و  کی 

دیدحلا یبا 

ُهَّللا َمَصَع  ْنَم  َّالِإ  َنُولوُخْدَم  َنوُصوُْقنَم  ُساَّنلا  ٌهَنیِهَر َو  ْتَبَـسَک  اَِمب  ٍسْفَن  ُّلُک  ٌهَُّوْلبَم َو  ُِرئاَرَّسلا  ٌهَظوُفْحَم َو  ُلیِواَقَْألا  مالـسلا  هیلع  َلاَق  َو 
[ اَضِّرلَا  ] ِِهیْأَر ِلْضَف  ْنَع  ُهُّدُرَی  ًایْأَر  ْمُُهلَْضفَأ  ُداَکَی  ٌفِّلَکَتُم  ْمُُهبیُِجم  ٌتِّنَعَتُم َو  ْمُُهِلئاَس 

 . ُهَدِحاَْولا ُهَِملَْکلا  ُُهلیِحَتْسَت  ُهَظْحَّللا َو  ُهُؤَْکنَت  ًادوُع  ْمُُهبَلْصَأ  ُداَکَی  ُطْخُّسلا َو  یَضِّرلَا َو 

اهحفـصت و اهفرعت و  اهؤالب  اضیأ و  حراوجلا  لامعأ  نم  یفخی  ام  اهریغ و  دئاقعلا و  تاینلا و  نم  بولقلا  یف  رـسأ  ام  انهاه  رئارـسلا 
.ثبخ ام  اهنم و  باط  ام  نیب  زییمتلا 

اهنع ذـئموی  کنإ  ُِرئارَّسلا  یَْلُبت  َمْوَی  بح  هریرـس  اشحلا  بلقلا و  رمـضم  یف  اهل  یلبتـس  لاق  امل  صوحألل  زیزعلا  دـبع  نب  رمع  لاق  و 
 . لوغشمل

فلکتم مهبیجم  مومذم و  هجولا  اذه  یلع  لاؤسلا  اتنعت و  لأسی  مهلئاس  لاق  مث  نیموصعملا  الإ  صقنلا  مهمع  دـق  لاقف  سانلا  رکذ ع 
مهدشأ يأ  ادوع  مهبلصأ  داکی  يوهلا و  نوعبتی  يأ  هیأر  لضف  نع  هدری  يرخأ  هطخـس  هرات و  هاضر  داکی  ایأر  مهلـضفأ  باوجلل و 

.الامتحا

.اهرشقتف ءیشب  اهتمدص  اذإ  هحرقلا  تأکن  هظحللا  هؤکنت  و 

هوهشلا یعاود  نوعیطم  مهنأ  نولتلا و  بلقتلا و  هعرسب  مهفصی  هعبط  یـضتقم  نع  هریغت  هلیحت و  يأ  هدحاولا  هملکلا  هلیحتـست  لاق و 
ظلغ يأ  لسعلا  ظلغتسا  اریثک  ءاج  دق  لعف  ینعمب  لعفتسا  بضغلا و  و 

یناشاک

هیدل الا  لوق  نم  ظفلی  ام  : ) یلاعت هلوقک  لامعا  فیاحص  رد  تسا  هدش  هتشاد  هاگن  اهراتفگ  هظوفحم ) لیواقالا  مالسلا : هیلع  لاق  (و 
دشاب نیا  دارم  هک  دوب  دناوت  یم  تمایق و  زور  رد  هدش  هدیسرپ  تسا و  هدش  هدومزآ  تاین  دیاقع و  و  هولبم ) رئارسلا  و  ( ) دیتع بیقر 
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ریارس فالخ  هب  .رگیدکی  زا  نآ  يدر  دیج و  رش و  ریخ و  دوش و  یم  زیمتم  دندرگ و  یم  ظوفحم  دندش  عومسم  هاگره  لیواقا  هک 
درک بسک  هچنآ  هب  یسفن  ره  و  هنیهر ) تبـسک  امب  سفن  لک  و   ) رایتخا هب  الا  نآ  بیطو  ثیبخ  حبق و  نسح و  دوش  یمن  زیمتم  هک 
هدرک لخاد  و  نولوخدـم )  ) بویعم دـنا و  هدـش  هدرک  صقان  نامدرم  و  نوصوقنم ) ساـنلا  و   ) راـتفرگ تسا و  ورگ  رد  تخودـنا  و 

مهلئاس  ) راگدیرفآ ترضح  ار  وا  تسا  هتشاد  هاگن  هک  یـسک  رگم  هللا ) مصع  نم  الا   ) رایـسب بیع  تلع و  ناشیا  لوقع  رد  دنا  هدش 
هدنـشک جنر  ناشیا  هدنهد  باوج  و  فلکتم ) مهبیجم  و   ) هدننک بلط  ریغ  ياطخ  تسا و  هدنیوج  تلذ  ناشیا  هدـننک  لاوس  تنعتم )

زاب هیار ) لضف  نع  هدری   ) هشیدنا هب  ناشیا  نیرت  لضاف  هک  دشاب  کیدزن  ایار ) مهلضفا  داکی   ) دشابن عقاو  قباطم  هک  يزیچ  رد  تسا 
زا هن  باوج  هب  وا  نایتا  ینعی  رگید  يراک  رب  وا  مشخ  و  طخـسلا ) و   ) يراک هب  وا  يدونـشخ  اضرلا )  ) وا هشیدـنا  لـضف  زا  ار  وا  دراد 
ای مصخ  وا  هب  دوش  عفدـنم  هک  دـیامن  یعـس  دـیآ و  بضغ  رد  شناد ، رد  تعاـضب  تلق  تهج  هب  هکلب  دـشاب ، ناـقتا  ناـقیا و  يور 
هب ناشیا  نیرت  تخـس  هک  دشاب  کیدزن  و  ادوع ) مهبلـصا  داکی  و   ) وا نابز  رب  دوش  يراج  هک  عقاو  ریغ  لطاب و  ره  هب  ددرگ  یـضار 
ریغ هب  وا  هب  ندرک  هاگن  کی  ار  وا  دزاس  ریغتم  وا و  رد  دـنک  ریثات  هظحللا ) هاـکنت   ) نید رد  ناـشیا  نیرتراوتـسا  ینعی  .تخرد  بوچ 

.ایند ياوهتسا  سفن و  يوزرآ  رس  زا  دوش  رداص  هملک  کی  ار  وا  دنادرگب  دوخ  لاح  زا  و  هدحاولا ) هملکلا  هلیحتست  و   ) ادخ ياضر 

یلمآ

ینیوزق

ياه هدیـشوپ  و  دـیتع ) بیقر  هیدـل  الا  لوق  نم  ظفلی  ام  یلاعت : هلوقک   ) لامعا فیاحـص  رب  تسا  هدـش  هتـشاد  هاگن  اهراتفگ  دومرف :
ادیپ نآ  باوصان  باوص و  لیواقا  رد  نوچ  رئارـسلا ) یلبت  موی  یلاعت : لاق   ) هتـشگ ادیپ  نآ  شغیب  شغ و  هدش و  هدرک  ناحتما  اهتین 

بـسک هچنآ  هب  یـسفن  ره  و  هولبم )  ) دومرف ددرگن  شاف  ادـیپ و  ناحتما  هب  زج  نآ  تلاح  نوچ  رئارـس  اما  و  هظوفحم )  ) تفگ دـشاب 
بویعم و ینعی  .دنـصوقنم  نامدرم  .دشکب و  دـیاب  نآ  يازج  دـیوگب و  دـیاب  نآ  باوج  تسا  دـنب  ياپ  تسا و  ورگ  رد  تسا  هدرک 

يادـخ هک  ار  نآ  رگم  هدومن ، تلخادـم  ناشیا  روما  رد  للخ  تلع و  هدیـسر و  تفآ  ار  ناشیا  لقع  دـنلوخدم  هدـش و  هدرک  صقان 
.دشاب و معا  هک  دیاش  تسا و  دارم  مولع  رد  لاوس  ابلاغ  .تسا  هدنزادنا  جـنر  تنع و  رد  ناشیا  هدـننک  لاوس  .ددرگ  مصاع  لجوزع 

.دیاین زجاع  باوج  چیه  زا  هک  دهاوخ  یم  دزاس و  یم  رهاظ  یفیلکت  هب  دوخ  زا  درادن  هک  میلع  تسا  فلکتم  ناشیا  هدـنهد  باوج 
زا ددرگ  دونـشخ  نوچ  ینعی  .وا  مشخ  يدونـشخ و  وا  يار  باوص  لضف و  زا  دـنادرگرب  يار  رد  ار  ناشیا  نیرتلـضاف  تسا  کیدزن 

رگا دـشوپب و  نآ  للخ  بیع و  دراد  اضر  هچنآ  دزاس  رهاظ  لیم  فیح و  دـنادرگب و  باوص  يار  دریگ  مشخ  ای  یبلطم  زا  اـی  یـسک 
نیرتراوتـسا هک  تسا  کیدزن  ینعی و  .تسا  لقع  يار و  يراوتـسا  زا  تیانک  دوع ) تبالـص   ) .دنیب نآ  رد  هدوبن  بیع  تسا  طخاس 

لاح زا  ار  وا  هملک  کی  و  دشارخب ، ار  وا  سفن  تزع  يار و  تناتم  هرهچ  و  دناسر ، ررـض  وا  رد  یندرک  رظن  لقع  سفن و  رد  ناشیا 
هب دراد  نیتم  لقع  تسا و  عینم  يوق و  هک  ار  یـصخش  برع  دنادرگ  دساف  وا  رب  باوص  يار  و  دناشوپب ، وا  لقع  دنادرگب و  شیوخ 

هتدجوف هدوع  تمجع   ) دـنیوگ .ندرک  ناوتن  ورف  وا  بوچ  رب  نادـند  ینعی  مجعلاب ) هدوع  نیلیام   ) دـیوگ .دـنک  حدـم  دوع  تبالص 
تسـس و هن  دوب  سفنلازیزع  نیتـم و  راوتـسا و  مدومزآ  ار  وا  هکنآ  دارم  .مرن  هن  دوب  تخـس  مداـهن  وا  بوـچ  رب  نادـند  ینعی  اـبلص )

هچنانچ تسا  یئوخمرن  زا  هیانک  دنک  حدم  دوع ) نیل   ) هب هک  دشاب  ینعم  نیا  هب  مه  دعقمک ) مجعملا  بلص  لجر   ) دنیوگ فیعض و 
تیدـعف ءربت  نا  لبق  اهرـشق  عنمک  اهاکن  هحرقلا و  یکن   ) دـنیوگ و  هناصغا ) تفثک  هدوع  نال  نم   ) تشذـگ ترـضح  نآ  مالک  رد 

دیناسر و لتق  تحارج و  مخز و  ار  نمـشد  ینعی  هیف ) ودـعلا و  یکن   ) دـنیوگ .تخاس و  شیر  دـنکب و  مخز  تسوپ  ینعی  هزمهلاب )
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دنک روسان  وا  شیر  زاس و  دساف  ار  وا  لقع  يار و  ینتـسرگن  افایـضالا ) مرکت  يدـعلا و  یکنت  : ) تفگ رعاش  تسنآ  ردـصم  تیاکن 
.ددرگب لاح  زا  دورب و  ياج  زا  هملک  کی  هب  نینچمه  دروشب و  شلقع  دبنجب و  ياج  زا  شسفن 

یجیهال

مصع نم  الا  نولوخدم  نوصوقنم  سانلا  و  هنیهر ) تبـسک  امب  سفن  لک   ) هولبم و رئارـسلا  هظوفحم و  لیواقالا  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
هظحللا هوکنت  ادوع  مهبلصا  داکی  طخـسلا و  اضرلا و  هیار  لضف  نع  هدری  ایار  مهلـضفا  داکی  فلکتم ، مهبیجم  تنعتم و  مهلئاس  هللا ،

اهتین تسا و  لامعا  هدنسیون ي  هکئالم ي  هدش ي  هتشاد  هاگن  اهراتفگ  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .هدحاولا » هملکلا  هلیحتـست  و 
دنبویعم نامدرم  تیـصعم و  تعاط و  زا  تسا ) هدرک  بسک  هک  يزیچ  هب  تسا  ورگ  یـسفن  ره   ) تسا و رادرک  هب  هدش ي  شیامزآ 

باوج ندرک و  حاحلا  ببس  هب  تسا  هدنناسر  تیذا  ناشیا  هدننک ي  لاوس  تسا ، هتشاد  هاگن  ار  وا  ادخ  هک  یـسک  رگم  دننونجم ، و 
یبوخ زا  ار  وا  درادزاب  ریبدت ، يار و  رد  ار  ناشیا  نیرتهب  هک  تسا  کیدزن  نداد ، باوج  رد  تسا  هدنرب  تقـشم  ناشیا  هدـنیوگ ي 

وا رد  دـنک  ریثات  تعیبط ، يور  زا  ناشیا  زا  رت  تخـس  هک  تسا  کـیدزن  یـسک و  زا  نتـشاد  مشخ  يزیچ و  زا  ندوب  دونـشخ  شیار 
.یسک اب  نتفگ  نخس  هملک  کی  ار  وا  دنادرگب  یلاح  هب  یلاح  زا  یسک و  هب  مشچ  هشوگ ي  هب  ندرک  هاگن  کی 

ییوخ

: هغللا

.دجنملا هداقتعا - هیأر و  يأ  نالف ، لوق  اذه  لاقی : تاداقتعالا  ءارالا و  ظفل ، ّلک  وأ  مالکلا  لیواقأ : جج  لاوقأ  ج  لوقلا :) )

: ینعملا

رّوصف باملل  بّهأتلا  مدـع  لاحلا و  ءوس  نم  هیلع  وه  اـم  هبقاـعلا و  نم  ناـسنالا  رظتنی  اـم  هغیلبلا  هظعوملا  هذـه  یف  مالّـسلا  هیلع  نیب 
: ثالث لمج  یف  هتبقاع 

.فرح اهنم  طقسی  ءیش و ال  اهنم  ّذشی  هَّللا ال  دنع  هباتک  یف  هظوفحم  ءارالا  ظافلألا و  نم  هلاوقأ  ّلک  - 1

.هَّللا دنع  هتبساحم  دنع  هفوشکم  اهنع و  هصوحفم  هب  هّوفتی  مل  یّتلا  ایاونلا  دصاقملا و  نم  هتریرس  یف  ام  ّلک  - 2

هرفغملا و هبوتلاـب و  اـّلإ  ساـّنلا  ّقـح  وأ  هَّللا  ّقـحب  ّسمت  تناـک  اذإ  اـهنع  هل  كاـکف  ـال  و  هلاوـقأ ، هلاـمعأب و  هنوـهرم  سفن  ّلـک  - 3
یف ساّنلا  طبختی  فیک  اذه  یلعف  ّهنأ : وه  لئاس و  لاؤس  نع  باوج  ّهنأک  خلإ - نوصوقنم ) ساّنلا  و   ) مالّـسلا هیلع  هلوق  .كرادـتلا و 

قـالخألاب نولتبم  و  مهلوقع ، یف  نولوخدـم  و  مهرعاـشم ، یف  نوصوقنم  مهنأ  هلوقب : باـجأف  یّتـش ؟ حاوـن  نم  مثاـملا  یـصاعملا و 
نکر یلإ  نوئجلی  و ال  عّنـصتلا ، فّلکتلا و  هجو  یلع  ملع  ریغب  لاوئـسلا  نع  نوبیجی  و  ّتنعتلا ، هجو  یلع  لاؤسلل  نوضّرعتی  همیمّذـلا 

هاجلا و يوذل  هذفان  هرظن  مهنع  اهبلـسی  مهتاضرم ، مهطخـسل و  هعبات  مهئاوهأ و  یلع  هئکّتم  مهؤارآ  لب  ّلدتـسم ، تباث  يأر  قیثو و 
.نکاسملا ءانب  لاملا و  عمج  مهّمه  و  مهلامآ ، عمطم  وه  نم  ذوفنلا و  يوذل  دیعو  وأ  دعو  هملک  اهبلقی  لاملا و 
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: همجرتلا

مدرم تسا » دوخ  رادرک  ورگ  سک  ره   » تسا و یـسرزاب  دروم  نورد  ياهزار  اهداهن و  همه  و  تسا ، یناگیاب  اه  هتفگ  همه  دومرف :
هدنهد خـساپ  و  تسا ، نداد  رازآ  شروظنم  نانآ  هدـننک  شـسرپ  دـنک ، ظفح  شیادـخ  هک  یـسک  رگم  دـنلقعلا  صقان  رظن و  هاتوک 

و ددرگیمرب ، دوخ  يأر  زا  مشخ  اـضر و  يور  زا  اـسب  تسا  رتکریز  نز و  يأر  ناـنآ  ناـیم  رد  هکنآ  نتفگ ، قحاـن  شدوصقم  ناـنآ 
ای دیون  هملک  کی  اب  دشک و  یم  تسد  هدـیقع  زا  دزاب و  یم  ار  دوخ  دـنت  رظن  کی  اب  تسا  باسحب  رت  مدـق  تباث  رتاجرباپ و  هکنآ 

.دوش یم  ضوع  دیدهت 

تسا زورفا  بش  مرک  هچ  نایع  رادنپ  *** تسا ظوفحم  ادخ  دزن  همه  راتفگ 

دشاپ یم  کمن  دوخ  ياذغ  يور  رب  *** دشابیم دوخ  هدرک  ورگ  سک  ره 

درادیم هگن  شدوخ  ادخ  هکنآ  زج  *** درخ هتخپان  دنصقان و  همه  مدرم 

بیصن رهب و  یب  ملع  دوخ ز  خساپ  رد  *** بیجم رازآ  يارب  یلو  دنسرپ 

تانب دننام  مشخ  اضر و  لابند  *** تابث نیکمت و  دقاف و  همه  يأر  رد 

نامیا ساسأ  دنز  مهب  هلمج  کی  *** نالی بلق  درد  رب  دنت  کمشچ  کی 

يرتشوش

هب سوسوت  ام  ملعن  ناسنالا و  انقلخ  دـقل  و  ( ) هظوفحم لیواقالا   … ( ) مهفالتخا و سانلا و  صقن  یف  نورـشعلا - سداسلا و  لصفلا  )
نع نایقلتملا  یقلتی  ذا  دـیرولا  لبح  نم  هیلا  برقا  نحن  و  مهفالتخا و ) …  سانلا و  صقن  یف  نورـشعلا - سداسلا و  لـصفلا   ) هسفن
یف خفن  دیحت و  هنم  تنک  ام  کلذ  قحلاب  توملا  هرکـس  تءاج  دیتع و  بیقر  هیدل  الا  لوق  نم  ظفلی  ام  دـیعق  لامـشلا  نع  نیمیلا و 

مویلا كرصبف  كءاطغ  کنع  انفشکف  اذه  نم  هلفغ  یف  تنک  دقل  دیهـش  قئاس و  اهعم  سفن  لک  تءاج  دیعولا و  موی  کلذ  روصلا 
رهظی یتح  مایالا  تبهذف  اریخ  رسی  دبع  نم  ام  مالسلا :) هیلع   ) قداصلا نعف  ایندلا  اما  هرخالا ، ایندلا و  یف  هولبم ) رئارـسلا  و  (. ) دیدح

فشکت يا : رئارـسلا ) یلبت  موی   ) یلاعت هلوقف  هرخالا  اما  .ارـش و  هل  هللا  رهظی  یتح  مایالا  تبهذف  ارـش  رـسی  دبع  نم  ام  و  اریخ ، هل  هللا 
وه هنیهر ) تبـسک  امب  سفن  لک  و  (. ) نورتفی اوناک  ام  مهنع  لظ  قحلا و  مهالوم  هللا  یلا  اودر  تفلـسا و  ام  سفن  لک  ولبت  کلانه  )

نوصوقنم سانلا  و   ) .رانلا یف  اـهلمعب  هذوخاـم  سفن  لـک  هنوهرم ، ریـسفتلا : یف  و  هنیهر ) تبـسک  اـمب  سفن  لـک  : ) یلاـعت هلوق  نیع 
اهیف دجت  داکت  هئم ال  لباک  سانلا  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاق  .هضفلا و  بهذـلا و  یف  لخدـی  شغک  مهلوقع  یف  نولوخدـم )

سانلا ال رثکا  ام  مهفالتخا و ) …  سانلا و  صقن  یف  نورـشعلا - سداسلا و  لصفلا  : ) اضیا لـبعد  یلا  بسن  ناویدـلا و  یف  .هلحار و 
مد یـسرافلا : هحرـش  یف  ادـحا و  يرا  نکل ال  ریثک و  یلع  اهحتفا  نیح  ینیع  حـتف  ـال  ینا  ادـنف  لـقا  مل  ینا  ملعی  هللا  مهلقا و  اـم  لـب 
الا ضعب  یلع  مهـضعب  یغبیل  ءاطلخلا  نم  اریثک  نا  و  ( ) هللا مصع  نم  الا   ) دنمد یب  ناویح  تقیقح  هب  دـنمدرم و  تروصب  هک  یعمج 
نیب نوکی  ام  فطلا  هثراـح  نب  سوا  یط و  متاـح  نیب  ناـک  یبیتقلا :) نویع   ) یف مه .) اـم  لـیلق  تاـحلاصلا و  اولمع  اونمآ و  نیذـلا 
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یـش یف  لاجرلا  تبرج  املقف  یلب  لاق : .کلذ  یلع  ردقت  ال  اولاقف : .امهنیب  ام  ندسفال  هللا  و  هئاسلجل : رذـنملا  نب  نامعنلا  لاقف  نینثا ،
، نعللا تیبا  لاق : .فرشا  کنم و  لضفا  هنا  لوقی : لاق : لوقی ؟ ام  و  لاق : متاح ؟ لوقی  يذلا  ام  هل : لاقف  سوا  هیلع  لخدف  هتغلب ، الا  ء 

هحیـصن نم  ال  نامعنلا - یل  لوقی  لوقی : وه  جرخ و  مث  دـحاو ، سلجم  یف  انبهنال  متاحل  يدـلو  یلها و  اـنا و  تنک  ول  هللا  قدـص و 
هتلاقم لثم  هل  لاق  متاح و  هیلع  لخد  مث  الواح  ناک  اننیب  امیف  حـصنلا  ام  متاح و  لاق  امک  عاـب  اـنقوف  هل  ـالواطتم  هلوق  یف  اـمتاح  يرا 

یک نامعنلا  ینلئاـسی  لوقی : وه  جرخ و  مث  ینم ، لـضفا  مهـسخا  روکذ  هرـشع  هل  سوا ، نم  عقا  نا  یـسع  نیا  .قدـص  لاـق : سوـال 
تعمـس ام  نامعنلا : لاقف  اعـسوتم  هریغ  یف  يرا  لوقب  یتریـشع  میـضا  نا  اصقن  یناـفک  اعرـصاف  ماضتـسا  نا  یل  تاـهیه  ینلزتسی و 

هیلع  ) قداصلا نع  هضورلا )  ) يور و  مهفالتخا و ) …  سانلا و  صقن  یف  نورـشعلا - سداسلا و  لصفلا   ) .نیلجرلا نیذـه  نم  مرکاب 
دیری يا : تنعتم ) مهلئاس   ) .لصا مالـسالا  یف  هلف  لصا  هیلهاجلا  یف  هل  ناک  نمف  هضفلا ، بهذـلا و  نداعمک  نداعم  سانلا  مالـسلا :)

یلصت مک  فرعت  کبسحا  ام  یبارعال : لامعلا  نم  لجر  لاق  ریـسلا : یف  .هلهج و  هتلز و  رهظی  هقـشملا و  يا : تنعلا ، یف  هبیجم  عاقیا 
مث عبرا  نهدـعب  ثالث  مث  عبرا  عبرا و  هالـصلا  نا  لاق : .معن  لاق : .هلاسم  کسفن  یلع  یل  لعجتا  تفرع ، ناف  لاـق : هلیللا ؟ مویلا و  یف 
نم اذه  لهجت  سانلا و  نیب  مکحتف  لاق : .يردا  ال  لاق : كرهظ ؟ راقف  مک  لاقف  .کتلاسم  تاه  تقدـص  لاق : عیـضت  رجفلا ال  هالص 
نع و  راهنلاب ، ریصب  لیللاب  ریـصب  نع  ینربخا  لاقف : مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما یلا  اوکلا  نبا  ماق  رابخالا :) هوفـص   ) نع و  کسفن ؟

ریـصب اما  کینعی ، ام ال  عد  کینعی و  امع  لس  هل : مالـسلا ) هیلع   ) لاقف .راهنلاب  یمعا  لیللاب  ریـصب  نع  و  لیللاب ، یمعا  راهنلاب  ریـصب 
ریـصب لیللاب  یمعا  اماو  هراهن ، هلیل و  یف  رـصباف  هب ، نماف  یبنلا  كردا  و  اوضم ، نیذلا  لسرلاب  نمآ  لجر  اذـهف  راهنلاب  ریـصب  لیللاب 
لجرف لیللاب  ریصب  راهنلاب  یمعا  اما  و  راهنلاب ، رـصبا  لیللاب و  یمعف  هب ، نماف  یبنلا  كردا  اوضم و  نیذلا  ءایبنالا  دحج  لجرف  راهنلاب 

لئـس اذا  مالـسلا :) هیلع   ) قداصلا نع  یفاکلا )  ) یف فلکتم ) مهبیجم  و   ) .راهنلاب یمعا  لیللاب و  رـصباف  یبنلا ، دـحج  ءایبنالاب و  نمآ 
صقن یف  نورـشعلا - سداسلا و  لصفلا   ) .اکـش هبحاص  بلق  یف  عقویف  ملعا ) هللا   ) لقی يردا و ال  لقیلف ال  ملعی  امع ال  مکنم  لجرلا 

نا ملاعلا  ریغل  سیل  و  ملعا ) هللا   ) لوقی نا  ملعی  وه ال  یـش ء و  نع  لئـس  اذا  ملاعلل  مالـسلا :) هیلع   ) هنع و  مهفالتخا و ) …  ساـنلا و 
.کلها کله و  دقف  هباشتملا ، نم  مکحملا  و  خوسنملا ، نم  خسانلا  ملعی  وه ال  سانلا و  یتفا  نم  مالـسلا :) هیلع   ) هنع .کلذ و  لوقی 

هیف نک  نم  لاصخ  ثالث  هلآ :) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا نع  لاصخلا )  ) یف طخسلا ) اضرلا و  هیار  لضف  نع  هدری  ایار  مهلـضفا  داکی  )
ردق اذا  و  قحلا ، نم  بضغلا  هجرخی  مل  بضغ  اذا  و  لطاب ، مثا و ال  یف  هاضر  هلخدی  مل  یـضر  اذا  يذـلا  نامیالا : لاصخ  لمکتـسا 

وا مکـسفنا  یلع  ول  و  (، ) يوقتلل برقا  وه  اولدـعا  اولدـعت  الا  یلع  موق  نانـش  مکنمرجی  و ال  : ) یلاـعت لاـق  و  هل ، سیل  اـم  طاـعتی  مل 
ضعب یلا  اهتبـسن  اـهتلق و  اـتایبا  هتدـشناف  یعمـصالا  یلع  تـلخد  یلـصوملا : قاحــسا  نـع  مـجعملا )  ) یف و  نیبرقـالا .) نیدـلاولا و 
لیـست هیلع  ادجو  موی  لک  ینیعف  یمـسا  نم ال  ینع  باغ  لیوط  دهع  مونلاب  يدهع  نا  لیبس  ینیع  مانت  نا  یلا  له  یه : و  بارعالا ،

رثا نا  مرج  ال  لاقف : .اهتلیل  تانب  اهنا  هل : تلقف  اهددری ، اهب و  بجعی  لعجف  لیلقلا  بحت  نمم  ریثک  يدـنع و  رثکی  کـنم  لـق  اـم  نا 
اـضرلا یف  یعدی  نا  طخـسلا  اضرلا و  لاح  فالتخا  نم  مومذملا  نا  مث  .رهاظ  کیف  دسحلا  رثا  نا  مرج  و ال  تلقف : .نیب  اهیف  دیلوتلا 
يرحت ول  اما  و  قحلا ، هل  طخـسلا  یف  رکنی  لطابلا و  هبحاـصل  مهفـالتخا و ) …  ساـنلا و  صقن  یف  نورـشعلا - سداـسلا و  لـصفلا  )

ناقربزلا نع  ارمع  لاسف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا یلع  ردب  نب  ناقربزلا  متهالا و  نب  ورمع  دـف  و  اولاقف : الف ، امهنم  لک  یف  قحلا 
لاقف .یندـسح  هنکل  اذـه و  نم  رثکا  ینم  ملعیل  هنا  ناقربزلا : لاقف  .هرهظ  ءارو  امل  عنام  هضراـعلا ، دـیدش  هتریـشع ، یف  عاـطم  لاـقف :

یف تقدص  دقل  و  یلوالا ، یف  تبذک  ام  هللا ! لوسر  ای  هللا  و  لاخلا ، میئل  دلاولا ، قمحا  نطعلا ، قیض  هورملا ، رمزل  هنا  هللا  اما و  ورمع :
نم نا  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاقف  .تدجو  ام  حبقا  تلقف  تطخـس  و  تملع ، ام  نسحا  تلقف  تیـضر  لجر  ینکل  و  هرخالا ،
دوع رسکیل  بیلـص  دوع  اذ  کی  نم  و  رعاشلا : لاق  رومالا ، یف  هدشلا  نع  هیانک  دوعلا  بلـص  ادوع ) مهبلـصا  داکی  و   ) .ارحـسل نایبلا 
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یتلا هلاحلا  نع  هبلقت  يا : هلیحتـست ) و   ) .نیعلا رخومب  رظنلا  هظحللا )  ) .اهترـشق اذا  هحرقلا : تاکن  نم  هوکنت )  ) هرـساک رهدلاف  رهدـلا 
، هیواعم نم  هدحاو  هملک  هلاحتـساف  ادوع  مالـسلا ) هیلع   ) هباحـصا بلـصا  نم  رمعملا  نب  دلاخ  ناک  و  هدـحاولا .) هملکلا   ) اهیلع ناک 

دری یتح  مهنم  لجر  رظنی  نا ال  یلع  فالآ  هعبـس  هعیاـبف  هسفن هللا ، يرـش  توملا و  یلع  عیاـبی  نم  لاـق : ماـق و  رـصن ) نیفـص   ) یفف
ضعب یلا  اذئال  اراف  جرخ  هقدارـس و  نع  هیواعم  یلخف  لاق - نا  یلا  مهفویـس - نوفج  اورـسک  ادیدش و  الاتق  اولتتقاف  هیواعم ، قدارس 
هرماف متی ، مل  کلذ و  یف  عمطف  متت ، مل  نا  ناسارخ  هرما  کل  و  ترفظ ، دـق  تنا  دـلاخ : یلا  ثعب  هیف و  لخدـف  رکـسعلا ، براـضم 
.اهیلا لصی  نا  لبق  تامف  مهفالتخا و ) …  سانلا و  صقن  یف  نورشعلا - سداسلا و  لصفلا  ، ) ناسارخ یلع  سانلا  هعیاب  نیح  هیواعم 

.هوکلا نم  قحلا  جرخ  بابلا  نم  هیدهلا  تلخد  اذا  بهو : نع  هیلحلا )  ) یف .میلحلا و  لقع  هفـست  میکحلا و  نیع  اقفت  هیدـهلا  لیق : و 
اجارـس لجر  هیلا  يدهاف  سانلا ، نیب  یـضقی  ناکف  هفوکلا ، یلع  یفقثلا  هللادیبع  نب  هریغملا  جاجحلا  لمعتـسا  یبیتقلا :) نویع   ) یف و 

نا لوقی  جارسلا  بحاص  لعج  جارسلا و  بحاص  یلع  لمحی  لعج  هدنع  اعمتجا  املف  هلغبب ، هیلا  ثعبف  همصخ  کلذ  غلب  و  هبـش ، نم 
دلاـخ هطرـش  بحاـص  قراـط - رم  .هترـسکف و  جارـسلا  تحمر  هلغبلا  نا  کـحیو  هل : لاـق  هیلع  رثـکا  اـملف  جارـسلا ، نم  ءوضا  يرما 

ینید و یل  مهللا  عشقت  بیرق  نع  فیص  هباحس  اهناک  بحت  تناک  نا  اهارا و  همربش : نبا  لاقف  همربش  نبا  یلع  هبکوم - یف  يرسقلا 
مهنا ینب  ای  لاقف : تلق ؟ ام  تلق  هبکوم و  یف  قراط  کب  رم  موی  رکذـتا  هنبا : هل  لاقف  ءاضقلا  یلع  کلذ  دـعب  لمعتـساف  مهایند ، مهل 

اهوخا عیرـس و  تنب  مثلک  تمدـقت  .مهئاوها و  یف  طح  مهئاولح و  نم  لکا  كابا  نا  كوبا ، مهلثم  دـجی  کـیبا و ال  لـثم  نودـجی 
مهقوسی دوهشلاب  قیفر  هاتا  یعجشالا : لیذه  لاقف  اهل  یضقف  اهب ، یمری  هنبا  ناک  و  هفوکلا - یضاق  ریمع - نب  کلملادبع  یلا  دیلولا 

كاذ دنع  دیلو  یلداف  مهفالتخا و ) …  سانلا و  صقن  یف  نورـشعلا - سداسلا و  لصفلا   ) لوخلا لاملا و  تماص  نم  تعدا  ام  یلع 
مهف هجاحل  هتملک  لد  تاذ  اذا  لوطلا  روسلا  یف  هللا  ءاضق  ریغب  اهل  یـضق  یتح  یطبقلا  تنتفف  لدـج  اذ  ءارم و  اذ  دـیلو  ناـک  هقحب و 

.کلذ نع  فکاف  اضوتملا  یف  انا  حنحنتلا و  وا  هلعسلا  ینتءاج  امبر  کلذ : دعب  لوقی  کلملادبع  ناک  لعس و  وا  حنحنت  یضقی  ناب 

هینغم

هعجر یلع  هنا  (: ) هولبم رئارـسلا  و   ) ءازجلا باسحلل و  لجـسی  18 ق ) دـیتع - بیقر  هیدـل  الا  لوق  نم  ظفلی  ام  (: ) هظوفحم لیواقالا  )
ههوهرم يا  رثدـملا )  38 هنیهر - تبـسک  امب  سفن  لـک   ) بیطلا نم  اـهنم  ثیبخلا  زیمتی  ثیح  قراـطلا )  9 رئارـسلا - یلبت  موی  رداقل 

بویعلا و مهیف  تلخد  نولوخدـم )  ) نیدـلا لقعلا و  یف  صقنلا  مهباصا  نوصوقنم ) ساـنلا  و   ) رـشف ارـش  نا  ریخف و  اریخ  نا  اـهلمعب 
ضرعتی و  هیف ، سیل  ام  ملعلا  نم  یعدی  فلکتم ) مهبیجم   ) .همکالملا هعراصملل و  لب  لمعلل ، ابلط  لاسی  ال  تنعتم ) مهلئاس   ) لئاذرلا

قح هنع  یـضری  نمل  یطعی  لیبسلا  دـصق  نع  فرحنم  مهیف  ملاعلا  طخـسلا ) اضرلا و  لضف  نع  دری  ایار  مهلـضفا  داکی   ) هینعی اـمل ال 
لبق اهرشق  هحرقلا : اکن  هدحاولا .) هملکلا  هلیحتـست  و  هظحللا ، هوکنت  ادوع  مهبلـصا  داکی  و   ) هیلع بضغ  نم  قح  سخبی  و  نیرخالا ،

عم بلقتی  مهیف  نم  نسحا  نا  ینعملا  و  لاح ، یلا  لاح  نم  هریغت  هملکلا : هلیحتـست  و  رارقتـسالا ، تابثلا و  مدـع  انه  دارملا  و  اربت ، نا 
.اقالطا مهیف  حلاص  يا ال  سانلا  نم  افوخ  وا  هئاوها ،

هدبع

اریخ تناک  ناف  اهلامعاب  هنوهرم  سفنالا  مولعم هللا و  اهیفخ  لامعالا و  رهاظ  نا  دیری  اهملع  اهربتخا و  هللا و  اهالب  هولبم : رئارسلاو  … 
ضرم وه  کیرحتلاب و  لخدلاب  باصم  شوشغملا  لوخدملا  نولوخدـم : نوصوقنم  سانلا  و  اهتـسبح …  ارـش  تناک  نا  اهتـصلخ و 
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وذ مهیف  ناک  ول  طخـسلا : یـضرلا و  هیار  هرهوج …  ضعب  هنم  صقن  هناک  هلامک  هدـشر و  نع  ذوخاملا  صوقنملا  بلقلا و  لقعلا و 
لطابب هطخسا  ام  یلع  مکح  طخس  اذا  قح و  ریغب  هاضرتسا  نمل  مکح  یضر  اذاف  هطخس  هاضر و  هیار  یلع  بلغ  يار 

يرفعج

مالسالا ضیف 

هحفص رب  ار  اهنآ  ناگتشرف   ) هدش يرادهاگن  اهراتفگ  تسا : هدومرف  هدیدنسپان ) زا  يرود  هتسیاش و  هب  بیغرت  رد   ) مالسلا هیلع  ماما 
زا ینخـس  ینعی  دـیتع  بیقر  هیدـل  الا  لوق  نم  ظفلیام  دـیامرف : یم  ي 18  میرک س 50  نآرق  رد  هکنانچ  دـنیامن  یم  طبـض  لاـمعا 
رش ریخ و  لامعا  شراگن  رومام  هتـشرف  ود   ( هدامآ نابهگن  ینعی  دیتع  بیقر  هدنیوگ ( دزن  ای   ( نآ دزن  هکنآ  زج  دنکفاین  نوریب  ناهد 
ره ینعی ( هنیهر  تبسک  امب  سفن  لک  دیامرف : یم  میرک س 86 ي 9  نآرق  رد  هکنانچ   ( هدیدرگ ادیوه  ناهنپ  ياهزار  و  دـشاب ( یم 
هک ار  نآ  رگم  بویعم  لقع ( زا   ( دنـصقان و دشر ( زا   ( مدرم و  دسر ( یم  نآ  يازج  هب   ( دـشاب یم  دوخ  هدرک  دـنب  ياپ  ورگ و  سک 

، دهد رازآ  هتخادنا  جنر  هب  ار  صخش  دهاوخ  یم  ناشیا  هدننک  شسرپ  اریز ( دنادرگ ، شا  هتـسرآ  بیع  صقن و  زا   ( دنک ظفح  ادخ 
ناشیا زا  شا  هشیدنا  زا  هکنآ  دیامن ، یم  راومه  دوخ  هب  ار  جنر  دنامن ( زاب  یخـساپ  چیه  زا  دهاوخ  یم  نوچ   ( اهنآ هدـنهد  خـساپ  و 

مشخ هب  ای  هتـشگ  دونـشخ  یبلطم  ای  یـسک  زا  رگا   ( دنادرگ یمرب  شیوکین  هشیدنا  زا  ار  وا  مشخ  يدونـشخ و  دوز  تسا  رت  تسرد 
بیع هدمآ  مشخ  هب  نآ  زا  هچنآ  رد  دـشوپب و  مشچ  هدـش  دونـشخ  نآ  زا  هچنآ  بیع  زا  دزادـنین و  راک  هب  ار  شیوکین  هشیدـنا  دـیآ 
لقع روتـسد  فالخرب   ) دناسر نایز  ار  وا  مشچ  هشوگ  هب  ندرک  هاگن  کی  دوز  تسا  رتراوتـسا  اهنآ  زا  شیدنمدرخ  هکنآ  و  دریگ (
هدمآ مشخ  هب  يراتفگ  رثا  رب   ) دنادرگ یم  رگید  لاح  هب  یلاح  زا  ار  وا  هملک  کی  و  دـهدیم ) تسد  زا  ار  شیدـنمجرا  هدومن  راتفر 

(. دنک یم  هتسیاشان  راک 

ینامز

هک یهلا  نارومام  هلیسو  هب  لامعا  لرتنک  اه و  هتفگ  طبض  - 1 تسا : هداد  هجوت  مهم  بلطم  ود  هب  الاب  بلطم  رد  مالسلا ) هیلع   ) ماما
اهتلم مهم  ضارما  بضغ  یهاوخدوخ و  یتـسرپاوه  بلقت ، نوـلت ، .تسا 2 - هتفرگ  رارق  ثحب  دروم  هتـشذگ  بلاطم  رد  لیـصفت  هب 

بضغ يداش و  باوج ، لاوس و  رد  هک  دنتـسه  زوریپ  شیوخ  یقرت  ياه  همانرب  رد  یتیعمج  .دراد  ذوفن  اه  هعماج  نایم  رد  هک  تسا 
اهتین و ندـیدرگ  راکـشآ  ( ) رئارـسلا یلبت   ) تمایق زور  هک  .دـننکن  شومارف  ار  تیناسنا  هفیظو و  ادـخ ، مدرم ، یئانتعا  یب  اـصوصخم 

.تسا رارسا )

يزاریش دمحم  دیس 

هربتخم يا  هولبم )  ) رئامضلا ینعمب  هریرـس ، عمج  رئارـسلا ) و   ) هناحبـس هللا  دنع  هظوفحم )  ) لاوقالا يا  لیواقالا ) : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
نا و  تجن ، اریخ ، تلمع  ناف  اهلامعاب ، هنوهرم  يا  هنیهر ) تبـسک  امب  سفن  لـک  و   ) اهرـش نم  اهریمـض  رهظیل  هناحبـس  هللا  اـهولبیف 

مهـضعبل توملاب  عومجملا  صقن  دارملا  وا  ربکلا ، يدل  مهلوقع  مهنادبا و  نم  ذـخوی  هنال  نوصوقنم ) سانلا  و   ) تکله ارـش  تلمع 
( تنعتم مهلئاس   ) هلیذرلا نع  هظفح  يا  هللا ) مصع  نم  الا   ) لئاذرلاب بلقلا ، لـقعلا و  ضرم  وه  لخدـلاب و  نوباـصم  يا  نولوخدـم ) )

يا ایار ) مهلـضفا  داکی   ) ملع هل  نوکی  نا  نودـب  باوجلا  فلکتی  فلکتم ) مهبیجم  و   ) .املعت امهفت و  ـال  ـالا ، دـجو  اـتنع  لئـسی  يا 
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هیلع مکح  دحا  یلع  طخـس  اذا  و  قح ، ریغب  هل  مکح  دـحا  نع  یـضر  اذاف  طخـسلا ) اضرلا و  هیار  لضف  نع  هدری   ) ایار سانلا  لضفا 
لاسا اذا  هئکن  نم  هحرج - لیست  يا  هظحللا ) هوکنت   ) دوعلا هبلصلا  هرجشلاب  هیبشت  اسفن ، مهموقا  يا  ادوع ) مهبلـصا  داکی  و   ) قح ریغب 

امع هلوحت  يا  هدحاوملا ) هملکلا  هلیحتـست  و   ) هنید هشدخ  بجوت  هئکنت : هب  دارملا  و  تایهتـشملا ، یلا  هنم  هرظن  يا  هظحللا ، و  همد -
.لطابلا وحن  وحنیف  هیلع ، وا  هل ، لاقت  هدحاو  هملک  نیدلا ، نم  هیلع  وه 

يوسوم

هدـشر و نم  ذوخاـملا  صوقنملا : .اـهربتخا  يا  هللا  اـهالب  نم  هولبم : .ظـفل  لـک  وا  مـالکلا  وه  لوقلل و  عمجلا  عمج  لـیواقالا : هغللا :
ههج یلع  لاسی  يذـلا  تنعتملا : .هللا  هعنم  هللا : همـصع  .بلقلا  لقعلا و  ضرم  وه  کیرحتلاب و  لخدـلاب  باصملا  لوخدـملا : .هلامک 

: هوکنت .یضرلا  مدع  بضغلا و  طخسلا : .هعبط  فالخ  یلع  وا  هقشم  یلع  هلمحتی  رمالا و  مشجتی  يذلا  فلکتملا : .جارحالل  سیبلتلا 
تناک ناف  اهنع  لاستس  هظوفحم  هملک  لکف  هظوفحم  لیواقالا  حرشلا : .هلوحت  هریغت و  هلیحتست : .هرظنلا  هظحللا : .همد  لیـسیف  هحرجت 

ناسنالا هرمضا  ام  هولبم  رئارسلا  و  دیتع ) بیقر  هیدل  الا  لوق  نم  ظفلی  ام  : ) یلاعت لاق  ارـش  تیزج  ارـش  تناک  نا  اریخ و  تیزج  اریخ 
لک و  رئارـسلا ) یلبت  موی  رداقل  هعجر  یلع  هنا  : ) یلاعت لاق  امک  هب  فراع  هیلع  علطم  هللا  ناف  رـش  ریخ و  نم  اهیف  هرـسا  ام  هسفن و  یف 

سانلا هیواه و  هطقاس  اهیف  اهناف  الا  رانلا و  نم  تجن  احلاص  تلمع  ناف  اهلمعل  هموکحم  هنوهرم و  سوفنلاف  هنیهر  تبـسک  اـمب  سفن 
یعت الف  لوقعلا  بیصی  ضرملا  وه  مهلوقع و  یف  لخدلا  مهباصا  نولوخدم  نیلماک  اوسیل  مهدشر و  یف  صقنلا  مهباصا  نوصوقنم 

ضعب سانلا و  دـنع  دوجوملا  لخدـلا  صقنلا و  اذـه  لاح  حرـش  مث  هلیئـض  هلث  هلیلق و  هیلقا  مه  هللا  مصع  نم  الا  هقفت  ـالف  بولقلا  و 
ریغل وا  ءاردزالا  هناهالل و  وا  رابتخالا  ناـحتمالل و  لاـسی  اـمنا  مهفی و  هقفتی و  یکل  لاـسی  ـال  تنعتم  مهلئاـس  مهیف  هئیـسلا  تافـصلا 
داکی اهتفرعم  مدـعل  هقیقحلا  ءاطعا  نود  هباجالا  یف  رودـی  باوجلا و  قفلی  بیجملا  فلکتم  مهبیجم  لاوسلل و  لـحم  ـال  اـمم  کـلذ 

مکحلا و يارلا و  یف  مهلـضفا  يرت  هفطاـعلا  يوـهلل و  مهداـیقنا  مـهتفخل و  طخـسلا  یـضرلا و  هـیار  لـضف  نـع  هدری  اـیار  مهلـضفا 
ادوع مهبلـصا  داکی  مهنیدـل و  مهفطاوعل ال  نوداقنی  مهف  هنع  یـضری  نمم  هریغل  هاطعا  هقح و  هبلـس  دـحا  یلع  بضغ  اذا  ئاـضقلا ،

فاخا رظن  اذا  نمم  وا  هبجعت  هظحل  ماما  راهنی  هتعاط  یلع  مهاوقا  هنیدی و  امازتلا  مهدـشاف  هدـحاولا  هملکلا  هلیمتـست  هظحللا و  هوکنت 
.هریغب فیکف  مهبلصا  هنا  مغر  بلقتم  وهف  يرخا ، یلا  ههج  نم  هفقاوم  هنم  هدحاولا  هملکلا  لدبت 

یناقلاط

لـقع و صقاـن  مدرم  و  تسا .» هدرک  بسک  هک  تـسا  يزیچ  ورگ  رد  یـسفن  ره  و   » راکـشآ اـه  هـتفهن  تـسا و  ظوـفحم  اـهراتفگ  »
زا کی  ره  تسا ، فلکتم  نانآ  هدنهد  خـساپ  رازآ و  مدرم  ناشیا  هدـننک  لاؤس  تسا ، رادـهگن  شیادـخ  هک  سک  نآ  زج  دـنرامیب 

نیرتراوتـسا تسا  نکمم  و  درادزاـب ، رتهب  هشیدـنا  نآ  زا  ار  وا  مشخ  اـی  يدونـشخ  تسا  نکمم  دراد ، يرتهب  هشیدـنا  هک  ار  ناـشیا 
« .دوش نوگرگد  ینخس  هب  هدنامرد و  یهاگن  هب  ناشیا 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

ْمُُهِلئاَـس : ُهّللا َمَـصَع  ْنَـم  اَّلِإ  َنُولوُخْدَـم  َنوُـصوُْقنَم  ُساَّنلا  َو  ٌهَـنیِهَر ، » ْتَبَـسَک  اـِمب  ٍسْفَن  ُّلُـک   » ،َو ٌهَّوـُْلبَم ُِرئاَرَّسلا  ٌهَظوـُفْحَم َو  ُلـیِواَقَألا 
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ُُهلیِحَتْسَت ،َو  ُهَظْحَّللا ُهُؤَْکنَت  ًادوُع  ْمُُهبَلْصَأ  ُداَکَی  ،َو  ُطْخُّسلا یَضِّرلا َو  ِِهیْأَر  ِلْضَف  ْنَع  ُهُّدُرَی  ًایْأَر  ْمُُهلَْـضفَأ  ُداَکَی  ، ٌفِّلَکَتُم ْمُُهبیُِجم  ،َو  ٌتِّنَعَتُم
! ُهَدِحاَْولا ُهَِملَْکلا 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

رد یگمه  مدرم.تسا  شیوخ  لامعا  ورگ  رد  سکره  دـش و  دـهاوخ  هدومزآ  اه  نآ  نطاب  دوش و  یم  يرادـهگن  اه  ناـسنا  راـتفگ 
دنرازآ و ییوج و  هناهب  یپرد  نانآ  ناگدـننک  لاؤس  اریز )  ) دـنک ظفح  ار  وا  ادـخ  هک  یـسک  زج  دنتـسه  یبویع  ياراد  دـنناصُقن و 

یمزاب دوخ  يأر  زا  ، ضغبو بح  ببـس  هب  ، هشیدـناو رکف  رظن  زا  اه  نآ  نیرترب  یتح.دـنفلکت  راتفرگ  رگ و  هیجوت  ، ناگدـنهد خـساپ 
(. ) درب هانپ  ادـخ  هب  دـیاب  يدارفا  نینچ  زا   ) دـنوش یم  نوگرگد  هملک  کی  ای  هاگن  کی  اب  هاگ )  ) اه نآ  نیرت  تماقتـسا  اـب  ددرگ و 

يدـُمآ مکحلا  ررغ  ، هدروآ هنامیکح  راتفگ  نیا  يارب  هک  يرگید  كردـم  اهنت  رداـصم  رد  بیطخ  موحرم  هناـمیکح : راـتفگ  دنـس  .
نیا رب  هفاضا  ،ج 4،ص259 .) هغالبلا جـهن  رداصم  ) .تسا هتـشاد  تفایرد  ار  نآ  يرگید  عبنم  زا  دـهد  یم  ناشن  هک  یتوافت  اب  تسا 

هک تسا  هدروآ  ، هدرک لقن  نآ  لیذ  رد  هک  یناوارف  تافاضا  اب  ار  فیرـش  مالک  نیا  نیدـلا  مالعا  باتک  رد  هللا  همحر  یملید  همالع 
( ( ،ص 465 نیدلا مالعا  ) .تسا هتشاد  رایتخا  رد  يرگید  عبنم  دهد  یم  ناشن 

تسا شیوخ  لامعا  ورگ  رد  سک  ره 

: دهد یم  رادشه  تساه  ناسنا  راظتنا  رد  هک  رطخ  دنچ  هرابرد  هنامیکح  راتفگ  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

( . ٌهَظوُفْحَم ُلیِواَقَألا  ( ؛» دوش یم  يرادهگن  اه  ناسنا  راتفگ  :» دیامرف یم  تسخن 

ْذِإ ِدـیِرَْولا * ِْلبَح  ْنِم  ِْهَیلِإ  ُبَْرقَأ  ُنَْحن  ُهُسْفَن َو  ِِهب  ُسِوْسَُوت  ام  ُمَْلعَن  َناْسنِْإلا َو  اَنْقَلَخ  ْدََـقل  َو  : » دـیامرف یم  دـیجم  نآرق  هک  هنوگ  نامه 
سفن ياه  هسوسو  میدیرفآ و  ار  ناسنا  ام  ؛ » ٌدِیتَع ٌبِیقَر  ِْهیَدـَل  ّالِإ  ٍلْوَق  ْنِم  ُظِْفلَی  ام  ٌدـیِعَق * ِلامِّشلا  ِنَع  ِنیِمَْیلا َو  ِنَع  ِنایِّقَلَتُْملا  یَّقَلَتَی 
مزـالم هک  پچ  تسار و  هتـشرف  ود  هک  ار  یماـگنه  دـیروایب ) رطاـخ  هب  !*) میرت کـیدزن  شبلق  گر  زا  وا  هب  اـم  ،و  مـیناد یم  ار  وا 

يارب هدامآ  بقارم و  يا  هتـشرف  هک  نیا  رگم  دروآ  یمن  نابز  رب  ار  ینخـس  چـیه  ناـسنا  * .دـنراد یم  تفاـیرد  ار  وا  لاـمعا  دـنناسنا 
 ( هیآ 18-16 ق، !«. ) . تسا نآ  طبض ) )

خزود زا  دنک و  تشهب  دراو  ارم  دناوت  یم  زیچ  هچ  : دیسرپ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  لبج  نب  ذاعم  : میناوخ یم  یثیدح  رد 
: دندومرف رخآ  رد  دنداد و  وا  هب  يروتسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دراد ؟ رود 

یلـص مرکا  ربمایپ  « هّللا لوسر  ای  يرآ  :» تفگ ذاعم  »؟ میوگب وت  هب  ار  اه  نیا  همه  هشیر  ساسا و  ایآ  ِلُک ؛ ِهّ َِکلذ  ِكالِِمب  َكُِربْخُأ  ّالإ  »
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا 

نازیم لقن  قبط  ، بیهرتلا بیغرتلا و  باتک  «. ) . دومن دوخ  نابز  هب  هراشا  ،و  نک ظفح  ار  نیا  ِِهناِسل ؛ یلإ  َراـشأَو  اذـه  َکـْیَلَع    ّ ِفَک »
 ( ،ح 18214 همکحلا

( . ٌهَُّوْلبَم ُِرئاَرَّسلا  َو  ( ؛» دش دهاوخ  هدومزآ  صاخشا  نطاب  :» دیامرف یم  رادشه  نیمود  رد 
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رد دـح  هچ  ات  دوش  مولعم  ددرگ و  راکـشآ  دـنراد  نطاب  رد  هچنآ  ات  دـنریگ  یم  رارق  تخـس  ياه  ناـحتما  شکاـشک  رد  اـه  ناـسنا 
یّتَح ْمُکَّنَُوْلبََنل  َو  : » دیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  نارای  هب  باطخ  دیجم  نآرق  هک  هنوگ  نامه.دـنقداص  دوخ  ياهاعدا 

زا نارباص  یعقاو و  نادهاجم  دوش  مولعم  ات  مییامزآ  یم  ًاعطق  ار  امش  همه  ام  ؛ » ْمُکَرابْخَأ اَُوْلبَن  َنیِِرباّصلا َو  ْمُْکنِم َو  َنیِدِهاجُْملا  َمَْلعَن 
هیآ 31) ، دمحم !«. ). مییامزایب ار  امش  رابخا  ،و  دننایک امش  نایم 

: میناوخ یم  هلیسولا  هبطخ  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  زا  یفیرش  ثیدح  رد 

،ج 8،ص یفاک «. ) . دزاس یم  راکـشآ  وت  يارب  هدش  هتفهن  نطاب  رد  ار  هچنآ  راگزور  تشذگ  هَنِماَْکلا ؛ َِرئاَرَّسلا  ََکل  ُحِضُوت  ُماَّیَْألا  «َو 
شقن نآ و  فادها  ناحتما و  هلئـسم  هرابرد  یحورـشم  ياه  ثحب  هنامیکح 93  راتفگ  لـیذ  رد  تمکح 217 و  لـیذ  رد  23،ح 4 )

.میتشاد اه  ناسنا  نطاب  نتخاس  رهاظ  رد  ثداوح 

شیوخ لامعا  ورگ  رد  سکره  و  :» دـیامرف یم  نآرق  تایآ  زا  یکی  زا  هدافتـسا  اب  هتفر و  رادـشه  غارـس  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  سپس 
هیآ 38) ، رثدم « . ) . ٌهَنیِهَر ْتَبَسَک  اِمب  ٍسْفَن  ُّلُک  « ؛» تسا

زا.دهد یم  راکبلط  هب  هدنریگ  ماو  صخـش  ًالومعم  هک  تسا  يا  هقیثو  نآ  هدـش و  هتفرگ  نهر )  ) هدام زا  ناگورگ  يانعم  هب  هَنیهَر » »
نیا دنهدن  ماجنا  ار  دوخ  هفیظو  ات  دنهد و  یم  ماجنا  هک  تسا  یلامعا  ورگ  رد  اه  ناسنا  دوجو  مامت  هک  دوش  یم  هدافتـسا  ریبعت  نیا 

.دوش یمن  دازآ  ناگورگ 

دزن شلامعا و  همان  رد  شنانخـس  مامت  هک  دـشاب  هتـشاد  نامیا  دـهد و  ناشن  بسانم  لمعلا  سکع  رادـشه  هس  نیا  هب  ناسنا  هاگ  ره 
فیاظو ماجنا  شیوخ و  لامعا  ورگ  رد  هراومه  ددرگ و  یم  راکـشآ  يزور  دراد  نورد  رد  هچنآ  دوش و  یم  ظـفح  لاـعتم  يادـخ 

.تسا تاجن  لها  نیقی  هب  دوب و  دهاوخ  حلاص  نمؤم  درف  نشور  قادصم  نیقی  هب  ، تسا یهلا 

زج دنتسه  یبویع  ياراد  یگمه  دنناصُقن و  رد  یگمه  مدرم  دینادب ) :») دیوگ یم  مراهچ  رادشه  زا  نخس  مالـسلا  هیلع  ماما  هاگ  نآ 
( . ُهّللا َمَصَع  ْنَم  اَّلِإ  َنُولوُخْدَم  َنوُصوُْقنَم  ُساَّنلا  َو  ( ؛» تسا هدرک  ظفح  ار  وا  دنوادخ  هک  یسک 

رد ناـصقن  هب  هراـشا  یلّوا  تسا  نکمم.دـهد  یم  ار  اـنعم  نیمه  زین  لوخدـم  تسا و  یبیع  صقن و  ياراد  هک  تسا  یـسک  ، صوقنم
»و لْخَد » هدام زا  « لوخدـم  ) .» .یقالخا لئاذر  لاگنچ  رد  ندوب  راتفرگ  لاـمعا و  ناـصُقن  هب  هراـشا  یمود  دـشاب و  تاداـقتعا  لـقع و 

 ( دوش یم  دراو  لخاد و  ناسنا  رب  هک  تسا  یبیع  ینعم  هب  زین  « لمع » نزو رب  « لَخَد تسا و« بیع  نآ  یناعم  زا  یکی 

درک و میهاوخ  هبوت  ماجنارس  ام  : دنیوگ یم  دنتـسه و  ناهانگ  یـصاعم و  عاونا  راتفرگ  هک  تسا  یناسک  هب  هراشا  مراهچ  رادشه  نیا 
.مینک یم  حالصا  ار  دوخ 

زور هبزور  ، ناربج تشگزاب و  دـنک و  یم  تیارـس  اه  نآ  نطاب  هب  بویع  دـنناصُقن و  لاح  رد  یگمه  : دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  ماما 
.دوش یم  رت  لکشم 

ریـسم رد  دـننانآ و  وریپ  هک  یناسک  مامت  نکیل  تسا و  مالـسلا  مهیلع  ناموصعم  لاح  لماش  لّوا  هجرد  رد  ُهّللا » َمَصَع  ْنَم  اَّلِإ   » هلمج
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.دنوش یم  رادروخرب  یهلا  تمصع  یعون  زا  زین  دنراد  یمرب  ماگ  اه  نآ 

ِِهب اوُمَـصَتْعا  ِهّللِاب َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَّمَأَف  : » دیامرف یم  هدرک ، هراشا  نآرق  تیمها  هب  هک  نآ  زا  دـعب  « ءاسن » هروس هیآ 175  رد  دیجم  نآرق 
ینامسآ باتک  نیا  هب  دنا و  هدروآ  نامیا  ادخ  هب  هک  اه  نآ  اما  ؛ » ًامیِقَتْـسُم ًاطارِـص  ِْهَیلِإ  ْمِهیِدْهَی  ٍلْضَف َو  ُْهنِم َو  ٍهَمْحَر  ِیف  ْمُُهلِخُْدیَـسَف 

یم تیادـه  شدوخ  يوس  هب  میقتـسم  طارـص  رد  تخاس و  دـهاوخ  دراو  دوخ  لـضف  تمحر و  رد  ار  همه  يدوز  هب  دـندز  گـنچ 
«. دنک

.تخانش ار  نانآ  ناوت  یم  اه  نآ  هلیسو  هب  هک  دنک  یم  نایب  ار  هانگ  هب  هدولآ  هورگ  نیا  زا  ییاه  هناشن  مالسلا  هیلع  ماما  هاگ  نآ 

( . ٌتِّنَعَتُم ْمُُهِلئاَس  ( ؛» دنرازآ ییوج و  هناهب  یپرد  اه  نآ  ناگدننک  شسرپ  :» دیامرف یم  هک  نیا  لّوا  هناشن 

هب ناملاع  زا  یّتح  ناشلاؤس  هکلب  ، دـننک یمن  لاؤس  قیاقح ، هب  ندرب  یپ  تالوهجم و  زا  نتـساک  تالکـشم و  ّلـح  دـصق  هب  اـه  نآ 
.تسا فرط  رازآ  ییوج و  هناهب  دصق  هب  یفارحنا و  تروص 

( . ٌفِّلَکَتُم ْمُُهبیُِجم  َو  ( ؛» دنفّلکت هیجوت و  یپرد  زین  اه  نآ  ناگدنیوگ  خساپ  » هک نیا  رگید  هناشن 

باتک و عرـش و  ینابم  رب  دـنیب  یم  دوخ  لیم  قباطم  ار  هچنآ  هکلب  ، تسین حیحـص  ییوگ  خـساپ  یپرد  اه  نآ  ِملاع  هک  نیا  هب  هراـشا 
هک نیا  ياج  هب  دنادن و  ار  يزیچ  تسا  نکمم  هاگ  دهد و  یم  هئارا  مدرم  هب  ار  اه  نآ  يأر  هب  ریسفت  قیرط  زا  هدرک و  لیمحت  تنس 

ریسم رد  ناگدننک  شسرپ  مه.دنک  ادیپ  - تسردان دنچ  ره  نآ -  يارب  یخـساپ  دهاوخ  یم  فّلکت  اب  ، مناد یمن  دیوگب  تحارـص  اب 
.نایوگ خساپ  مه  دنلطاب و 

خـساپ رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  ، دیـسرپ ترـضح  نآ  زا  ار  يا  هدـیچیپ  هلئـسم  یـسک  یتـقو  هک  تشذـگ  زین  هناـمیکح 320  راـتفگ  رد 
ملاع هیبش  يریگدای  هدامآ  ِنادان  هکارچ  ، رـسدرد دیلوت  ییوج و  هناهب  يارب  هن  دـینک  شـسرپ  یهاگآ  ندروآ  تسد  هب  يارب  :» تفگ

«. تسوج هناهب  لهاج  هیبش  وگ  فالخ  دنمشناد  ملاع و  تسا و 

ُداَـکَی ( ؛» ددرگ یمزاـب  دوخ  يأر  زا  ، ضُغب ّبح و  ببـس  هب  هشیدـنا  رکف و  رظن  زا  اـه  نآ  نیرترب  یتـح  :» دـیامرف یم  موس  هناـشن  رد 
( . ُطْخُّسلا یَضِّرلا َو  ِِهیْأَر  ِلْضَف  ْنَع  ُهُّدُرَی  ًایْأَر  ْمُُهلَْضفَأ 

يأر بئاـص و  هدـیقع  ناـسنا  دوش  یم  ببـس  هک  تسا  یطارفا  ياـه  ضُغب  ّبُح و  ، تفرعم عناوم  زا  یکی  میناد  یم  هک  ناـنچ  يرآ 
فرـصنم دراد  ترفن  نآ  زا  هک  يزیچ  زا  ،و  دشاب لطاب  دـنچره  ، دروآ يور  دراد  تسود  هک  يزیچ  هب  دزاس و  اهر  ار  دوخ  حـیحص 
.دنک هدهاشم  دناوت  یمن  تسه  هک  نانچ  نآ  ار  تقیقح  هرهچ  دوشن  هت  هلیذر  تافص  نیا  زا  ناسنا  ات  و.دشاب  قح  هچرگ  ، دوش

ًادوُع ْمُُهبَلْـصَأ  ُداَکَی  َو  ( ؛» دوش یم  نوگرگد  هملک  کی  ای  هاگن و  کی  اـب  اـه  نآ  نیرت  تماقتـسا  اـب  :» دـیامرف یم  هناـشن  نیرخآ  رد 
!( . ُهَدِحاَْولا ُهَِملَْکلا  ُُهلیِحَتْسَت  ،َو  ُهَظْحَّللا ُهُؤَْکنَت 

اوه و عبات  هاگره  اما  ؛ دشاب دنمورین  تالکـشم  ربارب  رد  يوق و  لقع  ياراد  شناد و  ملع و  هوک  تسا  نکمم  ناسنا  هک  نیا  هب  هراشا 
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.دََرب رَد  هب  هار  زا  ار  وا  هدنبیرف  هلمج  کی  دزاس و  نوگرگد  ار  وا  یگدنز  تسا  نکمم  دولآ  سوه  هاگن  کی  ددرگ  سوه 

: میناوخ یم  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یفاک  فیرش  باتک  رد  هک  یثیدح  رد 

َْمل َرَدَق  اذإ  يِذَّلا  َو    ّ ِقَْحلا ِلْوَق  ْنِم  ُهُطَخَس  ُهْجِرُْخی  َْمل  َطَخَـس  اذإ  ٍلِطاب َو  ٍْمثإ َو ال  ِیف  ُهاضِر  ُْهلِخُْدی  َْمل  َیِـضَر  اذإ  يذَّلا  ُنِمْؤُْملا  امَّنإ  »
تیاضر نیا  دوش  یضار  يزیچ  ای  یسک  زا  هاگره  هک  تسا  یـسک  نامیا  اب  ناسنا  ٍقَِحب ّ؛  َُهل  َْسَیل  ام  یلإ  يّدَعَّتلا  َیلإ  ُُهتَرُْدق  ُهْجِرُْخت 

نوریب قح  لوق  زا  ار  وا  ، مشخ نیا  دوش  نیگمشخ  يزیچ  ای  یـصخش  هب  هاگره  دنک و  یمن  دراو  لطاب  هانگ و  رد  ار  وا  ، يدونـشخ و 
یمن تسین  وا  قح  هک  نتفر  يزیچ  غارـس  هب  ندرک و  يّدـعت  يوس  هب  ار  وا  شتردـق  دـبای  تردـق  نوچ  هک  تسا  یـسک  درب و  یمن 

،ج 2،ص 234،ح 13) یفاک لوصا  «.) . دناشک

معا دارفا  همه  هک  دوش  یم  هدافتـسا  یبوخ  هب  دومرف  نایب  هنوگرادـشه  هنامیکح و  راتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هچنآ  عومجم  زا 
ار همه  نطاب ، ياه  تین  نابز و  هیحان  زا  ییاهرطخ  هکارچ  ، دنـشاب شیوخ  بقارم  دـیاب  همه  ماـقمالاو ، ناـنمؤم  يداـع و  ناـنمؤم  زا 

نایم زا  ار  وا  لامعا  راثآ  دنازغلب و  ار  ناسنا  ، زیمآ قلمت  نانخس  ایاده و  ، دولآ سوه  ياه  هنحـص  تسا  نکمم  هاگ  دنک و  یم  دیدهت 
.دربب

تخاس نوگرگد  ار  وا  هیواعم  هلمج  کی  اما  ؛ دوب مالـسلا  هیلع  یلع  تماقتـسا  اب  نارای  زا  « رمعم نب  دلاخ  » هک تسا  هدمآ  خیراوت  رد 
: دز ادص  « دلاخ ،» نیفص رد  هک  نیا  نآ  و 

هک طرش  نیا  هب  دندرک  تعیب  وا  اب  رفن  رازه  تفه  دشورفب ؟ دنوادخ  هب  ار  دوخ  ناج  تسا  رضاح  تسا و  تداهش  هدامآ  یـسک  هچ 
هک نیا  هب  هراشا   ) دنتسکش ار  ریـشمش  فالغ  یتح  دندرک  یمیظع  گنج  اه  نآ.دنوش  هیواعم  همیخ  دراو  ات  دنرادنرب  دربن  زا  تسد 
درب هانپ  رکشل  ياه  همیخ  زا  یضعب  هب  درک و  رارف  وا  دندیـسر  هیواعم  همیخ  کیدزن  هب  هک  یماگنه  (. دور ماین  رد  دیابن  ریـشمش  نیا 
عمط ماگنه  نیا  رد.مراذگ  یم  او  وت  هب  ار  ناسارخ  تموکح  نم  یهدن  همادا  رگا  ، يزوریپ وت  : تفگ داتسرف و  دلاخ  دزن  ار  یـسک  و 

تموکح ، دندرک تعیب  وا  اب  مدرم  دش و  قارع  رب  طلـسم  هیواعم  هک  نآ  زا  دعب  درک و  اهر  صقان  ار  دوخ  راک  دش و  طلـسم  دلاخ  رب 
نب رـصن  نیفـص   ) . .تفر ایند  زا  دسرب  دوخ  تموکح  زکرم  هب  « دـلاخ » هک نآ  زا  شیپ  هک  نیا  بیجع  یلو  ؛ داد « دـلاخ » هب ار  ناسارخ 

( ( ،ج 8،ص 216 يرتشوش همالع  هغالبلا  جهن  حرش  لقن  قباطم   ) ،ص 306 محازم

.دریگ یم  ار  نالقاع  لقع  دنک و  یم  روک  ار  نادنمشناد  مشچ  ایاده  : دنا هتفگ  میدق  زا 

.ددرگ یم  جراخ  هرجنپ  زا  قح  دوش  یم  دراو  رد  زا  هیده  هک  یماگنه  : دنا هتفگ  زین 

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said: “Utterances are preserved and actions are tested. Every
soul, for what it earned, is pawned (Qur'ān, 74: 38). People are to be made deficient (as
regarding their bodies) and meddled with (as regarding their minds) except those
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whom Allāh protects. The one who inquires from among them aims at confusing
others, whereas the one who answers creates hardships. It is possible that the man
who has the best views among them will be deviated from the soundness of his
thinking by pleasure or displeasure, and it is possible that a single glance may affect
even the man with the best wisdom from among them or a single expression may

.” transform him

ایند يریذپ  انف  هب  هّجوت  ترورض  : 344 تمکح

هراشا

توص
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ٍلِطَاب نِم  ُهّلََعل  ُهُکُرتَی َو  َفوَس  اَم  ٍعِماَج  ُُهنُکـسَی َو  َال  اَم  ٍنَاب  ُهُُغلبَی َو  َال  اَـم  ٍلـّمَُؤم  نِم  مَکَف  َهّللا  اوُقّتا  ِساـّنلا  َرِـشاَعَم  مالـسلا  هیلع  َلاَـق  َو 
َوُه َِکلذ  َهَرِخآلا  اینّدـلا َو  َرِـسَخدَق  ًافِهَال  ًافِـسآ  ِّهبَر  یَلَع  َمِدَـق  ِهِرزِِوب َو  َءاَـبَف  ًاـماَثآ  ِِهب  َلَـمَتحا  ًاـماَرَح َو  َُهباَـصَأ  ُهَعَنَم  ّقَح  نِم  ُهَعَمَج َو 

ُنِیبُملا ُنارسُخلا 

اه همجرت 

یتشد

هدنزاس و  دیسرن ، دوخ  يوزرآ  هب  هک  يدنموزرآ  اسب  هچ  دیـسرتب ، ادخ  زا  مدرم  يا  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و  يداصتقا ) یقالخا ، )
درگ لطاب  هار  زا  هک  دیاش  درک ، دهاوخ  اهر  هدروآ  درگ  ار  هچنآ  دوز  هک  يا  هدـنروآ  درگ  و  درکن ، نکـسم  نآ  رد  هک  ینامتخاس 
یم رد  هاـنگ  راـب  ینیگنـس  اـب  و  تسوا ،  ندرگ  رب  شهاـنگ  هک  هتخیمآ ، مه  هب  مارح  اـب  و  هتـشاد ، زاـب  ار  نارگید  قح  اـی  و  هدروآ ،

: هک دور  یم  ادخ  دزن  هب  ترسح  ینامیشپ و  اب  و  درذگ ،

« راکشآ يراکنایز  تسا  نیا  هدرک و  نایز  ترخآ  ایند و  رد  »

يدیهش

و دـیمراین ، شیوـخ  هتخاـس  رد  هـک  يا  هدـنزاس  و  دیـسرن ، دوـخ  يوزرآ  هـب  هـک  دـنموزرآ  رایـسب  هـچ  هـک  دیـسرتب ! ادـخ  زا  مدرم 
شقحتسم هب  هک  یقح  و  دروآ ، مهارف  اوران  هار  زا  ار  نآ  هک  دوب  درک و  دهاوخ  اهر  ار  اه  هدروآدرگ  يدوز  هب  هک  يا  هدنروآدرگ 
راگدرورپ دزن  غیرد  ینامیـشپ و  اب  و  دـیدرگ ، زاب  هزب ، راب  ینارگ  اـب  .دـنام  شندرگ  رب  شهاـنگ  دروآ و  تسد  هب  مارح  زا  دـناسرن ،

« .راکشآ نایز  تسا  نیا  و  رابنایز ، ناهج  نآ  ناهج و  نیا   » .دیسر دوخ 
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یلیبدرا

عمج اسب  نآ و  رد  دنیـشن  هن  هک  یئانب  هدننک  انب  اسب  واب و  دسر  یمن  هک  يزیچب  راودیما  اسب  سپ  ادـخ  زا  دیـسرتب  نامدرم  هورگ  يا 
هدیـسر ارت  دشاب  هدرک  عنم  قح  زا  دـشاب و  هدروآ  مهارف  لطاب  زا  ار  لام  نآ  هک  دـیاش  ارنآ و  دراذـگاو  هک  دـشاب  دوز  هچنآ  هدـننک 

هدـنروخ و هودـنا  دوخ  راگدرورپ  رب  دـیایب  هانگ و  نآ  زورب  ددرگ  زاب  سپ  یهانگ  مارح  نآ  هب  دـشاب  هتـشادرب  مارحب و  ار  وا  دـشاب 
نشور يراکنایز  زا  تسنیا  ترخآ  ایند و  رد  درآ  نایز  هک  قیقحتب  نایوگ  غیرد 

یتیآ

دروآرب ییانب  هک  یسک  اسب  هچ  دسرن و  شیوزرآ  هب  هک  يدنموزرآ  اسب ، هچ  دیـسرتب ، يادخ  زا  مدرم ، يا  مالـسلا :) هیلع   ) دومرف و 
تسا یسک  قح  ای  تسا  هدروآ  درگ  اوران  هب  ار  نآ  دیاش  .درذگب  دراذگب و  هک  يا  هدنروآ  درگ  اسب ، هچ  دناوتن و  نتسیز  نآ  رد  و 
رضاح شراگدرورپ  هاگشیپ  هب  .وا  شود  رب  شراب  تسوا و  ندرگ  هب  شهانگ  هدروآ و  شتسد  هب  مارح  زا  ای  هدادن ، وا  هب  ار  نآ  هک 

«. تسا راکشآ  يراکنایز  نیا  ترخآ و  ایند و  رد  راکنایز   » غیرد فسأت و  اب  دوش ، یم 

نایراصنا

نکاس شیانب  رد  هک  يا  هدننک  انب  ،و  دسرن شیوزرآ  هب  هک  يدنموزرآ  رایسب  هچ  ، دینک اورپ  ار  ادخ  مدرم  يا  : دومرف ترـضح  نآ  و 
مهارف هدوـمن  عـنم  هک  یّقح  زا  ،و  هدرک عـمج  مارح  زا  دـیاش  هک  یتورث  دـنک ، كرت  ار  نآ  يدوز  هـب  هـک  يزودـنا  تورث  ،و  دوـشن

رب نیگهودنا  فسأتم و  هتـشگ و  زاب  ترخآ  هب  شلابو  رزو و  اب   ، هتفر ناهانگ  راب  ریز  نآ  رطاخ  هب  هدیـسر و  نآ  هب  مارح  زا  ، هتخاس
 . راکشآ نایز  تسا  نیا  ، هدرک نایز  ار  ترخآ  ایند و  هدش ، دراو  ادخ 

اه حرش 

يدنوار

فسا و  فهلت ، يا : فسات  و  هتافام ، یلع  فسا  دق  نزحلا و  دشا  فسالا : .رشلا و  یف  الا  ءاب  لاقی : .هلقثب و ال  ضهن  يا : هرزوب : ءابف 
.فهال جاودزالا  اذه  نسح  .هغل و  وا  عابشا  فسالا  و  فسا ، وه  لاقی  ام  رثکا  و  رسحتملا ، فهاللا : .بضغ و  يا  هیلع 

يردیک

ام رثکا  و  رـسحتملا ، فهاللا : .بضغ و  هیلع  فسا  نزحلا و  دـشا  فسالا : .رـشلا و  یف  الا  لمعتـسی  ال  ءاـبو : هلقثب  ضهن  يا  هرزوب :
.هغل وا  فهال  جاودزال  عابشا  فسالا  فسا و  وه  لاقی 

مثیم نبا 

اـسب هچ  دیـسرتب ، ادخ  زا  مدرم  يا  نیگهودـنا ، هدز ، ترـسح  فهال : ددرگ ، مهارف  وا  ربارب  رد  و  ددرگزاب ، نیگنـس  راب  اب  هلقثب : ءاب 
دـنک و یم  عمج  ار  یلام  و  دوش ، یمن  نکاس  نآ  رد  هک  دزاس  یم  ییاـنب  و  دـسر ، یمن  نآ  هب  تسا و  راودـیما  يزیچ  هب  هک  یـسک 
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لام نآ  هب  مارح  هار  زا  هتشادزاب و  شبحاص  زا  ار  یقح  هدرک ، مهارف  لطاب  هار  زا  دیاش  دیوگ ، یم  كرت  ار  نآ  هک  دیاپ  یمن  يرید 
رـضاح هودنا  ترـسح و  اب  شیادـخ  هاگـشیپ  رد  و  ددرگ ، زاب  هانگ  راب  اب  سپ  هتفرگ ، ندرگ  هب  نآ  هلیـسو ي  هب  یناهانگ  هدیـسر و 
روظنم هب  هدرک و  توعد  ادـخ  زا  سرت  اوقت و  هب  ار  مدرم  هاگنآ  راکـشآ .) تسا  ینایز  نیا  تسا و  راکنایز  ترخآ  ایند و  رد  .دوش 

نآ هب  دـندوب و  راودـیما  يزیچ  هب  هک  يرایـسب  ناسک  داـی  اـب  هتـشاد  رذـحرب  نآ  زا  هدومن و  حـیبقت  ار  لـما  وزرآ و  اوقت ، هب  بذـج 
لامتحا اب  دندرک ، كرت  ار  نآ  ریزگان  هک  لام  ناگدننک  عمج  و  دندشن ، نکاس  نآ  رد  هک  ییاهانب  ناگدنزاس  نینچمه  دندیسرن و 
هاگشیپ رد  هدیشک و  شود  هب  ار  نآ  هانگ  راب  هدش و  مارح  راچد  هتـشادزاب و  ار  یـسک  قح  هدرک و  عمج  لطاب  هار  زا  ار  نآ  هک  نیا 

رد ندرم و  لیلد  هب  ایند  رد  هجیتن  رد  و  دندش ، رضاح  یهلا - روتسد  زا  یهاتوک  ینامرفان و  رطاخ  هب  هودنا  ترسح و  اب  دوخ  يادخ 
.تسا راکشآ  ینایز  نایز ، نیا  دندرب و  نایز  يورخا  ریخ  بسک  رد  یهاتوک  رطاخ  هب  ترخآ 

دیدحلا یبا 

ُهُکُْرتَی َو َفْوَس  اَم  ٍعِماَج  ُُهنُکْسَی َو  اَم َال  ٍنَاب  ُهُُغْلبَی َو  اَم َال  ٍلِّمَُؤم  ْنِم  ْمَکَف  مالسلا  هیلع  َلاَق  َهَّللا َو  اوُقَّتا  ِساَّنلا  َرِشاَعَم   : مالسلا هیلع  َلاَق  َو 
َهَرِخْآلا اْینُّدلا َو  َرِـسَخ  ْدَق  ًافِهَال  ًافِـسآ  ِهِّبَر  یَلَع  َمِدَق  ِهِرْزِِوب َو  َءاَبَف  ًاماَثآ  ِِهب  َلَمَتْحا  ًاماَرَح َو  َُهباَصَأ  ُهَعَنَم  ٍّقَح  ْنِم  ُهَعَمَج َو  ٍلِطَاب  ْنِم  ُهَّلََعل 

 . ُنِیبُْملا ُنارْسُْخلا  َوُه  َِکلذ 

.اهل هیاهن  لب ال  یصحت  نأ  نم  رثکأف  غلبت  یتلا ال  لامآلا  امأ  اهیلع  مالکلا  یناعملا و  هذه  حرش  مدقت  دق 

سمألاب ابشوح  رت  مل  رعاشلا أ  لاق  کلذ و  وحنف  نکسی  ام ال  ءانب  امأ  مکلاصو و  نم  یظح  تام  یترسح  او  لئاقلا  لوق  نسحأ  ام  و 
هل اهبسحی  یعسی و  لبإ  يذ  رعاشلا و  لاق  سانلا  رثکأف  هکرتی  فوس  ام  عماج  امأ  ینبی و 

یناشاک

اـسب سپ  هغلبی ) ام ال  لموم  نم  مکف   ) نانم يادـخ  زا  دـیزیهرپب  هللا ) اوقتا   ) ناـمدرم هورگ  يا  ساـنلا ) رـشاعم  مالـسلا : هیلع  لاـق  (و 
عمج اسب  و  هکرتی ) فوس  لام  عماج  و   ) وا رد  دنیشنن  هک  ییانب  هدننکانب  اسب  و  هنکسی ) ام ال  ناب  و   ) وا هب  دسرن  هک  يزیچ  هب  راودیما 
لطاب زا  ار  لام  نآ  هک  دیاش  و  هعمج ) لطاب  نم  هلعل  و   ) درادن رب  هرهب  نآ  زا  ار و  نآ  دراذـگب  اجرب  هک  دـشاب  دوز  هک  یلام  هدـننک 

و اماثا ) هب  لمتحا  و   ) یمارح وا  هب  دـشاب  هدیـسر  امارح ) هباصا   ) ار وا  هدرک  عنم  هک  یقح  زا  و  هعنم ) قح  نم  و   ) دـشاب هدروآ  مهارف 
( افـسا  ) دوخ راگدرورپ  رب  دیآ  و  هبر ) یلع  مدق  و   ) هانگ نآ  لقث  هب  ددرگزاب  سپ  هرزوب ) ءابف   ) یهانگ مارح ، نآ  هب  دـشاب  هتـشادرب 
ایند و رد  هدرک  نایز  هک  قیقحت  هب  هرخالا ) ایندلا و  رـسخ  دق   ) ناهج نآ  رد  هدـنروخ  ترـسح  افهال )  ) نامیـشپ هدـش و  نیگهودـنا 

.ناهج نآ  رد  ادیوه  تسا و  نشور  نایز  نیبملا ) نارسخلا  وه   ) نانچ تلاح  نآ  کلذ )  ) نادان تریصب  یب  نآ  ترخآ 

یلمآ

ینیوزق

ددرگن نکاس  ار  هچنآ  دنک  انب  نآ و  هب  دسرن  ار  هچنآ  دراد  دیما  هک  سک  رایـسب  سپ  لجوزع  يادخ  زا  دیزیهرپب  نامدرم  هورگ  يا 
قح ینعی  دشاب  هدرک  عنم  قح  زا  دشاب و  هدرک  عمج  لطاب  ار  نآ  دـیاش  و  ار ، نآ  دراذـگب  بیرقنع  هک  ار  یلام  دـنک  عمج  نآ و  رد 
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لابو ینعی  نآ  رزوب  ددرگ  زاب  سپ  ار  ماثآ  یصاعم و  نآ  هب  دشاب  هتـشادرب  مارح و  هجو  زا  لام  نآ  هب  دشاب  هدیـسر  .دشاب  هدادن  نآ 
هداد داب  رب  وا و  تسا  هدرک  نایز  قیقحت  هب  تمادن  هودنا و  ترـسح و  فسات و  اب  نایملاع  قلاخ  دوخ  يادـخ  رب  دـنک  مودـق  .نآ و 

.میظع یمورحم  نیقی و  هب  يراکنایز  نیبم و  نارسخ  تسا  نیا  ار  تذخاوم  تبوقع و  هتشگ  هتسیاش  ار و  ترخآ  ایند و 

یجیهال

لطاب نم  هلعل  هکرتی و  فوس  ام  عماج  هنکسیال و  ام  ناب  هغلبیال و  ام  لموم  نم  مکف  هللا ! اوقتا  سانلا ، رـشاعم  :( » مالـسلا هیلع  لاق  (و 
وه کلذ  هرخالا ، ایندلا و  رـسخ  دـق   ) افهال افـسآ  هبر  یلع  مدـق  هرزوب و  ءابف  اماثا ، هب  لمتحا  امارح و  هباصا  هعنم ، قح  نم  هعمج و 

رایـسب هچ  و  نآ ! هب  دسر  یمن  هک  تسا  يدنموزرآ  رایـسب  هچ  سپ  ار ، ادـخ  دـیزیهرپب  نامدرم ، هورگ  يا  ینعی  نیبملا ».) نارـسخلا 
زا هک  دیاش  و  ار ! نآ  دراذگ  یماو  هک  تسا  لام  هدننک ي  عمج  رایـسب  هچ  و  نآ ! رد  دنک  یمن  ینکـس  هک  تسا  يا  هدننک  ترامع 

یمارح و لعف  هب  لام  نآ  ببـس  هب  دشاب  هدیـسر  ار  نآ  دشاب  هدرک  عنم  یـسک  قح  زا  ای  ار و  نآ  دشاب  هدرک  عمج  یقحان  هقیرط ي 
، هدز ترـسح  كانهودنا  شراگدرورپ  رب  دوش  دراو  نآ و  لابو  رزو و  هب  ددرگزاب  سپ  ار ، یهانگ  نآ  ببـس  هب  دشاب  هدش  لمحتم 

(. راکشآ ندرک  نایز  تسا  نآ  ار و  ترخآ  ایند و  تسا  هدرک  نایز  هک  قیقحت  هب  )

ییوخ

: هغللا

عجر هلقثب : ءاب )  ) هریغت و هلیحتست :)  ) هّلع لخد و  هلقع  یف  يأ  لخدم : و  لوخدم )  ) .اهرشقتف ءیشب  اهتمدص  اذإ  هحرقلا : تأکن ) ... )
.رّسحتملا فهاّللا ) ، ) هیلع لصح  هب و 

: بارعالا

وأ هتفـص  هدـعب  هلمجلا  هّیمـسا و  ام و  یلإ  عماج  فیـضا  فوس ، ام  عماـج  و  ءادـنلا ، فرح  فذـحب  فاـضم  يداـنم  ساـّنلا : رـشاعم 
.هعمج هلوقب : ّقلعتم  رورجم  راج و  لطاب  نم  هتلص ، هدعب  ام  هلوصوم و 

: ینعملا

دق و  هاوس ، نمل  هکرتی  لام  عماج  ّبر  هانب و  امیف  نکسی  ناب ال  ّبر  و  هلـصاح ، ریغ  لامالا  نم  اریثک  ّنأ  یلع  مالّـسلا  هیلع  هّبن  ّمث  ... 
ام یلع  فّهلتلا  فسـألا و  عم  ّهبر  یقلی  و  هقتاـع ، یلع  هرزو  لـمحف  مراـحملا ، بکترا  قوقحلا و  عـنم  و  مثاـملا ، هعمج  یف  بکترا 

.هبکترا ام  یلع  هکرت و 

: همجرتلا

شنامتخاس رد  هک  يزاس  نامتخاس  رایـسب  هچ  دسر و  یمن  شیوزراب  هک  يدنموزرآ  رایـسب  هچ  دیـسرتب  ادـخ  زا  مدرم  هورگ  ایأ  ... 
ار لام  نآ  لطاب  هار  زا  هک  دیاش  و  درذـگ ، یم  دراذـگ و  یم  اجب  يرگید  يارب  ارنآ  هک  يزودـنا  لام  رایـسب  هچ  و  دـناوتن ، نمیـشن 
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هدیـشک و شودـب  شهانگ  راـب  هدروآ و  تسدـب  شمارح  زا  هدرکن ، ادأ  ارنآ  هّیهلإ  هوجو  هدوب  قح  هار  زا  مه  رگا  هدروآ و  تسدـب 
تسا راچد  ترخآ  ایند و  نایزب  اققحم  درادن و  هآ  سوسفأ و  زج  هتفای و  راب  شدنوادخ  هاگشیپ  هب  هدرب و  رشحم  يارحصب  ارنآ  رزو 

.راکشآ نایز  نآ  تسا  نیمه  و 

یسرن اهنادب  یئوجب و  لامآ  یسب *** هک  ار  ادخ  رس  هریخ  مدرم  يا 

دوش كاچ  شازع  رد  نهریپ  *** دوش كاخ  هک  وزرآ  اسب  يأ 

: هدورس شوخ  و 

تخادرپ يرگیدب  لزنم  تفر و  تخاس *** ون  ترامع  دمآ  هک  ره 

راک تفر ز  داهن و  اج  رب  کیل  *** رایسب رز  میس و  دروآ  درگ 

درک نایصع  دادن و  ارنآ  قح  *** دروآ درگ  لالح  مارح و  زا 

دروخ فّسأت  هصغ و  قح  دزن  *** دربب شیوخ  شودب  ارنآ  رزو 

ارس ود  ره  نایز  ریسا  دش  ابقع *** ین  هرهب  شاین  دز  هن 

يرتشوش

راد برخی  الف  هنکـسی ) ام ال  ناب  و   ) .هغلبی هلعل ال  هایند  نم  لمال  هترخآ  عیبی  الف  هغلبی ) ام ال  لموم  نم  مکف  هللا  وقتا  سانلا  رـشاعم  )
عمجف مکروهظ .) ءارو  مکانلوخ  ام  متکرت  و  ( ) هکرتی فوس  ام  عماج  و   ) .هعاس اهنکـسی  هلعل ال  امایا و  اهنکـس  اهنکـس  نا  رادل  هئاقب 

ال مالـسلا :) هیلع   ) اضرلا نع  هعنم ) قح  نم  هعمج و  لطاب  نم  هلعل  و   ) .هیواعم اهذـخا  تام  اـملف  بهذ ، نم  رطاـنق  صاـعلا  نب  ورمع 
نع .هرخالا و  یلع  ایندـلا  راثیا  و  محرلا ، هعیطق  و  بلاغ ، صرح  و  لیوط ، لـما  و  دـیدش ، لـخبب  لاـصخ : سمخب  ـالا  لاـملا  عمتجی 

و تلقل ، افلا  نوثالث  لوقا  نا  تئـش  ول  و  افلا ، نوعبرا  و ال  افلا ، نوسمخ  و ال  فلا ، هئم  هل  نم  انتعیـش  نم  سیل  مالـسلا :) هیلع   ) رقابلا
نم نسحلاوبا : لاق  .اهلح  نم  فالآ  مهفالتخا و ) …  سانلا و  صقن  یف  نورـشعلا - سداسلا و  لـصفلا   ) هرـشع طـق  لـجر  عمج  اـم 
لاق همثا ، ءازج  يا : حتفلاب  اماثا ) هب  لمتحا  امارح و  هباصا   ) .امهرد ملـسم  دنع  كرتت  مل  هللا  قوقح  نا  ینرقلا : سیوا  نع  .مهارد و 
نم ال  نیبملا ) نارسخلا  وه  کلذ   ) .یلا افهال ) افـسآ  هبر  یلع  مدق  و   ) .هلقث همثا و  يا : هرزوب )  ) .عجر يا : ءابف ) (. ) اماثا قلی  : ) یلاعت

يذلا باتکلا  نیا  مالسلا :) هیلع   ) نیسحلا هلتق  دعب  دعـس  نب  رمعل  هللادیبع  لاق  هناوع ، نع  يربطلا )  ) یف .هارـش و  امم  لقاب  هعاتم  عیبی 
كرت لاق : .هب  ینئیجتل  هللا  و  لاق : .عاض  لاق : .هب  نئیجتل  لاق : .باتکلا  عاض  كرمال و  تیضم  لاق : نیسحلا ؟ لتق  یف  کیلا  هب  تبتک 
صاقو یبا  نب  دعس  یلا  اهتحصن  ول  هحیصن  نیسح  یف  کتحـصن  دقل  هللا  اما و  هنیدملاب ، نهیلا  اراذتعا  شیرق  زئاجع  یلع  ارقی  هللا  و 

موی یلا  همازخ  هفنا  یف  الا و  لجر  دایز  ینب  نم  سیل  هنا  تددول  هللا  قدص و  هللادیبع : وخا  دایز  نب  نامثع  لاق  .هقح  تیدا  دق  تنک 
.لتقی مل  انیسح  نا  و  همایقلا ،
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هینغم

اضیا و  بارـس ، ماهوا و  هایحلا  هذه  یف  ناسنالا  لامآ  رثکا  ناب  صلختی  و  هانعمب ، وا  هظفلب  تارم  ررکت  همکحلا  هذه  یف  ءاج  ام  لک 
بعلا و  هریغل ، انهملاف  یش ء ، لک  اکرات  ..لقن  ءانب  و ال  لمح ، لام  هبر ال  یلا  بهذی  مث  مارح ، لح و  نم  عمجی  ینبی و  حاکی و  وه 

(. همکحلا 190 هبطخلا 107 و 112 و  رظنا   ) هرهظ یلع  ء 

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

هچ دیدنبم ) لد  نآ  يالاک  ایند و  هب   ) دیسرتب ادخ  زا  مدرم ، هورگ  يا  تسا : هدومرف  ایند ) زا  يرود  هب  بیغرت  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
دروآ یم  درگ  و  ددرگ ، یمن  نکاس  نآ  رد  هک  ار  ینامتخاس  دزاس  یم  و  دـسر ، یمن  نآ  هب  هک  يزیچ  هب  دراد  دـیما  هک  یـسک  اسب 

هار زا  ینعی )  ) هدوـمن يریگوـلج  قـح  زا  و  هدروآ ، درگ  یتسرداـن  هار )  ) زا ار  نآ  دـیاش  و  دـنکیم ، اـهر  ار  نآ  يدوز  هب  هک  یئاراد 
شراگدرورپ هاگشیپ  رد  ددرگ و  یم  زاب  نآ  نارگ  راب  اب  تمایق ) رد   ) سپ هتفر ، ناهانگ  راب  ریز  نآ  ببس  هب  و  هدیسر ، نآ  هب  مارح 

ایندلا و رـسخ  تسا : ي 11 ) میرک س 22  نآرق  رد  هکنانچ  سک  نینچ   ) دـیایب و هودـنا  ترـسح و  اب  یـسراو ) باـسح و  ماـگنه  )
هدربن يا  هرهب  زونه  هک  تسا  نآ  وا  یئاـیند  ناـیز  اـما   ( تسا راـکنایز  ترخآ  اـیند و  رد  ینعی ( نیبملا  نارـسخلا  وه  کـلذ  هرخـالا 
یناـیز وا  ناـیز  و  ددرگ ( وا  هرهب  دـیواج  یتخبکین  نآ  رثا  رب  هک  هدرکن  يراـک  اـیند  رد  هکنآ  وا  يورخا  ناـیز  هدوبر و  ار  وا  گرم 

.دشاب یم  راکشآ  همه ( رب   ( هک تسا 

ینامز

دنا نتخودنا  رکف  هب  زور  بش و  دننک و  یم  يروآ  عمج  تورث  لام و  تقد ، نودب  هکنانآ  هرابرد  بلطم  نیا  رد  مالسلا ) هیلع   ) ماما
نیا ترخآ  ایند و  رد  : ) دـیامرف یم  دـیجم  نآرق  زا  يا  هیآ  هب  داهـشتسا  اب  ماجنارـس  هدـش و  روآدای  ار  الاب  ياـه  هتکن  هتفگ و  نخس 

یناـهج ود  تراـسخ  عوضوم  دروخ  یم  مشچ  هب  رتـشیب  ـالاب  بلطم  رد  هک  يا  هتکن  راکـشآ ) يراـکنایز  دـنناراکنایز  هورگ  هنوـگ 
نیا تلع  دـناد و  یم  ایند  تراسخ  دوش  یم  هدومیپ  مارح  هار  شندروآ  تسدـب  هار  رد  هک  ار  یتورث  نآ  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما .تسا 

راتفرگ دـتفین و  سالتخا و …  يدزد ، ماد  هب  هک  دـشکب  نوگاـنوگ  ياـه  هشقن  دـیاب  مارح  تورث  ندروآ  گـنچ  هب  يارب  هک  تسا 
يارب ار  تورث  ناـسنا  هک  نیا  زا  رتـشیب  یتراـسخ  هچ  دراد و  یحور  هجنکـش  جـنر و  هشیمه  يریـس  طـخ  نینچ  دوشن و  نآ  بقاوع 
رگید يایند  تراسخ  تسا ، هدش  تورث  يادف  شیاسآ  دـیآ  یم  تسدـب  مارح  زا  هک  دراوم  هنوگ  نیا  رد  یلو  دـهاوخ  یم  شیاسآ 

.تسا مولعم  مه  نآ 

يزاریش دمحم  دیس 

ام ال اوجری  يا  هغلبی ) ام ال  لموم  نم  مکف   ) هوفاخ يا  هللا ) اوقتا   ) هعامجلا ینعمب : رـشعم ، عمج  سانلا ) رـشاعم  : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
نم هلعل  و   ) هب عقتنی  و ال  هکرتی ) فوس  ام   ) لاومالل عماج ) و   ) هیلا لقتنی  ـال  و  هنکـسی ) ـال  اـم   ) روصقلا رودـلل و  ناـب ) و   ) هیلا لـصی 
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نم لاـملا  کـلذ  لاـن  يا  اـمارح ) هباـصا   ) هعیرـشلا یف  هررقملا  عضاوملا  یف  هفرـصی  ملف  هعنم ) قـح  نم  و   ) همثا هیلعف  هعمج ) لـطاب 
هبر یلع  مدق  و   ) مرحملا لاملا  کلذ  بنذ  عم  يا  هرزوب )  ) هرخالا یلا  عجر  يا  ءابف )  ) یصاعم ابونذ و  يا  اماثا ) هب  لمتحا  و   ) مارحلا

تنف ثیح  ایندلا ) رسخ  دق   ) احلاص المع  هیف  مدقی  نا  نودب  ایندلا  نم  یـضم  ام  یلع  نزحی  فهلی و  افهال )  ) تاف امل  فسای  افـسا )
.حضاولا يا  نیبملا ) نارسخلا  وه  کلذ   ) اهل لمعی  مل  ثیح  هرخالا ) (و 

يوسوم

یلوالل همتت  اهلعج  مهـضعب  همدقتملا و  تاملکلا  قایـس  یف  تاملک  هذه  و  حرـشلا : .بنذلا  رزولا : .عجر  ءاب : .بونذلا  ماثالا : هغللا :
عفنلا رضلا و  توملا و  هایحلا و  هدیب  هاوس و  دوبعم  هریغ و ال  هلا  يذلا ال  هللا  اوقتا  هفلالا  هرـشاعملا و  نوقحتـست  نیذلا  سانلا  رـشاعم 
داجما نونبی  مهتایح و  لبقتـسم  مهناهذا  یف  نومـسریف  هایحلا  یف  نولموی  نیذـلا  رثکا  ام  لـب  نوریثک  هغلبی و  ـال  اـم  لـموم  نم  مکف 

ام لاومالا  نم  عماج  مک  هیف و  میقی  هنکسی و  ام ال  روصقلا  رودلا و  نم  ناب  مک  قالطالا و  یلع  اهنم  یش ء  ققحتی  مل  نکل  مهمایا و 
امارح هباصا  مهایا  هعنم  نیکاسملا  ءارقفلل و  قح  نم  لایتحا و  شغ و  هقرس و  نم  هعمج  لطاب  نم  هلعل  ثراولل و  هفلخ  هکرتی  فوس 

هنا افه  افـسآ ال  هبر  یلع  مدـق  همثاـب و  كاذ  هلمع  نم  عجر  هزوب  ءاـبف  مارحلا  هب  بکترا  اـماثآ  هب  لـمتحا  هعونمملا و  باوبـالا  نم 
 … ربکا کلذ و  نم  مظعا  هراسخ  يا  نیبملا و  نارسخلا  وه  کلذ  هرخالا  ایندلا و  رسخ  دق  میثالا  هلعف  یلع  فهلتم  نیزح  فساتم 

یناقلاط

نامتخاس رد  هک  يا  هدنزاس  اسب  هچ  دسرن و  شیوخ  يوزرآ  هب  هک  دنموزرآ  اسب  هچ  دیـسرتب ، يادـخ  زا  نامدرم  هورگ  يا  دومرف : »
زاب قح  زا  ار  نآ  دشاب و  هدروآ  درگ  لطاب  هار  زا  هک  دیاش  دنک ، اهر  ار  نآ  يدوز  هب  هک  هدـنروآ  درگ  اسب  دـنکن و  تنوکـس  دوخ 

يادـخ دزن  غیرد  هودـنا و  اب  دـیدرگ و  زاب  هانگ  ینارگ  اب  تسا و  هدـش  راب  وا  رب  یناهانگ  هدروآ و  تسد  هب  مارح  زا  دـشاب ، هتـشاد 
« .راکشآ نایز  تسا  نیا  ناهج و  نآ  ناهج و  نیا  راک  نایز   » دیدرت نودب  دیسر ، شیوخ 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

ٍّقَح ْنِم  ،َو  ُهَعَمَج ٍلِطَاب  ْنِم  ُهَّلََعل  ،َو  ُهُکُْرتَی َفْوَس  اَم  ٍعِماَج  َو  ُُهنُکْـسَی ، اـَل  اَـم  ٍناـَب  ،َو  ُهُُغْلبَی اـَل  اَـم  ٍلِّمَُؤم  ْنِم  ْمَکَف  َهّللا  اوُقَّتا  ، ِساَّنلا َرِـشاَعَم 
« . ُنِیبُْملا ُنارْسُْخلا  َوُه  َِکلذ  ، َهَرِخْآلا اْینُّدلا َو  َرِسَخ   » ْدَق ، ًافِهَال ًافِسآ  ِهِّبَر  یَلَع  َمِدَق  ،َو  ِهِرْزِِوب َءاَبَف  ، ًاماَثآ ِِهب  َلْمَتْحا  ،َو  ًاماَرَح َُهباَصَأ  : ُهَعَنَم

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

هچنآ رد  هک  یناگدـنزاس  رایـسب  هچ  دنـسرن و  دوخ  يوزرآ  هب  هک  ینادـنموزرآ  رایـسب  هچ.دـینک  تیاـعر  ار  یهلا  ياوقت  مدرم ! يا 
يا دنیوگ و  یم  كرت  ار  دوخ  ياه  هتخودنا  يدوز  هب  هک  لاوما  ناگدننک  يروآ  عمج  رایسب  هچ  دننک و  یمن  تنوکـس  دنا  هتخاس 

شود رب  یناهانگ  ، نآ ببـس  هب  هدیـسر و  نآ  هب  مارح  هار  زا  اـی  دـنا  هتخادرپن  ار  نآ  قح  اـی  هدرک و  يروآدرگ  لـطاب  قیرط  زا  اـسب 
یم دراو  دوخ  راگدرورپ  رب  غیرد  سوسفا و  اب  تساه و  نآ  ندرگ  هب  شلابو  رزو و  هجیتن  رد  ، دنراد هدهع  رب  ار  نآ  رزو  هدیـشک و 

ار ترخآ  مه  هداد  تسد  زا  ار  ایند  مه  ُنِیبُْملا ؛ » ُنارْسُْخلا  َوُه  َِکلذ  َهَرِخْآلا  اْینُّدلا َو  َرِسَخ  : » دنتسه هفیرـش  هیآ  نیا  قادصم  دنوش و 
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نب طبـس  هرکذـت  رد  هنامیکح  مالک  نیا  : دـیوگ یم  رداصم  رد  بیطخ  موحرم  هنامیکح : راتفگ  دنـس  «. ) . راکـشآ نایز  تسا  نیا  و 
تسا هجوت  لباق.تسا  هتشاد  رایتخا  رد  يرگید  عبنم  وا  دهد  یم  ناشن  تافاضا  توافت و  نیا  هک  هدمآ  یتافاضا  توافت و  اب  يزوج 

هدرک حرـش  بوسحم و  مالک  کی  ار  هتـشذگ  مالک  ینارون و  مـالک  نیا  دوخ  هغـالبلا  جـهن  حرـش  رد  ینارحب  مثیم  نبا  موحرم  هک 
نیمه راونالا  راـحب  زا  اـج  کـی  رد  زین  هللا  همحر  یـسلجم  همـالع  هک  مینک  یم  هفاـضا  (. ،ج 4،ص 259 هغالبلا جـهن  رداصم  ) .تسا

( ( ،ج 75،ص 83،ح 88 راونالا راحب  ) .تسا هدرک  باختنا  ار  شور 

! ناهج ود  ره  ناراک  نایز 

ياوقت مدرم ! يا  :» دیامرف یم  تسخن  : دهد یم  يدج  ياهرادشه  ناتـسرپایند  هب  هدـنبوک  هنامیکح و  مالک  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
دنوش یمن  نکاس  دنا  هتخاس  هچنآ  رد  هک  یناگدننکانب  دنسر و  یمن  شیوخ  يوزرآ  هب  هک  ینادنموزرآ  رایسب  هچ  دینک  هشیپ  یهلا 

َال اَـم  ٍناـَب  ،َو  ُهُُغْلبَی اـَل  اَـم  ٍلِّمَُؤم  ْنِم  ْمَکَف  َهّللا  اوُقَّتا  ، ِساَّنلا َرِـشاَعَم  ( ؛» دـنیوگ یم  كرت  ار  نآ  يدوز  هب  هک  یلاوـما  ناگدـنروآدرگ  و 
( . ُهُکُْرتَی َفْوَس  اَم  ٍعِماَج  ،َو  ُُهنُکْسَی

دروم ود  يور  تشگنا  سپـس  ، دـیوگ یم  نخـس  ینتفاین  تسد  میقع و  ياهوزرآ  زا  یلک  روط  هب  تسخن  مالـسلا  هیلع  ماما  عقاو  رد 
هک یلاوما  دور و  یم  دـنک و  یم  اهر  دزاس و  یم  ناسنا  هک  ییاهانب.دراذـگ  یم  اـه  تورث  لاوما و  ،و  اهرـصق اـهانب و  ینعی  ؛ صاـخ

.دیوگ یم  كرت  ار  ایند  دزاس و  یم  اهر  دربب  هرهب  اه  نآ  زا  هک  نآ  یب  هدرک و  يروآدرگ 

یمن دـنم  هرهب  دوـخ  تاـمحز  هجیتـن  زا  هک  تسین  نیا  اـهنت  ناتـسرپایند  زا  هورگ  نیا  لکـشم  هـک  دراد  هراـشا  هـتکن  نـیا  هـب  سپس 
.تسا نیرفآ  تیلوئسم  عورشمان و  قرط  زا  لاوما  نیا  هیهت  نآ  دنراد و  شیپ  رد  يرت  مهم  لکشم  هکلب  ، دنوش

ٍّقَح ْنِم  ،َو  ُهَعَمَج ٍلِطَاب  ْنِم  ُهَّلََعل  َو  ( ؛» دـنا هتخادرپن  ار  نآ  قح  اـی  هدرک و  يروآدرگ  لـطاب  قیرط  زا  ار  اـه  نآ  اـسب  هچ  :» دـیامرف یم 
( . ُهَعَنَم

: تسا هدومرف  هراشا  مارح  عبانم  زا  عوضوم  ود  هب  مالسلا  هیلع  ماما  زین  اج  نیا  رد 

ار ییایـشا  ای  دروآ و  تسد  هب  یلاوما  نآ  لاثما  اه و  ییامزآ  تخب  رد  هک  نیا  دـننام  ، لـطاب قیرط  زا  لاـم  ندروآ  تسد  هب  ، تسخن
قوقح زا  معا  - دریگ یم  قلعت  لاوما  نآ  هب  هک  ار  یقوـقح  هک  نیا  رگید  دـهد و  رارق  هدافتـسا  دروـم  تسا  لـطاب  نآ  رب  هلماـعم  هک 

.دزادرپ یمن  - سانلا قح  یعرش و 

(. ) ًاـماَثآ ِِهب  َلْـمَتْحا  ،َو  ًاـماَرَح َُهباَـصَأ  ( ؛» دنـشک یم  شود  رب  ار  نآ  ناـهانگ  هدروآ و  تـسد  هـب  مارح  قـیرط  زا  ار  نآ  هجیتـن ) رد  »)
رب و « ماـثأ » يرتشوش همـالع  موحرم  هخـسن  دـننام  هغـالبلا  جـهن  خـسن  زا  یـضعب  رد  یل  ؛و  تسا ناـهانگ  ياـنعم  هب  « مثإ » عمج « ماـثآ .»

( تسا هانگ  رفیک  يانعم  هب  هک  هدمآ  « مانأ » نز

: میناوخ یم  تسا  هدروآ  راونالا  راحب  رد  یسلجم  همالع  موحرم  هک  یثیدح  رد 

ِمِحَّرلا ِهَعیِطَق  ٍِبلاَغ َو  ٍصْرِح  ٍلیِوَط َو  ٍلَمَأ  ٍدیِدَش َو  ٍلُْخِبب  ٍسْمَخ  ٍلاَصِِخب  اَّلِإ  ُلاَْملا  ُعِمَتْجی  ُلوُقی ال  مالـسلا  هیلع  اَضِّرلا  ُْتعِمَـس  َلاَق  »
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یمن هتشابنا  ًابلاغ ) ،) لام : دومرف یم  هک  مدینش  مالسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ماما  زا  : دیوگ یم  يوار  ِهَرِخْآلا ؛ یَلَع  اْینُّدلا  ِراَثیِإ  َو 
راـحب «. ) . ترخآ رب  اـیند  حـیجرت  محر و  عطق  ، ناـسنا رب  بلاـغ  صرح  ، زارد رود و  ياـهوزرآ  ، دـیدش لـخب  : هار جـنپ  زا  رگم  دوـش 

،ج 70،ص 138،ح 5) راونالا

هرهب شلاوما  زا  ار  دوخ  نادـنواشیوخ  دزرون و  صرح  ددرگن و  ینالوط  ياهوزرآ  راتفرگ  دـشابن و  لیخب  ناـسنا  رگا  تسا  یهیدـب 
.دش دهاوخن  هتشابنا  ًابلاغ  ، لاوما ، دهد حیجرت  شلاوما  اب  ریخ  ياهراک  نداد  ماجنا  قیرط  زا  ایند  رب  ار  ترخآ  دزاس و  دنم 

رد  ) شیوخ راگدرورپ  رب  دارفا  نیا  :» دیامرف یم  هدرک  هراشا  لامعا  نیا  موش  زیگنا و  فسا  ییاهن  هجیتن  هب  مالسلا  هیلع  ماما  هاگ  نآ 
نایز نیا  ار و  ترخآ  مه  دنا و  هداد  تسد  زا  ار  ایند  مه  هک  دنروخ  یم  سوسفا  دـننیگمغ و  هک  یلاح  رد  دـنوش  یم  دراو  تمایق )

« (. ُنِیبُْملا ُنارْسُْخلا  َوُه  َِکلذ  َهَرِخْآلا  اْینُّدلَا َو  َرِسَخ   » ْدَق ، ًافِهَال ًافِسآ  ِهِّبَر  یَلَع  َمِدَق  ،َو  ِهِرْزِِوب َءاَبَف  ( ؛» تسا يراکشآ 

: دیامرف یم  هدروآ و  راونالا  راحب  رد  ترضح  نآ  زا  ییانعمرپ  همدقم  اب  ار  فیرش  مالک  نیا  هللا  همحر  یسلجم  همالع 

اَم ِهَّلِِقل  اَـهِیف  ْمُُکبِْجعی  اَـم  ُهَْرثَـک  ْمُکَّنَّرُغَت  ـالَف  َفَْرتُْـملا  ُعَْجفَت  َنِکاَّسلا َو  ُلـیُِزت  ٍلـِیلَق  ْنَع  اَـهَّنِإَف  اَـهِیف  َنیِدِـهاَّزلا  َرَظَن  اْینُّدـلا  َیلِإ  اوُرُْظنا  »
َْمل ٍلِیلَق  ْنَع  اْینُّدلا  َنِم  ٌِنئاَک  َوُه  اَم  َّنَأَکَف  َرَضَح  ْدَق  اَم  َروُضُح  ََربْدَأ َو  ْدَق  اَم  َرَابْدِإ  َرَْصبَأ  َرَبَتْعا َو  َرَّکَفَت َو  ًأَْرما  ُهَّللا  َمِحَرَف  اَْهنِم  ْمُُکبَحْـصی 

يدوز هب  هکارچ  ، دـینک هنادـهاز  هاگن  ایند  هب  مدرم )! يا  (؛...  ٌبیِرَق ٍتآ  َوُه  اَم  ُّلُـک  ْلَزی َو  َْمل  ِهَرِخآـْلا  َنِم  ٌِنئاَـک  َوُه  اَـم  َّنَأَـک  ْنُکی َو 
باجعا هیام  هچنآ  ینوزف  نیاربانب  دزاـس ، یم  راـتفرگ  ناـهگان  ار  درد  یب  نادـنمتورث  ناـفرتم و  دـنک و  یم  لـئاز  ار  دوخ  ناـنکاس 

یم تربع  دنک و  یم  رکف  هک  ار  یـسک  دنک  تمحر  دنوادخ.دوب  دـهاوخ  امـش  اب  مک  رایـسب  اریز  ، دـبیرفن ار  امـش  ایند  رد  تسامش 
.دنک یم  رظن  تسا  رضاح  هچنآ  روضح  هدرک و  تشپ  ایند  زا  هچنآ  ندرک  تشپ  هب  دریگ و 

دیآ یم  هچنآ  دـینادب ) ) .تسا یقاـب  هراومه  تسا  ترخآ  رد  هچنآ  دوش و  یم  دوباـن  يدوز  هب  تسا  دوـجوم  اـیند  رد  هچنآ  ییوـگ 
«. ددنویپب عوقو  هب  تسا  کیدزن 

نب دمحم  لوؤسلا  بلاطم  باتک  زا  ًارهاظ  یـسلجم  همالع  ار  فیرـش  ثیدح  نیا   ) . .دـنک یم  رکذ  رخآ  ات  ار  الاب  ياه  هلمج  سپس 
(( ،ص 258 لوؤسلا بلاطم  زا  لقن  هب  ،ج 75،ص 20،ح 79  راونالا راحب  ) .تسا هدرک  لقن  یعفاش  هحلط 

نآ لابند  هب  یلو  ؛ درب یم  يا  هرهب  هاـگ  ناـسنا  اریز  ، تسا هتـسناد  نیبم  نارـسخ  قادـصم  ار  دارفا  هنوگ  نیا  لاـح  مالـسلا  هیلع  ماـما 
نیا.ددرگ یم  ییاه  يرامیب  راتفرگ  نآ  لابند  هب  دروخ و  یم  يذیذل  رایـسب  ياذـغ  هک  نیا  دـننام  ؛ دوش یم  یمهم  تراسخ  راتفرگ 

یلو ؛ دزادرپ یم  شون  شیع و  هب  یحابص  دنچ  نآ  اب  دنک و  یم  مهارف  یعورشمان  لاوما  هک  نیا  ای.نیبم  نارسخ  هن  اما  تسا  نارسخ 
.دشابن نیبم  نارسخ  نانیبرهاظ  رظن  زا  تسا  نکمم  مه  نیا.دنیب  یم  مهارف  دوخ  يارب  ار  یهلا  تدم  ینالوط  باذع 

نیرتمک هک  نآ  یب  دـنک و  یم  انب  ییاه  خاـک  يروآدرگ و  ییاـه  تورث  لاوما و  ، عورـشمان هار  زا  هک  تسا  ییاـج  نیبم » نارـسخ  »
هک تسا  نیبم » نارسخ  ،» نیا.تسوا شود  رب  نآ  هانگ  همه  تیلوئـسم  هک  یلاح  رد  دباتـش  یم  یقاب  راید  هب  هدرک  اهر  ، دربب يا  هرهب 

تشونرس نیمه  هب  هک  یناسک  دنرایـسب  هک  اج  نآ  زا.تسا  هدومرف  هراشا  نآ  هب  الاب  رد  نآرق  تایآ  زا  هدافتـسا  اب  مالـسلا  هیلع  ماما 
.دزادرپب هتشذگ  ناربج  هب  دیآ و  شوه  هب  هک  دراد  نآ  ياج  ، تسا هتسد  نیمادک  ءزج  دناد  یمن  ناسنا  دنوش و  یم  راتفرگ 
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نب هّللادیبع  : دـیوگ یم  يو  دـنک  یم  لقن  لاس 61  ثداوح  رد  دوخ  باـتک  رد  يربط  هک  تسا  یناتـساد  بلطم  نیا  ياـیوگ  دـهاش 
مداد ار  نیسح  لتق  روتسد  متشون و  وت  هب  هک  يا  همان  نآ  : تفگ وا  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  لتق  هب  دعـس  رمع  مادقا  زا  سپ  دایز 
مداد ماجنا  ار  وت  روتـسد  نم  : تفگ رمع  دنک ) ادج  نآ  تیلوئـسم  زا  ار  دوخ  دریگب و  سپ  زاب  ار  نآ  تساوخ  یم  ایوگ  ( ؟ تساجک

هب : تفگ دایز  نبا.تسا  هتفر  نیب  زا  همان  : تفگ مه  زاب  رمع.يروایب  ار  همان  نآ  دـیاب  ًامتح  : تفگ دایز  نبا.تفر  نیب  زا  همان  نآ  یلو 
رد ارم  رذع  ات  تسا  هدیـسر  مه  شیرق  نانزریپ  تسد  هب  یتح  همان  نیا  مسق  ادـخ  هب  : تفگ رمع.يروایب  ار  همان  دـیاب  دـنگوس  ادـخ 

یبا نب  دعـس  مردـپ  هب  رگا  هک  یتحیـصن  ؛ مدرک نیـسح  هرابرد  یتحیـصن  ار  وت  نم  دـنگوس  ادـخ  هب.دزاس  راکـشآ  اه  نآ  رب  هنیدـم 
یم تسار  رمع  : تفگ دوـب  رـضاح  اـج  نآ  رد  داـیز  نب  هّللا  دـیبع  ردارب  ، داـیز نـب  ناـمثع.دوب  هدـش  ادا  وا  قـح  مدوـب  هدرک  صاـقو 

هلیـسو هب  نیـسح  دوب و  يراهم  ناشنادرم  ینیب  رد  تمایق  زور  ات  دایز  ینب  هفیاط  مامت  هک  متـشاد  تسود  نم  دنگوس  ادخ  هب.دـیوگ 
.دیسر یمن  لتق  هب  اه  نآ 

،ج يربط خیرات   ). .درکن راکنا  درک و  توکس  دینش  هک  ار  نخس  نیا  دایز  نب  هّللا  دیبع  دنگوس  ادخ  هب  : دیوگ یم  تیاور  نیا  يوار 
 ( 4،ص 357

.تسا هدش  هرخآلا  ایندلا و  رسخ  قادصم  هک  تسناد  یم  مه  وا  يرآ 

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abi Talib said : " O folks ! Fear Allah , for there is many a man who aspires
for what he does not get, many a builder of a house who does not live to occupy it,
and many a gatherer of that which he shall just leave behind. Possibly he may have
gathered it wrongfully or by denying one's right. He acquired it unlawfully and had to
bear the weight of sins on its account. Consequently, he returned (from this world)
with that weight and came before Allāh with sorrow and grief. He lost this world and

(." (also) the thereafter; that is a loss (which is) manifest (Qur'ān, 22: 11

ندنام كاپ  ياههار  زا  یکی  : 345 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ِیصَاَعملا ُرّذَعَت  ِهَمصِعلا  َنِم  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 
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یتشد

 . تسا تمصع  یعون  هانگ  هب  نتفاین  تسد  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و  يونعم ) )

يدیهش

.تسا هانگ  كرت  زا  يا  هنوگ  ندرک ، نتسناوتن  هانگ 

یلیبدرا

اهتیصعم ندش  رذعتم  تسسفن  نتشاد  هگن  بابسا  زا  دومرف  و 

یتیآ

.نتفایان تسد  هانگ  هب  تسا ، ینمادکاپ  يا  هنوگ  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . تسا ینمادکاپ  یعون  هانگ  رب  نتشادن  تردق  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

مثیم نبا 

ناسنا هک  تسا  نآ  هانگ  هدـنرادزاب ي  تمـصع و  لیاسو  هلمج  زا  ینعی  تسا .) هانگ  زا  يرود  تمـصع و  یعون  هانگ ، رب  یناوتاـن  )
زا دوصقم  دیآرد و  يا  هکلم  تروص  هب  وا  يارب  تلاح  نیا  ات  درادن  هانگ  هب  یـسرتسد  هک  یتقو  دـهد  تداع  هانگ  كرت  هب  ار  دوخ 

.تسا نیمه  تمصع 

دیدحلا یبا 

 . یِصاَعَْملا ُرُّذَعَت  ِهَمْصِْعلا  َنِم  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

.اضیأ هعوفرم  تیور  دق  دجت و  الأ  همصعلا  نم  اضیأ  ردقت و  الأ  همصعلا  نم  هفلتخم  غیص  یلع  هملکلا  هذه  تدرو  دق 

یلإ هعجار  اهتقیقح  هردقلا و  اهطرش  نم  نیملکتملا  دنع  همصعلا  نأل  نوملکتملا  اهرکذ  یتلا  همصعلا  انهاه  همـصعلاب  دارملا  سیل  و 
لعفی يذلا ال  رداقلاک  هنع  هبوقعلا  عافدنا  یف  رداقلا  ریغ  نأ  دارملا  امنإ  هیصعملا و  نم  هیصعملا  یلع  رداقلا  عنمی  فطل 
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یناشاک

رداق اهتیـصعم و  زا  ندش  رذعتم  اه  يدـب  زا  تسا  سفن  نتـشاد  هگن  بابـسا  زا  یـصاعملا ) رذـعت  همـصعلا  نم  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
كرت ندـش  داـتعم  زا  هکلم  نیا  دوـش  یم  لـصاح  هک  تسه  هاـگ  تـسا و  تیـصعم  كرت  هـکلم  تمـصع ، هـک  اریز  نآ  رب  ندوـبن 

نآ رب  تردق  مدع  نآ و  نادجو  مدع  دزن  تیصعم 

یلمآ

ینیوزق

یتیصعم رب  صخش  نوچ  یصاعم  رب  تردق  مدع  ندوب و  رذعتم  تیصعم  زا  تسا  سفن  ندنام  ظوفحم  تمصع و  بابسا  زا  دومرف :
تیـصعم نآ  زا  ظفحت  هکلم  وا  سفن  رد  مایا  رورم  هب  دـنام و  ظوفحم  نآ  زا  راچان  دـشابن  لـصاح  ار  وا  نآ  بابـسا  دـشابن و  رداـق 

.ددرگ لصاح 

یجیهال

، ناهانگ ندرک  ندوب  رذعتم  تسا  تمصع  لوصح  بابسا  زا  هک  تفگ  ینعی و  .یـصاعملا » رذعت  همـصعلا  نم  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
.دوش یم  لصاح  تمصع  دوش و  یم  هکلم  ندرکن  هانگ  هک  اریز 

ییوخ

یلع هیصعملا  رذعت  اذا  و  اطخلا ، نایصعلا و  هنم  ردصی  الف  اهبحاصل ، هیصعملا  یعاد  دوجو  نع  عنمت  هیناسفن  هکلم  همـصعلا  ینعملا :
نم هیلع  رذعت  اموحن  یعادلا  هسفن  یف  لصحی  نال ال  همـصعلا  نم  هجرد  لانف  تامرحملا  یلا  رظنلا  هیلع  رذعت  يذلا  یمعالاک  دـحا 
یه و  هل ، هکلم  کلذ  ریـصی  یتح  اهدـجی  نیح ال  اهکرتب  دوعتی  ناسنالا  نا  کلذ  و  همـصعلا ، بابـسا  نم  يا  مثیم : نبا  لاق  لـمعلا ،

هچ .تسا  تمـصع  زا  یعون  دوخ  هاـنگ ، رب  نکمت  مدـع  دومرف : همجرتـلا : .لاکـشالا  نع  همـالک  ولخی  ـال  و  لوقا : .همـصعلاب  دارملا 
: هدورس شوخ 

مرادن يرازآ  مدرم  تسد  هک   *** مرازگ تمعن  نیا  رکش  هنوگچ 

يرتشوش

همصعلا نم  هفلتخم  غیص  یلع  هملکلا  هذه  دیدحلا  یبا  نبا  لاق  لوقا : مالسلا : هیلع  لاق  و  هفلتخم ) تاعوضوم  یف  نوتـسلا - لصفلا  )
رـسیت مدع  نا  دارملا  نا  رهاظلا  تلق : .نوملکتملا  اهرکذـی  یتلا  همـصعلا  همـصعلاب  دارملا  سیل  .دـجت و  الا  همـصعلا  نم  ردـقتال  نا 

.هل یلاعت  هللا  همصع  نم  مسق  ناسنالل  هیصعملا  بابسا 

هینغم

و هنع ، اهزنت  هکرت  نم  نیب  و  هیف ، هبغرلا  عم  هنع  ازجع  مارحلا  حیبقلا و  كرت  نم  نیب  باقعلا  هذخاوملا و  مدع  ثیح  نم  قرف  ادـبا ال 
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.كاذ نود  هعاطلا  باوث  اذهل  نکل  .هیلع و  رداق  وه 

هدبع

هحرج و لیـست  يا  هعنمتک  هاکنت  یهتـشم و  یلا  هرظنلا  هظحللا  اکـسمت و  هنیدب  مهدشا  ادوع  مهبلـصا  هدحاولا : هملکلا  هلیحتـست  … 
هقفاوم یلا  هلیمت  میظع  نم  هملک  هوهـشلا و  هعقاوـم  یلا  هبذـجت  بوـغرم  یلا  هرظن  يا  هیلع  وـه  اـمع  هلوـحت  هلیحتـست  هبلقب و  ذـخات 

اثیدح يور  دجت و  نا ال  همصعلا  نم  نا  مهلوق  لیبق  نم  وه  یصاعملا : رذعت  همصعلا  لطابلا … 

يرفعج

مالسالا ضیف 

اریز  ) ناهانگ ماجنا )  ) رب تسا  نتفاین  تسد  ینمادکاپ  بابـسا )  ) زا تسا : هدومرف  ناهانگ ) زا  ناگدنامزاب  هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
دیامن خوسر  شسفن  رد  هتشگ  وا  هکلم  ندرکن  هانگ  مک  مک  دنام و  تمالس  هب  نآ  زا  راچان  تفاین  تسد  یتیصعم  هب  صخـش  نوچ 

.تسا هکلم  نامه  مه  ینمادکاپ  تمصع و  زا  دارم  و 

ینامز

هک یناـشن  شتآ  روماـم  اـما  دـننک ، هچ  نآ ، زا  يریگولج  يارب  هک  دـنناریح  دـنزاب و  یم  ار  دوخ  يزوـس  شتآ  ربارب  رد  مدرم  همه 
یم تاجن  قیرح  زا  ار  مدرم  لاـم  دـنز و  یم  شتآ  هب  ار  دوخ  تسا  شتآ  ندرک  شوماـخ  شراـک  دراد و  شتآ  اـب  هزراـبم  هحلـسا 

منهج هار  فارحنا ، لئاسو  ندید  اب  هعماج  رد  مه  راکزیهرپ  .تسا  هتخومآ  هنارهام  ار  نتخاس  شوماخ  تاجن و  هار  وا  اریز  دـشخب ،
دوجوب شداهن  رد  هک  یتراهم  نآ  اـب  دزاـس : یمن  هدولآ  هاـنگ  هب  ار  دوخ  دـنک و  یم  كرد  ار  نآ  بقاوع  دـهد و  یم  صیخـشت  ار 

تسا گرزب  ياهتمعن  زا  یکی  دوخ  نتـشادن  تورث  .دنام  یم  ناما  رد  هانگ  ءوس  راثآ  زا  دهد و  یم  تاجن  ار  دوخ  دوز  یلیخ  هدمآ 
فیدر رد  دـیامیپ و  یم  ار  ینمادـکاپ  تاـجن و  هار  هاـگآدوخان  روطب  ناـسنا  دـهد و  یم  تاـجن  هاـنگ  هب  یگدولآ  زا  ار  ناـسنا  هک 

.دریگ یم  رارق  ناراکزیهرپ 

يزاریش دمحم  دیس 

.املاس یقبیف  بکتری  و ال  مصتعی ، هیصعملا  هیلع  ترذعت  اذا  ناسنالا  نال  یصاعملا ،) رذعت  همصعلا  نم  : ) مالسلا هیلع  لاق  و 

يوسوم

وهف هیلع  هیصعملا  ترذعت  نم  ابجاو و  كرتی  امرحم و ال  اهبحاص  بکتری  ناسنالا ال  رایتخا  عم  قفاوتت  هینابر  هحنم  همصعلا  حرـشلا :
 … هئیطخلا مدع  یف  ناکیرش  نذا  امهف  امارح  بکتری  اضیا ال 

یناقلاط

« .تسا تمصع  بابسا  زا  تیصعم  نداد  ماجنا  ندوب  راوشد  نتسناوتن و  »
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زا روظنم  تسا و  هدـش  تیاور  مه  عوفرم  تروص  هب  و  تسا ، هدـش  لقن  فلتخم  ياهتروص  هب  نخـس  نیا  دـیوگ : دـیدحلا  یبا  نبا 
تقیقح تسا و  تردق  ناملکتم  دزن  تمصع  طیارش  زا  یکی  اریز  تسین ، ناملکتم  یحالطـصا  تمـصع  اج  نیا  رد  تمـصع  هملک 
نوچمه تبوقع  عفد  رد  ناوتان  هک  تسا  نیا  دارم  دـنام و  یم  زاب  هانگ  زا  تیـصعم ، هب  رداق  صخـش  هک  ددرگ  یم  زاب  یفطل  هب  نآ 

.دهدن ماجنا  ار  نآ  هک  تسا  ییاناوت 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

.یِصاَعَْملا ُرُّذَعَت  ِهَمْصِْعلا  َنِم 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

لقن رداصم  باتک  رد  اج  نیا  رد  هک  يزیچ  اهنت  بیطخ  موحرم  هنامیکح : راتفگ  دنس   ) . .تسا تمصع  یعون  ، هانگ رب  ییاناوت  مدع 
ُرُّذَـعَت ِنلا  ِهَمْعّ َنِم  َّنِإ  : » تسا هدـمآ  مکحلا  ررغ  رد  یتواـفتم  تروـص  هـب  هناـمیکح  مـالک  نـیا  : دـیوگ یم  هـک  تـسا  نـیا  دـنک  یم 

مرکا ربمغیپ  زا   ) هباشم ثیدح  هب  سپـس.تسا  هدرک  ذخا  يرگید  عبنم  زا  ار  نآ  يدُمآ  هک  دهد  یم  ناشن  توافت  نیا  و  یـصاعَْملا »
اریز ، تـسین بـجعت  ياـج  : دـیازفا یم  و  َدِـجَت » ـال  ْنَأ  ِهَمْـصِْعلا  َنـِم  َّنِإ  : » تـسا نـینچ  نآ  دـنک و  یم  هراـشا  هـلآ ) هـیلع و  هللا  یلص 
جهن رداصم  ) .تسا هدرک  ذخا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  شملعم  زا  ار  دوخ  هنامیکح  راتفگ  موهفم  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما 

(( ،ج 4،ص 260 هغالبلا

هانگ رب  ییاناوت  مدع  تمعن 

رب ییاناوت  مدـع  :» دـیامرف یم  ، تسا تقد  لباق  یتاهج  زا  هک  دـنک  یم  هراشا  يا  هتکن  هب  هناـمیکح  راـتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
( . یِصاَعَْملا ُرُّذَعَت  ِهَمْصِْعلا  َنِم  ( ؛» تسا تمصع  یعون  ، هانگ

دح رد  تلاح  نیا  هاگ.تسا  هاـنگ  زا  ندـنام  ظوفحم  هژیو  هب  ، ندـنام ظوفحم  ياـنعم  هب  هک  دراد  یماـع  ياـنعم  تمـصع  میناد  یم 
ار نانآ  اطخ  هانگ و  ره  زا  هک  دنراد  یناسفن  يا  هکلم  اه  نآ.تسا  مالسلا  مهیلع  ناماما  ایبنا و  يالاو  ماقم  هک  دوش  یم  هدید  لامک 

.دشاب ناگمه  يارب  قشمرس  تجح و  ناشراتفر  راتفگ و  هک  دوش  یم  اه  نآ  هب  مدرم  همه  دامتعا  ببس  ماقم  نیمه  دراد و  یم  زاب 

ربارب رد  هک  تسین  نانچ  یلو  ؛ تسا هریغص  رب  رارـصا  هریبک و  یـصاعم  زا  هدنرادزاب  هک  تسا  تلادع  هکلم  ، نآ زا  يرت  نییاپ  هلحرم 
.دنک تمواقم  زیچ  همه 

دوخ اب  دنکـشب و  ار  دس  تسا  نکمم  دشاب  يوق  دیدش و  بالیـس  رگا  هک  دنا  هتـسب  بالیـس  ربارب  رد  هک  تسا  يدس  دننام  تسرد 
دنروآ و ادخ  هاگرد  هب  ور  دنوش و  نامیـشپ  سپـس  دننزب و  وناز  هانگ  دنمورین  لماوع  ربارب  رد  هاگ  تسا  نکمم  زین  لداع  دارفا.دربب 

.دوش دیدجت  رگید  راب  اه  نآ  رد  تلادع  تمصع  دس  دننک و  هبوت 
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هاـنگ رب  تردـق  ای.دـنام  یم  رود  نآ  زا  هاـنگ  بابـسا  لـیاسو و  ندوـبن  مهارف  ببـس  هب  ناـسنا  هـک  تـسا  تمـصع  زا  یموـس  عوـن 
مهارف هاـنگ  لـیاسو  اـما  دراد  ینامـسج  تردـق  اـی  دـشاب و  هتـشاد  مرحماـن  هب  دولآ  سوه  هاـگن  دـناوت  یمن  هک  اـنیبان  دـننام  ؛ درادـن

وا دنچ  ره  دراد  یمزاب  هانگ  زا  ار  وا  یمالـسا  تموکح  ای  دشاب و  نآ  هب  لیام  دـنچ  ره  ؛ دـشونب ات  تسین  یبارـش  هک  نیا  لثم  ؛ تسین
.دشاب هانگ  هب  لیام 

زا هک  تسا  نیا  شا  هدـیاف  یلو  ؛ دوش یمن  هداد  یـصخش  نینچ  هب  هاـنگ  كرت  ربارب  رد  یباوـث  تسین و  راـختفا  تمـصع  هنوـگ  نیا 
.دننامب رود  هانگ  رفیک  زا  ات  دنک  رّذعتم  اه  نآ  رب  ار  ندرک  هانگ  دوش و  يدارفا  لماش  ادخ  فطل  اسب  دنام و  یم  رود  یهلا  باذع 

نآ غارـس  هب  دوش  مهارف  مه  نآ  بابـسا  رگا  هک  هنوگ  نآ  دنک  تداع  هانگ  كرت  هب  ناسنا  هک  دوش  یم  ببـس  رذعت  همادا  هاگ  هتبلا 
.تسا تمصع  هنیمز  رد  یهلا  دادما  یعون  نیا.دور  یمن 

نآ زا  دـننک  یعـس  دـنراد  هگن  دولآ  هانگ  طیحم  رد  ار  دوخ  دـنناوت  یمن  هک  يدارفا  هک  تسا  نآ  مالـسلا  هیلع  ماما  راتفگ  نیا  ماـیپ 
.تشاد دنهاوخ  یعون  هب  ار  هانگ  كرت  باوث  هتبلا  دوش و  رذعتم  اه  نآ  يارب  هانگ  ات  دننامب  رود  طیحم 

نیمه هـب  رظاـن  دــنک  یم  هاـنگ  هدوـلآ  لاـح  ره  هـب  ار  ناـسنا  هـک  یقطاــنم  زا  ترجه  موزل  تیــصعم و  سلجم  رد  روـضح  مدــع 
دوب نیمه  زین  هشبح  هب  هکم  زا  ای  ، هنیدـم هب  هکم  زا  ناناملـسم  ترجه  تاکرب  راثآ و  زا  یکی  میـشیدنیب  تسرد  رگا  یتح.تساـنعم 

.دننک تدابع  یگدنب و  هنادازآ  ار  ادخ  دننامب و  رود  درک  یم  هانگ  هب  روبجم  ار  اه  نآ  هک  كرش  طیحم  زا  هک 

ِیف َنیِفَعْضَتْسُم  اّنُک  اُولاق  ُْمْتنُک  َمِیف  اُولاق  ْمِهِسُْفنَأ  یِِملاظ  ُهَِکئالَْملا  ُمُهاّفَوَت  َنیِذَّلا  َّنِإ  : » دیامرف یم  هیآ 97  «، ءاسن » هروس رد  دیجم  نآرق 
ضبق  ) ناگتـشرف هک  یناسک  ؛ » ًاریِـصَم ْتَءاـس  ُمَّنَهَج َو  ْمُهاوْأَـم  َکـِئلوُأَف  اـهِیف  اوُرِجاـُهتَف  ًهَعِـساو  ِهّللا  ُضْرَأ  ْنُکَت  َْمل  اُولاـق َأ  ِضْرَأـْلا 

نیا اب  ارچ  و  ( ؟ دیدوب یلاح  هچ  رد  امش  :» دنتفگ اه  نآ  هب  ، دندوب هدرک  متس  نتشیوخ  هب  هک  یلاح  رد  دنتفرگ  ار  اه  نآ  حور  (، حاورا
- ناگتشرف - اه نآ  «. میدوب فعضتسم  راشف و  تحت  ، دوخ نیمزرس  رد  ام  :» دنتفگ »)!؟ دیتشاد ياج  راّفک  ِفص  رد  ، دیدوب ناملـسم  هک 

يدب ماجنارس  ،و  تسا خزود  ناشهاگیاج  ،و ) دنتـشادن يرذع   ) اه نآ  »!؟ دینک ترجاهم  هک  دوبن  روانهپ  ، ادخ نیمزرـس  رگم  :» دنتفگ
«. دنراد

: تسا هدش  لقن  تروص  نیا  هب  فیرش  مالک  نیا  دش ) رکذ  رداصم  رد  هک  هنوگ  نامه   ) مکحلا ررغ  رد  هک  تسا  هجوت  لباق 

: دیوگ یم  يدعس  هک  هنوگ  نامه  درازگب  ار  نآ  رکش  دیاب  ناسنا  هک  تسا  یهلا  یتمعن  ًاعقاو  نیا  و  یصاعَْملا ) ُرُّذَعَت  ِنلا  ِهَمْعّ َنِم  َّنإ  )

مرادن يرازآ  مدرم  روز  هک  مرازگ  تمعن  نیا  رکش  هنوگچ 

: دیوگ یم  زین  ظفاح 

مرادن يرازآ  مدرم  روز  هک  رکش  یسب  مراد  دوخ  يوزاب  زا  نم 

هک يراـک  هب  تسین  تسرتـسد  رگ  دـیوگ : یم  هدرک و  همجرت  تروص  نیا  هب  ار  مالـسلا  هیلع  ماـما  مـالک  ، رـصاعم يارعـش  زا  یکی 
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تسادخ فاطلا  يا ز  هناشن  زین  نیا  تساطخ 

تساه تمعن  زا  مه  زجع  نیا  هک  رکش  نک  ینکب  یهانگ  هک  نیا  زا  يزجاع  رگ 

: تسا هدرک  لقن  نآ  هباشم  هنیمز  نیا  رد  يرگید  ثیدح  دیدحلا  یبا  نبا 

«. یشاب هتشادن  رایتخا  رد  ار  هانگ  لیاسو  هک  تسا  نیا  تمصع  زا  یعون  َدِجَت ؛ ْنأ ال  ِهَمْصِْعلا  َنِم  َّنِإ  »

بابـسا هک  دـننک  يراک  ، هانگ زا  مدرم  ندـنام  رود  يارب  هعماج  نامکاح  هک  تسا  نیا  دراد  هناـمیکح  راـتفگ  نیا  هک  يرگید  ماـیپ 
.دنراد رود  هانگ  زا  ار  هعماج  ، یتیبرت ینیمأت و  یتامادقا  قیرط  زا  ، زور حالطصا  هب  دوش و  هدیچرب  اه  نآ  نایم  زا  تیصعم 

یسیلگنا

.” Imām Ali ibn Abū Tālib said: “Lack of access to sins is also a kind of chastity

ندرک تساوخرد  تالکشم  : 346 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ُهُرِطُقت نَم  َدنِع  رُظناَف  ُلاَؤّسلا  ُهُرِطُقی  ٌدِماَج  َکِهجَو  ُءاَم  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

، دنک یم  بآ  هرطق  هرطق  ار  نآ  تساوخرد  هک  تسا  دـماج  یخی  نوچ  وت  يوربآ  دومرف : وا ، رب  ادـخ  دورد  و  یعامتجا ) یقالخا ، )
؟ يزیر یم  ورف  یسک  هچ  دزن  ار  نآ  هک  رگنب  سپ 

يدیهش

.يزیر یم  هک  دزن  ار  نآ  هک  رگنب  سپ  دناکچب ، ار  نآ  شهاوخ  ات  دنام  هتخیرن  تیوربآ 

یلیبدرا

ارنآ یناکچ  یم  هک  دزن  رگنب  سپ  ندرک  لاؤس  ارنآ  دناکچ  یم  هدش  هتسب  تسیبآ  وت  يور 
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یتیآ

دزن ار  تیوربآ  هک  رگنب  سپ  دزیر ، یم  هرطق  هرطق  ار  نآ  نارگید  زا  تساوخرد  .هتسب  تسا  یبآ  وت  يوربآ  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 
.دزیر یم  هک 

نایراصنا

 . يزیر یم  یسک  هچ  دزن  ار  نآ  نک  هجوت  ، دزیر یم  ار  نآ  تجاح  راهظا  ، تسا دماج  تیوربآ  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

.لاوسلا هرطقی  دماج  کهجو  ءام  يور : و 

يردیک

مثیم نبا 

ماـما یناـکچ .) یم  ورف  ار  نآ  یـسک  هچ  دزن  اـت  رگنب  سپ  دـناکچ ، یم  ورف  ار  نآ  نارگید  را  تساوخرد  تسین ، ناور  وت  يوربآ  )
تخر شیامیـس  زا  لئاس  شـسرپ  اب  هک  تسا  هدروآ  یناـسنا  يامیـس  رد  نآ  تینارون  اـیح و  يارب  هراعتـسا  ار  وربآ  مالـسلا ،) هیلع  )

تلاجخ عقوم  هک  دـشاب  یقرع  زا  هیانک  هک  دراد  لامتحا  .تسا و  هدرب  راـک  هب  حیـشرت  ندـیکچ  دومج و  تراـبع  اـب  و  ددـنب ، یمرب 
اجب شسرپ  نخس  نیا  زا  مالسلا ) هیلع   ) ماما فده  .ددنب و  یم  شقن  شا  هرهچ  رب  دنک ، یم  ادیپ  هک  یمرـش  لاوس و  رطاخ  هب  لئاس 

هب وربآ  يارب  هراعتـسا  تروص  نیا  رد  دنا  هدرک  تیاور  دماج  ءام  کهجو  یـضعب  .تسا  لیـصا  ياه  هداوناخ  تورم و  نابحاص  زا 
.دکچ یم  دوش و  یم  بآ  مک  مک  دماج  بآ  دننام  ایوگ  هک  دوب  دهاوخ  شنتخیر  رطاخ 

دیدحلا یبا 

 . ُهُرِطُْقت ْنَم  َْدنِع  ْرُْظناَف  ُلاَؤُّسلا  ُهُرِطُْقی  ٌدِماَج  َکِهْجَو  ُءاَم  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

هتحیفص یف  یهجو  ءام  یل  تددر  رخآ  لاق  مائللا و  فکأ  کتأمظأ  اذإ  لاقف  رعاش  هذخأ  دق  نسح و  اذه 

ینلعج دـق  حبـصلا  رظتنی  هشارف  یلع  لقلقتی  لملمتی و  هتلیل  تابف  هتبغر  یلإ  هجو  لجر  نم  ییحتـسأل  ینإ  ریبزلا  نب  بعـصم  لاـق  و 
.ابئاخ هدرأ  نإ  يدل  ههجو  ءام  رطقی  نأل  الهأ 

ضوع هترطقتسا  اذإ  یهجو  ءام  نم  هتنزم  تلسرأ  نإ  کیفک  ءام  ام  رخآ  لاق  و 

یناشاک
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هرطقی  ) وت راسخر  رب  تسا  هدـش  هتـسب  دـماج )  ) ءاکب اـی  قرع  اـی  تسا  ءاـیح  هک  وت  يور  بآ  کـهجو ) ءاـم  مالـسلا : هیلع  لاـق  (و 
.لاح ره  هب  ار  نآ  یناکچ  یم  هک  دزن  هک  رگنب  سپ  هرطقت ) نم  دنع  رظناف   ) لاوس ار  نآ  دناکچ  یم  لاوسلا )

یلمآ

ینیوزق

يزیرب وربآ  رگا  يراب  یناکچ ، یم  سک  هچ  شیپ  نک  رظن  سپ  دناکچ  یم  ار  نآ  لاوس  وت  راسخر  رب  تسا  هتسب  وت  يوربا  دومرف :
.دشاب ناسآ  وت  لد  رب  نآ  فیح  دشابن و  تخس  نآ  تمارغ  هک  زیرب  یسک  شیپ 

یجیهال

وت رابتعا  وت و  يوربآ  مالـسلا : هیلع  تفگ  ینعی و  هرطقت »!؟ نم  دـنع  رظناف  لاوسلا ، هرطقی  دـماج ، کهجو  ءام  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
!؟ ار نآ  یناکچ  یم  یسک  هچ  شیپ  رد  هک  نک  هاگن  سپ  ندرک ، لاوس  ار  نآ  دناکچ  یم  تسا ، هدش  خی  هتسب ي  بآ  دننام 

ییوخ

ءاضعالا و یف  رثوی  اضابقنا  بجوی  اهنع  لودعلا  سانلا و  دنع  هجاحلا  راهظا  نع  سفنلا  ظفح  یلا  وعدت  هیناسفن  هکلم  هفعلا  ینعملا :
ءامب هنع  ربع  رابتعالا  اذهب  و  هجولا ، یلع  قرعلا  لیسیف  قرعتلا  تالضعلا و  ضابقنا  هراثآ  نم  هشعرلا و  بجوی  امبر  و  حمالملا ، ریغی 

دب الف  هرطقی ، هبیذی و  هجاحلا  راهظا  لاوئـسلا و  نکلو  هسفنب ، بهذیال  يا  دماج  هجولا  ءام  نا  یلع  مالـسلا ) هیلع   ) هبن دـق  و  هجولا ،
وت يور  بآ  دومرف : همجرتلا : .لاوئسلا  هباجتسا  یلع  هیحالص  هورم و  هل  نم  دبعف  کلذ  یلا  رطضا  ول  و  هلذب ، مدع  یلع  یعـسلا  نم 

ینکیم و زارد  یـسک  هچ  شیپ  تجاـح  تسد  رکنب  دزیریم ، دزاـسیم و  ناور  دوارتیم و  ارنآ  ندرک  لاوس  و  تسا ، اـج  رب  کـشخ و 
: دومرف شوخ  هچ  يزیریم  هک  رب  رد  ار  دوخ  يوربآ 

دودو تسا و  روفغ  تسا و  میحر  تسا و  میرک  هک  رب *** يدنوادخ  شیپ  يرب  هچ  تجاح  تسد 

يرتشوش

ءام کهجو  دماج  کهجو  ءام  لدـب  هیطخلا  دـیدحلا و  یبا  نبا   ) یف نکلو  هیرـصملا ،)  ) هعبطلا یف  اذـکه  لوقا : مالـسلا  هیلع  لاق  و 
- نوسمخلا عباسلا و  لصفلا   ) .اهیف امل  فنصملا  طخب  هتخسن  يذلا  مثیم ) نبا   ) قیدصتل هیرـصملا  هعبطلا  یف  ام  انه  باوصلا  دماج و 
و يدعتیال ، يدعتی و  هترطق  ءاملا و  رطق  حاحصلا  یفف  دیدشتلا ، ادرجم و  فیفختلا  رطقت  رطقی و  یف  زوجیف  ناک  فیک  و  رقفلا ) یف 
هل هبـسانم  و ال  رطقی ، نا  هل  ناح  رطقا  ینعمف  لاعفالا ، باب  نم  هعراضملا  مضب  انوکی  نا  زوجیال  .هرطق و  هرطق  هتلاسا  یـشلا ء  ریطقت 
انک اهضقت و  مل  تئـش  نا  و  نیمیرک ، انکف  اهتیـضق  تئـش  ناف  هجاح  یف  کتیتا  لاقف : ءارمالا  ضعب  یلع  عساو  نب  دمحم  لخد  .انه 

میئل و کنا  شایعا  یئاطلا : لاق  .اهلها و  ریغ  نم  هتجاح  بلط  ثیح  اـمیئل  اـضیا  هجاـحلا  بلاـط  ناـک  اهـضقی  مل  اذا  هنا  دارا  نیمیئل ،
.کهجو و نم  حـبقاب  تددرف  هجاح  کتلاس  اهـضقی : ملف  هجاح  هیلا  بلط  نمل  ءانیعلاوبا  لاق  میئلل و  یبلطم  عضوم  ترـص  ذـم  یننا 

ءام یل  تنقح  هقدـصا - لوقلا  ریخ  و  یلابا - ام  مذـخلا و  مراـصلا  ءاـهب  لاقـصلا  در  هتفیحـص  یف  یهجو  قنور  تددر  یئاـطلا : لاـق 
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عباسلا لصفلا   ) رفاو هجولا  كاطعا و  نم  کحدمب  احدام  تنک  نا  ساصـصصلا  قحا  نا  و  دوسالاوبا : لاق  یمد و  تنقح  ما  یهجو 
یف هتمه  هماه  يرثلا و  یف  هلجر  الجر  نکف  ایر  اعبـش و  هعانقلا  کتفک  لاـجرلا  فکا  کـتامظا  اذا  رخـال : رقفلا ) یف  نوسمخلا - و 

مضخ و رحب  هریـشعلا  لوق  هدوج و  رمع  یلا  یناعد  ءالعلا : نب  رمع  یف  راشب  لاق  ایحملا و  ءام  هقارا  نود  هایحلا  ءام  هقارا  ناـف  اـیرثلا 
مالـسلا هیلع  نینموملاریما  ترماس  لاق : ینادـمهلا  ثراحلا  نع  یفاکلا )  ) یف مش و  لـبق  هناـحیر  حدـمال  نکا  مل  اومعز  يذـلا  ـالول 

: لاق مث  سلج  اهاشغاف و  جارـسلا  یلا  ماق  مث  اریخ ، ینع  هللا  كازج  لاق : .معن  تلق : الها ؟ اهل  ینتیار  لاق : .هجاح  یل  تضرع  تلقف :
هللا نم  هناما  جئاوحلا  لوقی : هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا تعمس  یناف  ملکتف  کهجو  یف  کتجاح  لذ  يرا  الئل  جارسلا  تیشغا  امنا 

ام لاق : مالـسلا  هیلع  قداصلا  نع  .هنیعی و  نا  اهعمـس  نم  یلع  اقح  ناک  اهاشفا  نم  هدابع و  هل  تبتک  اهمتک  نمف  داـبعلا ، رودـص  یف 
يا اهبر - تنسحا  اهتخا و  اهعبتا  دی  ینم  هیلا  فلـس  لجر  نم  ینم  هدیری  ام  یلا  هل  برقا  هعیرذب  عرذت  هلیـسوب و ال  یلا  دحا  لسوت 

لذبب تیلب  اذا  و  رعاشلا : لاق  دق  .جئاوحلا و  رکب  درب  یـسفن  تخـس  و ال  لئاوالا ، رکـش  ناسل  عطقی  رخاوالا  عنم  تیار  یناف  اهتیبرت -
یف نوسمخلا - عباسلا و  لصفلا   ) لاطم ریغب  اسلـس  هک  اطعا  دـعومب  كابح  اذا  داوجلا  نا  لاضفملا  مرکتملل  هلذـباف  ـالئاس  کـهجو 
یلا لصی  ام  هیطعی  نا  لـجر  هلاـس  مالـسلا : هیلع  اـضرلا  نع  لاون و  لـک  فخ  لاوسلا و  حـجر  هتنز  لاونلا و  عم  لاوسلا  اذا  و  رقفلا )

بلطال اموی  هتآ  یتم  لوالا : لوق  تعمس  اما  لاقف : کلذ ، یف  مالسلا  هیلع  هل  لیقف  بابلا ، یلعا  نم  هاطعا  بابلا و  در  لخدف و  هدلب ،
یتح تومیف  هجاح  ریغ  نم  لاسی  دبع  نم  ام  مالسلا : هیلع  قداصلا  نع  یفاکلا )  ) یف و  اذه ، هئامب  یهجو  یلها و  یلا  تعجر  هجاح 

هیندلا لجعتی  هناف  هلاسملا ، نع  فک  ففعت و  فع و  ادبع  هللا  محر  اضیا : مالسلا  هیلع  هنع  رانلا و  اهب  هل  هللا  تبثی  اهیلا و  هللا  هجوحی 
هیلع هنع  رقفلا و  عمطلا  سفنلا و  هتفرع  اذا  ینغلا  هتیفلا  سایلا  تفرع  ام  اذا  متاح : تیبب  لثمت  مث  .ائیش  هنع  سانلا  ینغی  ایندلا و ال  یف 

ام اهوتاه  لاقف : .همیظع  اهنا  اولاق : .اوتاه  لاق : .هجاح  انل  اولاقف : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا یلا  راـصنالا  نم  ذـخف  تءاـج  مالـسلا :
لعفا لاقف : هسار  عفر  مث  ضرالا  یف  تکن  مث  هسار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا سکنف  .هنجلا  کـبر  یلع  اـنل  نمـضت  اولاـق : یه ؟

نم ارارف  هینلوان  ناسنال : لوقی  نا  هرکیف  هطوس  طقـسیف  رفـسلا  یف  نوکی  مهنم  لجرلا  ناکف  .ائیـش  ادحا  اولاستال  نا  یلع  مکب  کلذ 
.برـشیف و موقی  یتح  ینلوان ، لوقی : الف  هنم  ءاملا  یلا  برقا  ءاـسلجلا  ضعب  نوکیف  هدـئاملا  یلع  نوکی  و  هذـخایف ، لزنی  هلاـسملا و 
( رقفلا یف  نوـسمخلا - عباـسلا و  لـصفلا   ) ضغبا هقلخل ، هضغبا  هسفنل و  ائیـش  بحا  یلاـعت  هللا  نا  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبـنلا نع 
هیلع و هللا  یلـص   ) یبنلا نع  .لعن و  عسـش  ول  هلـضف و  نم  هللا  لاسی  نا  مکدـحا  یحتـسی  و ال  لاسی ، نا  هسفنل  بحا  هلاسملا و  هقلخل 

یلا هب  لخدی  مث  هافرط  یقتلی  یتح ال  بطتحیف  يداولا  اذه  ضرع  لخدی  مث  البح  مکدحا  ذخای  نال  هدیب  یسفن  يذلا  و  اضیا : هلآ )
ول مالـسلا : هیلع  رقابلا  نع  .هومرح و  وا  هوطعا  سانلا ، لاـسی  نا  نم  هل  ریخ  هثلثب  قدـصتی  هیثلث و  ذـخای  رمت و  نم  دـمب  هعیبیف  قوسلا 

.ادحا دحا  در  ام  هیطعلا  یف  ام  یطعملا  ملعی  ول  و  ادحا ، دحا  لاس  ام  هلاسملا  یف  ام  لئاسلا  ملعی 

هینغم

کجوحا ناف  ..هناحبـس  هللا  نم  الا  نوعلا  بلط  لاوسلا و  نع  فکلاـب  کـتمارک  کـیلع  ظـفحا  يا  همرکلا ، اـنه  هجولا  ءاـمب  دارملا 
.هبهرلا هبغرلا و  ساسا  یلع  الا  لماعتی  هناف ال  میئللا  لاوس  كایا و  و  هدجنلا ، تائورملا و  لها  لاساف  قولخم  یلا  رهدلا 

هدبع

يرفعج
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مالسالا ضیف 

یم  ) دناکچ یم  ار  نآ  تساوخرد  لاوس و  دشاب ) یم  ظوفحم   ) تسا هتسب  وت  يوربآ  تسا : هدومرف  وربآ ) هرابرد   ) مالسلا هیلع  ماما 
اور رگا  يرگید و  هدنمرش  دهدن  ماجنا  ار  تا  هتـساوخ  رگا  هک  هاوخن  يزیچ  تسپ  مدرم  زا   ) يزیر یم  یک  شیپ  ار  نآ  رگنب  دزیر )

(. دهاوخ یم  نتورف  ار  وت  هشیمه  دزاس 

ینامز

زا دنک ، کمک  یسک  هچ  هب  دنک ، تقافر  یسک  هچ  اب  دنادب  هک  یسک  .تسا  شیوخ  نوئش  ظفح  هب  هتـسب  يدرف  ره  یعامتجا  هنزو 
( مالـسلا هیلع   ) ماما .دیامن  تمدخ  هعماج  رد  دناوت  یم  رتشیب  نآ  رثا  رب  دـنک و  یم  ظفح  ار  دوخ  نز  دـنک و  تساوخرد  یـسک  هچ 

دنک یم  شرافـس  ماما  دنک و  یم  ادـیپ  ناصقن  دارفا  زا  تساوخرد  اب  هک  هدرک  هیبشت  اهزلف ) دـننام   ) بوذ لباق  يدوجوم  هب  ار  وربآ 
هدنیآ رد  رگید  يوس  زا  يروآ و  تسدب  يزیچ  یناوتب  یهد  یم  تسد  زا  هک  يرادقم  ربارب  رد  هک  ینک  تساوخرد  یـسک  زا  دـیاب 
هاگآ اهدـصق  رب  یتح  هک  مه  ادـخ  دـننک و  یم  تساوخرد  ادـخ  زا  طـقف  ادـخ  نادرم  .دـیوگن  نآ  نیا و  شیپ  دزیرن و  ار  تیوربآ 

.دزاس یم  یلمع  دنادب  حالص  هک  اجنآ  ات  ار  اه  هتساوخ  تسا ،

يزاریش دمحم  دیس 

بجوی يا  لاوسلا ) هرطقی   ) سانلا دـنع  دـهاج  هفرـش و  ناسنالا و  زع  هجولا  ءامب  دارملا  دـماج ) کـهجو  ءاـم  : ) مالـسلا هیلع  لاـق  و 
.؟ کمرتحی نم  دنع  ما  كردقی ، ناسنا ال  دنع  له  هبصت ، و  هرطقت ) نم  دنع  رظناف   ) كزع باهذ  و  هلوزن ،

يوسوم

هنع عفرتی  اذلف  قرلا  لداعی  هفیرـشلا  سوفنلا  ضعب  دـنع  لجخلا و  لذـلا و  لمحی  لاوسلا  حرـشلا : .هرطق  هرطق  هلاسا  ءاملا : رطق  هغللا :
اذا نکل  نکما و  اـمهم  ناـسنالا  هبنجتی  نا  لاوسلا و  نع  عنملا  نم  هاـجتالا  اذـه  یف  اـنه  ماـمالا  ءافرـشلا و  هاـبای  همارکلا و  باحـصا 
مث مهـسوفن  هزع  مهماقم و  یلع  ظـفاحی  ساـنلا و  همارک  ظـفحی  يذـلا  ناـسنالا  بقرتیلف  هتجوحا  هساـملا  هجاـحلا  هتعد و  هرورـضلا 

 … مهماوع سانلا و  لاذنا  لاسی  لاوسلاب و ال  هدصقی 

یناقلاط

« .یناکچ یم  ورف  ار  نآ  یسک  هچ  شیپ  رگنب  دناکچ ، یم  ورف  ار  نآ  ندرک  شهاوخ  تسا ، هتخیرن  هدرسف و  وت  يوربآ  »

هک هنوگ  نامه  يدـنادرگرب ، ما  هرهچ  هحفـص  هب  ارم  يوربآ  تسا : هدورـس  نینچ  هتفرگ و  ار  نآ  يرعاش  .تسوکین  هچ  نخـس  نیا 
يارب میوگ ، یم  تسا و  نآ  رت  تسار  نخـس  نیرتهب  مهد و  یمن  تیمها  دـنادرگ ، یمرب  نآ  هب  ار  نارب  ریـشمش  هولج  بآ و  لقیص 

.يا هدرک  ظفح  ار  منوخ  هک  تسا  نانچ  يدرک  ظفح  ار  میوربآ  نم 

حبص ندیسر  دیما  هب  ار  بش  تسا و  هتـشاد  هناور  نم  يوس  هب  ار  دوخ  تبغر  دیما و  هک  يدرم  زا  نم  تسا : هتفگ  ریبز  نب  بعـصم 
شدـیما اـن  هک  منک  یم  مرزآ  تسا  هدـنارذگ  ندـش  ولهپ  نآ  هب  وـلهپ  نیا  زا  یمارآاـن و  اـب  رتـسب  رد  نم ، شیپ  شیوربآ  نتخیر  و 
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.منادرگرب

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

.ُهُرِطُْقت ْنَم  َْدنِع  ْرُْظناَف  ، ُلاَؤُّسلا ُهُرِطُْقی  ٌدِماَج  َکِهْجَو  ُءاَم 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

.دزیر یم  ورف  ، هدرک بآ  ار  نآ  اضاقت  تسا و  دماج  تیوربآ 

مالک نیا  هراـبرد  رداـصم  رد  بیطخ  موحرم  هک  يدروم  اـهنت  هناـمیکح : راـتفگ  دنـس   ) . .يزیر یم  ورف  یـسک  هچ  دزن  ار  نآ  نیبب 
( ( ،ج 4،ص 260 هغالبلا جهن  رداصم  ) .تسا يرشخمز  راربالا  عیبر  هتفای  تسد  نآ  رب  زیمآ  تمکح 

نکم اضاقت  یسک  زا  یناوت  یم  ات 

نآ اضاقت  تسا و  دماج  تیوربآ  :» دیامرف یم  دـنک و  یم  نایب  ار  یبلاج  هتکن  فلتخم  صاخـشا  دزن  اضاقت  هرابرد  مالـسلا  هیلع  ماما 
( . ُهُرِطُْقت ْنَم  َْدنِع  ْرُْظناَف  ، ُلاَؤُّسلا ُهُرِطُْقی  ٌدِماَج  َکِهْجَو  ُءاَم  ( ؛» يزیر یم  ورف  هک  دزن  ار  نآ  نیبب.دزیر  یم  ورف  هدرک و  بآ  ار 

تیصخش مارتحا و  زا  ترابع  وربآ.دراد  ناسکی  يانعم  یبرع  یسراف و  رد  ًاقیقد  تسا  « وربآ » نآ یظفللا  تحت  همجرت  هک  هْجَو » ُءام  »
لئاق تیمها  شنخـس  يارب  ، دـنرگنب وا  هب  مارتحا  هدـید  هب  دـشاب و  مرتحم  هعماج  رد  هک  تسا  یـسک  دـنموربآ  صخـش  ؛ تسا ناسنا 

.دنورب وا  غارس  هب  تالکشم  رد  دنشاب و 

هک دـشاب  نیا  شلیلد  - دـنا هدرک  هراشا  هغالبلا  جـهن  ناحراش  زا  یـضعب  هک  هنوگ  نامه  - دـیاش تسا ؟ وربآ  شمان  یگژیو  نیا  ارچ 
رب قرع  هدش و  هتخورفارب  وا  هرهچ  ایح  مرـش و  زا  دتفا  یم  قافتا  یبولطمان  هثداح  ای  ، دنک یم  ییاضاقت  یـسک  زا  هک  یماگنه  ناسنا 
ءام » ای « وربآ » هژاو بسانت  هب  هک  تسا  تروص  بآ  عقاو  رد  نیا.دکچ  یم  تروص  زا  هاگ  هک  يا  هزادنا  هب  ، دوش یم  يراج  شتروص 

.تسا هدش  قالطا  نآ  رب  هجولا »

.تسا دماج  يداع  لاح  رد  وت  تروص  بآ  : دیامرف یم  مالسلا  هیلع  ماما  ، يور ره  هب 

.يزیر یم  ورف  ار  نآ  یسک  هچ  دزن  رگنب.دزیر  یم  ورف  هدش و  عیام  ینک  یم  اضاقت  يرگید  زا  هک  یماگنه 

دیاب ، دش راچان  يزور  رگا  اما  ؛ دزیرب هار  نآ  رد  ار  دوخ  يوربآ  دنک و  ییاضاقت  یـسک  زا  دیابن  دـناوت  یم  ات  ناسنا  هک  نیا  هب  هراشا 
.دشاب هتخیر  ورف  یتیصخش  اب  ناسنا  دزن  ار  دوخ  يوربآ  لقاال  دشاب و  نآ  هتسیاش  هک  دنیزگرب  ندرک  اضاقت  يارب  ار  یسک 

هب ترـضح  نآ  دزن  یبش  : دـیوگ یم  مالـسلا ) هیلع  یلع  نانمؤمریما  صاـخ  ناراـی  زا  «) ینادـمه ثراـح  » هک میناوخ  یم  یثیدـح  رد 
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: مدرک ضرع.مدوب  هتسشن  وگو  تفگ 

ار وت  ادخ  : دومرف.يرآ : مدرک ضرع  یهاوخب ؟ نم  زا  ار  دوخ  تجاح  هک  یتسناد  هتـسیاش  ارم  : دومرف مالـسلا  هیلع  ماما.مراد  یتجاح 
ضرع تلذ  هک  مدرک  شوماخ  نیا  يارب  ار  غارچ  : دومرف دعب.تسـشن  درک و  شوماـخ  ار  غارچ  تساـخرب و  سپـس.دهد  ریخ  يازج 

مدرم جئاوح  : دومرف یم  مدینش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  اریز  ، یهاوخ یم  هچ  وگب  نونکا.منیبن  وت  تروص  رد  ار  تجاح 
.تسا ناگدنب  هنیس  رد  یهلا  تناما 

شالت تجاح  نآ  ماجنا  يارب  تسا  مزال  دنک  اشفا  ار  نآ  هک  یـسک  دوش و  یم  بوسحم  وا  يارب  یتدابع  دناشوپب  ار  نآ  هک  یـسک 
 ( ،ج 4،ص 24،ح 4 یفاک  ) . .دنک

: تسا هدمآ  یمالسا  فلتخم  عبانم  رد  یناوارف  ثیداحا  ، هنیمز نیا  رد 

: میناوخ یم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یثیدح  رد  هلمج  زا 

تـسناد یم  هدننک  اضاقت  رگا  ًادَحَأ ؛ ٌدَحَأ  َّدَر  اَم  ِهیِطَْعلا  ِیف  اَم  یِطْعُْملا  ُمَْلعی  َْول  ًادَـحَأ َو  ٌدَـحَأ  َلَأَس  اَم  َِهلَأْسَْملا  ِیف  اَم  ُِلئاَّسلا  ُمَْلعی  َْول  »
هیطع رد  یتلیـضف  هچ  تسناد  یم  هدنـشخب  صخـش  رگا  درک و  یمن  ییاضاقت  يرگید  زا  سک  چـیه  دراد  یبویع  هچ  ندرک  اضاقت 

 ( ،ص 20،ح 2 نامه «. ) . تخاس یمن  مورحم  ار  يرگید  سک  چیه  تسا 

َنیِذَّلا ِءارَقُْفِلل  : » دیامرف یم  ، هدوتـس نآ  نتـشاد  يارب  ار  نادنمزاین  ارقف و  زا  یعمج  دـیجم  نآرق  هک  تسا  « ففعت ،» لاؤس لباقم  هطقن 
ًافاْحلِإ َساّنلا  َنُولَئْسَی  ْمُهامیِِسب ال  ْمُُهفِْرعَت  ِفُّفَعَّتلا  َنِم  َءاِینْغَأ  ُلِهاْجلا  ُمُُهبَسْحَی  ِضْرَْألا  ِیف  ًابْرَض  َنوُعیِطَتْسَی  ِهّللا ال  ِلِیبَس  ِیف  اوُرِـصْحُأ 

؛ دنا هتفرگ  رارق  انگنت  رد  ، ادخ هار  رد  هک  دشاب  ینادنمزاین  يارب  دیاب ) ًاصوصخم  امش ، ِقافنا  (؛ » ٌمِیلَع ِِهب  َهّللا  َّنِإَف  ٍْریَخ  ْنِم  اوُقِْفُنت  ام  َو 
يارب ات  دـهد  یمن  هزاجا  اه  نآ  هب  ، داهج ِنادـیم  رد  تکرـش  ؛و  هتخاس هراوآ  شیوخ  ياه  نطو  زا  ار  اه  نآ  ، ادـخ نییآ  هب  هّجوت  (و 
تّدش زا  و  دـنروآ )؛ تسد  هب  يا  هیامرـس  و   ) دـننک یترفاسم  دـنناوت  یمن  دـننزب )؛ یتراجت  بسک و  هب  تسد  ، یگدـنز هنیزه  نیمأت 

زا يزیچ  رارـصا  اب  زگره  ؛و  یـسانش یم  ناشیاه  هرهچ  زا  ار  اه  نآ  اّما  ؛ دـنرادنپ یم  زاین  یب  ار  اه  نآ  هاـگآان  دارفا  ، يراد نتـشیوخ 
هیآ ، هرقب «. ) . تسا هاگآ  نآ  زا  دنوادخ  ، دینک قافنا  ادخ  هار  رد  یبوخ  زیچره  و  اه )! نآ  تاصّخـشم  تسا  نیا  ) .دنهاوخ یمن  مدرم 

.دننک ییاضاقت  لاؤس و  یسک  زا  دنتسین  رضاح  اما  ؛ تسا نایامن  اه  نآ  هرهچ  رد  لاح  ره  هب  رقف  راثآ  هک  نیا  اب  ینعی   ( 273

: دومرف رذابا  هب  باطخ  هک  میناوخ  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  یثیدح  رد 

هک زیهرپب  تساوخرد  لاؤس و  زا  رذابا ! يا  هَمایِْقلا ؛ َمْوی  ٌلیِوَط  ٌباَسِح  ِهِیف  ُُهلَّجَعَتَت َو  ٌْرقَف  ٌرِـضاَح َو  ٌّلُذ  ُهَّنِإَف  َلاَؤُّسلا  َكایِإ َو  ٍّرَذ  َابَأ  ای  »
نم ال  ) . .دراد تمایق  زور  رد  ینالوط  یباسح  هوالع ) هب   ) يروآ یم  دوخ  يوس  هب  باتـش  اـب  ار  نآ  هک  تسا  يرقف  رـضاح و  تلذ 

 ( ،ج 4،ص 375،ح 5762 هیقفلا هرضحی 

یم رارق  تساوخزاب  دروم  تمایق  رد  دشاب  هتشادن  دیدش  زاین  رگا  لئاس  صخـش  هک  دوش  یم  هدافتـسا  يوبن  فیرـش  ثیدح  نیا  زا 
.دریگ
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هیلع ماما  درک  ییاضاقت  دیسر و  ترضح  نآ  تمدخ  یصخش  هک  میناوخ  یم  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زا  یثیدح  رد  لیلد  نیمه  هب 
: دومرف مالسلا 

ِهَئاِِـمب ُهـَل  َرَمَأَـف  َّنُهاَدْـحِإ  ِیف  اَّلِإ  ُتـْئِج  اَـم  : ُلـِئاّسلا َلاـقَف  ٍهَـعَّطَقُم  ٍَهلاَـمَح  ْوَأ  ٍِعقْدـُم  ٍْرقَف  ْوَأ  ٍحِداَـف  ٍمْرُغ  ِیف  اَّلِإ  ُُحلـْـصَت  ـال  ََهلَأْـسَْملا  َّنِإ  »
هب نم  : درک ضرع  لئاس.مّلـسم  تباث و  هید  ای  هدـننک  ناوتان  رقف  ای  نیگنـس  يراکهدـب  رد  رگم  تسین  هتـسیاش  اضاقت  لاؤس و  ؛ ٍراَنیِد
الط لاقثم  کی  رانید  ره  ) .دنداد وا  هب  رانید  دـصکی  دومرف  رما  مالـسلا  هیلع  ماما.ما  هدیـسر  امـش  تمدـخ  زیچ  هس  نیا  زا  یکی  لیلد 

 ( ،ج 75،ص 118 راونالا راحب  («. ) . دوب

: میناوخ یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  يرگید  ثیدح  رد  لیلد  نیمه  هب  زین 

اضاقت لاؤس و  زا  يرد  دوخ  رب  هک  یـسک  ٌءیَـش ؛ اَهاَنْدَأ  ُّدُسی  ِْرقَْفلا ال  َنِم  ًابَاب  َنیِْعبَـس  ِهیَلَع  ُهَّللا  َحَتَف  ٍَهلَأْسَم  َبَاب  ِهِسْفَن  یَلَع  َحَتَف  ْنَمَو  »
،ج 18،ص 115،ح نامه «. ) . ددـنب یمن  ار  اهرد  نیا  ِنیرتمک  يزیچ  هک  دـیاشگ  یم  وا  يوس  هب  رقف  زا  رد  داتفه  دـنوادخ  دـیاشگب 

(20

یتح نامیااب  دارفا  هک  دوش  یم  هدافتـسا  هدـش  دراو  نومـضم  نیا  هب  همه  هک  الاب  هنامیکح  مالک  رگید و  ثیداحا  ثیداحا و  نیا  زا 
.دنراد هاگن  ار  ففعت  عبط و  تعانم  دننکن و  اضاقت  يزیچ  یسک  زا  دنا  هدشن  راتفرگ  تدش  هب  هک  ینامز  ات  ناکمالا و 

هیلع قداص  ماما.میهد  یم  نایاپ  هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  یفاک  فیرـش  باتک  رد  هک  یثیدح  اب  ار  نخـس  نیا 
یلص ربمایپ.دندرک  مالس  ترضح  نآ  هب  دندیسر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  تمدخ  راصنا  زا  یهورگ  : دیامرف یم  مالـسلا 

.تفگ باوج  اه  نآ  هب  هلآ  هیلع و  هللا 

.دینک نایب  ار  ناتتجاح  : دومرف.تسا یتجاح  ار  ام  ادخ ! لوسر  يا  : دندرک ضرع 

: دندرک ضرع  تسیچ ؟ دییوگب  : دومرف.تسا یگرزب  رایسب  تجاح  : دندرک ضرع 

هب تشاد  تسد  رد  هک  یکچوک  ياصع  اب  تخادـنا و  ریز  هب  رـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ.نک  نیمـضت  ام  يارب  ار  تشهب 
: دومرف درک و  دنلب  رس  سپس.درک  هراشا  نیمز 

اـضاقت يزیچ  یـسک  زا  زگره  هک  طرـش  نیا  هب  مهد  یم  ماجنا  ار  راـک  نیا  نم  ًائیَـش ؛ ًادَـحَأ  اُولَأْـسَت  ـال  ْنَأ  یَلَع  ْمُِکب  َکـِلَذ  ُلَْـعفَأ  »
نآ زا  یکی  هنایزات  دندوب و  بکرم  رب  راوس  يرفـس  رد  رگا  هک  دندوب  رادافو  طرـش  نیا  هب  يردق  هب  اه  نآ  ارجام  نیا  زا  دعب.دینکن 

دـش و یم  هدایپ  شدوخ  ؛ دوب اـضاقت  یعون  مه  نآ  هکارچ  ، هدـب نم  هب  ار  هناـیزات  نیا  تفگ  یمن  يا  هداـیپ  صخـش  هب  داـتفا  یم  اـه 
دوب رت  کیدزن  يرگید  زا  بآ  فرظ  هب  نارضاح  زا  یکی  هاگره  دندوب  هتسشن  يا  هرفس  رـس  رب  هک  ینامز  تشاد و  یمرب  ار  هنایزات 

 ( ،ج 4،ص 21،ح 5 یفاک  ) . .دیشون یم  بآ  فرظ  زا  تساخ و  یمرب  شدوخ.هدب  نم  هب  ار  بآ  فرظ  تفگ  یمن  وا  هب 

یسیلگنا
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Imām Ali ibn Abū Tālib said: “The dignity of your countenance is solid, but begging
.” dissolves it; therefore, look carefully before whom you dissolve it

شیاتس هاگیاج  : 347 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ٌدَسَح وَأ    ّ ِیع ِقاَقِحتسِالا  ِنَع  ُریِصقّتلا  ٌقَلَم َو  ِقاَقِحتسِالا  َنِم  َرَثکَِأب  ُءاَنّثلا  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

یگدنامرد نآ ، زا  رتمک  و  یسولپاچ ، یعون  تسا  راوازس  هک  هچنآ  زا  شیب  ندوتس  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و  یعامتجا ) یقالخا ، )
 . تسا تداسح  ای 

يدیهش

.ندرب کشر  ای  تسا  یگدنامرد  دیاب  هچنآ  زا  رتمک  و  تسا ، ندرک  یسولپاچ  ندیزس ، زا  شیب  ندوتس 

یلیبدرا

تسندنامرد قاقحتسا  ردق  زا  انث  ندرک  هاتوک  حدم و  رد  طارفا  لوق و  رد  تسنخـس  فطلت  قاقحتـسا  زا  هدایز  رتشیب و  رب  نتفگ  انث 
تسا دسح  ای  نایب  رد 

یتیآ

.ندرب کشر  ای  تسا  راتفگ  رد  یناوتان  قاقحتسا ، زا  رتمک  تسا و  ّقلمت  قاقحتسا ، زا  شیب  ندوتس  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . تسا تداسح  ای  یگدنامرد  تسا  مزال  هچنآ  زا  رتمک  و  یسولپاچ ، یگتسیاش  زا  شیب  شیاتس  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 4252 

http://www.ghaemiyeh.com


.زجعلا یعلا : .ندبلا و  یلع  هلذم  عم  هبلق  یف  سیل  ام  هناسلب  ناسنالا  یطعت  یتح  دیدشلا  فطللا  قلملا : و 

يردیک

مثیم نبا 

هیلع  ) ماما تسا .) دسح  یگتسیاش  دح  زا  رتمک  و  یسولپاچ ، هزادنا  زا  شیب  شیاتس   ) .شیاتس رد  يور  هدایز  ینابز و  برچ  قلملا :
و یسوپاچ ، طارفا ، دمایپ  تسا ، هتشاد  رذحرب  اهنآ  دنسپان  دمایپ  رطاخ  هب  نارگید  شیاتـس  رد  طیرفت  طارفا و  فرط  ود  زا  مالـسلا )

.تسا شیاتس  دروم  هک  تسا  یسک  تلیضف  هب  تبسن  دسح  ای  یگدنامرد و  شیاتس  رد  طیرفت 

دیدحلا یبا 

 . ٌدَسَح ْوَأ  ٌّیِع  ِقاَقِْحتْسِالا  ِنَع  ُریِصْقَّتلا  ٌقَلَم َو  ِقاَقِْحتْسِالا  َنِم  َرَثْکَِأب  ُءاَنَّثلا  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

وه اذه  دصتقا و  رعاشلا و  هیف  براق  ام  حدملا  ریخ  نولوقی  طرفملا و  ءانثلا  حودمملا  یلع  هرعش  یف  رعاشلا  ینثی  نأ  نوهرکی  اوناک 
افصو و امیظعت و  الیجبت و  رثکأ  هالاغم و  دشأ  ناک  ام  حدملا  یف  موظنملا  رعـشلا  ریخ  نإ  نولوقی  موق  ناک  نإ  حیحـصلا و  بهذملا 

.اتعن

الف بیغلا  رهظب  ینثی  نم  امأف  طرفأ  اذإ  قلملاـب  فوصوملا  وه  هنـأل  ناـسنإلا  هجو  یف  ءاـنثلا  یلع  ـالومحم  هلوق ع  نوکی  نأ  یغبنی  و 
.افرسم وأ  ادصتقم  ناک  ءاوس  قلملاب  هؤانث  فصوی 

بناج نم  امإ  عناملا  ناک  هقاقحتسا  نع  هب  رـصق  اذإ  هنأل  نسحلا  یف  هیلع  دیزم  دسح ال  وأ  یع  قاقحتـسالا  نع  ریـصقتلا  هلوق ع و  و 
هسفانملا دسحلا و  وه  یناثلا  رصحلا و  یعلا و  وه  لوألاف  هب  قلعت  عم  وأ  هیلع  ینثملاب  هل  قلعت  ریغ  نم  طقف  ینثملا 

یناشاک

( دسح وا  یع   ) نآ هب  نآ ، يواست  مدع  قاقحتـسا و  زا  رت  هدایز  رتشیب و  نتفگ  انث  قاقحتـسالا ) نم  رثکاب  ءانثلا  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
قاقحتسا ردق  هب  نتفگ  انث  دشاب  بجاو  سپ  ندرب  دسح  ای  نایب  رد  تسا  ندنامرد 

یلمآ

ینیوزق

رد ندنامرد  ینابز و  یب  قاقحتسا  زا  رتمک  دوب و  قافن  ناشن  یـسولپاچ و  قلمت و  وا  قاقحتـسا  زا  هدایز  ار  یـسک  ندرک  انث  دومرف :
دـشاب هتـسیاش  هکنآ  ردق  هب  ار  سک  ره  هک  دوب  نآ  لدع  طسوا و  قیرط  و  دشاب ، نتخانـشن  تلیـضف  نآ  قح  ندرب و  دسح  ای  نخس 

.یئوگ انث  اعد و  ینک و  شیاتس 

یجیهال
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شیاتس هک  مالسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .دسح » وا  یع  قاقحتسالا  نع  ریصقتلا  قلم و  قاقحتسالا  نم  رثکاب  ءانثلا  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
دسح يور  زا  ای  تسا و  ندرک  شیاتس  زا  یناوتان  تهج  زا  ای  قاقحتـسا ، ردق  زا  ندرک  مک  تسا و  ندرک  قلمت  قاقحتـسا  زا  رتشیب 

.تسا ندرب 

ییوخ

مل هنع و  زجع  هرماب : یع )  ) هبلق یف  هل  سیل  اـم  دولا  مارکـالا و  نم  هناـسلب  هل  يدـبا  هل و  للذـت  هیلا و  ددوت  هقلاـم : هل و  قلم ) : ) هغللا
( مالسلا هیلع   ) همذ دق  رعشلا و  یف  رثکی  و  حودمملا ، یف  سیل  امب  حدملا  وه  ءانثلا  یف  طارفالا  ینعملا : دجنملا .- هدارم - هجول  دتهی 
: دومرف همجرتلا : .هلـضف  یلع  دـسح  وا  هقح  ءادا  نع  زجع  هدـیمحلا  لاصخلا  نم  حودـمملا  یف  اـمب  حدـملا  نع  فکلا  و  قلم ، هناـب 

.تسا دسح  ای  یگدنامرد و  تسا  راوازس  هچنآ  زا  یهاتوک  و  تسا ، قلمت  تسا  راوازس  هچنآ  زا  رتشیب  شیاتس 

دش هک  سک  ره  رهب  دوب  قلمت  دوخ *** دح  زا  تشذگب  هچ  شیاتس 

دسح دشاب  هکنآ  ای  تسا  زجع  ز  دزس *** هچنآ  زا  دیآ  رتمک  رگ  و 

يرتشوش

ولف برکی : دعم  نب  ورمع  لاق  .ینثا و  یتح  اولعفا  لاقف : .كرعـشب  انیلع  نثا  نویعلا :-)  ) یف امک  لدـنج - نب  همالـسل  میمتونب  تلاق 
لبق ءاـنثلا  یف  بنطت  ـال  يا : فرعت ، نا  لـبق  فرهت  ـال  برعلا : لوـقت  ترجا و  حاـمرلا  نـکل  تـقطن و  مهحاـمر  ینتقطنا  یموـق  نا 
یف هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا دنع  مهنم  رخآ  میمت  فارـشا  نم  لجر  حدـم  دـسح ) وا  یع  قاقحتـسالا  نع  ریـصقتلا  و   ) .رابتخالا

تیضر .یناثلا  یمذ  یف  تقدص  لوالا و  یحدم  یف  تبذک  ام  لاق : مث  حداملا  همذف  .یفصو  یف  رصق  حودمملا : لاقف  هیلع ، مهدفو 
یبنلا قالخالا ) مراکم  یف  نوعبرالا - ثلاثلا و  لصفلا   ) بجعاف .هفرعا  اـم  رـش  هیف  تلقف  ینبـضغا  و  هفرعا ، اـم  نسحا  هیف  تلقف  هنع 

.ارحسل نایبلا  نم  نا  لاق : همالک و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  )

هینغم

تناف هیف  تفرـسا  نا  کنال  لادـتعالا ، دـح  نع  حـیدملا  یف  جرخت  ینعملا ال  و  مالکلا ، نع  زجعلا  یعلا : و  ءایرلا ، انه  قلملاب  دارملا 
.کقطن سرخا  و  کبلق ، لکا  دق  دسحلا  نا  وا  حاصفالا ، نع  زجاع  تناف  ترصق  نا  و  ءارم ،

هدبع

زجعلا رسکلاب  یعلا  قلمت و  کیرحتلاب  قلم  قلم : قاقحتسالا  نم  … 

يرفعج

مالسالا ضیف 

( یئورود هناشن  و   ) یسولپاچ تسا  هتسیاش  وا )  ) هچنآ زا  شیب  يرگید )  ) ندوتس تسا : هدومرف  یسولپاچ ) هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
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نآ رد  يربارب  لدع و  سپ   ) تسا وا ) رب   ) ندرب کشر  ای  نخـس ) رد  ندـناماو  و   ) یناوتان تسا  راوازـس  هچنآ  زا  رتمک  و  دـشاب ، یم 
(. میزاس راکشآ  ار  شتلزنم  ماقم و  هدوتس  یگتسیاش  هزادنا  هب  ار  سک  ره  هک  تسا 

ینامز

دارفا رـس  تشپ  رگا  یلو  تسا  یـسولپاچ  دـشاب  سنج  بحاص  ای  صخـش و  روضح  رد  هک  یتروص  رد  ءایـشا  ای  دارفا و  زا  شیاتس 
رد دنک و  كرد  دارفا  هرابرد  ار  نخـس  دودـح  یگتـسیاش و  دـیاب  وگنخـس  .تسین  یـسولپاچ  دـشاب  دایز  مه  ردـق  ره  دوش  شیاتس 

دوسح ای  عالطا و  یب  ار  هدـنیوگ  فیرعت ، رد  ندرک  یهاتوک  شبایغ و  رد  هچ  صخـش و  روضح  رد  هچ  دـیوگب  نخـس  نآ  دودـح 
، نینموم ناراکزیهرپ ، دـنک : یم  یفرعم  ار  صاخـشا  تافـص  اـی  دـیوگ و  یم  نخـس  تادوجوم  هراـبرد  هک  ادـخ  .دـنک  یم  یفرعم 

هلمج زا  ناربمایپ  تشذگرس  دنک  یم  ءاضتقا  هک  اجنآ  دوش و  یم  نخس  دراو  حیرص  هملک  دنچ  اب  راصتخا  روطب  ناهاوخدوخ و … 
.دنک یم  یسررب  لیصفت  هب  ار  فسوی 

يزاریش دمحم  دیس 

لب احدم ، سیل  کلذ  و  هتقلمت ، دقف  هقاقحتسا ، نم  رثکاب  ادحا  تحدم  اذا  يا  قلم ) قاقحتسالا  نم  رثکاب  ءانثلا  : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
هحدمت نا  دیرت  الف  حودمملا ، ماقمل  دسح ) وا   ) زجع يا  یع )  ) قاقحتـسالا نود  تحدـم  ناب  قاقحتـسالا ) نع  ریـصقتلا  و   ) اطابتعا

.ادسح

يوسوم

.زجع ییع : .بلقلا  نود  ناسللاب  مارکالا  ءادبا  وا  للذتلا  قلملا : .هلهاتسا  هبجوتـسا و  یـشلا ء : قحتـسا  .ءارطالا  حدملا و  ءانثلا : هغللا :
ناف طیرفتلا  وا  طارفالا  یفرط  دحا  یلا  لدعلا  دح  نع  جورخ  هصیقنلا  وا  هدایزلا  بولطملا و  وه  حدملا  ءانثلا و  یف  لادتعالا  حرشلا :
یف یسفن  عادل  ناک  هقح  ءانثلا  دوی  مل  رـصق و  نا  حودمملا و  دو  باستکا  لجا  نم  ءایر  قلمت و  یلا  هدایزلا  تلوحت  حدملا  یف  داز 

 … حداملا ینثملا و  یف  بیع  امهالک  قحلا و  ءادا  نم  زجاع  کنال  وا  هقحب  ءانثلا  راهظا  کعنمی  اذلف  هل  دسحلا  وه  ریصقتلا و 

یناقلاط

« .تسا دسح  ای  یگدنامرد  تسراوازس ، هچنآ  زا  رتمک  تسا و  یسولپاچ  تسراوازس ، هچنآ  زا  رتنوزفا  ندوتس  »

نیرتهب دنا ، هتفگ  یم  دروایب و  هزادنا  زا  نوزف  شیاتس  حودمم  هب  تبسن  شیوخ  رعش  رد  رعاش  هک  دنا  هتـشاد  یمن  شوخ  زابرید  زا 
، شیاتـس رد  رعـش  نیرتهب  دـنا  هتفگ  یهورگ  دـنچ  ره  .تسا  تسرد  هار  نیا  و  دـشاب ، ور  هنایم  نآ  رد  رعاش  هک  تسا  نآ  اهـشیاتس 

.دشاب هدش  هتفگ  حودمم  فاصوا  رد  رتشیب  تشادگرزب  هغلابم و  نآ  رد  هک  تسا  يرعش 

رگا هک  تسا  هتـشاد  رظن  رد  ار  يورایور  روضح و  رد  شیاتـس  هک  درک  لـمح  عوضوم  نیا  رب  ناوتب  ار  ترـضح  نآ  دوصقم  دـیاش 
قلمت هب  نآ  زا  نوزف  هچ  لومعم و  دح  رد  هچ  دنک  یم  شیاتـس  رـس  تشپ  هک  یـسک  یلو  تسا ، یـسولپاچ  دـشاب ، هزادـنا  زا  نوزف 

.دوش یمن  فیصوت 
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مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

ِقاَقِْحتْسِالا ِنَع  ُریِصْقَّتلا  ،َو  ٌقَلَم ِقاَقِْحتْسِالا  َنِم  َرَثْکَِأب  ُءاَنَّثلا 

.ٌدَسَح ْوَأ  ٌّیِع 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

: هنامیکح راتفگ  دنس   ) . .تسا دسح  ای  یگدنامرد و  زجع و  ، قاقحتسا زا  رتمک  تسا و  ّقلمت  ، قاقحتسا ّدح  زا  شیب  ِشیاتس  حدم و 
اب مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤمریما  زا  ار  نآ  ءاـبدالا  تارـضاحم  باـتک  رد  یناهفـصا  بغار  : دـیوگ یم  رداـصم  رد  هللا  همحر  بیطخ 

جهن رداصم  ) .تسا هتفرگ  هغالبلا  جـهن  زج  يرگید  عبنم  زا  ار  فیرـش  مالک  نیا  دـهد  یم  ناـشن  تواـفت  نیا  هدرک و  لـقن  یتواـفت 
هک تسا  حضاو  دنا و  هدرک  لقن  یـسابع  هفیلخ  ، نومأم زا  ار  هلمج  نیا  ، بتک زا  یـضعب  رد  : مینک یم  هفاضا  ،ج 4،ص 261 .) هغالبلا

 ( تسا هتفرگ  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  زا  ار  نآ  وا 

شیاتس حدم و  ّدح 

حدم و :» دـیامرف یم  ، هدرک هراشا  دارفا  شیاتـس  رد  طیرفت  طارفا و  هرابرد  یمهم  بلطم  هب  هنامیکح  راتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
ِقاَقِْحتْـسِالا َنِم  َرَثْکَِأب  ُءاَنَّثلا  ( ؛» تسا دسح  ای  یگدنامرد و  زجع و  ، قاقحتـسا زا  رتمک  تسا و  قلمت  ، قاقحتـسا ّدـح  زا  شیب  ِشیاتس 

( . ٌدَسَح ْوَأ  ٌّیِع  ِقاَقِْحتْسِالا  ِنَع  ُریِصْقَّتلا  ،َو  ٌقَلَم

هک دوش  یم  یصخش  قیوشت  ببـس  وس  کی  زا  اریز  هدیدنـسپ ، رایـسب  تسا  يراک  ، لادتعا دح  رد  شیاتـس  حدم و  هک  تسین  کش 
تافص اهراک و  ِنادردق  ، دارفا هک  دنک  یم  ساسحا  ،و  دراد یناسنا  فاصوا  رظن  زا  یتلیضف  ای  هداد و  ماجنا  شیاتـس  روخ  رد  يراک 

.دنک یم  لمحت  یتحار  هب  ار  تالکشم  هک  يا  هنوگ  هب  ، دزاس یم  مرگلد  هار  همادا  رد  ار  وا  رما  نیمه  دنتسه و  وا 

شیاتس حدم و  دروم  دنتـسه  یناسنا  تافـص  هب  فوصوم  هک  یناسک  ای  راکوکین و  دارفا  دننیبب  نارگید  هک  یماگنه  رگید  يوس  زا 
.دوش یم  هعماج  رد  کین  تافص  کین و  ياهراک  شرتسگ  ببس  رما  نیمه  دنوش و  یم  قیوشت  زین  اه  نآ  ، دنریگ یم  رارق 

روضح رد  اه  نآ  هب  زیاوج  نداد  دارفا و  تشادگرزب  يارب  ییاه  همانرب  ام  رصع  رد  صوصخ  هب  نامز  رـصع و  ره  رد  لیلد  نیمه  هب 
قح زا  يا  هناشن  دـشاب و  ناگمه  يارب  یـسرد  ات  دـننک  یم  قیوشت  شیاتـس و  ار  اه  نیرتهب  دوش و  یم  اپرب  اه  تیـصخش  زا  یعمج 

.دوش یقلت  هعماج  ناریدم  يوس  زا  ینادردق  یسانش و 

دهاوخ یناوارف  دـب  راثآ  دـش و  دـهاوخ  دـض  هب  لیدـبت  ددرگ  طیرفت  طارفا و  شوخ  تسد  هاـگره  هدـیافرپ  کـین و  ِراـک  نیا  یلو 
غورد اب  هتخیمآ  تسا  يراک  ؛ تساهراک نیرت  تشز  زا  هک  دریگ  یم  دوخ  هب  یـسولپاچ  قلمت و  لکـش  درذگب  دح  زا  رگا  تشاد و 

زاغآ رد  اـه  نآ  دـنوش و  یم  عقاو  شیاتـس  دروم  هک  دـش  دـهاوخ  يدارفا  یهارمگ  ببـس  اـسب  هچ  هک  تسا  يراـک  ، تلذ راـهظا  و 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 4256 

http://www.ghaemiyeh.com


زا رگا  دارفا  هنوـگ  نیا  دـنوش و  هارمگ  دـنرادنپ و  حیحـص  ار  نآ  مک  مک  یلو  دـننادب  لـطاب  ار  اـه  ییوـگ  قارغا  نآ  تسا  نـکمم 
ماما لیلد  نیمه  هب  دننیب و  یم  نایز  زین  اه  نآ  دنک و  یم  تیارس  مه  مدرم  هب  تلاح  نیا  ءوس  راثآ  دنـشاب  هعماج  ياسؤر  ناریدم و 

(. دراد ربرد  ار  نآ  ياه  نایز  مامت  و   ) تسا قلمت  ، قاقحتسا زا  شیب  ِشیاتس  حدم و  : دیامرف یم  مالسلا  هیلع 

زا هک  ار  یمهم  راک  ای  دروآ و  ياج  هب  ار  نآ  قح  دـناوتن  ای  دـهاوخن  هدـنیوگ  ینعی  ؛ دـشاب قاقحتـسا  زا  رتمک  اـنث  حدـم و  رگا  یلو 
همـشچرس تسا  نکمم  زیچ  ود  نیا  زا  یکی  زا  ، دـنک یفرعم  تیمها  مک  ار  وا  تلیـضف  تافـص  درمـشب و  شزرا  مک  هدز  رـس  فرط 

ناـیب رد  هک  تسا  نآ  یتاذ  رظن  زا  : لـباقم فرط  اـب  شطاـبترا  رد  يرگید  تسا و  یتاذ  رظن  زا  هدـنیوگ  هب  طوـبرم  یکی  هـک  دریگب 
هک دریگ  یم  ار  وا  يولج  یعنام  مود  تروص  رد  دنک و  ادا  ار  بلطم  قح  دناوتن  دشاب و  ناوتان  صاخـشا  تافـص  تامدخ و  شزرا 

ماما ور  نیمه  زا  دـشاب و  يدام  عفانم  ظفح  ینامز  توادـع و  هنیک و  هاـگ  دـسح و  ًاـبلاغ  تسا  نکمم  نآ  دـنک و  ادا  ار  بلطم  قح 
: دیامرف یم  مالسلا  هیلع 

(. تسا دسح  ای  یگدنامرد و  زجع و  زا  یشان  ، قاقحتسا زا  رتمک  شیاتس  حدم و  )

.دنک یم  شیاتس  دنا  هداد  ماجنا  یمهم  ياهراک  هک  ار  يدارفا  نادهاجم و  نانمؤم و  اهراب  دیجم  نآرق 

ُهّللا ِهّللا َو  ِتاضْرَم  َءاِغْتبا  ُهَسْفَن  يِرْشَی  ْنَم  ِساّنلا  َنِم  َو  : » دیامرف یم  « تیبملا هلیل  » رد مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  يراکادف  دروم  رد 
ربمغیپ هاگیاج  رد  نتفخ  ماگنه  هب  « تیبملا هلیل  » رد مالـسلا  هیلع  یلع  نوچمه  ، راکادـف ناـمیا و  اـب   ) مدرم زا  یـضعب  ؛ » ِداـبِْعلِاب ٌفُؤَر 

هیآ 207) ، هرقب «. ). تسا نابرهم  ناگدنب  هب  دنوادخ  ؛و  دنشورف یم  ادخ  يدونشخ  يارب  ار  دوخ  ناج  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص 

ماما نسح و  ماما  شنادـنزرف  هیـضرم و  يارهز  شرـسمه  مالـسلا و  هیلع  ناـنمؤمریما  يراکادـف  هراـبرد  هیآ  هدـجه  «، رهد » هروس رد 
ار اه  نآ  راک  هتـشاد و  نایب  دنداد  ریـسا  میتی و  نیکـسم و  هب  ار  دوخ  راطفا  ماعط  دنتفرگ و  هزور  زور  هس  هک  مالـسلا  مهیلع  نیـسح 

.تسا هداد  اه  نآ  هب  ار  یتشهب  ياه  تمعن  عاونا  هدعو  هدوتس و  رایسب 

یـشخب متاـخ  َنوـُعِکار » ْمُه  َهاـکَّزلا َو  َنوـُتُْؤی  َهـالَّصلا َو  َنوُـمیُِقی  َنیِذَّلا  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا  ُُهلوُـسَر َو  ُهّللا َو  ُمُکُِّیلَو  اـمَّنِإ   » تیـالو هـیآ  رد 
هیآ 55) ، هدئام  ) . .تسا هدوتس  زامن  لاح  رد  ار  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما 

َکَنوُِعیاُبی ْذِإ  َنِینِمْؤُْملا  ِنَع  ُهّللا  َیِـضَر  ْدََـقل   » هلمج زا  ؛ تسه یناوارف  ياه  هنومن  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ناراـی  هراـبرد 
اب تخرد  نآ  ریز  رد  هک  یماگنه  - نانمؤم زا  دـنوادخ  ؛ » ًابیِرَق ًاْحتَف  ْمَُهباثَأ  ْمِْهیَلَع َو  َهَنیِکَّسلا  َلَْزنَأَف  ْمِِهبُوُلق  ِیف  اـم  َِملَعَف  ِهَرَجَّشلا  َتْحَت 
ور نیازا  ، تسناد یم  دوب  هتفهن  تقادص ) نامیا و  زا   ) ناشیاه لد  نورد  رد  ار  هچنآ  ادـخ  ؛ دـش دونـشخ  یـضار و  - دـندرک تعیب  وت 

هیآ 18) ، حتف «. ) . دومرف اه  نآ  بیصن  شاداپ  ناونع  هب  یکیدزن  يزوریپ  درک و  لزان  ناشیاه  لد  رب  ار  شمارآ 

تافص ناراکوکین و  کین  ياهراک  دیاب  هک  ام  يارب  تسا  یسرد  اه  نآ  همه  هک  دوش  یم  هدید  ناوارف  نآرق  رد  تایآ  لیبق  نیا  زا 
.دنریگب سرد  مدرم  ریاس  مه  دنوش و  قیوشت  اه  نآ  مه  ات  دوتس  مدرم  لباقم  رد  اه و  نآ  ربارب  رد  ار  اه  نآ  هتسجرب 

ناـمه دوش و  یم  رورغم  مییوگب  اـنث  حدـم و  وا  يور  شیپ  ار  یـسک  رگا  هک  تسا  ییاـج  نآ  دراد و  مه  ییانثتـسا  ، مکح نیا  یلو 
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.دوش یم  وا  درگ  بقع  ای  ندزاجرد  ببس  هاگ  دزاس و  یم  ادخ  زا  راکبلط  یهاگ  مدرم و  زا  راکبلط  ار  وا  ، رورغ

: میناوخ یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  یثیدح  رد  ور  نیازا 

دننام ییوگب  انث  حدـم و  وا  يور  شیپ  ار  تردارب  هک  یماگنه  یـسوُْملا ؛ ِهِْقلَح  یلَع  َتْرَْرمَأ  امَّنَأَکَف  ِهِهْجَو  ِیف  َكاخأ  َتْحَدَـم  اذإ  »
،ج 18،ص 256) دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ؛ حدم باب  ، همکحلا نازیم  «. ) . یشاب هدیشک  شیولگ  رب  غیت  هک  تسا  نیا 

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib ule said: “To praise more than what is due is sycophancy; to do
." it less is either because of inability to speak or due to envy
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.ُُهبِحاَص ِِهب  َناَهَتسا  اَم  ِبُونّذلا  ّدَشَأ  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

 . درامشب کچوک  ار  نآ  راکهانگ  هک  نآ  هانگ ، نیرت  تخس  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و  یقالخا ) )

يدیهش

.درمشب راوخ  ار  نآ  راکهنگ  هک  دوب  نآ  ناهانگ  نیرت  تخس 

یلیبدرا

درادنپ لهس  نآ و  بحاص  ارنآ  دراد  راوخ  هک  تسنآ  ادخ  دزن  ناهانگ  نیرتخس  دومرف  و 

یتیآ

.درمش شدرخ  دراگنا و  شناسآ  نآ  بکترم  هک  تسا  یهانگ  ناهانگ ، نیرت  تخس  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا
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نایراصنا

 . درامشب زیچان  ار  نآ  راک  هنگ  هک  تسا  یهانگ  ناهانگ  نیرت  تخس  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

مثیم نبا 

نآ و رد  ندـش  قرغ  ثعاب  هانگ  نتـشاگنا  هداس  هک  نآ  حیـضوت  درادـنپ .) هداس  ار  نا  شبحاص  هک  تسا  یهانگ  ناهانگ  نیرتدـب  )
یقلت تخـس  مهم و  هک  یناهانگ  فالخرب  .دوش  یم  هکلم  هک  يروط  هب  .ددرگ  یم  دوخ ، زا  نآ  نتخاسن  رود  هانگ و  دایز  باکترا 

.دوش

دیدحلا یبا 

[ اَُهبِحاَص  ] ِِهب َناَهَتْسا  اَم  ِبُونُّذلا  ُّدَشَأ  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

 . ُُهبِحاَص

هناهتـسالا وه  رخآ و  بنذ  لعف  بنذلا و  لعف  نیب  عمج  دق  بنذلا  کلذ  لعاف  نأ  یه  هیف و  هلعلا  انرکذ  مدقت و  امیف  اذـه  انرکذ  دـق 
.هناحبس یصعملا  نأش  هلالجل  کلذ  میظع و  اهنم  ریقحلا  ریبک و  اهنم  ریغصلا  اهیف و  نیه  یصاعملا ال  نأل  هب  ناهتسی  امب ال 

«.( لعف ام  یلع  :» یف ا اهدعب  امدان (  نوکی  داکی  هنأل  لوألا  لاح  نم  فخأ  هلاحف  هاتأ  ام  مظعتسی  بنذی و  نم  امأف 

یناشاک

راوخ هک  تسا  نآ  هبحاص ) هب  ناهتسا  ام   ) یلاعت هناحبس و  قح  دزن  ناهانگ  نیرت  تخس  هللا ) دنع  بونذلا  دشا  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
رد تسا  تارج  رب  لاد  دوش و  هکلم  هکنآ  ات  نآ  رب  تسا  تمزالم  مزلتسم  نآ  هک  اریز  ار  نآ  دریگ  لهس  نآ و  بحاص  ار  نآ  دراد 

( میظع هللا  دنع  وه  انیه و  هنوبسحت  و  : ) هک یهلا  لوق  تسا  نیا  دیوم  .میب و  فوخ و  یب  نایصع 

یلمآ

ینیوزق

گرزب زیچ  ود  هب  تیصعم  درامش و  راوخ  لهـس و  دیامن و  تناهتـسا  نآ  هب  نآ  بحاص  هک  تسا  نآ  ناهانگ  نیرت  تخـس  دومرف :
ددرگ گرزب  دریگ  درخ  یتیصعم  هک  ره  هک  نتفگ  درخ  ندرمـش و  راوخ  یکی  و  رارـصالا ) عم  هریغـص  ال   ) هک رارـصا  یکی  ددرگ :

، دوب تمادن  هبوت و  فوخ و  زا  يرود  تفرعم و  روصق  تئرج و  ناشن  ندرمـش  درخ  هک  اریز  ددرگ ، درخ  دریگ  گرزب  رگا  هچنانچ 
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( میظع هللا  دنع  وه  انیه و  هنوبسحت  ..یلاعت و  لاق   ) دناشک وا  هب  رارصا  هچنانچ  دناشک  رارصا  هب  مه  و 

یجیهال

نآ ادخ  دزن  رد  ناهانگ  نیرت  تخس  هک  مالسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .هبحاص » هب  ناهتسا  ام  هللادنع  بونذلا  دشا  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
.نآ بحاص  ار  نآ  درمش  لهس  هک  تسا  یهانگ 

ییوخ

هناهتـسا و  لمعلاب ، ققحتی  نا  لبق  بلقلا  یف  نوکتی  بنذلا  ناف  هل ، هبکترم  يرجت  نع  هفـشک  رادقم  نم  ربتعی  بنذـلا  هدـش  ینعملا :
ناک نا  بنذـلا و  دـشا  نم  نوکیف  هیهن ، هرما و  یلاعت و  هللا  مکحب  هتالابم  مدـع  هبحاص و  يرجت  یهتنم  نع  فشاک  هبنذـب  بنذـملا 
یلع رارصالا  دع  اذل  و  رارـصالاب ، دشا  ریـصیف  هیلع  رارـصالا  یلا  بنذملا  وعدت  بنذب  هناهتـسالا  نا  یلا  افاضم  اریقح  افیفط و  هلمع 
دیآ هک  یهاـنگ  .درامـش  زیچاـن  کبـس و  ارنآ  شبکترم  هک  تسنآ  ناـهانگ  نیرت  تخـس  دوـمرف : همجرتـلا : .رئاـبکلا  نـم  هریغـصلا 

ریبک ارنآ  وت  يرامش  دیابب  ریقح  تمشچب 

يرتشوش

دارملا .دحاو و  امهداقم  و  هباد ، وه  امک  کلذ  یلع  هبنی  یتح  لوالا  نع  یناثلا  یف  فنـصملا  لفغ  دق  و  دـحاو ، امهیف  لصالا  لوقا :
یف يور  امک  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاق  .اریغـص  اـبنذ  ناـک  ول  بنذ و  دـشا  ریـصی  اـفیفخ  اـنیه و  هبحاـص  هدـع  بنذ  لـک  نا 
هیلع  ) قداصلا لاق  .کلذ و  ریغ  یل  نکی  مل  ول  یل  یبوط  لوقی  بنذـی و  ناب  رفغت  اهناف ال  بونذـلا  نم  تارقحملا  اوقتا  یفاکلا :-) )

ضراب نحن  اولاقف : .بطحب  ینوتیا  هباحـصال : لاقف  ءاعرق  ضراـب  لزن  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نا  اـضیا - يور  اـمک  مالـسلا -)
عمتجت اذـکه  مالـسلا :) هیلع   ) لاقف .ضعب  یلع  هضعب  راص  امب  اوتاف  .هیلع  ردـق  امب  ناسنا  لک  تایلف  لاق : .بطح  نم  اـهب  اـم  ءاـعرق 

یـش ء لک  مهراثآ و  اومدـق و  ام  بتکن  و  یلاـعت … (  لوقی  .اـبلاط  یـش ء  لـکل  ناـف  بونذـلا ، نم  تارقحملا  مکاـیا و  بونذـلا ،
کتیبوبرب انا  کتیـصع و  ام  یهلا  هزمح : یبا  اعد  یف  و  قالخالا ) مراکم  یف  نوعبرالا - ثلاثلا و  لصفلا  (. ) نیبم ماـما  یف  هانیـصحا 

ینبلغ یـسفن و  یل  تلوس  تضرع و  هئیطخ  نکل  و  ضرعتم ، کتبلوقعل  و ال  نواهتم ، كدیع  ول  و ال  دفنتـسم ، كرماب  و ال  دحاج ،
افافختسا اهکرتی  هالصلا  كراتو  هوهشلا  هبلغ  نم  ینزی  ینازلا  نال  ینازلا ، نود  رفاک  هالصل  كرات  .یتوقـش و  اهیلع  ینناعا  ياوه و 

یلع لاق  لاقف : رخآ  ظفلب  ناونعلا  هعیدب )  ) یف زتعملا  نبا  لقن  و  اذه ، .هالـصلاب  افختـسم  انتعافـش  لانت  ال  مالـسلا : مهیلع  اولاق  .اهب و 
(. هبحاص دنع  رغص  ام  بونذلا  مظعا  نا  (: ) مالسلا هیلع  )

هینغم

نیه و اذـه  لاق : ابنذ و  فرتقا  نم  و  هئطخ ، هبنذ و  یلع  هسفن  نم  لیلدـلا  ماقا  دـقف  کـلذ  ریغ  یعدا  نم  و  یطخی ء ، بنذـی و  اـنلک 
.هبر نم  حفصلا  بلطی  و  هبنذ ، نم  فاخی  قحلا  نموملا  .بنذ و  یلا  ابنذ  فاضا  دقف  طیسب 

هدبع
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يرفعج

مالسالا ضیف 

درادنپ درخ  ناسآ و  ار  نآ  صخش  هک  تسا  یهانگ  ادخ ) دزن   ) ناهانگ نیرت  تخس  تسا : هدومرف  هانگ ) هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
هکلم نوـچ  ددرگ و  یم  نآ  زا  تشگزاـب  هبوـت و  رفیک و  زا  ندیـسرتن  مزلتـسم  دـشاب  کـچوک  هچ  رگا  هاـنگ  هـب  یئاـنتعا  یب  اریز  )

(. درادن اورپ  دشاب  گرزب  دنچ  ره  یهانگ  چیه  زا  دومن  خوسر  سفن  رد  هتشگ  صخش 

ینامز

رارکت دـنک ، یم  قیوشت  هانگ  هب  ار  نارگید  هک  تهج  نیا  هب  دـیآ  یم  باـسح  هب  هاـنگ  نآ  نیا و  شیپ  هاـنگ  هب  فارتعا  مالـسا  رد 
اتمه تمظع  رد  هک  هدش  ینامرفان  یسک  تاروتسد  هب  تبـسن  اریز  دیآ ، یم  باسح  هب  گرزب  هانگ  دشاب  کچوک  ردق  ره  مه  هانگ 

رد طوقس  ریسم  رد  دارفا  نیا  هک  دنرادن  یتحاران  نیرتکچوک  دوخ  لمع  هب  تبسن  هک  هتـسد  کی  دنا : هتـسد  ود  ناراکهانگ  .درادن 
یفرعم ناهانگ  نیرتدیدش  ار  نانآ  هانگ  مالسلا ) هیلع   ) ماما هک  دنشاب  یم  مالسلا ) هیلع   ) ماما رظن  دروم  هتسد  نیمه  دنتـسه و  منهج 

دنراد و تشگزاب  هار  هورگ  نیا  دننامیشپ  تحاران و  ندرک  هانگ  عقوم  ای  هانگ و  زا  سپ  هک  دنتسه  یناسک  هتسد  کی  تسا و  هدرک 
هک دنا  هدش  یفرعم  ناراک  هبوت  فیدر  رد  هورگ  نیا  .تسا  دایز  دنتـسه  ینامیـشپ  تلاح  رد  هک  ینامز  ات  نانآ  يراگتـسر  هب  دـیما 

هنتف ناونع  هب  دـنکاب  یب  هانگ  ماجنا  رد  هک  ناـیلاباال  دـیجم  نآرق  رظن  زا  .تسا  هدـمآ  دـیجم  نآرق  رد  ناـنآ  هراـبرد  هیآ  دودح 90 
.تسا هدش  ینیب  شیپ  نانآ  يارب  كاندرد  باذع  دنناشک و  یم  طوقس  هب  ار  هعماج  المع  هک  دنا  هدش  یفرعم  نازیگنا 

يزاریش دمحم  دیس 

.الهس انیه و  هربتعی  ناب  هبحاص ) هب  ناهتسا  ام   ) اباقع امثا و  بونذلا ) دشا  : ) مالسلا هیلع  لاق  و 

يوسوم

اذا بونذلا  هذه  دشا  نکل  هلفاسلا و  هیسفنلا  نایصعلا و  درمتلا و  لثمت  اهنال  همیظع  اهلک  بونذلا  حرشلا : .هرقحتسا  هب : ناهتسا  هغللا :
نم تناک  اذل  هباذع و  هباقع و  هللااب و  فختسی  هرخالاب  نایصعلا و  لهستسی  درمتلا و  رقحتسی  هنال  اهل  ارغصتسم  انیهتسم  ناسنالا  ناک 

.بونذلا دشا 

یناقلاط

« .درمشب راوخ  ار  نآ  راکهنگ  هک  دوب  نآ  ناهانگ  نیرت  تخس  »

هانگ و دوخ  یکی  تسا ، هدـش  هاـنگ  ود  بکترم  راـکهنگ  تروص  نیا  رد  هک  میدرک  ناـیب  هتـشذگ  رد  ار  نآ  ببـس  عوضوم و  نیا 
یلاعت يراب  ناش  لالج  هب  تبسن  هانگ  ندرمش  شزرا  یب  اب  ینعی  دوش ، هدرمش  شزرا  یب  دیابن  هک  يزیچ  ندرمـش  شزرا  یب  رگید 

، درمـش یم  گرزب  ار  نآ  دـنک و  یم  هانگ  هک  یـسک  هکنآ  لاح  .تسا و  گرزب  عقاو  رد  مه  کچوک  هانگ  و  تسا ، هدرک  تناـها 
.دوش نامیشپ  تسا  نکمم  تسا و  رتکبس  یکی  نیا  زا  شیراتفرگ 
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مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

.ُُهبِحاَص ِِهب  َناَهَتْسا  اَم  ِبُونُّذلا  ُّدَشَأ 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

رد رگید  راب  هنامیکح  راتفگ  نیا  هنامیکح : راتفگ  دنـس   ) . .درامـشب کچوک  ار  نآ  شبحاص  هک  تسا  یهانگ  ناهانگ  نیرتدیدش 
باتک رد  ار  نآ  يرـشخمز  ، رداصم رد  بیطخ  موحرم  هتفگ  هب  هدمآ و  هرامش 477  تمکح  رد  يرـصتخم ) توافت  اب   ) هغالبلا جهن 

رب لیلد  توافت  نیا  و  ُُهبِحاص » ِِهب  َّفَخَتْـسا  اَم  ِبُونُّذلا  ُمَظْعأ  : » تسا هدروآ  تروص  نیا  هب  بونذلا ) ایاطخلا و   ) باب رد  راربالا  عیبر 
،ج هغالبلا جـهن  رداصم  ) .تسا هدرک  لقن  ِناْبنَذ » ِْبنَّذـلا  ُدوُحُج   » هفاضا اب  ار  نآ  رایخالا  ضور  رد  مساـق  نبا.تسا  عبنم  رد  تواـفت 

(( 4،ص 261

هانگ نیرتدیدش 

یهانگ ناهانگ  نیرتدـیدش  :» دـیامرف یم  هدرک  هراشا  ناهانگ  اب  طابترا  رد  یمهم  هتکن  هب  هنامیکح  راتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
( . ُُهبِحاَص ِِهب  َناَهَتْسا  اَم  ِبُونُّذلا  ُّدَشَأ  ( ؛» درمشب کچوک  ار  نآ  شبحاص  هک  تسا 

یم رارکت  ردـق  نآ  ار  نآ  هاگ  دوش و  یم  راتفرگ  نآ  هب  یناسآ  هب  درمـش  یم  کچوک  ار  یهانگ  هک  یـسک.تسا  نشور  نآ  لـیلد 
.دش دهاوخ  راتفرگ  ترخآ  ایند و  رد  یهلا  باذع  هب  ماجنارس  دوش و  یم  نآ  رد  قرغ  دیآ و  یمرد  وا  هکلم  تروص  هب  هک  دنک 

دـشاب هچره  راگدرورپ  نایـصع  دنکـش و  یم  ار  ادـخ  نامرف  راکهانگ  اریز  ، تسین کچوک  یهانگ  چـیه  رظن  کی  زا  ، نیا رب  هفاـضا 
.تسا مهم  گرزب و 

یم نآ  هدولآ  رتمک  دـنک و  یم  ظفح  ار  دوخ  دریگ و  یم  هلـصاف  نآ  زا  دـشاب  لـئاق  تیمها  یهاـنگ  يارب  ناـسنا  هاـگره  سکع  هب 
.تسا نآ  هب  یگدولآ  ربارب  رد  يدس  ، هانگ تهبا  ینعی  ؛ دوش

رگید نمـشد  نالف  زا  دیاب  نم  ، مرادن وا  هب  ییانتعا  نم  ، تسا ریقح  نم  نمـشد  نالف  :» دـیوگب ناسنا  هک  دـنام  یم  نآ  هب  تسرد  نیا 
هنوگ چیه  هک  یلاح  رد  دنک  دراو  وا  هب  يراک  هبرـض  ، ریقح نمـشد  نآ  هک  دوش  یم  ببـس  روصت  نیا  اسب  هچ  »و  منک ظفح  ار  دوخ 

یم عافد  هدامآ  ًالماک  تسا  كانرطخ  وا  رظن  زا  هک  دریگ  رارق  ینمـشد  ربارب  رد  هاگره  یلو  ؛ درادن وا  لباقم  رد  عافد  يارب  یگدامآ 
.دوش

.دهد یمن  تیمها  نآ  هب  هک  دروخ  یم  ییاج  زا  ار  هبرض  ناسنا  هک  نیا  نخس  هاتوک 

هیلع قداص  ماما  زا  یبلاج  ثیدـح  هانگ » ندرمـش  کـچوک  ؛ بنذـلا راغـصتسا  » باـب رد  یفاـک  فیرـش  باـتک  رد  هللا  همحر  ینیلک 
: هک دنک  یم  لقن  مالسلا 
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؛ َِکلَذ ُریَغ  ِیل  ْنُکی  َْمل  َْول  ِیل  َیبوُط  ُلوُقیَف  َْبنَّذلا  ُِبنْذی  ُلُجَّرلا  َلاَق  ُتاَرَّقَحُْملا  اَمَو  ُْتُلق  ُرَفُْغت  اَهَّنِإَف ال  ِبُونُّذلا  َنِم  ِتاَرَّقَحُْملا  اوُقَّتا  »
؟ تـسیچ کـچوک  ناــهانگ  زا  ناــتروظنم  : دــنک یم  لاؤـس  يوار.دوـش  یمن  هدوـشخب  هـکارچ  ، دــیزیهرپب کــچوک  ناــهانگ  زا 
،ج 2،ص یفاک «. ). دـشاب نیمه  نم  هانگ  طقف  رگا  نم  لاح  هب  اشوخ  : دـیوگ یم  دوش و  یم  بکترم  ناسنا  هک  تسا  یهاـنگ  : دومرف

 ( 287،ح 1

.تسا هدرک  تناها  نآ  هب  تبسن  هدرمش و  ریقح  ار  یهلا  نامرف  یسک  نینچ  عقاو  رد 

هک تسا  هدـش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يرگید  ثیدـح  یفاک  باتک  زا  باب  ناـمه  رد 
: دومرف

ْنِم اَِهب  اَم  َءاَعْرَق  ٍضْرَِأب  ُنَْحن  ِهَّللا  َلوُسَر  ای  اُولاَقَف  ٍبَطَِحب  اُوْتئا  ِِهباَحْـصَِأل  َلاَقَف  َءاَعْرَق  ٍضْرَأـِب  َلََزن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  َلوُسَر  َّنِإ  »
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَقَف  ٍضَْعب  یَلَع  ُهَضَْعب  ِهیَدـی  َنَیب  اْوَمَر  یَّتَح  ِِهب  اوُءاَجَف  ِهیَلَع  َرَدَـق  اَِمب  ٌناَْسنِإ  ُّلُـک  ِتْأـْیلَف  َلاَـق  ٍبَطَح 
َّلُک ْمُهَراثآ َو  اُومَّدَق َو  ام  ُُبتْکی  اَهَِبلاَط  َّنِإ  الَأ َو  ًاِبلاَط  ٍءیَش  ِّلُِکل  َّنِإَف  ِبُونُّذلا  َنِم  ِتاَرَّقَحُْملا  ْمُکایِإ َو  َلاَق  َُّمث  ُبُونُّذلا  ُعِمَتْجَت  اَذَکَه 

هب دـمآ و  دورف  یفلع  بآ و  یب  کشخ و  نیمزرـس  رد  يرفـس  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ٍنِیبُم ؛ ٍماـمِإ  ِیف  ُهانیَـصْحَأ  ٍءیَش 
بآ و یب  نیمز  اج  نیا  ادخ ! لوسر  يا  : دنتـشاد هضرع  مینک ) نشور  زاین  عفر  يارب  شتآ  ات  ) .دیروایب مزیه  يرادـقم  : دومرف شنارای 

.درادن یمزیه  ، تسا یفلع 

دـندش و) شخپ  نابایب  رد  اه  نآ  ) .دـیروایب دـیناوت  یم  هک  هزادـنا  ره  هب  امـش  زا  مادـک  ره  : دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ 
بجعت نآ  ینوزف  زا  (و  .دــنتخیر مـه  يور  هـلآ  هــیلع و  هللا  یلــص  ربماــیپ  ربارب  رد  ار  اــه  نآ  دروآ و  دوــخ  اــب  يزیچ  مادــکره 

یهانگ ره  اریز  ، دـیزیهرپب کچوک  ناهانگ  زا.دـنوش  یم  عمج  هنوگ  نیا  ناهانگ  : دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  (. دـندرک
دنوادخ  ) دنک و یم  ظفح  ار  نانآ  راثآ  دسیون و  یم  ار  اه  نآ  ناهانگ  هدـننک  تساوخزاب  دیـشاب  هاگآ.دراد  يا  هدـننک  تساوخزاب 

 ( ،ج 2،ص 288،ح 3 یفاک «. ) . میا هدرک  شرامش  ظوفحم ) حول   ) نیبم ماما  رد  ار  يزیچره  (: دیامرف یم  نآرق  رد 

نیا هدیـشک  هنابز  نآ  زا  شتآ  هک  یماگنه  دشاب و  هدنکفا  اه  مزیه  نآ  رد  یـشتآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  تسین  دـیعب 
.دزیخ یمرب  کچوک  ناهانگ  نیا  نورد  زا  تمایق  میظع  ياه  شتآ  هک  نیا  هب  هراشا.دشاب  هدومرف  ار  نخس 

رذوبا هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  میناوخ  یم  تسا  هدروآ  یلاما  باتک  رد  « یـسوط خیـش  » موحرم هک  يرگید  ثیدح  رد 
: دومرف

تمظع هب  هاگن  هکلب  ؛ نکم هاـنگ  یکچوک  هب  هاـگن  رذاـبا ! يا  َتیَـصَع ؛ ْنَم  َیلِإ  ْرُْظنا  ِنَِکل  ِهَئیِطَْخلا َو  ِرَغِـص  َیلِإ  ْرُْظنَت  ـال  ٍّرَذ  اـَبَأ  اـی  »
،ص 528) یسوط یلاما  «. ) . ینک یم  نایصع  ار  وا  هک  نک  ییادخ 

: دومرف هک  میناوخ  یم  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا  يرگید  ثیدح  رد 

ْنِم اوُطُْعت  یَّتَح  ِّرِّسلا  ِیف  َهَّللا  اُوفاَخ  ًارِیثَک َو  َنوُکی  یَّتَح  ُعِمَتْجی  ِبُونُّذلا  َلِیلَق  َّنِإَف  ِبُونُّذلا  َلِیلَق  اوُّلِقَتْسَت  ِریَْخلا َو ال  َرِیثَک  اوُِرثْکَتْـسَت  َال  »
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ار مک  ناهانگ  و  دراد ) یمزاب  هار  همادا  زا  ار  امـش  هک   ) دیرمـشن گرزب  دـیهد  ماجنا  داـیز  دـنچ  ره  ، ار ریخ  راـک  َفَصَّنلا ؛ ُمُکِـسُْفنَأ 
زا دیناوتب  ار  فاصنا  ات  دیسرتب  زین  یناهنپ  رد  ادخ  زا  دش و  دهاوخ  رایسب  هب  لیدبت  دوش و  یم  عمج  مک  ناهانگ  اریز  دینادن ، كدنا 

 ( ،ج 2،ص 287،ح 2 یفاک «. ) . دینک تیاعر  دوخ  هیحان 

کچوک ای  مک و  ار  هانگ  ناسنا  رگا  هک  دـشاب  هانگ  ندرمـش  مک  ای  کچوک  باب  رد  يرگید  هتکن  هب  هراشا  دـناوت  یم  ثیدـح  نیا 
ندرمش کچوک  نیاربانب  ، تسا هدش  لیدبت  يرایسب  هریبک و  ناهانگ  هب  هک  دوش  یم  هجوتم  ینامز  درادن و  میب  نآ  رارکت  زا  درمشب 

.تسا رگید  یهانگ  دشاب  هک  یباسح  ره  هب  هانگ 

دنوادـخ هاگـشیپ  رد  میرمـشب و  کچوک  ار  یهانگ  ام  اسب  هچ  ؛ تسین نشور  ًاقیقد  هاـنگ  ندوب  گرزب  کـچوک و  اـه  نیا  رب  نوزفا 
: تسا هدمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  ییانعمرپ  ثیدح  رد  هک  هنوگ  نامه  ، ددرگ وا  بضغ  مشخ و  هیام  دشاب و  گرزب 

َنِم ًائیَـش  ْمُکُدَـحَأ  َّنَّفِخَتْـسی  الَف  ِهِْقلَخ  ِیف  ُهِّیلَو  َمَتَک  ِِهتیِـصْعَم َو  ِیف  ُهَطَخَـس  َمَتَک  ِِهتَعاَط َو  ِیف  ُهاَضِر  َمَتَک  ٍهَثالَث  ِیف  ًهَثالَث  َمَتَک  َهَّللا  َّنِإ  »
َّنیِرْزی ِهَّللا َو ال  ُطَخَـس  اَهیَأ  ِیف  يِرْدی  ُهَّنِإَف ال  یِـصاَعَْملا  َنِم  ًائیَـش  ْمُکُدَـحَأ  َّنَّلِقَتْـسی  ِهَّللا َو ال  یَـضِر  اَهیَأ  ِیف  يِرْدـی  ُهَّنِإَف ال  ِتاَعاَّطلا 

شتعاط و رد  ار  دوخ  ياضر  : تشاد یفخم  زیچ  هس  رد  ار  زیچ  هس  ادـخ  ِهَّللا ؛ ِیلَو  ْمُهیَأ  يِرْدـی  ُهَّنِإَف ال  ِهَّللا  ِْقلَخ  ْنِم  ٍدَـحَِأب  ْمُکُدَـحَأ 
یمن هکارچ  درمشن ، کچوک  ار  تاعاط  زا  يزیچ  امـش  زا  کی  چیه  نیاربانب  ، قلخ نایم  رد  ار  شیلو  شتیـصعم و  رد  ار  دوخ  مشخ 

بـضغ مشخ و  دیاش  دـناد  یمن  اریز  ، درمـشن مک  ار  یـصاعم  زا  يزیچ  امـش  زا  کی  چـیه  دـشاب و  ادـخ  ياضر  نآ  رد  دـیاش  دـناد 
ءایلوا زا  اه  نآ  زا  کی  مادک  دیناد  یمن  هکارچ  ، دـینکن تناها  ییوج و  بیع  ادـخ  قلخ  زا  سک  چـیه  هب  دـشاب و  نآ  رد  راگدرورپ 

،ج 11،ص 247،ح 12) هعیشلا لئاسو  «. ) . دنتسه هّللا 

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said, “Peace with one who keeps away even from minor sins
and, hence, his burden is considered light."{The result of lack of restraint and care
with regard to small sins is that a man becomes rather careless in the matter of sins
and, by and by, this habit produces boldness to commit larger sins. Then he begins to
commit them without hesitation. Therefore, one should regard small sins as a
harbinger of bigger ones and should avoid them so that the stage for committing big

.{ sins will not materialize

535 ص :

لماک ناسنا  يوگلا  : 349 تمکح

هراشا

توص

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 4264 

http://www.ghaemiyeh.com


.Your browser does not support the audio tag

یَغبلا َفیَس  ّلَس  نَم  ُهَتاَف َو  اَم  یَلَع  نَزحَی  َمل  ِهّللا  ِقزِِرب  یِضَر  نَم  ِهِریَغ َو  ِبیَع  نَع  َلَغَتشا  ِهِسفَن  ِبیَع  ِیف  َرَظَن  نَم  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 
َُرثَک نَم  ُهُؤَطَخ َو  َُرثَک  ُهُماَلَک  َُرثَک  نَم  َمِهّتا َو  ِءوّسلا  َلِخاَدَـم  َلَخَد  نَم  َقِرَغ َو  َجَّـجللا  َمَحَتقا  ِنَم  َبِطَع َو  َرُومُـألا  َدـَباَک  نَم  ِِهب َو  َلـُِتق  ِ 

اَهَرَکنَأَف ِساّنلا  ِبُویُع  ِیف  َرَظَن  نَم  َراّنلا َو  َلَخَد  ُُهبلَق  َتاَم  نَم  ُُهبلَق َو  َتاَم  ُهُعَرَو  ّلَق  نَم  ُهُعَرَو َو  ّلَق  ُهُؤاَیَح  ّلَق  نَم  ُهُؤاَیَح َو  ّلَـق  ُهُؤَطَخ 
ّنَأ َِملَع  نَم  ِریِـسَیلِاب َو  اَینّدـلا  َنِم    َ یِـضر ِتوَملا  ِرکِذ  نِم  َرَثکَأ  نَم  ُدَـفنَی َو  َال  ٌلاَم  ُهَعاَنَقلا  ِِهنیَِعب َو  ُقَمحَـألا  َِکلَذَـف  ِهِسفَِنل  اَهَیِـضَر  ُّمث 

ِهِینعَی اَمِیف  ّالِإ  ُهُماَلَک  ّلَق  ِِهلَمَع  نِم  ُهَماَلَک 

اه همجرت 

یتشد

هب هک  یـسک  و  دـنام ،  زاب  نارگید  ییوج  بیع  زا  درگنب  دوخ  بیع  رد  هک  سک  نآ  دومرف : وا ، رب  ادـخ  دورد  و  يونعم ) یقالخا ، )
سک نآ  و  دوش ،  هتشک  نآ  اب  دشک  رب  متس  ریشمش  هک  یسک  و  دشابن ،  نیگهودنا  دور  تسد  زا  هچنآ  رب  دشاب  دونشخ  ادخ  يزور 

هب سک  ره  و  ددرگ ،  قرغ  دنکفا  الب  ياهبادرگ  رد  ار  دوخ  سک  ره  و  دزاس ،  كاله  ار  دوخ  دزادنا  جنر  هب  ار  دوخ  اهراک  رد  هک 
 . دیدرگ مهّتم  تشاذگ  مدق  مان  دب  ياهاج 

هک نآ  و  تسا ، كدنا  وا  ءایح  مرش و  درک ، هابتـشا  رایـسب  هک  سک  ره  و  دراد ، هابتـشا  مه  دایز  دیوگ  یم  نخـس  دایز  هک  یـسک  و 
هدرم شلد  هک  نآ  و  هدرم ، شلد  تسا  كدنا  وا  يراکزیهرپ  هک  یـسک  و  دوب ، دـهاوخ  كدـنا  زین  وا  يراکزیهرپ  كدـنا ، وا  مرش 
یتشز نامه  سپس  درامشب  تشز  ار  نآ  و  درگنب ، ار  مدرم  ياه  یتشز  هک  سک  نآ  و  درک .  دهاوخ  طوقـس  مّنهج  شتآ  رد  .دشاب 

رد دـشاب  گرم  دای  هب  ناوارف  هک  سک  نآ  و  دـباین ،  نایاپ  هک  تسا  یلام  تعانق ، تسا .  یعقاو  قمحا  وا  سپ  دوش ، بکترم  ار  اـه 
دیوگن نخس  ترورض  هب  زج  دیآ  یم  باسح  هب  وا  لامعا  زا  زین  وا  راتفگ  هک  دنادب  سک  ره  و  تسا ،  دونشخ  يزیچ  كدنا  هب  ایند 

.

يدیهش

شتسد زا  هچنآ  رب  دومن ، يدنـسرخ  ادخ  يزور  هب  هک  نآ  و  تسیچ ،  يرگید  بیع  هک  تسیرگنن  تسیرگن ، دوخ  بیع  هب  هک  نآ 
، تخادـنا جـنر  هب  ار  دوـخ  اـهراک  رد  هک  نآ  و  تخیرب ،  نادـب  دوـخ  نوـخ  تخیهآ ، متـس  غـیت  هک  نآ  و  دوـبن ،  نیگهودـنا  تفر 
 ، دیشک یماندب  دمآ  رد  ماندب  ياهیاج  هب  هک  نآ  و  دیدرگ ،  قرغ  دش  رد  اهجوم  هب  اورپ  یب  هک  نآ  و  تخاس ،  كاله  ار  نتشیوخ 

و مه ، كدنا  شا  ییاسراپ  مک  شمرش  هک  نآ  و  مک ، وا  مرـش  درک  اطخ  رایـسب  هک  نآ  و  دییوپ ، رایـسب  اطخ  هار  تفگ  رپ  هک  ره  و 
درگن و مدرم  ياـهیتشز  هب  هک  نآ  .هدرب و  خزود  هب  هار  تسا  هدرم  شلد  هک  نآ  و  تسا ، هدرم  شلد  كدـنا ، شا  ییاـسراپ  هک  نآ 

یلام تعانق  و  تسین ،  وا  ینادان  رد  ییارچ  نوچ و  تسا و  ینادان  دراد  اور  دوخ  يارب  ار  یتشز  نانچ  سپـس  دراگنا  دنـسپان  ار  نآ 
هب شرادرک  زا  شراتفگ  تسناد  هک  نآ  و  دوش ،  دونـشخ  كدنا  هب  ایند  زا  دـنک ، رایـسب  گرم  دای  هک  نآ  و  دـباین ،  نایاپ  هک  تسا 

.دیاشگن نابز  تسوا  راک  هب  هچنآ  رد  زج  دیآ ، باسح 
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یلیبدرا

ار وا  رم  ادـخ  يزورب  دـش  یـضار  هک  ره  دوـخ و  ریغ  بـیع  زا  تـشاد  زاـب  تـسد  دوـخ  سفن  بـیع  رد  درک  رظن  هـک  ره  دوـمرف  و 
رد دوخ  سفنب  دیـشک  جـنر  هک  ره  نآـب و  دوش  هتـشک  ار  متـس  ریـشمش  دـشکب  هک  ره  وا و  زا  دـش  توـف  هچنآ  رب  دـشن  نیگهودـنا 

مهتم يدب  ندمآ  رد  عضاوم  رد  دوش  لخاد  هک  ره  دوش و  كاله  هنظم  رد  ینعی  دـش  قرغ  تفایرد  روزب  هک  ره  راوشد و  یئاهراک 
دوش مک  هک  ره  وا و  يایح  دوش  مک  وا  ياطخ  دش  رایـسب  هک  ره  وا و  ياطخ  دـش  رایـسب  وا  ندرک  نخـس  دـش  رایـسب  هک  ره  دـش و 

هک ره  خزود و  رد  دـیآ  رد  وا  لد  دریمب  هک  ره  وا و  لد  دریمب  وا  يراگزیهرپ  دوش  مک  هک  ره  وا و  يراگزیهرپ  دوش  مک  وا  ياـیح 
هک سک  نآ  سپ  دوخ  سفن  يارب  دیدنـسپ  دـش و  یـضار  نآ  زا  دـعب  ناشیا  يارب  ارنآ  دیدنـسپ  هن  سپ  مدرم  ياـهبیع  رد  درک  رظن 
زا دش  دونشوخ  ار و  گرم  دای  درک  دای  رایسب  هک  ره  دوش و  یمن  یناف  هک  تسیلام  تعانق  فرص و  تقامحب  فوصوم  تسقمحا و 

ار وا  يرورض  تسا و  مهم  هچنآ  رگم  وا  نخس  دش  مک  تسوا  رادرک  هلمج  زا  وا  نخس  هک  تسناد  هک  ره  كدناب و  ایند 

یتیآ

دنامزاب نارگید  بیع  رد  نتسیرگن  زا  تسیرگن  دوخ  بیع  هب  هک  ره  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

.ددرگن نوزحم  هتفر ، شتسد  زا  هچنآ  رب  دشاب ، دنسرخ  هداد ، وا  هب  ادخ  هک  ییزور  هب  هک  ره 

.دزیرب نآ  هب  شنوخ  ماجنارس ، دشک ، نوریب  متس  غیت  هک  ره 

.دوش كاله  دنکفا  رد  هجنپ  اهراک  اب  هک  ره 

.ددرگ قرغ  دنکفا ، اهبادرگ  هب  ار  دوخ  هک  ره 

.دوش مهتم  دهن ، مدق  تسیاشان  ياهیاج  هب  هک  ره 

، دـشاب مک  شمرزآ  هک  ره  رتـمک و  شمرزآ  رتـنوزفا ، شیاـطخ  هـک  ره  دـشاب و  رایـسب  شیاـهاطخ  دـشاب ، رایـسب  شنخـس  هـک  ره 
.ددرگ لخاد  خزود  شتآ  هب  دریمب  شبلق  هک  ره  دریمب و  شبلق  دشاب ، كدنا  شییاسراپ  هک  ره  دوب و  كدنا  شییاسراپ 

.تسا قمحا  دیدرت  یب  ددرگ ، اهنآ  بکترم  دوخ  یلو  دراد ، شوخان  ار  اهنآ  درگنب و  مدرم  ياهبیع  هب  هک  ره 

.ریذپان نایاپ  تسا  یتورث  تعانق 

.دشاب یضار  ایند  زا  یکدنا  هب  دنک ، گرم  دای  ناوارف  هک  ره 

.دیوگن يزیچ  دیاین  شراک  هب  هچنآ  رد  تسوا ، رادرک  نامه  شراتفگ  دنادب  هک  ره  و 

نایراصنا
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هچنآ هب  دش  دونشخ  ادخ  قزر  هب  سک  ره  و   . دنامزاب نارگید  بیع  رد  رظن  زا  دنک  رظن  دوخ  بیع  رد  هک  نآ  : دومرف ترضح  نآ  و 
 . ددرگن نیگمغ  هتفر  تسد  زا 

نآ و   . تخاس كاله  ار  شیوخ  تخادنا  تمحز  هب  اهراک  رد  ار  دوخ  هک  ره  و   . دوش هتشک  غیت  نامه  هب  دیشک  متـس  غیت  هک  نآ  و 
ینوزف شیاطخ  دـش  ناوارف  شراتفگ  هک  ره  و   . تشگ مهّتم  داـهن  مدـق  یتشز  دراوم  رد  هک  ره  و   . دـش قرغ  داـتفا  رد  جاوما  رد  هک 

شییاسراپ هک  ره  ،و  دش مک  شییاسراپ  دـش  كدـنا  شیایح  هک  ره  ،و  دـش كدـنا  شیایح  تشگ  رایـسب  شیاطخ  هک  ره  ،و  تفرگ
اور دوخ  يارب  سپـس  دناد  دنـسپان  ار  نآ  درگنب و  ار  مدرم  بویع  هک  نآ  و   . دش شتآ  دراو  درم  شلد  هک  ره  ،و  درم شلد  دش  مک 

یـضار كدـنا  مک و  هب  ایند  زا  دـنک  گرم  دای  دایز  هک  یـسک   . دوش یمن  ماـمت  هک  تسا  یتورث  تعاـنق   . تسا یعقاو  قمحا  دـناد 
 . دوش یم  مک  تسا  مهتم  ار  وا  هچنآ  رد  رگم  شنخس  تسوا  لامعا  هلمج  زا  شراتفگ  دنادب  هک  یسک  و   . ددرگ

اه حرش 

يدنوار

.نیملاظلا نواعت  يا  هملظلا  رهاظت  .همظعم و  رحبلا  هجل  .لخد و  يا  محتقا  .کله و  يا  بطع  اهاساق و  رومالا  دیاک  نم  و 

يردیک

یلع وه  و  ریثکلا ، طبضی  نا  یلع  ردقی  هنال ال  هاطخ .) رثک  همالک  رثک  نم  و  : ) مالـسلا هیلع  هلوق  .کله  رومالا  دئادش  یـساق  نم  يا 
بائذـلا و اهیف  تثاع  امبر  ترثک  نا  ردـقا و  اهتیاعر  مانغالا و  نم  لیلقلا  هسارح  یلع  هناف  یعارلاک  ردـقا ، اطخلا  نم  لـیلقلا  هناـیص 

نا امک  اـطخلاب  بوشم  ریثک  نم  ریخ  اـطخلا  نع  نوصم  لـیق  مـالک  ءاـمکحلا : ضعب  لاـق  یعارلا و  دـح  ریغ  یف  تعر  و  اـهتفطخت ،
.بطاحک راثکملا  و  رجها ، رثکا  نم  لاثمالا  نم  و  شوشغملا ، ریثکلا  نم  عفنا  شغلا ، نم  نوصملا ، لیلقلا  بهذلا 

مثیم نبا 

یمن نیگمغ  هداد  تسد  زا  هچنآ  هب  دشاب ، عناق  هدادادخ  يزور  هب  هک  ره  .دنامزاب و  نارگید  بیع  زا  درگنب  دوخ  بیع  هب  سک  ره  )
سک ره  .دوش و  كاله  دهد ، جنر  ار  دوخ  اهراک  رد  سک  ره  .دوش  هتشک  ریشمش  نامه  اب  دروآرب  متـس  ریـشمش  سک  ره  .دوش و 
دایز شهابتشا  دنک ، یفرحرپ  سک  ره  .دوش و  مهتم  دور ، دب  ياهاج  هب  هک  ره  .دوش و  قرغ  دزادنا ، یگدنز  ياهبادرگ  رد  ار  دوخ 
سک ره  تسا و  كدنا  شا  يراگزیهرپ  دـشاب ، مرـش  مک  سک  ره  .دوش و  مرـش  مک  ددرگ ، هابتـشا  بکترم  دایز  سک  ره  .دوش و 

درگنب مدرم  ياهیدب  هب  سک  ره  .ددرگ و  خزود  شتآ  لخاد  دریمب ، شلد  هک  نآ  و  دریم ، یم  شلد  دشاب ، كدنا  شا  يراگزیهرپ 
كدـنا هب  دـشاب ، گرم  دای  هب  دایز  سک  ره  .تسا و  نادان  قمحا و  نامه  نیا  دـهاوخب ، دوخ  يارب  ار  اهنآ  زاب  ددنـسپن و  ار  اهنآ  و 

یم مزال  هچنآ  هرابرد ي  رگم  دـیوگ  نخـس  رتمک  تسوا ، رادرک  زا  هتـساخرب  شراتفگ  هک  دـنادب  سک  ره  .ددرگ و  شوخلد  اـیند 
نینچ وا  هک  دوخ  راختفا  رطاـخ  هب  ار  نارگید  بیع  هک  ور  نآ  زا  دـنامزاب ، نارگید  بیع  زا  درگنب  دوخ  بیع  هب  سک  ره  - 1 دنیب .)

نارگید یتساک  هب  نتخادرپ  زا  ار  وا  دوخ ، یتساک  هب  هجوت  دنیبب ، دوخ  رد  ار  یبیع  نانچ  رگا  سپ  .دنک  یم  وگزاب  درادـن ، ار  یبیع 
هک نآ  حیـضوت  دروخ ، یمن  مغ  هداد  تسد  زا  هچنآ  هب  دشاب ، یـضار  هدادادـخ  يزور  هب  هک  ره  .دراد 2 - یم  زاـب  نآ ، هب  هجوت  و 
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مدع مزلتـسم  مزال ، مدع  سپ  تسا  دوجوم  يزور  هب  تیاضر  مدـع  تعانق و  نتـشادن  زا  هتـساخرب  هتفر ، تسد  زا  يارب  ندروخ  مغ 
زا هیانک  دوش ، هتـشک  ریـشمش  ناـمه  اـب  دـشکرب  متـس  ریـشمش  سک  ره  .تـسا 3 - هـتفر  تـسد  زا  يارب  ندروـخ  مـغ  ینعی  موزلم ،

دوخ اهراک  رد  سک  ره  و  .تشذگ 4 - اج  دنچ  رد  بلطم  نیا  .تسا  راکمتس  يدوبان  ثعاب  متس  هک  تسا  یهیدب  تسا  يراکمتس 
.تسا 5- هداد  رارق  تکاله  ضرعم  رد  ار  دوخ  دهد ، تقشم  یتخس و  دوخ  هب  هک  یـسک  ینعی  دوش ، كاله  دزادنا ، تمحز  هب  ار 

ریبدـت اـهگنج و  دـننام  مهم  ياـهراک  يارب  ار  جـجل  هملک ي  .دوش  قرغ  دزادـنا  یگدـنز  ياـیرد  ياـهبادرگ  رد  ار  دوـخ  سک  ره 
نآ اریز  دوش ، مهتم  دراذگ ، مدق  دـب  ياهاج  رد  سک  ره  .تسا 6 - هدروآ  هراعتـسا  ندـش ، كاله  يارب  ار  قرغ  ظفل  و  اهتموکح ،

.نآ 7- لاثما  ناراکدب و  اب  ترشاعم  دننام  دوش ، یم  ینامگدب  ثعاب  هک  تسا  ییاه  هناشن  زا  اهاجنآ  هب  دورو  تمهت و  لحم  اهاج 
مزلتسم یفرحرپ  نیاربانب  تسا ، یفرح  مک  مزلتـسم  لقع  لامک  هک  تشذگ  البق  اریز  دشاب ، دایز  شیاطخ  دنک ، یفرحرپ  سک  ره  و 

هابتشا بکترم  دایز  سک  ره  و  .تسا 8 - ریبدت  هشیدنا و  نودـب  راتفگ  دایز و  ياطخ  مزلتـسم  زین  لقع  ناصقن  تسا و  لقع  ناصقن 
رب مادـقا  ماجنا و  هک  دریگ  یم  ار  ییاهراک  ماجنا  ولج  یبوخب  هک  تسا  يزیچ  ناـمه  مرـش  هک  یتسناد  اریز  دـشاب ، مرـش  مک  دوش ،

، یفرحرپ دوخ  هلمج  زا  روما و  نآ  زا  يراددوخ  اب  یفرحرپ  هلیـسو ي  اطخ  رب  مادقا  .تسا و  تشز  ناشیاوران - دمایپ  لیلد  هب  اهنآ -
رب ندوب  دـنبیاپ  زا  تسا  ترابع  يراـگزیهرپ  هک  اریز  .ددرگ  كدـنا  شا  يراـگزیهرپ  دـشاب ، مرـش  مک  سک  ره  .دراد 9 - تافانم 

یمرش مک  سپ  .تسا  نتشاد  مرش  کین  ياهراک  هلمج  زا  و  ندرکن ، زواجت  اهتسیاشان  هب  هتسیاش  ياهراک  زرم  زا  بوخ و  ياهراک 
هنیمز زین  یمرش  مک  هک  تسا  یهیدب  .دنا و  هدرک  ریسفت  مراحم  زا  يراددوخ  هب  ار  عرو  هک  اسب  .تسا و  يراگزیهرپ  یمک  مزلتـسم 

، ار عرو )  ) ییـش ء مالـسلا ) هیلع   ) ماـما سپ  تسا ، عرو  ندوـب  مک  يارب  هنیمز  هجیتـن  رد  و  مارح ، ياـهراک  باـکترا  يارب  تسا  يا 
ینعی دریم ، یم  شلد  دـشاب ، كدـنا  شا  يراگزیهرپ  سک  ره  .تسا 10 - هدرک  مکح  زین  نادـب  هداد و  رارق  یـش ء  هنیمز ي  ياـج 

هب ندرم  هملک ي  تسا ، هدروآ  لد  ندرم  يارب  هراعتـسا  ار  نآ  یمک  اـی  عرو و  ندوبن  تسا ، لد  ندوب  هدـنز  ثعاـب  تلیـضف ، نوچ 
دراو دریمب  شلد  هـک  ره  و  .دوش 11 - یم  هرهب  یب  یگدـنز  دوس  زا  هدرم  هک  يروطنامه  .تسا  یلد  ناـنچ  ندوب  هدـیاف  یب  رطاـخ 

ياراد رگا  نیاربانب  تسا ، تلیـضف  هب  ندـش  هتـسارآ  نامه  تشهب ، هب  منهج  شتآ  زا  ناسنا  لاـقتنا  ثعاـب  اریز  ددرگ ، خزود  شتآ 
سک ره  هک  تسا  نیا  نآ  هجیتن ي  تسا و  یلوصفم  سایق  تروص  هب  ترابع  نیا  .تسا  خزود  شتآ  شهاگ  هدعو  دوبن ، تلیـضف 

ياهیدـب هب  سک  ره  و  .تسا 12 - هدـمآ  یفرحرپ  زا  نتـشاد  رذـحرب  يارب  تارابع  نیا  .ددرگ و  خزود  شتآ  دراو  دـشاب ، فرحرپ 
هک تسا  نآ  وا  ینادان  لیلد  و  تسا ، قمحا  صخش  نیا  ددنسپب ، دهاوخب و  دوخ  يارب  ار  اهنآ  دعب  و  ددنـسپن ، ار  اهنآ  درگنب و  مدرم 

ندیدنسپ نتساوخ و  یفرط  زا  و  تساهنآ ، ندادن  ماجنا  حیحـص و  هشیدنا ي  نتـشاد  مزلتـسم  نتـسناد  دب  نارگید  زا  ار  تافـص  نیا 
یتساک ینادان و  دوخ ، نیا  تسا و  نتـشیوخ  يارب  یـشیدنا  تحلـصم  زا  ندش  نوریب  تسرد و  هشیدـنا ي  فالخ  دوخ ، يارب  اهنآ 
دیکات دروم  هنیعب  هملک  اب  ور  نآ  زا  و  دراد ، رظن  دروم  صخـش  رد  رـصح  هداـفا ي  قمحلا  رد  مـال  فلا و  .تسوا  لـقع  رد  راکـشآ 

يرادرب و هرهب  یهاوخ  نوزف  زا  فدـه  اریز  .دراد  شوخ  اـیند  كدـنا  هب  دـنک ، داـی  داـیز  ار  گرم  سک  ره  .تـسا 13 - هداد  رارق 
هتـساخرب شراتفگ  هک  دنادب  سک  ره  و  .دنک 14 - یم  خـلت  هتـسکش و  مهرد  ار  ییوجماک  نیا  گرم ، دای  تسایند و  زا  ییوجماک 

: دـهد یم  بیترت  ار  یـسایق  نینچ  بلطم ، نیا  رب  هاگآ  هک  نآ  حیـضوت  دـیوگ ، كدـنا  نخـس  موزل ، دراوم  رد  زج  تسوا ، راتفر  زا 
رگا راتفگ  هک  دریگ  یم  هجیتن  سپ  تسا ، هدوب  هدوهیب  ارچ  هک  دریگ  یم  رارق  هذـخاوم  دروم  یلمع  ره  و  تسا ، یلمع  دوخ  راتفگ ،

.دنک هدنسب  مزال  نخس  رب  هک  دوش  یم  ثعاب  نیا  و  تسا ، هذخاوم  دروم  دشاب  فده  یب 

دیدحلا یبا 
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ِیْغَْبلا َْفیَس  َّلَس  ْنَم  ُهَتاَف َو  اَم  یَلَع  ْنَزْحَی  َْمل  ِهَّللا  ِقْزِِرب  َیِضَر  ْنَم  ِهِْریَغ َو  ِْبیَع  ْنَع  َلَغَتْشا  ِهِسْفَن  ِْبیَع  ِیف  َرَظَن  ْنَم  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 
َُرثَک ْنَم  ُهُؤَطَخ َو  َُرثَک  ُهُمَالَک  َُرثَک  ْنَم  َمِهُّتا َو  ِءوُّسلا  َلِخاَدَـم  َلَـخَد  ْنَم  َقِرَغ َو  َجَـجُّللا  َمَحَْتقا  ِنَم  َبِطَع َو  َرُومُأـْلا  َدـَباَک  ْنَم  ِِهب َو  َلـُِتق 

اَهَرَْکنَأَف ِهِْریَغ  ِبُویُع  ِیف  َرَظَن  ْنَم  َراَّنلَا َو  َلَخَد  ُُهْبلَق  َتاَم  ْنَم  ُُهْبلَق َو  َتاَم  ُهُعَرَو  َّلَق  ْنَم  ُهُعَرَو َو  َّلَق  ُهُؤاَیَح  َّلَـق  ْنَم  ُهُؤاَـیَح َو  َّلَـق  ُهُؤَطَخ 
َّنَأ َِملَع  ْنَم  ِریِـسَْیلِاب َو  اَْینُّدـلا  َنِم  َیِـضَر  ِتْوَْملا  ِرْکِذ  ْنِم  َرَثْکَأ  ْنَم  ُدَْـفنَی َو  ٌلاَم َال  ُهَعاَـنَْقلا  ِِهْنیَِعب َو  ُقَمْحَأـْلا  َِکلَذَـف  ِهِسْفَِنل  اَهَیِـضَر  َُّمث 

 . ِهِینْعَی اَمِیف  َّالِإ  ُهُمَالَک  َّلَق  ِِهلَمَع  ْنِم  ُهَمَالَک 

کـسفن حلـصأ  لاقی  ناک  هریغ  بیع  نع  لغتـشا  هسفن  بیع  یف  رظن  نم  اهلوأ  هرـشع  یه  اهیف و  مالکلا  مدقت  دق  لوصفلا  هذه  لک 
 . كریغ حلصأ  مث  الوأ 

ءاضقلاب اضرلا  هقایرت  مس  هیویندلا  عفانملا  یلع  نزحلا  لاقی  ناک  هتاف  ام  یلع  نزحی  مل  هللا  قزرب  یضر  نم  اهیناث  و 

 . هدونج رثک  نإ  عو و  رصم  یغابلا  لاقی  ناک  هب  لتق  یغبلا  فیس  لس  نم  اهثلاث  و 

هفیـس حبـصأ  ادصق و  هحمر  حبـصأ  مایألا  براح  نم  لئاقلا  لوق  اذه  لثم  قرغ  ججللا  محتقا  نم  بطع و  رومألا  دـباک  نم  اهعبار  و 
 . الولفم

 . نظلا هب  ءاسأ  نم  نمولی  الف  تاهبشلل  هسفن  ضرع  نم  مهلوق  لثم  اذه  مهتا  ءوسلا  لخادم  لخد  نم  اهسماخ  و 

راثکم ملـس  املق  لاقی  ناک  روذحملا و  نم  هیف  ام  دئازلا و  قطنملا  یف  لوقلا  مدقت  دق  رانلا  لخد  هلوق  یلإ  همالک  رثک  نم  اهـسداس  و 
 . راثع نم  نمأ  وأ 

امب هسفنل  یضری  نم  سانلا  لهجأ  لاقی  ناک  هنیعب و  قمحألا  وه  كاذف  هسفنل  اهیـضر  مث  اهرکنأف  هریغ  بویع  یف  رظن  نم  اهعباس  و 
.هریغ نم  هطخسی 

 . اضیأ یتأیس  اذه و  یف  لوقلا  قبس  دق  دفنی  لام ال  هعانقلا  اهنماث  و 

نم کنأ و  ملعا  توملا و  رکذ  رثکأف  ادـحأ  دـسحت  الأ  تببحأ  اذإ  لاـقی  ناـک  ریـسیلاب  ایندـلا  نم  یـضر  توملا  رکذ  نم  اهعـسات  و 
 . یکلهلا دیدع  نم  لیلق  نع  هدسحت 

امکف لاعفألا  نم  لعف  لاـمعألا و  نم  لـمع  مـالکلا  نأ  بیر  ـال  هینعی  اـمیف  ـالإ  همـالک  لـق  هلمع  نم  همـالک  نأ  ملع  نم  اهرـشاع  و 
يرجم يرجی  وأ  ثبع  وه  امیف  هناسل  كرحی  لازی  الأ  نجهتـسی  کلذک  اثباع  ناک  نإ  هدی و  كرحی  لازی  الأ  ناسنإلا  نم  نجهتـسی 

.ثبعلا

اوزجویل مالکلا  یف  سانأ  ضوخی  رعاشلا  لاق  و 

یناشاک
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زاب تسد  هریغ ) بیع  نع  لغتـشا   ) تریح هب  دوخ  سفن  بیع  رد  درک  رظن  هک  یـسک  هسفن ) بیع  یف  رظن  نم  مالـسلا : هیلع  لاـق  (و 
یـضار و هک  ره  و  هللا ) قزرب  یـضر  نم  و   ) دوخ سفن  ناصقن  زا  وا  نتفرگ  ابتعا  تهج  هب  دوخ  ریغ  بیع  زا  دومن  ضارعا  تشاد و 
و یغبلا ) فیس  لس  نم  و   ) ایند وا  زا  دش  توف  هچنآ  رب  دیـشکن  هودنا  هتافام ) یلع  نزحی  مل   ) ادخ ار  وا  نداد  يزور  رب  دش  دونـشخ 

بوجو تهج  هب  متس  ریشمش  نآ  هب  دش  هتشک  هب ) لتق   ) .ار مدآ  ینب  زا  یضعب  دروآ  لتق  هب  قحان  هب  ار و  متس  ریشمش  دیشک  هک  ره 
دیشک جنر  هک  ره  و  رومالا ) دباک  نم  و   ) نوخ دزیرب  نامز  رد  شلجا  نوریب  دشک  متس  غیت  هک  ره  درف : ملاع  لها  نایم  رد  تازاجم 

و جـجللا ) محتقا  نم  و   ) دـش تکاله  دعتـسم  بطع )  ) نآ بیاعـص  دـیادش و  هب  درک  تاساقم  راوشد و  ياـهراک  رد  دوخ  سفن  هب 
ياهرما رد  ار  دوخ  تخادـنا  هک  ره  ینعی  .همیظع  روما  هب  ندـش  بکترم  زا  تسا  تیانک  نیا  اـیرد و  ناـیم  رد  تفر  ورف  هک  یـسک 

نم و   ) كاله هنظم  رد  دـش  كاله  قرغ و  قرغ )  ) لود ریبدـت  بورح و  ندومن  باکترا  نوچ  راوشد ، بعـص و  ياـهراک  میظع و 
نآ هنظم  اجنآ  هچ  يدـب  هب  دـش  هدز  تمهت  مهتا )  ) يدـب هب  ندـمآرد  عضاوم  رد  دـش  لخاد  هک  یـسک  و  ءوسلا ) لخادـم  یف  لخد 

رایسب هواطخ ) رثک   ) راگزور لها  هب  وا  نتفگ  دش  رایـسب  هک  ره  و  همالک ) رثک  نم  و   ) يرادرکدب یلعفدب و  هب  دنوش  مهتم  هک  تسا 
یم يراج  اباحم  یب  نآ و  داسف  تحـص و  رد  دـنک  یمن  لمات  ریثک و  مالک  طبـض  رب  تسین  رداق  هک  اریز  راتفگ  رد  وا  ياـطخ  دـش 
دنام ظوفحم  ات  ریـسی  مالک  هب  ندرک  افتکا  رد  دیامن  دهج  دوخ و  ياعدم  رد  دیامن  لمات  مالکلاریثک ، هک  دیاب  سپ  .ناشیا  رب  دزاس 
مدع هطـساو  هب  تسا  رـسعتم  نآ  طبـض  رد  دـندش  رایـسب  رگا  تسا و  رداق  لیلق  مانغا  تسارح  رب  هک  یعار  وچمه  ياطخ  ترثک  زا 

زا دشاب  نوصم  هک  یلیلق  مالک  هک  دنا  هتفگ  امکح  زا  یضعب  .دنیابر  یم  ار  مانغا  دنبای و  یم  تصرف  بائذ  هک  تسا  رایـسب  طبض و 
و  ) شوشغم ریثک  زا  تسا  عفنا  شغ  زا  دـشاب  نوصم  هک  لیلق  يالط  هکنانچمه  اطخ  هب  دـشاب  بوشم  هک  يریثک  زا  تسا  رتهب  اطخ ،

يزیچ رد  نامدرم  هب  وا  هباقم  ترثک  ببـس  هب  وا  ياـیح  دـش  كدـنا  هواـیح ) لـق   ) وا ياـطخ  دـش  رایـسب  هک  ره  و  هواـطخ ) رثک  نم 
ایح هک  اریز  رکنم  زا  وا  يراکزیهرپ  بانتجا و  دش  كدنا  هعرو ) لق   ) وا يایح  دش  كدنا  هک  یسک  و  هوایح ) لق  نم  و   ) هنمایحتسم
وا لد  درمب  هبلق ) تام   ) وا عرو  دش  كدنا  هک  یسک  هعرو ) لق  نم  و   ) دشاب عرو  تلق  مزلتـسم  وا  تلق  سپ  .عرو  زا  تسا  يا  هبعش 
نم و   ) .دـشاب بلق  توم  بجوم  نآ  مدـع  سپ  .عرو  رب  دـنعرف  هک  تسا  هدـیمح  لاعفا  هلیمج و  لامعا  موزل  هب  بلق  تایح  هک  اریز 
مل ترـضح  هدومرف  هب  خزود  شتآ  رد  دوش  لخاد  رانلا ) لخد   ) لـمع ملع و  زا  دوش  یلاـخ  ینعی  وا  لد  دریمب  هک  ره  و  هبلق ) تاـم 
مث  ) نآ زا  دومن  رفنت  نآ و  هب  دـش  رکنم  سپ  اـهرکناف )  ) ناـمدرم ياـهبیع  رد  درک  رظن  هک  ره  و  ساـنلا ) بویع  یف  رظن  نم  و   ) لزی
هب تسا  فوصوم  سک  نآ  سپ  هنیعب ) قمحـالا  کلذـف   ) دوخ سفن  يارب  زا  بوـیع  نآ  هب  دـش  یـضار  نآ  زا  سپ  هسفنل ) اهیـضر 

و دـفنی ) لاـم ال  هعاـنقلا  و   ) تسا ریغ  بویع  راـکنا  نآ  هک  یباوص  يارب  وا  ندومن  تفلاـخم  تهج  هب  فرـص  تهافـس  تقاـمح و 
دریذپ یمن  توف  تمس  دوش و  یمن  یناف  هک  تسا  یلام  ندش ، یضار  هداد  هب  تشیعم و  بابـسا  رد  ندرک  لهاست  ندومن و  تعانق 
رایـسب هک  ره  و  توملا ) رکذ  رثکا  نم  و   ) دیآ دورف  شرـس  ملاع  ود  کلم  هب  اجک  درک  اقنع  وچ  نطو  تعانق  فاق  هک  یـسک  رعش :

ریثک و هب  وا  عافتنا  مدع  هب  رکاذ  ملع  تهج  هب  كدنا  هب  ایند  عاتم  زا  دش  دونشخ  ریـسیلاب ) ایندلا  نم  یـضر   ) ار گرم  رکذ  دینادرگ 
رادرک هلمج  زا  وا  مالک  هک  تسناد  هک  یسک  و  هلمع ) نم  همالک  نا  ملع  نم  و   ) ریقح عاتم  زا  تسا  وا  تقرافم  مزال  هک  یترسح  هب 

يرورض تسا و  مهم  هچنآ  رد  رگم  هینعی ) امیف  الا   ) وا راتفگ  دوب  دهاوخ  كدنا  همالک ) لق   ) تسا وا 

هفیحص رد  دنبوتکم  لامعا  همه  تسا و  لامعا  هلمج  زا  مالک  هک  تسا  لکش  نیا  هب  اعدم  نیا  تابثا  هیعرـش و  هنـسح  تاملک  زا  وا 
دوش و یم  بوتکم  مالک  هک  تسا  نآ  هجیتن  نیا  .نآ  ییـس ء  هب  ددرگ  یم  ذـخاوم  نآ و  لوضف  رب  دوش  یم  بقاعم  نآ و  بحاـص 

وا مالک  دوب  دهاوخ  مک  هجیتن  نیا  اب  ملاع  ذئنیحف  نآ ، ییس ء  لوضف  رب  وا  بحاص  ددرگ  یم  ذخاوم 
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یلمآ

ینیوزق

حالـصا هب  یمدآ  ماـمتها  يراـتفرگ و  کـش  یب  .نارگید  بیع  زا  نآ  هب  ددرگ  لغتـشم  شیوـخ  بیع  رد  دـنک  رظن  هک  ره  دوـمرف :
قزر هب  ددرگ  یـضار  هک  ره  .دراد و  زاب  ناشیا  رنه  بیع و  رد  رظن  نارگید و  راک  زا  ار  وا  شیوخ  حیابق  بویع و  ریبدـت  شیوخ و 

هک دـمآ  فشاک  دـنام  وا  گنچ  رد  تفای و  هچ  ره  یمدآ  ایند ، رد  وا  زا  تسا  هدـش  توف  هچنآ  رب  ددرگن  نیگمغ  لـجوزع  يادـخ 
سپ تسا ، هدوبن  وا  قزر  هک  دـمآ  فشاک  دـش  نوریب  وا  گنچ  زا  سپ  تفای  ای  تفاـین  تسج و  هچنآ  تسا و  هدوب  ناـمه  وا  قزر 

فالغ زا  افج  ریـشمش  دشکب  هک  ره  .هدوب و  ردقم  يزور  يدونـشخ  مدع  لیلد  نتفای  زا  دعب  ندش  توف  ای  نتفاین  رب  ندروخ  هودـنا 
نیا و  دشاب ، ققحتم  رما  نطاب  رد  ددـنبن  تروص  رهاظ  رد  روص  یـضعب  رد  رگا  مکح  نیا  قادـصم  .ریـشمش و  نامه  هب  دوش  هتـشک 

كاله یلاعت  يادـخ  ياضق  اـب  دزیوآرد  اـی  تخـس  یندیـشوک  روما  رد  دـشوکب  هک  ره  .تسا و  هقح  مولع  نطاوب  رارـسا و  زا  ملع 
رد دوش  لخاد  هک  ره  .دـنامن و  ملاس  دوش و  قرغ  دـنکفا  رد  راطخا  ياـهجل  رد  ار  دوخ  هک  ره  .دـیآرد و  فلت  ضرعم  رد  ددرگ و 
اطخ هک  ره  و  دنک ، رایسب  اطخ  دیوگ  رایـسب  نخـس  هک  ره  .ددرگ و  نامگدب  وا  اب  اهلد  مدرم و  شیپ  دوش  مهتم  قیالان  دب و  عضاوم 

هک ره  و  دریمب ، وا  لد  دوش  مک  وا  عرو  هک  ره  و  دوش ، مک  وا  عرو  دوش  مک  وا  ءایح  هک  ره  و  دوش ، مک  وا  مرزآ  ایح و  دـنک  رایـسب 
یضار سپ  دناد  قیالان  دب و  ددنسپن و  ینعی  .ار  نآ  دوش  رکنم  مدرم و  بویع  رد  دنک  رظن  هکره  .ددرگ و  شتآ  لخاد  دریمب  وا  لد 

مامت ددرگن و  مامت  ددرگن و  یناـف  زگره  هک  تسا  یلاـم  تعاـنق  .هنیعب و  تسا  قمحا  درم  نیا  دوخ  سفن  يارب  بویع  نآ  هب  ددرگ 
ایند رب  صرح  ثعاب  كدـنا ، هب  ایند  زا  دوش  یـضار  ار  گرم  دای  دـنک  رایـسب  هک  ره  .دـشاب و  هتـشادن  راـنید  مهرد و  وچمه  ندـش 
هلمج زا  وا  راتفگ  هک  دـناد  هک  ره  .ددرگ و  فیعـض  صرح  دـشاب  بلاـغ  یمدآ  رب  تقو  همه  گرم  داـی  نوچ  دوب  گرم  زا  تلفغ 

.تسا مزال  تیانع  نآ  هب  دراد و  مامتها  مغ و  رد  ار  وا  تسا و  مهم  هچنآ  رد  رگم  وا  نخس  دوش  یم  مک  تسا  وا  لمع 

یجیهال

فیـس لس  نم  هتاـف و  اـم  یلع  نزحی  مل  هللا  قزرب  یـضر  نم  هریغ و  بیع  نع  لغتـشا  هسفن  بیع  یف  رظن  نم  : » مالـسلا هیلع  لاـق  و 
نم هوطخ و  رثک  همالک  رثک  نم  مهتا و  ءوسلا  لخادـم  لخد  نم  قرغ و  جـجللا  محتقا  نم  بطع و  رومالا  دـباک  نم  هب و  لتق  یغبلا 

سانلا بویع  یف  رظن  نم  رانلا و  لخد  هبلق  تام  نم  هبلق و  تاـم  هعرو  لـق  نم  هعرو و  لـق  هواـیح  لـق  نم  هواـیح و  لـق  هوطخ  رثک 
ملع نم  ریسیلاب و  ایندلا  نم  یضر  توملا  رکذ  نم  رثکا  نم  دفنیال و  لام  هعانقلا  هنیعب و  قمحالا  كاذف  هسفنل ، اهیضر  مث  اهرکناف ،

دنادرگ يور  دوخ  سفن  بیع  رد  دنک  هاگن  هک  یسک  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .هینعی » امیف  الا  همالک  لق  هلمع ، نم  همالک  نا 
وا زا  تسا  هدرک  توف  هک  يزیچ  رب  دوـش  یمن  كانهودـنا  ادـخ  نداد  يزور  هب  دـش  یـضار  هک  یـسک  دوـخ و  ریغ  بیع  نتفگ  زا 

دیشک جنر  هک  یسک  متس و  ریشمش  هب  هتبلا  دوش  یم  هتشک  ار  ندرک  متس  ریشمش  دیشک  هک  یـسک  يزور و  زا  تسا  هتفاین  رد  هک ) )
عـضاوم رد  دـش  لخاد  هک  یـسک  تشگ و  قرغ  دـش  ایرد  ياهطـس  لخاد و  توق  هب  هک  یـسک  دـش و  كاله  اـهراک  باـکترا  رد 

ندرک اطخ  دش  رایسب  هک  یسک  وا و  ندرک  اطخ  دش  رایسب  وا  نتفگ  نخـس  دش  رایـسب  هک  یـسک  دش و  هدز  تمهت  يراکدب  لوخد 
وا و لد  دریم  یم  وا  يراکزیهرپ  دوش  مک  هک  یـسک  وا و  يراکزیهرپ  دوش  مک  وا  يایح  دوش  مک  هک  یـسک  وا و  يایح  دش  مک  وا 

ياهبیع رد  دـنک  هاگن  هک  یـسک  منهج و  شتآ  رد  دوش  لخاد  وا  لد  دریمب  هک  یـسک  تفرعم و  ملع و  تاـیح  وا  زا  دوش  یم  بلس 
تاذ رد  قمحا  تسا  سک  نآ  سپ  دوخ ، سفن  يارب  زا  بویع  نآ  هب  دـش  یـضار  سپ  ناـشیا ، يارب  زا  دـشن  یـضار  سپ  ناـمدرم 
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یسک ایند و  زا  یکدنا  هب  دوش  دونشخ  ار  گرم  دروایب  رطاخ  هب  رایسب  هک  یـسک  دوشن و  تسین  هک  تسا  یلام  ندرک  تعانق  دوخ ،
.نآ رد  دشاب  هتشاد  مامتها  هک  يزیچ  رد  رگم  وا  راتفگ  دشاب  كدنا  تسنآ  هب  رادرک  تهج  زا  وا  راتفگ  هک  تسناد  هک 

ییوخ

یف مالسلا ) هیلع   ) دع ینعملا : .نیرحبلا  عمجم  کله - بعت : باب  نم  بطع ) - ) حاحـصلا هتدش - تیـساق  اذا  رمالا : تدباک ) : ) هغللا
ایندلا و یف  هحارلا  هداعسلا و  لیصحتل  اهیعاری  اهبقاری و  نا  درف  لکل  مزلی  ام  قالخالا و  بادالا و  یف  هملک  هرـشع  عبرا  همکحلا  هذه 

رکذ نم  رثکا  نم  و  مالـسلا : هیلع  هلوق  لبق  دفنی  لام ال  هعانقلا  یه و  يرخا و  هملک  یلزتعملا  حرـشلا  یف  اهیلا  فاضا  دـق  و  هرخالا ،
نم و  هب ، ایلتبم  هسفن  يار  اـمل  اـبیع  هریغ  بیع  يری  ـالوا  هریغ  بیع  یلا  رظنی  نا  هل  هصرف  ـال  هسفن  بیع  یف  رظن  نمف  .خـلا  توملا -

تاعزانم ابورح و  بجوی  نایغطلا  یغبلاب و  فیـسلا  لـس  و  هقزر ، نم  سیل  هنا  هملعل  هنم  تاـفام  یلع  نزحی  مل  هللا  هقزر  اـمب  یـضر 
یف هسفن  یقلا  نم  و  کلهی ، یتح  ائیـشف  ائیـش  هاوق  ینفت  رومالا  یف  هیـساق  تاقـشم  لمحت  نم  و  اهران ، جـجا  نم  لمـشت  یتح  عستت 

اطخلل بجوم  مالکلا  هرثک  و  ءوسلاب ، مهتی  ءوسلا  دراوم  یف  لخدـی  نم  کلهی و  اهیف و  قرغی  تاموصخلا  بورحلاک و  هماهلا  رمالا 
.رانلا و لوخدل  بجوم  هللا  نایسن  هللا و  رکذ  نع  تیم  عرولا  نم  غرافلا  بلقلا  و  عورلا ، ءایحلا و  بلسی  اطخلا  یلع  رارصالا  ریثکلا و 

نم هل  رـسیت  امب  یـضری  لاح  دعب  الاح  توملا  رکذت  هنیعب و  قمحالا  وه  هل و  لقع  الف  اهـسفنل  اهیـضر  سانلا و  یف  بویعلا  رکنا  نم 
ره دورب ، رظن  زا  شنارگید  بیع  درگن  دوخ  بیع  رد  هک  ره  همجرتلا : .همالک  لقی  هب  ذوخاملا  هلمع  نم  همالک  بسحی  نم  و  ایندلا ،

دوخ هک  ره  دوش ، هتشک  نامه  اب  دشک  ماین  زا  متس  غیت  هک  ره  دروخن ، ار  هتفر  تسد  زا  هودنا  دشاب  دونشخ  ادخ  ردقم  يزورب  سک 
رد سک  ره  دوش ، قرغ  دزادـنا  كانلوه  ياهبادرگ  رد  ار  دوخ  سک  ره  ددرگ ، كاله  دزاس  راومهان  تخـس و  ياـهراک  راـچد  ار 

شمرـش سک  ره  دوش و  مرـش  مک  درک  اطخ  رپ  هک  ره  و  دور ، اطخ  هب  رایـسب  دیوگ  رپ  سک  ره  ددرگ ، مهتم  دیآ  رد  ماندب  ياهاج 
دید مدرم  بیع  سک  ره  .دور  خزودب  هدرم  لد  دوش و  هدرم  شلد  داد  تسد  زا  اریئاسراپ  هک  ره  و  دوش ، مک  شیئاسراپ  دش  كدنا 

ره دشاب ، دونـشخ  ایند  كدنا  هب  دنک  گرم  دای  رپ  سک  ره  تسا ، قمحا  هنیعب  دیدنـسپ  دوخ  رب  ارنامه  سپـس  دیدنـسپن و  اهنآ  رب  و 
.دیآ شراکب  هچنآ  رد  زج  دنک  نخس  رتمک  تسا  تساوخزاب  دروم  تسا و  وا  رادرک  زا  شراتفگ  دنادب  سک 

دای رد  شدیاین  مدرم  بیع   *** داهن مشچ  شیوخ  بیع  رب  هک  ره 

دروخن هصغ  داد  تسد  زا  هچ  ره  دروخ *** يداشب  قح  يزور ز  هک  ره 

ماش هچ  حبص و  هچ  نادب  ددرگ  هتشک   *** ماین دشک ز  منس  غیت  هک  ره 

ربخ ریگب  دسر  تکالهب  ردنا *** تخس  ياهراک  رد  هک  ره 

بآ رد  انف  هقرغ و  دوشیم  بادرگ *** رد  دنکف  ار  دوخ  هک  ره 

کلم تسه  هچ  را  ددرگ  مهتم  کشیب *** دور  دب  ياج  رد  هک  ره 

دشاب ایحیب  درم  اطخ  رپ  دشاب *** اطخ  رپ  تسا  وگ  رپ  هک  ره 
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دوز دریمب  اسراپ  ان  لد  دوب *** دیاشن  اسراپ  ایحیب 

دسر شیوخب  رگید  دناوتن  ددرگ *** یخزود  درم  یلد  نوچ 

مگ دیامن  دوخب  ارنآ  دید و   *** مدرم رب  بیع  هک  سکنآ  قمحا 

متام رپ  ناهج  نیز  دوب  شوخ  مکب *** گرم  دای  رپ  هک  ره 

شغیب دزاس و  هاتوک  هتفگ  شلمع *** زا  درامش  شتفگ  هک  ره 

يرتشوش

( هفلتخم تاعوضوم  یف  نوتسلا - لصفلا   ) هریغ بیعب  لغتشا  نم  هریغ و  بیع  نم  لغتشا  هسفن  بیع  یف  رظن  نم  مالـسلا : هیلع  لاق  و 
لس نم  .نزحی و  وه  ملف  هقزر  نکی  مل  هتاف  ام  نا  ملعی  هنال  هتاف  ام  یلم  نزحی  مل  هللا  قزرب  یـضر  نم  .هسفن و  بویع  یـسن  هنا  دبال 
نا تمعز  هلتق : تقو  روصنملا  هل  لاقف  اربص  هلیغ و  لتقف  اربص ، فلا  هئامتـس  لتق  هلیغ و  هملـسابا  ملـسموبا  لتق  هب  لـتق  یغبلا  فیس 

لکوتملا طخس  جورملا :)  ) یف مقلعلا و  نم  قلحلا  یف  رما  اهب  یقست  تنک  ساکب  برشا  مرجمابا  لیکلاب  فوتـساف  یـضقنیال  نیدلا 
هترازو مایا  یف  تایزلا  نبا  ناک  دـق  و  هل - ناک  اـم  عیمج  هلاوما و  ضبق  رهـشاب و  هتفـالخ  دـعب  تاـیزلا  کلملادـبع  نب  دـمحم  یلع 

- لاسملا سوور  لثم  همئاق  لخاد ، یلا  هریماسم  سوور  دـیدحلا  نم  ارونت  مهیلع  بوضغملا  نیرداصملل و  ذـختا  قثاولا  مصتعملل و 
هناک موی  یلا  موی  نمف  لیبسلا  یه  لکوتملا : یلا  بتکف  رونتلا ، کلذ  یف  هلاخداب  لکوتملا  رماف  هیف ، مهبذعی  ناکف  ماظعلا - ربالا  يا 

هدـجوف هجارخاب  رماف  دـغ ، یف  هیلا  هعقرلا  تلـصو  موق و  یلا  موق  نم  لقنت  ایند  لود  اهنا  ادـیور  نعزجت  مونلا ال  یف  نیعلا  کیرت  ام 
هعم یقلا  لباب و  رئب  یف  هاقلا  ناـک  و  لاـیناد - یلا  رـصنتخب  ثعب  یمقلا :) ریـسفت   ) یف .اـموی و  نیعبرا  رونتلا  یف  هسبح  ناـک  و  اـتیم -

هردص ساحن و  نم  هالجر  دـیدح و  نم  هسار  ناک  همانم  یف  يرا  ناک  و  اهنبل ، لایناد  برـشی  رئبلا و  نیط  لکات  هوبللا  تناکف  هوبل ،
.تیار ام  انیلع  صق  نکل  يردن  ام  اولاق  تیار ؟ ام  مهل : لاقف  نیمجنملا  هفلتخم ) تاعوضوم  یف  نوتـسلا - لصفلا   ) اعدـف بهذ ، نم 

ناک نا  هدنع : ناک  نم  ضعب  هل  لاقف  اولتقف ، مهب  رماف  مانملا ، یف  تیار  ام  نوردـت  اذـک و ال  ذـنم  قازرالا  مکیلع  يرجا  انا  و  لاقف :
تیار لاق : مونلا ؟ یف  تیار  ام  لاقف : هیلا  ثعبف  هعضرت ، نیطلا و  لکات  هل  ضرعتت  مل  هوبللا  ناف  بجلا ، بحاص  دنعف  یش ء  دحا  دنع 
لوتقم تنا  ککلم و  بهذ  لاق : كاذ ؟ امف  تیار  اذکه  لاق : بهذ ، نم  كردـص  ساحن و  نم  کلجر  دـیدح و  نم  کسار  ناک 

یلع ساحن  نم  هطب  تعـضو  و  سرح ، هنیدم  لک  باب  یلع  نئادم  عبـس  یلع  نا  لاقف : .سراف  دـلو  نم  لجر  کلتقی  مایا  هثالث  یلا 
نم ادـحا  نوقلت  لاق ال  لیخلا و  ثبف  .کل  تلق  امک  رمالا  نا  لاقف : .ذـخوی  یتح  هیلع  تحاص  الا  بیرغ  لخدـیال  هنیدـم  لک  باـب 

هذخا ایـسمم  ثلاثلا  ناک  املف  کتلتق ، ملاس  انا  تضم و  ناف  هثالثلا  هذه  ینقرافت  ال  لاینادـل : لاق  .ناک و  نم  انئاک  هومتلتق  الا  قلخلا 
نم ادحا  قلت  ال  لاق : هفیـس و  هیلا  عفدـف  سراف ، لها  نم  هنا  ملعی  وه ال  سراف و  لها  نم  هل  انبا  مدـخی  ناک  مالغ  هاقلتف  جرخف  مغلا ،

ءامدـنلا عم  موی  تاذ  انعمتجا  يرتحبلا : لاق  جورملا )  ) یف .هلتقف و  هب  هبرـضف  هفیـس  مالغلا  ذـخاف  ینلتقاف ، ینتیقل  نا  هتلتق و  الا  قلخلا 
هل سیل  دنهلا  نم  فیس  هرصبلا  لها  نم  لجر  دنع  عقو  هنا  ینغلب  رضح : نم  ضعب  لاقف  فویـسلا  رما  انرکاذتف  لکوتملا ، سلجم  یف 

لکوتملا رماف  نمیلا ، نم  لجر  هارتشا  فیـسلا  نا  باوجلا  دروف  غلب ، اـمب  هئارـشب  هرـصبلا  لـماع  یلا  باـتکلاب  لـکوتملا  رماـف  ریظن ،
هللادـیبع و هیلع  لخد  ذا  لکوتملا  دـنع  نحن  انیبف  يرتحبلا : لاق  .کلذـب  بتکلا  تذـفنف  هعاـیتبا  فیـسلا و  بلطی  نمیلا  یلا  ثعبلاـب 
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و هفلتخم ) تاعوضوم  یف  نوتـسلا - لصفلا   ) هدوجوب هرـسف  مهرد ، فـالآ  هرـشعب  نمیلاـب  هبحاـص  نم  عیتبا  هنا  هفرع  هعم و  فیـسلا 
قثت امالغ  یل  بلطا  حـتفلل : لاق  هادـغلا  نم  ناک  املف  هشارف ، ینث  تحت  هلعج  بجی و  امب  انم  دـحاو  لـک  ملکت  هنـسحتساف و  هاـضتنا 
لبقا یتح  مالکلا  متتسی  ملف  اسلاج ، تمدام  موی  لک  ینقرافی  یسار ال  یلع  هب  افقاو  نوکیل  فیسلا  اذه  هیلا  عفدا  هتعاجـش  هتدجنب و 

هیلا عفد  لکوتملا و  هب  اعدـف  .تدرا  امل  حلـصی  وه  هلاسبلا و  هعاجـشلاب و  یل  فصو  یکرتلا  رغاب  اذـه  حـتفلا : هل  لاقف  یکرتلا  رغاب 
نم جرخال  فیسلا و  کلذ  یضتنا  ام  هللا  وف  يرتحبلا : لاق  .قزرلا  هل  فعضی  نا  هتبترم و  یف  دازی  نا  مدقت  دارا و  امب  هرما  فیـسلا و 

رغاب هبرـض  دق  لکوتملا و  هحیـص  تعمـسف  لاق - نا  یلا  فیـسلا - کلذب  هبرـض  یتلا  هلیللا  یف  الا  هیلا  عفد  يذـلا  تقولا  نم  هدـمغ 
(: بقانملا  ) یف .کلذ و  لثم  لعفف  رسیالا  هبناج  یلع  هانث  مث  هترصاخ ، یلا  هدقف  نمیالا  هبناج  یلع  هیلا  هعفد  دق  ناک  يذلا  فیسلاب 

هلتقب و هلتق  هلتق  الا  ادـحا  مهنم  عدـیال  هربصم  اساک  مهیقـسی  فیقث  مـالغ  مهیلع  طلـس  مهللا  فطلا : موی  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  لاـق 
- هنس نیرشع  سمخ و  نبا  وه  رصتنملا و  هافو  یف  يربطلا -)  ) یف .مهنم و  یعایـشا  یتیب و  لها  یئایلوال و  یل و  مقتنی  هبرـضب  هبرض 
و هتینم ، هیف  ناکف  مومـسم  عضبمب  هدـصفف  هدـصفب  هرما  هل و  ببطتی  ناک  نم  ضعب  اعدـف  هرارح  دـجو  رـصتنملا  ناک  مهـضعب : لاق 
اهدوجا و ریختیل  هیدی  نیب  هعضابم  عضو  هدصفب و  هرماف  هل  اذیملت  اعدف  هرارح - دجو  دق  و  هلزنم - یلا  فرصنا  هدصف  يذلا  بیبطلا 
وه ال هذاتسا و  هب  دصفف  مومسملا  عضبملا  نم  دوجا  اهیف  ذیملتلا  دجی  ملف  هیسن ، دق  رـصتنملا و  هب  دصف  يذلا  مومـسملا  عضبملا  اهیف 

نم کله  هتعاس و  نم  یـصواف  هفلتخم ) تاعوضوم  یف  نوتـسلا - لصفلا   ) کلاه هنا  ملعف  هبحاص  هیلا  رظن  هب  هدـصف  املف  هرما  ملعی 
و لکوتملا ، همدان  امبر  هنوقتی و  لامعلا  ناکف  هلامع ، عبتت  لکوتملا و  عیقوت  ناوید  یلع  هملـس  نب  حاجن  ناـک  يربطلا :)  ) یف .هموی و 

هللادیبع لکوتملا  ریزو  یلا  نیعطقنم  اناک  و  جارخلا - ناوید  یلع  کلملادبع  نب  یسوم  عایـضلا و  ناوید  یلع  دلخم  نب  نسحلا  ناک 
هبراشف مهرد ، فلا  فلا  نیعبرا  امهنم  جرختـسی  هنا  اناخ و  یـسوم  نسحلا و  نا  لـکوتملا : یلا  حاـجن  بتکف  ناـقاخ - نب  ییحی  نب 

نالف ای  ذخ  نسحلا و  تنا  ذـخ  نالف  ای  لاق  هباحـصا و  بتر  دـق  ادـغف و  کیلا ، اهعفدا  یتح  یلا  رکب  لاق : هیـشعلا و  کلت  لکوتملا 
یف رظنن  یتح  فرصنا  لضفلاابا ! ای  هل : لاقف  لکوتملا ، نع  بجحی  نا  رما  دق  ریزولا و  هللادیبع  یقلف  لکوتملا  یلا  ادغف  یسوم ، تنا 
تنک کنا  اهیف  رکذـت  هعقر  بتکت  امهنیب و  کنیب و  حلـصا  لاق : وه ؟ ام  و  لاق : .حالـص  هیف  کل  رماب  کیلع  ریـشا  اـنا  رمـالا و  اذـه 
هرما امب  هعقر  بتک  یتح  هعدخی  لزی  ملف  لکوتملا ، دنع  رمالا  حلصا  انا  اهیف و  رظنلا  هدواعم  یلا  جاتحت  ءایشاب  تملکت  کنا  ابراش و 

ابتک امب  حاجنب  نالبقتی  نسحلا  یـسوم و  هعقر  هذه  هحرابلا و  لاق  امع  حاجن  عجر  دـق  هل : لاق  لکوتملا و  یلع  هللادـیبع  اهلخداف  هب ،
، هللادیبع هل  لاق  ام  یف  عمط  لکوتملا و  رـسف  .امهنع  کل  حاجن  نمـض  امم  ابیرق  امهنم  ذخاتف  امهیلع  فطعت  مث  هنع  انمـض  ام  ذخاتف 

یبا ذـخاف و  جرفلا  یبا  هینبا  یلا  اهجو  دربلا و  دـجوف  ازخ - تناک  و  هسار - نع  هتوسنلق  ذـخاب  ارما  هب و  افرـصناف  اـمهیلا  هعفدا  لاـقف 
فلا نیعبرا  هئام و  نم  وحنب  امهل  هنبا  حاـجن و  رقاـف  هیلا  عطقنملا  باوبلا  نبا  ذـخا  یلبرطقلا و  قاحـسا  هبتاـک  ذـخا  برهف و  دـمحم 
امهل عایض  هفلتخم ) تاعوضوم  یف  نوتسلا - لصفلا   ) يوس و  دادغب ، ءارماسب و  امهتالغتسم  امهشرف و  امهروصق و  همیق  يوس  رانید 

هنبا برض  تام و  یتح  هاتیصخ  رصع  لیق  و  قنخ ، زمغ و  هعرقم و  یتئام  نم  اوحن  عراقملاب  ارارم  برض  هلک و  کلذ  ضبقف  هریثک ،
حاجن و راد  یف  ام  عیمج  ذخا  و  لقاب ، مهضعب  رانید و  فلا  نیسمخب  مهضعب  رقاف  نیسمخ  نیـسمخ  نم  اوحن  هیلا  عطقنملا  هبتاک و  و 
( یفاکلا دح  رداون   ) یف و  اذـه ، .اوسبحف  موق  هببـسب  ذـخا  امهلایع و  تجرخا  تناک و  ثیح  امهعایـض  امهرود و  تضبق  و  هنبا ، راد 

لعج هتـسا و  نم  ثدـحی  حیـصی و  بلعثلا  لعج  ههجو و  یف  رانلا  برقی  لعجف  ابلعث  مرحم  ذـخا  ربخ  یف  مالـسلا  هیلع  قداـصلا  نع 
امک ثدحی  لعج  یتح  هعدت  ملف  هیف  یف  تلخدف  هیح  هتءاج  ذا  مئان  لجرلا  امنیبف  کلذ ، دعب  هلـسرا  مث  عنـصی  امع  هنوهنی  هباحـصا 
لاق قرغ  جـجللا  محتقا  نم  .کله و  يا : رـسکلاب - بطع - .اهدـئادش  یـساق  يا : رومالا  دـباک  نم  .هنع و  تلخ  مث  بلعثلا  ثدـحا 
اوقتا ربـخلا : یف  مهتا و  ءوـسلا  لخادـم  لـخد  نم  .هلخد و  رهنلا ، محتقا  و  هیور ، ریغ  نم  هیف  هسفنب  یمر  رمـالا ، یف  محق  يرهوـجلا :
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نم .ارهق و  هواطخ  رثک  همالک  رثک  نم  .نظلا و  هب  ءاسا  نم  ـالا  نمولی  ـالف  همهتلا  عضاوم  هسفن  عضو  نم  ( 159  ) یف .مهتلا و  عضاوم 
تام هعرو  لق  نم  .ارهق و  اضیا  هعرو  لق  هوایح  لق  نم  و  هفلتخم ) تاعوضوم  یف  نوتسلا - لصفلا   ) .ارارطضا هوایح  لق  هواطخ  رثک 

انه یلا  همالک  رثک  نم  هلوق و  نم  مالـسلا  هیلع  همالک  رانلا  لخد  هبلق  تام  نم  و  روبقلا .) یف  نم  عمـسمب  تنا  ام  و  : ) یلاعت لاق  هبلق 
سانلا بویع  یف  رظن  نم  .رانلا و  لخد  همالک  رثک  نم  نا  جتنم  بکرم  سایق  هنا  امک  لوقعلا ، فحت  یف  هیورملا  هلیسولا  هبطخ  ءزج 

هبعکلا و مدهب  هیواعم  نب  دیزی  ناورم  نب  کلملادبع  باعف  کلذک ، سانلا  بلغا  هنیعب و  قمحالا  کلذف  هسفنل  اهیـضر  مث  اهرکناف 
لثم لعف  هنا  عم  هفیلخ  هسفن  یمـس  مهل و  هلتق  سانلاب و  هردغل  ارابج  هنوکب  کلملادبع  روصنملا  فصو  و  رثکا ، هلعف و  لثم  وه  لعف 

سیلف مثیم ) نبا   ) اما و  دـیدحلا ) یبا  نبا   ) یف اـمنا  هنکل  ( 475  ) یف و  ( 57  ) یف القتـسم  فنـصملا  هرکذ  دفنی  لام ال  هعانقلا  .هلعف و 
لوطل امنا  ایندلا  یلع  صرحلا  ناف  ریسیلاب  ایندلا  نم  یضر  توملا  رکذ  نم  رثکا  نم  .هرـشع و  عبرا  ناونعلا  تارقف  ناب  حرـص  و  هیف ،

تاعوضوم یف  نوتـسلا - لصفلا   ) الا لوق  نم  ظـفلی  اـم  : ) لوقی یلاـعت  هنـال  هلمع  نم  همـالک  نا  ملع  نم  .توملا و  نایـسن  لـمالا و 
فقوف مالکلا ، لوضفب  ملکتی  لجرب  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  رم  ربخلا ، یف  هینعی  امیف  ـالا  همـالک  لـق  دـیتع .) بیقر  هیدـل  هفلتخم )

هدلو دلو  هدلو و  رثک  امل  مدآ  نا  اضیا : يور  .کینعی و  امب  ملکتف  کبر  یلا  اباتک  کیظفاح  یلع  یلمت  کنا  اذه ! ای  هل : لاق  هیلع و 
لقا یلا : دهع  هراوج  نم  ینجرخا  امل  یلاعت  هللا  نا  ینب ! ای  لاقف : ملکتت ؟ کلام ال  هبا ! ای  اولاقف : تکاس ، وه  هدنع و  نوثدحتی  اوناک 
یلص  ) یبنلا نع  هبیبح  ما  نع  هبیـش  تنب  هیفـص  نع  حلاص  ما  نع  يروثلا  نایفـس  دادغب :) خیرات   ) یف .يراوج و  یلا  عجرت  کمالک 

! ثیدحلا اذه  بجعا  ام  لیقف : .سانلا  نیب  حلـصلا  وا  رکنم  نع  ایهن  وا  فورعمب  ارما  الا  هیلع  مدآ  نبا  مالک  لک  لاق : هلآ ) هیلع و  هللا 
نم ریثک  یف  ریخ  ـال   ) همـسا زع  لاـق  یلاـعت ، هللا  باـتک  یف  وه  بجعت و  اـم  لاـقف : هلآ .) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نع  هارما  نع  هارما 

تاحلاصلا و اولمع  اونمآ و  نیذلا  الا  رـسخ  یفل  ناسنالا  نا  رـصعلا  و  سانلا ) نیب  حالـصا  وا  فورعم  وا  هقدـصب  رما  نم  الا  مهاوجن 
کما هرم  یل  لاق  نیتملک ، الا  ینملک  امف  نیتنس  مثیخ  نب  عیبرلا  تبحـص  لجر : لاق  نایبلا )  ) یف و  ربصلاب .) اوصاوت  قحلاب و  اوصاوت 

و تارقفلا ، یف  طلخ  لـصح  هناـک  و  اذـه ، هفلتخم ) تاـعوضوم  یف  نوتـسلا - لـصفلا   ) .دجـسم نم  میمت  ینب  یف  مک  يرخا  هیح و 
نم هرقف و  یـضر و  نم  دـعب و  توملا  رکذ  نم  رثکا  نم  و  هرقف : یلوالا و  دـعب  تناـک  ساـنلا  بویع  یف  رطن  نم  و  هرقف : نا  رهاـظلا 

.یفخیال امک  رانلا  لخد  دعب  ملع 

هینغم

نع لزاـنت  نم  و  هیف ، وه  اـمب  هریعی  و  هریغ ، بویع  رکذـی  نا  هقح  یف  لیحتـسی  اـهنم - صلختلا  لواـح  و  اـهبویع ، هسفن و  فرع  نم 
راثا نم  و  نیح ، دـعب  ول  موی و  هلف  ملاظلا  اما  مثاملا ، لئاذرلا و  رـش  اـهاقو  و  بعاـتملا ، مومهلا و  نم  هسفن  حارا  دـقف  هرـشلا  عمطلا و 
ببس هاطخ .) رثک  هملک  رثک  نم  و   ) .هسفن الا  نمولی  الف  همهتلا  عضاوم  هسفن  عضو  نم  و  اهرانب ، هتقرحا  بورحلا - بغشلا و  نتفلا و 

نارود هرثکب  ساقت  مالکلا  یف  اـطخلا  هرثک  نا  اذـه  ینعم  و  لاـحلا ، هعیبطب  یطخی ء  ـال  لـعفی  ـال  لوقی و  ـال  نم  و  هکرحلا ، اـطخلا 
راص و  هیلع ، داتعا  هوطخ ) رثک  نم  و   ) یعو الب  تاعافدـنالا  تاکرحلا و  هرثکب  ساقت  لاعفالا  یف  اطخلا  هرثک  نا  و  هترثرث ، ناسللا و 
نم هایحلا  نال  هعرو ) لق  هوایح  لـق  نم  و   ) یـش ء یلع  هبـساحی  ریمـض  ـال  ثیح  هواـیح ) لـق   ) کلذـک ناـک  نم  و  هیناـث ، هعیبط  هل 

و هیلووسملاب ، رعشی  یـش ء ال  نع  عروتی  نم ال  هبلق .) تام  هعرو  لق  نم  و   ) سکعلاب سکعلا  و  هل ، ءایح  نمل ال  نامیا  و ال  نامیالا ،
فعـضلا و دـجوی  ثیح  هنا  و  ائیـش ، نولعفی  اریثک ال  نوملکتی  نیذـلا  نا  هبرجتلا  انتملع  دـقف  دـعب ، .تاذـلاب و  بلقلا  توم  وه  اذـه 
نولوقی و ام  و  مهتاعاذاو ، مهلاوقا  برعلا و  هداق  یلا  عمتـسیلف  کلذ  یلع  ادـهاش  دارا  نم  و  غراـفلا ، مـالکلا  هرثرثلا و  دـجوت  غارفلا 

یف رظن  نم  و   ) ءابوالا ءاوسالا و  نع  عدار  هل و ال  عزاو  ثیح ال  رانلا ) لـخد  هبلق  تاـم  نم  و   ) .تـالفحلا تارمتوملا و  یف  نوورقی 
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لام ال هعانقلا  و   ) هنیعب نونجلا  وه  اذـه  ..مرجم و  هنا  یلع  هسفن  نم  لیلدـلا  ماقا  دـقف  هریغ  یلع  هرکنی  اـم  لـعف  نم  ساـنلا ..) بویع 
ایندـلا نم  یـضر  توـملا  رکذ  نم  رثـکا  نم  و   ) اـهریغ هــمکحلا 228 و  یف  ررکت  همکحلا 57 و  یف  دـحاولا  فرحلاب  مدـقت  دـفنی )

كردـی ام  لک  و  عمـسلا ، هساحب  كردـی  مالکلا  خـلا ..) همالک  نا  ملع  نم  و   ) ایندـلا رقحی  تاوهـشلا و  تیمی  هرکذ  نـال  ریـسیلاب )
نم لعافلا و  یلا  اهتبـسن  ثیح  نم  لامعالا  رئاس  نیب  مالکلا و  نیب  قرف  ـالف  نذا  و  رونلا ، یتح  هداـم  وهف  سمخلا  ساوحلا  يدـحاب 
الا لمعی  هنا ال  امک  هعفنی  يا  هینعی ) امیف  الا  (. ) ناسنالا وه  ناسنالا  بولسا  نا  : ) یسنرف ملاع  بتاک و  لاق  .باقعلا و  باوثلا و  ثیح 

.هرم نم  رثکا  مدقت  کلذ  لک  .حالصلا و  ریخلاب و  هیلع  دوعی 

هدبع

رهقلا و هبلغلا  قحلا و  یلع  ناودع  هنال  ملظ  کلذ  هتطلسل و  هضفر  هیلع و  هجورخ  وا  هیهاون  هرماوا و  هیصعم  هیـصعملاب : هقوف  نم  … 
ملاظ عمج  هملظلا  نواعی و  يا  رهاظی 

يرفعج

مالسالا ضیف 

دنام زاب  يرگید  بیع  زا  درگنب  شیوخ  يدـب )  ) بیع رد  هک  ره  تسا : هدومرف  اهوخ ) زا  یخرب  نایز  دوس و  رد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
تـسد زا  هچنآ  هب  دشاب  دونـشخ  هداد  ادـخ  هک  يزور  هب  هک  ره  و  دـسر ) یمن  نارگید  هب  هتخادرپ  دوخ  ياهیتشز  حالـصا  هب  نوچ  )
تسج هچنآ  و  تسا ، هدوب  نامه  وا  يزور  هک  تسا  نآ  هناشن  دنامب  شگنچ  رد  دبایب و  صخـش  هچنآ  نوچ   ) دوشن نیگهودنا  هداد 
نتفای زا  سپ  نداد  تسد  زا  ای  نتفاـین  رب  ندروخ  هودـنا  سپ  هدوبن ، شیزور  هک  تسا  نآ  هناـشن  داد  تسد  زا  تفاـی و  اـی  تفاـین  و 

ریـشمش نامه  هب  دنک ) متـس  رایـسب   ) دـشک نوریب  فالغ ) زا   ) متـس ریـشمش  هک  ره  و  تسا ) ردـقم  يزور  هب  ندوبن  یـضار  هب  لیلد 
اب  ) دـشک جـنر  دـشوکب و  راوشد ) ي   ) اهراک رد  بابـسا ) یب   ) هک ره  و  ددرگ ) هابت  مه  ایند  رد  ترخآ  رفیک  رب  هوالع   ) دوش هتـشک 

( دزادنا تسد  گرزب  راکب  یناوتان  اب   ) دـنکفیب جـنر  یتخـس و  ياهبادرگ  رد  ار  دوخ  هک  ره  و  دوش ، كاله  هتخیوآ ) ردـق  ءاضق و 
و دشاب ) هدادن  ماجنا  يدب  راک  دنچ  ره   ) دندرگ نامگدـب  وا  هب  مدرم  دوش  لخاد  دـب  ياهاج  رد  هک  ره  و  دورب ) نیب  زا   ) ددرگ قرغ 

نوچ  ) دوش مک  شمرش  دنک  رایسب  ءاطخ  هک  ره  و  دربن ) راک  هب  هشیدنا  راتفگ  رد  نوچ   ) دنک رایسب  هابتـشا  ءاطخ و  دیوگ  رپ  هک  ره 
ره ماجنا  زا  مرـش  یب  نوچ   ) ددرگ مک  شهاـنگ  زا  يرود  يراـکزیهرپ و  دوش  مک  شمرـش  هک  ره  و  دوش ) یم  وا  هشیپ  تشز  راـک 

هتـسب ندوب  لد  هدنز  اریز  ددرگ ، رود  ادخ  تمحر  زا   ) دریم یم  شلد  دوش  مک  شیراکزیهرپ  هک  ره  و  درادن ) كاب  هتـسیاشان  راک 
ره و  تسین ) هدرم  لد  يارب  ادـخ  تمحر  دـیواج و  تشهب  نوچ   ) دوش شتآ  لخاد  دریمب  شلد  هک  ره  و  تسا )، هاـنگ  زا  زیهرپ  هب 

هچنآ اب  تفلاخم  اریز   ) تسا مهفن  قمحا و  نامه  وا  سپ  دـهاوخب  دوخ  يارب  ددنـسپن و  ار  اـهنآ  هتـسیرگن و  مدرم  ياـهیتشز  رد  هک 
تـسین هک  تسا  یئاراد  دوخ ) هرهب  هب  ندوب  دنـسرخ   ) تعاـنق و  تسا ) يدرخ  مک  یمهفن و  زا  هک  هدوـمن  هتـسناد  تسرد  تسار و 

هک ره  و  دروآ ) یم  ایند  هب  صرح  گرم  زا  تلفغ  نوچ   ) دشاب دونشخ  ایند  زا  كدنا  هب  دیامن  دی  رایـسب  ار  گرم  هک  ره  و  ددرگن ،
میمـصت نآ  هب  هچنآ  رد  رگم  ددرگ  مک  شراتفگ  دیامن ) یم  راتفر  نآ  هب  دیوگ  یم  هچنآ   ) تسا وا  رادرک  يور  زا  وا  راتفگ  دـنادب 

.دهد یم  تیمها  هتفرگ و 

ینامز
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رگم تسا ، یعامتجا  تشز  ياـهراک  زا  نارگید  زا  یئوجبیع  - 1 تسا : هداد  هجوت  هتکن  هدزای  هب  بلطم  نیا  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماما
يرامـش تشگنا  دارفا  صوصخم  كرد  نیا  دـنک و  رکنم  زا  یهن  هفیظو  ماجنا  هار  زا  دـشاب و  هدرک  كرد  ار  تقیقح  وجبیع  هکنیا 

بلاغ هصغ  .دناشک  یم  اهضرم  عاونا  هب  ار  كانمغ  تسا و  یعامتجا  ياهـضرم  زا  یکی  هک  هصغ  .اهنآ 2 - یماح  مه  ادخ  تسا و 
یب ار  نآ  زا  رارف  هار  هدرک و  شهوـکن  ار  نآ  مالـسلا ) هـیلع   ) ماـما هـک  دریگ  یم  همـشچرس  دـالوا  تورث و  نداد  تـسد  زا  تاـقوا 

.تسا هدش  شیاتـس  نآ  زا  هجوت و  لباق  دشاب  یعامتجا  دسافم  تلم و  يارب  هک  یمغ  نآ  یلو  تسا  هدومن  یفرعم  تورث  هب  یئانتعا 
رگمتـس يدوباـن  نآ  لقادـح  هک  دراد  يویند  يازج  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هدومرف  هب  يرگمتـس  عوـن  ره  ملاـظ و  هب  کـمک  ملظ ، - 3
یئاهراک .متس 4 - هن  یهلا  تسا  يا  هفیظو  هدوب و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مالسا ربمایپ  همانرب  هک  مالسا  زا  عافد  لتاق و  نتشک  .تسا 

هاگره دشاب و  نانآ  ناگدـیزگرب  هعماج و  رظن  تحت  دـیاب  دوش  یم  هعماج  هجوتم  شنایز  دوس و  دـنراد و  راک  رـس و  عامتجا  اب  هک 
هب ادـخ  هک  بلطم  نیا  زمر  تسا  نیمه  دـنروخ و  یم  تسکـش  دـننک  تلاـخد  دوخ  يورین  ندومن  یباـیزرا  نودـب  يدودـعم  هدـع 

تسکش ناسنا  ات  یـصخش  روما  رد  مادقا  يارب  دوخ  يورین  ندومن  یبایزرا  .نک 5 - تروشم  تنارای  اب  دنک  یم  شرافـس  شربمایپ 
هدش شرافس  لکوت  هرابرد  هتبلا  .تسا  ندش  قرغ  بجوم  نآ  رد  ندرک  یکاب  یب  هک  تسایرد  جاوما  دننامه  یگدنز  اریز  دروخن ،
.دـنک لکوت  دـیاب  هجیتن  ندروآ  تسدـب  يارب  دراد و  دـیدرت  هجیتن  رد  راک  ساسا  تیاعر  اـب  ناـسنا  هک  تسا  يدروم  رد  اـما  تسا 
روما رد  یکاـب  یب  ندروخ : تمهت  زا  زیهرپ  .تسا 6 - تاناکما  یـسررب  اهراک و  ساسا  هب  هجوت  يارب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما شیامرف 

ادخ يارب  ار  یناوج  دهاوخ  یم  هک  یـسک  .دشاب  رهاوظ  ظفح  تیاعر  اب  هفیظو  ماجنا  هار  رد  هک  اجنآ  ات  یلو  تسا  بوخ  یگدـنز 
زا هداد و  رارق  تمهت  ضرعم  رد  ار  دوخ  دوش  یـشورف  بورـشم  ای  هناخرامق و  دراو  امیقتـسم  هاگره  دـهد  تاجن  بارـش  رامق و  زا 

يارب ار  دوخ  دـنناوتب  ات  دـنوش  دراو  رتشیب  هعلاطم  اب  دـیاب  اـهراک  عون  نیا  يارب  يدارفا  نینچ  .دـنک  یم  طوقـس  یمومع  راـکفا  رظن 
اما تسا  بوخ  یلیخ  ندز  بوخ  فرح  نابز : لرتنک  .دنـشوپب 7 - لمع  هماج  ار  گرزب  هفیظو  کی  دنیامن و  ظفح  رگید  تامدخ 
رد دوش  راتفرگ  تمهت  تبیغ و  هب  دـنک  شاف  ار  شیوخ  یگدـنز  رارـسا  ناسنا  هک  دوش  یم  ببـس  یفرح  رپ  .تسین  سک  همه  راک 

حیـضوت روط  نیا  ار  یئوگرپ  نابز  مالـسلا ) هیلع   ) ماما .دنیـشنب  شکانرطخ  بقاوع  هب  دوش و  دراو  دنک  تلاخد  دـیابن  هک  یئاهراک 
ار تلاجخ  .دهد  یم  تسد  زا  ار  ءایح  جیردت  هب  درک  هابتشا  دایز  هک  یـسک  دنک و  یم  هابتـشا  دایز  ناسنا  یفرح  رپ  رثا  رب  دهد : یم 

ناهانگ رثا  رد  دریم و  یم  شبلق  هجیتن  رد  دوش  یم  هدولآ  ناهانگ  هب  ناـسنا  دـنک و  یم  مک  ار  ناـسنا  يراـکزیهرپ  تشاذـگ  راـنک 
.دنک 8- یم  تقد  شیپ  زا  شیب  دوخ  ياه  هتشون  نانخس و  بلاطم ، رد  اناد  درف  الاب  ضراوع  هب  هجوت  اب  .دنک  یم  طوقس  هتـسیاشان 

داقتنا نآ  زا  دـهد و  یم  رارق  هجوت  دروم  ار  نارگید  ياهبیع  هک  تسا  یـسک  مالـسلا ) هیلع   ) یلع رظن  زا  رکف  هاـتوک  قمحا : یناـشن 
، غورد هب  ار  ناـسنا  مدرم  لاـم  هب  عـمط  صرح و  تعاـنق : .دـنکن 9 - رود  دوخ  زا  دـشاب و  هتـشاد  ار  بویع  نامه  شدوخ  اـما  دـنک 

نیمه تسا و  ناـیاپ  یب  يا  هیامرـس  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هدوـمرف  هب  تعاـنق  سپ  دـنادرگ  یم  ـالتبم  رگید  ضارما  تمهت و  تـبیغ ،
دـسح و دـنادرگ  یم  دـساف  ار  کین  قالخا  هک  كانرطخ  ياهـضرم  زا  یکی  صرح : اب  هزرابم  .دنمالسا 10 - شیاتـس  دروم  هورگ ،

نتفای نایاپ  هب  هجوت  اب  اریز  دـناد ، یم  یگدـنز  نتفای  نایاپ  گرم و  هب  هجوت  ار  نآ  اب  هزراـبم  هار  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما .تسا  صرح 
دزرو و یمن  تداسح  یسک  هب  تبسن  هاگ  چیه  ددرگ و  یمن  هدولآ  نآ  ضاوع  هب  دنز و  یمن  صرح  يروآ ، عمج  يارب  ناسنا  رمع 
ره ربارب  رد  تمایق  زور  دوش و  یم  طبـض  دـیوگ  یم  ناـسنا  هک  ینانخـس  ندز : دـیفم  فرح  .دـبای 11 - یم  تاـجن  نآ  ضراوع  زا 
هب اناد  درف  ور  نیا  زا  تسا  هدش  يروآ  عمج  دـب  بوخ و  هدـیدرگ و  طبـض  تاملک  مامت  اریز  دـیوگ ، خـساپ  دـیاب  هتفگ  هک  ینخس 

.دنک یم  یبایزرا  ار  شبلاطم  دنک و  یم  هجوت  مالسلا ) هیلع   ) ماما شرافس 
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يزاریش دمحم  دیس 

بیع یف  ذخا  الماک ، هسفن  فرع  اذا  ناسنالا  ذا  هریغ ، بیصی  الف  هریغ ) بیع  نع  لغتشا  هسفن  بیع  یف  رظن  نم  : ) مالسلا هیلع  لاق  و 
نم و   ) هل هللا  مسق  امب  ضار  هنال  ایندـلا ، نم  هتاف ) ام  یلع  نزحی  مل  هللا  قزرب  یـضر  نم  و   ) بیعلا یف  لثم  وه  نم  بیعی  و ال  سانلا ،

يریل لتقی  نا  دـبال و  لتاقلا  ناف  فیـسلا ، کلذ  ببـسب  يا  هب ) لتق   ) سانلا یلع  ملظلا  يا  یغبلا ) فیـس   ) فالغلا نم  رج  يا  لـس )
( ججللا محتقا  نم  و   ) کله يا  بطع )  ) اهبابسا دادعا  نودب  رومالا  یـساق  يا  رومالا ) دباک  نم  و   ) .هرخالا لبق  هایند  یف  هلتق  باقع 

یف يا  ءوـسلا ) لخادـم  لـخد  نم  و   ) هکلهملا یف  سفنلل  ءاـقلا  هنـال  جـنی  مل  و  قرغ )  ) رحبلا طـسو  هجل  عـمج  جـجل  یف  لـخد  يا 
مالکلا ناسنالا  لقی  نا  نسحـالا  نمف  هئاـطخ ) رثک  همـالک  رثک  نم  و   ) ءوسلا لـها  نم  هناـب  ساـنلا  همهتا  يا  مهتا )  ) ءوسلا تـالحم 

لق نم  و   ) .ءاطخا اذا  سانلا  نم  لجخی  الف  ءاطخلا  ررکتب  بهذی  ءایحلا  ذا  هئایح ) لق  هاطخ  رثک  نم  و   ) ءاطخلا نم  هسفن  یلع  ظفحت 
بلقلا هایح  ناف  هبلق ) تام  هعرو  لق  نم  و   ) ییحتـسملا یـصعی  الف  هناحبـس  هنم  لجخلا  بجوی  ءاـیحلا  ذا  هللا ، نم  هعرو ) لـق  هئاـیح 

هحلاصلا لامعالاب  هنایتا  مدعل  رانلا ) لخد  هبلق  تام  نم  و   ) اذکه نوکی  هللا ال  نم  حتـسی  مل  يذلا  و  هعفانلا ، راثالا  رثوی  ثیحب  هنوک 
نال هنیعب ) قمحالا  کلذـف   ) هسفنل بویعلا  کلت  لثم  یـضر  يا  اهیـضر ) مث   ) اهنم بجعت  و  اـهرکناف ) ساـنلا  بویع  یف  رظن  نم  (و 

یش ء لک  يذلا  لقاعلا  فالخب  رخآ ، ناکم  یف  یشلا ء  سفن  یضری  انه و ال  یشلا ء  یـضریف  ءایـشالا  نع  هاضرل  نازیم  قمحالا ال 
نم رثکا  نم  و   ) ناسنالا هنایـص  یلع  همئاد  هثعاب  یهف  هعانقلا  اما  ناک ، امهم  دفنی  ناسنالا  لام  ذا  دـفنی ) لام ال  هعانقلا  و   ) .نازیمب هل 
لق هلمع  نم  همالک  نا  ملع  نم  و   ) توملاب ملعی  ثیح  اهدـیری ، ـالف  ایندـلا ، یف  دـهزی  هنـال  ریـسیلاب ) ایندـلا  نم  یـضر  توملا  رکذ 

.هب بقوع  ارش  ملکت  نا  هیلع  بوسحم  مالکلا  نا  ملعی  هنال  مالکلاب ، رذهی  و ال  هدیری ، هدصقی و  يا  هینعی ) امیف  الا  همالک 

يوسوم

.هقشم هدشب و  هسفنب  یمر  محتقا : .رـسکنا  بطع : .اهدئادش  یـساق  رومالا : دباک  .ملظلا  یغبلا : .هدمغ  نم  هعزتنا  فیـسلا : لس  هغللا :
تاظعلا و اهیف  تادـلاخ  تاملک  هذـه  حرـشلا : .همهی  هینعی : .اهنع  هاهن  هباع و  هیلع : اهرکنا  .هطـسو  ءاملا و  مظعم  هجل  عمج  جـجللا :
: هریغ بیع  نع  لغتـشا  هسفن  بیع  یف  رظن  نم  .هتافو  دعب  هتایح و  یف  ناسنالا  دیفی  امم  ریثکلا  اهیف  بادالا و  قالخالا و  اهیف  ربعلا و 

قزرب یـضر  نم  .اهب و  مهبیعی  یتح  سانلا  بویعل  اهنم  غرفی  اهترثکل ال  یه  اهب و  لغتـشا  اهیلا  هبتنا  یتمف  هریثک  ناسنالا  بویع  نـال 
لتق یغبلا  فیـس  لس  نم  .هتاف و  امل  هقزر  نم  ناک  ول  هنال  هدی  تحت  هنا  هل و  هنا  روصتی  امم  هتاف : ام  یلع  نزحی  مل  .هل  موسقملا  هللا :

ام یلایللا و  مایالا و  هجاو  نم  بطع : رومالا  دباک  نم  .رمد و  رمع  نا  رمعی و  ملظلا ال  رئاودـلا و  رودـت  یغابلا  یلع  لیق و  امک  و  هب :
دئادشلا و مضخ  یف  لزن  نم  قرغ : ججللا  محتقا  نم  .ثادحالل و  هلهـس  هسیرف  امهیف  طقـس  داتع  حالـس و  نودـب  بوطخ  نم  امهیف 

برـشی وا  رامقلا  بعلی  نم  یلع  اجرفتم  سلج  نمک  ءوسلا : لخادـم  لـخد  نم  .هاـجنلاب و  فورظلا  هل  حمـست  مل  طقـس و  بورحلا 
مالکلا یقلی  يذهی و  مالکلا  ریثک  نال  هوطخ : رثک  همالک  رثک  نم  .رامقلا و  بعل  رمخلا و  برـش  یلا  بسن  هتـسلجب و  مهتا : .رمحلا 

اهفلایف و ال هداع  حبصت  هئیطخلل  هتسرامم  هرثکل  هنال  هوایح : لق  هوطخ  رثک  نم  .هئارو و  هفلخی  ام  هبقاوع و  هظحالم  نود  هلـسر  یلع 
لق نم  .نیدتلا و  عرولا و  دقفیف  تامرحملا  هیلع  نوهت  هلذلا و  یف  يدامتی  هنال  هعرو : لق  هوایح  لق  نم  .ءاطخلا و  نم  یحتسی  دوعی 
هنال رانلا : لخد  هبلق  تام  نم  .هیناسنالا و  هتبترم  نع  طقس  هبلق و  تام  هعرو  لق  نمف  مراحملا  نع  عرولا  نیدلا  ناف  هبلق : تام  هعرو 
ماق و  هسفنل : اهیـضر  مث  .مهل  مهیلع و  اهرکناف : .رکذ  اهددـعف و  سانلا : بویع  یف  رظن  نم  .رانلا و  لـخد  یـصاعملا  یف  سکترا  اذا 

.مهیلع و اهرکنا  هریغل و  اههرک  امک  اهنع  دـعتبا  هسفنل و  اههرکل  انطف  القاع  ناک  ول  هنال  هنیعب : قمحـالا  کلذـف  .اـهلعف  اـهباکتراب و 
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نم رثکا  نم  .تافالا و  اهبیـصت  یهتنت و ال  هعانقلا ال  امنیب  لوزی  تافالاب  یهتنی و  فرـصلاب  هنال  دـفنی  لملا  و  دـفنی : لاـم ال  هعاـنقلا 
برق هتیاهن و  روصتیف  ایندـلا  یف  هعمجی  امم  توملا  دـعب  ائیـش  هعم  ذـخای  نل  هنا  فرعی  هنـال  ریـسیلاب : ایندـلا  نم  یـضر  توملا  رکذ 

لمعی و ام  الا  لوقی  وهف ال  هینعی : امیف  الا  همالک  لق  هلمع  نم  همالک  نا  ملع  نم  و  لالحلا …  ایندـلا  لام  نم  رـسیت  اـمب  عنقیف  هلیحر 
.هعفنی هدیفی و  هینعی و ال  امیف ال  مالکلا  لق  لیلق  هلمع  ناک  اذا 

یناقلاط

رب دـش  دنـسرخ  ادـخ  يزور  هب  هک  سک  نآ  و  دـش ، دوخ - راک   - مرگرـس دوخ  ریغ  بیع  زا  تسیرگن  نتـشیوخ  بیع  هب  سک  نآ  »
نتشیوخ اهراک  رد  سک  ره  و  دش ، هتشک  نآ  اب  دیشک ، متـس  ریـشمش  هک  سک  نآ  و  ددرگن ، نیگهودنا  دشب ، شتـسد  زا  هک  هچنآ 

، دـمآرد يدـب  ياههاگیاج  هب  سک  ره  و  دـش ، قرغ  دـیآرد ، ایرد  جوم  رد  سک  نآ  و  تخاس ، كاله  ار  دوخ  دـنکفا ، جـنر  هب  ار 
و دش ، هتـساک  شمرزآ  دش ، نوزف  شیاهاطخ  هک  سک  نآ  و  دیدرگ ، نوزف  شیاهاطخ  دش ، نوزف  شراتفگ  سک  ره  .دـش و  مهتم 

سک نآ  و  درم ، شلد  تفای ، یتساک  وا  ییاسراپ  هک  سک  نآ  و  تفریذپ ، یتساک  وا  ییاسراپ  دـش ، هتـساک  شمرزآ  هک  سک  نآ 
ار اـهبیع  ناـمه  سپـس  درمـش و  تشز  ار  نآ  تسیرگن و  مدرم  ياـهبیع  هب  هک  سک  نآ  .داـتفارد و  خزود  شتآ  هب  درم ، شلد  هـک 

رایـسب ار  گرم  دای  هک  سک  نآ  .دـسر و  یمن  ناـیاپ  هب  هک  تسا  یلاـم  تعاـنق  .تسا  قمحا  دوخ  تاذ  هب  وا  دیدنـسپب ، دوخ  يارب 
هب هک  هچنآ  رد  زج  شنخـس  دوش ، یم  هدرمـش  شرادرک  زا  شراتفگ  تسناد  هک  سک  نآ  .دوش و  یـضار  كدـنا  هب  اـیند  زا  دـنک ،

« .دوش كدنا  دیآ ، شراک 

مراکم

: لّوا شخب 

ََدباَک ْنَم  ،َو  ِِهب َِلُتق  ِیْغَْبلا  َْفیَس  َّلَس  ْنَم  ،َو  ُهَتاَف اَم  یَلَع  ْنَزْحَی  َْمل  ِهّللا  ِقْزِِرب  َیِضَر  ْنَم  ،َو  ِهِْریَغ ِْبیَع  ْنَع  َلَغَتْشا  ِهِسْفَن  ِْبیَع  ِیف  َرَظَن  ْنَم 
.َمِهُّتا ِءوُّسلا  َلِخاَدَم  َلَخَد  ْنَم  ،َو  َقِرَغ َجَجُّللا  َمَحَْتقا  ِنَم  َو  َبِطَع ، َرُومُْألا 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

زا هچنآ  رب  دوش  یـضار  هداد  يزور  وا  هب  ادخ  هچنآ  هب  سکره  دـنام و  یمزاب  نارگید  ییوج  بیع  زا  درگنب  دوخ  بیع  هب  سکره 
یب  ) هک یـسک  دوش و  یم  هتـشک  نآ  اـب  شدوـخ  ماجنارـس )  ) دـشکرب متـس  غـیت  هک  سک  نآ  ،و  ددرگ یمن  كانهودـنا  هداد  تسد 
نآ دوش و  یم  قرغ  دنکفیب  كانرطخ  ياه  بادرگ  رد  ار  دوخ  سکره  دوش و  یم  كاله  دور  تخـس  ياهراک  غارـس  هب  همدـقم )

همحر یضر  دّیس  هک  تسا  دقتعم  بیطخ  موحرم  هنامیکح : راتفگ  دنـس   ) . .ددرگ یم  مهتم  دوش  دراو  نظ  ءوس  دراوم  رد  هک  سک 
نـسح ماـما  شدـنزرف  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤمریما  ياـیاصو  زا  تسا  يا  هدنـشخرد  ياـهؤلؤل  نوچمه  هک  ار  اـه  هلمج  نیا  هللا 

زین « يریون » .تسا هدمآ  لوقعلا  فحت  باتک  رد  هغالبلا  جهن  زا  شیپ  تیصو  نیا  هک  میناد  یم  تسا و  هدیزگرب  مالسلا  هیلع  یبتجم 
روتسد رد  ار  نآ  زا  یشخب  یعاضق  یضاق  هدرک و  رکذ  یضر  فیرـش  موحرم  تیاور  اب  توافتم  یتروص  هب  ار  نآ  برالا  هیاهن  رد 

هبطخ رد  نآ  زا  یــشخب  ، نـیا رب  هفاـضا.تسا  هدرک  رکذ  ار  نآ  زا  یتمــسق  زین  لاـثمالا  عـمجم  رد  « ینادـیم هدروآ و« مـکحلا  ملاـعم 
مساق نبا  دوش و  یم  هدید  تسا  هدمآ  یضر  دّیس  زا  لبق  نادنمـشناد  بتک  رد  هک  هلیـسو  هبطخ  هب  فورعم  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما 
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نیا هک  دوـش  یم  نشور  اـه  لـقن  نـیا  عوـمجم  زا  ) .تـسا هدرک  رکذ  تواـفتم  تروـص  هـب  ار  نآ  زا  یـشخب  زین  راـیخالا  ضور  رد 
( ( ،ج 4،ص 262 هغالبلا جهن  رداصم  (.) تسا هدوب  یضر  دّیس  زا  شیپ  يرگید  ناوارف  عبانم  رد  هنامیکح  ياهراتفگ 

مهم هتکن  هدزای 

مهم هتکن  هدزای  هب  ، زاس تشونرـس  دـنمدوس و  رایـسب  ياهزردـنا  زا  تسا  يا  هعومجم  هک  هنامیکح  راتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
: دیامرف یم  تسخن  ؛ دنک یم  هراشا 

( . ِهِْریَغ ِْبیَع  ْنَع  َلَغَتْشا  ِهِسْفَن  ِْبیَع  ِیف  َرَظَن  ْنَم  ( ؛» دنام یمزاب  نارگید  ییوج  بیع  زا  دنک  هاگن  دوخ  بیع  هب  سکره  »

لقع و نیاربانب  ، رتشیب یضعب  دنراد و  يرتمک  بویع  یـضعب.درادن  دوجو  مالـسلا  مهیلع  ناموصعم  زا  ریغ  بیع  یب  ناسنا  کش  یب 
حالصا هب  هک  یسک  ًالوصا.دزادرپب  شیوخ  بیع  حالصا  هب  دزادرپب  نارگید  بیع  هب  هک  نیا  ياج  هب  ناسنا  دنک  یم  باجیا  تیارد 

یم دوخ  هب  دـنک و  یم  مرـش  دـشاب  هتـشاد  مه  یلاجم  رگا  دـنیب و  یمن  نارگید  ییوج  بیع  يارب  یلاـجم  دزادرپ  یم  شیوخ  بیع 
.مزادرپب نارگید  ییوج  بیع  هب  هنوگچ  بویع  نیا  نتشاد  اب  نم  : دیوگ

يارب رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ناوـنع  هب  نارگید  بیع  ندرک  ناـیب  هنرگ  تسا و  ییوـج  بـیع  كرت  ترـضح  روـظنم  هـتبلا 
رایـسب تسا  يراـک  هکلب  ، تسین بیع  اـهنت  هن  دروخنرب  ناـنآ  تیـصخش  مارتحا و  هب  هک  يا  هنوگ  هب  مه  نآ  تافـص و  نآ  حالـصا 

.بجاو ، دراوم زا  يرایسب  رد  هدیدنسپ و 

: دیامرف یم  دراد و  هنیمز  نیا  رد  يرگید  بلاج  ریبعت  مالسلا  هیلع  ماما  زین  هبطخ 176  رد 

مدرم بوـیع  هب  لاغتـشا  زا  ار  وا  ، دوـخ بوـیع  هب  شلاغتـشا  هک  یـسک  لاـح  هب  اـشوخ  ِساَّنلا ؛ ِبوـیُع  ْنَع  ُُهبیَع  ُهَلَغَـش  ْنَِـمل  َیبوُـط  »
«. درادزاب

: دیامرف یم  يرگید  ثیدح  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما 

بیع زا  روک  دشاب و  دوخ  بیع  يانیب  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرت  لقاع  ًاریرَض ؛ ِهِْریَغ  ِْبیَع  ْنَع  ًاریـَصب َو  ِِهْبیَِعب  َناک  ْنَم  ِساّنلا  ُلَقْعَأ  »
( همکحلا نازیم  لقن  قبط  ،ص 52،ح 389، مکحلا ررغ  «. ) . نارگید

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

يَرْخُأ ًالْجِر  ْرِّخَؤی  َْمل  ًالْجِر َو  ْمِّدَقی  َْمل  ٌلُجَر  ِهِسْفَن َو  ْنِم  َساَّنلا  َفَْصنَأ  ٌلُجَر  ُهُّلِظ  اَّلِإ  َّلِظ  َمْوی ال  َّلَج  َّزَع َو  ِهَّللا  ِشْرَع  ِّلِظ  ِیف  ٌهَثالَث  »
اَْهنِم یِْفنی  ُهَّنِإَف ال  ِهِسْفَن  ْنِم  َبیَْعلا  َِکلَذ  یِْفنی  یَّتَح  ٍبیَِعب  ُهاَخَأ  ْبِعی  َْمل  ٌلُجَر  ٌطَخَـس َو  ْوَأ  یًـضِر  َّلَج  َّزَع َو  ِهَِّلل  َِکلَذ  َّنَأ  َمَْلعی  یَّتَح 

يزور نآ  رد  دنتـسه  تمایق  زور  رد  ادخ  شرع  هیاس  رد  یهورگ  ِساَّنلا ؛ ِنَع  ِهِسْفَِنب  ًالُغُـش  ِءْرَْملِاب  یَفَک  ُرَخآ َو  ٌبیَع  َُهل  اَدـَب  اَّلِإ  ًابیَع 
ولج و یماگ  هک  یناسک  دننک و  یم  تیاعر  نارگید  اب  دوخ  قوقح  دروم  رد  ار  تلادـع  هک  یناسک  : تسین وا  هیاس  زج  يا  هیاس  هک 

دوخ ردارب  رب  ار  بیع  چـیه  هک  یناسک  وا و  مشخ  ای  تسا  نآ  رد  ادـخ  ياـضر  دـننادب  هک  نیا  رگم  دـنراذگ  یمن  بقع  هب  یماـگ 
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اریز دزادرپ ) یمن  نارگید  بویع  هب  زگره  دـنک  ار  اـهراک  نیا  رگا   ) دـنزاس رود  دوـخ  زا  ار  بیع  نآ  تسخن  هک  نیا  رگم  دـنریگن 
هب نتخادرپ  زا  ار  وا  راک  نیا  دوش و  یم  رهاظ  وا  يارب  شدوخ  زا  يرگید  بیع  هک  نیا  رگم  دزاس  یمن  فرطرب  ار  یبیع  چیه  ناسنا 

 ( ،ج 72،ص 46،ح 2 راونالا راحب  («. ). دراد یمزاب  نارگید  بویع 

كانهودـنا هداد  تسد  زا  هچنآ  رب  ، دوـش عناـق  یـضار و  هداد  يزور  وا  هب  ادـخ  هچنآ  هب  هـک  یـسک  :» دـیامرف یم  هـلمج  نـیمود  رد 
( . ُهَتاَف اَم  یَلَع  ْنَزْحَی  َْمل  ِهّللا  ِقْزِِرب  َیِضَر  ْنَم  َو  ( ؛» دش دهاوخن 

یبولطم ًاتبسن  یگدنز  هک  نیا  اب  دنهودنا و  مغ و  راتفرگ  ، دوخ تاماقم  ای  لاوما  نداد  تسد  زا  لیلد  هب  هتسویپ  هک  یناسک  دنرایـسب 
ادخ هچنآ  هب  دندرک و  یم  هشیپ  تعانق  رگا  هک  یلاح  رد  ، دزاس یم  شوشم  ار  اه  نآ  یگدـنز  ینافوط  نوچمه  هودـنا  مغ و  دـنراد 

.دنتشاد یمارآ  بوخ و  یگدنز  دش و  یم  هدیچرب  اه  نآ  لد  هحفص  زا  هودنا  مغ و  ، دندش یم  یضار  دوب  هداد  اه  نآ  هب 

ارچ سپ  ، دوش يو  بیـصن  هک  تسا  هدوبن  ردقم  هاگ  چیه  دور  یم  تسد  زا  هک  يروما  زا  يرایـسب  دـنادب  دـیاب  ناسنا  نیا  رب  هفاضا 
.ددرگ نیگمغ  تسین  ردقم  ناسنا  يارب  هچنآ  يارب 

( ِِهب َِلُتق  ِیْغَْبلا  َْفیَس  َّلَس  ْنَم  َو  ( ؛» دوش یم  هتشک  غیت  نامه  اب  ماجنارس )  ) دشکرب متس  غیت  هک  سک  نآ  :» دیامرف یم  هتکن  نیموس  رد 
.

رایسب خیرات  لوط  رد  یلو  ؛ درادن یمئاد  یمومع و  یلک و  هبنج  یقالخا  لئاذر  ياهدمایپ  زا  رگید  يرایسب  دننام  عوضوم  نیا  هچرگ 
.دنا هدش  هتشک  دنتشک  یم  ار  نارگید  هک  شور  نامه  اب  ناملاظ  هک  هدش  هدید 

هب دـنچره  ، دوـب يرادمتـسایس  بیدا و  درم  ساـبعلا و  ینب  يارزو  زا  یکی  وا  « ) . هملـس وـبا  » هک تسا  هدـمآ  « ملـسم وـبا  » تـالاح رد 
زا یهورگ  ناهگان.دش  جراخ  اهنت  کت و  حافـس  روصنم  دزن  زا  یبش  هک  تسا  هدمآ  خیرات  رد.درک  یم  تمدخ  نایـسابع  تموکح 

تـشک و هناریگلفاـغ  ار  ،ج 1،ص 93 ) ) یمق سابع  خیـش  ، باقلالا ینکلا و  ) .دنتـشک ار  وا  دـنتخیر و  وا  رـس  رب  ملـسموبا  باحـصا 
.دیناسر لتق  هب  هجنکش  اب  مأوت  هنادرمناوجان و  هناریگلفاغ و  روط  هب  زین  ار  رفن  رازه  دصشش 

ِفْوَتْـساَف یـضَْقنَی  َنیِّدـلا ال  َّنَأ  َتْمَعَز  .دـناوخ  وا  يارب  ار  رعـش  ود  نیا  دـناسرب  لتق  هب  ار  وا  تساوخ  یقیناود  روصنم  هک  یماگنه 
ٍمِرُْجم ابأ  ِْلیَْکلِاب 

ِمَْقلَْعلا َنِم  ِْقلَْحلا  ِیف  ُّرَما  اِهب  یقْسَت  َْتنُک  ٍسأَِکب  ْبَرْشا 

! راد تفایرد  يداد  یم  نارگید  هب  هک  يا  هنامیپ  نامه  اب  مرجم ! وبا  يا.دوش  یمن  ادا  نید  هک  يدرک  نامگ 

هغالبلا جهن  حرـش  لقن  قباطم  يدوعـسم  بهذلا  جورم   ). .يداد یم  نارگید  هب  ار  هباشون  نیرت  خلت  نآ  اب  هک  شونب  یماج  نامه  زا 
( ( ،ج 14،ص 582 يرتشوش همالع 

زا سپ  هام  دـنچ  نآ  -و  دـش نیگمـشخ  تایز  کلملادـبع  نب  دـمحم  رب  یـسابع  لکوتم  هک  یماگنه  : تسا هدـمآ  باتک  ناـمه  رد 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 4281 

http://www.ghaemiyeh.com


مصتعم و نارود  رد  شترازو  ماـیا  رد  تاـیز  هک  یلاوما  ؛ تفرگ تشاد  راـیتخا  رد  ار  هچنآ  وا و  لاوما  ماـمت  - دوـب لـکوتم  تفـالخ 
نوچمه زیت  ییاه  خیم  ؛ دوب هتـشاذگ  راک  ییاه  خیم  نآ  نورد  دوب و  هتخاس  نهآ  زا  يرونت  دوب و  هتفرگ  روز  هب  دارفا  زا  هّللاب  قثاولا 

رد وا.دنزادنیب  رونت  نامه  رد  ار  شدوخ  داد  روتسد  لکوتم.تشک  یم  درک و  یم  هجنکـش  ار  دوخ  نافلاخم  هلیـسو  نیا  هب  نزوس و 
: تشون لکوتم  يارب  زیگنا ) تربع   ) رعش ود  اج  نآ 

ِمْوَّنلا ِیف  ُْنیَْعلا  َکیرَت  ام  ُهَّنأَک  ٍمْوَی  یلإ  مْوَی  ْنِمَف  ُلِیبَّسلا  َیِه 

ٍمْوَق یلإ  ٍمْوَق  ْنِم  ُلِّقَُنت  اْینُد  ٌلَوُد  اهَّنإ  ًاْدیَوُر  َّنَعِزْجَت  ال 

.دنیب یم  باوخ  رد  ناسنا  هک  تسا  يزیچ  هیبش  دراد و  يا  هدنور  زور  ره  هک  تسا  یهار  نیا 

.دوش یم  لقتنم  رگید  هورگ  هب  یهورگ  زا  هک  يویند  تسا  ییاه  تموکح  اه  نیا  شاب  مارآ  ، نکن یبات  یب 

هب یتقو.دننک  جراخ  رونت  نآ  زا  ار  وا  داد  روتـسد  دـش و ) هبنتم  یمک   ) دیـسر لکوتم  تسد  هب  همان  نیا  زور  نآ  يادرف  هک  یماگنه 
.دیماجنا لوط  هب  زور  لهچ  رونت  نآ  رد  وا  سبح  دوب و  هدرم  دندمآ  وا  غارس 

.تسا رایسب  خیرات  لوط  رد  اه  ناتساد  هنوگ  نیا  لاثما 

هب هک  میهد  یم  نایاپ  تسا  هدـمآ  لوقعلا  فحت  رد  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤمریما  زا  اـنعمرپ  هاـتوک و  یثیدـح  اـب  ار  نخـس  نیا 
: دومرف یناوارف  حیاصن  نمض  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  شدنزرف 

فحت «. ) . داتفا دـهاوخ  هاـچ  نآ  رد  شدوخ  ماجنارـس  دـنک  رفح  نارگید  يارب  یهاـچ  هک  یـسک  اَـهِیف ؛ َعَقَو  ِهیِخَأـِل  ًاْرِئب  َرَفَح  ْنَم  «َو 
 ( ،ص 88 لوقعلا

ََدباَک ْنَم  َو  ( ؛» دوش یم  كاله  دورب  نیگنـس  تخـس و  ياـهراک  غارـس  هب  همدـقم ) یب   ) هک یـسک  :» دـیامرف یم  هتکن  نیمراـهچ  رد 
( . َبِطَع َرُومُْألا 

تکاله ياـنعم  هب  « بسن » نزو رب  « بَطَع » هداـم زا  بِطَع »  » تسا و يراـک  اـب  تخـس  ندـش  ریگرد  ینعم  هب  « هدـباکم » هداـم زا  دـباک » »
دیاب دورب  تخس  مهم و  ياهراک  غارـس  هب  دهاوخ  یم  هک  یماگنه  ناسنا  هک  نیا  تسخن  : دراد ریـسفت  ود  هنامیکح  راتفگ  نیا.تسا 

.دسر یم  تکاله  هب  دوش و  یم  راتفرگ  تروص  نیا  ریغ  رد.دنک  مهارف  رظن  ره  زا  ار  راک  تامدقم  مزال و  ياه  ینیب  شیپ 

رارصا دیابن  دش  وربور  اه  تسب  نب  ای  تخس  تالکشم  اب  هک  یتروص  رد  دور  یم  يراک  غارس  هب  نوچ  ناسنا  هک  نیا  رگید  ریـسفت 
.تسوا تکاله  هیام  هک  دهد  همادا  هناجوجل  دزرو و 

زا هیام  ود  ره  هک  تشاد  رارـصا  تخـس  ياهراک  ماجنا  رد  هناجوجل  هن  تفر و  مهم  ياهراک  غارـس  هب  دیاب  همدقم  نودب  هن  نیاربانب 
.تسا تکاله  ناسنا و  ياوق  اهورین و  نتفر  نیب 
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.دشاب اهورین  نداد  تسد  زا  دیدش و  یناوتان  زا  هیانک  ای  گرم  يانعم  هب  تسا  نکمم  اج  نیا  رد  تکاله  هتبلا 

یم هدرک  هراشا  ، تسا توافتم  نآ  اـب  دـنچ  ره  ، دراد مراـهچ  هتکن  اـب  تهابـش  یتاـهج  زا  هک  مجنپ  هتکن  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  سپس 
( . َقِرَغ َجَجُّللا  َمَحَْتقا  ِنَم  َو  ( ؛» دوش یم  قرغ  ، دنکفیب كانرطخ  ياه  بادرگ  رد  ار  دوخ  سکره  :» دیامرف

رایسب تفص  تعاجش  هتبلا.دش  دهاوخ  قرغ  ماجنارس  دزادنیب ، كانرطخ  روما  رد  ار  شدوخ  هعلاطم  یب  هک  یـسک  هک  نیا  هب  هراشا 
راـک هب  نیا  تسا و  هدرک  فرـص  ، دروم ریغ  رد  ار  تعاجـش  هکارچ  ، تسا يدنـسپان  تشز و  تفـص  رّوـهت  یلو  ؛ تسا يا  هدیدنـسپ 
ادیپ ار  رت  نئمطم  ياه  هار  دـیاب  ، تسین هنالقاع  راک  نیا  ، دـنور یم  شیپ  هلق  يوس  هب  كانرطخ  طاقن  زا  هک  تسا  هیبش  ینادرونهوک 

.دومن دوعص  هلق  هب  قیرط  نآ  زا  درک و 

یم تعاجش  نم  دیوگ  یم  وا  تسا و  نآ  رد  نمهب  طوقس  رطخ  يور  یم  هک  يریـسم  دنیوگ  یم  یـسک  هب  ناتـسمز  ماگنه  ًالثم  ای 
.دنک یم  روبع  هعلاطم  یب  دشاب  نیم  نادیم  دوجو  لامتحا  هک  یطاقن  زا  ای  ،و  مور یم  شیپ  منک و 

نآ تبقاع  رکف  دـنزب و  كانرطخ  ياهراک  هب  تسد  ناسنا  هک  تسا  روصتم  انعم  نیمه  زین  يداصتقا  یـسایس و  ، یعامتجا لئاسم  رد 
.دنک لابند  ار  اهراک  تعاجش  ریبدت و  اب  هک  تسا  یسک  لقاع.دنکن  ار 

: فورعم ثیدح  قبط  زین  یمالسا  هقف  رد 

« ای  » ِرَرَْغلا ِنَع  ُِّیبَّنلا  یَهَن  »

دـشاب هنوگ  نیا  هک  یتالماعم  كانرطخ و  لوهجم و  ياـهراک  ماـجنا  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  ِرَرَْغلا » ِْعَیب  ْنَع  ُِّیبَّنلا  یَهَن 
رات هریت و  رازاب  عضو  ای  مهبم  طیارـش  اـی  نمثم و  اـی  تسا  لوهجم  نمث  اـی  هک  یتـالماعم  رد  هک  یناـسک  دنرایـسب.تسا  هدرک  یهن 

.دندرگ یم  التبم  رقف  هب  ، هداد فک  زا  ار  دوخ  هیامرس  مامت  دنوش و  یم  دراو  تسا 

ًالوْلفَم ُهُْفیَس  َحَبْصَأ  ًادِصَق َو  هُْحمُر  َحَبْصَأ  َماّیْألا  َبَراح  ْنَم  دیوگ : یم  برع  رعاش 

.دوش یم  دنک  وا  ریشمش  دنکش و  یم  شا  هزین  دورب  هعلاطم  یب  ، زور ثداوح  گنج  هب  هک  یسک 

َلِخاَدَم َلَخَد  ْنَم  َو  ( ؛» دش دهاوخ  مهتم  ماجنارس  دراذگب  ماگ  نظءوس  دراوم  رد  سکره  :» دیامرف یم  هیصوت  نیمـشش  رد  ترـضح 
( . َمِهُّتا ِءوُّسلا 

هدـمآرد مدرم  ناـیم  رد  لـثملا  برـض  تروص  هب  هک  تسا  يزیچ  ناـمه  هب  هراـشا  اـج  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  هناـمیکح  راـتفگ 
«. دیزیهرپب تسا  زیخ  تمهت  هک  ییاهاج  زا  ؛ ِمَهُّتلا ِعِضاوَم  ْنِم  اوُقَّتإ  :» تسا

ناراوخ بارـش  سلجم  رد  ًالثم  ؛ دراذـگب ماگ  تسا  زیخ  تمهت  هک  ییاهاج  رد  دـیابن  دـشاب  هزنم  كاـپ و  ردـقره  ناـسنا  کـش  یب 
كاپ و ناسنا  نیقی  هب.دزیرب  یتسود  حرط  هدولآ  ماندـب و  دارفا  اب  اـی  دـهن و  ماـگ  داـسف  زکارم  ماندـب و  ياـه  هلحم  رد  ، دـبای روضح 
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.تسا هتخیر  دوخ  تسد  هب  ار  دوخ  يوربآ  عقاو  رد  ددرگ و  یم  مهتم  دوش  اهراک  هنوگ  نیا  بکترم  هک  یماگنه  زین  راکزیهرپ 

: دیامرف یم  هک  تسا  هدمآ  يرگید  ثیدح  رد  مالسلا  هیلع  ماما  زا  انعم  نیمه  هیبش 

دنک شنزرـس  ار  یناسک  دیابن  دـهد  رارق  تمهت  ضرعم  رد  ار  دوخ  هک  یـسک  َّنَّظلا ؛ ِِهب  َءاسأ  ْنَم  َّنَمُولَیالَف  ِهَمْهُّتِلل  ُهَسْفَن  َضَّرَع  ْنَم  »
 ( ح 11560 «، نظ » هدام ، همکحلا نازیم  «. ) . دننک یم  ادیپ  نظءوس  وا  هب  هک 

: میناوخ یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يرگید  ثیدح  رد  زین 

تـسا نظءوس  بجوم  هک  یعـضاوم  زا  اـُهفِْرعَی ؛ ٍدَـحَأ  ُّلُـک  َْسَیل  ُهَّنِإَـف  ِقیرَّطلا  ِیف  ِمُأ  ِهّ َعَم  ْمُکُدَـحَأ  َّنَفِقَی  ـال  ِْبیَّرلا َو  َعِضاوَم  اوـُقَّتا  »
نز اب  وا  دننک  رکف  اسب  هچ  و   ) تسا يو  ردام  وا  دنناد  یمن  همه  اریز  دتسیان ، هار  طسو  رد  شردام  اب  امـش  زا  سک  چیه  دیزیهرپب و 

 ( ،ح 7 همهتلا عضاوم  نع  زرحتلا  باب  ،ج 75، راونالا راحب  («. ) . دراد هطبار  یمرحمان 

.تسانثتسم دراوم  هنوگ  نیا  هک  تسوا  رسمه  ای  ردام  ای  رهاوخ  ، نز نالف  دهد  یم  ناشن  نئارق  هک  تسه  يدراوم  هتبلا 

: مود شخب 

َلَخَد ُُهْبلَق  َتاَم  ْنَم  ،َو  ُُهْبلَق َتاَم  ُهُعَرَو  َّلَق  ْنَم  ،َو  ُهُعَرَو َّلَق  ُهُؤاَیَح  َّلَق  ْنَم  ،َو  ُهُؤاَـیَح َّلـُق  ُهُؤَطَخ  َُرثَک  ْنَم  ،َو  ُهُؤَطَخ َُرثَک  ُهُمَـالَک  َُرثَک  ْنَم  َو 
ِتْوَْملا ِرْکِذ  ْنِم  َرَثْکَأ  ْنَم  َو.ُدَْـفنَی  َال  ٌلاَم  ُهَعاَنَْقلا  ِِهْنیَِعب َو  ُقَمْحَْألا  َِکلذَـف  ، ِهِسْفَِنل اَهَیِـضَر  َُّمث  ، اَـهَرَْکنَأَف ، ِساَّنلا ِبُویُع  ِیف  َرَظَن  ْنَم  َو.َراَّنلا 

.ِهِینْعَی امَِیف  اَّلِإ  ُهُمَالَک  َّلَق  ِِهلَمَع  ْنِم  ُهَمَالَک  َّنَأ  َِملَع  ْنَم  ،َو  ِریِسَْیلِاب اَْینُّدلا  َنِم  َیِضَر 

یم مک  شئایح  دنک  هابتشا  دایز  هک  سک  نآ  دنک و  یم  هابتشا  دایز  دیوگ  یم  نخس  دایز  هک  سک  نآ  دومرف ): مالـسلا  هیلع  ماما  )
شبلق هک  یـسک  دریم و  یم  شبلق  دـبای  ناصقن  شیاوقت  هک  یـسک  دـبای و  یم  ناصقن  شیاوقت  دوش  مک  شئایح  هک  یـسک  دوش و 
قمحا ، دنادب بوخ  ار  نآ  شیوخ  يارب  یلو  درمش  دب  ار  نآ  درگنب و  مدرم  بویع  هب  هک  یـسک.دوش  یم  خزود  شتآ  لخاد  دریمب 

سک نآ.دوش  یم  یـضار  ایند  زا  یکدنا  هب  دنک  گرم  دای  ناوارف  هک  سک  نآ  ریذپانانف و  تسا  يا  هیامرـس  ، تعانق تسا و  یعقاو 
.تسا طوبرم  وا  هب  هک  اج  نآ  رد  رگم  دیوگ  یم  مک  نخس  دوش  یم  بوسحم  وا  لامعا  ءزج  شراتفگ  دنادب  هک 

اهزردنا همادا 

: دیامرف یم  دنک و  یم  نایب  ار  هدننک  تیبرت  اشگهار و  هتکن  نیمتفه  مالسلا  هیلع  ماما 

؛» دوب دهاوخ  ناوارف  وا  ياطخ  دشاب ) فرحرپ  و   ) دوش رایسب  شنخس  هک  یسک  »

( . ُهُؤَطَخ َُرثَک  ُهُمَالَک  َُرثَک  ْنَم  (َو 

شهابتـشا دـیوگب  نخـس  دـشیدنین و  هک  یـسک  دـنرادن و  یفاک  هشیدـنا  رکفت و  يارب  یلاجم  فرحرپ  دارفا.تسا  نشور  نآ  لیلد 
.دنیوگ یم  هدیزگ  ، دننک یم  رکف  دنیوگ و  یم  مک  هک  یناسک  سکع ، هب.دوب  دهاوخ  ناوارف 
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( . ُهُؤاَیَح َُّلق  ُهُؤَطَخ  َُرثَک  ْنَم  َو  ( ؛» دوش یم  مک  شئایح  دوش  دایز  شیاطخ  هک  یسک  :» دیازفا یم  نآ  لابند  هب  ترضح 

یماگنه اما  ؛ دراد مرـش  اطخ  ای  هانگ  نآ  ماجنا  زا  هدزنرـس  وا  زا  ییاطخ  ای  هدرکن  هانگ  هک  ینامز  ات  ناسنا.تسا  نشور  زین  نآ  لـیلد 
.دزیر یم  ورف  وا  مرش  ، دش رارکت  هک 

راظنا رد  هانگ  نآ  نداد  ماجنا  زا  دنهد و  یم  تسد  زا  ار  مرـش  ایح و  ، هانگ ینوزف  رثارب  راب  دنب و  یب  دارفا  تسا  هدش  تباث  هبرجت  هب 
.دنرادن یکاب  مدرم 

( . ُهُعَرَو َّلَق  ُهُؤاَیَح  َّلَق  ْنَم  َو  ( ؛» دریگ یم  یتساک  شیاوقت  دش  مک  شئایح  هک  یسک  :» دیامرف یم  نآ  لابند  هب 

یم زاب  هانگ  يوس  هب  ناسنا  هار  دورب  نیب  زا  ایح  مرـش و  رگا.تسا  هانگ  ربارب  رد  یمهم  عنام  اـیح  اریز  ، دراد یحـضاو  لـیلد  مه  نیا 
.دنشاب اوقت  اب  دنناوت  یمن  راکهنگ  دارفا  دوش و 

( . ُُهْبلَق َتاَم  ُهُعَرَو  َّلَق  ْنَم  َو  ( ؛» دریم یم  شبلق  دوش  مک  وا  عرو  اوقت و  هک  یسک  :» دیامرف یم  نآ  همادا  رد 

دنکن و تیلوئسم  ساسحا  هک  یبلق.تسا  شیوخ  نادجو  مدرم و  ربارب  رد  ادخ و  هاگشیپ  رد  تیلوئـسم  ساسحا  هب  بلق  تایح  اریز 
.تسا بلق  گرم  ببس  ییاوقت  یب  نیقی  هب  تسا و  هدرم  دهدن  ناشن  اطخ  لباقم  رد  بسانم  لمعلا  سکع 

( . َراَّنلا َلَخَد  ُُهْبلَق  َتاَم  ْنَم  َو  ( ؛» دوش یم  خزود  شتآ  لخاد  دریمب  شبلق  هک  یسک  :» دیامرف یم  نخس  نیا  نایاپ  رد 

.تشاد دنهاوخن  خزود  زج  ییاج  ، تیلوئسم ساسحا  دقاف  اطخرپ و  ، راکهنگ نایاسراپان  اریز 

لولعم تلع و  تروص  هب  هلحرم  راهچ  هجیتن  همدـقم و  نآ  نایم  رد  دراد و  يا  هجیتن  همدـقم و  مالـسلا  هیلع  ماما  راتفگ  نیا  عقاو  رد 
تلع لیبقزا  همه  ددرگ و  یم  هتنم  خزود  هب  هلحرم  راهچ  زا  نتشذگ  زا  سپ  عورـش و  مالک ، ترثک  یفرح و  رپ  زا  ؛ دوش یم  هدومیپ 

.دنرگیدکی لولعم  و 

: میناوخ یم  هدمآ  یفاک  فیرش  باتک  رد  هک  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یثیدح  رد 

ِیف يَداَمَت  ْنِإَو  ُداَوَّسلا  َِکلَذ  َبَهَذ  َباَـت  ْنِإَـف  ُءاَدْوَس  ٌهَتُْکن  ِهَتْکُّنلا  ِیف  َجَرَخ  ًاـْبنَذ  ََبنْذَأ  اَذِإَـف  ُءاَـضَیب  ٌهَتُْکن  ِِهْبلَق  ِیف  اَّلِإ َو  ٍدـْبَع  ْنِم  اَـم  »
َْلب ّالَک  : » َّلَج َّزَع َو  ِهَّللا  ُلْوَق  َوُه  ًادـَبَأ َو  ٍریَخ  َیلِإ  ُُهبِحاَص  ْعِجْری  َْمل  َضایَْبلا  یَّطَغ  اَذِإَف  َضایَْبلا  یِّطَغی  یَّتَح  ُداَوَّسلا  َکـِلَذ  َداَز  ِبُونُّذـلا 

ییانشور و  ) تسا ینشور  هطقن  شبلق  رد  هک  نیا  رگم  تسین  يا  هدنب  چیه  ؛) هیآ 14 ، نیففطم « ) . َنُوبِسْکَی اُوناک  ام  ْمِِهبُوُلق  یلَع  َنار 
دنک هبوت  هاگره.ددرگ  یم  رادـیدپ  یهایـس  هطقن  ، نشور هطقن  نآ  رد  دوش  یم  یهانگ  بکترم  هک  یماگنه  (. اوقت نامیا و  تینارون 

هطقن نآ  هک  یماگنه  دریگب و  ار  نشور  هطقن  نآ  مامت  ات  دبای  یم  ینوزف  یهایس  دهدب  همادا  رگا  دوش و  یم  فرطرب  هایس  هطقن  نآ 
دیجم نآرق  رد  لاعتم  يادخ  هک  تسا  نامه  نیا  ددرگ و  یمن  زاب  ریخ  يوس  هب  زگره  بلق  نآ  بحاص  دورب  نیب  زا  یلک  هب  نشور 

! تسا هتـسشن  ناشیاه  لد  رب  يراگنز  نوچ  ناشلامعا  هکلب  ، دـنرادنپ یم  ناقفانم ) نارفاـک و  هورگ   ) اـه نآ  هک  تسین  نینچ  : هدومرف
،ج 2،ص 273،ح 20) یفاک («. ) . دننک یمن  كرد  ار  قح  ور  نیازا  )
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یمالسا تایاور  رد  هک  دیوگن  نخس  ترورض  دراوم  رد  زج  ناسنا  هک  نیا  تسا و  توکس  ، مالک ترثک  ییوگرپ و  لباقم  هطقن  رد 
: میناوخ یم  مکحلا  ررغ  رد  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  ماما  زا  یثیدح  رد.تسا  هدش  نآ  زا  یناوارف  حدم 

زا تمالـس  ، توکـس رد  ، دـشاب تغالب  ییابیز  ، نتفگ نخـس  رد  رگا  ِراثِْعلا ؛ َنِم  ُهَمالَّسلا  ِتْمُّصلا  یِفَف  ُهَغـالَْبلا  ِمـالَْکلا  ِیف  َناـک  ْنإ  »
 ( ،ص 216،ح 4264 مکحلا ررغ  «. ). تساه شزغل 

: دومرف هک  دنک  یم  لقن  نینچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  يرگید  ثیدح  رد 

«.) تسا لهاج  يارب  یـششوپ  لـقاع و  دارفا  تنیز  تسا و  یگرزب  جـنگ  توکـس  ِلِـهاَْجلا ؛ ُْرتِس  ِمِیلَْحلا َو  ُنیَز  ٌِرفاَو َو  ٌْزنَک  ُتْمَّصلا  »
.( ،ج 68،ص 294 راونالا راحب  .

یهنلا » ناونع تحت  همکحلا  نازیم  رد  هک  یباب  رد  هلمج  زا  ؛ تسا هدش  لقن  یناوارف  تایاور  زین  مالک  ترثک  ییوگرپ و  شهوکن  رد 
: میناوخ یم  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  زا  هدمآ  « مالکلا هرثک  نع 

«. ) دوش یم  انیب  دـنک  رکفت  توکـس و )  ) هک یـسک  دـیوگ و  یم  نایزه  دـشاب  وگرپ  هک  یـسک  َرَْـصبأ ؛ َرَّکَفَت  ْنَم  َرَجْهأ َو  َرَثْکأ  ْنَم  »
 ( مالسلا امهیلع  نسح  ماما  شدنزرف  هب  نانمؤمریما  تیصو  همان 31، ، هغالبلا جهن  .

یم هـتکن  نیمتـشه  رد  دـنک و  یم  هراـشا  یمالـسا  قـالخا  زا  یمهم  لـئاسم  هـب  دوـخ  مـالک  هـمادا  رد  مالــسلا  هـیلع  ماـما  هاـگ  نآ 
َرَظَن ْنَم  َو  ( ؛» تسا یعقاو  قمحا  ، دنادب بوخ  ار  نآ  شیوخ  يارب  یلو  درمـش  دـب  ار  نآ  درگنب و  مدرم  بویع  هب  هک  یـسک  :» دـیازفا

( . ِِهْنیَِعب ُقَمْحَْألا  َِکلذَف  ، ِهِسْفَِنل اَهَیِضَر  َُّمث  ، اَهَرَْکنَأَف ، ِساَّنلا ِبُویُع  ِیف 

نآ زا  رفنت  شموـهفم  هک  دریگ  یم  بیع  نارگید  رب  ار  ییاـهراک  وـس  کـی  زا  اریز  ، تـسا نـشور  وا  ندوـب  یعقاو  قـمحا  رب  لـیلد 
ود دحاو  ِنآ  رد  ینعی  ؛ تسا نآ  هب  يدنم  هقالع  شموهفم  هک  تسوا  یگدنز  همانرب  ءزج  اهراک  نامه  رگید  ییوس  زا  تساهراک و 

راظتنا ناقمحا  زا  زج  راک  نیا  ،و  زیچ نامه  نتـسناد  دب  يزیچ و  نتـسناد  بوخ  : تسا هدرک  عمج  دوخ  رکف  نورد  رد  ار  داضتم  زیچ 
.دور یمن 

شلام رگا  یلو  ؛ دنرادنپ یم  یبوخ  راک  ار  نآ  دنرب و  یم  ار  مدرم  لام  ؛ دـنراتفرگ اهداضت  هنوگ  نیا  هب  هک  یناسک  دنتـسین  مک  هتبلا 
شدوخ درمش و  یم  ناملسمان  ، ناعونمه لاوما  بصغ  لیلد  هب  ار  نارگید.تسین  یناملـسم  نیا  هک  دروآ  یمرب  دایرف  داد و  دنربب  ار 

.دنا یعقاو  ناقمحا  هرمز  رد  مالسلا  هیلع  ماما  هدومرف  قبط  یگمه  هک  نآ  لاثما  و  ناملسم ! لاح  نیع  رد  تسا و  بصاغ  زین 

شراتفر راکفا و  نایم  رد  يداضت  هنوگ  چـیه  هک  تسا  یـسک  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤمریما  بتکم  رد  یعقاو  لـقاع  ، ساـسا نیا  رب 
هلمج زا  همه  يارب  درمـش  یم  بوخ  ار  هچنآ  دنادب و  دـب  شدوخ  يارب  یتح  همه  يارب  دـناد  یم  دـب  ار  هچنآ  ؛ دـشاب هتـشادن  دوجو 

.درمشب بوخ  شدوخ 

.دومرف نایب  دنتسه  لمع  هدیقع و  رد  داضت  راتفرگ  هک  ار  یناسک  زا  یناوارف  دراوم  تمکح 126  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
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.دنا هدیرفآ  یبئاصم  دوخ  تلم  يارب  دنا و  هدش  اهداضت  هنوگ  نیا  راتفرگ  هک  ینامکاح  دنتسین  مک  زین  خیراوت  رد 

یماگنه اما  ؛ درک یم  تمالم  ریبز  نبا  يارجام  رد  هبعک  ندرک  ناریو  لیلد  هب  ار  دیزی  هک  تسا  هدمآ  ناورم  کلملا  دبع  تالاح  رد 
هلمح وا  هب  ات  داتـسرف  ار  یفقث  فسوی  نب  جاـجح  ، دـید زاـجح  هقطنم  رد  دوخ  محازم  ار  ریبز  نبا  دیـسر و  تموکح  هب  شدوخ  هک 

یم يو  ، دـش لسوتم  یکحـضم  هناهب  هب  دـننک و  ناریو  شرـس  رب  ار  ادـخ  هناـخ  داد  روتـسد  کـلملا  دـبع.درب  هاـنپ  هبعک  هب  وا.دـنک 
،ج هیقفلا هرـضحی  ـال  نم   ) . .تسا هدوـب  ریبز  نب  هّللا  دـبع  ندـیبوک  مه  رَد  مفدـه  هکلب  ، هدوـبن هبعک  ندرک  ناریو  نم  فدـه  : تفگ

.دیمان خیرات  ناقمحا  دیاب  ار  دارفا  هنوگ  نیا  يرآ  2،ص 248 ) 

( . ُدَْفنَی َال  ٌلاَم  ُهَعاَنَْقلا  َو  ( ؛» ریذپانانف تسا  يا  هیامرس  تعانق  :» دیامرف یم  هتکن  نیمهن  رد  سپس 

هللا همحر  یـضر  دّیـس  هک  تسا  نیا  لیلد  هب  رارکت  نیا  دیاش  تسا و  هدـمآ  نینچمه 475  هرامـش 57 و  تمکح  رد  ًانیع  هلمج  نیا 
.دوش وحم  شا  هظفاح  زا  هتشذگ  ياه  شخب  هدش  ثعاب  هک  هتشاگن  يدایز  ینامز  هلصاف  اب  ار  هغالبلا  جهن  زا  ییاه  شخب 

هک دوش  یم  ببس  ، یگدنز تایرورـض  لقادح  هب  ندوب  یـضار  يانعم  هب  تعانق  ، میا هتفگ  مه  قباس  رد  هک  هنوگ  نامه  ، يور ره  هب 
لاوما ردق  ره  صیرح  دارفا  هک  یلاح  رد  تسین  یلکشم  راک  هداس  یگدنز  ندرک  هرادا.دشاب  هتـشاد  يا  هداس  رایـسب  یگدنز  ناسنا 
تعانق صخـش  هک  یلاح  رد  دنتـسه  جـنر  رد  هراومه  بیترت  نیا  هب  ددرگ و  یم  رتدـنت  ناشـصرح  شتآ  ، دوش رتشیب  ناـشتاناکما  و 

.دراد يا  هدوسآ  مارآ و  یگدنز  هشیپ 

: میناوخ یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  یثیدح  رد 

،ج 3،ص لاّمعلا زنک  «. ). دنناراکعمط اه  نآ  نیرتدب  ناگـشیپ و  تعانق  نم  تما  دارفا  نیرتهب  ُعِماَّطلا ؛ ُمُهُرارِـش  ُِعناْقلا َو  ِیتَّمُأ  ُرایِخ  »
 ( 391،ح 7095

ای رقاب  ماما  زا  یثیدح  رد  هلمج  زا  ؛ دوش یمن  لصاح  تعانق  نودب  يزاین  یب  هک  دوش  یم  هدافتـسا  یمالـسا  تایاور  زا  نیا  رب  نوزفا 
: تسا هدش  لقن  مالسلا  امهیلع  قداص  ماما 

«. ) تسا مدرم  نیرت  ینغ  ، تسا هداد  يزور  وا  هب  ادـخ  هچنآ  هب  دـشاب  عناـق  هک  یـسک  ِساَّنلا ؛ یَنْغَأ  ْنِم  َوُـهَف  ُهَّللا  ُهَقَزَر  اَِـمب  َعـِنَق  ْنَم  »
 ( ،ج 2،ص 139،ح 9 یفاک .

نیا تلیـضف  تیمها و  رد  يرایـسب  ثیداحا  نآ  رد  هدروآ و  یفاـک  مود  دـلج  رد  « هعاـنقلا باـب  » ناونع تحت  یباـب  هللا  همحر  ینیلک 
.تسا هدرک  رکذ  تفص 

ْنَم َو  ( ؛» دوش یم  یضار  ایند  زا  یکدنا  هب  دنک  گرم  دای  ناوارف  هک  سک  نآ  :» دیامرف یم  هتکن  نیمهد  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  سپس 
( . ِریِسَْیلِاب اَْینُّدلا  َنِم  َیِضَر  ِتْوَْملا  ِرْکِذ  ْنِم  َرَثْکَأ 

دنک و یم  هبلغ  وا  رب  صرح  دـنادب  دـیواج  ار  یگدـنز  ، رادـنپ لایخ و  ملاع  رد  دـنک و  شومارف  ار  گرم  هک  سک  نآ  تسا  نشور 
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وا يارب  ناهج  نیا  زا  لیحر  گناب  ادرف  تسا  نکمم  دناد  یم  هک  سک  نآ  اما  ؛ دوب دهاوخن  عناق  نآ  هب  دروآ  تسد  هب  ایند  زا  هچره 
زا دوش و  یم  یضار  دراد  زاین  هک  يرادقم  هب  دنیب  یم  ریذپ  ناکما  هظحل  ره  رد  ار  دوخ  رمع  نایاپ  رگید  ریبعت  هب  ای  دوش و  هداد  رس 

.دنام یم  زاب  عمط  صرح و 

رثؤم یتسرپایند  كرت  رد  هک  يروما  هلمج  زا  هدرک و  رکذ  دهز  ایند و  تمذـم  رد  یباب  یفاک  باتک  مود  دـلج  رد  هللا  همحر  ینیلک 
يارب یثیدح  : درک ضرع  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  نارای  زا  یکی  هک  هدمآ  باب  نآ  مهدزیـس  ثیدح  رد.تسا  گرم  دای  دنک  یم  رکذ 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما.موش  دنم  هرهب  نآ  زا  هک  دینک  نایب  نم 

گرم دای  ناوارف  یناسنا  چیه  هکارچ  ، شاب گرم  دای  هب  دایز  اْینُّدلا ؛ ِیف  َدِهَز  اَّلِإ  ِتْوَْملا  َرْکِذ  ٌناَْسنِإ  ِْرثْکی  َْمل  ُهَّنِإَف  ِتْوَْملا  َرْکِذ  ِْرثْکَأ  »
 ( ،ج 2،ص 131،ح 13 یفاک «. ) . دوش یم  انتعا  یب  ایند  قرب  قرز و  هب  تبسن  هک  نیا  رگم  دنک  یمن 

یم هک  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  تسا  یتیاور  هلمج  زا  ؛ هدروآ هنیمز  نیا  رد  یتایاور  راونالا  راـحب  رد  زین  یـسلجم  همـالع  موحرم 
: دیامرف

،َو يوَْهلا َمـالْعَأ  ُرِـسْکی  ،َو  َْعبَّطلا ُّقِری  ِهَّللا َو  ِدِـعاوَِمب  َْبلَْقلا  يِّوَقی  ،َو  ِهَْلفَْغلا َِتباـنَم  ُعَْـلقی  ِسْفَّنلا َو  ِیف  ِتاوَـهَّشلا  ُتیِمی  ِتْوَْـملا  ُرْکِذ  »
توهـش ، گرم دای  ٍهَنَـس ؛ ِهَدابِع  ْنِم  ٌریَخ  ٍهَعاس  ُرِْکف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِیبَّنلا  َلاق  اـم  ینْعَم  َوُه  ،َو  اْینُّدـلا ُرِّقَحی  ،َو  ِصْرِْحلا َراـن  یِفْطی 

هب ، دشخب یم  ورین  یهلا  ياه  هدعو  هب  ار  بلق  ، دـنک یمرب  لد  زا  ار  تلفغ  ياه  هشیر  دـناریم ، یم  یمدآ  نورد  رد  ار  شکرـس  ياه 
رظن رد  ار  ایند  دزاس و  یم  شوماخ  ار  صرح  شتآ  ، دنکـش یم  مهرَد  ار  یتسرپاوه  ياه  هناشن  ، دهد یم  تفاطل  یمرن و  یمدآ  عبط 
لاس کی  زا  ندرک  رکف  تعاس  کی  : هدومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  ینخـس  ياـنعم  تسا  نیا  ،و  دـنک یم  کـچوک  ناـسنا 

 ( ،ج 6،ص 133،ح 32 راونالا راحب  «. ) . تسا رتهب  تدابع 

یم مک  نخـس  دوش  یم  بوسحم  وا  لامعا  ءزج  شراتفگ  دـنادب  هک  سک  نآ  :» دـیامرف یم  هنامیکح  هتکن  نیرخآ  نیمهدزاـی و  رد 
( . ِهِینْعَی امَِیف  اَّلِإ  ُهُمَالَک  َّلَق  ِِهلَمَع  ْنِم  ُهَمَالَک  َّنَأ  َِملَع  ْنَم  َو  ( ؛» تسا طوبرم  وا  هب  هک  اج  نآ  رد  رگم  دیوگ 

رد دوش  یمن  تبث  ییاج  تساوه و  داب  ، نخـس هک  دنرادنپ  یم  نینچ  دنیوگ و  یم  دـمآ  ناشنابز  رـس  رب  هچره  هک  یناسک  دنرایـسب 
ماجنا نابز  هلیـسو  هب  هریبک  ناهانگ  زا  یمیظع  شخب  میا  هتفگ  اهراب  تسوا و  لامعا  نیرتزاس  تشونرـس  ناسنا  نانخـس  هک  یلاـح 

.تسا نابز  اب  تاعاط  زا  یمیظع  شخب  هک  هنوگ  نامه  ، دوش یم 

دنادب رگا  نیقی  هب  دنادن ؟ شلامعا  ءزج  ار  شنخس  ناسنا  تسا  نکمم  هنوگچ  نیاربانب  ، تساه یتخبدب  اه و  یتخبـشوخ  دیلک  ، نابز
هدامآ بقارم و  يا  هتـشرف  ، مد نامه  هک  نیا  رگم  دروآ  یمن  نابز  رب  ار  ینخـس  چیه  ناسنا  ؛ » ٌدِیتَع ٌبِیقَر  ِْهیَدـَل  ّالِإ  ٍلْوَق  ْنِم  ُظِْفلَی  ام  »

تسا و طوـبرم  وا  هـب  هـچنآ  زج  دـنک و  یم  تـقد  دوـخ  نانخـس  رد  هیآ 18 )  ق، !« ) . تـسا نآ ) طبـض  و   ) تیرومأـم ماـجنا  يارب 
.تفگ دهاوخن  نخس  دنک  یم  باجیا  يو  تحلصم 

.تسا هدش  لقن  مالسلا  مهیلع  ناموصعم  زا  یناوارف  تایاور  هعلاطم  نودب  نانخس  اه و  ییوگ  هدوهیب  نابز و  تارطخ  هرابرد 
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! لماک يا  هخسن 

ریس و هب  طوبرم  لماک  يا  هخـسن  ، هدرک هراشا  مهم  روتـسد  هدزای  هب  هک  زیمآ  تمکح  تاملک  زا  هعومجم  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
.تسا هدومرف  هئارا  ترخآ  ایند و  باذع  زا  تاجن  ادخ و  برق  هب  ندیسر  قح و  هار  رد  كولس 

كرت نتشیوخ و  بویع  رد  تقد  ، سکع هب  نارگید و  بویع  هب  نتخادرپن  : تسا يزاسدوخ  سوفن و  تیبرت  هب  طوبرم  نآ  زا  یشخب 
کمک ریـسم  نیا  رد  ار  قح  هار  ناکلاس  هک  تسا  يروما  زا  همه  ، نابز تارطخ  هب  هجوت  تسا و  بلق  تایح  هیاـم  هک  مـالک  لوضف 

.دیامن یم  لصاو  دوخ  سدقم  فادها  هب  دنک و  یم 

ندوـب و گرم  داـی  هب  یتـسرپ و  لـمجت  كرت  ندرک و  هشیپ  تعاـنق  : تساـیند تاـیح  رد  شمارآ  لیـصحت  هب  طوـبرم  رگید  شخب 
زا ار  وا  دـیاشگ و  یم  ناسنا  يور  هب  ار  شمارآ  ياهرد  هک  تسا  يروما  زا  همه  ، ایند بهاوم  زا  ترورـض  رادـقم  هب  ندـش  یـضار 

.دنک یم  ظفح  تسا  بارطضا  یناشیرپ و  هیام  هک  يروما  رد  ندش  رو  هطوغ 

زا زیهرپ  ، نآ ءوس  بقاوع  هب  هجوت  متـس و  ملظ و  كرت  ؛ تسا مدرم  اب  حیحـص  یگدنز  یعامتجا و  لئاسم  اب  طابترا  رد  رگید  شخب 
یم حالـصا  مدرم  اب  ار  ناـسنا  هطبار  هک  تسا  يروما  زا  همه  ، مشچ کـی  اـب  نتـشیوخ  مدرم و  عضو  هب  ندرک  هاـگن  تمهت و  دراوم 

.دنک

يرگید زیچ  هب  زاـین  قح  هار  ندـییوپ  كولـس و  ریـس و  قیرط  رد  ددـنب  راـک  هب  ار  نآ  سکره  هک  تسا  یعماـج  هخـسن  عومجم  رد 
دراد ربرد  یناوارف  تارطخ  هک  دـنتفیب  ناـفرع  داتـسا  دـشرم و  خیـش و  ریپ و  لاـبند  هب  هک  نیا  ياـج  هب  دارفا  تسا  بوخ  هچ.درادـن 

.دنیوجب نآ  رد  دنیوج  یم  ار  هچنآ  دنهاوخب و  نآ  زا  دنهاوخ  یم  ار  هچنآ  دنهد و  رارق  دوخ  نیعلا  بصن  ار  نئمطم  همانرب  نیمه 

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said: “One who sees his own shortcomings abstains from
looking into other's shortcomings. Whoever feels happy with the livelihood with which
Allāh provides him does not grieve over what he misses. Whoever draws out the
sword of rebellion gets killed by it. Whoever strives without means perishes. Whoever

delves into the depths gets drowned. Whoever visits places of ill-repute receives
.blame

Whoever speaks more commits more errors. Whoever commits more errors“
becomes shameless. Whoever is shameless will have less fear of Allāh. Anyone who
decreases his fear of Allāh causes his heart to die. One whose heart dies enters the
Fire. Whoever observes the shortcomings of others and disapproves of them, then he
accepts them for himself, is definitely a fool. Contentment is a capital that does not
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dwindle. Whoever remembers death much is satisfied with small favors in this world.
Whoever knows that his speech is also part of his action speaks less except where he

." has some purpose

راکمتس نادرم  یسانشناور  : 350 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

َهَمَلّظلا َموَقلا  ُرِهاَُظی  ِهَبَلَغلِاب َو  ُهَنوُد  نَم  ِهَیِصعَملِاب َو  ُهَقوَف  نَم  ُِملظَی  ٍتاَماَلَع  ُثاََلث  ِلاَجّرلا  َنِم  ِِملاّظِلل  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

اور متـس  دوخ  قوف  ام  هب  یـشکرس  اب  تسا : ناشن  هس  ار  راکمتـس  مدرم  دومرف : وا ، رب  ادـخ  دورد  و  یقـالخا ) یعاـمتجا ، یـسایس ، )
 . دهد یم  يرای  ار  ناراکمتس  و  دنک ، یم  متس  یگریچ  روز و  اب  دوخ  ناتسدریز  هب  و  دراد ،

يدیهش

و یناسر ، رازآ  یگریچ و  هب  تسوا  زا  رتورف  هک  نآ  رب  و  ینامرفان ، هب  دنک  متـس  تسوا  زا  رترب  هکنآ  رب  تسا : ناشن  هس  ار  راکمتس 
.ینابیتشپ دنک و  يرای  ار  ناراکمتس 

یلیبدرا

ریز هک  یسک  رب  قوسف و  تیصعم و  ببسب  تسوا  يالاب  هک  یـسک  رب  دنکیم  متـس  تستمالع  هس  نادرم  زا  ار  راکمتـس  رم  دومرف  و 
قوقع لها  دنملظ و  لها  هک  ار  یهورگ  دنکیم  یتشپ  مه  یگبلغب و  تسوا  تسد 

یتیآ

زا رتورف  هکنآ  رب  دـنک و  یم  متـس  تیـصعم  هب  تسوا  زا  رتارف  هک  یـسک  رب  تسا : ناـشن  هس  ار  راکمتـس  مالـسلا :) هـیلع   ) دوـمرف و 
.تسا نابیتشپ  رای و  يرگمتس  رد  ار  ناراکمتس  دبای و  یم  هبلغ  تسوا ،

نایراصنا

،و دـنک یم  متـس  هبلغ  رهق و  اـب  شتـسد  ریز  هب  ،و  یچیپرـس اـب  شقوف  اـم  هب  تسا : هناـشن  هس  ار  راکمتـس  درم  : دومرف ترـضح  نآ  و 
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 . دیامن یم  ینابیتشپ  ار  نارگمتس 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

مثیم نبا 

روز اب  تسا ، ناشتسدریز  هک  یـسک  هب  دننک ، یم  متـس  ینامرفان  اب  تسا  ناشقوفام  هک  یـسک  هب  دنراد : تمالع  هس  رگمتـس  مدرم  )
دروم تسا ، یهلا  هنالداع  دودح  زا  زواجت  ادخ و  ینامرفان  تسدالاب ، هب  متس  اما  دننک .) یم  کمک  نارگمتس  هب  و  دنزرو ، یم  متس 

.تسا مود  لوا و  دروم  ود  دمایپ  یمود  لوا و  دروم  همزال ي  مود 

دیدحلا یبا 

 . َهَمَلَّظلا َمْوَْقلا  ُرِهاَُظی  ِهَبَلَْغلِاب َو  ُهَنوُد  ْنَم  ِهَیِصْعَْملِاب َو  ُهَقْوَف  ْنَم  ُِملْظَی  ٍتاَمَالَع  ُثَالَث  ِلاَجِّرلا  َنِم  ِِملاَّظِلل  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

تبجو دق  نوکی  نأ  امإ  ملاظ  وهف  ثالثلا  هذه  يدـحإ  هیف  تدـجو  نم  لک  نأ  امهدـحأ  نیهجو  یلع  مالکلا  اذـه  رـسفی  نأ  نکمی 
کلذـل ینعملا و  اذـه  وه  هغللا  لصأ  یف  ملظلا  هعـضوم و  ریغ  یف  هعـضو  دـق  هنأل  هل  ملاظ  هنایـصعب  وهف  هاصعف  هقوف  نم  هعاـط  هیلع 

نم کلذـکف  هدـبز  جرخی  مل  بری و  مل  اذإ  هعـضوم  ریغ  یف  ناک  هنم  برـشلا  نأل  اـمولظم  بورلا  غلبی  نأ  لـبق  برـشی  نبللا  اومس 
.هملظلا رهاظ  دق  نوکی  نأ  امإ  هبلغ و  هنود و  نم  رهق  دق  نوکی  نأ  امإ  هعطی و  مل  ذإ  هماقم  نع  هحزحز  دقف  هقوف  نم  یصع 

رهظألا وه  اذه  هیف و  ثالثلا  تامالعلا  هذه  عامتجا  نم  دب  الف  ملاظ  لک  نأ  یناثلا  هجولا  و 

یناشاک

تسا نامدرم  هلمج  زا  هک  ار  راکمتس  رم  مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  دومرف  و  تامالع ) ثالث  لاجرلا  نم  ملاظلل  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
تسا و وا  قلاخ  هک  ینعی  هبترم  يور  زا  تسا  وا  يالاب  رب  هک  ار  یـسک  دـنک  یم  متـس  هیـصعملاب ) هقوف  نم  ملظی   ) تسا تمالع  هس 

یتشپ مه  و  هملظلا ) موقلا  رهاظی  و   ) هبلغ هب  تسا  وا  تسدریز  هک  یسکرب  و  هبلغلاب ) هنود  نم  و   ) قوسف تیصعم و  ببـس  هب  وا  ماما 
.قوقع لها  دنملظ و  لها  هک  ار  یهورگ  دننک  یم 

یلمآ

ینیوزق

یتشپ مه  ندومن و  هبلغب  دوخ  زا  رتورف  رب  و  ندرک ، ینامرفانب  دوخ  زا  رترب  رب  دـنک  ملظ  تسا : تمالع  هس  ار  ناـمدرم  ملاـظ  دومرف :
.نافیعض رب  ناشیا  اب  ددرگ  ددم  ار و  ناملاظ  موق  دنک 
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یجیهال

ینعی و .هملظلا » موقلا  رهاظی  هبلغلاب و  هنود  نم  هیـصعملاب و  هقوف  نم  ملظی  تامالع : ثالث  لاجرلا  نم  ملاـظلل  : » مالـسلا هیلع  لاـق  و 
هب دنک  متس  ینامرفان و  هب  دوخ  هعاطا ي  بجاو  رتالاب  هب  دنک  متس  تسا : هناشن  هس  ار  نادرم  زا  راکمتـس  رم  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ 

.ار ناراکمتس  تعامج  دنک  تناعا  ندرک و  بضغ  هب  دوخ  رت  تسپ 

ییوخ

رابتعاب .عورـشم 2 - لمع  لدـعلا  و  عورـشم ، ریغ  لمع  ملظلاف  لـمعلا ، راـبتعاب  - 1 نارابتعا : اـمهل  و  لدـعلا ، فـالخ  ملظلا  ینعملا :
هلادعلا هکلمل  لعج  دق  و  نایـصعلا ، زواجتلا و  هکلم  ملظلا  سفنلاب و  همئاق  یـصاعملا  نع  بانتجالا  هکلم  هلادـعلاف  هیناسفنلا ، هکلملا 

هذه بحاص  همالک  یف  ملاظلاب  دوصقملاف  ملظلا ، هکلمل  هراما  ثالثلا  هذـه  مالـسلا ) هیلع   ) لعج و  رهاظلا ، نسح  یه  هرهاظ و  هراما 
.اهنیعب یه  اـهنال  اهـسفنل  همـالع  اـهنوکل  ینعم  ـال  یلمع و  ملظ  تاـمالعلا  هذـه  لـکفالا  و  هلادـعلا ، هکلمل  هداـضملا  هلیذرلا  هکلملا 

تسد ریز  هکیسک  هب  و  دنک ، متـس  ینامرفان  هب  تسا  وا  هدنامرف  وا و  زا  رترب  هک  یـسکب  تسا : هناشن  هس  ملاظ  يارب  دومرف : همجرتلا :
.دشاب راکددم  رای و  راکتس  مدرم  اب  و  دنک ، متس  اوران  طلستب  تسا  وا 

يرتشوش

هسفن لجرلا  ملظ  وه  رفغی و  ملظ  و  كرشلا ، وه  رفغی و  ملظ ال  هثالث : ملظلا  مالسلا : هیلع  رفعج  یبا  نع  و  لوقا : مالـسلا : هیلع  لاق  و 
مالـسلا هیلع  قداصلا  نع  یفاکلا )  ) یف هملظلا  موقلا  رهاظی  .دابعلا و  نیب  هنیادـملا  وه  هعدـی و  ملظ ال  و  یلاعت ، هللا  نیب  هنیب و  اـم  یف 

هاور .مهتثالث و  ءاکرـش  هب  یـضارلا  هل و  نیعملا  ملظلاب و  لماعلا  مالـسلا : هیلع  هنع  .هملظی و  نم  هیلع  هللا  طلـس  ملظب  املاظ  ناعا  نم 
.مالسلا هیلع  نینموملاریما  نع  لاصخلا 

هینغم

یلع ملاظلا  هملک  قالطا  حص  انه  نم  و  بلسلا ، برضلاب و  صتخی  و ال  ایونعم ، وا  ناک  ایدام  هعـضوم  ریغ  یف  یـشلا ء  عضو  ملظلا :
فیعض یلع  اسق  وا  امرتحم ، رقح  وا  ملع ، ریغب  العف  وا  الوق  قولخملا  یلا  بسن  وا  قلاخلا ، یصع  نمف  يرتفا ، يدتعا و  فلاخ و  نم 

، هقوف نم  رقتحیف  رتهتـسملا  ملاظلا  اما  ریخلا ، یلع  هریظن  عم  نواعتی  و  هنود ، نم  محری  و  هقوف ، نم  مرتحی  مزتلملا  لداعلا  و  ملاظ ، وهف 
.ناودعلا مثالا و  وه  و  نینثالا ، نیب  كرتشملا  مساقلل  هتلکاش  یلع  ملاظ  عم  نواعتی  هنکل  ..هنود و  نم  یلع  وسقی  و 

هدبع

رهقلا و هبلغلا  قحلا و  یلع  ناودع  هنال  ملظ  کلذ  هتطلسل و  هضفر  هیلع و  هجورخ  وا  هیهاون  هرماوا و  هیصعم  هیـصعملاب : هقوف  نم  … 
ملاظ عمج  هملظلا  نواعی و  يا  رهاظی 

يرفعج

مالسالا ضیف 
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یسک هب  دنک  یم  متس  ینامرفان  هانگ و  اب  لوا :)  ) تسا هناشن  هس  ار  درم  زا  رگمتس  تسا : هدومرف  رگمتس ) هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
ناراکمتس هورگ  موس )  ) و تسا ، وا  تسدریز  هک  یسک  هب  دیامن  یم  متـس  يرترب  روز و  اب  مود )  ) و تسا ، وا  زا  رترب  هک  دنوادخ ) )

.دنک یم  کمک  لام ) فرص  رادرک و  راتفگ و  اب   ) ار

ینامز

هب تبـسن  دربن ، نامرف  دوخ  قوفاـم  زا  تسا : رگمتـس  متح  روطب  تسا  تمـالع  هس  ياراد  هک  یـسک  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما هدومرف  هب 
دیامن يور  هدایز  ناتـسدریز  هب  تبـسن  ای  دـنک  تیامح  نارگمتـس  زا  هاگره  اـما  دـشاب  نارگمتـس  رواـی  دـیوج و  يرترب  ناتـسدریز 

هتفرگ رظن  رد  يو  يارب  بقاوع  همه  نآ  هک  دـشاب  اراد  ار  تمـالع  هس  ره  هک  هدـش  هنومن  ملظ  رد  یتقو  هکلب  تسین  لـماک  رگمتس 
ملظ اهنت  هن  دشاب  شنتخاس  رادیب  يارب  هک  یتفلاخم  مه  نآ  دنک  تفلاخم  دوخ  قوفام  هب  تبسن  هک  یـسک  بیترت  نیدب  .تسا  هدش 

.تسا رکنم  زا  یهن  ياه  هنومن  زا  هکلب  تسین 

يزاریش دمحم  دیس 

الف هیـصعملاب )  ) هتعاطا بجت  نمم  هقوف ) نم  ملظی   ) ملاظ هنا  اـهب  فرعی  تاـمالع ) ثـالث  لاـجرلا  نم  ملاـظلل  : ) مالـسلا هیلع  لاـق  و 
اریهظ نوکی  يا  ملاـظ ، عمج  هملظلا ) موقلا  رهاـظی  و   ) قح ـالب  هیلع  طلـستی  هرهقی و  يا  هبلغلاـب ) هنود  نم  و   ) هیهاون هرماوا و  عـیطعی 

.ملظلا یف  مهلا 

يوسوم

هعاطلا قح  هل  نم  هملظب  فرعی  ملاظلا  فرعی  تامالع  هثالث  يدـحاب  حرـشلا : .ملاظ  عمج  هملظلا : .نواعی  رهاظی : .رهقلا  هبلغلا : هغللا :
هیلع يدتعی  هقح و  هبلسی  هملظی و  ناب  هدی  تحت  نم  هنود و  نم  ملظی  هرمال و  هتفلاخمب  هیصعملا هللا  بکتری  هناف  هقوف  وه  نم  هیلع و 

 … مهئادتعا مهملظ و  یف  مهل  اریصن  نوکی  نیملاظلا و  نواعی  هنا  هثلاثلا  و 

یناقلاط

یم متـس  یگریچ  هب  تسوا  زا  رتورف  هکنآ  رب  دنک و  یم  متـس  ینامرفان  هب  تسوا  زا  رترب  هکنآ  رب  تسا ، هناشن  هس  ار  رگمتـس  مدرم  »
« .دهد ینابیتشپ  يرای و  ار  نارگمتس  دنک و 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

.َهَمَلَّظلا َمْوَْقلا  ُرِهاَُظی  ِهَبَلَْغلِاب َو  ُهَنوُد  ْنَم  ،َو  ِهَیِصْعَْملِاب ُهَقْوَف  ْنَم  ُِملْظَی  : ٍتاَمَالَع ُثَالَث  ِلاَجِّرلا  َنِم  ِِملاَّظِلل 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 
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یم اور  متس  شیوخ  ناتـسدریز  هب  ، هبلغ رهق و  اب  دننک و  یم  متـس  ینامرفان  قیرط  زا  دوخ  قوف  ام  هب  : دنراد هناشن  هس  رگمتـس  نادرم 
نیا هللا  همحر  یـضر  دّیـس  : دیوگ یم  رداصم  باتک  رد  هللا  همحر  بیطخ  هنامیکح : راتفگ  دنـس   ) . .دنناملاظ هورگ  نابیتشپ  دنراد و 
مالک سپـس.تسا  هدـیزگرب  هدرک  لقن  هثالثلا  باب  رد  رهاوجلا  ندـعم  رد  یکجارک  حـتفلاوبا  هک  یتیاور  زا  ار  زیمآ  تمکح  مالک 

لامعا نامیااب و  صاخـشا  يارب  يا  هناـگ  هس  ياـه  هناـشن  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  هدروآ  اـج  نیا  رد  طوسبم  تروص  هب  ار  یکجارک 
رد ینارح  هبعش  نبا  موحرم  ، نیا رب  نوزفا  ،ج 4،ص 262 .) هغالبلا جـهن  رداصم  ) .تسا هدومرف  نایب  ملاظ  راک و  ایر  قفانم و  کین و 

،ص لوقعلا فحت  ) .تسا هدروآ  توافت  يردـق  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  ار  زیمآ  تمکح  مالک  نیا  زین  لوقعلا  فحت 
(( 10

ملاظ ياه  هناشن 

یـسک اهنت  ، ملاظ هک  دهد  یم  ناشن  دزاس و  یم  نشور  ار  نارگمتـس  ناملاظ و  ياه  هناشن  هنامیکح  راتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
مالـسلا هیلع  ماما  ار  نآ  هناشن  هس  هک  دراد  یعیـسو  يانعم  ملاظ  هکلب  ، دـهد رارق  راشف  رد  ار  اه  نآ  دربب و  ار  نارگید  قح  هک  تسین 

هـس نیا  زا  کی  ره  یلو  ؛ دـنراد رارق  متـس  ملظ و  يالاب  هلحرم  رد  دـشاب  اه  نآ  رد  هناشن  هس  ره  هک  یناسک  هتبلا.تسا  هدومرف  ناـیب 
.دشاب ندوب  ملاظ  رب  لیلد  دناوت  یم  ییاهنت  هب  زین  هناشن 

ِلاَجِّرلا َنِم  ِِملاَّظِلل  ( ؛» دنک یم  متـس  ینامرفان  قیرط  زا  دوخ  قوف  ام  هب  هک ) نیا  لوا  هناشن   ) دراد هناشن  هس  ملاظ  :» دـیامرف یم  تسخن 
( . ِهَیِصْعَْملِاب ُهَقْوَف  ْنَم  ُِملْظَی  : ٍتاَمَالَع ُثَالَث 

تسرد ار  نآ  هاگره  یلو  ؛ دنناد یم  نامرفان  یـصاع و  ار  وا  هکلب  ، دنرب یمن  راک  هب  یـصخش  نینچ  يارب  ار  ملاظ  فصو  مدرم  ًابلاغ 
لحم ریغ  رد  هک  يزیچره  دراد و  یعیسو  يانعم  ملظ  هک  تهج  نیا  زا  اهنت  هن.تسا  ملظ  یتلـصخ  نینچ  نتـشاد  مینیب  یم  میفاکـشب 

یم مهرَد  ار  وا  تهبا  اریز  ، تسا قوف  اـم  صخـش  رب  متـس  ملظ و  ًاـعقاو  هک  ور  نیازا  هکلب  ، دوش یم  بوسحم  ملظ  یعون  دـنهد  رارق 
هک رتدب  نیا  زا  یمتـس  ملظ و  هچ  دـنک و  یم  دراو  همطل  وا  یهدـنامرف  تیریدـم و  هب  دزاس و  یم  روسج  وا  هب  ار  نارگید  دـنکش و 

.دنک جلف  ای  فیعضت  دوخ  راک  رد  ار  يربدم  ریدم و  ناسنا 

( . ِهَبَلَْغلِاب ُهَنوُد  ْنَم  َو  ( ؛» دنک یم  متس  شیوخ  ناتسدریز  هب  ، هبلغ رهق و  اب  :» دیامرف یم  ، ملاظ هناشن  نیمود  نایب  رد  هاگ  نآ 

رد ، درمشن مرتحم  ار  اه  نآ  قوقح  ، دنکن تیاعر  ار  تلادع  نیزاوم  شناتسدریز  هرابرد  ناسنا  هک  تسا  نیمه  متـس  نشور  قادصم 
رد ، دـنک شومارف  ار  اه  نآ  تمدـخ  قباوس  ، دـهاوخب راک  اـه  نآ  زا  دـنراد  ناوت  رد  هچنآ  زا  شیب  دوش ، لـئاق  ضیعبت  اـه  نآ  ناـیم 

.دنکن يدای  اه  نآ  زا  ناشتافو  زا  دعب  یتح  ای  دشابن و  اه  نآ  رکف  هب  تالکشم 

.دشاب يا  هناشن  دناوت  یم  مادکره  تسا و  ناتسدریز  هب  تبسن  متس  يارب  ییاه  قادصم  اه  نیا  همه 

( . َهَمَلَّظلا َمْوَْقلا  ُرِهاَُظی  َو  ( ؛» دنک یم  ینابیتشپ  ار  نارگمتس  تیعمج  و  :» دیامرف یم  هناشن  نیموس  رد  ترضح 

زا یکی  هملظ  تنواـعم  لـیلد  نیمه  هب  دوش و  یم  بوسحم  ملظ  یعوـن  دـشاب  هک  هلحرم  ره  رد  نارگمتـس  ناـملاظ و  اـب  يراـکمه 
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: میناوخ یم  یتیاور  رد  یتح  تسا و  هدش  هدرمش  مالسا  رد  گرزب  ناهانگ 

َنوُعِمَتْجیَف َلاَق  ًهاَوَد  ْمَُهل  َقال  ًامَلَق َو  ْمَُهل  يََرب  ْنَم  یَّتَح  ِهَمَلَّظلا  ُهاَبْـشَأ  ِهَمَلَّظلا َو  ُناَوْعَأ  ُهَمَلَّظلا َو  َنیَأ  ٍداَنُم  يَداَن  ِهَماـیِْقلا  ُمْوی  َناَـک  اَذِإ  »
کمک ناملاظ و  : دهد یم  ادن  يا  هدـننک  ادـن  دـسر  یم  ارف  تمایق  زور  هک  یماگنه  َمَّنَهَج ؛ ِیف  ْمِِهب  یَمْری  َُّمث  ٍدـیِدَح  ْنِم  ٍتُوباَت  ِیف 

ملظ نامرف  نتشون  يارب  ار  اه  نآ  تاود  ای  هدیشارت و  اه  نآ  يارب  یملق  هک  یسک  یتح  دنتسه ؟ اجک  اه  نآ  ناهیبش  اه و  نآ  ناراک 
لئاسو «. ) . درک دنهاوخ  باترپ  مّنهج  هب  ار  اه  نآ  سپـس  دنهن  یم  نهآ  زا  یتوبات  رد  دـننک و  یم  عمج  ار  اه  نآ  همه  هدرک  هدامآ 

 ( ،ج 12،ص 131،ح 16 هعیشلا

.تسا هدش  رکذ  « ملاظ تناعا   » باب رد  یهقف  بتک  ثیدح و  بتک  رد  هک  تسا  رایسب  هنیمز  نیا  رد  تایاور 

: میناوخ یم  تسا  هدمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  هعیشلا  لئاسو  باتک  رد  هک  يرگید  ثیدح  رد 

؛ مالْسِْإلا َنِم  َجَرَخ  ْدَقَف  ٌِملاَظ  ُهَّنَأ  ُمَْلعی  َوُه  ُهَنیِعِیل َو  ٍِملاَظ  َیلِإ  یَشَم  ْنَم  »

«. تسا هدش  جراخ  نیتسار )  ) مالسا زا  ، تسا ملاظ  وا  دناد  یم  هک  یلاح  رد  دنک  کمک  وا  هب  ات  دورب  يرگمتـس  يوس  هب  هک  یـسک 
 ( ،ج 12،ص 131،ح 15 هعیشلا لئاسو  ).

مه زا  تسا  نکمم  هاگ  دـنرگیدکی و  موزلم  مزال و  دراوم  زا  يرایـسب  رد  هدرک  رکذ  ملاظ  يارب  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  هناشن  هس  نیا 
دنکن و ملظ  شناتسدریز  هب  اما  دنک  يراکمه  ناملاظ  اب  یـسک  تسا  نکمم.دندرگ  بوسحم  یلقتـسم  هناشن  مادکره  دنوش و  ادج 

اور متـس  دنتـسه  وا  تسدریز  هک  یناسک  هب  تبـسن  اما  ؛ دـنک نایـصع  دوخ  تسدـالاب  هب  تبـسن  ای.دـشاب  هتـشادن  ار  نآ  ییاـناوت  اـی 
ملاظ و متا  قادـصم  يو  دـنوش  عمج  درف  کی  رد  هس  ره  رگا  ناملاظ و  تخانـش  يارب  تسا  يا  هناشن  مادـکره  لاـح  ره  هب.درادـم 

.تسا رگمتس 

.تسا فلاخم  دشاب  هک  یلکش  ره  هلحرم و  ره  هرهچ و  ره  رد  متس  ملظ و  اب  مالسا  هک  دهد  یم  ناشن  تاریبعت  نیا 

: میهد یم  نایاپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  يرگید  ثیدح  اب  ار  ثحب 

يذَّلا ِتانَسَح  ِیف  ُلَعُْجیَف  ِِهتانَسَح  ْنِم  ُذَخُْؤیَف  اذه  ینَمَلَظ    ّ ِبَر ای  : ُلوُقَیَف ُلُجَّرلا  ُیِجَیَف  ُُهتانَسَح  ُْهتَّرَس  ْدَق  ِهَمایِْقلا َو  َمْوَی  ُْدبَْعلا  ِیتْأََیل  ُهَّنإ  »
ُْهنِم یفْوَتُْـسی  ُلازَی  الَف  ِلُجَّرلا  ِیَـس  ِتائّ َعَم  ْتَلِعُجَف  ِیَـس  ِِهتائّ یلإ  َرَظَن  ُُهلَأْسَی  ْنَم  َءاج  اذإَف  ٌهَنَـسَح  َُهل  یْقبَی  ام  یّتَح  َِکلذَـک  ُلازَی  امَف  َُهلَأَس 

هتخاس رورـسم  ار  وا  شتانـسح  هک  یلاح  رد  دنروآ  یم  باسح ) يارب   ) ار ادخ  ناگدـنب  زا  يا  هدـنب  تمایق  زور  َراّنلا ؛ ُلُخْدَـی  یّتَح 
هب دنراد و  یمرب  وا  تانسح  زا  ماگنه  نیا  رد.هدرک  متـس  نم  هب  درم  نیا  ادنوادخ ! : دیوگ یم  دیآ و  یم  یـسک  ماگنه  نیا  رد.تسا 
هک یماگنه  سپـس.دنام  یمن  یقاـب  وا  زا  يا  هنـسح  هک  نآ  اـت  دوش  یم  رارکت  راـک  نیا  هنوگ  نیمه  دـنیازفا و  یم  مولظم  تانـسح 
یم ادیپ  همادا  هتـسویپ  راک  نیا  دنیامن و  یم  لقتنم  ملاظ  لامعا  همان  هب  دننک و  یم  وا  ناهانگ  هب  هاگن  دنک  یم  ادـیپ  يرگید  یعدـم 

 ( همکحلا نازیم  زا  لقن  هب  ،ج 2،ص 55، هیاهنلا هیادبلا و  «. ) . دوش خزود  شتآ  رد  لخاد  ات  دنک 

یسیلگنا
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Imām Ali ibn Abū Tālib said: “The oppressor among the people has three signs: He
oppresses his superior by disobeying him, and his junior by imposing his authority on

." him, thus topping other oppressors

اه یتخس  رد  يراودیما  : 351 تمکح

هراشا

توص
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مالسلا هیلع  َلاَق  َو 

ُءاَخّرلا ُنوُکَی  ِءاَلَبلا  ِقَلَح  ُِقیاَضَت  َدنِعَو  ُهَجرَفلا  ُنوُکَت  ِهّدّشلا  ِیهَاَنت  َدنِع 

اه همجرت 

یتشد

گنت الب  ياه  هقلح  هک  ماگنه  نآ  و  دـیآ ، دـیدپ  شیاشگ  دـسر ، تیاـهن  هب  اـه  یتخـس  نوچ  دومرف : وا ، رب  ادـخ  دورد  و  يونعم ) )
 . دسر ارف  شیاسآ  ددرگ 

يدیهش

.دیآ رد  شیاسآ  دیآ ، مه  هب  تخس  الب  ياه  هقلح  نوچ  و  دسر ، رد  شیاشگ  دسر ، تیاهن  هب  یتخس  نوچ 

یلیبدرا

یناسآ دشابیم  الب  ياه  هقلح  ندش  گنت  دزن  یلاحشوخ و  شیاشگ و  دشابیم  یتخس  ندیسر  نایاپ  دزن  دومرف  و 

یتیآ

.دسر ارف  یگدوسآ  ددرگ ، گنت  الب  ياه  هقلح  نوچ  دیآ و  شیاشگ  دسر ، تیاهن  هب  یتخس  نوچ  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . تسا شیاسآ  تبون  الاب  ياه  هقلح  یگنت  ماگنه  و  شیاشگ ، هلحرم  یتخس  جوا  نامز  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 
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يدنوار

يردیک

مثیم نبا 

نآ زا  تاجن  مزلتسم  یتخس  نایاپ  دسر .) یم  ارف  شیاسآ  يراتفرگ ، هقلح ي  يانگنت  تقو  رد  شیاشگ و  یتخـس  تیاهن  ماگنه  هب  )
دیما ادـخ و  هاگـشیپ  رد  هناصلاخ  يراز  تقو  يراـتفرگ ، هقلح  ياـنگنت  نینچمه  تسا و  ناـمه  شیاـشگ  جرف و  زا  دوصقم  تسا و 

هدرک و هطاـحا  ار  ناـسنا  هک  ییاـهیراوشد  يارب  ار  قلح  هملک : .تساـنگنت  زا  تاـجن  شیاـشگ و  يارب  هنیمز  هک  تسوا ، هب  نیتسار 
.تسا هدروآ  هراعتسا  نایاپراهچ  گنت  دنبرمک و  هقلح  هب  تهابش  رطاخ  هب  درادن ، اهنآ  زا  هراچ 

دیدحلا یبا 

 . ُءاَخَّرلا ُنوُکَی  ِءَالَْبلا  ِقَلَح  ُِقیاَضَت  َْدنِع  ُهَجْرَْفلا َو  ُنوُکَت  ِهَّدِّشلا  یِهاَنَت  َْدنِع  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اهاهتنم ثداوحلا  غلب  اذإ  رعاشلا  لاق  جرخملا و  جاتترا  دنع  جرفلا  اوعقوت  لاقی  ناک  قیرطلا و  تعستا  قیضملا  دتشا  اذإ  لاقی  ناک 

 . ًارُْسی ٍرْسُع  َدَْعب  ُهّللا  ُلَعْجَیَس  یجرفنت  یقیاضت  رثألا  یف  و 

: هلبق ،و  تلصلا یبأ  نبا  هیمأل   ) لاقعلا لحک  هجرف  هل  رمألا  نم  سوفنلا  عزجت  امبر  رعاشلا  لاق  مهلا  نم  یـصفتلا  ءافلا  حتفب  هجرفلا  و 
ههبشأ ام  طئاحلا و  هجرفف  مضلاب  هجرفلا  امأف  .لایتحا )  ریغب  اهؤامغ  فشکی  دقف  رومألا  یف  ّنقیضت  ال 

یناشاک

قلح قئاضت  دنع  و   ) یلاحـشوخ تسا و  شیاشگ  یتخـس ، ندیـسر  نایاپ  دزن  هجرفلا ) نوکت  هدشلا  یهانت  دنع  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
وا دشابن  یـصلخم  هک  یتیثیح  هب  یمدآ  فارطا  هب  دیادش  ندومن  هطاحا  ینعی  الب - ياه  هقلح  ندش  گنت  دزن  و  ءاخرلا ) نوکی  ءالبا 

جرفلا نم  حبص  اهدعب  نم  ءاجر  هملظم  رهدلا  مومغ  نم  هلیل  مک  هیبرع : یناسآ  تسا و  شیاسآ  ار -

یلمآ

ینیوزق

و  ) یناسآ یـشوخ و  دشاب  یم  الب  ياه  هقلح  ندش  گنت  دزن  و  یگداشگ ، یـصالخ و  دـشاب  یم  یتخـس  ندیـسر  نایاپ  دزن  دومرف :
رـسعلا عم  نا  یلاعت : لاق  و  ( ) جرخملا جاتترا  دنع  جرفلا  اوعقوت  لاقی : ناک  قیرطلا و  تعـستا  قیـضملا  دتـشا  اذا  يور : دـق  امک  اذـه 
نمحر بناج  هب  صلاخ  تین  هب  دیآ  گنت  هب  یتخـس  رد  یمدآ  نوچ  یکی  تسا : هجو  دنچ  زا  تجرف  هب  تدش  ندش  یهتنم  ارـسی )
ءاخرب ررـض  نآ  ددرگ و  نورقم  تباجا  فدـه  هب  اعد  ریت  سپ  دـنک  اعد  دـیامن و  تلاسم  لاهتبا  عرـضت و  يور  زا  دـیامن و  ءاـجتلا 

دنیامن و محرت  وا  رب  نامـسآ  نیمز و  هکلب  دیامن  يرگتعافـش  ار  وا  قح  ناصاخ  ممه  نطاوب و  لاح  نآ  رد  هکنآ  رگید  دوش  لدـبم 
يافـص صولخ و  يارب  نایمدآ  ياهتنحم  هچ  ددرگ  بجاو  تقو  نآ  میحر  دـنوادخ  تمحر  هکنآ  رگید  .دـنیاشگب و  اعد  هب  تسد 
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سپ ددرگ و  شغیب  فاص و  هتفای  زادگ  ناحتما  هروک  رد  بولق  بلق  رز  ددرگ و  تخـس  الب  نوچ  ززعت  ربک و  شغ  زا  تسا  ناشیا 
هن دنامن  لاح  کی  رب  چیه  تسا و  ریغت  لدبت و  ياج  ایند  نوچ  هکنآ  رگید  .ددرگ  یلحتم  جرف  لابقا و  هکسب  دسر و  رد  لوبق  تقو 

لامک رگا  دشاب  نآ  لیدبت  لیوحت و  تقو  ناصقن  هاوخ  لامک و  هاوخ  دیسر  لامک  هب  هچ  ره  سپ  ررض  هن  عفن و  هن  رـش و  هن  ریخ و 
یم ناوید  رد  هک  تسا  اـجنیا  زا  دوـش و  لدـبم  لاـمک  ریخ و  هب  ناـصقن  تسا و  رـش  رگا  ددرگزاـب و  رـش  ناـصقن و  هب  ریخ  تسا و 

مجه یتح  سانلا  رعشی  ملف  هلفغ  یف  بدردق  مک  مت و  لیق  اذا  الاوز  عقوت  هصقن  اندرما  مت  اذا  دیامرف :

یجیهال

دزن رد  هک  مالسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .ءاخرلا » نوکی  ءالبلا  قلح  قیاضت  دنع  هجرفلا و  نوکت  هدشلا  یهانت  دنع  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
.شیاسآ دوش  یم  لصاح  الب  ياه  هقلح  یگنت  دزن  رد  شیاشگ و  دوش  یم  لصاح  یتخس  ندیسر  تیاهن 

ییوخ

نع هئشان  هدشلا  نا  ثیحف  دقعلا ، نع  جرفی  طیخلا و  عطقی  اهاهتم  غلب  اذا  یتح  ادیور  ادیور  قیـضی  طیخلا  یف  دقعک  هدشلا  ینعملا :
لولعملا جارفنالا  هدـشلل  یئاهنلا  ریغتلا  ریغتلل و  هلولعم  اهنال  اهئاهتنا ، دـنع  جرفنت  فشکنت و  نا  دـبال و  اهیف  رثوی  اهدـجوی و  لـماوع 

هللا نم  ناحتما  ءالبلا  هدـشلا و  نا  مالـسلا ) هیلع   ) هدارم لعل  و  ءاجرلا ، نوکی  اهاهتنم  تغلب  ذا  ءالبلا  هطاحا  نا  امک  اهلماوع ، ریغت  نع 
، دسر رد  شیاشگ  دسر  تیاهنب  یتخـس  نوچ  دومرف : همجرتلا : .ءاجرلا  جرفلا و  یلا  هبونلا  لصی  دحلا و  اذه  یف  یهتنی  وه  و  هدبعل ،

.دیآ رب  يراودیما  دیآ  گنت  الب  هنودرگ  نوچ 

تیارب دیآ  یم  ههبش  یب  جرف  تیاهن *** ردنا  دسر  رد  یتخس  هچ 

گنن وت  دنادرگب ز  دیآ  دیما  گنت *** دوش  هنودرگ  هکنوچ  ار  الب 

يرتشوش

ینفی الئل  ملاعلا  نع  تافالا  عفدک  کلهی  الئل  صخـشلل  ءاخرلا  جرفلاف و  یلاعت ، يرابلا  دوجو  یلع  اضیا  هلدالا  دهاوشلا و  دـحا  وه 
دق و  همحر ، هفار و  نیح  دـعب  امهعفری  و  همکح ، هفآ  ملاعلل  امک  هدـش  ناسنالل  عضو  میحر ، فوور  میکح  عناص  دوجو  یلع  لـیلد 

دعـس نب  نیـسحل  باـتک  و  ینئادـملا ، نسحلا  یبـال  باـتک  اـهنم  و  بـتک ، هدـشلا  هیاـغ  دـعب  مـهنع  جرف  نـم  تاـیاکح  یف  فـنص 
دواد نب  بوـقعی  یف  دادـغب ) خـیرات   ) یف .یخوـنتلا و  یلع  نب  نسحمل  باـتک  و  يدادـغبلا ، ایندـلا  یبا  نبـال  باـتک  و  یناتـسهدلا ،

رئب و یف  يدهملا  ینسبح  بوقعی : لاق  قبطملا : یف  هسبحف  هلتقب  هرما  ایولع  هقالطال  هیلع  بضغ  مث  يدهملا ، هرزوتسا  يذلا  یملسلا 
یف یلا  یلدی  ناک  و  دیشرلا ، هفالخ  نم  ردص  یـضم  دیحوتلا ) یف  لوالا - لصفلا   ) هجح هرـشع  سمخ  اهیف  تثکمف  هبق ، یلع  تینب 
انح لاقف : یمانم ، یف  تآ  یناتا  هجح  هرـشع  ثالث  سار  یف  ناک  املف  تاولـصلا ، تاقواب  نذوا  و  ءاـم ، نم  زوک  فیغر و  موی  لـک 

یناـتا مث  ائیـش ، يرا  ـال  ـالوح  تثکمف  .جرفلا  یتا  تلق : هللا و  تدـمحف  ممغ  هلوح  تیب  بج و  رعق  نم  هجرخاـف  بر  فسوی  یلع 
یئانلا هلها  یتای  ناع و  کفی  فئاخ و  نمایف  بیرق  جرف  هءارو  نوکی  هیف  تیـسما  يذلا  برکلا  یـسع  لاقف : لوح ، دعب  تالا  کلذ 

املف ینوجرخاف  تلعفف ، .کطسو  هب  ددشا  یل : لیق  دوسا و  لبح  یل  یلدف  هالصلاب  نذوا  ینا  تننظف  تیدون ، تحبـصا  املف  بیرغلا 
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هلیللا تلمح  ینا  ریغ  دحا  کیف  عفش  ام  هللا  و  دیشرلا : یل  لاقف  دیـشرلا …  یلع  ینولخداف  یب  اوقلطناف  .يرـصب  یـشغ  ءوضلا  تلباق 
سوفنلا عزجت  امبر  یلوصلا : میهاربال  دـشنا  مجعملا )  ) یف .کل و  تیثرف  کقنع  یلع  يایا  کلمح  ترکذـف  یقنع ، یلع  یل  هیبص 

املف تلمک  جرخملا  اهنم  هللا  دـنع  اعرذ و  یتفلا  اـهب  قیـضی  هلزاـن  برل  و  لاـق : مث  هملقب  تکن  لاـقعلا و  لـحک  هجرف  هل  مـالا ر  نم 
جرفت اهنظا ال  تنک  تجرف و  اهتاقلح  تمکحتسا 

هینغم

یلا هاندا  رمالا  قیضا  (: ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  لاق  و  حارـشنالا .)  5 ارسی - رسعلا  عم  نا  ارسی ، رسعلا  عم  ناف  : ) هناحبـس لاق 
نا یلا  اذه ، ..هب  ماصتعالا  هللا و  یلع  لکوتلا  عم  یعـسلا  یف  دهتجن  و  هدشلا ، دنع  ساین  نا ال  تاقالطالا  هذـه  نم  ضرغلا  و  جرفلا )

.یجرفنت یقیض  لیق : اذل  و  دهاشملا ، وه  امک  هدشلا ، دعب  بلاغلا - یف  یتای - جرفلا 

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

يراتفرگ ءالب و  ياه  هقلح  یگنت  یشیاشگ و  ار  یتخس  يرایسب  ندیسر  تسا : هدومرف  یتخس ) یـشوخ و  هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
ار وا  مه  دنوادخ  دهاوخ  يراتفرگ  عفر  هدرب  هانپ  ادخ  هب  كاپ  تین  اب  دیآ  گنت  هب  یتخس  رد  صخش  نوچ  اریز   ) تسا یشیاسآ  ار 

(. دروآرب ار  شتجاح  هدومرف  شتمحر  لومشم 

ینامز

درب یم  جـنر  ینید  تامیالمان  ندـید  رثا  رب  دراد  نید  نامیا و  هک  یـسک  .تسا  هدـننک  هتـسخ  خـلت و  یلقاـع  درف  ره  يارب  یگدـنز 
دنادرگن فرطرب  ار  تامیالمان  للع  ناسنا  هک  ینامز  ات  تسا و  رثا  یب  ناسنا  هصغ  تسین و  رییغت  لباق  یعامتجا  تامیالمان  هنوگنیا 

طقف شا  هصغ  درب  یم  جنر  تسا و  بات  بت و  رد  لوپ  ندز  بیج  هب  يارب  هک  یتسرپایند  .دزاس  نک  هشیر  ار  دوخ  جنر  دـناوت  یمن 
ندوب راودیما  يارب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما شیامرف  بیترت  نیدب  .ندومن  تعانق  ایند و  زا  یـشوپ  مشچ  اب  ای  دریذپ و  یم  نایاپ  گرم  اب 

یمن تسا و  جراخ  ناسنا  هدـهع  زا  نآ  هجیتن  للع و  هک  تسا  ناسنا  یلخاد  تالکـشم  نوگانوگ و  ياهـضرم  هب  طوبرم  تاـجن  هب 
روطب .تسه  یـشیاسآ  یتخـس ، ره  اب  : ) تسا هدرک  دیکا  شرافـس  بلطم  نیا  هب  ادخ  .دـشیدنایب  يا  هراچ  نامیالمان  ربارب  رد  دـناوت 

یتالکـشم دراد  دوجو  لیـصحت  قیرط  رد  هک  یئاسرف  تقاط  تالکـشم  قوف  هتکن  هب  هجوت  اب  .تسه ) یـشیاسآ  یتخـس  ره  اب  متح 
.دوش یم  فرطرب  جیردتب  یملع  جرادم  ندرک  یط  اب  تسا و  دودحم 

يزاریش دمحم  دیس 

يا ءالبلا ) قلح  قیاضت  دـنع  و   ) جرفلا يا  هجرفلا ) نوکت   ) اهتیاهن یلا  هدـشلا  لوصو  يا  هدـشلا ) یهاـنت  دـنع  : ) مالـسلا هیلع  لاـق  و 
تقیاضت اذاف  ناسنالاب ، طیحت  هقلح  ءالبلا  ناـک  ءـالبلا ) قلح  قیاـضت  دـنع  و   ) جرفلا يا  هجرفلا ) نوکت   ) اـهتیاهن یلا  هدـشلا  لوصو 
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.هعسلا و  ءاخرلا ) نوکی  )

يوسوم

: حرـشلا .هعـسلا  ءاخرلا : .مهلا  هدـشلا و  نم  صولخلا  هجرفلا : .رهدـلا  هراکم  نم  ناسنالاب  لحی  ام  هدـشلا : .هیاهنلا  غولب  یهانت : هغللا :
یلا رومالا  تلـصو  اذا  هماع  هدعاق  هذه  جرفنت و  نا  دبال و  اهتورذ  تغلب  اذا  هدشلا  نا  هیوق و  هدـشلا  تناک  امهم  ساین  نا ال  اندـیری 

 … هلوهسلا رسیلا و  یلا  دوعت  نا  دبال و  اهاهتنم 

یناقلاط

« .دوب دهاوخ  شیاسآ  الب ، ياه  هقلح  ندمآ  مه  هب  تخس  ماگنه  دوب و  دهاوخ  شیاشگ  یتخس ، ندیسر  تیاهن  هب  کیدزن  »

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

ِءَالَْبلا ِقَلَح  ُِقیاَضَت  َْدنِع  ،َو  ُهَجْرَْفلا ُنوُکَت  ِهَّدِّشلا  یِهاَنَت  َْدنِع 

.ُءاَخَّرلا ُنوُکَی 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

ددرگ یم  گنت  الب  ياه  هقلح  هک  ماـگنه  نآ  رد  دوش و  یم  لـصاح  جرف  دـسرب  تدـش  هجرد  نیرخآ  هب  اـه  یتخـس  هک  یماـگنه 
ار فیرـش  مالک  نیا  : دـیوگ یم  رداصم  باتک  رد  بیطخ  موحرم  هناـمیکح : راـتفگ  دنـس  ) . .دـسر یم  ارف  یتحار  شیاـسآ و  تبون 

هدروآ يا  هفاـضا  اـب  هدــشلا  دــعب  جرفلا  باـتک  رد  هتــسیز ) یم  یــضر  دّیــس  موـحرم  زا  لـبق  هـک  ياـفوتم 381   ) یخوـنت یـضاق 
ثیدـح نیا  يرگید  عبانم  زا  هک  دـهد  یم  ناشن  اـه  نآ  همه  هدرک و  رکذ  ار  نآ  یتواـفت  اـب  مکحلا  ررغ  رد  يدـُمآ  نینچمه.تسا 

( ( ،ج 4،ص 263 هغالبلا جهن  رداصم  ) .دنا هتشاد  تفایرد  ار  فیرش 

دنشاب راودیما  ، ناراتفرگ

هدرک و هراشا  یبلاغ  ینوناق  هکلب  ، یلک ینوناق  ناونع  هب  هن  رـشب  یگدنز  لوصا  زا  یکی  هب  هنامیکح  راتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
يور شیاشگ  دسرب  تدش  هجرد  نیرخآ  هب  اه  یتخـس  هک  یماگنه  :» دیامرف یم  دشخب و  یم  دـیما  ناراتفرگ  مامت  هب  نآ  هلیـسو  هب 

ُنوُکَت ِهَّدِّشلا  یِهاَـنَت  َدـْنِع  ( ؛» دـسر یم  ارف  یتـحار  شیاـسآ و  تبون  دوش  یم  گـنت  ـالب  ياـه  هقلح  هک  ماـگنه  نآ  رد  دـهد و  یم 
( . ُءاَخَّرلا ُنوُکَی  ِءَالَْبلا  ِقَلَح  ُِقیاَضَت  َْدنِع  ،َو  ُهَجْرَْفلا

لیلد نیمه  هب.تسا  تحارتسا  یتحار و  اه  يراتفرگ  تبقاع  تسا و  دیپس  هایس  ياه  بش  نایاپ  هک  هدش  هبرجت  رارک  هب  تقیقح  نیا 
هب نابز  اـی  دـنزب و  لوقعماـن  ياـهراک  هب  تسد  ددرگ و  سویأـم  اـه  جـنر  درد و  تالکـشم و  موجه  ماـگنه  هب  دـیابن  زگره  ناـسنا 
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یم لصاح  شیاشگ  الب  ياه  هقلح  یگنت  اه و  تدش  نیا  لابند  هب  هک  دشاب  راودیما  هتسویپ  هکلب  ، دنک یبات  یب  دیاشگب و  يرکشان 
.ددرگ یم  راکشآ  دیما  فافش  باتفآ  دور و  یم  رانک  يدیمون  ياهربا  دنیشن و  یم  ورف  الب  نافوط  ، دوش

َعَم َّنِإَف  : » دـیامرف یم  هدرک  هراشا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  هب  باطخ  « حارـشنا » هروس رد  تقیقح  نیمه  هب  زین  دـیجم  نآرق 
«. تسا یناسآ  یتخس  اب  مه ) زاب   ) تسا یناسآ  یتخس  اب  اریز  ؛ » ًارُْسی ِرْسُْعلا  َعَم  َّنِإ  ًارُْسی * ِرْسُْعلا 

: دیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تسا  یتخس  هارمه  هب  یتحار  : دیامرف یم  نآ  رد  ادخ  هک  « حارشنا » هروس ریسفت  رد 

یم نوریب  ار  نآ  دوش و  یم  دراو  یتحار  ، دوش يا  هنال  دراو  یتخس  هاگ  ره  ُهَجِرُْخی ؛ یّتَح  ُرُْسْیلا  ِْهیَلَع  َلَخََدل  ٍرْجُح  ِیف  ُرْسُْعلا  َناک  َْول  »
ِرُْـسْیلا ِناِرْتقا  » ناونع تحت  همکحلا  نازیم  لقن  قبط  ، لاّـمعلازنک  ). .دومرف توـالت  ار  ًارُْـسی » ِرْـسُْعلا  َعَم  َّنِإَـف   » هفیرـش هیآ  سپـس  « دـنک

« ( ِرْسُْعلِاب

.ناسنا ماقم  عیفرت  يارب  تسا  يا  همدقم  یهلا و  نومزآ  اهالب  هقلح  یگنت  اه و  یتخس  نیا  هک  دوش  یم  رایسب 

همه ياراد  ربمایپ  نیا.تسا  مالسلا  هیلع  بویا  یگدنز  نآ  نشور  هنومن  ؛ دوش یم  هدید  رایسب  بلطم  نیا  زین  یهلا  يایبنا  تالاح  رد 
ربص نانچمه  وا  تفرگ و  وا  زا  يرگید  زا  سپ  ار  یکی  تخـس  ینومزآ  رد  ادـخ  اما  ؛ دوب بسانم  یگدـنز  دـنزرف و  نز و  ، تاناکما

و 84 هـیآ 83  رد  هـک  هنوـگ  ناـمه  ، درک شیاـشگ  ياـضاقت  راــگدرورپ  هاگــشیپ  زا  تـشادرب و  اــعد  هـب  تـسد  ماجنارــس.درک 
هک یماـگنه  روآ ) داـی  هب   ) ار بوـیا  و  ؛ » َنیِمِحاّرلا ُمَحْرَأ  َْتنَأ  ُّرُّضلا َو  َِینَّسَم  یِّنَأ  ُهَّبَر  يداـن  ْذِإ  َبوُّیَأ  َو  : » میناوـخ یم  « ءاـیبنا » هروـس

!«. ینانابرهم نیرت  نابرهم  وت  ؛و  هدروآ يور  نم  هب  تالکشم  یلاحدب و  (:» تشاد هضرع  و   ) دناوخ ار  شراگدرورپ 

ام ؛ » َنیِدـِباْعِلل يرْکِذ  انِدـْنِع َو  ْنِم  ًهَمْحَر  ْمُهَعَم  ْمُهَْلثِم  ُهَلْهَأ َو  ُهاْنیَتآ  ٍّرُـض َو  ْنِم  ِِهب  ام  انْفَـشَکَف  َُهل  اْنبَجَتْـساَف  : » تسا هدـمآ  نآ  لابند  هب 
ار ناشدننامه  و  میدـنادرگزاب ؛ وا  هب  ار  شنادـناخ  ؛و  میتخاس فرطرب  تشاد  هک  ار  ییاه  یتحاران  و  میدرک ؛ باجتـسم  ار  وا  ياعد 

«. دشاب ناگدننک  تدابع  يارب  يرکذت  ام و  يوس  زا  یتمحر  ات  ؛ میدوزفا اه  نآ  رب 

يرای ندیـسر  راظتنا  رد  هتـسویپ  دـندرک و  یم  یبات  یب  دـحا  بازحا و  گنج  ثداوح  ناروک  رد  هک  ینانمؤم  هب  زین  « هرقب » هروس رد 
دندش و یمیظع  تالکـشم  راتفرگ  زین  نیـشیپ  يایبنا  ، تسین امـش  صوصخم  تالکـشم  نیا  هک  دـنک  یم  دزـشوگ  دـندوب  دـنوادخ 

ُلَثَم ْمُِکتْأَی  اَّمل  َهَّنَْجلا َو  اُولُخْدَت  ْنَأ  ُْمْتبِـسَح  ْمَأ  : » دیامرف یم  ، دـمآ نانآ  غارـس  هب  تخـس  نارود  کی  زا  دـعب  دـنوادخ  يرای  ماجنارس 
« ٌبیِرَق ِهّللا  َرْصَن  َّنِإ  الَأ  ِهّللا  ُرْصَن  یتَم  ُهَعَم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُلوُسَّرلا َو  َلوُقَی  یّتَح  اُولِْزلُز  ُءاّرَّضلا َو  ُءاسْأَْبلا َو  ُمُْهتَّسَم  ْمُِکْلبَق  ْنِم  اْوَلَخ  َنیِذَّلا 

يراتفرگ هک  نانامه  دسرب !؟ امـش  هب  ناگتـشذگ  ثداوح  نوچمه  یثداوح  هک  نآ  یب  ، دیوش یم  تشهب  لخاد  دـیدرک  نامگ  ایآ  ؛
یک ادخ  يرای  سپ  :» دنتفگ دندوب  هدروآ  نامیا  هک  يدارفا  ربمایپ و  هک  دندش  تحاران  نانچ  نآ  ،و  دیسر اه  نآ  هب  اه  یتحاران  اه و 

!(«. ) تسا کیدزن  ادـخ  يرای  ، دیـشاب هاگآ  دـش ): هتفگ  اه  نآ  هب  ،و  دـندرک وا  زا  يراـی  ياـضاقت  ، ماـگنه نیا  رد  (»!؟ دـمآ دـهاوخ 
 ( هیآ 214 ، هرقب .

یبات یب  يولج  رگید  يوس  زا  دراد و  دوخ  هارمه  هب  دیما  مایپ  وس  کی  زا  : دراد يددعتم  ياه  مایپ  زیمآ  تمکح  مالک  نیا  کش  یب 
هب تالکـشم  اب  دـننک و  هشیپ  تماقتـسا  ربص و  رگا  هک  دـهد  یم  دـیون  قح  هار  ناورهر  هب  موس  يوس  زا  دریگ و  یم  ار  عزج  اـه و 
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.دمآ دهاوخ  نانآ  غارس  هب  تدش  زا  دعب  جرف  یهلا و  ياهدادما  ماجنارس  دنزیخرب  هزرابم 

نامز هب  زاین  هاگ  تالکشم  ندش  فرطرب  هک  درک  هدافتسا  یمالسا  تایاور  ریاس  زا  فیرش و  مالک  نیا  زا  ناوت  یم  زین  ار  هتکن  نیا 
.دیازفا یم  دوخ  تالکشم  رب  یلکشم  دنزب  اپ  تسد و  دایز  نآ  تقو  ندیسر  زا  شیپ  ناسنا  رگا  هک  دراد 

یم نایاپ  تسا  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  هدشلا  دعب  جرفلا  باتک  رد  « یخونت یـضاق  » هک یبلاج  ثیدح  اب  ار  نخـس  نیا 
تالکـشم اه و  يراتفرگ  نم  : تشاد هضرع  دمآ و  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  تمدخ  یبرع  درم  هک  هدمآ  نینچ  ثیدح  نیا  رد.میهد 

! یبارعا يا  : دومرف مالسلا  هیلع  ماما.منک  هدافتسا  نآ  زا  هک  زومایب  نم  هب  يا  هتکن  ، مراد يدایز 

ناـمز و ، تالکـشمو اـه  تنهم  اـهِیف ؛ ٌهَداـیِز  ُنوُکَی  یلاـعَت  ِهّللا  َِهلازإ  َلـْبَق  ِهَِتنْهِم  ِیف  ِدـْبَْعلا  ُداـِهتْجاَف  ٌتاـیاغ  اـَهل  ًاـتاقْوأ َو  ِنَهِْمِلل  َّنإ  »
«. دیازفا یم  تالکشم  نآ  مجح  رب  دسرب  یهلا  نامرف  هک  نآ  زا  شیپ  نآ  نتخاس  فرطرب  يارب  ناسنا  شالت  دراد و  يدمآرس 

: دوزفا هاگ  نآ  درک  لالدتسا  رمز  هروس  هفیرش 38  هیآ  هب  مالسلا  هیلع  ماما  سپس 

هشیپ ییابیکش  بلطب و  يرای  ادخ  زا  ًارِیثَک ؛ ًاْریَخ  َنیِرباّصلا  َدَعَو  َّلَج  َّزَع َو  َهّللا  َّنِإَف  ِرافِْغتْـسِْإلا  َنِم  ِْرثْکأ  ِْربْصا َو  ِهّللِاب َو  ْنِعَتْـسا  ِنِکل  »
،ج 1،ص 44) هدشلا دعب  جرفلا  «. ) . تسا هداد  رایسب  ریخ  هدعو  نارباص  هب  لاعتم  يادخ  هک  نک  رافغتسا  رایسب  نک و 

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abu Talib said : “ At the extremity of hardship comes relief, and at the
.” tightening of the series of tribulation comes ease

هداوناخ روما  هب  تخادرپ  رد  لادتعا  : 352 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ُعیُِضی َال  َهّللا  ّنِإَف  ِهّللا  َءاَِیلوَأ  َكَُدلَو  َُکلهَأ َو  نُکَی  نِإَف  َكَِدلَو  َِکلهَِأب َو  َِکلُغُش  َرَثکَأ  ّنَلَعجَت  َال  ِِهباَحـصَأ  ِضعَِبل  مالـسلا  هیلع  َلاَق  َو 
ِهّللا ِءاَدعَِأب  َُکلُغُش  َکّمَه َو  اَمَف  ِهّللا  َءاَدعَأ  اُونوُکَی  نِإ  ُهَءاَِیلوَأ َو 

اه همجرت 

یتشد

نز و هب  ار  یگدـنز  تاـقوا  نیرتشیب  دومرف ) دوخ  ناراـی  زا  یخرب  هب  : ) دومرف وا ، رب  ادـخ  دورد  و  یگداوناـخ ) یعاـمتجا ، قـالخا  )
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، دنیادخ نانمـشد  رگا  و  درک ، دهاوخن  هابت  ار  اهنآ  ادخ  دنـشاب  ادخ  ناتـسود  زا  تدنزرف  نز و  رگا  اریز  هدـم ، صاصتخا  تدـنزرف 
! ؟ يروخ یم  ار  ادخ  نانمشد  مغ  ارچ 

يدیهش

و دیامنن ، عیاض  ار  شناتـسود  ادخ  دنیادخ ، ناتـسود  رگا  هک  شابم  تدـنزرف  نز و  دـنب  رد  شیب  دومرف ]: ار  دوخ  نارای  زا  یکی  [و 
؟ دیاب ارچ  ادخ  نانمشد  مغ  ارت  دنیادخ ، نانمشد  رگا 

یلیبدرا

وت و لها  دشاب  هدوب  رگا  سپ  دوخ  دنزرف  دوخ و  لهاب  ار  دوخ  یلوغشم  رتشیب  نادرگم  ار  دوخ  نارای  هراپ  رم  ترـضح  نآ  دومرف  و 
تسیچ سپ  ادخ  نانمشد  دنـشاب  رگا  ار و  دوخ  ناتـسود  دنادرگ  یمن  عیاض  یلاعت  يادخ  هک  یتسردب  سپ  ادخ  ناتـسود  وت  دنزرف 

ادخ نانمشد  اب  وت  لغش  وت و  مغ 

یتیآ

ناتسود دنوادخ  دنشاب ، ادخ  ناتسود  اهنآ  رگا  اریز  هدم ، صاصتخا  تدنزرف  نز و  هب  ار  تراک  رتشیب  دومرف : شباحـصا  زا  یکی  هب 
.دوش ادخ  نانمشد  فرص  وت  راک  تمه و  همه  دیاب  ارچ  دنشاب ، وا  نانمشد  رگا  دراذگن و  عیاض  ار  دوخ 

نایراصنا

هک دـنیادخ  ناتـسود  زا  اهنآ  رگا  ، هدـم رارق  تدـنزرف  لـها و  يارب  ار  دوخ  لغـش  رثکا  : دومرف شناراـی  زا  یـضعب  هب  ترـضح  نآ  و 
!؟  تسیچ يارب  ادخ  نانمشد  هار  رد  وت  لغش  هودنا و  دنیادخ  نانمشد  زا  رگا  ،و  دنک یمن  عیاض  ار  شناتسود  دنوادخ 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

مثیم نبا 

هابت ار  دوخ  ناتـسود  دنوادخ  دنـشاب  ادخ  ناتـسود  تدنزرف  نز و  رگا  اریز  هدـم ، ماجنا  تدـنزرف  نز و  يارب  ار  دوخ  لامعا  رتشیب  )
راک زا  مالسلا ) هیلع   ) ماما يراد )؟ یم  اور  دوخ  رب  تمحز  مغ و  ادخ  نانمشد  يارب  ارچ  وت  دنـشاب ، ادخ  نانمـشد  رگا  و  دنک ، یمن 
نآ هک  تسا  هدومرف  هراشا  یلیلد  هب  نآ  ندوبن  اور  رب  تسا و  هدرک  یهن  ادـخ  تعاط  زا  ندـنامزاب  رطاخ  هب  دـنزرف  نز و  يارب  دایز 

ناتـسود اـی  دنتـسین : نوریب  تروص  ود  زا  تا  هداوناـخ  تسا : نینچ  نآ  ریدـقت  هک  تسا  یلـصفنم  یطرـش  ساـیق  هلزنم ي  هب  لـیلد 
دنک و یم  تیافک  ار  شناتسود  هنیزه ي  دنوادخ  اریز  تسین ، تسرد  اهنآ  يارب  راک  تروص  ود  ره  هب  و  وا ، نانمـشد  ای  دنیادخ و 

کمه اـمف  تراـبع : رد  اـم  .تسین  اور  نداد  رارق  هجوت  دروم  زین  ار  ادـخ  نانمـشد  اـما  و  دـنرادن ، نارگید  تمحز  هب  يزاـین  ناـنآ 
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.تسا خیبوت  شنزرس و  لیبس  رب  ماهفتسا 

دیدحلا یبا 

ُعیُِضی َهَّللا َال  َّنِإَف  ِهَّللا  َءاَِیلْوَأ  َكَُدلَو  َُکلْهَأ َو  ْنُکَی  ْنِإَف  َكَِدلَو  َِکلْهَِأب َو  َِکلُغُش  َرَثْکَأ  َّنَلَعْجَت  ِِهباَحْـصَأ َال  ِضْعَِبل  مالـسلا  هیلع  َلاَق  َو 
 . ِهَّللا ِءاَدْعَِأب  َُکلُغُش  َکُّمَه َو  اَمَف  ِهَّللا  َءاَدْعَأ  اُونوُکَی  ْنِإ  ُهَءاَِیلْوَأ َو 

یلاعت هللا  نإف  هلهأ  هدلو و  نم  ناسنإلا  هفلخی  نمیف  یلاعت  هللا  یلع  لکوتلا  ضیوفتلاب و  رمأ  وه  ینعملا و  اذـه  وحن  لوقلا  مدـقت  دـق 
یلاعت ال هللا  نإف  هناحبـس  هللا  ءایلوأ  نم  ایلو  یلاـعت  هللا  ملع  یف  دـلولا  ناـک  نإ  مث  همأ  هیبأ و  نم  ناـسنإلاب  فأرأ  هحلـصملاب و  ملعأ 

اودـع ناک  نإ  هلاحم و  هیلع ال  لکوتم  وهف  یلو هللا  لک  و  قالطلا 3 ) . هروس  ُُهبْسَح (  َوُهَف  ِهّللا  یَلَع  ْلَّکَوَتَی  ْنَم  هناحبس َو  لاق  هعیـضی 
لفحی نأ  ناسنإلل  یغبنی  لاح ال  لک  یلعف  مهیلوت  مرحی  مهتعطاقم و  بجت  هللا  ءادـعأ  نـأل  هرمأـب  ءاـنتعالا  هل و  ماـمتهالا  زجی  مل  هللا 

.هتوم دعب  هدلو  هلهأب و 

یلإ لوصولا  نع  مهمادقأ  رصقت  تاقبطلا  هذه  نإف  اهفرعن  یتلا  تاقبطلا  هذه  لهأ  مالک  نیقیدصلا ال  نیفراعلا  مالک  اذه  نأ  ملعا  و 
.ماقملا اذه 

هترفو لاملا  عماج  ایأ  رعاشلا  لوق  ینبجعی  و 

یناشاک

رثکا نلعجت  ال   ) باطخ نیا  هب  ار  دوخ  باحصا  زا  یضعب  رم  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  دومرف  و  هباحصا ) ضعبل  مالـسلا  هیلع  لاق  (و 
ار تاقوا  یقابو  وشم  لوغـشم  رایـسب  ینعی  دوخ  دـنزرف  دوخ و  لـها  هب  كدـلو ) کـلهاب و   ) ار دوخ  لغـش  رتشیب  نادرگم  کـلغش )
( هئایلوا عیـضی  هللا ال  ناف   ) ادخ ناتـسود  وت  دنزرف  لها و  دنـشاب  رگا  سپ  هللا ) ءایلوا  كدـلو  کلها و  نکی  ناف   ) نک تدابع  فرص 

کمه امف   ) ادخ نانمشد  دنـشاب  رگا  و  هللا ) ءادعا  اونوکی  نا  و   ) ار دوخ  ناتـسود  دزاس  یمن  عیاض  یلاعت  يادخ  هک  یتسرد  هب  سپ 
ادخ نانمشد  هب  وت  یلوغشم  وت و  مغ  تسیچ  سپ  هللا ) ءادعاب  کلغش  و 

یلمآ

ینیوزق

رگا هک  ناشیا  تشیعم  حالـصا  دـلو و  لها و  راک  هب  ار  دوخ  لغـش  رثکا  نادرگم  دوخ : باحـصا  زا  یـضعب  اـب  ترـضح  نآ  دومرف 
لغـش و هچ  ار  وت  دـنیوا  ترـضح  نانمـشد  رگا  و  دراذـگن ، عیاض  ار  شیوخ  ءایلوا  ناـنم  يادـخ  دـننامحر  ترـضح  ءاـیلوا  ناـشیا 

.يراب ترضح  نانمشد  يارب  تسا  يراتفرگ 

یجیهال

عیضیال هللا  ناف  هللا ، ءایلوا  كدلو  کلها و  نکی  ناف  كدلو ، کلهاب و  کلغش  رثکا  نلعجت  ال  : » هباحـصا ضعبل  مالـسلا  هیلع  لاق  و 
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نادرگب دوخ : باحـصا  زا  یـضعب  هب  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  هللا ».! ءادـعاب  کلغـش  کمه و  امف  هللا ، ءادـعا  اونوکی  نا  هءایلوا و 
ادـخ هک  قیقحت  هب  سپ  ادـخ ، ناتـسود  وت  دالوا  وت و  لها  دـشاب  رگا  هک  اریز  وت ، دالوا  وت و  لـها  فرـص  ار  وت  راـک  لغـش و  رتشیب 

؟ ادخ نانمشد  اب  وت  راک  وت و  دصق  تسیچ  سپ  ادخ ، نانمشد  دنشاب  رگا  ار و  دوخ  ناتسود  دنادرگ  یمن  عیاض 

ییوخ

هللا لاـق  و  هبودـنم ، هضورفم و  بادآ  ماـکحا و  مهقح  یف  دـق  و  فئاـظولا ، مها  نم  مهروما  هرادا  دـلولا و  لـهالا و  ظـفح  ینعملا :
بجوا سفنلا و  هیاقوک  منهج  ران  نم  لهالا  هیاـقوب  رماـف  میرحتلا   6 هراجحلا - سانلا و  اهدوق  اران و  مکیلها  مکـسفنا و  اوق  یلاـعت :

هبر رما  نع  مهب  لاغتـشالا  هبلق و  یلع  مهطلـست  نم  ناسنالا  بنتجی  نا  دـبال و  نکلو  .نکـسملا  هقفنلا و  نینبلا  هجوزلا و  نم  لـهالل 
مهرقف و نم  اـفوخ  هبجاولا  قوقحلا  عنمیف  هبجاولا  رخـالا  فئاـظولا  نم  مزلی  اـم  كرت  بلقلا  رهظ  نع  مهب  لاغتـشالا  بجوـی  ثیحب 

مهلوقب داهجلا  نع  فلختلا  یف  نوقفانملا  رذتعا  امک  مهقارف ، نم  ارذح  داهجلا  جحلا و  نم  بجاولا  رفسلا  كرتی  وا  مهـشاعم ، قیض 
نم مکل  کلمی  نمف  لق  مهبولق  یف  سیل  ام  مهتنسلاب  نولوقی  انلرفغتساف  انولها  انلاوما و  انتلغـش  بارعالا  نم  نوفلخملا  کل  لوقیس 

لـها و رگا  یهدـب ، تدـنزرف  لـها و  هب  ار  تلد  رتشیب  اداـبم  همجرتلا : .حـتفلا  - 11 اـعفن - مـکب  دارا  وا  ارـض  مـکب  دارا  نا  ائیـش  هللا 
تلغـش مه و  ارچ  دنیادخ  نانمـشد  رگا  و  دراذگن ، لمهم  عیاض و  ار  دوخ  ناتـسود  دنوادخ  هکیتسارب  دنیادخ  راد  تسود  تدنزرف 

؟ یهدیم ادخ  نانمشد  هب  ار 

شیب دنزرف  نز و  رب  هدم  وت  لد  شیوخ *** رای  کیب  دوب  یلع  دنپ 

دنوشیم ادخ  فاطلا  دروم  دنوب *** وجادخ  دنزرف  نز و  رگ 

دنربیمار وت  شوه  لد و  هچ  زا   *** دنتنیط دب  نمشد و  ادخ  هک  رو 

: هدورس ینعم  نیا  رد  و 

يرورپ هدنب  ادخ  هب ز  هک  یتسیک  وت  روخم *** شمغ  ار  ادخ  تسیا  هدنب  دنزرف 

يرب ارچ  يدایز  جنر  تسا  حلاط  رو  تسوا *** يارب  تداعس  جنگ  تسا  حلاص  رگ 

يرتشوش

ثیح نم  هقزری  اجرخم و  هل  لعجی  هللا  قتی  نم  و  : ) هباحـصا ضعبل  مالـسلا  هیلع  لاـق  و  هفلتخم ) تاـعوضوم  یف  نوتـسلا - لـصفلا  )
هرخالآ یف  ایندلا و  هایحلا  یف  يرشبلا  مهل  نوقتی  اوناک  اونمآ و  نیذلا  نونزحی  مه  مهیلع و ال  فوخ  هللا ال  ءایلوا  نا  الا  ( ) بستحیال

یلا هللا  ءادعا  رـشحی  موی  و   ) هللا ءادعاب  کلغـش  کمه و  امف  هللا  ءادعا  اونوکی  نا  و  میظعلا .) زوفلا  وه  کلذ  هللا  تاملکل  لیدـبت  ال 
هللا ءادعا  ءازج  کلذ   ) تایالا نولمعی ) اوناک  امب  مهدولج  مهراصبا و  مهعمس و  مهیلع  دهـش  اهوءاج  ام  اذا  یتح  نوعزوی  مهف  رانلا 
هیلع لاقف  الام  هلاس  مالسلا  هیلع  نینموملاریمال  یلوم  نا  هضورلا )  ) يور و  نودحجی .) انتایاب  اوناک  امب  ءازج  دلخلا  راد  اهیف  مهل  رانلا 

نم كدی  یف  ام  ناف  دعب ، اما  هیلا : مالسلا  هیلع  بتکف  هلـصوف  هیواعم  یلا  جرخ  یفتکا و  ال  لاقف : هکمـساقاف ، یئاطع  جرخی  مالـسلا 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 4305 

http://www.ghaemiyeh.com


، كدـلو حالـص  یلع  کسفن  رثاف  کسفنل ، تدـهم  ام  هنم  کل  امنا  و  كدـعب ، لها  یلا  رئاص  وه  کلبق و  لها  هل  ناـک  دـق  لاـملا 
( هفلتخم تاعوضوم  یف  نوتسلا - لصفلا   ) لجر اما  و  تیقش ، امب  دعـسف  هللا  هعاطب  هیف  لمع  لجر  اما  نیلجرلا  دحال  عناص  تنا  امناف 

نمل هللا و  همحر  یضم  نمل  جرا  و  کسفن ، یلع  هرثوت  نا  لهاب  دحا  نیذه  نم  سیل  و  هل ، تعمج  امب  یقشف  هللا  هیـصعمب  هیف  لمع 
.ارخذ كدلول  لاملا  اذـه  نم  تذـختا  ول  هل : لیقف  افلا ، نینامثب  اضرا  دوعـسم  نب  هبتع  نب  هللادـبع  عاب  نایبلا :)  ) یف .هللا و  قزر  یقب 

.يدلول ارخذ  یلاعت  هللا  لعجا  یلاعت و  هللا  دنع  یل  ارخذ  لاملا  اذه  لعجا  امنا  لاقف :

هینغم

نم ینبا  نا  بر  : ) لاق هنبا و  یلع  قرغلا  فاخ  نیح  هبر  يدان  حون  یتح  ..ءاوسلا  یلع  ناویحلا  ناسنالا و  یف  هزیرغ  دـلولاب  مامتهالا 
اما هلـصا ، نع  لغـشلا ال  هرثک  نع  مامالا  یهن  اذـل  و  دـلولا ، لهالا و  لجا  نم  یعـسلا  یف  ریـصقتلا  اعرـش  مرحی  لب  دوه )  45 یلها -

.ربدملا میکحلا  یلا  بجاولا  یلع  داز  امیف  رمالا  عدو  لافطالا ، لایعلل و  کیلع  بجی  ام  لمعا  هانعمف  خلا ..) کلها  نکی  ناف  : ) هلوق

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

رگا هک  هدم  رارق  تدـنزرف  نز و  يارب  ار  تراک  رتشیب  تسا : هدومرف  دـنزرف ) نز و  هرابرد   ) شباحـصا زا  یکی  هب  مالـسلا  هیلع  ماما 
دنشاب ادخ  نمشد  رگا  و  درادن ) زاین  دوخ  ریغ  هب  اهنآ  يرای  کمک و  رد  و   ) دزاسن هابت  ار  شناتـسود  ادخ  دنـشاب  ادخ  تسود  نانآ 

باذع و مزلتـسم  اهنآ  هب  کمک  هک  نکم  شـشوک  وا  نانمـشد  لاح  حالـصا  يارب  ( !؟ تسیچ ادـخ  نانمـشد  يارب  وت  راک  هودـنا و 
(. تسا رفیک 

ینامز

ياه همانرب  یعامتجا و  تامدـخ  زا  ار  ناـسنا  ناـنآ  هب  تبـسن  یتسود  رد  يور  هداـیز  دـنزرف و  نز و  هب  هقـالع  تدـش  هک  اـجنآ  زا 
هن زادنیب و  ناوارف  تمحز  هب  ار  دوخ  هتسیاش  نز  دنزرف و  هرابرد  هن  هک  دنک  یم  شرافـس  مالـسلا ) هیلع   ) ماما دراد  یمزاب  یـصخش 

دیدحلا یبا  نبا  امن ! هجوت  نانآ  هب  ینامنزاب  دوخ  تامدخ  زا  هک  يدودح  ات  فراعتم و  دح  رد  هکلب  هتـسیاشان ، دنزرف  نز و  هرابرد 
یم ار  ناـنآ  اـم  هک  یفلتخم  تاـقبط  هن  تسوگتـسار  ناسانـشادخ  زا  بلطم  نیا  : ) دـسیون یم  ـالاب  بـلطم  هراـبرد  حیـضوت  زا  سپ 

نآرق رظن  زا  هداوناخ  هب  تبـسن  یتسود  رد  يور  هدایز  .دنـسرب ) ماقم  نیا  هب  هک  تسا  رتهاتوک  نانآ  ياـپ  مدرم  بلغا  اریز  میـسانش 
لفاغ ار  امـش  ادـخ  رکذ  زا  دالوا  لام و  دـیا ، هدروآ  نامیا  هک  یئامـش  : ) دراد یمزاب  فئاظو  هب  هجوت  ادـخ و  دای  زا  ار  ناسنا  میرک 

( .دننیب یم  نایز  متح  روطب  دنوش  لفاغ  هک  یناسک  .دزاسن 

يزاریش دمحم  دیس 

كدلو کلها و  نکی  ناف   ) اریثک مهب  لغتشت  ناب  كدلو ) کلهاب و  کلغش  رثکا  نلعجت  ال  -: ) هباحـصا ضعبل  مالـسلا - هیلع  لاق  و 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 4306 

http://www.ghaemiyeh.com


نا مزاللاف  هللا ؟) ءادـعاب  کلغـش  کمه و  امف  هللا ، ءادـعا  اونوکی  نا  و   ) مهاعری لب  هئایلوا ) عیـضی  هللا ال  ناـف   ) هئاـبحا و  هللا ) ءاـیلوا 
.کسفنل کتقو  هیقب  لعجت  و  کیلع ، بجولا  ردقب  مهب  لغتشت 

يوسوم

ربدی هدلو  هلها و  همدـخ  یف  اهلک  نکی  مل  نا  هتاقوا  رثکا  فرـصی  الجر  يار  مالـسلا  هیلع  هناک  حرـشلا : .لمهی  نل  عیـضی : نل  هغللا :
هل نیب  هدایزلا و  نع  سیل  راثکالا و  نع  هاـهنف  مهلیبس  یف  تابحتـسملا  تاـبجاولا و  كرتی  لاومـالا ، مهل  عمجی  مهب ، متهی  مهنووش ،

لجا نم  یعـسلا  مهل و  لمعلا  زوجی  الف  هئادـعا  نم  اوناک  نا  هئایلوا و  كرتی  نل  هللااف  هللا  ءایلوا  نم  اوناک  نا  مهناب  هلثمل  ابغرم  اـهجو 
 … مهتیوقت

یناقلاط

نز و رگا  هک  هدم  رارق  تدنزرف  نز و  يارب  ار  دوخ  ندوب  دنبرد  يراتفرگ و  نیرتشیب  : » دومرف دوخ  نارای  زا  یکی  هب  ترضح  نآ  و 
نانمـشد يارب  وت  تمه  مغ و  دنیادخ ، نانمـشد  رگا  دیامرف و  یمن  عیاض  ار  شناتـسود  دنوادخ  دنـشاب ، ادخ  ناتـسود  زا  تدـنزرف 

»؟ تسیچ ادخ 

یمدآ ناگدـنامزاب  دروم  رد  وا  رب  لکوت  ادـخ و  هب  راک  ضیوفت  هب  ناـمرف  نخـس  نیا  دـش و  هتفگ  نخـس  نیا  زا  شیب  هراـب  نیا  رد 
، دـشاب ادـخ  ناتـسود  زا  یتسود  دـنزرف ، رگا  تسا و  رت  نابرهم  شردام  ردـپ و  زا  یمدآ  هب  رتاـناد و  تحلـصم  هب  دـنوادخ  تسا و 

دنک لکوت  ادـخ  هب  سک  ره  «، » هبـسح وهف  هللا  یلع  لکوتی  نم  و  : » تسا هدومرف  دوخ  هک  دراذـگ  یمن  عیاـض  ار  وا  لاـعتم  دـنوادخ 
ادـخ نانمـشد  زا  دـنزرف  نز و  رگا  و  تسوا ، رب  لکوتم  ارچ  نوچ و  یب  دـشاب ، ادـخ  تسود  سک  ره  و  .تسا » هدنـسب  شدـنوادخ 
نانآ نتـشاد  تسود  دـنوش و  عطقنم  ادـخ  نانمـشد  زا  تسا  بجاو  هکلب  تسین  زیاج  ناشیا  روما  هب  هجوت  راک و  هب  ماـمتها  دنـشاب ،

هک نادـب  .دـشاب و  شدـنزرف  نز و  هجوتم  نارگن و  دوخ  گرم  زا  سپ  يارب  هک  تسین  راوازـس  یمدآ  يارب  لاح  ره  هب  .تسا  مارح 
نینچ هب  ندیـسر  زا  ناشیاهماگ  تاقبط  نیا  هک  میـسانش ، یم  ام  هک  یتاقبط  نیا  راـتفگ  هن  تسا  قیدـص  ناـفراع  راـتفگ  نخـس  نیا 

.تسا هدنام  ورف  یماقم 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

: ِِهباحصأ َضْعَِبل 

اَمَف ، ِهّللا َءاَدْعَأ  اُونوُکَی  ْنِإ  ،َو  ُهَءاَِیلْوَأ ُعیُِضی  َال  َهّللا  َّنِإَف  ، ِهّللا َءاَِیلْوَأ  َكَُدلَو  َُکلْهَأ َو  ْنُکَی  ْنِإَف  : َكَِدلَو َِکلْهَِأب َو  َِکْلغُـش  َرَثْکَأ  َّنَلَعْجَت  َال 
!؟ ِهّللا ِءاَدْعَِأب  َُکْلغُش  َکُّمَه َو 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 
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دنشاب ادخ  ناتـسود  زا  اه  نآ  رگا  اریز  ، هدم صاصتخا  اه ) نآ  یگدنز  نیمأت  و   ) نادنزرف هداوناخ و  هب  ار  دوخ  یلوغـشملد  نیرتشیب 
راتفگ دنس  . ( !؟ ینک یم  ادخ  نانمشد  فرص  ار  دوخ  ّمه  ارچ  دنتسه  ادخ  نانمشد  زا  رگا  دراذگ و  یمن  اهنت  ار  دوخ  ناتسود  ادخ 

رد يدـمآ  یتواـفت و  اـب  راربـالا  عیبر  رد  يرـشخمز  ار  فیرـش  مـالک  نیا  : دـیوگ یم  رداـصم  باـتک  رد  بیطخ  موحرم  هناـمیکح :
( ( ،ج 4،ص 263 هغالبلا جهن  رداصم  (.) تسا عبانم  ددعت  هناشن  توافت  نیا  (و  .دنا هدروآ  مکحلاررغ 

نکم اه  نآ  ریسا  ار  دوخ  دایز 

نز و هب  يدـیدش  هقالع  هک  ناتـسرپایند  یتسرپایند  ناصیرح و  صرح  زا  يریگولج  يارب  هنامیکح  راتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
نآ یگدنز  نیمأت  و   ) نادنزرف هداوناخ و  هب  ار  دوخ  یلوغـشملد  نیرتشیب  :» دومرف نینچ  دوخ  نارای  زا  یکی  هب  دـنراد  شیوخ  دـنزرف 
ارچ دنتسه  ادخ  نانمشد  زا  رگا  دراذگ و  یمن  اهنت  ار  دوخ  ناتسود  ادخ  دنشاب  ادخ  ناتـسود  زا  اه  نآ  رگا  اریز  ، هدم صاصتخا  اه )
َّنِإَف ، ِهّللا َءاَِیلْوَأ  َكَُدلَو  َُکلْهَأ َو  ْنُکَی  ْنِإَف  : َكَِدلَو َِکلْهَِأب َو  َِکْلغُش  َرَثْکَأ  َّنَلَعْجَت  َال  ( ؛»!؟ ینک یم  ادخ  نانمـشد  فرـص  ار  دوخ  ّمه 

. )!؟ ِهّللا ِءاَدْعَِأب  َُکْلغُش  َکُّمَه َو  اَمَف  ، ِهّللا َءاَدْعَأ  اُونوُکَی  ْنِإ  ،َو  ُهَءاَِیلْوَأ ُعیُِضی  َال  َهّللا 

يادرف زورما و  یگدـنز  نیمأت  تورث و  لام و  يروآدرگ  لابند  هب  هتـسویپ  هک  دـشاب  يدرف  مالـسلا  هیلع  ماما  بطاـخم  تسین  دـیعب 
ناـیب هک  يا  هناـگود  میـسقت  نیا  اـب  مالـسلا  هیلع  ماـما  اذـل  ، تسا هداد  یمن  یتیمها  شیوخ  رگید  فیاـظو  هب  هدوب و  دوخ  نادـنزرف 

یگدنز نتـشیوخ و  رکف  هب  نکم و  شالت  هار  نیا  رد  دح  زا  شیب  هک  دنک  یم  هیـصوت  وا  هب  دراد و  یمزاب  راک  نیا  زا  ار  وا  هدومرف 
.شاب زین  رگید  يارس 

مه ادخ  دنراد و  راگدرورپ  فطل  رب  هیکت  دنتسه و  ادخ  ناتـسود  زا  ناسنا  دنزرف  نز و  ای  : تسین نوریب  لاح  ود  زا  هک  تسا  نشور 
یفاک شا  هدنب  زا ) عافد  تاجن و   ) يارب دنوادخ  ایآ  ؛ » ُهَْدبَع ٍفاِکب  ُهّللا  َْسَیل  َأ  : » دیامرف یم  دیجم  نآرق.دزاس  یمن  مورحم  ار  اه  نآ 

هیآ 36) ، رمز .( .»!؟ تسین

و ؛ » ُُهبْـسَح َوُهَف  ِهّللا  یَلَع  ْلَّکَوَتَی  ْنَم  ُبِسَتْحَی َو  ُْثیَح ال  ْنِم  ُْهقُزْرَی  َو  ًاـجَرْخَم * َُهل  ْلَـعْجَی  َهّللا  ِقَّتَی  ْنَم  َو  : » دـیامرف یم  رگید  ياـج  رد 
؛و دـهد یم  يزور  درادـن  نامگ  هک  ییاج  زا  ار  وا  ،و  دـنک یم  مهارف  وا  يارب  یتاـجن  هار  دـنوادخ  دـنک ، هشیپ  یهلا  ياوقت  سکره 

هیآ 2 و 3) ، قالط («. ) . دشخب یم  ناماس  ار  شراک  و   ) درک دهاوخ  ار  شرما  تیافک  ، دنک لّکوت  ادخ  رب  سکره 

اه نآ  هدنیآ  یگدنز  نیمأت  فرـص  ار  دوخ  رکف  تقو و  مامت  ناسنا  ارچ  دنـشاب  ادخ  نانمـشد  فص  رد  ناسنا  دـنزرف  رـسمه و  رگا 
؟ دنک

قیرط نیا  زا  دنزاس و  یم  مهارف  ار  دوخ  نادنزرف  هانگ  رازبا  لیاسو و  یتح  یطارفا  فطاوع  ببس  هب  هک  یناسک  دنرایـسب  هنافـسأتم 
هظحالم زین  لام  بسک  رد  هک  دوش  یم  ببـس  یطارفا  فطاوع  نیا  هاگ  هک  نیا  رتدـب  نآ  زا  دـنوش و  یم  کیرـش  اـه  نآ  هاـنگ  رد 

.دنزادرپب لام  عمج  هب  نکمم  هار  ره  زا  دننکن و  مارح  لالح و 

زاجم ًاعرش  لاوما  نآ  رد  ردپ  گرم  زا  دعب  وا  تافرصت  دشاب  هتشادن  ردپ  راک  زا  ربخ  دشاب و  حلاص  ، دنزرف رگا  دراوم  هنوگ  نیا  رد 
.دشک یم  ردپ  ار  شتبوقع  درب و  یم  وا  ار  شتذل  ؛ تسا
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وا زا  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤم  ریما  ناتـسود  زا  یکی  هک  میناوخ  یم  هدروآ  راونـالا  راـحب  رد  هللا  همحر  یـسلجم  همـالع  هک  یثیدـح  رد 
رادـقم نیا  : درک ضرع.منک  یم  میـسقت  وت  اب  ، مراد تفایرد  لاملا  تیب  زا  ار  دوخ  مهـس  راذـگب  : دومرف ترـضح.درک  یلام  ياضاقت 
هیواعم يوس  هب  تشاد ) ربخ  هیواعم  باتک  باـسح و  یب  شـشخب  لذـب و  زا  دوب و  یتسرپاـیند  درم  نوچ  و   ) تسین یفاـک  نم  يارب 
.تخاس ربخ  اب  ارجام  نیا  زا  ار  ترـضح  تشون و  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  يارب  يا  همان  وا.داد  وا  هب  یناوارف  لام  هیواعم.تفر 

نینچ وا  همان  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما  داد ) ماجنا  امش  نمشد  ، دیدادن رثا  بیترت  نم  ياضاقت  هب  امش  : دیوگب تساوخ  یم  عقاو  رد  )
تـسد هب  زین  وت  زا  دعب  هدوب و  نارگید  تسد  رد  نآ  زا  شیپ  تسوت  تسد  رد  هک  یلام  یهلا ، يانث  دمح و  زا  دعب  اما  : دومرف موقرم 

دوخ نادنزرف  نیرتدنمزاین  رب  ار  دوخ  دیاب  وت.یشاب  هدرک  هریخذ  دوخ  ترخآ  يارب  هک  دوش  یم  وت  بیصن  يزیچ.دسر  یم  نارگید 
: دومرف سپس.يراد  مدقم 

َُهل َْتعَمَج  اَِمب  یِقَشَف  ِهَّللا  ِهیِصْعَِمب  ِهِیف  َلِمَع  ٍلُجَر  اَّمِإ  َتیِقَش َو  اَِمب  َدِعَسَف  ِهَّللا  ِهَعاَِطب  ِهِیف  َلِمَع  ٍلُجَر  اَّمِإ  ِنیَلُجَر  ِدَحَِأل  ٌعِماَج  َْتنَأ  اَمَّنِإَف  »
یم دوخ  زا  دـعب  و   ) ینک یم  عمج  ار  لاوما  سک  ود  زا  یکی  يارب  وت  اریز  ؛...  َکِسْفَن یَلَع  ُهَِرثُْؤت  ْنَأ  ٍلْهَِأب  ٌدَـحَأ  ِنیَذَـه  ْنِم  َسَیل  َو 

تسا یسک  ای  ،و  تخبدب مورحم و  وت  هدش و  دنمتداعـس  وا  تروص  نیا  رد  دزادرپ  یم  ادخ  تعاطا  هب  نآ  اب  هک  یـسک  ای  يراذگ )
هک دنرادن  تیحالص  ود  نیا  زا  کی  چیه.دوش  یم  دنمتواقش  يا  هدرک  عمج  وت  هک  یلاوما  اب  وا  دنک و  یم  یهلا  تیصعم  نآ  اب  هک 

 ( ،ج 41،ص 117 راونالا راحب  «. ). ...يراد مدقم  دوخ  رب  ار  وا 

یناسک لاح  هب  رظان  هتفگ  نیا  هکلب  ، دـشابن دوخ  نادـنزرف  رـسمه و  یگدـنز  نیمأت  رکف  هب  ناـسنا  هک  تسین  نیا  نخـس  نیا  موهفم 
يارب ندرک  هریخذ  لام و  عمج  هب  دشاب  هتشاد  ناکما  هک  یقیرط  ره  زا  دننک و  یم  راک  نیا  فرـص  ار  دوخ  مغ  ّمه و  همه  هک  تسا 

اه نآ  نادنزرف  دننیب  یم  دنرب و  یم  یپ  شیوخ  هابتشا  هب  دوخ  رمع  رخاوا  رد  هک  یناسک  دنرایسب  هچ  دنزادرپ و  یم  دنزرف  رسمه و 
زین دوخ  هناخ  زا  ار  ردـپ  هک  هدـش  هدـید  یهاگ  دـنرادن و  وا  ياهزاین  ردـپ و  هب  ییانتعا  دـننک و  یم  میـسقت  دوخ  نایم  ار  ناـشلاوما 

یناسک نانچ  يارب  ار  لاوما  هک  دوش  یم  یناسک  نینچ  بیصن  یحور  ياه  هجنکـش  نیرت  تخـس  لاح  نیا  رد  دنزادنا و  یم  نوریب 
.دنا هدرک  يروآ  عمج 

رازه داتـشه  هب  ار  نآ  هک  تشاد  ینیمز  « دوعـسم نب  هبتع  هّللادـبع  » هک تسا  هدـمآ  نینچ  « ظـحاج » هتـشون نییبـتلا  ناـیبلا و  باـتک  رد 
وا.يدرک یم  هریخذ  تنادنزرف  يارب  ار  لام  نیا  زا  یشخب  دوب  بوخ  : دنتفگ وا  هب  (. دنک فرصم  يریخ  راک  رد  ات   ) تخورف مهرِد ) )

یم رارق  هریخذ  منادنزرف  يارب  ار  لاعتم  يادخ  مدرک و  هریخذ  لاعتم  يادـخ  دزن  مدوخ  يارب  ار  لام  نیا  نم  : تفگ نینچ  خـساپ  رد 
 ( ،ج 14،ص 591 يرتشوش همالع  هغالبلا  جهن  حرش   ) . .مهد

: تسا هدرک  هصالخ  نینچ  شرعش  رد  هنامیکح  راتفگ  نیا  رد  ار  الوم  مالک  ، نابز یسراف  نارعاش  زا  یکی 

يرورپ هدنب  ادخ  هب ز  هک  یتسیک  وت  روخم  شمغ  ار  ادخ  تسا  يا  هدنب  ، دنزرف

 ( ،ج 21،ص 436 هعاربلا جاهنم  . ( ؟ يرب ارچ  يدایز  جنر  تسا  حلاط  رو  تسوا  يارب  تداعس  جنگ  تسا  حلاص  رگ 

یسیلگنا
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Imām Ali ibn Abū Tālib said the following to one of his companions: “Do not devote too
much of your effort to your wife and children because if your wife and children are
lovers of Allāh, then He will not leave His lovers without caring for them. And if they
are enemies of Allāh, then why should you worry and keep yourself busy about the

?” enemies of Allāh

بیع نیرتگرزب  : 353 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ُُهلثِم َکِیف  اَم  َبیِعَت  نَأ  ِبیَعلا  ُرَبکَأ  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

 ! يرامشب بیع  نارگید  رب  يراد ، دوخ  رد  هک  ار  يزیچ  هک  نآ  بیع  نیرت  گرزب  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و  یقالخا ) )

يدیهش

.يراتفرگ نآ  دننامه  هب  دوخ  هک  يراگنا  تشز  ار  يزیچ  هک  دوب  نآ  بیع  نیرتگرزب 

یلیبدرا

نآ لثم  تست  رد  هچنآ  ینک  بیع  هک  تسنآ  بیع  نیرتگرزب  دومرف  و 

یتیآ

.دوب دناوت  زین  وت  رد  هک  يراگنا  بیع  ار  يزیچ  هک  تسا  نیا  بیع  نیرتگرزب  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . دشاب تدوخ  رد  نآ  دننام  هک  ار  یتفص  یناد  بیع  هک  تسا  نآ  بیع  نیرتگرزب  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 
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يدنوار

يردیک

مثیم نبا 

دوخ هک  تشذگ  نخس  نیا  حرـش  البق  ینادب .) بیع  نارگید  يارب  يراد  دوخ  دوجو  رد  هک  ار  يزیچ  هک  تسا  نآ  اهبیع  نیرتالاب  )
.تساهبیع نیرتگرزب  ینادان و  رب  لیلد 

دیدحلا یبا 

 . ُُهْلثِم َکِیف  اَم  َبیِعَت  ْنَأ  ِْبیَْعلا  ُرَبْکَأ  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

ءاوس هیلع  يرزت  نم  تنأف و  هتیتأ  مث  رمألا  تبع  تنأ  اذإ  رعاشلا  لاق  ارارم و  ینعملا  اذه  مدقت  دق 

یناشاک

وت تاذ  رد  دـشاب  هک  ار  يزیچ  ینک  بیع  هک  تسا  نآ  بیع  نیرتگرزب  هلثم ) کـیف  اـم  بیعت  نا  بیعلا  ربـکا  مالـسلا : هیلع  لاـق  (و 
.بیع نآ  دننام 

یلمآ

ینیوزق

.دشاب نآ  لثم  وت  رد  هک  ار  یفصو  ینک  بیع  هک  تسا  نآ  بیع  نیرتگرزب  دومرف :

یجیهال

ینک بیع  وت  هک  تسا  نیا  بیع  نیرتگرزب  هک  مالسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .هلثم » کیف  ام  بیعت  نا  بیعلا  ربکا  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
.نآ لثم  دشاب  وت  رد  هک  يزیچ  هب  ار  مدرم 

ییوخ

كرتف هریغ ، بیع  رکذـب  لغتـشا  اهتجلاعم و  نم  هیلع  بجی  ام  كرت  هسفن و  حالـصا  نع  لفغ  دـقف  هیف  اـمب  هریغ  باـع  نم  ینعملا :
رگ يرامـش  بیع  نارگید  رب  يراد  دوخ  ار  هچنآ  هک  تسنآ  بیع  نیرتگرزب  همجرتلا : .بیع  ربکاب  یلتباـف  اـمرحم  بکترا  اـبجاو و 

سخ وراخ  نوچ  نوبز  يدرک  ار  شیوخ  سک  بیع  يراد  هچنآ  يرامش 

يرتشوش

کلذـف هسفنل  اهیـضر  مث  اهرکناف  سانلا  بویع  یف  رظن  نم  ( 76  ) یف مدـقتملا  مالـسلا  هیلع  هلوق  ریظن  وه  لوقا : مالـسلا : هیلع  لاق  و 
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ناک هلطبی و  داک  یتح  هترسا  فرـش  هبـصنم و  مرک  یلع  بارـشلا  هیلع  بلغ  دق  يدنهلاوبا  ناک  دربملا ) لماک   ) یف .هنیعب و  قمحالا 
- هصاخ لبالا  قرـس  مهدـنع  هبارخلا  و  هبارخ - یف  بلـص  هوبا  ناک  و  ریقانملا - نیزربب  فرعی  هرم  لجر  هیلا  سلج  باوجلا ، بیجع 

تـسا یف  عذجلا  يری  هیخا و ال  نیع  یف  هاذقلا  يری  مهدحا  يدنهلاوبا : هل  لاق  هیلع  رثکا  املف  بارـشلاب ، يدنهلا  یبال  ضرعی  لبقاف 
یبیع نم  تسل  مهل و  ینم  نظلاـب  مهل  یبیع  بیعلا  نم  يدـنع  هفرعا  يذـلا  يریغ  بیع  نم  ینعنمی  يربنعلا : يرتحبلاوبا  لاـق  .هیبا و 
تیبلا یف  لوالا  یبیع  بیغلا  ملاع  یبونذ  یصحا  دقف  مهنع  باغ  یبیع  ناک  نا  هفلتخم ) تاعوضوم  یف  نوتـسلا - لصفلا   ) بیر یف 

0 مالسلا هیلع  همالک  یف  بیعلاک  ردصم  مسا  ثلاثلا  یف  یناثلا  ردصم و  یناثلا 

هینغم

و ال رثکا ؟ وا  هلثم  هیف  ام  بیع  یف  هل  رذع  ياف  هیف  سیل  امب  نیرخالل  هبیع  یف  رذـعلا  هبـش  هل  ناک  نا  ..بیع و  هیف  الا و  انم  دـحاو  ال 
.ارارم مدقت  .اذه و  نم  موللاب  قحا  ادحا  فرعا 

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

.دشاب وت  رد  نآ  دننام  هک  ار  یتفص  ینادب  تشز  هک  تسا  نآ  یتشز  نیرتگرزب  تسا : هدومرف  یئوجبیع ) هرابرد   ) مالسلا هیلع  ماما 

ینامز

یم رارق  یتحاران  ماهتا و  ضرعم  رد  ار  هدـننک  بیع  ددرگ و  ینارگن  فالتخا و  اشنم  هک  تسا  گرزب  ناهانگ  زا  یکی  یئوج  بیع 
هرخـسم ار  رگید  هتـسد  يا  هتـسد  دیراد  نامیا  هک  امـش  : ) دیوگ یم  هدرک  شرافـس  هراب  نیا  رد  میرک  نآرق  رد  زیزع  يادـخ  دـهد 

 … ( دنشاب امش  زا  رتهب  رگید  هتسد  دیاش  دننکن ،

يزاریش دمحم  دیس 

.سانلا باتغت  و  لیخب ، تنا  و  مهلخب ، وا  مهبایتغاب ، مهبیعت  ناک  هلثم ) کیف  ام   ) سانلا ب بیعت ) نا  بیعلا  ربکا  : ) مالسلا هیلع  لاق  و 

يوسوم

تنا بذکلا و  لخبلاب و  سانلا  یمرت  کیف ، دوجوم  وه  بیعلا  کلذ  بیعب و  سانلا  بیعت  نا  بویعلا  ربکا  لب  ریبکلا  بیعلا  حرـشلا :
 … نیرخالا نیع  نم  هشقلا  كرحت  نا  لبق  کنیع  نم  رسجلا  علقاف  اعم ، ناتفصلا  کیف  یقتلت 

یناقلاط

« .يرامشب بیع  نارگید - يارب   - تسه وت  دوخ  رد  شدننام  هک  ار  يزیچ  هک  دوب  نآ  بیع  نیرتگرزب  »
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بیع وا  رب  هک  سک  نآ  وت و  يوش ، نآ  بکترم  دوخ  يرمـشب و  تشز  ار  يراک  هاگره  تسا : هدورـس  نینچ  هراـب  نیا  رد  يرعاـش 
.یتسه ناسکی  يریگ ، یم 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

.ُُهْلثِم َکِیف  اَم  َبیِعَت  ْنَأ  ِْبیَْعلا  ُرَبْکَأ 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

اهنت بیطخ  موحرم  هنامیکح : راتفگ  دنس   ) . .يرامـشب بیع  نارگید  يارب  تسوت  دوخ  رد  ار  هچنآ  هک  تسا  نآ  بیع  نیرت  گرزب 
ُرَبْکَأ : » تسا هدرک  لقن  تروص  نیدب  یتوافت  اب  ار  نآ  هک  تسا  يدـُمآ  مکحلاررغ  هدروآ  هنامیکح  مالک  نیا  دنـس  رد  هک  يدروم 
هدرک ذخا  يرگید  عبنم  زا  ار  نآ  ًالامتحا  هک  دهد  یم  ناشن  توافت  نیا  و  (« ) َکِیف َوُه  اِمب   ) َکِیف ام  َوُه  اَِمب  َكَْریَغ  َبیعَت  ْنَأ  ِْبیَْعلا 

(( ،ج 4،ص 264 هغالبلا جهن  رداصم  (.) تسا

زادرپ شیوخ  حالصا  هب  تسخن 

يارب يراد  دوخ  هچنآ  هک  تسا  نآ  بیع  نیرت  گرزب  » هک دهد  یم  رادشه  وج  بیع  دارفا  هب  انعمرپ  راتفگ  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
( . ُُهْلثِم َکِیف  اَم  َبیِعَت  ْنَأ  ِْبیَْعلا  ُرَبْکَأ  ( ؛» يرامشب بیع  نارگید 

یماگنه اما  ؛ دـنک راختفا  نآ  هب  تسا  نکمم  یتح  دریگ  یم  هدـیدان  ار  نآ  تسا و  یبیع  ياراد  دوخ  یناسنا  نینچ  هک  نیا  هب  هراـشا 
رـس رب  هاگ  دنک و  یم  شنزرـس  تمالم و  ار  بیع  نآ  بحاص  دیاشگ و  یم  شهوکن  هب  نابز  دنیب  یم  نارگید  رد  ار  بیع  نیا  هک 

هک یلاح  رد  ، دب مه  دناد و  یم  بوخ  مه  ار  يزیچ  دـحاو  ِنآ  رد  تسا و  يراکـشآ  ضقانت  راتفرگ  یناسنا  نینچ.دـنز  یم  دایرف  وا 
هداعلا قوف  طاطحنا  هناشن  نیا  تسا و  راکـشآ  مه  تاناویح  رب  هاگ  ناـکدوک و  رب  یتح  نیدـض  نیـضیقن و  نیب  عمج  ناـکما  مدـع 

.تسا هدرمش  بیع  نیرت  گرزب  ار  نآ  مالسلا  هیلع  ماما  لیلد  نیمه  هب.دوش  یم  نآ  بکترم  هک  تسا  یسک  يرکف 

: دیامرف یم  درامش و  یم  یعقاو  قمحا  ار  یسک  نینچ  مالسلا  هیلع  ماما  میتشذگ  نآ  حرش  زا  یگزات  هب  هک  هنامیکح 349  راتفگ  رد 

« . ِِهنیَِعب ُقَمْحَْألا  َِکلَذَف  ِهِسْفَِنل  اَهیِضَر  َُّمث  اَهَرَْکنَأَف  ِساَّنلا  ِبویُع  ِیف  َرَظَن  ْنَمَو  »

یم هـبطخ 140  رد  هـلمج  زا  ؛ تـسا هدرک  هراـشا  يرگید  ریباـعت  اـب  هـتکن  نـیمه  هـب  مالـسلا  هـیلع  ماـما  زین  یناوارف  ياـه  هـبطخ  رد 
هانگ رب  لاح  نیع  رد  دشاب و  هدش  هدیزرمآ  وا  دیاش  نکن  باتش  هداد  ماجنا  هک  یهانگ  هب  تبسن  سک  چیه  ییوج  بیع  رد  :» دیامرف
هاگآ يرگید  بیع  زا  امـش  زا  مادـکره  نیاربانب  يوش ، تازاجم  نآ  ببـس  هب  دـیاش  شاـبم  نمیا  يا  هداد  ماـجنا  دوخ  هک  یکچوک 

؛» دنک يراددوخ  وا  ییوج  بیع  زا  دراد  بیع  شدوخ  دناد  یم  یلو  ؛ دوش

ْمُْکنِم َِملَع  ْنَم  ْفُفْکَْیلَف  ِهیَلَع  ٌبَّذَـعُم  َکَّلَعَلَف  ٍهیِـصْعَم  َریِغَـص  َکِسْفَن  یَلَع  ْنَمْأَت  َُهل َو ال  ٌروُفْغَم  ُهَّلَعَلَف  ِِهْبنَذـِب  ٍدَـحَأ  ِبیَع  ِیف  ْلَْجعَت  ـال  )
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( . هِسْفَن ِبیَع  ْنِم  ُمَْلعی  اَِمل  ِهِریَغ  َبیَع 

؛» دراد یمزاب  مدرم  بیع  هب  نتخادرپ  زا  ار  وا  شیوخ ، لاح  هب  نتخادرپ  هک  یسک  لاح  هب  اشوخ  :» دیامرف یم  هبطخ 176  رد 

( . ساَّنلا ِبویُع  ْنَع  ُُهبیَع  ُهَلَغَش  ْنَِمل  َیبوُط  )

: تسا هدمآ  يرگید  ترابع  اب  انعم  نیا  زین  مکحلا  ررغ  رد 

،ص مکحلا ررغ  « . ) . َْبیَْعلا ِرَبْکَأ  ٌدِـساف  َْتنَأ  َكِْریَغ َو  ُحالَـص  َکیِطاعَت  ْنإَـف  َکِـسْفَِنب  أدـْباَف  ِساـّنلا  ِحالْـصإل  َکَـتَّمِه  َّتَمَـس  ْنإ  »
237،ح 4765)

اما ؛ درمـش یم  کچوک  دـنیبب  رگا  ای  دـنیب و  یمن  زگره  ار  دوخ  بیع  هاگ  ، تاذ بح  رثارب  ناسنا  هک  تسا  هجوت  لـباق  زین  هتکن  نیا 
لفاغ شیوخ  بیع  زا  دوش  یم  ببس  نیا  درادنپ و  یم  تسه  هچنآ  زا  رت  گرزب  رایسب  ار  اه  نآ  بویع  هاگ  نارگید  اب  تباقر  رثارب 

هّللا یلا  كولس  ریـس و  نابلاط  قح و  هار  ناگدنیوپ  هار  رـس  رب  تسا  یگرزب  رطخ  نیا  دزادرپب و  نارگید  زا  ییوج  بیع  هب  ددرگ و 
.دریگ یم  فده  ار  هعماج  تدحو  هک  یناسنا  عماوج  رد  تسا  یگرزب  لکشم  و 

يرْزَت ْنَم  َْتنَأَف َو  ُهَْتیَتَأ  َُّمث  َْرمْألا  َْتبِع  َْتنَأ  اذإ  دیوگ : یم  ارعـش  زا  یکی  ؛ دـنا هدیـشک  مظن  هب  ار  بلطم  نیا  زین  مجع  برع و  يارعش 
ٌءاوِس ِْهیَلَع 

يریگ یم  هدرخ  وا  رب  هک  سک  نآ  اب  وت  یهد  یم  ماـجنا  ار  نآ  تدوخ  اـما  ؛ يرمـش یم  بیع  نارگید ) زا   ) ار يراـک  هک  یماـگنه 
 ( ،ج 19،ص 269 دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   ) . .یتسه ناسکی 

یْبیَْعلا َنِم  يْدنِع  ُُهفِرْعأ  يذَّلا  يْریَغ  ِْبیَع  ْنَع  ینُعَنْمَی  دیوگ : یم  يرگید  رعاش 

یْبیَر یف  یْبیَع  ْنِم  ُتَْسل  ْمَُهل َو  ِنِم  یّ   ّ ِنَّظلِاب ْمَُهل  یْبیَع 

.دراد یمزاب  نارگید  ییوج  بیع  زا  ارم  مراد  غارس  دوخ  زا  نم  هک  ار  یبیع 

حرـش  ) . .تسا یعطق  ینیقی و  مناد  یم  مدوخ  رد  هک  ار  یبیع  یلو  ؛ تسا نامگ  نظ و  هب  مراد  غارـس  اـه  نآ  رد  هک  ار  یبیع  هکارچ 
 ( ،ج 14،ص 591 يرتشوش همالع  هغالبلا  جهن 

: دیوگ یم  زین  نابز  یسراف  رعاش 

شیوخ حالصا  زا  يو  غراف  يُدب  یک   *** شیپ يدید ز  دوخ  بیع  رگ  یسک  ره 

رگدمه بیع  دنیوگ  مرجال  ردپ *** يا  دوخ  زا  قلخ  نیا  دنلفاغ 

: دیوگ یم  يرگید  رعاش 
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شاب لوغشم  قلخ  زا  دوخ  بیع  هب  شاف *** دنمدرخ  يا  قلخ  بیع  نکم 

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said: “The greatest defect is when you are concerned about the
defect (in others) which is already present in yourself.”{What a worse defect can
there be that a man criticizing those defects in others which exist in him? The
requirement of justice is that before casting one's eye on others' defects, one should
look at his own defects and realize that a defect is a defect whether it is in others or in
himself. A Persian couplet says: “Looking at others' defects is neither appropriate nor

.{ is it manliness. Better look at your own self since you are full of defects

536 ص :

دنزرف دّلوت  رد  نتفگ  کیربت  شور  : 354 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

َبِهاَولا َو َترَکَـش  ُلق  نَِکل  َِکلَذ َو  لُقَت  َال  مالـسلا  هیلع  َلاَقَف  ُسِراَفلا  َکِئنهَِیل  َُهل  َلاَـقَف  َُهل  َدـِلُو  ٍماَـلُِغب  اًـلُجَر  ٌلُـجَر  ِِهتَرـضَِحب  َأـّنَه  َو 
ُهِّرب َتقِزُر  ُهّدُشَأ َو  َغََلب  ِبوُهوَملا َو  ِیف  ََکل  َكِرُوب 

اه همجرت 

یتشد

مدـق  » تفگ کیربت  ار  يدازون  دـّلوت  ترابع ، نیا  اب  یـصخش  ماـما ، روضح  رد  : ) دومرف وا ، رب  ادـخ  دورد  و  یقـالخا ) یعاـمتجا ، )
کیربت ار  وا  یلهاج  موسر  اب  یخرب  درک ، اطع  يدـنزرف  یبتجم  نسح  ماما  هب  ادـخ  یتقو  دنتـشون ، « ) داب كرابم  راوس  هّکی  يروالد 

، كرابم وت  رب  هدیشخب  دازون  و  رازگرکش ، ار  هدنـشخب  يادخ  وگب : هکلب  وگم ! نینچ  .دومرف ) حرطم  ار  دومنهر  نیا  ماما  هک  دنتفگ 
 ! يدرگ دنمرهب  شا  يراکوکین  زا  دوش و  گرزب  هک  دیما 

يدیهش

نیا داب  كرابم  ار  وت  تفگ : داـب  كراـبم  نینچ  دوب  هداز  شیارب  هک  يرـسپ  هب  ار  يرگید  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما يور  شیپ  يدرم  [و 
دوخ لامک  هب  داب و  كرابم  وت  رب  هدیشخب  و  رادب ، ساپـس  ار  هدنـشخب  وگب : وگم ، نینچ  دومرف ]: ماما  .داد  تیادخ  هک  راوس  هدیزگ 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 4315 

http://www.ghaemiyeh.com


.داوب تیزور  وا  ییوکین  داسر و 

یلیبدرا

هدنراوگ راوگشوخ و  ياطع  دیاب  هک  ار  وا  رم  تفگ  سپ  وا  يارب  دش  دلوتم  هک  يرسپ  هب  ار  يدرم  يدرم  وا  روضحب  درک  تینهت  و 
واب دسرب  هدش و  هدیـشخب  هچنآ  رد  هچنآ  رد  يوش  هداد  تکرب  ار و  هدنـشخب  دنوادخ  وت  شاب  رکاش  وگب  نکیل  ار و  نیا  وگم  دـهد 

لام رد  وا  یئوکین  دوش  وت  يزور  لامک  توق و  سپ  دوخ  توقب  دنزرف  نآ 

یتیآ

: دومرف ماما  .داب  اراوگ  تراکراوس  دلوت  تفگ : .تفگ و  تینهت  دوب  هدش  يرسپ  بحاص  هک  يرگید  درم  هب  وا  روضح  رد  يدرم 

دنم هرهب  شیاـهیکین  زا  دـسر و  دـشر  نس  هب  .داـب  كراـبم  وت  رب  هدیـشخب ، هچنآ  يوگ و  ساپـس  ار  هدنـشخب  يوگب  يوگم ، نینچ 
.ددرگ

نایراصنا

: تفگ تینهت  هنوگ  نیدب  شدنزرف  تدالو  هب  ترضح  نآ  رضحم  رد  ار  يرگید  درم  يدرم 

هب ، داب كرابم  وت  رب  هدش  هدیـشخب  ، شاب هدنـشخب  رازگ  رکـش  وگب : هکلب  ، وگم هنوگ  نیا  : دومرف ماما.داب  كرابم  وت  رب  راوس  هّکی  نیا 
 . يدرگ دنم  هرهب  شیراکوکین  زا  و  دسر ، لامک  دشر و 

اه حرش 

يدنوار

ترکـش لاقی : نا  رما  کلذـب و  هئنهتلا  مالـسلا  هیلع  هرک  ناسنالا و  کلهی  امبر  سراـفلا  هیلهاـجلا و  یناـهت  نم  سراـفلا  کـئهیل  و 
یلا ضیعی  نا  هقیقحت  و  الیوط ، شاع  يا  هدشا  غلب  .هدعب و  ام  کلذک  و  ربخلا ، هظفل  ناک  نا  ءاعد و  اذه  و  یلاعت ، هللا  وه  بهاولا و 

.هارت تنا  هنس و  نیعبرا  برق 

يردیک

ءانب .هنـس و  نیعبرا  یلا  دـشالا  لیق  الیوط و  شاع  يا  هدـشا : غلب  .هیلهاجلا و  یناهت  نم  ناک  هنـال  کـلذ  نع  مالـسلا  هیلع  یهن  اـمنا 
.میظع يا  مخف :

مثیم نبا 

هدـنمزر دـنزرف  تفگ : کـیربت  ناونع  هب  دوب  هداد  يرـسپ  وا  هب  دـنوادخ  هک  يرگید  درم  هب  يدرم  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما روـضح  رد 
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تمحرم وت  هب  هک  ار  يدنزرف  .شاب  رازگساپس  ار  هدنشخب  دنوادخ  وگب : هکلب  وگم ، نینچ  : ) دومرف مالسلا ) هیلع   ) ماما داب ! تیاراوگ 
نآ فرط  زا  يداشرا  نخـس  نیا  يدرگ .) دنم  هرهب  وا  يراکوکین  زا  دـسرب و  ییاناوت  لامک  هب  دـنزرف  نیا  داب ، كرابم  ار  وت  هدرک ،
هب هجوت  ادخ و  يرازگساپس  هب  ردپ  يروآدای  - 1 تسا : هدیاف  راهچ  نآ  رد  و  تسا ، دنزرف  دوجو  هب  ییوگ  کیربت  يارب  راوگرزب ،

يارب ءاعد  .تسا 3 - هدـش  وا  هب  هک  یتمحرم  هرابرد ي  اعد  تساوخرد و  قیرط  زا  ادـخ ، بناج  زا  تکرب  لوزن  تساوخرد  .وا 2 -
دوس يدـنم و  هرهب  يارب  اعد  .يو 4 - هدافتـسا  يارب  ییاناوت  لامک  ینعی  دشر ، هب  ندیـسر  يارب  هداد و  دنوادخ  هک  يدـنزرف  ياقب 

.دنک يزور  ار  هدیاف  یکین و  وا  هب  دنوادخ  ینعی  وا ، زا  ندرب 

دیدحلا یبا 

َكِرُوب َبِهاَْولا َو  َتْرَکَـش  ُْلق  ْنَِکل  َِکلَذ َو  ْلُقَت  َلاَقَف ع َال  ُسِراَْفلا  َْکِئنْهَِیل  َُهل  َلاَقَف  َُهل  َدـِلُو  ٍمَالُِغب  َرَخآ  ًالُجَر  ٌلُجَر  ِِهتَرْـضَِحب  َأَّنَه  َو 
 . ُهَِّرب َْتقِزُر  ُهَّدُشَأ َو  َغََلب  ِبوُهْوَْملا َو  ِیف  ََکل 

.مکیلع مالس  اهضوع  لعج  نعللا و  تیبأ  هیلهاجلا  هیحت  نع  یهن  امک  اهنع  یهنف  هیلهاجلا  راعش  نم  تناک  هملک  هذه 

تام نإ  یندـک و  شاع  نإ  نمب  ابحرم  لاق ال  مث  لجارلا  لب  لاقف  سرافلا  کئنهیل  مالغب  هرـشب  دـق  يرـصبلا و  نسحلل  لجر  لاـق  و 
قفـشأ یتح  ادک  هایحلا  یف  هیلع  يدکب  ایعـس و ال  هل  ییعـسب  یـضرأ  مث ال  ینلهذأ  اینغ  تنک  نإ  ینبـصنأ و  القم  تنک  نإ  ینده و 

نزح همه  نم  رورس و ال  هحرف  نم  یلإ  لصی  لاح ال  یف  انأ  هقافلا و  نم  یتوم  دعب  هیلع 

یناشاک

هب هل ) دـلو  مالغب   ) ار يدرم  يدرم ، ترـضح  نآ  روضح  هب  تفگ  تینهت  الجر ) لـجر  هترـضحب  اـنه  و  : ) هک هدـش  عقاو  تیاور  رد 
يراد وت  هک  یعلاط  شوخ  نیا  هطـساو  هب  هک  دـیاب  یم  تفگ  سپ  سرافلا ) کئنهیل  هل : لاقف   ) ار وا  رم  دوب  هدـش  دـلوتم  هک  يرـسپ 

تسا و سرفتم  هک  یـسک  ای  يراوس  ای  تیـسورف  رد  رهام  تسا و  قذاح  هک  یـسک  ار  وت  دهد  رایـسب  شـشخب  راوگـشوخ و  ياطع 
میالم و تینهت  عون  نیا  نوچ  دنتفگ و  یم  رگیدـکی  هب  تینهت  نیح  رد  برع  هک  تسا  يا  هملک  نیا  یکریز و  تسارف و  رد  لماک 

تقو رد  ار  هملک  نیا  وگم  هک  دومرف  سپ  کلذ ) لقت  ال  مالـسلا : هیلع  لاقف   ) دومن نیا  عنم  تهج  نیا  زا  داتفین  ترـضح  نآ  قفاوم 
یف کـل  كروـب  و   ) ار هدنـشخب  دـنوادخ  یـشاب  رکاـش  بهاوـلا ) ترکـش   ) هک نیح  نآ  رد  يوـگب  نـکیلو  لـق ) نـکل  و   ) تـینهت

( هرب تقزر  و   ) لامک توق و  سب  دنزرف  نآ  داسرب  و  هدشا ) غلب  و   ) تسا دلو  هک  هدـش  هدیـشخب  رد  يوش  هداد  تکرب  و  بوهوملا )
نب هللادبع  يزور  هک  تسا  يورم  .اعرش  تسا  بودنم  هک  یتینهت  تیفیک  هب  تسا  يداشرا  نیا  لام  رد  وت  ییوکین  دوش  وت  يزور  و 

دلوتم يدنزرف  ار  وا  زورما  هک  تفگ  يدرم  .دیسرپ  ار  وا  لاوحا  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  .دشن  رـضاح  رهظ  زامن  تعامج  هب  سابع 
: تفگ نآ  زا  دعب  .دومرف  داشرا  اجنیا  هک  قیرط  نیمه  هب  تفگ  دلوم  تینهت  دش و  وا  لزنم  هجوتم  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  .هدـش 

تـسد ترـضح  .وا  هیمـست  رد  امـش  رب  منک  تقبـس  هنوگچ  نم  دـییامرف و  هیمـست  امـش  هچنآ  تفگ : هللادـبع ؟ ار  وا  يدرک  ماـن  هچ 
وا تینک  مدرک و  مان  یلع  ار  وا  نم  هک  كولملاابا  ای  ار  نیا  ریگارف  هک  دومرف  دـناوخ و  يزیچ  داهن و  دولوم  نآ  کـنح  رب  كراـبم 

هللادبع دیآ  يدنزرف  ار  یلع  مان و  یلع  دوش  دلوتم  يرـسپ  ار  دمحم  مان و  دمحم  دوش  لصاح  يدـنزرف  ار  وا  نیا  زا  دـعب  نسحلاوبا ،
یقناود رفعجوبا  وا  زا  دعب  حافس و  هب  تسا  بقلم  .دوب  هیسابع  يافلخ  لوا  هللادبع  نیا  دوب و  هدومرف  ترضح  هک  دوب  نانچنآ  .مان و 
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: هک تاقث  تاور  زا  تسا  يورم  دوب و  نانچنآ  داد  یم  هچ  ره  زا  ربخ  دوب  ناشن  زجعم  یضترم  نابز  .مصتعم  ات 

یلمآ

ینیوزق

( سرافلا کئنهیل  : ) تفگ هک  ظفل  نیا  هب  دوب  هدش  دلوتم  وا  يارب  هک  يرسپ  هب  ار  يدرم  يدرم  ترـضح  نآ  روضح  هب  درک  تینهت 
رب دـنزیم  لاف  .راوس  دـنزرف  ار  وت  داب  اراوگ  ینعی  هدوب  يراج  تداع و  دـنزرف  داـب  كراـبم  رد  برع  ناـیم  رد  تقو  نآ  هملک  نیا  و 

ار وت  داب  كرابم  و  ار ، هدنشخب  يادخ  يرازگرکش  وگب : هکلب  وگم  نینچ  تفگ : درک و  در  وا  رب  ترـضح  .وا  يراکماک  يراوس و 
دنیوگ .يراـکوکین  رب و  هب  وا  زا  يوش  هداد  يزور  و  وا ، یئاـناوت  توق و  لاـمک  هب  دـنزرف  نیا  داـسرب  و  هدـش ، هدیـشخب  دـنزرف  رد 
يزیچ داهن و  لفط  کنح  رب  كرابم  تسد  و  دومن ، تینهت  تاملک  نیا  هب  ار  وا  ترـضح  نآ  دـش  يدـنزرف  ار  ساـبع ) نب  هللادـبع  )

نیا زا  و  تشاذـگ ، نسحلاوبا  ار  وا  تینک  داهن و  مان  یلع  ار  وا  .ناهاشداپ و  ردـپ  ینعی  كولملاابا  ار  نیا  دـیریگب  دومرف : دـناوخ و 
.دوب هیسابع  يافلخ  لوا  وا  دنتفگ و  حافس  ار  وا  هک  هللادبع  وا  زا  یلع و  وا  زا  و  تشگ ، دلوتم  دمحم  یلع 

یجیهال

: مالسلا هیلع  لاقف  سرافلا ،» کئنهیل  : » هل لاقف  .هل  دلو  مالغب  الجر  لجر  هترضحب  انه  و 

رد داد  ییاراوگ  تینهت و  ینعی  .هرب » تقزر  هدـشا و  غلب  بوهوملا و  یف  کل  كروب  بهاولا و  ترکـش  لق : نکلو  کلذ ، لقت  «ال 
ره : » هک هدنهد  تینهت  نآ  تفگ : سپ  وا ، يارب  زا  دوب  هدش  دـلوتم  هک  يرـسپ  ببـس  هب  ار  رگید  درم  يدرم  مالـسلا  هیلع  وا  روضح 

: هک مالسلا  هیلع  تفگ  سپ  راوس ،» نیا  ندیسر  ار  وت  داب  اراوگ  هنیآ 

وت و هب  هدـش  هدیـشخب  رد  وت  يارب  زا  دوش  هداد  تکرب  ار و  هدنـشخب  یـشاب  رکاـش  : » هک اـعد  جـهن  هب  وگب  نکلو  ار  مـالک  نآ  وگم 
« .وا يراکوکین  دوش  وت  يزور  دوخ و  توق  هب  وا  دسرب 

ییوخ

، هتزعب رورسلا  همیلولا و  هماقا  هتدالوب و  لوبقلا  اضرلا و  نسح  نم  دلولا  یف  امل  هرکش هللا  نع  رابخا  بهاولا ) ترکـش   ) هلوق ینعملا :
هتمالس هسفن و  یف  دلولا  همالس  بلط  عم  هتمعن  دیزمل  ابجوم  هل و  اکرابم  هنوکب  ءاعد  مث  همعنلا  هذهب  رکـشلا  نم  دیزملا  یلع  هیبنت  و 

انه یلزتعملا : حراشلا  لاق  .مالـسالا  یف  هنع  یهن  دـق  هیلهاجلا و  راعـش  نم  لجرلا  اهدا  یتلا  هئنهتلا  هملک  و  هقوقح ، ءادا  هربب و  هیبـال 
اینغ تنک  نا  و  ینبـصنا ، القم  تنک  نا  و  یندـه ، تام  نا  و  یندـک ، شاع  نا  نمب  ابحرم  ال  هباـجاف : مـالغب  يرـصبلا  نسحلا  لـجر 

لصی لاح ال  یف  انا  و  هقافلا ، نم  یتوم  دعب  هیلع  قفشا  یتح  ادک ، هایحلا  یف  هیلع  يدکب  و ال  اعیس ، هل  ییعـسب  یـضرا  مث ال  ینلهذا 
تناولهپ مدق  هک  تفگ  تینهت  رـسپ  دزاونب  ار  يرگید  درم  شرـضحم  رد  يدرم  همجرتلا : .نزح  همه  نم  و ال  رورـس ، هحرف  نم  یلا 

وت سانش  قح  دسر و  یناوج  نارود  هب  داب ، كرابم  هدیشخب  و  دشاب ، رکاش  ار  هدنـشخب  وگب : وگم ، ارنیا  دومرف : ترـضحنآ  كرابم 
.دشاب
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يرتشوش

لاقف يرصبلا  نسحلا  دنع  تنک  یجانلا : لاق  یبیتقلا :) نویع   ) یف سرافلا ) کئنهیل  لاقف  الجر  لجر  هترضحب  انه  و  : ) فنصملا لوق 
یف سرافلا ) کئنهیل  ) نع یهن  امک  و  کلذ .) لقت  ال  مالـسلا ) هیلع  ) لاقف  ) .الاغب نوکی  هلعل  نسحلا : لاقف  .سرافلا  کـئنهیل  لـجر :

لیقع مدـق  دادـغب :) خـیرات  ) یفف جـیوزتلا ، یف  نینبلا ) ءافرلاب و  ) نع یناهتلا ) يزاعتلا و  یف  نوعبرالا - عباسلا و  لصفلا   ) یهن هدالولا 
: لوقن نا  انرما  کلذ و  نع  اناهن  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) یبنلا ناف  کلذ ، اولوقت  ال  لاقف : .نینبلا  ءافرلاب و  اولاقف : هارما  جوزتف  هرـصبلا 

هظخ هدرب  ابا  هل  تدلوف  هتنبا  يرعـشالا  یـسوموبا  جوزت  يذلا  نومد  يرذالبلا :) حوتف  ) یف اذـه و  کیلع .) كراب  کل و  هللا  كراب  )
الف تحکن  اماف  اهل : لاق  هارما و  لیلسم  نب  قیقش  قراف  اولاق : .نومدلا و  تیب  یف  نومک  زبخ و  نونبلا و  ءافرلا و  اولاق : هیف  هرـصبلاب و 

هینکتلا یف  نالفب ) هللا  رثاتـسا  ) لوق نع  یهن  کلذـک  انیتم و  اطوس  كرهظل  دـعا  هراد  یلا  تلمح  اذا  انینبلاب  تلعف و ال  اـم  اذا  اـفرلاب 
هیلا سلج  لوحت و  مث  یلـصو  لخدـف  دجـسملا ، باب  یلع  لزن  هفوکلا  مالـسلا ) هیلع  ) یلع مدـق  امل  رـصن :) نیفـص   ) یفف هتوم ، نع 

، هقلخ نم  دحاب  رثاتسی  هللا ال  نا  مالسلا :) هیلع  ) لاقف هب ) هللا  رثاتـسا  ) لئاق لاقف  هفوکلا  لزنی  ناک  هباحـصا  نم  لجر  نع  لاسف  سانلا ،
نع یهن  کلذـک  و  مکییحی .) …  مث  مکتیمی  مث  مکایحاف  اتاوما  متنک  و  ارق … ( .هقلخ و  لالذا  هسفن و  زازعا  توملاب  هللا  دارا  اـمنا 

ناسنا هیقلف  مامحلا  نم  جرخ  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نب  نسحلا  نا  يراصنالا : میرموبا  لاق  یفاـکلا :) ) یفف کمامحتـسا .) باـط  ) مهلوق
باط ) لاق .قرعلا  میمحلا  نا  ملعت  اما  لاقف : کمیمح .) باط  : ) لاقف انهه ، تسالاب  عنصت  ام  عکلای و  لاقف  .کمامحتـسا  باط  لاقف :

کنم و باط  ام  رهط  لاق : یل ؟ یـش ء  ياف  یمامح  باط  اذاف  لاق : کمامح ) یناهتلا ) يزاعتلا و  یف  نوعبرـالا - عباـسلا و  لـصفلا  )
همظعملا يا  هجفانلا ) کل  ائینه  : ) تنب مهدحال  دلو  اذا  هیلهاجلا  یف  لوقت  برعلا  تناک  حاحـصلا :) ) یف و  اذه ، .کنم  رهط  ام  باط 

لعج اهنع و  یهنف  نعللا ) تیبا  : ) هیلهاجلا هیحت  تناک  دیدحلا  یبا  نبا  لاق  .جفنیف و  کلام  یلا  همـضتف  اهرهم  ذخات  کنال  کل  امل 
و ( ؟ هنع الدب  نوکی  فیکف  سانلا  عیمجل  هیحت  مالسلا  و  كولملا ، هیحت  مهدنع  نعللا ) تیبا  ) ناک امنا  تلق : مکیلع .) مالس  ) اهـضوع

رما یف  مالـسلا ) هیلع  ) هنع هئامعبرالا ، ثیدـح  یف  هرب ) تقزر  هدـشا و  غلب  بوهوملا و  یف  کل  كروب  بهاولا و  ترکـش  لـق  نکل 
(: دربملا لماک  ) یف .هرب و  تقزر  هدـشا و  غلب  هتبه و  یف  کـل  هللا  كراـب  اولوقف : رکذ  دولوم  نع  لـجرلا  متاـنه  اذا  ایندـلا : نیدـلا و 

ترکـش : ) لاقف هانهف  هاتاف  .دولوم  هل  دلو  اولاقف : رـضحی ؟ مل  هلاب  ام  لاقف : سابع  نب  هللادـبع  دـقتفا  هنا  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نع  يوری 
هل اعد  هکنح و  هذخاف و  هیلا  جرخاف  هب  رماف  هیمست ؟ یتح  هیمـسا  نا  زوجی  وا  لاق : هتیمـس ؟ ام  بوهوملا ) یف  کل  كروب  بهاولا و 

همسا و مکل  سیل  سابع  نبال  لاق  هیواعم  ماق  املف  نسحلاابا .) هتینک  ایلع و  هتیمس  دق  كالم ، الا  ابا  کیلا  ذخ  : ) هل لاق  هیلا و  هدر  مث 
هیولعلا ضعب  بتک  یناهتلا ) يزاعتلا و  یف  نوعبرالا - عباـسلا و  لـصفلا  (: ) همیتیلا ) یف و  اذـه ، هبلع  ترجف  دـمحمابا  هتینک  دـق  هتینک 

هرق نیعلا  الم  هللا  دقف و  دیعسلا ، علاطلا  دیدجلا و  سرافلاب  هللا  كدعـسا   ) هتعقر یف  عقوف  .هنک  همـسف و  ادولوم  تقزر  بحاصلا : یلا 
دق و  هدـج ، هداعـس  هدـج و  لضف  هل  وجرا  یناـف  هرما ، هللا  نسحیل  نسحلاوبا  هینکلا  هرکذ و  هللا  یلعیل  یلع  مسـالا  هرـسم و  سفنلا  و 

بون نم  رزبالا  بهذـلا  صالخ  صلخی  ماع و  هئام  شیعی  نا  ءاجر  لافلا  دـصقم  هب  تدـصق  لاـقثم  هئاـم  نم  اراـنید  هذـیوعتل  تثعب 
.هواقدصا هلموی  هوادعا و  هفاخی  ایصع  ارابج  لب  ال  لاقف : .ایقت  ارب  هللا  هلعج  دلو : هل  دلو  یبارعال  لیق  و  مالسلا .) و  مایالا ،

هینغم

یبا نبا  لاق  و  هبادآ ، مالـسالا و  قلخ  یلا  داشرا  میلعت و  اذـه  و  هتلماعم ، نسح  هتعاط و  يا  هرب  تقزر  و  ـالجر ، راـص  يا  هدـشا  غلب 
.مامالا اهنع  یهنف  هیلهاجلا ، یف  اراعش  تناک  هملکلا  هذه  دیدحلا :
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هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

اناد ای   ) راوس دنزرف  ینعی  سرافلا  کئنهیل  تفگ : تینهت  هب  دوب  هدمآ  ایند  هب  وا  يارب  يرسپ  هک  يدرم  هب  يدرم  ترضح  روضح  رد 
( دـندز یم  لاف  دـنزرف  ینارماک  يراوس و  يارب  دابکرابم  رد  هک  دوب  برع  راعـش  تیلهاج  رد  هلمج  نیا  و   ) داب تیاراوگ  كریز ) و 

هدش هدیشخب  دنزرف  هدوب و  رازگساپس  ار  هدنشخب  دنوادخ  وگب : یلو  وگم ، نینچ  دنزرف ) شابداش  رد  : ) دومرف مالسلا  هیلع  ماما  سپ 
.يدرگ دنم  هرهب  وا  يراکوکین  زا  و  دسرب ، یئاناوت  لامک  هب  دنزرف  نیا  و  دابکرابم ، وت  هب 

ینامز

، دـنک مسجم  هدنونـش  هب  تبـسن  ار  هدـنیوگ  تدارا  راـهظا  هک  ینوگاـنوگ  ثداوـح  دروـخرب و  ازع ، يداـش ، رد  عاـمتجا ، ناـیم  رد 
هب هقالع  هک  دـنتفگ  یم  يا  هلمج  رـسپ  تدالو  زا  سپ  دوب  تعاجـش  گنج و  هب  هجوت  هک  مالـسا  زا  لـبق  .دوش  یم  زاربا  یتـالمج 
دنک یم  موکحم  ار  تیلهاج  راعـش  دوخ  بلطم  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  دـشاب  هتـشاد  هارمه  ار  تعاجـش  يزادـناریت و  يراوس ،

ریـسم رد  هاگره  اـیند  دـالوا  لاـم و  .دوش  یم  روآداـی  ار  قلخ  هب  تمدـخ  ادـخ و  هب  هجوت  دـهد و  یم  ربکت  يزیرنوخ و  يوب  نوچ 
روطب دومنن  تقد  درکن و  ظفح  ار  دوخ  ناسنا  نآ ، هب  هقالع  رثا  رب  رگا  تسا و  ترخآ  تداعس  هیام  ایند و  تنیز  دریگ  رارق  حیحص 

.دنک یم  طوقس  متح 

يزاریش دمحم  دیس 

الوافت سرافلا - دلولا  اذه  کل  ائینه  نوکی  يا  سرافلا ) کئنهیل  : ) هل لاقف  هل ، دلو  مالغب  الجر  لجر  مالـسلا  هیلع  هترـضحب  ءانه  و 
ءاشنالا ینعمب  رابخا  بهاولا ) ترکـش  لق : نکل  و   ) رجا هل و ال  ینعم  هنال ال  کلذ ) لقت  ال  : ) مالـسلا هیلع  لاقف  اعاجـش - نوکی  ناب 

و  ) ریخلا یف  ارمتسم  يا  اکرابم ، دلولا  نکیل  يا  بوهوملا ) یف  کل  كروب  و   ) مالغلا اذه  کل  بهو  يذلا  یلاعت  بهاولا  رکشا  يا 
.کیلا هناسحا  و  هرب ) تقزر  و   ) لمکی یتح  هئاقب  یلع  ءاعد  هل ، امک  يا  هدشا ) غلب 

يوسوم

داشرا میلعت و  مامالا  نم  اذـه  حرـشلا : .بح  نع  امهتلماعم  نسح  نیدـلاولا : رب  .غولبلا  كاردـالا و  ینعمی  هتوق  يا  هدـشا : غلب  هغللا :
هللا هلعجی  نا  دلولل  ءاعدلا  دلولا و  اذـه  هل  بهو  يذـلا  هللا  رکـشی  نا  دـلاولا  یلع  هناب  هلهتـسا  دـیدجلا و  دولوملاب  هئنهتلا  لوصا  یلا 

هترخآ یف  هتایح و  یف  هظفحی  هب  ارب  هیبال  اعیطم  نوکی  نا  اریخا  الجر و  حبـصی  هدشا و  غلبی  نا  دلولل  ءاعد  اضیا  ابیط و  اکرابم  ادـلو 
 … هناحبس هللا  هعاطب 

یناقلاط

وت رب  راوس  هدـیزگ  نیا  تفگ : شاـبداش  نینچ  دوب ، هدـش  دـلوتم  يرـسپ  شیارب  هک  يرگید  درم  هب  يدرم  ترـضح  نآ  روضح  رد  »
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يزور وا  یکین  دسر و  لامک  هب  داب ، هدنخرف  وت  يارب  هدش  هدیـشخب  راد و  ساپـس  ار  هدنـشخب  وگب  وگم ، نینچ  دومرف : .داب  كرابم 
« .داب وت 

هدش یهن  نآ  زا  یلهاج  هرود  ياهتیحت  رگید  دننام  هک  تسا  یلهاج  هرود  ياهراعش  زا  داب » كرابم  وت  رب  راوس  هدیزگ   » نخـس نیا 
.دنا هتفگ  یم  نعللا » تیبا  « » مکیلع مالس   » ياج هب  هکنانچ  تسا ،

مراکم

؛ ُسِراَْفلا َْکِئنُْهِیل  : َُهل َلاقَف  َُهل  َِدلُو  ٍمالُِغب  ًالُجَر  ٌلُجَر  ِِهتَرْضَِحب  أَّنَه  َو 

مالسلا هیلع  َلاَقَف 

، ِبوُهْوَْملا ِیف  ََکل  َكِرُوب  ،َو  َبِهاَْولا َتْرَکَش  : ُْلق ْنِکل  ،َو  َِکلذ ْلُقَت  َال 

.ُهَِّرب َْتقِزُر  ،َو  ُهَّدُشَأ َغََلب  َو 

«. داب كرابم  راوس  هکی  دازون  نیا  مدق  :» تفگ کیربت  ار  شدازون  ، ترابع نیا  اب  يرگید  هب  یسک  مالسلا  هیلع  ماما  روضح  رد 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

یکین زا  دوش و  گرزب  هّللا ) ءاش  نإ   ) یهلا هدوشخب  نیا  وت  رب  داب  كرابم  شاب و  هدنـشخب  رازگرکـش  : وگب نکل  ، وگم ار  نخـس  نیا 
یم هکلب  ؛ دـنک یمن  لقن  هفیرـش  تیاور  نیا  يارب  يرگید  عبنم  بیطخ  موحرم  هناـمیکح : راـتفگ  دنـس   ) . .يدرگ دـنم  هرهب  شیاـه 

نوچمه ینخـس  باوج  رد  مه  وا  دش و  هتفگ  دش  دـلوتم  یلع  مان  هب  شدـنزرف  هک  یماگنه  سابع  نبا  زا  نخـس  نیمه  هیبش  : دـیوگ
يارب شیرق  دـش و  دـلوتم  يدـنزرف  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  يارب  هک  دـنک  یم  لقن  زین  درک و  نایب  مالـسلا  هیلع  ماـما  نخس 
بـسا دییوگ  یم  امـش  : تفگ خـساپ  رد  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  ، دـنتفگ تینهت  ناونع  هب  ار  هلمج  نیمه  دـندمآ و  شتمدـخ  تینهت 

! ادخ لوسر  دنزرف  يا  مییوگب  هچ  سپ  : درک ضرع  دوب  رـضاح  رباج.دـشاب  ناگدایپ  ءزج  دـیاش  میوگ  یم  نم  دـشاب  ینامرهق  راوس 
ماما مالک  نامه...َبِهاْولا  ترَکَش  : دییوگب ، دیدمآ تینهت  کیربت و  يارب  داد و  امش  زا  یسک  هب  يرـسپ  دنوادخ  هک  یماگنه  : دومرف

باـتک رد  هللا  هـمحر  قودــص  ، نـیا رب  نوزفا  ،ج 4،ص264 .) هغـالبلا جـهن  رداـصم  (.) تواـفت یمک  اـب   ) مالـسلا هیلع  نینمؤملاریما 
 ( دنا هدروآ  یتوافت  اب  ار  بلطم  نیمه  ،ص 122  لوقعلا فحت  رد  هللا  همحر  ینارح  هبعش  نبا  ،ج 2،ص 634 و  لاصخ

دازون کیربت  هویش 

مدق : تفگ کیربت  ار  شدازون  ترابع  نیا  اب  يرگید  هب  مالسلا  هیلع  ماما  رـضحم  رد  یـسک  :» میناوخ یم  ینارون  مالک  نیا  زاغآ  رد 
ینعم هب  رما و  هغیـص  هلمج  نیا   ) . َْکِئنُْهِیل : َُهل َلاقَف  َُهل  َدـِلُو  ٍمـالُِغب  ًـالُجَر  ٌلُـجَر  ِِهتَرْـضَِحب  أَّنَه  َو  ( ؛» داـب كراـبم  راوس  هکی  دازون  نیا 
گنج يرگتراغ و  يارب  ار  نامرهق  عاجـش و  یلهاـج  برع  هک  تسا  مولعم  تسا و  تعاجـش  زا  هیاـنک  « سراـف » هب ریبعت  تساـعد و 

( . ُسِراَْفلا  ( تساوخ یم  فده  یب  نینوخ  ياه 
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( . َِکلذ ْلُقَت  َال  : مالسلا هیلع  لاقف  ( ؛» وگم نینچ  نیا  : دومرف مالسلا  هیلع  ماما  »

یضعب تسا و  رما  يانعم  هب  اج  نیا  رد  یلو  ؛ تسا یضام  لعف  « َترکش  ) .» َتْرَکَش : ُْلق ْنِکل  َو  ( ؛» شاب هدنشخب  رازگرکش  :» وگب یلو 
( . َبِهاَْولا دنا )  هدرک  انعم  ییاعد  هلمج  تروص  هب  ار  نآ 

یکین زا  دوش و  گرزب  مراودـیما )  ) داـب كراـبم  وت  رب  دولوم  نیا  وـگب ): نکب و  وا  يارب  ادـخ  زا  ار  اـضاقت  هس  نیا  :») دوـمرف سپس 
( . ُهَِّرب َْتقِزُر  ،َو  ُهَّدُشَأ َغََلب  ،َو  ِبوُهْوَْملا ِیف  ََکل  َكِرُوب  َو  ( ؛» يدرگ دنم  هرهب  شیاه 

درمـش یهلا  تاکرب  زا  يادج  ار  نآ  هک  نیا  هن  ، دوب بهاو  رکـش  رکف  هب  دیاب  زیچره  زا  شیپ  تسا و  یهلا  یبوهوم  ، دنزرف کش  یب 
ریـسم ات  دنک  ظفح  تارطخ  زا  ار  دنزرف  نیا  ادخ  هک  درک  اعد  دـیاب  نآ  زا  دـعب  دیـشیدنا و  وا  يرگتراغ  ای  هدـنیآ و  تعاجـش  هب  و 

مه نارگید  هب  وا  یکین  ریخ و  هکلب  شدوخ  يارب  اهنت  هن  دوش و  تاکرب  تاریخ و  أدبم  دسرب و  لامک  ّدح  هب  دـنک و  یط  ار  لماکت 
.دوش هجوت  اه  هتکن  نیا  مامت  هب  دیدج  دولوم  يارب  نتفگ  کیربت  ماگنه  هب  هک  تسا  بوخ  هچ  دسرب و 

اه کیربت  اه و  تیحت 

دناوت یم  اه  نآ  عومجم  دراد و  دوجو  ییاه  تینهت  اه و  تیلـست  اـه و  کـیربت  فلتخم  ياـه  تبـسانم  هب  یتلم  موق و  ره  ناـیم  رد 
.دنلئاق شزرا  ییاهزیچ  هچ  يارب  دنشیدنا و  یم  هچ  هب  اه  نآ  هک  دشاب  اه  نآ  گنهرف  هناشن 

ياه تیحت  اه و  کیربت  ، دز یم  رود  شزرا  دـض  تسپ و  عون  زا  یهاگ  يداـم و  لـئاسم  روحم  رب  زیچ  همه  هک  تیلهاـج  رـصع  رد 
هک داد  رارق  نانچ  ار  تاریبعت  دراوم  نیا  مامت  رد  تخاس و  نوگرگد  ار  نآ  دـمآ  هک  مالـسا.تشاد  ار  گنهرف  نامه  لکـش  اه  نآ 

.دزادنیب اتکی  قلاخ  دنوادخ  دای  هب  ار  ناسنا 

رگیدکی اب  تاقالم  ماگنه  هب  اه  نآ  الثم 

شموـهفم هک  درک  « مالـس » هب لیدـبت  ار  نآ  دـمآ و  مالـسا  یلو  ؛ دـنتفگ یم  « ریخب رـصع  ریخب و  حبـص  ًءاـسَم ؛ ْمِْعنأ  ًاحابَـص َو  ْمـِْعنأ  »
.تسا بطاخم  يارب  ادخ  يوس  زا  یتمالس  ياضاقت 

: دیوگ یم  دوخ  ریسفت  رد  میهاربا  نب  یلع 

اذِإ ُهَّللا َو  َلَْزنَأَف  ِهِیلِهاَْجلا  ِلْهَأ  ُهیِحَت  یِه  ًءاَـسَم َو  ْمِْعنَأ  ًاحاَبَـص َو  ْمِْعنَأ  َُهل  َنُولوُقی  ُهْوَتَأ  اَذِإ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِیبَّنلا  ُباَحْـصَأ  َناَـک  »
ِلْهَأ َهَّیِحَت  َکـِلَذ  ْنـِم  ٍریَِخب  ُهَّللا  اََنلَدـْبَأ  ْدَـق  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلــص  ِهَّللا  ُلوُـسَر  ْمَُـهل  َلاَـقَف  ُهَّللا  ِهـِب  َکـیَحی  ْمـَل  اـِمب  َكْوـیَح  َكُؤاـج 

ًاحابَص َو ْمِْعنأ  : دنتفگ یم  دندیسر  یم  وا  تمدخ  هک  یماگنه  زاغآ ) رد   ) هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  باحـصا  ْمُکیَلَع ؛ ُمالَّسلا  : ِهَّنَْجلا
.دوب تیلهاج  لها  تیحت  نیا  ًءاسَم و  ْمِْعنأ 

تیحت ، نآ اب  ار  وت  ادخ  هک  دنیوگ  یم  وت  هب  یتیحت  دـنیآ  یم  وت  دزن  هک  یماگنه  ناقفانم  هک  درک  لزان  ار  هفیرـش  هیآ  نیا  دـنوادخ 
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر.تسا  هتفگن 
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،ج لئاسولا كردتـسم  «. ) . تسا مکیلع  مالـسلا  تشهب  لها  تیحت  هک  هدرک  لیدـبت  اـم  يارب  نآ  زا  رتهب  هب  ار  تیحت  نیا  دـنوادخ 
 ( 8،ص 366،ح 3

: میناوخ یم  هدروآ  یفاک  باتک  رد  هللا  همحر  ینیلک  هک  يرگید  ثیدح  رد 

َلاَقَف اَنُهاَه  ِتْسِالِاب  ُعَنْصَت  اَم  ُعَُکل َو  ای  َلاَقَف  َکُماَمِْحتْـسا  َباَط  َلاَقَف  ٌناَْسنِإ  ُهیِقَلَف  ِماَّمَْحلا  َنِم  َجَرَخ  مالـسلا  هیلع  ِیلَع  َْنب  َنَسَْحلا  َّنِإ  »
َباَط اَم  َرُهَط  ُْلق  ْنَِکل  ِیل َو  ٍءیَش  يَأَف  یِماَّمَح  َباَط  اَذِإ  َلاَق َو  َکُماَّمَح  َباَطَف  َلاَق  ُقَرَْعلا  َمیِمَْحلا  َّنَأ  ُمَْلعَت  اَم  َلاَقَف َأ  َکُمیِمَح  َباَط 
ضرع تیحت  ناونع  هب  درک و  تاقالم  ار  وا  یناسنا.دوب  هدـش  جراخ  مامح  زا  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  َْکنِم ؛ َرُهَط  اَم  َباَط  َکـْنِم َو 

: درک

هک دور  یم  راک  هب  يدراوم  رد  هناگ  هس  فورح  نیا  « ) . تسإ  » هژاو ارچ  ناداـن ! يا  : دومرف مالـسلا  هیلع  ماـما  َکُمامِْحتْـسا ) َباـط  )
مامح هب  نتفر  زا  لبق  هک  دوب  نیا  بسانم  دوب و  هدـش  جراخ  مامحزا  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  یلاح  رد  دور  یم  يزیچ  لابند  هب  ناـسنا 

صخـش نآ  يدرب ؟ راک  هب  اـج  نیا  رد  ار  تسین )  زین  تکاـکر  زا  یلاـخ  ریبعت  نیا  هوـالع  هب.نآ  زا  سپ  هن  دوش  هتفگ  یتیحت  نینچ 
: درک ضرع 

ضرع (. دوش یمن  رهاـط  بیط و  هک  قرع   ) تسا قرع  ياـنعم  هب  « میمح » یناد یمن  رگم  : دومرف مالـسلا  هیلع  ماـما  َکُـمیمَح » َباـط  »
: درک

وت هک  نیا  هب  هراشا  ( ؟ دوب دـهاوخ  هچ  نم  يارب  دوش  هزیکاپ  مامح  : دومرف مالـسلا  هیلع  ماما  داب ) هزیکاپ  وت  مامح  « ) َکـُماّمَح َباـط  »
داب وکین  تسوکین و  وت  زا  هچنآ  داب  هزیکاپ  : وگب ار  هلمج  نیا  : دومرف وا  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  سپـس  مامح ) هب  هن  ینک  اعد  نم  هب  دیاب 

 ( ،ج 6،ص 521،ح 21 یفاک  ). .تسا هزیکاپ  وت  زا  هچنآ 

: دنتفگ کیربت  نینچ  نیا  وا  هب.درک  جاودزا  ینز  اب  دمآ و  هرصب  هب  لیقع  هک  دنک  یم  لقن  دادغب  خیرات  باتک  زا  يرتشوش  موحرم 

ام هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ.دییوگن  نینچ  نیا  : تفگ لیقع.داب  نیرق  ناوارف  نادنزرف  شزاس و  اب  تجاودزا  َنینَْبلا » ِءافِّرلِاب َو  »
: مییوگب کیربت  هنوگ  نیا  تسا  هداد  روتسد  هدرک و  یهن  نآ  زا  ار 

،ج 13،ص 471) هغابصلا جهب   ) . .یبای وا  رب  تبقارم  قیفوت  وت و  رب  داب  كرابم  َْکیَلَع » َكَراب  ََکل َو  ُهّللا  َكَراب  »

عومجم رد  دراد و  يا  هدـنزاس  روتـسد  زین  یگدـنز  لئاسم  نیرت  کچوک  يارب  مالـسا  هک  دوش  یم  هدافتـسا  دـمآ  ـالاب  رد  هچنآ  زا 
زا یبلاج  ثیدـح  رد.تسا  هتـسناد  اه  نآ  همه  ندوب  اراد  ار  نامیا  هناشن  هک  اج  نآ  ات  هتـشاد  هضرع  تیرـشب  هب  ار  یعماج  گـنهرف 

: دومرف هک  میناوخ  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

هبعـش دـنچ  داـتفه و  ناـمیا  ِقیرَّطلا ؛ ِنَع  يذأـْلا  ُهَطاـمإ  اـهانْدَأ  ُهّللا َو  اَّلإ  َهلإ  ـال  ْنَأ  ُهَداهَـش  اـهالْعَأ  ٌهَبْعُـش  َنوُْعبَـس  ٌهَعِْـضب َو  ُناـمیْإلا  »
یلاوع («. ) . ناناملـسم  ) ریـسم زا  عناوم  ندز  رانک  اه  نآ  نیرت  مک  تسا و  دـیحوت  ادـخ و  یگناـگی  هب  یهاوگ  اـه  نآ  نیرترب.دراد 

همه ياراد  هک  تسا  يا  هعماج  ، راگتسر دشاب و  اراد  ار  بعش  نیا  همه  هک  تسا  یسک  یعقاو  نمؤم  نیاربانب  ،ج 1،ص 431 ) یلائللا
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.ددرگ یمالسا  ياه  شزرا 

یسیلگنا

Someone congratulated another person in the presence of Imām Ali ibn Abū Tālib on
the birth of a son saying: “Congratulations for getting a rider of horses!" Imām Ali ibn
Abū Tālibs, said: “Do not say so; but say: You have an occasion to be grateful to Allāh,
the Giver, and be blessed with what you have been given. May he attain full life, and

.” may you be blessed with his devotion

ییارگ لّمجت  زا  زیهرپ  : 355 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

یَنِغلا ََکل  ُفِصَی  َءاَِنبلا  ّنِإ  اَهَسوُءُر  ُقِرَولا  ِتَعَلطَأ  مالسلا  هیلع  َلاَقَف  ًامخَف  ًءاَِنب  ِِهلاّمُع  نِم  ٌلُجَر  یََنب  َو 

اه همجرت 

یتشد

ياه هّکـس  دومرف ) وا  هب  تخاس  یهوکـش  اب  هناخ  ماما  نارازگراک  زا  یکی  یتقو  : ) دومرف وا ، رب  ادـخ  دورد  و  یـسایس ) يداـصتقا ، )
 . دناسر یم  ار  وت  يدنمتورث  يزاین و  یب  لّلجم  نامتخاس  انامه  دنتخاس ، راکشآ  ار  دوخ  هدروآ  رب  رس  هرقن  الط و 

يدیهش

وت يرگناوت  انب  نیا  دنایامن ، یم  ار  دوخ  هدروآرب  رس  اه  هرقن  دومرف ]: ماما  تخارفا  رب  دنمهوکـش  یخاک  وا  نارازگراک  زا  يدرم  [و 
.دناسر ار 

یلیبدرا

ار وـت  دـنکیم  فـصو  اـنب  هک  یتسردـب  ار  دوـخ  ياهرـس  اـه  هرقن  درورپ  دوـمرف  سپ  مـیظع  ياـنب  وا  ناـنکراک  زا  يدرم  درک  اـنب  و 
يرگناوتب

یتیآ
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تیرگناوت زا  تیاکح  انب  نیا  دـندروآرب و  رـس  هتفهن  ياهمهرد  دومرف : ار  وا  .دوب  هدروآرب  یهوکـشرپ  يانب  وا  نارازگراک  زا  یکی 
.دراد

نایراصنا

 . دهد یم  ناشن  ار  وت  يدنمتورث  انب  نیا  ، دندروآ رد  رس  اهلوپ  : دومرف ، تخاس لّلجم  ینامتخاس  شنارازگ  راک  زا  یکی 

اه حرش 

يدنوار

.مهاردلا قرولا : و  ینغلا ، راهظا  یلع  هنسح  هراعتسا  اهسور ، قرولا  تعلطا  .میظعلا و  مخفلا : ءانبلا  و 

يردیک

.ینغلا راهظا  نع  هحیلم  هراعتسا 

مثیم نبا 

اه هکـس   ) .گرزب مخف : دومرف : وا  هب  باطخ  مالـسلا ) هیلع   ) ماما سپ  درک ، انب  میظع  ینامتخاس  مالـسلا ) هیلع   ) ماما لامع  زا  يدرم 
رثا ندش  راکـشآ  زا  هیانک  اهـسورل  قرولا  عولط  ترابع  دنک .) یم  فصو  ار  وت  ییاراد  نامتخاس  دنا و  هدرک  راکـشآ  ار  ناشاهرس 

نینچمه تسا و  هدرک  هیبشت  تاناویح  هب  نآ  رثا  ندـمآرب  رظن  زا  ار  اه  هکـس  مالـسلا ) هیلع   ) ماما .تسا  ناـمتخاس  رد  اـه  هکـس  نآ 
هک يروطناـمه  دـهد ، یم  ربـخ  وا  ییاراد  يرگناوت و  زا  هک  ور  نآ  زا  تسا  هداد  تبـسن  اـنب  هب  هدروآ و  هراعتـسا  ار  فصو )  ) ظـفل

.دهد یم  دوخ  فوصوم  زا  ربخ  تفص 

دیدحلا یبا 

 . یَنِْغلا ََکل  ُفِصَی  َءاَِنْبلا  َّنِإ  اَهَسوُءُر  ُقِرَْولا  ِتَعَلْطَأ  َلاَقَف ع  ًامْخَف  ًءاَِنب  ِِهلاَّمُع  ْنِم  ٌلُجَر  یََنب  َو 

 . رابخألا نویع  یف  هبیتق  نبا  کلذ  رکذ  هنع  هللا  یضر  رمع  نع  هملکلا  هذه  تیور  دق 

.نیطلا ءاملا و  نانیمأ  نئاخ  لک  یلع  یل  اضیأ  هنع  يور  و 

.هقیضف تئش  نإ  هعسوف و  تئش  نإف  کصیمق  یه  اهینبیل  دادغبب  هراد  طتخا  نیح  رفعج  هنبال  دلاخ  نب  ییحی  لاق 

بهذلا نوکی  ناکم  لک  یف  سیل  رفعج  لاقف  هضفلاب  بهذلا  یطغت  کنإ  هل  لاقف  رجآلاب  هینبملا  هراد  ناطیح  صـصجی  وه  هآر و  و 
.هقوسلا رود  اهتطلاخم  معن  لاق  ابیع  يرت  له  نکل  هضفلا و  نم  اریخ 

.سبحلا وأ  هرامإلا  راد  یلزنم  لاقف  اراد  ریمألا  ینبی  بلهملا أ ال  نب  دیزیل  لیق  و 
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.عابت ام  رخآ  عاتبی و  ام  لوأ  نکتل  رادلا  یف  لاقی  ناک  و 

عجری کجورخب و  جرخی  ام  لک  اولاق  الیفک و  میقی  يذلا  اذ  نم  لاقف  اراد  ینبی  وه  مهباحـصأ و  نم  رخآب  جراوخلا  نم  لجر  رم  و 
لیفک وهف  امهوحن  لخنلا و  رادلاک و  کعوجرب 

یناشاک

( مالـسلا هیلع  لاقف   ) تیالو نآ  رد  الاو  یترامع  میظع و  ییانب  وا  نادلب  نالماع  زا  يدرم  درک  انب  امخف ) ءانب  هلامع  نم  لجر  ینب  (و 
اه هرقن  رثا  روهظ  زا  نیا  هب  هدومرف  هیانک  ار  دوخ  ياهرـس  اه  هرقن  دروآرب  دـینادرگ و  رهاظ  اهـسور ) قرولا  تعلطا   ) هک دومرف  سپ 

( ینغلا کل   ) دـنک یم  فصو  هنیآ  ره  انب  نیا  هک  یتسرد  هب  فصیل ) ءانبلا  نا   ) وت يانب  تماخف  هب  وت  يانغ  دـش  رهاظ  ینعی  .اـنب  رد 
.انغ هب  ار  وت 

یلمآ

ینیوزق

لامع زا  يدرم  ینعی  واو )  ) رد تکرح  هس  اب  تسا  هدمآ  زین  ءار  نوکس  هب  و  دنیوگ ، ار  كوکسم  مهارد  لیح  فتک و  وچمه  قرو 
هب ای  دش  شاف  نونکا  یتشاد  یم  ناهنپ  ینعی  .انب  نیا  رـس  رب  ار  مهارد  يدروآرب  دومرف : ترـضح  نآ  تخاس ، یگرزب  ءانب  ترـضح 

.ار لام  روفو  يرگناوت و  وت  بناج  زا  دنک  یم  فصو  انب  نیا  هک  یتسرد  هب  دندرک  نوریب  رس  مهارد  هک  ینعم  نیا 

یجیهال

زا يدرم  درک  انب  ینعی و  .ینغلا » کل  فصی  ءانبلا  نا  اهسوور ، قرولا  تعلطا  : » مالـسلا هیلع  لاقف  امخف ، ءانب  هلامع  نم  لجر  ینب  و 
قیقحت هب  ار ، دوخ  ياهرس  هدش  هکس  ياه  مهرد  درک  نوریب  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  سپ  ار ، یگرزب  يانب  مالـسلا  هیلع  وا  نانکراک 

.يرادلام هب  ار  وت  دنک  یم  فصو  انب  نیا  هک 

ییوخ

اقرو ءانبلا  بحاصل  نا  همالک  نم  مهفی  ءانبلا و  اذه  یف  هفرصف  قرولا  رخدا  دق  لماعلا  اذه  نا  یلا  هراشا  مالسلا ) هیلع   ) هلوق ینعملا :
نم ریثک  هداع  وه  امک  ینغلا  راهظال  اـهرکم  رقفلاـب و  ارهاـظتم  ناـک  هناـب  رعـشی  ءاـنبلا و  یف  هنم  اءزج  فرـص  هدـنع  اروخذـم  اریثک 

عیفر و نامتخاس  شترـضح  نادنمراک  زا  یکی  همجرتلا : .لمعلا  اذه  یف  لماعلا  اذه  مذـب  رعـشی  امک  رانیدـلا  مهردـلل و  نیرخدـملا 
.دیامنیم نایع  ار  وت  يرگناوت  نامتخاس  نیا  دندروآ ، رب  ار  دوخ  رس  اهلوپ  دومرف : شا  هرابرد  ترضحنآ  تخاس و  یگرزب 

تخانش زا  دروآ  رب  رس  یلوپ  تفگ  تخاسب *** یخاک  یلع  زا  يدنمراک 

دش لاوق  دهاش و  تیانغ  رب  دش *** لاح  نامجرت  تیانب  نیا 

يرتشوش
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دـیدحلا و یبا  نبا  یف  امک  فصیل ) : ) باوصلا و  هیرـصملا ) هعبطلا   ) یف اذـکه  مالـسلا : هیلع  لاقف  امخف  ءانب  هلامع  نم  لـجر  ینب  و 
، هیلع اهب  راشا  هل و  روصنملا  هنیدم  کمرب  نب  دلاخ  طخ  يربطلا )  ) یف .ینابلا  فصی  هنا  امک  ینغلا  کل  .هیطخلا  هخسنلا  مثیم و  نبا 

يراال لاق : هذه ؟ یتنیدـم  یلا  هضقن  لمح  نئادـملاب و  يرـسک  ناویا  هنیدـم  ءانب  ضقن  یف  يرت  ام  هل : لاق  ضاقنالا  یلا  جاتحا  املف 
وه امنا  ایند و  رماب  هنع  هباحصا  لثم  لازیل  نکی  مل  هنا  یلع  هیلا  رظانلا  اهب  لدتسی  مالـسالا  مالعا  نم  ملع  هنال  لاق : ملو ؟ لاق : .کلذ 
رما و  مجعلا ، کباحصا  یلا  لیملا  الا  تیبا  دلاخ ! ای  تاهیه  لاق : .مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلعل  یلصم  هیف  نافاذه  عم  و  نید ، رما 
نمث نم  رثکا  کلذ  اودجوف  لمحلا  ضقنلل و  مهمزلی  ام  رادقم  یف  رظنف  هضقن  لمح  هنم و  هیحان  تضقنف  ضیبالا ، رصقلا  ضقنی  نا 
يرا یناف  تلعف  ذا  اماف  لعفتال ، نا  لبق  يرا  تنک  لاق : يرت ؟ ام  هل : لاق  دـلاخب و  اعدـف  روصنملا  یلا  کلذ  عفرف  لـمع ، ول  دـیدجلا 

ضرعاف .همدـه  نع  هفلتخم ) تاعوضوم  یف  نوتـسلا - لـصفلا   ) تزجع دـق  کـنا  لاـقی : ـالئل  هدـعاوقب  قحلت  یتح  مدـهت  نا  نـالا 
: یل لاق  ثیدحلا و  اذهب  نوماملا  ینثدح  سدنهملا : دواد  نب  یسوم  لاق  .مدهیال  نا  رما  کلذ و  نع  روصنملا 

یلع مزع  اـمل  یکمربـلا  رفعج  نا  یکح  يرایـشهجلا )  ) یف و  اذـه ، .همـسر  هللط و  یقبیل  همدـه  نع  زجعی  اـم  هلعجاـف  ءاـنب  تینب  اذا 
هیلاخ و قرطلا  هیلا و  جرخف  لیللا ، نم  اـتقو  هل  اوراـتخاف  تقو ، راـیتخال  نیمجنملا  عمج  رفعج  رـصقب  فورعملا  هرـصق  یلا  لاـقتنالا 

دیری ام  لعفی  مجنلا  بر  يردـی و  سیل  موجنلاب و  ربدـی  لوقی : وه  امئاق و  ـالجر  يار  ییحی  قوس  یلا  راـس  اـملف  نونکاـس ، ساـنلا 
هللا طلس  مارح  نم  الام  عمج  نم  ربخلا : یف  .هیلع و  صغنت  دق  یـضمف و  یناسل ، یلع  ءاج  یـش ء  لاق : تدرا ؟ ام  لاق : شحوتـساف و 

.نیطلا ءاملا و  هیلع 

هینغم

و فصاو ، غلبا  لب  ینغلا ) کل  فصی  ءانبلا  نا  : ) هلوقل ینغلا  انه  اهب  دارملا  و  مهاردـلا ، وا  هضفلا  ءارلا - رـسک  واولا و  حـتفب  قرولا -
باسح یلع  ناک  لماعلا  ینغ  نا  یلا  مامالا  لوق  یموی ء  ..ءاینغالا و  نم  هبحاص  لوقی : امخف  ءاـنب  يری  نم  لـک  و  هیلع ، لـیلد  يوقا 

.نیفعضتسملا

هدبع

امخض امیظع  يا  امخف : ءانب  هلامع  نم  … 

يرفعج

مالسالا ضیف 

اهمهرد دومرف : یئاراد ) ندـش  راکـشآ  هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما  سپ  درک ، اـنب  یگرزب  ناـمتخاس  ترـضح  ناـنادرگراک  زا  يدرم 
دنک یم  فصو  ار  وت  يرگناوت  نامتخاس  دـش ) شاف  یتشاد  یم  ناهنپ  هک  ار  اـهنآ   ) دـندرک راکـشآ  ار  ناشاهرـس  راد ) هکـس  هرقن  )

(. دشاب یم  وت  یئاراد  هناشن  )

ینامز
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زا هک  يا  هناخ  نتخاس  ای  دیرخ و  ای  هراجا و  .دروآ  تسدب  ارنآ  یقیرط  ره  هب  تسا  ریزگان  تسا و  رـشب  ياهیدـنمزاین  زا  یکی  هناخ 
هتـساوخ نایب  نیا  اب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما دـهد و  یم  یهاوگ  ار  هناخبحاص  ندوب  رادـلوپ  دـیآ  یم  تسدـب  دـیرخ  ای  نتخاس و  قیرط 
نابرهم يادخ  زا  يرازگرکش  لالح و  ساسا  رب  دیاب  تسا و  هتفرگ  رارق  اینغا  فیدر  رد  ارچ  هک  دنک  داقتنا  دوخ  رازگراک  هب  تسا 

یم ادخ  ینامرفان  هب  ار  ناسنا  هجوت ، مدع  رثا  رد  ادخ  ياهتمعن  مامت  .لزنم  هیهت  تورث و  يروآ  عمج  يارب  هداد  یتمالـس  هک  دـشاب 
مه رب  مشچ  کی  اب  فصآ  هک  هاگنآ  .دنکن  شومارف  ار  ادخ  دوخ و  تمعن  جوا  ماگنه  هب  هک  تسا  یسک  یعقاو  ناملسم  .دناشک و 
نم يادخ  فطل  زا  نیا  : ) تفگ تخابن و  ار  دوخ  دـید  ار  گرزب  تمعن  نیا  هک  نامیلـس  دروآ  نامیلـس  شیپ  ار  سیقلب  تخت  ندز 

هدرک و رکـش  شدوخ  يارب  دنک  يرازگرکـش  هک  یـسک  تمعن ، نارفک  ای  منک و  یم  يرازگرکـش  ایآ  دنک  شیامزآ  ارم  هک  تسا 
(. تسا میرک  زاین و  یب  نم  يادخ  دنک ، تمعن  نارفک  هک  یسک 

يزاریش دمحم  دیس 

هضفلا قرولا  اهسور ) قرولا  تعلطا  : ) مالـسلا هیلع  هل  لاقف  امیظع - امخـض  يا  امخف - ائانب  مامالا - هالو  يا  هلامع - نم  لجر  ینب  و 
ول ال ذا  ینغلا ) کل  فصی  ءانبلا  نا   ) تینب يذلا  ءانبلا  اذه  ببـسب  اهروهظ  نع  هیانک  اهـسور ، ترهظا  كدنع  هدوجوملا  هضفلا  يا 

.ءانبلا یلع  ردقت  مل  كانغ 

يوسوم

ینب نمف  لاملاب  الا  داشی  ءانبلا ال  ناک  امل  هضفلا و  هاـنعم  قرولا  حرـشلا : .هضفلا  رـسکف  حـتفب  قرولا : .مخـضلا  میظعلا  مخفلا : هغللا :
اهدوجو و نع  نلعت  نیطلا  نم  اهـسوور  ترهظا  اـهناک  هریثک و  ریناندـلا  مهاردـلا و  نم  هلاوما  نا  یلع  کـلذ  لد  اریبک  اـمیظع  ءاـنب 

 … يرث ینغ  هبحاص  نا  یلع  لد  امیظع  امخض  ناک  اذا  ءانبلا 

یناقلاط

هک انامه  .دنایامن  یم  ار  دوخ  هدروآ ، رب  رس  نیمیس  ياهمرد  دومرف : تخاس ، گرزب  ینامتخاس  ترـضح  نآ  نارازگراک  زا  يدرم  »
« .دنک یم  فصو  ار  يرگناوت  وت  يارب  نامتخاس  نیا 

هدش تیاور  رمع  زا  مه  .تسا و  هدروآ  ار  عوضوم  نیا  رابخالا  نویع  باتک  رد  هبیتق  نبا  تسا و  هدش  تیاور  مه  رمع  زا  نخس  نیا 
.تسا لگ  بآ و  هک  تسا  هتشامگ  نیما  ود  ینئاخ  ره  رب  ارم  تسا : هتفگ  هک 

.تسوت نهاریپ  نوچمه  خاک  نیا  تفگ : دیشک ، یم  دادغب  رد  ار  دوخ  خاک  هشقن  هک  یماگنه  رفعج  شیوخ  رسپ  هب  دلاخ  نب  ییحی 
.گنت یهاوخ  یم  رگا  هدب و  رارق  خارف  ار  نآ  یهاوخ  یم  رگا 

مراکم

، ًامْخَف ًءاَِنب  ِِهلاَّمُع  ْنِم  ٌلُجَر  یََنب  َو 

مالسلا هیلع  لاقف 
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.یَنِْغلا ََکل  ُفِصَی  َءاَِنْبلا  َّنِإ  اَهَسوؤُر ! ُقِرَْولا  ِتَعَلْطَأ 

، تخاس یهوکشاب  هناخ  مالسلا  هیلع  ماما  تموکح  نارادنامرف )  ) نالماع زا  یکی 

: دومرف وا  هب  مالسلا  هیلع  ماما 

ییانب نینچ  هدروآرب و  رس  انب  نیا  زا  وت  ياهرانید ) و   ) اه مهرِد 

راتفگ نیا  يارب  يرگید  صاخ  كردـم  اج  نیا  رد  هللا  همحر  بیطخ  هنامیکح : راتفگ  دنـس  ! ) . تسوت تورث  اـنغ و  هناـشن  نیقی  هب 
باتک رخآ  رد  هدرکن  ادیپ  نآ  هب  یسرتسد  ار  هچنآ  هتشاد  میمـصت  هک  دهد  یم  باتک  نایاپ  هب  هلاوح  هکلب  ، دنک یمن  رکذ  هنامیکح 

عیبر ) .تسا هدرک  رکذ  توافت  یمک  اب  راربالا  عیبر  باتک  رد  ار  نآ  يرـشخمز  یلو  .تسا  هدـشن  راک  نیا  هب  قفوم  ًارهاـظ  ؛و  درواـیب
( ( ،ج 1،ص 300 راربالا

! هدروآرب رس  ترصق  زا  وت  رانید  مهرد و 

و  ) اه مهرد  :» دومرف وا  هب  هتخاس  یهوکـشاب  ياـنب  هک  دـید  ار  دوخ  نارادـنامرف )  ) نـالماع زا  يدرم  هک  یماـگنه  مالـسلا  هیلع  ماـما 
هیلع لاقَف  ًامْخَف  ًءاَِنب  ِِهلاَّمُع  ْنِم  ٌلُـجَر  یََنب  َو  ( ؛» تسوت تورث  اـنغ و  هناـشن  نیقی  هب  ییاـنب  نینچ  هدروآرب و  رـس  اـنب  نیا  زا  وت  ِراـنید )

( . یَنِْغلا ََکل  ُفِصَی  َءاَِنْبلا  َّنِإ  اَهَسوؤُر ! ُقِرَْولا  ِتَعَلْطَأ  : مالسلا

يور تشگنا  هتفگ و  نخـس  فلتخم  ياه  هناـخ  عضو  هراـبرد  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤم  ریما  هک  میا  هدـید  هغـالبلا  جـهن  رد  ررکم 
هناخ ًارهاظ  هک  یـضاق  حیرـش  هناخ  ناتـساد  رد.تسا  هدرک  لماک  قیرط  نیا  زا  ار  دوخ  تیاده  يربهر و  تسا و  هتـشاذگ  تایئزج 
زیمآ تمالم  ینحل  اب  مالـسلا  هیلع  ماما  ، دـنک هیهت  دوخ  يارب  يا  هناخ  نانچ  یمالـسا  روشک  یـضاق  کی  تسیاـب  یمن  دوب و  یللجم 

؛ اه هناخ  یلومعم  دانـسا  دننام  هن  ، هقباس یب  بیجع و  يدنـس  ، درک تسرد  هناخ  نآ  يارب  يدنـس  داد و  رکذت  وا  هب  ار  یمهم  بلاطم 
دنب رد  هک  اه  نآ  هک  دـهد  یم  ناشن  دزاس و  یم  المرب  ار  ایند  يرابتعا  یب  يرادـیاپان و  هک  زیگنا  تربع  هدـنزومآ و  رایـسب  يدـنس 

.ربخ یب  ایند  هب  طوبرم  تایعقاو  زا  دنرورغ و  تلفغ و  راتفرگ  دح  هچ  ات  دنتسه  مکحتسم  رایسب  للجم و  ياه  هناخ 

حرش ) .دش یم  فرصنم  هناخ  نآ  دیرخ  زا  درک  یم  هدهاشم  نیا  زا  شیپ  ار  یقالخا  دنس  نیا  «، حیرـش » رگا مالـسلا  هیلع  ماما  ریبعت  هب 
(. دییامرف هعلاطم  موس  همان  لیذ  باتک  نیمه  زا  مهن  دلج  رد  ار  دنس  نیا  همان و  نیا  لماک 

تدایع هب  ترضح.دوب  هدش  رامیب  هرـصب  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  نارای  زا  یکی  « ینادمه دایز  نب  ءالع  » هک میدناوخ  زین  هبطخ 209  رد 
یم هچ  ایند  نیا  رد  عیـسو  هناخ  نیا  اب  :» دومرف يراکنا  ماهفتـسا  تروص  هب  داتفا  وا  عیـسو  هناخ  هب  شمـشچ  هک  یماـگنه  تفر و  وا 

وا یتحاران  هیام  عیسو  هناخ  نیا  هک  داد  ناشن  وا  هب  یهار  سپس  يرتدنمزاین »؟ نآ  هب  ترخآ  يارـس  رد  هک  یلاح  رد  ، ینکب یهاوخ 
.دوشن ترخآ  رد 

ي  ) اه نامهیم  زا  هک  هنوگ  نیا  ؛ يوش دنمتداعـس  یـسرب و  دوخ  ترخآ  هب  عیـسو  هناخ  نیمه  اب  یناوت  یم  یهاوخب  رگا  يرآ  : دومرف
نیا هلیـسو  هب  ینک  نینچ  رگا.يزادرپـب  ار  نآ  یعرـش  قوـقح  يروآ و  اـج  هب  نآ  رد  محر  هلـص  ینک و  ییاریذـپ  نآ  رد  دـنمزاین )
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.دوش یم  دابآ  وت  ترخآ  هناخ  ، هناخ

زا حالطـصا  هب  دنداد و  یم  تیمها  یقالخا  یتیبرت و  لئاسم  هب  مالـسا  نایاوشیپ  هزادنا  هچ  ات  هک  دـهد  یم  ناشن  ثداوح  هنوگ  نیا 
رکذت ار  یفارحنا  ره  دنتسیرگن و  یم  دوخ  فارطا  هب  یفاکشوم  اب  ، دنتفرگ یم  هرهب  یقالخا  لئاسم  زا  یکی  حرط  يارب  يا  هژوس  ره 

.دنداد یم 

هلمج.مالسلا هیلع  ماما  هنامیکح  مالک  ریسفت  هب  میدرگ  یمزاب 

هک دوش  یم  ببـس  نیمه  یتسه و  يدنمتورث  درم  وت  دـهد  یم  ناشن  هناخ  نیا  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  « . یَنِْغلا ََکل  ُفِصی  َءاَِنْبلا  َّنِإ  »
تسا و هدروآ  تسد  هب  اجک  زا  ار  تورث  همه  نیا  یمالـسا  تموکح  رازگراک  کـی  هک  دروآ  دوجو  هب  وت  فارطا  ، لاؤس تاـمالع 

همه زا  ات  يدرک  یم  هیهت  یطـسوتم  هناخ  دوبن  رتهب  ایآ.درب  دـنهاوخ  دـسح  وت  رب  زین  نادوسح  تسـشن و  دـنهاوخ  وت  تبیغ  هب  مدرم 
؟ ینامب ناما  رد  اهرازآ  نیا 

ناشن « تسا هتخاس  راکشآ  انب  نیا  يالاب  زا  ار  دوخ  هلک  رـس و  الط ) ياهرانید  و   ) هرقن ياه  مهرِد  اَهَـسوُءُر ؛ ُقِرَْولا  ِتَعَلْطَأ   » هب ریبعت 
یـشیالآ یب  هداـس و  رهاـظ  هب  یگدـنز  ، دـنوشن ربخاـب  نآ  زا  مدرم  تـشاد  یعـس  یلو  ؛ دوـب هتخودـنا  ییاـه  تورث  وا  هـک  دـهد  یم 

المرب یتشاد  یم  ناهنپ  ار  هچنآ  هتخاس و  راکـشآ  ار  وت  نطاب  وت  نامتخاس  نیا  هک  دـهد  یم  رادـشه  وا  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما.تشاد 
.دش دهاوخ  ریزارس  وت  يوس  هب  ناشتاضارتعا  لیس  ًاعبط  دنا و  هدرب  یپ  وت  ندوب  دنمتورث  هب  مدرم.تسا  هدومن 

نأش ّدح  رد  بسانم و  هناخ 

رد هعیـشلا  لئاسو  باتک  رد.تسا  هدـش  هدرمـش  تداعـس  ياه  هناـشن  زا  یکی  عیـسو  هناـخ  نتـشاد  ، یمالـسا تاـیاور  زا  یـضعب  رد 
زا یناوارف  ثیداحا  نآ  رد  دراد و  دوجو  « ِلِْزنَْملا ِهَعَس  ِباَبِْحتْسا  » ناونع تحت  یباب  ، دجاسم ماکحا  بسانت  هب  « نکاسملا ماکحا  » باوبا
زا یثیدح  رد  هلمج  زا  ؛ تسا هدش  رکذ  لزنم  تعـسو  هب  قیوشت  هرابرد  مالـسلا  مهیلع  يده  همئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 

: میناوخ یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

«. دشاب هتشاد  یعیسو  نکسم  هک  تسا  نیا  ناملسم  ناسنا  ياه  تداعس  هلمج  زا  ُعِساَْولا ؛ ُنَکْسَْملا  ِِملْسُْملا  ِءْرَْملا  ِهَداَعَس  ْنِم  »

: دندیسرپ مالسلا  هیلع  مظاک ) ماما   ) نسحلاوبا ماما  زا  هک  میناوخ  یم  يرگید  ثیدح  رد 

: دومرف خساپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما  تسیچ ؟ رد  ایند  یگدنز  تلیضف 

«. نابحم ناتسود و  ینوزف  لزنم و  تعسو  نیِّبِحُْملا ؛ ُهَْرثَک  ِلِْزنَْملا َو  ُهَعَس  »

نانمؤمریما تاملک  زا  الاب  رد  هچنآ  اب  ثیداحا  هنوگ  نیا  ایآ.تسا  هدـمآ  باب  نامه  رد  نومـضم  نیمه  هب  يرگید  ددـعتم  ثیداحا 
؟ تسا فلاخم  دمآ  مالسلا  هیلع  یلع 
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ای تداسح و  تبیغ و  بابـسا  هک  هنوگطارفا  نانچ  نآ  هن  لداعتم  دـح  رد  تسا  یعیـسو  هناـخ  ، روظنم اریز  ، درادـن یـضراعت  نیقی  هب 
.دهد رازآ  ار  ناسنا  حور  هک  کیرات  گنت و  نانچ  نآ  هن  ددرگ و  نادنمتسم  یتحاران 

هک یطیرفت  طارفا و  ؛ دراد یم  رذحرب  طیرفت  طارفا و  زا  ار  دوخ  ناوریپ  همه  تسا و  يور  هنایم  لادـتعا و  رادـفرط  اجره  رد  مالـسا 
.تساه یتخبدب  تالکشم و  هیام  ود  ره 

یسیلگنا

One of the officers of Imām Ali ibn Abū Tālib built a stately house about which Imām
Ali ibn Abū Tālib said: “These are silver coins showing their faces. Certainly, this house

." speaks of your riches

نتفگ تیلست  شور  : 357 تمکح

هراشا

توص
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ُِرفاَُسی اَذَـه  مُُکبِحاَص  َناَک  دَـق  یَهَتنا َو  ُمُکَیلِإ  َال  َأَدـَب َو  مَُکل  َسَیل  َرمَألا  اَذَـه  ّنِإ  مالـسلا  هیلع  َلاَقَف  مَُهل  َتاَـم  ٍّتیَم  نَع  ًاـموَق  يّزَع  َو 
ِهیَلَع ُمتمِدَق  ّالِإ  مُکیَلَع َو  َمِدَق  نِإَف  ِهِراَفسَأ  ِضَعب  ِیف  ُهوّدُعَف 

اه همجرت 

یتشد

امـش زا  ندرم  تفگ ) تیلـست  نینچ  ناشنادـنواشیوخ  زا  یکی  گرم  رد  ار  یمدرم  : ) دومرف وا ، رب  ادـخ  دورد  و  یعامتجا ) قـالخا  )
رگا هتفر ، اهرفس ، زا  یکی  هب  هک  دیرادنپ  نونکا  تفر ، یم  رفس  هب  امـش  تسود  نیا  .تفای  دهاوخن  نایاپ  زین  امـش  هب  و  هدشن ، زاغآ 

 . تفر دیهاوخ  وا  يوس  هب  امش  ددرگن ، زاب  وا 

يدیهش

.دیسر دهاوخ  نایاپ  هب  امـش  رب  هن  و  دیدرگ ، زاغآ  امـش  اب  هن  راک  نیا  دومرف ]: تفگ و  تیزعت  نانآ  زا  یکی  گرم  رد  ار  یمدرم  [و 
يور امش  هنرگ  بوخ و  هچ  تشگزاب  امش  دزن  رگا  دیرامشب ، شیاهرفـس  زا  یکی  رد  ار  وا  نونک  تفر  یم  رفـس  هب  امـش  قیفر  نیا 

.دیرآ یم  ودب 

یلیبدرا
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هن دـشاب و  هدرک  ادـتبا  امـشب  هک  تسین  هک  رما  نیا  هک  یتسردـب  دوـمرف  سپ  ار  ناـشیادرم  هک  هدرم  زا  ار  یهورگ  دوـمرف  تیزعت  و 
شدوخ ياهرفس  یضعب  رد  ار  وا  دیرامشب  سپ  درک  رفس  رایتخا  دوب  امش  هارمه  امش و  بحاصم  قیقحتب  هدش و  یهتنم  امـش  يوسب 

وا رب  دیا  هدنیآ  شیپ  امش  هن  رگا  اهبف و  امش  رب  دمآ  رگا  سپ 

یتیآ

هک یتقو  امش  رای  نیا  .دباین  نایاپ  مه  امش  هب  هدشن و  زاغآ  امـش  هب  راک  نیا  دومرف : دوب ، هدرم  اهنآ  زا  یکی  هک  یتعامج  تیزعت  رد 
وا دزن  هب  امش  هنرگ ، هتشگرب و  هک  تشگرب  امش  دزن  رگا  .تسا  هتفر  رفس  هب  مه  نونکا  هک  دیرادنپ  نانچ  درک ، یم  رفـس  دوب ، هدنز 

.تفر دیهاوخ 

نایراصنا

امش قیفر.دریگ  یم  نایاپ  امش  هب  هن  ،و  دش عورش  امش  هب  هن  گرم  نیا  : تفگ تیلـست  هنوگ  نیا  دوب  هدرم  نانآ  زا  یکی  هک  یموق  هب 
 . دیور یم  وا  يوس  هب  امش  هن  رگ  و  بوخ ، هک  تشگرب  امش  هب  رگا  ، هتفر شیاهرفس  زا  یضعب  هب  دینک  راگنا  ، درک یم  رفس 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

مثیم نبا 

هن عورش و  امش  زا  هن  وا  گرم  : ) دومرف هدومن و  ربص  هب  رما  هتفگ و  تیلست  دوب ، هدرم  اهنآ  زا  یسک  هک  یموق  هب  مالسلا ) هیلع   ) ماما
یم زاب  امش  يوس  هب  هک  دینادب  شرگید  ياهرفـس  دننام  ار  رفـس  نیا  تسا و  هتفر  يرفـس  هب  راب  نیا  دینک  ضرف  هتفای ، متخ  امـش  هب 

و حیـصف ، یترابع  اب  تیلـست ، عون  نیا  .دـینک  ضرف  نینچ  ینعی : هودـع  دـیدرگ .) یم  زاب  وا  دزن  هب  امـش  ددرگن  زاب  وا  رگا  ددرگ و 
.تسا دیفم  شمارآ  نتخاس و  عناق  يارب  رایسب  يانعم 

دیدحلا یبا 

[ ْمُِکب  ] َْسَیل َْرمَْألا  اَذَه  َّنِإ  َلاَقَف ع  ْمَُهل  َتاَم  ٍتِّیَم  ْنَع  ًامْوَق  يَّزَع  َو 

[ َلاَق ْمَعَن - اُولاَقَف   ] ُِرفاَُسی اَذَه  ْمُُکبِحاَص  َناَک  ْدَق  یَهَْتنا َو  ُمُْکَیلِإ  َأََدب َو َال  ْمَُکل 

[ ِِهتاَرَفَس  ] ِضَْعب ِیف  ُهوُّدُعَف 

 . ِْهیَلَع ُْمْتمِدَق  َّالِإ  ْمُْکیَلَع َو  َمِدَق  ْنِإَف  ِهِراَفْسَأ 

بئاغ لک  هناطوأ  یلإ  بوئی  لاقف  هدلو  هب  یثر  يذلا  هرعش  یف  اذه  ضعبب  يدهملا  نب  میهاربإ  ملأ  دق 
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یناشاک

دوب هدرم  هک  مهل ) تام   ) يا هدرم  زا  ار  یهورگ  ترـضح  نآ  دومن  ربص  هب  رما  دومرف و  هیزعت  تیم ) نع  اموق  مالـسلا  هیلع  يزع  (و 
زاغآ امـش  هب  هک  تسین  ادب ) مکب  سیل   ) تسا توم  هک  رما ، نیا  هک  یتسرد  هب  رمالا ) اذـه  نا  : ) هک دومرف  سپ  لاقف )  ) ار ناشیا  رم 
ملاع ياهتنا  ات  هکلب  دروآ  تیاهن  هب  يور  امـش  هب  هن  و  یهتنا ) مکیلا  ـال  و   ) متحتم تسا و  ردـقم  رما  نیا  مدآ ، يادـتبا  زا  هکلب  درک 
رفـس رایتخا  رفاسی )  ) دوب امـش  زارمه  بحاصم و  هک  نیا  هک ، یتسرد  هب  و  اذه ) مکبحاص  ناک  دق  و   ) مزال تسا و  ررقم  مکح ، نیا 

( مکیلع مدق  ناف   ) دینک وا  رفـس  مایا  دادعت  ینعی  شدوخ  ياهرفـس  یـضعب  رد  ار  وا  دیرامـشب  سپ  هرافـسا ) ضعب  یف  هودعف   ) دومن
.امزج وا  رب  دیا  هدنیآ  شیپ  امش  هنرگو  هیلع ) متمدق  الا  اهبف و   ) امش رب  دوش  لخاد  رفس و  زا  دیایب  رگا  سپ 

یلمآ

ینیوزق

رب ات  ماجنا  امش  هب  هن  و  تفای ، زاغآ  امش  هب  هن  نازیزع  گرم  ینعی  .رما  نیا  دومرف : ناشیا  هدرم  زا  ار  یموق  ترـضح  نآ  داد  تیزعت 
تمع اذا  ءالبلا  و   ) دـشاب اوس  ناسکی و  مکح  نیا  رد  نیرخآ  نیلوا و  نایملاع  هکلب  نایمدآ  همه  هکلب  دـشاب ، قاـش  رایـسب  امـش  لد 

زور نآ  دشاب  کیرـش  تبیـصم  هایـس و  زور  رد  هلیبق  نوچ  ینعی  رود ) ماریب  ینوگ  هرق  نولیا   ) دـنیوگ لثم  نیا  رد  ناکرت  و  تباط )
هتفر دوخ  ياهرفس  زا  یکی  هب  هک  دیراگنا  سپ  تشگ ، یم  رود  امش  زا  درک و  یم  رفـس  امـش  رای  نیا  قیقحت  هب  متام و  هن  دوب  دیع 

.بیرقنع دیور  زاب  وا  يوس  امش  هن  رگا  و  تاهیه ، دیآ و  زاب  امش  هب  رگا  تسا 

یجیهال

: مالسلا هیلع  لاقف  مهل ، تام  تیم  نع  اموق  يزع  و 

متمدق الا  مکیلع و  مدق  ناف  هتارفـس ، ضعب  یف  هودعف  رفاسی  اذه  مکبحاص  ناک  دق  یهتنا و  مکیلا  ادب و ال  مکب  سیل  رمالا  اذـه  نا  »
: مالسلا هیلع  تفگ  سپ  ناشیا ، زا  دوب  هدرم  هک  یسک  زا  ار  یتعامج  مالسلا  هیلع  داد  ازع  رد  تیلست  ینعی  .هیلع »

یهتنم هکنیا  هن  امـش و  ناردپ  يارب  زا  دوب  زین  امـش  زا  رتشیپ  ینعی  امـش ، هب  دشاب  هدرک  ادـتبا  هک  تسین  ندرم ، رما  نیا  هک  قیقحت  هب 
نیح رد  درک  یم  رفس  هک  امش  بحاصم  نیا  دوب  هک  قیقحت  هب  امش و  دالوا  يارب  زا  دوب  دهاوخ  زین  امـش  زا  دعب  ینعی  امـش ، هب  دوش 
رفس امش  دشن  دراو  رگا  بولطملا و  معنف  امش  رب  دش  دراو  رفس  زا  رگا  سپ  وا ، ياهرفس  یضعب  زا  ار  شگرم  دیرمـشب  سپ  تایح ،

.وا رب  دیوش  یم  دراو  دینک و  یم 

ییوخ

اذـه نم  هرفاسم  توملاف  هتایح ، یف  اـم  یلع  هتوم  دـعب  ناـسنالا  ءاـقبب  هعنقملا  هحیـصفلا  هیزعتلا  هذـه  یف  مالـسلا ) هیلع   ) هبن ینعملا :
زا همجرتلا : .هرفـس  نم  مهیلا  عجری  رفاسمب  نوسنای  امک  هعم  نوسنای  هب و  نوقحلی  تیملا  ءابحا  و  یئرم ، ریغ  ملاع  یلا  یئرملا  ملاعلا 

زاغآ امش  زا  ناشیوخ  گرم  هعجاف  نیا  دومرف : .داد  تیلـست  نینچ  شناگدنامزاب  هب  ترـضحنآ  دوب و  هدرم  یـسک  يا  هداوناخ  کی 
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رامش رد  ار  وا  نونکا  درکیم ، ترفاسم  دوب  هدنز  ات  دوخ  امش  قیفر  نیا  دوب ، دهاوخ  دریذپن و  نایاپ  مه  امشب  هدوب و  هشیمه  هدشن و 
.تفاتش دیهاوخ  وا  دزن  امش  هنرگو  رتهب ، هچ  تشگرب  امش  دزنب  رگا  دینادب ، نارفاسم 

تفشآ رب  شگرم  مغ  زا  دیابن  تفگ *** یلع  یصخش و  درم  یموق  ز 

دیدومن لزنم  نآ  نایاپ  رد  هن  دیدوبن  ندرم  نیا  زاغآ  امش 

ناهوا تسا  هتفر  رفس  شدیئوگب  ناتافو *** اب  رای  درکیم  رفس 

ار وا  دید  تفر و  دیهاوخ  امش   *** ار امش  دنیب  ات  هک  دیان  رگا 

يرتشوش

و ال (. ) ادب مکب  سیل  ) لصالا نا  رهاظلا  نکل  و  خسنلا ، یف  اذکه  ادب ) مکل  سیل   ) .مهبحاصب لزن  يذـلا  توملا  يا : رمالا ) اذـه  نا  )
مئارکلا ءایح  ینقاف  مهناوخا  مهنباب و  یلبق  ماوقالا  يزر  دق  و  هتارمال : ابطاخم  هانبا  تام  امل  لاقف  قدزرفلا  ینعملا  ذخا  یهتنا ) مکیلا 

نب سیق  ورمعوبا و  ورمع  بجاح و  ناعرقالا و  تام  ناک  دـق  مقارالا و  باهـش  موثلک  نب  ورمع  امهالک و  نا  رذـنملا  یبا و  تام  و 
بعک و طهر  اناب  هیـشع  مهاکلهی  ملف  مهاریخ  تام  دق  مزاهللا و  خیـش  ناسغوبا  تام  دلاخ و  نب  سیق  نب  ماطـسب  تام  دق  مصاع و 
و یناهتلا ) يزاعتلا و  یف  نوعبرالا - عباسلا و  لصفلا   ) متاملا نینح  یتوملا  عجری  نلف  يربصاف  سانلا  ینب  نم  ـالا  كاـنبا  اـمف  متاـح 

لیعامـسا مالـسلا ) هیلع  ) قداصلا یلا  یعن  قودـصلا :) نویع  ) یف .تیم و  نع  اتیم  تیم  يزعی  فیک  بجعلا  و  لاقف : رخآ  لجر  يزع 
نم نسحا  لکای  لعج  مهعم و  دعق  هماعطب و  اعد  مث  مسبتف  هوامدـن - عمتجا  دـق  لکای و  نا  دـیری  وه  و  هدالوا - ربکا  وه  رفعج و  نب 
دقل هللا  لوسر  نبای  اولاق : اوغرف  املف  ارثا ، نزحلل  نوری  الا  هنم  نوبجعی  مهیدـیا و  نیب  عضی  لکالا و  یلع  مهثحی  ماـیالا و  رئاـس  هلکا 

تیم و ینا  نیقداصلا  قدصا  ربخ  ینءاج  دق  نورت و  امک  نوکا  یل ال  ام  و  لاق : .يرت  امک  تنا  نبالا و  اذه  لثمب  تبصا  ابجع ، انیار 
ناک دق  و   ) .لج زع و  مهقلاخ  رمال  اوملـس  مهنم و  توملا  هفطخی  نم  اورکنی  مل  مهنیعا  بصن  هولعجف  توملا  اوفرع  اموق  نا  مکایا ،

مثیم و نبا  دیدحلا و  یبا  نبا  ) یف امک  هتارفـس ) : ) باوصلا و  هیرـصملا )  ) یف اذکه  هراقـسا ) ضعب  یف  هودـعف  رفاسی  اذـه  مکبحاص 
هل هتیزعت  باوج  یف  دیلولا  یلا  بتکف  جاجحلا ، اذـه  مالـسلا ) هیلع  ) همالک ذـخا  هیلع ) متمدـق  متناف  الا  مکیلع و  مدـق  ناف  (. ) هیطخلا

هتبیغ نم  یجرا  اهیف  ءاقللا  برقل  انا  هبیغ ، ینع  باغ  ام  و  ادحاو ، اماع  الا  هنـس  اذک  اذک و  ذنم  دـمحم  انا و  تیقتلا  ام  دـمحم : هیخاب 
اکولـسملا و هجهن  کلـسن  يالملا و  هساک  برـشن  يدوا و  امک  يدون  هیخا : یف  یفافذلل  يرتحبلا  لاق  .اهیف و  قرتفی  راد ال  یف  هذه 
رجهتملا و حـئارلا  يدـتغملاکل و  اوعباتت  دـق  انل  ناوخا  انا و  و  یناهتلا ) يزاـعتلا و  یف  نوعبرـالا - عباـسلا و  لـصفلا  : ) دـیبل وخا  لاـق 
کیخا و نم  يارم  کنا  دراو و  درولا  هراکلا  كاخا  نا  و  هدـلو : یلع  هل  مع  نبا  يزعی  براحم  نم  لـجر  لاـق  یلاـقلا :) یلاـما  ) یف

عفدت کیبنج  نیب  نع  یتلا  الهف  اهمامح  اهاتا  سفن  نا  عزجتا  عرصت  کیبنج  يا  نع  كادص و ال  هدلب  هیاب  يردت  کنا ال  عمسم و 
لفحی ـالف  هنوزعی  ساـنلا  لـعج  بارـشلا و  ماـعطلا و  نم  عنتما  یتح  ادـیدش  اـعزج  هیلع  عزجف  یلع  نب  نامیلـسل  نبا  تاـم  اولاـق : و 

هیلع و هللا  یلـص  ) هللا لوسر  ناک  مکنم  و  هضئارفب ، ملعا  متناـف  هللا  باـتک  لزن  مکیلع  لاـقف : روصنم  نب  ییحی  هیلع  لخدـف  کلذـب ،
یقلا ام  نوه  و  لاق : .هتاه  لاق : .رعـش  تیبب  کیزعا  نکل  و  جوع ، نم  موقی  لهج و ال  نم  ملعی  نمم  تسل  و  هتنـسب ، ملعا  متناف  هلآ )

يدهملا نب  میهاربا  لاق  دیدحلا  یبا  نبا  لاق  .ءادغلا و  مالغ  ای  لاقف : .داعاف  .دـعا  لاق : دـغ  وا  مویلا  هراد  یف  هنکاسا  یننا  دـجولا  نم 
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بونت نامزلا  ثادحا  ياوس و  هریج  يراد و  ریغاراد  لدبت  بووی  سیل  بایغلا  یف  دمحا  بئاغ و  لک  هناطوا  یلا  بووی  هل : دـلو  یف 
احابص نا  بیرق و  کنع - تاطبا  نا  و  یناب - ملاع  یلبق - تمدق  نا  و  ینا - بیرغ و  ماقملا  مایا  لوط  یلع  هنا  ریغ  انط  وتسم  اهب  ماقا 

- نوعبرالا عباسلا و  لصفلا  : ) امهیعن هاتا  امل  هیخا  هیبا و  ءاثر  یف  نمیلا  حاض  لاق و  بیبح و  هادغلا  یبلق  یلا  حابـص  هئاسم  یف  یقتلن 
قومر و نیع  وذ  ءایحالا  نم  اهیف  همئاقب و  ایندلا  امف  قوذملا  توملا  هرکس  یقلیـس  یح  لکف  ءاضقلل  ربصاس  یناهتلا ) يزاعتلا و  یف 

لاق دربملا :) لماک  ) یف اذـه و  قوقحلا  هیفوت  هیف  مویل  يدارف  مه  نوثعبی و  کلذـک  قوسب  اـقوس  اـهماتخ  فلی  یـضقت  ماـیا  ءاـیحالل 
ام عمـس  توندـف ال  هتیحل ، نم  فکت  هعومد  ائیـش و  ددری  وه  ربق و  یلع  افکتعم  هکم  قیرط  یف  ـالجر  تدهـش  انباحـصا : نم  لـجر 

یلعا تلقف : .ءاشت  ام  لاقف : هدـقر  نم  به  امناک  یلا و  هسار  عفرف  .اذـه  اـی  هل : تلقف  هناـبالا ، نیب  هنیب و  لوحت  هربعلا  تلعجف  لوقی ،
دحا نوکی  وا  تلق : .مهنم  صخا  وه  نم  یلع  نکل  قیدص و  بیسن و ال  یلع  و ال  ال ، لاق : کنبا ؟ یلعف  .تلق  .ال  لاق : یکبت ؟ کیبا 

یلام و یف  یـسفن و  یف  یلع  یعـسی  باب ، لک  نم  یل  اودع  ناک  نوفدملا  اذـه  نا  هنع ، كربخا  نم  معن  لاق : ترکذ ؟ نمم  صخا 
دق وه  اذاف  هذـخایل  بهذـف  هدـصفاف  ایبط  یمرف  هتحـص ، نم  ناک  ام  لمکا  هبطع و  نم  تنک  ام  سایا  دیـصلا  یلا  جرخف  يدـلو ، یف 
یلا یمنف  ناتیم ، یبظلا  وه و  مهسلا و  اوعزتناف  هوایلوا  هقحلف  مهسلا  هبظ  هداوفب  یقلتف  رثعف  یبظلا ، هحفص  نم  همهس  مجن  یتح  هذفنا 
یلا اموا  و  هارقاف - ملهف  اباتک  اهیلع  تیارف  هرخـص  یلع  ینیع  تعقو  ذا  نسلا  کحاضل  یناف  هدـقفب ، اطبتغم  هربق  یلا  تعرـساف  هربخ 

نم قحا  هیلع  كواکب  نم  یلع  یکبت  کنا  دهشا  تلق : اومدقت  ممدعب و  الیلق  انمقا  اننا  ریغ  مهلثم  الا  نحنام  و  اهیلع : اذاف  هرخـصلا -
نبا تام  اولاق : و  اذـه ، یناهتلا ) يزاعتلا و  یف  نوعبرالا - عباسلا و  لصفلا   ) .هسفن نم  زعا  ـال  هسفن و  یلع  ءاـکب  هنـال  تلق : .بیـسنا 

.عرزلاک كدنع  سانلا  ناک  اذا  اهجو  کنزحل  فرعا  ال  لیذـهلاوبا : هل  لاقف  هیلع  عزجف  هقدـنزلاب ، یمرملا  سودـقلادبع  نب  حـلاصل 
مل هنا  مهوتی  یتح  ناک  امیف  کشی  هارق  نم  هتعـضو  باتک  لاق : وه ؟ ام  لاق : .كوکـشلا  باـتک  ارقی  مل  هنـال  هیلع  عجوتا  اـمنا  لاـق :
ناک نا  تمی و  مل  هنا  یلع  لمعا  کنبا و  توم  یف  تنا  کشف  لیذـهلاوبا : هل  لاقف  .ناک  دـق  هنا  مهوتی  یتح  نکی  مل  اـمیف  و  نکی ،

فنـصملا هلقنی  مل  رخآ  مالک  مالـسلا ) هیلع  ) هل و  اذـه ، .هارقی  مل  ناک  نا  كوکـشلا و  باتک  ارق  دـق  هنا  یف  اضیا  کش  و  تام ، دـق 
ربصلاب مکیلع  : ) هیزعتلا دـنع  لوقی  مالـسلا ) هیلع  ) بلاط یبا  نب  یلع  ناک  بطخلا : راصتخا  باـب  یف  لاـقف  هلماـک ) ) یف دربملا  هرکذ 

(. عزاجلا دوعی  هیلا  مزاحلا و  ذخای  هب  ناف 

هینغم

اذـه دـعی  مل  اذا  و  مکدـعب ، یقبی  و  مکلبق ، ناـک  دـقف  دـیدجلا ، بیرغلا  یـشلاب ء  توملا  سیل  ینعملا  و  توملا ، اـنه  رمـالاب  دارملا 
.هلاحم نومداق ال  هیلع  متناف  تیملا 

هدبع

هدعب و نوکیس  نوتیم و  هقبس  لب  هل  لعف  رخآ  هل و ال  لعف  لوا  مکبحاصل  هلوانت  نکی  مل  توملا  يا  رمالا  اذه  یهتنا : مکیلا  و ال  … 
مکتوم دنع  هیلع  نومدقت  هعم و  نوقالتتس  مکناف  هرفس  نمز  لاط  اذاف  ارفاسم  هوبسحاف  هتاجاح  ضعبل  رفاسی  اذه  مکتیم  ناک  دق 

يرفعج

مالسالا ضیف 
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وا گرم  نیا  دومرف : گرم ) هرابرد   ) دومن و یئابیکش  هب  رما  هداد  تیلست  دوب  هدرم  اهنآ  زا  هک  یسک  زا  ار  یهورگ  مالسلا  هیلع  ماما 
امـش زا   ) درک یم  رفـس  یگدنز ) رد   ) امـش رای  نیا  و  دنناسکی ) نآ  رد  همه  هکلب  دشاب  راوگان  ات   ) ماجنا هن  تفای و  زاغآ  امـش  هب  هن 

( دمآ مه  دهاوخن  و   ) دماین زاب  رگا  دیآ و  زاب  امش  يوس  هب  هک  تسا  هتفر  دوخ  ياهرفـس  زا  یکی  هب  هک  دیراگنا  سپ  دش ) یم  رود 
(. تسا اجیب  وا  زا  يرود  رب  یگدرسفا  سپ   ) دیور یم  وا  دزن  امش 

ینامز

دوجو ناـهج  شیادـیپ  زاـغآ  زا  بلطم  ود  نیا  .ددرگ  یمنزاـب  دورب  اـیند  زا  هک  یـسک  تسا و  یمتح  تادوجوم  ماـمت  يارب  گرم 
تانایب اب  هتکن  هب  نداد  هجوت  يارب  زیزع  يادـخ  .تسا  رمع  لوط  رد  طقف  توافت  تشاد  دـهاوخ  دوجو  مه  ناهج  نایاپ  ات  هتـشاد و 

( تسا تمایق  رد  ناشتایلمع  شاداپ  دشچ و  یم  ار  گرم  يا  هدنبنج  ره  : ) تسا هتفگ  نخس  گرم  زا  فلتخم 

يزاریش دمحم  دیس 

نا قبـس  ذا  ءدـب ) مکل  سیل   ) مکبیرق توم  وه  و  رمالا ) اذـه  نا  : ) مالـسلا هیلع  لاقف  مهل ، تام  تیم  نع  اـموق  مالـسلا ، هیلع  يزع  و 
ضعب یف  هودـعف  رفاسی ،  ) تلم يذـلا  اذـه ) مکبحاص  ناک  دـق  و   ) مکتیم دـعب  سانلا  تومی  ذا  یهتنلا ) مکیلا  و ال   ) مکریغ نم  تام 

ثیح هیلع )  ) متنا متمدـق )  ) مکیلع مه  مدـقی  الا ) و   ) وهف هرخالا ، رفـس  نم  عجر  و  مکیلع ) مدـق  ناـف   ) تاـم نا  دـعب  نـالا ، هرافـسا )
.مکتوم

يوسوم

دعی مل  هعاسلا و  موقت  نا  یلا  هدعب  نم  هئانبا  یلع  بتک  مدآ و  دلو  ذنم  ناک  لب  اندنع  یهتنی  نل  انم و  دحاب  توملا  ادتبی  مل  حرـشلا :
رفس یف  هوضرفا  تیملا  نا  نیصر و  يدج  لکشب  هیف  رکفی  نا  ناسنالا  دارا  ول  میظعلا  ءازعلا  اذه  لمجا  ام  حور و  ضرالا  هجو  یلع 
یف هعم  نونوکت  اهئاضقنا و  هدش  مایالا و  عرـسا  ام  هیلع و  متنا  نومدقت  فوس  مکناف  مکیلا  عجری  مکیلع و  دـعی  مل  ناف  هتارفـس  نم 

.میلس بلقب  هللا  یتا  نم  الا  نونب  لام و ال  هیف  عفنی  مویل ال  اودوزت  لیحرلل و  اوبهاتف  تاومالا  دادع 

یناقلاط

هن تسا و  هدش  زاغآ  امش  يارب  هن  راک  نیا  هک  انامه  دومرف : نینچ  داد و  تیلست  دوب  هدرم  ناشیا  زا  هک  يا  هدرم  هرابرد  ار  یهورگ  »
روصت شیاهرفس  زا  یکی  رد  ار  وا  کنیا  دومرف : .يرآ  دنتفگ : درک  یم  ترفاسم  امـش  تسود  نیا  ایآ  تفای ، دهاوخ  نایاپ  امـش  هب 

« .تفر دیهاوخ  وا  شیپ  امش  هنرگ  بوخ و  هچ  دمآ  زاب  امش  شیپ  وا  رگا  دینک ،

یشیپ نم  رب  وت  هچ  رگ  : » تسا هتفگ  هدرک و  هراشا  عوضوم  نیمه  هب  تسا  هدورـس  شرـسپ  يارب  هک  يا  هیثرم  رد  يدهم  نب  میهاربا 
« .مکیدزن وت  هب  نتسویپ  هب  یلو  مدنام  سپاو  وت  زا  هچ  رگا  هک  مناد  یم  یبوخ  هب  نم  یلو  يا  هتفرگ 

مراکم

ْمَُهل َتام  ٍّتِیَم  ْنَع  ًامْوَق  يَّزَع  و 
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مالسلا هیلع  َلاَقَف 

ُْمْتمِدَق اَّلِإ  ْمُْکیَلَع َو  َمِدَق  ْنِإَف  ، ِهِراَفْـسَأ ِضَْعب  ِیف  ُهوُّدُعَف  ُِرفاَُسی  اَذه  ْمُُکبِحاَص  َناَک  ْدَق  ،َو  یَهَْتنا ُمُْکَیلِإ  َال  ،َو  َأَدـَب ْمَُکل  َْسَیل  َْرمَْألا  اذـه  َّنِإ 
.ِْهیَلَع

: تفگ تیلست  هنوگ  نیا  دوب  هتفر  ایند  زا  هک  یسک  ناگدنامزاب  زا  یهورگ  هب  مالسلا  هیلع  ماما 

تفر یم  ترفاسم  یهاـگ  مه  ًاـقباس  امـش  تسود  نیا.تفاـی  دـهاوخ  ناـیاپ  امـش  هب  هن  هدوب و  امـش  زا  شزاـغآ  هن  گرم )  ) رما نیا 
.تسا هتفر  يرفس  هب  دینک  روصت  زین  نونکا 

دنـس (! ) . دومن دـیهاوخ  تاقالم  ار  رگیدـکی  و   ) تفر دـیهاوخ  وا  يوس  هب  امـش  ددرگنزاب  رگا  رتهب و  هچ  ددرگزاـب  رفـس  زا  وا  رگا 
ناشن هک   ) هدروآ ییاه  توافت  اب  مکحلاررغ  رد  ار  نآ  يدُمآ  : دیوگ یم  فیرش  مالک  نیا  لیذ  رد  بیطخ  موحرم  هنامیکح : راتفگ 

( ( ،ج 4،ص 265 هغالبلا جهن  رداصم  «.) تسا هتشاد  رایتخا  رد  يرگید  عبنم  دهد  یم 

انعمرپ یتیلست 

تالکشم تشاد  یعـس  دش و  یمن  لفاغ  زین  دارفا  یگدنز  تایئزج  زا  تشاد  همه  هب  هک  یتبحم  فطل و  ببـس  هب  مالـسلا  هیلع  ماما 
نیا :» تفگ تیلست  نینچ  شناگدنامزاب  هب  دش  ربخاب  ناناملسم  زا  یکی  گرم  زا  هک  یماگنه  هلمج  زا  ؛ دنک لح  لیبق  ره  زا  ار  مدرم 

زین نونکا  ، تفر یم  ترفاسم  یهاگ  مه  ًاقباس  امش  تسود  نیا.تفای  دهاوخ  نایاپ  امش  هب  هن  هدوب و  امش  زا  شزاغآ  هن  گرم )  ) رما
ار رگیدکی  و   ) تفر دیهاوخ  وا  يوس  هب  امش  ددرگنزاب  رگا  رتهب و  هچ  ددرگزاب  رفس  زا  وا  رگا.تسا  هتفر  يرفس  هب  هک  دینک  روصت 

َناَک ْدَق  ،َو  یَهَْتنا ُمُْکَیلِإ  َال  ،َو  َأََدب ْمَُکل  َْسَیل  َْرمَْألا  اذه  َّنِإ  : مالسلا هیلع  لاقف  ْمَُهل  َتام  ٍّتِیَم  ْنَع  ًامْوَق  يَّزَع  َو  ( ؛») دومن دیهاوخ  تاقالم 
( . ِْهیَلَع ُْمْتمِدَق  اَّلِإ  ْمُْکیَلَع َو  َمِدَق  ْنِإَف  ، ِهِراَفْسَأ ِضَْعب  ِیف  ُهوُّدُعَف  ُِرفاَُسی  اَذه  ْمُُکبِحاَص 

اه نآ  هتفر  تسد  زا  زیزع  هن  هک  دـنک  یم  ادـیپ  هجوت  هتکن  نیا  هب  اریز  ، دـبای یم  شمارآ  دونـشب  يا  هدز  تبیـصم  ره  ار  نخـس  نیا 
.تسا سک  نیرخآ  هن  هتفرگ و  ار  شناماد  ، گرم هک  هدوب  یسک  نیتسخن 

تحاراـن نآ  يارب  ردـق  نیا  امـش  هک  تسین  یتـسین  اـنف و  ياـنعم  هب  گرم  هک  دـهد  یم  هجوـت  هتکن  نـیا  هـب  مالـسلا  هـیلع  ماـما  زین 
نآ رد  دنـشاب  حلاص  لامعا  ياراد  مدرم  رگا  هک  رتالاو  رترب و  یناهج  هب  تسا  يرفـس  ، دنراد شیپ  رد  همه  هک  تسا  يرفـس  ؛ دـیوش

.دنیوگ یم  نخس  مه  اب  دننک و  یم  تاقالم  ار  رگیدکی  دنا  هدرک  هیکت  اه  یسرک  رب  هک  یماگنه  نیرب  تشهب  رد  رفس 

.دنا هتفر  تسد  زا  ناشنازیزع  هک  تسا  یناسک  رطاخ  تیلست  هیام  دزاس و  یم  ناسآ  ناگمه  يارب  ار  ندرم  ، گرم زا  ریوصت  نیا 

دیهاکب ناگدز  تبیصم  هودنا  زا 

تبیـصم راتفرگ  لاح  نیا  رد  هک  دنک  ادـیپ  ینالوط  رمع  ناسنا  رگا  صوصخ  هب  تسین  بئاصم  زا  یلاخ  ایند  رد  یگدـنز  کش  یب 
يادخ ای  دروآ و  یمرد  ياپ  زا  ار  ناسنا  هک  تسا  دایز  نانچ  نآ  تبیصم  تدش  هاگ  دوش و  یم  ناگتسب  ناتـسود و  نازیزع و  ياه 
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يا هدش  باسح  قیقد و  تاروتسد  مالسا  دوشن  تالاح  هنوگ  نیا  راتفرگ  ناسنا  هک  نیا  يارب  دراد و  یماو  یـساپسان  هب  ار  وا  هدرکن 
.تسا هداد 

.دنشاب دوخ  يوگ  تیلست  ناشدوخ  هک  دهد  یم  روتسد  دارفا  دوخ  هب  تسخن 

هب هکارچ  ، دـشخب یم  شمارآ  دوخ  هب  « میدرگ یمزاب  وا  يوس  هب  میتسه و  ادـخ  زا  همه  ام  ؛ » َنوُعِجار ِْهَیلِإ  ّانِإ  ِهِّلل َو  ّانِإ  : » نتفگ اب  ًالثم 
رد یـضعب  دـنتکرح ؛ رد  هلفاق  نیا  رد  همه  تسا و  یمومع  ینوناـق  ، گرم نوناـق  هک  دـنک  یم  ادـیپ  هجوت  نخـس  نیا  نتفگ  ماـگنه 

.دنک یم  کبس  ار  تبیصم  راب  تقیقح  نیا  هب  هجوت.نآ  سپ  رد  یخرب  هلفاق و  شیپاشیپ 

: میناوخ یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  یثیدح  رد 

؛ اَِهب َبیِـصُأ  َمْوی  ُهاَطْعَأ  اَم  َْلثِم  ُهاَطْعَأَو  ًَهلِْزنَم  َُهل  ُهَّللا  َثَدْحَأ  اَّلِإ  ًاعاَجِْرتْسا  اََهل  َثَدْحَأَف  اَهُدْهَع  َمُدَق  ْنِإَو  ٍهَبیِـصُِمب  ُباَصی  ٍِملْـسُم  ْنِم  اَم  »
هک نیا  رگم  ، دیوگب َنوُعِجار » ِْهَیلِإ  ّانِإ  ِهِّلل َو  ّانِإ   » هلمج نآ  ربارب  رد  وا  دشاب و  هزات  دنچ  ره  دوش  یمن  یتبیصم  راتفرگ  یناملـسم  چیه 

،ج 79،ص راونالا راحب  «.) . دشخب یم  شاداپ  وا  هب  هتفر  وا  تسد  زا  هچنآ  هزادنا  هب  دهد و  یم  رارق  وا  يارب  ییالاو  تلزنم  دـنوادخ 
 ( 132

هملسوبا هک  یماگنه.درک  یلجت  نم  یگدنز  رد  تقیقح  نیا  : دیوگ یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  رـسمه  ، هملـس ما 
هللا یلـص  مرکا  ربمایپ  روتـسد  قباطم   ) ار َنوُعِجار » ِْهَیلِإ  ّانِإ  ِهِّلل َو  ّانِإ   » هلمج نم  تفر  ایند  زا  دوب ) یفیرـش  رایـسب  درم  هک  نم  رـسمه  )

هک تشذگن  يزیچ  اما  دهدب ؟ نم  هب  ادخ  هک  دوش  یم  ادیپ  هملسوبا  لثم  یسک  رگم  مدرک  رکف  دوخ  شیپ  سپس  متفگ  هلآ ) هیلع و 
 ( ،ج 79،ص 132 راونالا راحب   ) . .داد نم  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  يرسمه  راختفا  دنوادخ 

ار تبیصم  راشف  ، يدردمه زاربا  زیمآ و  ّتبحم  نانخس  اب  هک  دهد  یم  روتسد  ناگتـسب  ناکیدزن و  ینید و  ناردارب  هب  رگید  يوس  زا 
: میناوخ یم  تسا  هدروآ  لئاسولا  كردتسم  رد  ار  نآ  يرون  موحرم  هک  یثیدح  رد  ؛ دننک مک  هدز  تبیصم  زا 

رپ همان  ترـضح.دیسر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هب  بلطم  نیا.دش  تحاران  رایـسب  وا.تفر  ایند  زا  لبج  نب  ذاعم  زا  يدـنزرف 
یم دمح.وت  رب  مالس.لبج  نب  ذاعم  يوس  هب  ادخ  لوسر  دمحم  زا  ، میحرلا نمحرلا  هّللا  مسب  :» نومـضم نیا  هب  تشون  وا  يارب  ییانعم 

ار رکـش  وت  ام و  هب  دنک و  تیانع  وت  هب  ربص  میظع و  شاداپ  رجا و  لاعتم  دنوادخ.دعب  اما.تسین  وا  زج  يدوبعم  هک  ار  ییادـخ  منک 
ام دزن  هب  هک  تسا  ییاه  تیراع  تسا و  یهلا  ياراوگ  بهاوم  زا  ام  دالوا  لاوما و  ام و  هداوناـخ  اـم و  ناـج  نادـب ) ) .دـیامرف يزور 

هدرک بجاو  ام  رب  سپـس  دریگ  یم  ار  نآ  ینیعم  تقو  رد  دنوادخ )  ) دریگ و یم  هرهب  نآ  زا  ینیعم  تدـم  ناسنا.تسا  هدـش  هدرپس 
ياراوگ بهاوم  زا  ترـسپ.مینکن  كرت  دریگ  یم  دزاـس و  یم  ـالتبم  هک  یماـگنه  ار  ربـص  دـهد و  یم  هک  یماـگنه  هب  ار  نآ  رکش 

شاداپ.تفرگ وت  زا  ناوارف  شاداپ  ربارب  رد  ار  وا  سپـس  يدوب  رورـسم  وا  اب  یتدم.دوب  هداد  وت  هب  ادخ  هک  دوب  ییاه  تیراع  یهلا و 
يریذـپب دوخ  يارب  ار  یهلا  تبیـصم  ود  اداـبم.ینک  هشیپ  ار  ییابیکـش  ربـص و  رگا  تسا  یهلا  تیادـه  تمحر و  دورد و  ناـمه  وا 

يا هداد  تسد  زا  هچنآ  زا  دورب و  نیب  زا  وـت  رجا  هجیتـن  رد  (. یهلا شاداـپ  نتفر  نـیب  زا  تبیـصم  دـنزرف و  نداد  تـسد  زا  تبیـصم  )
کچوک مک و  هداد  وـت  هب  ادـخ  هک  یباوـث  ربارب  رد  تبیـصم  نیا  هک  ینیب  یم  ، ینیبـب ار  دوـخ  تبیـصم  شاداـپ  رگا.يوـش  نامیـشپ 
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 ( ،ج 2،ص 353 لئاسولا كردتسم  «. ) . مالّسلا ،و  روخم فسأت  هدش  دراو  وت  رب  هک  یتبیصم  رب  نادب و  یعطق  ار  یهلا  هدعو.تسا 

یسیلگنا

Offering condolences to people for the loss of a dear one, Imām Ali ibn Abu Talib said :
“ This thing ( death ) has not started with you nor does it end with you. This fellow of
yours was used to journeying; therefore, it is better to think of him as still journeying.

.” Either he will rejoin you or you will rejoin him

یناسر يزور  رد  دنوادخ  تردق  : 356 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ُُهلَجَأ ِهِیتأَی  ُثیَح  نِم  مالسلا  هیلع  َلاَقَف  ُُهقزِر  ِهِیتأَی  َناَک  َنیَأ  نِم  ِهِیف  َكُِرت  ِِهتَیب َو  ُبَاب  ٍلُجَر  یَلَع  ّدُس  َول  مالسلا  هیلع  َُهل  َلِیق  َو 

اه همجرت 

یتشد

؟ دـمآ دـهاوخ  اجک  زا  وا  يزور  دـندنب ، شیور  هب  ار  يدرم  هناخ  رد  رگا  دندیـسرپ  ماما  زا  : ) دومرف وا ، رب  ادـخ  دورد  و  يداـقتعا ) )
 ! دیآ یم  وا  گرم  هک  ییاج  نآ  زا  دومرف :

يدیهش

.دیآ رد  يو  رب  شگرم  هک  اجنآ  زا  دومرف ]: دیآ ؟ وا  يوس  اجک  زا  وا  يزور  دندنب  شیور  هب  ار  يدرم  هناخ  رد  رگا  دنتفگ  ار  وا  [و 

یلیبدرا

زا دومرف  سپ  وا  قزر  ار  وا  دیایب  اجک  زا  نآ  رد  دوش  هدراذـگاو  وا  هناخ  برد  درم  رب  دوش  هتـسب  رگا  ار  ترـضح  نآ  رم  دـنتفگ  و 
وا لجا  دیآ  یم  اجنآ 

یتیآ

اجنآ زا  دومرف : دـسر ؟ یم  اجک  زا  شیزور  دـننک ، شیاهر  اجنآ  رد  دـندنبرب و  شیور  هب  ار  شا  هناخ  رد  هک  يدرم  دندیـسرپ  وا  زا 
.دیآ یم  شغارس  هب  شلجا  هک 
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نایراصنا

ترـضح نآ  ؟ دیآ یم  اجک  زا  شقزر  دننک  اهر  اجنآ  رد  ار  وا  دـندنبب و  شیور  هب  ار  یـسک  هناخ  برد  رگا  : دـش هتفگ  ترـضح  هب 
 . دیآ یم  شلجا  هک  اجنآ  زا  : دومرف

اه حرش 

يدنوار

يردیک

مثیم نبا 

یم اجک  زا  وا  يزور  دـنهد ، رارق  هناخ  لـخاد  ار  وا  دـندنبب و  وا  يور  هب  ار  يدرم  هناـخ ي  رد  رگا  : ) دـنتفگ مالـسلا ) هیلع   ) ماـما هب 
وا يزور  دنهد ، رارق  هناخ  لخاد  ار  وا  دندنبب و  وا  يور  هب  ار  يدرم  هناخ ي  رد  رگا  : ) دومرف باوج  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماما دـسر )؟

گرم اب  ار  يزور  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما دـسر .) یم  شلجا  هک  ییاـج  زا  : ) دومرف باوج  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما دـسر ؟ یم  اـجک  زا 
نادـب ثیح ) نم  : ) ترابع اب  و  تسا ، راگدـیرفآ  تردـق  نآ  دـنریگ و  یم  هشیر  اج  کی  زا  ود  ره  هک  ور  نآ  زا  تسا ، هدرک  سایق 

.تسا هدومن  هراشا 

دیدحلا یبا 

 . ُُهلَجَأ ِهِیتْأَی  ُْثیَح  ْنِم  َلاَقَف ع  ُُهقْزِر  ِهِیتْأَی  َناَک  َْنیَأ  ْنِم  ِهِیف  َكُِرت  ٍْتَیب َو  ُبَاب  ٍلُجَر  یَلَع  َّدُس  َْول  َُهل ع  َلِیق  َو 

انیأر ام  کلذ و  فالخ  یـضتقت  هدهاشملا  نایعلا و  نأل  یلاعت  هللا  هقزری  نأ  دب  هنإف ال  تیب  باب  هیلع  دـسی  نم  لک  نأ  ینعی ع  سیل 
اقنتخم تومی  هنإف  هیلع  هناوطسألا  تینب  مث  ایح  اهیف  لعج  هناوطـسأ و  قش  نم  نأ  بیر  شاعف و ال  هلیوط  هدم  تیب  باب  هیلع  دس  نم 
هایحلا هایحلا و  مدـع  لجألا  نأل  هیتأی  امنإ  هلجأ  نإ  نیعـضوملا  نیب  قرفلا  یف  اولوقی  نأ  ءامکحلل  نأل  هتایح و  هقزر و ال  هیتأـی  ـال  و 

هلجأ و ال هنم  هیتأی  يذلا  هجولا  وه  اذهف  لجألا  رـضح  ءاذـغلا  عطقنا  املف  ءاذـغلا  اهرارمتـسا  بجوی  يذـلا  اهبجوی و  ام  مدـعل  مدـعت 
.بابلا هیلع  دسی  نمل  قزرلا  روضح  یف  هلثم  رکذ  یلإ  لیبس 

بجی هنإف  نیفلکملا  ضعبل  افطل  هتایح  ءاقب  یف  نأ  اهباب  هیلع  دـسی  راد و  یف  لعجی  نمیف  ملع  اذإ  یلاعت  هللا  نأ  همـالک ع  ینعم  اذإـف 
هنم يذلا  هجولا  وه  اذه  ببـس و  ریغب  هتایح  میدی  وأ  هتایح  هدام  هب  میقی  ءاذغب  امإ  هناحبـس  ءاشی  امک  هتایح  میدـی  نأ  یلاعت  هللا  یلع 

هرکذـی يذـلا  هجولل  لاح  لک  یلع  فیلکتلا  عاطقنا  نم  دـب  ـال  هنـأل  هحلـصملل  عباـت  رمأ  فلکملا  هللا  هتاـمإ  نـأل  اـضیأ  هلجأ  هیتأـی 
هیتأی ثیح  نم  هتایح  ینعی  هقزر  ناسنإلا  یتأ  دقف  هحلصملل  اعبات  ءایحإلا  ناک  هحلصملل و  اعبات  توملا  ناک  اذإف  مهبتک  یف  انباحصأ 

مالکلا مظتنا  هلجأ و 

یناشاک
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و هیف ) كرت  و   ) شا هناخ  رد  يدرم  رب  دوش  هتـسب  رگا  تیب ) باـب  لـجر  یلع  دـس  ول   ) ار ترـضح  نآ  رم  دـنتفگ  یم  و  هل ) لـیق  (و 
ثیح نم  مالسلا : هیلع  لاقف  ( ؟ دیاب ار  وا  هک  يزور  وا  هب  دیآ  هک  دشاب  اجک  زا  هقزر ) هیتای  ناک  نیا  نم   ) هناخ نآ  رد  دوش  هتشاذگ 

هک دـحاو  ادـبم  رد  ناشیا  كارتشا  تهج  زا  لجا  تئیج  رب  قزر  تئیج  رب  تسا  هیبنت  نیا  لجا و  وا  هب  دـیآ  هک  اجنآ  زا  هلجا ) هیتاـی 
.تسا دجام  عناص  تردق  نآ 

یلمآ

ینیوزق

هک اجنآ  زا  دومرف : وا ؟ يزور  وا  هب  دیآ  یم  اجک  زا  دننک  اهر  اجنآ  ار  وا  ار و  هناخ  رد  يدرم  رب  دندنبب  رگا  ترـضح : نآ  اب  دـنتفگ 
هار نآ  زا  ار  قزر  تسا  رداق  لجوزع  يادخ  دیآ  یم  گرم  هک  هار  ره  زا  دبایب ، گرم  دبال  دیاین  يزور  رگا  .وا  لجا  وا  هب  دیآ  یم 

یسک یلاعت  قزار  نوچ  ضرغلا  .تسا و  زاجعا  دح  رد  تسا و  ناشلا  لیلج  سب  مالک  نیا  تسا و  یلاع  سب  باوج  نیا  و  دروایب ،
زا دندنب  یسک  يور  رب  قلخ  هک  اهرد  نآ  زا  ددنبن  سک  رب  يزور  رد  وا  دیاب  یم  درادن ، یتوافت  هداشگ  هتسب و  رد  دناسر  يزور  ار 
هک اجنآ  یـشاب  هدـناوخ  مالـسلااهیلع  میرم  هصق  و  ..اهل ) کسمم  الف  همحر  نم  سانلل  هللا  حـتفی  ام  یلاـعت : لاـق   ) مغ هچ  اـهرد  نآ 
رد هلمجلاب  و  ..هللا ) دنع  نم  وه  تلاق  اذـه  کل  ینا  میرم  ای  لاق  اقزر  اهدـنع  دـجو  بارحملا  ایرکز  اهیلع  لخد  املک  : ) تفگ نآرق 

تداـع قفاوم  سک  نینچ  رب  قزر  ندـمآ  دـنچ  ره  دوـش  یمن  عناـم  زین  ار  قزر  لوزن  دوـش  یمن  عناـم  ار  گرم  لوزن  هچناـنچ  هتـسب 
رگا و  دناسرب ، يزور  دهاوخ  رگا  دشاب ، زیزع  دنوادخ  رودقم  هتبلا  نکیلو  دنادرگ  رهاظ  یتیآ  دهاوخ  يادخ  هک  اجنآ  رگم  .دـشابن 
هناـخ نآ  رد  ار  وا  تاداـع  رد  صخـش  نینچ  هک  میتفگ  هچنآ  هب  تسا  فیطل  یتراـشا  رگم  ترـضح  مـالک  رد  .دـناریمب و  دـهاوخ 

.ددرگ يزور  گرم 

یجیهال

« .هلجا هیتای  ثیح  نم  : » مالـسلا هیلع  لاقف  هقزر ؟ هیتای  ناک  نیا  نم  هیف ، كرت  هتیب و  باب  لجر  یلع  دـس  ول  مالـسلا : هیلع  هل  لـیق  و 
نآ رد  ار  درم  نآ  دوش  هتـشاذگاو  ار و  شا  هناـخ  هزاورد ي  يدرم  رب  دوش  هدرک  دـس  رگا  هک  مالـسلا  هیلع  وا  هب  دـش  هتفگ  ینعی و 

.وا يادخ  تساوخ  زا  ینعی  وا ، گرم  ار  وا  دیآ  یم  هک  یئاج  زا  هک  تفگ  سپ  وا ؟ يزور  ار  وا  دیآ  یم  اجک  زا  هناخ ،

ییوخ

یف هل  اردـق و  یـش ء  لکب  طاحا  دـق  .یلاـعت و  هللا  وه  یقیقحلا  قزارلا  نا  یلا  لاوسلا  اذـه  باوج  یف  مالـسلا ) هیلع   ) راـشا ینعملا :
، باوبالا هدودـسملا  تویبلا  یف  لاجالا  ءاتیا  حاورالا و  ضبق  یلع  رداق  هنا  امک  و  یـصحت ، هیفخ ال  بابـسا  لـماوع و  رومـالا  ءارجا 
ار هناخ  ياهرد  رگا  هک  دش  ضرع  ترضحنآ  هب  همجرتلا : .دحا  لابب  رطخی  و ال  بستحی ، ثیح ال  نم  قزرلا  ءایا  یلع  رداق  کلذک 

.دسریم رد  شلجا  هک  اجنآ  زا  دومرف : خساپ  رد  دسریم ؟ وا  هب  اجک  زا  شیزور  دنراذگب  نآ  رد  ار  وا  دندنبب و  یسک  يورب 

لح مدرم  يارب  دیامن  ات  لکشم *** نیا  لاوئس  دش  یلع  زا 

دس ددرگ  شورب  اهرد  همه  دوب *** هناخ  نورد  رد  یسک  رگ 
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يو دریگ  گرم  هک  اجنآ  زا  تفگ  يو ***؟ رب  دسر  شیزور  اجک  زا 

يرتشوش

و ناظقیلا ، یبا  نع  هناویح ،)  ) یف ظحاجلا  هلقن  ام  هتیب ، باب  هیلع  دس  نم  یلع  قزرلا  نایتا  نم  مالـسلا ) هیلع   ) هلاق ام  قادـصم  لوقا :
ناک دق  و  ریبک ، ریغـص و ال  اهیف  قبی  مل  هنا  هلحملا  کلت  لها  کشی  ملف  راد ، لها  یلع  ءاج  افراج  انوعاط  نا  ینئادملا : هدیبع و  یبا 

، هدـسف رادـلا  کلت  باب  یلا  هلحملا  کلت  لها  نم  نینوعطملا  نم  یقب  نم  دـمعف  هیلجر ، یلع  موقی  ـال  وبحی و  عضتری و  یبص  اـهیف 
هبلک ءارجا  عم  بعلی  یبصب  وه  اذا  رادلا  هصرع  یلا  یضفا  املف  بابلا ، حتفف  موقلا  هثرو  ضعب  اهیف  لوحت  رهشاب  کلذ  دعب  ناک  املف 

اهئابطا نم  هتنکماف  اهیلا  ابح  یبصلا  اهآر  اـملف  رادـلا  لـهال  تناـک  هبلک  تلبقا  نا  ثبلی  ملف  کـلذ ! هعارف  رادـلا ، لـهال  تناـک  دـق 
دتـشا و  ایـسنم ، یقب  و  رادـلا ، یف  یقب  امل  یبصلا  نا  اونظف  اهـصمف ، هیلیثمتلا ) …  مالـسلا ) هیلع  ) هتبوجا یف  رـشع - ثلاـثلا  لـصفلا  )

مهلا يذـلا  و  بلطلا ، وه  مادا  هل و  کلذ  تمادا  هرم  هتقـس  املف  هیلع ، تفطعف  اهیلا ، ابح  اهئابطا ، نم  یقتـست  اـهئارجا  يار  و  هعوج ،
.هبلکلا و ءابطا  نم  عاضترالا  یلا  هادـه  يذـلا  وه  عاـضترالا  هیفیک  فرعی  مل  هما و  نطب  نم  دـلوی  هعاـس  هماـهبا  صم  دولوملا  اذـه 

هیطعی هایحلا  هاطعا  امکف  هایح ، يذ  لک  یف  يرجی  لب  ناـسنالاب ، صتخی  ـال  و  ناـک ، اـمنیا  هبحاـص  یتاـی  لـجالاک  قزرلا  هلمجلاـب ،
: ریـسفت یف  و  نیبم .) باتک  یف  لک  اهعدوتـسم  اهرقتـسم و  ملعی  اهقزر و  هللا  یلع  الا  ضرالا  یف  هباد  نم  اـم  و  : ) یلاـعت لاـق  قزرلا ،

تلعجف هوبل ، هعم  یقلا  لایناد و  اهیف  یقلاف  ارئب  رفح  هنیدم و  اهب  ینبف  لباب ، ییحی  مد  یلع  لیئارسا  ینب  لتق  دعب  رـصنتخب  یتا  یمقلا 
ماعطلا و اذهب  بهذا  نا  سدقملا  تیبب  ناک  یبن  یلا  یلاعت  یحواف  انامز ، کلذب  ثبلف  اهنبل ، لایناد  برـشی  رئبلا و  نیط  لکات  هوبللا 
ای لاقف : رئبلا ، یف  علطاف  هاتاف  .اذـک  اذـک و  عضوم  یف  لـبابب  رئب  یف  لاـق : وه ؟ نیا  و  لاـق : .مالـسلا  ینم  هارقا  لاـیناد و  یلا  بارـشلا 

دمحلا هللا لاقف : هیلا ، امهالدف  بارشلا  ماعطلاب و  کیلا  ثعب  دق  و  مالـسلا ، كورقی  کبر  نا  لاق : بیرغ ، توص  کیبل  لاق : لایناد !
مل هب  قثو  نم  يذلا  دمحلا هللا  هاعد ، نم  بیخی  يذلا ال  دمحلا هللا  هرکذ ، نم  یـسنی  يذلا ال  دـمحلا هللا  هافک ، هیلع  لکوت  نم  يذـلا 
دنع انرـض  فشکی  يذلا  دمحلا هللا  هاجن ، ربصلاب  يزجی  يذلا  دـمحلا هللا  اناسحا ، ناسحالاب  يزجی  يذـلا  دـمحلا هللا  هریغ ، یلا  هلکی 
یف رشع - ثلاثلا  لصفلا   ) .انلامعاب اننظ  ءاس  نیح  انواجر  وه  يذلا  دمحلا هللا  انم ، لیحلا  عطقنت  نیح  انتقث  وه  يذلا  دمحلا هللا  انتبرک ،

اعدـف بهذ ، نم  هردـص  ساحن و  نم  هالجر  دـیدح و  نم  هسار  ناک  هماـنم  یف  رـصنتخب  يراـف  هیلیثمتلا ) …  مالـسلا ) هیلع  ) هتبوجا
، اولتقف مهب  رماف  مانملا ، یف  تیار  ام  نوردـت  اذـک و ال  اذـک و  ذـنم  قازرالا  مکیلع  يرجا  انا  لاقف : تیار ؟ اـم  مهل : لاـقف  نیمجنملا 

ثعبف هعـضرت ، نیطلا و  لکات  هل  ضرعتت  مل  هوبللا  ناف  بجلا ، بحاص  دنعف  یـش ء  دحا  دـنع  ناک  نا  هدـنع : ناک  نم  ضعب  هل  لاقف 
تیار اذـکه  لاق : .بهذ  نم  كردـص  ساحن و  نم  كالجر  دـیدح و  نم  کسار  ناک  تیار  لاق : مانملا ؟ یف  تیار  ام  لاـقف : هیلا 

هیلع  ) قداصلا نع  یشایعلاریسفت  یف  .ربخلا و  سراف - نم  لجر  کلتقی  مایا ، هثالث  یلا  لوتقم  تنا  ککلم و  بهذ  لاق : كاذ ؟ امف 
ضرالا نع  هل  طشک  یتح  هلجرب  برضف  لیئربج  هاتا  کبر ، دنع  ینرکذا  جان  هنا  نظ  یتفل  مالـسلا ) هیلع   ) فسوی لاق  امل  مالـسلا )

.اهقزار نمف  لاق : .هریغـص  هدود  يرا  لاق : يرت ؟ اذام  لاقف : رجحلا ، قلفف  اریغـص ، ارجح  يرا  لاق : يرت ؟ اذام  رظنا  هل : لاق  هعباـسلا و 
: یتفلل لوقت  یتح  كاسنا  ینا  تننظا  هعباسلا ، ضرالا  رعق  یف  رجحلا  کلت  یف  هدودلا  هذـه  سنا  مل  لوقی  کبر  ناف  لاق : هللا ، لاق :

هقزر هیتای  ایقاب  هرمع  ناک  و  هیلع ، دـس  ول  هنا  دارملا  و  اذـه ، .نینـس  عضب  هذـه  کتلاقمب  نجـسلا  یف  نثبلتل  کـبر ،) دـنع  ینرکذا  )
یعدی هوبا  ناک  سیق : یـشعا  یف  هبیتق ) نبا  فراعم   ) یف .ریثکل و  قفتا  امک  هتوم  هیلع  دسلاب  نوکی  ایقاب  هرمع  نکی  مل  نا  و  هلجاک ،

( مالسلا هیلع  ) هتبوجا یف  رشع - ثلاثلا  لصفلا   ) تدسف لبجلا  نم  هرخص  تعقوف  اراغ  لخدف  لبج  یف  ناک  هنا  کلذ  و  عوجلا ، لیتق 
.اعوج هیف  تامف  راغلا ، مف  هیلیثمتلا ) … 
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هینغم

: باوجلا اذه .؟ یلع  كاذ  سایق  حص  فیکف  هماوق  هیف  يذلا  ءاذغلا  لمحی  و ال  نوکی ، ناک و  امنیا  هتوم  ببس  هعم  لمحی  یح  لک 
نوجـسملا ءاقب  هللا  دارا  اذاف  بستحت ، ثیح ال  نم  یتای  دق  قزرلا  کلذک  و  ملعن ، ثیح ال  نم  عقی  توملا  لجالا و  نا  مامالا  دـیری 

یش لک  یلع  هنا  ..ءامسلا  نم  هدئام  لوزنک  فورعم ، فولام و ال  ریغ  ناک  ول  قیرط و  لک  نم  قزرلا  بابـسا  هل  ایه  هایحلا - دیق  یف 
(. نارمع لآ   37 باسح - ریغب  ءاشی  نم  قزری  هللا  نا  هللا  دنع  نم  وه  تلاق  اذه  کل  ینا  میرم  ای  لاق  : ) ریدق ء 

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

؟ دیآ یم  اجک  زا  شیزور  دنراذگب  هقوذآ ) یب   ) نآ رد  ار  وا  دندنبب و  شیور  هب  ار  يدرم  هناخ  رد  رگا  دنتفگ : مالـسلا  هیلع  ماما  هب 
اناوت رداق و  یلاعتیادـخ  دـیآ  یم  گرم  هک  هار  ره  زا   ) دـیآ یم  شندرم  لجا و  هک  یئاـج  زا  دومرف : يزور ) هراـبرد   ) ترـضح نآ 
(. ددرگ یمن  عنام  مه  يزور  ندیسر  زا  دوش  یمن  عنام  گرم  ندمآ  زا  هتسب  رد  هکنانچ  سپ  دروایب  هار  نآ  زا  ار  يزور  هک  تسا 

ینامز

یم ارف  ناسنا  گرم  هن  دشابن  ادـخ  تساوخ  ات  تسوا و  تسدـب  مه  قزر  هک  يروطنامه  تسادـخ  تسدـب  یگدـنز  زاغآ  گرم و 
سک ره  دیجم  نآرق  رظن  زا  هکلب  دورورف  یشوگرخ  باوخ  هب  ناسنا  هک  دوش  یمن  لیلد  نیا  اما  .دنام  یم  هنـسرگ  ناسنا  هن  دسر و 

.تسا شیوخ  لامعا  نماض 

يزاریش دمحم  دیس 

ولف هلجا ) هیتای  ثیح  نم  : ) مالسلا هیلع  لاقف  هقزر ؟ هیتای  ناک  نیا  نم  هیف ، كرت  و  هتیب ، باب  لجر  یلع  دس  ول  : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
.رادج باب و  هجحی  و ال  قزرلا ، ثعاب  وه  لجالا ، ثعاب  ناف  هیلا ، قزرلا  لوصول  هلیسو  هل  هللا  یبهل ء  ایندلا  یف  هقزر  ناک 

يوسوم

اذا ناسنالا  نا  یف  هبارغ  قازرالا ال  هدـیب  رامعالا  هدـیب  يذـلا  هللا  نا  هیلع و  لکوت  هللا و  یلا  در  اذـه  حرـشلا : .توملا  لـجالا : هغللا :
 … هفراعتملا قرطلا  ریغ  نم  ول  ءاشی و  فیک  هقزری  نا  هحلصم  هتایح  یف  ناک هللا  نجس و 

یناقلاط

زا : » دومرف دـسر ؟ یم  اجک  زا  شیزور  دـننک ، اـهر  هناـخ  نآ  رد  ار  وا  دـندنبب و  ار  يدرم  هناـخ  رد  رگا  دـش  هتفگ  ترـضح  نآ  هب  »
« .دسر یم  وا  لجا  هک  اجنامه 
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مراکم

؟ ُُهقْزِر ِهِیتْأَی  َناَک  َْنیَأ  ْنِم  ِهِیف  َكُِرت  ِِهْتَیب َو  ُبَاب  ٍلُجَر  یَلَع  َّدُس  َْول  : مالسلا هیلع  َُهل  َلِیق  َو 

مالسلا هیلع  َلاَقَف 

.ُُهلَجَأ ِهِیتْأَی  ُْثیَح  ْنِم 

؟ دسر یم  شا  يزور  اجک  زا  ددرگ  سوبحم  اج  نامه  رد  دندنبب و  وا  يور  هب  ار  یسک  هناخ  ِرد  رگا  : دندیسرپ مالسلا  هیلع  ماما  زا 

: دومرف خساپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

هغالبلا جهن  رب  هفاضا  يرگید  كردم  اج  نیا  رد  بیطخ  موحرم  هنامیکح : راتفگ  دنس  ! ) . دیآ یم  وا  غارس  هب  لجا  هک  اج  نامه  زا 
رد ار  نآ  يافوتم 538 )  ) يرشخمز یلو  ؛ دشن نآ  هب  يافو  هب  قفوم  هنافسأتم  هک  يا  هدعو  ؛ هداد شباتک  نایاپ  هب  هدعو  هدرکن و  رکذ 

يارب یکردـم  هک  نآ  یب  هدروآ  ار  نآ  هغالبلا  جـهن  مامت  باتک  رد  تسا و  هدرک  رکذ  ترابع  نیمه  اب  ،ج 5،ص 342  راربالا عیبر 
 ( دشاب هدرک  رکذ  نآ 

دسر یم  شا  يزور  تسا  یقاب  شرمع  هک  یسک 

مالـسلا هیلع  ماـما  زا  » .تسا هدومرف  ناـیب  يا  هدـیچیپ  باوج  يا  هدـیچیپ  لاؤـس  ربارب  رد  هناـمیکح  راـتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
رد مالسلا  هیلع  ماما  دسر ؟ یم  شا  يزور  اجک  زا  ددرگ  سوبحم  اج  نامه  رد  دندنبب و  وا  يور  هب  ار  یسک  هناخ  ِرد  رگا  : دندیـسرپ
َناَک َْنیَأ  ْنِم  ِهِیف  َكُِرت  ِِهْتَیب َو  ُبَاب  ٍلُجَر  یَلَع  َّدُس  َْول  مالسلا  هیلع  َُهل  َلِیق  َو  ( ؛» دیآ یم  وا  غارـس  هب  لجا  هک  اج  نامه  زا  : دومرف خساپ 

( . ُُهلَجَأ ِهِیتْأَی  ُْثیَح  ْنِم  ُُهقْزِر  ِهِیتْأَی 

هک نیا  نآ  تسا و  هدرک  رکذ  دراد  فیرـش  راتفگ  نیا  رب  هک  يریـسفت  زاغآ  رد  ار  نآ  دیدحلا  یبا  نبا  هک  تسا  یلاؤس  اج  نیا  رد 
هیلع ماما  خساپ  هنوگچ  نیاربانب  ، دنا هدرم  یگنـسرگ  زا  دنا و  هدرک  سوبحم  يراغ  ای  هناخ  ای  نادنز  رد  ار  يدارفا  هدش  هدـید  رایـسب 

؟ تسا لوبق  لباق  اج  نیا  رد  مالسلا 

اب ار  نآ  ناوت  یمن  نیاربانب  ، دوش یم  لـصاح  تسا  هیذـغت  مدـع  نآ  هلمج  زا  هک  شبابـسا  رثارب  اـنف  تساـنف و  ، گرم ، رگید ریبعت  هب 
.درک سایق  تسا  يزور  قزر و  شببس  هک  تایح 

هب طوبرم  نخس  نیا  هک  نیا  نآ  دنا و  هدیزگرب  ار  يدحاو  هار  ابیرقت  دیدحلا  یبا  نبا  هلمج  زا  ناحراش و  همه  بلطم  نیا  خساپ  رد 
تایح همادا  بابسا  نکمم  قرط  زا  دنوادخ  لاح  نیا  رد  دنامب و  هدنز  یسک  دشاب  هتفرگ  قلعت  هیهلا  تیـشم  هدارا و  هک  تسا  ییاج 
تّدم نیا  رد  اعطق  دننامب و  هدنز  دنشاب و  باوخ  رد  لاس  هن  دصیـس و  فهک  باحـصا  تساوخ  یم  ادخ  ًالثم  ؛ دنک یم  مهارف  ار  وا 

یم ادـخ  هک  نیا  اـی.تشاد  یم  هاـگن  هدـنز  درک و  یم  هیذـغت  ار  اـه  نآ  يوحن  هب  یهلا  ياهدادـما  یلو  دـنا ؛ هتـشاد  هیذـغت  هب  زاـین 
.تخاس مهارف  وا  يارب  ار  نآ  بابسا  ور  نیازا  ، دنامب هدنز  یلوق ) ربانب   ) زور لهچ  یهام  مکش  رد  مالسلا  هیلع  سنوی  تساوخ 
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شبارحم راـنک  رد  زین  درک و  هیهت  وا  يارب  اـمرخ  ، لـخن هدیکـشخ  تخرد  زا  ادـخ  هک  میناوـخ  یم  مالـسلا  اـهیلع  مـیرم  ناتـساد  رد 
.دش یم  مهارف  تشادن  دوجو  لصف  نآ  رد  هک  ییاه  هویم  ای  یتشهب  ياهاذغ 

یسک هک  يراغ  نادنز و  رد  ای  هتسب  رد  قاتا  رد  یتح  ار  وا  تایح  بابـسا  دریگ  قلعت  یـسک  تایح  رب  هیهلا  تیـشم  رگا  ، هیاپ نیا  رب 
تایح بابسا  هک  يا  هتـشرف  دنک  روبع  عناوم  نیا  زا  دناوت  یم  گرم  هتـشرف  هک  هنوگ  نامه  دزاس و  یم  مهارف  دبای  یمن  هار  نآ  رد 

.دیامن روبع  نآ  زا  دناوت  یم  زین  دزاس  مهارف  ار 

زا هدنز  ار  یکچوک  ياه  هچب  یتح  رتشیب و  ای  هتفه  کی  زا  دعب  ار  يدارفا  كانرطخ  ياه  هلزلز  رد  هک  میا  هدینش  ای  میا  هدید  رایسب 
.اذغ هن  دنا و  هتشاد  ندنام  هدنز  يارب  یفاک  ياوه  هن  يداع  نیزاوم  قبط  هک  یلاح  رد.دنا  هدروآ  رد  راوآ  ریز 

تـسا يا  يزور  یمتح  قزر  ؛ موسقم ریغ  قزر  موسقم و  قزر  اـی.یمتح  ریغ  قزر  یمتح و  قزر  : تسا هنوگ  ود  قزر  ، رگید ریبعت  هب 
دهاوخب و هچ  دهد  یم  وا  هب  یمتح  قزر  دنوادخ  تسا  هدنز  ردام  مکـش  رد  هک  نینج.دسر  یم  وا  هب  دهاوخن  ای  دهاوخب  ناسنا  هک 

.درادن يریثأت  هنوگ  چیه  وا  شالت  دشاب  شالت  هب  رداق  رگا  یتح  دهاوخن و  هچ 

دسر و یم  نآ  هب  دـنک  شالت  رگا.دزیخرب  شـشوک  هب  نآ  ندروآ  تسد  هب  يارب  دـیاب  ناسنا  هک  تسا  يزیچ  یمتح  ریغ  يزور  اما 
: دیوگب دنکن و  راک  دنیشنب و  شا  هناخ  رد  هک  یسک  : میناوخ یم  یتیاور  رد  ور  نیازا  دسر ، دهاوخن  نآ  هب  دنک  یلبنت  رگا 

: دوش یم  هتفگ  وا  هب  دوش و  یمن  باجتسم  شیاعد  ، تسا ناسر  يزور  ادخ 

،ج 2،ص 511،ح یفاک .( »؟ ینک شالت  يزور  ندروآ  تسد  هب  يارب  يزیخرب و  مدادن  روتسد  وت  هب  نم  ایآ  بَلَّطلِاب ؛؟ َكُْرمآ  َْمل  «َأ 
(2

: دیوگ یم  يرعاش  لّوا ، مسق  دروم  رد  ؛ دنا هدروآ  دوخ  راعشا  رد  ار  يزور  مسق  ود  ره  زین  ارعش 

دسر راچان  شیوخ  تقو  هب  ود  ره  نیک  روخم  قزر  مغ  شیدنیم و  گرم  زا 

: دیوگ یم  يزیربت  بئاصدراد  ششوکو  شالت  هبزاین  هک  يزور  مود  مسق  درومرد 

تسا ندیکم  ياج  هب  وت  ششوک  دهج و  نیا  قزر  هچرگا  ایهم  تسا  ردام  ریش  نوچ 

دارفا يزور  قزر و 

وا هب  هک  هدرک  نیعم  يا  يزور  قزر و  يدوجوم  ره  يارب  ادخ  هک  تسا  هدش  دیکأت  انعم  نیا  رب  یمالـسا  تایاور  نآرق و  تایآ  رد 
ِیف ٌّلُک  اهَعَدْوَتْـسُم  اهَّرَقَتْـسُم َو  ُمَْلعَی  اـُهقْزِر َو  ِهّللا  یَلَع  ّـالِإ  ِضْرَأـْلا  ِیف  ٍهَّباَد  ْنِم  اـم  َو  : » میناوخ یم  دوه » » هروس هیآ 6  رد  ؛ دـسر یم 
«. دناد یم  ار  شلاقتنا  لقن و  لحم  هاگرارق و  وا  تسادخ ! رب  وا  يزور  هک  نیا  رگم  تسین  نیمز  رد  يا  هدنبنج  چیه  ؛ » ٍنِیبُم ٍباتِک 

: میناوخ یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  ربمایپ  زا  یثیدح  رد 
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يزور قزر و  زا  ناسنا  رگا  رذوبا  يا  تْوَْملا ؛ ُهُکِرْدـی  اَمَک  ُُهقْزِر  ُهَکَرْدََأل  ِتْوَْملا  َنِم  ُّرِفی  اَمَک  ِِهقْزِر  ْنِم  َّرَف  َمَدآ  َْنبا  َّنَأ  َْول  ٍّرَذ  اـَبَأ  اـی  »
دهاوخ وا  غارـس  هب  گرم  يزور )  ) هک هنوگ  نامه  دیآ  یم  شغارـس  هب  يزور  تسا  نازیرگ  گرم  زا  هک  هنوگ  نامه  دزیرگب  شا 

،ج 74،ص 89) راونالاراحب «. ) . دمآ

.تسا ناوارف  ییاور  عبانم  رد  تیاور  نیا  لاثما 

صرح زا  هک  تسا  نیا  ، دنک شـشوک  يزور  ندروآ  تسد  هب  يارب  دیاب  ناسنا  هدـش  هداد  روتـسد  هک  نآ  تاریبعت و  نیا  زا  فدـه 
تمکح رد  ور  نیازا  دراذگب ، زاب  زین  نارگید  يارب  ار  نادیم  ددرگن و  مارح  هدولآ  ات  دشاب  عناق  یلوقعم  یگدـنز  هب  دزیهرپب و  ندز 
ناـسنا بلط  رد  هک  يزور  نآ  هنوگ  کـی  : دـنک یم  میـسقت  هنوگود  هب  ار  يزور  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  ناـنمؤمریما   379

.دیآ یم  وا  غارس  هب  يزور  دورن  شغارس  هب  رگا  یتح  دنک  یم  بلط  ار  نآ  ناسنا  هک  يا  يزور  هنوگ  کی  تسا و 

اب هتخیمآ  شـالت  رتشیب  يزور  ندروآ  تسد  هب  يارب  داـیز  (و  .نکن لـیمحت  تزورما  رکف  رب  ار  ادرف  رکف  نیارباـنب  : دـیازفا یم  سپس 
(. شاب هتشادن  صرح 

: دیامرف یم  زین  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

دـشاب يدارفا  زا  رتارف  يزور  ندروآ  تسد  هب  يارب  وت  شالت  دیاب  ِصیِرَْحلا ؛ ِبَلَط  َنوُد  ِعیَـضُْملا  ِبْسَک  َقْوَف  َهَشیِعَْملا  َُکبَلَط  ْنُکِیل  »
راحب «. ) . تسا بلاغ  اه  نآ  رب  عمط  زآ و  دننز و  یم  صرح  هک  دشاب  یناسک  زا  رتمک  دـنزاس و  یم  عیاض  دـننک و  یم  یتسـس  هک 

،ج 100،ص 33،ح 63) راونالا

یسیلگنا

It was said to Imām Ali ibn Abū Tālib with him: “If a man is left in his house and the
gate is closed, from where shall his livelihood reach him?” He replied: “From whatever
way his death reaches him.”{If Allāh considers it appropriate to keep a man living
while he is confined to a closed house, then He is certainly powerful enough to provide
the means of life for him. Just as a closed door cannot prevent death, in the same
way, it cannot prevent the entry of livelihood because the Might of Allāh, the Almighty,

.{ is equally capable of either

The meaning is that a man should be content in the matters of livelihood because
.whatever is destined for him will in any case reach him wherever he may be

A Persian couplet says: “Like death, livelihood will reach a man even if his gate is
.” closed, but greed keeps people (unnecessarily) anxious
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اه تمعن  تّیلوؤسم  : 358 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

َِکلَذ َرَی  مَلَف  ِهِدَی  ِتاَذ  ِیف  ِهیَلَع  َعّسُو  نَم  ُّهنِإ  َنِیقِرَف  ِهَمقّنلا  َنِم  مُکاَرَی  اَمَک  َنِیلِجَو  ِهَمعّنلا  َنِم  ُهّللا  ُمُکَرَِیل  ُساّنلا  اَهّیَأ  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 
ًالُومأَم َعّیَض  دَقَف  ًاراَِبتخا  َِکلَذ  َرَی  مَلَف  ِهِدَی  ِتاَذ  ِیف  ِهیَلَع  َّقیُض  نَم  ًافوُخَم َو  َنِمَأ  دَقَف  ًاجاَرِدتسا 

اه همجرت 

یتشد

 . درگنب ناسرت  رفیک ، هماگنه  دننامه  تمعن  ماگنه  هب  ار  امش  ادخ  دیاب  مدرم ، يا  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و  يداصتقا ) یقالخا ، )

نآ و  درادـنپ ،  یم  نمیا  كانـسرت  ثداوح  زا  ار  دوخ  سپ  دـنادن ، شیوخ  ندـش  راتفرگ  هنیمز  ار  شیاشگ  هاـفر و  هک  یـسک  اریز 
 . داد دهاوخ  تسد  زا  دوب  نآ  هب  يدیما  هک  ار  یشاداپ  دنادن  یهلا  شیامزآ  ار  یتسدگنت  هک  سک 

يدیهش

دیدـپ شلام  رد  یـشیاشگ  هک  ار  نآ  .ناساره  رفیک  زا  هکنانچ  دـنیب ، ناـسرت  ار  امـش  تمعن  ماـگنه  هب  ادـخ  دـیاب  مدرم ! دومرف ]: [و 
ار یتسدگنت  دش و  تسدگنت  هک  نآ  و  تشادنپ ،  ناما  رد  كانمیب  يراک  زا  ار  دوخ  دیدن ، ناهنپ  یماد  نوچ  ار  شیاشگ  دیدرگ و 

.تشاذگ عیاض  تفر ، یم  نآ  دیما  هک  ار  یشاداپ  درواین  باسح  هب  یشیامزآ 

یلیبدرا

تنحم و زا  ار  امـش  دنیب  یم  هک  نانچمه  كانفوخ  ناسرت و  تمعن  زا  ادخ  ار  امـش  دنیب  هب  هک  دـیاب  نامدرم  يا  ساّنلا  اهّیا  دومرف  و 
ار يزور  یخارف  نآ  دـیدن  سپ  تسوا  تسد  رد  هچنآ  رد  وا  رب  دـش  هدـینادرگ  خارف  هک  ره  هک  یتسردـب  ناـساره  ناـسرت و  تـیلب 

ار يزیچ  تخاس  عیاض  سپ  ار  وا  ادخ  ندومزآ  ار  يزور  یگنت  هک  یسک  هدش و  هدیسرت  راک  زا  دش  نمیا  هک  قیقحتب  سپ  ّیناتب 

یتیآ

تنحم ماگنه  هب  ار  امـش  هک  هنوگ  نامه  دنیب  ناسرت  تمعن ، ماگنه  هب  ار  امـش  دنوادخ  هک  دـیاب  مدرم ، يا  مالـسلا :) هیلع   ) دومرف و 
هثداح زا  ار  دوخ  دـنادن ، دوخ  ناحتما  هلیـسو  ار  شیاـشگ  نیا  هداد و  شیاـشگ  شییاراد  رد  دـنوادخ  هک  یـسک  .دـنیب  یم  ناـسرت 

یم شدیما  هک  ار  یشاداپ  درواین  باسح  هب  دوخ  ناحتما  ار  نآ  دتفا و  يرادان  یگنت و  رد  هک  یـسک  هتـشادنپ و  ناما  رد  یکانـسرت 
.تسا هدرک  هابت  تفر ،
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نایراصنا

درگن یم  ناساره  الب  رد  هک  تروص  نامه  هب  دنیبب  سرت  رد  تمعن  ماگنه  هب  ار  امـش  دنوادخ  دـیاب  ، مدرم يا  : دومرف ترـضح  نآ  و 
نمیا ار  دوخ  یکانـسرت  همانرب  زا  درواین  باسح  هب  یجیردت  رفیک  همدقم  ار  نآ  دوش و  هدیـشخب  عیـسو  تمعن  سک  ره  هب  هک  ارچ  ،
 . هدومن عیاض  تفر  یم  دیما  نآ  هب  هک  ار  یشاداپ  دنادن  ناحتما  ار  نآ  وا  هدش و  هتفرگ  گنت  وا  رب  یگدنز  هک  یسک  و  هتسناد ، 

اه حرش 

يدنوار

.هیردـصم و اـم  مکاری  اـمک  کلذـک  یلاـعت  مکاریف  نیفئاـخ ، اوـنوکت  نا  یغبنیف  ایندـلا  مکیلع  هللا  معنا  اذا  يا  نیلج  همعنلا و  نـم  و 
.هرغلا یلع  ذخالا  جاردتسالا : .رقفلا و  .ینغلا و  نم  هلاح  يا  هدی  تاذ  یف  .نیفئاخ و  يا  نیقرف  .هبوقعلا و  همقنلا :

يردیک

.هرغلا یلع  ذخالا  جاردتسالا : .رقفلا و  و  ینغلا ، نم  هلاح  يا  هدی : تاذ 

مثیم نبا 

شیوخ رفیک  باذع و  زا  هکنانچ  دنیبب  ناسرت  دوخ  ششخب  تمعن و  زا  ار  امش  دنوادخ  دیاب  مدرم  يا  ، ) نتفرگ یناهگان  جاردتـسا :
نمیا و سرت  زا  دـنریگ  یم  زاب  وا  زا  ناـهگان  ار  نآ  هک  دـنیبن  دراد و  راـیتخا  رد  ناوارف  لاـم  هک  یـسک  یتسارب  دـنیب ، یم  كاـنمیب 

هتخاس هابت  هتـسب ، نآ  هب  وزرآ  دیما و  هک  ار  یـشاداپ  دـنیبن ، شیامزآ  ار  نآ  و  ددرگ ، تسدـگنت  هک  یـسک  و  تسا ، هتـشگ  هدوسآ 
تمعن زا  دورب ، تسد  زا  ناهگان  ادابم  هک  نیا  سرت  زا  تمعن ، ندیـسر  ماـگنه  هب  اـت  تسا  هداد  روتـسد  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما تسا .)

، درازگ ساپس  ار  نآ  دیاب  هک  تسا  یشیامزآ  تمعن  هک  نآ  حیضوت  دنسرت ، یم  باذع  زا  هکنانچ  دنـشاب  ساره  رد  كانمیب و  ادخ 
تلیـضف ود  رب  نتـشاداو  مالـسلا ) هیلع   ) ماما فده  .دش و  وربور  نآ  اب  يرادیاپ  اب  دـیاب  هک  تسا  ییراتفرگ  باذـع  هک  يروطنامه 

هتـشاد رذحرب  افوخم  نما  هنا …  ترابع : اب  تمعن  لاح  رد  ادخ  زا  تلفغ  تمعن و  هب  یگتـسبلد  زا  .تسا و  يرادیاپ  يرازگرکش و 
نمیا سک  ره  ینعی  رورغم  وهف  افوخم  نما  نم  لک  و  شیاربک : هک  تسا  يرمضم  سایق  يارب  ارغـص  همدقم ي  ترابع  نیا  و  تسا ،

دوخ یتسدـگنت  يراـتفرگ  نومزآ و  زا  هک  نیا  زا  هتـشاد  رذـحرب  ار  تسدـگنت  روطنیمه ، .تسا و  هدروـخ  بیرف  وا  دـنامب  سرت  زا 
هک تسا  نآ  بلطم  حیـضوت  دزاس و  یم  هابت  ار  دوخ  يوزرآ  دروم  شاداـپ  هک  تسا  هدرمـش  یناـسک  هلمج  زا  ار  وا  دزرو و  تلفغ 

يوزرآ لاـعتم  دـنوادخ  زا  و  ددرگ ، یم  يرادـیاپ  ربـص و  هداـمآ ي  تسادـخ  فرط  زا  ینومزآ  یتسدـگنت  هک  هدـیقع  نیا  اـب  ریقف 
هابت ار  دوخ  دیما  دـهد و  یم  تسد  زا  ار  شا  یگدامآ  دـشاب ، هتـشادن  يا  هدـیقع  نینچ  هک  یتقو  اما  دراد  ترخآ  رد  يدایز  شاداپ 

.دزاس یم 

دیدحلا یبا 

[ ُمُکاَرَِیل  ] ُساَّنلا اَهُّیَأ  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 
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ًافوُخَم َو َنِمَأ  ْدَقَف  ًاجاَرِْدتْـسا  َِکلَذ  َرَی  ْمَلَف  ِهِدَـی  ِتاَذ  ِیف  ِْهیَلَع  َعِّسُو  ْنَم  ُهَّنِإ  َنِیقِرَف  ِهَمْقِّنلا  َنِم  ْمُکاَرَی  اَمَک  َنِیلِجَو  ِهَمْعِّنلا  َنِم  ُهَّللا  ُمُکَرَِیل 
 . ًالُومْأَم َعَّیَض  ْدَقَف  ًاراَِبتْخا  َِکلَذ  َرَی  ْمَلَف  ِهِدَی  ِتاَذ  ِیف  ِْهیَلَع  َقِّیُض  ْنَم 

نوکی نأ  همعنلاب  الومـشم  ناک  نإ  ناسنإلا و  یلع  بجی  هنأ  یقـشلا و  ریقفلا  رابتخا  ینغلا و  فرتملا  جاردتـسا  یف  لوقلا  مدـقت  دـق 
اروبص اروکش  نوکی  نأ  اریقف  ناک  اذإ  هیلع  بجی  امک  .افئاخ )  : الجو الجو ( 

یناشاک

( نیلج و   ) تمعن زا  یلاعت  يادخ  ار  امـش  دنیبب  هک  دیاب  همعنلا ) یف  هللا  مکریل   ) نایمدآ هورگ  يا  سانلا ) اهیا  ای  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
نم هنا   ) ناساره كانسرت و  نیقرف )  ) تبوقع تنحم و  زا  ار  امـش  دنیب  یم  هکنانچمه  همقنلا ) نم  مکاری  امک   ) كانـسرت كانفوخ و 

ری ملف   ) ایند ایند ، عاتم  زا  تسا  وا  تسد  رد  هچنآ  رد  هدی ) تاذ  یف   ) وا رب  دـش  هدـینادرگ  خارف  هک  یـسک  هک  یتسرد  هب  هیلع ) عسو 
هب سپ  افوخم ) نما  دقف   ) تبوقع هب  ار  وا  ادخ  ندینادرگ  کیدزن  جیردت  ینات و  هب  ار  قزر  عیسوت  نآ  دیدن  سپ  اجاردتـسا ) کلذ 
رد هچنآ  رد  هدی ) تاذ  یف   ) وا رب  دـش  هدـینادرگ  گنت  هک  یـسک  و  هیلع ) قیـض  نم  و   ) هدـش هدیـسرت  راک  زا  دـش  نمیا  هک  قیقحت 

تخاس عیاض  سپ  الومام ) عیض  دقف   ) نآ هب  ار  وا  ادخ  نومزآ  ار  قزر  قییضت  نآ  هدیدن  سپ  ارابتخا ) کلذ  ری  ملف   ) تسا وا  تسد 
تـسا بجاو  تسا و  الب  تمعن ، هکنآ  هب  تسا  ترااش  نیا  رقف  هب  ندومن  رایتخا  رب  رتهب  رجا  زا  تسا  هدش  هتـشاد  دیما  هک  ار  يزیچ 

.ربص هب  نآ  هلباقم  تسا  بجاو  تسا و  الب  تمقن ، هکنانچمه  رکش ، هب  نآ  هلباقم 

یلمآ

ینیوزق

قیقحت هب  ناساره ، شیوخ  مشخ  تمقن و  زا  ار  امـش  دنیب  یم  هچنانچ  ناسرت  تمعن  زا  ار  امـش  يادخ  دنیبب  دیاب  نامدرم  يا  دومرف :
يرما زا  تسا  هتـشگ  نمیا  قیقحت  هب  الب ، هرطاخم  جاردتـسا و  ار  نآ  دنیبن  لام و  زا  تسا  وا  فک  رد  هچنآ  وا  رب  ددرگ  خارف  هک  ره 

ات شیوخ  شیامزآ  ار  نآ  دنیبن  سپ  تشیعم  لام و  وا  رب  ددرگ  گنت  هک  ره  و  روذحم ، یئالب  ریبدت  زا  تسا  هدـنام  لفاغ  فوخم و 
دیما ینعی  ار  لومام  یعفن  تسا  هتخاس  عیاض  قیقحت  هب  دـبای ، نارکاش  نارباص و  هجرد  دـنادرگ و  رهاظ  شیوخ  رکـش  ربص و  اجنآ 

دـشاب رذحرب  مزاح  کشجنگ  وچمه  دناد و  هدرتسگ  نآ  ریز  یماد  دنیب  تمعن  هناد  نوچ  دیاب  یمدآ  ار ، وجرم  باوث  هدش و  هتـشاد 
ناکبرگ و  دیآرد ، هب  نیمک  زا  ناطیـش  دایـص  ادابم  هک  دشاب  هاگآ  شیوخ  شیپ  سپ و  زا  دـیامن و  هناد  ندوبر  رد  طایتحا  لامک  و 

مک ز دـیدب  يروفـصع  فلخ  يدـیا  نیب  دیـشن  ردـنا  شاـبم  یغرم  زا  مک  وت  دـیوگ : يوـلوم  دـنیاشگب  وا  دیـص  هب  لاـگنچ  ناـتتفا 
ياک سفن  نآ  درپ  هناد  درگ  دنچ  سپ  شیپ و  دیآ  هناد  دزنب  نوچ  نایع  نوچ  دـنیب  فلخ  يدـیا  نیب  نآ  هک  رگنب  يا  هن  يروفـصع 

تسد همقل  نیز  وا  میب  زا  مشک  ات  تسه  دایص  مسپ  شیپ و  بجع 

یجیهال

ری ملف  هدـی  تاذ  یف  هیلع  عسو  نم  هنا  نیقرف ، همقنلا  نم  مکاری  امک  نیلجو ، همعنلا  نم  هللا  مکریل  سانلا ، اـهیا  : » مالـسلا هیلع  لاـق  و 
مالسلا هیلع  تفگ  ینعی و  .الومام » عیض  دقف  ارابتخا ، کلذ  ری  ملف  هدی  تاذ  یف  هیلع  قیـض  نم  افوخم و  نما  دقف  اجاردتـسا ، کلذ 
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باذع تهج  زا  ار  امـش  دنیب  یم  هکنانچ  كانـسرت ، امـش  هب  نداد  تمعن  تهج  زا  ادخ  ار  امـش  دنیبب  دـیاب  هنیآ  ره  نامدرم ، يا  هک 
، جاردتسا ار  تعسو  نآ  دنیبن  سپ  وا ، تسد  هیامرس ي  رد  وا  رب  دش  هداد  تعسو  هک  ار  یسک  هک  قیقحت  هب  كانسرت ، رایسب  ندرک 

هتفرگ گنت  هک  ار  یـسک  هدش و  هدیـسرت  باذـع  زا  تسا  هتـشگ  نمیا  هک  قیقحت  هب  سپ  تبوقع ، هجرد ي  اهتنم  هب  ندیـسر  ینعی 
.ار هتشاد  دیما  باوث  تسا  هتخاس  عیاض  هک  قیقحت  هب  سپ  یگدیزگرب ، ار  یگنت  نآ  دنیبن  سپ  وا ، تسد  هیامرس ي  رد  وا  رب  دشاب 

ییوخ

اذاف نیحلاصلا ، هدابع  هب  مرکی  نا  نم  نوها  هللا و  دـنع  هریقح  هیویندـلا  هللا  معن  نا  یلع  همکحلا  هذـه  یف  مالـسلا ) هیلع   ) هبن ینعملا :
يوهم یلا  هبلق  ثبخ  وا  هلمع  ءوسب  هرجیل  هل  اجاردتـسا  کـلذ  نوـکی  نا  رثکـالا  لـب  هل ، هللا  نم  همارک  هنبـسحی  ـال  دـحا  یلع  تلبقا 

امثا و اودادزیل  مهل  یلمن  امنا  مهـسفنال  ریخ  مهل  یلمن  امنا  اورفک  يذلا  نبـسحی  و ال  هلوق : یف  یلاعت  هیلا  راشا  امک  دبوملا  كالهلا 
سانلا نوکی  نا  ول ال  و  هلوق : یف  رافکلا  اهقحتـسی  همقن  اهلک  ایندلا  معن  ناب  یلاعت  ربخا  دـق  .نارمع و  لآ  - 178 نیهم - باذع  مهل 

- نوکتی اهیلع  اررس  اباوبا و  مهتویبل  و  - 23 نورهظی - اهیلع  جراعم  هضف و  نم  افقـس  مهتویبل  نمحرلاب  رفکی  نمل  انلعجل  هدحاو  هما 
نا هرفاولا  همعنلا  یف  لـصالاف  .فرخزلا  - 25 نیقتملل - کبر  دـنع  هرخالا  ایندـلا و  هویحلا  عاتم  امل  کلذ  لـک  نا  اـفرخز و  و  - 24

یتای یتح  رکشلا  ربصلاب و  هتهجاوم  نم  دب  الف  اناحتما ، ارابتخا و  نوکی  نا  دیلا  تاذ  هلق  رقفلا و  یف  لصالا  نا  امک  اجاردتسا  نوکت 
هـصق دـیناساره ، شتمقن  زورب  زا  هکنانوچ  ناسرت …  دوخ  تمعن  روفو  زا  ار  امـش  دـنوادخ  دـیاب  مدرم ، ایا  دومرف : همجرتلا : .حرفلا 

هب لد  هدوسآ  ار  دوخ  یکانمیب  دماشیپ  زا  تخانـشن  ندروخ  لوگ  يارب  ارنآ  تفای و  تعـسو  شهاج  لام و  رد  سک  ره  هک  تسنیا 
هدیدان ار  یـشخب  دیما  تسنادـن  ادـخ  بناج  زا  شیامزآ  ناحتما و  ارنآ  دـش و  راتفرگ  یتسدـگنتب  سک  ره  و  تسا ، هدروآ  باسح 

.هتفرگ

لسک یئاونیب  زا  دیتسه  هک  لد *** هریت  مدرم  يا  تفگ : یلع 

غیت ریت و  زا  دیسرتب  وک  نانچ   *** غیردیب تمعن  زا  دیسرتب 

دوخ لاح  یموش  زا  دیاساین  دوخ *** لام  دنک  ناوارف  سکنآ  ره 

ادخ ناحتما  تسه  هک  دنادب  اونیب *** دیآ و  تسد  گنت  رگ  و 

يرتشوش

تاعوضوم یف  نوتـسلا - لصفلا   ) نمف اقح ، همعن  لـک  یف  نا هللا  ساـنلا ! اـهیا  هلبق : داز  و  فحتلا )  ) هاور لوقا : مالـسلا : هیلع  لاـق  و 
امک همعنلا  رکـش  یف  مهریـصقت  نم  نیلج  اونوکیلف و  ذئنیح  و  هللا …  مکریلف  همعنلا ، لاوزب  رطاخ  هنع  رـصق  نم  هداز و  هادا  هفلتخم )
لعج اـفوخم  نما  دـقف  اجاردتـسا  کـلذ  ری  ملف  هدـی  تاذ  یف  هیلع  عسو  نم  هنا  .اـهنارفک  هبوقعب  مهذـخا  اهبلـس و  اوقحتـسیف  یغبنی 
املف  ) یلاعت لاق  همقن ، یهف  اجاردتسا  تناک  اذا  و  همعنلا ، نم  معا  هعـسوتلا  نال  هجولا  وه  و  القتـسم ، اربخ  مالکلا …  اذه  فحتلا ) )

انتایاب اوبذـک  نیذـلا  و  ( ) نوسلبم مه  اذاف  هتغب  مهانذـخا  اوتوا  امب  اوحرف  اذا  یتح  یـش ء  لک  باوبا  مهیلع  اـنحتف  هب  اورکذ  اـم  اوسن 
ثیح نم  مهجردتـسنس  ثیدـحلا  اذـهب  بذـکی  نم  ینرذـف و  ( ) نیتـم يدـیک  نا  مـهل  یلما  نوملعیـال و  ثـیح  نـم  مهجردتـسنس 
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کلذ ری  ملف  هلوق  فحتلا )  ) لدـب الومام  عیـض  دـقف  ارابتخا  کـلذ  ری  ملف  هیلع  قیـض  نم  و  نیتم .) يدـیک  نا  مهل  یلما  نوملعیـال و 
هدبعل ال یلاعت  هرظن  نسح  لوماملا  امناف  الومام ، عیـض  دـقف  هلوقل  بسانملا  وه  هللا و  نم  رظن  نسح  کلذ  نا  نظی  ملف  هلوقب  ارابتخا 

(- یفاکلا  ) يور امک  یسوم - یجان  ام  یفف  هدبعل  یلاعت  هنم  رظن  نسح  قییضتلا  نوک  اما  .هلالض و  ببـس  هرابتخا  لعل  و  هل ، هرابتخا 
هیلع قداصلا  نع  .هتبوقع و  تلجع  بنذ  لقف  البقم  ینغلا  تیار  اذا  و  نیحلاصلا ، راعشب  ابحرم  لقف : البقم  رقفلا  تیار  اذا  یـسوم ! ای 
یلا خالا  رذتعی  امک  ایندـلا  هفلتخم ) تاعوضوم  یف  نوتـسلا - لصفلا   ) یف جوحملا  نموملا  هدـبع  یلا  رذـتعیل  یلاعت  هللا  نا  مالـسلا :

نم کتـضوع  ام  یلا  رظناف  فجـسلا  اذـه  عفراف  یلع  کب  ناک  ناوه  نم  ابندـلا  یف  کـتجوحا  اـم  یلـالج  یتزع و  و  لوقیف : هیخا ،
هدـیب و اوذـخف  افورعم  ایندـلا  راد  یف  مکدـحا  دوز  نمف  رخآ : ربخ  یف  .ینتـضوع و  ام  عم  ینتعنم  ام  ینرـض  اـم  لوقیف  عفریف  ایندـلا ،

ءارقف نا  مالـسلا : هیلع  هنع  .افعـض و  نوعبـس  تضقنا  نا  یلا  تناک  ذنم  ایندـلا  لها  تیطعا  ام  لثم  مکنم  دـبع  لکلو  هنجلا ، هولخدا 
ری ملف  امهادحا  یف  رظنف  رشاع  یلع  امهب  رم  نیتنیفسک  کلذ  لثم  و  افیرخ ، نیعبراب  مهئاینغا  لبق  هنجلا  ضایر  یف  نوبلقتی  نینموملا 

بلط یف  هللا  یلع  هعیشلا  هذه  حاحلا  الول  مالسلا : هیلع  هنع  .اهوسبحا و  لاقف : هرقوم  یه  اذاف  يرخالا  یف  رظن  و  اهوبرـسا ، لاقف : ائیش 
.قیضا وه  ام  یلا  اهیف  مه  یتلا  لاحلا  نم  مهلقنل  قزرلا 

هینغم

ثیح نم  مکنع  لوزت  نا  اورذـحاف  همعن  یف  متنک  نا  ینعملا  و  باوثلا ، رجالا و  انه  لوماـملاب  دارملا  و  نیفئاـخ ، يا  نیقرف  نیلجو و 
و لئاوغلا ، نما  دـقف  تابخملا  نما  نم  و  لاهمالا ، ءالمالا و  درجمل  هیراع  همعنلا  هذـه  تناک  امبر  مکـسفنا : یف  اولوق  و  نوملعت ، ـال 
هللا و دودـحب  مزتلا  کلذـک  ناک  نم  و  رفکی ؟ وا  ربصی  لـه  هللا : نم  ناـحتماک  اـهیلا  رظنی  نا  هیلعف  هبکن  هدـش و  یف  ناـک  نم  اـضیا 

.باصم ءالب و  یلع  رجوی  الف  ناحتمالا  اذه  لهاجت  وا  لهج  نم  و  هدویق ،

هدبع

نم نیعزف  مکاری  اـمک  همعنلا  دـنع  هرکم  نم  نیفئاـخ  هللا  مکاری  ثیحب  اونوک  نیعزف  نیقرف  نیفئاـخ و  نیلج  و  نیقرف : همقنلا  نم  … 
کلذ بسحی  ملف  قیض  یف  ناک  نم  هللا و  رکم  نم  نما  دقف  هللا  نم  اجاردتسا  هتمعن  نظی  مل  اذا  همعنلا  بحاص  ناف  همقنلا  دنع  هئالب 

الومام ارجا  عیض  هللا و  همحر  نم  سیا  دقف  هللا  نم  اناحتما 

يرفعج

مالسالا ضیف 

( دوخ  ) شـشخب تمعن و  زا  ار  امـش  ادخ  دـیاب  مدرم ، يا  تسا : هدومرف  یئابیکـش ) يرازگـساپس و  هب  بیغرت  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
دیـشاب و ادـخ  ياهتمعن  زا  يرازگـساپس  بظاوم  هشیمه  دـیاب   ) دـنیب یم  ناساره  شیوخ )  ) رفیک باذـع و  زا  هکنانچ  دـنیبب  ناـسرت 
هب ببس )  ) ار نآ  دراد و  تسد  رد  هک  یئاراد  وا  رب  ددرگ  خارف  هک  یسک  اققحم  دیوش ) راتفرگ  رفیک  باذع و  هب  هک  دیئامنن  نارفک 

تسدگنت هک  یسک  و  تسا ، هدنام ) لفاغ   ) هتـشگ هدوسآ  نمیا و  یکانـسرت  زا  دیامن ) یـساپسان  و   ) دنیبن باذع  هب  ندیـسر  جیردت 
ررقم ابیکـش  يارب   ) تسا نآ  هب  وزرآ  دـیما و  هک  ار  یـشاداپ  دـهد ) تـسد  زا  یئابیکـش  و   ) دـنیبن دوـخ )  ) شیاـمزآ ار  نآ  ددرگ و 

.تسا هتخاس  هابت  هتشگ )

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 4351 

http://www.ghaemiyeh.com


ینامز

دوشن تقد  هاـگره  تمعن  نیمه  یلو  دـننک  یم  یناـشفناج  نآ  ندروآ  تسدـب  يارب  بلغا  تسادـخ و  ياـهتمعن  زا  تورث  هچ  رگا 
ینامیا زوقس  هب  ار  ناسنا  هانگ ، يارب  تاناکما  دوجو  هارمه  فیعض  نامیا  اریز  .يراکهانگ  رد  ندش  قرغ  يارب  دوش  یم  يا  هلیسو 
رادشه دنهد  یمن  رطخ  لامتحا  چیه  دننک و  یم  جرخ  هناکاب  یب  هک  ینادنمتورث  هب  مالسلا ) هیلع   ) یلع تهج  نیمه  هب  .دناشک  یم 
یفرعم وزرآ  هب  ندیـسر  شیامزآ و  هلیـسو  ار  یتسدگنت  رقف و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع رگید ، فرط  زا  .دنـسرتب  تمعن  زا  دیاب  هک  هداد 

عقوم نیرتهب  هک  يراداـن  ماـگنه  هب  هاـگره  تسا و  باوث  شیازفا  ناـمیا و  ظـفح  ادـخ  هتـسیاش  ناگدـنب  يوزرآ  اریز  .تسا  هدرک 
.دور یم  ناسنا  گنچ  زا  ادخ  باسح  یب  شاداپ  دش  یباتیب  تسا  باوث  نتخودنا  ادخ و  اب  طابترا 

يزاریش دمحم  دیس 

نا لامتحا  ههج  نم  همعن ، نم  نیفئاخ  هناحبـس  مکاری  نا  مزاللا  يا  نیلجو ) همعنلا  نم  هللا  مکریل  ساـنلا ، اـهیا  : ) مالـسلا هیلع  لاـق  و 
همعنلا نم  فوخلا  بوجو  ببس  مامالا  نیب  مث  نیعزف  نیفئاخ  يا  نیقرف )  ) هیلبلا يا  همقنلا ) نم  مکاری  امک   ) اجرادتـسا همعنلا  نوکت 

هذخال یلاعت ، هئاطعا  نوکی  نا  لمتحی  مل  يا  اجرادتسا ) کلذ  ری  ملف   ) هناحبـس هللا  معن  نم  هدی ) تاذ  یف  هیلع  عسو  نم  هنا  : ) هلوقب
هیلع هللا  اهمعنا  یتلا  همعنلا  يا  هدی ) تاذ  یف  هیلع  قیـض  نم  و   ) هنم فوخلا  بجی  ام  يا  افوخم ) نما  دقف   ) باذعلا یلا  هجرد  هجرد 

.هلاحلا کلت  لثم  یف  لومام  وه  يذلا  باوثلا  عیض  يا  الوم ) ام  عیض  دقف   ) باوثلل ابجوم  اناحتما  و  ارابتخا ) کلذ  ری  ملف  )

يوسوم

: ارابتخا .اهب  هللا  هذـخایل  یـصعی  وه  یـصاعلا و  یلع  معنلا  دایدزا  جاردتـسالا : .نیعزف  نیقرف : .هبوقعلا  همقنلا : .فوخلا  لجولا : هغللا :
نا همعنلا  نم  افئاخ  نموملا  یقبی  انه  نم  هربص و  رادقم  هرکش و  رادقم  فرعی  یک  ناسنالل  ناحتما  همقنلا  همعنلا و  حرـشلا : .اناحتما 
نا بجی  هبیـصملا  همقنلا و  کلذک  يرخا و  ههج  نم  اهیلع  بساحی  الئل  ههج و  نم  لاوزلل  اهـضرعی  الئل  اهرکـش  يدا  دـق  نوکی  ال 
هیلع معنلا  رثاکت  نم  رذح  یف  نموملا  نکیل  رفکی و  ما  لمحتی  له  هلالخ و  نم  هربص  رادـقم  فرعی  سرد  یلا  نموملا  دـنع  لوحتت 

فاخی وا  رذحی  مل  نامطاف و  هیلع  هعسوتلا  يار  نم  هلعفی و  نا  هل  زوجی  ام ال  لعفی  مارحلا و  لخادم  لخدیل  هل  اجاردتـسا  نوکت  نا 
دقف ارابتخا  کلذ  ری  مل  هقزر و  هیلع  هللا  قیض  نم  کلذک  جاردتـسالا و  فوخ  وه  ءالقعلا و  هنمای  امیظع ال  ارما  نما  دقف  هسفن  یلع 

 … هناسحا هرجا و  هباوث و  نم  هرخالا  یف  هللا  نم  لومام  وه  ام  عیض 

یناقلاط

رد یـشیاشگ  هک  ار  نآ  ناتدـنیب ، یم  ناساره  رفیک  زا  هک  هنوگ  نامه  دـنیب ، ناـسرت  تمعن  زا  ار  امـش  دـنوادخ  هک  دـیاب  مدرم  يا  »
هک ار  نآ  تسا و  هتـشادنپ  نمیا  ار  دوـخ  كاـنمیب ، يراـک  زا  دـناد ، یمن  يریگلفاـغ  هیاـم  ار  نآ  دوـش و  یم  مـهارف  لاـم  تـسد و 

« .تسا هتخاس  عیاض  دور ، یم  دیما  هک  ار  یشاداپ  دنیب ، یمن  نومزآ  هیام  ار  نآ  دیآ و  یم  شیپ  یتسدگنت 

یتسدـگنت و رد  دـشاب و  ناسرت  تسا ، تمعن  لومـشم  نوچ  هک  تسا  بجاو  یمدآ  رب  دـش و  هتفگ  نخـس  نیا  زا  شیپ  هراب  نیا  رد 
.رازگساپس ابیکش و  یشیورد ،
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مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

ْدَقَف ًاجاَرِْدتْـسا  َِکلذ  َرَی  ْمَلَف  ِهِدَـی  ِتاَذ  ِیف  ِْهیَلَع  َعِّسُو  ْنَم  ُهَّنِإ  َنِیقِرَف ! ِهَمْقِّنلا  َنِم  ْمُکاَرَی  اَـمَک  ، َنِیلِجَو ِهَمْعِّنلا  َنِم  ُهّللا  ُمُکَرَِیل  ، ُساَّنلا اَـهُّیَأ 
.ًالُومْأَم َعَّیَض  ْدَقَف  ًاراَِبتْخا  َِکلذ  َرَی  ْمَلَف  ِهِدَی  ِتاَذ  ِیف  ِْهیَلَع  َقِّیُض  ْنَم  ،َو  ًافوُخَم َنِمَأ 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

هب ادخ  هک  یـسک  اریز  ؛ دنیب یم  ناسرت  تمقن  الب و  زا  هک  هنوگ  نامه  دنیبب  ناسرت  تمعن  ماگنه  هب  ار  امـش  ، دنوادخ دیاب  مدرم ! يا 
هتسناد نمیا  ار  دوخ  یکانفوخ  رما  زا  درمشن  یجیردت ) تازاجم  همدقم   ) جاردتسا ًالامتحا )  ) ار نآ  هدیشخب و  يا  هدرتسگ  تمعن  وا 
دنادن ماقم ) عیفرت  همدـقم  و   ) شیامزآ ار  نآ  و  دـنک ) بلـس  وا  زا  ار  ییاه  تمعنو   ) دریگ گنت  وارب  ادـخ  هک  یـسک  سکع ) هب   ) و

لوقعلا فحت  زا  یتافاضا  اب  ار  فیرش  مالک  نیا  بیطخ  موحرم  هنامیکح : راتفگ  دنس   ) . .تسا هداد  تسد  زا  ار  یـشخبدیما  شاداپ 
( ( ،ج 4،ص 265 هغالبلا جهن  رداصم  ) .تسا هدرک  لقن  هتسیز ) یم  یضر  دّیس  زا  لبق  هک   ) ینارح هبعش  نبا  موحرم  هتشون 

الب لکش  رد  تمعن  تمعن و  سابل  رد  الب 

ار امش  ، دنوادخ دیاب  مدرم ! يا  :» دیامرف یم  تسخن  هدرک  هراشا  مهم  هتکن  ود  هب  فیرش  مالک  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما 
هدیشخب و يا  هدرتسگ  تمعن  وا  هب  ادخ  هک  یسک  اریز  ؛ دنیب یم  ناسرت  تمقن  الب و  زا  هک  هنوگ  نامه  دنیبب  ناسرت  تمعن  ماگنه  هب 

ُهّللا ُمُکَرَِیل  ، ُساَّنلا اَهُّیَأ  ( ؛» تسا هتسناد  نمیا  ار  دوخ  یکانفوخ  رما  زا  درمـشن  یجیردت ) تازاجم  همدقم   ) جاردتـسا ًالامتحا )  ) ار نآ 
( . ًافوُخَم َنِمَأ  ْدَقَف  ًاجاَرِْدتْسا  َِکلذ  َرَی  ْمَلَف  ِهِدَی  ِتاَذ  ِیف  ِْهیَلَع  َعِّسُو  ْنَم  ُهَّنِإ  َنِیقِرَف ! ِهَمْقِّنلا  َنِم  ْمُکاَرَی  اَمَک  ، َنِیلِجَو ِهَمْعِّنلا  َنِم 

هروـس : تسا هدـمآ  دـیجم  نآرق  زا  هروـس  ود  رد  ریبـعت  نیا   ) . هدـش هراـشا  نآ  هب  نآرق  رد  هـک  یجاردتـسا  ياـه  تـمعن  زا  روـظنم 
تمعن لومـشم  تسخن  دنا  هدناسر  دیدش  هلحرم  هب  ار  نایغط  هک  يدارفا  ادخ  هک  تسا  نیا   ( : هیآ 44 ، ملق هروس  هیآ 182 و  ، فارعا

تازاجم ار  اه  نآ  یتخـس  هب  دریگ و  یم  اه  نآ  زا  ار  تمعن  ناهگان  دـندش  تمعن  قرغ  هک  یماگنه  دـهد و  یم  رارق  شدوخ  ياه 
.تسا كاندرد  رایسب  ، تمعن زا  دعب  تازاجم  نیا  هک  دنک  یم 

كاندرد وا  ندروخ  نیمز  هب  ، یـشزغل ای  نافوط  رثارب  طوقـس  ماگنه  هب  دور  رتالاب  هچره  دور  یم  الاب  یتخرد  زا  هک  یـسک  نوچمه 
: رعاش هتفگ  هب  تسا و  رت 

رکذ نودب  زین  نآرق  تایآ  زا  رگید  یضعب  رد  انعم  نیا  تسکـش  دهاوخ  رت  تخـس  شناوختـسا  تسـشن  رتالاب  هک  سک  ره  مرج  ال 
اوُحِرَف اذِإ  یّتَح  ٍءْیَـش  ِّلُک  َباْوبَأ  ْمِْهیَلَع  انْحَتَف  ِِهب  اوُرِّکُذ  ام  اوُسَن  اّمَلَف  : » دـیامرف یم  هک  اج  نآ  تسا  هدـمآ  حوضو  هب  جاردتـسا  هژاو 

دوب هدش  يروآدای  اه  نآ  هب  ار  هچنآ  ،و ) دیـشخبن يدوس  اهزردنا   ) هک یماگنه  يرآ )، (؛ » َنوُِسْلبُم ْمُه  اذِإَف  ًهَتَْغب  ْمُهانْذَـخَأ  اُوتوُأ  اِمب 
نآ هـب  لد  و   ) دــندش لاحــشوخ  ـالماک )  ) اـت ؛ میدوـشگ اـه  نآ  يور  هـب  ار  اـه ) تـمعن  زا   ) زیچ هـمه  ياــهرد  دــندرک ، شوـمارف 

اه نآ  يور  هب  دیما  ياهرد  و  (؛ دـندش سویأم  یگمه  ، ماگنه نیا  رد  ؛) میدرک تازاجم  تخـس  و   ) میتفرگ ار  اه  نآ  ناهگان  ؛) دنتـسب
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 ( هیآ 44 ، ماعنا («. ). دش هتسب 

تمقن همدقم  اه  تمعن  نیا  ادابم  دیشاب  بقارم  هک  دهد  یم  رادشه  تمعن  نابحاص  هب  انعمرپ  مالک  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما 
.دیهاوخب ریصقت  رذع  ادخ  هاگرد  زا  ًامئاد  دیوشن و  رورغم  دوخ  لامعا  هب  ، دیهدن تسد  زا  ار  طایتحا.دشاب  يدیدش 

لوقعلا فحت  هخسن  رد  یلو  ؛ تسا نآ  لوعفم  « مُک و« بئاغ ) رکذم  درفم   ) رما لعف  « َرِیل « ،» مُکَرِیل  » رد

.رما مال  هن  تسا  دیکأت  يارب  نآ  مال  ،و  رما اشنا و  يانعم  هب  تسا  هیربخ  هلمج  تروص  هب  هک  هدمآ  ْمُکارَْیلَف » »

نوئـش زا  انعم  تدـحو  اب  ریبعت  فالتخا  تسا و  ناسرت  يانعم  هب  زین  « قِرَف » عمج نیقِرَف »  » .تسا ناسرت  يانعم  هب  « لِجَو » عمج نیلجو » »
.تسا تغالب 

دریگ گنت  وا  رب  دنوادخ  هک  یسک  سکع ) هب  :») دیامرف یم  هدش  هراشا  بلطم  نیا  لباقم  هطقن  هب  هنامیکح  مالک  نیا  مود  هلمج  رد 
َو ( ؛» تسا هداد  تسد  زا  ار  یـشخبدیما  شاداپ  دنادن  ماقم ) عیفرت  همدقم  و   ) شیامزآ ار  نآ  و  دـنک ) بلـس  وا  زا  ار  ییاه  تمعن  (و 

( . ًالُومْأَم َعَّیَض  ْدَقَف  ًاراَِبتْخا  َِکلذ  َرَی  ْمَلَف  ِهِدَی  ِتاَذ  ِیف  ِْهیَلَع  َقِّیُض  ْنَم 

اسب هچ.دننکن  عزج  یبات و  یب  دنیاشگن و  يرکشان  هب  نابز  هک  تسا  بئاصم  رد  ناراتفرگ  هب  يرادلد  یلـست و  عقاو  رد  نخـس  نیا 
میحر نامحر و  يادخ  زا  دـننک و  هشیپ  ییابیکـش  ربص و  نیاربانب  ، ماقم عیفرت  يارب  دـشاب  ینومزآ  هداد  خر  هک  یلکـشم  تبیـصم و 

.دنهاوخب ار  دوخ  ربص  شاداپ 

دنک یم  هیصوت  تمعن  نابحاص  هب.دنک  یم  میسرت  ییابیز  لکش  هب  ار  ءاجر  فوخ و  لداعت  هلئسم  فیرـش  مالک  نیا  ، رگید ریبعت  هب 
هب ار  دیما  ءاجر و  هک  دنک  یم  شرافس  تبیـصم  رد  ناراتفرگ  هب  دینکن و  شومارف  دیراد  هک  یتمعن  نامه  رد  ار  یهلا  باذع  زا  میب 

.تسا هدش  دیکأت  نآ  رب  ددعتم  تایاور  ینآرق و  تایآ  رد  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا.دیهدن  تسد  زا  یهلا  تمحر 

هیلع یـسوم  هب  دـنوادخ  هک  میناوخ  یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  یثیدـح  رد  میدرک  رکذ  راتفگ 319  لـیذ  رد  هک  هنوگ  ناـمه 
هک یماگنه  ناحلاص و  راعـش  رب  نیرفآ  وگب  دیآ  یم  وت  يوس  هب  رقف  يدید  هک  یماگنه  یـسوم ! يا  :» دومرف درک و  باطخ  مالـسلا 

؛» تسا هدش  ریگنماد  تعرس  هب  شتازاجم  هک  دشاب  یهانگ  ادابم )  ) وگب دیآ  یم  وت  يوس  هب  تورث  ینغ و  ینیبب 

،ج 2،ص یفاک ( . ) . ُُهَتبوُقُع ْتَلِّجُع  ٌْبنَذ  ْلُقَف  ًالِبْقُم  یَنِْغلا  َتیَأَر  اَذِإ  َنیِِحلاَّصلا َو  ِراَعِِشب  ًابَحْرَم  ْلُقَف  ًالِبْقُم  َْرقَْفلا  َتیَأَر  اَذِإ  یَسُوم  ای  )
 ( 263،ح 12

.تسا هجوت  دروم  بولطم و  ءیش  يانعم  هب  لومأم »  » هژاو

نآ یضر  دّیس  موحرم  هک  تسا  هدروآ  هنامیکح  مالک  نیا  زاغآ  رد  يا  هلمج  ینارح  هبعـش  نبا  هک  تسا  هجوت  نایاش  زین  هتکن  نیا 
تسا نیا  هلمج  نآ  تشذگ و  تمکح 244  رد  هتخاس و  ادج  ار 
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« . ِِهتَمِْعن ِلاَوَِزب  َرَطاَخ  ِهِیف  َرَّصَق  ْنَمَو  اَْهنِم  ُهَداَز  ُهاَّدَأ  ْنَمَف  ًاّقَح  ٍهَمِْعن  ِّلُک  ِیف  ِهَِّلل  َّنِإ  ُساّنلا ) اَهُّیأ  ای  »)

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said: “O people! Let Allāh see you fearing Him at the time of
happiness just as you fear Him at the time of distress. Certainly, whoever is given
ease (of life) and does not consider it as a means of slow approach to tribulation
(wrongly) considers himself as being safe against what is to be feared, while whoever
is afflicted with straitened circumstances but does not perceive them to be a trial

.” loses a coveted reward

يزاسدوخ هار  : 359 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

اوُرِصقَأ ِهَبغّرلا  يَرسَأ  اَی  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

537 ص :

ِهَواَرَـض نَع  اَِهب  اُولِدـعا  اَهَبیِدأَت َو  مُکِـسُفنَأ  نِم  اّولَوَت  ُساّنلا  اَهّیَأ  ِناَثدِـحلا  ِباَینَأ  ُفیِرَـص  ّالِإ  اَهنِم  ُهُعوُرَی  اـَل  اَینّدـلا  یَلَع  َجّرَعُملا  ّنِإَـف 
اَِهتاَداَع

اه همجرت 

یتشد

ثداوح نادـند  اهنت  ار  ایند  تاماقم  ناـبحاص  اریز  دـینک ! سب  اـهوزرآ ، ناریـسا  يا  دومرف : وا ، رب  ادـخ  دورد  و  یتیبرت ) یقـالخا ، )
زاب دراد  صرح  نآ  هب  هک  ییاه  تداع  زا  ار  سفن  و  دیریگ ، هدهع  رب  دوخ  ار  دوخ  تیبرت  راک  مدرم  يا  دـنکفا ،  ساره  هب  راگزور 

 . دینادرگ

يدیهش

راک مدرم ! .دیاس  مه  هب  نادند  راگزور  ياهالب  هک  دیآ  ارف  میب  ماگنه  نآ  ار  ایند  هدنیارگ  هک  دیتسیا  زاب  زآ ! ناریسا  يا  دومرف ]: [و 
!! دینادرگ زاب  تسا  صیرح  نادب  هک  اهتداع  زا  ار  دوخ  سفن  دینارب و  دوخ  ار  دوخ  بیترت 
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یلیبدرا

یمن ارـس  نیدب  هدننک  لیم  ایند و  رب  هدـنور  الاب  هک  یتسردـب  سپ  ار  وزرآ  دـیزاس  هاتوک  اوه  سفن و  يوزرآ  تبغر و  ناریـسا  يا 
دوخ يدوخب  ینعی  دوخ  ياهـسفن  زا  دیوش  یلوتم  نامدرم  يا  اه  هثداح  اه و  هنتف  ياهنادند  زاوآ  رگم  ار  وا  دراد  یمن  زاب  دـناسرت و 

ندومن مادقا  ندرک و  تأرج  زا  ار  اهسفن  دینادرگب  اهسفن و  ندروآ  حالصاب  دیوش  لوغشم 

یتیآ

يادص رگم  دناسرتن ، تسا ، هدیورگ  ایند  هب  هک  ار  یسک  اریز  .دینک  گنرد  سفن ، ياهشهاوخ  ناریـسا  يا  مالـسلا :) هیلع   ) دومرف و 
.دینادرگ زاب  دیا  هتفرگ  وخ  نآ  هب  هک  یتشز  ياهتداع  زا  ار  دوخ  سفن  دینک و  بدا  ار  نتشیوخ  دوخ  مدرم ، يا  .ثداوح  ياهنادند 

نایراصنا

زا ثداوح  ياهنادند  يادص  زج  ار  ایند  هب  هتـسبلد  مدرم  اریز  ، دینک هاتوک  ار  اهوزرآ  ، سوه اوه و  ناریـسا  يا  : دومرف ترـضح  نآ  و 
زاـب هدـننک  كـاله  تاداـع  رب  تأرج  زا  ار  سفن  ،و  دـیوش دوـخ  ندرک  بدا  راد  هدـهع  ناـتدوخ  ، مدرم يا   ، دـناسرت یمن  اـیند  نیا 

 . دینادرگ

اه حرش 

يدنوار

نانـسا توص  يا  ناثدـلا  باینا  فیرـص  الا  وهفوخی  هعوری ال  .اهیدـل ال  میقملا  اهیلا و  لایملا  اـهیلع  فطاـعلا  ایندـلا  یلع  جرعملا  و 
اهبیدات مکسفنا  نع  اولوت  .جیاهلا و  ریعبلا  بان  فیرـص  نم  هراعتـسم  رهدلا  نم  دیدشلا  شطبلا  هراما  نع  هفیطل  هیانک  اذه  و  رهدلا ،
هارـضا و  دوعت ، يا  هوارـض  بلکلا  يرـض  لاقی : اهتاداع  هیارـض  يور : .راـهنلا و  لـیللا و  یلا  اـهبیدات  اوکرتت  ـال  مکـسفنا و  اوبدا  يا 

.هنم هلعافملا  ردصم  رسکلاب  هیارضلا  و  هغل ، هیارضلا  و  هدوع ، يا  هبحاص 

يردیک

هبوعـصل هراعتـسا  کلذ  و  نانـسالا ، توص  باینالا : فیرـص  .هفوخی  ال  هعوری : .اهیلا ال  لـئاملا  اـهیلع  فطاـعلا  ایندـلا : یلع  جرعملا 
یشلاب ء: يرض  و  هوارض ، هحیحصلا  هیاورلا  و  اهتاداع :) هیآ  تضرع  : ) مالسلا هیلع  هلوق  .جیاهلا  ریعبلا  بان  فیرص  نم  رهدلا  بئاون 

.ذوعت

مثیم نبا 

هب تسا  هب ، يرض  ردصم  رسک : هب  هیارض  دشاب ، یم  هوارض  رد  یتغل  حتف ، هب  هیارض : نآ ، هب  يدنم  هقالع  راکش و  رب  تارج  هوارض :
ندـیناسر مه  هب  يادـص  رگم  دـناسرت  یمن  ار  ایند  هتـسبلد ي  هک  دـیتسیا  زاب  سفن  ياوه  ناراتفرگ  يا  ، ) تسا هدـش  تیاور  هس  ره 

هملک ي دیراد .) زاب  هدیهوکن  ياهتداع  رب  تارج  زا  ار  اهنآ  دیزادرپب و  ناتیاهـسفن  ندرک  بدا  هب  دوخ  مدرم  يا  بئاصم  ياهنادند 
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هب روتـسد  مالـسلا ) هیلع   ) ماما .تسا  هدرک  بلج  دوخ  هب  ار  وا  هقالع ي  لیم و  ایند  هک  تسا  هدروآ  یـسک  يارب  هراعتـسا  ار  يارـسا 
و جرعملا …  ناف  ترابع : نیا  اـب  تسا ، هتـشاد  رذـحرب  نادـب  هجوت  یگتخاـبلد و  زا  هداداـیند و  بلط  رد  يور  هداـیز  زا  يراددوخ 

سپـس .تسا  هدروآ  هراعتـسا  وردنت ، رتش  هب  شندیـسر  ارف  ماگنه  هب  گرم  تهابـش  تهج  هب  ار  باینا  فیرـص و  ظفل  و  ناثدـحلا ،
تاکرح زا  تلادع ، دح  رد  ار  نآ  دنریگ و  هدهع  هب  ار  شیوخ  سفن  حالص  بدا و  ات  تسا  هدومرف  رومام  ار  اهنآ  مدرم ، هب  باطخ 

.دش نشور  البق  تضایر ، يانعم  .دنریگزاب و  سفن  ياهاوه  رد  ندش  قرغ  رب  مادقا  تارج و  زا  و  دنرادزاب ، لاعفا  و 

دیدحلا یبا 

[ اوُرُْصُقا  ] ِهَبْغَّرلا يَرْسَأ  اَی  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

ْنَع اَِهب  اُولِدـْعا  اَهَبیِدْأَت َو  ْمُکِـسُْفنَأ  ْنَع  اْوَّلَوَت  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  ِناَثْدِْـحلا  ِباَْینَأ  ُفیِرَـص  َّالِإ  اَْهنِم  ُهُعوُرَی  اَْینُّدـلا َال  یَلَع  َجِّرَعُْملا  َّنِإَف  اوُرِْـصقَأ 
[ ِهَیاَرِض ]

 . اَِهتاَداَع ِهَواَرَض 

يأ نینمؤملا ع  ریمأ  مالک  لمحی  نأ  یغبنی  هیلع  یبارعألا و  نبا  هرکذ  لاس  يرج و  يأ  هیامر  یمری  یمر  لثم  هیارـض  يرـضی  يرض 
بلکلا يرـض  نم  هنإ  هلوق  يدنوارلا و  ریـسفت  نم  ریخ  اذه  فوصوملا و  یلإ  هفـصلا  هفاضإ  باب  نم  هیراجلا  اهتاداع  نع  اهب  اولدعا 

 . هیارض هیف  تأی  مل  داضلا و  حتف  واولاب و  هوارضلا  کلذ  نم  ردصملا  نأل  دیصلاب 

بئذلا بثو و  اذإ  دهفلا  نأل  کلذ  ناثدحلا و  باینأ  فیرص  الإ  اهنم  هعوری  هلوق ال  کلذک  هحیصف و  هملک  هبغرلا  يرسأ  ای  هلوق  و 
هدش دنع  وأ  هدعر  دـنع  امإ  نانـسألا  توص  فیرـصلا  اهبان و  فرـصت  تءاج  هیهاد  بطخ و  لکل  نولوقی  هبان و  فرـصی  لمح  اذإ 

.کلذ وحن  وأ  ماقتنالا  یلع  صرحلا  قنحلا و  بضغلا و 

اهیف هبستکملا  ءوسلا  تاداع  هیداع  رسک  اهنع و  لودعلا  بوجو  اهثداوح و  اهردغ و  اهیف و  هبغرلا  ایندلا و  یف  مالکلا  مدقت  دق  و 

یناشاک

ناف  ) ارس نیا  رد  ار  وزذرآ  دیزاس  هاتوک  يوه ، سفن و  يوزرآ  تبغر و  ناریـسا  يا  اورـصقا ) هبغرلا  يرـسا  ای  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
الا  ) ار وا  دراد  یمن  زاـب  دـناسرت و  یمن  اـهنم ) هعوری  ـال   ) هدـننک لـیم  اـیند و  رب  هدـنورالاب  هک  یتسرد  هب  سپ  ایندـلا ) یلع  جرعملا 
زا توم  تامدـقم  يارب  زا  تسا  راعتـسم  باینا ) فیرـص   ) ظفل اه  هثداح  اه و  هنتف  ياه  نادـند  زاوآ  رگم  ناثدـحلا ) باینا  فیرص 

اولوت  ) نامدرم هورگ  يا  سانلا ) اهیا  ای   ) رهد بیاصم  بیاون و  الا  اـیند  زا  ار  اـیند  لـیام  دـنک  یمن  عنم  هک  نآ  ریغ  هفوخم و  ضارما 
اولدعا و   ) دوخ ياه  سفن  ندروآ  حالصا  هب  اهبیدات )  ) دشابم دوخ  يدوخ  هب  ینعی  .دوخ  ياه  سفن  زا  دیوش و  یلوتم  مکسفنا ) نم 

رد دنرضم  هک  وزرآ  يوه و  زا  شدوخ  ياهتداع  ذخا  رب  مادقا  ندرک و  تارج  زا  اهتاداع ) هیارـض  نع   ) ار اه  سفن  دینادرگب  و  اهب )
ترخآ

یلمآ
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ینیوزق

اـیند و تبغر  ناریـسا  يا  دومرف  بضغ و  تدـش  ندـیزرل و  تقو  نادـند  ندـیئاس  مه  هب  زا  دوـش  یم  رهاـظ  هک  يزاوآ  فیرـص ) )
لوه و رد  ناهگان  ایند  رب  يا  هدنهن  لد  هدـننک و  لیم  قیقحتب  هچ  لجا ، روضح  هشیدـنا  هب  ار  لما  لوط  هتـشر  دـینک  هاتوک  اهوزرآ ،

تـسا فوعـشم  لوغـشم و  ایند  هب  وا  هک  لاح  نآ  نیع  رد  هاگان  ینعی  .ناثدح  ياهنادند  زاوآ  رگم  ایند  زا  ار  وا  دزادنا  یمن  تفگش 
مه هب  نادند  یـسک  رب  بضغ  ظیغ و  زا  هک  عبـسای  یمدآ  وچمه  .دشاب  هدیئاسیم  مه  هب  نادند  رهق  زا  هک  دونـشب  اهتبیـصم  اهثداح و 
عبـس وچمه  هک  اهتیلب  اهتفآ و  يارب  ار  باینا  فیرـص  تسا  هدرک  هراعتـسا  دنیوگ  هچرق  نادند  ار  نآ  ماع  هک  دیآ  نآ  زاوآ  دنیاس و 

هب گرگ  ریـش و  لثم  عبـس  هک  تسا  نآ  زا  ترابع  هوارـض )  ) دشابن یـصالخ  يور  نآ  زا  هجو  چـیه  دـنروآ و  يور  هتفر  مشخ  رد 
ریگریـش ریلد و  تاداع  لیاذر  تاوهـش و  تعباتم  هب  سوفن  هک  تسا  نآ  اجنیا  دارم  دـندرگ و  صیرح  ریلد و  دـننک و  تداـع  دـیص 
.هدننک كاله  تاداع  ررض  زا  ار  دوخ  ياهسفن  دینادرگب  و  دوخ ، ياهسفن  بیدات  هب  دوخ  زا  دیئامن  مایق  نامدرم  يا  ینعی  .دندرگ 

یجیهال

نم اولوت  سانلا  اهیا  .ناثدحلا  باینا  فیرص  الا  اهنم  هعوریال  ایندلا  یلع  جرعملا  ناف  اورصقا ، هبغرلا ! يرـسا  ای  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
هاتوک هراما ! سفن  شهاوخ  تبغر و  ناریـسا  يا  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .اهتاداع » هوارـض  نع  اهب  اولدعا  اهبیدات و  مکـسفنا 

.راگزور ثداوح  ياهنادند  يادص  رگم  ایند  زا  ار  وا  دزادنا  یمن  سرت  هب  ار  ایند  رب  هدناماو  هداتـسیا ي  هک  اریز  ار ، شهاوخ  دیزاس 
تداع هب  ندـش  يراج  زا  ار  اهنآ  دـینادرگرب  ار و  اهنآ  نداد  تضایر  نداد و  بدا  امـش  ياهـسفن  بناج  زا  دـیروآور  ناـمدرم ، يا 

.دوخ

ییوخ

-. حاحص ریعبلا - بان  فیرص  بابلا و  فیرص  کلذک  ءاقتسالا و  دنع  اهتوص  هرکبلا  فیرص )  ) .هلم يا  اجیرعت  ءانبلا  جرع ) : ) هغللا
هیارضلا هب و  عولولا  دیصلا و  یلع  هارجلا  هوارـضلا )  ) یبارعالا نبا  هرکذ  لاس ، يرج و  يا  یمری : یمر  لثم  هیارـض  يرـضی  يرـض ) )

دـشا نم  قایتشالا  هبغرلا و  ینعملا : .مثیم  نبا  هیاورلا - هب  تدرو  خـسن  ثالثلا  و  هب ، يرـض  ردـصم  رـسکلاب  هیارـضلا  و  هغل ، حـتفلاب 
مونلا و لکالا و  نم  هتایح  تایرورض  نع  هکفت  یتح  ناسنالا  یلع  بلغتف  هل  ولاو  قشعلا  یلا  هبغرلا  یهتنی  دقف  ناسنالا ، یلع  ءارمالا 
نیذـلا ال دـیبعلا  يرـسالاب و  اهل  نیروماملا  نع  مالـسلا ) هیلع   ) ربع اذـل  و  فورعملا ، يرماعلا  نونجملاک  اـنونجم  ریـصیف  هحارتسـالا 

دعب الا  هیغ  نع  هبتنی  ایندلا ال  یلا  لایملا  لاقف : مهیغ  نع  ایندلا  قاشع  فارصن  عاسل ال  باتع  اذه  و  اعفنال ، ارض و  مهسفنال  نوکلمی 
اهتایهتـشم نع  اهکاسماب  اهـسفن  بیدات  ناـسنالا  هفیظو  نا  یلع  مالـسلا ) هیلع   ) هبن مث  .هیلع  هضاـعلا  هغادـللا  ناثدـحلا  باـن  فیرص 

، لیامت ناریـسا  يا  دومرف : همجرتلا : .اهتاهیتشم  ایندلا و  یلع  عولاولاب  اهتاداع  نع  اهفرـص  اهحامج و  حبک  مزلی  و  هیغ ، اهل  بدومالاف 
دوـخ مدرم  اـیا  دـنکفین ، سارهب  درواـین و  دوـخب  ار  وا  ثداوـح  هدـنزگ  توـس  ریژآ  زج  دـیخرچ  اـیند  رب  هک  ره  اریز  دـینک ، تسیا 

.دیراد زاب  شدب  ياه  هویش  ششک  زا  ار  شکرس  سفن  و  دیشاب ، شیوخ  يزومآ  بدا  تسرپرس  يدصتم و 

الط میس و  ماقم و  ناقشاع  ایند *** تبغر  ناریسا  يا 

دینک تسین  شیوخ  هکینآ  زا  شیپ  دینک *** تسیا  زاب و  دیئآ  دوخب 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 4358 

http://www.ghaemiyeh.com


اوه رورغ و  زا  دیآ  دوخب  یک  ایند *** نیا  رب  هتفیش  دش  هک  ره 

اپب هلان  دننک و  شناغف  هک  اه *** هثداح  شین  ریژآ  هب  زج 

دیشکب ششک  زا  هراما  سفن  دینک *** هویش  شیوخ  سفن  بدا 

يرتشوش

یف هبغرلا  نع  اوعزنا  يا : اورصقا  .اریسا  صرحلل  نکی  مل  نم  ءانغلا  ینغا  ربخلا : یف  و  اهیلع ، صرحلا  و  ایندلا ، یف  هبغرلا  ءارـسا  يا :
ال يا : اهنم  هعوری  ـال  .ماـقا  هیلع و  هتیطم  سبح  اذا  لزنملا  نع  نـالف  جرع  لاـقی : اـهیلع ، میقملا  يا  ایندـلا  یلع  جرعملا  ناـف  .ایندـلا 

کیرحتلاب  - ناثدحلا نانسالا و  نم  ددحملا  وه  بانلا و  عمج  باینالا : و  توصلا ، فیرصلا : ناثدحلا  باینا  فیرص  الا  .اهنم  هعزقی 
هینغی هوهل  سلجم  یف  یکمربلا  رفعج  ناک  اـباثو  امغیـض  يدـعلا و  یفنا  اـبان  ناثدـحلا  یف  مهل  تنک  رعاـشلا : لاـق  رهدـلا  ثداوح  -
ذخال کتئج  هل  لاق  و   - دیـشرلا مداـخ   - رورـسم هیلع  مجه  ذا  دـالتلاب  فیرطلاـب و  کتیدـف  یلاـیللا  ثدـح  نم  تیدوف  ول  و  هینغم :

و هئابق ، لیذ  یف  هسار  ذخا  هیلا و  تفتلی  ملف  هیار ، هیف  يری  مث  هدنع ، ایح  هرـضحی  کلذ و  رخوی  نا  هیلجر  لبقی  هیلع  بکاف  کسار 
اهیا .هعاسلا  موقت  اذـکه  هب : لکوملل  لاـق  هلاوما ، تعمج  هروتـس و  تکته  یتح  هراد  یف  هلتق  دـعب  یکمربلا  ییحی  هیباـب  لـک  اـمل و 

يذلا دیدشلا  كودع  سومـش و  هبادک  ککلهت  اهبیدات  یف  دـجت  مل  امف  ءوسلاب  هراما  سفنلا  ناف  اهبیدات  مکـسفنا  نع  اولوت  سانلا 
.هداتعا و اذا  هوارض ، ءارض و  يرضی  یشلا  یلع  يرض  هرهمجلا :)  ) یف اهتاداع  هوارـض  نع  اهب  اولدعا  .کلتق و  هلتقت  هبراحت و  مل  ول 

هنم و  هداـتعا ) اذا  راـض : وـهف  هوارـض  ءارـض و  يرـضی  یـشلاب ء  يرـض  (: ) هیاـهنلا  ) یف .رمخلا و  هوارـضک  هوارـض  هل  ثیدـحلا : یف 
: يا رمخلا  هوارضک  هوارض  محللل  نا  رمع : لوق  یف  يرهزالا  لاق  .هنع و  ربصی  هب ال  اجهل  هداع و  يا : هوارـض ، مالـسالل  نا  ثیدحلا :

دکی مل  محللا  داتعا  نم  کلذـکف  اهکرتی  مل  هقفنلا و  یف  فرـسا  رمخلا  داتعا  نمف  اـهبراش  عم  رمخلا  هداـعک  هلکـال  هبـالط  هداـع  هل 
یف نوثالثلا - عباسلا و  لصفلا  (. ) يواملا یه  هنجلا  ناف  يوهلا  نع  سفنلا  یهن  هبر و  ماقم  فاخ  نم  اـما  و  : ) یلاـعت لاـق  .هنع  ربصی 
یف يدنوارلا  نع  لقن  امم  موهفملا  وه  امک  انه  ام  باوصلا : اهتاداع و  هیارـض  نع  هلقن : دـیدحلا  یبا  نبا  و  اذـه ، اهئانف ) ایندـلا و  مذ 

.هخسن یلا  اضیا  هیارضلا  بسن  نا  و  مثیم ) نبا   ) یف امک  و  هریسفت ،) )

هینغم

ینعملا و  عافدنالا ، هوارضلا : و  نانسالا ، توص  فیرصلا : و  بئاصملا ، ءاحلا - رسکب  ناثدحلا - و  لئاملا ، جرعملا : و  اوفک ، اورـصقا :
..دـیلاقتلا و تاداـعلا و  حـیبق  نع  اـهوعدراو  مکـسفنا ، اوکلما  و  بلقنملا ، هباـک  اورذـحا  و  ایندـلاب : اوقثت  ـال  و  ءاوهـالا ، نم  اوررحت 

هرثا یعولل  ناف  لاح  هیا  یلع  ..هحلـصملا و  يوهلا و  نیب  لادـتعالا  نزاوتلا و  لیبس  فرعن  نا  مهملا  .تارم و  ایاصولا  هذـه  تررکت 
.ریکذتلا هیعوتلا و  ظعاوملا  ایاصولا و  نم  دوصقملا  و  نزاوتلا ، ظفح  یف 

هدبع

وا اهیلا  لئاملا  جرعملا  ناثدحلا : باینا  فیرـص  اوفک …  اورـصقا  عمطلا و  هبغرلا  ریـسا و  عمج  يرـسا  اورـصقا : هبغرلا  يرـسا  ای  … 
 … بئاونلا رـسکلاب  ناثدحلا  كاکطـصالا و  دـنع  اهوحن  نانـسالا و  توص  فیرـصلا  هعزفی و  هعوری  اهب و  میقملا  وا  اهیلع  لوعملا 
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اهتاداع هیلا  عفدت  ام  عابتا  نع  مکسفنا  اوفک  يا  هب  عولولا  یشلاب ء و  جهللا  هوارضلا  اهتاداع : هوارض  نع 

يرفعج

مالسالا ضیف 

هک دـینکن ) يوریپ  نآ  زا   ) دـیتسیا زاـب  سفن  شهاوخ  ناراـتفرگ  يا  تسا : هدومرف  سفن ) شهاوخ  زا  يرود  رد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
دشاب يدنت  مشخ و  يور  زا  هک  تخـس  ياههودنا  ندینـش   ) اههودنا اهتبیـصم و  ياهنادند  يادص  رگم  دناسرت  یمن  ار  ایند  هب  دنبلد 

دیزادرپب ناتاهـسفن  حالـصا  ندرک و  بدا  هب  ناتدوخ  مدرم ، يا  دـیاس ) یم  مه  هب  نادـند  يرگید  رب  مشخ  ماگنه  صخـش  هکنانچ 
رفیک زا  اـت   ) دـینادرگ زاـب  هتـسیاشان ) ي   ) اـهوخ اـهتداع و  رب  يریلد  تارج و  زا  ار  اـهنآ  و  دـیئامن ) شیوخ  راعـش  ار  اـه  هدیدنـسپ  )

(. دیهرب زیختسر 

ینامز

يریگشیپ اب  ضارما  زا  یلیخ  هک  اجنآ  زا  دراد و  دوجو  اه  هعماج  بلغا  رد  هک  كانرطخ  تسا  یـضرم  نآ ، هب  عمط  ایند و  هب  هقالع 
.تسا هدرک  یفرعم  نارگید  تینابـصع  اه و  هصغ  مغ و  ندـید  ار  ایند  هب  عمط  زا  يریگـشیپ  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما ددرگ  یم  فرطرب 

راکب نتفرگدنپ و  رثا  رب  جیردت  هب  دهد و  یم  ناریگزردنا  هب  ار  اهدنپ  نیرتهب  دـچیپ  یم  دوخ  هب  ندـب  شزرل  زا  راکعمط  هک  هاگنآ 
هلمج زا  هداد  حیضوت  فلتخم  تانایب  اب  ار  ایند  ندوب  شزرا  یب  زیزع  يادخ  .ددرگ  یم  جراخ  فارحنا  ریسم  زا  هدنریگ  زردنا  نتسب 

ار ینوگانوگ  ياهماقم  اهرازتشک و  اه ، همـشچ  اهغاب و  هچ  : ) دنیبب هک  هدرک  شرافـس  ناگدرم  نابلطایند و  نیمزرـس  رد  شدرگ  هب 
درک هیرگ  نانآ  يارب  نامسآ  هن  هک  دینیب  هب  .دینک  مادقا  دیدرگ  راتفرگ  تشونرس  نیا  هب  هکنیا  زا  لبق  امـش  دنتفر ) …  هدرک و  اهر 

.دنزاس یلمع  ار  دوخ  ياه  هتساوخ  دنداد  تلهم  نانآ  هب  هن  نیمز و  هن  و 

يزاریش دمحم  دیس 

نع ارفک  يا  اورصقا )  ) ائیش موی  لک  نوبغرت  مکتابغر ، يدیا  یف  ءارسالا  اهیا  يا  ریـسا ، عمج  هبغرلا ) يرـسا  ای  : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
( ناثدـحلا باینا  فیرـص  الا   ) ایندـلا نم  هعزفی  يا ال  اـهنم ) هعوری  ـال   ) ایندـلا یلع  لوعملا  يا  ایندـلا ) یلع  جرعملا  ناـف   ) مکتاـبغر

اذکه اونوکت  ینعملا ال  و  هعزفت ، هعورت و  یتلا  یه  اهناف  بئاونلا ، باینا  كاکطصا  يا  كاکطصالا  دنع  نانسالا  توص  فیرـصلا 
( اهب اولدعا  و   ) مکـسفناب متنا  اهوبدا  يا  اهبیدات ) مکـسفنا  نم  اولوت  سانلا  اهیا   ) ثادحالا مکب  لزنت  نا  لبق  ایندلا ، بقاوع  اوفاخ  لب 
و ناـمزلا ، مکبدا  ـالا  و  مکریغ ، فراـص  بدوم و  یلا  اوجاـتحت  ـال  یتـح  اـهتاداع )  ) رارـضا يا  هوارـض ) نع   ) مکـسفنا اوفرـصا  يا 

.دیفی ثیح ال  توملا  مکفرص 

يوسوم

نع نانـسالا  توص  فیرـصلا : .هعزفی  ال  هعوری : .ء ال  یـشلا  یلا  لئاملا  جرعملا : .اوفک  اورـصقا : .عمطلا  هبغرلا : .ریـسا  عمج  يرـسا :
یشلاب ء و جهللا  هوارـضلا : .اهب  اوفرحنا  اهب : اولدعا  .هب  موقیل  هتیالو  لمحت  یـشلا ء : یلوت  .بئاونلا  رـسکلاب  ناثدحلا : .كاکطـصالا 

نع اوفکی  ناب  اهنم  صالخلا  نوعیطتسی  تاوهشلا و ال  تابغرلا و  رسا  یف  نوعقی  نیذلا  کئلوا  بطاخی  مامالا  و  حرـشلا : .هب  عولولا 
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هعوری و ام  یلع  الا  اهنم  قیفتـسی  هناف ال  اهمیعن  اهلظ و  یلا  احاترم  اهیلا  لام  ایندـلا و  یلا  نامطا  نم  نال  اهیلع  اودرمتی  اهل و  مهتعاط 
متنا اولوت  سانلا  اهیا  ئالبلا ، ولت  ءالبلاب  باصی  هخوخیـشلا و  هب  بدـت  ضرملا و  هباتنیف  اهیلا  ایالبلا  بئاصملا و  هذـخات  ثیح  هعزفی 
کلذ هتدارا و  هللا و  طخ  عم  همجسنم  نکت  مل  اهتفلا و  یتلا  اهتاداع  اوریغ  هرماوا و  مازتلا  هللا و  یـضری  امب  اهذخا  مکـسفنا و  بیدات 

 … مکتردق تحت  مکل و  عاطتسم 

یناقلاط

.دروآ یمن  دوخ  هب  ثداوح  ندییاس  نادند  ياوآ  زج  يزیچ  ار  ایند  هب  هدنیارگ  هک  دـینک ، كدـنا  دـیتسیا و  زاب  وزرآ ، ناریـسا  يا  »
« .دیراد زاب  اهتداع  رب  ندش  دنمزآ  زا  ار  نآ  دیریگ و  هدهع  رب  ار  دوخ  سفن  ندرک  بدا  نتشیوخ  مدرم ، يا 

ياهنادند هلمح  هاگ  هب  گرگ  راکش و  رب  ندیهج  ماگنه  هب  گنلپ  دیوگ : یم  تسا  هداد  هک  يرصتخم  حرش  نمض  دیدحلا  یبا  نبا 
تدـش میب و  ماـگنه  هب  درـشف و  یم  مه  رب  نادـند  هک  دوش  یم  هتفگ  نینچ  هثداـح  رطخ و  ره  دروم  رد  دـنیاس و  یم  مه  رب  ار  دوخ 

.دوش یم  هدینش  رگیدکی  هب  اهنادند  شیاس  يادص  ماقتنا  هنیک و  مشخ و 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

،َو اَهَبیِدْأَت ْمُکِـسُْفنَأ  ْنِم  اْوَّلَوَت  ، ُساَّنلا اَهُّیَأ.ِناَثْدِْحلا  ِباَْینَأ  ُفیِرَـص  اَّلِإ  اَْهنِم  ُهُعوُرَی  َال  اَْینُّدـلا  یَلَع  َجِّرَعُْملا  َّنِإَف  اوُرِْـصقَأ  ِهَبْغَّرلا  يَرْـسَأ  اَی 
.اَِهتاَداَع ِهَواَرَض  ْنَع  اَِهب  اُولِدْعا 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

دوخ هب  ، تخس ثداوح  ياه  نادند  دروخرب  يادص  زج  ار  ایند  هب  هتـسبلد  دارفا  اریز  ، دینک سب  ایند ! رد  تبغر  صرح و  ناریـسا  يا 
موحرم هنامیکح : راتفگ  دنس   ) . .دیرادزاب دب )  ) تاداع ششک  زا  ار  نآ  دیریگب و  هدهع  رب  ار  شیوخ  سفن  تیبرت  مدرم ! يا.درواین 

رکذ ار  نآ  یتوافت  اب  مکحلا  ررغ  رد  يدـُمآ  هراشا و  هنامیکح  مالک  نیا  هب  هیاهن  باتک  رد  ریثا  نبا  : دـسیون یم  رداـصم  رد  بیطخ 
( ( ،ج 4،ص 265 هغالبلا جهن  رداصم  ) .تسا هدرک 

! سوه ناریسا  يا 

يا :» دیامرف یم  هداد  رارق  بطاخم  ار  ناتسرپایند  تسخن  : دنک یم  هراشا  بلطم  ود  هب  دوخ  هنامیکح  راتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
( . اوُرِْصقَأ ِهَبْغَّرلا  يَرْسَأ  اَی  ( ؛» دیتسیازاب ایند  رد  صرح  ناریسا 

هدارا دوخ  زا  هک  دنسر  یم  ییاج  هب  دنوش  یم  ایند  رد  صرح  راتفرگ  هک  یناتـسرپایند  اریز  ، تسا یبسانم  رایـسب  نایب  « ریـسا » هب ریبعت 
هک یناسنا  تسا  تشز  ردقچ  دنرتالاب و  تاماقم  ای  رتشیب  لاوما  ندروآ  گنچ  هب  رکف  رد  زور  بش و  ریـسا ، نوچمه  دـنرادن و  يا 

.دهدب تسد  زا  ار  دوخ  هدارا  هک  دوش  صرح  ریسا  نانچ  تسا  شنیرفآ  ناهج  دبس  رس  لگ 
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يارب دنتـسیرگن و  یم  تراقح  هدید  اب  ناریـسا  هب  هراومه  اریز  ، تسا دارفا  نیا  ندوب  شزرا  یب  رب  لیلد  « ریـسا » هب هیبشت  ، نیا رب  نوزفا 
.دندرک یم  شورف  دیرخ و  ناگدرب  تروص  هب  ار  اه  نآ  دراوم  زا  يرایسب  رد  دندوبن و  لئاق  یتیعقوم  ماقم و  اه  نآ 

زج ار  اـیند  هب  هتـسبلد  دارفا  اریز  :» دـیامرف یم  هدرک  رکذ  صرح  ناریـسا  نداتـسیازاب  روتـسد  يارب  یلیلد  مالـسلا  هیلع  ماـما  هاـگ  نآ 
( ِناَثْدِْحلا ِباَْینَأ  ُفیِرَص  اَّلِإ  اَْهنِم  ُهُعوُرَی  َال  اَْینُّدلا  یَلَع  َجِّرَعُْملا  َّنِإَف  ( ؛» دروآ یمن  دوخ  هب  ، تخس ثداوح  ياه  نادند  دروخرب  يادص 

.

نادند هلمح  ماگنه  هب  هک  دناد  یم  هیبش  يا  هدنرد  تاناویح  هب  ار  تخس  ثداوح  ، هدرک یتفگش  هیبشت  اج  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
مالـسلا هیلع  ماما.دوش  یم  هدینـش  اه  نآ  ياه  نادند  يادص  هک  يا  هنوگ  هب  دننک  یم  هچورق  نادند  دـنیاس و  یم  مه  هب  ار  ناشیاه 

: دیامرف یم 

هب ار  شیاه  نادند  هلمح  زا  شیپ  يا  هظحل  هک  يا  هدـنرد  ناویح  نوچمه  تفرگ و  ار  اه  نآ  ناماد  هک  یماگنه  كانرطخ  ثداوح 
.تسا هتشذگ  راک  زا  راک  هک  دنوش  یم  رادیب  یماگنه  دوش و  یم  رو  هلمح  اه  نآ  هب  دیاس  یم  مه 

هظعوم چیه  هک  دندش  یم  اه  سوه  اوه و  ایند و  قرب  قرز و  قرغ  نانچ  هک  هدمآ  ناشمان  خیرات  رد  ای  میراد  غارـس  ار  يدایز  دارفا 
.دوب هتفرگ  ار  اه  نآ  نماد  كانرطخ  تخس و  ثداوح  هک  دندش  یم  رادیب  ینامز  اهنت.دش  یمن  رثؤم  اه  نآ  رد  يا 

اه بش  زا  یبش  هک  دـنک  یم  لقن  ریثا  نبا  لماک  زا  يزیگنا  تربع  يارجام  دوخ  هغالبلا  جـهن  حرـش  رد  هللا  همحر  يرتشوش  همـالع 
زا دناوخ  یم  زاوآ  وا  يارب  یناوخ  هزاوآ  نز  دوب و  هتسشن  دوخ  یشایع  سلجم  رد  نوراه ) تردقرپ  فورعم و  ریزو   ) یکمرب رفعج 

: دناوخ شزاوآ  نایم  رد  ار  رعش  نیا  هلمج 

ِدالّتلِاب ِفیرَّطلِاب َو  َُکْتیَدَف  یلایَّللا  ِثَدَح  ْنِم  َتیدُوف  َْول  َو 

.درک مهاوخ  وت  يادف  ار  یتمیقرپ  ابیز و  زیاوج  نم  یبای  ییاهر  اه  بش  راوگان  ثداوح  زا  یناوتب  رگا 

يارب ار  وت  رـس  ما  هدمآ  : تفگ رورـسم  درک ) بجعت  رفعج  ) .دـش دراو  دیـشرلا  نوراه  دالج ) ،) مداخ رورـسم  ناهگان  ماگنه  نیا  رد 
وا دزادنیب و  ریخأت  هب  ار  راک  نیا  هک  درک  یم  اضاقت  دیسوب و  یم  ار  نآ  تخادنا و  رورـسم  ياپ  يور  ار  شدوخ  رفعج.مربب  نوراه 
ادج نت  زا  ار  وا  رـس  اج  نامه  رد  تفریذپن و  رورـسم  یلو  ؛ دریگب میمـصت  شا  هرابرد  تساوخ  وا  هچره  ات  دربب  نوراه  دزن  هدنز  ار 

 ( ،ج 11،ص 588 يرتشوش همالع  هغالبلا  جهن  حرش   ) . .درب نوراه  دزن  تخادنا و  شنماد  رد  درک و 

دزن تشکن و  ار  رفعج  رورـسم  هک  نیا  هلمج  زا  ؛ تسا هدـمآ  تاـیفولاب  یفاوـلا  دـننام  رگید  بتک  رد  ییاـه  تواـفت  اـب  ناتـساد  نیا 
ادج نت  زا  ار  وا  لتاق  ، رورسم رس  داد  روتسد  زین  نآ  زا  دعب  دننک و  ادج  نت  زا  ار  وا  رـس  داد  روتـسد  نوراه  اج  نآ  رد  درب و  نوراه 

،ج 11،ص 124 تاـیفولاب یفاولا   ) . .منیبـب دوب ) نم  دـیدش  هقـالع  دروم  يزور  هک   ) ار رفعج  لـتاق  مهاوـخ  یمن  نم  : تفگ دـننک و 
 ( دوش هعجارم  « هکمارب تلود  ياضقنا  یکمرب و  رفعج  لتق  » باب ،ص 246  هتنملا همتت  باتک  هب  رتشیب  حیضوت  يارب 

یم هتخاس  بطاخم  ار  ناهج  مدرم  مامت  دـهد و  یم  ناشن  اه  ناسنا  همه  هب  ار  يزاسدوخ  هار  مود  هتکن  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  سپس 
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ْمُکِـسُْفنَأ ْنِم  اْوَّلَوَت  ، ُساَّنلا اَهُّیَأ  ( ؛» دیرادزاب اه  تداع  هبذاج  زا  ار  نآ  دیزادرپب و  شیوخ  سفن  تیبرت  هب  ناتدوخ  مدرم ! يا  :» دـیامرف
( . اَِهتاَداَع ِهَواَرَض  ْنَع  اَِهب  اُولِدْعا  ،َو  اَهَبیِدْأَت

ناملعم تیبرت  میلعت و  دزادرپن  شیوخ  تیبرت  هب  ناسنا  ات  دشاب و  وا  دوخ  دـیاب  سکره  زا  لبق  ناسنا  یبرم  ملعم و  هک  نیا  هب  هراشا 
.تشاذگ دهاوخن  رثا  وا  رد  نایبرم  نایاوشیپ و  و 

: دیامرف یم  دراد  هنیمز  نیا  رد  یبلاج  ریبعت  مالسلا  هیلع  ماما  زین  هبطخ 90  رد 

رب هک  یسک  دینادب  ٌظِعاَو ؛ ٌرِجاَز َو ال  اَهِریَغ ال  ْنِم  َُهل  ْنُکی  َْمل  ٌرِجاَز  ٌظِعاَو َو  اَْهنِم  َُهل  َنوُکی  یَّتَح  ِهِسْفَن  یَلَع  ْنَعی  َْمل  ْنَم  ُهَّنَأ  اوُمَلْعا  «َو 
دهاوخن دوخ  ریغ  زا  یظعاو  عنام و  ، ددرگ مهارف  وا  يارب  شناج  نورد  زا  یعدار  ظـعاو و  اـت  دوشن  کـمک  دوخ  سفن  ياوه  دـض 

«. تفای

ییاه تداع  ناسنا  دوش  یم  رایـسب  هک  نیا  نآ  تسا و  سفن  بیذـهت  مهم  قرط  زا  یکی  هب  هراـشا  عقاو  رد  ...اـِهب ) اُولِدـْعا  َو   ) هلمج
هب تداع  دـننام  ؛ دزاس یم  قرغ  یتسرپاوه  رد  ًامئاد  ار  وا  تاداع  نیمه  دراد و  يداـیز  هبذاـج  شـشک و  وا  يارب  هک  دـنک  یم  ادـیپ 

دیناوتب ات  دیشخب  ییاهر  ، ءوس تاداع  نیا  هبذاج  زا  ار  دوخ  دهد  یم  روتسد  مالـسلا  هیلع  ماما.ردخم  داوم  هب  تداع  یتح  ای  بارش و 
.دینک حالصا  ار  نتشیوخ  سفن 

.تسا علو  صرح و  يانعم  هب  « تبغر ریسا و« عمج  يراسا  و  يرسا » »

.تسا يزیچ  هب  نتشاد  لیامت  يانعم  هب  جرح ) نزو  رب   ) جَرَع هشیر  زا  َجِّرَعُْملا » »

.تسا هدمآ  ندیسرتو  ندناسرت  يانعم  هب  لوق ) نزو  رب   ) عور هشیر  زا  هعوری » «ال 

.تسا نآ  دننام  اه و  نادند  دروخرب  يادص  يانعم  هب  « فیرص »

.تسا هدمآ  نابرض ) نزو  رب  «) ناثَدَح » خسن زا  یضعب  رد  تسا و  راگزور  دنیاشوخان  ثداوح  اهالب و  يانعم  هب  ناثدحلا » »

.تسا ششک  هبذاج و  يانعم  هب  هوارض » »

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abu Talib said : O prisoners of desires ! Cut them (your desires) short
because whoever leans on the world gets nothing out of it except the pain of
hardships. O people! Take on yourselves to train your own souls. Turn away from the

.” dictates of your natural inclinations

ینامگدب زا  زیهرپ  ترورض  : 360 تمکح
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هراشا

توص
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اًلَمَتُحم ِریَخلا  ِیف  اََهل  ُدِجَت  َتنَأ  ًاءوُس َو  ٍدَحَأ  نِم  تَجَرَخ  ٍهَِملَِکب  ّنّنُظَت  َال  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

يارب هک  ارچ  يربب ، دب  نامگ  دش ، جراخ  یسک  ناهد  زا  هک  ینخس  هب  تسین  هتسیاش  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و  یعامتجا ) قالخا  )
 . تشاد ناوت  یم  ییوکین  تشادرب  نآ 

يدیهش

.ینادرگرب کین  هب  ار  نآ  یناوت  هک  دنچ  دیاشن ، تندرب  دب  نامگ  دیآرب ، یسک  ناهد  زا  هک  ینخس  هب 

یلیبدرا

یلامتحا یئوکین و  رد  ار  هملک  نآ  رم  یبای  هکنآ  لاح  ار و  يدب  درم  یکی  زا  ناهد  زا  دیآ  نوریب  هک  ینخسب  ربم  نامگ  هتبلا 

یتیآ

.رب یکین  لامتحا  یناوت  هک  نادنچ  ربم ، دب  نامگ  دیآ ، یم  نوریب  یسک  ناهد  زا  هک  ینخس  هب  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . ربم دب  نامگ  یبای  یم  ریخ  لمحم  نآ  يارب  هک  ییاج  ات  دوش  یم  رداص  یسک  زا  هک  ینخس  هب  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

مثیم نبا 

هک یتقو  ات  ینعی : .یهد ) یم  نآ  رد  یبوخ  لامتحا  هک  یلاح  رد  يربب ، دب  نامگ  دیابن  دیآ  یم  نوریب  یسک  نابز  زا  هک  ینخس  هب  )
رگید سوفن  زا  دـنوادخ  هب  ملاس  ياهـسفن  اریز  يربب ، دـب  نامگ  ادابم  ینک  ادـیپ  یناوت  یم  یلیوات  لمح و  هار  يرگید  مـالک  يارب 
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.تسا هیلاح  هلمج ، رد  واو  .دنرتکیدزن 

دیدحلا یبا 

 ( . .اضیأ میقتسی  وه  و  ؛» الحم یف د« ًالَمَتُْحم (  ِْریَْخلا  ِیف  اََهل  ُدِجَت  َْتنَأ  ًاءوُس َو  ٍدَحَأ  ْنِم  ْتَجَرَخ  ٍهَِملَِکب  َّنَّنُظَت  مالسلا َال  هیلع  َلاَق  َو 

نب ییحی  ددؤسب  ثدـحی  همامث  ناک  نینمؤملا ع و  ریمأل  مهـضعب  اـهیوری  باـطخلا و  نب  رمعل  ساـنلا  نم  ریثک  اـهیوری  هملکلا  هذـه 
اهنم يدأ  رانید  فلأ  هئام  همزلأ  و  .فیحـصت )  « ناماه :» ب ناـهام (  نب  یـسیع  نب  یلع  بکن  دیـشرلا  نإ  لوقی  رفعج و  هنبا  دـلاخ و 

هکماربلل اودـع  یـسیع  نب  یلع  ناک  هلتق و  ـالإ  مویلا و  اذـه  هیقب  یف  لاـملا  دؤی  مل  نإ  دیـشرلا  مسقأـف  یقاـبلاب  حـلی  اـفلأ و  نیـسمخ 
دیـشرلا و لیکو  هعم  یـضمف و  کلذ  یف  هل  حـسفف  مهدجنتـسی  سانلا  یلإ  یعـسلا  نم  نکمی  نأ  لأس  لوتقم  هنأ  ملع  املف  افـشاکم 

کلذ راهن  یقاب  یف  رانید  فلأ  نیسمخ  امهلاومأ  بلـص  نم  اححـص  و  .افطع ) : البـشأ هیلع (  البـشأف  رفعج  ییحی و  باب  یلإ  هناوعأ 
راهن رخآ  یف  لاق  یـسیع  نب  یلع  نأ  امهیلإ  امهل  نیحـصنتملا  ضعب  لقنف  هاصلختـسا  یـسیع و  نب  یلع  مساب  دیـشرلا  ناویدـب  مویلا 

اریرج و بطاـخی  ّيرقنملا  یلإ  هبـسن  و  (، درـص ) ناـسللا لاـبنلا (  درـص  اـمتفخ  نکل  یناـمتکرت و  یلع  اـیقب  اـمف  ـالثمتم  مویلا  کـلذ 
 ( .هدح ذفن  : مهسلا درص  و.قدزرفلا 

.هبلقب رطخی  مل  ام  یلإ  هناسل  قبسیل  بوعرملا  نإ  اذه  ای  کلذ  هیلإ  لقانلل  ییحی  لاقف 

لوأتی لجر  نم  دوسأ  ضرألا  یف  ام  لوقی  هماـمث  ناـکف  رخآ  ارمأ  دارأ  هلعل  اـنانع و  کلذـب و  لـثمت  هنأ  اـنل  نیأ  نم  رفعج و  لاـق  و 
.هلماحم نسحأ  یلع  هلمحی  هیف و  هودع  مالک 

یلاقلا 2:224. یلامأ  یف  هل  هملک  نم  ، هصباو نب  ماسل  ارذـع (  هتلزل  الاتحم  تنأ  نکف  هلز  کل  بحاص  نم  تتأ  ام  اذإ  رعاشلا  لاق  و 
(

یناشاک

( ائوس  ) نامدرم زا  یکی  ناهد  زا  دـیآ  نوریب  هک  ینخـس  هب  دـحا ) نم  تجرخ  هملکب   ) ربم نامگ  هتبلا  ننظت ) مالـسلا ال  هیلع  لاق  (و 
لامتحا ییوکین ، رد  المتحم ) ریخلا  یف   ) ار هملک  نآ  یبای  هکنآ  لاح  و  اهلدجت ) تنا  و   ) نامدرم لوق  هب  ربم  دب  نامگ  ینعی  ار  يدب 

تسا قالخا  مراکم  زا  هک  تسا  نظ  نسحا  ریخ ، رب  ریغ  لوق  ندرک  لمح  هک  اریز 

یلمآ

ینیوزق

ات ینعی  .یلامتحا  اهریخ  رد  ار  هملک  نآ  تفاـی  یناوت  وت  ار و  يدـب  یـسک  زا  دوش  رداـص  هک  يا  هملک  هب  هتبلا  ینکن  ناـمگ  دومرف :
تسا نکمم  هکیمادام  دوش  هدید  یـسک  زا  هک  یلعف  تسا  نینچمه  و  نکم ، دب  ینعم  رب  لمح  ار  لوق  نآ  دشاب  نکمم  ریخ  لامتحا 

نآ و  تشاذـگ ، دـیابن  ورف  کـلذ  عـم  مزح  طرـش  نـکیلو  ندرکن  دـب  ناـمگ  نداـهن و  دـیاب  باوـص  یلمحم  ار  نآ  دـشاب  ریـسم  و 
زا لوا  هجو  اـطخ ، یهجو  زا  تسا و  باوـص  یهجو  زا  ینامگدـب  سپ  باوـص ، یهجو  رب  نـکیلو  دـشاب  ینامگدـب  یـشیدنارود و 
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شاب نامگدب  شابم و  سفندب  دیوگ : رعاش )  ) دزیخ سفن  يدب  تدیقع و  داسف  تینئوس و  زا  مود  هجو  دزیخ  يدنمـشوه  يرادیب و 
.هدش هدرک  نظ  ءوس  نظ و  نسح  عضاوم  زا  یضعب  نییعت  ترضح  مالک  رد  شاب و  ناما  رد  جنر  تنحم و  زا 

یجیهال

هتبلا هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .المتحم » ریخلا  یف  اهل  دـجت  تنا  اءوس و  دـحا  نم  تجرخ  هملکب  ننظت  ال  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
.ار ندوب  بوخ  رد  لامتحا  نآ  يارب  زا  یبایب  وت  هکنآ  لاح  ار و  دب  نخس  یسک  زا  دشاب  هدمآ  نوریب  هک  ینخس  هب  نکم  نامگ 

ییوخ

الف حالصلا  ریخلا و  یلا  لووی  المتحم  همالکل  ناک  اذاف  هین ، المع و  ریخلا  وه  ملاسملا  ملـسملا  ملاسلا و  ناسنالا  لاح  رهاظ  ینعملا :
، هروما مها  نم  همالک  هنـسحا و  یلع  کیخا  رما  عض  ثیدـحلا : یف  درو  دـقف  حالفلا ، فلاخی  ام  داـسفلا و  هیف  اـم  یلع  هلمح  یغبنی 
هب هیجوت  یناوتب  ات  شارتم  نآ  زا  داسف  شابم و  نیبدب  نادب  دیآ  رب  ینهد  زا  ینخس  ره  دومرف : همجرتلا : .ههوجو  نسحا  یلع  لمحیف 

.یئامن شحالص  یکین و 

دشاب هتفهنب  نآ  رد  دب  بوخ و  هک  دشاب *** هتفکشن  هچنغ  نوچ  نخس 

ینادب نآ  زا  بوخ  دوصقم  کی  هک   *** یناوتیم ات  نادب  نیبدب  وشم 

يرتشوش

.ءاملا یف  حلملا  ثایمناک  هبلق  نم  نامیالا  ثامنا  نموملا  هاخا  مهتا  اذا  نموملا  نا  مالسلا :) هیلع   ) قداصلا نع  یفاکلا )  ) يور لوقا :
رانید فلا  نیسمخ  اهنم  يدا  رانید  فلا  هئام  همزلاو  ناهام  نب  یسیع  نب  یلع  دیـشرلا  بکن  همامث : لاق  دیدحلا : یبا  نبا  لاق  و  اذه ،

نم نکمی  نا  لاس  لوتقم  هنا  ملع  املف  افشاکم ، هکماربلل  اودع  ناهام  نبا  ناک  و  هلتق ، مویلا  دوی  مل  نا  دیـشرلا  مسقاف  یقابلاب ، جلب  و 
امهلاوما بلص  نم  اححص  هیلع و  البساف  رفعج  ییحی و  باب  یلا  دیشرلا  لیکو  هعم  یضمف و  کلذ ، یف  هل  حسفف  مهدجنتسی  سانلا 

یلع ایقب  امف  الثمتم : مویلا  كاذ  رخآ  یف  لاق  ناهام  نبا  نا  امهیلا  امهل  نیحـصتنملا  ضعب  لـقنف  هاصلختـسا ، راـنید و  فلا  نیـسمخ 
انل نیا  نم  و  رفعج : لاق  .هبلقب و  رطخی  مل  ام  یلا  هناسل  قبـسیل  بوعرملا  نا  لقانلل : ییحی  لاقف  لابنلا  ررـص  امتفخ  نکل  ینامتکرت و 
ناک اـمیف  مـالکلا  و  مراـکملا ، لـصف  یف  رم  اـمک  رخآ  قیرطب  يرایـشهجلا )  ) هلقن تلق : هلثمت …  یف  رخآ  ارما  دارا  هلعل  اـنانع و  هنا 

.امرکت هیلع  ییحی  هلمح  امنا  هلثم و  یف  ریخلل ال  المتحم  لاقملا 

هینغم

تبثی یتح  هیلع  دـمتعا  هب و  ذـخف  هیف  حـبق  وا ال  انـسح  لفعلا  وا  مالکلا  رهاظ  ناک  اذاف  نطاب ، رهاظ  لکل  مادام  ءوسب  ادـحا  مهتت  ـال 
.لیواتلل لیبس  و ال  سمشلاک ، فشکنا  ذا  الا  هفالخ  یلع  عقاولا  ناک  امبرف  رهاظلا ، اذهب  ذخات  مجحاف و ال  ائیـس  ناک  نا  و  سکعلا ،

همکحلا 113. یف  کلذ  نع  مالکلا  مدقت  و 

هدبع
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يرفعج

مالسالا ضیف 

هک یلاح  رد  يربم  دب  نامگ  دـیاب  دـیآ  نوریب  یـسک  ناهد )  ) زا هک  ینخـس  هب  تسا : هدومرف  ینامگدـب ) هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
یلو رادـنپ  کین  تسا  نکمم  ات  يدـید  یلعف  رگا  نینچمه  شابم و  نامگدـب  نآ  هب  تسا  نکمم  ات   ) يرب یم  نآ  رب  یکین  لاـمتحا 

(. دش ینیبدب  ینیب و  شوخ  ياهاج  نییعت  مهد  دصکی و  شیامرف  رد  و  داد ، تسد  زا  دیابن  اهاج  یضعب  رد  ار  یشیدنارود 

ینامز

اب هزرابم  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هک  اجنآ  زا  .دیآ  یم  دوجوب  اهنظئوس  زا  یعامتجا  تالکـشم  تافالتخا و  اهیتحاران ، دسافم ، رتشیب 
مادقا ینک  ادیپ  بوخ  ریسفت  دب )  ) فرح يارب  یناوت  یم  يونـش و  یم  هک  ار  یفرح  دیامرف  یم  دور  یم  هشیر  يوجتـسج  هب  دسافم 
گنج ناگدنامزاب  هرابرد  زیزع  يادخ  .دـنادرگ  یم  فرحنم  ار  ناسنا  دـش  يوق  یتقو  نظئوس  اریز  راذـگب ، رانک  ار  نظئوس  نک و 

ار امـش  ناطیـش  دـیامرف  یم  ددرگ  یمنزاب  ملاس  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ هک  ناـمگ  نیا  هب  دـندروآ  نوگاـنوگ  ياهرذـع  هک 
.دیدش كاله  دیدرب و  نظئوس  درک و  یم  هسوسو 

يزاریش دمحم  دیس 

لاق ناف  الامتحا  يا  المتحم ) ریخلا  یف  اهل  دجت  تنا   ) لاحلا و ) ائوس ، دـحا   ) ناسل نم ) تجرخ  هملکب  ننظت  ال  : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
.حیحصلا یلع  ملسملا  لعف  لمح  قیداصم  نم  اذه  و  اذکه ، و  بسلا ، یلع  اهلمحت  الف  يداع ، مالک  وا  بس  اهنا  ملعت  مل  هملک 

يوسوم

هجولا یلع  ریخلا و  یلع  اهلمحاف  هلوبقم  همیلـس و  يرخا  اهوجو  وا  اهجو  لـمتحت  اـهنکل  ءوس و  اـهرهاظ  هملکلا  تناـک  اذا  حرـشلا :
 … اعیمج مهنیب  امیف  اهنسحی  هقالعلا و  دطوی  سانلا و  حیری  ینبملا  اذه  نسحلا و 

یناقلاط

.دنناد یم  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  ار  نآ  مه  یخرب  دـنناد و  یم  باطخ  نب  رمع  ياه  هتفگ  زا  مدرم  زا  يرایـسب  ار  نخـس  نیا 
یسیع نب  یلع  نوراه ، هک  تسا  هتفگ  یم  نینچ  یکمرب  رفعج  شرسپ  دلاخ و  نب  ییحی  يرورس  تدایس و  ندرک  لقن  نمض  همامث 

درک اضاقت  تخادرپ و  رانید  رازه  هاجنپ  یـسیع  نب  یلع  .تشاد  ررقم  وا  رب  ار  رانید  رازه  دـص  تخادرپ  تفرگ و  ورف  ار  ناـهام  نب 
یلع .تشک  دـهاوخ  ار  وا  دزادرپن ، زور  نامه  ار  رگید  رانید  رازه  هاجنپ  رگا  هک  دروخ  دـنگوس  نوراه  یلو  دنـشخبب ، وا  رب  ار  هیقب 

هب درک  اضاقت  دش ، دهاوخ  هتشک  دزادرپن  ار  لام  نآ  رگا  هک  تسناد  نوچ  دوب و  نایکمرب  تخسرس  راکشآ و  نانمشد  زا  یسیع  نب 
.دش هداد  وا  هب  يا  هزاجا  نانچ  .دهاوخب  يرای  ناشیا  زا  دور و  مدرم  شیپ  دوش  هداد  هزاجا  وا 

یناـبرهم وا  رب  ود  نآ  .دـمآ  رفعج  ییحی و  هناـخ  رد  رب  دـندوب ، شهارمه  وا  ناراـی  نوراـه و  لـیکو  هک  یلاـح  رد  یـسیع  نب  یلع 
اهر ار  وا  دندرک و  میلـست  نوراه  ناوید  هب  یـسیع  نب  یلع  مان  هب  زور  نامه  رد  رانید  رازه  هاجنپ  ناشدوخ  هژیو  لاوما  زا  دـندرک و 
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تیب نیا  هب  زور  ناـمه  بورغ  یـسیع  نب  یلع  هک  داد  شرازگ  رفعج  ییحی و  هب  ناـیکمرب  ناشیدـناریخ  رهاـظ  هب  زا  یکی  .دـنتخاس 
نآ هب  ییحی  .دیدیسرت » اهناکیپ  یگدنرب  يزیت و  زا  هکلب  دیتخاس  میاهر  منامب ، هدنز  نم  هکنیا  يارب  هن  امش  : » تسا هتسج  یم  لثمت 

: تفگ رفعج  .تسا  هدرکن  روطخ  وا  لد  هب  هک  دـیآ  یم  شناـبز  هب  ییاـهزیچ  تسا  هدیـسرت  هک  سک  نآ  نـالف  يا  تفگ : صخش 
ار يرگید  زیچ  دـیاش  تسا ، هدز  لیثمت  ام  دروم  رد  هتـشاد و  روظنم  ار  ام  رعـش  نیا  رد  وا  هک  دوش  تباـث  اـم  يارب  اـجک  زا  یهگناو 

.دشاب هدرک  هدارا 

هب لیوأت و  رگید  زیچ  هب  نتـشیوخ  هرابرد  ار  دوخ  نمـشد  نخـس  هک  تسا  یـسک  رـالاس  رورـس و  نیمز  رد  تسا : هتفگ  یم  هماـمث 
يارب دوخ  وت  دـمآ ، شیپ  یـشزغل  وت  يارب  یتسود  زا  هاـگره  تسا : هدورـس  نینچ  رعاـش  .دـنک  ریبعت  لـمح و  ار  نآ  یهجو  نیرتهب 

.شاب يرذع  يوجتسج  رد  وا  شزغل 

مراکم

مالسلا هیلع  لاق  و 

.ًالَمَتُْحم ِْریَْخلا  ِیف  اََهل  ُدِجَت  َْتنَأ  ،َو  ًاءوُس ٍدَحَأ  ْنِم  ْتَجَرَخ  ٍهَِملَِکب  َّنَّنُظَت  َال 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

: هنامیکح راتفگ  دنس   ) . .نکم داسف  رب  لمح  یبای  یم  نآ  رد  یکین  ریخ و  لامتحا  ات  ، دوش یم  جراخ  یسک  ناهد  زا  هک  ینخـس  ره 
نآ اج  نآ  رد  دهد و  یم  عاجرا  تسا  هتـشون  تمکح 159  لیذ  رد  هچنآ  هب  ار  هنامیکح  راتفگ  نیا  رگید  كرادـم  بیطخ  موحرم 
رد دـیفم  لوقعلا و  فحت  رد  هبعـش  نبا  یلاما و  رد  قودـص  موحرم  هلمج  زا  دـنا  هتـسیز  یم  یـضر  دّیـس  زا  لـبق  هک  یناـسک  زا  ار 

هنامیکح مالک  نیا  ، نیا رب  نوزفا  ،ج 4،ص 139 .) هغالبلا جهن  رداصم  ) .دنک یم  لقن  يرگید  يانعمرپ  تاملک  همیمض  هب  صاصتخا 
 ( تسا هدمآ  یتوافت  اب  « نظلا ءوس  همهتلا و  » باب ،ج 2،ص 362،ح 3  یفاک باتک  رد 

نک تحص  رب  لمح  یناوت  یم  ات 

هناـمیکح راـتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  ور  نیازا  تسا ، رگیدـکی  هب  تبـسن  مدرم  یمومع  داـمتعا  ، هعماـج کـی  یلـصا  هیاـمرس 
یبای یم  نآ  رد  یکین  ریخ و  لامتحا  ات  دوش  یم  جراخ  یسک  نابز  زا  هک  ینخس  ره  :» دیامرف یم  دهد و  یم  هنیمز  نیا  رد  يروتسد 

( . ًالَمَتُْحم ِْریَْخلا  ِیف  اََهل  ُدِجَت  َْتنَأ  ،َو  ًاءوُس ٍدَحَأ  ْنِم  ْتَجَرَخ  ٍهَِملَِکب  َّنَّنُظَت  َال  ( ؛» نکم داسف  رب  لمح 

ینید ناردارب  هب  تبسن  ار  لماک  نظ  نسح  هلئسم  هک  انعم  نیا  هب  تسا  هدمآ  « کیخا نم  «،» دحا نم  » ياج هب  یفاک  فیرش  باتک  رد 
.سک ره  هب  هن  هدرک  رکذ 

ماـمت ناـسنا  هک  نیا  نآ  تسا و  هداد  ناـشن  هناـمیکح  راـتفگ  نیا  رد  زین  ار  نـظ  ءوـس  اـب  هزراـبم  هار  مالـسلا  هـیلع  ماـما  ، نمـض رد 
دـنیزگرب و تسا  نظ  نسح  بسانم  هچنآ  دـهد و  رارق  هجوت  دروم  دـنز  یمرـس  يرگید  زا  هک  یلمع  ای  نخـس  هرابرد  ار  تالامتحا 

.دزاس رود  دوخ  رکف  زا  ار  ءوس  تالامتحا 
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يریگولج دامتعا  بلـس  یگدـنکارپ و  زا  رتشیب و  هعماج  دارفا  ناـیم  رد  تدوم  یتسود و  تبحم و  هقلُع و  دوش  یم  ببـس  راـک  نیا 
.دوش هعماج  درف و  هرهب  يرت  نوزف  تاکرب  ددرگ و  رتشیب  دراد  رارق  دامتعا  هیاپ  رب  هک  يراکمه  ياه  هنیمز  هجیتن  رد  دوش و 

ار سکره  دنرادنپ و  یم  دوخ  دض  رب  ار  ییادـص  ره  ، دـننک یم  يرود  همه  زا  ، دـنا يوزنم  ًابلاغ  دنتـسه  نظءوس  راتفرگ  هک  يدارفا 
ياه کمک  زا  ار  اه  نآ  يریگ  هرهب  مه  درب و  یم  نیب  زا  ار  اه  نآ  شمارآ  مه  تلاح  نیا.دـننیب  یم  دوخ  دـض  رب  يا  هشقن  رکف  رد 

.یگدنز ياه  یتخس  تالکشم و  ربارب  رد  نارگید 

هب هلئسم  يرگید  ثیدح  رد  یلو  ؛ دونـش یم  نارگید  زا  ناسنا  هک  تسا  ینانخـس  دروم  رد  تسا  هدمآ  هنامیکح  مالک  نیا  رد  هچنآ 
هدـش لقن  تروص  نیا  هب  ثیدـح  نیا  یفاک  فیرـش  باـتک  رد  : دوش یم  لـماش  ار  يراـک  ره  هدـش و  حرطم  يرت  هدرتسگ  تروص 

: تسا

ِریَْخلا ِیف  اََهل  ُدِـجَت  َْتنَأ  ًاءوُس َو  َکیِخَأ  ْنِم  ْتَجَرَخ  ٍهَِملَِکب  َّنَّنُظَت  ـال  ُْهنِم َو  َکـُِبْلغی  اَـم  َکـِیتْأی  یَّتَح  ِِهنَـسْحَأ  یَلَع  َکـیِخَأ  َْرمَأ  ْعَض  »
زا هک  یمالک  هب  زگره  دوش و  مئاق  نآ  دض  رب  یعطاق  لیلد  هک  ینامز  ات  نک  هیجوت  یهجو  نیرتوکین  هب  ار  دوخ  ردارب  راک  ًالِمْحَم ؛

،ج 2،ص 362،ح یفاک («. ). ینک ادیپ  نآ  يارب  ریخ  رد  یلمحم  یناوت  یم  هک  یلاح  رد  شاب  هتـشادن  نظءوس  هدـش  رداص  تردارب 
 ( 3

یم ضرع  ترـضح  نآ  تمدـخ  يوار  : میناوـخ یم  هدـمآ  یفاـک  باـتک  رد  هـک  مالــسلا  هـیلع  مظاـک  ماـما  زا  يرگید  ثیدـح  رد 
یم لاؤس  وا  زا  هک  یماگنه  مراد  یم  دنیاشوخان  ار  نآ  نم  هک  دسر  یم  نم  هب  یبلطم  مناردارب  زا  یکی  زا  یهاگ  ، موش تیادف  : دـنک

شوگ و یتح  : دومرف مالـسلا  هیلع  ماـما  دـنا  هداد  ربخ  نم  هب  ار  نآ  قوثو  دروم  دارفا  زا  یتیعمج  هک  یلاـح  رد  دـنک  یم  راـکنا  منک 
.نک بیذکت  تناملسم  ردارب  ربارب  رد  ار  دوخ  مشچ 

بیذکت ار  ناهاوگ  نآ  نک و  قیدصت  ار  وا  دیوگب  يرگید  بلطم  وا  یلو  ؛ دننک دای  دنگوس  يزیچ  رب  دـنیآ و  وت  دزن  رفن  هاجنپ  رگا 
 ( ،ج 8،ص 147،ح 125 نامه  ) . .امن

ار دوخ  نظ  نسح  هک  تسا  نیا  روظنم  هکلب  ، دزاس غورد  هب  مهتم  دنک و  بیذکت  اراکشآ  ار  تیعمج  نآ  هک  تسین  نیا  روظنم  هتبلا 
.نکم اهر  اه  نآ  هتفگ  اب  تناملسم  ردارب  هب  تبسن  لد  رد 

زاس تشونرـس  هک  يروما  هنرگو  تسا  یـصخش  لئاسم  دروم  رد  هدمآ  ثیدح  نیا  رد  هچنآ  هک  دوزفا  دیاب  اج  نیا  رد  ار  هتکن  نیا 
.دوش قیقحت  نآ  هرابرد  دریگ و  رارق  هجوت  دروم  دیاب  دوش  یم  طبترم  هعماج  ای  یهلا  قوقح  هب  تسا و 

َّنِإ ِّنَّظلا  َنِم  ًارِیثَک  اُوِبنَتْجا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  : » دیامرف یم  هک  اج  نآ  ، تسا دـیجم  نآرق  تاروتـسد  زا  هتفرگرب  عقاو  رد  اه  نیا  همه 
«. ) تسا هاـنگ  اـه  نآ  زا  يا  هراـپ  هکارچ  ، دـیزیهرپب اـه  ناـمگ  زا  يرایـسب  زا  دـیا  هدروآ  ناـمیا  هک  یناـسک  يا  ؛ » ٌمـْثِإ ِّنَّظلا  َضَْعب 

هیآ 12) ، تارجح .

َو ال : » دیامرف یم  دهد و  یم  تبیغ  مدـع  هب  روتـسد  نآ  زا  دـعب  سـسجت و  مدـع  هب  روتـسد  نیا  زا  دـعب  دـیجم  نآرق  هک  نیا  بلاج 
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ییاه فعض  هطقن  هب  هاگ  يرگوجو  تسج  دوش و  یم  سسجت  ببس  دب  نامگ  هک  نیا  هب  هراشا  ًاضَْعب » ْمُکُضَْعب  ْبَتْغَی  اوُسَّسَجَت َو ال 
.دنرگیدکی موزلم  مزال و  هانگ  هس  نیا  عقاو  رد  دوش و  یم  عورش  تبیغ  هانگ  نآ  لابند  هب  دسر و  یم 

انثتـسا زا  یلاـخ  دراد  مه  هب  تبـسن  دارفا  یتـسود  تبحم و  دـنویپ  هعماـج و  ماـظن  ظـفح  رد  هک  یتـیمها  ماـمت  اـب  نظ  نسح  هلئـسم 
: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  ماما  هک  دوب  هدمآ  تمکح 114  رد  هک  هنوگ  نامه  ، تسین

ِناَمَّزلا َو یَلَع  ُداَسَْفلا  َیلْوَتْـسا  اَذِإ  َمَلَظ َو  ْدَقَف  ٌَهبْوَح  ُْهنِم  ْرَهْظَت  َْمل  ٍلُجَِرب  َّنَّظلا  ٌلُجَر  َءاَسَأ  َُّمث  ِِهلْهَأ  ِناَمَّزلا َو  یَلَع  ُحالَّصلا  َیلْوَتْـسا  اَذِإ  »
نامگ لاح  نیا  رد  یـسک  رگا  ددرگ  رهاظ  شلها  نامز و  رب  یکین  حالـص و  هک  یماگنه  َرَّرَغ ؛ ْدَقَف  ٍلُجَِرب  َّنَّظلا  ٌلُجَر  َنَسْحَأَف  ِِهلْهَأ 

سکره ددرگ  یلوتسم  شلها  نامز و  رب  داسف  هک  یماگنه  تسا و  هدرک  متـس  وا  هب  ، هدشن رهاظ  یهانگ  وا  زا  هک  درب  يرگید  هب  دب 
!«. تسا هداد  بیرف  ار  دوخ  درب  يرگید  هب  بوخ  نامگ 

نارومأم دـننام   ) دـنراد هک  يراـک  مکح  هب  دارفا  زا  یـضعب  نینچمه.میتشاد  هنیمز  نیا  رد  يرگید  تاـنایب  زین  تمکح  نیا  لـیذ  رد 
رگا اه  نآ.دـنهد  رارق  هجوت  دروم  ار  ءوس  ياه  لامتحا  هشیمه  دـنزاس و  اـهر  ار  نظ  نسح  دـنراچان  یـسوساج ) دـض  تاـعالطا و 

صیخـشت رد  يدایز  تاهابتـشا  راتفرگ  تسا  نکمم  دنراذگب  رانک  ًاقلطم  ار  نظءوس  دننک و  تحـص  رب  لمح  ار  زیچ  همه  دنهاوخب 
شیپ ای  دننک و  لقتنم  نارگید  هب  ار  دوخ  نظ  ءوس  دنناوت  یمن  زین  اه  نآ  تسادیپ  هتفگان  یلو  ؛ دـنوش نانئاخ  نادـسفم و  نامرجم و 

.دنیامن مکح  یسک  ندوب  مرجم  هب  ، یفالخ توبث  زا 

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said: “Do not regard an expression uttered by any person as
.” being evil if you can find it capable of bearing something good

ادخ زا  نتساوخ  شور  : 361 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ّنِإَف َکَتَجاَح  لَس  ُّمث  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِِهلوُسَر  یَلَع  ِهاَلّصلا  َِهلَأسَِمب  أَدباَف  ٌهَجاَح  ُهَناَحبُس  ِهّللا  َیلِإ  ََکل  َتناَک  اَذِإ  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 
يَرخُألا َعَنمَی  اَمُهاَدحِإ َو    َ ِیضَقَیف ِنیَتَجاَح  َلَأُسی  نَأ  نِم  ُمَرکَأ  َهّللا 

اه همجرت 

یتشد

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 4370 

http://www.ghaemiyeh.com


هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  مالسا  ربمایپ  رب  ادتبا  يراد ، یتساوخرد  ناحبـس  يادخ  زا  هاگ  ره  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و  يونعم ) يدابع ، )
ار یکی  هدش ، تساوخرد  تجاح  ود  زا  هک  تسا  نآ  زا  رتراوگرزب  ادخ  اریز  هاوخب ، ار  دوخ  تجاح  سپـس  تسرفب ، دورد  مّلـس  و 

 . دراد زاب  ار  يرگید  دروآرب و 

يدیهش

هاوخب دوخ  تجاح  سپـس  تسرف ، دورد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  رب  زاغآ  رد  تسا  يزاین  ناحبـس  يادخ  هب  ار  وت  هاگره 
.دراد زاب  ار  يرگید  درآرب و  ار  یکی  دنرب ، تجاح  ود  ودب  هک  تسا  نآ  زا  رتراوگرزب  ادخ  هک 

یلیبدرا

دوخ تجاح  بلطب  نآ  زا  سپ  وا  ربمغیپ  رب  مالس  تاولص و  نتـساوخب  نک  زاغآ  سپ  یتجاح  یلاعت  يادخ  يوسب  ار  وت  دشاب  نوچ 
ار رگید  یکی  دنک  عنم  وا  رو  دربب  نآ  زا  ار  یکی  دنک  اور  سپ  تجاح  ود  وزا  دنبلطب  هک  تسا  رت  میرک  ادخ  هک  یتسردب  سپ  ار 

یتیآ

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  رب  تاولص  اب  ار  دوخ  تجاح  یهاوخ ، یتجاح  ناحبـس  دنوادخ  زا  نوچ  مالـسلا :) هیلع   ) دومرف و 
.دزاسن اور  ار  یکی  دروآرب و  ار  یکی  وا  دنهاوخ و  تجاح  ود  وا  زا  هک  تسا  نیا  زا  رتگرزب  یلاعت  يادخ  اریز  .نک  زاغآ 

نایراصنا

سپس ، نک زاغآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  رب  تاولص  اب  ار  دوخ  ياعد  دشاب  یتجاح  دنوادخ  هب  ار  وت  هاگره  : دومرف ترضح  نآ  و 
 . دیامن عنم  ار  يرگید  دهد و  باوج  ار  یکی  دنهاوخب ، تجاح  ود  وا  زا  هک  تسا  نآ  زا  رت  میرک  دنوادخ  هک  ، هاوخب تجاح 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

.هتجاح ءاضق  یف  هیلع  یلصملا  یلص  اذا  عفشی  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  ریزولا و  هطساوب  ریمالا  نع  هیعرلا  لاوس  هلاثم  لیق :

مثیم نبا 

، داب وا  نادـناخ  وا و  رب  ادـخ  دورد  مالـس و  هک  شربمایپ  رب  دورد  اـب  ار  دوخ  تساوخرد  سپ  یتشاد ، یتجاـح  دـنوادخ  زا  هاـگره  )
اور يرگید  و  دزاس ، اور  ار  اهنآ  زا  یکی  وا  دوش و  تساوخرد  وا  زا  تجاح  ود  هک  تسا  نآ  زا  رت  هدنشخب  دنوادخ  اریز  نک ، زاغآ 

تجاح تساوخرد  رب  ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ رب  دورد  تساوخرد  هک  تسا ، هدومرف  روتـسد  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما .دزاـسن )
نیا ینعی : تسا ، هدومرف  بیغرت  بلطم  نیا  رب  هناحبـس ) …  هللا  ناف  : ) ترابع اب  و  دوش ، ادـیپ  نآ  يارب  یگدامآ  ات  دـنرادب ، مدـقم ،
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و دروآرب ، زین  ار  تساوخرد  نیمود  هک  تسوا  مرک  راوازـس  سپ  تسا ، هدروآرب  ادـخ  فرط  زا  لاوقا  قاـفتا  هب  لوا  تساوخرد  هک 
راوازس سپ  دشاب  اهنیا  زا  رتمیرک  سک  ره  و  تسا : نینچ  شردقم  ياربک  هک  تسا  يرمضم  سایق  يارب  ارغص  همدقم ي  هلمج  نیا 

.دروآرب ار  ود  ره  وا  ات  دوش  تساوخرد  وا  زا  هک  تسا 

دیدحلا یبا 

ْنِم ُمَرْکَأ  َهَّللا  َّنِإَف  َکَتَجاَح  ْلَس  َُّمث  ِِهلوُسَر ص  یَلَع  ِهَالَّصلا  َِهلَأْسَِمب  ْأَدـْباَف  ٌهَجاَح  ُهَناَْحبُـس  ِهَّللا  َیلِإ  ََکل  َْتناَک  اَذِإ  مالـسلا  هیلع  َلاَق  َو 
 . يَرْخُْألا َعَنْمَی  اَمُهاَدْحِإ َو  َیِضْقَیَف  ِْنیَتَجاَح  َلَأُْسی  ْنَأ 

مهلوقع و ردق  یلع  سانلا  بطاخی  اریثک و  کلسملا  اذه  کلـسی  وه ع  مهنیب و  سانلا  هفراعتی  يذلا  رهاظلا  بسح  یلع  مالکلا  اذه 
يأ دـمحم  یلع  لص  مهللا  انلوق  ینعم  نأل  هیلع  یلـصی  نأ  هایإ  انئاعد  لجأل  یبنلا ص  یلع  یلـصی  یلاعت ال  هللا  نإف  رمألا  نطاب  اـمأ 
نأل هیلع  یلصن  نأب  نحن  اندبعت  امنإ  انئاعد و  نود  نم  هجردلا  هعفر  ماتلا و  مارکإلاب  هل  یضق  دق  هناحبـس  هللا  هتجرد و  عفرا  همرکأ و 

.انؤاعد هعبتتسی  هبقعتسی و  رمأ  هل  یلاعت  هللا  مارکإ  نأل  کلذ ال  یف  اباوث  انل 

در یف  هیلعف  هضاضغ  کلذ  یف  هیلع  ناک  نإ  يرخألا  نود  امهادـحإ  یـضقف  نیتجاح  لئـس  اذإ  میرکلا  یلع  هضاـضغ  يأـف  اـضیأ  و 
اضیأ هضاضغ  هدحاولا  هجاحلا 

یناشاک

تجاح زا  شیپ  نک  راغآ  سپ  هدباف )  ) یتجاح هلا  هاگرد  هب  ار  وت  رم  دشاب  نوچ  هجاح ) هللا  یلا  کل  تناک  اذا  مالسلا : هیلع  لاق  (و 
لئـسا مث  ( ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) وا ربـمغیپ  رب  یبـنلا ) یلع   ) ار مالـس  هولـص و  یلاـعت  يادـخ  زا  نتـساوخرد  هـب  هولـصلا ) هلاـسمب  )

زا رتمیرک  نیتجاح ) لاسی  نا  نم  مرکا   ) لجوزع يادخ  هک  یتسرد  هب  سپ  هللا ) ناف   ) ار دوخ  تجاح  هاوخرد  نآ  زا  سپ  کتجاح )
دنک عنم  و  يرخالا ) عنمی  و   ) ار ود  ره  نآ  زا  یکی  دنک  اور  سپ  امهیدحا ) یضقیف   ) تجاح ود  وا  زا  دوش  هتـساوخرد  هک  تسا  نآ 

تـسا هاوخ  تعافـش  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمغیپ سپ  .ریزو  هلیـسو  هب  ریما  زا  تسا  تیعر  لاوس  لـثم  نآ  نیا و  زا  ار  رگید  یکی 
تجاح زا  لبق  وا  رب  دنداتسرف  تاولص  هگ  هاگره 

یلمآ

ینیوزق

رد شیوخ  تجاح  نآ  زا  دعب  يامن  ربمغیپ  رب  تاولص  لاوس  هب  ادتبا  سپ  یلاعت  هناحبس و  قح  هب  دشاب  یتجاح  ار  وت  هاگره  دومرف :
دـنک و اضق  ار  یکی  سپ  دوش  هتـساوخ  مه  اـب  تجاـح  ود  وا  زا  هک  تسا  رتمیرک  نآ  زا  یلاـعت  هناحبـس و  قح  قیقحت  هب  هچ  هاوخ ،
رد هدحاو  هقفـص  هب  نآ  اب  هک  زین  وت  تجاح  نآ  تسا  نورقم  حاجن  اب  هتبلا  وا  لوسر  رب  تمحر  بلط  نوچ  دیامن و  عنم  ار  يرگید 

نوچ سپ  هدرک  مارح  نامدرم  رب  ار  نآ  يادخ  دیآ و  مزال  هقفـص  ضیعبت  الا  و  ددرگ ، نورقم  حاجناب  هتبلا  مه  هدمآرد  عیب  ضرعم 
.دراد اور  دوخ  رب  هک  دشاب  اور 
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یجیهال

، کتجاح لس  مث  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا ، یلع  هالـصلا  هلاسمب  ادباف  هجاح  هناحبـس  هللا  یلا  کل  تناک  اذا  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
وت رم  دشاب  هک  تقو  ره  رد  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  يرخالا ».! عنمی  امهادحا و  یـضقیف  نیتجاح ، لاسی  نا  نم  مرکا  هللا  ناف 
وت تجاح  نک  لاوس  سپ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ ، رب  تاولص  ندرک  لاوس  هب  نک  ادتبا  سپ  یتجاح ، هناحبـس  ادخ  يوس  هب  ار 

ربـمغیپ رب  تمحر  هک  ار  تجاـح  ود  نآ  زا  یکی  دروآرب  سپ  تجاـح ، ود  هب  دوش  هدرک  لاوس  هکنیا  زا  تسا  رت  میرک  ادـخ  هک  ار 
.دشاب وت  تجاح  هک  ار  رگید  تجاح  دنک  عنم  دشاب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

ییوخ

هباجال نماض  لوالا  ءاعدـلا  هباجا  نا  رابتعاب  هسفنل  ءاعدـلا  لـبق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) لوسرلل ءاعدـلاب  مالـسلا ) هیلع   ) رما ینعملا :
يذـلا رهاظلا  بسح  یلع  مالکلا  اذـه  لاقف : کلذ  لزتعملا  حراشلا  دعبتـسا  دـق  .هقفـصلا و  ضعبتی  ـال  میرکلا  نـال  یناـثلا ، ءاعدـلا 

نا همالک  رخآ  یف  رکنا  و  مهلوقع ، ردق  یلع  سانلا  بطاخی  اریثک و  کلسملا  اذه  کلسی  مالسلا ) هیلع   ) وه و  مهنیب ، سانلا  هفراعتی 
یلا ریـشن  رظنلل  دراوم  اذـه  همـالک  یف  و  دـبعتلا ، فرـص  یلع  هلمحو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  مارکا  یف  رثا  ساـنلا  هالـصل  نوکی 

.یفخیال 2- ام  مالسلا ) هیلع   ) هماقمب هناهالا  دعبلا و  نم  یف  و  سانلل ، هتعباتم  یلع  مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما رما  هلمح  - 1 اهضعب :
: همجرتلا .ساـنلا  دـنع  هللا و  دـنع  هل  مارکا  هسفنب  هنا  عم  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا مرکا  دـیزم  یف  نیملـسملا  ءاـعد  ریثاـت  راـکنا 
ار تجاح  سپس  نک و  زاغآ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمغیپ رب  تاولـص  اب  اعد  تسا  یتجاح  هناحبـس  قح  هاگردب  ار  وت  نوچ  دومرف :

غیرد ار  يرگید  دروآ و  رب  ار  یکی  دوش و  هتـساوخ  وا  زا  تجاـح  ود  هک  تسنآ  زا  رتمیرک  دـنوادخ  اریز  دوش ، هدروآ  رب  اـت  هاوخب 
.دراد

یتمحر يو  زا  دوخ  ربمیپ  رب  یتجاح *** تیادخ  زا  یهاوخ  هکنوچ 

هابتشا یب  تتجاح  دیآ  رب  ات   *** هاوخب شهاگرد  تجاح ز  نآ  هگناو 

مهب دیآ  تفج  هچ  تجاح  کی  در  مرک *** زا  دیاشن  یم  ار  ادخ  نوچ 

يرتشوش

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) هلوسر یلع  هالصلا  هلاسمب  ادباف  هجاح ، هناحبس  هللا  یلا  کل  تناک  اذا  هصاخلا ) هوبنلا  یف  سداسلا - لصفلا  )
یبا نبا  لاق  هیطخلا ،) مثیم و  نبا  دیدحلا و  یبا  نبا   ) یف امک  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا یلع  : ) باوصلا و  هیرـصملا ،)  ) یف اذـکه 

بطاخی و  اریثک ، کلـسملا  اذـه  کلـسی  مالـسلا ) هیلع   ) وه و  مهنیب ، سانلا  هفراعتی  يذـلا  رهاظلا  بسح  یلع  مالکلا  اذـه  دـیدحلا :
، هیلع یلصی  نا  هایا  انئاعد  لجال  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا یلع  یلصی  یلاعت ال  هللا  ناف  رمالا  نطاب  اما  و  مهلوقع ، ردق  یلع  سانلا 

نود نم  هجردلا  هعفر  و  ماتلا ، مارکالاب  هل  یـضق  دـق  هناحبـس  هللا  .هتجرد و  عفرا  همرکا و  دـمحم :) یلع  لص  مهللا  : ) انلوق ینعم  نال 
: تلق .انواعد  هعبتتـسی  هبقعتـسی و  رما  هل  یلاعت  هللا  مارکا  نال  ال  کلذ ، یف  اباوث  انل  نال  هیلع ، یلـصن  ناب  نحن  اندـبعت  امنا  و  اـنئاعد ،

لوصح .ایبن و  هلعجا  مهللا  لوقن : نا  ریظن  ءاعدـلا  ثیح  نم  اـثبع ، اوغل و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلل اـنواعد  نوکی  هرکذ  اـم  یلعف 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 4373 

http://www.ghaemiyeh.com


لک قوف  نکل  ملـسم ، هجردـلا  هعفر  و  ماتلا ، مارکالاب  هل  یـضق  یلاعت  هنا  نم  هرکذ  ام  و  لوقلا ، یف  هیوغللا  نع  هجرخی  ـال  اـنل  باوث 
، یفطصملا بجتنملا  دمحم  لآ  دمحم و  یلع  لص  بر  مالـسلا :) هیلع   ) داجـسلل هفرع  ءاعد  یف  .هجرد و  هجرد  لک  و  مارکا ، مارکا 

تا هیلع  كراب  و  کتاولص ، لضفا  برقملا  مرکملا 

هالـص هیلع  لص  و  اهنم ، یکزا  هالـص  نوکت  هیکاز ال  هالـص  هلآ  دمحم و  یلع  لص  بر  .کتامحر  عتما  هیلع  محرت  و  کتاکرب ، م 
دیزت و  هیضرت ، هالص  هلآ  دمحم و  یلع  لص  بر  .اهقوف  هالص  نوکت  هیـضار ال  هالـص  هیلع  لص  و  اهنم ، یمنا  هالـص  نوکت  هیمان ال 
.الها اهل  هریغ  يرت  و ال  اهب ، الا  هل  یـضرت  هالـص ال  هیلع  لص  و  هل ، كاضر  یلع  دـیزت  کیـضرت و  هالـص  هیلع  لص  و  هاـضر ، یلع 

یلع لص  بر  .کتاملک  دـفنت  امک ال  دـفنت  و ال  کئاقبب ، اهلاصتا  لصتی  و  کناوضر ، زواـجت  هالـص  هلآ  دـمحم و  یلع  لـص  بر 
کنج و نم  كدابع ، تاولص  یلع  لمتـشت  و  کتعاط ، لها  کلـسر و  کئایبنا و  کتکئالم و  تاولـص  مظتنت  هالـص  هلآ  دمحم و 

لکب طیحت  هالص  هلآ  هیلع و  لص  بر  .کقلخ  فانـصا  نم  تارب  تارذ و  نم  لک  تاولـص  یلع  عمتجت  و  کتباجا ، لها  کسنا و 
کلت اهعم  فعاضت  تاولص  کلذ  عم  یـشنت  و  کنود ، نمل  کل و  هیـضرم  هالـص  هلآ  یلع  هیلع و  لص  و  هفناتـسم ، هفلاس و  هالص 

اظافلا ال کلذ  لک  نوکی  نا  لاق  ام  یلع  مزلیف  .كریغ  اهدعی  فیعاضت ال  یف  هدایز  مایالا  رورک  یلع  اهدـیزت  و  اهدـنع ، تاولـصلا 
انتیعدا انتاولـص و  و  هببـس ، عم  نکلو  یلاعت ، هللا  نم  اردـق  ناک  ملاعلا  یف  عقی  عقو و  یـش ء  لک  نا  باوجلا : قیقحت  .اهتحت و  یناعم 

هفیحصلا یف  ام  یلع  هیلع  هالصلا  یف  مالسلا ) هیلع   ) داجسلا لوق  انلقامل  دهشی  و  هلآ .) هیلع و  هللا  یلص   ) هل ماتلا  هللا  مارکا  بابسا  نم 
هالـصلا یف  خیـشلا ) حابـصم   ) يور ام  اما  .هیلع و  انتالـصب  هایا و  هغلبت  نا  کملع  قباس  یف  تردق  ثیح  یلا  انمالـسب  هعفراف  هثلاثلا :

: لوقت ثیح  کباتک  یف  هتفـصو  امک  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادمحم نا  مهللا  : ) هعمجلا موی  رـصع  دـعب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هیلع
( میحر هصاخلا ) هوبنلا  یف  سداسلا - لصفلا   ) فوور نینموملاب  مکیلع  صیرح  متنع  ام  هیلع  زیزع  مکـسفنا  نم  لوسر  مکءاج  دقل  )
هللا و نا  : ) کباتک مکحم  یف  تلزنا  و  کتکئالم ، تنا و  هیلع  تیلـص  نا  دعب  الا  هیلع  هالـصلاب  رمات  مل  کنا  و  کلذک ، هنا  دهـشاف 

کتالص دعب  نیقولخملا  نم  دحا  هالص  یلا  هجاحل  ال  امیلـست ) اوملـس  هیلع و  اولـص  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای  یبنلا  یلع  نولـصی  هتکئالم 
نمل لبقت  يذـلا ال  کباب  هتلعج  کنال  کلذ ، یلا  نوجاـتحملا  مه  اـعیمج  قلخلا  لـب  کـتیکزت ، دـعب  هاـیا  مهتیکزت  یلا  ـال  و  هیلع ،

هیلع هالـصلاب  مهترما  و  هیلع ، نینموملا  تللد  و  كدـنع ، هفلز  کـیلا و  هلیـسو  کـنم و  هبرق  هیلع  هالـصلا  تلعج  و  هنم ، ـالا  كاـتا 
الف مهمیلست ) …  مهتالص و  هنوغلبی  و  هیلع ، نولـصی  کتکئالم  هیلع  نیلـصملاب  تلکو  و  کیلع ، همارک  کیدل و  هرثا  اهب  اودادزیل 

انمرح امنا  و  هتجرد ، عفرب  هیلع  یلاعت  هللا  تاولـص  هیافکل  هرـضی ، مل  هیلع  لصن  مل  اذا  هنا  نم  رثکا  یلع  لدـی  هناف ال  اـنلق ، اـم  یفاـنی 
، هالـصلا یف  اهبوجوک  هعامـس  وا  همـسا  رکذ  دنع  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هیلع هالـصلا  بوجو  رابخالا  رهاظ  مث  .ریثک  رجا  نم  نحن 

یلص  ) لاق .هللا و  هدعباف  رانلا ، لخد  یلع  لصی  ملف  هدنع  ترک  نم ذ  هلآ :) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا لاق  مالـسلا :) هیلع   ) قداصلا نعف 
یش هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هیلع هالصلا  باوث  یف  درو  .هنجلا و  قیرط  هب  یطخ  یلع  هالصلا  یسنف  هدنع  ترک  نم ذ  هلآ :) هیلع و  هللا 

لصفلا  ) یلص نم  هلآ :) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا لاق  لاق : يراصنالا ، ریمع  نع  هلیذ )  ) یف يربطلا  يور  هصاخلا ، و  هماعلا ، نم  ریثک  ء 
و تاجرد ، رشع  اهب  هعفر  و  تاولص ، رشع  اهب  هیلع  هللا  یلص  هسفن  نم  اهب  اصلخم  هالص  یتما  نم  یلع  هصاخلا ) هوبنلا  یف  سداسلا -
دمحم و یلع  هالصلا  نم  لقثا  یش ء  نازیملا  یف  ام  مالسلا :) هیلع   ) مهنع .تائیس و  رـشع  اهب  هنع  احمو  تانـسح ، رـشع  اهب  هل  بتک 

حجریف هنازیم ، یف  اهعضیف  هیلع ، هالصلا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) جرخیف هب ، لیمتف  نازیملا  یف  هلامعا  عضوتل  لجرلا  نا  و  دمحم ، لآ 
هیلع و هللا  یلـص   ) یبـنلا نع  سوا  نب  سوا  نع  دواد ) یبا  ننـس   ) یف و  دـکآ ، هعمجلا  یف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هیلع هالـصلا  .هب و 

فیک هللا و  لوسر  ای  اولاـقف : .یلع  هضورعم  مکتالـص  ناـف  هیف ، هالـصلا  نم  یلع  اورثکاـف  هعمجلا ، موی  مکماـیا  لـضفا  نم  نا  هلآ :)
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هلالج هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هیفکی .ءایبنالا و  داسجا  ضرالا  یلع  مرح  هللا  نا  لاق : تیلب ؟) يا :  ) تمرا دق  و  کیلع ، انتالص  ضرعت 
هتکئالم هللا و  نا  : ) یلاعت هلوق 

هیلع و هللا  یلـص   ) یبنلا نا  مالـسلا :) هیلع   ) نینموملاریما نع  و  امیلـست ،) اوملـس  هیلع و  اولـص  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای  یبنلا  یلع  نولـصی 
هلآ یلع  باـتکلا و  یف  تدرو  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هیلع هالـصلا  .یل و  هللا  ضبق  دـعب  یلع  هالـصلا  یف  تلزن  هیـالا  نا  لاـق : هلآ )

یبنلا لاق  اولاق : امهریغ ، نع  و  يردخلا ، دیعس  یبا  نع  و  هرجع ، نب  بعک  نع  ادنسم  هحیحص  یف  يراخبلا  يور  .هنـسلا  یف  تدرو 
یلع تیلـص  امک  دـمحم ، لآ  یلع  و  هصاخلا ) هوبنلا  یف  سداسلا - لصفلا  ، ) دـمحم یلع  لـص  مهللا  اولوق : هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص  )
یبنلا لاق  تلاق : يربکلا ، همطاف  نع  يرغصلا ، همطاف  نع  هلیذ )  ) یف ادنـسم  يربطلا  يور  .دیجم و  دیمح  کنا  میهاربا  لآ  میهاربا و 

.کتمحر و باوبا  یل  حتفا  و  یبونذ ، یل  رفغا  و  هلآ ، دمحم و  یلع  لص  مهللا  هللا ، مسب  دجسملا : لوخد  یف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )
: تلاق هملـس ، ما  نع  هدنـسم )  ) یف لبنح  نب  دمحا  يور  .کلـضف و  باوبا  یل  حتفا  و  یبونذ ، یل  رفغا  مهللا  هللا ، مسب  لاق : جرخ  اذا 

هدـی عضو  مث  لاق : .ایکدـف  ءاسک  مهیلع  یقلاـف  مهب ، تءاـجف  .کـینبا  کـجوزب و  یتنبا  همطاـفل : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاـق 
يور .دیجم و  دیمح  کنا  دمحم  لآ  یلع  دـمحم و  یلع  کتاکرب  کتاولـص و  لعجاف  دـمحم ، لآ  ءالوه  نا  مهللا  لاق : مث  مهیلع ،

یلصن فیکف  کیلع ، مالـسلا  فیک  انملع  دق  هللا ، لوسر  ای  تلق : لاق : دیز  نع  ادنـسم  هثراح  نب  دیز  یف  هباعیتسا )  ) یف ربلادبع  نبا 
دیمح کنا  میهاربا  لآ  میهاربا و  یلع  تکراب  امک  دـمحم ، لآ  یلع  دـمحم و  یلع  كراب  مهللا  اولوق : یلع و  اولـص  لاق : کـیلع ؟

نا لاق : هبجحلا  ضعب  نع  هنـس ، نیعبرا  هکمب  راجملا  ثیل  نع  يربطلا ) خـیرات   ) یف و  هصاخلا ) هوبنلا  یف  سداسلا - لصفلا   ) .دـیجم
هلاسم لکل  ناف  نیتماصلاریمـض ، ملعی  و  نیلئاسلا ، جـئاوح  کلمی  نم  ای  لاق : هعباصا و  یلع  ماـق  و  هبعکلا ، لـخد  جـح  اـمل  دیـشرلا 

کتمحر و  هلـضافلا ، کیدایا  و  هقداصلا ، كدـیع  اومب  قطان  طیحم  ملع  کنم  تماص  لکل  و  ادـیتع ، اـباوج  و  ارـضاح ، ادر  کـنم 
(181  ) هنـس یف  و  اضیا : هیف  و  اذـه ، .کـلذ  هل  يور  هنا  دـبال  و  اـنبونذ …  اـنلرفغا  دـمحم و  لآ  یلع  دـمحم و  یلع  لـص  هعـساولا ،

هیاور لقن  دعب  هیوباب ) نبا  نویع   ) یف و  هلآ .) هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم یلع  هالـصلا  هبتک  رودص  یف  هقرلا  هلوزن  دنع  دیـشرلا  ثدحا 
نم عنتمی  .ادرف و  دـمحم  یلع  لـص  مهللا  لوـقی : ناـک  هنا  هبـصن  نم  غـلب  و  هنم ، بصنا  تیقل  اـم  و  یبـضلا : نیـسحلا  نب  دـمحا  نع 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا عم  یلصف  لخد  مث  دجسملا ، ءانفب  هتقان  لقعف  هنیدملا  درو  یبارعاک  ناک  لجرلا  تلق : .هلآ  یلع  هالصلا 
ناک نا  لجرلا و  .هتقان و  لاح  هلاـح  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لـعجف  عجیرف ، جرخ  مث  بسح  دـمحمل  یل و  رفغا  مهللا  لاـق : مث 

ریبزلا نبا  نا  جورملا :)  ) یفف هتیب ، لهال  اضغب  اسار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا رکذـیال  ناکف  ریبزلا ، نبا  هنم  بصنا  نا  الا  اـیبصان ،
هوبنلا یف  سداسلا - لصفلا   ) نا الا  هیلع  یلـصا  نا  ینعنمیال  لاق : و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا یلع  یلـصی  ـال  اـموی  نیعبرا  بطخ 

ام سلجم  ام  كرابملا  نبا  لاق  دادـغب ) خـیرات   ) یفف هفینحوبا ، هلثم  .هتیب و  لها  لاجرلا  نم  هدارم  .اهفاناب و  لاـجر  خمـشت  هصاـخلا )
تیبلا لها  یلع  یلصت  یتلا ال  هبصانلا  نم  .هفینح و  یبا  سلجم  الا  ، هیلع یلصی  و ال  طق ، هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا هیف  رکذ  تیار 

نب میهاربا   ) هلکـش نبا  عیـشتلا و  رهظی  نوماملا  ناـک  هجورم :)  ) یف يدوعـسملا  لاـق  یـسابعلا ، يدـهملا  نب  میهاربا  مالـسلا :) هیلع  )
یبنلا و یلع  لص  یلع و  يرکذ  هدنع  ددجف  هتوم  لبق  نم  هنیحل  تومی  هارت  نا  كرس  یجرملا  اذا  نوماملا : لاقف  ننـستلا ، يدهملا )
هیریزو و هیبحاص  یبنلا و  یلع  لـصف  هسفن  تاذـب  حوبی  نا  كرـسف  لاـقم  یف  مجمج  یعیـشلا  اذا  هیلع : ادار  میهاربا  هباـجاف  هتیب  لآ 
و هدـیدع ، رابخا  یف  تفرع  امک  مهـسفنا ، هئجرملا  هاورف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا تیب  لها  یلع  هالـصلا  اما  تلق : هسمرب  هیراج 

نم هللا  نعل  لاق : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نا  مهـسفنا  هئجرملا  تور  لب  ضراعی ، یتح  یعیـش  هوری  ملف  هسمر  یبحاص  یلع  اـما 
امهنوکب کـسمتلا  اـما  و  هلآ ؟) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبـنلا هنعل  نم  یلع  یلـصی  فـیکف  هشیج ، یف  اـناک  و  هماـسا ، شیج  نع  فـلخت 
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(: مالسلا هیلع   ) اضرلا نسحلا  یبا  سمر  بحاص  دیشرلا  نوک  یف  یلع  نب  لبعد  یعازخلا  هلاق  امب  هباوج  یف  یفتکنف  هسمر ، یبحاص 
برق نم  سجرلا  عفنی  ام  رطو  یلع  نید  نم  عبرت  تنک  نا  اـهب  یکزلا  ربق  یلع  سوطب  عبرا  هصاـخلا ) هوبنلا  یف  سداـسلا - لـصفلا  )
سوط یف  ناربق  رذف  وا  كاذ  نم  ذخف  هادی  هل  تبـسک  امب  نمر  يرما  لک  تاهیه  ررـض  نم  سجرلا  برقب  یکزلا  یلع  یکزلا و ال 

، هراغ بحاص  لوالا  نوکک  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا سمر  یبحاص  اـمهنوک  مث  ربعلا  نم  اذـه  مهرـش  ربق  مهلک و  ساـنلا  ریخ 
مهیلع یلمی  ریثک  عمج  یف  وه  و  هفینح ، یباب  یفوکلا  لاضف  نب  نسحلا  نب  لاضف  رم  يدهلا :) ملع  لوصف   ) یفف امهیلع ، رانش  راع و 

هلاح و تملع  دـق  نمم  هفینحابا  نا  هبحاص : لاقف  .هفینحابا  لجخا  وا  حربا  هللا ال  و  هعم : ناک  بحاصل  لاقف  هثیدـح ، ههقف و  نم  ائیش 
.مالسلا مهعمجاب  موقلا  در  درف و  هیلع ، ملـسف  هنم  اند  مث  نموم ؟ یلع  تلع  رفاک  هجح  تیار  له  هم ، لاقف : .هتجح  ترهظ  و  هتلزنم ،

دعب سانلا  ریخ  رکبابا  نا  لوقا : انا  .بلاط و  یبا  نب  یلع  یبنلا  دـعب  سانلا  ریخ  نا  لوقی : اخا  یل  نا  هللا ، کمحر  هفینحابا ، اـی  لاـقف :
نم امهناکمب  یفک  لاـقف : هسار ، عفر  مث  اـیلم  قرطاـف  هللا ؟ کـمحر  تنا  لوقت  اـمف  .رمع  هدـعب  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر 

، یخال کلذ  تلق  دق  ینا  لاضف : هل  لاقف  هذه ؟ نم  کل  حضوا  هجح  ياف  هربقیف ؟ هاعیجض  امهنا  تملع  اما  .ارخف  امرک و  هللا  لوسر 
ناـک نا  و  قح ، هیف  اـمهل  سیل  عضوم  یف  امهنفدـب  اـملظ  دـقف  اـمهنود  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلل عضوملا  ناـک  نئل  هللا  و  لاـقف :

هفینحوبا قرطاف  .امهدـهع  اثکن  امهتبه و  یف  اعجر  ذا  هیلا ، انـسحا  ام  اءاسا و  دـقل  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلل هابهوف  امهل  عضوملا 
عـضوملا کلذ  یف  نفدـلا  اقحتـساف  هصفح ، هشئاع و  قح  یف  ارظن  امهنکلو  هصاـخ ، هل  ـال  اـمهل و  نکی  مل  هل : لـق  لاـق : مث  هعاـس ،

هتایح یف  هئاسن  قوقح  یطعا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا نا  تملع  اما  یل : لاقف   ) کلذ هل  تلق  دق  لاضف : هل  لاقف  .امهیتنبا  قوقحب 
نهروجا تیتآ  یتاللا  کجاوزا  کل  انللحا  انا  یبنلا  اهیا  ای  ( ) هصاخلا هوبنلا  یف  سداسلا - لصفلا  : ) لوقی ثیح  هناحبس  هللا  نم  رماب 

نا ملعت  تنا  لاقف : کلذ ) هل  تلق  لاقف : هلآ .) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا نم  امهیتنبا  ثاریمب  کلذ  اقحتـسا  امهنکلو  معن ، لاقف :  ؟) …
.ربش یف  ربش  وه  اذاف  نمثلا  عست  یف  انرظن  مث  نمثلا  عست  نهنم  هدـحاو  لکل  اذاف  ایاشح ، عست  نع  تام  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا
عنمت هتنبا  همطاف  و  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا ناثرت  هصفح  هشیاع و  لاـب  اـمف  دـعب  و  کـلذ ؟ نم  رثکا  نـالجرلا  قحتـسی  فیکف 

یبال تلق  لاق : هفیلخ ، نب  دـیزی  نع  یفاکلا )  ) يور و  اذـه ، .ثیبخ  یـضفار  هللا  هناف و  ینع ، هوحن  موق  اـی  هفینحوبا : لاـقف  ثاریملا ؟
و یل : لاقف  .تیبلا  لها  مکتدوم  مکتبحم و  یلا  یلاعت  هللا  یناده  دق  و  بعک ، نب  ثراحلا  ینب  نم  لجر  ینا  مالـسلا :) هیلع   ) هللادبع

مه هعبرا و  نوجیرهـشمه  هل  و  هراصقلا ، لمعی  وه  اـیناسارخ و  اـمالغ  یل  نا  تلق : لـیلق ؟ ثراـحلا  ینب  یف  اـنتبحم  نا  هللا  وف  فیک ،
اوغرف اذاف  محللا ، ذیبنلا و  مهل  لعجیف  هعمج ، عمج  سمخ  لک  یمالغ  بیـصیف  مهنم ، لجر  یلع  هوعدـلا  عقتل  هعمج  لک  نوعادـتی 

، دـمحم لآ  دـمحم و  یلع  یلـصت  یتح  برـشت  ال  لاق : مهنم  اناسنا  لوان  اذاف  هرهطمب ، ءاج  مث  اذـیبن ، اهالمف  هناجاب  ءاج  ماـعطلا  نم 
رظنا دـمحم : نب  رفعج  کل  لوقی  هل : لـق  و  مالـسلا ، ینم  هئرقا  و  اریخ ، هب  صوتـسا  یل : لاـقف  .مـالغلا  اذـهب  مکتدوم  یلا  تیدـتهاف 
رفعج یب  متها  لاق : مث  ، یکبف همالس ، هتغلبا  هفوکلا و  تیتاف  لاق : .هلیلق  نبرقت  الف  رکسی ، هریثک  ناک  ناف  هبرـشت ، يذلا  اذه  کبارش 

نبرقت الف  هریثک  رکسی  ناک  ناف  هبرشت  يذلا  اذه  کبارش  رظنا  لاق : دق  و  معن ، تلق : مالسلا ؟ ینئرقی  یتح  مالـسلا ) هیلع   ) دمحم نب 
تیقب هصاخلا ) هوبنلا  یف  سداسلا - لصفلا   ) ام یفوج  لخدـی  ام  هللا  و  لاقف : .هللا  هجول  رح  تناف  بهذاف  کب ، یناـصوا  دـق  و  هلیلق ،
مهللا : ) لوق یلع  هموادملا  مانملا  یف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا هیور  بابـسا  نم  يولهدلا :) هنیدم  خیرات   ) نع و  اذه ، .ایندـلا  یف 

(. یضرت بحت و  امک  ملس  هلآ و  دمحم و  یلع  لص 

مهللا لوقت : نا  ترما  دـق  و  ینمـصاخت ، يولعلا : هل  لاقف  ایولع ، اموی  ایعیـش - ناک  و  تلق : ءانیعلاوبا - مصاـخ  ءاـبدالا :)  ) یف و  اذـه ،
اـضیا متخلا  درو  و  کـتجاح ) لـس  مث   ) .تنا جرختف  نیرهاـطلا ، نیبـیطلا  لوقا : ینکل  لاـقف : دـمحم ؟ لآ  یلع  دـمحم و  یلع  لـص 
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ادـبیلف هجاح  هللا  یلا  هل  تناـک  نم  مالـسلا :) هیلع   ) قداـصلا نع  یفاـکلا )  ) یفف هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا یلع  هالـصلا  هلاـسمب 
و نیفرطلا ، لبقی  نا  نم  مرکا  یلاعت  هللا  ناف  دمحم ، لآ  دمحم و  یلع  هالصلاب  متخی  مث  هتجاح ، لاسی  مث  هلآ  دمحم و  یلع  هالصلاب 

لب .برقا  لوبقلا  لعجت  رخالا  یف  هدایزلاف  امهنیب ، یفانت  .هنع و ال  بجحت  دمحم ال  لآ  دمحم و  یلع  هالـصلا  تناک  ذا  طسولا  عدی 
حدـقک ینولعجت  ال  لاق : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هنع اضیا : یفاکلا )  ) یفف اضیا ، طسولا  هدایز  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نع  درو 

ال : ) اذـکه هیاهنلا )  ) هاور .هطـسو و  یف  و  هرخآ ، یف  و  ءاعدـلا ، لوا  یف  ینولعجا  .ءاش  اذا  هبرـشیف  هحدـق  المی  بکارلا  ناف  بکارلا ،
.ریغـصلا حدـقلا  میملا : حـتف  نیغلا و  مـضب  رمغلا  لاـق : و  هرخآ .) هطـسوا و  ءاعدـلا و  لوا  یف  یلع  اولـص  .بـکارلا  رمغک  ینوـلعجت 

هقلعی مث  هلاحرت ، رخآ  یلا  هبعق  كرتی  و  هتلحار ، یلع  هداوزا  هلحر و  لمحی  بکارلا  نا  دارا  هصاخلا ) هوبنلا  یف  سداـسلا - لـصفلا  )
هللا ناف   ) .اعبت لعجی  ماهملا و  یف  مدـقی  يذـلا ال  رمغلاـک  هیلع  هالـصلا  اولعجی  نا  مهاـهنف  مهمب ، هدـنع  سیلف  هوـالعلاک ، هلحر  یلع 

یلـص اذا  لاق : هنا  و  مالـسلا ،) هیلع   ) قداصلا نع  هریطن  تفرع  دـق  يرخالا ) عنمی  امهادـحا و  یـضقیف  نیتجاح  لاسی  نا  مرکا  یلاعت 
یبا نبا  لاق  .بجحت و  ال  مالسلا ) هیلع   ) هیلع هالـصلا  تناک  ذا  طسولا ، عدی  نیفرطلا و  لبقی  نا  نم  مرکا  یلاعت  هللا  ناف  اریخا  الوا و 

کلذ یف  هیلع  ناـک  نا  يرخـالا ؟ نود  امهادـحا  یـضقف  نیتجاـح  لئـس  اذا  مـیرکلا  یلع  هضاـضغ  يا  مـالکلل : رکنملاـک  دـیدحلا 
هتیب لخدـی  نا  یندـلا  عدـی  دـق ال  ناسنالاف  هینادـجو ، هیقوذ  روما  هذـه  تلق : .اضیا  هضاضغ  هدـحاولا  هجاحلا  در  یف  هیلعف  هضاضغ 

در نا  و  همعطا ، امم  همعطی  يرـسلا  كاذل  اعبت  یندـلا  لخد  و  همعطالا ، عاونا  هل  قونت  افیرـش و  فاضا  ول  اما  همرکی ، نا  نع  الـضف 
هتجاح ءاضق  بهذـت  هنکمت ، عم  يرخالا  ضقی  مل  هجاح و  یـضق  نم  اما  و  هیف ، هضاضغ  ـال  اـهبحاص  یف  هقاـیل  مدـعل  هیلک  هجاـحلا 

نب میهاربا  ناکف  اهجو ، نوکی  ام  طسبا  هماعط  رضح  اذا  حافسلا )  ) سابعلاوبا ناک  حافـسلا : لاوحا  یف  جورملا )  ) یف .ارده و  یلوالا 
نع ینلغـشت  نا  كاعد  ام  میهاربا  ای  اموی : هل  لاقف  هلاـسی ، مث  هماـعط  رـضحی  یتح  اـهرخا  هجاـح  هلاـسی  نا  دارا  اذا  يدـنکلا  همرخم 

کنا سابعلاوبا : لاق  .لاسا  امل  هصاخلا ) هوبنلا  یف  سداسلا - لصفلا   ) حـجنلا سامتلا  کلذ  یلا  ینوعدـی  لاق : کجئاوحب ؟ یماـعط 
یلاو وـه  هل و  داـصم  یف  فلداـبا  همـالدوبا  یقل  داجتـسملا :)  ) نم ( 144  ) ناونعلا یف  و  اذـه ، .هنطفلا  هذـه  نسحل  ددوسلاـب  قـیقحل 

نالمتل دـمحم و  یبنلا  یلع  نیلـصتل  رفو  وذ  تنا  قارعلا و  يرقب  املاس  کتیار  نئل  تفلح  ینا  دـشنا : و  هسرف ، ناـنعب  ذـخاف  قارعلا ،
تلعج هل : لاق  .الف  مهاردلا  اما  و  ملس ، هیلع و  هللا  یلـصف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحم یبنلا  یلع  هالـصلا  اما  لاقف : يرجح  امهارد 

یف تبـص  و  فلدوبا ، اهفلـستساف  لاق : هلآ .) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نیب  کنیب و  قرفی  نا ال  هلاسا  يذـلاب  امهنیب  قرفت  ـال  كادـف :
.هتلقثا یتح  هرجح 

هینغم

یف هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نا  کش  و ال  هکئالملا ، ءایبنالا و  قوف  ایلعلا  هجردلا  یلا  هعفری  نا  میرکلا  هیبن  یلع  هللا  هالـص  ینعم 
انیلع هلـضفل  رکـشلا  درجم  وه  هللا  دـنع  هلزنملا  وـلعب  هل  اـنئاعد  هیلع و  انتالـص  نم  ضرغلا  و  لـصن ، مل  ما  هیلع  انیلـص  هجردـلا  هذـه 
لـس مث  یبنلا ، یلع  لص  ماـمالا : لوقی  .نیملاـعلا و  نع  ینغ  وه  و  اـمیظعت ، ارکـش و  هللا  دـبعن  اـمک  اـمامت  هرکذ  میظعتل  و  هیادـهلاب ،
یلع نولصی  هتکئالم  هللا و  نا  : ) بازحالا هروس  نم  هیالا 56  یف  اهب  انرما  و  یلاعت : هل  هبوبحم  هیبن  یلع  هالصلا  ناف  هللا ، نم  کتجاح 

نم و  اهبحی ، انرشا - امک  هللا - نال  تاجاحلا ، ءاضقل  هلیسو  ریخ  هالصلا  هذه  و  امیلست .) اوملس  هیلع و  اولص  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای  یبنلا 
.یقبا ریخ و  وه  ام  اهنع  انضوعی  وا  نیح ، دعب  ول  اهواضق و  الا  انتاجاح  هبحل  ینعم  و ال  اهب ، نرتقی  اهعبتی و  ام  بحی  اهلجا 

هدبع
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اعطق هباجم  هلوبقم  یلوالا  کتجاح و  یبنلا و  یلع  هالصلا  ناتجاحلا  نیتجاح : لاسی  نا  نم  … 

يرفعج

مالسالا ضیف 

سپ دـشاب  یتساوخرد  تجاح و  ناحبـس  دـنوادخ  هب  ار  وت  هاگ  ره  تسا : هدومرف  نداتـسرف ) دورد  هب  بیغرت  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
زا تسا  رت  هدنشخب  دنوادخ  اریز  هاوخب  ار  دوخ  تجاح  هاگنآ  نک  زاغآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  دورد  هب  ار  تساوخرد 

ار وت ) تجاح   ) يرگید دزاـس و  اور  ار  ربمغیپ ) رب  دورد  تمحر و  تساوخرد   ) اـهنآ زا  یکی  دوش  هتـساوخ  وا  زا  تجاـح  ود  هکنیا 
.دزاسن اور 

ینامز

.تسا هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دـمحم رب  نداتـسرف  تاولـص  هدرک  شرافـس  نآ  هب  مه  زیزع  يادـخ  هـک  هدیدنـسپ  ياـهراک  زا  یکی 
يادخ هب  برق  ببـس  رما  نیا  يارجا  دـشاب و  یم  شنامدود  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دـمحم يارب  رتالاب  ماقم  تساوخرد  تاولص ،

.رشب تجاح  ندمآرب  يارب  تسا  يا  همدقم  ادخ و  اب  رتشیب  طابترا  يارب  تسا  يا  هلیسو  تسا و  زیزع 

يزاریش دمحم  دیس 

هیلع و هللا  یلص   ) هلوسر یلع  هالصلا  هلئسمب  دباف   ) یلاعت هنم  اهبلط  دیرتف  هجاح ) هناحبس  هللا  یلا  کل  تناک  اذا  : ) مالسلا هیلع  لاق  و 
ناف  ) تاولصلا دعب  کتجاح ) لس  مث  ( ) دمحم لآ  دمحم و  یلع  لص  مهللا   ) کلوقب هلوسر  یلع  یلـصی  نا  هللا  نم  بلطت  يا  هلآ ))
یه و  يرخـالا ) عـنمی  و   ) هالـصا یه  و  امهدـحا ) یـضقیف   ) کـتجاح و  لوـسرلا ، یلع  هالــصلا  نیتجاـح ) لئــسی  نا  نـم  مرکا  هللا 

.امهیضقی نا  دبالف و  هالصلا ، دری  هنا ال  امک  کتجاح ،

يوسوم

هباجتـسم هلوبقم و  نوکتف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا یلع  هالـصلاب  هتلاـسم  هلاـسملا  بحاـص  حـتتفی  نا  مالـسلا  هیلع  رما  حرـشلا :
مهتمارکل و مرکا  میئل  مارکلا  عم  رـشح  اذا  و  راجلا ، مرجب  راجلا  ذـخوی  دـق  و  لیق : امک  اهل و  اعبت  یلوالا و  هریرجب  هیناثلا  باجتـستف 

 … مهتریرجب

یناقلاط

دنک و تلأسم  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  وا  لوسر  رب  دورد  دـنوادخ  زا  تسخن  دـشاب  يزاین  ناحبـس  دـنوادخ  هب  ار  وت  نوچ  »
ار يرگید  دروآرب و  ار  یکی  دـنهاوخب ، وا  زا  زاـین  ود  نوچ  هک  تسا  نیا  زا  رتـمیرک  دـنوادخ  هک  هاوخب  ار  شیوـخ  تجاـح  سپس 

« .دیامرفن تباجا 

مراکم
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 [[ مالسلا هیلع  لاق  و  ]]

ْنَأ ْنِم  ُمَرْکَأ  َهّللا  َّنِإَف  ؛ َکَتَجاَح ْلَس  َُّمث  ، هلآ هیلع و  هللا  یلص  ِِهلوُسَر  یَلَع  ِهَالَّصلا  َِهلَأْسَِمب  ْأَْدباَف  ٌهَجاَح  ، ُهَناَْحبُس ، ِهّللا َیلِإ  ََکل  َْتناَک  اَذِإ 
، ِْنیَتَجاَح َلَأُْسی 

.يَرْخُْألا َعَنْمَی  اَمُهاَدْحِإ َو  َیِضْقَیَف 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

اریز هاوخب  ار  دوخ  تجاح  سپس  نک ، عورش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رب  تاولـص  اب  تسخن  ، یتشاد قح  هاگرد  هب  یتجاح  هاگره 
: هنامیکح راتفگ  دنس  ) .دنک در  ار  يرگید  لوبق و  ار  یکی  ، دنهاوخب وا  زا  تجاح  ود  هک  تسا  نآ  زا  رت  میرک  ، دنوادخ

اب مکحلاررغ  رد  يدـمآ  موحرم  تسا  هدروآ  اـج  نیا  رد  یـضر  دیـس  موـحرم  ار  هچنآ  رداـصم  باـتک  رد  بیطخ  موـحرم  هتفگ  هب 
: دیازفا یم  سپس  .تسا  هتفرگ  يرگید  ياج  زا  دوش  یم  هدافتسا  نآ  زا  هک  هدرک  رکذ  یتوافت 

تباجتسا يارب  هک  میناوخ  یم  يددعتم  تایاور  رد  هدمآ و  هدرتسگ  تروص  هب  هلع  تیب  لها  رابخا  رد  فیرش  تیاور  نیا  نومضم 
(.( ص 266 ج 4 ، هغالبلا ، جهن  رداصم   ) .درک هدافتسا  یلع  دمحم  لآ  دمحم و  رب  دورد  زا  نآ  نایاپ  رد  ای  تسخن  دیاب  اعد 

اعد تباجتسا  هار 

هاگرد هب  یتجاح  هاگره  :» دیامرف یم  ، هدرک هراشا  اعد  تباجا  بابسا  درومرد  یمهم  هتکن  هب  فیرش  مالک  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
نآ زا  رت  میرک  ، دنوادخ اریز  هاوخب  ار  دوخ  تجاح  سپس  ، نک عورـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رب  تاولـص  اب  تسخن  ، یتشاد قح 

َِهلَأْسَِمب ْأَدـْباَف  ٌهَجاَـح  ، ُهَناَْحبُـس ، ِهّللا َیلِإ  َکـَل  َْتناَـک  اَذِإ  ( ؛» دـنک در  ار  يرگید  لوبق و  ار  یکی  ، دـنهاوخب وا  زا  تجاـح  ود  هک  تسا 
( . يَرْخُْألا َعَنْمَی  اَمُهاَدْحِإ َو  َیِضْقَیَف  ، ِْنیَتَجاَح َلَأُْسی  ْنَأ  ْنِم  ُمَرْکَأ  َهّللا  َّنِإَف  َکَتَجاَح ؛ ْلَس  َُّمث  ، هلآ هیلع و  هللا  یلص  ِِهلوُسَر  یَلَع  ِهَالَّصلا 

دریذـپب و ار  یکی  ادـخ  ، دـنکفا ییادـج  تجاـح  ود  نیب  دوـش  یمن  هنوـگچ  هک  نیا  تسخن  : تسا حرطم  مهم  لاؤـس  ود  اـج  نیا  رد 
یمن ادـخ  زا  رتشیب  تجاح  کی  هک  يدراوم  نآ  دـشاب  هتـشاد  تاـفانم  یهلا  تمحر  مرک و  اـب  عوضوم  نیا  رگا  ، دریذـپن ار  يرگید 

؟ دش دهاوخ  هچ  دوش  یمن  هدروآرب  میهاوخ و 

اه نآ  نایم  رد  دنهاوخب  وا  زا  زیچ  دنچ  ای  زیچ  ود  هک  یماگنه  میرک  صخـش  تسا و  میرک  ، دنوادخ هک  تسا  نیا  لاؤس  نیا  خساپ 
هنایماع نخـس  کی  ، ناـحراش زا  یـضعب  هتفگ  هب  هک  تسین  نینچ  تسا و  دـنوادخ  مرک  تیاـهن  هناـشن  نیا  دوش و  یمن  لـئاق  هیزجت 

نخـس باب  زا  مه  مالـسلا  هیلع  ماـما  ،و  درک دـیابن  شهاوخ  ود  ناـیم  رد  ضیعبت  : دـنیوگ یم  تسا  لومعم  مدرم  ناـیم  رد  هک  دـشاب 
.دشاب هدومرف  ار  قوف  مالک  مدرم  زا  هتسد  نیا  راکفا  قباطم  نتفگ 

هک هنوگ  نامه  اعد  تباجا  هتبلا.دـنک  دـییأت  ار  هنایماع  راکفا  هک  تسا  نآ  زا  رتالاو  مالـسلا  هیلع  ماما  ماقم.تسا  یگرزب  هابتـشا  نیا 
ار نآ  رگا  هاگ  دهد و  یم  هدننک  تساوخرد  هب  ار  نآ  نیع  دـنوادخ  هک  تسا  تروص  نیا  هب  هاگ  ، هدـش دراو  يددـعتم  تایاور  رد 
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.داد دهاوخ  وا  هب  يرگید  تروص  هب  ترخآ  ای  ایند  رد  ار  نآ  ضوع  ، دنیبن تحلصم 

رتشیب ای  نآ  لداعم  نآ و  ياج  هب  ار  يزیچ  ای  دهدب  ادخ  ار  هتـساوخ  نآ  نیع  هاوخ  ، دسرن تباجا  هب  هک  تسین  ییاعد  چـیه  عقاو  رد 
.نآ زا 

جهن ناحراش  زا  یـضعب  دـیازفا ؟ یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ماقم  رب  يزیچ  ام  نداتـسرف  تاولـص  اـیآ  هک  تسا  نیا  رگید  لاؤس 
یلاح رد.دش  دـهاوخن  هدوزفا  نآ  رب  يزیچ  تسالاب و  تیاهن  یب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ماقم  هک  دـنراد  نیا  رب  رارـصا  هغالبلا 

تکرب هب  دـنوادخ  نیاربانب  دـبایب  نایاپ  هک  تسین  نینچ  ، تسا تیاهن  یب  هّللا  یلا  برق  تاـماقم  ، تسا یگرزب  هابتـشا  نخـس  نیا  هک 
.دتسرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  كاپ  ناوررب  يا  هزات  تمحر  ام  ياعد 

شدوخ و هاگ  هک  تسا  دنوادخ  نیا  هکلب  میرب  یم  تسه  هچنآ  زا  رتالاب  ار  ترـضح  نآ  ماقم  هک  میتسین  ام  نیا  ، رگید ترابع  هب  و 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  كاپ  ناور  رب  يا  هزات  تمحر  ، حلاص ناگدنب  ياضاقت  هب  هاگ  ناگتـشرف و  ياضاقت  تکرب  هب  هاگ 

.دتسرف یم 

هیلع قداص  ماما  زا  ریبعت  نیا  ، زامن دّهشت  فورعم  تیاور  رد.دراد  دوجو  بلطم  نیا  رب  ینشور  دهاوش  یمالـسا  تایاور  اهاعد و  رد 
: تسا هدش  لقن  مالسلا 

.( ح 1 و 2 باب 3 ، دهشت ، باوبا  ص 989 ، ج 4 ، هعیشلا ، لئاسو  « .) هَتَجَرَد ْعَفرا  ِِهتَّما و  یف  هَتعافَش  ْلَّبقَت  «َو 

: تسا هدمآ  ترابع  نیا  زین  هعمج  زور  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  ياه  هبطخ  زا  یکی  رد 

ص 432) ج 1 ، هیقفلا ، هرضحیال  نم  « .) هَتَجَرَد اهب  ُعَفرَت  ًهیِکاز  ًهیِمان  ًهالص  ِِیبَن  َکّ َِکلوسَر و  َكِدبَع َو  ٍدَّمحم  یلع    ّ ِلَص َّمهّللا  »

هب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  رب  نداتسرف  تاولص  ماقم  رد  هک  میناوخ  یم  هدش  دراو  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما  زا  هک  ییاعد  رد 
: دراد یم  هضرع  دنوادخ  هاگشیپ 

هک اج  نآ  ات  ربب  الاب  ام  دورد  مالس و  اب  ار  وا  ماقم  هیلع ؛ اِنتالَِصب  ُهاّیإ و  ِلَُبت  ُهَغّ نأ  کِملِع  ِقباس  یف  َترَّدق  ِثیَح  یلإ  انِمالَِسب  ُهْعَفْراَف  »
دوخ هغالبلا  جهن  حرـش  رد  يرتشوش  همالع  موحرم  لقن  قباطم  «.) یناسرب ماقم  نآ  هب  ار  وا  هک  يا  هدرک  ردقم  وا  يارب  دوخ  ملع  رد 

ص 335) ج 2 ، هغابصلا ،) جهب  )

دننک یم  لمع  تنس  نآ  هب  هک  یناسک  دادعت  هب  دراذگب  يا  هنسح  تنـس  سکره  ، ددعتم تایاور  قبط  هک  میناد  یم  رگید  ییوس  زا 
.دوش یم  هداد  شاداپ  وا  هب 

هب نیاربانب  تسا  هداد  رارق  تیرـشب  هعماـج  ناـیم  رد  تسا  مالـسا  نییآ  هک  ار  تنـس  نیرت  گرزب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ 
یم وا  هب  ماقم  عیفرت  شاداپ و  رجا و  دنوادخ  دـننک  یم  لمع  شتنـس  هب  دـندنویپ و  یم  وا  نییآ  هب  تمایق  زور  ات  هک  یناسک  دادـعت 

.دهد
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وا تادابع  ، لاس هد  نآ  رد  ایآ  دش  یم  شبیصن  رمع  ، نیا زا  رتشیب  لاس  هد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  مینک  ضرف  ، نیا رب  هفاضا 
؟ دنام یم  یقاب  تشاد  هک  یماقم  نامه  رد  تشادن و  شیارب  ماقم  عیفرت 

زین مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  درادن و  ینایاپ  تیاهن و  دنوادخ  برق  دنک  یم  تباث  هک  میراد  یناوارف  كرادم  هک  نیا  نخـس  هاتوک 
دنتشاد ماقم  عیفرت  نیقی  هب  نآ  نایاپ  ات  تماما  تلاسر و  زاغآ  زا  هک  هنوگ  نامه.دنسرب  يرتالاو  ماقم  برق و  هب  نامز  ره  دنناوت  یم 

.دنبای یم  ماقم  عیفرت  اه  نآ  تنس  هب  لمع  ای  نانمؤم و  تاولص  تمحر و  ياضاقت  هلیسو  هب  زین  تداهش  تلحر و  زا  دعب 

تسا کیدزن  تباجا  هب  دشاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رب  دورد  تاولص و  اهاعد  هقردب  ای  لابقتسا  رد  رگا  کش  نودب  لاح  ره  هب 
تـسخن تساوـخ  یم  ادـخ  زا  ار  يزیچ  هک  یماـگنه  مینیب  یم  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما  ياـهاعد  زا  يرایـسب  رد  لـیلد  نیمه  هـب  و 

.داتسرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  رب  دورد  تاولص و 

رب دورد  تاولـص و  مالـسلا  هیلع  ماما  تسخن  اعد  نیا  زا  يزارف  ره  رد  هک  تسا  نایامن  ًالماک  قالخالا  مراکم  ياعد  رد  بلطم  نیا 
.دیامن یم  لاعتم  دنوادخ  زا  يا  هزات  ياضاقت  دعب  دتسرف و  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

تـسا هدرک  لقن  « ...هلآ هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  یلع  هالـصلا  » باب رد  یفاک  مود  دـلج  رد  ینیلک  موحرم  هک  یتایاور  اب  ار  نخـس  نیا 
: میهد یم  نایاپ 

: تسا هدمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  یثیدح  رد 

هک ینامز  ات  دـسر ) یمن  تباـجا  هب  و   ) تسا بوجحم  اـعد  هتـسویپ  ِیتَیب ؛ ِلـْهَأ  یَلَع  یَلَع َو  یَّلَـصی  یَّتَح  ًاـبوُجْحَم  ُءاَعُّدـلا  ُلاَزی  اـَل  »
.( ح 1 ص 491 ، ج 2 ، یفاک ، «.) دوش هداتسرف  دّمحم  لآ  دّمحم و  رب  تاولص 

: دومرف هک  میناوخ  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  يرگید  ثیدح  رد 

ص ،ج2 - یفاک «.) دیهد رارق  اعد  رخآ  رد  اعد و  طسو  رد  اعد و  يادتبا  رد  ارم  ِهِطَـسَو ؛ ِیف  ِهِرِخآ َو  ِیف  ِءاَعُّدـلا َو  ِلَّوَأ  ِیف  ِینُولَعْجا  »
.( ح 5 ، 492

: تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ، يرگید ثیدح  رد 

ٍدَّمَُحم ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِهالَّصلِاب  ُِمتْخی  َُّمث  ُهَتَجاَح  ُلَأْسی  َُّمث  ِِهلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِهالَّصلِاب  ْأَْدبْیلَف  ٌهَجاَح  َّلَج  َّزَع َو  ِهَّللا  َیلِإ  َُهل  َْتناَک  ْنَم  »
هک یـسک  ُْهنَع ؛ ُبَجُْحت  ٍدَّمَُحم ال  ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ُهالَّصلا  َِتناَک  اَذِإ  َطَسَْولا  َعَدـی  ِنیَفَرَّطلا َو  َلَبْقی  ْنَأ  ْنِم  ُمَرْکَأ  َّلَج  َّزَع َو  َهَّللا  َّنِإَـف 
رب تاولـص  اب  ار  نآ  سپـس  دهاوخب  ار  دوخ  تجاح  دعب  دتـسرفب  شلآ  دّمحم و  رب  تاولـص  تسخن  دراد  ادخ  هاگـشیپ  رد  یتجاح 

عقاو ود  نآ  طسو  رد  هچنآ  دریذـپب و  ار  فرط  ود  هک  تسا  نآ  زا  رت  یمارگ  لاعتم  دـنوادخ  اریز  دـهد  ناـیاپ  دّـمحم  لآ  دّـمحم و 
.دریذپن ار  تسا  هدش 

ص ج2 - ،- یفاک «.) دوب دهاوخن  دـنوادخ  زا  بوجحم  نیقی ) هب   ) دوش هداتـسرف  دّـمحم  لآ  دّـمحم و  رب  تاولـص  هک  یماگنه  نوچ 
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.( ح 16 ، 494

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abi Talib said : “ If you have some need which Allāh, the Glorified One,
can fulfill for you, begin by seeking Allāh's blessing on His Messenger, may Allāh bless
him and his descendants, then ask your need, because Allāh is too generous to accept
one (seeking His blessing on His Messenger) of the two requests made to Him while

." denying the other

يریگرد لادج و  زا  زیهرپ  ترورض  : 362 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

َءاَرِملا ِعَدَیلَف  ِهِضرِِعب  ّنَض  نَم  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

 . دزیهرپب لادج  زا  تسا  كانمیب  دوخ  يوربآ  زا  هک  سک  ره  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و  یقالخا ) یعامتجا ، )

يدیهش

.دزیهرپب لادج  زا  دزیرب ، شیوربآ  دهاوخن  هک  نآ 

یلیبدرا

دنک كرت  هک  دیاب  سپ  نایوگدب  زا  دسرت  دوخ و  سومانب  دنک  لخب  هک  ره  دومرف  و 

یتیآ

.دنک اهر  ار  شکاشک  ییوج و  هزیتس  دیاب  دهاوخ ، ار  دوخ  يوربآ  هک  ره  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا
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 . دیامن اهر  ار  زیمآ  تجاجل  ياهوگتفگ  دیاب  دهاوخ  ار  دوخ  يوربآ  هک  یسک  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

.سانلا عم  هموصخلا  لادجلا و  هارامملا و  كرتیلف  يا  ءارملا  عدیلف  اهبحا  هسفن و  لخب  نم  يا  هضرعب  نض  نم  و 

يردیک

مثیم نبا 

زیتس هک  تسا  تهج  نادب  بلطم  نیا  و  دنک .) كرت  ار  نارگید  اب  زیتس  دیاب  درادب ، ظوفحم  ار  شیوخ  يوربآ  دـهاوخ  یم  هک  ره  )
.تسا ییوگدب  مانشد و  هزیگنا ي  زیتس و  فرط  هب  تبسن  مشخ  هوق ي  کیرحت  ثعاب 

دیدحلا یبا 

 . َءاَرِْملا ِعَدَْیلَف  ِهِضْرِِعب  َّنَض  ْنَم  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

.قحلا هب  دصقی  لصتملا ال  لادجلا  ءارملا  دح  هیافک و  هیف  ام  ءارملا  یف  لوقلا  نم  مدقت  دق 

.هیرامأ هیراشأ و ال  ینأل ال  لاق  یلق  نع  کل  اخأ  قرافت  کل ال  ام  نارهم  نب  نومیمل  لیق  و 

.لطابلا هرصن  یلع  لادجلا  یف  رارصإلا  ءارملاب و  الإ  .د )  نم  یلاعت ( ]  ] هللا مهاده  ذإ  دعب  موق  لض  ام  لاقی  ناک  و 

هتراسخ تمت  دقف  هسفنب  ابجعم  ایرامم  اجوجل  لجرلا  متیأر  اذإ  يروثلا  نایفس  لاق  و 

یناشاک

دهاوخب ار  نآ  تشاد و  تسود  ار  شیوخ  يوربآ  ینعی  دزرو  لخب  دوخ  يوربآ  هب  هک  یسک  هضرعب ) نض  نم  مالسلا : هیلع  لاق  (و 
نایوج بیع  اب  اصوصخ  ار  ندرک  تموصخ  دنک  كرت  هک  دیاب  سپ  ءارملا ) عدیلف  )

یلمآ

ینیوزق

ندیشوک ینعی  ار  ءارم  دنک  كرت  دیاب  دبای  یمن  تصخر  شیوخ  زا  نآ  داسف  اب  شیوخ و  ضرع  هب  دنک  یم  تنـض  هک  ره  دومرف :
راـمت ـال   ) تسا لوقنم  ساـبع  نبا  زا  دـنک  راد  هنیک  ار  اـهلد  دربـب و  مدرم  يوربآ  ءارم  لادـج و  يرآ  .ار  يزیچ  رد  ندومن  جاـجل  و 

( کیلقی میلحلا  کیذوی و  هیفسلا  ناف  امیلح  اهیفس و ال 
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یجیهال

دوخ سومان  ضرع و  هب  دیزرو  لخب  هک  یسک  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .ءارملا » عدیلف  هضرعب ، نض  نم  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
.ار عازن  لادج و  دراذگاو  دیاب  هنیآ  ره  سپ  دوش ، عیاض  هک  دهاوخن  و 

ییوخ

يرتشوش

یشخ و  هقلخ ، نسح  نم  ءاش : باب  يا  نم  هنجلا  لخد  نهب  یلاعت  هللا  یقل  نم  ثالث  هلآ :) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا نع  یفاکلا )  ) یف
.هبـضغا نا  اـما  هبذـکا و  نا  اـماف  یخا  يراـما  ـال  یلیل : یبا  نبا  نع  .اـقحم و  ناـک  نا  ءارملا و  كرت  و  رـضحملا ، بیغملا و  یف  هللا 

هیلع  ) یبـنلل لـیئربج  لاـق  مالـسلا :) هیلع   ) قداـصلا نع  یفاـکلا :)  ) یف لوقا : هرـشاعملا ) بادآ  یف  نوعبرـالا - سماـخلا و  لـصفلا  )
یلع بولقلا  ناـضرمی  اـمهناف  هموصخلا ، ءارملا و  مکاـیا و  مالـسلا :) هیلع   ) نینموملاریما نع  .لاـجرلا و  هاـحالم  كاـیا و  مالـسلا :)

نم ءاش : باب  يا  نم  هنجلا  لخد  نهب  یلاعت  هللا  یقل  نم  ثالث  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نع  .قاـفنلا و  اـهیلع  تبنی  ناوخـالا و 
ال دـسالا ) كایا  (: ) هیوبیـس باتک   ) یف و  اذـه ، .اـقحم  ناـک  نا  ءارملا و  كرت  و  رـضحملا ، بیغملا و  یف  هللا  یـشخ  و  هقلخ ، نسح 

بلاج رشلل  ءاعد و  رشلا  یلا  هناف  ءارملا  كایا  كایا  هلوقل : رعشلا  یف  هزاوج  قاحسا  یبا  نبا  نع  .امهنیب و  وا  نودب و  زوجی 

هینغم

بجوی هیف  یـش ء  يا ال  ضرعلا  یقن  وه  لاقی : هسفن ، نم  ناـسنالا  هنوصی  اـم  ءارلا - نوکـس  نیعلا و  رـسکب  ضرعلا - و  لـخب ، نض :
، هریـسلا هعمـسلا و  نسح  یلع  اصیرح  تنک  نا  سانلا  مصاخت  ال  حضاو : ینعملا  و  هاحالملا ، هموصخلا و  انه  ءارملاب  دارملا  و  مذـلا ،

همکحلا 3 و 297. یف  هموصخلا  نع  مالکلا  مدقت  .بویعلا و  رهظت  هموصخلا  ناف 

هدبع

نعطلا نع  ضرعلل  نوص  هکرت  یف  قح و  ریغ  یف  لادجلا  ءارملا  لخب و  نض  ءارملا : عدیلف  هضرعب  … 

يرفعج

مالسالا ضیف 

رد  ) یگزیتس دـیاب  دـشاب ) تسود  وربآ   ) دزرو لـخب  شیوخ  يوربآ  هب  هک  ره  تسا : هدومرف  یگزیتـس ) هراـبرد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
(. دیامن راد  هنیک  وا  هب  ار  اهلد  هدرب  ار  صخش  يوربآ  نایوج  بیع  اب  اصوصخ  یگزیتس  اریز   ) دنک اهر  ار  يرگید ) اب  يزیچ 

ینامز

دوخ فرح  زا  دشابن  رـضاح  دنک و  یگداتـسیا  دـشاب  قحان  دـنچ  ره  دوخ  فرح  يور  ناسنا  هک  تسا  نیا  ءارم  تجاجل و  لادـج ،
ناسنا زا  نمـشد  تسود و  هک  تسا  نیا  هیحور  نیا  هجیتن  .دـنز  یم  یمادـقا  ره  هب  تسد  دوخ  ياعدـم  تابثا  يارب  درادرب و  تسد 
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تجاجل و دیاب  دنراد  دوخ  يوربآ  هب  هقالع  هک  یناسک  دیامرف  یم  مالسلا ) هیلع   ) یلع اذل  .دور  یم  ناسنا  يوربآ  دنوش و  یم  رازیب 
دروم رد  هن  اما  هدش  لخب  زا  تمذم  دـنچ  ره  وربآ و  هب  قافنا  هن  اما  هدـش  قافنا  هب  شرافـس  هچ  رگا  دـنراذگب  رانک  ار  یئوج  هزیتس 

.دیزرو لخب  دیاب  دوش  یم  هک  اجنآ  ات  وربآ  ظفح  رد  هکلب  وربآ 

يزاریش دمحم  دیس 

لادجلا كربی  يا  ءارملا ) عدیلف   ) هبـشا ام  هلها و  هسفن و  نم  ناسنالا  مهی  ام  وه  و  هضرعب )  ) لخب يا  نض ) نم  : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
.هبیغ یف  وا  هروضح  یف  ناسنالا ، ضرع  لانیف  فرطلا ، بضغ  بجوی  لادجلا  اذا 

يوسوم

بابسلا هکحامملا و  یلا  يدوی  وه  قحلا و  قاقحا  دصقب  لدجلا ال  وه  ءارملا  حرشلا : .قح  ریغ  یف  لادجلا  ءارملا : .لخب  نض : هغللا :
.ریذاحملا کلت  لثم  یف  عقی  نا  عفرتی  کلذل و  ضرعتی  نا  هضرعب  لخبی  میرکلا  مئاتشلا و  و 

یناقلاط

« .دنک اهر  ار  زیتس  دراد ، هگن  ار  شیوخ  يوربآ  دهاوخ  یم  سک  ره  »

: تسا هتفگ  يروث  نایفـس  .دریگن  تروص  قح  دصق  هب  هک  تسا  هتـسویپ  لادـج  زیتس  دـش و  هتفگ  هزیتس  هرابرد  نخـس  نیا  زا  شیپ 
.تسا هدیسر  لامک  دح  هب  وا  نایز  دیدید ، هتفیش  دوخ  هب  رگ و  هزیتس  زابجل و  ار  يدرم  هاگره 

مراکم

 [[ مالسلا هیلع  لاق  و  ]]

.َءاَرِْملا ِعَدَْیلَف  ِهِضْرِِعب  َّنَض  ْنَم 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

زیمآ تجاجل  ياه  ثحب  دیاب  تسا  دنم  هقالع  دوخ  يوربآ  هب  هک  یسک 

: هنامیکح راتفگ  دنس  .دنک ( اهر  مدرم  اب  ار 

هنافـسأتم هک  يزیچ  نامه  تسا  هداد  هلاوح  شباـتک  رخآ  هب  ار  زیمآ  تمکح  مـالک  نیا  داتـسا  رکذ  زاـب  رداـصم  رد  بیطخ  موحرم 
هدمآ ترابع  نیمه  اب  یناولح  مان  هب  تنـس  لها  دنمـشناد  هتـشون  رطاخلا  هیبنت  رظانلا و  ههزن  باتک  رد  یلو  .دشن  نآ  ماجنا  هب  قفوم 

( تسا

وربآ ظفح  يارب 
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هب هک  یسک  :» دیامرف یم  ، هدرک هراشا  یعامتجا  یگدنز  رد  یـسانشناور  هتکن  کی  هب  دوخ  هنامیکح  مالک  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
( . َءاَرِْملا ِعَدَْیلَف  ِهِضْرِِعب  َّنَض  ْنَم  ( ؛» دیوگ كرت  نارگید  اب  ار  زیمآ  تجاجل  ياه  ثحب  دیاب  تسا  دنم  هقالع  دوخ  يوربآ 

یتح ای  لخب و  هنوگره  هب  سپـس  تساهب و  نارگ  سیفن و  ءایـشا  هرابرد  لخب  يانعم  هب  لصا  رد  هّنم ) نزو  رب  «) هّنِـض » هدام زا  ّنض » »
.تسا هدش  قالطا  يراک  ماجنا  ربارب  رد  يراد  نتشیوخ 

دوخ باتک  رد  يدـجبا  گنهرف  هدنـسیون  هک  تسا  يزیچ  تسا  هدـمآ  تغل  بتک  رد  « ضرِع » موهفم هراـبرد  هک  يزیچ  نیرت  عماـج 
دنناـم ، دــنک یم  راـختفا  دــلاب و  یم  نادــب  ناـسنا  هـک  تـسا  یگرزب  تلاـصا و  زا  يزیچ  نآ  ياـنعم  هـب  ضرِع  : دــیوگ یم  ، هدروآ

.هدیدنسپ قالخا  مادنا و  يوب  ، نادنزرف ناوریپ و  رد  ای  ناکاین  ناردپ و  یگرزب  فرش و  ، دسج ، سفن ، تیثیح ، وربآ

،و دـشابن قـح  دـنچ  ره  تسا  فـیرح  رب  يزوریپ  روـظنم  هـب  تموـصخ  اـب  مأوـت  زیمآ و  تجاـجل  ياـهوگتفگ  ياـنعم  هـب  « ءاِرم » هژاو
.دوش یم  قح  نخس  شریذپ  زا  عنام  هک  تسا  ییوج  يرترب  تجاجل و  بصعت و  نآ  همشچرس 

هچنآ شیوخ و  سفن  تسادق  تلاصا و  تیـصخش ، ، وربآ دهاوخ  یم  سک  ره  : دوش یم  نیا  مالـسلا  هیلع  ماما  مالک  موهفم  ، نیاربانب
ار اه  نیهوت  عاونا  هاگ  دنتفا و  یم  تجاجل  رس  رب  دارفا  ، ءارم ماگنه  هب  اریز.دراذگب  رانک  ار  ءاِرم  دیاب  دنک  ظفح  ار  تسوا  هب  طوبرم 

هرابرد هاگ  شدوخ و  هرابرد  هاـگ  ، دـننک یم  تمرح  کـته  دنرامـش و  یمرب  ار  وا  یناـهنپ  بویع  دـنراد و  یم  اور  لـباقم  فرط  هب 
اب اه  نآ  ثحب  هک  نیمه  دیاب  دنشاب  یم  دوخ  تیصخش  وربآ و  هب  دنم  هقالع  هک  يدارفا  نیاربانب.دنتـسه  وا  هقالع  دروم  هک  یناسک 

.دنزاس اهر  ار  وا  دننک و  عطق  ار  مالک  دیسر  ءارم  هلحرم  هب  لباقم  فرط 

زین کش  يارب  نآ  لباقم  رد  دنک و  یم  حیرشت  هیاپ  راهچ  ساسا  رب  ار  نامیا  تقیقح  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  تمکح 31  رد 
: دیامرف یم  نآ  نایب  رد  دشاب و  یم  لادج  ءارم و  لّوا ، نوتس.تسا  لئاق  نوتس  راهچ 

ماگ نیقی  ییانشور  هب  کش  یکیرات  زا  زگره  دهد  رارق  شیوخ  تداع  ار  ءاِرم  هک  سکنآ  ُهلَیل ؛ ِْحبْـصی  َْمل  ًانَدیَد  َءاَرِْملا  َلَعَج  ْنَمَف  »
هاوخ دنبای  هبلغ  دوخ  فیرح  رب  هک  دنرکف  نیا  رد  ًامئاد  دنتـسه  لادج  ءاِرم و  لها  هک  يدارفا  اریز  تسا  نینچ  نیقی  هب  »و  دـهن یمن 

یم هدـیدان  ار  بیقر  لیلد  نیرت  مکحم  دنرامـش و  یم  تجح  دوخ  يارب  ار  هلدا  نیرت  فیعـض  لیلد  نیمه  هب  لطاب و  اـی  دـشاب  قح 
یمن رهاظ  زگره  اه  نآ  یگدنز  رد  نیقی  ِنشور  ناهاگحبـص  دـننک و  یم  ریـس  یکیرات  ههاریب و  رد  ًامئاد  بیترت  نیا  هب  دـنراگنا و 

.دوش

: دیامرف یم  هدرک  لقن  ترضح  نآ  زا  یفاک  رد  ینیلک  موحرم  هک  يرگید  مالک  رد  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  ماما  لیلد  نیمه  هب 

ار لد  هک  دـیزیهرپب  تموصخ  ءاِرم و  زا  ُقاَفِّنلا ؛ اَمِهیَلَع  ُُتْبنی  ِناَوْخِْإلا َو  یَلَع  َبُولُْقلا  ِناَـضِرْمی  اَـمُهَّنِإَف  َهَموُصُْخلا  َءاَرِْملا َو  ْمُکاـیِإ َو  »
.( ح 1 ص 300 ، ج 2 ، یفاک ، «.) دیور یم  نآ  زا  قافن  دزاس و  یم  رامیب  ینید  ناردارب  ربارب  رد 

: دیامرف یم  هدرک  لقن  لوقعلا  فحت  رد  ار  نآ  ینارح  هبعش  نبا  هک  یتیاور  رد  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما 

ار دارفا  هک  نکم  حازم  دایز )  ) درب و یم  نیب  زا  ار  وت  تیـصخش  هک  نکن  ءارم  َکیَلَع ؛ َأَرَتْجیَف  ْحِزاَُمت  َال  َكُؤاََهب َو  َبَهْذـیَف  ِراَُمت  اـَل  »
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ص 486) لوقعلا ، فحت  («.) درک دنهاوخن  ار  وت  مارتحا  تیاعر  و   ) دزاس یم  روسج  وت  ربارب  رد 

: میناوخ یم  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  ییانعم  رپ  ثیدح  رد  مکحلا  ررغ  رد 

صخـش : دـینکن ءارم  لدـج و  اب  مأوت  ثحب  هورگ  شـش  اب  ِّیبصلا ؛ ُهأرملا و  ّيِذَـبلا و  ُِّینّدـلا و  ُسیئرلا و  ُهیقفلا و  : نوراـُمی ـال  ٌهَّتِـس  »
رد دـش و  دـیهاوخ  ناوتان  سیئر  هیقف و  ربارب  رد  اریز   ) كدوک و  نادان )  ) نز ، نابز دـب  درف  ، تسپ صخـش  ، تیعمج سیئر  ، دنمـشناد

.( ح 11047 مکحلاررغ ، («.) دور یم  امش  يوربآ  رگید  هورگ  راهچ  ربارب 

لیاسو ، راونالا راحب  رد  دـنناوت  یم  نادـنم  هقالع  هک  تسا  هدـش  لقن  مالـسا  ناـیاوشیپ  زا  یناوارف  رایـسب  تاـیاور  ءارم  شهوکن  رد 
.دننک هعلاطم  ار  نآ  ، ءارم ثحب  رد  همکحلا  نازیم  لامعلا و  زنک  ، هعیشلا

: میهد یم  نایاپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  يرگید  ثیدح  اب  ار  نخس  نیا 

ینامز رگم  دناسر  یمن  لامک  هب  ار  نامیا  تقیقح  سک  چـیه  ًاّقُِحم ؛ َناَک  ْنِإ  َءاَرِْملا َو  َعَدـی  یَّتَح  ِناَمیِْإلا  َهَقیِقَح  ٌدـْبَع  ُلِمْکَتْـسی  «ال 
ح 53) ج 2 ص 138 ، راونالاراحب ، «.) دشاب وا  اب  قح  دنچره  دیوگ  كرت  ار  لادج  ءارم و  هک 

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said: “Whoever is jealous of his esteem should abstain from
.” quarreling

يدرخ یب  هناشن  : 363 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ِهَصرُفلا َدَعب  ُهاَنَألا  ِناَکمِإلا َو  َلبَق  ُهَلَجاَعُملا  ِقرُخلا  َنِم  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

 . تسا يدرخ  یب  زا  تصرف  ندروآ  تسد  هب  زا  سپ  یتسس  و  راک ، رب  ییاناوت  زا  شیپ  باتش  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و  یقالخا ) )

يدیهش
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.ندیزرو گنرد  نتشاد  تصرف  زا  سپ  و  ندیباتش ، ندوب  اناوت  زا  شیپ  تسا  یهلبا  زا 

یلیبدرا

نتفای تصرف  زا  دعب  ندرک  یتسس  ناکما و  زا  شیپ  اهراک  رد  ندومن  لیجعت  تستقامح  یهاریب و  زا  دومرف  و 

یتیآ

ارف زا  سپ  ندرک ، گـنرد  نآ و  ناـکما  ندـمآ  دـیدپ  زا  شیپ  يراـک  رد  ندومن  باتـش  تسا  تقاـمح  زا  مالـسلا :) هیلع   ) دومرف و 
.تصرف ندیسر 

نایراصنا

 . تسا تقامح  زا  تصرف  زا  دعب  ندومن  يدنک  و  ناکما ، زا  شیپ  ندیزرو  باتش  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

.نوکسلا هانالا : .قفرلا و  دض  لصالا  یف  قمحلا و  هلبلا و  قرخلا :

يردیک

.نوکسلا هانالا : .قفرلا و  دض  لصالا  یف  قمحلا و  هلبلا و  قرخلا :

مثیم نبا 

تقو ندیـسر  ارف  زا  سپ  ندوـمن  یتسـس  نینچمه ، و  ییاـناوت ، زا  شیپ  يراـک  هب  هلجع  تـسا  یناداـن  زا  ، ) یناداـن تقاـمح ، قرخ :
و تسا ، نآ  نتسج  رد  طارفا  نکمم ، تقو  ندیسر  ارف  زا  شیپ  نآ  تمس  هب  نتفاتش  یتجاح و  هب  ندیسر  يارب  یگدزباتش  بسانم .)
تسا و هداد  ماجنا  عقوم  یب  ار  راک  زین  اهنآ  بحاص  تسا و  هدـیهوکن  ود  ره  نیا  تسا و  طـیرفت  نکمم  تقو  رد  زین  نآ  رد  یتسس 

تصرف نکمم و  تقو  رد  راک  ماجنا  ینعی  يور  هنایم  نامه  تسرد  هار  .تسا و  يریبدت  مک  لقع و  رد  یتساک  نشور و  ینادان  نیا 
.دشاب یم  بسانم 

دیدحلا یبا 

 . ِهَصْرُْفلا َدَْعب  ُهاَنَْألا  ِناَْکمِْإلا َو  َْلبَق  ُهَلَجاَعُْملا  ِقْرُْخلا  َنِم  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

.نیینعملا نیذه  یف  لوقلا  مدقت  دق 
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.قرخ نکمتلا  لبق  هلجعلا  زجع و  توفت  یتح  هصرفلا  لامهإ  زتعملا  نبا  مالک  نم  و 

قمحلا و یلع  لیلد  نیتلاحلا  اتلک  لقعلا و  هلق  قمحلا و  قرخلا  نأل  حیحـص  وه  اـقرخ و  نیتلاـحلا  اـتلک  نینمؤملا ع  ریمأ  لـعج  دـق  و 
صقنلا

یناشاک

لیجعت ناـکمالا ) لـبق  هلجاـعملا   ) راـگزور روما  رد  ندومن  فـسعت  تسا و  تقاـمح  یهاریب و  زا  قرخلا ) نم  مالـسلا : هیلع  لاـق  (و 
طارفا فرط  لوا  هک  اریز  ندرک  تصرف  زا  دـعب  ندرک  یتسـس  و  هصرفلا ) دـعب  هانالا  و   ) رادـتقا ناکما و  زا  شیپ  اـهراک  رد  ندومن 

دنمومذم ود  ره  نیا  طیرفت و  فرط  یناث  تسا و 

یلمآ

ینیوزق

تصرف و زا  دعب  يراک  رد  ندومن  یتسس  نآ و  ندش  رـسیم  ینعی  .ناکما  زا  شیپ  يراکب  نتفاتـش  دوب  تقامح  تهافـس و  زا  دومرف 
.نآ تقو  ندیسر 

یجیهال

، تسا قمح  لهج و  زا  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .هصرفلا » دعب  هانالا  ناکمالا و  لبق  هلجاعملا  قرخلا : نم  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
.تصرف نتسج  زا  دعب  نتخادنا  ریخات  ییاناوت و  زا  شیپ  تافاکم  رب  ندرک  لیجعت 

ییوخ

وا همزالی  امب  ریـسفت  هناک  و  لقعلا ، هلق  قمحلاب و  رـسفی  دق  و  حاحـص - ءایحلا - وا  فوخلا  نم  شهدـلا  کیرحتلاب : قرخلا ) : ) هغللا
یف حماستلا  هانالا و  نا  امک  مرصحلا  لصف  یف  بنعلا  عقوتی  نمک  ههافـس  هنا  وا  لبق  یـش ء  یلا  عارـسالا  هلجعلا و  ینعملا : .همزلتـسی 
لقع ناصقن  وه  و  هعـضوم ، ریغ  یف  یـشلا ء  عضا  امهباص و  نامومذـم و  امهف  ههافـس ، ناکمالا  ققحت  هصرفلا و  حونـس  دـعی  لمعلا 

.تسیدرخ مک  زا  تصرف ، زا  سپ  نآ  نداد  تسد  زا  دننام  ناکما ، زا  شیپ  يزیچ  رد  باتش  همجرتلا : .هرادالا  ریبدتلا و 

لمع ماگنهب  تسد  زا  هدم  تصرف  شتقو *** دشابن  هک  يراکب  باتشم 

يرتشوش

حبقا یلاعت  هللا  قلخ  نم  یـش ء  ناک  ام  يری  اقلخ  قرخلا  ناک  ول  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نع  یفاکلا )  ) یفف قرخلا )  ) لصا اما 
نا اونمآ  نیذـلا  اهیا  ای  : ) یلاـعت لاـقف  هلجاـعملا  اـما  .ناـمیالا و  هنع  بجح  قرخلا  هل  مسق  نم  مالـسلا :) هیلع   ) رفعج یبا  نع  .هنم و 

رظننـس نامیلـس … ( : نع  ایکاح  یلاعت  لاق  و  نیمداـن ) متلعف  اـم  یلع  اوحبـصتف  هلاـهجب  اـموق  اوبیـصت  نا  اونیبتف  اـبنب  قساـف  مکءاـج 
ثلاثلا و لصفلا   ) یتایآ مکیراس  لجع  نم  ناسنالا  قلخ  : ) لاق و  الوجع ،) ناسنالا  ناک  و  : ) لاـق و  نیبذاـکلا ) نم  تنک  ما  تقدـصا 
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ال ءانیعلا : یبال  لیق  .باحـسلا و  رم  رمت  هصرفلا  اولاقف : هصرفلا  دـعب  هانالا  اما  و  نولجعتـست ،) الف  قـالخالا ) مراـکم  یف  نوعبرـالا -
تافالا لاقی : یـضرتل ،) بر  کیلا  تلجع  و  : ) یلاعت هللا  میلک  لاق  امل  ناطیـشلا  نم  تناک  ول  لاقف : .ناطیـشلا  نم  هلجعلا  ناف  لجعت 

اهیلع تبهذ  اهبالط  تاف  تتاف و  اذا  یتح  تاومب  هلدـغ  سیل  دـغل و  تنکما  دـق  هصرف  عیـضم  نم  مک  رعاش : لاق  و  تاریخاـتلا ، یف 
نم كایا  اهباب و  نم  كودع  كاتا  اعرسم  اهباب  جلت  مل  ناف  اهب  الا  کلعف  دبت  الف  ادعلا  یف  تنکما  هصرف  نا  و  اضیا : تارسح  هسفن 
امک قرخلا  نم  امه  نامومذم و  امهالک  ناکمالا  دعب  یناتلا  و  ناکمالا ، لبق  هلجعلا  هلمجلاب : اهب و  ینا  يرخا و  لیمات  اهدعب و  مدـن 
دق یماطقلا : لاق  .داک و  وا  اـطخا  لـجعت  نم  و  داـک ، وا  باـصا  یناـت  نم  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاـق  و  مالـسلا ،) هیلع   ) لاـق

اولجع ول  مزحلا  ناک  یناتلا و  نم  مهحجن  ضعب  اموق  تاف  امبر  للزلا و  لجعتسملا  نم  نوکی  دق  هتجاح و  ضعب  یناتملا  كردی 

هینغم

حنـست نیح  یناوت  وا  ناوـالا ، لـبق  اـهلجعت  نمف  .اـهتاقواب  هنوـهرم  رومـالا  ینعملا : و  قـمحلا ، ءارلا - نوکـس  ءاـخلا و  مضب  قرخلا -
نا بعـصلا  نمف  تبهذ  اذا  و  رمت ، نیح  هصرفلا  زهتنی  فیک  فرعی  يذلا  وه  حجانلا  ناسنالا  ریبخ : میکح  لاق  .قمحا و  وهف  هصرفلا 

.دوعت

هدبع

نا ال مکحلا  نم  کبولطم و  نم  کنکمی  ام  هصرفلا  یناتلا و  هانالا  قفرلا و  دـض  قمحلا و  مضلاـب  قرخلا  هضرفلا : دـعب  هاـنالا  و  … 
لهمت الف  تنکمت  اذا  نکمتت و  یتح  لجعتت 

يرفعج

مالسالا ضیف 

یئاناوت زا  شیپ  يراک ) هب   ) ندومن باتش  تسا  یمهفن  تقامح و  زا  تسا : هدومرف  یتسس ) باتش و  شهوکن  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
يرود ود  ره  زا  دـنمدرخ  طـیرفت و  یتسـس  تـسا و  طارفا  باتـش  اریز   ) بساـنم تـقو  ندیـسر  زا  سپ  ندوـمن  یتســس  و  نآ ) رب  )

(. دنیزگ

ینامز

هجیتن طئارش  ندش  هدامآ  زا  لبق  درک  مادقا  رتدوز  هچ  ره  دیاب  دش  ماجنا  طئارش  یتقو  تسا  ماجنا  طئارش  یسررب  هب  زاین  یمادقا  ره 
هجیتن دـننامه  هک  تسا  طئارـش  تصرف و  نداد  تسد  زا  بجوم  ندرک  یلامها  طئارـش  ندـش  هدامآ  ماگنه  هب  تسا و  لاحم  يریگ 

.تسا رت  تسپ  دیجم  نآرق  رظن  زا  مه  ناویح  زا  قمحا  تسا و  هناقمحا  يراک  طئارش ، ندش  هدامآ  زا  لبق  نتساوخ 

يزاریش دمحم  دیس 

هنم نکمتی  نا  لبق  یـشلاب ء  ناسنالا  لجعتی  نا  يا  ناکمالا ) لبق  هلجاعملا   ) قفرلا دض  قمحلا ، يا  قرخلا ) نم  : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
.یناتی و  لمعی ، الف  نکمتی  ناب  هصرفلا ) دعب   ) یناتلا يا  هانالا ) (و 
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يوسوم

دق قفرلا و  مدع  قمحلا و  هانعم  قرخلا : حرـشلا : .یناتلا  هانالا : .هردـقلا  نکمتلا و  ناکمالا : .لقعلا  هلق  قمحلا و  مضلاب  قرخلا : هغللا :
اهعاقیا رومالا و  موزلب  رما  وه  هنم و  هصرفلا  ناکما  دـعب  هئانتجا  ریخات  دـح  یلع  اقرخ  هناکما  هناوا و  لبق  ارما  لجاع  نم  مامالا  لعج 

.میدقت وا  ریخات  نود  اهعقاوم  یف 

یناقلاط

« .تسا تقامح  زا  تصرف  ندمآ  تسد  هب  زا  سپ  ندیزرو  گنرد  ناکما و  زا  شیب  ندرک  باتش  »

مراکم

 [[ مالسلا هیلع  لاق  و  ]]

.ِهَصْرُْفلا َدَْعب  ُهاَنَْألا  ،َو  ِناَْکمِْإلا َْلبَق  ُهَلَجاَعُْملا  ِقْرُْخلا  َنِم 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

) .تسا ینادان  تقامح و  زا  ، تصرف زا  سپ  ندرک  یتسـس  تاناکما و  نداد  تسد  زا  ،و  تاـناکما ندـش  مهارف  زا  شیپ  ندرک  هلجع 
: هنامیکح راتفگ  دنس 

.تسا هدروآ  دوخ  لاثمالا  عمجم  باتک  رد  يرصتخم  توافت  اب  ار  نآ  ینادیم  فورعم  بیدا  دنمـشناد و  دیوگ : یم  بیطخ  موحرم 
دهد یم  ناشن  هک  هدرک  لقن  ییاه  توافت  اب  ار  نآ  مکحلاررغ  رد  زین  يدمآ  مینکیم : هفاضا  ص 267 ) ج 4 ، هغالبلا ، جهن  رداصم  )
رکذ رهاـظلا  ههزن  دوخ  باـتک  رد  ار  نآ  زین  مجنپ  نرق  ياـملع  زا  یناوـلح  و  ح 5772 ) مکحلاررغ ،  ) .تسا هـتفرگ  يرگید  عـبنم  زا 

(( ص 48 رهاظلا ، ههزن   ) .تسا هدرک 

ینادان لیلد  ود 

زا شیپ  ندرک  هلجع  :» دـیامرف یم  ، هدرک هراشا  تسا  ینادان  ياه  هناشن  زا  هک  زیچ  ود  هب  هناـمیکح  راـتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
ُهَلَجاَعُْملا ِقْرُْخلا  َنِم  ( ؛» تسا ینادان  تقامح و  زا  ، تصرف زا  سپ  ندومن  یتسـس  تاناکما و  نداد  تسد  زا  ،و  تاناکما ندـش  مهارف 

( . ِهَصْرُْفلا َدَْعب  ُهاَنَْألا  ،َو  ِناَْکمِْإلا َْلبَق 

هراـپ ياـنعم  هب  قـلخ ) نزو  رب  «) قرَخ » یلو تسا  یلقع  مک  یناداـن و  ياـنعم  هب  تغل  باـبرا  بلاـغ  هـتفگ  هـب  غرم ) نزو  رب  « ) قْرُخ »
هدش هراشا  نآ  هب  مالسلا  امهیلع  رضخ  یسوم و  ناتـساد  رد  دیجم  نآرق  رد  هک  تسا  داسفا  ناونع  هب  يزیچ  ندرک  خاروس  ای  ندرک 

.تسا نادان  دارفا  راک  ، ندرک دساف  ندرک و  هراپ  اریز  ددرگزاب  هشیر  کی  هب  ود  ره  تسین  دیعب  تسا و 

یم دوش و  یم  هدرب  راک  هب  دـنوادخ  درومرد  هاگره  هژاو  نیا.تسا  يراک  ماجنا  رد  ندومن  ینأت  ندرک و  ربص  يانعم  هب  هانأ »  » هژاو
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اه نآ  رب  تجح  مامتا  ات  دـنک  یمن  لـیجعت  زگره  ناراـکهنگ  تازاـجم  رد  هک  تسا  نیا  شموهفم  تسا  هاـنأ  وذ  دـنوادخ  : دـنیوگ
.دوش یم  هدید  الاب  هنامیکح  راتفگ  رد  هک  هنوگنامه  دور  یم  راک  هب  زین  ندرک  یتسس  يانعم  هب  هژاو  نیا  هاگ  ،و  دوش

: درمش یم  ینادان  تقامح و  هناشن  اج  نیا  رد  ار  زیچ  ود  مالسلا  هیلع  ماما  لاح  ره  هب 

ندیچ رب  رارـصا  روگنا  ناتخرد  ندرک  هروغ  لصف  رد  یـسک  هک  نیا  لثم  تسا  تاناکما  ندش  مهارف  زا  لبق  ندرک  لیجعت  تسخن 
تسد و نیا  حالطـصا  هب  دنک و  یتسـس  دوش  یم  مهارف  اه  تصرف  یتقو  هک  نیا  رگید  تسا و  ینادان  هناشن  هک  دشاب  هتـشاد  روگنا 

.تسا ینادان  يربخ و  یب  هناشن  مه  نیا  ددرگنزاب  زگره  دیاش  هک  یتصرف  ؛ دورب تسد  زا  تصرف  ات  دیامن  تسد  نآ 

راک هب  تسد  تقو  توف  نودب  دـش  مهارف  تصرف  هک  یماگنه  دـشاب و  تصرف  راظتنا  رد  دـنک و  ربص  هک  تسا  یـسک  اناد  لقاع و 
.تسا حیحص  تیریدم  هناشن  راک  نیا.دسرب  دوخ  دوصقم  هب  دوش و 

هدش دراو  يدایز  بلاطم  اه  تصرف  نداد  تسد  زا  شهوکن  نینچمه  دروم و  یب  باتـش  هلجع و  شهوکن  رد  یمالـسا  تایاور  رد 
.تسا

: میناوخ یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  یثیدح  رد  دروم  یب  باتش  هلجع و  هرابرد  هلمجزا 

اهراک رد  مدرم  رگا  دـنک و  یم  كاله  اـج ) یب   ) هلجع ار  مدرم  ٌدَـحَأ ؛ ْکـِلْهی  َْمل  اُوتَّبَثَت  َساَّنلا  َّنَأ  َْول  ُهَلَجَْعلا َو  َساَّنلا  َکَـلْهَأ  اَـمَّنِإ  »
ح ص 340 ، ج 68 ، راونالاراحب ، «.) دـش یمن  كاله  يدـحا  دـنداد ) یم  ماجنا  ار  اهراک  تقد  شمارآ و  اب  و   ) دـندرک یم  گـنرد 

.( 11

هلجع و نآ  زا  یـشان  ياهریم  گرم و  هیلقن و  لیاسو  ياه  فداصت  لـماوع  نیرت  مهم  زا  یکی  زورما  ياـیند  رد  هک  نیا  هجوت  لـباق 
.تسا هدش  رکذ  زاجم  ریغ  ياه  تعرس 

: تسا هدمآ  مکحلاررغ  رد  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  ماما  زا  يرگید  ثیدح  رد 

ینأت اب  هک  یـسک  دوش و  زوریپ  ًافداصت )  ) دـنچ ره  تسا  راکاطخ  ، لوجع کَلَه ؛ نإ  ٌبیِـصُم و  ّیِنأَتُملا  ، َکَلَم نإ  ٌئِطُْخم و  ُلوجَعلا  »
.( ح 5789 و 10961 مکحلاررغ ، «.) دوش ماکان  ًارهاظ ) ، تاقوا زا  يا  هراپ  رد   ) دنچ ره  دسر  یم  عقاو  هب  دنک  یم  راک  باسح ) (و 

: میناوخ یم  تسا  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  زا  راونالاراحب  رد  یسلجم  همالع  موحرم  هک  يرگید  ثیدح  رد 

ُهَجاَجَّللا ُهَلَجَْعلا َو  َلاَق  َنِینِمْؤُْملا  َریِمَأ  ای  َّنُه  اَم  َلِیق َو  ًاَدبَأ  ٌهوُرْکَم  ِِهب  َلِْزنیَال  ْنَِأب  ٌقِیلَخ  َوُهَف  َءایْشَأ  ِهََعبْرَأ  ْنِم  ُهَسْفَن  َعَنْمی  ْنَأ  َعاَطَتْـسا  ِنَم  »
ضرع.دوشن يراوگان  هثداح  راتفرگ  زگره  هک  تسا  راوازـس  درادزاـب  زیچ  راـهچ  زا  ار  دوخ  دـناوتب  هک  یـسک  ِیناَوَّتلا ؛ ُبْجُْعلا َو  َو 

ح ص 62 ، ج 75 ، راونالاراحب ، یلبنت (.» يدنـسپدوخ و  تجاـجل و  هلجع و  : دومرف تسیچ ؟ زیچ  راـهچ  نآ  ناـنمؤمریما  يا  : دـندرک
(144
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ماما یثیدح  رد  هلمجزا  تسا  هدش  هداد  هلجع  هب  روتسد  هک  مینک  یم  هدهاشم  رگید  تایاور  زا  یضعب  رد  ، روکذم تایاور  ربارب  رد 
: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  رقاب 

رد دیاب  تفرگ  يریخ  راک  هب  میمـصت  هک  یـسک  ًهَرْظَن ؛ ِهِیف  ِناَطیَّشِلل  َّنِإَف  ٌریِخْأَت  ِهِیف  ٍءیَـش  َّلُک  َّنِإَف  ُْهلِّجَعْیلَف  ِریَْخلا  َنِم  ٍءیَِـشب  َّمَه  ْنَم  »
ج یفاک ، «.) دزادنیب بقع  هب  هشیمه ) يارب   ) ار نآ  دنک و  هسوسو  نآ  رد  تسا  نکمم  ناطیـش  ، ریخأت ماگنه  هب  اریز  دـنک  باتـش  نآ 

ح 9) ص 143 ، ، 2

ندـش مهارف  نودـب  ناسنا  هک  تسا  ییاج  رد  مومذـم  هلجع.تسین  تاـیاور  زا  هنوگ  نیا  نیب  يداـضت  هنوگ  چـیه  هک  تسا  یهیدـب 
تاناکما تامدـقم و  مامت  هاگره  هک  تسا  نآ  حودـمم  هلجع  دـهد و  ردـه  هب  ار  دوخ  يورین  دـنک و  باتـش  تاناکما  تامدـقم و 

.دننک داجیا  یعناوم  نآ  رد  تسا  نکمم  نج  سنا و  نیطایش  اریز  دزادنین  ریخأت  هب  دش  مهارف 

تـسا هدـش  لـقن  فلتخم  بتک  رد  مالـسلا  مهیلع  نیموـصعم  زا  یناوارف  تاـیاور  زین  اـه  تصرف  نداد  تسد  زا  شهوـکن  دروـمرد 
: میناوخ یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  یثیدح  رد  هلمجزا 

.( ح 192 ص 167 ، ج 74 ، راونألاراحب ، «.) تساه هصغ  عاونا  ببس  اه  تصرف  نداد  تسد  زا  ٌصَصُغ ؛ ِصَرُفلا  ُكْرَت  »

: تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  زا  يرگید  ثیدح  رد 

تسد زا  تصرف  هک  دشاب  نئمطم  دنکن  هدافتسا  تصرف  زا  عقوم  هب  هک  یسک  اَِهتْوَف ؛ ْنِم  ٍهَِقث  یَلَع  ْنُکْیلَف  اَِهْتقَو  ْنَع  َهَصْرُْفلا  َرَّخَأ  ْنَم  »
( صرفلا هعاضا  نم  ریذحتلا  باب  ج 8  همکحلا ، نازیم  «.) تفر دهاوخ 

نآ بابـسا  هک  تسا  ییاهراک  رد  تعرـس  باتـش و  هکلب  تسین  اج  یب  هلجع  ياـنعم  هب  تصرف  زا  ندرک  هدافتـسا  هک  تسا  نشور 
دـصقم هب  تصرف  توف  زا  شیپ  درک و  باتـش  دـیاب  دراوـم  هنوـگ  نیا  رد.دـیآ  شیپ  یعناوـم  تسا  نکمم  هظحل  ره  هدـش و  مهارف 

( .دینک هعجارم  دعب  هب  ص 415  ج 2 ، نآرق ، رد  قالخا  باتک  هب  دیناوت  یم  رتشیب  حیضوت  يارب  ) .دیسر

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abu Talib said : “ It is foolishness to make haste before the proper time,
." or to delay after a proper opportunity. In either case, there is folly

ندیسرپ هاگیاج  : 364 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag
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ٌلُغُش ََکل  َناَک  دَق  يِّذلأ  ِیَفف  ُنوُکَی  َال  اّمَع  لَأسَت  َال  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

 . تسا یفاک  وت  یمرگرس  يارب  هدمآ  دیدپ  هچنآ  هک  سرپن ، هدماین  دیدپ  هچنآ  زا  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و  یملع ) )

يدیهش

.تسا یفاک  وت  نتخاس  لوغشم  يارب  هداد  خر  هچنآ  هک  تسیچ ، هک  سرپم  ار  هدماین 

یلیبدرا

؟؟؟ ار وت  رم  هدش  عقاو  هچنآ  رد  سپ  ثداوح  ماکحا  زا  هدماین  عوقوب  هچنآ  زا  سرپم 

تسیلوغشم

یتیآ

.تسا یفاک  وت  نتخاس  لوغشم  يارب  هداد  خر  هچنآ  هک  سرپم ، هدادن ، خر  زونه  هچنآ  زا  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . دراد دوجو  یلغش  تسه  هچنآ  رد  ار  وت  هک  ، نکم شسرپ  هدماین  شیپ  هچنآ  زا  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

نم فاک  هناف  کفطعی ، مل  يا : کتوی ، مامع  هللا  کقزر  امب  مارحلا و  نع  لـالحلاب  اـسفن  بط  يا : نوکی  ـال  اـمع  لاـست  ـال  هلوق  و 
لاست کلغـش و ال  هب  تربتعا  ول  ام  ربعلا  نم  کلبق  ناک  دـق  ینعی  نکی ، مل  امع  لاست  ال  يور : .تاعاطلا و  نع  لغـشت  هببـسب  کنا 

.کلذب کتقو  عیضت  نوکت و ال  یتلا ال  ءایشالا  لاوحا  نع 

يردیک

مثیم نبا 

هک ار  هچنآ  تسا  هداد  روتسد  مالسلا ) هیلع   ) ماما تسه .) يراک  وت  يارب  تسا  یندش  هچنآ  رد  هک  سرپم ، تسین ، نکمم  هچنآ  زا  )
هک ییاه  هتساوخ  نآ  ربارب  رد  دنک  شومارف  يویند - ياه  هتـساوخ  زا  نآ  لاثما  يزور و  يدایز  لیبق  زا  تسین - نکمم  ناسنا  يارب 
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 … يذـلا یفف  ترابع : نیا  اب  تسین ، روسیم  ناسنا  يارب  هک  ییاهزیچ  ندرب  دای  زا  يارب  .تسا و  هدوب  نکمم  هدـش و  هداد  ناسنا  هب 
.دراد و زاب  رگید  دراوم  زا  ار  وت  ات  دراد  دوجو  يراد  عقوت  وت  هک  يرادقم  نآ  هب  یمرگرـس  اهنیا  رد  سپ  ینعی : تسا  هدرک  بیغرت 
و تسادخ ، تعاط  هار  رد  تمعن  ندرب  راک  هب  و  مزال ، يرازگساپس  دوجوم و  تمعن  ظفح  یمرگرس ، زا  مالسلا ) هیلع   ) ماما دوصقم 
هک تسا  هتسیاش  دشاب  نینچ  هک  يزیچ  ره  و  تسا : نینچ  نآ  ردقم  ياربک  هک  تسا  يرمضم  سایق  يارغص  هلزنم ي  هب  ترابع  نیا 

.دبلطن ار  نآ  زا  شیب  دوشن و  مرگرس  نآ  زج  هب  ناسنا 

دیدحلا یبا 

[ ْنُکَی َْمل   ] اَّمَع ْلَأْسَت  مالسلا َال  هیلع  َلاَق  َو 

 . ٌلُغُش ََکل  َناَک  ْدَق  يِذَّلا  یِفَف  ُنوُکَی  َال 

هبقانم یفوتست  حئادملا  سیل  هناوید 3:81 ) .  ) هلودلا فیس  یف  بیطلا  یبأ  لوق  بابلا  اذه  نم 

یناشاک

هچنآ رد  سپ  ناک ) دـق  يذـلا  یفف   ) ثداوح ماکحا  زا  هدـماین  عوقو  هب  هچنآ  زا  سرپم  نوکی ) امع ال  لاست  ال  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
نآ هقیقر  ماکحا  هریثک و  لئاسم  طابنتسا  زا  نآ  هب  تسا  یلوغشم  ار  وت  رم  لغش ) کل   ) هدش عقاو 

یلمآ

ینیوزق

یم ثحب  نآ  زا  یمـسر  مولع  رد  هک  هیـضرف  لیاسم  رثکا  وچمه  دبای  یمن  ققحت  دشاب و  یمن  هچنآ  زا  نکم  شیتفت  سرپم و  دومرف 
يزادرپ و نآ  هب  دشاب  بجاو  یلغـش  ار  وت  تسا  هدـش  تسا و  هدوب  هتبلا  هچنآ  رد  سپ  دـنرب  یم  رـس  هب  نآ  رد  يراگزور  و  دـننک ،

.يزابب لطاب  هب  عفن  یب  لاوس  ثحب و  نآ  رد  تصرف  دقن  و  يزاس ، فرص  بجاوان  راک  هب  رمع  بجاو  نآ  اب  هک  دشاب  اطخ 

یجیهال

هدشن هک  يزیچ  زا  سرپم  هک  مالسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .لغش » کل  ناک  دق  يذلا  یفف  نکی ، مل  امع  لاست  ال  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
.دشاب نتفرگ  تربع  هک  تسا  راک  لغش و  وت  يارب  زا  تسا  هدش  هک  زیچ  نآ  رد  هک  اریز  تسا ،

ییوخ

اما و  الاحم ، اهنوکل  اما  ملاعلا  یف  دجوی  نوکیال و ال  ءایـشا  بلط  نع  یهنلا  - 1 ناهج : و  مالـسلا ) هیلع   ) همالک یف  لمتحی  ینعملا :
لاوسلا نع  یهنلا  .نیتمئادلا 2 - هعسلا  هحصلا و  وا  توملا ، نیح  یلا  بابشلا  ءاقب  بلطک  هیهلالا ، هیشملا  تایـضتقمل  اهتقفاوم  مدعل 

نال ریخالا ، هجولا  یلا  یموی  لغـش ) کل  ناک  دق  يذلا  یفف  : ) هلوق نیمدـقتملا و  نیهجولا  دـحا  یلع  نوکیال  ام  للع  ماکحا و  نع 
: همجرتلا .صحافلا  ناسنالا  هصرفل  بعوتـسم  فاک و  لغـش  هریثکلا  هدوجوملا  رومـالا  نع  ثحبلا  لاوئـسلاب و  لاغتـشالا  نا  هرهاـظ 
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.تسا یفاک  وت  یسررب  شسرپ و  يارب  تسه  هچنآ  تسین ، هچنآ  زا  سرپن 

شاب لمع  لوغشم  تسه  هچنآ  رد  دشابن *** ملاع  رد  هچنآ  زا  سرپم 

يرتشوش

یبا نبا   ) یف نکل  و  مثیم ) نبا   ) هخـسن و  هیرـصملا )  ) یف اذکه  لوقا : هیلیثمتلا ) …  مالـسلا ) هیلع  ) هتبوجا یف  رـشع - ثلاثلا  لصفلا  )
، زیزعلادـبع نب  رمعل  ابتاک  تنک  دانزلا : یبا  نبا  لاق  ظحاجلا ) نایب   ) یفف ناک ، فیک  و  نکی .) مل  امع  لاست  ال  (: ) هیطخلا دـیدحلا و 
، هل ینعم  امع ال  هلاسی  هعجاری و  دیمحلادبع  ناک  و  ملاظملا ، یف  باطخلا  نب  دیز  نب  نمحرلادبع  نب  دـیمحلادبع  یلا  بتکی  ناک  و 

تبتک امهدـحاب  کیلا  تبتک  نا  و  زعام ، ما  ناضا  یلا  تبتکل  هاـش ، ـالجر  یطعت  نا  کـیلا  تبتک  ول  ینا  یلا  لـیخی  هنا  هیلا : بتکف 
( نایبلا  ) یف و  ینعجارت ! الف  هملظم  یف  یباتک  كاـتا  اذاـف  ریبک ، ما  ریغـص  یلا  تبتک  امهدـحاب  کـیلا  تبتک  ناـف  یثنا ، وا  رکذا  یلا 
ما رودـلاب  ادـبن  کلذ  ياـب  ملـس : هیلا  بتکف  مهلخن ، رقع  میهاربا و  عم  جرخ  نم  رود  مدـهب  هرماـی  ملـس ، یلا  روصنملا  بتک  اـضیا :

لاوسلا نم  و  زیرهـشلاب ؟ ما  ینربلاب  ادبن  هیاب  یننذاتـست  یلا  تبتکل  مهرمث  داسفاب  کیلا  تبتک  ول  ینا  هیلا : روصنملا  بتکف  لخنلاب ؟
و هیهاملا ، ما  دوجولا  هلاصا  نع  مهثحب  ریظن  نیرخاتملا : ثحابم  رثکاک  هیونعم ، اهل و ال  هقیقح  نونف ال  ملعتب  لاغتشالا  نکی ، مل  امع 

هیلیثمتلا مالسلا ) هیلع  ) هتبوجا یف  رشع - ثلاثلا  لصفلا   ) عضولا له  و  ماع ، ما  صاخ  تاراشالا  ءامـسا  یف  هل  عوضوملا  عضولا و  له 
نا کیرش ، لاق  دق  و  هفینح ، یبا  نم  هلـصا  يذلا  هقفلا  لوصاب  هومـس  يذلا  نفلا  ثحابم  نم  ریثک  اذک  و  معالا ؟ وا  حیحـصلل  … ( 
یف بیطلا  یبا  لوق  بابلا  اذه  نم  ناونعلا : دـعب  دـیدحلا  یبا  نبا  لاق  اذـه و  .نوکی  امب  مهلهجا  نوکی و  امب ال  سانلا  ملعا  هفینحابا 

کینغی ام  ردبلا  هعلط  یف  هب  تعمس  ائیش  عدو  هارت  ام  ذخ  لوالا  رصع  لها  بیلک و  نمف  هبقانم  یفوتست  حئادملا  سیل  هلودلا : فیس 
دق امب  هیویندلا ، بلاطملا  نم  هوحن  قزر و  هدایز  نم  نوکی  امع ال  ولـسلاب ، مالـسلا ) هیلع  ) رما ناونعلا : دعب  مثیم  نبا  لاق  لحز و  نع 

.يرت امک  امهنم  لک  و  ناسنالا ، اهیطعا  یتلا  بلاطملا  نم  عقو  ناک و 

هینغم

.اعم نیرمالا  رسخ  و  هیلع ، ردقی  ام  هتاف  هنع  زجعی  ام  فلکت  نم  و  هیلع ، ردقت  ام  یلا  هیلع  ردقت  ام ال  عد 

هدبع

کلغشی ام  اهبیرق  نم  كافکف  اهدیعب  رومالا  نم  نمتت  ال  لغش : کل  ناک  دق  … 

يرفعج

مالسالا ضیف 

یم ثحب  نآ  رد  هک  هیـضرف  لئاسم  دـننام   ) دوش یمن  عقاو  هچنآ  زا  سرپم  تسا : هدومرف  هدوهیب ) شـسرپ  هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
(. يزادرپب نآ  هب  دیاب  هک   ) تسا يراک  لغش و  وت  يارب  یگدنز ) روما  هیعرش و  ماکحا  دننام   ) تسه هچنآ  رد  هک  دننک )

ینامز
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هکلب نکن  وجتسج  هدماین  هرابرد  دوش  یم  نیا  نآ  يانعم  هک  تسا  نوکی ) ال  ( ) نکی مل   ) هملک ياجب  هغالبلا  جهن  ياه  هخسن  رتشیب 
هجوت بلطم  کی  هب  ود  ره  نوکی ) ال   ) هچ دـشاب و  نکی ) مل   ) هملک هچ  .تسوت  راـیتخا  رد  هک  نک  تقد  هعلاـطم و  دوجوم  هراـبرد 

مزال يراک  دئاقع  رما  رد  يواکجنک  هک  دنامن  هتفگان  .تسا  جراخ  ناسنا  رایتخا  زا  هچنآ  هرابرد  ندرکن  يواکجنک  نآ  دهد و  یم 
رد سـسجت  هک  يروط  ناـمه  تسا  یهلا  هفیظو  کـی  ناـنآ  هب  ندرک  کـمک  يارب  ناـگراچیب  یگدـنز  عضو  زا  يواـکجنک  تسا 
هک دشاب  نیا  مالسلا ) هیلع   ) یلع رگید  روظنم  دیاش  .تسا  دنـسپان  هدیهوکن و  يراک  اهنآ  زا  يزیروربآ  يارب  مدرم  یناهنپ  ياهراک 

.نکن وج  سرپ و  دوب  دهاوخن  مه  جراخ  رد  دوجو  لباق  اسب  هچ  درادن و  یجراخ  دوجو  نآ  لصا  هک  یضرف  لئاسم  رد 

يزاریش دمحم  دیس 

.هب لغتشاف  لغش ) کل   ) هنم نکمت  و  ناک ) دق  يذلا  یفف   ) هدیعبلا رومالا  بلطت  يا ال  نوکی ) امع ال  لئست  ال  : ) مالسلا هیلع  لاق  و 

يوسوم

مهناف ایلقع  نیفرتملا  ضعبک  لایخلا  رکفلا و  ملاع  یف  روصتی  نا  نکمی  ام  ناکمالا و  ملاـع  نع  لاوسلا  فلکتلا و  نع  یهن  حرـشلا :
يذـلا وه  لقاعلا  لب  مهداعم  مهـشاعم و  روما  یف  مهمهی  ام  هیلا و  هجاحب  مه  اـم  نوکرتی  اـهئاوجا و  یف  نوشیعی  هلاـسم و  نوضرتفی 

تاـضارتفالا و نع  هلغـشی  ریبک  فاو و  لغـش  اـهیف  اـهترثکل و  کـلذ  یلع  ردـقی  ـال  اـیلاح و  هنم  هبولطملا  هقلاـعلا و  هلکاـشم  لـحی 
.انتایح ساسا  یف  لخدت  یتلا  همهملا  انروما  یف  رظننلف  روکذ  ما  ثانا  هکئالملا  نا  فلتخن  نا  نم  الدبف  تاناکمالا 

یناقلاط

« .تسا تیافک  یلوغشم و  وت  يارب  تسا  هداد  خر  تسه و  هچنآ  رد  هک  سرپم  دشابن  هک  هچنآ  زا  »

مراکم

 [[ مالسلا هیلع  لاق  و  ]]

.ٌلْغُش ََکل  َناَک  ْدَق  يِذَّلا  یِفَف  ، ُنوُکَی َال  اَّمَع  ْلَأْسَت  َال 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

دنس .دراد ( دوجو  وت  یلوغشم  لد  بابسا  یفاک  هزادنا  هب  هتفای  ققحت  هچنآ  رد  هکارچ  نکم  لاؤس  تسین  ینتفای  ققحت  هچنآ  هرابرد 
: هنامیکح راتفگ 

اب ءال »  » فرح رد  ار  نآ  هک  تسا  يدـمآ  مکحلاررغ  هدـش  رکذ  هنامیکح  راتفگ  نیا  يارب  هک  يرگید  عبنم  اهنت  رداـصم  باـتک  رد 
(.( ص 267 ج 4 ، هغالبلا ، جهن  رداصم   ) .تسا هدرک  رکذ  ییاه  توافت 

یقطنم رکفت 
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ینتفای ققحت  هچنآ  هرابرد  :» دـیامرف یم  هدرک ، هراشا  ندرک  لاؤس  درومرد  یمهم  هتکن  هب  هنامیکح  راتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
يِذَّلا یِفَف  ، ُنوُکَی َال  اَّمَع  ْلَأْسَت  َال  ( ؛» دراد دوجو  رکف  یلوغشم  بابسا  یفاک  هزادنا  هب  هتفای  ققحت  هچنآ  رد  هکارچ  نکم  لاؤس  تسین 

( . ٌلْغُش ََکل  َناَک  ْدَق 

نآ هب  ًارارک  یمالـسا  تاـیاور  دـیجم و  نآرق  رد  لـیلد  نیمه  هب  تسا  شناد  ملع و  هنیجنگ  دـیلک  تسا و  یبوخ  راـک  ندرک  لاؤس 
ءایح ناونع  هب  تسایند  نید و  رد  ناسنا  تشونرـس  هب  طوبرم  هک  يروما  هرابرد  لاؤس  زا  ندرک  ایح  یتح  تسا و  هدش  هداد  روتـسد 

تسا و ناسنا  يونعم  ای  يدام  تایح  هب  طوبرم  هک  دـشاب  يروما  هرابرد  دـیاب  لاؤس  یلو.تسا  هدـش  هدرمـش  هناقمحا ) ءایح   ) قمح
.دوش روصت  نآ  رد  ققحت  ناکما  هک  يروما 

یضعب ًالثم.دنام  یمزاب  یگدنز  مهم  لئاسم  زا  ، دنک لوغشم  ردان  رایسب  ای  نکمم  ریغ  روما  هرابرد  یتالاؤس  هب  ار  دوخ  یسک  رگا  اما 
ای و  دنراد ؟ یماکحا  هچ  دنا و  هنوگچ  دنوش  یم  دلوتم  اه  نآ  زا  هک  ینادـنزرف  دـنک  جاودزا  نج  اب  ناسنا  رگا  هک  دـننک  یم  لاؤس 

؟ تسا یماکحا  هچ  لومشم  هچب  نآ  دوش  دلوتم  يا  هچب  ناویح  اب  ناسنا  شزیمآ  زا  رگا 

داعبا دـننک  یم  لاؤس  ًالثم  ، درادـن ام  يونعم  يدام و  یگدـنز  رد  يریثأت  چـیه  هک  يروما  اـما  تسا  نکمم  روما  هراـبرد  لاؤس  هاـگ 
زا کی  مادـک  درک  راوس  دوخ  اب  یتشک  رد  ترـضح  نآ  هک  یتاـناویح  دوب ؟ ردـقچ  ضرع  لوط و  رظن  زا  مالـسلا  هیلع  حون  یتشک 
رـس ياهوم  دادعت  : تفگ درک و  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  ماما  زا  سیق  نب  ثعـشا  تسا  فورعم  هک  یلاؤس  ای  دندوب ؟ تاناویح 

.( ص 313 ج 41 ، راونالاراحب ، ) .داد وا  هب  يا  هدنبوک  باوج  ترضح  هک  تسا ؟ ردقچ  نم 

مامت رگا  تسا و  رثؤم  رایـسب  وا  تشونرـس  رد  اه  نآ  خـساپ  هب  ندیـسر  هک  دراد  يرایـسب  تالوهجم  ناسنا  هک  تسا  یلاح  رد  نیا 
.دوشن اه  نآ  همه  هب  قفوم  اسب  هچ  دنک  اه  نآ  خساپ  نتفای  فرص  ار  دوخ  تغارف  تاقوا 

رد تسا و  نکمم  هچنآ  زا  دورب و  نکمم  ریغ  روما  هرابرد  لاؤس  غارـس  هب  ناسنا  هک  دـهد  یم  هزاـجا  لـقع  یطیارـش  نینچ  رد  اـیآ 
؟ دنک رظن  فرص  دشاب  یم  رثؤم  وا  یگدنز 

لاؤس بادآ  هتکن :

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  یثیدح  رد.تسا  هدش  یفرعم  ملع  دیلک  ناونع  هب  لاؤس  ، نآرق زا  يوریپ  هب  یمالـسا  ثیداحا  رد 
: میناوخ یم 

هنیجنگ ، ملع ْمَُهل ؛ ُّبِحُْملا  ُعِمَتْـسُْملا َو  ُمِّلَکَتُْملا َو  ُلـِئاَّسلا َو  ٌهََعبْرَأ  ُرَجْؤـی  ُهَّنِإَـف  هَّللا  ُمُکَمِحَر  اُولَأْـساَف  ُلاَؤُّسلا  ُهُحِیتاَـفَم  ُِنئاَزَخ َو  ُْملِْعلا  »
رجا و لاؤس  درومرد  هورگ  راـهچ  اریز  ار  امـش  دـنک  تمحر  ادـخ  ؛ دـینک لاؤس  نیارباـنب  تسا  لاؤس  اـه  هنیجنگ  نیا  دـیلک  تسا و 

: دنراد یهلا  شاداپ 

ح 39) ص 146 ، ج 74 ، راونالاراحب ، دنراد (.» تسود  ار  اه  نآ  هک  یناسک  ناگدنونش و  ، نایوگ خساپ  ، ناگدننک لاؤس 

: دیامرف یم  ترضح  نآ  يرگید  ثیدح  رد 
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( .لاؤس باب  ح 2877 ، همکحلا ، نازیم  لقن  قباطم  لامعلازنک ، تسا (.» شناد  ملعزا و  یمین  لاؤس  ِْملِعلا ؛ ُفِْصن  ُلاؤُّسلا  »

رد هک  یبـلطم  ناـمه  هلمجزا.تساـبیزان  تشز و  ندرک  لاؤس  دراوم  نآ  رد  هک  دراد  مه  یتائانثتـسا  ، شتّیمها ماـمت  اـب  لاؤـس  یلو 
.دنک شسرپ  نکمم  ریغ  روما  هرابرد  ناسنا  هک  دمآ  الاب  هنامیکح  راتفگ 

هب ای  لباقم  فرط  ندرک  راوخ  فیفخ و  يارب  دهاوخب  یـسک  هکلب  دشاب  هتـشادن  ملع  يریگارف  هقفت و  هبنج  اه  لاؤس  هک  نیا  رگید 
.دیامن يریگیپ  ار  دوخ  لاؤس  دسرپب و  يزیچ  يزابجل  ناونع 

رد دـیجم  نآرق  رد  هچنآ  دـننام  تسین  حیحـص  نآ  دروـمرد  ندرک  هلجع  تسا و  هدیـسرن  ارف  نآ  تقو  هک  دراد  دوـجو  يروـما  زین 
یبیجع روما  رگا  هک  دوب  هتفرگ  دهع  مالسلا  هیلع  یسوم  زا  مالسلا  هیلع  رضخ  هک  تسا  هدمآ  مالسلا  امهیلع  یسوم  رضخ و  ناتـساد 

.دیوگ خساپ  ار  نآ  عقوم  هب  وا  ات  دراذگب  دنکن و  لاؤس  رد  هلجع  دید  مالسلا  هیلع  رضخ  زا 

يارب دنوادخ  دوشن  لاؤس  نآ  هرابرد  رگا  هک  یلاح  رد  دـنک  یم  نیگنـس  ار  ناسنا  فیلکت  هک  يروما  هرابرد  ندرک  لاؤس  نینچمه 
مالسلا هیلع  یسوم  زا  دننک  حبذ  ار  نآ  دندوب  رومأم  هک  يواگ  هرابرد  لیئارسا  ینب  هک  يررکم  تالاؤس  لثم.دنک  یمن  هذخاؤم  نآ 

ْنَع اُولَأْسَت  َال  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی  دیامرف «: یم  زین  دیجم  نآرق.دنتخاس  رت  هدیچیپ  رت و  لکـشم  ار  دوخ  راک  هظحل  هب  هظحل  دـندرک و 
هیآ 101) هدئام ،  «.) ْمُکْؤُسَت ْمَُکل  َْدُبت  ْنِإ  َءاَیْشَأ 

یناسنا چیه  هک  راگدرورپ  تاذ  هنک  هرابرد  لاؤس  دننام  دیسر  دهاوخن  نآ  تقیقح  هب  زگره  ناسنا  لقع  هک  يروما  هرابرد  لاؤس  ای 
.دودحمان دنوادخ  كاپ  تاذ  تسا و  دودحم  ناسنا  حور  رکف و  نوچ  دسرب  نآ  هب  دناوت  یمن 

نیرت هدیچیپ  زا  هک  ردق  اضق و  هرابرد  لاؤس  دننام  تسین  هدـننک  لاؤس  دادعتـسا  رد  نآ  مهف  هک  يا  هدـیچیپ  لئاسم  هرابرد  لاؤس  ای 
زا دنتشادن  ار  لئاسم  زا  هنوگ  نیا  كرد  دادعتسا  هک  ار  دوخ  نارای  زا  هتـسد  نآ  مالـسلا  مهیلع  همئا  تسا و  یفـسلف  یملع و  لئاسم 

.دندومن یم  یهن  نآ  درومرد  ندرک  رکف 

لئاسم زا  ییایند  هک  نیا  هب  هجوت  اب  تسا و  هدـیهوکن  مومذـم و  اه  نآ  هرابرد  ندرک  لاؤس  هک  تسا  يدراوم  هناگ  شـش  روما  نیا 
شـسرپ هاگآ  نادنمـشناد  زا  دـشوکب و  اه  نآ  لح  يارب  دـیاب  دـناد و  یمن  ار  اـه  نآ  خـساپ  ناـسنا  هک  دراد  دوجو  زاـس  تشونرس 

ینادرگرس تریح و  ای  تقو  فالتا  زج  يرثا  هک  دزادرپب  يروما  هب  دنک و  شومارف  ار  اه  نآ  ناسنا  هک  تسا  يدرخ  یب  رایسب  ، دنک
.درادن وا  يارب 

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said: “Do not ask about things which may not happen because
.you have enough to worry about with what already happens

یقالخا ياه  شزرا  : 365 تمکح
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هراشا

توص
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َكِریَِغل ُهَتهِرَک  اَم  َُکبّنَجَت  َکِسفَِنل  ًابَدَأ  یَفَک  ٌحِصاَن َو  ٌرِذنُم  ُراَِبتعِالا  ٌهَِیفاَص َو  ٌهآِرم  ُرکِفلا  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

و تسا ،  شیدنا  ریخ  يا  هدنهد  میب  ثداوح ، زا  تربع  فاّفـش و  يا  هنییآ  هشیدنا ، دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و  یعامتجا ) یقالخا ، )
 . يزیهرپب يدنسپ  یمن  نارگید  يارب  ار  شنداد  ماجنا  هچنآ  زا  هک  سب  نامه  سفن  ندرک  بدا  رد  ار  وت 

يدیهش

ینک يرود  هک  سب  سفن  ندرک  بدا  رد  ار  وت  و  كاپ ،  شغ  لغ و  زا  يا  هدنناسرت  هنازور  دـنپ  و  كانبات ،  تسا  يا  هنیآ  هشیدـنا 
.سک رگید  زا  يدنسپن  هچنآ  زا 

یلیبدرا

سفن نتفرگ  بدا  يارب  تسیفاک  تسوا و  سفن  هدننک  میب  دب  کین و  لاوحا  زا  نتفرگ  تربع  یفاص و  تسیا  هنیآ  هشیدنا  دومرف  و 
ارنآ يرمش  یم  هورکم  هک  يزیچ  زا  وت  ندش  رود  تدوخ 

یتیآ

نیمه دوخ ، ندرک  بدا  يارب  .هاوخکین  يا  هدـنهد  رادـشه  نتفرگ ، تربع  تسا و  یفاص  يا  هنیآ  هشیدـنا  مالـسلا :) هیلع   ) دومرف و 
.ییامن يرود  يراگنا ، یم  دنسپان  يرگید  زا  هچ  ره  زا  هک  سب 

نایراصنا

زا هک  سب  نیمه  تسفن  بدا  يارب  و   . هاوـخریخ تسا  يا  هدـنهد  میب  تربـع   ، نشور تسا  يا  هنییآ  هشیدـنا  : دوـمرف ترـضح  نآ  و 
 . يزیهرپب يرادن  تسود  نارگید  يارب  هچنآ 

اه حرش 

يدنوار

يردیک
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مثیم نبا 

رب هچنآ  زا  هک  سب  نیمه  وت  یگتسارآ  بدا و  رد  و  تسا ، زومآدنپ  هدنهد ي  میب  نتفرگ ، تربع  و  تسا ، فاص  هنییآ ي  هشیدنا ، )
هک هدروآ  هراعتسا  ور  نآ  زا  رکف  يارب  ار  هنییآ  هآرم : هملک ي  تسا ، فاص  هنییآ ي  هشیدنا  - 1 ینک .) يرود  يدنسپ  یم  يرگید 
میب يزومآ ، تربع  .تشذگ 2 - بلطم  حیضوت  البق  و  دننیب ، یم  ار  اهتروص  هنییآ  رد  هکنانچ  دوش  یم  هدید  تالوقعم  هلیـسو  نادب 

هک نآ  حیـضوت  تسا ، هدروآ  هراعتـسا  نتفرگ  تربع  يارب  ار  زومآدنپ  هدنهد  میب  حصان : رذنم  هملک ي : .تسا  زومآدنپ  هدـنهد ي 
هک دوش  یم  ثعاب  يزومآدنپ  هدنهد ي  میب  نوچمه  و  ددرگ ، یم  راجزنا  ثعاب  دزادنا و  یم  ترخآ  دای  هب  ار  ناسنا  نتفرگ  تربع 

.ینک يرود  يدنسپ  یمن  يرگید  رب  هچنآ  زا  هک  سب  نیمه  وت  یگتسارآ  بدا و  رد  .دریگ 3 - دنپ  فالخ  هدش و  یهن  ياهراک  زا 
لیاذر لـیبق  زا  ددنـسپ  یمن  نارگید  رب  هچنآ  زا  صخـش  ندرک  يرود  هک  تسا  هدوـمرف  هراـشا  بلطم  نیا  هـب  مالـسلا ) هـیلع   ) ماـما

رذحرب ار  وا  تسا  دنـسپان  نارگید  رد  تافـص  نیا  هک  هلیـسو  نیا  هب  .تسا و  سب  وا  بدا  رد  دوش ، یم  تکاله  ثعاب  هک  یقالخا 
.تسا هدومرف  قیوشت  ار  وا  تسا  یفاک  سفن  ندرک  بدا  رد  دوخ  نیا  هک  هلیسو  نیا  هب  هتشاد و 

دیدحلا یبا 

 . َكِْریَِغل ُهَتْهِرَک  اَم  َُکبُّنَجَت  َکِسْفَِنل  ًابَدَأ  یَفَک  ٌحِصاَن َو  ٌرِْذنُم  ُراَِبتْعِالا  ٌهَِیفاَص َو  ٌهآِْرم  ُرْکِْفلا  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

یف لوقلا  قبـس  دق  اظعاو و  توملاب  یفک  ارجاز و  بیـشلاب  یفک  ارذنم و  رابتعالاب  یفک  لثملا  یف  اذـه و  وحن  یف  لوقلا  مدـقت  دـق 
.هریغ نم  ههرکی  ام  ناسنإلا  بنجت  بوجو 

ئرما لاصخ  کتبجعأ  اذإ  لاقف  مهرعاش  هذخأ  هنکت  الف  اهتضغبأ  نإ  هنکف و  ئرما  قالخأ  تببحأ  اذإ  ءامکحلا  ضعب  لاق  و 

یناشاک

هب تآرم  شاقتنا  وچمه  وا  رد  هلوقعم  روص  شاقتنا  يارب  زا  یفاص  تسا  يا  هنییآ  هشیدـنا  هیفاـص ) هارم  رکفلا  مالـسلا : هیلع  لاـق  (و 
تسا وا  هدننک  تحیصن  سفن و  هدننک  میب  هحیـضف - لاوها  زا  دب  کین و  لاوحا  زا  نتفرگ - تربع  و  حصان ) رذنم  رابتعالا  و   ) روص
هورکم هک  يزیچ  زا  وت  ندـش  رود  كریغل ) هتهرک  ام  کبنجت   ) تدوخ سفن  نتفرگ  بدا  يارب  تسا  یفاک  و  کسفنل ) اـبدا  یفک  )

.دوخ ریغ  يارب  ار  نآ  يرمش  یم 

یلمآ

ینیوزق

میب راگزور  عیاقو  زا  نتفرگ  تربع  .ددرگ و  شقتنم  اجنآ  توافت  یب  قیاـقح  روص  یفاـص  تسیا  هنیئآ  رکف  باـبرا  هشیدـنا  دومرف :
رابتعا رابخا  رد  يراب  دور  لامتحا  لمات  وا  لاوقا  قدص  رد  هک  يا  هدنیوگ  ره  .دیوگن  یتسار  قدص و  زج  هک  حـصان  تسیا  هدـننک 

زج راهن  لیل و  زاوآ  راگزور و  لاح  نابز  يراب  دیوگ  باوص  ریغ  انایحا  دابع  نیحـصان  لاق  نابز  رگا  .دورن  لامتحا  قدـص  زج  هتبلا 
دوخ هب  هتبلا  هک  یلیم  زا  یمدآ  دوخ  ریغ  يارب  یهراک  هک  ار  نآ  ینک  بانتجا  هک  وت  يارب  زا  بدا  نیا  تسا  سب  .دـیوگن و  یتسار 
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سپ ددرگ ، هبتـشم  وا  رب  مک  و  دنیب ، نشور  ریغ  رد  بویع  نآ  لثم  نکیلو  ددرگ ، سبتلم  وا  رظن  رد  وا  لیاذر  شیوخ و  بویع  دراد 
روهشم هچنانچ  .دیامن  بانتجا  نآ  زا  درادن و  اور  دوخ  زا  ددرگ  هراک  ار  نآ  دنیب و  بیع  ریغ  رد  هچنآ  هک  دشاب  سب  ار  وا  بدا  نیا 

.متفرگ نآ  كرت  دمآ  تشز  مرظن  رد  ناشیا  زا  هچنآ  نابدا  یب  زا  تفگ  یتخومآ ؟ هک  زا  بدا  دندیسرپ  نامقل  زا  هک  تسا 

یجیهال

هیلع تفگ  ینعی و  .كریغل » هتهرک  ام  کبنجت  کسفنل  ابدا  یفک  حـصان و  رذـنم  رابتعالا  هیفاص و  هآرم  رکفلا  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
هدـنهددنپ هدـنناسرت ي  نتفرگ  تربع  دـیامن و  یم  هقح  وه  اـمک  ار  رما  هک  تسا  فاـص  هنیآ ي  اـهراک  رد  ندرک  رکف  هک  مالـسلا 

.وت ریغ  يارب  زا  وت  يراد  ترفن  هک  يزیچ  زا  وت  ندرک  يرود  وت  سفن  نداد  بدا  يارب  زا  تسا  یفاک  تسا و 

ییوخ

دـصاقملا نم  و  دـصاقملا ، یلا  يدابملا  نم  يرجت  هیرود  هکرحلا  هذـه  و  قئاقحلا ، كرد  وحن  هلقاـعلا  هوقلا  هکرح  رکفلا ) : ) ینعملا
لـصحیف هیف  ءایـشالا  ساکعنا  هلزنمب  هیناثلا  هتکرح  و  اـهیف ، سکعنتل  ءایـشالا  هآرملا  ههجاوم  هلزنمب  یلوـالا  هکرحلاـف  يداـبملا ، یلا 

یف اهیلع  یه  امک  ءایشالا  يریف  هقیقحلا ، الا  هیف  سکعنی  لیختلا ال  مهولا و  بئاوش  نع  ادرجم  رکفلا  تناک  اذا  و  داقتعالا ، نیقیلا و 
یلا لصو  یتح  هرهاظلا  هنطابلا و  هساوح  لک  نع  هسفن  درجف  ساسالا  اذه  یلع  تیصلا  هعئاذلا  هتفـسلف  تراکد  سـسا  دق  .عقاولا و 

بقاوع تالوحت و  نم  ناسنالا  هاری  امع  رثاتلا  وه  و  رابتعالا ) و   ) .قئاقحلا فشکل  هیفاص  اتآرم  هلعج  هبئاش و  لـک  نع  درجملا  هرکف 
ءوس نایبل  ءاغلب  ءابطخ  اهناف  هروهش ، همایا و  یف  هیلع  رمی  رضاح  وه  امیف  ءاوس  و  خیراتلا ، روصع  مدقا  نم  ءاوس  يرشبلا  عمتجملا  یف 

و ال ابدا ، هل  یفک  هریغل ، ههرکی  امع  بنجتلا  ناسنالا  داتعا  نا  .حصان و  رذنم  وهف  راربالا  رایخالا و  هداعس  و  راجفلا ، رارـشالا و  لاح 
تدوخ شرورپ  يارب  تسا ، یئوگزردنا  هدـمیب  نتفرگ  تربع  تسا ، یکاپ  هنیئآ  هشیدـنا  همجرتلا : .ادـبا  سانلا  هب  يذوی  ام  بکتری 

.يراد رود  نآ  زا  ار  دوخ  يرامش  دب  نارگید  زا  ار  هچ  ره  هک  سب  نیمه 

رسکی رذنم  حصان و  شدوب  تربع  رشب *** كاپ  هنئآ  دوب  هشیدنا 

رگدز يرامشدب  هک  یلمع  زا  رود  يوش *** هک  سب  نیمه  تدوخ  شرورپ  رد 

يرتشوش

( هفلتخم تاعوضوم  یف  نوتـسلا - لصفلا   ) ظفلب اوهـس  ( 412  ) یف هلقتـسم  هریخالا  هرقفلا  فنـصملا  ررک  لوقا : مالـسلا : هیلع  لاق  و 
رکفت نا  يوری  امع  مالـسلا  هیلع  قداصلا  لئـس  یفاکلا )  ) یف هیفاص  هآرم  رکفلا  .كریغل  ههرکت  ام  کبانتجا  کـسفنل  اـبدا  كاـفک 

رابتعالا و  نیملکتتال ؟ کلام  كوناب ؟ نیا  كونکاس ؟ نیا  لوقیف : رادـلا  وا  هبرخلاب  رمی  لاق : رکفتی ؟ فیک  هلیل  ماـیق  نم  ریخ  هعاـس 
لابج نم  ءامـسلا  نم  لزنی  هلالخ و  نم  جرخی  قدولا  يرتف  اماکر  هلعجی  مث  هنیب  فلوی  مث  اباحـس  یجزی  هللا  نا  رت  ملا   ) حصان رذـنم 
هربعل کلذ  یف  نا  راهنلا  لیللا و  هللا  بلقی  راصبالاب  بهذـی  هقرب  انـس  داکی  ءاـشی  نمع  هفرـصی  ءاـشی و  نم  هب  بیـصیف  درب  نم  اـهیف 

هیلع هلوق  رم  و  هنع .) مکاهنا  ام  یلا  مکفلاخا  نا  دـیرا  ام  و   ) كریغ نم  هتهرک  ام  کـبنجت  کـسفنل  اـبدا  یفک  و  راـصبالا .) یلوـال 
کیف ام  بیعت  نا  بیعلا  ربکا  مالسلا  هیلع  هلوق  هنیعب و  قمحالا  کلذف  هسفنل  اهیضر  مث  اهرکناف  سانلا  بویع  یف  رظن  نم  مالـسلا و 
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ءافولا یسنت  مهردغ و  یلع  ضی  بلا  هدنهملاب  سانلا  برضت  كولملا : ضعب  یلا  باتکلا  ضعب  بتک  لیق  .هلثم و 

هینغم

بیجعلا ماجسنالا  قسانتلاب و  ملعلاک  بئاغ ، یلا  دهاش  نم  لوهجم ، یلا  مولعم  نم  ناسنالاب  لقتنی  يذلا  میلـسلا  لقعلا  رکفلاب  دارملا 
رابتعالاب دارملا  و  هحـصنتسا ، نم  لقعلا  شغی  همکحلا 280 ال  یف  مدـقت  و  نوکملا ، دوجوب  ملعلا  یلا  انلقنی  هناـف  نوکلا ، نیناوق  نیب 

و : ) هلاسرلا 30 یف  مدقت  .كریغ و  نم  هحبقتـست  ام  كرتت  نا  کسفنل  ابیذـهت  افیقثت و  كافک  و  هتابکن ، رهدـلا و  ثداوحب  ظاعتالا 
(. كریغ نم  هحبقتست  ام  کسفن  نم  حبقتسا 

هدبع

هلامعا یلع  بترتی  ریغلل و  لصحی  امب  ظاعتالا  رابتعالا  حصان : رذنم  رابتعالا  و  … 

يرفعج

مالسالا ضیف 

نآ رد  راک  نایاپ  هک   ) تسا نشور  فاص و  هنییآ  هشیدنا  تسا : هدومرف  هدیدنسپ ) تافص  زا  یضعب  هب  بیغرت  رد   ) مالسلا هیلع  ماما 
زا ندومن  يرود  هب  ار  وت  یگتـسارآ  بدا و  تسا  سب  و  تسا ، هدـنهددنپ  هدـنناسرت  راگزور ) زا   ) نتفرگ تربع  و  دوش ) یم  هدـید 

.يرادن تسود  يرگید  يارب  یتشز )  ) هچنآ

ینامز

دیفم نانیـشنرس  بحاص و  يارب  هک  يروط  نامه  ات  دشاب  لرتنک  تحت  دیاب  هک  تسا  يزهجم  نیـشام  دننامه  رـشب  یگدـنز  نارود 
نیرتهب رکف  دیامرف  یم  رمع  زور  دنچ  زا  يرادرب  هرهب  يارب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  .دشاب  دیفم  هعماج  دوخ و  يارب  مه  رـشب  تسا 

یئامنهار اهنآ و  زا  نتفرگ  دـنپ  رطخ و  ياهتمالع  .دـبای  یم  تاجن  هدـش  نیمک  ياهرطخ  زا  نآ  هلیـسو  هب  ناسنا  هک  تسا  يا  هنیئآ 
ار شطوقس  تلع  درک و  هدهاشم  ار  يرگید  طوقـس  هدننار  هک  هاگنآ  .تسا  نانیمطا  دروم  یئوگ  زردنا  نیرتهب  اهنآ  هلیـسوب  ندش 

نیا زا  .دوش  یم  یفرعم  مظنمان  بدا و  یب  ندان ، يدرف  دش  هابتـشا  نامه  بکترم  دوخ  دوشگ و  وا  زا  داقتنا  هب  نابز  دروآ و  تسدب 
.تسا هدش  رکفت  و  ربدت ، رکذت ، هب  رما  همه  نآ  دیجم  نآرق  رد  تسا  هدش  انب  تقد  بدا و  مظن ، ساسارب  مالسا  هک  رظن 

يزاریش دمحم  دیس 

امب ظاعتالا  يا  رابتعالا ) و   ) باوصلا هجو  ناسنالا  يری  هناف  تارودـکلا  نع  هیفاص ) تآرم   ) رومالا یف  رکفلا ) : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
نا کسفنل ) ابدا  یفک  و   ) هبذکی هشغی و ال  ناسنالا و ال  حصنی  يا  حصان )  ) هلعف یغبنی  امع ال  ناسنالل  رذـنم )  ) نیقباسلا یلع  يرج 

.سفنلا بیداتل  هیفیک  نسحا  هناف  هبنتجا ، احیبق ، كریغ  یف  هتیار  امف  كریغل ) هتهرک  ام  کبنجت   ) بداتلا تدرا 

يوسوم
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هیوشت نود  قئاقحلا  لقنی  هارملاک  رکفلا  حرـشلا : .كرتلا  بنجتلا : .رذحم  فوخم  رذنم : .هظعوملا  یه  هربعلا و  ذخا  رابتعالا : هغللا :
ام اهتوالح و  اهترارم و  نم  ناسنالا  یلع  رمی  ام  هایحلا و  یف  عقی  امب  رابتعالا  و  ئافـص ، هقدـب و  رومالا  نطاب  یلا  لـصی  فییزت و  وا 

هرک اذا  يذلا  وه  لقاعلا  هرذنا و  ام  یلا  لصیـس  هنال  شغی  الف  هل  حصان  ناسنالا و  اذهل  رذـنم  توملا  بئاصملا و  نم  ریغلا  یلع  عقی 
 … هنع داعتبالا  هبانتجا و  یلع  هسفن  بدا  هریغ  نم  ارما 

یناقلاط

زا هک  تسا  سب  نیمه  ار  دوخ  سفن  وت  ندرک  بدا  يارب  تسا و  هاوخریخ  يا  هدـنهد  میب  تربع  تسا و  كانبات  يا  هنیآ  هشیدـنا  »
« .ینیزگ يرود  يراد ، یمن  شوخ  دوخ  ریغ  يارب  هچنآ 

تشز و ار  یـسک  قـالخا  هاـگره  شاـب و  نآ  ریظن  دوخ  يراد ، یم  شوخ  ار  یـسک  قـالخا  هاـگره  تسا : هتفگ  ناـمیکح  زا  یکی 
.شابم نانچ  دوخ  يراد ، یم  شوخان 

مراکم

 [[ مالسلا هیلع  لاق  و  ]]

َکِسْفَِنل ًابَدَأ  یَفَک  َو.ٌحِصاَن  ٌرِْذنُم  ُراَِبتْعِالا  ،َو  ٌهَِیفاَص ٌهآِْرم  ُرْکِْفلا 

.َكِْریَِغل ُهَتْهِرَک  اَم  َُکبُّنَجَت 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

نتـشیوخ يزومآ  بدا  يارب  تسا و  هدننک  تحیـصن  هدنهد و  میب  ، زیگنا تربع  ثداوح  تسا و  يا  هدنـشخرد  فافـش و  هنیآ  ، رکف
هک سب  نیمه 

هنامیکح راتفگ  دنس  ) .يزیهرپب يراد  یم  شوخان  نارگید  يارب  هچنآ  زا 

اما تشذـگ و  كردـم  رکذ  اب  مجنپ  تمکح  رد  هدرک  هراشا  نآ  هب  زین  بیطخ  موحرم  هک  هنوگ  ناـمه  هیفاـص » هآرم  رکفلا   » هلمج
مامت تسا و  هدرک  لقن  لوقعلا  فحت  باتک  رد  ینارح  هبعش  نیا  موحرم  یضر ، دیـس  موحرم  زا  لبق  ار  حصان » رذنم  رابتعالا  هلمج 

.تسا هدروآ  یلاما  رد  یضر ) دیس  زا  لبق   ) یسوط خیش  موحرم  ار  مالک  نیا 

جهن زا  دوـشیم  هدافتـسا  حوـضو  هب  هک  هدرک  رکذ  يرگید  ياـه  تمکح  يـال  هبـال  رد  ار  ریخا  هـلمج  دـئاوفلازنک  رد  زین  یکجارک 
(. ص 267 ج 4 ، هغالبلا ، جهن  رداصم   ) .تسا هتفرگن  هغالبلا 

ج دـئاوفلازنک ،  ) .تسا هدـش  رکذ  يرگید  ياه  تمکح  يال  هبال  رد  زین  مود  لوا و  هلمج  ود  یکجارک  مالک  رد  هک  مینکیم  هفاضا 
(.( ص83 ، 2
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نتشیوخ يزومآ  بدا  هار  نیرتهب 

: دیامرف یم  تسخن  ، هدرک هراشا  مهم  هتکن  هس  هب  هنامیکح  راتفگ  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

( . ٌهَِیفاَص ٌهآِْرم  ُرْکِْفلا  ( ؛» تسا يا  هدنشخرد  فافش و  هنیآ  ، رکف »

نآ زا  دروخ و  یم  هنیآ  هب  دزیخ و  یم  رب  ایـشا  زا  رون  ، دـبات یم  اـه  نآ  رب  روـن  دـنریگ و  یم  رارق  هنیآ  لـباقم  رد  ایـشا  هک  یماـگنه 
ماـمت دـنک  یم  سکعنم  وحن  کـی  هب  ار  روـن  ایـشا  زا  یتمـسق  ره  هک  اـج  نآ  زا  دوـش و  یم  لـقتنم  ناـسنا  مشچ  هب  ددرگ و  یمزاـب 

: دنا هتفگ  رکف  فیرعت  رد  هک  یفورعم  هلمج  ،و  دوش یم  سکعنم  ناسنا  مشچ  رد  ءیش  نآ  تاصخشم 

دارملا یلا  ءيدابم  نم  ءيدابملا و  یلا  هکرح  رکفلا 

وا هب  ار  ایـشا  قیاقح  ،و  ناسنا يوس  هب  دصقم  زا  دـنک و  یم  تکرح  دـصقم  يوس  هب  يدابم  زا  : دوش یم  لیکـشت  تکرح  ود  زا  رکف 
.دهد یم  ناشن 

نیا هک  هدرک  ناسنا  قح  رد  یگرزب  فطل  دـنوادخ  لاح  ره  هب.دـشاب  هنیآ  لباقم  رد  هناـگود  تکرح  نیا  رب  قیبطت  لـباق  دـناوت  یم 
شیپ اه ، بصعت  ، اـه سوه  يوه و  هلیـسو  هب  ار  نآ  هک  نیا  رب  طورـشم  هتـشاذگ  وا  راـیتخا  رد  ار  قیاـقح  ياـمن  ماـمت  فافـش  هنیآ 

گرزب تمعن  نیا  زا  ار  دوخ  دزاسن و  ردـک  کیرات و  تخانـش ، عناوم  هملک  کـی  رد  هناروکروک و  ياهدـیلقت  ، طـلغ ياـه  يرواد 
.دیامنن مورحم  یهلا 

: رعاش هتفگ  هب  و 

نآ زا  یتربع  سرد  درگنب  زیچره  هب  دشاب  هتشاد  يا  هدامآ  رکف  ناسنا  هک  یماگنه  هربع  هل  ءیـش  لک  یفف  هرکف  هل  تناک  ءرملا  اذإ 
ص 250) ج 1 ، مارو ، هعومجم  ) .دزومآ یم 

: میناوخ یم  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  یثیدح  رد 

بوخ وت  ياهراک  مامت  نایاپ  ینک  زاغآ  رکف  اب  ار  دوخ  ياهراک  رگا  ٍْرمَأ ؛ ِّلُک  ِیف  َُکِبقاَوَع  ْتَنُـسَح  َِکلاَْعفَأ  ِیف  َرْکِْفلا  َْتمَّدَـق  اَذِإ  »
ح 597) مکحلاررغ ، «.) دوب دهاوخ 

: میناوخ یم  ترضح  نآ  زا  رگید  ثیدح  رد 

ح 543) مکحلاررغ ، «) دوش یمن  لیلذ  زگره  دشیدنیب  بوخ  هک  یسک  َرْکِفلا ؛ َنَسحأ  نَم  َّلَذ  ام  »

: تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  زا  يرگید  ثیدح  رد 

رکف اریز  منک  یم  هیصوت  رکفت  موادت  یهلا و  ياوقت  هب  ار  امش  ِمُأ ؛ هّ ٍریخ و    ّ ِلُک وبأ  رّکَفّتلا  ّنإف  ِرّکفتلا  ِهمادإ  هّللا و  يوقتب  مکیصوأ  »
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ص 52) ج 1 ، مارو ، هعومجم  «.) تساه یکین  همه  ردام  ردپ و  ، ندرک

ٌرِْذنُم ُراَِبتْعِالا  َو  ( ؛» تسوگزردنا هدنهد و  میب  زیگنا ، تربع  ِثداوح  :» دیامرف یم  ، هدرک هراشا  مود  هتکن  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  هاگ  نآ 
( . ٌحِصاَن

ریذـن ریـشب و  ، ثداوـح نیا.دـشاب  یم  زیگنا  تربـع  ثداوـح  ياـنعم  هب  اـج  نیا  رد  یلو  تسا  نتفرگ  تربـع  ياـنعم  هب  « راـبتعا » هژاو
راـک ناـیاپ  هک  یثداوح  تسا و  هدـننکراذنا  هدـنهد و  میب  ، دـهد یم  ناـشن  ار  نارگمتـس  ناـملاظ و  راـک  تبقاـع  هک  یثداوح  ؛ تسا

.تسوگزردنا ریشب و  دهد  یم  ناشن  ار  ناراکوکین  ناگشیپ و  تلادع 

هب دوش  هتفرگ  دـنپ  زومآ  تربع  یخیرات و  ثداوح  زا  رگید  يوس  زا  ددرگ و  هدافتـسا  رکف  فافـش  هنیآ  زا  وس  کی  زا  هک  یماگنه 
.دور شیپ  یهلا  دصقم  يوس  هب  میقتسم  طارص  رد  دناوت  یم  ناسنا  نیقی 

ناینیشیپ زیگنا  تربع  خیرات  مه  هدومن و  توعد  نآ  هب  ار  اه  ناسنا  يدایز  تایآ  رد  هداد و  ناوارف  تیمها  رکفت  هب  مه  ، دیجم نآرق 
.ددرگ لماک  اه  ناسنا  تیبرت  بابسا  ات  تسا  هدرک  وگزاب  فلتخم  ياه  هروس  رد  ار 

یم فارعا  هروـس  هیآ 176  رد.تسا  نتفرگ  تربـع  ندیـشیدنا و  ناـیم  یکیدزن  هطبار  هک  دوش  یم  هدافتـسا  دـیجم  نآرق  تاـیآ  زا 
(!«. دنوش رادیبو   ) دنشیدنیب دیاش  ، نک وگزاب  اهنآ ) يارب   ) ار اه  ناتساد  نیا  ؛»  نوُرَّکَفَتی ْمُهَّلََعل  َصَصَْقلا  ِصُْصقاَف  دیامرف «:

: دیامرف یم  مکحلاررغ  رد  یثیدح  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما 

یلو دـنک  یم  تیوقت  نآ  اب  ار  دوخ  دریگ و  یم  تربع  ، لقع ُراِرتغالا ؛ ُهلفَغلا و  ِلهَجلا  ُبْسَک  ُراهِظتـسالا و  ُراِبتعالا َو  ِلقعلا  ُبْسَک  »
.( ح 10751 مکحلاررغ ، «.) دراد یماو  رورغ  تلفغ و  هب  لهج 

يدنـسپ یمن  نارگید  يارب  هچنآ  زا  هک  سب  نیمه  نتـشیوخ  بیدأـت  يارب  :» دـیامرف یم  هـتکن  نیموـس  رد  مالـسلا  هـیلع  ماـما  سپس 
( . َكِْریَِغل ُهَتْهِرَک  اَم  َُکبُّنَجَت  َکِسْفَِنل  ًابَدَأ  یَفَک  َو  ( ؛» يزیهرپب

اـسب يا.تسا  لکـشم  ًابلاغ  بویع  تخانـش  یلو  دشوکب  شیوخ  بویع  حالـصا  رد  هک  نیا  رگم  دـسر  یمن  لامک  هب  یناسنا  چـیه 
نینچ نارگید  ربارب  رد  یلو  ؛ درامـشب نسح  هناـشن  ار  نآ  تسا  نکمم  هکلب  دـنیب  یمن  ار  دوـخ  بیع  اـهنت  هن  تاذ  بح  رثارب  ناـسنا 

.دیاشگ یم  نآ  نیا و  زا  داقتنا  هب  نابز  هاگ  دنیب و  یم  اه  يراک  هزیر  مامت  اب  ار  اه  نآ  بویع  ؛ تسین

زا درمـش  یم  بیع  نارگید  يارب  ار  هچنآ  ناسنا  هک  تسا  نیا  نتـشیوخ  بویع  تخانـش  يارب  هار  نیرت  هنـالقاع  نیرتهب و  نیارباـنب 
فعض طاقن  حالصا  يارب  نیا  زا  رتهب  یهار  ایآ.دهد  رارق  نتشیوخ  لاح  شجنس  يارب  رایعم  سایقم و  ار  نارگید  دزاس و  رود  دوخ 

؟ دوش یم  تفای 

دندنسپ یم  دوخ  يارب  ار  نآ  اما  دنریگ  یم  هدرخ  نارگید  هب  ار  یلامعا  ای  تافص  هک  دنتـسه  يدارفا  هک  درک  راکنا  ناوت  یمن  یلو 
: دنتسه یعقاو  قمحا  اه  نیا  تمکح 349  رد  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هدومرف  هب  و 
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ناـیم رد  هـک  تـسا  يزیچ  هیبـش  نخــس  نـیا  « . هـِنیَِعب ُقَمْحَأـْلا  َِکلَذـَـف  ِهِـسْفَِنل  اَهیـِـضَر  َّمـُث  اـَـهَرَْکنَأَف  ِساَّنلا  ِبوـیُع  ِیف  َرَظَن  ْنَـم  «َو 
زا دـمآ  دنـسپان  مرظن  رد  ناشیا  زا  هچ  ره  ، نابدا یب  زا  : تفگ یتخومآ ؟ هک  زا  ار  بدا  : دندیـسرپ نامقل  زا  هک  تسا  فورعم  ، ناـبیدا

( يدعس ناتسلگ  ) .مدرک زیهرپ  نآ 

هب ار  مدرم  اـیآ  ؛»  ْمُکَـسُْفنَأ َنْوَْسنَت  ِِّرْبلاـِب َو  َساَّنلا  َنوُُرمْأَـت  َأ  دـیامرف «: یم  هک  اـج  نآ  دراد  دوجو  دـیجم  نآرق  رد  زین  اـنعم  نیا  هشیر 
، هرقب (.»؟ دییامن یم  شومارف  ار  ناتدوخ  اما  ، دـینک یم  توعد  هدـمآ ) تاروت  رد  اراکـشآ  وا  تافـص  هک  يربمایپ  هب  نامیا  و   ) یکین

هیآ 44)

دوخ هکلب  داد  رارق  هجوت  دروم  نارگید  هرابرد  ار  اه  یتشز  زا  زیهرپ  درک و  هیـصوت  نارگید  هب  ار  یکین  اهنت  دـیابن  هک  نیا  هب  هراشا 
.دراد تیولوا  ناسنا 

تاذ ّبح  باجح 

زا انعم  کی  هب  دراد و  یمهم  رایـسب  شقن  شتالامک  هب  ندیـسر  وا و  تنایـص  ظفح و  يارب  هک  هدیرفآ  يا  هزیرغ  ناسنا  رد  دنوادخ 
زا زیهرپ  ادـخ و  نامرف  تعاطا  غارـس  هب  لیلد  نیمه  هب  دراد و  یم  تسود  ار  دوخ  ناسنا  هک  نیا  نآ  تسا و  یهلا  بهاوم  نیرتمهم 

.دنامب ناما  رد  وا  رفیک  باذع و  زا  دوش و  دنم  هرهب  تمایق  رد  یهلا  ياه  شاداپ  زا  دسرب و  يونعم  لامک  هب  ات  دور  یم  هانگ 

هب ندیـسر  يارب.دـنیب  یم  نتـشیوخ  لامک  ار  ملع  هکارچ  تسا  تاذ  بح  وا  یلـصا  هزیگنا  دور و  یم  شناد  ملع و  لابند  هب  ناـسنا 
.دنیب یم  دوخ  يونعم  ای  يدام  لامک  يارب  يرازبا  ار  اه  نآ  اریز  دنک  یم  شالت  يداصتقا  روما  رد  تفرشیپ  يدام و  بهاوم 

نیا همه  ، دنشوک یم  دوخ  يوربآ  ظفح  يارب  ، دنراد تسود  ار  دوخ  دنزرف  رـسمه و  ، دننک یم  عافد  شیوخ  روشک  زا  اه  ناسنا  رگا 
هب ددرگ و  یم  شوماـخ  وا  رد  تاـیح  ِطاـشن  دوـش  هدــیچرب  وا  زا  هقـالع  نـیا  يزور  رگا  دراد و  تاذ  بـح  رد  يا  همــشچرس  اـه 

.دوش یم  لیدبت  لطاب  لطاع و  يدوجوم 

يدنـسپدوخ و یهاوخدوخ و  ، نآ هجیتن  تسا و  ناسنا  ناج  يالب  نیرت  گرزب  دیآرد  یطارفا  تروص  هب  رگا  تاذ  بح  نیمه  یلو 
.تسا تیناسنا  ماقم  زا  طوقس  هجیتن  رد  نتشیوخ و  رد  تشز  تافص  ندیدن  ، اج یب  تاعقوت  ، نارگید ندرک  شومارف  ، ینیبرتربدوخ

عنام تاذ  بح  تسا  نکمم  : دیامرف یم  تسا ، هتکن  نیمه  هب  هراشا  دهد  یم  رادشه  نآ  هب  روکذم  هلمج  رد  مالسلا  هیلع  ماما  هچنآ 
يریگ و یم  هدرخ  نانآ  رب  ار  يروما  هچ  ییوگ و  یم  هچ  نارگید  هرابرد  نک  هدـهاشم  ینیبب ؛ ار  نتـشیوخ  بویع  هک  ددرگ  نیا  زا 

.یطارفا تاذ  بح  ءوس  راثآ  زا  رارف  يارب  تسا  یهار  تقیقح  رد  نیا.نادب  صقن  بیع و  شیوخ  يارب  ار  نامه  یناد  یم  بیع 

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abu Talib said : “ The intellect is a clear mirror and the taking of lessons
(from things around you) provides warning and counsel. It is enough for improving

.” yourself that you should avoid what you consider to be bad in others
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ُهنَع َلَحَترا  ّالِإ  َُهباَجَأ َو  نِإَف  ِلَمَعلِاب  ُِفتهَی  ُملِعلا  َلِمَع َو  َِملَع  نَمَف  ِلَمَعلِاب  ٌنوُرقَم  ُملِعلا  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

.دنراد کیدزن  يدنویپ  لمع  ملع و  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و  یقالخا ) یلمع ، )

 . دنک یم  چوک  هن  رگ  دنام و  یم  داد  شخساپ  رگا  دناوخارف ، ار  لمع  ملع ، هک  ارچ  دنک ، لمع  نآ  هب  دیاب  تسناد  هک  یسک  و 

يدیهش

يور هنرگ  و  داد ، خساپ  رگا  دناوخ  ار  لمع  ملع  و  تخادرپ ، شدیاب  راک  هب  تخومآ  هک  نآ  و  تخاس ، دـیاب  هارمه  لمع  اب  ار  ملع 
.دنادرگب وا  زا 

یلیبدرا

رگا سپ  ندرک  لمعب  لاح  نابزب  دـهد  یم  زاوآ  ملع  نآـب و  درک  لـمع  تسناد  هک  ره  سپ  رادرکب  تسا  هدـش  تسا  نورقم  شناد 
وزا درک  تشپ  دش و و  لحترم  هن  رگا  ار و  وا  درک  تباجا 

یتیآ

، دناوخ یم  ارف  ار  لمع  ملع ، .ددنب  راک  هب  هک  دیاب  دزومآ ، هک  ره  سپ ، .دشاب  هارمه  لمع  اب  ملع  هک  دـیاب  مالـسلا :) هیلع   ) دومرف و 
.ددنب یم  رب  تخر  اجنآ  زا  هنرگ ، دنام و  یم  داد ، خساپ  رگا 

نایراصنا

یم دـنک  تباجا  رگا  ، دـنک یم  ادـص  ار  لمع  ملع  و.درک  لمع  تسناد  هک  ره  ، تسا یگتـسب  لمع  اـب  ار  ملع  : دومرف ترـضح  نآ  و 
 . دنک یم  چوک  نآ  زا  هن  رگ  ،و  دنام
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اه حرش 

يدنوار

.هکئالملا نم  فتاه  هب  فته  لاقی ، امک  هلعاف ، ری  مل  نا  حیصی و  فتهی  و 

يردیک

هملع و نوکی  و  کلذ ، یف  هل  عفن  هناف ال  طـق )  ) هلعفی مل  هلعف و  اذا  احالـص  و  اـعفن ، ینـالفلا  رمـالا  یف  هل  نا  ناـسنالا  ملع  اذا  ینعی 
یتح ماوعالا ، نینسلا و  رورمب  کلذ  لیـصافت  یـسنی  هناف  طق  اهب  تای  مل  و  هعنـص ، ملع  نم  کلذک  و  ءاوس ، عافتنالا  دقف  یف  هلهج 

.هقیقدلا لامعالا  یف  اصوصخ  دعب ، اهلعف  هنکمی  ثیحب ال  ریصی  امبر  هنا 

مثیم نبا 

، دوش یم  دـنم  هرهب  نآ  زا  تفریذـپ  رگا  دـنک ، یم  ادـن  ار  لمع  ملع ، .درک و  لمع  تسناد  هک  ره  سپ  تسا  لـمع  هب  هتـسباو  ملع  )
تسا یهلا  تمکح  قباطم  هک  یعضو  رد  ملع  هک  تسا  نآ  مالـسلا ) هیلع   ) ماما دوصقم  دنک .) یم  يرود  لمع  يور  زا  ملع  هنرگو 
سفن لامک  هداد و  رارق  یلمع  یملع و  هوق ي  ود  هلقاع  سفن  يارب  گرزب  دنوادخ  هک  تسا  نآ  بلطم  حیضوت  .تسا  نیرق  ملع  اب 
.دـشاب ماوت  لمع  اب  هک  نیا  رگم  دوش  یمن  سفن  لامک  بجوم  اهنت  ملع  تسا ، هدرمـش  لمع  ملع و  هوق ي  ود  نیا  هب  هتـسباو  زین  ار 

شا هتـسناد  قبط  رب  هک  تسا  راوازـس  تسناد ، رگا  دنادب ، دـیاب  تمکح  قبط  رب  هک  ار  هچنآ  سک  ره  ینعی : لمع  ملع  نمف  ترابع :
 …، لمعلاب فتهی  ملعلا  و  هلمج ي : هک  دراد  لامتحا  .تسا و  نآ  دوجو  همزال ي  هدـش و  لـمع  هزیگنا ي  دوخ  نیا  و  دـنک ، لـمع 

راعتـسا تسا ، هدش  هتفرگ  رظن  رد  ملع  بلط  زا  هچنآ  يارب  ار  هملک  نیا  دوشن ، هدید  هدـننکادن  هک  دـنچ  ره  ندرک ، ادـن  ینعی  فته 
ایوگ سپ  دراد ، یگتـسبمه  یکیدزن و  تسا  نآ  یعیبط  تساوخ  و  تسا ، نآ  روخرد  هک  یلمع  اـب  ملع  هک  ور  نآ  زا  تسا ، هدروآ 

لحترا الا  هباجا و  ناف  ترابع : ینعم  .دیآ و  مهارف  ناسنا  لامک  ود ، نآ  زا  ات  دـنک  یم  توعد  یگتـسبمه  هب  دـنز و  یم  دایرف  ار  وا 
تروص هب  هدش و  دراو  سح  ملاع  هب  نهذ  ملاع  زا  ییوگ  هک  دوش  یم  دنمورین  نانچنآ  دـشاب ، ماوت  لمع  اب  ملع  یتقو  هک  تسا  نآ 

، دراد ملع  تسا ، مزال  وا  تعاطا  زا  هچنآ  راگدیرفآ و  دوجو  هب  ناسنا  هاگره  الثم  دـنک ، یم  هولج  هدـمآرد و  سوملم  لمع  لعف و 
هب تسوا  دای  ندرپس  رطاخ  هب  راگدرورپ و  هب  هجوت  همادا ي  هدـنب ، تدابع  نآ  همزال ي  هتخاس ، نیرق  دوخ  تدابع  اـب  ار  نآ  دـعب  و 
ادخ ریغ  هب  مرگرـس  دـیاب  ریزگان  سپ  دـیوگ ، كرت  ار  ادـخ  يارب  لمع  هک  یتقو  اما  .دوشن و  شومارف  رطاخ  زا  هاگچیه  هک  يدـح 

ار ندرک ) چوک   ) لاحترا هملک ي : .ددرگ  ادـخ  زا  تلفغ  یـشومارف و  ثعاـب  دوخ  نیا  هک  اـجنآ  اـت  دلـسگب ، وا  هب  هجوت  زا  و  دوش ،
زا هک  یـسک  دـننامه  درادـن  ار  ملع  تیحالـص  دادعتـسا و  یـسفن  ناـنچ  هک  ور  نآ  زا  تسا  هدروآ  هراعتـسا  ملع  نتفر  نیب  زا  يارب 

زاجم باب  زا  تسا  ملع  ندش  هدیاف  یب  لاحترا  زا  دوصقم  دنا : هتفگ  یضعب  و  دنک ، یم  چوک  درادن ، تنوکس  یتحالـص  هک  ینطو 
.تسا چوک  ياج  زا  ندربن  دوس  ندرک ، چوک  لاحترا و  هجیتن ي  اریز  تسا ، هدرک  قالطا  هجیتن  رب  ار  همدقم  مان 

دیدحلا یبا 

[ َباَجَأ  ] ْنِإَف ِلَمَْعلِاب  ُِفتْهَی  ُْملِْعلا  َلِمَع َو  َِملَع  ْنَمَف  ِلَمَْعلِاب  ٌنوُْرقَم  ُْملِْعلا  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 
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 . ُْهنَع َلَحَتْرا  َّالِإ  َُهباَجَأ َو 

هدارم لماع و  وه  الإ و  ملاع  هنأب ال  رعـشی  نینمؤملا ع  ریمأ  مالک  هبحاص و  یلع  هجح  لمعلا  ریغب  ملعلا  لـمع و  ـالب  ملع  یف  ریخ  ـال 
.الماع نوکی  نأ  دب  فراعلا ال  نأ  بیر  نافرعلا و ال  انهاه  ملعلاب 

.هراعتسا هظفللا  هذه  هیدانی و  يأ  لمعلاب  فتهی  ملعلا  لاقف  فنأتسا  مث 

وه الإ و  تمی  مل  هملع و  یلاعت  هللا  هبلـس  اهب  لمعی  مل  مث  هینیدـلا  رومألاب  املاع  ناسنإلا  ناک  نإ  يأ  لـحترا  ـالإ  هباـجأ و  نإـف  لاـق 
یلاـعت ال هللا  نإـف  باوثلا  یه  هتجیتـن و  هترمث و  تلحترا  لـحترا  هلوقب  دارأ  هنأ  یلع  رـسفی  نأ  نکمی  نیلهاـجلا و  هرمز  یف  دودـعم 

یلع قحتـسا  هنأ  انردق  ول  ملعلا  باوث  نم  هقحتـسی  ام  طبحی  لمعلاب  هلالخإ  نأل  اهب  لمعی  مل  اذإ  عئارـشلاب  هملع  یلع  فلکملا  بیثی 
باوثلا قحتسی  اهعم  یتلا  طئارشلا  یلع  هب  یتأ  اباوث و  ملعلا 

یناشاک

هک اریز  تیناسنا  لامک  رد  هیهلا  تمکح  یـضتقم  هب  رادرک  هب  تسا  هدش  هتـسویپ  شناد  لمعلاب ) نورقم  ملعلا  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
نمف  ) هیلمع هیملع و  توق  نودـب  ار  هیناسنا  سفن  رم  تسین  لامک  چـیه  و  هیلمع ، توق  لامک  لمع ، تسا و  هیرظن  توق  لاـمک  ملع 

یم زاوآ  ملع  و  لمعلاب ) فتهی  ملعلا  و   ) دوش لماک  وا  سفن  ات  دروآ  لمع  هب  يور  هک  تسا  مزال  دـشاب  ملاع  هک  یـسک  لمع ) ملع 
و هنع ) لحترا  الا  و   ) لامک هب  سفن  دـش  نورقم  ار  ملع  يادـن  لمع  درک  تباجا  رگا  سپ  هباجا ) ناف   ) لاح ناـبز  هب  لـمع  هب  دـهد 

.ملع يارب  زا  تسا  ادـن  ینعم  هب  هک  ار  فته )  ) ظفل هدومرف  هراعتـسا  لاوز  هب  دـش  رجنم  لاـحترا و  هب  دروآ  يور  درکن  تباـجا  رگا 
سپ نآ  زا  .تسا  تلفغ  مزلتـسم  نایـسن و  بجوم  نآ  كرت  و  هکلم ، دـح  رـس  هب  تسا  وا  ریـصم  تسا و  ملع  دـکوم  لمع  هک  اریز 

یم شومارف  ماوعا  نینس و  رورم  هب  دنک ، یمن  لمع  دراد و  یتعنـص  هک  تسا  لیبق  نیا  زا  و  لمع ، كرت  هطـساو  هب  دوش  ریذپ  لاوز 
دوجو هطـساو  هب  لمع  اب  وا  هنراقم  رابتعا  هب  هقیقد ، لامعا  رد  اصوصخ  لعف  نآ  رب  درادن  نکمت  هک  یتیثیح  هب  ار  نآ  لیـصافت  دـنک 

يذ مسا  قالطا  مسق  زا  نیا  .ازاجم و  دـشاب  تعفنم  مدـع  لاحترا )  ) هب دارم  هک  تسا  لمتحم  .داعم و  رد  ود  ره  نیا  هب  ناسنا  لامک 
رب هکنانچمه  دشن  بترتم  نآ  رب  تعفنم  چـیه  تخاسن  ملع  نراقم  ار  لمع  سک  ره  دـشاب : نآ  دارم  ینعم  تیاغ و  رب  دـشاب  تیاغلا 

نوچ لمع  یب  کیل  دوب  بوخ  ملع  دـنچ  ره  رعـش : .دنـشاب  ناسکی  عافتنا  مدـع  رد  وا  لهج و  ملع و  سپ  دوش ، یمن  بترتم  لـهج 
يرط لگ و  یب  دوب  هک  ناد  کشخ  راخ 

یلمآ

ینیوزق

یم زاوآ  ملع  دـشاب و  هتـسنادن  تقیقح  هب  ـالا  و  درک ، لـمع  نآ  هب  ار  يزیچ  تسناد  هک  ره  سپ  لـمع  هب  تسا  نورقم  ملع  دوـمرف 
فیطل لقع  بابرا  شیپ  فیرش  ینعم  نیا  .دنک و  یم  تلحر  هن  رگا  بوخ و  درک  تباجا  رگا  سپ  دناوخ  یم  ار  وا  لمع و  هب  دهد 

.تسا رصاق  نآ  زا  نایب  نامامتان  يارب  و  تسا ، رهاظ 

یجیهال
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هیلع تفگ  ینعی و  .هنع » لحترا  الا  هباجا و  ناـف  لـمعلاب  فتهی  ملعلا  لـمع و  ملع  نمف  لـمعلاب ، نورقم  ملعلا  : » مالـسلا هیلع  لاـق  و 
سپ تسا ، لمع  هدننکزاوآ ي  ملع  دنک و  یم  لمع  دراد  ملع  هک  یسک  سپ  ندرک ، لمع  اب  تسا  عمتجم  نتـشاد  ملع  هک  مالـسلا 

.دور یم  ملع و  دنک  یم  چوک  دادن  باوج  رگا  بولطملا و  معنف  ار  ملع  لمع  داد  باوج  رگا 

ییوخ

قرافی الف  هلتاق ، مسلا  هراح و  رانلا  نا  ملع  نمک  هل  انادـجو  راس  ستح  سفنلا  هب  رثات  ام  یقیقحلا  ملعلا  نا  اقباس  انرکذ  دـق  ینعملا :
هلحرم یلا  لصو  هبحاصل و  انادـجو  راص  اذا  نیدـلا  ملع  .مسلا و  برـشیال  و  رانلا ، هداع  ناـسنالا  سمیـال  و  لـمعلا ، نم  ملعلا  اذـه 
تعمـس لاـق : راـمع  نب  قاحـسا  نع  هدنـسب  ناـمیالا  هقیقح  باـب  یف  یفاـکلا  لوصا  یف  يور  دـق  .هجولا و  اذـه  یلع  نوکی  نیقیلا 

قفخی و وه  دجسملا و  یف  باش  یلا  رظنف  حبصلا  سانلاب  یلـص  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  نا  لوقی : مالـسلا ) هیلع   ) هللادبعابا
ای تحبـصا  فیک  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  هل  لاقف  هسار ، یف  هانیع  تراغ  و  همـسج ، فحن  دـق  هنول ، ارفـصم  هسارب  يوهی 

هقیقح امف  هقیقح  نیقی  لکل  نا  لاق : و  هلوق ، نم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  بجعف  انقوم ، هللا  لوسر  ای  تحبـصا  لاق : نـالف ؟
یناک یتح  اهیف  ام  ایندلا و  نع  یسفن  تفزعف  يرجا  وه  امظا  یلیل و  رهـسا  یننزحا و  يذلا  وه  هللا  لوسر  ای  ینیقی  نا  لاقف : کنیقی ؟

هنجلا و یف  نومعنتی  هنجلا  لـها  یلا  رظنا  یناـک  و  مهیف ، اـنا  کلذـل و  قئـالخلا  رـشح  باـسحلل و  بصن  دـق  یبر و  شرع  یلا  رظنا 
رودـی رانلا  ریفز  عمـسا  نالا  یناک  و  نوخ ، رطـصم  نوبذـعم  اهیف  مه  رانلا و  لها  یلا  رظنا  یناک  و  نوئکتم ، کئارالا  یلع  نوفراعتی 

لاقف هیلع ، تنا  ام  مزلا  هل : لاق  مث  ناـمیالاب  هبلق  هللا  رون  دـبع  اذـه  هباحـصال : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  لاـقف  یعماـسم ، یف 
تاوزع ضعب  یف  جرخ  نا  ثبلی  ملعف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هلاعدف  کعم ، هداهـشلا  قزرا  نا  هللا  لوسر  ای  یل  عدا  باشلا :

سک ره  و  تسا ، رادرک  تفج  شناد  دومرف : همجرتلا : .رـشاعلا  وه  ناـک  و  رقن ، هعـست  دـعب  دهـشتساف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبـنلا
رگیدکی تفج  رادرک  شناد و  .دچوکب  هنرگ  و  دنامب ، دسر  خساپب  رگا  و  دروآ ، رب  شنک  هب  دایرف  شناد  دناسر ، شرادرکب  دـنادب 

لحم زا  دچوک  هنرو  هد  شخساپ  لمع  دهاوخ  یفتاه  نوچ  تشناد  رگ  راک  دش  شدیاب  دناد  هک  ره 

يرتشوش

نب دمحم  نع  دمحم  نب  دمحا  نع  ییحی  نب  دمحم  نع  هاور  مالـسلا ،) هیلع   ) قداصلا یلا  یفاکلا ) ملع   ) لامعتـسا باب  هبـسن  لوقا :
جهنلا نم  هطقاس  هدایزلاف  ناک  فیک  و  ملع ، لمع  نم  لمع و  ملع  نمف  دـعب  داز  و  مالـسلا ،) هیلع   ) هنع رباج  نب  لیعامـسا  نع  نانس 

ام لاقف : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا یلا  ءاج  الجر  نا  لاصخلا :)  ) يور لمع  ملع  نمف  لمعلاب  نورقم  ملعلا  .اـهل  مـالکلا  ءاـضتقال 
؟ هم مث  لاق : .هب  لمعلا  لاق : هم ؟ مث  لاق : .هل  ظفحلا  لاق : هم ؟ مث  لاق : .هل  عامتـسالا  لاق : هم ؟ مث  لاـق : .هل  تاـصنالا  لاـق : ملعلا ؟ قح 

هلک لمعلا  و  هب ، لمع  ام  الا  هجح  هلک  ملعلا  و  ملعلا ، عضاوم  الا  لهج  اهلک  ایندـلا  مالـسلا :) هیلع   ) هنع نویعلا )  ) يور .هرـشن و  لاـق :
هیلع و هللا  یلـص   ) یبنلا نع  یکجارکلا ) زنک   ) يور .هل و  متخی  امب  دبعلا  رظنی  یتح  رطخ  یلع  صالخالا  و  اصلخم ، ناک  ام  الا  ءایر 

هللا نم  ددزی  مل  ادهز ، ایندلا  یف  ددزی  اهحودمم ) اهمومذـم و  مولعلا  یف  رـشع - نماثلا  لصفلا   ) ملف ادـشر ، ملعلا  یف  دادزا  نم  هلآ :)
یف هسفن  هبحاص  بعتا  هنم ، قفنیال  يذلا  زنکلاک  هب  لمعیال  يذـلا  ملعلا  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نع  هینملا )  ) يور .ادـعب و  الا 

الجر نا  یفاکلا :) یمقلا و  ریـسفت   ) یف هنم  لحترا  الا  هباجا و  ناـف  لـمعلاب  حیـصی  يا : فتهی  ملعلا  .هعفن و  یلا  لـصی  مل  و  هعمج ،
لیجنالا ال یف  بوتکم  مالـسلا :) هیلع   ) لاقف اهلثم ، نع  لاسیل  داع  مث  لئاسم ، نع  هلاـسف  مالـسلا ،) هیلع   ) نیـسحلا نب  یلع  یلا  ءاـج 
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.ادعب الا  هللا  نم  ددزی  مل  هب  لمعی  مل  اذا  ملعلا  ناف  متملع ، امب  متلمع  ام  و  نوملعتال ، ام  ملع  اوبلطت 

هینغم

تاـیلمع و  تاـنج ، یلا  ءارحـصلا  و  تارف ، بذـع  یلا  رحبلا  لـیوحت  و  ءاـضف ، نفـس  تارئاـط و  و  ءاـبرهکلاب ، ضرـالا  ریوـنت  ملعلا 
هحارلا و جاتنالا و  تاودا  هراضحلا و  بابسا  لک  و  ارحبا ، برغلا  یلا  قرـشلا  طفن  اهنم  قفدتی  بیبانا  و  هینورتکلا ، لوقع  و  هیحارج ،

هیلع  ) نینموملاریما مامالا  دنع  ملع  وه  هیلا  انبرقی  هناحبـس و  هللا  یـضری  ام  لک  اذه و  ..اضیا  قالخا  نید و  ملع و  یه  اهیلا  يدهی  ام 
یملعلا مدقتلا  دـعب  الا  هقیقحلا  هذـه  یلا  لوقعلا  تدـتها  ام  و  خـلا ..) لمعلاب  نورقم  ملعلا  : ) هلوقب هانع  هدارا و  يذـلا  وه  و  مالـسلا )
یـصوا نیتشنیا  ریبکلا  یـضایرلا  تومی  نا  لبق  .همیدقلا و  تایرظنلا  تافـسلفلا و  نم  ریثکلا  حیحـصت  مت  اهـساسا  یلع  و  لهذـملا ،

خمک امامت  قمحالا  خم  نا  نیبت  قیقدـلا  حیرـشتلا  دـعب  و  لهاجلا ، خـم  نع  ملاعلا  خـم  فلتخی  له  هلک : ملاعلا  فرعیل  هخم  حیرـشتب 
يوتـسی له  : ) لاق هللا  نکل  و  لاست : .هیلا و  يدهی  ام  لمعلا و  وه  نینثالا  نیب  ریخالا  لوالا و  قرفلا  نا  اذه  ینعم  و  عدبملا ، يرقبعلا 

امنا : ) هناحبـس لاق  اضیا  و  باوجلا ، نولمعی ؟ ـال  نیذـلا  نولمعی و  نیذـلا  لـقی : مل  و  رمزلا )  9 نوملعی - نیذـلا ال  نوملعی و  نیذـلا 
و رمزلا ، هیال  اریـسفت  انایب و  هیالا  هذه  نوکت  هیلع  و  هتعاطب ، لمعلا  انه  هللا  هیـشخب  دارملا  و  رطاف .)  28 ءاملعلا - هدابع  نم  هللا  یشخی 

درجم یلع  لمعلا ال  یلع  ادـغ  ءازحلا  باسحلا و  نا  هحارـصب  لدـت  هریثک  تایآ  یلا  اذـه  ..تاذـلاب  لمعلا  وه  اهیف  ملعلاـب  دارملا  نا 
مظعالا لوسرلا  لاق  و  لـحنلا .)  111 تلمع - اـم  سفن  لـک  یفوت  و  (. ) نارمع لآ   30 تلمع - ام  سفن  لک  دـجت  موی   ) اـهنم ملعلا ،

الب ملعلا  نا  یلع  اذه  انلدی  و  هعفنم ، هحلصم و  عم  يا  همحر ) عم  لمع  الا  یجنی  ایبن ال  قحلاب  ینثعب  يذلا  و  (: ) هلآ هیلع و  هللا  یلص  )
هللا دنع  ملعلاف  .انما  الدع و  ابـصخ و  رثکا  اهلعجی  و  هایحلا ، مدخی  ام  الا  ءابه  وهف  لمع  لک  نا  اضیا  انلدی  امک  ائیـش ، يدجی  لمع ال 
هیار یتح  ..هللا  لوسر  نع  هئارآ  هتادقتعم و  عیمج  مامالا  ذخا  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) لوسرلا ذخا  هنع  و  عفانلا ، لمعلا  وه  هناحبس 
نیبت دق  و  همکحلا 237 .. یف  اهلک ) رش  هارملا  : ) هلوق حرش  یف  و  هارملا ،) یلع و   ) هرقف هبطخلا 78  حرش  یف  کلذ  انتبثا  و  هارملا ، یف 
قفتی هناب  ملعلا  عم  هیبن  هنـس  هللا و  باتک  وه  لوقلا  اذه  ردصم  نا  خـلا ..) لمعلاب  نورقم  ملعلا  : ) مامالا لوق  حرـشن  نحن  و  نالا ، انعم 

هغالبلا جـهن  ناـک  ناـف  هب .) لـهجلا  یلا  هدرمف  رـشلا  یف  عقو  نم  و  اـمتح ، هلمع  یلا  هجتی  ریخلا  فرع  نم  : ) طارقـس لوق  عم  اـمامت 
، مامالا دهع  نع  رخاتم  رصع  یف  نوملسملا  اهفرع  یتلا  هینانویلا  هفـسلفلا  عم  قفتی  هیف  ام  ضعب  نال  نوککـشملا - معز  امک  الوحنم -

عم قفتی  امهیف  ام  ضعب  نال  هیبن ، هنـس  هللا و  باـتک  یف  اـضیا  باـتری  نا  هیف  باـترا  نم  یلعف  ببـسلا  اذـهل  ـالوحنم  جـهنلا  ناـک  نا 
.ء یشب  سیل  لمع  الب  ملعلا  نا  کلذ  نم  و  هینانویلا ، هفسلفلا 

هدبع

لمعلا ملعلا  ظفاحف  ملعلا  بهذ  الا  ملعلا و  لمعلا  قفاو  ناف  هیدانی  لمعلا و  بلطی  ملعلا  هنع : لحترا  الا  و  … 

يرفعج

مالسالا ضیف 

تقیقح رد  هنرگ  و   ) درک لمع  تسناد  هک  ره  سپ  تسا  لمع  هب  هتـسب  ملع  تسا : هدومرف  لمع ) اب  ملع  هراـبرد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
هدرب دوس  ملع  نآ  زا  تفریذـپ  ار  نآ  توعد )  ) رگا دـیامن ) یم  توعد  دوخ  يوس  هب   ) دـنک یم  ادـن  ار  لمع  ملع  و  تسا ) هتـسنادن 
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ملع نیا  سپ  دیآ  یمن  تسد  هب  دوس  ینادان  زا  هکنانچ  دـسر  یمن  يدوس  ملع  نآ  زا   ) ددرگ یم  رود  لمع  زا  ملع  هنرگو  دوش  یم 
(. تسا ناسکی  ندادن  دوس  رد  لهج  اب 

ینامز

یملع هب  ندومن  لمع  هب  هتـسب  نآ  ياقب  ملع و  ماود  دـنامب ، نوصم  اهتفآ  لباقم  رد  اـت  تسا  یـصوصخم  زیچ  هب  يدوجوم  ره  ماود 
رارکت و نودـب  تسا و  لئاسم  نامه  رورم  رارکت و  هب  هتـسب  یملع  ياه  هیامرـس  ماود  رگید  نایب  هب  .تسا  هتخومآ  ناـسنا  هک  تسا 

یم تسا  هتخومآ  هک  يدـح  رد  یملع  لئاسم  نایب  نوقفنی ) مهانقزر  امم  و   ) ياهانعم زا  یکی  .دوش  یم  شومارف  جـیردتب  سیردـت 
.دشاب

يزاریش دمحم  دیس 

امنا ملعلا و  قح  ملعی  مل  هنا  رهظ  لمعی  مل  ول  ذا  لمع ) ملع  نمف   ) نانرتقم نارما  امهنا  يا  لمعلاب ) نورقم  ملعلا  : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
يا هنع )  ) بهذ يا  ملعلا ، لحترا ) الا  و   ) یقب لمعلا ، هباجا ) ناف   ) یجی ء نا  هیدانی  يا  لـمعلاب ) فتهی  ملعلا  و   ) ایحطـس ائیـش  فرع 

.ملعی هنا ال  یلع  لد  رغی  مل  ناف  رغی ، نا  دبال و  هناف  هفلخ ، دسالا  دوجوب  ملاعلاک  لمعی ، مل  يذلا  نع 

يوسوم

بجو هبجاو  هالصلا  نا  فرع  نمف  الماع  نوکی  نا  ملاعلا  قح  نم  حرشلا : .بهذ  هکرت و  هنع : لحترا  .يدانی  حیصی و  فتهی : هغللا :
و هب ، لمعلا  ملعلا  قحف  امهب  ضهنی  نا  هیلع  بجو  بجاو  هیلع  رکنملا  نع  یهنلا  فورعملاب و  رمـالا  نا  فرع  نم  اـهمیقی و  نا  هیلع 

لمعلاف هیلع  بترتملا  رثالا  دقف  ملعلا و  لحترا  الا  بولطملا و  وهف  ملعلل  لمعلا  باجا  ناف  نیلساکتملا  رذحی  لمعلاب و  خرـصی  ملعلا 
 … هملع لمعتسی  مل  هنال  ءایحالا  عم  دع  نا  تیم و  ملاع  مک  ملعی و  مل  هناکف  لمعی  مل  اذاف  ناسنالا  ملعتی  هلجا  نم  ملعلا و  حور 

یناقلاط

لامک هب  سفن  داد -  خساپ  رگا  دـناوخ  یم  ارف  ار  لمع  ملع  دـنک ، لمع  دـیاب  تسناد  سک  ره  دـشاب و  لمع  هب  هتـسویپ  دـیاب  ملع  »
« .دنادرگب وا  زا  يور  هنرگ  و  دیسر - دهاوخ 

یم طابنتـسا  نینچ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نخـس  زا  تسا و  ملاع  رب  تجح  لمع  نودب  ملع  تسین و  يریخ  لمع  نودب  ملع  رد 
دیاب فراع  هک  تسین  کش  تسا و  نافرع  ملع  زا  ترـضح  نآ  دوصقم  ارهاظ  دنک و  لمع  هکنیا  رگم  تسین  یملاع  چـیه  هک  دوش 

.دشاب لماع 

damghani@

مراکم

 [[ مالسلا هیلع  لاق  و  ]]
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.ُْهنَع َلَحَتْرا  اَّلِإ  َُهباَجَأ َو  ْنِإَف  : ِلَمَْعلِاب ُِفتْهَی  ُْملِْعلا  ؛َو  َلِمَع َِملَع  ْنَمَف  : ِلَمَْعلِاب ٌنوُْرقَم  ُْملِْعلا 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

ملع ، دـمآ درک و  تباجا  رگا  دـناوخ  یمارف  ار  لمع  ، ملع.دـنک یم  لمع  دـشاب  ملاع  یتسار ) هب   ) سکره تسا و  هارمه  لمع  اب  ملع 
: هنامیکح راتفگ  دنس  .دنک ( یم  چوک  ّالا  دنام و  یم 

رد ریثک  نیا  نینچمه  تسا و  هدرک  لـقن  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  یفاـک  رد  یتـیاور  رد  ینیلک  موحرم  ار  هناـمیکح  راـتفگ  نیا 
نیا هب  هیبش  یتیاور  زین  مکحلاررغ  رد  .تسا  هدرک  تیاور  یتوافت  اب  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ماما  زا  هیاهنلاو  هیادـبلا  باـتک 

ص 267) ج 4 ، هغالبلا ، جهن  رداصم  .تسا (  هدمآ  تیاور 

يرگید هدـمآ و  هغالبلا  جـهن  رد  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیع  ود  نآ  زا  یکی  هک  هدـش  لقن  تیاور  ود  ررغ  رد  هک  مینک  یم  هفاـضا 
لمعلاـب فتهی  ملعلا  : » میناوخ یم  يرگید  رد  و  لـمع » ملع  نمف  لـمعلاب  نورقم  ملعلا  : » میناوـخ یم  نینچ  یکی  رد  .تسا  تواـفتم 

(( ثیداحا 142 و 143 مکحلاررغ ،  . ) لحترا الإ  هباجأ و  نإف 

! دنک یم  رارف  ملع  هک  اجنآ 

لمع اب  ملع  :» دـیامرف یم  ، هدرک هراشا  لمع  ملع و  گنتاگنت  هطبار  هرابرد  یمهم  هتکن  هب  هنامیکح  راتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
ّالا دنام و  یم  ملع  ، دمآ درک و  تباجا  رگا  دناوخ  یمارف  ار  لمع  ، ملع.دـنک یم  لمع  دـشاب  ملاع  یتسار ) هب   ) سکره تسا و  هارمه 

( . ُْهنَع َلَحَتْرا  اَّلِإ  َُهباَجَأ َو  ْنِإَف  : ِلَمَْعلِاب ُِفتْهَی  ُْملِْعلا  ؛َو  َلِمَع َِملَع  ْنَمَف  : ِلَمَْعلِاب ٌنوُْرقَم  ُْملِْعلا  ( ؛» دنک یم  چوک 

: دراد دوجو  ریسفت  هس  هنامیکح  راتفگ  نیا  حیضوت  رد 

یم هک  يزیچره  سکره  دـشاب و  نورقم  لمع  اب  دـیاب  ملع  هک  تسا  نیا  شموهفم  دراد و  یئاـشنا  هبنج  مـالک  نیا  هک  نیا  تسخن 
.دنک لمع  نآ  هب  دیاب  دناد 

هتـشاد یئاشنا  هبنج  دناوت  یمن  هک  دـهد  یم  تیعقاو  کی  زا  ربخ  موس  هلمج  یلو  تسا  ریذـپ  ناکما  لوا  هلمج  ود  يارب  ریـسفت  نیا 
.دشاب

ياراد دـنوادخ و  لوبقم  یملع  ینعی  دراد  راگدرورپ  لوبق  دروم  حیحـص  ملع  هب  هراـشا  هناـمیکح  راـتفگ  نیا  هک  نیا  رگید  ریـسفت 
.دنوش قح  تایانع  لومشم  ات  دنشوکب  لمع  رد  دیاب  ناملاع  نیاربانب.دشاب  لمع  اب  مأوت  هک  تسا  شاداپ 

.تسین هلمج  نیموس  اب  گنهامه  هک  دراد  ار  قباس  ریسفت  داریا  نامه  زین  ریسفت  نیا 

زا هک  یسک  تسا و  مأوت  لمع  اب  یقیقح  ملع  هک  تسا  نیا  دشاب  یم  هنامیکح  راتفگ  نیا  يارب  ریسفت  نیرت  بسانم  هک  موس  ریسفت 
نآ قبط  رب  رگا  اما  تسا  لمع  ، ملع ریثأت  اریز  دـنک  یم  لمع  هب  توعد  ملع.دـنک  یم  لـمع  نآ  هب  دـنادب  ار  يزیچ  دوخ  ناـج  قمع 
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یتدم زا  دعب  هالصلا  كرات  ای  راوخبارش  صخش  ًالثم  ناراکهنگ  زا  یضعب  اذل.ددرگ  یم  کش  هب  لیدبت  جیردت  هب  ملع  دوشن  لمع 
؟ بجاو زامن  تسا و  مارح  بارش  هتفگ  یسک  هچ  ًالصا  : دنیوگ یم  دوخ  هب 

سپـس ؛»  نُوئِزْهَتْـسَی اَِهب  اُوناَک  ِهّللا َو  ِتاَیِآب  اُوبَّذَـک  ْنَأ  يَأوُّسلا  اوُءاَسَأ  َنیِذَّلا  َهَِبقاَع  َناَک  َُّمث  دـیامرف «: یم  دـیجم  نآرق  هراب  نیمه  رد 
، مور !«.) دندومن هرخـسم  ار  نآ  دندرک و  بیذکت  ار  ادـخ  تایآ  هک  دیـسر  ییاج  هب  دـندش  بکترم  دـب  لامعا  هک  یناسک  ماجنارس 

هیآ 10)

ار نآ  هکلب  دننک  یم  بیذکت  زین  ار  یهلا  تایآ  هک  دسر  یم  ییاج  هب  ناشراک  ، تبقاع رد  ناراکهنگ  : دیوگ یم  حوضو  هب  هیآ  نیا 
.دنریگ یم  هیرخس  هب 

میناشوپب لمع  هماج  میناد  یم  هچنآ  هب  دیاب  مینکن  دیدرت  دوخ  یملع  ینابم  رد  دوشن و  لهج  هب  لیدبت  ام  ملع  میهاوخب  رگا  نیاربانب 
.ددرگ رادیاپ  ملع  کی  هب  لیدبت  ام  ملع  ات 

لماکت لمع و  يارب  تسا  يا  همّدـقم  ینعی  دراد  تیمدـقم  هبنج  - یقالخا لئاسم  نید و  عورف  اب  طابترا  رد  صوصخ  هب  - ملع ًالوصا 
.درادن یشزرا  تامدقم  دوشن  ماجنا  راک  دشاب و  هدامآ  يراک  ماجنا  يارب  تامدقم  مامت  رگا  میناد  یم  قیرط و  نیا  زا  ناسنا 

: دیامرف یم  تسا و  هدرمش  ربخ  یب  لهاج  هلزنم  هب  ار  لمع  یب  ملاع  هبطخ 110، رد  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  اذل 

هب ُمَْولَأ ؛ ِهَّللا  َدـْنِع  َوُه  ،َو  ُمَْزلَأ َُهل  ُهَرْـسَحلا  ،َو  ُمَظْعأ ِهیَلَع  ُهَّجُْحلا  َِلب  ؛ ِِهلْهَج ْنِم  ُقیِفَتْـسیَال  يِذَّلا  ِِرئاَْحلا  ِلِـهاَْجلاَک  ِهِْملِع  ِریَِغب  َِملاَْـعلا  َّنِإ  «َو 
هکلب ؛ دـیآ یمن  نوریب  شیوخ  لهج  زا  زگره  هک  تسا  ینادرگرـس  لهاج  نوچمه  ، دـنک یم  لمع  شملع  ریغ  هب  هک  یملاـع  نیقی ،

!«. تسا رتراوازس  ادخ  هاگشیپ  رد  وا  شنزرس  رترادیاپ و  شترسح  ، رت میظع  وا  رب  تّجح 

هب رگا  یلو  دـهدن  ناـشن  دوخ  زا  یلمع  راـثآ  تسا  نکمم  یحطـس  هلحرم  رد.دراد  یبـتارم  ملع  هک  تسا  هجوـت  لـباق  زین  هتکن  نیا 
دراد شتآ  یگدـنزوس  هب  نیقی  هک  یـسک  اـیآ.تسا  لـمع  اـب  مأوت  دـسرب  دراد  ذوفن  ناـسنا  ناـج  نورد  رد  هک  یعطق  نیقی  هلحرم 

؟ دنک یم  لوانت  ار  نآ  دراد  ییاذغ  ندوب  مومسم  هب  نیقی  هک  یسک  ای  و  دنک ؟ یم  ورف  نآ  رد  ار  دوخ  تسد  زگره 

: دیامرف یم  تمکح 92  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  ور  نیمه  زا 

دـشاب نابز  رب  اهنت  هک  تسا  نآ  ملع  هلحرم  نیرت  تسپ  ِناَکْرَْألا ؛ ِحِراَوَْجلا َو  ِیف  َرَهَظ  اَم  ُهُعَفْرَأ  ِناَسِّللا َو  یَلَع  َِفقُو  اَـم  ِْملِْعلا  ُعَضْوَأ  »
«. ددرگ راکشآ  ناسنا  دوجو  ناکرا  اضعا و  رد  هک  تسا  نآ  ، نآ نیرترب  و 

ربارب رد  صوصخ  هب  تسا  بوخ  عضاوت  دناد  یم  هک  یـسک  ًالثم  دوش  یم  ملع  هعـسوت  ببـس  هاگ  ملع  هب  لمع  هک  نیا  رگید  هتکن 
.دریگ یمارف  دوخ  داتسا  زا  ار  يرتشیب  مولع  اسب  يا  دنک  هشیپ  عضاوت  داتسا و 

یم رت  نوزف  وا  بلق  رد  ملع  تینارون  دـنک  یم  لمع  نآ  هب  تسا و  لمعلا  مزـال  یهلا  بجاو  تاداـبع  دـناد  یم  هک  یـسک  نینچمه 
.دوش
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: میناوخ یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  یثیدح  رد  ور  نیازا 

وا هب  دـناد  یمن  هک  ار  یـشناد  دـنوادخ  دـناد  یم  هک  يزیچ  هب  دـنک  لمع  هک  یـسک  ْمَْلعی ؛ َْمل  اَم  َْملِع  ُهَّللا  ُهَثَّرَو  ُمَْلعی  اَِمب  َلِـمَع  ْنَم  »
ص 128) ج 40 ، راونالاراحب ، «.) دنک یم  میلعت 

: دنک یم  لقن  تروص  نیا  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  زا  یثیدح  دوخ  ریسفت  همدقم  رد  یناهفصا  بغار 

بلاط سکره  دیوگ  یم  شناد  ؛»  ُهَنَسْحَأ َنوُِعبَّتَیَف  َلْوَْقلا  َنوُعِمَتْسَی  َنیِذَّلا  الَت «  ّمث  ، َِملَع ام  ِنَسحأب  ْلمعَْیلَف  ینَدارأ  نَم  : ُهمکحلا ِتلاق  »
: دومرف توالت  ار  هیآ  نیا  مالسلا  هیلع  ماما  سپس.دنک  لمع  دناد  یم  هک  ییاهزیچ  نیرتهب  هب  تسا  نم 

.( هیآ 18 رمز ، «.) دننک یم  يوریپ  اه  نآ  نیرتوکین  زا  دنونش و  یم  ار  نانخس  هک  دنتسه  یناسک  نامه  نم  یقیقح  ناگدنب 

: دومرف ؛ میهد یم  نایاپ  مالسلا  هیلع  حیسم  ترضح  زا  یثیدح  اب  ار  نخس  نیا 

وت يارب  دـشابن  لمع  نآ  اـب  هک  یملع  ِهب ؛ ْلَـمعت  َْمل  اذإ  ًـالهَج  اـّلإ  َكُدـیزَی  ـال  ِملِعلا  َهرثک  َّنإ  ْلَـمْعَت  َْمل  اـم  َمَْلعَت  نأ  َکـِِعفاِنب  َْسَیل  »
ص ج 1 ، مازو ، هعومجم  «.) دـیازفا یمن  وت  لهج  رب  زج  يزیچ  دـشاب  لـمع  زا  یلاـخ  هک  یتروص  رد  ملع  ترثک  تسین و  دـنمدوس 

(64

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abu Talib said : “ Knowledge is associated with action. Therefore,
whoever knows should act [on it] because knowledge calls for action. If there is a

.” response, well and good; otherwise, it (knowledge) departs from him

ایند اب  دروخرب  شور  : 367 تمکح
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َمِکُح اَِهتَوَرث  نِم  یَکزَأ  اَُهتَغُلب  اَِهتَنِینأَمُط َو  نِم  یَظحَأ  اَُهتَعُلق  ُهاَعرَم  اُوبّنَجَتَف  ٌِئبُوم  ٌماَطُح  اَینّدـلا  ُعاَتَم  ُساّنلا  اَهّیَأ  اَی  مالـسلا  هیلع  َلاَـق  َو 
ُهَریِمَض تَأَلَم  اَِهب  َفَغّـشلا  َرَعـشَتسا  ِنَم  ًاهَمَک َو  ِهیَرِظاَن  تَبَقعَأ  اَهُجِربِز  ُهَقاَر  نَم  ِهَحاّرلِاب  اَهنَع    َ ِیَنغ نَم  َنیِعُأ  ِهَقاَفلِاب َو  اَهنِم  ٍِرثکُم  یَلَع 

ِهّللا یَلَع  ًانّیَه  ُهاَرَهبَأ  ًاعِطَقنُم  ِءاَضَفلِاب  یَقُلیَف  ِهِمَظَِکب  َذَخُؤی  یّتَح  َِکلَذَک  ُُهنُزحَی  ّمَغ  ُُهلَغـشَی َو  ّمَه  ِِهبلَق  ِءاَدیَوُس  یَلَع  ٌصقَر  ّنَُهل  ًاناَجـشَأ 
ِتقَملا َو ِنُذُِأب  اَهِیف  ُعَمـسَی  ِراَرِطـضِالا َو  ِنطَِبب  اَهنِم  ُتاَتقَی  ِراَِبتعِالا َو  ِنیَِعب  اَینّدـلا  َیلِإ  ُنِمؤُملا  ُرُظنَی  اَّمنِإ  ُهُؤاَقلِإ َو  ِناَوخِإلا  یَلَع  ُهُؤاَنَف َو 

َنوُِسلُبی ِهِیف  ٌموَی  مِِهتأَی  َمل  اَذَه َو  ِءاَنَفلِاب  َُهل  َنِزُح  ِءاَقَبلِاب  َُهل  َحُِرف  نِإ  يَدکَأ َو  َلِیق  يَرثَأ  َلِیق  نِإ  ِضاَغبِإلا 
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اه همجرت 

یتشد

زا سپ  تسا ، زیخ  اـبو  هدیکـشخ  ياـه  گرب  نوچ  مارح  ياـیند  يـالاک  مدرم ، يا  دوـمرف : وا ، رب  ادـخ  دورد  و  يوـنعم ) یقـالخا ، )
نتـشادرب ایند  زا  ترورـض  ردق  هب  و  تسا ، نآ  هب  نتـشاد  نانیمطا  زا  رت  شخب  تّذل  نآ  زا  ندنک  لد  هک  دـینک ، يرود  نآ  هاگارچ 

 . تسا ناوارف  هیامرس  يروآ  عمج  زا  رتهب 

نآ و  تسا ،  شیاسآ  رد  تشاگنا  زاـین  یب  نآ  زا  ار  دوخ  هک  سک  نآ  و  تسا ، موکحم  رقف  هب  تشادرب  داـیز  اـیند  زا  هک  سک  نآ 
زا رپ  شنورد  دـیزرو ، قشع  مارح  يایند  هب  هک  سک  نآ  و  ددرگ ،  یلد  روک  راچد  دزاـس  هریخ  ار  شناگدـید  اـیند  رویز  هک  سک 
ات دنیامن ، شیاهر  رگید  ییوس  زا  و  دـنزاس ، شمرگرـس  ییوس  زا  هک  تشگ ، ناصقر  شلد  هناخ  رد  اه  هودـنا  مغ و  و  دـش ، هودـنا 

روگ هب  و  ناـسآ ، ادـخ  رب  وا  نتخاـس  دوباـن  و  هدـش ، عـطق  وا  تاـیح  ياـه  گر  دریمب ، يا  هشوـگ  رد  هتفرگ  ار  شیوـلگ  هک  اـجنآ 
 . تسا ناتسود  تسد  هب  وا  نتخادنا 

ارچ دونش ،  یم  ینمشد  يور  زا  ار  ایند  نخس  و  دراد ، یمرب  ترورض  هزادنا  هب  ایند  زا  و  درگن ، یم  ایند  هب  تربع  مشچ  اب  نمؤم  اّما 
و دندرگ ، یم  نیگمغ  گرم  ندیسر  ارف  اب  دنوش ، یم  داش  یگدنز  رد  ات  و  دیدرگ ، تسدیهت  دنیوگ  دش ، راد  هیامرس  دنیوگ  ات  هک 

 . تسا هدماین  زونه  يدیمون  یناشیرپ و  زور  هک  تسین  يزیچ  هودنا  نیا 

يدیهش

هب ات  رتشوخ  ندـنک  نآ  زا  لد  .دومن  دـیاب  نات  يرود  هاگارچ  نآ  زا  هک  دولآ  اب  کشخ و  تسا  یهاـیگ  هدرخ  اـیند  هتـساوخ  مدرم !
تشادرب رایـسب  نآ  زا  هک  نآ  .نداهن  مه  يور  ار  نآ  تورث  ات  رت  هزیکاپ  نتـشادرب  هزور  کی  يزور  و  نداشگ ، نآ  رد  تخر  مارآ 

زا شا  يروک  دـیامن  شوخ  ایند  رویز  هک  ار  نآ  .نورقم  شیاسآ  اب  تشاـگنا  زاـین  یب  ار  دوخ  هک  نآ  تسا و  موکحم  یـشیورد  هب 
شیهودـنا ناـصقر  وا  لد  هناد  رد  اـه  هودـنا  دراـبنیب ، هودـنا  زا  ار  يو  نورد  اـیند  دراد ، اـیند  هتفیـش  ار  دوخ  هک  نآ  .دـیآ و  رد  یپ 

تـسین هدیـسر - شلجا  هدـیرب - شیاـهگر  .دریمب  يا  هشوگ  رد  دریگب و  شیوـلگ  هک  هاـگ  نآ  اـت  نارگن  یهودـنا  دـنک و  مرگرس 
نآ زا  و  درگن ، یم  تربع  هدید  هب  ناهج  هب  نامیا  اب  درم  انامه  .ناردارب و  هدهع  هب  روگ - رد  شندنکفا - ناسآ و  ادـخ  رب  شندرک 

يرید دش - رادلام  دنیوگ  رگا  .دونش  یم  ینمشد  يدونـشخان و  شوگ  هب  ار - ایند  نخـس  نآ - رد  .دروخ و  یم  ترورـض  هزادنا  هب 
لاح تسا - نیا  .دیـسر  رـس  هب  شرمع  هک  دـندرگ  نیگمغ  دـنوش ، داـش  شندوب  هب  رگا  دـیدرگ و  تسدـیهت  دـنیوگ  هک  درذـگن -

.نآ رد  دنوش  دیمون  هک  يزور  تسا  هدماین  ار  نانآ  و  نایمدآ -

یلیبدرا

زا ندومن  تلح  رد  ندـنکرب  هک  هاگارچ  زا  دـیوش  رود  سپ  هدـننک  كاله  تسا  یکـشخ  هزیر  هایگ  ایند  عاتم  ناـمدرم  يا  دومرف  و 
هدش هدرک  مکح  نآ  رد  ندـش  رگناوت  زا  رت  هزیکاپ  ایند  توق  زا  یکدـنا  لاب و  تغارفب  نآ  رد  نتفرگ  مارآ  زا  تسا  رتدـنمدوس  نآ 

هک یـسک  شیاسآب  نآ  زا  تسا  هدش  زاین  یب  هک  یـسک  تسا  هدش  هداد  يرای  یـشیوردب و  ایند  زا  تسرادـلام  رایـسب  هک  یـسک  رب 
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تخاـس ار  اـیند  تخاـس  دوخ  راعـش  هک  یـسک  دازرداـم و  يروک  وا  مشچ  ود  رهب  دروآ  رد  یپ  رد  اـیند  شیارآ  ار  وا  دروآ  بجعب 
ار و وا  دزاـس  یم  لوغـشم  هک  یمغ  وا  لد  ناـیم  تکرح  رب  بارطـضا و  تسار  اـهنآ  رم  هـک  رایـسب  ياههودـناب  ار  وا  لـطاب  ياـیند 

دوش یم  هتخادـنا  سپ  رورغم  سفن  نآ  دوش  یم  هتفرگ  ارف  هکنآ  اـت  یمغ  رب  یمغ  نینچمه  ار  وا  دـنادرگ  یم  نوزحم  هک  یهودـنا 
زج وا و  نتخادنا  ناردارب  رب  تومب و  نآ  نتخاس  یناف  تسناسآ  ادخ  رب  وا و  لد  ياهگر  تسا  هدـیرب  هک  لاح  نآ  رد  روبق  ياضفب 

شوگب نآ  رد  دونش  یم  یگراچیب و  مکـشب  نآ  زا  دریگ  یم  ارف  توق  نتفرگ و  تربع  هدیدب  ایندب  نمؤم  دنکیم  رظن  هک  تسین  نیا 
دوجو یتسهب  دـش  هدـیدرگ  داـش  رگا  تفاتـش و  يزیچ  دـنیوگ  تفاـی  يرگناوت  دـنیوگ  رگا  نتـشادنپ  میظع  هدـعو  نتـشاد  نمـشد 

ادخ تمحر  زا  دنوش  دیمون  هدماین  هکنآ  لاح  ار و  نامدرم  تستباث  الب  نیا  انفب  دش  هدینادرگ  كانهودنا 

یتیآ

دینیزگ يرود  یهاگارچ  زا  سپ ، .زیگنا  يرامیب  کشخ و  تسا  یهایگ  دننامه  یناهج  نیا  عاتم  مدرم ، يا  مالـسلا :) هیلع   ) دومرف و 
.نآ تورث  زا  تسا  رتهب  ندش ، دنسرخ  نآ  يزور  كدنا  هب  نآ و  رد  نتفرگ  رارق  زا  تسا  رتشوخ  نآ  زا  نتسب  رب  تخر  هک 

اهرویز و هب  هک  ار  یـسک  .هدیـسر  یگدوسآ  هب  هتـسج  يزاین  یب  نآ  زا  هک  ره  تسا و  رقف  هب  موکحم  هتخودـنا ، ناوارف  لاـم  هکنآ 
هودـنا نیا  هتخاس و  رپ  هودـنا  زا  ار  دوخ  لد  دزاس ، دوخ  راعـش  ار  شیتسود  هک  ره  .تسا  یپ  رد  ییانیبان  دوش ، هتفیرف  شیاه  هیارآ 

زیتس و رد  وا  اب  نانچمه ، دیامن و  شنوزحم  یهودنا  دراد و  شلوغـشم  دوخ  هب  دوش و  هریچ  وا  رب  یهودـنا  دـنامب ، شبلق  قامعا  رد 
نتفرگ .تسا  هدـش  هدـیرب  شتایح  گرهاش  هک ، یلاح  رد  دـننکفا ، یناتـسروگ  رد  ار  وا  دـیآ و  هتـسب  شـسفن  هار  ات  دوب  شکاشک 

.لهس شنارای  يارب  شندرب  ناتسروگ  هب  دوب و  ناسآ  دنوادخ  رب  شناج 

، دونش یم  ار  ایند  نخس  هنیک ، مشخ و  اب  تسا و  دنـسرخ  تسوا ، هنازور  يزور  هچ  ره  هب  و  درگن ، یم  تربع  هدید  هب  ار  ایند  نمؤم 
گوس هب  دـیاب  دـنوش  نامداش  شیگدـنز  هب  رگا  دـیدرگ و  تسد  یهت  هک  دـیآرب  گناب  گـنرد ، یب  دـش ، رگناوت  هک  دـنیوگ  رگا 

.تسا هدیسرن  رد  زونه  دنوش  دیمون  نآ  رد  هک  يزور  هکنآ ، لاح  ناهج و  نیا  رد  یمدآ  لاح  تسا  نینچ  .تسشن  شندرم 

نایراصنا

نآ زا  ندـنک  لد  هکنیا  هچ  ، دـیزیهرپب نآ  هاگارچ  زا  ، زیخ اب  کشخ و و  تسا  یهاـیگ  اـیند  يـالاک  ، مدرم يا  : دومرف ترـضح  نآ  و 
ندرک نوزفا  هب  هک  نآ  رب  ، تسا نآ  نتخودنا  زا  رت  هزیکاپ  ایند  زا  ندرک  تشادرب  هزادنا  هب  و  تسا ، نآ  هب  دامتعا  زا  رت  شخب  تذل 

 . هتشگ کمک  ششیاسآ  هب  هدز  يزاین  یب  سوک  نآ  رد  هک  نآ  ،و  هدش یتسدیهت  هب  مکح  دنک  مادقا  تورث 

دنک رپ  اههودنا  زا  ار  شرطاخ  دریگ  لد  هب  ار  شقـشع  هک  نآ  و   ، دـیآ رد  یپ  زا  یلد  روک  دزادـنا  یتفگـش  هب  ایند  رویز  هک  ار  نآ 
ولگ سفن  ات  تسا  نینچ  ، دـنک شنوزحم  یمغ  ،و  دراد شلوغـشم  یهودـنا  ، تسا ناجلخ  شبلق  يادـیوس  رد  اههودـنا  نآ  يارب  هک 

ناتـسروگ هب  شنتخادـنا  ،و  ادـخ رب  شندرک  دوبان  هدـش ، عطق  شتایح  ياهگر  هک  یلاح  رد  ، دـنزادنا ناـبایب  هب  ار  وا  دوش و  شریگ 
فـصو و  دراد ، یم  رب  مکـش  هزادنا  هب  رارطـضا  باب  زا  نآ  زا  ،و  درگن یم  ایند  هب  تربع  هدـید  اب  نمؤم   . تسا ناسآ  ناتـسود  يارب 

هب رگا  ،و  تسـشن یتسدیهت  هب  دـنیوگ  یم  یکدـنا  زا  دـعب  دـش  دـنمتورث  دـنیوگب  رگا   . دونـش یم  ینمـشد  مشخ و  شوگ  هب  ار  ایند 
.دندرگ نیگهودنا  شگرم  هب  دنوش  داش  شندوب 
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 ! هدماین دنوش  دیمون  نآ  رد  هک  يزور  ار  ایند  لها  زونه  ،و  ایند عضو  تسا  نیا 

اه حرش 

يدنوار

، ماع ضرم  وه  ءابولاب و  یتای  يذـلا  یبوم ء : .سبیلا و  نم  رـسکت  ام  وه  ماطحلا  لصا  و  هتراـقحل ، هب  یمـس  ایندـلا  لاـم  ماـطحلا : و 
هلود و يا  هوظح  رثکا  نا  یظحا  و  هلحر ، یلع  يا  هعلق  یلع  لاقی : .ینعمب و  هئوبوم  یهف  تئبو  هئبوم و  یهف  ضرـالا  تاـبوا  لاـقی :

يا اهتورث  نم  رهطا  یمنا و  يا : یکزا  .یفتکی و  هب و  غلبتی  ام  ردق  يا  اهتغلب  هاعرم و  اوبنجنتف  يور : .نوکسلا و  هنینامطلا ،: اعافتنا و 
يا هحارلاب  اهنع  ینغ  نم  ینغا  و  يور : .رقفلا و  هقافلا : .هلام و  رثک  نم  رثکملا : .اـهانع و  نم  يا  اـهئارثا  نم  يور  .اـهلام و  هرثک  نم 

: همکلا .اهتنیز و  اهجربز  .هبجعا و  .هقار  و  ایندـلا : بلط  نع  يا  اهنع  .ینغتـسا و  نم  يا  هحارلاب  ینغ  نم  اینغ ، لـعج  هللا و  هاـنعا  نم 
: ناجـشالا .هراعـش و  ایندـلاب  صرحلا  لعج  يا  اهب  فعـشلا  رعـشتسا  نم  .یمع و  هینیع  تثروا  يا  اهمک  هیرظاـن  تبقعا  یمعلا ، غلبا 
.بلقلاب و ناقلعتم  ناقرع  نارهبـالا : .سفنلا و  يرجم  مظکلا : .هتبح و  يا  هبلق  ءادـیوس  .بارطـضالا و  ناـیلغلا و  صقرلا : نازحـالا و 

عطق يا : يدـکا  الیلق و  یطعا  یلاعت و  لاق  هریخ ، لق  يا  يدـکا  .هلام و  رثک  يا  يرثا  .ضغبلا و  تقملا : توقلا و  بلطی  يا  تاتقی 
هرورسب همه  طلخی  لب  ایندلا  وفصت  ینعی ال  يدکا  لیق  يرثا  لیق  نا  هلوق  .لیلقلا و 

.سئی يا  هللا  همحر  نم  سلبا  لاقی : نوطنقی ، يا  نوسلبی  .هرقفب و  هانغ  و 

يردیک

نم یظحا  اـهتعلق   ) .ماـع ضرم  وـه  ءاـبولاب و  یتاـی  يذـلا  یبوـملا ء : و  هتراـقحب ، ایندـلا  لاـم  هبـش  سبیلا ، نـم  رـسکت  اـم  ماـطحلا :
رهظا یمنا و  اهنم  یفتکی  و  هب ، غلبتی  ام  يا  اهتورث : نم  یکزا  اهتغلب  .اهیف و  نوکسلا  نم  عفنا  يدحا و  اهنع  لاحترالا  يا  اهتنینامط .)

، اناجشا : ) مالسلا هیلع  هلوق  .کلذ  رمـضا  هراعـش و  اهیلع  صرحلا  و  ایندلاب ، عولولا  لعج  يا  اهب : فغـشلا  رعـشتسا  .اهلام و  هرثک  نم 
نالـصتم ناـقرع  نارهبـالا : .سفنلا و  يرجم  مظکلا : .هتبح و  بلقلا  ءادـیوس  و  هغـالبلا ، بئارغ  نم  هبلق .) ءادـیوس  یلع  صقر  نـهل 

، نوطنقی نوسلبی : .هرقفب  هانغ  و  هرورسب ، همه  طلتخی  لب  ایندلا  هل  اوفصت  يا ال  يدکا : لیق  يرثا ، لیق  نا  .بلقلاب 

مثیم نبا 

ياهیراتفرگ ناجـشا : دازرداـم ، يروک  همک : درک ، هریخ  ار  وا  دـش ، تفگـش  ثعاـب  هقار : تعفنم ، دوس ، هوظح : ندرک ، چوک  هعلق :
يالاک مدرم  يا  ، ) تمحر زا  يدیمون  سالبا : هدیاف ، مک  يدـکا : بلق ، هب  طوبرم  گر  ود  نارهبا : ینارگن ، شـشوج ، صقر : مهم ،

كدـنا و  تساجنآ ، رد  ندـنام  زا  رتدـنمدوس  اجنآ  زا  نتفر  هک  یهاگارچ  زا  دـینک  يرود  سپ  تسا ، روآابو  کـشخ و  هاـیگ  اـیند 
زاین یب  هک  ره  و  هدش ، ررقم  یتسدگنت  دـنک ، عمج  ایند  رد  دایز  ییاراد  هک  ره  يارب  و  تسا ، نآ  ییاراد  زا  رت  هزیکاپ  نآ  یکاروخ 

ره تسا و  هتخاس  دازردام  روک  هدرک  شا  هریخ  ایند  تنیز  هک  ار  یـسک  نامـشچ  تسا و  هدـش  وا  شیاسآ  هب  کمک  دـشاب ، نآ  زا 
يدـح هب  ار  وا  یفدـه  درازاـیب ، ار  شبلق  قاـمعا  اـهیناشیرپ  ار  نآ  هک  دزاـس ، ناـشیرپ  ار  شرطاـخ  دـنک ، هشیپ  ار  نآ  یتسود  سک 

رب شا و  يدوبان  ادخ  رب  هدش و  عطق  شلد  ياهگر  هک  یلاح  رد  دزادـنا  ینابایب  رد  ار  وا  و  هتفرگ ، ار  وا  مشخ  هار  هک  دزاس  نیگمغ 
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یم تسد  هب  اذـغ  مکـش ، يدـنمزاین  هزادـنا ي  هب  و  درگن ، یم  ایند  هب  تربع  مشچ  اب  نموم  .دـشاب  یم  ناـسآ  وا  نتخادـنا  شناراـی 
شا یتسه  هب  رگا  و  دش !! ریقف  دوش  یم  هتفگ  دش ، زاین  یب  ینالف  هک  دوش  هتفگ  رگا  دونـش ، یم  ینمـشد  مشخ و  شوگ  اب  و  دروآ ،

یم دـیماان  هک  يزور  نآ  تسا  هدـماین  زونه  هک  یلاح  رد  ایند  رد  ناـسنا  لاـح  تسا  نیا  دـنوش ! نیگمغ  شا  یتسین  هب  دنـشاب  داـش 
هتشاد رذحرب  ایند  زا  زیچ  دنچ  هلیسو ي  هب  ماما  هک  نآ  یکی  تسا : هدیاف  ود  مالـسلا ) هیلع   ) ماما نانخـس  زا  شخب  نیا  رد  دندرگ .)

ندوب و رذگدوز  لیلد  هب  ایند - يالاک  يارب  ار  ماطح ) : ) هملک تسا ، هدنـشک  ینعی  روآابو ، کشخ و  یهایگ  ایند  يالاک  - 1 تسا :
ءامـسلا نم  هانلزنا  ءامک  ایندلا  هویحلا  لثم  امنا  تسا : هدومرف  لاعتم  يادخ  هک  يروطنامه  تسا ، هدروآ  هراعتـسا  شندوب - هدیاف  یب 

ماـما ور  نیا  زا  و  دوـش ، يورخا  تکـاله  ثعاـب  نآ ، ندروآ  درگ  هب  هجوـت  نتخودـنا و  هک  تسا  نآ  مزلتـسم  شندوـب ، روآاـبو  و 
زا رتدـیفم  اـجنآ  زا  ندرک  چوک  نتفر و  .تسا 2 - هدومرف  ایند )  ) ندـنارچ لحم  اـی  ندـیرچ و  زا  ینعی  نآ  زا  ندـش  رود  هب  روتـسد 

كدنا رب  ندرک  افتکا  .تسا 3 - ترخآ  رد  یتخبدب  تواقش و  نآ ، رد  شمارآ  نتـسب و  لد  همزال ي  هک  نیا  لیلد  هب  تسا ، ندنام 
افتکا سپ  .تسا  ترخآ  رد  یتخبدـب  ثعاب  ایند  رد  يرادـلام  هک  ور  نآ  زا  تسا ، ییاراد  زا  رت  هزیکاـپ  اـیند ، یگدـنز  زا  یکاروخ 

یتسدـگنت دـنک ، عمج  دایز  ییاراد  اـیند  رد  هک  نآ  يارب  .نآ 4 - ياهیراتفرگ  ات  تسا  رتملاس  رتکاـپ و  ترورـض  رادـقم  هب  ندرک 
ار زاین  نیرتشیب  هک  تسا  ور  نیا  زا  دـبلط ، یم  ار  يرگید  هب  زاین  ایند  رد  یتدایز  ره  اریز  تسا ، نینچ  ایند  رد  اما  تسا - هدـش  ررقم 

نوچ تسا ، هراچیب  ترخآ ، رد  اما  و  ایند ، رد  يرادلام  هجرد ي  فالتخا  اب  ناشیا  زا  رت  نییاپ  اهنآ  زا  دعب  دنراد و  نیطالس  ایند  رد 
دهز و اب  هک  ره  و  .تسا 5 - هدوب  ییاراد  لام و  هب  مرگرس  لیاضف ، کین و  تافـص  ياج  هب  هتـشاد  دایز  ییاراد  ایند  رد  هک  یـسک 

تنیز هک  ار  یسک  یتسارب  .تسا 6 - هدش  کمک  شـشیاسآ  هب  دنوادخ  فرط  زا  دنک ، ادـیپ  نآ  زا  يزاین  یب  ایند ، زا  يریگ  هرانک 
هدومن دازردام  روک  ترخآ  لاوحا  ینعی  دـعب  ملاع  هب  تبـسن  ار  وا  ایند  هدـش  اـیند  هتخاـبلد ي  هجیتن  رد  هدرک و  بلج  دوخ  هب  اـیند 

، تسا هدروآ  هراعتـسا  ایند  زا  نتفرگ  تربع  هب  تبـسن  تریـصب  مدـع  لقع و  ییانیبان  يارب  ار  دازرداـم ) روک   ) همک هملک ي : .تسا 
بولقلا یمعت  نکل  راصبالا و  یمعت  اهناف ال  تسا : هدومرف  لاعتم  يادخ  هک  يروطنامه  تسا ، رتدب  مشچ  يروک  زا  تلاح  نیا  اریز 

هک ییاهزیچ  نآ  رطاـخ  هب  ددرگ ، یناـشیرپ  هودـنا و  مغ و  زا  رپ  شبلق ، دـنک ، هشیپ  ار  اـیند  یتسود  هک  ره  و  .رودصلا 7 - یف  یتلا 
اهیناشیرپ اهمغ و  ندمآ  مه  رس  تشپ  يارب  ار  ندش ) ور  ریز و   ) صقر هملک ي  .تسا  هتفر  شتسد  زا  ای  و  دروآ ، تسد  هب  هتـسناوتن 

نفد زا  تسا  هیانک  نتخادنا  نابایب  رد  و  ندرم ، زا  تسا  هیانک  نیا  و  تسا ، هدروآ  هراعتـسا  دریگارف  ار  شبلق  هک  اجنآ  ات  اهینارگن  و 
طابترا رد  ار  نموم  ياهیگژیو  مالسلا ) هیلع   ) ماما هک  تسا  نآ  مود - هدیاف ي  .دنـشاب  یم  لاح  انیه  اعطقنم و  تاملک : و  وا ، ندرک 

نآ يارب  هک  تسا  یفدـه  ناـمه  نیا  و  دریگ ، دـنپ  نآ  زا  اـت  درگن  یم  اـیند  هب  تربـع  مشچ  هب  نموـم  - 1 تسا : هدرک  نایب  اـیند  اـب 
تجاـح و رادـقم  هب  زج  هک  نیا  زا  هیاـنک  دـنک ، یم  هدنـسب  ترورـض  مزـال و  توق  هزادـنا ي  هب  اـیند  زا  و  .تسا 2 - هدش  هدـیرفآ 

ایند حدـم  هب  هک  تسایند  اـب  ینمـشد  زا  هینک  دونـش ، یم  ینمـشد  مشخ و  شوگ  اـب  .دروخ 3 - یمن  اـیند  ياـهیندروخ  زا  ترورض 
ماکان و ایند  رد  ناسنا  هک  تسا  نآ  ءانفلا  يرثا …  لـیق  نا  هلمج ي  زا  دوصقم  .دونـش  یم  ار  وا  ياـهبیع  هکلب  دـهد  یمن  ارف  شوگ 
، تسا شوخلد  یتـسود ، یتـسه  هب  رگا  و  تسا ، يزیچ  یب  یتسدـگنت و  نآ  لاـبند  هب  نوچ  تسا  رادزیچ  هک  نیا  اـب  تسا  زور  هریت 
رد نموم  تفـص  تسا و  لمکم  لوا و  هدـیاف ي  هب  طوبرم  اـیند  رد  ناـسنا  تلاـح  فصو  رد  بلطم  نیا  .دراد و  لاـبند  هب  یهودـنا 

هدـماین تمایق  زور  زونه  هک  نیا  اب  تسا  اهنآ  يارب  ایند ) رد   ) يراتفرگ نیا  ینعی : مهتای  مل  اذـه و  تراـبع : .تسا و  هضرتعم  اـجنیا 
.دندرگ یم  دیماان  ادخ  تمحر  زا  نانآ  شباذع  یتخس  زا  هک  يزور 

دیدحلا یبا 
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مالسلا هیلع  َلاَق  َو 

[ ًهاَعْرَم  ] اُوبَّنَجَتَف ٌِئبُوم  ٌماَطُح  اَْینُّدلا  ُعاَتَم  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  اَی 

[ اَهیِِرثْکُم  ] یَلَع َمِکُح  اَِهتَوَْرث  ْنِم  یَکْزَأ  اَُهتَْغُلب  اَِهتَنِینْأَمُط َو  ْنِم  یَظْحَأ  اَُهتَْعُلق  ُهاَعْرَم 

[ َِینْغُأ  ] ِهَقاَْفلِاب َو اَْهنِم  ٍِرثْکُم 

یَلَع ٌْصقَر  َّنَُهل  ًاناَجْـشَأ  ُهَریِمَـض  ْتَأَلَم  اَِهب  َفَغَّشلا  َرَعْـشَتْسا  ِنَم  ًاهَمَک َو  ِْهیَرِظاَن  ْتَبَقْعَأ  اَهُجِْربِز  ُهَقاَر  ْنَم  ِهَحاَّرلِاب  اَْـهنَع  َِینَغ  ْنَم  َنیِعُأ 
ِناَوْخِْإلا یَلَع  ُهُؤاَنَف َو  ِهَّللا  یَلَع  ًانِّیَه  ُهاَرَْهبَأ  ًاعِطَْقنُم  ِءاَـضَْفلِاب  یَْقُلیَف  ِهِمَظَِکب  َذَـخُْؤی  یَّتَح  َِکلَذَـک  ُُهنُزْحَی  ٌّمَغ  ُُهلَغْـشَی َو  ٌّمَه  ِِهْبلَق  ِءاَدـْیَوُس 

يَْرثَأ َلِیق  ْنِإ  ِضاَْغبِْإلا  ِْتقَْملا َو  ِنُذُِأب  اَهِیف  ُعَمْسَی  ِراَرِطْضِالا َو  ِنْطَِبب  اَْهنِم  ُتاَتْقَی  ِراَِبتْعِالا َو  ِْنیَِعب  اَْینُّدلا  َیلِإ  ُنِمْؤُْملا  ُرُْظنَی  اَمَّنِإ  ُهُؤاَْقلِإ َو 
 [ ْمُه ٌمْوَی [  ْمِِهتْأَی  َْمل  اَذَه َو  ِءاَنَْفلِاب  َُهل  َنِزُح  ِءاَقَْبلِاب  َُهل  َحُِرف  ْنِإ  يَدْکَأ َو  َلِیق 

 [ َنوُِسْلبُم ِهِیف [ 

 . َنوُِسْلُبی

.اهناینق اهلاومأ و  ایندلا  عاتم 

.هتراقحل کلذب  ایندلا  عاتم  هبش  سبیلا و  شیشحلا و  نم  رسکت  ام  ماطحلا  و 

.ماعلا ضرملا  وه  ءابولل و  ثدحم  ئبوم  و 

.تایحلا اهیف  هایحم  دسألا و  اهیف  هدسأم  کلوقک  یعرت  هعقب  هاعرم  و 

ائیهتم اجعزنم  اهیف  ناسنإلا  نوک  يأ  اهتنینأمط  نم  ریخ  ماللا  نوکسب  اهتعلق  و 

.اهیف ماقملاب  انئمطم  اهیلإ  انکاس  نوکی  نأ  نم  هل  ریخ  اهنع  لیحرلل 

الإ لاملا  هورثلا و  نم  دـح  یلإ  نوهتنی  مهنأل ال  رقفلا  هقافلاب و  اهیرثکم  یلع  مکح  امنإ  ینغلا و  راسیلا و  هورثلا  هب و  غلبتی  ام  هغلبلا  و 
دجی الصأ  هل  لام  نم ال  نأ  امک  لاملا  لیصحت  یلإ  ءارقف  مهلاوحأ  لک  یف  مهف  هیلع  هدایزلا  بلط  یف  اوصرح  اودهتجا و  اودج و  و 

ینغ نم  نیعأ  يور و  هصرح و  ریقفلا و  حدک  نم  مظعأ  کلذ  یلع  مهـصرح  مهدـج و  ناک  امبر  لب  لاملا  لیـصحت  یف  دـهتجی  و 
 . مغلا مهلا و  مدع  لابلا و  ولخ  هحارلاب و  اهیف  دهز  اهنع و  ینغ  نم  هللا  ینغأ  يأ  ینغأ  هاور  نم  اهنع و 

.هبجعأ هقار  هنیزلا و  جربزلا  و 

 . یمعأ دلوی  نأ  وه  لیق  دیدشلا و  یمعلا  همکلا  و 
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.نازحألا ناجشألا  و 

.هکرحلا نایلغلا و  و  .فیرحت )  « رارطضالا :» ب  ) بارطضالا فاقلا  حتفب  صقرلا  و 

.سفنلا يرجم  ءاظلا  حتفب  مظکلا  و 

 . هارهبأ عطقنا  دق  تیملل  لاقی  بلقلاب و  نالصتم  ناقرع  نارهبألا  و 

نطبب اـهنم  لـکأیل  راـبتعالا و  نـیعب  ایندــلا  یلإ  نمؤـملا  رظنیل  يأ  ینعملا  یف  رمأ  هروـصلا و  یف  راـبخإ  نمؤـملا  رظنی  اــمنإ  هلوـق و 
قیرط یف  هبحاص  دق  اودع  اهذختیل  يأ  ضغبلا  تقملا و  نذأب  اهثیدح  عمسیل  راثکتـسا و  وأ  راکتحا  هرورـضلا ال  ردق  يأ  رارطـضالا 

.هتلئاغ نم  زرتحم  ضغبم  عامتسا  لب  قماو  بحم  غصم و  عامتسا  هثیدح ال  همالک و  عمسیل  هتقاط و  هدهج و  هنم  هرذح  ذخأیلف 

لوقی اهب  فغشلا  رعشتسا  نم  یلإ  دئاعلا  ریمـضلا  وه  يرثأ  لعاف  يدکأ و  لیق  يرثأ  لیق  نإ  لاقف  اهبلاط  ایندلا و  فصو  یلإ  داع  مث 
موی مهتأی  مل  اذه و  مدع  تام و  لیق  اهماود  هایحلاب و  هل  حرف  نإ  اهلهأب و  اهبلقت  یف  ایندـلا  هفـص  هذـه  نأل  رقتفا  لیق  يرثأ  لاقی  انیب 
یف یلاعت  هلوق  وه  و   ) زیزعلا باتکلا  تاـظفل  نم  ظـفللا  سئی و  طـنق و  يأ  اـسالبإ  سلبی  لـجرلا  سلبأ  َنوُِسْلبُم  ِهِیف  ْمُه  موی  هماـیقلا 

 . ( .َنُومِرْجُْملا ُسِْلُبی  ُهَعاّسلا  ُموُقَت  َمْوَی  َو  مورلا 12 : هروس 

[ اهفورص ایندلا و  لاح  فصو  یف  همیکحلا  لاوقألا  نم  ذبن  ]

.هعفان هریثک  اباوبأ  مدقت  امیف  اهلهأب  اهردغ  اهفورص و  ایندلا و  لاح  نم  انرکذ  دق  و 

.کلذ یلع  هدایز  انهاه  رکذن  نحن  و 

فیک نیرتغملل  لیو  اهب  قثی  هلذـخت و  اـهنمأی و  هرغت و  اـهکرتی و  تومی و  فیک  ایندـلا  بحاـصل  لـیو  ءاـمکحلا  ضعب  مـالک  نمف 
.هبنذب ادغ  حضتفی  فیک  هلمع  ایاطخلا  همه و  ایندلا  نمل  لیو  نودعوی  ام  مهءاج  نوبحی و  ام  مهتاف  نوهرکی و  ام  مهترأ 

هللا لوسر  لاقف  نیملسملا  یلع  کلذ  قشف  اهقبسف  هل  هقانب  یبارعأ  ءاجف  قبست  ءابضعلا ال  هللا ص  لوسر  هقان  تناک  لاق  سنأ  يور  و 
.هعضو الإ  ائیش  ایندلا  یف  عفری  الأ  هللا  یلع  قح  ص 

.ارارق اهوذختت  الف  ایندلا  مکلت  اراد  رحبلا  جوم  یلع  ینبی  يذلا  اذ  نم  ءامکحلا  ضعب  لاق  و 

.هللا مکببحی  ایندلا  اوضغبأ  لاقف  هیلع  هللا  انبحأ  هانلمع  اذإ  ادحاو  المع  انملع  میکحل  لیق  و 

.هرخآلا مترثآل  ایندلا و  مکیلع  تناهل  اریثک و  متیکبل  الیلق و  متکحضل  ملعأ  ام  نوملعت  ول  هللا ص  لوسر  لاق  ءادردلا  وبأ  لاق  و 

مکلاومأ ال متکرتل  مکـسفنأ و  یلع  نوکبت  تادعـصلا  یلإ  متجرخل  ملعأ  ام  نوملعت  ول  سانلا  اهیأ  هسفن  لبق  نم  ءادردلا  وبأ  لاق  مث 
کلمأ ایندـلا  تراصف  لمألا  اهرـضح  هرخآلا و  رکذ  مکبولق  نع  باغ  نکل  هنم و  مکل  دـب  ـال  اـم  ـالإ  اـهیلإ  عجار  ـال  اـهل و  سراـح 
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مکرومأ و یف  نوحصانت  نوباحت و ال  مکل ال  ام  اهاوه  عدت  یتلا ال  مئاهبلا  نم  رش  مکـضعبف  نوملعی  نیذلاک ال  مترـص  مکلامعأب و 
یف نوحـصانت  ـال  مکل  اـم  متبباـحتل  ربـلا  یلع  متعمتجا  ول  مکرئارـس و  ثبخ  ـالإ  مکئاوهأ  نیب  قرف  اـم  دـحاو  نید  یلع  ناوخإ  متنأ 
بح تلق  نإف  هرخآلا  بلط  مترثآل  ایندلاب  نونقوت  امک  هرخآلا  رمأب  نونقوت  متنک  ول  مکبولق و  یف  نامیإلا  هلق  نم  الإ  اذه  ام  مکرومأ 
اهنم ریـسیلا  یلع  نونزحت  ایندـلا و  نم  ریـسیلاب  نوحرفت  مکل  ام  اهنم  لـجآلل  ایندـلا  نم  لـجاعلا  نوعدـت  مکارن  اـنإف  بلاـغ  هلجاـعلا 

اوکرت دـق  مکتماع  متآـملا و  اـهیف  نومیقت  بئاـصملا و  اهنومـست  مکتنـسلأ و  یلع  رهظی  مکهوجو و  یف  کـلذ  نیبتی  یتح  مکتوفب 
لبقتـسی نأ  مکنم  لک  هرکی  هرـسملاب و  اـضعب  مهـضعب  یقلی  مهب  لاـح  ریغتت  ـال  مههوجو و  یف  کـلذ  نیبتی  ـال  مث  مهنید  نم  اریثک 

لجألا ضفر  یلع  متیفاصت  نمدـلا و  یلع  مکیعارم  متینب  لغلا و  یلع  متبحطـصاف  هلثمب  هبحاص  هلبقتـسی  نأ  هفاخم  هرکی  امب  هبحاص 
.هتیؤر بحأ  نمب  ینقحلأ  مکنم و  هللا  ینحارأ 

.ایندلا همالس  عم  نیدلا  ئندب  ایندلا  لهأ  یضر  امک  نیدلا  همالس  عم  ایندلا  ئندب  اوضرا  هباحصأل  میکح  لاق  و 

اوعنق دق  نیدلا  یندأب  الاجر  يرأ  هانعم  یف  لیق  و 

.بطحلا رانلا  لکأت  امک  مکنامیإ  لکأت  ایند  يدعب  مکنیتأتل  عوفرملا  ثیدحلا  یف  و 

.افافخ اوضکر  مث  اهیلع  مهنمتئا  نم  یلإ  اهودأف  هعیدو  مهدنع  ایندلا  تناک  اماوقأ  تکردأ  هللا  همحر  نسحلا  لاق  و 

.هرحن یف  اهقلأف  كایند  یف  کسفان  نم  هسفانف و  کنید  یف  کسفان  نم  اضیأ  لاق  و 

اْهیَلَع ام  َنُولِعاَجل  ّانِإ  ًالَمَع َو  ُنَسْحَأ  ْمُهُّیَأ  ْمُهَُوْلبَِنل  اَهل  ًهَنیِز  ِضْرَْألا  یَلَع  ام  اـْنلَعَج  اـّنِإ  هیـآلا  هذـه  یف  یترکف  تلاـط  لیـضفلا  لاـق  و 
. ( فهکلا 7،8 هروس  ًازُرُج (  ًادیِعَص 

نم کل  سیل  كدعب و  نم  لهأ  هل  نوکی  کلبق و  لهأ  هل  ناک  دق  الإ و  ایندلا  نم  ءیـش  یف  حبـصت  نل  ءامکحلا  ضعب  مالک  نم  و 
يوهلا و ایندـلا  لام  سأر  نإف  هرخآلا  یلع  رطفأ  ایندـلا و  نع  مص  هلکأ و  یف  کسفن  کلهت  ـالف  موی  ءادـغ  هلیل و  ءاـشع  ـالإ  ایندـلا 

 . رانلا اهحبر 

نم لاق  هلهأ  لاح  امف  لیق  هینمألا  دعابی  هینملا و  برقی  لامآلا و  ددجی  نادـبألا و  قلخی  لاق  رهدـلا  يرت  فیک  نابهرلا  ضعبل  لیق  و 
.بأتکا هتاف  نم  بعت و  هب  رفظ 

اهمولی لیلق  نع  يرمعل  فوسف  هرسی  شیعل  ایندلا  دمحی  نم  رعاشلا و  لوق  ینعملا  اذه  نم  و 

هرسح ءرملا  یلع  تناک  تربدأ  اذإ 

.اهمومه اریثک  تناک  تلبقأ  نإ  و 

اهوفـص دکن و  اهـشیع  نإف  اهیلإ  نکـسأ  تسل  اهیف و  نوکأ  ایندلا و ال  بهذـت  اهیف و  نکأ  مل  ایندـلا و  تناک  ءامکحلا  ضعب  لاق  و 
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.هیضاق هتیم  وأ  هلزان  هیلبب  وأ  هلئاز  همعنب  امإ  لجو  یلع  اهنم  اهلهأ  ردک و 

.صقنت نأ  امإ  هل و  دیزت  نأ  امإ  قحتسی  ام  ادحأ  یطعت  اهنأ ال  ایندلا  بیع  نم  مهضعب  لاق  و 

.اهلهأ ریغ  یف  تعضو  دق  اهیلع  بوضغم  اهنأک  معنلا  نورت  ام  يروثلا أ  نایفس  لاق  و 

.كذخأی یتح  کبلط  یف  ءیجی  هنإف  ائیش  هتوناح  نم  قرست  الف  ناطیشلا  توناح  ایندلا  ذاعم  نب  ییحی  لاق  و 

ینفی بهذ  یلع  یقبی  اـفزخ  راـتخن  نأ  اـنل  یغبنی  ناـکل  یقبی  فزخ  نم  هرخـآلا  ینفی و  بهذ  نم  ایندـلا  تناـک  ول  لیـضفلا  لاـق  و 
.یقبی بهذ  یلع  ینفی  افزخ  انرتخا  دق  فیکف و 

هیراع هلام  الإ و  اهیف  لام  وذ  حبصأ  ام  لحترم و  فیضلا  نأ  یف  ههبش  فیـض و ال  وه  الإ و  ایندلا  یف  دحأ  حبـصأ  ام  مهـضعب  لاق  و 
.هدودرم هیراعلا  نأ  بیر  هدنع و ال 

. ( . 170، هناوید دیبلل  عئادولا (  درت  نأ  اموی  دب  هعیدو و ال  الإ  نولهألا  لاملا و  ام  رعاشلا و  لوق  اذه  لثم  و 

اورکذف اهباحصأ  هیودعلا  هعبار  راز  عقرن و  ام  یقبی و ال  اننید  الف  اننید  قیزمتب  انایند  عقرن  دشنأف  تنأ  فیک  مهدأ  نب  میهاربإل  لیق  و 
نم رثکأ  ائیش  بحأ  نم  نإ  اهرکذ  نم  مترثکأ  ام  مکبولق  یف  اهعقوم  ولف ال  اوفک  اهرکذ و  نع  اوتکسا  تلاقف  اهمذ  یلع  اولبقأف  ایندلا 

.هرکذ

.مهبلقنم ءوس  مهنعظ و  هعرس  یلإ  اورظنا  نکل  مهشایر و  نیل  كولملا و  شیع  ضفخ  یلإ  اورظنت  ریخشلا ال  نب  فرطم  لاق  و 

هرمع لاط  نإ  ایندلا و  بلاط  يرأ  رعاشلا  لاق 

ورمع نب  ملس  ای  هللا  یلاعت  هیهاتعلا  وبأ  لاق  و 

.بالکلا هرشاعم  یلع  ربصیلف  ائیش  اهنم  دارأ  نمف  هفیج  ایندلا  مهضعب  لاق  و 

مهلاح أ فیک  لاقف  همأ  هلم و  تدـج  یبن و  ثعب  دـق  اولاق  هدونج و  سیلبإ  تتأ  ادـمحم ص  هللا  ثعب  امل  یلهابلا  هماـمأ  وبأ  لاـق  و 
هقح ریغ  نم  لاملا  ذخأ  ثالثب  حورأ  مهیلع و  ودغأ  امنإف  مانصألا  اودبعی  الأ  یلابأ  الف  اهنوبحی  اوناک  نإ  لاق  معن  اولاق  ایندلا  نوبحی 

.عبت ثالثلا  هذهل  هلک  رشلا  هقح و  نع  هکاسمإ  هقح و  ریغ  یف  هقافنإ  و 

.ایندلا ینعی  ءاملعلا  بولق  رحست  اهنإف  هراحسلا  اوقتا  لوقی  رانید  نب  کلام  ناک  و 

نأل هرخآلا  اهمحازت  مل  بلقلا  یف  ایندـلا  تناک  اذإ  اهتمحازف و  ایندـلا  تءاج  بلقلا  یف  هرخآلا  تناک  اذإ  يزارلا  نامیلـس  وبأ  لاـق  و 
.همیئل ایندلا  همیرک و  هرخآلا 

اذه کبلق و  نم  ایندلا  مه  جرخی  هرخآلل  نزحت  ام  ردقب  کبلق و  نم  هرخآلا  مه  جرخی  ایندلل  نزحت  ام  ردـقب  رانید  نب  کلام  لاق  و 
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سبتقم

.يرخألا طقست ) .» ب« طخست (  امهادحإ  یضرت  ام  ردقبف  ناترض  هرخآلا  ایندلا و  نینمؤملا ع  ریمأ  لوق  نم 

اهسفن یلإ  ایندلا  بطاخ  ای  رعاشلا  لاق  و 

بایث یف  ودـع  نع  هل  تفـشکت  بیبل  ایندـلا  نحتما  اذإ  اهیف  ساون  یبأ  لوق  نم  نسحأ  تلاـق  اـمل  اهـسفن  ایندـلا  تفـصو  ول  اولاـق  و 
. ( . هناوید 192 قیدص ( 

رئاس و بارخلا  یلإ  اهنارمع  هلذم  راد  و   ( .قلزلا ناکملا  : ضحدـلا هلزم (  ضحد  ایندـلا  نإ  یخأ  ای  هل  اخأ  ظعی  یعفاشلا  مالک  نم  و 
یلإ عزفاف  راسی  اهیف  راسعإلا  راسعإ و  اهیف  راثکإلا  فورـصم  رقفلا  یلإ  اهانغ  فوقوم و  هقرفلا  یلع  اهلمـش  رئاز  روبقلا  یلإ  اـهنکاس 

رـصقأ کلمع و  نم  رثکأ  لئام  رادـج  لئاز و  ءیف  کشیع  نإف  کئانف  راد  یف  کئاقب  راد  نم  فلـستست  ـال  هللا و  قزرب  ضرا  هللا و 
.کلمأ نم 

هبحت يذلا  نإ  تبذـک  لاقف  هظقیلا  یف  رانید  لاقف  هظقیلا  یف  رانید  مأ  کیلإ  بحأ  مانملا  یف  مهرد  لجرل أ  مهدأ  نب  میهاربإ  لاق  و 
.هظقیلا یف  هبحت  کنأکف  هرخآلا  یف  هبحت  يذلا  مانملا و  یف  هبحت  کنأکف  ایندلا  یف 

نم هلظ و  نم  ناطیشلا  قرف  هیمدق  تحت  هتوهـش  لعج  نم  همکحلا و  أطخأ  دقف  ایندلا  نم  ءیـشب  هبلق  حرف  نم  ءامکحلا  ضعب  لاق  و 
.بلاغلا وهف  هاوه  هملع  بلغ 

.انیلإ تببحت  ول  فیکف  اهبحن  نحن  اهسفن و  انیلإ  ضغبت  ایندلا  مهضعب  لاق  و 

.اهبلطی نم  بلق  اهنم  رمعأ  نارمع و  راد  هنجلا  اهرمعی و  نم  بلق  اهنم  برخأ  بارخ و  راد  ایندلا  مهضعب  لاق  و 

.هاقلی نأ  لبق  هقلاخ  یضرأ  هلخدی و  نأ  لبق  هربق  ینب  هکرتت و  نأ  لبق  ایندلا  كرت  نم  هثالث  ءالقعلا  ذاعم  نب  ییحی  لاق  و 

.نبتلاب رانلا  ئفطمک  ناک  ایندلاب  ایندلا  نع  ینغتسی  نأ  دارأ  نم  مهضعب  لاق  و 

لجألا و ال نایـسن  لمألاب و  اورتغت  لـجو و ال  یلع  هللا  نم  اونوک  لـهم و  یف  اولمعا  ساـنلا  اـهیأ  داـهزلا  ءاحـصف  ضعب  مـالک  نم  و 
سورعلاک تحـضأف  اهباطخل  تنیزت  اـهینامأب و  مکتنتف  اـهرورغب و  مکل  تفرخزت  دـق  هعادـخ  هرارغ  هرادـغ  اـهنإف  ایندـلا  یلإ  اونکرت 

اورظناف تلذـخ  اهیلإ  نئمطم  تلتق و  اهل  قشاع  نم  مکف  هقـشاع  اهل  سوفنلا  هفکاـع و  اـهیلع  بولقلا  هرظاـن و  اـهیلإ  نویعلا  هیلجتملا 
تومی اهیح  لقی و  اهریثک  لذی و  اهزیزع  ینفی و  اهکلم  یلبی و  اهدـیدج  اهقلاخ  اهمذ  اهقئاوب و  ترثک  راد  اهنإف  هقیقحلا  نیعب  اهیلإ 

لیلد و نم  ءاودـلا  یلع  لهف  لیقث  فندـم  لیلع و  نالف  لاقی  نأ  لبق  مکتدـقر  نم  اوهبتنا  مکتلفغ و  نم  اوظقیتساـف  توفی  اـهریخ  و 
هناسل لقث  دق  لاقی  مث  یـصحأ  هلام  یـصوأ و  نالف  لاقی  مث  ءافـشلا  کل  یجری  ءابطألا و ال  کل  یعدتف  لیبس  نم  بیبطلا  یلإ  له 

تقدـص کـنوفج و  تحمط  کـنیقی و  تبث  کـنینأ و  عباـتت  کـنیبج و  کـلذ  دـنع  قرع  هناریج و  فرعی  ـال  هناوـخإ و  ملکی  اـمف 
یلع متخ  قطنت و  الف  مالکلا  نم  تعنم  نالف  كوخأ  اذه  نالف و  کنبا  اذه  کل  لیق  کناوخإ و  یکب  کناسل و  جلجلت  کنونظ و 
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کناوخإ و کلذ  دـنع  عمتجاف  ءامـسلا  یلإ  اهب  جرع  مث  ءاضعألا  نم  کحور  تعزتنا  ءاـضقلا و  کـب  لـح  مث  قبطنی  ـالف  کـناسل 
کلام و یلإ  کلهأ  فرصنا  كداسح و  حارتسا  كداوع و  عطقناف  كونفدف  كولمح  مث  كونفک  كولسغف و  کنافکأ  ترضحأ 

.کلامعأب انهترم  تیقب 

ودـغت هفآ  عقوتی  هنأل  اهنم  هتجاح  یطعأ  اهیف و  هل  طسب  نم  اهالق  ایندـلا و  مذـب  ساـنلا  قحأ  نإ  كولملا  ضعبل  داـهزلا  ضعب  لاـق  و 
وه ءیشب  هعجفت  وأ  همقـستف  همـسج  یلإ  بدت  وأ  دعاوقلا  نم  همدهتف  هناطلـس  یلع  یتأت  وأ  هقرفتف  هعمج  یلع  هحاتجتف و  هلام  یلع 

هریغ هنم  تکحضأ  ذإ  اهبحاص  کحضت  یه  انیبف  بهت  امیف  هعجارلا  یطعت  ام  هذخآلا  یه  مذلاب و  قحألا  ایندلاف  هبابحأ  نم  هب  نینض 
یلع جاتلا  دـقعت  دادرتسالا  عاجرتسالاب و  هیلإ  اـهفک  تطـسب  ذإ  ءاـطعإلاب  هفک  طـسبت  یه  اـنیب  هیلع و  تکبأ  ذإ  هل  یکبت  یه  اـنیب  و 

یـضرت افلخ و  بهاذلا  نم  یقابلا  یف  دجت  یقب  نم  ءاقب  بهذ و  نم  باهذ  اهیلع  ءاوس  ادغ  بارتلا  یف  هرفعت  مویلا و  اهبحاص  سأر 
.الدب لک  نم  لکب 

نإف اهرذحاف  هبوقع  اهیلإ  لزنأ  امنإ  هماقإ و  رادب  تسیل  نعظ  راد  ایندلا  نإف  دعب  امأ  زیزعلا  دبع  نب  رمع  یلإ  يرصبلا  نسحلا  بتک  و 
وه هفرعی و  نم ال  هلکأی  مسلاک  یه  اهعمج  نم  رقفت  اهزعأ و  نم  لذـت  لیتق  نیح  لک  یف  اهل  اهرقف  اـهنم  ینغلا  اـهحبر و  اـهنم  دازلا 

هذـه رذـحاف  ءالبلا  لوط  هفاخم  ءاودـلا  هدـش  یلع  ربصی  الیوط و  ههرکی  ام  هفاخم  ـالیلق  یمحی  هحارج  يوادـملاک  اـهیف  نکف  هفتح 
مهنیب تحبصأف  اهباطخل  تفرـشت  اهلامآب و  تلحت  اهرورغب و  تنتف  اهعدخب و  تنیزت  دق  یتلا  هعادخلا  هلاتخلا  هراکملا  هرادغلا  ایندلا 
یقابلا الف  هلتاق  مهلک  اهجاوزأل  یه  هقـشاع و  اهل  سوفنلا  ههلاو و  اـهیلع  بولقلا  هرظاـن و  اـهیلإ  نویعلا  اـهلعب  یلع  یلجت  سورعلاـک 

یغط رتغاف و  هتجاحب  اهنم  رفظ  دق  اهل  قشاع  نمف  رکدم  اهنع  هربخأ  نیح  هللااب  فراعلا  رجدزم و ال  لوألاب  رخآلا  ربتعم و ال  یضاملاب 
هملأـب و توملا  تارکـس  هیلع  تعمتجا  هترـسح و  ترثک  هتمادـن و  تمظعف  همدـق  اـهنع  تلز  یتح  هبل  اـهب  لغـش  داـعملا و  یـسن  و 

ریغ یلع  مدـق  داز و  ریغب  اهنم  جرخ  بعتلا  نم  هسفن  حری  مل  بلط و  اـم  اـهنم  كردـی  مل  اـهیف  بغار  نم  هتـصغب و  توفلا  تارـسح 
یلإ هتـصخشأ  رورـس  یلإ  اهنم  نأمطا  املک  اهبحاص  نإف  اهل  نوکت  ام  رذـحأ  اهیف  نوکت  ام  رـسأ  نک  اهرذـحا و  مث  اهرذـحاف  داـهم 

بوشم اهرورـسف  ءانفلل  اهیف  ءاقبلا  لعج  ءالبلاب و  اهنم  ءاخرلا  لصو  دـق  راض  دـغ  یف  اهنم  عفانلا  راغ و  اـهلهأل  اـهنم  راـسلا  هورکم و 
اهوفص هلطاب و  اهلامآ  هبذاک و  اهینامأ  رظتنیف  تآ  وه  ام  يردی  ربدأ و ال  اهنم و  یلو  ام  عجری  ناجشألاب ال  ردکم  اهمیعن  نازحألاب و 

اهل قلاخلا  ناک  ولف  رذح  یلع  ءالبلا  نم  ررغ و  یلع  ءامعنلا  نم  وه  رظن و  لقع و  نإ  رطخ  یلع  اهیف  ناسنإلا  دـکن و  اهـشیع  ردـک و 
رجاز و اهنع  هللا  نم  ءاج  دق  فیکف و  لفاغلا  تهبن  مئانلا و  تظقیأ  دـق  اهـسفن  یه  تناکل  الثم  اهل  برـضی  مل  اربخ و  اهنع  ربخی  مل 

هـصقنی اهنئازخ ال  اهحیتافمب و  دمحم ص  کیبن  یلع  تضرع  دقل  اهقلخ و  ذنم  اهیلإ  رظن  ردق و ال  هللا  دنع  اهل  امف  ظعاو  اهفیراصتب 
اهاوز هکیلم  هعـضو  ام  عفری  وأ  هقلاخ  هضغبأ  ام  بحی  وأ  هرمأ  هللا  یلع  فلاخی  نأ  هرک  اهلبقی  نأ  یبأف  هضوعب  حانج  هللا  دـنع  کـلذ 

هللا عنـص  ام  یـسنی  اهب و  مرکأ  هنأ  اهیلع  ردـتقملا  اهب  رورغملا  نظیف  ارارتغا  هئادـعأل  اهطـسب  ارابتخا و  نیحلاـصلا  نع  هناحبـس  برلا 
لقف البقم  ینغلا  تیأر  اذإ  یـسومل  لاق  هنأ  هناحبـس  هبر  نع  هنع  هیاورلا  تءاج  دق  هنطب و  یلع  رجحلا  هدـش  نم  دـمحمب ص  یلاعت 
ناک یسیع  هملکلا  حورلا و  بحاصب  تیدتقا  تئـش  نإ  نیحلاصلا و  راعـشب  ابحرم  لقف  البقم  رقفلا  تیأر  اذإ  هتبوقع و  تلجع  بنذ 

رجحلا و يداسو  رمقلا و  یجارس  سمشلا و  قراشم  ءاتـشلا  یف  یئالـص  فوصلا و  یـسابل  فوخلا و  يراعـش  عوجلا و  یمادإ  لوقی 
بتکلا ضعب  یف  .ینم و  ینغأ  دحأ  ضرألا  یلع  سیل  ءیش و  یل  سیل  تیبأ و  ضرألا  تتبنأ  ام  یماعط  یتهکاف و  يالجر و  یتباد 

سیل يدیب  هتیـصان  نإف  ایندلا  نم  سبل  يذلا  هسابل  امکنعوری  لاق ال  نوعرف  یلإ  نوراه ع  یـسوم و  ثعب  امل  یلاعت  هللا  نأ  همیدـقلا 
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نأ تئـش  ول  نیفرتملا و  هنیز  ایندـلا و  هایحلا  هرهز  کلذ  نإف  اهنم  هب  عتم  ام  امکبجعی  ینذإب و ال  ـالإ  سفنتی  ـال  فرطی و  ـال  قطنی و 
يوزأ کلذ و  نع  اـمکب  بغرأ  ینکل  تلعفل و  اـمتبهو  اـمع  زجعت  هتردـقم  نأ  اـهاری  نیح  نوعرف  فرعی  ایندـلا  نم  هنیزب  اـمکنیزأ 

مهبنجأل ینإ  هکلهلا و  عتارم  نع  همنغ  قیفـشلا  یعارلا  دوذـی  امک  اهمیعن  نع  مهدوذأل  ینإ  یئایلوأب  لعفأ  کلذـک  امکنع و  کـلذ 
یتمارک نم  مهبیـصن  اولمکتـسیل  نکل  یلع و  مهناوهل  كاذ  ام  رعلا و  كرابم  نع  هلبإ  قیفـشلا  یعارلا  بنجی  امک  اـهیف  ماـقملا  بح 
مهبایث یهف  مههوجو  یلع  رهظتف  مهبولق  یف  تبثتل  يوقتلا  نإ  فوخلا و  عوضخلا و  لذـلاب و  یئاـیلوأ  یل  نیزتی  اـمنإ  اروفوم  اـملاس 

نولمأی و هایإ  يذـلا  مهؤاجر  نوزوفی و  اهب  یتلا  مهتاجن  نورعـشتسی و  يذـلا  مهریمـض  نورهظی و  يذـلا  مهراثد  اـهنوسبلی و  یتلا 
ملعیل هناسل و  هبلق و  مهل  للذیل  هحانج و  مهل  ضفخیلف  امکدحأ  مهیقل  اذإف  نوفرعی  اهب  یتلا  مهامیـس  نورختفی و  هب  يذـلا  مهدـجم 

 . همایقلا موی  هب  رئاثلا  انأ  مث  هبراحملاب  ینزراب  دقف  ایلو  یل  فاخأ  نم  هنأ 

قرغتسی یتح  همایأ  هیلایلب و  کمرختی  هماهسب و  موی  لک  کیمری  رهدلا  ضارغأ و  سانلا  ماهـس و  مایألا  ءامکحلا  ضعب  مالک  نم  و 
کل فشک  ول  کندب و  یف  یلایللا  هعرـس  کب و  مایألا  عوقو  عم  کتمالـس  ءاقب  فیکف  کضاعبأ  عیمج  یمـصی  کئازجأ و  عیمج 
یلاعت هللا  ریبدـت  نکل  کب و  تاعاسلا  رمم  تلقثتـسا  کیلع و  یتأی  موی  لک  نم  تشحوتـسال  صقنلا  نم  کیف  مایألا  تثدـحأ  امع 

.رابتعالا رظنلا و  قوف 

کتاف دقف  کنع  یـضم  ام  نأل  کفرط  هیلإ  عجری  يذـلا  کتقو  ایندـلا  اهئاقب  ردـق  ایندـلا و  فصوتـسا  دـق  ءامکحلا و  ضعب  لاق  و 
ناصقنلا رییغتلاب و  ناسنإلا  یلع  یلاوتت  هثادحأ  هتاعاس و  هیوطت  هتلیل و  هاعنت  لبقم  موی  رهدلا  هب و  کل  ملع  الف  تأی  مل  ام  هکاردإ و 

 . ُرُومُْألا ُریِصَت  ِهّللا  َیلِإ  ریصق و  رمعلا  لیوط و  لمألا  لودلا و  لقنت  لمشلا و  مارخنا  تاعامجلا و  تیتشتب  لکوم  رهدلا  و 

هرئاس یه  هرقتسم و  هنکاس  اهارتف  اهیلإ  رظنت  ءافولا  یف  فلخت  ءاقبلاب و  دعت  ءاضقنالا  هبیرق  ءانفلا  هعیرس  ایندلا  ءالـضفلا  ضعب  لاق  و 
اهئاضقنا و دـعب  کلذـب  سحی  امنإ  اهیلإ و  نئمطیف  اهتکرحب  سحی  دـق ال  اهیلإ  رظاـنلا  نکل  اعیرـس و  ـالاحترا  هلحترم  اـفینع و  اریس 

هنطابلا هریصبلاب  لب  رهاظلا  رصبلاب  هتکرح  كردت  رهاظلا ال  یف  نکاس  هقیقحلا و  یف  كرحتم  نکاس  كرحتم  هنإف  لظلا  اهلاثم 

یناشاک

هدـنروآابو هک  تسا  یکـشخ  هزیر  هایگ  ایند  عاتم  یبوم ء ) ماطح  ایندـلا  عاتم   ) نایمدآ هورگ  يا  سانلا ) اهیا  ای  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
رود سپ  هاعرم ) اوبنجتف   ) هیدبا تکاله  ببـس  ترخآ و  رد  تسا  ترـضم  بجوم  نآ  نتـشاد  هگن  هچ  تسا  هدـنزاس  یناف  تسا و 
مارآ زا  اـهتنین ) اـمط  نم   ) تسا رتدـنمدوس  لاجعتـسا ، هب  نآ  زا  ندرک  تلحر  ندـنکرب و  یظحا ) اـهتعلق   ) هـک یهاـگارچ  زا  دـیوش 

زا اهتورث ) نم   ) تسا رتکاپ  هزیکاپ و  دننارذگ  يزور  نآ  هب  هک  ایند  توق  زا  یکدـنا  و  یکزا ) اهتغلب  و   ) لاب تغارف  هب  وا  رد  نتفرگ 
هداد لام  رایـسب  هک  یـسک  رب  تسا  هدـش  هدرک  مکح  اهیرثکم ) یلع  مکح   ) لابو انف و  تسا  وا  زا  دـعب  هک  اریز  وا  رد  ندـش  رگناوت 
هدش هداد  يرای  و  اهنع ) ینغ  نم  نیعا  و   ) يورخا هیامرس  یمک  داز و  تلق  تهج  هب  يزیچ ، مک  یـشیورد و  هب  هقافلاب )  ) تسا هدش 

بجعت هک  یـسک  اهجربز ) هقار  نم   ) نآ رد  ندومن  شیاسآ  هب  هحارلاب )  ) نآ زا  تسا  هدـش  زاین  یب  تانق  ببـس  هب  هک  یـسک  تسا 
ار دازردام  يروک  وا  مشچ  ود  ره  هب  دروآرد  یپ  رد  اهمک ) هیرظان  تبقعا   ) نآ هب  ندیزرو  تبحم  ناهج و  نیا  شیارآ  ار  وا  دروآ 

لوقت ایندلا  یه  ترخآ  لاوحا  زا  تسا  وا  زا  دـعب  هچنآ  كاردا  زا  دـینادرگ  روک  ار  وا  تریـصب  هدـید  ینعی  تسا  یلـصا  يامع  هک 
( اهب فعشلا  رعشتسلا  نم  و   ) یکبم لعفلا  کحضم و  یلوقف  یماستبا  لوط  مکررغی  یکتف و ال  یـشطب و  نم  راذح  راذح  اهیف  ءالمب 
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صقر نهل   ) لامالام ياه  هودنا  هب  ار  وا  نطاب  ایند  تخاس  رپ  اناجشا ) هریمض  تالم   ) ار ایند  تبحم  تخاس  دوخ  راعـش  هک  یـسک  و 
رد تسا  لاـیخ  رکف و  تکرح  نآ  فوعـشم و  نآ  لد  ناـیم  رب  تکرح  بارطـضا و  تسا  ار  اـه  هودـنا  نآ  هک  هـبلق ) ءادـیوس  یلع 

یمغ و  هنزحی ) مه  و   ) نآ تاـبث  یب  عاـتم  هب  ار  وا  دـنادرگ  یم  لوغـشم  یمغ  هلغـشی ) مه   ) نآ ندروآ  مهارف  اـیند و  تـنیز  ماـمتها 
هار دوش  یم  هتفرگارف  هکنآ  ات  همظکب ) ذخوی  یتح   ) دیآ دراو  وا  رب  یمغ  زا  دـعب  یمغ  نینچمه  کلذـک )  ) ار وا  دزاس  یم  نوزحم 
هب دوش  یم  هتخادـنا  سپ  ءاـضفلاب ) یقلیف   ) رورـش نحم و  فانـصا  مومغ و  مومه و  عاوـنا  اـب  دوـش  یم  كـاله  رورغم و  نآ  سفن 
وا نتخاس  یناف  ادخ  رب  تسا  ناسآ  هوانف ) هللا  یلع  انیه   ) روهفم نآ  ياهگر  تسا  هدیرب  هک  لاح  نآ  رد  هارهبا ) اعطقنم   ) روبق ياضف 
هب دنک  یم  رظن  نموم  هک  تسین  نیا  زج  و  نموملا ) رظنی  امنا  و   ) روگ هب  وا  نتخادـنا  ناردارب  رب  و  هواقلا ) ناوخالا  یلع  و   ) توم هب 

یگراچیب مکش  هب  رارطـضالا ) نطبب   ) وا زا  دریگ  یم  ارف  توق  و  اهنم ) تاتقی  و   ) نتفرگ تربع  رابتعا و  هدید  هب  رابتعالا ) نیعب   ) ایند
شوگ هب  تقملا ) نذاب   ) وا رد  دونـش  یم  و  اهیف ) عمـسی  و   ) دیامن یم  زارتحا  نآ  رب  هدایز  وا و  زا  دنک  یم  تومیال  توق  ذـخا  ینعی 
كدنا هب  هک  دنیوگ  يدکا ) لیق   ) تفای يرگناوت  دـنیوگ  رگا  يرثا ) لیق  نا   ) نتـشادنپ میظع  ودـع  و  ضاغبالا ) و   ) نتـشاد نمـشد 

و ءاقبلاب ) هل  حرف  نا  و   ) هیلب نحم و  هب  تسا  هتخیمآ  تحار و  ترـضم و  هب  تسا  بوشم  اـیند  رد  نموم  تذـل  ینعی  تفاتـش  يزیچ 
تـسا تباث  تنحم  الب و  نیا  اذه )  ) یتسین انف و  هب  دوش  هدرک  كانهودنا  ءانفلاب ) هل  نزح   ) یتسه ءاقب و  هب  دوش  هدینادرگ  داش  رگا 

هب تزع  تمحر  زا  دـنوش  دـیمون  وا  رد  هک  يزور  ناشیا  هب  دـشاب  هدـماین  هکنآ  لاـح  و  نوسلبی )) هیف  موی   ) مهتاـی مل  و   ) ار ناـمدرم 
زور نآ  تدش  لوه و  ببس 

یلمآ

ینیوزق

ندـنکرب .نآ  هاگارچ  زا  دـینک  بانتجا  سپ  كاله ، وا  هب  بجوم و  هدـش  درخ  کشخ و  تسا  یهایگ  ایند  عاتم  نامدرم  يا  دومرف :
ینعی .نتشادرب  نآ  زا  غالب  ردق  نآ و  ماطح  رب  نداهن  لد  نآ و  رد  نتفرگ  مارآ  زا  تسا  رتدنمجرا  رت و  بیصناب  ندش  رود  نآ و  زا 
هدـش مکح  .نآ  زا  ندرک  عمج  رایـسب  ندـش و  رگناوت  زا  تسا  رت  هزیکاپ  رتکاـپ و  نآ  زا  هداـیز  هن  دور  رـس  هب  هار  نیا  هک  ردـق  نآ 

، ایند رد  مه  هکلب  ازج ، زور  ندنام  ناشیرپ  ندش و  جاتحمب  دنیامن  عمج  دنیامن و  فرص  کلهم  هایگ  نیا  زا  رایسب  هک  نانآ  رب  تسا 
رد مهو  هکلب  ارس ، نآ  رد  یشوخ  تحار و  هب  ماطح  نآ  زا  تفرگن  رب  رایـسب  نآ و  زا  دش  زاین  یب  هک  ره  تسا  هدش  هدرک  تناعا  و 

کمدرم هک  دـشاب  مشچ  ناسنا  ياج  هب  لد  ادـیوس )  ) نازحا ناجـشا )  ) ندروآرد یپ  رد  باـقعا )  ) دازرداـم روک  همکا )  ) .ارـس نیا 
چیه هک  دازردام  يروک  ار  شمشچ  ود  ره  دشخب  هجیتن  ایند  تانیز  شیارآ و  دزادنا  تفگش  رد  دیآ و  شوخ  ار  وا  هک  ره  .دنیوگ 

دنادرگ لامالام  دنک و  رپ  وا  هب  دوش  فوعشم  ار و  وا  تنحم  دهد  ياج  لد  رد  دنک و  دوخ  راعش  هک  ره  دشابن و  وا  رد  یئانیب  ناشن 
نوگانوگ ياهالب  هب  ایند  ریسا  هک  تسا  مولعم  .وا  لد  ءادیوس  رب  يددرت  دشاب و  یـصقر  ار  اهنآ  هک  اه  هصغ  اهمغ و  زا  ار  شرطاخ 

مومه شکاشک  رد  هتسویپ  لاح  نیا  رب  .ددرگن  غراف  ملا  موجه  مغ و  راب  زا  شرطاخ  تقو  چیه  تسا و  راتفرگ  نوزفازور  ياهمغ  و 
لیخ هک  تقو  نآ  ات  نمـشد  تسود و  دـنزرف و  هناخ و  مغ  لاوحا و  فالتخا  راب و  راک و  راتفرگ  تسنآ و  جـحاوما  مطـالت  اـیند و 
ارحص هب  دوش  هتخادنا  سپ  دریگ  ناتـسروگ  هار  شناج  ات  دریگب  مکحم  تخـس  شیولگ  درآ و  نوخیبش  وا  رب  هاگان  دزاتب و  گرم 

ناهج و زا  وا  يانف  يادخ  رب  دشاب  ناسآ  راوخ و  هک  یتلاح  رد  تسا  لوصوم  نآ  هب  تایح  هک  وا  لد  گرزب  گر  ود  هدـش  هدـیرب 
زج .ایند و  رد  تسا  نموم  فصو  نیا  دوب و  ایند  ناگتفیـش  فصو  تشذـگ  هچنآ  .ناتـسروگ  هب  وا  نتخادـنا  ناردارب  ناتـسود و  رب 
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یجالعال و رارطـضا و  مکـش  هب  نآ  زا  دریگ  یم  توق  یهاگآ و  رابتعا و  مشچ  هب  ایند  يوس  هب  نموم  دـنک  یم  رظن  هک  تیـسن  نیا 
هتفگ دش  لامرپ  رگناوت و  نالف  دوش : هتفگ  رگا  .دنک  نایمدآ  اب  ایند  ریغت  لدبت و  فصو  .ینمـشد  مشخ و  شوگب  نآ  رد  دونـش  یم 

هب ای  .يونـش  یم  شلاح  ءوس  تیلب و  ربخ  تقو  يونـشب  شلام  تمعن و  ربخ  یتقو  رگا  ینعی  .تشگ  هیاـم  كدـنا  زیچ  یب  دوش  یم 
همه مدآ  ینب  يونش و  یم  يرگید  یماکخلت  یگنت و  ربخ  نآ  هب  نورقم  يونش  یـسک  یلاحـشوخ  یخارف و  ربخ  رگا  هک  ینعم  نیا 

( خلا ..اذه   ) وا ءانف  توم و  هب  رگید  يزور  وا  رب  دنوش  یم  نیگمغ  وا  ءاقب  تایح و  يارب  دنوش  یم  داش  رگا  .دنا و  نت  کی  ياضعا 
تحار و زا  دـنوش  یم  دـیمون  ریحتم و  نآ  رد  هک  زور  نآ  زونه  تسا  هدـماین  تسا و  ارـس  نیا  لاح  اهثداح  اـهتنحم و  اـهلاح و  نیا 

دـشابن تحار  هب  تیلب  تمعن و  هب  تدـش  لدـبت  دـیما  دور و  یم  راک  زا  لد  تسد و  زا  هراچ  تبیـصم و  ددرگ  یم  تخـس  هراـبکی 
( نیمحارلا محرا  ای  کتمحرب  انهلا  امرجا  )

یجیهال

، اهتورث نم  یکزا  اهتغلب  اهتنینامط و  نم  یظحا  اهتعلق  هاعرم ، اوبنجتف  یبوم ء ، ماطح  ایندـلا  عاتم  سانلا ، اهیا  ای  : » مالـسلا هیلع  لاـق  و 
تالم اهب  فغـشلا  رعـشتسا  نم  اهمک و  هیرظان  تبقعا  اهجربز  هقار  نم  هحارلاب و  اهنع  ینغ  نم  نیعا  هقافلاب و  اهنم  رثکم  یلع  مکح 

، هارهبا اعطقنم  ءاضفلاب ، یقلیف  همظکب  ذخوی  یتح  کلذـک  هنزحی ، مه  هلغـشی و  مه  هبلق ، ءادـیوس  یلع  صقر  نهل  اناجـشا ، هریمض 
ءابو تسا و  ترخآ  تاذل  هدننکش ي  ایند  تلود  ایند و  عاتم  مالـسلا : هیلع  تفگ  ینعی و  .هواقلا » ناوخالا  یلع  هوانف و  هللا  یلع  انیه 

نآ و رد  نتفرگ  مارآ  زا  تسا  رتدـنمدوس  نآ  زا  ندـنکرب  هک  ار  یهاگارچ  دـینک  يرود  سپ  ترخآ ، رد  تسا  هدـنروآ  نوعاـط  و 
رقف و هب  نآ  هدـننادرگ ي  رایـسب  رب  تسا  هدـش  هدرک  مکح  نآ ، رایـسب  تلود  لام و  زا  تسا  رت  كاـپ  نآ  فاـفک  ردـق  هب  تشیعم 

دیآ شوخ  هک  ار  یـسک  ترخآ ، رد  نتـشاد  تحار  هب  نآ  زا  دش  زاین  یب  هک  یـسک  هب  تسا  هدش  هدرک  يرای  ترخآ و  رد  جایتحا 
رپ دوخ ، راعش  ار  ایند  هب  تبحم  دنادرگب  هک  یسک  ینطاب و  یلصا  يروک  ار  وا  مشچ  ود  ره  ایند  درآرد  بقع  رد  ایند  تنیز  بیز و 

لوغشم هک  يراک  هب  دنک  مزع  هک  وا  لد  هناد ي  رد  یششوج  بارطـضا و  اهنآ  تهج  زا  دشاب  هک  ییاههودنا  ار  وا  لد  ایند  دنادرگ 
سپ وا ، سفن  يارجم  دوش  هتفرگ  هکنیا  ات  دـشاب  یقاـب  تلاـح  ناـنچ  رب  ار ، وا  دزاـس  نوزحم  هک  يراـک  هب  دـنک  مزع  ار و  وا  دزاـس 

تـسین یلاعت  يادخ  رب  دشاب  یناسآ  هب  .گرم  ببـس  هب  وا  نایرـش  گر  ود  ددرگ  هدیرب  هک  یتلاح  رد  ربق ، ياضف  رد  دوش  هتخادنا 
.وا روگ  رد  وا  نتخادنا  شناردارب  رب  وا و  ندینادرگ 

لیق يرثا  لیق  نا  ضاغبالا ، تقملا و  نذاب  اهیف  عمـسی  رارطـضالا و  نطبب  اهنم  تاتقی  رابتعالا و  نیعب  ایندلا  یلا  نموملا  رظنی  امنا  «و 
مـشچ هب  رگم  ایند  يوس  هب  نموم  دـنک  یمن  هاگن  و  .نوسلبی » هیف  موی  مهتای  مل  اذـه و  ءانفلاب ! هل  نزح  ءاـقبلاب  هل  حرف  نا  و  يدـکا !
شوگ هب  ار  ایند  هب  هقلعتم ي  نانخس  دونش  یم  مکـش و  جایتحا  رارطـضا و  ردق  هب  ایند  زا  دراد  یمرب  يزور  توق و  نتفرگ و  تربع 

تقیقح و رد  تسا  نیکسم  ادگ و  هک  دوش  هتفگ  تسا ، رادلام  هک  ایند  رادتسود  يارب  زا  دوش  هتفگ  رگا  نتشاد ، ینمـشد  بضغ و 
تـسا نیا  .وا  گرم  یتـسین و  ببـس  هب  وا  يارب  زا  دوش  هتـشاد  هودـنا  اـیند ، رد  وا  ندوب  یقاـب  ببـس  هب  وا  يارب  زا  دوش  يداـش  رگا 

.ادخ تمحر  زا  دنشاب  سویام  نآ  رد  هک  يزور  ار  ناشیا  تسا  هدماین  هکنآ  لاح  ایند و  لها  فصو 

ییوخ

هیف یعرت  هعقب  یعرم :)  ) .فورعم کلهم  ضرم  وه  و  ءابولل ، ثدـحم  یبوم ء :)  ) .سبیلا شیـشحلا و  نم  رـسکت  ام  ماطحلا :) : ) هغللا
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توقلا نم  هب  غـلبتی  اـم  هغلبلا :)  ) هذـللا هعفنملا و  هوـظحلا :)  ) .عـالخنالا هلحرلا و  هعلقلا :)  ) دـسالا هیف  يا  هدـسام  کـلوقک : هیـشاملا 
یف ذـفانلا  بحلا  فغـشلا :)  ) .هقلخ یمعلا  لـیق : دـیدشلا و  یمعلا  همکلا )  ) هنیزلا جربزلا :)  ) هبجعا هـقار :)  ) ینغلا راـسیلا و  هورثـلا :) )

يرجم ءاظلا  حتفب  مظکلا )  ) بارطضالا هکرحلا و  نایلغلا و  فاقلا : حتفب  صقرلا )  ) .هملوملا ضراوعلا  نازحالا و  ناجـشالا )  ) .بلقلا
هفص یبوی  یبوا  نم  یبوم ء : بارعالا : .همحرلا  نم  سایلا  سالبالا :)  ) هریخ لق  يدکا :)  ) بلقلاب نالصتم  ناقرع  نارهبالا :)  ) سفنلا
ربخ مه  ایندـلا ، یلا  عجار  رتتـسم  ریمـض  هلعاف  تبقا و  هلوقل : ناـث  لوعفم  اـهمک  اـهتعلق  هلوقل : ربخ  لیـصفت : فصو  یظحا  .ماـطحل 

لوعفم هارهبا  لعافلا و  بانم  بئان  یقلی  هلوق : یف  ریمـضلا  نم  لاح  اعطقنم  .هل و  هفـص  هنزحی  هلمج  مه و  یه  يا  فوذحم  ءدـتبمل 
رعـشتسا و نم  هلوق : یف  لوصوملا  یلا  عجری  رتتـسم  ریمـض  هلعاف  لاعفالا و  باب  نم  لعف  يرثا  .لاح  دـعب  لاح  انیهو  اعطقنم ، هلوقل :

هیلع  ) هبن دـق  ینعملا : .هلعاف  بانم  بئاـن  هیلع  لوعفملل و  ینبم  نزح  و  لـعاف ، نع  بئاـن  هل  لوعفملل و  ینبم  حرف  يدـکا ، هلوق  اذـک 
و ایندـلا ، بح  وه  کلهم و  ضرمب  هیناسنالا  سفنلا  ضرعتل  بجوم  اهاجوا  الامج  وا  الام  ناـک  ءاوس  ایندـلا  عاـتم  نا  یلع  مالـسلا )

مدع هنع و  عالخنالا  اسار و  هنع  بانتجالا  یلوالاف  هنع ، ءربلا  بعـصی  و  هب ، یلتبملا  هنم  وجنی  املق  مسجلل  ءابولاک  حورلل  ایندلا  بح 
لب هجاحلا  هقافلا و  عفرل  ابجوم  سیل  ایندلا  ماطح  نم  راثکالا  نا  یلع  هبن  مث  .هساملا  هجاحلا  عفر  هرورـضلا و  رادقمب  الا  هنم  کلمتلا 

نوهتنی مهنال ال  رقفلا  هقافلاب و  هیرثکم  یلع  مکح  امنا  و  یلزتعملا : حراشلا  لاق  .هتیمنت  هظفح و  یلا  جایتحالا  دـیزم  هقافلل و  دـجوم 
لاملا لیـصحت  یلا  ءارقف  مهلاوحا  لک  یف  مهف  هیلع ، هدایزلا  بلط  یف  اوصرح  اودـهتجا و  اودـجو و  الا  لاملا  هروثلا و  نم  دـح  یلا 

ریقفلا و حدک  نم  مظعا  لذ  یلع  مهـصرح  مهدـج و  ناک  امبر  لب  لاملا ، لیحـصت  یف  دـهتجی  دـجی و  الـصا  هل  لام  نم ال  نا  امک 
هبلق میمص  نم  هبحا  نم  نکلو  مهلا ، دکلا و  نم  ریثک  نم  حارتسا  دقف  هب  هل  هرورـض  ام ال  كرت  ياایندلا  عاتم  نع  ینغ  نمف  .هصرح 

هحارلا و هنع  بلـست  و  هداوف ، هحفـص  یلع  اـمئاد  صقرت  یتـلا  موـمهلا  ناجـشالا و  نم  هریمـض  ـالمی  تاذـلاب  بوـبحمک  هیلا  رظن  و 
يا هبلق  قورع  عطقی  اکلاه  یقلی  یتح  ءاضفلا  یف  هریطی  سفنتلا و  هیلع  دـسی  بلقلا  یف  ذـفان  مه  هورعی  و  هتاـقوا ، لـک  یف  نوکـسلا 

هفطختف ءامـسلا  نم  رخ  امناکف  هللااب  كرـشی  نم  و  یلاعت : هلوق  نم  سبتقم  هناـک  .يورخـالا و  ملعلا  ملعلاـب و  قلعتلا  هبلق  نع  بلـسی 
نینموملا ناوخالا  نیع  نع  هوانف و  هیلع  نوهیف  هللا  هیانع  نیع  نع  طقـس  دق  جحلا و  - 31 قحیس - ناکم  یف  حیرلا  هب  يوهت  وا  ریطلا 

همادا هشیعملا و  یف  رارطضالا  عفدت  هربعلا و  بجوت  اهنا  رابتاب  ایندلا  یلا  هجوتی  نموملا  نکلو  .هکلهملا  هذه  یف  هواقلا  مهیلع  نوهیف 
دتشا هریخ و  لق  اهعاتم  لصح  يرثا و  اذ  اهبحا  نم  نال  ضبغلاب ، الا  هناتفلا  اهنینر  عمسیال  و  توقلا ، رادقم  الا  اهنم  ذخای  الف  هایحلا ،

، مدرم ایا  همجرتلا : .هللا  همحر  نم  سالفالا  سالبالا و  موی  هل  نا  و  هءانف ، هتومب و  اونزحی  نا  وثبلی  مل  هئاقلب  هواقدـصا  رـس  نا  و  هرقف ،
رتشخب تذل  نآ  زا  ندنک  لد  دیراد ، رانک  رب  نآ  هاگارچ  زا  ار  دوخ  تسیزیخ  ءابو  هدیکـشخ و  هایگ  هدرخ  دشاب  هچ  ره  ایند  يالاک 

يدنمزاینب موکحم  دروآ  تسدب  شرایسب  سک  ره  نآ ، نتشابنا  تورث و  زا  تسا  رتنیشنلد  نآ  نتسیز  توق  نادب و  ندادلد  زا  تسا 
يروک لابندب  ار  شمـشچ  ود  دوبرلد  شرویز  ار  هک  ره  و  هتفرگ ، کمک  دوخ  تحارتساب  دـیزگ  يزاین  یب  نآ  زا  سک  ره  و  دوش ،

، دنناصقر شبلق  هحفـص  رب  هک  تخاس  مطالتم  ياهمغ  زا  رپ  ار  دوخ  نورد  تفرگ  لدب  شقـشع  سک  ره  درپس و  قیمع  داز و  ردام 
دنوادـخ رظن  رد  شیدوبان  دنالـسگب ، ار  شلد  ياهگر  دـنارپب و  ار  وا  یهاگترپب  دریگب و  ار  سفن  هک  دوش  هتـسویپ  یهودـنا  راـچد 

انامه دروخن  سوسفا  شتکاله  رب  یـسک  و  دوش ، رگ  هولج  تیمها  یب  لهـس و  شناتـسود  دزن  شنداـتفا  هاـگترپ  هب  و  دـیآ ، ناـسآ 
ضغب ینمشد و  شوگ  اب  ارنآ  يابرلد  گنهآ  دروخب ، نآ  زا  توق  ترورض  عفر  هزادناب  .درگن و  دزیگنا  تربع  هدیدب  ار  ایند  نموم 

شگرم زا  دـیبای  شخب  ترـسم  ار  شدوجو  ات  و  دـیدرگ ، اونیب  ریخ و  یب  دـنیوگ  دـش  رگناوت  هک  دـنیوگ  ات  ار  ایند  تسود  دـشوین ،
.تسا اهنآ  راظتنا  رد  هدیسرن و  نانآ  يدیمون  یتخبدب و  زور  زونه  لاح  نیا  اب  دیلان ، درک و  هیرگ  تسیاب 
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تسا الب  هودنا و  تسا و  مغ  دوخ  بحاص  رب  تسا *** ابو  زیخ  بت  ماطح  ناهج  يالاک 

دود شت و  یب  يز و  هدوسآ  نک و  رب  لد  دولآرهز *** هگ  ارچ  نیا  زا  نک  يرود 

تسا ردب  ایند  هک ز  سکنآ  رت  هدوسآ  تسا *** رتجاتحم  تسا  رتینغ  هک  سک  ره 

نقیتسم نآ  يروک  شتبقاع  رد   *** نشور دش  نآ  رویز  زا  هک  هدید  ره 

دش هتخاس  وا  لد  رد  مغ  هروک  دص  دش *** هتخابلد  قشاع و  نادب  هک  سک  ره 

ناقفخ رد  شسفن  درآ  رب  هودنا   *** ناصقر شبلق  هحفص  رد  همه  اهمغ 

شبل ناج ز  شدیآ  رب  بلق  زا  شگر *** ود  درب  هکنانچ  دوش  باترپ 

شیر دوب و  نوگنرس  قلخ  هدیدز  و  شیدوبان *** دوب  لهس  هدید  زا 

دربن رب  نآ  زا  یترورض  عفر  زج  درگن *** ربع  مشچز  ناهجب  نموم 

وا رب  تسا  شآ  هن  هساک و  هن  روس و  هن  وا *** رب  تسا  شارخ  شوگ  ناهج  گنهآ 

يرتشوش

نم رسکت  ام  ماطحلا : ماطح  ایندلا  عاتم  .حیحصلا  وه  سانلا و  اهیا  دیدحلا :) یبا  نبا   ) یف نکل  و  هیرصملا ،)  ) یف اذکه  سانلا  اهیا  ای 
یف هاـعرم  اوـبنجتف  .ءاـب  تاذ و  تراـص  ضرـالا  تاـبوا  نـم  یبوـم  اـهئانف ) ایندـلا و  مذ  یف  نوثـالثلا - عباـسلا و  لـصفلا   ) .سیبـیلا

دحاو یناثلا  لوـالا و  تلق : .ردـصملا  عضوملا و  و  یعرلا ، یعرملا : و  ردـصملا ، حـتفلاب  و  ئـالکلا ،  - رـسکلاب  - یعرلا حاحـصلا :) )
رثکا يا : یظحا  .اهناطیتسا  مدـع  يا :  - مضلاب  - اهتعلق .ایمیم  اردـصم  ناکم و  مسا  نوکی  یعرملا  هلمجلاـب  یعرلا و  عضوم  ءـالکلاف 

و  - اظفل بسنا  هنا  عم  اهتعجن ) نم  : ) مالـسلا هیلع  لـقی  مل  اـهیلا  نوکـسلا  يا : اـهتنینامط  نم  اـهجوز .) دـنع  هارملا  تیظح   ) نم هلزنم 
هنینامط هل  نوکی  الا  بجاولا  نا  الا  اهنم  هل  هعجن  نم  هل  دـبال  ایندـلا  یف  مادام  ناسنالا  نال  ئالکلا ، عضوم  یف  ءـالکلا  بلط  هعجنلا :

رانلا مهاوام  کئلوا  نولفاغ  انتایآ  نع  مه  نیذـلا  اهب و  اونامطا  ایندـلا و  هایحلاب  اوضر  انئاقل و  نوجری  نیذـلا ال  نا   ) یلاعت لاق  اهیلا ،
هب غلبتی  ام  يا : مضلاب  اهتغلب  يولب و  اهفرـصت  ددعی  امیعن و ال  اهـضفخری  مایالا ال  فرعی  نم  و  يرتحبلا : لاق  و  نوبـسکی .) اوناک  امب 

ریخ و کبر  قزر  هیف و  مهنتفنل  ایندـلا  هایحلا  هرهز  مهنم  اجاوزا  هب  انعتم  ام  یلا  کـینیع  ندـمت  ـال  و   ) اـهتورث نم  یکزا  .شیعلا  نم 
ایندلا و مذ  یف  نوثالثلا - عباسلا و  لصفلا  (. ) نورعشی لب ال  تاریخلا  یف  مهل  عراسن  نینب  لام و  نم  مهدمن  ام  نا  نوبسحیا  (، ) یقبا

تتـش همه  ایندلا  تناک  نم  و  هلتقی ، یتح  اشطع  دادزا  ناشطعلا  هنم  برـش  املک  رحبلا  ءامک  اهنال  هقافلاب  اهیرثکم  یلع  مکح  اهئانف )
هحارلاب و اهنع  ینغ  نم  نیعا  .ایند و  بلاط  ملع و  بلاط  ناعبـشی  ناـموهنم ال  مالـسلا : هیلع  لاـق  و  هینیع ، نیب  رقفلا  لـعج  هرما و  هللا 

تسا شوخ  نارادناهج  لاوحا  هک  يرادنپ  هن  ات  تسا  یل  دشوخ  قیرط  نتفگ  ناهج  كرت  اظفاح  هیـسرافلاب : يزاریـشلا  لاق  ام  معنل 
دیدحلا یبا  نبا   ) یف نکل  و  هیرـصملا )  ) یف اذکه  نم  .هیاور و  نیعا  لعج و  و  ینغا ، و  هلوقب : نیعا  دیدحلا و  یبا  نبا  لدب  و  ذه ا ،
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ردصم نیعلا  حتفب  اهمک  .نیعلا  داوس  رظانلا  هیرظان  تبقعا  .اهتنیز  يا : اهجربز  .هبجعا  يا : هقار  .واو  نودب  نم  هیطخلاو :) مثیم  نبا  و 
اهناف اهب  نوعمسی  ناذآ  وا  اهب  نولقعی  بولق  مهل  نوکتف  ضرالا  یف  اوریسی  ملفا   ) یلاعت لاق  یمعا  دلو  نم  همکالا  رسکلاب و  همک ) )

فعـشلا هراعـش و  اهب  فعـشلا  لعج  يا : اهب  فعـشلا  هللا  رعـشتسا  نم  و  رودـصلا .) یف  یتلا  بولقلا  یمعت  نکل  راصبالا و  یمعت  ـال 
.بلقلل قرحم  بح 

ضفخ عفر و  عم  هکرح  صقرلا  صقر  نهل  .انازحا  يا : اناجـشا  هریمـض  تالم  اهئانف ) ایندـلا و  مذ  یف  نوثـالثلا - عباـسلا و  لـصفلا  )
بکارب صولقلا  صقر  اهرعق  یف  اـمب  تصقر  هجاـجزب  ناـسح : لاـق  ذـیبنلا ، صقر  ریعبلا و  صقر  لاـقی  ثنخملا  صقر  لاـقی  اـمکف 

یبتسد یلا  مهب  ریسی  هفوکلا  لها  نم  فالآ  هعبرا  یلع  دعـس  نب  رمع  دایز  نب  هللادیبع  ثعب  يربطلا : یف  هبلق  ءادیوس  یلع  لجعتـسم 
ناک و ام  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  رما  نم  ناک  املف  نیعا ، مامحب  ارکـسعم  جرخف  يرلا  یلع  هدهع  بتکف  اهیلع ، اوبلغ  ملیدـلا  تناک  و 

اندـهع درت  نا  یلع  لاق  ینیفعت  تیار  نا  لاق : کلمع ، یلا  ترـس  هنم  تغرف  اذاف  نیـسحلا  یلا  رـس  هل : لاقف  هاـعد  هفوکلا  یلا  لـبقا 
: لاقف هتخا  نبا  هبعش  نب  هریغملا  نب  هزمح  هئاج  هاهن و  الا  ادحا  ریشتسیل  نکی  ملف  هئاحصن  ریشتسی  فرـصناف  رظنا  مویلا  ینلهما  لاقف :

مدب هللا  یقلت  نا  نم  ریخ  کل  ناک  ول  اهلک  ضرالا  ناطلـس  کلام و  كایند و  نم  جرخت  نئل  هللا  وف  ریـست ! نا  هللا  كدـشنا  لاخ ! ای 
ینرما و ریمالا  نا  لاقف : ریـسملاب  رما  دـق  رمع و  یلع  تلخد  .ینهجلا  راسی  نب  هللادـبع  لاق : و  لعفا ، هل : لاـقف  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا 

مالـسلا هیلع  نیـسحلا  یلا  سانلا  بدنی  دعـس  نبا  اذـه  لاق : و  تآ ، یناتاف  هدـنع  نم  تجرخف  رـست  لحا و ال  تبـصا ، تلقف : تیبا ،
مه باوصلا : و  هیرـصملا )  ) یف اذـکه  هنزحی  مه  هلغـشی و  مه  .مزع  دـق  هنا  تفرعف  ههجوب  ضرعا  ینآر  املف  سلاج ، وه  اذاف  هتیتاـف 

جرخم يا : همظکب  ذـخوی  یتح  اهئانف ) ایندـلا و  مذ  یف  نوثالثلا - عباسلا و  لصفلا  (. ) دـیدحلا یبا  نبا   ) یف امک  هنزحی  مغ  هلغـشی و 
یلع انیه  .صخشلا  قبی  مل  اعطقنا  اذا  بلـصلا  انطبتـسم  ناقرع  هارهبا  اعطقنم  .ضرالا  نم  عستا  ام  هحاسلا و  يا : ءاضفلاب  یقلیف  .هسفن 

کلذـک و نیهکاف  اهیف  اوناک  همعن  میرک و  ماقم  عورز و  نویع و  تانج و  نم  اوکرت  مک  : ) هموق نوعرف و  یف  یلاـعت  لاـق  هواـنف  هللا 
یـسیع رم  مالـسلا : هیلع  قداصلا  نع  یفاکلا )  ) یف و  نیرظنم .) اوناک  ام  ضرالا و  ءامـسلا و  مهیلع  تکب  امف  نیرخآ  اـموق  اـهانثروا 

هللا عدا  هل : نویراوحلا  لاقف  اونفادتل  الا  طخسب و  الا  اوتومی  مل  مهنا  اما  لاقف : اهباود  اهریط و  اهلها و  تام  دق  هیرق  یلع  مالـسلا  هیلع 
فرـش یلع  ماقف  مهدان  نا  وجلا  نم  يدونف  هبر  مالـسلا  هیلع  یـسیع  يدانف  اهبنتجنف  مهلامعا  تناک  ام  انوربخیف  انل  مهییحی  نا  یلاعت 

توغاطلا و هدابع  لاق : مکلامعا  تناک  ام  مکحی ! و  لاقف : هللا ) حور  ای  کیبل  : ) بیجم باجاف  هیرقلا  هذـه  لها  ای  لاقف : ضرـالا  نم 
بحک لاق : ایندلل ؟ مکبح  ناک  فیک  لاقف : وهل  یف  هلفغ  دیعب و  لما  لیلق و  فوخ  عم  ایندلا  بح 

لهال هعاطلا  لاق  توغاـطلل ؟ مکتداـبع  ناـک  فیکف  لاـق : اـنزح ، اـنیکب و  تربدا  اذا  انررـس و  اـنحرف و  اـنیلع  تلبقا  اذا  همـال  یبصلا 
، همایقلا موی  یلا  انیلع  دـقوت  ران  نم  لابج  هیواهلا ، یف  انحبـصا  هیفاع و  یف  هلیل  انتب  لاـق : مکرما ؟ هبقاـع  ناـک  فیک  لاـق : .یـصاعملا 

ایندلا هیفاع  عم  ریثک  ریخ  بارتلا  یلع  مونلا  شیرجلا و  حلملا  عم  ریعشلا  زبخلا  لکا  : ) لاقف نییراوحلا  یلا  مالسلا  هیلع  یسیع  تفتلاف 
اذا مدآ  نبا  نا  مالـسلا : هیلع  هنع  یفاکلا )  ) یف هواقلا  ناوخالا  یلع  و  اهئانف ) ایندـلا و  مذ  یف  نوثالثلا - عباسلا و  لـصفلا  ( ) هرخـالا و 

تنک ینا  هللا  لوقیف و  هلاـم  یلا  تفتلیف  هلمع  هدـلو و  هلاـم و  هل  لـثم  هرخـالا  ماـیا  نم  موی  لوا  ایندـلا و  ماـیا  نم  موی  رخآ  یف  ناـک 
ایماحم مکنع  ابحم و  مکل  تنک  ینا  هللا  و  لوقیف : هدلو  یلا  تفتیلف  کنفک  ینم  ذخ  لوقیف : كدنع ؟ یلامف  احیحـش  اصیرح  کیلع 

رم یـشکلا :)  ) یف رابتعالا  نیعب  ایندـلا  یلا  نموملا  رظنی  امنا  .اـهیف و  کـیراون  کـترفح  یلا  کـیدون  نولوقیف  مکدـنع ؟ یل  اذاـمف 
هسار و عفرف  هنم  اندف  هنذا  یف  تارقف  تئج  ول  هل  اولاقف  هلوح ، اوعمتجا  سانلا  عرـص و  دق  باش  اذا  نیدادحلا و  یلع  هفوکلاب  ناملس 
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و : ) یلاعت هلوق  هل  ترکذف  بزارملاب  نوبرضی  مه  نیدادحلا و  ءالوهب  تررم  ینکل  ئالوه ، لوقی  امم  یش ء  یف  سیل  ناملـسل : لاق 
! توملا کلم  ای  لاقف : توملا ، یف  وه  ناملـس و  هئاجف  باشلا  ضرم  یتح  هعم  لزی  ملف  اخا  ناملـس  هذختاف  دـیدح ) نم  عماقم  مهل 
: رذوبا لاق  یـشکلا )  ) یف رارطـض  الا  نطبب  .اهنم  هتوق  ذـخای  يا : اهنم  تاتقی  .قیفر و  نموم  لکب  ینا  هللادـبعابا  ای  لاقف : یخاب ، قفرا 

رزتا فوـص  یتلمـش  دـعب  رخـالاب و  یـشعتا  امهدـحاب و  يدـغتا  ریعـش  یفیغر  دـعب  ارـش  ینع  اـهازجف  اریخ  ایندـلا  هنع  هللا  يزج  نم 
اورکذف اهباحـصا ، هیودعلا  هعبار  تراز  دیدحلا :) یبا  نبا   ) یف ضاغبالا  تقملا و  نذاب  اهیف  عمـسی  .يرخالاب و  يدـترا  امهدـحاب و 

یف اهعقوم  الولف  اوفک ، و  اهئانف ) ایندـلا و  مذ  یف  نوثالثلا - عباسلا و  لصفلا  ، ) اهرکذ نع  اوتکـسا  تلاـقف : اـهمذ ، یلع  اولبقاـف  ایندـلا 
لاقی انیب  ینعی  هریغ : دیدحلا و  یبا  نبا  لاق  يدکا  لیق  يرثا  لبق  نا  .هرکذ  نم  رثکا  ائیش  بحا  نم  نا  اهرکذ ، نم  مترثکا  ام  مکبولق 
یفف .ینغلا  لخب  ینعمب  لب  رقتفا  ینعمب  سیل  يدکا )  ) ناف يرت  امک  وه  و  اهلهاب ، اهبلقت  یف  ایندـلا  هفـص  هذـه  نال  رقتفا  لیق : يرثا ،

یلوت و يذلا  تیارفا  : ) یلاعت لاق  .ء و  یش  هنم  جرخی  مل  اذا  يدکا : ندعملا و  يدک  و  لخب ، اذا  يدکا : لجرلا و  يدک  هرهمجلا :) )
.هتورث و عم  اعونم  الیخب  اهلها  يرثم  نوکب  ایندلا  مذ  دارملاف  ذـئنیح  .اضیا و  لیلقلا  عطقف  يا : يرهوجلا : لاق  يدـکا .) الیلق و  یطعا 

نا رهاظلا  لب  تلق : .مدـع  تاـم و  لـیق  اـهماود  ءاـقبلاب و  هل  حرف  نا  ینعی : دـیدحلا : یبا  نبا  لاـق  ءاـنفلاب  هل  نزح  ءاـقبلاب  هل  حرف  نا 
سیل تلاقف : تامف ، دحاو  نبا  هارمال  ناک  اولاقف : هلانف ، هتوم و  فوخ  نم  امئاد  نونزحی  نکل  مهل  هئاقبب  اوحرف  نا  هلها و  نا  ینعملا 
عباسلا لصفلا   ) .هرضاحلا مهایند  فصو  نم  تحرش  يذلا  اذه ، ظفحا  وا - اذه - ذخ  يا : اذه  .کل  یمه  ناک  امناف  مه  كدعب  یل 

نم ملکتلا  یلع  هردقلا  مدـعب  سالبالا : و  مهرـشحم ، مهخزرب و  يا : نوسلبی  هیف  موی  مهتای  مل  و  اهئانف ) ایندـلا و  مذ  یف  نوثالثلا - و 
نوسلبم مه  اذاف  هتغب  مه  انذتخا  اوتوا  امب  اوحرف  اذا  یتح  یش ء  لک  باوبا  مهیلع  انحتف  هب  اورکذ  ام  اوسن  املف  : ) یلاعت لاق  هتشهدلا ،

یف نیمرجملا  نا  (، ) نومرجملا سلبی  هعاسلا  موقت  موی  و   ) لج زع و  لاق  و  نیملاعلا ،) برب  هللادمحلا  اوملظ و  نیذلا  موقلا  رباد  عطقف 
کبر انیلع  ضقیل  کلام  ای  اودان  نیملاظلا و  مه  اوناک  نکل  مهانملظ و  ام  نوسلبم و  هیف  مه  مهنع و  رتفی  نودـلاخ ال  منهج  باذـع 

(. نوهراک قحلل  مک  رثکا  نکل  قحلاب و  نیملاظلا و  مکانئج  دقل  نوثک  ام  مکنا  لاق 

هینغم

وه يا  هعلق  لزنم  اذـه  لاقی : هلحرلا ، فاقلا - مضب  هعلقلا  و  ماعلا : ضرملا  يا  ءابولا  نم  یبوم ء : و  سبایلا ، نم  رـسکتی  اـم  ماـطحلا :
، فافکلا یلع  داز  امع  ینغتـسا  اهنع  ینغ  و  رفقلا ، هقافلا : و  ینغلا ، رثکملا : و  فافکلا ، هغلبلا : و  دعـسا ، یظحا : و  ءاقبلل ، لـیحرلل ال 
و هماوـق ، هتبح و  بلقلا  ءادـیوس  و  هکرحلا ، اـنه  صقرلاـب  دارملا  و  هدـالولا ، ذـنم  یمعلا  همکلا : و  هنیزلا ، جوـبزلا : و  هـبجعا ، هـقارو :

نطب و  ربـقلا ، یف  هـحرط  هواـقلا : و  نییارـشلا ، لـک  بعـشتت  اـمهنم  بلقلاـب و  نالـصتم  ناـقرع  نارهبـالا : و  سفنلا ، جرخم  مـظکلا :
ایندلا و یلا  مامالا  داع  .نوسایی  نوسلبی : و  ءاطعلا ، یف  لخب  يدکا : و  ینغتـسا ، يرثا : هرورـضلا و  ردق  یلع  نطبلا  یطعی  رارطـضالا :
، هرخالا یلا  هلیسوک  لب  اهتاذل ، بلطت  ایندلا ال  نا  یلع  دیکاتلا  مامالا  فده  و  اهکتف ، اهـشطب و  و  اهمـس ، اهمثا و  و  اهردغ ، اهرش و 

دنع باوج  و ال  هیاغ .؟ هلیـسوک ال  ایندـلا  یلا  رظنی  ناسنالا  لعجی  يذـلا  لیبسلا  وه  ام  نکل  ..کـلتل و  ـال  اذـهل  قلخ  ناـسنالا  نا  و 
مزلی یـش ء  يا  و  هیناث : هرم  هلاس  اذا  .ء و  یـش  لک  یلا  هلالخ  نم  رظنی  نا  هیلع  ضرفی  ناسنالا و  وعدـی  هعبطب  وهف  عقاولا  ـالا  ماـمالا 
نوبای مه  و  هزارط ، یلع  اونوکی  نا  سانلا  نم  بلطی  ،و  عقاولا الا  مامالا  دـنع  یـش ء  ثیح ال  هفورحب  باوجلا  ررک  کلذـب ؟ ناسنالا 

.اقنح اظیغ و  هولاتغا  رارصالا  اذهل  و  اهیلع ، وه  رصی  و  هتوعدل ، نوبیجتسی  و ال  رخآ ، ملاع  یف  شیعلا  الا 

هدبع
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هنم لوانتلا  هیعر و  لحم  هاعرم  کلهم و  ءابو  وذ  يا  یبوم ء  تابنلا و  سیبی  نم  رسکت  ام  بارغک  ماطحلا  هاعرم : اوبنجتف  یبوم ء  … 
ام رادقم  مضلاب  هغلبلا  اهتورث : نم  یکزا  دعسا …  يا  یظحا  نطوتلل و  کنوکـس  مدع  مضلاب  هعلقلا  اهتنینامط : نم  یظحا  اهتعلق  … 

یلا مئاد  رقف  یف  وهف  هبلط  هعمط و  داز  رثکا  املک  هنال  رقفلاب  هیلع  هللا  مکح  ایندـلاب  رثکملا  هقاـفلاب : اـهب  رثکم  توقلا …  نم  هب  غلبتی 
جربزلا اهمک : هیرظان  تبقعا  همات …  هحار  یف  ایندلا  نع  بلقلا  ینغ  ینغتسا و  یـضرک  ینغ  هحارلاب : اهنع  ینغ  نم  هیف …  عمطی  ام 

نع هینیع  تمعا  ناسحتسالا  نیعب  اهتنیزل  رظن  نمف  یمعلا  هکرحم  همکلا  هنیع و  یف  نسح  هبجعا و  هقارو  هنیزلا  رسکف  نوکسف  رسکب 
حتفلاب صقر  هبلق : ءادیوس  یلع  نازحالا …  ناجشالا  قلعتلا و  هدش  عولولا و  هکرحم  نیعلاب  فعشلا  اناجشا : هریمض  تالم  قحلا … 
هکرحم مظکلا  ءاـضفلاب : یقلیف  همظکب  هبلقب …  بعلت  یهف  ناجـشالل  يا  نهل  هتبح و  بلقلا  ءادـیوس  بثاو و  هکرح  کـیرحتلاب  و 

ناوخـالا یلع  كـالهلا …  نع  هیاـنک  اـمهعاطقنا  قنعلا و  ادـیرو  نارهبـالا  ءاـضقلاب و  حرطیف  توملا  هقنخی  یتح  يا  سفنلا  جرخم 
يرثا هرورضلا …  لیزی  ام  وه  رطضملا و  نطب  یفکی  ام  توقلا  نم  ذخای  يا  رارطـضالا : نطبب  اهنم  هربق …  یف  هحرط  هواقلا  هواقلا :
بلقل فصو  رقتفا  يا  يدکا  هناب  هدـم  دـعب  عمـسی  یتح  ینغتـسا  يا  يرثا  نالف  لاقی  الف  ایندـلا  یف  ناسنالا  لاحل  نایب  يدـکا : لیق 

همایقلا موی  هریحلا  موی  ریحت  سئی و  سلبا  نوسلبی : هیف  موی  لاحلا … 

يرفعج

مالسالا ضیف 

هدـننک هابت  هدـنروآءابو  هدـش  دروخ  کشخ  هایگ  ایند  يالاک  مدرم  يا  تسا : هدومرف  اـیند ) زا  ندومن  يرود  رد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
لد ندنام و  نوچ   ) تسا رتدنمدوس  نآ  رد  نتفرگ  مارآ  زا  نآ  رد  ندـنامن  ندرک و  چوک  هک  یهاگارچ  زا  دـینک  يرود  سپ  تسا 
رد یئاراد  زا  تسا  رت  هزیکاپ  دسر ) رس  هار  نیا  هک  يا  هزادنا  هب   ) نآ كاروخ  يزور و  كدنا  و  تسا ) یتخبدب  ببس  نآ  هب  نتـسب 
درگ یئاراد  نآ  رد  رایسب  زآ ) صرح و  رثا  رب   ) هک یسک  يارب  تسا  هدش  ررقم  تسا ) رتمک  شترخآ  باسح  ایند و  جنر  نوچ   ) نآ

زا تعانق ) اب   ) هک یـسک  تسا  هدش  يرای  و  درادرب ) يا  هشوت  هتـسناوتن  هدوب و  راتفرگ  ایند  رد  نوچ  ترخآ   ) يزیچ یب  رقف و  دروآ 
ود ره  هدروآ  تفگش  هب  نآ  شیارآ  تنیز و  هک  یسک ا  و  زیختـسر ) زور  رد   ) یگدوسآ هب  هدرکن ) يروآ  عمج   ) هدنام زاین  یب  نآ 

ار شرطاخ  دیامن  دوخ  شور  ار  نآ  یتسود  هک  یسک  و  تسین ) وا  رد  یئانیب  ناشن  هکنآ  دننام   ) هدنادرگ دازردام  روک  ار  شمـشچ 
لوغـشم ار  وا  نآ ) يالاک  ندروآ  تسدب  يارب   ) يدصق هدارا و  تسا ، ینارگن  وا  لد  هناد  رب  ار  اههودنا  نآ  هک  دنک  اههودـنا  زا  رپ 

هار هکنآ  ات  تسا  اهیراتفرگ  اههودـنا و  شکاشک  رد  هتـسویپ  نینچمه  و  نیگهودـنا ، ار  وا  يدـصق  هدارا و  و  دزاـس ، یم  راـتفرگ  و 
وا لد  گر  ود  هک  یلاح  رد  دنراپس ( كاخ  هب  ناتـسروگ  رد   ( دنزادنا ارحـص  هب  ار  وا  سپ  دریمب (  ) دوش هتفرگ  شیولگ )  ) وا سفن 

و دشاب ، یم  ناسآ  لهس و  ناتـسروگ ( هب   ( شنتخادنا نارای  ناردارب و  رب  شندش و  دوبان  ادخ  رب  و  هتـشگ ( كاله   ( تسا هدش  عطق 
تـسد هب  يزور  توق و  يراچان  رارطـضا و  يور  زا  مکـش  يدنمزاین  هزادنا  هب  و  درگن ، یم  ایند  هب  یهاگآ  تربع و  مشچ  هب  نموم 

رگناوت و ینالف  دوش  هتفگ  رگا  ایند ( رد  ناسنا  لاح  اما  و   ( دونش یم  ار ( ایند  هرابرد  راتفگ   ( ینمـشد مشخ و  شوگ  هب  و  دروآ ، یم 
ءاـنف و هب  رگید ( زور   ( دـنوش داـش  شیتسه  ءاـقب و  هب  رگا  و  دـیدرگ ، زیچ  یب  ریقف و  دوش  یم  هتفگ  يدـنچ ( زا  سپ   ( دـش زاـین  یب 

رثا رب  ناتـسودایند   ( نآ رد  هک  تمایق (  ( يزور تسا  هدماین  هکنآ  لاح  ایند و  رد  ناسنا  لاح  تسا  نیا  دندرگ ، نیگهودـنا  شیتسین 
.دنوش یم  دیمون  یگدوسآ ( ادخ و  تمحر  زا  دیواج  يراتفرگ  باذع و  یتخس 

ینامز

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 4434 

http://www.ghaemiyeh.com


رد روآ و  نایز  ندوبن  نتفر  رکف  ایندب و  دامتعا  هک  تسا  نیا  تسا ) ندنام  زا  رتشیب  شعفن  ایند  زا  نتفر  (: ) مالـسلا هیلع   ) ماما روظنم 
یتقو هک  تسا  نیا  دنمتورث ) هرابرد  ریقف  مکح  (: ) مالـسلا هیلع   ) ماما بلطم  زا  روظنم  .ناملـسم  نامیا  يارب  تسا  ابو  ضرم  فیدر 
درادن اهتنا  هک  تسا  صرح  رقف و  عون  کی  نیا  دناد و  یم  لام  دنمزاین  ار  دوخ  دیدرگ  بلط  تورث  دـش و  ایند  لام  ریـسا  دـنمتورث 

ار رون  ندـید  تقاـط  هک  یتارـشح  .دـنرادن  مه  تحار  باوخ  ناـبلطایند  هنوگ  نیا  یلو  دور  یم  تحار  باوخ  ریقف  لـیلد  نیمه  هب 
مـشچ اب  دهاوخ  یم  هک  یـسک  .دننک  فشک  ار  رون  تقیقح  دنهاوخ  یم  نوچ  دنوش  دوبان  ات  دننک  یم  هاگن  نآ  رد  ردـقنآ  دـنرادن 

ایند یئابیز  رویز و  رد  قرغ  هک  مه  یـسک  انیبان  جیردت  هب  دوش و  یم  روک  بش  هریخ و  شمـشچ  دـنک  یـسررب  ار  باتفآ  رون  دوخ 
دنپ ایند  زا  نموم  نابلطایند ، نیا  لباقم  رد  .دنام  یمن  وا  يارب  یتیونعم  عون  چـیه  دـهد و  یم  تسد  زا  ار  ینطاب  یئانیب  جـیردتب  دـش 

نادرگرـس تسا ، یناریح  زور  هک  تمایق  زور  رد  دنک و  یم  هریخذ  ترخآ  يارب  ایند  تصرف  زا  تسا و  ترخآ  رکف  هب  دریگ و  یم 
.دنناریح تمایق  زور  رد  ناراکهنگ  هک  تسا  یتایآ  هب  هراشا  مالسلا ) هیلع   ) ماما شیامرف  رخآ  رد  .دوب  دهاوخن 

يزاریش دمحم  دیس 

همیق نا  يا  سبایلا ، تابنلا  نم  رسکتی  ام  وه  ماطح )  ) ایندلا یف  هب  ناسنالا  عتمتت  ام  يا  ایندلا ) عاتم  سانلا  اهیا  ای  : ) مالسلا هیلع  لاق  و 
کنوکس مدع  هعلقلا  اهتعلق )  ) تابنلا اذه  یعر  لحم  اوبنتجا  يا  هاعرم ) اوبنجتف   ) کلهم ءابو  وذ  يا  یبوم )  ) ماطحلا همیق  ایندلا  عاتم 

ناسنالا هب  غلبتی  ام  رادقم  يا  اهتغلب ) و   ) اهیلا نانیمطالا  يا  اهتنینامط ) نم   ) دعسا يا  یطخا )  ) ایندلا یلا  کنوکـس  مدع  يا  نطوتلل ،
یلع نیعا  و   ) .رقفلا و  هقافلاب )  ) ایندـلا نم  یثکم ) یف   ) یهل الا  ردـقلا  یف  مکح )  ) هریثکلا اهتورث ) نم   ) نسحا و  یکزا )  ) توقلا نم 

( اهجربز  ) هبجعا يا  هقار ) نم  و   ) بعتلا مدـع  هحارلاب و  هللا  هناعا  دـقف  همات ، هحار  یف  ایندـلا  نع  ینغلا  نا  يا  هحارلاب ) اهنع  ینغ  نم 
نم يا  اهب ) فغـشلا  رعـشتسا  نم  و   ) قحلا نع  هینیع  ایندـلا  تمعا  يا  یمعلا ، همکلا : اهمک ) هیرظان   ) ایندـلا تبقعا )  ) ایندـلا هنیز  يا 

( نهل  ) .مومهلا نع  لاخ  هناف  اهدیری  نم ال  فالخب  انازحا ، يا  اناجـشا )  ) هنطاب و  هریمـض )  ) ایندلا تالم )  ) ایندـلل بحلا  هبلق  یف  علو 
( هنزحی مه  و   ) یناـمالا ضعب  لـینل  هلغـشی ) مه   ) هلف هزکرم  و  بلقلا ، هبح  يا  هبلق ) ءادـیوس  یلع   ) بوثو يا  صقر )  ) ناجـشاللا يا 

حرطی يا  ءاضفلاب ) یقلیف   ) هل توملا  قنخ  نع  هیانک  هسفن ، جرخم  يا  همظکب ) ذـخوی  یتح   ) هلاح کلذـک )  ) یناـمالا ضعب  تاوفل 
( هئانف هللا  یلع  انیه   ) كالهلا نع  هیانک  امهعاطقنا  و  نا ، دیرولا  نارهبالا  و  قنعلا ، دیرو  رهبالا  هارهبا ) اعطقنم   ) مدعلا ءاضف  یف  هحور 

یلا نموملا  رظنی  امنا  و   ) .مهدـنع هل  هیمها  مدـعل  هربق ، یف  هحرط  يا  هئاقلا ) ناوخالا  یلع  و   ) نیدـلا ناکرا  نم  نکر  هب  مدـهی  ذا ال 
لکاـی اـمک  يا  رارطـضالا ) نطبب   ) ایندـلا نم  هتوق  لـکای  يا  اـهنم ) تاـتقی  و   ) هرخـالل هسفن  یبهیف  اـهب  ربتعیل  راـبتعالا ) نیعب  ایندـلا 

عامتسالا یتح  تقمی  یش ء  یلع  بضغی  نم  نال  بضغلا ، يا  تقملا ) نذاب  اهیف  عمسی  و   ) عبشلا ردقب  ال  هرورـضلا ، ردقب  رطـضملا ،
ایندلا لاحل  فصو  اذه  و  رقتفا ، يا  يدـکا ) لیق   ) یتح نامز  رمی  مل  هورث ، هل  تراص  يا  نالف ، يرثا ) لیق  نا   ) اهل ضاغبالا ) و   ) هیلا
ایندلا یف  ناسنالا  لاح  اذه )  ) هدـم دـعب  توملا  و  ءانفلاب ) هل  نزح   ) ایح ناک  نیح  ءاقبلاب )  ) هل سانلا  حرف  يا  هل ) حرف  نا  و   ) اهبلقت و 

.همایقلا موی  وه  و  نوریحتی ، يا  نوسلبی ) هیف  موی   ) دعب مهتای ) مل  (و 

يوسوم

.اوکرتا اوبنجت : .يدـعم  ءابو  وذ  يا  یبوملا ء : .تابنلا  سبای  نم  رـسکت  ام  ماطحلا : .ایندـلا  ضورع  نم  هب  عفتنی  ام  لک  عاتملا : هغللا :
نم هب  غلبتی  ام  هغلبلا : .اهنوکـس  اهتنینامط : .دعـسا  یظحا : .نطوتلل  کنوکـس  مدـع  مضلاـب  هعلقلا : .هنم  لـکالا  هیعر و  لـحم  هاـعرم :
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.هبجعا هقار : .اـهنع  ینغتـسا  اـهنع : ینغ  .دـعوس  نیعا : .رقفلا  هجاـحلا و  هقاـفلا : .ینغلا  راـسیلا و  هورثلا : .رثکا  یمنا و  یکزا : .توقلا 
ذفانلا بحلا  عولولا و  فغشلا : .یمعلا  هکرحم  همکلا : .اهدعب  يا  اهبقع  هتکرت  یشلا ء : تبقعا  .هنیزلا  رسکف  نوکـسف  رـسکب  جربزلا :

.هتبح بلقلا : ءادـیوس  .هبثوتملا  هکرحلا  نایلغلا و  کیرحتلاب ، حـتفلاب و  صقرلا : .هملوملا  ضراوعلا  نازحالا و  ناجـشالا : .بلقلا  یف 
.هحرط هیمر و  هواقلا : .لهـسلا  ریـسیلا  نیهلا : .بلقلاب  نالـصتم  ناقرع  نارهبالا : .لصفنا  عطقنا : .سفنلا  يرجم  مظکلا : .نزحلا  مغلا :
.رقتفا يدکا : .ینغتسا  يرثا : .طخـسلا  هرکلا و  تقملا : .رطـضملا  نطب  رارطـضالا : نطب  .توقلا  اهنم  ذخای  تاتقی : .ظاعتالا  رابتعالا :

یبوم ء ماطح   ) اهیف ام  لک  و  ایندـلا ) عاـتم  ساـنلا  اـهیا  اـی   ) اـهتنیز ایندـلا و  نع  ریفنت  لـصفلا  اذـه  یف  حرـشلا : .ریحت  سئی و  سلبا :
لعج یتح  کلذب  فتکی  مل  هلاوز و  هعرس و  هتهافتل و  مطحتی  يذالا  سبایلا  شیـشحلاب  اهتاینتقم  ایندلا و  عاتم  هبـش  هاعرم ) اوبنجتف 

هلکا و هلوانت و  بانتجاب  هرما  اذل  هاوهب و  مهرـسای  هیلا و  سانلا  بذجی  هنا  ثیح  هعم  هاقالملا  درجمل  يودعلا  لقنی  يذـلا  ءابولا  اهیف 
اهتغلب و   ) اهیف رقتـسی  اهیلا و  نئمطی  نمم  دعـسا  اهیلع  نطوتلا  اهیف و  رارقتـسالا  مدع  اهتنینامط ) نم  یظحا  اهتعلق   ) اهیف امب  ایندلا  هذه 
حبصی نا  نم  هل  ریخ  هایحلا  دیق  یلع  یقبی  نا  طقف  ردقی  نم  اهنم و  هتیافک  ردق  ذخای  نا  اهیف  ناسنالا  عاطتـسا  اذا  اهتورث ) نم  یکزا 

ءام براشک  ایندـلا  بلاطف  اهنم  یقب  ام  یلا  جاتحا  اهنم  ناسنالا  رثکا  املک  هقافلاب ) اهنم  رثکم  یلع  مکح   ) اـهیف لاـم  هورث و  بحاـص 
تبقعا اهجربز  هقار  نم   ) اهنم هحارلا  یلع  هللا  هناعا  اهنع  ینغتـسا  نم  هحارلاب ) اهنع  ینغ  نم  نیعا  و   ) شطع املک  برـش  املک  رحبلا 
تاریغت نم  اهیلع  ارطی  فوس  ام  اهیف و  امب  ربتعی  دوعی  الف  هتریـصب  یف  یمعلا  هتبقعا  اهنـساحم  اهتنیز و  اهنم  هبجعا  نم  اهمک ) هیرظان 

هبلق تالم  هل  هبح  هیلع  تکلمت  هبلق و  یلا  تلخد  نم  اناجـشا ) هریمـض  تالم  اـهب  فغـشلا  رعـشتسا  نم  و   ) ربع نم  اـهیلع  رمی  اـم  و 
بوانت هبلق ) ءادیوس  یلع  صقر  نهل   ) نازحالا ناجـشالا و  هذه  اهنم و  هیلا  لصی  مل  ام  یلع  ارـسحت  اهنم و  هتاف  امل  اعاج  وا  انازحا و 
ذخوی یتح  کلذک   ) رمالا یقبی  رارمتساب و  ابیئک  هلعجی  و  هنزحی )  ) اهنم مغ ) و   ) هرخالا هللا و  نع  هسفن و  نع  هلغـشی ) مه   ) هبلق یلع 

یتلا هیسیئرلا  هقورع  هبلق و  طاین  هعطقنم  هارهبا ) اعطقنم   ) ربقلا یف  ءاضفلاب ) یقلیف   ) تومیف هیلع  یضقیف  هسافناب  ذخوی  یتح  همظکب )
هترفح و یف  هواقلا ) ناوخالا  یلع  و   ) هیلع ءاضقلا  و  هوانف ) هللا  یلع  انیه   ) توملا نع  هیانک  وه  دسجلا و  رئاس  يذغت  بلقلاب و  لصتت 

نیعب  ) هنیز عاتم و  نم  اهیف  ام  و  ایندلا ) یلا  نموملا  رظنی  امنا  و   ) اهب هتقالع  ایندلل و  هتبحاصم  نموملا و  تافـص  یلا  راشا  مث  هربق … 
کلملا ءاقلل  دوزتلا  دادعتـسالا و  نم  دبالف  اهنم  جورخلا  اهنع و  لیحرلا  نم  دـبال  هنا  اهئاقب و  اهماود و  مدـع  اهنم  دیفتـسیف  رابتعالا )

لکالا و تابیط  نع  نوثحبی  نیذـلا  موقلا  نم  سیل  اـهنم و  هلکا  نوکی  هرورـضلا  رادـقمف  رارطـضالا ) نطبب  اـهنم  تاـتقی  و   ) راـبجلا
وه ال هبحاصی و  ودعک  اهعم  لماعتی  اهدوجول  هراک  اهل  ضغبم  وه  اهثیدح و  عمـسی  ضاغبالا ) تقملا و  نذاب  اهیف  عمـسی  و   ) هتاذـلم

لیق  ) هاجف ناسنالا  اذه  ینتغا  و  يرثا ) لیق  نا   ) مهبولق فاغش  مهیلع  تکلم  نم  ایندلا و  ءانبا  لاح  یلا  عجر  مث  هثیدح  هرکی  هبحی و 
هرقتـسم ریغ  تـالاح  هذـهف  هیلع  ءاـضقلا  توملا و  و  ءاـنفلاب ) هل  نزح   ) رمعلا لوـط  و  ءاـقبلاب ) هل  حرف  نا  و   ) قـلما رقتفا و  و  يدـکا )

يذلا همایقلا  موی  تای  مل  دعب  اهتابلقت و  ایندلا و  راد  یف  هلک  اذه  نوسلبی ) هیف  موی  مهتای  مل  اذـه و   ) لوزی اهریخ  مودـی و  اهمیعنف ال 
 … هناوه هباذع و  مهلانی  هللا و  همحر  نم  نوسایی  هیف 

یناقلاط

يزور یکدنا  تسا و  نآ  رد  گنرد  زا  رتشوخ  نآ  زا  ندـنک  لد  هک  یهاگارچ  زا  تسا ، هدولآ  هایگ  هدرخ  ایند  هتـساوخ  مدرم  يا  »
سک نآ  تسا و  موکحم  یشیورد  هب  تشادرب  رایـسب  نآ  زا  هک  سک  نآ  دینیزگ ، يرود  تسا  نآ  يرگناوت  زا  رت  هدیدنـسپ  نآ  زا 

زا ییانیبان  دـمآ ، شوخ  شرظن  رد  ایند  رویز  هک  ار  سک  نآ  دوش ، یم  هداد  يرای  شیاـسآ  هب  تشادـنپ  زاـین  یب  نآ  زا  ار  دوخ  هک 
رد هک  دزاس  یم  اههودنا  زا  هدنکآ  ار  شنورد  ایند  دراد ، ایند  هتفیـش  ار  دوخ  هک  سک  نآ  و  دریگ ، یم  ورف  ار  شمـشچ  ود  نآ  یپ 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 4436 

http://www.ghaemiyeh.com


یم ار  شنابیرگ  هکنآ  ات  دراد  یم  شنیگهودنا  هک  یهودنا  دزاس و  یم  راتفرگ  ار  وا  هک  یمغ  دـیآ ، یم  شبنج  هب  شلد  يادـیوس 
رظن رد  شندرک  كاـخ  هب  ادـخ و  رظن  رد  وا  يدوباـن  دوش ، یم  هدـیرب  شندرگ  ياـهگر  دوـش و  یم  هدـنکف  يا  هشوـگ  هب  دریگ و 
نخس درب ، یم  هرهب  ترورض  هزادنا  هب  نآ  زا  درگن و  یم  رابتعا  هدید  اب  ایند  هب  نمؤم  هک  انامه  .تسا  شزرا  یب  ناسآ و  شناردارب 

شندوب هب  رگا  دیدرگ ، تسدیهت  دنیوگ  هک  دیاپن  يرید  دـش ، رگناوت  دـنیوگ  رگا  هک  دونـش ، یم  ینمـشد  مشخ و  شوگ  هب  ار  ایند 
- زیخاتـسر دنوش -  دیمون  نآ  رد  هک  يزور  زونه  هکنآ  لاح  تسایند و  لاح  نیا  .دنوش  نیگهودنا  شندوبن  هب  يدوز  هب  دنوش  داش 

« .تسا هدیسرن  ارف 

نانخـس هراـبرد  هحفـص  هدزاود  رد  ار  یـشخب  تسا  هدـمآ  نخـس  نیا  رد  هک  یتاراعتـسا  تاـغل و  حیـضوت  زا  سپ  دـیدحلا  یبا  نبا 
ناگرزب نایاسراپ و  راتفگ  هب  نآ  رد  تسا و  هداد  صاصتخا  تسا  هدـش  هتفگ  نآ  ياهینوگرگد  ایند و  فصو  رد  هک  زیمآ  تمکح 

.دوش یم  همجرت  نآ  هنومن  دنچ  هک  تسا  هدرک  دانتسا  هیفوص 

یبرع ار  اضق  تفرگ ، یمن  یشیپ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  يابـضغ  هقان  رب  يرتش  چیه  دیوگ : یم  دنک و  یم  تیاور  سنا 
هیلع و هّللا  یّلص  ربمایپ  .دمآ  نارگ  ناناملـسم  رب  راک  نیا  تفرگ و  یـشیپ  ابـضغ  هقان  رب  هقباسم  رد  هک  دمآ  دوخ  هقان  اب  نیـشن  هیداب 

« .دهن ورف  ار  نآ  هکنآ  رگم  دوشن ، هداد  يرترب  ایند  رد  زیچ  چیه  هک  تسا  قح  دنوادخ  رب  : » دومرف مّلس  هلآ و 

.دیریگم شیوخ  هاگرارق  ار  نآ  تسا ، نینچ  امش  يایند  دزاس ؟ یم  هناخ  ایرد  جوم  رب  یسک  هچ  تسا : هتفگ  نامیکح  زا  یکی 

ایند تفگ : درادب ، تسود  لمع  نآ  لابق  رد  ار  ام  يادخ  میهد ، ماجنا  ار  نآ  نوچ  هک  زومایب  ام  هب  راک  کی  دـش : هتفگ  یمیکح  هب 
.درادب تسود  ناتیادخ  ات  دیرادب  نمشد  ار 

ناوارف دیدنخ و  یم  مک  دینادب  امـش  مناد  یم  نم  هک  ار  هچنآ  رگا  : » دومرف مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  دـیوگ : ءادردـلا  وبا 
« .دیزگ دیهاوخرب  ار  ترخآ  دوش و  یم  شزرا  یب  ناترظن  رد  ایند  دییرگ و  یم 

هب دوخ  يایند  تمالس  يارب  نارادایند  هک  هنوگ  نامه  دیوش ، دونـشخ  ایند  زا  یکدنا  هب  نید  تمالـس  اب  تفگ : شنارای  هب  یمیکح 
.دندونشخ نید  زا  یکدنا 

شتآ هک  هنوگ  نامه  دروخ ، یم  ار  امـش  نامیا  دروآ و  یم  يور  امـش  هب  ایند  نم  زا  سپ  اـنامه  تسا : هدـمآ  عوفرم  ثیدـح  رد  و 
.دروخ یم  ار  همیه 

ار تینما  کیدزن و  ار  گرم  دـیدجت و  ار  اهوزرآ  هدوسرف و  ار  اهندـب  تفگ : ینیب ؟ یم  هنوگچ  ار  اـیند  دـنتفگ : ناـبهار  زا  یکی  هب 
زا ار  نآ  هک  سک  نآ  دتفا و  یم  جنر  هب  دـبای  تسد  نادـب  هک  ره  تفگ : تسا ؟ هنوگچ  نآ  لها  لاوحا  دـش : هتفگ  .دزاس  یم  رود 

.دوش یم  نیگهودنا  دهد  یم  تسد 

ورف ار  وت  ات  دـیآ  یم  وت  بلط  هب  نادـنچ  سیلبا  هک  دزدـم  يزیچ  وا  ناکد  زا  تسا ، ناطیـش  ناکد  ایند  تسا : هتفگ  ذاـعم  نب  ییحی 
.دریگ
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رب ار  رادیاپ  هرهم  نامه  هک  دوب  هتـسیاش  رادیاپ ، هرـسان  هرهم  زا  ترخآ  دوب و  یم  رز  زا  هدـنوش  یناف  يایند  رگا  تسا : هتفگ  لیـضف 
.میا هدیزگ  رادیاپ  رز  رب  ار  رادیاپان  هرهم  هکنآ  هب  دسر  هچ  ات  مینیزگرب  رادیاپان  رز 

ام نید  هن  مینز ، یم  هلـصو  شیوخ  نید  ندـیرد  اـب  ار  دوخ  ياـیند  دـناوخ : ار  تیب  نیا  يا ؟ هنوگچ  دـش : هتفگ  مهدا  نب  میهاربا  هب 
.مینز یم  هلصو  هک  ار  هچنآ  هن  دنام و  یم  یقاب 

مان زا  دیـشاب و  شوماخ  تفگ : دندرک ، شهوکن  ار  نآ  دندروآ و  نایم  هب  ایند  زا  نخـس  دـندرک و  رادـید  شنارای  ار  هیودـع  هعبار 
سک ره  هک  دـیتفگ  یمن  نخـس  شا  هراـبرد  همه  نیا  دوـبن  نکمتم  امـش  ياـهلد  رد  نآ  تیعقوـم  رگا  هک  دـیرادب  تـسد  نآ  ندرب 

.دنک یم  دای  ناوارف  دراد  یم  تسود  ار  يزیچ 

يدابآ هناخ  تشهب ، دراد و  یم  دابآ  ار  نآ  هک  تسا  یسک  لد  نآ  زا  رت  هناریو  تسا و  هناریو  يا  هناخ  ایند  دیوگ : نایفوص  زا  یکی 
.تسا نآ  يوجتسج  رد  هک  تسا  یلد  نآ ، زا  رتدابآ  تسا و 

شیپ ار  دوخ  روگ  و  دنک ، اهر  ار  ناشیا  ایند  هکنآ  زا  شیپ  دننک  اهر  ار  ایند  هک  نانآ  دـنا ، هتـسد  هس  نالقاع  دـیوگ : ذاعم  نب  ییحی 
.دننک دونشخ  دننک ، شرادید  هکنآ  زا  شیپ  ار  دوخ  يادخ  دنزاسب و  دنیآرد ، نآ  هب  هکنآ  زا 

یب مارآ و  ار  نآ  يرگن  یم  نادب  .دنک  یمن  افو  دـهد و  یم  اقب  هدـعو  تسا ، ریذـپانف  تعرـس  هب  ایند  تسا : هتفگ  نالـضاف  زا  یکی 
ار نآ  تکرح  درگن  یم  نآ  هب  هک  یـسک  یلو  تسا  ندرک  چوک  تکرح و  لاح  رد  یتخـس  هب  هک  یلاح  رد  يرادـنپ ، یم  تکرح 

نیع رد  هـک  تـسا  هیاـس  نآ  ریظن  دوـش  یم  نآ  هجوـتم  شندـش  يرپـس  زا  سپ  یلو  دوـش  یم  نـئمطم  نآ  هـب  .دـنک  یمن  ساـسحا 
اب یلو  دوش  یمن  هدـید  رهاظ  مشچ  اب  هیاس  تکرح  تسا ، نکاس  رهاظ  هب  كرحتم و  تقیقح  رد  دـیامن ، یم  نکاس  ندوب  كرحتم 

.دوش یم  ساسحا  ینورد  شنیب 

مراکم

: لوا شخب 

 [[ مالسلا هیلع  لاق  و  ]]

ٍِرثْکُم یَلَع  َمِکُح.اَِـهتَوَْرث  ْنِم  یَکْزَأ  اَُـهتَْغُلب  ،َو  اَِـهتَنِینْأَمُط ْنِم  یَظْحَأ  اَُـهتَْعُلق  ُهاَـعْرَم ! اُوبَّنَجَتَف  ٌءِیبُوم  ٌماَـطُح  اَْینُّدـلا  ُعاَـتَم  ، ُساَّنلا اَـهُّیَأ  اَـی 
َّنَُهل ، ًاناَجْـشَأ ُهَریِمَـض  ْتَأَلَم  اَِهب  َفَغَّشلا  َرَعْـشَتْسا  ِنَم  ،َو  ًاهَمَک ِْهیَرِظاَن  ْتَبَقْعَأ  اَهُجِْربِز  ُهَقاَر  ْنَم  َو.ِهَحاَّرلِاب  اَْهنَع  َِینَغ  ْنَم  َنیِعُأ  ،َو  ِهَقاَْـفلِاب

ًاعِطَْقنُم ِءاَضَْفلِاب  یَْقُلیَف  ِهِمَظَِکب  َذَخُْؤی  یَّتَح  َِکلذَک  ، ُُهنُزْحَی ٌّمَغ  ،َو  ُُهلَغْشَی ٌّمَه  ِِهْبلَق  ِءاَْدیَوُس  یَلَع  ٌْصقَر 

.ُهُؤاَْقلِإ ِناَوْخِْإلا  یَلَع  ،َو  ُهُؤاَنَف ِهّللا  یَلَع  ًانِّیَه  ، ُهاَرَْهبَأ

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

شخب تذل  نآ  زا  ندنک  لد.دـینک  يرود  یهاگارچ  نینچ  زا  نیاربانب  تسا  « زیخابو » هدیکـشخ ناهایگ  نوچمه  ایند  عاتم  مدرم ! يا 
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.نآ تورث  نتشابنا  ندرک و  عمج  زا  تسا  رتهب  زاین  رادقم  هب  نآ  زا  هدافتسا  ،و  نآ هب  دامتعا  نتسب و  لد  زا  تسا  رت 

شیاـسآ و هب  دـیوج  يزاـین  یب  نآ  زا  سک  نآ  ره  تسا و  يدـنمزاین  رقف و  هـب  موـکحم  دـنک  يروآدرگ  رایـسب  نآ  زا  هـک  یـسک 
هک سک  نآ  دوش و  یم  انیبان  وا  بلق  دشاب  زیگنا  تفگش  شرظن  رد  ایند  ياهرویز  رز و  هک  یسک.تسا  هدرک  کمک  دوخ  شمارآ 

ياـه مغ  هراوـمه  دنـصقر و  یم  هتـسویپ  شبلق  نوناـکرب  اـه  هودـنا  ؛ دوـش یم  هودـناو  مغ  زا  رپ  شنورد  دریگب  لد  هـب  ار  نآ  قـشع 
.دیامن یم  نوزحم  ار  وا  هاکناج  یمغ  دزاس و  یم  لوغشم  ار  وا  ینیگنس 

هک یلاح  رد  دـنکفا  یم  يا  هشوگ  هب  ار  وا  دراشف و  یم  ار  شیولگ  گرم ) هجنپ   ) هک اج  نآ  اـت  دـبای  یم  همادا  ناـنچمه  عضو  نیا 
دنس  ) .تسا ناسآ  شناتسود  يارب  ناتسروگ  هب  شندنکفا  تیمها و  یب  دنوادخ  هاگـشیپ  رد  وا  گرم  ، هدش عطق  شتایح  ياه  گر 

: هنامیکح راتفگ 

هب هلاوح  راصق  تاملک  زا  یضعب  دننام  هتشادن و  هنامیکح  راتفگ  نیا  دانـسا  یـسررب  يارب  یگدامآ  ایوگ  اج  نیا  رد  بیطخ  موحرم 
كرت عبانم  دـنک و  لمع  دوخ  لوق  هب  دوش  یمن  قفوم  هنافـساتم  میا  هدرک  هراشا  مه  البق  هک  روط  نامه  دـنکیم و  دوخ  باـتک  رخآ 
توافت اب  اهتنا  ات  زاغآ  زا  ار  هناـمیکح  راـتفگ  نیا  لوقعلا  فحت  رد  ینارح  هبعـش  نیا  موحرم  یلو  .درواـیب  باـتک  رخآ  رد  ار  هدـش 

(. ص 221 لوقعلا ، فحت   ) .تسا هتسیز  یم  یضر  دیس  موحرم  زا  لبق  وا  هک  مینادیم  هدرک و  رکذ  يدایز  ياه 

یملید و  ح 2581 ) مکحلاررغ ،  ) تسا هدروآ  تواـفت  یمک  اـب  ار  نآ  ياـه  تمـسق  زا  یـضعب  مـکحلاررغ  رد  زین  يدـمآ  موـحرم 
( .تسا هدرک  رکذ  ص 130 )  ) نیدلا مالعا  باتک  رد  ار  نآ  زا  ییاه  شخب  يافوتم 841 ) )

ناتسرپایند تشونرس 

یب ، تسخن شخب  رد.دیوگ  یم  نخس  دنک  یم  لیمکت  ار  يرگید  مادکره  هک  شخب  ود  رد  ینارون  مالک  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
گرزب بیع  تفه  هب  ایند  يارب  هداد و  تمـسق  نیا  رد  ار  نخـس  داد  هدرک و  نایب  هدـنبوک  عطاـق و  تاریبعت  اـب  ار  اـیند  ندوب  شزرا 

.دنک یم  هراشا 

اَهُّیَأ اَی  ( ؛» دینک يرود  یهاگارچ  نینچ  زا  نیاربانب  تسا  زیخابو  هدیکـشخ  ناهایگ  نوچمه  ایند  عاتم  مدرم ! يا  :» دـیامرف یم  تسخن 
!( . ُهاَعْرَم اُوبَّنَجَتَف  ٌءِیبُوم  ٌماَطُح  اَْینُّدلا  ُعاَتَم  ، ُساَّنلا

هدـش هتفرگ  يزیچ  ندرک  درخ  نتـسکش و  يانعم  هب  متخ ) نزو  رب  «) مطح » هدام زا  لصا  رد  « ماطح » اریز ییاـیوگ ! بلاـج و  ریبعت  هچ 
هب یهاـگ  لـیلد  نـیمه  هـب  دوـش و  یم  قـالطا  ناـهایگ  کـشخ  ياــه  هقاــس  دــننام  کــشخ  ءایــشا  نتــسکش  هـب  ًاــبلاغ  تـسا و 

.ددرگ یم  قالطا  « ماطح ،» هاک

اما هدومن  تسا  تاـناویح  هقوذآ  هک  يا  هدـشدرخ  هدیکـشخ و  ناـهایگ  ناـمه  هب  هیبشت  اـج  نیا  رد  ار  اـیند  عاـتم  مالـسلا  هیلع  ماـما 
یب هاگارچ  نیا  زا  هک  دهد  یم  رادشه  نآ  لابند  هب  ،و  دوش یم  ناویح  گرم  ببـس  یتح  هدش و  هتـشغآ  ابو  بورکیم  اب  هک  یهایگ 

:» دیامرف یم  ایند  یگدنز  هرابرد  هک  اج  نآ  تسا  دیجم  نآرق  تاریبعت  زا  هتفرگرب  عقاو  رد  نخس  نیا.دینک  يرود  كانرطخ  شزرا 
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ُجیهی َُّمث  ُُهتابَن  َراَّفُْکلا  َبَجْعَأ  ٍثیَغ  ِلَثَمَک  ِدالْوَْألا  ِلاْومَْألا َو  ِیف  ٌُرثاکَت  ْمُکَنَیب َو  ٌرُخافَت  ٌهَنیز َو  ٌوَْهل َو  ٌبَِعل َو  اْینُّدـلا  ُهاـیَْحلا  اَـمَّنَأ  اوُمَلْعا 
نوزفا امـش و  نایم  رد  یـشورفرخف  یتسرپ و  لّمجت  یمرگرـس و  يزاب و  اهنت  ایند  یگدـنز  دـینادب  ؛»  ًاـماطُح ُنوُکی  َُّمث  ارَفْـصُم  ُهارَتَف 

هب دوش  یم  کشخ  سپـس  ، درب یم  ورف  یتفگـش  رد  ار  نازرواشک  شلوصحم  هک  یناراـب  دـننامه  ، تسا نادـنزرف  لاوما و  رد  یبلط 
هیآ 20) دیدح ، !«.) دوش یم  هاک  هب  لیدبت  سپس  ؛ ینیب یم  گنردرز  ار  نآ  هک  يا  هنوگ 

هب لدبم  ار  نآ  هک  دشاب  یم  زین  ابو  هب  هدولآ  شزرا ، مک  هدش  درخ  هدیکشخ  هایگ  نیا  هک  دیامرف  یم  حیرصت  مالسلا  هیلع  ماما  یلو 
.دنک یم  یکانرطخ  ءیش 

لد زا  تسا  رت  شخب  تذـل  نآ  زا  ندـنک  لد  :» دـیامرف یم  هدرک ، هراشا  ایند  بویع  زا  رگید  بیع  ود  هب  نخـس  نیا  همادا  رد  سپس 
،َو اَِهتَنِینْأَمُط ْنِم  یَظْحَأ  اَُهتَْعُلق  ( ؛» نآ تورث  نتشابنا  ندرک و  عمج  زا  تسا  رتهب  زاین  رادقم  هب  نآ  زا  هدافتسا  نآ و  هب  دامتعا  نتسب و 

( . اَِهتَوَْرث ْنِم  یَکْزَأ  اَُهتَْغُلب 

نآ هب  ددـنبن و  نآ  هب  لد  ناسنا  هک  نیا  تسخن.دـهد  یم  ناشن  ار  ایند  بهاوم  زا  هدافتـسا  هار  ، یگژیو ود  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
مارح و قیرط  زا  لام  ندرک  عمج  يزودنا و  تورث  یپرد  دریگ و  هرهب  نآ  زا  تجاح  زاین و  رادـقم  هب  هک  نیا  رگید  دـنکن و  دامتعا 

.دشابن لالح 

یناوارف ياه  ینارگن  اب  مأوت  ایند  هب  یگتـسبلد  اریز  دوش  یم  فرطرب  وا  ياه  ینارگن  رثکا  ددنبن  ایند  هب  لد  هک  یـسک  تسا  یهیدب 
.تسا نانمشد  يزوت  هنیک  نادوسح و  دسح  نآ و  نتفر  تسد  زا  ای  ظفح  لیلد  هب 

: ظفاح هتفگ  هب 

تسا شوخ  ناراد  ناهج  لاوحا  هک  يرادنپن  ات  تسا *** یلد  شوخ  قیرط  نتفگ  ناهج  كرت  اظفاح 

.تسا هدش  هتفرگ  عفن ) نزو  رب  «) علَق » هّدام زا  تسا و  ندنک  لد  ندرک و  چوک  يانعم  هب  هَعُلق » »

.تسا تجاح  زاین و  رادقم  يانعم  هب  رگید  ریبعت  هب  دسر و  یم  دصقم  هب  نآ  اب  ناسنا  هک  تسا  يا  هشوت  داز و  يانعم  هب  هَغُلب » »

ره تسا و  يدـنمزاین  رقف و  هب  موکحم  دـنک  يروآدرگ  رایـسب  نآ  زا  هک  یـسک  :» دـیامرف یم  اـیند  فصو  نیمجنپ  نیمراـهچ و  رد 
اَْهنَع َِینَغ  ْنَم  َنـیِعُأ  ،َو  ِهَقاَْـفلِاب ٍِرثْـکُم  یَلَع  َمِـکُح  ( ؛» تـسا هدـش  کـمک  وا  شمارآ  شیاـسآ و  هـب  دـیوج  يزاـین  یب  نآ  زا  سکنآ 

( . ِهَحاَّرلِاب

یناگدنز اه  نآ  زا  يرایـسب  ،و  نتـشیوخ هرابرد  یتح  دـنا  لیخب  ًابلاغ  دـنا  لاوما  عمج  یپرد  هک  یناتـسرپایند  ، تسا نشور  نآ  لیلد 
.دنا ناهاشداپ  نیطالس و  ایند  رد  دارفا  نیرتدنمزاین  هک  دندقتعم  يرایسب  ور  نیازا.دنراد  يا  هناریقف 

ندروآ تسد  هب  يارب  ریقف  هک  یـشالت  زا  دـنراد  ایند  لام  ندرک  عمج  رد  هک  یـصرح  دـنا و  صیرح  دارفا  هنوگ  نیا  ، نیا رب  هفاـضا 
.تسا رتشیب  دنک  یم  دوخ  ياهزاین 
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.دنتسه یعقاو  ریقف  لیلد  نیمه  هب  دنوش و  یمن  ریس  زگره  اه  نآ 

رایـسب نوراه.تشاذگ  وا  تسد  رد  یـشزرا  یب  هکـس  دش و  دراو  یـسابع  هفیلخ  ، دیـشرلا نوراه  رب  لولهب  يزور  هک  تسا  فورعم 
وت زا  ار  یـسک  مهدب و  مدرم  نیرتریقف  هب  يا  هکـس  مدوب  هدرک  رذـن  نم  : تفگ تسیچ ؟ نیا  : درک لاؤس  تینابـصع  اب  درک و  بجعت 

.مسانش یمن  رتریقف 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  شدج  راتفگ  رب  دیکأت  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

ْنَم َُهل َو  ُهَّللا  َمَسَق  اَم  اَّلِإ  اْینُّدـلا  َنِم  ْلَنی  َْمل  ُهَْرمَأ َو  َتَّتَـش  ِهیَنیَع َو  َنَیب  َْرقَْفلا  َیلاَـعَت  ُهَّللا  َلَـعَج  ِهِّمَه  ُرَبْکَأ  اْینُّدـلا  یَْـسمَأ َو  َحَبْـصَأ َو  ْنَم  »
رکف نیرتشیب  هک  یلاح  رد  دنک  ماش  حبص و  هک  یسک  ُهَْرمَأ ؛ َُهل  َعَمَج  ِِهْبلَق َو  ِیف  یَنِْغلا  ُهَّللا  َلَعَج  ِهِّمَه  ُرَبْکَأ  ُهَرِخْآلا  یَْـسمَأ َو  َحَبْـصَأ َو 
يارب هچنآ  زا  شیب  يزیچ  ایند  زا  دزاس و  یم  تتـشتم  ار  وا  روما  دهد و  یم  رارق  وا  يور  شیپ  ار  رقف  دـنوادخ  دـشاب  ایند  هجوتم  وا 

یب انغ و  دنوادخ  دشاب  ترخآ  هجوتم  وا  رکف  نیرتشیب  هک  یلاح  رد  دنک  ماش  حبـص و  هک  یـسک  اما  دنک  یمن  ادـیپ  هدـش  ردـقم  وا 
.( ح 15 ص 319 ، ج 2 ، یفاک ، «.) دشخب یم  ناماس  ار  وا  راک  دهد و  یم  رارق  وا  بلق  رد  ار  يزاین 

بلق ِییانیبان  دـشاب  زیگنا  تفگـش  شرظن  رد  ایند  ياهرویز  رز و  هک  یـسک  :» دـیامرف یم  اـیند  فصو  نیمتفه  نیمـشش و  رد  سپس 
هتـسویپ شبلق  نوناک  رب  هک  ییاه  هودنا  ؛ دوش یم  هودـنا  مغ و  زا  رپ  شنورد  دریگب  لد  هب  ار  نآ  قشع  هک  سکنآ  تشاد و  دـهاوخ 
ْتَبَقْعَأ اَهُجِْربِز  ُهَقاَر  ْنَم  َو  ( ؛» دیامن یم  نوزحم  ار  وا  هاکناج  یمغ  دزاس و  یم  لوغـشم  ار  وا  ینیگنـس  هودنا  هراومه  دنـصقر و  یم 

ناونع هب  فاق  حتف  اب  مه  فاق و  نوکس  اب  مه  هژاو ، نیا  ٌْصقَر ( َّنَُهل  ، ًاناَجْـشَأ ُهَریِمَـض  ْتَأَلَم  اَِهب  َفَغَّشلا  َرَعْـشَتْسا  ِنَم  ،َو  ًاهَمَک ِْهیَرِظاَن 
ٌّمَغ َو  ( ، .تسا هلغـشی » مه  هلا  لصا  رد  دراد و  ریدـقت  رد  يا  هملک  هلمج  نیا  ) ُُهلَغْـشَی ٌّمَه  ِِهْبلَق  ِءاَدـْیَوُس  یَلَع  دور ) یم  راک  هب  ردـصم 

(. ُُهنُزْحَی

نایب هجو  نیرتابیز  هب  مینیب  یم  اه  نآ  رد  هتسویپ  ام  هک  ار  یتالاح  هدومرف و  ناتـسرپایند  هرابرد  مالـسلا  هیلع  ماما  ییایوگ  ریبعت  هچ 
یگتسبلد نیا  اریز  دزاس  یم  طلسم  بلق  رب  ار  هودنا  مغ و  نآ  هب  یگتـسبلد  دنک و  یم  روک  ار  ناسنا  ایند  قرب  قرز و  ؛ تسا هدومرف 

تـسا ینامز  رت  كاندرد  نآ  زا  دوش و  یم  نیگهودنا  دـسرن  ، دـهاوخ یم  هچنآ  هب  هاگره  دـنک و  یهاوخ  هدایز  هک  دوش  یم  ببس 
.دهد یم  تسد  زا  ار  يزیچ  هک 

دنتسه وا  تورث  لام و  نیمک  رد  نانزهار  نادزد و  دنشک و  یم  هشقن  وا  تاناکما  ندرب  نیب  زا  يارب  هتسویپ  نادوسح  رگید  يوس  زا 
ناراکهدب دننک و  هبلاطم  وا  زا  ناراکبلط  ، درادرب نایم  زا  ار  وا  تاناکما  زا  یـشخب  تسا  نکمم  زور  ره  هدـشن  ینیب  شیپ  ثداوح  و 

.دزاس یم  طلسم  وا  بلق  رب  ار  نادیواج  هودنا  مغ و  لماوع  نیا  عومجم.دنزادرپن  ار  دوخ  یهدب 

.تسا دیدش  هقالع  قشع و  يانعم  هب  « فغش ییانیبان و« يانعم  هب  « همک تنیز و« يانعم  هب  « جربز »

.تسا هودنا  نزح و  يانعم  هب  مجع ) نزو  رب  «) نَجَش » عمج « ناجشا »

زیگنا برط  نوزوم  تاکرح  هب  هماع  حالطـصا  رد  دـنچ  ره  دوش  یم  قالطا  ، نایلغ نالوج و  تکرح و  هنوگ  ره  هب  تغل  رد  « صقر »
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.تسا تکرح  رد  اه  نآ  بلق  نوناک  رد  هتسویپ  ، هودنا مغ و  هک  تسا  نیا  مالسلا  هیلع  ماما  روظنم  دوش و  یم  هتفگ 

یم بوسحم  هقالع  قشع و  زکرم  دراد و  دوجو  لد  نورد  رد  امدق  داقتعا  هب  هک  تسا  یهایس  هناد  هب  هراشا  « ءادوس رغصم  «» ءادیوس »
.مینک قیبطت  بلق  ياه  هچیرد  رب  میناوتب  ار  نآ  تسین  دیعب  دوش و 

تـسا يا  ینارگن  يانعم  هب  « مه » نیرحبلا عمجم  هتفگ  هب  تسا و  هودـنا  يانعم  هب  « مغ تسا و« ینارگن  یلوغـشم و  لد  ياـنعم  هب  « مه »
تـسا یتلاح  « نزح ددرگ و« یم  لصاح  ، عوقو ماگنه  هب  هک  تسا  یهودـنا  يانعم  هب  « مغ دوش و« یم  لصاح  هثداح  عوقو  زا  لـبق  هک 

.دهد یم  خر  هثداح  نتشذگ  زا  دعب  هک 

: تسا هدمآ  زین  هغالبلا  جهن  هبطخ 109  رد 

«. دنک یم  رامیب  ار  وا  بلق  انیبان و  ار  وا  مشچ  زیچ  نآ  دزرو  قشع  يزیچ  هب  هک  یسک  هَْبلَق ؛ َضَْرمَأ  ُهَرََصب َو  یَشْعَأ  ًائیَش  َقِشَع  ْنَم  «َو 

یمن ار  لئاسم  نیرت  حضاو  هک  دـندش  انیبان  نانچ  ایند  بح  رثارب  هک  یناسک  زا  دـهد  یم  ناشن  ام  هب  ینـشور  ياه  هنومن  زین  خـیرات 
درک داهنشیپ  وا  هب  ار  تیرومأم  نیا  دایز  نبا  هک  یماگنه  : میناوخ یم  البرک  رد  وا  تیرومأم  دعس و  رمع  ناتـساد  رد  هلمجزا.دندید 

هب ار  ير  کلم  نامرف  : تفگ دایز  نبا.راد  روذعم  ارم  : تفگ درک و  عانتما  دعـس  نبا  داد  وا  هب  زین  ار  ير  کُلم  رب  تیمکاح  هدـعو  و 
دوخ ناتـسود  اب  دـش و  جراخ  دایز  نبا  دزن  زا  هک  یماگنه.مشیدـنیب  ات  هدـب  تلهم  نم  هب  زور  کی  : تفگ دعـس  رمع.نادرگزاـب  اـم 

دنگوس ادـخ  هب  ار  وت  : تفگ وا  هب  هریغم  نب  هزمح  شا  هدازرهاوخ  هلمجزا  درک  یهن  راـک  نیا  زا  ار  وا  ، دینـش سکره.درک  تروـشم 
تمایق زور  هک  تسا  نیا  زا  رتهب  دنریگب  وت  زا  دشاب و  وت  لام  ایند  مامت  رگا  مسق  ادـخ  هب  ، ینک رظن  فرـص  راک  نیا  زا  هک  مهد  یم 

یم راسی  نب  هّللادـبع.مریذپ  یم  : تفگ دعـس  نبا.دـشاب  وت  ندرگ  رب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نوخ  هک  یلاـح  رد  ینک  تاـقالم  ار  ادـخ 
: دیوگ

رایـسب راـک  : متفگ مدرک  يراددوـخ  نم  هداد و  نم  هب  يروتـسد  نینچ  داـیز  نبا  ریما  : تفگ درک و  نم  هـب  ور  مدـمآ  دعـس  رمع  دزن 
هیلع نیـسح  ماما  اب  گنج  يارب  ار  مدرم  دعـس  نبا  هک  داد  ربخ  دمآ  یـسک  یلو  مدش  جراخ  دعـس  رمع  دزن  زا  سپـس.يدرک  یبوخ 
مزع هک  مدیمهف.دنادرگرب  نم  زا  ار  شتروص  دید  ارم  هک  یماگنه  ، دوب هتـسشن  وا  ، متـشگرب وا  دزن  هلجع  اب.دـنک  یم  توعد  مالـسلا 

موحرم هغـالبلا  جـهن  حرـش  لـقن  هب  اـنب  يربط ، خـیرات  (.) درادـن يا  هدـیاف  وا  اـب  نتفگ  نخـس  و   ) هدرک مزج  راـک  نیا  يارب  ار  دوخ 
.( ص 593 ج 11 ، هغابصلا ،) جهب   ) يرتشوش

یماگنه هفوک  ناکدوک  یتح  دوب و  امن  تشگنا  هفوک  مدرم  نایم  رد  دیـسرن و  دوخ  دوصقم  هب  زگره  لدروک  درم  نیا  هک  میناد  یم 
هک یلدروک  نامه  تسا  نیا  و  «. مالـسلا هیلع  نیـسحلا  لتاق  اذه  :» دنتفگ یم  دـندرک و  یم  باترپ  گنـس  وا  هب  دـندید  یم  ار  وا  هک 

.تسا هدرک  هراشا  نآ  هب  روکذم  هنامیکح  تاملک  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

ات دبای  یم  همادا  نانچمه  عضو  نیا  :» دیامرف یم  هدرک ، هراشا  لدروک  ناتسرپایند  زا  هورگ  نیا  راک  نایاپ  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  هاگنآ 
گرم هدـش ، عطق  شتایح  ياه  گر  هک  یلاح  رد  دزادـنا  یم  يا  هشوگ  هب  ار  وا  دراشف و  یم  ار  شیولگ  گرم ) هجنپ   ) هک اج  نآ 
یَْقُلیَف ِهِمَظَِکب  َذَـخُْؤی  یَّتَح  َِکلذَـک  ( ؛» تسا ناـسآ  شناتـسود  يارب  ناتـسروگ  هب  شندـنکفا  تیمها و  یب  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  وا 
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( . ُهُؤاَْقلِإ ِناَوْخِْإلا  یَلَع  ،َو  ُهُؤاَنَف ِهّللا  یَلَع  ًانِّیَه  ، ُهاَرَْهبَأ ًاعِطَْقنُم  ِءاَضَْفلِاب 

زا رپ  ناسنا  هک  ینامز  رد  صوصخ  هب  ولگ  هب  ، هیانک يور  زا  دشاب و  بآ  زا  رپ  هک  تسا  یکشَم  رس  نتسب  يانعم  هب  لصا  رد  مظک » »
.دوش یم  قالطا  دنک  يراددوخ  مشخ  زاربا  زا  دشاب و  هدش  مشخ 

.دریم یم  ناسنا  دنوش  عطق  رگا  دنناسر و  یم  بلق  هب  ندب  مامت  زا  ار  نوخ  هک  تسا  یگر  ود  هب  هراشا  « رهبا » هینثت هارهبا » »

هک نیا  نآ  تسا و  هدرک  هنامیکح  راتفگ  نیا  رد  ناتسرپایند  صوصخ  هب  ناسنا  تشونرس  زا  یقیقد  رایسب  میـسرت  مالـسلا  هیلع  ماما 
ناـهگان هک  نیا  اـت  دنـشاب  یم  دـنا  هداد  تسد  زا  هچنآ  هراـبرد  هودـنا  مغ و  هدـنیآ و  هراـبرد  اـه  ینارگن  قرغ  هتـسویپ  ناتـسرپایند 

هچره دـننک  یم  یعـس  ناتـسود  دـنیآ و  یمرد  یناـج  یب  مسج  تروص  هب  ددرگ و  یم  هدرـشف  ناـشیولگ  دـسر و  یمارف  ناـشگرم 
.دنراپسب شوماخ  ناتسربق  ياه  كاخ  هب  دنربب و  نوریب  شا  هناشاک  هناخ و  زا  ار  وا  رتدوز 

: رعاش هتفگ  هب  و 

منیب یم  مغ  رازه  شحرف  کی  اب  منیب *** یم  مک  تسا  تابث  وا  رد  هک  ایند 

منیب یم  مدع  نابایب  هب  یهار   *** شفرط ره  زا  هک  تسا  یطابر  هنهک  نیا 

یم مالـسلا  هیلع  ماما.میهد  یم  نایاپ  تسا  هدـمآ  یفاک  فیرـش  باتک  رد  هک  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  یثیدـح  اـب  ار  ثحب  نیا 
هدرم ناـشتاناویح  ناگدـنرپ و  یتـح  نآ و  لـها  ماـمت  هک  درک  یم  روـبع  يا  هیرق  راـنک  زا  شناراـی ) اـب   ) مـیرم نـب  یـسیع  : دـیامرف

یم ایند  زا  قرفتم  یعیبط و  روط  هب  رگا  دـنا  هتفر  ایند  زا  یهلا  مشخ  اب  هکلب  دـنا  هدرمن  یعیبط  گرم  هب  اه  نیا  : تفگ یـسیع  ، دـندوب
دنهد ربخ  ام  هب  ات  دنک  هدنز  ام  يارب  ار  اه  نآ  دنوادخ  نک  اعد  هَّللا  حور  يا  : دنتفگ نویراوح.دـندومن  یم  نفد  ار  رگیدـکی  دـنتفر 

دمآ نامـسآ  زا  ییادن  ، درک ار  اه  نآ  ندش  هدنز  ياضاقت  دنوادخ  زا  یـسیع  ترـضح.میزیهرپب  نآ  زا  ات  تسا ؟ هدوب  هچ  ناشلامعا 
کیبل : تفگ خساپ  اه  نآ  زا  یکی  هیرق ! مدرم  يا  : دز ادص  داتسیا و  ینیمز  هعطق  رانک  رد  ماگنه  بش  یـسیع  ، نک ادص  ار  اه  نآ  هک 
تداـبع : تفگ خـساپ  رد  وا  دـیدش ؟) راـتفرگ  یهلا  بضغ  هب  هنوگ  نیا  هک   ) دوب هچ  امـش  لاـمعا  ، امـش رب  ياو  : دومرف هَّللا ! حور  اـی 

ایند هب  امـش  قشع  : دومرف یـسیع.بعل  وهل و  اب  هارمه  يربخ  یب  زارد و  ياهوزرآ  و  دـنوادخ ) زا   ) مک سرت  اب  یتسرپایند  توغاط و 
،و رورـسم میدـش و  یم  لاحـشوخ  دروآ  یم  يور  ام  يوس  هب  ایند  هک  یماگنه.شردام  هب  كدوک  قشع  دـننام  : تفگ دوب ؟ هنوگچ 
زا تعاطا  : تفگ دوب ؟ هنوگچ  امش  توغاط  تدابع  : تفگ یسیع.میدش  یم  نوزحم  میدرک و  یم  هیرگ  درک  یم  تشپ  هک  یماگنه 

....منهج نایم  رد  حبص  ، میدوب یتسردنت  تیفاع و  تیاهن  رد  بش  : درک ضرع  دوب ؟ هنوگچ  امش  راک  نایاپ  : تفگ.ناراکهنگ

دنـشاب و هدییاسن  تسرد  ار  نآ  هک  یکمن  اب  کشخ  نان  ندروخ  ، ادخ ناتـسود  يا  : تفگ درک و  هاگن  نویراوح  هب  یـسیع  نایاپ  رد 
.( ح 11 ص 318 ، ج 2 ، یفاک ، ) .یشاب ترخآ  ایند و  رد  تیفاع  اب  مأوت  هک  یماگنه  تسا  رتهب  رایسب  ، كاخ يور  رب  ندیباوخ 

: مود شخب 

َلِیق يَْرثَأ  َلِیق  ْنِإ  ، ِضاَْغبِْإلا ِْتقَْملا َو  ِنُذُِأب  اَهِیف  ُعَمْـسَی  ،َو  ِراَرِطْـضِالا ِنْطَِبب  اَْهنِم  ُتاَتْقَی  ،َو  ِراَِبتْعِالا ِْنیَِعب  اَْینُّدـلا  َیلِإ  ُنِمْؤُْملا  ُرُْظنَی  امَّنِإ  َو 
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«. َنوُِسْلُبی ِهِیف  ٌمْوَی  » ْمِِهتْأَی َْمل  اَذه َو  ِءاَنَْفلِاب ! َُهل  َنِزُح  ِءاَقَْبلِاب  َُهل  َحُِرف  ْنِإ  َو  يَدْکَأ !

دریگ و یم  هرهب  ترورـض  رادـقم  هب  نآ  بهاوم  زا  ، درگن یم  ایند  هب  تربع  مشچ  اب  اـهنت  ، نمؤم ناـسنا  دومرف ): مالـسلا  هیلع  ماـما  )
دوش یم  هتفگ  هک ) دـیاپ  یمن  يرید   ) دـش رگناوت  سک  نالف  دوش  هتفگ  هاگره.دونـش  یم  ترفن  ضغب و  اب  ار  نآ  ياـبرلد  گـنهآ 

ار اه  نآ  وا  گرم  ربخ  هک ) درذگ  یمن  يزیچ   ) دنوش داش  ناهج ) نیا  رد   ) وا ياقب  رکف  زا  مدرم  هاگره  تشگ و  اون  یب  تخبدـب و 
هدیـسرنارف زیخاتـسر ) زور   ) دنوش سویأم  نیگمغ و  یتسار  هب  نآ  رد  هک  يزور  زونه  تساهنآ و  يایند  لاح  نیا.دـنک  یم  نوزحم 

.تسا

نیتسار نانمؤم  هویش 

تـسیز هداـس  هشیپ و  تعاـنق  ناتـسرپایند ، سکع  هـب  هـک  دزادرپ  یم  یناـنمؤم  تـالاح  ناـیب  هـب  شخب  نـیا  رد  مالـسلا  هـیلع  ماـما 
گنهآ دریگ و  یم  هرهب  ترورـض  رادـقم  هب  نآ  بهاوم  زا  درگن  یم  ایند  هب  تربع  مشچ  اب  اهنت  ، نمؤم ناـسنا  :» دـیامرف یم  ، دنتـسه

ُعَمْسَی ،َو  ِراَرِطْـضِالا ِنْطَِبب  اَْهنِم  ُتاَتْقَی  َو  ِراَِبتْعِالا ، ِْنیَِعب  اَْینُّدلا  َیلِإ  ُنِمْؤُْملا  ُرُْظنَی  امَّنِإ  َو  ( ؛» دونـش یم  ینمـشد  ضغب و  اب  ار  نآ  يابرلد 
( . ِضاَْغبِْإلا ِْتقَْملا َو  ِنُذُِأب  اَهِیف 

.تسا مشخ  ینعم  هب  ضاغبا »  » بضغ و ینعم  هب  « تقم تسایند و« توق  زا  يریگ  هرهب  ینعم  هب  « توق » هّدام زا  تاتقی » »

نیبدـب و ، سفن ياوه  ناطیـش و  يادـن  ربارب  رد  دونـش و  یم  ار  قیاقح  هک  یـشوگ  دـنراد و  نیب  تربع  مشچ  نیتسار  ناـنمؤم  يرآ !
هچنآ هدولآ  ار  دوخ  دـنریگ و  یم  هرهب  ایند  زا  زاین  هزادـنا  هب  دـننک و  یم  یگدـنز  فافع  فافک و  ساسا  رب  اه  نآ  دـنا  نیگمـشخ 

.دننک یمن  ، دنتسه شراتفرگ  ناتسرپایند 

ندرک رما  ، روظنم ، عقاو رد  یلو  تسا  هیربخ  هلمج  تروص  هب  دـیامرف  یم  ناـنمؤم  هراـبرد  مالـسلا  هیلع  ماـما  هچنآ  هک  تسا  تسرد 
اب ار  ناتـسرپایند  ایند و  مایپ  دنک و  تعانق  نآ  زا  ترورـض  رادقم  هب  درگنب و  ایند  هب  تربع  هدید  هب  دـیاب  نمؤم  صخـش  ینعی  تسا 

.دونشب مشخ 

ماما.تسا ماقم  نیا  بسانم  هک  دـنک  یم  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدـح  راونالا  راـحب  دلج 22  رد  یـسلجم  همالع  موحرم 
يور هب  دز و  يا  هحیص  ناهگان  هک  دید  ار  یناوج  ، درک یم  روبع  هفوک  رد  نارگنهآ  رازاب  زا  یسراف  ناملس  : دیامرف یم  مالسلا  هیلع 

: دنتفگ وا  هب  دندید  ار  ناملس  هک  یماگنه  دندش و  عمج  وا  فارطا  مدرم  ، داتفا نیمز 

هب ناوج  دش  وا  کیدزن  ناملـس.دبای  افـش  ات  ناوخب  وا  شوگ  رد  يزیچ  تسا  عرـص  يرامیب  راتفرگ  ناوج  نیا  ادخ ! برقم  هدنب  يا 
نیا رانک  زا  متـسین  رامیب  نم  دـننک  یم  لایخ  اـه  نیا  هک  هنوگ  نآ  ادـخ ! هدـنب  يا  : تفگ ناملـس  هب  درک و  زاـب  مشچ  دـمآ و  شوه 

ٍدیِدَح ْنِم  ُعِماَقَّم  ْمَُهل  َو  دیامرف «: یم  هک  مداتفا  هفیرش  هیآ  نیا  دای  هب  ؛ دنبوک یم  نهآ  رب  کتپ  اب  مدید  هک  مدرک  یم  روبع  نارگنهآ 
زا شوه  یهلا  باذـع  سرت  زا  مداتفا  هیآ  نیا  دای  هب  هک  یماگنه  هیآ 21 ) جـح ، «.) تسا نازوس )  ) نهآ زا  ییاهزرگ  نانآ  يارب  و  ؛»
هک ینامز  ات  دوب  وا  اب  نانچمه  دش و  دراو  یهلا  تبحم  ینیریش  شبلق  رد  دیزگرب و  شیوخ  ردارب  ناونع  هب  ار  وا  ناملـس  ، دیرپ مرس 

باطخ گرم  هتشرف  هب  ناملس  ، دوب نداد  ناج  لاح  رد  ناوج  ، تسشن شنیلاب  رانک  رد  دمآ و  وا  غارس  هب  ناملس.دش  رامیب  ناوج  نآ 
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ج 22، راونالاراحب ، ) .منک یم  ارادم  نانمؤم  همه  اب  نم  ادخ  هدنب  يا  : تفگ وا  هب  گرم  هتشرف  ، نک ارادم  مردارب  نیا  اب  : تفگ درک و 
ح 26) ص 385 ،

دـش رگناوت  سک  نالف  دوش  هتفگ  هاگ  ره  هک  تسا  رادـیاپان  يردـق  هب  اـیند  عضو  :» دـیامرف یم  ناـیاپ  رد  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤم  ریما 
یمن يزیچ   ) دـنوش داش  ناـهج ) نیا  رد   ) وا ياـقب  رکف  زا  هاـگ  ره  تشگ و  اون  یب  ریخ و  یب  دوش  یم  هتفگ  هک ) دـیاپ  یمن  يرید  )
دنوش سویأم  نیگمغ و  نآ  رد  هک  يزور  زونه  تساهنآ و  ياـیند  لاـح  نیا.دـنک  یم  نوزحم  ار  اـه  نآ  وا  گرم  ربخ  هک ) درذـگ 

«( . َنوُِسْلُبی ِهِیف  ٌمْوَی  » ْمِِهتْأَی َْمل  اَذه َو  ِءاَنَْفلِاب ! َُهل  َنِزُح  ِءاَقَْبلِاب  َُهل  َحُِرف  ْنِإ  َو  يَدْکَأ ! َلِیق  يَْرثَأ  َلِیق  ْنِإ  ( ؛» تسا هدیسرنارف 

.تسا هدش  هتفرگ  « تورث » هدام زا  دش  رگناوت  يانعم  هب  يرثا » »

تـسا نیمز  تبالـص  یتخـس و  يانعم  هب  لصا  رد  هرجُح ) نزو  رب  «) هیدُک » هدام زا  دـیدرگ  اون  یب  ریقف و  لیخب و  يانعم  هب  يدـکا » »
.دنا هدرک  قالطا  ریقف  هاگ  لیخب و  دارفا  هب  ار  نآ  سپس 

.دور یم  راک  هب  زین  يدیماان  سأی و  يانعم  هب  تسا و  هودنا  يانعم  هب  لصا  رد  « سالبا » هدام زا  نوسلبی » »

يرگناوت نایم  هک  دهد  یم  ناشن  دیامرف و  یم  نایب  ار  ایند  رییغت  تعرس  يرابتعا و  یب  دوخ  مالک  زا  شخب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
تورث هکارچ  ریقف ، دزیخ و  یمرب  حبـص  ، تسا رگناوت  دباوخ و  یم  بش  ؛ تسین ینادـنچ  هلـصاف  گرم  یگدـنز و  نینچمه  رقف و  و 

.تسا هتسشن  هایس  كاخ  هب  هدش و  تسکشرو  هتفر و  داب  رب  يا  هثداح  رثارب  وا  ياه 

همه دنک و  یم  ورد  ار  وا  یگدنز  نمرخ  ناهگان  هدشن  ینیب  شیپ  ثداوح  اما  دـنک  یم  یگدـنز  یباداش  تمالـس و  تیاهن  رد  هاگ 
.دزاس یم  ریحتم  ار 

اما دنا  توارطرپ  مرخ و  زبسرـس و  دنیور و  یم  راهب  لصف  رد  هک  دنک  یم  هیبشت  یناهایگ  هب  اهراب  ار  ایند  يرادیاپان  زین  دیجم  نآرق 
وـس ره  هب  هدرک و  ادـج  ار  اـه  نآ  ، نازخ دابدـنت  دـنوش و  یم  درز  هدیکـشخ و  یگمه  دـسر و  یمارف  نازخ  هک  درذـگ  یمن  يزیچ 

( دوش هعجارم  فهک  هروس  سنوی و 45  هروس  تایآ 24  هب  ) .دنک یم  هدنکارپ 

هدورس شدنبلد  دنزرف  نداد  تسد  زا  تبسانم  هب  هک  دراد  یفورعم  هدیصق  تیالو  هار  دیهش  هعیـش و  ناد  هتکن  بیدا  رعاش و  ، یماهت
: دوش یم  زاغآ  رعش  نیا  اب  تسا و  هنیمز  نیا  رد  برع  راعشا  نیرتهب  زا  و 

ِرارَق ِراِدب  اینُّدلا  ِهِذه  ام  يراج  ِهَّیِرَبلا  ِیف  ِهَِّینَملا  ُمْکُح 

.تسین تابث  رارق و  ياج  ناهج  نیا  تسا و  يراج  اه  ناسنا  مامت  رد  گرم  مکح 

: دیازفا یم  سپس 

ِرابخألا نِم  ًارَبَخ  يُری  یّتح  ًاِربُْخم  اهیف  َناسنإلا  يرَت  اْنَیب 
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ءزج شدوخ  دوش و  یم  هدـیچیپ  شا  یناگدـنز  راموط  ناهگان  دـهد  یم  ربخ  فلتخم  ثداوح  زا  تسا و  هدـنز  ناسنا  هک  یلاح  رد 
ءادهـش باتک  هب  دـنناوت  یم  دـننک  هعلاطم  ار  كانزوس  انعمرپ و  رایـسب  هدیـصق  نیا  ماـمت  دـنهاوخیم  هک  یناـسک  ) .ددرگ یم  راـبخا 

( دننک هعجارم  یماهت  نسحلاوبا  لاح  حرش  رد  یمق  ثدحم  موحرم  باقلالا  ینکلا و  ای  ینیما  همالع  موحرم  هلیضفلا 

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said: “O people! The wealth of this world is broken into kinds
that may bring an epidemic; therefore, keep off this grazing land. Leaving it is a
greater favor than peacefully staying in it. Its part which suffices for subsistence is
more blissful than its riches. Destitution has been ordained for those who are rich
here, while comfort has been designated for those who keep a distance from it. If a
person is attracted by its dazzle, it blinds both his eyes. And if a person acquires
eagerness towards it, it fills his heart with grief which keeps alternating in the dark
part of his heart, some grief worrying him and another giving him pain. This goes on
till suffocating death overtakes him. He is flung in the open while both shrines of his
heart are severed. It is easy for Allāh to cause him to die and for his comrades to

.place him in the grave

The believer sees the world with eyes that derive instruction and takes from it food“
enough for his barest needs. He hears in it with ears of hatred and enmity [towards
this world). If it is said (about someone) that he has become rich, it is also said that he
has turned destitute. And if pleasure is felt on one's own living, grief is felt over his
death. This is the status, although the day has not yet approached when they will be

.” disheartened

شاداپ رفیک و  هفسلف  : 368 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ِِهتّنَج َیلِإ  مَُهل  ًهَشاَیِح  ِِهتَمِقن َو  نَع  ِهِداَبِِعل  ًهَداَیِذ  ِِهتَیِصعَم  یَلَع  َباَقِعلا  ِِهتَعاَط َو  یَلَع  َباَّوثلا  َعَضَو  ُهَناَحبُس  َهّللا  ّنِإ  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 
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یتشد

زا ار  ناگدـنب  ات  داد ، رارق  ینامرفان  رب  ار  رفیک  و  تعاطا ، رب  ار  شاداپ  دـنوادخ  انامه  دومرف : وا ، رب  ادـخ  دورد  و  يونعم ) يداـبع ، )
 . دناشک تشهب  يوس  هب  و  دناهرب ، شباذع 

يدیهش

شیوخ تشهب  هب  دناهرب و  شباذع  زا  ار  دوخ  ناگدنب  ات  تیـصعم  ربارب  ار  رفیک  تسا و  هداهن  تعاط  رد  ار  شاداپ  ناحبـس  يادـخ 
.دنار

یلیبدرا

دوخ و تبوقع  زا  ار  ناگدنب  نتـشاد  زاب  ههج  دوخ  ینامرفان  رب  ار  تبوقع  دوخ و و  يرادربنامرف  رب  ار  باوث  داهنب  ادخ  هک  یتسردب 
دوخ تشهبب  نتخاس  لخاد  ار و  ناشیا  ندرک  عمج 

یتیآ

باذع زا  ار  دوخ  ناگدنب  ات  شتیـصعم ، رد  ار  باقع  تسا و  هداهن  دوخ  تعاطا  رد  ار  باوث  یلاعت  يادـخ  مالـسلا :) هیلع   ) دومرف و 
.دراد هناور  تشهب  هب  ار  اهنآ  دراد و  نوصم  دوخ 

نایراصنا

نانآ و  دراد ، زاب  شمشخ  زا  ار  ناگدنب  ات  ، هداد رارق  هانگ  رب  ار  رفیک  و  تعاط ، رب  ار  شاداپ  ناحبـس  دنوادخ  : دومرف ترـضح  نآ  و 
 . دیامن هناور  شتشهب  هب  ار 

اه حرش 

يدنوار

.هلابحلا یلا  هفرصتل  هیلاوح  نم  هتئج  اذا  هشوحا  دیصلا  تیشح  ردصم  هشایحلا  .هبوقعلا و  همقنلا : .اعفد و  يا  هدایذ  و 

يردیک

.اقوس اعمج و  يا  مهل : هشایح  .مهلابذ و  ایوذ و  يا  هدابعل : هدایز 

مثیم نبا 

ات تـسا ، هداد  رارق  دوـخ  یناـمرفان  لـباقم  رد  ار  رفیک  یگدـنب و  ربارب  رد  ار  شاداـپ  دـنوادخ  ، ) نتــشادزاب ندرک و  فرطرب  هدوذ :
شاداپ و نییعت  زا  یهلا  هنامیکح  فدـه  ود  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما دزاس .) تشهب  هناور ي  دراد و  زاب  دوخ  باذـع  زا  ار  شناگدـنب 
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.دهد یم  ياج  وا  شهب  رد  دراد و  یم  زاب  ادخ  باذع  زا  ار  ادخ  ناگدنب  ود  نیا  هک  تسا  هدومرف  هراشا  رفیک 

دیدحلا یبا 

 . ِِهتَّنَج َیلِإ  ْمَُهل  ًهَشاَیِح  ِِهتَمِْقن َو  ْنَع  ِهِداَبِِعل  ًهَداَیِذ  ِِهتَیِصْعَم  یَلَع  َباَقِْعلا  ِِهتَعاَط َو  یَلَع  َباَوَّثلا  َعَضَو  ُهَناَْحبُس  َهَّللا  َّنِإ  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

یلإ هفرصتل  هیلاوح  نم  هتئج  اذإ  هشوحأ  ءاحلا  مضب  دیـصلا  تشح  ردصم  هشایح  هتددر و  هتعفد و  يأ  اذک  نع  هتدذ  اعفد  يأ  هدایِذ 
.ضعب یلإ  مهضعب  هرفن  اذإ  دیصلا  موقلا  شوتحا  دق  هتشوحأ و  دیصلا و  تشحأ  کلذک  هلابحلا و 

یف دیزی  نأب  مهیلع  هقاش  ریغ  اهلعجی  نأ  هنکمی  ناک  دق  هقاشلا و  فیلاکتلا  دابعلا  فلک  امل  یلاعت  هللا  نإ  انباحـصأ  بهذم  وه  اذه  و 
نأ بجو  اضوع  کلذ  نمـضتی  امکف  قاشملا  لازنإک  قاشملا  مازلإ  نأل  باوث  فیلاکتلا  کـلت  هلباـقم  یف  نوکی  نأ  بجو  مهردـق 
«. ( هب :» ب ا  ) هل ایرغم  حیبقلا  نم  ناسنإلا  انکمم  هناحبـس  ناک  الإ  باقع و  حیبقلا  لعف  هلباقم  یف  نوکی  نأ  دب  اباوث و ال  اذه  نمـضتی 

راجزنالا عقیل  باقعلا  نم  دب  الف  لقعلا  یف  ذئنیح  احیبق  حیبقلا  نوکی  مذلاب و ال  لفحی  لجاعلا و ال  يوهی  يرشبلا  عبطلا  ذإ  هلعفب 

یناشاک

دوخ يرادنامرف  رب  هتعاط ) یلع   ) ار باوث  درک  عضو  یلاعت  يادخ  هک  یتسرد  هب  باوثلا ) عضو  هناحبـس  هللا  نا  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
و  ) دوخ تبوقع  زا  ار  ناگدنب  نتـشادزاب  تهج  هب  هتمقن ) نع  هدابعل  هدایز   ) دوخ ینامرفان  رب  ار  تبوقع  و  هتیـصعم ) یلع  باقعلا  (و 

تشهب هب  نتخاس  لخاد  ار و  ناشیا  ندرک  عمج  تهج  هب  و  هتنج ) یلا  مهل  هشایح 

یلمآ

ینیوزق

زا ار  دابع  دـنک  عنم  دراد و  زاب  ات  شیوخ  تیـصعم  رب  باقع  شیوخ و  تعاط  رب  داهن  باوث  یلاعت  هناحبـس و  قح  یتسرد  هب  دومرف 
زا رگم  دـندرگ  راـتفرگ  راـن  تبوقع و  هب  هکنآ  يارب  زا  هن  شیوخ  تنج  يوس  هب  ار  ناـشیا  دـیامن  عمج  و  شیوخ ، تبوقع  مشخ و 

تقبـس  ) نومـضم دـنک و  تبوقع  هب  یظیغ  یفـشت  ای  تسا  دابع  تعاط  هب  یلاـعت  ار  وا  هک  یتجاـح  يور  زا  هن  و  دوخ ، راـیتخا  ءوس 
منک يدوج  ناگدنب  رب  ات  هکلب  منک  يدوس  ات  قلخ  مدرکن  نم  دیوگ : يولوم )  ) دشاب کیدزن  نیا  هب  یبضغ ) یتمحر 

یجیهال

« .هتنج یلا  مهل  هشایح  هتمقن و  نع  هدابعل  هدایذ  هتیصعم ، یلع  باقعلا  هتعاط و  یلع  باوثلا  عضو  هناحبس  هللا  نا  : » مالسلا هیلع  لاق  و 
، دوخ تیصعم  رب  ار  باذع  دوخ و  تعاط  رب  ار  باوث  تسا  هدرک  داد  رارق  هناحبس  ادخ  هک  قیقحت  هب  هک  مالسلا  هیلع  تفگ  ینعی و 

.دوخ تشهب  يوس  هب  ار  ناشیا  رم  ندرک  عمج  تهج  زا  دوخ و  تبوقع  زا  ار  دوخ  ناگدنب  رم  ندرک  عنم  تهج  زا 

ییوخ

هعاـطلا و یلع  باوـثلا  نا  اذـه  همـالک  نم  رهظ  ینعملا : .نیرحبلا  عـمجم  اـهتعمج - لـبالا : ثیح )  ) .عـنملا عفدـلا و  دوذـلا :) : ) هغللا
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: لاقی نا  نکمیف  نییلقع  امهولعج  ثیح  نیملکتملا  مالک  رهاظ  فالخ  وه  و  نییلقعن ، انوکی  یعرش و ال  لعج  هیصعملا  یلع  باقعلا 
وا هعاطلا  یلع  باوثلا  بترت  اـما  یـصاعلا و  هبوقع  عیطملا و  یلع  هبوثملا  زاوجب  هیـصعملا و  حـبق  هعاـطلا و  نسحب  مکحی  لـقعلا  نا 

یعرش رما  هررقملا  اهدودحب  تابوقعلا  تابوثملا و  نا  دارملا  وا  هنیوناقلا ، تابوقعلا  تابوثملاک و  یعرش  رماف  هیصعملا  یلع  باقعلا 
هللا نا  انباحـصا  بهذم  وه  اذه  و  لاق : یلزتعملا  حراشلا  نکلو  هرعاشالا ، بهذم  قفاوی  همالک  رهاظ  .نییلقع و  امهتاذ  یف  اناک  نا  و 
یف نوکی  نا  بجو  مهردـق ، یف  دـیزی  ناب  مهیلع  هقاش  ریغ  اهلعجی  نا  هنکمی  ناک  دـق  هقاـشلا و  فیلاـکتلا  داـبعلا  فلک  اـمل  یلاـعت 
نم ناسنالا  انکمم  هناحبـس  ناک  الا  باقع و  حـیبقلا  لعف  هلباـقم  یف  نوکی  نا  دـبال  و  لاـق : نا  یلا  باوث - فیلاـکتلا  کـلت  هلباـقم 

طسب ال یلا  جاتحی  ماقملا  قیقحت  و  رهاظ ، لمات  هرکذ  اـم  یلع  مالـسلا ) هیلع   ) همـالک هلـالد  یف  لوقا : .خـلا  هلعفب - هل  اـیرغم  حـیبقلا 
يارب تبوقع ، شینامرفان  يارب  و  هدرک ، ررقم  باوث  شندربنامرف  يارب  ناحبـس  دـنوادخ  هکیتسار  همجرتلا : .رـصتخملا  اذـه  بساـنی 

.دوخ تشهب  يوسب  نانآ  ندرک  لیسگ  و  یتخبدب ، زا  شیاه  هدنب  عنم 

الب باذع و  زا  تسا  دابع  ظفح  يارب  ادخ *** تیصعمب ز  رفیک  تعاط و  باوث 

يواملا هنج  دننیب  هک  هدرک  لیسگ   *** تشهب يوسب  ناگدنب  ادخ  هلیسو  نیدب 

يرتشوش

رما مل  لیق  ناف  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا نع  للعلا )  ) یف لوقا  تادابعلا و ) …  نم  مالسلا ) هیلع   ) هنیب ام  یف  نوعبرالا - یناثلا و  لصفلا  )
بجی ملف  لیق  ناف  بصاغتلا  داسفلا و  نم  عنملا  یهنلا و  رمالاب و  الا  مهحالـص  مهواقب و  نوکی  هنال ال  لیق  مهاهن  دابعلا و  یلاـعت  هللا 
اوکرت ولف  مهماوق  مهحالـص و  هیف  ناک  ذا  هیهن  هرما و  نع  نیهال  هبدال و ال  نیکرات  هرکذـل و ال  نیـسان  اونوکی  الئل  لـیق  هودـبعی  نا 

یلا هشوحا  دیصلا  تشح   ) نم هشایح )  ) هنع و هتعفد  اذک ) نع  هتدذ   ) نم هدایذ )  ) اذه و مهبولق ، تسقف  دمالا  مهیلع  لاطل  دبعت  ریغب 
.اهیلا هفرصتل  هیلاوح  نم  هتئج  اذا  هلابخلا )

هینغم

و عاطا ، نا  هنجلاب  هدـعو  و  هاهن ، هرما و  و  هدارالا ، و  لقعلا ، و  هردـقلا ، هدـبعل  به  هناحبـس و  هللا  نا  .ابذـج  هشاـیح : و  اـعفد ، هداـیذ :
نم فوخلا  و  هعاطلا ، یلا  هبذجی  هنجلا  یف  عمطلا  و  راتخی ، هدارالاب  و  زیمی ، لقعلاب  و  لعفی ، هردقلاب  دبعلا  .یصع و  نا  رانلاب  هدعوت 

.هیصعملا نع  هعفدی  رانلا 

هدبع

شاح نم  هشایح  هتنج : یلا  مهل  هشاـیح  و  مقنلل …  هبلاـجلا  یـصاعملا  نع  مهل  اـعنم  يا  لاذـلاب  هداـیذ  هتمقن : نع  هداـبعل  هداـیذ  … 
هتنج یلا  اقوس  يا  هدیصیل  اهیلا  هقوسی  هلابحلا و  یلا  هفرصیل  هیلاوح  نم  هئاج  دیصلا 

يرفعج

مالسالا ضیف 
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هداد رارق  دوخ  هانگ  رب  ار  رفیک  یگدنب و  رب  ار  شاداپ  ناحبس  دنوادخ  تسا : هدومرف  ادخ ) رفیک  شاداپ و  هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
هتشاد زاب  شیوخ  باذع  زا  ار  شناگدنب  هکنآ  تهج  هب  هکلب ) دشاب  هتشاد  میب  تیصعم  زا  ای  هدوب  دنمزاین  تعاط  هب  هکنآ  يارب  هن  )

.دزاس هناور  تشهب  يوس  هب  ار  اهنآ 

ینامز

يونعم روما  رد  دشوکب ، لوپ  ندروآ  تسدب  يارب  هتـشذگ  ناج  زا  هک  ددرگ  یم  زوریپ  یتقو  يدام  روما  رد  رـشب  هک  يروط  نامه 
ره ندروآ  تسدـب  لوپ  رد  ناسنا  هک  توافت  نیا  اب  دـنک  تیلاعف  باوث  هریخذ  يارب  هتـشذگ  ناج  زا  هک  دوش  یم  دنلبرـس  یتقو  مه 

کچوک راک  کی  ربارب  رد  باوث  دروم  رد  یلو  دهد  یم  وا  هب  دناد  یم  حالـص  ار  هچنآ  ادخ  درادن و  هجیتن  دـنک  تیلاعف  رتشیب  هچ 
.دهد یم  تلهم  باقع  يارب  هانگ  راک  رد  دهد و  یم  ناوارف  باوث 

يزاریش دمحم  دیس 

هدایذ  ) هبقاع هاصع  نمف  هتیـصعم ) یلع  باقعلا  و   ) هباثا هعاـطا  نمف  هتعاـط ) یلع  باوثلا  عضو  هناحبـس  هللا  نا  : ) مالـسلا هیلع  لاـق  و 
هقوسیل هیلاوح  نم  هئاج  اذا  دیـصلا ، شاح  نم  هتنج ) یلا  مهل  هشاـیح  و   ) هدرط ینعمب  هداز  نم  یـصاعملا ، نع  مهل  اـعنم  يا  هداـبعل )

.هتنج یلا  مهل  اقوس  يا  هلابحلا ، یلا 

يوسوم

باقعلا و باوثلا و  عضو  اهلجا  نم  یتلا  همکحلا  نیب  حرـشلا : .اـهتعمج  لـبالا : تشح  .هبوقعلا  همقنلا : .عنملا  عفدـلا و  دوذـلا : هغللا :
 … باوثلا نم  هیندی  هنجلا و  نم  هبرقی  باذعلا و  نع  هدعبی  باقعلا و  نع  ناسنالا  عفدی  نا  لجا  نم  اعضو  امهنا 

یناقلاط

شیوخ ناگدنب  ات  تسا  هدومرف  ررقم  دوخ  تیـصعم  لابق  رد  ار  باذع  دوخ و  زا  تعاط  لابق  رد  ار  شاداپ  ناحبـس  دـنوادخ  انامه  »
« .دنارب دوخ  تشهب  يوس  هب  دناهرب و  دوخ  تبوقع  زا  ار 

مراکم

 [[ مالسلا هیلع  لاق  و  ]]

.ِِهتَّنَج َیلِإ  ْمَُهل  ًهَشاَیِح  ِِهتَمْقَن َو  ْنَع  ِهِداَبِِعل  ًهَداَیِذ  ِِهتَیِصْعَم ، یَلَع  َباَقِْعلا  ،َو  ِِهتَعاَط یَلَع  َباَوَّثلا  َعَضَو  ُهَناَْحبُس  َهّللا  َّنِإ 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

هب ار  اه  نآ  درادزاب و  دوخ  باذع  زا  ار  شناگدنب  ات  تسا  هداد  رارق  شتیـصعم  رب  ار  رفیک  شتعاطا و  رب  ار  باوث  ناحبـس  دـنوادخ 
: هنامیکح راتفگ  دنس  .دهد ( قوس  شتشهب  يوس 
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هدـناوخ كدـف  هراب  رد  ارهز  همطاف  هک  ياهبطخ  اب  ینارون  مالک  نیا  هک  دوشیم  هدافتـسا  هدروآ  رداصم  رد  بیطخ  موحرم  هچنآ  زا 
(( ص 268 ج 4 ، هغالبلا ، جهن  رداصم.تسا  هدروآ  یتوافت  اب  مکحلاررغ  باتک  رد  ار  نآ  زین  يدمآ  موحرم  تسا و  گنهامه 

باقع باوث و  هفسلف 

یم ، هدرک هراـشا  تیـصعم  تعاـطا و  ربارب  رد  باـقع  باوث و  هفـسلف  هب  هاـتوک  هدرـشف و  ینارون و  مـالک  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
نآ درادزاب و  دوخ  باذع  زا  ار  شناگدنب  ات  تسا  هتشاد  ررقم  شتیصعم  رب  ار  رفیک  شتعاطا و  رب  ار  باوث  ناحبس  دنوادخ  :» دیامرف

ِِهتَمْقَن َو ْنَع  ِهِداَبِِعل  ًهَداَیِذ  ، ِِهتَیِـصْعَم یَلَع  َباَقِْعلا  َو  ِِهتَعاَـط ، یَلَع  َباَوَّثلا  َعَضَو  ُهَناَْحبُـس  َهّللا  َّنِإ  ( ؛» دـهد قوس  شتـشهب  يوس  هب  ار  اـه 
( . ِِهتَّنَج َیلِإ  ْمَُهل  ًهَشاَیِح 

صـصق هروس  رد  دـیجم  نآرق  رد  هک  تسا  ندومن  يریگولج  ندرک و  عنم  يانعم  هب  بوذ ) نزو  رب  «) دوذ » هدام زا  لصا  رد  هداـیذ » »
هب نیدم  بآ  هاچ  رانک  رد  ؛»  ِناَدوُذَت ِْنیَتأَْرما  ْمِِهنوُد  ْنِم  َدَجَو  َو  دـیامرف «: یم  هدـش و  هراشا  نآ  هب  بیعـش  نارتخد  درومرد  هیآ 23 

«. دندرک یم  يریگولج  بآ  هاچ  يوس  هب  دوخ  نادنفسوگ  نتفر  زا  هک  دید  ار  نز  ود  اه  ناپوچ  زج 

.درادزاب دوخ  باذع  زا  ار  شناگدنب  ات  هداد  رارق  هانگ  رب  ار  باقع  دنوادخ  هک  تسا  نیا  شموهفم  ثحب  دروم  ینارون  مالک  رد 

دیـص نداد  قوس  يانعم  هب  - دنا هتفگ  ، برعلا ناسل  رد  روظنم  نبا  هلمجزا  تغل  بابرا  هک  هنوگ  نآ  - شوحی شاح  ردـصم  هشایح » »
مالک رد  هتفر و  راک  هب  ، نداد قوس  هنوگره  يانعم  هب  سپس  دشاب  یم  دنتسه  ندرک  دیص  هدامآ  هک  يدارفا  يوس  هب  ای  ماد  يوس  هب 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  ماما  اریز  تسا  هدش  هدافتسا  انعم  نیمه  هب  الاب  ینارون 

نیا هک  دیشاب  هتـشاد  هجوت  ) .دهد قوس  شتـشهب  يوس  هب  ار  شناگدنب  ات  هداد  رارق  تیـصعم  تعاط و  رب  ار  باقع  باوث و  دنوادخ 
( .تسا يرگید  يانعم  هب  نآ  ییای  فوجا  تسا و  يواو  فوجا  هژاو 

بهذـم اب  مالک  نیا  یگنهامه  هرابرد  ییاه  ثحب  هغالبلا  جـهن  ناـحراش  ناـیم  رد  هک  تسا  هدـش  ببـس   ...« باوثلا عضو  هب « ریبعت 
.دریگ تروص  هیلدع  ای  هرعاشا 

باوث و نینچمه  دـنناد و  یمن  دـسافم  حـلاصم و  عبات  ار  یهاون  رماوا و  نیاربانب  دنتـسه  یلقع  حـبق  نسح و  رکنم  هرعاشا  میناد  یم 
بتکم ناوریپ  هک  یلاح  رد  تسا  سدقم  عراش  عضو  قبط  يدادرارق و  اه  نیا  همه  دـندقتعم  هکلب  دنرمـش  یمن  یلقع  رما  ار  باقع 

هدرک یهن  هچنآ  هدوب و  یتحلـصم  ياراد  هدومرف  رما  دنوادخ  هچنآ  ؛ تسا یلقع  ، حـبق نسح و  هک  دـندقتعم  هلزتعم ) هعیـش و   ) لدـع
هکارچ تسا  یلقع  رما  کی  زین  باقع  باوث.تسا و  هدش  راگدرورپ  یهاون  رماوا و  ببس  دسافم  حلاصم و  نیا  يا و  هدسفم  ياراد 

رفیک و نایـصاع  هب  کین و  شاداپ  ناعیطم  هب  دـنوادخ  لیلد  نیمه  هب  دنـشاب  ناسکی  لـقع  يوزارت  رد  دـنناوت  یمن  یـصاع  عیطم و 
.دهد یم  تازاجم 

رد هک  ار  دسافم  حلاصم و  نامه  هکلب  دـهدن  رارق  تیـصعم  تعاطا و  رب  یباقع  باوث و  چـیه  دـنوادخ  رگا  هک  نیا  هجوت  لباق  یلو 
.تسا هدادن  ماجنا  لقع  مکح  تمکح و  تلادع و  فالخرب  يراک  دهد  رارق  یهن  رما و  ببس  تسا  یصاعم  تاعاط و 
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هتکن نیمه  دـشاب  رامیب  نیا  يارب  يدـئاوف  ياراد  بیبط  رما  نیا  نک و  فرـصم  ار  وراد  نالف  دـهد  روتـسد  رامیب  هب  بیبط  رگا  ًالثم 
هب درادزاب  اهراک  یـضعب  زا  ار  رامیب  رگا  نینچمه  درادـن و  يا  هفاضا  يازج  شاداپ و  هب  زاین  تسا و  یفاک  بیبط  رما  تحـص  يارب 

.درادن رفیک  هب  يزاین  تسا و  هنامیکح  وا  یهن  ، تساهراک نآ  رد  هک  ینایز  لیلد 

.درادن رفیک  شاداپ و  هب  يزاین  تسا و  هنامیکح  ًالماک  دشاب  اه  نآ  دسافم  حلاصم و  لیلد  هب  اهنت  رگا  زین  یهلا  یهاون  رماوا و 

يارب هداد و  رارق  یباوـث  تعاـطا  يارب  ، یـصاعم زا  ترفن  تاـعاط و  رد  هزیگنا  داـجیا  رتـشیب و  تمحر  فـطل و  يارب  دـنوادخ  یلو 
صخـش هک  تسا  نیا  شا  هصالخ  دـنیوگ و  یم  مالک  ملع  بابرا  هک  تسا  فطل  هدـعاق  نامه  هیبش  عقاو  رد  نیا.یباـقع  تیـصعم 

یم رظن  رد  دراد  یمزاب  تیـصعم  زا  دـنک و  یم  کیدزن  تعاـطا  هب  ار  وا  هچنآ  دـهاوخ  یم  یـسک  زا  ار  يزیچ  هک  یماـگنه  میکح 
: دشاب هدرک  رابجا  ار  وا  هک  نآ  یب  دریگ 

و ِهَردـقلا ) يأ   ) ِنیکمَّتلا یف  ٌّظح  هل  نُکَی  مل  ِهیـصعَملا و  ِلِعف  نِم  دَـعبأ  ِهعاطلا و  ِلعف  یلإ  َبَرقأ  هعم  ُفَّلکملا  ُنوکی  ام  وه  ُفطُّللا  )
( . ِءاجلإلا َّدَح  ُْغلبی  مل 

دنرادن رگیدکی  اب  یتافانم  اهنت  هن  یهلا  تمکح  ساسا  رب  تیـصعم  تعاط و  رب  باقع  باوث و  عضو  ،و  یلقع حـبق  نسح و  نیاربانب 
.دنرگیدکی دیؤم  هکلب 

؟ قاقحتسا ای  تسا  لّضفت  ، باوث ایآ 

ادیپ ناگدنب  هک  تسا  یقاقحتسا  ساسا  رب  یهلا  ياه  شاداپ  ایآ  هک  میدرک  حرطم  ار  هلئسم  نیا  ، متـشه دلج  رد  هبطخ 216  لیذ  رد 
هرعاشا و هژیو  هب  مالک  ملع  ياملع  نایم  رد  یناوارف  رظن  فالتخا  هلئسم  نیا  رد.تسا  راگدرورپ  مرک  لضفت و  یعون  ای  دننک و  یم 

.دراد دوجو  هلزتعم 

نکمم هنوگچ.تسا  هارمه  یتالکـشم  اب  ًابلاغ  ادخ  نامرف  تعاطا  هک  تسا  نیا  دنیوگ  یم  قاقحتـسا  نارادفرط  هک  یلیلد  نیرتمهم 
هک یلاح  رد  دهدن  رارق  نآ  ربارب  رد  یـشاداپ  رجا و  دـنک و  لیمحت  دوخ  ناگدـنب  رب  ار  تالکـشم  نیا  لداع  میکح  دـنوادخ  تسا 

دـصق شدوخ  هک  نآ  رگم  ، یمـسملا هرجا  ای  داد و  وا  هب  لثملا  هرجا  دیاب  ای  دـهد  ماجنا  يراک  يرگید  يارب  یـسک  ره  یهقف  رظنزا 
.دشاب هتشاد  عربت 

یم لح  ام  زا  ار  یلکـشم  دـنک  یم  راک  ام  يارب  هک  يریجا  رگراک.تسا و  قرافلا  عم  سایق  رگیدـکی  اب  ود  نیا  سایق  نیقی  هب  یلو 
.دنک لح  ار  دوخ  لکشم  هک  نیا  هن  دهد  یم  ماجنا  ام  يارب  یتمدخ  دنک و 

ياراد اه  نآ  مامت  هک  میراد  نیقی  اریز  تسام  دوخ  هب  یتمدخ  هکلب  تسین  دـنوادخ  هب  یتمدـخ  راگدرورپ  ياه  نامرف  تعاطا  یلو 
بیبط روتـسد  رامیب  رگا  ایآ.دهد  یم  رامیب  هب  بیبط  هک  تسا  يروتـسد  هیبش  ، رگید ریبعت  هب  دوش و  یم  ام  دیاع  هک  تسا  یحلاصم 
نامرف دـنک ؟ خـلت  ياهوراد  ندروخ  تمحز  ربارب  رد  یترجا  ياـضاقت  بیبط  زا  دراد  قح  دـبایزاب  ار  دوخ  یتمالـس  دـنک و  ارجا  ار 

.تسا لیبق  نیا  زا  همه  تامرحم  تابجاو و  درومرد  راگدرورپ  ياه 
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تاناحتما رد  لوا  ياهرفن  هب  هک  ییاه  هزیاج  هیبش  تسا ، لضفت  ًافرـص  دهد  یم  یـشاداپ  دنوادخ  رگا  هک  میریگ  یم  هجیتن  نیاربانب 
نآ هب  مه  يا  هزیاج  ًالضفت  قیوشت  يارب  داتسا  یلو  ناشداتـسا  هب  هن  دنا  هدرک  ناشدوخ  هب  یتمدخ  اه  نآ  هک  تسا  ملـسم.دنهد  یم 

.دهد یم  اه 

ات تسا  هداد  رارق  تیـصعم  تعاط و  رب  ار  باـقع  باوث و  دـنوادخ  هک  دـنک  یم  اـنعم  نیمه  هب  هراـشا  زین  روکذـم  هناـمیکح  مـالک 
یم ناگدنب  دیاع  هک  دراد  یتحلـصم  زین  باقع  باوث و  نیا  ینعی.دهد  قوس  تشهب  يوس  هب  هداد و  تاجن  باذـع  زا  ار  شناگدـنب 

.دوش

: دومرف هک  اج  نآ  ، میهد یم  نایاپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  یثیدح  اب  ار  نخس  نیا 

دراو شلمع  ار  سک  چـیه  ِِهتَمْحَِرب ؛! ُهَّللا  ِینَدَّمَغَتی  ْنَأ  اَّلا  ، اَنَأ :َو ال  َلاق ِهَّللا ؟ َلوُسَر  اـی  َْتنَأ  ـال  :َو  اُولاـق ، ُُهلَمَع ًادَـحَأ  َهَّنَْجلا  َلِخْدـی  َْنل  »
لماش ادخ  تمحر  هک  نیا  رگم  ، متسه نینچ  مه  نم  ، يرآ : دومرف ادخ !؟ لوسر  يا  امش  دوخ  یتح  : دندرک ضرع.دزاس  یمن  تشهب 

.( ص 11 ج 7 ، راونالاراحب ، !«.) دوش نم 

ار الاب  هلمج  دنلب  يادص  اب  داهن و  دوخ  رـس  رب  ار  كرابم  تسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  تسا  هدمآ  ثیدـح  لیذ  رد  و 
.متسه مکح  نیا  لومشم  مه  نم  هک  دینادب  نیقی  ینعی.درک  نایب 

ياه شاداپ  نیا  میـشاب  راکبلط  دـنوادخ  زا  يدزم  رجا و  ام  دوب  انب  رگا  هک  تسا  تیمهارپ  يردـق  هب  یهلا  شاداپ  هک  نیا  هب  هراـشا 
.دوب ام  لامعا  زا  رتارف  رایسب  نادیواج  تشهب  نیا  میظع و 

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said: “Allāh, the Glorified One, has laid down rewards for
obeying Him and punishment for committing sins against Him in order to save men

.” from His chastisement and to drive them towards His Paradise
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َنِم ٌهَِرماَع  ٍِذئَموَی  مُهُدِجاَسَم  ُهُمـسا َو  ّالِإ  ِماَلـسِإلا  َنِم  ُهُمـسَر َو  ّالِإ  ِنآرُقلا  َنِم  مِهِیف  یَقبَی  َال  ٌناَمَز  ِساّنلا  یَلَع  ِیتَأی  مالـسلا  هیلع  َلاَق  َو 
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اَهِیف َو اَهنَع  ّذَـش  نَم  َنوّدُرَی  ُهَئیِطَخلا  ِيوَأت  مِهَیلِإ  ُهَنتِفلا َو  ُجُرخَت  مُهنِم  ِضرَألا  ِلهَأ  ّرَـش  اَـهُراّمُع  اَُهناّکُـس َو  يَدُـهلا  َنِم  ٌباَرَخ  ِءاَِـنبلا 
ُنَحن َلَعَف َو  دَـق  َناَریَح َو  اَـهِیف  َمِیلَحلا  ُكُرتَت  ًهَنِتف  َکـَِئلوُأ  یَلَع  ّنَثَعبَأـَل  ُتفَلَح  ِیبَف  ُهَناَحبُـس  ُهّللا  ُلوُقَی  اَـهَیلِإ  اَـهنَع  َرّخَأَـت  نَم  َنُوقوُسَی 

ِهَلفَغلا َهَرثَع  َهّللا  ُلیِقَتسَن 

اه همجرت 

یتشد

زج مالـسا  زا  و  یناشن ، زج  نآرق  زا  هک  دـمآ  دـهاوخ  مدرم  رب  يراگزور  دومرف : وا ، رب  ادـخ  دورد  و  یـسایس ) یخیرات  یعامتجا ، )
.تسا ناریو  تیاده  زا  اّما  نادابآ ، راگزور  نآ  رد  نانآ  ياهدجسم  دنام .  دهاوخن  یقاب  یمان ،

هنوگ ره  هاگیاج  و  هنتف ، ره  نوناک  هک  دنـشاب ،  یم  نیمز  مدرم  نیرتدـب  دـجاسم ، دنمهوکـش  ياهانب  ناگدـنزاس  نانیـشن و  دجـسم 
، دنناشک اه  هنتف  هب  ار  وا  هدنام  بقع  هنتف  زا  هک  سک  ره  و  دـننادرگ ، زاب  هنتف  هب  ار  وا  تسا  رانک  رب  هنتف  زا  سک  ره  دـنا ، يراکاطخ 

: دیامرف گرزب  يادخ  هک 

میهاوخ یم  ادخ  زا  ام  و  تسا ،  هدرک  نینچ  و  دنام »! نادرگرس  نآ  رد  ابیکش  ناسنا  هک  مرامگب  يا  هنتف  نانآ  رب  دنگوس ، مدوخ  هب  »
 . درذگ رد  اه  تلفغ  شزغل  زا  هک 

يدیهش

زا نانآ  ياهدجـسم  يانب  راگزور  نآ  رد  .نآ  مان  زج  مالـسا  زا  دـنامن و  ندـناشن  زج  نآرق  زا  نآ  رد  هک  دـسر  يراـگزور  ار  مدرم 
هب اطخ  دزیخ و  نانآ  زا  هنتف  دـننیمز ،  مدرم  نیرتدـب  اهدجـسم  نآ  ناگدـنزاس  نانکاس و  .ناریو  يراگتـسر  زا  تسا و  نادابآ  ناینب 

: دیامرف یلاعت  يادخ  .دننارب  شیوس  هب  دتفا  سپ  نآ  زا  هک  نآ  و  دننادرگ ، شزاب  نادب  دـنام  رانک  هب  هنتف  زا  هک  نآ  .دزیوآرد  نانآ 
شزغل زا  میهاوخ  یم  ادخ  زا  ام  و  تسا ،  هدرک  نینچ  دنام و  نادرگرـس  نآ  رد  رابدرب  هک  مرامگب  يا  هنتف  نانآ  رب  دنگوس ، دوخ  هب 

.درذگرد تلفغ 

یلیبدرا

زور نآ  رد  ناشیا  ياهدجـسم  نآ  مان  رگم  مالـسا  زا  نآ و  هناشن  رگم  ناشیا  رد  نآرق  زا  دنامن  یقاب  هک  ینامز  نامدرم  رب  دـیآ  یم 
زا دنـشاب  نیمز  لها  نیرتدب  اهنآ  نارماع  دـجاسم و  نانکاس  ای  دـننایداه  هک  هک  یناماما  زا  دنـشاب  بارخ  ندرک  انب  زا  دـشاب  نادابآ 

یـسک دننارب  هنتف و  نآ  رد  هنتف  نآ  زا  اهنت  هک  ار  یـسک  دننادرگ  زاب  هانگ  دریگ  ياج  ناشیا  يوسب  ّتیلب و  هنتف و  دـیآ  نوریب  ناشیا 
؟؟؟ نآ زا  دنام  سپ  زاب  هک  ار 

نآ رد  ار  میلع  میلح  مراذگب  هک  هنتف  هورگ  نیا  رب  منازیگنارب  هنیآ  ره  هک  مروخ  یم  دنگوس  دوخ  تاذـب  هک  یلاعت  قح  دـیامرف  یم 
نآ هک  دنا  هدرک  تیاور  ار و  تلفغ  ندمآ  رد  رسب  ادخ  زا  مینک  یم  هلاقا  بلط  ام  نانچ و  نآ  درک  هک  قیقحتب  نادرگرس و  ریحتم و 
ادخ زا  دیـسرتب  نامدرم  يا  دوخ  هبطخ  زا  شیپ  یتفگ  هک  رگم  نآ  رب  یتفرگ  رارق  ربنم و  نآب  يدـش  تسار  هک  يدوب  مک  ترـضح 
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وا يایند  تسین  دیوگ  هدوهیب  ات  لطعم  لمهم و  هدش  هتـشاذگ  ورف  هن  دیوج و  يزاب  ات  يزاب  يور  زا  يدرم  تسا  هدشن  قولخم  سپ 
ایند زا  تفاـی  رفظ  هک  هدـش  هتفیرف  تسین  وا و  دزن  وا  رظن  يدـب  ار  وا  دوـمن  تشز  هـک  یترخآ  زا  یـضوع  ار  وا  رم  دوـمن  وـکین  هـک 

دوخ بیصن  تمسق و  نیرتمکب  ترخآ  زا  تفای  يزوریف  هک  يرگید  نوچمه  یتمه  رتدنلبب 

یتیآ

ناشیاهدجسم راگزور ، نآ  رد  .دنامن  یمان  زج  مالسا  زا  یناشن و  زج  نآرق  زا  هک  دیایب  يراگزور  مدرم  رب  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 
اه هنتف  .دوب  دنهاوخ  نیمز  يور  مدرم  نیرتدـب  زا  شناگدـننک ، دابآ  نانکاس و  .ناریو  يراگتـسر  تهج  زا  تسا و  دابآ  انب  ثیح  زا 

شا هنتف  نایم  هب  شدنریگب و  دریگ ، يرانک  اه  هنتف  نآ  زا  دـهاوخ  هک  ره  .دریگ  اوأم  اهنآ  هانپ  رد  اهیراکاطخ  دـیآ و  نوریب  اجنآ  زا 
يا هنتف  ناـشیا  رب  هک  مدوخ  هب  دـنگوس  دـیامرف : یلاـعت  يادـخ  .دـننار  شیاـه  هنتف  يوـس  هب  دراد  سپاو  ار  دوـخ  هک  ره  .دـننکفا و 

شزغل و زا  هک  میهاوخ  یم  دنوادخ  زا  .درک  دـهاوخ  نینچ  دـنوادخ  مراذـگ و  ناریح  نآ  رد  ار  رابدرب  مدرم  هک  ناسنآ ، مرامگرب ،
.درذگرد ام  تلفغ 

نایراصنا

ناشدجاسم  . دنامن یقاب  شمسا  زج  مالسا  زا  ،و  شطوطخ زج  نآرق  زا  نانآ  نایم  رد  هک  دسرب  مدرم  رب  ینامز  : دومرف ترضح  نآ  و 
هنتف نانآ  زا   ، دـننیمز لها  نیرتدـب  شناگدـننک  دابآ  ناـنکاس.تسا و  ناریو  تیادـه  رظن  زا  ،و  داـبآ ناـمتخاس  رظن  زا  ناـمز  نآ  رد 

هب ار  وا  هدـنام  بقع  نآ  زا  هک  ره  ،و  دـننادرگ یم  زاب  نآ  هب  ار  وا  هتفرگ  هرانک  اه  هنتف  زا  هک  نآ  ، دریگ هنال  نانآ  رد  هانگ  دزیخرب و 
رد دنمدرخ  هک  مزیگنا  رب  نانآ  نایم  رد  يا  هنتف  هک  ما  هدروخ  دنگوس  دوخ  هب  :» دیامرف یم  كاپ  دـنوادخ.دنهد  یم  قوس  نآ  يوس 

 . درذگ رد  ام  تلفغ  شزغل  زا  هک  میهاوخ  یم  ادخ  زا  ام  و   ، هداد ماجنا  مه  ار  راک  نیا  »و  دوش نادرگرس  نآ 

اه حرش 

يدنوار

جرخی مهببسب و  نوکت  هنتفلا  ناب  نامزلا  اذه  لها  فصو  همسر  الا  نآرقلا  هیف  یقبی  نامز ال  سانلا  یلع  یتای  هلوق  .عجرت و  يوات : و 
یلا نثعب  تفلح ال  یبف  لوقی  هللا  نا  لاق : مث  .اهیف  هنودری  اهنع  قرفت  يا  هنتفلا : کـلت  نع  دـش  نم  .مهدـعب و  نمم  مهریغ  یلا  مهنم 

هللا مهلذخ  دقو  يا  لعف  دق  مالسلا و  هیلع  لاق  مث  .مهل  ذخا  تعقو و  هنتف  نیب  مهنیب و  یلخا  وا  هنتف  ءازج  يا  هنتف  کئلوا 

يردیک

مثیم نبا 

اج هب  هک  دـیایب  مدرم  رب  ینامز  ، ) دـنامن نآ  هب  لمع  هفـسا : الا  مالـسالا  نم  یقبی  ال  تسا ، نآ  ندـناوخ  نآ  و  نآ ، رثا  نآرقلا : مسر 
تهج زا  و  دابآ ، نامتخاس  تهج  زا  اهدجـسم  نامز  نآ  رد  .یمان  رگم  مالـسا  زا  و  يا ، هناـشن  رگم  نآرق  زا  ناـشیا  ناـیم  رد  دـنامن 

تیـصعم اهنآ  رد  دریخ و  یمرب  اه  هنتف  اهنآ  زا  دـننیمز ، يور  مدرم  نیرتدـب  اهنآ  ناگدـننکدابآ  نانکاس و  تسا ، ناریو  يراگتـسر 
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هب تسا  هدـنام  نامز  نآ  زا  هک  ار  سک  ره  و  دـننادرگ ، یم  زاب  نآ  يوس  هب  دریگ ، هراـنک  هنتف  نآ  زا  هک  ار  سک  ره  دـنک  یم  هنـال 
، رابدرب مدآ  هک  يروطب  مزیگنارب  مدرم  نآ  رب  ار  داسف  هنتف و  هک  مدوخ  قح  هب  مسق  دـیامرف : یم  كاپ  دـنوادخ  دـنرب  یم  نآ  بناج 

نایراق دجاسم : ناگدننکدابآ  نانکاس و  مینک .) یم  تلفغ  شزغل  زا  شزرمآ  بلط  دـنوادخ  زا  ام  .تسا و  نینچ  و  دوش ، نادرگرس 
رد مدرم  نیرتدب  : ) درک فیـصوت  ترابع  نیا  اب  باتک  زاغآ  رد  ار  نانآ  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هک  يا  هدننک  هارمگ  ناربهر  هراکدـب و 
زا یکی  هب  بلطم  اـیند ، تارظن  رد  مدرم  فـالتخا  يارب  : ) دومرف ناـنآ  تمذـم  رد  يرگید  لـصف  رد  و  دـنهورگ ) …  ود  ادـخ  دزن 

هنتف و هشیر ي  نانیا  هک  تهج  نآ  زا  دـننیمز  يور  مدرم  نیرتدـب  ناشیا  ریاظن  ناشیا و  هک  تسا  یهیدـب  ددرگ ) …  یم  زاب  ناـشیا 
نینچ سک  ره  و  دـنریگ ، یم  ییامنهار  ورین و  اهنآ  زا  مدرم  هک  اریز  ددرگ ، یمرب  اـهنآ  هب  مدرم  ياـهاطخ  ماـمت  دـننید و  رد  داـسف 

یماگنه .دنا و  هدرک  لقن  میکح  میلح ، ياج  هب  یضعب  .دنام  یم  نادرگرس  لقاع  رابدرب و  صخـش  هک  تسا  يا  هنتف  هدامآ ي  دشاب 
زین ام  تسا  بجاو  وا  زا  يوریپ  ام  رب  سپ  دنک  یم  تلفغ  شزغل  زا  ششخب  بلط  دنوادخ  زا  مالـسلا ) هیلع   ) ماما نوچ  یـصخش  هک 

! رادزاب تلفغ  شزغل  زا  ار  ام  ایادخ  راب  مییوگ : یم 

دیدحلا یبا 

َنِم ٌهَِرماَع  ٍِذئَمْوَی  ْمُهُدِـجاَسَم  ُهُمْـسا  َّالِإ  ِمَالْـسِْإلَا  َنِم  ُهُمْـسَر َو  َّالِإ  ِنآْرُْقلَا  َنِم  ْمِهِیف  یَْقبَی  ٌناَمَز َال  ِساَّنلا  یَلَع  ِیتْأَی  مالـسلا  هیلع  َلاَق  َو 
اَهِیف َو اَْهنَع  َّذَـش  ْنَم  َنوُّدُرَی  ُهَئیِطَْخلا  يِوْأَت  ْمِْهَیلِإ  ُهَْنتِْفلا َو  ُجُرْخَت  ْمُْهنِم  ِضْرَْألا  ِلـْهَأ  ُّرَـش  اَـهُراَّمُع  اَُهناَّکُـس َو  يَدُْـهلا  َنِم  ٌباَرَخ  ِءاَِـنْبلا 

[ ُكُْرتَأ  ] ًهَْنِتف َِکَئلوُأ  یَلَع  َّنَثَْعبََأل  ُْتفَلَح  ِیبَف  ُهَناَْحبُس  ُهَّللا  ُلوُقَی  اَْهَیلِإ  اَْهنَع  َرَّخَأَت  ْنَم  َنُوقوُسَی 

 . ِهَْلفَْغلا َهَْرثَع  َهَّللا  ُلیِقَتْسَن  ُنَْحن  َلَعَف َو  ْدَق  َناَْریَح َو  اَهِیف  َمِیلَْحلا  ُكُْرتَت 

رامع دـجاسملا و  ناکـس  ینعی  اهرامع  اهناکـس و  لوقی  هارت  همـألا أ ال  هذـه  نم  ءاـیرلا  قسفلا و  لالـضلا و  لـهأ  لاـح  هفـص  هذـه 
لوزنلا و هروصلا و  هیبشتلا و  مسجتلا و  دـقتعی  نمم  نآلا  دـجاسملا  نکـسی  نمک  هلالـض  لـهأ  مهنـأل  ضرـألا  لـهأ  رـش  دـجاسملا 

نودری هنتف  لهأ  ءالؤه  لکف  یلاعت  هللا  یلإ  حیبقلا  لهجلا و  رفکلا و  لعف  فیـضی  ردقلاب  لوقی  نم  حراوجلا و  ءاضعألا و  دوعـصلا و 
.اضیأ اهیلإ  اهیف  لخدی  مل  نم  نوقوسی  اهیلإ و  اهنم  جرخ  نم 

بیبللا لقاعلا  يأ  میلحلا  كرتی  ادصاح  افیس  الاصئتسا و  ینعی  هنتف  کئلوأ  یلع  نثعبیل  هسفنب  فلح  هنإ  یلاعت  هللا  نع  ایکاح  لاق  مث 
.هصالخ هجو  فیک  ملعی  ناریح ال  اهیف 

نم لالـضلا  لهأ  یلع  طلـسملا  فیـسلا  مایأ  تناک  اهنأل  هتفالخ  مایأ  یف  مالکلا  اذه  لاق  دق  نوکی  نأ  یغبنی  لعف و  دق  لاق ع و  مث 
هلاقتنا ع دعب  مشاه  ینب  فویس  نم  مهعابتأ  هیمأ و  ینب  یلع  یلاعت  هللا  هثعب  ام  کلذک  نیملسملا و 

یناشاک

یلع یتای  : ) هک قیرط  نیا  هب  دـنوش  ادـیپ  نامزلارخآ  رد  هک  ینامدرم  لاوحا  لصف ، نیا  رد  دـیامرف  یم  راـبخا  مالـسلا ) هیلع  لاـق  (و 
رثا رگم  همـسر ) الا   ) نآرق زا  ناشیا  نایم  رد  دـنام  یمن  یقاب  هک  نارقلا ) نم  مهیف  یقبی  ال   ) ینامز نامدرم  رب  دـیآ  یم  نامز ) سانلا 

( ذـئموی مهدـجاسم   ) وا مان  رگم  مالـسا  زا  و  همـسا ) الا  مالـسالا  نم  و   ) ناکرا حراوج و  هب  لمع  هب  هن  ناـبز  هب  تسا  توـالت  هک  وا 
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نایداه هک  یناماما  زا  دنشاب  بارخ  يدهلا ) نم  بارخ   ) ندرک انب  زا  دنوش  نادابآ  ءانبلا ) نم  هرماع   ) زور نآ  رد  ناشیا  ياهدجـسم 
نیمز لها  نیرتدب  ضرالا ) لها  رش   ) نآ ناگدننک  ترامع  و  اهرامع ) و   ) دجاسم نانکاس  اهناکس )  ) قح رب  دنشاب  ناگدنیامن  هار  و 

( نودری  ) هانگ دریگ  هانپ  يواـم و  ناـشیا  يوس  هب  و  هئیطخلا ) يواـت  مهیلا  و   ) ـالب هنتف و  دـیآ  نوریب  ناـشیا  زا  هنتفلا ) جرخت   ) دنـشاب
( اهنع رخات  نم   ) دننارب و  نوقوسی ) و   ) رایسب فنع  هب  هنتف  نآ  رد  اهیف )  ) هنتف نآ  زا  دنام  اهنت  هک  ار  یسک  اهنع ) ذش  نم   ) دننادرگزاب
بیاعم و زا  تسا  هزنم  هک  نایملاع  دنوادخ  دیامرف  یم  هناحبـس ) هللا  لوقی   ) رابجا هب  نآ  يوس  هب  اهیلا )  ) دـنام سپ  زاب  هک  ار  یـسک 

كرتا هنتف   ) ناـشیا يوس  هب  منازیگنارب  هنیآ  ره  کـئلوا ) یلع  نثعبـال   ) مروخ یم  دـنگوس  دوخ  تاذ  هب  سپ  تفلح ) یبـف   ) صقاون
قیقحت هب  و  لعف ) دـق  و   ) نادرگرـس ریحتم و  ناریح و  نآ  رد  ار  مولع  رهام  میکح و  مراذـگب  هک  ییالب  هنتف و  ناریح ) اـهیف  میکحلا 
هنوگچ سپ  ار ، نامز  نآ  هتفاـیرد  ترـضح  نآ  هکنآ  رب  تسا  لاد  هملک  نیا  دروآ  لـمع  هب  ار  هنتف  عون  نآ  ینعی  .ناـنچنآ  درک  هک 

ینعی ار  تلفغ  ندمآرد  رـس  هب  هلفغلا ) هرثع   ) یلاعت يادخ  زا  مینک  یم  هلاقا  بلط  ام  و  هللا ) لیقتـسن  نحن  و   ) نامز رگید  لاح  دشاب 
.دوش یم  رداص  ام  زا  تلفغ  رمم  زا  هک  ار  یطبخ  دنادرگ  لیاز  هک  میهاوخ  یمرد  ادخ  زا 

یلمآ

ینیوزق

.يربخ یمسا و  رگم  مالسا  زا  يرثا و  یمسر و  رگم  نآرق  زا  ناشیا  نایم  رد  دشابن  یقاب  هک  ینامز  نامدرم  رب  دیآ  یم  دورف  دومرف :
نادقف هب  يده  تهج  زا  تسا  بارخ  و  ناینب ، تعفر  تنیز و  انب و  تسافن  تلالج و  هب  انب  تهج  زا  تسا  دابآ  زور  نآ  ناشدجاسم 

تلم دعاوق  ءانب  ددرگ و  یم  رهاظ  دجاسم  رد  ءادـتها  نید و  جاور  راثآ  نوچ  ناشیا  ماقم  رد  تلالـض  بابرا  مایق  تیادـه و  بابرا 
.دندرگ تفای  مک  ناشاهدجسم  رد  یقت  باحـصا  يده و  بابرا  ینعی  .يده  تهج  زا  تسا  بارخ  دومرف : دوش  یم  سـسوم  اجنآ 

دریگ هانپ  يوام و  ناشیا  يوس  هب  داسف و  هنتف و  دیآ  نوریب  ناشیا  زا  دنـشاب  نیمز  لها  نیرتدـب  زور  نآ  دـجاسم  نانطوتم  نانکاس و 
نآ يوس  هب  نآ  زا  دنام  سپ  زاب  ار  هک  ره  دنناریم  و  هنتف ، نآ  رد  هنتف  نآ  زا  دنک  هرانک  ار  هک  ره  دـننادرگ  یم  زاب  اطخ ، تیـصعم و 
هب توعد  تلالـض و  تیوقت  ماـقم  رد  همه  دـجاسم  ناکـس  راـمع و  تشگ ، رهاـظ  هیما  ینب  دـهع  رد  تـالاح  هنتف و  نیا  مظعم  هنتف 
یم بلث  بس و  ربانم  رب  ار  هرهاط  ترتع  هک  دشابن  یتنتف  رتنشور  نیا  زا  دندیـشوپ و  یم  مدرم  رب  يده  هار  دندیـشوک و  یم  تلاهج 

دیوگ یم  .دـندرک  یم  تاشامم  تعباتم و  هقیرط  نآ  رد  ناشیا  اب  دـجاسم  رامع  رگید  يوتف و  بابرا  ظاـعو و  اـبطخ و  و  دـندومن ،
: یلاعت هناحبس و  قح 

ناریح و نآ  رد  ار  میلح  منک  اـهر  هک  یطـالتخا  هنتف و  موق  نآ  رب  متـسرفب  مزیگنارب و  هنیآ  ره  هک  ما  هدروخ  مسق  دوخ  قح  هب  سپ 
ماعلا یلع  ای  ماش  باحصا  رد  لعفلاب  نآ  عوقو  ای  نآ  بابسا  دادعا  رابتعا  هب  تسا  هتخیگنارب  ار  هنتف  نآ  ینعی  .تسا  هدرک  قیقحت  هب 

.ام تلفغ  شزغل  زا  دنک  وفع  درذگرد و  هک  یلاعت  يادخ  زا  مینک  یم  تساوخرد  ام  و 

یجیهال

نم هرماع  ذئموی  مهدجاسم  همسا ، الا  مالـسالا  نم  همـسر و  الا  نآرقلا  نم  مهیف  یقبیال  نامز  سانلا  یلع  یتای  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
اهیف و اهنع  ذش  نم  نودری  هئیطخلا و  يوات  مهیلا  هنتفلا و  جرخت  مهنم  ضرالا ، لها  رـش  اهرامع  اهناکـس و  يدهلا ، نم  بارخ  ءانبلا 
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نحن لعف و  دـق  و  ناریح ) اهیف  میلحلا  كرتا  هنتف ، کئلوا  یلع  نثعبال  تفلح  یبف  : ) هناحبـس هللا  لوقی  اهیلا ، اهنع  رخاـت  نم  نوقوسی 
هناشن رگم  نآرق  زا  ناشیا  نایم  رد  دشابن  یقاب  هک  ینامز  نامدرم  رب  دیآ  یم  هک  مالسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .هلفغلا » هرثع  هللا  لیقتسن 
مالـسا زا  دشابن  یقاب  نآ و  ياضتقم  هب  ندرک  لمع  نآ و  یناعم  رد  رکفت  ندناوخ و  نودـب  دـشاب  نآ  نتـشون  تباتک و  هک  نآ ، ي 

زا دـشاب  دابآ  ناشیا  ياهدجـسم  نآ ، مزاول  طیارـش و  هب  ندرک  لمع  نودـب  دـشاب ، نابز  رب  نیتداهـش  ظـفل  ءارجا  هک  نآ  مسا  رگم 
لمع ملع و  هب  دنک  قلخ  داشرا  تیاده و  هک  یسک  ینعی  .نتشاد  امنهار  يداه و  تهج  زا  دشاب  بارخ  نتشاد ، ترامع  انب و  تهج 

زا دنـشاب ، نیمز  لها  نیرتدب  دنوش ، عمج  نآ  رد  هک  یناسک  نآ  ینعی  نآ ، ناگدننکدابآ  نآ و  رد  ناگدننک  ینکـس  .دشابن  نآ  رد 
هب دـشاب  ندرک  هانگ  زا  نوریب  هک  ار  یـسک  دـننادرگرب  يراکهانگ ، دـنک  اج  ناشیا  يوس  هب  داسف و  هنتف و  دـیآ  نوریب  ناـمدرم  نآ 

بابـسا و نتـشادن  ببـس  هب  ندرک ، هانگ  زا  دشاب  هدناماو  هک  ار  یـسک  دننارب  وا و  ندرک  هارمگ  بیرقت  هب  ینعی  ندرک ، هانگ  يوس 
هک هناحبـس  يادـخ  دـیوگ  یم  وا ، يارب  زا  تیـصعم  بابـسا  ندرک  اـیهم  ببـس  هب  ندرک ، هاـنگ  يوـس  هب  ندرک  تیـصعم  تـشیعم 
رد ناریح  ار  دـنمدرخ  میلح  مراذـگاو  هک  يداسف  هیلب و  تعامج  نآ  رب  مزیگنارب  هنیآ  ره  هک  مدوخ  تاذ  هب  منک  یم  داـی  دـنگوس  »

.ار ندوب  لفاغ  تهج  زا  شزغل  ندرک  هلازا  ادخ  زا  مینک  یم  بلط  ام  هتفگ و  هکنانچ  دنک  یم  هتبلا  هک  قیقحت  هب  و  نآ »

ییوخ

موهفملا هناـف  هشوقن ، هطوطخ و  نآرقلا  مسر  نم  دارملا  نا  نا  رهاـظلا  لوقا : .هتوـالت  وه  هرثا و  نآرقلا  مسر  مثیم : نبا  لاـق  ینعملا :
هنامزل مالسلا ) هیلع   ) همالک لمشی  له  هرشن و  هعبط و  رثک  نآرقلا و  هوالت  اذه  اننامز  یف  لق  هناف  فحـصملا  مسر  طخلا و  مسر  نم 

دق نوکی  نا  یغبنی  و  لاق : لعف ) دـق  و  ( ) مالـسلا هیلع   ) هلوق یلع  ادامتعا  کلذ  یلزتعملا  حراشلا  مالک  رهاظ  هدـعب ، امع  رابخا  وه  ما 
ینب یلع  یلاعت  هللا  هثعب  ام  لذک  نیملـسملا و  نم  لالـضلا  لها  یلع  طلـسملا  فیـسلا  مایا  تناک  اهنال  هتفالخ ، مایا  مالکلا  اذه  لاق 

( هنتف کئلوا  یلع   ) هلوق یف  هنتفلا  هریسفت  یلع  ینبم  اذه  هلیوات  لوقا : مالسلا ) هیلع   ) هلاقتنا دعب  مشاه  ینب  فویس  نم  مهعابتا  هیما و 
ذونیح دبال  .لمات و  دروم  فیسلا  مهیلع  طلـس  نم  یلع  نیمومذملا  سانلا  لمح  نا  امک  لمات  هیف  و  دصاحلا ، فیـسلا  لاصیتسالاب و 

لماشلا نامزلا  یف  عراضملا  لعفلا  لامعتـسا  زاوج  یلع  الا  هنامز  دـب  ام  همالک  لمـشی  ـالف  لاـحلا ، ینعم  یلع  یتاـی  هلوق : لـمح  نم 
هلوق نم  دوصقملا  نا  رهاظلا  .همالک و  رهاظ  فالخ  لاکـشلا و  دروم  نییوحنلا و  مالک  رهاظ  فالخ  وه  و  اعم ، لابقتـسالا  لاـحلل و 

.دعولا فالخب  زاجنالا ، مزال  ریغ  دیعولا  ناف  هدعوم ، یف  دیولا  اذه  زاجنا  یلع  دیکات  وا  فلحلا  لعف  هنا  لعف ) دق  و  (: ) مالسلا هیلع  )
هـسئاسلا يدیالا  اهرامع  و  ناکـسلا ، نم  يدهلا و  نم  بارخ  نکلو  ادج  ءانبلا  هرماع  دجاسملا  ناف  اذه ، اننامز  قبطنی  اذـه  همالک  و 

ریغ مه  و  هدـش ، لـکب  هریحلا  هنتفلا و  یلا  ساـنلا  نوقوسی  يربکلا  ملاـظملا  اـیاطخلا و  يواـم  ضرـالا و  یف  نتفلا  يریثم  هثیبـخلا و 
مدرم رـس  رب  ینامز  دومرف : همجرتلا : .رورـشلا  نتفلا و  نم  اهیلا  نواجلی  نیذـلا  نیملـسملا  نم  هئف  نیکاسملا و  هزجعلا و  نم  اـهناکس 

تیاده و رظن  زا  تسنادابآ و  نامتخاس  رظن  زا  نامز  نیا  رد  اهدجـسم  یمـسا ، زج  مالـسا  زا  و  دنامن ، یمـسر  زج  نآرق  زا  هک  دـیآ 
ره دیارگ ، اهنادب  ءاطخ  دیآ و  رب  اهنآ  زا  هنتف  دنـشاب ، نیمز  يور  مدرم  نیرتدـب  دـجاسم  ناگدـننک  دابآ  نانکاس و  ناریو ، یئامنهر 

مدوخب دیامرفیم : ناحبـس  دنوادخ  دننارب  شتآ  يوسب  دشاب  لابندـب  نآ  زا  سک  ره  دـننادرگ و  رب  شنادـب  دـنام  رانک  رب  هنتف  زا  هک 
تلفغ شزغل  زا  ات  میراتـساوخ  ادخ  زا  ام  هدرک و  مه  ار  راک  نیا  دنک و  جیگ  ار  يراب  درب  ره  هک  مزیگنا  رب  هنتف  کی  اهنادب  دنگوس 

.درذگ رد  ام 

شوخ مسر  زجب  دنامن  نآرق  ز  شو *** هریت  دسر  ینامز  مدرمب 
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دشاپن نآ  رد  رذب  یسک  نامیا  ز  دشابن *** يزیچ  مان  زج  مالسا  ز 

دیاین رب  نآ  زا  ياده  نکیلو  دیارگ *** نارمعب  دجاسم  يانب 

اهنآ زا  شتآ  هچ  دیازب  هنتف  هک  اهنآ *** رامع  دننامدرم  رتب 

هلاوح شیوسب  سک  ره  دنیامن  هلاه *** هچ  دراد  هقلح  ناشدرگ  اطخ 

شیپ هب  اهنآ  رد  درآ  هنتف  کی  هک  شیوخ *** تاذ  رب  دنگوس  هدروخ  ادخ 

میکح ناگنازرف  جیگ  دنک  میلح *** ره  نآ  رد  دنامب  ناریح  هک 

يرتشوش

هطخ و يا : همـسر ) الا  نآرقلا  نم  مهیف  یقبی  نامز ال  سانلا  یلع  یتای   … ( ) محالملاب مالـسلا ) هیلع   ) هرابخا یف  عساتلا - لـصفلا  )
رمع رکب و  یبا  لآ  یلا  هفالخلا  رمالا و  عجری  ال  هللا ! ال و  مالـسلا :) هیلع   ) قداصلا نع  یفاکلا )  ) یف .لمعلا و  نود  هتوـالت  هتباـتک و 
مهنا محالملاب ) …  مالسلا ) هیلع   ) هرابخا یف  عساتلا - لصفلا   ) کلذ و  ادبا ، ریبزلا  هحلط و  دلو  یف  و ال  ادبا ، هیما  ینب  یلا  و ال  ادبا ،

سانلا هب  لکایل  نآرقلا  ارق  نم  مالـسلا :) هیلع   ) قداصلا نع  لامعالا ) باقع   ) یف .ماکحالا و  اولطع  ننـسلا و  اولطبا  نآرقلا و  اوذـبن 
هذـختاف نآرقلا  ارق  لجر  هثـالث : نآرقلا  ءارق  مالـسلا ) هیلع   ) رقاـبلا نع  یفاـکلا )  ) یف .هیف و  محل  ـال  مظع  ههجو  هماـیقلا و  موی  ءاـج 

الف حدـقلا  هماقا  هماقا  و  هدودـح ، عیـض  هفورح و  ظفحف  نآرقلا  ارق  لجر  و  سانلا ، یلع  هب  لاطتـسا  و  كولملا ، هب  ردتـسا  هعاضب و 
یف هب  ماق  و  هراهن ، هب  اـمظا  و  هلیل ، هب  رهـساف  هبلق  ءاد  یلع  نآرقلا  ءاود  عضوف  نآرقلا  ارق  لـجر  و  نآرقلا ، هلمح  نم  ءـالوه  هللا  رثک 
هللا لزنی  کئلواب  و  ءادعالا ، نم  یلاعت  هللا  لیدی  کئلواب  و  ءالبلا ، رابجلا  زیزعلا  هللا  عفدی  کئلوابف  .هشارف  نع  هب  یفاجت  و  هدجاسم ،

یبنلا نع  یفاکلا )  ) یف همـسا ) الا  مالـسالا  نم  و   ) .رمحالا تیربکلا  نم  زعا  نآرقلا  ءارق  یف  ءالوهل  هللا  وف  ءامـسلا ، نم  ثیغلا  یلاعت 
هتصرع اماف  .ارصان  هل  لعج  و  انصح ، هل  لعج  و  ارون ، هل  لعج  و  هصرع ، هل  لعجف  .مالسالا  قلخ  یلاعت  هللا  نا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )

یتما نم  لجرلا  نا  ولف  لاق - نا  یلا  انتعیش - یتیب و  لها  اناف و  هراصنا  اما  و  فورعملاف ، هنـصح  اما  و  همکحلاف ، هرون  اما  و  نآرقلاف ،
هللا یلص   ) هنع هیف )  ) .قافنلا و نع  الا  هردص  هللا  جرف  ام  یتعیـش  یتیب و  لهال  اضغبم  یلاعت  هللا  یقل  مث  ایندلا  مایا  هرمع  یلاعت  هللادبع 

ساسا ساسا و  یـش ء  لکل  و  عرولا ، هدامع  و  حـلاصلا ، لمعلا  هتورم  و  ءافولا ، هتنیز  و  ءایحلا ، هساـبلف  ناـیرع  مالـسالا  هلآ :) هیلع و 
و هیرـصملا ،)  ) یف اذـکه  مهدـجاسم ) و   … ( ) محـالملاب مالـسلا ) هیلع   ) هراـبخا یف  عساـتلا - لـصفلا   ) .تیبـلا لـها  اـنبح  مالـسالا 

یف اذـکه  هرماـغ ) ذـئموی   ) .لـصولا ـال  لـصفلا  ماـقم  ماـقملا  نـال  مثیم ) نبا  دـیدحلا و  یبا  نـبا   ) یف اـمک  مهدـجاسم ) : ) باوـصلا
یبنلا نع  يدـهلا ) نم  بارخ  ءانبلا ، نم   ) .هدـعب ام  هنیرقب  و  مثیم ) نبا  دـیدحلا و  یبا  نبا   ) یف امک  هرماع ) : ) باوصلا و  هیرـصملا ،) )

ال ایندـلا ، بح  ایندـلا و  مهرکذ  اـقلح  نودـعقیف  دـجاسملا ، نوتاـی  یتـما  نم  ساـن  ناـمزلا  رخآ  یف  یتاـی  هـلآ :) هـیلع و  هللا  یلـص  )
.شیـشحلا و همیهبلا  لکات  امک  تانـسحلا  لکای  دجـسملا  یف  یغبلل  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) هنع .هجاح و  مهب  سیلف هللا  مهوسلاـجت 

دجاسملا لعج  مئاقلا  ماق  اذا  ربخلا : یف  .مهعیب و  يراصنلا  دوهیلا و  تفرخز  امک  مکدجاسم  اوفرخزت  ال  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) هنع
رانملا و مدـهب  رما  مالـسلا ) هیلع   ) مئاقلا جرخ  اذا  رثالا  یف  و  هلآ .) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا دـهع  یلع  تناک  امک  اهل  فرـش  اـمج ال 
و لاق - نا  یلا  ءالبلا - اهب  لح  هلصخ  هرشع  سمخ  یتما  تلعف  اذا  هلآ :) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا نع  .دجاسملا و  یف  یتلا  ریـصاقملا 
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موقت ال  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) هنع و  محالملاب ) …  مالـسلا ) هیلع   ) هرابخا یف  عساتلا - لصفلا   ) .دـجاسملا یف  تاوصـالا  تعفترا 
نا اوور  هئیطخلا ) يوات  مهیلا  و  هنتفلا ، جرخت  مهنم  .ضرالا  لها  رـش  اهرامع  اهناکـس و   ) .دـجاسملا یف  ساـنلا  عیاـبتی  یتح  هعاـسلا 
هنا ایلع  هللا  محر   ) هنم هیراس  یلع  يار  ناک  اهدجـسم و  ماما  ناک  هرـصبلا و  نم  یباطخلا  دمحم  نب  نامیلـس  صاخـشاب  رما  نوماملا 

و هرـصبلا ، نیع  دبرملا  و  قارعلا ، نیع  هرـصبلا  و  ایندـلا ، نیع  قارعلا  : ) لئاقلا تنا  هل : لاق  هیدـی  نیب  لثم  املف  هتلازاب ، رماف  ایقت ) ناک 
ینترـضحا کنا  نظا  و ال  کلذ ، لقا  مل  لاـق : .ءاروع  ایندـلا  نیع  نذاـف  روعا ؟ تنا  و  يدجـسم ) نیع  اـنا  و  دـبرملا ، نیع  يدجـسم 

ناک لاق  .هوحمب  ترماف  ایقت ) ناک  هنا  ایلع  هللا  محر   ) كدجسم يراوس  نم  هیراس  یلع  تدجوف  تحبـصا  کنا  ینغلب  لاق : .کلذل 
اقوس کل  میقا  نا  ول ال  هللا  .هحیحـصلا و و  کنیع  نم  حصا  فاقلا  تناک  تبذـک ! نوماملا : هل  لاقف  .هتلازاب  ترماف  ایبن ) ناک  دـقل  )

یعارلا دری  امک  اهیف  هنتفلا  نع  قرفت  نم  نودری  يا : اهیف ) اهنع   ) .رف دم و  باب  نم  ذش ) نم  نودری   ) .کبیدات تنـسحال  هماعلا  دـنع 
، کلذک مهدر  و  امهیلا ، امهنع  رخات  ارقب  وا  ارامح  قئاسلا  قوسی  امک  اهیلا ) اهنع  رخات  نم  نوقوسی  و   ) .اهیف مانغالا  نع  تقرفت  هاش 
(: هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) یبـنلا نع  لاـمعالا ) باـقع   ) یف .اـهب و  ـالومعم  اهتروریـص  هنتفلا و  جاور  یف  مهتیدـجل  کلذـک  مهقوس  و 

هرماع مهدجاسم  .هنم  سانلا  دعبا  مهو  هب  نومـسی  همـسا  الا  مالـسالا  نم  و ال  همـسر ، الا  نآرقلا  نم  یقبی  نامز ال  یتما  یلع  یتایس 
تحت ءاهقف  رـش  محالملاب ) …  مالـسلا ) هیلع   ) هرابخا یف  عساتلا - لصفلا   ) نامزلا کلذ  ءاهقف  .يدهلا  نم  بارخ  یه  و  ءانبلا ) نم  )

یف اذـکه  میلحلا ) كرتا  هنتف  کـئلوا  یلع  نثعبـال  تفلح  یبـف  یلاـعت : هللا  لوقی   ) .دوـعت مهیلا  و  هنتفلا ، تجرخ  مهنم  ءامـسلا  لـظ 
باـقع  ) یف .رکف  اـملک  هل  صـالخ  هجو  يری  ـال  ناریح ) اـهیف   ) .هیاور یلا  مـثیم  نـبا  هبـسن  دـق  و  مـیکحلا ) : ) باوـصلا و  خـسنلا ،) )

نولتتخی یقلخ  نم  قلخ  نوکی  نا  هیف  ءایبنالا و  نم  یبن  یلع  هبتک  نم  اـباتک  لزنا  یلاـعت  هللا  نا  مالـسلا :) هیلع   ) رقاـبلا نع  لاـمعالا )
مهلامعا و  لسعلا ، نم  یلحا  مهتنـسلا  و  ربصلا ، نم  هرارم  دـشا  .بائذـلا  بولقک  بولق  یلع  ناضلا  كوسم  نوسبلی  .نیدـلاب  ایندـلا 

یتح اهماطخ  یف  اطت  هنتف  مهیلع  نثعبال  تفلح ، یتزعبف  نوئرتجی ؟ یلع  ما  نوعداخی ؟ يایا  ما  نورتغی ؟ یبف  .فیجلا  نم  نتنا  هنطابلا 
ضعب ساب  مهـضعب  قیذا  اعیـش و  مهـسبلا  میکحلا  همکح  و  يارلا ، يذ  يار  اهیف ، ناریح  اـهنم  میکحلا  كرتت  ضرـالا ، فارطا  غلبت 

یف هاجنلا  امنا  لاق : ادغ ؟ هاجنلا  میف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا لئس  لاق : مالـسلا ) هیلع   ) هنع .یلابا و  الف  یئادعاب  یئادعا  نم  مقتنا 
؟ هللا عداخی  فیکف  هل : لیق  .رعـشی  ول  عدـخی  هسفن  نامیالا و  مکنم  عزنی  هعدـخی و  هللا  عداخی  نم  هناف  مکعدـخیف ، هللا  اوعداـخت  ـالا 
ای رفاک  ای  ءامـسا  هعبراب  همایقلا  موی  یعدـی  یئارملا  نا  هللااب  كرـش  هناف  ءایرلا  یف  هللا  اوقتاف  هریغ  هب  دـیری  مث  هللا  رما  امب  لـمعی  لاـق :

قداصلا نع  .هل و  لمعت  تنک  نمم  كرجا  سمتلاف  مویلا ، کل  صالخ  الف  كرجا ، لطب  و  کلمع ، طبح  رـساخ  ای  رداـغ  اـی  رجاـف 
.ایندلا ال یف  اعمط  مهتینالع  نسحت  و  مهرئارس ، هیف  ثبخت  نامز  یتما  یلع  یتایـس  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاق  مالـسلا ) هیلع  )
، فوخ هطلاخی  ءایر ال  مهرما  نوکی  محالملاب ) …  مالـسلا ) هیلع   ) هرابخا یف  عساـتلا - لـصفلا   ) لـج زع و  هللا  دـنع  اـم  هب  نودـیری 

نحطت یحر  منهج  یف  نا  مالـسلا ) هیلع  : ) یلع لاق  مالـسلا ) هیلع   ) هنع .مهل و  باجتـسی  الف  قیرغلا  ءاعد  هنوعدیف  باقعب  هللا  مهمعی 
ءارزولا و  هملظلا ، هربابجلا  و  هقـسفلا ، ءارقلا  و  هرجفلا ، ءاملعلا  لاقف : نینموملاریما ؟ ای  اهنحط  ام  و  هل : لیقف  اهنحط ؟ ام  ینولاـست  ـالفا 

: لاق نینموملاریما ؟ ای  اهیف  ام  و  هل : لیقف  اهیف ؟ ام  ینولاست  الفا  .هنیـصحلا  اهل : لاقی  هنیدـمل  رانلا  یف  نا  و  هبذـکلا ، ءاـفرعلا  و  هنوخلا ،
دق و  (. ) ینفرعی نم ال  هیلع  تطلـس  ینفرعی ، نم  یقلخ  نم  یناصع  اذا  : ) لج زع و  لوقی  مالـسلا  مهیلع  مهنع  .نیثکانلا و  يدـیا  اهیف 

( مالـسلا هیلع   ) همالکف اذه  اما  و  ناریح ،)  ) هلوق یلا  یلاعت  هلوقم  نال  لعفی ) کلذک  و   ) فحـصم هناک  و  خسنلا ،)  ) یف اذـکه  لعف )
یف هلذا ) اهلها  هزعا  اولعج  اهودـسفا و  هیرق  اولخد  اذا  كولملا  نا  : ) ابـس هکلم  لوقل  یلاعت  هللا  قیدـصت  ریظن  یلاـعت ، هلوقل  اقیدـصت 

.کئلوا لثم  انلعجی  یتح ال  یلاعت  هنع  هلفغلا ) هرثع   ) .هزواجت بلطن  يا : هللا ) لیقتسن  نحن  و  (. ) نولعفی کلذک  و  : ) یلاعت هلوق 
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هینغم

..ادبا و ال مهی  رخآ ال  یـشف ء  لمعلا  حالـص  بلقلا و  همالـس  اما  هدـیجلا ، هعابطلا  هوالتلاک و  همـسر ) الا  نآرقلا  نم  مهیف  یقبی  (ال 
ناکرالا میلاعتلاب و  لمعلا  نود  ناـسللاب  رارقـالا  وه  و  همـسا ) ـالا  مالـسالا  نم  و   ) هبطخلا 145 یف  هلثم  مدـقت  و  هجاـحلا ، هیلا  وعدـت 

8 نینموملل - هلوسرل و  هزعلا و  و هللا  : ) هناحبس لاق  و  هعنم ، هزع و  مالسالا  نا  همارکلا ..! هیرحلا و  نطولا و  نیدلا و  لجا  نم  داهجلاک 
دقل .ء  یـش  یف  مالـسالا  نم  وه  امف  طاطحنالا  لذـلا و  فلختلا و  نهولا و  یف  شیعی  مث  مالـسالا ، یعدـی  عمتجم  ياف  نوقفاـنملا .)

عم حورلا  هذه  لمحی  املـسم  ادلب  وا  اعمتجم  مویا  فرعا  و ال  مهتیرح ، مهنید و  لیبس  یف  حاورالا  جهملا و  نولذـبی  نوملـسملا  ناک 
نوریسی مهنال  ضرالا ) لها  رش  اهرامع  و  . ) هبطخلا 101 یف  هلثم  مدقت  .مئامعلا و  مسارملا و  نذاملا و  دجاسملا و  نم  ریثکلا  هیف  نا 

و یـسارکلا ، یلع  نورحانتی  ءامعزلاف  و  هتملک ، ءالعا  قحلا و  لـیبس  یف  نودـهاجی  ـال  فعـض و  یلا  فعـض  نم  و  لذ ، یلا  لذ  نم 
نم یحولا  یقلتی  ثلاث  .ءاتفالا و  ءاضقلا و  هفیظو  یلع  رخآ  و  هساـیرلا ، یلع  فهلتی  نم  مهنم  ءاـملعلا  .مهتما و  مهنیدـب و  اـهنورتشی 

ماکحا مهاب  هلهاـج  نیملـسملا  هعاـمج  اـکرات  هیلووسملاـب  رعـشی  ـال  عبار  .ـالیلق و  اـنمث  هللا  دـهعب  يرتشی  و  تارابختـسالا ، بتاـکم 
ههباج و  رکنم ، نع  هیغاط  یهن  رـصعلا  اذه  یف  دحاو  ملاع  مسا  رکذی  نا  يدـحتا  .اهنطو و  اهنیدـب و  اهب و  داری  امع  هلفاغ  مالـسالا ،

امک ایندـلا ، نیدـلا و  لاجر  نم  ءوسلا  هداق  یلا  دوعی  مهیلا ) مهنم و   ) ریمـض هئیطخلا ) يوات  مهیلا  و  هنتفلا ، جرخت  مهنم   ) .قح هملکب 
نا ینعملا  و  رحبلا ، ربلا و  یف  لالـضلا  داـسفلا و  روهظ  اـنه  هنتفلاـب  دارملا  و  لاـحلا ، عضولا و  هعیبط  قایـسلا و  هنیرق  نم  موهفملا  وه 

یتشب هنولمحی  و  مهباکر ، یف  ریـسلا  یبای  نمب  نولکنی  خلا ..) اهیف  اهنع  ذـش  نم  نودری   ) ءادـلا لصا  و  ءالبلا ، ببـس  مه  ءوسلا  هداق 
ینعملا و  باذعلا ، انه  هنتفلاب  دارملا  خلا ..) تفلح  یبف  هناحبس  هللا  لوقی   ) .عابتالا بانذالا و  نم  مهل  نوکی  نا  یلع  طغـضلا  بیلاسا 

ممالاب کلذ  لعف ) دق  و   ) اریصن ایلو و ال  نودجی  و ال  باذعلا ، ءوس  داسفلا  لالضلا و  هداق  موسی  نا  هسفن  یلع  بتک  هناحبـس  هللا  نا 
لقعلا و یلع  يوهلا  هرطیسل  بابسالا  ببس  اهنال  هتعاط ، نع  هلفغلا ) هرثع  هللا  لیقتسن  نحن  و   ) هربعلا مهنم  ذختن  نا  انیلع  و  هیـضاملا ،

همکحلا 101. یف  هبطخلا 101 و 145 و  یف  کلذ  نع  مالکلا  مدقت  .طاطحنا و  لالض و  لکل  و  بلقلا ،

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

زا ناشیا  رد  دنام  یمن  اج  هب  هک  يراگزور  مدرم  رب  دـیآ  یم  تسا : هدومرف  نآ ) نامز  ناراکهابت و  شهوکن  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
ندومن لمع  یب  نیتداهش  نتفگ   ) یمان رگم  مالسا  زا  و  نآ ) قیاقح  یناعم و  رد  هشیدنا  یب  ندناوخ  نتـشون و   ) يا هناشن  رگم  نآرق 

ناریو يراگتسر  تیاده و  تهج  زا  تسا و  دابآ  شیارآ ) تنیز و  و   ) نامتخاس تهج  زا  ناشاهدجـسم  زور  نآ  رد  نآ ) ماکحا  هب 
( دنیآ یم  درگ  اهدجـسم  رد  هک  یناسک   ) اهنآ ناگدننک  دابآ  نانکاس و  دوش ) یمن  تفای  اهنآ  رد  هدننک  تیاده  راکزیهرپ و  نوچ  )

نآ رد  دـننادرگ  یمرب  دریگ ، اج  هانگ  تیـصعم و  اهنآ  رد  دـیآ و  نوریب  يراکهابت  هنتف و  اهنآ  زا  اریز )  ) دنتـسه نیمز  لها  نیرتدـب 
قح هب  دـیامرف : یم  ناحبـس  دـنوادخ  تسا ، هدـنام  نآ  زا  ار  هک  ره  دـنرب  یم  نآ  يوـس  هب  و  دریگ ، هراـنک  نآ  زا  هک  ار  هک  ره  هنتف 

نادرگرـس نآ  زا ) یئاـهر   ) رد دـنمدرخ  راـبدرب  هک  يروط  مزیگنارب  مدرم  نآ  رب  ار  يراـکهابت  هنتف و  هک  ما  هدرک  داـی  مسق  مدوـخ 
میئامن یم  تساوخرد  ار  يربخ  یب  تلفغ و  شزغل  زا  تشذگ  ادـخ  زا  ام  و  دروآ ، یم  اج  هب  هدومرف ) هک  ار  هچنآ   ) اققحم و  دـنام ،
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(. میوشن راتفرگ  دیواج  رفیک  هب  نایوج  هنتف  دننام  ات  )

ینامز

.رگید ياهنامز  نینچمه  دوش و  یم  هیواعم  ءافلخ و  شدوخ ، رصع  اب  قبطنم  هک  تسا  یلک  بلطم  کی  مالسلا ) هیلع   ) ماما شیامرف 
چـیه و لئاسم  رـس  رب  دریگ و  یم  ار  نانآ  رورغ  دـندش ، دراو  نید  کی  رد  همه  دـش و  تیوقت  اهتلم  یمومع  دـئاقع  هک  هاگنآ  اریز 

هزرابم تایلمع  داتـس  زکرم  هاگتدابع  تقیقح  رد  درب  یم  هانپ  هاگتدابع  هب  دوخ  يزوریپ  يارب  هتـسد  ره  دنتفا و  یم  مه  ناج  هب  چوپ 
نادرگرس نارابدرب  دور و  یم  نیب  زا  نانآ  يدوجو  هجیتن  یطئارـش  نینچ  رد  .دنا  هتخومآ  هاگتدابع  رد  هک  دوش  یم  هدیقع  نامه  اب 

اهتلم دساف  قالخا  یهاوخدوخ و  تلفغ ، زا  راتـشک  لتق و  اهبوشآ و  تافالتخا ، هدش ، دای  تاکن  هب  هجوت  اب  .دـش  دـنهاوخ  ناریح  و 
یم طوقس  یعامتجا  رظن  زا  اهنت  هن  نالفاغ  اریز  .درب  یم  هانپ  ادخ  هب  تلفغ  ياهرطخ  زا  مالسلا ) هیلع   ) یلع هک  دریگ  یم  همشچرس 

.دنا هدش  یفرعم  رت  تسپ  مه  اهناویح  زا  هکلب  دننک 

يزاریش دمحم  دیس 

نولمعی ذا ال  هطخ ، يا  همـسر ) الا  نآرقلا  نم  مهیف  یقبی  نامز ال  سانلا  یلع  یتای  -: ) اذه اننامز  فصی  هناک  و  مالـسلا - هیلع  لاق  و 
صجلاب و ءانبلا ) نم  هرماع   ) نامزلا کلذ  یف  يا  ذئموی ) مهدجاسم   ) لمعلاب مسالاب ال  نوملسم  مهف  همسا ) الا  مالـسالا  نم  و ال   ) هب

نکسی نم  يا  اهرامع ) اهناکس و   ) بارخلل امنا  هرامعلل و  امذ  سیل  اذه  و  هلیلق ، اهیف  هیادهلا  ذا  يدهلا ) نم  بارخ   ) هبشا ام  رجالا و 
نوبجوی مهنال  هنتفلا ) جرخت  مهنم   ) مهلامعاب نوئاری  مهنال  ضرالا ) لها  رـش   ) اهرمعی نم  و  هبـشا ، ام  هالـصلل و  دجاسملا  کلت  یف 

يا هئیطخلا )  ) عجرت و  يوات ) مهیلا  و   ) .هبشا ام  رکنملا و  نع  یهنلا  فورعملاب و  رمالاک  هناحبس ، هللا  ماکحال  لامهالاب  سانلا  لالضا 
( اهیف  ) هنتفلا نع  يا  اهنع )  ) دعتبا و  ذش ) نم  نودری   ) یهنلا رمالا و  داشرالا و  كرتب  مهئاطخ  یف  ببـسلا  مهنال  سانلا ، لامعا  ایاطخ 

لماکلا لاثملا  مهـسفنا  نوری  مهنال  اهیلا )  ) هنتفلا نع  يا  اهنع ) رخات  نم  نوقوسی  و   ) مهتالالـض یف  ساـنلا  مهلاـخدال  هنتفلا ، یف  يا 
هنتف کئلوا  یلع   ) نلسرا يا  نثعبال ) تفلح ،  ) یسفنب يا  یف ) هناحبس  هللا  لوقی   ) مهب قحتلی  یتح  هوقاس  مهب  قحلی  مل  نمف  نامیالل ،
يا لعف ) دـق  و   ) مهفلا كاردالا و  یف  هینات  هملح و  عم  اهنم ، جرخملا  فیک  ملعی  ال  ناریح )  ) هنتفلا کلت  یف  يا  اهیف ) میلحلا  كرتت 

.هلفغلا یف  طوقسلا  يا  هلفغلا ) هرثع   ) انع وفعی  نا  هناحبس  هنم  بلطن  يا  هللا ) لیقتسن  نحن  و   ) اعطق هناحبس  هلعفی 

يوسوم

: ذـش .هیـصعملا  هئیطخلا : .تیبت  عمتجت و  يوات : .هبیـصملا  ءـالتبالا و  هنتفلا : .رادـلا  رثا  نم  ضرـالاب  اقـص  ـال  ناـک  اـم  مسرلا : هغللا :
یه یندـللا و  ملعلا  نم  هدـنع  امب  مامالا  اهیلع  علطا  یتلا  بیغلا  رابخا  نم  ربخ  اذـه  حرـشلا : .مدـقلا  هلز  هطقـسلا و  هرـشعلا : .فرحنا 

هملظ و هحبقل و  نامز  سانلا  یلع  یتای  اهماما  امئاق  فصت  اهناک  قبطنت و  فیک  رـصبا  رظن  نمف  شاعملا  اـنعقاو  نع  قدـصب  هیکاـح 
نآرقلا و عبطب  ءارمـالا  كولملا و  یهاـبتی  هتعاـبط  ـالا  اـننامز  یف  هتباـتک و  همـسر و  ـالا  نآرقلا  نم  ساـنلا  یف  مهیف ، یقبی  ـال  هئوس 

مالـسالاف همـسا ، الا  مالـسالا  نم  قبی  مل  هللا و  دالب  لک  یف  مهنودراطی  هب و  لمعی  نم  نوبراحی  لب  هقیبطت  هب و  لمعلا  نع  نودـعتبی 
مـساب مهناک  تاودـنلا و  نومیقی  تارمتوملا و  نودـقعی  اناودـع  املظ و  مالـسالا  مساـب  هعئارـش و  تلطعت  هماـکحا و  تسردـنا  دـق 
كولم عمتجی  لوصفلا  هذه  بتکا  انا  اهنم و  لوالا  رهـشلا  یف  هنس 1987 و  یه  هنسلا و  هذه  یف  مالسالا و  هبراحم  نودیری  مالـسالا 
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مـساب دقعی  رمتوملا  اذـه  ناک  مالـسالا و  ناریا  هتعطاق  هلود و  رمتوملا 44  یف  لثمت  دـق  تیوکلا و  یف  هیمالـسالا  لودـلا  ءاسور  و 
یف ملکت  نانبل و  هیروهمج  سیئر  یبئاتکلا  یحیسملا  لیمجلا  نیما  هرـضح  دق  نیملـسملا و  مالـسالا و  هبراحم  هب  دصقی  مالـسالا و 
حبذ يذـلا  لیمجلا  نیما  ناف  اهبئارغ ، ایندـلا و  بئاـجع  نم  اذـه  هیمالـسالا و  همقلا  رمتوم  یف  نیملـسملا  مالـسالا و  مساـب  رمتوملا 

مساب ملکتی  هیمالسالا و  همقلا  یف  عمتجی  نیملسملا  مالـسالا و  لاتق  یف  هنیاهـصلا  عم  یقتلی  يذلا  مالـسالا  یلع  یـضق  نیملـسملا و 
وا هنع  نوعفادی  مالسالا و  نوحصنی  هقیقح  ءاسورلا  ءالوه  له  ربخلا و  اذه  لثم  مهخیرات  یف  نوملسملا  عمس  انعمس و  لهف  مالـسالا 

سوبلا و نم  نیملـسملا  هلاح  هیلا  تلـصو  امل  نوعجار  هیلا  انا  انا هللا و  لاح  لک  یلع  هتاعیرـشت و  همیلاعت و  لک  یلع  هیلع و  نوضقی 
نم هیلاخ  اهنکل  لیمجلا و  توحنملا  رجحلا  نم  هینبم  مهدجاسمف  يدهلا  نم  بارخ  ءانبلا  نم  هرماع  ذئموی  مهدـجاسم  و  هساعتلا … 

اهناکس و هللا  رما  ام  فالخب  نولمعی  مهروج و  مهملظ و  نوحدمی  مهیلع و  نونثی  مهف  هملاظلا  هطلـسلا  مهتنیع  دق  اهتمئا  نال  يدهلا 
ههاجولل و نوقوشتی  نیذلا  نم  مهریغ  کلذک  دجاسملا و  نودیشی  مه  مرحلا و  همدخ  مهدیب  نویدوعسلاف  ضرالا  لها  رـش  اهرامع 

ءایلوالاب هللا و  لوسرب  ءاردزالا  میسجتلا هللا و  لمحی  يذلا  قسافلا  دسافلا  یباهولا  الا  اهلخدی  مهتقسف و ال  اهرامع و  رـش  مه  هماعزلا 
لکف هئیطخلا  يوات  مهیلا  مهمالسا و  نع  مهنولـضی  مهنید و  نع  سانلا  نونتفی  نیدلا  سابلاب  مهنال  هنتفلا  جرخت  مهنم  نیحلاصلا … 

اهنع رخات  نم  نوقوسی  اهنم و  اهنع  ذش  نم  نودری  فارحنالا  لالضلا و  یلا  هاعدلا  مهنال  مهنم  نوکی  مالسالا  نع  فارحنا  هئیطخ و 
كرتت هنتف  کئلوا  یلع  نثعبال  تفلح  یبف  هناحبـس : هللا  لوقی  ناکم  لک  نم  هتفلا  نوعمجی  مهناک  مهلالـض  مهفارحنا و  هدـشل  اهیلا 

یلا میلحلا  اهیف  يدـتهی  ءایمع ال  هنتف  مهیلع  لسریل  هسفنب  فلحی  هللااف  هلفغلا  هرثع  هللا  لیقتـسن  نحن  لـعف و  دـق  ناریح و  اـهیف  میلحلا 
 … انلامعا تائیس  انایاطخ و  نم  هرفغتسن  هیساقلا و  هنتفلا  هذه  شیعن  نالا  نحن  هیمدق و  عضاوم 

یناقلاط

رد دنام ، دهاوخن  ياج  رب  یمان  زج  مالـسا  زا  دنامن و  ياج  رب  یناشن  زج  نآرق  زا  نآ  رد  هک  دیـسر  دـهاوخ  ارف  مدرم  رب  يراگزور  »
نآ ناگدـننک  ترامع  نانکاس و  ناریو ، ندرک  تیادـه  تهج  زا  تسا و  دابآ  نامتخاس  انب و  ظاحل  زا  ناشیا  دـجاسم  راگزور  نآ 
هب دنام  رانک  هنتف  زا  هک  سک  نآ  درب ، یم  هانپ  نانآ  هب  اطخ  دزیخ و  ناشیا  زا  هنتف  هک  دوب  دنهاوخ  نیمز  يور  مدرم  نیرتدب  دجاسم 
هک مروخ  یم  دنگوس  نتشیوخ  هب  دیامرف  ناحبـس  دنوادخ  دننار ، نآ  يوس  هب  ار  وا  دنام  زاب  نآ  زا  هک  سک  ره  دننادرگرب و  شتآ 
یم دـنوادخ  زا  ام  تسا و  هدرک  نینچ  و  مزاس ، یم  اهر  نادرگرـس  ار  دـنمدرخ  نآ  رد  هک  تشاد  مهاوخ  لیـسگ  يا  هنتف  ناـشیا  رب 

« .درذگرد تلفغ  شزغل  زا  میهاوخ 

یم هک  ینیب  یمن  تسا ، تما  نیا  ناراکایر  قسف و  لها  ناهارمگ و  تافـص  اهنیا  دیوگ : یم  نخـس  نیا  حرـش  رد  دـیدحلا  یبا  نبا 
زا یناسک  ریظن  تسا ، ناشیا  یهارمگ  ببس  هب  نیا  دنتسه و  نیمز  يور  مدرم  نیرتدب  اهدجسم  ناگدننک  ترامع  نانکاس و  دیامرف 

دننک و یم  روصت  مه  مادنا  مسج و  دنوادخ  يارب  هک  یلاعت  يراب  تاذ  يارب  لوزن  دوعص و  تروص و  هب  دقتعم  ههبشم و  همسجم و 
همه دنهد و  یم  تبسن  ناحبس  دنوادخ  هب  ار  یتشز  لهج و  رفک و  رب  قبطنم  ياهراک  نداد  ماجنا  دنتـسه و  بهذم  يردق  هک  نانآ 

.دنرب یم  شیوس  هب  دشاب  هدماینرد  نآ  هب  هک  ار  هک  ره  دننادرگ و  یمرب  نآ  هب  دور  نوریب  نآ  زا  ار  هک  ره  دنا و  هنتف  لها  ناشیا 

رب يا  هنتف  هک  تسا  هدروخ  دنگوس  دوخ  سفن  هب  هک  دنک  یم  تیاکح  دنوادخ  لوق  زا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دیوگ : یم  سپس 
یم رارق  نادرگرس  نانچ  ار  لقاع  دنمدرخ  نآ  رد  تسا و  هدننکورد  ریـشمش  یگدنامرد و  لاصیتسا و  روظنم  هک  دزیگنا  یمرب  نانآ 
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هدومرف دوخ  تفالخ  راگزور  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  ار  نخـس  نیا  تسا  نکمم  .داد  دـهاوخن  صیخـشت  ار  دوخ  ییاهر  هار  هک  دـهد 
طلـست زا  نینمؤـملا  ریما  تـلحر  زا  سپ  دـنوادخ  هـچنآ  نـینچمه  تـسا ، هارمگ  ناناملـسم  رب  ریــشمش  طلــست  راـگزور  هـک  دـشاب 

.دروآ مهارف  ناشیا  ناوریپ  هیما و  ینب  رب  مشاه  ینب  ياهریشمش 

مراکم

 [[ مالسلا هیلع  لاق  و  ]]

َنِم ٌباَرَخ  ، ِءاَِنْبلا َنِم  ٌهَِرماَع  ٍذـِئَمْوَی  ْمُهُدِـجاَسَم  ،َو  ُهُمْـسا اَّلِإ  ِمَالْـسِْإلا  َنِم  ،َو  ُهُمْـسَر اَّلِإ  ِنآْرُْقلا  َنِم  ْمِهِیف  یَْقبَی  َال  ٌناَمَز  ِساَّنلا  یَلَع  ِیتْأَـی 
َرَّخَأَت ْنَم  َنُوقوُسَی  ،َو  اَهِیف اَْهنَع  َّذَش  ْنَم  َنوُّدُرَی  ُهَئیِطَْخلا ؛ يِوْأَت  ْمِْهَیلِإ  ،َو  ُهَْنتِْفلا ُجُرْخَت  ْمُْهنِم  ، ِضْرَْألا ِلْهَأ  ُّرَـش  اَهُراَّمُع  اَُهناَّکُـس َو  ، يَدُْـهلا

.ِهَْلفَْغلا َهَْرثَع  َهّللا  ُلیِقَتْسَن  ُنَْحن  ،َو  َلَعَف ْدَق  َناَْریَح َو  اَهِیف  َمِیلَْحلا  ُكُْرتَت  ًهَْنِتف  َِکئلوُأ  یَلَع  َّنَثَْعبََأل  ُْتفَلَح  ِیبَف  : ُهَناَْحبُس ُهّللا  ُلوُقَی.اَْهَیلِإ  اَْهنَع 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

دجاسم ، دنام دهاوخن  یقاب  شمان  زج  مالـسا  زا  شطوطخ و  زج  يزیچ  نآرق  زا  اه  نآ  نایم  رد  هک  دسر  یم  ارف  مدرم  رب  يراگزور 
شناگدننکدابآ دـجاسم و  نآ  نانکاس  ، تسا ناریو  بارخ و  تیادـه  تهج  زا  یلو  مکحم  دابآ و  انب  تهج  زا  نامز  نآ  رد  اه  نآ 

هنتف زا  نامز  نآ  رد  هک  سک  نآ  ، ددرگ یم  زاب  اه  نآ  هب  اهاطخ  دزیخ و  یمرب  اه  نآ  زا  داـسف  هنتف و  ، دـنا نیمز  يور  مدرم  نیرتدـب 
، دنهد یم  شقوس  نآ  يوس  هب  تسا  هدناماو  اج  نآ  زا  هک  یـسک  ره  دننادرگ و  یمزاب  نآ  هب  رابجا ) هب   ) ار وا  دنک  يریگ  هرانک  اه 

ماما سپس   ) دنامب ناریح  نآ  رد  رابدرب  لقاع  هک  متـسرف  یم  نانآ  رب  يا  هنتف  ما  هدروخ  دنگوس  متاذ  هب  : دیامرف یم  ناحبـس  دنوادخ 
دنس .درذگرد ( ام  ياه  تلفغ  اه و  شزغل  زا  هک  میراتساوخ  دنوادخ  زا  ام  هدش و  ماجنا  راک  نیا  نونکا  مه  و  دوزفا ): مالـسلا  هیلع 

: هنامیکح راتفگ 

ریما هک  تسا  ادـخ  لوسر  زا  نخـس  نیا  لصا  هدـمآ ، یبهذ  لادـتعالا  نازیم  رد  هچنآ  قباطم  دـیوگ : یم  رداصم  رد  بیطخ  موحرم 
ریما ار  نآ  رخآ  شخب  یلو  هدوـمن  تـیاور  ار  نآ  زین  ناـمیالا  لوـصا  هلاـسر  هدنـسیون  هدرک و  لـقن  ترـضح  نآ  زا  ار  نآ  ناـنمؤم 
یضر دیس  موحرم  هک  نیا  تسا و  هدروآ  ار  نآ  لامعالا  باوث  رد  زین  قودص  موحرم  .تسا  هدوزفا  نآ  رب  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم 

رد يدـمآ  هک  هنوگنامه  هدوب  ترـضح  نآ  تیاور  ناونع  هب  ییاج  رد  هک  تسین  کش  هدرمـش ، یلع  نانمؤمریما  تاـملک  زا  ار  نآ 
(( ص 270 ج 4 ، هغالبلا ، جهن  رداصم  .تسا (  هدومن  لقن  یلع  نانمؤم  ریما  زا  ار  نآ  زا  ییاه  شخب  زین  مکحلاررغ 

تسا شیپ  رد  ینافوط  ینامز 

نآ لها  دوش و  یم  هدرپس  یـشومارف  هب  نآرق  مالـسا و  هک  دهد  یم  ربخ  ینامز  زا  شیوخ  يانعمرپ  راتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
هک دمآ  دهاوخ  مدرم  رب  يراگزور  :» دیامرف یم  دنک و  یم  رکذ  نامز  نآ  يارب  دسافم  زا  یگژیو  ُهن  ،و  دـندرگ یم  هانگ  قرغ  نامز 
َنِم ْمِهِیف  یَْقبَی  َال  ٌناَـمَز  ِساَّنلا  یَلَع  ِیتْأَـی  ( ؛» دـنام یمن  یقاـب  شماـن  زج  مالـسا  زا  شطوطخ و  زج  يزیچ  نآرق  زا  اـه  نآ  ناـیم  رد 

( . ُهُمْسا اَّلِإ  ِمَالْسِْإلا  َنِم  ،َو  ُهُمْسَر اَّلِإ  ِنآْرُْقلا 
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.دسر یم  رظن  هب  دیعب  هک  دنا  هدرک  ریسفت  تئارق ، ینعم  هب  ار  نآ  یضعب  دنچره  ، تسا طوطخ  ینعم  هب  اج  نیا  رد  مسر 

رد يزیچ  مالـسا  تقیقح  زا  دنا و  هدرک  تعانق  يرهاوظ  هب  اهنت  ، مالـسا زا  هک  نامز  نآ  لها  یفرعم  يارب  یگژیو  ود  نیا  هک  نیا  اب 
: دیامرف یم  هدرک و  نایب  اه  نآ  یفرعم  رد  رگید  هلمج  دنچ  لاح  نیا  اب  دنک  یم  تیافک  هدنامن  یقاب  اه  نآ  نایم 

ٌهَِرماَع ٍذـِئَمْوی  ْمُهُدِـجاَسَم  َو  ( ؛» تسا ناریو  بارخ و  تیادـه  تهج  زا  یلو  مکحم  دابآ و  انب  تهج  زا  نامز  نآ  رد  اه  نآ  دـجاسم  »
( . يَدُْهلا َنِم  ٌباَرَخ  ، ِءاَِنْبلا َنِم 

اج نآ  رد  دیاب  هک  یمالـسا  گنهرف  هب  طوبرم  لئاسم  هب  دننک و  یم  تعانق  دجاسم  مالـسا و  رهاوظ  هب  اهنت  اه  نآ  هک  نیا  هب  هراشا 
.دنرادن یهجوت  دشاب  نآ  نوناک  دجسم  دوش و  هدایپ 

اه نآ  زا  داسف  هنتف و  دنا  نیمز  يور  مدرم  نیرتدب  نآ  ناگدـننکدابآ  دـجاسم و  نآ  نانکاس  :» دـیامرف یم  يرگید  فصو  رد  سپس 
يِوْأَت ْمِهَیلِإ  َو  ُهَْنتِْفلا ، ُجُرْخَت  ْمُْهنِم  ، ِضْرَْألا ِلْهَأ  ُّرَش  اَهُراَّمُع  اَُهناَّکُس َو  ( ؛» ددرگ یمزاب  اه  نآ  يوس  هب  ناهانگ  اهاطخ و  دزیخ و  یمرب 

( . ُهَئیِطَْخلا

رد دنتسه  نآ  يدابآ  نارمع و  دجسم و  لها  هک  تسا  نیا  اه  نآ  رهاظ  ، تسا رایـسب  قرف  اه  نآ  نطاب  رهاظ و  نایم  هک  نیا  هب  هراشا 
نانمؤم ّدـض  رب  هئطوت  يرگ و  هنتف  يارب  دابآ  دـجاسم  نامه  زا  یتح  ، دزیخ یمنرب  اه  نآ  زا  يزیچ  هانگ ، يرگ و  هنتف  زج  هک  یلاـح 

.دنیوج یم  هرهب  دوخ  تافارحنا  ،و  نیتسار

زین نارگید  نتخاس  هارمگ  هب  رارـصا  هکلب  دنتـسین  عناق  دوخ  یهارمگ  هب  اه  نآ  :») دـیامرف یم  اه  نآ  تافـص  نایب  نیرخآ  رد  سپس 
نآ يوس  هب  هدـناماو  اـج  نآ  زا  هک  سکره  دـننادرگ و  یمزاـب  نآ  هب  ار  وا  دـنک  يریگ  هراـنک  ناـنآ  هنتف  زا  یـسک  هاـگره  دـنراد )

( . اَْهَیلِإ اَْهنَع  َرَّخَأَت  ْنَم  َنُوقوُسَی  ،َو  اَهِیف اَْهنَع  َّذَش  ْنَم  َنوُّدُرَی  ( ؛» دنهد یم  شقوس 

يریگ هرانک  اه  نآ  زا  یناسک  رگا  دشابن و  ناشفالخ  ياهراک  تشز و  لامعا  هار  رـس  رب  یعنام  چیه  هک  دـنراد  رارـصا  اه  نآ  يرآ 
.دننادرگ یمزاب  دوخ  عمج  هب  ار  اه  نآ  رابجا  هب  دننک 

مروخ یم  دنگوس  متاذ  هب  : دیامرف یم  ناحبس  دنوادخ  :» دیامرف یم  ، هدرک هراشا  اه  نآ  كاندرد  باذع  هب  نایاپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
ُكُْرتَت ًهَْنِتف  َِکئلوُأ  یَلَع  َّنَثَْعبََأل  ُْتفَلَح  ِیبَف  : ُهَناَْحبُـس ُهّللا  ُلوُقَی  ( ؛» دنامب ناریح  نآ  رد  رابدرب  لقاع  هک  مزیگنا  یم  رب  نانآ  رب  يا  هنتف 

( . َناَْریَح اَهِیف  َمِیلَْحلا 

رگ هطلـس  نانمـشد  ياهریـشمش  ای  ریگارف و  ياه  يرامیب  ای  ینیمز  رگناریو  ياه  هلزلز  ای  ینامـسآ  يالب  کی  تسا  نکمم  هنتف  نیا 
.دنباین نآ  زا  یتفر  نورب  هار  رابدرب  نالقاع  یتح  دننامب و  ناریح  نآ  ربارب  رد  یگمه  هک  دشاب 

؛» درذگرد اه  تلفغ  اه و  شزغل  زا  هک  میهاوخ  یم  دنوادخ  زا  ام  هدش و  ماجنا  راک  نیا  نونکا  مه  :» دـیامرف یم  هلمج  نیرخآ  رد  و 
( . ِهَْلفَْغلا َهَْرثَع  َهّللا  ُلیِقَتْسَن  ُنَْحن  ،َو  َلَعَف ْدَق  (َو 
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ملاع باتفآ  ، دیارگ یم  یـشوماخ  هب  یهلا  تیاده  رون  هک  دـنک  یم  میـسرت  ار  ینامز  دوخ  يانعمرپ  راتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
هنحص ، دندرگ یم  نیشن  هناخ  اهراشف  رثارب  دنتـسه  هک  اه  نآ  دنوش و  یم  مک  نیتسار  ناناملـسم  دهن و  یم  لوفا  هب  ور  مالـسا  بات 

یم هتـسارآ  عبط  نیرتابیز  طخ و  نیرتهب  اب  ار  نآ  دـنناوخ و  یم  بوخ  يادـص  اب  ار  نآرق  هک  دـتفا  یم  یناراکایر  تسد  هب  عامتجا 
تامیلعت زا  يربخ  هن  ، نطاب رد  هک  تسا  یلاح  رد  همه  اه  نیا  ، تسا هوکـشرپ  داـبآ و  دـجاسم  اـه  نآ  يراـکایر  رگید  هنومن  ، دـننک
يراکاطخ يرگ و  هنتف  زج  يراک  دنا  نیمز  يور  مدرم  نیرتدب  هک  نادـیم  نیا  راکایر  نارگیزاب.مالـسا  قالخا  زا  هن  تسا و  مالـسا 

راک عنام  دنـشاب  نیتسار  ناملـسم  اه  نآ  رگا  هکارچ  دنروآرد  دوخ  گنر  هب  مه  ار  نارگید  دـنراد  رارـصا  هک  نیا  بجع  دـنرادن و 
.دوش راومه  فاص و  رگ  هنتف  هورگ  نیا  تفرشیپ  يارب  هار  ات  دُرب  نوریب  مالسا  زا  زین  ار  اه  نآ  دیاب  سپ  دنوش  یم  نانآ 

یم بئاصم  عاونا  راتفرگ  ار  اه  نآ  زین  ایند  نیمه  رد  هکلب  دـنک  یمن  اـفتکا  تماـیق  هصرع  رد  ناـنآ  تازاـجم  هب  اـهنت  دـنوادخ  هتبلا 
ياـه يراـمیب  ، ینیمز ياـه  هـنتف  ، ینامــسآ ياـهالب  ، دوـش رگ  هوـلج  فـلتخم  لاکــشا  رد  تـسا  نـکمم  اــه  تازاــجم  نـیا  ، دــنک

هب هک  ییاه  هنتف  ، هورگ نیا  تسد  هب  ناـنآ  راتـشک  تشک و  اـه و  نآ  رب  محر  یب  یهورگ  هطلـس  رتدـب  همه  زا  یلاـسطحق و  ، ریگارف
اه هنحص  نیا  رگاشامت  نادرگرـس  ناریح و  راچان  دنوش و  یم  زجاع  نآ  ّلح  زا  مدرم  نیرت  هاگآ  هک  تسا  مکارتم  هدیچیپ و  يردق 

.دوب دنهاوخ 

ياه تموکح  رثارب  هک  تسوا  دوخ  ناـمز  هب  هراـشا  هدرک  ناـیب  ناـمز  نآ  مدرم  يارب  فاـصوا  نیا  زا  مالـسلا  هیلع  ماـما  هچنآ  اـیآ 
ای دندش و  یطیارـش  نینچ  راتفرگ  مدرم  ، یمالـسا تردق  زکارم  رد  تیلهاج  رـصع  ناگدـنامزاب  ذوفن  هیما و  ینب  هطلـس  هماکدوخ و 

.تسام نامز  لثم  ینامز  ًالثم  هدنیآ  ياه  نامز  هب  هراشا 

یپرد یپ  مالـسلا  هیلع  ماما  مالک  رد  هک  يرگید  عراضم  لاعفا  »و  یقبی «ال  نینچمه تسا و  عراضم  لـعف  تروص  هب  هک  « یتأـی » هلمج
راک نیا  دنوادخ  « ) لعف دق  و   » هلمج یلو  دهد  یم  ربخ  هدنیآ  رد  يا  هثداح  زا  مالسلا  هیلع  ماما  هک  دهد  یم  ناشن  تسا  هتفر  راک  هب 

اه نآ  رب  ار  شتازاجم  زین  دـنوادخ  دـندوب و  مالـسلا  هیلع  ماما  نامز  رـصع و  رد  یهورگ  نینچ  هک  دـهد  یم  ناـشن  تسا ) هدرک  ار 
.تخاس دراو 

ار باذع  نیا  هیبش  دنوادخ  هک  دشاب  نیا  هب  هراشا  لعف » دق  و   » هلمج تسا  نکمم  هک  دنا  هتفگ  هغالبلا  جهن  ناحراش  زا  یـضعب  یلو 
عوضوم نیا  ینعی  هدرک  لزان  ، دندوب یقالخا  یعامتجا و  دـسافم  نیمه  راتفرگ  دـندش و  یم  فرحنم  قح  هار  زا  هک  نیـشیپ  ماوقا  رب 

.تسا هدش  رارکت  اهراب  دراد و  هقباس  رشب  خیرات  رد 

هدرک دای  ار  يدنگوس  نینچ  دنوادخ  هک  دشاب  نیا  رب  دـیکأت  « لعف دـق  » هلمج هک  نیا  نآ  دـنا و  هداد  یموس  فیعـض  لامتحا  یـضعب 
.تسا

ًاعطق هدـنیآ  رد  هک  يزیچ  ینعی  ؛ دـشاب عوقولا  ققحتم  عراضم  هب  هراشا  یـضام  لعف  هک  دراد  دوجو  اج  نیا  رد  زین  یمراهچ  لاـمتحا 
.دراد يددعتم  ریاظن  دیجم  نآرق  رد  هک  ددرگ  یم  نایب  عراضم  لعف  تروص  هب  هاگ  دوش  یم  عقاو 

تسا و رهاظ  فالخ  ًاعطق  ، لاح نامز  رد  ًارـصحنم  نآ  لامعتـسا  یلو  دـیآ  یم  ود  ره  ، لابقتـسا لاح و  نامز  يارب  عراضم  لـعف  هتبلا 
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.دراد نشور  نئارق  هب  جایتحا 

(. دمآ دهاوخ  هتکن  تمسق  رد  هنیمز  نیا  رد  يرتشیب  حیضوت  )

اه و شزغل  زا  هک  میراتساوخ  دنوادخ  زا  ام  :» دیامرف یم  دهد و  یم  ناشن  مدرم  هب  ار  هبوت  هار  نخـس  نیا  نایاپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
( . ِهَْلفَْغلا َهَْرثَع  َهّللا  ُلیِقَتْسَن  ُنَْحن  َو  ( ؛» درذگرد ام  ياه  تلفغ 

ادخ هاگـشیپ  زا  دنا  هتـشاد  هک  ییاه  شزغل  اه و  تلفغ  زا  دنروآ و  يور  یهلا  هاگرد  هب  دـنوش و  رادـیب  مدرم  رگا  هک  نیا  هب  هراشا 
.ددرگ فرطرب  اه  هنتف  اهالب و  نآ  هک  تسا  دیما  دنبلطب  شزرمآ 

؟ تسالاب مالک  قادصم  ام  نامز  ایآ 

ربخ تسا  عراضم  هیبش  ای  عراضم  لعف  تروص  هب  نآ  مامت  هدرب و  راک  هب  اـنعمرپ  ياـه  هلمج  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  یتاریبعت 
يور مالـسا  تامیلعت  زا  یگناگیب  اه و  تلفغ  رثارب  ناناملـسم  يارب  هدنیآ  رد  كاندرد  عاضوا  ناماسبان و  طیارـش  نیا  هک  دهد  یم 

نآ لـیلد  هب  ار  يا  هنتف  نینچ  دـنوادخ  ِهَْلفَْغلا ؛ َهَْرثَـع  َهَّللا  ُلیِقَتْـسَن  ُنَْحن  ،َو  َلَـعَف ْدَـق  َو  : » دـیامرف یم  هک  نآ  رخآ  هـلمج  اـما  دـهد  یم 
رد هک  دهد  یم  ناشن  « درذگب ام  ياه  تلفغ  اه و  شزغل  زا  هک  میهاوخ  یم  ادخ  زا  ام  هتخاس و  طلـسم  اه  نآ  رب  تسیاشان  ياهراک 

تفرگ هلصاف  مالسا  زا  جیردت  هب  یمالسا  هعماج  موس  هفیلخ  نامز  زا.تسا  هداد  يور  یکاندرد  هثداح  نینچ  مالسلا  هیلع  ماما  رصع 
ینب هنتف  ، نآ لابند  هب  دـندش و  يدایز  ناهانگ  هدولآ  تخاس و  لوغـشم  دوخ  هب  ار  اه  نآ  مئانغ  زا  لـصاح  تفگنه  تورث  لاـم و  و 

.درب ورف  يدیدش  تریح  رد  ار  مدرم  دمآ و  دوجو  هب  هیما 

هلحرم داتفا و  قافتا  رصع  نآ  رد  نآ  هلحرم  کی  ، تسا هلحرم  دنچ  ياراد  مالـسلا  هیلع  ماما  راتفگ  هک  دراد  دوجو  لامتحا  نیا  یلو 
یم دایز  ، نآرق هک  مینیب  یم  یمالـسا  ياهروشک  زا  يرایـسب  رد  دوخ  مشچ  اب  ار  نآ  هنومن  هک  هنوگ  نآ.دعب  راصعا  رد  شرتدـیدش 

یناوارف دـجاسم  ، دـنا هناـگ  یب  مالــسا  تاـمیلعت  زا  یلو  دـننز  یم  داـیز  مالــسا  داد  ، تـسین يربـخ  نآرق  هـب  لـمع  زا  یلو  دـنناوخ 
صوصخ هب  دریگ  یمارف  ار  اج  همه  دشوج و  یم  اه  نآ  زا  اه  هنتف  ، تسین اه  نآ  رد  تیاده  رون  یلو  هوکـشرپ  دابآ و  رایـسب  ، دـنراد

زا یـضعب  دوهی و  هنتف  هدـش  طلـسم  اه  نآ  رب  هک  يا  هنتف  تسا و  قداص  ًالماک  ، بصعتم يریفکت و  ياه  یفلـس  هراـبرد  راـتفگ  نیا 
ناریح و ار  نیملـسم  هدرک  دـیدهت  ار  یمالـسا  ياـهروشک  هراوـمه  دـنا و  هتفرگ  ار  نیملـسم  لوا  هلبق  هک  تسا  گرزب  ياـهروشک 

.دننک یم  نادرگرس 

.تشاد رود  رظنزا  دیابن  دشاب  ملسم  عوقولا و  ققحتم  عراضم  هب  هراشا  « لعف دق  » یضام لعف  هک  زین  ار  لامتحا  نیا  هتبلا 

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said: “Time will come when nothing will remain of the Qur'ān
except its writing and nothing of Islam except its name. The mosques in such days will
be busy with regard to construction but desolate with regard to guidance. Those
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staying in them and those visiting them will be the worst of all people on earth. From
them, mischief will spring up and in their direction all wrong will turn. If anyone
isolates himself from it (mischief), they will fling him back into it. And if anyone steps
back from it, they will push him towards it. Says Allāh, the Glorified One, (in one qudsi
hadīth): I swear by Myself that I shall send on them an evil wherein the one who
endures will be bewildered, and He will do so. We seek Allāh's pardon against

.” stumbling through neglect
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يًدُـس َكُِرت  َال  َوُهلَیَف َو  ًاثَبَع  ٌؤُرما  َِقلُخ  اَمَف  َهّللا  اوُقّتا  ُساّنلا  اَهّیَأ  ِهَبطُخلا  َماَـمَأ  َلاَـق  اـّلِإ  ُرَبنِملا  ِِهب  َلَدَـتعا  اَـمّلَق  مالـسلا  هیلع  ُّهنَأ    َ ِيُور َو 
ِِهتّمِه یَلعَِأب  اَینّدـلا  َنِم  َرِفَظ  يِذـّلأ  ُروُرغَملا  اَـم  ُهَدـنِع َو  ِرَظّنلا  ُءوُس  اَـهَّحبَق  ِیّتلا  ِهَرِخـآلا  َنِم  ٍفَلَِخب  َُهل  تَنّـسَحَت  ِیّتلا  ُهاَـینُد  اَـم  َوُغلَیَف َو 

ِِهتَمهُس یَندَِأب  ِهَرِخآلا  َنِم  َرِفَظ  يِّذلأ  ِرَخآلاَک 

اه همجرت 

یتشد

نیا نخس  زا  شیپ  هک  تسشن  یم  يربنم  رب  رتمک  مالّسلا  هیلع  ماما  هک  دندرک  لقن  : ) دومرف وا ، رب  ادخ  دورد  و  یعامتجا ) یقالخا ، )
دنا هتشاذگناو  دوخ  لاح  هب  ار  وا  و  دزادرپ ، يزاب  هب  ات  دشن  هدیرفآ  هدوهیب  سک  چیه  دیسرتب ، ادخ  زا  مدرم ! يا  دیوگن ): ار  ترابع 
یم تشز  ار  نآ  هک  دوشن  یترخآ  نیزگیاج  تسابیز ، اـه  هدـید  رد  هک  ییاـیند  و  دـیامن ،  شزرا  یب  ياـهراک  مرگرـس  ار  دوخ  اـت 

 . تسا هدیسر  یبیصن  نیرتمک  هب  ترخآ  رد  هک  تسین  یسک  نوچ  هدیسر ، ماقم  نیرتالاب  هب  ایند  رد  هک  يرورغم  و  دنراگنا ، 

يدیهش

چیه هک  دیـسرتب  ادـخ  زا  مدرم ! دـیوگن ]: هبطخ  زا  شیپ  هک  تسـشن  یم  ربـنم  هب  رتـمک  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  تسا  هدـش  تیاور  [و 
ار دوخ  هک  ییایند  و  دزاس ،  تدیاف  یب  مرگرـس  ار  دوخ  ات  دنا  هداهنن  او  ار  وا  و  دزادرپ ، يزاب  هب  ات  هدیدرگن  هدـیرفآ  هدوهیب  یناسنا 

هدیدرگ لیان  دوصقم  نیرتالاب  هب  ایند  زا  هک  يا  هتفیرف  و  هتشاگنا ،  تشز  ار  نآ  هک  دوشن  یترخآ  نیزگیاج  هتـشاد  ابیز  وا  هدید  رد 
.هدیسر بیصن  نیرتمک  هب  ترخآ  زا  هک  تسین  یسک  نوچ 

یلیبدرا
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ندومن بانتجا  زا  رتراوتسا  یئانب  چیه  تسین  يوقت و  زا  رتزیزع  يدنمجرا  تّزع و  هن  مالسا و  زا  رتدنلب  یفرـش  چیه  تسین  دومرف  و 
رم دـشاب  رت  هدـنرب  هک  یلاـم  تسین  تعاـنق و  زا  رتزاـینیب  یجنگ  تـسین  هبوـت و  زا  رت  هدـنناهر  هدـننک  تعافـش  تـسین  مراـحم و  زا 

ياج تحارب و  دش  هتـسویپ  سپ  تشیعم  فافک  ردق  رب  ندینارذگ  زورب  درک  راصتقا  هک  ره  توقب و  ندـش  یـضار  زا  ار  یـشیورد 
دـسح ّربکت و  صرح و  ـالب و  تعب و  شکراـب  بکرم  اـنع و  تسا و  جـنر  دـیلک  ایندـب  ندرک  تبغر  تحارتـسا و  یمرن  رد  تفرگ 

ار تشز  ياهبیع  تسا  هدننک  عمج  ّرش  ناهانگ و  رد  ندمآ  رد  تعرسب  دنناگدنناوخ 

یتیآ

: دهدن يزردنا  نینچ  ار  مدرم  نخس ، يادا  زا  شیپ  دنیشن و  ربنم  رب  ماما  هک  داتفا  یم  قافتا  رتمک  دنیوگ 

هب ات  دنا  هتـشاذگناو  دوخ  هب  ار  وا  ددرگ و  هچیزاب  وهل و  مرگرـس  ات  هدـشن  هدـیرفآ  ثبع  هب  سکچیه  .دیـسرتب  يادـخ  زا  مدرم ، يا 
.دزادرپ هدوهیب  وغل و  ياهراک 

.دهد رارق  هتشاگنا ، شتشز  هک  ترخآ ، نیشناج  ار  نآ  هک  دیآ  هتسارآ  يا  هنوگ  هب  شرظن  رد  ایند  هک  دابم 

.دسرن هتفای ، یمهس  كدنا  ترخآ  زا  هک  یسک  هیاپ  هب  زگره  هدیسر ، يزوریپ  نیرتالاب  هب  ایند  رد  هک  يا  هدروخ  بیرف  نآ 

نایراصنا

 : دومرف یم  ینارنخس  زا  شیپ  هکنیا  رگم  تفرگ  یم  رارق  ربنم  رب  رتمک  ماما  هک  هدش  هتفگ 

هک شیایند   ، دهد ماجنا  هدوهیب  راک  ات  هدشن  اهر  و  دنک ، يزاب  هک  هدشن  هدیرفآ  ثبع  هدوهیب و  یـسک  ، دـینک اورپ  ار  ادـخ  ، مدرم يا 
دوخ تمه  هجرد  العا  هب  هک  يرورغم  و   ، هدومن تشز  وا  دزن  ندید  هب  ار  نآ  هک  دوشن  یترخآ  ضوع  هتـسارآ  وا  هدـید  رد  ار  دوخ 

 . هدومن ادیپ  يزوریپ  یمهس  نیرتمک  هب  ترخآ  زا  هک  تسین  یسک  دننام  هتفای  تسد  ایند  هب 

اه حرش 

يدنوار

.بیصنلا همهسلا : .المهم و  يا  يدس  .ابعل و  يا  اثبع  و 

يردیک

، بیصنلا همهسلا :

مثیم نبا 

: دومرف یم  ندـناوخ  هبطخ  زا  شیپ  هک  نیا  رگم  دنیـشنب ، ربنم  يور  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هک  داتفا  یم  قافتا  رتمک  هک  دـنا  هدرک  لقن 
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، دوش هچیزاب  مرگرس  ات  دنا  هدیرفاین  هدوهیب  ار  سک  چیه  هک  دیسرتب  ادخ  زا  مدرم  يا  ، ) بیصن هرهب ، همهس : هدوهیب ، لمهم ، يدس :
شرگن رد  هک  دوش  ترخآ  نیزگیاج  هک  تسین  نینچ  هتـسارآ  وا  يارب  ار  دوخ  هک  ییایند  و  دـنک ، اوران  راک  ات  هدـشن  اهر  رـسدوخ 

دـسرب يزوریپ  هب  ایند  زا  هتـسناوتن  دوخ  شـشوک  دح  نیرتالاب  رد  ایند  هدروخ ي  بیرف  رورغم و  چیه  تسا و  هداد  هولج  دـب  نادـب ،
يارب اـیند  زا  نتفرگ  هشوت  يراـگزیهرپ و  نوچ  تسا .) هدیـسر  شیوخ  بیـصن  هرهب و  نیرتمک  هب  ترخآ  زا  هک  يرگید  نآ  دـننام 
فدـه نیا  هب  هدروآ و  یم  ار  نآ  شیاه  هبطخ  مامت  زاغآ  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماما ریزگان  تسا  ناسنا  تفلخ  زا  فدـه  هللا  یلا  رفس 

ایند ییاهن ، فده  ياج  هب  هک  دنچ  ره  تسین ، ایند  تسا و  ترخآ  ناسنا  ییاهن  فدـه  هک  نیا  مه  تسا و  هداد  یم  هجوت  شنیرفآ 
چیه هک  نآ  رب  هوـالع  ددرگ ، نآ  تخانـش  عناـم  دـهد و  هولج  دـب  يو  رظن  رد  ار  ترخآ  هک  دـنچ  ره  و  دزاـس ، رگ  هوـلج  ار  دوـخ 

ترخآ زا  هرهب  نیرتمک  هب  هک  یـسک  نآ  نایم  هدیـسر و  ایند  هب  دوخ  شالت  دـح  نیرتـالاب  رد  هک  یـسک  نآ  ناـیم  تسین  یتبـسانم 
هیلع  ) ماما دشاب ! هدیسر  يورخا  ماقم  نیرتالاب  هب  هک  یـسک  نآ  هب  دسر  هچ  ات  يورخا ، هرهب ي  تفارـش  تهج  هب  تسا ، هتفای  تسد 
رگید بلاطم  .تسا و  هتـشاد  رذحرب  ندش  رورغم  ندروخ و  بیرف  زا  هتفای ، تسد  ایند  هب  تسا  یعدم  هک  ار  ییایند  بلاط  مالـسلا )

.تسا حضاو 

دیدحلا یبا 

َكُِرت َوُْهلَیَف َو َال  ًاثَبَع  ٌؤُْرما  َِقلُخ  اَمَف  َهَّللا  اوُقَّتا  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  ِِهتَبْطُخ  َماَمَأ  َلاَق  ـَّالِإ  ُرَْبنِْملا  ِِهب  َلَدَـتْعا  اَـمَّلَق  ُهَّنَأ ع  َيِوُر  مالـسلا َو  هیلع  َلاَـق  َو 
ِِهتَّمِه یَلْعَِأب  اَْینُّدلا  َنِم  َرِفَظ  يِذَّلا  ُروُْرغَْملا  اَم  ُهَْدنِع َو  ِرَظَّنلا  ُءوُس  اَهَحَّبَق  ِیتَّلا  ِهَرِخْآلا  َنِم  ٍفَلَِخب  َُهل  ْتَنَّسَحَت  ِیتَّلا  ُهاَْینُد  اَم  َوُْغلَیَف َو  يًدُـس 

 . ِِهتَمْهُس یَنْدَِأب  ِهَرِخْآلا  َنِم  َرِفَظ  يِذَّلا  ِرَخْآلاَک 

. ( نونمؤملا 115 هروس   ) َنوُعَجُْرت اْنَیلِإ ال  ْمُکَّنَأ  ًاثَبَع َو  ْمُکانْقَلَخ  امَّنَأ  ُْمْتبِسَحَف  یلاعت َأ  لاق 

.اثبع قلخی  مل  يدس و  كرتی  مل  ءرملا  نأ  هیوبنلا  تاملکلا  نم  و 

هبسانم باوثلا ال  لهأ  تاجرد  نودأب  هرخآلا  نم  رفظ  رخآک  سیل  هینمأ  مظعأ  یلعأب و  ایندلا  نم  رفظ  نم  نإ  نینمؤملا ع  ریمأ  لاق  و 
.هرخآلا ایندلا و  میعن  نیب  سایق  و ال 

هسفن لضأ  يذلا  وه  ناسنإلا  نأ  وه  هللا و  مهمحر  لدعلا  لهأ  انباحـصأ  بهذمب  حیرـصت  هدنع  رظنملا  ءوس  اهحبق  یتلا  هلوق ع  یف  و 
هدنع رظنلا  ءوس  اهحبق  لاق  امل  هلضأ  يذلا  وه  یلاعت  هللا  ناک  ول  هرظن و  ءوسل 

یناشاک

وا هب  يدش  تسار  هک  دوب  مک  ربنملا ) هب  لدتعا  املق   ) مالسلا هیلع  ردفص  ماما  نآ  هک  هدش  عقاو  تیاور  و  مالـسلا ) هیلع  هنا  يور  (و 
رثا تغالب  مالک  نیا  دوخ ، هبطخ  شیپ  رد  يدومرف  هکنآ  رگم  هتبطخ ) ماما  لاق  الا   ) رشب يذاحم  رد  نآ  يالاب  رب  یتفرگ  رارق  ربنم و 

هب يدرم  چیه  دشن  هدیرفآ  هک  دـینادب  سپ  اثبع ) هرما  قلخ  امف   ) یلاعت يادـخ  زا  دیـسرتب  نامدرم  هورگ  يا  هللا ) وقتا  سانلا  اهیا  : ) ار
ات وغلیف )  ) لطاع لمهم و  دشن  هتـشاذگورف  و  يدس ) كرت  و ال   ) دیامن كولـس  بعل  وهل و  قیرط  رد  دیوج و  يزاب  ات  وهلیف )  ) يزاب
وا يارب  زا  ار  دوخ  ایند  نآ  دومن  وکین  هک  هل ) تنـسحت  یتلا   ) درم يایند  تسین  و  هاـیند ) اـم  و   ) دـیوپ هدـیاف  یب  هار  دـیوگ و  هدوهیب 
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و رورغملا ) اـم  و   ) وا دزن  رظن  يدـب  هدـنع ) رظنلا  ءوس   ) ار وا  دومن  تشز  هک  اـهحبق ) یتـلا   ) یترخآ زا  ضوـع  هرخـالا ) نم  فـلخب  )
( هرخالا نم  رفظ  يذلا  رخالاک   ) یتمه نیرتدنلب  هتمه ) یلعاب   ) ایند زا  تفای  يزوریف  هک  ایندـلا ) نم  رفظ  يذـلا   ) هدـش هتفیرف  تسین 

دوجو اب  ایند - عاتم  مظعا  هک  اریز  دوخ  بیـصن  تمـسق و  نیرتمک  هب  هتمهـس ) ینداـب   ) ترخآ زا  تفاـی  يزوریف  هک  يرگید  وچمه 
سپ .اقب  هب  تسا  فوصوم  ایند - هب  تبسن  شمظع  دوجو  اب  و  یبقع - معن  رغـصا  انف و  هب  تسا  فورعم  یبقع - هب  تبـسن  شتراقح 
نیا داریا  زا  ضرغ  .یبقع  زا  یندا  یبیصن  دنشاب  هداد  وا  هب  هک  دشابن  یسک  يواسم  ایند ، زا  یلعا  یمـسق  هب  دشاب  هدیـسر  هک  یـسک 

.ایند رب  تسا  ترخآ  لیضفت  لصف 

یلمآ

ینیوزق

یم هکنآ  رگم  تفرگ  یم  رارق  ربـنم  رب  ینعی  .ربـنم  ترـضح  نآ  هب  داتـسیا  یم  تسار  هک  دوـب  تقو  مک  هک  تـسا  هدـش  تـیاور  و 
يزاب و يارب  سک  چیه  تسا  هدشن  هدیرفآ  هک  هناحبس  يادخ  زا  دیسرتب  نامدرم  يا  ار  تاملک  نیا  هبطخ  رد  عورـش  زا  شیپ  دومرف 

هتسارآ ار  دوخ  هک  وا  يایند  تسین  دیوپ و  يراکیب  وغل و  هار  ات  رسدوخ  لمهم و  تسا  هدشن  اهر  و  درپس ، بعل  وهل و  قیرط  ات  ثبع 
مـضب همهـس )  ) .وا دزن  وا  تخانـش  طلغ  رظن و  يدب  ار  نآ  تسا  هدومناو  تشز  هک  ترخآ  زا  ضوع  وا  رظن  رد  هدومن  وکین  تسا و 
شیوخ تمه  رتالاب  هب  ایند  زا  هتفای  رفظ  هک  نآ  هب  هدش  هفیرف  ایند و  هب  رورغم  صخش  تسین  ینعی و  .دنیوگ  ار  مهس  بیصن و  نیس 

رتالاب رتگرزب و  يرآ  .شیوخ  تمسق  بیـصن و  رتمک  هب  ترخآ  زا  تسا  هتفای  رفظ  هک  رگید  صخـش  وچمه  شیوخ  دارم  رتمامت  و 
ربارب زگره  دبایب  حلاص  كدنا و  لمع  هب  یسک  ترخآ  زا  هک  یبیـصن  رتورف  رتمک و  هب  تبـسن  دیـشمج  نودیرف و  الثم  ایند  بیـصن 
تافآ ضرعم  رد  ناـیاپ و  یب  مومه  هب  نورقم  دوبن  شیپ  دـنچ  يزور  نآ  و  مئاد ، یقاـب و  نیا  دـشاب و  لـئاز  یناـف و  نآ  هک  ددرگن 

ره ترخآ  ایند و  رب  هتفای  رفظ  ود  سپ  یهودنا ، یملا  ضارتعا  یهورکم و  لامتحا  چـیه  یب  دـشاب  رمتـسم  دابالا  دـبا  نیا  و  ناوارف ،
.دندرگن لباقم  يواسم و  دشاب  نیرتمک  هصح  دنچ 

یجیهال

: هتبطخ ماما  لاق  الا  ربنملا ، هب  لدتعا  املق  مالسلا  هیلع  هنا  يور  و 

ءوس اهحبق  یتلا  هرخالا  نم  فلخب  هل  تنـسحت  یتلا  هایند  ام  وغلیف و  يدس  كرت  وهلیف و ال  اثبع  ءرما  قلخ  امف  هللا ! اوقتا  سانلا ، اهیا  »
تـسا هدش  تیاور  ینعی و  .هتمهـس » ینداب  هرخالا  نم  رفظ  يذلا  رخالاک  هتمه  یلعاب  ایندلا  نم  رفظ  يذلا  رورغملا  ام  هدـنع و  رظنلا 

: هک شندناوخ  هبطخ  زا  شیپ  تفگ  هکنآ  رگم  ربنم ، رب  داتسیا  وا  ربنم و  وا  هب  دش  تسار  یتقو  مک  مالسلا  هیلع  وا  هک 

دراین و اج  هب  ار  ادـخ  یگدـنب  دـنک و  يزاب  هکنیا  ات  راکیب  ثبع و  يدرم  تسا  هدـشن  قلخ  هک  اریز  ار ، ادـخ  دـیزیهرپب  نامدرم ، يا 
بوخ وا  رظن  رد  هک  وا  ینانچنآ  ياـیند  تسین  دـشاب و  هدـیاف  یب  وغل و  هکنیا  اـت  وا  هب  یهن  رما و  یب  لـمهم  تسا  هدـشن  هتـشاذگاو 

هک ینانچنآ  هدروخ ي  بیرف  تسین  وا و  دزن  رد  وا  دـب  هاگن  ار  نآ  تسا  هدومن  تشز  هک  ینانچنآ  ترخآ  زا  نیـشناج  تسا  هدومن 
هب ترخآ  زا  تسا  هدـش  رادروخرب  هک  ینانچنآ  رگید  درم  نآ  لثم  دوخ ، شهاوخ  تمه و  ياهتنم  هب  ایند  زا  تسا  هدـش  رادروخرب 

.دوخ بیصن  مهس و  رتمک 
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ییوخ

وه بلقلل و  هفص  وللا  ینعملا : .لعفلا  نم  امهلبق  امل  هل  الوعفم  يدس  اثبع و  بارعالا : .بیصنلا  همهـسلا :) ، ) لمهملا يدسلا :) : ) هغللا
هیلع  ) لوقیف هرخالل ، ایندـلل و ال  دـیفم  ریغ  هنا  راـبتعاب  لـمعلل  هفـص  وغللا  قلخلا و  یف  هناـتف  رهاـظم  یلا  هجوتلاـب  قلاـخلا  نع  هفرص 

اثبع و مکانقلخ  امنا  متبـسحفا  یلاعت : لاق  امک  هتعاط  هللا و  رکذـب  الا  لصحتال  هدوجول  هیلاـع  هیاـغالب  اـثبع  ءرملا  قلخی  مل  مالـسلا :)
ءاشی ام  هسفنل  راتخی  يدس  كرتی  مل  و  هللا ، رکذ  نع  فارصنالا  وهللا و  هل  حصی  اثبع  قلخ  ول  .نونموملا و  نوعجرتال 15 - انیلا  مکنا 

لمعلا هنع و  يدـعتلا  هل  زوجی  الف  هلاوقا  هلامعال و  اروتـسد  فیرـشلا  نآرقلا  هیهلالا و  بتکلا  لزنا  لسرلا و  هیلا  لسرا  لب  لمع ، نم 
و اهیلا ، هرظن  ءوس  اهحبقی  یتلا  هرخالا  نع  اضوع  ریصت  هسفنل ال  ناسنالا  هب  یضری  يذلا  اهناولا  نسحا  یلع  ایندلا  ناف  هل  دیفی  امب ال 

هلوق یف  و  یلزتعملا : حراشلا  لاق  .هرخالا  نم  مهـس  یندا  يواست  دـیری ال  امکدـحا  اهب  رفظی  ـال  نا  و  هتمه - یلعاـب  ایندـلاب  رفظ  نم 
هـسفن لضا  يذـلا  وه  ناسنالا  نا  وه  و  هللا ، مهمحر  لدـعلا  لها  انباحـصا  بهذـمب  حیرـصت  رظنلا ) ءوس  اهحبق  یتلا  ( ) مالـسلا هیلع  )

رب ترـضحنآ  دشیم  رتمک  هک  تسا  هدش  تیاور  همجرتلا : .هدنع  رظنلا  ءوس  اهحبق  لاق : امل  هلـضا  يذـلا  وه  هللا  ناک  ول  هرظن و  ءوسل 
يزابب ات  هدشن  هدیرفآ  هدوهیب  سک  چـیه  هک  دـیزیهرپب  ادـخ  زا  مدرم ، ایا  دومرفیم : هبطخ  زا  شیپ  هکنیا  زج  ددرگ  رقتـسم  دوخ  ربنم 

هک تسین  یـسک  دـننام  یتخبـشوخ  رد  هتفاـی  تسد  ایندـب  شتمه  نیرتـالاو  هزادـناب  هـک  يا  هـتفیرف  نآ  يرگنیم ، دـب  نادـب  دـیارگ 
.هدیسر ترخآ  تداعس  مهس  نیرتمکب 

تفرگ اجنیاز  نخس  هبطخ  زا  شیپ  تفرگیم *** اج  شربنم  رب  یلع  نوچ 

داین تقلخ  رد  هدوهیب  سکچیه  داب *** زیهرپ  ادخ  زا  سانلا  اهیا 

دوش رواب  ان  شیوخ  يادخ  رب  دوش *** ردنا  وهلب  ار  يرمع  هک  ات 

نانع لطاب  رب  وغل و  رب  دشک  ات   *** ناهج رد  دشابن  دوخ  رس  سکچیه 

ضرغ بحاص  يارگید  يارس  زا  ضوع *** يدنیاشوخ  يایند  تسین 

دوخ يالاو  تمه  زارف  ات  دوخ *** يایند  رد  تسا  زوریپ  هکنآ 

بیبحلا راد  زا  تسا  یمهس  نیرتمک   *** بیصن ار  وک  ادخ  درم  وچ  تسین 

يرتشوش

یف اذـکه  هبطخلا  ماـما  لاـق  ـالا  ربـنملا  هب  لدـتعا  اـملق  هـنا  يورو  لوـقا  هـنجلا ) راـنلا و  هماـیقلا و  یف  نوثـالثلا - نماـثلا و  لـصفلا  )
املک هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نا  اضیا  يورو  هیطخلا .) مثیم و  نبا  دـیدحلا و  یبا  نبا   ) یف اـمک  هتبطخ  باوصلا : و  هیرـصملا ،) )

هلام و نم  لضفلا  قفنا  هتینالع و  تنـسح  هتریرـس و  تحلـص  هتیجـس و  ترهط  هقلخ و  باط  نمل  یبوط  هتبطخ  رخآ  یف  لاق  بطخ 
هللا یلـص   ) یبنلا ناک  لاق : دوعـسم  نبا  يا : هللادـبع  نع  هبعـش  یف  هیلحلا )  ) یف .هسفن و  نم  سانلا  فصنا  هلوق و  نم  لضفلا  کسما 
اهیا ای  (. ) نوملـسم متنا  الا و  نتومتال  هتاـقت و  قح  هللا  اوقتا  اونمآ  نیذـلا  اـهیا  اـی  : ) ارقی مث  لاـق - نا  یلا  هبطخ - اـنملعی  هلآ ) هیلع و 
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نیذلا اهیا  هنجلا ) رانلا و  همایقلا و  یف  نوثالثلا - نماثلا و  لصفلا   ) ای ، ) هیالا هدـحاو ) …  سفن  نم  مکقلخ  يذـلا  مکبر  اوقتا  سانلا 
حرـص الا  ربنملا  هب  لدـتعا  املق  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما نا  اضیا  يورو  .هتجاحل  ملکتی  مث  ادـیدس ) ـالوق  اولوق  هللا و  اوقتا  اونمآ 

ینا نوقتت  الا  دوه  مهوخا  مهل  لاق  ذا  نیلـسرملا  داع  تبذـک   ) یلاعت لاق  وهلیف  اـثبع  ورما  قلخ  اـمف  هللا  اوقتا  ساـنلا  اـهیا  .هتیمولظمب 
نوثبعت و هیآ  عیر  لـکب  نونبتا  نیملاـعلا  بر  یلع  ـالا  يرجا  نا  رجا  نم  هیلع  مکلاـسا  اـم  نوـعیطا و  هللا و  اوقتاـف  نیما  لوـسر  مکل 

الا متثبل  نا  لاق  نیداعلا  لئـسف  موی  ضعب  وا  اموی  انثبل  اولاق  نینـس  ددع  ضرالا  یف  متثبل  مک  لاق  (، ) نودلخت مکلعل  عناصم  نوذختت 
شرعلا بر  وه  الا  هلا  قحلا ال  کلملا  هللا  یلاعتف  نوعجرتال  اـنیلا  مکنا  اـثبع و  مکاـنقلخ  اـمنا  متبـسحفا  نوملعت  متنک  مکنا  ول  ـالیلق 
حتفلاب يدس  لوقی  مهـضعب  هلمهم و  يا : يدس  لبا  لاقی : لمهملا  مضلاب  يدـسلا  حاحـصلا :)  ) یف اوغلیف  يدـس  كرتال  و  میرکلا .)
كرتی نا  ناسنالا  بسحیا   ) .هلثم یغل  یغلی  رـسکلاب  یغل  لاق و  نیمیلاب  توغل  لاقی  الطاب  لاق  يا  اوغل  وغلی  اـغل  .اـهتلمها و  اهتیدـسا 
ییحی نا  یلع  رداقب  کلذ  سیلا  یثنالا  رکذلا و  نیجوزلا  هنم  لعجف  يوسف  قلخف  هقلع  ناک  مث  ینمی  ینم  نم  هفطن  کی  ملا  يدـس 

اذا انکل  یح و  لک  هحار  توملا  ناکل  انکرت  انتم  اذا  انا  ول  و  هنجلا ) رانلا و  همایقلا و  یف  نوثالثلا - نماثلا و  لصفلا  : ) لـیق و  یتوملا )
هایحلا هذه  امنا  هدنع … (  رظنلا  ءوس  اهحبق  یتلا  هرخالا  نم  فلخب  هل  تنسحت  یتلا  هایند  ام  یش ء و  لک  نع  هدعب  لئسن  انثعب و  انتم 
هادغلاب مهبر  نوعدی  نیذلا  عم  کسفن  ربصا  و   … (، ) ناویحلا یهل  هرخالا  رادلا  نا  و  رارقلا … ( ،) راد  یه  هرخالا  نا  عاتم و  ایندلا 

هرما ناک  هاوه و  عبتا  انرکذ و  نع  هبلق  انلفغا  نم  عطتال  ایندـلا و  هایحلا  هنیز  دـیرت  مهنع  كاـنیع  دـعتال  ههجو و  نودـیری  یـشعلا  و 
اهل هنیز  ضرالا  یلع  ام  انلعج  انا  (، ) الما ریخ  اباوث و  کبر  دنع  ریخ  تاحلاصلا  تایقابلا  ایندـلا و  هایحلا  هنیز  نونبلا  لاملا و  (، ) اطرف
یف الاوما  هنیز و  هالم  نوعرف و  تیتا  کنا  انبر  یـسوم  لاـق  و  (، ) ارزج ادیعـص  اـهیلع  اـم  نولعاـجل  اـنا  ـالمع و  نسحا  مهیا  مهولبنل 

اوملعا (، ) میلالا باذـعلا  اوری  یتح  اونموی  الف  مهبولق  یلع  ددـشا  مهلاوما و  یلع  سمطا  انبر  کلیبس  نع  اولـضیل  انبر  ایندـلا  هاـیحلا 
هارتف جـیهی  مث  هتابن  رافکلا  بجعا  ثیغ  لثمک  دالوالا  لاومـالا و  یف  رثاـکت  مکنیب و  رخاـفت  هنیزو و  وهل  بعل و  ایندـلا  هاـیحلا  اـمنا 
هرفغم یلا  اوقباس  (، ) رورغلا عاتم  الا  ایندلا  هایحلا  ام  ناوضر و  هللا و  نم  هرفغم  دیدش و  باذع  هرخالا  یف  اماطح و  نوکی  مث  ارفـصم 

هللااب اونمآ  نیذلل  هنجلا ) رانلا و  همایقلا و  یف  نوثالثلا - نماثلا و  لصفلا   ) تدعا ضرالا  ءامـسلا و  ضرعک  اهـضرع  هنج  مکبر و  نم 
تیل ای  ایندلا  هایحلا  نودیری  نیذلا  لاق  هتنیز  یف  هموق  یلع  جرخف  (، ) میظعلا لضفلا  وذ  هللا  ءاشی و  نم  هیتوی  هللا  لضف  کلذ  هلسر  و 

الا اهاقلیال  احلاص و  لمع  نمآ و  نمل  ریخ  هللا  باوث  مکلیو  ملعلا  اوتوا  نیذـلا  لاق  میظع و  ظـح  وذـل  هنا  نوراـق  یتوا  اـم  لـثم  اـنل 
هناکم اونمت  نیذلا  حبصا  نیرصتنملا و  نم  ناک  ام  هللا و  نود  نم  هنورصنی  هئف  نم  هل  ناک  امف  ضرالا  هرادب  هب و  انفـسخف  نورباصلا 

نورفاکلا حـلفیال  هناکی  انب و  فسخل  انیلع  هللا  نم  نا  الول  ردـقی  هدابع و  نم  ءاـشی  نمل  قزرلا  طـسبی  هللا  ناـکی  نولوقی و  سمـالاب 
فون اهتنیزو  ایندلا  هایحلا  دیری  ناک  نم  (، ) نیقتملل هبقاعلا  اداسفال و  ضرالا و  یف  اولع  نودیریال  نیذلل  اهلعجن  هرخالا  رادـلا  کلت 

اوناک ام  لطاب  اهیف و  اوعنـص  اـم  طـبح  راـنلا و  ـالا  هرخـالا  یف  مهل  سیل  نیذـلا  کـئلوا  نوسخبیـال  اـهیف  مه  اـهیف و  مهلاـمعا  مهیلا 
يذلا رخالاک  .حتفلاب  اضیا  همهلا  همهلا و  دیعب  نالف  لاقی  حاحـصلا :)  ) یف هتمه  یلعاب  ایندـلا  نم  رفظ  يذـلا  رورغملا  ام  و  نولمعی .)

هیلع  ) لاق امک  رمالا  نوکیال  فیک  و  بیـصنلا …  همهـسلا  هبارقلا و  مضلاب  همهـسلا  حاحـصلا )  ) یف هتمهـس  ینداـب  هرخـالا  نم  رفظ 
نم تاوهـشلا  بح  سانلل  نیز   ) یلاعت لاق  اـهرخآ و  یلا  اـهلوا  نم  ایندـلا  معن  نم  افعـض  نیعبـس  هنجلا  لـها  یندا  یتوی  و  مالـسلا )

هموسملا و هنجلا ) رانلا و  همایقلا و  یف  نوثالثلا - نماثلا و  لصفلا   ) لیخلا هضفلا و  بهذـلا و  نم  هرطنقملا  ریطانقلا  نینبلا و  ءاـسنلا و 
يرجت تانج  مهبر  دنع  اوقتا  نیذلل  مکلذ  نم  ریخب  مکبن  وا  لق  باملا  نسح  هدـنع  هللا  ایندـلا و  هایحلا  عاتم  کلذ  ثرحلا  ماعنالا و 

انق انبونذ و  انل  رفغاف  انمآ  اننا  انبر  نولوقی  نیذلا  دابعلاب  ریـصب  هللا  هللا و  نم  ناوضر  هرهطم و  جاوزا  اهیف و  نیدلاخ  راهنالا  اهتحت  نم 
لک باوبا  مهیلع  انحتف  هب  اورکذ  ام  اوسن  املف  (، ) راحـسالاب نیرفغتـسملا  نیقفنملا و  نیتناقلا و  نیقداصلا و  نیرباصلا و  رانلا  باذـع 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 4473 

http://www.ghaemiyeh.com


متیتوا ام  و  (، ) نیملاعلا بر  دمحلا هللا  اوملظ و  نیذلا  موقلا  رباد  عطقف  نوسلبم  مه  اذاف  هتغب  مهانذخا  اوتوا  امب  اوحرف  اذا  یتح  یش ء 
عاتم هانعتم  نمک  هیقال  وهف  انـسح  ادـعو  هاندـعو  نمفا  نولقعت  الفا  یقبا  ریخ و  هللا  دـنع  ام  اهتنیزو و  ایندـلا  هایحلا  عاـتمف  یـش ء  نم 
هنجلا لثم  مهئاوها  اوعبتا  هلمع و  ءوس  هل  نیز  نمک  هبر  نم  هنیب  یلع  ناک  نمفا  (، ) نیرـضحملا نم  همایقلا  موی  وه  مث  ایندـلا  هاـیحلا 
یفصم لسع  نم  راهنا  نیبراشلل و  هذل  رمخ  نم  راهنا  همعط و  ریغتی  مل  نبل  نم  راهنا  نسآریغ و  ءام  نم  راهنا  اهیف  نوقتملا  دعو  یتلا 

(. مهئاعما عطقفامیمح  ءام  اوقس  رانلا و  یف  دلاخ  وه  نمک  مهبر  نم  هرفغم  تارمثلا و  لک  نم  اهیف  مهل  و 

هینغم

نا مهملا  نکل  و  دـجو ، قلخ و  اذامل  ناسنالا  فرعی  نا  مهملا  سیل  ..ثعبلا و  وغللا و  نع  هزنم  میکحلا  و  میکح ، میلع  لج  زع و  هللا 
میعن نم  یـش ء  ینداـب  نروق  اذا  یـشب ء  سیل  هناـف  مظع  اـمهم  ایندـلا  میعن  و  هلبقتـسم ، هرـضاحل و  لـمعلا  نم  هیلع  بجی  اـم  فرعی 

ایندـلا نکل  و  هرخالا ، میعن  نم  مرح  اهلماکب و  ایندـلا  کـلم  نمم  دعـسا  ینغا و  وهف  اـهریخ  نم  لـیلقلاب  رفظی  ناـسنا  يا  و  هرخـالا ،
.هترخآ هریصم و  نع  هیمعت  و  هلجاعلاب ، اهیف  رورغملل  ببحتت 

هدبع

بیصنلا و مضلاب  همهسلا  هتمهـس : ینداب  هرخالا  هیف …  هدئاف  ام ال  وه  وغللاب و  یتا  اغل  هتاذلب و  یهلت  اهل  وغلیف : يدس  كرت  و ال  … 
یفخی اریثک ال  یناثلا  الیلق و  لوالا  ناک  نا  ینافلا و  یقابلا و  نیب  قرفلا  ایندلا و  یف  هالعا  نم  لضفا  هرخالا  نم  ظح  یندا 

يرفعج

مالسالا ضیف 

یم يراکزیهرپ ) هرابرد   ) ندناوخ هبطخ  زا  شیپ  هکنآ  رگم  دنیشن  ربنم  رب  هک  دش  یم  رتمک  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  هدش  تیاور 
و دهد ، ماجنا  اجیب  راک  ات  هتشگن  اهر  رـسدوخ  و  دنک ، يزاب  ات  هدشن  هدیرفآ  هدوهیب  سکچیه  هک  دیـسرتب  ادخ  زا  مدرم ، يا  دومرف :

هدومناو تشز  وا  دزن  نتـسیرگن  هب  ار  نآ  هک  یترخآ  ریگاـج  ضوع و  هدومن  وـکین  هتـسارآ و  شیارب  ار  دوـخ  هک  وا  ياـیند  تسین 
هب ترخآ  زا  هک  يرگید  دننام  دشاب  هتفای  يزوریف  ایند  زا  دوخ  شـشوک  تمه و  نیرتالاب  هب  هک  يا  هتفیرف  رورغم و  تسین  و  تسا ،
مک کچوک  راک  هک  یـسک  اب  دروآ  تسد  هب  نیمز  يور  یهاشداپ  صخـش  رگا  اریز   ) هتفاـی تسد  شیوخ  هرهب  بیـصن و  نیرتمک 

هدیـسر نایاپ  هب  رامـشیب  ياههودنا  اهیراتفرگ و  همه  اب  وا  يزوریف  نوچ  دشاب  یمن  ربارب  ناسکی و  دهد  ماجنا  ترخآ  يارب  يا  هرهب 
(. تفای دهاوخن  هار  نآ  هب  یهودنا  مغ و  چیه  هدوب  یگشیمه  يرگید  يزوریف  ددرگ و  تسین  و 

ینامز

ایآ : ) هیآ نیا  زا  تسا  یتشادرب  هک  هتخاس  هجوتم  رگید  يایند  هب  هجوت  تقلخ و  تلع  هب  ار  مدرم  تمسق  نیا  رد  مالسلا ) هیلع   ) ماما
)؟ درک دیهاوخن  تشگزاب  يوسب  میدرک و  قلخ  تهج  نودب  ار  امش  ام  هک  دینک  یم  باسح 

يزاریش دمحم  دیس 
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اوقتا سانلا  اهیا  (: ) هالـصلا دمحلاک و   ) هبطخلا ماما  لاق  الا  ربنملا ) یلع  لدتعا  يا  - ) ربنملا هب  لدـتعا  املق  مالـسلا - هیلع  هنا  يور  و 
الب يا  يدس )  ) ءرما كرت ) و ال   ) بعلی و  وهلیف )  ) دـصقم هیاغ و  الب  يا  اثبع ) ءرما  قلخ  امف   ) هبـضغی ام  اولعفت  الف  هباقع ، اوفاخ  هللا )
حبق يا  اهحبق ) یتلا  هرخالا  نم   ) ضرع و  فلخب )  ) تنیزت يا  هل ) تنسحت  یتلا  هایند  ام  و   ) وغللاب یتای  يا  وغلیف )  ) هباقر یهن و  رما و 

توملا و دیری  اذل ال  و  ناسنالا ، رظن  یف  هرخالا  حبق  اهب ، هرابتعا  مدع  هرخالا و  یلا  ناسنالا  رظن  ءوس  ناف  هدـنع ) رظنلا  ءوس   ) هرخالا
رفظ يذلا  رخالاک   ) اهذئاذل ایندلا و  میعن  نم  دیری  ام  یلا  لصو  ناب  هتمه ) یلعاب  ایندلا  نم  رفظ  يذلا  رورغملا  ام  و   ) هرخالا نم  رفی 

دهتجی نا  ناسنالا  یلع  مزاللاف  ایندلا ، نم  ریثک  رثکا  نم  ریخ  هرخالا  نم  لیلق  لفا  ناف  بیـصنلا ، همهـسلا  هتمهـس ) ینداب  هرخالا  نم 
.هرخالا لیصحتل 

يوسوم

ام ماللا  حـتفب  فلخ : .هیف  هدـئاف  ام ال  وغللا : .لمهم  يدـس : .بعللا  وهللا : .هدـئاف  نودـب  رما  باـکترا  ثبعلا : .ماقتـسا  لدـتعا : هغللا :
یف رارمتساب  مالسلا  هیلع  ادتبی  ناک  حرـشلا : .بیـصنلا  مضلاب  همهـسلا : .زاف  رفظ : .نسحلا  دض  حیبقلا : .هدعب  یتای  یـشلا ء و  فلخی 

: یلاعت لاق  امک  وهلیف  اثبع  ورما  قلخ  امف  هاوس  هلا  يذلا ال  هللا  اوقتا  سانلا  اهیا  اهیف  ام  هرخالاب و  بیغرتلا  اهیف و  ام  ایندـلاب و  دـیهزتلا 
هایحلا یف  وغلیف  هب  طانم  هنم و  بولطم  فیلکت  نودب  المهم  يدس  كرت  و ال  نوعجرت ) انیلا ال  مکنا  اثبع و  مکانقلخ  امنا  متبـسحفا  )

یف ایندلا  تنـسحت  هرخالا و  حبقتـسا  یـسلا ء  هرظن  یف  .هدنع و  رظنلا  ءوس  اهحبق  یتلا  هرخالا  نم  فلخب  هل  تنـسحت  یتلا  هایند  ام  و 
نم رفظ  يذلا  رورغملا  ام  هل و  هیبش  هل و ال  لیدب  هرظن ال  ءوسب  هحبقتسا  يذلا  ذا  حبقتسا  امع  لیدب  نسحتـسا  امیف  سیل  نکل  هنیع و 

مظعا یلعاب و  ایندلا  نم  رفظ  نم  نا  هرخالا و  ایندلا و  نیب  هبـسانم  هتمهـس ال  ینداب  هرخالا  نم  رفظ  يذلا  رخالاک  هتمه  یلعاب  ایندـلا 
رـشلا و ال یف  سارلا  نم  مظعا  ریخلا  یف  بنذـلا  لوقی : امک  باوثلا و  لها  تاجرد  ینداب  هرخالا  نم  رفظ  يذـلا  رخالاک  سیل  هتینما 

 … امهنیب سایق 

یناقلاط

هک دیسرتب  ادخ  زا  مدرم  يا  دیامرفن : نینچ  دوخ  هبطخ  زا  شیپ  هک  تسـشن  یم  ربنم  هب  رتمک  ترـضح  نآ  هک  تسا  هدش  تیاور  «و 
دزاس مرگرـس  هدوهیب  راک  هب  ار  دوخ  هک  تسا  هدشن  هداهناو  یمدآ  دزادرپ و  يزاب  هب  هک  تسا  هدیرفاین  ثبع  ار  سک  چیه  دنوادخ 

هک يا  هتفیـش  و  تسا ، هتـشاگنا  تشز  ار  نآ  دوخ  هک  دوش  یترخآ  نیزگیاج  تسا ، هتـسارآ  وا  هدید  رد  ار  دوخ  هک  ییایند  ادابم  و 
« .دشاب هدیسر  هرهب  نیرتمک  هب  ترخآ  زا  هک  تسین  یسک  نوچ  دسرب ، دوخ  دوصقم  نیرترب  هب  ایند  زا 

مراکم

: هبطخلا مامأ  لاق  الِإ  ، ربنملا هب  لدتعا  املق  ، مالسلا هیلع  هنأ  يور  و 

ُءوُس اَهَحَّبَق  ِیتَّلا  ِهَرِخْآلا  َنِم  ٍفَلَِخب  َُهل  ْتَنَّسَحَت  یتَّلا  ُهاَْینُد  اَم  وُْغلَیَف َو  يًدُـس  َكُِرت  َال  ،َو  وُْهلَیَف ًاثَبَع  ٌؤُْرما  َِقلُخ  اَـمَف  َهّللا  اوُقَّتا  ، ُساَّنلا اَـهُّیَأ 
ِرَخآلاَک ِِهتَّمِه  یَلْعَِأب  اَْینُّدلا  َنِم  َرِفَظ  يِذَّلا  ُروُْرغَْملا  اَم  ،َو  ُهَْدنِع ِرَظَّنلا 

.ِِهتَمْهُس یَنْدَِأب  ِهَرِخآلا  َنِم  َرِفَظ  يِذَّلا 
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: دیامرفن نینچ  هبطخ  زا  شیپ  دنیشنب و  ربنم  رب  مالسلا  هیلع  ماما  هک  داتفا  یم  قافتا  رتمک  هک  هدش  تیاور 

( فلتخم ياه  یمرگرـس  و   ) وهل هب  ًامئاد  هک  هدشن  هدیرفآ  ثبع  هدوهیب و  سک  چـیه  دـینادب ) و   ) دـینک هشیپ  یهلا  ياوقت  مدرم ! يا 
ياج شدنـسپلد  يایند  زگره )  ) دوش لوغـشم  شزرا  یب  وغل و  ياهراک  هب  ات  هدـشن  اـهر  فدـه  یب  لـمهم و  سک  چـیه  دزادرپب و 

ایند رب  شـشوک  نیرترب  اب  هک  يا  هدروخ  بیرف  نآ  تفرگ و  دهاوخن  تسا  هدرک  هولج  شرظن  رد  تشز  ، يرگندـب اب  هک  ار  یترخآ 
هنامیکح راتفگ  دنس  .تسا ( هتفای  تسد  ترخآ  زا  دوخ  مهس  نیرتمک  هب  هک  تسین  یسک  نوچمه  هتفای  رفظ 

یعاضق یـضاق  هتـشون   ) مکحلا ملاـعم  روتـسد  باـتک  رد  ینارون  مـالک  نیا  نیزاـغآ  شخب  دـیوگ : یم  رداـصم  رد  بیطخ  موحرم 
ار نآ  راربالا  عیبر  رد  زین  يرشخمز  .تسا  هدرک  ذخا  يرگید  عبنم  زا  دهد  یم  ناشن  ینـشور  هب  هک  هدمآ  یتارییغت  اب  يافوتم 454 )

.درادـن دوجو  رگید  خـسن  رد  هدـمآ و  دـیدحلا  یبا  نبا  هخـسن  رد  هناـمیکح  مـالک  نیا  هک  دـنک  یم  حیرـصت  سپـس  .تسا  هدروآ 
ص 270) ج 4 ، هغالبلا ، جهن  رداصم  )

ح مکحلاررغ ،  ) .تسا عباـنم  ددـعت  هناـشن  هک  هدـش  رکذ  يریگمـشچ  تواـفت  اـب  یناروـن  مـالک  نیا  نیرخآ  شخب  مـکحلاررغ  رد 
(( 2502

رمتسم مایپ  کی 

یم هدافتـسا  مـالک  نیا  زاـغآ  زا  هک  نیا  بلاـج  دـیامرف و  یم  هراـشا  مـهم  هـتکن  هـس  هـب  یناروـن  مـالک  نـیا  رد  مالـسلا  هـیلع  ماـما 
ِِهب َلَدَـتْعا  اَمَّلَق  مالـسلا  هیلع  ُهَّنَأ  يِوُر  َو  ( ؛ دومرف یم  هراشا  اه  هتکن  نیا  هب  اه  هبطخ  زاغآ  رد  ًاـبلاغ  تفر  یم  ربنم  هب  هک  یعقاوم  ، دوش

( . ِهَبْطُْخلا َماَمَأ  َلاَق  الِإ  ُرَْبنِْملا 

سک چیه.دینک  هشیپ  یهلا  ياوقت  مدرم ! يا  :» دیامرف یم  هدرک ، هراشا  هتسبرس  تروص  هب  ناسنا  شنیرفآ  فده  هب  هتکن  نیتسخن  رد 
وغل ياهراک  هب  هتـسویپ  ات  هتـشگن  اهر  فده  یب  لمهم و  دزادرپب و  اه ) یمرگرـس  عاونا  و   ) وهل هب  هک  هدشن  هدـیرفآ  ثبع  هدوهیب و 

( . وُْغلَیَف يًدُس  َكُِرت  َال  ،َو  وُْهلَیَف ًاثَبَع  ٌؤُْرما  َِقلُخ  اَمَف  َهّللا  اوُقَّتا  ، ُساَّنلا اَهُّیَأ  ( ؛» دوش لوغشم 

.دنیوگ یم  « يدس لبا  » دنک اهر  نابایب  رد  ار  نآ  نابراس ، هک  يرتش  هب.تسا  همانرب  یب  فده و  یب  هدش و  اهر  يانعم  هب  يدس » »

یم لماش  ار  هدننک  مرگرس  ياه  يزاب  عاونا  تسا و  یمرگرـس  يانعم  هب  « وهل » هک تسا  نیا  دمآ  الاب  مالک  رد  هک  « وغل »و« وهل » توافت
.دشابن نآ  رد  يا  یمرگرس  چیه  رگا  یتح  تسا  يراک  هدوهیب  « وغل » اما دوش 

ياـه تمعن  داـیز و  بهاوم  هب  سپـس  مینک و  یم  هاـگن  عیادـب  همه  نیا  تاـماظن و  همه  نیا  اـب  رواـنهپ  ناـهج  نیا  هب  هک  یماـگنه 
دوجوم نیا  تمظعاب و  هاگتـسد  نآ  هدننیرفآ  هک  مینک  یم  ادیپ  نیقی  میرگن  یم  هدـش  هداهن  تعیدو  هب  ام  دوجو  رد  هک  ینوگانوگ 

یتسه ناهج  هبوجعا  نیا  تقلخ  هن  تسا و  هدش  هدیرفآ  هدوهیب  روانهپ  ملاع  نیا  هن  زگره.تسا  هتـشاد  رظن  رد  یمهم  فده  بیجع 
.دشاب یم  فده  یب  تسا  ناسنا  شمان  هک 

لماکت و ریـسم  ندومیپ  هّللا و  یلا  ریـس  زج  تسین  يزیچ  ، نآ تشادرب و  ماگ  نآ  ریـسم  رد  درک و  ادـیپ  ار  فدـه  نآ  دـیاب  نیاربانب 
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.دنداد ربخ  نآ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمغیپ  صوصخ  هب  یهلا  ناربمایپ  همه  هک  نادیواج  تداعس  هب  ندیسر 

یمرب ار  مشچ  فادـها  مامت  تسیچ ؟ يارب  ناسنا  مشچ  نیا  هک  مینک  لاؤس  ارگ  يدام  فوسلیف  کی  زا  هاگره  هک  تسا  نیا  بلاج 
مادـکره يارب  ، اه هژم  اهوربا و  یتح  اپ و  تسد و  نابز و  نینچمه  دـنک و  یم  رکذ  زین  ار  نآ  فادـها  ؟ تسیچ يارب  شوگ  ، دراـمش

ورف نآ  خساپ  رد  تسیچ ؟ يارب  تسا  فده  اب  شئزج  ءزج  هک  هعومجم  نیا  : مینک لاؤس  وا  زا  رگا  اما  دنک  یم  رکذ  یمهم  فادها 
.درادن یباوج  دنام و  یم 

.دنک یم  نایب  دنتسه  نآ  نابیتشپ  ، لقع لیلد  یهلا و  يایبنا  هدش و  هراشا  الاب  رد  هک  ار  باوج  نیرت  فافش  یهلا  فوسلیف  اما 

ار نآ  شزرا  هک  دروآ  تسد  هب  ییاهب  نارگ  ياهرهوگ  یهلا ، ياه  هیامرـس  نیا  اب  دیاب  هک  دـنام  یم  یمیظع  راد  هیامرـس  هب  ناسنا 
ددنبب و ناهج  زا  مشچ  یلاخ  تسد  اب  دـهد و  ردـه  هب  ار  شتقایل  اه و  یگتـسیاش  شیوخ و  دوجو  هیامرـس  هک  نیا  هن  دـشاب  هتـشاد 

.دوش ناراک  نایز  هار  یهار 

يایند زگره ) :») دیامرف یم  ، دـنا هتخورف  ایند  هب  ، يرگندـب ببـس  هب  ار  ترخآ  هک  دـنک  یم  یناسک  هب  هراشا  هتکن  نیمود  رد  هاگ  نآ 
ٍفَلَِخب َُهل  ْتَنَّسَحَت  یتَّلا  ُهاَْینُد  اَم  َو  ( ؛» تفرگ دهاوخن  تسا  هدرک  هولج  شرظن  رد  تشز  ، يرگندـب اب  هک  ار  یترخآ  ياج  وا  دنـسپلد 

( . ُهَْدنِع ِرَظَّنلا  ُءوُس  اَهَحَّبَق  ِیتَّلا  ِهَرِخْآلا  َنِم 

دنیب یم  تشز  ار  اـبیز  اـبیز و  ار  تشز  هک  دزاـس  یم  نوگرگد  ناـنچ  ار  ناـسنا  هاگدـید  یهاـگ  ، تسا یگرزب  يـالب  ، سفن ياوـه 
اه نآ  لامعا  ناطیش  ؛»  ْمَُهلاَمْعَأ ُناَْطیَّشلا  ُمَُهل  َنَّیَز  َو  دیامرف «: یم  نیشیپ  فرحنم  ماوقا  زا  یهورگ  هرابرد  دیجم  نآرق  هک  هنوگنامه 
ایند یگدنز  ؛»  اَْینُّدلا ُهاَیَْحلا  اوُرَفَک  َنیِذَِّلل  َنِّیُز  دـیامرف «: یم  رگید  ياج  رد  و  هیآ 38 ). توبکنع ، «.) تسا هداد  تنیز  ناـشرظن  رد  ار 

هیآ 212) هرقب ، «.) تسا هدش  هداد  تنیز  نارفاک  رظن  رد 

یم نآ  زا  ، تسا دنـسپان  تشز و  شرظن  رد  ترخآ  دـشاب ، ابیز  دـنیاشوخ و  ناسنا  رظن  رد  اـیند  یگدـنز  هک  یماـگنه  ، تسا یعیبط 
ياـه سوـه  يوـه و  ناطیـش و  ياـه  هسوـسو  هک  یناـسک  ماـمت  تشونرـس  تسا  نـیا  دور و  یم  باتـشاب  اـیند  يوـس  هـب  دزیرگ و 

.تسا هتخاس  نوگرگد  ار  اه  نآ  رکف  دید و  ، سفن

: دیامرف یم  ، هدرک ناگدروخ  بیرف  هنوگ  نیا  تشونرس  هب  هراشا  هتکن  نیموس  رد 

دوخ مهـس  نیرتمک  هب  هک  تسین  یـسک  نوچمه  هتفای  رفظ  ایند  رب  شـشوک ) نیرتالاب  و   ) تمه نیرترب  اب  هک  يا  هدروخ  بیرف  نآ  »
( . ِِهتَمْهُس یَنْدَِأب  ِهَرِخآلا  َنِم  َرِفَظ  يِذَّلا  ِرَخآلاَک  ِِهتَّمِه  یَلْعَِأب  اَْینُّدلا  َنِم  َرِفَظ  يِذَّلا  ُروُْرغَْملا  اَم  َو  ( ؛» تسا هتفای  تسد  ترخآ  زا 

یم راک  هب  ایند  رذگدوز  رادیاپان و  عاتم  هب  نتفای  تسد  يارب  ار  دوخ  شالت  تمه و  نیرتالاب  هک  یناسک  تشونرـس  تسا  موش  هچ 
نیا دنچ  ره  ، دنا هدرک  ادیپ  يورخا  تداعس  زا  یمهس  دوخ  تمه  ششوک و  شالت و  اب  هک  یناسک  تشونرس  تسابیز  هچ  دنریگ و 

.دشاب کچوک  مهس 

تمدـخ ریـصب  وبا  هک  میناوخ  یم  تسا  هدروآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  راونالا  راحب  رد  یـسلجم  همـالع  موحرم  هک  یثیدـح  رد 
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هب لاـس  رازه  هلـصاف  زا  تشهب  يوب  : دومرف مالـسلا  هیلع  ماـما.نک  تشهب ) هب   ) قیوشت ارم  موش  تیادـف  : درک ضرع  ، دیـسر ترـضح 
دناوت یم  دنک  توعد  نآ  هب  دـهاوخب  ار  سنا  نج و  همه  رگا  هک  تسا  یلزنم  دـنراد  نایتشهب  هک  یلزنم  نیرتمک  دـسر و  یم  ماشم 
لخاد هک  تسا  یـسک  ماقم  تشهب  لها  ماقم  نیرتمک  دوش و  هتـساک  وا  ياه  تمعن  زا  يزیچ  هک  نآ  یب  دـیامن  ییاریذـپ  اه  نآ  زا 

نامداخ و نارـسمه و  دوش  یم  دراو  اه  نآ  نیرت  نییاپ  رد  هک  یماـگنه  ددرگ و  یم  ناـیامن  وا  ربارب  رد  غاـب  هس  دوش و  یم  تشهب 
هک نیبب  ار  مود  غاب  نک و  دنلب  رـس  : دوش یم  هتفگ  وا  هب.دروآ  یم  اج  هب  ار  ادخ  دمح  رکـش و  دنیب و  یم  یناوارف  ياه  هویم  اهرهن و 
نآ رگا  دیاش  : دیامرف یم.نک  نم  بیـصن  زین  ار  غاب  نیا  ادـنوادخ ! : دراد یم  هضرع.تسین  لوا  غاب  رد  هک  تسا  ییاه  تمعن  نآ  رد 

.یهاوخب ار  نآ  ریغ  زاب  مهدب  وت  هب  ار 

هدـهاشم ناوارف  رایـسب  ياه  تمعن  اـب  ار  يرگید  غاـب  بیترت  نیمه  هب  (و  .مهاوخ یم  ار  نیمه  ، مهاوخ یم  ار  نیمه  : دراد یم  هضرع 
.( ح 11 ص 120 ، ج 8 ، راونالاراحب ، (.) دروآ یم  اج  هب  رایسب  ار  ادخ  ساپس  رکش و  دنک و  یم 

یسیلگنا

It is related that seldom did Imam Ali ibn Abū Tālib ascend the pulpit without uttering
the following statement before starting his sermon: “O people! Fear Allāh, for man has
not been created for naught so that he may waste himself, nor has he been left
without anyone caring for him so that he may commit foolish acts. This world, which
appears to him to be beautiful, cannot be the replacement for the next which appears
in his eyes to be bad, nor is the vain person, who is successful in this world, is sure that

.” he will prosper in the next even to a small extent

یقالخا يالاو  ياه  شزرا  : 371 تمکح

هراشا

توص
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َال َِهبّوتلا َو  َنِم  ُحَـجنَأ  َعیِفَـش  َال  ِعَرَولا َو  َنِم  ُنَسحَأ  َلِقعَم  َال  يَوقّتلا َو  َنِم  ّزَعَأ  ّزِع  َال  ِماَلـسِإلا َو  َنِم  یَلعَأ  َفَرَـش  َال  مالـسلا  هیلع  َلاَق  َو 
َضفَخ َأّوَبَت  َهَحاّرلا َو  َمَظَتنا  ِدَـقَف  ِفاَفَکلا  ِهَغُلب  یَلَع  َرَـصَتقا  ِنَم  ِتوُقلِاب َو  یَـضّرلا  َنِم  ِهَقاَـفِلل  ُبَهذَأ  َلاَـم  اـَل  ِهَعاَـنَقلا َو  َنِم  یَنغَأ  َزنَک 

ِبَصّنلا ُحاَتفِم  ُهَبغّرلا  ِهَعّدلا َو 

540 ص :

ِبُویُعلا ِ ِئ  وَاَسم ُعِماَج  ّرّشلا  ِبُونّذلا َو  ِیف  ِمّحَقّتلا  َیلِإ  ٍعاَوَد  ُدَسَحلا  ُربِکلا َو  ُصرِحلا َو  ِبَعّتلا َو  ُهّیِطَم  َو 
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اه همجرت 

یتشد

: دومرف وا ، رب  ادخ  دورد  و  یعامتجا ) يونعم ، یقالخا ، )

راک يا  هدننک  تعافـش  چیه  و  ییاسراپ ، زا  رتوکین  يرگنـس  چیه  و  اوقت ، زا  رت  یمارگ  یتّزع  چـیه  و  مالـسا ، زا  رترب  یتفارـش  چـیه 
يزور هب  نداد  تیاضر  زا  رت  هدنرب  نیب  زا  ییادز ، رقف  رد  یلام  چـیه  و  تعانق ، زا  رت  هدـننک  زاین  یب  یجنگ  چـیه  و  هبوت ،  زا  رتزاس 

 . تسین

دیلک یتسرپ  ایند  هک  یلاح  رد  ددرگ ،  رطاخ  هدوسآ  و  دبای ، تسد  شیاسآ  هب  درادرب  ایند  زا  یگدنز  تیافک  هزادنا  هب  هک  یـسک  و 
و تسا ،  ناهانگ  رد  ییاورپ  یب  لماع  تداسح ، ینیب و  گرزب  دوخ  يزرو و  صرح  و  تسا ،  يراتفرگ  جنر و  بکرم  و  يراوشد ،

 . تسا اه  بیع  مامت  عماج  يدب ،

يدیهش

ییدرمیاـپ هن  و  يرادنتـشیوخ ، زا  رتوکن  یهاـگهانپ  هن  يراـگزیهرپ و  زا  رتدـنمجرا  یتزع  هن  و  تسین ، مالـسا  زا  رترب  یفرـش  چـیه 
و دیامن ،  هدنسب  هنازور  يزور  هب  یمدآ  هک  دیادزن  نانچ  ار  یـشیورد  لام  چیه  .تعانق و  زا  رت  هیامرپ  یجنگ  هن  تبوت و  زا  رتزوریپ 

دیلک اـیند  یتـسود  و  درک ،  ياـج  یناـسآ  نت  تحار و  رد  دروآ و  مـهارف  ار  دوـخ  شیاـسآ  درک  اـفتکا  هـنازور  يزور  هـب  هـک  نآ 
هدـننک مهارف  یـشیورد  و  ناهانگ ،  رد  تسا  نداتفا  اورپ  یب  بجوم  کشر  ینیبدوخ و  زآ و  و  يراتفرگ ،  یگراب  تسا و  يراوشد 

-. ناسنا رد  تساهیتشز - همه 

یلیبدرا

هک ینادان  دـشاب و  دوخ  ملع  هدـنراد  راکب  هک  یملاع  تسا  زیچ  راهچب  ایند  يانب  رباج  يا  ار  يراصنا  هَّللا  دـبع  نب  رباج  رم  دومرف  و 
دوخ يایندب  ار  دوخ  ترخآ  دـشورفن  هک  یـشیورد  دوخ و  ناسحاب  دـنکن  یلیخب  هک  هدنـشخب  دریگ و  میلعت  هکنآ  زا  هتـشادن  گنن 
دوخ ناسحاب  رگناوت  دنک  یلیخب  هاگ  ره  دریگ و  میلعت  هکنآ  زا  نادان  دـشاب  هتـشاد  گنن  ار  دوخ  ملع  ملاع  دـنک  عیاض  هاگ  ره  سپ 

وا يوسب  نامدرم  ياهتجاح  دشاب  رایـسب  وا  رب  ادخ  ياهتمعن  دشاب  رایـسب  هک  ره  رباج  يا  دوخ  يایندب  ار  دوخ  ترخآ  ریقف  دـشورفب 
دیامنن مایق  هک  ره  اقب و  ماود و  يارب  ار  اهنآ  درآ  شیپ  هَّللا  قوقح  زا  تسبجاو  هچ  نآ  هب  اهنآ  رد  ادخ  يارب  دـیامن  مایق  هک  ره  سپ 

نب نمحرلا  دـبع  زا  دوخ  خـیرات  رد  يربط  ریرج  نبا  هدرک  تیاور  انف و  لاوز و  يارب  ار  اهنآ  درآ  شیپ  تسبجاو  هچ  نآ  هب  اهنآ  رد 
نآـب درکیم  صیرحت  هچنآ  رد  تفگ  وا  هک  ثعـشا  نبا  اـب  جاّـجح  اـب  ندرک  هلتاـقم  رب  دـمآ  نوریب  هک  سک  نآ  زا  دوـب  هیقف و  یلیل 
باوث ار  وا  اهدـب و  ناحلاص و  نایم  رد  ار  شا  هبترم  ادـخ  ار  وا  دـنادرگ  دـنلب  یلع  زا  مدینـش  نم  هک  یتسردـب  داهج  رب  ار  ناـمدرم 

نآب دننک  لمع  هک  ار  یمتـس  دید  هک  ره  هک  یتسردب  نانمؤم  يا  ماش  لهاب  میدیـسرب  هک  يزور  رد  تفگ  یم  ناقیّدص  نادـیهش و 
وا درک  راکنا  هک  ره  زا  دنام  تمالسب  هک  قیقحتب  سپ  دوخ  لدب  ار  وا  دنک  راکنا  سپ  وا  يوسب  دنناوخ  هک  تسبایان  لعف  نالهاج و 

ار راـکنا  دـش  رکنم  هک  ره  بلقب و  تسا  رکنم  هک  شهارمه  زا  تسا  رت  لـضاف  دزم  نیا  تفاـی و  دزم  هک  نیقیب  سپ  دوخ  ناـبزب  ار 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 4479 

http://www.ghaemiyeh.com


هدیسر هک  تسنیا  نآ  سپ  رتریز  تسا  رفک  هملک  هک  ناراکمتـس  هملک  رتدنلب و  تسا  دیحوت  هملک  هک  ادخ  هملک  دشاب  ات  ریـشمشب 
نیقی وا  لد  رد  تخاس  ینارون  تیاده و  هار  رب  داتسیا  تسار و  هارب  تسا 

یتیآ

زا رتهب  یهاـگهانپ ، چـیه  تسین و  يراـگزیهرپ  زا  رتارف  یتزع ، چـیه  تسین و  مالـسا  زا  رترب  یفرـش ، چـیه  مالـسلا :) هیلع   ) دومرف و 
تسین هبوت  زا  رتدنمزوریپ  یعیفش ، چیه  تسین و  ییاسراپ 

.دیادزن ار  یتسد  یهت  هنازور ، يزور  هب  يدونشخ  زا  رتوکین  یتورث ، چیه  تسین و  تعانق  زا  رترگناوت  یجنگ ، چیه  و 

.هتفرگ ياج  تحار  نما و  هیاس  رد  تسا و  هتسویپ  یگدوسآ ، هب  دنک ، هدنسب  دنا ، هداد  ار  وا  هک  یفافک  هب  سک  ره 

.تساهیگتسخ بکرم  اهجنر و  دیلک  یناسفن  ياهشهاوخ 

.تساهیتشز همه  عماج  يراکدب ، .دنناوخ و  یم  ارف  ناهانگ  هطرو  رد  نداتفا  ورف  هب  ار  یمدآ  دسح ، ربکت و  صرح و 

نایراصنا

زا رت  هدنناهر  یعیفش  ، مارح زا  بانتجا  زا  رت  هدنراد  هاگن  یهاگهانپ  ، اوقت زا  رتزیزع  یتّزع  ، مالسا زا  رترب  یفرش  : دومرف ترضح  نآ  و 
رادـقم هب  هک  نآ   . تسین قح  هداد  هب  اضر  زا  رتهب  یتسدـیهت  ندرب  نیب  زا  يارب  یتورث  ،و  تعانق زا  رت  هدـننک  زاین  یب  یجنگ  و   ، هبوت

ربک صرح و   . تسا یتحاران  بکرم  جنر و  دیلک  ایند  هب  تبغر   . هتفرگ ياج  یشوخ  رد  ،و  هتـسویپ یگدوسآ  هب  دنک  افتکا  شفافک 
 . تسا بویع  مامت  هدننک  عمج  يدب  و   ، دنا هانگ  رد  نداتفا  رد  تابجوم  دسح  و 

اه حرش 

يدنوار

هتلزنا و يا  الزنم  تاوبت  .ینغا و  يا  سانلا  نع  فک  ام  وه  و  توقلا ، قزرلا : نم  فافکلا  هیافکلا و  هغلبلا : .اجلم و  يا ال  لقعم  و ال 
یف محقتلا  .زاجم و  انهه  هقاـنلا و  هیطملا : .بعتلا و  بصنلا : .مونلا و  يرک  ینعمب  هفاـضالا  عنق و  نم  هحارلا  مزل  يا  هعدا  ضفخ  اوبت 

.اهیف عوقولا  بونذلا :

يردیک

.مونلا يرک  لثم  هعدلا : ضفخ  و 

مثیم نبا 

رتزوریپ و یعیفـش  چیه  ییاسراپ و  زا  رتراوتـسا  یهاگهانپ  چیه  و  يراگزیهرپ ، زا  رترب  یتزع  چیه  مالـسا و  زا  رتالاب  یگرزب  چـیه  )
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زا يریگـشیپ  رد  یتورث  چیه  و  تعانق ، زا  رت  هدننک  زاین  یب  یجنگ  چـیه  و  تسین ، ادـخ  فرط  هب  تشگزاب  هبوت و  زا  رتشخب  ییاهر 
هدیسر و شیاسآ  هب  دنک ، هدنسب  هدش  يزور  وا  هب  هچنآ  رب  سک  ره  و  درادن ، دوجو  هدیـسر  يزور  هب  تعانق  میلـست و  زا  رتهب  رقف ،
يزارفندرگ و صرح ، تساهیراتفرگ و  همه ي  بکرم  اهجنر و  نیرتدب  دیلک  ایند  هب  یگتسبلد  تسا و  هدمآ  دورف  شمارآ  نایم  رد 
زا رتالاب  یگرزب  تفارش و  چیه  - 1 تساوران .) ياهبیع  همه ي  عماج  يراکدب  و  دشک ، یم  ناهانگ  رد  يراتفرگ  هب  ار  ناسنا  دـسح 

يراگزیهرپ نوچ  تسین ، يراگزیهرپ  زا  رترب  یتزع  چـیه  .تسا 2 - ترخآ  ایند و  تفارـش  مالـسا  همزال ي  هک  اریز  تسین ، مالـسا 
و .تساهتزع 3 - نیرتـالاب  تزع  نیا  سپ  دـنراد ، هارمه  هب  ار  ترخآ  اـیند و  تزع  هک  تسا  يا  هدیدنـسپ  تافـص  همه ي  مزلتـسم 
، ادـخ باذـع  زا  هلیـسو  نادـب  ناسنا  ینابهگن  رابتعا  هب  ار  هاگهانپ )  ) لقعملا هملک ي  .تسین  ییاسراپ  زا  رتمکحم  یهاـگهانپ  چـیه 
.تسین 4- نآ  زا  رتراوتـسا  یهاگهانپ  چیه  سپ  تسا ، کین  ياهراک  هب  ندوب  دنبیاپ  نامه  ییاسراپ  نوچ  .تسا و  هدروآ  هراعتـسا 

یتروص رد  تسا  هدننک  هبوت  رفیک  زا  یعطق  تشذگ  ندرک ، هبوت  همزال ي  هک  نآ  حیـضوت  .تسین  هبوت  زا  رتدنمدوس  یعیفـش  چیه 
رت هدننک  زاین  یب  یجنگ  چیه  .تسا 5 - هدش  هدروآ  هبوت  زا  هراعتسا  عیفش  ظفل  .تسین  یعطق  هجیتن  اه  هطساو  رگید  تعافش  رد  هک 

هدش و شبیصن  هک  تسا  يزیچ  نآ  هب  تیاضر  سفن و  شمارآ  شا  همزال  هک  تسا  یتلیضف  تعانق  هک  ور  نآ  زا  تسین ، تعانق  زا 
چیه .تسا 6 - هراعتـسا  زنک )  ) ظفل .دنتـسین  نینچ  ایند  رگید  ياهجنگ  زا  کی  چـیه  هک  یتروص  رد  .تساهزیچ  رگید  زا  يزاین  یب 
هچنآ رب  سک  ره  .تسا 7 - یلبق  هلمج ي  ریظن  هلمج  نـیا  و  تـسین ، يزور  هـب  نداد  نـت  زا  رترثوـم  رقف  زا  يریگـشیپ  يارب  یتورث 

رد .تسا و  هدـش  هدوسآ  ایند  لها  هب  ندـش  بذـج  یهاوخایند و  مغ  زا  ینعی  هدیـسر ، شیاـسآ  هب  دـنک ، هدنـسب  هدـش ، يو  يزور 
يراتفرگ بکرم  جنر و  دیلک  ایند  هب  یگتـسبلد  .تسا 8 - هداد  رارق  دوخ  عجرم  هاـنپ و  ار  شمارآ  رتـسب  ینعی  هدـمآ ، دورف  شمارآ 

هدروآ هراعتـسا  ایند ، هب  دـنم  هقالع  يارب  جـنر  رد  ندوشگ  زاب  تهج  زا  ار  حاـتفم  ظـفل  اـیند و  هب  هقـالع  يارب  ار  هبغر  ظـفل : تسا ،
ار دوخ  بکار  شکرـس ، بکرم  هک  يروطنامه  تسا  جـنر  یهاوخایند  همزـال ي  هک  نیا  راـبتعا  هب  ار  هیطم  ظـفل  نینچمه  و  تسا ،

تعرس اب  ینعی : محقتلا  .دنناهانگ  هب  ندش  هدولآ  ياه  هزیگنا  دسح  يزارفندرگ و  صرح ، .تسا 9 - هدروآ  هراعتسا  دهد ، یم  جنر 
هزیگنا ي يزارفندرگ  ربک و  .تسا و  لیاذر  زا  نآ  ریاظن  لخب و  سرت ، داـسف ، غورد ، ملظ ، ثعاـب  اـیند  هب  صرح  سپ  ندـش ، دراو 
رد داسف  غورد ، ملظ ، ثعاب  زین  دـسح  و  تساهنآ ، ریاظن  يراـبدرب و  مدـع  یکاـب و  یب  یهاوخدوخ ، ندرکن ، عضاوت  یفاـصنا و  یب 

اـهبیع و سنج  هلزنم ي  هب  تسا  یلک  رـش  هملک ي  تسا ، تـشز  ياـهبیع  ماـمت  عماـج  يرکدـب  .تسا 10 - ناـهانگ  رگید  نـیمز و 
.تسا نیمه  اهبیع  همه ي  ندوب  عماج  يانعم  تسا و  رش  دنیوگب  هک  تسا  قداص  اهنآ  مامت  رب  هک  اریز  اهیتشز ،

دیدحلا یبا 

َِهبْوَّتلا َو َال َنِم  ُحَْجنَأ  َعیِفَش  ِعَرَْولا َو َال  َنِم  ُنَسْحَأ  َلِقْعَم  يَْوقَّتلا َو َال  َنِم  ُّزَعَأ  َّزِع  ِمَالْـسِْإلَا َو َال  َنِم  یَلْعَأ  َفَرَـش  مالـسلا َال  هیلع  َلاَق  َو 
[ اَضِّرلَا  ] َنِم ِهَقاَْفِلل  ُبَهْذَأ  َلاَم  ِهَعاَنَْقلا َو َال  َنِم  یَنْغَأ  َْزنَک 

[ ُهَعَّدلَا  ] ِهَعَّدلا َو َضْفَخ  َأَّوَبَت  َهَحاَّرلا َو  َمَظَْتنا  ِدَقَف  ِفاَفَْکلا  ِهَْغُلب  یَلَع  َرَصَْتقا  ِنَم  ِتوُْقلِاب َو  یَضِّرلَا 

[ ِئِواَسَِمل ٌعِماَج   ] ُّرَّشلا ِبُونُّذلا َو  ِیف  ِمُّحَقَّتلا  َیلِإ  ٍعاَوَد  ُدَسَْحلا  ُْربِْکلا َو  ُصْرِْحلا َو  ِبَعَّتلا َو  ُهَّیِطَم  ِبَصَّنلا َو  ُحاَتْفِم  ُهَبْغَّرلَا 

 . ِبُویُْعلا ِئِواَسَم  ُعِماَج 
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هماقإل نینمؤملا ع  ریمأ  اهررکی  امنإ  مدـقت و  امیف  هب  تأن  مل  امب  هرم  لـک  یتأـن  یتش  ارارم  اـهیف  لوقلا  قبـس  دـق  یناـعملا  هذـه  لـک 
سانلا نیب  اسلاج  هنع  هللا  یـضر  رذ  وبأ  ناـک  کلذـل  رجاوزلا  ظـعاوملا و  نآرقلا  یف  هناحبـس  هللا  ررکی  اـمک  نیفلکملا  یلع  هجحلا 

ریثــألا ،2:167 نـبا  هیاــهن  هفــس (  ــال  هـفه و  تیبـلا  یف  اندــنع  اــم  هللا  ــال و  ءــالؤه و  نـیب  سلاــج  تـنأ  تلاــقف  هـتأرما  هتتأــف 
نإ هذـه  ای  لاقف  .لوکأم )  کتیب و ال  یف  بورـشم  يأ ال  ؛ لیبزلاک صوخلا  نم  جـسنی  ام  : هفـسلا ؛و  هیف ءام  باحـسلا ال  : هفهلا .4:250

.هیضار یه  تعجرف و  فخم  لک  الإ  اهنم  وجنی  ادوئک ال  هبقع  انیدیأ  نیب 

.سانلا يدیأ  یف  امع  ینغلا  نطابلا و  یف  دصقلا  رهاظلا و  یف  لمجتلا  لاق  کلام  ام  ءامکحلا  ضعبل  لیق  و 

.ماع فلأ  ینغ  هدابع  نم  لضفأ  اهیلع  ردقی  هوهش ال  نود  ریقف  سفنت  ینارادلا  نامیلس  وبأ  لاق  و 

رـشبل عداف  زبخ  قیقد و ال  اندنع  سیل  کلایع  کل  لاق  اذإ  لاقف  یلایعب  یب و  رقفلا  رـضأ  دـقف  یل  عدا  ثراحلا  نب  رـشبل  لجر  لاق  و 
.هئاعد نم  لضفأ  كءاعد  نإف  تقولا  کلذ  یف  ثراحلا  نب 

فافکلا زواج  امیف  دهزلا  یسفن و  لذ  کلأسأ  ینإ  مهللا  نیحلاصلا  ضعب  ءاعد  نم  و 

یناشاک

تسا ترخآ  ایند و  تداعس  مزلتسم  هک  اریز  مالـسا  زا  رتدنلب  یفرـش  چیه  تسین  مالـسالا ) نم  یلعا  فرـش  ال  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
چیه تسین  و  يوقتلا ) نم  زعا  زع  و ال   ) فرـش یناملـسم  زا  رترب  تسین  ار  یمداـک  فلت  یناداـن  رفک و  رد  نکم  دوخ  یگدـنز  درف :
تزع ترـضح  دزن  هجرد  تعفر  تسا و  تـمارک  مزلتـسم  هـک  اریز  يراـکزیهرپ  اوـقت و  زا  رتدـنمجرا  رتزیزع و  يدـنمجرا  يزع و 

راگدرک نآرق  هب  مکیقتا ) هللا  دنع   ) تفگ راکزیهرپ  مدرم  زا  دوبن  رت  یمارگ  نوچ  درف : مکیقتا ) هللا  دـنع  مکمرکا  نا   ) یلاعت هلوقک 
هلیمج و لامعا  هب  ندش  نیزتم  یهانم و  مراحم و  زا  ندومن  بانتجا  زا  رتراوتـسا  یهانپ  چیه  تسین  و  عرولا ) نم  نسحا  لقعم  (و ال 

يدب زا  رعش : يدحا  ترضح  تمحر  هب  ندش  برقتم  يورخا و  فواخم  دشا  زا  نآ  هلیسو  هب  ندومن  زوجت  تهج  زا  هنسح  تافص 
تعافـش تسین  و  هبوـتلا ) نم  حـجنا  عیفـش  ـال  و   ) عرو زا  یهاـنپ  رت  مکحم  تسین  ار  یمداـک  عـمط  يراد  قـح  برق  رگ  نـک  زیهرپ 

هب مثام  مادـهنا  تسا و  مراحم  نارفغ  مزلتـسم  هبوت  هک  اریز  هلا  ترـضح  هب  نتـشگزاب  هاـنگ و  زا  ندرک  هبوت  زا  رت  هدـنناهر  یهاوخ 
و ال  ) عیفـش ره  زا  تسا  رتـهب  تهاـنگ  رذـع  هبوت و  عینـش  رپ  یـشاب  هچرو  یـشاب  هدرک  یهاـنگ  نوچ  رعـش : ناعیفـش  ریاـس  فـالخ 

نآ هب  تجاح  چیه  هک  تسا  یـسیفن  يانغ  نآ  هک  اریز  تعانق  جنگ  زا  رت  هدننک  زاین  یب  یجنگ  چیه  تسین  و  هعانقلا ) نم  ینغازنک 
نم هقافلل  بهذا  لام  و ال   ) تسا رب  رحب و  هش  رت  کشخ و  هب  دش  عناق  هک  ره  عرـصم : تسا  لام  رمم  زا  هک  ییانغ  فالخ  هب  تسین 
دش یضار  هک  ره  رعـش : تسا  تعانق  مزال  هک  توق  هب  ندش  یـضار  زا  ار  یـشیورد  رم  رت  هدنرب  یلام  چیه  تسین  و  توقلاب ) اضرلا 

فافک ردق  هب  ندینارذگ  زور  هب  درک  راصتقا  هک  ره  و  فافکلا ) هغلب  یلع  رصتقا  نم  و   ) ادخ ياضر  زا  دیاب  یم  هرهب  ادخ  ياضق  زا 
مظتنم و هک  قیقحت  هب  سپ  هحارلا ) مظتنا  دـقف   ) فاـفع هب  ار  وا  دزاـس  فصتم  لاوـس و  زا  ار  وا  دراد  زاـب  یکدـنا  هب  دوـمن  اـفتکا  و 
تحار و هب  دیسر  تحارتسا و  یمرن  رد  تفرگ  ياج  و  هعدلا ) ضفخ  ءوبت  و   ) شیاسآ کلس  رد  دش  لخاد  تحار و  هب  دش  هتسویپ 

الب بعت و  شکراـب  بکرم  و  بعتلا ) هیطم  و   ) اـنع تسا و  جـنر  دـیلک  اـیند  هب  ندرک  تـبغر  و  بـصنلا ) حاـتفم  هـبغرلا  و   ) شمارآ
و  ) اـیند رد  تسا  بعاـتم  ببـس  تبغر  هکنآ  تهج  هب  اـیند  رد  ندرک  تـبغر  يارب  زا  ار  هـیطم )  ) و حاـتفم )  ) ظـفل هدوـمرف  هراعتـسا 
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هب بونذـلا ) یف  محقتلا  یلا   ) ار اـهلد  دـنناگدنناوخ  ندرب ، دـسح  ندومن و  ربکت  ندوب و  صیرح  عاود ) دـسحلا  ربـکلا و  ضرحلا و 
رب رش  قدص  تهج  زا  ار  تشز  دب و  ياهبیع  تس  هدننک  عمج  رش ، و  بویعلا ) يواسمل  عماج  رـشلا  و   ) اه هانگ  رد  ندمآرد  تعرس 

نکم ادیپ  وا  تشز  ياهبیع  مدرم  شیپ  نکم  اوسر  ار  درمدب  نکم ، تداع  يدب  رب  رعش : عاونا  رب  سنج  قدص  وچمه  بویع  عیمج 

یلمآ

ینیوزق

یتمارک تزع و  چـیه  و  تسا ، ترخآ  ایند و  تداعـس  عماج  هک  مالـسا  زا  رتالاب  یفرـش  چـیه  تسین  دومرف : هناگ  هد  تاـملک  نیا  و 
هیلع و هللا  یلص  لوسر  ترـضح  دهع  رد  یموق  دنا : هتفگ  ..مکقتا ) هللا  دنع  مکمرکا  نا  یلاعت : لاق   ) يراکزیهرپ يوقت و  زا  رتزیزع 

نیا دـنا ، هدومن  یم  رییعت  ریقحت و  بسن  بسح و  رد  ار  نامیا  باـبرا  زا  رگید  یموق  دـنا و  هدرک  یم  دوخ  رخاـفم  رکذ  ملـس  هلآ و 
تـسا نقیتم  ریغ  يراوخ  تناهم و  هچنانچ  تسا ، نقیتم  يادخ  دزن  يراوگرزب  تمارک و  هکنآ  نایب  ناشیا و  در  رد  دمآ  دورف  تیآ 

ینعی .عرو  زا  رتظوفحم  رتراوتـسا و  یهاگ  هانپ  تیـسن  و  دشاب ، رابتعا  یب  راوخ و  يوقت  زج  یفرـش  بسح و  ره  راکیب و  اجنآ  بسن 
بابـسا زا  دنک و  زارتحا  زین  تاهبـش  زا  صخـش  هک  دننک  قالطا  اجنآ  عرو  دـنا : هتفگ  .یهانم و  حـیابق و  یهلا و  مراحم  زا  بانتجا 
تعافـش ءایلوا  ءایبنا و  دـنچ  ره  يرآ  .تبانا  هبوت و  زا  رت  هتفایدارم  رت و  هدـنناهر  یعیفـش  چـیه  تسین  و  دزیهرپب ، یـصاعم  رد  عوقو 

يذلا اذ  نم  یلاعت : لاق  0 دنیاشگن مد  دنباین  تعافش  تصخر  ات  نکیلو  ددرگن ، دودرم  ناشیا  تعافش  دنشاب و  یـصاعم  بابرا  هاوخ 
وه ..یلاعت  لاق   ) تسا عفاش  دوخ  یلاعت  قح  تمحر  اجنآ  هک  تسا  لصاح  تعافـش  نذا  ار  وا  هبوت  اـما  و  ..هنذاـب ) ـالا  هدـنع  عفـشی 

مولعم تشیعم  ترورـض  هب  ءافتکا  تعانق و  زا  رتزاین  یب  ای  رت و  هدننک  زاین  یب  یجنگ  چیه  تسین  و  ..هدابع ) نع  هبوتلا  لبقی  يذـلا 
دیآ شیب  دنچ  ره  هک  ددرگن  ریس  شمـشچ  زگره  دیامنن و  راصتقا  دح  چیه  هب  دشاب  بلاط  تاجاح  زا  دئاز  ار  ایند  هک  ره  هک  تسا 

هدایز ناشیا  دومن و  ناحتما  هنتف و  نآ  هب  ار  وا  موق  یلاعت  يادخ  هک  تولاط  رهن  لاثم  رب  .ددرگ  رت  تخس  ضرم  ددرگ و  هنشت  رتشیب 
زا یفک  هب  هک  نانآ  دوزفیب و  ناشیگنـشت  دنامب و  کشخ  ناشاهبل  درک و  سامآ  ناشاهمکـش  سپ  دندیماشآ  نآ  زا  تصخر  دح  زا 

جوف توغاط و  دونج  رب  و  دندوبر ، شیوخ  نانگمه  نادیم  زا  تعانق  تمه  يوزاب  هب  تداعس  تلود و  يوک  دندومن  افتکا  بآ  نآ 
زا رت  هدنرب  یلام  چـیه  تسین  دنتـشگ و  زیاف  نیراد  تداعـس  هب  دـندمآ و  بلاغ  قیاف و  تعانق  ربص و  يراتـسد  هب  تولاج  دودـعمان 

وچمه توق  ردـق  نییعت  يزور و  قلطم  ای  بورـشم  لوکام و  زا  تجاح  ردـق  هب  ءافتکا  توق و  هب  ياضر  زا  ار  یـشیورد  تجاـح و 
.دنا هدرپس  نافرع  قیرط  ماقم  نآ  رد  یضعب  دنا و  هدش  نآ  طبض  ضرعتم  یضعب  تسا و  هیبش  لکـشم و  فافک  تغلب  تعانق و  دح 

اذه : ) تفگ تومی ) يذلا ال  یحلا  رکذ  : ) تفگ توقلا ) ام   ) دیـسرپ تسا  هیفوص  خـیاشم  زا  واو  يرتست ) لهـس   ) زا یـسک  دـنیوگ :
ءافتکا هک  ره  و  خلا ) رصتقا  نم  و  : ) هلوق اهبرخ ) ءاش  نا  اهرمع و  ءاش  نا  اهینابل  رایدلا  عد   ) تفگ حابـشالا ) توق  امف  حاورالا  توق 

کی رد  ار  دوخ  تحار و  اب  تسا  هدش  مظتنم  قیقحت  هب  سپ  دبلطن  نآ  زا  دئاز  دشاب و  فافک  ار  وا  دسر و  وا  هب  هک  يردق  هب  دـنک 
ممتم و هرقف  هس  نیا  و  تحارتسا ، تعد و  تحار و  یـشوخ و  رد  تسا  هتفرگ  ياج  و  تیهافر ، لاـب و  غارف  اـب  تسا  هدیـشک  هتـشر 

تبغر و  دومن : ادا  نآ  حیـضوت  رد  هلمج  دنچ  دوب  مهم  اعدـم  نیا  نوچ  تسا و  باب  نآ  رد  زین  هدـنیآ  هرقف  هکلب  دـنرگیدکی ، نیبم 
دب تلـصخ  نیا  دـسح  ربـک و  صرح و  و  ـالب ، بعت و  شکراـب  بکرم  تسا و  اـنع  جـنر و  دـیلک  اـهتجاح  دـئاوز  بـلط  اـیند و  رد 

نمـضتم صرح  تمذـم  هچ  دراد  لخدـم  قباس  ياعدـم  رد  زین  هرقف  نیا  .ناهانگ و  کلاهم  رد  نداـتفا  هب  ار  صخـش  دـنناگدنناوخ 
ار صرح  تلیذر  دبلط  هدایز  ردق  نآ  زا  هک  ره  تشیعم  زا  فافک  غالب و  ردـق  هب  ءافتکا  توق و  هب  اضر  تعانق و  رب  تسا  ضیرحت 
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: هلوق  ) .دیامن يویند  ینید و  کلاهم  ماحتقا  و  دتفا ، ناهانگ  رد  ایند  تاوهـش  تمعن و  لام و  ینوزفا  بلط  رد  سپ  دشاب ، هدش  عیطم 
تـسا نآ  ای  مالک  نیا  زا  دارم  و  تسا ، هغلابم  يارب  اهبیع  هب  اهیدب  هفاضا  ار  اهبیع  ياهیدب  همه  تسا  عماج  رـش  ینعی و  خلا ) رـشلا  و 

اهیدـب و همه  هک  تسا  نآ  دارم  ای  تسا  عمتجم  اـهبیع  همه  وا  رد  راکدـب  سپ  دروآ  یم  مهارف  ار  اهیدـب  اـهبیع و  همه  يراکدـب  هک 
رـشب شبحاص  تسا و  رورـش  هلمج  زا  مه  فافک  هب  اضر  مدـع  صرح و  الثم  تسا  عماج  ار  همه  رـش  و  تسا ، لخاد  رـش  رد  اهبیع 

.فوصوم

یجیهال

هبوتلا و ال نم  حجنا  عیفش  عرولا و ال  نم  نصحا  لقعم  يوقتلا و ال  نم  زعا  زع  مالسالا و ال  نم  یلعا  فرش  ال  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
ضفخ اوبت  هحارلا و  مظتنا  دـقف  فافکلا  هغلب  یلع  رـصتقا  نم  .توقلاب و  یـضرلا  نم  هقافلل  بهذا  لاـم  ـال  هعاـنقلا و  نم  ینغا  زنک 

يواسمل ء عماـج  رـشلا  بونذـلا و  یف  محقتلا  یلا  عاود  دـسحلا  ربکلا و  صرحلا و  بعتلا و  هیطم  بصنلا و  حاـتفم  هبغرلا  .هعدـلا و 
تـسین ندوب و  راگزیهرپ  زا  رتزیزع  یتزع  تسین  نتـشاد و  مالـسا  زا  رتدـنلب  یفرـش  تسین  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .بویعلا »

هدننکزاین یب  یجنگ  تسین  ندرک و  هبوت  زا  رت  هدنناهر  يا  هدننک  تعافـش  تسین  ندوب و  رود  یـصاعم  زا  زا )  ) رت مکحم  يراصح 
رب درک  راصتقا  هک  یـسک  فافک و  ردق  هب  يزور  هب  ندوب  دونـشخ  زا  ار  رقف  رم  رت  هدننک  فرطرب  یلام  تسین  ندرک و  تعانق  زا  رت 

لیم و ندوب و  هافر  هاگ  تعـسو  رد  تفرگ  اج  نتـشاد و  تحار  کلـس  رد  دش  مظتنم  هک  قیقحت  هب  سپ  هدننک ، تیافک  يزور  ردق 
ببـس کی  ره  ندرب  دسح  نتـشاد و  ربک  ندوب و  صیرح  تسا و  تمحز  شکراب  رتش  تسا و  جنر  ندوشگ  دـیلک  ایند  هب  شهاوخ 

.تسا تشز  دب و  ياهبیع  عیمج  هدننک ي  عمج  ندوب  ریرش  ناهانگ و  رد  نداتفارد  هاگان  يارب  زا  دنشاب 

ییوخ

يواسم ردصم  لئاذرلا و  لوصا  یلا  راشا  و  رـشبلا ، قالخا  لئاضف  ریـسلا و  نساحم  مالکلا  اذه  یف  مالـسلا ) هیلع   ) ددع دـق  ینعملا :
يوقتلا یلا  راشا  مث  ناسنالل ، فرـش  یلعا  هناب  حرـص  مالـسالاب و  اهیف  ادـب  .هلاف و  لاـصخ  هعبـس  یف  لوـالا  مسقلا  ددـعف  لـئاصخلا 
ناطیشلا دئاکم  نع  نیصح  نصح  عروا  سانلا و  دنع  هللادنع و  همارکلا  هزعلل و  يوصقلا  هیاغلا  هنا  نیب  یلعالا و  فرشلا  اذهل  هرمثک 

هعانقلا وه  ذفنی  يذلا ال  ریفولا  زنکلا  و  هبانالا ، هبوتلا و  ءافـشلا  حجناف  عیفـشلا  ءارو  رودـی  هیـصعملاب و  یلتبا  نم  و  هرامالا ، سفنلا  و 
نا یلا  راـشا  مث  .هعدـلا  هحارلل و  بجوـم  صرحلا  كرت  و  هورث ، لاـم و  لـک  نم  هجاـحلل  بـهذا  توقلاـب  اـضرلا  و  هللا ، هـقزر  اـمب 
لاق .دـسحلا  ربکلا و  صرحلا و  وه  بنذ  لکل  یلوالا  هلعلا  و  مغ ، بعت و  لکل  بجوم  و  ملا ، بصن و  لک  حاـتفم  ایندـلاب  قاـیتشالا 

هفه و ال تیبلا  یف  اندـنع  ام  هللا  ءالوه و ال و  نیب  سلاج  تنا  تلاقف : هارما ، هتتاف  سانلا  اـنیب  اـسلاج  رذوبا  ناـک  یلزیتعملا : حراـشلا 
: لوقا .هیـضار  یه  تعجرف و  فخم ، لک  الا  اهنم  وجنی  ال  ادووک ، هبقع  انیدیا  نیب  نا  هذه  ای  لاقف : لوکام - بورـشم و ال  يا  هفس -

كرتب اهباجاف  هنموملا ، ریقفلا  هارملا  هذـه  هیلا  تعجرف  ءارقفلا  نیمولظملا و  قوقح  لیـصحتل  ءارمـالا  ءاـینغالا و  لـضانی  رذوبا  ناـک 
زا رتهب  يژد  تسین ، رتدنموربآ  يراکزیهرپ  زا  یتزع  تسین ، رترب  ناملـسم  زا  یتفارـش  دومرف : همجرتلا : تیـضرف  هعانقلا ، صرحلا و 

دقم توقب  يدـنماضر  زا  یلام  چـیه  و  تسین ، رتزاین  یب  تعانق  زا  یجنگ  تسین ، رتبایماک  رتذوفن و  اـب  هبوت  زا  یعیفـش  تسین : عرو 
دیلک ایند  بح  تسا  نیزگیاج  شیاسآ  رد  تسا و  مظنم  شتحار  دـنک  ءاـفتکا  شاـعم  فاـفکب  سک  ره  تسین  رتروآ  رب  تجاـحر 

نیرتدـب عماج  يزیگنا  رـش  و  دنـشابیم ، ناهانگ  رد  نداتفا  ورف  لئاسو  دـسح  ربک و  صرح و  انع ، بعت و  شکاپ  تسا و  الب  جـنر و 
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.دنتسه بویع 

؟ تسیچ یناملس  تریس  يوشن  ناملسم  رگ  تسین *** یناملسم  هب ز  فرش  چیه  رشب  يا 

اپرب ملاع  رد  تسین  يژد  چیع  عرو  نوچ  يوقت *** زا  شیرمش  رترب  هک  تسین  یتزع 

رهوگ رپ  یمخ  جنگ  دوبن  تعانق  نوچ  رتذفان *** دوب  هک  یعیفش  هبوت  نوچ  تسین 

هعاس ره  دسر  هک  یتوقب  وت  ياضر  نوچ   *** هقاف زا  دوب  وت  جالع  هک  یلام  تسین 

تسیزوریپ وا  هرهب  مظتنم و  شتحار  تسیزور *** فافک  هک  شچنا  دوش  سب  ار  هک  ره 

هوکش رف و  زا  عنام  رس و  درد  شکاپ  هودنا *** جنر و  مغ و  دیلک  تسا  ایند  بح 

هیس زور  ره  یبیع و  ره  عماج  دوب  رش  هنگ *** تسا و  مثا  هیام  تدسح  ربک و  صرح و 

يرتشوش

فرش ال  یفاکلا ) هضور   ) اهاور هلیسولا  هبطخ  ءزج  ناونعلا  اذه  لوقا : مالسلا : هیلع  لاق  و  هفلتخم ) تاعوضوم  یف  نوتسلا - لصفلا  )
یه هغبصلا  نا  هغبـص :) هللا  نم  نسحا  نم  هللا و  هغبـص  : ) یلاعت هلوق  یف  مالـسلا  هیلع  قداصلا  نع  یفاکلا )  ) يور مالـسالا  نم  یلعا 

: ملسی نا  یبا  اهجوز و  اهب  لخدی  نا  لبق  تملسا  هیسوجم  یف  مالسلا  هیلع  هنع  .هیلع و  یلعی  ولعی و ال  مالسالا  ربخلا : یف  .مالسالا و 
مکل تیضر  یتمعن و  مکیلع  تممتا  مکنید و  مکل  تلمکا  مویلا   ) یلاعت لاق  و  ازع ، الا  مالسالا  اهدزی  مل  قادصلا و  فصن  هیلع  اهل 

یثنا و رکذ و  نم  مکانقلخ  انا  سانلا  اهیا  اـی   ) يوقتلا نم  زعا  زع  ـال  و  هنم .) لـبقی  نلف  اـنید  مالـسالا  ریغ  غتبی  نم  و  ( ) اـنید مالـسالا 
هقزری اجرخم و  هل  لعجی  هللا  قتی  نم  و   ) عرولا نم  نسحا  لقعم  و ال  مکاقتا .) هللا  دـنع  مکمرکا  نا  اوفراعتل  لئابق  ابوعـش و  مکانلعج 

هدابع و نع  هبوتلا  لبقی  يذـلا  وه  و   ) هبوتلا نم  حـجنا  عیفـش  و ال  هفلتخم ) تاعوضوم  یف  نوتـسلا - لصفلا  (. ) بستحیـال ثیح  نم 
لـسری هیلا  اوبوت  مث  مکبر  اورفغتـسا  موق  اـی  و  : ) هموقل دوـه  لاـق  و  نیرهطتملا ) بحی  نیباوـتلا و  بحی  هللا  نا  ( ) تائیـسلا نع  وـفعی 

لک توی  یمسم و  لجا  یلا  انسح  اعاتم  مکعتمی  هیلا  اوبوت  مث  مکبر  اورفغتسا  نا  و  مکتوق ) یلا  هوق  مکدزی  اراردم و  مکیلع  ءامسلا 
، هیفکی اهیف  ام  رسیا  ناک  هیزجی  امب  ایندلا  نم  یضر  نم  مالـسلا  هیلع  هنع  یفاکلا )  ) یف هعانقلا  نم  ینغا  زنک  و ال  هلـضف .) لضف  يذ 

دعب هضورلا -)  ) یف توقلاب  یل  یـضرلا  نم  هقافلل  بهذا  لام  .هیفکی و ال  یـش ء  اهیف  نکی  مل  هیزجی  اـمب  ایندـلا  نم  ضری  مل  نم  و 
یلا ریـصی  هناف  ضرالا  هجو  یلع  یـشم  نم  هنا  سانلا  اهیا  توملا ، نم  برقا  ابئاغ  و ال  هیفاعلا ، نم  لمجا  سابل  و ال  تارقفلا -  هذه 

نع لفغی  مل  مایالا  فرع  نم  نا  و  توملا ، توق  تنا  توق و  قمر  يذ  لکل  و  رامعالا ، مدـه  یف  ناعرـسم  راـهنلا  لـیللا و  و  اـهنطب ،
هعدلا ضفخ  اوبت  هحارلا و  مظتنا  دقف  فافکلا  هغلب  یلع  رصتقا  نم  .هلالقال و  ریقف  هلامب و ال  ینغ  توملا  نم  وجنی  نل  و  دادعتسالا ،

نم قزرا  و  فافکلا ، دمحم  لآ  ادمحم و  قزرا  مهللا  هلآ :) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا لاق  .مضلاب  عدو  نم  هحارتسالا ، نوکـسلا و  يا :
هنع .دلولا و  لاملا و  مهضغبا  نم  قزرا  و  فافکلا ، فافعلا و  دمحم  لآ  ادمحم و  هفلتخم ) تاعوضوم  یف  نوتـسلا - لصفلا   ) بحا
ناک و  بیغلاب ، هبر  هدابع  نسحا  هالـصلا  نم  ظفح  اذ  لاحلا  فیفخ  الجر  یئایلوا  طـبغا  نم  نا  یلاـعت : لاـق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )
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لعج بصنلا  حاـتفم  .صرحلا  يا : هبغرلا  .هیکاوب و  تلق  هثارت و  لـقف  هتینم  تلجع  هیلع  ربصف  اـفافک  هقزر  لـعج  ساـنلا  یف  اـضماغ 
هیطمب الا  هیلا  لصت  دصقمک ال  بعتلا  مالسلا  هیلع  لعج  بکرملا ، هیطملا ، بعتلا  هیطم  .هبغرلا و  هحاتفم  لفقک  بصنلا  مالـسلا  هیلع 

یلا مالــسلا  هـیلع  مدآ  یعاد  ناـک  صرحلا  بونذـلا  یف  .سفنلا  یمر  يا : مـحقتلا  یلا  عاود  دـسحلا  ربـکلا و  صرحلا و  .هـبغرلا و 
لوا ربکلا  و  لیباه ، هیخا  لتق  یلا  لیباق  یعاد  ناـک  دـسحلا  و  مدـال ، دوجـسلا  كرت  یلا  سیلبا  یعاد  ناـک  ربکلا  هیهنملا و  هرجـشلا 

امک يواسمل ) : ) باوصلا و  هیرـصملا ) هعبطلا   ) یف اذکه  يواسم  عماج  رـشلا  .ضرالا و  لها  بنذ  لوا  دسحلا  و  ءامـسلا ، لها  بنذ 
، اهریغ بجعلا و  نبجلا و  لخبلا و  نم  اهریغ  دسحلا و  ربکلا و  صرحلا و  بویعلا  .هیطخلا  هخـسنلا  مثیم و  نبا  دیدحلا و  یبا  نبا  یف 
، لخبلا فرحم  رشلا  هفلتخم ) تاعوضوم  یف  نوتـسلا - لصفلا   ) نوک و  فیحـصت ، عوقو  رهاظلا  و  حضاو ، رما  معا  رـشلا  نوک  نکل 

ضعب رارکت  یناثلا  یفف  هیلع  ءوس و  لک  یلا  هب  داـقی  ماـمز  وه  و  بویعلا ، يواـسمل  عماـج  لـخبلا  مالـسلا : هیلع  لاـق  و  ( 378  ) یفف
.لوالا

هینغم

و تالکـشم ، ـالب  شیعلا  یه  همالـسلا  و  همارک .) عاـمج  و  همالـس ، مسا   ) هناـب مالـسالا  نینموملاریما  ماـمالا  ددـح  هـبطخلا 150  یف 
وه و  هللا ، یلع  ضرعلا  دـعب  الا  لذ  زع و ال  اضیا ال  ..کلذ و  قوف  فرـش  ـال  و  ءادـتعالا ، نم  اهنایـص  هیرحلا و  هناـصح  یه  همارکلا 

و ال  ) .هبوتلا الا  بونذـلا  نع  وفعلل  هلیـسو  و ال  همارح ، نع  عرولا  لهال  الا  هباذـع  نم  نصح  و ال  نیقتملا ، نم  الا  لبقتی  ـال  هناـحبس 
ینهلا ء، عساولا  وه  شیعلا  نم  ضفخلا  ..ریـسفت و  فـطع  هدـعب  هلمجلا  و  همکحلا 57 ، یف  حرـشلا  عم  مدـقت  هعانقلا ) نم  ینغا  زنک 
و  ) .ریسفتلا نایبلل و  بصنلا  یلع  بعتلا  فطع  و  عمطلا ، انه  هبغرلاب  دارملا  و  نانئمطالا ، هحارلا و  دیدشتلا - عم  لادلا  حتفب  هعدلاو -

دـساحلا و  سانلا ، يدجی  هیدـجی و  امیف  هقفنی  لاملا و ال  زنکی  صیرحلا  بونذـلا .) یف  محقتلا  یلا  عاود  دـسحلا  ربکلا و  صرحلا و 
یتح ال اریبک  روصتت  ال  سویـشوفنوک : لاق  .ماثآ  لئاذر و  دالوا  لک  و  قحلا ، ریغب  یلاعتی  ربکتملا  و  دوسحملا ، یلع  دـقحی  يرتفی و 
ام لک  .هلیضف و  لکل  هعنام  هلیذر ، لکل  هعماج  رشلا  هملک  تناک  اذل  و  ارش ، یمـست  هلیذر  بیع و  لک  یلاتلاب  .اراغـص و  سانلا  يرت 

.تارم مدقت  همکحلا  هذه  یف 

هدبع

کیرحتلاب هعدـلا  هعـسلا و  يا  ضفخلا  لزن  اوبت  هحارلاب و  رفظ  هناک  هیف  هذـفنا  يا  حـمرلاب  همظتنا  کلوق  نم  هحارلا : مظتنا  دـقف  … 
بعتلا دشا  کیرحتلاب  بصنلا  عمطلا و  هبغرلا  بصنلا : حانفم  هبغرلا  مونلا …  يرک  دح  یلع  هفاضالا  ضفخلاک و 

يرفعج

مالسالا ضیف 

ایند و تداعس  هب  هک   ) مالـسا زا  رتالاب  یگرزب  فرـش و  چیه  تسا : هدومرف  هتـسیاش ) هدیدنـسپ و  ياهوخ  هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
رتوکین و یهاگهانپ  چیه  و  وا ) تعاطا  ادـخ و  زا  سرت   ) يراکزیهرپ زا  رتدـنمجرا  يدـنمجرا  تزع و  چـیه  و  دـناسر ) یم  ترخآ 

تسین تشگزاب  هبوت و  زا  رت  هدنناهر  رتزوریپ و  يرگشهاوخ  عیفـش و  چیه  و  تاهبـش ) ناهانگ و  زا  نداتـسیا  زاب   ) عرو زا  رتراوتـسا 
نآرق رد  هکنانچ  دنیاشگن  مد  دنباین  تعافـش  نذا  ناراکهانگ  يارب  ات  نینموم  ءایلوا و  ءایبنا و  یلو  تسین  نذا  هب  دـنمزاین  هبوت  اریز  )
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ار شناگدنب  هبوت  هک  یئادخ  تسوا  ینعی  تائیـسلا  نع  اوفعی  هدابع و  نع  هبوتلا  لبقی  يذلا  وه  و  دـیامرف : یم  میرک س 42 ي 25 
زور  ( هکنآ تسیک  ینعی  هنذاب  الا  هدنع  عفشی  يذلااذ  نم  دیامرف : یم  رد س 2 ي 255  و  درذگ ، یم  اهنآ (  ( ناهانگ زا  دریذپ و  یم 
چیه و  تعانق ، زا  رت  هدـننک  زاین  یب  یجنگ  چـیه  و  وا ) نامرف  نذا و  هب  رگم  دـنک  تعافـش  ار ( يراکهانگ   ( وا هاگـشیپ  رد  تماـیق (

هتسویپ یگدوسآ  هب  دیامن  ءافتکا  هدیـسر  وا  هب  هچنآ  هب  هک  ره  و  دشاب ، یمن  هدیـسر  يزور  هب  نداد  نت  زا  رتریگولج  ار  رقف  یئاراد 
کـشر یـشکندرگ و  زآ و  و  تسا ، يراتفرگ  بکرم  جنر و  نیرت  تخـس  دـیلک  ایند  هب  لیم  تبغر و  و  هدـمآ ، دورف  شیاسآ  رد  و 

(. دراد رب  رد   ) دروآ یم  درگ  ار  اهیتشز  اهیدب و  همه  يراکدب  و  دنناوخ ، یم  ناهانگ  رد  نداتفا  هب  ار  صخش 

ینامز

ناملسم اریز  تسا ، نشور  نآ  يرترب  هک  مالسا  تفارـش  - 1 تسا : هدومرف  هراشا  هتکن  تشه  هب  بلطم  نیا  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما
زیزع ایند  رد  مه  هجیتن  رد  دراد ، ار  هدیدنـسپ  قالخا  مامت  راکزیهرپ  اریز  يراـکزیهرپ ، تزع  .ترخآ 2 - مه  دراد  اـیند  مارتحا  مه 

نیرتهب هبوت  .دـنک 4 - یم  يرادـهاگن  باذـع  طوقـس  زا  ار  ناسنا  اریز  لـماک ، تسا  یهاـگهانپ  عرو  .ترخآ 3 - رد  مـه  تـسا و 
نانآ راک  زا  يریگ  هجیتن  رگید و  ناعیفـش  تطاسو  اما  دـشخب  یم  ار  هانگ  ادـخ  تمحز  نودـب  تنم و  نودـب  اریز  تساـه ، هطـساو 

هب شمشچ  تسا ، مارآ  ناسنا  حور  اریز  تسا ، نایاپ  یب  جنگ  تعانق  .دننک 5 - راک  ادخ  هزاجا  هب  دیاب  مه  اهنآ  نوچ  تسین  یمتح 
دنتـسه مدرم  کمک  راظتنا  هب  هشیمه  دنرادن و  تحار  باوخ  ناصیرح  هک  یتروص  رد  تسا  رکاش  ار  يادـخ  تسین و  مدرم  تسد 

اهیتخـس و دـیلک  تورث  هب  قشع  .تسا 6 - هتفهن  يدـبا  شیاـسآ  ندروآ  تسد  هب  ادـخ و  قزر  هب  ندـش  یـضار  رد  هـتکن  نـیمه  و 
ربـک و صرح ، .دـنوش 7 - یم  راـتفرگ  هدوـلآ و  یلکـشم  ره  هب  هاـنگره و  هب  تورث  هب  هقـالع  رثا  رب  اریز  تـسا ، اـهیتحاران  بـکرم 
، نتفگ غورد  ندرک ، ملظ  هب  ناسنا  ایند  هب  صرح  رثا  رب  اریز  دنزادنا ، یم  هانگ  هب  ار  ناسنا  دوز  یلیخ  هک  دنتـسه  یناهانگ  تداسح 

.دوش یم  هدولآ  رگید  لئاذر  و  لخب ، سرت ، تیانج ،

و یـشک ، قح  غورد ، ملظ ، هب  ار  دوسح  تداسح ، دزادـنا و  یم  يربص  یب  یهاوخدوخ و  یئانتعا ، یب  یفاـصنا ، یب  هبار  ناـسنا  ربک 
هب عجار  دیجم  نآرق  رد  زیزع  يادخ  .تسا  ریز  هب  رس  ایند  ود  رد  رورـش  دساف و  قالخا  مامت  مان  رـش  .دنکفا 8 - یم  رگید  تایانج 
نآ هب  ماجنارس  تسین و  رانک  رب  رـش  رطخ  زا  يدرف  چیه  هیآ  نیا  قبط  مینک .) یم  شیامزآ  رـش  ریخ و  اب  ار  امـش  ام  : ) دیوگ یم  رش 
لیذ رد  دیدحلا  یبا  نبا  .دـهد  تاجن  ار  دوخ  دـنک و  ظفح  ار  شنامیا  رـش  ماگنه  رد  هک  تسا  یـسک  نآ  درم  اما  دـیآ  یم  راتفرگ 

یتروص رد  يا  هتـسشن  وت  تفگ : دمآ و  شرـسمه  دوب  هتـسشن  یتیعمج  نایم  رد  رذوبا  : ) تسا هدرک  لقن  ار  هتکن  نیا  دوخ  حیـضوت 
یناسک طقف  تخـس ، رایـسب  میراد  شیپ  رد  يا  هندرگ  تفگ : رذوبا  بآ ؟ هن  تسه و  یکاروخ  هن  تا  هناخ  رد  دنگوس  ادـخ  هب  هک 

.دنشاب راب  کبس  هک  دننک  روبع  نآ  زا  دنناوت  یم 

يزاریش دمحم  دیس 

لک قوف  یلاعت  هللا  نم  فوخلاف  يوقتلا ) نم  زعازع  و ال   ) فرش لک  قوف  مالسالاف  مالسالا ) نم  یلعا  فرش  ال  : ) مالسلا هیلع  لاق  و 
نم حـجنا  عیفـش  و ال   ) یـصاعملا نع  بانتجالا  و  عرولا ) نم  نسحا   ) فواخملا نم  هنموی  ناـسنالل  ءاـجلم  ـال  يا  لـقعم ) ـال  و   ) زع

ءاعفـشلا رئاس  و  اعطق ، هحجان  هبوتلا  ذا  هعانقلا ) نم  ینغا  زنک  و ال   ) حاـجنلا اولمتحم  ءاعفـشلا  رئاـس  و  اـعطق ، هحجاـن  هبوتلا  ذا  هبوتلا )
هقافلل بهذا  لام  و ال   ) دـفنی ام  اریثک  ذا  زنکلا  فالخب  مئادـلا  ینغلا  بجوت  هعانقلا  ذا  هعانقلا ) نم  ینغا  زنک  و ال   ) حاـجنلا اولمتحم 
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نم هتجاح  رادقم  هغلبی  يذلا  فافکلا  یلع  يا  فافکلا ) هغلب  یلع  رصتقا  نم  و   ) اریقف نکی  مل  هتوقب  یضر  نمف  توقلاب ) اضرلا  نم 
يا هعدـلا ) ضفخ   ) یف لحملا  ذـختا  يا  ءوبت ) و   ) هیف هذـفنا  يا  حـمرلاب  همظتنا  لاـقی  هحارلاـب ، رفظ  يا  هحارلا ) مظتنا  دـقف   ) شیعلا

( بعتلا هیطم  و   ) هلیـصحت لجال  بعث  یـش ء  یف  بغر  نم  ذا  بعتلا ، يا  بصنلا ) حاتفم   ) ءایـشالا یف  هبغرلا ) و   ) .شیعلا هعـس  هحار 
و محقتلا ) یلا   ) وعدی دحاو  لک  يا  عاود ) دسحلا  ربکلا و  صرحلا و  و   ) بغارلا ناسنالا  یلا  یتای  هبغرلا و  یلع  بکری  بعتلا  ناک 
ملظلا و ءاذـیالا و  نم  هیـصعم  لک  لعفی  یـشلا ء  اذ  ناسنالا  ناف  بویعلا ) يواـسم  عماـج  رـشلا  و   ) ماـثالا و  بونذـلا ) یف   ) لوخدـلا

رـشلا بنجتی  نا  ناسنالا  یلع  بجی  اذـل  و  تاقبوملا ، بویعلا و  رئاس  حـئابق  عیمج  عمجی  وهف  هبـشا ، ام  لـتقلا و  قوقعلا و  هعیطقلا و 
.هاوق لکب 

يوسوم

: اوبت .هیف  هذـفنا  حـمرلاب : همظتنا  .هجاحلا  ردـق  فافکلا : .هیفکی  يا  ناسنالا  هب  غلبتی  ام  هغلبلا : .هجاحلا  هقافلا : .اـجلملا  لـقعملا : هغللا :
لوخدلا مهقتلا : .اهوحن  هباد و  نم  بکری  يا  یطتمی  ام  هیطملا : .عمطلا  هبغرلا : .ضفخلاک  کیرحتلاب  هعدلا : .هعـسلا  ضفخلا : .لزن 

هرخالا ایندلا و  فرش  مزلتسی  هنال  مالسالا ) نم  یلعا  فرش  ال   ) هعیفر همیظع  تایقالخا  هرثانتم و  مکح  هقرفتم و  ایاصو  حرشلا : هوقب 
نم زعا  تناکف  تافـصلا  لئاذر  سئاسخلا و  عیمج  نع  داـعتبالا  تاـمرکملا و  عیمج  مزلتـست  يوقتلا  نـال  يوقتلا ) نم  زعا  زع  ـال  (و 

عیفـش و ال   ) هیلع يدـتعت  وا  همحتقت  نا  همیمذ  هفـصل  نکمی  لقعم ال  هنیـصح و  عرد  عرولا  ناف  عرولا ) نم  نسحا  لقعم  و ال   ) اهریغ
وفعلا و یف  عفشی  نم  ریخ  یه  ماثالا و  یصاعملا و  یلع  تیضق  تائیسلا و  توحم  اهب  تئج  نا  یتلا  یه  هبوتلا  ناف  هبوتلا ) نم  حجنا 

اذل ایندلا و  لاملا و  نع  یتح  دحا  لک  نع  ینغتست  لب  دحا  یلا  جاتحت  هعانقلاب ال  کنال  هعانقلا ) نم  ینغا  زنک  و ال   ) تائیـسلا وحم 
عدار يوقا  رقفلا و  یفنل  دـشا  کلذ  ناک  کسفن  توقب  تیـضر  اذا  توقلاب ) یـضرلا  نم  هقافلل  بهذا  لام  ـال  و   ) زنک ینغا  تناـک 
یلع رـصتقا  نم  هعدـلا ) ضفخ  اوبت  هحارلا و  مظتنا  دـقف  فاـفکلا  هغلب  یلع  رـصتقا  نم  و   ) هللا هب  کـل  لـفکت  توـقلا  نـال  هجاـحلل 
نیللا شیعلا  ءودهلا و  هعدلا و  لان  یعـسلا و  بلطلا و  مه  نم  سفنلا  ندبلا و  هحار  یف  لخد  دقف  بسحف  هتجاح  رادـقم  فافکلا و 

تیعـسو بعتلا  باب  کسفن  یلع  تحتف  دقف  اهتنیز  ایندلا و  یف  هبغر  کل  تناک  اذا  بعتلا ) هیطم  بصنلا و  حاتفم  هبغرلا  و   ) بیطلا
هیلا رجی  ام  صرحلا و  هثالثلا  رومالا  هذـه  ناف  بونذـلا ) یف  محقتلا  یلا  عاود  دـسحلا  ربکلا و  صرحلا و  و   ) .بصنلا ءاقـشلا و  ءارو 

فاصنالا هلق  روهتلا و  عضاوت و  مدع  نع  ربکلا  هیلا  وعدی  ام  روجفلا و  بذکلا و  ملظلا و  نم  هیلا  وعدی  ام  ایندلا و  یلع  بلاکتلا  نم 
رشلا ناف  بویعلا ) يواسم ء  عماج  رشلا  و   ) بونذلا یف  هعرسب  ناسنالا  لخدت  هذه  لک  ناف  ملظلا  یغبلا و  نم  دسحلا  هیلا  وعدی  ام  و 

 … اعیمج اهب  فصتا  هب  فصتا  نم  بویعلا و  هذه  لک  عمجی  قلطم  لوقب 

یناقلاط

یعیفـش چیه  ییاسراپ و  زا  رتراوتـسا  يژد  چیه  تسین و  يراگزیهرپ  زا  رتدنمجرا  یتزع  چیه  تسین و  مالـسا  زا  رترب  یفرـش  چیه  »
یمن ار  یـشیورد  هنازور  يزور  هب  يدونـشخ  نوچ  یلاـم  چـیه  تسین ، تعاـنق  زا  رت  هیاـمرپ  يا  هنیجنگ  چـیه  هبوـت و  زا  رتراگتـسر 

يراوشد دیلک  ایند  هب  تبغر  تفرگ ، ياج  تحار  رد  تخاس و  مهارف  ار  دوخ  شیاسآ  درک  هدنسب  هنازور  يزور  هب  هکنآ  .دیادز و 
همه هدـنروآ  مهارف  يدـب  رـش و  تسا و  نداتفارد  هاـنگ  هب  اورپ  یب  ياـه  هزیگنا  کـشر  يدنـسپدوخ و  زآ و  تسا ، جـنر  بکرم  و 

« .تساهبیع
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هیلع نینمؤملا  ریما  میا ، هتـشاد  هضرع  هزات  نانخـس  راب  ره  رد  تسا و  هدش  هتفگ  نخـس  ررکم  نیا  زا  شیپ  یناعم  نیا  همه  دروم  رد 
دیجم نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ  هک  نانچمه  .دیامرف  یم  رارکت  نافلکم  رب  تجح  مامتا  لیلد و  هماقا  يارب  ار  تاملک  نیا  مه  مالّـسلا 

.تسا هدومرف  نایب  ررکم  ار  ظعاوم 

ادـخ هب  يا و  هتـسشن  مدرم  نایم  اج  نیا  وت  تفگ : دـمآ و  شرـسمه  دوب ، هتـسشن  مدرم  نایم  داـب ، دونـشخ  وا  زا  شیادـخ  هک  رذوبا 
تـسا مخ  چیپرپ و  تخـس  يا  هندرگ  ام  يور  شیپ  نالف  يا  دومرف : رذوبا  .میرادن  یندیماشآ  كاروخ و  چـیه  هناخ  رد  ام  دـنگوس 

.تشگرب دوب  دونشخ  هک  یلاح  رد  شرسمه  .دنبای  یمن  ییاهر  دنرذگ و  یمن  نارابکبس  زج  یسک  نآ  زا  هک 

مراکم

 [[ مالسلا هیلع  لاق  و  ]]

َنِم یَنْغَأ  َْزنَک  َال  ،َو  َِهبْوَّتلا َنِم  ُحَْـجنَأ  َعیِفَـش  اـَل  ،َو  ِعَرَْولا َنِم  ُنَسْحَأ  َلـِقْعَم  اـَل  ،َو  يَْوقَّتلا َنِم  ُّزَعَأ  َّزِع  اـَل  ،َو  ِمَالْـسِْإلا َنِم  یَلْعَأ  َفَرَـش  اـَل 
ُهَبْغَّرلا ِهَعَّدـلا َو  َضْفَخ  َأَّوَبَت  َهَحاَّرلا َو  َمَظَْتنا  ِدَـقَف  ِفاَفَْکلا  ِهَْغُلب  یَلَع  َرَـصَْتقا  ِنَم  َو.ِتوُْقلِاب  یَـضِّرلا  َنِم  ِهَقاَْفِلل  ُبَهْذَأ  َلاَم  َال  ،َو  ِهَعاَـنَْقلا

.ِبُویُْعلا يِواَسَم  ُعِماَج  ُّرَّشلا  ،َو  ِبُونُّذلا ِیف  ِمُّحَقَّتلا  َیلِإ  ٍعاَوَد  ُدَسَْحلا  ُْربِْکلا َو  ُصْرِْحلا َو  ،َو  ِبَعَّتلا ُهَّیِطَم  ِبَصَّنلا َو  ُحاَتْفِم 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

زازیهرپ و   ) عرو زا  رت  هدـنرادهگن  رتـهب و  یهاـگهانپ  چـیه  ، اوـقت زا  رتاـهب  نارگ  یتزع  چـیه  تـسین و  مالـسا  زا  رترب  یتفارـش  چـیه 
نیب زا  يارب  يا  هیامرـس  چیه  تعانق و  زا  رت  هدـننک  زاین  یب  یجنگ  چـیه  ، هبوت زا  رت  شخب  تاجن  یعیفـش  چـیه  ، دـشاب یمن  ( تاهبش

هتفای و تسد  یگـشیمه  یتحار  شیاسآ و  هب  دنکافتکازاین  رادقم  هب  هک  سکنآ.دشاب  یمن  تجاح  رادقم  هب  اضر  زا  رتهب  رقف  ندرب 
ربکت و صرح.تسا و  یتحاران  بعت و  بکرَم  الب و  جنر و  دـیلک  یتسرپایند  هک  یلاح  رد  تسا  هتفرگ  ياج  یگدوسآ  يانخارف  رد 

: هنامیکح راتفگ  دنس  .تساه ( بیع  نیا )  ) مامت عماج  ، يراکدب رش و  ،و  ناهانگ رد  نتفر  ورف  يارب  دنتسه  ییاه  هزیگنا  دسح 

« هلیسولا هبطخ  مان  هب  هک  یلع  نانمؤمریما  هبطخ  زا  ار  شزرارپ  ياهرهوگ  نیا  یـضر  دیـس  موحرم  هک  تسا  هدمآ  رداصم  باتک  رد 
هـضور باتک  رد  ینیلک  موحرم  هلمج  زا  .دـنا  هدرک  لـقن  ار  نآ  وا  زا  دـعب  یـضر و  دیـس  زا  لـبق  یهورگ  هتفرگرب و  تسا  فورعم 
تواـفت اـب  هک  هنوگ  ناـمه  هدروآ  لوقعلا  فحت  رد  ینارح  هبعـش  نیا  ار  نآ  زا  یـشخب  تسا و  هدروآ  لـماک  روط  هب  ار  نآ  یفاـک 

هب یلاما  باتک  رد  قودص  موحرم  زین  .تسا  هدمآ  زین  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  شدنزرف  هب  یلع  نانمؤمریما  تیـصو  رد  يرـصتخم 
ص 271) ج 4 ، هغالبلا ، جهن  رداصم   ) تسا هدرک  هراشا  نآ 

تلحر زا  دعب  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هک  يا  هبطخ  ناونع  هب  ینارون  تاملک  نیا  زین  رضحی  نم ال  فیرش  باتک  رد  مینکیم : هفاضا 
(( ح 5880 ص 406 ، ج 4 ، رضحی ، نم ال   ) .تسا هدش  رکذ  هدرک  نایب  مرکا  ربمایپ 

زاس تشونرس  مهم و  عوضوم  هد 

یقالخا لیاضف  هب  طوبرم  عوضوم  تفه  هک  دـنک  یم  مهم  عوضوم  هد  هب  هراشا  انعمرپ  هاتوک و  ياه  هلمج  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
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.تسا یقالخا  لیاذر  هب  طوبرم  عوضوم  هس  و 

( . ِمَالْسِْإلا َنِم  یَلْعَأ  َفَرَش  َال  ( ؛» تسین مالسا  زا  رترب  یتفارش  :» دیامرف یم  تسخن 

تسا یقالخا  مهم  تاروتسد  يدابع و  هدنزاس  ياه  همانرب  ینید و  يالاو  دیاقع  زا  يا  هعومجم  مالـسا  هک  نیا  هب  هجوت  اب  هتکن  نیا 
.تسا نشور  ًالماک 

ضرعم رد  ًامئاد  هک  هلیبق  موق و  تردـق  رادـیاپان و  ياه  تورث  لاوما و  لزلزتم و  يداـم  ياـه  ماـقم  رد  ار  فرـش  ، دارفا زا  يرایـسب 
.دشاب نیتسار  ناملسم  کی  ناسنا  هک  تسا  نیا  یعقاو  تفارش  هک  یلاح  رد.دنناد  یم  تسانف 

( . يَْوقَّتلا َنِم  ُّزَعَأ  َّزِع  َال  َو  ( ؛» تسین يراکزیهرپ  زا  رتاهب  نارگ  یتردق  تزع و  :» دیامرف یم  مود  هلمج  رد 

نیا زا  یتردق  هچ.دنار  یم  بقع  هب  ار  سفن  ياوه  ناطیـش و  ياه  هسوسو  هک  دزاس  یم  شیوخ  رب  طلـسم  ار  ناسنا  نانچ  اوقت  اریز 
.دنک راهم  ار  سفن  ياوه  دنزب و  نیمز  هب  ار  ناطیش  ناسنا  هک  رتالاب 

َنِم ُنَسْحَأ  َلِقْعَم  اـَل  َو  ( ؛» تسین تاهبـش ) زا  زیهرپ  و   ) عرو زا  رت  هدـنرادهگن  رتهب و  یهاـگهانپ  چـیه  :» دـیامرف یم  هلمج  نیموس  رد 
( . ِعَرَْولا

یسک.دهد یم  قوس  عرش  ملسم  تامرحم  هاگترپ  هب  ار  ناسنا  هک  تسا  كان  ههبش  روما  رد  دراوم  زا  يرایـسب  رد  ناسنا  ياه  شزغل 
.دراد یمزاب  یشزغل  نینچ  زا  ار  وا  هک  هتفرگ  رارق  ینئمطم  هاگهانپ  رد  تسا  تاهبش  زا  زیهرپ  عرو و  ياراد  هک 

: دیامرف یم  هک  اج  نآ  تشذگ  هلمج  نیا  هیبش  زین  مراهچ  تمکح  رد 

«. تسا یمکحم  رپس  ، عرو هَّنُج ؛ ُعَرَْولا  »

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

ماـجنا تاـمرحم و  كرت  رب  هوـالع  اریز  ح 5 ). ص 77 ، ج 2 ، یفاـک ، «.) تسا عرو  تداـبع  نیرتراوشد  ُعَرَوـْلا ؛ ِهَداَـبِْعلا  َّدَـشَأ  َّنِإ  »
.دراد یمزاب  تاهبش  باکترا  زا  ار  ناسنا  ، تابجاو

لاس دنچ  ار  امش  ترایز  قیفوت  نم  : درک ضرع  شتمدخ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  نارای  زا  یکی  هک  تسا  هدمآ  يرگید  ثیدح  رد 
: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  (. دشاب متداعس  نماض  و   ) منک لمع  نآ  هب  هک  امرف  نایب  يروتسد  منک  یم  ادیپ  راب  کی 

رد  ) ششوک شالت و  عرو و  یهلا و  ياوقت  هب  ار  وت  ِهِیف ؛ َعَرَو  َال  ٌداَِهتْجا  ُعَْفنی  َال  ُهَّنَأ  ْمَلْعا  ِداَِهتْجِالا َو  ِعَرَْولا َو  ِهَّللا َو  يَْوقَِتب  َکیِـصوُأ  »
.( ح 1 ص 76 ، یفاک ، «.) دوب دهاوخن  شخب  هجیتن  عرو  نودب  شالت  هک  نادب  منک و  یم  شرافس  راگدرورپ ) تعاطا  ریسم 

( . َِهبْوَّتلا َنِم  ُحَْجنَأ  َعیِفَش  َال  َو  ( ؛» تسین هبوت  زا  رت  شخب  تاجن  یعیفش  چیه  :» دیامرف یم  هتکن  نیمراهچ  رد 
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اما.تسا تعافـش  زا  رت  نیگنـس  ، هانگ راب  اریز  دوشن  هتفریذپ  تسا  نکمم  هاگ  دوش و  یم  هتفریذپ  هاگ  رگید  ناعیفـش  تعافـش  اریز 
هاگشیپ رد  ًاعطق  دریگ  تروص  هدنیآ  حلاص  لامعا  هتشذگ و  ناربج  هانگ و  رارکت  مدع  رب  میمصت  لماک و  تمادن  اب  هک  یعقاو  هبوت 
تعافش دننک و  هبوت  تسا  رتهب  دننیشنب  ناعیفـش  تعافـش  راظتنا  هب  هک  نیا  ياج  هب  ناراکهنگ  نیاربانب.دش  دهاوخ  هتفریذپ  دنوادخ 

.دنهاوخب ناعیفش  زا  نآ  شریذپ  رب  دیکأت  يارب  ار 

تـسا یـسک  دنوادخ  ؛»  ِتاَئِّیَّسلا ِنَع  اوُفْعَی  ِهِداَبِع َو  ْنَع  ََهبْوَّتلا  ُلَبْقَی  يِذَّلا  َوُه  َو  دیامرف «: یم  دـیجم  نآرق  رد  قلطم  روط  هب  دـنوادخ 
هیآ 25) يروش ، «.) دشخب یم  ار  اه  نآ  ناهانگ  دریذپ و  یم  شناگدنب  زا  ار  هبوت  هک 

َنِم یَنْغَأ  َْزنَک  َال  َو  ( ؛» تسین تعاـنق  زا  رت  هدـننکزاین  یب  یجنگ  چـیه  :» دـیامرف یم  ، هدرک تعاـنق  تیمها  هب  هراـشا  هتکن  نیمجنپ  رد 
( . ِهَعاَنَْقلا

.تسا تعانق  جنگ  دریذپ  یمن  نایاپ  هک  یجنگ  ، دنریذپ یم  نایاپ  رگید  ياه  جنگ 

نآ نیمک  رد  ًامئاد  نادوسح  ناقراس و  نانمـشد و  هکارچ  دیـشک  دـیاب  ناوارف  جـنر  يرهاـظ  ياـه  جـنگ  ظـفح  يارب  ، نیا رب  هفاـضا 
: يدعس هتفگ  هب  و.درادن  يدوسح  نمشد و  قراس و  چیه  تعانق  جنگ  یلو.دنا 

ار ناطلس  دوشن  رسیم  ریشمش  هب  هک  تسا  یکلم  تعانق  جنک  یگدازآ و  جنگ 

: ظفاح هتفگ  هب  و 

داد نیا  نایادگ  هب  ناهاش  هب  داد  نآ  هک  نآ  تسا  یقاب  تعانق  جنک  ، دوبن رگ  ، رز جنگ 

: دوب هدمآ  هنامیکح 57  راتفگ  رد 

هنامیکح راتفگ  هنامیکح 349 و  راتفگ  رد  نومضم  نیمه  «. دوش یمن  مامت  زگره  هک  تسا  يا  هیامرـس  تعانق  ُدَْفنی ؛ َال  ٌلاَم  ُهَعاَنَْقلا  »
.دوب هدمآ   229

قرب و قرز و  لابند  هب  دزاس و  یم  یگدـنز  يارب  مزال  لقاّدـح  اب  نآ  نتـشاد  اب  ناسنا  هک  تسا  ینورد  هکلم  کـی  تعاـنق  تقیقح 
ناهانگ و عاونا  هدولآ  لیلد  نیمه  هب  دور و  یمن  دزاـس  یم  دوخ  فورـصم  ار  ناـسنا  رمع  رکف و  تقو و  هک  یتافیرـشت  تاـفاضا و 

.دوش یمن  یقالخا  ریغ  لئاسم 

مالـسلا هیلع  نانمؤمریما  زا  یثیدح  رد  ؛ تسین سک  چـیه  تنم  راب  ریز  اریز  دراد  يا  هداعلا  قوف  یگدازآ  ، عناق صخـش  ، نیا رب  هفاضا 
: تسا هدمآ  مکحلاررغ  رد 

تعانق هک  یماگنه  تسا  هدازآ  هدرب ، ،و  دـنک عمط  هک  یماگنه  تسا  هدرب  ، هدازآ صخـش  َِعنَق ؛ اَذِإ  ٌّرُح  ُدـْبَْعلا  َعِمَط َو  اَـم  ٌدـْبَع  ُّرُْحلا  »
ح 8975) مکحلاررغ ، «.) دنک هشیپ 
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یَـضِّرلا َنِم  ِهَقاَْفِلل  ُبَهْذَأ  َلاَم  َال  َو  ( ؛» تسین زاین  رادـقم  هب  اضر  زا  رتهب  رقف  يدوبان  يارب  یلاـم  چـیه  :» دـیامرف یم  هتکن  نیمـشش  رد 
( . ِتوُْقلِاب

هب ناـسنا  هک  تسا  نآ  رد  یقیقح  يزاـین  یب  هک  دراد  نـیا  هـب  هراـشا  تـسا  قباـس  هـلمج  هدـننک  لـیمکت  عـقاو  رد  هـک  هـلمج  نـیا 
تـسین وا  زاین  دروم  نیقی  هب  هک  یتالمجت  لیاسو  بابـسا و  ندرک  مهارف  يزودنا و  لام  یپرد  دشاب و  یـضار  یگدـنز  تایرورض 

.تسانغ یعون  نآ  رقف و  یعون  نیا  هک  دنکفین  تمحز  هب  ار  دوخ 

هب هک  سکنآ  :» دـیامرف یم  دـنز و  یم  دـییأت  رهم  يرگید  هنوـگ  هب  تشذـگ  مشـش  مجنپ و  هتکن  رد  هچنآ  رب  زاـب  هتکن  نـیمتفه  رد 
هک یلاـح  رد  تسا  هتفرگ  ياـج  یگدوـسآ  ياـنخارف  رد  هتفاـی و  تسد  یگـشیمه  یتـحار  شیاـسآ و  هـب  دـنک  اـفتکا  زاـین  رادـقم 

ِهَعَّدلا َضْفَخ  َأَّوَبَت  َهَحاَّرلا َو  َمَظَْتنا  ِدَقَف  ِفاَفَْکلا  ِهَْغُلب  یَلَع  َرَصَْتقا  ِنَم  َو  ( ؛» تسا یتحاران  بعت و  بکرَم  الب و  جنر و  دیلک  یتسرپایند 
( . ِبَعَّتلا ُهَّیِطَم  ِبَصَّنلا َو  ُحاَتْفِم  ُهَبْغَّرلا  َو 

.تساقب ماود و  دصق  هب  نداد  ینکس  يانعم  هب  هرکذت ) نزو  رب  «) هَئِوبت » هدام زا  أوبت » »

.تسا یگدنز  یخارف  شیاسآ و  يانعم  هب  زین  ینتورف و  ، شهاک لزنت و  هلمجزا  دراد  يددعتم  یناعم  ضفخ » »

.تسا بکرم  يانعم  هب  هیطم »  » یگدنامرد و یگتسخ و  يانعم  هب  بَصَن »  » یتسرپایند و يانعم  هب  « هبغر یگدوسآ و« يانعم  هب  هعد » »

کی ندروآ  تسد  هب  يارب  هنرگو  تسا  یتسرپاـیند  دـنکفا  یم  جـنر  تمحز و  هـب  یگدـنز  رد  ار  ناـسنا  هـچنآ  هـک  تـسا  نـشور 
، دوـمرف ـالاب  هلمج  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  روـط  ناـمه  تسین و  مزـال  يداـیز  تمحز  جـنر و  تعاـنق ، اـب  هتخیمآ  هداـس  یگدـنز 

.تسا بعت  یتحاران و  بکرم  تساه و  یتحاران  جنر و  دیلک  هک  تسا  یتسرپایند 

یم ، هدرک هراـشا  اـه  نآ  راـثآ  رکذ  اـب  تسا  یقـالخا  هلیذر  هس  هب  رظاـن  هک  رگید  هـتکن  هـب  هتـشذگ  تاـکن  لـیمکت  يارب  ناـیاپ  رد 
َو ( ؛» تساه بیع  نیا )  ) مامت عماج  ، يراکدب رـش و  ،و  ناهانگ رد  نتفر  ورف  يارب  دنتـسه  يا  هزیگنا  دسح  ربکت و  صرح و  :» دـیامرف

( . ِبُویُْعلا يِواَسَم  ُعِماَج  ُّرَّشلا  ،َو  ِبُونُّذلا ِیف  ِمُّحَقَّتلا  َیلِإ  ٍعاَوَد  ُدَسَْحلا  ُْربِْکلا َو  ُصْرِْحلا َو 

.تسا يزیچ  رد  نتفر  ورف  يانعم  هب  مُّحقت » »

شنیرفآ زاغآ  فورعم  هلیذر  هس  نامه  هدومرف  نایب  ناهانگ  رد  ندـش  رو  هطوغ  هزیگنا  ناونع  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  يا  هلیذر  هس 
زا دروخ و  عوـنمم  تخرد  زا  درک و  یلوا  كرت  ، صرح لـیلد  هب  مدآ  دـش و  ادـخ  هاـگرد  هدـنار  ربـکت  رثا  رب  ناطیـش  ؛ تسا ناـسنا 

.تشگ راگدرورپ  سدق  تحاس  روفنم  داهن و  ناینب  ملاع  رد  ار  تیانج  لتق و  نیتسخن  ، دسح رثارب  لیباق  دش و  جارخا  تشهب 

: میناوخ یم  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  ماما  زا  یثیدح  رد 

َءاَّوَح َمَدآ َو  ُهیِـصْعَم  یِه  ُصْرِْحلا َو  َنیِِرفاَْکلا َو  َنِم  َناَک  َرَبْکَتْـسا َو  َیبَأ َو  َنیِح  َسِیْلبِإ  ُهیِـصْعَم  یِه  ُْربِْکلا َو  ِِهب  ُهَّللا  یِـصُع  اَـم  ُلَّوَأَـف  »
َلَخَدَـف ِهَیلِإ  اَمِِهب  َهَجاَحَال  اَم  اَذَـخَأَف  َنیِِملاَّظلا  َنِم  انوُکَتَف  َهَرَجَّشلا  ِهِذـه  ابَْرقَت  اُمْتئِـش َو ال  ُثیَح  ْنِم  الُکَف  اَمَُهل  َّلَج  َّزَع َو  ُهَّللا  َلاَـق  َنیِح 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 4492 

http://www.ghaemiyeh.com


ُثیَح َمَدآ  ِْنبا  ُهیِـصْعَم  یِه  ُدَـسَْحلا َو  َُّمث  ِهَیلِإ  ِِهب  َهَجاَحَال  اَم  َمَدآ  ُْنبا  ُُبلْطی  اَم  َرَثْکَأ  َّنَأ  َِکلَذ  ِهَمایِْقلا َو  ِمْوی  َیلِإ  اَـمِِهتیِّرُذ  یَلَع  َکـِلَذ 
ِهَوْرَّثلا ُِّولُْعلا َو  ُّبُح  ِماَـلَْکلا َو  ُّبُح  ِهَحاَّرلا َو  ُّبُح  ِهَساـَئِّرلا َو  ُّبُح  اْینُّدـلا َو  ُّبُح  ِءاَـسِّنلا َو  ُّبُح  َکـِلَذ  ْنِم  َبَّعَـشَتَف  ُهَلَتَقَف  ُهاَـخَأ  َدَـسَح 

نیتسخن ٍهَئیِطَخ ؛ ِّلُک  ُْسأَر  اْینُّدـلا  ُّبُح  َِکلَذ  ِهَفِْرعَم  َدـَْعب  ُءاَمَلُْعلا  ُءاِیْبنَْألا َو  َلاَقَف  اْینُّدـلا  ِّبُح  ِیف  َّنُهُّلُک  َنْعَمَتْجاَف  ٍلاَصِخ  َْعبَـس  َنْرِـصَف 
درک و ربکت  دز و  زاب  رس  ادخ  نامرف  تعاطا  زا  هک  یماگنه  دوب  سیلبا  تیصعم  نآ  دوب و  ربکت  دش  ادخ  تیـصعم  نآ  اب  هک  يزیچ 

.دش اوح  مدآ و  تیصعم  همشچرس )  ) نآ دوب و  صرح  سپس )  ) دش نارفاک  زا 

( عونمم  ) تخرد نیا  کیدزن  یلو  دیروخب  دیهاوخ  یم  هنوگره  یتشهب  ياه  هویم  زا  : دومرف اه  نآ  هب  ّلجوّزع  دنوادخ  هک  یماگنه 
زور ات  اه  نآ  هیرذ  يارب  یلکـشم  نیا  دنتفرگرب و  دنتـشادن  نآ  هب  زاین  هک  ار  يزیچ  اه  نآ  یلو.دش  دـیهاوخ  ناملاظ  زا  هک  دـیوشن 

سپـس.دنرادن يزاـین  نآ  هب  هک  تسا  يزیچ  دنتـسه  نآ  لاـبند  هب  مدآ  نادـنزرف  هک  يزیچ  نیرتشیب  ور  نیازا  درک و  داـجیا  تماـیق 
نیا زا  و.دناسر  لتق  هب  ار  وا  دیزرو و  دسح  شردارب  هب  هک  اج  نآ  رد  دش  لیباق )  ) مدآ دـنزرف  تیـصعم  همـشچرس )  ) هک دوب  دـسح 

ییوج و يرترب  نتفگ و  نخـس  هب  قشع  یبلط و  تحار  تسایر و  هب  قشع  اـیند و  هب  قشع  ناـنز و  هب  قشع  ، هناـگ هس  هلیذر  تاـفص 
.دش عمج  ایند  بح  رد  اه  نآ  مامت  هک  دش  تلصخ  تفه  تفرگ و  همشچرس  تورث ،

ص ج 2 ، یفاک ، تسا (.» ناهانگ  مامت  همـشچرس  ایند  بح  : دنتفگ عوضوم  نیا  زا  یهاگآ  زا  دـعب  نادنمـشناد  ناربمغیپ و  ور  نیازا 
.( ح 11 ، 130

همه ، رگید بویع  و  دـسح ) ربک و  صرح و   ) هناگ هس  بویع  نیا  هک  تسا  هتکن  نیا  هب  هراشا  ِبویُْعلا » يِواَسَم  ُعِماَـج  ُّرَّشلا  َو   » هلمج
.دریگ یم  همشچرس  نآ  زا  اه  بیسآ  تافآ و  مامت  تسا و  ریخ  لباقم  هطقن  هک  دنریگ  یم  رارق  « رش » ناونع تحت 

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abu Talib said : “ There is no distinction higher than Islam, no honor more
honorable than fear of Allāh, no asylum is better than self-restraint, no intercessor
more effective than repentance, no treasure more precious than contentment, and
no wealth is a bigger remover of destitution than satisfaction with mere subsistence.
Whoever confines himself to what is just enough for maintenance achieves comfort
and prepares his abode in ease. Desire is the key of grief and the conveyance of
distress. Greed, vanity and jealousy are incentives to falling into sins and mischief-

." making, the collecting of all bad habits

ایند نید و  ماکحتسا  لماوع  : 372 تمکح

هراشا

توص
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نَأ ُفِکنَتـسَی  َال  ٍلِهاَج  ُهَملِع َو  ٍلِمعَتـسُم  ٍِملاَع  ٍهََعبرَِأب  اَینّدـلا  ِنیّدـلا َو  ُماَِوق  ُِرباَج  اَی    ّ ِيرَاصَنألا ِهّللا  ِدـبَع  ِنب  ِِرباَِجل  مالـسلا  هیلع  َلاَـق  َو 
 ّ ِیَنغلا َلَِخب  اَذِإ  َمّلَعَتَی َو  نَأ  ُلِهاَجلا  َفَکنَتـسا  ُهَملِع  ُِملاَـعلا  َعّیَـض  اَذِإَـف  ُهاَینُدـِب  ُهَتَرِخآ  ُعِیبَی  اـَل  ٍریِقَف  ِِهفوُرعَِمب َو  ُلَـخبَی  اـَل  ٍداَوَج  َمّلَعَتَی َو 

اَهَـضّرَع اَهِیف  ُبِجَی  اَِمب  اَهِیف  ِهِّلل  َماَق  نَمَف  ِهَیلِإ  ِساّنلا  ُجـِئاَوَح  تَُرثَک  ِهیَلَع  ِهّللا  ُمَِعن  تَُرثَک  نَم  ُِرباَج  اَی  ُهاَینُدـِب  ُهَتَرِخآ  ُریِقَفلا  َعَاب  ِِهفوُرعَِمب 
ِءاَنَفلا ِلاَوّزِلل َو  اَهَضّرَع  ُبِجَی  اَِمب  اَهِیف  مُقَی  َمل  نَم  ِءاَقَبلا َو  ِماَوّدِلل َو 

اه همجرت 

یتشد

هب ایند  نید و  يراوتـسا  رباج ! يا  دومرف ) يراـصنا  هَّللا  دـبع  نب  رباـج  هب  : ) دومرف وا ، رب  ادـخ  دورد  و  يداـصتقا ) یقـالخا ، یملع ، )
لخب شـشخب  رد  هک  يا  هدنـشخب  و  دـنزن ، زابرـس  نتخومآ  زا  هک  یلهاج  و  دـنک ، لـمع  دوخ  ملع  هب  هک  یملاـع  تسا : زیچ  راـهچ 

 . دشورفن ایند  هب  ار  دوخ  ترخآ  هک  يریقف  و  دزرون ،

ترخآ تسدیهت  دزرو ، لخب  شـشخب  رد  زاین  یب  هاگ  ره  درواین ، يور  نتخومآ  هب  نادان  دـنک ، هابت  ار  دوخ  ملع  ملاع  هاگ  ره  سپ 
 . دشورف ایند  هب  ار  شیوخ 

یتمعن بحاص  رگا  سپ  دروآ ، يور  وا  هب  زین  مدرم  ناوارف  ياهزاین  درک ، يور  وا  هب  ادـخ  ناوارف  ياه  تمعن  هک  یـسک  رباـج ! يا 
ار اـه  تمعن  رد  یهلا  بجاو  قوـقح  هک  سک  نآ  و  دزاـس ، هنادواـج  وا  رب  ار  اـه  تمعن  دـنوادخ  دزادرپـب ، ار  یهلا  بجاو  قوـقح 

 . دناشک يدوبان  لاوز و  هب  ار  نآ  دنوادخ ، دزادرپن ،

يدیهش

زا هک  ینادان  و  درب ، راک  هب  ار  دوخ  شناد  هک  ییاناد  تساپرب : زیچ  راهچ  هب  ایند  رباـج ! دومرف ]: ار  يراـصنا  هّللا  دـبع  رـسپ  رباـج  [و 
سپ .دشورفن  دوخ  يایند  هب  ار  شیوخ  ترخآ  هک  یشیورد  و  دنکن ، لخب  دوخ  ششخب  رد  هک  يا  هدنشخب  دنزن و  زابرس  نتخومآ 

ار شترخآ  شیورد  دزرو  لخب  شیوخ  ششخب  رد  رگناوت  رگا  و  دزادرپن ، نتخومآ  هب  نادان  دزاس  هابت  ار  دوخ  شناد  دنمشناد  رگا 
.دزاب رد  ایند  هب 

.دوب رایسب  ودب  نامدرم  زاین  دوب  رایسب  وا  رب  ادخ  تمعن  هک  نآ  رباج !

فرصم هب  تسا  بجاو  هکنانچ  ار  نآ  هک  نآ  .دنک و  رادیاپ  يو  يارب  ار  اهتمعن  ادخ  دنک  راک  ادخ  يارب  اهتمعن  نآ  رد  هک  ره  سپ 
.دنادرگ تسین  دربب و  ار  وا  تمعن  دناسرن ،

یلیبدرا

هک ینادان  دـشاب و  دوخ  ملع  هدـنراد  راکب  هک  یملاع  تسا  زیچ  راهچب  ایند  يانب  رباج  يا  ار  يراصنا  هَّللا  دـبع  نب  رباج  رم  دومرف  و 
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دوخ يایندب  ار  دوخ  ترخآ  دـشورفن  هک  یـشیورد  دوخ و  ناسحاب  دـنکن  یلیخب  هک  هدنـشخب  دریگ و  میلعت  هکنآ  زا  هتـشادن  گنن 
دوخ ناسحاب  رگناوت  دنک  یلیخب  هاگ  ره  دریگ و  میلعت  هکنآ  زا  نادان  دـشاب  هتـشاد  گنن  ار  دوخ  ملع  ملاع  دـنک  عیاض  هاگ  ره  سپ 

وا يوسب  نامدرم  ياهتجاح  دشاب  رایـسب  وا  رب  ادخ  ياهتمعن  دشاب  رایـسب  هک  ره  رباج  يا  دوخ  يایندب  ار  دوخ  ترخآ  ریقف  دـشورفب 
دیامنن مایق  هک  ره  اقب و  ماود و  يارب  ار  اهنآ  درآ  شیپ  هَّللا  قوقح  زا  تسبجاو  هچ  نآ  هب  اهنآ  رد  ادخ  يارب  دـیامن  مایق  هک  ره  سپ 

انف لاوز و  يارب  ار  اهنآ  درآ  شیپ  تسبجاو  هچ  نآ  هب  اهنآ  رد 

یتیآ

زا هک  یلهاج  .دراد  راک  هب  ار  دوخ  ملع  هک  یملاع  تسا : سک  راهچ  رب  ایند  ماوق  رباج ، يا  دومرف : يراـصنالا  هللا  دـبع  نب  رباـج  هب 
ملع ملاع ، هاگره ، .دشورفن  شترخآ  هب  ار  ایند  هک  يریقف  دزرون و  لخب  شـشخب  رد  هک  يا  هدنـشخب  دـباتن ، رب  رـس  ملع  نتفرگ  ارف 
ایند هب  ار  شترخآ  ریقف  دزرو ، لخب  دوخ  لام  ندیـشخب  زا  رگناوت  هاگره ، دـبات و  رب  رـس  نتخومآ  زا  لهاج  درادـن ، راک  هب  ار  دوخ 

.تخورف دهاوخ 

وا هب  ادخ  هک  یتمعن  رد  هک  سکره  .دـشاب  نوزفا  وا  هب  مدرم  ياهزاین  دوش ، دـنم  هرهب  رایـسب  ادـخ  تمعن  زا  هک  سک  ره  رباج ، يا 
، دنکن نینچ  هک  ره  دراذگ و  یقاب  دشخب و  ماود  ار  وا  تمعن  دنوادخ  دـنک ، لمع  تسا  بجاو  وا  رب  هک  يا  هنوگ  هب  هتـشاد  ینازرا 

.دناشک لاوز  انف و  هب  ار  شییاراد 

نایراصنا

راک هب  ار  ششناد  هک  يدنمشناد  : تسا زیچ  راهچ  هب  ایند  نید و  ییاپ  رب  رباج ، يا  : دومرف يراصنا  هّللا  دبع  هب  رباج  هب  ترضح  نآ  و 
شیایند هب  ار  شترخآ  هک  یتسدیهت  و  دزرون ، لخب  شریخ  هب  هک  يدنمتواخـس  ،و  دـنکن يراددوخ  نتخومآ  زا  هک  ینادان  و  دریگ ،

لخب شا  یکین  هب  دـنمتورث  یتقو  ،و  دـنک يراددوخ  ملع  يریگارف  زا  نادان  دـیامن  عیاض  ار  شـشناد  دنمـشناد  هک  ینامز   . دـشورفن
سپ ، ددرگ رایـسب  وا  هب  مدرم  زاین  دوش  دایز  وا  رب  ادخ  تمعن  هک  یـسک  ، رباج يا   . دـشورفب شیایند  هب  ار  شترخآ  تسدـیهت  دزرو 

شتورث دـنکن  مادـقا  یلام  بجاو  هب  هک  نآ  ،و  هداد رارق  اقب  ماود و  هنودرگ  رد  ار  شتمعن  دزیخرب  یلام  تابجاو  يادا  هب  هک  یـسک 
 . هداهن يدوبان  لاوز و  ضرعم  رد  ار 

اه حرش 

يدنوار

.ءانفلا لاوزلا و  اهضرع  بجی  امب  اهیف  مقی هللا  مل  نم  ءاقبلا و  ماودلل و  اهضرع  بجی  امب  اهیف  ماق هللا  نمف  يور : و 

يردیک

ملعلا نم  یحتسا  فیکف  ربکلا ، یلع  لهجلا  نم  یحتسا  انا ال  لاقف  ربکلا  یلع  ملعتت  نا  یحتست  اما  ربکلا : یلع  ملعتی  ناک  خیشل  لیق 
.ربکلا یلع 
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مثیم نبا 

ملع هک  یملاع  تسا : سک  راهچ  هب  ایند  نید و  ییاپرب  يراوتسا و  رباج  يا  : ) دومرف يراصنا  هللادبع  نب  رباج  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما
هک یتسدـگنت  .دزرون و  لخب  ناسحا  یکین و  زا  هک  يرگناوت  و  دـشاب ، هتـشادن  گنن  نتخومآ  زا  هک  یلهاج  ددـنب ، راـک  هب  ار  دوخ 

یماگنه و  تشاد ، دـهاوخ  گنن  نتخومآ  زا  لهاج  دربن ، راک  هب  ار  دوخ  ملع  ملاع  هک  یماـگنه  سپ  دـشورفن ، اـیند  هب  ار  شترخآ 
ادخ ياهتمعن  زا  هک  سک  ره  رباج ! يا  .دشورف  یم  ایند  هب  ار  شترخآ  تسدـگنت  دـنک ، يراددوخ  ناسحا  یکین و  زا  دـنمتورث  هک 

، دنک مادقا  تابجاو  هب  اهتمعن  نآ  رد  ادخ  يارب  هک  یـسک  سپ  ددرگ ، یم  رایـسب  وا  زا  مدرم  ياهتـساوخرد  دـشاب ، رادروخرب  رتشیب 
هلیسو ي هب  ایند  تسا .) هدناشک  یتسین  هب  ار  اهتمعن  دنکن ، تابجاو  هب  مادقا  ادخ  يارب  هک  نآ  و  هتخاس ، رادیاپ  یگـشیمه و  ار  اهنآ 
هب فلتخم  ياـههار  تخانـش  و  دوـخ ، ياـج  رد  لاـم  فرـص  يارب  ملع  تسا ، راوتـسا  شناد  ملع و  هب  نآ  زا  سپ  و  تورث ، لاـم و 

لوسر تنس  نآرق و  ریسفت  هقف ، لوصا  هقف ، ملع  نامه  نیا  .مارح و  ای  تسا  لالح  زا  هن ، ای  تسا  هتـسیاش  ایآ  هک  نآ  ندروآ  تسد 
لاـح ره  هب  نوچ  .تسا  مزـال  نآ  ریظن  یبرع و  مولع  زا  هچنآ  اـهنیا  زا  دـعب  و  دوش ، یم  هتخومآ  ود  نآ  زا  زین  ماـکحا  هک  تسادـخ 

رد و  دوش ، لمع  یلوا  روتـسد  قباطم  ات  تسا  بجاو  ور  نیا  زا  دراد ، مزال  ینابهگن  زین  لام  یفرط  زا  تسا و  ملع  نتـشاد  زا  ریزگان 
تالاح تشاد و  دنهاوخن  يدوس  مادـک  چـیه  هن  رگا  درک ، فرـص  ار  لام  تسا  هتـسیاش  هک  يدراوم  رد  دـیاب  زین  مود  طرـش  دروم 
باجیا ایند  ماظن  ایند و  یفرط  زا  و  دنریمب ، دیاب  هم  نادنمشناد ، ریغ  نادنمشناد و  نوچ  .دنام و  دهاوخن  راوتسا  ایند  روما  ینعی  مدرم 

گنن شناد  نتخومآ  زا  هک  دوـب  دـنهاوخ  زین  یناـنادان  هک  تسا  يرهق  ددرگ ، لـقتنم  یلـسن  هب  یلـسن  زا  شناد  ملع و  هک  دـنک  یم 
- مولعمان ای  مولعم و  لیالد  هب  ماظن - نیا  رد  و  تسا ، یمتح  یـضعب  هب  مدرم  زا  یـضعب  زاـین  اـیند  ماـظن  رد  نوچ  و  تشاد ، دـنهاوخ 
هب ار  دوخ  هتساوخ ي  قیرط  نآ  زا  ات  دنرادن  یلام  ایند  رد  هک  یناسک  نآ  تسا  مزال  دنـشاب ، زاین  یب  رگیدکی  زا  همه  تسین  نکمم 

رـسیم زیچ  راهچ  نیا  نودب  ایند  ییاپرب  تروص  نیا  رد  دننک  يرادـساپ  مزال  و  يرورـض ، لامعا  زا  لام  فرـص  اب  و  دـنروآ ، تسد 
هب ترخآ  هدنشورف ي  اریز  دشورفن ، ایند  هب  ار  شترخآ  هک  نیا  رب  درک  طرش  ریقف ، هرابرد ي  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هتبلا  .دوب  دهاوخن 

ماما یهگناو  .درادن  ار  ایند  نتخاس  دابآ  یگتسیاش  وا  هتشگن و  راوتـسا  ودب  ایند  نیاربانب  تسا ، تلادع  زرم  زا  نوریب  رگمتـس و  ایند 
نآ زا  هایندب  عیـض …  اذاف  ترابع : اب  هدومرف  اهنآ  دض  دساف  دمایپ  هب  هراشا  درک ، نایب  ار  ایند  ناکرا  هک  نیا  زا  سپ  مالـسلا ) هیلع  )
هب شا  ینیبدب  لیلد  هب  نتخومآ  زا  نادان  نتشاد  گنن  و  تسا ، نآ  زا  ندربن  هدافتـسا  ثعاب  ملع  نتخاس  هابت  هک  اریز  تشاد ، رذحرب 

دوس ثعاب  ناسحا ، زا  رادلام  ندیزرو  لخب  دـننک و  یم  عیاض  ار  ملع  نانیا  هک  تسا  دـقتعم  وا  هک  نیا  لیلد  هب  دنمـشناد - شناد و 
اب هک  تسا  داـسف  مزلتـسم  نآ  تساـیند و  هب  دوـخ  ترخآ  نـتخورف  ریقف و  زاـین  نـتفرگ  ـالاب  نآ  همزـال ي  و  تـسا ، لاـم  زا  ندربـن 

، هدـنب رب  ادـخ  تمعن  ینوزف  همزـال ي  هک  تسا  هدومرف  بلطم  نیا  رب  هراـشا  سپـس  .تسا  راـگزاسان  يو  ترخآ  اـیند و  تحلـصم 
دح رد  نادنمزاین  هب  ناسحا  هب  مادقا  تمعن و  ساپس  هک  دوش  نشور  تمعن  بحاص  يارب  ات  تسوا ، هب  مدرم  ياهتـساوخرد  شیازفا 

هلیـسو نیدب  تسا و  تمعن  نتخاس  رادیاپ  ناسحا  همزال ي  هک  نیا  نایب  اب  زین  هراب  نیا  رد  .تسا  یبجاو  رما  ادخ  ياضر  يارب  مزال ،
مادـقا هک  نیا  نایب  اب  .تسا و  هتخادرپ  قیوشت  بیغرت و  هب  دـهد ، یم  ینوزف  دزاس و  یم  یگـشیمه  دوخ  يارب  ار  یهلا  تمعن  هدـنب 

.تسا هتشاد  رذحرب  نآ  زا  تسوا ، تمعن  ندناشک  یتسین  هب  ثعاب  تابجاو ، هب  ندرکن 

دیدحلا یبا 

[ ُلِمْعَتْسَی  ] ٍِملاَع ٍهََعبْرَِأب  اَْینُّدلا  ِنیِّدلا َو  ُماَِوق  ُِرباَج  اَی  ِّيِراَْصنَْألا  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِِرباَِجل  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 
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َفَْکنَتْسا ُهَْملِع  ُِملاَْعلا  َعَّیَض  اَذِإَف  ُهاَْینُِدب  ُهَتَرِخآ  ُعِیبَی  ٍریِقَف َال  ِِهفوُْرعَِمب َو  ُلَْخبَی  ٍداَوَج َال  َمَّلَعَتَی َو  ْنَأ  ُفِْکنَتْسَی  ٍلِهاَج َال  ُهَْملِع َو  ٍلِمْعَتْـسُم 
[ ُهَمِْعن  ] ْتَُرثَک ْنَم  ُِرباَج  اَی  ُهاَْینُِدب  ُهَتَرِخآ  ُریِقَْفلا  َعَاب  ِِهفوُْرعَِمب  ُِّینَْغلا  َلَِخب  اَذِإ  َمَّلَعَتَی َو  ْنَأ  ُلِهاَْجلا 

َضَّرَع اَهِیف  ِهَِّلل  ُبِجَی  اَـم  َعَّیَـض  ْنَم  اَهِماَوَدـِل َو  ِهَّللا  َهَمِْعن  َضَّرَع  اَـهِیف  ِهَِّلل  ُبِجَی  اَِـمب   ] َماَـق ْنَمَف  ِْهَیلِإ  ِساَّنلا  ُجـِئاَوَح  ْتَُرثَک  ِْهیَلَع  ِهَّللا  ُمَِعن 
[ اَِهلاَوَِزل ُهَتَمِْعن 

 . ِءاَنَْفلا ِلاَوَّزِلل َو  اَهَضَّرَع  ُبِجَی  اَِمب  اَهِیف  ْمُقَی  َْمل  ْنَم  ِءاَقَْبلا َو  ِماَوَّدِلل َو  اَهَضَّرَع  اَهِیف  ُبِجَی  اَِمب  اَهِیف  ِهَِّلل 

لاقف نییرخألا  نیتنثالا  یف  لعج  کلذک  يرخألاب و  امهادحإ  هعبرأ  نم  نیتنثا  طبر  هنأ  لصاحلا  یناعملا و  هذه  یف  لوقلا  مدقت  دـق 
نأ فکنتـسی  لهاج ال  لمعی و  طقف و ال  ملعی  نأ  یلع  رـصتقی  لمعی و ال  ینعی  هملع  لمعتـسی  ملاع  هعبرأب  ایندـلا  نیدـلا و  ماوق  نإ 

فورعملاب و لخبی  داوج ال  ثلاثلا  توملا و  یلإ  هلاهجلا  یلع  نورمتسی  مهنإف  ملعتلا  نم  فاکنتسالا  ءالهجلا  یلع  ام  رـضأ  ملعتی و 
ریخاوملا و راـمقلاک و  هللا  هبحی  ـال  ثیح  نم  قزرلا  بستکی  وأ  قیرطلا  عطقی  ـال  قرـسی و  ـال  يأ  هایندـب  هترخآ  عیبـی  ـال  ریقف  عبارلا 

 . اهوحن رصآملا و  رجازملا و 

یصعی و ملاعلا  يأر  اذإ  لهاجلا  نأل  کلذ  ملعتلا و  نم  لهاجلا  فکنتسا  هملع  ملاعلا  لمعتسی  مل  اذإ  یلوألاب  هطبترم  هیناثلاف  لاق  مث 
.هیصعملا قسفلا و  هترمث  تناک  اذإ  ملعلا  ملعت  اذ  امل  لاق  ملعتلا و  یف  دهز  قسفلاب  هللا  رهاجی 

یلإ هتجاح  عم  هاساوملا  ریقفلا  مدع  اذإ  هنأل  کلذ  هایندب و  هترخآ  ریقفلا  عاب  هفورعمب  ینغلا  لخب  اذإ  هثلاثلاب  هطبترم  هعبارلا  لاق و  مث 
ینغ هظفل  داوج  هظفل  ضوع  نوـکی  نأ  یغبنی  نسحی و  ـال  ثیح  نم  باـستکالا  مارحلا و  یف  لوخدـلا  یلإ  هرورـضلا  هتعد  توـقلا 

دق هنأل  اینغ  داوجلا  کلذ  نوک  ظفللا  ریمـض  یف  هفورعمب و  لخبی  داوج ال  تدرو و  اذـکه  هیاورلا  نأ  الإ  هرخآ  مالکلا  لوأ  قباـطیل 
هلاثمأ حرش  قبس  دق  لصفلا  یقاب  ینغ و  رهظ  نع  الإ  نوکی  فورعملا ال  افورعم و  هل  لعج 

یناشاک

ای هعبراب ) ایندلا  ماوق  رباج  ای  : ) ار يراصنا  هللادبع  نب  رباج  رم  ترضح  نآ  دومرف  و  يراصنالا ) هللادبع  نب  رباجل  مالـسلا  هیلع  لاق  (و 
ار دوخ  ملع  دشاب  هدـنراد  راک  هب  هک  یملاع  لوا : هملع ) لمعتـسم  ملاع   ) تسا هتـسب  زاب  سک  راهچ  هب  نآ  حالـص  ایند و  يانب  رباج 
: موس و  هفورعمب ) لخبی  داوج ال  و   ) ار ملع  دزومایب  هکنآ  زا  دشاب  هتشادن  گنن  هک  یلهاج  مود : و  ملعتی ) نا  فکنتـسی  لهاج ال  (و 

يایند هب  ار  دوخ  ترخآ  دـشورفن  هک  یـشیورد  مراچ : و  هایندـب ) هترخا  عیبی  ریقف ال  و   ) دوخ ناسحا  هب  دـنکن  لخب  هک  يا  هدنـشخب 
گنن ملعتی ) نا  لهاجلا  فکنتسا   ) دنکن نآ  هب  لمع  ار و  دوخ  ملع  ملاع ، دزاس  عیـض  هک  هاگره  سپ  هملع ) ملاعلا  عیـض  اذاف   ) دوخ

عاب  ) دوخ ياطع  ماعنا و  هب  دـنک  ینغ  هک  هاـگره  و  هفورعمب ) ینغلا  لـخب  اذا  و   ) وا زا  ار  ملع  دریگارف  هکنآ  زا  لـهاج  دـشاب  هتـشاد 
رایسب هک  یـسک  رباج  يا  هیلع ) هللا  معن  ترثک  نم  رباج  ای   ) دوش حیابق  بکترم  ایند و  هب  ار  دوخ  ترخآ  ریقف  دشورفب  هترخا ) ریقفلا 

هک ره  بجی ) امب  اهیف  ماق هللا  نمف   ) وا يوس  هب  نامدرم  ياهتجاح  دشاب  رایـسب  هیلا ) سانلا  جئاوح  ترثک   ) وا رب  ادـخ  ياهتمعن  دـشاب 
نآ ندرک  فرص  نابز و  لد و  هب  يامعن  رکـش  نوچ  تسا  بجاو  هک  يزیچ  هب  اهتمعن  نآ  رد  یلاعت  يادخ  ياضر  يارب  دیامن  مایق 

و  ) اقب ماود و  يارب  ار  اهتمعن  نآ  یلاعت  يادخ  دروآ  شیپ  ءاقبلا ) ماودلل و  اهضرع   ) نامدرم اب  ندومن  ناسحا  نآ و  فراصم  هب  معن 
هک ینعم  نیا  هب  اعرش  تسا  بجاو  هک  يزیچ  هب  اهتمعن  نآ  رد  ادخ  ياضر  يارب  دیامنن  مایق  هک  ره  و  بجی ) امب  اهیف  مقی هللا  مل  نم 
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انف لاوز و  يارب  زا  ار  اهنآ  دروآ  شیپ  ءانفلا ) لاوزلل و  اهضرع   ) الصا ناقحتسم  هب  ار  نآ  دنکن  فرص  دیامنن و  تمعن  نارفک 

یلمآ

ینیوزق

لمع نآ  هب  ینعی  .درب  راک  هب  دوخ  ملع  هک  یملاـع  تسا  زیچ  راـهچ  هب  اـیند  ماوق  رباـج  اـی  دومرف : .راـک  وکین  هدنـشخب و  درم  داوج 
هک يریقف  .اـطع و  یئوـکین و  ریخ و  هب  بغار  یمیرک  .دزوماـیب و  هکنآ  زا  درادـن  گـنن  هـک  یلهاـج  دـنازومایب و  ار  مدرم  دـیامن و 
رما يرگید  نید ، ملع و  رما  ماظتنا  یکی  دوب : زیچ  ود  هب  نایمدآ  ماظتنا  هکنیا  راـهچ  نیا  رب  هتکن  .اـیند و  هب  ار  دوخ  ترخآ  دـشورفن 

رد هچنانچ  ددرگ  مئاق  ریقف  فاـفع  تعاـنق و  ریقف و  اـب  ینغ  تاـساوم  هب  یناـث  نآ  و  ملعت ، ملع و  لامعتـسا  هب  لوا  .قزر  تشیعم و 
و ندومن ، ملعت  زا  لهاج  درادـیم  گنن  ندربن  راک  هب  ار  دوخ  ملع  ملاـع  دـنادرگ  عیاـض  هاـگره  سپ  ددرگ : یم  نیبم  هدـنیآ  مـالک 
رب ربص  مدـع  رذـگهر  زا  یـصاعم  باکترا  هب  دوخ  يایند  هب  ار  دوخ  ترخآ  ریقف  دـشورف  یم  دوخ ، ریخب  رگناوت  دـنک  لخب  هاگره 
يا .ددرگ  لطاب  دساف و  ایند  ماوق  راهچ  ره  سپ  لجوزع  يادخ  اب  ینامگدب  ترخآ و  یشومارف  قلخ و  زا  لاوس  یـشیورد و  هقاف و 
نآ رد  ادـخ  يارب  دـیامن  مایق  هک  ره  سپ  وا ، هب  نامدرم  ياهتجاح  دوش  رایـسب  وا  رب  یلاـعت  قح  ياـهتمعن  دوش  رایـسب  هک  ره  رباـج 

ضرعم رد  ار  اـهتمعن  نآ  یهلا  قوـقح  زا  وا  رب  تسا  بجاو  هچنآ  هب  اـهتمعن  نآ  یهلا  قوـقح  زا  وا  رب  تسا  بجاو  هچنآ  هب  اـهتمعن 
هک اریز  ددرگ ، هدوزفا  هکلب  ترخآ  ایند و  رد  دـنامب  رادـیاپ  وا  رب  تمعن  نآ  هک  هتـشگ  نآ  هب  هتـسیاش  و  دـشاب ، هدروآرد  اـقب  ماود 
هک تسنآ  تمعن  ره  رکـش  رد  لـصا  و  ..مکندـیزال ) مترکـش  نئل   ) یناـبر مـالک  صن  هـب  دوـب  تـمعن  ینوزف  بجوـم  تـمعن  رکش 

بجاو هچنآ  هب  اهتمعن  نآ  رد  ادـخ  يارب  دـیامنن  مایق  هک  ره  دـیامن و  مایق  ناـشیا  تاـجاح  هب  .دـشخبب و  تمعن  نآ  زا  ار  ناـجاتحم 
دناوت بجی )  ) ياج هب  ددرگب و  وا  زا  اهتمعن  نآ  هک  هدـش  نآ  قحتـسم  دـشاب و  هدروآرد  انف  لاوز و  ضرعم  رد  ار  اـهتمعن  نآ  تسا 

.تسا یضرم  قح  دزن  درادیم و  تسود  ار  نآ  يادخ  هچنآ  ینعی  دشاب  بحی ) )

یجیهال

نا فکنتـسیال  لهاج  هملع و  لمعتـسم  ملاع  هعبراب : ایندـلا  نیدـلا و  ماوق  رباج ! ای  : » يراصنالا هللادـبع  نب  رباجل  مالـسلا  هیلع  لاق  و 
ینغلا لـخب  اذا  ملعتی و  نا  لـهاجلا  فکنتـسا  هملع ، ملاـعلا  عیـض  اذاـف  هایندـب ، هترخآ  عیبیـال  ریقف  هفورعمب و  لـخبیال  داوج  ملعتی و 

اهـضرع بجی ، امب  اهیف  ماق هللا  نمف  هیلا ، سانلا  جـئاوح  ترثک  هیلع ، هللا  معن  ترثک  نم  رباج ! ای  هایندـب ، هترخآ  ریقفلا  عاـب  هفورعمب ،
هک يراصنا  هللادبع  نب  رباج  هب  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .ءانفلا » لاوزلل و  اهـضرع  بجی ، امب  اهیف  مقی هللا  مل  نم  ءاقبلا و  ماودـلل و 

یلهاج دـنک و  لمع  نآ  قفو  رب  ار و  دوخ  ملع  دـیامرف  راک  هک  تسا  یملاع  تسا : سک  راهچ  هب  شندوب  اپرب  ایند و  ماوق  رباج ! يا 
هک تسا  يریقف  دوخ و  ناسحا  هب  دزرون  لخب  هک  تسا  يا  هدنـشخب  ار و  ملع  دزومایب  هکنیا  زا  دـشاب  هتـشادن  عانتما  اـبا و  هک  تسا 

عانتما ابا و  درکن ، دوخ  ملع  هب  لمع  ار و  دوخ  ملع  ملاع  درک  عیاـض  هک  تقو  ره  رد  سپ  دوخ ، ياـیند  هب  ار  دوخ  ترخآ  دـشورفن 
هب ار  دوخ  ترخآ  ریقف  دـشورف  یم  دوخ  ناسحا  هب  رادـلام  دـیزرو  لـخب  هک  تقو  ره  رد  ار و  ملع  دزوماـیب  هکنیا  زا  لـهاج  دـیامن 
زا تساخرب  هک  یسک  سپ  وا ، يوس  هب  مدرم  ياهتجاح  دوش  رایسب  وا ، رب  ادخ  تمعن  تشگ  رایسب  هک  یسک  رباج ! يا  .دوخ  يایند 

ندـنام و یقاب  ندوب و  هشیمه  هضرع ي  رد  ار  اهتمعن  نآ  دـینادرگ  تسا ، مزـال  هک  يوحن  هب  مدرم  جـئاوح  ندروآرب  رد  ادـخ  يارب 
بلس هضرع ي  رد  ار  اه  تمعن  نآ  دینادرگ  تسا ، مزال  هک  يوحن  هب  مدرم  تاجاح  ندروآرب  رد  ادخ  يارب  زا  تساخنرب  هک  یسک 
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.ندیدرگ تسین  ندش و 

ییوخ

هیحورلا هیداملا و  هیونعملا و  نوئشلا  یف  ءاقترالا  نکمی  و ال  هتایح ، یحاون  یتش  یف  هیرشبلا  هعماجلل  هیادهلا  حابـصم  ملعلا  ینعملا :
درجمف الا  و  هب ، لمعلا  هلامعتـساب و  هایحلا  نوئـش  هیقرت  یف  ملعلا  رمثی  امنا  و  هفرعملا ، ملعلاب و  ـالا  هیویندـلا  هینیدـلا و  هیمـسجلا و  و 

ملاعلا ملاعلا و  دوجوب  مئاق  ملعلا  نا  ثیح  .ءارجالا و  هدافتسالا و  لیبس  یف  عقت  لمعلاب و ال  نرتقت  مل  اذا  ائیش  دیفت  هینهذلا ال  روصلا 
اذا ذاتـسالا  ماقم  ذـیملتلا  موقیل  دیفتـسملا  ملعتملا و  دوجو  نم  ملاعلا  ملعلا و  ءاقب  نم  دـبالف  دارفـالا  رئاـسک  ءاـنفلا  توملل و  ضرعم 

جاتحی هئاقبا  همیلعت و  ملعلاب و  لمعلا  نا  ثیح  .هئاقب و  ملاعلا و  ماوقل  یناـثلا  نکرلا  وه  ملعتملا  لـهاجلاف  لـمعلا ، نع  زجع  وا  تاـم 
ملعلا و ظفحل  اهیلا  جاتحملا  بتکلا  بتاکملا و  سرادـملا و  ملعتملا و  لیـصحت  فراـصم  ملاـعلا و  شاـعم  نم  هیلاـم  فراـصم  یلا 
بتکلا و هنزخ  بتاکم و  سرادـم و  اواشنی  لیبسل و  اذـه  یف  مهلام  اوفرـصیل  دوجلا  هورثلا و  يوذ  دارفـالا  دوجو  نم  دـبالف  میلعتلل ،

عامتجالاب هسام  هجاحلا  رقفلا و  نا  ثیح  .ایندلا و  نیدلا و  ماوقل  ثلاثلا  نکرلا  وه  اذهف  هدابعلا ، سردـلل و  دـجاسم  تاعماج و  اونبی 
لخملا مئارجلا  بکتریف  هایندب  هترخآ  عیبی  انید ال  ارباص  ریقفلا  نوکی  نا  یعامتجالا  ماظنلا  نسح  نم  دبالف  یتش  هوجو  نم  يرـشبلا 

طبتری هعبرالا  ناکرالا  هذـه  لک  .عبارلا و  نکرلا  وه  نیدـلا  رباصلا  ریقفلا  ریـصیف  ءاضوضلا ، هناـیخلا و  هقرـسلاک و  عاـمتجالا  ماـظنب 
نم يار  امل  ملعتلا  نم  لهاجلا  فکنتسا  هملع  ملاعلا  عیـض  اذاف  ناکرالا ، رئاس  یلا  هللخ  يرـسی  نکر  اهنم  لخا  اذا  ضعبب و  اهـضعب 
عم ملعلا  ماـظن  لـتخا  هلاـم  فرـص  یف  هیلع  بجاولا  هفورعمب  ینغلا  لـخب  اذا  و  هلیـصحت ، قـیرط  یف  هوبعـصلا  عـم  ملعلا  هدـئاف  مدـع 

هیبرتلا صقنی  هفرعملا و  ملعلا و  ماـظن  لـتخا  هلاـم  فرـص  یف  هیلع  بجاولا  هفورعمب  ینغلا  لـخب  اذا  و  هلیـصحت ، قیرط  یف  هبوعـصلا 
یف مالـسلا ) هیلع   ) هبن .یمظعلا و  مئارجلا  اوبکتری  و  ایندـلاب ، هرخـالا  اوعیبـی  نیفقثم و  ریغ  هلهج  اوراـصف  ءارقفلا  سوفن  یف  هرثوـملا 
الا و  اهفراصم ، یف  اهفرـص  قحتـسملل و  اهلذـب  نم  بجی  امب  اهیف  مایقلاب  امهریغ  لاملا و  ملعلا و  هللا م  معن  رکـش  نا  یلا  همالک  رخآ 

تسا راوتـسا  هیاپ  راهچ  رب  ناهج  ماظن  رباج  يا  دومرف : يراصنا  هیلادبع  نب  رباجب  همجرتلا : .اهئانف  اهلاوزل و  ابجوم  اهل  انارفک  نوکیف 
غیرد دوخ  لام  فرـص  زا  هک  يا  هدنـشخب  دـنزن و  زاب  رـس  شناد  نتخومآ  زا  هک  ینادان  و  ددـنب ، راکب  ار  دوخ  ملع  هک  يدنمـشناد 

لیـصحت و زا  نادان  درکن ، لمع  نادب  تشاذگ و  عیاض  ار  دوخ  ملع  دنمـشناد  نوچو  دـشورفن  ایندـب  ار  شترخآ  هکیریقف  و  دزرون ،
ایندـب ار  شترخآ  مه  ریقف  درکن  فرـص  هتـسیاش  فرـصمب  درک و  غیرد  دوخ  لاـمب  رگناوت  نوچ  و  دوشیم ، نادرگور  ملع  نتخومآ 

شتمعن رکش  رد  هچنادب  ادخ  يارب  سک  ره  ددرگ و  رایـسب  يوب  مدرم  زاین  تشاد  ار  ادخ  ناوارف  تمعن  سک  ره  رباج  يا  .دشورفب 
ضرعم رد  ارنآ  دـنکن  مایق  قح  تمعن  رد  شدـیاب  هچنادـب  سک  ره  و  هداهن ، شیاپ  ماود و  ضرعم  رد  ار  تمعن  نآ  دـنک  ماـیق  دـیاب 

.دهدب تسد  زا  هدروآ و  رد  انف  لاوز و 

داد نخس  داد  نینچ  هنامیکح  دار *** يراصنا  رباج  اب  یلع 

اج رب  ياپ  هیاپ  راچ  رب  دوب  ایند *** نید و  ماوق  رباج  يا  هک 

شزرا رپ  شوهاب  يوجشنادب   *** شناد راک  ردنا  دنمشنادب 

تورث لام و  دیامن  قح  فرص  هک  تواخس *** اب  دار  دنمتورثب 
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تلم نید و  ایندب  دشورفن  هک   *** تناید اب  روبص  شیرودب 

عنام تشگ  نادان  ملع  بسک  ز   *** عیاض درک  ار  دوخ  ملع  اناد  هچ 

دیشوپب نامشچ  ترخآ  زا  ریقف  دیزرو *** لخب  ناسحاب  نوچ  رگناوت 

دوزفیب دوخ  رب  نامدرم  زاین   *** دوزفا تمعن  سکنآ  ره  رباج  ایا 

درک قحتسم  ار  شتمعن  ماود  درک *** قح  هار  رد  معن  فرص  رگا 

دزابب ار  دوخ  تمعن  يدوزب  دزاس *** فرص  لطاب  هار  رد  رگ  و 

يرتشوش

هدایز فالتخا و  عم  غبصالا  نع  ادنسم  هدیحوت )  ) یف هیوباب  نبا  هاور  لوقا : اهحودمم ) اهمومذم و  مولعلا  یف  رـشع - نماثلا  لصفلا  )
- لاق نا  یلا  یبنلا - همامعب  اممعتم  دجسملا  یلا  جرخ  سانلا  هعیاب  هفالخلا و  یف  مالـسلا ) هیلع   ) یلع سلج  امل  لاق  اذکه : ناصقن  و 

لاقف هنم ، اند  یتح  سانلا  یطختی  لزی  ملف  هاصع  یلع  ائکوتم  دجـسملا  یـصقا  نم  لجر  هیلا  ماقف  ینودقفت ، نا  لبق  ینولـس  لاق : مث 
ملاعب هثالثب : ایندلا  تماق  نقیتسا  مث  مهفا  مث  .اذه  ای  عمـسا  هل : لاق  .رانلا  نم  هللا  یناجن  هتلمع  اذا  لمع  یلع  ینلد  مالـسلا :) هیلع   ) هل
ربصی مل  و  ینغلا ، لخب  و  هملع ، ملاعلا  متک  اذاـف  رباـص ، ریقفب  و  هللا ، نید  لـها  یلع  هلاـمب  لـخبی  ـال  ینغب  و  هملعل ، لمعتـسم  قطاـن 

الف لئاسلا  اهیا  نامیالا - دعب  رفکلا  يا : اهئدب - یلا  تعجر  دق  رادلا  نا  هللااب  نوفراعلا  فرعی  اهدنع  و  روبثلا ، لیولا و  اهدنعف  ریقفلا ،
اماف رباص ، بغار و  دـهاز و  هثالث ، ایندـلا  امنا  سانلا  اهیا  یتش ، مهبولق  هعمتجم و  مهداـسجا  ماوقا  هعاـمج  دـجاسملا و  هرثکب  نرتغت 
اهنع فرص  ائیش  اهنم  كردا  ناف  هبلقب ، اهانمتیف  رباصلا  اما  و  هتاف ، اهنم  یش ء  یلع  نزحی  هاتا و ال  ایندلا  نم  یشب ء  حرفی  الف  دهازلا 

یف نموملا  همالع  امف  مالـسلا :) هیلع   ) هل لاقف  .مارح  نم  ما  اهباصا  لح  نم  یلابی  الف  بغارلا  اما  و  اـهتبقاع ، ءوس  نم  ملعی  اـمل  هسفن 
تقدـص لاق : .ابیرق  امیمح  ناک  نا  هنم و  ءربتیف  هفلاخ  ام  یلا  رظنی  هالوتیف و  قح  نم  هیلع  هللا  بجوا  ام  یلا  رظنی  لاق : .نامزلا  کـلذ 

( اهحودـمم اهمومذـم و  مولعلا  یف  رـشع - نماثلا  لصفلا  ، ) هودـجی ملف  سانلا  هبلطف  هرن ، ملف  لجرلا  باـغ  مث  .نینموملاریما  اـی  هللا  و 
لاق لاـق : مالـسلا ) هیلع   ) رفعج یبا  نع  حیحـصلا  یف  هلاـصخ )  ) یف هاور  .رـضخلا و  یخا  اذـه  مکلاـم  لاـق : و  مالـسلا ) هیلع   ) مسبتف

و هایندب ، هترخآ  عیبی  ریقفب ال  و  هللا ، نید  لها  یلع  هلضفب  لخبی  ینغب ال  و  هل ، لمعتـسم  قطان  ملاعب  هعبراب : ایندلا  ماوق  نینموملاریما :
بلط نع  لهاجلا  ربکتـسا  و  هایندـب ، هترخآ  ریقفلا  عاب  و  هلامب ، ینغلا  لخب  و  هملع ، ملاعلا  متک  اذاف  .ملعلا  بلط  نع  ربکتی  لهاجب ال 
کلذ یف  شیعلا  فیک  هل : لیق  .مهبولق  هفلتخم  موق  داسجا  و  دجاسملا ، هرثک  مکنرغی  الف  يرقهقلا ، اهئارو  یلا  ایندـلا  تعجر  ملعلا ،

عم اورظتنا  و  بحا ، نم  عم  وه  و  بستکا ، ام  ءرملل  و  نطابلا ، یف  مهوفلاخ  و  رهاظلا - یف  ینعی  هیناربلاب - مهوطلاـخ  لاـقف : ناـمزلا ؟
هنا دیحوتلا  ربخ  نم  تفرع  دق  لوقا : يراصنالا ) هللادبع  نب  رباجل  مالسلا ) هیلع   ) لاق و   ) فنـصملا لوق  .لجوزع  هللا  نم  جرفلا  کلذ 

فیک .رخآ و  ربخ  یف  هیلع  فقو  فنصملا  نا  دبالف  هل ، لووسملا  نع  تکاسف  لاصخلا  ربخ  اما  و  رضخلل ، کلذ  لاق  مالسلا ) هیلع  )
دوهـش دارا  و  ذئموی ، مهرغـصا  ناک  و  اهدنع ، یبنلا  اوعیاب  نیذلا  راصنالا  نم  نیعبـسلا  یف  هبقعلا  رباج  دهـش  يربطلا : لیذ  یفف  ناک 

هیلع  ) یبنلا نا  هنع  يور  .دهاشملا و  یقاب  رباج  دهش  و  دحا ، یلا  جرخ  نیح  اضیا  هفلخ  و  اعـست ، نک  هتاوخا و  یلع  هوبا  هفلخف  ردب ،
.اهتوزغ هوزغ  لوا  ناکف  دحاب ، یبا  لتق  یتح  وزغا  نا  ردقا  مل  و  هوزغ ، هرشع  تس  هعم  توزغ  و  هوزغ ، نیرشع  اعبس و  ازغ  مالـسلا )
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بهذ دق  ناک  و  (، 94  ) نبا وه  و  ( 74  ) هنـس رباج  تام  اهحودمم ) اهمومذم و  مولعلا  یف  رـشع - نماثلا  لصفلا   ) .دـسالا ءارمح  هعم 
رباـج یئر  و  مهقاـنعا ، یف  متخ  و  یبنلا ، باحـصاب  فختـساف  هنیدـملا ، جاـجحلا  ( 74  ) هنـس کلملادـبع  یلو  هخیرات : یف  .هرـصب و 

یف ام  باوصلا : و  دیدحلا ،) یبا  نبا   ) نم اذخا  هیرصملا )  ) یف اذکه  ایندلا  نیدلا و  ماوق  رباج  ای  مالسلا ) هیلع   ) هلوق .هدی  یف  اموتخم 
نبا دیدحلا و  یبا  نبا   ) یف امک  لمعتسی ) : ) باوصلا و  هیرصملا ،)  ) یف اذکه  لمعتـسم  ملاع  هعبراب  ایندلا ) ماوق  رباج  ای  (: ) مثیم نبا  )

، امیظع تاوامـسلا  توکلم  یف  یعد  ملع هللا ، و  هب ، لمع  و  ملعلا ، ملعت  نم  مالـسلا :) هیلع   ) قداصلا نع  یفاـکلا )  ) یف هملع ) ( ) مثیم
(: مالسلا هیلع   ) داجسلا نع  یفاکلا )  ) یف ملعتی  نا  فکنتسی  لهاج ال  .هللا و  ملع  و  لمع هللا ، و  ملعت هللا ، لیقف :

یلا يدیبع  بحا  نا  و  مهب ، ءادتقالل  كراتلا  ملعلا ، لها  قحب  فختـسملا  لهاجلا  یلا  يدـیبع  تقما  نا  لایناد  یلا  یلاعت  هللا  یحوا 
ینغ ال قودـصلا و  یتیاور  یف  ام  باوصلا : لخبی  داوج ال  .ءامکحلا و  نع  لـباقلا  ءاـملعلل ، مزـاللا  لـیزجلا ، باوثلل  بلاـطلا  یقتلا 

هیاور و  هلاـمب ، دـیحوتلا )  ) هیاور نا  تفرع  دـق  هفورعمب  .هلخب  نکمی  ـالف  داوـجلا  اـما  و  لـخبی ، ـال  دـق  و  لـخبی ، دـق  ینغلاـف  لـخبی 
قداصلا نع  یفاکلا )  ) یف .نسحا  امه  و  هلام ، لضفب  يا : هلضفب ، اهحودمم ) اهمومذم و  مولعلا  یف  رشع - نماثلا  لصفلا  ( ) لاصخلا )

نم نا  و  فورعملا ، اهیف  عنصی  و  قحلا ، اهیف  فرعی  نم  دنع  لاومالا  ریـصت  نا  مالـسالا  ءاقب  نیملـسملا و  ءاقب  نم  نا  مالـسلا :) هیلع  )
هیلع  ) رفعج یبا  نع  .فورعملا و  اهیف  عنصی  و ال  قحلا ، اهیف  فرعیال  نم  يدیا  یف  لاومالا  ریـصت  نا  نیملـسملا  ءانف  مالـسالا و  ءانف 

هءاضق مهل  رـسی  و  مهیلا ، بلطلا  فورعملا  بالطل  هجو  و  هلاعف ، مهیلا  ببح  هقلخ  نم  ـالها  فورعملل  لـعج  یلاـعت  هللا  نا  مالـسلا )
، فورعملا مهیلا  ضغب  هقلخ  نم  اءادعا  فورعملل  لعج  یلاعت  هللا  نا  و  اهلها ، هب  ییحی  اهییحیل و  هبدـجملا  ضرالل  بیغلا  رـسی  امک 

هبدـجملا ضرـالا  یلع  ثیغلا  رظح  اـمک  هءاـضق  مهیلع  رظح  و  مـهیلا ، بـلطلا  فورعملا  بـالط  یلع  رظح  و  هلاـعف ، مـهیلا  ضغب  و 
یئایلوا طبغا  نم  نا  یلاعت : لاق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نع  یفاکلا )  ) یف هایندـب  هترخآ  عیبی  ریقف ال  .اهلها و  کلهی  اـهکلهیل و 

هیلع و ربصف  افافک ، هقزر  لعج  سانلا  یف  اضماغ  ناک  و  بیغلاب ، هبر  هدابع  نسحا  هالـص ، نم  ظح  اذ  لاـحلا ، فیفخ  ـالجر  يدـنع 
لجر ءاجف  سلجف ، یبنلا ، یلا  بوثلا  یقن  رـسوم  لجر  ءاـج  مالـسلا :) هیلع   ) قداـصلا نع  .هیکاوب و  لـق  هثارت و  لـقف  هتینم ، تلجع 

کسمی نا  تفخا  یبنلا : هل  لاقف  هیذخف ، تحت  نم  هبایث  رسوملا  ضبقف  رـسوملا ، بنجب  یبنلا  بنج  یلا  سلجف  بوثلا ، نرد  رـسعم 
کلمح امف  لاق : .ال  لاق : کبایث ؟ خسوی  نا  تفخف  لاق : .ال  لاق : یش ء ؟ كانغ  نم  هبیصی  نا  تفخف  لاق : .ال  لاق : یـش ء ؟ هرقف  نم 

لک یل  حـبقی  و  حـیبق ، لک  یل  اهحودـمم ) اهمومذـم و  مولعلا  یف  رـشع - نماثلا  لصفلا   ) نیزی انیرق  یل  نا  لاـقف : تعنـص ؟ اـم  یلع 
اذاف .کلخد  ام  ینلخدی  نا  فاخا  لاق : مل ؟ و  لجرلا : لاق  .ال  لاق : لبقتا ؟ رـسعملل : یبنلا  لاقف  .یلام  فصن  هل  تلعج  دـق  و  نسح ،

هتظعوم تلز  هملعب  لمعی  مل  اذا  ملاعلا  نا  مالـسلا :) هیلع   ) قداصلا نع  یفاـکلا )  ) یف ملعتی  نا  لـهاجلا  فکنتـسا  هملع  ملاـعلا  عیض 
سانلا رفنی  اذه  کسنتم ، لهاج  و  کتهتم ، ملاع  نالجر : يرهظ  مصق  مالسلا :) هیلع   ) هنع .افـصلا و  نع  رطملا  لزی  امک  بولقلا  نع 

نب یسیع  لاق  كراتلا و  ملاعلا  حیر  نم  نوذاتیل  رانلا  لها  نا  مالسلا :) هیلع   ) نینموملاریما نع  .هکسنتب و  سانلا  لضی  اذه  و  هکتهتب ،
ملاعلل رفغی  نا  لبق  ابنذ  نوعبس  لهاجلل  رفغی  مالسلا :) هیلع   ) مهنع .رانلا و  مهیلع  یظلت  فیک  ءوسلا  ءاملعل  لیو  مالسلا :) هیلع   ) میرم

نم نامز  سانلا  یلع  یتای  مالـسلا :) هیلع   ) قداصلا نع  یفاکلا )  ) یف هایندب  هترخآ  ریقفلا  عاب  هفورعمب  ینغلا  لخب  اذا  .دـحاو و  بنذ 
امب اهیف  ماق هللا  نمف  هرکـش  ناحتمال  هیلا  سانلا  جئاوح  ترثک  هیلع  هللا  معن  ترثک  نم  رباج  ای  .تام  تکـس  نم  و  شاع ، سانلا  لاس 
ناف ( ) هیطخلا  ) اذک و  مثیم ) نبا   ) یف و  اهیف ،) بجی هللا  امب  ماق  نمف  (: ) دیدحلا یبا  نبا   ) یف نکل  و  هیرصملا ،)  ) یف اذکه  اهیف  بجی 

و هیرـصملا ،)  ) یف اذـکه  ءاقبلا  ماودـلل و  اهـضرع  اهیف ) هللا  اهحودـمم ) اهمومذـم و  مولعلا  یف  رـشع - نماثلا  لصفلا   ) بجی امب  ماـقا 
لاوزلل و اهـضرع  بجی  امب  اـهیف  مقی  مل  نم  و  مثیم .) نبا   ) اذـک و  دـیدحلا ) یبا  نبا   ) یف اـمک  اهماودـل ) هللا  همعن  ضرع  : ) باوصلا
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(، مثیم نبا  دیدحلا و  یبا  نبا   ) یف امک  اهلاوزل ) هتمعن  ضرع  اهیف  بجی هللا  ام  عیض  نم  و  : ) باوصلا و  هیرـصملا ،)  ) یف اذکه  داسفلا 
هعبرا اهعم  علطتل و  سمـشلا  نا  مالـسلا :) هیلع   ) رفعج یبا  نع  یفاـکلا )  ) یفف ناـک  فیک  و  عیـض .) نا  و   ) یناـثلا هخـسن  یف  نکل  و 

افلخ و اقفنم  طعا  يدانی  کلم  و  رـصقا ، عزنا و  رـشلا  بحاص  ای  يدانی  کلم  و  رـشبا ، متا و  ریخلا  بحاص  ای  يدانی  کلم  كـالما :
یف هلقتعملا  لبالاک  معنلا  نا  مالسلا :) هیلع   ) اضرلا نع  .ضرالا و  تلعتـشا  کلذ  ول ال  ءاملاب و  اهحـضنی  کلم  و  افلت ، اکـسمم  تآ 

همعنلا هیلع  تمظع  نم  مالـسلا :) هیلع   ) قداـصلا نع  .مهنع و  ترفن  اـهتلماعم  اوواـسا  اذاـف  اـهراوج ، اونـسحا  اـم  موقلا  یلع  اـهفطع 
.اهلاوزل همعنلا  ضرع  دقف  لعفی  مل  نا  و  هللا ، نم  هیلع  همعنلا  هدایز  بلتجا  مهتنومب  ماق  وه  ناف  هیلع ، سانلا  هنوم  تدتشا 

هینغم

یقی و  لدعلا ، ریخلا و  قحلاب و  لمعلا  یلا  يدهی  يذـلا  ملعلا  - 1 نیرصنعب : الا  مظتنت  میقتـست و  یه ال  و  ایندلا ، هایحلا  ایندلاب  دارملا 
بجومب ملاعلا  لمع  اذا  الا  هنم  دوصقملا  ضرغلا  ققحتی  و ال  ملعتملا ، ملاعلا و  دوهجب  ملعلا  ماوق  و  تالکشملا ، رورشلا و  نم  هایحلا 

رـشتنا یـضوفلا و  تمع  ءالعتـسالا - ءادـتعالا و  و  هیـصوصلل ، هادا  هملع  نم  ملاعلا  ذـختا  اذا  ..قئـاللا و  هناـکم  یف  هعـضو  و  هملع ،
جئاوح دسی  و  هایحلا ، مدخی  يذـلا  لاملا  .لیـضملا 2 - لاضلا  اذه  نم  ملعلا  ذـخای  نا  لهاجلا  فکنتـسا  و  همالا ، تفلخت  و  داسفلا ،

، ریذبتلا فارسالا و  یلع  قفنی  وا  فراصملا ، كونبلا و  یف  کسمی  يذلا  لاملا  اما  ماعلا ، حلاصلا  یف  يدیالا  هلوادتن  و  نیجاتحملا ،
هعفدی ثیح  هایندب ) هترخآ  ریقفلا  عاب  هفورعمب  ینغلا  لخب  اذا  و   ) اهریصم هیناسنالا و  یلع  لابو  رش و  وهف  رامدلا  بارخلا و  هحلسا  وا 
حـصی انه  نم  و  رقفلا ، سوبلا و  هئیب  نم  بصخا  هیبرت  هیکارتشالا  هیعویـشلا و  تدـجو  ام  ..مئارجلا و  باکترا  یلا  نامرحلا  زوعلا و 

مه هیکارتشالا  هیعویـشلا و  نوبراحی  مث  ملاعلا ، حلاصلا  هللا و  لیبس  یف  نولذـبی  نوزنکی و ال  وا  نوفرـسی  نیذـلا  نیفرتملا  نا  لوقلا :
، هتردـقم هتقاـطی و  ساـقت  ناـسنالا  هیلووسم  نا  هیلا .) ساـنلا  جـئاوح  ترثـک  هیلع  هللا  معن  ترثـک  نم   ) .اـهراشتنا هدوجول و  ببـسلا 

نا هداقلا  یلعف  ..ءـالهجلا  هفیظو  ریغ  ءاـملعلا  هفیظو  و  ءارقفلا ، بجاو  ریغ  ءاـینغالا  بجاو  و  عاـبتالا ، هیلووسم  ریغ  هداـقلا  هیلووسمف 
هایحلا و همدـخل  اولذـبی  نا  ءاینغالا  یلع  و  هیـضار ، هیـشع  و  هلداع ، هاـیح  نم  نوفعـضتسملا  هبلطتی  اـم  قیقحت  یلع  نیدـهاج  اولمعی 

هتبحا هاواسملا  لدـعلاب و  یعارلا  لمع  اذا  خـلا ..) ایهف  هللا  ماق  نمف   ) .کـئلوا ءـالوا و  نم  رکنملا  اورکنی  نا  ءاـملعلا  یلع  و  اهمدـقت ،
الا و  رقتـسی ، همکح و  تبثی  اذـهب  و  اهحلاصم ، اهـسفن و  نم  اهعافد  هناطلـس  نع  هنع و  تعفاد  و  هنانب ، نم  هل  عوطا  تناـک  و  هیعرلا ،
الا هملعب و  مهعفن  اذا  هماـقم  نوسدـقی  و  هب ، ساـنلا  قـثی  ملاـعلا  کلذـک  ..هصرفلا و  حنـست  نیح  روذـجلا  نم  هتعلتقا  هـیلع و  تراـث 

.حیبق لکب  هوتعن  و  هنع ، اوفرصنا 

هدبع

ینغلا امهب  لانی  یتح  بذکلا  وا  هنایخلل  رطضی  هنال  هایندب : هترخآ  ریقفلا  هرظن …  یف  لهجلا  ملعلا و  ءاوتـسالا  ملعتی : نا  لهاجلا  … 
هل اهبصن  يا  هضرع  اهلعج  يا  اهضرع  ءاقبلا : ماودلل و  اهضرع  ائیش … 

يرفعج

مالسالا ضیف 

( ایند نید و  يرادـیاپ  هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  باحـصا  ناکین  زا   ) يراصنا هللادـبع  نبا  رباـج  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما 
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هب دیامن و  راتفر  نآ  هب   ) درب راک  هب  دوخ  ملع  هک  یملاع  تسا : سک  راهچ  هب  ایند  نید و  ندوب  اپ  رب  ماوق و  رباج ، يا  تسا : هدومرف 
لخب يرگید ) هرابرد   ) دوخ ناسحا  یکین و  هب  هک  يرگناوت  و  دریگ ، دای  هکنیا  زا  دـشاب  هتـشادن  گنن  هک  یلهاج  و  دزوماـیب ) مدرم 

نتخوـمآ و زا  لـهاج  دربـن  راـک  هب  ار  دوـخ  ملع  ملاـع  هک  یماـگنه  سپ  دـشورفن  اـیند  هب  ار  شیوـخ  ترخآ  هک  يریقف  و  دزروـن ،
شیایند هب  ار  شترخآ  ریقف  دزرو  لخب  شیوخ  ناسحا  یکین و  هب  يرگناوت  ینغ و  هک  یماگنه  و  تشاد ، دـهاوخ  گنن  نتفرگداـی 

وا رب  اهنآ ) دـننام  یگرزب و  یئاناد و  یئاراد و   ) ادـخ ياهتمعن  هک  ره  رباج ، يا  دروآ .) یم  اـج  هب  هتـسیاشان  ياـهراک   ) دـشورف یم 
دیامن مایق  تسا  بجاو  هک  هچنآ  هب  اهتمعن  نآ  رد  ادخ  يارب  هک  یسک  سپ  ددرگ ، یم  رایسب  وا  هب  مدرم  ياهتـساوخرد  دوش  رایـسب 

یم یتسین  يدوبان و  هب  ار  اهنآ  دـیامنن  مایق  تسا  بجاو  هچنآ  هب  اهنآ  رد  ادـخ  يارب  هکنآ  و  دزاس ، یم  رادـیاپ  یگـشیمه و  ار  اهنآ 
.دشک

ینامز

یم تسدـب  یتقو  یملع  لماکت  .تسا  يداصتقا  یملع و  درگ  بقع  ای  يداصتقا و  یملع و  دـشر  ساسارب  اهتلم  طوقـس  ای  لماکت و 
ای دـیزرو و  لخب  نارگید  میلعت  رد  هاگره  اما  دراذـگب  نارگید  رایتخا  رد  ارنآ  مه  دـنک و  لمع  دوخ  ملع  هب  دنمـشناد  مه  هک  دـیآ 

درکن و یهاتوک  مالـسا  يایند  زا  ملع  نتخومآ  رد  برغ  .تسا  یمتح  یملع  طوقـس  دندز ، زابرـس  ملع  نتخومآ  زا  دیدج  يا  هقبط 
هقیاـضم نداد  میلعت  زا  دـننکن و  یهاـتوک  نتخومآ  رد  هک  دـندرگ  یم  زوریپ  اـیند  رب  رگید  راـب  ناناملـسم  یتقو  دـش  زوریپ  اـیند  رب 

دنهاگآ ناگراچیب  درد  زا  هک  دنتسه  فیعض  هقبط  نیمه  دوش و  یم  داجیا  فیعض  هقبط  زیچان  ياهکمک  اب  یبهذم  ياهانب  .دنیامنن 
نانآ يارب  هتشاد  ینازرا  نانآ  هب  هک  ار  یئاهتمعن  ادخ  ات  دنباتشب  ناگراچیب  کمک  هب  دننک و  يرادرب  هرهب  داد  ادخ  تمعن  زا  دیاب  و 

تیدودحم ردقنآ  .دـننیبب  ار  گرم  ات  دـنا  شوج  بنج و  رد  دوخ  یمـشیربا  ياهرات  رد  کی  هجرد  نادـنمتورث  بلاغ  .دـنک  ظفح 
هرصاحم الب  نیا  اب  ار  نانآ  ادخ  تسالب و  نانیا  يارب  تورث ، .دسر  یمن  نانآ  شوگب  يا  هلان  چیه  هک  دنا  هدروآ  دوجوب  دوخ  يارب 

هقبط دنتسین  ناگراچیب  رکف  هب  نانیا  .دنک  یم  دوبان  دهد و  یم  تورث  ادخ  اریز  تسا  گرم  هک  دننک  یم  زاب  مشچ  ناهگان  هدرک و 
ات دننز  یم  رامق و …  يدزد ، هب  تسد  دنا  فیعـض  نامیا  زا  هک  یناگراچیب  هجیتن  رد  دـننک  یمن  مادـقا  دـنارکف  هب  هک  مه  طسوتم 

.تسا لامک  دشر و  طرش  نامیا  یسانش و  هفیظو  تروص  ره  رد  سپ  نادنز و …  مه  يدزد  ماجنارس  دننزب و  بیج  هب  یلوپ 

يزاریش دمحم  دیس 

مل ءالوه  ول ال  یتح  سانلا ، نم  فانـصا  هعبراب ) ایندـلا  نیدـلا و  ماوق  رباج ، ای  -: ) يراصنالا هللادـبع  نب  رباـجل  مالـسلا - هیلع  لاـق  و 
ربکتی يا ال  فکنتـسی ) لهاج ال  ( ) یناثلا و )  ) لمعی مث  ملعی  ناب  هملع ) لمعتـسم  ملاع   ) لوالا ایندلا ، روما  و ال  نیدـلا ، روما  همظتنت 

ناب هایندب ) هترخآ  عیبی  ریقف ال   ) عبارلا و )  ) تابرقلا یف  قفنی  سانلا و  نیعی  ناب  هفورعمب ) لخبی  داوج ال   ) ثلاثلا و )  ) ملعلا ملعتی ) نا  )
لیعرلا مه  لوالا  فنـصلا  و  مهعابتا ، ءاملعلاب و  ایندـلا  ماوق  نال  نیرادـلا ، ماوق  ءـالوه  ناـک  اـمنا  و  لاـملا ، لیـصحتلا  مارحلا  لـعفی 

طئارـشلاب اولمع  اذا  مهل  عابتا  ءاملعلا  نال  لهاجلا  رکذ  امنا  و  هروکذـملا ، طئارـشلاب  اولمع  اذا  مهل  عابتا  هثـالثلا  فانـصالا  و  لوـالا ،
و اذـکه ، هقحاللا و  لایجالل  ملعلا  نوملعتی  لاهج  كانه  نوکی  نا  مزاللاف  نوقبی  ءاـملعلا ال  نـال  لـهاجلا  رکذ  اـمنا  و  هروکذـملا ،

مث .ءاملع  مهرودب  اوحبصی  یتح  نوملعتی  نیذلا  لاهجلا  و  ءاملعلاب ، فرعی  کلذ  و  عرشلا ، ننـس  یف  یـشملاب  هناف  ایندلا  ماوق  اذکه 
ناک ول  و  لاملا ، یلا  هجاتحملا  رومالا  رادـت  ءارقف ال  لکلا  ناک  ول  ذا  لمعلا ، مهنم  ءارقف  و  لاملا ، مهنم  ءاـینغا  یلا  هجاـحب  شاـعملا 
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لهاجلا فکنتسا   ) هاضتقمب لمعی  مل  ناب  هملع ) ملاعلا  عیـض  اذاف   ) ماظنلا فقوتیف  یلفـسلا ، لامعالا  دحا  لمعی  نکی  مل  ءاینغا  لکلا 
لعفی ذا  هایندـب ) هترخآ  ریقفلا  عاـب  هفورعمب  ینغلا  لـخب  اذا  و   ) هیف هدـئافلا  مدـع  و  ملعلا ، لیـصحت  یف  هقـشملا  يری  هنـال  مـلعتی ) نا 

لاملاب و هیلع ) هللا  معن  ترثک  نم  رباج ، ای   ) .نید و ال  ایند ، سانلل  یقبت  الف  لاـملا ، لیـصحتل  هناـیخلا  هقرـسلاک و  همرحملا  لاـمعالا 
يا اهیف ) هللا ، ماق ، نمف   ) هدـنع هعمتجملا  معنلا  یلا  نوجاتحم  سانلا  نال  هیلا ) سانلا  جـئاوح  ترثک   ) هبـشا ام  هوقلا و  ملعلا و  هاـجلا و 

( ءاقبلا ماودـلل و   ) ءاقبلا ضرعم  یف  همعن  لعج  يا  اهـضرع )  ) سانلا جـئاوح  ءاضق  و  هللا ، قوقح  ءاطعا  نم  اهیف ) بجی  امب   ) معنلا یف 
یباذع نا  مترفک  نئل  و   ) هناحبـس لاق  ءانفلا ) لاوزلل و  اهـضرع  بجی  امب  اهیف  مقی  مل  نم  و  ( ) مکندیزال مترکـش  نئل  : ) هناحبـس لاق 

(. دیدشل

يوسوم

و هعبرالا ؟ هذه  تتبث  تماقتـسا و  یتم  ناکرا ، هعبراب  نیدلا  ایندلا و  موقت  حرـشلا : .یبا  ضفر و  فکنتـسا : .لادـتعالا  ماوقلا : هغللا :
سیل هعیرشلا  رارسا  یلع  فقو  هقفت و  ملعت و  وهف  هملع ) لمعتـسم  ملاع   ) ایندلا روما  نیذلا و  روما  تلدتعا  تلدتعا  تحلـص و  یتم 
ملعلا لمعتـسی  نا  لجا  نم  ملعت  امنا  لب  همایقلا  موی  احیر  سانلا  نتنا  ءاج  هملعب  لخب  نم  ناف  هنطاـب  یف  هرخدـی  هسفنل و  ملعلا  زنکیل 

يذلا ال یمالا  وه  و  ملعتی ) نا  فکنتـسی  لهاج ال  و   ) رـشبلا نیب  هثبی  سانلا و  نم  هریغل  هملعی  مث  هفرعی  ام  ذـفنی  هسفن و  یلع  هقبطیف 
لک نع  ثحبی  اهفرعی و  مل  هلاسم  لک  نع  لاـسی  نا  یلا  رداـبی  لـب  ملعتلا  نع  ربکتی  ـال  وهف  اـهیلع  علطی  مل  نیدـلا و  ماـکحا  فرعی 
یلع لذبلا  ءاطعلاب و  لخبی  الف  هلـضف  نم  هاطعا  هیلع و  هللا  نم  میرک  هفورعمب ) لخبی  داوجو ال   ) هب لمعی  هملعتیف و  هب  قلعتم  فیلکت 

نوکی ناب  نوکت  امنا  هایحلا  هماقتـسا  ءارقف و  عمتجملا  یف  ناف  هایندـب ) هترخآ  عیبی  ریقف ال  و   ) ءافعـضلا هناعا  نیجاـتحملا و  ءارقفلا و 
هذـه اذاف  اهیف  ام  ایندـلا و  ماطح  نم  یـشب ء  هترخآ  عیبی  الف  ءادـتعالا  هنایخلا و  هقرـسلا و  نع  ادـیعب  هللا  ماکحاب  امزتلم  اـففعتم  ریقفلا 

هیلع یه  ام  دضب  نیزاوملا  تبلقناف  تریغت  لاوحالا و  تلدبت  اذا  اما  نیدلا و  هایحلا و  تماقتسا  همزتلم  هلداع  تناک  هعبرالا  ناکرالا 
فکنتـسا  ) نا هفلاخملا  هذهل  هجیتنلا  تناک  سانلل  هملعی  مل  هب و  لمعی  مل  و  هملع ) ملاعلا  عیـض  اذاف   ) نیدلا دسف  هایحلا و  تبرطـضا 

لذـبی ملف  هفورعمب ) ینغلا  لخب  اذا  و   ) همیق هل  دوعی  هلوق و ال  طقـسی  هیف و  کشیف  هملعل  فلاخم  ملاعلا  يری  هنال  ملعتی ) نا  لـهاجلا 
بنهی و قرـسیل و  هل  موسرملا  زواجتف  هایندـب ) هترخآ  ریقفلا  عاب   ) نا هجیتنلا  تناک  هلاـم  نم  یعرـشلا  قحلا  جرخی  مل  ءارقفلا و  یلع 

مل اهیجو  نکی  مل  نم  و  سانلا ، هدـصقت  مل  الام  طعی  مل  نمف  هیلا ) ساـنلا  جـئاوح  ترثک  هیلع  هللا  معن  ترثک  نم  رباـج  اـی   ) يدـتعی
لاوسلا هعجارملاب و  لاجرلا  کیلا  دوعت  معنلا  رادقمب  کیلاود  اذـکه  سانلا و  هدـصقت  مل  اریبک  املاع  نکی  مل  نم  سانلا و  هدـصقت 

همعنلا قحب  ماق  نم  ناف  ءانفلا ) لاوزلل و  اهضرع  بجی  امب  اهیف  مقی  مل  نم  ءاقبلا و  ماودلل و  اهـضرع  اهیف  بجی  امب  اهیف  ماق هللا  نمف  )
لفقا هباوبا و  نع  سانلا  درطف  همعنلا  هذه  قحب  مقی  مل  اذا  اما  و  مکندیزال ) مترکش  نئل  و  : ) یلاعت لاق  امک  هدایزلا  ماودلل و  اهـضرع 
هللادبع نب  رباج  همجرت  هریغ …  نع  اوثحب  هنع و  سانلا  دـترا  ثیح  لاوزلل  اهـضرع  هنع و  سانلا  فرـصنا  باجحلا  لعج  باوبالا و 

هبقع تنب  هبیسن  هما  .هملـس و  ینب  نم  یملـسلا  يراصنالا  هملـس  نب  داوس  نب  رمع  نب  مازح  نب  ورمع  نب  هللادبع  نب  رباج  .يراصنالا 
لها یلا  اعطقنم  ناک  دهاشملا  اردب و  رـضح  هللا  لوسر  باحـصا  نم  .منغ  نب  بعک  نب  مارح  نب  دیز  نب  یبان  نب  نانـس  نب  دبع  نب 

عم نیفص  دهش  .ءایفـصالا  نم  ناک  هنا  یقربلا  نع  هصالخلا  یف  مالـسلا و  هیلع  نینموملاریما  یلا  اوعجر  نیذلا  نیقباسلا  نم  تیبلا و 
رفک دـقف  یبا  نمف  رـشبلا  ریخ  یلع  لوقی : مهـسلاجم و  هنیدـملا و  ککـس  یف  رودـی  وه  هاصع و  یلع  اکوتی  رباج  ناک  .یلع  مامالا 

هثالث یف  هاطرا  یبا  نب  رـسب  هیواعم  ثعب  هنـس 40  یف  .هما و  ناش  یف  رظنیلف  یبا  نمف  یلع  بح  یلع  مکدالوا  اوبدا  راصنالا  رـشاعم 
یلا رباج  قلطناف  هللادبع  نب  رباجب  ینوتات  یتح  ناما  يدنع  مکل  ام  هللا  و  لاقف : هملـس  ینب  یلا  لسراف  هنیدملا  مدـق  یتح  راسف  فالآ 
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هاتاف عیابت  نا  يرا  تلاقف  .لتقا  نا  تیشخ  دق  هلالض و  هعیب  هذه  نا  نیرت  اذام  اهل  لاقف  هلآ - هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا - جوز  هملـس  ما 
رم لیلدـلل : اولاق  قارعلا  یلا  اوغلب  ماشلا و  نم  هلایع  نیـسحلا و  ءاسن  تعجر  امل  و  سوواط : نبال  فوهلملا  باتک  یف  .هعیابف و  رباج 
لآ نم  الاجر  مشاه و  ینب  نم  هعامج  يراصنالا و  هللادـبع  نب  رباـج  اودـجوف  عرـصملا  عضوم  یلا  اولـصوف  ءـالبرک  قیرط  یلع  اـنب 

هحرقملا متاملا  اوماقا  مطللا و  نزحلا و  ءاکبلاب و  اوقالت  دـحاو و  تقو  یف  اوفاوف  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  ربق  هرایزل  اودرو  دـق  لوسرلا 
هنس 78 و ناورم  نب  کلملادبع  نمز  هنیدملا  یف  رباج  یفوت  امایا …  کلذ  یلع  اوماقا  داوسلا و  کلذ  ءاسن  مهیلع  عمتجا  دابکالل و 

هنس 74. لیق  هنس 77 و  لیق 

یناقلاط

دوخ شناد  هک  ییاناد  تسا : هتسباو  زیچ  راهچ  هب  ایند  نید و  يرادیاپ  رباج ، يا  : » دومرف يراصنا  هللا  دبع  نب  رباج  هب  ترضح  نآ  و 
ار دوخ  ترخآ  هک  یشیورد  و  دزرون ، لخب  دوخ  ششخب  رد  هک  يا  هدنشخب  دنزن و  زابرس  نتخومآ  زا  هک  ینادان  ددنب و  راک  هب  ار 

شـشخب رد  رگناوت  هاگره  دـنز و  یم  زابرـس  نتخومآ  زا  نادان  دزاس ، هابت  ار  دوخ  ملع  ملاع ، هاگره  و  دـشورفن ، شیوخ  ياـیند  هب 
ياهزاین دوش ، نوزف  وا  رب  ادـخ  تمعن  سک  ره  رباج ، يا  .دـشورف  یم  شیایند  هب  ار  دوخ  ترخآ  شیورد  دزروب ، لـخب  دوخ  لاـم 

وا يارب  ار  شتمعن  دـنوادخ  دـنک ، ماـیق  تسا  هدوـمرف  بجاو  وا  تمعن  رد  دـنوادخ  هچنآ  هب  سک  ره  دـبای و  یم  ینوزف  وا  رب  مدرم 
« .دناشک لاوز  هب  ار  شتمعن  دنوادخ  دزاس  هابت  تسا  هدومرف  بجاو  وا  تمعن  رد  دنوادخ  ار  هچنآ  سک  ره  و  دیامرف ، رادیاپ 

مراکم

 [[ مالسلا هیلع  لاق  و  ]]

: ِّيِراَْصنَْألا ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِِرباَِجل 

: ٍهََعبْرَِأب اَْینُّدلا  ِنیِّدلا َو  ُماَِوق  ، ُِرباَج اَی 

ُهَْملِع ُِملاَْعلا  َعَّیَـض  اَذِإَف  ؛ ُهاَْینُدـِب ُهَتَرِخآ  ُعِیبَی  َال  ٍریِقَف  َو  ِِهفوُْرعَِمب ، ُلَْـخبَی  اـَل  ٍداَوَج  ،َو  َمَّلَعَتَی ْنَأ  ُفِْکنَتْـسَیَال  ٍلِـهاَج  ،َو  ُهَْملِع ٍلِمْعَتْـسُم  ٍِملاَـع 
.ُهاَْینُِدب ُهَتَرِخآ  ُریِقَْفلا  َعَاب  ِِهفوُْرعَِمب  ُِّینَْغلا  َلَِخب  اَذِإ  ،َو  َمَّلَعَتَی ْنَأ  ُلِهاَْجلا  َفَْکنَتْسا 

اَهِیف ْمُقَی  َْمل  ْنَم  ،َو  ِءاَقَْبلا ِماَوَّدِلل َو  اَهَـضَّرَع  اهِیف  ُبِجَی  اَِمب  اَهِیف  ِهِّلل  َماَق  ْنَمَف  ، ِْهَیلِإ ِساَّنلا  ُجـِئاَوَح  ْتَُرثَک  ِْهیَلَع  ِهّللا  ُمَِعن  ْتَُرثَک  ْنَم  ، ُِرباَج اَی 
.ِءاَنَْفلا ِلاَوَّزِلل َو  اَهَضَّرَع  ُبِجَی  اَِمب 

: دومرف نینچ  يراصنا  هّللادبع  نب  رباج  هب  مالسلا  هیلع  ماما 

يریگارف زا  هک  ینادان  دریگ و  راک  هب  ار  دوخ  ملع  هک  يدنمـشناد  ملاع و  : تسا زیچ  راهچ  هب  ایند  نید و  يراوتـسا  ماوق و  رباج ! يا 
ملاع هاگره  ور  نیازا.دشورفن  ایند  هب  ار  شترخآ  هک  يدنمزاین  دزرون و  لخب  شـشخب  لذـب و  رد  هک  يدنمتواخـس  دـنزن و  زاب  رس 

هاگره و  دوش ) یم  نیبدب  ملاع  ملع  هب  اریز   ) درک دهاوخ  يراددوخ  ملع  يریگارف  زا  لهاج  (، دریگن راک  هب  و   ) دنک عیاض  ار  شملع 
(. دننک یم  هلمح  اینغا  لاوما  هب  و   ) دنشورف یم  ایند  هب  ار  دوخ  ترخآ  نادنمزاین  ، دنزرو لخب  یکین  رد  اینغا 
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بجاو هفیظو  هب  هک  سک  نآ  لاح  نیا  رد  دوب  دهاوخ  رایسب  وا  هب  مدرم  زاین  هداد  وا  هب  یناوارف  تمعن  دنوادخ  هک  یـسک  رباج ! يا 
وا رب  لاوما  نآ  هرابرد  هچنآ  هب  هک  یـسک  هتخاس و  مهارف  ار  دوخ  ياه  تمعن  ءاقب  ماود و  هنیمز  دـنک  لمع  لاوما  نآ  ربارب  رد  دوخ 

: هنامیکح راتفگ  دنس  .تسا ( هداد  رارق  انف  لاوز و  ضرعم  رد  ار  اه  نآ  دنکن  مایق  تسا  بجاو 

الع و يرکسع  نسح  ماما  هب  بوسنم  ریسفت  هدرک ، لقن  ار  هنامیکح  راتفگ  نیا  هغالبلا  جهن  نیودت  زا  لبق  هک  ییاه  باتک  هلمج  زا 
هدمآ تنس  لها  هعیـش و  زا  يددعتم  ياه  باتک  رد  زین  هغالبلا  جهن  زا  دعب  .تسا  ینارح  هبعـش  نبا  لوقعلا  فحت  قودص و  لاصخ 
تسا ینادیم  لاثمالا  عمجم  يزوج و  نب  طبس  صاوخلا  هرکذت  راونألا و  هاکـشم  نیظعاولا ، هضور  یمزراوخ ، بقانم  هلمج  زا  تسا 

(( ص 272 ج 4 ، هغالبلا ، جهن  رداصم   ) .دنا هدروآ  ار  نآ  یتوافت  رصتخم  اب  هک 

ایند نید و  ناکرا 

( تیـصخشاب رادافو و  رای  نآ   ) يراصنا هّللا  دـبع  نب  رباج  هب  باـطخ  ینارون  عماـج و  مـالک  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤم  ریما 
ِهَّللاِدـْبَع ِْنب  ِِرباَِجل  ( ؛» تسا زیچ  راهچ  هب  اـیند  نید و  يراوتـسا  رباـج ! يا  :» دـیامرف یم  دـیوگ و  یم  نخـس  اـیند  نید و  ماوق  هراـبرد 

( . ٍهََعبْرَِأب اَْینُّدلا  ِنیِّدلا َو  ُماَِوق  ، ُِرباَج اَی  : ِّيِراَْصنَْألا

.اهنآ يایند  مه  دبای و  یم  ناماس  مدرم  نید  مه  دریگ  رارق  دوخ  ياج  رد  مادکره  زیچ  راهچ  نیا  رگا  هک  نیا  هب  هراشا 

؛» دنزن زاب  رس  ملع  يریگارف  زا  هک  ینادان  مود ) و   ) دریگ راک  هب  ار  دوخ  ملع  هک  يدنمشناد  تسخن ) :») دومرف نآ  حیضوت  رد  سپس 
( . َمَّلَعَتَی ْنَأ  ُفِْکنَتْسَی  َال  ٍلِهاَج  ،َو  ُهَْملِع ٍلِمْعَتْسُم  ٍِملاَع  )

يایند هن  دـبای  یم  ناماس  مدرم  نید  هن  دوشن  مکحم  هیاپ  ود  نیا  اـت  تسا و  ملعت  میلعت و  ،و  شناد ملع و  اـه  هیاـپ  نیتسخن  نیارباـنب 
اه و جـنر  تافالتخا و  اه و  یناشیرپ  عاونا  راتفرگ  ناشیایند  رد  دـنوش و  یم  اه  تعدـب  تاـفارخ و  عاونا  راـتفرگ  ناـشنید  رد  ؛ اـهنآ

.اه یماکان 

دزرون و لخب  نارگید  هب  یلام  ياه  کمک  رد  هک  يدنمتواخـس  موس ) و  :») دـیامرف یم  ، هدرک هراشا  مراـهچ  موس و  نکر  هب  هاـگنآ 
لاصخ رد  هلمج  زا  فیرش  ثیدح  نیا  ياه  هخسن  زا  يرایسب  رد  ) ٍداَوَج َو  ( ؛» دشورفن ایند  هب  ار  دوخ  ترخآ  هک  يدنمزاین  مراهچ ) )

اریز تسا  نیمه  مه  بساـنم  تسا و  هدـمآ  ینغ »  » هژاو داوج » هژاو  ياـج  هب  راونـألا  هاکـشم  لوقعلا و  فحت  مکحلاررغ ، قودـص ،
نیمه لیذ  رد  .دیزرو  دهاوخن  لخب  زگره  داوج  یلو  دزرون  ای  دزروب  لخب  تسا  نکمم  ینغ  .داوج  هن  تسا  ینغ  ریقف ، لباقم  هطقن 

( . ُهاَْینُِدب ُهَتَرِخآ  ُعِیبَی  َال  ٍریِقَف  ،َو  ِِهفوُْرعَِمب ُلَْخبَی  َال  .تسا ) هدمآ  ینغ »  » هژاو زین  مالک 

.تسا مدرم  هب  ندرک  یلام  کمک  يانعم  هب  اج  نیا  رد  فورعم » »

نادـنمزاین تالکـشم  لـح  نآ و  هنـالداع  میـسقت  تورث و  لاـم و  ، رگید یلـصا  نـکر  ود  ، شناد مـلع و  زا  دـعب  هـک  نـیا  هـب  هراـشا 
.دوب دهاوخ  مورحم  تینما  شمارآ و  زا  دشاب  هتشاد  یلیخب  نادنمتورث  هک  يا  هعماج  نینچمه  ریقف و  هعماج.تسا 

دوخ ملع  ، ملاع هاگره  سپ  :» دـیامرف یم  دـنک و  یم  نآ  موش  راثآ  نکر و  راهچ  نیا  لباقم  هطقن  هب  هراشا  مالـسلا  هیلع  ماما  هاگ  نآ 
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لخب یلاـم  ياـه  کـمک  رد  اـینغا  هک  یناـمز  درک و  دـهاوخ  يراددوـخ  مـلع  يریگارف  زا  لـهاج  دـنک  عیاـض  دریگن و  راـک  هـب  ار 
ِِهفوُْرعَِمب ُِّینَْغلا  َلَِخب  اَذِإ  ،َو  َمَّلَعَتَی ْنَأ  ُلِهاَْجلا  َفَْکنَتْسا  ُهَْملِع  ُِملاَْعلا  َعَّیَض  اَذِإَف  ( ؛» دنـشورف یم  ایند  هب  ار  دوخ  ترخآ  ، نادنمزاین ، دنزرو

( . ُهاَْینُِدب ُهَتَرِخآ  ُریِقَْفلا  َعَاب 

هب مه  دنوش و  یم  دامتعا  یب  اه  نآ  دوخ  هب  مه  ، دنتـسین دنبیاپ  دوخ  ملع  هب  املع  دننیبب  هک  یماگنه  ملاع  ریغ  دارفا  هک  تسا  یهیدب 
نآ هب  ناشدوخ  تشاد  یتقیقح  اه  نآ  ملع  رگا  : دـنیوگ یم  دـنور و  یمن  اـه  نآ  مولع  يریگارف  لاـبند  هب  لاـح  نیا  رد  ناـشملع و 
هیلع قداـص  ماـما  زا  فورعم  ثیدـح  رد  هک  هنوگ  ناـمه  تسا  نآ  هب  لـمع  ، ملع غیلبت  هار  نیرتهب  ، رگید ریبعت  هب.دـندرک  یم  لـمع 

: تسا هدمآ  مالسلا 

.( ح 14 ص 78 ، ج 2 ، یفاک ، « .) ْمُِکتَنِْسلَأ ِریَِغب  ِساَّنِلل  ًهاَعُد  اُونوُک  »

: دومرف هک  میناوخ  یم  ترضح  نآ  زا  يرگید  ثیدح  رد 

ظعاوم دـنکن  لمع  شملع  هب  ملاع  هک  یماگنه  اَفَّصلا ؛ ِنَع  ُرَطَْملا  ُّلِزی  اَمَک  ِبُولُْقلا  ِنَع  ُُهتَظِعْوَم  ْتَّلَز  ِهِْملِِعب  ْلَمْعی  َْمل  اَذِإ  َِملاَْعلا  َّنِإ  »
، یفاک («.) دنام یمن  یقاب  نآ  رب  و   ) دزیر یم  ورف  تخـس  ياه  گنـس  زا  ناراب  هک  هنوگ  نآ  دزیر  یم  ورف  اه  لد  زا  وا  ياهزردـنا  و 

.( ح 3 ص 44 ، ج 1 ،

عاوـنا هدوـلآ  هتـسکش و  ار  اوـقت  دـس  اـه  نآ  دـننکن  لـمع  نادـنمزاین  ربارب  رد  دوـخ  فیاـظو  هب  اـینغا  هاـگره  هک  تسا  نـشور  زین 
یکارتشا و ياه  ماظن  غارـس  هب  نتفر  نادنمتورث و  دـض  رب  یمومع  ياه  مایق  یتح  ، تناما رد  تنایخ  ، تراغ تقرـس و  لاثما  ، ناهانگ

.دنوش یم  یتسینومک 

: میناوخ یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد 

ِءاَنَف ِماَلْسِْإلا َو  ِءاَنَف  ْنِم  َّنِإَف  َفوُْرعَْملا  اَهِیف  ُعَنْصی  َّقَْحلا َو  اَهِیف  ُفِْرعی  ْنَم  َْدنِع  ُلاَْومَْألا  َریِصَت  ْنَأ  ِماَلْـسِْإلا  ِءاََقب  َنیِِملْـسُْملا َو  ِءاََقب  ْنِم  َّنِإ  »
تسا نیا  نیملسم  مالسا و  ءاقب  لماوع  زا  َفوُْرعَْملا ؛ اَهِیف  ُعَنْـصی  َال  َّقَْحلا َو  اَهِیف  ُفِْرعی  َال  ْنَم  يِدیَأ  ِیف  ُلاَْومَْألا  َریِـصَت  ْنَأ  َنیِِملْـسُْملا 

مالـسا و ءاـنف  لـماوع  زا  ،و  دـننک کـمک  نارگید  هب  دنـسانشب و  نآ  رد  ار  قـح  هک  دـتفیب  یناـسک  تسد  هب  اـه  تورث  لاوـما و  هک 
ص 25، ج 4 ، یفاک ، «.) دننکن نارگید  هب  کمک  دنـسانشن و  نآ  رد  ار  قح  هک  دتفیب  یناسک  تسد  هب  لاوما  هک  تسا  نیا  نیملـسم 

ح 1)

: دیامرف یم  ، هدرک هراشا  يرگید  مهم  هتکن  هب  نخس  نیا  همادا  رد  مالسلا  هیلع  ماما  سپس 

ِْهیَلَع ِهّللا  ُمَِعن  ْتَُرثَک  ْنَم  ، ُِرباَج اَی  ( ؛» دش دهاوخ  رایـسب  وا  هب  مدرم  زاین  دروآ  يور  وا  هب  دـنوادخ  ناوارف  تمعن  هک  یـسک  رباج ! يا  »
( . ِْهَیلِإ ِساَّنلا  ُِجئاَوَح  ْتَُرثَک 

تمعن دنوادخ  هک  یناسک  نیاربانب.اذغ  عبانم  لابند  هب  ناگنـسرگ  دـنور و  یم  بآ  ياه  همـشچ  لابند  هب  ناگنـشت  هک  تسا  یعیبط 
تمعن اب  دنناوتب  هک  تسا  يرگید  تمعن  دوخ  نیا  ،و  دننکن تشحو  ای  بجعت  مدرم  ررکم  تاعجارم  زا  دـیاب  هداد  اه  نآ  هب  یناوارف 
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.دنیاشگب مدرم  راک  زا  هرگ  تساهنآ  رایتخا  رد  هک  يرفاو  ياه 

لاح نیا  رد  :» دـیامرف یم  ، هدرک هراشا  نآ  راثآ  عضو و  نیا  ربارب  رد  تمعنرپ  دارفا  فلتخم  ياه  شنکاو  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  سپس 
سک نآ  هتخاس و  مهارف  ار  اه  نآ  ءاقب  ماود و  هنیمز  دـهد  ماجنا  یهلا  ياـه  تمعن  نیا  ربارب  رد  ار  دوخ  بجاو  هفیظو  هک  سک  نآ 
ُبِجَی اَِمب  اَهِیف  ِهِّلل  َماَق  ْنَمَف  ( ؛» تسا هداد  رارق  انف  لاوز و  ضرعم  رد  ار  اه  نآ  دـنکن  لمع  اـه  نآ  ربارب  رد  دوخ  بجاو  هفیظو  هب  هک 

( . ِءاَنَْفلا ِلاَوَّزِلل َو  اَهَضَّرَع  ُبِجَی  اَِمب  اَهِیف  ْمُقَی  َْمل  ْنَم  ،َو  ِءاَقَْبلا ِماَوَّدِلل َو  اَهَضَّرَع  اهِیف 

.تسا نداد  رارق  يا  هثداح  ای  صخش  ضرعم  رد  ار  يزیچ  يانعم  هب  « ضیرعت » هدام زا  ضّرع » »

دوخ ياه  هبطخ  زا  یکی  رد  هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  ادهشلادیس  نیـسح  ماما  زا  يددعتم  بتک  رد  یتوافت  اب  نومـضم  نیمه 
: دومرف

ادخ ياه  تمعن  زا  امـش  هب  مدرم  ياهزاین  دـینادب  امَِقن ؛ َروُحَتَف  َمَعِّنلا  اوُّلَمَت  اَلَف  ْمُکیَلَع  ِهَّللا  ِمَِعن  ْنِم  ْمُکَیلِإ  ِساَّنلا  َجـِئاَوَح  َّنَأ  اوُمَلْعا  «َو 
ح 14) ص 121 ، ج 75 ، راونالاراحب ، «.) دش دهاوخ  تمقن  هب  لیدبت  هک  دیوشن  تحاران  تمعن  نیا  زا  تسامش  رب 

عقوت نآ  زا  دنزود و  یم  نآ  هب  مشچ  دنوش  یم  غاب  دراو  هک  يدارفا  مامت  ، دـشاب غاب  رد  يا  هویم  رپ  تخرد  هاگ  ره  هک  تسا  نشور 
رد توادع  هنیک و  جاوما  ، دوشن هدروآرب  مدرم  تاعقوت  هک  یتروص  رد.دنهاوخ  یم  یمهس  نآ  زا  زین  ناگدنرپ  یتح  ، دنراد راظتنا  و 

دراد و یمرب  نآ  زا  ار  تکرب  دـنوادخ  نیا  رب  هفاضا.دـهد  یم  رارق  لاوز  ضرعم  رد  ار  تمعن  نآ  رما  نیمه  دوش و  یم  ادـیپ  اه  لد 
.دور یم  انف  لاوز و  يوس  هب  تمعن  نآ 

نآ همه  ، راشرـس شوه  ای  رایـسب  تردق  ای  دشاب  ناوارف  لام  هاوخ  دهد  یم  دارفا  هب  دـنوادخ  هک  یگرزب  ياه  تمعن  رگید  ییوس  زا 
شود زا  ار  تالکـشم  راب  نآ  هلیـسو  هب  هک  هتخاس  رومأم  ار  اه  نآ  دنوادخ  هک  تسادیپ.تسین  مزال  اه  نآ  یـصخش  یگدنز  يارب 
هدرک لزع  ار  وادـنوادخ  دـنکن  لمع  دوخ  هفیظو  هب  یهلا  راد  تناما  نیا  رگا  لاح.دـنیاشگب  اه  نآ  راک  زا  هرگ  دـنرادرب و  نارگید 

.دراپس یم  يرگید  تسد  هب  ار  شتناما 

ُهّللا َكاَتآ  اَمِیف  ِغَْتبا  َو  دنتفگ «: وا  هب  لیئارـسا  ینب  يالقع  هک  تسا  هدمآ  زین  شکندرگ  دنمتورث  نوراق  ناتـساد  رد  دـیجم  نآرق  رد 
و ؛»  َنیِدِسْفُْملا ُّبُِحی  َال  َهّللا  َّنِإ  ِضْرَْألا  ِیف  َداَسَْفلا  ِْغبَت  َال  َْکَیلِإ َو  ُهّللا  َنَسْحَأ  اَمَک  ْنِسْحَأ  اَْینُّدلا َو  َنِم  َکَبیِصَن  َسنَت  َال  َهَرِخْآلا َو  َراَّدلا 

هدرک یکین  وت  هب  ادـخ  هک  هنوـگ  ناـمه  ،و  نکم شوـمارف  اـیند  زا  ار  تا  هرهب  ؛و  بلطب ار  ترخآ  يارـس  ، هداد وـت  هب  ادـخ  هچنآ  رد 
.( هیآ 77 صصق ، «.) درادن تسود  ار  نادسفم  ادخ  هک  ، شابم داسف  يوجو  تسج  رد  نیمز  رد  زگره  ،و  نک یکین 

نآ رد  نارگید  يارب  درمش و  دوخ  ریبدت  ملع و  دولوم  ار  میظع  تورث  نآ  تفریذپن و  ار  هنالقاع  یقطنم و  تحیصن  نیا  نوراق  یلو 
وا و دـیدرگ و  داجیا  نیمز  رد  یفاکـش  دـش و  عقاو  يا  هلزلز.درب  ورف  نیمز  رد  ار  شتورث  وا و  دـنوادخ  ماجنارـس.دشن  لئاق  یمهس 

.( هیآ 81 صصق ، «.) َضْرَْألا ِهِراَِدب  ِِهب َو  اَنْفَسَخَف   » دندش نفد  نآ  رد  شا  هیامرس 

: دومرف هک  میناوخ  یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد 
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ُْهنَع َْتلاَز  ْنَم  َّلَـقَف  ِلاَوَّزِلل  اَـهوُضِّرَُعت  اـَل  ِهَنُوئَْملا َو  ِلاَِـمتْحِاب  َهَمْعِّنلا  اوُمیِدَتْـساَف  ِهیَلَع  ِساَّنلا  ُهَنُوئَم  ْتَّدَتْـشا  ِهیَلَع  ِهَّللا  ُهَمِْعن  ْتَمُظَع  ْنَم  »
اه تمعن  سپ  دش  دهاوخ  دیدش  وا  هب  مدرم  زاین  دوش  میظع  ناوارف و  وا  رب  دـنوادخ  تمعن  هک  یـسک  ِهَیلِإ ؛ َدوُعَت  ْنَأ  ْتَداَکَف  ُهَمْعِّنلا 

رثارب  ) تـمعن هـک  یماـگنه  اریز  دـیهدن  رارق  لاوز  ضرعم  رد  ار  نآ  دـیزاس و  رادـیاپ  دوـخ  رب  اـه  هـنیزه  نـیا  لـمحت  قـیرط  زا  ار 
.( ح 1 ص 37 ، ج 4 ، یفاک ، «.) ددرگ زاب  هک  دوش  یم  هدید  رتمک  دوش  لئاز  یساپسان )

نیا رد  یتایاور  زین  « معنلا راوج  نسح  » باب رد  تسا و  هدش  دراو  نومـضم  نیمه  هب  يرگید  تایاور  باب  نیمه  رد  یفاک  باتک  رد 
: دومرف هک  مدینش  ترضح  نآ  زا  : دیوگ یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  نارای  زا  یکی  هلمجزا  دوش  یم  هدید  هنیمز 

ياه تمعن  يارب  یبوخ  مزالم  هیاسمه و  اَِهقوُقُح ؛ ُءاَدَأ  اَِهب َو  َمَْعنَأ  ْنَِمل  ُرْکُّشلا  َلاَق  ِمَعِّنلا  ِراَوِج  ُنْسُح  اَم  ُْتُلق َو  ِمَعِّنلا  َراَوِج  اُونِـسْحَأ  »
هب ار  تمعن  هدنشخب  رکـش  : دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  ماما  میـشاب ؟ یبوخ  مزالم  هیاسمه و  هنوگچ  : دنک یم  ضرع  يوار.دیـشاب  یهلا 

.( ح 2 ص 38 ، ج 4 ، یفاک ، «.) دینک ادا  ار  نآ  قوقح  دیروآ و  ياج 

میوش انشآ  رتشیب  يراصنا  هّللادبع  نب  رباج  اب 

تسا و مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  ناقـشاع  زا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  ردـقلا  لـیلج  باحـصا  زا  یکی  هّللادـبع  نـب  رباـج 
هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  ترجه  زا  لبق  هک  يا  يرفن  داتفه  هورگ   ) هبقع ناتـساد  رد  وا.تسا  هدش  لقن  وا  تلیـضف  رد  یناوارف  تایاور 

نامز نآ  رد  تشاد و  تکرـش  دنتـسب ) يرادافو  نامیپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  اب  دـندمآ و  هکم  یکیدزن  هب  ، هنیدـم هب  هلآ 
رد دش و  ترـضح  نآ  صاخ  نارای  ءزج  دومرف  ترجه  هنیدم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  ًادـعب  دوب و  یلاس  نس و  مک  ناوج 

تاقالم ار  يددـعتم  ناماما  دوخ  ینالوط  رمع  رد  تشاد و  تکرـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  باکر  رد  یمالـسا  تاوزغ  بلاـغ 
هب ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  مالس  درک و  كرد  ار  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  تمدخ  یلو  دوب  هدش  انیبان  رمع  رخاوا  رد  درک و 

.دناسر وا 

( رقابلا  ) نیـسحلا نب  یلع  نب  دّـمحم  ماـما  هک  میناوخ  یم  تسا  هدرک  لـقن  راونـالاراحب  رد  یـسلجم  همـالع  موحرم  هک  یثیدـح  رد 
: دیامرف یم  مالسلا  مهیلع 

ِْنب ِیلَع  ُْنب  ُدَّمَُحم  ُْتلُقَف  ُهُرََـصب  َّفُک  اَم  َدَْعب  َِکلَذ  َْتنَأ َو  ْنَم  ِیل  َلاَق  َماَلَّسلا  یَلَع  َّدَرَف  ِهیَلَع  ُتْمَّلَـسَف  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِْنب  ِِرباَج  یَلَع  ُْتلَخَد  »
َماَلَّسلا َُکئِْرقی  ِهَّللا  ُلوُسَر  ِیل  َلاَق  َُّمث  ُْهنَع  ُتیَّحَنَتَف  اَُهلِّبَقی  ِیلْجِر  َیلِإ  يَوْهَأ  َُّمث  يِدـی  َلَّبَقَف  ُْهنِم  ُتَْونَدَـف  یِّنِم  ُنْدا  یَُنب  ای  َلاَق  ِنیَـسُْحلا 

یَْقبَت َکَّلََعل  ُِرباَج  ای  ِیل  َلاَقَف  ٍمْوی  َتاَذ  ُهَعَم  ُْتنُک  َلاَقَف  ُِرباَـج  اـی  َكاَذ  َفیَکَف  ُُهتاَـکََرب  ِهَّللا َو  ُهَمْحَر  ُماَـلَّسلا َو  ِهَّللا  ِلوُسَر  یَلَعَو  ُْتلُقَف 
نبرباج رب  يزور  َماَلَّسلا ؛ یِّنِم  ُْهئِْرقَأَف  َهَمْکِْحلا  َروُّنلا َو  َُهل  ُهَّللا  ُبَهی  ِنیَـسُْحلا  ِْنب  ِیلَع  ُْنب  ُدَّمَُحم  َُهل  ُلاَـقی  يِدـْلُو  ْنِم  ًـالُجَر  یَْقلَت  یَّتَح 

هک دوب  نآ  زا  دعب  نیا  و  -؟ یتسیک وت  : تفگ درک  لاؤس  دعب.تفگ  ارم  مالـس  خساپ.مدرک  مالـس  وا  هب  مدش و  دراو  يراصنا  هّللادبع 
مخ دیـسوب و  ارم  تسد.متفر  وا  کیدزن  هب.ایب  نم  کیدزن  مدنزرف  : تفگ.متـسه نیـسحلا  نب  یلع  نب  دّـمحم  : متفگ - دوب هدـش  انیبان 

مالـس وـت  هب  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  : تـفگ نـم  هـب  سپـس.مدیشک  بـقع  ار  دوـخ  نـم  هـک  دـسوبب  ارم  ياـهاپ  اـت  دـش 
رباج تسا ؟ هدوب  هنوگچ  نایب  نیا  رباج ! يا.داب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رب  یهلا  تاـکرب  تمحر و  مالـس و  : متفگ.دـناسر

ارم نادـنزرف  زا  يدرم  ات  ینام  یم  یقاب  وت  ایوگ  رباـج ! يا  : دومرف ، مدوب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تمدـخ  يزور  نم  : درک ضرع 
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وا هب  ارم  مالـس.دشخب  یم  وا  هب  ار  شناد  تمکح و  روـن و  دـنوادخ.تسا  نیـسحلا  نـب  یلع  نـب  دّـمحم  شماـن  هـک  ینک  تاـقالم 
ح 8) ص 227 ، ج 46 ، راونالاراحب ، «.) ناسرب

نادناخ هب  وا  هقالع  قشع و  ياه  هناشن  زا  تسا و  روهشم  ، نیعبرا نیلّوا  رد  رباج  طسوت  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربق  ترایز  ناتـساد 
ار دوخ  درک و  یط  ار  البرک  هنیدم و  نایم  ریـسم  دوب  انیبان  هک  یلاح  رد  لاس  نس و  نآ  رد  هک  دشاب  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

.تسیرگ دناوخ و  ترضح  ربق  رانک  رد  ار  صوصخم  يانعمرپ  ترایز  نآ  دیناسر و  اج  نآ  هب  تالکشم  هوبنا  نایم  رد 

عالطا يارب  ) .تسبرب ایند  زا  مشچ  هنیدـم  رهـش  رد  دوب  هلاس  هک 94  یلاـح  رد  يرمق  يرجه  لاس 74  رد  يراصنا  هّللادـبع  نب  رباج 
هعجارم ربج »  » هدام یمق  ثدـحم  موحرم  راـحبلا  هنیفـس  ص 45 و  ج 4 ، هعیـشلا ، نایعا  باتک  هب  دـیناوت  یم  رباـج  تـالاح  زا  رتشیب 

( دینک

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib once said the following to Jābir ibn Abdullāh al-Ansāri: “O Jābir!
The mainstay of religion and the world are four persons: The scholar who acts on his
knowledge, the ignorant person who does not feel ashamed of learning, the generous
person who is not niggardly in his favors, and the destitute who does not sell his next
life for his worldly benefits. Consequently, when the scholar wastes his knowledge,
the ignorant feels too ashamed to learn, and when the generous is niggardly with his

.favors, the destitute sells his next life for the worldly benefits

O Jābir! If favors of Allāh on a person increase, people's needs toward him also“
increase. Therefore, whoever fulfills for Allāh all that is obligatory on him in this regard
will preserve them (Allāh's favors) in continuance and perpetuity, while whoever does

.” not fulfill those obligations will expose them to decay and diminution

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  لحارم  : 373 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

َلاَق ُّهنَأ  ِثَعشَألا  ِنبا  َعَم  ِجاّجَحلا  ِلاَتِِقل  َجَرَخ  نّمِم  َناَک  ِهیِقَفلا َو  یَلَیل  ِیبَأ  ِنب  ِنَمحّرلا  ِدبَع  نَع  ِهِخیِراَت  ِیف    ّ ِيَّربطلا ٍریِرَج  ُنبا  يَوَر  َو 
َموَی ُلوُقَی  َنیِقیّدّصلا  ِءاَدَهّشلا َو  َباََوث  َُهباَثَأ  َنیِِحلاّصلا َو  ِیف  ُهَتَجَرَد  ُهّللا  َعَفَر  ًاِّیلَع  ُتعِمَـس  ِّینإ  ِداَهِجلا  یَلَع  َساّنلا  ِِهب  ّضُحَی  َناَک  اَمِیف 
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ِماّشلا َلهَأ  اَنیَِقل 

َوُه َرِجُأ َو  دَـقَف  ِِهناَِسِلب  ُهَرَکنَأ  نَم  ِ َئ َو  َرب َِملَـس َو  دَـقَف  ِِهبلَِقب  ُهَرَکنَأَف  ِهَیلِإ  یَعدـُی  ًارَکنُم  ِِهب َو  ُلَمُعی  ًاناَودُـع  يَأَر  نَم  ُّهنِإ  َنُونِمؤُملا  اَـهّیَأ 
َلِیبَس َباَـصَأ  يِذـّلأ  َِکلَذَـف  یَلفّـسلا    َ ِیه َنیِِملاّـظلا  ُهَِملَک  اَـیلُعلا َو    َ ِیه ِهّللا  ُهَِملَک  َنوُکَِتل  ِفیّـسلِاب  ُهَرَکنَأ  نَم  ِِهبِحاَـص َو  نِم  ُلَـضفَأ 

ُنیِقَیلا ِِهبلَق  ِیف  َرَّون  ِقیِرّطلا َو  یَلَع  َماَق  يَدُهلا َو 

اه همجرت 

یتشد

لقن هیقف  یلیل  یبا  نب  نمحرلا  دـبع  زا  دوخ  خـیرات  رد  يربط  ریرج  نبا  : ) دومرف وا ، رب  ادـخ  دورد  و  یـسایس ) یعامتجا ، یقـالخا ، )
هیلع و هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  باحـصا  زا  شردپ  نامحّرلا ، دـبع   ، ) تساخرب ثعـشا  نبا  کمک  هب  جاّجح  اب  هزرابم  يارب  هک  درک ،
رب نامحّرلا  دبع  تشاد ، روضح  لمج  گنج  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  ماما  باکر  رد  و  هدرک ، لقن  ثیدح  ربمایپ  زا  و  تسا ، مّلس  هلآ و 

قیوشت يارب  .دش ) هتـشک  يرجه  لاس 83  رد  مجامج » رید   » هعقاو رد  درک و  مایق  ثعـشأ  نبا  یتسدـمه  اب  ناورم  کلملا  دـبع  دـض 
اطع وا  هب  ناقیّدـص  نادیهـش و  باوث  و  درب ، الاب  ناحلاص  نایم  رد  ار  شتاـجرد  دـنوادخ  هک   » مالّـسلا هیلع  یلع  زا  نم  تفگ  مدرم 

هب توعد  دـهاش  و  درگنب ، ار  يزواـجت  سک  ره  ناـنمؤم »! يا  دومرف ) هک  مدینـش  میدـش  ورب  ور  ناـیماش  اـب  هک  یلاـح  رد  دـیامرف »
نآ شاداپ  دنک  راکنا  ار  نآ  نابز  اب  سک  ره  و  تسا ،  هتـشاد  ملاس  یگدولآ  زا  ار  دوخ  دـنک  راکنا  ار  نآ  لد  رد  و  دـشاب ، يرکنم 

تـسپ نارگمتـس  راتفگ  دـنلب و  ادـخ  مالک  ات  دزیخ  رب  راکنا  هب  ریـشمش  اب  هک  سک  نآ  و  تسا ،  رترب  یلّوا  زا  و  دـش ، دـهاوخ  هداد 
 . هدیبات شلد  رد  نیقی  رون  هتفای و  ار  يراگتسر  ار  وا  ددرگ ،

يدیهش

رـسپ اب  هک  دوب  نانآ  زا  نمحرلا  دـبع  و  تسا ، هدرک  تیاور  هیقف  یلیل  یبا  رـسپ  نمحرلا  دـبع  زا  دوخ  خـیرات  رد  يربط  ریرج  نبا  [و 
مدرم اب  هک  يزور  تفگ : داهج  هب  مدرم  نتخیگنارب  رد  دوخ  نانخس  هلمج  رد  نمحرلا  دبع  .دش  نورب  جاجح  اب  گنج  يارب  ثعشا 

یم يرکنم  هب  ار  مدرم  اـی  دـننار  یم  یمتـس  دـنیب  هک  نآ  ناـنمؤم ! يا  دومرف ]: یم  مالـسلا ) هیلع   ) یلع مدینـش  میدرک ، رادـید  ماـش 
هب هک  نآ  زا  تفای و  دزم  درک ، راکنا  نابز  هب  ار  نآ  هک  نآ  و  هدیزرون ،  هانگ  هدنام و  ملاس  ددنسپن ، ار  نآ  دوخ  لد  هب  وا  دنناوخ و 

تسا یسک  وا  ددرگ ، تسپ  نارگمتس  راتفگ  دنلب و  ادخ  مالک  ات  تساخرب  راکنا  هب  ریـشمش  اب  هک  نآ  و  تسا ،  رترب  درک  راکنا  لد 
.تفات شلد  رد  نیقی  رون  و  داتسیا ، نآ  رب  تفای و  ار  يراگتسر  هار  هک 

یلیبدرا

اب ندرک  هلتاقم  رب  دـمآ  نوریب  هک  سک  نآ  زا  دوب  هیقف و  یلیل  نب  نمحرلا  دـبع  زا  دوخ  خـیرات  رد  يربط  ریرج  نبا  هدرک  تیاور  و 
وا دنادرگ  دنلب  یلع  زا  مدینـش  نم  هک  یتسردب  داهج  رب  ار  نامدرم  نآب  درکیم  صیرحت  هچنآ  رد  تفگ  وا  هک  ثعـشا  نبا  اب  جاّجح 
يا ماش  لهاب  میدیـسرب  هک  يزور  رد  تفگ  یم  ناقیّدـص  نادیهـش و  باوث  ار  وا  اهدـب و  ناحلاص و  نایم  رد  ار  شا  هبترم  ادـخ  ار 

ار وا  دنک  راکنا  سپ  وا  يوسب  دنناوخ  هک  تسبایان  لعف  نالهاج و  نآب  دـننک  لمع  هک  ار  یمتـس  دـید  هک  ره  هک  یتسردـب  نانمؤم 
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تـسا رت  لضاف  دزم  نیا  تفای و  دزم  هک  نیقیب  سپ  دوخ  نابزب  ار  وا  درک  راکنا  هک  ره  زا  دنام  تمالـسب  هک  قیقحتب  سپ  دوخ  لدب 
هملک رتدـنلب و  تسا  دـیحوت  هملک  هک  ادـخ  هملک  دـشاب  ات  ریـشمشب  ار  راکنا  دـش  رکنم  هک  ره  بلقب و  تسا  رکنم  هک  شهارمه  زا 

لد رد  تخاس  ینارون  تیاده و  هار  رب  داتسیا  تسار و  هارب  تسا  هدیـسر  هک  تسنیا  نآ  سپ  رتریز  تسا  رفک  هملک  هک  ناراکمتس 
نیقی وا 

یتیآ

نبا اب  هک  دوب  نانآ  زا  نمحرلا  دـبع  نیا  و  ، ) دـنک تیاور  هیقف  یلیل  یبا  نب  نمحرلا  دـبع  زا  دوخ  خـیرات  رد  يربط  ریرج  نب  دـمحم 
هک  - یلع هک  مدینـش  هک  تفگ  درک ، یم  ضیرحت  جاجح  اب  داـهج  هب  ار  مدرم  هک  یماـگنه  وا  هک  تفر ) جاـجح  گـنج  هب  ثعـشا 

، میدش وربور  ماش  مدرم  اب  هک  يزور  رد  دنک - اطع  شناقیدص  نادیهـش و  باوث  درب و  ارف  ناحلاص  نایم  رد  ار  وا  تاجرد  ار  ادـخ 
: دومرف یم 

هدنام و ملاس  دنک ، راکنا  لد  رد  وا  دنناوخ و  یم  ارف  يرکنم  هب  ار  اهنآ  ای  دـننک  یم  متـس  مدرم  رب  هک  دـنیبب  هک  یـسک  نانمؤم ، يا 
راکنا هکنآ  تسا و  رترب  هدرک ، راکنا  لد  هب  اهنت  هکنآ  زا  وا  دـبای و  هرهب  باوث  زا  دـنک ، راکنا  نابز  هب  ار  نآ  هک  ره  .هانگ و  زا  اّربم 

رب هتفای و  ار  يراگتسر  هار  هک  تسا  یسک  دهن ، بیشن  رد  يور  لطاب  نخس  دریگ و  الاب  قح  نخس  ات  دراد  مالعا  ریشمش  اب  ار  دوخ 
.تسا هدیشخرد  شبلق  رد  نیقی  رون  هدومن و  مایق  نآ 

نایراصنا

نوریب ثعـشا  نبا  هارمه  جاجح  اب  گنج  يارب  هک  یـسک  نامه  ، هیقف یلیل  یبا  رـسپ  نامحرلا  دـبع  زا  شخیراـت  رد  يربط  ریرج  نبا 
ناـیم رد  ار  شا  هجرد  دـنوادخ  هک   - یلع زا  نـم  : تـفگ نـینچ   ، درک داریا  گـنج  هـب  مدرم  بـیغرت  يارب  هـک  يراـتفگ  رد  تـفر ،

 : دومرف یم  مدینش  میدش  وربور  ماش  لها  اب  هک  يزور  رد  دنک - تیانع  وا  هب  ار  نیقیّدص  ءادهش و  باوث  ،و  دنادرگ دنلب  نیحلاص 

هب ار  نآ  سپ  ، دننک یم  توعد  نآ  هب  ار  مدرم  هک  ار  يرکنم  ای  ، دوش یم  هتفرگ  راک  هب  هک  ار  یمتـس  دنیبب  سک  ره  ، نمؤم مدرم  يا 
رتهب یلوا  زا  شماقم  هتفای و  یهلا  شاداپ  دـنک  راکنا  نابز  هب  هک  یـسک  و  دـشاب ،  یمن  وا  رب  یهانگ  هدـنام و  ملاس  دـنک  راـکنا  لد 

هار هب  هک  تسا  یـسک  وا  ، ددرگ تسپ  ناراکمتـس  مچرپ  ،و  دـنلب دـیحوت  تیار  اـت  دزیخرب  راـکنا  هب  ریـشمش  اـب  هک  یـسک  و  تسا ، 
 . تسا هتشگ  نشور  شلد  رد  نیقی  رون  ،و  هدومن ادخ  هار  رب  مایق  و  هدیسر ، يراگتسر 

اه حرش 

يدنوار

نوملظی يا  موق ، هب  لمعی  ملظلا  دشا  وه  و  اناودـع ، يار  نم  ناشلا  رمالا و  نا  هانعمف  يربطلا ، ریرج  نب  دـمحم  هاور  يذـلا  ربخلا  اما 
ارکنم نوکیف  بلقلاب ، راکنالا  الا  هنکمی  مل  مهریغ و  موق  اـهلعف  یلا  وعدـی  رمخلا  برـش  طاوللا و  اـنزلاک و  ارکنم  يار  وا  هللا ، داـبع 
هرکناف اضیا ، ناسللاب  راکنالا  هنکما  ناف  .الجآ  کلذـل  منهج  راـن  نم  يرب ء  ـالجاع و  ذـخالا  نم  ملـس  دـقف  بلقلاـب  کـلذ  عیمجل 

ماظعا و کلذف  لعف  فیـسلاب و  راکنالا  هنکما  نا  و  هرخالا ، ایندلا و  باذع  نم  هتمالـس  یلع  هدایز  باوثلا  رجالا و  هلف  اضیا ، هناسلب 
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و هراهزا ، رجـشلا  ریونت  اـهرون و  تجرخا  هرجـشلا  ترون  .هملظلا و  هعدـبل  فافختـسا  هلازا و  و  هللا ، هملک  یه  یتلا  هعیرـشلل  میظعت 
.نیعضوملا نم  اراعتسم  نوکی  نا  زوجی  نیقیلا  هبلق  یف  رون  و  اضیا ، هئاضالا  و  هرانالا ، ریونتلا :

يردیک

کقبسی نل  .لجالا و  لجاعلا و  یف  هذخاوملا  نم  يا  يرب ء .) ملس و  دقف  : ) مالـسلا هیلع  هلوق  .ازاجم  رونلا  جرخا  وا  ءاضا ، رانا و  يا 
هجو یلع  ذخای  نا  هنکمی  امنا  قاقحتـسالاب ، لالحلا و  هجو  یلع  بلاغ  هیف  دهتجا  نا  کقزر و  ذخای  نل  يا  .بلاط ج - کقزر  یلا 

.ملظلا بضغلا و 

مثیم نبا 

يارب هک  دوب  یناسک  هلمج  زا  وا  و  تسا - هدرک  تیاور  هیقف ، یلیل ، یبا  نب  نمحرلادـبع  زا  دوخ  خـیرات  باـتک  رد  يربط  ریرج  نبا 
زا نـم  تـفگ : درک  یم  راداو  راـکیپ  هـب  ار  مدرم  هـک  ینانخــس  نمــض  رد  دـندوب - هدرک  جورخ  ثعــشا  رــسپ  اـب  جاـجح  گـنج 
هک ره  نانموم  هورگ  يا  : ) دومرف یم  میدـش  وربور  ماش  لها  اـب  هک  يزور  مدینـش ، مالـسلا ) هیلع   ) بلاـط یبا  نب  یلع  نینموملاریما 

هتـسج يرازیب  هتفای و  ییاهر  سپ  دـنک  راکنا  لد  هب  ار  نآ  دـنناوخ و  یم  یتشز  راـک  هب  ار  مدرم  و  دـنرب ، یم  راـک  هب  یمتـس  دـنیبب 
ره تسا و  رتشیب  هدرک  راکنا  لد  هب  هک  نآ  زا  ششاداپ  تسا و  هدیسر  دزم  رجا و  هب  درامش  تشز  ار  نآ  نابز  هب  یسک  ره  و  تسا ،
هار هب  هدیسر و  يراگتسر  هب  وا  ددرگ  رت  نییاپ  نارگمتـس  هملک ي  رترب و  ادخ  هملک ي  ات  دزیخرب  نآ  هلباقم ي  هب  ریـشمش  هب  سک 
شا ییاناوت  دـح  رد  یفلکم  ره  رب  دنـسپان  لمع  در  راکنا و  نوچ  تسا .) هدـیبات  وا  بلق  رب  ناـمیا  نیقی و  رون  و  هدرک ، ماـیق  تسار 

تسد اب  راکنا  هبترم ي  نیرخآ  نیرتالاب و  تسا و  رسیم  یـسک  ره  يارب  هک  تسا  یبلق  راکنا  ییاناوت  لزان  هبترم ي  و  تسا ، بجاو 
اما .دوب  دـهاوخ  نآ  تاجرد  رب  بترتم  زین  راکنا  شاداپ  قاقحتـسا  تاجرد  تسا  نابز  هب  راکنا  شطـسو  دـح  و  تسا ، وزاـب  روز  و 

تـسنیا يارب  تسا ، هداد  صاصتخا  باذع  زا  تاجن  ییاهر و  هب  دنک  راکنا  لد  هب  هک  ار  یـصخش  اهنت ، مالـسلا ) هیلع   ) ماما هک  نیا 
تـسور نآ  زا  دراد ، یـشاداپ  یبجاو  ره  هک  نیا  اب  هدرکن ، دای  وا  يارب  ینیعم  شاداپ  زا  هک  نیا  اما  هدشن و  یهانگ  بکترم  يو  هک 

رکنم ندرب  نیب  زا  يارب  ینـشور  رثا  چـیه  یبلق  راـکنا  رد  هک  یتروص  رد  تسا  نآ  نتخاـس  فرطرب  رکنم ، رما  راـکنا  زا  فدـه  هک 
، هدـننکراکنا فدـه  رگا  اریز  ددرگ ، رترب  ادـخ  هملک ي  ات  دومرف : هک  نیا  .تسا و  هدرکن  دـشاب  رجا  ثعاب  هک  يراک  ایوگ  تسین ،

لطاب زا  قح  ندش  نشور  يارب  هراعتـسا  ار  ریونتلا ، هملک ي : .تسا  هتفرن  تیاده  هار  هب  دشاب ، ایند  ای  ایر و  شفدـه  هکلب  دـشابن  نآ 
.تسا هدروآ  صخش  لد  رد 

دیدحلا یبا 

َلاَق ُهَّنَأ  ِثَعْشَْألا  ِْنبِا  َعَم  ِجاَّجَْحلَا  ِلاَتِِقل  َجَرَخ  ْنَّمِم  َناَک  ِهیِقَْفلا َو  یَْلَیل  ِیبَأ  ِْنب  ِنَمْحَّرلا  ِْدبَع  ْنَع   : ِهِخیِراَت ِیف  ُّيِرَبَّطلا  ٍریِرَج  ُْنبِا  يَوَر  َو 
َمْوَی ُلوُقَی  َنیِقیِّدِّصلا  ِءاَدَهُّشلا َو  َباََوث  َُهباَثَأ  َنیِِحلاَّصلا َو  ِیف  ُهَتَجَرَد  ُهَّللا  َعَفَر  ًاِّیلَع  ُْتعِمَـس  یِّنِإ  ِداَهِْجلا  یَلَع  َساَّنلا  ِِهب  ُّضُحَی  َناَک  اَمِیف 
ْدَقَف ِِهناَِسِلب  ُهَرَْکنَأ  ْنَم  َئَِرب َو  َِملَس َو  ْدَقَف  ِِهْبلَِقب  ُهَرَْکنَأَف  ِْهَیلِإ  یَعُْدی  ًارَْکنُم  ِِهب َو  ُلَمُْعی  ًاناَوْدُع  يَأَر  ْنَم  ُهَّنِإ  َنُونِمْؤُْملا  اَهُّیَأ  ِماَّشلَا  َلْهَأ  اَنیَِقل 
َلِیبَس َباَصَأ  يِذَّلا  َِکلَذَـف  یَْلفُّسلا  َیِه  َنیِِملاَّظلا  ُهَِملَک  اَْیلُْعلا َو  ِهَّللا  ُهَِملَک  َنوُکَِتل  ِْفیَّسلِاب  ُهَرَْکنَأ  ْنَم  ِِهبِحاَـص َو  ْنِم  ُلَْـضفَأ  َوُه  َرِجُأ َو 

[ َرُِّون  ] ِقیِرَّطلا َو یَلَع  َماَق  يَدُْهلا َو 
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 . ُنیِقَْیلا ِِهْبلَق  ِیف  َرََّون 

هلوـقی اـمل  قباـطی ) .» :» د قباـطم (  لـصفلا  اذـه  یف  نینمؤـملا  ریمأ  مـالک  هبیترت و  هیفیک  رکنملا و  نـع  یهنلا  یف  مـالکلا  مدـقت  دـق 
.هللا مهمحر  نوملکتملا 

یف ناک  اهتیلهاج  یف  برعلا  یف  افورعم  رکنملا  نع  یهنلا  ناک  بجی و  ام  ینعملا  اذه  نم  دعب  امیف  رکذنـس  مدقت و  امیف  انرکذ  دق  و 
انرکذ دق  هفوص و  رحب  لب  ام  هقح  هیلع  اودری  مولظملا و  اورـصنی  ملاظلا و  اوعدری  نأ  یلع  اهنم  لئابق  تفلاحت  لوضفلا  فلح  شیرق 

مدقت امیف 

یناشاک

زا هیقفلا ) یلیل  یبا  نب  نمحرلادـبع  نع   ) دوـخ خـیرات  رد  يربـطلاریرج  نبا  درک  تیاور  و  هخیراـت ) یف  يربـطلاریرج  نـبا  يور  (و 
( ثعـشالا نبا  عـم  جاـجحلا  لاـتقل  جرخ  نمم  ناـک  و   ) رـشعانثا بهذـم  دـهتجم  دوـب و  هیماـما  هـیقف  هـک  یلیل  یبا  نـب  نمحرلادـبع 
هک ثعـشا  رـسپ  اـب  یفقث  فـسوی  نـب  جاـجح  هبراـحم  يارب  هـتفر  نوریب  دوـب و  هدرک  جورخ  هـک  دوـب  یناـسک  نآ  زا  نمحرلادـبع 

هچنآ رد  داهجلا ) یلع  سانلا  هب  ضـضحی  ناک  امیف   ) ثعـشا نبا  تفگ  هک  لاق ) هنا   ) دوب يدنک  ثعـشا  نب  دـمحم  نب  نمحرلادـبع 
دانادرگ دنلب  هتجرد ) هللا  عفر   ) داژن یلاع  یلع  زا  مدینش  نم  هک  یتسرد  هب  ایلع ) تعمـس  ینا   ) داهج رب  ار  نامدرم  درک  یم  صیرحت 

( نیقیدصلا ءادهـشلا و  باوث   ) ار وا  دهد  باوث  و  هباثا ) و   ) دابع ناحلاص  نایم  رد  نیحلاصلا ) یف   ) ار وا  هبترم  هجرد و  یلاعت  يادخ 
میدیسر هک  يزور  رد  ماشلا ) لها  انیقل  موی   ) ترضح نآ  دومرف  یم  هک  لوقی )  ) داعم زور  ناگدنرادرواب  نیقی  هب  نادیهـش و  باوث 

لمع هک  هب ) لمعی   ) ار یمتـس  دید  هک  یـسک  هک  یتسرد  هب  اناودع ) يار  نم  هنا   ) نانموم تعامج  يا  نونموملا ) اهیا  : ) ماش لها  هب 
راکنا سپ  هبلقب ) هرکناف   ) نآ يوس  هب  دـنناوخ  یم  هک  ار  تسیاشان  حـیبق و  یلعف  و  هیلا ) یعدـی  رکنم  و   ) نـالهاج نآ  هب  دـننک  یم 

هانگ زا  دش  يرب  و  يرب ) و   ) لجا لجاع و  رد  هذخاوم  زا  دنام  تمالس  هب  هک  قیقحت  هب  سپ  ملس ) دقف   ) دوخ لد  هب  ار  راک  نآ  درک 
لضفا وه  و   ) تفای رجا  هک  قیقحت  هب  سپ  رجا ) دقف   ) دوخ نابز  هب  ار  نآ  راکنا  هک  یـسک  و  هناسلب ) هرکنا  نم  و   ) لطاب هانگ  نآ  رد 

دـش رکنم  هک  یـسک  و  فیـسلاب ) هرکنا  نم  و   ) بلق هب  تسا  رکنم  هک  شهارمه  زا  ادـخ  دزن  تسا  رت  لضاف  درم  نیا  و  هبحاص ) نم 
مالـسا نید  دیحوت و  هملک  هک  ادـخ - هملک  هک  دـشاب  دـصق  نیا  هب  ایلعلا ) یه  هللا  هملک  نوکتل   ) درک دربن  و  ریـشمش ، هب  ار  راک  نآ 

.تسا رت  نوبز  رت و  تسپ  تسا - رفک  هملک  هک  ناملاظ - هملک  و  یلفـسلا ) یه  نیملاـظلا  هملک  و   ) رترادـقم یلاـع  رتدـنلب و  تسا -
یلع ماق  و   ) ناگدنیامن تسار  هار  نایداه و  هار  هب  تسا  هدیسر  هک  تسا  یـسک  يدهلا ) لیبس  باصا  يذلا   ) درم نآ  سپ  کلذف ) )

.نیقی رون  وا  لد  رد  تسا  هدش  نشور  و  نیقیلا ) هبلق  یف  رون  و   ) ادخ هار  هب  تسا  هداتسا  و  قیرطلا )

یلمآ

ینیوزق

اب جاـجح  گـنج  يارب  هک  تسا  موـق  نآ  زا  وا  و  هـیقف ) یلیل  یبا  نـب  نمحرلادـبع   ) زا دوـخ  خـیرات  رد  يربـط  تـسا  هدرک  تـیاور 
هلمج رد  جاجح  گـنج  زور  ثعـشا ) نب  نمحرلادـبع   ) تفگ هکنآ  دـندوب  هدرک  جورخ  يدـنک ) ثعـشا  نب  دـمحم  نمحرلادـبع  )

نیحلاص و هلمج  رد  ار  وا  هجرد  يادخ  دنادرگ  دنلب  یلع  زا  مدینش  نم  یتسرد  هب  تفگ : یم  داهج  رب  مدرم  صیرحت  رد  هک  اهنخس 
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نونموملا اهیا   ) نیفـص گنج  رد  ینعی  ماش  لها  اـب  میدروخرب  هک  يزور  تفگ ، یم  هک  نیقیدـص  ءادهـش و  باوث  ار  وا  دـنک  اـطع 
( ثعـشا نبا   ) ترـضح نآ  زا  تیاور  نیا  عماس  و  مالـسلا ) هیلع  نینموملاریما   ) تمدخ رد  نیفـص  رد  رـضاح  هک  تسنآ  رب  انب  خـلا )

نآ زا  تیاور  نیا  عماس  اـبلاغ  و  یـشاک ) حراـش  لوق   ) تسا نیا  دـنک  تیاور  وا  زا  هیقف ) نمحرلادـبع   ) دوب و رکـشل  ریما  هک  دـشاب 
هچنانچمه گنج  رب  مدرم  ندرک  صیرحت  دوب و  برقا  مالک  رهاظ  هب  نیا  تسا و  هیقف ) نمحرلادبع   ) نیفـص رد  رـضاح  ترـضح و 

.دنک و عفر  هابتشا  نیا  يربط  خیرات  هب  عوجر  تسا و  بسنا  دشاب  رکـشل  هلمج  رد  هک  ربتعم  هیقف  زا  مه  تسا  بسانم  رکـشل  ریما  زا 
روکذم و نمحرلادبع )  ) لثم دندوب  ثعـشا ) نبا   ) رکـشل رد  ردـقلا  لیلج  نایعیـش  گرزب و  ياهقف  هک  ما  هدـناوخ  يربط  خـیرات  رد 
( یفعج سیق   ) و صاقو ) یبا  نب  دعس  نب  دمحم   ) و یئاط ) يرتخبلاوبا   ) و دایز ) نب  لیمک   ) و ریبج ) نبا  دعس   ) و لیبحرش ) نب  رماع  )
روج و دنیب  هک  ره  هک  یتسرد  هب  نانموم  يا  .دندرب  یم  هلمح  دندرک و  یم  صیرحت  جاجح )  ) گنج رب  ار  رکشل  ناشیا  مهلاثما و  و 

قیقحت هب  لد  هب  دنک  راکنا  سپ  نآ ، هب  مدرم  دـنوش  یم  هدـناوخ  هک  ار  یلطاب  يرکنم و  نآ و  هب  دوش  یم  هدرک  لمع  هک  ار  یمتس 
ملاس یبلق  راکنا  درجم  هب  هک  بجعالا  دـناوتن و  تسد  نابز و  هب  راکنا  هک  تسا  یتقو  نیا  .هتـشگ  يرب  هانگ  زا  تسا و  هدـنام  ملاس 

لمحت هک  دوب  ار  سک  نآ  لضف  تروص  نیا  رد  اما  دـنام ، ملاس  دـیاش  دـشابن  نمیا  فوخ  ررـض و  زا  نکیلو  دـناوت  رگا  یلب  دـنام 
فوخ اب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تسین  زیاج  هک  تسا  روهـشم  اهقف  زا  هچنآ  دنک و  راکنا  تسد  هب  ای  نابز  هب  افج  زا  يردـق 

( کباصا ام  یلع  ربصا  رکنملا و  نع  هنا  و  : ) دومرف هک  تسا  دهاش  اعدم  نیا  رب  یهلا  مالک  و  تسین ، یقاب  قالطا  رب  مکح  نیا  ررض 
مه نیا  زا  دـعب  مالک  هچنانچ  دـشاب  یم  توافتم  تعاط  نیا  بتارم  و  ددرگ ، یم  فلتخم  عضاوم  فالتخا و  هب  نآ  مکح  هلمجلاب  و 
.دش نشور  رونت )  ) و رون )  ) .دـشاب لوا  زا  رتلـضاف  وا  تفای و  رجا  قیقحت  هب  نابز  هب  دـنک  راکنا  هک  ره  .دـنک و  تلالد  بلطم  نیا  رب 

كرش و ینعی  نیملاظ  هملک  دشاب و  رتعیفر  رتدنلب و  تعاط  دیحوت و  نید و  ینعی  ادخ  هملک  ات  ریشمش  هب  درک  راکنا  هک  ره  ینعی و 
هتشگ نشور  ادخ و  هار  رب  تسا  هداتـسیا  يده و  لیبس  هب  تسا  هدیـسر  هک  تسا  نآ  وا  سپ  رتلیلذ ، رت و  تسپ  تیـصعم  تلالض و 

.ءادتها نیقی و  رون  وا  لد  رد  تسا 

یجیهال

لاق هنا  - ثعشالا نبا  عم  جاجحلا  لاتقل  جرخ  نمم  ناک  -و  هیقفلا یلیل  یبا  نب  نامحرلادبع  نع  هخیرات  یف  يربطلا  ریرج  نبا  يور  و 
لوقی نیقیدـصلا ، ءادهـشلا و  باوث  هباثا  نیحلاصلا و  یف  هتجرد  هللا  عفر  ایلع ، تعمـس  ینا  داهجلا : یلع  سانلا  هب  ضحی  ناـک  اـمیف 

.ماشلا لها  انیقل  موی 

وه رجا و  دقف  هناسلب  هرکنا  نم  يرب ء و  ملـس و  دقف  هبلقب  هرکناف  هیلا ، یعدـی  ارکنم  هب و  لمعی  اناودـع  يار  نم  هنا  نونموملا ، اهیا  »
يدهلا لیبس  باصا  يذلا  کلذف  یلفـسلا ، یه  نیملاظلا  هملک  ایلعلا و  یه  هللا  هملک  نوکتل  فیـسلاب  هرکنا  نم  هبحاص و  نم  لضفا 

- هیقف یلیل  یبا  رسپ  نامحرلادبع  زا  دوخ ، خیرات  رد  يربط  ریرج  رـسپ  درک  تیاور  ینعی و  .نیقیلا » هبلق  یف  رون  قیرطلا و  یلع  ماق  و 
ضیرحت دوب  هک  یمالک  رد  تفگ  وا  هک  - ثعـشا رـسپ  اب  جاجح  هلتاقم ي  يارب  زا  دوب  هتفر  نوریب  هک  یـسک  زا  نمحرلادـبع  دوب  و 

نیحلاص نایم  رد  ار  شا  هجرد  ادخ  دنادرگ  دنلب  هک  یلع  نینموملاریما  هک  مدینش  نم  هک  ندرک  داهج  رب  ار  نامدرم  نآ  هب  درک  یم 
: هک ار  ماش  لها  میدرک  تاقالم  ام  هک  يزور  رد  تفگ  یم  نایوگتسار ، نادیهش و  يازج  ار  وا  دهد  ازج  و 

زا دنک  راکنا  سپ  نآ ، هب  دوش  هدناوخ  هک  ار  یتیصعم  نآ و  هب  دوش  هدرک  هک  ار  یمتس  ملظ و  دید  هک  یسک  قیقحت  هب  نانموم ، يا 
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قیقحت هب  سپ  شنابز  هب  ار  نآ  درک  راکنا  هک  یـسک  ادخ و  باذـع  زا  تفای  يرازیب  تمالـس و  هک  قیقحت  هب  سپ  دوخ ، لد  هب  نآ 
هملک ي ددرگب  هکنیا  ات  ریـشمش  هب  ار  نآ  درک  راکنا  هک  یـسک  شبحاصم و  زا  رجا  رد  تسا  رتدایز  وا  وا و  هب  دوش  هداد  باوث  هک 

سک نآ  سپ  بولغم ، تسپ و  دـشاب  ناشیا  سیئر  هک  ناراکمتـس  هملک ي  ددرگب  بلاـغ و  دـنلب و  دـشاب ، ادـخ  هفیلخ ي  هک  ادـخ 
دشاب قح  هب  تفرعم  هک  نیقی  رون  تشگ  راکـشآ  قح و  هار  رب  تسا  هداتـسیا  تسار و  هار  هب  تسا  هدیـسر  هک  تسا  یـسک  نانچنآ 

.وا لد  رد 

ییوخ

و ریکن ، نود  نم  نیملـسملا  هفاک  یلع  هضورفملا  یمالـسالا  نیدـلا  عورف  نم  نیعرف  رکنملا  نع  یهنلا  فورعملاـب و  رمـالا  ینعملا :
بتارم هقفلا و  یف  هررقم  طئارـش  امهل  و  مالـسالا ، نع  جورخلاـب  اهـضعب  وا  اـهلک  رکنم  یلع  مکحی  هیرورـض  هیناـمثلا  نیدـلا  عورف 

یتح اقلطم  بجاو  وه  و  بلقلاب ، راکنالا  وه  رکنملا  نع  یهنلا  بتارم  ینداف  مالـسلا ، هالـصلا و  هیلع  اذه  همالک  یف  اهنیب  دـق  هبترتم 
عافدـلا یلع  ردـقی  رکنملا و ال  یلا  یعد  ناودـعلا و  يار  نم  مالـسلا :) هیلع   ) لاقف .قحلل  فلاخملا  طلـست  هیقتلا و  فقاوم  دـشا  یف 

اذـه یف  هفیلکت  دـهع  نم  يرب ء  بجاولا و  كرت  نم  ملـس  دـقف  هبلقب  هرکنا  اذاف  هنانج ، هبلقب و  هرکنی  نا  دـبالف  حراوجلا  ناسللاب و 
.بحـسف بلقلاب  رکنملا  نم  لضفا  وه  باوثلا و  رجالا و  هلف  هسفن  هلام و  یلع  انومام  ناسللاب  هراکنا  یلع  ردق  نا  و  جرحلا ، فقوملا 

قحلل هرـصن  و  نیملاظلا ، فنال  اماغرا  قحلا و  هملکل  ءالعا  فیـسلاب  هنع  عفدـلا  هوقلاب و  یهنلا  وه  رکنملا  نع  یهنلا  تاجرد  العا  و 
دوصقملا .بقاثلا و  نیقیلا  رونب  هبلق  رون  و  بجاولا ، قحلا  ءادا  نم  يوصفلا ، هجردلا  غلب  و  يدهلا ، لیبس  باصا  يذلا  کلذف  نیبملا 

نال هیادهلا ، لیبس  بصی  مل  هنا  الا  هبجاو  يدا  ءالیتسالا  هبلغلا و  هدصق  ناک  ناف  هللا ، هجول  اصلخم  هب  ماق  هللا و  اضر  هلمعب  دـصق  هنا 
: همجرتلا .نیقیلا  رونب  بلقلا  رونت  و  باوثلا ، بترت  یف  طرتشی  ناک  نا  هبرقلا و  دصق  هیف  طرتشی  یلصوت ال  بجاو  رکنملا  نع  یهنلا 
رب ثعـشا  نب  نمحرلادـبع  هارمهب  هک  دوـب  یناـسک  زا  یکی  دوـخ  هک  هدرک  تیاور  هیقف  یلیل  یبا  زا  شخیراـت  رد  يربـط  ریرج  نبا 
هک مدینـش  میدروخ  رب  ماـش  مدرم  اـب  وچ  نیفـص  ههبج  رد  دوـخ  نم  تفگ : داـهجب  مدرم  قـیوشت  نمـض  رد  يو  دـندیروش  جاـجح 

دوشیم و یلمع  نادـب  هک  دـنیب  ار  يزواجت  سک  ره  هک  تسنیا  شتـسار  نانموم  اـیا  دومرفیم : نینچ  بلاـطیبا  نبا  یلع  نینموملاریما 
راکنا ماقم  رد  مه  نابزب  هکیـسک  و  ددرگ ، همذلا  يرب ء  ملاس و  دشوک  نآ  راکناب  لد  زا  دوشیم و  توعد  نادب  هک  درگن  ار  يرکنم 

ادخ هملک  هکنآ  دصقب  دیآرب  شراکنا  ماقم  رد  ریـشمش  يورین  اب  هکیـسک  و  دشاب ، رتهب  شلوا  قیفر  نآ  زا  هدرب و  باوث  دـیآرب  نآ 
نیقی غارچ  و  هدرک ، مایق  تداعس  میقتسم  قیرط  رب  هدیسر و  تیاده  هرب  هک  تسنامه  وا  ددرگ  نوگنرس  ناراکتس  هماک  دشاب و  رترب 

.تسا هتخورفا  دوخ  لد  رد  ار 

دوب نیرق  ثعشا  نب  هب  شروش  رد  هک   *** دوب نیملسم  هیقف  یلیل  یبا 

رکنم یهن  دیامن  ات  دشاپب  رگمتس *** جاجح  عفر  يارب 

ملظت رد  داهج و  رد  تکرشب  مدرم *** قیوشت  رد  تفگیم  نخس 

مدقم ریم  یلع  زا  نیفصب  مدینش *** دوخ  شوگب  نم  اتفگب 

تفس یمه  رد  نیا  نانموم  يارب   *** تفگیم ماش  لها  راکیپ  رد  هک 
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نانودز دش  رکنمب  توعد  ای  و  ناودعب *** يرارک  دید  سک  ره  هک 

دمآ ملاس  تشگ و  همذلا  يرب ء  دمآرب *** شراکن  اب  لد  زا  یلو 

درک قبس  شرای  رب  درب و  یباوث  درک *** نابز  غیت  اب  راکنا  رگ  و 

درک ردب  رد  لطاب  ارجم و  قح  هک  درک *** دب  راک  زا  یهن  غیت  اب  رگ  و 

دیباتب وترپ  شلد  ردنا  نیقی  دیدرگ *** بایهر  دش و  لصاو  قحب 

يرتشوش

( هخیرات یف  يربطلا  ریرج  نبا  يور  و  : ) فنـصملا لوق  تادابعلا و ) …  نم  مالـسلا ) هیلع   ) هنیب ام  یف  نوعبرالا - یناـثلا و  لـصفلا  )
( ینادمهلا ریبزلا  یبا  نع  فنخم  یبا  نع  دـمحم  نب  ماشه  نع   ) مجامجلا ریدـب  ثعـشالا  نبا  همیزه  یف  ( 83  ) هنـس ثادحا  یف  يا :

هعم رمسی  مالسلا ) هیلع   ) یلعب اصیصخ  یلیلوبا  ناک  لاقف : هابا  دادغب ) خیرات   ) یف بیطخلا  رکذ  هیقفلا ) یلیل  یبا  نب  نمحرلادبع  نع 
نب نمحرلا  دبع  .ملعلاب و  نوفرعی  هقفلاب و  نورکذی  هعامج  هدلو  یف  هعم و  نیفص  دهـش  هتبحـص و  یف  نئادملا  درو  هیلا و  اعطقنم  و 
هیلع  ) یلع یلا  ماق  یلیل  یبا  نب  نمحرلادبع  نا  هدانـساب  یفقثلا  میهاربا  نع  دیفملا ) یلاما   ) يورف هیباک  حودمم  اضیا  هسفن  یلیل  یبا 

دهعب ناکا  اذه ، كرما  نع  انثدحت  الا  هلقت  ملف  ائیـش  كرما  نم  لوقت …  نا  انرظتنا  دـق  کنع و  ذـخال  کلئاس  ینا  لاقف : مالـسلا )
ول لوقن  انک  انا  کیف  نم  هانعمـس  ام  اندـنع  هقثوا  لیواقالا و  کـیف  اـنرثکا  دـق  اـناف  هتیار  یـش ء  وا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نم 
مل هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبـنلا دـعب  مکیلا  تعجر  تاداـبعلا و ) …  نم  مالـسلا ) هیلع   ) هـنیب اـم  یف  نوعبرـالا - یناـثلا و  لـصفلا  )
هللا یلـص   ) یبنلا کبـصن  یلعف م  کنم  هیف  اوناک  امب  یلوا  اوناک  موقلا  نا  معزا  لوقا  ام  تلئـس  اذا  يردا  ام  هللا  دحا و  اهیف  مکعزانی 
هیلع  ) لاقف مهالوتن - یلعف م  مهنم  یلوا  کـت  نا  و  هـالوم ، یلعف  هـالوم  تنک  نم  ساـنلا  اـهیا  لاـقف : عادولا ، هجح  دـعب  هلآ ) هیلع و 

نامحرلادبع لاقف  لاق - نا  یلا  یصیمقب - ینم  سانلاب  یلوا  هضبق  موی  انا  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هیبن ضبق  یلاعت  هللا  نا  مالـسلا :)
لاق امک  رمالا  مث  نانذا  هل  تناک  نم  تعمـسا  امئان و  ناک  نم  تظقیا  دـقل  يرمعل  لوالا : لاق  اـمک  كرمعل  نینموملاریما  اـی  تناـف 

نا هخیرات  یف  يرزجلا  مهوت  اذـه و  یلیل  یبا  نب  نماحرلادـبع  خـلا - لوقی -) مالـسلا ) هیلع   ) ایلع تعمـس   ) لئاقلا نا  نم  فنـصملا 
ءارقلا و یلع  جاجحلا  بئاتک  تلمح  اـملف  : ) لاـقف ءارقلا - یلع  اریما  ثعـشالا  نبا  هلعج  يذـلا  یفعجلا  رحز  نب  هلبج  کـلذ  لـئاقلا 
( مالسلا هیلع   ) ایلع تعمس  ینا  مکنم  هب  حبقا  دحاب  سیل  رارفلا  نا  ءارقلا : رشعمای  یلیل  یبا  نب  نامحرلادبع  ای  هلبج  يدان  هلبج  مهیلع 

انادان هرم  دعب  هرم  ماشلا  لها  هیلع  لمح  املف  هلبج  لیخ  یف  تنک  ینادمهلا  ریبزلاوبا  لاق  : ) لاق يربطلا  نا  همهو  اشنم  و  خلا - لوقی -
ریمض لعافلا  لعج  و  نامحرلادبع ) ای  يدان  ( ) نامحرلادبع انادان   ) ءرقف خلا - ءارقلا -) رشعم  ای  لاقف  هیقفلا  یلیل  یبا  نب  نامحرلادبع 

و ثعشالا ) نبا  عم   ) .ریبج نب  دیعس  مهنم  ءالجالا  نم  هلمجک  جاجحلا ) لاتقل  جرخ  نمم   ) .یلیل یبا  نب  نامحرلادبع  ناک ) و   ) .هلبج
علخف كرتلا  بحاص  لیبتر  برحل  ناتـسجس  یلا  ههجو  جاجحلا  ناک  و  يدنکلا - سیق  نب  ثعـشالا  نب  دمحم  نب  نامحرلادبع  وه 
دیـسا نب  لالبف  لیقع  نب  ملـسم  لتق  یلع  ناعاف  اثیبخ  ناک  و  هبرحل - هیلا  عجر  هنم و  يدعا  انل  ودـع  لاق ال  جاجحلا و  ثعـشالا  نبا 

کلذـب اذـه  ثعـشالا  تادابعلا و ) …  نم  مالـسلا ) هیلع   ) هنیب ام  یف  نوعبرالا - یناثلا و  لـصفلا   ) نبا ربخا  املـسم  هما  توآ  يذـلا 
کلذ لاق : انرود ؟ نم  راد  یف  لیقع  نبا  نا  ینربخا : لاق  لاق : ام  دایز  نبا  هل  .لاقف  راسف - داـیز  نبا  دـنع  وه  هاـبا و  یتا  یتح  لـبقاف 
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دق املید و  اکرت و ال  انسل  مکتلبق و  لها  نحن  بعـصمل  هتمیزه  دعب  راتخملا  باحـصا  لاق  امل  .ثعـشالا و  هالوم  تناک  لالب  ما  نال 
لاق و  اذـه ، ثعـشالا  نبا  لاقف  مهلیبس - یلخی  نا  داراو  بعـصم  مهل  قر  ساـنلا و  مهل  قرف  اوفعاـف  متردـق  دـق  اوحجـساف و  متکلم 

صلختلا ضرغل  ناک  امنا  هعم  یلیل  یبا  نباو  ریبج  نب  دیعـسو  لیمک  جورخ  اما  .مهلتقب و  بعـصم  رماف  مهرتخا  وا  اـنرتخا  بعـصمل 
مالک یتای  هالـصلا و  تاراث  ای  هیلحلا -)  ) یف امک  مهراعـش - ناـک  هعم و  ءارقلا  جرخف  جاـجحلا ، هموکح  کلملادـبع و  ناطلـس  نم 

يرتخبلاوبا و اضیا  سانلا  ضح  و  داهجلا ) یلع  ساـنلا  هب  ضحی  ناـک  اـم  یف  لاـق  هنا   ) .کـلذ یف  يرتخبلا  یبا  یبعـشلا و  دـیعس و 
نودـسفیل مکیلع  اورهظ  نئل  هللاوف  مکایند ، مکنید و  یلع  مهولتاـق  ساـنلا  اـهیا  لوقی  يرتخبلاوبا  ناـک  يربطلا  یفف  ریبج  نب  دـیعس 

اموق ملعا  ام  هللا  وف  مهلاتق  نم  جرح  مکذـخای  مهولتاق و ال  مالـسالا ، لها  ای  یبعـشلا : لاـق  و  مکاـیند - یلع  نبلغیل  مکنید و  مکیلع 
یلع مهولتاق  مهلاتق ، نم  اومثات  مهولتاـق و ال  ریبج  نب  دیعـس  لاـق  و  مکحلا - یف  مهنم  روجا  ـال  ملظب و  لـمعا  ضرـالا  طیـسب  یلع 

یف اذـکه  مالـسلا )) هیلع   ) اـیلع تعمـس  ینا   ) .هالـصلا مهتتاـما  ءافعـضلا و  مهلالذتـسا  نیدـلا و  یف  مهربـجت  مکحلا و  یف  مهروج 
لـصفلا ( ) نیقیدصلا ءادهـشلا و  باوث  هباثا  نیحلاصلا و  یف  هتجرد  هللا  عفر  ( ) مالـسلا هیلع   ) لدب دـیدحلا  یبا  نبا  یف  و  هیرـصملا ) )

یف يا : ماـشلا ) لـها  اـنیقل  موی  لوقی  (. ) يربـطلا  ) یف اذـکه  و  تاداـبعلا و ) …  نم  مالـسلا ) هیلع   ) هنیب اـم  یف  نوعبرـالا - یناـثلا و 
قداصلا نع  یفاکلا )  ) یف يرب ) ملـس و  دـقف  هبلقب  هرکناف  هیلا  یعدـی  ارکنم  هب و  لـمعی  اناودـع  يار  نم  هنا  نونموملا  اـهیا   ) .نیفص

نم لـضفا  وه  رجا و  دـقف  هناـسلب  رکنا  نم  و   ) .هراـکنا هبلق  نم  یلاـعت  هللا  ملعی  نا  ارکنم  يار  اذا  اریغ  نموملا  بسح  مالـسلا ) هیلع  )
نع یفاکلا )  ) یقف یلعالا  وهف  الا  ناسللا و  نم  یلعالاب  راکنالا  یلع  ردـق  اذا  یتای  يذـلا  هبحاـص  نم  لزنا  یـضم و  يذـلا  هبحاـص )
انا لاق : یکبی و  نیملـسملا  نم  لجر  سلج  اران ) …  مکیلها  مکـسفنا و  اوق  اونمآ  نیذـلا  اهیا  ای   ) تلزن امل  مالـسلا ) هیلع   ) قداـصلا
هنع یهنت  امع  مهاهنت  کسفن و  هب  رمات  امب  مهرمات  نا  کبسح  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاقف  یلها ، تفلکف  یـسفن  نع  تزجع 
یلع ماق  يدهلا و  لیبس  باصا  يذلا  کلذف  یلفسلا  یه  نیملاظلا  هملک  ایلعلا و  یه  هللا  هملک  نوکتل  فیسلاب  هرکنا  نم  و   ) .کسفن

، نوفرعی الف  قحلا  اولهج  دق  نیذلا  نیعدتبملا  نیثدـحملا  نیلحملا  ءالوه  اولتاقف   ) يربطلا هیاور  یف  دازو  نیقیلا ) هبلق  یف  رون  قیرطلا 
هبطخ مالـسلا ) هیلع   ) هتبطخریظن .یلیل و  یبا  نبا  نم  ءاشنا  هنوک  هلامتحال  هلقنی  مل  فنـصملا  نا  الا  هنورکنی ) الف  ناودـعلاب  اولمع  و 

هباحصا و بطخ  مالسلا ) هیلع   ) نیسحلا نارازیعلا  یبا  نب  هبقع  نع  فنخموبا  لاق  يربطلا )  ) یفف هضیبلاب  مالسلا ) هیلع   ) نیسحلا هنبا 
الحتسم ارئاج  اناطلـس  يار  نم  لاق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نا  سانلا  اهیا  لاق : مث  هیلع  ینثا  هللا و  دمحف  هضیبلاب  رحلا  باحـصا 

هللا یلع  اقح  ناک  لوق  لعفب و ال  هیلع  ریغی  ملف  ناودـعلا  مثالاب و  هدابع  یف  لـمعی  هلوسر ، هنـسل  اـفلاخم  هللا ، دـهعل  اـثکان  هللا ، مرحل 
ناطیـشلا هعاط  اومزل  دق  ءالوه  نا  الا و  هلخدم  هلخدی  نا  تادابعلا و ) …  نم  مالـسلا ) هیلع   ) هنیب ام  یف  نوعبرالا - یناثلا و  لصفلا  )

.ریغ نم  قحا  انا  و  هلالح ، اومرح  هللا و  مارح  اولحا  و  یفلاب ، اورثاتـسا  و  دودـحلا ، اولطع  داسفلا و  اورهظا  ناـمحرلا و  هعاـط  اوکرت  و 
هل مالک  یف  مالـسلا ) هیلع   ) لاق و   ) دح یف  نکل  و  هیرـصملا ،)  ) یف اذکه  يرجملا ) اذه  يرجی  هل  رخآ  مالک  یف  و  : ) فنـصملا لوق 
نع انثدـح  لاق : لجر و  هضراعف  بطخی  ناک  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما نا  يور  اذـکه ، اـضرلا ) هقف   ) هاور و  يرجملا .) اذـه  ریغ 

هناسلب و كرات  و  اهلک ، اهلـصح  ریخلا  لالخف  هیدـی  هناسل و  هبلقب و  رکنملل  رکنم  لاق - هبطخلا و  مالـسلا ) هیلع   ) عطقف ءاـیحالا  تیم 
تیم کلذـف  هدـی  هناسل و  هبلقب و  رکنملل  كراـت  زاـح و  ریخلا  لـالخ  نم  هلخف  هدـی  هناـسلب و  كراـت  هبلقب و  رکنملل  رکنم  و  هدـی ،

.هتبطخ یلا  داع  مث  ءایحالا -

هینغم

ابیرغ لاوسلا  اذه  ودبی  دق  و  هتعانـش ؟ هحبقب و  رعـشی  هرقیف و ال  هب  لمعی  اناودـع  املظ و  يری  ضرالا  هجو  یلع  ناسنالا  دـجوی  له 
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اذـه نم  انـضرغ  ..هنع و  عرف  هنال  ناکمالا ، یلع  عطاق  لیلد  هتاذـب  عوقولا  و  ناودـعلا ، ملظلا و  عوقو  ضورفملا  نـال  یلوـالا ، هلهولل 
يرب ء) ملـس و  دقف  : ) مامالا لوق  و  تاذـلا ، نع  جراخ  ببـسبف  هفرتقا  ناف  ملظلا ، رکنتـسی  هترطفب  ناسنالا  نا  یلا  هراشالا  وه  لاوسلا 

یف نایبلا  یتای  و  هتذخاومل ، رربم  و ال  بیط ، ناسنا  وهف  همیرحتب  نقیا  هتقم و  نکل  و  هناسل ، هدـیب و  رکنملا  عفد  نع  زجع  نم  هانعم :
اذه يرجی  هل  رخآ  مالک  یف  و  هلوقب : یـضرلا  فیرـشلا  اهمدق  اذل  و  همکحلا ، هذهل  لیـصفتلا  حرـشلاب و  هبـشا  اهنال  هیلاتلا ، همکحلا 

: یلاتلا وه  و  يرجملا ،

هدبع

ازجاع ناک  نا  باقعلا  نم  ملس  مثالا و  نم  يرب ء  يرب ء : ملس و  دقف  … 

يرفعج

مالسالا ضیف 

زا وا  و  مالـسلا -) هیلع  ماـما  باحـصا  ناـکین  زا   ) هیقف یلیل  یبا  نبا  نمحرلادـبع  زا  هدرک  تیاور  دوـخ  خـیرات  رد  يربـط  ریرج  نبا 
داـهج رب  نآ  هب  ار  مدرم  هک  یئاهنخـس  هلمج  رد  وا  هک  دـندوب - هدرک  جورخ  ثعـشا  نبا  اـب  جاـجح  گـنج  يارب  هـک  دوـب  یناـسک 
ءادهـش شاداپ  و  دنادرگ ، دنلب  ناراکوکین  نیحلاص و  رد  ار  وا  هجرد  ادخ  یلع - زا  نم  هتفگ : دومن  یم  صیرحت  جاجح ) اب  گنج  )

زا یهن  فورعم و  هب  رما  هرابرد  نیفـص  گنج  رد   ) میدروخرب ماش  لها  هب  هک  يزور  مدینـش  دـیامرف - ءاـطع  وا  هب  ار  نایوگتـسار  و 
هب ار  نآ  دنناوخ و  یم  يا  هدیدنـسپان  رکنم و  هب  ار  مدرم  دنربیم و  راک  هب  یمتـس  ملظ و  دنیبب  هک  ره  نینموم ، يا  دومرف : یم  رکنم )

تسد هب  دناوتن  هک  تسا  یماگنه  نیا   ) تسا هتسج  يرازیب  هانگ ) زا   ) هتفای و یئاهر  زیختسر ) زور  یـسرپزاب  زا   ) سپ دنک  راکنا  لد 
هب ار  نآ  هک  ره  و  ددرگ ) یم  فلتخم  دراوم  فالتخا  هب  نآ  مکح  هصالخ  دـشابن ، نمیا  ررـض  فوخ و  زا  ای  دـیامن  راـکنا  ناـبز  و 
دنک راکنا  دروخ ) دز و   ) ریـشمش اب  ار  نآ  هک  ره  و  تسا ، رتشیب  لد  هب  هدننک  راکنا  زا  شـشاداپ  هتفای و  دزم  رجا و  دنک  راکنا  نابز 

یـسک وا  دشاب  رت  تسپ  تیـصعم ) تلالـض و  رفک و  كرـش و   ) ناراکمتـس هملک  رتدنلب و  تعاط ) دـیحوت و  نید و   ) ادـخ هملک  ات 
نـشور وا  لد  رد  لوـسر ) ادـخ و  هب   ) رواـب نیقی و  و  هدوـمن ، ماـیق  دنـسپادخ )  ) تسار هار  رب  هدیـسر و  يراگتـسر  هار  هب  هک  تـسا 

.تسا هتشگ  ادیوه ) )

ینامز

هلحرم ره  رد  سک  ره  .ندـب  مامت  نابز ، بلق ، دراد : هلحرم  هس  نآ  ماجنا  تسا و  مالـسا  تاـبجاو  زا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 
رد یتح  همانرب  نیا  : ) دسیون یم  دیدحلا  یبا  نبا  .دـنک  رایتخا  ار  قیرط  هس  نیا  زا  یکی  دـیاب  دوخ  یئاناوت  دودـح  رد  تسه  هک  يا 

متـس زا  هک  دندوب  هدرک  دای  دنگوس  رگیدکی  اب  دنتـشاد  يدرمناوج  نامیپ  لوضفلا ) فلح   ) شیرق .تشاد  دوجو  مه  تیلهاج  نایم 
نخـس مولظم  ملاظ و  ملظ ، هرابرد  میرک  نآرق  رد  دروم  دصیـس  دودح  رد  زیزع  يادخ  .دنـسرب ) مولظم  دایرف  هب  دـننک و  يریگولج 

( .دروآرب ار  نارگمتس  هشیر  هک  ار  يادخ  رکش  : ) دشاب نیا  هیآ  نیرت  عطاق  دیاش  تسا  هتفگ 

يزاریش دمحم  دیس 
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هنا ثعـشالا - نبا  عم  جاجحلا  لاتقل  جرخ  نمم  ناک  و  هیقفلا - یلیل  یبا  نب  نامحرلادـبع  نع  هخیرات ، یف  يربطلا  ریرج  نبا  يور  و 
يار نم  هنا  نونموملا ، اهیا  : ) ماشلا لها  انیقل  موی  لوقی ، مالـسلا  هیلع  ایلع  تعمـس  ینا  داهجلا : یلع  سانلا  هب  ضحی  ناـک  اـمیف  لاـق 

هرکناف  ) هیلا لطابلا  لها  وعدی  يا  هیلا ) یعدی   ) هعیرـشلا یف  ارکنم ) و   ) نوملاظلا هب  لمعی  يا  هب ) لمعی   ) قحلا نع  ایدعت  يا  اناودع )
وه و   ) رجالا هللا  هاطعا  يا  رجا ) دقف  هناسلب  هرکنا  نم  و   ) کلذ هتردق  یهتنم  ناک  اذا  مثالا ، نع  يرب ) و   ) باقعلا نم  ملس ) دقف  هبلقب 
هللا هملک  نوکتل  - ) کلذ یلع  ردـق  اذا  امیف  رکنملا - لعاف  براح  ناب  فیـسلاب ) هرکنا  نم  و   ) .رکنملا رکنا  هنال  هبحاص ) نم  لـضفا 

هقوـحمملا یلفـسلا ) یه   ) هللا مکحل  فلاـخملا  مهمکح  يا  نیملاـظلا ) هملک  و   ) دـالبلا یف  ادـئاس  هللا  مـکح  نوـکی  يا  اـیلعلا ) یه 
هداعـسلا یلا  لوصولل  بجوملا  قیرطلا ) یلع   ) ماقتـسا يا  ماق ) و   ) هیلا لصو  يا  يدهلا ) لیبس  باصا  يذـلا   ) وه ناسنالا  کلذـف ) )

.داعملا ءدبملاب و  یقیقحلا  نیقیلا ) هبلق  یف   ) رهظ يا  رون ) و   ) هیدبالا

يوسوم

وه رکنملا و  تیار  اذا  حرـشلا : .كردا  باصا : .بیثا  رجا : .ملـس  يرب ء : .هنع  هاهن  هیلع و  هباـع  رکنملا : رکنا  .ملظلا  ناودـعلا : هغللا :
اهنال ال اهلفـسا  بتارملا و  لقا  هذـه  هلعاف و  ضغبت  هضغبتف و  کبلقب  هرکنت  نا  کیلع  بجی  عرـشلا  رظن  یف  مرحم  حـیبق  لـعف  لـک 

نال هیصعملا - وه  و  رکنملا - عوقوب  یـضری  نمولا ال  ناف  نامیالا  قئاقح  نم  یه  ررـض و  اهنم  کقحلی  هفلک و ال  ادهج و ال  بلطتت 
هدری هحصنی و  ملاظلا و  ماما  فقی  نا  عاطتـسا  نم  اما  مثالا و  نم  يرب ء  بنذلا و  نم  ملـس  دقف  هبلقب  هرکنا  نم  هللا و  یلع  درمت  اهیف 

رکنملا رکنا  نم  اـما  هتخرـص و  هفقوـم و  یلع  رجا  هل  لوـالا و  نم  لـضفا  وـهف  رکنملا  نع  فـکی  نا  ههجو  یف  خرـصی  هملظ و  نـع 
داشرلا و قحلا و  قیرط  باصا  يذـلا  کلذـف  یلفـسلا  نیملاظلا  هملک  اـیلعلا و  یه  هللا  هملک  نوکتل  هدـیب  لـطابلا  دـهاج  فیـسلاب و 

 … هیف وه  يذلا  نامیالا  قحلا و  رون  نم  نیقی  یلع  ناک  قیرطلا و  یلع  ماقتسا  يدهلا و 

یناقلاط

نبا هارمه  هک  دوب  یناسک  زا  نامحرلا  دـبع  تسا : هدروآ  نینچ  هیقف  یلیل  یبا  نب  نامحرلا  دـبع  زا  دوخ  خـیرات  رد  يربط  ریرج  نبا  »
زور تشاد : راهظا  نینچ  تفگ ، یم  داهج  هب  مدرم  قیوشت  رد  هک  ینانخس  نمض  وا  دوب ، هدمآ  نوریب  جاجح  اب  گنج  يارب  ثعـشا 
داراد ینازرا  وا  هب  ناقیدص  نادیهـش و  باوث  دانک و  رترب  ناحلاص  نایم  ار  وا  هجرد  دنوادخ  هک  یلع  زا  ماش ، مدرم  اب  ام  ییورایور 

هب ددنـسپن  ار  نآ  دوخ  لد  اب  دنناوخ و  یم  ارف  رکنم  راک  هب  دوش و  یم  متـس  دنیبب  سک  ره  نانمؤم  يا  دومرف : یم  نینچ  هک  مدـینش 
 - دوخ تسود  زا  تسا و  هدش  هداد  شاداپ  هک  انامه  دـنک  راکنا  نابز  هب  ار  نآ  هک  سک  ره  و  تسا ، يرب  هانگ  زا  هدـنام و  تمالس 

نخـس رترب و  ادـخ  مالک  اـت  دزیخرب  نآ  راـکنا  هب  ریـشمش  اـب  سک  ره  و  تسا ، رترب  تسا - هدرمـش  دنـسپان  ار  نآ  لد  رد  طـقف  هک 
یم ناـبات  وا  لد  رد  نیقی  وـترپ  تسا و  هداتـسیا  نآ  رب  هدیـسر و  تیادـه  هار  هب  هک  تـسا  یـسک  ناـمه  وا  ددرگ ، تـسپ  نارگمتس 

« .دوش

هرود رد  رکنم  زا  یهن  میروآ ، یم  هراب  نیا  رد  مه  يرگید  بلاـطم  يدوز  هب  دـش و  هتفگ  نخـس  نیا  زا  شیپ  رکنم  زا  یهن  هراـبرد 
دندرک و دقعنم  روظنم  نیمه  هب  ار  لوضفلا » فلح   » فورعم نامیپ  شیرق  هک  نانچ  نآ  تسا ، هدوب  لومعم  بارعا  نایم  مه  یلهاج 

دنناتسب ار  وا  قح  دنهد و  يرای  ار  هدیدمتس  دنراد و  زاب  متـس  زا  ار  ملاظ  هشیمه  يارب  هک  دندش  نامیپمه  دندروخ و  دنگوس  یلیابق 
.میدروآ هتشذگ  ثحابم  رد  ار  نآ  ام  و 
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مراکم

َلاَق ُهَّنَأ  ِثَعْـشَْألا  ِْنبا  َعَم  ِجاَّجَْحلا  ِلاَتِِقل  َجَرَخ  ْنَّمِم  َناَک  ِهیِقَْفلا َو  یَْلَیل  ِیبَأ  ِْنب  ِنَمْحَّرلاِدـْبَع  ْنَع  ِهِخیِراَت  ِیف  ُّيِرَبَّطلا  ٍریِرَج  ُْنبا  يَوَر  َو 
َمْوَی ُلوُقَی  َنیِقیِّدِّصلاَو  ِءاَدَـهُّشلا  َباََوث  َُهباَثَأَو  َنیِِحلاَّصلا  ِیف  ُهَتَجَرَد  ُهَّللا  َعَفَر  ًاِّیلَع  ُْتعِمَـس  یِّنِإ  ِداَهِْجلا  یَلَع  َساَّنلا  ِِهب  ُّضُحَی  َناَک  اَـمِیف 

: ِماَّشلا َلْهَأ  اَنیَِقل 

َوُه ،َو  َرِجُأ ْدَـقَف  ِِهناَِسِلب  ُهَرَْکنَأ  ْنَم  ؛َو  َءيَِرب َِملَـس َو  ْدَـقَف  ِِهْبلَِقب  ُهَرَْکنَأَف  ، ِْهَیلِإ یَعْدـُی  ًارَْکنُم  ِِهب َو  ُلَمُْعی  ًاناَوْدُـع  يَأَر  ْنَم  ُهَّنِإ  ، َنُونِمْؤُْملا اَهُّیَأ 
ُهَِملَک اَْیلَْعلا َو  َیِه  ِهّللا  ُهَِملَک  َنوُکَِتل  ِْفیَّسلِاب  ُهَرَْکنَأ  ْنَم  ؛َو  ِِهبِحاَص ْنِم  ُلَْضفَأ 

، يَدُْهلا َلِیبَس  َباَصَأ  يِذَّلا  َِکلَذَف  ، یَْلفُّسلا َیِه  َنیِملاَّظلا 

.ُنیِقَْیلا ِِهْبلَق  ِیف  َرََّون  ِقیِرَّطلا َو  یَلَع  َماَق  َو 

راکیپ يارب  هک  دوب  یناـسک  زا  - فورعم هیقف  ، یلیل یبا  نب  نمحرلادـبع  زا  دوخ  خـیرات  رد  فورعم ) خّروم   ) يربط ریرج  نب  دّـمحم 
نینچ درک  داریا  مدرم  قیوشت  يارب  جاجح  هک  ینانخـس  رد  : دـیوگ یم  هک  هدرک  لقن  - درک جورخ  ثعـشا  نبا  هارمه  جاجح  دـضرب 

دـیامن و رترب  ناحلاص  نایم  رد  ار  شتاجرد  دـنوادخ  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  نم  میدوب  وربور  ناـیماش  اـب  هک  يزور  رد  هک  تفگ 
: دومرف نینچ  هک  مدینش  دنک  تیانع  وا  هب  ار  ناقیدص  نادیهش و  باوث 

هب ار  مدرم  هک  دـنیبب  ار  يرکنم  تشز و  راک  ای  تسا  نتفرگ  ماجنا  لاح  رد  هک  دـنک  هدـهاشم  ار  یمتـس  ملظ و  سکره  نانمؤم ! يا 
رتشیب هک  نیا  طرـش  هب   ) تسین وا  رب  یهانگ  هدیزگرب و  ار  تمالـس  هار  دنک  راکنا  ار  نآ  شبلق  اب  اهنت  رگا  دـنناوخ  یمارف  نآ  يوس 

تشاد و دـهاوخ  یهلا  شاداپ  دـنک  راکنا  ار  نآ  دزیخرب و  هزرابم  هب  ناـیب  ناـبز و  اـب  هک  سک  نآ  و  دـشاب ) هتـشادن  ناوت  رد  نآ  زا 
ینوگنرس ادخ و  مان  يالعا  يارب  تسین ) نآ  زج  یهار  هک  اجنآ  رد   ) ریشمش اب  هک  سک  نآ  اما.تسا  رترب  ، تسخن هورگ  زا  شماقم 

) .تسا هدیبات  شبلق  رد  نیقی  رون  هداهن و  ماگ  یقیقح  هداج  رب  هتفای و  هار  تیاده  هار  هب  هک  تسا  یسک  وا  دزیخرب  راکنا  هب  ، ناملاظ
: هنامیکح راتفگ  دنس 

وج تسج و  هب  يزاین  هدرک  رکذ  هنامیکح  راتفگ  نیا  يارب  یضر  دیس  هک  يدنـس  هب  هجوت  اب  دیوگ : یم  رداصم  رد  بیطخ  موحرم 
 ) .تسا هدرک  لقن  فنخم  یبا  زا  شدوخ  دنـس  اب  لاس 82  ثداوح  رد  ار  ینارون  راتفگ  نیا  يربط  اریز  میرادـن  يرگید  دنـس  يارب 

(.( ص 274 ج 4 ، هغالبلا ، جهن  رداصم 

رکنم زا  یهن  هناگ  هس  لحارم 

یبا نب  نمحرلادبع  زا  دوخ  خیرات  رد  فورعم ) خروم   ) يربط ریرج  نب  دّمحم  :» دیوگ یم  نینچ  تمکح  نیا  همّدقم  رد  یضر  دیس 
ینانخـس رد  : دـیوگ یم  هک  هدرک  لقن  - درک جورخ  ثعـشا  نبا  هارمه  جاجح  هیلع  راکیپ  يارب  هک  یناسک  زا  هک  - فورعم هیقف  ، یلیل

دنوادخ هک  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  نم  میدوب  وربور  نایماش  اب  هک  يزور  رد  هک  تفگ  نینچ  درک  داریا  مدرم  قیوشت  يارب  جاجح  هک 
ُْنبا يَوَر  َو  ( ؛» دومرف نینچ  هک  مدینـش  دنک  تیانع  وا  هب  ار  ناقیدـص  نادیهـش و  باوث  دـیامن و  رترب  ناحلاص  نایم  رد  ار  شتاجرد 
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َناَک اَمِیف  َلاَق  ُهَّنَأ  ِثَعْـشَْألا  ِْنبا  َعَم  ِجاَّجَْحلا  ِلاَتِِقل  َجَرَخ  ْنَّمِم  َناَـک  ِهیِقَْفلا َو  یَْلَیل  ِیبَأ  ِْنب  ِنَمْحَّرلا  ِدـْبَع  ْنَع  ِهِخیِراَـت  ِیف  ُّيِرَبَّطلا  ٍریِرَج 
َلْهَأ اَنیَِقل  َمْوَی  ُلوُقَی  َنیِقیِّدِّصلا  ِءاَدَهُّشلا َو  َباََوث  َُهباَثَأ  َنیِِحلاَّصلا َو  ِیف  ُهَتَجَرَد  ُهَّللا  َعَفَر  ًاِّیلَع  ُْتعِمَس  یِّنِإ  ِداَهِْجلا  یَلَع  َساَّنلا  ِِهب  ُّضُحَی 

( . ِماَّشلا

يوس هب  ار  مدرم  هک  دـنیبب  ار  يرکنم  تشز و  راک  ای  تسا  ماجنا  لاح  رد  هک  دـنک  هدـهاشم  ار  یمتـس  ملظ و  سکره  نانمؤم ! يا  »
نآ زا  رتشیب  هک  نیا  طرـش  هب   ) تسین وا  رب  یهانگ  هدیزگرب و  ار  تمالـس  هار  دنک  راکنا  ار  نآ  شبلق  اب  اهنت  رگا  دنناوخ  یمارف  نآ 

(. َءيَِرب َِملَس َو  ْدَقَف  ِِهْبلَِقب  ُهَرَْکنَأَف  ، ِْهَیلِإ یَعُْدی  ًارَْکنُم  ِِهب َو  ُلَمُْعی  ًاناَوْدُع  يَأَر  ْنَم  ُهَّنِإ  ، َنُونِمْؤُْملا اَهُّیَأ  « ؛») دشاب هتشادن  ناوت  رد 

بلق و اب  راکنا  ، نآ هلحرم  نیتسخن  هک  هدومرف  نایب  رکنم  زا  یهن  ملاظ و  ملظ  اب  هزرابم  يارب  ار  يا  هناگ  هس  لحارم  مالسلا  هیلع  ماما 
دریذپ یم  وا  زا  دـنوادخ  تسا و  بجاو  وا  رب  رادـقم  نیا  دـشابن  صخـش  ناوت  رد  نیا  زا  شیب  رگا  هتبلا.تسا  لد  رد  نآ  زا  يرازیب 

هدـشن و هاـنگ  هدولآ  اـهنت  هدزن  رـس  وا  زا  يراـک  هک  لـیلد  نیا  هب  دـیاش  تسا  هدرکن  رکذ  نآ  يارب  یـشاداپ  مالـسلا  هیلع  ماـما  یلو 
.تسا هدادن  هانگ  هب  تیاضر 

راکنا ار  نآ  دزیخرب و  هزرابم  هب  نایب  نابز و  اب  هک  سک  نآ  و  :» دـیامرف یم  دور و  یم  مود  هلحرم  غارـس  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  سپس 
( . ِِهبِحاَص ْنِم  ُلَْضفَأ  َوُه  ،َو  َرِجُأ ْدَقَف  ِِهناَِسِلب  ُهَرَْکنَأ  ْنَم  َو  ( ؛» تسا رترب  ، تسخن هورگ  زا  شماقم  تشاد و  دهاوخ  یهلا  شاداپ  دنک 

تارکنم ملاـظ و  ملظ  اـب  ًـالمع  هک  دـشاب  هتـشادن  یناوـت  هک  تسا  یتروـص  رد  ماـقم  يرترب  شاداـپ و  رجا و  نیا  هک  تـسا  نـشور 
یهنلا فورعملاب و  رمالا  باتک  رد  دوخ  یهقف  بتک  رد  زین  اهقف  هک  تسا  رکنم  زا  یهن  هلحرم  نیمود  نیا  دنک و  هزرابم  ناراکهنگ 

.دنا هدرک  رکذ  رکنملا  نع 

سک نآ  اما  :» دـیامرف یم  ، هتفر داسف  اب  هزرابم  رکنم و  زا  یهن  هلحرم  نیرخآ  نیرتالاب و  نیرترب و  غارـس  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  سپس 
هداج رب  هتفای و  هار  تیادـه  هار  هب  هک  تسا  یـسک  وا  دزیخرب  راکنا  هب  ناملاظ  ینوگنرـس  ادـخ و  مان  ندرب  الاب  يارب  ریـشمش  اـب  هک 

َیِه َنیِملاَّظلا  ُهَِملَک  اَْـیلَْعلا َو  َیِه  ِهّللا  ُهَِملَک  َنوُـکَِتل  ِْفیَّسلاـِب  ُهَرَْکنَأ  ْنَم  َو  ( ؛» تسا هدـیبات  شبلق  رد  نـیقی  روـن  هداـهن و  ماـگ  یقیقح 
( . ُنیِقَْیلا ِِهْبلَق  ِیف  َرََّون  ِقیِرَّطلا َو  یَلَع  َماَق  ،َو  يَدُْهلا َلِیبَس  َباَصَأ  يِذَّلا  َِکلَذَف  ، یَْلفُّسلا

« ...هّللا هملک  نوکتل   » هلمج.درادن یتیعوضوم  ریشمش  يانعم  هب  « فیس تسا و« تردق  رب  هیکت  يانعم  هب  فیسلاب » هرکنا  نم   » هب ریبعت 
هدافتـسا توـق  تردـق و  زا  دـیاب  ملظ  طاـسب  ندـیچرب  یهلا و  سدـقم  فادـها  دربـشیپ  يارب  هـک  تـسا  تـقیقح  نـیا  هدـننک  ناـیب 

ار داد  لدع و  دنیچرب و  ار  ناملاظ  ملظ  طاسب  دـناوت  یم  هچنآ  یلو  دـشاب  هتـشاد  يدودـحم  تاریثأت  ینابز  راکنا  تسا  نکمم.درک 
.تسا تردق  رب  هیکت  نامه  دزاس  نیزگیاج 

دوخ مشچ  اب  ار  عوضوم  نیا  دوش و  یم  هدافتسا  مالسا  فادها  هب  ندیـشخب  ققحت  يارب  یمالـسا  تموکح  لیکـشت  موزل  اج  نیا  زا 
ياه همانرب  ماکحا و  زا  نخس  یبهذم  فلتخم  سلاجم  دجاسم و  رد  نآ  زا  لبق.میدرک  هدهاشم  یمالسا  يروهمج  ماظن  لیکشت  رد 

ناملاظ و تموکح  هب  تسناوت  هچنآ.دوب  دودحم  اه  نآ  ریثأت  یلو  دش  هتشون  هنیمز  نیا  رد  یناوارف  ياه  باتک  دوب  رایـسب  ، یمالـسا
ریهامج تردـق  رب  هیکت  مدرم و  یمومع  مایق  دـنک  کمک  هدرتسگ  حطـس  رد  یمالـسا  ماکحا  يارجا  هب  دـهد و  نایاپ  ناگماکدوخ 
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.دوب

یمن هار  نیا  زا  زج  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  دوش  یم  هدافتـسا  نآ  زا  هک  رـصح  موهفم  هب  هجوت  اـب  ...باـصا » يذـلا  کلذـف   » هب ریبعت 
.داهن ماگ  ، هملک عیسو  يانعم  هب  ، تیاده قیرط  رد  ناوت 

اه لد  رب  تسا  ناودـع  ملظ و  زا  كاپ  هک  یطیحم  نانچ  رد  ناـمیا  نیقی و  رون  هک  تسا  نیا  هب  هراـشا  نیقیلا » هبلق  یف  رّون   » هب ریبعت 
.دبات یم 

.دوش یم  بوسحم  مالک  نیا  يارب  يرتشیب  حیضوت  زین  دمآ  دهاوخ  نیا  زا  دعب  هک  ینارون 374  مالک 

تاهج زا  يا  هراپ  رد  هک  دوش  یم  هدید  ینومضم  تشون  هفوک  لها  يارب  مالسلا  هیلع  ادهشلا  دیس  نیـسح  ماما  هک  یفورعم  همان  رد 
هب يا  همان  رد  مالسلا  هیلع  ماما  : دنک یم  لقن  نینچ  راونالا  راحب  رد  یـسلجم  همالع  موحرم.تسا  هیبش  ، هدمآ یلوم  مالک  رد  هچنآ  هب 

: تشاد موقرم  نینچ  هفوک  لها  فارشا 

ِهَّللا ِدْهَِعل  ًاثِکاَن  ِهَّللا  ِمُرُِحل  الِحَتْـسُم  ًاِرئاَج  ًاناَْطلُـس  يَأَر  ْنَم  ِِهتایَح  ِیف  َلاَق  ْدَق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  َلوُسَر  َّنَأ  ُْمتِْملَع  ْدَـقَف  ُدـَْعب  اَّمَأ  »
ْدَق ُهَلَخْدَم َو  ُهَلِخْدی  ْنَأ  ِهَّللا  یَلَع  ًاقیِقَح  َناَک  ٍلِْعف  َال  ٍلْوَِقب َو  ْریَغی  َْمل  َُّمث  ِناَوْدـُْعلا  ِْمثِْإلِاب َو  ِهَّللا  ِداَبِع  ِیف  ُلَمْعی  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِهَّنُِـسل  ًاِفلاَُخم 

ِءیَْفلِاب َو اوَُرثْأَتْـسا  َدوُدُْـحلا َو  اُولَّطَع  َداَسَْفلا َو  اوُرَهْظَأ  ِنَمْحَّرلا َو  ِهَعاَط  ْنَع  اْوَّلَوَت  ِناَـطیَّشلا َو  َهَعاَـط  اُومَِزل  ْدَـق  َمْوَْقلا  ِءاـَلُؤَه  َّنَأ  ُْمتِْملَع 
؛ هلآ هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ْنِم  ِیَتباَرَِقل  ِْرمَْألا  اَذَِهب  ُّقَحَأ  یِّنِإ  َُهلاَلَح َو  اُومَّرَح  ِهَّللا َو  َماَرَح  اوُّلَحَأ 

ناطلـس هک  یـسک  : دومرف دوخ  تایح  نامز  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  دـیناد  یم  امـش  ؛ یهلا يانث  دـمح و  زا  دـعب  اما 
هتساخرب و هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  تنس  تفلاخم  هب  ، هتـسکش ار  یهلا  نامیپ  ، هدرمـش لالح  ار  ادخ  مارح  هک  دنیبب  ار  یملاظ 
ار وا  دنوادخ  هک  تسا  راوازس  دنکن  تفلاخم  وا  اب  دوخ  لمع  راتفگ و  اب  سپـس  تسا  لوغـشم  ملظ  هانگ و  هب  ادخ  ناگدنب  نایم  رد 
زا دنراد و  ناطیـش  تعاطا  رب  رارـصا  هیما ) ینب   ) تیعمج نیا  هک  دـیناد  یم  یبوخ  هب  امـش  دزاس و  راتفرگ  ملاظ  نامه  تشونرـس  هب 

هتخادنا گنچ  نیملسم  لاملا  تیب  رب  دنا و  هدومن  لیطعت  ار  یهلا  دودح  هتخاس و  راکشآ  ار  دسافم  ، دنا هدز  زاب  رـس  نمحر  تعاطا 
هللا یلص  ادخ  لوسر  اب  يدنواشیوخ  تبارق و  ببس  هب  نانآ ) دض  رب  مایق   ) رما نیا  هب  همه  زا  نم  دنا و  هدرمش  لالح  ار  ادخ  مارح  و 

.( ص 382 ج 44 ، راونالاراحب ، «.) مرتراوازس هلآ  هیلع و 

نب رح  لباقم  رد  هضیب  نیمزرس  رد  هبطخ  تروص  هب  ار  نخـس  نیا  رگید  راب  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  دوش  یم  هدافتـسا  يربط  مالک  زا 
ص 304) ج 4 ، يربط ، خیرات  ) .دومرف نایب  دندوب  هدمآ  مالسلا  هیلع  ماما  تکرح  زا  يریگولج  يارب  هک  شرکشل  یحایر و  دیزی 

اه هتکن 

يربط ریرج  نب  دمحم  -1

يربط.تسا هدش  يربط  ریرج  نبا  هب  هراشا  تسخن  هدرک  نایب  اوتحمرپ  رایسب  راتفگ  نیا  يارب  یـضر  دیـس  موحرم  هک  يا  همدقم  رد 
طوبرم يربط  فورعم  خیرات.دنراد  مان  يربط  ریرج  نب  دّمحم  رفعجوبا  ود  ره  هک  تنس  لها  يرگید  هعیـش و  یکی  تسا  رفن  ود  مان 
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اه نآ  هلمج  زا  هک  دراد  يدایز  ياه  هتـشون.دوب  ریظن  مک  دوخ  ناـمز  رـصع و  رد  دنمـشناد و  يدرم  هک  تسا  تنـس  لـها  يربط  هب 
رد ار  ریدغ  ثیدح  فلتخم  قرط  هک  دراد  هیالولا  باتک  مان  هب  یباتک  تسا و  شروهـشم  خـیرات  نایبلا و  عماج  مان  هب  یمهم  ریـسفت 

.تسا هدرک  نایب  نآ 

رت قیقد  یمالـسا  خیراوت  زا  يرایـسب  هب  تبـسن  تسا و  هدش  لقن  نآ  رد  يدایز  بلاطم  تساه و  خـیرات  نیرت  فورعم  زا  وا  خـیرات 
(. تسین هابتشا  زا  یلاخ  دنچره   ) تسا

.دیشوپ ناهج  زا  مشچ  دادغب  رد  لاس 310  رد  تفای و  دلوت  لاس 224  رد  ناردنزام  لمآ  رد  وا 

لیالد باتک  هدنـسیون.دوب  مراهچ  نرق  رد  هیماما  ياملع  ناگرزب  زا  تسا و  رفعجوبا  شا  هینک  زین  یلمآ  یعیـش  يربط  ریرج  نبا  اـما 
.تسا هدرمـش  ام  باحـصا  زا  ملعلا  ریثک  ردـقلا و  لیلج  هقث و  يدرم  ار  وا  یـشاجن  موحرم  دـشاب و  یم  دـشرتسملا  باتک  هماـمالا و 

( .دوش هعجارم  هعیرذلا  يربط و  همان  خیرات  باقلالا ، ینکلا و  ياه  باتک  هب  رتشیب  حیضوت  يارب  )

یلیل یبا  نب  نمحرلادبع  -2

نآ تمدـخ  رد  دوب و  مالـسلا  هیلع  یلع  صاـخ  ناراـی  زا  نمحرلادـبع  ردـپ  یلیلوبا  ، شخیراـت باـتک  رد  يدادـغب  بیطخ  هتفگ  هب 
دیس مالک  رد  هیقف  هب  ریبعت  تسا و  هدش  دای  یکین  هب  يو  زا  ام  بتک  رد  هک  تسا  یناسک  زا  زین  شدنزرف  دمآ و  نئادم  هب  ترـضح 
هدرک هراشا  یـضر  دیـس  موحرم  هک  هنوگ  نامه  یلیل و  یبا  شردـپ  يارب  تفـص  هن  تسا  نمحرلادـبع  يارب  تفـص  ًارهاـظ  یـضر 
لباقم رد  داهج  هب  ار  مدرم  هک  دوب  یناسک  زا  ای  درک  جورخ  جاجح  اب  گنج  يارب  ثعشا  نبا  هارمه  هک  دوب  یناسک  زا  نمحرلادبع 

.درک یم  توعد  جاجح 

نآرق تئارق  ، فورعم نایراق  زا  یضعب  ، دوب ءاّرق  زا  وا  هک  دوش  یم  هدافتسا  هعیشلا  نایعا  رد  نیما  نسحم  دیس  موحرم  ياه  هتـشون  زا 
.دنا هتفرگارف  وا  زا  ار 

مالـسلا هیلع  قداص  ماما  اب  رـصاعم  هک  دوش  یم  هدید  تنـس  لها  ياهقف  نایم  رد  یلیل  یبا  نب  نمحرلا  دـبع  مان  هب  يرگید  درف  هتبلا 
.دوش هابتشا  تسا  نکمم  رگیدکی  اب  ود  نیا  تالاح  هاگ  تسا و 

فرط زا  جاجح  نامز  رد  وا.دوب  سیق  نب  ثعشا  نب  دّمحم  دنزرف  ، نمحرلادبع شمان  هدش  هراشا  نآ  هب  الاب  رد  هک  ثعـشا  نبا  اما  و 
تـسکش ماجنارـس  دـیگنج و  وا  اب  راب  دـنچ  ، تساخرب راکیپ  هب  جاجح  اب  تشگرب و  یلو  دـش  باختنا  ناتـسجس  یلاو  ناونع  هب  يو 

ینکلا هب  ثعـشألا  نبا  یلیل و  یبا  نبا  هراـبرد  رتـشیب  تاحیـضوت  يارب  ) .تفگ دوردـب  ار  ناـهج  لاــس 85  رد  درک و  رارف  دروـخ و 
هغـالبلا جـهن  حرـش  ییوخ و  هللا  تیآ  لاـجرلا  مجعم  نیما و  نسحم  دیـس  موحرم  هعیـشلا  ناـیعا  یمق و  ثدـحم  موحرم  باـقلالاو 

( دینک هعجارم  ثحب  دروم  تمکح  لیذ  يرتشوش  همالع  موحرم 

یسیلگنا

Both Ibn Jarīr at-Tabari Ibn al-Athīr, the first on p. 1086, Vol. 2 of his Tārīkh book and
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the other on p. 478, Vol. 4 of his Tārīkh, relate from `Abd ar-Rahmān ibn Abū Layla, the
faqih (jurist), who was one of those who had risen in support of (Abd ar-Rahmān ibn
Muhammed) Ibn al-Ash'ath against al-Hajjāj (ibn Yousuf athThaqafi), that he (Ibn Abū
Layla) was exhorting people to carry out jihād by recalling the following: “On the
occasion of the encounter with the people of Syria, I heard Imām Ali ibn Abū Tālib ,
may Allāh exalt his rank among the righteous and may He reward him with the reward
of martyrs and men of truth, saying: “O believers, whoever observes excesses being
committed and people being called towards evil and disapproves it with his heart is
safe and free of responsibility for it, and whoever disapproves of it with his tongue will
be rewarded and he is in a higher status than the former. But whoever disapproves it
with his sword in order that the word of Allāh may remain superior and the word of
the oppressors may remain inferior, catches hold of the path of guidance and stands

." on the right way, while his heart is lit with conviction

541 ص :

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  لحارم  : 374 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ُرِکنُملا ُمُهنِم  ِریَخلا َو  ِلاَصِِخل  ُلِمکَتـسُملا  َِکلَذَف  ِِهبلَق  ِِهناَِسل َو  ِهِدَِـیب َو  ِرَکنُمِلل  ُرِکنُملا  ُمُهنِمَف  يَرجَملا  اَذَـه  ِيرَجی  َُهل  َرَخآ  ٍماَلَک  ِیف  َو 
ِهِدَِـیب َو ُكِراّتلا  ِِهبلَِقب َو  ُرِکنُملا  ُمُهنِم  ًهَلـصَخ َو  ٌعّیَـضُم  ِریَخلا َو  ِلاَصِخ  نِم  ِنیَتَلـصَِخب  ٌکّسَمَتُم  َِکلَذَـف  ِهِدَِـیب  ُكِراّتلا  ِِهبلَق َو  ِِهناَِـسِلب َو 

َِکلَذَف ِهِدَی  ِِهبلَق َو  ِِهناَِسِلب َو  ِرَکنُملا  ِراَکنِِإل  ٌكِراَت  مُهنِم  ٍهَدِحاَِوب َو  َکّسَمَت  ِثاَّلثلا َو  َنِم  ِنیَتَلـصَخلا  َفَرـشَأ  َعّیَـض  يِّذلأ  َِکلَذَف  ِِهناَِسل 
ّنِإ َو    ّ ّیُجل ٍرَحب  ِیف  ٍهَثفَنَک  ّالِإ  ِرَکنُملا  نَع    ِ یّهنلا ِفوُرعَملِاب َو  ِرمَألا  َدـنِع  ِهّللا  ِلِیبَس  ِیف  ُداَهِجلا  اَهّلُک َو  ِّربلا  ُلاَمعَأ  اَـم  ِءاَـیحَألا َو  ُّتیَم 

ٍِرئاَج ٍماَمِإ  َدنِع  ٍلدَع  ُهَِملَک  ِهّلُک  َِکلَذ  نِم  ُلَضفَأ  ٍقزِر َو  نِم  ِناَصُقنَی  َال  ٍلَجَأ َو  نِم  ِنَابّرَُقی  َال  ِرَکنُملا  ِنَع    َ یّهنلا ِفوُرعَملِاب َو  َرمَألا 

اه همجرت 

یتشد

، یهورگ دـش ) لقن  ماما  زا  يرگید  نخـس  هتـشذگ ، تمکح  دـننامه  و  : ) دومرف وا ، رب  ادـخ  دورد  و  یـسایس ) یعامتجا ، یقالخا ، )
رکنم رگید ، یهورگ  دنا .  هدروآ  درگ  دوخ  رد  ار  وکین  ياه  تلـصخ  یمامت  نانآ  دننک ، یم  راکنا  بلق  نابز و  تسد و  اب  ار  رکنم 
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هتفرگ و ار  وـکین  ياـه  تلـصخ  زا  تلـصخ  ود  یـسک  نینچ  سپ  دـنرب ، یمن  يراـک  هب  تسد  اـّما  هدرک ، راـکنا  بلق  ناـبز و  اـب  ار 
تلصخ ود  سپ  دنرادن ، یمادقا  شیوخ  نابز  تسد و  اب  و  هدرک ، راکنا  بلق  اب  اهنت  ار  رکنم  یـضعب  و  تسا .  هدرک  هابت  ار  يرگید 

اهر تسد  لق و  نابز و  اب  ار  رکنم  رگید  یـضعب  و  دـنا .  هدروآ  تسد  هب  ار  تلـصخ  کی  دـنا و  هتخاس  هابت  تسا  رت  فیرـش  هک  ار 
ءایحالا ّتیم  دیسرپ : تساخرب و  ماما  ینارنخس  نایم  رد  یصخش   .) تسا ناگدنز  نایم  يا  هدرم  نانآ ، زا  یسک  نینچ  هک  دنا  هتخاس 

( .داد ار  وا  خساپ  درک و  عطق  ار  ینارنخس  ماما  دنتسه ، یناسک  هچ  هدرم ) ناگدنز  )

ار نآ  هک  یناهد  بآ  ینعی  هثفن   ) يا هرطق  نانوچ  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ربارب  ادـخ ، هار  رد  داهج  و  وکین ، ياهراک  مامت  و 
زا هن  و  دـننک ، یم  کـیدزن  ار  یلجا  هن  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  اـنامه  و  تـسا ،  رواـنهپ  جاّوـم و  ياـیرد  رب  .دزادـنا ) نوریب 

 . تسا راکمتس  یمکاح  يور  شیپ  رد  قح  نخس  رترب ، اهنیا  همه  زا  و  دنهاک ، یم  يزور  رادقم 

يدیهش

نابز تسد و  هب  درامش و  یم  دنسپان  ار  تشز  راک  هک  تسا  یـسک  نامدرم  زا  دومرف ]: تسا  هلوقم  نیا  زا  هک  يرگید  راتفگ  رد  [و 
لد نابز و  هب  هک  تسا  یـسک  نانآ  زا  و  هدـیناسر ،  لامک  هب  ار  کـین  ياهتلـصخ  یـسک  نینچ  دراد ، یمن  شوخ  ار  نآ  دوخ  لد  و 

نانآ زا  و  هتخاس ،  هابت  ار  یتلـصخ  هتفرگ و  ار  کین  ياهتلـصخ  زا  تلـصخ  ود  یـسک  نینچ  دربن ، راک  هب  تسد  دـنک و  راکنا  دوخ 
رت فیرش  هک  ار  تلصخ  ود  سک  نینچ  دراین ، راکنا  نآ  رب  دوخ  نابز  تسد و  هب  دراد و  یم  تشز  لد  هب  ار  رکنم  هک  تسا  یـسک 

سک نینچ  نابز ، لد و  تسد و  هب  درادـن  زاب  ار  رکنم  هک  تسا  یـسک  نانآ  زا  و  هتخادرپ ،  تلـصخ  کی  هب  هتخاـس و  عیاـض  تسا 
تـسا یندیمد  نوچ  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ربارب  ادـخ  هار  رد  داهج  کین و  ياهراک  همه  و  ناگدـنز ،  نایم  تسا  يا  هدرم 

رت لضاف  دنهاکب و  يزور  رادقم  زا  هن  دـننک و  کیدزن  ار  یلجا  هن  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  انامه  .روانهپ و  جوم  رپ  يایرد  هب 
.دنیوگ راکمتس  یمکاح  يور  شیپ  هک  تسا  تلادع  نخس  اهنیا  همه  زا 

یلیبدرا

تـسدب ار  رکنم  لعف  دنا  هدننک  راکنا  نامدرم  زا  یـضعب  سپ  هتـشذگ  هکیمالک  يارجم  رد  نیا  هدش  يراج  هک  یمالک  رد  دومرف  و 
دوخ و لد  دوخ و  نابزب  دنرکنم  ناشیا  زا  یضعب  ار و  ریخ  ياهتلصخ  تسا  هدننک  مامت  سک  نیا  سپ  دوخ  لد  دوخ و  نابز  دوخ و 
ار و تلـصخ  کی  تسا  هدـننک  عیاض  ریخ و  ياهتلـصخ  زا  تلـصخ  ودـب  هدز  رد  گنچ  نیا  سپ  دوخ  تسدـب  تسا  هدـننک  كرت 

هدرک عیاـض  هک  تسیـسک  سک  نیا  سپ  دوـخ  تسد  دوـخ و  ناـبزب  تسا  هدـننک  كرت  دوـخ و  لدـب  تـسا  رکنم  اـهنآ  زا  یـضعب 
ار رکنم  لعف  راکنا  رم  تسا  هدننک  كرت  ناشیا  زا  یضعب  یکیب و  هدز  رد  گنچ  تلصخ و و  هس  زا  ار  دوخ  تلصخ  ود  يراوگرزب 

دزن ادخ  هار  رد  ندرک  رازراک  کین و  اهرادرک  همه  تسین  تسناگدـنز و  هدرم  سک  نیا  سپ  دوخ  تسد  دوخ و  لد  دوخ و  نابزب 
یمن کـیدزن  رکنم  زا  یهن  فورعمب و  رما  هـک  یتسردـب  قـیمع و  ياـیرد  رد  یندــیمد  نوـچمه  رگم  رکنم  زا  یهن  فورعمب و  رما 

راکمتس ياوشیپ  دزن  ریخ  هملک  تسلدع و  نخس  نیزا  رت  لضاف  ار و  يزور  زا  دننک  یمن  مک  ار و  ردقم  لجا  دننادرگ 

یتیآ

: دیوگ ینعم  نیا  رد  مه  رگید  ینخس  رد 
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هب ار  وکین  لاصخ  یـسک  نینچ  .دنک  یم  ضارعا  نآ  زا  دوخ  لد  نابز و  تسد و  هب  دراد و  هدیهوکن  ار  تشز  راک  هک  تسا  یـسک 
.تسا هدیناسر  لامک 

ار تلصخ  کی  وا  تسوکین  لاصخ  زا  تلـصخ  ود  ار  یـسک  نینچ  .تسد  هب  هن  دنک  یم  شراکنا  لد  نابز و  هب  هک  تسا  یـسک  و 
هدرک هابت  دنرتفیرش ، هک  ار  تلصخ  ود  یـسک  نینچ  نابز ، تسد و  هب  هن  دنک ، راکنا  لد  هب  طقف  هک  یـسک  .تسا و  هتـشاذگ  عیاض 

.ناگدنز نایم  رد  تسا  يا  هدرم  یسک  نینچ  لد ، هب  هن  تسد و  هب  هن  دنک و  راکنا  نابز  هب  ار  رکنم  هک  یسک  تسا و 

هن رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  جاوم ، يایرد  رب  تسا  یندـیمد  دـننامه  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ربارب  رد  وکین  لاـمعا  همه 
يور رد  ور  تسا ، نتفگ  يرگداد  زا  نخـس  رترب ، اهنیا  همه  زا  .دـهاک  یم  یـسک  يزور  زا  هن  دزاس و  یم  کیدزن  ار  یـسک  گرم 

.راکمتس یمکاح 

نایراصنا

یم رب  راکنا  هب  شبلق  نابز و  تسد و  هب  هک  تسا  یـسک  مدرم  نیا  زا  : تساـنعم نیمه  هنیمز  رد  رگید  یمـالک  ار  مالّـسلا  هیلع  ماـما 
يا همانرب  هب  تسد  دنک و  یم  راکنا  لد  نابز و  هب  هک  تسا  یـسک  و   . هدـناسر لامک  هب  ار  بوخ  ياه  تلـصخ  یناسنا  نینچ  ، دزیخ

 . هدومن عیاض  ار  یتلصخ  ،و  هدز گنچ  بوخ  ياه  تلصخ  زا  تلصخ  ود  هب  یناسنا  نینچ  ، درب یمن 

کی ،و  هدومن هابت  تسا  رتفیرـش  هک  ار  تلـصخ  ود  یـسک  نینچ  ، شنابز تسد و  اب  هن  هتـساخ  رب  راکنا  هب  لد  اـب  هک  تسا  یـسک  و 
 . هتفرگ ار  تلصخ 

ادخ هار  رد  داهج  کین و  ياهراک  مامت   . ناگدـنز نایم  تسا  يا  هدرم  وا  ، هدرک كرت  ار  تسد  بلق و  نابز و  اب  راکنا  هک  یـسک  و 
زا یهن  فورعم و  هب  رما   . روانهپ يایرد  رد  ناـهد  بآ  نتخادـنا  دـننام  هب  زج  تسین  يزیچ  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  بنج  رد 

 . ملاظ مکاح  ربارب  رد  تسا  لدع  نخس  اهنیا  همه  زا  رتهب  و.دهاک  یم  يزور  زا  هن  ،و  دنک یم  کیدزن  ار  یلجا  هن  رکنم 

اه حرش 

يدنوار

نینثالاب و رکنا  نا  و  ریخلا ، بابـسا  متادـقف  رکنا  ناف  بلقلا ، ناسللا و  دـیلاب و  راـکنالا  هنکما  نم  قح  یف  تدرو  يرخـالا  هیاورلا  و 
و لاصخلا ، فرـشال  عیـضم  وهف  نینثـالاب  راـکنالا  كرت  بلقلاـب و  رکنا  نا  و  ریخلا ، بابـسا  نم  نیئیـشب  کـسمت  دـقف  دـیلاب  كرت 
همظعم و ءاملا : هجل  .ایح و  هنوک  عم  تیم  وهف  اهثالثب  هردـقلا  عم  راکنالا  كرت  ناـف  هجو  نم  اهفرـشاب  هجو و  نم  اـهانداب  کـسمتی 

لـضفا کلذ  نوکی  امنا  نشخلا  مالکلا  رئاجلا  دنع  لق  نم  و  قح ، لوق  مهلوقک  لدع  هملک  هلوق : .یجل و  رحب  هنم  و  جـللا ، کلذـک 
و ملاظلا ، لبق  نم  رـصنتسا  هیریغ و  یف  هل و ال  ام  کلذب و ال  هسفن  یف  لئاقلل  هدـسفم  نوکی  و ال  هیف ، رثوی  نازوج  ناک  اذا  لامعالا 

.انیل الوق  الا  لوقی  نا  هل  سیلف  کلذک ، نکی  مل  ناف  اضیا  لوقی  نا  یغبنی  مالسالا  هزع  کلذ  یف  ناک 

يردیک
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مثیم نبا 

راکنا ار  تشز  راک  لد ، نابز و  تسد و  هب  ناشیا  زا  یسک  : ) دیامرف یم  بلطم  نیمه  هب  عجار  يرگید  نخس  رد  مالسلا ) هیلع   ) ماما
تسد تلـصخ  ود  هب  اهنت  وا  تسد ، هب  هن  .دنک  یم  راکنا  لد  نابز و  هب  نانآ  زا  یـسک  و  تسا ، عماج  ار  اهیکین  همه ي  وا  دنک ، یم 

ود یـسک  نینچ  نابز ، تسد و  هب  هن  دـنک ، یم  راـکنا  لد  هب  اـهنت  اـهنآ  زا  یـسک  تسا و  هداد  تسد  زا  ار  تلـصخ  کـی  اـما  هتفاـی 
، مدرم زا  یضعب  و  تسا ، هدز  گنچ  تلـصخ  کی  هب  و  تسا ، هناگ  هس  ياهتلـصخ  نیرتهب  اهنآ  هک  تسا  هداد  تسد  زا  ار  تلـصخ 

لامعا همه ي  دـنناگدنز و  نایم  یناگدرم  یناـسک  نینچ  سپ  تسد  هب  هن  لد و  هب  هن  دـننک و  یم  راـکنا  ناـبز  هب  هن  ار  تشز  راـک 
فورعم و هب  رما  دشاب ، یمن  روانهپ  يایرد  رد  ناهد  بآ  زا  شیب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  لابق  رد  ادخ  هار  رد  داهج  بوخ و 

یقح نخـس  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تلاـح  نیرتهب  و  دزاـس ، یمن  مک  ار  يزور  دـنک و  یمن  کـیدزن  ار  لـجا  رکنم  زا  یهن 
نآ حیضوت  تسا ، هتفگ  نخس  لومعم  یعیبط  شور  هب  هنیمز  نیا  رد  مالسلا ) هیلع   ) ماما .دوش  هتفگ  رگمتس  هاشداپ  دزن  رد  هک  تسا 

.دنک و یم  يریگولج  تشز  راک  زا  دـناوتب - رگا  تسد - اب  نآ  زا  سپ  نابز و  هب  دـعب  بلق ، هب  لوا  ناسنا ، يداع  نایرج  قباطم  هک 
یم رکنم  زا  یهن  اهنت  لد  هب  هک  یسک  دنوش : یم  میسقت  هتسد  شـش  هب  مدرم  نیاربانب  و  دریگ ، یم  ماجنا  يرگید  تروص  هب  یهاگ 

زا یهن  فورعم و  هب  رما  هک  نادب  .تسد  نابز و  اب  ای  و  تسد ، لد و  ای  و  نابز ، لد و  اب  ای  اهنت و  تسد  اب  ای  اهنت و  نابز  هب  ای  دـنک ،
مزلتـسم رکنم ، زا  یهن  تروص  نآ  رد  دنـضیقن ، هوق ي  رد  ای  رگیدکی و  ضیقن  یهاگ  رکنم  فورعم و  اریز  دنمه ، هب  هتـسباو  رکنم 

تلصخ ره  اریز  .دنکین  ياهتلصخ  مامت  عماج  ود  نآ  هک  تسا  نشور  تسا ، رکنم  زا  یهن  مزلتـسم  فورعم  هب  رما  و  فورعم ، هب  رما 
راکنا سپ  تسا  رکنم  یکین ، تلـصخ  ره  كرت  تساهیکین و  ماـمت  هب  رما  بلطم ، روط  هب  فورعم  هب  رما  سپ  تسا ، فورعم  یکین 

زا ار  اـهنآ  دـیاب  دـنتلادع ، تلیـضف  تحت  ییاهتلیـضف  رکنم  راـکنا  زا  عوـن  هس  نیا  نوـچ  .تساـهیکین و  ماـمت  هـب  رما  مزلتـسم  رکنم 
روط هب  هک  نآ  سپ  تسا  لیاضف  ریاـس  مزلتـسم  رکنم  راـکنا  نوچ  میدرک - هراـشا  هکناـنچ  یفرط - زا  و  هدرمـش ، کـین  ياهتلـصخ 

ار تسد  اب  راکنا  هک  نآ  تسا و  کین  ياهتلـصخ  عیمج  لمکتـسم  دـنک ، یم  راکنا  ار  رکنم  لمع  تسد ) ناـبز و  بلق و  اـب   ) قلطم
ود درکن ، رکنم  زا  یهن  شناـبز  تـسد و  اـب  هـک  نآ  هدز و  گـنچ  تلـصخ  ود  هـب  هداد و  تـسد  زا  ار  تلـصخ  کـی  دـیوگ  كرت 

نتفر نیب  زا  ثعاـب  تاـقوا  رتشیب  هک  دنفرـشا  تهج  نآ  زا  تلـصخ  ود  نیا  و  تسا ، هداد  تسد  زا  ار  تلـصخ  هس  زا  رتـهب  تلـصخ 
هدنز نیع  رد  ار  وا  دیاب  ازسب  دیوگ ، كرت  ار  هلحرم  هس  ره  سک  ره  و  درادن ، ار  يرثا  نینچ  هک  یموس  فالخرب  دندرگ ، یم  رکنم 
يارب یجل ، ربلا …  لامعا  ام  و  ترابع : .تسا  هراعتـسا  اجنیا  رد  تیم  هملک ي  .درادن و  ار  یتلیـضف  چیه  وا  هچ  دناوخ ، هدرم  ندوب ،

رد یناهد  بآ  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هب  تبسن  ار  کین  لامعا  همه ي  مالسلا ) هیلع   ) ماما تسا  تلیضف  ود  نیا  تشادگرزب 
هب تبـسن  ناهد  بآ  دننام  ود - نآ  هب  تبـسن  کین  ياهراک  زا  یتلـصخ  ره  هک  تسا  نآ  هبـش  هجو  و  تسا ، هتـسناد  روانهپ  ییایرد 

نادـب هک  تسا  يرمـضم  سایق  يارغـص  قزر  رمالا …  ناف  ترابع : .تساهنآ و  زا  يا  هتـساخرب  اهیکین  ماـمت  تسا و  یئزج  اـیرد -
شهاـک لـجا و  یکیدزن  ثعاـب  هچ  ره  تسا : نینچ  ردـقم  ياربـک  و  تسا ، هدومن  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هب  قیوشت  هلیـسو 

دصق هب  رگمتس  هاشداپ  ربارب  رد  تسا  لدع  نخـس  هک  دومرف  هراشا  اهنآ  عون  نیرتهب  هب  دعب  .دیـسرت  نآ  زا  دیابن  سپ  ددرگن  يزور 
.وا متس  زا  يریگولج 

دیدحلا یبا 

َلاَق ع]  ] َو
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[ اَذَه ِْریَغ   ] َُهل َرَخآ  ٍمَالَک  ِیف 

ِِهْبلَق َو ِِهناَِـسِلب َو  ُرِْکنُْملا  ُمُْهنِم  ِْریَْخلا َو  ِلاَـصِِخل  ُلِمْکَتْـسُْملا  َِکلَذَـف  ِِهْبلَق  ِِهناَِـسل َو  ِهِدَِـیب َو  ِرَْکنُْمِلل  ُرِْکنُْملا  ُمُْـهنِمَف  : يَرْجَْملا اَذَـه  يِرْجَی 
[ َكاَذَف  ] ِِهناَِسل ِهِدَِیب َو  ُكِراَّتلا  ِِهْبلَِقب َو  ُرِْکنُْملا  ُمُْهنِم  ًهَلْصَخ َو  ٌعِّیَضُم  ِْریَْخلا َو  ِلاَصِخ  ْنِم  ِْنیَتَلْصَِخب  ٌکِّسَمَتُم  َِکلَذَف  ِهِدَِیب  ُكِراَّتلا 

ُتِّیَم َِکلَذَف  ِهِدَی  ِِهْبلَق َو  ِِهناَِسِلب َو  ِرَْکنُْملا  ِراَْکنِِإل  ٌكِراَت  ْمُْهنِم  ٍهَدِحاَِوب َو  َکَّسَمَت  ِثَالَّثلا َو  َنِم  ِْنیَتَلْصَْخلا  َفَرْـشَأ  َعَّیَـض  يِذَّلا  َِکلاَذَف 
َْرمَْألا َّنِإ  ٍّیُِّجل َو  ٍرَْحب  ِیف  ٍهَثْفَنَک  َّالِإ  ِرَْکنُْملا  ْنَع  ِیْهَّنلا  ِفوُْرعَْملِاب َو  ِْرمَْألا  َدـْنِع  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  ُداَـهِْجلا  اَـهُّلُک َو  ِِّرْبلا  ُلاَـمْعَأ  اَـم  ِءاَـیْحَْألا َو 

 . ٍِرئاَج ٍماَمِإ  َْدنِع  ٍلْدَع  ُهَِملَک  ِهِّلُک  َِکلَذ  ْنِم  ُلَْضفَأ  ٍقْزِر َو  ْنِم  ِناَصُْقنَی  ٍلَجَأ َو َال  ْنِم  ِنَابِّرَُقی  ِرَْکنُْملا َال  ِنَع  َیْهَّنلا  ِفوُْرعَْملِاب َو 

وذ یجل  رحب  همظعأ و  ءاملا  هجل  انباحصأ و  دنع  هسمخلا  لوصألا  دحأ  وه  رکنملا و  نع  یهنلا  فورعملاب و  رمألا  یف  انلوق  قبـس  دق 
 . هوقب هتفدق  يأ  یمف  نم  ءاملا  تثفن  نم  هدحاولا  هلعفلا  هثفنلا  میظع و  ءام 

وأ رومأملا  ملاظلا  کلذ  لتقل  اببـس  نوکی  کلذ  نأ  رکنم  نع  اـملاظ  یهن  وأ  فورعملاـب  اـملاظ  رمأ  نإ  هنأ  دـحأ  ندـقتعی  ـال  لاـق ع 
هرمع دحأ  یلع  عطقی  نأ  دحأل  لیبس  قزرلا و ال  یضق  لجألا و  ردق  یلاعت  هللا  نإف  هتهج  نم  هقزر  عطقل  اببـس  نوکی  وأ  هایإ  یهنملا 

.هقزر وأ 

هرهاظ یلع  لمحی  فورعملاب و ال  رمألا  رکنملا و  نع  یهنلا  یلع  ضیرحت  ضح و  ثح و  هنأ  یلع  لمحی  نأ  یغبنی  مـالکلا  اذـه  و 
هنظ یلع  بلغ  یتم  ناسنإلا  نأ  موسقم و  قزرلا  نأ  ردقم و  لجألا  نأ  یلع  ادمتعم  هکلهتلا  یلإ  هسفنب  یقلی  نأ  زوجی  ناسنإلا ال  نأل 

.راکنإلا هل  زجی  مل  رخآ  ارکنم  هیلإ  فیضی  رکنملا و  کلذ  یلع  میقی  هلتقی و  ملاظلا  نأ 

وحنف رئاجلا  مامإلا  دنع  لدعلا  هملک  امأف 

4816

نیح نیـسحلا ع  ایانث  هدی  یف  بیـضقب  برـضی  هیواعم  نب  دیزی  لب  لاقی  دایز و  نب  هللا  دـیبع  يأر  مقرأ  نب  دـیز  نأ  يور  ام  - 14,3
 . اهلبقی هللا ص  لوسر  تیأر  املاطف  كدی  عفرا  اهیإ  هل  لاقف  هسأر  هیلإ  لمح 

[ رکنملا نع  یهنلا  فورعملاب و  رمألا  یف  لصف  ]

لوقلا طسبب  یلوأ  یه  یتلا  هیمالکلا  بتکلل  هیف  ءاصقتـسالا  كرتن  رکنملا و  نع  یهنلا  یف  انباحـصأ  هلوقی  ام  هصالخ  رکذـن  نحن  و 
.باتکلا اذه  نم  اهیف 

اهنم هنـسح و  طورـش  اهنم  هبوجو و  هیفیک  اهنم  هبوجو و  قیرط  اـهنم  هبوجو و  اـهنم  هوجو  نم  عقی  کـلذ  یف  مـالکلا  انباحـصأ  لاـق 
.رکنملا نع  یهنلا  یف  مالکلا  اهنم  رکنملا و  نع  یهانلا  یف  مالکلا  اهنم  هعاقیإ و  هیفیک  اهنم  هبوجو و  طورش 

.هنع یهنلا  بجیف  هکرت  بجی  حیبقلا  هلک و  حیبق  رکنملا  نأل  هیف  بیر  الف  هبوجو  امأ 
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درو کلذ و  یلع  نوملسملا  عمجأ  دق  عمـسلا و  الإ  هبوجو  یلإ  قیرط  هنإ ال  هللا  همحر  مشاه  وبأ  خیـشلا  لاق  دقف  هبوجو  قیرط  امأ  و 
.عضوم ریغ  یف  نآرقلا  صن  هب 

.هللا همحر  نیسحلا  وبأ  انخیش  لام  لوقلا  اذه  یلإ  هبوجو و  یلع  لدی  لقعلا  هللا  همحر  یلع  وبأ  خیشلا  لاق 

هجو قبی  مل  هفئاط  راکنإ  لـجأل  عقو  اذإـف  رکنملا  عقی  ـالأ  ضرغلا  نـأل  ناـیعألا  نود  هیاـفکلا  یلع  بجاو  هنإـف  هبوجو  هیفیک  اـمأ  و 
.اهاوس نم  یلع  راکنإلا  بوجول 

نم حبقی  ام  هنمف  بورض  یلع  حیبقلا  حیبق و  همیرحت  نسحلا و  راکنإ  نأل  احیبق  هرکنی  ام  نوکی  نأ  اهنم  هوجوف  هنسح  طورـش  امأ  و 
مامحلا و فیرـصت  ماهـسلاب و  یمرلاک  هجو  نود  هجو  یلع  فلکم  لک  نم  حـبقی  ام  اهنم  ملظلاک و  لاـح  لـک  یلع  فلکم و  لـک 

نإ هراکنإ و  زوجی  نسح ال  مامحلاب  دالبلا  لاوحأ  فرعتل  ودعلا و  یلع  يوقتلا  برحلا و  هفرعمل  کلذ  یطاعت  نأل  حالـسلاب  جالعلا 
.هراکنإ بجی  حیبق  وهف  یصاعملا  بیرلا و  يوذ  هرشاعم  وهللا و  فخسلا و  یلع  عامتجالا  کلذ  یلع  عامتجالاب  دصق 

راتخی وأ  امهرظح  يری  نم  امأف  جنرطشلاب  لغاشتلا  ذیبنلا و  برـشک  هوجولا  ضعب  یلع  رخآ  نم  نسحی  فلکم و  نم  حبقی  ام  هنم  و 
راتخی نم  وأ  امهتحابإ  يری  نم  امأ  هیلع و  راکنإلا  نسح  امهلعف  یتم  لاح و  لک  یلع  امهیطاعت  هیلع  مارحف  امهرظحب  یتفی  نم  دیلقت 

هرقاعم و رکـس و ال  ریغ  نم  ذـیبنلا  برـش  نسحی  هنأ  کلذ  هجو و  نود  هجو  یلع  امهیطاعت  هل  زوجی  هنإف  امهتحابإب  یتفی  نم  دـیلقت 
یناثلاف رکسلا  هرقاعملا و  برـشلاب  دصق  فخـسلا و  هب  دصق  اذإ  کلذ  حبقی  لقعلا و  يأرلا و  جیرخت  هجرفلل و  جنرطـشلاب  لاغتـشالا 

.هلعاف نم  نسح  هنأل  هراکنإ  نسحی  لوألا ال  بجی و  هراکنإ و  نسحی 

الف انـسح  نوکی  نأ  نمأی  امل ال  امرحم  هایإ  همیرحت  هل و  هراکنإب  ناک  هنـسح  زوج  اذإ  هنأل  حیبق  هرکنی  ام  نأ  رکنملا  ملعی  نأ  اهنم  و 
حبقی هنأ  يرت  حـیبق أ ال  وهف  حـیبق  هجوب  اصتخم  نوکی  نأ  هلعاف  نمأی  لعف ال  لک  نسح و  نع  ایهن  یهنلا  نم  هلعف  ام  نوکی  نأ  نمأی 

ام نوکی  نأ  اهنم  ابذک و  هربخ  نوکی  نأ  نمأی  هنأل ال  اهیف  نوکی  الأ  نمأی  مل  اذإ  رادلا  یف  ادیز  نأب  عطقلا  یلع  ربخی  نأ  ناسنإلا  نم 
.هلاثمأ نع  یهنلا  هیلع و  مذلا  نسحی  امنإ  هنع و  یهنلا  نسحی  عقاولا ال  ریغ  نأل  اعقاو  هنع  یهنی 

رکنملا لـعفی  مل  هیلع  رکنی  مل  وـل  رخآ و  ارکنم  هیلإ  مض  هیلع و  رکنملا  هلعف  رکنملا  رکنأ  نإ  هنأ  رکنملا  نظ  یلع  بلغی  ـالأ  اـهنم  و 
اهبرـش رمخلا  براش  یلع  انرکنأ  نإ  انأ  اننظ  یلع  بلغی  نأ  وحن  هدـسفم  ریـصی  هنأل  هراکنإ  حـبق  کـلذ  هنظ  یلع  بلغ  یتمف  رخـآلا 

.ادحأ لتقی  مل  اهبرش و  هیلع  رکنن  مل  نإ  لتقلا و  اهبرش  یلإ  نرق  اهبرش و 

نإ انباحـصأ  نم  لوقی  نم  دـنع  هیهن  حـبق  کلذ  هنظ  یلع  بلغ  نإف  رثؤی  ـال  هیهن  نأ  رکنملا  نع  یهاـنلا  نظ  یلع  بلغی  ـالأ  اـهنم  و 
فیلکتلا نإ  انباحـصأ  نم  لوقی  نم  امأ  فلکملا و  کلذ  ریغل  فطل  هیف  نوکی  نأ  ـالإ  نسحی  ـال  رفکی  هنأ  هنم  مولعملا  نم  فیلکتلا 

.راکنإلا اذه  حبقب  لوقلا  هنم  حصی  هنإف ال  فلکملا  ریغل  فطل  هیف  نکی  مل  نإ  نسح و  رفکی  هنأ  هنم  مولعملا  نم 

يری رهظلا و  هالـص  تقو  قیـضی  نأ  وـحن  هیـصعملا  عوـقو  نظلا  یلع  بلغی  نأ  اـهنم  رومأـف  رکنملا  نع  یهنلا  بوـجو  طئارـش  اـمأف 
مل نإ  هالـصلا و  یلإ  هوعدـن  نأ  انم  نسح  کلذـک  نکی  مل  یتم  هتلآ و  دادـعإب  رمخلا  برـشل  أیهت  هاری  وأ  هالـصلل  أیهتی  ناـسنإلا ال 

.هؤاعد انیلع  بجی 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 4530 

http://www.ghaemiyeh.com


هنظ یلع  کلذ  بلغ  نإف  همیظع  هرـضم  هئاضعأ  هسفن و  یف  هتقحل  رکنملا  رکنأ  نإ  هنأ  رکنملا  نع  یهانلا  نظ  یلع  بلغی  الأ  اهنم  و 
.هدسفم هنأل  هنم  نسحی  لب و ال  راکنإلا  هیلع  بجی  هنإف ال  اضیأ  هیلع  هرکنی  ام  لعف  نم  هیلع  رکنی  نم  عنتمی  هنأ ال  و 

هنإف ال هیلع  رکنأ  اذإ  هکرتی  امم  احبق  مظعأ  هب  هرارـضإ  ناک  نإف  رظن  هب  رـضی  هنکل  هیلع و  هرکنأ  ام  لعفی  هنأ ال  هنظ  یلع  بلغ  نإ  و 
اهبرـش و كرتیف  رمخلا  برـش  هریغ  یلع  ناسنإلا  رکنی  نأ  وحن  هدسفم  هذـه  هلاحلا  راص و  دـق  هیلع  راکنإلا  نأل  هیلع  راکنإلا  نسحی 

رکنملا حرج  هکرت و  هیلع  رکنأ  اذإف  رفکلاب  مهی  نأ  وحن  هرضملا  نم  هب  لزنی  امم  احبق  مظعأ  هیلع  رکنأ  اذإ  هکرتی  ام  ناک  نإ  هلتقی و 
هملکب ملکتلا  انحابأ  دـق  یلاعت  هللا  نألف  راکنإلا  هیلع  بجی  انلوق ال  امأ  راکنإلا  هنم  نسحی  راکنإلا و  هیلع  بجی  ـال  هنإـف  هلتق  وأ  هیلع 

یف نألف  راکنإلا  نسحی  هنإ  انلوق  امأ  یلوأ و  سفنلا  یلع  فوخلا  دـنع  کلذـب  ظفلتی  نأ  انریغ  كرت  انحیبی  نأبف  هارکإلا  دـنع  رفکلا 
سفنلا لتق  یلع  ربصلا  عم  رفکلا  هملک  راهظإ  نم  عانتمالا  یف  نأ  امک  نیدـلل  ازازعإ  هرـضملا  نم  سفنلاب  لزنی  امل  نظلا  عم  راـکنإلا 

.امهنیب لضف  نیدلل ال  ازازعإ 

عقی الأ  نکمأ  اذإف  رکنملا  عقی  الأ  ضرغلا  نأل  بعـصلا  یلإ  یقرت  ـالإ  عفن و  نإـف  لهـسلاب  ئدـتبی  نأ  وهف  رکنملا  راـکنإ  هیفیک  اـمأف 
يرْخُْألا یَلَع  امُهادْحِإ  ْتََغب  ْنِإَف  امُهَْنَیب  اوُِحلْصَأَف  هلوق  یف  لاتقلا  لبق  حالـصإلاب  رمأ  یلاعت  هنأل  بعـصلا و  فلکتل  ینعم  الف  لهـسلاب 

. ( . تارجحلا 9 هروس  ) یِْغبَت ِیتَّلا  اُوِلتاقَف 

ِْریَْخلا َو َیلِإ  َنوُعْدَی  ٌهَّمُأ  ْمُْکنِم  ْنُکَْتل  لاق َو  یلاعت  هللا  نأل  هطئارشب  صتخا  هنم و  نکمت  ملسم  لک  وهف  وه  نم  رکنملا  نع  یهانلا  امأف 
هالصلل اکرات  هریغ  دهاش  نم  لک  نأ  یلع  نیملـسملا  عامجإل  و  نارمع 104 ) . لآ  هروس  ِرَْکنُْملا (  ِنَع  َنْوَْهنَی  ِفوُْرعَْملِاب َو  َنوُُرمْأَـی 

دـشأ برحلا و  هسایـسب  فرعأ  هنأل  لاتقلاب  راکنإلاب  یلوأ  هءافلخ  مامإلا و  نأ  الإ  هیلع  بجی  لب  اهب  هرمأی  نأ  هلف  اـهیلع  ظـفاحم  ریغ 
.اهتالآل ادادعتسا 

نایبصلا و عنمی  هنم و  هریغل  رارـضإلاب  مه  اذإ  فلکملا  ریغ  طورـشلا و  نم  هانرکذ  اـمب  صتخا  فلکم  لـک  وهف  وه  نم  یهنملا  اـمأف 
 . انباحصأ هرکذ  ام  اذه  اهیلع و  اونرمی  یتح  هالصلاب  نوذخاؤی  امک  هودوعتی  یتح ال  رمخلا  برش  نع  نوهنی 

هب ینعی  هنإف  هلـصخ  عیـضم  ریخلا و  لاصخ  نم  نیتلـصخب  کسمتم  کلذف  هدـیب  كراتلا  هبلق و  هناسلب و  رکنملا  مهنم  هلوق ع و  امأف 
جرخم مالکلا  جرخی  نأ  بجول  زجاعلا  نعی  مل  ناک  ول  مذـلا و  جرخم  مالکلا  اذـه  جرخی  مل  هنأل  عنامل  دـیلاب  راکنإلا  نع  زجعی  نم 

 . عناوملا عافترا  کلذ و  یلع  هردقلا  عم  دیلاب  راکنإلاب  لخأ  اذإ  هناسل  هبلقب و  رکنی  نأ  یف  روذعمب  سیل  هنأل  مذلا 

یف انهاه  دوهعملا  فیرعتل  هجو  هنأل ال  ثالثلا  نم  نیتلصخ  فرشأ  عیـض  هلـصأ  هدئاز و  ماللاف  نیتلـصخلا  فرـشأ  عیـض  هلوق  امأ  و 
نم نیلجر  فرـشأ  تلتق  لوقت  امک  نسحأ  اهتابثإ  نکل  ثـالثلا و  نم  اهفذـح  زوجی  یلوأ و  مـاللاب  ثـالثلا  فیرعت  لـب  نیتلـصخلا 

 . هثالثلا لاجرلا 

.مذلا نم  نوکی  ام  هیاهن  وهف  ءایحألا  تیم  کلذف  هلوق  امأ  و 

اوجرخ نیذلا  جراوخلا  بهذـت  هیلإ  نیدـلا و  لوصأ  نم  میظع  لصأ  انباحـصأ  دـنع  فورعملاب  رمألا  رکنملا و  نع  یهنلا  نأ  ملعا  و 
هالولا روج  اوملع  وأ  مهنونظ  یلع  بلغ  امل  اوجرخ  امنإ  مهنأل  هدابعلا  یف  نیدهتجم  مالسإلا  راعش  نیدلاب و  نیکسمتم  ناطلسلا  یلع 
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هالو لتق  هعیـشلا  نم  هیلیعامـسإلا  ینبت  لصألا  اذـه  یلع  هللا و  هب  مکحی  مل  اـمب  مکح  تریغ و  دـق  هعیرـشلا  ماـکحأ  نأ  مهملظ و  و 
راکنإلا نع  اوزجع  امل  ظیلغلا  مالکلاب  مهتهجاوم  ءافلخلا و  ءارمألا و  یلع  راکنإلا  ایندلا  یف  دـهزلا  باحـصأ  ءانب  هیلع  هلیغ و  روجلا 

نینمؤملا ع ریمأ  لاق  امک  هدابعلا  ربلا و  باوبأ  عیمج  نم  فرشأ  فیرش  لصأ  وهف  هلمجلاب  دیلاب و 

یناشاک

اذه يرجی   ) رگید یمالک  رد  هیلع  هللا  تاولـص  ترـضح  نآ  تسا  هدومرف  هک  قیقحت  هب  و  هل ) رخا  مالک  یف  مالـسلا  هیلع  لاق  دق  (و 
مهنمف : ) هک تسا  نیا  مـالک  نآ  تسا و  رکنم  یهن  ود  ره  لـصحام  تشذـگ  هک  مـالک  نیا  يارجم  رد  هدـش  يراـج  هـک  يرجملا )

دوخ و نابز  دوخ و  تسد  هب  تسیاشان  لمع  دنرکنم و  لعف  هدننکراکنا  نامدرم ، زا  یضعب  سپ  هبلق ) هناسل و  هدیب و  رکنملل  رکنملا 
و مهنم ) و   ) ار وکین  ياهتفـص  ار و  ریخ  ياهتلـصخ  تسا  هدـننک  مامت  سک  نآ  سپ  ریخلا ) لاـصخل  لمکـستملا  کلذـف   ) دوخ لد 
هب تسا  هدـننک  كرت  و  هدـیب ) كراتلا  و   ) دوخ لد  دوخ و  نابز  هب  تسا  هدـننکراکنا  هبلق ) هناسلب و  رکنملا   ) ناشیا زا  رگید  یـضعب 

ناسل هب  تسا  ندرک  راکنا  نآ  هک  تلصخ  ود  هب  تسا  هدننزرد  گنچ  سک  نآ  سپ  نیتلـصخب ) کسمتـسملا  کلذف   ) دوخ تسد 
مهنم و   ) تسا دی  هب  راکنا  نآ  هک  ار  یتلصخ  تسا  هدننک  عیاض  و  هلصخ ) عیـضم  و   ) وکین ياهتلـصخ  زا  ریخلا ) لاصخ  نم   ) بلق و 

دوخ و تسد  هب  تسا  هدننک  كرت  و  هناسل ) هدیب و  كراتلا  و   ) دوخ لد  هب  تسا  هدننکراکنا  ناشیا  زا  رگید  یضعب  و  هبلقب ) رکنملا 
هس زا  ثلثلا ) نم   ) ار تلصخ  ود  نیرتفیرـش  نیتلـصخلا ) فرـشا   ) تسا هدننک  عیاض  سک  نآ  سپ  عیـض ) يذلا  کلذف   ) دوخ نابز 

بلق هب  راکنا  نآ  هک  تلصخ  هس  نآ  زا  یکی  هب  هدز  رد  گنچ  و  هدحاوب ) کسمت  و   ) نابز تسد و  هب  تسا  راکنا  نآ  هک  تلـصخ 
( هدی هبلق و  هناسلب و   ) رکنم لعف  ندرک  راکنا  رم  رکنملا ) راکنال   ) تسا هدننک  كرت  ناشیا  زا  رگید  یضعب  و  كرات ) مهنم  و   ) تسا

لاصخ عیمج  زا  وا  ولخ  رابتعا  هب  تسا  ناگدـنز  هدرم  سک  نآ  سپ  ءایحالا ) تیم  کلذـف   ) دوخ تسد  دوخ و  لد  دوخ و  ناـبز  هب 
رافک اب  رازراک  و  هللا ) لیبس  یف  داهجلا  و   ) کین ياه  هدرک  همه  تسین  و  اهلک ) ربلا  لامعا  ام  و   ) دوخ هب  تبسن  ریغ و  هب  تبسن  ریخ 
هچمه رگم  هثفنک ) الا   ) يدب زا  نتـشادزاب  و  رکنملا ) نع  یهنلا  و   ) ییوکین هب  ندومرف  دزن  فورعملاب ) رمالا  دنع   ) راگدیرفآ هار  رد 

زا یهن  فورعم و  رما  هب  تبـسن  داـهج  رب و  لاـمعا  هک  تسا  نآ  دارم  قیمع  ياـیرد  رد  یجل ) رحب  یف   ) دوش یم  عـقاو  هک  یندـیمد 
هبـش هجو  سپ  اـیرد ، هب  تبـسن  تسا  تلق  تیاـهن  رد  هثفن  هکناـنچمه  تسا  یمک  تلق و  تیاـهن  رد  نآ  هبترم  تسا و  ییزج  رکنم 

نابرقی ال   ) يدب زا  نتشادزاب  و  رکنملا ) نع  یهنلا  و   ) ییوکین هب  ندومرف  هک  یتسرد  هب  و  فورعملاب ) رمالا  نا  و   ) .دشاب تلق  امهنیب 
نیرت لضاف  و  کلذ ) نم  لضفا  و   ) ار ررقم  يزور  دـننک  یمن  مک  و  ناصقنی ) و ال   ) ار ردـقم  لجا  دـننادرگ  یمن  کیدزن  لجا ) نم 

رگمتس هدننکروج  هاشداپ  دزن  تسا  یتسار  ریخ و  هملک  رئاج ) ماما  دنع  لدع  هملک   ) رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما 

یلمآ

ینیوزق

نابز و تسد و  هب  دـننک  یم  راکنا  رکنم  ناگدـننکراکنا  ینعی  ناشیا  زا  یـضعب  سپ  ینعم : نیا  رد  مه  نیا  ریغ  یمالک  رد  دومرف  و 
هدش کسمتم  صخش  نآ  تسد  هب  هن  لد و  نابز و  هب  دننک  یم  راکنا  یضعب  و  ار ، ریخ  لاصخ  تسا  هتخاس  لماک  صخـش  نآ  لد 
دنا هدننک  راکنا  یضعب  .دشاب و  تسد  هب  راکنا  نآ  هک  ار  تلصخ  کی  تسا  هدینادرگ  عیاض  ریخ و  لاصخ  زا  تلـصخ  ود  هب  تسا 

تلصخ هس  نیا  نیرتفیرـش  هک  ار  تلـصخ  ود  تسا  هدرک  عیاض  وا  سپ  ار  نابز  تسد و  هب  راکنا  دنا  هداد  كرت  سب  دوخ و  لد  هب 
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کی نیا  هک  یئوگ  وت  رگا  تسا  لد  هب  راکنا  نآ  هس و  نآ  زا  یکی  هب  تسا  هتشگ  کسمم  ار و  نابز  تسد و  هب  راکنا  ینعی  .تسا 
لامعالا امنا   ) هک ددرگن  هتفریذـپ  تین  یب  لـمع  چـیه  دوب و  ینید  دـیاقع  ناـمیا و  ناـکرا  زا  دوب و  تین  لـیبق  زا  هک  دـشاب  فرـشا 

هکلب دـنهنن  باوث  رابتعا و  لد  راکنا  یب  ار  رگید  راکنا  ود  نآ  نامیا  نید و  دـعاوق  ناققحم  و  هلمع ) نم  ریخ  نموملا  هین  و  تاینلاب ،
ود نآ  يور  نیا  زا  دـشابن ، بترتم  جراخ  رد  رثا  چـیه  یبلق  راکنا  درجم  رب  نوچ  هکنآ  باوج  .دـنناوخ  مدرم  رارـضا  ایر و  هعمس و 

دسج و مکح  راکنا  ود  نآ  هک  اریز  دشاب ، نورقم  بلق  راکنا  اب  هک  دوب  فرـشا  اجنآ  نآ  کلذ  عم  و  تفگ ، فرـشا  ار  رگید  راکنا 
هک ریـسکا  مکح  نیا  دـشاب و  هتـشاد  سم  مکح  نآ  و  دـبای ، تایح  نآ  هب  دـسج  هک  لد  ناج و  مکح  لد  هب  راکنا  دـنراد و  دـبلاک 
نآ نتـشاد  يراک  هب  تین  ضحم  سپ  تسا  مئاق  زین  دسج  هب  ناج  تسا  هدرم  ناج  یب  دسج  هچنانچ  ددرگ و  رز  دننز  سم  رب  نوچ 
هب ار  راک  نآ  باوث  تقو  نیا  رد  هک  دـشابن  رداق  راک  نآ  رب  چـیه  صخـش  هکنآ  رگم  درآ  ياج  هب  تین  اب  راک  نآ  هک  درادـن  لضف 
ات دـیامن  رما  ار  نیکلم  لجوزع  يادـخ  ددرگ  رامیب  نموم  نوچ  هک  تسا  هدـش  عقاو  ثیداـحا  رد  هچناـنچ  .دـبایب  راـگدرورپ  لـضف 
نآ اب  یـصخش  هک  تشذـگ  باتک  نیا  رد  نیا  لثم  دنـسیونب و  وا  لاـمعا  هماـن  رد  هدروآ  یم  ياـج  هب  تحـص  رد  هک  ار  وا  لاـمعا 

؟ تسا ام  اب  تردارب  شهاوخ  دومرف : لـمج  هوزغ  ینعی  دوب  یم  رـضاح  هوزغ  نیا  رد  نم  ردارب  شاـک  تفگ  مالـسلا  هیلع  ترـضح 
زا دعب  دنناردام و  ماحرا  ناردپ و  بالصا  رد  زونه  هک  یموق  دنا  هدوب  رضاح  ام  اب  مه  تسا و  هدوب  رضاح  ام  اب  دومرف  يرآ ، تفگ :

هدرم وا  سپ  تسد  لد و  ناـبز و  هب  ار  رکنم  راـکنا  دـنا  هدـننک  كرت  یـضعب  .ندوـمن و  دـهاوخ  فاـعر  ناـشیا  هب  هناـمز  ینیب  نیا 
وا يراکنا  هنوگ  چیه  رگا  هک  تسا  نآ  نامیا  ياضتقا  هب ، هدرم  یناگدنز  دب  نانچنآ  نامیا  تلیـضف  زا  بیـصن  یب  تسا و  ناگدـنز 

فالخ هتبلا  دراد  تسود  ار  يادخ  هک  ره  هک  وا  رب  تسا  بضغ  یصاع و  ضغب  نآ  و  دشاب ، هتشاد  هتبلا  لد  هب  راکنا  دشابن  رسیم  ار 
معزت مث  يودع  دوت  .دشابن  قداص  يوعد  نآ  رد  هن  رگا  و  دراد ، نمـشد  تسا  ادخ  نمـشد  وا  هک  ار  یـصاع  فلاخم  تیـصعم و  و 
رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  بنج  رد  ادـخ  هار  رد  داهج  اهنآ و  مامت  وکین  لامعا  تسین  بزاعل و  کنم  يارلا  نا  کقیدـص  یننا 
یلجا یـسک  هب  دننک  یمن  کیدزن  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک  یتسردب  و  روانهپ ، جاوم و  يایرد  رد  نهد  يویخ  دـننام  رگم 

رد عوـقو  سرت  زا  دـنا  هدرک  ار  همیظع  تعاـط  هیلج و  تداـبع  نیا  كرت  هک  ناـنآ  بلاـغ  نوـچ  ار ، یقزر  دـننادرگ  یمن  مک  و  ار ،
ياهیعـس شوشم و  ياه  هشیدنا  ریاس  وچمه  تسا  لطاب  هشیدـنا  نآ  دومرف  دـشاب  قلخ  طخـس  ناصقن و  میب  زا  و  رارـضا ، ای  كاله 

نیقی صلاخ و  ناشیا  تین  هک  نانآ  دـنا ، هدومن  ناحتما  ناتتفا و  نآ  هب  ار  یمدآ  لجا و  ریخاـت  ریبدـت  قزر و  رما  رد  یمدآ  شوخاـن 
ناصقن لجا و  برق  زا  تاعاط  ریاس  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رد  و  دـنهدن ، هار  لد  هب  ار  اه  هشیدـنا  نیا  تسا  لماک  ناـشیا 

، یتشگ دـلب  جراخ  دـلب و  رد  رذـح  ساپ و  یب  یتفر و  هاگ  گـنج  رد  هرز  یب  ترـضح  نآ  هچناـنچمه  دنـشاب ، هتـشادن  میب  يزور 
ام موی  ردق  موی  وا  ردق  ام  موی  رفا  توملا  نم  یموی  يا  دومرف : ناوید  رد  دنرایـسب  وت  نادصاق  هک  نک  رذح  نینموملاریما  ای  دـنتفگ :

دـشاب اضق  هکیزور  تسین  اور  توم  زا  ندرک  رذح  زور  ود  دیوگ : یـسراف  هب  رعاش  رذحلا  ینغی  نل  ردق  اذا  يدرلا و  شخا  مل  ردق 
ینعی نیا  زا  رتلـضاف  تسین و  اور  فوخ  نآ  رد  تسین  اضق  هکیزور  دوس  دهدن  شـشوک  دـشاب  اضق  هکیزور  تسین  اضق  هکیزور  و 
لدع رب  ای  دنادرگ ، زاب  يروج  یملظ و  زا  ار  وا  هملک  نآ  هب  هک  يرئاج  هاشداپ  دزن  تسا  لدـع  هملک  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 

.تسا رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  عاونا  فرشا  نیا  دناوخب و  یتعاط  ریخ و  و 

یجیهال

ریخلا لاصخل  لمکتسملا  کلذف  هبلق ، هناسل و  هدیب و  رکنملل  رکنملا  مهنمف  : » يرجملا اذه  يرجی  رخآ  مالسلا ، هیلع  هل ، مالک  یف  و 
هبلقب و رکنملا  مهنم  هلـصخ و  عیـضم  ریخلا و  لاصخ  نم  نیتلـصخب  کسمتم  کلذـف  هدـیب ، كراتلا  هبلق و  هناـسلب و  رکنملا  مهنم  و 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 4533 

http://www.ghaemiyeh.com


هبلق هناسلب و  رکنملا  راکنال  كرات  مهنم  هدحاوب و  کسمت  ثالثلا و  نم  نیتلصخلا  فرشا  عیض  يذلا  کلذف  هناسل ، هدیب و  كراتلا 
یف هثفنک  الا  رکنملا ، نع  یهنلا  فورعملاب و  رمالا  دـنع  هللا ، لیبس  یف  داهجلا  اهلک و  ربلا  لامعا  ام  .ءاـیحالا و  تیم  کلذـف  هدـی ، و 

لدـع هملک  هلک : کلذ  نم  لضفا  قزر و  نم  ناصقنیال  لـجا و  نم  ناـبرقیال  رکنملا  نع  یهنلا  فورعملاـب و  رمـالا  نا  یجل و  رحب 
نامدرم زا  یضعب  سپ  هک  تسا  لوا  مالک  نآ  يارجم  يراج  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  رگید  مالک  رد  و  .رئاج » ماما  دنع 

هدـینادرگ ي لـماک  سک  نآ  سپ  دوـخ ، لد  دوـخ و  ناـبز  دوـخ و  تسد  هـب  تـسا ، یـصاعم  تاـمرحم و  رکنم  هـک  تـسا  یـسک 
راک نآ  هدـننک ي  كرت  دوخ و  لد  دوخ و  نابز  هب  تسا  رکنم  هک  تسا  یـسک  ناـمدرم  زا  یـضعب  و  ار )  ) یبوخ ریخ و  ياهتلـصخ 

کی تسا  هدـنزاس  عیاـض  یبوخ و  ریخ و  ياهتلـصخ  زا  تلـصخ  ود  هب  تسا  هدـننزرد  گـنچ  سک  نآ  سپ  دوخ ، تسد  هب  تسا 
، دوخ نابز  دوخ و  تسد  هب  تسا  راک  نآ  هدننک ي  كرت  دوخ و  لد  هب  تسا  رکنم  هک  تسا  یسک  نامدرم  زا  یضعب  ار و  تلصخ 
هب تسا  هدز  رد  گنچ  ار و  ریخ  تلصخ  هس  زا  راوگرزب  فیرـش و  تلـصخ  ود  تسا  هتخاس  عیاض  هک  تسا  یـسک  نانچنآ  وا  سپ 
لد دوخ و  نابز  هب  ار ، یـصاعم  تامرحمراکنا و  رم  تسا  هدـننک  كرت  هک  تسا  یـسک  ناـمدرم  زا  یـضعب  نآ و  زا  تلـصخ  کـی 

ندرک رما  دزن  رد  ادخ  هار  رد  داهج  ریخ و  ياهراک  عیمج  تسین  تساه و  هدنز  یترخآ  هدرم ي  سک  نآ  سپ  دوخ ، تسد  دوخ و 
.یگرزب يایرد  بنج  رد  یندرک  فت  کی  دننام  رگم  دشاب ، ادخ  تایهنم  هک  رکنم  زا  ندرک  یهن  دشاب و  ادخ  رماوا  هک  فورعم  هب 

زا ات  هک  ار  يزور  دننادرگ  یمن  مک  ار و  گرم  دننادرگ  یمن  کیدزن  رکنم ، زا  ندرک  یهن  فورعم و  هب  ندرک  رما  هک  قیقحت  هب  و 
نخـس کـی  باوـث : رجا و  رد  تسا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  زا  رتداـیز  دوـش و  كرت  يزور  یمک  گرم و  زا  فوـخ  تـهج 

.يراکمتس ملاظ  هاشداپ  دزن  رد  نتفگ  قح  لدع 

ییوخ

فورعملا و ینعملا : .هوقب  هتفذـق  يا  یمف  نم  ءاملا  تثفن  نم  هرملا  هثفنلا :)  ) و میظع ، ءاـموذ  یجل  رحب  همظعا و  ءاـملا : هجل ) : ) هغللا
يذلا حیبقلا  رکنملا  ظفل  رهاظ  نال  رکنملا  نع  یهنلا  فورعملاب و  رمالا  بحی  ءاهقفلا : لوق  یف  مارحلا  بجاولا و  یلع  قلطی  رکنملا 

فورعملا اما  توبکنعلا و  رکنملا 45 - ءاشحفلا و  نع  یهنت  هولـصلا  نا  یلاعت : لاق  امک  نآرقلا  تایآ  یف  هنراقی  ءاشحفلا و  فداری 
هـصصخی هب  قلعتملا  رمالا  ظفل  نا  امک  هب ، رمالا  بجی  الف  احابم  وا  ابودـنم  ناک  اذا  اما  و  هب ، رمالا  بوجو  هنیرقب  بجاولاـب  صتخیف 

بتارم امهل  و  هماقم ، یف  هررقم  طئارـشب  نابجی  رکنملا  نع  یهنلاک  فورعملاب  رمالا  .بوجولا و  یفی  قلطملا  رمالا  نـال  بوجولاـب ،
هبـسنلاب بجاو  وه  يذلا  بلقلاب  راکنالا  یلا  یهتنی  یتح  هلزان  هبترم  یلا  لقتنی  هرودقم و  ریغ  هبترم  لک  بوجو  طقـسی  انرکذ ، امک 
قلطملا ریخلا  یلع  هناعالا  هدوصقم  نوکی  نا  هبشی  متا و  مها و  رما  مالسلا ) هیلع   ) اذه همالک  نم  دافتـسملا  نکلو  .اقلطم  رکنملا  یلا 

نوریخ مهنمف  .مهتاذ  رهوج  مهتادادعتسا و  رابتعاب  بتارم  ثالث  یلا  نومـسقنی  ریخلا  لها  نا  یلا  راشاف  قلطملا ، رـشلا  نع  عافدلا  و 
هفسلفلا یف  هنع  ربعملا  ریخلا  تاجرد  یلعا  یلا  نولصاو  نوبذهملا و  مه  و  بلقلا ، ناسللا و  دیلاب و  رکنملا  رـشلل و  نودراط  اقلطم و 

هبلق و هناـسلب و  رکنملا  وه  و  هیناـثلا ، هجردـلا  زاـح  نم  مهنم  .کـین و  راـتفگ  کـین ، رادرک  کـین  رادـنپ  مهلوقب  هیـسرافلا  هیوبرتلا 
رـصی مل  نکل  و  ریخلا ، يونی  ارهاط  هبلق  ریخلا و  یلا  ایعادو  اریخ  هناسل  راـص  ثیح  یلا  هیقـالخالا  هیبرتلاـیف  غلب  ینعی  هدـیب ، كراـتلا 
انوکیل هدی  هناسل و  کلمی  مل  نکلو  ریخلا  هتین  يا  هبلقب ، رکنملا  مهنم  ریخلا و  لاصخ  نم  نیتلـصخ  لصح  کلذـف  اقلطم  اریخ  هلمع 
لامعا ام  و   ) هلوق ماتلا  ماعلا  ینعملا  اذه  هدارا  یلع  لیلدلا  .نیتلصخلا و  فرشا  هنم  بهذ  دقف  قلطم ، هجوب  هیلا  ایعادو  ریخلل  اضحمم 

یلا عجری  مالـسلا ) هیلع   ) همالکف یجل ) رحب  یف  هثفنک  الا  رکنملا  نع  یهنلا  فورعملاب و  رمالا  دنع  هللا  لیبس  یف  داهجلا  اهلک و  ربلا 
باتک یف  نونعملا  یهقفلا  همکح  یلا  رظنلاب  ال  یهاـنلا ، رمـالل و  هیقـالخا  ههجولا  یلا  رظنلاـب  رکنملا  نع  یهنلا  فورعملاـب و  رمـالا 
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زا یخرب  دـیامرف : نینچ  تسا  باب  نیا  رد  هک  ترـضحنآ  رگید  نخـس  رد  همجرتلا : .هقفلا  یف  رکنملا  نع  یهنلا  فورعملاب و  رمـالا 
لد نابز و  اب  ار  رکنم  یخرب  و  هدرک ، لماک  ار  یکین  لئاصخ  همه  هک  تسا  یـسک  نآ  دننارب و  لد  نابز و  تسدـب و  ار  رکنم  نانآ 

راکنا دوخ  لد  نامهب  اـهنت  یخرب  و  هدرازگ ، عیاـض  ار  تلـصخ  کـی  تساراد و  ار  ریخ  تلـصخ  ود  نیا  دـنهناو  ار  تسد  دـننارب و 
راکنا یخرب  و  دراد ، کسمت  هس  نآ  زا  یکیب  هداهن و  ار  لاـصخ  فرـشا  هک  تسنیا  دـشاب  نآ  كراـت  ناـبز  تسد  اـب  دـنک و  رکنم 

همه تسد  لد و  نابز و  اـب  ار  رکنم  راـکنا  یخرب  و  دراد ، کـسمت  هس  نآ  زا  یکیب  هداـهناو و  همه  تسد  لد و  ناـبز و  اـب  ار  رکنم 
فورعمب و رماب  تبـسن  ادـخ  هار  رد  يزابناج  داهج و  یتح  کین و  ياهرادرک  همه  و  اه ، هدـنز  ناـیم  تسیا  هدرم  نوچ  وا  هداـهناو 

هیام و  دـنزادنین ، رتولج  ار  ردـقم  گرم  رکنم  زا  یهن  فورعمب و  رما  هکیتسارب  فرژ و  يایرد  رد  تسبآ  یتشم  نوچ  رکنم  زا  یهن 
.دوش هتفگ  يرگمتس  ياوشیپ  ربارب  رد  هک  تسا  یتلادع  قح و  هملک  کی  اهنیا  همه  زا  رتهب  و  دنشابن ، ردقم  يزور  ناصقن 

يرتشوش

نکل ثالثلا  بجت  ثالثلا  نم  نکمتلا  عم  نا  بیر  ال  ریخلا ) لاصخل  لمکتـسملا  کلذف  هبلق  هناسل و  هدـیب و  رکنملل  رکنملا  مهنمف  )
انخویـش بهذم  نم  رهاظلا  هداصتقا : یف  خیـشلا  لاق  ما ال - لتقلا  حارجلا و  دح  یلا  لصو  اذا  زوجی  له  دیلاب  راکنالا  نا  یف  فلتخا 

یـضترملا ناک  هیف و  مالـسلا ) هیلع   ) مامالا هل  نذای  نمل  وا  مالـسلا  مهیلع  همئالل  الا  نوکی  ـال  راـکنالا  نم  سنجلا  اذـه  نا  هیماـمالا 
، دوصقم ریغ  هنال  کلذ  فالخب  اذـه  ادوصقم و  نوکی  مهنذاب  لعفی  ام  نال  هنذا  ریغب  کلذ  لـعف  زوجی  لوقی : کـلذ و  یف  فلاـخی 

کلذـف هدـیب  كراـتلا  هبلق و  هناـسلب و  رکنملل  رکنملا  مهنم  و   ) .دوصقم ریغ  وـهف  ررـض  عـقو  ناـف  هعناـمملا  هعفادـملا و  هدـصق  اـمنا 
لیئارسا ینب  رابحا  نم  اربح  نا  انغلب  رانید : نب  کلام  لاق  یبیتقلا ) نویع   ) یف هلصخ ) عیـضم  ریخلا و  لاصخ  نم  نیتلـصخب  کسمتم 

مهآرف ءاسنلا  تادابعلا و ) …  نم  مالسلا ) هیلع   ) هنیب ام  یف  نوعبرالا - یناثلا و  لصفلا   ) هینب ضعب  زمغف  ءاسنلا  لاجرلا و  هاشغی  ناک 
کسنج نم  نوکی  ام  هل : لیق  شویجلا و  یف  هونب  لتق  هتارما و  تطقسا  هعاخن و  عطقناف  هریرـس  نع  طقـسف  الهم - ینب  ای  الهم  لاقف :
فرـشا عیـض  يذـلا  کلذـف  هناسل  هدـیب و  كراتلا  هبلقب و  رکنملا  مهنم  و   ) .الهم ینب  ای  تلق  نا  الا  یل  کبـضغ  ناـک  اـم  ادـبا  ربح 

هنال ثالثلا ) نم  نیتلصخ  فرشا   ) هلصاو هدئاز  نیتلصخلا )  ) ماللا یف  دیدحلا  یبا  نبا  لاق  هدحاوب ) کسمت  ثالثلا و  نم  نیتلصخلا 
تلق هثالثلا .) لاجرلا  نم  نیلجر  فرـشا  تلتق   ) لوقت امک  نسحا  اهیف  ماللا  تابثاف  ثالثلا )  ) یف لب  اـنهه  دوهعملا  فیرعتل  هجو  ـال 

دـیلاب و راکنالا  نم  هدوهعملا  ثالثلا  لاصخلا  لب  لاصخ  ثالث  لک  یف  مالکلا  سیل  هنالف  ثالثلا )  ) اـما اـمهیف  بجاو  فیرعتلا  لـب 
( نیتلـصخلا  ) اما ماللاب و  انه  تفرع  و  ریخلا ) لاصخ  نم   ) هلوق و  ریخلا ) لاصخل   ) لبق هلوق  یف  هفاضالاب  تفرع  دق  بلقلا و  ناسللا و 

ناتدوهعم ناتلـصخلا  اضیا  فرـشا و  نیتلـصخلا  نوک  دارملا  نا  عم  فرـشا  هدـحاو  ینعملا  راصل  نیتلـصخ ) فرـشا   ) لیق اورکن  ولف 
هناسلب و رکنملا  راکنال  كرات  مهنم  و   ) .هلثمب برعلا  ملکتت  هعنـص ال  نم  لاثملا  نم  هرکذ  اـم  فیرعتلا و  كرتل  هجو  ـالف  ثـالثلاک 

هئام کموق  نم  بذعم  ینا  بیعـش  یلا  یلاعت  هللا  یحوا  مالـسلا ) هیلع   ) قداصلا نع  یفاکلا )  ) یف ءایحالا ) تیم  کلذـف  هدـی  هبلق و 
لها اونهاد  مهنال  لج : زع و  لاق  رایخالا  لاب  امف  رارشالا  ءالوه  بر  ای  لاقف : مهرایخ ، نم  افلا  نیتس  مهرارش و  نم  افلا  نیعبرا  فلا 

ربلا لامعا  ام  و   ) .رکنملا نع  یهنلا  فورعملاب و  رمالاب  هللا  نونیدی  موقل ال  لیو  مالسلا ) هیلع   ) هنع .یبضغل و  اوبضغی  مل  یصاعملا و 
جلا اهلک و 

 … ( تادابعلا و نم  مالـسلا ) هیلع   ) هنیب ام  یف  نوعبرـالا - یناـثلا و  لـصفلا   ) نع یهنلا  فورعملاـب و  رمـالا  دـنع  هللا  لـیبس  یف  داـه 
یفکی .تامرحملا و  كرت  تابجاولاب و  نایتالل  ناببـس  امهنال  یجل ) رحب  یف   ) .حـفنلاب هیبش  ثفنلا  يرهوجلا : لاق  هثفنک ) الا  رکنملا 
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نمف هللا  قلخ  نم  ناقلخ  رکنملا  نع  یهنلا  فورعملاب و  رمالا  مالسلا ) هیلع   ) قداصلا لوق  مالسلا ) هیلع   ) هلوق یلا  افاضم  امهلضف  یف 
نوءارم موق  مهیف  غبنی  موق  نامزلا  رخآ  یف  نوکی  مالسلا ) هیلع   ) رقابلا نع  یفاکلا )  ) یفو .هللا  هلذخ  امهلذخ  نم  و  هللا ، هزعا  امهرصن 

صخرلا و مهـسفنال  نوبلطی  ررـضلا  اونمآ  اذا  ـالا  رکنم  نع  اـیهن  ـال  فورعمب و  ارما  نوبجوی  ـال  ءاهقـس  ءاثدـح  نوکـسنی  نورعنی و 
ترـضا ول  لام و  سفن و ال  یف  مهملکی  ـال  اـم  مایـصلا و  تاولـصلا و  یلع  نولبقی  مهلمع  داـسف  ءاـملعلا و  تـالز  نوعبتی  ریذاـعملا 

رکنملا نع  یهنلا  فورعملاب و  رمالا  نا  اهفرشا  ضئارفلا و  یمسا  اوضفر  امک  اهوضفرل  مهنادبا  مهلاوماب و  نولمعی  ام  رئاسب  هالـصلا 
ضرالا رمعت  ملاظملا و  درت  بساکملا و  لحت  بهاذـملا و  نمات  ضئارفلا و  ماقت  اهب  همیظع  هضیرف  ءاحلـصلا  جاهنم  ءایبنالا و  لیبس 

ناف مئال  همول  هللا  یف  اوفاخت  مههابج و ال  اهب  اوکص  مکتنـسلاب و  اوظفلا  مکبولقب و  اورکناف  رومالا  میقتـست  ءادعالا و  نم  فصتنت  و 
یلاو اوظعتا 

هللا رما  یلا  اوئیفی  یتح  الام  نیغاب  اناطلـس و ال  نیبلاـط  ریغ  مکبولقب  مهوضغبا  مکنادـباب و  اودـهاجف  مهیلع  لـیبس  ـالف  اوعجر  قحلا 
عم مالـسلا ) هیلع   ) هنع یفاکلا )  ) هاور قور ) نم  ناصقنی  لجا و ال  نم  نابرقی  رکنملا ال  نع  یهنلا  فورعملاب و  رمـالا  نا  و   ) .یلاـعت
نم اولمع  امثیح  مکلبق  ناک  نم  کله  اـمناف  دـعباما  لاـق  و  مالـسلا ) هیلع   ) بطخ هیفف  مـالکلا  هلع  یلع  هلمتـشم  هدـعب  هلبق و  هداـیز 

تلزن کلذ  نع  رابحالا  نوینابرلا و  مههنی  مل  یصاعملا و  یف  اودامت  امل  مهنا  کلذ و  نع  رابحالا  نوینابرلا و  مههنی  مل  یصاعملا و 
رکنملا و نع  اوهنا  فورعملاب و  تادابعلا و ) …  نم  مالـسلا ) هیلع   ) هنیب ام  یف  نوعبرـالا - یناـثلا و  لـصفلا   ) اورماـف تاـبوقعلا  مهب 

رطملا رطقک  ضرالا  یلا  ءامـسلا  نم  لزنی  رمالا  نا  اقزر  اعطقی  نل  الجا و  اـبرقی  نل  رکنملا  نع  یهنلا  فورعملاـب و  رمـالا  نا  اوملعا 
نودـب کلذ ) لضفا  و  : ) باوصلا و  هیرـصملا )  ) یف اذـکه  کلذ ) نم  لضفا  و   ) .ناصقن وا  هدایز  نم  اهل  هللا  ردـق  امب  سفن  لک  یلا 

لاق باهـش  نب  قراط  نع  هننـس  یف  دواد  نبا  يور  رئاج ) ماما  دنع  لدـع  هملک   ) .هیطخلا مثیم و  نبا  دـیدحلا و  یبا  نبا  یف  امک  نم 
نکی مل  دیع و  موی  ربنملا  تجرخا  هنـسلا  تفلاخ  ناورم  ای  لاقف  لجر  ماقف  هالـصلا  لبق  هبطخلاب  ادب  دـیع و  موی  رینملا  ناورم  جرخا 

هیف حرخی 

یبنلا تعمـس  هیلع  ام  یـضق  دقف  اذه  اما  لاقف  نالف  نب  نالف  اولاقف  اذه  نم  يردخلا  دیعـسوبا  لاقف  هالـصلا - لبق  هبطخلاب  تادـب  و 
کلذ هبلقبف و  عطتسی  مل  نا  هناسلبف و  عطتسی  مل  ناف  هدیب  هریغیلف  هدیب  هریغی  نا  عاطتساف  ارکنم  يار  نم  لوقی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  )

نا داراف  تیبلاب  فاطف  کلملا  دـبع  هیبا  وا  دـیلولا  هیخا  هفالخ  یف  جـح  اماشه  نا  هشیاع  نبا  نع  یـشکلا )  ) یف .ناـمیالا و  فعـضا 
نیـسحلا نب  یلع  لبقا  ذا  کلذک  وه  انیبف  ماشلا  لها  هب  فاطا  هیلع و  سلجف  ربنم  هل  بصنف  ماحزلا  نم  هیلع  ردقی  ملف  رجحلا  ملتـسی 

تیبلاب فوطی  لعجف  ریع  هبکر  اـهناک  هداجـس  هینیع  نیب  هحئار  مهبیطا  اـهجو و  ساـنلا  نسحا  نم  ءادر  رازا و  هیلع  و  مالـسلا ) هیلع  )
اذـه نم  ماشلا  لها  نم  لجر  هل  لاقف  ماشه  کلذ  ظاغف  الالجا  هل و  هبیه  هملتـسی  یتح  هنع  سانلا  یحنت  رجحلا  عضوم  یلا  غلب  اذاـف 
ناک و  قدزرفلا - لاقف  ماشلا  لـها  هیف  بغری  ـالئل  هفرعا  ـال  لاـقف  ماـشه  اـی  رجحلا  نع  هل  اوجرخا  هبیهلا و  هذـه  ساـنلا  هباـه  يذـلا 

تادابعلا و نم  مالـسلا ) هیلع   ) هنیب ام  یف  نوعبرالا - یناثلا و  لصفلا  : ) لاقف سارفابا  ای  اذـه  نم  یماشلا  لاـقف  هفرعا  ینکل  ارـضاح -
یلا ملعلا  رهاطلا  یقنلا  یقتلا  اذه  مهلک  هللا  دابع  ریخ  نبا  اذه  مرحلا  لحلا و  هفرعی و  تیبلا  هتاط و  ءاحطبلا و  فرعت  يذلا  اذه  … ( 

نا

یجنم و مهبرق  رفک و  مهضغب  نید و  مهبح  رـشعم  نم  لاق : نا  یلا  ملتـسی  ءاج  ام  اذا  میطحلا  نکر  هتحار  نافرع  هکـسمی  داکی  لاق :
نا ملکلا  هب  موتخم  موی و  لک  یف  مهرکذ  هللا  رکذ  دعب  مدـقم  معنلا  ناسحالا و  هب  برتسی  مهبحب و  يولبلا  ءوسلا و  عفدتـسی  مصتعم 
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و ( ) هیلحلا  ) هاور و  ربخلا - قدزرفلا - سبحب  رما  ماشه و  بضغف  مه  لیق  ضرالا  لهاریخ  نم  لـیق  وا  مهتمئا  اوناـک  یقتلا  لـها  دـع 
الا لمع  هللا  دنع  قدزرفلل  نکی  مل  ول  یبطرقلا  لاق  ینالطسقلا  لاق  ریخالا  یف  و  یعفاشلا - یجنکلا ) بقانم  و  ( ) یناغالا و  ( ) داشرالا

هغللاب سانلا  ملعا  نم  قاحسا  نب  بوقعی  تیکسلا  نبا  ناک  مجعملا  یف  .رئاج و  ناطلـس  يذ  دنع  قح  هملک  هنال  هنجلا  هب  لخدل  اذه 
یلا ناـقاخ  نب  ییحی  نب  هللادـبع  هریـصف  يار  نم  رـس  یلا  جرخ  دـق  ناـک  هلثم و  یبارعـالا  نبا  دـعب  نکی  مل  هـقث و  هـیوار  رعـشلا  و 

بحا امهیا  لکوتملا  هل  لاقف  دـیوملا  زتعملا و  ءاج  اموی  لکوتملا  عم  وه  امنیبف  قزرلا  هل  ینـسا  مهب و  دوی  هدـلو  هیلا  مضف  لـکوتملا 
مداخ اربنق  نا  هل : لاق  لیق : .هینبا و  نع  تکس  هلها و  امه  امب  نینسحلا  تیکسلا  نبا  رکذف  نیـسحلا - نسحلا و  ما  ناذه  يانبا  کیلا 
 … ( تادابعلا و نم  مالـسلا ) هیلع   ) هنیب ام  یف  نوعبرالا - یناثلا و  لصفلا   ) عیـشتی ناـک  کـینبا و  نم  یلا  بحا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع

و (. 246  ) هنس لیق  و  ( 243  ) هنس تام  رخآ و  ضعب  اموی و  شاعف  هتیب  یلا  لمح  هنطب و  اوساد  هناسل و  اولـسف  كارتالا  لکوتملا  رماف 
بیـضقب برـضی  دیزی - لب  لاقی  و  دایز - نبا  يار  مقرا  نب  دیز  نا  يور  ام  وحن  رئاجلا  مامالا  دنع  لدعلا  هملک  دیدحلا  یبا  نبا  لاق 

هلوق یف  طلخ  تلق : .اهلبقی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا تیار  املاطف  اهنع  كدی  عفرا  هل  لاقف  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسحلا ایانث  هدی  یف 
یلع هزربوبا  دایز و  نبا  یلع  دیز  یباحـص  دیزی  دایز و  نبا  نم  لک  یلع  رکنا  ناک  و  دیزی ) یلع  لب  لیق  دایز و  نبا  یلع  دیز  رکنا  )

( يربطلا  ) یفف هللادـیبع  یلع  يدزالا  فیفع  نب  هللادـبع  راکنا  مالـسلا ) هیلع   ) هلوقل لماکلا  قادـصملا  کلذ و  يربطلا )  ) يور دـیزی 
دجـسملا یف  سانلا  عمتجاف  هعماج  هالـصلل  يدون  رـصقلا  هللادیبع  لخد  امل  هسلجم  تیبلا  لها  دورو  رکذ  دـعب  ملـسم  نب  دـیمح  نع 

نبا باذـکلا  لتق  هبزح و  هیواـعم و  نب  دـیزی  نینموملاریما  رـصن  هلها و  قحلا و  رهظا  يذـلا  دـمحلا هللا  لاـق  ربنملا و  دعـصف  مظعـالا 
- هبلا ینب و  دحا  مث  يدماغلا  مث  .يدزالا  فیفع  نب  هللادبع  هیلع  بث  یتح و  هتلاقم  نم  عرفی  ملف  هتعیش  یلع و  نب  نیـسحلا  باذکلا 

هسار یلع  برض  نیفص  موی  ناک  املف  مالسلا ) هیلع   ) هعم لمجلا  موی  تبهذ  يرسیلا  هنیع  تناک  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هعیـش  ناک  و 
ای لاقف  فرـصنی - مث  لیللا  یلا  هیف  یلـصی  مظعالا  دجـسملا  قرافی  داکی  ناکف ال  يرخالا  هنیع  تبهذـف  يرخا  هبجاح  یلع  هبرض و 

مالکب نوملکتت  نییبنلا و  ءاـنبا  نولتقتا  هناـجرم  نبا  اـی  هوبا  كـال و  يذـلا و  كوبا و  تنا و  باذـکلا  نبا  باذـکلا  نا  هناـجرم  نبا 
يدزالا فنخم  نب  نامحرلادـبع  و  روربم - ای  دزالا  راعـشب  يدانف  هوذـخاف  هزوالجلا  هیلع  تبثوف  هب  یلع  دایز  نبا  لاـقف  .نیقیدـصلا 

هیلع  ) هنیب ام  یف  نوعبرالا - یناثلا و  لصفلا   ) ذـئموی هفوکلا  رـضاح  کموق و  تکلها  کسفن و  تکلها  كریغ  حـیو  لاـقف  سلاـج 
هلتقف و هب  هاتا  نم  هیلا  لسراف  هلها  هب  اوتاف  هوعزتناف  دزالا  نم  هیتف  هیلا  بثوف  لتاقم - هئامعبس  دزالا  نم  تادابعلا و ) …  نم  مالسلا )

رهاظلا هفیحج ) یبا  نع  و  : ) فنصملا لوق  .هفوکلا  یف  هب  رادی  لعجف  نیسحلا  سار  بصن  مث  کل  انه  بلصف  هخبسلا  یف  هبلصب  رما 
تیب یلع  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هلعج  یئاوسلا  ریخلا  بهو  وه  هفیحجوبا  باـعیتسالا  یف  مث  ناـمحرلا ) دـبع  نع   ) یلع اـفظع  هنود  نا 

ففکا  ) هل هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لوق  دعب  ایندلا  قراف  یتح  هنطب  لم ء  لکا  ام  هنا  يور  هدهاشم و  هعم  دهـش  هفوکلاب و  لاملا 
يذ ثیدـح  هنع  يور  و  دادـغب ) خـیرات   ) یف بیطخلا  هنونع  و  همایقلا .) موی  اعوج  مهلوطا  ایندـلا  یف  اعبـش  سانلا  رثکا  ناف  كاـشج 

.هودجو یتح  هودقفتف  ناورهنلا  یلتق  یف  هدوجوب  مهربخا  مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما نا  هیدثلا و 

هینغم

یبلسلا فقوملاب  دارملا  و  ایباجیا ، وا  ایبلس  هنم  افقوم  هسفنل  ذختی  نا  دبال  همیرحت ، هحبق و  یلع  لوقعلا  قفتت  العف  دهاش  رـضح و  نم 
یلع جراخ  مرجم  اذـه  نا  کش  نم  سیل  ..دـیعب و  وا  بیرق  نم  ناک  امب  هل  هقالع  وا ال  یـش ء ، نکی  مل  هناک  يری ، اـم  لـهاجتی  نا 
ءاملع رثکا  .ءایحالا و  تیمب  همکحلا  اذه  یف  مامالا  هتعن  دـق  و  هملکلا ، ینعمب  ناسنالا  مسا  قحتـسی  لب ال  فرعلا ، لقعلا و  نیدـلا و 

و مالیا .) تیمب  حرجل  ام  : ) ءایحا نیب  یتوم  مهنا  نم  مامالا  هیلا  راشا  ام  رسلا  و  نورعشی ، لطابلا و ال  نوری  مهنم  ریثکلا  وا  رصعلا  اذه 
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هنم فقو  اذا  اما  .ءاکرش  هب - یضارلا  و  هیلع ، نیعملا  و  مظلاب ، لماعلا  نال  هعجشی ، رکنملاب و  یـضری  نم  امرج  مظعا  اذه و  نم  اوسا 
هناسل و هدـیب و  رکنملل  رکنملا  - ) 1 لیـصفتلا : کیلا  .اهـضعبب و  وا  هقاط ، نم  هیدـل  ام  لکب  رکنا  له  رظنیف : رکنملا  بضاـغلا  فقوم 

رـشی مل  .اهنم و  ادـحاو  كرتی  مل  و  هثالثلا ، تابجاولاب  ماق  و  ایفاو ، الماک  هیلع  اـم  يدا  يا  ریخلا ) لاـصخل  لمکتـسملا  کلذـف  هبلق ،
مکنم يار  نم  : ) لاـق نیح  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  لـعف  کلذـک  و  هجاـحلا ، هیلا  تعد  اذا  لاـملاب  رکنملا  عفد  یلا  ماـمالا 

یلا هراشالا  كرتل  بجوملا  ببـسلا  و  نامیالا .) فعـضا  کلذ  و  هبلقبف ، عطتـسی  مل  ناف  هناسلبف  عطتـسی  مل  ناف  هدـیب ، هریغیلف  ارکنم 
هثیداحا داهجلا و  تایآ  یف  رکذـی  اضیا  و  تاوکزلا ، سامخالا و  لاب  یف  لخدـی  لاملا  لذـب  نا  وه  فورعملاب  رمالا  باب  یف  لاـملا 

نم (: ) هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) مظعالا لوسرلا  لوق  و  هبوتلا .)  41 مکـسفنا - مکلاوماب و  اودهاج  الاقث و  افافخ و  اورفنا  : ) یلاعت هلوقک 
هـبلق و هناـسلب و  رکنملا  - ) .رکنملا 2 نع  یهنلا  فورعملاـب و  رمـالا  باـب  یف  هرکذ  نع  كاـنه  هرکذ  ینغاـف  ازغ ) دـقف  اـیزاغ  زهج 

ثیح ذـخاوی ، هیلع و  مالیف  دـیلاب ، راکنالا  وه  ثلاثلا  لمها  و  باثی ، امهیلع  و  هثالثلا ، نم  نیبجاوب  اذـه  ماـق  لـخلا ..) هدـیب  كراـتلا 
.زجاع رداق ال  و  رصاق ، رصقم ال  عیضم  ینعم  نال  هلصخ ) عیـضم  و  : ) مامالا لوق  نم  موهفملا  ضرغلا  وه  امک  هیلع ، هردقلا  عم  هکرت 

وا ال فعـضالا ، وا  فیعـضلا ، نامیالا  وه  اذـه  ..نینثا و  مها  و  ادـحاو ، ابجاو  يدا  خـلا ..) هناسل  هدـیب و  كراتلا  هبلقب و  رکنملا  - ) 3
: قداـصلا رفعج  ماـمالا  لوق  یفاـکلا )  ) لوصا نع  اـنلقن  نا  قبـس  و  تاروصت ، تارطخ و  وه  اـمنا  و  حیحـصلا ، هاـنعمب  اـقالطا  ناـمیا 

راکنال كرات  مهنم  و   ) .سوملم سوسحم  لمع  نم  درجم  نامیا  یلع  باوث  رجا و  يا ال  لمع .) الب  نامیا  و ال  هلک ، لمع  ناـمیالا  )
رمالا خـلا ..) هللا  لیبس  یف  داهجلا  اهلک و  ربلا  لاـمعا  اـم  و   ) مـالکلا اذـه  ردـص  یف  هیلا  انرـشا  و  خـلا ..) هدـی  هبلق و  هناـسلب و  رکنملا 

یف ترفاوت  اذا  اهرـساب  رـشلا  لاصخ  نم  عنام  و  داهجلا ، هلـصخ  اهیف  امب  اهلماکب  ریخلا  لاصخل  عماج  رکنملا  نع  یهنلا  فورعملاب و 
لالحلاب و اـملاع  نوکی  نا  یلا  جاـتحی  فورعملاـب  رمـالا  بحاـص  نا  : ) هلوقب قداـصلا  رفعج  ماـمالا  اـهرکذ  یتلا  تافـصلا  هبحاـص 

هبیـصی ام  یلع  ارباص  فطللاب ، ایعاد  مهل ، اقیفر  مهب ، امیحر  قلخلل ، احـصان  هنع ، یهنی  هب و  رمای  امم  هسفن  هصاخ  نم  اغراف  مارحلا ،)
هتین هللا ادرجم  هسفنل ، طاتغی  و ال  هیمحلا ، لمعتـسی  و ال  کلذ ، وکـشی  ـال  لـب و  و  هب ، هنوذوی  اـم  یلع  مهثفاـکی  ـال  مهببـسب ، مهنم و 

نا کش  نم  سیل  و  هبیع .) یلا  ارظان  هللا ، یلا  هرما  اضوفم  رکـش ، هوقفاو  نا  و  ربص ، هوفلاخ  ناف  ههجول ، اـیغتبم  هب ، انیعتـسم  هدـحو ،
ارذـع یقبا  ام  اهلئاق  نال  رئاج ) ماما  دـنع  لدـع  هملک   ) الا یـش ء  هلداعی  و ال  رامثلا ، ریخب  ینای  تافـصلا  هذـه  عم  فورعملاـب  رمـالا 
ملاعلا بیدالا  نا  هیحـضتلا : هارجلا و  هذـه  نع  تارق  ام  غلبا  .اهنمث و  ناک  امهم  قحلا  هملکب  هرهج  هتحارـصب و  نواـهتم  فوختمل و 

له تیکـسلا : نبال  لاقف  نینموملاریما ، ماـمالل  ءادـعلاب  نلعملا  ضغبملا  لـکوتملا  سلجم  یف  اـموی  ناـک  تیکـسلا  نباـب  فورعملا 
.کیدـلو نم  کنم و  ریخ  بلاط  یبا  نب  یلع  مداخ  اربنق  نا  هل : لاـقف  نیـسحلا ، نسحلا و  ما  کـیلا  بحا  دـیوملا  زتعملا و  يادـلو :

سیل هناسلب و  هرثع  نم  یتفلا  باصی  لئاقلا : وه  اذـه  تیکـس  نبا  و  هتعاس ، یف  تام  و  لـسف ، هاـفق  نم  هناـسل  لـسب  لـکوتملا  رماـف 
ال اهبحاصب : هدـیقعلا  لعفت  اذـکه  لهم و  یلع  اربت  لـجرلا  یف  هترثع  هسارب و  يدوت  لوقلا  یف  هترثعف  لـجرلا  هرثع  نم  ءرملا  باـصی 

رمـالا لوح  اـنملکت  و  ملاـعلا ،) اوبلقل  اورثـک  ول  و  نولیلق ، ءـالوه  : ) نوبول فاتـسوغ  لاـق  .اهدـشا  تغلب  اذا  زجاـح  اـههجو  یف  فقی 
هبطخلا 154. حرش  یف  فورعملاب 

هدبع

سیل هثلاثلا و  نع  فرشلا  یف  نیتقئافلا  نیتلصخلا  يا  فوصوملل  هفصلا  هفاضا  نم  نیتلصخلا  فرـشا  هدحاوب : کسمت  ثالثلا و  … 
خفنلا دنع  قیرلا  نم  سفنلا  جزامی  ام  داری  هخفنلاک  هثفنلا  یجل : رحب  یف  ددعتم …  یلا  لیضفتلا  مسا  هفاضا  لیبق  نم 
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يرفعج

مالسالا ضیف 

زا تسا : هدوـمرف  دـشاب  یم  رکنم ) زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هراـبرد   ) ینعم نیا  رد  مه  هک  دوـخ  رگید  نخـس  رد  مالـسلا  هـیلع  ماـما 
اهنآ زا  و  تسا ، هدومن  مامت  ار  کین  ياهوخ  وا  سپ  دـنک  یم  راکنا  ار  رکنم  دوخ  لد  نابز و  تسد و  هب  ناگدـننک )  راکنا   ) ناشیا

هتخاس هاـبت  ار  تسد ) هب  راـکنا   ) یکی هدز و  گـنچ  وخ  تلـصخ و  ود  هب  وا  شتـسد  هب  هن  دـیامن  یم  راـکنا  شیوخ  لد  ناـبز و  هب 
هب دشاب و  یم  تلصخ  هس  نیرتفیرش  هک  هدومن  هابت  ار  تلصخ  ود  وا  شنابز  تسد و  هب  هن  دنک  یم  راکنا  شلد  هب  نانآ  زا  و  تسا ،
ور نیا  زا  درادـن  يدوس  جراخ  رد  نابز  تسد و  هب  راکنا  نودـب  لد  هب  راکنا  نوچ   ) تسا هدز  گنچ  لد ) هب  راکنا   ) تلـصخ کـی 

تسا ناگدنز  هدرم  وا  سپ  دنک  یمن  راکنا  شتسد  لد و  نابز و  هب  زا  هتسیاشان  ناشیا  زا  و  هتسناد ) رتفیرش  ار  تلصخ  ود  نآ 

تـسود ادخ  هک  ره  نوچ  دشاب  یمن  وگتـسار  ادخ  هب  نامیا  رد  هنرگ  دیامن و  راکنا  لد  هب  دیاب  لقاال  تسین  یئاناوت  ار  وا  رگا  اریز  )
رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  شیپ  رد  ادخ  هار  رد  داهج  وکین و  لامعا  همه  و  درادب ) نمـشد  ار  ادـخ  نمـشد  راکهانگ  دـیاب  دراد 

هب رما  و  دـشاب ) یم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هب  مالـسا  ماوـق  نوـچ   ) رواـنهپ ياـیرد  رد  نتخادـنا  نهد  بآ  دـننام  رگم  تسین 
مک و يزور  دسر و  یم  دوخ  عقوم  هب  لجا  نوچ   ) دـنادرگ یمن  مک  ار  يزور  دـنک و  یمن  کیدزن  ار  لجا  رکنم  زا  یهن  فورعم و 

تسا اهیتخبکین  همه  هیامرـس  هک  گرزب  تدابع  نیا  هک  ره  سپ  دنکن  ای  دنکب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هاوخ  دوش  یمن  هدایز 
فورعم هب  رما  نیرتوکین  و  تسا ) تسردان  شا  هشیدنا  دهد  تسد  زا  مدرم  مشخ  رثا  رب  يزور  ندـش  مک  میب  زا  ای  ناج  سرت  زا  ار 

ریخ و هب  ای  هتـشاد  زاب  یمتـس  زا  ار  وا  نخـس  نآ  هک   ) رگمتـس هاشداپ  دزن  تسا  تسرد  قح و  نخـس  کـی  نتفگ )  ) رکنم زا  یهن  و 
(. دراداو یکین 

ینامز

زا یهن  فورعم و  هب  رما  هکنانآ  هک  هداد  هجوت  هتکن  نیا  هب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  لـحارم  ناـیب  نمـض  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما
.تسا تیـصاخ  یب  هدرم و  مکح  رد  درک  كرت  ار  بجاو  ود  نیا  هک  يا  هعماج  نیارباـنب  .دنتـسه  اـمن  هدـنز  هدرم  دـننک  یمن  رکنم 

ایرد ربارب  رد  نهد  بآ  دـننام  هک  اـجنآ  اـت  هدرمـش  زیچاـن  بجاو  ود  نیا  ربارب  رد  ار  تاـبجاو  ماـمت  هک  تسا  نیا  رگید  مهم  هـتکن 
ددرگ و تیوقت  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يارجا  هلیسو  هب  مالـسا  ناکرا  هک  تسا  نیا  رطاخب  تیمها  نیا  تسا و  هدرک  یفرعم 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رد  هک  یـساسح  هتکن  ود  .ددرگ  یم  دوباـن  جـیردت  هب  دوـش و  یم  لزلزتـم  فیعـضت و  نآ ، كرت  اـب 
گرم : ) دیامرف یم  مالسلا ) هیلع   ) ماما هک  یناج ) ررض  یلام و  ررض   ) دوش یم  كرت  بجاو  ود  نیا  هتکن  ود  نیمه  تلع  هب  تسا و 

مک نایدا  همه  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  .درادن  نآ  رد  یتلاخد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  و  تسادـخ ) تسدـب  قزر  و 
میرم نب  یـسیع  دواد و  نابز  زا  دـنا  هدرک  یمن  رکنم  زا  یهن  هک  ار  لیئارـسا  ینب  زا  هتـسد  نآ  نآرق  هک  اجنآ  ات  هدوب  بجاو  شیب  و 

.دنک یم  نعل 

يزاریش دمحم  دیس 

رکنملل رکنملا   ) ساـنلا نم  يا  مهنمف ) ( ) رکنملا راـکنا  یلع  صیرحتلا  یف   ) يرجملا اذـه  يرجی  مالـسلا ، هیلع  هـل  رخآ  مـالک  یف  و 
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وه ناـسنالا  کلذـف )  ) ناـسللا عفنی  مل  اذا  دـیلاب ، هبراـحی  و  هنع ، اـناسل  یهنی  و  رکنملاـب ، اـبلق  یـضری  ـال  وـهف  هبلق ) هناـسل و  هدـیب و 
نیتلصخب کسمتم  کلذف  هدیب   ) راکنالل كراتلا ) و  هبلق ، هناسلب و  رکنملا  مهنم  و   ) هاوق لکب  رکنا  هنال  ریخلا ) لاصخل  لمکتـسملا  )

( كراتلا و   ) طقف هبلقب ) رکنملا  مهنم  و   ) .دـیلاب راکنالا  یه  هدـحاو ، هطخ ) عیـضم  و   ) بلقلاب ناـسللاب و  راـکنالا  ریخلا ) لاـصخ  نم 
هلـصخلا نم  فرـشا  امه  نیتللا  نیتلـصخلا  يا  نیتلـصخلا ) فرـشا  عیـض  يذلا  کلذف   ) لمعی لوقی و ال  الف  هناسل ) هدیب و   ) راکنالل

هدـی هبلق و  هناسلب و  رکنملا  راـکنال  كراـت  مهنم  و   ) یبلقلا راـکنالا  یه  طـقف  هدـحاوب ) کـسمت  و   ) لاـصخلا ثـالثلا ) نم   ) هثلاـثلا
دنع هللا  لیبس  یف  داهجلا  اهلک و  ربلا  لامعا  ام  و   ) هدوجو یف  هدـئافلا  مدـع  یف  تیملاک  وه  ذا  ءاـیحالا ) تیم   ) وه ناـسنالا  کلذـف )

و همطالتم ، هایملا  ریثک  يا  یجل ) رحب  یف   ) قیرلا تارذ  نم  سفنلا  جزامی  اـم  یه  هثفنک ) ـالا  رکنملا  نع  یهنلا  فورعملاـب و  رمـالا 
.ارده بهذی  امه  ول ال  داهجلا  و  امهیلع ، بترتت  اهلک  ربلا  لامعا  امنیب  ارمتسم  نیدلا  یقبی  نیذهب  نال  کلذ 

نم ناصقنی  و ال   ) هلجا تقو  لبق  لتق  یهن  رما و  ول  هنا  دحا  معزی  الف  لجا ) نم  نابرقی  رکنملا ال  نع  یهنلا  فورعملاب و  رمالا  نا  (و 
نم يا  هلک ) کلذ  نم  لـضفا  و   ) هنع ساـنلا  فارـصنال  قزرلا  نم  هل  ردـقملا  رادـقملا  هیتاـی  مل  یهن  رماول و  هنا  دـحا  معزیف  قزر )

.میقتسملا طارصلا  یلا  هداشرا  و  هروج ، نع  هفرصل  رئاج ) ماما  دنع   ) صخشلا اهلوقی  لدع ) هملک   ) یهنلا رمالا و  قلطم 

يوسوم

میسقت اذه  و  حرشلا : .توملا  تقو  لجالا : .هعمتجم  ءاملا و  مظعم  هجللا : .هخفنلاک  هثفنلا : .هدقف  یشلا ء : عیض  .متا  لمکتـسا : هغللا :
هعفر رکنملا و  عفد  یف  هل  هنکمملا  لئاسولا  لک  لمعتسا  هبلق و  هناسل و  هدیب و  رکنملا  رکنا  نم  كانه  نا  رکنملا و  نع  نیهانلل  رخآ 

نم وه  ناث و  مسق  كانه  سانلا و  نم  يدـحوالا  میظعلا  وه  هیف و  اهلک  تناکف  ریخلا  لاصخ  لمکتـسا  يذـلا  وه  اذـه  هاـیحلا و  نم 
یه همیظع و  هفیرـش  هلـصخل  عیـضم  ریخلا و  لاصخ  نم  نیتلـصخب  کـسمتم  کلذـف  هدـیب  هکرت  نکل  هبلق و  هناـسلب و  رکنملا  رکنا 

فرـشا عیـض  يذـلا  کلذـف  هدـی  هناسلب و  هل  كراتلا  هبلقب و  رکنملل  رکنملا  وه  ثلاث و  مسق  كاـنه  دـیلاب و  رکنملا  راـکنا  هلـصخ 
هدـیب و ال ادـبا ال  رکنملا  رکنی  يذـلا ال  وه  اهلک و  ریخلا  لاصخل  عیـضملا  وه  یقـش و  سیعت  مسق  كانه  ثـالثلا و  نم  نیتلـصخلا 

نا تیم و  وهف  هیف  ریخ  نم ال  نال  تیم  عقاولا  یف  كرحتی و  یح  هروصلا  یفف  ءایحالا  تیم  مامالا  ریبعتب  کـلذ  هبلقب و  ـال  هناـسلب و 
نم هل  امل  هبناجب  اریقح  الیئـض  ائیـش  رومالا  مظعا  لعج  فورعملاـب و  رمـالا  مظع  مالـسلا ) هیلع   ) هنا مث  ءاـیحالا  لجـس  نم  یفوی  مل 
هللا لیبس  یف  داهجلا  یتح  هالـصلا و  تاقدـصلاب و  هلثمتملا  ربلا  لامعا  ام  لـطابلا و  قاـهزا  قحلا و  قاـقحا  یف  رود  همظع و  هیمها و 

رحبلا لباقم  خفنلا  دنع  مفلا  نم  جرخی  ام  لثم  یجل  رحب  یف  هثفنک  ریقح  لیئـض  یـش ء  الا  رکنملا  نع  یهنلا  فورعملاب و  رمالا  دنع 
هللا و دـیب  رمعلا  ناک  اذا  قزر و  نم  اصقنی  نل  الجا و  ابرقی  نل  امهناب  رکنملا  نع  یهنلا  فورعملاب و  رمـالاب  بغر  مث  جواـمتملا … 

راـبج ملاـظ  ماـما  ملـسملا  فقی  نا  کـلذ  نم  لـضفا  نا  رکذ  مث  رکنملا  نع  تیهن  فورعملاـب و  ترما  اـم  كرـضی  ـالف  هنم  قزرلا 
ماما حتفی  هنال  مظعا  کلذ  ناک  رکنملا و  نع  هاهنی  فورعملاب و  هرمای  ناب  هنایغط  نع  هدری  قحلاب و  هادحتی  لدعلا و  هملکب  ههجاویف 

یف ماما  رارحالا و  لکل  هحلاص  هودـق  نوکی  هیلع و  راکنالا  باـب  مهماـما  حـتفی  مهفئاـظو  مهتیـصخش و  مهـسفنا و  یلع  نیفوختملا 
 … نیملاظلا هربابجلا و  يدحت 

یناقلاط

لد و تسد و  اـب  ار  دنـسپان  راـک  مدرم  زا  یخرب  تسا : هدومرف  نینچ  تسا ، هنیمز  نیمه  رد  هک  يرگید  راـتفگ  رد  ترـضح  نآ  «و 
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ار نآ  لد  نابز و  اب  ناشیا  زا  یخرب  و  تسا ، هدنناسر  لامک  هب  ار  هدیدنـسپ  ياهتلـصخ  یـسک  نینچ  دـنراد ، یم  دنـسپان  دوخ  نابز 
هابت ار  تلصخ  کی  تسا و  هتفرگ  ار  ریخ  لاصخ  زا  تلصخ  ود  یـسک  نینچ  دننک ، یمن  یمادقا  تسد  اب  یلو  دنرمـش  یم  دنـسپان 

هک ار  یتلـصخ  ود  یـسک  نینچ  درب ، یمن  راک  هب  ار  ناـبز  تسد و  درمـش و  یم  دنـسپان  شیوخ  لد  اـب  ار  نآ  یخرب  تسا ، هتخاـس 
اهر نابز  تسد و  لد و  اب  ار  نآ  یخرب  تسا ، هتخادرپ  تلـصخ  کی  هب  طقف  تسا و  هدرک  اهر  تلـصخ  هس  نآ  زا  تسا  رت  فیرش 
نوچ رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  لابق  رد  ادخ  هار  رد  داهج  ریخ و  ياهراک  مامت  .تسا  ناگدنز  هدرم  یسک  نینچ  تسا ، هتخاس 

ار يزور  هن  دزاس و  یم  کیدزن  ار  گرم  هن  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک  انامه  و  زیگنا ، جوم  روانهپ  يایرد  رب  تسا  یندـیمد 
« .دوش هتفگ  رگمتس  مکاح  يور  شیپ  هک  تسا  تلادع  نخس  اهنیا  همه  زا  رترب  دهاک و  یم 

نارای رظن  هب  هک  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هرابرد  نیا  زا  شیپ  دـیوگ : یم  تاـغل  زا  يا  هراـپ  حیـضوت  نمـض  دـیدحلا  یبا  نبا 
نب دیز  زا  هک  تسا  ینانخس  ریظن  رگمتس  مکاح  شیپ  لدع  نخـس  نتفگ  میتفگ و  نخـس  تسا ، هناگجنپ  لوصا  زا  یکی  ام  یلزتعم 

- هیواعم نب  دیزی  شیپ  تسا  هدش  هتفگ  و  دایز -  نب  هللا  دیبع  شیپ  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  رـس  نوچ  هک  تسا  هدش  تیاور  مقرا 
رایسب هچ  هک  رادرب  تسد  نک و  سب  ناه  تفگ : دنز ، یم  ترضح  نآ  نیشیپ  ياهنادند  هب  دوخ  یتسدبوچ  اب  هک  دید  وا  دندروآ و 

.دسوب یم  ار  اهنآ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  مدید 

هک تسا  هدرک  داریا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دروم  رد  هلزتعم  لاوقا  هصالخ  نایب  هرابرد  لصفم  یثحب  سپـس  دیدحلا  یبا  نبا 
.تسا هدنب  نیا  راک  عوضوم  زا  جراخ  تسا ، هدرک  یسررب  ار  عوضوم  هلزتعم  رظن  قبط  رب  تسا و  یهقف  یمالک و  ثحب  نوچ 

مراکم

: يَرْجَْملا اَذَه  يِرْجَی  َُهل  َرَخآ  ٍمالَک  ِیف  َو 

َِکلَذَـف ، ِهِدَِـیب ُكِراَّتلا  ِِهْبلَق َو  ِِهناَِسِلب َو  ُرِْکنُْملا  ُمُْهنِم  َو  ِْریَْخلا ؛ ِلاَصِِخل  ُلِمْکَتْـسُْملا  َِکلذَـف  ، ِِهْبلَق ِِهناَِـسل َو  ِهِدَِـیب َو  ِرَْکنُْمِلل  ُرِْکنُْملا  ُمُْهنِمَف 
َفَرْـشَأ َعَّیَـض  يِذَّلا  َِکلذَـف  ِِهناَِـسلَو ، ِهِدَِـیب  ُكِراَّتلاَو  ِهـِْبلَِقب  ُرِْکنُْملا  ُمُْـهنِم  ؛َو  ًهَلْـصَخ ٌعِّیَـضُم  ِْریَْخلا َو  ِلاَـصِخ  ْنـِم  ِْنیَتَلْـصَِخب  ٌکِّسَمَتُم 

اَهُّلُک ِِّرْبلا  ُلاَمْعَأ  اَم  َو.ِءاَیْحَْألا  ُتِّیَم  َِکلذَف  ، ِهِدَیَو ِِهْبلَقَو  ِِهناَِسِلب  ِرَْکنُْملا  ِراَْکنِِإل  ٌكِراَت  ْمُْهنِم  ،َو  ٍهَدِـحاَِوب َکَّسَمَت  ِثالَّثلا َو  َنِم  ِْنیَتَلْـصَْخلا 
ِرَْکنُْملا ِنَع  َیْهَّنلا  ِفوُْرعَْملِاب َو  َْرمَْألا  َّنِإ  َو.ٍّیُِّجل  ٍرَْحب  ِیف  ٍهَثْفَنَک  اَّلِإ  ، ِرَْکنُْملا ِنَع  ِیْهَّنلاَو  ِفوُْرعَْملِاب  ِْرمَْألا  َدـْنِع  ، ِهّللا ِلـِیبَس  ِیف  ُداَـهِْجلا  َو 

.ٍِرئاَج ٍماَمِإ  ِْدنِع  ٍلْدَع  ُهَِملَک  ِهِّلُک  َِکلذ  ْنِم  ُلَْضفَأ  ،َو  ٍقْزِر ْنِم  ِناَصِْقُنیَال  ،َو  ٍلَجَأ ْنِم  ِنَابِّرَُقیَال 

: دومرف هنیمز  نیمه  رد  يرگید  راتفگ  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

روط هب  ار  کین  ياه  تلـصخ  مامت  اه  نآ.دنزیخ  یمرب  رکنم  راکنا  تارکنم و  اب  هزرابم  هب  بلق  نابز و  تسد و  اب  مدرم  زا  یهورگ 
.دنا هدرک  عمج  دوخ  رد  لماک 

ياه تلصخ  زا  تلـصخ  ود  هب  اه  نآ  دنهد  یمن  ماجنا  يراک  تسد  اب  اما  دنزیخ  یمرب  هزرابم  هب  بلق  نابز و  اب  اهنت  رگید  یهورگ 
.دنا هدرک  عیاض  ار  یکی  دنا و  هتسج  کسمت  کین 
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هورگ نیا  دـنیوگ  یم  كرت  ار  نابز  تسد و  اب  هزرابم  یلو  دـنرازیب ) نآ  زا  و   ) دـننک یم  رکنم  زا  یهن  ناشبلق  اب  اهنت  رگید  یهورگ 
.دنا هدز  گنچ  یکی  هب  اهنت  هتفگ و  كرت  ار  هس  نیا  زا  ياه  تلصخ  نیرتهب 

.دنتسه ناگدنز  نایم  رد  یناگدرم  تقیقح ) رد   ) اه نیا  ، تسد اب  هن  بلق و  اب  هن  دننک و  یم  رکنم  زا  یهن  نابز  اب  هن  رگید  یهورگ 

ربارب رد  تسا  ناـهد  بآ  نوچمه  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ربارب  رد  ادـخ  هار  رد  داـهج  یتـح  کـین و  لاـمعا  ماـمت  دـینادب ) )
و  ) دـهاک یم  یـسک  يزور  زا  هن  دـنک و  یم  کـیدزن  ار  یـسک  گرم  هـن  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما.رواـنهپ  قـیمع و  ییاـیرد 

عافد ملاظ  نآ  لباقم  رد  یمولظم  زا  و   ) دوش هتفگ  يرگمتـس  ناطلـس  ربارب  رد  هک  تسا  یقح  نخـس  رتمهم  اـه  نیا  همه  زا  دـینادب )
: هنامیکح راتفگ  دنس  (.) ددرگ

توافت اب  بولقلا  توق  باتک  رد  یکم  بلاطوبا  یـضر  دیـس  زا  لبق  ار  ینارون  مالک  نیا  زا  یـشخب  تسا : هدـمآ  رداصم  باـتک  رد 
جهن زا  لبق  هک  اضرلا  هقف  باتک  رد  هک  هنوگ  نآ  یلع  ماـما  يوس  زا  مـالک  نیا  داریا  لـیلد  دـیازفا : یم  سپـس  .تسا  هدروآ  ییاـه 
ریما يا  تشاد : هضرع  يدرم  هک  دوـب  هبطخ  ندـناوخ  لوغـشم  یلع  ناـنمؤم  ریما  هک  تسا  نـیا  تـسا  هدـمآ  هدـش  هتـشاگن  هغـالبلا 

یم هاگنآ  .دومرف  داریا  ار  ـالاب  هناـمیکح  راـتفگ  درک و  عطق  ار  دوخ  هبطخ  زا  ماـما  .وگب  نخـس  اـم  يارب  ناگدـنز  هدرم  زا  ناـنمؤم !
همه راصق ) تاملک  زا  رگید  هنامیکح  راتفگ  دنچ  هنامیکح و  راتفگ  نیا  هبطخ و  نآ  هک  تشذـگ  هبطخ 154  رداصم  رد  هک  دیازفا 

رداصم (. ) تسا هتخاس  ادج  مه  زا  ار  اه  نآ  یـضر  دیـس  موحرم  هدش و  داریا  یلع  ماما  يوس  زا  اج  کی  هک  هدوب  ياهدـحاو  هبطخ 
(.( ص 275 ج 4 ، هغالبلا ، جهن 

! امن هدنز  ناگدرم 

راتفگ هب  هراشا   ) انعم نیمه  رد  هک  يرگید  نخس  رد  مالسلا  هیلع  ماما  : دیوگ یم  هنامیکح  راتفگ  نیا  يادتبا  رد  یضر  دیـس  موحرم 
یمرب رکنم  راکنا  تارکنم و  اب  هزرابم  هب  بلق  نابز و  تسد و  اب  مدرم  زا  یهورگ  :» دیامرف یم  نینچ  هدرک  نایب  تسا ) لبق  هنامیکح 
ُمُْهنِمَف : يَرْجَْملا اَذَه  يِرْجَی  َُهل  َرَخآ  ٍمالَک  ِیف  َو  ( ؛» دـنا هدرک  عمج  دوخ  رد  لماک  روط  هب  ار  کین  ياه  تلـصخ  مامت  اه  نآ.دـنزیخ 

( . ِْریَْخلا ِلاَصِِخل  ُلِمْکَتْسُْملا  َِکلذَف  ، ِِهْبلَق ِِهناَِسل َو  ِهِدَِیب َو  ِرَْکنُْمِلل  ُرِْکنُْملا 

نیا هک  ، هدرک نایب  رکنم  زا  نیهان  فورعم و  هب  نیرمآ  يارب  انعمرپ  هنامیکح و  راتفگ  نیا  رد  يا  هناگ  هس  میـسقت  مالـسلا  هیلع  ماـما 
.دنزیخ یمرب  تارکنم  اب  هزرابم  هب  لیاسو  مامت  زا  هدافتسا  اب  دوخ و  دوجو  مامت  اب  هک  تسا  یناسک  هب  هراشا  تسا و  نآ  ِلّوا  ِمسق 

دشاب و رفنتم  تارکنم  زا  لد  رد  ناسنا  هک  تسا  نیا  دمآ ) هتشذگ  تمکح  ریـسفت  رد  هک  هنوگنامه   ) بلق اب  رکنم  زا  یهن  زا  روظنم 
.دنک یهاتوک  دناوتب و  ای  دهد و  ماجنا  يراک  نیا  زا  شیب  دناوتن  دنچره  دهدن  تیاضر  نآ  هب  زگره 

.دشکب دایرف  تسا  مزال  هاگ  دیامن و  ضارتعا  ، دنک تحیصن  : تسا حضاو  نابز  اب  هزرابم  زا  روظنم 

هب رجنم  هاگ  هک  دوجوم  تارکنم  طاسب  ندیچرب  ای  رکنم  زا  يریگـشیپ  يارب  تسا  یلمع  مادـقا  هنوگره  تسد  اب  رکنم  راکنا  يانعم 
.دوش یم  اه  نآ  ندوب  روسج  رکنم و  هب  نیلماع  تمواقم  ببس  هب  یکیزیف  يریگرد 
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.بلق دعب  ناسل و  سپس  دی  اب  راکنا  تسخن  : تسا هدرک  رکذ  تیمها  بیترت  هب  ار  هس  نیا  مالسلا  هیلع  ماما  هک  نیا  هجوت  لباق 

زا رتارف  يراک  هک  تسا  نیا  ببـس  هب  هدرک ، عمج  دوخ  رد  ار  کین  لاصخ  مامت  یـسک  نینچ  : دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  نیا 
یمن رظن  هب  حیحص  دنا  هدرک  رکذ  مراهچ  مسق  ار  یلام  ياه  کمک  هغالبلا  جهن  ناحراش  زا  یـضعب  هک  نیا  دوش و  یمن  روصت  نآ 

.دوش یم  ماجنا  تسد  اب  هک  تسا  یلمع  تامادقا  ءزج  زین  یلام  ياه  کمک  اریز  دسر 

اب اما  دنزیخ  یمرب  هزرابم  هب  بلق  نابز و  اب  اهنت  رگید  یهورگ  :» دیامرف یم  دور و  یم  مود  هورگ  غارـس  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  هاگ  نآ 
ُمُْهنِم َو  ( ؛» دنا هدرک  عیاض  ار  یکی  دنا و  هتسج  کسمت  کین  ياه  تلـصخ  زا  تلـصخ  ود  هب  اه  نآ  دنهد  یمن  ماجنا  يراک  تسد 

( . ًهَلْصَخ ٌعِّیَضُم  ِْریَْخلا َو  ِلاَصِخ  ْنِم  ِْنیَتَلْصَِخب  ٌکِّسَمَتُم  َِکلَذَف  ، ِهِدَِیب ُكِراَّتلا  ِِهْبلَق َو  ِِهناَِسِلب َو  ُرِْکنُْملا 

زا یهن  هار  رد  یلمع  تامادقا  دننک  یم  كرت  هک  ار  يزیچ  نیتسخن  ، لماک تیلوئـسم  دقاف  دنمناوت  ای  ناوتان و  دارفا  هک  تسین  کش 
دنا هداد  ماجنا  هک  یتمسق  ود  ربارب  رد  اه  نآ.دننک  یم  ضارتعا  تحیـصن و  مه  نابز  اب  دنرفنتم و  نآ  زا  ناشبلق  رد  اهنت.تسا  رکنم 

.دنراد ادخ  هاگشیپ  رد  ینیگنس  تیلوئسم  - دنشاب هتشاد  تردق  هک  یتروص  رد  - رکنم اب  یلمع  هزرابم  كرت  هرابرد  دنروجأم و 

نآ زا  و   ) دـننک یم  رکنم  زا  یهن  ناشبلق  اب  اهنت  رگید  یهورگ  :» دـیامرف یم  دور و  یم  موس  هورگ  غارـس  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  سپس 
یکی هب  اهنت  هتفگ و  كرت  ار  هس  نیا  ياـه  تلـصخ  نیرتهب  هورگ  نیا  دـنیوگ  یم  كرت  ار  ناـبز  تسد و  اـب  هزراـبم  یلو  دـنرازیب )

( . ٍهَدِحاَِوب َکَّسَمَت  ِثالَّثلا َو  َنِم  ِْنیَتَلْصَْخلا  َفَرْشَأ  َعَّیَض  يِذَّلا  َِکلذَف  ، ِِهناَِسل ِهِدَِیب َو  ُكِراَّتلا  ِِهْبلَِقب َو  ُرِْکنُْملا  ُمُْهنِم  َو  ( ؛» دنا هدز  گنچ 

یم « نیفرـشالا نیتلـصخلا  » انعم رد  تسا و  فوصوم  هب  تفـص  هفاضا  لیبقزا  عقاو  رد  نیتلـصخلا » فرـشا   » هب مالـسلا  هیلع  ماما  ریبعت 
.دشاب

يارب یتمحازم  هک  نآ  نیرتـمک  هب  هتخاـس و  اـهر  تسا  یناـبز  یلمع و  شخب  هک  ار  رکنم  زا  یهن  زا  شخب  نیرتـمهم  اـه  نآ  يرآ 
یهجوت لباق  ریثأت  ياراد  زین  هلحرم  نیا  یلو.دنرکنم  زا  نایهان  نیرت  فیعـض  اه  نآ  دنا و  هدومن  تعانق  دنک  یمن  دیلوت  سک  چـیه 

هب دریگ و  یم  وخ  هانگ  هب  زین  وا  دـشابن  رفنت  نیا  رگا  هک  دوشن  هاـنگ  هدولآ  لـقاال  صخـش  هک  دوش  یم  ببـس  یبلق  رفنت  اریز  تسا 
.ددنویپ یم  ناراکهنگ  فص 

ار يا  هقان  دمآ  اه  نآ  زا  رفن  کی  هک  دنک  یم  دومث  موق  ناتساد  هب  هراشا  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هک  تشذگ  زین  تمکح 201  رد 
یم دهد و  یم  تبـسن  اه  نآ  همه  هب  ار  راک  نیا  دنوادخ  یلو  دناسر  لتق  هب  درک و  یپ  دوب  مالـسلا  هیلع  حـلاص  راکـشآ  هزجعم  هک 

: دیامرف

: دیامرف یم  نآ  هیجوت  رد  مالسلا  هیلع  ماما  و  َنیِمِداَن » اوُحَبْصَأَف  اَهوُرَقَعَف  »

لومـشم ار  همه  دنوادخ  یلو  درک  یپ  رفن  کی  ار  دومث  هقان  اَضِّرلِاب ؛ ُهوُّمَع  اََّمل  ِباَذَْعلِاب  ُهَّللا  ُمُهَّمَعَف  ٌدِحاَو  ٌلُجَر  َدوُمَث  َهَقاَن  َرَقَع  اَمَّنِإ  »
«. دندوب یضار  نآ  هب  ًابلق  اریز  تخاس  باذع 

لحارم مامت  هک  دنتسه  یناسک  اه  نآ  دنا و  هورگ  هس  نیا  اب  توافتم  هک  دنک  یم  هراشا  یمراهچ  هورگ  هب  مالسلا  هیلع  ماما  هاگ  نآ 
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یم رکنم  زا  یهن  نابز  اب  هن  رگید  یهورگ  :» دـیامرف یم.دـنرذگ  یم  هعماج  تارکنم  رانک  زا  لایخ  یب  هدرک و  اـهر  ار  رکنم  زا  یهن 
ِِهناَِسِلب َو ِرَْکنُْملا  ِراَْکنِِإل  ٌكِراَت  ْمُْهنِم  َو  ( ؛» دنتـسه ناگدـنز  نایم  رد  یناگدرم  تقیقح ) رد   ) اه نیا.تسد  اب  هن  بلق و  اـب  هن  دـننک و 

( . ِءاَیْحَْألا ُتِّیَم  َِکلذَف  ، ِهِدَی ِِهْبلَق َو 

اه یتشز  ربارب  رد  هک  تسا  یـسک  هدـنز  نمؤم  دـشاب و  تکرح  سح و  ياراد  هک  تسا  یـسک  هدـنز  ییاـیوگ ! بلاـج و  ریبعت  هچ 
رکنم تشز و  رهاـظم  لـباقم  رد  شدوخ  زا  یبلق  رفنت  تروص  هب  یتح  یتـکرح  هنوگ  چـیه  هک  یـسک.دهد  ناـشن  دوخ  زا  یتـکرح 

.تسا هتفرگ  رارق  ناگدرم  فص  رد  ًاعقاو  دهد  یمن  ناشن  هعماج 

تسا هتفهن  اهربق  رد  اه  نآ  ناج  یب  مسج  دنتسین و  ام  نایم  رد  دنا و  هتفر  ایند  زا  ًارهاظ  یهورگ  تنس ) باتک و   ) مالـسا هاگدید  زا 
هنوگ نامه  تسا ؟ تایح  راثآ  نداد  ناشن  زج  يزیچ  یگدنز  رگم.تسا  نایامن  اج  همه  رد  ناشراثآ  هکارچ  دنا  هدنز  عقاو  رد  یلو 

هیآ نارمع ، لآ   «.) َنُوقَزُْری ْمِهِّبَر  َدـْنِع  ٌءاَیْحَأ  َْلب  ًاتاَْومَأ  ِهّللا  ِلـِیبَس  ِیف  اُوِلُتق  َنیِذَّلا  َّنَبَـسْحَت  اـَل  َو  دـیوگ «: یم  ادهـش  هراـبرد  نآرق  هک 
.( 169

: دیامرف یم  درک  نایب  لیمک  هب  باطخ  هک  يا  هنامیکح  راتفگ  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما 

هدنز ایند  نایاپ  ات  نادنمـشناد  املع و  یلو  دنا  هدرم  نازودنا  تورث  رْهَّدلا ؛ یَِقب  اَم  َنُوقَاب  ُءاَمَلُْعلا  ٌءایْحَأ َو  ْمُه  ِلاَْومَْألا َو  ُناَّزُخ  َکَلَه  »
.( هملک 147 راصق ،  تاملک  هغالبلا ، جهن  «.) دنا

.يدام تایح  راثآ  اب  مأوت  یگرم  ، تسا گرم  تیصاخ  یب  یگدنز  ، نیاربانب

یلک تروـص  هب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تیمها  ناـیب  هب  اـنعمرپ  مـالک  نیا  زا  يرگید  شخب  رد  مالـسلا  هـیلع  ماـما  هاـگ  نآ 
بآ نوچمه  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ربارب  رد  ادـخ  هار  رد  داـهج  یتح  کـین و  لاـمعا  ماـمت  دـینادب ) :») دـیامرف یم  ، هتخادرپ
ِنَع ِیْهَّنلا  ِفوُْرعَْملِاب َو  ِْرمَْألا  َدـْنِع  ، ِهّللا ِلـِیبَس  ِیف  ُداَـهِْجلا  اَـهُّلُک َو  ِِّرْبلا  ُلاَـمْعَأ  اَـم  َو  « ؛» رواـنهپ قیمع و  ییاـیرد  ربارب  رد  تسا  ناـهد 

( . ٍّیُِّجل ٍرَْحب  ِیف  ٍهَثْفَنَک  اَّلِإ  ، ِرَْکنُْملا

هب رما  ربارب  رد  هّللا  لیبس  یف  داهج  یتح  جـح و  تاکز و  هزور و  زامن و  : کین ياهراک  مامت  ؛ تسا یبیجع  ریبعت  یتسار  هب  ریبعت  نیا 
نآ مامت  يارجا  نماض  یمالـسا  گرزب  هفیظو  ود  نیا  هک  تسا  نیا  شلیلد.تسا  زیچاـن  کـچوک و  رایـسب  رکنم  زا  یهن  فورعم و 

داهج جـح و  هزور و  زامن و  نآ  لابند  هب  دوش  لیطعت  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رگا.تسا  تابجاو  ضئارف و  کـین و  ياـهراک 
.اهنآ رب  ود  نیا  يرترب  لیلد  تسا  نیا  دوش و  یم  هدرپس  یشومارف  هب  جیردت  هب  زین 

( دینادب :») دیامرف یم  دـهد و  یم  رادـشه  سفنلا  فیعـض  دارفا  هب  دوخ  ینارون  مالک  زا  شخب  نیرخآ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هاگ  نآ 
رتمهم اه  نیا  همه  زا  دینادب ) و   ) دهاک یم  یـسک  يزور  زا  هن  دنک و  یم  کیدزن  ار  یـسک  گرم  هن  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 
َْرمَأـْلا َّنِإ  َو  ( ؛» ددرگ یم  عاـفد  ملاـظ  نآ  لـباقم  رد  یمولظم  زا  و   ) دوش یم  هتفگ  يرگمتـس  ياوشیپ  ربارب  رد  هک  تسا  یقح  نخس 

( . ٍِرئاَج ٍماَمِإ  ِْدنِع  ٍلْدَع  ُهَِملَک  ِهِّلُک  َِکلذ  ْنِم  ُلَْضفَأ  ،َو  ٍقْزِر ْنِم  ِناَصِْقُنی  َال  ،َو  ٍلَجَأ ْنِم  ِنَابِّرَُقی  َال  ِرَْکنُْملا  ِنَع  َیْهَّنلا  ِفوُْرعَْملِاب َو 
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نینچ هک  یلاح  رد  دتفا  یم  رطخ  هب  ناشنان  ای  ناشناج  دنورب  هفیظو  ود  نیا  ماجنا  غارس  هب  رگا  دننک  یم  نامگ  هک  یناسک  دنرایـسب 
.قح زا  هناگ  یب  دولآ و  كرش  تسا  يرکفت  ، رکفت نیا  تساه و  نآ  نان  ناج و  ظفاح  دنوادخ.تسین 

انتعا یب  ، ناملاظ ربارب  رد  دشاب و  عاجـش  دیاب  ناسنا  هک  نیا  نآ  دـنک و  یم  وگزاب  ار  یمهم  تقیقح  ِلُک » ِهّ َِکلذ  ْنِم  ُلَْضفا  َو   » هلمج
زا دزاس و  هدنمرـش  لقادح  ای  رادیب و  ار  اه  نآ  ، قح نایب  اسب  يا  دراد و  نایب  ار  قح  دـنک  دـیدهت  ار  وا  تسا  نکمم  هک  یتارطخ  هب 

.درادزاب ییاه  ملظ  ماجنا 

یم دنک و  یم  هیواعم  نب  دیزی  ای  دایز  نبا  ربارب  رد  مقرا  نب  دیز  ناتـساد  هب  هراشا  هلمج  نیا  لیذ  رد  دیدحلا  یبا  نبا  هک  نیا  بلاج 
اب هک  دـید  ار  - هیواعم نب  دـیزی  هدـش  هتفگ  هاگ  -و  داـیز نبا  ، مقرا نب  دـیز  : دـیوگ یم  هک  تسا  یتیاور  نخـس  نیا  قادـصم  : دـیوگ

مقرا نب  دیز.دندوب  هدرب  وا  دزن  ار  ترـضح  نآ  رـس  هک  ینامز  نآ  رد  دنز  یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نادـند  هب  دوخ  یتسدـبوچ 
هغالبلا جهن  حرـش  ) .دیـسوب یم  ار  اه  نادند  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  مدید  رایـسب.رادرب  ار  بوچ  : تفگ دز و  دایرف 

ص ج 4 ، يربط ، خیرات  تسا ، هدروآ  ار  ناتـساد  نیا  دوخ  خـیرات  رد  زین  روهـشم  خروم  يربط ، ص 307 . ج 19 ، دیدحلا ، یبا  نبا 
.( 349

مهرد ار  وا  نانخـس  تـفگ و  داـیز  نـبا  ربارب  رد  هفوـک  دجـسم  رد  يدزا  فـیفع  نـب  هـّللا  دـبع  هـک  تـسا  ینخـس  نآ  رگید  هنوـمن 
زارف رب  دمآ و  هفوک  دجـسم  هب  ییامن  تردق  يارب  شنارای  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  زا  دعب  دایز  نبا  هک  یماگنه.دیبوک 

درک و مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  ترـضح  هب  يدیدش  تناها  هدش و  زوریپ  هک  درک  دمح  ار  ادخ  ، تیعمج هوبنا  ربارب  رد  تفر و  ربنم 
داـیرف تساـخرب و  تیعمج  ناـیم  زا  دوب ) اـنیبان  شمـشچ  هک   ) يدزا فیفع  نب  هّللادـبع  ، داد تبـسن  ییوگغورد  هب  ار  ترـضح  نآ 

َنومَّلَکَتَت ِِیبَّنلا َو  نیّ َدالوأ  َنُوُلتقت  ِهّللا أ  َّوُدَع  ای  ُهوبأ  َکَلَمْعَتْـسا و  ِنَم  َكوبأ و  َتنأ و  ِباّذَکلا  َنبا  َباّذـکلا َو  ّنا  َهناجْرَم ! َْنبا  ای  :» دز
دنسم نیا  رب  ار  وت  هک  یسک  تسوت و  ردپ  ییوت و  وگغورد  دنزرف  وگغورد و  هناجرم ! رـسپ  يا  ؛؟ نیِملـسُملا ِِربانَم  یلع  ِمالَکلا  اذِهب 
.»؟ ییوگ یم  ناناملسم  ربنم  رب  ار  تشز  نخس  نیا  یناسر و  یم  لتق  هب  ار  ناربمایپ  نادنزرف  ادخ  نمشد  يا.تسوا  ردپ  هدناشن و 

نخس نیا  اب  ار  وا  بسن  ندوب  هدولآ  ات  داد  تبسن  هناجرم  شردام  هب  هکلب  درکن  باطخ  دایز  نبا  ار  دایز  نبا  وا  هک  نیا  هجوت  لباق  )
دـش و نیگمـشخ  تشادـن  سک  چـیه  زا  ار  ینخـس  نینچ  راـظتنا  هک  داـیز  نبا  (. دزاـس شیاوسر  تیعمج  ناـیم  رد  دـنک و  راکـشآ 
ره زا  ار  اه  نآ  دنوادخ  هک  ار  یکاپ  نادناخ  ایآ  ادخ ! نمـشد  يا  منم  : تفگ فیفع  نب  هّللادبع  تسیک ؟ نخـس  نیا  هدـنیوگ  : تفگ
نآ زا  وت و  زا  هک  راصنا  رجاهم و  نادـنزرف  دـنیاجک  ؛ هاثوغ او  یناملـسم ؟ يرادـنپ  یم  یناسر و  یم  لـتق  هب  هتـساریپ  یگدولآ  هنوگ 

....دنریگب ماقتنا  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  طسوت  هدش  نیرفن  دنزرف  هدش  نیرفن  دیزی )  ) رگنایغط

ره دیـشاپ و  شنانخـس  اب  اه  لد  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  یهاوخنوخ  هیما و  ینب  دض  رب  بالقنا  رذـب  ، هّللا دـبع  ، بیترت نیا  هب 
هشیر  ) اروشاع باتک  هب  زومآ  تربع  ناتساد  نیا  هلابند  زا  یهاگآ  يارب  ) .درک ار  دوخ  راک  یلو  دش  دیهش  هار  نیا  رد  ماجنارس  دنچ 

( .دینک هعجارم  هحفص 582  ...اه ) هزیگنا  اه و 

داد روتـسد  ناورم  هک  نیا  نآ  دنک و  یم  رکذ  يرگید  هنومن  هغابـصلا ) جـهب   ) دوخ هغالبلا  جـهن  حرـش  رد  يرتشوش  ققحم  موحرم 
يا : تفگ تساخرب و  يدرم.درک  هبطخ  ندـناوخ  هب  عورـش  دـیع  زامن  يادا  زا  لبق  دـننک و  هدامآ  ار  ربنم  ناـبرق ) اـی  رطف   ) دـیع زور 
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دیاب ار  هبطخ  هک  یلاـح  رد   ) يدروآ نوریب  دـیع  زور  ار  ربنم  ًـالّوا.يدرک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ّتنـس  اـب  تفلاـخم  وت  ناورم 
( تسا زامن  زا  دعب  ، دیع زامن  هبطخ  هک  یلاح  رد   ) یناوخ یم  زامن  زا  لبق  ار  دیع  زامن  هبطخ  ًایناث  (. ربنم رب  هتـسشن  هن  یناوخب  هداتـسیا 

هفیظو درم  نیا  دینادب  : تفگ.صخش نالف  دنزرف  ، صخش نالف  : دنتفگ تسیک ؟ درم  نیا  : دیـسرپ ، دوب رـضاح  هنحـص  نآ  رد  دیعـسوبا 
تـسد اب  ار  نآ  دیاب  دناوتب  رگا  دنیبب  ار  يرکنم  راک  سکره  : دومرف هک  مدینـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  نم.داد  ماجنا  ار  دوخ 

حرش ) .تسا نامیا  هلحرم  نیرت  فیعض  نیا  و  دشاب ) نآ  زا  رفنتم   ) بلق اب  دناوتن  رگا  نابز و  اب  دناوتن  رگا  دهد و  رییغت  ًالمع  دوخ و 
.( ص 254 ج 1 ، دواد ، یبا  ننس  ص 193 ؛ ج 13 ، يرتشوش ، موحرم  هغالبلا  جهن 

عئانصلا عئادب  باتک  هدنسیون   ) یناشاک رکبوبا  هتفگ  هب  - نآ زا  لبق  هب  دیع  زامن  زا  دعب  زا  ، هبطخ نامز  نداد  رییغت  هک  نیا  هجوت  لباق 
هبطخ يارب  دنتسناد و  یم  مدرم  دنتفگ و  یم  دوخ  ياه  هبطخ  رد  یساسا  یب  نانخـس  هک  دوب  ببـس  نیا  هب  (- تنـس لها  ياهقف  زا  و 

.( ص 276 ج 1 ، عیانصلا ، عئادب  .دنداد ( رییغت  ار  نآ  نامز  راچان.دنتسشن  یمن  اهنآ 

زین ادـخ  هناخ  رانک  رد  کلملادـبع  نب  ماشه  ربارب  رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  هرابرد  شروهـشم  راعـشا  قدزرف و  فورعم  ناتـساد 
ص 123) ج 46 ، راونالاراحب ، ) .تسا مالسلا  هیلع  ماما  راتفگ  نیا  زا  يزراب  هدنز و  هنومن 

یلو درک  عطق  لاملا  تیب  زا  ار  قدزرف  قوقح  دش و  ینابـصع  راعـشا  نیا  زا  تخـس  ماشه  هک  تسا  هدمآ  ناتـساد  نیا  لیذ  رد  هتبلا 
.دومرف ناربج  ار  نآ  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 

.دش راگدنام  نادواج و  خیرات  رد  قدزرف  راعشا  تیاهن  رد  و 

یلو داتفا  رطخ  هب  رکنم  زا  یهان  ناج  اه  نآ  زا  یضعب  رد  هچرگ.دوش  یم  هدید  تسد  نیا  زا  مالـسا  خیرات  رد  يدایز  ياه  ناتـساد 
هراومه اریز  درادـن  یتافانم  هدومرف  هنامیکح  راتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  ماما  هک  یتیلک  اب  هک  دوب  يردان  دراوم  رد  نیا 

.دراد یتائانثتسا  ، تامومع

یمالسا تامیلعت  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 

چیه رد  هدـش  هداد  اه  نآ  هب  هک  یتیمها  رادـقم  هدـیدرگ و  دراو  يرایـسب  تاـیاور  ناوارف و  تاـیآ  یمالـسا  هضیرف  ود  نیا  هراـبرد 
.دوش یمن  هدید  دح  نیا  ات  يرگید  عوضوم 

زا یهن  فورعم و  هب  رما  هلئـسم  نآ  نیتسخن  هک  هدومرف  یتاکن  نآ  دییأت  رد  هدرمـش و  اه  تما  نیرتهب  ار  یمالـسا  تما  ، دیجم نآرق 
ِهّللِاب َنُونِمُْؤت  ِرَکنُْملا َو  ِنَع  َنْوَْهنَت  ِفوُْرعَْملِاب َو  َنوُُرمْأَت  ِساَّنِلل  ْتَجِرْخُأ  ٍهَّمُأ  َْریَخ  ُْمْتنُک  دیامرف «: یم.تسادخ  هب  نامیا  سپـس  رکنم و 

هیآ 110) نارمع ، لآ  «.)

َیلِإ َنوُعْدَی  ٌهَّمُأ  ْمُْکنِّم  ْنُکَْتل  َو  دیامرف «: یم  ، دهد یم  هراب  نیارد  یهورگ  تروص  هب  يرگید  دکؤم  روتسد  نآ  زا  لبق  هیآ  شش  رد 
هب رما  ،و  یکین هب  توـعد  یعمج  ، امـش ناـیم  زا  دـیاب  ؛»  َنوُِـحْلفُْملا ُمُه  َکـَِئلْوُأ  ِرَْکنُْملا َو  ِنَـع  َنْوَْـهنَی  ِفوُْرعَْملاـِب َو  َنوُُرمْأَـی  ِْریَْخلا َو 

هیآ 104) نارمع ، لآ  «.) دنا ناراگتسر  اه  نآ  و  دننک ! رکنم  زا  یهن  فورعم و 
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لصاح رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هیاس  رد  ندوب  ناراگتـسر  هورگ  رد  مه  نتـشاد و  ار  اه  تما  نیرتهب  ناونع  مه  ، بیترت نیا  هب 
.دوش یم 

: دیامرف یم  یفورعم  ثیدح  رد  هفیظو  ود  نیا  تیمها  هرابرد  زین  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

ُّلِحَت ُبِهاذَْـملا َو  ُنَمْأَت  ُِضئارَْفلا َو  ُماُقت  اِهب  ٌهَمیِظَع  ٌهَضیِرَف  ِءاحَلُّصلا  ُجاْهنِم  ِءاِیْبنَألا َو  ُلِیبَس  ِرَْکنُْملا  ِنَع  یْهَّنلا  ِفوُْرعَْملِاب َو  َْرمَـألا  َّنِإ  »
قیرط ایبنا و  هار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ُْرمَـألا ؛ ُمیِقَتْـسی  ِءادـْعَألا َو  َنِم  ُفَصَْتنی  ُضْرَـألا َو  ُرَمُْعت  ُِملاـظَْملا َو  ُّدَُرت  ُبِساـکَْملا َو 

،و ددرگ یم  نما  اـه  هار  ، ود نیا  هلیـسو  هب  ،و  دوـش یم  اـپرب  اـه  نآ  اـب  ضئارف  هیقب  هک  تسا  یهلا  گرزب  هضیرف  ود  ، تسا ناـحلاص 
یم هتفرگ  ماـقتنا  نانمـشد  زا  ، دـندرگ یم  داـبآ  اـه  نیمز  نآ  هیاـس  رد  ،و  دوش یم  نیمأـت  دارفا  قوقح  لـالح و  مدرم  راـک  بسک و 

ص 55 و 56) ج 5 ، یفاک ، ددرگ (.» یم  هار  هبور  اهراک  همه  نآ  وترپ  رد  ،و  دوش

هک هنوگناـمه.تساه  نآ  ماـجنا  اـعد  یلوـبق  طرـش  دوـش  یم  هدافتـسا  تاـیاور  زا  هک  سب  نیمه  یهلا  هضیرف  ود  نیا  تیمها  يارب 
: دومرف تداهش  رتسب  رد  رمع  تاعاس  نیسپاو  رد  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ْمَُکل ؛ ُباَجَتُْـسی  اَلَف  َنوُعْدَت  َُّمث  ْمُکُراَرِـش  ْمُکیَلَع  یَّلَویَف  ِرَْکنُْملا  ِنَع  یْهَّنلا  ِفوُْرعَْملِاب َو  َْرمَْألا  اوُکُْرتَت  َال  »
.( همان 47 هغالبلا ، جهن  ددرگ (.» یمن  باجتسم  دینک  اعد  هچره  سپس  دنوش  یم  طلسم  امش  رب  رارشا  هک  دینکن  كرت  ار 

اه نآ  ياه  تما  ، رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  كرت  رثارب  هک  دنک  یم  شهوکن  تخـس  ار  باتک  لها  ياملع  هدئام  هروس  هیآ 63 
َنوُِّیناَّبَّرلا َو ُمُهاَْهنَی  َال  َْول  دـنداد «: یم  ماجنا  اه  نآ  هک  يراک  تسا  تشز  هچ  : دـیوگ یم  هیآ  نایاپ  رد  دـندش و  ناهانگ  عاونا  هدولآ 

 «. َنوُعَنْصَی اُوناَک  اَم  َْسِئَبل  َتْحُّسلا  ْمِِهلْکَأ  َْمثِْإلا َو  ُمِِهلْوَق  ْنَع  ُراَبْحَْألا 

یم ، دوش یم  هدـید  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ناـکرات  هراـبرد  يرگید  دـنت  ریبـعت  هغـالبلا ) جـهن  هبطخ 192  ) هعـصاق هبطخ  رد 
: دیامرف

ِبوُکُِرل َءاَهَفُّسلا  ُهَّللا  َنَعَلَف  ِرَْکنُْملا  ِنَع  یْهَّنلا  ِفوُْرعَْملِاب َو  َْرمَأـْلا  ُمِهِکْرَِتل  اَّلِإ  ْمُکیِدـیَأ  َنَیب  یِـضاَْملا  َنْرَْقلا  ِنَْعلی  َْمل  ُهَناَْحبُـس  َهَّللا  َّنِإَـف  »
هب رما  هک  ببس  نیا  هب  زج  تخاسن  رود  دوخ  تمحر  زا  ار  نیشیپ  نورق  مدرم  ناحبـس  دنوادخ  یِهاَنَّتلا ؛ ِكْرَِتل  َءاَمَلُْحلا  ،َو  یِـصاَعَْملا

دوخ تمحر  زا  رکنم  زا  یهن  كرت  ّتلع  هب  ار  نایاناد  هانگ و  ببـس  هب  ار  ناداـن  دارفا  اذـل  ، دـندرک كرت  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و 
«. تخاس رود 

ارجا دشوپ و  یم  دوخ  هب  دوجو  سابل  یتروص  رد  یهلا  نیناوق  هک  تسا  نیا  - هدش هراشا  الاب  رد  هک  هنوگ  نامه  - تیمها نیا  هفسلف 
تـسا رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هیحان  زا  یمومع  تراظن  نامه  لوا  هجرد  رد  تراظن  نیا  دشاب و  نآ  رب  یتراظن  هک  ددرگ  یم 

.تسس ای  دوش و  یم  فقوتم  ای  یهلا  ماکحا  يارجا  دوش  كرت  رگا  هک 

اه باتک  ای  باتک  ناوت  یم  نآ  طیارـش  یهن و  رما و  لحارم  رکنم و  فورعم و  يانعم  یهلا و  گرزب  هضیرف  ود  نیا  تیمها  هرابرد 
) .دوش یم  هدـید  رکنملا  نع  یهنلا  فورعملاب و  رمالا  باـتک  ناونع  هب  یباـتک  ، داـهج هلئـسم  راـنک  رد  زین  یمالـسا  هقف  رد  تشون و 
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نارمع لآ  هروس  تایآ 106 و 110  لیذ  ج 3 ، هنومن ، ریـسفت  نینچمه  ج 21 و  مالکلا ، رهاوج  هب  دـیناوت  یم  رتشیب  حیـضوت  يارب 
( .دینک هعجارم 

تسا هدمآ  یسوط  خیش  ماکحالا  بیذهت  باتک  رد  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  یبان  ثیدح  اب  ار  نخـس  نیا  اج  نیا  رد 
: دومرف ، میهد یم  نایاپ 

ُتاَکَرَْبلا َو ُمُْهنِم  ْتَعُِزن  َِکلَذ  اُولَعْفی  َْمل  اَذِإَف  يَْوقَّتلا  ِِّرْبلا َو  یَلَع  اُونَواَعَت  ِرَْکنُْملا َو  ِنَع  اْوَهَن  ِفوُْرعَْملِاب َو  اوُرَمَأ  اَم  ٍریَِخب  ُساَّنلا  ُلاَزی  َال  »
هک ینامز  ات  دـنا  تداعـس  ریخ و  قیرط  رد  هراومه  مدرم  ِءاَمَّسلا ؛ ِیفَال  ِضْرَْألا َو  ِیف  ٌرِـصاَن  ْمَُهل  ْنُکی  َْمل  ٍضَْعب َو  یَلَع  ْمُهُـضَْعب  َطِّلُس 

.دنیامن یم  اوقت  یکین و  رب  نواعت  دنهد و  یم  ماجنا  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 

رد يروای  دـننک و  یم  ادـیپ  هطلـس  رگید  ضعب  رب  یـضعب  دـش و  دـهاوخ  عطق  اه  نآ  زا  یهلا  تاکرب  دوش  كرت  اه  نیا  هک  یناـمز 
.( ح 22 ص 181 ، ج 6 ، ماکحالا ، بیذهت  «.) تشاد دنهاوخن  نامسآ  نیمز و 

یسیلگنا

Another saying in the same strain runs as follows: "So..., among them (the Muslim
community) there is one who disapproves evil with his hand, tongue and heart. This
man has perfectly attained the virtuous habits. And among them there is one who
disapproves evil with his tongue and heart but not with his hand. This man has
attained only two virtuous habits but lacks one. And among them there is the third
who disapproves evil with his heart but not with his tongue and hand. This is the one
who lacks the two better qualities out of the three and holds only one. Then, among
them there is also one who does not disprove evil with his tongue, heart or hand. He is

.just a dead man among the living

All virtuous acts, including waging a war in the way of Allāh, as compared to the“
persuasion for good and dissuasion from evil, are just like spitting in the deep ocean
[i.e. of no consequence]. The acts of persuasion for good and dissuasion from evil do
not bring death nearer, nor do they lessen a lifespan. And better than all this is to utter

." a just expression before a tyrannical ruler

هزرابم رد  تسکش  لحارم  : 375 تمکح

هراشا

توص
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ُّمث مُِکتَنِـسلَِأب  ُّمث  مُکیِدـیَِأب  ُداَهِجلا  ِداَهِجلا  َنِم  ِهیَلَع  َنُوبَلُغت  اَـم  ُلّوَأ  ُلوُقَی  مالـسلا  هیلع  َنِینِمؤُملا  َریِمَأ  ُتعِمَـس  َلاَـق  َهَفیَحُج  ِیبَأ  نَع  َو 
ُهاَلعَأ ُُهلَفسَأ  ُهَلَفسَأ َو  ُهاَلعَأ  َلِعُجَف  َِبُلق  ًارَکنُم  رِکُنی  َمل  ًافوُرعَم َو  ِِهبلَِقب  فِرعَی  َمل  نَمَف  مُِکبُولُِقب 

اه همجرت 

یتشد

ادخ لوسر  نامز  هک  تسا  یئاوس  هَّللا  دبع  نب  بهو  وا  مان   } هفیحج یبا  زا  : ) دومرف وا ، رب  ادخ  دورد  و  یقالخا ) یماظن ، یـسایس ، )
وا درامگ و  هفوک  لاملا  تیب  رب  ار  وا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  درک ، كرد  دوب  كدوک  هک  یلاح  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 

.تشذگرد يرجه  لاس 72  رد  هک  دیمان  یم  ریخلا  بهو  ار 

نآ رد  هک  داهج  زا  هلحرم  نیلّوا  مالّسلا ) مهیلع  دومرف  هک  مدینـش  نانمؤم  ریما  زا  تفگ  دش ، لقن  لاجّرلا ج 9 ص 264 }» سوماق  »
ار یفورعم  بلق ، اب  هک  یـسک  سپ  دشاب ،  یم  ناتیاه  بلق  اب  داهج  هاگنآ  و  نابز ، اب  داهج  سپـس  ناتناتـسد ، اب  داهج  دینام ، یم  زاب 

 . تفرگ دهاوخ  رارق  الاب  وا  بلق  نییاپ  و  نییاپ ، نآ  يالاب  هتشگ ، نوگژاو  شبلق  دنکن ، راکنا  ار  يرکنم  و  دنکن ، شیاتس 

يدیهش

اب داهج  دینام ، یم  زاب  نآ  زا  هک  داهج  زا  هجرد  تسخن  تفگ ]: یم  هک  مدینش  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملا ریما  زا  دیوگ  هفیحج  وبا  [و 
، دیاین شوخان  ار  وا  تشز  راک  دیاتسن و  ار  یکین  راک  لد  هب  هک  نآ  و  ناتاهلد ،  اب  داهج  سپـس  نابز ، اب  داهج  سپ  دوب ، ناتاهتـسد 

-. رادیدپان شیاهییوکین  راکشآ و  شیاهیتشز  نوگنرس - شیدنلب  دوش و  دنلب  يو  یتسپ  هکنانچ  دوش  نوگرگد  شتعیبط 

یلیبدرا

زا نآ  رب  دوـش  یم  بوـلغم  هک  يزیچ  لوا  هک  یتسردـب  تفگ  یم  هک  ناـنمؤم  ریما  زا  مدینـش  تفگ  هک  هـفحج  یبا  زا  تـسیورم  و 
ار و فورعم  دوخ  لدـب  دسانـشب  هک  ره  سپ  دوخ  ياهلدـب  نآ  زا  دـعب  دوخ  ياهنابزب  نآ  زا  دـعب  دوخ  ياهتـسدب  تسا  داهج  داهج 

نآ رتریزب  نآ  زا  رتالاب  دوش  هدینادرگ  سپ  دوش  هدینادرگ  زاب  ار  رکنم  لعف  دنکن  راکنا 

یتیآ

اب داهج  هاگ  نآ  ناتیاهنابز و  اب  تسا  داهج  سپـس ، .تسا  ناتیاهتـسد  اـب  داـهج  دـیروخ ، یم  تسکـش  نآ  رد  هک  يداـهج  نیتسخن 
.ددرگ ربز  ریز و  دوش و  نوگرگد  دنکن ، شهوکن  لد  رد  ار  یتشز  راک  دیاتسن و  لد  رد  ار  ییوکین  راک  هک  یسک  .ناتیاهلد 

نایراصنا

 : دومرف یم  مدینش  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  : دیوگ تسا  تیاور  هفیحج  وبا  زا 
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ار فورعم  لد  اـب  هک  نآ   . تسا بلق  هب  هاـگ  نآ  ، ناـبز هب  سپـس  ، تسد اـب  داـهج  دوـش  یم  هتفرگ  امـش  زا  داـهج  زا  هک  يزیچ  لوا 
 . ددرگ یم  راکشآ  شیاهیدب  ،و  دوبان شیاه  یکین  دوش و  یم  نوگژاو  درکن  راکنا  ار  رکنم  و  تخانشن ،

اه حرش 

يدنوار

یف هرماف  امهفرعی  مل  نم  و  اذـه ، نع  یهنلا  کلذـب و  رمالا  نکمی  یتح  ـالوا ، رکنملا  فورعملا و  فرعی  نا  یغبنی  هنا  اریخا  رکذ  مث 
.سکعنم نیدلا  عورف 

يردیک

مثیم نبا 

اب داـهج  دوش  یم  امـش  تسکـش  ثعاـب  هک  يزیچ  نیتـسخن  : ) دومرف یم  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما مدینـش : دـیوگ  یم  هفیحجوبا 
تسیاشان تخانـشن و  ار  هتـسیاش  راک  لد  هب  هک  یـسک  سپ  .تسا  ناتاهلد  اب  داهج  اهنآ  زا  دعب  نابز و  اب  داهج  نآ  زا  سپ  تسد و 

و تساهنآ ، هلیـسو ي  هب  رکنم  در  راکنا و  نامه  لد  نابز و  تسد و  اب  داهج  تسا .) هدش  ربز  ریز و  تشگ و  هنوراو  درک ، راکنا  ار 
تسد و تردـق  ندرب  نیب  زا  نمـشد ، نیتسخن  فدـه  ور  نیا  زا  دوش ، یم  تسکـش  ثعاب  هک  تسا  يزیچ  نیتسخن  تسد  اب  داـهج 

ارچ یسرپب : رگا  سپ  .دوب  دهاوخ  لهـس  نابز  تردق  ندرب  نیب  زا  دنکب ، ار  راک  نیا  دناوتب  هک  یتروص  رد  تسا ، تسد  اب  تمواقم 
، دوش یمن  هاگآ  لد  زا  نمشد  تسا ، مولعم  هک  یلاح  رد  دروآ ؟ رخآ  رد  ار  بلق  اب  داهج  مکبولقب ) مث  : ) دومرف مالـسلا ) هیلع   ) ماما
رد نانآ  یتقو  هک  تسا  نآ  مالـسلا ) هیلع   ) ماما دوصقم  میوگ : یم  خـساپ  رد  .درادـن  ار  لد  هلیـسو  هب  داـهج  ندرب  نیب  زا  تردـق  و 

ررکم رکنم  دنیوگ و  كرت  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک  درذگب  اهنآ  رب  یتدـم  و  دـنروخب ، تسکـش  نابز  تسد و  اب  داهج 
.تسا لد  اب  داهج  رد  تسکش  يانعم  دوخ  نیا  دیاین ، لمع  هب  يراکنا  همه ، نیا  اب  دنک و  دروخرب  ناشیاهلد  اهمـشچ و  اهـشوگ ، هب 

ریز ثعاب  هک  نآ  لیلد  هب  دراد  رذـحرب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  كرت  زا  هک  تسا  نآ  يارب  هبلقب …  فرعی  مل  نمف  ترابع :
هدروآ هراعتـسا  منهج  شتآ  تاکرد  اهیتشز و  ياهلادوگ  رد  نداـتفا  نوگژاو  يارب  ار  بلق  هملک ي  و  دوش ، یم  ناـسنا  ندـش  ور  و 

اب داهج  كانـسرت  ناـبز  تسا و  نکمم  هشیمه  یبلق  راـکنا  هک  هتـسناد  يدـمایپ  نینچ  ثعاـب  ار  یبلق  راـکنا  اـهنت  ور  نآ  زا  .تسا و 
.درادن زین  ار  نابز  تسد و 

دیدحلا یبا 

 [ َهَْفیَحُج ُوبَأ  يَوَر   ] َو

[ َلَّوَأ َّنِإ  : ] ُلوُقَی َنِینِمْؤُْملا ع  َریِمَأ  ُْتعِمَس  َلاَق  َهَْفیَحُج  ِیبَأ  ْنَع 

َلِعُجَف َِبُلق  ًارَْکنُم  ْرِْکُنی  َْمل  ًافوُْرعَم َو  ِِهْبلَِقب  ْفِْرعَی  َْمل  ْنَمَف  ْمُِکبُولُِقب  َُّمث  ْمُِکتَنِْـسلَِأب  َُّمث  ْمُکیِدـْیَِأب  ُداَهِْجلا  ِداَهِْجلا  َنِم  ِْهیَلَع  َنُوبَْلُغت  اَم  ُلَّوَأ 
 . ُهَالْعَأ ُُهلَفْسَأ  ُهَلَفْسَأ َو  ُهَالْعَأ 
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امهنم نوکی  دقف  دیلاب  ناسللاب و  راکنإلا  امأف  لاح  لک  یلع  هنم  دـب  يذـلا ال  وه  بتارملا و  رخآ  بلقلاب  راکنإلا  نأل  کلذ  لاق  امنإ 
يذلا خوسمملاک  راصف  هنایـصعل  هیلع  هللا  طخـس  دـقف  هبلقب  فورعملاب  رمألا  هبلقب و  رکنملا  نع  یهنلا  كرت  نمف  رذـع  امهنع  دـب و 

یلإ اهضعب  دعصی  هقرافملا  دعب  اهنإ  هینامـسجلا و  سفنألاب  لوقی  نم  هتقلخل و  اهیوشت  هالعأ  هلفـسأ  هلفـسأ و  هالعأ  یلاعت  هللا  لعجی 
نم ال نإ  لوقیف  هبهذم  یلع  مالکلا  اذـه  لوأتی  رارـشألا  سوفن  یه  زکرملا و  یلإ  لزنی  اهـضعب  راربألا و  سوفن  یه  يولعلا و  ملاعلا 
هحبقتـسی و هنم و ال  فنأی  يأ ال  ارکنم  هبلقب  رکنی  ـال  هلعفب و  ایـضاقتم  ـال  هیلع و  اـثعاب  هسفن  نم  فرعی  ـال  يأ  اـفورعم  هبلقب  فرعی 

وه مهدـنع  کلذ  ضرألا و  ضیـضح  یف  هیواه  لعجتف  اـهملاع  یلإ  دعـصت  نأ  اـهلیبس  ناـک  دـق  یتلا  هسفن  بلقی  هلعف  نم  ضعتمی 
باقعلا باذعلا و 

یناشاک

نینموملاریما زا  مدینش  تفگ : هک  لوقی ): مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  تعمـس  لاق   ) هفیحج یبا  زا  تسا  يورم  و  هفیحج ) یبا  نع  (و 
دیوش یم  بولغم  هک  يزیچ  لوا  هک  یتسرد  هب  مکیدـیاب ) داـهجلا  داـهجلا  نم  هیلع  نوبلغت  اـم  لوا  نا  : ) دومرف یم  هک  مالـسلا  هیلع 

ناتدوخ ياه  نابز  هب  سپ  مکتنسلاب ) مث   ) نایغط دانع و  بابرا  اب  ناتدوخ  ياهتـسد  هب  تسا  امـش  ندرک  داهج  داهج ، زا  نآ  رب  امش 
هب دـنوش  بولغم  هک  هاـگره  ناـمدرم  هک  تسا  نآ  داـهج  زا  بولق  تیبولغم  ینعم  ناـتدوخ و  ياـهلد  هب  نآ  زا  سپ  مکبوـلقب ) مث  )

ناشیا بولق  زا  راک  نآ  دوش  لیاز  سپ  راک ، نآ  زا  ندش  روهقم  هب  دنوش  داتعم  دنیارگ و  رکنم  بناج  هب  دوخ ، ياه  نابز  اهتـسد و 
و  ) ار فورعم  دوخ  لد  هب  دنادن  وکین  هک  یـسک  سپ  افورعم ) هبلقب  فرعی  مل  نمف   ) .رکنم راکنا  بولق ، نآ  رد  دـنامن  یقاب  الـصا  و 

ینعی لفسا  هب  ار  وا  يالعا  دننادرگب  سپ  هلفسا ) هالعا  لعجف   ) دوش هدینادرگزاب  بلق )  ) ار رکنم  لعف  دنکن  راکنا  و  ارکنم ) رکنی  مل 
.حیابق لیاذر و  يواهم  رد  وا  لقع  دوش  سکنم  لمع و  قلخ و  ياه  يدب  رعق  رد  دوش  نوگنرس 

یلمآ

ینیوزق

.نآ رب  دـیدرگ  یم  بولغم  امـش  هچنآ  لوا  دومرف : یم  هک  مدینـش  مالـسا  هیلع  نینموملاریما  ترـضح  زا  هک  دـنک  تیاور  هفیحجوبا 
نآ زا  تسد  هک  تسا  تسدب )  ) داهج داهج  عون  هس  زا  یلاعت  يادخ  تعاط  زا  دعب  تواقش و  ببس  هب  دوش  یم  هتفرگ  امش  زا  ینعی 

دارم رب  زورما  و  تسا ، باب  نیا  زا  نیـصاع  زا  یـضعب  هیبنت  ریزعت و  نیقـساف و  رب  دودـح  ءارجا  نیکرـشم و  اب  وزغ  دیـشک و  یم  زاب 
یـصاعم و  دیراگنا ، یم  هدـیدن  دـینیب و  یم  یهانم  دوش  یم  عفر  نابز  هب  داهج  نآ  زا  سپ  .تسا  دودـسم  هیلکلاب  باب  نآ  سیلبا ) )

دـننک و تیـصو  نآ  هب  ار  رگیدـمه  تسا و  نامدرم  تداـع  عیاـش و  ناـمز  نیا  رد  مه  هچناـنچ  دـیراگنا  یم  هدینـشن  دیونـش و  یم 
زا چیه  هتسب ، ورف  باب  نیا  رد  یجنایم  زا  مد  دنا و  هدرک  شیوخ  شوگ  هقلح  ار  تحیصن  نیا  هقف  ملع و  بابرا  و  دنیامن ، تحیـصن 

يویند ضارغا  راتفرگ  نادنچ  دنبای  ینخـس  هار  مکح  تلود و  بابرا  اب  رگا  و  دـهجن ، ینخـس  ناشنابز  زا  و  دورن ، یفرح  هلوقم  نیا 
رما نیا  تسا و  مامت  نید  راک  تقو  نیا  رد  .دوش و  یم  عفر  اهلد  هب  داهج  نآ  زا  سپ  .دشاب  ینید  بلطم  دـیاین  دای  هچنآ  هک  دنـشاب 

ناـیملاع و مینیب  یم  نیعلا  يار  هب  ناـمز  نیا  رد  اـم  نکیلو  دـشابن ، اـهلد  لاوـحا  هب  هار  تقیقح  هب  ار  سک  دـشاب و  ناـهنپ  دـنچ  ره 
دننک یتبحم  یتمرح و  ای  دـنناسر  یعفن  هیام  كدـنا  ار  ناشیا  نیقـساف  نیملاظ و  زا  یـضعب  رگا  ار  ناـمیا  نید و  رد  مدـقت  نایعدـم 

تطلاخم رد  يریخ  و  دنـشاب ، رابتعا  یب  یهت و  تسد  ابلاغ  هک  نیحلاص  نیقتم و  زا  دـشاب  رتلیام  ناـشیا  تفلا  تبحم و  هب  ناـشاهلد 
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هن رگا  و  دـنرادن ، نانچ  زین  یبلق  راـکنا  یهاـنم  تارکنم و  رب  هک  تسا  مولعم  سپ  ددرگن ، بترتم  ناـشیا  یتسود  رب  یعفن  ناـشیا و 
هللا انذاعا   ) يدـنداد نوریب  دـنراد  نطاب  رد  هک  راکنا  نآ  زا  يزیچ  و  يدـنداهنن ، ناشیا  يـالو  تبحم و  رب  لد  یناـسآ  يدوز  نیدـب 

تعاط زا  دـعب  رد  نایمدآ  جردـت  رابتعا  هب  توافت  ای  دـشاب  نید  مالعا  ءافخا  رد  جردـت  رابتعا  هب  بترت  نیا  زا  دارم  ناوت  یم  و  هنم )
دوب نآ  نانموم  فعـض  زجع و  زا  هیاپ  لوا  هچ  دـشاب ، رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  داهج و  رب  مدرم  تردـق  توافت  رابتعا  هب  هکلب 

ندومن و عـنم  ندـیناجنر و  ناـبز  هب  نتفگ و  زا  رگید  هیاـپ  سپ  دوـب ، دـنهاوخ  زجاـع  یـصاع  رفاـک و  شطب  برـض و  ورغ و  زا  هک 
چیه دناوتن  دـنچ  ره  دـشاب  رودـقم  ار  سک  همه  هتبلا  لد  هب  داهج  دـشابن  رـسیم  ود  نیا  نوچ  نکیلو  دـنیآ  زجاع  ندومرف  تحیـصن 

دـشاب نالذخ  دعب و  يواهم  رد  وا  ندـش  سوکنم  نامیا و  قالخا  لدـبت  ناشن  صخـش  رد  نآ  مادـعنا  نآ و  نادـقف  نتخاس و  رهاظ 
باـبرا فورعم و  تبحم  ینعی  .ار  رکنم  دـشن  رکنم  هـک  ره  ار و  فورعم  دوـخ  لد  هـب  تخانـشن  هـک  ره  سپ  دـیامرف : یم  هچناـنچ 

نوگنرـس دشابن  یعنام  چـیه  ار  نآ  باب و  نیا  رد  تسا  بجاو  لقا  نیا  تشادـن و  لد  رد  ار  نآ  لها  رکنم و  ینمـشد  ار و  فورعم 
نینچنه دننادرگ  زاب  دننک و  نوگنرـس  ار  وا  هک  يا  هساک  ای  یـصخش  وچمه  نیئاپ  وا  يالاب  تسا  هدش  هدینادرگ  تسا و  هدش  هدرک 

هدومن و يرقهق  تعجر  داهملا  سئب  دشاب  هاگرارق  هب  دـشاب  هدـیدرگ  باوص  قیرط  زا  بابلالا  یلوا  رظن  رد  صخـش  نآ  نامیا  لاح 
شمادنا نابز و  لد و  رد  تناما  دهع  ثکن  تلع و  سکن  راثآ  هدش و  فرحنم  تحـص  لادتعا و  جـهن  زا  لودـخم  نآ  نید  تعیبط 

.دشاب هتشگ  ادیوه  ادیپ و 

یجیهال

: لوقی مالسلا  هیلع  نینموملاریما  تعمس  لاق : هفیحج  یبا  نع  و 

بلق ارکنم  رکنی  مل  افورعم و  هبلقب  فرعی  مل  نمف  مکبولقب ، مث  مکتنـسلاب ، مث  مکیدـیاب ، داـهجلا  داـهجلا ، نم  هیلع  نوبلغت  اـم  لوا  »
: هک تفگ  یم  مالسلا  هیلع  نانمومریما  هک  مدینش  تفگ : هک  هفیحج  یبا  زا  تسا  هدش  لقن  ینعی و  .هلفسا » هالعا  لعجف 

اب هک  یسک  سپ  تسا ، امـش  طلـست  امـش و  ياهتـسد  هب  ندرک  داهج  نآ ، رب  دیوش  یم  بولغم  امـش  هک  يداهج  ادتبا  هک  قیقحت  هب 
بلـس وا  زا  طلـست  توق و  نآ  نآ و  رد  دـش  دـهاوخ  بولغم  نآ ، زا  ار  مدرم  درکن  عنم  تارکنم  عنم  رب  دوخ  نتـشاد  طلـست  توق و 

یم بولغم  تارکنم  زا  ار  مدرم  درکن  عنم  دوخ  نابز  اب  هک  یـسک  تسا و  امـش  ياهنابز  هب  ندرک  داهج  نآ  زا  سپ  دیدرگ ، دهاوخ 
هب درکن  داهج  هک  یسک  سپ  تسا ، امش  ياهلد  هب  ندرک  داهج  نآ  زا  سپ  درک ، دهاوخن  بولغم  ار  وا  نخس  یسک  وا و  نابز  دوش 
لد دوش  یم  هدینادرگ  هنوراو  ار ، ادخ  تایهنم  ار و  رکنم  درکن  راکنا  ار و  ادخ  رماوا  ار و  فورعم  دوخ  لد  هب  تخانـشن  دوخ و  لد 

تهج هک  ار  وا  هیبضغ ي  هیوهـش و  هوق ي  دوش  هداد  طلـست  هبلغ و  ینعی  وا ، لد  يـالاب  ار  شلد  ریز  دوش  یم  هدـینادرگ  سپ  ار ، وا 
، دوب حـضاو  لوا  داهج  ود  رد  تیبولغم  نوچ  تسا و  لد  يارخا  هعیفر ي  تهج  هک  وا  هیلقع ي  هوق ي  رب  تسا ، لد  ياـیند  هیند ي 

.ریخا تیبولغم  نایب  هب  دش  افتکا 

ییوخ

هوقلا و نینموملا  نیملـسملا  نم  نوبلـسیف  مالـسالا  هموکح  یلع  نیرئاـجلا  طلـست  یلا  مـالکلا  اذـه  یف  مالـسلا ) هیلع   ) ربخا ینعملا :
يرجی یهانملا و  نم  عنمی  رهاق  رهاظ  ماما  مهل  نکی  ملف  رکنملا  نع  یهنلا  فورعملاـب و  رمـالا  نیدـلا و  ماـکحا  ءارجا  یلع  هردـقلا 
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یلع نوردقیالف  کلذ  نم  عنم  بصاغلا  هطلس  لمکتسا  املف  ناسللاب ، راذنالا  ظعولاب و  نوفتکیف  یصاعملا  بکترا  نم  یلع  دودحلا 
الف داقتعالا ، نامیالا و  هکلم  مهل  لصحی  رغصالا ال  نادلولا  مهنیب  اشن  لطابلا و  روجلا و  کلم  ماد  اذا  مث  .اضیا  ناسللاب  هفیظولا  ءادا 

هلوقف اقح  لطابلا  و  الطاب ، قحلا  نوکردـی  مهبولق و  سکتنیف  ارکنم  فورعملا  افورعم و  رکنملا  ریـصی  لـب  .مهبولقب  رکنملا  نورکنی 
و هینامسجلا ، سفنالاب  لوقی  نم  و  یلزتعملا : حراشلا  لاق  .عقاولا  قحلا و  فالخ  كرد  نع  هیانک  هلفسا ) هالعا  لعج  ( ) مالسلا هیلع  )

اذه لواتی  رارشالا ، سوفن  یه  زکرملا و  یلا  لزنی  اهضعب  و  راربالا ، سوفن  یه  و  يولعلا ، ملاعلا  یلا  اهضعب  دعصی  هقرافملا  دعب  اهنا 
ارکنم هبلقب  رکنی  و ال  هلعفب ، ایـضاقتم  هیلع و ال  اثعاب  هسفن  نم  فرعیال  يا  افورعم  هبلقب  فرعیال  نم  نا  لوقیف : هبهذـم ، یلع  مالکلا 

ضیـضح یف  هیواه  لعجتف  اهملاع  یلا  دعـصت  نا  اهلیبس  ناـک  یتلا  هسفن  بلقی  هلعف  نم  ضعتمی  هحبقتـسی و  ـال  هنم و  فناـی  ـال  يا 
هکیزیچ تسخن  دومرفیم : نینموملاریما  مدینـش  دیوگ : هفیحج  یبا  همجرتلا : .یهتنا  باقعلا - باذعلا و  وه  مهدنع  کلذ  و  ضرالا ،
ياسانش لد  زا  هکیسک  و  لد ، اب  داهج  سپس  و  نابز ، اب  داهج  سپس  تسا ، تسد  اب  داهج  دوش  هتفرگ  امش  تسد  زا  داهج  هفیظو  زا 

.هدیدرگ هتورس  هدش و  هنوراو  شلد  دنادن  دنسپان  ار  رکنم  لد  اب  دشابن و  فورعم 

يرتشوش

نبا دـیدحلا و  یبا  نبا   ) یف امک  لوا ) نا  : ) باوصلا و  هیرـصملا )  ) یف اذـکه  لوا ) لوقی  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما تعمـس  لاـق  )
نهادملا فعضتسملا و ال  هفیلخلا  تسل  لوقی  کلملادبع  ناک  مکتنـسلاب ) مث  مکیدیاب  داهجلا  نم  هیلع  نوبلغت  ام  (. ) هیطخلا مثیم و 

رهاظلا خسنلا و  یف  اذـکه  مکبولقب ) مث   ) .هانیع هیف  يذـلا  تبرـض  هللا  قتا  یل  لاق  نمف  دـیزی - هیواعم و  نامثع و  ینعی  نوفاملا  و ال 
مث  ) حـصی ـال  .هبلق و  ارملا و  نیب  لوحی  يذـلا  وهف  ههلا  نم  ـالا  هبلق  یلع  دـحا  بلغی  نا  نکمی  ـالف  مکبوـلقب ) ـال   ) .فحـصم هنوـک 
هیلا نوبلقت  ام  لوا  نا  مالسلا ) هیلع   ) لاق  ) هیفف یمقلا  ریسفت )  ) هاور امک  هیلا ) نوبلقت   ) فرحم هیلع ) نوبلغت   ) نوکی ناب  الا  مکبولقب )
هنیب ام  یف  نوعبرالا - یناثلا و  لصفلا   ) سکنا رکنم  رکنی  مل  هبلق و  فرعی  مل  نمف  مکبولقب  داهجلا  مث  مکیدـیاب  داهجلا  داهجلا ) نم 
بلق ارکنم  رکنی  مل  افورعم و  هبلقب  فرعی  مل  نمف  (. ) ادبا اریخ  لبقی  الف  ادبا  هالعا  هلفـسا  لعجف  تادابعلا و ) …  نم  مالـسلا ) هیلع  )

مثیم و نبا  دیدحلا و  یبا  نبا   ) یف هدوجو  مدعل  دئاز  وه  و  هیرصملا )  ) یف اذکه  هالعا ) هلفسا  و   ) .اخسم ریـصیف  هلفـسا ) هالعا  لعجف 
ینب یلع  صقنلا  لخد  ام  لوا  نا  هلآ :) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا لاق  دوعسم  نبا  نع  دواد ) یبا  ننـس   ) يور .هلبق  امم  همهفلو  هیطخلا )

نوکی نا  کلذ  هعنمی  الف  دغلا  نم  هاقلی  مث  کل  لحی  هناف ال  عنـصت  ام  عدو  هللا  قتا  اذـه  ای  لوقیف  لجرلا  یقلی  لجرلا  ناک  لیئارـسا 
دواد ناسل  یلع  لیئارسا  ینب  نم  اورفک  نیذلا  نعل   ) لاق مث  .ضعبب  مهضعب  بولق  هللا  برض  کلذ  اولعف  املف  هدیعق  هبیرش و  هلیکا و 

هنرطاتل ملاظلا و  يدی  یلع  نذخاتل  رکنملا و  نع  نوهنتل  فورعملاب و  نورماتل  هللا  الک و  لاق  مث  نوقساف ) یلا - میرم - نبا  یسیع  و 
فنصملا تازاجم  یف  .مهنعل و  امک  مکننعلیل  مث  یلع  مکـضعب  بولقب  هللا  نبرـضیل  وا  ارـصق  قحلا  یلع  هنرـصقتل  ارطا و  قحلا  یلع 

دوع یلا  راشا  و  هذـه - ياصع  تیحل  امک  هللا  مکنیحلیل  وا  رکنملا  نع  نهنتل  فورعملاـب و  نرماـتل  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نع 
نم ناک  ولف ال  ( ) نوعنصی اوناک  ام  سئبل  تحـسلا  مهلکا  مثالا و  مهلوق  نع  رابحالا  نوینابرلا و  مهاهنی  ول ال   ) یلاعت لاق  و  هدی - یف 

یناثلا لصفلا   ) هیف اوفرتا  ام  اوملظ  نیذلا  عبتا  مهنم و  انیجنا  نمم  الیلق  الا  ضرالا  یف  داسفلا  نع  نوهنی  هیقب  اول  وا  مکلبق  نم  نورقلا 
وا مهکلهم  هللا  اموق  نوظعت  مل  مهنم  هما  تلاق  و  نیمرجم … ( ) اوناک  و  تادابعلا و ) …  نم  مالـسلا ) هیلع   ) هنیب ام  یف  نوعبرـالا - و 

نیذلا انذـخا  ءوسلا و  نع  نوهنی  نیذـلا  انیجنا  هب  اورکذ  ام  اوسن  املف  نوقتی  مهلعل  مکبر و  یلا  هرذـعم  اولاق  ادـیدش  اباذـع  مهبذـعم 
متعملا نبا  لخد  ماشلا  یلا  ریـسملاب  سانلا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع رما  امل  رـصن  نیفـص  یف  و  نوقـسفی .) اوناک  امب  سیئب  باذعب  اوملظ 

لها لاتق  یلا  لـجعت  ـال  هلظنح  هل  لاـقف  مالـسلا ) هیلع   ) هیلع میمت  ناـفطغ و  نم  ریثک  لاـجر  یف  یمیمتلا  عیبرلا  نب  هلظنحو  یـسبعلا 
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هیلع  ) لاقف هلظنح - لثمب  امهعم  نم  متعملا و  نبا  ملکت  .هربدـلا و  نوکت  نم  یلع  هبلغلا و  نوکت  نمل  متیقتلا  اذا  يردا  یناف ال  ماشلا 
یتوی نوعجرت  هیلا  عبسلا و  نیـضرالا  عبـسلا و  تاوامـسلا  بر  دالبلا و  دابعلا و  ثراو  هللا  ناف  دعب  اما  یلاعت  هیلع  ءانثلا  دعب  مالـسلا )

میا مهب و  رفظ  وا  اورفظ  نیـصاعلا  نیلاضلا  یلع  اهناف  هربدلا  اما  ءاشی  نم  لذی  ءاشی و  نم  زعی  ءاشی و  نمع  هعزنی  ءاشی و  نم  کلملا 
بذـعیل هللا  نا  مالـسلا ) هیلع   ) رقاـبلا نع  یلاـمالا )  ) یف .ارکنم و  اورکنی  ـال  اـفورعم و  اوفرعی  نا  مهارا  اـم  موق  مـالک  عمـسال  ینا  هللا 

يوس کلـسم  یلا  لیبسلا  اهل  هللا  لعج  دـق  اهترـضحب و  نم  ایاطخب  اهتلحمب  یه  یتلا  ضرالا  نع  رطملا  سبحب  اـهرحج  یف  لـعجلا 
لها نم  رایخالا  اوعبتی  مل  رکنملا و  نع  اوهنی  مل  فورعملاب و  اورمای  مل  اذا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاق  یـصاعملا و  لها  هلحم 

یصعی هللا  يرت  هنموم  نیعل  لحی  مالـسلا ال  مهیلع  مهنع  .نوباجتـسی و  الف  مهرایخ  کلذ  دنع  وعدیف  مهرارـش  مهیلع  هللا  طلـس  یتیب 
هیلع  ) قداصلا نع  باقعلا  یف  و  تادابعلا و ) …  نم  مالـسلا ) هیلع   ) هنیب ام  یف  نوعبرـالا - یناـثلا و  لـصفلا   ) هریغت یتح  فرطت  نا 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا نع  .مهقازرا و  نم  صقنی  نا  هیف  مهبقاعی  ام  لوا  ناف  هتیصعم  یلع  بدوی  مل  مث  موق  یف  اشن  نم  مالسلا )
رکنملاب موق  رقا  ام  مالـسلا ) هیلع   ) قداصلا نع  .یلاعت و  هللا  نم  عاـقوب  نذونلف  رکنملا  نع  یهنلا  فورعملاـب و  رمـالا  یتما  تکرت  اذا 

بنذـب هماعلا  بذـعی  یلاعت ال  هللا  نا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نع  و  هدـنع - نم  باقعب  هللا  مهمعی  نا  کشوا  الا  هنوریغی  ـال  مهرهظا  نیب 
بجوتـسا هماعلا  کلذ  ریغت  ملف  اراهج  رکنملاب  هصاخلا  تلمع  اذاف  هماعلا  ملعت  نا  ریغ  نم  ارـس  رکنملاب  هصاـخلا  تلمع  اذا  هصاـخلا 

یلع نموملا  هرصن  نال  هرصنی  مل  اذا  امولظم  الوتقم و ال  املظ و ال  رئاج  ناطلس  هبرضی  الجر  مکدحا  نرـضحی  هبوقعلا و ال  ناقیرفلا 
مهنم لجرلا  لعج  لیئارـسا  ینب  یف  لضفتلا  لعج  امل  .هجحلا و  کـمزلت  مل  اـم  عسوا  هیفاـعلا  هرـضح و  وه  اذا  هبجاو  هضیرف  نموملا 

مهـضعب بولق  یلاعت  هللا  برـض  یتح  هبیرـش  هسیلج و  هلیکا و  نوکی  نا  کلذ  هعنمی  ـالف  یهتنی  ـالف  هاـهنیف  بنذـلا  یلع  هاـخا  يری 
اوناک ال نودتعی  اوناک  اوصع و  امب  کلذ  میرم  نب  یسیع  دواد و  ناسل  یلع  لیئارـسا  ینب  نم  اورفک  نیذلا  نعل   ) یلاعت لوقی  ضعبب 

نع نوهانتی  اوناک ال   ) یلاعت هلوق  یف  مالـسلا ) هیلع   ) قداصلا نع  یـشایعلا  يورو  نولعفی .) اوناـک  اـم  سئبل  هولعف  رکنم  نع  اوهاـنتی 
مههوجو و یف  اوکحض  مهوقل  اذا  اوناک  نکل  مهسلاجم و  نوسلجی  مهلخادم و ال  نولخدی  اونوکی  مل  مهنا  اما  لاق  هولعف ) …  رکنم 
ام یف  نوعبرالا - یناثلا و  لصفلا   ) مل میقـسلا و  بنذـب  مکنم  يربلا  نذـخال  مالـسلا ) هیلع   ) قداصلا نع  هضورلا )  ) یف .مهب و  اوسنا 

نلمح اما ال  مهنوثدـحت : مهنوسلاجتف و  یننیـشی  هنیـشی و  ام  لجرلا  نع  مکغلبی  لـعفا و  ـال  تاداـبعلا و ) …  نم  مالـسلا ) هیلع   ) هنیب
ام لجرلا  نع  مکغلب  اذا  مکعنمی  ام  معن  لاـقف  میظع  رما  کـلذ  نم  ینلخدـف  يرـصنلا  ثرحلا  لاـق  مکئاـملع  یلع  مکئاهفـس  بونذ 
دق ینا  دواد  یلا  یحوا  یلاعت  هللا  نا  یفاکلا )  ) یف .هوسلاجت و  هورجهاف و ال  نذا  لاقف  لبقی  نذا ال  تلقف  هوبنوتف  هوتاـت  نا  هنوهرکت 
یف و  هرکنلاب - كولجاعی  مل  مهنا  لاـق  ملظت  ـال  تنا  فیک و  بر  اـی  لاـقف  لیئارـسا  ینب  یلع  کـبنذ  راـع  تلعج  کـبنذ و  ترفغ 

رـصب ذا  هتدابع  یف  یلـصی و  وه  انیبف  لیئارـسا  ینب  یف  هللا  دـبعی  کـسان  خیـش  ناـک  مالـسلا ) هیلع   ) قداـصلا نع  خیـشلا ) سلاـجم  )
نا ضرالا  یلا  یلاعت  هللا  یحواف  امههنی  مل  هدابعلا و  نم  هیف  وه  اـم  یلع  لـبقاف  هشیر  ناـفتنی  اـمه  اـکید و  اذـخا  ذا  نییبص  نیمـالغب 

اورما اـم  ریخب  ساـنلا  لازی  ـال  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبـنلا نع  هاکـشملا )  ) نع .نیدـبالا و  دـبا  يوهی  وـه  هب و  تخاـسف  هب  یخیس 
نکی مل  ضعب و  یلع  مهـضعب  طلـس  تاکربلا و  مهنم  تعزن  کلذ  اولعفی  مل  اذاف  ربلا  یلع  اونواـعت  رکنملا و  نع  اوهن  فورعملاـب و 
یلبق نم  لسر  مک  ءاج  دـق  لق   ) یلاعت هلوق  یف  مالـسلا ) هیلع   ) قداصلا نع  یـشایعلا  نع  .ءامـسلا و  یف  ضرـالا و ال  یف  رـصان  مهل 

مهامـسف اولتق  نیذلا  عم  مهاوه  ناک  نکل  اولتقی و  مل  ءالوه  نا  ملع  دق  نیقداص ) …  متنک  نا  مهومتلتق  ملف  متلق  يذـلاب  تانیبلاب و 
مهنم یقب  ام  لاق  مکرهظا  نیب  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسحلا هلتق  نورت  هفوکلا  نولزنت  طقرالا  نب  دمحمل  لاق  مالـسلا ) هیلع   ) هنع .نیلتاق و 

عمـست اما  لتقلا  یل  و  تادابعلا و ) …  نم  مالـسلا ) هیلع   ) هنیب ام  یف  نوعبرالا - یناثلا و  لصفلا   ) نمالا لتاقلا  يرت  تنا ال  لاق  دحا 
لاقیایبن لیئارـسا  ینب  یلا  ثعب  یلاعت  هللا  نا  مالـسلا ) هیلع   ) هنع و  هیالا .- یلبق -) …  نم  لسر  مک  ءاج  دق  لق  یلاعت … (  هلوق  یلا 
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هنم اوکحـضف  مهل  لاقف  ابونرخ  تبناف  فلخاف  سورغلا  مارک  نم  هیف  سرغ  نادـلبلا و  مارک  نم  هسفنب  دـلب  ام  مهل  لق  لاـقف  اـیمرا  هل 
ذخای مه و  ءامد  کفسی  نم  مهدلب  یف  مهیلع  نطلـسالف  یـصاعمب  اولمعف  لیئارـساونب  سرغلا  سدقملا و  تیبلا  دلبلا  نا  هیلا  یحواف 
لمعن نکن  مل  انبنذ و  ام  اولاقف  ءاملعلا  تعزج  مهثدـح  املف  اهنرمعال - مث  ماع  هئاـم  اـهنبرخال  مه  ءاـکب  محرا  مل  اوکب  نا  مهلاوما و 

نع یناغالا )  ) یف اذه و  .رکذ  دق  ام  مهب  لعفف  رصن  تخب  مهیلع  طلـس  هورکنت و  ملف  رکنملا  متیار  مکنا  مهل  لق  هیلا  یحواف  مهلمعب 
دحا اهب  تیبی  ناک ال  و  هجانصلا ) دارتسم   ) اهب یبتسدب و  اورمف  هبازحوبا  هعم  ناک  حاجحلا  یلع  ثعشالا  نبا  جرخ  امل  لاق  ینئادملا 
ینناک جـعلا  یف  ینبان  لاضع  رما  لاق : نامحرلادـبعل و  بقو  حبـصا  املف  هجرـس  اهدـنع  نهر  هبازحوبا و  اـهب  تاـبف  مهرد  هئاـمب  ـالا 
هجرس هل  کفی  ناب  رما  کحض و  هصقلا و  ثعـشالا  نبا  فرعف  جرهلا  اذه  سانلا و  هنتف  یف  جرـسلاب  تبهذ  دارتسم  جرخب و  بلاطم 

هللا ءاش  نا  هب  ترفظ  رکنی  کحضیف و ال  روجفلاب  هرکسع  یف  رهاجیا  لاقف  حاجحلا  هصقلا  تغلب  مهرد و  فلا  هعم  یطعی  و 

هینغم

مهسفنا نع  عادلل  هلیسو  و ال  هلیح ، نودجی  و ال  مهرما ، یلع  نوبلغی  مهنا  انرصع ، یف  نیلسملا  برعلا و  قح  یف  حصی  اذه و  قبطنی 
عیمجلا شیعی  و  بولقلا ، نم  نامیالا  رخبتی  یلاتلاب  و  نیبلاغلا ، نیرطیـسملا و  یلع  نالعالا  لئاسو  ناسللاب و  جاجتحالا  وا  حالـسلاب ،

نورمعتـسملا مه  نیحراـشلا : ضعب  لاـق  .مهتیـصخش و  دـیدحت  نیبلاـغلا و  هیوه  یلا  ماـمالا  رـشی  مل  .ناوهلا و  نهوـلا و  هیواـه  یف 
مسالاب و ول  مکحلا و  یـسرک  یلع  اصرح  بصاغ  عماط و  لک  باکر  یف  نوریـسی  نیذـلا  ءوسلا  هداـق  مهنا  حیحـصلا  و  بناـجالا ..!

ملقلاب داهجلا  یلا  لیبس  و ال  صلخم ، نیما  هدایقب  الا  كراعملا  نم  هکرعم  ضوخت  نا  نکمی  هعامج ال  هیا  نا  ههادبلا  نم  ..مسرلا و 
یلع بهذـی  رخال  وا  ببـسل  انایب  ادـی و  داهجلا  كرت  یتم  و  مالعالا ، هیاعدـلا و  لئاسو  یلع  نورطیـسملا  مه  هاغطلا  نال  ناـسللا ، و 

كرتلاب هتنهم  هنهملا  بحاص  یسنی  امک  امامت  ..نیع  رثا و ال  هعاونا  یتشب  رکنملا  راکنال  یقبی  و ال  بولقلا ، نم  نامیالا  مایالا  يدم 
.نارجهلا و 

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

و دوـب ، ناـنیمطا  دروـم  تسود و  مالـسلا و  هیلع  ماـما  باحـصا  ناـکین  زا  هک  تسا  یئآوـس  هللادـبع  نبا  بهو  هـینک   ) هفیحجوـبا زا 
مالـسلا هیلع  نینموملاریما  مدینـش  تفگ : هک  تسا  تیاور  تشامگ ) لاملا  تیب  رب  هفوک  رد  دـیمان و  یم  ریخلا  بهو  ار  وا  ترـضح 
یتخبدب رثا  رب   ) دیروخ یم  تسکش  دیدرگ و  یم  بولغم  نآ  زا  هک  يزیچ  لوا  دومرف : یم  رکنم ) زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هرابرد  )

دیگنج یمن  نیکرشم  رافک و  اب  هک   ) تسا ناتاهتـسد  اب  دروخ ) دز و   ) داهج دوش ) یم  هتفرگ  امـش  زا  یهلا  تمحر  زا  ندنام  رود  و 
اب داهج  نآ  زا  سپ  دینک ) یمن  بیدات  ریزعت و  ار  اهنآ  دیئامن و  یمن  ءارجا  ناراکهانگ  ناراکمتـس و  نیقـساف و  رب  ار  ادخ  دودح  و 

ناتاهلد اب  داهج  نآ  زا  سپ  دیراگنا ) یم  هدینـشن  هدیدن و  دیونـش و  یم  دـینیب و  یم  ار  اهیتشز  یـصاعم و  هک   ) دـشاب یم  ناتاهنابز 
هدرک یئاـنتعا  یب  یهت  تسد  ناـکین  ناراـکزیهرپ و  اـب  هدومن و  مارتحا  یتـسود و  ناـسردوس  ناراکدـب  ناراکمتـس و  اـب  هک   ) تسا
داهج رب  یئاناوت  سک  همه  دـشابن  نکمم  رگا  نابز  تسد و  اب  داهج  نوچ  تسا  مامت  نید  راک  ماـگنه  نیا  سپ  دـینیزگ  یم  يرود 

رد وا  یتخبدب  یهارمگ و  قالخا و  لدبت  هناشن  داد  تسد  زا  مه  ار  نآ  هاگ  ره  سپ  دزاس  راکشآ  ار  نآ  دناوتن  دنچ  ره  دراد  لد  هب 
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( تسا ترخآ  ایند و 

نمـشد ار  ناراکدـب  هتـشادن و  تسود  ار  ناراکوکین   ) دومنن راـکنا  ار  هتـسیاشان  تخانـشن و  ار  هتـسیاش  راـک  لد  هب  هک  یـسک  سپ 
دش دهاوخ  الاب  شیاپ  نیئاپ و  شرس  هتشگ و  هنوراو  تسا ) بجاو  لقا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  باب  رد  راک  نیا  هک  تسنادن 

(. ددرگ راتفرگ  یگشیمه  رفیک  هب  هداد  تسد  زا  ار  یتخبکین  ترخآ  رد  دوش و  نادرگرس  هتشادن  شیاسآ  ایند  رد  )

ینامز

ار بجاو  ود  نیا  هک  یتلم  ترـضح  نآ  شیامرف  هب  تسا و  یناـبز  داـهج  مالـسلا ) هیلع   ) یلع رظن  زا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 
يا هتکن  نامه  نیا  و  تسا ! هدنامن  یقاب  شدوجو  رد  لامک  دشر و  رثا  زا  يرثا  چیه  تسا  هدیدرگ  خسم  هنوگژاو و  تفرگ  هدـیدان 

هب رما  اریز  دینک : یم  یئامندوخ  اهتلم  نایم  رد  هک  دیتسه  یتلم  نیرتهب  : ) تسا هداد  هجوت  نآ  هب  حیرـص  روطب  دیجم  نآرق  هک  تسا 
 … (. دیئامن یم  رکنم  زا  یهن  فورعم و 

يزاریش دمحم  دیس 

هبلغل هب  نایتالا  نم  نونکمتت  الف  داـهجلا ) نم  هیلع  نوبلغت  اـم  لوا   ) لوقی مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  تعمـس  لاـق  هفیحج ، یبا  نع  و 
ارما قحلاب  نوملکتت  مکنوعدی  الف  مکتنسلاب  مث   ) قسفلا رفکلا و  لها  عم  برحلا  نم  مکنوعنمیف  مکیدیاب ) داهجلا   ) مکیلع نیملاظلا 
امک افورعم - اوفرعت  و ال  ارکنم ، اورکنت  یتح ال  رکنملا ، نع  مکنوثحی  فورعملا و  نع  مکنوفرصی  ذا  مکبولقب ) مث   ) اداشرا ایهن و  و 

( هالعا هلفسا  هلفـسا و  هالعا  لعجف   ) هبلق سکن  يا  بلق ) ارکنم   ) هبلقب رکنی ) مل  افورعم و  هبلقب  فرعی  مل  نمف  - ) اذه اننامز  یف  راص 
.ریخلا هنم  یتای  امم ال  دضلا ، یلا  بلقلا  هلاح  لدبت  نع  هیانک 

يوسوم

یه هذه  داهجلا و  نع  نیملـسملا  يدیا  تلـش  دقل  حرـشلا : .هرعق  ءانالا : لفـسا  .رهقلاب  يا  هبلغلاب  هنم  ذخا  یـشلا ء : یلع  بلغ  هغللا :
اوقاذا مرحلا و  اوسند  سدـقلا و  دوهیلا  بلـس  ثیح  نیطـسلف  یف  يرجی  اـم  یلع  هجرفتم  فـقت  اهدـیدع  اهتدـعب و  هیمالـسالا  همـالا 
نیذـلا هتارباـخم  ناطلـسلا و  سیـساوج  دوجول  رکنملا  راـکنا  نع  تفک  دـق  هنموـملا  هنـسلالا و  هذـه  اـیالبلا و  نحملا و  نیملـسملا 

مالـسالا ءاملع  تاوصا  يرن  اذل ال  ناوهلا و  باذعلا و  عم  نجـسلا  تاملظ  یف  هوبیغ  هب  اوهبتـشا  نم  مهـسافنا و  سانلا  یلع  نوصحی 
بلقلاب و راکنالا  الا  نیملـسملا  دـنع  قبی  مل  و  اودرـشی …  وا  اوبذـعی  اولتقی و  یتح  ءاسورلا  ماـکحلا و  نم  نیملاـظلا  هجو  یف  عفترت 

مهالعا بلقی  ءالوه  لثم  اهکرحت و  وا  مهروعـش  يذوت  نا  نود  هیـصعملا  یلع  نورمی  اوحبـصاف  نیریثکلا  دـنع  دـقف  دـق  اذـه  یتح 
 … هیماسلا بتارملا  یلعا  لامکلا و  تاجرد  یلا  عفتری  نا  لدب  هیناویحلا  كرد  یلا  هلوزن  نع  هیانک  مهالعا  مهلفسا  مهلفسا و 

یناقلاط

اب داـهج  دـینام ، یم  زاـب  نآ  زا  هک  داـهج  زا  هلحرم  نیتـسخن  دومرف : یم  مدینـش  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  زا  دـیوگ : هفیحج  وـبا  »
ار دنـسپان  راک  هدیدنـسپ و  ار  هدیدنـسپ  راک  لد  اب  هکنآ  ناتیاهلد و  هب  نآ  زا  سپ  ناتیاهنابز و  هب  سپـس  دوب و  دـهاوخ  ناتیاهتـسد 

« .دوش یم  زارف  وا  بیشن  بیشن و  شزارف  ددرگ ، یم  نوگرگد  وا  تشرس  درمشن  تشز 
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مراکم

: ُلوُقَی مالسلا  هیلع  َنِینِمْؤُْملاَریِمَأ  ُْتعِمَس  َلاَق  َهَْفیَحُج  ِیبَأ  ْنَع  َو 

ْمُِکتَنِْسلَِأب َُّمث  ، ْمُکیِْدیَِأب ُداَهِْجلا  ِداَهِْجلا  َنِم  ِْهیَلَع  َنُوبَْلُغت  اَم  ُلَّوَأ 

، ًارَْکنُم ْرِْکُنی  َْمل  ،َو  ًافوُْرعَم ِِهْبلَِقب  ْفِْرعَی  َْمل  ْنَمَف  ؛ ْمُِکبُولُِقب َُّمث 

.ُهَالْعَأ ُُهلَفْسَأَو  ُهَلَفْسَأ  ُهاَلْعَأ  َلِعُجَف  َِبُلق 

: دومرف یم  هک  مدینش  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  زا  : دیوگ یم  هفیحجوبا 

اب داهج  سپـس  تسا  یلمع ) داهج   ) تسد اب  داهج  دـیوش  یم  بولغم  نآ  رد  دـنریگ و  یم  امـش  زا  هک  داهج  زا  يا  هلحرم  نیتسخن 
! دوش یم  هنوگژاو  شبلق  دزیخنرب  رکنم  اـب  هزراـبم  فورعم و  يرادـفرط  هب  شبلق  اـب  یتح  هک  سک  نآ.بلق  اـب  داـهج  دـعب  ناـبز و 

: هنامیکح راتفگ  دنس  دهد (.) یم  تسد  زا  ار  دب  کین و  صیخشت  سح  و   ) دور یم  الاب  نآ  نییاپ  نییاپ و  نآ  يالاب 

رد یعاضق  یـضاقو  شریـسفت  رد  یمق  میهاربا  نب  یلع  یـضر  دیـس  زا  لبق  ار  ینارون  مـالک  نیا  هک  تسا  هدـمآ  نینچ  رداـصم  رد 
دوخ یلاما  رد  يافوتم 424 )  ) ینسحلا نیسحلا  نب  ییحی  بلاطوبا  دیـس  نینچمه  .دنا  هدروآ  یتوافت  اب  مکحلا  ملاعم  روتـسد  باتک 

زین تسا و  هدروآ  یتواـفت  اـب  ار  نآ  مولعلا  ءاـیحا  رد  یلازغ  دـماح  وـبا  یـضر ) دیـس  زا  دـعب  هدرک و  رکذ  دنـسم  تروـص  هب  ار  نآ 
صاخ عبنم  زا  ار  نآ  مادکره  دهد  یم  ناشن  دراد و  نارگید  تیاور  یـضر و  دیـس  تیاور  اب  یتوافت  مکحلاررغ  رد  يدـمآ  تیاور 

(.( ص 277 ج 4 ، هغالبلا ، جهن  رداصم   ) .دنا هتفرگ  دوخ 

! هنوگژاو ياه  بلق 

هناگ هس  لحارم  هب  رظان  دمآ و  هرامش 373 و 374  تحت  ًالبق  هک  تسا  يا  هنامیکح  راتفگ  ود  رب  لیمکت  عقاو  رد  ینارون  مالک  نیا 
.درگن یم  مهم  هلئسم  نیا  هب  يا  هیواز  زا  مادکره  عقاو  رد  تسا و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 

ار مرکا  ربمایپ  یلاسدرخ  رد  هک  تسا  یئاوس  هللا  دـبع  نب  بهو  دـنا  هتفگ  یـضعب  بهو و  نب  بهو  وا  ماـن   ) هفیحجوبا اـج  نیا  رد  »
.تسا هدرک  تیاور  هدینش و  هوی  یک  مرکا  ربمایپ  زا  یثیداحا  لاح  نیا  اب  دوش  یم  بوسحم  هباحـص  نیرت  ناوج  ءزج  درک و  كرد 

ترـضح نآ  روضح  رد  دیـسر و  هلاوین  مرکا  ربماـیپ  تمدـخ  دوب و  هدروخ  یناوارف  ياذـغ  هفیحج  وـبا  هک  تسا  هدـمآ  یثیدـح  رد 
هنـسرگ همه  زا  شیب  تمایق  رد  دوش  ریـس  همه  زا  شیب  اـیند  رد  هک  یـسک  .نکم  نینچ  هفیحج  وبا  دومرف : هنومن  ربمغیپ  .دز  یغورآ 

، دروخ یم  ماش  هک  یبش  يادرف  یتح  درک  یمن  اذغ  زا  رپ  ار  دوخ  مکش  زگره  رگید  دینش  ار  نخس  نیا  هک  هفیحج  وبا  .دوب  دهاوخ 
وبا درک ) تعاـطا  لـماک  روط  هب  ار  مرکا  ربماـیپ  راـتفگ  و   ) دروخ یمن  ماـش  دروخ  یم  هناحبـص  هک  زور  نآ  دروخ و  یمن  هناـحبص 

ار وا  مالـسلا  هیلع  یلع  .دوب  ترـضح  نآ  باکر  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  ياهگنج  ماـمت  رد  دـمآ و  هفوک  هب  ادـعب  هفیحج 
تیب روماـم  ار  وا  تشاد  وا  هب  هک  يداـمتعا  ببـس  هب   ) دـیمان و یم  ریخلا  بهو  ار  وا  درک و  یم  داـمتعا  وا  هب  تـشاد و  یم  تـسود 
ریما زا  نم  : دیوگ یم  ص 276 )) ج 4 ، هغالبلا ، جـهن  رداصم   ) .تفگ عادو  ار  ایند  يرمق  يرجه  لاس 72  رد  يو  .درک  هفوک  لاملا 
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: دومرف یم  هک  مدینش  مالسلا  هیلع  نانمؤم 

اب داهج  سپـس  تسا  یلمع ) داهج   ) تسد اب  داهج  دـیوش  یم  بولغم  نآ  رد  دـنریگ و  یم  امـش  زا  هک  داهج  زا  يا  هلحرم  نیتسخن 
ُداَهِْجلا ِداَهِْجلا  َنِم  ِْهیَلَع  َنُوبَْلُغت  اَم  ُلَّوَأ  : ُلوُقَی مالـسلا  هیلع  َنِینِمْؤُْملاَریِمَأ  ُْتعِمَـس  : َلاَق َهَْفیَحُج  ِیبَأ  ْنَع  َو  ( ؛» بلق اب  داهج  دـعب  ناـبز و 

( . ْمُِکبُولُِقب َُّمث  ْمُِکتَنِْسلَِأب  َُّمث  ، ْمُکیِْدیَِأب

زا ار  یلمع  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  غورفرپ  غارچ  دـننک  یم  شـالت  تـسخن  مالــسا  نانمــشد  ناـملاظ و  هـک  تـسا  نـشور 
.دتفیب رطخ  هب  اه  نآ  تیعقوم  ادابم  دنک  رکنم  زا  یهن  ای  فورعم  هب  رما  ًالمع  یسک  دنهدن  هزاجا  دنریگب و  ناناملسم 

عماجم رد  ای  ربانم  زارف  رب  یـسک  دـنهد  یمن  هزاجا  دـنور و  یم  ینابز  داهج  غارـس  هب  دـندرک  شوماخ  ار  یلمع  داهج  هک  یماـگنه 
یم خیرات  رد  یتح  دنهد و  یم  رارق  بیقعت  تحت  دننک  راک  نیا  هب  مادقا  هک  ار  یناسک  دـنک و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رگید 

لزلزتم ار  ناملاظ  طاسب  دننک و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دـنناوتن  ات  دـندرک  یم  عطق  ار  اه  نآ  زا  یـضعب  نابز  هاگ  هک  میناوخ 
هبوچ هب  ار  وا  هک  یماگنه  یتح  هک  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  یلع  صلخم  تسود  افواب و  رای  نآ  ، رامت مثیم  هرابرد  هچنآ  دننام  دنزاس 

راد هبوچ  زارف  رب  زاب  دنداد ) یم  رارق  دنزیوایب  راد  هب  دنتـساوخ  یم  هک  یـصخش  لغب  ریز  ار  بانط  دوب  لومعم   ) دـندرک نازیوآ  راد 
.دندرک عطق  ار  شنابز  داد  روتسد  دایز  نبا.درک  یم  نایب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  لیاضف 

نامز رد  هک  هنوگ  نآ  دونـشن  ار  ناشیوگ  قح  نابز  مایپ  یـسک  ات  دـندش  یم  دـیعبت  يا  هداتفا  رود  هطقن  هب  رذوبا  نوچمه  هک  نیا  ای 
.داد يور  موس  هفیلخ  هیواعم و 

زا جیردت  هب  ار  یبلق  رفنت  تلاح  نآ  هک  يا  هنوگ  هب  دـننک  یم  زاغآ  ار  یفنم  تاغیلبت  دـنتفرگ  ار  داهج  زا  هلحرم  نیا  هک  یماگنه  و 
هب تشذگ  یتدم  دش و  هتفرگ  نابز  اب  داهج  یلمع و  داهج  یتقو  هک  نیا  ای  دوش و  شوماخ  زین  بلق  اب  داهج  هلعـش  ات  دـنریگب  مدرم 
دنک كرت  ار  نآ  یتدم  رگا  راک  کی  ماجنا  رد  رهام  ناسنا  هک  هنوگ  نامه  دـننک  یم  شومارف  ار  تارکنم  یتشز  اه  ناسنا  جـیردت 

.داد دهاوخ  تسد  زا  یلک  هب  ار  دوخ  تراهم 

دنک ادیپ  همادا  ناملاظ  تیمکاح  یتقو  هک  نیا  نآ  دنا و  هداد  مالک  نیا  ریـسفت  رد  يرگید  لامتحا  هغالبلا  جـهن  ناحراش  زا  یـضعب 
.دوش یم  كرت  زین  بلق  اب  داهج  بیترت  نیا  هب  دننک و  یم  شومارف  ار  تارکنم  یتشز  دنیآ  یم  راک  يور  ًادعب  هک  ییاه  لسن 

تارکنم اب  يرادـفرط و  اه  یکین  زا  شبلق  اب  یتح  هک  یـسک  :» دـیامرف یم  اـنعمرپ  يریگ  هجیتن  کـی  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  هاـگ  نآ 
ْرِْکُنی َْمل  ،َو  ًاـفوُْرعَم ِِهْبلَِقب  ْفِْرعَی  َْمل  ْنَمَف  ( ؛» دریگ یم  رارق  ـالاب  نآ  نییاـپ  نییاـپ و  نآ  يـالاب  ، دوش یم  هنوگژاو  شبلق  دـنکن  هزراـبم 

( . ُهَالْعَأ ُُهلَفْسَأ  ُهَلَفْسَأ َو  ُهاَلْعَأ  َلِعُجَف  َِبُلق  ًارَْکنُم ،

هکلب دشاب  یمن  تسا  ندب  ياضعا  مامت  هب  نوخ  ندیناسر  هلیسو  هک  يربونص  وضع  نآ  اج  نیا  رد  بلق »  » زا روظنم  هک  تسا  مولعم 
.تسا لقع  نامه  ، تغل رد  بلق  یناعم  زا  یکی  اریز  تسا  صیخشت  سح  لقع و  يانعم  هب  اج  نیا  رد  بلق 

تشز و شرظن  رد  اه  یکین  جیردت  هب  دهد و  یم  تسد  زا  یطیحم  نانچ  رد  ار  دـب  کین و  صیخـشت  سح  ناسنا  هک  نیا  هب  هراشا 
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.دش دهاوخ  ابیز  شرظن  رد  اه  یتشز 

: میناوخ یم  نینچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  هنایوگشیپ  انعمرپ و  یثیدح  رد 

ِهَّللا َلوُسَر  ای  َِکلَذ  ُنوُکی  َُهل َو  َلیِقَف  ِرَْکنُْملا  ِنَع  اْوَْهنَت  َْمل  ِفوُْرعَْملِاب َو  اوُُرمْأَت  َْمل  ْمُُکباَبَـش َو  َقَسَف  ْمُکُؤاَِسن َو  ْتَدَسَف  اَذِإ  ْمُِکب  َفیَک  »
ٌّرَـش ْمَعَن َو  َلاَق  َِکلَذ  ُنوُکی  ِهَّللا َو  َلوُسَر  ای  َُهل  َلیِقَف  ِفوُْرعَْملا  ِنَع  ُْمتیَهَن  ِرَْکنُْملِاب َو  ُْمتْرَمَأ  اَذِإ  ْمُِکب  َفیَک  َِکلَذ  ْنِم  ٌّرَـش  ْمَعَن َو  َلاَـقَف 

ناناوج دنوش و  دساف  امش  نانز  هک  یماگنه  دوب  دیهاوخ  هنوگچ  ًافوُْرعَم ؛ َرَْکنُْملا  ًارَْکنُم َو  َفوُْرعَْملا  ُُمتیَأَر  اَذِإ  ْمُِکب  َفیَک  َِکلَذ  ْنِم 
يرما نینچ  ایآ  هلآ !  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يا  : درک ضرع  یـسک  دینک ؟ كرت  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  قساف و  امش 

هب رما  هک  یماگنه  دوب  دیهاوخ  هنوگچ.دش  دهاوخ  عقاو  نیا  زا  رتدب  يرآ و  : دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دوش ؟ یم  عقاو 
؟ دـش دـهاوخ  عـقاو  يزیچ  نـینچ  اـیآ  هـلآ !  هـیلع و  هللا  یلــص  ادـخ  لوـسر  يا  : دـندرک ضرع  فورعم ؟ زا  یهن  دـینک و  یم  رکنم 
ار اـه  ییاـبیز  و   ) فورعم ار  رکنم  رکنم و  ار  فورعم  هک  یماـگنه  دوب  دـیهاوخ  هنوگچ.دـهد  یم  يور  نیا  زا  رتدـب  يرآ و  : دومرف

.( ح 14 ص 59 ، ج 5 ، یفاک ، (.»؟ دید دیهاوخ  ابیز ) ار  اه  یتشز  تشز و 

َنَّیَز َو  دـهد «: یم  ناشن  ابیز  ناسنا  رظن  رد  ار  اه  یتشز  هک  تسا  نیا  ناطیـش  ياـهراک  زا  یکی  هک  تسا  هدـمآ  زین  دـیجم  نآرق  رد 
هار زا  ار  اـه  نآ  ،و  هداد هوـلج  ناـشرظن  رد  ار  ناـشلامعا  ناطیـش  و  ؛»  َنوُدَـتْهَی اـَل  ْمُهَف  ِلـِیبَّسلا  ِنَع  ْمُهَّدَـصَف  ْمَُهلاَـمْعَأ  ُناَْـطیَّشلا  ُمَُهل 

هیآ 24) لمن ، دنوش (.»! یمن  تیاده  ور  نیازا  ؛و  هتشادزاب

.دنهد یم  ماجنا  ار  راک  نیا  زین  امن  ناسنا  ياه  ناطیش  هکلب  تسین  نج  نیطایش  صوصخم  راک  نیا 

یسیلگنا

The following is related from Abū Juhayfah who said, “I heard Imām Ali ibn Abū Tālib
saying: 'The first fighting with which you will be overpowered is fighting with the
hands. Thereafter, you will fight with your tongues then with your hearts.
Consequently, whoever does not recognize virtue with his heart or does not disprove
evil will be turned upside down. Thus, his upside will be turned downwards and his low

.” side will be turned upwards

لطاب قح و  ماجنا  رس  : 376 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag
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َِیبو ٌء ٌفیِفَخ  َلِطاَبلا  ّنِإ  ِيَرم ٌء َو  ٌلیِقَث  ّقَحلا  ّنِإ  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

 . هدنشک اّما  کبس  لطاب ، و  تساراوگ ، اّما  نیگنس  قح  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و  يداقتعا ) )

يدیهش

.اراخ گنس  نوچ  ماک  رد  نکیل  کبس  لطاب  و  اراوگ ، اما  تسا  نیگنس  قح 

یلیبدرا

هدنزاس كاله  تسا  یکبس  لطاب  هک  یتسردب  هدنراوگ و  راوگشوخ و  تسینارگ  قح  هک  یتسردب 

یتیآ

.يازفا يرامیب  تسا و  ناسآ  لطاب  تساراوگ و  یلو  تسا ، راوشد  قح  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . راب تکاله  تسا و  کبس  لطاب  ،و  اراوگ تسا و  نیگنس  قح  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

مثیم نبا 

يراوشد رظن  زا  قح  يارب  ار  نیگنس  تفص  مالسلا ) هیلع   ) ماما تسا .) روآابو  نکیل  کبس ، لطاب ، و  تسا ، اراوگ  اما  نیگنـس  قح  )
شیاـسآ قح  هکنیا  تهج  هب  ار  اراوـگ ، تفـص  و  دوـش ، یم  هذـخاوم  نآ  رطاـخ  هب  تسا و  قـح  هار  رد  هک  هدروآ  یـسک  يارب  نآ 

تهج هب  ار  روآابو  تفـص  لطاب و  لـها  رب  لـطاب  تلوهـس  راـبتعا  هب  ار  یکبـس  تفـص  .تسا و  هداد  نادـب  دراد ، یپ  رد  ار  يورخا 
.تسا هدروآ  هراعتسا  لطاب  يارب  ترخآ ، رد  نانآ  تکاله 

دیدحلا یبا 

 . ٌءِیبَو ٌفیِفَخ  َلِطاَْبلا  َّنِإ  ٌءيِرَم َو  ٌلیِقَث  َّقَْحلا  َّنِإ  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 
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لجرلا و هقف  اولاق  امک  رـسکلاب  ماعطلا  ئرم  ءاج  دق  لیقث و  فیفخ و  لثم  لیعف  یلع  ءيرم  وهف  هءارم  ؤرمی  مضلاب  ماعطلا  ؤرم  لوقت 
.رشأ رذح و  لثم  لعف  یلع  ئبو  وهف  زوجی  اضیأ و  لیعف  یلع  ءیبو  وهف  هءابو  أبوی  رسکلاب  دلبلا  ءیبو  هقف و 

ریغ هتبغم  همومذـم و  هتبقاع  نأ  الإ  افیفخ  ناک  نإ  لطابلا و  هحلاص و  هتبغم  هدومحم و  هتبقاع  نأ  ـالإ  ـالیقث  ناـک  نإ  قحلا و  لوقی ع 
نفرـصی هلجآ و ال  همیظع  راضم  اهبقعتی  هلجاع  هلیلق  هذـل  یف  ریخ  الف  هلعف  یلع  لطابلا  لجاع  هوـالح  مکدـحأ  نلمحی  ـالف  هحلاـص 

هیفاعلا هذل  دجو  اذإ  دعب  امیف  هبرش  رملا  ءاودلا  براش  دمحی  امک  کلذ  یبقع  دمحیس  هنإف  هلقث  قحلا  نع  مکدحأ 

یناشاک

ینارگ یبقع - رد  نآ  بحاص  تغارف  ایند و  رد  نآ  تبوعص  رابتعا  هب  قح - هک  یتسرد  هب  يرم ) لیقث  قحلا  نا  مالسلا : هیلع  لاق  (و 
یکبس ناهج - نیا  رد  تحارتسا  تغارف و  رابتعا  هب  لطاب - هک  یتسرد  هب  و  یبو ) فیفخ  لطابلا  نا  و   ) راوگشوخ هدنراوگ و  تسا 

.رایسب لاکن  اب  هدنروآ  كاله  هب  تسا 

یلمآ

ینیوزق

تروص هب  هچ  رگا  قح  يرآ  .هدنروآ  ابو  تسا و  کبـس  لطاب  هک  یتسرد  هب  و  هدـنراوگ ، تسا و  نارگ  قح  هک  یتسرد  هب  دومرف :
رب و  دـشاب ، راوگـشوخ  نیریـش و  قح  لها  ماک  رد  ـالجآ  تقیقح و  هب  نکیلو  دوب  شوخاـن  نارگ و  لـطاب  لـها  ماـک  رد  ـالجاع  و 

.دوب رابدا  رابو و  كاله و  وا  هب  نیع و  لقع  رظن  تقیقح و  رد  دیامن و  فیطل  کبس و  سحرا  دنپ  شیپ  لطاب  نیا  فالخ 

یجیهال

ندرک يوریپ  هک  قیقحت  هب  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .ء » یبو  فیفخ  لطابلا  نا  يرم ء و  لـیقث  قحلا  نا  : » مالـسلا هیلع  لاـق  و 
هدـنروآ نوعاـط  اـبو و  لوا و  رد  تسا  کبـس  ندرک  لـطاب  يوریپ  هک  قیقحت  هب  رخآ و  رد  تساراوگ  لوا ، رد  تسا  نیگنـس  قـح 

.رخآ رد  تسا 

ییوخ

اولاق امک  رـسکلاب  ماعطلا  يرم ء  ءاج  دـق  لیقث و  فیفخ و  لثم  لیعف  یلع  يرم ء  وهف  هءارم  ورمی  مضلاـب  ماـعطلا  ورم )  ) لوقت هغللا :
لیقث و بارعالا : .رـشا  رذـح و  لثم  لعف  یلع  زوجی  و  اضیا ، لیعف  یلع  یب ء  وهف و  هءاب  اـبوی و  رـسکلاب  دـلبلا  یب ء ) و   ) هقف و هقف و 

نا یلع  مالـسلا ) هیلع   ) هبن ینعملا : .لطابلا  نا  هلوقل : نافدارتم  ناربخ  یبو ء  فیفخ و  نا  امک  فدارتلا ، یلع  نا  ظفلل  ناربخ  يرم ء 
افیفخ ناک  نا  لطابلا و  نا  امک  هبقاعلا ، نسح  باوثلا و  نم  هیلع  بترتی  امل  ائنیه  نوکی  هررقملا  فیلاکتلا  رابتعاب  قحلا  لمحت  لـقث 

، اراوگ تسا و  نیگنس  قح  دومرف : همجرتلا : .دبالا  كاله  کلهیف  ءابولاک  حورلا  ضرمل  بجوم  هنا  الا  بکترملا  رظن  یف  امـضعب و 
.ازاب کبس و  لطاب  و 

يرتشوش
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امک تیضر  تبذک  نا  تطخس و  تقدص  نا  لجر  تنا  هدایز و  عم  نامثعل  مالکلا  اذه  مالـسلا : هیلع  لاق  لوقا : مالـسلا : هیلع  لاق  و 
یف .فصانتلا و  یف  اهقیضا  فصاوتلا و  یف  ءایـشالا  عسوا  قحلا  درو : نامقل و  نع  هلثم  لقن  رخآ و  عضوم  یف  دیدحلا  یبا  نبا  هاور 

انوئیج انوئیج  مکانئج  مکانئج  لوقن : نا  یف  صخر  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نا  نومعزی  مالـسلا : هیلع  قداـصلل  لـیق  یفاـکلا ) )
نم هانذختال  اوهل  ذختن  نا  اندرا  ول  نیبعال  امهنیب  ام  ضرالا و  ءامسلا و  انقلخ  ام  و  : ) لوقی یلاعت  هللا  نا  اوبذک  لاقف : مکئجن  مکئجن 
نع مالـسلا  هیلع  رقابلا  لئـس  و  نوفـصت .) امم  لیولا  مکل  قهاز و  وه  اذاف  هغمدـیف  لطابلا  یلع  قحلاب  فذـقن  لب  نیلعاف  انک  نا  اندـل 
نع لئـس  کلذـک  .تمکح و  دـق  لاقف : .لطابلا  عم  لاق : ءانغلا ؟ نوکی  نیاف  لطابلا  قحلا و  نیب  هللا  زیم  اذا  مالـسلا : هیلع  لاقف  ءانغلا 

.قحلا نیب  هنیب و  زیم  اذا  لطابلا  عم  امهنوکب  باجاف  جنرطشلا  درنلا و 

هینغم

یلا هکلاسب  یهتنی  هنکل  و  بیر ، کلذ  یف  ام  ادـج ، کئاش  قحلا  قیرط  ..ماعلا و  ضرملا  وه  و  ءاـبولا ، نم  یبو ء : و  ینه ء ، يرم ء :
باتک نم  اهانطقتلا  یتلا  تارذشلا  هذـه  کیلا  .هیواهلا و  یلا  هبحاصب  يدوی  هنکل  و  ناحیر ، درو و  لطابلا  قبرط  و  نامالا ، هحارلا و 

یلا ناـسنالاب  يوـهت  هوهـس  لـقاف  لـبحلا ، یلع  ریـسلا  هبلطتی  اـمم  رثـکا  زیکرتـلا  نم  بلطتی  قـحلا  قـیرط  : ) يدـناغل یبهذـم ) اذـه  )
بلطتی و  رمتـسم ، باذع  یلع  يوطنی  ریخلا  لیبس  نا  ..عطقنی  يذلا ال  حافکلاب  الا  قحلا  كردـی  نا  عیطتـسی  دـحا  ..ضیـضحلا و ال 
ریخلاب سانلا  میعطت  نا  نوفرعی  مهنال  هلجع  یلع  اوسیل  هنودـیری  نیذـلا  و  هافحلـسلا ، تاوطخب  ریـسی  ریخلا  نا  ..هل  هیاهن  ارابطـصا ال 

.الیوط اتقو  بلطتی 

هدبع

دیمح هنا  الا  لقث  نا  قحلا و  هبقاعلا و  دـیمح  ینه  يا  يرم ء  وهف  هئارم  ءارلا  هثلثم  ماعطلا  ءارم  نم  ییرم ء  یبو ء : فیفخ  لطابلا  … 
ماعلا ضرملا  وه  ءابولا و  هریثک  هئیب  ضرا و  هبقاعلا  میخو  ییو ء  وهف  فخ  نا  لطابلا و  هبقاعلا و 

يرفعج

مالسالا ضیف 

( رهاظ رد   ) لطاب و  اراوگ ، نطاب ) رد   ) نیگنس و تسا و  نارگ  رهاظ ) رد   ) قح تسا : هدومرف  لطاب ) قح و  هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
(. هدننک دوبان   ) هدنروآءابو نطاب ) رد   ) ناسآ و تسا و  کبس 

ینامز

مضه جیردت  هب  مه  هدنونش  يارب  تسا و  شخب  تذل  دنیوگ  يارب  یلو  تسا  نارگ  اه  یلیخ  يارب  هچرگ  قح  فرح  حیحص و  راک 
كانرطخ و نآ  تبقاع  اما  تسا  کبس  ناسآ و  رهاظ  تروصب  هچ  رگ  لطاب  لمع  فرح و  اما  دنک  یم  ینادردق  نآ  زاو  ددرگ  یم 

ياـهراک تسا ، شخب  تذـل  هـک  تـسا  یتمالـس  نآ  تبقاـع  یلو  دوـش  یم  تحاراـن  ءاود  ندروـخ  زا  ضیرم  هـچ  رگ  .روآ  ناـیز 
لطاب قح و   ) هک دنک  یم  شرافس  زیزع  يادخ  .دایز  نآ  ترخآ  ایند و  كانرطخ  ضراوع  اما  ناسآ  رهاظ  تروص  هب  مه  هتـسیاشان 

(. دینکن طولخم  مه  هب  ار 
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يزاریش دمحم  دیس 

ءابولا نم  هبقاعلا ، میخو  يا  یبو ء ) فیفخ  لطابلا  نا  و   ) هرخآ ینه ء  هبقاعلا  دـیمح  يا  يرم ء ) لیقث  قحلا  نا  : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
.ضرملا وه  و 

يوسوم

بیط و ینه ء  هنکل  سفنلا  یلع  الیقث  ناک  نا  قحلا و  حرـشلا : .ماعلا  ضرملا  وه  ءاـبولا و  ریثک  یبو ء : .ء  یینه  لهـس  يرم ء : هغللا :
نم هبیط و  هنـسح و  هتبقاع  هرخالا  یف  هنکل  هیلع و  ایـساق  ناک  قحلا  یطعا  نمف  تیمم ، کلهم  هنکل  اروسیم  الهـس  ناک  نا  لطابلا و 

.رادلا سئب  منهج و  هتبقاع  نکل  سنوم و  لطابلا  اروسیم و  الهس  عفدلا  ناک  نا  لطابلا و  ذخا  قحلا و  عفد 

یناقلاط

« .تسا يازاب - و   - اراوگان کبس  لطاب  اراوگ و  نیگنس  قح  انامه  »

رگا قح  هک  تسا  نیا  مالّسلا  هیلع  یلع  دوصقم  دیوگ : یم  نینچ  نخس  نیا  تاغل  زا  یخرب  یفرص  حیـضوت  نمـض  دیدحلا  یبا  نبا 
شماجنارس دنسپان و  شماجرف  تسا  کبس  دنچ  ره  لطاب  بولطم و  شماجنارس  تسا و  هدیدنسپ  شماجرف  یلو  تسا  نیگنـس  هچ 

نآ یپ  زا  هک  يرذـگدوز  كدـنا  تذـل  رد  هک  دـنک  راب  دوخ  راک  رب  ار  لـطاب  ینیریـش  دـیابن  امـش  زا  کـی  چـیه  .تسا  هدـیهوکن 
، دراد هدیدنسپ  ماجرف  نآ  لمحت  هک  درادن  زاب  نآ  زا  قح  ینیگنس  ار  امش  زا  کی  چیه  تسین و  يریخ  دشاب  یترخآ  نارگ  ياهنایز 

.دنک یم  شیاتس  ار  خلت  يوراد  ندیماشآ  دنک ، ساسحا  ار  تمالس  دوبهب و  تذل  نوچ  رامیب  هک  هنوگ  نامه 

مراکم

 [[ مالسلا هیلع  لاق  و  ]]

.ٌءِیبَو ٌفیِفَخ  َلِطاَْبلا  َّنِإ  ،َو  ٌءيِرَم ٌلیِقَث  َّقَْحلا  َّنِإ 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

: هنامیکح راتفگ  دنس  .روآ ( گرم  زیخالب و  اما  تسا  کبس  ، لطاب ،و  تساراوگ اما  نیگنس  ، قح

تـسا هدرک  لقن  یتافاضا  اب  ار  نآ  هک  تسا  فارـشالا  باـسنا  رد  يرذـالب  دـنا  هدرک  لـقن  ار  هناـمیکح  راـتفگ  نیا  هک  یناـسک  زا 
(.( ص 277 ج 4 ، هغالبلا ، جهن  رداصم   ) حوتفلا باتک  رد  یفوک  مثعا  نبا  نینچمه 

لطاب قح و  تبقاع 

هک دومرف  نایب  یماـگنه  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤمریما  ار  مـالک  نیا  هک  دوش  یم  هدافتـسا  فارـشالا  باـسنا  رد  يرذـالب  هتـشون  زا 
تبحـص اه  نآ  زا  مدرم  تایاکـش  هرابرد  ات  دوب  هدرک  يروآدرگ  مالـسا  روشک  فلتخم  طاقن  زا  ار  دوخ  نارادـنامرف  ماـمت  ناـمثع 
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ناـیب ار  هلمج  نـیا  ناـمثع  هـب  باـطخ  ترـضح.دمآ  لـمع  هـب  توـعد  سلجم  نـیا  رد  زین  مالـسلا  هـیلع  یلع  ناـنمؤم  ریما  زا.دـنک 
( ٌءِیبَو ٌفیِفَخ  َلِطاَْبلا  َّنِإ  ،َو  ٌءيِرَم ٌلیِقَث  َّقَْحلا  َّنِإ  ( ؛» تسا روآ  گرم  زیخالب و  اما  کبس  ، لطاب تساراوگ و  اما  نیگنس  ، قح :» دومرف

.

.دوش یم  روآ  گرم  هب  ریسفت  هاگ  هک  تسا  زیخابو  يانعم  هب  « ءیبو اراوگ و« يانعم  هب  « ءيرم »

یتم کنا  :) يدرگ یم  یـضار  دیوگب  غورد  رگا  اما  يوش و  یم  ینابـصع  دیوگب  تسار  وت  هب  یـسک  هاگره  وت  رب  ياو  : دوزفا سپس 
باتک رد  هک  نیا  حیضوت  ص 44 ) ج 5 ، فارشالا ، باسنا  زا  لقن  هب  ص 71  ج 9 ، ریدغلا ، (.) ضرت بذکت  یتم  طخـست و  قدصت 
نابوخ زا  یعمج  دـندرک و  تیاکـش  هیواعم  زا  دـندمآ و  ناـمثع  دزن  ماـش  لـها  زا  یهورگ  هک  تسا  هدـمآ  یفوک  مثعا  نبا  حوتفلا 

نم هب  رفن  ود  نیا  زا  اه  تیاکـش  هنوگ  نیا  یک  ات  : تفگ نامثع.دنتـشاد  تیاکـش  صاع  نب  دیعـس  وا  یلاو  زا  دندمآ و  وا  دزن  هفوک 
یکاش وت  نارادـنامرف  لامع و  همه  زا  اه  نآ  دـنرادن  تیاکـش  رفن  ود  نیا  زا  طقف  مدرم  : تفگ يراصنا  هیزغ  نب  جاجح  دـسر ؟ یم 

غارس هب  نونکا  ، يدنادرگزاب دوخ  ماقم  هب  ار  اه  نآ  رگید  راب  سپس  يدرک  ناشراضحا  يداتسرف و  اه  نآ  غارس  هب  راب  کی.دنتـسه 
دهع و اه  نآ  زا  سپس  نک  راضحا  دجـسم  نیا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  باحـصا  روضح  رد  ار  اه  نآ  تسرفب و  اه  نآ 
هب ار  يرگید  دنتفریذپن  رگا  نادرگزاب و  دوخ  ياج  هب  ار  اه  نآ  هاگنآ  هد  دـنگوس  ار  اه  نآ  دـننکن و  ملظ  یـسک  هب  هک  ریگب  نامیپ 

.دندرک دییأت  ار  داهنشیپ  نیمه  زین  مدرم  زا  يرایسب.دنتسین  مک  نیملسم  ناحلاص  اریز  تسرفب  اه  نآ  ياج 

لوسر باحصا  هب  ور  سپس  درک  راضحا  ار  اه  نآ  داتـسرف و  شنارادنامرف  نارازگراک و  عیمج  غارـس  هب  نامثع  ارجام  نیا  لابند  هب 
دیـشاب هتـشاد  تسود  رگا  دنا  هدوب  مدامتعا  دروم  هک  دنا  نم  نارازگراک  اه  نیا  مدرم ! يا  : تفگ درک و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 

.مراذگ یم  اه  نآ  ياج  هب  دیرادب  تسود  امش  هک  ار  سک  نآ  منک و  یم  لزع  ار  اه  نآ 

! نامثع يا  : دومرف دـنام ) دـهاوخن  رادـیاپ  دوخ  نخـس  نیا  رد  نامثع  تسناد  یم  هک   ) مالـسلا هیلع  یلع  نانمؤمریما  هک  دوب  اـج  نیا 
يوش و یم  نیگمـشخ  دنیوگب  تسار  وت  هب  رگا  هک  یتسه  يدرم  وت  نیریـش ) و   ) تسا کبـس  ، لطاب و  خـلت ) و   ) تسا نیگنـس  ، قح
هک تسا  نآ  زا  رتـهب  ینک  كرت  ار  اـه  نآ  رگا  هک  هدیـسر  وـت  هب  مدرم  زا  يرایـسب  بلاـطم.يدرگ  یم  یـضار  دـنیوگب  غورد  رگا 

.نک هبوت  دندنسپ  یمنوت  هرابرد  مدرم  هچنآ  زا  زیهرپب و  ادخ  زا.یشاب  هتشاد  اه  نآ  رب  رارصا 

؟ دینک یمن  اهر  ارم  ارچ  : تفگ دش و  ینابـصع  نامثع  ماجنارـس.تفگ  مالـسلا  هیلع  یلع  نانخـس  دییأت  رد  ینانخـس  زین  هحلط  هاگنآ 
ص ج 2 ، مثعا ، نبا  حوتفلا  ) ....دیتخاس نوگرگد  نم  دض  رب  ار  عاضوا  امـش.ما  هدرکن  يراک  نم  دینک ؟ یم  شنزرـس  همه  نیا  ارچ 

(394-395

دادن قح  هب  نت  ماجنارـس  نامثع  هک  دـهد  یم  ناشن  هدـمآ  حورـشم  روط  هب  مالـسا  ردـص  خـیرات  رد  هک  ارجام  نیا  زا  دـعب  ثداوح 
دوجو هب  مالسا  ناهج  يارب  وا و  يارب  یکاندرد  تبقاع  یلو  دوب  نیریش  ًارهاظ  هکارچ  دیزگرب  ار  لطاب  دوب و  نیگنـس  خلت و  هکارچ 

.دیسر یمن  مالسا  ناهج  هب  اه  بیسآ  همه  نآ  دوب و  هتفریذپ  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  مالک  شاک  يا.دمآ 

رایسب راک  قح  ریسم  رد  ندرک  تکرح  ًالوصا  تسا و  ناسنا  لیم  فالخرب  دراوم  زا  يرایـسب  رد  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  قح  ینیگنس 
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ناسنا دوش  نآ  رد  ییاطخ  كدنا  رگا  هک  تسا  بانط  يور  نتفر  هار  دننام  نادنمشناد  زا  یضعب  هتفگ  هب  تسا و  لکـشم  هدیچیپ و 
رایـسب قح  هجیتـن  لاـح  ره  هب  یلو.دـش  دـهاوخ  راـتفرگ  لـطاب  يداو  رد  دـنک  اـطخ  ناـسنا  رگا  زین  قح  ریـسم  رد  ؛ دـنک یم  طوقس 

نآ یضعب.تسا  يدبا  تاجن  نادواج و  تداعس  بجوم  ترخآ  رد  مه  تسادخ و  ناگدنب  يدونـشخ  ثعاب  ایند  رد  مه  ، تساراوگ
.تسا كانرطخ  ياه  يرامیب  زا  ییاهر  نآ  هجیتن  اما  راوگان  نآ  ندروخ  هک  دنا  هدرک  یشخبافش  خلت  يوراد  هب  هیبشت  ار 

زا تقوم  روط  هب  دنک و  یم  میظنت  دوخ  لیم  قباطم  ار  نآ  دـهاوخب  هنوگره  ناسنا  هکارچ  تسا  ناسآ  کبـس و  ، لطاب ، سکع هب  اما 
كاندرد باذع  راتفرگ  ترخآ  رد  مه  دنروش و  یم  وا  دـض  رب  مدرم  ایند  نیا  رد  مه  ؛ دراد كاندرد  یتبقاع  یلو  درب  یم  تذـل  نآ 

یمیظع تالکشم  هچ  دوب و  وا  راظتنا  رد  يدب  راوگان و  تبقاع  هچ  هک  دیوگ  یم  خیرات  زین  نامثع  لامع  ناتـساد  رد.دوش  یم  یهلا 
.دراد يراوگان  رایسب  راثآ  ، قح زا  فارحنا  يرآ.دروآ  دوجو  هب  مالسا  ناهج  يارب 

: دومرف هک  تسا  هدمآ  يرگید  تروص  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  ینارون  مالک  نیمه  هیبش 

کبـس و ، لـطاب ،و  تـسا خـلت  نیگنــس و  ، قـح ًـالیوَط ؛ ًاـنْزُح  ُثِروـُت  ٍهَعاـس  ِهَوْهـَـش  َّبُر  ،َو  ٌوـْلُح ٌفـیفَخ  ُلِـطاْبلا  ،َو  ٌُّرم ٌلـیقَث  ُّقَْـحلا  »
ح 4100) باب 888 ، همکحلا ، نازیم  «.) دشاب هتشاد  یپرد  ینالوط  نزح  ینارگن و  ، یتسرپ توهش  هظحل  کی  اسب  هچ  نکیل  ؛ نیریش

ياه هتـساوخ  فالخرب  قح  تاقوا  زا  يرایـسب  دوش و  یم  مامت  ناسنا  نایز  ررـض و  هب  یهاـگ  اریز  ؛ تسا خـلت  نیگنـس و  ، قح ؛ يرآ
ناسنا يارب  هک  دراد  هارمه  هب  ار  یتالکشم  تامیالمان و  نارگید و  شنزرس  ، قح يارجا  زین  یهاگ  تسا و  ناسنا  تاوهش  ینورد و 

اـسب هچ  ، لیلد نیمه  هب  ؛ تسا هدنـشک  کلهم و  ، ّمس نوچمه  یلو  تسا ؛ نیریـش  کبـس و  ، لطاب اما.دوش  یم  ماـمت  نیگنـس  نارگ و 
هک دـهد  یم  ماجنا  ار  یهانگ  هاتوک  تّدـم  يارب  سفن  هتـساوخ  يور  زا  هک  یـسک  ًالثم  ؛ دوشب یتحاران  ینامیـشپ و  رمع  کی  ببس 

.دزادرپب رمع  کی  دیاب  ار  هانگ  تعاس  کی  هراّفک  ، تشادزاب يریگتسد و  زا  سپ  تسا  دبا  نادنز  نآ  تازاجم 

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said: “Certainly, right is weighty and wholesome while wrong is
." light and contagious

یهلا باذع  زا  ندیسرت  ترورض  : 377 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ِهّللا َباَذَع  ِهّمُألا  ِهِذَه  ِریَخ  یَلَع  ّنَنَمأَت  َال  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 
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ّالِإ ِهّللا  ِحوَر  نِم  ُسَأیَی  ُّهنِإَیلاَعَت ال  ِِهلوَِقل  ِهّللا  ِحوَر  نِم  ِهّمُألا  ِهِذَـه  ّرَِـشل  ّنَسَأیَت  َال  َنوُرِـساخلا َو  ُموَقلا  اـّلِإ  ِهّللا  َرکَم  ُنَمأَـی  ـالَفَیلاَعَت  ِِهلوَِقل 
205-146- نآرق - َنوُِرفاکلا ُموَقلا 

اه همجرت 

یتشد

.دومرف گرزب  يادخ  هک  اریز  دیشابم  نمیا  یهلا  باذع  زا  تّما  نیا  دارفا  نیرتهب  رب  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و  يداقتعا ) )

.دومرف گرزب  يادخ  هک  اریز  دیشابم  دیمون  ادخ  تمحر  زا  تّما  نیا  دارفا  نیرتدب  رب  و  ناراکنایز » زج  دنتسین  نمیا  ادخ  رفیک  زا  »

« نارفاک زج  دنشابن  دیمون  ادخ  تمحر  زا  انامه  »

يدیهش

: تسا هدومرف  ناحبس  يادخ  هک  شابم  نمیا  ادخ  رفیک  زا  تّما  نیا  نیرتوکین  رب 

: تسا هدومرف  ناحبـس  يادخ  هک  .درگم  دیمون  ادخ  تمحر  زا  تما  نیا  نیرتدب  رب  و  ناراکنایز » رگم  دنتـسین ، نمیا  ادـخ  رفیک  زا  »
«. نارفاک زج  دنشابن  دیمون  ادخ  تمحر  زا  انامه  »

یلیبدرا

هورگ رگم  ادـخ  رکم  زا  دوـش  یمن  نمیا  سپ  یلاـعت  قـح  راـتفگ  ههجب  یلاـعت  يادـخ  باذـع  زا  تّما  نیا  نیرتـهب  رب  شاـبم  نـمیا 
تمحر زا  دوش  یمن  دیمون  هک  یتسردب  هک  یلاعت  قح  نتفگ  ههجب  ادخ  تمحر  زا  ار  تما  نیا  نیرتدب  رم  وشم  دـیمون  ناراکنایز و 

نارفاک هورگ  زجب  ادخ 

یتیآ

دنوادخ رکم  زا  : » دیامرف یم  یلاعت  يادخ  اریز  شابم ، نمیا  يادخ  باذع  زا  مه  تما  نیا  ناسک  نیرتهب  رب  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 
« دنتسین نمیا  ناراکنایز  زج 

زج ادـخ  تمحر  زا  هنیآ  ره  : » تسا هدوـمرف  یلاـعت  يادـخ  هک  شاـبم  سویأـم  دـنوادخ  تمحر  زا  تما ، نـیا  ناـسک  نیرتدـب  رب  و 
«. دندرگن دیمون  نارفاک 

نایراصنا

رگم دنتـسین  نمیا  ادـخ  رفیک  زا  :» هدومرف گرزب  يادـخ  هک  شابم ، نمیا  یهلا  باذـع  زا  تما  نیا  نیرتهب  رب  : دومرف ترـضح  نآ  و 
 «. ناراکنایز
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: هدومرف دنوادخ  هک  ، شابم دیما  ان  ادخ  تمحر  زا  ناشنیرتدب  رب  و 

 « . نارفاک رگم  دنوش  یمن  دیما  ان  ادخ  تمحر  زا  »

اه حرش 

يدنوار

يردیک

مثیم نبا 

يادـخ هتفگ ي  لیلد  هب  وشم ! دـیماان  ادـخ  تمحر  زا  تما  نیا  نیرتدـب  رب  نورـساخلا و  موقلا  الا  هللا  رکم  نمای  الف  یلاـعت  يادـخ  )
ود نیا  هب  هیآ  ود  نیا  تیمومع  هب  لالدتـسا  ار  هدنونـش  مالـسلا ) هیلع   ) ماما نورفاـکلا .) موقلا  ـالا  هللا  حور  نم  ساـیی  ـال  هنا  لاـعتم :
رد ادـخ  ندرک  باذـع  نـتفرگ و  نآ  زا  سپ  ادـخ و  نداد  تـلهم  يارب  هراعتـسا  رکم  هـملک  تـسا ، هدرک  بدا  هظعوـم و  تلـصخ 

.تسا حضاو  دوصقم  تسا و  بیرف  رکم و  تروص 

دیدحلا یبا 

ُهَناَْحبُس َو]  ] ِِهلْوَِقل ِهَّللا  َباَذَع  ِهَّمُْألا  ِهِذَه  ِْریَخ  یَلَع  َّنَنَمْأَت  مالسلا َال  هیلع  َلاَق  َو 

[ ِِهلْوَِقل  ] ِهَّللا ِحْوَر  ْنِم  ِهَّمُْألا  ِهِذَه  ِّرَِشل  َّنَسَْأیَت  َو َال  فارعألا 99 ) . هروس   ) َنوُرِساْخلا ُمْوَْقلا  َّالِإ  ِهّللا  َرْکَم  ُنَمْأَی  الَف  َیلاَعَت 

.( . فسوی 87 هروس  َنوُِرفاْکلا (  ُمْوَْقلا  َّالِإ  ِهّللا  ِحْوَر  ْنِم  ُسَْأیَی  ُهَّنِإ ال  َیلاَعَت 

اجن دق  نالف  لوقی  نأ  دحأل  زوجی  هنأ ال  سانلا و  نم  دـحأ  بیغم  یلع  عطقلا  نع  یهنلا  دارأ ع  هنأ  یلع  لمحی  نأ  یغبنی  مالک  اذـه 
همالسب الإ  هنجلاب  اهبحاصل  مکحی  هحلاصلا ال  لامعألا  نأل  قح  لوقلا  اذه  رانلا و  هل  تبجو  کله و  دق  نالف  هنجلا و ال  هل  تبجو  و 

اهنإ ال لوقی  نأ  لئاقلف  یلوألا  هیآلاب  جاجتحالا  امأف  اهیلع  تام  نأ  الإ  رانلاب  اـهبحاصل  مکحی  ـال  هئیـسلا  لاـمعألا  کلذـک  هبقاـعلا و 
نأ يرت  هنایـصع أ ال  یلع  میقم  وه  هسفن و  یلع  هللا  رکم  نمأی  نأ  یـصاعلل  زوجی  هنأ ال  اهانعم  نأل  کلذ  هب و  یتفأ ع  ام  یلع  لدـت 

َرْکَم اُونِمَأَف  َنُوبَْعلَی َأ  ْمُه  یًحُـض َو  انُـسَْأب  ْمُهَِیتْأَی  ْنَأ  يرُْقلا  ُلْهَأ  َنِمَأ  َنوُِمئان َأ َو  ْمُه  ًاتاَیب َو  انُـسَْأب  ْمُهَِیتْأَی  ْنَأ  يرُْقلا  ُلْهَأ  َنِمَأَف  اـهلوأ َأ 
زوجی له  هیف  نحن  يذـلا  نأل  هیف  نحن  ام  یلع  هلاد  تسیل  و  فارعألا 99-97 ) . هروس  َنوُرِساْخلا (  ُمْوَْقلا  َّالِإ  ِهّللا  َرْکَم  ُنَمْأَی  الَف  ِهّللا 

.هللا باذع  همألا  هذه  نم  نیحلاصلا  یلع  نمأی  نأ  دحأل 

.هللا حور  نم  هبوتلا  یصاعلا و  بوتی  نأ  زوجی  هنأل  هیف  ههبش  دیج ال  اهب  جاجتحالاف  هیناثلا  هیآلا  امأف 

هنأ ال هیآلاب  دارملا  نأ  یلع  لدـف  هللا  رکم  نم  سیل  هرفک  نکل  تقدـص و  تلق  عیطملا  ملـسملا  رفکی  نأ  زوجی  كاذـک  تلق و  نإـف 
انتلأسم ریغ  اذه  ایصاع و  ماد  ام  هللا  هبوقع  نم  نمأی  نأ  یصاعلل  یغبنی 
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یناشاک

رد هن  ایند و  رد  هن  يادخ  باذع  زا  هللا ) باذع   ) تما نیا  نیرتهب  رب  شابم  نمیا  همالا ) هذـه  ریخ  یلع  ننمات  ال  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
رکم زا  دـنوش  یمن  نمیا  سپ  ینعی  نورـساخلا ) موقلا  الا  هللا  رکم  نمای  الف   ) هناحبـس قح  هدومرف  هج  هب  هناحبـس ) هللا  لوقل   ) ترخآ

و هللا ) حور  نم  همالا  هذه  رـشل  نسایت  و ال   ) ناراکنایز هورگ  رگم  ناهگان - وا  نتفرگ  زا  ناقلخ و  تلفغ  اب  وا  ذـخا  زا  ینعی  نادزی -
نم سایی  هنا ال   ) هک راگدیرفآ  ترـضح  راتفگ  تهج  هب  هناحبـس ) هللا  لوقل   ) ادـخ تمحر  تحار و  زا  تما  نیرتدـب  هب  وشم  دـیمون 
دیاش هچ  ناگدـیورگان  هورگ  رگم  نایملاع  يادـخ  تمحر  زا  دـنوش  یمن  دـیمون  هک  یتسرد  هب  ینعی  نورفاکلا ) موقلا  ـالا  هللا  حور 

ددنب رن  ریش  رب  نیز  هک  یتابارخ  دنر  یسب  دتفا  ورف  بکرم  زا  هک  یتاجانم  خیش  اسب  رعش : .دیامن  هبوت  دب  دنک و  هشیپ  بجع  کین 

یلمآ

ینیوزق

رکم زا  دوش  یمن  نمیا  سپ  ینعی  هیالا ) نمای  الف  یلاعت .(  يادخ  لوق  يارب  يادـخ  باذـع  زا  تما  نیا  نیرتهب  رب  هتبلا  يوشن  نمیا 
.یلاعت قح  لوق  يارب  یلاعت  قح  تمحر  تحار و  زا  تما  نیا  نیرتدـب  يارب  زا  وشم  دـیمون  ناراـکنایز و  هورگ  رکم  .ناـید  يادـخ 

تما نیا  هب  صیـصخت  اـبلاغ  و  نارفاـک ، هورگ  رگم  نمحر  ترـضح  حور  زا  دوش  یمن  دـیمون  هک  یتسرد  هب  ینعی  ..ساـیی ) ـال  هنا  )
زا دـعب  تسا و  راک  تیمتاخ  رب  كاله  تاـجن و  لـمع و  لوبق  ءاـنب  هک  نوچ  تسا و  روکذـم  نآرق  زا  نآ  دـهاش  هک  داد  نآ  يارب 

نوریب ایند  زا  نامیااب  تواقـش  ای  دشاب  تداعـس  رب  تمتاخ  و  دشاب ، هچ  تبقاع  هک  دـناد  يادـخ  دوش  یم  مولعم  تایح  مایا  ياضقنا 
تـسیاش یم  ار  دامتعا  لاح  رهاظ  رگا  تمتاـخ  ءوس  هنتف و  زا  قـالطالا  یلع  دـشاب  نمیا  هک  تسین  سک  چـیه  ناـمیا و  یب  اـی  دور 

تشذـگ و باتک  نیا  رد  هچنانچ  دومن  تدابع  ار  يادـخ  لاس  رازهـشش  هک  دـشاب  هلا  ترـضح  ناصاخ  زا  یکی  تسیاـب  یم  سیلبا 
تابثا وحم و  تدارا و  تیـشم و  نالذخ و  قیفوت و  رب  همه  رما  طانم  نوچ  اضیا  ترخآ ، ای  دوب  ایند  ياهلاس  زا  تسین  مولعم  دومرف :

كاخ زا  ار  هک  دزادنیب و  رظن  زا  ار  هک  دـنارب و  ار  هک  دـناوخب و  ار  هک  دـنک و  مقر  هچ  بیغ  هدرپ  سپ  رد  هک  دـناد  وا  مه  تسا  وا 
هتشون بیرق  ار  هک  لوا  زور  زا  دیعـس و  هک  تسا و  هدمآ  یقـش  هک  ردام  نطب  زا  دنکفیب ، تکاله  كاخ  رب  ار  هک  دریگرب و  تلذم 

.دیعب ار  هک  دنشاب و 

یجیهال

نـسایت و ال  نورـساخلا ) موقلا  الا  هللا  رکم  نمای  الف  : ) هناحبـس هللا  لوقل  هللا ، باذع  همالا  هذه  ریخ  یلع  ننماتال  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
نمیا هتبلا  هک  مالسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  نورفاکلا ».) موقلا  الا  هللا  حور  نم  ساییال  هنا   ) هناحبـس هلوقل  هللا ، حور  نم  همالا  هذه  رـشل 

تعاـمج رگم  ادـخ  رکم  زا  دوـش  یمن  نـمیا  سپ   ) هـک هناحبـس  ادـخ  لوـق  تـهج  زا  ار  ادـخ  باذـع  تـما  نـیا  نیرتـهب  رب  شاـبم 
هب  ) هک هناحبـس  وا )  ) لوق تهج  زا  ادـخ  ترفغم  تحار و  زا  تما  نیا  نیرتدـب  يارب  زا  شاـبم  دـیمون  سویاـم و  هتبلا  و  ناراـکنایز )

(. نارفاک تعامج  رگم  ادخ  تمحر  تحار و  حور و  زا  ددرگ  یمن  سویام  هک  قیقحت 

ییوخ

هسفنب ابجعم  نوکی  نا  دحال  یغبنی  الف  سانلا ، نم  دحا  لکل  ءاجرلا  فوخلا و  هعـس  یلع  مالکلا  اذه  یف  مالـسلا ) هیلع   ) هبن ینعملا :
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كالهلاب دـحا  یلع  مکحلا  حـصی  امک ال  تابقع ، تافآ و  یلعالا  دـصقملا  یلا  هقیرط  یف  نال  هاـجنلاب ، هیلع  مکحی  نا  یلا  هریغ  وا 
نیرتهب دومرف : همجرتلا : .هدابع  لمـشت  همحرلا  نم  تارظن  موی  لک  یف  و هللا  رئابکلا ، نم  هللا  همحر  نم  سایلا  نـال  هاـیحلا  یف  ماداـم 

- راکنایز نامدرم  زج  يدحا  دشابن  ناما  رد  ادخ  رکم  زا  دیامرف  ناحبس  يادخ  اریز  دشابن  یعطق  ناما  رد  ادخ  باذع  زا  مالسا  تما 
ادخ تمحر  زا  دشابن  دیمون  هک  یلاعت  يادخ  هتفگ  يارب  ددرگ  دیمون  ادخ  تمحر  زا  مالسا  تما  دارفا  نیرتدب  دیابن  فارعالا و   99

.فسوی - 87 رفاک - مدرم  رگم 

يرتشوش

یلـص و و  مالـسلا ، یـشفا  و  ماعطلا ، معطا  نم  مکریخ  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نع  ربخلا  یف  و  همالا ) هذـه  ریخ  یلع  ننمات  (ال 
یف نکل  و  هیطخلا ،) مثیم و  نبا   ) یف امک  هناحبس ) هللا  لوقل  : ) باوصلا و  هیرـصملا )  ) یف اذکه  یلاعت ) هلوقل  هللا  باذع   ) .ماین سانلا 
هلقل نورـساخلا ) موقلا  الا   ) دـیری امک  هدـیبع  روما  یف  یلاـعت  هریبدـت  يا : هللا ) رکم  نماـی  ـالف  ( ) هناحبـس هلوقل  (: ) دـیدحلا یبا  نبا  )
هیلع ) هریسفت یف  رـشع - يداحلا  لصفلا   ) موی عفاد  هنا  یتح  همالا  رایخ  نم  رهاظلا  یف  ماوعلا  نب  ریبزلا  ناک  دق  .مهتلفغ و  و  مهتفرعم ،
دعی ناک  شیرق ، دسا  نم  هنوک  عم  و  هفیس ، رمع  رسک  یتح  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما نع  هفیقـسلا  اهریغل ) …  تایال و  مالـسلا )

راص یتح  هنتف ) مکدالوا  مکلاوما و  امنا   ) یلاـعت لاـق  اـمک  هب ، نتف  و  هللادـبع ، هدـلو  اـشن  و  هلاوما ، تدادزا  و  مشاـه ، ینب  دادـع  یف 
کبرح (: ) هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا هل  لاق  دقف  مالـسلا ،) هیلع   ) نینموملاریما هتبراحمب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هلوسرل ابراحم هللا و 

یتفا ام  یلع  لدـت  هیالا ال  لوقی : نا  لئاقل  دـیدحلا  یبا  نبا  لاق  .نیملـسملا  نم  فالآ  لتقل  اببـس  راص  و  هللا ) برح  یبرح  و  یبرح ،
- يرقلا لها  نمافا   ) اهلبق نا  يرت  الا  هنایـصع ، یلع  میقم  وه  هسفن و  یلع  هللا  رکم  نمای  نا  یـصاعلل  زوجی  هنا ال  هیالا  ینعم  نـال  هب ،

رـشل نسایت  و ال   ) .لقتـسملا مـالکلاک  نآرقلا  لـمج  بلغا  و  هلعلا ، مومع  صـصخی  ـال  دروملا  صوصخ  تلق : نوبعلی .) مه  و  یلا -
بطخ هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نا  یفاکلا :)  ) يور .تاقبط و  همالا  رارـش  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لعج  دـق  و  همـالا ) هذـه 

رـش وه  اقلخ  قلخی  مل  هللا  نا  اونظف  هدحو ، دوزتی  و  هدبع ، برـضی  و  هدفر ، عنمی  يذلا  لاق : .یلب  اولاق : .مکرارـشب  مکربخا  الا  لاقف :
اذا و  مهنعل ، نونموملا  هدـنع  رکذ  اذا  يذـلا  ناعللا ، شحفتملا  لاق  .یلب  اولاق : کلذ ؟ نم  رـش  وه  نمب  مکربخا  ـالا  لاـقف : اذـه ، نم 

- رـشع يداحلا  لصفلا   ) .هللااب نورفاکلا ) موقلا  الا  هللا  حور  نم  ساـیی  ـال  هنا  : ) یلاـعت هلوقل  هتمحر  يا : هللا ) حور  نم   ) .هونعل هورکذ 
بهذم یلع  ملسن  له  هل : مالسلا ) هیلع   ) هباحصا ضعب  لاق  یئاهبلا :) لوکـشک   ) یف اهریغل ) …  تایال و  مالـسلا ) هیلع  ) هریـسفت یف 

و هلها ، كرت  جرخف و  اطخ ، امد  يرهزلا  باصا  يربطلا :) لیذ   ) یف .الها و  مالسلل  هارت  الها و ال  دیحوتلل  هللا  هاری  لاقف : همالا ؟ هذه 
نم دشا  کطونق  باهـش  نبا  ای  هل : لاقف  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسحلا نب  یلع  هب  رمف  ادـبا ، تیب  فقـس  ینلظی  ال  لاق : اطاطـسف و  برض 

سانلا مظعا  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسحلا نب  یلع  لوقی  ناک  کلها و  یلا  عجرا  هیدـلاب و  هلها  یلا  ثعبا  هرفغتـسا و  هللا و  قتاـف  کـبنذ ،
یلات يذـلا  اذ  نم  لج : زع و  لاقف  نالفل ! هللا  رفغی  هللا ال  ال و  لاق : ـالجر  نا  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نع  ربخلا  یف  .هنم و  یلع 

یف اکمهنم  لیئارـسا  ینب  یف  ناک  الجر  نا  يور : .لئاقلا و  كاذ  لمع  تطبحا  و  نـالفل ، ترفغ  دـق  یناـف  نـالفل ، رفغا  ـال  نا  یلع 
ءاملا و یقتـسا  هفخب و  اهدـش  هتمامع و  ذـخاف  هل ، قرف  شطعلا  نم  ثهل  دـق  بلک  اذاف  رئب  یلع  هرافـسا  ضعب  یف  یتاـف  یـصاعملا ،
: يور .باتف و  کلذ  عمسف  یقلخ ، نم  قلخ  یلع  هتقفشب  هبنذ  ترفغ  دق  ینا  نامزلا : كاذ  یبن  یلا  یلاعت  هللا  یحواف  بلکلا ، يورا 

هتجاح اهنم  یضق  املف  هتعواطف ، اهسفن  نع  اهدوارف  اهیلا ، لزنف  هسفن ، یف  تعقوف  هارما  یلع  فرشا  مث  هنـس  نینامث  هللا  دبع  ادباع  نا 
رفغ و  هینزلا ، کلتب  هتنـس  نینامث  لمع  هللا  طبحاف  هئاسک ، یف  ناک  افیغر  ذـخ  نا  هیلا  راشاف  لئاس  رمف  هناـسل ، لـقتعاف  توملا ، هقرط 
یف رـشع - يداـحلا  لـصفلا   ) ءاـجف هـیلع  لاـتحاف  سیلبا ، ظـئاغ  دـباع  لیئارــسا  ینب  یف  ناـک  هـنا  يور : .فـیغرلا و  کلذـب  هـل  هللا 
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کل نیا  نم  هل : لاق  دباعلا و  بجعتف  للم ، نودـب  اراهن  الیل و  هالـصلا  یلا  ماق  و  هدـنع ، اهریغل ) …  تایال و  مالـسلا ) هیلع  ) هریـسفت
ناک هنا  هل : تلاقف  هتـصق ، اهیلع  صق  اهیلا و  بهذـف  دـباعلا ، عدـخناف  هرجافلا ، هنالفب  تینز  ینـال  هل : لاـقف  هداـبعلا ؟ یف  هوقلا  هذـه 

سانلا و باتراف  هنجلا ، لها  نم  اهناف  هنالف  اورـضحا  بوتکم  اـهباب  یلع  اذا  و  تحبـصاف ، اـهتلیل ، نم  تتاـمف  .عدـخنت  ـالف  ناطیـشلا 
هنجلا اهل  تبجوا  یناف  اهیلع ، اولـصی  نا  سانلا  رم  اهیلع و  لصف  هنالف  تئا  نا  مهیبن  یلا  یلاعت  یحواف  اهنونفدـی ، مایا ال  هثالث  اوثکم 

، تاملک عبس  یف  خسرف  هئامعبس  امیکح  میکح  عبت  مالسلا :) هیلع   ) قداصلا نع  لاصخلا ،)  ) یف .یتیصعم و  نع  انالف  يدبع  اهطیبثتب 
و رانلا ، نم  هرارح  دشا  و  رجحلا ، نم  یسقا  و  رحبلا ، نم  ینغا  ضرالا و  نم  عسوا  ءامـسلا و  نم  عفرا  ام  اذه ، ای  هل : لاق  هب  قحل  املف 

سفنلا ینغ  و  ضرالا ، نم  عسوا  لدـعلا  و  ئامـسلا ، نم  عفرا  قحلا  هل : لاقف  تایـسارلا ؟ لابجلا  نم  لـقثا  و  ریرهمزلا ، نم  ادرب  دـشا 
نم ادرب  دـشا  هللا  حور  نم  ساـیلا  و  راـنلا ، نـم  هرارح  دـشا  عـشجلا  صیرحلا  و  رجحلا ، نـم  یـسقا  رفاـکلا  بـلق  و  رحبلا ، نـم  ینغا 
انیلع ایندـلا  نفطعتل  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق هماعلا  همامالا  لصف  یف  رم  و  تایـسارلا ! لابجلا  نم  لقثا  يربلا ء  یلع  ناتهبلا  و  ریرهمزلا ،

همئا و مهلعجن  ضرالا و  یف  اوفعـضتسا  نیذلا  یلع  نمن  نا  دیرن  و   ) کلذ بیقع  الت  و  اهدلو ) یلع  سورـضلا  فطع  اهـسامش  دعب 
( نیثراولا مهلعجن 

هینغم

نیتیالا یلا  هفاـضالاب  نارمع ) لآ   140 سانلا - نیب  اهلوادـن  مایالا  کلت  و  : ) هناحبـس لاق  .ارـش  ما  ناک  اریخ  لاحملا  نم  لاحلا  ماود 
ناک نم  و  هتارود ، بالودلا و  و  هتابرض ، رهدل و  نمای  الف  هعد  هعـس و  یف  ناک  نمف  هیلع  و  مامالا ، امهب  دهـشتسا  نیتللا  نیتمیرکلا 

و لمالا ،) هفسلف   ) هرقف هبطخلا 130  حرـش  رظنا  تارم ، کلذ  نع  مالکلا  مدقت  .صالخلا و  جرفلا و  نم  سایی  الف  هدـش  قیـض و  یف 
(. فوخلا ءاجرلا و   ) هرقف هبطخلا 158  حرش 

هدبع

هتمحر حتفلاب  هللا  حور  هللا : حور  نم  همالا  هذه  … 

يرفعج

مالسالا ضیف 

تهج هب  شابم  هدوسآ  نمیا و  ادخ  رفیک  باذع و  زا  تما  نیا  نیرتهب  رب  تسا : هدومرف  صاخشا ) تبقاع  هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
و راکنایز ، مدرم  رگم  دنتسین  نمیا  ادخ  رفیک  زا  ینعی ) نورـساخلا  موقلا  الا  هللا  رکم  نمایالف  س 7 ي 99  : ) ناحبس دنوادخ  هدومرف 

الا هللا  حور  نم  ساییال  هنا  س 12 ي 87  : ) ناحبـس دنوادخ  هدومرف  تهج  هب  وشم  دیمون  ادخ  ینابرهم  تمحر و  زا  تما  نیرتدب  رب 
سکچیه دشاب ، هچ  سک  ره  راک  نایاپ  هک  دناد  یم  ادـخ  سپ   ) نارفاک رگم  دـنوشن  دـیمون  ادـخ  تمحر  زا  ینعی ) نورفاکلا  موقلا 

(. دشاب دیمون  ای  هدوسآ  نآ  نایاپ  زا  هدومن  دامتعا  لاح  رهاظ  هب  دیابن 

ینامز

یفرط زا  تسا ، هاگآ  ناگدنب  رارـسا  هب  ادخ  طقف  درک  تواضق  نانآ  باقع  باوث و  هرابرد  تخانـش و  رهاظب  ار  دارفا  دیابن  هاگچیه 
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اـسب هچ  دنا و  هدرک  طوقـس  هک  ینابوخ  اسب  هچ  اریز  دنادب ، یمنهج  دصرددص  ای  یتشهب  دصرددص  ار  دوخ  دـناوت  یمن  يدرف  ره 
دوخ باوث  هب  هن  دشاب  رورغم  دوخ  عضوب  دیابن  يدرف  ره  هک  تسا  نیا  مالسلا ) هیلع   ) ماما شیامرف  هجیتن  .دنا  هتفای  تاجن  هک  ینادب 

هتکن ود  شیوخ  هانگ  هب  هن  و 

يزاریش دمحم  دیس 

نمای الف  : ) یلاعت هلوقل   ) رایخالا یلع  یتح  باذعلا  یتای  نا  لمتحا  لب  هللا ) باذع  همالا  هذه  ریخ  یلع  ننمات  ال  : ) مالسلا هیلع  لاق  و 
هللا هب  ذـعیف  هئجافم ، هنتف  ببـسب  اریرـش  ریخلا  بلقنی  نا  لـمتحملا  نم  ذا  رمـالا ، هجـالع  هللا : رکم  و  نورـساخلا )) موقلا  ـالا  هللا  رکم 

موقلا الا  هللا  حور  نم  ساـیی  ـال  هنا  : ) یلاـعت هلوقل   ) هعـسلل هبجوملا  هتمحر  يا  هللا ) حور  نم  همـالا  هذـه  رـشل  نساـیت  ـال  و   ) هناـحبس
.هناحبس هفطل  هفطع و  هلمشی  و  هرش ، نم  ریرشلا  علقنیف  همحر  میسن  بهت  امبر  ذا  نورفاکلا ))

يوسوم

هفوخ و ال رمتسی  نا  یغبنی  تاحلاصلا  نم  لمع  امهمف  ءاجرلا  فوخلا و  نیب  ملسملا  ناسنالا  حرـشلا : .هتمحر  حتفلاب  هللا : حور  هغللا :
 … اذهب نادهشت  ناتیالا  و  همرک …  هللا و  همحر  نم  سایی  نا ال  یغبنی  ءاسا  یصع و  امهم  هباذع و  هللا و  باقع  نمای 

یناقلاط

رگم دنتـسین  نمیا  ادخ ، رفیک  زا  تسا : هدومرف  لاعتم  ناحبـس و  يادخ  هک  شابم  نمیا  ادخ  باذـع  زا  تما  نیا  دارفا  نیرتوکین  رب  »
« .نارفاک زج  دنشابن  دیمون  ادخ  تمحر  زا  انامه  هک  وشم  دیمون  ادخ  تمحر  زا  تما  نیا  درف  نیرتدب  يارب  .ناراک و  نایز 

رد هژیو  هب  صاخشا  هرابرد  یعطق  تواضق  زا  مالّسلا  هیلع  یلع  هک  درک  ینعم  هنوگ  نیدب  ار  نآ  تسا  هتسیاش  هک  تسا  ینخس  نیا 
هدـش بجاو  وا  رب  تشهب  تسا و  راگتـسر  سک  نـالف  دـیوگب : هک  تسین  زیاـج  سک  چـیه  يارب  تسا و  هدومرف  عنم  ناـشیا  تبیغ 

هب تفگ  ناوت  یمن  هدیدنـسپ  لاـمعا  دروم  رد  اریز  تسا ، قح  نخـس  نیا  و  تسا ، یخزود  هدـیدرگ و  كـاله  سک  نـالف  تسا و 
رگم تسا  هنوگ  نیمه  مه  هدیهوکن  لامعا  دروم  رد  دشاب ، ریخ  هب  تبقاع  هکنیا  رگم  تسا ، تشهب  لها  نآ  هدـنهد  ماجنا  عطق  روط 

.دریمب لاح  نامه  رب  نآ  بکترم  هکنیا 

مراکم

 [[ مالسلا هیلع  لاق  و  ]]

ِهّللا ِحْوَر  ْنِم  ِهَّمُْألا  ِهِذه  ِّرَِشل  َّنَسَْأیَت  َال  َو   « َنوُرِساَْخلا ُمْوَْقلا  اَّلِإ  ِهّللا  َرْکَم  ُنَمْأَی  َالَف  َیلاَعَت «: ِِهلْوَِقل  ِهّللا  َباَذَع  ِهَّمُْألا  ِهِذه  ِْریَخ  یَلَع  َّنَنَمْأَت  َال 
: َیلاَعَت ِِهلْوَِقل 

 «. َنوُِرفاَْکلا ُمْوَْقلا  اَّلِإ  ِهّللا  ِحْوَر  ْنِم  ُسَْأیَی  َال  ُهَّنِإ  » 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 
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یهلا تازاجم  ربارب  رد  سک  چیه  ناراک  نایز  زج  : دـیامرف یم  دـنوادخ  اریز  دـینادن  نمیا  یهلا  باذـع  زا  ار  تما  نیا  دارفا  نیرتهب 
تما نیا  دارفا  نیرتدب  يارب  و  دریگ ) رارق  ناراکدب  فص  رد  دنک و  ادیپ  یـشزغل  زور  کی  تسا  نکمم  ) .دـنک یمن  تینما  ساسحا 

ادخ تمحر  زا  : دیامرف یم  دنوادخ  اریز  دیوش  سویأم  ادخ  تمحر  زا  دیابن 

: هنامیکح راتفگ  دنس  .دنوش ( یمن  سویأم  نارفاک  زج 

دحاو مالک  تروص  هب  نیـشیپ  زیمآ  تمکح  مالک  هفاضا  هب  ار  نآ  دـیرفلا  دـقع  باتک  رد  هبر  دـبع  نبا  هک  تسا  هدـمآ  رداصم  رد 
نیا لاح  ره  هب  هدرک و  رکذ  يدحاو  مالک  رد  ار  ثحب  دروم  تمکح  تمکح 82 و 90 و  بادآلا  بابل  رد  ذقنم  نب  هماسا  هدروآ و 

(( ص 278 ج 4 ، هغالبلا ، جهن  رداصم  .تسا  هدمآ  وا  زا  دعب  بتک  مه  یضر و  دیس  زا  شیپ  بتک  رد  مه  زیمآ ، تمکح  مالک 

سویأم ناراکدب  هن  دنناما  رد  ناراکوکین  هن 

.دهد یم  رادشه  ناگمه  هب  عقاو  رد  دنک و  یم  هراشا  مهم  هتکن  ود  هب  هاتوک  هنامیکح  راتفگ  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

چیه ناراک  نایز  زج  : دیامرف یم  دنوادخ  اریز  دینادب  نمیا  یهلا  باذع  زا  دـیابن  ار  تما  نیا  دارفا  نیرتهب  :» دـیامرف یم  لوا  هتکن  رد 
: َیلاَعَت ِِهلْوَِقل  ِهّللا  َباَذَع  ِهَّمُْألا  ِهِذه  ِْریَخ  یَلَع  َّنَنَمْأَت  َال  ( ؛» دنک یمن  تینما  ساسحا  یهلا  تازاجم  ربارب  رد  سک 

 «( . َنوُرِساَْخلا ُمْوَْقلا  اَّلِإ  ِهّللا  َرْکَم  ُنَمْأَی  َالَف  » 

هیآ هک  نیا  نآ  تسا و  هتـشاذگ  خساپ  نودب  ار  نآ  هدرک و  حرطم  يداریا  اج  نیا  رد  دوخ  هغالبلا  جـهن  حرـش  رد  دـیدحلا  یبا  نبا 
دارفا نیرتهب  زا  هک  یـسک  اما  دـنک  تینما  ساسحا  یهلا  تازاجم  ربارب  رد  تسا  نکمم  هک  تسا  راک  نایز  موق  درومرد  لوا  هفیرش 

؟ تسا هدومرف  دارفا  هنوگ  نیا  رب  قیبطت  ار  هیآ  مالسلا  هیلع  ماما  هنوگچ  تسین  هیآ  نیا  لومشم  تسا  تما  نیا 

نیا مالـسلا  هیلع  ماما  روظنم.تسا  هدرکن  ادیپ  نآ  هب  هجوت  دیدحلا  یبا  نبا  هنوگچ  مینک  یم  بجعت  تسا و  نشور  داریا  نیا  خـساپ 
يارب یـشزغل  تسا  نکمم  نامز  ره  اریز  دنـشابن  ناما  رد  دوخ  هدـنیآ  زا  دـنراد  رارق  ناراکوکین  نیقتم و  فص  رد  هک  يدارفا  : تسا

هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  نارای  نایم  رد  هک  هنوگ  نامه.دنوش  یهلا  باذع  راتفرگ  دندرگ و  فرحنم  قح  ریـسم  زا  دوش و  ادیپ  اه  نآ 
هب اه  نآ  زا  اج  همه  دندرک و  مالسا  هب  یگرزب  تامدخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نامز  رد  هک  دندوب  ریبز  هحلط و  لثم  يدارفا  هلآ 

تسد هب  يارب  دندیشک و  دوخ  تقو  ماما  يور  هب  ریشمش  دنتـسکش و  ار  وا  تعیب  مالـسلا  هیلع  یلع  نامز  رد  یلو  دش  یم  دای  یکین 
لتق هب  زین  اه  نآ  دوخ  دـندش و  هتـشک  گنج  نآ  رد  ناناملـسم  زا  يدایز  هورگ  هک  دـنتخادنا  هار  هب  ار  لـمج  گـنج  ، ماـقم ندروآ 

.دندیسر

فص رد  تسخن  هک  تسا  هدش  هتشون  فلتخم  ریسافت  رد  لیئارـسا  ینب  زا  يدرم  ناتـساد  زین  فارعا  هروس  هفیرش 175  هیآ  لیذ  رد 
تبقاع تخادرپ و  وا  هسوسو  هب  ناطیـش  داهن و  نوریب  ماگ  ریـسم  نیا  زا  سپـس  دوب  هدـش  یهلا  مولع  تایآ و  لـماح  دوب و  ناـنمؤم 

رب و  ؛»  َنیِواَْغلا َنِم  َناَکَف  ُناَْطیَّشلا  ُهَعَْبتَأَف  اَْهنِم  َخَلَسناَف  اَِنتاَیآ  ُهاَْنیَتآ  يِذَّلا  َأَبَن  ْمِْهیَلَع  ُْلتا  َو  .دش « هدیـشک  یتخبدب  یهارمگ و  هب  شراک 
وا یپرد  ناطیش  تخاس و  یهت  نآ  زا  ار  دوخ  ماجنارس )  ) یلو ؛ میداد وا  هب  ار  دوخ  تایآ  هک  ار  سک  نآ  تشذگرـس  ناوخب  اه  نآ 
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!«. دش ناهارمگ  زا  ،و  داتفا

.تشگ فرحنم  یتسرپایند  رثارب  ماجنارس  یلو  دوب  یمهم  دنمشناد  هک  دنا  هتشون  اروعاب  معلب  ار  صخش  نیا  مان  نارسفم 

یم لاعتم  دنوادخ  اریز  دش  سویأم  دنوادخ  تمحر  زا  دیابن  زین  تما  نیا  دارفا  نیرتدـب  يارب  :» دـیامرف یم  هلمج  نیمود  رد  هاگ  نآ 
: َیلاَعَت ِِهلْوَِقل  ِهّللا  ِحْوَر  ْنِم  ِهَّمُْألا  ِهِذه  ِّرَِشل  َّنَسَْأیَت  َال  َو  ( ؛» دنوش یمن  سویأم  نارفاک  زج  ادخ  تمحر  زا  : دیامرف

 «( . َنوُِرفاَْکلا ُمْوَْقلا  اَّلِإ  ِهّللا  ِحْوَر  ْنِم  ُسَْأیَی  َال  ُهَّنِإ  » 

یهلا تمحر  لومـشم  دنیآرب و  هبانا  هبوت و  ماقم  رد  دنوش و  هبنتم  يزور  تسا  نکمم  دارفا  نیرتدب  نوچ.تسا  نشور  مه  نآ  لیلد 
.دندرگ

هدادن ریسم  رییغت  دنا و  هدرکن  هبوت  هک  یلاح  رد  دارفا  نیرتدب  هک  تسین  نیا  مالـسلا  هیلع  ماما  روظنم  مود  هلمج  رد  هک  هنوگ  نامه 
دنهد و ریـسم  رییغت  تسا  نکمم  دارفا  نیرتهب  هک  تسا  نیمه  هلباقم  هنیرق  هب  زین  لوا  هلمج  رد  ، دـنوش یم  قح  تمحر  لومـشم  دـنا 

.دنوش یهلا  باذع  راتفرگ 

رادیب ناهگان  اما  دندوب  نآ  دننام  ناقراس و  ناراکدب و  رافک و  فص  رد  يزور  هک  میراد  غارس  ار  يدایز  دارفا  زین  مالسا  خیرات  رد 
.دندش ریخ  هب  تبقاع  دنتشگرب و  قح  هار  هب  دندش و 

ار وا  ناطیش  هک  تفگ  یم  يدباع  زا  نخس  هک  میدرک  لقن  یفاک  متشه  دلج  زا  یناتـساد  هرامش 170  زیمآ  تمکح  راتفگ  لیذ  رد 
رد ار  نآ  حیضوت.دش  تاجن  لها  زین  شدوخ  داد و  تاجن  هانگ  زا  ار  وا  يراکهنگ  هدولآ  نز  یلو  درک  توعد  هانگ  هب  داد و  بیرف 

.دییامرف هعلاطم  مالک  نامه  لیذ 

؟ تسیچ یهلا  رکم  زا  روظنم 

تغل رد  هک  یلاح  رد  دراد  شزرادـض  هبنج  تسا و  فالخ  ياهراک  ماجنا  يارب  هناـیفخم  هئطوت  ياـنعم  هب  زورما  ِیـسراف  رد  « رکم »
.دب ای  دشاب  بوخ  هاوخ  تسا  يزیچ  زا  ای  راک  زا  يرگید  نتشادزاب  يارب  یشیدنا  هراچ  عون  ره  يانعم  هب  برع 

ناراکهنگ درومرد  هاگ  هک  تسا  نتشادزاب  يارب  یشیدنا  هراچ  يانعم  هب  دوش  یم  هداد  تبسن  دنوادخ  هب  رکم  هک  یماگنه  نیاربانب 
زا نتـشادزاب  شموهفم  هک  دور  یم  راک  هب  ناراکوکین  درومرد  هاگ  تسا و  یهلا  ياه  تازاجم  نامه  شموهفم  دور و  یم  راـک  هب 

.تساهرطخ

دیابن - صخـش نیرتراکوکین  یتح  - سک چـیه  میناد  یم  تسا و  یهلا  تازاجم  ینعی  لوا  يانعم  ناـمه  هب  رکم  ، ثحب دروم  هیآ  رد 
نایز تیعمج  اهنت.تسا  يزوریپ  تفرـشیپ و  زمر  لداـعتم  تروص  هب  اـجر  فوخ و  هکارچ  دزاـس  رود  دوخ  زا  ار  تازاـجم  زا  سرت 

ناـنمؤم و یلو.دـنراد  یم  اور  دوـخ  يارب  ار  يراـک  ره  دـننیب و  یم  یهلا  تازاـجم  زا  ناـما  نـما و  رد  ار  دوـخ  هـک  دنتـسه  ناراـک 
.دنراودیما ادخ  فطل  هب  هراومه  ،و  دور داب  رب  اه  نآ  تانسح  دننک و  یشزغل  ادابم  دندیما ؛ میب و  رد  هراومه  ناحلاص 
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: میناوخ یم  هدمآ  مکحلا  ررغ  رد  هک  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  ماما  زا  یثیدح  رد 

.( ح 1719 مکحلاررغ ، «.) دوش یم  كاله  دنیبب  ناما  رد  یهلا  باذع  زا  ار  دوخ  هک  یسک  کَلَه ؛ ِهّللا  َرکَم  َنِمأ  ْنَم  »

: دیامرف یم  هک  تسا  هدمآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يرگید  ثیدح  رد 

مدرم ناهانگ  ادخ  ناگدنب  زا  یسک  دینیبب  هک  یماگنه  ِِهب ؛ َرِکُم  ْدَق  ُهَّنَأ  اوُمَلْعاَف  ِِهْبنَِذل  ًایِساَن  ِساَّنلا  َنِم  َبُونُّذلا  ُدَّقَفَتی  َْدبَْعلا  ُُمتیَأَر  اَذِإ  »
هتـسناد نوصم  یهلا  باذـع  زا  ار  دوخ  و   ) هدروخ بیرف  دـینادب  دـنک  یم  شوـمارف  ار  دوـخ  هاـنگ  دـهد و  یم  رارق  هجوـت  دروـم  ار 

.( ص 249 ج 75 ، راونالاراحب ، («.) تسا

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abu Talib said : “ Do not feel safe from the punishment of Allāh even
about the best man in the whole community because Allāh, the Sublime, says: But
none feels secure from the plan of Allāh save the people (who are the) losers (Qur'ān,
7: 99). Again, do not lose hope even for the worst man of the community because Allāh,
the Sublime One, says: Verily, none despair from Allāh's mercy save the disbelieving

(. " people (Qur'ān, 12: 87

يزرو لخب  موش  راثآ  : 378 تمکح
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توص
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ٍءوُس ّلُک  َیلِإ  ِِهب  ُداَُقی  ٌماَمِز  َوُه  ِبُویُعلا َو  ِ ِئ  وَاَسِمل ٌعِماَج  ُلُخبلا  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

يدب ره  يوس  هب  ار  ناسنا  هک  تسا  يراهم  و  اه ، بیع  مامت  نوناک  ندـیزرو  لخب  دومرف : وا ، رب  ادـخ  دورد  و  يداصتقا ) یقالخا ، )
 . دناشک یم 

يدیهش
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.دناشک يدب  ره  يوس  هب  هک  تسا  يراهم  دنادرگ و  مهارف  ار  اهیدب  همه  یمشچ  گنت 

یلیبدرا

يدب ره  يوسب  نآب  دوش  یم  هدیشک  هک  تسیراهم  لخب  ار و  اهبیع  ياهیدب  همه  رم  تسا  هدننک  عمج  لخب 

یتیآ

یم تسیاشان  ره  يوس  هب  ار  یمدآ  هک  تسا  يراهم  لـخب  .اـهبیع  اهیدـب و  همه  عماـج  تسا  یتفـص  لـخب  مالـسلا :) هیلع   ) دومرف و 
.دناشک

نایراصنا

اه یتشز  مامت  يوس  هب  ار  یمدآ  هک  تسا  يراسفا  تلـصخ  نیا  و  تسا ، تشز  ياه  بیع  ماـمت  عماـج  لـخب  : دومرف ترـضح  نآ  و 
 . درب یم 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

مثیم نبا 

تفـص لخب  .دنوش  یم  هدـناشک  يدـب  ره  تمـس  هب  هلیـسو  نادـب  هک  تسا  يراسفا  نآ  تساهیتشز و  اهیدـب و  همه ي  عماج  لخب  )
دیاب اجک  رد  ار  لام  هک  دـناد  یمن  لیخب  صخـش  اریز  تسا  ینادان  نآ  همزـال ي  تسا و  یگدنـشخب  تلیـضف  زا  یهاـتوک  دنـسپان 

زین تسا و  هدرک  طارفا  اـیند  هب  شناوارف  یگتـسبلد  دوـخ و  ياـه  هتـساوخ  رد  وا  اریز  تسا  يراـکهبت  مزلتـسم  زین  دـنک و  فرـصم 
ملظ هب  نت  ثعاب  نیا  و  دوب ، دـهاوخ  رتلیخب  شیوخ  ناج  هب  تبـسن  دزروب ، لـخب  دوخ  لاـم  رد  هک  یـسک  نوچ  تسا  سرت  بجوم 

، دـسح صرح ، ثعاب  روطنیمه  .دوخ و  لاـم  رد  يور  هناـیم  لدـع و  تلیـضف  زا  يو  یهاـتوک  تهج  هب  تسا ، ندرک  متـس  نداد و 
یهاـتوک یهجوت و  یب  .تسا  تاـساوم  يربارب و  ندرکن  تیاـعر  محر و  عطق  تناـیخ و  رکم و  و  غورد ، یتمه و  نود  يدـنمزآ و 

ار لخب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هک  تسا  یتشز  بیاعم  زا  ینعی  تسا  نآ  تاقحلم  زا  لخب و  ياهدمایپ  زا  لیاضف  زا  یتلیـضف  هب  تبـسن 
هکنیا رابتعا  هب  ار  مامز  هملک ي  .دناشک  یم  اهیدب  نآ  مامت  تمـس  هب  ار  ناسنا  هک  تسا  لخب  و  تسا ، هتـسناد  اهیتشز  همه ي  عماج 

.تسا هدروآ  هراعتسا  دناشک ، یم  دنک و  یم  يربهر  اهیدب  نیا  تمس  هب  يراسفا  نوچ 

دیدحلا یبا 

 . ٍءوُس ِّلُک  َیلِإ  ِِهب  ُداَُقی  ٌماَمِز  َوُه  ِبُویُْعلا َو  ِئِواَسَِمل  ٌعِماَج  ُلُْخْبلا  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 
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يرخأ تادایز  انهاه  رکذن  نحن  حشلا و  لخبلا و  یف  لوقلا  مدقت  دق 

[ لخبلا دوجلا و  یف  هروثأم  لاوقأ  ]

حـشلا هلباقی  قلخ و  کلذ  لصحی و  مل  وأ  اهل  لذبلا  هعم  لصح  تاینتقملا  لذب  یلإ  هیعاد  ناسنإلل  هئیه  ءاخـسلا  ءامکحلا  ضعب  لاق 
لدی يذلا  رخآلا و  عضوم  یف  لمعتـسی  دق  اهنم  دـحاو  لک  ناک  نإ  لصألا و  وه  اذـه  لخبلا  هلباقی  ینتقملا و  لذـب  وهف  دوجلا  امأ  و 
لیعف یلع  هونبف  یخس  حیحش و  اولاقف  هیزیرغلا  لاعفألا  ءانب  یلع  حشلا  ءاخـسلا و  نم  لعافلا  مسا  اولعج  مهنأ  قرفلا  اذه  هحـص  یلع 
ظفل نع  فورـصمف  لیخب  مهلوق  امأف  لتاق  براضک و  لعاف  یلع  امهونبف  لخاب  دـئاج و  اولاـق  فیفع و  هیفـس و  میلح و  اولاـق  اـمک 
یخس اولوقیف  هب  هناحبس  ئرابلا  اوفـصی  مل  مهنأ  قلخ  هزیرغ و  ءاخـسلا  نأ  یلع  اضیأ  لدی  میحر و  محار  یف  مهلوقک  هغلابملل  لعاف 

اذهل هنم و  فوخ  هرمأ و  مظع  دقف  حشلا  امأف 

.هسفنب ءرملا  باجعإ  عبتم و  يوه  عاطم و  حش  تاکلهم  ثالث  لاق ع 

لاق هل  دایقنالاب  مذـی  امنإ  هلعف و  نم  سیل  هنأل  مذ  هب  قحتـسی  امم  سیل  طـقف  سفنلا  یف  حـشلا  دوجو  نأ  یلع  اـهیبنت  عاـطملا  صخف 
. ( . ءاسنلا 128 هروس   ) َّحُّشلا ُسُْفنَْألا  ِتَرِضْحُأ  لاق َو  و  نباغتلا 16 ) . هروس  ِهِسْفَن (  َّحُش  َقُوی  ْنَم  هناحبس َو 

.ادبأ بلق  یف  نامیإ  حش و  عمتجی  لاق ع ال  و 

لخبلاب یفک  دمح و  یف  الإ  عقی  اقلطم ال  همـسا  نأ  احدم  دوجلاب  یفک  لیق  اذـهل  ملاعلا و  هنـسلأ  عیمج  یلع  دومحم  هنإف  دوجلا  امأف 
.مذ یف  الإ  عقی  اقلطم ال  همسا  نأ  امذ 

.دوجلا لاقف  هناحبس  يرابلا  لاعفأب  هبشأ  رشبلا  لاعفأ  يأ  میکحل  لیق  و 

ذخأ نم  رانلا  راجشأ  نم  هرجش  لخبلا  هنجلا و  یلإ  هادأ  اهناصغأ  نم  نصغب  ذخأ  نم  هنجلا  راجشأ  نم  هرجش  دوجلا  یبنلا ص  لاق  و 
 . رانلا یلإ  هادأ  اهناصغأ  نم  نصغب 

هناحبـس لاق  نیرادـلا  هداعـسل  عماج  مسا  حـالفلا  حـالفلاب و  هلهأ  فصو  ناـمیإلاب و  هرکذ  نرق  هناحبـس  هللا  نأ  دوجلا  فرـش  نم  و 
ْنَم لاق َو  و  هرقبلا 5-3 ) . هروس  َنوُِحْلفُْملا (  ُمُه  َِکئلوُأ  هلوق َو  یلإ  َنوُقِْفُنی  ْمُهاْنقَزَر  اّمِم  َهالَّصلا َو  َنوُمیُِقی  ِْبیَْغلِاب َو  َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلَا 

. (. رشحلا 9 هروس  َنوُِحْلفُْملا (  ُمُه  َِکئلوُأَف  ِهِسْفَن  َّحُش  َقُوی 

ْنَمَف یلاعت  لاق  امک  ردصلا  حارشنا  نمؤملا  هفص  نم  نإف  هنم  هل  هسناجم  دشأ  هب و  صخأ  ءیـش  الف  نامیإلاب  نرقی  نأب  دوجلل  قح  و 
ماعنألا هروس  ِءامَّسلا (  ِیف  ُدَّعَّصَی  امَّنَأَک  ًاجَرَح  ًاقِّیَـض  ُهَرْدَـص  ْلَـعْجَی  ُهَّلُِـضی  ْنَأ  ْدُِری  ْنَم  ِمالْـسِْإِلل َو  ُهَرْدَـص  ْحَرْـشَی  ُهَیِدـْهَی  ْنَأ  ُهّللا  ِدُِری 
ردصلا قیـض  طونق  لیخبلا  لذبلا و  قافنإلل و  رـشبتسم  حرـشنم  ردصلا  عساو  داوجلا  نأل  لیخبلا  داوجلا و  تافـص  نم  اذه  و  .( 125

.کسمم بلقلا  جرح 

.لخبلا نم  أودأ  ءاد  يأ  یبنلا ص و  لاق  و 
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هلخب هریغ و  یلع  هلامب  هلخب  هسفن و  یلع  هلامب  ناسنإلا  لخب  برضأ  هثالث  یلع  لخبلا  و 

.هریغ یلع  هلامب  هلخب  اهیف  نیه  ناک ال  نإ  اهنوهأ و  هسفن و  یلع  هریغ  لامب  هلخب  اهشحفأ  هریغ و  یلع  وأ  هسفن  یلع  هریغ  لامب 

لاق ع و 

 . افلت کسممل  افلخ و  قفنمل  لعجا  مهللا 

.هنوئملا ردق  یلع  هنوعملا  لزنی  لج  زع و  هللا  نإ  لاق  و 

.هیلع عسو  عسو  نم  اضیأ  لاق  و 

فالتخال فلتخی  امنإ  قلطملا و  ماعلا  ضیفلا  وه  یهلـإلا و  دوجلا  وه  مظعـألا و  دوجلا  اـهنمف  ماـسقأ  یلع  دوجلا  هفـسالفلا  تلاـق  و 
مهوعدـت نم  یلع  لاملا  نم  ءزجب  دوجلا  وه  كولملا و  دوج  هدـعب  صاخ و  ریغ  ماع  هسفن  یف  ضیفلاف  ـالإ  اهتادادعتـسا و  داوملا و 

یلإ ناسحإلا  نیرشاعملا و  برشلا و  یمادنلا و  وأ  هافعلل  لاملا  لذب  وه  هقوسلا و  دوج  هولتی  هیلع و  دوجلا  یلإ  ضارغألا  یعاودلا و 
.براقألا

عاد ضرغل و  یطعی  نم  امأ  یعادـلا و  ضرغلا و  نع  راع  هنإف  ماعلا  یهلإلا  دوجلا ) .» یلع  :» ب دوجلا (  الإ  زاـجم  دوجلا  مسا  اولاـق و 
هلامب و ءانثلا  نسح  يرتشی  یتف  ساون  یبأ  لوق  اولاق  ائیـش  ذخأیل  ائیـش  یطعی  رجات  ضیعتـسم و  هنإف  هدـمحملا  ءانثلا و  بحی  نأ  وحن 

رجات یمورلا و  نبا  لوق  هنم  نسحأ  هدومحم و  هراجتب  فصو  وه  لب  ماتلا  دوجلاـب  فصولا  یف  هیاـغب  سیل  رودـت  تارئادـلا  نأ  ملعی 
هل لازی  ربلا ال 

نم عضوملا  اذه  یف  ام  انرکذ  دـق  نحن  و  ( 2) ءاطعلا معط  ذـلی  نکل  فوخلا و  ءاجرلل و ال  کیطعی  سیل  راـشب  لوق  اـمهنم  نسحأ  و 
هیلقعلا انبتک  یف  یلقعلا  ثحبلا 

یناشاک

لاعفا هلیذر و  لامعا  زا  تسا  اهبیع  ياـه  يدـب  هدـنروآ  عمج  ندرک ، یلیخب  بویعلا ) يواـسمل  عماـج  لـخبلا  مالـسلا : هیلع  لاـق  (و 
ندوب رویغ  تهج  زا  تسا  روجف  یـضتقم  و  نآ ، فراصم  رد  لام  عضو  هب  لام و  لذب  عضاوم  هب  تسا  لهج  مزلتـسم  هک  اریز  هحیبق 
تسا لخبا  دوخ  لام  هب  لیخب  هکنآ  تهج  زا  تسا  نید  مزلتسم  و  طارفا ، فرط  هب  تفع  تلیضف  زا  وا  جورخ  لام و  لیـصحت  رد  وا 
تحت رد  دنلیاذر و  بویع و  تاهما  عبرا ، لیاذر  نیا  .تسا و  مکاح  نیا  هب  لقع  ههیدب  هچنانچ  تسا  ملظ  یضتقم  و  دوخ ، سفن  هب 

تاساوم مدع  محر و  هعیطق  تنایخ و  رذع و  تمه و  تنائد  هرش و  بذک و  دسح و  صرح و  نوچ  تسا  جردنم  هریثک  لیاذر  اهنآ 
لک یلا   ) وا هب  دوش  یم  هدیـشک  هک  هب ) داقی   ) تسا يراـهم  لـخب  و  ماـمز ) وه  و  : ) دـیامرف یم  هک  تسا  تهج  نیا  زا  .نآ و  ریغ  و 

يدب ره  يوس  هب  ءوس )

یلمآ
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ینیوزق

هلیذر و تافـص  زا  يدب  ره  هب  نانع  نآ  هب  صخـش  دوش  یم  هدیـشک  هک  تسا  ینانع  نآ  تسا و  اهبیع  هدـنرآ  عمج  لخب  دومرف : و 
ایند بلط  رب  صرح  زیزع و  يادخ  هب  ینامگدب  بیاغ  رضاح و  رظن  شیپ  لخب  بیاعم  يواسم و  زا  تسا  رهاظ  هچنآ  .هحیبق و  لاعفا 

قالخا دامج و  تدابع  هیحان  هب  هجو  فرـص  محر و  تیعطق  بلق و  تواسق  تورم و  ناصقن  تمه و  تنائد  لام و  عقوم  هب  لهج  و 
هلیذر راهچ  مزلتـسم  لخب  دنا : هتفگ  .اهنیا و  لاثما  سفن و  تثابخ  هرـش و  بذک و  دـسح و  لثم  زا  دـتفا  یم  وا  مزال  هک  رگید  هیدر 

.تمکح هکلم  رد  تسا  طیرفت  نآ  نآ و  فراصم  رد  نآ  عضو  لاـم و  زا  ضرغ  هب  لـهج  لوا  دـنبویع : لـیاذر و  تاـهما  هک  تسا 
هب تسا و  لادتعا  دح  زا  هدایز  لام  رد  وا  تبغر  سفن و  حش  لیخب و  توهش  هک  اریز  تفع ، هکلم  رد  تسا  طارفا  نآ  روجف و  مود 
ملظ موس  .طارفا  بناج  هب  تفع  رد  لادتعا  زا  تسا  جراخ  روجف و  دح  رد  تسا  لخاد  باب  ره  رد  توهش  یتدایز  امکح  حالطصا 

ءابرقا و رب  متس  زا  دتفا  یم  لخب  مزال  هچنآ  ناشیا و  حالطصا  هب  عضوم  ریغ  رد  یش ء  عضو  ینعی  .تلادع  هکلم  رد  تسا  طارفا  هک 
مه نآ  تهج  تعاجـش و  هکلم  رد  تسا  طیرفت  هک  نبج  مراهچ  .تسا  رهاظ  دـنا  نت  کـی  ءاـضعا  مکح  رد  هک  عون  ینب  رب  ارقف و 

.تسا رهاظ 

یجیهال

ندیزرو لخب  هک  مالسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .ءوس » لک  یلا  هب  داقی  مامز  وه  بویعلا و  يواسمل ء  عماج  لخبلا  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
ره يوس  هب  نآ  هب  دوش  یم  هدیـشک  تسا  يراهم  لخب  نآ  تسا و  دب  ياهبیع  عیمج  رم  هدننک ي  عمج  ندرکن  ادـخ  هار  رد  قافنا  و 

.يدب تلصخ 

ییوخ

، نسحتـسی هقحتـسی و  امیف  هیلاملا  هیناسنالا و  هردـقملا  نم  هعـسو  یف  ام  لذـب  نع  لیخبلا  عنمی  سفنلا  یف  ضاـبقنا  لـخبلا : ینعملا :
كرت نم  بویعلا  يواـسم  هل  عمجی  و  هناعتـسالا ، دروم  یف  هنوعملا  ءاـطعاب  لـخبی  لاـحلا و  ءوس  عفرل  لاـملا  لذـب  نع  ریقفلا  عـنمیف 

هل سناجم  دشا  هب و  صخا  یـش ء  الف  نامیالاب ، نرقی  ناب  دوجلل  قح  و  یلزتعملا : حراشلا  لاق  .هللا  دابع  نع  هناعالا  عطق  هعاطلا هللا و 
لعجی هلضی  نا  دری  نم  مالمسالل و  هردص  حرشی  هیدهی  نا  هللا  دری  نمف  یلاعت : لاق  امک  ردصلا  حارـشنا  نموملا  هفـص  نم  ناف  هنم ،

حرـشنم ردـصلا  عساو  داوجلا  نلا  لیخبلا  داوجلا و  تافـص  نم  اذـه  ماعنالا و  - 125 ءامسلا - یف  دعـصی  امناک  اجرح  اقیـض  هردص 
لخبلا نم  اودا  ءاد  ياو  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا لاق  کسمم  بلقلا  جرح  ردصلا  قیض  طوق  لیخبلا  و  لذبلا ، قافنالل و  رشبتسم 

لاق .هسفن و  یلع  وا  هریغ  یلع  هریغ  لامب  هلخب  و  هریغ ، یلع  هلامب  هلخب  و  هسفن ، یلع  هلامب  ماسنالا  لخب  برضا : هثالث  یلع  لخبلا  و 
هعامجتـسا نع  ربخا  یتلا  بویعلا  لواسم  یه  و  هقحاول ، لخبلا و  عباوت  نم  هناف  لئاضفلا  نم  هلیـضفل  طیرفت  فرط  لـک  و  مثیم : نبا 

هدـناشک يدـب  ره  هب  نآ  هلیـسوب  هک  تسیراهم  تسبویع و  ياهیدـب  مه  عماج  لخب  دومرف  همجرتلا : .اهنم  لـک  یلا  ماـمز  هنا  و  اـهل ،
.دوشیم

يرتشوش

لخبلا ( ) مثیم نبا  دـیدحلا و  یبا  نبا   ) یف نکل  و  هیرـصملا )  ) یف اذـکه  لوقا : قالخالا ) مراـکم  یف  نوعبرـالا - ثلاـثلا و  لـصفلا  )
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یف .لخبلاب و  هالتبا  هجاح  دـبع  یف  نکی هللا  مل  اذا  مالـسلا :) هیلع   ) هنع بویعلا ) يواسمل  عماج  لخبلا   ) .حیحـصلا وه  و  عماـج ) … 
اموی لخدـف  لخبلا ، حـیبق  یکمربلا  ییحی  نب  دـمحم  ناک  يرایـشهجلا :)  ) یف .ادـبا و  دـبع  بلق  یف  نامیالا  حـشلا و  عمتجی  ال  ربخ :
بح نم  هروقنم  هفاحـص  رتف و  یف  رتف  یه  لاقف  .دـمحم  هدـئام  یل  فص  هوبا : هل  لاـقف  هیبا  یلع  هفلاـی - ناـک  و  ریمج - ثراـحلاوبا 

.بابذلا لاق : هعم ؟ لکای  نمف  لاق : .نوبتاکلا  مارکلا  لاق : هرـضحی ؟ نمف  لاق : .هزوج  هدقن  فیغرلا  نیب  همیدـن و  نیب  شاخـشخلا و 
هبونلا یلا  دادغب  نم  اتیب  دمحم  کلم  ول  و  اهب ، هطیخا  هنم  هربا  یلع  ردقا  ام  هللا  و  لاق : .قرخم  کبوث  هب و  صاخ  تنا  هل  هءوس  لاقف :

فـسوی صیمق  اهب  طیخیل  اهایا  هتراعا  هنالاسی  هربا و  هنع  هل  نانمـضی  یبنلا  بوقعی  امهعم  لیئاکیم و  لـیئربج و  هءاـج  مث  اربا  اولمم 
نینب نم  همدـع و  یتفلل  لخبلا  نمریخ  قالخالا ) مراکم  یف  نوعبرالا - ثلاثلا و  لصفلا  : ) رعاشلا لاـق  لـعف و  اـم  ربد  نم  دـق  يذـلا 

ءاخـسلا هلمج  و  یلاعت ، هللااب  نظلا  ءوس  لـخبلا  هلمج  تیار  لهـس  نب  لـضفلا  لاـق  لاـق : ءاـنیعلا  یبا  نع  بیطخلا  يور  همقع و  هقعا 
 … (. هفلخی وهف  یـش ء  نم  متقفنا  ام  و  لج … ( : زع و  لاق  و  رقفلا ) …  مکدـعی  ناطیـشلا  : ) لج زع و  لاق  .یلاعت  هللااب  نظلا  نسح 

بوتی و ملاظلا  نا  تبذـک ، ملاظلا :) نم  رذـعا  حیحـشلا  : ) لوقی هعمـس  لجرل  مالـسلا ) هیلع   ) هنع ءوس ) لک  یلا  هب  داقی  مامز  وه  (و 
هللا و لیبس  یف  هقفنلا  فیضلا و  ءارقا  محرلا و  هلص  هقدصلا و  هاکزلا و  عنم  حش  اذا  حیحشلا  و  اهلها ، یلع  همالظلا  دری  هللا و  رفغتـسی 

.حیحش اهلخدی  نا  هنجلا  یلع  مارح  و  ربلا ، باوبا 

هینغم

باذع هرخالا  یف  هل  و  ایندـلا ، یف  هلاح  هذـه  هلامب ، هریغ  وه و ال  عفتنی  و ال  هلخب ، یلع  مالی  و  هریغل ، یعـسی  مئاد ، ءاقـش  یف  لیخبلا 
.مکحلا لئاسرلا و  بطخلا و  یف  لیخبلا  لخبلا و  نع  مالکلا  مدقت  .نیبملا و  نارسخلا  اذه  ءارو  ءوس  رش و  حبق و  و ال  قیرحلا ،

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

هب نآ  هب  صخش )  ) هک تسا  يراهم  اهیتشز و  اهیدب و  هدنروآدرگ  لخب  تسا : هدومرف  یتفز ) لخب و  شهوکن  رد   ) مالسلا هیلع  ماما 
(. دشک یم  یصاعم  نیا  دننام  نادنمتسم و  هب  ملظ  محر و  عطق  صرح و  دسح و  هب  لخب  نوچ   ) دوش یم  هدیشک  يدب  ره 

ینامز

رتدب يدرد  (: ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  هدومرفب  تسا و  یحور  ضارما  زا  یکی  هکلب  تسا  هدیهوکن  قالخا  زا  یکی  لخب 
بلاغ اریز  تساهنآ ، راهم  اـهبیع و  همـشچرس  هک  هداد  حیـضوت  ار  لـخب  ندوب  رتدـب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع دوش ) یمن  تفاـی  لـخب  زا 

زیزع يادـخ  .دـناشک  یم  هانگ  هب  ار  ناسنا  لخب  اذـل  دـنک ، جرخ  رتمک  دـنک  یم  یعـس  لیخب  دراد و  تورث  هب  زاین  بجاو  ياهراک 
(. دش دهاوخ  زوریپ  امتح  دنک  لرتنک  ار  لخب  هک  یسک  دیامرف : یم  سپس  هدرک  شرافس  قافنا  هرابرد 

يزاریش دمحم  دیس 
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تاواسملا و راـثیالا و  هقدـصلا و  سمخلا و  هاـکزلا و  نع  عنملا  بجوی  هنـال  بویعلا ) يواـسمل  عماـج  لـخبلا  : ) مالـسلا هیلع  لاـق  و 
تومی ریقفلا  كرتی  و  هلایع ، لمهی  و  هیوبا ، قعی  و  همحر - ناسنالا  عطقیف  ءوس ) لک  یلا  هب  داقی  ماـمز  وه  و   ) هبـشا اـم  تاـساوملا و 

.يواسملا نم  کلذ  ریغ  یلا  اعوج ،

يوسوم

لخبی هل و  امب  لخبی  لیخبلا  هللا و  قح  سانلا و  قح  هسفن و  قح  عنمی  لیخبلا  ناف  لئاذرلا  عمجم  لخبلا  حرشلا : .دوقملا  مامزلا : هغللا :
نا نود  تومیل  عمجی  زقلا  هدودـک  وهف  اهیلا  اهمـض  هیلا و  اهلاوما  عمج  لجا  نم  ساـنلا  دراـطی  لـیخبلا  ریخ و  لـکب  لـخبی  هسفنب و 

 … لخبلا اهاشنم  دجت  هلیذر  لک  نع  شتقف  ءوس  لک  یلا  لیخبلا  دوقی  يذلا  مامزلاک  لخبلا  عمجی و  امم  دیفتسی 

یناقلاط

هیلع و هّللا  یّلص  ربمایپ  .میروآ  یم  هراب  نیا  رد  يرگید  بلاطم  کنیا  دش و  هتفگ  نخـس  نیا  زا  شیپ  یمـشچ  گنت  لخب و  هرابرد 
هب ار  وا  دریگب  تسد  رد  ار  نآ  ياـه  هخاـش  زا  یکی  سک  ره  تسا ، تشهب  ياـهتخرد  زا  یتـخرد  دوج  : » تسا هدوـمرف  مّلـس  هلآ و 

خزود هب  ار  وا  دریگب  تسد  رد  ار  نآ  ياه  هخاـش  زا  یکی  سک  ره  تسا ، خزود  ياـهتخرد  زا  یتخرد  لـخب  و  دـناسر ، یم  تشهب 
« .تسا لخب  زا  رتدب  يدرد  هچ  : » تسا هدومرف  ترضح  نامه  و  .دناسر » یم 

تفارش زا  و  .دنتسه ،» ناراگتسر  نانآ  هک  انامه  دوش  هتشاد  هگن  شیوخ  سفن  لخب  زا  سک  ره  و  : » تسا هدومرف  ناحبس  دنوادخ  و 
: تسا هدومرف  هرقب  هروس  زاغآ  رد  هتسناد و  حالف  لها  ار  هدنشخب  صخش  هتخاس و  نیرق  نامیا  اب  ار  نآ  دنوادخ  هک  تسا  نیا  دوج 

ناـنآ ...دـننک  یم  قاـفنا  میا  هدرک  يزور  ناـشیا  هب  هچنآ  زا  دـنراد و  یم  اـپرب  ار  زاـمن  دـنا و  هدروآ  ناـمیا  بیغ  هـب  هـک  یناـسک  »
« .دوش یمن  عمج  یلد  رد  لخب  نامیا و  زگره  : » تسا هدومرف  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  و  .دنتسه » ناراگتسر 

هتـساوخ و هب  هک  یـسک  تسا و  ضرغ  هتـساوخ و  ره  زا  یلاـخ  هک  دور  یم  راـک  هب  دـنوادخ  دوج  دروم  رد  طـقف  دوـج  دـنا ، هتفگ 
یم ار  يزیچ  هک  تسا  يرجات  دـنک ، یم  دوج  روظنم  نآ  هب  دراد و  یم  تسود  ار  شیاتـس  لـثم  ناونع  هب  دـنک و  یم  دوج  یـضرغ 

.دناتسب ار  يرگید  زیچ  ات  دهد 

مراکم

 [[ مالسلا هیلع  لاق  و  ]]

.ٍءوُس ِّلُک  َیلِإ  ِِهب  ُداَُقی  ٌماَمِز  َوُه  ،َو  ِبُویُْعلا يِواَسَِمل  ٌعِماَج  ُلُْخْبلا 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

ار ناسنا  هک  تسا  يا  هلیسو  تسا و  بویع  مامت  عماج  ، لخب

: هنامیکح راتفگ  دنس  .دناشک ( یم  يا  يدب  ره  هب 
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هتسیز یم  شوطرط  رهـش  رد  هک  سلدنا  نادنمـشناد  زا  يافوتم 520   ) یـشوطرط ار  هنامیکح  مالک  نیا  هک  تسا  هدـمآ  رداـصم  رد 
فحت باتک  رد  ار  نآ  ینارح  هبعـش  نبا  موحرم  هدروآ و  ترـضح ، نآ  ياه  تمکح  نمـض  رد  كولملا  جارـس  باـتک  رد  تسا )

ص 280) ج 4 ، هغالبلا ، جهن  رداصم   ) .تسا هدرک  رکذ  ییاه  توافت  اب  یلع  نیسح  ماما  هب  ترضح  تیصو  رد  لوقعلا 

ار نآ  نیع  ص 393  ج 4 ، راربالا ، عیبر  رد  يرـشخمز  ییاه و  توافت  اـب  ص 421  ج 2 ، لاثمألا ، عمجم  رد  ینادـیم  نیا  رب  هفاـضا 
( تسا هدرک  رکذ 

بویع مامت  همشچرس 

یم ، هدرک یفرعم  تسا  رگید  لیاذر  همـشچرس  هک  هلیذر  تفـص  کی  ناونع  هب  ار  لخب  هناـمیکح  راـتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
، ِبُویُْعلا يِواَسَِمل  ٌعِماَج  ُلُْخْبلا  ( ؛» دناشک یم  يا  يدب  ره  يوس  هب  ار  ناسنا  هک  تسا  يا  هلیـسو  اه و  بیع  مامت  عماج  ، لخب :» دیامرف

( . ٍءوُس ِّلُک  َیلِإ  ِِهب  ُداَُقی  ٌماَمِز  َوُه  َو 

.دشاب یم  « يوسم » عمج « يواسم  » هک دنا  هتفگ  یضعب  تسا و  يدب  يانعم  هب  « هئاسم » عمج ًارهاظ  يواسم » »

.دهاکب نآ  زا  تسا  نکمم  هک  اج  نآ  ات  دنک  یم  یعس  هدرک و  عانتما  یعرش  قوقح  تخادرپ  زا  وس  کی  زا  لیخب  ناسنا 

ءزج بیترت  نیا  هب  دـنک و  یم  يراددوـخ  دـیامن  کـمک  مارحا  هب  دـنک  یم  باـجیا  یمحر  هلـص  هک  يدراوـم  رد  رگید  ییوـس  زا 
.دوش یم  محر  ناعطاق 

بـسک عاونا  هلماعم و  رد  شغ  ، يراوخابر ، راکتحا هدولآ  تسا  نکمم  لام  نتخودـنا  هب  هداعلا  قوف  هقـالع  ببـس  هب  رگید  ییوس  زا 
.دوش مارح  ياه 

در باوج  کمک  ناگدـننک  تساوخرد  ربارب  رد  هک  نیا  يارب  دور و  یم  يراکایر  غارـس  هب  دوخ  یعقاو  هرهچ  ندـیناشوپ  يارب  زین 
.دوب دهاوخ  رایسب  بویع  ناوارف و  ناهانگ  همشچرس  ، لخب بیترت  نیا  هب  دوش و  یم  اه  غورد  عاونا  هب  لسوتم  دهدب 

هدـعو هب  درک و  یم  قافنا  تشادـن  ادـخ  هب  نظءوس  رگا  هکارچ  دراد  لکـشم  زین  دوخ  تاداقتعا  رد  لـیخب  صخـش  رگید  فرط  زا 
.دوب شوخ  لد  یهلا  ياه 

.تسا رتشیب  شئوس  راثآ  دشاب  رتدیدش  هچره  تسین  تاجرد  مامت  هب  طوبرم  دش  هتفگ  هک  یتافص  مامت  دراد و  یتاجرد  لخب  هتبلا 

.دوش رادروخرب  وا  ملع  ای  وا و  تیعقوم  ای  لاوما  زا  يرگید  دهاوخن  ناسنا  هک  تسا  نآ  لخب  تقیقح 

دننک و هدافتسا  وا  تاناکما  زا  نارگید  دهاوخن  ناسنا  هک  تسا  نیا  نآ  نیرتمک.دنا  هدرمـش  یماسقا  عاونا و  لخب  يارب  نادنمـشناد 
دیدش يردـق  هب  لخب  هاگ  دـندرگ و  دـنم  هرهب  ناشدوخ  لاوما  زا  ای  ، رگیدـکی لاوما  زا  نارگید  دـهاوخن  هک  تسا  نیا  نآ  نیرتالاب 

.دوش دنم  هرهب  شتاناکما  زا  شدوخ  تسین  رضاح  ددرگ و  یم  لیخب  مه  نتشیوخ  رباربرد  ناسنا  هک  دوش  یم 
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: دیامرف یم  ، تسا هدرک  دیدهت  هدننکراوخ  باذع  هب  ار  نالیخب  دیجم  نآرق 

دنتـسه یناسک  اه  نآ  ؛»  ًانیِهُّم ًاباَذَع  َنیِِرفاَْکِلل  اَنْدَـتْعَأ  ِِهلْـضَف َو  ْنِم  ُهّللا  ُمُهاَتآ  اَم  َنوُُمتْکَی  ِلُْخْبلِاب َو  َساَّنلا  َنوُُرمْأَی  َنُولَْخبَی َو  َنیِذَّلا  » 
نامتک هداد ، اه  نآ  هب  دوخ  تمحر ) و   ) لضف زا  دـنوادخ  هک  ار  هچنآ  ،و  دـننک یم  توعد  لخب  هب  ار  مدرم  ،و  دـنزرو یم  لـخب  هک 

، ءاسن «.) میا هدرک  هدامآ  يا  هدننکراوخ  باذع  ، نارفاک يارب  ام  و  هتفرگ )؛ همـشچرس  ناشرفک  زا  تقیقح  رد  ، لمع نیا  ) .دـنیامن یم 
هیآ 37)

.تسا هدرمش  نارفاک  ءزج  ار  دارفا  هنوگنیا  دنوادخ  هک  نیا  هجوت  لباق 

ماـما زا  مکحلاررغ  رد  هـک  یثیدـح  رد  هـلمجزا  تـسا  هدـمآ  لـیخب  لـخب و  هراـبرد  يداـیز  ياـه  شهوـکن  یمالـسا  ثیداـحا  رد 
: میناوخ یم  تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما 

ح 6553) مکحلاررغ ، «.) دنک یم  زیزع  ار  وا  زا  هناگیب  لیلذ و  ار  شبحاص  ، لخب ُهَِبناُجم ؛ ّزُِعی  هَبِحاصُم َو  ّلُِذی  ُلُخبلا  »

: میناوخ یم  ترضح  نامه  زا  عبنم و  نامه  زا  يرگید  ثیدح  رد 

همه یلو  دنک  یم  مارح  دوخ  رب  ار  ایند  زا  یمک  رادقم  یتح  لیخب  ِلُِکب ؛ اهّ ِهثارِول  ُحَمسَی  هاینُد و  نِم  ِریسَیلاب  هِسفَن  یلَع  ُلَخبَی  ُلیخَبلا  »
ح 6515) مکحلاررغ ، «.) دراذگ یم  ثراو  رایتخا  رد  ار  نآ 

: میناوخ یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  يرگید  ثیدح  رد  زین 

كردتـسم «.) کـیدزن خزود  شتآ  هب  تسا و  رود  مدرم  ادـخ و  زا  لـیخب  راَّنلا ؛ َنـِم  ٌبـیِرَق  ِهَّنَْجلا  َنـِم  ٌدـیَِعب  ِهَّللا  َنـِم  ٌدـیَِعب  ُلـیِخَْبلا  »
.( ح 14 ص 259 ، ج 15 ، لئاسولا ،

هب لیخب  هدومرف و  رامش  یب  ناربج  هدعو  قافنا  ربارب  رد  هک  اج  نآ  تسا  یهلا  ياه  هدعو  هب  نظءوس  نامه  لخب  یلـصا  همـشچرس 
.دنک یمن  انتعا  یهلا  حیرص  ياه  هدعو  نیا 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما 

«. تسا دوـبعم  هـب  نظءوـس  هناـشن  دراد  راـیتخا  رد  ناـسنا  هـچنآ  هراـبرد  ندـیزرو  لـخب  ِدوبعَملاـب ؛   ّ ِنّـظلا ُءوُـس  ِدوجوَملاـب  ُلـُخبلا  »
ح 6512) مکحلاررغ ، )

هک دنداد  یم  جرخ  هب  تواخس  ردقنآ  اه  نآ.دشاب  یم  نیتسار  نانمؤم  هّللاءایلوا و  زراب  تفص  هک  تسا  تواخـس  لخب  لباقم  هطقن 
.دنتشاذگ یم  نارگید  رایتخا  رد  ار  دوخ  یگدنز  هدمع  شخب  ای  مامت  هاگ 

: دراد يدایز  قیداصم  هنافسأتم  هک  تسا  ملع  رد  لخب  ، لخب ياه  هخاش  زا  یکی 
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دوخ اب  ار  دوخ  شناد  ملع و  هک  دنوش  یم  ادیپ  مولع  رد  ینالیخب  هاگ  دزومایب و  نارگید  هب  تسین  رـضاح  هدرک و  فشک  ار  یبلطم 
دنتـسین رـضاح  هک  تسا  تشز  رایـسب  جیار و  راک  کی  ناهج  نارادمدرـس  هیحان  زا  ملع  رد  لخب  زورما  يایند  رد.دنرب  یم  روگ  هب 

.دوش يدایز  دارفا  گرم  ببس  راک  نیا  دنچره  دنراذگب  نارگید  رایتخا  رد  ار  شخب  تاجن  ياهوراد  ياه  لومرف  یتح 

ملع و هب  لخب  یهورگ  ماقم و  هب  لخب  یضعب  دنراد  لام  هب  لخب  یضعب  دنتسین  كرتشم  لخب  ياه  هخاش  مامت  رد  نالیخب  همه  هتبلا 
.دننک یم  عمج  دوخ  رد  ار  اه  لخب  نیا  همه  یضعب  هاگ  شناد و 

یناناوج هک  یلاح  رد  لغـش ) هد  زا  شیب  هاگ   ) دنا هتفرگ  رایتخا  رد  ار  لغـش  نیدنچ  هک  دنوش  یم  ادیپ  یناسک  ام  نامز  رـصع و  رد 
نیا دـنراذگب و  نانآ  رایتخا  رد  ار  اه  نآ  زا  یکی  دنتـسین  رـضاح  نالیخب  نآ  یلو  دـنیآ  یمرب  اـه  نآ  هدـهع  زا  هک  دـنوش  یم  ادـیپ 

.تسا یتسپ  لخب و  تیاهن 

.ادخ قلخ  زا  مه  دنک و  یم  رود  ادخ  زا  مه  ، ار ام  هک  میوش  یقالخا  هلیذر  نینچ  راتفرگ  هک  نیا  زا  میرب  یم  هانپ  ادخ  هب 

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said: “Miserliness contains all other evil vices and is the rein
.” with which one can be led to every type of evil

ندز صرح  زا  زیهرپ  يزور و  ماسقا  : 379 تمکح

هراشا

توص
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َکِموَی ّمَه  یَلَع  َِکتَنَـس  ّمَه  لِمحَت  اَلَف  َكاَتَأ  ِِهتأَت  َمل  نِإَف  َُکُبلطَی  ٌقزِر  ُُهُبلطَت َو  ٌقزِر  ِناَـقزِر  ُقزّرلا  َمَدآ  َنبا  اَـی  مالـسلا  هیلع  َلاَـق  َو 
ِنُکَت َمل  نِإ  ََکل َو  َمَسَق  اَم  ٍدـیِدَج  ٍدَـغ  ّلُک  ِیف  َکِیتُؤیَـس  َیلاَعَت  َهّللا  ّنِإَف  َكِرُمُع  نِم  ُهَنّـسلا  ِنُکَت  نِإَف  ِهِیف  اَـم  یَلَع  ٍموَی  ّلُـک  َكاَـفَک 

دَق اَم  َکنَع  َئِطُبی  َنل  ٌِبلاَغ َو  ِهیَلَع  َکَِبلغَی  َنل  ٌِبلاَط َو  َِکقزِر  َیلِإ  َکَِقبسَی  َنل  ََکل َو  َسَیل  اَمِیف  ّمَهلِاب  ُعَنصَت  اَمَف  َكِرُمُع  نِم  ُهَنّسلا 
ََکل َرُّدق 

یف هررقملا  هدعاقلا  یلع  هانررک  کلذلف  حرـشأو  حضوأ  انهاه  هنأ  الإ  بابلااذه  نم  مدـقت  امیف  مالکلااذـه  یـضمدق  یـضرلا و  لاق 
باتکلا لوأ 

اه همجرت 

یتشد
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: دومرف وا ، رب  ادخ  دورد  و  يداقتعا ) يداصتقا ، )

هب يورن  شغارـس  هب  رگا  هک  دـیوج ، یم  ار  وت  هک  ییزور  و  ییوـج ، ار  نآ  وـت  هک  ییزور  تسا ، هنوـگ  ود  يزور  مدآ ! دـنزرف  يا 
 . دیآ وت  يوس 

رد هدـنیآ  لاـس  رگا  .تسا  یفاـک  ار  وت  رمع  زا  زور  ره  هودـنا  ندرک  فرط  رب  هک  هنم ، تزورما  هودـنا  رب  ار  دوخ  لاـس  هودـنا  سپ 
راک هچنآ  هودنا  اب  ار  وت  دشابن  ترمع  رامـش  زا  رگا  و  داد ، دهاوخ  ار  وت  مهـس  زور  ره  رد  گرزب  يادخ  انامه  دشاب  وت  رمع  رامش 

وت يارب  هچنآ  و  ددرگن ، هریچ  وت  رب  يا  هدنوش  هریچ  و  دریگن ، یـشیپ  وت  رب  وت  يزور  مهـس  نتفرگ  رد  يا  هدنیوج  زگره  هک  تسا ؟
 . دیسر دهاوخ  وت  هب  تساک  مک و  یب  هتشگ  رّدقم 

دیدرگ نایب  رت  نشور  رتراکشآ و  میهافم  نامه  اجنیا  رد  نوچ  اّما  هدمآ ، تمکح 267  رد  مالّسلا  هیلع  ماما  نخس  نیا  : ) میوگ یم 
« . میدروآ میداد  رّکذت  باتک  زاغآ  رد  هک  یشور  ساسأ  رب  ار  نآ 

يدیهش

هودـنا سپ  .دـیوپ  وت  يوس  هب  هار  يورن  نآ  یپ  رگا  دـیوج و  ار  وت  هک  ییزور  و  ییوـج ، ار  نآ  هک  ییزور  تسا : هنوـگ  ود  يزور 
گرزب يادخ  دیآ ، وت  رمع  رامـش  رد  لاس  نآ  رگا  سپ  .تسا  سب  ار  وت  زور  ره  يزور  هک  هنم  شیوخ  زور  هودنا  رب  ار  دوخ  لاس 

وت نآ  زا  هچنآ  رب  وت  مغ  سپ  تسین ، وـت  رمع  رامـش  رد  لاـس  نآ  رگا  دـیامرف و  اـطع  هدوـمرف  وـت  تمـسق  هچنآ  زور  ره  يادرف  رد 
ردقم تیارب  هچنآ  و  دوشن ، هریچ  وت  رب  یبلاغ  چـیه  و  دریگن ، یـشیپ  وت  رب  هدـنهاوخ  چـیه  تسوت  يزور  هچنآ  رد  و  تسیچ ؟ تسین 

رت هدرتسگ  رت و  نشور  اجنیا  رد  نکیل  تشذـگ  دوب  باب  نیا  زا  نخـس  هک  اـجنآ  رد  نیا  زا  شیپ  راـتفگ  نیا   ] .دریذـپن ریخأـت  هدـش 
[ .میدروآ ون  زا  ار  نآ  میداهن  باتک  زاغآ  رد  هک  يا  هدعاق  رب  ور  نیدب  تسا ،

یلیبدرا

رب سپ  وتب  دـیایب  نآـب  یئاـین  رگا  سپ  ار  وت  دـنکیم  بلط  هک  يزور  ارنآ و  ینکیم  بلط  هک  يزور  تسمـسق  ود  رب  يزور  دوـمرف  و 
سپ وت  رمع  زا  لاس  کی  دشاب  رگا  سپ  تسنآ  رد  هچنآ  زور  ره  ار  وت  تسیفاک  دومرف  تدوخ و  زور  مغ  رب  تدوخ  لاس  مغ  رادم 

زا یلاس  دشابن  رگا  وت و  يارب  هدرک  تمـسق  هچنآ  ون  یئادرف  ره  رد  وتب  دهدب  هک  دشاب  دوز  وا  یگرزب  تسا  دنلب  ادخ  هک  یتسردـب 
هدـنیوج و وت  يزور  يوسب  وت  رب  دریگن  تقبـس  زگره  ار و  وت  رم  تسین  هک  يزیچ  نآ  رم  هک  هودـناب  درک  یهاوخ  هچ  سپ  وت  رمع 

نیا تشذـگ  هک  قیقحتب  وت و  يارب  تسا  هدـش  ردـقم  هچنآ  وت  زا  دوشن  رید  زگره  هدـنوش و  بلاغ  يزورب  ار  وت  دوشن  بلاغ  زگره 
رب ارنآ  میدرک  ررکم  تهج  نیا  زا  سپ  رت  نشور  تسا و  رت  حـضاو  اـجنیا  هـکنآ  رگم  باـب  نـیا  زا  تشذـگ  شیپ  هـچنآ  رد  مـالک 

باتک نیا  لوا  رد  هتفای  رارق  هدعاق 

یتیآ

هب وت  رگا  تسوـت و  بلط  رد  وا  هکنآ  یکی  یتـسه و  شبلط  رد  وـت  هکنآ  یکی  تسا : هنوـگ  ود  رب  يزور  مالـسلا :) هیلع   ) دوـمرف و 
يزور ار  وت  هچ  ره  زور ، ره  هک  نکم  راب  دوخ  زور  هودنا  رب  ار  دوخ  لاس  هودـنا  سپ ، .دـمآ  دـهاوخ  وت  يوس  هب  وا  يورن  وا  يوس 
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وت هب  هتخاس  وت  تمـسق  هچنآ  دیآ ، یم  هک  زور  ره  رد  یلاعت  يادخ  دـشاب ، وت  رمع  زا  لاس  نآ  رگا  .دـنک  تیافک  دـنا ، هدرک  ررقم 
.تسین وت  نآ  زا  هک  يروخب  ار  يزیچ  هودنا  دیاب  ارچ  سپ  دشابن  وت  رمع  زا  لاس  نآ  رگا  .درک و  دهاوخ  اطع 

، هدش ردقم  وت  يارب  هچنآ  دوشن و  بلاغ  وت  رب  يا  هدننک  هبلغ  چیه  دریگن و  یـشیپ  وت  رب  يا  هدنهاوخ  چـیه  تسوت  يزور  هچنآ  رد 
.دنکن گنرد  وت ، هب  ندیسر  رد 

ار نآ  ور  نآ  زا  .هدش  نایب  رت  حورشم  رتحضاو و  اجنیا  رد  یلو  تسا ، هدمآ  باب  نیا  رد  نیا  زا  شیپ  نخس  نیا  دیوگ : یضر  دیس  )
( .میدوب هتشاد  ررقم  باتک  زاغآ  رد  هک  ناسنآ ، میدروآ ، هرابود 

نایراصنا

نیا رب  اـنب   ، دـیآ یم  تلاـبند  هب  يورن  شلاـبند  رگا  هک  ، دـیوج یم  ار  وت  هک  نآ  ،و  یبـلط یم  ار  نآ  وت  هک  نآ  : تسا عوـن  ود  يزور 
دنوادـخ دـشاب  وت  رمع  زا  لاس  رگا  ، دـنک یم  تیافک  ار  وت  زور  ره  يزور  هک  ، نکم راـب  شیوخ  زور  هودـنا  رب  ار  دوخ  لاـس  هودـنا 

يزیچ رب  يروخ  یم  یهودنا  هچ  سپ  دشابن  ترمع  زا  لاس  رگا  ،و  دناسر یم  وت  هب  هدومن  وت  بیصن  هچنآ  دیدج  زور  ره  رد  لاعتم 
،و دوشن بلاـغ  وت  رب  نآ  هب  تبـسن  يدـنمروز  ،و  دریگن یـشیپ  وت  رب  تسوت  قزر  هچنآ  رد  يا  هدـنیوج  چـیه  !؟  تسین وـت  نآ  زا  هک 

 . دنکن ریخأت  وت  هب  ندیسر  زا  هدش  رّدقم  وت  يارب  هچنآ 

يادتبا رد  هک  يا  هدعاق  رب  رطاخ  نیا  هب  ، تسا رت  حورـشم  رت و  نشور  اجنیا  رد  یلو  ، تشذـگ باب  نیمه  رد  نیا  زا  شیپ  مالک  نیا 
 . میدرک رارکت  هدش  ررقم  باتک 

اه حرش 

يدنوار

نل يا : قزرلل  ریمـضلا  بلاغ ، هیلع  کبلغی  نل  مدـقتملا و  مالکلل  نایبلاک  نوکیف  واو  ریغب  بلاـط  کـقزر  یلا  کقبـسی  نل  يور : و 
اماف ملظلا ، بصغلا و  هجو  یلع  کقزر  ذـخای  نا  هنکما  امنا  و  هل ، دـهتجی  هیلا و  عراسی  ناب  لالحلا ، هجو  یلع  بلاغ  کقزر  ذـخای 

.نکمی الف  قاقحتسالاب 

يردیک

مثیم نبا 

وا يورن  وا  يوس  هب  وت  رگا  تسوت و  یپ  رد  نآ  هک  ییزور  نآ  رگید  ینآ و  یپ  رد  وت  هک  ییزور  نآ  یکی  تسا : عوـن  ود  يزور  )
، تسا سب  زور  نامه  يزور  وت  يارب  يزور  ره  هک  ازفیم  تا  هزورکی  مغ  رب  ار  تا  هلاسکی  مغ  نیارباـنب  .دـمآ  دـهاوخ  وت  يوس  هب 

وت بیـصن  هک  رادقم  نآ  دناسر ، یم  وت  هب  ار  نآ  يزور  دیآ  یم  هک  ییادرف  ره  رد  لاعتم  دنوادخ  دـشاب ، وت  رمع  زا  یلاس  رگا  سپ 
وت زا  رتولج  یـسک  زگره  و  تسین ، وت  هب  طوبرم  هک  يروخب  ار  يزیچ  مغ  ور  هچ  زا  دـشابن ، وت  رمع  زا  لاس  نآ  رگا  و  تسا ، هدرک 

(. دیـسر دـهاوخن  رید  هدـش  ردـقم  وـت  يارب  هچنآ  زگره  و  دـبای ، یمن  تـسد  نآ  رب  وـت  زا  لـبق  یـسک  و  دـسر ، یمن  وـت  يزور  هـب 
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قبط دوب -، رتحورشم  رتنشور و  اجنیا  رد  نوچ  یلو  تشذگ ، البق  ردقم  يزور  هب  طوبرم  باب  رد  نخـس  نیا  دیوگ : یم  یـضردیس 
هیلع  ) ماما فدـه  تشذـگ ، البق  راتفگ  نیا  تالمج  رتشیب  ریـسفت  .میدروآ  هرابود  میا - هدرک  ررقم  باـتک  زاـغآ  رد  هک  يا  هماـنرب 

يراودـیما ثعاب  هک  تسوا  رما  تعاطا  ادـخ و  دای  زا  ییاهزیچ  هب  نداد  هجوت  ایند و  هب  دایز  یگتـسبلد  زا  نتـشاد  رذـحرب  مالـسلا )
هک یلاح  رد  دنیـشن  یمدآ  لد  رب  دـنچ  ییاهمغ  ادابم  اـت  هدرک  عنم  هزورکی  مغ  رب  هنـالاس  مغ  ندوزفا  زا  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما تسا ،

هنـسلا نکی  ناف  هلمج : یلوا  يارغـص  هک  تسا  هدرک  لالدتـسا  رمـضم  سایق  ود  هب  بلطم  تابثا  يارب  تسا ، سب  ار  ناسنا  مغ  کی 
زین نآ  ردـقم  ياربـک  و  تسین ، اـی  تسه و  وت  رمع  ياـهلاس  زا  اـی  يروخ  یم  ار  نآ  مغ  وت  هک  یلاـس  تسا : نینچ  نآ  ریدـقت  و  … 

ریزگان يزور  ره  رد  دنوادخ  نوچ  لوا ، ضرف  هب  انب  اما  تسین ، ندروخ  مغ  راوازـس  دشاب ، ضرف  ود  نیا  زا  هچ  ره  و  تسا : روطنیا 
هک ددـنبب  لد  يزیچ  هب  ناـسنا  هک  تسین  هنـالقاع  مود ، ضرف  اـما  و  دروخ ، ار  يزور  مغ  دـیابن  سپ  دـناسر ، یم  ار  زور  نآ  يزور 
يا هدنیوج  چـیه  تسا : نینچ  نآ  ریدـقت  و  تسا ، کل  ردـق  کقبـسی …  نل  و  ترابع : مود ، سایق  يارغـص  .تسین و  وا  هب  طوبرم 

ناسنا هک  تسین  راوازس  دشاب ، نانچ  هک  يزیچ  ره  و  دوش : یم  زین  نآ  ردقم  ياربک  و  دنک ، یمن  ادیپ  تسد  وت  يزور  هب  وت  زا  شیپ 
.دشاب نآ  مغ  رد 

دیدحلا یبا 

َکِمْوَی ِّمَه  یَلَع  َِکتَنَـس  َّمَه  ْلِمْحَت  َالَف  َكاَتَأ  ِِهتْأَت  َْمل  ْنِإَف  َُکُبلْطَی  ٌقْزِر  ُُهُبلْطَت َو  ٌقْزِر  ِناَـقْزِر  ُقْزِّرلا  َمَدآ  َْنبا  اَـی  مالـسلا  هیلع  َلاَـق  َو 
[ ٍمْوَی َّلُک   ] َكاَفَک

ْنِم ُهَنَّسلا  ِنُکَت  َْمل  ْنِإ  ََکل َو  َمَسَق  اَم  ٍدـیِدَج  ٍدَـغ  ِّلُک  ِیف  َکِیتُْؤیَـس  َیلاَعَت  َهَّللا  َّنِإَف  َكِرُمُع  ْنِم  ُهَنَّسلا  ِنُکَت  ْنِإَف  ِهِیف  اَـم  یَلَع  ٍمْوَی  ُّلُـک 
[ َکِْقبْسَی َْمل   ] ََکل َو َْسَیل  اَمِیف  ِّمَْهلِاب  ُعَنْصَت  اَمَف  َكِرُمُع 

.ََکل َرُِّدق  ْدَق  اَم  َْکنَع  َئِْطُبی  َْنل  ٌِبلاَغ َو  ِْهیَلَع  َکَِبْلغَی  َْنل  ٌِبلاَط َو  َِکقْزِر  َیلِإ  َکَِقبْسَی  َْنل 

لوأ یف  هررقملا  هدعاقلا  یلع  هانررک  کلذلف  حرـشأ  حضوأ و  انهاه  هنأ  الإ  بابلا  اذه  نم  مدقت  امیف  مالکلا  اذه  یـضم  دـق  لاق و  ]
 [ باتکلا اذه 

يأ یف  متملع  نإ  لاقف  قزرلا  بلط  یف  هونذأتـساف  دـینجلا  یلع  اولخد  هعاـمج  نأ  يور  لـصفلا و  اذـه  یناـعم  یف  لوقلا  مدـقت  دـق 
نوکی ام  رظتنن  لکوتن و  تیبلا و  لخدـنف  اولاق  هورکذـف  مکاسنی  هنأ  متملع  نإ  لاق  کلذ  یلاعت  هللا  لأـسنف  اولاـق  هوبلطاـف  وه  عضوم 

.هلیحلا كرت  لاق  هلیحلا  امف  اولاق  کش  هبرجتلا  یلع  لکوتلا  لاقف 

هنإـف نآرقلا  ملعتف  بهذا  رمع  باـب  یلإ  مأ  یلاـعت  هللا  یلإ  ترجاـه  اذـه  اـی  هل  لاـقف  هنم  رجـضف  رمع  باـب  مزـال  ـالجر  نأ  يور  و 
تقتـشا ینإ  هل  لاقف  رمع  هاتأف  هدابعلاب  لغتـشم  لزتعم  وه  اذإف  رمع  هدقتفا  یتح  هدـم  باغ  لجرلا و  بهذـف  رمع  باب  نع  کینغیس 

هیف َو تدجو  لاق  هیف  تدجو  امف  هللا  کمحر  لاقف  رمع  لآ  رمع و  نع  ینانغأف  نآرقلا  تأرق  ینإ  لاق  انع  کلغـش  يذلا  امف  کیلإ 
یکبف لجرلا  سئبل  ینإ  ضرـألا  یف  هبلطأ  اـنأ  ءامـسلا و  یف  یقزر  تلقف  تایراذـلا 22 ) . هروس   ) َنوُدَـعُوت ام  ْمُُکقْزِر َو  ِءامَّسلا  ِیف 

هیلإ سلجی  هباتنی و  کلذ  دعب  ناک  تقدص و  لاق  رمع و 
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یناشاک

نآ ینک  یم  بلط  وت  هک  يزور  یکی  هبلطت ) قزر   ) يزور عون  ود  رب  تسا  لماش  يزور  سنج  ناقزر ) قزرلا  مالـسلا : هیلع  لاـق  (و 
الف  ) وت يوس  هب  دـیایب  كات )  ) وا يوس  هب  ییاین  رگا  سپ  هتات ) مل  ناف   ) ار وت  دـنک  یم  بلط  هک  يزور  مود  و  کـبلطی ) قزر  و   ) ار

ره ار  وت  تسا  سب  هیف ) ام  موی  لک  كاـفک   ) تدوخ زور  مغ  رب  کـموی ) مه  یلع   ) ار دوخ  لاـس  مغ  هنم  سپ  کتنـس ) مه  نلمحت 
سپ كرمع ) نم  هنـسلا  نکت  ناف   ) زور هب  زور  توق  هب  شراذـگب  زودـم  هسیک  هناـمز  ياـفو  هب  يزور  زا  تسا  وا  رد  هچنآ  يزور ،

دغ لک  یف   ) وت هب  دهدب  هک  دشاب  دوز  کیتویـس )  ) یلاعت يادخ  هک  یتسرد  هب  سپ  یلاعت ) هللا  ناف   ) وت رمع  زا  لاس  نآ  دـشاب  رگا 
رگا سپ  كرمع ) نم  هنـسلا  نکت  مل  ناف   ) يزور را  وت  يارب  درک  تمـسق  هک  ار  يزیچ  نآ  کل ) مسق  ام   ) ون دادماب  ره  رد  دیدج )

هک ار  يزیچ  رم  کل ) سیل  امل   ) ندروخ مغ  هب  ینک  یم  هچ  يراد و  راـک  هچ  سپ  مهلاـب ) عنـصت  اـمف   ) وت رمع  زا  لاـس  نآ  دـشابن 
و  ) هدنیوج هدـننک و  بلط  بلاط )  ) وت يزور  يوس  هب  کقزر ) یلا   ) وت رب  دریگ  یمن  یـشیپ  هتبلا  و  کقبـسی ) نل  و   ) ار وت  رم  تسین 
رب دومن  دناوت  یمن  ذخا  ار  وت  يزور  سک  چـیه  ینعی  يا  هدـنوش  بلاغ  قزر ، نآ  رب  ار  وت  دوش  یمن  بلاغ  و  بلاغ ) هیلع  بلغی  نل 

یطبی ء نل  و   ) .ناودع بصغ و  هجو  رب  ار  نآ  دـنک  ذـخا  هک  تسا  نکمم  نکل  نآ ، رد  دـیامن  دـهج  دـج و  هچ  رگا  لالح و  هجو 
نیا تشذگ  هک  قیقحت  هب  و  مالکلا ) اذه  یـضم  دق  و   ) وت يارب  هدش  رادـقم  هچنآ  کل ) ردـق  دـق  ام   ) وت زا  دوش  یمن  رید  و  کنع )

رت و نشور  اجنیا  هک  تسا  نآ  رگم  حرشا ) حضوا و  انهیه  هنا  الا   ) باب نیا  زا  دوب  مدقتم  هچنآ  رد  بابلا ) اذه  نم  مدقت  امیف   ) مالک
هدعاق رب  انب  باتکلا ) اذـه  لوا  یف  هررقملا  هدـعاقلا  یلع   ) ار وا  میدرک  ررکم  تهج  نیا  زا  سپ  هانررک ) کلذـلف   ) تسارت حورـشم 

دعب دـجو  مث  ههجو  یلع  لقنف  هیاور  یف  راـتخملا  مـالکلا  قفت  اـمبر  هک : تسا  نیا  نآ  باـتک و  نیا  لوا  رد  هدـش  هداد  رارق  هک  يا 
رایتخالل اراهظتسا  داعی  نا  لاحلا  یـضتقتف  هرابع  نسحا  ظفل  وا  هراتخم  هدایزب  اما  لوالا  هعـضو  ریغ  اعوضوم  يرخا  هیاور  یف  کلذ 

.مالکلا لئاقع  یلع  هریغ  و 

یلمآ

ینیوزق

هب دیایب  وا  وا  يوس  هب  يورن  وت  رگا  دـبلط  یم  ار  وت  وا  هک  رگید  یعون  و  یبلط ، یم  ار  وا  وت  هک  یعون  دـشاب : عون  ود  يزور  دومرف :
( دج  ) .تسا زور  نآ  رد  هچنآ  زور  ره  رد  ار  وت  تسا  سب  دوخ  زور  يزور  مغ  رس  رب  دوخ ، لاس  يزور  مغ  نکم  راب  سپ  وت  يوس 

يا  ) دـنا هتفگ  اـنبر ) دـج  یلاـعت   ) ـالعوزع قح  لوق  رد  و  يرگناوت ، ینغ و  ینعم  هب  دوـب و  بیـصن  تخب و  ینعم  هب  میج )  ) حـتف هب 
سپ اننیعا ) یف  مظع  يا   ) دنا هتفگ  انیف ) دج  نارمع  لآ  هرقبلا و  ءارق  اذا  انم  لجرلا  ناک   ) تسا يورم  سنا  ثیدح  رد  و  انبر ) همظع 
هدرک تمـسق  هچنآ  دوش  ون  هک  ادرف  ره  رد  ار  وت  دهدب  هک  دشاب  دوز  یلاعت  يادـخ  هک  یتسرد  هب  وت  رمع  هلمج  زا  لاس  دـشاب  رگا 
یمن یتـسد  شیپ  زگره  و  تسین ، ار  وت  هک  يزیچ  يارب  يروخ  مغ  هک  ینک  یم  هچ  وـت  رمع  زا  لاـس  دـشابن  رگا  .وـت و  يارب  تسا 

رید زگره  و  دناتـسب ، وت  گنچ  زا  وت  قزر  اـت  يا ، هدـننک  هبلغ  وت  قزر  هب  ددرگ  یمن  بلاـغ  زگره  و  يا ، هدـنیوج  وت  قزر  هب  دـنک 
هام زور و  همه  ایند  رد  یمدآ  دنام ، یمن  سپ  زاب  ردقم  تقو  زا  دسر و  یم  هتبلا  ینعی  .وت  يارب  زا  هدش  ردـقم  هچنآ  وت  زا  دوش  یمن 

قیوشت و یب  زور  چـیه  ینامگدـب  تیاـغ  زا  دـیاین  يزور  اداـبم  تسا  هودـنا  مغ و  رد  هشیمه  کـلذ  عم  دروخ و  یم  يزور  لاـس  و 
تـسا يواگ  وا  ردنا  ناهج  ردنا  تسه  زبس  هریزج  کی  دروا : یم  يولوم  هک  هریزج  تسا و  واگ  نآ  لثم  وا  لثم  دـشابن ، بارطـضا 

وا ددرگ  مروخ  هچ  ادرف  هک  هشیدـنا  بش ز  بختنم  میظع و  تفز و  دوش  اـت  بش  هب  اـت  وا  درچ  ار  ارحـص  هلمج  ناـهد  شوـخ  اـهنت 
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بـش هب  ات  رقبلا  عوج  اب  واگ  دتفا  ردنا  تشگ  زبس  لیـصق  هتـسر  نایم  ات  تشد  زبس  دنیب  حبـص  دیآرب  نوچ  مغ  رغال ز  وم  رات  وچمه 
رغال ز دوش  ات  عزف  زا  دتفا  بت  ردنا  بش  زاب  دوش  رپ  توق  هیپ و  زا  شنت  نآ  دوش  رتمل  هبرف و  تفز و  هک  ات  رس  هب  رس  وا  درچ  ار  نآ 
مروخ ز یم  نم  لاس  نیدـنچ  هک  دـشیدنن  چـیه  رقب  نیا  فوخ  تسا  نیا  اهلاس  روخ  تقو  ادرف  دروخ  مهاوخ  هچ  هک  عجتنم  فوخ 

تفز واگ  نآ  دوش  یم  بش  نوچ  زاب  میزوسلد  مغ و  سرت و  نیا  تسیچ  میزور  دیاین  مک  يزور  چـیه  نمچ  نیا  راز و ز  هزبس  نیا 
مهاوخ هچ  هک  ناـن  فوخ  زا  دوش  رغـال  یمه  هک  ناـهج  نیا  تشد  نآ  تسا و  واـگ  نآ  سفن  تفر  قزر  خوآ  هک  رغـال  دوش  یم 

توپ تول و  رگن  یضام  نک و  لبقتسم  كرت  روخ  دمان ز  مک  يدروخ و  اهلاس  بلط  مزاس  اجک  زا  ادرف  تول  بجع  لبقتسم  دروخ 
یتبترم تسیا و  هیطع  یگنت  عوج و  ناحتما  هکنآ  نایب  رد  دیوگ  یم  يولوم  راز  شاب  مک  رباغ و  ردنا  رگنم  رآ  دای  مه  ار  هدروخ  و 
يرهـش يوس  گنرد  یب  يدیرم  اب  دشیم  خیـش  .دنهن  هن  وا  شیپ  ناوخ  نآ  دنهدن و  هبترم  نآ  ار  نامیا  فیعـض  یمامتان  ره  گرزب 

وا تفگ  ریمض  هاگآ  دوب و  فقاو  خیش  دیزم  تلفغ  زا  تشگ  یم  یمد  ره  دیرم  ناج  رد  طحق  عوج و  سرت  گنت  دوب  اجنآ  رد  نان 
یب دـنراد  ار  وت  هک  زیزع  نانینزان  نآ  يا ز  هن  وت  یتخود  لکوت  ربص و  زا  هدـید  یتخوس  نان  هصغ  يارب  زا  ریحز  رد  یـشاب  دـنچ  ار 

خبطم نیا  ردناک  یتسین  اهنآ  زا  وت  غراف  شاب  تسادـگ  جـیگ  وت  وچمه  نوبز  یک  تسا  ادـخ  ناصاخ  ناج  قزر  عوج  زیوم  زوج و 
شیپ شیپ  نان  دود  یم  يریمب  نوچ  ماع  ناراوخ  مکـش  نیا  يارب  زا  مادـم  ناوخ  رب  ناوخ  تسا و  هساک  رب  هساک  یتسیب  نان  یب  وت 

زک نایع  هتـشونب  همقل  ره  رـس  رب  ریحز  ردنا  ار  شیوخ  هتـشکب  يا  ریگ  زیخرب  نان  دـنام  یتفرب  وت  شیوخ  هتـشک  یئاونیب  میب  ياک ز 
وک لوم  لوم  وا  دـنزیم  تسا و  قشاع  تسا  رت  قشاع  وت  وت ز  رب  وت  قزر  تسد  اپ و  نازرلم  نک  لکوت  نیه  نالف  نب  نالف  نب  نـالف 

عوج فوخ  هزرل ز  بت و  نیا  يدز  وت  رب  ناقـشاع  نوچ  ار  شیوخ  يدمآ  قزر  يدـب  يربص  ارت  رگ  لوضف  يا  دـناد  تیربص  یب  ز 
تفر رکذ  شیپ  هک  هچنآ  رد  مالک  نیا  تشذگ  قیقحت  هب  دیوگ : یم  هنع  هللا  یضر  دیـس  تسیز و  دینات  یم  ریـس  لکوت  رد  تسیچ 

رد تسا  ررقم  هک  هدعاق  رب  انب  ار  مالک  نیا  میدرک  ررکم  نآ  يارب  سپ  دوب ، رتحورشم  رتحـضاو و  اجنیا  رد  هکنآ  رگم  باب ، نیا  زا 
.باتک نیا  لوا 

یجیهال

كافک کموی ، مه  یلع  کتنـس  مه  لمحت  الف  كاتا ، هتات  مل  ناف  کبلطی ، قزر  هبلطت و  قزر  ناقزر : قزرلا  : » مالـسلا هیلع  لاـق  و 
نم هنـسلا  نکت  مل  نا  کل و  مسق  ام  دیدج  دغ  لک  یف  کیتویـس  هدج ، یلاعت  هللا  ناف  كرمع  نم  هنـسلا  نکت  ناف  هیف ، ام  موی  لک 

ردـق دـق  ام  کنع  یطبی  نل  بلاغ و  هیلع  کبلغی  نل  بلاط و  کقزر  یلا  کقبـسی  نل  و  کل ؟ سیل  امیف  مهلاب  عنـصت  اـمف  كرمع 
مسق کی  ار و  نآ  ینک  یم  بلط  وت  هک  تسا  يزور  مسق  کی  تسا : يزور  مسق  ود  يزور  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ ، ینعی و  .کل »
ییاج زا  وت  هب  دسر  یم  يزور  نآ  ینکن ، نآ  ندیسر  رد  یعس  نآ و  هب  یسرن  وت  رگا  سپ  ار ، وت  دنک  یم  بلط  وا  هک  تسا  يزور 

يردق نآ  زور  ره  رد  ار  وت  تسا  سب  وت ، زور  يزور  هودنا  رب  ار  وت  لاس  يزور  هودـنا  نکم  راب  سپ  یـشاب ، هتـشادن  نامگ  وت  هک 
یم وا ، یگرزب  تسا  دـنلب  هک  ییادـخ  هک  قیقحت  هب  سپ  وت ، رمع  زا  لاـس  تدـم  دـشاب  رگا  سپ  وـت ، هب  دـسر  یم  زور  نآ  رد  هک 

وت تسا  راک  هچ  سپ  وت ، رمع  زا  لاس  تدـم  تسین  رگا  وت و  يارب  زا  تسا  هدرک  ردـقم  هک  ار  هچنآ  وت  يادرف  ره  رد  وت  هب  دـناسر 
ار وت  دنک  یمن  هبلغ  و  يا ، هدننک  بلط  چیه  وت  يزور  يوس  هب  ار  وت  دریگ  یمن  یـشیپ  و  وت ؟ يارب  زا  تسین  هک  يزیچ  هودنا  رد  ار 

.وت يارب  زا  تسا  هدش  ردقم  هک  يزیچ  نآ  وت  زا  دوش  یمن  رید  يا و  هدننک  هبلغ  چیه  نآ  رب 

ییوخ
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نا هانعم  و  قزرلا ، یف  رثا  بسکلا  بلطللف و  ردقم  یلا  بستکم و  یلا  مسقنی  قزرلا  نا  اذه  مالـسلا ) هیلع   ) همالک نم  رهظی  ینعملا :
مل نا  و  هبحاص ، یلا  لصو  هطرـش  لصح  ناف  ءاعدـلا ، بلطلاک و  طرـش  یلع  اقلعم  یهلـالا  ءاـضقلا  حول  یف  اـتبثم  نوکی  دـق  قزرلا 
نا هحیرـص  لب  هرهاظ  .لاح و  لک  یلع  هبحاص  یلا  لصیف  طرـشب  هطورـشم  ریغ  ردـقلا  حول  یف  اتبثم  نوکی  دـق  و  لصی ، مل  لصحی 

هضرغ و  هنیح ، لع  مدقتی  موی و ال  موی  لک  یف  هیلا  لصی  درف  لکل  ردقملا  قزرلاف  همویب  هطورشم  هنکلو  درف  لکل  ماع  یناثلا  مسقلا 
لک یف  کیتویس  یلاعت  هللا  ناف   ) لاقف قزرلا  راخداب  مامتهالا  رکذلا و  هدابعلا و  نع  اهب  لاغتشالا  دیزم  ایندلاب و  مامتهالا  نع  ریفنتلا 

هک يزور  کی  و  ینآ ، يوجتـسج  رد  هک  يزور  کی  تسیزور : ود  يزور  هدازیمدآ  يا  دومرف : همجرتلا : کل .) مسق  ام  دیدج  دغ 
هک زور  ره  ینک ، لیمحت  دوخ  زور  کی  رب  ار  لاسکی  هودنا  دیابن  دیآ ، تلابندب  يورن  شلابندب  رگا  تسا و  وت  يوجتـسج  رد  دوخ 

تیارب هچنآ  يا  هزات  زور  ره  رد  یلاعت  يادخ  هک  یتسارب  دـشاب  وت  رمع  زا  هدـنیآ  لاس  نیا  رگا  دـیامن ، يزور  تیافک  ار  وت  دـیآرب 
زج ره  يروخب ، تسین  طوبرم  وتب  ار  هچنآ  هودنا  هک  راک  هچ  ار  وت  دشابن  وت  رمع  زا  لاس  نیا  رگا  و  دهدیم ، وتب  هدش  ردقم  تمـسق 
وت زا  هدش  ردقم  تیارب  هچنآ  زگره  و  دنکن ، هبلغ  نآ  رد  وت  رب  یبلاغ  چـیه  زگره  و  دـنکن ، یتسدـشیپ  وت  يزورب  يا  هدـنیوج  چـیه 

هکنیا زج  هتشذگ ، باب  نیا  زا  شیپ  هچنآ  رد  هرابنیا  رد  نخـس  تشذگ  دیامرف : هللا  همحر  یـضر  دیـس  .دتفین  ریخات  درادن و  يدنک 
.میتخادرپ نآ  رارکتب  میداهن  روتسد  باتک  زاغآ  رد  هچنآ  قبط  اب  تهج  نیا  زا  هدش و  ادا  رتنشور  رتحضاو و  اجنیا  رد 

يرتشوش

هقزر لب  هقزر  بلطی  هناب ال  هراعشا  یف  هسفن  فصو  ءارعشلا  ضعب  ناک  كاتا  هتات  مل  ناف  کبلطی  قزر  هبلطت و  قزر  ناقزر : قزرلا 
ملف هیطعب  هیلا  ثعب  کلملا و  مدن  مث  عجرف  .تفـصو  امب  کسفن  تفـصو  اما  هل : لاق  ائیـش و  هطعی  ملف  كولملا  ضعب  حدـمف  هیتای ،

كافک کموی ، مه  یلع  کتنـس  مه  لمحت  الف  تلق ؟ امک  رمالا  نکی  ملا  کلملل  لـق  لوسرلل : لاـقف  هباـب ، یلع  ـالا  لوسرلا  هقحلی 
امنا هیف  ام  .هیطخلا  مثیم و  نبا  دیدحلا و  یبا  نبا   ) یف اهدوجو  مدعل  هدـئاز  یلع  هملک  و  هیرـصملا ) هعبطلا   ) یف اذـکه  یلع  موی  لک 
همه ناک  نم  مالسلا  هیلع  همالک  دروم  نال  هتنـس ، توق  زارحا  هل  رـسیتی  مل  اذا  مویلا  مه  یلع  هنـسلا  مه  لمح  نع  مالـسلا  هیلع  یهن 
يور .نسح  هزارحاف  نکمت  نم  اما  و  هتنس ، توق  لیصحت  هنکمی  فیک  موی  توق  هدنع  نکی  مل  نم  نا  مولعم  و  هموی ، توق  لیصحت 
دعب مهتعتما - ءاـقلاب  ساـنلا  نورماـی  اوناـک  نیذـلا  هیفوصلا  نم  هعم  نم  يروـثلا و  نایفـسل  لاـق  مالـسلا  هیلع  قداـصلا  نا  یفاـکلا ) )
ذخا اذا  ناکف  ناملس  اماف  رذوبا ، ناملس و  هدهز  هلـضف و  نم  متملع  دق  نم  مث  هنـسلا - باتکلاب و  مهتقیرط  لالـض  یلع  لالدتـسالا 

وا مویلا  تومت  کلعل  يردتال  تنا  اذه و  عنصت  كدهز  یف  تنا  هل : لیقف  لباق ، نم  هواطع  رـضحی  یتح  هتنـسل  هتوق  هنم  عفر  هءاطع 
؟ ادغ

یف نوتـسلا - لصفلا   ) ثاتلت دق  سفنلا  نا  هلهج ! ای  متملع  اما  ءانفلا ! یلع  متفخ  امک  ءاقبلا  یل  نوجرتال  مکلام  لاق : نا  هباوج  ناکف 
( یفاکلا  ) يور و  تنامطا …  اهتـشیعم  تزرحا  یه  اذاف  هیلع  دمتعت  ام  شیعلا  نم  اهل  نکی  مل  اذا  اهبحاص  یلع  هفلتخم ) تاعوضوم 
مالـسلا ال هیلع  هللادـبعوبا  رفعجوبا و  ناک  .حارتسا و  هرهظ و  فخ  هتنـس  ماـعط  رخدا  اذا  ناـسنالا  نا  مالـسلا : هیلع  اـضرلا  نع  اـضیا 
( دیدحلا یبا  نبا   ) هخـسن یف  یلاعت  هملک  سیل  یلاعت  هللا  ناف  كرمع  نم  هنـسلا  نکت  ناف  .امهتنـس  ماعط  ازرحی  یتح  هدقع  نایرتشی 

عنـصت امف  كرمع  نم  هنـسلا  نکت  مل  نا  و  کل ، مسق  ام  دیدج  دغ  لک  یف  کیتویـس  .هدج  یلاعت  هیطخلا : و  مثیم ) نبا   ) یف نکلو 
ناطلـسلا ناک  دـق  و  هیلع - هعایـض  درل  ءاعدـلا  هلاسی  مالـسلا  هیلع  يداهلا  یلا  بتک  جرفلا  نب  دـمحم  نا  يور  کل  سیل  امل  مهلاـب 

تام و هعایض و  درب  ناطلسلا  بتکف  کیلع ، درت  الا  كرضی  ام  کعایـض و  کیلع  درت  فوس  هیلا : مالـسلا  هیلع  بتکف  هنم - اهذخا 
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یبنلا نا  یفاکلا )  ) يور کل  ردق  ام  کنع  یطبی  نل  بلاغ و  هیلع  کبلغی  نل  بلاط و  کقزر  یلا  کقبـسب  نل  .اهیف و  فرـصتی  مل 
حورلا نا  الا و  هب ، مکتابنا  دق  الا و  رانلا  نم  مکدـعابی  هنجلا و  یلا  مکبرقی  ائیـش  عدا  مل  ینا  سانلا ! اهیا  لاق : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )

تاعوضوم یف  نوتـسلا - لصفلا   ) لجوزع هللا  اوقتاـف  اـهقزر ، لمکتـست  یتح  سفن  تومت  ـال  نا  ینربخا  یعور و  یف  ثفن  سدـقلا 
لاق .هتعاطب  الا  هللا  دـنع  ام  لانیال  هناف  هللا ، هیـصعمب  هوبلظت  نا  قزرلا  نم  یـش ء  ءاطبتـسا  مکنلمحیال  بلطلا و  یف  اولمجا  و  هفلتخم )

.اسار و اهنع  هیطخلا  ولخ  لیلدب  حارشلا ، نم  لب  فنصملا  مالک  نم  یضرلا  لاق  هلمج  تسیل  و  هیرصملا ) هعبطلا   ) یف اذکه  یـضرلا 
والوا هانلقن  يذلا  همکحلا 267 . یف  هلوق  یلا  راشا  مالکلا  اذه  یـضم  دق  .لاق و  دـیدحلا : یبا  نبا  لوق  دیـسلا و  لاق  مثیم ) نبا   ) لوق

هجرخی یتح  توملا  هبلط  ایندلا  بلط  نمف  بولطم ، بلاط و  ناقزر  قزرلا  اذکه  یف 431  فالتخا  عم  بابلا  یف  اضیا  دعب  هرکذ  دق 
قیرطب هل  هریغ  دربملا و  هیاور  تیار  دـق  .ایندـلا و  لصف  یف  رم  امک  اهنم  هقزر  یفوتـسی  یتح  ایندـلا  هتبلط  هرخـالا  بلط  نم  و  اـهنع ،

.باتکلا اذه  لوا  یف  فنصملا  مالک  رخآ  یف  هیطخلا  دیدحلا و  یبا  نبا  یف  مث  .اضیا  هل  دیفملا  هیاور  یتالا  یف  یتای  و  رخآ ،

هینغم

اعبت باتکلا  اذـه  نم  قبـس  امیف  ارارم  هنع  انثدـحت  اضیا  و  همیرکلا ، تاـیالل  اـهبت  فشاـکلا ) ریـسفتلا   ) یف تارم  قزرلا  نع  اـنملکت 
وه : ) کلملا هروس  نم  هیالا 15  رهاظب  المع  یعـسلاب  طبتری  قزرلا  نا  یلع  كانه  انه و  هنع  مالکلا  انینب  ..هتراشا و  مامالا و  هلاـقمل 

قزرلا : ) مامالا لوق  یلا  حرـشلاب  تغلب  نیح  و  روشنلا ) هیلا  هقزر و  نم  اولک  اـهبکانم و  یف  اوشماـف  ـالولذ  ضرـالا  مکل  لـعج  يذـلا 
هکرب هللا و  قیفوتب  قیرطلا - تیدـتهاف  قبـس ، اـم  یلع  فـطعا  مل  و  دـیدج ، نم  رکفلا  تمعنا  کـبلطی ) قزر  و  هبلطت ، قزر  ناـقزر :

جئاتنلا و  اهبابساب ، ءایـشالا  طبری  نا  الا  یبا  هناحبـس  هللا  نال  قزر ، ریغ  ما  ناک  اقزر  ببـس ، هیعاد و  یـش ء  لکل  یلی : ام  یلا  مامالا -
الف قزرلا  اما  هبابـساب : ملعلا  لالخ  نم  هدـیدحت  هطبـض و  نکمی  دـق  قزرلا  ریغ  نا  یلا  دوعی  هریغ  قزرلا و  نیب  قرفلا  و  اهتامدـقمب ،
ببس الب  هدحو و  هللا  دیب  قزرلا  نا  نوحراشلا : هلاق  ام  قرفلا ال  وه  اذه  هبابساب ، ملعلا  لالخ  نم  یتح  لاحب  هدیدحت  هطبض و  نکمی 

نکمیف هریغ  اما  هببـسب ، ردـقی  هنا ال  يوس  هتیانع  هللا و  قیفوت  عم  ببـسب  الا  قزر  ادـبا ال  ..الک  فلا  الک و  ..قالطالا  یلع  هطـساو  و 
نا و  نیتحفـص ، وا  هحفـص  قرغتـست  فوس  هنع  هیاتکلا  نا  عوضوملا  هعیبط  نم  ددحا  نا  عیطتـسا  الثم - .هل - بجوملا  هببـسب  هریدقت 

و عرزی ، حالفلاف  هبابـسا ، هرـشابم  عم  یتح  هدـیدحت  هطبـض و  نکمی  الف  قزرلا  اما  نیتفرغ ، وا  هفرغ  ءانبل  یفکی  اـم  لاـملا  نم  يدـل 
و جورت ، وا  دسکت  دق  و  هتوناح ، یف  هعلـسلا  ضرعی  رجاتلا  و  بدجلا ، وا  بصخلا  هجیتنلا  نوکت  دقف  هللا ، دیب  رمالا  و  داصحلا ، رظتنی 

فلتخت هعانـصلا - بابرا  نم  امهریغ  و  یـسکتلا )  ) بحاص قالحلا و  کلذک  ..رخال و  وا  ببـسل  ضفخنی  وا  اهنمث  عفتری  دـق  اضیا 
نم هلودـلا  راـیهنا  وا  لـمعلا ، بر  سـالفاب  ول  و  درطلا ، لـصفلا و  هنظم  مئادـلا  لـماعلا  فظوملا و  یتـح  ..موی  یلا  موی  نم  مهقازرا 
يا ..ناسحلا و  یف  نکی  مل  امم  کلذ  ریغ  و  هیفاضا ، تاعاسب  وا  بتاورلا ، روجالا و  عافتراب  هدایزلا  هنظم  امهقزر  اـضیا  و  ساـسالا ،
قزر ناقزر : قزرلا  : ) مامالا لوقل  حیحصلا  ریـسفتلا  انعم  نیبتی  اذهب  و  نیرماغملا .؟ نیبرهملا و  حابرا  ددحی  ردقی و  نا  عیطتـسی  ریبخ 

مل يذلا  وه  و  کبلطی ) قزر  و   ) دهج لک  هلیبس  یف  تلذب  و  کینیع ، بصن  هتلعج  و  هیلا ، تیعس  و  هیلع ، تمص  يذلا  وه  و  هبلطت )
قرطت هفیظولا  و  علـسلا ، نم  کلمی  ام  نامثا  عافتراب  رجاتلا  و  بصخلاب ، اجافی  حالفلاک  لابلا ، لایخلاب و  رم  و ال  ناـسحلا ، یف  نکی 

هاجف هعاذالا  نم  هوعمس  وا  فحصلا ، یف  مهفیظوت  ربخ  اوارق  ریفس  ظفاحم و  ریدم و  ریزو و  نم  مک  و  قباس ، یعـس  ملع و  الب  بابلا 
کمویک امامت  یتـالا  کـموی  ناـف  لـبقم ، قزرل  مغلا  مهلا و  لـجعتت  ـال  خـلا ..) کتنـس  مه  لـمحت  ـال  و   ) .طونقلا ساـیلا و  نیح  و 

.ء یش  یف  هنم  تنا  و ال  کل ، سیل  امب  کلغش  کمه و  امف  الا  ..ءایحالا و  عم  تیقب  نا  کیفکی ، ام  هیف  دجت  یضاملا 
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هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

دبلط یم  ار  وت  نآ  هک  يزور  یبلط و  یم  ار  نآ  وت  هک  يزور  تسا : هنوگود  يزور  تسا : هدومرف  يزور ) هرابرد   ) مالسلا هیلع  ماما 
ار وت  يزور  ره  هک  نکم  راـب  شیوخ  زور  هودـنا  رب  ار  دوخ  لاـس  هودـنا  سپ  دـمآ ، دـهاوخ  تیوس  هب  يورن  شیوس  هب  وت  رگا  هک 

دوش ون  هک  ادرف  ره  رد  یلاعت  دنوادخ  دشاب  وت  رمع  زا  يروخ ) یم  ار  نآ  يزور  مغ  هک   ) لاس رگا  سپ  تسا ، یفاک  نآ  رد  يزور 
تیارب هک  يزیچ  يارب  يروخ  مغ  يراد  راـک  هچ  دـشابن  وت  رمع  زا  لاـس  رگا  و  تسا ، هدرک  تمـسق  هک  يزور  دـناسرب  وـت  هب  دوز 
تگنچ زا  ار  نآ  ات   ) تفای دهاوخن  تسد  وت  هب  نآ  رب  يا  هدننک  هبلغ  و  دریگ ، یمن  یـشیپ  یئایوج  وت  زا  تیزور  هب  زگره  و  تسین ،

نخـس نیا  دیامرف ): همحرلا  هیلع  یـضردیس  .دسر  یم  دوخ  عقوم  هب   ) دومن دهاوخن  يدنک  هدش  ردقم  تیارب  هچنآ  زگره  و  دیابرب )
اجنیا رد  نوچ  یلو  مهن ) هاجنپ و  تسیود و  شیامرف   ) تشذگ باب  نیا  رد  نیا  زا  شیپ  دیـسر ) دـهاوخ  شردـقم  يزور  سک  ره  )

.دش هتشاذگ  متسیب ) هحفص   ) باتک نیا  لوا  رد  هک  يا  هیاپ  هدعاق و  ربانب  میدرک  نایب  ار  نآ  هرابود  دوب  رتحورشم  رتحضاو و 

ینامز

هدننک میـسقت  نم  : ) دیامرف یم  رگید  دروم  رد  و  .تسادـخ ) هدـهع  رب  يا  هدـنبنج  ره  قزر  : ) دـیامرف یم  قزر  هرابرد  زیزع  يادـخ 
، تندرک مارح  لالح و  وت ، شوج  بنج و  دـیامرف : یم  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هک  تسا  هدوب  تاـیآ  هنوگنیا  هب  هجوت  اـب  متـسه .) قزر 

دنکب ناج  ناسنا  ردق  ره  دور ، یم  نیئاپ  ولگ  زا  هک  تسا  يزیچ  قزر  هک  تسا  نیا  هجوت  لباق  هتکن  .دهد  یمن  وت  قزر  رد  يرییغت 
.دنک یمن  يرییغت  ابلاغ  وا  هنازور  ياذغ  رد 

يزاریش دمحم  دیس 

ناف  ) کل هناحبس  هللا  هردق  دق  کبلطی ) قزر  و   ) کل سیل  و  هبلطت ) قزر   ) قزرلا نم  نافنص  يا  ناقزر ) قزرلا  : ) مالسلا هیلع  لاق  و 
مه یلع  کتنـس  مه  لمحت  الف   ) قزرلل مهلا  هجو  امف  کلذک  قزرلا  ناک  ذا  و  کیلا ، لصی  یتح  كاتا )  ) هیلا بهذت  مل  و  هتات ) مل 

یلاعت هللا  ناف  كرمع  نم  هنـسلا  نکت  ناف   ) قزرلا نم  کل  ردق  هیف ) ام  یلع  موی  لک  كافک   ) اجیردـت یتای  قزر  هنـسلل  ذا  کموی )
سیل امل  مهلاب  عنـصت  امف  كرمع  نم  هنـسلا  نکت  مل  نا  و   ) قزرلا نم  کل ) مسق  ام  دیدج  دغ  لک  یف   ) کیلا لسری  يا  کیتویس )

یلع يا  هیلع ) کبلغی  نل  و   ) قزرلا بلطی  بلاط )  ) کل ردـقملا  کقزر ) یلا  کقبـسی  نل  و  ( .؟ نالا نم  هقزرب  متهت  اذامل  و  کل ؟)
یهنلل هلک  اذـه  و  قزرلا ، نم  کل ) ردـق  دـق  ام   ) رخاتی نل  يا  کنع ) یطبی  نل  و   ) هوقلاب کتمـسق  نم  هجرخی  ناب  بلاغ )  ) کـقزر

یف اورشتناف  ( ) مکبر نم  الـضف  اوغتبت  نا  مکیلع  حانج  ال   ) هناحبـس هللا  رما  امک  قزرلا  لیـصحت  نع  یهنلل  ال  عشجلا ، صرحلا و  نع 
، حرـشا حضوا و  انهه  هنا  الا  بابلا ، اذه  نم  مدقت  امیف  مالکلا  اذـه  یـضم  دـق  و  هر :)  ) یـضرلا لاق  (. ) هللا لضف  نم  اوغتبا  ضرالا و 

(. باتکلا لوا  یف  هررقملا  هدعاقلا  یلع  هانررک  کلذلف 

يوسوم
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هررقملا هدعاقلا  یلع  هانررک  کلذلف  حرـشا ، حضوا و  انه  اه  هنا  الا  بابلا ، اذه  نم  مدقت  امیف  مالکلا  اذه  یـضم  دق  و  یـضرلا : لاق 
هیلع و لوصحلل  بابـسالا  یهت ء  هئارو و  یعـست  نا  یلا  جاتحی  قزر  ناقزر ، قزرلا  حرـشلا : .رخاتی  یطبی ء : هغللا : .باـتکلا  لوا  یف 
كدک و كداهتجاب و  نکی  مل  کل  هللا  هردقی  قزر  كانه  ءامـسلا و  بر  هیلا  اعد  ءالقعلا و  هیلع  راس  هیلع و  سانلا  فراعت  ام  اذه 
هل تصلخا  اذا  کنا  انملع هللا  دق  و  هللا ، اهثعب  دیعب  وا  بیرق  نم  اهباحصا  روظنم  یف  نکت  مل  هریثک  قازراب  انعمـس  دق  و  کعاب ، لوط 

نیا نم  هللااب  نظلا  یـسی ء  هعـضو و  ریغتی  دـبعلاب  اذا  لفقی و  قزرلل  باب  نم  مک  بستحت و  ثیح ال  نم  کقزری  هیلع  تلکوت  هینلا و 
مه لمحن  انرکف و  لغـشن  نا  اناهن  مامالا  نا  مث  لفقا  يذلا  بابلا  نم  نسحا  مظعا و  نوکت  هماما و  حـتفت  باوبالاب  اذا  قزرلا و  هیتای 

انرامعا نم  تناک  ناف  هنـسلا  مه  اما  اریثک و  اریخ  انیتوا  دـقف  هیف  انقزر  یلع  انلـصح  ناف  انمویب  متهن  نا  انیلع  لـب  تاـت  مل  یتلا  اـنتنس 
قزرلا یطبی ء  نل  کل و  ردقملا  کقزر  لکای  نا  دحا  عیطتـسی  قازرالا ال  هدـیب  هللا  نا  بعتن و  عمجن و  اذاملف  الا  اهیف و  انقزر  انیتای 

.ءاشی یتم  ءاشی و  فیک  ءاشی و  نیا  هعضی  يذلا  وه  هللا و  نم  قزرلاف  کل  هللا  هبتک  اذا 

یناقلاط

هب وت  رگا  تسوـت و  يوجتـسج  رد  نآ  هک  يا  يزور  ینآ و  يوجتـسج  رد  وـت  هکنآ  یکی  تسا : هنوـگ  ود  يزور  یمدآ ، رـسپ  يا  »
سب ار  وت  زور  ره  يزور  هک  هنم  شیوخ  زور  هودـنا  رب  ار  دوخ  لاـس  هودـنا  سپ  دـمآ ، دـهاوخ  وـت  يوـس  هب  نآ  يورن ، نآ  يوـس 

نآ رگا  دـناسر و  یم  وت  هب  دـشاب  وت  يزور  هک  ار  هچنآ  ییادرف  ره  رد  لاعتم  يادـخ  دـشاب ، وت  رمع  رامـش  رد  لاـس  نآ  رگا  تسا ،
یمن یـشیپ  يا  هدـنهاوخ  چـیه  تسوت  يزور  هک  هچنآ  رد  و  ینک ، یم  هچ  تسین  وت  نآ  زا  هک  یهودـنا  اـب  دـشابن  وت  رمع  زا  لاـس 

« .تفریذپ دهاوخن  ریخأت  دشاب ، هدش  رّدقم  وت  يارب  هچنآ  و  دش ، دهاوخن  هریچ  نآ  رب  يرگ  هریچ  چیه  دریگ و 

رت و حضاو  نخس  نآ  اج  نیا  رد  هکنیا  زج  تشذگ ، دوب  تسد  نیا  زا  هک  باتک  بلاطم  رد  هنیمز  نیا  رد  نخس  دیوگ : یـضر  دیس 
.میدرک رارکت  ار  نآ  میتفگ ، باتک  نیا  زاغآ  رد  هک  يا  هدعاق  قبط  ببس  نیدب  تسا و  رت  هدرتسگ 

دنتفر و دینج  شیپ  یهورگ  هک  تسا  تیاور  و  دش ، هتفگ  نخـس  نیا  زا  شیپ  لصف  نیا  یناعم  هرابرد  دـیوگ : یم  دـیدحلا  یبا  نبا 
هاگشیپ زا  دنتفگ : .دینک  وجتسج  ار  نآ  تساجک ، امـش  يزور  دیناد  یم  رگا  تفگ : .دنتـساوخ  هزاجا  يزور  يوجتـسج  يارب  وا  زا 

هب دنتفگ : دیروآ ، شدای  هب  تسا  هدرک  شومارف  ار  امـش  دنوادخ  هک  دیناد  یم  رگا  تفگ : مینک ، یم  تلأسم  ار  نآ  لاعتم  دـنوادخ 
.تسا دـیدرت  کش و  دوخ  هبرجت  رب  لـکوت  تفگ : دـش ، دـهاوخ  هچ  هک  میناـم  یم  رظتنم  مینک و  یم  لـکوت  میور و  یم  يا  هناـخ 

.تسا هراچ  كرت  رد  هراچ  تفگ : تسیچ ؟ هراچ  دنتفگ :

دنوادخ يوس  هب  ایآ  نالف  يا  تفگ : دـش و  گنتلد  وا  زا  رمع  هک  نانچ  نآ  دوب ، رمع  هناخ  رد  رب  هتـسویپ  يدرم  هک  تسا  تیاور  و 
تفرب و درم  نآ  .دزاس  یم  زاین  یب  رمع  هناخ  رد  زا  ار  وت  يدوز  هب  هک  زوماـیب  نآرق  ورب  رمع ؟ هناـخ  هب  اـی  يا  هدرک  ترجه  لاـعتم 
: تفگ دـمآ و  وا  شیپ  رمع  .تسا  تداـبع  مرگرـس  يا  هشوگ  رد  دـش  مولعم  .تفرگ  ار  وا  غارـس  رمع  هکنآ  اـت  دوـب  بیاـغ  یتدـم 
: تفگ رمع  .تخاس  زاین  یب  رمع  لآ  رمع و  زا  ارم  مدناوخ و  نآرق  تفگ : تسا ؟ هتـشادزاب  ام  زا  ار  وت  يزیچ  هچ  مدـش ، وت  قاتـشم 

نامـسآ رد  دـیوش  یم  هدرک  هدـعو  هچنآ  امـش و  يزور  : » دـیامرف یم  هک  هیآ  نیا  تفگ : یتفای ؟ نآ  رد  هچ  دانک  تمحر  تیادـخ 
تـسار تفگ : تسیرگ و  رمع  .منم  هک  يدرم  دـب  هچ  .میوـج  یم  نیمز  رد  ار  نآ  نم  تسا و  نامـسآ  رد  نم  يزور  تفگ  .تسا »

.تسشن یم  شرانک  دمآ و  یم  شرادید  هب  نآ  زا  سپ  .یتفگ و 
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مراکم

 [[ مالسلا هیلع  لاق  و  ]]

.َكاَتَأ ِِهتْأَت  َْمل  ْنِإَف  ، َُکُبلْطَی ٌقْزِر  ،َو  ُُهُبلْطَت ٌقْزِر  : ِناَقْزِر ُقْزِّرلا  ، َمَدآ َْنب  اَی 

ٍدَغ ِّلُک  ِیف  َکِیتُْؤیَس  َیلاَعَت  َهّللا  َّنِإَف  َكِرُمُع  ْنِم  ُهَنَّسلا  ِنُکَت  ْنِإَف  ؛ ِهِیف اَم  یَلَع  ٍمْوَی  ُّلُک  َكاَفَک  َکِمْوَی ! ِّمَه  یَلَع  َِکتَنَس  َّمَه  ْلِمْحَت  اَلَف 
َکَِبْلغَی َْنل  ٌِبلاَط َو  َِکقْزِر  َیلِإ  َکَِقبْـسَی  َْنل  ؛َو  ََکل َْسَیل  امَِیف  ِّمَْهلِاب  ُعَنْـصَت  اَمَف  َكِرُمُع  ْنِم  ُهَنَّسلا  ِنُکَت  َْمل  ْنِإ  ؛َو  ََکل َمَسَق  اَم  ٍدیِدَج 

.ََکل َرُِّدق  ْدَق  اَم  َْکنَع  َءیِْطُبی  َْنل  ،َو  ٌِبلاَغ ِْهیَلَع 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

دـیآ و یم  وت  لابند  هب  هک  يزور  نآ  يرگید  يور و  یم  شلاـبند  هب  وت  هک  يزور  نآ  یکی  تسا  هنوگ  ود  يزور  مدآ ! دـنزرف  يا 
.نکم هفاضا  تزورما  ّمغ  ّمه و  رب  ار  لاس  مامت  هودنا  مغ و  نیاربانب  دمآ  دهاوخ  وت  غارس  هب  مه  زاب  يورن  شلابند  هب  رگا 

وت يارب  يزور  زا  هچنآ  زور  ره  دنوادخ  دـشاب  وت  رمع  ءزج  ینامب و  هدـنز  لاس  مامت  رد  رگا.تسا  یفاک  زور  نآ  يارب  زور  ره  مغ 
وت هب  طوـبرم  هک  يروـخب  ار  يزیچ  هودـنا  مغ و  ارچ  دـشابن  وـت  رمع  ءزج  لاـس  نآ  ماـمت  رگا  دـهد و  یم  وـت  هب  تسا  هدرک  نـیعم 
وت يارب  هچنآ  دربـب و  نوریب  وت  تسد  زا  ار  نآ  اـی  دـنک و  تفاـیرد  ار  وت  يزور  دـناوت  یمن  وت  زا  شیپ  سک  چـیه  نادـب ) ( ؟ تسین

: هنامیکح راتفگ  دنس  ) .دسر یم  وت  هب  ریخأت  نودب  تسا  هدش  ردقم 

رد یکم  بلاطوبا  دـنا ، هدرک  لقن  ار  هنامیکح  راتفگ  نیا  یـضر  دیـس  زا  لبق  هک  یناسک  زا  دـیوگ : یم  رداـصم  رد  بیطخ  موحرم 
تسا و هدرک  رکذ  هیفنح  نب  دـمحم  هب  یلع  ماـما  تیـصو  نمـض  رد  ار  نآ  هک  تسا  دـیرفلا  دـقع  رد  هبر  دـبع  نبا  توقلا و  توـق 

(( ص 279 ج 4 ، هغالبلا ، جهن  رداصم   ) .دئاوفلازنک رد  یکجارک  هیقفلا و  هرضحیال  نم  رد  قودص  نینچمه 

ماما مالک  نوچ  یلو  تمکح 267 ) راصق ، تاملک  باب   ) تشذگ باب  نیمه  رد  نخس  نیا  نومضم  :» دیوگ یم  یضر  دیس  موحرم 
؛» میدرک رارکت  میا  هداد  رکذت  باتک  زاغآ  رد  هک  یشور  ساسارب  ار  نآ  دوب  رت  حورشم  رت و  حضاو  اج  نیا  رد  مالسلا  هیلع 

هرّرقملا ِهدعاقلا  یلع  هانرّرک  کلذلف  ، حرـشأ حضوأ و  انهاه  ّهنأ  الإ  ، بابلا اذه  نم  مّدقت  امیف  مالکلا  اذه  یـضم  دـق  :و  ُّیـضرلا لاق  )
( . باتکلا لّوأ  یف 

تسا هنوگ  ود  يزور 

تمکح 267)  ) راصق تاملک  رد  ًالبق  مالک  نیا  زا ) یـشخب   ) هدروآ ینارون  مالک  نیا  لیذ  رد  یـضر  دیـس  موحرم  هک  هنوگ  ناـمه 
ماما هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  ياـیاصو  هک  همان 31  رد  نآ ) زا  یـشخب   ) دـنا هتفگ  نارگید  هک  هنوگ  ناـمه  تسا و  هدـمآ 

.تسا هدش  رکذ  دنک  یم  سکعنم  مالسلا  هیلع  نسح 

.تسا هدمآ  اج  نیا  رد  اهنت  زین  يرگید  شخب 
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شالت و مامت  هک  دنشابن  يا  هنوگ  هب  درادزاب و  ایند  هب  صرح  زا  ار  اه  ناسنا  هک  تسا  نیا  مالسلا  هیلع  ماما  یلصا  فده  لاح  ره  هب 
يارب دوخ  هناهب  ار  يزور  لیصحت  موزل  دننامب و  رود  رگید  فیاظو  زا  دشاب و  يزور  قزر و  ندروآ  تسد  هب  يارب  اه  نآ  ششوک 

.دنهد رارق  ایند  هب  صرح 

هک دـیآ  یم  وت  لابند  هب  هک  نآ  يرگید  يور و  یم  شلاـبند  هب  وت  هک  نآ  یکی  تسا  هنوگود  يزور  مدآ ! دـنزرف  يا  :» دـیامرف یم 
( . َكاَتَأ ِِهتْأَت  َْمل  ْنِإَف  ، َُکُبلْطَی ٌقْزِر  ،َو  ُُهُبلْطَت ٌقْزِر  : ِناَقْزِر ُقْزِّرلا  ، َمَدآ َْنب  اَی  ( ؛» دمآ دهاوخ  وت  غارس  هب  مه  زاب  يورن  شلابند  هب  رگا 

دوشن لصاح  طرش  نیا  رگا  هک  راک  یعـس و  شـشوک و  شالت و  هب  تسا  طورـشم  یـضعب  یلو  تسا  ردقم  اه  يزور  همه  نیقی  هب 
.دوش یم  لصاح  نآ  لاثما  تراجت و  عیانص و  يرادماد و  يزرواشک و  قیرط  زا  هک  ییاه  يزور  دننام.دش  دهاوخن  مهارف 

هک يا  هرظتنم  ریغ  ثرا  دننام.دیآ  یم  ناسنا  غارس  هب  هتـساوخان  هکلب  تسین  طرـش  نیا  هب  طورـشم  هک  تسا  ییاه  يزور  مود  مسق 
یم ناسنا  دـیاع  هرظتنم  ریغ  يایادـه  ای  اه و  تمیق  یقرت  قیرط  زا  شـشوک  شالت و  نودـب  هک  ینالک  دوس  ای  دـسر و  یم  ناسنا  هب 

.ددرگ

زور ره  مغ.نکم  هفاضا  تزورما  ّمغ  ّمه و  رب  ار  لاس  مامت  هودـنا  مغ و  نیارباـنب  :» دریگ یم  هجیتن  نینچ  مالـسلا  هیلع  ماـما  هاـگ  نآ 
( . ِهِیف اَم  یَلَع  ٍمْوَی  ُّلُک  َكاَفَک  َکِمْوَی ! ِّمَه  یَلَع  َِکتَنَس  َّمَه  ْلِمْحَت  اَلَف  ( ؛» تسا یفاک  زور  نآ  يارب 

تلود مینک  یم  یگدنز  ام  هک  ییایند  رد  لیلد  نیمه  هب  دشابن و  زورما  رکف  هب  اهنت  دشاب و  رگن  هدنیآ  دـیاب  ناسنا  هک  تسا  تسرد 
ات درادزاب  دایز  صرح  زا  ار  ناصیرح  هک  تسا  نیا  مالـسلا  هیلع  ماما  روظنم.دنراد  هلاس  هاجنپ  هلاس و  هد  هلاس و  جـنپ  ياه  همانرب  اه 

.دنشابن ایند  رکف  رد  زور  بش و  ، هدنیآ نیمأت  هناهب  هب 

ره دنوادخ  دـشاب  وت  رمع  ءزج  ینامب و  هدـنز  لاس  مامت  رد  رگا  :» دـیامرف یم  ، هتخادرپ ینـشور  لالدتـسا  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  هاگنآ 
ار يزیچ  هودـنا  مغ و  ارچ  دـشابن  وت  رمع  ءزج  لاـس  نآ  ماـمت  رگا  دـهد و  یم  وت  هب  تسا  هدرک  نیعم  وت  يارب  يزور  زا  هچنآ  زور 
َْمل ْنِإ  ؛َو  ََکل َمَسَق  اَم  ٍدـیِدَج  ٍدَـغ  ِّلُک  ِیف  َکِیتُْؤیَـس  َیلاَعَت  َهّللا  َّنِإَف  َكِرُمُع  ْنِم  ُهَنَّسلا  ِنُکَت  ْنِإَف  ( ؛»؟ تسین وت  هب  طوبرم  هک  يروخب 

( . ََکل َْسَیل  امَِیف  ِّمَْهلِاب  ُعَنْصَت  اَمَف  َكِرُمُع  ْنِم  ُهَنَّسلا  ِنُکَت 

نآ زا  ار  یکچوک  شخب  اهنت  هک  یلاح  رد  دـننز  یم  اـپ  تسد و  تفگنه  ياهدـمآرد  ندروآ  تسد  هب  يارب  هک  یناـسک  دنرایـسب 
تسا نیا  مالسلا  هیلع  ماما  فده.دندزم  یب  هتـسخ و  نارگـشالت  عقاو  رد  دنراذگ و  یم  دوخ  ناثراو  يارب  ار  هیقب  هدرک و  فرـصم 

.درادزاب دهد  یم  داب  رب  ار  ترخآ  تاجن  ایند و  شمارآ  هک  باسح  دح و  یب  ياه  شالت  زا  ار  دارفا  زا  هورگ  نیا  هک 

: رعاش هتفگ  هب  و 

هتکن هب  هلمج  نیرخآ  رد  ار  شیب  دشاب  شیب  تمحز  هک  نک  مک  عمط  وگ  دنا  هدرک  تمـسق  هک  دهاوخ  نآ  زا  شیب  تنکم  هک  نآ 
: دیامرف یم  ، هدرک هراشا  هراب  نیمه  رد  يرگید 

هدش ردقم  وت  يارب  هچنآ  دربب و  نوریب  وت  تسد  زا  ار  نآ  ای  دنک و  تفایرد  ار  وت  يزور  دناوت  یمن  وت  زا  شیپ  سک  چـیه  نادـب ) »)
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( ََکل َرُِّدق  ْدَق  اَم  َْکنَع  َءیِْطُبی  َْنل  ،َو  ٌِبلاَغ ِْهیَلَع  َکَِبْلغَی  َْنل  ٌِبلاَط َو  َِکقْزِر  َیلِإ  َکَِقبْـسَی  َْنل  َو  ( ؛» دسر یم  وت  هب  ریخأت  نودب  تسا 
.

تالکشم لح  يارب  ششوک  شالت و  زا  ار  دارفا  هک  تسین  نیا  مالـسلا  هیلع  ماما  فده  زگره  میدرک  هراشا  الاب  رد  هک  هنوگ  نامه 
دنا هدرک  شرافس  شالت  عون  نیا  هب  دوخ  رگید  تاملک  رد  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  ریاس  ترـضح و  نآ  هکارچ  درادزاب  يداصتقا 

يدس ، دناسر یم  ناسنا  هب  دشاب  ردقم  هچنآ  دنوادخ  تسا و  هنوگود  رب  يزور  هک  اه  تیعقاو  نیا  نایب  اب  هک  تسا  نیا  فده  هکلب 
.دننک داجیا  یبلط  نوزفا  یتسرپایند و  عمط و  صرح و  ربارب  رد 

نوچ یلو  تشذگ  تمکح 267 )  ) باب نیمه  رد  نخس  نیا  نومـضم  :» دیوگ یم  هنامیکح  مالک  نیا  لیذ  رد  یـضر  دیـس  موحرم 
رارکت میا  هداد  رکذـت  باتک  زاغآ  رد  هک  یـشور  ساسا  رب  ار  نآ  دوب  رت  حورـشم  رت و  حـضاو  اج  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  مـالک 

ِهدعاقلا یلع  هانرّرک  ِکلذلف  ، ُحَرْشأ ُحَضْوأ و  انهاه  ّهنأ  الإ  ، بابلا اذه  نم  مّدقت  امیف  مالکلا  اذه  یـضم  دق  :و  ُّیـضرلا لاق  ( ؛» میدرک
( . باتکلا لّوأ  یف  هرّرقملا 

اب یهاگ  مالـسلا  هیلع  ماما  تاملک  هک  نیا  نآ  هدروآ و  هغالبلا  جهن  همدـقم  رد  هک  تسا  يا  هتکن  هب  هراشا  یـضر  دیـس  نخـس  نیا 
لقن رگید  قیرط  زا  هک  یتیاور  هب  سپـس  دـنک  یم  لقن  تایاور  زا  یکی  قباطم  ار  نآ  یـضر  دیـس.تسا  هدـش  لقن  فلتخم  تایاور 

.ددرگ ناگدنناوخ  بیصن  يرتشیب  هدیاف  ات  دنک  یم  رارکت  ار  نآ  اذل  دبای و  یم  تسد  تسا  رت  هدرتسگ  رت و  حورشم  هدش و 

ناوارف ياهزردنا  اه و  تمکح  رب  لمتـشم  هک  همان 31  لیذ  رد  نینچمه  تمکح 267 و  لیذ  رد  يرگید  تاحیـضوت  هنیمز  نیا  رد 
.تسا هدمآ  ، دشاب یم  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  هب  باطخ 

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said: “O son of Adam! Livelihood is of two kinds: The livelihood
which you seek and the livelihood which seeks you; if you do not reach it, it will reach

.you

Therefore, do not turn your one day's worry into a year's worry. Whatever you get“
every day should be enough for you for the day. If you have a whole year of your life,
even then Allāh, the Sublime, will give you every next day what He has destined as
your share. If you do not have a year in your life-span, then why should you worry for
what is not for you? No seeker will reach your livelihood before you, nor will anyone
overpower you in the matter of livelihood. Likewise, whatever has been destined as

.” your share will not be delayed from you

Sayyid ar-Radi says: “This statement has already appeared elsewhere in this Chapter
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except that here it is clearer and more detailed. This is why we have repeated it
.” according to the principle laid down in the beginning of the book

گرم دای  ترورض  : 380 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ِهِرِخآ ِیف  ِهیِکاََوب  تَماَق  ِِهلَیل  ِلّوَأ  ِیف  ٍطُوبغَم  ِهِِربدَتسُِمب َو  َسَیل  ًاموَی  ٍِلبقَتسُم  ّبُر  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

یناسک رایسب  هچ  و  دندیسرن ،  هاگماش  هب  دندوب و  زور  زاغآ  رد  هک  یناسک  رایسب  هچ  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و  يونعم ) یقالخا ، )
 . دنتسشن ناشگوس  هب  نارادازع  بش  نایاپ  رد  دندرب و  یم  دسح  وا  رب  بش  زاغآ  رد  هک 

يدیهش

هحون نآ  نایاپ  رد  دـندرب و  کشر  وا  رب  بش  زاـغآ  رد  هک  سک  اـسب  و  دیـسرن ،  شهاـگماش  هب  دـید و  ار  يدادـماب  هک  سک  اـسب 
.دندروخ غیرد  دنتسیرگ و  شنانک 

یلیبدرا

رد ناگدننک  هیرگ  دنتساخرب  هک  لوا  رد  لاحـشوخ  اسب  گرم و  دننام  هدننک  تشپ  تسین  هک  يزور  رد  هدنروآ  يور  اسب  دومرف  و 
رخآ

یتیآ

دنرب و کشر  وا  رب  بش  زاغآ  رد  نارگید  دننیبن و  ار  شنتفر  یلو  دننیبب ، ار  زور  ندمآ  هک  یناسک  اسب  هچ  مالـسلا :) هیلع   ) دومرف و 
.دنیرگب وا  رب  ناراوگوس  بش ، نایاپ  رد 

نایراصنا

دوب و مدرم  هطبغ  دروم  بش  لوا  رد  هک  یـسک  اسب  و  دنکن ،  بش  ار  زور  نآ  هک  يزور  هب  هدنروآ  يور  اسب  : دومرف ترـضح  نآ  و 
 . دندمآ درگ  وا  رب  نارادازع  بش  رخآ 
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اه حرش 

يدنوار

.اهنسحل هلاح  لثم  ینمتی  يذلا  رورسملا  طوبغملا :

يردیک

یف ءالبلا  هیلا  بد  هتلیل  ءاشع  یف  نمآ  هرهس و  یف  مانی  ام  کتـشم  هتلعب و  اکـش  یفاعم  بر  .مالـسلا  هیلع  هل  لوقعلا  راونا  راعـشا  نم 
هرحص

مثیم نبا 

رب ناگدننک  هیرگ  بش ، رخآ  یلو  دندرب  ترسح  وا  رب  بش  لوا  هک  یـسک  اسب  و  دنکن ، نآ  رب  تشپ  هک  زور  هب  هدنروآ  يور  اسب  )
هک یلمع  هجیتـن  دروم  رد  تسا  گرم  زا  سپ  گرم و  هب  تبـسن  تلفغ  باوخ  زا  شاـب  رادـیب  نخـس  نیا  زا  فدـه  دنتـسیرگ .) وا 

.دهد یم  ماجنا  ناسنا 

دیدحلا یبا 

لیل لوأ  یف  طوبغم  یف د«و  ِهِرِخآ (  ِیف  ِهیِکاََوب  ْتَماَق  ِِهْلَیل  ِلَّوَأ  ِیف  ٍطُوبْغَم  ِهِِربْدَتْـسُِمب َو  َْسَیل  ًاـمْوَی  ٍِلبْقَتْـسُم  َّبُر  مالـسلا  هیلع  َلاَـق  َو 
«. ( . هرخآ یف  هیکاوب  تماق 

.اراحسأ نقرطی  دق  ثداوحلا  نإ  هلوأب  ارورسم  لیللا  دقار  ای  رعاشلا  لوق  اذه  لثم 

رحسلا تاینملاب  یفاوی  دق  نکاس  ءاشع  کنرغی  هلثم ال  و 

یناشاک

هکلب زور ، نآ  هدننکرب  تشپ  تسین  هک  يزور  رد  يا  هدـننک  لابقتـسا  اسب  هربدتـسمب ) سیل  اموی  لبقتـسم  بر  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
تماـق  ) بش لوا  رد  وا  یلاحـشوخ  تسا  هدـش  وزرآ  هک  یـسک  اـسب  و  هلیل ) لوا  یف  طوبغم  و   ) زوسناـج گرم  ار  وا  تسا  هتفاـیرد 
بولطم طوبغم ، هک  تسا  نآ  دوسحم ، طوبغم و  نایم  قرف  بش  نآ  رخآ  رد  نآ  ناگدـننک  هیرگ  دنتـساخرب  هک  اـهرخا ) یف  هیکاوب 

دـساح هک  ار  بلاط  رم  نآ  لوصح  اب  وا  تمعن  لاوز  تسا  بولطم  دوسحم  یلو  وا ، زا  تمعن  نآ  لاوز  مدـع  اب  وا  تمعن  لثم  تسا 
.دشاب

یلمآ

ینیوزق

لوا رد  هدش  هدرب  کشر  اسب  و  دهدن ، تلهم  نآ  يادرف  هب  ار  وا  لجا  ینعی  .دنکن  نآ  رب  تشپ  هک  يزور  هب  هدننک  يور  اسب  دومرف :
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زارف دیآ  روگ  يوس  بش  رخآ  زان  نیلاب  رب  هتفخ  بش  لوا  .بش  رخآ  رد  وا  رب  نارگ  هحون  ناگدنیرگ و  دنتساوخرب  هک  یبش 

یجیهال

هک مالسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .هرخآ » یف  هیکاوب  تماق  هلیل  لوا  یف  طوبغم  هربدتسمب و  سیل  اموی  لبقتسم  بر  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
یهاج لام و  رد  هدـش  هدرب  دـسح  رایـسب  هچ  زور و  نآ  هدـنیآ ي  بش  رد  دوجوم  تسین  هک  تسا  يزور  هب  هدـنروآور  رایـسب  هچ 

.بش نآ  رخآ  رد  وا  يازع  رب  ناگدننک  هیرگ  دنزیخرب  هک  دوخ  بش  يادتبا  رد  تسا 

ییوخ

هنا ال یلع  مالـسلا ) هیلع   ) هبن ینعملا : .هتنب  وا  هتخا  وا  هما  وا  هتجوزک  هداع  تیملا  یلع  حونت  هارما  یه  هیکاب و  عمج  یکاوب :) : ) هغللا
.تئابلا حبـصی  و ال  حـئارلا ، یـسمی  ام ال  اریثک  هناف  داعملل ، دازلا  لیـصحت  هرخالا و  نع  هلفغلا  بابـشلا و  هحـصلاب و  رارتغـالا  یغبنی 

رب بش  رخآ  دندرب و  وا  رب  کشر  بش  رـس  هکیـسک  رایـسب  هچ  و  دـیناسرن ، رـسب  ارنآ  دـید و  ار  يزور  هکیـسک  رایـسب  هچ  همجرتلا :
.دنتسیرگ شگرم 

يرتشوش

حون و رمع  رمعی  نا  لموی  هسمر  حیرض  یف  لحی  یتح  هسفنب  لکوم  یتفلا  فتح  هسمی  مل  يرمال  حابص  بر  دیرد : نبا  رهاظلا : لاق 
یف و  توملا ) یف  نوثالثلا - سداسلا و  لصفلا   ) اراحـسا نقرطی  دـق  ثداوحلا  نا  هلواب  ارورـسم  لیللا  دـقار  ای  هلیل  لک  قرطی  هللا  رما 

یـضاق یلع  تلخد  ذاعم : نب  ذاعم  لاق  داسو و  یلع  هعم  توملا  کلم  داقرلاب و  ذـلت  نیعل  ابجع  لوقی : كامـسلا  نبا  ناـک  هیلحلا :) )
هیعاولا تعمس  رحـسلا  ناک  املف  رحـسلا  ایانملاب  یتای  فوس  ملاس  ءاشع  کنرغیال  لاقف : احلاص ، مویلا  كارا  تلقف : هدوعا ، هرـصبلا 
هیکولم ضارقنا  هصق  رعشلا  اذه  قادصم  جاتب و  رس  هن  رس  نت  رب  هن  هگرحس  جاتب  رـس  تخت و  رـس  بش  رـس  هیـسرافلاب : لیق  .هیلع و 

، خـیراتلا بئارغ  نم  وـه  و  مساـق ، میرکلادـبع  هلود  تناـک  هرخآ  یف  و  رخـالا ، لـصیف  هـلود  تناـک  لـیللا  لوا  یفف  قارعلا : ءاـفرش 
.قارعلا نم  نییناریالا  جارخاک 

هینغم

عیـشف هترفح ، یلا  توملا  هب  بهذ  بیغملا  لبق  و  اـهتجهب ، و  هاـیحلا ، هعور  نم  ناوشن  سمـشلا  عولط  دـنع  یفاـعم  اـیح  دـهاشن  دـق 
.؟ ربتعی نم  لهف  .لیوعلا  ءاکبلاب و 

هدبع

یلا روظنملا  طوبغملا  هئارو و  هفلخیف  هدعب  شیعی  يا ال  هربدتسی  تومیف و ال  اموی  صخش  لبقتـسی  امبر  هرخآ : یف  هیکاوب  تماق  … 
هیکاب عمج  هیکاوب  موقتف  هرخآ  یف  تومیف  لیللا  لوا  یف  کلذک  ءرملا  نوکی  دق  هتمعن و 

يرفعج
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مالسالا ضیف 

تلهم بش  هب  ار  وا  لـجا   ) دـنکن نآ  رب  تشپ  هک  زور  هب  هدـنروآ  ور  اـسب  تسا : هدوـمرف  اـیند ) يراـگزاسان  رد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
تخت بشرس  يرآ   ) دنتساخرب وا  رب  ناگدننک  هیرگ  شرخآ  رد  بش و  لوا  رد  دندرب  هطبغ  وا  یشوخ )  ) رب هک  یـسک  اسب  و  دهدن )

نآ هب  ار  شدیواج  تداعـس  دوخ و  نید  ددنبن و  لد  نآ  يالاک  ایند و  هب  دـنمدرخ  سپ  تفر ، كاخ  ریز  هب  دادـماب  تشاد و  جات  و 
(. دشورفن

ینامز

هک یگرم  دنکن  شومارف  ار  ادخ  دشاب و  گرم  راظتنا  رد  دـیاب  ناسنا  هظحل  ره  هک  تسا  نیا  بلطم  نیا  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماما رظن 
ار نارگمتس  شاک  يا  : ) دیوگ یم  زیزع  يادخ  .تسا  نارگمتس  يارب  گرم  ياهیتخس  نیرتمهم  دریگ ، یم  ار  يرادناج  ره  نابیرگ 

باذع زورما  دیهدب ! ار  دوخ  ناج  دنیوگ : یم  دنا و  هدوشگ  ار  دوخ  ياهتـسد  ناگتـشرف  هک  يدرک  یم  هظحالم  گرم  تاظحل  رد 
 … (. دیریگ یم  شاداپ  ار  روآ  تلذ  تخس و 

يزاریش دمحم  دیس 

نع جرخی  و ال  مویلا ، کلذ  لبقتـسی  وهف  مویلا  کـلذ  یف  هرمع  یهتنی  ذا  هربدتـسمب ) سیل  اـموی  لبقتـسم  بر  : ) مالـسلا هیلع  لاـق  و 
تماق هلیل  لوا  یف   ) هلاـم هماـقم و  یلع  ساـنلا  هطبغی  طوبغم )  ) بر و )  ) هئاـنثا یف  تومی  لـب  هل ، اربدتـسم  نوکی  یتح  مویلا ، کـلذ 

.لیللا طسو  یف  تام  هنال  هرخالا ) یف   ) هتومل نیکبی  یتاللا  ءاسنلا  يا  هیکاب  عمج  هیکاوب )

يوسوم

دـیدجلا و کموی  لبقتـست  رجفلا و  کـیلع  علطی  دـق  حرـشلا : .مهنع  لوزت  نا  نود  همعنلا  نم  ریغلا  دـنع  اـم  ینمتت  نا  هطبغلا : هغللا :
کلافطا کتلئاع و  عم  رورسلا  هجهبلاب و  کتلیل  رهـست  دق  بارتلا و  تحت  تنا  الا و  کنع  جرخی  يذلا ال  ریخالا  کموی  وه  نوکی 

ریذـحت اذـه  کتایح و  هیاهن  كدـقفل و  کلافطا  کئاسن و  نم  یکاوبلا  کـیلع  موقت  لـیللا  رخآ  یف  مث  کـبابحا  کئاقدـصا و  و 
.باسحلا توملا و  ارکاذ  رارمتساب  یقبی  ایندلا و  یلا  نئمطی  نا ال  ناسنالل 

یناقلاط

نآ نایاپ  رد  دـندرب و  کشر  وا  رب  بش  زاغآ  رد  هک  سک  اسب  هچ  دـناسرن و  ناـیاپ  هب  ار  نآ  دـید و  ار  يزور  زاـغآ  هک  سک  اـسب  »
« .تساخرب وا  رب  نارگ  هیوم  گناب  بش 

.دسر یم  ارف  رحس  ماگنه  هب  هاگ  ثداوح  ینامداش ، نآ  زاغآ  هب  هک  بش  رد  هتفخ  يا  تسا : هدورس  نینچ  هک  رعاش  هتفگ  نیا  ریظن 
« .دناسر یم  ارف  ار  اهگرم  هاگرحس  هک  دهدن  بیرف  ار  وت  مارآ  یبش  : » تیب نیا  ای  و 

مراکم
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 [[ مالسلا هیلع  لاق  و  ]]

، ِِهْلَیل ِلَّوَأ  ِیف  ٍطُوبْغَم  ،َو  ِهِِربْدَتْسُِمب َْسَیل  ًامْوَی  ٍِلبْقَتْسُم  َّبُر 

.ِهِرِخآ ِیف  ِهیِکاََوب  ْتَماَق 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

دروم ناش  یگدنز  بش  زاغآ  رد  هک  یناسک  رایسب  هچ  دندربن و  نایاپ  هب  ار  زور  اما  دندوب  هدنز  زور  زاغآ  رد  هک  یناسک  رایسب  هچ 
: هنامیکح راتفگ  دنس  دنتسشن (! ناشگوس  هب  نارادازع  بش  نامه  نایاپ  رد  اما  دوب  مدرم  هطبغ 

هدش ذخا  يرگید  عبانم  زا  هنامیکح  راتفگ  نیا  یـضر  دیـس  زا  دـعب  لبق و  هک  دوش  یم  هدافتـسا  رداصم  رد  بیطخ  موحرم  مالک  زا 
نب طبـس  هدرک و  لقن  هیفنح  نب  دـمحم  شدـنزرف  هب  یلاع  ماما  ياـیاصو  ءزج  ار  نآ  هیقفلا  هرـضحیال  نم  باـتک  رد  هلمج  زا  تسا 

ار نآ  يا  هظحالم  لباق  توافت  اـب  مکحلاررغ  رد  يدـمآ  زین  .تسا  هدروآ  تمکح 344  اب  ماوت  صاوخلا  هرکذـت  رد  ار  نآ  يزوج 
(( ص 279 ج 4 ، هغالبلا ، جهن  رداصم   ) .تسا هدرک  رکذ 

ناهج نیا  يرابتعا  یب 

رد هک  یناسک  رایسب  هچ  :» دیامرف یم  ؛ تلفغ باوخ  زا  نالفاغ  ندرک  رادیب  تسایند و  يرابتعا  یب  نایب  هنامیکح  مالک  نیا  زا  فده 
رد اما  دوب  مدرم  هطبغ  دروم  ناش  یگدنز  بش  زاغآ  رد  هک  یناسک  رایـسب  هچ  دـندربن و  نایاپ  هب  ار  زور  اما  دـندوب  هدـنز  زور  زاغآ 

( ِهِرِخآ ِیف  ِهیِکاََوب  ْتَماَق  ، ِِهْلَیل ِلَّوَأ  ِیف  ٍطُوبْغَم  ،َو  ِهِِربْدَتْسُِمب َْسَیل  ًامْوَی  ٍِلبْقَتْسُم  َّبُر  ( ؛» دنتسشن ناشگوس  هب  نارادازع  بش  نامه  نایاپ 
.

ای دنک و  یم  ادیپ  همادا  عضو  نیا  اه  لاس  ای  اه  هام  دنا  شوخرـس  باداش و  ملاس و  زورما  رگا  دـننک  یم  لایخ  هک  یناسک  دنرایـسب 
.تفای دهاوخ  همادا  اه  تدم  ات  سلاجم  نیا  دنراد  روضح  يرورس  نشج و  سلجم  رد  زورما  رگا 

مینیب یم  میهد  رارق  یـسررب  دروم  میا  هدید  دوخ  رمع  نارود  رد  هک  ار  یثداوح  یتح  ای  مینک و  هعجارم  خیرات  هب  رگا  هک  یلاح  رد 
.تسین شیب  یلطاب  لایخ  اه  نیا 

ای زور  کی  نتشذگ  اب  ناهگان  یلو  یعامتجا  تیعقوم  رظنزا  دنمتردق  رایسب  ینامسج و  رظنزا  دنمورین  يوق و  رایـسب  دندوب  يدارفا 
نآ دمآرد و  جلف  انعم  مامت  هب  ناسنا  کی  تروص  هب  دـش و  يزغم  هتکـس  راتفرگ  ، ملاس مدآ  نآ.دـش  نوگرگد  زیچ  همه  بش  کی 

تردق جوا  رد  هک  دنا  هدرک  لقن  راشفا  هاشردان  هرابرد  هک  هنوگ  نامه  دیسر  لتق  هب  شناکیدزن  زا  یکی  تسد  هب  دنمتردق  صخش 
: تسا هدرک  میسرت  ار  نآ  رعاش  هک  هنوگ  نآ  دیسر  لتق  هب  شناکیدزن  زا  یکی  هلیسو  هب 

تشاد جات  رس  هن  رس  نت  هن  هگرحس  تشاد  جارات  دصق  لد  هب  هگنابش 
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يردان ین  دنام  اج  هب  ردان  هن  يرفولین  خرچ  شدرگ  کی  هب 

بـش رـس  : دیوگ یم  ، هدرک قارع  تالوحت  زا  یـضعب  هب  هراشا  هغابـصلا ) جهب   ) دوخ هغالبلا  جـهن  حرـش  رد  يرتشوش  همالع  موحرم 
تموکح درک و  مایق  مساق  میرکلادبع  بش  رخآ  رد  یلو  دوب  راک  رس  رب  تردق  اب  دوب  ءافرش  زا  رفن  نیرخآ  هک  لصیف  کلم  تلود 

.( ص 343 ج 11 ، هغابصلا ،) جهب   ) يرتشوش همالع  هغالبلا  جهن  حرش  ) .داد لیکشت  ار  دیدج 

تسا هدروآ  لیئارسا  ینب  گرزب  دنمتورث  ، نوراق ناتساد  رد  صـصق  هروس  نایاپ  رد  هنیمز  نیا  رد  ار  هنومن  نیرت  نشور  دیجم  نآرق 
ینب زا  يرایـسب  هک  يا  هنوگ  هب  دـنراذگب  شیاـمن  هب  ار  وا  تورث  اـت  درک  جیـسب  ار  دوـخ  نارازگراـک  ناراـی و  ماـمت  زور  کـی  هک 

نوراق هب  هچنآ  دننامه  شاک  يا  ؛»  ٍمیظَع ٍّظَح  وُذـَل  ُهَّنِإ  ُنوُراق  ِیتوُأ  ام  َْلثِم  اَنل  َتَیل  ای  دـنتفگ «: دـندروخ و  هطبغ  وا  لاح  هب  لیئارـسا 
هیآ 79) صصق ، !«.) دراد یمیظع  هرهب  وا  هک  یتسار  هب  میتشاد ! زین  ام  تسا  هدش  هداد 

اه نآ  دش  نوفدم  نیمز  نورد  شلاوما  مامت  شدوخ و  تفاکش و  نیمز  دش و  رداص  دنوادخ  يوس  زا  وا  گرم  نامرف  هک  ادرف  یلو 
اَْنیَلَع ُهّللا  َّنَّم  ْنَأ  َال  َْول  ُرِدـْقَی  ِهِداَبِع َو  ْنِم  ُءاَشَی  ْنَِمل  َقْزِّرلا  ُطُْـسبَی  َهّللا  َّنَأَْـکیَو  دـنتفگ «: ، دـندرک یم  ار  وا  یگدـنز  يوزرآ  زورید  هک 
گنت ای  دهد  یم  شرتسگ  دهاوخب  شناگدنب  زا  سکره  رب  ار  يزور  ادخ  ییوگ  ام ! رب  ياو  ؛»  َنوُِرفاَْکلا ُحـِْلُفی  َال  ُهَّنَأَْکیَو  اَِنب  َفَسََخل 

!«. دـنوش یمن  راگتـسر  زگره  نارفاک  ییوگ  ياو ! يا  درب ! یم  ورف  نیمز  رعق  هب  زین  ار  ام  ، دوب هداهنن  تنم  ام  رب  ادـخ  رگا  دریگ ! یم 
هیآ 82) صصق ، )

دّمحم شدنزرف  هب  مالسلا  هیلع  ماما  يایاصو  لیذ   ) ییانعم رپ  هفاضا  اب  ار  فیرش  مالک  نیا  رـضحی  نم ال  باتک  رد  قودص  موحرم 
: تسا هنوگ  نیا  نآ  تسا و  هدروآ  هیفنح ) نب 

نینچ نوـچ  تْوَْـملا ؛ َلـْبَق  َِهبوُقُْعلاـِب  َلَـجاَع  َتْوَْـفلا  یِـشَخ  ْوـَل  ُهَّنِإَـف  ِمَقِّنلا  ِدِراَوَـم  ُءاَْـطبِإ  ِمَـعِّنلا َو  ِلوـُلُح  ُلوُـط  ِهَّللا  َنـِم  َکَّنَّرُغی  اَـلَف  »
زا تازاـجم  هک  تشاد  سرت  نیا  زا  رگا  وا  اریز  دزاـسن  رورغم  ار  وـت  وا  ياـه  تازاـجم  ریخأـت  دـنوادخ و  ياـه  تمعن  ینوزف  ، تسا

.( ح 5834 ص 386 ، ج 4 ، هیقفلا ، هرضحیال  نم  «.) داد یم  رفیک  تعرس  هب  گرم  زا  لبق  دور  تسد 

.دنا هدورس  يا  هدننک  رادیب  راعشا  نومضم  نیمه  رد  مجع  برع و  يارعش 

: دیوگ یم  برع  رعاش  هلمجزا 

هلوأب ارورسم  لیللا  دقار  ای 

اراحسأ نقرطی  دق  ثداوحلا  نإ 

.دیآ یم  وت  غارس  هب  هاگرحس  یهاگ  خلت  ثداوح  هک  شاب  بقارم  يور  یم  تحارتسا  رتسب  هب  لاحشوخ  بش  رد  هک  یسک  يا 

: دیوگ یم  يرگید  و 
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داسو یلع  هعم  توملا  کلم  و   *** داقّرلاب ّذلت  نیعل  ابجع 

جهن حرـش  ) .تسا هدیباوخ  وا  رانک  رد  هراومه  گرم  هتـشرف  هک  یلاح  رد  دور  یم  ورف  شوخ  باوخ  هب  هک  یمـشچ  زا  متفگـش  رد 
.( ص 343 ج 11 ، يرتشوش ، همالع  هغالبلا 

: دیوگ یم  نابز  یسراف  رعاش  و 

شروگ ربق و  اب  رحس  شراک  رس و   *** شرورس رصق  اپ  هب  يدوب  بش  هب 

ربرد كاخ  شدیشک  دز  نوچ  قفش   *** رس رب  جات  شدوب  ماش  زامن 

.تشذگ یهباشم  لئاسم  زیمآ 191  تمکح  مالک  لیذ  رد 

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abu Talib said : “ Many a man faces a day after which he finds no day,
and many a man is in an enviable status in the earlier part of the night but is mourned

.by wailing women in its later part

نابز لرتنک  يراد و  زار  ترورض  : 381 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

َکَقِرَو َکَبَهَذ َو  ُنُزخَت  اَمَک  َکَناَِسل  نُزخاَف  ِِهقاَثَو  ِیف  َترِـص  ِِهب  َتمّلَکَت  اَذِإَف  ِِهب  مّلَکَتَت  َمل  اَم  َِکقاَثَو  ِیف  ُماَلَکلا  مالـسلا  هیلع  َلاَـق  َو 
ًهَمِقن تَبَلَج  ًهَمِعن َو  تَبَلَس  ٍهَِملَک  ّبُرَف 

اه همجرت 

یتشد

سپ ینآ ،  دـنب  رد  وت  یتفگ ، نوچ  و  یـشاب ، هتفگن  ار  نآ  ات  تسوت ، دـنب  رد  نخـس  دومرف : وا ، رب  ادـخ  دورد  و  یتیبرت ) یقـالخا ، )
 . درک بلج  ار  یتمعن  ای  درط  ار  یتمعن  هک  ینخس  اسب  هچ  اریز  يراد ، یم  هگن  ار  دوخ  هرقن  الط و  هکنانچ  رادهگن  ار  تنابز 

يدیهش
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.رانید ار و  تمرد  هک  راد  هگن  نانچ  ار  تنابز  سپ  ینآ ،  دنب  رد  وت  شا  یتفگ  نوچ  ینارن و  شنابز  رب  ات  تسوت  دنب  رد  نخس 

.دومن بلج  ار  یتمقن  دوبر و  ار  یتمعن  هک  ینخس  اسب  هچ 

یلیبدرا

نابز راد  هگن  هنازخ  رد  سپ  نآ  دـنب  رد  وت  یتشگ  نآب  يدرک  ملکت  هاگ  ره  سپ  نآب  هدرکن  ملکت  هک  یماداـم  تست  دـنب  رد  نخس 
دوخ بحاص  زا  ار  تمعن  دوبر  هک  هملک  اسب  سپ  ار  دوخ  هرقن  ار و  دوخ  يالط  يراد  یم  هگن  هنازخ  رد  هک  نانچمه  ار  دوخ 

یتیآ

، سپ .يا  هدمآ  رد  وا  دنب  هب  وت  يروآ  شنابز  رب  نوچ  يا ، هدرواین  نابز  رب  ار  نآ  ات  تسوت ، دنب  رد  نخـس  مالـسلا :) هیلع   ) دومرف و 
ار یتنحم  دنک و  بلس  ار  یتمعن  هک  هملک  کی  اسب  هچ  اریز  نک ، ظفح  مه  ار  تنابز  ینک ، یم  ظفح  ار  تمیـس  رز و  هک ، نانچمه 

.دناوخارف

نایراصنا

ظفح تا  هرقن  الط و  نوچ  ار  تنابز  سپ  ، ینآ دنب  رد  وت  یتفگ  نوچ  تسوت ،  دـنب  رد  يا  هتفگن  ات  ار  نخـس  : دومرف ترـضح  نآ  و 
 . هدروآ شیپ  ار  یباذع  هدرب و  نیب  زا  ار  یتمعن  هملک  کی  اسب  هچ  ، نک

اه حرش 

يدنوار

.لبحلا قاثولا : .هغل و  وه  واولا و  رسکب  کقاثو  یضرلا : طخب  و 

يردیک

.لبحلا قاثولا  و  هغل ، وه  واولا و  رسکب  یضرلا  طخب  کقاثو : یف  مالکلا 

مثیم نبا 

راد هاگن  ار  تناـبز  سپ  ینآ ، دـنب  رد  وت  یتفگ  هک  نیمه  اـما  يا ، هتفگن  ار  نآ  اـت  تسا  وت  دـنب  رد  نخـس  ، ) دـنب نامـسیر ، قاـثو :
شیپ يراتفرگ  باذـع و  دوش و  یم  یتمعن  نتفر  تسد  زا  ثعاب  هک  يا  هملک  اـسب  .یهد  یم  رارق  هنازخ  رد  ار  هرقن  ـالط و  هکناـنچ 

هگن ار  ناـبز  اـجبان ، نخـس  نینچمه  تسین و  نتفگ  هتـسیاش ي  هک  ینخـس  زا  هک  تسا  هدومرف  رما  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما دروآ .) یم 
هب اوران  نخـس  نتفگ  زا  و  تسا ، يرادهگن  رد  تیمها  هبـش  هجو  تسا و  هدرک  هیبشت  الط  نتخودنا  هب  ار  نابز  يرادهگن  و  دـنراد ،

: تسا نینچ  شردقم  ياربک  و  هقاثو ) مالکلا …  : ) ترابع اهنآ  زا  یکی  يارغص  هک  تسا  هتشاد  رذحرب  رمـضم  سایق  ود  هلیـسو ي 
.تسا و هراعتـسا  دـنب ) قاـثو :  ) هملک ي و  تسین ، نتفگ  هتـسیاش ي  دـشاب ، راوازـس  هک  يدروم  رد  زج  دـشاب ، نینچ  هک  ینخـس  ره 
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شردـقم ياربک  و  تسا ،) هتـشگ  یتمعن  نتفر  نیب  زا  ثعاب  هک  يا  هملک  اسب  .همعن  تبلـس  هملک  برف  : ) ترابع مود  ساـیق  يارغص 
.تفگ راوتسا  كدنا و  نخس  درک و  يرود  نآ  نتفگ  زا  دیاب  سپ  دشاب  روط  نآ  هک  يا  هملک  ره  و  تسا : نینچ 

دیدحلا یبا 

َکَقِرَو َکَبَهَذ َو  ُنُزْخَت  اَمَک  َکَناَِسل  ْنُزْخاَف  ِِهقاَثَو  ِیف  َتْرِـص  ِِهب  َتْمَّلَکَت  اَذِإَف  ِِهب  ْمَّلَکَتَت  َْمل  اَم  َِکقاَثَو  ِیف  ُمَالَْکلا  مالـسلا  هیلع  َلاَق  َو 
 . ًهَمِْقن ْتَبَلَج  ًهَمِْعن َو  ْتَبَلَس  ٍهَِملَک  َّبُرَف 

.ریثکلا مالکلا  مذ  تمصلا و  حدم  یف  لوقلا  مدقت  دق 

.نسحم قطان  وأ  عاو  تومصل  الإ  هایحلا  یف  ریخ  لاقی ال  ناک  و 

[ قلطأ اذإ   ] نومأم ریغ  هنأل  لاقف  کناسل  نجس  تلطأ  دق  هفیذحل  لیق  و 

 ( . .د نم ا، )

.ینعد لوقت  هملک  بر  برعلا  لاثمأ  نم  و 

اوضافأف هلوح  هباحصأ  لزن  هعلت و  یلع  دیـصتی  وه  اموی و  لزنف  هلوخ  ضعبب  بارتسا  دق  ناک  هریحلا  كولم  ضعب  نأ  اهلـصأ  اولاق  و 
لاقف طئاغلا  لوأ  یلإ  همد  لیـسی  ناـک  لـه  هعلتلا  هذـه  سأر  یلع  حـبذ  ـالجر  نأ  ول  يرت  ناـسنإلا أ  کـلذ  لاـقف  ریثک  ثیدـح  یف 

.ینعد لوقت  هملک  بر  کلملا  لاقف  هوحبذف  رظننل  هوحبذاف  اومله  کلملا 

.ملعی ام  لکب  ملکتی  الأ  هسفن  لجرلا  مارکإ  نم  یفیص  نب  مثکأ  لاق  و 

مل ال : هل اولانف  یف ب: اهدعب  یف ا،و  اذک   ) برعلا سرخ  متیمـس  ام  قحب  هل  لیقف  تکاس  یلهاب  لجر  مهیف  برعلا و  نم  موق  رکاذـت  و 
هسفنل هعمس  هریغل و  ءرملا  ناسل  نأ  متملع  ام  لاقف أ  ...متملع ) .» ام  :أ  لاقف ؟ ملکتت

یناشاک

هدرکن ملکت  هک  مادام  هب ) ملکتت  مل  ام   ) تسا وت  فرصت  تحت  رد  تسا و  وت  دنب  رد  مالک  کقاثو ) یف  مالکلا  مالسلا : هیلع  لاق  (و 
سپ کناسل ) نزخاف   ) نآ دـنب  رد  وت  يدـیدرگ  هقاثو ) یف  ترـص   ) نآ هب  يدرک  ملکت  نوچ  سپ  هب ) تملکت  اذاف   ) مالک نآ  هب  يا 

ار دوخ  هرقن  و  کقرو ) و   ) ار دوخ  يالط  یهن  یم  هنازخ  رد  هکنانچمه  کبهذ ) نزخت  امک   ) ناهد هنازخ  رد  ار  دوخ  نابز  راد  هاگن 
زاوج مدـع  تهج  هب  ار  یتشز  يدـب و  دیـشک  و  همقن ) تبلج  و   ) ار یتمعن  دوبر  هتمعن ) تبلـس   ) هک يا  هملک  اسب  سپ  هملک ) برف  )

هک ندرک  دیاین  هشیدنا  رگد  ینامز  ات  دـشاب  لقاع  هک  درم  دـنک  هشیدـنا  لوا  نابز  هب  دـیاین  زاب  رگد  هتفگ  نخـس  .ناسل  رب  نآ  نایتا 
دشاب لطاب  هشیدنا  متفگ و  ارچ 

یلمآ
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ینیوزق

ناور نآ  رب  وت  مکح  رتشیپ  يدش  وا  دنب  رد  وت  يدومن  ملکت  نوچ  و  يا ، هدومنن  ملکت  نآ  هب  هکنادنچ  تسوت  دنب  رد  نخس  دومرف :
، یتسین نمیا  وا  ررض  زا  یتشگ و  بولغم  نونکا  نمیا  وا  ررض  زا  يدوب و  بلاغ  وا  رب  رتشیپ  دشاب  ناور  وت  رب  وت  مکح  نونکا  دوب و 
ار دوخ  نابز  رادهاگن  سپ  اباتک ) فنصی  وا  ارعـش  لقی  مل  ام  هلقع  نم  هحـسف  رف  ءرملا  لازی  ال  : ) دنا هتفگ  هچنآ  تسا  لیبق  نیا  زا  و 

یتمعن هک  دـشاب  يا  هملک  رایـسب  سپ  ار  دوخ  هرقن  ـالط و  یهنیم  هنیزخ  رد  ینکیم و  طبـض  هچناـنچ  ناـهد  هنیزخ  رد  نتفگ  رـش  زا 
ات دشاب  لقاع  هک  درم  دنک  هشیدنا  لوا  ناهد  هب  دـیاین  زاب  رگد  هتفگ  نخـس  دـیوگ : رعاش  دـنک  بلج  یتیلب  یتبوقع و  دـنک و  بلس 

دشاب لطاب  هشیدنا  متفگ و  ارچ  هک  ندرک  دیابن  هشیدنا  رگد  ینامز 

یجیهال

کبهذ و نزخت  امک  کناسل  نزخاف  .هقاـثو  یف  ترـص  هب  تملکت  اذاـف  هب ، ملکتت  مل  اـم  کـقاثو  یف  مـالکلا  : » مالـسلا هیلع  لاـق  و 
، ار نآ  يا  هتفگن  وت  هک  یمادام  تسا  وت  دنب  دیق و  رد  نخس  نتفگ  هک  مالسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .همعن » تبلس  هملک  برف  کقرو ،

رادهاگن نک و  ظفح  سپ  نآ ، ررض  عفن و  دیق  رد  ینعی  نآ ، دنب  دیق و  رد  وت  يدرگ  یم  ار ، نخـس  نآ  یتفگ  وت  هک  یتقو  رد  سپ 
دنک یم  بلـس  هک  تسا  يراتفگ  رایـسب  هچ  سپ  ار ، وت  هدرک ي  هکـس  هرقن ي  ار و  وت  رز  ینک  یم  يرادهاگن  هکنانچ  ار ، وت  نابز 

.شا هدنیوگ  زا  ار  تمعن 

ییوخ

-1 نیفیطل : نیهجوب  تمـصلا  همزالم  ناسللا و  ظفح  مالـسلا ) هیلع   ) ضرح دق  ینعملا : .ریـسالا  هب  دشی  يذلا  لبحلا  قاثولا : : ) هغللا
ریـصیف رمالا  سکعنی  هقلطا  ملکت و  امل  نکلو  هناسل ، نم  هقلطی  مل  هب و  هوفتی  مل  مادام  هدـنع  ریـسا  ناـسنالل و  دـبع  مـالکلا  نا  داـفا 

نا یغبنیف  هدوجو ، ملاع  بهذ  هناکف  ناسنالا  ءاـضعا  ـالغا  نم  ناـسللا  نا  .سانلا 2 - دنع  هللادـنع و  هنع  الوئـسم  هل و  اریـسا  ناسنالا 
هنا یلع  مالـسلا ) هیلع   ) هبن مث  سانلا ، نیعا  نع  نایفخی  قرولا و  بهذـلا و  نزخی  امک  مانالا ، یلع  رهظیل  مالکلاب  هلغـشی  هنزخی و ال 

يراد و دوخ  دنب  رد  ار  نخـس  یـشاب  هتفگن  ات  دومرف : همجرتلا : .همکحلا  هذه  رـس  وه  اذـه  و  همقن ، تبلج  همعن و  تبلـس  هملک  بر 
ار تمیس  رز و  هکنانوچ  راد  جنگ  رد  ارنآ  رامـش و  ترز  ار  تنابز  یتخاس ، نآ  ریـسا  یتخادنا و  نخـس  دنبرد  ار  دوخ  یتفگ  نوچ 

.دیاشگب ار  یئالب  دیابرب و  ار  یتمعن  هملک  کی  اسب  ینک ، جنگ 

يرتشوش

كدش یف  وه  يا : فیحصت ، هیرـصملا ) هعبطلا   ) یف هقاثو  ترـص  و  مالـسلا : هیلع  لاق  و  هفلتخم ) تاعوضوم  یف  نوتـسلا - لصفلا  )
تبلج هرقف و  همقن  تبلج  همعن و  تبلـس  هملک  برف  کقرو ، کبهذ و  نزخت  امک  کناسل  نزخاف  .ءاـهتنا  هدـش  یف  ریـصت  ءادـتبا و 

هل لاقف  هیبارب ، رذنملا  نب  نامعنلا  لزن  ریـسلا : یف  و  هیرـصملا .) هعبطلا   ) یف یه  امنا  و  مثیم ) نبا  دـیدحلا و  یبا  نبا   ) یف تسیل  همقن 
تنا و هللا  حوبذـملا و  نامعنلا : لاـقف  .همد  غلبی  ناـک  نیا  یلا  هیبارلا  هذـه  سار  یلع  لـجر  حـبذ  ول  نعللا  تیبا  هباحـصا : نم  لـجر 

لها اهب و  زفقی  لجر  دـیو و  نیع  مهدـحال  نمیلاب  قلخ  سانـسنلا  قاحـسا : نبا  لاق  نویعلا :)  ) یف .هحبذـف و  کمد  غلبی  نیا  نرظنال 
لاقف رجشلا ، یف  نانثا  يراوت  هوحبذ و  هورقعف و  مهنم  ادحاو  اوکرداف  مهنم ، هثالث  اوارف  مهدیص  یف  موق  جرخف  مهنوداطـصی ، نمیلا 
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انا اهف  ثلاثلا  لاقف  تمـصلا  عفنا  ام  هحبذ  يذـلا  لاقف  هوحبذ ، هوذـخاف و  اورـض  لکا  هنا  یناثلا  لاقف  نیمـسل ، هنا  لوـالا  حـبذ  يذـلا 
هرصبلاب و هارـشلا  نم  الجر  جاجحلا  بلـص  یناغالا :)  ) یف و  هفلتخم ) تاعوضوم  یف  نوتـسلا - لصفلا   ) .هوحبذ هوذخاف و  تمـصلا 

.بقعاف تبکر  ام  لاط  بولصملل  لوقی  هعمسف  هنم  اندف  هیلع ، ههجوب  لبقم  هئازاب  لجرب  اذاف  هیلا ، رظنیل  ایشع  حار 

.هناکم اظاظش  بلص  لزناف و  بولصملاب  رما  فقو و  مث  کنبقعیل ، هللا  مرج و  ال  لاق : .صللا  ظاظش  اولاقف : اذه ؟ نم  جاجحلا : لاقف 

هینغم

کیلع اهنم  هجحلا  تمقا  و  کسفن ، تضقان  الا  کلاوقا و  عم  مجسنت  نا  کیلعف  تملکت  اذاف  ملکتت ، نا  لبق  تئش  ام  لوقت  نا  کل 
نیب قرف  ال  ینعملا : و  كدوقن ، يا  ءارلا  رـسکب  کقرو ) کبهذ و  نزحت  امک   ) ارـش عفدـی  وا  اریخ  بلجی  امع  الا  کناسل ) نزخاـف  )

قمحلا لهجلا و  هملک  یه  و  همقن ) تبلج  همعن و  تبلـس  هملک  برف   ) هجاح دسی  اغارف و  المی  نا  بجی  امهنم  لک  دوقنلا ، مالکلا و 
رظنا .تارم  کلذ  نع  مالکلا  مدقت  .رمدت و  مدـهت و  اذام  و  یهتنت ، نیا  یلا  هیور  ریدـقت و  الب  عرـستملا  اهقلطی  هلجعلا ، بضغلا و  و 

(. توکسلا  ) هرقف هبطخلا 94  حرش 

هدبع

هب تملکت  اذاف  کنع  ردـصی  نا  لبق  کمالکل  کلام  تنا  يا  طـبری  هب و  دـشی  اـم  باحـسک  قاـثولا  هب : ملکتت  مل  اـم  کـقاث  و  … 
هضفلا رسکف  حتفب  قرولا  هنوزخم و  یلا  لوصولا  نم  ریغلا  عنم  ظفح و  رصنک  نزخ  كرض و  وا  کعفن  اماف  هل  اکولمم  ترص 

يرفعج

مالسالا ضیف 

رد وت  يدروآ  نابز  هب  نوچ  يا و  هتفگن  ار  نآ  ات  دشاب  یم  وت  دنب  دیق و  رد  نخـس  تسا : هدومرف  نخـس ) هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
راد هاگن  ناهد ) هنیزخ  رد   ) ار تنابز  سپ  نایز ) هچ  دناسر  دوس  هچ  وت  رب  نآ  نونکا  يدوب و  طلسم  نآ  رب  وت  رتشیپ   ) یتسه نآ  دنب 

دروآ یم  شیپ  يراـتفرگ  باذـع و  دـهد و  یم  تسد  زا  ار  یتـمعن  هـملک  کـی  اـسب  هـک  یهنیم  هـنیزخ  رد  ار  هرقن  ـالط و  هکناـنچ 
(. تفگن نخس  هشیدنا  زا  شیپ  هدرکن  یئوگرپ  دیاب  نیاربانب  )

ینامز

نخس ضراوع  زا  ات  دیوگب ، ار  نآ  سپـس  دنک  هعلاطم  ار  فرح  بناوج  دیاب  هشیمه  ناسنا  هک  تسا  نیا  مالـسلا ) هیلع   ) ماما روظنم 
، دوب هدـش  كوکـشم  شنایفارطا  زا  یکی  هب  هریح  نیطالـس  زا  یکی  دـسیون : یم  ناتـساد  لـیذ  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  .دـشاب  ناـما  رد 

شنوخ ایآ  دنربب  رس  يدنلب  نیا  يور  ار  یسک  رگا  منیب  هب  تفگ : كوکـشم  درف  نآ  .دندوب  هتفرگ  رارق  يا  هپت  يور  یعمج  يزور 
لوقت هملک  بر  : ) تفگ ناطلـس  سپـس  .مینک  ناـحتما  اـت  دـیربب  ار  شرـس  دـیروایب  تفگ : ناطلـس  هن ؟ اـی  دـسر  یم  نیمز  يور  هب 
برع ياهلثملا  برـض  زا  هدـش  هتفگ  يرتساسح  عقوم  رد  یـساسح و  هملک  نوچ  وگن ! ارم  دـیوگ  یم  هک  يا  هملک  اسب  هچ  ینعد :)

هدرکان يادخ  ای  نارگید و  هب  دزاس و  یم  یشالتم  ار  دوخ  یگدنز  دیوگ و  یم  هتخپ  هن  ناسنا  هک  يا  هملک  اسب  هچ  .تسا  هدیدرگ 
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.دنا هدش  رطخ  نیمه  راتفرگ  هک  یئاهتلم  اسب  هچ  دیوگ و  یم  دب  نامز  نیمز و  هب 

يزاریش دمحم  دیس 

و هب ) ملکتت  مل  ام   ) هقالطا مدع  هقالطا و  نم  نکمتت  هل  کل  ام  کنا  کلبحب و  دودشم  يا  کقاثو ) یف  مالکلا  : ) مالسلا هیلع  لاق  و 
امک کناسل   ) ظفحا يا  نزحاف )  ) ارـش ناکنا  هیلع  بقاعم  هب  موزلم  کنال  هقاثو ) یف  ترـص  هب  تملکت  اذاف   ) کـناسل نم  جرخی  مل 

.هبیصم هیلب و  يا  همقن ) تبلج  همعن و  بلس   ) صخشلا اهلاق  هملک ) برف   ) هضفلا قرولا : کقرو ) کبهذ و  نزخت 

يوسوم

نع یهن  حرـشلا : .هبیـصملا  همقنلا : .هب  تتا  تبلج : .هضفلا  رـسکف  حـتفب  قروـلا : .ظـفحا  نزخا : .طـبری  هب و  دـشی  اـم  قاـثولا : هغللا :
قح دـحال  سیل  کل و  كولمم  وهف  هقلطت  نا  لبق  مالکلا  ناف  لوقی  نا  لبق  لوقی  اـمیف  ناـسنالا  رکفی  نا  مـالکلا و  یف  لاـسرتسالا 

تملکت ام  لیوات  یلا  کسفن و  نع  عافدلا  یلا  جاتحت  هل  دبع  یلا  تنا  تلوحت  هقاث و  یف و  ترـص  دـقف  هب  تملکت  اذا  اما  کیلع و 
تبلـس هملک  کنم  تردـص  امبر  ذا  اهیلع  ظفاحی  امک  هیلع  ظفاحی  بهذـلا و  هضفلا و  ظفحی  امک  ناـسللا  ظـفحی  نا  بجی  اذـلف  هب 

 … هرخالا ملاع  یلا  كذخات  دق  هیماد  هبیصمب  کتئاج  امبر  لب  کتمعن  کقزر و  کنم 

یناقلاط

رگم تسین  یگدنز  رد  يریخ  تسا : هدش  هتفگ  و  دش ، هتفگ  نخس  نیا  زا  شیپ  نتفگ  نخس  شهوکن  یـشوماخ و  شیاتـس  هرابرد 
.دشاب هدیدنسپ  ییوگنخس  هکنآ  ای  دریگ  ارف  دونشب و  نخس  هک  یشوماخ  يارب 

.متسین نمیا  وا  زا  دوش ، دازآ  رگا  هک  يرآ  تفگ : يدناشک ، ازارد  هب  ار  تنابز  ندوب  ینادنز  تدم  دش : هتفگ  هفیذح  هب 

هدوب نینچ  لثملا  برـض  نیا  لـصا  دـنیوگ  و  راذـگاو ، ارم  دـیوگ  یم  هک  يا  هملک  رایـسب  هچ  هک  تسا  نیا  برع  لاـثما  زا  یکی  و 
شنارای دوب ، راکـش  مرگرـس  يا  هپت  يور  رب  يزور  .دوب  هدش  نامگدـب  دوخ  ناگدـنب  زا  یکی  هب  هریح  ناهاشداپ  زا  یکی  هک  تسا 

ار یـسک  رگا  دینک  یم  رکف  تفگ : دوب ، هدش  نامگدب  وا  هب  هاشداپ  هک  صخـش  نامه  .دـندرک  یم  وگتفگ  دـندمآ و  ورف  وا  درگرب 
.دنتـشک ار  وا  .مینیبب و  ات  دیـشکب  ار  وا  دیزیخرب  تفگ : یلطعم  نودب  هاشداپ  دسر ؟ یم  هپت  نییاپ  هب  شنوخ  دنـشکب ، هپت  نیا  يالاب 

.راذگاو ارم  دیوگ  یم  هک  يا  هملک  رایسب  هچ  تفگ : هاشداپ 

.دیاشگن نابز  دناد ، یم  هچ  ره  هب  هک  تسا  نیا  ار  نتشیوخ  یمدآ  نتشاد  یمارگ  زا  تسا : هتفگ  یم  یفیص  نب  مثکا 

نابز هب  امش  هک  نیا  دنتفگ : دوب ، هتـسشن  شوماخ  ناشیا  نایم  هلهاب  هلیبق  زا  يدرم  دندرک  یم  وگتفگ  رگیدکی  اب  بارعا  زا  یهورگ 
.تسه شدوخ  يارب  وا  شوگ  يرگید و  يارب  درم  نابز  .دیناد  یمن  رگم  يرآ  تفگ : .تسا  قح  رب  دیروهشم  هتسب 

مراکم

 [[ مالسلا هیلع  لاق  و  ]]
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ْتَبَلَـس ٍهَِملَک  َّبُرَف  : َکَقِرَو َکَبَهَذ َو  ُنُزْخَت  اَمَک  َکَناَِسل  ْنُزْخاَف  ، ِِهقاَثَو ِیف  َتْرِـص  ِِهب  َتْمَّلَکَت  اَذِإَف  ؛ ِِهب ْمَّلَکَتَت  َْمل  اَم  َِکقاَثَو  ِیف  ُمَالَْکلا 
.ًهَمِْقن ْتَبَلَج  ًهَمِْعن َو 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

اـسب يا.نک  ظفح  تا  هرقن  الط و  نوچمه  ار  تنابز.دوب  یهاوخ  وا  ریـسا  وت  یتفگ  هک  نیمه  اما  تسوت  ریـسا  يا  هتفگن  ات  ار  نخس 
: هنامیکح راتفگ  دنس  .تسا ( هتخاس  مهارف  ار  یتبیصم  الب و  ای  هدرک  بلس  ناسنا  زا  ار  یگرزب  تمعن  هملک  کی  نتفگ 

قودـص موحرم  رـضحی  نم ال  باتک  تسا  هدرک  لقن  فیرـش  مالک  نیا  يارب  هغـالبلا  جـهن  زا  لـبق  بیطخ  موحرم  هک  یعبنم  اـهنت 
ص 289) ج 4 ، هغالبلا ، جهن  رداصم   ) .تسا

هب مالـسلا  هیلع  یلع  يایاصو  رد  هتـشذگ  زیمآ  تمکح  مالک  لـیذ  رد  رـضحی  ـال  نم  رد  ار  نآ  قودـص  موحرم  هک  مینکیم  هفاـضا 
( .تسا هدرک  لقن  هیفنح  نب  دمحم 

هملک کی  اب  یتح 

ماما.دـیدناوخ یهجوت  لباق  بلاطم  مالـسلا  هیلع  ماما  نیـشیپ  تاملک  رد  ، هیور یب  نتفگ  نخـس  تارطخ  توکـس و  تیمها  هراـبرد 
.دنک یم  دیکأت  هلأسم  نیا  رب  رگید  هلمج  هس  نمض  رد  هنامیکح  راتفگ  نیا  رد  مالسلا  هیلع 

ْمَّلَکَتَت َْمل  اَم  َِکقاَثَو  ِیف  ُمَالَْکلا  ( ؛» دوب یهاوخ  وا  ریـسا  وت  یتفگ  هک  نیمه  اما  تسوت  ریـسا  يا  هتفگن  ات  ، نخـس :» دیامرف یم  تسخن 
(. ِِهقاَثَو ِیف  َتْرِص  ِِهب  َتْمَّلَکَت  اَذِإَف  ؛ ِِهب

نیمه یلو  تسوا  دزن  رد  يریسا  نوچمه  دیآ  نوریب  شا  هدنیوگ  ناهد  زا  هک  نآ  زا  لبق  نخـس  ، یتسار هب  یبلاج ! ریبعت  هیبشت و  هچ 
ار شیاه  تیلوئـسم  مامت  دوب و  دـهاوخ  نآ  تراسا  رد  هکلب  تسین  شندرک  راهم  رب  رداق  اهنت  هن  دـمآ  نوریب  هدـنیوگ  ناـهد  زا  هک 

.دیوگب هدیجنس  دیوگب و  نخس  مک  ناسنا  هک  رتهب  هچ  سپ.دریگب  هدهع  هب  دیاب 

ْنُزْخاَف ( ؛» نک ظفح  تا  هرقن  الط و  نوچمه  ار  تنابز  :» دیامرف یم  ، هدرک هدافتسا  يرگید  هیبشت  زا  ریبعت  نیمود  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
( . َکَقِرَو َکَبَهَذ َو  ُنُزْخَت  اَمَک  َکَناَِسل 

زا يرگید  هنوگ  هب  ای  دـنیابرب و  ار  نآ  ناقراس  ادابم  دـنک  یم  تظفاحم  تقد  اب  ار  دوخ  ياهب  نارگ  سانجا  ناسنا  هک  تسین  کـش 
.یشوکب نآ  ظفح  رد  تقد  اب  دیاب  هک  تسا  ییاهب  نارگ  رایسب  هیامرس  زین  وت  نابز  هک  دیامرف  یم  مالسلا  هیلع  ماما.دورب  تسد 

یتبیـصم الب و  ای  هدرک  بلـس  ناسنا  زا  ار  یگرزب  تمعن  هملک  کی  نتفگ  اسب  يا  :» دیامرف یم  لیلد  کی  ناونع  هب  هلمج  نیموس  رد 
( . ًهَمِْقن ْتَبَلَج  ًهَمِْعن َو  ْتَبَلَس  ٍهَِملَک  َّبُرَف  ( ؛» تسا هتخاس  مهارف  ار 

يدنزرف تراشب  ایرکز  هب  هک  یماگنه  دنوادخ  دوش  یم  هدافتسا  دیجم  نآرق  رد  ایرکز  ناتـساد  زا  هک  تساجنآ  ات  توکـس  تیمها 
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: تشاد هضرع  داد  ییحی  مان  هب  ار 

یلاح رد  تشاد  یهاوخن  مدرم  اب  ملکت  تردق  زور  هنابش  هس  هک  تسا  نیا  وت  هناشن  : دمآ باطخ.هد  رارق  نم  يارب  يا  هناشن  ایادخ ! »
بیترت نیا  هـب  و  هیآ 10 ). میرم ،  «) ًاّیِوَس ٍلاََیل  َثاََلث  َساَّنلا  َمِّلَُکت  ـَّالَأ  َکـُتَیآ  َلاَـق  ًهَیآ  یِّل  لَـعْجا  ِّبَر  َلاَـق  تسا « ؛ ملاـس  تناـبز  هک 

.دش هداد  رارق  دوب  هتشاد  ینازرا  هک  یتبهوم  هب  تبسن  ادخ  تایآ  زا  یتیآ  ناونع  هب  توکس 

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abu Talib said : “ Words are under your control so long as you have not
yet uttered them. But when you have spoken them, you are under their control.
Therefore, guard your tongue as you guard your gold and silver, for often one

.” expression snatches away a blessing and invites a penalty

543 ص :

توکس شزرا  : 382 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ِهَماَیِقلا َموَی  َکیَلَع  اَِهب  ّجَتحَی  َِضئاَرَف  اَهّلُک  َکِحِراَوَج  یَلَع  َضَرَف  َهّللا  ّنِإَف  ُمَلعَت  اَم  ّلُک  لُقَت  َال  َلب  ُمَلعَت  َال  اَم  لُقَت  َال  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

گرزب دنوادخ  اریز  وگم ، زین  یناد  یم  هک  ار  هچنآ  همه  هکلب  وگم ، یناد  یمن  هچنآ  دومرف : وا ، رب  ادـخ  دورد  و  یتیبرت ) یقالخا ، )
 . دروآ تّجح  وت  رب  تمایق  زور  رد  اهنآ  زا  هک  هدرک  بجاو  ار  ییاهزیچ  تندب  ءاضعا  رب 

يدیهش

وت رب  اهمادنا  نادب  زیخاتسر  زور  درک و  بجاو  ییاهزیچ  وت  ياهمادنا  رب  ادخ  هچ  یناد  یم  هچ  ره  وگم  هکلب  یناد ، یمن  هچنآ  وگم 
 . دروآ دهاوخ  تجح 

یلیبدرا
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یم جاجتحا  هک  اه  هضیرف  نآ  همه  وت  ياضعا  رب  هدرک  ضرف  یلاـعت  يادـخ  هک  یتسردـب  سپ  یناد  یمن  هک  ماد  اـم  وگم  دومرف  و 
تمایق زور  رد  وت  رب  نآب  درآ 

یتیآ

رب ادـخ  اریز  .رواـیم  ناـبز  رب  یناد ، یم  هک  ار ، ییاـهزیچ  زا  يرایـسب  یتح  يوگم ، یناد  یمن  هک  ار  يزیچ  مالـسلا :) هیلع   ) دومرف و 
.دروآ تجح  وت  رب  اهنآ  هب  زور  نآ  رد  هک  هدرک  بجاو  یماکحا  وت  ياضعا 

نایراصنا

رب ار  ییاـه  هماـنرب  كاـپ  دـنوادخ  هک  ، رواـین ناـبز  هب  یناد  یم  مه  ار  هچ  ره  هکلب  ، وـگم یناد  یمن  ار  هچنآ  : دوـمرف ترـضح  نآ  و 
 . درک دهاوخ  جاجتحا  وت  رب  اهنامه  هب  تمایق  رد  هک  هدومن  بجاو  تمادنا 

اه حرش 

يدنوار

کئلوا لک  داوفلا  رصبلا و  عمـسلا و  نا  یلاعت  هلوق  لثم  همایقلا ، موی  کیلع  اهب  جتحی  ضئارف  کحراوج  یلع  ضرف  هللا  ناف  هلوق : و 
.الوسم هنع  ناک 

يردیک

مثیم نبا 

بجاو ار  یماکحا  وت  حراوج  اـضعا و  همه ي  رب  كاـپ ، دـنوادخ  اریز  وگم ، مه  یناد  یم  ار  هچ  ره  هکلب  وگم ، یناد  یمن  ار  هچنآ 
، تسا هدومرف  یهن  دناد  یمن  ناسنا  هک  يزیچ  نتفگ  زا  مالـسلا ) هیلع   ) ماما .دروایب ) تجح  وت  رب  هلیـسو  نادـب  تمایق  زور  ات  هدرک ،
زا ندرک  يرود  سپ  تسا  ینادان  يور  زا  ینخـس  نینچ  نوچ  و  دور ، یم  نآ  رد  غورد  لاـمتحا  اـی  تسا و  غورد  نآ  هک  نیا  يارب 
ای هدـنیوگ و  دوـخ  يارب  تسا  نکمم  هک  تسنیا  يارب  تسا  هدوـمرف  یهن  اهینتـسناد  ماـمت  نتفگ  زا  هک  نیا  اـما  و  تسا ، بجاو  نآ 

و تسا ، هتفگ  وا  هب  ار  زار  هک  دوش  یـسک  تیذا  ای  يو و  بیذا  ثعاب  هک  يزار  ندرک  شاف  لثم  دشاب ، هتـشاد  ینایز  نارگید  يارب 
زا يوضع  ره  رب  دـنوادخ  هک  يروما  .تسا  هتـشاد  رذـحرب  تسا ، يرمـضم  سایق  يارغـص  هک  هللا …  ناـف  تراـبع : اـب  راـک  نیا  زا 

، مشچ يارب  نینچمه  و  دوخ ، ياج  هب  ار  يزیچ  ره  نتفگ  نابز  يارب  لاثم - روط  هب  تسا -، ترابع  هدـینادرگ  بجاو  ندـب  ياـضعا 
بجاو ناـسنا  ياـضعا  رب  دـنوادخ  هک  ار  هچ  ره  و  تسا : نینچ  ردـقم  ياربـک  .حراوج و  رگید  يارب  اـهنیا  لاـثما  اـجب و  نتـسیرگن 

هک تسا  مزال  سپ  دـنک ، یم  جاجتحا  يو  اب  اهنآ  هب  لمع  ای  كرت و  يارب  هلیـسو  نادـب  تماـیق  زور  هک  تسا  یتاـبجاو  هدـینادرگ 
.دنک تیاعر  ار  اهنآ  یمدآ 

دیدحلا یبا 
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[ ْدَق ُهَناَْحبُس   ] َهَّللا َّنِإَف  ُمَْلعَت  اَم  َّلُک  ْلُقَت  َْلب َال  ُمَْلعَت  اَم َال  ْلُقَت  مالسلا َال  هیلع  َلاَق  َو 

 . ِهَماَیِْقلا َمْوَی  َْکیَلَع  اَِهب  ُّجَتْحَی  َِضئاَرَف  اَهِّلُک  َکِحِراَوَج  یَلَع  َضَرَف 

.انباحصأ دنع  القع  ناحیبق  امهیلک  نیرمألا  نإف  ابذک  هنوک  نم  نمأت  ام ال  لوقت  نأ  بذکلا و  نع  یهن  اذه 

یف ا،ب و اذک  نونظملا (  نع  رابخألا  نونسحتسی  سانلا  حیبق و  ابذک  هنوک  نمأی  يذلا ال  ربخلا  نأ  مکباحصأ  لوقی  فیک  تلق  نإف 
نأک هنظ  نع  ربخی  نأ  هنم  نسحلا  نإف  هیلع  عطقی  رادلا و ال  یف  هنظی  وه  رادلا و  یف  دـیز  ناسنإلا  لاق  اذإ  تلق  تانونظملا ) .» :» یف د

هنأ یلع  عطاق  هنأل  نونظم  نع  مولعم ال  نع  ربخ  نذإ  ربخلاف  هریدقت  وه  اذـه  ناک  اذإ  رادـلا و  یف  ادـیز  نأ  نظأ  ینأ  نع  ربخأ  لوقی 
.رادلا یف  ادیز  نأ  ناظ 

سیل ربخب  ربخأ  دقف  رادلا  یف  ادیز  نأ  یلع  عطقی  وه ال  رادلا و  یف  ادیز  نأب  عطقلا  یلع  لب  هجولا  اذـه  یلع  ربخلا ال  ضرف  اذإ  امأف 
احیبق ناکف  عطاقب  سیل  عطاق و  هنأ  نع  ربخأ  هنأل  هنع  هب  ربخأ  ام  یلع 

یناشاک

زا یناد  هک  ار  يزیچ  ره  يوگم  هکلب  ملعت ) املک  لقت  لب ال   ) ینادـن هک  ار  يزیچ  يوگم  ملعت ) مل  ام  لـقت  ـال  مالـسلا : هیلع  لاـق  (و 
( اهلک کحراوج  یلع   ) هدرک ضرف  یلاعت  هناحبس و  قح  هک  یتسرد  هب  سپ  ضرف ) دق  هناحبـس  هللا  ناف   ) ینعیالام هدیاف  یب  نانخس 

دزاس یم  مزلم  ار  وت  وت و  رب  ضیارف  نآ  هب  دروآ  یم  تجح  هک  نیعم  ياه  هضیرف  کـیلع ) اـهب  جـتحی  ضئارف   ) وت ياـضعا  همه  رب 
.تمایق زور  رد  همیقلا ) موی  )

یلمآ

ینیوزق

هک قیقحت  هب  هچ  وگ  یکی  ار  هد  وگم  هد  ار  یکی  وگ  یکدنا  یناد  رایسب  نخـس  .ینادب  هچ  ره  وگم  هکلب  ینادن ، هچنآ  وگم  دومرف :
یمدآ وضع  ره  رب  تمایق  زور  وت  رب  اهنآ  هب  دـنک  تجح  هک  ار  اهبجاو  وت  ياـضعا  همه  رب  تسا  هدرک  بجاو  یلاـعت  هناحبـس و  قح 

مشچ .نیحلاص و  حیاصن  ظعاوم و  نید و  رابخا  تایآ و  ندینـش  يرکنم  ره  تبیغ و  ندینـشن  شوگ  الثم  .دشاب  نیعتم  دنچ  یبجاو 
دـشابن و اور  هچنآ  ندرکن  لیخت  لد  .رکفت و  رابتعا و  مشچ  هب  نیمز  اهنامـسآ و  توکلم  رد  ندـید  دـشاب و  مارح  هچنآ  هب  ندـیدن 
لاوـس و تراـشا  یلاـعت  قـح  هـلا و  ترــضح  ياـمعن  رد  رکفت  تاـعاط و  تاریخ و  ندرک  تـین  دـشاب و  هاـنگ  هـچنآ  ندرکن  هدارا 
وا رب  تسا  هدـش  ضرف  نابز  اما  الوسم ) هنع  ناک  کئلوا  لک  داوفلا  رـصبلا و  عمـسلا و  نا  دـیامرف ..(  یم  وضع  هس  نآ  تساوخزاـب 

رتشیب نآ  رد  فرصت  نآ و  طبض  نابز و  رب  یمدآ  تردق  ناسحا و  لدع و  تحیصن و  قح و  نتفگ  ناتهب و  بذک و  لطاب و  نتفگن 
يریثات هب  تجاح  یمدـع  رما  و  داشگ ، دـیابن  ار  نابز  .تسب و  دـیاب  یهانم  زا  ار  اهنآ  هک  لد  مشچ و  شوگ و  زا  دـشاب  رت  ناـسآ  و 

زا .دـشاب و  رتشیب  باوصان  نتفگ  رابتعا  هب  ناـبز  رب  باـتع  تساوخزاـب و  سپ  دـشاب ، هتـشاد  يدوجو  هچناـنچ  دـشاب  هتـشادن  ناـنچ 
درک دناوت  یم  طبـض  نیبب  تاوهـش  زا  ار  دوخ  سفن  درک  دناوت  یم  طبـض  صخـش  هک  ینادب  یهاوخ  رگا  دـنا  هدرک  لقن  وطـسرا ) )

.لامک رب  یتلالد  تسا و  باوص  یتمکح  مالک  نیا  عقاولا  یف  .تاهرت و  باوصان و  زا  ار  دوخ  نابز 
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یجیهال

موی کیلع  اهب  جتحی  ضئارف  کحراوج  یلع  ضرف  هناحبـس ، هللا  ناف  ملعت ، ام  لک  لقتال  لب  ملعت ، ام ال  لقتال  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
هک قیقحت  هب  سپ  یناد ، یم  وت  هک  ار  يزیچ  ره  وگم  هکلب  یناد ، یمن  وت  هک  ار  هچنآ  وگم  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .هماـیقلا »
زور رد  وت  رب  اهنآ  ببـس  هب  دریگ  یم  تجح  هک  يدـنچ  تابجاو  اهنآ  یماـمت  رب  وت  ياـضعا  رب  تسا  هدرک  بجاو  هناحبـس  يادـخ 

.تمایق

ییوخ

فراعملا و نایبک  هیعرـشلا  رومالا  یف  ناـک  نا  وه  ملع و  ریغب  لوقلا  - 1 نیرما : نع  اذه  همالک  یف  مالـسلا ) هیلع   ) یهن دـق  ینعملا :
یف هنع  یهن  هللا و  یلع  ءارتفا  مرحم و  ملع  ریغب  يوتفلا  یعرشلا و  مکحلا  نایب  نال  هتمرح ، یف  لاکشا  الف  هینیدلا  بادالا  ماکحالا و 

سنوی و - 59 نورتفت - هللا  یلع  ما  مکل  نذا  هللاآ  لق  الالح  اـمارح و  هنم  متلعجف  قزر  نم  مکیلع  هللا  لزنا  اـم  متیارا  لـق  یلاـعت  هلوق 
امرحم ابذک  ریـصیف  هیمازتلالا  هلالدـلا  هجو  یلع  لوقی  امب  لئاقلا  ملع  مالکلا  رهاظ  نا  ثیحف  اهریغ  یف  اما  .هریثک و  تایا  اهانعم  یف 

نم دراوم  هلو  ملعی  اـم  لـکب  لوـقلا  نع  یهنلا  .اذـک 2 - نوکی  نا  لمتحا  وا  اذـک  نظا  هلوقک : رهاظلا  اذـه  بلـسی  امب  هدـیقت  نا  الا 
یلع یهنلا  دوصقملا  نا  رهاظلا  کلذ و  ریغ  هریغ و  یلع  اررض  بجوی  ام  وا  نموملا  رس  فشک  وا  هبیغلا  یلع  قبطنا  اذا  امک  همرحلا ،

- خلا ضئارف ) اهلمک  کحراوج  یلع  ضرف  دـق  هناحبـس  هللا  ناف   ) هلوقب لیلعتلا  نم  مالـسلا ) هیلع   ) هرکذ ام  قفاوی  هناف  میرحتلا ، هجو 
هتشاد ررقم  یضارف  وت  حراوج  رب  ادخ  اریز  وگم ، ار  همه  یناد  ار  هچنآ  ره  وگم و  ینادن  ار  هچنآ  دومرف : همجرتلا : .هیئزج  هبلاس  وهف 

.دیامرفیم تساوخزاب  وت  زا  دسانشیم و  اهنآ  لوئسم  ار  وت  زیخاتسر  زور  رد  هک 

يرتشوش

هیالا عزتنیل  لجرلا  نا  ملعا ، هللا  اولوقق : اوملعت  مل  ام  و  اولوقف ، متملع  ام  مالسلا :) هیلع   ) رفعج یبا  نع  یفاکلا )  ) یف ملعتال  ام  لقت  ال 
نوکی الا  قدصم و  هب  تنا  الا و  یشب ء  ربخت  الا  تعطتسا  ناف  عفقملا : نبا  لاق  .ضرالا و  ءامسلا و  نیب  ام  دعبا  اهیف  رخی  نآرقلا  نم 

(: هبیتق نبا  نویع   ) یف .قئاقحلا و  نم  ریثک  مهفل  نیلباق  ریغ  سانلا  نم  اریثک  نال  ملعت  ام  لک  لقت  لب ال  .لعفاف  ناهربب  الا  کقیدصت 
ناف اهحودمم ) اهمومذم و  مولعلا  یف  رشع - نماثلا  لصفلا   ) .ناملس لتاق  هللا  محر  اولاقل  ملعا  ام  لکب  سانلا  تثدح  ول  ناملـس : لاق 

رـصبلا عمـسلا و  نا  ملع  هب  کل  سیل  ام  فقت  و ال  : ) یلاعت لاق  همایقلا  موی  کیلع  اهب  جتحی  ضئارف  اهلک  کحراوج  یلع  ضرف  هللا 
اوفقی و  نوملعی ، ام  اولوقی  نا  دابعلا  یلع  هللا  قح  مالـسلا :) هیلع   ) رقابلا نع  یفاکلا )  ) یف و  الوئـسم .) هنع  ناک  کـئلوا  لـک  داوفلا  و 

مل ام  اودری  و ال  اوملعی ، یتح  اولوقی  الا  هباتک : نم  نیتیاب  هدابع  صخ  یلاعت  هللا  نا  مالـسلا :) هیلع   ) قداصلا نعو  .نوملعیال  اـم  دـنع 
امل هملعب و  اوطیحی  مل  امب  اوبذـک  لب  : ) لاق و  قحلا ) الا  هللا  یلع  اولوقی  نا ال  باتکلا  قاـثیم  مهیلع  ذـخوی  ملا  : ) یلاـعت لاـق  اوملعی ،

ام لقتال  هبرل )) دبعلا  یلع  بجی  ام  یف  مالسلا ) هیلع   ) هلاق ام  یف  نوثالثلا - عساتلا و  لصفلا  هحفص 318 ، دلجم 12 ، ( )) هلیوات مهتای 
هدـسفم کلذ  عمـس و  نمم  یلابیال  عمـسی و  امب  ثدـحی  نم  ابذـک  سانلا  رثکا  عفقملا :) نبا  بدا   ) یف و  بذـکلا ، نم  هنال  ملعتـال 

دلجم 12،  )) .لعفاف ناهربب  الا  کقیدـصت  نوکی  الا  قدـصم و  هب  تنا  الا و  یـشب ء  ربخت  الا  تعطتـسا  ناف  يارلاب  هارزم  قدـصلل و 
اـضیا هبیغلاف  ملعتام  لک  لقتال  لب  هبرل )) دبعلا  یلع  بجی  ام  یف  مالـسلا ) هیلع   ) هلاق ام  یف  نوثالثلا - عساتلا و  لصفلا  هحفص 319 ،

اقحتسم افذاق  نوکی  کلذ ، لاقف  هعبرالا  دوهـشلا  لمکت  مل  روجفلاب و  نیفورعم  ریغ  هارما  وا  لجر  نم  ملع  نم  ملعی و  امب  لوقلا  نم 
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ادـبا و هداهـش  مهل  اولبقتال  هدـلج و  نینامث  مهودـلجاف  ءادهـش  هعبراب  اوتای  مل  مث  تانـصحملا  نومری  نیذـلا  و   ) یلاـعت لاـق  دـحلل ،
نبا دیدحلا و  یبا  نبا   ) یف امک  ضرف ) دق  هناحبـس  هللا  ناف   ) باوصلا و  هیرـصملا )  ) یف اذکه  ضرف  هللا  ناف  نوقـسافلا .) مه  کئلوا 

رـصبلا و عمـسلا و  نا  ملع  هب  کل  سیل  ام  فقتال  و   ) همایقلا موی  کیلع  اـهب  جـتحی  ضئارف  اـهلک  کـحراوج  یلع  هیطخلا .) مثیم و 
.ارخآ الوا و  دمحلا هللا  ریخب و  تمت  الووسم .) هنع  ناک  کئلوا  لک  داوفلا 

هینغم

ریخ ملعلا  هنایـص  ناف  اعـضوم ، هل  دجی  مل  اذا  هملع  متکی  و  لعفی ، ام ال  لهجی و  ام  لوقی  ال  هملکلا - هذهل  یقیقحلا  ینعملاب  لقاعلا -
، امالک لقا  نوکی  نا  لواحی  و  يودج ، الب  لادج  یف  لخدی  و ال  هسفن ، نع  ثدحتی  لقاعلا ال  اضیا  ..هعـضوم و  ریغ  یف  هعـضو  نم 

یلع دوعی  صاخ  لمع  و  هادعتی ، دـح ال  ناسنالا  ءاضعا  نم  وضع  لکل  خـلا ..) کحراوج  یلع  ضرف  هللا  ناف   ) .امهف المع و  رثکا  و 
ناک نیرخالاب - رارـضالا  ءاذـیالا و  یف  هئاضعا  هتقاط و  لغتـسا  و  دـحلا ، زواـجت  ءاـسا و  اذاـف  حالـصلا ، عفنلاـب و  هعمتجم  لـماعلا و 

(. ءارسالا  36 الووسم - هنع  ناک  کئلوا  لک  داوفلا  رصبلا و  عمسلا و  نا   ) هناحبـس لاق  باذعلا ، هملک  هیلع  تقح  و  هللا ، ماما  الووسم 
(. 18 ق دیتع - بیقر  هیدل  الا  لوق  نم  ظفلی  ام  : ) لاق و 

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

دور و یم  نآ  رد  غورد  لامتحا  ای  تسا  غورد  ای  نوچ   ) وگم یناد  یمن  ار  هچنآ  تسا : هدومرف  نخس ) هرابرد  زین   ) مالسلا هیلع  ماما 
تدوخ يارب  تسا  نکمم  نوچ   ) وگم یناد  یم  مه  ار  هچ  ره  هکلب  دیزگ ) يرود  تسا  بجاو  ینادان  لهج و  يور  نخـس  زا  رگید 
بجاو ار  یماکحا  وت  مادنا  ءاضعا و  همه  رب  ناحبـس  دنوادخ  اریز  یـسک ) زار  ندرک  شاف  دننام  دشاب  هتـشاد  نایز  يرگید  يارب  ای 

نوچ یئوگ و  اجب  قح و  نخـس  هک  مداد  نابز  وت  هب  دـیامرف  یم  الثم   ) دروآ یم  هناـهب  لـیلد و  وت  رب  اـهنآ  هب  تماـیق  زور  هک  هدرک 
(. یتسه رفیک  باذع و  هتسیاش  يدرکن  تعاطا 

ینامز

يوربآ ای  لام و  ناج ، هک  اجنآ  اصوصخم  نتفگ ، نخـس  رد  تقد  غورد و  زا  زیهرپ  هب  هداد  هجوت  بلطم  نیا  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماما
هذخاوم تمایق  زور  نابز  دروآ  دراو  یناملـسم  هب  ینایز  هک  ینخـس  ای  دوش و  هتفگ  یغورد  هاگره  دـشاب و  رطخ  ضرعم  رد  یـسک 

: تسا هدومرف  هتـشاذگ و  تنم  هک  اجنآ  ات  دراد  تیـساسح  مه  نآ  يور  هتـشاد و  ینازرا  ادخ  هک  تسا  ییاهتمعن  زا  اریز  دوش ، یم 
)؟ میدادن ناشن  وا  هب  ار  رش  ریخ و  هار  رگم  میدادن ؟ بل  ود  نابز و  مشچ  ود  ناسنا  هب  رگم  )

يزاریش دمحم  دیس 

اصقن و بجوی  تامولعملا  ضعبب  ملکتلا  ذا  ملعت ) ام  لک  لقت  ال  لب ،  ) هصقنم بذـک و  هناف  ملعت ) ام ال  لقت  ال  : ) مالـسلا هیلع  لاـق  و 
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وه امب  تملکت  ناف  همایقلا ) موی  کیلع  اهب  جتحی  ضئارف  اهلک ،  ) وضعلا ینعمب  هحراج ، عمج  کحراوج ) یلع  ضرف  هللا  ناف   ) هعنش
.هرخالا یف  کتبوقعل  ابجوم  و  کیلع ، الاب  کمالک و  ناک  هبشا  ام  و  قداصلا ، صیقنتلا  و  هقداصلا ، هبیغلاک  مرحم ،

يوسوم

هل و فشکنتـس  کنال  ملعی  نم  کیلع  کحـضی  مذـت و  مدـنت و  فوس  کنال  ملعت ) ام ال  لقت  ال  : ) حرـشلا .بجاولا  ضرفلا : هغللا :
بذکلا نم  هبیرقلا  هغلابملا  وا  بذکلاب  یمرت  الئلف  ملعت  ام  لبقتت  لوقعلا  لک  سیل  ذا  ملعت ) ام  لک  لقت  لب ال   ) کلهج یلع  فقیس 

همایقلا و موی  ترـصق  نا  کیلع  اهب  جـتحی  ضئارف  نیدـیلا  یلا  ناسللا  یلا  نیعلا  نم  کحراوج  یلع  ضرف  هللا  نال  کـلذ و  بنجت 
 … بیسح کیلع  هللا  بیصع و  موی  وه 

یناقلاط

بجاو ار  ییاـهزیچ  وـت  ياهمادـنا  رب  دـنوادخ  هک  وـگم ، یناد  یم  هک  مه  ار  ییاـهزیچ  همه  هـکلب  وـگم ، یناد  یمن  هـک  ار  يزیچ  »
« .دروآ دهاوخ  تجح  وت  رب  اهنآ  رب  تمایق  زور  تسا و  هدومرف 

مراکم

 [[ مالسلا هیلع  لاق  و  ]]

.ِهَماَیِْقلا َمْوَی  َْکیَلَع  اَِهب  ُّجَتْحَی  َِضئاَرَف  اَهِّلُک  َکِحِراَوَج  یَلَع  َضَرَف  َهّللا  َّنِإَف  ، ُمَْلعَت اَم  َّلُک  ْلُقَت  َال  َْلب  ُمَْلعَت  َال  اَم  ْلُقَت  َال 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

، وگم زین  یناد  یم  هک  ار  هچنآ  همه  هکلب  وگم  يرادن  نآ  هب  ملع  هک  ار  يزیچ 

تمایق زور  هک  هداد  رارق  یتابجاو  وت  ياضعا  مامت  رب  دنوادخ  اریز 

: هنامیکح راتفگ  دنس  ) .درک دهاوخ  تساوخزاب  اه  نآ  زا 

نمـض صاصتخا  باتک  رد  دـیفم  موحرم  رـضحی و  ـال  نم  باـتک  رد  ار  هناـمیکح  مـالک  نیا  قودـص  موحرم  یـضر  دیـس  زا  لـبق 
(( ص 279 ج 4 ، هغالبلا ، جهن  رداصم   ) .دنا هدروآ  هیفنح  نب  دمحم  شدنزرف  هب  مالسلا  هیلع  ماما  يایاصو 

هنامیکح هتکن  ود 

: دیامرف یم  هراشا  مهم  هتکن  ود  هب  هنامیکح  راتفگ  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

اَم ْلُقَت  َال  ( ؛» وگم یناد  یمن  ار  هچنآ  :» دیامرف یم  دزیهرپب ، درادن  یهاگآ  نآ  هرابرد  هک  يزیچ  نتفگ  زا  دـیاب  ناسنا  هک  نیا  تسخن 
( . ُمَْلعَت َال 
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رد.دوش هداد  لاعتم  دـنوادخ  هب  دانـسا  هاگره  صوصخ  هب  تسا  هدـش  یهن  راک  نیا  زا  دـیجم  نآرق  زا  يددـعتم  تایآ  رد  ًالوا  اریز 
: دیامرف یم  هرقب  هروس 

زین و  (؛ دهد یم  نامرف  تشز  راک  اه و  يدب  هب  طقف  ار  امـش  وا  ؛»  َنوُمَْلعَت َال  اَم  ِهّللا  یَلَع  اُولوُقَت  ْنَأ  ِءاَشْحَْفلا َو  ِءوُّسلِاب َو  ْمُکُُرمْأَی  اَمَّنِإ  » 
هیآ 169) هرقب ، دیهد (.» تبسن  ادخ  هب  ، دیناد یمن  هک  ار  هچنآ  دهد ) یم  روتسد 

ِْریَِغب َیْغَْبلا  َْمثِْإلا َو  َنََطب َو  اَم  اَْهنِم َو  َرَهَظ  اَم  َشِحاَوَْفلا  َیِّبَر  َمَّرَح  اَمَّنِإ  ْلـُق  دـیامرف «: یم  دـنوادخ  هک  میناوخ  یم  زین  فارعا  هروس  رد 
راکـشآ هچ  ار ، تشز  لامعا  اهنت  ، دنوادخ :» وگب ؛»  َنوُمَْلعَت َال  اَم  ِهّللا  یَلَع  اُولوُقَت  ْنَأ  ًاناَْطلُـس َو  ِِهب  ْلِّزَُنی  َْمل  اَم  ِهّللِاب  اوُکِرُْـشت  ْنَأ  ِّقَْحلا َو 

لزاـن نآ  يارب  یلیلد  دـنوادخ  هک  ار  يزیچ  هک  نیا  و  ار ؛ قحاـن  هب  متـس  هاـنگ و  نینچمه )  ) ؛و تـسا هدرک  مارح  ، ناـهنپ هـچ  دـشاب 
.( هیآ 33 فارعا ، «.) دیناد یمن  هک  دیهد  تبسن  یبلطم  ادخ  هب  و  دیهد ؛ رارق  وا  کیرش  ، هدرکن

هب هچنآ  زا  ؛»  ًالُوئْـسَم ُْهنَع  َناَک  َِکَئلْوُأ  ُّلُک  َداَؤُْفلا  َرَـصَْبلا َو  َعْمَّسلا َو  َّنِإ  ٌْملِع  ِِهب  ََکل  َْسَیل  اَم  ُفْقَت  َال  َو  دیامرف «: یم  ءارـسا  هروس  رد 
هیآ 36) ءارسا ، «.) دنا لوئسم  همه  ، لد مشچ و  شوگ و  هکارچ  نکم ، يوریپ  ، يرادن یهاگآ  نآ 

شموهفم دـهد  یم  ربخ  نآ  زا  عطق  روط  هب  یلو  دـناد  یمن  ار  يزیچ  ناسنا  هک  یماگنه  اریز  تسا  یحیبق  راک  زین  لـقع  رظنزا  ًاـیناث 
.تساهراک نیرت  تشز  زا  ، غورد تسا و  غورد  نیا  هک  یلاح  رد  مراد  عالطا  ملع و  نآ  هرابرد  نم  هک  تسا  نیا 

تسا دنوادخ  ربارب  رد  يرجت  یعون  ، عطق روط  هب  نآ  رکذ  نیاربانب  دشاب  بذک  عقاو و  فالخرب  نخس  نآ  دراد  ناکما  نیا  رب  هفاضا 
.دشاب دنوادخ  تیصعم  دراد  لامتحا  هک  دیوگ  یم  اورپ  یب  ار  يزیچ  هکارچ 

هدروآ يرایـسب  تایاور  نآ  رد  هک  هدرک  رکذ  « ٍْملِع ِریَِغب  ِلْوَْقلا  ِنَع  یْهَّنلا  » ناونع تحت  یباب  یفاک  باتک  لوا  دلج  رد  ینیلک  موحرم 
: دومرف هک  دنک  یم  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد  هلمجزا.تسا 

صخـش زا  یلاؤس  هک  یماـگنه  َکـِلَذ ؛ َلوُقی  ْنَأ  ِِملاَْـعلا  ِریَِغل  َسَیل  ُمَلْعَأ َو  ُهَّللا  َلوُقی  ْنَأ  ُهُمَْلعی  اـَل  َوُه  ٍءیَـش َو  ْنَع  َِلئُـس  اَذِإ  ِِملاَْـعِلل  »
دیوگب دیابن  مه  ار  هلمج  نیا  یتح  تسین  ملاع  هک  یـسک  »و  ملعا هّللا  :» دیوگب دیاب  دناد  یمن  ار  نآ  خساپ  هک  یلاح  رد  دوش  یملاع 

.( ح 5 ص 42 ، ج 1 ، یفاک ، دنادب (.») ملعا  دوخ  زا  ار  ادخ  هک  درادن  یملع  وا  اریز  )

»و مناد یمن  ؛ يردا ـال  :» دـیوگب دـیاب  یلاؤـس  نینچ  ربارب  رد  ملاـع  ریغ  صخـش  هک  تسا  هدـمآ  ترـضح  نآ  زا  يرگید  ثیدـح  رد 
ح 6) یفاک ، «.) ملعا هّللا  :» دیوگن

: دیسرپ مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  نیعا  نبا  هرارز  هک  میناوخ  یم  يرگید  ثیدح  رد 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  دراد ؟ ناگدنب  رب  یقح  هچ  دنوادخ 

، یفاک «.) دننک فقوت  دنناد  یمن  هچنآ  هرابرد  دنیوگب و  نخـس  دـنناد  یم  هچنآ  زا  نوُمَْلعی ؛ َال  اَم  َدـْنِع  اوُفِقی  َنوُمَْلعی َو  اَم  اُولوُقی  ْنَأ  »
ح 7) ص 43 ،

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 4615 

http://www.ghaemiyeh.com


.تسا هدش  لقن  نومضم  نیمه  هب  بیرق  زین  يرگید  ثیداحا 

ناوـنع ار  نآ ) زا  یهاـگآ  نودـب  يزیچ  نتفگ  زا  یهن   ) بلطم نیمه  باب 16، راونالاراحب  مود  دـلج  رد  زین  یـسلجم  همالع  موحرم 
.تسا هدرک  لقن  هنیمز  نیا  رد  تیاور  ددعتم و 50  تایآ  هدرک و 

یتابجاو ناسنا  ياـضعا  ماـمت  رب  دـنوادخ  اریز  وگم  زین  یناد  یم  ار  هچنآ  همه  هکلب  :» دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  ماـما  هتکن  نیمود  رد 
ُّجَتْحَی َِضئاَرَف  اَهِّلُک  َکِحِراَوَج  یَلَع  َضَرَف  َهّللا  َّنِإَف  ، ُمَْلعَت اَم  َّلُک  ْلُقَت  َال  َْلب  ( ؛» دـنک یم  تساوخزاب  اه  نآ  زا  تمایق  رد  هک  هداد  رارق 

( . ِهَماَیِْقلا َمْوَی  َْکیَلَع  اَِهب 

ای تناها و  ببـس  هاگ  تسا و  نارگید  ییوج  بیع  تبیغ و  هاگ  نینمؤم و  رارـسا  ياشفا  هاگ  دـناد  یم  ناـسنا  هچنآ  ناـیب  ًـالوا  اریز 
یهارمگ هب  ار  يدادعتسا  مک  دارفا  ای  دوش و  یم  یمومع  راکفا  بارطضا  ببـس  ای  اشحف و  هعاشا  ای  مدرم و  نایم  رد  فالتخا  داجیا 

.تسا هانگ  قیداصم  زا  اه  نیا  همه  هک  دنکفا  یم 

يرترب رورغ و  ربک و  راهظا  ییاتسدوخ و  یهاگ  اریز  تسا  یقالخا  لیاضف  زا  فارحنا  ببـس  یهاگ  دناد  یم  ناسنا  هچنآ  نایب  ًایناث 
.تسا مومذم  اه  نیا  مامت  هک  دریگ  یم  دوخ  هب  هعمس  ایر و  لکش  هاگ  تسا و  نارگید  رب 

شوگ و مشچ و  هک  نیا  نآ  دزاـس و  یم  راکـشآ  ًـالماک  ار  ناـشیا  دوصقم  تسا  هتفگ  مود  هتکن  يارب  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  یتـلع 
: دنراد یتیلوئسم  مادکره  نابز  اپ و  تسد و 

هک یناهانگ  تسا و  رتشیب  اضعا  همه  زا  نابز  تیلوئسم  هیآ 36)و  ءارسا ، «) ًالُوئْسَم ُْهنَع  َناَک  َِکَئلْوُأ  ُّلُک  َداَؤُْفلا  َرَصَْبلا َو  َعْمَّسلا َو  َّنِإ  »
.دشاب یم  رت  عونتم  رت و  نوزف  دوش  یم  ماجنا  نابز  اب 

.دشاب ترضح  نآ  مالک  شخب  ود  ره  يارب  تلع  نایب  مالسلا  هیلع  ماما  ریخا  مالک  هک  دراد  دوجو  زین  لامتحا  نیا 

زا يرایـسب  هک  نیا  هب  هراـشا  ( . مَلعت اـم  ّلُـک   ) یناد یم  ار  هچنآ  هـمه  : دـیامرف یم  مالـسلا  هـیلع  ماـما  هـک  درک  شوـمارف  دـیابن  یلو 
یقالخا و دسافم  یهلا و  ماکحا  هرابرد  يربخ  یب  لهج و  زا  ار  مدرم  دنک و  نایب  نارگید  يارب  دیاب  دناد  یم  ناسنا  هک  ار  ییاهزیچ 

.دزاس جراخ  دنک  یم  دیدهت  ار  یمالسا  هعماج  هک  یتارطخ  ای 

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abu Talib said : “ Do not say what you do not know; rather, do not say all
that you know because Allāh has laid down some obligations for all your limbs by

.” means of which He will put forth arguments against you on the Day of Judgment

یگدنب تعاطا و  رد  شالت  : 383 تمکح

هراشا
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توص
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ِهّللا َو ِهَعاَط  یَلَع  َوقاَف  َتیِوَق  اَذِإ  َنیِرِساَخلا َو  َنِم  َنوُکَتَف  ِِهتَعاَط  َدنِع  َكَدِقفَی  ِِهتَیِـصعَم َو  َدنِع  ُهّللا  َكاَرَی  نَأ  رَذحا  مالـسلا  هیلع  َلاَق  َو 
ِهّللا ِهَیِصعَم  نَع  فُعضاَف  َتفُعَض  اَذِإ 

اه همجرت 

یتشد

هاگ نآ  دباین ، شیوخ  تعاط  رد  و  درگنب ، ناهانگ  ماگنه  هب  ار  وت  دنوادخ  هک  سرتب  دومرف : وا ، رب  ادـخ  دورد  و  یتیبرت ) یقالخا ، )
ینامرفان رد  ار  یناوتان  یتشگ ، ناوتان  هاگ  ره  و  ریگ ، راک  هب  راگدرورپ  تعاط  رد  ار  تناوت  يدـش  دـنمورین  هاگ  ره  يراکنایز ،  زا 

 . هد رارق  ادخ 

يدیهش

رد ار  تیورین  يدش  دنمورین  رگا  سپ  .یـشاب  ناراکنایز  زا  دباین و  شیوخ  تعاط  رد  دـنیب و  دوخ  تیـصعم  رد  تیادـخ  هک  سرتب 
.راد راک  هب  وا  ینامرفان  رد  ار  تا  یناوتان  یتشگ ، ناوتان  رگا  و  رامگب ! ادخ  تعاط 

یلیبدرا

هاگ ره  ناراکنایز و  زا  یـشاب  سپ  ار  وا  وت  يرادربنامرف  دزن  ار  وت  دباین  ار و  وا  وت  ینامرفان  دزن  ادخ  ار  وت  دنیب  هب  هکنآ  زا  نک  رذح 
ادخ ینامرفان  يراک و  هنگ  زا  شاب  فیعض  سپ  يدش  فیعض  هاگ  ره  ادخ و  يرادربنامرف  رب  شاب  اناوت  سپ  یتفای  توق 

یتیآ

راکنایز سپ  .دباین  تسوا ، تعاط  هک  اجنآ  دنیبب و  تسوا  تیـصعم  هک  اجنآ  ار  وت  ادـخ  هک ، نیا  زا  سرتب  مالـسلا :) هیلع   ) دومرف و 
.شاب ناوتان  وا  تیصعم  رد  یتسه  ناوتان  رگا  رب و  راک  هب  ادخ  تعاط  رد  ار  تیورین  یتسه ، دنمورین  رگا  .یشاب 

نایراصنا

دوب یهاوخ  ناراکنایز  زا  هک  ، درگنب بیاـغ  شتعاـط  زا  و  دـنیبب ، یتیـصعم  رد  تدـنوادخ  هک  شاـب  رذـح  رب  : دومرف ترـضح  نآ  و 
 . شاب ناوتان  ادخ  تیصعم  زا  یتشگ  ناوتان  یتقو  ،و  شاب اناوت  قح  تعاط  رب  يدش  اناوت  نوچ  .

اه حرش 

يدنوار
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يردیک

مثیم نبا 

ناراکنایز زا  تروص  نآ  رد  دنکن ، هدهاشم  ار  وت  تعاط  لحم  رد  و  دنیبب ، دوخ  تیـصعم  لاح  رد  ار  وت  دنوادخ  هک  نیا  زا  سرتب  )
!(. شاب ناوتان  ادخ  تیصعم  زا  یـشاب  ناوتان  تسانب  رگا  و  شاب ، اناوت  ادخ  تعاط  رب  یـشاب ، اناوت  هک  تسانب  هاگره  .دوب و  یهاوخ 

تـسد زا  تمایق  زور  رد  ار  یهلا  شاداپ  هک  یناسک  عمج  رد  دورو  ینعی  دنراد - هک  يدمایپ  لیلد  هب  راک  ود  زا  مالـسلا ) هیلع   ) ماما
تمحر بسک  يارب  رت  هدامآ  هلیـسو  نادـب  ات  هداد  ار  یهلا  تعاط  رب  ندـش ، اناوت  روتـسد  هاـگنآ  تسا ، هتـشاد  رذـحرب  دـنهد - یم 

باذع مشخ و  شریذپ  شا  یگدامآ  ناوت  هلیـسو  نادب  ات  هداد  ار  دنوادخ  ینامرفان  زا  یئاناوت  روتـسد  نینچمه  و  ددرگ ، يدنوادخ 
.دشاب هتشادن  ار  یهلا 

دیدحلا یبا 

ِهَّللا َو ِهَعاَط  یَلَع  َْوقاَف  َتیِوَق  اَذِإ  َنیِرِساَْخلا َو  َنِم  َنوُکَتَف  ِِهتَعاَط  َْدنِع  َكَدِقْفَی  ِِهتَیِـصْعَم َو  َْدنِع  ُهَّللا  َكاَرَی  ْنَأ  ْرَذْحا  مالـسلا  هیلع  َلاَق  َو 
 . ِهَّللا ِهَیِصْعَم  ْنَع  ْفُعْضاَف  َْتفُعَض  اَذِإ 

دواری وه  انم و  دحاولا  يری  کلملا  نأ  انیقی  انملع  اذإ  امک  اهبنتجی  نأ  سانلا  دجأ  ناک  هتیـصعم  دنع  هاری  یلاعت  هللا  نأ  انیقی  ملع  نم 
لوقأ قحب  هلهجأ و  ناویحلا و  قمحأ  مهنأ  وأ  ادـج  فیعـض  رـشبلا  یف  نیقیلا  نکل  هب و  رجفیل  هدـلو  ثداحی  وأ  اهـسفن  نع  هتیراـج 

نإف یـصع  نمب  قحال  باقعلا  نأ  هتباث  يرخأ  هدیقع  مهدنع  هیـصعملا و  اوعقاو  مث  کشلا  هطلاخی  اداقتعا ال  کلذ  اودقتعا  نإ  مهنإ 
.مهنم داشرلا  یلإ  برقأ  رقبلا  لبإلا و 

يوذ قـالخأ  نم  حفـصلا  مرکلا و  ملحلا و  مهلوق  ماـعلا و  وفعلا  هرفغملا و  یف  عـمطلا  هیـصعملا  یلع  ساـنلا  أرج  يذـلا  نإ  لوـقأ  و 
.بونذلا نع  وفع  هناحبس  يرابلا  نم  نوکی  فیکف ال  سانلا  نم  لضفلا  ههابنلا و 

ضرألا یف  هللا  یصع  امل  ءاجرإلاب  لوقلا  ول ال  هللا  همحر  یلع  یبأ  انخیش  لوق  نسحأ  ام  و 

یناشاک

و  ) ار وا  وـت  یناـمرفان  دزن  هتیـصعم ) دـنع   ) یلاـعت يادـخ  ار  وـت  دـنیبب  هک  نآ  زا  زیهرپـب  هللا ) كاری  نا  رذـحا  مالـسلا : هـیلع  لاـق  (و 
ناراکنایز زا  دوب  یهاوخ  لاح  نیا  دزن  سپ  نیرـساخلا ) نم  نوکتف   ) ار وا  وت  يرادربنامرف  دزن  هتعاط ) دنع   ) ار وت  دباین  و  كدـقفی )

ناوتان نوچ  و  تفعـض ) اذا  و   ) یلاعت يادخ  تعاط  رب  شاب  اناوت  سپ  هللا ) هعاط  یلع  وقاف   ) یـشاب اناوت  هک  هاگره  سپ  تیوق ) اذاف  )
.الع لج و  قح  ینامرفان  زا  شاب  ناوتان  سپ  هللا ) هیصعم  نع  فعضاف   ) یشاب

یلمآ

ینیوزق

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 4618 

http://www.ghaemiyeh.com


نیرتراکنایز زا  یشاب  سپ  وا  تعاط  دزن  ار  وت  دباین  یلاعت و  وا  تیـصعم  دزن  لجوزع  يادخ  ار  وت  دنیبب  هک  نآ  زا  نک  رذح  دومرف :
وا رد  ناشن  ود  ره  هک  یسک  نآ  رب  ياو  دشاب ، تواقـش  تراسخ و  ناشن  دوش  تفای  یـسک  رد  نوچ  لاح  ود  نیا  زا  کی  ره  .مدرم 

هاگره .دوب  نارـساخ  همه  زا  رترـساخ  وا  سپ  يوق  دـشاب و  اناوت  اهتیـصعم  رب  نکیلو  یلبنت  یلهاک و  زا  دراذـگب  اهتعاط  دـشاب  عمج 
وا تیصعم  زا  وش  فیعض  يدرگ  توق  یب  فیعض و  هاگره  و  یلاعت ، وا  رما  وا  لاثتما  ادخ و  تعاط  رب  شاب  يوق  يدرگ  اناد  يوق و 

لمحتم نید  راک  رد  نآ  زا  رتمک  ددرگ و  لـمحتم  اـیند  راـک  رد  دـیدش  ياـهجنر  یمدآ  هک  بجعلا  یلاـعت و  وا  یهاـنم  باـکترا  و 
يارب تسا  رادنپ  لایخ و  ترخآ  هفرـص  و  دوش ، یم  لمحتم  نارگ  جنر  نآ  يارب  تسا  رادیاپ  تباث و  وا  دزن  ایند  تایح  رگم  دوشن ،
هاگرد رب  تسا  اهرمع  هک  هاج  بصنم و  لام و  نابلاط  زا  یضعب  اب  تحیـصن  يور  زا  یـسک  رگا  دوش ، یمن  لمحتم  جنر  كدنا  نآ 

: دیوگب دنـشک  یم  اهیراوخ  ماسقا  رـضح و  رفـس و  رد  نوگانوگ  ياهجنر  هدش و  ادج  لام  ناخ و  زا  دنا و  هدـنام  نادرگرـس  کلم 
ارم سفن  هکنآ  یتسار  دـیوگ : یئامنن ؟ تعاـنق  تشیعم  فاـفک  هب  ینکن و  یگدـنب  ار  يادـخ  يورن و  شیوخ  نطو  لـها و  هب  ارچ 

، تسین شیع  يراوخ  یشوخان و  یتخس و  لمحت  تقاط 

رب نکیلو  دشابن ، روصتم  نآ  کی  هداج  چیه  هک  دشک  یم  اهودرا  رد  زارد  نامز  زا  يراوخ  تمحز و  نادنچ  رکف  یب  نآ  بجعلا  و 
اـضر افج  نآ  کی  دص  نآ و  زا  رتمک  رب  و  یلاعت ، يادخ  تیـصعم  رد  ایند و  بلط  رد  دشاب  روبـص  اناوت و  تمحز  جـنر و  همه  نآ 

نع مهایا  یلاعت و  هللا  اناق  و   ) متعامج نآ  لـهجا  مـالا و  سخا و  زا  فیعـض  نیا  .یلاـعت و  قح  تعاـط  ترخآ و  بلط  يارب  دـهدن 
زامن يانثا  رد  دومن ، یم  زامن  هتسشن  يریپ  فعض  زا  وا  ملعم  دوب و  بتکم  رد  افلخ  دالوا  زا  یکی  .دنیوگ  لمالا ) لوط  للزلا و  حیبق 

یم يادـخ  تعاط  يارب  ینکیمن  مرـش  خیـش  يا  تفگ : دـنزب  ار  وا  ات  تفرگرب  بوچ  تساـخرب و  هدومن  هدـهاشم  یبدا  یب  رـسپ  زا 
.يزیخ یمرب  دلج  نینچ  تسا  تیصعم  هک  نم  ندز  يارب  ینیشن و 

یجیهال

هللا و هعاط  یلع  وقاف  تیوق  اذا  نیرساخلا و  نم  نوکتف  هتعاط ، دنع  كدقفی  هتیصعم و  دنع  هللا  كاری  نا  رذحا  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
دنیبن دوخ و  ینامرفان  دزن  رد  ادخ  ار  وت  دنیبب  هکنیا  زا  نک  رذح  هک  مالسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .هللا » هیصعم  نع  فعضاف  تفعض  اذا 

تعاـط و رب  شاـب  يوق  سپ  یتوق  بحاـص  هک  یتـقو  رد  ناراـکنایز و  هلمج ي  زا  وت  يوشب  سپ  دوخ ، يرادربناـمرف  دزن  رد  ار  وـت 
.ادخ ینامرفان  زا  شاب  ناوتان  سپ  یناوتان  هک  یتقو  رد  ادخ و  تدابع 

ییوخ

یف دوردق  و  اننویعب ، ءایشالا  يرن  امک  هتاذ  نیعب  ءایشالا  لک  يری  هنا  ریصبلا  ینعم  و  ینسحلا ، ءامـسا  نم  ریـصبلا  عیمـسلا و  ینعملا :
لقاف تارجحلا  - 18 نولمعت - امب  ریـصب  هللا  ضرالا و  تاومـسلا و  بیغ  ملعی  هللا  نا  یلاعت : لاق  دابعلا  لمع  لـکب  ریـصب  هنا  نآرقلا 
ربدت نمل  اباذع  ایزخ و  هب  یفک  هللا و  نم  هنیاعمب  ناعقی  امهناف  هعاطلا ، كرت  هیـصعملا و  باکترا  نع  رذحلا  یـضتقی  نیقیلا  بتارم 

، یـشاب ناراکنایز  رامـش  رد  سپ  دنیبن  شیربنامرف  رد  و  دنیبب ، ار  وت  شینامرفان  رد  تیادخ  هک  نک  رذح  دومرف : همجرتلا : .رـصبت  و 
.نک یناوتان  شینامرفان  زا  یناوتان  نوچ  و  شاب ، ادخ  تعاط  رد  یشاب  دنمورین  نوچ 

يرتشوش
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( مالسلا هیلع   ) هلاق ام  یف  نوثالثلا - عساتلا و  لصفلا   ) ناف هرخویال  هلجعیلف و  ریخب  مه  نم  مالـسلا :) هیلع   ) قداصلا نع  یفاکلا )  ) یف
الف هئیـسب  مه  نم  و  ادبا ، اعیـش  کیلع  بتکاال  کل و  ترفغ  دق  یلاعت : لوقیف  لمعلا  لمع  امبر  دبعلا  هبرل ) دـبعلا  یلع  بجی  ام  یف 
نم مالـسلا :) هیلع   ) هنع .ادـبا و  اهدـعب  کل  رفغاال  یلالج  یتزع و  لوقیف و  هناحبـس  برلا  هاریف  هئیـسلا  دـبعلا  لمع  امبر  هناف  اهلمعی 

امدنع هللا  رکذ  نکلو  هنم  ناک  نا  ربکا و  هللا  هللا و  الا  هلا  دمحلا هللا و ال  هللا و  ناحبس  ینعاال  اریثک  هرکذ  هقلخ  یلع  هللا  ضرف  ام  دشا 
ام يا : رانلا ،) یلع  مهربصا  امف   ) یلاعت هلوق  یف  مالـسلا ) هیلع   ) هنع .اهکرت و  هیـصعم  ناک  نا  اهب و  لمع  هعاط  ناک  ناف  مرح  لحا و 

اولمع اونمآ و  نیذلا  الا  رسخ  یفل  ناسنالا  نا  رـصعلا  و   ) نیرـساخلا نم  نوکتف  .رانلا  یلا  مهریـصی  هنا  نوملعی  ام  لعف  یلع  مهربصا 
بزح نا  الا  ناطیـشلا  بزح  کـئلوا  هللا  رکذ  مهاـسناف  ناطیـشلا  مهیلع  ذوحتـسا  (، ) ربصلاـب اوصاوت  قحلاـب و  اوصاوت  تاـحلاصلا و 

مکلاوما و ال مکهلتال  اونمآ  نیذـلا  اـهیا  اـی  (، ) نورـساخلا موقلا  ـالا  هللا  رکم  نماـی  ـالف  هللا  رکم  اونماـفا  (، ) نورـساخلا مه  ناطیـشلا 
هیصعم نم  فعضاف  تفعـض  اذا  هللا و  هعاط  یلع  وقاف  تیوق  اذا  و  نورـساخلا .) مه  کئلواف  کلذ  لعفی  نم  هللا و  رکذ  نع  مکدالوا 

هلاق ام  یف  نوثالثلا - عساتلا و  لصفلا   ) نوتایف سانلا  نم  قنع  موقی  همایقلا  موی  ناک  اذا  مالسلا :) هیلع   ) قداصلا نع  یفاکلا )  ) یف هللا 
هعاط یلع  ربصن  انک  ربصلا  لها  نحن  نولوقیف  متنا  نم  مهل  لاقیف  نوبرـضیف  هنجلا  باب  هبرل ) دـبعلا  یلع  بجی  ام  یف  مالـسلا ) هیلع  )

و باسح .) ریغب  مهرجا  نورباصلا  یفوی  امنا  یلاعت … (  هلوق  وه  .هنجلا و  مهولخدا  اوقدص  یلاعت  لوقیف  هللا  یصاعم  نع  ربصن  هللا و 
رش ریخ و  نم  هلعفی  هلوقی و  ام  عمسی  هاری و  یلاعت  هللا  نا  ملع  نم  ناتنج :) هبر  ماقم  فاخ  نمل  و   ) یلاعت هلوق  یف  مالسلا ) هیلع   ) هنع

.يوهلا نع  سفنلا  یهن  هبر و  ماقم  فاخ  يذلا  کلذف  لامعالا  نم  حیبقلا  نع  کلذ  هزجحیف 

هینغم

و ال هلها ، یغبلا و  داهج  نم  مظعا  انرصع  یف  هناحبـس  هللا  هب  عاطی  ائیـش  فرعا  و ال  هتیـصعم ، نم  رذح  و  هللا ، هعاط  یلع  مامالا  ثح 
داهج لداعی  هللا  دنع  ریخ  ناسحا و ال  مویلا و ال  رب  ادبا ال  ..سدقملا  داهجلا  اذـه  نع  لساکتلا  لقاثتلا و  نم  دـشا  هب  هللا  یـصعی  ائیش 

انلالذال و ثیدحلا  رامعتـسالا  هداق  عم  نوططخی  و  انـضرا ، نم  ائزج  اولتحا  نیذلا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحم هما  ءادعا  هئادـعا و 
.؟ نیرقتحم ءافعض  و  نیبوکنم ، ءالذا  هلها  ناک  اذا  همارک  هزع و  نم  مالسالل  له  ..نیملسملا و  نحن  اندابعتسا 

هدبع

هیصعت و ال نا  رذحاف  نیلاحلا  یف  كاری  هللا  نا  يا  هیانکلا  نم  مالکلا  هدجی و  ملف  همدع  يا  هدقفی  هدقف  هتعاط : دنع  كدقفی  و  … 
هعیطت

يرفعج

مالسالا ضیف 

شتعاط دزن  دنیب و  دوخ  تیـصعم  رد  ار  وت  ادـخ  هکنیا  زا  سرتب  تسا : هدومرف  تیـصعم ) زا  يرود  هب  بیغرت  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
شاب ناوتان  ادخ  تیـصعم  زا  يدوب  ناوتان  رگا  و  شاب ، اناوت  ادخ  تعاط  رب  یـشاب  اناوت  هاگ  ره  و  یـشاب ، یم  ناراکنایز  زا  هک  دباین 

هداتسیا ار  زامن  یناوت  یم  ات  سپ  يزیخرب  يدلج  هب  ندناسر  رازآ  ماگنه  یناوخب و  هتسشن  یتسس  فعـض و  رثا  رب  ار  زامن  هکنآ  هن  )
(. نک يراددوخ  نیشنب و  یناسر  رازآ  یتساوخ  نوچ  ناوخب و 
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ینامز

دنک یهاتوک  شتعاـطا  رد  ار و  ادـخ  یناـمرفان  هک  یـسک  تسا : هدرک  یفرعم  ار  راـکنایز  هنومن  بلطم  نیا  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما
.دنهد یم  ماجنا  بوخ  راک  دندرک  یم  رکف  دـندوب و  فرحنم  ایند  رد  دـنک : یم  یفرعم  روط  نیا  ار  همه  زا  رتراکنایز  زیزع  يادـخ 
خزود ناششداپ  .تشاد  دنهاوخن  یشزرا  تمایق  زور  دوش و  یم  شزرا  یب  ناشبوخ  لامعا  هجیتن  رد  دنرفاک  تمایق  ادخ و  تایآ  هب 

.دنتفرگ هچیزاب  هب  ار  شناربمایپ  ادخ و  ياه  هناشن  هتفرگ و  هدیدان  ار  ادخ  تاروتسد  اریز  تسا ،

يزاریش دمحم  دیس 

و  ) هبـشا ام  و  بایتغالا ، ناکم  و  انزلا ، ناکم  وحن  هنع ، كاهن  لحم  یف  يا  هتیـصعم ) دـنع  هللا  كاری  نا  رذـحا  : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
و  ) هیدبالا هداعسلا  اورسخ  نیذلا  نیرساخلا ) نم  نوکتف   ) اذکه و  نطاوملا ، یف  جحلا  رهـشا  و  هالـصلا ، تقوک  هتعاط ) دنع  كدقفی 
یـش ء و نع  فعـضلا  دـیرت  ناب  فعـض ) اذا  و   ) هعاطلا یف  کتوق  فرـصا  يا  هللا ) هعاط  یلع  وقاف   ) هوق کل  تراص  يا  تیوق ) اذا 

.اهب تات  و ال  هللا ) هیصعم  نع  فعضاف   ) هب نایتالا  مدع 

يوسوم

یف امل  باقعلا و  نم  هیـصعملا  یف  امل  هعاطلا  یلا  ءاعد  هیـصعملا و  نع  ریذحت  حرـشلا : .تردـق  تیوق : .فخو  شخا  رذـحا : هغللا :
نم مهیدـیا  نوضعی  نیذـلا  همایقلا  موی  نیرـسخالا  نم  وه  هعاطلا و  یف  هدـقفی  هیـصعملا و  یلع  هللا  هاری  نم  نا  باوثلا و  نم  هعاطلا 

سـسا هماقا  ءادـعالا و  داهجب  هلثمتملا  هللا  هعاط  یلع  اـیوق  نکیلف  اـیوق  نوکی  نا  دارا  نم  نا  یلا  ساـنلا  دـشرا  مث  يزخلا  همادـنلا و 
نع افیعـض  نوکی  نا  بجی  هللا  هعاـط  رادـمقب  رامعتـسالا و  راـفکلا و  یلع  ءاـضقلل  راوثلا  رارحـالا و  راعـش  لـمح  قحلا و  لدـعلا و 

 … دادبتسالا دابعتسالا و  تافلخم  نم  اهئارو  ام  نایصعلا و  درمتلا و  نم  اهیف  امل  هتیصعم 

یناقلاط

دنمورین رگا  یـشاب ، ناراک  نایز  هلمج  زا  تدـباین و  دوخ  يرادربنامرف  رد  دـنیب و  شیوخ  تیـصعم  رد  تدـنوادخ  هکنیا  زا  زیهرپب  »
« .دنب راک  هب  وا  تیصعم  رد  ار  شیوخ  یناوتان  يوش ، ناوتان  نوچ  شاب و  دنمورین  ادخ  تعاط  رب  يوش ،

مراکم

 [[ مالسلا هیلع  لاق  و  ]]

َْتفُعَـض اَذِإ  ،َو  ِهّللا ِهَعاَـط  یَلَع  َْوقاَـف  َتیِوَق  اَذِإ  َو  َنیِرِـساَْخلا ، َنِم  َنوُکَتَف  ِِهتَعاَـط  َدـْنِع  َكَدـِقْفَی  ِِهتَیِـصْعَم َو  َدـْنِع  ُهّللا  َكاَرَی  ْنَأ  ْرَذِْـحا 
.ِهّللا ِهَیِصْعَم  ْنَع  ْفُعْضاَف 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

بیاغ شتعاط  دزن  دنیبب و  رضاح  شتیصعم  دزن  ار  وت  ادخ  هک  نیا  زا  شاب  رذحرب 
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تردق يوش  یم  دنمتردق  يوق و  هاگره  ،و  دوب یهاوخ  ناراک  نایز  زا  هک 

يدرگ یم  ناوتان  فیعض و  هاگره  شاب و  هتشاد  دنوادخ  تعاطا  رب 

: هنامیکح راتفگ  دنس  ) .شاب ناوتان  فیعض و  دنوادخ  تیصعم  ربارب  رد 

هک تسا  يدمآ  مکحلاررغ  باتک  هدرک  رکذ  هغالبلا  جهن  زا  ریغ  فیرـش  مالک  نیا  يارب  رداصم  رد  بیطخ  موحرم  هک  یعبنم  اهنت 
(. ص 280 ج 4 ، هغالبلا ، جهن  رداصم   ) .تسا یکی  انعم  دنچ  ره  تسا  هدروآ  ظافلا  رظن  زا  یتوافت  اب  ار  نآ 

تیـصو نمـض  یتواـفت  اـب  ار  نآ  رد  زین  وا  هک  دوـش  یم  نشور  قودـص  موـحرم  هیقفلا  هرـضحی  ـال  نم  باـتک  هب  هـعجارم  اـب  یلو 
قودص موحرم  مینادـیم  و  ص628 ) ج 2 ، هیقفلا ، هرـضحی  نم ال   ) تسا هدومن  رکذ  هیفنح  نب  دـمحم  شدـنزرف  هب  یلع  نانمؤمریما 

ود رد  هناگادج  تمسق  ود  تروص  هب  فیرـش  مالک  نیا  رـضحی  نم ال  رد  هکنیا  هجوت  لباق  .تسا  هتـسیز  یم  یـضر  دیـس  زا  شیپ 
(.( ص 556 ج 3 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  ( ) تسا هناگادج  تیوق  اذا  هلمج و   ) .تسا هدش  رکذ  روبزم  همان  تیصو  زا  دروم 

شاب يوق  تاعاط  ربارب  رد  فیعض و  یصاعم  ربارب  رد 

.دیامرف یم  هراشا  مهم  هتکن  ود  هب  شا  هنامیکح  راتفگ  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

ار وت  دنوادخ  هک  نیا  زا  شاب  رذحرب  :» دیامرف یم  دنـشاب ، شیوخ  لامعا  بقارم  دهد  یم  رادشه  ناگمه  هب  هک  تسا  نیا  لوا  هتکن 
ِِهتَیِـصْعَم َو َدـْنِع  ُهّللا  َكاَرَی  ْنَأ  ْرَذْـحا  ( ؛» دوب یهاوخ  ناراک  ناـیز  زا  هک  بیاـغ  شتاـعاط  دزن  دـنیبب و  رـضاح  شیاـه  تیـصعم  دزن 

( . َنیِرِساَْخلا َنِم  َنوُکَتَف  ِِهتَعاَط  َْدنِع  َكَدِقْفَی 

یم شقن  ام  نهذ  رد  هک  ار  یتالایخ  راکفا و  یتح  تسا  رت  کیدزن  ام  هب  ام  زا  دـنوادخ  تسادـخ و  رـضحم  َملاع  هک  نیا  هب  هراـشا 
هتـشاد روضح  دنوادخ ، روضح  رد  تیـصعم  ياه  هنحـص  رد  هک  میهد  یم  هزاجا  دوخ  هب  هنوگچ  نیاربانب  دنیب  یم  دناد و  یم  ددـنب 

؟ دشاب یلاخ  ام  ياج  دنراد  روضح  حلاص  نانمؤم  راگدرورپ و  نابرقم  ناصاخ و  هک  تعاطا  ياه  هنحص  رد  میشاب و 

یم رامع  نب  قاحـسا  مان  هب  دوخ  نارای  زا  یکی  هب  تسا  هدـمآ  یفاک  فیرـش  باـتک  رد  هک  یتیاور  قبط  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
: دیامرف

َكاَری ُهَّنَأ  ُمَْلعَت  َْتنُک  ْنِإ  َتْرَفَک َو  ْدَـقَف  َكاَری  َال  ُهَّنَأ  يَرَت  َْتنُک  ْنِإَف  َكاَری  ُهَّنِإَف  ُهاَرَت  َال  َْتنُک  ْنِإ  ُهاَرَت َو  َکَّنَأَک  َهَّللا  ِفَخ  ُقاَحْـسِإ  ای  »
رگا ینیب و  یم  ار  وا  ییوگ  هک  سرتب  ادخ  زا  هنوگ  نآ  قاحـسا ! يا  َکیَلَع ؛ َنیِرِظاَّنلا  ِنَوْهَأ  ْنِم  ُهَْتلَعَج  ْدَـقَف  ِهیِـصْعَْملِاب  َُهل  َتْزََرب  َُّمث 
یلو دـنیب  یم  ار  وت  یناد  یم  رگا  يا و  هدـش  رفاک  دـنیب  یمن  ار  وت  ادـخ  هک  ینک  یم  رکف  رگا.دـنیب  یم  ار  وت  وا  ینیب  یمن  ار  وا  وت 

لباقم رد  هاگ  یتح  يداع و  ناسنا  کی  ربارب  رد  اریز   ) يا هدروآ  باسح  هب  ناگدننیب  نیرتمک  ار  وا  ینک  یم  ار  شتیصعم  اراکـشآ 
، یفاک يوش (.»)؟ یم  نآ  بکترم  راگدرورپ  رضحم  رد  هنوگچ  سپ  یهد  ماجنا  ار  ناهانگ  زا  يرایسب  یتسین  رـضاح  كدوک  کی 

.( ح 2 ص 67 ، ج 2 ،
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همه ار  وا  ای.تسا  داعم  دـنوادخ و  هب  اه  نآ  نامیا  فعـض  هجیتن  اه  ناسنا  ياه  ییاوقت  یب  هک  تفرگ  هجیتن  ناوت  یم  نخـس  نیا  زا 
.دوب مکاح  اوقت  حور  دوبن  نینچ  رگا  هک  دنرمش  یم  کچوک  ار  لامعا  رفیک  شاداپ و  داعم و  ياه  هدعو  ای  دنناد و  یمن  رضاح  اج 

.دندیسرپ ار  اوقت  ریسفت  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  میناوخ  یم  یثیدح  رد  ور  نیمه  زا 

: دومرف خساپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

دنیبن بیاغ  ، هدرک رما  هک  ییاج  رد  ار  وت  ادخ  هک  تسا  نیا  اوقت  تقیقح  َكاَهَن ؛ ُثیَح  َكاَری  َال  َكَرَمَأ َو  ُثیَح  ُهَّللا  َكَدـِقْفیَال  ْنَأ  »
.( ص 285 ج 67 ، راونالاراحب ، «.) یشاب هتشادن  روضح  هدرک  یهن  هک  ییاج  رد  و 

هدـننک لیمکت  عقاو  رد  هک  دـنک  یم  هراشا  يرگید  هتکن  هب  ثحب  دروم  هنامیکح  راـتفگ  زا  مود  هلمج  رد  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤم  ریما 
فیعـض و هاگره  شاب و  هتـشاد  دـنوادخ  تعاطا  رب  تردـق  يوش  یم  دـنمتردق  يوق و  هاـگ  ره  و  :» دـیامرف یم.تسا  نیـشیپ  هلمج 

ْنَع ْفُعْـضاَف  َْتفُعَـض  اَذِإ  ،َو  ِهّللا ِهَعاَط  یَلَع  َْوقاَف  َتیِوَق  اَذِإ  َو  ( ؛» شاب ناوتان  فیعـض و  دنوادخ  تیـصعم  ربارب  رد  يدرگ  یم  ناوتان 
( . ِهّللا ِهَیِصْعَم 

تیصعم بابسا  نک  یعس  زین  يوش و  يوق  راگدرورپ  تعاطا  قیرطرد  ینک و  مهارف  ار  تعاطا  بابـسا  نک  یعـس  هک  نیا  هب  هراشا 
رایتخا رد  هک  تسا  يراک  ًابلاغ  نآ  ندرب  نایم  زا  ای  بابسا  ندروآ  مهارف  اریز  يوش  فیعض  نایـصع  قیرط  رد  يرادرب و  نایم  زا  ار 

یم ببـس  دنونـشب  اه  نآ  زا  یتحیـصن  ات  دنورب  ینید  هتـسراو  نادنمـشناد  املع و  دزن  يداع  دارفا  هک  یماگنه  ًالثم.دـشاب  یم  ناسنا 
ار تیـصعم  بابـسا  دننک  يرود  راکدب  ناتـسود  نادب و  زا  هک  یماگنه  ددرگ و  يوق  راگدرورپ  تعاطا  يارب  اه  نآ  حور  هک  دوش 

.دنزاس یم  فیعض  نآ  ماجنا  يارب  ار  دوخ  هتشادرب و  نایم  زا 

: تسا هدمآ   « ِناتّنَج ِّهبَر  َماقَم  َفاخ  ْنَِمل  َو  هفیرش « هیآ  ریسفت  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يرگید  ثیدح  رد 

َفاخ يذَّلا  َِکلذَـف  ، ِلامعَْألا َنِم  ِحـیبَْقلا  ِنَع  َِکلذ  ُهُزُجْحیَف  ، ٍّرَـش ْوَأ  ٍریَخ  ْنِم  ُلَمْعی  ام  ُمَْلعی  ُلْوُقی َو  ام  ُعَمْـسی  ُهاری َو  َهَّللا  َّنَأ  َِملَع  ْنَم  »
هک يدب  کین و  لامعا  زا  دونش و  یم  دیوگ  یم  ار  هچنآ  دنیب و  یم  ار  وا  ادخ  دنادب  هک  یـسک  يَوَْهلا ؛ ِنَع  َسْفَّنلا  یَهَن  ِهِّبَر َو  َماقَم 

سفن تسا و  فئاخ  شراگدرورپ  ماقم  زا  هک  تسا  یـسک  نیا  درادزاب  حـیبق  لامعا  زا  ار  وا  رما  نیا  تسا و  هاگآ  دـهد  یم  ماـجنا 
.( ح 10 ص 7 ، ج 2 ، یفاک ، «.) دراد یمزاب  يوه  زا  ار  شیوخ 

.تساهنآ زا  هتفرگرب  مالسلا  هیلع  ماما  راتفگ  عقاو  رد  هک  دوش  یم  هدید  یفلتخم  تاریبعت  زین  دیجم  نآرق  تایآ  رد 

َّنَِأب ْمَْلعَی  َْمل  َأ  تسا «: هدمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ناگدننک  بیذکت  نارفاک و  زا  یـضعب  هرابرد  قلع  هروس  مهدراهچ  هیآ  رد 
«. دنیب یم  ار  شلامعا  دنوادخ  هک  تسناد  یمن  وا  ایآ  ؛»  يَرَی َهّللا 

یم ناهنپ  مدرم  زا  ار  دوخ  يراکتـشز  اه  نآ  ؛»  ِهّللا َنِم  َنوُفْخَتْـسَی  اـَل  ِساَّنلا َو  َنِم  َنوُفْخَتْـسَی  میناوخ «: یم  ءاـسن  هروس  هیآ 108  رد 
«. دنراد یمن  ناهنپ  ادخ  زا  اما  ؛ دنراد
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یم هتـسویپ  یلو  دوب  هدرک  هبوت  یهانگ  زا  دعب  وا  هک  هدش  لقن  : میهد یم  نایاپ  هدرک  نایب  یکلاس  درم  هک  يا  هتکن  اب  ار  نخـس  نیا 
نکمم يرآ  : تفگ ناـهانگ ؟ هدـنزرمآ  تسا و  روفغ  دـنوادخ  یناد  یمن  رگم  ینک ؟ یم  هیرگ  ردـق  نیا  ارچ  : دـنتفگ وا  هب.تسیرگ 

مریگ مزاس ؟ رود  دوخ  زا  هنوگچ  ، تسا هدـید  هانگ  ماـگنه  هب  ارم  وا  هک  نیا  زا  ار  يراسمرـش  تلجخ و  نیا  یلو  دـنک  وفع  وا  تسا 
!؟ منک هچ  مدرک  هچ  هک  يدید  هک  مرش  ناو  يرذگرد  هنگ  رس  زا  وت  هک 

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abu Talib said : “ Fear lest Allah should see you committing sins that
offend Him or misses you when it is time to obey Him and, as a result, you will become
a loser. Therefore, when you are strong, be strong in obeying Allāh, and when you are

.” weak, be too weak to commit sins against Allāh

نتسیز هنوگچ  هار  : 384 تمکح

هراشا

توص
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ُهَنِینأَمّطلا ٌنبَغ َو  ِهیَلَع  ِباَّوثلِاب  َتِقثَو  اَذِإ  ِلَمَعلا  ِنسُح  ِیف  ُریِـصقّتلا  ٌلهَج َو  اَهنِم  ُِنیاَُعت  اَـم  َعَم  اَینّدـلا  َیلِإ  ُنوُکّرلا  مالـسلا  هیلع  َلاَـق  َو 
ٌزجَع َُهل  ِراَِبتخِالا  َلبَق  ٍدَحَأ  ّلُک  َیلِإ 

اه همجرت 

یتشد

 ، تسا ینادان  زا  ددرگ ، یم  هدهاشم  نآ  يرادیاپان  هک  یلاح  رد  نتفای  شمارآ  ایند  هب  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و  یتیبرت ) یقالخا ، )
زجع زا  ندرک  ادـیپ  نانیمطا  صاخـشا ، ندومزآ  زا  لبق  و  تسا ، يراکنایز  نآ ، شاداپ  هب  نیقی  دوجو  اب  وکین  لامعا  رد  یهاتوک  و 

 . تسا یناوتان  و 

يدیهش

ره هب  نانیمطا  و  تسا ، نایز  نآ  شاداپ  هب  نیقی  اب  کین  راک  رد  یهاتوک  ندـید و  ار  نآ  يرادـیاپان  ندـیمرآ و  اـیند  هب  دوب  یناداـن 
.ناوتان مدرم  راک  وا ، ندومزآ  زا  شیپ  سک 

یلیبدرا
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ره رادرک  یئوکین  رد  ندرک  ریـصقت  تسینادان و  لاوز  ریغت و  زا  نآ  زا  دوش  یم  هدید  هچنآ  دوجو  اب  ایند  عاتمب  ندرک  لیم  دومرف  و 
سسجت صحفت و  زا  تسیناوتان  ندومزآ  زا  شیپ  سک  رهب  نتفرگ  مارآ  تسیراکنایز و  ناوات و  نآ  رب  باوثب  یشاب  قثاو  هاگ 

یتیآ

نآ باوث  هب  رگا  کـین ، رادرک  ماـجنا  رد  روصق  تسا و  یناداـن  ینیب ، یم  نآ  زا  هچنآ  اـب  اـیند ، هب  شیارگ  مالـسلا :) هیلع   ) دومرف و 
.تساهراک رد  یناوتان  زجع و  ناشن  وا ، شیامزآ  زا  شیپ  سک ، ره  هب  دامتعا  تسا و  يراکنایز  يراد ، نانیمطا 

نایراصنا

شباوث هب  یتقو  کین  لمع  زا  ندرک  یهاتوک  و   . تسا لهج  ینیب  یم  نآ  تالّوحت  زا  هک  هچنآ  اب  ایند  هب  لیم  : دومرف ترـضح  نآ  و 
 . تسا زجع  وا  ناحتما  زا  شیپ  سک  ره  هب  دامتعا  و.تسا  نبغ  یشاب  نئمطم 

اه حرش 

يدنوار

.نوکسلا هنینامطلا : .ناصقنلا و  نبغلا : و 

يردیک

مثیم نبا 

، يراکنایز يراد ، نانیمطا  نآ  شاداپ  هب  هک  نیا  اب  ریخ  راک  رد  یهاتوک  ینادان و  ینیب  یم  ایند  زا  هچنآ  لیلد  هب  ایند  هب  یگتـسبلد  )
، تسا ینادان  ینیب  یم  ایند  زا  هچنآ  اب  ایند  هب  یگتـسبلد  - 1 تسا .) یگدـنامرد  يو ، شیامزآ  زا  شپپ  سک  ره  هب  ندرک  دامتعا  و 
هب نانیمطا  دوجو  اب  کین  راـک  رد  یهاـتوک  .درک 2 - دامتعا  دـیابن  هک  هچنآ  ضوع  تسا  داـمتعا  راوازـس  هک  هچنآ  لـیلد  هب  ینعی :

یتراشا ترابع  نیا  رد  دـشاب  یم  مک  لمع  ربارب  رد  دایز  شاداپ  كرت  نایز و  ررـض و  مزلتـسم  ینعی : تسا ، يراکنایز  نآ ، شاداپ 
ره هب  دامتعا  .دنا 3 - هداد  هدعو  ترخآ  رد  هک  تسا  یشاداپ  هب  نتـشادن  نانیمطا  کین ، راک  رد  یهاتوک  هشیر ي  هک  نیا  رب  تسا 

اجب دامتعا  و  دزرو ، داـمتعا  وا  هب  هک  یـسک  دروم  رد  شواـک  زا  یگدـنامرد  ینعی  .تسا  یگدـنامرد  زا  شندومزآ ، زا  شیپ  سک 
رد یهاتوک  زا  نینچمه  و  تسا ، ینادان  يدامتعا  نینچ  همزال ي  هک  نآ  لیلد  هب  ایند  هب  دامتعا  زا  مالـسلا ) هیلع   ) ماما .دـشاب  هتـشاد 
نآ همزـال ي  هک  نیا  لـیلد  هب  یـسک ، ره  هب  داـمتعا  زا  روـطنیمه  و  تـسا ، يراـکنایز  نآ  همزـال ي  هـک  نـیا  لـیلد  هـب  کـین  راـک 

.تسا هتشاد  رذحرب  تسا ، یگدنامرد 

دیدحلا یبا 

ُهَنِینْأَمُّطلا ٌْنبَغ َو  ِْهیَلَع  ِباَوَّثلِاب  َْتِقثَو  اَذِإ  ِلَمَْعلا  ِنْسُح  ِیف  ُریِـصْقَّتلا  ٌلْهَج َو  اَْهنِم  ُِنیاَُعت  اَـم  َعَم  اَْینُّدـلا  َیلِإ  ُنوُکُّرلا  مالـسلا  هیلع  َلاَـق  َو 
 . ٌزْجَع َُهل  ِراَِبتْخِالا  َْلبَق  ٍدَحَأ  ِّلُک  َیلِإ 
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.اهقاشع اهلتق  اهدوهع و  اهضقن  اهئافو و  هلق  اهردغ و  هنیاعم  عم  اهیلإ  نکری  نم  قمح  ایندلا و  یف  مالکلا  مدقت  دق 

اهنإف ربتخی  مل  فرعی و  مل  نم  یلإ  هنینأمطلا  امأ  اهیلع و  باوثلا  نیقی  عم  هعاـطلا  یف  ریـصقتلا  وه  نبغلا  مظعأ  نبغلا و  نأ  بیر  ـال  و 
.هبرجتلا لبق  فیکف  هیف  ام  هیف  هبرجتلا  عم  قوثولا  نإف  يأرلا  لقعلا و  یف  ازجع  ینعی  لاق ع  امک  زجع 

براجتلا نیح  سانلا  تاقث  تناخف  هدع  براجتلا  نأ  يرأ  تنک  رعاشلا و  لاق  و 

یناشاک

ریغت زا  وا  زا  دوش  یم  هدید  هنیاعم  هچنآ  دوجو  اب  اهنم ) نیاعی  ام  عم   ) ایند عاتم  هب  ندرک  لیم  ایندلا ) یلا  نوکرلا  مالسلا : هیلع  لاق  (و 
هب ندـش  دعتـسم  نآ و  عاتم  زا  ندومن  رذـح  زا  نآ ، هب  نایتا  لاح  نیا  دزن  تسا  راوازـس  هک  يزیچ  هب  تسا  یناداـن  لـهج )  ) لاوز و 

قثاو نوچ  هیلع ) باوثلاب  تقثو  اذا   ) رادرک ییوکین  رد  ندرک  ریـصقت  و  لمعلا ) نسح  یف  ریـصقتلا  و   ) .ناـهج نآ  هیقاـب  هتباـث  روما 
رد تسا  ینامیـشپ  ثروم  ریـسی  لمع  هب  ریثک  ریخ  ندرک  كرت  هک  اریز  رایـسب  تسا  ینایز  نبغ )  ) راک نآ  رب  نداد  باوث  هب  یـشاب 

سـسجت و تسا و  یناوتان  زجع )  ) ندومزآ زا  شیپ  رابتخالا ) لبق   ) سک ره  هب  نتفرگ  مارآ  و  دـحا ) لک  یلا  هنینامطلا  و   ) راک رخآ 
.وا هب  ندومن  برقت  ای  ندیمارآ  دشاب  راوازس  هاگنآ  يدومن  یسک  زا  یتقو  صحفت 

یلمآ

ینیوزق

ندرک ریـصقت  .دشاب و  لهج  تیاغ  اغد  يرادیاپان و  افج و  ردـغ و  زا  ینیب  یم  هنیاعم  وا  زا  هچنآ  اب  ایند  يوس  هب  دامتعا  لیم  دومرف :
ره هب  ندومن  دامتعا  نتفرگ و  مارآ  .دـشاب و  يراکنایز  نبغ و  تیاـغ  نآ  باوث  هب  يراد  قوثو  نوچ  يراـکوکین  لـمع و  نسح  رد 

.دشاب ینادان  یناوتان و  زجع و  وا  ناحتما  زا  شیپ  سک 

یجیهال

هنینامطلا نبغ و  هیلع  باوثلاب  تقثو  اذا  لمعلا ، نسح  یف  ریصقتلا  لهج و  اهنم  نیاعت  ام  عم  ایندلا ، یلا  نوکرلا  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
وت ینیب  یم  مشچ  هب  هک  يزیچ  نآ  اب  ایند ، يوس  هب  ندرک  لیم  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .زجع » هل  رابتخالا  لبق  دـحا  لـک  یلا 

رادرک نآ  رب  باوث  هب  وت  يدرک  نیقی  هک  یتـقو  رد  کـین ، رادرک  رد  ندرک  یهاـتوک  تسا و  یناداـن  لـهج و  نآ ، يراـبتعا  یب  زا 
.تسا اهراک  رد  ندش  هدنامرد  ثعاب  سک ، نآ  ندومزآ  زا  شیپ  یکس  ره  هب  ندش  نئمطم  تسا و  ندرک  نایز 

ییوخ

ایندلا لالحب  ملعلا  لوالاف  .ملعلا  مدع  یلع  ثلاثلا  ملعلا و  یلع  اهنم  نانثا  ینبی  هثالث  اروما  الکلا  اذه  یف  مالـسلا ) هیلع   ) نیب ینعملا :
نم اهبالط  لمحتی  ام  هنیاعم  و  توملا ، یلا  هایحلا  نم  و  بیشلا ، یلا  بابشلا  نم  و  ضرملا ، یلا  هحصلا  نم  اهلقنت  اهلاوز و  هعرـس  و 

هالـصلا و نم  هحلاصلا  لامعالا  یلع  باوثلاب  قوثولا  ملعلا و  یناثلا  .ناسنالا و  اهیلا  نک  ری  هربعلا و  بجوی  الف  بعاتملا ، قاـشملا و 
.راسخلا و نبغلا و  بجویهناف  هیلع  ردقی  امب  اهلامک  لمعلا و  نسح  یف  ریصقعلا  بکتری  کلذ  عم  و  هللا ، لیبس  یف  قافنالا  مایصلا و 
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نم رما  یف  هب  ءالتبالا  دـعب  ازجاع  ناسنالا  هروریـصل  بجوملا  رومالا  یف  هرابتخا  مدـع  هلاحب و  لـهجلا  عم  ریغلاـب  ناـنیمطالا  ثلاـثلا 
یتقمب هلمع  مدعل  ازجاع  راص  ثلاثلا  یف  لهاجلا  و  هملعب ، لمعلا  مدعل  الهاج  راص  نیلوالا  یف  ملاعلا  نا  مالسلا ) هیلع   ) دافا و  هروما ،

رد ندرک  یهاتوک  و  تسینادان ، ینیب  یم  نآ  رادوخ  مشچب  هچنآ  اـب  ایندـب  وت  داـمتعا  دومرف : همجرتلا : .راـبتخالا  تبثتلا و  نم  هلهج 
هیام وا  شیامزآ  زا  شیپ  سک  رهب  وت  نانیمطا  تسیدنمررـض و  نبغ و  يراد  باوث  كردب  قوثو  هکیتروص  رد  ترخآ  لمع  نسح 

.تسا یگدنامرد 

يرتشوش

ام بجعا  اـم  یحـضا - موی  یف  هفوکلاـب  یه  و  مهتبکن - دـعب  ییحی  نب  رفعج  ما  هباـتعل  لـیق  يرایـشهجلا )  ) یف مالـسلا : هیلع  لاـق  و 
يرخالا و سوبل  فالخ  اهیلح  نهنم و  هدحاو  لک  سوبل  هفیـص  هئام و  یـسار  یلع  مویلا و  اذه  لثم  یف  ینتیار  دـقل  تلاقف : تیار ؟

اعفار قیتعلا  یلـصملا  نم  دادـغب  یلا  ثیل  نب  ورمع  لخد  امل  جورملا :)  ) یف .هیلع و  ردـقا  امف  امحل  یهتـشا  اذـه  یموی  انا  و  اـهیلح ،
ملا مهف : نبا  لاق  هرـسا - لبق  هل  تمدقت  ایاده  یف  دضتعملا  یلا  هذفنا  ناک  نیمانـسلا و  وذ  وه  و  حلاف - لمج  یلع  وه  وعدی و  هیدـی 
هزع البن و  رافـصلاب  کبـسح  و  هفلتخم ) تاعوضوم  یف  نوتـسلا - لصفلا   ) اریـسی هرم و  اریـسع  نوکی  هفورـص  فیک  رهدلا  اذـه  رت 
اما ایندـلاب  رتغملا  اهیا  ماسب : نبا  لاق  اریـسا و  داقی  اهنم  لمج  یلع  هنا  ردـی  مل  وه  ـالامج و  مهاـبح  اریما  شویجلا  یف  ودـغی  حوری و 
ارهج ارارـسا و  للا ه  وعدی  هیفک  اعفار  ارهق  الالذا و  هطخ  سلا  سنرب  هیلع  ارهق و  کلملا  دعب  حل  افلا  بکرا  دق  البقم  ارمع  ترـصبا 

نع هلازا  یتح  دابع  نب  بحاـصلا  یلع  ربد  دـق  دـیمعلا  نب  حـتفلاوبا  ناـک  مجعملا :)  ) یف ارفـص و  لـمعی  نا  تقلا ل و  نم  هیجنی  نا 
و هلودـلا ، نکر  هیبال  اهربدـی  ناک  امک  هل  رومالا  ریبدـتب  وه  درفنا  و  ناهفـصا ، یلا  يرلاب  هترـضح  نع  هدـعبا  هلودـلا و  دـیوم  هباتک 
و رصحلا ، توفی  ام  هلکاش  ام  ینیصلا و  هضفلا و  بهذلا و  تالآ  هنیزلا و  نم  رهظا  امیظع و  اسلجم  مهل  ابع  هءامدن و  اموی  یعدتـسا 
حدقلا و توعد  اباجا  املف  العلا  توعد  ینملا و  توعد  هب : ینغ  ارعش  لمع  هتلیل و  هموی و  برـش  دق  ناک  برطلا و  هزفتـسا  برش و 

ماق و  ینورکاب ، هئامدنل : لاق  و  هیلع ، دغ  یف  حبطصال  ائیـش  هنم  اوطقـست  سلجملا و ال  اوطغ  هناملغل : لاق  رکـس و  نا  یلا  هیلع  برش 
یلوتسا نم  هراد  یلا  ذفنا  هیلع و  ضبقف  مهمل - هنا  کشی  ملف  رحسلا - یف  هلودلا  دیوم  هاعدف  ءامدنلا ، هنع  فرصنا  همانم و  تیب  یلا 

تاعوضوم یف  نوتـسلا - لصفلا   ) .اـهیف تاـم  یتح  هبکنلا  دـیمعلا  نباـب  لواـطت  هترازو و  یلا  داـبع  نبا  داـعا  اـهیف و  اـم  عیمج  یلع 
بجاـحلا عـیبرلا  نب  لـضفلا  یکمربـلا و  ییحی  نب  لـضفلا  هلبق  ناـک  و  مصتعملا - ریزو  ناورم  نب  لـضفلا  یف  مهـضعبل  و  هـفلتخم )

هثالث لضفلا  لضفلا و  لضفلا و  ناک  کلبقف  ربتعاف  ناورم  نب  لضف  اـی  تربجت  نوماـملا : ریزو  لهـس  نب  لـضفلا  دیـشرلا و  يریزو 
لبق و نم  هثالثلا  يدوا  امک  يدوتـس  املاظ  سانلا  یف  تحبـصا  دـق  کناف  لـتقلا  تتـشملا و  توملا  مهداـبا  مهلیبسل  اوضم  كـالما 

تتبنا هبح  لثمک  هللا  لیبس  یف  مهلاوما  نوقفنی  نیذـلا  لثم  : ) یلاعت لاق  دـقف  نبغ  هیلع  باوثلاب  تقثو  اذا  لـمعلا  نسح  یف  ریـصقتلا 
افوخ و مهبر  نوعدـی  عجاضملا  نع  مهبونج  یفاجتت  : ) یلاعت لاق  و  ءاشی ) نمل  فعاضی  هللا  هبح و  هئاـم  هلبنـس  لـک  یف  لبانـس  عبس 

ناک رـصق  کلذـب و  اقثاو  ناک  اذاف  نولمعی ) اوناک  امب  ءازج  نیعا  هرق  نم  مهل  یفخا  ام  سفن  ملعت  الف  نوقفنی  مهانقزر  امم  اعمط و 
.اقداص دحا  لک  سیلف  زجع  هل  رابتخالا  لبق  دحا  لک  یلا  هنینامطلا  .هتبلا و  انوبغم 

هینغم

نقیا نم  ..یقبی و  مودی و  امل  لامها  و  ینفی ، لوزی و  لمع  هنال  لهجلا ، نیع  اذـه  و  نرخالا ، نود  ایندـلل  لمعلا  انه  نوکرلاب  دارملا 
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مدقت کلذ  لک  .مهتقیقح و  لهجت  تنا  و  هینالعلا ، ناوخاب  قثت  نا  قمحلا  لهجلا و  نم  ..نیرـساخلا و  نم  وهف  هنع  مجحا  حـبرلاب و 
.ارارم

هدبع

اهنم و دـهاشت  امع  یمع  اهب  هقثلاف  ریرـش  ریخب و ال  صتخی  عطقنی و ال  الوحت ال  ابلقت و  ایندـلا  نم  نیاعت  لـهج : اـهنم  نیاـعت  اـم  … 
هیلع هردقلا  عم  لمعلا  یف  ریصقتلاب  نامرحلا  نم  شحفا  هراسخ  هللا ال  باوثب  نیقیلا  دنع  هشحافلا و  هراسخلا  حتفلاب  نبغلا 

يرفعج

مالسالا ضیف 

اهنم و دـهاشت  امع  یمع  اهب  هقثلاف  ریرـش  ریخب و ال  صتخی  عطقنی و ال  الوحت ال  ابلقت و  ایندـلا  نم  نیاعت  لـهج : اـهنم  نیاـعت  اـم  … 
هیلع هردقلا  عم  لمعلا  یف  ریصقتلاب  نامرحلا  نم  شحفا  هراسخ  هللا ال  باوثب  نیقیلا  دنع  هشحافلا و  هراسخلا  حتفلاب  نبغلا 

ینامز

نارگید تامدخ  هجیتن  زا  راگزور و  ثداوح  زا  دنرب ، یم  راک  هب  ار  نآ  القع  هک  تسا  هدیدنسپ  ياهـشور  زا  یکی  نتخومآ  هبرجت 
.دنیامن یم  دامتعا  يو  هب  سپس  دننک  یم  شیامزآ  ار  وا  لوا  دننک  یمن  دامتعا  سک  همه  هب  دوز  هب  دوز  هصالخ ، دنریگ و  یم  دنپ 

زا یکی  : ) دـیامرف یم  هتـشاذگ  تنم  یـسوم  هب  ادـخ  .تسا  نتخوـمآ  هـبرجت  يارب  هلیـسو  نیرتـهب  راـگزور  ثداوـح  تاـمیالمان و 
سپـس يدنام  نیدـم  مدرم  نایم  رد  اهلاس  میدروآ  شیپ  وت  يارب  یثداوح  میداد و  تتاجن  مغ  زا  ام  يدـیناسر و  لتق  هب  ار  ناینوعرف 

 … (. مدرک باختنا  مدوخ  يارب  ار  وت  هاگنآ )  ) میتساوخ یم  هک  يدودح  نآ  رد  يدمآ 

يزاریش دمحم  دیس 

اذ وا  ایوق ، تنک  اذاف  لهج )  ) تابلقتلا عاونا  نم  اهنم )  ) دهاشت و  نیاعت ) عم  ایندـلا ، یلع   ) دامتعالا يا  نوکرلا ) : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
نم کلذ  لک  باهذ  نم  فئاخلا  لمع  لمعا  و  رذـحلا ، مئاد  نک  لب  کـلذ  نم  یـش ء  یلع  دـمتعت  ـالف  کـلذ  وحن  هاـج و  لاـم و 

و نبغ )  ) نسحلا لمعلا  یلع  يا  هیلع ) باوثلاب   ) تلمع و  تقثو ) اذا   ) کـلمع نسحت  ـال  ناـب  لـمعلا ) نسح  یف  ریـصقتلا  و   ) كدـی
ناسنالا نا  نع  فشکی  کلذ  ذا  زجع )  ) هل ناحتمالا  و  رابتخالا ) لبق  دـحا  لک  یلا   ) قوثولا ناـنیمطالا و  يا  هنیناـمطلا ) و   ) هراـسخ

.ناحتمالا رابتخالا و  نع  زجاع 

يوسوم

نم اهلها  هب  یمرت  ام  اهتابکن و  ایندلا و  يار  نم  مهفخـسا  سانلا و  لهجا  حرـشلا : .کنیعب  يرت  نیاعت : .نامطا  نکـس و  نکر : هغللا :
یلع قبطملا  لهجلا  وه  اذهف  همیظعلا  ظوظحلا  باحـصا  نم  هنا  یلا  انئمطم  اهیلا  نکری  ءودهب و  مانی  مث  ایالبلا  نحملا و  بئاصملا و 

رجالا و باوثلا و  هعاطلا  یلع  ناب  قثی  يذلا  کلذ  وه  حـبری  رـسخی و ال  يذـلا  نوبغملا  .ریکفتلا و  رابتعالا و  نم  عنمی  يذـلا  لقعلا 
و تابجاو …  طئارـش و  اـئازجا و  هللا  هب  رما  يذـلا  بولطملا  یعرـشلا  ههجو  یلع  هجرخی  ـال  همتی و  ـال  هلمکی و  ـال  کـلذ  عم  نکل 
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وهف مهیلع  دـمتعی  مث  صاخـشالا  برجی  مل  ربتخی و  مل  نمب  فیکف  ناحتمالا  رابتخالا و  دـعب  دـحا  یلع  دـمتعا  نم  يارلا  یف  زجعلا 
.یبک نا  جرخی  نا  عیطتسی  ازجع و ال  دشا 

یناقلاط

و تسا ، نایز  هیام  کین  راک  رد  یهاتوک  يراد  دامتعا  شاداپ  هب  هاگره  تسا و  ینادان  ینیب  یم  نآ  زا  هک  هچنآ  اب  ایند  هب  شیارگ  »
« .تسا ناوتان  مدرم  راک  تسا -  یناوتان  شندومزآ  زا  شیپ  سک  ره  هب  ندرک  نانیمطا 

شیپ نآ  یشک  قشاع  ینکش و  نامیپ  ییافو و  یب  رکم و  ندید  اب  مه  نآ  دبای  یم  شیارگ  نادب  هک  یسک  تقامح  ایند و  دروم  رد 
اب مه  نآ  تسا ، دـنوادخ  زا  يرادربنامرف  رد  ندرک  یهاتوک  نایز  نیرتگرزب  هکلب  ناـیز  هک  تسین  کـش  .دـش  هتفگ  نخـس  نیا  زا 

نانیمطا .تسا  هشیدنا  لقع و  رد  یناوتان  زجع و  تسا  هدشن  هدومزآ  هتخانش و  هک  مه  یـسک  هب  نانیمطا  .دشاب  شاداپ  هب  هک  ینیقی 
.ندرکن هبرجت  ندومزاین و  هب  دسر  هچ  ات  ینیب  یم  هک  تسا  نانچ  نومزآ  هبرجت و  اب  مدرم  هب 

مراکم

 [[ مالسلا هیلع  لاق  و  ]]

َْلبَق ٍدَـحَأ  ِّلُک  َیلِإ  ُهَنِینْأَمُّطلا  ،َو  ٌْنبَغ ِْهیَلَع  ِباَوَّثلِاب  َْتِقثَو  اَذِإ  ِلَمَْعلا  ِنْسُح  ِیف  ُریِـصْقَّتلا  ،َو  ٌلْهَج اَْهنِم  ُِنیاَُـعت  اَـم  َعَم  اَْینُّدـلا  َیلِإ  ُنوُکُّرلا 
.ٌزْجَع َُهل  ِراَِبتْخِالا 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

یهاتوک تسا و  ینادان  لهج و  ینک  یم  هدـهاشم  نآ  ياه ) ینوگرگد  تالوحت و   ) زا دوخ  مشچ  اب  هچنآ  دوجو  اب  اـیند  هب  داـمتعا 
ناحتما شیامزآ و  زا  لبق  سکره  هب  نانیمطا  تسا و  تراسخ  نبغ و  ، نآ يارب  یهلا )  ) شاداپ هب  نانیمطا  دوجو  اـب  لـمع  نسُح  رد 

: هنامیکح راتفگ  دنس  ) .تسا یناوتان  زجع و  لیلد  وا 

یضعب اب  هدروآ  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  تاملک  لیذ  رد  ار  هنامیکح  مالک  نیا  لاثمالا  عمجم  رد  ینادیم ، فورعم ، دنمـشناد 
تمکح رد  هک  ابویعلا  ءيواسملا  عماج  لخبلا   » هلمج زا  .تسا  هتفرگ  هغالبلا  جـهن  زا  ریغ  یعبنم  زا  دـهد  یم  ناشن  هک   ) تاـفاضا زا 

یـضر دیـس  هدمآ و  یلاع  ماما  مالک  رد  مه  اب  ود  ره  اهنیا  هک  تسین  دـیعب  و  ص 280 ) ج 4 ، هغالبلا ، جهن  رداصم   ) تشذـگ  378
.تسا هدومن  کیکفت  ار  اهنآ 

هحلط نبا  نینچمه  و  158 و 9490 ) ح 2351 ، مکحلاررغ ،  ) هدرک رکذ  یتوافت  اب  ررغ  رد  ار  نآ  زین  يدـمآ  موحرم  مینکیم : هفاـضا 
(( ص 203 لوؤسلا ، بلاطم   ) .تسا هدروآ  یتافاضا  اب  لوؤسلا  بلاطم  رد  یعفاش 

هنامیکح هتکن  هس 

.تسا یلقتسم  تمکح  مادکره  هک  دنک  یم  هتکن  هس  هب  هراشا  هنامیکح  راتفگ  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 4629 

http://www.ghaemiyeh.com


لهج و ینک  یم  هدـهاشم  نآ  ياـه ) ینوگرگد  تـالوحت و   ) زا دوخ  مشچ  اـب  هچنآ  دوجو  اـب  اـیند  هب  داـمتعا  :» دـیامرف یم  تسخن 
( . ٌلْهَج اَْهنِم  ُِنیاَُعت  اَم  َعَم  اَْینُّدلا  َیلِإ  ُنوُکُّرلا  ( ؛» تسا ینادان 

ای دنمتردق  دارفا  هک  دنا  هدید  دوخ  مشچ  اب  ای  دنا و  هدینـش  ناینیـشیپ  هرابرد  ای  دنا و  هدناوخ  خـیراوت  رد  ای  انثتـسا  نودـب  ، دارفا همه 
زور کی.دنا  هدمآرد  ناوتان  فیعض و  يدرف  تروص  هب  هداد و  تسد  زا  ار  دوخ  ناوت  تورث و  تردق و  ناهگان  ناوترپ  دنمتورث و 

يریقف رگید  زور  دـنمتورث و  زور  کـی  ، رتسب رد  یناوتاـن  راـمیب  ادرف  دـنمورین و  یناوج  زور  کـی  ، تسا ریـسا  نآ  يادرف  دوب و  ریما 
.دنمزاین

ینادان لهج و  هناشن  اـیآ  مینک  داـمتعا  نآ  تاـناکما  هب  رگا  مینیب  یم  اـیند  روما  رد  هک  ییاـه  ینوگرگد  عیرـس و  تـالوحت  نیا  اـب 
؟ تسین

دـننک و یم  یگدـنز  هدوسآ  دارفا  هنوگ  نیا.دـشاب  رادروخرب  یناوارف  تاناکما  زا  دـنچ  ره  ددـنبن  ایند  هب  لد  هک  تسا  یـسک  لقاع 
زا اب  ایند  هب  ناگتـسبلد  هک  یلاح  رد.دـنوش  یمن  تحاران  زگره  رهد  ياـه  ینوگرگد  تـالوحت و  زا  دـنور و  یم  ناـهج  زا  هدوسآ 

.دشک یم  یگناوید  نونج و  هب  ناشراک  هاگ  هک  دنوش  یم  تحاران  نانچ  ، تورث لام و  ای  ماقم  نداد  تسد 

ناطلـس دزن  داـبع  نب  بحاـص  زا  دـیمع  نبا  حـتفلا  وـبا  هـک  دـنک  یم  لـقن  دوـخ  هغـالبلا  جـهن  حرـش  رد  يرتـشوش  همـالع  موـحرم 
تخادرپ روما  ریبدـت  هب  شدوخ  تخاـس و  راـنکرب  ندوب ) صوـصخم  ریزو   ) دوـخ راـک  زا  ار  وا  اـت  درک  تیاعـس  ، هلودـلادیؤم ، تقو

سلجم ، درک توعد  ار  دوخ  صاـخ  ناتـسود  نامیدـن و  يزور.درک  یم  ریبدـت  هلودـلادیؤم  ردـپ  ، هلودـلا نکر  يارب  هک  هنوگناـمه 
ندیشون لوغشم  تخاس و  رضاح  دوب  جراخ  رصح  دح و  زا  هک  يا  هرقن  الط و  فورظ  ناوارف و  تالآ  تنیز  داد و  لیکشت  یمیظع 

هگن لاـح  ناـمه  هـب  ار  سلجم  هـک  داد  روتــسد  دوـخ  ناـمالغ  هـب  دروـخ و  یم  بارــش  ًاــبترم  بـش  نآ  زور و  نآ  دــش و  بارش 
سلجم نیا  رد  زین  حبص  ادرف  : تفگ دوخ  صاخ  ناتسود  نامیدن و  هب  میهد و  همادا  زین  ادرف  ات  دوشن  دایز  مک و  نآ  زا  يزیچ  ، دیراد
روتـسد هلودلادیؤم  بش  نامه  ناهاگرحـس.دنتشگزاب  دوخ  ياه  هناخ  هب  نامیدـن  تفر و  دوخ  باوخ  قاتا  هب  سپـس.دینک  تکرش 

هب ار  دابع  نب  بحاص  دروایب و  هدرک  يروآدرگ  تسا  نآ  رد  هچنآ  هک  داتـسرف  شا  هناـخ  هب  ار  یـسک  دـندرک و  ریگتـسد  ار  وا  داد 
ص ج 14 ، يرتشوش ، همالع  هغالبلا  جـهن  حرـش  ) .تفر ایند  زا  ات  دوب  تبکن  لاح  نآ  رد  ناـنچمه  دـیمع  نبا  دـنادرگزاب و  ترازو 

(603

يارب یهلا )  ) شاداپ هب  نانیمطا  دوجو  اب  لمع  نسُح  رد  یهاتوک  :» دـیامرف یم  ، هدرک هراشا  هتکن  نیمود  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  هاگ  نآ 
( . ٌْنبَغ ِهیَلَع  ِباَوَّثلِاب  َْتِقثَو  اَذِإ  ِلَمَْعلا  ِنْسُح  ِیف  ُریِصْقَّتلا  َو  ( ؛» تسا تراسخ  نبغ و  ، نآ

لباق تسا  نکمم  کین  ياهراک  ماجنا  رد  وا  یهاتوک  دـشاب  هتـشاد  باـقع  باوث و  داـعم و  رد  کـش  ناـسنا  رگا  هک  نیا  هب  هراـشا 
هک یمیظع  رایـسب  ياه  باوث  مه  نآ  دـنراد  نامیا  یهلا  يازج  باوث و  هب  هدرک و  رواب  ار  داـعم  هک  ناـمیااب  دارفا  اـما  دـشاب  هیجوت 
هب دـننک  یهاتوک  کین  ياهراک  ماجنا  رد  رگا  تسا  یهلا  فاطلا  لضف و  بسانم  طقف  هکلب  درادـن  اه  ناسنا  لمع  رادـقم  اب  یبسانت 

.دنک یم  دراو  نتشیوخ  رب  دوخ  تسد  اب  ناسنا  هک  تسا  یتراسخ  نبغ و  نامه  نیا  تسا و  بیجع  یتسار 
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یبسانم تصرف  زین  دروآ و  تسد  هب  نآ  زا  شیب  ای  لداعم  دـناوتن  دـهد و  تسد  زا  ار  يا  هیامرـس  ناـسنا  هک  تسا  نآ  نبغ  تقیقح 
قادصم همه  اه  نیا  ؛ دنکن لیصحت  ار  دوس  نآ  دهد و  تسد  زا  ار  تصرف  اما  دشاب  وا  رایتخا  رد  ینالک  دوس  ندروآ  تسد  هب  يارب 

.تسا نبغ 

رد ماع ) زیخاتـسر   ) نیا ؛»  ُِنباَغَّتلا ُمْوی  َِکلَذ  ِعْمَْجلا  ِمْوِیل  ْمُکُعَمْجی  َمْوی  دیامرف «: یم  ، هداهن مان  نباغتلا  موی  ار  تمایق  زور  دـیجم  نآرق 
.( هیآ 9 نباغت ، «.) تسا نباغت  زور  ، زور نآ  دنک و  یم  يروآدرگ  عامتجا  زور  رد  ار  امش  همه  دنوادخ  هک  دوب  دهاوخ  ینامز 

قداص تمایق  رد  ینعم  نیا  محازت و  ضراعت و  دننام  دشاب  هبناج  ود  هک  دوش  یم  هتفگ  يراک  درومرد  ًالومعم  لعافت  باب  زا  نباغت 
عنام نارفاک  اسب  يا  دـنا و  هدادـن  ماجنا  يرتشیب  کین  ياهراک  هک  لـیلد  نیا  هب  ناـنمؤم  ، دـننیب یم  نوبغم  ار  دوخ  یگمه  اریز  تسا 

یم رـصقم  یناسرربخ  رد  ار  نانمؤم  دـیاش  هدـماین و  ناشتـسد  هب  زور  نآ  يارب  يا  هتخودـنا  چـیه  هک  لیلد  نیا  هب  نارفاک  دـندوب و 
ینعم هب  روبزم  هیآ  رد  نباغت  تسین و  انعم  نیا  هب  هشیمه  لعافت  باب  هک  دوش  یم  هدافتـسا  زین  تغل  لها  زا  یـضعب  هتفگ  زا.دنرادنپ 

.دنا هدرب  یفاک  هرهب  یصاخشا  هچ  دنا و  هدوب  نوبغم  یصاخشا  هچ  هک  دوش  یم  رهاظ  زور  نآ  يرآ.تسا  نبغ  روهظ 

لیلد وا  ناحتما  شیامزآ و  زا  لبق  سکره  هب  نانیمطا  :» دـیامرف یم  ، هدرک هراـشا  هتکن  نیرخآ  نیموس و  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  سپس 
( . ٌزْجَع َُهل  ِراَِبتْخِالا  َْلبَق  ٍدَحَأ  ِّلُک  َیلِإ  ُهَنِینْأَمُّطلا  َو  ( ؛» تسا یناوتان  زجع و 

.تسد داد  دیابن  یتسد  ره  هب  سپ  تسا  رایسب  ور  مدآ  ِسیلبا  هک  نیا  هب  هجوت  اب 

هب ادخ  هک  ار  ییاه  هیامرس.دیزگرب  یتسود  هب  ناحتما  نودب  ار  سک  چیه  دیابن  دنراد  یقیمع  ریثأت  وا  تشونرس  رد  ناسنا  ناتـسود 
اه نآ  هب  سپـس  دومزآ و  ًارارک  ار  دارفا  دیاب  ، دـشاب قراس  نئاخ و  ِناسنا  اسب  يا  ، تشاذـگ سکره  رایتخا  رد  ناوت  یمن  هداد  ناسنا 

.درک نانیمطا 

مداخ سابل  رد  نانئاخ  حالـصلارهاظ و  ناقفانم  ور و  مدآ  ناسیلبا  هکارچ  هدرک  ادیپ  يرتشیب  تیمها  ام  نامز  رـصع و  رد  بلطم  نیا 
.تسا یناوتان  زجع و  هناشن  اه  نآ  هب  دامتعا  دوشن  لصاح  ناحتما  قیرط  زا  نانیمطا  ات  نیاربانب  ، دنا هدش  ناوارف 

بآ زا  يدسفم  دساف و  ِصخش  ، ماجنارـس یلو  دنک  یم  دامتعا  ددعتم  ياه  شیامزآ  زا  دعب  یـسک  هب  ناسنا  هاگ  هک  نیا  هجوت  لباق 
؟ درپس وا  هب  ار  دوخ  يایند  نید و  درک و  دامتعا  یسک  ره  هب  شیامزآ  نودب  ناوت  یم  هنوگچ  نیاربانب  ، دیآ یمرد 

: برع رعاش  هتفگ  هب 

ِبُراجَّتلا َنیِح  ِساّنلا  ُهاِقث  َْتناخ  ٌهّدُع َو  َبِراّجتلا  َّنأ  يرأ  ُتنُک  َو 

( راوشد ي   ) اه هبرجت  ماگنه  هب  نانیمطا  دروم  دارفا  زا  یضعب  یلو  تسا  یبوخ  هلیـسو  ، شیامزآ هبرجت و  هک  متـشادنپ  یم  نینچ  نم 
.دندمآرد بآ  زا  نئاخ 

هدرک هراـشا  شا  هناـمیکح  مـالک  نیا  رد  تسا  هابتـشا  هس  هب  طوـبرم  هک  یفنم  دـمایپ  هس  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  نیا  هجوـت  لـباق 
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«. زجع »و« نبغ »و« لهج :» تسا

هب نانیمطا  ، زجع هناشن  تسا و  کین  ياهراک  ماجنا  رد  یهاتوک  ، نبغ ببـس  تسا و  رادـیاپان  يایند  نیا  رب  ندرک  هیکت  ، لهج هناـشن 
.دشاب یم  ناحتما  رابتخا و  زا  لبق  ، دارفا

ِتمکح رد  ترـضح  نآ  ریخا  هلمج  اب  گنهامه  هک  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  يرگید  تایاور  مکحلاررغ  رد  يدـمآ  موحرم 
: دیامرف یم  هک  نیا  هلمجزا.تسا  ثحب  دروم 

، مکحلاررغ «.) تسا یلقع  مک  هناشن  وا  ندومزآ  زا  شیپ  سکره  هب  نانیمطا  ِلْقَعلا ؛ ِروُصق  نِم  ٍراِبتخا  ِْلبَق  ٍدَحأ    ّ ِلُک یلع  ُهَنِینأمُّطلا  »
ح 9490)

: دیامرف یم  زین  و 

دینک شیامزآ  ار  اه  نآ  ، ناتسود شنیزگ  زا  لبق  ِراجشألا ؛ ِرایخألا َو  َنیب  قِّرَُفی  ٌرامعِم  َراِبتخالا  ّنإَف  ِناوْخإلا  ِذاّخِتا  ِیف  َراِبتخالا  ِمِّدَق  »
.( ح 9492 مکحلاررغ ، «.) دنک یم  ادج  نادب  زا  ار  ناکین  هک  تسا  يرامعم  شیامزآ ، اریز 

ار اه  نآ  لعف  دیـشاب و  هتـشاد  ّنظ  نسُح  ناناملـسم  همه  هب  هک  تسا  هدـمآ  یمالـسا  ددـعتم  راـبخا  رد  هک  دوش  لاؤس  تسا  نکمم 
ماگنه هب  یّلک و  رظنزا  : تسا نشور  لاؤس  نیا  خـساپ  تسا ؟ راگزاس  دـمآ  الاب  رد  هچنآ  اب  تایاور  نیا  ایآ  دـینک  تحـص  رب  لـمح 
هیامرس دنیزگرب و  یتسود  ای  دنک  باختنا  یکیرش  دهاوخب  یسک  رگا  اما  درک  تحص  رب  لمح  ار  دارفا  لعف  دیاب  مدرم  اب  ترـشاعم 

.دشاب رابتخا  ناحتما و  زا  دعب  دیاب  نیقی  هب  دراذگب  وا  رایتخا  رد  ار  دوخ  يایند  نید و 

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said: “Leaning towards this world despite what you see of it is a
folly. Lagging behind in doing good deeds, when you are convinced of good reward for

.” them, is an obvious loss, while trusting in everyone before testing him is a weakness

یسانش ایند  : 385 تمکح

هراشا

توص
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اَهِکرَِتب ّالِإ  ُهَدنِع  اَم  ُلاَُنی  َال  اَهِیف َو  ّالِإ  یَصُعی  َال  ُّهنَأ  ِهّللا  یَلَع  اَینّدلا  ِناَوَه  نِم  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 
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یتشد

اهر اب  زج  و  دـننکن ، ادـخ  ینامرفان  ایند ، رد  زج  هک  سب  نامه  ادـخ  دزن  ایند  يراوخ  زا  دومرف : وا ، رب  ادـخ  دوردو  يونعم ) یملع ، )
 . دیسر ناوتن  یهلا  شاداپ  هب  ایند  ندرک 

يدیهش

.دنسرن تسادخ  دزن  هک  یشاداپ  هب  ایند  نداهناو  اب  زج  دننکن و  وا  ینامرفان  ایند  رد  زج  هک  سب  ادخ  دزن  ایند  يراوخ  رد 

یلیبدرا

كرتب رگم  تسوا  دزن  هچنآ  هدنب  هب  دوش  یمن  هدیـسر  ایند و  رد  رگم  دوش  یمن  هدرک  وا  ینامرفان  هک  تسنآ  ادخ  رب  ایند  يراوخ  زا 
ایند

یتیآ

هچنآ هب  دـننکن و  ینامرفان  اجنآ  رد  زج  ار  يو  هک  تسا  نیا  ادـخ ، دزن  رد  ایند  ندوب  جرا  یب  راوخ و  ناشن  مالـسلا :) هیلع   ) دومرف و 
.نآ ندرک  كرت  هب  رگم  دیسر ، ناوتن  تسوا ، دزن  رد 

نایراصنا

زج یهار  شتمحر  هب  ندیـسر  يارب  ،و  دننکن تیـصعم  نآ  رد  زج  ار  وا  هک  سب  نیمه  ادخ  دزن  ایند  یتسپ  رد  : دومرف ترـضح  نآ  و 
 . درادن دوجو  نآ  كرت 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

مثیم نبا 

دزن هک  ار  هچنآ  دـنرواین  تسد  هب  و  اـیند ، رد  رگم  دـننکن  تیـصعم  ار  ادـخ  هک  تسا  نآ  ادـخ  دزن  رد  اـیند  یتـسپ  ياـه  هناـشن  زا  )
ایند زا  تسا  هدرک  ناشنرطاخ  ار  ایند  یتسپ  هک  هدـش  دای  لـیلد  ود  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما اـیند .) زا  ندرک  يرود  اـب  رگم  تسادـخ 

.تسا هتشاد  رذحرب 

دیدحلا یبا 

 . اَهِکْرَِتب َّالِإ  ُهَْدنِع  اَم  ُلاَُنی  اَهِیف َو َال  َّالِإ  یَصُْعی  ُهَّنَأ َال  ِهَّللا  یَلَع  اَْینُّدلا  ِناَوَه  ْنِم  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 
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نامثع وبأ  انخیـش  هرکذ  یلع ع  مالک  نم  هنأ  حیحـصلا  ءادردـلا و  یبأ  یلإ  نیدـلا  مولع  ءایحإ  باتک  یف  یلازغلا  هبـسن  مالکلا  اذـه 
لاجرلا مالکب  فرعأ  وه  هبتک و  نم  عضوم  ریغ  یف  ظحاجلا 

[ اهب سانلا  رارتغا  اهناوه و  ایندلا و  لاح  یف  لیق  امم  ذبن  ]

اهل و ءالقعلا  مذ  و  اهب ).» مهردـغ  و  :» ا مهب (  اهردـغ  اهب و  سانلا  رارتغا  هللا و  یلع  اهناوه  ایندـلا و  لاح  یف  اـنمالک  نم  مدـقت  دـق  و 
.هیافک هیف  ام  اهنم  مهریذحت 

.کلذ یلع  هدایز  انهاه  رکذن  نحن  و 

.اوعجری ملف  هعجرلا  اولأسف  اهنم  اوجرخ  یتح  اهوفرعی  مل  لاهجلا  هلفغ  سایکألا و  همینغ  ایندلا  همیدقلا  هللا  بتک  ضعب  یف  نإ  لاقی 

[ یلاعت  ] هللا لأس  نم  نیفراعلا  ضعب  لاق  و 

.هیدی نیب  فوقولا  لوط  هلأس  امنإف  ایندلا  .د )  نم  )

امل دازلا  نسحی  مل  لمأ و  ام  كردی  مل  عمج و  امم  عبشی  مل  هنأ  ثالث  تارسحب  الإ  ایندلا  نم  مدآ  نبا  سفن  جرخت  نسحلا ال  لاق  و 
.هیلع هیلع ) .» مدق  :» ا مدقی ( 

.اهناهأ نمل  اهنم  أنهأب  دحأل  یه  ام  هللا  وف  ایندلا  اونیهأ  همالک  نم  و 

لیللا ال ماق  رطفی و  رهدلا ال  ماص  الجر  نأ  ول  تیأر  أ  رذنملا ) .» :» یف ب،د ،و  باوصلا وه  یف ا،و  اذـک   ) ردـکنملا نب  دـمحم  لاق  و 
ناک لمع  دق  ام  عم  اذه  نإ  لاقیف  همایقلا  موی  هب  یتؤی  هنأ  ریغ  یلاعت  هللا  مراحم  بنتجا  هللا و  لیبس  یف  دهاج  هلامب و  قدـصت  رتفی و 

انفرتقا ام  عم  هدنع  همیظع  ایندلا  اذکه  سیل  انم  نمف  هلاح  نوکی  يرت  فیک  هللا  مظع  ام  هنیع  یف  رغصی  هللا و  رغـص  ام  هنیع  یف  مظعی 
.ایاطخلا بونذلا و  نم 

مهرمأف هریزج  یلإ  مهب  تهتناف  هنیفـس  اوبکر  موقک  اهلهأ  ایندـلا و  لثم  اولاق  انهاه  هرکذـن  نحن  ایندـلل  الثم  ءاـمکحلا  تبرـض  دـق  و 
مهـضعب یـضقف  هریزجلا  یحاون  یف  اوقرفتف  اهلاجعتـسا  هنیفـسلا و  رورم  مهفوخ  ماقملا و  مهرذح  هجاحلا و  ءاضقل  جورخلاب  حالملا 

رظنی هریزجلا  یف  فقوت  مهـضعب  هدارمل و  اهقفوأ  اهنیلأ و  عضاوملا و  عسوأ  ذخأف  ایلاخ  ناکملا  فداصف  هنیفـسلا  یلإ  رداب  هتجاح و 
اهراجحأ و اهنییزت  یف  ظحل  هبیرغلا و  هنوزوملا  اهناحلأ  هبیطلا و  اهرویط  تامغن  هفتلملا و  اهـضایغ  هبیجعلا و  اهراونأ  اهراهزأ و  یلإ 

بئاجع اهجربز و  نسحب  نیرظانلا  نیعأ  هبلاسلا  شقنلا  هبیجعلا  رظنملا  هنسحلا  لاکـشألا  تاوذ  ناولألا  هفلتخملا  اهنداعم  اهرهاوج و 
کلت یلع  اهیف  بکأ  مهـضعب  هیف و  رقتـساف  اجرح  اقیـض  اـناکم  ـالإ  فداـصی  ملف  اـهیلإ  عجرف  هنیفـسلا  تاوف  رطخل  هبنت  مث  اـهروص 

الإ دجی  ملف  هنیفسلا  یلإ  ءاجف  هلمج  اهنم  بحصتساف  اهکرت  اهلامهإب و  هسفن  حمـست  مل  اهنـسح و  هبجعأ  دق  راجحألا و  فادصألا و 
هلمحف هل  اعـضوم  دجی  مل  هیمر و  یلع  هسفن  هعطت  مل  هذخأ و  یلع  مدنف  الابو  هیلع و  القث  راص  اقیـض و  هلمح  ام  هداز  اقیـض و  اناکم 

جلوت مهـضعب  کـلذ و  هعفنی  سیل  مداـن و  هذـخأ و  یلع  فسأـتم  وه  هنیفـسلا و  یف  قیـضلا  ناـکملا  یف  سلج  هسأر و  هقنع و  یلع 
رامثلا و کلت  لکأب  هلاغتـشال  هغلبی  مل  حالملا  ءادـن  نأ  یتح  ههزنتم  هجرفتم و  یف  دـعبأ  هنیفـسلا و  یـسن  ضایغلا و  راونألا و  کلتب 
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شهن تابکنلا و  تاطقـسلا و  عابـسلا و  نم  هسفن  یلع  فئاخ  کـلذ  عم  وه  راجـشألا و  کـلت  نیب  جرفتلا  راونـألا و  کـلت  همامتـشا 
ألمی جسوع  هنم و  عزفی  لئاه  توص  هلجر و  یمدـت  هورم  همـسج و  حرجی  نصغ  هبایثب و  ثبـشتی  كوش  نع  کفنی  سیل  تایحلا و 

حار هنیفـسلا  ءادـن  مهغلب  املف  هلاـح  مهلاـح  هنیفـسلا  یف  هعم  ناـک  نمم  هعاـمج  یف  ناـک  هدارأ و  ول  فارـصنالا  نع  هعنمی  هقیرط و 
ملف ءادنلا  هغلب  مهـضعب  اعوج و  تام  یتح  طشلا  یلع  یقبف  اقیـض  اعـساو و ال  اعـضوم  هنیفـسلا  یف  دـجی  ملف  هعم  امب  القثم  مهـضعب 
نم مهنم  کله و  یتح  ههجو  یلع  ماه  هات و  نم  مهنم  عابـسلا و  هتـسرتفا  نم  مهنمف  هنیفـسلا  تراـس  هذـللا و  هتقرغتـسا  هیلع و  جرعی 
نم هذـخأ  اـمب  ـالقثم  هنیفـسلا  یلإ  لـصو  نم  اـمأف  هنتنملا  فیجلاـک  یکله  اوقرفتف  تاـیحلا  هتـشهن  نم  مهنم  لاـحوألا و  یف  مطترا 
قاض هرومأ و  عیمج  نع  اهباهذ  نم  فوخلا  اهظفحب و  نزحلا  هلغـش  هتقرتسا و  اهنإف  هبجعملا  راجحألا  هذـیذللا و  ههکافلا  راـهزألا و 
نتن هل  رهظف  تلاح  راجحألا و  ناولأ  تدمک  هضغلا و  ههکافلا  کلت  تدسف  راهزألا و  کلت  تلبذ  نأ  ثبلت  ملف  هناکم  اهقیرطب  هیلع 
یف رثأ  دـق  اهنم و  ابره  رحبلا  یف  اهاقلأ  نأ  الإ  هلیح  دـجی  ملف  اهتـشحو  اـهنتنب و  هل  هیذؤم  هیلع  هقیـضم  اـهنوک  عم  تراـصف  اـهتحئار 

اربدم و اذیقو  امیقس  غلبف  حئاورلا  کلت  نم  مش  ام  لکأ و  امب  ماقـسألا  هیلع  ترهظ  نأ  دعب  الإ  هدلب  یلإ  هتنی  ملف  اهنم  هلکأ  ام  هجازم 
نم امأ  حارتسا و  نطولا  یلإ  لصو  امل  نکل  هدـم و  ناکملا  قیـضب  يذأت  هنإف  لحملا  هعـس  الإ  هتاف  ام  بیرق و  نع  عجر  ناک  نم  امأ 

.ارورسم بلقلا  بیط  املاس  نطولا  یلإ  لصو  عسوألا و  ناکملا  دجو  هنإف  الوأ  عجر 

لاح حبقأ  ام  مهرمأ و  هبقاع  نع  مهتلفغ  مهردصم و  مهدروم و  مهنایـسن  هلجاعلا و  مهظوظحب  مهلاغتـشا  یف  ایندـلا  لهأ  لاثم  اذـهف 
نم ائیش  نأ  انیقی  ملعی  وه  ایندلا و  هنیز  وه  تبنلا و  میشه  هضفلا و  بهذلا و  یه  ضرألا و  هراجح  هرغت  لقاع و  ریـصب  هنأ  معزی  نم 

هظفحل و مهلا  نزحلا و  هیلع و  فوخلاب  هل  لغاش  هرـضاحلا  لاحلا  یف  وه  هیلع و  الابو  هلک  ریـصی  لب  توملا  دـنع  هبحـصی  کـلذ ال 
.هللا همصع  نم  الإ  مهلک  قلخلا  لاح  هذه 

هدوجو لبق  ام  یه  ائیـش و  اهیف  ناسنإلا  نکی  مل  لاح  هثالث  لاوحألا  اولاق  اهیلع  ناسنإلا  روبع  یف  رخآ  لاثم  اـهل  اـضیأ  برـض  دـق  و 
مایأ یه  دـبألا و  لزألا و  نیب  هطـسوتم  هلاح  دـبألا و  یلإ  هتوم  دـعب  یه  ایندـلل و  ادـهاشم  ادوجوم  اهیف  نوکی  لاـح ال  لزـألا و  یلإ 

یف یف ا،و  اذـک  اـهیلإ (  هبـسن  اـهل  دـجی  لـه  هطـسوتملا  هلاـحلا  یلإ  رظنیل  نیلیوـطلا و  نـیفرطلا  یلإ  لـقاعلا  رظنیلف  ایندـلا  یف  هتاـیح 
هعس و یف  وأ  قیض  رـض و  یف  اهیف  همایأ  تضقت  فیک  لابی  مل  اهیلإ و  نکری  مل  نیعلا  هذهب  ایندلا  لقاعلا  يأر  اذإ  و  امهیلإ ) .» :» ب،د

هنبل یلع  هنبل  ینبی  لب ال  ههافر 

لجعأ رمألا  يرأ  لاقف  صج  نم  اتیب  ینب  هباحصلا  ضعب  يأر  هبـصق و  یلع  هبـصق  هنبل و ال  یلع  هنبل  عضو  ام  هللا ص و  لوسر  یفوت 
.کلذ رکنأ  اذه و  نم 

اذهل و 

حار و مث  هعاس  اهلظ  تحت  ماـقف  هرجـش  هل  تعفرف  فئاـص  موی  یف  راـس  بکارک  اـهلثم  یلثم و  اـمنإ  ایندـلل  یل و  اـم  یبنلا ص  لاـق 
.اهکرت

.اهورمعت اهوربعاف و ال  هرطنق  ایندلا  لاق  ثیح  میرم  نبا  یسیع  راشأ  اذه  یلإ  و 
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هفاسم امهنیب  رخآلا و  بناـجلا  دـحللا  هرطنقلا و  یبناـج  دـحأ  وه  دـهملا  هرخـآلا و  یلإ  هرطنق  ایندـلا  هاـیحلا  نإـف  حیحـص  لـثم  وه  و 
امفیک اهنع و  لفاغ  وه  هدحاو و  هوطخ  الإ  هل  قبی  مل  نم  مهنم  اهیثلث و  عطق  نم  مهنم  هرطنقلا و  فصن  عطق  نم  سانلا  نمف  هدودـحم 

یلع ارهق  ارـسق و  لومحم  وه  نمل  هنیزلا  فانـصأب  اهنییزت  هرطنقلا و  هذـه  هراـمع  نأ  بیر  ـال  ءاـهتنالا و  روبعلا و  نم  دـب  ـالف  ناـک 
.نالذخلا لهجلا و  هیاغ  فینع  قئاس  هقوسی  اهروبع 

اهوقلأ اهناوه  نم  معن و  اولاق  اهلهأ  یلع  هنیه  هاشلا  هذه  نأ  نورت  لاقف أ  هتیم  هاش  یلع  رم  هللا ص  لوسر  نأ  عوفرملا  ثیدحلا  یف  و 
یقـس امل  هضوعب  حانج  هللا  دنع  لدعت  ایندـلا  تناک  ول  اهلهأ و  یلع  هاشلا  هذـه  نم  هللا  یلع  نوهأ  ایندـلل  هدـیب  یـسفن  يذـلا  لاقف و 

.ءام هبرش  اهنم  ارفاک 

.رفاکلا هنج  نمؤملا و  نجس  ایندلا  لاق ص  و 

.اهنم ناک هللا  ام  الإ  اهیف  ام  نوعلم  هنوعلم  ایندلا  اضیأ  لاق  و 

.ینفی ام  یلع  یقبی  ام  اورثآف  هایندب  رضأ  هترخآ  بحأ  نم  هترخآب و  رضأ  هایند  بحأ  نم  اضیأ  لاق  و 

.هئیطخ لک  سأر  ایندلا  بح  اضیأ  لاق  و 

ام اوتکسف و  هباحـصأ  یکبأ  یتح  یکب  هیف  نم  هاندأ  املف  لسع  ءامب و  یتأف  بارـشب  اعدف  رکب  یبأ  عم  انک  لاق  مقرأ  نب  دیز  يور  و 
تنک لاق  كاکبأ  ام  هللا  لوسر  هفیلخ  ای  اولاقف  هینیع  حسم  مث  هتلأسم  یلع  نوردـقی  مهنأ ال  اونظ  یتح  یکبف  برـشیل  داع  مث  تکس 
ایندلا هذه  لاق  کسفن  نع  عفدت  يذلا  ام  هللا  لوسر  ای  تلقف  ادـحأ  هعم  رأ  مل  ائیـش و  هسفن  نع  هدـیب  عفدـی  هتیأرف  هللا ص  لوسر  عم 

بجعلا لـک  اـبجع  اـی  لاـق ص  كدـعب و  نم  ینم  تلفی  مل  ینم  تلفأ  نإ  کـنإ  تلاـق  تعجرف و  ینع  کـیلإ  اـهل  تلقف  یل  تلثم 
.رورغلا رادل  یعسی  وه  دولخلا و  رادب  قدصملل 

زنک بحاص  نإف  هعیـضی  نم ال  دنع  مکزنک  اوزنکاف  ادیبع  ایندلا  مکذـختتف  ابر  ایندـلا  اوذـختت  یـسیع ع ال  نع  روثأملا  مالکلا  نم  و 
.هیلع فاخی  هرخآلا ال  زنک  بحاص  هفآلا و  هیلع  فاخی  ایندلا 

یناشاک

هدرک نایـصع  هکنآ  اهیف ) الا  یـصعی  هنا ال   ) یلاعت قح  رب  تسا  ایند  يراوخ  هلمج  زا  هللا ) یلع  ایندلا  ناوه  نم  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
ایلع و تاجرد  زا  تسا  ادـخ  دزن  هچنآ  دنـسر  یمن  و  هدـنع ) ام  لانی  ـال  و   ) اـیند رد  رگم  دـننک - یمن  وا  یناـمرفان  ینعی  دوش - یمن 

.ایند كرت  هب  رگم  اهکرتب ) ال   ) یمظع بتارم 

یلمآ

ینیوزق

روخذم یلاعت  وا  دزن  ار  هچنآ  دنباین  ایند و  رد  رگم  ار  وا  دننکن  تیصعم  هک  تسنیا  یلاعت  قح  دزن  ایند  يراوخ  ياه  هناشن  زا  دومرف :
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.ایند كرت  هب  رگم  تاجرد  ولع  باوث و  زا  تسا 

یجیهال

مالسلا هیلع  تفگ  ینعی و  .اهکرتب » الا  هدنع  ام  لانی  اهیف و ال  الا  یـصعیال  هنا  هناحبـس ، هللا  یلع  ایندلا  ناوه  نم  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
تسا ادخ  دزن  رد  هکنیا  وت  هب  دوش  یمن  هدیـسر  ایند و  رد  رگم  دوش  یمن  هدرک  هانگ  هک  ادخ  رب  تسا  ایند  ندوب  راوخ  تهج  زا  هک 

.ایند كرت  ببس  هب  رگم 

ییوخ

تاـملظ امدـع و  نوکی  نا  داـکی  نوکلا و  تاـکرد  لفـسا  یف  ایندـلا  و  قلطملا ، رونلا  دوجولا و  تاـجرد  یلعا  یف  هیبوبرلا  ینعملا :
هللا ال ناکف  اهیف  یـصعی  هللا  نا  هتمـالع  و  قلطملا ، دوجولا  ملاـع  دودـح  یف  اـهنا  ناـیب  اـینلا و  ناوه  ینعم  اذـه  و  ضب ، قوف  اهـضعب 
: همجرتلا .یهلالا  سدـقلا  ملاع  یلا  اهنم  جورخلا  اهکرتب و  الا  هللا  دـنع  اـم  لاـنی  ـال  یهاـتنی و  ـاللا  عساولا  هکلم  طـیحم  یف  اهبـسحی 
زا نتـشذگب  رگم  دیـسر  ناوتن  تسا  وا  فطل  هدئام  رد  هچنادب  و  دوشن ، ینامرفان  نآ  رد  زج  دنوادخ  هک  تسا  ایند  ینوبز  زا  دومرف :

.نآ

يرتشوش

ریغ ظحاجلا  هرکذ  مالسلا  هیلع  همالک  نم  هنوک  حیحـصلا  و  ئادردلا ، یبا  یلا  هئایحا )  ) یف یلازغلا  هبـسن  دیدحلا  یبا  نبا  لاق  لوقا :
ءادردـلا و یبا  یلا  هرات  هبـسن  هناـیب  یفف  ـالا  هبتک و  نم  هناـیب  ریغ  یف  مالـسلا  هیلع  هیلا  هتبـسن  یلع  فقو  هلعل  تلق : .هبتک  نم  عضوم 

ایندلا ناوه  نم  .مالسلا  هیلع  هنم  هذخا  نوکی  نا  دعبی  ال  هب ، ءاردلا  یبا  ملکت  تبث  ناف  ناک ، فیک  و  مالسلا ، هیلع  یسیع  یلا  يرخا 
هیلع نیسحلا  یلا  رمع  اهئانف ) ایندلا و  مذ  یف  نوثالثلا - عباسلا و  لصفلا   ) نب هللادبع  ءاج  فوهللا )  ) یف اهیف  الا  یـصعیال  هنا  هللا  یلع 

نم نا  تملع  اما  هل : لاقف  لاتقلا ، لتقلا و  نم  هرذح  لالضلا و  لها  حلصب  هیلع  راشاف  هفوکلا ، یلا  هکم  نم  جورخلا  دارا  امل  مالـسلا 
عولط نیب  ام  نولتقی  اوناک  لیئارسا  ینب  نا  ملعت  اما  لیئارـسا ، ینب  ایاغب  نم  یغب  یلا  يدها  ییحی  سار  نا  یلاعت  هللا  یلع  ایندلا  ناوه 

لب مهیلع  یلاعت  هللا  لجعی  ملف  ائیش ! اوعنصی  مل  ناک  نورتشی  نوعیبی و  مهقاوسا  یف  نوسلجی  مث  ایبن  نیعبس  سمشلا  عولط  یلا  رجفلا 
لحترا الزنم و ال  لزن  امف  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  عم  انجرخ  مالـسلا : هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  لاق  داشرالا :)  ) یف .کلذ و  دعب  مهذـخا 

و لیئارـسا ، ینب  ایاغب  نم  یغب  یلا  يدها  ییحی  سار  نا  لجوزع  هللا  یلع  ایندلا  ناوه  نم  و  اموی : لاق  ایرکز و  نب  ییحی  رکذ  الا  هنم 
اهیا ای   ) هنایصع دحا  نم  یتاتی  فیکف  نورتفی ، اوناک  ام  مهنع  لض  اسمه و  الا  عمست  الف  نمحرلل  تاوصالا  تعشخف  همایقلا ، یف  اما 

ام نولعفی  مهرما و  ام  هللا  نوصعی  دادـش ال  طالغ  هکئالم  اهیلع  هراجحلا  سانلا و  اهدوق  اراـن و  مکیلها  مکـسفنا و  اوق  اونمآ  نیذـلا 
نوکی نا  الول  و  (، ) نوعمجی امم  ریخ  کبر  همحر  و   ) اهکرتب اهدنع ال  ام  لانی  و ال  راهقلا .) دحاولا  مویلا هللا  کلملا  نمل  (، ) نورموی

نوئکتی اهیلع  اررـس  اباوبا و  مهتویبل  و  نورهظی ! اهیلع  جراعم  هضف و  نم  افقـس  مهتویبل  نمحرلاب  رفکی  نمل  انلعجل  هدحاو  هما  سانلا 
و نیقتملل .) کبر  دـنع  هرخالا  ایندـلا و  هایحلا  عاتم  امل  کلذ  لک  نا  افرخز و  و  اهئانف ) ایندـلا و  مذ  یف  نوثالثلا - عباسلا و  لصفلا  )

یلع مارح  ایندـلا ، لـکا  نم  یلاـبی  ـال  یتح  هبلق  یف  ناـمیالا  هوـالح  لـجرلا  دـجیال  هلا : هیلع و  هللا و  یلـص  یبنلا  نع  یفاـکلا )  ) یف
نوزحم وه  هلا و  هیلع و  هللا و  یلـص  یبنلا  جرخ  مالـسلا : هیلع  قداصلا  نع  .ایندلا و  یف  دهزت  یتح  نامیالا  هوالح  فرعت  نا  مکبولق 
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نم تئش  ام  اهنم  ذخ  حتفا و  کبر : کل  لوقی  ضرالا  نئازخ  حیتافم  هذه  دمحم ! ای  لاقف : ضرالا  نئازخ  حیتافم  هعم  کلم و  هاتاف 
: کلملا هل  لاقف  هل ، لقع  نم ال  عمجی  اهل  و  هل ، راد  نم ال  راد  ایندلا  هلا ، هیلع و  هللا و  یلص  یبنلا  هل  لاقف  يدنع ، ائیش  صقنت  نا  ریغ 

لاق مالسلا : هیلع  هنع  .حیتافملا و  تیطعا  نیح  هعبارلا  ءامسلا  یف  هلوقی  کلم  نم  مالکلا  اذه  تعمس  دقل  ایبن ! قحلاب  کثعب  يذلا  و 
- لاقف فئاص  موی  یف  هرجـش  هل  تعفر  بکار  لثمک  اهلثم  یلثم و  امنا  ایندـلا  انا و  ام  و  ایندـلل ! یلام و  هلا : هیلع و  هللا و  یلـص  یبنلا 

یف ریزنخ  قرع  نم  ینیع  یف  نوها  هذه  مکایندل  هللا  و  هلوق : مالـسلا  هیلع  هدهز  لصف  یف  رم  .اهکرت و  حار و  مث  اهتحت  هلولیقلا - نم 
ام اهمـضقت ، هدارج  مف  یف  هقرو  نم  نوهال  يدنع  مکایند  نا  و  (، ) زنع هطفع  نم  يدنع  دهزا  هذه  مکایند  متیفل  و ال  (، ) موذجم دـی 

.للزلا حبق  لقعلا و  تابس  نم  هللااب  ذوعن  یقبت ، هذل ال  ینفی و  میعنل  یلعل و 

هینغم

ءالوا لک  داسفلا ، روجفلا و  دقحلا و  دسحلا و  و  ءایرلا ، بذـکلا و  و  شغلا ، ملظلا و  و  هقدـنزلا ، رفکلا و  نم  تاقبوملا  ماثالا و  لک 
اهکرتب دارملا  .احبق و  ائوس و  کلذـب  اهافک  و  اهریغ ، یف  هبزح  ناطیـشلل و  رقم  ـال  و  ایندـلا ، یف  ـالا  نوکت  نل  نوکت و  ـال  هیلا  اـم  و 

.تامرحملا كرت 

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

رد رگم  ار  وا  دـننکن  تیـصعم  هک  تسا  نآ  ادـخ  دزن  ایند  يراوخ  ياه  هناشن  زا  تسا : هدومرف  ایند ) شهوکن  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
.نآ زا  يرود  هب  رگم  تسا  وا  دزن  هک  ار  یتخبکین ) تداعس و   ) هچنآ دنباین  و  ایند ،

ینامز

یم يا  هدرم  دنفـسوگ  رانک  زا  هک  هاگنآ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  .تسین  يدـیدرت  ایند  ندوب  راـبتعا  یب  شزرا و  یب  رد 
نآ ندوب  شزرا  یب  تمالع  و  هللا ! لوسر  ای  یلب  دندرک  ضرع  تسا ؟ شزرا  یب  شبحاص  رظن  رد  دنفسوگ  نیا  ایآ  دومرف : تشذگ 
زا ادخ  رظن  رد  مدرم  يارب  ایند  تسوا  تسد  رد  مناج  هک  سکنآ  هب  دنگوس  دومرف : ترضح  .دنا  هتخادنا  رانک  ار  نآ  هک  تسا  نیا 

.دیـشون یمن  یبآ  هعرج  اـیند  زا  رفاـک  تشاد  ار  يا  هشپ  لاـب  شزرا  اـیند  رگا  .تسا  رت  شزرا  یب  شبحاـص  رظن  رد  دنفـسوگ  نـیا 
زا .دـیئامنن  ریمعت  ار  نآ  دـینک و  روبع  نآ  يور  زا  .تسا  یلپ  ایند  .اهورمعت :) اـهوربعاف و ال  هرطنق  ایندـلا  : ) دومرف میرم  نبا  یـسیع 

: دـیامرف یم  دـنک  یم  نایب  ار  نابلطایند  هدـیهوکن  تافـص  هکنیا  زا  سپ  ادـخ  دوش  یمن  عمج  مه  اب  ترخآ  ایند و  یتسود  هک  اجنآ 
(. دندرگ یم  زوریپ  هن  دوش و  یم  مک  ناشباذع  هن  اهنیا  .دندرک  اهر  ار  ترخآ  دندیرخ و  ار  ایند  هک  دنتسه  یناسک  اهنیا  )

يزاریش دمحم  دیس 

نیه ال صخشلا ، هیف  یصعی  يذلا  لحملا  نا  مولعملا  نم  و  اهیف ) الا   ) هللا یصعی ) هنا ال  هللا  یلع  ایندلا  نا  وه  نم  : ) مالسلا هیلع  لاق  و 
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.اهذئاذل ایندلا و  كرت  يا  اهکرتب ) الا   ) بوثلا همارکلا و  نم  هدنع ) ام  لانی  و ال   ) صخشلا کلذ  دنع  هل  همیق 

يوسوم

اهیف ئاقـشلا ، نوکی  درمتلا و  هیـصعملا و  نوکت  اهیف  ناطیـشلا و  عترم  ایندـلا  حرـشلا : .كردـی  لانی : .لذـلا  هراقحلا و  ناوهلا : هغللا :
یلع للدی  هلک  کلذ  نایصعلا و  یلع  ارجتی  هللا و  یـصعی  اهیف  تاکلتمملا ، یلع  ءادتعالا  ضارعالا و  کته  ءامدلا و  کفـس  يرجی 

 … اهیف ام  كرتی  اهکرتی و  نا  هیلعف  ئایلوالل ، هللا  هدعا  ام  باوثلا و  هنجلا و  لانی  نا  دارا  نم  اهل و  هراقتحا  هللا و  دنع  اهناوه 

یناقلاط

هب ایند  نداـهناو  كرت و  اـب  زج  و  دوش ، یمن  یناـمرفان  دـنوادخ  زا  نآ  رد  زج  هک  تسا  نیا  دـنوادخ  رظن  رد  اـیند  يراوخ  هلمج  زا  »
« .دوش یمن  هتفای  تسد  تسا  دنوادخ  شیپ  هچنآ 

هک تسا  نیا  حیحص  تسا و  هداد  تبسن  ءادردلا  وبا  هب  نیدلا  مولع  ءایحا  باتک  رد  یلازغ  ار  نخس  نیا  دیوگ : یم  دیدحلا  یبا  نبا 
هب وا  تسا و  هدروآ  دوخ  ياهباتک  زا  اج  دـنچ  رد  ظحاج  نامثع  وبا  اـم  خیـش  ار  عوضوم  نیا  و  تسا ، مالّـسلا  هیلع  یلع  نخـس  نیا 
ایند رکم  نآ و  هب  مدرم  یگتفیـش  دـنوادخ و  رظن  رد  نآ  ینوبز  یتسپ و  ایند و  هراـبرد  .تسا  یلازغ  زا  رتانـشآ  گرزب  نادرم  نخس 

بلاطم کنیا  دش و  هتفگ  نخـس  تیافک  دح  هب  نیا  زا  شیپ  نآ  زا  نتـشاد  رذح  رب  نآ و  زا  نادنمدرخ  شهوکن  مدرم و  هب  تبـسن 
.میروآ یم  يرگید 

ار نآ  دنورن ، نوریب  نآ  زا  ات  هک  تسا  نانادان  تلفغ  ناکریز و  تمینغ  هیام  ایند  هک  تسا  هدـمآ  یهلا  یمیدـق  ياهباتک  زا  یکی  رد 
.دنوش یمن  هدنادرگرب  دنوش و  هدنادرگرب  نآ  هب  وکین - ياهراک  نداد  ماجنا  يارب  هک -  دننک  یم  تلأسم  هاگ  نآ  دنسانش و  یمن 

سپ باسح  يارب  ار  دوخ  فقوت  ندوب  ینالوط  دـنک ، یم  تلأسم  لاـعتم  دـنوادخ  زا  ار  اـیند  سک  ره  تسا : هتفگ  ناـفراع  زا  یکی 
.تسا هدرک  تلأسم  وا  هاگشیپ  رد  نداد 

ریـس تسا ، هدرک  عمج  هک  ییاهزیچ  زا  هکنآ  هودنا  دور ، یمن  نوریب  هودـنا  هس  اب  زج  ایند  زا  یمدآ  ناج  تسا : هتفگ  يرـصب  نسح 
.تسا هتخاسن  مهارف  هشوت  داز و  دراد ، شیپ  رد  هچنآ  يارب  تسا و  هتفاین  رد  تسا ، هتشاد  وزرآ  هک  ار  هچنآ  تسا و  هدشن 

ایآ دومرف : دوخ  نارای  هب  تشذگ و  يا  هدرم  دنپسوگ  رانک  زا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  تسا  هدمآ  عوفرم  ثیدح  رد 
هدنکفا يرانک  ار  نآ  هک  تسا  نیا  نآ  یـشزرا  یب  زا  يرآ و  دـنتفگ : دـینیب ؟ یم  نوبز  راوخ و  شبحاص  رظن  رد  ار  هدرم  شیم  نیا 

تسا و هشال  نیا  زا  رت  شزرا  یب  رت و  نوبز  دـنوادخ  رظن  رد  ایند  هک  تسوا  تسد  رد  نم  ناـج  هک  یـسک  هب  دـنگوس  دومرف : .دـنا 
.دناماشآ یمن  نآ  زا  یبآ  هعرج  يرفاک  چیه  هب  تشاد  یم  شزرا  يا  هشپ  لاب  هزادنا  هب  دنوادخ  رظن  رد  ایند  رگا 

ره : » تسا هدومرف  و  .تسا » رفاک  تشهب  نمؤم و  نادنز  ایند  : » تسا هدومرف  داب ، شنادناخ  وا و  رب  ادـخ  دورد  هک  ترـضح  نامه  و 
ياـیند هب  درادـب  تسود  ار  شیوـخ  ترخآ  سک  ره  تسا و  هدز  ناـیز  دوـخ  زیخاتـسر  هب  درادـب  تـسود  ار  شیوـخ  ياـیند  سک 
تـسا هدش  نیرفن  ایند  : » تسا هدومرف  و  .دینیزگرب » تسا  یناف  هچنآ  رب  تسا  دیواج  هک  ار  هچنآ  کنیا  تسا ، هدناسر  نایز  شیوخ 
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ناـهانگ همه  هیامرـس  اـیند  یتـسود  : » تسا هدوـمرف  و  .تسا » هدـش  نیرفن  زین  تسا  دـنوادخ  يارب  هچنآ  زج  تسا  نآ  رد  هـچ  ره  و 
« .تسا

ار نآ  هک  نیمه  .دندروآ  لسع  اب  هتخیمآ  یبآ  وا  يارب  تساوخ ، یندـیماشآ  میدوب ، رکب  وبا  شیپ  يزور  تسا : هتفگ  مقرا  نب  دـیز 
ماجنارـس تسیرگ ، یم  نانچمه  وا  دندش و  تکاس  نارـضاح  .دنتـسیرگ  مه  نارـضاح  هک  تسیرگ  نادنچ  درب  دوخ  ناهد  کیدزن 

یم ارچ  هک  دننک  لاؤس  وا  زا  دنناوت  یمن  دنتشادنپ  نارضاح  هک  اجنآ  ات  درک  نتـسیرگ  هب  عورـش  زاب  دماشایب  ار  نآ  تساوخ  هرابود 
یّلـص ربمایپ  هارمه  تفگ : تسیچ ؟ تا  هیرگ  ببـس  ادخ  لوسر  هفیلخ  يا  دنتفگ : درک ، كاپ  ار  شیاهمـشچ  هکنیا  زا  سپ  .دـیرگ 
ادـخ لوسر  يا  متفگ : .مدـید  یمن  يزیچ  نم  دـنک و  یم  رود  دوخ  زا  ار  يزیچ  دوخ  تسد  اب  مدـید  مدوب و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا 

یم نم  گنچ  زا  وت  رگا  تفگ : .دش و  رود  وش ، رود  نم  زا  متفگ  وا  هب  دـمآ و  مرظن  رد  ایند  دومرف : ینار  یم  دوخ  زا  ار  يزیچ  هچ 
.تخیرگ دنهاوخن  نم  گنچ  زا  دوب  دنهاوخ  وت  زا  سپ  هک  یناسک  يزیرگ ،

يارب لاح  نیع  رد  دـنک و  یم  قیدـصت  ار  نادواج  يارـس  هک  یـسک  زا  یتفگـش  ماـمت  اتفگـش و  يا  : » تسا هدومرف  ترـضح  نآ  و 
« .دنک یم  ششوک  راک و  ناهج - نیا  بیرف -  يارس 

ار دوخ  هنیجنگ  دزاس ، یم  دوخ  هدرب  ار  امش  هک  دیریگم  دوخ  بابرا  ار  ایند  تسا : هدومرف  هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  یـسیع  نانخـس  زا 
هکنآ لاـح  تسا و  كاـنمیب  نآ  رب  یتفآ  ره  زا  اـیند  ياـه  هنیجنگ  بحاـص  دـنک ، یمن  هاـبت  ار  نآ  هک  دـینک  هتخودـنا  یـسک  شیپ 

.تسین نآ  رب  یمیب  سرت و  ار  ترخآ  هنیجنگ  بحاص 

مراکم

 [[ مالسلا هیلع  لاق  و  ]]

.اَهِکْرَِتب اَّلِإ  ُهَْدنِع  اَم  ُلاَُنی  َال  ،َو  اَهِیف اَّلِإ  یَصُْعی  َال  ُهَّنَأ  ِهّللا  یَلَع  اَْینُّدلا  ِناَوَه  ْنِم 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

هب ندیسر  يارب  ،و  دوش یم  نآ  رد  ادخ  تیصعم  هک  تسا  ییاج  اهنت  هک  سب  نیمه  قرب ) قرزرپ و  هدنبیرف  ي   ) ایند نیا  یتسپ  يارب 
: هنامیکح راتفگ  دنس  ) .تسین نآ  كرت  زج  یهار  یهلا  ياه  شاداپ 

لقن شیاه  باـتک  زا  يدادـعت  رد  يافوتم 255 )  ) ظحاج نامثعوبا  ار  هناـمیکح  راـتفگ  نیا  دـیوگ : یم  رداـصم  رد  بیطخ  موحرم 
(( ص 280 ج 4 ، هغالبلا ، جهن  رداصم   ) .تسا هدروآ  يرصتخم  توافت  اب  مکحلاررغ  رد  زین  يدمآ  هدرک و 

! سب نیمه  ایند  یتسپ  رد 

وهل و هب  ریبعت  نآ  زا  یهاگ.دوش  یم  هدـید  یفلتخم  تاریبعت  دـیجم  نآرق  رد  نآ  قرب  قرز و  ندوب  شزرا  یب  اـیند و  یتسپ  هراـبرد 
ِمدرم رگا  هک  نیا  هدـش و  فرخز  هب  ریبـعت  نآ  زا  هاـگ  و  هیآ 64 ). توبکنع ،  «) ٌبَِعل ٌوَْهل َو  اَّلِإ  اَْینُّدـلا  ُهاَیَْحلا  ِهِذَـه  اَم  َو  هدـش «: بعل 
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یم رارق  یتنیز  قرب و  قرزرپ و  ياه  هناخ  نارفاک  يارب  هک  دوب  شزرا  یب  ایند  يردق  هب  دندرک  یمن  لابقا  ایند  هب  یگمه  تسرپایند 
ْمِِهتُوُیِبل *َو  َنوُرَهْظَی اَْهیَلَع  َجِراَعَم  ٍهَّضَف َو  ْنِّم  ًافُقُـس  ْمِِهتُوُیِبل  ِنَمْحَّرلِاب  ُرُفْکَی  ْنَِمل  اَْـنلَعَجَّل  ًهَدِـحاَو  ًهَّمُأ  ُساَّنلا  َنوُکَی  ْنَأ  اـَل  َْول  َو  میداد «:

تایآ 35-33) فرخز ،  «.) َنیِقَّتُْمِلل َکِّبَر  َْدنِع  ُهَرِخْآلا  اَْینُّدلا َو  ِهاَیَْحلا  ُعاَتَم  اََّمل  َِکلَذ  ُّلُک  ْنِإ  ًافُرْخُز َو  *َو  َنُوئِکَّتَی اَْهیَلَع  ًارُرُس  ًاباَْوبَأ َو 

تسا هدش  هیبشت  خلم  ناهد  رد  هدیوج  مین  تخرد  گرب  هب  یمالسا  ثیداحا  رد  و 

.تاریبعت نیا  لاثما  و  مالک 224 ) هغالبلا ، جهن  ( .) اَهُمَضْقَت ٍهَداَرَج  ِمَف  ِیف  ٍهَقَرَو  ْنِم  ُنَوْهََأل  يِْدنِع  ْمُکاَْینُد  َّنِإَو  )

هدنبیرف ي   ) ایند یتسپ  يارب  :» دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  ماما.تسا  هنیمز  نیا  رد  يدـیدج  ریبعت  مینیب  یم  هنامیکح  راتفگ  نیا  رد  هچنآ 
نآ كرت  زج  یهار  یهلا  شاداپ  هب  ندیـسر  يارب  دوش و  یم  ماجنا  نآ  رد  طقف  دـنوادخ  تیـصعم  هک  سب  نیمه  قرب ) قرزرپ و  و 

( . اَهِکْرَِتب اَّلِإ  ُهَْدنِع  اَم  ُلاَُنی  َال  ،َو  اَهِیف اَّلِإ  یَصُْعی  َال  ُهَّنَأ  ِهّللا  یَلَع  اَْینُّدلا  ِناَوَه  ْنِم  ( ؛» تسین

تساجنیا اهنت  یهلا  تیـصعم  ياج  هک  نیا  تسخن  : دنک یم  هراشا  ایند  یتسپ  رد  هتکن  ود  هب  ینارون  راتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
.تسا نآ  كرت  نادیواج  تداعس  هب  ندیسر  هلیسو  هک  نیا  مود  و 

: دیامرف یم  هک  میناوخ  یم  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  زا  یثیدح  رد  هک  تسا  نآ  بیجع 

ّلَج ّزع و  ِهّللا  یلع  اینُّدـلا  ِناوَه  نِم  :َو  ًاموَی لاق  هَْلتَق و  اّیِرکز و  َنب  ییحی  رَکَذ  ّالإ  هنِم  لَحَترا  ام  ًالِزنَم و  َلََزن  امَف  ِنیَـسُحلا  عم  اـنجَرَخ  »
ره ماما  میدـش  جراخ  البرک ) يوس  هب  مردـپ   ) نیـسح ماما  اب  ام  لیئارـسإ ؛ ینب  ایاَغب  نِم    ّ ٍیَغب یلإ  َيِدـهُأ  اـّیِرکز  َنب  ییحی  َسأر  ّنأ 
ایند یتسپ  رد  : دومرف يزور  داتفا و  یم  وا  لتق  ایرکز و  نب  ییحی  دای  هب  درک  یم  تکرح  نآ  زا  ای  دـش و  یم  هداـیپ  یلزنم  رد  ناـمز 

لیئارـسا ینب  هدولآ  نانز  زا  يا  هدولآ  نز  يارب  یهلا ) گرزب  ربماـیپ   ) اـیرکز نب  ییحی  رـس  هک  سب  نیمه  لاـعتم  دـنوادخ  ربارب  رد 
.( ص 90 ج 45 ، راونالاراحب ، «.) دش هداتسرف  هیده 

.مالسلا هیلع  ماما  تداهش  ینیب  شیپ  هب  تسا  ینشور  هراشا  ریبعت  نیا 

یم ماشه  هب  باطخ  تسا  هدـمآ  یفاک  لوصا  لّوا  دـلج  زاغآ  رد  هک  مکح  نب  ماشه  فورعم  ثیدـح  رد  مالـسلا  هیلع  مظاـک  ماـما 
: دیامرف

تافاضا نالقاع  ِضْرَفلا ؛ َنِم  ِبونّذلا  ُكْرَت  ِلْضَفلا و  نِم  اینّدـلا  ُكْرَت  ،و  بونّذـلا فیَکَف  اینُّدـلا  َلوُضف  اوکَرت  َءالَقُعلا  ّنإ  ماشِه ! ای  »
ص ج 1 ، یفاک ، لوصا  «.) هضیرف ناهانگ  كرت  تسا و  تلیـضف  ایند  كرت  هکارچ  ، ناهانگ هب  دـسر  هچ  اـت  دـنا  هدرک  كرت  ار  اـیند 

.( 17

رد هکارچ  تسین  هداس  یناگدـنز  ياهزاین  تایرورـض و  كرت  اـیند  كرت  زا  روظنم  هک  دوش  یم  هدافتـسا  یبوخ  هب  ـالاب  ثیدـح  زا 
ریبعت هب  هکلب  ص 72 ). ج 5 ، یفاک ، () هرخآلا یلع  ایندـلا  نوعلا  معن   ) هدـش هدرمـش  ترخآ  هب  ندیـسر  يارب  یکمک  ، رگید ثیداحا 

یتافانم چیه  نیاربانب  تسا  نآ  دننام  باسح و  یب  تالمجت  تنیز و  ، اه قرب  قرز و  ، تسایند لوضف  روظنم  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما 
.تسین هدمآ  یگدنز  لوقعم  ّدح  زا  يرادروخرب  موزل  هرابرد  هک  یتایاور  الاب و  هنامیکح  مالک  نیب 
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هب شمشچ  ، درک یم  روبع  یهار  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  ربمغیپ  هک  میناوخ  یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد 
ضرع تسا ؟ ردـقچ  هلاـغزب  نیا  شزرا  : دوـمرف شباحـصا  هب  ، دوـب هداـتفا  اـه  هلاـبز  يروآدرگ  لـحم  رد  هک  داـتفا  يا  هدرم  هلاـغزب 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ.دوبن  زین  مهرد  کی  هزادنا  هب  دیاش  دوب  هدنز  رگا  : دندرک

دزن رد  هلاغزب  نیا  زا  ادخ  هاگشیپ  رد  تسا  رت  شزرا  مک  ایند  ِهلْهأ ؛ یلع  يْدَجلا  اذه  نم  ِهّللا  یلَع  ُنَوهأ  اینُّدَلل  ِهِدَِیب  یِـسْفَن  يِّذلا  «و 
.( ص 55 ج 70 ، راونالاراحب ، ص 129 ؛ ج 2 ، یفاک ، «.) شنابحاص

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said: “It is (the proof of the) humbleness of the world before
Allāh that He is disobeyed only herein and His favors cannot be achieved except by

." renouncing it

تماقتسا ترورض  : 386 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ُهَضَعب وَأ  َُهلاَن  ًائیَش  َبَلَط  نَم  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

 . دیسر دهاوخ  نآ ، زا  یخرب  هب  ای  نآ  هب  ای  يزیچ  هدنیوج  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و  یقالخا ) یملع ، )

يدیهش

.دسر نآ  زا  یخرب  هب  ای  نادب  دیوج ، ار  يزیچ  هک  نآ 

یلیبدرا

نآ یضعب  ای  نآ  همه  واب  دسرب  هک  ار  يزیچ  دنک  بلط  هک  ره  دومرف  و 

یتیآ
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.ار نآ  زا  یشخب  ای  دروآ  دهاوخ  تسد  هب  ار  نآ  همه  ای  دزیخرب ، يزیچ  بلط  رد  سک  ره  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . دسر یم  نآ  زا  یتمسق  هب  ای  نآ  مامت  هب  ، دشاب يزیچ  هدنیوج  هک  ره  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

مثیم نبا 

نخـس ریظن  مالـسلا ) هیلع   ) ماما ترابع  نیا  دروآ .) دـهاوخ  تسد  هب  ار  نآ  زا  یـشخب  اـی  ار  نآ  ماـمت  دـشاب ، يزیچ  یپ  رد  هک  ره  )
اجنآ دراو  تبقاع  دنک ، يراشفاپ  دبوکب و  ار  يرد  سک  ره  و  دـبای ، یم  ار  نآ  دـشوکب  يزیچ  بلط  رد  سک  ره  هک  تسا  روهـشم 

و بولطم ، همه ي  هب  دشاب  لماک  یگدامآ  رگا  سپ  بولطم ، هب  ندیسر  يارب  تسا  يا  هلیسو  نتـسج  هک  تسا  یهیدب  .دش  دهاوخ 
.دسر یم  صقان  بولطم  هب  یگدامآ  یتساک  رادقم  هب  هن  رگا 

دیدحلا یبا 

 . ُهَضَْعب ْوَأ  َُهلاَن  ًاْئیَش  َبَلَط  ْنَم  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

.دجو دج  بلط و  نم  مهلوق  لثم  اذه 

هتجاح یلإ  لصو  الإ  هیـشاحلا  طلاخ  باوبلاب و  قفر  ظیغلا و  مظک  لذلا و  لمتحاف  کلملا  باب  دـحأ  مزال  ام  ءامکحلا  ضعب  لاق  و 
کلملا نم 

یناشاک

یم هضعب ) وا  هلاـن   ) هک تسا  نآ  بلغا  سپ  دوخ  شـشوک  هب  ار  يزیچ  درک  بلط  هک  یـسک  ائیـش ) بلط  نم  مالـسلا : هیلع  لاـق  (و 
.نآ زا  یضعب  ای  نآ  هب  دسر 

یلمآ

ینیوزق

یم هضعب ) وا  هلاـن   ) هک تسا  نآ  بلغا  سپ  دوخ  شـشوک  هب  ار  يزیچ  درک  بلط  هک  یـسک  ائیـش ) بلط  نم  مالـسلا : هیلع  لاـق  (و 
.نآ زا  یضعب  ای  نآ  هب  دسر 
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یجیهال

رد درک  شالت  ار و  يزیچ  درک  بلط  هک  یـسک  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .هضعب » وا  هلان  ائیـش ، بلط  نم  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
.نآ زا  یضعب  هب  دسر  یم  هکنیا  ای  نآ ، مامت  هب  دسر  یم  نآ ، لیصحت 

ییوخ

هیلع  ) رذح و  بلاطملا ، یف  دجلا  نم  دـصاقملا  لین  نم  دـبالف  هبلط ، یف  هماقتـسالا  هل و  وه  دـصاقملاب  لینلا  لئاسو  مها  نم  ینعملا :
یف همه  دصاقمب  ناسنالا  لصو  دقف  هدیعبلا ، دـصاقملا  لیـصت  یف  دـکلا  نم  فوخلا  لسکلا و  همزالم  نم  اذـه  همالک  یف  مالـسلا )
یف رومالا  هذـه  دـعی  امبر  و  هیف ، دـجلا  بلطلاب و  هدـیعب  ءاوجا  یلا  ءاضفلا  یف  ناریطلا  قربلا و  راخبلا و  يوق  ریخـستک  هعیبطلا  ملاع 

دیوج و يزیچ  هک  ره  .دسرب  نآ  زا  یـضعب  ای  نآ  همهب  دیوجب  ار  يزیچ  سک  ره  دومرف : همجرتلا : .تاعنتمملا  نم  هیـضاملا  نورقلا 
دسریم شءزجب  هن  شلکب  رگ  دنک  ششوک 

يرتشوش

عرق هفلتخم ) تاعوضوم  یف  نوتسلا - لصفلا   ) عرق نم  مهلوق  دجو و  دجو  ائیـش  بلط  نم  مهلوق : ریظن  وه  لیق : مالـسلا : هیلع  لاق  و 
: هموق هل  لاق  ربک  امل  فرطلا  نب  رماع  نا  لاثمالا :)  ) یف و  انلبـس .) …  مهنیدـهنل  انیف  اودـهاج  نیذـلا  و   ) یلاعت لاق  جـلو و  جـلو  اباب 

.هنم ابیرق  عقوی  نا  کشوی  هدجی  مل  نا  هدجو و  ائیش  بلط  نم  لاقف : كدعب ، ادئاق  انل  لعجا 

هینغم

هداهج و یف  رمتسا  نا  هضعب ، وا  هلک  هلانی  نا  دبالف  هبلاط - یلا  هبـسنلاب  لوصحلا  عوقولا و  نکمم  یـش ء  بلط  یف  دهتجا  دج و  نم 
.تابقع نم  هضرتعی  ام  یلع  رارحالا  ربص  ربص 

هدبع

هنم اضعب  لانی  وا  هلانی  نا  دبال  کلذ  یلع  موادی  هبلطی و  امل  لمعی  بلطی و  يذلا  نا  يا  هضعب : وا  هلان  ائیش  … 

يرفعج

مالسالا ضیف 

هنم اضعب  لانی  وا  هلانی  نا  دبال  کلذ  یلع  موادی  هبلطی و  امل  لمعی  بلطی و  يذلا  نا  يا  هضعب : وا  هلان  ائیش  … 

ینامز

نآ دهاوخب  دشاب و  هتشاد  یمیمصت  ره  سک  ره  .تسا  هداد  ششوک  تیدج و  میمصت ، هب  هجوت  بلطم  نیا  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماما
.شدادعتـسا دودح  رد  دسر ، یم  نآ  زا  يرادقم  هب  دسرن  دوخ  ياه  هتـساوخ  مامت  هب  رگا  شـشوک  راکتـشپ و  رثا  رب  دنک  یلمع  ار 
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امش حالـصا  هار  رد  مراد  تردق  هک  اجنآ  ات  ما و  هدرک  لکوت  ادخ  هب  نم  : ) دیوگ یم  مدرم  ياهـضارتعا  ربارب  رد  ادخ  ربمایپ  بیعش 
دودح رد  راکتشپ  رثا  رد  ماجنارس  دیشوک و  بیعش  .مشوک ) یم 

يزاریش دمحم  دیس 

.یفخی امک ال  یمئاد ، ال  یلاغ ، اذه  و  هضعب )  ) لان وا )  ) امامت هلان ) ائیش  بلط  نم  : ) مالسلا هیلع  لاق  و 

يوسوم

هلک هیلا  لوصولا  عاطتسا  هماما  نم  تابوعصلا  للذ  هل و  یعس  ایندلا و  یف  ائیش  دارا  نم  لک  حرشلا : .هکردا  هیلع و  لصح  هلان : هغللا :
كانه مهتاحومط و  مهتاینما و  یلا  اولـصو  دـق  یـسارکلا  قاشع  كانهف  جذامنلا  هذـه  نم  اریثک  اـنیار  انعمـس و  دـق  هضعبف و  ـالا  و 

دق رما  كاردا  یلع  اوممص  نیذلا  نم  نوریثک  اذکه  هنونمتی و  اوناک  ام  قوف  رقفلل  مهداهج  مهمیمـصت و  دعب  اوحـضا  لاملا  قاشع 
 … هضعب وا  هوکردا 

یناقلاط

« .دیسر دهاوخ  نآ  زا  یخرب  ای  نآ  هب  دیوج  ار  يزیچ  هک  ره  »

« .دبای یم  دنک  ششوک  دیوج و  ار  يزیچ  هک  ره  : » دنا هتفگ  هک  تسا  بارعا  راتفگ  نیا  ریظن 

مراکم

 [[ مالسلا هیلع  لاق  و  ]]

.ُهَضَْعب ْوَأ  َُهلاَن  ًاْئیَش  َبَلَط  ْنَم 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

دسر یم  نآ  همه  هب  ای  دنک  شالت  يزیچ  هب  ندیسر  يارب  سکره 

: هنامیکح راتفگ  دنس  ) .زیچ نآ  زا  یتمسق  هب  ای 

هتفگ اهراب  ام  دیوگ : یم  بلطم  نیا  رکذ  زا  دعب  رداصم  باتک  بحاص  تسا ، هدروآ  لاثمالا  عمجم  رد  ینادیم  ار  فیرش  مالک  نیا 
ملاعم روتـسد  باتک  رد  زین  یعاـضق  یـضاق  و  هغـالبلا ) جـهن  زا  هن   ) هدرک يروآدرگ  ناینیـشیپ  بتک  زا  ار  شباـتک  ینادـیم  هک  میا 

(( ص 280 ج 4 ، هغالبلا ، جهن  رداصم   ) .تسا هدرک  رکذ  ار  نآ  مکحلا 

دایز ای  مک  ، دسر یم  هجیتن  هب  ماجنارس  یشالت  ره 

ندیسر يارب  سکره  :» دیامرف یم  ، هدرک یلاع  دصاقم  هب  لوصو  رب  دهج  ّدج و  ریثأت  هب  هراشا  ینارون  مالک  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
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( . ُهَضَْعب ْوَأ  َُهلاَن  ًاْئیَش  َبَلَط  ْنَم  ( ؛» نآ زا  یتمسق  هب  ای  دسر  یم  نآ  همه  هب  ای  دنک  شالت  يزیچ  هب 

شالت و شقن  ، لماوع نآ  همه  نایم  رد  یلو  دـنهدب  مه  تسد  هب  تسد  دـیاب  يدایز  لماوع  ، دوصقم هب  ندیـسر  يارب  کـش  نودـب 
رثارب دـنا  هتفای  تسد  یلاع  دـصاقم  هب  هک  ایند  ناگرزب  هک  دـهد  یم  ناشن  ار  نیمه  زین  هبرجت  تسا و  رت  گـنررپ  همه  زا  شـشوک 

ریخـست هب  ار  تعیبط  ناهج  فلتخم  ياهورین  دـنا  هتـسناوت  هک  نافـشتکم  ناعرتخم و  یتح  هدوب و  ناوارف  شـالت  شـشوک و  راـک و 
فشک ار  نآ  ریاخذ  هدرک و  ریـس  اهایرد  قامعا  رد  ، دنـسرب الاب  تارک  زا  یـضعب  هب  ای  دننک و  زاورپ  نامـسآ  زارف  رب  ، دنَروآرد دوخ 

فلتخم مولع  رد  یناوارف  تایفـشک  هب  ، دـننک هدافتـسا  هنایوج  حلـص  دـصاقم  يارب  نآ  زا  دـنریگب و  رایتخا  رد  ار  متا  يورین  ، دـنیامن
.تسا راکتشپ  تماقتسا و  ششوک و  شالت و  هیاس  رد  اه  نیا  همه  ، دنیاشگب ار  مولع  ياه  هنیجنگ  ياهرد  دنبای و  تسد 

ناونع هب  هاگ  دوش و  یم  دای  نآ  زا  ثیدح  ناونع  هب  هاگ  تسا  روهشم  نادنمـشناد  هاوفا  رد  دمآ  الاب  هنامیکح  راتفگ  رد  هچنآ  هیبش 
هک نیا  نآ  ماع و  لثملا  برض  کی 

: دنا هتفگ  زین  »و  تفای دهاوخ  ار  نآ  دشاب  هتشاد  نآ  هرابرد  تیدج  دنک و  بلط  ار  يزیچ  هک  یسک  دَجَو ؛ َّدَج  ًائیش َو  بلط  نم  »

هللا یلص  مرکا  ربمغیپ  هب  ار  نآ  زین  رعاش  و  «. دوش یم  دراو  ماجنارس  دنک  رارصا  دبوکب و  ار  يرد  هک  یسک  َجلَو ؛ ََّجل  ًاباب و  َعَرَق  نَم  »
: دیوگ یم  هداد و  تبسن  هلآ  هیلع و 

يرس دیآ  نورب  رد  نآ  تبقاع ز  يرد  دبوک  نوچ  هک  ربمغیپ  تفگ 

: دومرف هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  زا  مکحلاررغ  رد  یتوافت  اب  دمآ  الاب  رد  هچنآ  هیبش 

.( ح 3758 مکحلاررغ ، «.) دوش یم  دراو  دنک  رارصا  دهد و  همادا  ار  رد  ندیبوک  هک  یسک  َجلَو ؛ ََّجل  ِبابلا َو  َعْرَق  مادَتسا  ِنَم  »

رگا : دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  نیا  دراد  هدـش ، لقن  هنیمز  نیا  رد  هچنآ  ریاس  اب  ثحب  دروم  هنامیکح  راتفگ  هک  یتوافت 
هب ناسنا  ًالومعم  هک  تسا  تیمها  زئاح  هتکن  نیا  دیـسر و  دـیهاوخ  نآ  زا  یـشخب  هب  لقاال  دـیوشن  لئان  ، دـیهاوخ یم  هچنآ  ماـمت  هب 

لئان نآ  زا  یـضعب  هب  لقادح  هاگ  دسر و  یم  شـشوک  یعـس و  ساسا  رب  دهاوخ  یم  هچنآ  مامت  هب  هاگ  ، دوش یمن  ماکان  لماک  روط 
.دوش یم 

: میناوخ یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  زین  یهباشم  ثیدح  رد 

وا يارب  ماجنارـس  دـبوکب  ار  یتسه ) ملاع  دـنوادخ   ) هاشداپ هناـخ  ِرد  رایـسب  هک  یـسک  هل ؛ ُحَـتُْفی  کـِلَملا  ِباـب  ِعْرَق  ْنِم  ِرثُْکی  نَم  «و 
.( ص 192 نیدلا ، مالعا  «.) دش دهاوخ  هدوشگ 

روما رد  زین  نارگید  زا  دـیاب  تسین و  شخب  هجیتن  يدرف  شـشوک  دوصقم  هب  ندیـسر  يارب  هاگ  هک  تسا  تیمها  زئاح  زین  هتکن  نیا 
نیا رد  هچنآ  نیاربانب  ، تسا ناسنا  شـشوک  شالت و  بلط و  هجیتن  زین  ناراـی  راـصنا و  ناوعا و  ندرک  ادـیپ  ، تفرگ کـمک  یمومع 

: دیامرف یم  هک  هدمآ  هغالبلا  جهن  هبطخ 5  رد  هچنآ  اب  دمآ  هنامیکح  راتفگ 
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.درادن یتافانم  دوش » یم  زوریپ  راگتسر و  دنک  مایق  نارای  کمک  اب  هک  یسک  ٍحاَنِِجب ؛ َضَهَن  ْنَم  َحَْلفَأ  »

هنامیکح راتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  مالک  رد  هچنآ  هک  تسا  نیا  میوش  روآدای  اج  نیا  رد  میناد  یم  مزال  هک  يا  هتکن  نیرخآ 
ریغ یهاگ  ای  دشاب و  لکـشم  هدیچیپ و  يردـق  هب  ناسنا  بولطم  ، دراوم زا  یـضعب  رد  تسا  نکمم  هک  ارچ  تسا  یبلاغ  مکح  هدـمآ 

.دباین تسد  نآ  هب  زین  ناوارف  ششوک  شالت و  اب  هک  دسرب  رظن  هب  نکمم 

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abu Talib said : “ One who searches for something will obtain it, or at
.” least some of it

اه يدب  اه و  یبوخ  تخانش  : 387 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ٌهَِیفاَع ِراّنلا  َنوُد  ٍءاََلب  ّلُک  ٌروُقحَم َو  َوُهَف  ِهّنَجلا  َنوُد  ٍمیِعَن  ّلُک  ُهّنَجلا َو  ُهَدَعب  ّرَِشب  ّرَش  اَم  ُراّنلا َو  ُهَدَعب  ٍریَِخب  ٌریَخ  اَم  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

تـشهب نآ  یپ  رد  هک  يّرـش  و  دوب ، دهاوخن  ریخ  دشاب ، شتآ  نآ  یپ  رد  هک  يریخ  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و  يداقتعا ) یقالخا ، )
 . تسا ّتیفاع  مّنهج ، یب  ییالب  ره  و  تسا ، زیچان  تشهب  یب  یتمعن  ره  و  دوب ،  دهاوخن  ّرش  تسا 

يدیهش

ره .درک  فصو  ناوتن  ّرش  دوب ، تشهب  نآ  سپ  هک  ار  يّرـش  و  دروآ ، باسح  هب  ناوتن  ریخ  دوب  یپ  رد  خزود - شتآ - هک  ار  يریخ 
.رامش هب  تیفاع  خزود - شتآ - زج  ییالب  ره  و  تسراوخ ، تشهب  زج  یتمعن 

یلیبدرا

تسا ریقح  تشهبب  تبسن  یتمعن  ره  دشاب و  تشهب  ارنا و  زا  دعب  هک  رش  نآ  دشاب  رش  ندیمان  قحتسم ؟؟؟ هک  يریخ  تسین  دومرف  و 
تستیفاع دشاب  شتآ  ریغ  هک  یئالب  ره  رادقم و  یب  و 

یتیآ
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.تسین رـش  دوب ، تشهب  میعن  نآ  زا  سپ  هک  يّرـش  تسین و  ریخ  دشاب ، شتآ  باذع  نآ  زا  سپ  هک  يریخ  مالـسلا :) هیلع   ) دومرف و 
.تسا تیفاع  شتآ ، باذع  زج  ییالب ، ره  تسا و  ریقح  تشهب ، تمعن  زج  یتمعن  ره 

نایراصنا

یتمعن ره   . تسین جنر  تسا  تشهب  نآ  زا  سپ  هک  یجنر  ،و  تسین ریخ  تسادخ  باذع  نآ  زا  سپ  هک  يریخ  : دومرف ترضح  نآ  و 
 . تسا تیفاع  منهج  زا  رت  تسپ  ییالب  ره  ،و  شزرا مک  تشهب  زا  رت  نییاپ 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

مثیم نبا 

زا رت  نییاـپ  تمعن  ره  دـشاب ، تشهب  نآ  زا  سپ  هک  يرـش  نآ  تسین  يدـب  و  دـشاب ، شتآ  نآ  لاـبند  هب  هک  يریخ  نآ  تسین  ریخ  )
یم شتآ  فرط  هب  ار  ناسنا  هک  هچنآ  زا  مالسلا ) هیلع   ) ماما تسا .) یتمالس  خزود  شتآ  زا  ریغ  يراتفرگ  ره  و  تسا ، زیچان  تشهب 

، نآ زا  نتـشاد  ریذـحت  ریقحت و  رطاخ  هب  دـنمانب ، تذـل  ریخ و  ار  نآ  اـیند  رد  هچ  رگا  تسا ، هدرک  یفن  ار  ریخ  ماـن  یگتـسیاش  درب ،
هب ار  ناسنا  هک  يراوشد  تاعاط  نآ  زا  نینچمه  .دوش و  یم  دیاع  رش  زا  هک  تسا  هجیتن ي  نامه  شتآ و  نآ  ییاهن  همزال ي  نوچ 

هجیتن هب  قیوشت  رطاخ  هب  دنمانب ، يراتفرگ  رـش و  ار  اهنآ  ایند  رد  هک  دنچ  ره  تسا ، هدرک  یفن  ار  رـش  مان  دناشک ، یم  تشهب  تمس 
ترابع و .رـشب و  هنجلا  هدعب  رـش  ام  و  ریخب ، رانلا  هدعب  ریخ  ام  تسا  نیا  ترابع  ریدقت  تشهب و  هب  دورو  ینعی  لامعا ، نیا  ییاهن  ي 
ره هلمج ي و  .تسا و  لوا  بلطم  ریـسفت  تسا ، زیچاـن  تشهب  زا  رتـمک  دـح  رد  تـمعن ، ره  ینعی  روـقحم  هـنجلا  نودـب  مـیعن  لـک 

.تسا یبسن  یتمالس  تیفاع و  دوصقم  تسا و  مود  بلطم  ریسفت  تسا ، یتمالس  خزود  شتآ  زا  ریغ  يراتفرگ 

دیدحلا یبا 

 . ٌهَِیفاَع ِراَّنلَا  َنوُد  ٍءَالَب  ُّلُک  ٌروُقْحَم َو  َوُهَف  ِهَّنَْجلَا  َنوُد  ٍمیِعَن  ُّلُک  ُهَّنَْجلَا َو  ُهَدَْعب  ٍّرَِشب  ٌّرَش  اَم  ُراَّنلَا َو  ُهَدَْعب  ٍْریَِخب  ٌْریَخ  اَم  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

هدئاز ءابلا  ام و  ربخ  هنأل  بصن  رورجملا  راجلا و  عضوم  ام و  مسا  هنأل  عفری  ریخ  ام و  دعب  يذلا  ریخ  هفص  هنأل  عفر  رانلا  هدعب  عضوم 
هذـلب و ال هصغن  اهولتت  هذـل  ام  لوقت  امک  ریخب  رانلا  هبقعتت  ریخ  ام  ریدـقتلا  سیل و  ربخ  یف  دازت  امک  دـیزب  تنأ  ام  کـلوق  یف  اـهلثم 
ام و یف  هانرکذ  ام  امهدحأ  رانلا  هدعب  ریخب  ریخ  مهلوق ال  یف  یف ال  هیوحنلا  هعانـصلا  بابرأ  امهرکذ  ناذللا  ناهجولا  ام  یف  حدـقنی 

ریصی رادلا و  یف  رادلاب و  دیز  کلوقک  یف  ینعم  ءابلا  ینعم  نوکی  رورجملا و  ریخ  هفص  هنأل  ارج  رانلا  هدعب  عضوم  نوکی  نأ  رخآلا 
لثم یف  فوذـحم  اهربخ  نإف  فالخب ال  مالکلا  یف  ادوجوم  اربخ  یعدتـست  ام  نأ  کلذ  رانلا و  هبقعت  ریخ  یف  ریخ  مالکلا ال  ریدـقت 

هلعجت ام  کعم  قبی  مل  رورجملا  ریخ  هفـص  هدـعب  تلعج  اذإ  کلذ و  هبـشأ  ام  وأ  انل  وأ  دوجولا  یف  يأ  هوحن  هللا و  الإ  هلإ  کـلوق ال 
.ام ربخ 
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ینعم اذـه  رانلا و  هبقعتت  ریخ  نع  ریخلا  سنج  یفن  هنأکف  سنجلا  یفنل  نأل ال  فـالخب ال  اـم  یف  دـسفی  مـالکلا  ینعم  نإـف  اـضیأ  و 
ظفل ام  نأل  ینعملا  دـسف  اماهفتـسا  تناک  نإ  مالکلا و  هب  مظتنی  ربخ  یلإ  تجاتحا  هیفان  تناک  نإ  انهاه  ام  مظتنم و  مالک  حـیحص و 

ماهفتـسالل ام  نأ  یعدـت  نأ  قیطت  تسل  کلملا و  ام  کـلوقک  تاذـلا  هقیقح  هب  بلطی  وأ  ءاـقنعلا  اـم  هلوقک  مسـالا  ینعم  هب  بلطی 
هل ینعم  مالک ال  اذه  رانلا و  هبقعتت  ریخ  یف  ریخ  وه  ءیش  يأ  تلق  دق  کنأک  نوکت  کنأل  الخدم  نیمسقلا  دحأ  نع  انهاه 

یناشاک

شتآ وا  زا  دعب  هک  دنیوگ ، ریخ  ار  نآ  عقاو  بسح  هب  دشاب ، قحتـسم  هک  يریخ  تسین  رانلا ) هدعب  ریخب  ریخ  ام  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
میعن لک  و   ) تسا تشهب  نآ  زا  دعب  هک  نآ  دشاب ، رـش  ندیمان  قحتـسم  هک  يرـش  تسین  و  هنجلا ) هدعب  رـشب  رـش  ام  و   ) تسا خزود 

ییـالب و ره  و  هیفاـع ) راـنلا  نود  ءـالب  لـک  و   ) رادـقم یب  تسا و  ریقح  تشهب  هب  تبـسن  یتـمعن  یمیعن و  ره  و  روقحم ) هنجلا  نود 
.رایسب تحار  تسا و  تیفاع  خزود  شتآ  هب  تبسن  یتنحم 

یلمآ

ینیوزق

عفن و ره  يرآ  دشاب ، تنج  نآ  زا  دعب  هک  يرش  نآ  رـش  تسین  و  دشاب ، شتآ  نآ  زا  دعب  هک  ریخ  نآ  تقیقح  هب  ریخ  تسین  دومرف :
رد لوزن  نآ  تبقاـع  هک  يریخ  دـشاب  ریخ  هنوگچ  تفگ و  ناوتن  ریخ  ار  نآ  دـشاب  نورقم  یلاـعت  وا  ياـضر  اـب  هن  هک  اـیند  یـشوخ 

تفگ ناوت  رـش  هنوگچ  تفگ و  ناوتن  رـش  دشاب  نورقم  یلاعت  وا  ياضر  اب  هک  ایند  یـشوخان  یتخـس و  ره  و  دوب ، میلا  ران  میحج و 
ره نآ و  بنج  رد  تسا  رادـقم  یب  ریقح و  تشهب  نود  یتمعن  ره  .دوب و  میحر  بر  ناوضر  میعن و  تانج  رد  لوزن  نآ  ياهتنم  هک 

.نآ هب  تبسن  تسا  تحار  تیفاع و  شتآ  زا  رتمک  یئالب 

یجیهال

« .هیفاع رانلا  نود  ءالب  لک  روقحم و  هنجلا  نود  میعن  لک  هنجلا و  هدـعب  رـشب  رـش  ام  رانلا و  هدـعب  ریخب  ریخ  ام  : » مالـسلا هیلع  لاـق  و 
هک ایند  تاذـل  عفانم و  لثم  حالـص  ریخ و  دـشاب  منهج  شتآ  نآ  رمث  نآ و  زا  دـعب  هک  يزیچ  تسین  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و 

ریخ و نآ  تبقاع  هک  ایند  بئاـصم  لـثم  رـش ، دـشاب  تشهب  نآ  رمث  نآ و  زا  دـعب  هک  يرـش  تسین  تسا و  منهج  رـش و  نآ  تبقاـع 
.تسا تحار  منهج  شتآ  زا  ریغ  یتقشم  ییالب و  ره  تسا و  ریقح  تشهب  زا  ریغ  یتمعن  ره  تسا و  تشهب 

ییوخ

و رخوم ، ءدـتبم  رانلا  مدـقم و  ربخ  رقتـسم  فرظ  هدـعب  .هدـئاز  ءابلا  امربخ و  ریخب  عوفرم ، اهمـسا  ریخ  و  سیلب ، ههبـشم  ام  بارعـالا :
رـشلا و  ریخب ، سیل  رانلا  هبقعتت  يذـلا  ریخلا  نا  دوصقملا  و  هیلاتلا ، هلمجلا  یف  مالکلا  کلذـک  و  اـم ، مسا  نع  لاـح  وا  هفـص  هلمجلا 

ام و مسا  هنال  عفری  ریخ  ام و  دـعب  يذـلا  ریخ  هفـص  هنال  عفر  رانلا  هدـعب  عضوم  یلزتعملا : حراشلا  لاق  .رـشب  سیل  هنجلا  هبقعتت  يذـلا 
اما .هقیقحلا  هجو  یلع  نوکی  نا  نکمی  رـشلا  ریخلا و  یفن  ینعملا : خلا .- هدئاز - ءابلا  و  ام ، ربخ  هنال  بصن  رورجملا  راجلا و  عضوم 
یف لیلقلا  ریخلا  نال  مدع  اهباذع  هدـش  رانلا و  هدـم  لوط  یلا  هبـسنلاب  هرثا  هراقح  هنامز و  رـصق  رابتعاب  رانلا  یلا  یهتنی  ریخ  لک  نال 
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روصت اذاف  ینیع  عقاو  یـساسحا ال  رما  ریخلا  نال  اما  .اریخ و  نوکیالف  ریخ  ریثلا  ریخلا  یف  لیلقلا  رـشلا  نا  اولاق : امکرـش  ریثکلا  رـشلا 
رشب رش  ام  0 و  هلوق : یف  مالکلا  کلذک  و  ریخلا ، هذللا و  هنم  سحی  نا  نکمی  رانلا ال  لوخدب  هبقعتم  یـش ء  يا  نم  هذل  يا  ناسنالا 

یف ذالملا  لین  نا  امک  هذـل ، نوکی  امبر  لب  املا  سیل  بوبحملاب  لوصولا  لیبس  یف  قاـشملا  لـمحت  هنا  اندـهاش  دـق  و  هنجلا ) هدـعب 
امع یفن  لاقف : یئاعدالا  یفنلا  یلع  هلمح  هنا  مثیم  نبا  نم  رهظی  .هقـشم و  املا و  نوکی  امبر  لب  هذـل ، نوکیال  بوبحملا  توف  لیبس 

و رـشلا ، یف  هیاهنلا  یه  یتلا  هتیاغ  نم  همزلی  امب  هنع  اریفنت  هل و  اریقحت  ریخلا  مسا  قاقحتـسا  اریخ  ایندـلا  یف  دـع  نا  رانلا و  یلا  دوقی 
رد یتمعن  ره  تسین ، رـش  تسا  لابند  هب  شتـشهب  هکیرـش  و  تسین ، ریخ  تسا  لابندب  شخزود  هک  يریخ  همجرتلا : .خلا  رانلا - یه 

.تسا شیاسآ  خزود  ربارب  رد  یئالب  ره  و  تسا ، زیچان  تشهب  ربارب 

يرتشوش

بطخ یتلا  هلیسولا  مالسلا ) هیلع   ) هتبطخ ءزج  وه  لوقا :)  … ( ) تادابعلا و نم  مالسلا ) هیلع   ) هنیب ام  یف  نوعبرالا - یناثلا و  لصفلا  )
نع ادنـسم  یفاکلا ) هضور   ) هاور امک  هنیودت  نآرقلا و  عمج  نم  عرف  نیح  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا هافو  نم  مایا  هعبـس  دـعب  اهب 
ینا مهللا   ) ءاعدلا یف  هنجلا ) هدعب  رـشب  رـش  ام  رانلا و  هدعب  ریخب  ریخ  ام  (. ) مالـسلا هیلع   ) هنع مالـسلا ) هیلع   ) رقابلا نع  یفعجلا  رباج 
هیلع  ) یلع ناـک  مالـسلا ) هیلع   ) رقاـبلا نع  و  راـنلا .) کطخـس و  رـشلا  رـش  نم  کـب  ذوـعا  هنجلا و  کـناوضر و  ریخلا  ریخ  کـلاسا 
یلع فقیف  هیبسلا  یمـست  تناک  نافرط و  اهل  ناـک  هقتاـع و  یلع  هردـلا  هعم  اـقوس و  اـقوس  هفوکلا  قاوسا  یف  فوطی  هرکب  مالـسلا )

نیمیلا و نع  اوهانت  ملحلاـب و  اونیزت  نیعاـتبملا و  نم  اوبرتقا  هلوهـسلاب و  اوکربت  هراختـسالا و  اومدـق  راـجتلا  رـشعم  اـی  يداـنیف  قوس 
مه و ال ءایـشا  سانلا  اوسخبت  نازیملا و ال  لیکلا و  اوفوا  ابرلا و  اوبرقت  نیمولظملا و ال  اوفـصنا  ملظلا و  نع  اوفاجت  بذـکلا و  اوبناج 

بقااوع ینفت  راعلا  مثالا و  یقبی  مارحلا و  نم  اهتوفـص  لان  نمم  هذاذـللا  ینفت  تایبالا : هذـه  دـشنی  مث  نیدـسفم - ضرالا  یف  اوثعت 
یف هلجر  عضی  نیح  لوقیف  هقوس  یلا  حوری  ودغی و  لجر  نم  ام  مالـسلا ) هیلع   ) هنع رانلا و  اه  دعب  ام  هذـل  یف  ریخ  اهتبغم ال  یف  ءوس 
یتح هیلع  ظفحی  هظفحی و  نم  هب  یلاعت  هللا  لک  الا و  اهلها  رش  اهرش و  نم  کب  ذوعا  اهلها و  ریخ  اهریخ و  کلاسا  ینا  مهللا  قوسلا 

رـش اهرـش و  نم  کترجا  دـق  هل  لوقی  و  تادابعلا و ) …  نم  مالـسلا ) هیلع   ) هنیب ام  یف  نوعبرالا - یناثلا و  لصفلا   ) هلزنم یلا  عجری 
اذکه وهف ) هنجلا  نود  میعن  لک  و   ) .رشلا هملس  ریخلا و  هملـس  رـشلا و  رجح  ریخلا و  رجح  لاجرلا  یف  اودعو  اذه  .اذه  کموی  اهلها 

( هیفاع رانلا  نود  ءالب  لک  روقحم و   ) .هیطخلا مثیم و  نبا  دیدحلا و  یبا  نبا  یف  اهدوجو  مدـعل  هدـئاز  وهف )  ) هملک و  هیرـصملا )  ) یف
رحلا ذخاف  لاق - نا  یلا  هللا - يا و  لاق  لجرلا  اذه  تنا  لتاقما  دیزی  نب  رحلا  هل  لاق  فطلا  موی  دعـس  نب  رمع  فحز  امل  يربطلا  یف 

و تکـسف - لمحت ؟ نا  دیرتا  دیرت  ام  سوا  نب  رجاهملا  هل  لاقی  هموق  نم  لجر  هل  لاقف  الیلق  الیلق  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسحلا نم  وندـی 
نم یل  لیق  ول  نالا و  هارا  یـش ء  لثم  طـق  فقوم  یف  کـنم  تیار  اـم  هللا  بیرمل و  كرما  نا  هللا  رحلل و  لاـقف  ءاورعلا - لـثم  هذـخا 
ائیش هنجلا  یلع  راتخا  هللا ال  رانلا و و  هنجلا و  نیب  یسفن  ریخا  هللا  ینا و  لاق  کنم  يرا  يذلا  اذه  امف  کتودع  ام  هفوکلا  لها  عجشا 

( مالسلا هیلع   ) نیسحلاب قحلاف  هسرف  برض  مث  تقرح  تعطق و  ول  و 

هینغم

هباذع هبضغ و  یلا  يدوی  ام  لک  .ریخ و  وهف  هناوضر  هللا و  هنج  يا  يدوی  ام  لکف  مامالا ، دنع  رشلا  ریخلل و  دیحولا  سایقملا  وه  اذه 
هدحو اذه  لجا  نم  و  هللا .) یلع  ضرعلا  دعب  رقفلا  ینغلا و  : ) هلوق یتای  و  همایقلا ) هیاغلا  ناف  : ) هلوق هبطخلا 188  یف  مدقت  و  رش ، وهف 
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.هسایسلا یف  لوالا  ملعملاب  اهوانبا  هتعنل  اهنم  یش ء  هبلق  یف  ناک  ول  و  هبلق ، نم  اهجرخا  و  اثالث ، ایندلا  قلط 

هدبع

عرش ریغب  بلغتلا  قحلا و  ریغب  بسکلا  نم  ریخ  هوهشلا  لها  هیمسی  امیف  ریخ  يا ال  هیراکنا  هیماهفتـسا  ام  هنجلا : هدعب  رـشب  رـش  ام  … 
هنجلا و کلذ  ءاروف  هماقتـسالا  دـنع  فوقولا  عم  نامرحلا  وا  رقفلا  نم  ارـش  هلهجلا  هوعدـی  امیف  رـش  ـال  راـنلا و  کـلذ  ءارو  نا  ثیح 

رقحملا ریقحلا  روقحملا 

يرفعج

مالسالا ضیف 

رفیک بجوم   ) دـشاب شتآ  نآ  زا  سپ  هک  ایند ) دوس   ) یکین یـشوخ و  تسا : هدومرف  یقیقح ) يدـب  یکین و  رد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
تقیقح رد   ) دـشاب تـشهب  نآ  زا  سپ  هـک  اـیند ) یتخـس   ) يدـب یــشوخان و  و  تـسین ، یکین  یــشوخ و  تـقیقح ) رد  ددرگ  یهلا 
شیاسآ شتآ  زا  رتمک  يراتفرگ  ءالب و  ره  و  تسا ، تیمها  یب  کچوک و  تشهب  زا  رت  نیئاپ  یتمعن  ره  و  تسین ، يدب  یـشوخان و 
شیاـسآ نآ  یپ  هک  تسناد  ناوت  یتخـس  ار  یتخـس  دـشابن و  رفیک  نآ  یپ  هک  تفگ  ناوت  تمعن  ار  یتمعن  اریز   ) تسا یگدوسآ  و 

(. دشابن یگشیمه 

ینامز

تـشهب شنایاپ  نوچ  دـنیب  یم  هفیظو  ماجنا  قیرط  رد  ناسنا  هک  یتامیالمان  نآ  هک  دـهد  یم  هجوت  هتکن  نیا  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما
یب تسا  خزود  شتآ  شناـیاپ  نوچ  دـنیب  یم  تیـصعم  قیرط  رد  ناـسنا  هک  يرذـگدوز  ياهتذـل  نآ  درادـن و  ینارگن  چـیه  تسا 

تـشهب ياهتذل  اما  .تسا  رذگدوز  دودحم و  ایند  ياهتذل  اریز  تسین ، هسیاقم  لباق  چیه  یتشهب  ياهتذـل  هب  هجوت  اب  تسا و  شزرا 
( .دوب دیهاوخ  نادواج  تشهب  رد  امش  دراد و  دوجو  دنیبب  مشچ  دهاوخب و  لد  هچنآ  ره  تشهب  رد   ) .تسا يدبا  نایاپ و  یب 

يزاریش دمحم  دیس 

نوکی نا  لمتحی  و  اریخ ، یمس  نا  و  اریخ ، رانلا  لوخد  بجوی  يذلا  یـشلا ء  سیل  يا  رانلا ) هدعب  ریخب  ریخ  ام  : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
( هنجلا نود  میعن  لک  و   ) ارش یمس  نا  و  ارش ، سیل  هنجلا  بجوی  يذلا  بعتلا  ناف  هنجلا ) هدعب  رشب  رش  ام  و   ) راکنالل هیماهفتسا  ام ) )

ناک یتح  رما ، دشا و  ءالبلا  عاونا  عیمج  یلا  هبسنلاب  یه  ذا  هیفاع ) رانلا  نود  ءالب  لک  و   ) لیئض روقحم ) وهف   ) هنجلا میعن  ءانثتساب  يا 
.اهیلا هبسنلاب  هیفاع  ءالبلا 

يوسوم

اذا لـمع  یف  ریخ  كاـنه  نا  لوقن  نا  عیطتـسن  ـال  حرـشلا : .هورکم  رما  لـک  هبیـصم ، ءـالب : .رقحملا  ریقحلا  روقحم : .ریغ  نود : هغللا :
هتیاهن هتمتاخ و  تناک  هنجلا و  هتبقعا  اذا  رـش  هنا  یـشل ء  لوقن  نا  عیطتـسن  منهج و ال  ریـصملا  ناـک  هیاـهنلا و  تناـک  راـنلا و  هتبقعا 

ریقح وهف  هنجلا  ریغ  ناک  اذا  میعن  لک  هبقعی و  امب  لمعلا  نسح  ناـف  هبـضغ  هللا و  یـضر  یف  راـنلا و  هنجلا و  یف  هدـمعلاف  هللا ، همحر 
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 … رانلا نم  ریفنت  هنجلا و  یف  بیغرت  اذه  و  هیفاع ، لوبقم و  وهف  رانلا  یلا  يدوی  مل  اذا  امیظع  ناک  امهم  ءالب  لک  هفات و  لیلق  ریغص 

یناقلاط

تـشهب لاـبق  رد  یتمعن  ره  و  تسین ، رـش  دـشاب ، نآ  یپ  زا  تشهب  هک  يّرـش  و  تسین ، ریخ  دوب ، نآ  یپ  زا  خزود  شتآ  هک  يریخ  »
« .تسا تیفاع  شتآ  لابق  رد  ییالب  ره  تسا و  كدنا  راوخ و 

مراکم

 [[ مالسلا هیلع  لاق  و  ]]

.ٌهَِیفاَع ِراَّنلا  َنوُد  ٍءَالَب  ُّلُک  ،َو  ٌروُقْحَم َوُهَف  ِهَّنَْجلا  َنوُد  ٍمیِعَن  ُّلُک  ،َو  ُهَّنَْجلا ُهَدَْعب  ٍّرَِشب  ٌّرَش  اَم  ،َو  ُراَّنلا ُهَدَْعب  ٍْریَِخب  ٌْریَخ  اَم 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

ره ، تسین يدـب  دـشاب  تشهب  نآ  زا  دـعب  هک  یلکـشم  يدـب و  نآ  تسین و  یبوخ  دـشاب  منهج  شلاـبند  هب  هک  یتـمعن  یبوخ و  نآ 
یم بوـسحم  تیفاـع  یتسردـنت و  ، منهج اـب  هسیاـقم  رد  ییـالب  جـنر و  ره  تسا و  کـچوک  ریقح و  ، تشهب اـب  هسیاـقم  رد  یتـمعن 

: هنامیکح راتفگ  دنس  ( .دوش

رد ینیلک  موحرم  دـنا : هدروآ  دوخ  ياه  باتک  رد  دـنا  هتـسیز  یم  یـضر  دیـس  زا  لبق  هک  یناگرزب  زا  رفن  هس  ار  ینارون  راتفگ  نیا 
(. ص 281 ج 4 ، هغالبلا ، جهن  رداصم   ) .لوقعلا فحت  رد  ینارح  هبعش  نبا  هیقفلا و  هرضحی  نم ال  رد  قودص  یفاک و  هضور  باتک 

)

تسا زیچان  ترخآ  ربارب  رد  ایند  زیچ  همه 

زا یـشخب  تروص  هب  هدروآ و  یفاک  باـتک  رد  ار  نآ  ینیلک  موحرم  دـش  هراـشا  هناـمیکح  راـتفگ  نیا  رداـصم  رد  هک  هنوگ  ناـمه 
رد ار  هبطخ  نیا  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  یفاک  لقن  قبط  هدـش و  فورعم  هلیـسو  هبطخ  ماـن  هب  هک  تسا  یلـصفم  رایـسب  هبطخ 

مدرم رگا  هک  هدش  نایب  نآ  رد  یمهم  رایسب  ظعاوم  درک و  داریا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  تافو  زا  زور  تفه  زا  دعب  هنیدم 
.دوب زورما  زا  رتهب  رایسب  ناناملسم  عضو  دنتسب  یم  راک  هب  ار  نآ 

یتمعن یبوخ و  نآ  :» دیامرف یم  تسخن  تسا ؛ هدرک  هراشا  ینارون  مالک  نیا  رد  رش  ریخ و  هرابرد  مهم  هتکن  ود  هب  مالـسلا  هیلع  ماما 
( . ُراَّنلا ُهَدَْعب  ٍْریَِخب  ٌْریَخ  اَم  ( ؛» تسین یبوخ  دشاب  نآ  لابند  منهج  هک 

( . ُهَّنَْجلا ُهَدَْعب  ٍّرَِشب  ٌّرَش  اَم  َو  ( ؛» دوش یمن  بوسحم  يدب  دشاب  تشهب  نآ  زا  دعب  هک  یلکشم  يدب و  نآ  و  :» دیازفا یم  سپس 

یم تواـفتم  ًـالماک  فلتخم  بتاـکم  عماوج و  رد  نآ  شجنـس  راـیعم  یلو  تسا  نشور  همه  رب  لاـمجا  روط  هب  « رـش »و« ریخ » موـهفم
یهلا بتاکم  هک  یلاح  رد  ، يدام ياه  نایز  اهررـض و  رد  ار  يدـب  دـنناد و  یم  يدام  تاذـل  رد  ار  یکین  ریخ و  اهارگ  يدام  ، دـشاب
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تافـص یناسنا و  لـیاضف  رد  رگید و  يارـس  نادـیواج  تداعـس  رد  ار  ریخ  اـه  نآ  دـننک  یم  ریـسفت  يرگید  هنوگ  هب  ار  رـش  ریخ و 
ياهراک یقالخا و  لیاذر  رد  ار  يدب  رش و  ، سکع هب  تسا و  نیگنس  ًارهاظ  زین  يدام  ياه  نایز  دنچره  دنناد ، یم  یقالخا  هتسجرب 

زا ًالماک  بتکم  ود  نیا  هاگدید  هک  تساجنیا  دننک و  یم  باسح  دوش  یم  رگید  يارس  رد  نایز  نارسخ و  هیام  هچنآ  یناسنا و  ریغ 
.دوش یم  ادج  مه 

دعب هک  يرش  زا  ندوب  رـش  یفن  تسا و  خزود  شتآ  نآ  زا  دعب  هک  يریخ  زا  ندوب  ریخ  یفن   ) هک مالـسلا  هیلع  ماما  ریبعت  هک  نیا  رد 
: دنیوگ یم  یضعب  ، دراد دوجو  توافتم  رظن  ود  ییاعدا ؟ يزاجم و  ای  تسا  یقیقح  ریبعت  کی  ایآ  (، تسا نادیواج  تشهب  نآ  زا 

رگا تسا و  رـش  ًاعقاو  يدام  رـش  دوش و  یم  بوسحم  رـش  هلزنم  هب  دـشاب  خزود  شتآ  نآ  لابند  رگا  اما  تسا  ریخ  ًاعقاو  يداـم  ریخ 
ریخ و اریز  تسا  یعقاو  ریبعت  کی  ، ریبعت هک  تسا  نیا  قح  یلو.دوش  یم  بوسحم  ریخ  هلزنم  هب  دـشاب  نادـیواج  تشهب  نآ  زا  دـعب 
زا دعب  یلو  دروخب  يذیذل  رایسب  ياذغ  زورما  ، ناسنا رگا  دشاب  یم  نآ  تاهج  مامت  نتفرگ  رظن  رد  اب  يزیچ  ندوب  دب  بوخ و  رش و 
هب دشون و  یم  ار  یخلت  يوراد  ناسنا  رگا  سکع  هب  دمان و  یمن  ریخ  ار  نآ  یلقاع  چـیه  دـتفیب  رتسب  رد  دوش و  رامیب  هتفه  کی  نآ 

ار بناوج  مامت  ماجنا و  زاغآ و  نیاربانب  دنک  یمن  باسح  رـش  ار  نآ  سک  چیه  دـبای  یم  يدوبهب  تخـس  يرامیب  کی  زا  نآ  لابند 
شتآ نآ  زا  دعب  هک  يریخ  ًارهاظ  ياهراک  لیلد  نیمه  هب  ، درک يزیچ  ندوب  رـش  ای  ندوب  ریخ  هب  مکح  ناوتب  ات  تفرگ  رظن  رد  دـیاب 
رظنزا ناـشمامت  ، يویند دولآ  هاـنگ  تاذـل  ، قح ریغ  هب  ندرک  تموکح  باـسح ، یب  ياـه  ینار  سوـه  ، تسا رـش  ًاـعقاو  تسا  خزود 
هزرابم رد  تامحز  لمحت  هّللا و  لیبس  یف  قافنا  ادخ و  هار  رد  تداهش  ، سکع هب  تسا و  خزود  شنایاپ  نوچ  تسا  رش  ناتسرپادخ 

.تسا ریخ  ًاعقاو  تسا  یهلا  نادیواج  تشهب  نآ  زا  دعب  هک  سفن  ياوه  اب 

خساپ دوش و  یم  كرد  لقع  مکح  اب  هک  تسا  يزیچ  رش  ریخ و  هک  دوش  یم  هدافتسا  یبوخ  هب  مالسلا  هیلع  ماما  مالک  زا  نمض  رد 
هتسج کسمت  یلقع  لالدتسا  کی  هب  اج  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما.دنا  لقع  مکح  هب  رـش  ریخ و  رکنم  هک  هرعاشا  يارب  تسا  یبوخ 

.دنک یم  لاطبا  ار  نارکنم  هدیقع  هک 

هتکن رب  دـیکأت  رد  ، تسا لوا  هتکن  ود  زا  یکی  رب  يدـیکأت  مادـکره  هک  دـیامرف  یم  هراشا  رگید  هتکن  ود  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  سپس 
( . ٌروُقْحَم َوُهَف  ِهَّنَْجلا  َنوُد  ٍمیِعَن  ُّلُک  َو  ( ؛» تسا کچوک  ریقح و  تشهب ، ربارب  رد  یتمعن  ره  :» دیامرف یم  لّوا 

نآ ناسنا  هک  یتشهب  ربارب  رد  یلو  دراد  یتذل  تدـم  هاتوک  رد  هچرگ  هدـمآ  تسد  هب  مارح  قیرط  زا  هک  يدام  ياه  تمعن  ، نیاربانب
.تسا کچوک  رایسب  دهد  یم  تسد  زا  ار 

( ٌهَِیفاَع ِراَّنلا  َنوُد  ٍءَالَب  ُّلُک  َو  ( ؛» تسا یتسردنت  تیفاع و  منهج ، اب  هسیاقم  رد  ییالب  جنر و  ره  :» دیامرف یم  مود  هتکن  رب  دـیکأت  رد  و 
.

اه نآ  هب  ریخ  شاداپ  دزاس و  ادـج  نارگید  زا  ار  نارباص  ِفص  ات  دـنک  یم  شیامزآ  اهالب  عاونا  اب  ار  ناسنا  دـنوادخ  لیلد  نیمه  هب 
: دیامرف یم  دیجم  نآرق.دهد 

يروما اب  ار  امش  همه  نیقی  هب  ؛»  َنیِِرباَّصلا ِرَِّشب  ِتاَرَمَّثلا َو  ِسُفنَْألا َو  ِلاَْومَْألا َو  ْنِم  ٍصْقَن  ِعوُْجلا َو  ِفْوَْخلا َو  َنِم  ٍءْیَِـشب  ْمُکَّنَُوْلبََنل  َو  » 
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.( هیآ 155 هرقب ، «.) نارباص هب  هد  تراشب  مینک و  یم  شیامزآ  اه  هویم  اه و  ناج  اه و  لام  رد  شهاک  یگنسرگ و  ، سرت نوچمه 

مینک و یم  شیامزآ  اه  یبوخو  اه  يدـب  اب  ار  امـش  و  َنوُعَجُْرت ؛»  اَْنَیلِإ  ًهَْنِتف َو  ِْریَْخلا  ِّرَّشلِاب َو  ْمُکُوْلبَن  َو  دـیامرف «: یم  رگید  ياج  رد  و 
.( هیآ 35 ءایبنا ، دیوش (.» یم  هدنادرگزاب  ام  يوس  هب 

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abu Talib said : “ Goodness is not good if it is followed by the Fire.
Hardship is no hardship at all if followed by Paradise. Every blessing other than

.” Paradise is minor; every calamity other than the Fire is comfort

تمالس ییادز و  رقف  : 388 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ّدَشَأ َهَقاَفلا َو  ِءاَلَبلا  َنِم  ّنِإ  َالَأ َو  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

544 ص :

ِبلَقلا يَوقَت  ِنَدَبلا  ِهّحِص  نِم  ّنِإ  َالَأ َو  ِبلَقلا  ُضَرَم  ِنَدَبلا  ِضَرَم  نِم  ّدَشَأ  ِنَدَبلا َو  ُضَرَم  ِهَقاَفلا  َنِم 

اه همجرت 

یتشد

تخس نت و  يرامیب  یتسدگنت  زا  رت  تخس  .تسا و  الب  یعون  رقف  هک  دیشاب  هاگآ  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و  یتشادهب ) يداصتقا ، )
 . تسا لد  ياوقت  نت ، یتسردنت  لماع  انامه  هک  دیشاب  هاگآ  تسا ،  بلق  يرامیب  نت ، يرامیب  زا  رت 

يدیهش

زا هک  دینادب  .لد  يرامیب  نت  يرامیب  زا  رت  تخس  و  نت ، يرامیب  یـشیورد  زا  رت  تخـس  تسا و  یـشیورد  اهالب  هلمج  زا  هک  دینادب 
.ندوب ظوفحم  هانگ  زا  لد  نت ، یتسرد  زا  رتهب  نت و  یتسرد  لام ، یخارف  زا  رتهب  تسا و  لام  یخارف  اهتمعن 

یلیبدرا
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هک تسا  لد  يرامیب  ندب  يرامیب  زا  رتخس  تسندب و  يرامیب  یشیورد  زا  رتخس  یـشیورد و  تسالب  هلمج  زا  هک  یتسردب  دینادب و 
ندـب تحـص  زا  رتهب  تسندـب و  تحـص  لام  یخارف  زا  رتهب  لام و  یخارف  تساهتمعن  زا  هک  یتسردـب  دـینادب و  تسا  داـقتعا  داـسف 

تسا لد  يراگزیهرپ 

یتیآ

يرامیب نت  يرامیب  زا  رتدب  تسا و  نت  يرامیب  یتسدیهت  زا  رتدب  تسا و  یتسدیهت  اهالب  زا  یکی  هک  دینادب  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 
يراگزیهرپ یتسردـنت  زا  رترب  تسا و ] یتسردـنت  لام  رد  شیاشگ  زا  رترب  لام و  رد  شیاشگ  تساـهتمعن  زا   ] هک دـینادب  .تسا  لد 

.تسا

نایراصنا

بلق يرامیب  مسج  يرامیب  زا  رت  تخـس  ،و  مسج يرامیب  نآ  زا  رت  تخـس  ،و  یتسدـیهت اهالب  هلمج  زا  دـینادب  : دومرف ترـضح  نآ  و 
 . تسا

 . تسا بلق  ياوقت  مسج  تمالس  زا  رترب  ،و  مسج تمالس  تورث  زا  رترب  ،و  تورث اه  تمعن  هلمج  زا  دینادب  و 

اه حرش 

يدنوار

.قافنلا کشلا و  بلقلا : ضرم  و 

يردیک

مثیم نبا 

لد يرامیب  مسج  يرامیب  زا  رتدب  تسا و  مسج  يرامیب  یتسدگنت  زا  رت  تخـس  و  تسا ، یتسدـگنت  اهیراتفرگ  هلمج  زا  هک  دـینادب  )
(. تسا لد  ياوقت  یتسردنت  زا  رتهب  تسا و  یتسردنت  دایز  ییاراد  زا  رتهب  تسا و  دایز  ییاراد  اهتمعن ، هلمج  زا  هک  دـینادب  و  تسا ،

اهنآ توافت  تمعن و  بتارم  هب  اهنآ  لباقم  رد  نینچمه  و  فعض ، تدش و  رد  اهنآ  توافت  يراتفرگ و  بتارم  هب  مالسلا ) هیلع   ) ماما
زا نآ  همزال ي  هک  نیا  رطاخ  هب  تسا ، مسج  يرامیب  زا  رتدـب  لیاذر  يرامیب  هب  لد  ندـش  ـالتبم  هک  یتسارب  .تسا و  هدومرف  هراـشا 
هب و  درادن ، دوجو  یگدنز  نآ  زا  سپ  هک  تسا  گرم  یعون  نآ  تقیقح  رد  و  تسا ، ترخآ  رد  اهیتخبشوخ  نیرتلماک  نداد  تسد 

تایح یگـشیمه و  یتخبـشوخ  نآ  همزال ي  نوچ  تسا  یتسردـنت  زا  رتالاب  لیاضف ، اب  نآ  نتخاس  لماک  لد و  ياوقت  تهج  نیمه 
.تسا دیواج 

دیدحلا یبا 

ِمَعِّنلا َنِم   ] َّنِإ َالَأ َو  ِْبلَْقلا  ُضَرَم  ِنَدَْبلا  ِضَرَم  ْنِم  ُّدَشَأ  ِنَدَْبلا َو  ُضَرَم  ِهَقاَْفلا  َنِم  ُّدَـشَأ  َهَقاَْفلا َو  ِءَالَْبلا  َنِم  َّنِإ  َالَأ َو  مالـسلا  هیلع  َلاَق  َو 
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[ ُلَْضفَأ ِنَدَْبلا َو  ُهَّحِص  ِلاَْملا  ِهَعَس  ْنِم  ُلَْضفَأ  ِلاَْملا َو  َهَعَس 

 . ِْبلَْقلا يَْوقَت  ِنَدَْبلا  ِهَّحِص  ْنِم 

هیفاعلا ضرملا و  امأف  ینغلا  هقافلا و  یف  مالکلا  مدقت  دق 

.هیفاعلا بحاص  ای  ینامألا  تهتنا  کیلإ  عوفرملا  ثیدحلا  یفف 

.کلذ یف  لوقلا  قبس  دق  اهدض و  يوقتلا و  هب  دارملاف  هتحص  بلقلا و  ضرم  امأف 

هتشیعم یف  ءرملل  لاملا  بتاکلا  فسوی  نب  دمحأ  لاق  و 

یناشاک

نم دـشا  و   ) يزیچ یب  تسا و  یـشیورد  نحم ، الب و  هلمج  زا  هک  یتسرد  هب  نادـب  هقافلا ) ءـالبلا  نم  نا  ـالا و  مالـسلا : هیلع  لاـق  (و 
، ندب يرامیب  زا  رت  تخس  و  بلقلا ) ضرم  ندبلا  ضرم  نم  دشا  و   ) تسا ندب  يرامیب  یشیورد ، زا  رت  تخس  و  ندبلا ) ضرم  هقافلا 

دـشاب یم  تیاغ  توافت  بسح  هب  بلق  ضرم  ندب و  ضرم  نایم  توافت  .تسا و  یـشیدنادب  يداقتعادب و  نآ  هک  تسا  لد  يرامیب 
زا نآ  ببـس  هب  دوش  یم  توـف  هچنآ  و  باذـع ، تدـش و  زا  تسا  ود  ره  مزـال  هچنآ  تسا و  لوـقعم  توـم  سوـسحم و  توـم  هک 

هحـص لاملا  هعـس  نم  لضفا  و   ) تسا لام  یخارف  اهتمعن  هلمج  زا  هکنادـب  لاـملا ) هعـس  معنلا  نم  نا  ـالا و   ) .هیلقع هیـسح و  تیفاـع 
يراکزیهرپ ندب ، تحـص  زا  رتهب  و  بلقلا ) يوقت  ندبلا  هحـص  نم  لضفا  و   ) تسا ندب  تحـص  لام ، تعـسو  زا  رت  لضاف  و  ندبلا )

.لجآ تداعس  تسا و  لجاع  تلود  بجوم  نآ  هچ  .لیاذر  زا  تسا  لد 

یلمآ

ینیوزق

ضرم زا  رت  تخـس  و  ندب ، ضرم  یـشیورد  زا  رت  تخـس  و  یـشیورد ، تسا  تنحم  الب و  زا  هک  یتسرد  هب  هک  دیـشاب  هاگآ  دومرف :
نت و كاله  نایم  توافت  ردق  هب  لد  ضرم  نت و  ضرم  نایم  توافت  تسا و  یـشیدنادب  يداقتعادـب و  نآ  .تسا و  لد  ضرم  ندـب 

ندب تحص  يرگناوت  زا  رت  لضاف  و  يرگناوت ، تسا  اهتمعن  زا  هک  نادب  .دشاب و  ترخآ  تیفاع  ایند و  تیفاع  نادقف  ناج و  كاله 
.تسا لد  يراکزیهرپ  ندب  تحص  زا  رت  لضاف  و  تسا ،

یجیهال

معنلا نم  نا  الا و  .بلقلا  ضرم  ندبلا  ضرم  نم  دشا  ندبلا و  ضرم  هقافلا  نم  دـشا  هقافلا و  ءالبلا  نم  نا  الا و  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
هک شاب  هاگآ  هک  مالسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .بلقلا » يوقت  ندبلا  هحص  نم  لضفا  ندبلا و  هحص  لاملا  هعس  نم  لضفا  لاملا و  هعس 

تـسا ندب  ضرم  زا  رت  تخـس  ندـب و  ضرم  تسا  رقف  زا  رت  تخـس  جایتحا و  رقف و  تسا  تبیـصم  الب و  هلمج ي  زا  هک  قیقحت  هب 
ندـب و تحـص  تسا  لام  رد  هعـسوت ي  زا  رتهب  لام و  رد  هعـسوت ي  تسا  اهتمعن  هلمج ي  زا  هک  قیقحت  هب  شاب و  هاگآ  .لد  ضرم 
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.لد ندوب  راگزیهرپ  تسا  ندب  تحص  زا  رتهب 

ییوخ

قوف اهـضعب  ثالث  اـیلاب  مالـسلا ) هیلع   ) نیب ینعملا : نیرحبلا .- عمجم  هبرتملا - هنکـسملا و  قـالمالا و  هصاـصخلا و  هقاـفلا :) : ) هغللا
نیتلوالا نال  و  يورخا ، ءالب  هثلاثلا  و  يویند ، ءالب  نیتلوالا  نال  نه  دـشا  وه  و  بلقلا ، ضر  و  مسجلا ، ضرم  و  هقاـفلا ، یه : ضعب و 

هحص و  لاملا ، هعس  یه  و  ثالث : معن  اهباقی  .اءاقب و  امول و  رثکا  اجالع و  بعصا  هثلاثلا  و  هعرسب ، نالوزت  هثلاثلا و  نم  هجلاعم  لهسا 
یف اهبحاص  طاشن  هتازاهج و  نع  هرداصلا  لامعالا  لادتعا  ندبلا  هحص  همالع  نا  امکف  بلقا  هحـص  يوقتلاف  بلقلا ، يوقت  و  ندبلا ،

يرادـن دومرف : همجرتلا : .یلاـعت  هللا  یلا  ههجوت  هتاداـبع و  یف  اـهبحاص  طاـشن  قـالخالا و  لادـتعا  اـهتمالع  بلقلا  هحـصف  هلاـمعا ،
یتمعن لام  تعـسو  هک  دیـشاب  هاگآ  تسا ، لد  يرامیب  نت  يرامیب  زا  رت  تخـس  و  تسا ، نت  يرامیب  نآ  زا  رت  تخـس  و  تسیئـالب ،

.تسا لد  يراکزیهرپ  یتسردنت  زا  رتهب  و  تسا ، یتسردنت  نآ  زا  رتهب  و  تسا ،

يرتشوش

(: هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نع  هقاـفلا  ءـالبلا  نم  نا  ـالا و  .یبـلحلا  هبعـش  یبا  نبا  لوقع  فحت  هاور  و  لوقا : مالـسلا : هیلع  لاـق  و 
.هل توملا  ینمتی  اـم  توملا  نم  رـش  لـیق  لـب  رقفلاـف ، توملا  لـثم  یـش ء  ناـک  نا  رهمجرزب : نع  .ارفک و  نوکت  نا  هقاـفلا  تداـک 

میرخل لیق  دربملا :) لماک   ) یف ندـبلا  ضرم  هقافلا  نم  دـشا  و  بولقلا ) یف  مالـسلا ) هیلع   ) همـالک نوسمخلا - سماـخلا و  لـصفلا  )
: لاق اذام ؟ مث  لیق : .شیع  میقسل  سیلف  هحـصلا ، و  شیع ، ریقفل  سیلف  ینغلا ، و  شیع ، فئاخل  سیلف  نمالا ، لاق : همعنلا ؟ ام  يرملا :

سرقنلا عجو  هب  دتشا  دق  قارعلا و  یلا  لبجلا  نم  لکوتملا  نب  دمحاوبا  فرصنا  ( 287  ) هنس یف  و  يربطلا :)  ) یف .اذه و  دعب  دیزمال 
هنا هرما  نم  غلب  یتح  هدرابلا  ءایشالاب  هلجر  دربی  مداخ  هعم  هیلع و  دعقی  ناکف  هبق ، هیلع  ریرس  هل  ذختاف  بوکرلا ، یلع  ردقی  مل  یتح 
امبر و  نورـشع ، نورـشع  هیلع  بوانتی  الامح  نوعبرا  هریرـس  لمحی  ناک  لیفلا و  ءاد  هلجر  هلع  تراص  مث  جـلثلا ، اـهیلع  عضی  ناـک 

لمحا مکنم  دحاوک  نوکا  ینا  يدوب  یلمحب ، ترجـض  دق  هنولمحی : نیذلل  اموی  لاق  هنا  رکذـف  .هوعـضی  نا  مهرمایف  انایحا  هب  دتـشا 
وبا و  تلق : .ینم  الاح  اوسا  مهیف  حبصا  ام  قزترم  فلا  هئام  یلع  يرتفد  قبطا  اذه : هضرم  یف  لاق  .هیفاع و  یف  لکآ  انا  یـسار و  یلع 

، بلقلاب مالـسلا  هیلع  هدارم  بلقلا  ضرم  ندبلا  ضرم  نم  دشا  .مسالاب و  هفیلخلا  دـمتعملا  هوخا  ینعملاب و  هفیلخلا  ناک  اذـه  دـمحا 
نم بوسحم  يربونـصلا  بلقلا  وه  يرهاـظلا و  بلقلا  اـضیا  .بلقلا و  يوقت  ندـبلا  هحـص  نم  لـضفا  و  دـعب : هلوـقل  ینطاـبلا  بلقلا 

ضرم نم  دـشا  هضرم  ناک  امنا  .هکلهملا و  هدـسافلا  قالخالاب  قلختلا  هضرمف  یقیقحلا  بلقلا  اـما  و  ندـبلا ، ضرم  هضرم  و  ندـبلا ،
ناک ناق  هیویندلا ، هایحلا  بولقلا ) یف  مالـسلا ) هیلع   ) همالک نوسمخلا - سماخلا و  لصفلا   ) بلـس ندبلا  ضرم  رثا  هیاغ  نال  ندـبلا 

دق .ابارت و  تنک  ینتیل  ای  هبحاص : لوقی  اـضیرم ، یقیقحلا  هبلق  ناـک  نا  اـما  و  راربـالل ، ریخ  هللا  دـنع  اـم  و  توملا ، هرـضی  ـال  ادـیعس 
مهل : ) یلاعت هلوقب  و  رودـصلا ) یف  یتلا  بولقلا  یمعت  نکلو  راصبالا  یمعتال  اهناف  : ) الع لـج و  هلوقب  بولقلا  کـلت  یلاـعت  فصو 
ناک نا  رهمجرزب : نع  لاملا  هعس  معنلا  نم  نا  الا و  نولفاغلا .) مه  کئلوا  لضا  مه  لب  ماعنالاک  کئلوا  یلا - اهب - نوهقفیال  بولق 
نم ریخ  اولاق : .هحـصلاف و  هایحلا  قوف  یـش ء  ناک  نا  رهمجرزب  نع  ندـبلا  هحـص  لاملا  هعم  نم  لضفا  .ینغلاف و  هاـیحلا  لـثم  یش ء 

اوبلطف یعم ، يذغتی  نم  اوبلطا  لاقف : هواذغ ، رضح  رحـصاف و  موی  تاذ  جاجحلا  جرخ  نایبلا :)  ) یف .هب و  الا  هایحلا  بیطتال  ام  هایحلا 
: لاق .وه  نم  و  لاق : .هتبجاف  کنم  مرکا  وه  نم  یناعد  لاق : .یبارعالا  اهیا  مله  مکیلع : مالـسلا  لاقف : هب  یتاف  هلمـش ، یف  یبارعا  اذاف 
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مـص مویلا و  رطفاف  لاق : .هنم  رحا  وه  مویل  تمـص  لاق : راحلا ! مویلا  اذـه  لثم  یف  موص  و  لاق : .مئاص  اناف  موصلا  یلا  یبر  هللا  یناـعد 
ماعط هنا  لاق : .هیلا  سیل  لجاب  الجاع  ینلاسی  فیکف  لاق : .هیلا  کلذ  سیل  لاق : دـغ ؟ یلا  شیعا  ینا  ریمالا  یل  نمـضی  و  لاـق : .ادـغ 

نم لضفا  .هوجرخا و  مویلاک ! تیار  ام  هللاات  جاجحلا : لاق  .هیفاعلا  لاق : هییط ؟ نمف  لاق : .کـخابطال  كزاـبخ و  هبیط  اـم  لاـق : .بیط 
مکانقلخ بولقلا ) یف  مالـسلا ) هیلع   ) همالک نوسمخلا - سماخلا و  لصفلا   ) انا سانلا  اهیا  ای  : ) یلاعت لاـق  بلقلا  يوقت  ندـبلا  هحص 

نم اهناف  هللا  رئاعـش  مظعی  نم  و   ) .ریبخ میلع  هللا  نا  مکاقتا  هللا  دـنع  مکمرکا  نا  اوفراعتل  لئابق  ابوعـش و  مکاـنلعج  یثنا و  رکذ و  نم 
کلذ و  هیف ، ام  بجعا  یه  هعـضب  ناسنالا  اذـه  طاینب  قلع  دـقل  مالـسلا : هیلع  هلوق  سانلا  صقن  لصف  یف  رم  و  اذـه ، .بولقلا  يوقت 

.رم ام  رخآ  یلا  بلقلا -

هینغم

..اعاجوا امالآ و  هنم  دشا  ندبلا  ضرم  ناف  اذه  عم  و  همکحلا 162 ، یف  مامالا  لاق  امک  ربکالا  توملا  لب  ضرم ، وه  و  رقفلا ، هقافلا :
نم هرقابعلا  رثکاف  هتبقاع ، یف  اریخ  ناک  امبر  و  لاضنلا ، حافکلا و  یلع  ثعبی  هناف  رقفلا  فـالخب  لـمعلا  هکرحلا و  نع  عنمی  اـضیا  و 

و بلقلا ، ضارما  قالطالا  یلع  ضارمالا  دشا  و  ضرملا ، عم  ینغلا  یلع  رقفلا  عم  هحـصلا  رثوی  ناسنا  لک  ..نیمدـعملا و  نیـسئابلا و 
اهنال بلقلا ، ءاوداب  نوسحی  سانلا ال  نکل  و  ءایربکلا ، دـقحلا و  و  قافنلا ، لالـضلا و  اـهنم  و  ندـبلا ، ضارماـک  هعونتم  هریثک و  یه 

اذا هغـضم  دسجلا  یف  نا  الا و  : ) فیرـشلا ثیدـحلا  یف  امک  دـسجلا  حالـص  طانی  بلقلاب  .لسعلاب و  مسلاک  امامت  تاوهـشلاب  هفلغم 
نم همیلـس  مهنادبا  نیمرجملاک  بولقلا  یـضرم  نم  ریثکلا  نا  لاست : و  هلک .) دسجلا  دسف  تدسف  اذا  و  هلک ، دـسجلا  حلـص  تلحص 
هیلع هللا  یلص   ) لوسرلا دارم  باوجلا : دسجلا .؟ حلص  بلقلا  حلص  اذا  هلآ :) هیلع و  هللا  یلص   ) لوسرلا لوقل  رربملا  وه  امف  ضارمالا ،
یلا ام  و  هبیغلا ، بذـکلا و  برـضلا و  لتقلا و  هقرـسلا و  انزلاک و  تامرحملا  مثاملا و  حرتجت  هئاـضعا ال  نا  دـسجلا  حالـصب  هلآ ) و 

.ملس و وا  حص  لقی  مل  و  دسجلا ، حلص  هلآ :) هیلع و  هللا  یلص   ) لوسرلا لاق  اذل  و  هتاوهش ، بلقلا و  ضرم  نم  هبابسا  عبتت  امم  کلذ 
و قزرلا ، هعـس  یه  ایند و  و  يوقتلا ، یه  و  ایلع ، ثالث : اضیا  همعنلا  بتارم  نا  لاق : ثالثلا  اهبتارم  همقنلا و  یلا  مامالا  راـشا  نا  دـعب 

.اهماسقا یتشب  همقنلا  نم  سکعلا  یلع  دسجلا  هحص  یه  یطسو و 

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

یب زا  رت  تخـس  و  تسا ، يزیچ  یب  اـهیراتفرگ  هلمج  زا  هک  دـینادب  تسا : هدومرف  اـهتمعن ) اـهیراتفرگ و  هراـبرد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
یم ترخآ  ياـهیتخبکین  نداد  تسد  زا  نآ  همزـال  نوـچ   ) تسا لد  يراـمیب  نت  يراـمیب  زا  رت  تخـس  و  تسا ، نـت  يراـمیب  يزیچ 
لد زیهرپ  یتسردـنت  زا  رتهب  و  تسا ، یتسردـنت  ناوارف  یئاراد  زا  رتـهب  و  تسا ، ناوارف  یئاراد  اـهتمعن  هلمج  زا  هک  دـینادب  و  دـشاب )

(. دشاب یم  یگشیمه  ياهیتخبکین  ندروآ  تسد  هب  ببس  نوچ   ) تسا

ینامز

هب ندش  هدولآ  ناهانگ و  رثا  رب  هک  یبلق  .تسا  هداد  هجوت  نآ  هب  هدرک و  هیکت  نآ  تمالس  بلق و  يرامیب  يور  مالـسلا ) هیلع   ) ماما
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یمن طوقـس  یگراچیب  ای  یگنـسرگ و  زا  ریقف  هاگ  چیه  هک  یتروص  رد  دهد ، یم  طوقـس  ار  ندب  ماجنارـس  دشاب ، هدرمژپ  تیـصعم 
تسا رتبوخ  ندب  تمالس  بوخ و  تورث  هچ  رگا  .دشاب  فیعض  شنامیا  هکنیا  رگم  دنهد  یمن  رارق  رطخ  ضرعم  رد  ار  ناج  دنک و 

تداعـس و يوسب  ار  شبحاص  هشیمه  راکزیهرپ  كاپ و  بلق  اما  تسا  هدـیناشک  طوقـس  هب  ار  ناـسنا  هک  تورث  رورغ  اـسب  هچ  یلو 
هب .تسا  يراـکزیهرپ  هیامرـس  تورث ، نیرتگرزب  تسا و  ناـمیا  دوبن  فعـض و  رقف  نیرتگرزب  نیارباـنب  تسا  هدرک  يربـهر  تاـجن 

.تسا هدرک  یفرعم  رت  تیصخشاب  همه  زا  ار  راکزیهرپ  ادخ  تهج  نمیه 

يزاریش دمحم  دیس 

( بلقلا ضرم  ندبلا  ضرم  نم  دشا  ندبلا و  ضرم   ) ائالب هقافلا ) نم  دشا  و   ) رقفلا يا  هقافلا ) ءالبلا  نم  نا  الا و  : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
نم هتمالس  و  ندبلا ) هحص  لاملا  هعس  نم  لضفا  و   ) ینغلا و  لاملا ) هعس  معنلا  نا  الا و   ) هبـشا ام  ءایرلا و  لغلا و  دسحلاک و  لئاذرلاب 

.يدبالا ءافشلا  بجوی  بلقلا  ضرم  نا  امک  هیدبالا ، هداعسلا  بجوت  اهنال  بلقلا ) يوقت  ندبلا  هحص  نم  لضفا  و   ) ضارمالا

يوسوم

هبقاعتم و هرمتـسم  ضارمالا  یهتنی و  ایندـلا ال  یف  ءالتبالا  حرـشلا : .هجاحلا  رقفلا و  هقافلا : .هورکم  رما  لک  و  هبیـصملا ، ءـالبلا : هغللا :
دـشا سانلا و  یلا  هجاحلا  ءالبلا  نم  نامیالا و  هعم  ذخا  ضرم  بر  ناسنالا و  هعم  ذـخا  ضرم  بر  ذا  ضعب  نم  فخا  اهـضعب  نکل 
ضرم نم  دشا  اهریخ و  اهمیعن و  هایحلا و  هذلب  هعم  ناسنالا  رعشی  يذلا ال  ندبلا  ضرم  یسقا  اهنم و  یضما  سانلا و  یلا  هجاحلا  نم 

اهیزاوت معن  كانه  تائالتبالا  هذه  لباقم  یف  هماقتـسالا و  مدـع  بذـبذتلا و  قافنلاب و  هنع  ربعملا  بلقلا ، ضرم  هنم  یـسقا  ندـبلا و 
همعنلا و همادا  هللا  لاسن  همعن  هاوقت  بلقلا و  همالـس  نم  مراحملا  نع  عرولا  نامیالا و  بلقلا و  يوقت  همعن و  هحـصلا  همعن و  ینغلاـف 

 … همقنلا هلازا 

یناقلاط

لد يرامیب  نت ، يرامیب  زا  رت  تخـس  تسا و  نت  يرامیب  یـشیورد  زا  رت  تخـس  تسا و  یـشیورد  اـهیراتفرگ  هلمج  زا  هک  دـینادب  »
لد يراگزیهرپ  ندب ، تمالـس  زا  رترب  تسا و  ندب  تمالـس  لام ، شیاشگ  زا  رترب  تسا و  یلام  شیاشگ  اهتمعن ، زا  هک  ناه  تسا ،

« .تسا

.تسا نآ  دض  ندوب و  راگزیهرپ  لد  تحص  يرامیب و  زا  دوصقم 

مراکم

 [[ مالسلا هیلع  لاق  و  ]]

.ِْبلَْقلا يَْوقَت  ِنَدَْبلا  ِهَّحِص  ْنِم  َّنِإ  َالأ.ِْبلَْقلا َو  ُضَرَم  ِنَدَْبلا  ِضَرَم  ْنِم  ُّدَشَأ  ،َو  ِنَدَْبلا ُضَرَم  ِهَقاَْفلا  َنِم  ُّدَشَأ  ،َو  َهَقاَْفلا ِءَالَْبلا  َنِم  َّنِإ  َالأ َو 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 
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قالخا و داسف   ) بلق يرامیب  رتدب  نآ  زا  تسا و  مسج  يرامیب  نآ  زا  رتدـب  تسا و  یتسدـگنت  رقف و  اهالب  زا  یکی  هک  دیـشاب  هاگآ 
: هنامیکح راتفگ  دنس  ) .تسا ندب  تحص  لیلد  هب  بلق  ياوقت  هک  دینادب  دشاب و  یم  یتدیقع ) فارحنا 

مالـسلا هیلع  نسح  ماما  شدـنزرف  هب  یلع ع  نانمؤم  ریما  يایاصو  ءزج  رداصم -  رد  بیطخ  موحرم  هتفگ  هب  هناـمیکح -  مـالک  نیا 
رداصم .تسا (  هدرک  لقن  یناوارف  تافاضا  اب  ترضح  نآ  زا  دنسم  تروص  هب  دوخ  یلاما  باتک  رد  یسوط  خیـش  موحرم  هک  تسا 

ص 281) ج 4 ، هغالبلا ، جهن 

زین ص 203 ) لوقعلا ، فحت   ) تسا هدرک  لقن  یتافاضا  اب  لوقعلا  فحت  باتک  رد  ار  نآ  ینارح  هبعش  نبا  موحرم  هک  مینکیم  هفاضا 
(.( ح 8219 مکحلاررغ ،  ) تسا هدش  هتفرگ  يرگید  عبانم  زا  دهد  یم  ناشن  هک  هدمآ  یتوافت  اب  مکحلاررغ  رد 

اهالب نیرتدب 

.دنک یم  هراشا  مهم  هتکن  راهچ  هب  هلمج  راهچ  رد  ینارون  راتفگ  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

.تسا رتروآ  جنر  رتدیدش و  يرگید  زا  یکی  هک  هدرک  الب  هس  هب  هراشا  تسخن  هناگ  هس  ياه  هلمج  رد 

( . َهَقاَْفلا ِءَالَْبلا  َنِم  َّنِإ  َالأ َو  ( ؛» تساهالب زا  یکی  یتسدگنت  رقف و  هک  دیشاب  هاگآ  :» دیامرف یم  تسخن 

هللا یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  يرگید  ثیدـح  رد.تسا  هدـش  یفرعم  « رت گرزب  گرم  ؛ ربکـالا توملا  » ناونع هب  رقف  زین  تمکح 163  رد 
: تسا هدمآ  هلآ  هیلع و 

.( ص 30 ج 69 ، راونالاراحب ، «.) تسا ترخآ  ایند و  رد  یهایسور  هیام  رقف  ِنیَراَّدلا ؛ ِیف  ِهْجَْولا  ُداَوَس  ُْرقَْفلا  »

تنایخ و تقرـس و  لیبقزا  يدایز  ناهانگ  هدولآ  اسب  هچ  دوش  یم  یتسدـگنت  رقف و  راتفرگ  هک  یـصخش  ؛ تسا نشور  مه  نآ  لـیلد 
هب دراد و  یماو  عزف  عزج و  راگدرورپ و  ربارب  رد  یـساپسان  يرکـشان و  هب  ار  ناسنا  ، رقف ، يونعم رظنزا.ددرگ  یم  نآ  دـننام  بلقت و 

.ادخ قلخ  زا  مه  دوش و  یم  رود  ادخ  زا  مه  ، بیترت نیا 

داقتعا نامیا و  یقالخا و  لیاضف  هب  توعد  هکارچ  تسا  هدش  هداد  رقف  اب  هزرابم  يارب  یناوارف  ياهروتسد  مالـسا  رد  لیلد  نیمه  هب 
.تسا رت  ناسآ  رایسب  يزاین ، یب  ماگنه  هب  حیحص 

ماگ قح  ریسم  رد  دنرباص و  دنرکاش و  لاح  نیع  رد  دنرقف و  راتفرگ  هک  دنتسه  هّللا  ءایلوا  زا  یهورگ  هک  درک  راکنا  ناوت  یمن  هتبلا 
.دنراد یمرب 

؛» تسا ندب  يرامیب  ، رقف زا  رتدب  :» دیامرف یم  دـنک ، یم  تسا  رقف  زا  رتدـب  هک  يزیچ  هب  هراشا  مود  هلمج  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هاگنآ 
« . ِنَدَْبلا ُضَرَم  ِهَقاَْفلا  َنِم  ُّدَشَأ  «َو 

همه زا  يرازیب  يرامیب و  اب  مأوت  يانغ  رب  ار  نآ  دنـشاب  تسردـنت  یلو  دنـشاب  هتـشاد  يا  هناریقف  یناگدـنز  رگا  دارفا  بلاـغ  ، نیقی هب 
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دنیبب هک  نیا  زج  دربب  دوخ  تورث  انغ و  زا  دناوت  یم  يا  هرهب  هچ  تسا  رتسب  فیلح  مزالم و  هک  رامیب  ناسنا.دنهد  یم  حـیجرت  ، زیچ
.دنزیخرب يرامیب  رتسب  زا  ات  دنهدب  ار  دوخ  تورث  مامت  دنرضاح  هک  یناسک  دنرایسب.دروخب  ترسح  و 

دنیب یم  نوچ  دـشک  یم  مه  رجز  هکلب  درب  یمن  يا  هرهب  دوخ  تورث  زا  اهنت  هن  رامیب  دـنمتورث  میدرک  هراشا  هک  هنوگ  نامه  ًاـساسا 
.تسا مورحم  وا  دنوش و  یم  دنم  هرهب  وا  تورث  زا  نارگید 

َو ( ؛» تسا بلق  يرامیب  ، ندب يرامیب  زا  رتدب  و  :» دـیامرف یم  ، هدرک هراشا  تسا  رتدـب  مه  نآ  زا  هک  ییالب  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  سپس 
( . ِْبلَْقلا ُضَرَم  ِنَدَْبلا  ِضَرَم  ْنِم  ُّدَشَأ 

يانعم هب  بلق  هکلب  دـشاب  یمن  تسا  ندـب  ماـمت  هب  یناـسر  نوخ  هلیـسو  هک  يوضع  نآ  اـج  نیا  رد  بلق  زا  روظنم  هک  تسا  نشور 
رظنزا ای  هک  دنتـسه  یناسک  لدرامیب  دارفا.تسا  هدـش  رکذ  انعم  نیمه  زین  نآ  یناـعم  زا  یکی  تغل ، رد  تسا و  یمدآ  ناـج  حور و 

يزوت و هنیک  دسح و  لخب و  دننام  دنا  هتـشگ  لیاذر  عاونا  هب  هدولآ  یقالخا  رظنزا  ای  دنا و  هدش  یفلتخم  تافارحنا  راتفرگ  يداقتعا 
....و یتسرپ  توهش 

هیام مه  دهد و  یم  رازآ  ار  ناسنا  ایند  رد  مه  ، حور بلق و  يرامیب  یلو  دـهد  یم  رازآ  ار  ناسنا  ایند  رد  نت  يرامیب  هک  تسا  مولعم 
.دشاب یم  رتدب  دش  رکذ  ًالبق  هچنآ  همه  زا  بلق  حور و  يرامیب  لیلد  نیمه  هب  تسا و  رگید  يارس  رد  وا  یتخبدب 

یم لصاح  بلق  ياوقت  ندب  تحـص  ببـس  هب  هک  دیـشاب  هاگآ  :» دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  ماما  ، ینارون مالک  نیا  زا  هلمج  نیرخآ  رد 
( . ِْبلَْقلا يَْوقَت  ِنَدَْبلا  ِهَّحِص  ْنِم  َّنِإ  َالأ َو  ( ؛» دوش

ملاس یمـسج  رظنزا  هک  یناسنا  رگید  ریبعت  هب  ای  دریگ  یم  همـشچرس  مسج  تمالـس  زا  بوخ  قالخا  ملاس و  لقع  هک  نیا  هب  هراشا 
.دوش لصاح  يو  رد  تسا  نکمم  ییاوقت  یب  ياه  هنیمز  دشابن 

تـسا هدماین  ، هدیـسر ام  تسد  هب  هک  هغالبلا  جـهن  یلـصا  ياه  هخـسن  مامت  رد  تروص  نیا  هب  هلمج  نیا  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  یلو 
: تسا هدش  لقن  تروص  نیا  هب  فورعم  ياه  هخسن  همه  رد  هکلب 

«. تسا بلق  ياوقت  ندب  تحص  زا  رتهب  ْبلَْقلا ؛ يَْوقَت  ِنَدَْبلا  ِهَّحِص  ْنِم  ُلَْضفَأ  «َو 

لیاضف یهلا و  ياوقت  تیمها  هرابرد  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  دوش  یم  نآ  زا  لبق  ياـه  هلمج  اـب  گـنهامه  روبزم  هلمج  بیترت  نیا  هب 
يا یگنهامه  چیه  لوا  تروص  هب  روبزم  هلمج  هک  یلاح  رد.تسا  هدومرف  نایب  نت  تمالـس  تورث و  لام و  رب  نآ  يرترب  یقالخا و 

.دشاب هدومن  هابتشا  هدرک  باختنا  ار  هخسن  نیا  هک  حلاص  یحبص  هک  تسین  دیعب  درادن و  لبق  ياه  هلمج  اب 

دهد یم  ناشن  هک  تسا  هدروآ  مود  تروص  هب  ار  روبزم  هلمج  هغالبلا  جـهن  زا  لقن  هب  راونـالا  راـحب  رد  زین  یـسلجم  همـالع  موحرم 
ح 12) ص 175 ، ج 78 ، راونالاراحب ، ) .تسا هدوب  تروص  نیمه  هب  هدوب  ناشیا  دزن  هک  يا  هغالبلا  جهن  هخسن 

قیقحت رد  هک  هدش  حیرـصت  نآ  همدقم  رد  هدش و  رـشتنم  یمالـسا  يروهمج  فاقوا  نامزاس  فرط  زا  ًاریخا  هک  يا  هغالبلا  جـهن  رد 
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یضر دیس  موحرم  نامز  هب  کیدزن  هک  ینامز  هب  طوبرم  مهم  ياه  هناخباتک  رد  دوجوم  یمیدق  هخسن  راهچ  هب  هغالبلا  جهن  تارابع 
ینعی مود  تروص  هب  الاب  هلمج  زین  تسا  هدش  دامتعا  هدوب 

صوصخ هب.دسر  یم  رظن  هب  يوق  رایسب  حلاص  یحبص  هابتـشا  لامتحا  نیاربانب.تسا  هدمآ  ْبلَْقلا » يَْوقَت  ِنَدَْبلا  ِهَّحِـص  ْنِم  ُلَْضفَأ  «َو 
.تسا هدش  رکذ  مود  تروص  نیمه  هب  زین  هغالبلا  جهن  رداصم  رد  هک  نیا 

هدافتـسا دنا  هدروآ  مود  تروص  هب  ار  هغالبلا  جهن  ترابع  هک  یناسک  راونالا و  راحب  رد  یـسلجم  همالع  موحرم  مالک  زا  ، نمـض رد 
: تسا هدوب  نینچ  لصا  رد  تسا و  ثحب  دروم  هنامیکح  راتفگ  ياه  هلمج  زا  یضعب  فذح  حلاص  یحبص  هابتشا  أشنم  هک  دوش  یم 

زا یکی  هک  دیشاب  هاگآ  ِْبلَْقلا ؛ يَْوقَت  ِنَدَْبلا  ِهَّحِص  ْنِم  « لَْضفَأ ِنَدَْبلا َو  ُهَّحِص  ِلاَْملا  ِهَعَـس  ْنِم  ُلَْضفَأ  ِلاَْملا َو  َهَعَـس  ِمَعِّنلا  َنِم  » َّنِإ َالَأ َو  »
«. تسا بلق  ياوقت  رترب  ندب  تحص  زا  تسا و  ندب  تحص  رترب  لام  تعسو  زا  تسا و  لام  تعسو  یهلا  مهم  ياه  تمعن 

يرگید زا  ار  یکی  هدومرف و  بلق  يرامیب  ینامـسج و  يرامیب  رقف و  هب  هراشا  هک  لوا  هلمج  هس  لباقم  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  عقاو  رد 
زا ار  مادـک  ره  و  بلق ) تحـص  ندـب و  تحـص  لام و  تورث و   ) هدرک هراشا  نآ  لباقم  ياه  هطقن  هب  تراـبع  نیا  رد  ، هدرمـش رتدـب 

.تسا هدرمش  رتالاب  یلبق  دروم 

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abu Talib said : “ Beware that destitution is a calamity, but worse than
destitution is the sickness of the body, while worse than bodily sickness is the disease
of the heart. Beware that plenty of wealth is a blessing, but better than plenty of
wealth is the health of the body, while still better than the health of the body is the

.” piety of the heart

ییارگ لمع  ترورض  : 389 تمکح
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ِِهئَابآ ُبَسَح  ُهعَفنَی  َمل  ِهِسفَن  ُبَسَح  ُهَتاَف  نَم  يَرخُأ  ٍهَیاَوِر  ِیف  ُُهبَسَن َو  ِِهب  عِرُسی  َمل  ُُهلَمَع  ِِهب  َأَطبَأ  نَم  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 4662 

http://www.ghaemiyeh.com


شیپ هب  ار  وا  شنادـناخ ، یگرزب  دـناسرن ، ییاـج  هب  ار  وا  شرادرک  هک  سک  نآ  دومرف : وا ، رب  ادـخ  دورد  و  یعاـمتجا ) یقـالخا ، )
.دنار دهاوخن 

 . دناسر دهاوخن  يدوس  ار  وا  شنادناخ  یگرزب  دهدب ، تسد  ار  شیوخ  شزرا  هک  سک  نآ  هک ] هدمآ  يرگید  لقن  رد  ]

يدیهش

تـسد زا  شـشیوخ  رهوـگ  هک  نآ  تسا ]: يرگید  تیاور  رد  و   ] .دـنارن شیپ  ار  وا  بسن  دـناسرن ، شا  ییاـج  هب  يو  هدرک  هـک  نآ 
.دهدن دوس  ار  يو  رابت  یگرزب  دوش ،

یلیبدرا

یتیآ

.دتفا شیپ  هک  دوشن  ببس  شبسن  دراد ، سپاو  ار  وا  شلمع  هک  ره  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

.دنکن شدوس  ناکاین  بسح  تفارش و  دهدب ، تسد  زا  ار  دوخ  بسح  تفارش و  هک  ره  تسا : رگید  یتیاور  رد  و 

نایراصنا

.دنکن دنت  ار  وا  شبسن  دیامن  دنک  ار  وا  شلمع  هک  یسک  : دومرف ترضح  نآ  و 

 . دهدن یعفن  وا  هب  شناردپ  تلزنم  داد  تسد  زا  ار  دوخ  ماقم  هک  یسک   : تسا رگید  یتیاور  رد  و 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

مثیم نبا 

دیدحلا یبا 

 . ِِهئَابآ ُبَسَح  ُهْعَْفنَی  َْمل  ِهِسْفَن  ُبَسَح  ُهَتاَف  ْنَم  : يَرْخُأ ٍهَیاَوِر  ِیف  :َو  ُُهبَسَن ِِهب  ْعِرُْسی  َْمل  ُُهلَمَع  ِِهب  َأَْطبَأ  ْنَم  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

.اودلو ام  سئب  نکل  تقدص و  دقل  بسح  يوذ  ءابآب  ترخف  نئل  رعاشلا  لاق  هیف و  اندنع  ام  انرکذ  دق  اذه و  لثم  مدقت  دق 

.هیلاخلا مایألا  یلع  لکتا  هیضاملا و  نورقلاب  حجبت  هیلابلا و  ماظعلاب  رختفا  نم  سانلا  لهجأ  لاقی  ناک  و 
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.تیم یلع  لکتی  یح  رومألا  فیرط  نم  لاقی  ناک  و 

كاذ هفلس و  هئابآب و  هبشت  اذه  نأل  هلصأ  هسفن و  یف  عیضولا  هعـض  نم  حبقأ  هلـصأ  یف  عیفرلا  هسفن و  یف  ءیندلا  هعـض  لاقی  ناک  و 
.دعبأ رذعلا  نع  برقأ و  همالملا  یلإ  وهف  هفلس  هلصأ و  نع  رصق 

.کفلختب رقت  کصقنب و  يدانت  کیلع  هجح  هنأل  كابأ  ترکذ  امل  تقفو  ول  همصخ  لاقف  هیبأب  فیرش  رختفا 

.ماظعلاب رختفا  نم  مارکلا  نم  سیل  لوقی  ییحی  نب  رفعج  ناک 

.هریغب رختفی  نأ  اراع  ءرملاب  یفک  عیبرلا  نب  لضفلا  لاق  و 

.هءاندلاب هتمه  یلع  رقأ  زجعلاب و  هسفن  یلع  يدان  دقف  هئابآب  رختفا  نم  دیشرلا  لاق  و 

هرد رد  ثوروملا ال  بسحلا  ام  یمورلا و  نبا  لاق  و 

یئاـبآب و ترخف  اذإ  رخآ  لاـق  يریغ و  ماـق  دـجمب  يرخف  اـم  و  رخآ - لاـق  تمرک و  اـنباسحأ  نإ  انـسل و  رفعج  نـب  هللا  دـبع  لاـق  و 
هنبا ینوک  نمب  ینوک  ینعنقی  رخآ أ  لاق  يدادجأ و 

.رخآ کلوأل  سیل  نکل  لوأ و  کل  يرمعل  هئابآ  فرشب  لدی  لجرل  لیق  و 

نیب ناتـش  یلهأ و  فرـش  أدـتبا  ینم  کلهأ و  فرـش  کیلإ  یهتنا  هسفنب  فیرـشلا  لاقف  هسفنب  افیرـش  رخاف  هئابآب  افیرـش  نأ  هلثم  و 
.ءاهتنالا ءادتبالا و 

فرشب حرفت  كریغل و ال  ام  کل و  ام  نیب  قرفاف  کل  کسفنب  کفرـش  كریغل و  کیبأب  کفرـش  نإ  بدألا  صقان  فیرـشل  لیق  و 
بدألا فرش  نود  هنإف  بسنلا 

یناشاک

یلمآ

ینیوزق

یجیهال

ییوخ

يرتشوش

هینغم
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هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

ینامز

روهـشم و هفئاط  ردـق  ره  اریز  دننیـشن ، یمن  دـنزرف  یتح  قیفر و  هفئاط ، دـیما  هب  دـننک و  یم  هیکت  دوخ  لمع  هب  هتخاس  دوخ  نادرم 
المع تسا و  ناسنا  زجع  رب  لیلد  نارگید ، هب  ندرک  راختفا  هک  تسا  نیا  هجوت  لباق  هتکن  .دنراد  عقوت  ناسنا  زا  رتشیب  دنشاب  رتربتعم 

مرتحم مه  گرم  زا  سپ  هکلب  دنا  مرتحم  ایند  رد  کین  راتفر  رثا  رد  اهنت  هن  ادخ  نادرم  .متسین  یسک  مدوخ  هک  دنز  یم  دایرف  ناسنا 
.دنک یم  تساوخرد  ادخ  زا  مالسلا ) هیلع   ) میهاربا ترضح  هک  تسا  یعوضوم  نامه  نیا  دنشاب و  یم 

يزاریش دمحم  دیس 

لعجی عیفرلا ال  بسنلا  ذا  هبـسن ) هب  عرـسی  مل   ) نیقباـسلا فوفـص  یلا  هلمع  همدـقی  مل  ناـب  هلمع ) هب  اـطبا  نم  : ) مالـسلا هیلع  لاـق  و 
مل  ) تالامکلا نم  ناسنالا  هلـصحی  ام  بسحلا  هسفن ) بسح  هتاف  نم  ( ) يرخا هیاور  یف   ) نیحلاصلا فارـشالا و  لـیعر  یف  ناـسنالا 

.هفیرشت هعیفرت و  یف  هئابآ ) بسح  هعفنی 

يوسوم

نیققحملا ماظعلا و  ءابالا  یلا  عجری  ناک  نا  هبـسن و  ناف  هللا  رماب  لماع  ریغ  ذوم  لمعلا  ییـس ء  ناک  نم  حرـشلا : .رخاـت  ءاـطبا : هغللا :
یلا دیجلا و  لمعلا  یلا  هوعد  هذه  هوابآ و  هدفی  مل  هبسن و  هعفنی  نل  هناف  دمحم  مهدیس  ءایبنالا و  مظعا  یلا  عجری  ناک  ول  لب  رابکلا 

 … دیفی هناف ال  بسنلا  یلع  دمتعی  بتارملا و ال  یلعا  یلا  هلمعب  ناسنالا  لصی  نا 

یناقلاط

.درب دهاوخن  شیپ  ار  وا  شبسن  دناسرن ، ییاج  هب  شدوخ  رادرک  هک  ار  نآ  »

« .دناسر دهاوخن  يدوس  ار  وا  شناکاین  رابت  دهد ، تسد  زا  ار  شیوخ  رهگ  سک  ره  تسا : تروص  نیا  هب  يرگید  تیاور  رد 

دنچ ره  ینک  یم  راـختفا  رهگـالاو  ناـکاین  هب  رگا  تسا : هتفگ  يرعاـش  .میتفگ  اـجنآ  میتـشاد  هچنآ  اـم  تشذـگ و  نخـس  نیا  ریظن 
.دنا هدروآ  دیدپ  يدنزرف  دب  هچ  یلو  ییوگ  یم  تسار 

هب دزرو و  راـختفا  هدـش  يرپس  ياـه  هدـس  هب  دـلابب و  هدیـسوپ  ياهناوختـسا  هب  هک  تسا  یـسک  مدرم  رت  ناداـن  تسا : هدـش  هتفگ  و 
.دنک لکوت  هیکت و  هتشذگ  ناراگزور 

.تسین یمارگ  میرک و  دارفا  زا  دلابب  اهناوختسا  هب  هک  یسک  تسا : هتفگ  یم  یکمرب  ییحی  نب  رفعج 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 4665 

http://www.ghaemiyeh.com


.دلابب دوخ  ریغ  هب  هک  تسا  هدنسب  گنن  نیمه  درم  يارب  تسا : هتفگ  عیبر  نب  لضف 

ص140 ج 8 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرشرد  خیرات  هولج 

دوخ تمه  دروم  رد  تسا و  هتـشادرب  یناوتان  گناب  شیوخ  يارب  دلاب  یم  دوخ  ناکاین  هب  هک  سک  نآ  تسا : هتفگ  دیـشرلا  نوراه 
.تسا هدرک  یتسپ  هب  رارقا 

دوخ ناکاین  رب  يزور  هک  میتسین  نانچ  تسا  یمارگ  ام  بسح  رابت و  دـنچ  ره  تسا : هدورـس  نینچ  دروم  نیا  رد  رفعج  نب  هللا  دـبع 
زا یکی  .مینک  یم  راک  ناشیا  نوچمه  میهن و  یم  فرـش  يانب  مه  ام  دندرک ، یم  اپرب  فرـش  يانب  ام  ناکاین  هک  هنوگ  نامه  میلابب ،
وت هب  وت  نادناخ  فرش  تفگ : دوب ، فیرش  دوخ  هک  نآ  .دیلاب  دوب ، فیرش  دوخ  هک  یسک  هب  دوب  فیرش  ناکاین  ظاحل  زا  هک  نانآ 

.تسا رایسب  هلصاف  نایاپ  زاغآ و  نایم  تسا و  هدش  زاغآ  نم  زا  نم  نادناخ  فرش  هتفای و  نایاپ 

زا وت و  زا  هک  هچنآ  نایم  تسوت ، نآ  زا  تدوخ  هب  وت  فرـش  تسا و  يرگید  زا  تردپ  هب  وت  فرـش  دش ، هتفگ  بدا  یب  یفیرـش  هب 
.تسا بدا  فرش  زا  رتورف  هک  شابم  داش  بسن  فرش  هب  راذگب و  قرف  تسا  نارگید 

مراکم

 [[ مالسلا هیلع  لاق  و  ]]

«. ُُهبَسَن ِِهب  ْعِرُْسی  َْمل  ُُهلَمَع  ِِهب  َأَْطبَأ  ْنَم  »

.ِِهئَابآ ُبَسَح  ُهْعَْفنَی  َْمل  ِهِسْفَن  ُبَسَح  ُهَتاَف  ْنَم  : يَرْخُأ هیاور  ِیف  َو 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

.درب دهاوخن  شیپ  ار  وا  شبسن  دنارب  بقع  ار  وا  شلامعا  هک  یسک 

دهاوخن وا  هب  يدوس  ناکاین  ناردـپ و  شزرا  تسا  هرهب  یب  يدوجو  ياه  شزرا  زا  هک  سک  نآ  تسا : هدـمآ  يرگید  تیاور  رد  و 
هنامیکح راتفگ  دنس  ) .دیشخب

هغالبلا جهن  رد  هک  تسا  یتاملک  زا  هنامیکح  مالک  نیا  هک  دنک  یم  تعانق  هلمج  نیا  هب  اهنت  اج  نیا  رد  رداصم  رد  بیطخ  موحرم 
زا لوا  هلمج  هک  مینک  یم  هدـهاشم  هدرک  رکذ  اج  نآ  رد  رداصم  هچنآ  هب  هعجارم  اـب  تسا و  هدـمآ  هرامش 23  تحت  هدش و  رارکت 

ترـضح نآ  زا  يدمآ ، مکحلاررغ  هبر و  دـبع  نبا  دـیرفلا  دـقع  ریثا ، نبا  هیاهن  هلمج  زا  يدایز  ياه  باتک  رد  هنامیکح  راتفگ  نیا 
( تسین ود  نیا  نایم  یتافانم  هتبلا  و   ) .دنک یم  لقن  ار  يادـخ  لوسر  زا  ار  نآ  هرقب  هروس  هیآ 81  لیذ  رد  يزار  رخف  یلو  هدش  لقن 

ص 282) ج 4 ، هغالبلا ، جهن  رداصم  )

( تسا هدشن  رکذ  اج  نآ  رد  ...هسفن ) بسح  هتاف  نم   ) مود هلمج  اما  تسا و  لوا  هلمج  طقف  هدمآ  تمکح 23  رد  هچنآ  یلو 
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تسا لمع  رد  تسا  يراختفا  ره 

وا شلامعا  هک  یسک  :» دیامرف یم.دنا  لفاغ  نآ  زا  ، يرایـسب هک  دنک  یم  هراشا  يا  هتکن  هب  هنامیکح  راتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
( . ُُهبَسَن ِِهب  ْعِرُْسی  َْمل  ُُهلَمَع  ِِهب  َأَْطبَأ  ْنَم  ( ؛» درب دهاوخن  شیپ  ار  وا  شبسن  دنارب  بقع  هب  ار 

يراوگرزب و ، تواخس تعاجش و  ، شناد ملع و  ، تسوا یصخش  لیاضف  تافـص و  هب  ناسنا  رد  تیـصخش  شزرا و  هک  نیا  هب  هراشا 
هابتـشا رد  دـننک  یم  راختفا  دوخ  ناردـپ  ماقم  هب  اـهنت  دـنا و  هرهب  یب  تافـص  نیا  زا  هک  اـه  نآ  و.رگید  هتـسجرب  تافـص  تناـما و 

: رعاش هتفگ  هب  دنتسه و  یگرزب 

؟ لصاح هچ  ار  وت  ، ردپ لضف  زا  لضاف  دوب  وت  ردپ  مریگ 

هدیسوپ ياه  ناوختسا  دنک و  راختفا  يا  هدرم  صخش  هب  هدنز  ناسنا  هک  تسا  نیا  راگزور  بیاجع  زا  : ناگرزب زا  یضعب  هتفگ  هب  و 
.دنادب دوخ  تمظع  هناشن  ار 

: تسا هدرک  هراشا  نآ  هب  تارجح  هروس  رد  دیجم  نآرق  هک  تسا  نامه  نیا 

يا ؛»  ٌرِیبَخ ٌمِیلَع  َهّللا  َّنِإ  ْمُکاَْقتَأ  ِهّللا  َْدنِع  ْمُکَمَرْکَأ  َّنِإ  اُوفَراَعَِتل  َِلئاَبَق  ًابوُعُش َو  ْمُکاَْنلَعَج  یَثنُأ َو  ٍرَکَذ َو  ْنِّم  ْمُکاَنْقَلَخ  اَّنِإ  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  اَی  » 
زایتما كالم  اه  نیا  (؛ دیـسانشب ار  رگیدـکی  ات  میداد  رارق  اه  هلیبق  اه و  هریت  ار  امـش  میدـیرفآ و  نز  درم و  کی  زا  ار  امـش  ام  مدرم !

هیآ 13) تارجح ، !«.) تسا هاگآ  اناد و  دنوادخ  ؛ تسامش نیرتاوقتاب  ، دنوادخ دزن  امش  نیرت  یمارگ  تسین )،

ناسنا دوخ  لامعا  تافـص و  وترپ  رد  یقیقح  راختفا  یلو  دوش  راختفا  هیاـم  یتافیرـشت  تروص  هب  تسا  نکمم  ناـکاین  تمظع  هتبلا 
.تسا

يور رب  هک  دنگوس  ادخ  هب  : درک ضرع  دیـسر و  مالـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ماما  تمدخ  یـصخش  : میناوخ یم  یثیدـح  رد 
: دومرف مالسلا  هیلع  ماما.تسین  رترب  وت  زا  ردپ  تفارش  رظنزا  یسک  نیمز 

درم نآ  «. تخاس ماقمالاو  ار  اه  نآ  راگدرورپ  تعاطا  دومن و  فیرش  ار  اه  نآ  یهلا  ياوقت  مْهتَظْحَأ ؛ ِهَّللا  ُهَعاَط  ْمُْهتَفَّرَـش َو  يَْوقَّتلا  »
؛ روخم مسق  درم ! يا  : دومرف مالسلا  هیلع  ماما.یتسه  مدرم  نیرتهب  وت  دنگوس  ادخ  هب  : درک ضرع  رگید  راب 

مُکاْقتَأ ِهَّللا  َْدنِع  ْمُکَمَرْکَأ  َّنِإ  ًابوُعُش ...  ْمُکاْنلَعَج  ٌهیآ َو  َهیْآلا ، ِهِذَه  ْتَخَـسَن  اَم  ِهَّللا  َُهل َو  َعَوْطَأ  َّلَج َو  َّزَع َو  ِهَِّلل  یَْقتَأ  َناَک  ْنَم  یِّنِم  ٌریَخ 
يا هیآ  چیه  ار  هیآ  نیا  دـنگوس  ادـخ  هب  دـشاب  ادـخ  نامرف  ربارب  رد  رت  عیطم  رتشیب و  شا  یهلا  ياوقت  هک  تسا  یـسک  نم  زا  رتهب   ؛

نیرتاوقت اـب  ادـخ  دزن  امـش  نیرت  یمارگ  ، دیـسانشب ار  رگیدـکی  اـت  هداد  رارق  یلیاـبق  فیاوط و  ار  امـش  دـنوادخ  : تسا هدرکن  خـسن 
ح 33) ص 177 ، ج 46 ، راونالاراحب ، تسامش (.»

نآ نیتـسخن  »و  ...تسا تیلهاـج  نارود  لاـمعا  زا  هک  تسا  زیچ  هس  :» دوـمرف هک  میناوـخ  یم  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا  یثیدـح  رد 
.( ح 15 ص 291 ، ج 70 ، راونالاراحب ، .دومرف ( رکذ  « بسن هب  راختفا  ؛ باسنالاب رخفلا  » ار
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اضرلا یسوم  نب  یلع  ماما  ردارب   ) یسوم نب  دیز  : میهد یم  نایاپ  مالسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ماما  زا  یثیدح  اب  ار  نخـس  نیا 
هب دناسر و  لتق  هب  ار  يا  هدع  درک و  يزورفا  شتآ  هنیدـم  رد  دومن و  مایق  تموکح  دـض  رب  درک و  جورخ  هنیدـم  رد  مالـسلا ) هیلع 
نب یلع  نسحلاوبا  دزن  ار  وا  : تفگ نومأم.دندروآ  نومأم  دزن  دندرک و  ریسا  ار  وا  نومأم  نایرکـشل.دش  هدیمان  رانلا  دیز  لیلد  نیمه 

وا هب  ترـضح  دندروآ  مالـسلا  هیلع  ماما  دزن  ار  وا  هک  یماگنه  : دـیوگ یم  ترـضح ) مالغ   ) رـسای.دیربب مالـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم 
ار شنادنزرف  مامت  دنوادخ  دوب و  كاپ  شناماد  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  : دنیوگ یم  هک  هفوک  ياپورـس  یب  دارفا  نخـس  ایآ  : دومرف
ار ادـخ  وت  هک  يرادـنپ  یم  نینچ  رگا  دوب  نیـسح  ماـما  نسح و  ماـما  هب  طوبرم  طـقف  نیا  هتفیرف ؟ ار  وـت  ، درک مارح  خزود  شتآ  رب 

دزن وت  ماقم  تروص  نیا  رد  دوش  تشهب  دراو  مه  وا  دنک و  ار  ادـخ  تعاطا  رفعج  نب  یـسوم  يوش و  تشهب  دراو  ینک و  تیـصعم 
.تسا رتالاب  مه  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  زا  دنوادخ 

: دومرف سپس 

هب یـسک  دـنگوس  ادـخ  هب  تْمَعَز ؛ اَم  َْسِئبَف  ِِهتیِـصْعَِمب  ُُهلاَنَت  َکَّنَأ  َتْمَعَز  ِِهتَعاَِـطب َو  اَّلِإ  َّلَـجَو  َّزَع  ِهَّللا  َدـْنِع  اَـم  ٌدَـحَأ  ُلاَـنی  اَـم  ِهَّللا  «َو 
رادنپ هچ  ، یسر یم  تیصعم  قیرط  زا  تاماقم  نآ  هب  هک  يا  هتـشادنپ  نینچ  وت  یلو  وا  تعاط  قیرط  زا  رگم  دسر  یمن  یهلا  تاماقم 

!«. یطلغ

لاعتم دـنوادخ  تعاطا  هک  یمادام  یتسه  نم  ردارب  وت  : دومرف ترـضح.متسه  تردـپ  دـنزرف  تردارب و  نم  : درک ضرع  دـیز  سپس 
مکحا وت  و  یهد ) تاجن  ارم  نادناخ  هک   ) دشاب یم  قح  وت  هدعو  تسا و  نم  هداوناخ  زا  نم  دنزرف  ادنوادخ ! : درک ضرع  حون.ینک 

وا لاعتم  دنوادخ  (. تسا يا  هتـسیاشان  درف  تسا (  یحلاص  ریغ  لمع  وا  تسین  وت  نادناخ  زا  وا  حون ! يا  : دومرف دـنوادخ.ینیمکاحلا 
ح 2) ص 218 ، ح 6 و ج 49 ، ص 231 ، ج 43 ، راونالاراحب ، ) .درک درط  حون  نادناخ  زا  تیصعم  ببس  هب  ار 

تفالخ نایاپ  ات  وا  دیشخب و  مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ماما  رطاخ  هب  ار  وا  نومأم  هک  دوش  یم  هدافتسا  تایاور  زا  یـضعب  زا 
ص 234) ج 2 ، باعاضرلا ، رابخا  نویع  ) .دش هدرپس  كاخ  هب  ارماس  رد  تفر و  ایند  زا  سپس  دوب  هدنز  یسابع  لکوتم 

نآ (: تسا هدش  لقن  يرگید  تروص  هب  بلطم  نیا   ) يرگید تیاور  رد  :» دیازفا یم  هنامیکح  راتفگ  نیا  لیذ  رد  یضر  دیـس  موحرم 
َْمل ِهِسْفَن  ُبَسَح  ُهَتاَـف  ْنَم  ( ؛» دیـشخب دـهاوخن  وا  هب  يدوس  ناـکاین  ناردـپ و  شزرا  تسا  هرهب  یب  يدوجو  ياـه  شزرا  زا  هک  سک 

(. ِِهئَابآ ُبَسَح  ُهْعَْفنَی 

شزرا هک  دـنراد  دـیکأت  انعم  نیا  رب  ودره  هدومرف و  لوا  هنامیکح  راتفگ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  ناـمه  نخـس  نیا  نومـضم 
یمن ناـسنا  هب  يدوس  اـه  نآ  لـیاضف  ناردـپ و  تمظع  تسوا و  دوخ  دوجو  ياـه  یگژیو  تافـص و  لـیاضف و  هب  ناـسنا  يدوجو 

.دشاب هرهب  یب  اه  نآ  زا  شدوخ  رگا  دشخب 

دـنتفر و یم  ناتـسروگ  هب  یهاگ  هک  اج  نآ  ات  دوب  یجیار  رایـسب  رما  ءابآ  باسنا و  هب  راختفا  تیلهاـج  نارود  رد  اـهنت  هن  هنافـسأتم 
َِرباَقَْملا ُُمتْرُز  یَّتَح  * ُُرثاَکَّتلا ْمُکاَْهلَأ  دننک «: تابثا  رگید  لیابق  رب  ار  دوخ  يرترب  ات  دندرمـش  یم  ار  دوخ  هلیبق  ناگدرم  ياهربق  دادعت 
تلیـضف شناد و  ملع و  هنوگره  دـقاف  يا  هدـع  هک  تسا  یقاب  یلهاج  تنـس  نیمه  زین  اـم  رـصع  رد  هکلب  و 2 ) تایآ 1  رثاـکت ، «.) 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 4668 

http://www.ghaemiyeh.com


.دنشاب تیصخش  بحاص  مارتحا و  دروم  هعماج  رد  دنراد  راظتنا  ناشناکاین  ءابآ و  لیاضف  هب  اکتا  اب  اهنت  ، یقالخا

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abu Talib said : “ Anyone whose action keeps him behind, his lineage
cannot push him forward.” In another version, it is expressed thus: “Whoever misses
his own personal attainments cannot gain any benefit from his forefathers'

." attainments

یگدنز رد  حیحص  يزیر  همانرب  : 390 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ّلِحَی َو اَمِیف  اَِهتَّذل  َنَیب  ِهِسفَن َو  َنَیب  ّیَلُخی  ٌهَعاَس  ُهَشاَعَم َو  ّمُرَی  ٌهَعاَس  ُّهبَر َو  اَهِیف  ِیجَُانی  ٌهَعاَسَف  ٍتاَعاَس  ُثاََلث  ِنِمؤُمِلل  مالـسلا  هیلع  َلاَق  َو 
ٍمّرَُحم ِریَغ  ِیف  ٍهَّذل  وَأ  ٍداَعَم  ِیف  ٍهَوطُخ  وَأ  ٍشاَعَِمل  ٍهّمَرَم  ٍثاََلث  ِیف  ّالِإ  ًاصِخاَش  َنوُکَی  نَأ  ِِلقاَعِلل  َسَیل  ُلُمجَی َو 

اه همجرت 

یتشد

يارب ینامز  دنک ، میسقت  مسق  هس  هب  ار  دوخ  زور  هنابش  دیاب  نمؤم  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و  هداوناخ ) قالخا  یعامتجا ، یقالخا ، )
هیام لالح و  هک  ییاه  تّذـل  هب  سفن  نتـشاداو  يارب  ینامز  و  یگدـنز ، هنیزه  نیمأت  يارب  یناـمز  و  راـگدرورپ ، تداـبع  شیاـین و 

هار رد  نداهن  ماگ  ای  یگدنز ، نیمأت  يارب  لالح  بسک  دـنک : تکرح  زیچ  هس  یپ  رد  هک  نآ  زج  دـیاشن  ار  دـنمدرخ  تسا .  ییابیز 
 . لالح ياه  تّذل  ندروآ  تسد  هب  ای  ترخآ ،

يدیهش

زاسراک ار  دوخ  یناگدـنز  نآ  رد  هک  یتعاس  و  تسا ، زاین  زار و  هب  شراگدرورپ  اـب  نآ  رد  هک  یتعاـس  تسا : تعاـس  هس  ار  نمؤم 
رـس و ار  یگدـنز  دور : زیچ  هس  یپ  زج  هک  دزـسن  ار  دـنمدرخ  و  تسا ،  زاسمد  سفن  تّذـل  اب  وکین  لالح و  رد  هک  یتعاس  و  تسا ،

.مارح ریغ  ییاهزیچ  زا  ماک  نتفرگ  ای  نداهن ، ماگ  داعم  راک  رد  ای  نداد ، ناماس 

یلیبدرا

یم حالـصب  هک  یتعاس  ار و  دوخ  راگدرورپ  تعاـس  نآ  رد  دـیوگ  یم  زار  هک  تسیتعاـس  سپ  تستعاـس  هس  ار  نمؤم  رم  دومرف  و 
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دشاب و وکین  دشاب و  لالح  هچنآ  رد  دوخ  ياهتذل  نایم  دوخ و  سفن  نایم  دراذگ  یماو  هک  یتعاس  ار و  دوخ  تشیعم  نآ  رد  دروآ 
جح دننام  داعم  رما  رد  نداهن  ماگ  ای  تشیعم  ندروآ  حالصب  زیچ  هس  رد  رگم  يرهشب  يرهـش  زا  هدنور  دشاب  هک  ار  لقاع  رم  تسین 

.دشاب مارح  ریغ  رد  هک  یتذل  ای 

یتیآ

لیصحت یپ  رد  هک  یتعاس  دیوگ و  یم  زار  دوخ  راگدرورپ  اب  نآ  رد  هک  یتعاس  تسا : تعاس  هس  ار  نمؤم  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 
یپ رد  ای  دـشاب : راک  هس  یپ  رد  لقاع  .دزادرپ و  یم  دوخ  يوکین  لـالح و  تاذـل  اهیـشوخ و  هب  هک  یتعاـس  تسا و  شیوخ  شاـعم 

.مارح ریغ  ياهتذل  یپ  رد  ای  داعم  راک  رد  ای  دوخ  شاعم  حالصا 

نایراصنا

میمرت هب  نآ  رد  هک  یتعاس  ،و  دـنک یم  زاـین  زار و  دـنوادخ  اـب  نآ  رد  هک  یتعاـس  : تسا تعاـس  هس  ار  نمؤم  : دومرف ترـضح  نآ  و 
رفـس زیچ  هس  يارب  زج  هک  دـسرن  ار  لقاع   . دریگ یم  هرهب  وکین  لـالح و  ياهتذـل  زا  نآ  رد  هک  یتعاـس  ،و  دـیامن یم  مادـقا  شاـعم 

 . مارح ریغ  زا  ندرب  ماک  ای  ، داعم رما  رد  نداهن  ماگ  ای  ، شاعم حالصا  : دنک

اه حرش 

يدنوار

.هلزنملا و هوـظحلا : .دـلب و  یلا  دـلب  نم  بهذـی  ثـالث  یف  صخاـشلا  .بـلطی و  يا  موری  و  يور : .هحلـصی و  يا  هشاـعم  اـهیف  مری  و 
.داعمل هوظح  يور : .هحلصملا و  همرملا :

يردیک

.هحلصی هشاعم : مری 

مثیم نبا 

یتعاس تسا  تعاس  هس  نموم  يارب   ) .دور یم  يرهـش  هب  يرهـش  زا  هک  يرفاسم  صخاش : یگدنز ، رما  ندرک  حالـصا  شاعملا : مر 
لالح و تذـل  دوخ و  نیب  هک  یتعاس  و  دـسر ، یم  دوخ  شاـعم  هب  نآ  رد  هک  یتعاـس  و  دـنک ، یم  زاـین  زار و  شراـگدرورپ  اـب  هک 

هار رد  یمدق  ای  و  یگدـنز ، روما  حالـصا  دـنک : ترفاسم  روظنم  هس  يارب  زج  هک  تسین  راوازـس  لقاع  دـنک و  یم  تولخ  هدیدنـسپ 
بـسح رب  تسا و  هدرک  میـسقت  مسق  هس  هب  ار  لقاع  نموم  تاقوا  مالـسلا ) هیلع   ) ماما مارح .) ریغ  هار  رد  تذـل  ای  نتـشادرب ، ترخآ 

و دزادرپب ، دوخ  راگدرورپ  تاجانم  تدابع و  هب  هک  نآ  مسق  کی  تسا : هتسیاش  تسرد  رظن  یلمع و  تمکح  ياضتقا  هب  هک  هچنآ 
دوخ و يارب  زین  ار  یمـسق  و  دروآ ، مهارف  ار  مزال  شاـعم  لوا  مسق  رطاـخ  يارب  هک  یمـسق  .تسا و  تیمها  لوا  هجرد  رد  مسق  نیا 

مزـال لوا  مسق  رطاـخ  هب  مسق  ود  نیا  .دـنک و  تولخ  تسا - تشز  مارح و  هک  نآ  هن  تسا - وـکین  هتـسیاش و  هک  يزیاـج  ياهتذـل 
نیا رد  زج  درادن - قح  یلمع  لقع  ياضتقا  بسح  رب  ینعی  لقاعلل …  سیل  ترابع  .تسا  نکممان  لوا  مسق  اهنیا  نودب  نوچ  تسا 
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.دنک فرص  ار  دوخ  تقو  دروم - هس 

دیدحلا یبا 

[ ُهَِشیاَعَم اَهِیف   ] ُّمُرَی ٌهَعاَس  ُهَّبَر َو  اَهِیف  یِجاَُنی  ٌهَعاَسَف  ٍتاَعاَس  ُثَالَث  ِنِمْؤُْمِلل  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

[ اَهِیف  ] یِّلَُخی ٌهَعاَس  ُهَشاَعَم َو 

ِیف ٍهََّذل  ْوَأ  ٍداَعَم  ِیف  ٍهَوْطُخ  ْوَأ  ٍشاَعَِمل  ٍهَّمَرَم  ٍثَالَث  ِیف  َّالِإ  ًاصِخاَش  َنوُکَی  ْنَأ  ِِلقاَْعِلل  َْسَیل  ُلُمْجَی َو  ُّلِحَی َو  اَمِیف  اَِهتَّذـَل  َْنَیب  ِهِسْفَن َو  َْنَیب 
 . ٍمَّرَُحم ِْریَغ 

.ماسقأ هثالث  اموسقم  لقاعلا  نامز  نوکی  نأ  یغبنی  مالکلا  ریدقت 

.هعاطلا هدابعلا و  وه  داعملا و  لمع  یف  ینعی  داعم  یف  هوطخ  الحار و  اصخاش  هحلصی و  هشاعم  مری  و 

رکذلل هبارحم  یف  سلجی  هعلاط و  بکاوکلا  حبصلا و  یلصی  ناک  کل  فصأ  ام  یلع  هنامز  مسقی  هللا  همحر  یلع  وبأ  انخیـش  ناک  و 
سلجی مث  یحـضلا  یلـصیف  موقی  مث  راهنلا  عافترا  یلإ  ملعلا  هبلط  هذمالتلا و  عم  ملکتی  مث  لیلقب  سمـشلا  عولط  دعب  یلإ  حـیبستلا  و 
رصعلل جرخی  مث  هجئاوح  یضقی  هنأش و  حلـصیف  هلهأ  یلإ  لخدی  مث  اهلفاونب  اهیلـصیف  رهظلل  نذؤی  نأ  یلإ  هذمالتلا  عم  ثحبلا  ممتیف 

ثلثلا ماـنی  مث  لـیللا  ثلث  یلإ  نآرقلاـب  لغتـشی  مث  ءاـشعلا  یلـصی  اهیلـصیف و  برغملا  یلإ  هذـمالتلا  عـم  سلجی  اـهلفاونب و  اهیلـصیف 
حبصلا یلإ  هلک  ریخألا  ثلثلا  یلصیف  دعقی  مث  طسوألا 

یناشاک

، اـهتعاس نآ  زا  یکی  سپ  هبر ) یجاـنی  هعاـسف   ) راـگزور زا  تعاـس  هس  ار  نموم  رم  تاـعاس ) ثلث  نموـملل  مالـسلا : هیلع  لاـق  ر(و 
نآ رد  دنک  یم  حالـصا  هک  تسا  یتعاس  مود  و  هشاعم ) اهیف  مری  هعاس  و   ) دوخ راگدرورپ  اب  وا  رد  دـیوگ  یم  زار  هک  تسا  یتعاس 
هک تسا  یتعاس  موس  و  اهتذـل ) نیب  هسفن و  نیب  یلخی  هعاس  و   ) راچان تسا و  ریزگان  هک  ار  دوخ  شاعم  راک  دروآ  یم  حالـص  هب  و 

رمم زا  وا  ظح  ینعی  .وکین  دـشاب و  لالح  هچنآ  رد  لـمجی ) لـحی و  اـمیف   ) نآ تذـل  ناـیم  دوخ و  سفن  ناـیم  ار  نآ  دراذـگ  یماو 
( ثالث یف  الا   ) يرهـش هب  يرهـش  زا  دـشاب  هدـنور  هک  ار  لقاع  رم  تسین  و  اصخاش ) نوکی  نا  لقاعلل  سیل  و   ) مارح هن  دـشاب  لالح 
نداهن و ماگ  ای  داعم ) یف  هوطخ  وا   ) نآ رد  ندومن  تشیعم  بسک  ینعی  .شاعم  ندرک  حالـصا  رد  شاعمل ) همرم   ) لاح هس  رد  رگم 

.مارح لعف  ریغ  رد  نتفای  تذل  ای  مرحم ) ریغ  یف  هذل  وا   ) ندروآ ياج  هب  همئا  ایبنا و  ترایز  نتفر و  جح  لثم  داعم  رما  رد  نتشادرب 

یلمآ

ینیوزق

دوخ و يادـخ  اب  نآ  رد  دـنک  یم  تاجانم  یتعاـس  .دـنک  شخب  هس  رب  ار  دوخ  زور  هنابـش  ینعی  تسا : تعاـس  هس  ار  نموم  دومرف :
دوخ سفن  هنایم  دـنک  یم  اهر  یتعاس  و  ار ، دوخ  شاعم  رما  نآ  رد  دـنک  یم  تمرم  یتعاس  و  دروآ ، یم  ياج  هب  تادابع  تاعاط و 
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اور تسین  .شیوخ و  لافطا  هب  یلوغشم  غاب و  ریـس  شیوخ و  تفج  ترـشابم  لثم  حیبق ، مارح و  هن  دشاب  لالح  هچنآ  رد  وا  تذل  و 
رب دوفو  تراجت و  وچمه  شاعم  تمرم  يارب  رما : هس  رد  رگم  دـنیزگ  تماقا  رب  رفـس  شیوخ و  ماـقم  زا  دور  نوریب  هک  ار  لـقاع  رم 
رد هن  یتذـل  ای  هسدـقم ، دـهاشم  تارایز  ای  ورغ  جـح و  وچمه  باوث  زا  یبیـصن  بلط  داعم و  رما  رد  نداهن  ماک  اـی  تاریخ ، باـبرا 

هلمهم ءاح )  ) هب تسا  هوظح )  ) حیحـص اـبلاغ  غاـب و  هویم و  اـب  اوه و  بآ و  شوخ  یهد  رهـش و  جرفت  يارب  ندـش  نوریب  لـثم  مارح 
( هطوقنم ءاخ   ) هب هوطخ )  ) هن هرهب  بیصن و  ینعی  همومضم 

یجیهال

امیف اهتذـل  نیب  هسفن و  نیب  یلخی  هعاس  و  هشاعم ، مری  هعاس  هبر و  اهیف  یجانی  هعاـسف  تاـعاس : ثـالث  نموملل  : » مالـسلا هیلع  لاـق  و 
ینعی و .مرحم » ریغ  یف  هذـل  وا  داعم ، یف  هوطخ  وا  شاعمل ، همرم  ثـالث : یف  ـالا  اـصخاش  نوکی  نا  لـقاعلل  سیل  .لـمجی و  لـحی و 

نآ رد  دـنک  یم  تاـجانم  هک  تسا  یتـقو  سپ  تقو : هس  هب  ار  شتاـقوا  ندرک  تمـسق  تسا  نموـم  صتخم  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ 
سفن نایم  دنک  یم  هیلخت  هک  تسا  یتقو  ار و  دوخ  نارذگ  تشیعم و  نآ  رد  دنک  یم  حالـصا  هک  تسا  یتقو  ار و  دوخ  راگدرورپ 

رد زیچ : هس  رد  رگم  رفاسم  دـشاب  هکنیا  لقاع  يارب  زا  تسین  .تسا و  کین  تسا و  لالح  هک  يزیچ  رد  وا  ندرب  تذـل  نایم  دوخ و 
.مارح ریغ  رد  ندرب  تذل  ای  داعم و  رد  ندز  ماگ  رد  ای  نارذگ و  تشیعم و  ندرک  حالصا 

ییوخ

سایقم و هعاسلا : ینعملا : نیرحبلا .- عمجم  راس - بهذ و  دلبلا : نم  صخش )  ) هتحلـصا اذا  همرم  امر و  همرا  یـشلا ء  تممر ) : ) هغللا
هلیسوب هعاسلا  عنصب  لغتشاف  هلاوحا ، حالصا  هروما و  مظنل  تاعاس  یلع  هلیلا  مویلا و  میسقتب  رـشبلا  متها  دق  و  رمعلا ، نامزلل و  مسقم 

یف مالسلا ) هیلع   ) راشا .هیقار و  تاجرد  یلا  تازلفلا  نم  تاعاسلا  هعنص  رصعلا  اذه  یف  یقترا  دق  و  اهریغ ، ءاملا و  سمشلا و  عاعش 
هعاس و  هشاعالل ، هعاسو  هدابعلل ، هعاس  تاعاس : ثالث  هتلیل  عم  مویللف  لمعلا  لاحلا و  سایقمب  هلیللا  مویلا و  میسقت  یلا  همکحلا  هذه 
هذـه یف  بوعـشلا  لک  باد  هیلع  رقتـس  امک  تاعاس  ینامث  شاعمل  لمعلا  تقو  نا  یلع  ثیلثتلا  رابتعاب  لدـی  و  هذـلل ، هحارتسـالل و 

هاجانملل و نامث  یقبیف  ءابطالا  رظن  یف  مونلل  ررقم  هناف  تاـعاس  یناـمث  هحارتسـالا  تقو  و  لاـمعلا ، لـمعلل و  اـنوناق  هونـس  روصعلا و 
كرد وا  هداعم  وا  هشاعم  حالصال  الا  اهلمحتی  نا  لقاعلل  یغبنی  هقشم ال  رفـسلا  نا  یلا  راشا  مث  .ویهنلا  تامدقملا و  نم  اهلامب  هدابعلا 

زار و شراگدرورپ  اب  نآ  رد  هک  یتمـسق  تسا : تمـسق  هس  نموم  زور  هنابـش  دومرف : همجرتلا : .هملاسلا  تاـحیرفتلا  نم  هللحم  هذـل 
هک دسرن  ار  دنمدرخ  و  دوش ، لوغشم  دنمربآ  اور و  تحارتسا  تذلب و  هک  یتمسق  و  دزادرپ ، شاعم  حالصاب  هک  یتمسق  و  دنک ، زاین 

.لالح هجو  رب  یبایماک  ای  داعم ، داز  لیصحت  ای  شاعم : حالصا  دصقم  هس  زا  یکی  يارب  رگم  دنک  رفس 

يرتشوش

مل ام  لقاعلا  یلع  مالـسلا ) هیلع   ) میهاربا فحـص  یف  امم  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاق  رذ  یبا  نع  یبلعثلا  سئارع )  ) یف لوقا و 
، هبر اهیف  یجانی  هعاس  قافنلا ) نامیالا و  رفکلاو و  مالـسالا  یف  نوعبرالا - لصفلا  : ) تاعاس عبرا  هل  نوکی  نا  هلقع  یلع  ابولغم  نکی 

كرت لالحلا و  نم  هتجاحل  اهیف  ولخی  هعاس  و  رخا ، مدـق و  ام  یلع  هسفن  اهیف  بساحی  هعاـس  و  یلاـعت ، هللا  عنـص  یف  رکفتی  هعاـس  و 
ریغ یف  هذـل  و  هشاعمل ، هنوم  و  هداعمل ، دوزت  ثالث  یف  الا  انعاظ  نوکی  ـالا  لـقاعلا  یلع  .اـمهریغ و  برـشملا و  معطملا و  یف  مارحلا 
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قداصلا یلع  لخدا  تنک  لاق : هنیدملا ، هیقف  سنا  نب  کلام  نع  هلاصخ )  ) یف هیوباب  نب  دـمحم  يور  تاعاس  ثالث  نموملل  .مرحم 
اما لاصخ : ثالث  يدـحا  نم  ولخیـال  مالـسلا ) هیلع   ) ناـک و  اردـق - یل  فرعی  هدـخم و  یل  مدـقیف  مالـسلا ) هیلع   ) دـمحم نب  رفعج 

بیط ثیدـحلا  ریثک  ناک  یلاعت و  هللا  نوشخی  نیذـلا  داهزلا و  رباکا  و  دابعلا ، ءامظع  نم  ناـک  و  ارکاذ ، اـما  و  اـمئاق ، اـما  و  اـمئاص ،
دقل .هفرعی و  نم  هرکنی  یتح  يرخا ، رفـصا  و  هرم ، رـضخا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  لاق  لاق  اذاـف  دـئاوفلا ، ریثک  هسلاـجملا ،

لق تلقف  هتلحار  نم  رخی  داک  هقلح و  یف  توصلا  عطقنا  هیبلتلاب  مه  املک  ناک  مارحالا  نع  هتلحار  هب  توتسا  املف  هنس  هعم  تججح 
کیبل لوقا  نا  رـسجا  فیک  رماع  یبا  نبا  ای  مالـسلا :) هیلع   ) لاقف لوقت  نا  نم  کل  دـبالف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  نبا  اـی 

یلوصلا ییحی  نب  دـمحم  نع  نویعلا )  ) یف هبر  اهیف  یجانی  هعاسف  .کیدعـسال  کیبل و  لـجوزع ال  لوقی  نا  یـشخا  کـیبل و  مهللا 
لکالا و نم  هنج  یف  هراد  یف  انکف  نوماـملا  یلا  اـتلمحف  اهتادـلوم  نم  تنک  هفوکلا و  نم  راوج  هدـع  عم  تیرتشا  تلاـق  هتدـج  نع 

املف قافنلا ) نامیالا و  رفکلاو و  مالـسالا  یف  نوعبرالا - لـصفلا  (. ) مالـسلا هیلع   ) اـضرلل ینبهوف  ریناندـلا ، هرثک  بیطلا و  برـشلا و 
دـشا نم  کلذ  ناک  و  هالـصلاب - انذـخات  لیللا و  نم  انهبنت  همیق  انیلع  تناک  میعنلا و  نم  هیف  تنک  اـم  عیمج  تدـقف  هراد  یف  ترص 

تلخدا دق  یناک  تنک  هلزنم  یلا  ترص  املف  سابعلا  نب  هللادبع  كدجل  ینبهو  نا  یلا  هراد  نم  جورخلا  ینمتا  تنکف  انیلع .- یش ء 
مث سمشلا  عفترت  نا  یلا  هسار  عفری  الف  دجسی  مث  تقو  لوا  یف  اهیلصی  ناک  و  هادغلا - یلص  اذا  مالـسلا ) هیلع   ) اضرلا ناک  .هنجلا و 
مری هعاس  .الیلق و  الیلق  سانلا  ملکتی  امنا  ناک ، ام  انئاک  هراد  یف  هتوص  عفری  نا  دحا  ردـقی  نکی  مل  بکری و  وا  سانلل  سلجیف  موقی 

لحی و ام  یف  هتذل  نیب  هسفن و  نیب  یلخی  هعاس  .لالحلا و  بلط  اهلضفا  ءزج  نوعبس  هدابعلاف  هشاعم  .حلصی  يا : هرسک  نیعلا و  مضب 
هعم سلجا  هتدئام  بصن  الخ و  اذا  ناک  مسبتلا و  هکحض  مالسلا ) هیلع  ) اضرلا ناک  نویعلا )  ) یف لمجی 

مهیهلتال لاجر   ) شاعمل همرم  ثالث  یف  ـالا  اـصخاش  نوکی  نا  لـقاعلل  سیل  .سئاـبلا و  باوبلا  یتح  هیلاوم  هکیلاـمم و  هتدـئام  یلع 
( نویعلا  ) یف داعم  یف  هوطخ  وا  راصبالا .) بولقلا و  هیف  بلقتت  اموی  نوفاخی  هاکزلا  ءاتیا  هالـصلا و  ماقا  هللا و  رکذ  نع  عیبال  هراـجت و 

ریثک مالسلا ) هیلع   ) ناک و  رهدلا - موص  کلذ  لوقی : رهشلا و  یف  مایا  هثالث  مایص  هتوفی  الف  مایـصلا  ریثک  مالـسلا ) هیلع   ) اضرلا ناک 
یبا نع  .قدصی و  الف  هلـضف  یف  هلثم  يار  هنا  معز  نمف  هملظملا  یلایللا  یف  هنم  نوکی  کلذ  رثکا  و  رـسلا ، یف  هقدـصلا  فورعملا و 

( قافنلا نامیالا و  رفکلاو و  مالـسالا  یف  نوعبرالا - لـصفلا  ( ) مالـسلا هیلع   ) اـضرلا اـهیف  سبح  یتلا  رادـلا  باـب  یلا  تئج  تلـصلا :
.هعکر و فلا  هلیل  هموی و  یف  یلص  امبر  هنوکل  لاق  مل !؟ تلق و  هیلع  کل  لیبسال  لاقف  ناجسلا  هیلع  تنذاتـساف  دیق  دق  سخرـسب و 

یجانی هالـصم  یف  دعاق  تاقوالا  هذه  یف  وهف  سمـشلا  رارفـصا  دنع  و  لاوزلا ، لبق  راهنلا و  ردـص  یف  هعاس  هتالـص  نم  تلفنی  امنا 
هل سیل  كاخا  نا  تلاق : کناش  ام  لاقف : هلذبتم ، ءادردـلا  ما  يارف  ءادردـلاابا  ناملـس  راز  باعیتسالا  یف  مرحم  ریغ  یف  هذـل  وا  .هبر 

کیلع تمـسقا  لاق  مئاص ، ینا  لاق : معطا  ناملـس : هل  لاق  ناملـس  یلا  ماعطب  ءاج  ناملـس و  ءاج  اـملف  ایندـلا ، نم  یـش ء  یف  هجاـح 
و اقح ، کیلع  کبرل  نا  هل  لاق  ناملـس و  هسبحف  لـیللا  یف  ءادردـلا  وبا  ماـقف  هدـنع  تاـب  .معطت و  یتح  لـکاب  تسل  ینا  تمعطـالا 

یلا اجرخ  مث  ایلصف  اماقف  نالا  مق  لاق  حبصلا  هجو  ناک  املف  .هقح  قح  يذ  لک  طعاف  اقح ، کیلع  كدسجل  و  اقح ، کیلع  کلهال 
خیرات  ) یف .ناملس و  لثم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاقف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا ناملـس  لاق  امب  ءادردلا  وبا  ربخاف  هالـصلا 
ناملـس غلبف  اهیف ، یقلی  امم  اههرکی  ناکف  .اهایحا  هعمجلا  هلیل  تناک  اذا  راهنلا و  موصی  لیللا و  موقی  ناحوص  نب  دیز  ناک  دادـغب ،)

مث کبایث  نساحم  تسبل  اماعط و  تعنـص  امل  کیلع ، مسقا  یناف  لاق  .انهه  سیل  هتارما  تلاق  وه ؟ نیا  لاـقف  هاـتاف ، عنـصی  ناـک  اـم 
نا هقحقحلا ، ریـسلا  رـش  نا  کنید ، صقنیال  دـییز  ای  لاق  .مئاص  ینا  لاق : دـییز  ای  لک  ناملـس : لاقف  ماـعطلا  برقف  ءاـجف  هیلا  تثعب 

.عنصی ناک  ام  كرت  لکاف و  دییز  ای  لک  اقح  کیلع  کتجوزل  نا  و  اقح ، کیلع  کندبل  نا  و  اقح ، کیلع  کنیعل 
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هینغم

بجو انه  نم  و  تاعاسلا ، نم  یلغا  زعا و  یـش ء  الف  نذا  و  تاـعاسلاب ، تقولا  و  تقولاـب ، رمعلا  ددـحی  و  رمعلا ، نم  زعا  یـش ء  ـال 
امک تاوعدـلا ، تاولـصلا و  انه  هاجانملاب  دارملا  سیل  هبر ) یجانی  هعاس  - ) 1 یلاثلا : هجولا  یلع  مامالا  اهمـسق  و  اهمیظنت ، اـهنینقت و 

بساحی و  هعاجـش ، هارجب و  هقیقحلا  هباجی  و  هماهوا ، هئاوها و  نع  ناسنالا  یلختی  نا  مامالا - قطنم  یلع  دارملا - لب  نوحراشلا : لاق 
باسحلل و هیدـی  نیب  هلثام  و  هیلع ، هداق  اهنا  و  همایا ، هللااـب و  اهرکذـیف  هبطخلا 88 و 220  یف  مامالا  لاق  امک  بساـحی ، نا  لـبق  هسفن 
: مری هشاعم ) مری  هعاـس  - ) .حالـصلا 2 ریخلاب و  هاوس  لـماعلا و  یلع  دوعی  يذـلا  لـمعلا  هللا و  يوقتب  ـالا  اـهل  هاـجن  ـال  هنا  و  ءازجلا ،
و میوقلا ، اهقیرط  یف  رمتست  میقتـست و  یک  هعورـشملا  لئاسولاب  اهتاجاح  هایحلا و  بلاطمل  لمعی  نا  ناسنالا  یلع  ینعملا  و  حلـصی ،

هروس نم  هیالا 30   ) ریـسفت یف  اذـه  اولاق  اهتاریخ ، نم  شیعلا  اهحالـصا و  اهیرامعل و  هضرا  یف  هللا  هفیلخ  ناـسنالا  نا  ءاـملعلا : لاـق 
بلقلل و مامجتسا  یه  و  هحارلا ، هعتملاب و  سیفنتلل  هعاسا  هذه  خلا ..) نیب  یلخی  هعاس  - ) 3 هفیلخ .) ضرالا  یف  لعاج  ینا  (: ) هرقبلا

فیلاتلا وه  و  یلمع ، هیبط  نکل  و  لیبس ، نم  اهیلا  یل  ام  و  هعاسلا ، هذه  نم  مورحم  انا  ..هیناثلا و  یلوالا و  هعاسلل  هشعنم  هوق  طاشن و 
اذا و  يرخالا ، یف  امهادحا  لخدا  و  هیناثلا ، یلوالا و  هعاسلا  نیب  عمج  دـق  هغالبلا ) جـهن  لالظ  یف   ) و فشاکلا ) ریـسفتلا   ) هصاخب و 

سیل و   ) .احیورت افیلات و  هاجانم و  هدحاولا  هعاسلاک  تحبـصا  و  ثالثلا ، تاعاسلا  تلخادت  هعتم  هحار و  نیخدـتلا  ياشلا و  یف  ناک 
و ایندـلا ، هایحلا  نم  یعـسلا  اهرکذ : قبـس  یتلا  تاعاسلا  یه  و  ثالث ) یف  الا   ) امتهم الغتـشم و  يا  خـلا ..) اصخاش  نوکی  نا  لـقاعلل 

.همارح هللا و  لالح  قاطن  یف  سفنلا  نع  حیورتلا  و  داعملل ، دوزتلا 

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

یتعاس دنک :) تمسق  هس  دیاب  ار  دوخ  زور  هنابش   ) تسا تعاس  هس  نموم  يارب  تسا : هدومرف  نموم ) تقو  هرابرد   ) مالسلا هیلع  ماما 
دوخ شاعم  نآ  رد  هک  یتعاس  و  دیامن ) فرـص  ادخ  راک  رد  ار  نآ  تعاس  تشه   ) دـیامن یم  زاین  زار و  شراگدرورپ  اب  نآ  رد  هک 
نیب هک  یتعاس  و  درب ) راک  هب  روما  رئاس  ای  تعنص  دتس و  داد و  هب  ار  نآ  تعاس  تشه   ) دنک یم  حالصا  ار  یگدنز ) ياهیدنمزاین  )
رسب يرورپ  نت  كاروخ و  باوخ و  رد  ار  نآ  تعاس  تشه   ) دراذگ دازآ  تسا  وکین  لالح و  هچنآ  یـشوخ  تذل و  نیب  شیوخ و 

تـسا نآ  دارم  هکلب  دروآ  اج  هب  ار  نآ  یپ  رد  یپ  هک  تسین  نآ  يزیچ  هب  تمـسق  ره  صاصتخا  زا  روظنم  هک  دـنامن  هتفگان  و  درب ،
رگم دنک  رفـس  هک  تسین  اور  یلمع ) لقع  ياضتقا  هب   ) دنمدرخ يارب  و  دهد ) يراک  هب  صاصتخا  ار  نآ  ثلث  زور  هنابـش  ره  رد  هک 

هسدقم و دهاشم  همظعم و  هکم  هب  نتفر  دننام   ) داعم رما  رد  نداهن  ماگ  ای  راک ) دتـس و  داد و  تراجت و   ) شاعم حالـصا  رما : هس  رد 
بآ و رییغت  يارب  نتفر  دننام   ) تسین اوران  مارح و  هچنآ  رد  ینارذگـشوخ  تذل و  ای  نیقفانم ) رافک و  زا  عافد  ادـخ و  هار  رد  داهج 

(. یتسردنت اوه و 

ینامز

ادـخ تدابع  هک  روط  نامه  .تسا  تذـل  راک و  تداـبع ، رد  لادـتعا  اهـسدقم ، زا  یلیخ  روصت  فـالخ  رب  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما رظن 
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 … ملاس و حیرفت  ندـیباوخ ، ندروخ ، قیرط  زا  هک  مسج  حور و  شیاسآ  نیمات  بجاو : مه  دـمآرد  یگدـنز و  نیمات  تسا  بجاو 
ادـخ لوسر  اهراب  هک  تسا  یبلطم  نامه  نیا  .تسا  بجاو  رتشیب  راک  تدابع و  يارب  تردـق  نتفاـی  زاـب  روظنم  هب  ددرگ  یم  نیماـت 

ندیـشوپ کیـش  سابل  تسا .) زامن  ممـشچ  رون  اـما  نز  رطع ، مراد : تسود  زیچ  هس  امـش  ياـیند  زا  : ) دومرف هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )
.تسادخ شرافس  ندرک  هدافتسا  لالح  ياذغ  زا  .تسا  ناملسم  ره  هفیظو  دجسم  ماگنه  هب  اصوصخم 

يزاریش دمحم  دیس 

( مری هعاس  و   ) هترخال لمعی  و  هبر ) اهیف  یجانی  هعاسف   ) ماسقا هثالث  یلا  هتقو  مسقی  يا  تاعاس ) ثالث  نموملل  : ) مالـسلا هیلع  لاـق  و 
عم عامتجالا  هبراقملا و  ههزنلاک و  لمجی ) و   ) هل لحی ) امیف  اهتذـل  نیب  هسفن و  نیب  یلخی  هعاس  و   ) ایندـلل موق  و  هشاعم )  ) حلـصی يا 

همرم  ) تاهجلا هثالثلا  هذـه  نم  دـحا  یف  يا  ثـالث ) یف  ـالا   ) ارفاـسم يا  اـصخاش ) نوکی  نا  لـقاعلل  سیل  و   ) هبـشا اـم  ءاقدـصالا و 
حالـصال بجوملا  مولعلا  فراـعملا و  لیـصحت  لـجال  وطخی  يا  داـعم ) یف  هوطخ  وا   ) هتوق هشاـعمل و  حلـصا  میمرت و  يا  شاـعمل )

.هبشا ام  وا  قیدص  هرایز  وا  ههزن  وا  جاودزاک  مرحم ) ریغ  یف  هذل  وا   ) هترخآ

يوسوم

: همرملا .الحار  اصخاش : .برشملا  لکاملا و  نم  هب  شیعتی  ام  هایحلا  هب  نوکت  ام  شاعملا : .حلصی  يا  اهمض  ءارلا و  رسکب  مری : هغللا :
عیضی الف  هدئاف  اهدشا  رومالا و  عورا  نم  هبسانی  امب  مسق  لکب  مازتلالا  نمزلا و  میسقت  حرشلا : .همایقلا  موی  داعملا : .حالـصالا  حتفلاب 

روکملا کموی  نا  هدافم  یلامجا و  جـمانرب  انل  عضی  نمزلا و  انل  مسقی  انه  ماـمالا  هرمث و  نودـب  يدـس و  رمعلا - وه  و  لاـملا - سار 
یلا عرـضتت  وعدت ، یلـصت ، دبعتت ، کبر  اهیف  یجانت  هعاسف  ماسقا ، هثالث  یلا  همـسقت  نا  بجی  لیللا  داوس  راهنلا و  ضایب  نم  کیلع 

مهیلا عرضی  نا  کهجو  مهنع و  كدی  فکت  سانلا و  نع  ینغتستل  هدیفتست  امع  ثحبتف  هحلـصت  يا  کشاعم ، مرت  هیناث  هعاس  هللا و 
لقاعلل سیل  کلافطا و  عم  شیعلا  کتهزن و  کتجوز و  عم  هللحملا  کتذـل  کتعتمل و  هصاخ  نوکت  نا  هثلاث  هعاـس  هیطعلا و  لذـب 

وا اهدعب  ام  هرخالا و  لجا  نم  داعم ، یف  هوطخ  وا  هشاعم  حالـصال  شاعمل ، همرم  ثالث  یف  الا  القنتم  الحترم ، يا  اصخاش  نوکی  نا 
 … لاحترالا رفسلا و  اهعم  لحی  هثالثلا  هذهف  هنع  نیدیعبلا  هلها  دصقی  ناک  مرحم  ریغ  یف  هذل 

یناقلاط

حالـص هب  ار  شیوخ  یگدنز  ياهراک  هک  یتعاس  دـنک و  تاجانم  شیوخ  يادـخ  اب  نآ  رد  هک  یتعاس  تسا : تعاس  هس  ار  نمؤم  »
زج يراک  گنهآ  هک  دیاشن  ار  لقاع  و  هدیدنـسپ ، لالح و  ياهتذـل  رد  ار  شیوخ  سفن  دوخ و  نایم  دراذـگاو  هک  یتعاس  و  دروآ ،

« .مارح ریغ  زیچ  زا  ندرب  تذل  ای  ترخآ ، هار  رد  نتشادرب  ماگ  ای  یگدنز  روما  تمرم  دنک : راک  هس  نیا 

: دـنارذگ یم  مهد  یم  حرـش  وت  يارب  هک  هنوگ  نیدـب  ار  دوـخ  زور  هنابـش  تاـعاس  داـنک ، تمحر  شیادـخ  هک  یلع  وـبا  اـم  خـیش 
دیشروخ عولط  زا  سپ  یکدنا  ات  دوخ  بارحم  رد  سپـس  درازگ و  یم  زامن  دیـشخرد  یم  نامـسآ  رد  ناگراتـس  زونه  هک  یماگنه 

.تخادرپ یم  نادرگاش  اب  وگتفگ  ثحب و  هب  زور  ندمآ  رب  ات  نآ  زا  سپ  .تفگ  یم  حیبست  رکذ و  تسشن و  یم 

رهظ يارب  ات  تفرگ  یم  لابند  شیوخ  نادرگاش  اب  ار  سرد  تسـشن و  یم  هرابود  درازگ و  یم  هلفان  زاـمن  تساـخ و  یمرب  هاـگ  نآ 
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یم بترم  ار  هناخ  روما  تفر و  یم  دوخ  نز  شیپ  هناخ و  هب  هاگ  نآ  درازگ ، یم  ار  نآ  ياه  هلفان  رهظ و  زاـمن  .دـش  یم  هتفگ  ناذا 
یم رصع  ياه  هلفان  اب  ار  نآ  دمآ و  یم  نوریب  رـصع  زامن  يارب  سپـس  .درک  یم  یگدیـسر  ار  شا  هداوناخ  دارفا  ياهراک  تخاس و 

توالت هب  هتشذگ  بش  زا  موس  کی  ات  اشع  برغم و  زامن  ندرازگ  زا  سپ  تسشن و  یم  نادرگاش  اب  برغم  زامن  ماگنه  ات  درازگ و 
.دنارذگ یم  ندرازگزامن  هب  حبص  عولط  ات  ار  بش  رخآ  ثلث  تفخ و  یم  ار  بش  ینایم  ثلث  .تخادرپ  یم  نآرق 

مراکم

 [[ مالسلا هیلع  لاق  و  ]]

َْسَیل َو.ُلُمْجَی  ُّلِحَی َو  امَِیف  اِهتَّذـَل  َْنَیب  ِهِسْفَن َو  َْنَیب  یِّلَُخی  ٌهَعاَس  ،َو  ُهَشاَعَم ُّمُرَی  ٌهَعاَس  ،َو  ُهَّبَر اَهِیف  یِجاَُـنی  ٌهَعاَـسَف  : ٍتاَـعاَس ُثَـالَث  ِنِمْؤُْمِلل 
.ٍمَّرَُحم ِْریَغ  ِیف  ٍهََّذل  ْوَأ  ، ٍداَعَم ِیف  ٍهَوْطُخ  ْوَأ  ، ٍشاَعَِمل ٍهَّمَرَم  : ٍثَالَث ِیف  اَّلِإ  ًاصِخاَش  َنوُکَی  ْنَأ  ِِلقاَْعِلل 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

تمسق دنک و  یم  شراگدرورپ  اب  تاجانم  فرص  ار  یتمسق  : دنک یم  میسقت  شخب  هس  هب  ار  دوخ  زور  هنابش  تاعاس  نامیااب  ناسنا 
دنـسپلد لالح و  تاذل  زا  يریگ  هرهب  يارب  ار  موس  تمـسق  دـهد و  یم  رارق  یگدـنز  راک  بسک و  شاعم و  میمرت  يارب  ار  يرگید 

.مارح ریغ  رد  تذل  داعم و  هار  رد  یماگ  ، شاعم تمرم  : دشاب زیچ  هس  رد  زج  شتکرح  لقاع  ناسنا  هک  تسین  راوازـس  دراذـگ و  یم 
: هنامیکح راتفگ  دنس  )

ماما شدنزرف  هب  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  يایاصو  ءزج  هدروآ  یلاما  رد  یسوط  خیـش  موحرم  هچنآ  قباطم  زیمآ  تمکح  راتفگ  نیا 
رد یضر  دیس  موحرم  زا  لبق  نآ  رب  هفاضا  .تسا  هدش  رکذ  باتک  نآ  رد  هنامیکح 388  مالک  لیذ  رد  هک  تسا  یلع  یبتجم  نسح 

ص ج 4 ، هغالبلا ، جـهن  رداصم  .تسا (  هدـش  لقن  لقاعلل ) سیلو   ) نآ لیذ  هتابن  نب  غبـصا  زا  رفـسلا ، باتک  یقرب ، نساـحم  باـتک 
(( 282

زور بش و  تاعاس  حیحص  میسقت 

.تسا هداد  هئارا  ، اه ناسنا  يارب  تکربرپ  یگدنز  مظن  روظنم  هب  يا  همانرب  هنامیکح  راتفگ  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

( . ٍتاَعاَس ُثَالَث  ِنِمْؤُْمِلل  ( ؛» دنک یم  میسقت  شخب  هس  هب  ار  دوخ  زور  هنابش  تاعاس  نامیااب  ناسنا  :» دیامرف یم  تسخن 

موهفم هب  تعاس  هکلب  دـشاب  هقیقد  تصـش  زا  ترابع  هک  تسین  زورما  حلطـصم  تعاس  ، اجنیا رد  تعاـس  زا  روظنم  هک  تسا  نشور 
(. نامزلا نم  هحرب   ) نامز زا  یشخب  ینعی  تسا  نآ  يوغل 

يارب ار  يرگید  تمـسق  دنک و  یم  شراگدرورپ  اب  تاجانم  فرـص  ار  یتمـسق  :» دیامرف یم  ، هتخادرپ هناگ  هس  میـسقت  نیا  هب  هاگنآ 
؛» دراذـگ یم  دنـسپلد  لالح و  تاذـل  زا  يریگ  هرهب  يارب  ار  موس  تمـسق  دـهد و  یم  رارق  یگدـنز  راـک  بسک و  شاـعم و  میمرت 

(. ُلُمْجَی ُّلِحَی َو  امَِیف  اِهتََّذل  َْنَیب  ِهِسْفَن َو  َْنَیب  یِّلَُخی  ٌهَعاَس  َو  ُهَشاَعَم ، ُّمُرَی  ٌهَعاَس  ،َو  ُهَّبَر اَهِیف  یِجاَُنی  ٌهَعاَسَف  : ٍتاَعاَس ُثَالَث  ِنِمْؤُْمِلل  )
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هدامآ لّوا  شخب  يارب  ار  ناسنا  هک  مود  تمـسق  تسا و  راگدرورپ  اب  تاجانم  ناـمه  یگدـنز  یلـصا  مهم و  تمـسق  بیترت  نیا  هب 
يارب يدنموربآ  لوقعم  یگدـنز  دـشابن و  نارگید  رابرـس  هک  يا  هنوگ  هب  تسا  يدام  ياهدـمآرد  بسک  شاعم و  میمرت  دزاس  یم 

.دنک هیهت  دوخ 

راک يارب  طاشن  مه  ات  دزادرپب  ملاس  حـیرفت  تحارتسا و  هب  هک  تسا  نیا  دـنک  یم  لوا  شخب  ود  هب  کمک  عقاو  رد  هک  موس  شخب 
.دنک ظفح  دوخ  يارب  تسا  مود  لّوا و  شخب  ماجنا  طرش  هک  ار  یتمالس  دناوتب  زین  تدابع و  يارب  مه  دنک و  ادیپ 

! تسا ترخآ  ایند و  تداعس  نماض  هک  يدنسپلد  بلاج و  میسقت  هچ 

راک ؛ داد صاصتخا  ار  تعاس  تشه  مادکره  هب  دیاب  هک  دنا  هدرک  هدافتـسا  هنوگ  نیا  هناگ  هس  تامیـسقت  نیا  زا  ناحراش  زا  یـضعب 
هب هجوت  اب  زین  راگدرورپ  اب  تاجانم  اـما  تسین و  بولطم  نیا  زا  شیب  زین  حـیرفت  تحارتسا و  دـشاب و  تعاـس  تشه  زا  شیب  دـیابن 

دجـسم و هب  نتفر  زین  وضو و  لسغ و  ، ساـبل تراـهط  ندـب ، يوشو  تسـش   ) تسا مزـال  نآ  تهج  هک  ییاـه  یگداـمآ  تامدـقم و 
.دریگ یم  ربرد  ار  تعاس  تشه  تادابع ) ماجنا  نآ و  زا  تشگزاب 

.تسا قداص  روبزم  میسقت  دایز  مک و  يرادقم  اب  یلو  دوشن  ماجنا  قیقد  روط  هب  میسقت  نیا  يا  هدع  يارب  تسا  نکمم  هتبلا 

یتح دریگ و  یم  قلعت  نآ  هب  اه  نآ  زور  بش و  تاقوا  مامت  ًابیرقت  هک  دنوش  یم  يدام  یگدنز  قرغ  نانچ  نآ  یضعب  هنافـسأتم  اما 
نیا رد  ار  دوخ  یتمالس  یتح  دنسر و  یمن  زین  دوخ  دنزرف  نز و  هب  دنهد و  یم  ماجنا  ار  اه  یهدب  اهدمآرد و  باسح  زین  باوخ  رد 

دنراذگ و یم  دننک و  یم  عمج  ، دنـشک یم  تمحز  نارگید  يارب  هک  دنتـسه  ینایاون  یب  تقیقحرد  اه  نیا.دنزادنا  یم  رطخ  هب  هار 
.دنهد یم  يا  هرهب  نادنمزاین  هب  هن  دنریگ و  یم  يا  هرهب  نآ  زا  دوخ  هن.دنور  یم 

زا زین  اه  نآ  نیقی  هب  هک  دـنا  تدابع  لوغـشم  ًامئاد  هدومن و  راـیتخا  تلزع  هشوگ  هدرک و  اـهر  ار  راـک  بسک و  یـضعب  ، سکع هبو 
.دنا هناگیب  نآ  اب  رود و  مالسا  تامیلعت 

زا ای  ردام  ردپ و  زا  یباسح  یب  لاوما  ، یبقع زا  هن  دنراد و  ربخ  ایند  زا  هن  ؛ دنتـسه ینارـسوه  یـشایع و  تاذـل و  قرغ  یموس  هورگ  و 
نیا رد  یبوخ  تبقاع  هن  زین  اه  نآ  نیقی  هب  هک  دنا  هتخادرپ  شون  شیع و  هب  هدرک و  اهر  ار  زیچ  همه  هدیسر و  اه  نآ  هب  رگید  قرط 

.ترخآ رد  يا  هدنیآ  هن  دنراد و  ایند 

.تسا هدش  میسقت  شخب  راهچ  هب  زور  هنابش  تاعاس  تایاور  زا  یضعب  رد 

: میناوخ یم  نینچ  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  زا  یثیدح  رد  هلمجزا 

َنیِذَّلا ِتاَقِّثلا  ِناَوْخِْإلا َو  ِهَرَـشاَعُِمل  ًهَعاَس  ِشاَعَْملا َو  ِْرمَِأل  ًهَعاَـس  ِهَّللا َو  ِهاَـجاَنُِمل  ًهَعاَـس  ٍتاَـعاَس  ََعبْرَأ  ْمُُکناَـمَز  َنوُکی  ْنَأ  ِیف  اوُدِـهَتْجا  »
راهچ هب  امـش  نامز  هک  دـینک  شـشوک  مَّرَُحم ؛ ِریَغ  ِیف  ْمُِکتاَّذَِـلل  اَهِیف  َنُولْخَت  ًهَعاَس  ِنِطاَْبلا َو  ِیف  ْمَُکل  َنوُِصلْخی  ْمَُکبویُع َو  ْمُکَنُوفِّرَعی 
دروم دارفا  ناتسود و  اب  ترـشاعم  يارب  یـشخب  شاعم و  رما  يارب  یـشخب  راگدرورپ و  اب  تاجانم  يارب  یـشخب  : دوش میـسقت  شخب 
تاذل يارب  زین  ار  نآ  زا  یشخب  ،و  دنیامن یم  تمدخ  امش  هب  نطاب  صولخ  اب  دننک و  یم  وگزاب  امش  يارب  ار  امش  بویع  هک  دامتعا 
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.( ص 321 ج 75 ، راونالاراحب ، «.) دیراذگ یقاب  مارح  ریغ 

هیلع اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ماما  زا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  زا  نآ  هب  بیرق  اـی  نومـضم  نیمه  هب  زین  يرگید  تاـیاور  و 
شخب رد  یشخب  هناگ  هس  میسقت  رد  هک  نیا  يارب  تسین  اه  يدنب  میسقت  نیا  نیب  یتافانم  هک  تسا  نشور  و.تسا  هدش  لقن  مالسلا 

.تسا هدش  ماغدا  رگید 

هدومن دیکأت  نآ  رب  هکلب  درادن  لالح  تاذل  اب  یتفلاخم  هنوگ  چیه  مالسا  هک  دوش  یم  هدافتـسا  یبوخ  هب  ثیداحا  نیا  زا  نمـض  رد 
دـنک و یم  ملاس  ار  مسج  هدیـشخب و  شمارآ  ار  حور  ، لالح تاذـل  ملاس و  حـیرفت  دـش  هراـشا  نآ  هب  ـالاب  رد  هک  هنوگ  ناـمه  اریز 

نـشور مارح  لالح و  تاذل  لصاف  طخ  هک  تسا  نآ  مهم  یلو.دسرب  رتهب  ، یگدنز مهم  ياه  شخب  هب  دناوت  یم  نآ  وترپ  رد  ناسنا 
.ددرگن ناشایع  نانار و  سوه  يارب  يا  هناهب  ثیداحا  نیا  ددرگ و 

یم ، تـسا هدرک  ناـیب  يرگید  ياـبیز  تروـص  هـب  ار  بـلطم  ناـمه  هناـمیکح  راـتفگ  نـیا  مود  شخب  رد  مالـسلا  هـیلع  ماـما  سپس 
َو ( ؛» مارح ریغ  رد  تذـل  داعم و  هار  رد  یماگ  ، شاعم تمرم  : دـشاب زیچ  هس  رد  زج  شتکرح  لقاع  ناسنا  هک  تسین  راوازـس  :» دـیامرف

(. ٍمَّرَُحم ِْریَغ  ِیف  ٍهََّذل  ْوَأ  ، ٍداَعَم ِیف  ٍهَوْطُخ  ْوَأ  ، ٍشاَعَِمل ٍهَّمَرَم  : ٍثَالَث ِیف  اَّلِإ  ًاصِخاَش  َنوُکَی  ْنَأ  ِِلقاَْعِلل  َْسَیل 

هب تسا و  نیمه  هژاو  نیا  یناعم  زا  یکی  هتبلا  هک  دنا  هدرک  انعم  « رفاسم » اج نیا  رد  ار  « صخاش » هژاو هغالبلا  جـهن  ناحراش  زا  یعمج 
: دنا هتفگ  بیترت  نیا 

هک نیا  هب  هجوت  اب  یلو.دشاب  نینچ  دیاب  زین  شرفس  هکلب  دنک  میسقت  شخب  هس  هب  ار  زور  هنابش  تاقوا  دیاب  رـضح  رد  ناسنا  اهنت  هن 
لیذ هک  درادن  یترورـض  دوش  یم  قالطا  زین  دنک  یم  مایق  يراک  يارب  هک  یـسک  هب  هکلب  تسین  رفاسم  يانعم  هب  اهنت  صخاش  هژاو 

.مینادب تسا  رفس  لاح  رد  یسک  هک  ینامز  هب  طوبرم  طقف  ار  زیمآ  تمکح  مالک  نیا 

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said: “The believer's time has three periods: The period when
he is in communion with Allāh, the period when he manages for his livelihood, and the
period when he is free to enjoy what is lawful and pleasant. It does not behoove a
wise person to be away (from his house) save for three matters, namely: learning,

.” going to do something for the next life, or enjoying what is not prohibited

یگدز تلفغ  مارح و  كرت  ترورض  : 391 تمکح

هراشا

توص
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َکنَع ٍلوُفغَِمب  َتسَلَف  لُفغَت  َال  اَِهتاَروَع َو  ُهّللا  َكرّصَُبی  اَینّدلا  ِیف  دَهزا  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

هک شابم  لفاغ  و  دنایامن ،  وت  هب  ار  نآ  ياه  یتشز  ادخ  ات  شوپ ، مشچ  ایند  مارح  زا  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و  يداقتعا ) یقالخا ، )
 . دوشن تلفغ  وت  زا  يا  هظحل 

يدیهش

.دوب دنهاوخن  ربخ  یب  وت  زا  هک  نامم  ربخ  یب  دومن و  دهاوخ  وت  هب  ار  نآ  ياهیتشز  ادخ  شابم ، ایند  ناهاوخ 

یلیبدرا

وت زا  هدش  هدرک  لفاغ  یتسین  هک  وشم  لفاغ  نآ و  ياهبیع  رم  ادخ  ار  وت  دزاس  انیب  ات  ایند  رد  شاب  تبغر  یب 

یتیآ

لفاغ وت  زا  هک  شابم  لفاغ  .دزاس  انیب  نآ  ياهبیع  هب  ار  وت  هدـید  زین  ادـخ  ات  نک  هشیپ  يراگزیهرپ  اـیند  رد  مالـسلا :) هیلع   ) دومرف و 
.دنتسین

نایراصنا

دنتسین ربخ  یب  وت  زا  هک  شابن  ربخ  یب  و   ، دیامن انیب  نآ  ياه  یتشز  هب  ار  وت  دنوادخ  ات  شاب  تبغر  یب  ایند  هب  : دومرف ترضح  نآ  و 
.

اه حرش 

يدنوار

يردیک

مثیم نبا 

ایند هب  هقالع ي  نوچ  .دنتـسین  ربخ  یب  وت  زا  هک  شابم  ربخ  یب  و  دزاس ، هاگآ  نآ  ياهیتشز  هب  ار  وت  دنوادخ  ات  شاب ، اسراپ  ایند  رد  )
رک روک و  ار ) ناسنا   ) يزیچ هب  تبحم  دـنا : هتفگ  هک  يروطنامه  تسا ، نآ  هب  ناگتـسبلد  رظن  زا  نآ  بیاعم  ندـنام  هدیـشوپ  ثعاب 

ششوپ ریز  هک  تسا  ییاهیتشز  اهبیع و  ندرک  رهاظ  شـشوپ و  نآ  ندرب  نیب  زا  ثعاب  نآ  رد  ییاسراپ  ایند و  اب  ینمـشد  .دزاس  یم 
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تلفغ زا  هاگنآ  تسا  هداد  ایند  رد  ییاسراپ  هب  روتـسد  زارتحا ، لباق  هجیتن ي  نامه  رطاخ  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما نیاربانب  .تسا  هدوب 
هدوب و کنع ، لوفغمب  تسلف  هلمج ي  نآ  يارغص  هک  تسا  هتـشاد  رذحرب  يرمـضم  سایق  هلیـسو ي  هب  ایند  نیا  ياروام  زا  ایند  رد 

.دوش تلفغ  نآ  فده  زا  هک  تسین  هتسیاش  دشاب ، هنع  لوفغم  ریغ  هک  هچ  ره  و  تسا : نینچ  زین  ردقم  ياربک 

دیدحلا یبا 

 . َْکنَع ٍلوُفْغَِمب  َتْسَلَف  ْلُفْغَت  اَِهتاَرْوَع َو َال  ُهَّللا  َكْرِّصَُبی  اَْینُّدلا  ِیف  ْدَهْزا  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

قشاعلا ال اهل و  قشاع  ایندلا  یف  بغارلا  نأل  قح  اذه  ایندلا و  تاروع  هل  یلاعت  هللا  ریصبت  طرشلا  ءازج  لعج  ایندلا و  یف  دهزلاب  هرمأ 
نب هّللا  دـبع  وـه  اـیواسملا (  يدـبت  طخـسلا  نیع  نکل  هلیلک و  بیع  لـک  نع  اـضرلا  نـیع  لـئاقلا و  لاـق  اـمک  هقوـشعم  بـیع  يری 

 . هیاور هدهاشم ال  اهبویع  رصبأ  اهطخس  اذإ  اهطخس و  دقف  اهیف  دهز  اذإف  بتکلا ).) راد  هعبط  یناغألا 12:214( ، هیواعم

نم هسفن  نع  لفغی  الأ  مهالوأ  سانلا و  قحأ  نإف  کسفن  نع  تنأ  لفغت  ـالف  کـنع  لوفغم  ریغ  کـنإ  هل  لاـق  هلفغلا و  نع  هاـهن  مث 
رهاظ یف  یتلا  هرقنلا  : ریقنلا ،و  هاونلا قش  یف  نوکی  ام  : لـیتفلا  ) ریقنلا لـیتفلا و  یلع  هشقاـنی  دیهـش  بیقر  هیلع  نم  هنع و  لوفغمب  سیل 

( .هاونلا

یناشاک

رب ار  وت  یلاعت  يادخ  دـنادرگ  انیبان  اهتاروع ) یف  هللا  كرـصبی   ) ایند عاتم  رد  شاب  تبغر  یب  ایندـلا ) یف  دـهزا  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
تـسلف  ) تادابع تعاطا و  زا  وشم  لفاغ  و  لفغت ) و ال   ) نآ بویع  زا  وا  تریـصب  هدـید  تسا  روک  ایند  هب  بغار  هک  اریز  نآ  بویع 

.تالاح عیمج  رد  وت  زا  دشاب  لفاغ  هک  یشابن  ات  کنع ) لوفغمب 

یلمآ

ینیوزق

دـشاب يزیچ  قشاع  هتفیـش و  هک  ره  هچ  وا  ياهبیع  اهیتشز و  هب  ار  وت  هناحبـس  يادـخ  دـنادرگ  انیب  ات  ایند  رد  شاب  تبغر  یب  دومرف :
رگا هک  شیوخ  راک  زا  لفاغ  و  مصی ) یمعی و  یـشلا ء  کبح   ) هک ددرگ  روک  زیچ  نآ  رد  شتریـصب  هدید  دنیبن و  زیچ  نآ  ياهبیع 

راک رب  وت و  رب  شرظن  هتـسویپ  دوشن ، لفاغ  وت  زا  یلاعت  يادخ  يوش  لفاغ  يادخ  زا  وت  رگا  يرآ  .دنوشن  لفاغ  وت  زا  يوش  لفاغ  وت 
نامز ثداوح  زا  وت  رگا  و  دـندرگن ، لفاغ  نآ  باتک  طبـض و  زا  نیبتاـک  مارک  يدرگ  لـفاغ  شیوخ  لاـمعا  زا  وت  رگا  و  دنـشاب ، وت 

زا اهنآ  یـشاب  لفاغ  ران  تنج و  راک و  نایاپ  زا  وت  رگا  دنـشاب و  وت  نیمک  رد  بش  زور و  دنوشن و  لفاغ  وت  زا  ثداوح  ینیـشن  لفاغ 
لهاجت ضامغا و  تلفغ و  هلمجلا  یلع  سپ  .دنـشابن  لفاغ  وت  زا  اهنآ  يدرگ  لفاغ  ربق  لاوها  توم و  زا  وت  رگا  و  دنـشابن ، لـفاغ  وت 
لجوزع يادـخ  هب  و  ندیـشوک ، راک  رد  ندز و  نایم  رب  نماد  زج  دـهدن  دوس  هدـیاف و  چـیه  و  دـشابن ، حـجنم  باوص و  چـیه  اجنیا 

و نتخاس ، گرم  زا  دعب  ثداوح  گرم و  هعقاو  ریبدت  و  نتفرگ ، سفن  بیذهت  بویع و  حالصا  رد  ندومن و  عرـضت  ندرک و  ءاجتلا 
.ندرک رظن  شیوخ  لاح  نایاپ  راک و  رطخ  رد  لمات  هدید  هب  و  نتخادرپ ، نآ  رورغ  تاوهش  ایند و  زا  لد 
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یجیهال

یب شاب  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .کنع » لوفغمب  تسلف  لفغتال  اهتاروع و  هللا  كرـصبی  ایندلا  یف  دهزا  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
گرم ینعی  وت ، زا  هدش ي  لفاغ  وت  یتسین  هک  گرم  زا  لفاغ  شابم  نآ و  ياهبیع  هب  ادـخ  ار  وت  دـنادرگ  یم  انیب  هک  ایند  رد  تبغر 

.تسین وت  زا  لفاغ 

ییوخ

تلبج امل  نکلو  .اهلهال  اهکرتی  اـهنم و  بنتجی  اـهیلع  علطا  اـهب و  فقو  نمف  .هریـسی  ریغ  بویع  هریثک و  تاروع  ایندـلا  یف  ینعملا :
هآرم وا  رـصبلا  یلع  امبر  هریـصبلا و  یلع  هواشغ  بحلا  ناف  اهبویع ، هیور  نع  اعن  ام  اـهبح  نوکی  هریثک  حاون  نم  اـهبح  یلع  سوفنلا 

نا مالـسلا :) هیلع   ) لوقیف هقیقحلا ، عقاولا و  یف  وه  اـمک  بیبـحلا  نیع  یف  بوـبحملا  یلجتی  نا  عـنمی  رـصبلا و  یف  فرـصتت  هبوـلقم 
ایندـب دومرف : همجرتلا : .اهتاروع  يرتف  رـصب ك  هللا  حـتفی  کبلق و  نع  اهبح  جرخی  یتح  اـهیف  دـهزاف  ایندـلا  تاروع  يرت  نا  تدرا 

.تسه هدنیاپ  ار  وت  هک  زروم  تلفغ  دزاس ، انیب  ار  وت  شبویعب  تیادخ  ات  زروب  دهز 

يرتشوش

یف همکحلا  هللا  تبث  ایندلا  یف  دـهز  نم  مالـسلا : هیلع  قداصلا  نع  یفاکلا )  ) یف اهئانف ) ایندـلا و  مذ  یف  نوثالثلا - عباسلا و  لصفلا  )
هلک ریخلا  لعج  مالسلا : هیلع  هنع  .مالسلا و  راد  یلا  املاس  اهنم  هجرخا  و  اهئاود ، اهئاد و  ایندلا  بویع  هرصب  هناسلا و  اهب  قطنا  و  هبلق ،

لکا نم  یلابی  الا  یتح  نامیالا  هوالح  لجرلا  دـجی  ال  هلا : هیلع و  هللا و  یلـص  یبنلا  لاق  .ایندـلا  یف  دـهزلا  هحاـتفم  لـعج  تیب و  یف 
هذه لو  حالـص  نا  هلا : هیلع و  هللا و  یلـص  یبنلا  نع  .ایندلا و  یف  دـهزت  یتح  نامیالا  هوالح  فرعت  نا  مکبولق  یلع  مارح  و  ایندـلا ،
یلع اوسات  الیکل  هللا  باتک  نم  هیآ  یف  دهزلا  نا  مالسلا : هیلع  داجـسلا  نع  .لمالا و  حشلاب و  اهرخآ  كاله  و  نیقیل ، دهزلاب و  همالا 

دهزلا سیل  مالـسلا : هیلع  قداصلا  نع  و  اهئانف ) ایندـلا و  مذ  یف  نوثالثلا - عباسلا و  لصفلا   … (. ) مکاتآ امب  اوحرفت  مکتاف و ال  اـم 
هـصق یف  لامکالا :)  ) یف .هللا و  دـی  یف  امب  کنم  قثوا  كدـی  یف  امب  نوکت  الا  لب  لـالحلا  میرحتب  ـال  و  لاـملا ، هعاـضاب  ایندـلا  یف 

ائیـش رخالا  متکی  الا  امهنم  لک  ناک  و  نیدـلا ، لها  یقل  هداهز ، هل  حـلاص  ریزو  هل  فاصنالا و  نسح  کلم  ناـک  رهولب : فساذوی و 
اعـضوم هتیار  نا  اولاقف : کلذ  یف  هباحـصا  راشتـساف  همکحلا ، رارـسا  نیدـلا و  رما  یلع  کلملا  علطی  نکی  مل  ریزولا  نا  الا  هرما  نم 

: لاقف سانلا ، لاح  یف  رظننف  هنیدملا  یف  ریـسنف  بکرن  نا  کل  لها  نویعلا : تدـه  امدـعب  ریزولل  کلملا  لاق  نا  یلا  هملکف ، مالکلل 
هذهل نا  ریزولل : لاقف  هلبزملا  هیحان  یف  ودبت  ران  ءوض  یلا  کلملا  رظنف  لبجلا  هبـشت  هلبزم  یلع  ارمف  اهیحاون  یف  نالوجی  ابکرف  معن ،

! نیکـسم هیف  وراغلاب  اهیبش  ابقث  ادجوف  ءوضلا  جرخم  یلا  ایهتنا  یتح  العفف  اهربخ ، ملعنف  اهنم  وندن  یتح  یـشمن  انب  لزناف  هصقل  رانلا 
هیدـی نیب  لبزملا و  نم  هایه  دـق  اکتم  یلع  یکتم  هلبزملا  ناقلخ  نم  باـیث  هیلع  قلخلا  هوشم  وه  اذاـف  اـمهاری  ـال  ثیح  نم  هیلا  رظنف 

اذا هل  صقرت  یقـستسا و  اذا  هیقـست  هیدی ، نیب  همئاق  هسابل  هقلخ و  یف  هتارما  و  هب ، برـضی  روبنط  هدـی  یف  و  بارـش ، هیف  راخف  قیربا 
نم امهنیب  لامجلا و  نسحلاب و  امهسفنا  نافصی  امه  و  قافالا ، هکلم  و  ئاسنلا ، هدیـس  اهیمـسی  وه  و  كولملا ، هیحتب  هییحت  و  برض ،
مث هیف ، امه  امب  امهباجعا  نم  اـمهنم و  ناـبجعتی  ریزولا ، هیلجر و  یلع  کـلملا  ماـقف  فصوی ، ـال  اـم  برطلا  کحـضلا و  رورـسلا و 

هصرفلا و ریزولا  منتغاف  نیذه ، دنع  انیار  ام  لثم  رورـسلا  هذللا و  نم  رهدلا  انباصا  كایا  ینا و  ملعا  ام  ریزولل : کلملا  لاقف  افرـصنا 
فرعی نم  نیع  یف  رورسلا ، هجهبلا و  نم  هیف  نحن  ام  ککلم و  نوکی  و  رورغلا ، نم  هذه  انایند  نوکت  نا  کلملا  اهیا  فاخا  هل : لاق 
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نوکت امهانیار و  نیذلا  نیـصخشلا  نیذه  اهئانف ) ایندلا و  مذ  یف  نوثالثلا - عباسلا و  لصفلا   ) لثم و  هلبزملا ، هذه  لثم  مدـلا  توکلم 
فرعی نم  دنع  انداسج  نوکت  و  اننیعا ، یف  راغلا  هذه  لثم  هرخالا ، بوث  هداعسلا و  نکاسم  وجری  نم  دنع  امهنم  اندیـش  ام  اننکاسم و 

نم انبجعتک  هیف  نحن  امب  انباجعا  نم  مهبجعت  نوکی  و  اـننیع ، یف  اـقلخ  نیهوشملا  نیذـه  دـسج  لـثم  هیورخـالا  هراـضنلا  هراـهطلا و 
نیذـلا مه  لاق : مه ؟ نم  لاق : معن ، لاق : الها ؟ هفـصل  هذـه  لهال  فرعت  له  و  کلملا : لاق  هیف ، امه  امب  نیـصخشلا  نیذـه  باـجع 
نویحلا راد  اقبلا و  راد  یه  و  هدعب ، لاوز  يذلا ال  کلملا  اهدعب و  توم  یتلا ال  هایحلا  و  هدـعب ، فوخ  يذـلا ال  هرخالا  کلم  اوفرع 

هذه کلملا ! اهیا  توملا ، امظلا و  و  عوجلا ، و  ضرملا ، و  ئاقشلا ، و  مرهلا ، و  مقسلا ، اهنکاسم  نع  یلاعت  هللا  عفر  اهل  عاطقنا  یتلا ال 
ام لاق : اهبلطم و  هجو  نم  اهبلط  نمل  هایهم  یه  معن  لاق : الیبس ؟ اهلوخد  رادـلا و  هذـه  یلا  لـه  لاـق : اـهربخ ، هرخـالا و  کـلم  هفص 

تسلف لفغت  و ال  هعییضت …  انل  یغبنی  الف  انیقی  تفصو  ام  ناک  نئل  لاق : کناطلـسلا ! هبیهلا  لاق : مویلا ؟ لبق  اذهب  ینربخت  نا  کعنم 
سمخ موی  لک  توملا  کلم  مهحفصتی  الا و  رب  رعش و ال و  تیب  لها  نم  ام  مالـسلا : هیلع  قداصلا  نع  یفاکلا )  ) یف کنع  لوفغمب 

.تارم

هینغم

اـهرابخا و تفرع  ایندـلا  یف  تدـهز  اذا  تنا  ..هتقیقح و  یلع  هفـشکی  هـیف  هدـهز  و  هبئاـعم ، نـع  هـیمعت  یـشلا ء  یف  ناـسنالا  هـبغر 
.نارسخلا مدنلا و  کلام  ناک  اهتقیقح و  تلهج  اهیف  ابغار  اهتبحص  نا  و  اهریذحت ، اهریصم و  و  اهراضوا ،

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

هب ار  وت  ادـخ  ات  دـنبم ) لد  نآ  هب   ) شاـب تبغر  یب  اـیند  يـالاک )  ) رد تسا : هدومرف  نآ ) يـالاک  اـیند و  هراـبرد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
وت زا  هک  شابم  ربخ  یب  شیوخ ) راک  زا   ) و ددرگ ) یم  روک  شیئانیب  هدید  دنیب و  یمن  ار  اهبیع  هتفیش  نوچ   ) دزاس انیب  نآ  ياهیتشز 

(. درگن یم  وت  راک  هب  وت و  هب  ادخ   ) دنتسین لفاغ 

ینامز

، دـشاب ایند  هب  دـنمقالع  هک  یـسک  اریز  تسا  يراـکزیهرپ  اـیند  بویع  ندرک  كرد  طرـش  هک  دـهد  یم  هجوت  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما
یم ناـسنا  زا  ار  زیچ  نآ  بیع  يزیچ  ره  هب  هقـالع  مصی ) یمعی و  یـشلا ء  بح  : ) دـنا هتفگ  نوـچ  دـنک  یمن  كرد  ار  نآ  ياـهبیع 

هقالع يور  زا  هک  یمشچ  ایواسملا  يدبت  طخسلا  نیع  نکل  هلیلک و  بیع  لک  نع  اضرلا  نیع  و  دیوگ : یم  مه  برع  رعاش  .دناشوپ 
تسیرگن ایند  هب  داقتنا  دید  اب  ناسنا  یتقو  .دزاس  یم  راکشآ  ار  اهبیع  هک  تسا  تینابصع  مشچ  تسا ، زجاع  یبیع  ره  ندید  زا  دنیبب 

تسا و لرتنک  تحت  ناسنا  هک  تسا  هداد  هجوت  هتکن  نیا  هب  اصوصخم  مالـسلا ) هیلع   ) ماما .ددرگ  یم  راکـشآ  وا  يارب  ایند  ياهبیع 
.ددرگ یمن  لاماپ  یسک  قح  زا  يا  هرذ  نیرتمک  دوش و  یم  هذخاوم  نخس  لمع و  نیرتکچوک  زا 

يزاریش دمحم  دیس 
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هرخالا هداعـسلا و  نع  لفغت ) و ال   ) اهبویع يا  اهتاروع ) هللا  كرـصبی   ) ایندلا نع  رفنتلا  دهزلا  ایندـلا ) یف  دـهزا  : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
.ناسنالا هلمعی  امع  الفاغ  سیل  هللا  نال  کنع ) لوفغمب  تسلف  )

يوسوم

: لیق دـق  حرـشلا : .اهبویع  انه  دارملا  سانلا و  ماما  هفـشک  نم  ناـسنالا  یحتـسی  اـم  هروعلا  عمج  تاروعلا : .کـفرعی  كرـصبی : هغللا :
اهتائیـس اهبویع و  فرعن  نا  اندرا  اذاف  اهبحن  اننال  اهبلاسم  یلع  فقن  ایندلا و  بویع  كردـن  مل  نحن  مصی و  یمعی و  یـشلل ء  کبح 

یلع یغبنی  و  هیعوضوم ، ههازنب و  اهیلع  مکحی  اهلخاد و  یلا  ذـفنی  نا  انرـصب  عاطتـسا  اهیف  اندـهز  اذاف  اـهیف ، دـهزن  نا  ـالا  اـنیلع  اـمف 
مالع ماما  فقیـس  هریغـص و  هریبک و  لک  یلع  بساحیـس  هنع  لوفغم  ریغ  هنال  هب  بولطم  وه  امع  هب و  داری  امع  لفغی  نا ال  ناـسنالا 

.بورکلا فشاک  بویغلا و 

یناقلاط

« .دوش یمن  تلفغ  وت  زا  هک  شابم  لفاغ  دیامن و  ارف  وت  هب  ار  نآ  ياهبیع  دنوادخ  ات  شاب  تبغر  یب  دهاز و  ایند  رد  »

قشاع ایند ، هب  هدننک  تبغر  هک  تسا  قح  رب  ینخس  نیا  تسا و  هداد  رارق  طرش  يازج  باوج و  ار  مّود  هلمج  طرش و  ار  لّوا  هلمج 
شوپ مشچ  یبیع  ره  زا  اـضر  مشچ  تسا : هدورـس  نینچ  رعاـش  هک  ناـنچ  نآ  دـنیب ، یمن  ار  دوخ  قوشعم  بیع  قشاـع ، تسا و  نآ 
تروص نآ  رد  دراد و  یمن  شوخ  ار  نآ  دوش ، تبغر  یب  ایند  هب  نوچ  .دزاس و  یم  راکـشآ  ار  اه  هدـیهوکن  مشخ  مشچ  یلو  تسا 

.نارگید لقن  قیرط  هب  هن  دنیب  یم  ار  ایند  ياهبیع  شیوخ  مشچ  هب 

مراکم

 [[ مالسلا هیلع  لاق  و  ]]

! َْکنَع ٍلوُفْغَِمب  َتْسَلَف  ْلُفْغَت  َال  ،َو  اَِهتاَرْوَع ُهّللا  َكْرِّصَُبی  اَْینُّدلا  ِیف  ْدَهْزا 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

هک شاـبم  لـفاغ  دزاـس و  اـنیب  نآ  بویع  ندـید  يارب  ار  وـت  مشچ  دـنوادخ  اـت  نک  هشیپ  اـیند  قرب ) قرز و   ) هب ییاـنتعا  یب  دـهز و 
: هنامیکح راتفگ  دنس  .دناوت ( بقارم  راگدرورپ ) كاپ  تاذ  رتالاب  نآ  زا  یهلا و  ناگتشرف  )

ياه 97 و 173 و هبطخ  رد  نخـس  نیا  هیبش  دیوگ : یم  هک  دنک  یم  تعانق  نیا  هب  اهنت  هنامیکح  راتفگ  نیا  لیذ  رد  بیطخ  موحرم 
ص 282) ج 4 ، هغالبلا ، جهن  رداصم   ) .تشذگ  186

، مکحلاررغ تسا ، هدروآ  اهبویعا » اهتاروع  ياج  هب  هدرک و  رکذ  یتوافت  اب  ار  نآ  مکحلاررغ  رد  يدـمآ  موحرم  هک  مینکیم  هفاـضا 
(.( ح 6085
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! ینیبب ات  شاب  دهاز 

.دنک یم  هراشا  مهم  هتکن  ود  هب  هنامیکح  راتفگ  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

؛» دزاس انیب  نآ  بویع  ندـید  يارب  ار  وت  مشچ  دـنوادخ  ات  نک  هشیپ  اـیند  قرب ) قرز و   ) هب ییاـنتعا  یب  دـهز و  :» دـیامرف یم  تسخن 
« . اَِهتاَرْوَع ُهّللا  َكْرِّصَُبی  اَْینُّدلا  ِیف  ْدَهْزا  »

ار بوـیع  هک  دوـش  یم  رایـسب  هکلب  دـنیب  یمن  ار  نآ  بوـیع  زگره  دـشاب  يزیچ  قشاـع  هتـسب و  لد  هاـگره  ناـسنا  هک  تسا  نشور 
تسا هدمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  يروهشم  ثیدح  رد  درمش و  یم  هتسجرب  تافص  نساحم و 

ح 5814) ص 380 ، ج 4 ، رضحی ، نم ال  «.) دنک یم  ترک  انیبان و  ، يزیچ هب  وت  هقالع  ُّمِصی ؛ یِمْعی َو  ِءیَّشِلل  َکُّبُح  »

تفرعم ياه  باجح  زا  ، يزیچ هب  قشع  یطارفا و  تبحم  عقاو  رد  هک  تسا  هدیسر  تابثا  هب  ًالماک  یـصخش  ياه  هبرجت  اب  هلأسم  نیا 
.دهد یمن  صیخشت  مه  زا  ار  اه  بیع  نسح و  ناسنا  دورن  رانک  باجح  نیا  ات  دوش و  یم  بوسحم 

: دیوگ یم  مه  برع  رعاش 

ایِواسَملا يِْدُبت  ِطْخُّسلا  َْنیَع  ّنِکل  ٌهَلِیلَک َو  ٍْبیَع    ّ ِلُک نَع  اضِّرلا  ُْنیَع  َو 

.دزاس یم  راکشآ  ار  بویع  همه  نیگمشخ  ياه  هاگن  یلو  دناشوپ  یم  ار  بویع  مامت  ، يزیچ هب  هناقشاع ) و   ) هنانیب شوخ  هاگن 

: میناوخ یم  یلیل  شا  هقوشعم  هرابرد  فورعم  ِيرماع  نونجم  زا  يرعش  رد 

اِیلاغ َناک  ام  ِکْسِملا  ُداوَس  َول ال  ٌهَّیِشَبَح َو  ٌهَدْوَس  یْلَیل  َنولوقَی 

.تسین تمیق  نارگ  دشابن  هایس  ، کشم رگا  یلو ) تسا  تسرد   ) تسا یشبح  هایس و  یلیل  دنیوگ  یم 

: نابز یسراف  رعاش  هتفگ  هب  و 

ینیبن یلیل  ییابیز  زج  هب  ینیشن  نونجم  هدید  رب  رگا 

نیب شوخ  رایـسب  دوخ  هب  ناـسنا  اریز  دـینیبب  نارگید  دوجو  هنیآ  رد  دیونـشب و  نارگید  زا  ار  دوخ  بویع  هک  دـنا  هتفگ  ور  نیمه  زا 
دراد هقـالع  نآ  هب  ناـسنا  هک  يروما  ماـمت  درومرد  نخـس  نیا.تسا  نتـشیوخ  بوـیع  هدـهاشم  زا  عناـم  ینیب  شوـخ  نیمه  تسا و 

هک یماگنه  دنرادنپ و  یم  ینابز  نیریش  ار  نآ  دنونش  یم  ناشنادنزرف  زا  کیکر  ياه  شحف  یتقو  هک  دنتـسه  يدارفا.تسا  قداص 
.دنرمش یم  اه  نآ  دادعتسا  طاشن و  هناشن  ار  نآ  دننیب  یم  اه  نآ  زا  يدب  ياه  تنطیش 

دیاب دیوش  هاگآ  ایند  بویع  زا  دیهاوخ  یم  رگا  : دیامرف یم  دهد و  یم  رادشه  زین  ایند  يرهاظ  ياه  ییابیز  هرابرد  مالـسلا  هیلع  ماما 
.ددرگ یم  راکشآ  يرگید  زا  دعب  یکی  ، بویع ، دیدش انتعا  یب  هک  یماگنه.دینک  هشیپ  ار  ایند  رد  دهز 
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: دومرف هک  میناوخ  یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد 

َیلِإ ًاِملاَس  اْینُّدلا  َنِم  ُهَجَرْخَأ  اَهَءاَوَد َو  اَهَءاَد َو  اْینُّدلا  َبویُع  ُهَرََّصب  ُهَناَِسل َو  اَِهب  َقَْطنَأ  ِِهْبلَق َو  ِیف  َهَمْکِْحلا  ُهَّللا  َتَْبثَأ  اْینُّدلا  ِیف  َدِـهَز  ْنَم  »
یم يراج  نآ  هب  ار  شنابز  دـهد و  یم  رارق  وا  بلق  رد  ار  شناد  ملع و  دـنوادخ  دـنک  هشیپ  ار  ایند  رد  دـهز  هک  یـسک  ِماَلَّسلا ؛ ِراَد 

تمحر راوج  و   ) مالـسلاراد هب  ملاس  ایند  زا  دسانـش و  یم  ار  نآ  ياهاود  ایند و  ياهدرد  دهد  یم  ناشن  وا  هب  ار  ایند  بویع  دزاس و 
.( ح 1 ص 128 ، ج 2 ، یفاک ، «.) دور یم  یهلا )

: میناوخ یم  تسا  هدروآ  ترضح  نآ  زا  یفاک  باتک  رد  ینیلک  موحرم  زین  ار  نآ  هک  يرگید  تیاور  رد 

هدارا شا  هدنب  يارب  یکین  ریخ و  دـنوادخ  هک  یماگنه  اََهبویُع ؛ ُهَرََّصب  ِنیِّدـلا َو  ِیف  ُهَهَّقَف  اْینُّدـلا َو  ِیف  ُهَدَّهَز  ًاریَخ  ٍدـْبَِعب  ُهَّللا  َداَرَأ  اَذِإ  »
ج 2، یفاک ، «.) دزاس یم  راکـشآ  شرظن  رد  ار  ایند  بویع  دـنک و  یم  شنید  ماکحا  هب  ملاع  دزاس و  یم  انتعا  یب  ایند  هب  ار  وا  دـنک 

.( ح 10 ص 128 ،

َتْـسَلَف ْلُفْغَت  اـَل  َو  ( ؛» دـناوت بقارم  دـنرادن و ) تلفغ  وت  زا   ) هک شاـبم  لـفاغ  :» دـیامرف یم  هتکن  نیمود  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  سپس 
!(. َْکنَع ٍلوُفْغَِمب 

دنز رس  وت  زا  یگرزب  ای  کچوک  لمع  ره  ؛ دنشاب یم  وت  بقارم  هتسویپ  ، لامعا تبث  ِناگتشرف  راگدرورپ و  نارومأم  هک  نیا  هب  هراشا 
تلفغ دروم  زگره  نیاربانب.تسا  رت  کیدزن  وت  زا  وت  هب  وا  كاپ  تاذ  تسادخ و  رـضحم  ، ملاع رتالاب  نآ  زا  دننک و  یم  تبث  ار  نآ 

.شابم لفاغ  دوخ  لاح  زا  زین  وت  تسا  نینچ  نوچ  دوب و  یهاوخن 

دنوش و یم  لفاغ  شیوخ  هدنیآ  دوخ و  زا  ًابلاغ  ایند  هتفیرف  ياه  ناسنا  هک  دوش  یم  نشور  اج  نیا  زا  لوا  هلمج  اب  هلمج  نیا  طابترا 
.ددرگ یم  راتفرگ  اهالب  ماد  رد  هراومه  لفاغ  ناسنا  دوش و  یم  اه  نآ  يزور  هریت  یتخبدب و  ببس  رما  نیمه 

: میناوخ یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  زین  یثیدح  رد 

ْمَأ ُهَّللا  یِـضَر  يِرْدی َأ  َال  َوُه  ِهِیف َو  َءْلِم  ٍکِحاَِضل  ٌبَجَع  ُُهُبلْطی َو  ُتْوَْملا  اْینُّدـلا َو  ِِبلاَِطل  ٌبَجَع  ُْهنَع َو  ٍلوُفْغَِمب  َسَیل  ٍِلفاَِغل َو  ٌبَجَع  »
بلط رد  گرم  تسایند و  بلط  رد  هک  یسک  زا  مبجعت  رد  زین  دنتسین و  لفاغ  وا  زا  تسا و  لفاغ  هک  یـسک  زا  مبجعت  رد  َُهل ؛ َطِخَس 

ای تسا  یـضار  وا  زا  ادخ  دناد  یمن  هک  یلاح  رد  دنز ) یم  ههقهق  و   ) ددـنخ یم  شناهد  مامت  اب  هک  یـسک  زا  متفگـش  رد  تسوا و 
.( ح 38 ص 133 ، ج 74 ، راونالاراحب ، «.) نیگمشخ

: دیوگ یم  هنیمز  نیا  رد  زین  یسراف  ناملس 

ُفُوقُْولا ِعَلَّطُْملا َو  ُلْوَه  هلآ َو  هیلع و  هللا  یلـص  ٍدَّمَُحم  ِهَّبِحَْألا  ُقاَرِفَف  ِیْنتَْکبَأ  ِیتَّلا  اَّمَأَف  ِیْنتَْکبَأ  ٌهَثاََلث  ِیْنتَکَحْـضَأ َو  ٌهَثاََلث  ٍّتِِسب  ُْتبِجَع  »
ِهِیف َو َءْلـِم  ٌکِـحاَض  ُْهنَع َو  ٍلوُفْغَِمب  َسَیل  ٌلـِفاَغ َو  ُُهُبلْطی َو  ُتْوَْملا  اْینُّدـلا َو  ُِبلاَـطَف  ِیْنتَکَحْـضَأ  ِیتَّلا  اَّمَأ  َّلَـج َو  َّزَع َو  ِهَّللا  يَدـی  َنَیب 
هب ارم  هچنآ  اما.دراد  یماو  هیرگ  هب  ارم  زیچ  هس  دنادنخ و  یم  ارم  زیچ  هس  ؛ متفگـش رد  زیچ  شـش  زا  ؛ َطِخَـس ْمَأ  َُهل  یِـضَر  يِرْدـیَال َأ 

هاگشیپ رد  نداتسیا  تمایق و  تشحو  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  نوچمه ) یتسود   ) تسا زیزع  ناتـسود  ییادج  دراد  یماو  هیرگ 
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هک یلاح  رد  تسا  لفاغ  تسوا و  بلط  رد  گرم  هک  یلاح  رد  تسایند  بلاط  دراد  یماو  هدنخ  هب  ارم  هچنآ  اما  ّلجوّزع و  دنوادخ 
ای دنا  هدش  دونـشوخ  وا  زا  دـناد  یمن  هک  یلاح  رد  دـنز  یم  ههقهق  ددـنخ و  یم  دوخ  ناهد  مامت  اب  هک  یـسک  ،و  تسین تلفغ  دروم 

.( ح 24 ص 453 ، ج 75 ، راونالاراحب ، «.) هن

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said: “Abstain from the world so Allāh may show you its real
.” evils, and do not be neglectful because (in any case) you will never be neglected

نتفگ نخس  اه  ناسنا  تخانش  هار  : 392 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ِِهناَِسل َتحَت  ٌءُوبخَم  َءرَملا  ّنِإَف  اُوفَرُعت  اوُمّلَکَت  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

 . تسا ناهنپ  دوخ  نابز  ریز  رد  ناسنا  هک  اریز  دیوش ، هتخانش  ات  دییوگب  نخس  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و  یعامتجا ) یملع ، )

يدیهش

.تسا ناهن  شنابز  ریز  یمدآ  هک  دیوش  هتخانش  ات  دییوگ  نخس 

یلیبدرا

وا نابز  ریز  رد  تسا  هدش  هدیشوپ  درم  هک  یتسردب  سپ  دیوش  هتخانش  ات  دینک  نخس 

یتیآ

.تسا ناهنپ  شنابز  ریز  رد  یمدآ  هک  دیوش  هتخانش  ات  دیوگب  نخس  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . تسا ناهنپ  شنابز  ریز  رد  درم  هک  ، دنسانشب ار  امش  ات  دییوگ  نخس  : دومرف ترضح  نآ  و 
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اه حرش 

يدنوار

يردیک

مثیم نبا 

هیلع  ) ماما اجنیا  رد  نکل  تشذـگ ، تراـبع  نیا  ریـسفت  تسا .) هتفهن  شناـبز  ریز  درم  هک  اریز  دـیوش ، هتخانـش  اـت  دـییوگب  نخـس  )
هک يروظنم  هب  زاین  ماگنه  هب  نتفگ  نخـس  هب  ار  یمدآ  هلیـسو  نادب  هداد و  رارق  يرمـضم  سایق  يارغـص  همدـقم ي  ار  نآ  مالـسلا )

نتشیوخ هک  تسا  هتسیاش  دشاب ، ناهنپ  شنابز  ریز  رد  هک  ره  و  تسا : نینچ  زین  نآ  ردقم  ياربک  هتشاداو و  تسا  هدنیوگ  رظندروم 
.دنسانشب ار  وا  نارگید  ات  دزاس  رهاظ  شراتفگ  نمض  رد  ار 

دیدحلا یبا 

 . ِِهناَِسل َتْحَت  ٌءُوبْخَم  َءْرَْملا  َّنِإَف  اُوفَْرُعت  اوُمَّلَکَت  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

بجعم کل  تماص  نم  يرت  نئاک  لاق و  سانلا  هلوادت  دق  ینعملا  اهردق و  ردقی  اهل و ال  همیق  یتلا ال  هتاملک ع  يدحإ  هذه 

صقنت وأ  هبیهلا  دادزت  نأ  امإ  ملکت  اذإف  ملکتی  یتح  هتبه  الإ  طق  دحأ  یلإ  سلج  ام  لوقی  دلاخ  نب  ییحی  ناک  و 

یناشاک

ناهنپ درم  هک  یتسرد  هب  سپ  هناسل ) تحت  ءوبخم  ءرملا  ناف   ) دـیوش هتخانـش  ات  دـیئوگ  نخـس  اوفرعت ) اوملکت  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
نخس رد  دیاین  ات  یباین  شردق  تمیق و  نتشیوخ  نابز  ریز  رد  تسا  ناهنپ  درم  رعش : .شیوخ  نابز  ریز  رد  تسا 

یلمآ

ینیوزق

بیع و دـشاب  هتفگن  نخـس  درم  ات  .شیوخ  ناـبز  ریز  رد  تسا  ناـهنپ  یمدآ  قیقحت  هب  هک  دـیدرگ  هتخانـش  اـت  دـینک  نخـس  دومرف :
باحـصا اب  باطخ  نیا  و  هلمهم ) همیهب  وا  هلثمم  هروص  الا  ناسللا  الول  ناسنالا  اـم   ) دـنا هتفگ  ناـسل  باحـصا  دـشاب و  هتفهن  شرنه 

دیدرگن هتخانـش  ات  دیئوگم  نخـس  هک  تسا  نیا  لهاج  اب  باطخ  ددرگ و  ادیپ  نخـس  هب  ناردق  دـندرگ  ایوگ  نوچ  هک  تسا  لامک 
.تسا اهتلع  راد  زار  هتسب  نابز  اهتحیضف و  هدرپ  یشوماخ  هک 

یجیهال

اریز دیوش ، هتخانش  ات  دییوگ  نخـس  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .هناسل » تحت  ءوبخم  ءرملا  ناف  اوفرعت ، اوملکت  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
.دوش یمن  مولعم  وا  لامک  تسا  هتفگن  نخس  ات  ینعی  دوخ ، نابز  ریز  رد  تسا  ناهنپ  درم  هک  قیقحت  هب  هک 
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ییوخ

ملکتلاب همکحلا  هذـه  یف  رما  دـق  تمـصلا و  همزالم  مـالکلا و  لـیلقتب  همکح  نم  دـحاو  ریغ  یف  مالـسلا ) هیلع   ) یـصو دـق  ینعملا :
هجو یلع  انـسح  توکـسلا  تومـصلا و  سیل  و  هلحم ، یف  نسح  هضعب  بجاو و  مالکلا  ضعب  نال  کـلذ  و  هسفن ، ملکتملا  فیرعتل 
همرح اردـق و  صخـش  لکل  ناـف  هسفن  ناـسنالا  فیرعت  ماـقم  یف  بجی  اـمبر  مـالکلا و  هیف  نسحتـسی  یتلا  دراوملا  نم  و  قـالطالا ،

هتلماعم و یف  ریثات  اهل  یتش  حاون  نم  ناسنالا  هفرعمل  بجوم  مالکلا  لب  ملکتلا  وه  هفرعملا  ملعلا و  فرعم  و  هتفرعم ، هملع و  رادـقمب 
اریز دیوش  هتخانش  ات  دیئوگ  نخـس  دومرف : همجرتلا : .هب  اوفرعتل  مالکلا  مکیلع  مزلی  مالـسلا :) هیلع   ) لاقف هروما  نم  ریثک  هترـشاعم و 

.تسناهنپ دوخ  نابز  ریز  سک  ره 

يرتشوش

هجابیدـلا یف  رمف  ناک  فیک  .هناسل و  تحت  ءوبخم  ءرملا  ( 148  ) هناونعل فنصملا  نم  رارکت  هیناثلا  هرقفلا  لوقا : مالـسلا : هیلع  لاق  و 
مانالا عیمج  نعطق  همکحلا و  رهاوج  نمتیا  هغالبلا و  نویع  ناقف  الاجترا  نهلجترا  تاملک  عستب  ملکت  مالـسلا  هیلع  هنا  یبعـشلا  لوق 

همیق لاقف : همکحلا  یف  یتاللا  اما  و  لاق - نا  یلا  همکحلا - یف  نهنم  ثالث  هاـجانملا و  یف  نهنم  ثـالث  نهنم ، هدـحاوب  قاـحللا  نع 
تحت وبخم  ءرملا  مالسلا  هیلع  همالک  اوریغ  دق  و  اذه ، .هناسل  تحت  ربخم  ءرملا  و  هردق ، فرع  ورما  کله  ام  و  هنسحی ، ام  يرما  لک 

- نوتـسلا لصفلا   ) انیدـل مویلا  کنا  لاق  هملک  املف  : ) یلاعت لاق  اوفرعت  اوملکت  .هناسلیط  هناسل ال  یط  تحت  وبخم  ءرملا  اولاـقف  هناـسل 
نوماملا یلع  هعنـش - هتقلخ  تناک  و  یکملا - ییحی  نب  زیزعلادبع  لخد  دادغب :) خیرات   ) یف و  نیما .) نیکم  هفلتخم ) تاعوضوم  یف 

هنیدل و هافطصا  امنا  هلامجل و  فسوی  هللا  فطـصی  مل  اذه ؟ کحـض  مل  لاق : نوماملا و  یلع  لبقاف  هنم  کحـضف  مصتعملا ، هدنع  و 
.هلوق نوماملا  بجعاف  .اذه  هجو  نم  نسحا  ینایب  هملک ، امل  لب  نیما  نیکم  انیدل  مویلا  کنا  هلامج  يار  امل  کلملا  لقی  مل  و  هنایب ،
مجنلا نا  الک  رهـسموبا : لاقف  تمـصلا  مالکلا و  هیلـضفا  اورکذ  .سرخـالا و  مئاـنلا و  نیب  تکاـسلا  يارلا : هعیبر  نع  نویعلا )  ) یف و 

ءاهب نایبلا  صوقنمل  و ال  هورم ، ییعل  سیل  سنوی : لاق  .تمـصلاب و  مالکلا  فصت  مالکلاب و ال  تمـصلا  فصت  کنا  رمقلاک ، سیل 
لجر هنا  تننظ  ناطقلا  دیعـس  نب  ییحی  یلا  ترظن  اذا  تنک  رامع : نبا  لاـق  دادـغب :) خـیرات   ) یف .ءامـسلا و  ناـنعا  هخوفاـی  غلب  ول  و 
دمحم لوانتف  هتوکس  لاطف  ربنملا - هدوعص  هفوکلا و  جاجحلا  مودق  یف  يربطلا -)  ) یف .ءاهقفلا و  هل  تصنا  ملکت  اذاف  ائیش  نسحیال 

رثتنی یصحلا  لعج  جاجحلا  ملکت  املف  هئاورک ، هربخ  بسحال  ینا  هللا  و  هایعا ! ام  هللا  هلتاق  لاق : اهب و  هبصحی  نا  دارا  یصح  ریمع  نب 
هباتک جاجحلا  لسراف  جاجحلا ، یلا  هبیتقب  ورم - یلع  هبیتق  هفیلخ  متهالا - نب  هللادبع  یعـس  يرذالبلا :)  ) یف .هب و  لقعیال  هدـی و  نم 

اهبـصع و مث  هینیع  يدـحا  یلع  هنطق  عضو  و  هفلتخم ) تاعوضوم  یف  نوتـسلا - لصفلا   ) ماـشلا یلا  برهف  رـشلاب ، سحاـف  هبیتق  یلا 
اعوقو نامیلسل و  هئنهت  هبطخب  ماق  سندلا و  كاذ  هنع  یقلا  نامیلس  ماق  دیلولا و  کله  اذا  یتح  تیزلا  عیبی  ناک  و  هنطق ، یباب  ینتکا 
ناسللا مالـسلا : هیلع  هنع  و  اذـه ، .سانلا  غلبا  تایزلا  هنطقوبا  نولوقی  مه  سانلا و  قرفتق  نامیلـس - اعلخ  اناک  و  هبیتق - جاجحلا و  یف 

: لاقف حـبقا ؟ یـش ء  يا  لاقف : .مالکلا  لاقف : نسحا ؟ ءیـش  يا  لئـس  مالـسلا  هیلع  هنا  يور  .لقعلا و  هحجرا  لهجلا و  هشاـطا  راـیعم 
اهراجحا یف  رانلا  و  رعاـش : لاـق  هناـسل و  تحت  ءوبخم  ءرملا  .هوجولا  تدوسا  مـالکلاب  هوجولا و  تضیبا  مـالکلاب  لاـق : مث  .مـالکلا 

نیب نالف  هروع  مهلجرا و  نیب  سانلا  تاروع  تیار  لاقف : الجر  یبارعا  رکذ  نویعلا )  ) یف دـنزالا و  اـهرثی  مل  نا  يرت  تسیل  هءوبخم 
خیرات  ) یف .هئاـسلج و  دـنع  نوکی  اـم  ییعا  هسفن و  یف  نوکی  اـم  غلبا  سلجملا ، یماـتی  نم  كاذ  لاـقف : ـالجر  رخآ  باـع  .هیکف و 
تباـغ اذا  لاـق : .مئاـصلا  رطفی  یتـم  یلب  لاـقف : ملکتت ؟ ـالا  هل : لاـقف  تمـصلا ، لـیطیف  فسوی  یبا  یلا  سلجی  لـجر  ناـک  دادـغب :)
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مث کقطن ، ءاعدتسا  یف  انا  تاطخا  کتمص و  یف  تبـصا  لاق : فسویوبا و  کحـضف  لیللا ، فصن  یلا  بغت  مل  ناف  لاق : .سمـشلا 
رتس تمصلا  یف  املعا و  لوقلل  ناک  دق  يذلا  تمص  هسفنب و  ییعلا  ءارزال  تبجع  هفلتخم ) تاعوضوم  یف  نوتـسلا - لصفلا  : ) لثمت

ورمع نب  رارع  عم  هب  هرفظ  دعب  ثعشالا  نبا  سارب  ثعب  جاجحلا  نا  دربملا :) لماک   ) یف املکتی و  نا  ءرملا  بل  هفیحـص  امنا  ییعلل و 
الا هعیقولا  رما  نم  یـش ء  نع  لاسیال  کلملادـبع  لعج  هیلع  هب  درو  املف  کلملادـبع  یلا  امیمد - دوسا  ناک  و  يدـسالا - ساـش  نب 

ارارع تدارا  الثمتم : لاقف  هآر - ثیح  هنیع  همحتقا  کلملادـبع  ناـک  و  راـصتخا - ازجا  لوق و  عبـشا  ظـفل و  حـصا  یف  رارع  هب  هاـبنا 
: رارع هل  لاقف  ممعلا  بکنملا  اذ  نوجلا  بحا  یناف  حضاو  ریغ  نکی  نا  ارارع  نا  ملظ و  دـقف  ناوهلاب  ارارع  يرمعل  دری  نم  ناوهلاب و 

طساو ءارضخ  جاجحلا  ینب  امل  ءافلخلا :)  ) یف .هتزئاج و  یف  داز  هرورس و  یف  دازف  رارع  هللا  اناف و  لاق : .ال  لاق : هفیلخلا ؟ اهیا  ینفرعتا 
ثعبف ینربخی ، نم  یلا  ثعباس  لاق : .يرن  ام  اولاق : وه ؟ ام  بیع  اهل  و  لاق : .اهلثم  انیار  ام  اولاق : هبقلا ؟ هذه  نورت  فیک  هئاسلجل : لاق 

یف فسری  وه  هب و  لبقاف  كاشعتی - نا  لبق  جاجحلاب  دـغت  ثعـشالا  نبال  لاق  ناک  هنال  هنجـس  یف  ناـک  و  ینابیـشلا - نابـضغلا  یلا 
: لاق .كدلو  اهنکسی  كدلب ال  ریغ  یف  اهتینب  لاق : .اهبیعب  ینربخا  لاق : .هیوتـسم  هنـسح  تمعن  لاق : هذه ؟ یتبق  فیک  هل : لاقف  دویقلا 
: لاق يدیالا  یلع  لمح  املف  هولمحا ، لاق : .یشملا  قیطا  امف  دویقلا  یقاس  نهوا  دیدحلا و  ینلکا  دق  لاقف : .نجـسلا  یلا  هودر  قدص 

الزنم ینلزنا  بر  : ) لاقف .هولزنا  هفلتخم ) تاعوضوم  یف  نوتـسلا - لصفلا  : ) لاق نینرقم ) هل  انک  ام  اذـه و  اـنل  رخـس  يذـلا  ناحبـس  )
هب اوبرـضا  لاـق : میحر .) روـفغل  یبر  نا  اـهاسرم  اـهارجم و  هللا  مسب  - ) رجی وـه  و  لاـقف - .هورج  لاـق : نیلزنملا ) ریخ  تنا  اـکرابم و 

و لاق : مث  هافق  یلع  یقلتـسا  یتح  جاجحلا  کحـضف  يرخا ) هرات  مکجرخن  اهنم  مکدـیعن و  اهیف  مکاـنقلخ و  اـهنم  : ) لاـقف .ضرـالا 
لاق ناک  و  هناسلب - هرش  نم  اجنف  مالس ) لق  مهنع و  حفصاف  : ) نابضغلا لاقف  .هنع  یحفص  یلا  هوقلطا  ثیبخلا ، اذه  ینبلغ  دق  مکحی 

هللادـبع ای  لاقف : لجر  هیقلف  هکم ، یلا  هعـصعص  جرخ  نایبلا :)  ) یف .کـینیع و  کـناسلب  نبرـضال  کـیلجر و  کیدـی و  نعطقـال  هل 
تدرا اـمنا  هللا  ناحبـس  لاـق : .رـصبلا  دـم  رـشبلا و  قوف  لاـق : .ءامـسلا  تینع  اـمنا  لاـق : .هضیرا  هضیرع  لاـق : .ضرـالا  تکرت  فیک 
.رطملا ایحا  انرطم  ربولا و  لب  رتقلا و  الم  رثالا و  یفع  دـق  لاق : .رطملا  ینعا  امنا  لاق : .ءاربغلا  قوف  ءارـضخلا و  تحت  لاـق : .باحـسلا 

نیب لجترا  يرکشیلا  هزلح  نب  ثراحلا  ناک  هبیتق :) نبا  ءارعش   ) یف .يدهم و  لجر  هما  نم  یـسنا  لب  لاق : ینج ؟ ما  تنا  یـسنا  لاق :
اهینبب انتنذآ  هتدیـصق  حلـصلا  دعب  بلغت  رکب و  نیب  ناک  یـش ء  یف  دـنه  نب  ورمع  يدـی  هفلتخم ) تاعوضوم  یف  نوتـسلا - لصفلا  )

املف هرمض ، نب  هرمض  یلا  رذنملا  نب  نامعنلا  رظن  .اهل و  اناسحتسا  هنع  روتسلا  عفرب  رماف  روتس ، عبـس  ءارو  نم  هدشنی  ناک  و  ءامـسا -
یف .هبلق و  هناسل و  هیرغـصاب  ءرملا  امنا  و  نازفقلاب ، لاکت  لاجرلا ال  نا  هرمـض : لاقف  .هارت  نا  يدـیعملاب ال  عمـست  لاـق : هتماـمد  يار 

هنیتال و تلقف : هدمحا  مل  هرعـش  نم  ائیـش  ینودشناف  هرعـش ، هدوج  هباوج و  هعرـسب  راشبب  عمـسا  تنک  رمحالا : فلخ  لاق  مجعملا ) )
لجر ءاج  ذا  اذـهب ، یلابی  نم  هللا  نعل  تلقف : هثجلا ، میظع  رظنملا  حـیبق  یمعا  هتیارف  هتیب ، باب  یلع  سلاج  وه  هتیتاف و  هنم ، ناطاطال 

نا ثبلی  ملف  هجاد  وا  تمر  دـق و  هیلا و  نورظنی  اولعجف  مهیلع  ددری  ملف  هیلع  اوملـسف  موق  ءاج  ریمـالا و  دـنع  کبـس  اـنالف  نا  لاـقف :
يذلا دمحلا هللا  تلقف : ینیع  یف  مظع  یـصئارف و  تدعتراف  ریما  یلع  له  ریمالا و  دنع  ینباتغی  هما  کئان  تئبن  هتوص : یلعاب  اندـشنا 

قدزرفلا مه  .قدزرفلا و  میدا  یف  هارا  احصم  هتوجه  نا  یل  نوجاهلا  كرت  امف  مجعالا : دایز  هیلا  لسراف  سیقلا  .كرش  نم  یندعبا 
انیلع مدق  ریمع : نب  کلملادبع  لاق  نویعلا :)  ) یف .دـبعلا و  اذـه  شاع  ام  لیبس  ءالوه  ءاجه  یلا  یلام  قدزرفلا : لاقف  دـبع …  ءاجهب 

رغصا ناک  هیف ، اهتیار  الا و  مذت  هلـصخ  تیار  امف  ریبزلا ، نب  بعـصم  هفلتخم ) تاعوضوم  یف  نوتـسلا - لصفلا   ) عم هفوکلا  فنحالا 
نع یلج  ملکت  اذا  هنکلو  لجرلا ، فنحا  ضراعلا  فیفخ  نیعلا  رئاغ  هجولا ، یتان  نقذلا  لئام  لیم  هدخ  یف  نانـسالا  بکارتم  سارلا 
یف نایب و  هل  سیل  هجو و  هل  هارت  نا  ابیع  ءرملاب  یفک  نایبلا  نسحلا  دعسی  مل  اذا  نسحب  مهل  لاجرلا  نسح  ام  و  رعاشلا : لاق  .هسفن و 

الجر ناک  و  اـنا - مهدـحا : لاـقف  جـشالا ؟ هللادـبع  مکیا  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا مهل  لاـق  سیقلادـبع - دـفو  یف  تاـقبطلا -) )
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هناسل و هیرغـصا  یلا  لجرلا  نم  جاتحی  امنا  و  لاجرلا ، كوسم  یف  یقـستسی  ال  لاقف : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا هیلا  رظنف  اـمیمد -
دوعلا دوعلا و  قاذم  رما  امبرف  قوری  ام  هنم  رت  ناف  روصم  قلخ  مسجلا  هلوقعم و  هناسل و  نارغـصالا  الا  ءرملا  ام  و  دقعلا :)  ) یف .هبلق و 

الا قبی  ملف  هداوف  فصن  فصن و  یتفلا  ناسل  ملکتلا  یف  هصقن  وا  هتدایز  تماص  کل  بجعم  نم  يرت  نئاـک  و  ریهز : لاـق  رـضخا و 
قفتاف لومخلا ، هیاغ  یف  حارجلا  هاوادم  هعانصب  قزتری  يدوهی  رصم  یف  ناک  یطفقلا : ءامکح  رابخا  یف  و  اذه ، مدلا  محللا و  هروص 

لـصفلا  ) هافـش هفـشنف و  اـسبای  ءاود  هیلع  حرطف  لـجرلا  هل  رـضحاف  هنع ، صاوـخلا  هواـبطا  زجع  نمز  رقع  مکاـحلا  لـجرل  ضرع  نا 
.صاوخلا هئابطا  نم  هلعج  عفانلا و  ریقحلاب  هبقل  هیلع و  علخ  رانید و  فلا  هل  قلطاف  مایا ، هثالث  یف  هفلتخم ) تاعوضوم  یف  نوتسلا -

هینغم

: لاق مامالا  نا  هغـالبلا  جـهن  كردتـسم  یف  و  لـضفا ، ریخ و  توکـسلاف  ـالا  هفرعملا و  لـضفلا و  لـها  نم  متنک  نا  اوفرعت ) اوملکت  )
ماـحفلا یلع  ارد  عاـب  نم   ) ـالا مهاـفلا و  بغارلا  دـجو  اذا  ملکتی  نا  یغبنی  ملاـعلا  نا  حـضاو  و  مکرادـقا ،) فرعت  ملعلا  یف  اوملکت  )

.هناسل تحت  ءوبخم  ءرملا  همکحلا 147 : یف  حرشلا  عم  مدقت  و  هعیض .)

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

نادنمدرخ و  ) تسا ناهنپ  شنابز  ریز  رد  درم  هک  دـیوش  هتخانـش  ات  دـیئوگب  نخـس  تسا : هدومرف  راتفگ ) هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
اهیتشز و رادزار  هتـسب  نابز  اریز  تسا ، هتـسیاش  شنتفگن  نخـس  نادان  لهاج و  و  ددرگن ، ادـیوه  ناشردـق  دـنیوگن  اـت  نادنمـشناد 

(. دشاب یم  اهیئاوسر 

ینامز

هچ رگا  روآ .) …  تسدـب  ار  نآ  تمیق  شزرا و  ناوت  یمن  هک  تسا  یبلطم  نیا  : ) دـسیون یم  بلطم  حیـضوت  رد  دـیدحلا  یبا  نبا 
زا تسا و  ناسنا  تیونعم  حور و  رکف ، صوصخم  شزرا  تقیقح ، رد  یلو  تسا ، هدرک  یفرعم  نابز  هب  ار  شزرا  مالسلا ) هیلع   ) ماما

فصن و یتفلا  ناسل  دـیوگ : یم  برع  رعاش  .تسا  هدـش  هداد  تبـسن  نابز  هب  تیـصخش  تسا ، رکف  یفرعم  رازبا  ناـبز  هک  رظن  نیا 
زا ریغ  نآ  زا  سپ  رکف )  ) بلق هب  رگید  فصن  تسا و  ناـبز  هب  ناـسنا  تمظع  فصن  مدـلا  محللا و  هروص  ـالا  قبی  ملف  هداوف  فـصن 

هیفـصت هدارا و  رکف ، تیوقت  هب  شرافـس  همه  نآ  مالـسا  تسا  رکف  هب  ناـسنا  تمظع  هک  رظن  نیا  زا  .تسین  يزیچ  نوخ  تشوگ و 
.تسا هدومن  تیونعم  لیمکت  حور و 

يزاریش دمحم  دیس 

ملکت اذاف  هناسل ) تحت   ) روتـسم يا  ءوبخم ) ءرملا  ناف   ) مـالکلاب مکریداـقم  ساـنلا  فرعی  يا  اوفرعت ) اوملکت  : ) مالـسلا هیلع  لاـق  و 
.فرع
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يوسوم

اذا تفرع و  تحتف  اذاف  اهحتفب  الا  اهیف  ام  فرعی  قلغلا ال  همکحم  هقلغم و  قیدانـص  ساـنلا  حرـشلا : .یفتخم  روتـسم و  ءوبخم : هغللا :
هثیدـح لالخ  نم  فرعتف  ملکتی  هعد  نکل  هرـس و  هبلق و  یلا  لوخدـلا  عیطتـست  هلخاد و ال  فرعت  هفرعت و ال  اتماص ال  ناسنالا  ناـک 
هعضوم یف  هعـضو  ناسنالا و  هقیقح  فشک  قلطنا  اذا  ناسللا  اذهف  هنووش ، عیمج  هتیـسفن و  فرعت  هقطنم و  فرعت  یمالـسالا و  هیعو 

…

یناقلاط

« .تسا ناهن  شنابز  ریز  یمدآ  هک  دیوش  هتخانش  ات  دییوگ  نخس  »

دوـخ ناـیم  مدرم  ار  ینعم  نیمه  و  درک ، نییعت  ار  نآ  ياـهب  شزرا و  ناوـت  یمن  هک  تسا  ترـضح  نآ  نانخـس  زا  رگید  یکی  نـیا 
.دنا هدرب  راک  هب  هتخاس و  لوادتم 

نوچ تفگ و  نخـس  هک  یماگنه  اـت  متـشاد  ار  وا  تبیه  هکنآ  رگم  تسـشنن  نم  راـنک  سک  چـیه  تسا : هتفگ  یم  دـلاخ  نب  ییحی 
.تفریذپ یتساک  ای  ینوزف  تبیه  نآ  تفگ  نخس 

یقاب وا  زا  نوخ  تشوگ و  زج  يزیچ  و  تسوا ، لد  شرگید  همین  وا و  تیصخش  زا  یمین  درمناوج  نابز  : » تسا هدورـس  نینچ  رعاش 
« .دنام یمن 

مراکم

 [[ مالسلا هیلع  لاق  و  ]]

.ِِهناَِسل َتْحَت  ٌءُوبْخَم  َءْرَْملا  َّنِإَف  ، اُوفَْرُعت اوُمَّلَکَت 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

: هنامیکح راتفگ  دنس  ) .تسا ناهنپ  دوخ  نابز  ریز  رد  ناسنا  اریز  دیوش  هتخانش  ات  دییوگب  نخس 

ار نآ  ررغ  رد  يدمآ  موحرم  یلو  هداد  زیمآ 148  تمکح  مالک  هب  عاجرا  هدرکن و  رکذ  یصاخ  كردم  اج  نیا  رد  بیطخ  موحرم 
هک هدروآ  يا  هفاضا  اب  نشور و  یتوافت  اب  رهاوجلا  ندعم  رد  يافوتم 449 )  ) یکجارک هک  یلاح  رد  تسا  هدروآ  تروص  نیمه  هب 

( .تسا هتفرگ  يرگید  عبنم  زا  دهد  یم  ناشن 

تسا هتفهن  وا  نابزریز  ناسنا  تیصخش 

نخـس :» دـیامرف یم  تسخن  ، دـنک یم  رکذ  نآ  يارب  ییابیز  لیلد  سپـس  هدرک  هراـشا  یمهم  هتکن  هب  هناـمیکح  راـتفگ  نیا  رد  ماـما 
(. اُوفَْرُعت اوُمَّلَکَت  ( ؛» دیوش هتخانش  ات  دییوگب 
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نآ زا  مدرم  ددرگ و  راکشآ  امـش  يدوجو  ياه  شزرا  نامیا و  لامک و  لضف و  یملع و  تاماقم  دیهاوخ  یم  رگا  هک  نیا  هب  هراشا 
درف دیناوتب  دینک و  ادیپ  هعماج  رد  ار  دوخ  هاگیاج  دنربب و  یپ  امـش  تیـصخش  هب  دنـسانشب و  ار  امـش  ات  دییوگب  نخـس  دـنریگ  هرهب 

.دیشاب يدیفم 

«. دشاب هتفهن  شرنه  بیع و  دشاب  هتفگن  نخس  درم  ات  تسا و« یمدآ  حور  ياه  هنیجنگ  دیلک  لقع و  نامجرت  ، نابز اریز 

دننام عقاو  رد  دننکن و  هدافتسا  ناتدوجو  زا  دنسانشن و  ار  امش  دیشاب و  مدرم  نایم  رد  زارد  نایلاس  تسا  نکمم  دینک  توکس  رگا  و 
.تسا هدومن  لفق  ار  نآ  ِرد  هدرک و  ناهنپ  يرابنا  رد  ار  مدرم  زاین  دروم  داوم  هک  دیوش  يرکتحم 

َّنِإَف ( ؛» تسا ناهنپ  دوخ  نابز  ریز  رد  ناسنا  اریز  :» دـیامرف یم  ، دـنک یم  لالدتـسا  نآ  يارب  یبلاج  ریبعت  اـب  مالـسلا  هیلع  ماـما  هاـگنآ 
(. ِِهناَِسل َتْحَت  ٌءُوبْخَم  َءْرَْملا 

یفخم دزیخ و  یمرب  نآ  يور  زا  نابز  ، دیوگب نخس  هک  یماگنه  ، تسوا نابز  ریز  ، نآ دراد و  یهاگ  یفخم  ناسنا  تیصخش  ییوگ 
.دوش یم  راکشآ  هاگ 

: دوش یم  هدافتسا  زین  رگید  هتکن  ود  هلمج  نیا  زا  ًانمض 

مزال نتفگ  نخس  يدراوم  رد  یلو  هدش  نآ  رب  يدایز  دیکأت  تایاور  رد  تسا و  ناسنا  لامک  هناشن  توکـس  هچرگ  هک  نیا  تسخن 
لاؤس ترـضح  نآ  زا  هک  دـمآ  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  زا  ییانعمرپ  رایـسب  تیاور  رد  نیا  زا  شیپ  هک  هنوگ  ناـمه  ، تسا بجاو  و 

توکـس زا  مالک  دننامب  ملاس  تافآ  زا  رگا  دنراد  یتافآ  ود  ره  : دومرف مالـسلا  هیلع  ماما  توکـس ؟ ای  تسا  لضفا  مالک  ایآ  : دـندرک
ثوعبم توکـس  هب  ار  ایـصوا  ایبنا و  لاعتم  دـنوادخ  : دومرف ادـخ ؟ لوسر  دـنزرف  يا  تسا  لضفا  هنوگچ  : دـندرک ضرع.تسا  لضفا 

یمن لصاح  توکـس  اب  هّللا  تیالو  دـنهد و  یمن  یـسک  هب  توکـس  اب  ار  تشهب  زگره  ، درک مـالک  هب  ثوعبم  ار  اـه  نآ  هکلب  درکن 
.دیآ یم  تسد  هب  مالک  هلیسو  هب  اه  نیا  همه  ، ددرگ یمن  رسیم  توکس  اب  خزود  شتآ  زا  زیهرپ  ، دوش

حرش ار  تلیضف  نیا  ، مالک اب  دیاب  ینک  نایب  ار  توکس  تلیضف  یهاوخب  رگا  یتح  ، منیب یمن  ربارب  دیشروخ  اب  ار  هام  زگره  نم  يرآ 
.ینک نایب  توکس  اب  ار  مالک  تلیضف  یناوت  یمن  زگره  هک  یلاح  رد  یهد 

صقان تیـصخش  دننک و  توکـس  سلاجم  رد  هک  رتهب  هچ  دننیب  یم  دوخ  رد  یـصیاقن  دـنرادن و  یتلیـضف  هک  يدارفا  هک  نیا  رگید 
.دنزاسن راکشآ  تسا  هتفهن  ناشنابز  ریز  رد  هک  ار  دوخ 

نانمؤمریما : دیوگ یم  هک  دنک  یم  لقن  يافوتم 103 ) فورعم ، یعبات  ثدحم و   ) یبعش زا  ینخـس  لاصخ  باتک  رد  قودص  موحرم 
شناد تمکح و  ياهرهوگ  دروآرد و  ار  تغالب  مشچ  هک  دومرف  نایب  همدقم ) نودب   ) یلاجترا تروص  هب  ار  هلمج  ُهن  مالـسلا  هیلع 
باـب رد  هلمج  هس  تسا و  تاـجانم  باـب  رد  هلمج  هس.تشادزاـب  اـه  نآ  زا  یکی  هب  ندیـسر  زا  یتـح  ار  مدرم  همه  دومن و  میتـی  ار 

.بدا باب  رد  هلمج  هس  تمکح و 

: تسا تاجانم  باب  رد  هک  يا  هلمج  هس  اما 
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تزع نیا  یهلا  ّبُِحت ؛ اـمَک  یْنلَعجاـف  ّبِحُأ  اـمک  َتنأ  ًاـّبَر  یل  َنوکت  نأ  ًارخَف  ِیب  یفَک  ًادـبَع و  َکـَل  َنوکأ  نأ  ًاّزِع  یل  یفَک  یهلإ  »
یم تسود  نم  هک  یتسه  هنوگ  نامه  وت  یـشاب  نم  راـگدرورپ  وت  هک  سب  نم  يارب  راـختفا  نیا  مشاـب و  وت  هدـنب  هک  سب  نم  يارب 

«. يراد تسود  وت  هک  هد  رارق  هنوگ  نآ  ارم  سپ  مراد 

: دومرف نینچ  شناد  تمکح و  هرابرد  اما  و 

هب هک  تسا  يراک  هزادـنا  هب  یناسنا  ره  شزرا  ِِهناِسل ؛ تحَت  ٌءوبخَم  ُءرَملا  ُهَرْدَـق و  فَرَع  ٌءِرما  کَله  امو  ُهنِـسُحی  ام  ٍءِْرما    ّ ِلُـک ُهمِیق  »
ریز رد  ناسنا  دوش و  یمن  كاله  زگره  دنکن ) زواجت  نآ  زا  و   ) دسانـشب ار  دوخ  ردق  هک  سک  نآ  ،و  دیآ یمرب  نآ  هدهع  زا  یبوخ 

«. تسا ناهنپ  شنابز 

: دومرف ؛ تسا بادآ  هرابرد  هک  يا  هلمج  هس  اما  و 

یتمعن ، یهاوخ یم  سکره  هب  هریِظَن ؛ نُکَت  َْتئِش  نَّمع  ِنْغَتْسا  هَریِسأ و  ْنُکَت  َْتئِش  نَم  یلإ  جَتْحا  ُهَریِمأ و  نُکَت  َْتئِـش  ْنَم  یلع  ُْنْنما  »
شریظن اـت  شاـب  زاـین  یب  یهاوخ  یم  سکره  زا  يوش و  شریـسا  اـت  وش  جاـتحم  یهاوخ  یم  سکره  هب  یـشاب و  شریما  اـت  شخبب 

ح 4) هعستلا ، باب  قودص ، لاصخ  «.) یشاب

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abu Talib said : “ Speak so that you may be known, since man is hidden
.” under his tongue

ایند اب  دروخرب  شور  : 393 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ِبَلّطلا ِیف  لِمجَأَف  لَعفَت  َمل  َتنَأ  نِإَف  َکنَع  ّیلَوَت  اّمَع  ّلَوَت  َكاَتَأ َو  اَم  اَینّدلا  َنِم  ذُخ  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

و نادرگ ، يور  دنک ، تشپ  هچنآ  زا  و  رادرب ، دسر ، یم  وت  هب  هک  رادـقم  نآ  ایند  زا  دومرف : وا ، رب  ادـخ  دورد  و  يداقتعا ) یقالخا ، )
(. رذگن رد  نآ  هزادنا  دنوادخ  زا  و   . ) نک شالت  وکین  ایند  يوجتسج  رد  یناوتن ، رگا 
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يدیهش

.ینارذگن رد  دح  زا  ار  نتسج  يراب  یناوتن  نینچ  رگا  و  نادرگب ، يور  دنک  تشپ  وت  هب  هچنآ  زا  ناتسب و  دیآ  وت  دزن  ایند  زا  هچنآ 

یلیبدرا

ندرک بلط  رد  شاب  وکین  سپ  ینکن  وت  رگا  سپ  وتب  تسا  هتشگرب  هچنآ  لیصحت  زا  درگرب  وتب و  تسا  هدمآ  هچنآ  ایند  زا  ریگب 

یتیآ

، یناوتن نینچ  رگا  .باترب  يور  دـبات ، یم  رب  وت  زا  يور  هچنآ  زا  دـیآ و  وت  دزن  هک  ریگرب  ار  ناـمه  اـیند  زا  مالـسلا :) هیلع   ) دومرف و 
.راد هگن  هزادنا 

نایراصنا

بلط رد  يدرکن  نینچ  رگا  ، نادرگب يور  دـنادرگب  يور  وـت  زا  هـچنآ  ،و  ریگرب دـیآ  وـت  شیپ  اـیند  زا  هـچنآ  : دوـمرف ترـضح  نآ  و 
 . نکم يور  هدایز  يزور 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

مثیم نبا 

بلط و رد  سپ  ینکن  ار  راک  نیا  رگا  .نادرگب و  يور  دـنادرگ  يور  وت  زا  هک  هچنآ  زا  ریگرب و  دروآ  يور  وت  هب  ار  هچنآ  اـیند  زا  )
تسد نآ  رب  دوش و  یم  رسیم  هچنآ  هب  ایند  زا  یمدآ  هک  تسا  هداد  روتـسد  تسخن  مالـسلا ) هیلع   ) ماما نکن .) يور  هدایز  نتـساوخ 

هار زا  ایند  نتـسج  ایند ، بلط  حیحـص  هار  و  دـبلطب ، ار  اـیند  حیحـص  روط  هب  تسین  رـسیم  شیارب  هک  نآ  و  دـنک ، تعاـنق  دـبای ، یم 
.تساور بسانم و  هنوگ ي  هب  تسرد و 

دیدحلا یبا 

 . ِبَلَّطلا ِیف  ْلِمْجَأَف  ْلَعْفَت  َْمل  َْتنَأ  ْنِإَف  َْکنَع  یَّلَوَت  اَّمَع  َّلَوَت  َكاَتَأ َو  اَم  اَْینُّدلا  َنِم  ْذُخ  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

یف لمجأف  لعفت  مل  نإف  لاق ع  مث  هنع  کعفد  ام  یلع  سأت  هب و ال  کل  خـضری  ام  هنم  لصح  ءوسلا  میرغک  ایندـلا  لعجا  لاقی  ناـک 
.بلطلا یف  اولمجأف  اهقزر  لمکتست  یتح  سفن  تومت  نل  هیوبنلا  ظافلألا  نم  یه  بلطلا و 

کیفکی امب  كاضر  کینمت و  هلق  لاقف  ینغلا  ام  ءامکحلا  ضعبل  لیق 
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یناشاک

زا درگرب  و  کنع ) یلوت  امع  لوت  و   ) بجعت یب  وت  هب  دـیآ  هچنآ  ایند  عاتم  زا  ریگارف  كاتا ) ام  ایندـلا  نم  ذـخ  مالـسا : هیلع  لاـق  (و 
ینکن كولـس  و  تعانق ، زا  دش  هتفگ  هچنآ  ینکن  وت  رگا  سپ  لعفت ) مل  تنا  ناف   ) بش رد  ای  زور  رد  وت  زا  دـینادرگور  هچنآ  بلط 

بلطم ار  نآ  هروظحم  روما  بلط و  رد  شاب  هدوب  لیمج  هجو  رب  سپ  بلطلا ) یف  لمجاف   ) بهذم نیا  رد 

یلمآ

ینیوزق

رد نک  لامجا  يراب  سپ  ینکن  نیا  رگا  وت و  زا  دنادرگ  یم  يور  هچنآ  زا  نادرگب  يور  وت و  هب  دـیآ  یم  هچنآ  ایند  زا  ریگب  دومرف 
اهتحابق اهتئاند و  رب  ینعی  .ایند  تاجاح  عفانم و  بلط  قزر و  رما  رد  نک  یعـس  لادتعا  دح  هب  باوص و  هزادنا  یئوکین و  هب  و  بلط ،

ار دوخ  تیب  لها  ار و  دوخ  هنم و  شیوخ  ناج  رب  نایاپ  یب  تمحز  جـنر و  نک و  بانتجا  ماثآ  مارح و  زا  و  نکم ، باـکترا  نآ  رد 
.نکفیم الب  راطخا و  رد 

یجیهال

هیلع تفگ  ینعی و  .بلطلا » یف  لمجاف  لعفت ، مل  تنا  ناف  کنع ، یلوت  اـمع  لوت  كاـتا و  اـم  ایندـلا  نم  ذـخ  : » مالـسلا هیلع  لاـق  و 
نادرگور رگا  سپ  وت ، زا  تسا  نادرگور  هک  يزیچ  زا  شاب  نادرگور  وت و  هب  تسا  هدیـسر  هک  يزیچ  نآ  ایند  زا  رادرب  هک  مالـسلا 

.طارفا هب  هن  لدع  هب  نک  بلط  سپ  ینعی  ندرک ، بلط  رد  شاب  وکین  سپ  يوش ، یمن 

ییوخ

كرت و  رفنت ، ربدت و  امع  رظنلا  فرـص  رـسیتت و  لبقت و  امب  هعانقلاب  مالـسلا ) هیلع   ) رماف ربدت ، ام  اهنم  و  لبقت ، ام  ایندـلا  نم  ینعملا :
عقی الئل  ریبدت  نسح  قفرب و  نیکلو  لیمج  هجو  یلع  نکیلف  بلطلا  نم  دبال  ناک و  ناف  رسیا ، لهـسا و  وهف  اهبلط  یف  دهجلا  دکلا و 

زا هک  هچنآ  تسا و  وت  سرتسد  رد  هک  ریگرب  ارنامه  ایند  زا  دومرف : همجرتلا : .کلاه  ناف و  وه  اـم  لیـصحتل  کـلاهملا ، یف  بلاـطلا 
.دنموربآ شاب و  مارآ  شبلط  رد  يور  نآ  لابندب  رگا  و  نادرگ ، رب  ور  دوریم  ردب  تتسد 

يرتشوش

اوسات الا  نییراوحلل  مالـسلا  هیلع  یـسیع  لاق  مالـسلا : هیلع  اضرلا  نع  یفاکلا )  ) یف کنع  یلوت  امع  لوت  كاتا و  ام  ایندـلا  نم  ذـخ 
یف بلطلا  یف  لمجاف  لعفت  مل  تنا  ناف  .مهایند  اوباص  اذا  مهنید  نم  مهتاف  ام  یلع  ایندلا  لها  اسای  الا  امک  ایندـلا  نم  مکتاف  ام  یلع 

مـسق امم  هصقنی  الا  ایندلا  هذه  یف  دهازلا  اهئانف ) ایندلا و  مذ  یف  نوثالثلا - عباسلا و  لصفلا   ) دهز نا  اما  مالـسلا : هیلع  هنع  یفاکلا ) )
نم هظح  مرح  نم  نوبغملاف  صرح ، نا  اهیف و  هدیزی  الا  ایندـلا  هایحلا  هرهز  لجاع  یلع  صیرحلا  صرح  نا  و  دـهز ، نا  اهیف و  هل  هللا 

کعم سیل  تظقیتساف و  کمانم  یف  هتدـج  لامک و  وا  هنع ، تلحتر  مث  هتلزن  لزنمک  ایندـلا  لزنا  مالـسلا : هیلع  رقابلا  نع  .هرخـالا و 
.لالظلا یفک ء  ملعلا  لها  دنع  اهنا  و  یش ئ ، هنم 
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هینغم

لالح دودح  یف  هیلا  عساف  دیزملا  یف  تبغر  نا  و  کبیـصن ، کتمـسق و  وهف  رـسیت  ام  هنم  ذخف  هایحلا ، هذه  یف  ریثک  بیطلا  لالحلا 
.نیدتعملا بحی  هللا ال  نا  دتعت  و ال  همارح ، هللا و 

هدبع

قحلا دنع  کب  افقاو  الیمج  کبلط  نکیلف  اهنم  کنع  بهذ  یلوت و  ام  بلط  یف  تبغر  ناف  يا  بلطلا : یف  لمجاف  … 

يرفعج

مالسالا ضیف 

و دیآ ، یم  وت  يوس  هب  لالح ) هار  زا   ) هچنآ ایند  يالاک )  ) زا ریگب  تسا : هدومرف  ایند ) يالاک  يارب  شالت  هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
رد سپ  يورب ) دسر  یمن  تتـسد  هچنآ  لابند   ) ینکن راک ) نیا   ) وت رگا  و  دسر ) یمن  تتـسد   ) دـنادرگ یم  ور  هچنآ  زا  نادرگب  ور 

(. رادم اور  شیوخ  تیب  لها  دوخ و  هب  رایسب  جنر  هدرک  يرود  هانگ  مارح و  زا   ) نکم يور  هدایز  نتساوخ  بلط و 

ینامز

رارق هجوت  دروم  ار  ایندب  یئانتعا  یب  تعانق و  يراکزیهرپ و  هداد و  رارق  شهوکن  دروم  ار  صرح  بلطم  نیا  رد  مالسلا ) هیلع   ) ماما
یهد یم  تسد  زا  هچنآ  هب  تبـسن  : ) دـشاب نآرق  هیآ  نیا  هنوـمن  موـصعم  هدوـمرف  هب  هک  تسا  یـسک  عناـق  راـکزیهرپ و  .تسا  هداد 

 … (. شابم رورغم  يراد  هچنآ  هب  تبسن  روخن و  فسات 

يزاریش دمحم  دیس 

امع  ) ضرعا يا  لوت ) و   ) هذخف هسفنب ، اهنم  كاتا  ام  لب  ایندـلا ، لجال  فلکتت  يا ال  كاتا ) ام  ایندـلا  نم  ذـخ  : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
نکیل يا  بلطلا ) یف  لمجاف   ) ایندلا بلط  تدرا  لب  هیـصولا ، هذه  بسح  لعفت ) مل  تنا  ناف   ) هبلطت الف  کتای ، مل  يا  کنع ) یلوت 

.کلذ هبشا  ام  و  باقعلا ، بجوی  يذلا  بلطلا  و  صیرحلا ، بلطک  احیبق ، ال  الیمج ، ابلط  بلط 

يوسوم

فرـصاف یـشب ء  کنع  تربدا  اذا  هذـخف و  یـشب ء  ایندـلا  کیلع  تلبقا  اذا  حرـشلا : .لدـتعا  بلطلا : یف  لـمجا  .ضرعا  لوت : هغللا :
نود لالحلا  نمـض  هلعجا  بلطلا و  رـصقف  هب  عنقت  کلذ و ال  دـیرت  تنک ال  اذا  تارـسح و  هیلع  کسفن  بهذـت  هنع و ال  کـهجو 

 … مارحلا یلا  هب  زواجتلا 

یناقلاط

هدیدنـسپ تروص  هب  يراـب  یناوت ، یمن  نینچ  رگا  نادرگب و  يور  دـنک ، تشپ  وت  هب  هچنآ  زا  ناتـسب و  دیـسر ، وت  هب  اـیند  زا  هچنآ  »
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« .نک وجتسج  بلط و 

، درک يراددوخ  هچنآ  زا  ریگب و  دـیآ  یم  تسد  هب  نآ  زا  هچ  ره  نک ، ضرف  باسح  دـب  رادـماو  نوچمه  ار  اـیند  تسا  هدـش  هتفگ 
.شابم نیگهودنا 

، دبایرد لامک  هب  ار  دوخ  يزور  ات  دریم  یمن  یـسک  زگره  : » تسا هدومرف  هک  تسا  يوبن  ثیدـح  زا  سبتقم  نخـس  نیا  رخآ  هلمج 
« .دینک لمع  هدیدنسپ  يزور  بلط  رد  سپ 

.دشاب هدنسب  ار  وت  هچنآ  هب  يدونشخ  وت و  يانمت  یمک  تفگ : تسیچ ؟ رد  يرگناوت  دش : هتفگ  نامیکح  زا  یکی  هب 

مراکم

 [[ مالسلا هیلع  لاق  و  ]]

.ِبَلَّطلا ِیف  ْلِمْجَأَف  ْلَعْفَت  َْمل  َْتنَأ  ْنِإَف  ؛ َْکنَع یَّلَوَت  اَّمَع  َّلَوَت  ،َو  َكاَتَأ اَم  اَْینُّدلا  َنِم  ْذُخ 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

رگا و  باتـشم ) نآ  لابند  هب  و   ) نادرگب يور  هدـنادرگ  يور  وت  زا  هچنآ  زا  دـیآ و  یم  وت  غارـس  هب  هک  ریگب  ار  ردـق  ناـمه  اـیند  زا 
: هنامیکح راتفگ  دنس  (.) نکم يوردنت  و   ) نک شالت  لوقعم  تروص  هب  ایند  بلط  رد  لقاال  ینک  یمن  نینچ 

اب ار  نآ  هک  تسا  يدـمآ  مکحلاررغ  دـنک  یم  رکذ  هناـمیکح  راـتفگ  نیا  يارب  هک  يرگید  عـبنم  اـهنت  رداـصم  رد  بـیطخ  موـحرم 
(. ص 283 ج 4 ، هغالبلا ، جهن  رداصم  .تسا ( هدرک  لقن  يرصتخم  توافت 

یلاع یلع  نانمؤم  ریما  يایاصو  نمض  لوقعلا  فحت  باتک  رد  ار  نآ  یضر  دیس  زا  لبق  ینارح  هبعـش  نبا  موحرم  هک  مینکیم  هفاضا 
(( ص 78 لوقعلا ، فحت   ) .تسا هدرک  لقن  يرصتخم  توافت  اب  یلع  یبتجم  ماما  شدنزرف  هب 

لوقعم شالت 

.هنالقاع يرگید  تسا و  هنادهاز  یکی  هک  دنک  یم  هراشا  هتکن  ود  هب  هنامیکح  راتفگ  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

هب و   ) نادرگب يور  هدـنادرگ  يور  وت  زا  هچنآ  زا  دـیآ و  یم  وت  غارـس  هب  هک  ریگب  ار  ردـق  ناـمه  اـیند  زا  :» دـیامرف یم  لوا  هتکن  رد 
(. َْکنَع یَّلَوَت  اَّمَع  َّلَوَت  ،َو  َكاَتَأ اَم  اَْینُّدلا  َنِم  ْذُخ  ( ؛») باتشم نآ  لابند 

یم وا  غارـس  هب  هاوخان  هاوخ  دـمآرد  نیا  هک  دراد  يدـمآرد  ، يداع راک  بسک و  یلومعم و  طیارـش  رد  یناسنا  ره  هک  نیا  هب  هراشا 
.تعنص تراجت و  يرادماد و  نینچمه  دراد و  يدمآرد  تعارز  نیا  ًالومعم  دنک  یم  تعارز  هک  یماگنه  ًالثم.دیآ 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  ماما.دیآ  یمن  ناسنا  غارس  هب  نآ  رب  هفاضا  هک  دوش  یم  رایسب  یلو 
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.تسایند هب  ییانتعا  یب  دهز و  تقیقح  نیا  يورن و  نآ  غارس  هب  مه  وت  هک  رتهب  هچ 

يزیچ نامه  نیا  دـیایب  وا  غارـس  هب  شا  يزور  قزر و  ات  دنیـشنب  دوخ  هناخ  رد  ناسنا  هک  تسین  نیا  مالـسلا  هیلع  ماـما  روظنم  زگره 
هک ییاـج  رد  تورث  لاـم و  ندوزفا  رب  رارـصا  هک  تسا  نآ  روـظنم  هکلب.تسا  هدـش  یهن  نآ  زا  تاـیاور  رد  تحارـص  اـب  هک  تسا 

ناهانگ و عاونا  هدولآ  تسا  نکمم  مه  دنک و  یم  لیمحت  ناسنا  رب  ار  يدایز  تقشم  مه  هکارچ  دشاب  هتشادن  تسین  مهارف  شبابسا 
.دیاشگب نارفک  يرکشان و  هب  نابز  دسرن  نآ  هب  رگا  اسب  يا  دوش و  عرش  ریسم  زا  فارحنا 

َْمل َْتنَأ  ْنِإَف  ( ؛») نکم يوردنت  و   ) نک شالت  لوقعم  تروص  هب  ایند  بلط  رد  لقاال  ینک  یمن  نینچ  رگا  :» دـیامرف یم  مود  هلمج  رد 
(. ِبَلَّطلا ِیف  ْلِمْجَأَف  ْلَعْفَت 

ریبعت هب  وشم و  ناهانگ  هدولآ  نک و  شالت  هنالقاع  نکم ؛ يوردـنت  ، ییازفیب دوخ  هاج  لاـم و  رب  يراد  رارـصا  رگا  هک  نیا  هب  هراـشا 
.شابم دننز  یم  يرد  ره  هب  هک  تسرپایند  صیرح و  دارفا  دننام  رگید 

یقرب قرزرپ و  یگدنز  زا  تسا  رتزیمآراختفا  رایـسب  هانگ ، هب  یگدولآ  هنوگره  زا  یلاخ  هنادنموربآ و  هداس و  یگدنز  کی  نیقی  هب 
.تسا هدمآ  تسد  هب  ناهانگ  عاونا  هب  هدولآ  هدننک و  هتسخ  شالت  قیرط  زا  هک 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  میناوخ  یم  تسا  هدروآ  یفاک  رد  ینیلک  موحرم  هک  یثیدح  رد 

ِضْرَْألا ِِنئاَزَخ  ُحِیتاَفَم  ِهِذَـه  ُدَّمَُحم  ای  َلاَقَف  ِضْرَْألا  ِِنئاَزَخ  ُحـِیتاَفَم  ُهَعَم  ٌکَلَم َو  ُهاَتَأَف  ٌنوُزْحَم  َوُه  هلآ َو  هیلع و  هللا  یلـص  ِیبَّنلا  َجَرَخ  »
َراَد َال  ْنَم  ُراَد  اْینُّدلا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَقَف  يِْدنِع  ًائیَـش  َصَْقُنت  ْنَأ  ِریَغ  ْنِم  َْتئِـش  اَم  اَْهنِم  ْذُخ  ْحَْتفا َو  َکُّبَر  ََکل  ُلوُقی 
َنیِح ِهَِعباَّرلا  ِءاَمَّسلا  ِیف  ُُهلوُقی  ٍکَلَم  ْنِم  َماَلَْکلا  اَذَه  ُْتعِمَـس  ْدََقل  ًاِیبَن  ِّقَْحلِاب  َکَثََعب  يِذَّلا  ُِکلَْملا َو  َلاَقَف  َُهل  َلْقَع  َال  ْنَم  ُعَمْجی  اََهل  َُهل َو 

ترـضح نآ  تمدـخ  يا  هتـشرف  دـش  جراخ  لزنم  زا  دوب  نیگمغ  هک  یلاح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  َحـِیتاَفَْملا ؛ ُتیِطْعُأ 
تراگدرورپ تسا  نیمز  ياه  جنگ  دیلک  نیا  دّمحم ! يا  : درک ضرع  تشاد  تسد  رد  ار  نیمز  ياه  جنگ  دـیلک  هک  یلاح  رد  دـمآ 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ.دوش  مک  نم  دزن  وت  ماـقم  زا  يزیچ  هک  نآ  یب  رادرب  یهاوـخ  یم  هچره  اـشگب و  ار  اـه  نآ  : دـیامرف یم 
مسق : درک ضرع  هتشرف  نآ.درادن  یلقع  هک  دنک  یم  يروآدرگ  یسک  ار  نآ  درادن و  يرگید  هناخ  هک  تسا  یسک  هناخ  ایند  : دومرف

نیا دیلک  هک  ماگنه  نآ  رد  مدینش  مراهچ  نامسآ  رد  يا  هتشرف  زا  ار  نخس  نیا  نیع  تسا  هدرک  قح  هب  ثوعبم  ار  وت  هک  ییادخ  هب 
ح 8) ص 129 ، ج 2 ، یفاک ، «.) دش هداد  نم  تسد  هب  اه  جنگ 

ناتسرپایند ناصیرح و  صرح  زا  یـشان  تشاد  دهاوخ  دراد و  ، هتـشاد دوجو  ادرف  زورما و  زورید و  يایند  رد  هک  یمیظع  تالکـشم 
.دنیازفیب دوخ  هب  دنریگب و  نارگید  زا  دنراد  رارصا  دنتسین و  عناق  ایند  زا  دوخ  قح  مهس و  هب  هک  تسا 

تسا و ندیبلط  دوخ  قح  زا  شیب  ایند و  صرح  نیمه  اه  هاگداد  نیگنـس  ياه  هدـنورپ  زا  يرایـسب  اه و  عازن  اه و  گنج  همـشچرس 
دهاوخ هتسب  اه  هاگداد  ياه  هدنورپ  ددرگ و  یم  شوماخ  اه  گنج  شتآ  دوش  لمع  هدومرف  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  يروتـسد  هب  رگا 

.دش
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.تسا رایسب  اج  نیا  رد  نخس  دنچره  میهد  یم  نایاپ  برع  رعاش  زا  يرعش  اب  ار  نخس  نیا 

بَعَت ٍءانَع و  ٍْشیَع َو  ِسُؤب  ِیف  َماّیألا  عَطَق  ًاصیِرَح  ای 

بَلَّطلا یف  لِمْجأف  ُهّللا  مَسَق  يِّذلا  ِقزِّرلا  َنِم  َكوُدعَی  َْسَیل 

! ینارذگ یم  تورث ) لام و  ندوزفا  يارب   ) بعت جنر و  یتحاران و  رد  ار  اهزور  مامت  هک  یسک  يا 

.نک راتفر  هنالوقعم  ایند  بلط  رد  نیاربانب  دش  دهاوخن  غیرد  وت  زا  تسا  هدرک  ررقم  وت  يارب  ادخ  هک  یقزر  نآ  نادب ) )

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abu Talib said : “ Take of the favors of the world whatever comes to you;
keep away from whatever is kept away from you. If you cannot do so, be moderate in

.” your pursuits

نخس شزرا  : 394 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ٍلوَص نِم  ُذَفنَأ  ٍلوَق  ّبُر  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

 . تسا رترگراک  هناّحلسم  هلمح  زا  هک  نخس  اسب  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و  یسایس ) یملع ، )

يدیهش

.دوب رترگراک  هلمح  زا  هک  نخس  اسب 

یلیبدرا

یمرنب هچ  ندروآ  هلمح  زا  تسا  رتناور  هک  يراتفگ  اسب  دومرف  و 
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یتیآ

یمرنب هچ  ندروآ  هلمح  زا  تسا  رتناور  هک  يراتفگ  اسب  دومرف  و 

نایراصنا

 . تسا رتّرثؤم  هلمح  زا  شرثا  هک  ینخس  اسب  هچ  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

.لمحلا لوصلا : و 

يردیک

ینعملا دشا و  يوری  و  فرـصلا ، عانتمال  حتف  و  لوقل ، تعن  عضوملا  رورجم  حتفلاب  و  ذفنا ، وه  يا  فوذـحم  ادـتبم  ربخ  عفرلاب  ذـفنا 
، رجه وا  فذـق  نم  هریغ ، نم  هعمـسی  لوق  بر  وا  هیلع ، لوصی  ودـع  هلمح  نم  دـشا  هیدـل  هررـض  نوکی  و  ناسنالا ، هلوقی  لوق  بر 

الک هل و  لوعفملا  یلا  یناثلا  یف  و  لئاقلا ، یلا  ادـیاع  لوقلا  ررـض  ینعملا  یف  نوکیف  هیلع ، لوصی  ودـع  هلوص  نم  هیلع  دـشا  نوکی 
.هب لثمتی  مالک  اذه  يورهلا و  مدآ  نبا  امهرکذ  نیینعملا 

مثیم نبا 

تـسد يزیچ  هب  راتفگ  هلیـسو ي  هب  ناسنا  تسا  نکمم  یهاگ  ینعی  تسا .) رتشیب  فرط  هب  ندرب  هلمح  زا  شرثا  هک  يراـتفگ  اـسب  )
هتسیاش یلثملا  برض  ترابع  نیا  .تسا  رترثوم  فده  هب  ندیسر  رد  نخـس  نیاربانب  دسرن ، نآ  هب  ندرب ، هلمح  تنوشخ  اب  هک  دبایب 
تیاور دـشا  ذـفنا ، ياج  هب  یـضعب  .دـسر  یمن  یتشرد  اب  هک  دـسر  یم  یجیاتن  هب  ارادـم  شمرن و  اب  ناسنا  هک  يدراوم  يارب  تسا 

: هک نیا  ای  و  تسوا ، رب  نمـشد  هلمح ي  زا  رتشیب  شنایز  دـیوگ و  یم  ناسنا  هک  ینخـس  اسب  تسا : نینچ  ترابع  يانعم  .دـنا  هدرک 
مدآ نبا  زا  ار  اـنعم  ود  ره  نیا  .تسا و  رتـشیب  نمـشد  هلمح ي  زا  وا  يارب  شا  همدـص  هک  ازـسان - تمهت و  دـننام  هک - ینخـس  اـسب 

.دنا هدرک  لقن  يوره 

دیدحلا یبا 

 . ٍلْوَص ْنِم  ُذَْفنَأ  ٍلْوَق  َّبُر  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

.ربإلا ذفنت  ام ال  ذفنی  لوقلا  مهلوق و  هنمف  اریثک  ینعملا  اذه  لیق  دق 

نانسلا دح  لثم  هیفاق  رعاشلا و  لاق  یمر و  اذإ  هکلمت  مهسلاک ال  امن  اذإ  هکلمت  لوقلا ال  کلذ  نم  و 

سیل ام  کنم  یناتأ  قارولا  دومحم  لاق  و 
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مکموق ضارعأ  لاوقألاب  غضمأس  هللا  همحر  یضرلا  لاق  و 

لقی نإ  لوقی و  نأ  یناسل  تمعک  اضیأ  لاق  و 

یناشاک

رارـضا و اب  ندرک  هلمح  زا  رت  ناسآ  مارم  حاجنا  هب  تسا و  رت  ناور  هک  راتفگ  اـسب  لوص ) نم  ذـفنا  لوق  بر  مالـسلا : هیلع  لاـق  (و 
دوش یمن  لصاح  نآ  زا  يرشع  هلمح  تلصو و  هب  هک  دوش  یم  لصاح  اهراک  رایسب  ینابز  مرن  هب  هچ  .رازآ 

یلمآ

ینیوزق

دزاس رهاظ  دوخ  زا  صخـش  هک  یتلوص  زا  دـشاب  یم  رـشیب  ضرغ  لوصح  رد  نآ  ریثات  اعدـم و  رد  نآ  ذافن  هک  یتخـس  اـسب  دومرف :
حاجن هب  یضرغ  دهد و  تیشم  یمهم  يراک و  نایب  نانس و  نابز و  غیت  هب  صخش  هک  دشاب  عضاوم  رایـسب  هک  تسا  نآ  ضرغ  .الثم 
صخش هک  مینک  ریرقت  نینچ  ای  دشابن ، رودقم  رسیم و  تهافس  تظلغ و  شطب و  برض و  متش و  نانـس و  غیت و  هب  هک  دزاس  نورقم 

شیط و تلوص و  هلمح و  زا  هک  دـهد  ذافنا  يراک  لوقعم  هتـسیاش و  یفرح  لوبقم و  یـضرم و  ینخـس  باوص و  يراتفگ  هب  لـقاع 
.دیاینرب بضغ 

یجیهال

زا اـهلد  رد  تسا  رت  يراـج  هک  تسا  يراـتفگ  اـسب  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .لوص » نم  ذـفنا  لوق  بر  : » مالـسلا هیلع  لاـق  و 
.توطس تلوص و 

ییوخ

رداصلا مالکلا  ذوفنل  ناسللا  نع  ریبعتلا  عاش  دـق  ینعملا : .نیرحبلا  عمجم  هلوص - هیلع  لاصو  لاطتـسا  اذا  هیلع  لاـص ) : ) لاـقی هغللا :
تاحارج رخـالا : لوق  اـهلاق و  نم  بهذـی  یغبت و  نا  نسلا  دـح  لـثم  هیفاـق  و  رعاـشلا : لاـق  مسجلا  یف  نانـسلا  ذوفنک  بلقلا  یف  هنم 

نبا لاق  نانـسلا و  ماهـسلا و  عقو  نم  بلقلا  یف  ذفنا  لاوقالا  ضعب  مالـسلا :) هیلع   ) لاقف ناسللا  حرج  ام  ماتلی  مایتلالا و ال  اهل  نانـسلا 
رجه وا  فذـقک  هریغ  نم  هعمـسی  لوق  بر  وا  هودـع ، هلوص  نم  دـشا  هیلع  هررـض  نوکیف  ناـسنالا  هلوقی  لوـق  بر  ینعملا : و  مثیم :

.شروی زا  رتذفان  هک  يراتفگ  اسب  همجرتلا : .يورهلا  مدآ  نبا  نع  نالوقنم  ناینعملا  و  ودعلا ، هلوص  نم  هیلع  دشا  نوکی 

يرتشوش

بالک و نب  رفعج  نب  کلامونب  هدـیبع  هیواعم و  لیفط و  هتوخا  هنـسالا و  بعـالم  ءاربوبا  دـفو  یناـغالا :)  ) یف مالـسلا : هیلع  لاـق  و 
- نامعنلا مدانی  ناک  و  یـسبعلا - دایز  نب  عیبرلا  هدنع  اودجوف  رذنملا ، نب  نامعنلا  یلع  مالغ - وه  و  کلام - نب  هعیبر  نب  دـیبل  مهعم 

یف دـیبل  و  اباضغ - هدـنع  نم  اوجرخف  کلذ - لبق  مهمرکی  ناک  دـق  و  ءافج - کـلملا  نم  اوارف  نییرفعجلا ، یف  نعطی  هب  ـالخ  اذاـف 
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تناک و  ینوربخت - وا  اعاتم  مکل  ظفحا  هللا ال  و  لاقف : هومتکف ، مهلاسف  عیبرلا  رما  نورکاذـتی  هلیللا  مهافلاف  مهتعتما - ظفحی  مهلاحر 
مکنع هرجزاف  هنیب  ینیب و  اوعمجت  نا  یلع  نوردـقت  له  مهل : لاقف  .کلملا  یلع  اـنبلغ  دـق  کـلاخ  اولاـقف : سبع - نم  هارما  دـیبل  ما 

نالکای امه  عیبرلا و  هعم  يدغتی و  هودـجوف  نامعنلا  یلع  مهعم  هب  اودـغ  مث  لاق : نا  یلا  .ادـبا  هیلا  نامعنلا  تفتلی  مث ال  ضمم  لوقب 
هعد نم  ریخ  یه  اجیه  بر  ای  لاق : دیبل و  ماقف  مهمالک ، یف  عیبرلا  ضرتعاف  مهتجاح ، هل  اورکذـف  مهل  نذا  غرف  املف  هریغ ، هعم  سیل 
اهیف لخدـی  هنا  هعملم و  صرب  نم  هتـسا  نا  هعم  لـکاتال  نعللا  تیبا  ـالهم  هعمـساف  ریبخ  اذـه  نع  كربخی  هعرقم  یتماـه  موی  لـکا 
یلا نامعنلا  تفتلا  غرف  املف  هعیض  ائیش  بلطی  امناک  هعجـشا  يراوی  یتح  اهلخدی  هفلتخم ) تاعوضوم  یف  نوتـسلا - لصفلا   ) هعبـصا
یف رق  دق و  نوکی  نا  تفوخت  دق  ینا  نامعنلا : یلا  بتک  هلزنم و  یلا  فرـصنا  و  یلع ، بذـک  دـقل  هللا ! ال و  لاق : هقمری  ارزـش  عیبرلا 

تسل کنا  هیلا : نامعنلا  لسراف  لاق ، امک  تسل  ینا  كرضح  نم  ملعیف  یندرجی  نم  ثعبت  یتح  مئارب  تسل  و  دیبل ، هلاق  ام  كردص 
عدو یلع  رثکت  تئـش و ال  ثیح  ینع  کلحرب  درـش  هیلا : بتک  .نسلالا و  هب  تلز  ام  یلع  ارداق  ائیـش و ال  دـیبل  لاـق  اـمم  کـئافتناب 

قاربا هب  یطملا  جوه  تعزج  ام  دـعب  هنم  كوافتنا  امف  الینلا  ماشلا و  لها  للعی  ادرو  هلماح  بکرلا  هب و  ترکذ  دـقف  الیطابالا  کنع 
باحصا نم  الجر  نیفص  موی  هیواعم  رسا  نویعلا :)  ) یف الیق و  اذا  یـش ء  نم  كراذتعا  امف  ابذک  نا  اقح و  نا  کلذ  لیق  دق  الیلمش 

نم مظعا  همعن  هیا  و  لاق : .هبیـصم  اهناف  کلذ ، لقت  ال  لاق : .کنم  نکما  يذلا  دمحلا هللا  لاق : هیدـی  نیب  میقا  املف  مالـسلا ، هیلع  یلع 
کیف و ال ینلتقی  مل  هیواعم  نا  دهشا  مهللا  لاقف : .هقنع  ابرضا  یباحصا  نم  هعامج  هدحاو  هعاس  یف  لتق  لجرب  ینرفظا  هللا  نوکی  نا 

لاقف .هلها  تنا  ام  هب  لعفاف  لعفی  مل  نا  هلها و  وه  ام  هب  لعفاف  لعف  ناف  ایندلا ، ماطح  یلع  هبلغلا  یف  ینلتق  نکلو  یلتق  یـضرت  کنال 
لکا هموق  ملع  و  قدزرفلا - لوق  ناک  .هلیبس و  ایلخ  ءاعدلا ، یف  تغلباف  توعد  وبـسلا  یف  تعجواف  تیبس  دقل  هللا  کلتاق  هیواعم : هل 

تاعوضوم یف  نوتـسلا - لصفلا   ) .لوص نم  ذفنا  نعم  نبا  يرازفلا و  وجه  یف  الاخلخ  کفیـس  عضو  هیهاتعلا  یبا  لوق  و  صیبخلا -
مه بلک و  عم  اسیقرق  لتاقی  دـیزی  نب  دـلاخ  ناک  يرذالبلا :) باسنا   ) یف .ربالا و  ذـفنی  ـالام  ذـفنی  لوقلا  هئیطحلا و  لاـق  و  هفلتخم )

هنعمـسال بالک : ینب  نم  لجر  لاقف  رفظی ، داک  یتح  یمرلا  لاتقلاب و  مهیلع  خلاف  بلک ، نم  لدجب  تنب  نوسیم  دیزی  ما  نال  هلاوخا 
ذا همه  دلاخ و  ءاغتبا  اذام  لوقی : وه  هیلع و  یبالکلا  فرشا  هبراحملل  دلاخ  ادغ  املف  هب ، هنرسکال  و  عنصی ، ام  یلا  هدعب  دوعی  الوق ال 

مکحلا نب  ییحی  ناسح و  نب  نمحرلادبع  فذاقت  .یضقنا و  یتح  برحلا  یلا  دعی  مل  یحتـسا و  رکناف و  هما  تکین  کلملا و  بلس 
هاخا برض  رح و  برض  ناورم  ینبرض  نمحرلادبع : لاقف  نینامث ، نمحرلادبع  نیرشع و  هاخا  ناورم  برضف  ناورم ، هیخا  هراما  یف 
رهظا مالسلا  هیلع  ایلع  نا  اورکذ  رـصن :) نیفـص   ) یف .هلوص و  نم  ذفنا  هبـس و  نم  ییحی  یلع  دشا  لوقلا  اذه  ناکف  دبع ، فصن  دح 

عم میلـس  ینب  هیار  بحاص  كاحـضلا  نب  هیواعم  ناک  و  اورـسکنا - کلذـل و  ماـشلا  لـها  عزفف  هزجاـنم ، هیواـعم و  ادـغ  حبـصم  هنا 
یلا ثعبف  مالـسلا ، هیلع  یلع  یلا  اهب  ثعبی  يرماعلا و  لـیفطلا  نب  هللادـبع  یلا  راـبخالاب  بتکی  ناـک  و  هل ، اـضغبم  ناـک  و  هیواـعم -

انیلع و ادمرس  قبطا  لیللا  اذه  تیل  الا  هباحصا : عمـسیل  الیل  لاقف  همهتی ، هیواعم ال  ناک  و  ماشلا ، لها  هبرع  ذا  ارعـش  لئاق  ینا  هللادبع 
یبل ام  رهدلا  يدم  فلخم  ریغ  هنا  یلع  راذح  ادعـصم  بکاوکلا  يرجم  یلا  اندـجو  هحابـصب  انءاج  نا  انتیلای  ادـغ و  هدـعب  يرنال  انا 

هب یناک  ادعصم  قلباج  تزواج  ول  ماقم و  یل  سیلف  دالبلا  یف  يرارف  اماف  هفلتخم ) تاعوضوم  یف  نوتـسلا - لصفلا   ) ادعوم نوبلملا 
سراوف ادـمحم  جاجعلا  عقن  یف  نودانی  هنحجرم  یف  توملا  راـمغ  ضوخی  ادرجا  هلاـحرلا  راوخ  رهظ  یلع  هسار  فشاـک  ساـنلا  یف 

يولت کلانه ال  اددبت  یتح  بازحالا  نم  اقیرف  مهیبن  نع  اودلاج  نینح  موی  ادنهملا و  حیـصفلا  نووری  دـحاو  ربیخ  ریـضنلا و  ردـب و 
اددعق و برحلا  یف  كوعدن  ما  تبثتا  عناص  تنا  يذلا  ام  برح  نبال  لقف  ادفلا  کل  یسفن  لوقلا  یف  ترثکا  نا  اهنبا و  یلع  زوجع 

املف ادـعرا  اهیف و  حافجفلا  قربا  نا  هرهج و  ماشلا  انکرت  الا  يار  الف  ادـملل  رهدـلا  یف  رجن  مل  نا  هفقی و  افقوم  موقلا  ربصی  الاب  ینظ 
دشا یملسلا  لوقل  هیواعم : لاق  و  رـصمب ، قحلف  ماشلا  نع  هدرط  هموق و  هیف  بقار  مث  هلتقب  مهف  هیواعم ، هباوتا  هرعـش  ماشلا  لها  عمس 
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برغملاب صلباج  قرـشملاب و  هنیدـم  قلباج  و  هذـفن - ادعـصم  قلباج  فلخ  باصا  ول  هللا  هلتاق  هل  ام  یلع ، ءاقل  نم  ماـشلا  لـها  یلع 
هیلع نینموملاریما  تابثا  یف  بهاذـملا  عم  مکحلا  نب  ماشه  هجاحم  رتسلا  ءارو  نم  عمـس  اـمل  نوراـه : لاـق  .ء و  یـش  امهدـعب  سیل 

عم یتفالخ  تیقب  فیک  بجعلا  و  فیس ، فلا  هئام  نم  یلع  دشا  اذه  مالکل  هنیب : نیهاربب  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  یلا  مالـسلا 
یف لامکالا )  ) هحرـش لقن  دق  .تامف و  فوخلا  نم  هبلق  عدـصنا  ماشه و  يراوت  نکل  هلتقب  مه  و  سانلا ، یف  لجرلا  اذـه  لثم  دوجو 

.نیثالثلا عبارلا و  هباب  رخآ 

هینغم

لاـق .مالـسلا  ریخلا و  لبـس  تدـهم  و  بولقلا ، تنـالا  هبیط  هملک  بر  و  داـبعلا ، دـالبلا و  تکلها  و  اـبرح ، تراـثا  هثیبـخ  هملک  بر 
هملک لثم  ..اهبر و  نذاب  نیح  لک  اهلکا  یتوت  ءامـسلا  یف  اهعرف  تباث و  اهلـصا  هبیط  هرجـشک  هبیط  هملک  الثم  هللا  برـض  : ) هناـحبس

(. میهاربا  26 رارق - نم  اهل  ام  ضرالا  قوف  نم  تثتجا  هثیبخ  هرجشک  هثیبخ 

هدبع

هوطسلا حتفلاب  لوصلا  لوص : نم  ذفنا  … 

يرفعج

مالسالا ضیف 

اسب  ) نتسجرب ندومن و  هلمح  زا  تسا  رتشیب  اهلد ) رد   ) شرثا هک  راتفگ  اسب  تسا : هدومرف  هتسیاش ) راتفگ  هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
(. دریگن ماجنا  کتک  ریشمش و  هب  هک  دهد  یم  ماجنا  يراک  راتفگ  هب  دنمدرخ  صخش 

ینامز

ناکرا هنوگنیا  هک  یماگنه  .تسدربز  شاقن  مه  دهاوخ و  یم  اناوت  هدنسیون  مه  .روالد  زابرـس  مه  دهاوخ  یم  وگنخـس  مه  عامتجا 
رظن نیا  زا  .دنـسر  یم  دوصقم  هب  رتدوز  دندرک ، یعاسم  کیرـشت  رگیدمه  اب  فده  هار  رد  دنتفرگ و  رارق  ریـسم  کی  رد  هدنزاس ،

رثا هاـگنآ  دزاـس ، یم  عاجـش  ار  دارفا  تسا  رت  قـیمع  شا  یگدـنزاس  یـشاقن  تروـصب  هچ  یگدنـسیون و  تروـص  هب  هچ  مـلق  هـک 
.دنک یم  کیرحت  ار  ییاهعاجـش  نوچ  تسا  رتدایز  تعاجـش  زا  نخـس  رثا  هجیتن  رد  دراذگ و  یم  ار  رثکادح  عاجـش  رد  وگنخس ،

نخـس و رکف ، هب  زاین  هعماج  تالکـشم  لئاسم و  زا  یلیخ  هک  دشاب  هتـشاد  رظن  هتکن  نیا  هب  بلطم  نیا  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماما دیاش 
یلک روطب  زیزع  يادخ  .دنسر  یم  هجیتن  هب  رتمک  روما  هنوگنیا  رد  ابلاغ  یشکندرگ  دوجو  زاربا  يروالد ، اب  ددرگ  لح  ات  دراد  تقد 

.تسا هدرک  راذگاو  هدنناوخ  رکف  هب  ار  نآ  هار  هتفرگ و  رظن  رد  ار  هعماج  حالصا 

يزاریش دمحم  دیس 

.هوطسلا ذوفن  نم  رثکا  رثوی ، مالک  بر  يا  لوص ) نم  ذفنا  لوق  بر  : ) مالسلا هیلع  لاق  و 
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يوسوم

هغلبی ام ال  لوقلاب  ناسنالا  غلبی  دق  يا  هوطـسلا  هانعم  لوصلا  حرـشلا : .هوطـسلا  لوصلا : .هنم  جرخ  فدهلا و  قرخ  مهـسلا : ذفن  هغللا :
بر ذا  فیـسلا  هیذوی  امم  رثکا  هملکلا  هیذوت  دق  صخـشلا  نا  لاقی : دـق  ارثا و  يوقا  فنعلا و  نم  ذـفنا  قفرلا  نا  هوقلا و  هوطـسلاب و 
 … یناثلا نود  هحیضفلا  کتهلا و  نم  لوالا  یف  امل  فیسلاب  هنعطت  نا  نم  هدنع  ارثا  دشا  هفرش  هضرع و  یلع  مالکلا  نوکی  صخش 

یناقلاط

« .تسا رترگراک  هلمح  زا  هک  نخس  اسب   » .لوص نم  ذفنا  لوق ، ّبر 

مراکم

 [[ مالسلا هیلع  لاق  و  ]]

.ٍلْوَص ْنِم  ُذَْفنَأ  ٍلْوَق  َّبُر 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

: هنامیکح راتفگ  دنس  ) .تسا رتذفان  تردق ) لامعا  و   ) ندرک هلمح  زا  هک  ییاه  نخس  رایسب  هچ 

رکذ دشا » «، » ذقنا ياج  هب   ) هدروآ تسا  رگید  عبنم  زا  هدافتـسا  رگنایب  هک  یتوافت  اب  ررغ  رد  ار  نآ  يدـمآ  بیطخ ، موحرم  هتفگ  هب 
 ) دربب نآ  لئاق  زا  یماـن  هکنآ  یب  تسا  هدرک  رکذ  روهـشم  لـثملا  برـض  کـی  ناونع  هب  ار  نآ  لاـثمالا  عمجم  رد  ینادـیم  هدرک و 

(( ص 283 ج 4 ، هغالبلا ، جهن  رداصم 

! اهریت زا  رتذفان  تاملک 

هلمح زا  هک  ینانخس  رایسب  هچ  :» دیامرف یم  هدرک ، نخس  ریثأت  هرابرد  یمهم  هتکن  هب  هراشا  هنامیکح  راتفگ  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
(. ٍلْوَص ْنِم  ُذَْفنَأ  ٍلْوَق  َّبُر  ( ؛» تسا رتذفان  تردق ) لامعا  (و 

ذفان يردق  هب  نخـس  یهاگ  اریز.نآ  یفنم  تاریثأت  مه  دشاب  نخـس  تبثم  تاریثأت  هب  رظان  مه  تسا  نکمم  زیمآ  تمکح  مالک  نیا 
زین.دراداو رارف  هب  ار  اه  نآ  دناروشب و  اه  نآ  دـض  رب  ار  مدرم  دزاس و  بولغم  ار  ینانمـشد  ای  نمـشد  تسا  نکمم  هک  تسا  رثؤم  و 

هک هنوگ  نامه  دـشاب  رتشیب  حالـس  اب  ندرک  هلمح  زا  اه  نآ  ندرک  تحاراـن  صاخـشا و  ندرزآ  رد  نخـس  ریثأـت  تسا  نکمم  هاـگ 
: دیوگ یم  برع  رعاش 

ِللا ُناسّ حَرَج  ام  ُماتلَی  ٌماِیتلا َو ال  اهل  ِنانِّسلا  ُتاحارِج 

.دباین يدوبهب  زگره  نابز  تاحارج  هک  اسب  يا  یلو  دبای  دوبهب  تسا  نکمم  اه  هزین  تاحارج 
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.دنا هتشاذگ  « نانس » ار « ناسل » مان یضعب  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب 

هب.دهد یم  ماجنا  يروآ  تریح  ياهراک  اما  تسین  رتشیب  یتشوگ  هعطق.تسا  راگدرورپ  تاقولخم  بیاجع  زا  یتسار  هب  یمدآ  نابز 
دنک یم  راک  هنارهام  يردق  هب  دتسرف و  یم  اه  نادند  ریز  هب  رگید  فرط  هب  ناهد  فرط  کی  زا  ار  همقل  بترم  ، ندروخ اذغ  ماگنه 
یم زاگ  ار  دوخ  نابز  نانچ  ناسنا  دـنز و  یم  رـس  وا  زا  ییاطخ  هک  دـتفا  یم  قاـفتا  هاـگ  یلو  دور  یمن  اـه  نادـند  ریز  شدوخ  هک 

قافتا هتـسویپ  ثداوح  هنوگ  نیا  دوبن  نابز  تراهم  رگا  هک  دـتفا  یم  یهلا  تمعن  نیا  دای  هب  هاگنآ  دوش  یم  دـنلب  شدایرف  هک  دریگ 
.درک یم  خلت  ناسنا  رب  ار  یگدنز  داتفا و  یم 

.تشادن ناکما  اذغ  ندیعلب  دوبن  رگا  دنک و  یم  نآ  علب  هب  يرثؤم  رایسب  کمک  دش  ندیعلب  هدامآ  اذغ  هک  یماگنه  رگید  يوس  زا 

.دوش یم  ماجنا  نآ  هلیسو  هب  زین  وراد  زا  رهز  دب و  زا  بوخ  ندرک  ادج  فلتخم و  ياهاذغ  معط  صیخشت 

.دنرب یم  یپ  اه  يرامیب  زا  يرایسب  هب  نابز  لکش  گنر و  هدهاشم  زا  زین  ناکشزپ 

.دوش یم  راکشآ  نتفگ  نخس  ماگنه  هب  نآ  رگید  مهم  راک 

نآ هک  تسا  نابز  نیا.تسانعم  یب  تخاونکی و  دتمم ، يادص  کی  دـیآ  یم  نوریب  ناسنا  يولگ  زا  یتوص  ياهرات  زا  هک  ییادـص 
یم نایب  ار  یمدآ  لد  نونکم  دزاس و  یم  هلمج  هملک و  ، نآ زا  دـنک و  یم  فورح  جراخم  هب  لیدـبت  فلتخم  تاکرح  هلیـسو  هب  ار 

.دنک

چیه بکرم  نیا.دراد  رارق  نادنمـشناد  ياه  ملق  كون  رب  هک  تسا  یبکُرم  دننام  عقاو  رد  دزیخ  یمرب  یتوص  ياهرات  زا  هک  ییادص 
مهم لئاسم  دزاس و  یم  ار  اه  هلمج  دـهد و  یم  فورح  لکـش  نآ  هب  دوخ  شدرگ  اب  هک  تسا  ملق  نیا  درادـن و  يا  هفاـیق  لـکش و 

.دنک یم  سکعنم  ار  یملع 

گرم رفک و  دحرس  ات  ار  یمدآ  دوش و  كانرطخ  ياهالب  زا  یکی  هب  لدبم  دناوت  یم  دش  فرحنم  قح  ریـسم  زا  رگا  نابز  نیمه  اما 
«. داب رب  دهد  یم  زبس  رس  ، خرس نابز  :» دنا هتفگ  یلثملا  برض  نمض  میدق  زا  هک  هنوگ  نامه  دناشکب 

: میناوخ یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  یثیدح  رد 

ص 286) ج 68 ، راونالاراحب ، «.) تسا رت  تخس  ریشمش  تبرض  زا  نابز  شزگ  ِفیَّسلا ؛ ِبْرَض  ْنِم  ُّدَشَأ  ِناَسِّللا  ُهَْنِتف  »

بادآ دنک و  یم  شباحـصا  هب  باطخ  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  زا  یحورـشم  تیـصو  نمـض  هغالبلا  جـهن  مامت  باتک  رد 
: تسا هدمآ  نینچ  دزومآ  یم  اه  نآ  هب  ار  ایند  نید و 

َّبُر ،َو  ٍلْوَص ْنِم  ُذَْفنأ  ٍلْوَق  َّبُرَف  اوُِمنَتْغَت  ًامیلْسَت  اوُمِّلَس  َو  ْمُکَتَنِْـسلَأ ، اوُّفُک  ِریَْخلا  ِیف  اَّلِإ  ْمُکُماَلَک  ُّلِقی  ْمُِکلاَمْعَأ  ْنِم  ْمُکَماَلَک  اُوبَـسْحِإ  »
ار دوخ  ياه  نابز  دوش  مک  یکین  ریخ و  هار  رد  زج  امـش  نخـس  ات  دـینک  باسح  شیوخ  لامعا  زا  ار  دوخ  راتفگ  ٌلْوَق ؛ اَـهَراَثَأ  ٍهَْنِتف 
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.دیربب تمینغ  ات  دیشاب  ادخ  نامرف  میلست  دیراد و  هاگن 

.( ص 717 هغالبلا ، جهن  مامت  «.) تسا هتساخرب  اهراتفگ  زا  هک  اه  هنتف  رایسب  هچ  تسا و  رتذفان  هلمح  زا  هک  ینانخس  رایسب  هچ 

زا یثیدح  رد  هلمجزا.تسا  هدـش  رکذ  يا  هدـنهد  ناکت  تایاور  « ناسللا رطخ  » ناونع تحت  « ناسللا » هژاو رد  همکحلا  نازیم  باتک  رد 
: تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  ماما 

ح 4154) مکحلاررغ ، «.) تسا هداد  نتشک  هب  ار  یناسنا  هک  ینابز  رایسب  هچ  ناسنإ ؛ یلع  یتأ  ناسل  بر  »

: تسا هدمآ  ترضح  نآ  زا  يرگید  ثیدح  رد 

ح 4158) مکحلاررغ ، «.) تسا هدش  هتخیر  ناهد  اب  هک  ییاه  نوخ  هچ  ٌمَف ؛ ُهَکَفَس  ٍمَد  نِم  مَک  »

نیریـش و نانخـس  اب  يا  هلیبق  یلیماف و  ياه  عازن  هدـش و  شوماخ  هلمج  دـنچ  اب  هک  ییاـه  گـنج  ياـه  شتآ  رایـسب  هچ  ، سکع هب 
.تسا هتفای  نایاپ  يا  هدش  باسح 

: دیوگ یم  نابز  یسراف  رعاش 

راوس دص  تشپ  دنکشرد  هماخ  ریت  اب  نصح  رازه  دیاشگب  نابز  مراص  اب 

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abu Talib said : “ Many an expression is more effective than an
.” onslaught

تعانق شزرا  : 395 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ٍفاَک ِهیَلَع  ٍرَصَتقُم  ّلُک  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد
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 . تسا یفاک  ینک  تعانق  هک  رادقم  ره  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و  یقالخا ) يداصتقا ، )

يدیهش

.نامه دوب  سب  ناوت ، ندرک  هدنسب  نادب  هچ  ره 

یلیبدرا

تسا یفاک  ورب  تسا  هدش  هدرک  راصتقا  هک  يزیچ  ره 

یتیآ

.تسا یفاک  نامه  درک ، ناوت  افتکا  نادب  هچ  ره  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . تسا سب  دومن  تعانق  ناوتب  هک  يا  هزادنا  هب  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

مثیم نبا 

فرطرب ار  دوخ  زین  ترورـض و  دـناوت  یم  هک  يرادـقم  هب  زج  ناـسنا  یتـسارب  .تسا ) سب  درک  اـفتکا  دوـش  یم  نآ  هب  هک  هچ  ره  )
روتـسد نخـس  نیا  رد  و  دزاس ، یم  زاین  یب  رتشیب  زا  ار  وا  تسا و  سب  عناق ، صخـش  يارب  رادقم  نیمه  و  دـنک ، یمن  هدنـسب  دزاس ،

.تسایند زا  كدنا  رادقم  رب  ندرک  افتکا  هب  ینمض 

دیدحلا یبا 

 . ٍفاَک ِْهیَلَع  ٍرَصَتْقُم  ُّلُک  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

مدقت دق  نوفرتملا و  اهیف  بغری  یتلا  لوضفلا  ماقم  ماق  هافک و  دقف  هسفن  هب  تعنق  ءیش و  یلع  رـصتقا  نم  نإ  هعانقلا و  باب  نم  اذه 
کلذ یف  لوقلا 

یناشاک

يور زا  مالک  .شاعم  رما  رد  تسا  یفاک  وا  رب  تسا  هدـش  هدرک  راصتقا  هک  يزیچره  فاک ) هیلع  رـصتقم  لک  مالـسلا : هیلع  لاـق  (و 
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دـشاب نکمم  هک  يرادـقم  رب  یمدآ  دـنک  راصتقا  هک  دـیاب  یم  ینعی  ریـسی ، عاتم  رب  ایند  عاتم  زا  ندومن  راصتقا  رب  تسا  رما  تقیقح ،
.نآ ياوس  ام  ار و  عناق  رم  تسا  ینغم  یفاک و  ردق  نیا  نآ و  هب  ترورض  عفر 

یلمآ

ینیوزق

.ددرگن دیاز  درگ  هکنآ  رتهب  دشاب  سب  ار  یمدآ  شاعم  كدنا  زا  دومن  راصتقا  نآ  رب  ناوت  هچ  ره  دومرف :

یجیهال

تیافک نآ ، رب  تسا  هدش  راصتقا  هک  يزور  زا  هچ  ره  هک  مالسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .فاک » هیلع  رـصتقم  لک  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
.درکن بلط  نآ  رب  دئاز  درک و  نآ  هب  راصتقا  دیاب  سپ  ینعی  تسا ، تشیعم  هدننک ي 

ییوخ

هرـشلا و ناریثی  هجاحلا و  ناعـسوی  علولا  صرحلا و  ینعملا : .لک  هلوقل  اربخ  اریدـقت  عوفرم  یفکی  یفک  نم  لعاف  فاـک : بارعـالا :
هعانقلا و كرت  نم  نکلو  هتوق ، هشاعمل و  ایفاک  هاری  رـسیت  ام  یلع  رـصتقا  نمف  هیلا ، هرورـض  امع ال  هجاحلا  لـیزی  هعاـنقلا  و  عمطلا ،

.جئاوحلا هیاهن  یلا  لوصولا  نکمی  و ال  هریثک ، جئاوح  رهظی  هجاح  لک  لوصح  یف  ناف  ادبا  هتجاح  دفنی  الف  هوهـشلا  صرحلا و  عبتا 
.تسا سب  وا  يارب  دزاسب  دراد  هچ  رهب  دنک و  تعانق  هک  ره  دومرف : همجرتلا :

يرتشوش

هیزجی امب  ایندلا  نم  یضر  نم  یفاکلا :)  ) يور امک  مالسلا  هیلع  لاق  و  مالسلا : هیلع  لاق  و  هفلتخم ) تاعوضوم  یف  نوتسلا - لصفلا  )
نم مالسلاامهیلع : قداصلا  وا  رقابلا  لاق  .هیفکی و  یـش ء  اهیف  نکی  مل  هیزجی  امب  ایندلا  نم  ضری  مل  نم  و  هیفکی ، اهیف  ام  رـسیا  ناک 

ایندلاب عنصت  ام  و  اهنم : اتایبا و  لاقف  هیهاتعلاوبا - هعم  ناک  و  لیم - لظ  یف  رفـس  یف  نوراه  لزن  .سانلا و  ینغا  وهف  هللا  هقزر  امب  عنق 
نبا بحاص  مجعملا )  ) یف لوقا : اهلثم : لوق  نع  رغصتسی  هملکب  ملکت  دق  هیبطاخم و  ضعبل  مالـسلا : هیلع  لاق  اکیفکی و  لیملا  لظ  و 

وحنلا و يرقی  هقلح  یف  ینج  نبا  عماجلاب و  رمف  لصوملاب  زاتجا  یسرافلا  نا  هتبحص  یف  ببسلا  ناک  و  هنـس ، نیعبرا  یـسرافلا  ینج 
اذـه هل  لیقف  هنع  لاسف  مرـصح  تنا  تببز و  یـسرافلا  هل  لاـقف  اـهیف ، رـصقف  فیرـصتلا  یف  هلاـسم  نع  یـسرافلا  هلاـسف  باـش ، وه 

رئاطلا شیر  نم  تبنی  ام  لوا  انهاه  ریکشلا  و   ) فنصملا لوق  .دادغبب  هسلجم  یف  ینج  نبا  ردصت  یسرافلا  تام  املف  همزلف  یسرافلا ،
یف يا : انهاه  ریکـشلا  فنـصملا و  لاق  امنا  مکحتـسی ، يا : فصحتـسی ) يوقی و  هفلتخم ) تاعوضوم  یف  نوتـسلا - لصفلا   ) نا لبق 
نم هرجشلا  لوح  تبنی  ام  ینعمب  اهریکش  نتبنیام  هضع  نم  و  رعاشلا : لوق  یف  امک  رخآ  ینعمب  ریکشلا  یتای  هنال  مالسلا  هیلع  همالک 

مهلوق .رئاطلا و  شیر  تبن  ام  لوا  وه  و  دـحاو ، لصالا  نا  رهاظلا  نا  ـالا  اهریکـش ، رثک  رـسکلاب - هرجـشلا -  ترکـش  لاـقی  اهلـصا ،
نب رمع  هل  لاق  امل  هعاـجم - نب  لـاله  لوقک  بغزلا و  هیلع  تبن  نینجلا  رکتـشا  مهلوقک  رئاـطلاب  هیبشت  هراعتـسا و  هرجـشلا  ترکش 

فیفختلاب ردهی  لبالا و ال  نم  ریغصلا  بقسلا  .ریثک و  ثادحا  و  يا : ریثک  ریکـش  معن و  دحا  هعاجم  خویـش  نم  یقب  له  زیزعلادبع :
هنعلا یف  ردهملاک  لثملا )  ) یف .میرت و  امف  قشمد  یف  ردهت  هیواعمل  هبقع  نب  دیلولا  لاق  .هترجنح  یف  هتوص  ددری  ال  يا : دـیدشتلا ، و 
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دعب الا  ردهی  وه  بارضلا و  نم  عنمی  هریظحلا و  یف  سبحی  يذلا  ریعبلاک  یش ء  کلذ  ءار  سیل و  بلجی و  حیصی و  لجرلل  برـضی 
لمجلا راص  يا : لمجلا  قونتـسا  دق  مهلاثما  نم  .فنـصملا و  نایب  مثیم ) نبا   ) هخـسن یف  سیل  اذـه و  .الحف  ریـصی  يا : لحفتـسی  نا 

.لمجلا قونتسا  دق  ارضاح - ناک  و  هفرط - لاقف  هقان ، یلا  هلوح  مث  لمج  فصو  یف  اکلم  دشنا  ارعاش  نا  هیف  لصالا  لیق  .هقان 

هینغم

سفنلا فوشتت  الف  بوتکملاب ، اضرلا  سفنلا و  نانئمطا  هیافکلا  ینعم  نال  هافک ، دقف  هب  یضر  هیعس و  نم  باصا  ام  یلع  رصتقا  نم 
یبن ءاعد  نم  .هیافکلا و  هغلبلا و  یلا  لصی  هلاحم - هریغ ال  یلا  اهکرات  هنا  و  هتقیقح ، ایندـلا  كردا  و  هللااب ، قثو  نم  لک  و  هاوس ، یلا 

.افافک دمحم  لآ  قزرا  و  افافک ، ینقزرا  مهللا  هلآ :) هیلع و  هللا  یلص   ) همحرلا

هدبع

كافک دقف  هب  تعنقف  یش ء  یلع  ترصتقا  اذا  لوعفم و  مسا  داصلا  حتفب  رصتقم  فاک : هیلع  رصتقم  … 

يرفعج

مالسالا ضیف 

( دـنارذگ ار  یناگدـنز   ) دومن ءافتکا  ناوت  یم  نآ  هب  هک  يزور ) زا   ) هچ ره  تسا : هدومرف  تعانق ) هب  بیغرت  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
هب تمدخ  ادـخ و  هار  رد  ار  شتقو  دـیامنن و  راومه  دوخ  هب  رایـسب  جـنر  هتـشگن  يدایز  درگ  صخـش  هک  تسا  نآ  رتهب   ) تسا سب 

(. درآ تسد  هب  دیواج  تداعس  ات  دنک  فرص  قلخ 

ینامز

هک يا  هتکن  نامه  .تسا  هدومن  عنم  يور  هدایز  صرح و  زا  هدومن و  تعانق  داصتقا و  هب  شرافـس  هلمج  نیا  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماما
(. شاب ور  هنایم  یگدنز - همانرب  نتفر - هار  رد   ) درک یم  شرافس  شدنزرف  هب  نامقل 

يزاریش دمحم  دیس 

هفکی مل  هعانقلا  دری  مل  اذا  و  هیفکی ، هل  فاک )  ) وهف هب ، عنق  هیلع و  ناسنالا  رـصتقا  املک  يا  هیلع ) رـصتقم  لک  : ) مالـسلا هیلع  لاـق  و 
.ء یش  لک 

يوسوم

اعماط ناک  نم  اما  هیلع و  رصتقا  هب و  یفتکا  هل  هللا  همسق  امب  عنق  نم  نا  هعانقلا و  باب  نم  اذه  حرـشلا : .هب  یفتکا  هیلع : رـصتقا  هغللا :
 … تاجاح هل  تحتفنا  هجاح  تدس  املک  هنال  هجاح  یف  هرمع  هلیط  یقبی  هریغ و  دیب  ام  بلطی  یتح  هیدیب  ام  هیفکی  الف 

یناقلاط
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« .تسا سب  درک ، ناوت  هدنسب  نادب  هک  زیچ  ره  »

.تسا هدنسب  یفاک و  ار  وا  دنک ، تعانق  يزیچ  رب  سک  ره  تسا و  تعانق  باب  زا  نخس  نیا 

مراکم

 [[ مالسلا هیلع  لاق  و  ]]

.ٍفاَک ِْهیَلَع  ٍرَصَتْقُم  ُّلُک 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

: هنامیکح راتفگ  دنس  ) .تسا یفاک  وت  يارب  نامه  ینک  تعانق  ایند ) زا   ) رادقمره هب 

ینادیم مینادیم  تسا و  ینادـیم  لاثمألا  عمجم  هدروآ  زیمآ  تمکح  مالک  نیا  يارب  رداصم  رد  بیطخ  موحرم  هک  يرگید  عبنم  اهنت 
ص 283) ج 4 ، هغالبلا ، جهن  رداصم  ( ) يافوتم 518  ) تسا هتسیز  یم  یضر  دیس  موحرم  زا  دعب 

یتاملک نمـض  ار  نآ  ص 74 )  ) سفنلا هبـــساحم  رد  یمعفک  و  ص 203 )  ) لوؤـسلا بلاـطم  رد  یعفاـش  هحلط  نبا  مینکیم : هفاـضا 
یلع داز  ام  لک  فاک و  هیلع  رـصتقم  لـک  : » دـننک یم  لـقن  نینچ  دوخ  تراـبع  رد  هکنیا  هلمج  زا  دـنا  هدروآ  ترـضح  زا  ینـالوط 

«( فارسا داصتقالا 

تسا هدننک  عناق  هداس  یگدنز 

ره هب  :» دـیامرف یم  ، هدرک هراشا  تسا  رثؤم  رایـسب  ناسنا  یگدـنز  زرط  رد  هک  يا  هتکن  هب  هنامیکح  راـتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
(. ٍفاَک ِْهیَلَع  ٍرَصَتْقُم  ُّلُک  ( ؛» تسا یفاک  وت  يارب  نامه  ینک  تعانق  ایند ) زا   ) رادقم

یلاح رد  دزاسب  يا  هداس  یگدنز  اب  دناوت  یم  عناق  ناسنا.دوش  یم  توافتم  وا  تایحور  رکفت و  هوحن  اب  یمدآ  زاین  هک  نیا  هب  هراشا 
هتـشاد رایتخا  رد  ناوارف  تاناکما  دـیاب  دوش و  یمن  نیمأـت  اـه  یگدـنز  هنوگ  نیا  اـب  اـه  نآ  زاـین  دـننک  یم  رکف  عناـق  ریغ  دارفا  هک 

نیگنر و ياه  هرفس  ، يراوس ياه  بکرم  ، ناوارف نامداخ  ، نآ دح  رد  هدرتسگ و  لزنم  لیاسو  ، رصق کی  نوچمه  عیسو  لزنم  ؛ دنـشاب
.نآ لاثما 

همه هک  دنراذگ  یم  نأش  دـح  رد  یگدـنز  ار  نآ  مان  هاگ  تساهنآ و  یگدـنز  یلـصا  ياهزاین  همه  اه  نیا  دـننک  یم  روصت  یهاگ 
هک روطنامه.تسا  فارـسا  هکلب  زاین  قوف  اه  نیا  دـنناد  یم  دـشاب  مکاح  اه  نآ  رب  تعانق  حور  رگا.تسا  هراما  سفن  بیرف  اه  نیا 
داز ام  لک  (؛ دشاب یم  فارـسا  تسا  يور  هنایم  قوفام  هچنآ  : دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  ماما  نآ  قبط  هک  میدـناوخ  یمعفک  ترابع  رد 

.( ص 74 سفنلا ، هبساحم  (.) فارسا داصتقالا  یلع 

: دیامرف یم  هدرک  لقن  راونالاراحب  رد  ار  نآ  یسلجم  همالع  موحرم  هک  يرگید  هنامیکح  راتفگ  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
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«. تخاس دـهاوخن  عناق  ار  وا  زین  ایند ) زا   ) دایز رادـقم  دزاسن  عناـق  ار  وا  ، مک رادـقم  هک  یـسک  ُرِیثَْکلا ؛ ُهْعَْفنی  َْمل  ُریِـسْیلا  ُهِْعنْقی  َْمل  ْنَم  »
.( ح 33 ص 76 ، ج 75 ، راونالاراحب ، )

: تسا هدمآ  ترضح  نآ  زا  يرگید  ثیدح  رد 

َال اَهِیف  اَم  َّلُک  َّنِإَف  َکیِفْکی  َال  اَم  ُدـیُِرت  اَمَّنِإ  َْتنُک  ْنِإ  َکیِفْکی َو  اَهِیف  اَـم  َرَـسیَأ  َّنِإَـف  َکـیِفْکی  اَـم  اْینُّدـلا  َنِم  ُدـیُِرت  َْتنُک  ْنِإ  َمَدآ  َْنبا  »
یفاک وت  يارب  یگدـنز  نیرت  هداس  ، یهاوخب دـنک  یم  تیافک  تسا و  مزـال  هک  يرادـقم  هب  اـیند  زا  رگا  مدآ ! دـنزرف  يا  َکـیِفْکی ؛

.( ح 6 ص 138 ، ج 2 ، یفاک ، «.) دنک یمن  تیافک  ار  وت  دنهدب  وت  هب  مه  ار  ایند  مامت  یهاوخب  نآ  زا  رتارف  يزیچ  رگا  اما  تسا 

رد رگا  ناسنا  هک  دشاب  یم  سکعنم  مه  یمالـسا  رابخا  رد  هداد و  ناشن  ار  نآ  زین  هبرجت  تسا و  فورعم  مدرم  نایم  رد  بلطم  نیا 
.ددرگ یم  ریذپان  يریس  حور  ینعی  « عبشی سفن ال  » بحاص دنک و  یمن  ریس  ار  وا  زیچ  چیه  دریگب  رارق  صرح  ریسم 

: میناوخ یم  هدومرف  لقن  ار  نآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  یسدق  فورعم  ثیدح  رد 

َنِم ٌرَْحب  َُکنَْطب  اَمَّنِإ  َمَدآ  َْنبا  ای  ًاِثلاَث  اَمِهَیلِإ  یَغَْتبَال  ًهَِّضف  ًابَهَذ َو  ِناَلیِـسی  ِنییِداَو  َمَدآ  ِْنبِـال  َّنَأ  َْول  ِءاَـمَّسلا  َنِم  یْحَْولا  ِِهب  َلََزن  اَـمِیف  َّنِإ  »
هرقن الط و  زا  هناخدور  ود  ناسنا  رگا  هک  دوب  نیا  ینامـسآ  ياه  یحو  هلمجزا  ُباَرُّتلا ؛ اَّلِإ  ٌءیَـش  ُهُأَلْمی  اـَل  ِهیِدْوَأـْلا  َنِم  ٍداَو  ِروُُحْبلا َو 

زج يزیچ  هک  تساه  هرد  زا  يا  هرد  اهایرد و  زا  ییایرد  تمکـش  مدآ ! دـنزرف  يا.دـهاوخ  یم  ار  یموس  دور  مه  زاـب  دـشاب  هتـشاد 
ح 5912) ص 418 ، ج 4 ، هیقفلا ، هرضحیال  نم  «.) دنک یمن  رپ  ار  نآ  كاخ 

: يدعس هتفگ  هب 

روگ كاخ  ای  دنک  رپ  تعانق  ای  ار  تسود  ایند  گنت  مشچ  تفگ 

: میهد یم  نایاپ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يرگید  تیاور  اب  ار  نخس  نیا 

ِِهب ْعِفَْتنَأ  ًائیَش  ِینْمِّلَع  َلاَق  ُْهنِم َو  ُرَثْکَأ  َوُه  اَم  َیلِإ  ُهُسْفَن  ُهُعِزاَُنت  ُعَنْقی َو  َال  ُبیِصیَف َو  ُُبلْطی  ُهَّنَأ  مالسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  َیلِإ  ٌلُجَر  اَکَش  »
َال اَهِیف  اَم  ُّلُکَف  َکِینْغی  َال  َکیِفْکی  اَم  َناَک  ْنِإ  َکِینْغی َو  اَهِیف  اَم  یَنْدَأَف  َکِینْغی  َکـیِفْکی  اَـم  َناَـک  ْنِإ  مالـسلا  هیلع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ُوبَأ  َلاَـقَف 

دسر یم  نآ  هب  دور و  یم  ایند ) زا   ) ییاهزیچ لابند  هب  هک  تشاد  هضرع  درک و  تیاکش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  يدرم  َکِینْغی ؛
هیلع ماما.موش  دـنم  هرهب  نآ  زا  هک  زومایب  نم  هب  يزیچ  : تفگ دـبلط و  یم  ار  نآ  زا  شیب  هتـسویپ  وا  سفن  تسین و  عناق  مه  زاب  یلو 
یم تیافک  ار  وت  هک  هزادـنا  نآ  رگا  : دومرف ، تسا ثحب  دروم  هناـمیکح  مـالک  زا  يرگید  ریبعت  هک  دومرف  یبلطم  ، خـساپ رد  مالـسلا 
مه زاب  دـنهدب  وت  هب  مه  ار  ایند  همه  دزاسن  تزاـین  یب  رگا  تسوت و  يزاـین  یب  ببـس  اـیند  زیچ  نیرتمک  ، دزاـس زاـین  یب  ار  وت  دـنک 

ح 10) ص 139 ، ج 2 ، یفاک ، ) .دش یهاوخن  زاین  یب  دنیشن و ) یمن  ورف  وت  شطع  )

یسیلگنا

.” Imām Ali ibn Abū Tālib said: “Every small thing with which one is contented suffices
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545 ص :

نتسیز بوخ  هار  : 396 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

َکیَلَع ٌموَی  ََکل َو  ٌموَی  ِناَموَی  ُرهّدـلا  ًاِمئاَق َو  َطُعی  َمل  ًادِـعاَق  َطُعی  َمل  نَم  ُلّسَّوتلا َو  َال  ُلّلَقّتلا َو  ُهِّینّدـلا َو  َال  ُهِّینَملا َو  مالـسلا  هیلع  َلاَق  َو 
ِربصاَف َکیَلَع  َناَک  اَذِإ  رَطبَت َو  اَلَف  ََکل  َناَک  اَذِإَف 

اه همجرت 

یتشد

يوس هب  زاـین  تسد  زا  رتهب  نتخاـس  كدـنا  هب  نداد و  ّتلذ  هب  نت  زا  رتـهب  گرم  دومرف : وا ، رب  ادـخ  دورد  و  یعاـمتجا ) یقـالخا ، )
زور ود  راگزور  داد ،  دـنهاوخن  زین  شالت  تکرح و  اب  .دـنهدن  يزیچ  شیوخ  ياـج  رد  هتـسشن  ناـسنا  هب  رگا  تسا .  نتـشاد  مدرم 

و رواـین ، يور  یـشکرس  ینارذگـشوخ و  هب  تسا  وت  دوس  هب  هک  هاـگنآ  سپ  تسا ، وت  ناـیز  هب  يزور  و  وت ، دوـس  هب  يزور  تسا ،
 ، شاب ابیکش  تسا  وت  نایز  هب  هک  هاگنآ 

يدیهش

اب شـشوک  اب  دیاین  تسد  هب  یناسآ  هب  بیـصن  هک  ار  نآ  و  نتخادرپن ،  نآ  نیا و  هب  نتخاس و  كدـنا  هب  و  ندربن ،  يراوخ  ندرم و 
نایز هب  هک  يزور  رد  هنب و  یشکرس  تسوت  زا  هک  يزور  رد  وت ، نایز  هب  يزور  وت و  زا  يزور  تسا  زور  ود  راگزور  دیاینرب و  نآ 

.هد ییابیکش  هب  نت  تسوت 

یلیبدرا

ود راگزور  هداتـسیا و  دشن  هداد  هتـسشن  دشن  هداد  هک  ره  كدنا و  توقب  ار و  ینوبز  يراوخ و  نکم  رایتخا  ار و  گرم  نک  رایتخا 
دـشاب هدوب  هاگ  ره  نارذگم و  رد  دح  زا  سپ  وت  يارب  دـشاب  هاگ  ره  سپ  تست  رب  هک  يزور  هک و  تست  يارب  تسیزور  تسا  زور 

نک ربص  سپ  وت  رب 

یتیآ

هک سک  نآ  .ندرکن  زارد  نآ  نیا و  يوس  هب  تسد  نتخاس و  كدنا  هب  .هن  یتسپ ، يراوخ و  .يرآ  گرم ، مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 
.شدنهدن يزیچ  دتسیاب  مه  رگا  دیاین ، شتسد  هب  يزیچ  دنیشنب ، رگا 
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يزور وشم و  تسمرس  تسوت ، دوس  هب  هک  يزور  .تسا  وت  دوس  هب  هک  يزور  تسوت و  نایز  هب  هک  يزور  تسا ، زور  ود  راگزور ،
.زرو ییابیکش  تسوت ، نایز  هب  هک 

نایراصنا

یبیـصن شـشوک  نودـب  هک  ار  نآ   . نارگید هب  لـسوت  تسد  هن  كدـنا  هب  اـضر  و   ، يراوخ یتـسپ و  هن  ندرم  : دومرف ترـضح  نآ  و 
 . دنهد یمن  یمهس  مه  ششوک  اب  دنهدن 

هب يزور  هاـگره  ،و  نکم یـشکندرگ  دوب  وت  دوس  هب  يزور  هاـگره.وت  ناـیز  هب  يزور  ،و  وت دوـس  هب  يزور  : تسا زور  ود  راـگزور 
 . شاب ابیکش  دوب  وت  نایز 

اه حرش 

يدنوار

یلا لسوتت  قزرلا و ال  نم  لیلقلا  مزلا  يا  لـلقنلا  .کـبیعی و  اـم  لـمتحت  ـال  همزلا و  توملا و  لـمتحا  يا  هیندـلا  ـال  هینملا و  هلوق : و 
كرت یلع  مالـسلا  هیلع  ثح  .ددـشتلا  عفنی  الف  لهـسلا  بلطلاب  قزری  مل  نم  يا : امئاق  طعی  مل  نم  هلوق  .مهدـنع و  ام  لانتل  ءاـینغالا 

.كردی قزرلا  بلط  یف  لامجالاب  ناف  ایندلا  بلط  یف  هغلابملا 

يردیک

مزلا يا  لسوتلا : للقتلا و ال  .هساسخلا و  همـسب  کمـسی  کنیـشی و  ام  لمتحی  و ال  هرتخا ، توملا و  لـمتحا  يا  هیندـلا : ـال  و  هینملا ،
هیلع هل  لوقعلا  راونا  راعـشا  نم  کضرع و  لذـبب  مهدـنع  اـمب  لاـنتل  ءاـینغالا  یلا  لـسوتی  ـال  هب و  عنقا  هرتخا و  و  قزرلا ، نم  لـیلقلا 

نم  ) هیفخی هسفن  نم  هناک  همادعا و  همسج  لخبی  رحلاف  هیدبت  تنا ال  كاشح و  ینـضی  انیاص  كرقفل  نک  كانغ و  رتسا  .مالـسلا و 
هیلع لابقالا  كرت  بلطلا و  یف  لامجالا  یلع  ثح  ددشتلا  هعفنی  الف  لهـسلا  بلطلاب  قزری  مل  نم  يا  امئاق .) طعی  مل  ادـعاق  طعی  مل 

.هوجولا لکب 

مثیم نبا 

شـالت شـشوک و  یب  ار  هک  ره  وشم ! لـسوتم  نارگناوت  هب  زاـسب و  كدـنا  هب  ینوـبز ! تسا  راوگاـن  هچ  گرم و  تسا  اراوـگ  هچ  )
زور نآ  تسا  وت  اب  هک  يزور  اما  .وت  رب  يزور  و  وت ، اب  يزور  تسا : زور  ود  راگزور  و  دـنهدن ، مه  شـشوک  شـالت و  اـب  دـنهدن ،

و ال تسادتبم ، هینملا  .گنن  زا  تسا  رتلهـس  گرم  - 1 بلطم :) راهچ   ) حرش شاب .) ابیکـش  تسا  وت  رب  هک  يزور  و  نکن ، یـساپسان 
لامتحا و  تسا ، گنن  زا  رتناسآ  گرم  لمحت )  ) ینعی هیندلا ، نم  لهـسا  هینملا  دشاب : هدومرف  ایوگ  تسادتبم ، ربخ  يارب  هنیرق  هیندلا 

ینعی هیند  تسین ،) لمحت  لباق  گنن  اما  تسا ، لمحت  لباق  گرم  ، ) هیندـلا لمتحی  هینملا و ال  لـمتحی  دـشاب : نینچ  ریدـقت  هک  دراد 
ار گرم  ناراوگرزب  زا  يرایسب  هک  دنوش ، یم  بکترم  ایند  لانم  لام و  ندروآ  تسد  هب  رطاخ  هب  هک  يراک  هب  تبسن  گنن  یتسپ و 
هب ایند  لها  هب  یکیدزن  یـسولپاچ و  زا  تسا  رتهب  ندرک  هدنـسب  نآ  هب  یگدنز و  زا  یکدـنا  هب  تعانق  .دنهد 2 - یم  حـیجرت  نآ  رب 
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هداتسیا و  شالت ، نودب  بلط  زا  هیانک  هتـسشن  دنهدن ، مه  هداتـسیا  دنهدن ، هتـسشن  ار  هک  ره  .رتشیب 3 - لام  ندروآ  تسد  هب  رطاـخ 
هدیاف یب  مه  وا  ششوک  شالت و  دنهدن ، يزور  ششوک  شالت و  نودب  ار  سک  ره  ینعی  .تسا  ششوک  شالت و  اب  بلط  زا  هیانک 

هیلع  ) ماـما هلیـسو  نیدـب  هکلب  تسین  دـصرددص  دراوم و  رثـکا  رد  تسا - نایوگنخـس  نخـس  لومعم  هکناـنچ  مکح - نیا  و  تسا ،
نایز هب  يزور  وت و  دوس  هب  يزور  تسا : زور  ود  راـگزور  .تسا 4 - هدرک  راداو  تسرد  هار  زا  شاعم  بسک  هب  ار  ناسنا  مالـسلا )

انگنت و ناـمز  هک  يزور  رد  سپ  .شاـب  ابیکـش  تسوت  ناـیز  هب  هک  يزور  و  نکم ، یـساپسان  تسا ، وت  دوس  هب  هک  يزور  تسا ، وت 
.نیرباصلا رشب  تسا : هدومرف  دنوادخ  هکنانچ  تسا ، مزال  یهلا  تمحر  شریذپ  یگدامآ  يارب  ییابیکش  تسا ، يراتفرگ 

دیدحلا یبا 

 . ُلُّسَوَّتلا ُلُّلَقَّتلا َو َال  ُهَِّینَّدلا َو  ُهَِّینَْملا َو َال  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

يونلا صمل  هللااب  مسقأ  رعاشلا  لاق  ریثک و  ءیش  بابلا  اذه  یف  انمالک  نم  مدقت  دق 

داتقلا طرخ  دامثلا و  صمل  اضیأ  لاق  و 

لاجرلا يدیأب  لاق  اله  هللا  هاحل  تلق 

یناشاک

زا مارک  دزن  تسا  حجرا  توم  هچ  ار  يراوخ  یتسپ و  نکم  رایتخا  و  ار ، گرم  نکب  رایتخا  هیندـلا ) هینملا و ال  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
ندش لسوتم  هب  وشم  مزال  نآ و  رب  نک  تعانق  كدنا و  تردـق  هب  وش  مزال  و  لسوتلا ) للقتلا و ال  و   ) هیویند تسخ  تئاند و  لمحت 

مل نم  و   ) ریغ هب  دندشن  لسوتم  هیند و  رب  دنا  هدرک  توم  رایتخا  مارک ، زا  يرایـسب  .ناشیا و  بناج  هب  ندـش  هجوتم  ایند و  ياینغا  هب 
هدومرف هیانک  تسا  هداتـسیا  هک  یتلاح  رد  دشن  هداد  امئاق ) طعی  مل   ) تسا هتـسشن  هک  یتلاح  رد  دشن  هداد  هک  یـسک  و  ادـعاق ) طعی 

وا دیناسرن  عفن  یناسآ ، یبلط و  تلوهس  هب  دشن  قوزرم  سک  ره  ینعی  .تبوعص  تلوهـس و  هب  ندرک  بلط  زا  مئاق ، دعاق و  هب  تسا 
ءاخر تمعن و  نامز  نآ  هک  تسا  وت  يارب  يزور  کل ) موی   ) تسا زور  ود  راگزور  و  ناـموی ) رهدـلا  و   ) يزور بلط  رد  فسعت  ار 

( کل ناک  اذاف   ) تسا ترـضم  تقـشم و  الب و  قیـض و  نامز  نآ  هک  تسا  وت  رب  يزور  و  کـیلع ) موی  و   ) تسا تعفنم  تعـس و  و 
ناک اذا  و   ) تسا تمعن  لاوز  بجوم  نآ  هچ  .ار  يداش  رورـس و  نارذگمرد  دـح  زا  سپ  رطبت ) الف   ) وت يارب  دـشاب  هک  هاگره  سپ 

.تسا تمحر  عاونا  ببس  نآ  هچ  روما ، يراوشد  رب  نک  ربص  سپ  ربصاف )  ) دشاب وت  رب  هاگره  و  کیلع )

یلمآ

ینیوزق

.تئاند یتسپ و  هن  تسا و  رایتخا  گرم  ینعی  قیالان  سیـسخ و  راک  هیند  دشاب و  لوعفم  ات  بصن )  ) ای دشاب  ءادـتبم )  ) ات هینم  عفر  هب 
ندش لسوتم  هن  نداد  اضر  كدنا  هب  ینعی  .سیسخ  رما  هیند و  هن  نک  گرم  رایتخا  ای  هیند  زا  تسا  هب  گرم  هک  ددرگ  نیا  هب  مالک 

( راعلا رانلا و ال   ) دنا هتفگ  یم  برع  هک  تسا  نآ  دننام  هلمج  ود  نیا  .نتـساوخ و  ناشیا  زا  تعافـش  ندش و  ناشیا  رد  رب  قلخ و  هب 
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دومن تحیـصن  تیـصو و  ار  ناشیا  ترـضح  دـندمآرب  ترـضح  نآ  رب  ریبز  هحلط و  نوچ  مینکن  راـیتخا  راـع  مینک و  راـیتخا  شتآ 
رما تیاعز  رما و  ران و  راع و  امش  رب  دوش  عمج  هکنآ  زا  شیپ  شیوخ  يار  زا  دیدرگرب  دومرف : ترضح  نآ  راعلا ) رانلا و ال   ) دنتفگ

لجر یف  راعلا  رانلا و  یف  هلها  لخدـی  راعلا  راعلا و  بوکر  نم  نوها  رانلا  تسا : روکذـم  ترـضمح  نآ  ناوید  رد  تسا و  راع  امش 
کیلع يدـجت  ناراعلا  رارـشالاب و  رایخالا  هماقا  هملظ و  فیعـضلا و  مضه  یف  راعلا  راـمطالا و  قزمتم  اـشحلا  يواـط  هراـج  تیبی و 
مانالا یف  کت  نا  راعلا  يراضلا و  ربزهلاک  هبارقلا  یلع  يدـعلا و  نع  دـیحی  لجر  یف  راعلا  رادـقملا و  هلهـس  كدـنع  نوکتف  هعینص 

نمل وا  کفیـضل  وا  کلهال  الا  راذبتلا  فارـسالاب و  هوذغت  نکت  لالحلا و ال  بلط  یلع  دهاج  رارفلا  نم  اجیهلا  یف  نوکت  امدـقم و 
.هداتـسیا دوشن  هداد  مه  بلط  رد  لامجا  ای  دـیدش و  یعـس  یب  ینعی  هتـسشن  دوشن  هداد  هک  سک  ره  راسعالا  هضاضم  کیلا  وکـشی 

يزور و زا  ددرگ  رـسیم  هچنآ  هب  ندش  یلـست  بلط و  رد  لامجا  هب  تسا  رما  بلط ، رد  داهتجا  اب  طارفا و  اب  دـیدش و  یعـس  اب  ینعی 
وجتـسج و دـسر ، یمن  تسین  هچنآ  دـسریم و  دـبال  تسا  ردـقم  هچنآ  يزور  ینعی  هقباـس  تارقف  لـب  هقباـس  هرقف  اـب  تسا  بساـنم 

نیا ونـشب  .دـیوگ  رعاش  و  رتری ) قراچ  دـهج   ) لثم یکرت  هب  هچنانچ  دـنک  یمن  دوس  ایند و  نید و  راطخا  باکترا  رایـسب و  يوپاکت 
دهدن هک  ره  دشاب  مولعم )  ) هغیص هب  لوا  طعی )  ) دناوت ینک و  داهنن  يزور  بلط  رگ  يروخ  نوخ  ینک  دازآ  مغ  ار ز  دوخ  هک  هتکن 

.یتسدـگنت و یتخـس و  تلاـح  ینعی  .دتـسیا  اـپ  هب  هک  یتـقو  زا  ار  وا  دـنهدن  یخارف ، تمعن و  تلاـح  ینعی  تسا  هتـسشن  هک  یتـقو 
یتخس زور  ینعی  تسا ، وت  رب  يزور  ینارماک و  تسا و  یـشوخ  زور  ینعی  .تسا  وت  يارب  يزور  وت  يارب  زا  تسا  زور  ود  راگزور 

اذا یتح  یلاـعت  لاـق   ) تسا تمعن  لاوز  بجوم  نآ  هک  يدرگن  لـفاغ  رورغم و  یتفین و  رطب  رد  دـشاب  وت  يارب  رگا  سپ  یماـکان ، و 
نایغط ندـش و  نوریب  رـس  زا  رطب )  ) تسا و ندـش  داش  حرف )  ) هک تسا  حرف )  ) قوف رطب )  ) دـنیوگ .هتغب ) مهانذـخا  اوتوا  اـمب  اوحرف 
یلوا قیرط  هب  رطب )  ) سپ تمعن  لاوز  بجوم  تسا و  یلاـعت  قـح  ضوـغبم  حرف )  ) هک هیآ  صن  هب  دـش  تباـث  هاـگره  و  نتفرگرد ،
تباث قح  تعاط  رب  نک و  هشیپ  یئابیکـش  ربص و  یتخـس  زور  ینعی  .نک  ربص  وت  رب  دشاب  هدوب  رگا  و  خلا ) ..ناک  اذا  یلاعت و  هلوق : )

.زاسم راوگوس  راوخ و  ار  دوخ  زابم و  لد  و  نکم ، مک  صالخا  تبحم و  و  نکم ، دب  شیوخ  يادخ  رب  لد  نکم و  عزج  شاب و 

یجیهال

موی کل و  موی  ناموی : رهدـلا  امئاق و  طعی  مل  ادـعاق  طـعی  مل  نم  لـسوتلا و  ـال  لـلقتلا و  هیندـلا و  ـال  هینملا و  : » مالـسلا هیلع  لاـق  و 
« .ربصاف کیلع  ناک  اذا  رطبت و  الف  کل  ناک  اذاف  کیلع ،

یمک دوش  عقاو  یسک و  يارب  زا  ینعی  یتسپ ، تئاند و  دوشن  عقاو  یسک و  رب  ینعی  گرم ، دوش  عقاو  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و 
لیصحت بسک و  زا  ناوتان  زجاع و  هک  یتلاح  رد  ایند ، لام  وا  هب  دوشن  هداد  هک  یـسک  قلخ و  هب  نتـسج  لسوت  دوشن  عقاو  يزور و 

عفن يارب  زا  تسا  يزور  تسا : زور  ود  راگزور  .تسا و  لیصحت  بسک و  رب  اناوت  رداق و  هک  یتلاح  رد  وا  هب  دوش  یمن  هداد  تسا ،
سپ وت ، ررـض  رب  دـشاب  هاگره  شابم و  تقوشوخ  تیاهن  یب  سپ  وت  عفن  يارب  زا  دـشاب  هاـگره  سپ  وت ، ررـض  رب  تسا  يزور  وت و 

.تسا نآ  رد  تعفنم  هک  ریگ  شیپ  یئابیکش  ربص و 

ییوخ

هیندلا و ال  هلوقب : هربخ  یلع  لد  ءدتبم  مثیم  نبا  لاق  بارعالا : .راعلا  هسخلا و  یه  هئاندلا و  نم  هلیعف  هیندلا :)  ) توملا هینملا :) : ) هغللا
ردقملا ءدتبملا  رکذ  دعب  هلمجلا  ریـصی  اهنال  اهیلع ، هیندلا  فطع و ال  ذـئیح  میقتـسی  الهنال  فعـض  هیف  لوقا : .هیندـلا  نم  لهـسا  يا 
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يا ماقملا  هنیرقب  هردقملا  هماتلا  ناکل  مسا  هینملا  نا  لاق : ینا  یلوالا  و  هتجامس ، یفخیال  هیندلا و  هیندلا و ال  نم  لهـسا  هینملا  اذکه 
هیمحلا فرـشلا و  نع  ابنت  هلمج  یلوالا  هتمکح  ینعملا : .لسوتلا  ـال  لـلقتلا و  هلوق : یف  مـالکلا  اذـکه  و  هیندـلا ، ـال  هینملا و  تناـک 

( مالـسلا هیلع   ) مامالا هدافا  امک  رـسالا  هلذـلا و  یف  هایحلا  یلع  هزعلاـب  توملا  راـتخی  یمحلا  لـجرلا  فیرـشلا و  ناـسنالاف  هیلوجرلا ،
یبا هیندلا  ذخا  تاهیه  هلذلا و  هلسلا و  نیب  نیتنثا  نیبزک  ردق  یعدلا  نبا  یعدلا  نا  الا  لاقف : اروشاع  موی  هریهشلا  هتبطخ  یف  دیهـشلا 

عراصم یلع  مائللا  عراصم  رثوت  هببا و ال  سوفن  هیمح و  سوفن  هیمح و  فونا  ترهط و  روجح  تباط و  دودـج  هلوسر و  کلذ و  هللا 
لـسوتلا نع  روسیملاب  ءافتکالا  هعاـنقلا و  راـتخی  لـیبنلا  لـجرلاف  سفنلا  هعاـنم  همارکلا و  لـبنلا و  نع  اـبنت  هیناـثلا  همکحلا  .مارکلا و 

یطعی بلطلا ال  لمجاب  یفتکی  هتیب  یف  دعاق  وه  طعیمل و  نمفردـقملا  یف  دـیزی  بلطلا ال  دـیزم  نا  یلا  راشا  مث  .انه  انه و  دـیزملاب 
الف هاجلا  لاملاب و  تلن  ایندلا و  کیلع  لبقا  اذا  لاق : لاح و  لک  یف  لادتعالا  ظفح  یلا  راشا  مث  .هدیزم  قزرلا و  ءارو  دکلا  مایقلاب و 

گرم دومرف : همجرتلا : .جرفلا  کیتای  یتح  رباف  سوبلا  رقفلاب و  تیلب  ناـمزلا و  کـیلع  قاـض  اذا  و  هشیعملا ، یف  فرـست  ـال  رطبت و 
شروی دوش و  اپرب  دبنجب و  مه  رگا  دـندادن  دراد  مارآ  هک  سک  رهب  رگا  دوشن ، زارد  زاین  تسدو  دـشاب  مک  دـشابن ، ینوبز  دـشاب و 

دـنمدوس و هکیزور  رد  تسا  وت  دوب  مک  نایزب و  هکیزور  و  تسا ، وت  دوسب  هک  يزور  تسا : زور  ود  وت  يارب  راـگزور  دـنهدن ، درب 
.شاب رابدرب  يدش  یئاونیب  دوب و  مک  زور  راتفرگ  نوچ  و  نارزگم ، دح  زا  ار  ینارذگشوخ  يرگناوت ،

يرتشوش

نبا سیق  یلع  تابکنلا  ترتاوت  امل  یناجرجلا  تایانک  یف  هیندـلا ) هینملا و ال  ( ) قالخالا مراـکم  یف  نوعبرـالا - ثلاـثلا و  لـصفلا  )
هیبخا یلا  هرق  هلیل  یف  اعفد  نا  الا  ضرـالا  هتبنت  اـمب  ناـتوقتی  حوسملا  اـمهیلع  ناحیـسی و  دـسا  ینب  نم  هل  بحاـص  وه و  جرخ  ریهز 

تبشعا لوقی : وه  عجرف و  هفنالا  هزع  سفنلا و  هماهش  اسیق  تکردا  هانبراق  املف  هنا  دیری  ایعسف  ناعئاج - امه  و  راتقلا -  هحئار  ادجوف 
ههازنلا یف  ناـف  فـلتلا  هیذـغالا  كرت  یف  ناـک  نا  : ) لاـق مـث  فنعلاـب  سقنلا  عاجـش  راغـصلا  یلا  یندرطی  داـک  یتـح  ضرـالا  یف 

هبحاص یضمف  هیضاملا ) نورقلا  هیهاد  بقرا  عراجالا  هذه  یلع  اثبل  یل  ناف  دیرت  ام  کنود و   ) هل لاق  هبحاص و  نع  لتفناف  فلخلا .)
افسا و هتتیم  ناک  اسیق  نا  هئیطحلا : لوقی  کلذ  یفف  تام  مث  ائیش  اهرمث  نم  لانف  يداولا  هرجـش  یلا  اجل  دق  هدجوف  دغلا  نم  عجر  و 

مث هقوشح  همف  یف  اشجف  قرو  هل  يداولا  لفـسا  یمن  مث  داک  یتح  ءاج  قنتخی  سفنلا  عاجـش  یعـسف و  اشحلاب  اران  ماـش  قلطنم  رحلا 
و فوـهللا )  ) و لوـقعلا ) فـحت   ) اذـک بقاـنملا و  نع  راـحبلا )  ) یف قـلخ و  هبوـثرح  بر  هـبیعت  اـم  سیرد  یف  قرطم  وـه  یـضغا و 
هلذـلا و هلتقلا و  نیتنثا  نیب  زکر  دـق  یعدـلا  نبا  یعدـلا  نا  الا   ) هتبطخ یف  فطلا  موی  لاـق  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسحلا نا  حاـجتحالا ) )
ترهط و روجح  و  قالخالا ) مراکم  یف  نوعبرالا - ثلاثلا و  لصفلا   ) تباط دودـج  هلوسر و  کلذ و  هللا  یبا  هیندـلا  ذـخام  تاـهیه 

هلق یلع  هرـسالا  هذـهب  فحاز  ینا  الا  ترذـنا  ترذـعا و  دـق  الا  مارکلا  عراصم  یلع  ماـئللا  هعاـط  رثون  ـال  هیبا  سوفن  هیمح و  فونا 
هلود انایانم و  نکل  نیجانبط و  نا  ام  انیمزهم و  ریغف  مزهن  نا  امدـق و  نومازهف  مزهن  ناـف  -: ) لوقی اـشنا  مث  باحـصالا - هلخ  داـتعلا و 

نب رمع  باتک  یف  يربطلا - )  ) یف و  خلا - احرلا -) رود  مکب  رودـت  یتح  سرفلا  بکری  ام  ثیرک  الا  اهدـعب  نوثبلت  مث ال  الا  انیرخآ 
هباحـصا نیـسحلا و  یلع  ضرعا   ) هیلا بتکف  کمکح  یلع  لزنیل  رمـش  هل  لاقق  عجری ) نا  یناطعا  نیـسحلا  نا  - ) هللادیبع یلا  دـعس 

اسفن نا  هللا  نیسحلا و  ملـستسی  ال   ) لاق هباتک  دعـس  نبا  ءاج  املف  مهلتاقف .) اوبا  نا  املـس و  مهیلا  ثعبا  اولعف  ناف  یمکح  یلع  لوزنلا 
و ( ) ایساتلا مارکلل  اونـسف  اوسات  مشاه  لآ  نم  فطلاب  یلوالا  نا  و  : ) لاق یبا و  نامالا  بعـصم  یلع  ضرع  امل  خلا و  هیبنج ) نیبل  هیبا 

نامیلـس لوسرل  لیلخلا  جرخاف  هدـلو  بیداتل  لیلخلا  یلا  زاوهالا - یلا  و  یلع - نب  نامیلـس  هجو   ) مجعملا یف  لسوتلا ) ـال  لـلقتلا و 
لاماذ و تسل  یناریغ  ینغ  یف  هعـس و  یف  هنع  ینا  نامیلـس  غلبا  لاق : نامیلـس و  یلا  یب  هجاح  الف  هدـجا  تمد  ام  لاـق  اـسبای و  ازبخ 
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( قالخالا مراکم  یف  نوعبرالا - ثلاثلا و  لصفلا   ) هب رعشی  صخ ال  یف  وه  لیلخلا و  ملعب  ایندلا  تلکا  لوقی : نامیلس  نب  رضنلا  ناک 
هجوالا لاوس  نم  هلذ و  نم  ناسنالاب  نسحا  هحلاملا  بلقلا  ءام  برـش  يونلا و  صمل  هللااب  مسقا  رعاشلا : لاق  دیدحلا ) یبا  نبا   ) یف و 

دامثلا و صمل  اضیا ) ( ) هحضاف اهل  سفنلا  هلذ  ددوس و  یقتلا  زع و  دهزلاف  هحبارلا  هقفصلاب  اطبتغم  ینغاذ  نکت  هللااب  نغتساف  هحلاکلا 
يدیاب ام  یلا  رظنم  نم  کینیعل  ریخ  امدعا و  اذا  قلخل  الیلذ  يری  نا  نم  نوها  ءرملا  یلع  ءامظلا  نا  وا  جاجالا  برـش  داتقلا و  طرخ 

حبـصا و نم  مالـسلا ) هیلع   ) قداصلا نع  یفاکلا )  ) یف املاف ) طعی  مل  ادعاق  طعی  مل  نم  و  (. ) مارکلا يدـیاب  ام   ) لاق الهف  تلق : مائللا 
همه ربکا  هرخالا  یسما و  حبصا و  نم  هل و  مسق  ام  الا  ایندلا  نم  لنی  مل  هرما و  تتش  هینیع و  نیب  رقفلا  لعج  همه  ربکا  ایندلا  یسما و 

بلاغلا زیوربا و  ریزو  رهمجرزب  ناک  جورملا )  ) یف کـیلع ) موی  کـل و  موی  ناـموی  رهدـلا  و  (. ) هرما هل  عمج  هبلق و  یف  ینغلا  لـعج 
کملع و هرمث  نم  ناک   ) هیلا بتک  هسبحب و  رماف  هیونثلا  نم  هقدانزلا  ضعب  یلا  لیملاب  همهتا  مث  هکلم  نم  هنس  هرشع  ثالث  یلا  هیلع 

نا ربصلا و  هرمثب  عفتنا  یعم  دـج  ذا ال  نالاف  یلقع  هرمثب  عفتنا  تنک  دـجلا  یعم  ناک  نا  اما   ) هباجاف لتقلل ) ـالها  ترـص  نا  کـلقع 
ینال  ) لاق مل  لاق  رـش ) وه  امل  لها  یمف   ) لاـقف همف  رـسکب  رما  هب و  زیوربا  اعدـف  رـشلا ) نم  ریثک  نم  تحرتسا  دـقف  ریخلا  ریثک  دـقف 
رما بضغف و  دـعب ) کب  قثی  يذـلا  نمف  ینم  هتملع  دـق  يذـلا  نیقیلا  عم  کـشلاب  ینلتقت  ـال  کـیف  سیل  اـمب  ساـنلل  کفـصا  تنک 
دعب فحتلا  داز  ربصاف ) کیلع  ناک  اذا  و  رطبت ، الف  کل  ناک  اذاف  ( ) قالخالا مراکم  یف  نوعبرالا - ثلاثلا و  لصفلا   ) .هقنع برـضب 
لعج دیدحلا  یبا  نبا  اذه  لئاضتملا ) عشاخلاب  هب  تملا  هبکنل  سیل  رطبی و  مل  رـس  اذا   ) لماک یف  لیق  ربتختـس ) امهیلکب  و   ) نیترقفلا

.ادحاو لکلا  لعج  انه  امکف  مثیم  نبا  اما  اثلاث و  یقابلا  ایناث و  اناونع  امئاق ) طعی  مل  ادعاق  طعی  مل  نم  لعجف  نیوانع  هثالث  ناونعلا 

هینغم

برقتلا سانلا  یلا  لسوتلا  و  لیلقلاب ، ءاـفتکالا  لـلقتلا : و  راـعلا ، بوکر  نم  یلوا  توملا  ینعملا : و  راـعلا ، هیندـلا : و  توملا ، هینملا :
طعی مل  نم  و   ) هلذملا هئاندلا و  عم  ریثکلا  نم  ریخ  همارکلا  هفعلا و  عم  لیلقلا  نا  کش  نم  سیل  و  مهنم ، بلطلا  مهیضری و  امب  مهیلا 

یف قفرا  ینعملا  و  فنعب ، بلاطلا  یعاسلا و  مئاقلاب  دارملا  و  قفرب ، بلاطلا  یعاسلا و  وه  اـنه  دـعاقلاب  دارملا  اـمئاق ) طـعی  مل  ادـعاق 
هدـش و نان ، ول  ناموی ) رهدـلا  و   ) .فنعلا لیبس  نم  اهکردـت  نل  کناف  لیبسلا  هذـه  نم  کتجاح  كردـت  مل  ناف  بلطلا ، یعـسلا و 

عفتنت ظعو  اسرد  هدشلا  قیضلا و  نم  ذخ  ..ابجع و  اربک و  خفتنت  الف  نال  ناه و  نا  و  افـسا ، انزح و  نتومت  الف  اسق  دتـشا و  ناف  نیل ،
.تاجافملا تائبخملا و  نم  ارذح  و  اعضاوتم ، ارکاش  هعدلا  هعسلا و  دنع  نک  و  کتایح ، یف  اهب 

هدبع

یـضری لیلقلاب  ءافتکالا  يا  للقتلا  قافنلا و  للذتلاک و  هیندلا  باکترا  نوکی  نوکی و ال  توملا  يا  هینملا  لسوتلا : للقتلا و ال  و  … 
هیف فسعتلا  نع  مایقلاب  بلطلا و  هلوهس  نع  دوعقلاب  ینک  امئاق : طعی  مل  ادعاق  سانلا …  یلا  لسوتلاب  یضری  فیرشلا و ال  هب 

يرفعج

مالسالا ضیف 

یتـسپ و هن  تسا  کـین  هدـیزگرب و  درمناوـج ) يارب   ) گرم تسا : هدوـمرف  نتفرن ) یتـسپ  روز و  اـب  ریز  هراـبرد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
دوشن هداد  هتـسشن  وا  هب  هک  ره  و  نارگناوت ) زا   ) ندرک یـسولپاچ  نتفر و  کیدزن  هن  تس  بوخ  ندش  یـضار  كدنا  هب  و  يراوخ ،

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 4717 

http://www.ghaemiyeh.com


دیاب سپ  دروآ ، دهاوخن  تسد  هب  يزیچ  مه  رایسب  شالت  اب   ) دوشن هداد  مه  هداتـسیا  درواین ) تسد  هب  يزیچ  شـشوک  یعـس و  یب  )
یشوخ يارب  يزور  تسا : زور  ود  راگزور  و  دیـسر ) دهاوخ  ردقم  هک  دشن  مارح  لعف  بکترم  دومنن و  طارفا  نتـساوخ  بلط و  رد 

ساپـسان  ) نکم یـشکرس  دوخ  یـشوخ  رد  دوب  وت  یـشوخ  يارب  هک  يزور  سپ  تیماکان ، یتخـس و  يارب  يزور  و  وت ، ینارماـک  و 
(. زاسم تسپ  ار  دوخ  نکم و  یبات  یب   ) شاب ابیکش  دوب  وت  یتخس  يارب  هک  يزور  و  شابم )

ینامز

یم يراک  لقاع  صخـش  نیارباـنب  ندومنن  تساوخرد  نارگید  زا  نتفرن و  تلذ  راـب  ریز  هداد : هجوت  هتکن  ود  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما
نینموم یتح  نآ  نیا و  زا  تساوخرد  هب  زاین  دنک و  یم  تعانق  دراد  هچنآ  هب  دنکن و  ادیپ  یـسولپاچ  قافن و  تلذ ، هب  زاین  هک  دـنک 

زا هراچ  ار  دیوگ و  یم  ادخ  اب  ار  شتالکشم  دراذگ و  یم  نایم  رد  تیدحا  ترـضح  اب  ار  اهیدنمزاین  ادخ  هتـسیاش  هدنب  .دوش  یمن 
رعق رد  ار  سنوی  هک  يروط  نامه  دنادرگ  یم  فرطرب  دشاب  حالص  رگا  دشاب  دایز  ناسنا  تالکشم  ردق  ره  مه  ادخ  دهاوخ  یم  وا 

تـسدب يارب  شوج  بنج و  صرح و  هک  تسا  نیا  مالـسلا ) هیلع   ) ماما رظن  .داد  تاجن  ادـخ  هب  هجوت  رثا  رد  یهاـم  مکـش  زا  اـیرد 
لرتنک ناسنا  هک  دوش  یم  ببـس  شوج  بنج و  اسب  هچ  هکلب  دناسر  یم  هدرک  ردقم  ار  هچنآ  ادـخ  هکلب  درادـن  رثا  ایند  لام  ندروآ 
نایـسف نوکی  امب  ءاضقلا  ملق  يرج  دـیوگ : یم  برع  رعاـش  .دـنک  باـسح  دوخ  ررـض  هب  صرح ، رثا  رد  دـهدب و  تسد  زا  ار  دوخ 
يواسم اذل  هدرک  تکرح  هدوب  هچنآ  هب  تشونرس  ملق  نینجلا  هتواشغ  یف  قزری  قزرل و  یعست  نا  کنم  نونج  نوکسلا  كرحتلا و 

زیزع يادخ  .دروخب  ار  شقزر  محر  یکیرات  رد  نینج  یـشوجب و  قزر  يارب  هک  تسوت  زا  یگناوید  .فقوت  شوج و  بنج و  تسا 
نیمز يور  هک  ار  دوـخ  هدـنب  قزر  تسا  نکمم  هنوـگچ  دـناسر  یم  ار  شقزر  هدرک  یفخم  تشوـگ  هدرپ  هس  سپ  رد  ار  لـفط  هک 

هب تسا  ناوارف  ادخ  تبحم  فطل و  .درادن  يا  هجیتن  مه  شالت  دـسرن ، شالت  نودـب  ناسنا  قزر  رگا  نیاربانب  دریگب ؟ هدـیدان  تسا 
زا ار  رورغ  هیام  دنک  ظفح  ار  شتمایق  هکنیا  يارب  ادخ  دنک ، یم  ادیپ  رورغ  دنک و  یم  يرکـشان  وا  دهد و  یم  ناوارف  تمعن  یـسک 

نیا .دـبایزاب  ار  هتفر  تسد  زا  تکوش  رگید  راب  اـت  دزوماـیب  هبرجت  دزاـبن ، ار  دوخ  دـیاب  ناـسنا  هک  تسا  عقوم  نیا  رد  دریگ ، یم  وا 
هب ادخ  نادرم  یلو  .دوش  یم  دنلب  شا  هلان  دایرف و  یتحاران  ماگنه  هب  دنک و  یم  شومارف  ار  ادخ  تمعن  عقوم  رد  تسا : رـشب  قالخا 

.دنک یم  ظفح  ار  دوخ  یتحاران  ماگنه 

يزاریش دمحم  دیس 

للقتلا و ال و   ) هبـشا ام  قافنلا و  للذتلاک و  هئیندلا ، لامعالا  باکترا  نم  ریخ  توملا  نا  يا  هیندـلا ) هینملا و ال  : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
دعاق وه  قزرلا و  هل  ردـقی  مل  ناب  ادـعاق ) طعی  مل  نم  و   ) تابغرلا عابـشال  سانلا  یلا  لسوتلا  نم  ریخ  لیلقلاب  ءافتکالا  يا  لـسوتلا )

و کعفنل ، موی  يا  کیلع ) موی  کل و  موی  ناموی  رهدلا  و   ) هل ردقی  مل  هنا  ضورفملا  ذا  بلطلا ، لاح  یف  امئاق ) طعی  مل   ) بلاط ریغ 
و ربصاف ) کیلع  ناک  اذا  و   ) قحلا نع  هبـشا  ام  هاجلا و  لاملا و  کجرخی  یغطت و ال  يا ال  رطبت ) الف  کل  ناک  اذاـف   ) كررـضل موی 

.لمجا ربصلا  ناف  عزجت ، ال 

يوسوم

غولبل هلیس  مهلعج و  ایندلا و  لهال  عوضخلا  لسوتلا : .لیلقلاب  ءافتکالا  للقتلا : .هسخلا  قافنلا و  للذتلا و  هیندلا : .توملا  هینملا : هغللا :
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بیطا میسنلا و  نم  قرا  هیولع  تاملک  هذه  حرشلا : .اههجو  ریغ  یلا  اهفرصف  همعنلاب  یغط  اهرکـشی  ملف  اهفختـسا  همعنلا : رطب  .همارم 
هینملا و لقی  مل  انم  نم  ءابطخلا  ءارعشلا و  ءابدالا و  باتکلا و  اهب  دهشتسی  ادهاوش  تحـضا  سانلا و  نیب  ترـشتنا  کسملا  نم  احیر 
( لسوتلا للقتلا و ال  و   ) .هلذـملا راعلا و  نم  بیطا  توملاف  راعلا  ایاندـلا و  نع  عفرتلل  ءابالا و  سفنلا و  هزعل  اهب  دهـشتسی  هیندـلا و  ال 

ضعب هساسخ  انیار  دـق  یـسارکلا و  باحـصا  ءاـهجولا و  ءاـمعزلا و  باوبا  یلع  عرـضتلا  نم  ریخ  هیف  هعاـنقلا  کـلمت و  اـمم  لـیلقلا 
بحاص یلا  فلزتی  نا  لجا  نم  اهدـقف  لب  هتمارک  عاب  مهـضعب  هفیظو و  لجا  نم  ءامعزلا  تویب  یف  مدـخک  اولمع  نیذـلا  نیممعملا 
ضغف ماوعلا  نم  مهریغ  اما  لامکلا و  ملـس  یف  لمکالا  مهنال  هیقارلا و  هقبطلا  مهنالف  ءاـملعلا  نع  ملکتن  اـنک  اذا  و  هیجو …  ماـقم و 

مل اذا  هللا  نا  موسقم و  قزرلا  نا  بلطلا و  یف  لامجالا  یلع  ثح  اذـه  امئاق ) طعی  مل  ادـعاق  طـعی  مل  نم  و   … ) لاـست ـال  فرطلا و 
اهل ینحنت  همیظع  همکح  هذـه  و  کیلع ) موی  کل و  موی  ناموی  رهدـلا  و   … ) ثیثحلا یعـسلاب  کطعی  مل  طیـسبلا  یعـسلاب  کطعی 

هاج و دالوا و  لاوما و  نم  تئـش  ام  ذـخ  میرکلا  لوقی ل  ایندـلا و  کیلع  لـبقت  هراـتف  ناـموی  رهدـلا  عوشخ …  عوضخب و  سوورلا 
الف هکربلا  معنلا و  کیلع  تلزنا  و  کموی …  مویلا  ناک  اذاف  همعنلا  یلع  کـتظفاحم  رادـقم  کـمازتلا و  کـتعاط و  ربتخیل  ناـطلس 
اذا اما  و  کهاج …  کناطلسب و  سانلا  باقر  یلع  طلـستت  دابعلا و ال  قح  هللا و  قح  عنمت  رذبت و  فرـست و  حورت  رطبلا و  كذخای 
هل هللا  كدارا  ناحتما  وه  امناف  بستحا  ربصا و  سایت و  الف  کناطلـس  كدالوا و  کـلاوما و  كزع و  کبلـسف  کـیلع  رهدـلا  ناـک 

هللا و يوقت  یلع  تیقب  نا  رصتنتس  هعطقیـس و  ربصلاف  ادبا …  یقبی  نل  لوزیـس و  لاح  لک  یلع  و  بسرت …  ما  هیف  حجنت  له  يریل 
 … هللا رماواب  مازتلالا 

یناقلاط

زور ود  راگزور  .دنهد  یمن  مه  هداتسیا  دنهدن  هتـسشن  هک  ار  نآ  .ندشن  لسوتم  ندرک و  هدنـسب  كدنا  هب  ندربن و  ینوبز  ندرم و  »
« .شاب ابیکش  تسوت ، نایز  هب  هک  يزور  وشم و  تسمرس  تسوت  دوس  هب  هک  يزور  وت ، نایز  هب  يزور  وت و  دوس  هب  يزور  تسا 

هب هنومن  يارب  هک  .تسا  هدروآ  برع  راعـشا  زا  يدهاوش  تسا  هحفـص  کی  رد  کی  ره  هک  نانخـس  نیا  حرـش  رد  دیدحلا  یبا  نبا 
يارب اههاچ  روش  ياهبآ  ندـیماشآ  اـمرخ و  ياـه  هناد  ندـیکم  هک  مروخ  یم  دـنگوس  ادـخ  هب  دوش : یم  تعاـنق  یتیب  دـنچ  همجرت 

...تسا رتهب  مژد  ياه  هرهچ  زا  ندرک  لاؤس  يراوخ و  زا  یمدآ 

شـشوک يزور  يارب  هک  تسا  یگناوید  تسا ، ناسکی  نوکـس  تکرح و  نیاربانب  تسا ، هتفر  دوب ، دهاوخ  هچنآ  هب  تشونرـس  ملق 
.دوش یم  هداد  يزور  دوخ  هدرپ  رد  نینج  هکنآ  لاح  ینک و 

مراکم

 [[ مالسلا هیلع  لاق  و  ]]

َالَف ََکل  َناَک  اَذِإَف  ؛ َْکیَلَع ٌمْوَی  ،َو  ََکل ٌمْوَی  : ِناَمْوَی ُرْهَّدـلا  ، ًاـِمئاَق َطـُْعی  َْمل  ًادِـعاَق  َطـُْعی  َْمل  ْنَم  ُلُّسَوَّتلا  اـَل  ُلُّلَقَّتلا َو  َو  ُهَِّینَّدـلا ! اـَل  ُهَِّینَْملا َو 
! ِْربْصاَف َْکیَلَع  َناَک  اَذِإ  ،َو  ْرَْطبَت

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 
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هک سک  نآ.هن  ، ندرک زارد  نارگید  يوس  هب  زاین  تسد  یلو  يرآ  مک  رادـقم  هب  تعانق  زگره و  یتسپ  هب  نداد  نت  اما  يرآ  گرم 
زور ود  ایند.دروآ  دـهاوخن  تسد  هب  يزیچ  هیور  یب  تسرداـن و  شـالت  اـب  درواـین  تسد  هب  ار  يزیچ  حیحـص  لدـتعم و  شـالت  اـب 

تسوت نایز  هب  هک  زور  نآ  شابم و  رورغم  تسم و  تسوت  دوس  هب  هک  زور  نآ  رد.وت  نایز  هب  يزور  تسوت و  دوس  هب  يزور  : تسا
: هنامیکح راتفگ  دنس  ) .شاب ابیکش  رباص و 

توافت اب  یـضر ) دیـس  موحرم  زا  لبق   ) لوقعلا فحت  باتک  رد  ار  هناـمیکح  راـتفگ  نیا  ینارح  موحرم  هک  تسا  هدـمآ  رداـصم  رد 
اب هلیـسو  فورعم  هبطخ  رد  زین  یفاک  باتک  رد  هنامیکح  راتفگ  نیا  تسا و  هدرک  لقن  اـه  هلمج  زا  یـضعب  ییاـج  هباـج  رـصتخم و 
نآ زا  یشخب  هک  دشاب  یم  لاثمألا  عمجم  رد  ینادیم  هدرک  لقن  ار  نآ  یضر  دیـس  زا  دعب  هک  یناسک  زا  .تسا و  هدمآ  ییاه  توافت 

(( ص 284 ج 4 ، هغالبلا ، جهن  رداصم   ) .تسا هدرک  رکذ  ار 

! زگره ّتلذ  هب  نداد  نت  یلو  يرآ  گرم 

یتسپ هب  نداد  نت  اما  يرآ  گرم  :» دـیامرف یم  تسخن.دـنک  یم  هراشا  مهم  هتکن  راهچ  هب  هنامیکح  راتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
!(. ُهَِّینَّدلا َال  ُهَِّینَْملا َو  ( ؛» زگره

.تسا یتسپ  يانعم  هب  هیند »  » گرم و يانعم  هب  هینم » »

تلذ يوس  هب  رگید  هار  دور و  یم  تداهش  گرم و  يوس  هب  هار  کی  هک  دریگب  رارق  یهار  ود  رس  رب  رگا  تیـصخش  اب  ناسنا  ینعی 
دارفا تسدریز  تسپ ، هتـسکش و  یتماق  اب  دور و  یم  ادخ  يوس  هب  اسر  یتماق  اب  ؛ دهد یمن  حـیجرت  یلوا  رب  ار  یمود  زگره  ، یتسپ و 

.دریگ یمن  رارق  تسپ  تمه و  نود 

یم هدید  البرک  نادیهـش  رورـس  هژیو  هب  مالـسلا و  مهیلع  نیموصعم  صوصخ  هب  هّللا و  ءایلوا  زا  يرایـسب  یگدنز  رد  انعم  نیا  هنومن 
ریخم ندرپس  اه  هزین  ریشمش و  هب  نت  ای  نداهن و  دیزی  نامرف  رب  رس  ندنام و  هدنز  ندش و  میلـست  نیب  ار  ترـضح  نآ  یتقو  هک  دوش 

: دومرف ، دنتخاس

َنُونِمْؤُْملا ُُهلوُسَر َو  َِکلَذ َو  ُهَّللا  َیبَأ  ُهَّلِّذلا  یِّنِم  َتاَهیَه  َِکلَذ  َُهل  َتاَهیَه  ِهَّلِّذلا َو  ِهَّلِّسلا َو  َنَیب  ِینَکَرَت  ْدَق  یِعَّدـلا  َْنبا  یِعَّدـلا  َّنِإ  َالَأ َو  »
نایم رد  ارم  هداز  كاپان  كاپان  درم  نیا  دیـشاب  هاـگآ  ماَرِْکلا ؛ ِعِراَـصَم  یَلَع  ِماَـئِّللا  َهَعاَـط  َِرثُْؤن  ْنَأ  َْتباَـط  ٌروُجُح  ْتَرُهَط َو  ٌدوُدُـج  َو 

ابا راک  نیا  زا  دنوادخ.مهدب  تلذ  هب  نت  نم  هک  تاهیه  دهد و  ماجنا  ار  يراک  نینچ  دـناوتب  هک  تاهیه  هتخاس  اهر  تلذ  ریـشمش و 
رب ار  نامیئل  تعاطا  هک  دـهد ) یمن  هزاجا  ام  هب  اه  نیا   ) هزیکاـپ ياـه  نماد  كاـپ و  ناـکاین  ناـنمؤم و  شربماـیپ و  نینچمه  دراد و 

.( ح 10 ص 83 ، ج 45 ، راونالاراحب ، «.) میراد مدقم  نامیرک  تداهش  نادیم 

رارکت اما  میدروآ  هبطخ  نآ  حرـش  رد  هچرگ  هک  دراد  ییابیز  هلمج  هبطخ 51  لیذ  رد  دوخ  هغالبلا  جهن  حرـش  رد  دیدحلا  یبا  نبا 
: دیوگ یم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هرابرد.دسر  یم  رظن  هب  بسانم  اج  نیا  رد  نآ 

یبأ نب  ّیلع  نب  نیَسُحلا  ِهّللا  ِدبع  وبأ  ِهَِّینَّدلا  یلع  هل  ًارایتخا  ِفویُّسلا  لالِظ  َتحت  توَملا  َهَّیِمَحلا و  َساّنلا  مَّلَع  يّذلا  ءابإلا  ِلهأ  ِیَس  دّ »
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تریغ و سرد  هک  ناهج  ناریذـپان  متـس  ياوشیپ  گرزب و  ّلُّذـلا ؛ نِم  َِفنأَـف  ِهباحـصأ  ُناـمألا و  هیلع  ضِرُع  مالّـسلا  اـمهیلع  بلاـط 
ناما شنارای  وا و  هب  نمشد  دوب ، یلع  نب  نیسح  ، داد ناهج  مدرم  هب  ، يراوخ ّتلذ و  ربارب  رد  ار  اهریـشمش  هیاس  رد  گرم  ندیزگرب 

ص 249) ج 3 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  «.) دندادن ّتلذ  هب  نت  اه  نآ  یلو  داد 

َو ( ؛» هن ندرک  زارد  نارگید  يوس  هب  زاین  تسد  یلو  يرآ  مک  رادـقم  هب  تعانق  :» دـیامرف یم  مود  هلمج  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  سپس 
(. ُلُّسَوَّتلا َال  ُلُّلَقَّتلا َو 

.دشاب یم  ندز  نارگید  نماد  هب  تسد  يانعم  هب  « لسوت » و.تسا لیلق  رادقم  هب  افتکا  يانعم  هب  « للقت »

فیرعت و ، دـیوگب قلمت  ، دـنک مخ  سکره  شیپ  رد  رـس  هک  درادـن  زاـین  زگره  دـشاب  عناـق  یگدـنز  رد  ناـسنا  رگا  هک  تسا  نشور 
.دزاس لامیاپ  ار  دوخ  تمارک  تزع و  دنک و  اج  یب  دیجمت 

اب ًابلاغ  يا  یگدـنز  نینچ  ندرک  هرادا  ، دومن باختنا  دوخ  يارب  ار  قرب  قرزرپ و  یگدـنز  ناـسنا  تفر و  راـنک  هب  تعاـنق  رگا  یلو 
رد رـس  ای  دنک و  دمآرد  بسک  عورـشمان  عورـشم و  قرط  زا  دوش و  ناهانگ  عاونا  هب  هدولآ  دیاب  ای  تسین ؛ رـسیم  يدنلبرـس  تزع و 

.تسین نادرمدار  ناگدازآ و  هویش  نیا  دوش و  نآ  نیا و  هب  لسوتم  مالسلا  هیلع  ماما  ریبعت  هب  دنک و  مخ  نآ  نیا و  شیپ 

: برع رعاش  هتفگ  هب  و 

هَِحلاملا ُِبلُقلا  ِءام  ُبرُش  يوَّنلا َو  ُّصََمل  ِهّللِاب  ُمِسقُأ 

هَِحلاکلا ِهُجْوألا  ِلاؤُس  نِم  ّهِلُذ َو  نِم  ِناسنإلاب  ُنَسحأ 

هَِحباّرلا ِهَقَفّصلاب  ًاِطبَتغُم  ًینِغ  اذ  نُکَت  ِهّللاب  ِنْغَتساَف 

هَحِضاف اَهل  ِسفّنلا  ُهَّلِذ  ٌدَدْؤُس َو  یقُّتلا  ٌّزِع و  ُدهُّزلاَف 

.روش ياه  هاچ  بآ  ندیشون  و  عوج ) دس  يارب  امرخ  ي   ) اه هتسه  ندیکم  هک  دنوادخ  هب  دنگوس 

.يور شرت  دارفا  زا  تساوخرد  تلذ و  هب  نداد  نت  زا  تسا  رتهب  ناسنا  يارب 

.دنروخ هطبغ  وت  هب  دوسرپ  تراجت  نیا  اب  مدرم  یشاب و  دنلبرس  ینغ و  ات  نک  هشیپ  یهلا  يانغ  نیاربانب 

ص 362) ج 19 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ) .تسا ییاوسر  ، سفن تلذ  یگرزب و  اوقت  تسا و  تزع  تعانق  دهز و 

: دیوگ یم  زین  نابز  یسراف  رعاش  و 

نانود وچ  يود  یک  ات  نان  ود  رهب  رخآ ز 
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شنانس يروخ  یک  ات  نان  هس  رهب  رخآ ز  و 

: دیوگ یم  يرگید  نابز  نیریش  رعاش  و 

رذگب نود  يایند  زا  شوک و  تعانق  رد  ظفاح  وچ 

دزرا یمن  رز  نم  دص  ود  نان  ود  تنم  وج  کی  هک 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هزادنا  نآ  ات  تعانق  تیمها 

لقن قبط   ) ح 7095 لامعلازنک ، «.) ناراک عمط  نآ  ناَدب  دنا و  ناراک  تعانق  نم  تما  ناکین  عِماطلا ؛ یتّما  ُرارِـش  ُِعناقلا و  یتّما  ُرایِخ  »
یم تسا  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یفاـک  رد  ینیلک  موحرم  هک  يرگید  ثیدـح  رد  و  تعاـنق ).) هداـم  همکحلا ، نازیم 

: میناوخ

وا تلذ  ثعاـب  هک  دـنک  ادـیپ  يزیچ  هب  هقـالع  هک  تسا  تـشز  نمؤـم  يارب  ردـقچ  ُهُّلِذـُت ؛ ٌهَـبْغَر  ُهـَل  َنوُـکَت  ْنَأ  ِنِمْؤُْملاـِب  َحَْـبقَأ  اَـم  »
ح 1) ص 320 ، ج 2 ، یفاک ، «) ددرگ

حیحـصان شالت  اب  درواـین  تسد  هب  ار  يزیچ  حیحـص  لدـتعم و  شـالت  اـب  هک  سک  نآ  :» دـیامرف یم  زیمآ  تمکح  هتکن  نیموس  رد 
(. ًاِمئاَق َْطُعی  َْمل  ًادِعاَق  َْطُعی  َْمل  ْنَم  ( ؛» دروآ دهاوخن  تسد  هب  يزیچ 

صرح و ؛ دوش دراو  لوقعم  حیحـص و  ياه  هار  زا  ، يزور ندروآ  تسد  هب  يارب  دـیاب  ناـسنا  هک  تسا  نیا  مالـسلا  هیلع  ماـما  روظنم 
دـشاب هدشن  ردقم  ناسنا  يارب  يزیچ  رگا  اریز  تسا  رتشیب  دـمآرد  ببـس  رتشیب  شالت  هشیمه  دـنکن  نامگ  دراذـگب و  رانک  ار  عمط 

.دیسر دهاوخن  نآ  هب  دنک  ششوک  شالت و  مه  ردقره 

.داد دنهاوخن  روز  اب  ، دنهدن ارادم  اب  ناسنا  هب  ار  يزیچ  رگا  : دنا هدرک  انعم  نینچ  ار  هلمج  نیا  ، ناحراش زا  یضعب 

.میتفگ الاب  ریسفت  رد  هک  تسا  نامه  رهاظ  یلو 

: دیوگ یم  تسا و  هدمآ  دیدحلا  یبا  نبا  مالک  رد  هک  تسا  يرگید  ریسفت  ، نآ هیبش  و 

.داد دنهاوخن  وا  هب  ششوک  اب  دنهدن  ناسنا  هب  ششوک  نودب  ار  يزیچ  رگا 

ریسفت نیا  رد  دناوت  یمن  تسا  شالت  هب  طورشم  هک  ییاه  يزور  اما  تسا  لوبق  لباق  دشاب  موسقم  قزر  هب  رظان  رگا  نخس  نیا  هتبلا 
.دجنگب

دراد و دوخ  لد  رد  ار  ثداوح  همه  هک  دـهد  یم  ناشن  ار  ایند  یناگدـنز  زا  ییامنرود  هلمج  نیرخآ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هاـگ  نآ 
نایز هب  يزور  تسوت و  دوس  هب  يزور  : تسا زور  ود  ایند  :» دـیامرف یم  ، دـنک یم  نایب  ثداوح  نیا  اب  دروخرب  يارب  یعماـج  روتـسد 
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ٌمْوَی : ِناَـمْوَی ُرْهَّدـلا  ( ؛» شاـب ابیکـش  رباـص و  تسوت  ناـیز  هب  هک  زور  نآ  شاـبم و  رورغم  تسم و  تسوت  دوس  هب  هک  زور  نآ  رد.وت 
!(. ِْربْصاَف َْکیَلَع  َناَک  اَذِإ  ،َو  ْرَْطبَت َالَف  ََکل  َناَک  اَذِإَف  ؛ َْکیَلَع ٌمْوَی  ،َو  ََکل

هب هشیمه  اـیند  هک  تسا  نینچ  تیعقاو.تسا  تمعن  ینوزف  زا  لـصاح  یتسم  رورغ و  ياـنعم  هب  ررـض ) نزو  رب  «) رطب » هداـم زا  رطبت » »
اه و یماکان  اه و  یبایماک  ، اه یخلت  اه و  ینیریـش  زا  تسا  یطولخم  ؛ دـشاب یمن  وا  نایز  هب  هراومه  هک  هنوگنامه  تسین  ناسنا  ماـک 

.تشاد یبسانم  دروخرب  شخب  ود  نیا  زا  کی  ره  اب  دیاب  هک  اه  تسکش  اه و  يزوریپ 

بقارم دـیاب  هدیـشچ  ار  هفرم  بوخ و  یگدـنز  دهـش  هتفرگ و  شوغآ  رد  ار  يزوریپ  دـهاش  تسا و  ناسنا  ماـک  هب  اـیند  هک  زور  نآ 
ادخ ات  دنک  ادا  ار  اه  نآ  قح  دشاب و  اه  تمعن  نیا  هدنـشخب  رازگرکـش  هکلب  دناشکن  یتسم  رورغ و  هب  ار  وا  يزوریپ  نیا  هک  دـشاب 

.دزاس نوزفا  وا  رب  ار  شتمعن 

یکی بئاصم  تالکشم و  دنک و  یم  خلت  راوگان  ثداوح  اب  ار  ناسنا  ماک  دهد و  یم  ناشن  ار  دوخ  سوبع  هرهچ  ایند  هک  زور  نآ  و 
هکلب دیامن  عزف  عزج و  دیاشگب و  تیاکـش  هب  نابز  دنک و  مگ  ار  دوخ  ياپ  تسد و  دـیابن  زور  نآ  رد  دـسر  یمارف  يرگید  زا  سپ 

ربـص و اـب  رگید  يوس  زا  و  هیآ 155 ). هرقب ، َنیِِرباَّصلا (»  ِرَِّشب  َو  دـشاب « هتـشاد  ار  نارباص  رجا  وس  کـی  زا  اـت  دـنک  هشیپ  ربص  دـیاب 
زورب ماگنه  هب  هک  یناسنا  اریز  دشیدنیب  يا  هراچ  هار  تالکشم  زا  تفر  نورب  يارب  دشاب و  هتـشاد  مارآ  یباصعا  دناوت  یم  ییابیکش 

.درک دهاوخ  مگ  زین  ار  هراچ  هار  دنک  یم  یبات  یب  تالکشم 

رد دـنکن  ادا  تسرد  ار  اـه  نآ  قح  رگا  تساـه و  ناـسنا  شیاـمزآ  يارب  ود  ره  ، یماـکان یباـیماک و  هک  دوـش  یم  رایـسب  هوـالع  هب 
: تسا هدمآ  هلمج  ود  نیا  زا  دعب  لوقعلا  فحت  تیاور  رد  لیلد  نیمه  هب  تسا و  هدش  دودرم  یهلا  شیامزآ 

ص 207) لوقعلا ، فحت  «.) يوش یم  شیامزآ  يدوز  هب  ود  ره  اب  رَبَتُْختَس ؛ اِمْهَیَلکبَف  »

سابع نبا  هب  باطخ  ؛ تسا هدومرف  نایب  يرگید  هنامیکح  ریبعت  اب  ار  راگزور  ثداوح  یگناگود  نیمه  همان 72  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
: دیامرف یم 

َکیَلَع اَْهنِم  َناَک  اَم  َکِفْعَـض َو  یَلَع  َكاَتَأ  ََکل  اَْهنِم  َناَک  اَمَف  ٍلَوُد  ُراَد  اْینُّدلا  َّنَأ  َکیَلَع َو  ٌمْوی  ََکل َو  ٌمْوی  ِناَمْوی  َرْهَّدلا  َّنَِأب  ْمَلْعا  «َو 
زور ره  هک   ) ریغتم تسا  ییارـس  ایند  نیا.وت  نایز  هب  يزور  تسوت و  دوس  هب  يزور  : تسا زور  ود  ایند  هک  نادـب  َِکتَّوُِقب ؛ ُهْعَفْدَـت  َْمل 

تسوت نایز  هب  هچنآ  یشاب و  فیعض  دنچ  ره  دیآ  یم  وت  يوس  هب  تسوت  تمـسق  ایند  بهاوم  زا  هچنآ  دتفا ) یم  یهورگ  تسد  هب 
«. يزاس رود  دوخ  زا  ار  نآ  تتردق  اب  یناوت  یمن  و  یشاب ) يوق  دنچ  ره   ) تفرگ دهاوخ  ار  تنابیرگ 

یتسم زا  دـهاک و  یم  اه  یماکان  یخلت  زا  دـهد و  یم  ناسنا  هب  يا  هداعلا  قوف  شمارآ  راگزور  ثداوح  هب  هجوت  هنوگ  نیا  نیقی  هب 
.دنک یم  يریگولج  اه  یبایماک  رورغ  و 

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abu Talib said : “ Let it be death , but not humiliation. Let it be little, but
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not through others. Whoever does not get while sitting will not get by standing either.
The world has two days: One is for you, and the other is against you. When the day is

." for you, do not feel proud, but when it is against you, endure

بوخ رطع  : 397 تمکح

هراشا

توص
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ُهُحیِر ٌرِطَع  ُُهلِمحَم  ٌفیِفَخ  ُکسِملا  ُبیّطلا  َمِعن  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

شوخ نآ  يوب  و  ناسآ ، کبـس و  نآ  لّمحت  کشم ، رطع  تسا  بوخ  هچ  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و  یتشادهب ) ییابیز ، لّمجت و  )
 . تسا نیگآ  رطع  و 

يدیهش

.ناسنا غامد - هدنرورپ  نآ  شوخ  يوب  ناسآ و  نآ  ندرب  .وکین  تسا  يرطع  کشم 

یلیبدرا

یتیآ

.تسا ریذپلد  مه  شا  هحیار  کبس و  لمح  رد  تسا ، ییوکین  يوبشوخ  هچ  کشم  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . تسا شوخ  نآ  يوب  کبس و  شناد  کشم  ، تسا ییوکین  رطع  کشم  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

يردیک
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مثیم نبا 

دیدحلا یبا 

 . ُهُحیِر ٌرِطَع  ُُهلِمْحَم  ٌفیِفَخ  ُکْسِْملا  ُبیِّطلا  َمِْعن  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

.بیطلا فانصأ  نم  هریغب  کسملاب و  بیطتلا  ریثک  یبنلا ص  ناک 

.هالصلا یف  ینیع  هرق  ءاسنلا و  بیطلا و  ثالث  مکایند  نم  یلإ  ببح  هنع  حیحصلا  ربخلا  ءاج  و 

اهوحن هعوفرم و  هنع  نینمؤملا ع  ریمأ  هظفل  تیور  دق  و 

.لمحملا فیفخ  حیرلا  بیط  هنإف  بیطلا  اودرت  ال 

حیرلا هبیط  اـهلمحأ  نذإ  لاـق  نارمع 161 ) . لآ  هروس   ) ِهَمایِْقلا َمْوَی  َّلَغ  اـِمب  ِتْأَـی  ْلـُْلغَی  ْنَم  هل َو  لـیقف  کـسم  هجفاـن  یبارعأ  قرس 
.لمحملا هفیفخ 

ریخ لاق  هعباصأ و  فارطأب  هعیابف  قولخ  .هخطل )  : نارفعزلا عدر  عدر (  مهنم  لجر  دیب  ناک  اموق  عیاب  هنأ ع  عوفرملا  ثیدـحلا  یف  و 
 . هحیر یفخ  هنول و  رهظ  ام  ءاسنلا  بیط  ریخ  هنول و  یفخ  هحیر و  رهظ  ام  لاجرلا  بیط 

. ( ریثألا 4:70 نبا  هیاهن   ) هولألا مهرماجم  هنجلا و  لهأ  هفص  یف  هنع ع  و 

.يدنهلا دوعلا  یه  و 

.هذه مکباود  غارم  لثم  کسم  نم  اغارمل  هنجلا  یف  نأ  هنع ع  دعس  نب  لهس  يور  و 

«. ( . «د نم یه  و.ردلا  : موتلا  ) ؤلؤللا هؤابصح  موتلا و  هضارضر  هبناج و  يأ  کسملا  هلاج  رثوکلا  هفص  یف  اضیأ  هنع ع  يور  و 

: ( . قیربلا : صیبولا مرحم (  وه  هللا ص و  لوسر  قرافم  یف  کسملا  صیبو  یلإ  رظنأ  ینأک  هشئاع  تلاق  و 

 . عنصی هللا ص  لوسر  تیأر  اذکه  لوقی  روفاکلا و  هعم  لعجی  يرطم و  ریغ  دوعب  رمجتسی  رمع  نبا  ناک  و 

هقرع تلـست  تلعجف  هروراقب  یمأ  تءاجف  قرعف  فیـص  تقولا  اندنع و  لاقف  هللا ص  لوسر  انیلع  لخد  لاق  کلام  نب  سنأ  يور  و 
.تبصأ لاقف  اننایبص  هکرب  هب  وجرن  بیطلا و  بیطأ  نم  هنإف  انبیط  یف  هلعجن  کقرع  اذه  تلاق  نیعنصت  ام  میلس  مأ  ای  لاق  ظقیتساف و 

.هحیر ینتفی  مل  هحبر  ینتاف  نإ  رطعلا  ریغ  ترتخا  ام  ارجات  تنک  ول  رمع  مالک  نم  و 

.لمانألا کیدی  نم  هتبیط  دقل  بیط  وه  انبیط و  اذه  ناک  نئل  هدشنأف  کسم  هرأف  ننف  یبأ  نب  دمحأ  لکوتملا  لوان 
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تیمسف هیلاغ  هذه  لاقف  الام  رکذف  اهیلع  قفنأ  مک  هلأسف  اهنم  هروراق  هیواعمل  يدهأ  رفعج  نب  هللا  دبع  نأل  هیلاغ  هیلاغلا  تیمـس  اولاق 
.هیلاغ

تلاق ال کبیط  ینیملع  لاقف  جاجحلا  تحت  تناک  هیلاغ و  حیر  ءامسأ  تنب  دنه  هتخأ  نم  يرازفلا  هجراخ  نب  ءامـسأ  نب  کلام  مش 
بیطأ تلق  ثیح  كرعـش  نم  الإ  هتملعت  ام  هللا  تلاق و  تکحـض و  مث  هتدرأ  ام  يدـنع  کل  وه  کـیراوج  هملعت  نأ  دـیرت  لـعفأ أ 

نابأ مأ  بیط  بیطلا 

.هحیر بیط  نم  رم  دق  هنأ  قیرطلا  یف  نم  فرع  دجسملا  یلإ  هتیب  نم  جرخ  اذإ  دوعسم  نبا  ناک  لاق  هبالق  وبأ  يور  و 

.برلا اهنأک  هتعلص  یلع  هیلاغلا  مرحأ و  نیح  سابع  نبا  تیأر  لاق  هیبأ  نع  دیز  نب  نسحلا  يور  و 

لاق اوطلخی  نأ  نودـیری  مهنأل  لاق  مل  لاق و  یـضاقلا  اهیأ  فرـصنا  مثکأ  نب  ییحیل  لاق  بعللا  رثک  املف  هینب  رهط  یف  لکوتملا  ملوأ 
ینیفکت هذـه  تناک  هیلاغلا  تعاض  انإ هللا  ییحی  لاقف  لعفف  هتیحل  فلغت  نأ  رمأ  هفرظتـساف و  اوطلخ  اذإ  ضاق  یلإ  نونوکی  ام  جوحأ 

.فرصنا امهذخأف و  روخب  جرد  هیلاغ و  نم  ءولمم  بهذ  نم  فیطل  قروزب  هل  رمأف  یلإ  تعفد  ول  ارهد 

یحـضلا وبأ  لاق  کسملا و  مأ  سابع  نبا  رم  سانلا أ  لاق  قیرطلاب  رم  اذإف  کسملاب  هدسج  یلطی  ناک  سابع  نبا  نأ  همرکع  يور  و 
.یلام سأر  ناکل  یل  ناک  ول  ام  کسملا  نم  ریبزلا  نبا  سأر  یلع  تیأر 

.سمشلا تعلط  نأ  یلإ  هیلاغلا  هلیللا  کلت  هجراسم  یف  جرسأ  کلملا  دبع  تنب  همطاف  یلع  زیزعلا  دبع  نب  رمع  ینب  امل 

( . .اهبلقی يأ  ؛ هیتحار نیب  اهکوبی  اهتحئار (  حوفتف  هیتحار  نیب  اهکوبی  کسم  نم  هقدنب  رمع  نبال  تناک 

اهحیر بلکلا  یبطت  لعن ال  هل  هحدمی  رعاشلا  هیف  لاقف  هلعن  هیمدق و  نیب  کسملا  لعجی  هنیدملا  هترامإ  یف  زیزعلا  دـبع  نب  رمع  ناک 
.تمش موقلا  سلجم  یف  تعضو  نإ  و  .( بدألا 4:147 هنازخ  رظنا  ، ریثکل تیبلا  و.لیمتسی  : یبّطی ) 

.لتق یتح  مایأ  هیلع  ضمت  ملف  لوتقم  کنإ  کحیو  هل  لاقف  هرق  لیللا  رخآ  لامش  تبه  ساحسحلا و  ینب  دبع  میحس  لوق  رمع  عمس 

.لقعلا یف  دیزت  هبیطلا  هحئارلا  یبعشلا  لاق 

.سلجملا یف  سلجی  مث  قولخلاب  قلختی  دیز  نب  هللا  دبع  ناک 

.بیطلاب مهاحل  میداقم  اوحسمی  نأ  لیللا  نم  اوماق  اذإ  نوبحتسی  اوناک  و 

.بارحملا یف  ماق  هتلح و  سبل  بیطت و  لیللا  نم  ماق  اذإ  ناکف  ابیط  أیه  مهرد و  هئامنامثب  هلح  يرادلا  میمت  يرتشا  و 

 . ینانبلا اتباث  ینعی  يدی  لبق  ءاج  اذإ  تباث  مأ  نبا  نإف  يدی  هب  حسمأ  ابیط  انل  یئیه  هلیمج  ای  سنأ  لاق  و 

.قبشلا قشاعلا  فنأ  یف  ءانسحلا  سورعلا  هطشم  نم  بیطأ  هحئار  نالف  نم  تممش  دقل  هبیتق  نب  ملس  لاق  و 
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.هیلاغلاب خمضت  ول  سجر و  قسافلا  نیحلاصلا  ضعب  مالک  نم  و 

تلق اله  تباطل  هلحلا  یلتجت  هیجنزل  هفـصلا  هذه  تناک  ول  يرثلا  هبیط  نزحلاب  هضور  امف  لئاقلا  تنأ  هل  تلاقف  ریثکل  هیندم  تضرع 
اقراط تئج  املک  ینایرت  مل  سیقلا أ  ؤرمإ  هناوید 20 ) .  ) كدیس لاق  امک 

. ( . هناوید 41 بیطت (  مل  نإ  ابیط و  اهب  تدجو 

قارعلاب هحیر  اودجو  اذإ  هحیر و  بیطل  اسامتلا  اهیف  نوکی  یتلا  عضاوملا  اهفارشأ  باتنی  هنیدملاب  عقنملا  يونلا  نإ  يرشخمزلا  لاق  و 
هبیط تیمـس  کلذل  هبیجع و  .اقلطم )  هحئارلا  : هّنبلا هنب (  هبیط و  هحئار  دجو  هنیدـملا  تاقرط  یف  فلتخا  نم  لاق و  اهثبخل  اهنم  اوبره 

.رادقألا تاوذ  نم  سورع  تیب  اهلدعی  هرمخ ال  هل  دجتف  هل  همیق  ام ال  حلب و  نم  ائیش  اهسأر  یف  لعجت  اهب  هیجنزلا  و 

.هریسی هدم  یف  تدسف  تریغت و  دق  اهتدجول  هیکاطنأ  هبصق  زاوهألا و  هبصق  رطع  هیلاغ و  لک  تلخد  ول  لاق و 

ءیـشب و هنم  عفتنی  یتح ال  اهیف  ریغتی  رخافلا  بیطلا  نإف  كدالب  نم  تسیل  اهنإ  اهنم  خیـش  هل  لاقف  هیکاـطنأ  یف  ماـقملا  دیـشرلا  دارأ 
.اهیف أدصی  حالسلا 

.هبیط همغف  اهل  سراف  دالب  نم  فاریس 

بـصع دـئاصلا  اهداص  اذإف  اهترـس  لجأل  داصت  تبت  هیحان  یف  نوکت  .یبظلا ) دـلو  : فشخلا فشخلاب (  ههیبش  هبیود  کسملا  هرأـف 
یتح رعـشلا  یف  اهنفدـیف  هرـسلا  ذـخأی  مث  اهلکأی  نم  رثکأ  ام  اهحبذـی و  مث  اـهمد  اـهیف  عمتجیف  هالدـم  یه  دـیدش و  باـصعب  اـهترس 
سیل کسملا  رأف  اهل  لاقی  دوس  ناذرج  تویبلا  یف  دـجوی  دـق  انتن و  ماری  ناک ال  نأ  دـعب  ایکذ  اکـسم  اـهیف  نقتحملا  مدـلا  لیحتـسی 

.اهل همزال  هحئار  الإ  اهدنع 

کسملاب بیطت  هللا ص  لوسر  نأ  ول ال  لاقف  کسملا  نأش  نع  هلزتعملا  انباحصأ  ضعب  تلأس  لاق  ظحاجلا  نامثع  وبأ  انخیش  رکذ  و 
نبللا کلذ  نأل  همحل  مرحی  الف  هریزنخ  نبل  نم  يدجلا  عضتری  دـق  هل  تلقف  یبایث  برقی  امم  سیلف  دابزلا  امأف  مد  هنأل  هب  تبیطت  امل 

ریغ لخلا  مدلا و  ریغ  کسملاف  هلالجلا  محل  اذک  مسالا و  کلذ  نع  هروصلا و  کلت  نع  هعیبطلا و  کلت  نم  جرخ  امحل و  لاحتـسا 
هب سیلف  مدـلا  كرکذ  دـنع  هنم  .دـعابت ) : هنم ززقت  ززقت (  الف  للعلا  ضارعألل و  مرحی  امنإ  هنیع و  هتاذـل و  مرحی  رهوجلا ال  رمخلا و 

.سأب

.بضغیف تتام  هدابزلا  علیز  ای  دابزلا  نوبلتجی  نیذلا  مه  علیزلل و  لاقی  هره و  هدابزلا  يرشخمزلا و  لاق 

دابزلا .بط )  مقر 107- بتکلا  رادـب  هطوطخم  هخـسن  هنم  ؛ بیبطلا هلزج  نبال  جاهنملا  باتک  جاهنملا (  یف  بیبطلا  هلزج  نبا  لاـق  و 
هندعم دحأ  يردـی  ءاملا ال  یلع  هوافط  یتأی  ربنعلا  يرـشخمزلا  لاق  و  اهمحر - یف  خـسو  هنإ  لاقی  رونـسلاک  ناویح  نم  ذـخؤی  بیط 

نویرحبلا و هرافظأ و  تلـصن  الإ  هیلع  عقی  هیف و ال  هراقنم  یقب  الإ  رئاط  هرقنی  تام و ال  الإ  ءیـش  هنم  لکأی  الف  ربلا  یلإ  رحبلا  هفذقی 
.رفظلا راقنملا و  هیف  اودجو  امبر  نوراطعلا 
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.تومیف ریسیلا  هنم  لکؤی  اعارذ  نوسمخ  اهلوط  هکمس  وه  لابلا و  لاق و 

هدوجأ بیدنرس و  رحب  دبز  نم  وه  لیق  دنهلا و  رحب  یف  روث  .هوجن )  : روثلا عفض  عفض ( وه  نولوقی  هکم  لهأ  نم  اسان  تعمس  لاق و 
.دوسألا هنودأ  قرزألا و  مث  بهشألا 

.هعفدی يأ  رحبلا  هرسدی  ءیش  وه  امنإ  هاکز  ربنعلا  یف  سیل  سابع  نبا  ثیدح  یف  و 

هفانـصأ و أدرأ  دوسألا  لاقثم و  فلأ  هنزو  اهربکأ  مجامج  نوکی  رحبلا و  یف  نیع  نم  ربنعلا  لاـقف  بطلا  یف  جاـهنملا  بحاـص  اـمأف 
.هکوهس هیف  دجوت  تومت و  هلکأت و  یتلا  کمسلا  فاوجأ  یف  دجوی  ام  اریثک 

.نینرقک یسنإلا  بناجلا  یلإ  نافقعم  ناضیبأ  نابان  هل  یبظلاک  هباد  هرس  هنأ  کسملا  یف  لاق  و 

. (. 174: هقرولا.جاهنملا تابیطتم (  ریغ  يأ  .تالفث  نجرخ  اذإ  نجرخیل  هللا و  دجاسم  هللا  ءامإ  اوعنمت  عوفرملا ال  ثیدحلا  یف  ءاج 

.ابیط سمت  الف  ءاشعلا  نکادحإ  تدهش  اذإ  اضیأ  ثیدحلا  یف  و 

.لاجرلا هوهش  نهیلع  جیهت  الأ  کلذ  نم  دارملا  و 

انهتمم هارت  انیب  کسملا  رعاشلا و  لاق 

اساطرق دجو  الجر  نإ  لاقی  بیشلا  هبصعلا  ضعبل  بابشلا  ضعب  بهف  بابشلاب  ءیش  هبشأ  کسملا  کسملا  ءادهتسا  یف  يربونصلا 
.كرکذ نبیطأل  یمسا  تبیط  امک  هل  لوقی  الئاق  مانملا  یف  يأرف  هبیطف  اکسم  هب  يرتشاف  رانید  هدنع  ناک  هعفرف و  یلاعت  هللا  مسا  هیف 

یف یل  خأ  نبا  لاق  کتجاح  لاقف  کب  هنم  قیلأ  دحأب  ربنعلا  قبع  رفغملا و ال  ادص  تیأر  ام  بلهملا  نب  دیزیل  ناوفـص  نب  دـلاخ  لاق 
.لزنملا یلإ  کقبسی  لاقف  کسبح 

.قیقش ضایر  یف  بابض  ایاقب  هرمج  نیب  ام  دنلا  ناخد  نأک  رعاش 

متاخلا و شقن  هیف  عبطنی  نأ  هبطر  ناحتما  هبلـصأ و  هدوجأ  دنهلا و  يرق  نم  هیرق  لدـنم  یلإ  بوسنم  وه  یلدـنملا و  دوعلا  ریخ  اولاق 
.هیف تماد  ام  لمقی  هنأ ال  اعوبسأ و  باوثلا  یف  تبثت  هتحئار  نأ  یلدنملا  هیصاخ  نم  رانلا و  هنع  حصفت  سبایلا 

هیرـشقلا و هیبشخلا و  اهنم  نفعتت  یتح  ضرألا  یف  نفدت  علقت و  راجـشأ  قورع  دوعلا  هقرولا 174 ) . جاهنملا  جاهنملا (  بحاص  لاـق 
لمقلا دلوی  هنأب ال  یلدنملا  یلع  لضفی  وه  يدنهلا و  دوعلا  مث  دنهلا  دالب  طسو  نم  بلجی  یلدنملا و  هدوجأ  صلاخلا و  دوعلا  یقبی 

.بایثلاب قبعأ  وه  و 

.ءيدر یفاطلا  ءاملا و  یف  هبسرأ  دوعلا  لضفأ  لاق و 

کسملا هحئار  نیأ  نم  يرعش  تیل  یمعألا  سابعلا  وبأ  لاق 
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. ( نیشعألا 350 ناوید  سلع (  نب  بیسملا 

اهبتع یلع  كولملا  تیبت 

مهتاماقم برت  کسملاک  و 

.بیطأ مهروبق  برت  و 

.ابیط سانلل  کبارت  ناک  بارتلا  تئطو  ام  اذإ  تنأ  لاقف و  فنحألا  نب  سابعلا  هذخأ 

لامعلا یلع  رمع  ضبقف  اوزغ  اذإ  وزغن  اوبآ و  اذإ  بوئن  هرعش  ضعب  یف  لاقف  مهیلع  عقو  رمع و  مایأ  یف  لامعلا  ءارعشلا  ضعب  اجه  و 
.مهرداص و 

غومـصلاک دقعناف  ءاوهلا  هبرـض  رجـشلا  کلذ  رهاظ  یلإ  جرخ  اذإف  دـیدحلاب  هنوزرغی  هیف  روفکم  رجـش  یف  ءام  هنإ  روفاکلا  یف  اولاق 
.راجشألا یلع  هدماجلا 

راطیبلا ج نبال  تادرفملا  رظنا.بیدنرس  هریزج  : روصنف يروصنفلا (  اهنم  فانصأ  وه  هقرو 177 ) . : جاهنملا جاهنملا (  بحاص  لاق  و 
نوناق یف  اذک  كرفـسإلا (  دازألا و  و  برألا ج 11:294 ) . هیاهن  رظنا  حابر  همسا  کلم  یلإ  هبـسن  یحابرلا (  و  .قالوب )  عبط   4:52
همیظع هترجـش  نإ  لیق  هبـشخب و  طتخملا  وه  قرزألا و  برألا ج 11:294 ) . هیاهن  ینورزاکلل و  هدرفملا  هیودألا  حرـش  انیـس و  نبا 
جلثلاک عطق  هترجـش  ندب  یف  دـجوی  یحابرلا  فیفخ و  هرمحلا  یلإ  ضیبأ  روفاکلا  بشخ  هیرحب و  یه  سراف و  هئام  نم  رثکأ  للظت 
فیضی نم ال  سانلا  نم  نابلا و  نهد  ربنعلا و  کسملاب و  يرطملا  دوعلا  وه  هیلاغلا و  وه  دنلا  روفاکلا  اهنم  رثانت  هرجشلا  تققـش  اذإف 

ربنعلا کسملا و  نم  هیلاغلا  بکری  نم  سانلا  نم  اضیأ و  روفاکلا  هیلإ  فیـضی  نم ال  مهنم  روفاکلا و  هضوع  لعجی  نابلا و  نهد  هیلإ 
.رفولینلا نهد  روفاکلا و  و 

لاقف رخآ  بهذم  یلإ  بهذ  یبارعألا و  لفحی  ملف  کسملا  الإ  بیطلا  سیل  لوقت  فیک  یبارعألا  هیدهملا  یبأل  تلق  یعمصألا  لاق 
الإ بیطلا  سیل  لوقت  فیکف  تلق  نابلا  نع  تنأ  نیأف  لاق  ربنعلا  کسملا و  الإ  بیطلا  سیل  لوقت  فیک  تلقف  ربنعلا  نع  تنأ  نیأـف 

نابلا و ربنعلا و  کسملا و  الإ  بیطلا  سیل  لوقت  فیکف  تلق  همامیلا  ینعی  رجحب  ناهدا  نع  تنأ  نیأف  لاق  نابلا  ربنعلا و  کـسملا و 
ءاملا نع  ردصت  نیح  اهحیر  لبإلا  هرأف  لاق و  هتکرتف  هیلع  ترثکأ  دق  ینأ  تیأرف  هرداص  لبإلا  هرأف  نع  تنأ  نیأف  لاق  رجحب  ناهدا 

.بیطلا بشعلا  تلکأ  دق  و 

روصنملا ریزو  ینابزرملا  بویأ  یبأل  ناک  رشتنت  حبصلا  ءایـض  نم  ادب  اذإ  اهتءابم  یف  کسم  هرأف  نأک  رعاشلا  لوقی  لبإلا  هرأف  یف  و 
ناـک اـمبر  هنإ  یتـح  هدـیری  اـمیف  هل  هتعاـط  روـصنملا و  یلع  هتبلغ  ساـنلا  يأر  اـملف  روـصنملا  یلإ  بکر  اذإ  هب  نهدـی  بیط  نـهد 
بلغی نمل  اولاقف  لثملا  هب  اوبرـض  هرحـسلا و  لمع  نم  بویأ  یبأ  نهد  اولاـق  هسفن  تباـط  هیلإ و  مسبت  هآر  اذإـف  هب  عقویل  هرـضحتسی 

 . بویأ یبأ  نهد  هعم  ناسنإلا  یلع 

.فنأ مشم  فک و  ردم  اهیف  یبارعأ 
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نوفشقتی نیذلا  ءالؤه  بویأ  یبأل  رکذ  یعمصألا  لاق  مکترز  نیح  ارمخ  لمحأ  تنک  ول  يرازفلا  هجراخ  نب  ءامسأ  نب  هنییع  لاق  و 
.نیدلا نم  رفذلا  رذقلا و  نأ  تملع  ام  لاقف 

.لط موی  یف  تشراه  بالک  حیر  اهحیر  رعاشلا  لاق  نتنلا  یف  لثم  بلکلا  حیر 

.رطملا یف  بالکلا  نتن  دادزی  امک  حیدملا  یلع  امؤل  دادزی  رخآ  لاق  و 

.هبلک نبلب  هرم  ینوعضرأ  یلهأ  نإ  تقدص  لاق  بلک  حیرب  تقرع  تقرع  اذإ  ءاسنلا  دنع  اکرفم  ناک  هل و  سیقلا  ئرمإ  هأرما  تلاق  و 

رانید و فلأب  هل  رمأف  بیطأ  کفک  حیر  الإ  سانلا  نم  اهتیأر  فک  حیر  یفنأ  مش  امف  نامیلـس  نب  رفعجل  لوقی  شایع  نب  هملـس  لاق 
.ربنعلا نم  لاقثم  هئام  کسملا و  نم  لاقثم  هئام 

مورلا کلم  هأرما  یلإ  امهتدـهأ  نیتروراق و  یف  هتلعج  ریناندـب و  ابیط  رمع  هأرما  موثلک  مأ  ترتشاف  ادـیرب  مورلا  کلم  یلإ  رمع  هجو 
هتربخأف اذه  کل  نیأ  نم  لاقف  اهرجح  یف  رهاوجلا  تبـص  دق  رمع و  اهیلع  لخدف  رهاوج  نیتروراقلا  ءلم  هعم  اهیلإ و  دـیربلا  عجرف 

كرانید و همیقب  هنم  کل  یلع ع  لاقف  كوبأ  کنیب  ینیب و  لاق  یتیده  ضوع  وه  فیک و  تلاق  نیملـسملل  اذـه  لاق  هیلع و  ضبقف 
.هلمح نیملسملا  دیرب  نأل  هلمج  نیملسملل  یقابلا 

فـشکف ءالقاب  یلإ  ثعب  هارت  تلاقف  نالجر  هلمحی  لـیبنز  مهعم  باـبلا  یلع  دـمحم  نب  ساـبعلا  لـسر  دیـشرلا  تنب  هجیدـخل  لـیق 
بلغف اهتخأ  امأف  هیمأ  ینب  نئازخ  یف  اهتخأ  یه و  تبیصأ  هرج  هذه  هعقرب  اذإ  بهذ و  نم  هاحسم  اهیف  هیلاغ  هءولمم  هرج  نع  لیبنزلا 

کنم اهب  قحأ  ادحأ  رأ  ملف  هذه  امأ  ءافلخلا و  اهیلع 

یناشاک

یلمآ

ینیوزق

یجیهال

ییوخ

يرتشوش

هینغم

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 
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ینامز

رمع دسیون : یم  بلطم  حیضوت  رد  دیدحلا  یبا  نبا  .تسا  هدومرف  رطع  هب  شرافس  ناناملـسم  حور  تیوقت  يارب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما
دمآ ریفـس  هک  یعقوـم  .داتـسرف  هیدـه  مور  ناطلـس  رـسمه  يارب  رطع  يرادـقم  رمع  رـسمه  .تشاد  مازعا  مور  راـید  هب  يا  هدـنیامن 

ار ناتساد  رمع  رـسمه  يا ؟ هدروآ  اجک  زا  تفگ  درک و  ضارتعا  دید  ار  اهرهاوج  هک  رمع  .دروآ  رمع  رـسمه  يارب  رهاوج  يرادقم 
یم دوـخ  هیدـه  ربارب  رد  ار  نآ  رمع  رـسمه  هک  یتروـص  رد  تسا ، لاـملا  تیب  ناناملـسم و  زا  اـهرهاوج  نـیا  تـفگ : رمع  .تـفگ 

هب ناناملـسم  ریفـس  اریز  تسا ، ناناملـسم  زا  یقباـم  رادرب  يا  هداد  رطع  يارب  هک  یلوپ  ربارب  رد  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) یلع .تسناد 
نخـس اصوصخم  ناسنا  طیارـش  رئاس  هک  دراد  رثا  رطع  یتقو  هک  تسا  نیا  هجوت  لباق  هتکن  .تسا  هدرب  ار  وت  رطع  لاـملا  تیب  جرخ 

.ددرگ یم  بیط  دص  رد  دص  ناسنا  تروص  نیا  رد  هک  زیزع  يادخ  ربارب  رد  نخس  صوصخب  دشاب و  هجوت  لباق  نتفگ 

يزاریش دمحم  دیس 

.هروطعلا دیدش  يا  هحیر ) رطع   ) هلمح يا  هلمحم ) فیفخ   ) لازغلا نع  لصفنت  یتلا  یه  کسملا ) بیطلا  معن  : ) مالسلا هیلع  لاق  و 

يوسوم

هحئار وذ  بیط و  هنا  امب  کسملل  حدم  اذه  حرشلا : .یبظلاک  هباد  نم  جرختـسی  بیط  کسملا : .هرطع  هحئار  يذ  لک  بیطلا : هغللا :
نم کسملاک ، هتحئار  نموملا  کسملا و  اـصوصخ  هبیطلا و  حـئاورلا  بحی  هللا  لوسر  ناـک  دـق  بلقلا و  حرفت  حورلا و  شعنت  هبیط 

نموملا هحئار  نوکت  نا  یلا  هوعد  هذـه  اهقـشعتف و  فونالا  اهمـسنتت  هرطع  اـضیا  هتحئار  ههازنلا و  هفعلا و  هعاجـشلا و  مرکلا و  ههج 
 … رارمتساب هبیط 

یناقلاط

« .تسا زیگنا  لد  رطعم و  تخس  شا  هحیار  ناسآ و  نآ  لمح  تسا ، يرطع  وکین  هچ  کشم  »

هحفص هدزای  رد  شوخ  يوب  کشم و  تلیضف  رد  هدش  دراو  ثیداحا  رابخا و  رد  یلصف  نخـس ، نیا  حرـش  ياج  هب  دیدحلا  یبا  نبا 
هب ار  رطع  عاونا  رگید  کشم و  ناوارف  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  .دوش  یم  هدنـسب  نآ  زا  یخرب  همجرت  هب  هک  تسا  هدروآ 

ینتـشاد تسود  نم  يارب  امـش  يایند  زا  زیچ  هس  تسا : هدومرف  هک  تسا  هدـش  لقن  ترـضح  نآ  زا  حیحـص  ربخ  رد  درب و  یم  راک 
« .تسا زامن  رد  نم  مشچ  ینشور  زامن و  نانز و  شوخ ، يوب  تسا :

هک هدش  لقن  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  زا  هنوگ  نیا  هب  نآ  ریظن  عوفرم و  تروص  هب  مه  نینمؤملا  ریما  نخـس  نیمه 
« .تسا وبشوخ  رایسب  راب و  کبس  هک  دینکم  در  زگره  ار  کشم  : » تسا هدومرف 

تسد فک  رد  هک  دوب  یموق  زا  نتفرگ  تعیب  مرگرس  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  تسا  هدمآ  يرگید  عوفرم  ثیدح  رد 
يرطع نادرم  يارب  رطع  نیرتهب  : » دومرف درک و  تعیب  وا  اب  دوخ  ناتـشگنارس  اب  .دید  نارفعز  اب  هتخیمآ  کشم  هناشن  ناشیا  زا  یکی 

كدـنا و شیوـب  راکـشآ و  شگنر  هک  تسا  يرطع  ناـنز  يارب  رطع  نیرتـهب  دـشاب و  هدیـشوپ  شگنر  راکـشآ و  شیوـب  هک  تسا 
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« .دشاب هدیشوپ 

دوب و مرگ  اوه  ناتـسبات و  .دومرف  هلولیق  باوخ  دمآ و  ام  هناخ  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  يزور  دیوگ : کلام  نب  سنا 
باوخ مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  هنوگ  نامه  دروآ و  يا  هشیـش  مردام  .درک  قرع  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ 

؟ ینک یم  هچ  میلـس  ما  دومرف : دش و  رادـیب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  درک ، یم  عمج  هشیـش  رد  ار  ترـضح  نآ  قرع  دوب 
نادـنزرف و كربت ، دـصق  هب  نآ  اب  میزیمآ و  یم  دوخ  رطع  اب  تسا  رتوبـشوخ  اهرطع  نیرتوبـشوخ  زا  هک  ار  امـش  ندـب  قرع  تفگ :

.يدرک وکین  دومرف : .میزاس  یم  رطعم  ار  دوخ  ناکدوک 

هیواعم .درک  ادـها  کشم  يا  هشیـش  هیواـعم  هب  رفعج  نب  هللا  دـبع  هک  تسا  نیا  دـنیوگ ، یم  هیلاـغ  کـشم  هب  هکنآ  ببـس  دـنیوگ :
 - نارگ تخـس  نیا  تفگ : هیواـعم  .تفگ  ار  یغلبم  هللا  دـبع  تسا ، هدرک  هنیزه  ردـق  هچ  یکـشم  نینچ  ندرک  مهارف  يارب  دیـسرپ :

.دش فورعم  هیلاغ  هب  ماگنه  نآ  زا  و  تسا ، هیلاغ -

هک یشوخ  يوب  زا  نارذگهر  همه  تسا ، هتفر  یم  دجـسم  هب  دوخ  هناخ  زا  هاگره  دوعـسم  نب  هللا  دبع  هک  دنک  یم  تیاور  هبالق  وبا 
.تسا هتشذگ  هار  نآ  زا  هک  دندیمهف  یم  دندرک ، یم  ساسحا  هار  نایم 

تساخ یمرب  بش  زامن  يارب  اهبش  نوچ  .دوب  هدروآ  مهارف  مه  اهبنارگ  یکشم  دوب ، هدیرخ  مرد  دصتشه  هب  ار  يا  هلح  يراد ، میمت 
.دیلام یم  دوخ  هب  کشم  نآ  زا  دیشوپ و  یم  ار  هلح  نآ 

اهبنارگ کشم  هک  تسین  بسانم  وت  يارب  اج  نیا  تفگ : رهش  نآ  مدرم  زا  يدرمریپ  دنامب ، هیکاطنا  رد  تساوخ  یم  دیـشرلا  نوراه 
.دنز یم  گنز  نآ  رد  مه  حالس  ریشمش و  درب ، هرهب  نآ  زا  ناوت  یمن  دوش و  یم  دساف  رهش  نیا  رد 

يوب لامعتـسا  نودب  دیاب  هتبلا  دینکم و  عنم  ادخ  دجاسم  هب  ندمآ  زا  ار  ناوناب -  - ادـخ ناکزینک  : » تسا هدـمآ  عوفرم  ثیدـح  رد  و 
« .دنیآ دجسم  هب  شوخ 

ذغاک نآ  دیرخ و  رطع  تشاد  هک  یمهرد  اب  تشادرب و  ار  نآ  دوب ، هدش  هتشون  ادخ  مان  نآ  رب  هک  درک  ادیپ  يذغاک  يدرم  دنیوگ :
.مزاس یم  نیگآ  رطع  ار  وت  دای  یتخاس ، نیگآرطع  ارم  مان  هک  هنوگ  نامه  دیوگ : یم  یشورس  دید  باوخ  رد  .تخاس  رطعم  ار 

اهنآ و عاونا  يزاس و  هداـمآ  ندـمآ و  تسد  هب  یگنوگچ  روفاـک و  دوع و  ربنع و  کـشم و  هراـبرد  یبلطم  سپـس  دـیدحلا  یبا  نبا 
.دنیامرف هعجارم  نآ  هب  دنناوت  یم  دنهاوخب  هک  یناسک  تسا و  هدروآ  کشم  يوب  ریثأت  زا  ییاهناتساد 

مراکم

 [[ مالسلا هیلع  لاق  و  ]]

.ُهُحیِر ٌرِطَع  ُُهلِمْحَم  ٌفیِفَخ  ُکْسِْملا  ُبیِّطلا  َمِْعن 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 
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: هنامیکح راتفگ  دنس  ) .تسا بوخ  رایسب  شرطع  کبس و  شلمح  تسا  یبوخ  رطع  ، کشم

هیلع یلع  نانمؤمریما  ار  نخـس  نیا  دیوگ : یم  اهنت  .تسا  هدرکن  لقن  هغالبلا  جـهن  رب  هفاضا  يرگید  عبنم  اج  نیا  رد  بیطخ  موحرم 
جهن رداصم   ) .تسا ربمایپ  ملع  هنیدم  باب  مالـسلا  هیلع  یلع  اریز  تسین  بجعت  ياج  تسا و  هدومرف  لقن  زین  ادخ  لوسر  زا  مالـسلا 

ص 284) ج 4 ، هغالبلا ،

( .دنا هدرکن  رکذ  الصا  ار  هنامیکح  راتفگ  نیا  هغالبلا  جهن  حورش  زا  يرایسب  هکنیا  هجوت  لباق 

اهرطع نیرتهب 

رطع ، کشم :» دیامرف یم  ، دنک یم  دیجمت  فیرعت و  کشِم  ینعی  رطعم  داوم  زا  یکی  زا  انعمرپ  هاتوک و  نایب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
(. ُهُحیِر ٌرِطَع  ُُهلِمْحَم  ٌفیِفَخ  ُکْسِْملا  ُبیِّطلا  َمِْعن  ( ؛» تسا بوخ  رایسب  شرطع  کبس و  شلمح  تسا  یبوخ 

هب تسا و  هدش  حدم  رایسب  مالسلا  مهیلع  يده  همئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ثیداحا  ًاصوصخم  مالـسا و  رد  شوخ  يوب 
هدافتسا شوخ  يوب  زا  زامن  ماگنه  هب  ًاصوصخم  دنشاب و  وبشوخ  هشیمه  دننک و  هدافتسا  تایرطع  زا  هک  دنا  هداد  روتـسد  ناناملـسم 

.دنیامن

دوب و کشم  نآ  رد  هک  تشاد  یفرظ  ترضح  نآ  هک  دنک  یم  لقن  مالسلا  هیلع  داجـس  ماما  زا  یفاک  مشـش  دلج  رد  ینیلک  موحرم 
یم وبـشوخ  ار  دوـخ  تشاد و  یم  رب  نآ  زا  دوـش  زاـمن  دراو  تساوـخ  یم  هـک  یماـگنه  تشاذـگ و  یم  شهاـگ  هدجـس  راـنک  رد 

؛ تخاس

ح ص 515 ، ج 6 ، یفاک ، ( .) ِِهب َحَّسَمَتَف  ُْهنِم  َذَخَأ  ِهاَلَّصِلل  َلَخَد  اَذِإَف  ِهِدِجْسَم  ِیف  ٍکْسِم  ُهَروُراَق  مالسلا  هیلع  ِنیَـسُْحلا  ِْنب  ِیلَِعل  َْتناَک  )
.( 6

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسا  هدمآ  يرگید  ثیدح  رد 

«. تسا نآ  نودـب  زامن  داتفه  زا  رترب  دـنک  یم  وبـشوخ  ار  دوخ  هک  یـسک  زامن  ٍبیِط ؛ ِریَِغب  ًهاَلَـص  َنیِْعبَـس  ْنِم  ُلَْضفَأ  ٍبیَطَتُم  ُهالَـص  »
.( ح 7 ص 510 ، یفاک ، )

یتیاور رد  : تسا هدش  هیـصوت  هکلب  تسین  عونمم  اهنت  هن  تایرطع  زا  هدافتـسا  تسا  هورکم  اه  لگ  ندـییوب  هک  راد  هزور  يارب  یتح 
: میناوخ یم 

یم هزور  هک  یماگنه  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ِِمئاَّصلا ؛ ُهَفُْحت  ُبیِّطلا  ُلوُقی  ِبیِّطلِاب َو  َبیَطَت  َماَص  اَذِإ  مالـسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ُوبَأ  َناَک  »
.( ح 3 ص 113 ، ج 4 ، یفاک ، «.) تسا راد  هزور  هفحت  رطع  : تفگ یم  درک و  یم  هدافتسا  رطع  زا  تفرگ 

هرابرد هک  اج  نآ  ات  تسا  هدـش  هیـصوت  مارحا ) لاح  رد  زج   ) تالاح ماـمت  رد  هکلب  هزور  زاـمن و  لاـح  رد  اـهنت  هن  رطع  زا  هدافتـسا 
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: میناوخ یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ 

هنیزه رطع  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هچنآ  ِماَعَّطلا ؛ ِیف  ُقِْفنی  اَّمِم  َرَثْکَأ  ِبیِّطلا  ِیف  ُقِْفنی  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َناَـک  »
.( ح 18 ص 512 ، ج 6 ، یفاک ، «.) درک یم  هنیزه  اذغ  يارب  هک  دوب  نآ  زا  شیب  درک  یم 

هب تاـیرطع  هنیزه  دوـب و  مک  رایـسب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  هداـس  یگدـنز  هنیزه  اریز  دوـبن  فارـسا  زگره  عوـضوم  نیا  هتبلا 
.دوب دایز  ًاتبسن  دندروآ  یم  رود  ياه  هار  زا  هک  کشم  صوصخ 

يا هنوگ  هب  دنزاس  وبشوخ  ار  دوخ  مرحمان  اب  تاقالم  ای  هناخ  زا  ندمآ  نوریب  ماگنه  هب  هک  تسا  هدش  یهن  ًادیکا  نانز  درومرد  هتبلا 
.ددرگ يدسافم  أشنم  تسا  نکمم  اریز  دننک  مامشتسا  ار  رطع  نآ  نارگید  هک 

رب رطع  نیا  زایتما  : دـیامرف یم  رگید  تایرطع  رب  کشم  يرترب  هرابرد  ، ثحب دروم  هنامیکح  راتفگ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  لاـح  ره  هب 
تروص هب  تایرطع  زا  يرایـسب  دـننام  هوالع  هب  درادـن  مزال  یگرزب  فرظ  اریز  تسا  ناسآ  شلمح  ًالوا  هک  تسا  نیا  اهرطع  ریاس 
ناـسآ رایـسب  زین  نآ  زا  ندرک  هدافتـسا  هدوـب و  دـماج  تروـص  هب  هـکلب  دـشاب  هتـشاد  ار  دوـخ  صاـخ  تالکـشم  هـک  تـسین  عیاـم 

اب مدرم  بلاغ  ار  کشم  يوب  نیا ، رب  هفاضا.دلامب  شیوخ  هب  درادرب و  ار  نآ  زا  يرادقم  دناوت  یم  دوخ  تشگنا  رـس  اب  ناسنا  ؛ تسا
.دنک یم  شیاتس  حدم و  ار  نآ  مالسلا  هیلع  ماما  اذل  دندنسپ و  یم  دنراد  رطع  هرابرد  هک  يا  هقیلس  فالتخا 

نآ زا  يرایـسب  هک  دوـش  یم  هدافتـسا  مالـسلا  مـهیلع  يدـه  هـمئا  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  تـالاح  زا  لـیلد  نـیمه  هـب 
باب یفاک ، هب  رتشیب  حیـضوت  يارب  ) .دـنتخیر یم  اذـغ  رد  ار  نآ  زا  يرادـقم  یهاگ  یتح  دـندرک  یم  هدافتـسا  کشم  زا  ناراوگرزب 

( .دییامرف هعجارم  ص 514  ج 6 ، کسملا ،

نب یلع  ماما  هک  دـنک  یم  لقن  یفاک  رد  هیلاغلا  باب  رد  ینیلک  موحرم  هک  سب  نیمه  اـهزامن  رد  شوخ  يوب  زا  هدافتـسا  تیمها  رد 
ياهوب اب  ار  دوخ  دوب و  هدیشوپ  زخ  زا  يا  همامع  زخ و  زا  ییادر  زخ و  هبج  یناتسمز  درس  ياه  بش  زا  یبش  مالسلا  امهیلع  نیسحلا 

تقو نیا  رد  موش  تیادـف  : درک ضرع  ، درک هدـهاشم  تلاح  نآ  اب  ار  ناشیا  ، ترـضح نارای  زا  یکی  دوب  هتخاس  رطعم  ًـالماک  شوخ 
: دومرف دیور ؟ یم  اجک  عضو  نیا  اب  بش 

«. منک يراگتـساوخ  ار  نیعلا  روح  دنوادخ  زا  مهاوخ  یم  نم  ِهَلیَّللا ؛ ِهِذَـه  ِیف  َّلَج  َّزَع َو  ِهَّللا  َیلِإ  َنیِْعلا  َروُْحلا  َبُطْخَأ  ْنَأ  ُدـیِرُأ  یِّنِإ  »
هب بوخ  ياه  سابل  ندیـشوپ  زامن و  تداـبع و  ماـگنه  هب  شوخ  يوب  زا  هدافتـسا  هک  نیا  هب  هراـشا  ح 3 ) ص 516 ، ج 6 ، یفاک ، )

.دراد یهلا  مهم  ياه  شاداپ  ترخآ  رد  هک  تسا  يروما  زا  دجسم  هب  نتفر  ماگنه 

دنتـسه یناسک  هتـسیاش  ياه  ناسنا  هک  نیا  نآ  میـسرب و  زین  يرت  هدرتسگ  مهم  هتکن  هب  ثحب  دروم  هنامیکح  مـالک  زا  تسا  نکمم 
.تسا ناوارف  نآ  رطع  مک و  نآ  نزو  هک  دنا  کشم  نوچمه  اه  نآ  دنا و  هدیافرپ  هنوئم و  فیفخ  هک 

زا هک  رطعم  رایسب  هایس و  تسا  يا  هدام  دوش  یم  هدناوخ  میم  مض  هب  مه  میم و  رسک  هب  مه  ، یـسراف رد  هک  کشِم  هک  تسا  ینتفگ 
رد.دتفا یم  هدش و  ادج  سپس  دوش  یم  ادیپ  وا  مکش  ریز  رد  يا  هسیک  رد  هک  تسا  ینوخ  عقاو  رد  دوش و  یم  هتفرگ  وهآ  عون  کی 
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.تسا دنت  ياهرطع  زا  عقاو  رد  دوش و  یم  هایس  ندش  کشخ  زا  سپ  تسا و  رطعم  رایسب  گنر و  هریت  عیام و  تروص  هب  زاغآ 

یتایاور زا  دنا و  هدرک  رکذ  نآ  يارب  زین  یناوارف  یبط  صاوخ  دور  یم  راک  هب  یفورعم  رطع  ناونع  هب  هک  نیا  رب  هوالع  کشم  هتبلا 
دـنتخیر و یم  ندرک  وبـشوخ  يارب  اذـغ  رد  هاـگ  ناـمز  نآ  رد  هک  دوـش  یم  هدافتـسا  تـسا  هدـش  دراو  مارحا  كورت  باـب  رد  هـک 

.تسا هدوب  زاجم  نآ  ندروخ 

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abu Talib said : “ The best fragrance is musk ; its weight is light while its
.” smell is sweet

گرم دای  رورغ و  كرت  : 398 تمکح

هراشا

توص
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َكَربَق رُکذا  َكَربِک َو  طُطحا  َكَرخَف َو  عَض  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

شاب گرم  دای  هب  نک ، اهر  ار  ینیب  گرزب  دوخ  ّربکت و  راذگب ، رانک  ار  یشورف  رخف  دومرف : وا ، رب  ادخ  دوردو  يداقتعا ) یقالخا ، )
.

يدیهش

! .رآ دای  هب  ار  دوخ  روگ  رآ و  رد  هب  رس  زا  ربک  راذگب و  دوخ  زان 

یلیبدرا

یتیآ

.شاب تروگ  دای  هب  نک و  رد  هب  رس  زا  يدنسپدوخ  داب  زانم و  دوخ  هب  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا
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 . نک دای  ار  تربق  ،و  زیر ورف  ار  دوخ  ربک  ، راذگب ار  یشورف  رخف  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

مثیم نبا 

دیدحلا یبا 

 . َكَْربَق ْرُکْذا  َكَْربِک َو  ْطُطْحا  َكَرْخَف َو  ْعَض  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

رخفلا ربکلا و  بجعلا و  یف  لوقلا  مدقت  دق 

یقـش رجاف  یقت و  نمؤم  بارت  نم  مدآ  مدآل و  سانلا  ءابآلاب  اهرخف  هیلهاـجلا و  هیبع  مکنع  بهذأ  دـق  هللا  نأ  عوفرملا  ثیدـحلا  یف 
مـضب ؛ لـعج عمج  : تـالعجلا ) تـالعج نم  هللا  یلع  نوهأ  ننوکیل  وأ  منهج  محف  نم  محف  مه  اـمنإ  لاـجرب  نورخاـفتی  ماوقأ  نیهتنیل 

.اهفنأب نتنلا  عفدت  .هرذقلا )  هنکمألا  یشغت  هفورعم  هبیود  : حتفف

.بجعلا نم  شحفأ  هشحو  لهجلا و ال  نم  دشأ  رقف  یلع ع ال  یلإ  هتیصو ص  نم  و 

یف لئاو  عم  جرخف  هل  اهبتکی  هیلع و  اهضرعی  ضرألا و  هیریف  هعم  یضمی  نأ  هیواعم  رمأ  اضرأ و  هعطقأف  یبنلا ص  رجح  نب  لئاو  یتأ 
لخب ام  لاق  کیلعن  یلإ  عفداف  لاق  كولملا  فادرأ  نم  تسل  لاق  ینفدرأ  لاقف  ءاضمرلا  هتقرحأف  هتقان  فلخ  یـشم  هیواـش و  هرجاـه 

یف شما  نکل  یلعن و  تسبل  کنأ  نمیلا  .کلملا ) وه  ؛و  لیق عمج  : لاـیقألا لاـیقأ (  غلبی  نأ  هرکأ  نکل  نایفـس و  یبأ  نبا  اـی  ینعنمی 
.هریرس یلع  هعم  هسلجأف  هیواعم  نمز  كردأ  یتح  شاع  هنإ  لاقی  افرش و  كاذب  کبسحف  یتقان  لظ 

.رخفلا لاقف  اقح  ناک  نإ  لاقی و  نأ  نسحی  يذلا ال  ءیشلا  ام  میکحل  لیق 

دـلاخ أ ال هل  لاقف  هیف  عفـشیل  دـلاخ  یلإ  ریرج  دـفوف  يرـسقلا  هللا  دـبع  نب  دـلاخ  نجـس  یف  قدزرفلا  کلملا  دـبع  نب  ماـشه  سبح 
هیف عفشاف  لاق  هیف  عفـشأل  تمدق  امنإ  يرعـشب و  الإ  هللا  هیزخی  نأ  بحأ  ام  هللا  ریمألا و  اهیأ  لاقف  قدزرفلا  يزخأ  دق  هللا  نأ  كرـسی 

يرسق ریسأ  لاقف  ریرج  هعافشب  کقلطم  ینإ  لاقف  هب  اعدف  هیف  عفـشف  .اضیأ ) میقتـسم  وه  و  ؛» هل لذأ  :» یف د  ) هل يزخأ  نوکیل  إلم  یف 
.نجسلا یلإ  یندر  اهدعب  برعلا  رخافأ  هجو  يأبف  یبلک  قیلط  و 

.انلاعف یندأل  مهانم  یصقأ  نإ  انمادقأ و  صماخأب  هانئطو  دق  الإ و  ائیش  مهلمانأب  اولان  ام  لاقف  اموق  یبارعأ  رکذ 

 . صاعلا نب  ورمع  عدخ  هابأ  نأک  هتیشم  نورت  لاقف أ ال  هتیشم  یف  لاتخی  یسوم  یبأ  دلو  ضعب  یلإ  لجر  رظن 
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.تئش امهیأ  نبا  نکف  قساف  رخآلا  قئام و  امهدحأ  لاقف  نیمکحلا  دحأ  نبا  انأ  رتخبتأ و  فیک ال  لوقی  هدرب  ابأ  قدزرفلا  عمس  و 

 . نطوملا اذه  یف  الإ  هللا  اهضغبی  هیشم  هذه  نإ  لاقف  نیفصلا  نیب  رتخبتی  وه  هناجد و  یبأ  یلإ  هللا ص  لوسر  رظن 

اوهبشی مل  اهایت  یموزخملا  اعاجـش و  یماوعلا  امیلح و  يومألا  اداوج و  یمـشاهلا  نکی  مل  اذإ  هیواعم  لوق  یلع ع  نب  نسحلا  غلب  امل 
ماوعلا ونب  عجـشی  نأ  هیلإ و  اوجاتحیف  مهیدـیأ  یف  اـم  مشاـه  ونب  ینفی  نأ  دارأ  نکل  هحیـصنلا و  اـهب  دارأ  اـم  هللا  هنإ و  لاـقف  مهءاـبآ 

.سانلا مهبحیف  هیمأ  ونب  ملحی  نأ  اوتقمیف و  موزخم  ونب  هیتی  نأ  اولتقیف و 

اسواشتم ادمحم  تیأر  ینإ  لاقف  يرصبلا  یلعألا  دبع  هاجهف  اهئات  يومألا  براوشلا  یبأ  نب  دمحم  هاضقلا  یضاق  ناک 

هتیأر سمش  دبع  نم  هئات  اذإ  هیومألا  ضعب 

تلدبت فیک  ناورم  ینب  انسل  اضیأ أ  هیومألا  ضعبل 

اهنج دالبلا و  سنإ  یلع  هیتأ  نیهایتلا  ضعب 

هباصع شیرق  نم  انتعزان  دقل  هیولعلا  ضعب 

روصنملا حافـسلا و  نیواود  یلوتی  ناک  هرامع و  نم  هیتأ  لیق  یتح  هیتلا  یف  الثم  سابعلا  ینب  یلوم  نومیم  نب  هزمح  نب  هرامع  ناـک 
کلذ و نم  نوهأ  إطخلا  یلع  رارـصإلا  هدحاو  هلاح  یف  ماربإ  ضقن و  لوقی  عوجرلا و  نع  اربکت  هئطخ  یلع  یـضم  أطخأ  اذإ  ناک  و 

انأ لاقف  هیتلا  ربکلا و  یف  لثملا  مهب  برضی  موزخم  ونب  حافـسلا و  یلع  اهموقب  هلیل  تاذ  حافـسلا  هأرما  هیموزخملا  هملـس  مأ  ترختفا 
هیز رییغت  نع  هلجعی  نأ  لوسرلا  رمأ  هراـمع و  یلإ  لـسرأف  هلثم  کـلهأ  یف  سیل  یلاوم  نم  یلوـم  هبهأ  ریغ  یلع  هعاـسلا  كرـضحأ 

حافسلا هیلإ  یمرف  تماق  یتح  هیلاغلاب  هتیحل  فلغ  دق  بهذلاب و  هررزم  هکسمم  بایث  یف  لوسرلا  اهیلع  هدجو  یتلا  لاحلا  یلع  ءاجف 
نأ امداخ  ترمأ  انیمث و  اهل  ادقع  هملس  مأ  تجرخأف  اعـضوم  هتیحل  یف  اهل  يرت  له  لاق  هیلإ و  تفتلی  ملف  هیلاغ  ءولمم  بهذ  نهدمب 

اهیلإ دـقعلاب  فرـصناف  کل  وه  مداخلل  لاقف  هلوبق  کلأست  اـهنإ  لوقی  هب و  هعبتی  نأ  مداـخلا  ترمأـف  هکرت  ماـقف و  هیدـی  نیب  هعـضی 
هیتی هیلاوم و  مه  ءافلخلل و  لذـی  هرامع ال  ناک  هرامع و  سفن  نم  تبجع  هتعجرتسا و  رانید و  فالآ  هرـشع  هکاکف  مداخلا  تطعأـف 

.مهیلع

هزمح نب  هرامع  یمع  نبا  یخأ و  اذه  لاق  اذه  نم  نینمؤملا  ریمأ  ای  لاقف  نایشمی  امه  هرامع و  دی  یف  هدی  يدهملا و  یلإ  لجر  رظن 
كدـی نم  يدـی  ضفنأف  يالوم  لوقت  نأ  ترظتنا  دـقل  هللا  هرامع و  لاقف  هرامعل  حزامملاک  هملکلا  يدـهملا  رکذ  لجرلا  یلو  اـملف 

 . يدهملا مسبتف 

لجر هعم  هاتأ و  هنأ  ظحاجلا  رکذـف  لماکلا  یف  دربملا  ساـبعلا  وبأ  لاـق  ربکلا  دـیدش  اـهایت  اـیفاج  اـیبارعأ  يونغلا  عیبرلا  وبأ  ناـک  و 
مرکأ لاق  ایحتـسا و  یمـشاهلا  يأر  املف  سانلا  مرکأ  لجر  کیلإ  جرخ  لوقی  وه  یلإ و  جرخف  اـنه  عیبرلا  وبأ  تیداـنف  لاـق  یمـشاه 

کلذب دارأ  .بلطملا ) دبع  نب  هزمح  فیلح  دـثرم  وبأ  ناک  ؛» افیلح مهفرـشأ  و  :» هلوق : سابعلا وبأ  لاق  افیلح (  مهفرـشأ  افیدر و  سانلا 
لاق قلخلا  ریخ  نم  هل  تلقف  یمـشاهلا  ضهن  مث  هعاس  انثدح  لاق  رکب  یبأ  فیلح  هللا ص و  لوسر  فیدر  ناک  هنأل  يونغلا  دثرم  ابأ 
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نمف تلق  هللا  سیق و  لاق  رضم  ریخ  نمف  تلق  هللا  رضم و  لاق  برعلا  ریخ  نمف  تلق  هللا  برعلا و  لاق  سانلا  ریخ  نم  تلق  هللا  سانلا و 
سانلا ریخ  تنأف  تلق أ  هللا  کل و  بطاخملا  لاق  ینغ  ریخ  نمف  تلق  هللا  ینغ و  لاق  رصعی  ریخ  نمف  تلق  هللا  رـصعی و  لاق  سیق  ریخ 

رانید افلأف  تلق  هللا  لاق ال و  رانید  فلأ  کل  تلق و  هللا  لاق ال و  بلهملا  نب  دیزی  هنبا  کتحت  نوکت  نأ  كرسی  تلق أ  هللا  يإ و  لاق 
هیلع ینعملا  »و  قالخأ :» یف د قارعأ (  رـصعیل  یبأت  دـشنأ  مث  ینم  دـلت  الأ  یلع  لاق  مث  قرطأـف  لاـق  هنجلا  کـل  تلق و  هللا  ـال و  لاـق 

. ( . لماکلا 2:205،206  ) هنامز یف  سیق  دیس  ناک  يرازفلا و  ردب  نب  هفیذح  دارأ  هبذهم  .اضیأ )  میقتسی 

لاقف رتخبتلا  كرتف  هالخ  مث  هدلجف  قیطأ  ام  لاقف  هیـشملا  هذه  عد  هل  لاقف  رتخبتی  هیلجر  احراط  هیدی  ایخرم  یـشمی  الجر  رمع  يأر 
یلع طلـس  اناطیـش  الإ  ناک  نإ  اریخ  نینمؤملا  ریمأ  ای  هللا  كازج  لاقف  کلذ  دعب  لجرلا  هءاجف  دلجأ  میفف  اذه  یف  دـلجأ  مل  اذإ  رمع 

کب هللا  هبهذأف 

یناشاک

یلمآ

ینیوزق

یجیهال

ییوخ

يرتشوش

هینغم

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

ینامز

تیلاعف زا  ار  ناسنا  رورغ  اریز  ادخ ، رظن  زا  مه  دزادنا  یم  مدرم  رظن  زا  مه  ار  ناسنا  هک  كانرطخ  تسا  یضرم  ربکت  یهاوخدوخ و 
هک هتشاذگ  تنم  نانآ  رب  دومرف و  نایب  یهاوخدوخ  نیفـص  گنج  رد  ار  ناناملـسم  تسکـش  زمر  ادخ  اذل  دراد ، یم  زاب  یگدامآ  و 

لئاو  ) دنک یم  لقن  دیدحلا  یبا  نبا  .تسا  هدومرف  یفرعم  نداتفا  ربق  دایب  ار  یهاوخدوخ  زا  تاجن  مالـسلا ) هیلع   ) ماما .داد  ناشتاجن 
( دوب ترـضح  هدنـسیون  هک   ) هیواـعم هب  دیـشخب و  وا  هب  ینیمز  ترـضح  .دـمآ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوـسر  شیپ  رجح ) نب 

تکرح لئاو  لابند  هدـننک  نایرب  يامرگ  رهظ  رد  هیواعم  .دـسیونب  يو  يارب  ار  شا  هلابق  دـهدب و  ناشن  وا  هب  ار  نیمز  درک  شراـفس 
رتش يور  تدوخ  تشپ  ارم  تفگ  لئاو  هب  تهج  نیمه  هب  دنازوس ، ار  هیواعم  اوه  يامرگ  .تشاد  یمرب  ماگ  لئاو  رتش  لابند  درک و 
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: لئاو منک ! اپ  هک  هدب  نم  هب  ار  تیاهشفک  سپ  هیواعم : يرادن ! ار  نیطالـس  فیدر  رد  ندش  راوس  تقایل  وت  تفگ : لئاو  نک ! راوس 
رتش هیاس  رد  هکلب  يا ، هدیشوپ  ارم  شفک  هک  دسرب  نمی  نیطالـس  شوگب  هک  مرادن  تسود  یلو  متـسین  لیخب  نم  نایفـس  یبا  رـسپ 
شا یناطلـس  تخت  يور  شرانک  رد  دید و  ار  هیواعم  تسایر  ات  دنام  هدـنز  هک  هدـش  لقن  سب ! ار  وت  راختفا  نیمه  نک  تکرح  نم 

.برع رورغ  تسا  نیا  ایند و  عضو  تسا  نیا  .تسشن 

يزاریش دمحم  دیس 

.اناهم الیلذ  ربقلا  لخدت  تومت و  نیح  كربق ) رکذا  و   ) ربکتت الف  كربک ) ططحا  و   ) رختفت الف  كرخف ) عض  : ) مالسلا هیلع  لاق  و 

يوسوم

ما هاجلاب ، ما  لاملاب  رختفت ، اذامب  حرـشلا : .ربکتلا  ربکلا : .مراکملا  لاصخلا و  بقانملاب و  حدمتلا  یهابتلا ، رخفلا : .كرتا  عض : هغللا :
دحاولا یلع  کضرع  كرـشن و  كرـشح و  موی  کعفنت  نل  ائیـش و  هللا  نم  کنع  ینغت  نل  اهلکف  بسنلاـب  ما  بسحلاـب  ما  ناطـسلاب 

و اهتبستکا ؟ اذامب  کئایربک  و  اهیف …  رختفت  اهب و ال  ملکتت  ابناج ال  اهعـضو  اهرجها  اهکرتاف و  کعفنت  اهلک ال  تناک  اذا  نایدلا و 
کئایربک و نع  لزنا  نذا  سوفنلا  اهنم  زئمتـشت  هنتن  هفیج  کتیاهن  کتیاهنل و  ربکتت  ما  هفطن  کلـصاف  کلـصال  ربکتت  ربکتت ؟ اذامل 
ام بیهر  ناکم  بعرم و  ماقم  هناف  هرکذا  لالـضلا ، یف  یغطت  ولعلا و  یلا  کسفن  حمجت  فقوم  لک  دنع  كربق  رکذا  اهنع و  لزانت 

 … حلاصلا لمعلا  الا  هیف  سنوی  هبرغلا ال  تیب  هشحولا و  تیب  هدحولا و  تیب  یف  هیاهن  اهنا  شعترا ، الا و  میظع  وا  رابج  هروصت 

یناقلاط

« .رآ دای  ارف  ار  دوخ  روگ  رآرد و  هب  رس  زا  ار  دوخ  ربک  راذگب ، رانک  ار  دوخ  یشورفرخف  »

هب رخف و  شهوکن  رد  هچنآ  زا  يرگید  ياه  هنومن  دیدحلا  یبا  نبا  .دش  هتفگ  نخـس  نیا  زا  شیپ  يدنـسپدوخ  رخف و  ربک و  هرابرد 
هیلع و هّللا  یّلص  ربمایپ  ياهشرافس  هلمج  زا  .دوش  یم  هدنسب  نآ  زا  يا  هراپ  همجرت  هب  هک  تسا  هدروآ  تسا  هدش  هتفگ  ندیلاب  دوخ 

دوخ هب  زا  رتدـب  ییاـهنت  تبرغ و  چـیه  تسین و  یناداـن  زا  رتراوشد  یـشیورد  چـیه   » هک تسا  نیا  مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  مّلـس  هلآ و 
« .تسین یگتفیش 

.ندرک رخف  تفگ : تسیچ ؟ تسا  هدیهوکن  نآ  نتفگ  دشاب ، مه  قح  رگا  هک  يزیچ  نآ  دش : هتفگ  یمیکح  هب 

ییوگ دینیب  یم  ار  نیا  نتفر  هار  تفگ : تسیرگن و  دیمارخ ، یم  دوخ  نتفر  هار  رد  هک  يرعشا  یـسوم  وبا  نارـسپ  زا  یکی  هب  يدرم 
.تسا هدز  لوگ  ار  صاع  ورمع  وا  ردپ 

ود نآ  زا  یکی  تفگ : قدزرف  .مرواد  ود  زا  یکی  رـسپ  نم  هک  ملابن  دوخ  رب  ارچ  دـیوگ : یم  يرعـشا  هدرب  وبا  هک  دینـش  مه  قدزرف 
.شاب یهاوخ  یم  هک  مادک  ره  رسپ  دوب ، قساف  يرگید  قمحا و 

: دومرف درک ، یم  تکرح  زان  اب  دیمارخ و  یم  اهرکـشل  فص  ود  نایم  هک  تسیرگن  هناجدوبا  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ 
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« .دراد یمن  شوخ  ییاج  نینچ  رد  زج  دنوادخ  ار  نتفر  هار  هنوگ  نیا  »

هب دنشابن ، هدنلاب  دوخ  هب  یموزخم  عاجـش و  یماّوع  رابدرب و  يوما  هدنـشخب و  یمـشاه  رگا  دوب  هتفگ  هک   - هیواعم نخـس  نیا  نوچ 
ریخ تین  دوخ  نخـس  نیا  رد  دـنگوس  ادـخ  هب  دومرف : دیـسر ، مالّـسلا  اـمهیلع  یلع  نب  نسح  عـالطا  هب  دنتـسین - هیبش  دوخ  ناـکاین 

وا دنمزاین  دنـشخبب و  دـنراد  تسد  رد  هچنآ  تسا ، هدرک  ناشیا  زا  هک  یفـصو  نیا  اب  مشاه  ینب  تسا  هتـساوخ  هکلب  تسا ، هتـشادن 
يرابدرب هیما  ینب  دنریگ و  رارق  ترفن  دروم  رورغ  زان و  اب  موزخم  ینب  دنهد و  نتـشک  هب  ار  دوخ  دـندرگ و  ریلد  ماّوع  ینب  و  دـنوش ،

.دنرادب تسود  ار  ناشیا  مدرم  ات  دننک 

مراکم

 [[ مالسلا هیلع  لاق  و  ]]

.َكَْربَق ْرُکْذا  ،َو  َكَْربِک ْطُطْحا  ،َو  َكَرْخَف ْعَض 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

زیر ورف  دوخ ) زا   ) ار تربکت  راذگب و  رانک  ار  دوخ  یشورفرخف 

: هنامیکح راتفگ  دنس  (.) وش هدامآ  نآ  يارب  و   ) شاب تربق  دای  هب  و 

( ینالوط يا  هبطخ  نمض  رد  یتوافت و  اب   ) دوخ باتک  رد  لوقعلا  فحت  هدنسیون  یضر  دیـس  موحرم  زا  لبق  ار  هنامیکح  راتفگ  نیا 
زا ار  نآ  دهدیم  ناشن  هک  هدرک  رکذ  يرییغت  چیه  نودب  دوخ  هعومجم  رد  مارو  موحرم  یـضر  دیـس  موحرم  زا  دـعب  تسا و  هدروآ 

(( ص 284 ج 4 ، هغالبلا ، جهن  رداصم  .تسا (  هتفرگ  هغالبلا  جهن 

! نکفیب ار  ربکت  رخف و  يادر 

دنا هدرکن  رکذ  ار  نآ  ًالـصا  يرگید  عمج  دـنا و  هتخادرپن  ینارون  مالک  نیا  حرـش  هب  اـج  نیا  رد  هغـالبلا  جـهن  ناـحراش  زا  یعمج 
میناد یم  دنا و  هدرک  تعانق  دنا  هداد  اج  نآ  رد  هک  یحرش  هب  هدمآ و  هبطخ 153  يال  هبال  رد  مالک  نیا  نیع  هک  لیلد  نیا  هب  دیاش 

.تسا هدروآ  یم  راصق  تاملک  ناونع  هب  هدیزگ و  یمرب  لصفم  ياه  هبطخ  زا  ار  ییاه  هلمج  یهاگ  یضر  دیس  موحرم 

.دوب دهاوخ  راگتسر  دنک  لمع  اه  نآ  هب  سکره  هک  دهد  یم  مهم  روتسد  هس  هنامیکح  راتفگ  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما  لاح  ره  هب 

(. َكَرْخَف ْعَض  ( ؛» راذگب رانک  ار  دوخ  یشورفرخف  :» دیامرف یم  تسخن 

رهاظ نسح  یعامتجا و  تیعقوم  رظنزا  هچ  شناد و  ملع و  رظنزا  هچ  تسا  راختفا  هیام  هک  دشاب  هتشاد  یتازایتما  ناسنا  تسا  نکمم 
.یقالخا هتسجرب  تافص  و 
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ار دوخ  دنک و  راختفا  اه  نآ  هب  هدرک و  رکذ  ار  دوخ  تاراختفا  ناسنا  هک  تسا  نیا  تسا  هدـیهوکن  هچنآ  یلو  تسا  تیعقاو  اه  نیا 
.درامشب رترب  نارگید  زا  هلیسو  نیا  هب 

رد دیجم  نآرق  رد.تساهراک  نیرت  تشز  زا  یکی  راک  نیا  هک  دوش  یم  هدافتسا  یبوخ  هب  یمالـسا  تایاور  دیجم و  نآرق  تایآ  زا 
: میناوخ یم  نامقل  حیاصن  نمض 

يور مدرم  زا  ییانتعا  یب  اب  مرـسپ )! (؛»  ٍروُخَف ٍلاَتُْخم  َّلُک  ُّبُِحی  َال  َهّللا  َّنِإ  ًاحَرَم  ِضْرَأـْلا  ِیف  ِشْمَت  اـَل  ِساَّنِلل َو  َكَّدَـخ  ْرِّعَُـصت  اـَل  َو  » 
.( هیآ 18 نامقل ، درادن (.» تسود  ار  يزادرپ  لایخ  ِرورغم  ربکتم  چیه  دنوادخ  هک  ورم  هار  نیمز  رب  هنارورغم  ،و  نادرگم

نآ زا  لاـصخ  باـتک  رد  قودـص  موـحرم  هک  یثیدـح  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤمریما  هک  دراد  تیمها  يردـق  هـب  عوـضوم  نـیا 
: دیامرف یم  ، هدرک لقن  ترضح 

هب ندز  تـسد  بجوـم  هـک   ) رقف زا  سرت  : تـسا هدرک  كـاله  زیچ  ود  ار  مدرم  ِرْخَْفلا ؛ ُبَـلَط  ِْرقَْفلا َو  ُفْوَـخ  ِناَْـنثا  َساَّنلا  َکـَـلْهَأ  »
ص 68) ج 1 ، لاصخ ، «.) یشورفرخف و  دوش ) یم  فالخ  ياهراک 

یم اضاقت  نینچ  دنوادخ  زا  قالخالا  مراکم  ياعد  نمـض  رد  هک  میناوخ  یم  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  زا  يرگید  ثیدح  رد 
: دنک

«. راد نوصم  ارم  یشورفرخف  زا  نک و  ینازرا  نم  هب  ار  هتسجرب  قالخا  ادنوادخ ! ِرْخَْفلا ؛ َنِم  ِینْمِـصْعا  َو  ِقاَلْخَْألا ، ِیلاَعَم  ِیل  ْبَه  «َو 
بیـصن هک  تسا  یتاراـختفا  يردـصم  مسا  ياـنعم  هب  تسا و  نتخورفرخف  ناـمه  يردـصم ، ياـنعم  هب  رخف  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  )

( دشکن نارگید  خر  هب  دنچره  دوش  یم  ناسنا 

(. َكَْربِک ْطُطْحا  َو  ( ؛» زیر ورف  ار  دوخ  ربک  :» دیامرف یم  روتسد  نیمود  رد  مالسلا  هیلع  ماما  سپس 

هناربکتم و مدرم  اب  وا  دروخرب  یلو  درواین  نابز  هب  دوخ  یلایخ  ای  یعقاو  تازایتما  زا  ینخس  دنکن و  یشورفرخف  یـسک  تسا  نکمم 
تبسن یصاخ  يرترب  دوخ  يارب  ناسنا  هک  تسا  نآ  ربک  تقیقح  اریز  دشاب  رورغ  ربک و  اب  هتخیمآ  شتاکرح  ریاس  نتفر و  هار  یتح 

مامت مالـسا و  هک  تسا  يزیچ  نیا  ، يدام ای  دـشاب  يونعم  ، یلایخ يرادـنپ و  ای  دـشاب  یعقاو  يرترب  نیا  هاوخ  دـشاب  لـئاق  نارگید  هب 
رد تسا  هدمآ  میکح  درم  نآ  حیاصن  نمـض  نامقل  هروس  رد  هچنآ  رب  هوالع  دیجم  نآرق  رد  دـنریذپ و  یمن  ار  نآ  یقالخا  بتاکم 
هار هناربکتم  نیمز  يور  رد  ؛»  ًالوُط َلاَبِْجلا  َُغْلبَت  َْنل  َضْرَْألا َو  َقِرْخَت  َْنل  َکَّنِإ  ًاحَرَم  ِضْرَْألا  ِیف  ِشْمَت  اـَل  و  دـیامرف «: یم  رگید  ياـج 

.( هیآ 37 ءارسا ، یناسرب (.» اه  هوک  يادنلب  هب  ار  دوخ  تماق  هن  ینک و  هراپ  دوخ  ياپ  ریز  یناوت  یم  ار  نیمز  هن  وت  اریز  ورم 

ام : دنیوگ یم  اه  هوک  هب  شابم و  ام  ياپ  ریز  : دـنیوگ یم  نیمز  هب  ییوگ  دـنور  یم  هار  هناربکتم  هک  تسا  یناسک  لاح  هب  هراشا  نیا 
.میتسه امش  ناسمه 

تشز و كاـنرطخ و  رایـسب  هک  دـنک  یم  تیاـکح  يا  هیحور  زا  هک  تسا  نیا  مهم  ، تسا يا  هداـس  هلأـسم  نتفر  هار  هنوگ  نیا  هتبلا 
.تسا دنسپان 
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نآ دیاب  ناسنا  دبسچ و  یم  ناسنا  ندب  هب  هک  تسا  یفاضا  محازم  دوجوم  کی  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  ایوگ  « زیرب ورف  ؛ ططحا «و  هژاو
.دنک ادیپ  شیاسآ  ات  دزیرب  ورف  دنک و  رود  دوخ  زا  ار 

زا یتیاور  رد  هلمجزا  ، هدرک رکذ  ربک  شهوکن  هرابرد  لصفم  حورـشم و  یباب  مود  دـلج  رد  یفاک  فیرـش  باتک  رد  ینیلک  موحرم 
: دندومرف هک  دنک  یم  لقن  مالسلا  امهیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما 

یمن تشهب  دراو  دـشاب  وا  بلق  رد  ربکت  زا  يا  هرذ  ینیگنـس  هزادـنا  هب  هک  یـسک  ٍْربِک ؛ ْنِم  ٍهَّرَذ  ُلاَْقثِم  ِِهْبلَق  ِیف  ْنَم  َهَّنَْجلا  ُلُخْدـی  اـَل  »
.( ح 6 ص 310 ، ج 2 ، یفاک ، «.) دوش

: دنک یم  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  يرگید  ثیدح  رد 

هورگ هس  ٌلاَتُْخم ؛ ٌّلِقُم  ٌراَّبَج َو  ٌِکلَم  ٍناَز َو  ٌخیَـش  ٌمِیلَأ  ٌباَذَـع  ْمَُهل  ْمِهیِّکَزی َو  َال  ِهَمایِْقلا َو  َمْوی  ْمِهَیلِإ  ُرُْظنی  َال  ُهَّللا َو  ُمُهُمِّلَکی  اـَل  ٌهَثاََـلث  »
دزاس و یمن  هزیکاپ  ار  اه  نآ  دنک و  یمن  هاگن  شفطل ) رظن  اب   ) نانآ هب  دـیوگ و  یمن  نخـس  اه  نآ  اب  تمایق  زور  دـنوادخ  هک  دـنا 

ح 14) ص 311 ، یفاک ، «.) ربکتم ریقف  رابج و  هاشداپ  راکانز و  درمریپ  : تساه نآ  راظتنا  رد  یکاندرد  باذع 

دوخ دوبمک  ناربج  يارب  یفاب  لایخ  ملاع  رد  ربکتم  ِریقف  صخـش  یلو  ریقف  اـی  دـشاب  ینغ  هاوخ  تسا  دـب  همه  يارب  ربکت  کـش  یب 
.تسا رتشیب  وا  رطخ  دوش و  یم  رورغ  ربک و  راتفرگ 

نوچمه نارگید  هب  تسین  رضاح  دناد  یم  نارگید  زا  رترب  ار  دوخ  هک  یـسک  ، تسا يرایـسب  دسافم  همـشچرس  ربک  هک  تسین  کش 
يا هیحور  نینچ  زا  مدرم  نوچ  دنهدارف و  شوگ  شنامرف  هب  دننک و  عضاوت  وا  ربارب  رد  همه  دراد  راظتنا  هکلب  دـنک  هاگن  ردارب  کی 
ببس رما  نیمه  هاگ  درادنپ و  یم  سانشن  قح  ار  اه  نآ  دریگ و  یم  لد  هب  ار  مدرم  هنیک  وا  هجیتن  رد  دنریگ  یم  هلصاف  وا  زا  دنرفنتم 

.دنک متس  ملظ و  نارگید  قح  رد  دوش  یم 

هب دنک و  یم  یچیپرس  ادخ  نامرف  تعاطا  زا  یتح  دوش و  یمن  قح  فرح  میلست  ناسنا  هک  دسر  یم  ییاج  هب  هاگ  رورغ  ربک و  راک 
.دش راتفرگ  یتشونرس  نینچ  هب  شرورغ  ربک و  رثارب  ناطیش  هک  هنوگ  نامه  دیامن  یم  طوقس  رفک  هرد 

.میهد یم  نایاپ  دیجم  نآرق  زا  يا  هیآ  مالسلا و  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  اب  ار  نخس  نیا 

تایرطع شوخ و  يوب  میروخ و  یم  بوخ  ياذـغ  ام  : درک ضرع  شتمدـخ  دـیزی  نب  رمع  ماـن  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  ناراـی  زا  یکی 
ربجت و قادـصم  ًاعقاو  نیا  ایآ  دـیآ  یم  ام  لابند  هب  زین  ام  مداـخ  یهاـگ  میوش و  یم  شزرااـب  بکرم  رب  راوس  مینک و  یم  لامعتـسا 

؟ منک كرت  ار  نآ  همه  نم  هک  تسا  ربکت 

: دومرف سپس.درک  یم  هاگن  نیمز  هب  هک  یلاح  رد  دومن  توکس  یتدم  مالسلا  هیلع  ماما 

ار قح  دنک و  دروخرب  « صمغ اب  » مدرم اب  هک  تسا  یسک  ، نوعلم ربکتم  رابج و  قَْحلا ؛ َلِهَج  َساَّنلا َو  َصَمَغ  ْنَم  ُنوُْعلَْملا  ُراَّبَْجلا  اَمَّنِإ  »
«. دسانشن
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: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  تسیچ ؟ صمغ  مناد  یمن  یلو  منک  یمن  راکنا  ار  قح  زگره  نم  اما  : درک ضرع  درم  نآ 

صخـش نیا  هک  ، دنادب اه  نآ  زا  رترب  ار  دوخ  درامـشب و  کچوک  ار  مدرم  هک  یـسک  ُراَّبَْجلا ؛ َِکلَذَـف  ْمِهیَلَع  َرَّبَجَت  َساَّنلا َو  َرَّقَح  ْنَم  »
.( ح 13 ص 311 ، ج 2 ، یفاک ، «.) تسا رابج 

ًاداَسَف َو َال  ِضْرَْألا َو  ِیف  ًاُّولُع  َنوُدـیُِری  َال  َنیِذَِّلل  اَُهلَعَْجن  ُهَرِخْآلا  ُراَّدـلا  َْکِلت  دـیامرف «: یم  يا  هدـنهد  ناـکت  ریبعت  رد  زین  دـیجم  نآرق 
تبقاع و  دنرادن ؛ داسف  نیمز و  رد  ییوج  يرترب  هدارا  هک  میهد  یم  رارق  یناسک  يارب  اهنت )  ) ار ترخآ  يارـس  نآ  ؛»  َنیِقَّتُْمِلل ُهَِبقاَْعلا 

هیآ 83) صصق ، !«.) تسا ناراکزیهرپ  يارب  کین 

(. َكَْربَق ْرُکْذا  َو  ( ؛» شاب تربق  دای  هب  :» دیامرف یم  هلمج  نیموس  رد  مالسلا  هیلع  ماما  هاگنآ 

هاج لام و  ماقم و  زا  ار  هچنآ  همه  يزور  دنادب  دشاب و  یگدنز  نایاپ  گرم و  رکف  هب  دـیاب  ناسنا  هک  تسا  نآ  هلمج  نیا  زا  روظنم 
یتح همه  دننک و  یم  نفد  اج  نآ  رد  ار  وا  دوش و  یم  روگ  هناور  یناج  یب  مسج  تروص  هب  دزاس و  یم  اهر  دراد  توق  تردق و  و 

.شلامعا دنام و  یم  وا  دنوش و  یم  ادج  يو  زا  شنازیزع  نیرتزیزع 

.دراد یمزاب  ادخ  زا  تلفغ  نارگید و  هب  متس  ملظ و  ربکت و  یشورفرخف و  زا  ار  ناسنا  هتکن  نیا  هب  هجوت  نیقی  هب 

: میناوخ یم  تسا  هدمآ  یسوط  خیش  یلاما  رد  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  ماما  زا  هک  یثیدح  رد 

اُولَتُْقت َْمل  ْنِإ  ْمُکَّنِإ  ٌصیِحَم  ِتْوَْملا  ِنَع  َسَیل  ُهَّنِإَف  اُولِکَّتَت  َال  اُومِّدَـقَف َو  ُبِراَْـهلا  ُُهتوُفیاـَل  ُمیِقُْملا َو  ُهُزِْجعی  اـَل  ٌبُولْطَم  ٌِبلاَـط َو  ُتْوَْملا  »
مه تسا  هدـننک  بلط  مه  ، گرم ٍشاَِرف ؛ یَلَع  ٍتْوَـم  ْنِم  ُنَوـْهَأ  ِْسأَّرلا  یَلَع  ِفیَّسلاـِب  ٍَهبْرَـض  ُْفلَأـَل  ِهِدـِیب  ِیلَع  ُسْفَن  يِذَّلا  اوـُتوُمَت َو 
دعب يارب  نیاربانب  دنک  یم  رارف  هک  یـسک  هن  دوش و  هریچ  نآ  رب  دناوت  یم  دنکن  رارف  نآ  زا  هک  یـسک  هن  (، هّللا ءایلوا  يارب   ) بولطم

هب دـیوشن  دیهـش  رگا  امـش  تسین  گرم  زا  يرارف  هار  هنوگ  چـیه  اریز  دـینکن  یگدـنز  هب  داـمتعا  دـیتسرفب و  يزیچ  دوخ  گرم  زا 
رد ندرم  زا  تسا  رت  ناسآ  ، رس رب  ریشمش  هبرـض  رازه  تسوا  تسد  هب  یلع  ناج  هک  یـسک  هب  دنگوس  یلو  دیریم  یم  یعیبط  گرم 

.( ح 5 ص 264 ، ج 68 ، راونالاراحب ، ص 216 ؛ یسوط ، خیش  یلاما  «.) رتسب

.دشاب ادخ  هار  رد  تداهش  ناش  ناگدنز  نایاپ  هک  دندوب  رکف  نیا  هب  هکلب  دندوب  گرم  رکف  هب  اهنت  هن  ادخ  نادرم  يرآ 

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abu Talib said : Put off boasting , give up self-conceit and remember your
.” grave

دنزرف ردپ و  لباقتم  قوقح  : 399 تمکح

هراشا
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توص
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ِیف ّالِإ  ٍءیَـش  ّلُک  ِیف  ُهَعیُِطی  نَأ  ِدـَلَولا  یَلَع  ِدـِلاَولا  ّقَحَف  ًاّقَح  ِدـَلَولا  یَلَع  ِدـِلاَوِلل  ّنِإ  ًاّقَح َو  ِدـِلاَولا  یَلَع  ِدـَلَوِلل  ّنِإ  مالـسلا  هیلع  َلاَـق  َو 
َنآرُقلا ُهَمّلَُعی  َُهبَدَأ َو  َنّسَُحی  ُهَمسا َو  َنّسَُحی  نَأ  ِِدلاَولا  یَلَع  َِدلَولا  ّقَح  ُهَناَحبُس َو  ِهّللا  ِهَیِصعَم 

اه همجرت 

یتشد

دنزرف رب  ردپ  قح  تسا .  یّقح  دـنزرف  هب  ار  ردـپ  و  ردـپ ، هب  ار  دـنزرف  انامه  دومرف : وا ، رب  ادـخ  دورد  و  یتیبرت ) یقوقح ، یقالخا ، )
، دـهن دـنزرف  رب  وکین  مان  هک  نآ  ردـپ  رب  دـنزرف  قح  و  دـنک ،  تعاطا  ردـپ  زا  ادـخ ، ینامرفان  زج  زیچ  همه  رد  دـنزرف  هک  تسا  نیا 
ردـپ و طباور  رد  هکلب  يرالاس ) ردـپ   ( PATERNALISM مسیلانرتاپ رّکفت : دـقن   .) دزوماـیب نآرق  ار  وا  و  دـنک ، شتیبرت  بوخ 

( .تسا حرطم  لباقتم  قوقح  دنزرف 

يدیهش

، ناحبس يادخ  ینامرفان  زج  زیچ ، ره  رد  دنزرف  هک  دوب  نآ  دنزرف  رب  ردپ  قح  .یقح  دنزرف  رب  ار  ردپ  تسا و  یقح  ردپ  رب  ار  دنزرف 
.دهد میلعت  شنآرق  دزومآ و  بدا  شکین  دهن و  وکین  مان  ار  وا  هک  تسا  نآ  ردپ  رب  دنزرف  قح  و  درب ،  نامرف  ار  وا 

یلیبدرا

یتیآ

همه رد  شدنزرف  هک  تسا ، نیا  دنزرف  رب  ردپ  قح  .یقح  دنزرف  رب  زین  ار  ردپ  تسا و  یقح  ردپ  رب  ار  دنزرف  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 
وکین دنیزگرب و  وکین  یمان  وا  يارب  هک  تسا ، نیا  ردپ  رب  دـنزرف  قح  ناحبـس و  يادـخ  تیـصعم  رد  رگم  دـشاب و  رادربنامرف  لاح ،

.دزومایب شنآرق  دنک و  شبدا 

نایراصنا

ردپ هکنیا  دنزرف  رب  ردپ  قح   . تسا یّقح  دنزرف  هدهع  رب  زین  ردپ  يارب  ،و  تسا یّقح  ردپ  هدهع  رب  دنزرف  يارب  : دومرف ترضح  نآ  و 
تیبرت وکین  ار  يو  ،و  دـهد رارق  وکین  مان  وا  يارب  هکنیا  ردـپ  رب  دـنزرف  قح  و   ، دـنک تعاـطا  ادـخ  تیـصعم  رد  زج  روما  همه  رد  ار 

 . دهد میلعت  نآرق  وا  هب  ،و  دیامن

اه حرش 

يدنوار
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يردیک

مثیم نبا 

دیدحلا یبا 

ِیف َّالِإ  ٍءْیَـش  ِّلُک  ِیف  ُهَعیُِطی  ْنَأ  ِدـَلَْولا  یَلَع  ِدـِلاَْولا  ُّقَحَف  ًاّقَح  ِدـِلاَْولا  یَلَع  ِدـَلَْوِلل  َّنِإ  ًاّقَح َو  ِدـَلَْولا  یَلَع  ِدـِلاَْوِلل  َّنِإ  مالـسلا  هیلع  َلاَـق  َو 
 . َنآْرُْقلَا ُهَمِّلَُعی  َُهبَدَأ َو  َنِّسَُحی  ُهَمْسا َو  َنِّسَُحی  ْنَأ  ِِدلاَْولا  یَلَع  َِدلَْولا  ُّقَح  ُهَناَْحبُس َو  ِهَّللا  ِهَیِصْعَم 

ِِهب ََکل  َْسَیل  ام  ِیب  َكِرُْـشت  ْنَأ  یلَع  َكادَهاج  ْنِإ  ُریِـصَْملا َو  ََّیلِإ  َْکیَِدلاِول  ِیل َو  ْرُکْـشا  ِنَأ  هناحبـس  هللا  لوق  نمف  مالکلا  ردص  امأ 
.( نامقل 14،15 هروس  امُهْعُِطت (  الَف  ٌْملِع 

ءاج دق  نسح و  مساب  هتیمست  یف  لوقلا  کلذک  هب و  رومأمف  بدألا  نآرقلا و  دلولا  دلاولا  میلعت  امأ  و 

هرم برح و  اهحبقأ  مامه و  ثراح و  اهقدصأ  نمحرلا و  دبع  هللا و  دبع  هللا  یلإ  ءامسألا  بحأ  ءایبنألا و  ءامسأب  اومـست  ثیدحلا  یف 
.

.مکءامسأ اونسحأف  مکئابآ  ءامسأ  مکئامسأب و  همایقلا  موی  نوعدت  مکنأ  یبنلا ص  نع  ءادردلا  وبأ  يور  و 

.اودبعف متیمس  اذإ  لاق ع  و 

هللا و دبع  رکب  ابأ  یمس  ءامسألا  ضعب  ریغی  هللا ص  لوسر  ناک  همسا و  زع  هیلإ  هفاضإلا  ءامـسأ  نم  هوحن  هللا و  دبع  مکینب  اومـس  يأ 
يدهلا بعش  هلالضلا  بعش  یمس  ثراحلا و  دبع  همسا  ناک  نمحرلا و  دبع  فوع  نبا  یمس  هبعکلا و  دبع  هیلهاجلا  یف  همـسا  ناک 

 . هدشرم ینب  هیواعم  ینب  هدشرلا و  ینب  هبیرلا  ینب  یمس  هبیط و  برثی  یمس  و 

نیروهشملا ءاهقفلا  دحأ  یموزخملا  نزح  نب  بیسملا  نب  دیعس  ناک 

اذه بحأ  لاق ال  مث  اثالث  اهیف  هدواع  نزح  انأ  لب  لاقف ال  لهس  تنأ  لب  لاق ال  نزح  لاق  کمسا  ام  هل  لاقف  هللا ص  لوسر  هدج  یتأ 
 . انیف هنوزحلا  کلت  فرعأ  تلز  امف  لوقی  دیعس  ناکف  نزح  تنأف  لاقف  نهتمی  أطوی و  لهسلا  مسالا 

نم مهومتشت و  مهوبرضت و ال  الف  هب  مهومتیمـس  اذإف  قزرلا  هیلع  هللا  عسو  الإ  دمحم  همـسا  دحأ  هیف  تیب  نم  ام  هنع ع  رباج  يور  و 
.ینافج دقف  ادمحم  وأ  دمحأ  مهدحأ  مسی  مل  روکذ و  هثالث  هل  دلو 

 . دحأل هتینک  همسا و  نیب  عمجی  نأ  یهن  هنأ  هنع ع  هریره  وبأ 

 . مساقلا ابأ  هانک  ادمحم و  هیفنحلا  نب  دمحم  هنبا  یمسف  کلذ  یف  بلاط ع  یبأ  نب  یلعل  نذأ  هنأ  يور  و 

.هینکلا مسالا و  نیب  مهل  عمج  هباحصلا  ءانبأ  نم  هعامج  نأ  يور  دق  و 
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مذلا حدملا و  قلعت  مهئامسأ و  هعانشل  اموق  اوصقأ  مهئامسأ و  نسحب  الاجر  كولملا  نم  مهریغ  ءافلخلا و  مدق  دق  يرشخمزلا  لاق  و 
.رومألا نم  ریثک  یف  کلذب 

نم مکدادـجأ  ینک  مکانک و  مکئابآ و  ءامـسأ  مکئامـسأ و  یف  هللا  رهظأ  دـق  هملـس  نب  حاجن  جرفلا  یبأ  یلإ  ظحاجلا  هلاـسر  یف  و 
جرف و نیب  مکانک  مکؤامـسأف و  بلطلا  هوجو  مکیلإ  فرـص  لمألا و  فونـص  مکل  عمج  ام  ءوسلا  هریط  یفن  نسحلا و  لأفلا  ناـهرب 

.بیصنب مکیف  توافتلا  برضی  ملف  مکلاعفأ  مکقارعأ و  قفو  مکقالخأ و  مکهوجو و  لضف و  همالس و  حاجن و 

.هب نعتسی  ملف  كوبأ  ملظی  تنأ و  قرست  لاقف  ملاظ  نب  قارس  لاقف  هیبأ  مسا  همسا و  نع  هلأسف  لجرب  هناعتسالا  رمع  دارأ 

كاقلی نأ  کقیدـصل  یغبنی  ام  لاق  تارفلا  نبا  لاق  نم  نبا  لاق  ضیفلا  وبأ  لاق  نم  وبأ  لاق  رحب  لاقف  کمـسا  ام  الجر  لـجر  لأـس 
.قروز یف  الإ 

هللا هل  أیه  ول  لاقف و  رخآ  یبارعأ  هاجهف  ورمع  همسا  بلک  هل  باثو و  همسا  بارعألا  ضعب  ناک  و 

عفر دـق  هبؤر  لاق  هب  .هرکی )  امب  ناسنإلا  بقلی  نأ  : زبنلا زبنلا (  قلعت  نم  عنمأ  هبحاصل و  رهـشأ  ناک  ابیرغ  مسـالا  ناـک  اـملک  اولاـق و 
.ینفکت تلاط  ءامسألا  اذإ  یمساب  ینعداف  يرکذ  جاجعلا 

مکلوطف ریصقلا  بسنلا  ووذ  متنأ  هللا  امهمحر  یضترملا  یضرلا و  حدمی  هلوق  يرعملا  ذخأ  انهاه  نم  و 

.تفرع ترصق و  لاق  جاجعلا  نبا  انأ  لاق  هفرعی  نکی  مل  هبسن و  نع  هبؤر  يرکبلا  هباسنلا  لأس  و 

ءادوس هل  هیراج  یلإ  رمع  رظن  هتفـص  اهنإف  هتینک  نکت  مل  نإ  لاق و  هتینک  تسیل  لیق  لضفلا  اـبأ  اـی  رفعج  نب  هللا  دـبعب  یبارعأ  حاـص 
یـسیعل ناک  کحیو أ  لاقف  هورـضحأف  هب  یلع  یـسیع  یبأب  ینکت  دق  لاق أ و  یـسیع  وبأ  کنبا  ینبرـض  تلاق  کنأش  ام  لاقف  یکبت 

.هبدأ مث  هلظنح  وبأ  هحلط  وبأ  هطفرع  وبأ  هملس  وبأ  برعلا  ینک  ام  يردت  هب أ  ینکتف  بأ 

هودـجوف همـسا  اوبلقا  لاـقف  هیمـسی  نأ  هرک  هربخب و  ناورم  یلإ  بتکی  نأ  هریبه  نبا  دارأ  هریبه  نبا  وحن  بیبش  نب  هبطحق  لـبقأ  اـمل 
.هتئیه یلع  هوعد  لاقف  قح  طبه 

کتیمس كولملا  ءافلخلا و  سلاجت  کنأ  تملع  ول  تلاق  اذه  ریغ  هب  ینیمست  امسا  یل  تدجو  ام  کحیو أ  همأل  رمازلا  اموصرب  لاق 
 . دیزم نب  دیزی 

ام لاق  هینکلا  عسوأ  دـقل  مسالا  قیـض  نإ  لاق  مسالا  کیلع  كوبأ  قیـض  دـقل  لیق  دارق  لاق  کمـسا  ام  بارعألا  ناـیبص  ضعبل  لـیق 
 . يراحصلا وبأ  لاق  کتینک 

لاقف همـسا  فرعی  دحأ ال  نوکی  لاق أ و  يردأ  لاق ال  کمـسا  ام  مالغ  ای  هل  لاقف  بکوملا  یف  هجولا  نسح  مالغ  یلإ  نومأملا  رظن 
یف حربملا  بحلا  لعف  امب  يردـت  کـنأل ال  يردأ  ـال  تیمـس  نومأـملا و  لاـقف  يردأ  ـال  هب  فرعأ  يذـلا  یمـسا  نینمؤملا  ریمأ  اـی 
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.يردص

کل یمـساب و  همـس  هیواـعم  هل  لاـقف  نایفـس  یبأ  نب  هیواـعم  دـنع  وه  هب و  رـشبف  رکذ  دـلو  بلاـط  یبأ  نب  رفعج  نب  هللا  دـبعل  دـلو 
.هعیض ییمسل  اهب  رتشا  لاق  هیلإ و  اهعفدف  هیواعم  هامسف  مهرد  فلأ  هئامسمخ 

.اهجو هل  اوحبقت  سلجملا و ال  یف  هل  اوعسوأ  هومرکأف و  ادمحم  دلولا  متیمس  اذإ  یبنلا ص  نع  یلع ع  ثیدح  نم  و 

نم ام  مهل و  ریخ  الإ  مهتروشم  یف  هولخدأف  دمحأ  وأ  ادمحم  همـسا  نم  اهیلع  مهعم  رـضحف  هروشم  مهل  تناک  موق  نم  ام  هنع ص  و 
.نیترم موی  لک  یف  لزنملا  کلذ  سدق  الإ  دمحأ  وأ  ادمحم  همسا  نم  اهیلع  رضحف  تعضو  هدئام 

هحلط و هداتق و  مه  هلاوخأ و  كوشلاب  دـیری  اولاق  راجحألا  كوشلا و  دـحب  تعنم  هورذ  عنمأب  رـضم  نم  تللح  یناعملا و  تایبأ  نم 
 . لورج رخص و  لدنج و  رهف و  ناوفص و  مه  همامعأ و  راجحألاب  هجسوع و 

.یجادملا فشاکملا  حصانلا  جاجحلاب  جاجحلا  هتیمس  هیف  لاق  فسوی و  نب  جاجحلا  هبحل  جاجحلا  هل  انبا  کلملا  دبع  یمس 

هقدانزلا ال نم  ناذـه  لاقف  كاکـشلا  دـحاجلا و  هالومل  مداخلا  لاقف  سیئر  یلع  نیملکتملا  نم  وه  كاکـشلا و  ظحاجلا و  نذأتـسا 
یقلحلا مداخلا  لاقف  فرعی  ناک  هب  بابلاب و   ( .ظحاجلا باقلأ  نم  ، یقدـحلا یقدـحلا (  لـق  عجرا  کـحیو  ظـحاجلا  حاـصف  هلاـحم 

.دحاجلا یلإ  عجرا  کلیو  ظحاجلا  حاصف  بابلاب 

ورمع نب  ذایع  ثهال  عزفم  بورکم و  أجلم  يدنلا و  طبنتـسم  یلجلا و  وخأ  معنف  لاقف  دحاو  تیب  یف  ءامـسأ  هینامث  دـیرد  نبا  عمج 
 . ثراو نب  دیز  نب  روظنم  نب  دیز  نب  رباج  نب  سیلجلا  نب 

.کیبأ مسا  یلإ  هللا  کجوحأ  هل  لاقف  کمسا  کیف  هللا  قدص  عرزملا  نب  تومیل  ئرقملا  هقدص  نب  دمحم  لاق 

 ) شایر وأ  شادـخ  وأ  شارخ  وه  هب  سانلا  فرعأ  انأ  همالغ  ناسیک  لاقف  هفرعی  ملف  برعلا  نم  لجر  مسا  نع  هدـیبع  ابأ  لجر  لأـس 
لاق أ هب  کیردی  ام  لاق و  اضیأ  یشرق  وه  هللا و  يإ و  لاق  ناسیک  ای  هتفرع  ام  نسحأ  ام  هدیبع  وبأ  لاقف  رخآ  ءیـش  وأ  ساید ) .» :» ب

قئالخلا یف  اوزیم  نکل  اریثک و  ینکلا  سانلا و  یف  ءامسألا  یقتلت  دق  قدزرفلا و  لاق  بناج  لک  نم  تانیشلا  هتشوتحا  فیک  يرت  ام 
«. ( . قئالخلا یقالت  نکل ال  و  :» هتیاور هناوید 578،و  ) 

کمسا ریغت  نأ  امإ  اذه  ای  لاقف  ردنکسإلا  یمسا  لاقف  همسا  نع  هلأسف  برحلا  یف  مزهنی  لازی  الجر ال  هرکـسع  یف  ردنکـسإلا  يأر 
.کلعف ریغت  نأ  امإ  و 

ءازج ناک  ام  هیلع  تحلطصا  تزاجأ و  اهراعـشأ و  یف  اهتنک  كولملا و  تمـس  ءارعـشلا  نم  ءامدقلا  نأ  ول ال  نامثع  وبأ  انخیـش  لاق 
ثدح امنإ  هبطخ و  رعـش و ال  یف  اهامـس  طق و ال  اهایاعر  نم  دـحأ  اهنکی  مل  ناماس  ینب  كولم  نأ  یلع  هبوقعلا  الإ  کلذ  لعف  نم 

هباحصأ امأف  هتینک  همـساب و  هوبطاخ  یبنلا ص  اوتأ  اذإ  اهبیکرت  ظلغ  اهبدأ و  ءوسل  برعلا  نم  هافجلا  تناک  هریحلا و  كولم  یف  اذه 
.نینمؤملا ریمأ  ای  هللا و  هفیلخ  ای  هبطاخملا  یف  کلملل  لاقی  نأ  بجی  اذکه  هللا و  لوسر  ای  هل  مهتبطاخم  تناکف 
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دیعـس تنأ  لاقف  هیواعم  یلع  لخد  يدـنکلا  هرم  نب  دیعـس  یکح  امک  بدألا  هاعارم  یف  فطلتی  نأ  کـلملا  یلع  لخادـلل  یغبنی  و 
 . هرم نبا  انأ  دیعسلا و  نینمؤملا  ریمأ  لاقف 

 . سنأ نبا  انأ  نینمؤملا و  ریمأ  ای  دیسلا  تنأ  لاقف  دیسلا  تنأ  يدزألا  سنأ  نب  دیسلل  نومأملا  لاق  و 

.اهعافترا رانملا  ریخ  نم  رانم و  همالع  الإ  ءامسألا  ام  كرمعل  رعاش 

.هللا یبن  ینکل  هللا و  ءیبنب  تسل  لاق  کلذ و  رکنأف  هزمهلاب  هللا  ءیبن  ای  هللا ص  لوسر  نوبطاخی  هباحصلا  نم  موق  ناک 

.یمعلا ثغلا  كاذ  لوقی  رعاشلا  یمعثخلا  رکذ  اذإ  يرتحبلا  ناک  و 

ریغ نم  طوس  هئام  هبرـضف  هیواعم  یلع  ینحناف  هیواعم  رخآلا  یلع و  امهدـحأ  مسا  نامـصخ  هیلإ  عفتراف  عیـشتی  عیبر  بحاص  ناک  و 
هیواعم هینک  تناک  نمحرلا و  دبع  وبأ  وه  اذإف  هتینک  نع  یمـصخ  لس  هللا  کحلـصأ  لاقف  یتأ  نیأ  نم  نطفف  هجح  هیلع  تهجتا  نأ 

هینکلاب کنم  هتعجرتسا  مسالاب  ینم  هتذخأ  ام  هبحاصل  لاقف  طوس  هئام  هبرض  هحطبف و  نایفس  یبأ  نب 

یناشاک

یلمآ

ینیوزق

یجیهال

ییوخ

يرتشوش

هینغم

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

قح تسا ، یقح  دنزرف  رب  ار  ردپ  یقح و  ردپ  رب  ار  دنزرف  تسا : هدومرف  رگیدـکی ) رب  دـنزرف  ردـپ و  قح  هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
نآ ردپ  رب  دنزرف  قح  و  دیامن ، يوریپ  تعاطا و  ناحبس  دنوادخ  زا  ینامرفان  رد  رگم  زیچ  ره  رد  ار  ردپ  هک  تسا  نآ  دنزرف  رب  ردپ 

ار وا  و  دهن ) مان  اهنآ  نادناخ  نادنزرف و  زا  یکی  ای  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  زا  یکی  مان  هب   ) دـهد رارق  وکین  ار  دـنزرف  مان  هک  تسا 
.دزومایب وا  هب  ار  نآرق  و  دروآ ، راب  هتسارآ  بدااب و 
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ینامز

دنزرف ردـپ و  قوقح  رد  دـشاب  هعماج  هب  تمدـخ  ادـخ و  تداـبع  هب  یهتنم  هچنآ  تسا و  ناوارف  رگیدـکی  رب  ردـپ  دـنزرف و  قوقح 
زردنا دنپ و  ناتـساد  زیزع  يادـخ  تساهنآ  نایمافـص  مارتحا و  تیاعر  دـنزرف  ردـپ و  نایم  هلئـسم  نیرتمهم  .تسا  هدـش  هدـیناجنگ 

.دروخ یم  مشچ  هب  نامقل  تاملک  رد  ناوارف  يافص  فطل و  .تسا  هدروآ  نامقل  هروس  رد  شدنزرف  هب  ار  نامقل 

يزاریش دمحم  دیس 

هیلع يذلا  لثم  قحلا  نم  هل  لکف  یفاکتت ء ، قوقحلا  ذا  اقح ) دلولا  یلع  دلاولل  نا  و  اقح ، دلاولا  یلع  دـلولل  نا  : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
قح و   ) قلاخلا هیصعم  یف  قولخمل  هعاط  ذا ال  هناحبس ) هللا  هیصعم  یف  الا   ) هب هرمای  یش ء ) لک  یف  هعیطی  نا  دلولا  یلع  دلاولا  قحف  )
یتح هبدا ) نسحی  و   ) هبشا ام  و  یطم ، هیواعم و  و  لغن ، و  برح ، وحن  هحیبقلا  ءامسالاب  هیمسی  الف  همسا ) نسحی  نا  دلاولا  یلع  دلولا 

.مالسالا عئارش  و  نآرقلا ) هملعی  و   ) مالسالا بادالاب  بداتی 

يوسوم

هیصعم هللا کلذ  یف  نوکی  نا  الا  یهن  وا  رما  لک  یف  هعیطی  نا  دلولا  یلع  بجی  امنا  دودح و  هل  سیل  دلولا  یلع  دلاولا  قح  حرـشلا :
كادهاج نا  ریـصملا و  یلا  کیدلاول  یل و  رکـشا  نا  : ) یلاعت هلوق  نم  ذوخام  اذـه  قلاخلا و  هیـصعم  یف  قولخمل  ذـئدنع  هعاط  الف 

وا هنم  نجهتسی  وا  هب  هیلا  ءاسی  وا  هب  ذبنی  الئل  مسالا  نیـسحتف  دلولا  قح  اما  و  امهعطت .) الف  ملع  هب  کل  سیل  ام  یب  كرـشت  نا  یلع 
هللادبع و دومحم و  دمحاک و  هفیطللا  یناعملا  تاذ  هلیمجلا  ءامسالا  رایتخا  یف  هریثک  ثیداحا  تدرو  دق  ءازهتـسا و  هیرخـس و  ذختی 
مهل ال امرتحم  امظعم و  سانلا  عم  ابدوم  دـلولا  نوکی  نا  وه  ءانبالل و  ءابالا  هثرو  اـم  لـضفا  همیظعلا و  هرمثلا  اذـهف  هبدا  نیـسحت  اـما 
هنجلل و لصوملا  لمعلا  یلا  هدـیب  ذـخالا  وه  هاوقت و  هتلادـع و  هتماقتـسال و  ساسالا  هنـالف  نآرقلا  همیلعت  اـما  يدـتعی و  ـال  يذوی و 

 … هبقاعلا نسح 

یناقلاط

دنوادخ ینامرفان  زج  اهراک  همه  رد  هک  تسا  نیا  دنزرف  رب  ردپ  قح  یقح ، دنزرف  رب  ار  ردـپ  تسا و  یقح  ردـپ  رب  ار  دـنزرف  انامه  »
« .دزومایب نآرق  وا  هب  دنک و  بدا  وکین  ار  وا  دهن و  يو  رب  وکین  مان  هک  تسا  نیا  ردپ  رب  دنزرف  قح  دنک و  تعاطا  وا  زا  ناحبس 

: اه هینک  اهمان و  هرابرد  یفیاطل 

هک تسا  هدـمآ  ثیدـح  رد  نداـهن  وـکین  ماـن  هراـبرد  نینچمه  .تسا  هدـش  هداد  ناـمرف  ندرک  بدا  وـکین  نآرق و  مـیلعت  دروـم  رد 
ثراح و اهنآ  نیرت  تسار  تسا و  نامحرلا  دبع  هللا و  دبع  دنوادخ  هاگـشیپ  رد  اهمان  نیرت  بوبحم  دینیزگرب و  ار  ناربمایپ  ياهمان  »

« .تسا هّرم  برح و  اهنآ  نیرت  تشز  مامه و 

ياهمان ناـتیاهمان و  هب  تماـیق  زور  ار  امـش  : » تسا هدومرف  هک  دـنک  یم  تیاور  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  زا  ءادردـلا  وبا 
دینک یم  يراذگمان  نوچ  : » دومرف مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  و  .دیراذگب » وکین  ار  دوخ  ياهمان  دنناوخ ، یم  ارف  ناتناردـپ 
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.یلاعت يراب  تاذ  یماسا  رگید  ای  هللا  دبع  ینعی  .دیراذگب » دوش  یم  عورش  دبع  هملک  اب  هک  ییاهمان 

مان هللا و  دبع  هب  دوب  هبعکلا  دـبع  یلهاج  هرود  رد  هک  ار  رکب  وبا  مان  داد ، رییغت  ار  اهمان  زا  یخرب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ 
هبیط و ار  برثی  يدهلا و  بعـش  ار  هلالـضلا  بعـش  داد ، رییغت  نامحرلا  دبع  هب  دوب  ثراحلا  دبع  یلهاج  هرود  رد  هک  ار  فوع  رـسپ 

.داهن مان  هدشرم  ینب  ار  هیواعم  ینب  هدشر و  ینب  ار  هبیر  ینب 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  روضح  هب  نوچ  تسا  روهشم  ناهیقف  زا  یکی  هک  یموزخم  نزح  نب  بیـسم  نب  دیعـس  گرزب  ردپ  نزح 
نم مان  هک  درک  رارکت  راب  هس  وا  تسا ، لهس  وت  مان  هک  هن  دومرف : ربمایپ  .نزح  تفگ : تسیچ ؟ تمان  دندیسرپ  وا  زا  دیـسر ، مّلـس  و 
وت مان  بوخ  رایـسب  دومرف : ربمایپ  .دوش  یم  نوبز  لاـم و  دـگل  تسا  راومه  نیمز  هک  مرادـن  تسود  ار  لهـس  ماـن  نم  تسا و  نزح 

.منک یم  ساسحا  نامدوخ  نایم  ار  مان  نآ  هودنا  هراومه  نم  تسا : هتفگ  یم  بیسم  نب  دیعس  .دشاب  نزح 

دـشاب دمحم  نآ  رد  یکی  مان  هک  تسین  هناخ  چـیه  : » تسا هدومرف  هک  دـنک  یم  تیاور  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  زا  رباج 
مانـشد دینزم و  ار  نانآ  دـیداهن ، مان  دـمحم  ار  دوخ  ناکدوک  نوچ  دـیامرف و  یم  هداشگ  ار  يزور  هناخ  نآ  رب  دـنوادخ  هکنیا  رگم 

« .تسا هتشاد  اور  متس  نم  رب  دهنن ، دمحا  ای  دمحم  ار  ناشیا  زا  یکی  مان  دشاب و  هتشاد  رسپ  هس  سک  ره  دیهدم و 

عمج دوخ  يارب  ار  ناشیا  هینک  مان و  یسک  هکنیا  زا  ترضح  نآ  هک  دنک  یم  تیاور  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  زا  هریره  وبا 
دـمحم و ار  شیوخ  رـسپ  مان  وا  تسا و  هدومرف  هزاـجا  مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  دروم  نیا  رد  هک  تسا  تیاور  .تسا  هدومرف  یهن  دـنک 

هتشاد مساقلا  وبا  هینک  دمحم و  مان  مه  هباحـص  نارـسپ  زا  یهورگ  هک  تسا  هدمآ  مه  یتیاور  و  تسا ، هداهن  مساقلا  وبا  ار  شا  هینک 
.دنا

هب مه  ار  یهورگ  دنا و  هتـشاد  مدـقم  ناشیا  هدیدنـسپ  مان  ببـس  هب  ار  نادرم  زا  یخرب  ناهاشداپ  ناگفیلخ و  دـیوگ : یم  يرـشخمز 
.تسا هدمآ  يرایسب  شهوکن  شیاتس و  هراب  نیا  رد  و  دنا ، هدرک  رود  دوخ  زا  مان  يدب  ببس 

، ضیفلا وـبا  تفگ : تسیچ ؟ تا  هینک  اـی  تـسیچ  ترـسپ  ماـن  تـفگ : رحب ، تـفگ : تـسیچ ؟ تماـن  دیـسرپ : يرگید  درم  زا  يدرم 
.دیآ ترادید  هب  قروز  اب  دیاب  وت  تسود  نیاربانب  تفگ : تارف ، تفگ : تسیچ ؟ تردپ  مان  دیسرپ :

هک ضرف  رب  تفگ : .تسین  لضفلا  وبا  شا  هینک  دـنتفگ : .درک  یم  ادـص  لضفلا  وبا  هینک  اب  ار  رفعج  نب  هللا  دـبع  نیـشن  نابایب  یبرع 
.تسا نینچ  تفص  لمع و  رد  دشابن 

: تفگ .تسا  هدز  ارم  یسیع  وبا  ترـسپ  تفگ : ییرگ ؟ یم  ارچ  تفگ : تسیرگ ، یم  هک  دید  ار  دوخ  هایـس  ناکزینک  زا  یکی  رمع ،
یسیع رگم  وت ، رب  ياو  يا  تفگ : دندروآ ، ار  وا  نوچ  .دیروایب  نم  شیپ  ار  وا  تسا ؟ هدیزگرب  دوخ  يارب  یـسیع  وبا  هینک  نم  رـسپ 

، هحلط وبا  هطفرع ، وبا  هملس ، وبا  هک  یناد  یمن  ار  برع  ياه  هینک  وت  رگم  يا ، هدرک  باختنا  يا  هینک  نینچ  وت  هک  تسا  هتـشاد  ردپ 
.درک بدا  ار  وا  و  تسا ، هلظنح  وبا  و 

مان هک  تشادـن  شوخ  دـسیونب و  ناورم  يارب  ار  وا  ربخ  تساوخ  یم  هریبه  نبا  دـمآ ، هریبه  نبا  شیپ  بیبش  نب  هبطحق  هک  یماگنه 
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: تفگ دوش ، یم  درک - طوبه  قح  « - قح طبه   » نآ بولقم  دندید  دیـسیونب ، بولقم  ار  شمان  تفگ : دـسیونب ، ار  بیبش  نب  هبطحق 
.دیسیونب شدوخ  لکش  نامه  هب  دینک و  شیاهر 

ار يرـسپ  مان  هاـگره  : » تسا هدومرف  هک  دـنک  یم  لـقن  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  لوق  زا  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما 
« .دینکم شرت  هرهچ  وا  ياربو  دییاشگب  اج  وا  يارب  دوخ  سلجم  رد  دیراد و  یمارگ  ار  وا  دیداهن ، دمحم 

دمحم شمان  هک  ار  یسک  دشاب و  ینزیار  تروشم و  هک  ار  یهورگ  ره   » هک تسا  لقن  مّلس ، هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  زا  مه  و 
یـسک نآ  رـس  رب  دوش و  نهپ  هک  يا  هرفـس  ره  و  دوش ، یم  هدیزگ  ریخ  نانآ  يارب  دنروآرد  دوخ  شیپ  ینزیار  يارب  تسا  دمحا  ای 

« .دوش یم  سیدقت  رابود  زور  ره  هناخ  نآ  دشاب ، دمحا  ای  دمحم  شمان  هک 

.تسا ردنکـسا  نم  مان  تفگ : دیـسرپ ، شماـن  زا  دـش ، یم  مزهنم  گـنج  رد  هراومه  هک  دـید  ار  يدرم  دوخ  رکـشل  ناـیم  ردنکـسا 
.ار ترادرک  ای  زاس  نوگرگد  ار  تمان  ای  درم  يا  تفگ :

هیواعم شیپ  يدنک  هرم  نب  دیعس  دنیوگ : .دهد  جرخ  هب  تفاطل  بدا  تاعارم  رد  دور  یم  هاش  روضح  هب  هک  یسک  تسا  هتـسیاش  و 
.ماهّرم رسپ  نم  تسا ، دیعس  نینمؤملا  ریما  هن ، تفگ : يدیعس ؟ وت  تفگ : هیواعم  تفر ،

.مسنا رسپ  نم  يدیس و  وت  نینمؤملا  ریما  يا  تفگ : يدیس ؟ وت  تفگ : يدزا  سنا  نب  دیس  هب  نومأم 

مراکم

 [[ مالسلا هیلع  لاق  و  ]]

؛َو ُهَناَْحبُـس ِهّللا  ِهَیِـصْعَم  ِیف  اَّلِإ  ، ٍءْیَـش ِّلُک  ِیف  ُهَعیُِطی  ْنَأ  َِدلَْولا  یَلَع  ِِدلاَْولا  ُّقَحَف.ًاّقَح  َِدلَْولا  یَلَع  ِِدلاَْوِلل  َّنِإ  ،َو  ًاّقَح ِِدلاَْولا  یَلَع  ِدـَلَْوِلل  َّنِإ 
: هنامیکح راتفگ  دنس  ) .َنآْرُْقلا ُهَمِّلَُعی  َُهبَدَأ َو  َنِّسَُحیَو  ، ُهَمْسا َنِّسَُحی  ْنَأ  ِِدلاَْولا  یَلَع  َِدلَْولا  ُّقَح 

(.( ص 285 ج 4 ، هغالبلا ، جهن  رداصم   ) .تسا هدرک  لقن  ار  مالک  نیا  هیبش  ءابدالا  تارضاحم  رد  یناهفصا  بغار 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

دنوادخ تیصعم  رد  زج  زیچ  همه  رد  هک  تسا  نیا  نادنزرف  رب  ردپ  قح.تسا  یقح  دنزرف  رب  زین  ار  ردپ  دراد و  یقح  ردپ  رب  دنزرف 
و دنک ) تیبرت  و   ) دزومآ بدا  یبوخ  هب  ار  وا  دراذگب و  وا  رب  کین  مان  هک  تسا  نیا  ردپ  رب  دنزرف  قح  دننک و  تعاطا  وا  زا  ناحبس 

.دهد میلعت  وا  هب  ار  نآرق 

دنزرف ردپ و  لباقتم  قوقح 

يارب.دنک یم  هراشا  ناردپ  رب  نادـنزرف  قوقح  نادـنزرف و  رب  ناردـپ  قوقح  زا  یـشخب  هب  هنامیکح  راتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
تسا و یقح  ردپ  رب  ار  دنزرف  :» دیامرف یم  ، دروم هس  ردپ  رب  دنزرف  قح  يارب  دیامرف و  یم  نایب  ار  دروم  کی  اهنت  ، دنزرف رب  ردپ  قح 
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( . ًاّقَح َِدلَْولا  یَلَع  ِِدلاَْوِلل  َّنِإ  ،َو  ًاّقَح ِِدلاَْولا  یَلَع  َِدلَْوِلل  َّنِإ  ( ؛» یقح دنزرف  رب  زین  ار  ردپ 

ناحبس دنوادخ  تیصعم  رد  زج  زیچ  همه  رد  هک  تسا  نیا  نادنزرف  رب  ردپ  قح  :» دیامرف یم  نینچ  دنزرف  رب  ردپ  قح  درومرد  سپس 
(. ُهَناَْحبُس ِهّللا  ِهَیِصْعَم  ِیف  اَّلِإ  ، ٍءْیَش ِّلُک  ِیف  ُهَعیُِطی  ْنَأ  َِدلَْولا  یَلَع  ِِدلاَْولا  ُّقَحَف  ( ؛» دننک تعاطا  يو  زا 

ریبعت هب  تسا و  بحتسم  بجاو و  زا  معا  هدومرف  ناردپ  هرابرد  یگدرتسگ  نیا  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  ار  یقح  هک  تسا  نیا  رهاظ 
ردـپ قوقع  هب  رجنم  دوش و  یم  رازآ  تیذا و  ببـس  دـنک  كرت  رگا  هک  تسا  ییاـج  نآ  تسا و  بجاو  تعاـطا  يدراوم  رد  ، رگید

مارتحا ردـپ  رما  هب  دـنزرف  هک  تسا  بحتـسم  اج  نیا  رد.دوش  یمن  تیذا  ردـپ  دـنکن  تعاطا  رگا  هک  تسه  يدراوم  اـما  ددرگ  یم 
.دنک تعاطا  دراذگب و 

لخاد دنچره  دوش  یم  یمیظع  تراسخ  راتفرگ  دنک  تعاطا  ردپ  زا  دهاوخب  رسپ  رگا  هک  تسا  يزاس  تشونرس  لئاسم  یهاگ  هتبلا 
.تسین تیصعم  ناونع  رد 

اب يدوسرپ  تراجت  رـسپ  هک  نیا  ای  هدب و  قالط  ار  ترـسمه  هک  دهد  روتـسد  دـنزرف  هب  دـشاب و  تحاران  دوخ  سورع  زا  ردـپ  ًالثم 
.هدب همتاخ  دوخ  تکارش  هب  هک  دیوگب  رسپ  هب  دشاب و  تحاران  کیرش  زا  ردپ  دراد و  یکیرش 

قیداصم هنوگ  نیا  زا  هلدا  تاقالطا  اریز.میرادـن  تسین ، ادـخ  تیـصعم  دـنچ  ره  ردـپ  تعاطا  بوجو  رب  یلیلد  دراوم  هنوگ  نیا  رد 
.تسوا اب  طبترم  ای  وا  زاین  دروم  لئاسم  رد  ردپ  مارتحا  هب  رظان  رتشیب  تسا و  فرصنم 

يا هناگادج  هلأسم  دشابن  ناملسم  دنچره  فورعم  هب  تبحاصم  وا و  اب  هناعـضاوتم  هناعـضاخ و  دروخرب  ردپ و  هب  مارتحا  هلأسم  هتبلا 
ِّبَّر ْلـُق  ِهَمْحَّرلا َو  َنِم  ِّلُّذـلا  َحاَـنَج  اَـمَُهل  ْضِفْخا  َو  دـیامرف «: یم  هک  اـج  نآ  تسا  هدـش  هراـشا  نآ  هـب  نآرق  تاـیآ  رد  هـک  تـسا 

نامه اراگدرورپ ! :» وگب و  رآ ! دورف  نانآ  ربارب  رد  فطل ، ّتبحم و  زا  ار  شیوخ  عضاوت  ياه  لاب  و  ؛»  ًاریِغَـص ِیناَیَّبَر  اَـمَک  اَـمُهْمَحْرا 
هیآ 24) ءارسا ، !«.) هد رارق  ناشتمحر  لومشم  ، دندرک تیبرت  یکچوک  رد  ارم  اه  نآ  هک  هنوگ 

ًافوُْرعَم اَْینُّدـلا  ِیف  اَمُْهبِحاَص  اَمُهْعُِطت َو  اَلَف  ٌْملِع  ِِهب  ََکل  َْسَیل  اَم  ِیب  َكِرُْـشت  ْنَأ  یلَع  َكاَدَـهاَج  ْنِإ  َو  دـیامرف «: یم  نامقل  هروس  رد  و 
زا (، تسا لطاب  یناد  یم  هکلب   ) يرادـن یهاـگآ  نآ  زا  هک  ، یهد رارق  نم  ياـتمه  ار  يزیچ  وت  هک  دـننک  شـالت  ، ود نآ  هاـگ  ره  و  ؛»

.( هیآ 15 نامقل ، «.) نک راتفر  يا  هتسیاش  زرط  هب  ایند  رد  ود  نآ  اب  یلو  ، نکم تعاطا  ناشیا 

هزادنا هچ  ات  تسا و  دایز  ردام  ردپ و  قح  دح  هچ  ات  هک  دهد  یم  ناشن  یبوخ  هب  هدـمآ  دـیجم  نآرق  رد  هک  نآ  دـننام  تایآ و  نیا 
.دشاب یم  مزال  نادنزرف  رب  اه  نآ  مارتحا 

وا رب  کین  مان  هک  تسا  نآ  ردپ  رب  دنزرف  قح  و  :» دـیامرف یم  ، هتفر ردـپ  رب  دـنزرف  هناگ  هس  قوقح  غارـس  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  سپس 
َُهبَدَأ َو َنِّسَُحی  ،َو  ُهَمْـسا َنِّسَُحی  ْنَأ  ِِدلاَْولا  یَلَع  َِدلَْولا  ُّقَح  َو  ( ؛» دزومایب وا  هب  ار  نآرق  دهد و  ماجنا  یبوخ  هب  ار  شتیبرت  بدا و  دـهن و 

( . َنآْرُْقلا ُهَمِّلَُعی 

نآ اب  ناسنا  اهراب  زور  ره  هک  تسا  يزیچ  ، مان.تسین نینچ  هک  یلاح  رد  دشاب  يا  هداس  رما  ، یـضعب رظن  رد  تسا  نکمم  يراذگمان 
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رگا دـننک  باطخ  مان  نیا  هب  ار  وا  زور  ره  دراذـگب و  رـسپ  رب  « ملاظ » مان ردـپ  ، ضرف هب  رگا.دراد  ینیقلت  رثا  ًاعبط  دوش و  یم  بطاخم 
.تسین بجعت  ياج  دوش  بلاغ  وا  رب  يرگمتس  حور 

جیردـت هب  يراکوکین  تقیقح  دـننک  رارکت  تاباطخ  رد  ار  نآ  هراومه  دـنهن و  وا  رب  نیـسح  ای  نسح  نسحم و  مان  رگا  سکع  هب  و 
.دوش یم  خسار  وا  رد 

.دراد ادخ  ربارب  رد  ناسنا  تیدوبع  زا  تیاکح  یگمه  هک  نامحرلا  دبع  میحرلا و  دبع  هّللا و  دبع  مان  نینچمه 

یتح ای  اه و  ناسنا  رب  یتشز  مان  رگا  هک  میراد  یتیاور  رد  یتح  تسا  هدش  يدایز  تقد  يراذـگمان  هرابرد  زین  یمالـسا  تایاور  رد 
: دیهد رییغت  ار  نآ  هدش  هتشاذگ  اهرهش 

ار یتشز  ءامـسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ِناَْدُلْبلا ؛ ِلاَجِّرلا َو  ِیف  َهَحِیبَْقلا  َءاَمْـسَألا  ُریَغی  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َناَک  »
هیلع و هللا  یلص  ربمغیپ  راک  نیقی  هب  و  ح 4 ). ص 127 ، ج 101 ، راونالاراحب ، «) داد یم  رییغت  دندوب  هتشاذگ  اهرهـش  نادرم و  رب  هک 

.تسا هوسا  وگلا و  ام  يارب  هلآ 

هک هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  دوش و  باختنا  مسا  دـلوت  زا  لبق  نادـنزرف  يارب  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تایاور  زا  یتح 
: دومرف

ِهَمایِْقلا َو ِیف  ْمُکوَُقل  اَذِإ  ْمُکَطاَقْسَأ  َّنِإَف  یَْثنُْألا  ِرَکَّذِلل َو  ُنوُکَت  ِیتَّلا  ِءاَمْـسَألِاب  ْمُهوُّمَـسَف  یَْثنُأ  ْوَأ  ٌرَکَذ  اوُرْدَت َأ  َْمل  ْنِإَف  ْمُکَدَالْوَأ  اوُّمَـس  »
مان ناتنادـنزرف  يارب  َدـَلوی ؛ ْنَأ  َْلبَق  ًانِّسَُحم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  یَّمَـس  ْدَـق  ِینَتیَّمَـس َو  اَّلَأ  ِهِیبَِأل  ُْطقِّسلا  ُلوُقی  ْمُهوُّمَُـست  َْمل 

اه نآ  ناوت  یم  مه  هک  دینک  باختنا  ییاه  مان  اه  نآ  يارب  رتخد  ای  تسا  رـسپ  دیناد  یمن  رگا  و  دلوت ) زا  شیپ  یتح   ) دینک باختنا 
یمان دننک و  یم  تاقالم  امش  اب  تمایق  زور  هک  یماگنه  دنوش  یم  طقس  هک  امش  زا  ینادنزرف  اریز  رتخد  مه  تشاذگ و  رـسپ  رب  ار 

مان هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  یلاح  رد  یتشاذگن  نم  رب  یمان  ارچ  : دـیوگ یم  شردـپ  هب  دـیا  هدرکن  باختنا  اه  نآ  يارب 
ح ص 128 ، ج 101 ، راونالاراحب ، «.) شندش دلوتم  زا  شیپ  درک  باختنا  مالسلا ) اهیلع  ارهز  همطاف  ترضح  دنزرف  يارب   ) ار نسحم 

(6

( گس  ) بلک دننام  درک  یم  باختنا  شنادنزرف  يارب  نشخ  ياه  مان  زین  نآ  زا  دـعب  یتح  تیلهاج و  رـصع  رد  برع  هک  نیا  بجع 
.نآ لاثما  و  گنلپزوی )  ) دهف و  گنلپ )  ) رمن و 

مان ، سکع هب  دنناسرتب و  نآ  هلیسو  هب  ار  نانمـشد  هک  دوب  نیا  لیلد  هب  باختنا  نیا  : میناوخ یم  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  یثیدح  رد 
.( ح 7 ،ج 101 ، راونالاراحب ) .دنتشاذگ یم  نآ  لاثما  نومیم و  كرابم و  ار  دوخ  نامالغ 

مارتحا دیدرک  باختنا  دوخ  دنزرف  يارب  دّمحم  مان  دـننام  یبوخ  رایـسب  ياه  مان  هاگ  ره  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تایاور  زا  یـضعب  زا 
: دیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر.دیراذگب  دنزرف  هب  يرتشیب 

وا دیداهن  مان  دّمحم  ار  دوخ  دنزرف  هک  یماگنه  ًاهْجَو ؛ َُهل  اوُحِّبَُقت  َال  ِسِلْجَْملا َو  ِیف  َُهل  اوُعِـسْوَأ  ُهُومِرْکَأَف َو  ًادَّمَُحم  َدـَلَْولا  ُُمتیَّمَـس  اَذِإ  »
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.( ح 8 ،ج 101 ، راونالاراحب «.) دیشکن مهرد  اه  نآ  لباقم  رد  ار  دوخ  هرهچ  دیهد و  ياج  اه  نآ  هب  سلاجم  رد  دیراد و  یمارگ  ار 

تیبرت یبوخ  هب  ار  نادنزرف  هک  دنک  یم  شرافـس  ار  ناگمه  هتـشاد و  مدـقم  ار  تیبرت  مالـسلا  هیلع  ماما  : تیبرت میلعت و  هلأسم  اما  و 
.دنزومایب بدا  دننک و 

شقن نوـچمه  « رغــص » رد مـلع  ، فورعم ثیدـح  قـبط  تـسا و  ریذــپریثأت  رایــسب  یکدوـک  رد  ناـسنا  نـهذ  حور و  هـک  مـیناد  یم 
تراسخ دـننک  یهاتوک  دـنزرف  تیبرت  میلعت و  رد  ردام  ردـپ و  رگا  ور  نیازا.دوب  دـهاوخ  ماودرپ  گنررپ و  رایـسب  تسا و  « رجح » رب

بابان دارفا  ای  دنک  هبلغ  دنزرف  رب  یناطیـش  ياه  هسوسو  رگا  صوصخ  هب  ، ار دنزرف  مه  دریگ و  یم  ار  ردام  ردپ و  ناماد  مه  ، یمیظع
.دنزیر ورف  كدوک  حور  رد  ار  دوخ  دنسپان  تشز و  تامیلعت  دننک و  رارقرب  طابترا  اه  نآ  اب  هدولآ  ياه  هناسر  ای 

نآ رد  ترخآ  ایند و  ریخ  هچنآ  تشون و  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  شدنبلد  دنزرف  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  يا  همان  رد  لیلد  نیمه  هب 
هب ور  میاوق  ما و  هدیـسر  يریپ  نس  هب  مدرک  ساـسحا  نوچ  مرـسپ ! : میناوخ یم  درک  هیدـه  شدـنزرف  هب  تخیر و  هماـن  نآ  رد  تسا 
رد هچنآ  هک  یلاح  رد  دسر  ارف  ملجا  ادابم  مدرک  نایب  وت  يارب  ار  نآ  زا  ییاه  شخب  مدیزرو و  تردابم  تیصو  نیا  هب  هداهن  یتسس 

...مشاب هدرکن  نایب  ما  هتشاد  هنیس  نورد 

وت تیبرت  میلعت و  هب  ، يوش شکرـس  یبـکرم  نوچمه  دروآ و  موجه  وت  هب  اـیند  ياـه  هنتف  سوه و  يوه و  هک  نآ  زا  شیپ  ور  نیازا 
اریز مدروآ  يور 

ناوج بلق  کُُّبل ؛ َلِغَتْـشی  َُکْبلَق َو  َوُسْقی  ْنَأ  َْلبَق  ِبَدَْألِاب  َُکتْرَداَبَف  ُْهتَِلبَق  ٍءیَـش  ْنِم  اَهِیف  یِْقلُأ  اَم  ِهِیلاَْخلا  ِضْرَْألاَک  ِثَدَْـحلا  ُْبلَق  اَمَّنِإ  »
ترکف دبای و  تواسق  تبلق  هک  نآ  زا  شیپ  لیلد  نیمه  هب.دریذپ  یم  ار  نآ  دنناشفیب  نآ  رد  يرذب  ره  تسا و  یلاخ  نیمز  نوچمه 

همان 31) هغالبلا ، جهن  («.) متفگ ار  اه  ینتفگ   ) ددرگ لوغشم  رگید  روما  هب 

: دومرف هک  تسا  هدش  هدینش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  همه  زا  شیپ  بلطم  نیا 

یناوج رد  هک  یـسک  ِءاَْملا ؛ ِهْجَو  یَلَع  ِباَتِْکلا  َِهلِْزنَِمب  َناَک  ٌرِیبَک  َوُه  َمَّلَعَت َو  ْنَم  رَجَْحلا َو  ِیف  ِمْسَّرلا  َِهلِْزنَِمب  َناَـک  ِِهباَبَـش  ِیف  َمَّلَعَت  ْنَم  »
دریگارف ار  يزیچ  یلاـسگرزب  رد  هک  یـسک  دوش و  یم  میـسرت  گنـس  رب  هک  تسا  یبلطم  نوچمه  دریگارف  ار  يزیچ  یناوجون ) (و 

ح 6) ص 222 ، ج 1 ، راونالاراحب ، «.) دننز بآرب  هک  تسا  یشقن  نوچمه 

هعومجم نآرق  هک  ارچ.دـنک  یم  دـیکأت  نآ  رب  هدرک و  هجوت  نآرق  میلعت  هب  تامیلعت  بادآ و  مامت  نایم  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  سپس 
یلجت نآ  رد  هدرتسگ  تروص  هب  داعم  دـیحوت.تسا و  عمج  نآ  رد  يونعم  يدام و  یگدـنز  ياـه  سرد  ماـمت  هک  تسا  يریظن  یب 
زیگنا تربع  خـیرات  تسا و  رابرپ  رثؤم و  هداعلا  قوف  شا  یقالخا  تاروتـسد  هدـش و  نایب  نآ  رد  یهلا  ماـکحا  مهم  شخب  ، دـنک یم 

.داد میلعت  نآرق  نادنزرف  هب  زیچره  زا  لبق  دیاب  يرآ.دوش  یم  هدید  نآ  ياج  ياج  رد  زین  نیشیپ  ءایبنا 

: میناوخ یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  یثیدح  رد  لیلد  نیمه  هب 

وا دهد  میلعت  نآرق  شدنزرف  هب  هک  یسک  ِهَّنَْجلا ؛ ِلْهَأ  ُهوُجُو  اَمِهِرُون  ْنِم  ُءیِـضی  ِنیَتَّلُح  ِنایَـسْکیَف  ِنیََوبَْألِاب  یِعُد  َنآْرُْقلا  ُهَمَّلَع  ْنَم  «َو 
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اه نآ  رون  زا  هک  دنناشوپ  یم  اه  نآ  رب  ینارون  رخاف  سابل  ود  دنروآ و  یم  تمایق  زور  رد  ار  دـنزرف ) نآ  ردام  ردـپ و   ) شرـسمه و 
.( ح 1 ص 49 ، ج 6 ، یفاک ، «.) دوش یم  نشور  نایتشهب  تروص 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  : دیوگ یم  هک  میناوخ  یم  هتابن  نب  غبصا  زا  یثیدح  رد 

ِبیِّشلا َیلِإ  َرَظَن  اَذِإَف  ِتاَئیَّسلا  اوُحَرَتْجا  یِـصاَعَْملِاب َو  اُولِمَع  اَذِإ  ًادَحَأ  ْمُْهنِم  یِـشاَحی  َال  یَّتَح  ًاعیِمَج  ِضْرَْألا  ِلْهَأ  ِباَذَِـعب  ُّمُهَیل  َهَّللا  َّنِإ  »
ار نیمز  لها  همه  دنک  یم  هدارا  هاگ  دـنوادخ  ْمُْهنَع ؛ َِکلَذ  َرَّخَأَف  ْمُهَمِحَر  َنآْرُْقلا  َنوُمَّلَعَتی  ِناَدـْلِْولا  ِتاَوَلَّصلا َو  َیلِإ  ْمِهِماَدـْقَأ  ِیِلقاَن 

نیا رد  هاگره.یـصاعم  عاونا  هدولآ  دـنوش و  یم  ناهانگ  قرغ  هک  تسا  ینامز  رد  نیا  دراذـگن و  یقاب  ار  رفن  کی  دـنک و  كـاله 
دنا نآرق  نتفرگارف  لوغشم  هک  یناکدوک  دنراد و  یمرب  ماگ  دجسم ) رد   ) زامن يوس  هب  ناگنل ) ناگنل   ) هک دنیبب  ار  ینادرمریپ  نامز 

.( ح 2 ص 835 ، ج 4 ، هعیشلا ، لئاسو  «.) دزادنا یم  ریخأت  هب  ار  ناشباذع  دنک و  یم  محر  اه  نآ  هب 

ردپ دنوش  یم  ردام  ردپ و  قاع  ، ناردام ناردپ و  قح  يادا  مدـع  رثارب  نادـنزرف  هک  هنوگ  نامه  هک  تسا  تیمها  زئاح  زین  هتکن  نیا 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  یثیدح  رد  هک  هنوگ  نامه  دش  دنهاوخ  نادنزرف  قاع  نادـنزرف  قح  يادا  مدـع  رثارب  زین  ردام  و 

: تسا هدمآ 

.( ح 5 ص 48 ، ج 6 ، یفاک ، « .) اَمِِهقوُقُع ْنِم  اَمَُهل  ََدلَْولا  ُمَْزلی  اَم  اَمِهَِدلَِول  ِقوُقُْعلا  َنِم  ِنیَِدلاَْولا  ُمَْزلی  »

؟ دنراد نادنزرف  رب  ردام  ردپ و  یقوقح  هچ  -1

رد تسا و  نادـنزرف  رب  نارداـم  ناردـپ و  قوقح  نیرتمهم  هب  هراـشا  عقاو  رد  دـمآ  مالـسلا  هیلع  ماـما  هناـمیکح  مـالک  نیا  رد  هچنآ 
: هلمجزا تسا  هدش  رکذ  اه  نآ  يارب  زین  يرگید  ددعتم  قوقح  یمالسا  تایاور 

بادآ فالخ  ، رتکچوک طسوت  مسا  اب  رت  گرزب  باطخ  اریز  « ناج ردپ  ؛ هاتبا ای  » دیوگب هکلب.دـنکن  باطخ  مان  اب  ار  ردـپ  هاگ  چـیه  .1
.تسا

.دورن رتولج  وا  زا  نتفر  هار  ماگنه  هب  .2

.دنیشنن وا  زا  شیپ  سلجم  رد  دورو  ماگنه  هب  .3

.دننک نعل  ای  دنهد  مانشد  ار  شردپ  مدرم  هک  دنکن  يراک  .4

؛ تسا هدش  رکذ  دنزرف  رب  ردپ  قح  هرابرد  یلاؤس  خساپ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  یثیدح  رد  عوضوم  راهچ  نیا 

ح 5) ص 158 ، ج 2 ، یفاک ، ( .) َُهل ُّبِسَتْسی  َال  ُهَْلبَق َو  ُسِلْجی  َال  ِهیَدی َو  َنَیب  یِشْمی  َال  ِهِمْسِاب َو  ِهیِّمَسی  َال  )

.تسا یسک  يارب  نعل  مانشد و  بس و  ندرک  بلط  يانعم  هب  « بس » هدام زا  « بستسی »
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ادخ لوسر  زا  یثیدح  رد  هک  هنوگ  نامه.دنک  عوشخ  عضاوت و  دهدن و  ناشن  لمعلا  سکع  دوش  یم  ینابـصع  ردـپ  هک  یماگنه  .5
: تسا هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

(.( همکحلا نازیم  لقن  هب  انب   ) ح 45512 لامعلازنک ، ِبَضَغلا (. » دنع  هل  َعَشخی  نأ  ِهَِدلَو  یلَع  ِِدلاْولا    ّ ِقَح ْنِم  »

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما.ناهنپ  راکشآ و  رد  ندوب  اه  نآ  هاوخریخ  لاح و  ره  رد  ندرک  رکشت  .6

ح ص 236 ، ج 75 ، راونالاراحب ، « .) هِیناَلَْعلا ِّرِّسلا َو  ِیف  اَمُُهتَحیِصَن  َو...ٍلاَح  ِّلُک  یَلَع  اَمُهُرْکُش  َءایْشَأ  ُهَثاََلث  َِدلَْولا  یَلَع  ِنیَِدلاَْوِلل  ُبِجی  »
(107

نیا ساسا  دـنادب  دـیاب  دـنیبب  دوخ  رد  يزایتما  هاگره  نیاربانب.دنتـسه  ناـسنا  هشیر  لـصا و  رداـم ) و   ) ردـپ هک  هتکن  نیا  هب  هجوت  .7
.دنک يرازگرکش  ار  ادخ  سپ  تساه  نآ  زا  تمعن 

َهَّللا ِدَمْحاَف  ِهِیف  َکیَلَع  ِهَمْعِّنلا  ُلْصَأ  َكَابَأ  َّنَأ  ْمَلْعاَف  َُکبِْجعی  اَّمِم  َکِسْفَن  ِیف  َتیَأَر  اَمْهَمَف  ْنُکَت  َْمل  ُهَالَْول  ُهَّنَأ  َُکلْصَأ َو  ُهَّنَأ  َمَْلعَت  ْنَأَف  )
هب ار  ردام  ردـپ و  ربارب  رد  يرازگرکـش  دـنوادخ  لیلد  نیمه  هب  دـیاش  و  ص 6 ) ج 71 ، راونالاراحب ، ( .) َِکلَذ ِرْدَـق  یَلَع  ُهْرُکْـشا  َو 

.( هیآ 14 نامقل ،  «.) ُریِصَْملا ََّیلِإ  َْکیَِدلاَِول  ِیل َو  ْرُکْشا  ِنَأ  تسا «: هدرک  رکذ  دوخ  ياه  تمعن  يرازگرکش  لابند 

ریسفت هرابرد  ترـضح  نآ  نارای  زا  یـضعب  هک  میناوخ  یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد.ردام  ردپ و  هب  یکین  ناسحا و  .8
: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  تسیچ ؟ ناسحا  زا  دارم  هک  دندرک  لاؤس  هیآ 83 ) هرقب ،  «) ًاناسْحِإ ِنیَِدلاْولِاب  َو  هفیرش « هیآ 

اه نآ  اب  ار  دوخ  دروخرب  نیِینْغَتْسُم ؛ اَناَک  ْنِإ  ِهَیلِإ َو  ِناَجاَتْحی  اَّمِم  ًائیَـش  َكَالَأْسی  ْنَأ  اَمُهَفِّلَُکت  َال  ْنَأ  اَمُهَتَبْحُـص َو  َنِسُْحت  ْنَأ  ُناَسْحِْإلا  »
ره دننک  تساوخرد  وت  زا  دنوشن  راچان  ات  نک  مهارف  اه  نآ  يارب  دنهاوخب  وت  زا  هک  نآ  زا  شیپ  دنتشاد  زاین  يزیچ  رگا  نک و  وکین 

.( ح 1 ص 157 ، ج 2 ، یفاک ، «.) دننک لح  ار  شیوخ  لکشم  دنناوتب  مه  ناشدوخ  دنچ 

ناهانگ يارب  دنک و  ادا  ار  اه  نآ  نید  دـنزرف  دـننک  ادا  ار  شیوخ  نید  دنتـسناوتن  دوخ  تایح  رد  دـنراد و  يراکهدـب  اه  نآ  رگا  .9
: میناوخ یم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یثیدح  رد  هک  هنوگ  نامه  دنیامن  رافغتسا  اه  نآ 

رد دـنزرف  هاگ  ًاّرَاب ؛ َّلَج  َّزَع َو  ُهَّللا  ُُهُبتْکیَف  اَمَُهل  َرَفْغَتْـسا  اَمُهَنیَد َو  یَـضَق  اَتاَم  اَذِإَف  اَمِِهب  ٍّراـَب  َریَغ  اَـمِِهتایَح  ِیف  اَـمَُهل  ًاـّقاَع  ُنوُکَیل  ُهَّنِإ  «َو 
اه نآ  يارب  دنک و  یم  ادا  ار  اه  نآ  یهدب  اه  نآ  تافو  زا  دـعب  اما  هدرکن  اه  نآ  قح  رد  یکین  تساهنآ و  قاع  ردام  ردـپ و  تایح 

ح 21) ص 163 ، یفاک ، «.) دراد یم  بوسحم  قاع ) هن   ) ناراکوکین ءزج  ار  وا  ادخ.دیامن  یم  رافغتسا 

هب دـیدش  زاـین  هک  یناوتاـن  يریپ و  فعـض و  ماـگنه  هب  هک  تسا  نیا  نادـنزرف  رب  نارداـم  ناردـپ و  مهم  قوـقح  زا  رگید  یکی  .10
رد هچنآ  سکع  هب  دننک  لح  دنراد  ناوت  رد  هک  اج  نآ  ات  ار  اه  نآ  تالکـشم  دننکن و  شومارف  ار  اه  نآ  دـنراد  تیامح  کمک و 

رثکادـح دـنریگ و  یم  هلـصاف  نانآ  زا  نادـنزرف  دـندش  ناوتان  ریپ و  ردام  ردـپ و  هک  نیا  ضحم  هب  هک  دوش  یم  هدـید  زورما  يایند 
يراددوخ زین  راک  نیا  زا  یتح  هاگ  دنراپـس و  یم  نادنملاس  ياه  هناخ  هب  ار  اه  نآ  هک  تسا  نیا  دننک  یم  اه  نآ  هرابرد  هک  يراک 

مردپ : درک ضرع  دیـسر و  ترـضح  نآ  تمدخ  شنارای  زا  یکی  هک  میناوخ  یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدـح  رد.دـننک  یم 
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: دومرف مالسلا  هیلع  ماما.میریگب  شود  رب  ار  وا  دیاب  تجاح  ياضق  يارب  هک  يا  هنوگ  هب  هدش  ناوتان  ریپ و  رایسب 

هد ماجنا  یهد  ماجنا  وا  يارب  ار  راک  نیا  یتسناوت  رگا  ًادَـغ ؛ َکـَل  ٌهَّنُج  ُهَّنِإَـف  َكِدـِیب  ُهْمَِّقل  ْلَْـعفاَف َو  ُْهنِم  َکـِلَذ  ِیلَت  ْنَأ  َْتعَطَتْـسا  ِنِإ  »
(«. خزود شتآ  ربارب  رد   ) تماـیق يادرف  رد  وت  يارب  تسا  يرپس  راـک  نیا  هک  راذـگب  وا  ناـهد  هب  دوخ  تسد  اـب  ار  اذـغ  همقل  یتح 

.( ح 13 ص 163 ، ج 2 ، یفاک ، )

َال ٍّفُأ َو  اَمُهَّل  ْلُقَت  اَلَف  اَمُهاَلِک  ْوَأ  اَمُهُدَحَأ  َرَبِْکلا  َكَْدنِع  َّنَُغْلبَی  اَّمِإ  دیامرف «: یم  هک  اج  نآ  دراد  رما  نیا  هب  يا  هراشا  زین  دـیجم  نآرق 
اور اه  نآ  هب  یتناها  نیرتمک  ، دنـسر يریپ  نس  هب  وت  دزن  ، اهنآ يود  ره  ای  ، ود نآ  زا  یکی  هاگ  ره  ؛»  ًامیِرَک ًالْوَق  اَـمُهَّل  ْلـُق  اَـمُهْرَْهنَت َو 
هیآ ءارسا ، («.) نک لح  ار  اه  نآ  تالکشم  و  ! ) وگب اه  نآ  هب  هناراوگرزب  هدیجنـس و  فیطل و  راتفگ  و  نزم ! دایرف  اه  نآ  رب  و  رادم !

.( 23

؟ دنراد یقوقح  هچ  ناردام  ناردپ و  رب  نادنزرف  -2

قوقح زا  زین  يدایز  دراوم  هدـش  رکذ  نادـنزرف  رب  ناردام  ناردـپ و  قوقح  زا  یناوارف  دراوم  هک  هنوگ  ناـمه  یمالـسا  تاـیاور  رد 
هنامیکح راتفگ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  ماما  ار  نآ  مهم  تمـسق  هس  هک  تسا  هدـیدرگ  نایب  نارداـم  ناردـپ و  رب  نادـنزرف 
: هلمجزا هدش  رکذ  زین  يرگید  قوقح  ، تایاور رد.نآرق  میلعت  بوخ و  تیبرت  ، نداهن وکین  مسا  : تسا هدومرف  نایب  ثحب  دروم 

.دنزومایب اه  نآ  هب  ار  نتشون  ندناوخ و  .4

(. داهج يارب  يزادناریت  ندش و  قرغ  زا  يریگولج  يارب  انش  ) .دنهد میلعت  اه  نآ  هب  ار  يزادناریت  انش و  .5

.دنهدب وا  هب  لالح  ياذغ  .6

: دومرف هک  هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  یثیدح  رد  قح  هس  نیا 

نازیم لـقن  قبط   ) ح 45340 لاـمعلازنک ، « .) ِیَط ًاـبّ اـّلإ  هَقُزرَی  ـال  نأ  َهیاـمِّرلا و  َهَحابِّـسلا و  ََهباـتِکلا َو  ِلَُعی  هَمّ نأ  ِهِدـِلاو  یلع  ِدـَلَولا  ُّقَح  »
(.( همکحلا

یم هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  یثیدـح  رد.دـننک  مهارف  ار  وا  جاودزا  هلیـسو  جاودزا ) يارب  یگداـمآ  و   ) غولب ماـگنه  هب  .7
هک تسا  نیا  نادنزرف  قوقح  زا  یکی  : دومرف هک  میناوخ 

ص 80) ج 71 ، راونالاراحب ، « .) َغََلب اَذِإ  ُهُجِّوَزی  »

هب راداو  ار  اه  نآ  دـندش  غلاب  هک  یماگنه  و  دـنهد ) تداع  جـیردت  هب  ار  اه  نآ  و   ) دـنزومایب اـه  نآ  هب  ار  ینید ) ضئارف  و   ) زاـمن .8
: دومرف هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  زا  مکحلاررغ  رد.دننک  زامن 

.( ح 3345 مکحلاررغ ، « .) َُملُحلا اوغَلب  اذإ  اِهب  مُهوذُخ  َهالّصلا و  مُکَناْیبِص  ِلَع  اومّ »
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یلـص مرکا  ربمغیپ  : دیامرف یم  هک  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  زا  یثیدح  رد.دننک  تیاعر  نادنزرف  نایم  رد  ار  تلادع  .9
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ.دیسوبن  ار  يرگید  دیسوب و  ار  یکی  ، دراد دنزرف  ود  هک  دید  ار  يدرم  هلآ  هیلع و  هللا 

ح 94) ص 74 ، ج 71 ، راونالاراحب ، (.»؟ يدرکن تیاعر  ار  تلادع  اه  نآ  نایم  ارچ  اَمُهَنَیب ؛ َتیَساَو  اَّلَهَف  »

رد يرون  ثدحم  موحرم  هک  يددـعتم  تایاور  رد  (. دـنیامن قیوشت  ار  اه  نآ  و   ) دـننک کمک  کین  ياهراک  رد  ناشنادـنزرف  هب  .10
نیا هب  هدرک  لقن  لئاسولا  كردتسم 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  نیا  هلمجزا  هدش  هیصوت  انعم 

.( ح 2 ص 168 ، ج 10 ، كردتسم ، « .) اَمِهِِّرب یَلَع  اَمُهََدلَو  اَناَعَأ  ِنیَِدلاَو  ُهَّللا  َمِحَر  »

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said: “The child has an obligation on the father, while the
father, too, has an obligation on the child. The obligation of the father on the child is
that the latter should obey the former in every matter save in committing sins against
Allāh, the Glorified One, while the obligation of the child on the father is that the latter
should give the first a beautiful name, provide him with good upbringing and teach

.” him the Qur'ān

تافارخ اه و  تّیعقاو  تخانش  : 400 تمکح

هراشا

توص
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ٌهَرـُشن َو ُبیّطلا  ّقَِحب َو  تَسَیل  يَودَـعلا  ّقَِحب َو  تَسَیل  ُهَرَیّطلا  ّقَح َو  ُلأَفلا  ّقَح َو  ُرحّـسلا  ّقَح َو  یَقّرلا  ّقَح َو  ُنیَعلا  مالـسلا  هیلع  َلاَـق  َو 
ٌهَرُشن ِهَرضُخلا  َیلِإ  ُرَظّنلا  ٌهَرُشن َو  ُبوُکّرلا  ٌهَرُشن َو  ُلَسَعلا 

اه همجرت 

یتشد

رحـس و دراد ، تقیقح  تعیبط  زومرم  ياهورین  زا  هدافتـسا  دراد ، تقیقح  مخز  مشچ  دومرف : وا ، رب  ادـخ  دورد  و  يداقتعا ) یملع ، )
ار دب  دادیور  و  تسا ،  تسار  کین  لاف  و  یسانش ،)) رحس   ) LOGY -MAGIC يژول کیجام  ملع : هب  هراشا   ) دراد دوجو  وداج 
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و روآ ، يدوبهب  يراوس  روآ ، طاشن  هدـننک و  نامرد  لسع  روآ ، طاـشن  ناـمرد و  شوخ  يوب  تسین ،  تسرد  نتـسناد ، نوگـش  دـب 
 . تسا روآ  طاشن  هدننک و  نامرد  راز  هزبس  هب  هاگن 

يدیهش

هب یکی  زا  يرامیب  و  تسار -، هن  دـب - لاف  تسرد و  کین  لاف  تسا و  قح  يرگوداـج  و  تسار ، نوسفا  تسا و  تسار  مخز  مشچ 
.يرامیب نامرد  هزبس  هب  نتسیرگن  يراوس و  .دوب و  نامرد  لسع  و  دهد ، دوبهب  ار  يرامیب  شوخ  يوب  دسرن و  يرگید 

یلیبدرا

یتیآ

ندز دـب  لاـف  .تسا  تسار  لأـفت  تسا و  تسار  رحـس  تسا و  تسار  نوـسفا  تسا و  تسار  مخز  مـشچ  مالـسلا :) هـیلع   ) دوـمرف و 
دـشخب دوبهب  ار  يرامیب  لسع  دشخب و  دوبهب  ار  رامیب  شوخ  يوب  .تسین  تسار  يرگید  هب  یکی  زا  يرامیب  تیارـس  .تسین  تسار 

.دشخب دوبهب  ار  يرامیب  هزبس  هب  رظن  دشخب و  دوبهب  ار  يرامیب  يراوس  و 

نایراصنا

هب یکی  زا  يراذـگ  رثا  ،و  ندز دـب  لاف  اما   ، دراد ّتیعقاو  کین  لاف  و  يرگوداج ، ،و  يرگنوسفا ،و  مخز مشچ  : دومرف ترـضح  نآ  و 
ار تلاـسک  دـیادز و  یم  ار  هودـنا  مغ و  هزبـس  هب  رظن  ،و  يراـک راوـس  ، لـسع ، شوـخ يوـب   . تسین تسرد  یفارخ  روـما  رد  يرگید 

 . دشخب یم  يدوبهب 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

مثیم نبا 

دیدحلا یبا 

ٌهَرُْـشن َو ُبیِّطلا  ٍّقَِحب َو  ْتَْسَیل  يَوْدَْـعلا  ٍّقَِحب َو  ْتَْسَیل  ُهَرَیِّطلا  ٌّقَح َو  ُلْأَْـفلا  ٌّقَح َو  ُرْحِّسلا  ٌّقَح َو  یَقُّرلا  ٌّقَح َو  ُْنیَْعلا  مالـسلا  هیلع  َلاَـق  َو 
 . ٌهَرُْشن ِهَرْضُْخلا  َیلِإ  ُرَظَّنلا  َو  .هیقرلا )  هذوعلاک و  : هرشنلا ٌهَرُْشن (  ُبوُکُّرلا  ٌهَرُْشن َو  ُلَسَْعلا 

ءاملاب ریهطتلا  يأ  همجعملا  نیغلاب  هرشن  لسغلا  يوری و  و 

.اولسغاف متلسغتسا  اذإ  نیعلا و  هتقبسل  ردقلا  قبسی  ءیش  ناک  ول  قح و  نیعلا  عوفرملا  ثیدحلا  یف  ءاج  دق  و 
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و .نیعلاـب )  باـصملا  يأ  ، نویعملا : نیعملا  ) نیعملا هنم  یقـسی  مث  ءاـمب  أـضوتی  نأ  نئاـعلا  نم  نوبلطی  اوناـک  مهنإ  هریـسفت  یف  اولاـق 
.هرئاسب لستغی 

.قح ادمحم  نأ  امک  قح  نیعلا  هشئاع  ثیدح  یف  و 

يرت اهب أ ال  هرثأتم  سفنألل  هعیطم  یلویهلا  نأل  کلذ  نئاعلا و  سفن  یلإ  دئاع  اذه  اولاق  هب  سأب  لوق ال  کلذ  لیلعت  یف  ءامکحلل  و 
اهتبـسن نأ  الإ  اهب  هبـشلا  هدـیدش  كالفألا و  سوفن  رهوج  نم  هیرـشبلا  سوفنلا  اهیلع و  روصلا  بقاعتب  اهیف  رثؤت  كالفألا  سوفن  نأ 

دنع ناسنإلا  جازم  یمحی  اذـهل  هصاخ و  اهندـب  یف  رمألا  بلغأ  یف  اهریثأت  لب  ریثأتلا  هماع  تسیلف  سمـشلا  یلإ  جارـسلا  هبـسن  اـهیلإ 
بضغلا

یف هلاح  تسیل  اهنأل  اهنع  جراـخ  وه  اـمیف  ارثؤم  سفنلا  روصت  راـص  دـق  نذإـف  قوشعملا  هروص  سفنلا  روصت  دـنع  عاـمجلل  دعتـسی 
نم اموق  نإ  لاقی  اذهل  اهندـب و  ریغ  یف  رثؤت  سوفنلا  رهاوج  نم  هریغل  فلاخم  صوصخم  رهوج  اهل  سفن  دوجو  دعبتـسی  الف  ندـبلا 

کلت نوکت  اهنم و  بجعتت  هصوصخم و  هروص  سفنلا  نسحتـست  نأ  وه  باـبلا و  اذـه  نم  نیعلاـب  هباـصإلا  مهولاـب و  نولتقی  دـنهلا 
.مسلل ندبلا  لعفنی  امک  سفنلا  کلتل  اعیطم  هروصلا  کلت  مسج  لعفنیف  ادج  هثیبخ  سفنلا 

اوبلطا يأ  ، اوقرتسا و.یبصلا  سأر  یلع  جرخت  حورق  : هفعسلا  ) هفعس اهل  هیراج  هجو  یف  يأر  هللا ص  لوسر  نأ  هملس  مأ  ثیدح  یف  و 
 . اهل اوقرتساف  هرظن  اهب  نإ  لاقف  .اهیقری )  نم 

سأب الف  مکاقر  یلع  اوضرعأ  لاقف  کلذ  یف  يرت  ام  هللا  لوسر  ای  تلقف  هیلهاـجلا  یف  یقرن  اـنک  یعجـشألا  کـلام  نب  فوع  لاـق  و 
 . كرش اهیف  نکی  مل  ام  یقرلاب 

نم مکیف  له  مهل  اولاق  مهوفیضی و  ملف  مهوفاضتـساف  برعلا  ءایحأ  نم  یحب  اورمف  رفـس  یف  هللا ص  لوسر  باحـصأ  نم  سان  ناک 
یتأی یتح  اهلبقی  نأ  یبأف  منغلا  نم  اعیطق  یطعأف  أربف  باتکلا  هحتافب  هاـقرف  هاـتأف  معن  مهنم  لـجر  لاـقف  غیدـل  یحلا  دیـس  نإـف  قار 

مهنم و اوذـخ  هیقر  اهنإ  مکاردأ  ام  لاقف  باتکلا  هحتافب  ـالإ  هتیقر  اـم  کـشیع  لاـق و  هللا ص و  لوسرل  کـلذ  رکذـف  هللا ص  لوسر 
 . مهسب مکعم  یل  اوبرضا 

كریط و الإ  ریط  مهللا ال  لقیلف  ءیـش  هریطلا  هذه  نم  هل  ضرع  نم  هریطلا  هدنع  ترکذ  دـق  هللا ص و  لوسر  لاق  لاق  هدـیرب  يور  و 
 . هللااب الإ  هوق  لوح و ال  كریغ و ال  هلإ  كریخ و ال  الإ  ریخ  ال 

.هل نهکت  وأ  نهکت  وأ  هل  ریطت  وأ  ریطت  نم  انم  سیل  هنع ع  و 

.هبیطلا هملکلا  لاق  حلاصلا  لأفلا  امف  اولاق  حلاصلا  لأفلا  ینبجعی  هریط و  يودع و ال  هعفری ال  کلام  نب  سنأ 

.اوریطت اولءافت و ال  هنع ع  و 

هب رس  هبجعأ  اذإف  همسا  نع  لأس  الماع  ثعب  اذإ  ناک  ءیـش و  نم  ریطتی  ناک ال  هللا ص  لوسر  نأ  هیبأ  نع  هدیرب  نب  هللا  دبع  يور  و 
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ههجو یلع  رهظ  هبجعأ  نإف  اهمسا  نع  لأس  هیرق  لخد  اذإ  ههجو و  یلع  ههارکلا  تیئر  همسا  هرک  نإ  ههجو و  یف  کلذ  رـشب  یئر  و 
.

حلاک و دسأ  لاقف  شبک  بلک و  دسأ و  هروص  اهزیلهد  یف  يأرف  بارعألا  ضعب  اهب  رمف  همیظع  اراد  هرـصبلاب  دایز  نب  هللا  دیبع  ینب 
.هریسی امایأ  الإ  اهیف  هللا  دیبع  ثبلی  ملف  اهب  عتمی  هللا ال  حبان و  بلک  حطان و  شبک 

.اولکوتف هللا  یلع  اوضماف و  متریطت  اذإ  اوققحت و  الف  متننظ  اذإ  هعفری  هریره  وبأ 

الإ تائیسلا  عفدی  تنأ و ال  الإ  تانسحلاب  یتأی  مهللا ال  لقیلف  هرکی  ام  مکدحأ  يأر  اذإ  نکل  اردق و  دری  لأفلا و ال  اهنسحأ  لاق ع  و 
 . کب الإ  هوق  لوح و ال  تنأ و ال 

هحبصی ام  الیل  ءرملا  ملعی  ءارعشلا ال  ضعب  لاق  و 

.ثبخلا نم  هریطلا  قرطلا و  هفایقلا و  یبنلا ص  نع  و 

.رحسلا نم  هبعش  سبتقا  موجنلا  نم  املع  سبتقا  نم  هعفری  سابع  نبا 

 . مساقلا یبأ  یلع  هللا  لزنأ  امم  ئرب  دقف  لوقی  امیف  هقدصف  انهاک  یتأ  نم  هعفری  هریره  وبأ 

. (. هناوید 172 ، دیبلل عناص (  هللا  ام  ریطلا  ترجاز  یصحلاب و ال  قراوطلا  يردت  ام  كرمعل  رعاش 

ءاغب نع  کندعقی  رخآ ال  لاق  و 

.نینس رشع  اهیف  یقبف  ناسارخ  هدلقف  رایس  نب  رصنب  کلملا  دبع  نب  ماشه  لءافت 

نم لاق  برعلا  يأ  نم  لاق  دعس  نب  روصنم  لاقف  همسا  نع  هلأسف  هیقل  لجر  مساب  دمحم  نب  ناورم  لتاق  لیعامـسإ  نب  رماع  لءافت  و 
.هلتق هب و  رفظف  ناورم  بلط  هبحصتساف و  هریشعلا  دعس 

.هدنع هتناکم  ببس  ناکف  ماسب  نب  روصنمب  نومأملا  لءافت  و 

.الؤافت رسیلا  نم  يرسیلا  اولدبأ  مهنأ  الإ  يرسعلا  يرسیلا  دیلا  لصأ  امنإ  اولاق 

رارض نب  درزم 

یتباؤذ رعشقت  ؤرما ال  ینإ  و 

.لجحملا بارغلا  يوعی و  بئذلا  نم 
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تیمکلا

همه ریطلا  رجزی  نمم  انأ  و ال 

 (. .شقرملا یلإ  اهبسن  رابخألا 1:145،و  نویع  بلعث (  ضرعت  مأ  بارغ  حاص  أ 

تایمشاهلا 36) انیدجاوب ( هاغبلا  امف  هاغب  اهل  تثعب  نئل  لوقی و  الئاق  تعمسف  یل  تلض  هقان  بلط  یف  تجرخ  برعلا  ضعب  لاق  و 

عضوملا : همکألا همکأ (  یل  تحالف  تمدقت  ریطتأ و  ملف  ههاع  نم  تئش  ام  هب  هجولا  حیبق  لجر  ینیقلف  یهجول  تیـضم  ریطتأ و  ملف 
تینثنا ثرتکأ و ال  ملف  مکألا  علاطم  یقلی  رشلا  احئاص و  اهنم  تعمسف  رابخألا 1:145 ) . نویع  رظنا  ،و  هلوح اّمم  اعافترا  ّدشأ  نوکی 

یلزنم یلإ  تدع  و  .اهتدلوأ )  يأ  اهتجتن  اهتجتنف (  هدالولل  .اهیلجر ) نیب  ام  تعـسو  : تجافت تجافت (  دـق  یتقان  تدـجوف  اهتولع  و 
.اهدلو اهعم  اهب و 

 . مهرمق مأ  انرمق  لاقف  برقعلا  یف  رمقلا  نإف  مویلا  مهبراحت  یلعل ع ال  لیق  و 

الف رمقلا  رتتسی  نأ  وأ  ، هرخآ نم  لایل  ثالث  وأ  رهشلا  رخآ  : هثلثم قاحملا   ) قاحم یف  جوزتی  وأ  رفاسی  نأ  هرکی  ناک  هنأ  هنع ع  يور  و 
.برقعلا یف  رمقلا  ناک  اذإ  رهشلا و  .هتقحمف )  سمشلا  عم  علط  ّهنأل  اقاحم  یمس  ، هیشع هودغ و ال  يری 

هیلإ اوقلأف  ءیـش  مهنم  مکیـشغ  ذإف  نجلا  ءافعـض  نم  نحلا  نإ  نحلا و  نم  بالکلا  نإ  هرـصبلا  ربنم  یلع  لاق  سابع  نبا  نأ  يور  و 
.ءوس سفنأ  اهل  نإف  هودرطا  وأ  ائیش 

قاذـح راصمألا و  هلزان  نم  هبرجتلا  لهأ  برعلا و  هاهد  نیینانویلا و  ءابطأ  دـنهلا و  سرفلا و  ءاملع  ناک  ظـحاجلا  ناـمثع  وبأ  لاـق  و 
نم اهفاوجأ  نم  کلذ  دـنع  لحنی  امل  هرـشلا و  مهنلا و  نم  اهیف  يذـلل  اهنویع  نوفاخی  عابـسلا  يدـی  نیب  لـکألا  نوهرکی  نیملکتملا 

هبرـشألا باذملاب و  مدخلا  مایق  نوهرکی  اوناک  هدسفأ و  هبلق و  هینب  ضقن  ناسنإلا  طلاخ  اذإ  امم  اهنویع  نم  لصفنی  ءيدرلا و  راخبلا 
بلکلا و یف  نولوقی  اوناک  اولکأی و  نأ  لبق  مهعابـشإب  نورمأی  اوناـک  مهاـیإ و  مهتظحـالم  هدـش  مهنیعأ و  نم  اـفوخ  مهـسوءر  یلع 

.هل حرطی  امب  لغشی  وأ  درطی  نأ  امإ  رونسلا 

تومیف اصعب  هیحلا  برـضی  لجرلا  اندجو  دـق  اولاق و  اهرـش  اههرـش و  طرفل  اهثبخأ  سوفنلا و  أدرأ  عابـسلا  سوفن  ءامکحلا  تلاق  و 
.هدسج ماسم  یف  ذفن  هبلق و  براضلا و  ءاشحأ  طلاخ  یتح  اهنم  لصف  هیحلا  مس  نأل  هیحلا  براضلا و 

هطوستل نبللا  نم  ثماطلا  وند  هرکی  ارهاظ و  ءادعأ  يدعی  بؤاثتلا  هرمح و  هنیع  يرتعتف  هرمحملا  نیعلا  یلإ  رظنلا  ناسنإلا  میدی  دق  و 
 ( . .طولخملا : طوسملا و.ضئاحلا  : ثماطلا طوسملا (  نبللا  دسفی  اراخب  هحئار و  اهل  نأل 

جرخت هرارح  دجو  ءیشلا  هبجعأ  اذإ  هنأ  هسفن  نع  رکذی  ناک  .نیعلاب )  هباصإلا  دیدشلا  : نویعلا انویع (  الجر  تیأر  یعمصألا  لاق  و 
.هنیع نم 
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یناثلا هیلع  رمف  نیتقلف  عدـصناف  اضوح  مویلاک  تیأر  ام  هللاات  لاقف  هراجح  نم  ضوحب  امهدـحأ  رمف  نانویع  اندـنع  ناک  اضیأ  لاق  و 
.قلف عبرأ  ریاطتف  کیف  کلهأ  تررض  املقل  کیبأ  لاقف و 

نإ هیلع  سأب  لیقف ال  هرهظ  عطقنا  هوأ  لاقف  کنبا  وه  اولاقف  بخشلا  ریثک  کنإ  لاقف  طئاح  رادج  ءارو  نم  لوب  توص  رخآ  عمـس  و 
.تام یتح  لاب  امف  ادبأ  اهدعب  لوبی  هللا ال  لاقف و  هللا  ءاش 

لاق اهنع  يروملا  اهب و  يروملا  اعیمج  اتکلهف  - اهنع يرخأـب  اوروف  هذـه  نهتیأ  لاـقف  هبجعأـف  هوقب  هقاـن  بخـش  توص  رخآ  عمـس  و 
لاق یه  ام  لاق  اهنم  هل  تریطت  اثالث  ملـسم  یبأل  مویلا  تیأر  ینإ  دـحاو  مویب  ملـسم  ابأ  لتقی  نأ  لبق  هل  روصنمملا  هصاـخ  نم  لـجر 

هتوسنلق تعقوف  بکر 

لاق هثلاثلا  امف  هدـنز  دلـصأ  هدـج و  هللا  ابک و  ربکأ  هللا  لاقف  هسرف  هب  ابک  لاقف و  هسأر  هللا  اهعبت و  ربکأ  هللا  روصنمملا  لاقف  هسأر  نع 
ربکأ هللا  لاقف  نالف  ای  لجألا  رخآ  مویلا  ءارحـصلا  نم  رخآ  يداـنی  لـجر  اذإ  یـسفن و  عداـخأ  اـمنإ  لوتقم و  اـنأ  هباحـصأل  لاـق  هنإ 

.مویلا کلذ  دغ  یف  لتقف  هرثأ  ایندلا  نم  عطقنا  هللا و  ءاش  نإ  هلجأ  یضقنا 

تاذ لاق  ریطتف و  هدارج  هیلع  تطقس  لیحرلا  دارأ  املف  يرازفلا  رایس  نب  نابز  عم  ورمع  نب  دایز  همسا  وزغلل و  ینایبذلا  هغبانلا  زهجت 
دایز اموی  هریط  ریطت  لاقف  امناغ  عجر  بهذف و  هتریط  یلإ  نابز  تفتلی  مل  ماقأف و  جرخ  نم  يرغ  درجت  نینول 

مـساب هاعد  رجز  هفایع و  لهأ  مه  بهل و  ینب  نم  لجر  لاقف  هللا  لوسر  هفیلخ  ای  حـئاص  هب  حاـصف  مسوملا  باـطخلا  نب  رمع  رـضح 
ریمأ هللا  رعشأ و  لئاقلا  کلذ  لاقف  اهنم  یمدأف  رمع  هعلص  تکص  هاصح  اذإ  رامجلل  سانلا  فقو  املف  نینمؤملا  ریمأ  هللا  تام و  تیم 
ملعلا یغتبأ  ابهل  تممیت  نمحرلا  دـبع  نب  ریثک  لاق  لوحلا و  لوحی  نأ  لبق  رمع  لتقف  ادـبأ  فقوملا  اذـه  فقی  ام  هللا  ـال و  نینمؤملا 

. (. ناویحلا 3:447 بهل (  یلإ  نیفئاعلا  ملع  راص  دق  اهدنع و 

هبوجعأ لکب  ناملکتی  ریصحلا و  یط  يوطی  ناک  حیطـس و  رخآلا  مسا  ناسنإ و  فصن  ناک  قش و  امهدحأ  مسا  نانهاک  برعلل  ناک 
قش يأر  هنأک  يأر  کل  یمورلا  نبا  لاقف  هناهکلا  یف 

قوس هلبألا و  قوسک  مجعلا  برعلا و  رود  نیب  تناک  یتلا  قاوسألا  یف  رودـی  أبنتی  نأ  لبق  هملیـسم  ناک  ظـحاجلا  ناـمثع  وبأ  لاـق  و 
مکحأ ناک  دق  موجنلا و  مئازعلا و  یقرلا و  باحصأ  تالایتحا  تایجنرینلا و  لیحلا و  ملعت  سمتلی  هریحلا  قوس  رابنألا و  قوس  هقب و 

تقد تلاطتسا و  ناسنإلا  اهدم  اذإ  یتح  تنالف  اعطاق  اقذاح  الخ  اهیلإ  بصف  هضیب  یلإ  دمعف  طخلا  رجزلا و  باحـصأ  هازحلا و  ملع 
موق و یلإ  اهجرخأف  یلوألا  اهتئیهک  تداعف  تدمج  ترادتسا و  تمضنا و  یتح  اهکرت  سأرلا و  هقیـض  هروراق  اهلخدأ  مث  کلعلاک 

یتلا نداشلا  هیارب  دارأ  اولاـق  قذاـح  ریطلا  نم  عوطقم  لیـصوت  نداـش و  هیار  روراـق و  هضیبب  لـیق  هیف  اـهب و  مهاوغتـسا  بارعأ و  مه 
.لیوط طیخب  حیرلا  موی  اهلسری  نیحانج و  ابنذ و  اهل  لعجی  قیقرلا و  ساطرقلا  نم  یبصلا  اهلمعی 

یلع و لزنت  هکئالملا  هذه  لوقی  حیرلا و  هدـش  یف  الیل  اهلـسری  لجالجلا و  اهیف  قلعی  سنجلا و  اذـه  نم  تایار  لمعی  هملیـسم  ناک 
.بارعألا هب  يوغتسی  ریطیف و  هعم  شیرب  صوصقملا  ریطلا  حانج  لصی  ناک  اهلجز و  هکئالملا و  هشخشخ  هذه 
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هریطلا یف  رعاش 

يرذح نم  ضغلا  نیمسایلا  عنمأ  و 

.سای همسا  فصن  یل  لیق  ذإ  کیلع 

اریطتف الجرفس  هیلإ  تدهأ  رخآ  لاق  و 

انسوس انل  يدهأ  يذلا  اذ  ای  رخآ  لاق  و 

يرهد لاوط  ینارت  هلثم ال  و 

.رادغلا هنومسی  هئاضقنا و  هعرسل  سجرنلا  نم  نوریطتی  هماودل و  سآلاب  نولءافتی  اوناک  و 

یتینم ای  كامس  يذلا  نإ  فنحألا  نب  سابعلا  لاق  و 

تتام دقف  ریطلا  قدص  نإ  يدـهنلا  هل  لاقف  هشیر  فتنی  هناب  قوف  اطقاس  ابارغ  يأرف  دـهن  نم  هل  بحاص  هعم  هزع و  دـیری  ریثک  جرخ 
هرد رد  يدهنلا ال  فیعأ  ام  لاقف و  اهتزانج  اوجرخأ  دق  اهلهأ و  یفاوف  هزع 

هناب بارتغال و  بارغ  لاقف 

.هرشاعت بیبح  نم  دقف  نیبل و 

نکی مل  ایحیل و  ییحی  هتیمس  رعاشلا و  لاق  و 

يدوهیلا مصعأ  نب  دیبل  هرحـس  هللا ص  لوسر  نأ  ربخلا  یف  ءاج  دـق  دوقلا و  هیف  نولوقی  هنوتبثی و  ءاهقفلا  نإف  رحـسلا  یف  لوقلا  امأف 
.هلمعی مل  ءیشلا و  لمع  هنأ  هیلإ  لیخی  ناک  یتح 

اـیلع ع ثـعبف  کـلذ  یلع  هـلد  یلاـعت  هللا  نأ  رئب و  یف  رحـسلا  تـلعج  رفظ و  صاـصق  رعـشب و  هترحـس  دوـهی  نـم  هأرما  نأ  يور  و 
 . هأرملا لتق  هجرختساف و 

.هلثم نم  موصعم  هنإ  نولوقی  هنع ع و  اذه  نوفنی  نیملکتملا  نم  موق  و 

بحلا و ضرملا و  اهندب  ریغ  یف  رثؤت  سفن  سوفنلا  یف  نوکی  نأ  دعبی  هنأ ال  هقطانلا و  سفنلا  راثآ  نم  رحسلا  نأ  معزت  هفسالفلا  و 
اهریغ تاـبنلا و  راـجحألا و  صاوخ  باحـصأ  اریثأـت و  کـلذ  یف  بکاوکلل  نوـلعجی  بکاوـکلا  باحـصأ  کـلذ و  وـحن  ضغبلا و 

.رحسلا نم  یعدی  ام  حیحصت  یلع  لاد  نینمؤملا ع  ریمأ  مالک  صاوخلا و  یلإ  کلذ  نودنسی 

يودعلا امأ  و 
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 . مالسإلا یف  يودع  هللا ص ال  لوسر  لاق  دقف 

.لوألا يدعأ  نمف  لبإلا  ینعی  اضعب  اهضعب  يدعأ  لاق  نمل  لاق  و 

.رفص هماه و ال  يودع و ال  لاق ال  و 

لوتقملا یف  همعزت  برعلا  تناک  ام  هماهلا  هفورعم و  يودعلاف 

عوجلا دنع  ضعت  نطبلا  یف  هیحلا  نم  همعزت  برعلا  تناک  ام  رفصلا  هرأثب و  ذخؤی  ال 

تلـصلا یبأ  نب  هیمأل  یبلکلا  نب  ماشه  دشنأ  هیلإ  انقاس  دق  عضوملا  نأل  اهتالیخت  برعلا و  بهاذـم  نم  هعتمم  اتکن  انهاه  رکذنـس  و 
سانلاب حربت  همزأ  هنس 

همجعملا و نیغلاب  اروقیبلا  تلاغ  لاقف و  هیف  فحـص  یعمـصألا  نإ  لاقی  تیبلا و  اذـه  ینعم  يردأ  ام  لاق  رمع  نب  یـسیع  نأ  يوری 
اذإ برعلا  تناک  لقثم و  وأ  بلاغ  لئاع  رقبلا و  روقیبلا  رـشعلا و  علـسلا و  نم  اهتلمح  امب  رقبلا  تلقثأ  ینعمب  تلاع  لاقف  هریغ  هرـسف 

رقبلا و باـنذأ  یف  امهودـقع  اـمهومزحف و  رـشعلا  علـسلا و  یلإ  اودـمع  اورطمتـسی  نأ  اودارأ  مـهنع و  ءامـسلا  تکـسمأ  تبدـجأ و 
الؤافت رقبلا  بانذأ  یف  نارینلا  نومرـضی  امنإ  هنوقـستسی و  هللا و  نوعدـی  اهوعبتا  رعو و  لـبج  یف  اهودعـصأ  نارینلا و  اـهیف  اومرـضأ 

ایحلا لطاه  یلإ  روقیبب  انعفش  یبارعأ  لاق  تاهجلا و  نود  نم  برغملا  وحن  اهنوقوسی  اوناک  رانلاب و  قربلل 

روحلا باحصأ  لشهن  ینبل  لق  رخآ  لاق  و 

مهتلاغ هکلهأ و  يأ  هلاتغا  اذـک و  هلاغ  لاقی  تکلهأ  ینعمب  تلاغ  لاقیف  حیحـص  لمحم  یلع  یعمـصألا  ریـسفت  لمحی  نأ  نکمی  و 
.ملحلا لوغ  بضغلا  هنم  هینملا و  ینعی  لوغ 

.رشعلا اهیف و  دوقعملا  علسلاب  رقبلا  بانذأ  ضرألا  انوسک  امل  رخآ  لاق  و 

اذه ال مهلعفب  برعلا  بیعی  رخآ  لاق  رطم و  قربب و  نیدوجت  لهف  رشع  اهیف و  دقعی  علسب  رقبلا  بانذأ  تلقثأ  دق  لحک  ای  رخآ  لاق  و 
مهیعس باخ  لاجر  رد  رد 

اهیلع هللا  طخـس  هکئالم  رقبلا  نأ  معزت  دنهلا  تناک  دق  يرخأ و  هلم  بهاذـم  اهبهاذـم  یف  وذـحت  دـق  همأ  لک  ءایکذألا  ضعب  لاق  و 
نولـسغی و  .هنیللا )  هرعبلا  یه  ؛و  هثخ عمج  : ءاـثخألا اـهئاثخأب (  نادـبألا  نوخطلی  اوناـک  همرح و  هدـنع  اـهل  نأ  ضرـألا و  یف  اـهلعجف 

اذـه اوجهتنا  وذـحلا و  اذـه  اوذـح  برعلا  لئاوأ  لـعلف  مهلاوحأ  عیمج  یف  اـهب  نوکربتی  مهئاـسن و  روهم  اـهنولعجی  اـهلوبب و  هوجولا 
کلسملا

نجلا نإ  نولوقی  هدـعب و  رقبلا  محتقتف  ءاملا  محتقیل  روثلا  اوبرـض  درت  ملف  اـهودروأ  اذإ  مهنأ  کـلذ  رخآ و  لاـیخ  رقبلا  یف  برعلل  و 
 ) رقبلا تفاع  امل  برـضی  روثلاک  هلقعأ  نیح  اکیلـس  یلتق  ینإ و  مهلئاق  لاق  روثلا و  ینرق  بکری  ناطیـشلا  نإ  ءاملا و  نع  رقبلا  دصت 
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. ( لیقع 2:282 نبا  دهاوش  نم  تیبلا  ،و  هکلسلا نب  کیلسلل 

.ءامظلا رقبلا  تفاع  ام  اذإ  يوارهلاب  برضی  روثلا  كاذک  يرح  نب  لشهن  لاق  و 

.رقبلا تعنمت  اذإ  دورولل  برضی  روثلاک  رخآ  لاق  و 

یتح دورولا  نم  رقبلا  عنتمت  نأ  زوجی  دق  هنأل  برعلا  بهاذم  نم  بهذمب  رقبلا و ال  نم  بیجعب  كاذ  سیلف  اذـه  الإ  سیل  ناک  نإف 
بوسعیلا و عبتت  لحنلاک  سیتلا و  وأ  شبکلا  اهمدقتی  یتح  هیبخألا  رودلا و  لوخد  وأ  قرطلا  كولـس  نم  منغلا  عنتمت  امک  روثلا  دری 

تأر دق  ءاملا و  فاعت  عنتمت و  رقبلا  نکل  عنتمی و  برشی و ال  دری و  روثلا  نأ  اهراعـشأ  هیلع  لدت  يذلا  نکل  اهریمأ و  عبتت  یکارکلا 
روثلاک نذإ  ینإف  رعاشلا  لاق  بجعلا  وه  اذـه  هبرـش و  دـنع  رقبلا  برـشتف  دورولا  یلإ  هتباجإ  عم  روثلا  برـضی  ذـئنیحف  برـشی  روثلا 

.هبحاوص تفاع  ابرش و  فعی  مل  اذإ  هبنج  برضی 

اهلحف ریقبلاک و  ینولعجت  الف  رخآ  لاق  و 

ههجو برضی  ینجلا  روثلاکل و  یشعألا  لاق  و 

توملل اودل  هلوقک  هبقاعلا  مال  یه  ماللا  هذه  برضتل و  ءاملا  تفاع  لاقی  نأ  نسح  برضلا  هبقعتی  اهعانتما  ناک  امل  هریسفت  یف  اولاق 
. ( . هناوید 90  ) ِْسنِْإلا ِّنِْجلا َو  َنِم  ًارِیثَک  َمَّنَهَِجل  انْأَرَذ  ْدََقل  هناحبس َو  هلوق  انباحصأ  رسف  اذه  یلع  و 

[ هنأ  ] نوری مهنأل  هیلع  قلعی  امنإ  هنإ  لاقی  کلذب و  قیفی  هنأ  نوری  غیدللا  یلع  لجالجلا  یلحلا و  قیلعت  اضیأ  برعلا  بهاذم  نم  و 

اذإ هنإ  لوقی  مهضعب  لیمش و  نب  رضنلا  لوق  اذه  مونلا و  نع  اهتاوصأ  لجالجلا و  یلحلاب و  هولغـشف  کلهیف  هیف  مسلا  يرـسی  مان  نإ 
.تام صاصرلا  یلح  وأ  صاصرلا  قلع  نإ  أرب و  بهذلا  یلح  هیلع  قلع 

.اهانثرو هنس  اهنکل  رهشت و  یلحلا ال  نإ  لاقف  هرهش  نودیرت  بارعألا أ  ضعبل  لیق  و 

هلیئض ینترواس  ینأک  تبف  هغبانلا  لاق  و 

.اعصرم ءاسنلا  یلح  هلوح  يرت  هیح  ملک  هلان  میلس  ینأک  هرذع  ینب  ضعب  لاق  و 

نب سابعلا  هلاق  ول  هلوق و  یف  فرظ  لیمج و  لاق  لجالجلا و  میلـسلا  رغ  امک  اورغ  عضوم و  لک  یف  لـطبلاب  اوللع  دـق  رخآ و  لاـق  و 
. (. هناوید 218  ) ایئاد هنیثب  ای  یسمأ  کیلحف  هءاد  یلحلا  أربأ  غیدل  ام  اذإ  افیرظ  ناکل  فنحألا 

.لجالجلا داقرلا  هنع  یفن  میلس  یننأک  مومهلاب  ینعم  تبف  لیمش  نب  رضنلا  لوق  دکؤی  وه  یناهبنلا و  رمیوع  لاق  و 

.ابکاوکلا مامتلا  لیل  نم  بقارف  هنیع  یلحلا  دهس  میلس  ینأک  رخآلا  لوق  هلثم  و 

ئرما و بنذ  ینتفلک  هغبانلا و  لاق  میقسلا و  أربیل  حیحصلا  يوکیف  لبإلا  بیـصی  رعلا  یف  مهبهذم  روثلا  برـض  یف  مهبهذم  هبـشی  و 
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. ( . هناوید 54 عتار (  وه  هریغ و  يوکی  رعلا  يذک  هتکرت 

.باهإلا ءابرج  لک  نم  هب  اءرب  موری  حاحصلا  يوکی  نمک  بارعألا  ضعب  لاق  و 

حتفلاب رعلا  برجلا و  ریغ  لبإلا  رفاشم  یف  حرق  مضلاب  رعلا  نأل  نیعلا  مضب  رعلا  يذک  هغبانلا  تیب  يور  نم  هیاور  لطبی  تیبلا  اذـه  و 
.حتفلاب رعلا  يذک  هغبانلا  تیب  نوکی  نأ  بجاولاف  برجألا  أربیل  حیحصلا  يوکی  هنأ  یلع  رعشلا  لد  اذإف  هسفن  برجلا 

.ابرجأب حیحصلا  يوکی  کینانح ال  هرج  يریغ  ابنذ و  ینتمزلأف  رخآلا  لوق  تیبلا  اذه  لثم  و 

هل هتهباشمل  زاجملا  باب  نم  صوصخملا  ضرملا  اذه  یلع  برجلا  ظفل  قالطإ  نوکی  نأ  الإ 

انأقف رعاشلا  لاق  اهنع  نیعلا  نوعفدی  مهنأک  افلأ  تغلب  اذإ  لبإلا  نم  لحفلا  نیع  نوئقفی  اوناک  مهنأ  اهبهاذـم  برعلا و  تالیخت  نم  و 
.ردجأ یلوأ و  مهبلا  یعرب  متنأ  رزاهب و  لوحف  نم  انویع 

.نارعبلا نیعأ  اهیف  أقفت  نانتما  اذ  تنک  اهتبهو و  رخآ  لاق  و 

.افاتعم اهلیحف  نیع  تأقفف  اهب  لخبت  مل  افلأ و  اهتیطعأ  رخآلا  لاق  و 

 ( .تایارلا : تاقفاخلا هناوید 131.و  تاقفاخلا (  یبتحملا و  تیب  ینعملا و  ئقفملاـب و  کـتبلغ  وه  قدزرفلا و  تیب  نأ  موق  نظ  دـق  و 
مراد لثم  ابأ  وأ  طیقلک  اخأ  ادجاو  کینیع  تأقف  ول  تسل و  ریرجل و  هلوق  ءقفلاب  دارأ  امنإ  کلذ و  یلع  رمألا  سیل  بابلا و  اذه  نم 

 ( . .لشهن لثم  ابأ  وأ  :» هناوید حرش  یف  )

. ( . هناوید 436 فلکملا (  ریرج  ای  ینعملا  تنأل  امراد  كردتل  یعست  ذإ  کنإ  اضیأ و  ریرجل  هلوق  ینعملاب  دارأ  و 

. ( . 714  ) لشهن سراوفلا  وبأ  عشاجم و  هئانفب و  بتحم  هرارز  تیب  هلوق  یبتحملا  تیب  هلوقب  دارأ  و 

تاقفاخلا و.ناویدلا  حرش  یف  هناوید 715؛و  لفحج (  سیمخ  هل  كولملا  قرخ  هقوف  قفخی  جاتلاب  بصعم  هلوق و  تاـقفاخلا  تیب  و 
نأل ؛ ریرج یلع  تیبلا  اذه  یف  قدزرفلا  رخف  :» مثیهلا وبأ  لاق  عماوللا  تاقفاخلا  نیأ  ّقحب و  اهرومأ  ناکلاملا  یّـضقت  نیأ  و  هلوق : دیری 

«. ( . هلام هرثکب  هیلع  رختفاف  ؛ هامعأ نافلأ  تمت  اذإف  ؛ اهنم ریعب  نیع  أقف  ریعب  فلأ  مهدحأل  غلب  اذإ  تناک  برعلا 

هریعب وأ  هتقان  اولب  میرک  مهنم  تام  اذإ  مهنأ  هیلبلا  روهـشم و  بهذمف  تومت  یتح  ربقلا  دنع  لقعت  هقان  یه  هیلبلا و  یف  مهبهذـم  امأف 
امبر اهتوم و  دعب  تقرحأ  امبر  تومت و  یتح  یقـست  معطت و ال  هریفح ال  یف  اهوکرت  اهرخؤم و  یلإ  اهـسأر  اورادأ  اهقنع و  اوسکعف 
لاق هتیلب  یلع  ابکار  رـشح  هیلب  هل  تناک  نم  ایـشام و  رـشح  هیلع  لبی  مل  تام و  نم  نأ  نومعزی  اوناک  امامث و  اهدـلج  ئلم  تخلس و 

یننإف نکلهأ  امإ  دعس  ای  هنبال  یسعقفلا  میشألا  نب  هناوید 346 ) . هبیرج ( 

اهب ام  ءادجب  ینفداف  تم  اذإ  اضیأ  هبیرج  لاق  و 
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هباتک یف  رکذ  هللا  همحر  علاخلا  رفعج  نب  دمحم  نب  نیـسحلا  هللا  دبع  ابأ  نأ  ناسحلا  يرقبعلاب  یمـسملا  یعومجم  یف  ترکذ  دـق  و 
هذه یف  سیل  هنإ  کلذ و  یف  مهو  هنإ  تلق  هیلبلا و  یف  نودقتعی  اوناک  ام  یلع  اهب  دهشتسا  تایبألا و  هذه  اهنایدأ  برعلا و  ءارآ  یف 
یلع وأ  هدعب  هریغ  اهبکری  الیکل  امإ  هتوم  دعب  هتیطم  رقعی  نأ  هدلول  هیصو  یه  امنإ  قلعت و  هب  اهل  ینعملا و ال  اذه  یلع  هلالد  تایبألا 

روقعملا يدهلاک  نابرقلا  هئیه 

هحامـسلا و نإ  بلهملا  نب  هریغملا  یف  مجعألا  دایز  لوقک  روبقلا  یلع  رقعلا  یف  مهبهذـم  روبقلا و  دـنع  نورقعی  اوناک  امک  وأ  هکمب 
انمض هءورملا 

یف مهبهذم  یلع  لدی  ام  رعشلا  اذه  یف  سیل  روهشم و  روبقلا  یلع  رقعلا  یف  مهبهذم  هرح و  هراجح  نع  یصولق  ترفن  رخآلا  لاق  و 
نع هعوطقم  ءادـج  هالفب  ینفدا  تیبلا  ینعم  هنظ و  امک  رمألا  سیلف  کلذ  یلإ  ءامیإ  هیف  بکار  زوفی  وأ  هلوق  نأ  ناظ  نظ  نإـف  هیلبلا 

یمست اهنإ  لیق  لأفلا و  قیرط  یلع  هزافم  اهومـس  هکلهملا  یه  هزافملا و  اهبکار  فستعی  نأ  وأ  بارغلا  بئذلا و  الإ  اهب  سیل  سنإلا 
بابلا اذـه  یف  أطخأ  امک  بابلا  اذـه  یف  هداریإ  یف  أطخأ  علاـخلا  نکل  هیلبلا و  رکذ  تیبلا  اذـه  یف  سیلف  کـله  يأ  زوف  نم  هزاـفم 

. ( . ءارعشلا 397 رعشلا و  ایکاوب (  یکبت  ادابکأ و  دربتس  اهنإف  باکرلا  یف  یصولق  لطع  بیرلا و  نب  کلام  لوق  هداریإ  یف  اضیأ 

ثیحب ال اـهولطع  يدـعب و  یتـلحار  اوبکرت  ـال  دارأ  اـمنإ  کـلذ و  رعاـشلا  دری  مل  هیف و  نحن  يذـلا  باـبلا  اذـه  نم  کـلذ  نأ  نظف 
اذه نم  هدع  عضاوم  یف  علاخلا  أطخأ  دـق  قیدـصلا و  ءاسی  ودـعلا و  تمـشیف  اهبکار  تحت  هیئاج  هبهاذ  یقداصأ  يداعأ و  اهدـهاشی 

هعضو یلحلا و  یف  برعلا  بهذم  رکذ  هنأ  اهنم  هانرکذ و  ام  اهنمف  هیف  وه  امل  هبسانم  اهنظ  اهعضوم و  ریغ  یف  اراعشأ  دروأ  باتکلا و 
. ( . ناسللا 4:274 دادعلا (  نم  میلسلا  یقلی  امک  یلیل  لآ  رکذت  نم  یقالی  رعاشلا  لوقب  هیلع  دهشتسا  غیدللا و  یلع 

نم اذه  سیل  هیف و  غدل  يذـلا  تقولا  یف  هنـس  لک  یف  عوسلملا  مسلا  هدواعم  دادـعلاف  عضوملا  اذـه  یف  تیبلا  اذـه  داریإل  هجو  و ال 
.لیبسب یلحلا  باب 

باب یف  .تاقفاخلا ) .  یبتحملا و  تیب  یّنعملا و  ئّقفملاب و  کتبلغ  هلوق : وه  و  ئقفملاب (  کتبلغ  قدزرفلا  لوق  هداریإ  کـلذ  نم  و 
اهیف مهو  یتلا  عضاوملا  نم  اریثک  انهاه  رکذنس  کلذ و  یف  مهولا  عضومل  انحرش  مدقت  دق  افلأ و  لبإلا  تغلب  اذإ  لوحفلا  نویع  ءقف 

.هللا ءاش  نإ 

ینتقراف اذإ  یندوز  ینب  مهضعب أ  لوق  هیلبلا  یف  برعلا  نع  درو  امم  و 

.بوکرم هروشن  موی  کیبأل  اهنإ  هیلبلا  یسنت  ینب ال  یناهبنلا أ  میوع  لاق  و 

لاق رافنلا  نم  تنکـس  اهمأ  اهل  تیمـسف  هقانلا  ترفن  اذإ  برعلا  تناک  لاق  یبارعألا  نبا  هاکح  اـم  اهبهاذـم  برعلا و  تـالیخت  نم  و 
 . مکلع ای  اهمأ  مسا  ام  لق  کلیو  محقت  یب  ءانجولا  لوقأ و  زجارلا 

.اهتاعر مه  فرعأ و  لبإلاب  دیبعلا  نأل  اهمأ  مسا  فرعی  نأ  اعفرت  هدبع  لأس  امنإ  هل و  دبع  مسا  مکلع 

.اهرافن اهعور و  نکسی  کبجت و  اهعداف  تاه  اهمأ  مسا  ام  هل  تلقف  يرکسلا  دشنأ  و 
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هماه هسأر  نم  جرخی  الإ و  لتقی  تومی و ال  تیم  نم  سیل  نولوقی  اوناک  مهنأ  کلذ  هماهلا و  هیلع  هعمتجملاک  برعلا  تناک  اـمم  و 
.هماه یبنلا ص ال  لاق  اذه  نع  هیدص و  ینإف  ینوقسا  هربق  یلع  هماهلا  تدان  هرأثب  ذخؤی  مل  لتق و  ناک  نإف 

.هروکذملا هنولتملا  یه  اهنأ  ضرألا و  ماوه  يدحإ  میملا  هددشم  هماهلا  لوقی  ناک  دیز  ابأ  نأ  یکح  و 

.ماه ءادصأ و  هایح  فیک  لاق و  ءادصأ  عمجلا  يدصلا و  اهنومسی  دق  اذه و  ظفح  دیز  ابأ  يرأ  ام  لاق  دیبع  ابأ  نإ  لیق  و 

. ( . هناوید 339 ماه ( رباقملا  يدص  یف  مهلف  مهیلع  نونملا  توملا و  طلس  يدایإلا  داود  وبأ  لاق  و 

بقرم قوف  هماه  یل  نوقزت  هنبال و ال  مهضعب  لاق  و 

یتلا کلت  کیبأب و  شطعلا  انهاه  وه  يدـص و  لک  نإف  ینوقـسا  یتماه  تحاص  هتکرت  نإ  کنإف  تلتق  نإ  يرأث  كرتت  هل ال  لوقی 
مل اذإ  روبقم  وه  هیلع و  رمألا  هبوعص  هب  دیری  نأ  لمتحی  دیلولا و  سأر  بیشی  رمأ  لاقی  امک  اهتدش  اهتبوعصل و  بئاوذلا  اهنم  ضیبت 

یتصقنم یمتش و  عدت  الإ  ورمع  ای  عبـصإلا  وذ  لاق  کیلع و  راع  کلذ  نأ  ینعی  هنبا  یلع  رمألا  هبوعـص  هب  دیری  نأ  لمتحی  هب و  رأثی 
. ( . هیلضفملا 31 ینوقسا (  هماهلا  لوقت  ثیح  کبرضأ 

. (. هناوید 165 ، نونجملل  ) يربق نم  شطعأ  ربق  تمأ ال  یلیلب  یتماه  ورت  مل  کلهأ و  نإ  بر  ایف  رخآ  لاق  و 

یلیل و لاصو  وه  هبر  نم  هبلط  يذـلا  هتماه  ير  نوکی  نأ  هیف و  نحن  يذـلا  ینعملا  اذـه  نع  اجراخ  نوکی  نأ  تیبلا  اذـه  لمتحی  و 
.مهتماه يوری  هنأب  مهیفشی  امع  نونکی  مه  ایندلا و  یف  امه 

هناکم تملع  دق  مکاخأ  نإ  یسقفلا و  سلغم  لاق  و 

اقز وأ  هشاشبلا  میلست  تملسل  حئافص  لدنج و  ینود  یلع و  تملس  هیلیخألا  یلیل  نأ  ول  ریمحلا و  نب  هبوت  لاق  و 

.(. يزیربتلا 3:267 حرشب  - هسامحلا ناوید   ) حئاص ربقلا  بناج  نم  يدص  اهیلإ 

انتوم دعب  انؤادصأ  یقتلت  ول  نونجملا و  وه  حولملا و  نب  سیق  لاق  و 

نم انیسمر  نود  نم  و  :* هتیاور هناوید 46،و   ) امظعأ اسمر و  تنک  ام  اذإ  يادص  ملکم  دیلولا  مأ  يدص  له  الأ  روث  نب  دـیمح  لاق  و 
*. ( . بسبس ضرألا 

عوجلا وه  لیق  هدـبک و  هفوسرـش و  یلع  تضع  ناسنإلا  عاج  اذإ  هیح  نطبلا  یف  نأ  اومعز  رفـصلاب  برعلا  لوق  مالـسإلا  هلطبأ  امم  و 
ثیدحلا ظفل  امأف  عوجلا  لوصح  دعب  ضعت  اهنأ  سیل  هنیعب 

.لوغ رفص و ال  هماه و ال  يودع و ال  ال 

اوناک ام  ینعی  رفـص  یلإ  مرحملا  مهریخأت  نع  یهن ع  لاق  مرحملا  دـعب  يذـلا  رهـشلا  رفـص  وه  لاق  ینثملا  نب  رمعم  هدـیبع  اـبأ  نإـف 
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ضعی هبقری و ال  ردقلا  یف  امل  يرأتی  رعاشلا ال  لاق  ریـسفتلا و  اذـه  یلع  هدـیبع  ابأ  ءاملعلا  نم  دـحأ  قفاوی  مل  ءیـسنلا و  نم  هنولعفی 
. ( . هناوید 30  ) رفصلا هفوسرش  یلع 

اهیلإ اشعف  اران  هلیل  يأر  مث  شحولاب  سنأ  یفایفلا و  نکـس  ساـنلا و  رجه  اـمل  ریهز  نب  سیق  رکذـی  سبع  ینب  ءارعـش  ضعب  لاـق  و 
طبخلا اـهطبخ (  نم  لـکأی  اهمدـکی و  لزی  مـلف  ملـس  هرجـش  یلإ  لاـم  اـهرهق و  اـهبلغف و  هتوهـش  هتعزاـنف  مـحللا  راـتق  اهدـنع  مـشف 

هتتیم ناک  اسیق  نإ  تام  نأ  یلإ  .قرولا ) : انه

رفـص ضعک  اضع  دـهجب  تنـسم  نامز  یلع  يدعتـسن  یتف  ریخ  اـی  کـنإ  یلجعلا  مجنلا  وبأ  لاـق  هنیعب و  عضوم  مسا  يوهلاـب  هلوق  و 
.دبکب

.معطلاب کلایع  نم  يریغ  رثوأ  هنیملعت و  دق  نطبلا  عاجش  درأ  رخآ  لاق  و 

قیهن قهنف  اهلخدـی  نأ  لبق  اهباب  یلع  فقو  اهنج  وأ  اهءابو  فاخف  هیرق  لوخد  دارأ  اذإ  ناک  مهنم  لـجرلا  نأ  برعلا  تاـفارخ  نم  و 
عفنی مهرعاش و ال  لاق  ریشعتلا  قیهنلا  اذه  نومـسی  نجلا و  ءابولا و  نم  هیقر  هل و  هذوع  کلذ  ناک  بنرأ  بعک  هیلع  قلع  مث  رامحلا 

.بنرأ بعک  عزعز و ال  عقاو و ال  مح  نأ  ریشعتلا 

لاق مهلعف و  لعفی  نأ  هورع  فاع  اورـشع و  اهنم  اوبرق  املف  اوراتمیل  هقفر  یف  ربیخ  یلإ  درولا  نب  هورع  جرخ  يدـع  نب  مثیهلا  لاـق  و 
يدرلا هفیخ  نم  ترشع  نئل  يرمعل 

.ضرملا توملا و  نم  هورع  اجن  مهضعب و  تام  اوضرم و  هتقفر  نإ  لاقیف  بذک  اذإ  لجرلا  علو  بذکلا  مضلاب  عولولا 

.ریشعت هقلعت و ال  بعک  عقاو  مامح  نم  کنیجنی  رخآ ال  لاق  و 

تبلق یبارعأ  لاق  يدتهیف  ناسنإ  یلإ  امهب  ئموی  هنأک  هیدیب  قفص  هصیمق و  بلق  هالف  یف  لض  اذإ  ناک  مهنم  لجرلا  نأ  اذه  هباشی  و 
یب لوجت  نونظلا  یبایث و 

ناطب يولب  ینترصبأ  ولف  یئاطلا  سلمعلا  وبأ  لاق  و 

هناوید ءاقستسالا  یف  کلذ  وحن  هیمالسإلا  هعیرشلا  یف  ءاج  دق  لاحلا و  بلقب  لؤافتلا  بایثلا  بلق  یف  لصألا  و 

کلذ یلإ  رظن  داع  اذإف  اهقاس  یف  وأ  هرجـش  نصغ  یف  هدـقعف  طیخ  یلإ  دـمع  رفاس  اذإ  ناک  مهنم  لـجرلا  نأ  برعلا  بهاذـم  نم  و 
لاقی مترلا و  یمـسی  دقعلا  کلذ  ینتناخ و  دق  لاق  الولحم  هدجو  وأ  هدجی  مل  نإ  هنخت و  مل  هتجوز  نأ  ملع  هلاحب  هدجو  نإف  طیخلا 
داقعت یصوت و  ام  هرثک  مهب  تمه  نإ  مویلا  کنعفنی  له  زجارلا  لاق  رخآ و  نصغ  فرطب  هرجـشلا  نصغ  نم  افرط  نودقعی  اوناک  لب 

 { . .هبسن ریغ  نم  ( متر ) ناسللا ( 1 مترلا { 

.مترلل دقعلا  اهفلح و  هرغ  هقرفمب و  ابیش  تأر  امل  هتناخ  رخآ  لاق  و 
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.قداصلا نیقیلاب  اهنع  کیبنت  اهتدقع  امئاتر  نبسحت  رخآ ال  لاق  و 

هبلق مئاترلاب  ورمع  للعی  رخآ  لاق  و 

مئاترلا کعفنت  يذلا  اذ  ام  رخآ  لاق  و 

لک دـباکأ  ارهـش  تثکمف  همیتر  تللح  رعاـشلا  لاـق  هیلإ و  یمحلا  تلقتنا  اـهلح  نم  نأ  نوری  یمحلل و  مترلا  نودـقعی  اوناـک  دـق  و 
.ءاودلا هورکم 

اهدلو شاع  فیرـشلا  لیتقلا  تئطو  اذإ  دلو  اهل  شیعی  یتلا ال  یه  تالقملا و  هأرملا  نإ  لوقت  تناک  برعلا  نإ  تیکـسلا  نبا  لاق  و 
. { . هناوید 88 ( 1 رزئم {  ءرملا  یلع  یقلی  نلقی أ ال  هنأطت  ءاسنلا  تیلاقم  لظت  مزاخ  یبأ  نب  رشب  لاق 

.هل اهؤطو  کلذف  تارم  عبس  تالقملا  هاطختت  هدیبع  وبأ  لاق  و 

.ادوق وأ  اردغ  لتقی  فیرشلاب  کلذ  نولعفی  اوناک  امنإ  لیق  هلوح و  نوئطی  هب و  نورمی  یبارعألا  نبا  لاق  و 

.مایقلا دعب  دوعقلا  هیلإ  تیلاقملا  تآزرملا  لیطت  تیمکلا و  لاق  و 

.ءاسنلا تیلاقم  امهروزت  تبخ  لمرب  نیمثعشلا  انکرت  رخآلا  لاق  و 

.امشهم امیضه  احشک  هل  فاطی  هلوح  تیلاقملا  یشمت  یتلا  یسفنب  رخآلا  لاق  و 

.ریفحلاب هرم  نب  ورمع  يوث  اولاق  نیح  تلاقملا  ترشابت  رخآ  لاق  و 

تعلط اذإ  سمشلا  لبقتسا  ماهبإلا و  هبابـسلا و  نیب  اهذخأ  نس  هل  تطقـس  اذإ  ناک  مهنم  مالغلا  نأ  اهتافارخ  برعلا و  تالیخت  نم  و 
لاق سمـشلا  عاعـش  اعیمج  امه  كؤایإ و  لوقت  وأ  کتایإ  اهملظ  یف  رجیل  اهنم و  نسحأ  نسب  ینیلدبأ  سمـش  ای  لاق  اهب و  فذـق  و 

هفرط

 . ( . .دمثإب هیلع  مدکت  مل  ّفسأ و  هتاثل  ّالإ  سمشلا  هایإ  هتقس  همامتب : تیبلا  سمشلا (  هایإ  هتقس 

تمستبا ام  اذإ  ولجی  نداش  هلوقب  مهرعاش  راشأ  لایخلا  اذه  یلإ  و 

ایانثلا بذع  حضاو  بنشأ  رخآ و  لاق  و 

.اعصان ضیبأ  داع  یتح  سمشلا  هب  تدرفت  قاذملا  بذع  رشأ  يذب  رخآ  لاق  و 

.بهذملا اذه  یلع  مهنایبص  یف  مویلا  سانلا  و 
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.بلکلا بلکلا  هضع  نم  یفشی  سیئرلا  مد  نأ  دقتعت  برعلا  تناک  و 

.ءافشلا بلکلا  نم  مهؤامد  حرج  هاسأ  مراکم و  هانب  رعاشلا  لاق  و 

.بلکلا نم  یفشت  مهؤامد  تناک  همرکأ  هانملع و  تیب  ریخ  نم  يدسألا  ریبزلا  نب  هللا  دبع  لاق  و 

.بلکلا نم  یفشت  مکؤامد  امک  هیفاش  لهجلا  ماقسل  مکمالحأ  تیمکلا  لاق  و 

هقرخک هیلع  راذـقألا  قیلعتب  هوسجن  هل  هثیبـخلا  حاورـألا  ضرعت  نونجلا و  لـجرلا  یلع  اوفاـخ  اذإ  اوناـک  مهنأ  برعلا  تـالیخت  نم  و 
ولف يدبعلا  قزملل  اودشنأ  کلذ و  هموی  اهاری  مث ال  یتوم  ماظع  ثماط  هیلع  قلعت  نأ  کلذ  نم  عفنأ  اولاق و  یتوملا  ماظع  ضیحلا و 

.قلعملا یلع  اساجنأ  قلع  ایقار و  نیتراج و  يدنع  نأ 

.اقشاع ناک  نم  سیجنتلا  عفنی  له  همر و  ریخلا  کل  ای  قلع  نولوقی  یبارعأ  لاق  قشعلا  نم  الإ  یفشی  سیجنتلا  اولاق و 

.سوفنلا هتوفت  توملا ال  سیجنتلا و  عفنی  ول  هتسجن  تام  هعفنی و  ملف  اهدلو  تسجن  دق  هأرما و  تلاق  و 

.نئاک هللا  ردق  ام  مهل  تلقف  سجنم  مهل و  ساجنأب  ینوتأ  اودشنأ  توملا و  رذح  فوصلا  ماظعلا و  هقنع  یف  قلعی  هیدهم  وبأ  ناک  و 

.اهردخ بهذیف  هاعد  وأ  بحی  نم  رکذ  هلجر  تردخ  اذإ  ناک  مهنم  لجرلا  نأ  مهبهاذم  نم  و 

 . هللا لوسر  ای  لاقف  کیلإ  سانلا  بحأ  عدا  هل  لیقف  هلجر  تردخ  رمع  نب  هللا  دبع  نأ  يور  و 

.يرکف یف  کلیجأ  یتح  اهب  امیقم  اهلالذما  لازی  یلجر ال  نأ  یلع  رعاشلا  لاق  و 

 ( . .هبسن ریغ  نم  ( لذم ) ناسللا نوهیف (  اهب  لذم  نم  كاوعدب  یفتشأ  کترکذ  یلجر  تلذم  اذإ  ریثک  لاق  و 

. ( . هناوید 172  ) یلجر تردخ  اذإ  ینیفشی  كرکذ  یقتلن و  نیح  هرق  ینیعل  تنأ  لیمج و  لاق  و 

.اهروتف یلجأ  هللا  دبع  تلق  نإف  بعصم  نبا  توعد  یلجر  تردخ  اذإ  هأرما  تلاق  و 

.ردخلا بهذی  یتح  هشیبک  يدان  تردخ  هلجر  ام  اذإ  بحم  بص  رخآ  لاق  و 

.ردخلا بهذی  یتح  کترکذ  الإ  ترثع  یلجر و ال  تردخ  ام  هللا  لمؤملا و  لاق  و 

.كاعد لجر  هل  تردخ  اذإ  ینعم  افلک  امئاه  یبیثأ  دیزی  نب  دیلولا  لاق  و 

.هبرق عقوت  ادیعب  ناک  نإ  همودق و  عقوت  ابئاغ  ناک  نإف  هبحأ  نم  يرأ  لاق  هنیع  تجلتخا  اذإ  ناک  مهنم  لجرلا  نأ  مهولا  اذه  ریظن  و 

. ( . هناوید 118 عملت (  نیعلا  اهب  ورمع  ینب  هاتف  اهلعل  لوقأ  ینیع  تجلتخا  اذإ  رشب  لاق  و 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 4772 

http://www.ghaemiyeh.com


.ادیعب رازملا  ناک  نإ  كارأ و  یننأ  تنقیت  ینیع  تجلتخا  اذإ  رخآ  لاق  و 

.فرطت ینیع و  جاتهت  اهتیؤرل  اهلعل  لوقأ  ینیع  تجلتخا  اذإ  رخآ  لاق  و 

.مویلا سانلا  یف  قاب  مهولا  اذه  و 

هلمح قشعلا  هیلع  طرفأ  لسی و  مل  قشع و  اذإ  ناک  مهنم  لجرلا  نأ  مهبهاذم  نم  و 

.نومعزی امیف  هقشع  بهذیف  هیتیلأ  نیب  هب  يوک  الیم و  وأ  هدیدح  یمحأف  رخآ  ماق  یبصلا و  لمحی  امک  هرهظ  یلع  لجر 

.مارغلا اهمرضی  بلقلا  ران  الهج و  یتفنار  نیب  متیوک  یبارعأ  لاق  و 

یقایتشا یقیفر  یلإ  توکش  رخآ  لاق  و 

متنب هادغ  تدهش  ول  رضاغ  ریثک أ  لوقب  ینعملا  اذه  یلع  علاخلا  دهشتسا  و 

دجولا هرارح  رکذ  نم  ءارعشلا  نیب  قورطملا  روهـشملا  ینعملا  هیف  هدارم  نوکی  نأ  لمتحی  بابلا و  اذه  یف  حیرـصب  سیل  تیبلا  اذه 
نع حیلف  نب  نامیلـس  نب  دمحم  نع  وه  هاعدا و  هازع و  يذلا  دصقملا  دکؤی  اربخ  هباتک  یف  يور  دـق  هنأ  الإ  رانلاب  ههیبشت  هعذـل و  و 

مأ یب  تلعف  ام  اذه  لاق  کب  اذه  ام  هللا  دبع  لاقف  هلع  رثأ  هیلع  ریثک و  هیلع  لخدـف  رفعج  نب  هللا  دـبع  دـنع  تنک  لاق  هدـج  نع  هیبأ 
اهبنذ ثریوحلا  مأ  نع  هللا  افع  دشنأ  يوکم و  وه  هبوث و  نع  فشک  مث  ثریوحلا 

ماد امهبح و  حلـص  هءادر  تقـش  اهعقرب و  قشف  هتبحأ  هأرما و  بحأ  اذإ  لجرلا  نأ  نومعزی  اوناک  مهنأ  مهتـالیخت  مهماـهوأ و  نم  و 
ربحم ءادر  نم  انقفش  دق  مک  ساحسحلا و  ینب  دبع  میحس  لاق  امهبح  دسف  کلذ  العفی  مل  نإف 

جلاع هقرب  موی  یئادر  تققش  رخآ  لاق  و 

مهضعب لاق  هنودقتعی  ءابطألا  یبط و  بهذم  اذه  هوقلا و  هعاجشلا و  یف  دیزت  عابسلا  موحل  لکأ  نأ  نوری  اوناک  مهنأ  مهبهاذم  نم  و 
ام کلکأب  بعتت  كراعملا ال  ابأ 

هداؤف روصهلا  ثیللا  نم  تلکأ  هحرجف  رمن  هیلع  ادعف  اعاجش  نوکیل  دسألا  داؤف  لکأ  بارعألا و  ضعب  لاق  و 

عفانب سیل  ثیللا  بلقف  مصأ  یغولا  هودغ  یتفلا  بلق  نکی  مل  اذإ  رخآ  لاق  و 

یغولا هموح  یف  ثیللا  بلق  عفن  ام  و 

عطاقب سیل  ءرملا  فیس  ناک  اذإ 

سرفلاب نوکت  هرئاد  هعقهلا  هریغ و  یلإ  تحمط  هتأرما و  تملتغا  هتحت  قرعف  هبکر  اذإ  عوقهملا  سرفلا  بحاـص  نأ  مهبهاذـم  نم  و 
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دادزا هتلیلح و  تظعنأ  ءرملاب  عوقهملا  قرع  اذإ  هبحاصل  مهـضعب  لاق  مهدـنع  هحبقتـسم  یه  رثکألا و  یف  فتکلا  یلع  تناک  امبر  و 
.اهناجع رح 

 ( . .هبسن نود  ( عقه ) ناسللا  ) ناصح جوز  عوقهملا  بکری  دق  هلثم و  سیل  نم  عوقهملا  بکری  دق  هبحاص  هباجأف 

اران دقوأ  هقحـسأ و  هللا و  هدعبأ  مهئاعد  یف  نولوقی  هعوجر  نوبحی  يذلا ال  رفاسملا  فلخ  رانلا  نودقوی  اوناک  مهنأ  مهبهاذـم  نم  و 
.اراعتسا ام  ابصلا  کیلع  در  اران و  لهجلل  تدقوأ  توحص و  مهضعب  لاق  هرثأ 

هنم اوجرخ  يذلا  لزنملا  نیب  مهنیب و  اهودقوی  مل  هنودیری و  يذـلا  لزنملا  نیب  مهنیب و  اران  اودـقوأ  رافـسألا  یلإ  اوجرخ  اذإ  اوناک  و 
.هیلإ عوجرلاب  الؤافت 

هبرقت مل  بنرأ  بعک  هیلع  قلع  نم  نإ  نولوقت  هوثک أ  نب  دیزل  تلق  یبارعألا  نبا  لاق  بنرألا  بعک  قیلعت  هروهشملا  مهبهاذم  نم  و 
سیقلا ؤرمإ  لاق  رفقلا و  لوغ  هریشعلا و ال  راج  هطامخلا و ال  ناطیش  هللا و ال  يإ و  لاق  یحلا  رامع  رادلا و ال  نانج 

ههوب یحکنت  دنه ال  ای  أ 

.اضیأ هرجش  یه  هرشعلا و  ریغصت  هریشعلا  هرجش و  هطامخلا  و 

یبص تدارأ  هینج  نإ  نولوقی  هرظنلا و  هفطخلا و  نم  اـفوخ  هره  نس  بلعث و  نس  یبـصلا  یلع  قلعت  برعلا  تناـک  ملحم  وبأ  لاـق  و 
.هرمسلا ضیح  ضیحلا  هرره و  بلاعث و  هرفن  هیلع  نأک  مهیلإ  رذتعت  تلاقف  کلذ  یف  نجلا  نم  اهموق  اهمالف  هیلع  ردقت  ملف  موق 

هنم لیسی  يذلا  هغمـص  وه  رمـسلا و  مد  نم  اوذخأ  هأرملا  تدلو  اذإ  برعلا  تناک  لازغلا و  مدک  رمـسلا  نم  لیـسی  ءیـش  هرمـسلا  و 
همجعملا لاذلاب  لاقی  مدودـلا و  رمـسلا  نم  لئاسلا  غمـصلا  اذـه  یمـسی  اطخ و  یبصلا  هجو  یلع  اوطخ  ءاسفنلا و  ینیع  نیب  هنوطقنی 

.تارفنلا یبصلا  یلع  قلعت  یتلا  ءایشألا  هذه  یمست  اضیأ و 

همـسا برغ  لاق  ریفنتلا  ام  یبأ و  هل  لاقف  هنع  رفنف  دلو  کل  دلو  اذإ  یبأل  لاق  برعلا  ضعب  نإ  یعمـصألا  یخأ  نب  نمحرلا  دبع  لاق 
هناوید  ) ادوجنملا ئربت  عادصلا و  یفـشت  اهب  اهنم  اهئاود  جزم  رمخلاک  یبأ  دشنأ  لاق و  ءادعلا  ابأ  هانک  اذـفنق و  هامـسف  دـلو  هل  دـلوف 

. ( . 128

.مهبکارمب هدلو  مهنم  يوادف  نجلا  بکارم  نم  ذفنقلا  نأ  دیری  لاق 

یف هتلحار  خانأف  رجـش  يداو  یلإ  دـمع  لیللا  قراوط  نم  هسفن  یلع  فاخ  هزافم و  بکر  اذإ  ناـک  مهنم  لـجرلا  نأ  مهبهاذـم  نم  و 
یف هناحبـس  هللا  لاق  اذـه  نع  يداولا و  اذـه  میظعب  لاق  امبر  يداولا و  اذـه  بحاصب  ذوعأ  لاق  مث  اطخ  اهیلع  طخ  اـهلقع و  هترارق و 

. ( . نجلا 6 هروس  ًاقَهَر (  ْمُهوُدازَف  ِّنِْجلا  َنِم  ٍلاجِِرب  َنوُذوُعَی  ِْسنِْإلا  َنِم  ٌلاجِر  َناک  ُهَّنَأ  نآرقلا َو 

.داع ربزه  نم  انرجی  ملف  يداعألا  نم  هیف  ام  رش  نم  يداولا  میظعب  انذعتسا  دق  لاقف  دسألا  هلکأف  دلو  هعم  مهنم و  لجر  ذاعتسا  و 
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دیبلا دالبلا  رش  نم  ذوعأ  رخآ  لاق  و 

.جئاه يوغب  هوقهرت  جلادلا ال  مالظلا  يراس  مکب  ذاع  جلاع  نم  يوللا  عارجأ  نج  ای  رخآ  لاق  و 

.يداز هراج و  یف  یتلحار  يداعألا  هوطس  نم  یعناملا  يداولا  میظعل  افیض  تب  دق  رخآ  لاق  و 

اکئانفب لزان  فیض  ینإف  یعنام  تنأ  له  ءارجشلا  بحاص  ایه  رخآ  لاق  و 

دیس ضرألا  یف  نانجلل  کنإ  و 

.اکلاعصلا مالظلا  یف  يوآ  کلثم  و 

قـشاعلا الإ  تفتلی  کلذـلف ال  داع  تفتلا  اذإ  هنإـف  تفتلی  نأ  هل  یغبنی  ـالف  رخآ  یلإ  هدـلب  نم  جرخ  اذإ  رفاـسملا  نأ  مهبهاذـم  نم  و 
.دلبلا هعجر  نمأت  رجاوهلا  هجو  اهب  مرا  دوعسم و  ای  تفلتلا  عد  مهضعب  لاق  دوعلا  دیری  يذلا 

امل هیبلعثلاب  يریص  لیع  علاخلا  هدشنأ  رخآ  لاق  و 

هب مهدارم  ریثک و  مهراعـشأ  یف  تفلتلا  نأل  دارأ  ام  یلع  امهیف  هلالد  هنأ ال  يدـنع  بابلا و  اذـه  یف  علاـخلا  اـمهرکذ  ناـتیبلا  ناذـه 
هعبتی هنامثجب  هیف  ماـقملا  هنکمی  مل  ثیح  لزنملا  نع  لـحارلا  نوک  هقراـفملا و  یلع  فسأـتلا  قوشلا و  هرثک  نع  بارعـإلا  هناـبإلا و 

مهلولط یلع  تررم  دقل  هللا و  همحر  یضرلا  لوقک  هتیؤر  نم  دوزتی  هرصب و 

ام دیری  امنإ  اهیلإ و  عوجرلا  یف  هدئاف  يأف  یلبلا  دیل  ابهن  تراص  دق  اهموسر  نأل  اهیلإ  عوجرلاب  لؤافتلا  انهاه  تفلتلاب  دـصقی  سیل  و 
ینتدجو یتح  یحلا  وحن  تفلت  لوألا  لوق  کلذک  اهیف و  همایأ  نم  یضم  امل  رکذتلا  نینحلا و  نم  هرکذ  انمدق 

. ( . يزیربتلا 3:199 حرشب  - هسامحلا ناوید  ، هّللا دبع  نب  همصلل  اعدخأ (  اتیل و  ءاغصإلا  نم  تعجو 

هین دعب  هعجر  وجرأ  تفلت  لوألا  بهذملا  یف  مهضعب  لاق  ریثک و  کلذ  لثم  و 

هقرف دعب  هعجر  وجرت  تفلت  هیلإ  تتفلتف  هتأرما  قلط  دق  رخآ و  لاق  و 

ءاسنلا هل  یقلتف  ماعطلا  ماعطلا  الحلا  ـالحلا  یحلا  تویب  نیب  يداـن  هسأر و  یلع  ـالخنم  لـمح  یبصلا  هفـش  ترثب  اذإ  مهبهاذـم  نم  و 
نم نایبصلا  نم  یبص  لکأ  نإـف  ضرملا  نم  أربیف  هلکأـتف  بـالکلل  کـلذ  یقلی  مث  لـخنملا  یف  محللا  رمتلا و  عاـطقإ  زبخلا و  رـسک 

انلخنم یضق  دقف  هقوقشم  هفش  یف  الح  هأرمال أ ال  دشنأ  هتفش و  ترثب  دق  حبصأ و  همحل  وأ  همقل  وأ  هرمت  بالکلل  هاقلأ  يذلا  کلذ 
.هقوقح

يدحإب یلوألا  یف  لوقی  تارم  عبـس  فورطملا  نیع  فراطلا  حسم  رخآ  بوثب  هنیع  تفرط  اذإ  ناک  مهنم  لجرلا  نأ  مهبهاذـم  نم  و 
نئج عبـسب  هعباسلا  یف  لوقی  نأ  یلإ  هنیدملا  نم  نئج  ثالثب  هثلاثلا  یف  هنیدـملا و  نم  اتءاج  نیتنثاب  هیناثلا  یف  هنیدـملا و  نم  تءاج 
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.فورطملا نیع  أربتف  هنیدملا  نم 

.عبس نم  عبسب  لوقی  نأ  یلإ  عبس  نم  نیتنثاب  هنیدملا  نم  نئج  عبس  نم  يدحإب  لوقی  نم  مهیف  و 

رعـشلل هفلاخم  اهینیع  يدحإ  تلحک  اهرعـش و  نم  ابناج  ترـشن  حاکنلا  بطاخ  اهیلع  رـسع  اذإ  ناک  مهنم  هأرملا  نأ  مهبهاذـم  نم  و 
نع جوزتت  اهرمأ و  لهـسیف  حابـصلا  لبق  حاکنلا  یغبأ  حاکل  ای  لوقت  الیل و  کـلذ  نوکی  اـهیلجر و  يدـحإ  یلع  تلجح  روشنملا و 

العب یغبت  کمأ  يرت  ام  کلذ أ  لعفت  هأرما  يأر  دق  هقیدصل و  لجر  لاق  برق 

.انیش هارت  ام  انیز  نظت  انیرق  ترشن  تلجح و  انیع و  تفعأ  انیع و  تلحک  دق  رخآ  لاق  و 

یعنصت نأ  تئش  ام  یعنصت  رخآ  لاق  و 

مویلا سانلا  هلمعت  امم  اذه  هءارو و  یناوألا  نم  ائیش  اورـسک  دوعی  الأ  اوبحأ  مهنع و  هریغ  وأ  فیـضلا  لحر  اذإ  اوناک  مهبهاذم  نم  و 
.اعایض تبهذ  انردق  داعف و  حاوس  یبأ  دعب  ردقلا  انرسک  مهضعب  لاق  اضیأ 

.اعجریل اداز  هیفقن  اننکل  انفیض و  رثأ  یف  نازیکلا  رسکن  رخآ و ال  لاق  و 

لیفن ینب  نإ  هللا  امأ و  رخآ  لاق  و 

ناـکف .ناـتخلا )  لـبق  لـیلحإلا  سأر  یف  هدـجلا  یه  ،و  هفلقلا : هلرغلا  ) هتلرغ تصلقت  ءارمقلا  یف  دـلو  نم  نإ  مهلوـق  مهبهاذـم  نم  و 
محللا ناتنإ  ناتکلا و  ءالبإ  هصاوخ  نم  نأ  امک  رمقلا  صاوخ  نم  کلذ  نوکی  نأ  اندنع  زوجی  نوتخملاک و 

دعباف رمقلا  هنتخ  امنأک  هلرغلا  ریـصق  هتیأر  اذإ  ددؤسلا و  نم  هب  برقاف  هلرغلا  لیوط  مالغلا  تیأر  اذإ  نینمؤملا ع  ریمأ  نع  يور  دق  و 
.هب

هناوید  ) رمقلا ینج  ام  الإ  فلغأ  تنأل  هبذاک  ریغ  انیمی  تفلح  ینإ  فلغأ  هآرف  ماـمحلا  هعم  لـخد  دـق  رـصیقل و  سیقلا  ؤرمإ  لاـق  و 
. ( . 280

ساطعلا لبق  يدـتغأ  دـق  و  همامتب : تیبلا  لکیهب (  ساطعلا  لـبق  يدـتغا  دـق  سیقلا و  ؤرمإ  لاـق  ساـطعلاب  مؤاـشتلا  مهبهاذـم  نم  و 
. ( . هناوید 173 قّطنملا  معف  بنجلا  عینم  دیدش  لکیهب 

رخآ لاق  و 

هوزغل هیف  تهجو  اذإ  قرخ  و 

سطاوعلا هنع  کسبحی  مل  تیضم و 

شیعی دارقلا  نأ  نومعزی  هقشملا و  یلع  ربصلا  هدشلا و  یف  الثم  هنوبرضی  دارقلا  شیع  الإ  تشع  ءاعدلا ال  یف  مهلوق  مهبهاذم  نم  و 
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لاق تومی  هرهظ و ال  یلع  هنـس  هنطب و  یلع  هنـس  یقبیف  طئاحلا  اـهب  یمری  هنیط و  یف  كرتی  هنإ  نولوقی  اـماع و  هرهظب  اـماع و  هنطبب 
.رهظب اماع  نطبب و  اماع  دارقلا  شیعک  الإ  تشع  الف  مهضعب 

.هعوجرل عرسأ  کلذ  نأ  معزت  برعلا  تناک  هلجر  عضوم  نم  ابارت  نذخأ  هنببحی  نم  نهنع  باغ  اذإ  ءاسنلا  تناک  مهبهاذم  نم  و 

.هرکذ راج  هییصخ و  راج  هرفس و  یف  هراج  تنأ  بر  ای  هرثأ  نم  تضبتقا  برعلا و  نم  هأرما  تلاق  و 

.املسم بوئی  امیک  ادغ  هادغ  هلجر  ئطاوم  نم  ابارت  تذخأ  هأرما  تلاق  و 

مانـس یلإ  دمع  کلذ  مهدـحأ  باصأ  اذإف  رثاخلا  نبللا  دـبدهلا  لصأ  دـبدهلا و  نیعلا  یف  اشعلا  نومـسی  اوناک  مهنأ  مهبهاذـم  نم  و 
لاق دـبک  امانـس و  ایف  هتبابـسب  یلعألا  هنفج  حـسمی  نأ  دـعب  اهلکأی  همقل  لک  دـنع  لاق  امهالق و  هعطق و  دـبکلا  نم  هعطق و  هنم  عطقف 

.کلذب اشعلا  بهذیف 

راعـشأ کلذ  یف  مهل  اهنوطتمی و  نجلا  بکارم  ماعنلا  عوبریلا و  یبظلا و  بنرـألا و  ذـفنقلا و  لرولا و  نأ  مهداـقتعا  مهبهاذـم  نم  و 
ورمع نإ  اولاق  اهوجوزت و  اهوعماج و  امبر  لوغلا و  نودـهاشی  مهنوبطاـخی و  مهنورهاـظی و  نجلا و  نوری  مهنأ  نومعزی  هروهـشم و 

هرتساف اذـک  ههج  یه  يدالب و  ههج  نم  قربلا  حـال  اذإ  هل  لوقت  تناـکف  ارهد  هدـنع  تثکم  نینب و  اهدـلوأ  لوغلا و  جوزت  عوبری  نب 
اههجو یطغ  قربلا  قرب  اـملک  عوبری  نب  ورمع  ناـکف  یموق  دـالب  یلإ  ترط  کـیلع و  كدـلو  تکرت  ینع  هرتست  مل  نإ  ینإـف  ینع 

یلاعتملا قرابلا  ءوضل  نبرط  قربلا  یلإ  اهنینح  لبإلا و  رکذی  هلوق  یف  يرعملا  ءالعلا  وبأ  راشأ  ینعملا  اذه  یلإ  هرصبت و  الف  هئادرب 

قبآ ینإ  ورمع  کینب  کسمأ  ریطت  یه  هل و  تلاق  تراطف و  اههجو  رتسی  ملف  قربلا  عمل  دـق  هلیل و  اهنع  عوبری  نب  ورمع  لـفغف  اولاـق 
. ( . دنزلا 1162 طقس   ) قلآ یلاعسلا  ضرأ  یلع  قرب 

ام کب  الف  رکب  قوف  عضوأف  اقرب  يأر  رعاشلا  لاق  اذه  نع  اهکردـی و  ملف  تعرـسأ  يأ  هیلع  تراط  اریعب و  تبکر  لوقی  نم  مهنم  و 
«. ( . اماعأ ام  لاسأ و  امدر  :» هتیاور دیز 146،و  یبأ  رداون  دنزلا 1168. طقس  حورش  اماغأ (  لأسأ و ال 

رارش عوبری  نب  ورمع  هالعـسلا  ینب  هللا  حبق  ای  مهوجهی  رعاشلا  لاق  کلذل  هالعـسلا و  ینب  نوعدی  مویلا  یلإ  عوبری  نب  ورمع  ونبف  لاق 
.تایکأ لاطبأب و ال  اوسیل  اماعأ ) .» ام  لاسأ و  امدر  :» هتیاور دیز 146،و  یبأ  رداون  دنزلا 1168. طقس  حورش   ) تانلا

 . برعلا نم  موق  هغل  یه  ءات و  نیسلا  لدبأف 

راشأ ینعملا  اذـه  یلإ  تشاع و  هیناث  تبرـض  نإف  تکله  فیـسلاب  هدـحاو  هبرـض  تبرـض  اذإ  اهنإ  مهلوق  لوغلا  یف  مهبهاذـم  نم  و 
.نانجلا تبث  یننإ  کناکم  ادیور  اهل  تلق  نث  تلاقف  هلوقب  رعاشلا 

باصأ اذإ  هلبإ و  لحف  یلع  نجلا  نمأی  مل  الرو  وأ  اذـفنق  لتق  اذإ  لجرلا  نإ  لوقت  فیزعلا و  نجلا  تاوصأ  یمـست  برعلا  تناـک  و 
مهدـنع هلتق  تایحلا و  نم  ناجلا  یف  هلثم  نولوقی  کلذـب و  فتاهلا  نوعمـسی  مهنأ  نومعزی  کلذ و  یلع  هلمح  ءالب  وأ  بطخ  هلبإ 

نیأ يری  ـالئل  هینیع  ضمغ  میظع و  رطخ  یلع  اـهنم  هجرخأ  لزنف و  جورخلا  عیطتـسی  ـال  رئب  رعق  یف  اـناج  مهنم  لـجر  يأر  مـیظع و 
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.نجلا یلإ  برقتلا  کلذب  دیری  هنأک  لخدی 

ثبخ و نإف  حور  وهف  نایبصلل  ضرعت  نإف  رامع  عمجلا  ارماع و  سانلا  مهنم  رواجی  نم  نومـسی  اوناک  ظـحاجلا و  ناـمثع  وبأ  لاـق  و 
وهف هلک  اریخ  راص  فطل و  رهط و  نإف  تیرفع  وهف  هوقلا  یف  کـلذ  یلع  داز  نإـف  دراـم  وهف  کـلذ  یلع  داز  نإـف  ناطیـش  وهف  مرعت 
اهیف يری  تاعاس  راهنلا  یف  نامثع و  وبأ  لاق  هفلتخم  ءامـسأب  مهنومـسی  اناطیـش و  رعاش  لک  عم  نودقتعی  مهنیب و  نولـضافی  کلم و 
هأبن مینرتل  انیداح  لاق  اذإ  همرلا  وذ  لاق  تقولا  کلذ  عبط  وه  يودلا و  لثم  رارحلا  لامرلا و  یفایفلا و  طاسوأل  دجوی  اریبک و  ریغصلا 

.( . هناوید 360  ) عماسملا يود  الإ  نکی  مل  هص 

اولزن امل  موقلا  نأ  لایخلا  اذـه  ءادـتبا  رمألا و  اذـه  رثأ  نإ  نالیغلا  لوغت  نجلا و  فیزع  نورکذـی  نیذـلا  یف  اضیأ  نامثع  وبأ  لاـق  و 
ءـالخلا دـالبلا  یف  هماـقم  لاـط  درفنا و  نـم  و  هیـشحولا ) .» :» یف ب ،و  ناوـیحلا یف ا و  اذـک  هشحوـلا (  مـهیف  تـلمع  شحوـلا  دـالب 
بابـسأ دـحأ  کلذ  راکفألا و  ینمتلاب و  ـالإ  اـهمایأ  عطقت  ـال  هدـحولا  نیرکاذـملا و  دـقف  لاغـشألا و  هلق  عم  امیـس  ـال  شحوتـسا و 

. ( ناویحلا 6:249 ساوسولا ( 

نم مهنمف  هیحلا  لیدـهلا و  وه  رح و  قاس  همامحلا و  بارغلا و  کیدـلا و  یف  مهداقتعا  اهبهاذـم  برعلا و  تاداقتعا  بئاـجع  نم  و 
بئذـلا و بضلا و  هرهزلا  الیهـس و  نأ  نودـقتعی  نجلا و  نم  عون  اهنأ  معزی  نم  مهنم  تاـقلعت و  تاـناویحلا  هذـهب  نجلل  نأ  دـقتعی 

نانجلا تناک  نإف  مهتمدع  کنم  نانجلا  بجعی  امف  الیل  هآر  ذفنق  یف  مهضعب  لوق  نجلا  بکارم  یف  مهراعـشأ  نم  خوسم و  عبـضلا 
يرحلابف تنج 

«. ( . رادقألل بنذ  و ال  :» ناویحلا بلاغ (  هللا  ماوقألل و  بنذ  ال 

دجن ملف  انبکر  دق  ایاطملا  لک  نجلا و  یلإ  بوسنملا  رعشلا  نم  و 

 . دبعم مأ  ای  هللا  رس  عاض  دقل  ذفنق  بکار  رارسألا  عمتسی  کلذب أ  بذکی  یبارعأ  لاق  و 

دق ران  یبضلا و  ثراحلا  نب  ریمـسل  ظحاجلا  نامثع  وبأ  هاور  اـم  مهفاـته  مهباـطخ و  نجلا و  هیاور  یف  مهثیداـحأ  مهراعـشأ و  نم  و 
نهو دیعب  تأضح 

یلع ماقف  رخآلا  بثو  هبحاص و  یقتاع  یلع  ماـقف  مهنم  مـالغ  بثوف  اراـهن  نوبعلی  هثـالث  اـناملغ  يأر  هعیبض  نب  ریمع  نأ  نومعزی  و 
امف هعیبض  نب  ریمع  لاقف  نوکحـضی  مه  مهروهظ و  یلع  اوعقوف  مهمدـصف  مهیلع  لمح  کلذـک  مهآر  املف  اـمهنم  یلعـألا  یقتاـع 

.رهشأ هعبرأ  ضرم  هلزنم  یلإ  عجر  املف  اکحض  اهتحت  نم  تعمس  الإ و  هرجشب  ذئموی  تررم 

عطق دق  نیکـسم  انأ  لاق  تنأ  نم  هل  الاقف  قیرطلا  یلع  مالغ  اذإف  ناریـسی  هل  بحاص  وه و  جرخ  هنأ  مهـضعب  نع  یعمـصألا  یکح  و 
هنع عجرف  رانلا  تبهذف  فیـسلاب  هیلع  دشف  اران  ججأتی  همف  يأرف  هیلإ  رخآلا  تفتلاف  هفدرأف  کفلخ  هفدرأ  هبحاصل  امهدـحأ  لاقف  یب 

اهتلعف ام  هللا  امکدلجأ و  ام  هللا  امکلتاق  مالغلا  کلذ  لاقف  رارم  کلذ  لعفف  رانلا  تبهذـف  هیلع  دـشف  اران  جـجأتی  همف  يأرف  تفتلا  مث 
.هربخ املعی  ملف  امهنع  باغ  مث  هداؤف  علخنا  الإ و  یمدآب 
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یقالأ ام  هنیهج  یلع  ناهل  ارش  طبأتل  يوری  يوهطلا و  دالبلا  وبأ  لاق  و 

مهج تایتف  غلبم  نم  الأ  هلوأ  نووری  ارش  طبأتل  رعشلا  اذه  نووری  نیذلا  و 

اهیدل اعجطضم  کفنأ  مل  و 

بیطل رمخلا  اهقدـصأ  ظحاجلا  لاـق  و  ناوـیحلا 6:225 ) . رمخ (  قز  یتقدـص  لازغب و  ـالوغ  هبیبـشلا  یف  تجوزت  ینارهبلا و  لاـق  و 
همل سنإلاب  تمملأ  دق  لوقت و  برعلا  صوصل  دحأ  يربنعلا  بویأ  نب  دیبع  وبأ  لاق  نجلا و  بکارم  نم  هنأل  لازغلا  اهحیر و 

هلیبق لذ  هللا  دارأ  ام  اذإ  تایبألا  هذه  نم  و 

.بدألا نم  هیف  امل  هرئاس  انرکذ  هلوأب و  اقلعتم  هنم  انضرغ  ناک  امنإ  برعلا و  رعش  دیج  نم  رعشلا  اذه  و 

ناویحلا  ) سباسبلا رافقلا  هتبر  ایفـص و  هوادـع  دـعب  لوغلا  لیلخ  راص  هددـصب و  نحن  يذـلا  ینعملا  یف  اضیأ  بویأ  نب  دـیبع  لاق  و 
. ( . 6:235

هقیفر يأ  لوغلا  رد  هللف  اضیأ  لاق  و 

. ( . ناویحلا 6:165 داجبلا (  عطق  امهیلع  نأک  یثنأ  رکذ و  هرفق  الوغ  اضیأ و  لاق  و 

. ( . ناویحلا 6:159 ایهاودلا (  ینم  نالیغلا  تقال  دق  هیلب و  ینم  نالزغلا  تقال  دقف  اضیأ  لاق  و 

. (. ناویحلا 6:166  ) رهش رخآ  ءارمقلا  قاحم  یف  ءابه  تراصف  هبرض  تبرض  لوغلا  لتق  یف  ینارهبلا  لاق  و 

.تلش کلذ  موی  ینیمی  تیلف  هلهأ  سرحی  رادقملا  تینثف و  تشاع  برضلا  اهیلع  ینث  امل  هنأ  معزی  اضیأ  لاق  و 

الوغأ ام  تنأ  هراج  ایف  هراج  یل  لوغلا  تحبصأف و  اهلتقف  هیلع  تعنتماف  اهسفن  نع  اهدوار  هنأ  رکذی  لوغلا و  فصی  ارـش  طبأت  لاق  و 
توتلاف اهعضب  اهتبلاط  و 

الامج اولمع  اذـفنق  وأ  اعوبری  وأ  هیح  لتق  هنأل  نجلا  نم  اسم  هب  نأ  اونظ  مهنم و  دـحاولا  هلع  تلاـط  اذإ  اوناـک  مهنأ  مهبیجاـعأ  نم  و 
بورغ تقو  برغملا  ههج  یلإ  رحج  باب  یف  لامجلا  کلت  اولعج  ارمت و  اریعـش و  هطنح و  اهوئلم  قلاوج و  اـهیلع  اولعج  نیط و  نم 

نإ اهیف و  اودازف  هیدـلا  لبقت  مل  اولاق  اهلاحب  اهنأ  اوأر  نإف  نیطلا  لامجلا  کلت  یلإ  اورظن  اوحبـصأ  اذإف  کلت  مهتلیل  اوتاب  سمـشلا و 
اولاق و مهضعب  لاق  فدلاب  اوبرض  ضیرملا و  ءافش  یلع  اولدتسا  هیدلا و  تلبق  دق  اولاق  هریملا  نم  اهیلع  ام  ددبت  تطقاست و  دق  اهوأر 

مقسلا یئانع و  لاط  دق 

یتلامج اوزاج  نجلا  نإ  تیل  ایف  رخآ  لاق  و 

اوحبصأ هریونلا  نانج  نأ  يرأ  رخآ  لاق  و 
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ای وأ  نالف  ای  هیف  اودان  میدـق و  رفج  وأ  .همیدـق )  : هیداع  ) هیداع رئب  یلإ  اوءاج  اربخ  هل  اوفرعی  مل  بئاغلا و  رمأ  مهیلع  مغ  اذإ  اوناـک  و 
نم هوعمـس  وأ  امهو  هومهوت  امبر  اتوص  اوعمـس  ایح  ناک  نإ  اتوص و  اوعمـسی  مل  اتیم  ناک  نإ  هنأ  نومعزی  تارم و  ثالث  نـالف  اـبأ 

هوعد رفجلا  یف  راوغملا  ابأ  توعد  مهضعب  لاق  مهتدیقع  هیلع  اونبف  يدصلا 

.اباجأ امف  رائبلا  يداعب  جاس  لیللا  هتیدان و  مک  لاق و  و 

ابایإ هل  جرأ  ملف  باغ  رخآ  لاق  و 

اعشاجم توعد  ینأ  یملعت  مل  رخآ أ  لاق  و 

اهؤام بضن  هیداع  نم  هانوعد  رخآ  لاق  و 

.رصعنا کسملا  نابلا و  هنم  رصع  ول  لاق  امک  هرورض  بضن  نکس  یناثلا و  تیبلا  یف  يوقأ 

یلإ مهدوقی  برحلا و  ران  ئفطی  کـلذ  نأ  نوری  نیفـصلا  نیب  نلبیف  ءاـسنلا  اوجرخأ  اـمبر  برحلا  یف  اوناـک  مهنأ  مهبیجاـعأ  نم  و 
.ملسلا

.بضاوق ضیبب  مهیقالن  نحن  هلاهج و  ءاسنلا  لاوبأب  انوقل  مهضعب  لاق 

.الالش لاجرلا  تربدأ  انم و  هفیخ  هشارخ  ینب  ءاسن  تلاب  رخآ  لاق  و 

.بلکلا اهب  یفشتسی  ذخآم  مهنم  تذخأ  دق  ضیبلا  مهؤاسن و  تلاب  رخآ  لاق  و 

یلع هلالد  امهیف  نوکی  نذإف ال  هرکذ  یف  نحن  يذلا  ینعملا  یلع  ارعذ ال  هفیخ و  نلبی  ءاسنلا  نأ  امهب  داری  نأ  نکمی  ناتیبلا  ناذه  و 
.دارملا

.یلاعسلا روص  یف  تدغ  اذإ  لاوبألاب  لیخلا  در  تاهیه  رخآلا  لاق  و 

.ءانغ كاذ  لق  ءاسنلا و  لوب  مهنم  هیفرشملا  فویسلا  اولعج  رخآ  لاق  و 

.اهرارسأب يراذعلا  ثیدح  هناطیغ  ثدحت  قرخ  مهضعب و  لوقک  روهشم  ریثکف  بسابسلا  زوافملا و  یف  نجلا  فیزع  مهرکذ  امأف 

 ( . .فصفصلا عاقلا  : قلمسلا  ) اهنانج فزعت  دیبلا  نم  قلمس  بسبس  هیود  رخآ و  لاق  و 

. ( . هناوید 29  ) مدس تانجآ  اهلهانم  اهتانج  فزعت  ءامهب  یشعألا و  لاق  و 

. ( . هناوید 44 لجز (  اهتافاح  یف  لیللاب  نجلل  هشحوم  سرتلا  رهظ  لثم  هدلب  لاق و  و 
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.فزعت نجلا  اهئاجرأ  یف  ءادیبب  رخآ  لاق  و 

عیبرلا رسح  املف  عیبرلا  مایأ  هوامسلاب  الزان  ناک  اعاجش و  سرامحلا  نب  دیبع  هل  لاقی  بلک  نم  لجر  ناک  یماطقلا  نب  یقرشلا  لاق  و 
ریجم تیوح  امل  انأ  ریـسی و  بطخ  ریدـغ و  هضور و  لاقف  اریدـغ  هضور و  يأرف  لبت  يداو  یلإ  لمحت  هؤاونأ  تعلقأ  هؤاـم و  لـق  و 

اجد نإ  یـشخنل  انإ  اهـسینأ و  الیلق  ارفق  هدـلب  يرأ  هلوخ  هل  تلاقف  هلوخ  يرخألا  بابرلا و  امهادـحإ  مسا  ناتأرما  هل  كاـنه و  لزنف 
.اهلهأ لیللا 

.اهلهج فیزعلا و  نج  ننمأت  اهلوق و ال  کنع  عمتساف  ییأرب  کترأ  بابرلا  هل  تلاق  و 

ابرجم بورحلا  یف  ایمک  تسل  امهل أ  ابیجم  لاقف 

املف هطبتراف  اهدلو  اهعم  و  .اهناکم ) یف  اهلتق  : اهصعقأ اهصعقأف (  اهامرف  ذفانقلا  نم  یثنألا  یه  همهیش و  يأرف  لبت  لبج  یلإ  دعص  مث 
انراوج تأسأ  دق  سرامحلا  نبا  ای  نجلا  نم  فتاه  هب  فته  لیللا  ناک 

ملاظب تسل  یملظ و  یعدم  ای  سرامحلا  نبا  هباجأف 

لبت نج  یلإ  نیحلا  کقاس  لجألا و  كافوأ  توملا و  كءاج  دق  لفألا  بضعلاب  هحقللا  براض  ای  ینجلا  هباجأف 

 ( . .كالهلا : نیحلا لیحلا (  کتیعأ  تیوقأ و  مویلاف 

تباث اذه  لثم  ناسنإ  لتق  يرن  هللا ال  لاقف ال و  نجلا  نم  خیـش  امهعمـسف  لاق  لجب  تنأ  له  هحقللا  بحاص  ای  سرامحلا  نبا  هباجأف 
اندالب تلزن  دق  سرامحلا  نبا  ای  دشنأ  مث  یلاعت  هللا  دمح  خیشلا و  کلذ  ماقف  همیزعلا  یضام  بلقلا 

هشرع عفری  ثیح  ملعی  هللا  سرامحلا  نبا  هباجأف 

.اهدلو ذفنقلل و  اعبتم  احوقل  نجلل  مرغ  مث 

نإ لاقی  اهعاتمإ و  اهبدأل و  اهانرکذـف  برعلا  ثیداحأ  فئارط  نم  یه  ابدأ و  نمـضتت  اهنأ  ـالإ  ابذـک  تناـک  نإ  هیاـکحلا و  هذـه  و 
.هریغ اهلحنی  اراعشأ و  عنصی  ناک  یماطقلا  نب  یقرشلا 

تنک نإ  ینإ و  مهـضعب  لاق  هیلع  هفاک  ءارعـشلا  روهـشم و  بهذـمف  رعـشلا  هیلإ  یقلی  اناطیـش  رعاش  لکل  نأ  یف  برعلا  بهذـم  امأف 
نسلا ریغص 

مالغلا انیف  عرعرت  ام  اذإ  تباث  نب  ناسح  لاق  و 

مانهج هل  اوعد  الحسم و  یلیلخ  توعد  یشعألا  لاق  ورمع و  لبخملا  ناطیش  مسا  لحسم و  یشعألا  ناطیش  مسا  نأ  نومعزی  اوناک  و 
 ( . .یشعألا هعبات  مانهج  و   ) ممذملا نیجهلل  اعدج 
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هودق قدزرفلا  ینج  ناک  دقل  رخآ  لاق  و 

.اناطیش هللا  قلخ  رعشأ  ناسل  اهربح  نایقعلا  بهذلا  اهنأک  هتدیصق  فصی  قدزرفلا  لاق  و 

.رکذ یناطیش  یثنأ و  هناطیش  رشبلا  نم  رعاش  لک  ینإ و  مجنلا  وبأ  لاق  و 

.هعبوز مهیف  لیللا و  سلغ  یف  هعبرأ  ینوتأ  نیطایشلا  نإ  زاجرلا  ضعبل  هیف  نحن  امیف  علاخلا  دشنأ  و 

.عضوملا اذه  یف  هلاخدإل  هجو  الف  ناسنإلا  یلإ  هئاقلإ  رعشلا و  رمأ  نم  هددصب  نحن  ام  یلع  لدی  اذه ال  و 

هثور نولوقی  هسأر و  یلع  اهنوتفی  هثور و  نوذـخأیف  هرأثب  اوذـخأی  نأ  نجلا  نم  اوفاـخ  ناـبعثلا  اولتق  اذإ  اوناـک  مهنأ  مهبهاذـم  نم  و 
.كرئاث ثار 

.لئاوطلا هرأث و  انیلع  ثارف  قداص  رجزلا  ثورلا و  هیلع  انحرط  مهضعب  لاق  و 

نیعلا لیتق  وه  اردـه و  همد  بهذ  نمل  مهلاثمأ  یف  کل و  رأث  الف  نیعلا  کلتق  اهل  لاقی  دامر و  ریـسی  هلوتقملا  هیحلا  یلع  رذـی  دـق  و 
.راحنت قیرشت و  هحیبذ  مکطسو و ال  نیعلا  لیتقک  نکأ  رعاشلا و ال  لاق 

ولسیف اهنم  قشاعلا  یقسی  هزرخ  یه  هولسلا و  لاقی  هناولسلا و  اهنمف  روهشمف  مئازعلا  یقرلا و  راجحألا و  تازرخلا و  یف  مهبهذم  امأف 
.تینغ نإ  مکنع و  ینغ  یب  ام  تیلس  ام  ناولسلا  برشأ  ول  زجارلا  لاق  هفافش  ءاضیب  یه  مهمعز و  یف 

.هناولس عمج  ناولسلا 

همکح همامیلا  فارعل  تلعج  مازح  نب  هورع  لاق  ولسیف و  قشاعلا  هنم  یقسی  ربق  نم  بارت  هناولسلا  ینایحللا  لاق  و 

.یناقس نم  هینملا  هللا  یقس  اهنع  تولسف  هولس  ینوقس  رخآ  لاق  و 

.ددزا اهب  لایخلل  يوادملا  لاق  امنأکف  هولسب  تیقس  دقل  لدرمشلا و  لاق  ماد و  قشعلا و  یب  دتشا  هولسلا و  نع  تولس  يأ 

.همأ راهنلاب  جوز و  لیللاب  همنهلاب  هتذخأ  اهتیقر  مهبولق و  اهب  فطعت  لاجرلا و  اهب  بلتجت  همنهلا  مهتازرخ  نم  و 

هسطف نهل و  لبق  نم  نعمج  رعاشلا  لاق  لاجرلا  بولق  بالتجال  اهلک  سیبدردلا  هلبقلا و  هسطفلا و  اهنم  و 

قرعلا ردـت  سیبدردـلاب  هتذـخأ  اهتیقر  هیداعلا و  روبقلا  یف  دـجوت  نهتلوعب  یلإ  ءاـسنلا  اـهب  ببحتی  ءادوس  هزرخ  سیبدردـلا  لـیق  و 
.سیبدردلا جالع  نم  یل  نمف  ینع  تازرخلا  دیقلا و  تعطق  دشنأ  سیردلاک و  دیدجلا  رذت  سیبیلا و 

.اهریثأت هوقل  هذه  یلإ  لقن  هیهادلا و  سیبدردلا  لصأ  و 
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.ازوافملا اهنود  نعطق  اذإ  ازئاجعلا  هلحزرقلا  عفنت  یبارعألا ال  نبا  دشنأ  هلحزرقلا  مهتازرخ  نم  و 

.اهترض نود  اهلعب  اهیلإ  لام  هأرملا  اهتسبل  اذإ  رئارضلا  زرخ  نم  یه  و 

.قطنملا حالصإ  یف  تیکسلا  نبا  کلذ  رکذ  لبحلا  عنمتف  اهیوقح  یلع  هأرملا  اهدشت  هرقعلا  هزرخ  اهنم  و 

.بنطلا دنع  لزی  بغی و ال  مری و ال  الف  بلجنیلاب  هتذخأ  اهتیقر  بلجنیلا و  اهنم  و 

.هیف یلإ  هجرف  نم  هیرضف  ربدأ  نإ  هیرسف و  لبقأ  نإ  هیرک  رارک  ای  اهتیقر  رسکلا و  یلع  هینبم  رارک  اهنم  و 

.هینب هلام و  هیف و  یلإ  هتسا  نم  هیرمها  هرمه  ای  اهتیقر  هرمهلا و  اهنم  و 

لاق فیـسلا  لئامح  یف  وأ  صیمقلا  رز  یف  وأ  متاخلا  صف  تحت  لعجت  هموصخلا  ناطلـسلا و  یلع  لوخدـلل  هزرخ  همـصخلا  اـهنم  و 
.یقطنم ریغ  همصخ  مکیلع  یل  ام  مهئاقل و  یف  همصخ  يریغ  قلعی  مهضعب 

.قیقعلاک ءارمح  همصخلاک  یه  ههیجولا و  اهنم  و 

قنع یف  لـعجت  ءاـضیب  هزرخ  هلبقلا  مهنع و  نیعلا  عفدـل  ناـیبصلا  یلع  لـعجت  ءادوـس  هزرخ  هلحکلا  فـطعلا و  هزرخ  هفطعلا  اـهنم  و 
هرمأ و نم  هسعت  یف  لازی  الف  هسطعلا  ءابوثلاب و  هسطفلاب  هتذخأ  اهتیقر  لتقی و  ودـعلا و  اهب  ضرمی  هزرخ  هسطفلا  نیعلا و  نم  سرفلا 

.هسمر روزی  یتح  هسکن 

 ) یفـشإب هتیلخ  هربـع  یف  لزی  ـالف  هربإـب  هتذـخأ  نکمت  هبحف  نکرمب  هتذـخأ  هباحـسلا  قربـلا و  هباوـه  هباوـه  بـحلل  مهاـقر  نـم  و 
رجشلا لظ  رمقلا و  لوفأب  لوقتف  اهنع  رفاس  اذإ  اهجوز  كرافلا  یقرت  دربی و  هبلقف ال  دربمب  هتیلخ  ادهی  هبلقف ال  .فاکـسإلا )  : یفـشإلا
تصح هاصح  لوقت  هرعب و  هثور و  هاون و  هاصحب و  هرثأ  یف  یمرت  مث  شعتنا  الف  کیـش  هبکنت  ءابکن  هربدت و  هروبد  هلمـشت و  لامش 

ثیح هثور  هاونلا  دـعب  یحـض  سیعلا  لـحر  ذإ  هتعبتأ  اـهجوز  یف  كراـف  تلاـق  هرعبب و  هتعقل  هربـخ  ثار  هثور  هراد  تأـنأ  هاون  هرثأ 
.يونلا يأنلل  یثرلل و  ثورلا  يوتنا 

هنیب کشو  تأر  امل  هفلخ  تمر  رخآ  لاق  و 

يدتغا بکرلا  اذإ  یفلخ  یفذقت  هتأرما ال  بطاخی  رخآ  لاق  و 

یقرلاب و ال رادـقملا  عفدـی  نل  هلوق  نأل  یلوأ  ینعملا  اذـه  سکع  یلع  لدـی  نأـب  وه  ضرعملا و  اذـه  یف  علاـخلا  هدروأ  زجرلا  اذـه 
.قارفلا ینمتت  یتلا  كرافلا  هلعفت  امک  هل ال  هذوعلاک  هفلخ  هاونلا  هاصحلا و  فذق  نأب  رعشی  مالک  نجلا  یلع  لیواهتلاب 

مهنمیت اهل و  مهلیوأت  هملکلا و  هظفللاب و  مهمتاشت  حرابلا و  حـناسلا و  یف  مهفـالتخا  هناـهکلا و  رجزلا و  هفاـیقلا و  یف  مهبهذـم  اـمأف 
 . انهاه هرکذ  یلإ  انل  هجاح  فورعم ال  روهشم  هلکف  یماحلا  هلیصولا و  هبئاسلا و  هریحبلا و  نم  هنولعفی  اوناک  ام  يرخأ و  هملکب 
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لاق هتذوع و  هتیقر و  يأ  اریـشنت  انالف  ترـشن  اولاق  هیقرلا  هذوعلاک و  هغللا  یف  هرـشنلا  نإـف  هرـشن  هلوق  یف  نینمؤملا ع  ریمأ  ظـفل  اـمأف 
مث ارحس  ینعی  هباصأ  ابط  لعلف  لاق  هنأ  ثیدحلا  یف  اعیرس و  هب  ام  هنع  بهذی  يأ  لاقع  نم  طشنأ  امنأکف  عوفسملا  رشن  اذإ  یبالکلا 

 . سانلا برب  ذوعأ  لق  هذوع ب 

.هرشنلا هل  بتک  اذإ  کلذک  هاقر و  يأ 

هللا ص لوسر  نم  فیقوت  نع  الإ  کلذ  لوقیل  نکی ع  مل  هرشنلا و  اهنم  رکذ  هعبرأ  ارومأ  نینمؤملا ع  ریمأ  دع  دق  و 

نورشعلا ءزجلا  هیلی  دیدحلا و  یبأ  نبال  هغالبلا  جهن  حرش  نم  رشع  عساتلا  ءزجلا  مت 

یناشاک

یلمآ

ینیوزق

یجیهال

ییوخ

يرتشوش

هالصلا و نیملاعلا و  بر  دمحلا هللا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  ایندلا ) نیدلا و  حلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا  )
برعلا و تافارخ  نمارادـقم  هغالبلا  جـهن  یلع  هحرـش  یف  دـیدحلا  یبا  نبا  رکذ  دـقف  دـعب : .نیرهاطلا و  هلآ  دـمحم و  یلع  مالـسلا 

اقرلا و  قح ، نیعلا  لاق : و   ) هیف نا  جـهنلا  یلا  هتبـسن  نم  هب  درفت  امیف  کلذ  رکذ  اهنایدا ،) برعلا و  ءارآ   ) هباتک یف  علاخلا  هیف  لصالا 
و هرـشن ، بوکرلا  و  هرـشن ، لسعلا  و  هرـشن ، بیطلا  و  قحب ، تسیل  يودعلا  و  قحب ، تسیل  هریطلا  و  قح ، لافلا  و  قح ، رحـسلا  و  قح ،

ناک مالک  جهنلا  عوضوم  نال  اعطق ، جهنلا  نم  سیلف  اضرف  مالسلا ) هیلع   ) همالک نم  کلذ  ناک  ول  هنا  عم  هرشن ،) هرـضخلا  یلا  رظنلا 
یف اهدارفا  تببحا  هبیجع  روما  هبیرغ و  ءایـشا  اهیف  ناک  ثیحف  ناک  فیک  .هفراعتملا و  ثیداحالا  نم  ناـک  اـم  ـال  هغـالبلا  هیاـغ  یف 

ال ( ) مالـسلا هیلع   ) یبنلا لاق  تسیل ) يودعلا  و   ) هرقف حرـش  یف  لاق  .جورملا  مالک  هدعب  لقنا  هیط و  یف  هریغ  نم  لقنا  دـق  و  عضوم ،
یف همعزت  برعلا  تناک  ام  هماهلا  .یح و  یلا  یح  نم  ءادـلا  يدـعت  دارملا  ناب  يا : هفورعم ، يودـعلا  رفـص ) هماه و ال  ـال  يودـع و 

( ایندلا نیدلا و  حلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) تناک ام  رفصلا  و  هراثب ، ذخوی  لوتقملا ال 

هیمال یبلکلا  نبا  دشنا  اهتالیخت ، برعلا و  بهاذم  نم  هعتمم  اتکن  رکذـن  لاق : .عوجلا  دـنع  ضعت  نطبلا  یف  هیحلا  نم  همعزت  برعلا 
اهمد ارورحط  يرت  بونج و ال  ير ح  ءونت و ال  بکوک  یلع  اریرـص ال  اهیف  هاـضعلل  يرت  ساـنلاب  حربت  همزا  هنـس  تلـصلا : یبا  نبا 

ام لاق : رمع  نب  یـسیع  نا  يوری  اروقیبلا  تلاع  ام و  لماع  امرـشع  هلثم  وام  علـس  اروحبلا  حـیهت  یکلاهنم  باـن  اروبت  نا  هیـشخ  لـیز 
( تلاع  ) هریغ لاق  همجعملا و  نیغلاب  تلاغ ) و   ) لاقف هیف  فحـص  یعمـصالا  نا  لاقی : و  ریخالا .- تیبلا  يا : تیبلا - اذه  ینعم  يردا 
و رم ، رجـش  نیتحتفب : علـسلا  و  تلق : .لقثم  وا  بلاغ  يا : لئاع  و  رقبلا ، روقیبلاو  .رـشعلا  علـسلا و  نم  اهتلمح  اـمب  رقبلا  تلقثا  ینعمب 
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اورطمتـسی نا  اودارا  مهنع و  ءامـسلا  تکـسما  تبدجا و  اذا  برعلا  تناک  و  لاق : .هاضعلا  نم  غمـص  هل  رجـش  حـتفلاف : مضلاب  رـشعلا 
اهوعبتا رع و  لبج و  یف  اهودعـصا  نارینلا و  اـمهیف  اومرـضا  رقبلا و  باـنذا  یف  امهودـقع  اـمهومزحف و  رـشعلا  علـسلا و  یلا  اودـمع 

نود نم  برغملا  وحن  اـهنوقوسی  اوناـک  و  راـنلاب ، قربـلل  ـالوافت  رقبلا  باـنذا  یف  نارینلا  نومرـضی  اـمنا  و  هنوقـستسی ، هنلا و  نوعدـی 
همالک یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) ابدـج انداز  لب  كاذ  انع  نغی  ملف  اـیحلا  لـطاه  یلا  روقیبب  انعفـش  یبارعا : لاـق  و  تاـهجلا ،
لـشهن ینبل  لق  رخا : لاق  ابـصخ و  هدـعب  نم  ضرالا  بدـج  ریـص  انراجاف و  ایحلا  بر  یلا  اندـعف  ایندـلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا 
ضرالا انوسکامل  رخآ : لاق  رطملا و  ضرالا  للجی  اذب  سیل  رشع  كاذ و  دعب  نم  علس  رقبلابالهج و  ثیغلا  نوبلطتا  روحلا  باحصا 

رطم قربب و  نیدوجت  لهف  رشع  اهیفدقعی و  علسب  رقبلا  بانذا  تلقثا  دق  لحکای  رخآ : لاق  رشع و  اهیف و  دوقعملا  علـسلاب  رقبلا  بانذا 
هعیرذ هعلسماروقیب  تنا  لعاجا  رشعلاب  راسعالا  يدل  نورظمتسی  مهیعس  باخ  لاجر  رد  رد  ال  اذه : مهلعفب  برعلا  بیعی  رخآ  لاق  و 

رقبلا نا  معزت  دـنهلا  تناک  دـق  و  يرخا ، هلم  بهاذـم  اهبهاذـم  یف  وذـحت  دـق  هما  لک  ءاـیکذالا : ضعب  لاـق  رطملاو و  هللا  نیب  کـل 
اهلوبب و هوجولا  نولـسغی  اهئاثخاب و  نادـبالا  نوخطلی  اوناک  و  همرح ، هدـنع  اـهل  نا  ضرـالا و  یف  اـهلعجف  اـهیلع  هللا  طخـس  هکئـالم 

برعلل .کلـسملا و  اذه  اوجهتنا  وذحلا و  اذـه  اوذـح  برعلا  لئاوا  لعلف  مهلاوحا ، عیمج  یف  اهب  نوکربتی  مهئاسن و  روهم  اهنولعجی 
رقبلا دصت  نجلا  نا  نولوقی : .هدـعب و  رقبلا  محتقتف  ءاملا  محتقیلروثلا  اوبرـض  درت  ملف  اهودروا  اذا  مهنا  کلذ  و  رخآ ، لایخ  رقبلا  یف 

نماثلا و لصفلا   ) رقبلا تفاعامل  برضیروثلاک  هلقعا  نیح  کیلس  یلتقو  ینا  مهلئاق : لاق  روثلا ، ینرق  بکری  ناطیشلا  نا  ءاملا و  نع 
ءامظلارقبلا تفاعاماذا  يوارهلاب  برضی  روثلا  كاذک  يرح : نب  لشهن  لاق  و  ایندلا ) نیدلا و  حلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا -

بهاذـم نم  بهذـمب  رقبلا و ال  نم  بیجعب  كاذ  سیلف  اذـه  الا  سیل  ناک  ناف  رقبلا  تعنمتاذاد  ورولل  برـضیروثلاک  رخآ : لاـق  و 
یتح هیبخالا  رادـلا و  لوخد  وا  قرطلا  كولـس  نم  منغلا  عنتمت  امک  روثلا  دری  یتح  دورولا  نم  رقبلا  عنتمت  نا  زوجی  دـق  هنال  برعلا ،

برشی دری و  روثلا  نا  مهراعشا  هیلع  لدت  يذلا  نکلو  .اهریما  عبتت  یکارکلا  و  بوسعیلا ، عبتت  لحنلاک  و  سیتلا ، وا  شبکلا  اهمدقتی 
وه اذـه  و  هبرـش ، دـنع  رقبلا  برـشتف  دورولا  یلا  هتباجا  عم  روثلا  برـضی  ذـئنیحف  برـشی  روثلا  تار  دـق  ءاملا و  فاـعت  رقبلا  نکلو 

اهلحف ریقبلاک و  اهولعجتالف  رخآ : لاـق  هبحاوص و  تفاـعو  ابرـش  فعی  ملاذا  هبنج  برـضی  روثلاـک  نذا  یناـف  رعاـشلا : لاـق  بجعلا ،
برضی و ینجلا  روثلاکل و  یـشعالا : لاق  عئارـشلا و  كاذ  دنعاهتاجافدق  هتارقب و  دری  مل  نا  هبنذام  عئاط و  درولل  وه  ابرـض و  رـسکی 

هلوقک هبقاعلل  ( ابرضتل  ) یف ماللا  و  لاق : ابرضتلالاءاملا  فاعت  نا  ام  رقاب و  ءاملا  تفاع  نا  هبنذام  ابرشم و  ءاملا  تفاع  نا  هبنذام  ههج و 
کلذـل اهــضیح و  ناـکمل  بنارـالا  بـنتجت  شحوـلا و  یطتمت  نـجلا  نا  برعلا  مـعزت  ساـسالا :)  ) یف و  تـلق : (. ) توـملل اودــل  )

( بلعث ایندـلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) سلاـجم  ) یف و  اـهباعک .) قیلعتب  نیعلا  نوعفدتـسی 
نا هینملاراذح  اهبعک  هقاس  یف  لعجیل  ابنرا  یغتبی  مسع  هب  هقابرا  نیب  هعسرم  ابسحا  هتقیقع  هیلع  ههوب  یحکنتال  دنه  ای  سیقلا : يرمال 
هیلع هریـصیف  اهمظع  ذخایل  ابنرا  یغتبی  داوسلا ، یلا  يا : بسح  الا  و  هرعـش ، يا : هتقیقع  و  هموبلا ، هبـشی  رئاط  ههوبلا  بلعث : لاق  ابطعی 

.ارجاهت الا  امهنیب و  دولا  ماد  هبحاص  بوث  نم  ائیش  عاضبلا  دنع  قش  اذا  هنا  ءاسنلا  معزت  ذذه )  ) یف يرهوجلا  لاق  .نجلا و  هیـشخ  نم 
نا هنا  نوری  مهنال  هیلع  قلعی  امنا  هنا  لاقی : و  کلذب ، قیفی  هنا  نوری  غیدللا ، یلع  لجالجلا  یلحلا و  قیلعت  برعلا  بهاذم  نم  و  لاق :
اذا هنا  لوقی : مهضعب  و  لیمـش ، نب  رـضنلا  لوق  اذه  .مونلا و  نع  اهتاوصا  لجالجلا و  یلحلاب و  هولغـشف  کلهیف  هیف  مسلا  يرـسی  مان 
یف شقرلا  نم  هلیئـض  ینترواس  یناک  تبف  هغبانلا : لاـق  و  تاـم ، صاـصرلا  یلح  وا  صاـصرلا  قلع  نا  ارب و  بهذـلا  یلح  هیلع  قلع 
يرت هیح  ملک  هلان  میلـس  یناک  هرذـع : ینب  ضعب  لاق  عقاعق و  اهیدـی  یف  ءاسنلا  یلحل  اهمیلـس  مامتلا  لیل  نمدهـسی  عقان  مسلا  اـهباینا 

یف فرط  و  لیمج - لاق  لجالجلا و  میلـسلارغ  امک  اورغ  عضوم و  لک  یف  لطبلاب  اوللع  دق  و  رخآ : لاق  اعـصرم و  ءاسنلا  یلح  هلوح 
- نورشعلا نماثلا و  لصفلا   ) ایئاد هنیثبای  یـسما  کیلحف  هءاد  یلحلا  اربا  غیدل  ام  اذا  افیرظ : ناکل  فنحالا  نب  سابعلا  هلاق  ول  و  هلوق -
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ینناک مومهلاب  ینعم  تبف  لیمـش : نب  رـضنلا  لوق  دـکوی  وه  و  یناهبنلا - رمیوع  لاق  و  ایندـلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا  همـالک  یف 
برض یف  مهبهذم  هبـشی  ابکاوکلا و  مامتلا  لیل  نم  بقارف  هنیع  یلحلادهـس  میلـس  یناک  رخآ : لاق  لجالجلا و  داقرلا  هنع  یفن  میلس 

يوکی رعلا  يذـک  هتکرت  يرما و  بنذ  ینتفلک  و  هغبانلا : لاق  میقـسلا ، اربیل  حیحـصلا  يوکیف  لـبالا  بیـصی  رعلا  یف  مهبهذـم  روثلا ،
يریغ ابنذ و  ینتمزلاف  رخآ : لاق  باهالاءابرج و  لک  نم  هب  اءرب  موری  حاحـصلا  ینوکی  نمک  بارعالا : ضعب  لاـق  عتار و  وه  هریغ و 

افلا تغلب  اذا  لبالا  نم  لحفلا  نیع  نواقفی  اوناک  مهنا  مهبم  اذـه  برعلا و  تالیخت  نم  اـبرجاب و  حیحـصلا  يوکتـال  کـینانح  هرج 
اذ تنک  واهتبه  و  رخآ : لاق  ردـجا و  یلوا و  مهبلا  یعرب  متنا  رذاهب و  لوحف  نمانویع  اناقف  رعاشلا : لاق  نیعلا ، اهنع  نوعفدـی  مهناـک 

نانتما

کتبلغ وه : قدزرفلا و  تیب  نا  موق  نظ  دـق  افاتعماهلیحف و  نیع  تاقفف  اهب  لخبت  ملوافلا  اهتیطعا  رخآ : لاق  نارعبلا و  نیعا  اـهیفاقفت 
تاقف ول  تسل و  و  ریرجل : هلوق  دارا  امنا  کلذ و  یلع  رمالا  سیل  لیبقلا و  اذـه  نم  تاـقفاخلا  یبتخملا و  تیب  ینعملا و  یقفملاـب و 

( ینعملا دارا ب( و  ایندلا ) نیدلا و  حلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) مراد لثماباوا  طیقلکاخا  ادـجا  کنیع و 
بتخم هرارز  تیب  هلوق : یبتخملا )  ) هلوقب دارا  فلکملاریرج و  ای  ینعملا  تنـال  اـمراد  كردـتل  یعـستذا  کـنا  و  اـضیا : ریرجل  هلوق 
سیمخ هل  كولملا  قرخ  هقوف  قفخی  حاـتلاب  بصعم  و  هلوق : تاـقفاخلا ) تیب   ) هلوقب دارا  لـشهن و  سراوـفلاوبا  عشاـجم و  هئاـنفب و 

اولب مهنم  میرک  تام  اذا  مهنا  هیلبلا )  ) و روهـشم ، بهذمف  تومت - یتح  ربقلا  دـنع  لقعت  هقان  یه  و  هیلبلا - یف  مهبهذـم  اماف  لفحج 
دعب تقرحا  امبر  و  تومت ، یتح  یقـست  معطت و ال  هریفح ال  یف  اهوکرت  اهرخوم و  یلا  اهـسار  اورادا  اهقنع و  اوسکعف  هریعب  وا  هتقان 
ابکار رشح  هیلب  هل  تناک  نم  و  ایشام ، رشح  هیلع ، لبی  مل  تام و  نم  نا  نومعزی  اوناک  .امامث و  اهدلج  یلم  تخلس و  امبر  و  اهتوم ،
كابا نفرعا  برقالا ال  هاصولا  اخا  نا  کیـصوا  ینناف  نکلها  اما  دعـس  اـی  دعـس : هنبـال  یـسعقفلا  میـشالا  نب  هبیرج  لاـق  .هتیلب  یلع 

هیطم تعمجامم  یل  لعل  بوصاوه و  هنا  هئیطخلا  قت  حـلاص و  ریعب  یلع  كابا  لمحا  بکنی و  نیدـیلا و  یلعرجیابعت  مکفلخرـشحی 
رقعت مل  تنا  ناف  بکار  زوفی  وا  نیخرـصالا  يوس  اهبام  ءادـجب  ینفداف  تماذا  اضیا : هبیرج  لاـق  اوبکرا و  لـیق  اذا  اهبکرارـشحلا  یف 

یف ترکذ  دـق  و  لاق : بدانجلا  اهیلع  وزنت  همومیدـب  یتنفدا  يوص و  یف  یننفدـت  بلاحرهدـلا و ال  کل  لام  یف  ماـقالف  یتیطم  یلع 
تایبالا هذه  اهنایدا ) برعلا و  ءارآ   ) هباتک یف  رکذ  علاخلا  رفعج  نب  دـمحم  نب  نیـسحلا  نا  ناسحلا ) يرقبعلا  ! ) یمـسملا یعومجم 

هنا و تلق : .هیلبلا و  یق  نودقتعی  اوناک  ام  یلع  اهب  دهشتسا  و  ایندلا ) نیدلا و  حلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورشعلا - نماثلا و  لصفلا  )
هتوم دعب  هتیطم  رقعی  نا  هدلول  هیـصو  یه  امنا  و  قلعت ، هب  اهل  ینعملا و ال  اذـه  یلع  هلالد  تایبالا  هذـم  یف  سیل  هنا  کلذ و  یف  مه 
رقعلا یف  مهبهذـم  .روبقلا و  دـنع  نورقعی  اوناک  امک  وا  هکمب ، روقعملا  يدـهلاک  نابرقلا  هئیه  یلع  وا  هدـعب  هریغ  اهبکری  ـالیکل  اـما 
هربقب تررم  اذاف  حضاولا  قیرطلا  یلع  ورمباربق  انمض  هورملا  هحامـسلا و  نا  بلهملا : نب  هریغملا  یف  مجعالا  دایز  لوقک  روبقلا  یلع 
قانای يرفنتال  بوه  نیدیلا و  قلط  یلع  تینب  هرح  هراجح  نع  یـصولق  ترفن  رخآ : لاق  حباس و  فرط  لک  ناجهلا و  موک  هب  رقعاف 

روـبقلا یلع  رقعلا  یف  مهبهذـم  بوـقرعلا و  یلع  وبحتاـهتکرتل  همهم  قرخ  دـعب  رافـسلا و  ـالول  بورحل  رعـسمرمخ  بیرـش  هناـف  هنم 
ضعب نم  دهـشتسا  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما نا  ربخ ، یف  و  تلق : .هیلبلا  یف  مهبهذم  یلع  لدی  ام  رعـشلا  اذه  یف  سیل  و  روهـشم ،

کتاما الف  یل  دهشت  مل  تعمس و  تنک  نا  هل : لاقف  رکناف  هالوم ) یلع  اذهف  هالوم  تنک  نم  : ) هیف مالسلا ) هیلع   ) یبنلا لوق  هباحصلا 
فئاطل یف  و  سیق ، نب  ثعـشالا  هب  دارملا  .هلزنم و  باـب  یلع  اـهترقعف  لـبالا  لـیخلاب و  هموق  ءاـج  تاـم  اـملف  هیلهاـجلا ، هتیمـالا  هللا 

هتباد نع  لزنی  لـجرلا  ناـک  ماـحزلا و  هرثک  نم  هجارخا  یلع  ردـقی  مل  تاـم  اـمل  هناـف  هراد ، یف  نفد  نم  لوا  وه  یبلاـعثلا  فراـعم 
( ایندلا نیدلا و  حلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) نب نسحلا  فاخف  امرحنیف ، هتلحارب  یجی ء  رخالا  اهرقعیف و 
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امک رمالا  سیلق  کلذ ، یلا  ءامیا  هیف  بکار ) ذوفی  وا   ) هلوق نا  ناظ  نظ  ناف  لاق : .هراد  یف  هنفدـب  رماف  هربق  یلع  سانلا  رقعی  نا  یلع 
اطخا .هزاـفملا و  اـهبکار  فستعی  نا  وا  بارغلا  بئذـلا و  ـالا  اـهب  سیل  سنـالا  نع  هعوطقم  ءادـج  هـالفب  ینفدا  تیبـلا  ینعم  و  هنظ ،

اذه نم  هنظف  ایکاوب  یکبت  وا  دابکا  دربتس  اهناف  باکرلا  یف  یصولق  لطع  و  بیرلا : نب  کلام  لوق  هداریا  بابلا  اذه  یف  اضیا  علاخلا 
تمـشیف اهبکار  تحت  هیئاج  هبهاذ  یقداصا  يداعا و  اهدهاشی  ثیحب ال  امولطع  يدعب و  یتلحار  اوبکرت  رعاشلا ال  دارا  امنا  و  بابلا ،

یف برعلا  بهذم  رکذ  هنا  اهنم  هبسانم و  اهنظ  اهعـضوم و  ریغ  یف  اراعـشا  دروا  رخا و  عضاوم  یف  اظخا  دق  .قیدصلا و  ءاسی  ودعلا و 
مسلا هدواعم  دادعلاف  دادعلا  نم  میلسلا  یقلیامک  یلیل  لآرکذت  نم  یقالی  رعاشلا : لوقب  هیلع  دهشتسا  و  غیدللا ، یلع  هعضو  یلحلا و 

کتبلغ  ) قدزرفلا لوق  هداریا  کـلذ  نم  .لـیبسب و  یلحلا  باـب  نم  اذـه  سیل  و  هیف ، غدـل  يذـلا  تقولا  یف  هنـس  لـک  یف  عوـسلملا 
لوق هیلبلا  یف  درو  امم  .اهیف و  مه  یتلا و  عضاوملا  نم  اریثک  رکذنـس  و  افلا ، لـبالا  تغلب  اذا  لوحفلا  نویع  قف ء  باـب  یف  یقفملاـب )

نماثلا لصفلا   ) رشاحلا رشحلاعم  نیقسوتسم  اوبکرا  لیقاذا  اهبکرا  ثعبلل  رتاف  لحرب  هلحارربقلا  یف  ینتقراف  اذا  یندوز  ینبا  مهـضعب :
بوکرم و هروشن  موی  کیبال  اهنا  هیلبلا  سنتال  ینیا  یناهبنلا : میوع  لاق  و  ایندلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - و 

لاق رافنلا ، نم  تنکـس  اهما  اهل  تیمـسف  هقانلا  ترفن  اذا  برعلا  تناک  لاق : یبارعالا  نبا  هاـکح  اـم  اهبهاذـم  برعلا و  تـالیخت  نم 
مـسا فرعی  نا  اعفرت  هدـبع  لاس  امنا  و  هدـبع ، مسا  مکلع )  ) مکلع ای  اهما  مسا  ام  لـق  کـلی ! و  محقت - یب  ءاـنجولا  و  لوقا - زجارلا :

اهرافن اهعور و  نکـسی  کبجت و  اهعداف  تاهاهما  مسا  ام  هل  تلقف  يرکـسلا : دـشنا  .اهتاعر و  مه  فرعا و  لبالاب  دـیبعلا  نال  اـهما ،
لعل و  تلق : .هوبا  یمس  اذا  دانلا  لمجلا  نکسی  کلذک  و  اهما ، تیمس  اذا  نکست  هدانلا  هقانلا  نولوقی : يرشخمزلا  ساسا  یف  و  تلق :

هعمتجملاک برعلا  تناک  امم  .دنلا و  روفنلا و  نع  نانکسیف  بالا  مالا و  یلا  امهلایخ  هجوتی  امهمسا  عامس  دنع  امهنا  امهنوکس  هجو 
ذخوی مل  لتق و  ناک  ناف  هماه ، هسار  نم  جرخیوالا  لتقی  لیتق  تومی و ال  تیم  نم  سیل  نولوقی  اوناک  مهنا  کلذ  و  هماـهلا ،)  ) هیلع
هددشم هماهلا )  ) لاق دـیزابا  نا  یکح  و  مالـسلا .)) هیلع   ) یبنلا لاق  اذـه  نع  و  هیدـص ،) یناف  ینوقـسا  : ) هربق یلع  هماهلا  تدان  هراثب 

( يدصلا  ) اهنومـسی دق  .اذه و  طفح  دیزابا  يرا  ام  لاق : دیبعابا  نا  لیق : .هروکذملا و  هیدانملا  یم  اهنا  و  ضرالا ، ماوه  يدحا  میملا 
لاق و  ماه ،) و  ایندلا ) نیدلا و  حلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) ءادـصا هایح  فیک  و  : ) لاق ءادـصا ، عمجلا  و 
ناف بقرم  قوف  هماه  یل  نوقرتال  و  هنبال : مهـضعب  لاق  ماهرباقملا و  يدـص  یف  مهلف  مهیلع  نونملا  توملا و  طلـس  يدایالا : داودوبا 

کناف تلتق  نا  يراث  كرتت  هل ال  لوقی  بئاوذلا  اهنم  ضیبت  یتلا  کلت  هب و  يدـص  لک  ینوقـسا و  الا  يدانت  بئاع  ءرملل  ماهلاءاقز 
امک اهتدـشل ، بئاوذـلا  اهنم  ضیبت  یتلا  کلت  و  کیباب ، شطعلا - انهاه  وه  و  يدـص - لک  ناف  ینوقـسا ، یتمام : تحاص  هتکرت  نا 

رمالا هبوعـص  هب  دیری  نا  لمتحی  و  هب ، راثی  مل  اذا  روبقم  وه  هیلع و  رمالا  هبوعـص  دیری  نا  لمتحی  و  دیلولا ،) سار  بیـشی  رما  : ) لاقی
ینوقـسا هماهلا  لوقت  ثیح  کبرـضا  یتصقنم  یمتـش و  عدـت  الا  ورمع  ای  عبـصالا : وذ  لاق  .کیلع و  راع  کـلذ  نا  ینعی  هنبا ، یلع 

تما یلیلب  یتماه  ورت  مل  کلها و  نا  بر  ایفا  رخآ : لاق  و  لاق : .هلتق  امل  دیعـس  نب  ورمعل  ناورم  نب  کلملادبع  تیبلا  دـشنا  و  تلف :
نم هبلط  يذـلا  هتماه  ير  نوکی  نا  هیف و  نحن  يذـلا  ینعملا  اذـه  نع  اجراخ  نوکی  نا  تیبلا  اذـه  لمتحی  يربق و  نم  شطعاربقال 

هناکم تملعدق  مکاخا  نا  و  یـسعقفلا : سلعم  لاق  .مهتماه و  يوری  هناب  مهیفـشی  امع  نونکی  مه  و  ایندـلا ، یف  یلیل  لاص  وه و  هبر 
عماجلا همالک  یف  نورشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) رئاث یلالهلل  لهرماع  ینب  اهنج  لیللا  اذاوعدت  هماه  هل  رـصاعالا  هیلع  یفـستابق  حفـسب 
هشاشبلا میلست  تملسل  حئافـص  لدنج و  ینود  یلع و  تملـس  هیلیخالا  یلیل  نا  ول  و  ریمحلا : نب  هبوت  لاق  و  ایندلا ) نیدلا و  حلاصمل 

سمر اننود  نم  انتوم و  دعب  انوادـصا  یقتلت  ول  و  نونجملا : وه  و  حولملا - نب  سیق  لاق  حـئاص و  ربقلا  دـناج  نم  يدـص  اهیلا  اقز  وا 
ما يدـص  لهالا  روث : نب  دـیمح  لاق  برطی و  شهی و  یلیل  يدـص  توصل  همر  تنک  نا  یـسمر و  يدـص  لـظل  بکنا  ضرـالا  نم 

ناسنالا عاج  اذا  هیح  نطبلا  یف  نا  اومعز  رفـصلاب ، برعلا  لوق  مالـسالا  هلطبا  امم  امظعا و  اسمر و  تنکاـماذا  يادـص  ملکم  دـیلولا 
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هماه يودع و ال  ال   ) ثیدحلا ظفل  اماف  .عوجلا  لوصح  دعب  ضعت  اهنا  سیل  هنیعب ، عوجلا  وه  لیق : و  هدـبک ، هفوسرـش و  یلع  تضع 
یلا مرحملا  مهریخات  نع  مالـسلا ) هیلع   ) یهن .مرحملا  دعب  يذـلا  رهـشلا  رفـص )  ) وه لاق : ینثملا  نب  رمعم  هدـیبعابا  ناف  رفـص ) و ال 

یفامل يراتیال  رعاـشلا : لاـق  .ریـسفتلا  اذـه  یلع  هدـیبعابا  ءاـملعلا  نم  دـحا  قفاوی  مل  و  یـسنلا ء ، نم  هنولعفی  اوناـک  اـم  ینعی  رفص ،
یفایفلا و نکـس  سانلا و  رجه  امل  ریهز  نب  سیق  رکذی  سبع  ینب  ءارعـش  ضعب  لاق  رفـصلا و  هقوسرـش  یلع  ضعی  هبقریردـقلا و ال 

لزی ملف  ملـس  هرجـش  یلا  لام  اهرهق و  اهبلغف و  هتوهـش  هتعزانف  محللا  راتق  اهدـنع  مشف  اهیلا  اـشعف  اراـن  هلیل  يار  مث  شحولاـب ، سنا 
قفتخی نطبلا  عاجـش  يوـهف و  يوهلاـباران  ماـش  قـلطنم  یحلا  مرک و  هتتیم  ناـکاسیق  نا  تاـم : نا  یلا  اـهطبخ  نم  لـکای  اهمدـکی و 

( يوهلاب : ) هلوق قلخ و  هبوثرح  بر  هرتسی  سیل  سیرد  یف  ایندلا ) نیدلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا  )
هدرا رخآ : لاق  دبکبرفـص و  ضعکاضع  دهجب  انـسم  نامز  یلع  يدعتـسن  یتفریخای  کنا  یلجعلا : مجنلاوبا  لاق  .هنیعب و  عضوم  مسا 

فاخف و هیرق  لوخد  دارا  اذا  ناک  مهنم  لجرلا  نا  برعلا  تافارخ  نم  معطلاب و  کـلایع  نم  يریغ  رثوا  هنیملعت و  دـق  نطبلا  عاـجش 
ءابولا و نم  هیقرو  هل  هذوع  کلذ  ناک  بنرا ، بعک  هیلع  قلع  مث  رامحلا ، قیهن  قهنف  اهلخدـی  نا  لبق  اهباب  یلع  فقو  اهنج ، وا  اهءاب 

نب مثیهلا  لاق  بنرا و  بعک  ینغی و ال  عزعز  عقاو و ال  مح  ناریشعتلا  عفنی  و ال  مهرعاش : لاق  ریـشعتلا  قیهنلا : اذه  نومـسی  و  نجلا ،
نئل يرمعل  لاق : مهلعف و  لـعفی  نا  هورع  فاـع  اورـشع و  اـهنم  اوبرق  اـملف  اوراـتمیل ، هقفر  یف  ربیخ  یلا  درولا  نب  هورع  جرخ  يدـع :
قهنا الا  اولاق  عیمج و  یه  ناطوالا و  یلا  الوفق  اوتا  سوفنلا و ال  کلت  تلا  ـالف و  عوزجل  یننا  ریمح  قاـهن  يدرلا  هفیخ  نم  ترـشع 

توملا و نم  هورع  اـجن  مهـضعب و  تاـم  اوضرم و  هتقفر  نا  لاـقیف  .بذـک  يا : عوـل  دوـهیلا و  لـعف  نم  کـلذ  ربـیخ و  كرـضت  ـال 
رامحلا نا  ریـشعتلاب  هل  مهتیمـست  هجو  یف  لصالا  و  تلق : ریـشعت  هقلعت و ال  بعک  عقاو  ماـمح  نم  کـنیجنیال  رخآ : لاـق  .ضرملا و 
لجرلا نا  اذه  هباشی  و  لاق : ایندلا ) نیدلا و  حلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) .تاقهن رشع  نیب  هقیهن  یف  عباتی 
لوجت نونظلا  یبایث و  تلق  یبارعا : لاق  .يدتهیف  ناسنا  یلا  امهب  یموی  هناک  هیدـیب  قفـص  هصیمق و  بلق  هالف  یف  لض  اذا  ناک  مهنم 

ینترصباولف یئاطلا : سلمعلاوبا  لاق  لیلدب و  بصی  ملادصق  ترصبا  یتیلج و  تفرعام  يالب  ایالف  لیبس  لکوحن  یلحرب  یمرت  یب و 
هعلاخ نانجلا  نم  هاهد  دـق  سلمعلاوبا  تلقل  نالف  یباب  هرات  خرـصا  یئادرافوخ و  هرات  بلقاف  نانبلا  یلع  ناـنبلاب  قفـصا  ناـطب  يولب 

بهاذـم نم  .ءاقـستسالا و  یف  کلذ  وحن  هیمالـسالا  هعیرـشلا  یف  ءاج  دـق  و  لاحلا ، بلقب  لوافتلا  بایثلا  بلق  یف  لـصالا  ناـنعلا و 
هدجو ناف  طیخلا ، کلذ  یلا  رظن  داعاذاف  اهقاس ، یف  وا  هرجـش  نصغ  یف  هدقعف  طیخ  یلا  دمع  رفاس  اذا  ناک  مهنم  لجرلا  نا  برعلا 

نودقعی اوناک  لب  لاقی : و  مترلا .)  ) یمسی دقعلا  کلذو  ینتناخ ، لاق : الولحم  هدجو  وا  هدجی  مل  نا  و  هنخت ، مل  هتجوز  نا  ملع  هلاحب 
: رخآ لاق  مترلاداـقعتو و  یـصوتام  هرثک  مهب  تمم  نا  مویلا  کـنعفنی  لـه  زجارلا : لاـق  .رخآ  نصغ  فرطب  رجـشلا  نصغ  نم  اـفرظ 
: رخآ لاق  قداصلا و  نیقیلاباهنع  کیبنت  اهتدـقع  امئاتر  نبـسحتال  رخآ : لاق  مترللدـقعلاواهفلح و  هرغو  هقرفمبابیـش  تاراـمل  هتناـخ 

همراحم تلحادق  یبظ  یحلا  یف  هبلق و  مئاترلاب  ورمع  للعی  ایندلا ) نیدلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا  )
مزالماهقـشع و تحبـص و  اذا  مئاترلا  کعفنت  يذـلا  اذام  رخآ : لاق  همئاتر و  بحیال  ام  يوس  هیلع  تنجالوایاصولا  کلت  تعفناـمف 

اهلح نم  نا  نوری  یمحلل و  مترلا  نودـقعی  اوناک  دـق  ملاـع و  ءاـسنلا  ءاودا  لـکب  مراـع  داوفلا  بط  اـهروزی  موادـت  اهتاذـل  یلع  یه 
دیلا یف  دقعی  امل  اضیا  همیترلا )  ) یتات و  تلق : ءاودلا  هورکم  لک  دباکا  ارهـش  تثکمف  همیتر  تللح  رعاشلا : لاق  هیلا ، یمحلا  تلقتنا 

نا تیکـسلا : نبا  لاق  مئاترلا و  انع  نغت  مل  انناوخال  انـسوفن  یفاـنتاجاح  نکت  مل  اذا  دـشنا : هسلاـجم و  یف  بلعث  لاـق  اـمک  هرکذـتلل 
یبا نب  رـشب  لاق  اهدـلو ، شاع  فیرـشلا  لیتقلا  تئطو  اذا  دـلو - اهل  شیعی  یتلا ال  یه  و  تـالقملا - هارملا  نا  لوقت : تناـک  برعلا 
لاق .هل و  اهاط  کلذف و  تارم  عبـس  هالقملا  هاطختت  هدیبعوبا : لاق  رزئم و  ءرملا  یلع  یقلی  الا  نلقی  هناطت  ءاسنلا  تیلاقم  لظق  مزاح :

لیطت و  تمیکلا : لاق  و  ادوق ، وا  اردـغ  لـتقی  فیرـشلاب  کـلذ  نولعفی  اوناـک  اـمنا  لـیق  .هلوح و  نواـطی  هب و  نورمی  یبارعـالا : نبا 
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: رخآ لاق  و  ایندـلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) مایقلا دـعب  دوعقلا  هیلا  یلاـقملا ت  تاءزرملا 
امشهم امیضه  احشک  هل  لاطی  هلوح  تیلاقملا  یشمت  يذلا  یـسفنب  رخآ : لاق  ءاسنلا و  تیلاقم  امهروزت  تبخ  لمرب  نیمثعـشلا  انکرت 

اذا ناک  مهنم  مـالغلا  نا  اـهتافارخ  برعلا و  تـالیخت  نم  ریفحلاـب و  هرم  نب  ورمع  يوث  اولاـق  نیح  تیلاـقملا  ترـشابت  رخآ : لاـق  و 
اهنم و نسحا  نسب  ینیلدبا  سمـش ، ای  لاق : اهب و  فذق  تعلط و  اذا  سمـشلا  لبقتـسا  ماهبالا و  هبابـسلا و  نیب  اهذخا  نس  هل  تطقس 

مهرعاش راشا  لایخلا  اذه  یلا  و  سمشلا ،) هایا  هتقس   ) هفرط لاق  سمشلا ، عاعش  اعیمج  امه  و  كوایا ،)  ) وا کتایا )  ) اهملظ یف  رجیل 
بنشا و و  رخآ : لاق  رثالا و  لوقصم  ضیبا  ادرب  هتبنم  نم  سمشلا  هتلدب  رغ  لمرلا  حاقاک  حاقا  نع  تمـستبا  ام  اذا  ولجی  نداش  هلوقب :

بذـع رـشا  يذـب  رخآ : لاق  مامغلا و  قرب  هناک  حالف  اهانـس  نمانول  سمـشلا  هتـسک  مادـملا  یفاص  هباضر  ناک  اـیانثلا  بذـع  حـضا 
مد نا  دـقتعت  برعلا  تناک  .بهذـملا و  اذـه  یلع  مهنایبص  یف  مویلا  ساـنلا  اعـصان و  ضیبا  داـع  یتح  سمـشلا  هب  تدرفت  قاذـملا 

- نورشعلا نماثلا و  لصفلا   ) ءافشلا بلکلا  نم  مهوامد  حرج  هاساو  مراکم  هانب  رعاشلا : لاق  بلکلا ، بلکلا  هضع  نم  یفـشی  سیئرلا 
بلکلا نم  یفشت  مه  امد و  تناک  همرکا  هانملع و  تیبریخ  نم  يدسالا : ریبزلا  نبا  لاق  و  ایندلا ) نیدلا و  حلاصمل  عماجلا  همالک  یف 

یلع اوفاخ  اذا  اوناک  مهنا  برعلا  تالیخت  نم  بلکلا و  نم  یفـشت  مکواـمد  اـمک  هیفاـش  لـهجلا  ماقـسل  مکمـالحا  تیمکلا : لاـق  و 
نا کلذ  نم  عفنا  و  اولاق : یتوملا  ماـظع  ضیحلا و  هقرخک  هیلع  راذـقالا  قیلعتب  هوسجن  هل  هثیبخلا  حاورـالا  ضرعت  نونجلا و  لـجرلا 

یلعاس اجنا  قلع  ایقار و  نیتراج و  يدـنع  ناولف  يدـبعلا : قزمملل  اودـشنا  کلذ و  هموی  اماری  ـال  مث  یتوم  ماـظع  ثماـط  هیلع  قلعت 
و اقـشاع ! ناک  نم  سیجنتلا  عفنی  له  همر و  ریخلا  کلای  قلع  نولوقی  یبارعا : لاـق  قشعلا ، نم  ـالا  یفـشی  سیجنتلا  و  اولاـق : قلعملا 

یف قلعی  هیدـهموبا  ناک  سوفنلا و  هتوفت  توملا ال  سیجنتلا و  عفنی  ول  هتـسجن  تاـم : هعفنی و  ملف  اهدـل  تسجن و  دـق  هارما و  تلاـق 
لجرلا نا  مهبهاذم  نم  نئاک و  هللا  ردق  ام  مهل  تلقف  سجنم  مهل و  ساجناب  ینوتا  اردـشنا : و  توملا ، رذـح  فوصلا  ماظعلا و  هقنع 

یف کلیجا  یتحاهب  امیقم  اهلالذما  لازیال  یلجر  نا  یلع  لاق : اهردخ ، بهذیف  هاعد  وا  بحی  نم  رکذ  هلجر  تردـخ  اذا  ناک  مهنم 
یقتلن و نیح  هرق  ینیعل  تنا  و  لیمج : لاق  نرهیفاـهب و  لذـم  نم  كاوعدـب  یفتـشا  کـترکذ  یلجر  تلذـم  اذا  ریثک : لاـق  يرکف و 

تردخ اذا  هارما : تلاق  و  ایندلا ) نیدلا و  حلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) یلجر تردخ  اذا  ینیفشی  كرکذ 
بهذی یتح  هشیبک  يدان  تودـخ  هلجر  ام  اذا  بلحم  بلـص  رخآ : لاق  امروتف و  یلجا  هللادـبع  تلق  ناق  بعـصم  نبا  توعد  یلجر 

افلک امئاه  یبیثا  دیزی : نب  دیلولا  لاق  ردـخلا و  بهذـی  یتح  کترکذ  الا  ترثع  یلجر و ال  تردـخ  ام  هللا  و  لموملا : لاق  ردـخلا و 
عقوت ابئاغ  ناک  ناف  هبحا  نم  يرا  لاق : هنیع  تجلتخا  اذا  ناک  مهنم  لجرلا  نا  مهولا ، اذـه  ریظن  كاعد و  لجر  هل  تردـخ  اذا  ینعم 

تجلتخا اذا  رخآ : لاق  عملت و  نیعلا  اهب  ورمع  ینب  هاتف  اـهلعل  لوقا  ینیع  تجلتخا  اذا  رـشب : لاـق  هبرق ، عقوت  ادـیعب  ناـک  نا  همودـق و 
مهولا اذه  فرطت و  ینیع و  جاتهت  اهتیورل  اهلعل  لوقا  ینیع  تجلتخا  اذا  رخآ : لاق  ادیعب و  رازملا  ناک  نا  كارا و  یننا  تنقیت  ینیع 

امک هرهظ  یلع  لجر  هلمح  قشعلا ، هیلع  طرفا  و  لسی ، ملو  قشع  اذا  ناک  مهنم  لجرلا  نا  مهبهاذـم ، نم  .مویلا و  یلا  سانلا  یف  قاب 
یتفنار نیب  متیوک  یبارعا : لاق  نومعزی ، امیف  هقـشع  بهذـیف  هیتیلا  نیب  هب  يوک  الیم و  وا  هدـیدح  یمحاف  رخآ  ماق  یبصلا و  لمحی 

- نورـشعلا نماثلا و  لصفلا   ) ءاود اعمج  دـق  ینا و  ءاجف  یقایتشا  یقیفر  یلا  توکـش  رخآ : لاق  مارغلا و  اهمرـضی  بلقلا  ران  الهج و 
اءاج نیح  یملـسب  ایتا  ول  ءاوتکا و  امهتمدـع - یغبا - ینایوکیل و ال  بیبطلاـبا  ءاـج  و  ایندـلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماـجلا  همـالک  یف 

يداس یلع و  تادئاعلا  ونح  متنب  هادغ  تدهش  ول  رضاغا  ریثک : لوقب  ینعملا  اذه  یلع  علاخلا  دهشتسا  ءافـشلا و  مقـسلا  نم  یناضاعل 
ینعملا هیف  هدارم  نوـکی  نا  لـمتحی  و  باـبلا ، اذـه  یف  حیرـصب  سیل  تیبـلا  اذـه  داـنزلاب و  عذـلت  هدـقاوب  هیمحرت  مل  قشاـعل  تـیوا 

يذلا دصقملا  دکوی  اربخ  هباتک  یف  يور  دق  هنا  الا  رانلاب ، ههیبشت  هعذل و  دجولا و  هرارح  رکذ  نم  ءارعـشلا  نیب  قورطملا  روهـشملا 
لاقف هلع ، رثا  هیلع  ریثک و  هیلع  لخدـف  رفعج  نب  هللادـبع  دـنع  تنک  لاق : هدـج  نع  جـیلف  نب  نامیلـس  نبا  دـمحم  نع  وه : و  هاـعدا ،
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اهبنذ ثریوحلا  ما  نع  هللا  افع  دـشنا : يوکم و  وه  هبوث و  نع  فشک  مث  ثریوحلا ، ما  یب  تلعف  ام  اذـه  لاق : کب ؟ اذـه  ام  هللادـبع :
اضیا و هرعـش  فرح  هنا  رهاظلا  و  تلق : ایئاد  ثریوحلا  ما  مهل  تلقل  اهب  اومقری  نا  لبق  ینونذآ  ول  اـیئاود و  یمکت  ینینعت و  نم  یلع 

نا نومعزی  اوناـک  مهنا  مهتـالیخت  مهماـهوا و  نم  و  لاـق : هیمحرت .) مل  قشاـعل  تیوا   ) هلوـقب هیمحرت ) مل  قشاـعل  تیوـک  : ) لاـق هنا 
ینب دبع  میحـس  لاق  امهبح ، دسف  کلذ  العفی  مل  ناف  ماد ، امهبح و  حلـص  هءادر  تقـش  اهعقرب و  قشف  هتبحا  هارما و  بحا  اذا  لجرلا 
سبال ریغ  انلک  یتح  کیلاود  عقرب  دربلاب  قش  درب  قش  اذا  سباعریغ  هلفط  نع  عقرب  نم  ربحم و  ءادر  نم  انققشدق  مک  و  ساحـسحلا :

عماجلا همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا  : ) رخآ لاق  سواسولا و  يذـهب  يرغی  يوهلا  فلا  يوهلا و  یلع  ایقب  لعفلا  اذـهب  مورن 
قحمی اننیب و  دسفی  بحلا  اذه  لابامف  اقحـسلا  کعقرب  قش  نم  ینتنکما  جـلاع و  هقرب  موی  یئادر  تققـش  ایندـلا ) نیدـلا و  حـلاصمل 

یبط و بهذم  اذه  و  هوقلا ، هعاجـشلا و  یف  دـیزی  عابـسلا  موحل  لکا  نا  نوری  اوناک  مهنا  مهبهاذـم  نم  اقحم و  اننیب  ام  لصولا  لبح 
تنک ام  هبطاق  ضرالا  عابـس  تلکا  ولف  ارارک  هنم  یفلت  کنا  نظت  ام  کلکاب  بعتت  كراعملاابا ال  مهـضعب : لاق  هنودـقتعی ، ءاـبطالا 

روصهلا ثیللا  نم  تلکا  هحرجف : رمن  هیلع  ادـعف  اعاجـش  نوکیل  دـسالا  داوف  لـکا  و  بارعـالا - ضعب  لاـق  اراوخ و  بلقلا  ناـبجالا 
نکی مل  اذا  رخآ : لاق  امظعا و  دشا و  اماراث  کلایف  هتخا  نباب  هراث  ینم  كرداف  امدقا  ابلق و  هنم  يرجا  حبصال  هداوف 

نم عطاقب و  سیل  ءرملا  فیـس  ناک  اذا  یغولا  هموح  یف  ثیللا  بلق  عفن  ام  عفاـنب و  سیل  ثیللا  بلقف  مصا  یغولا  هودـغ  یتفلا  بلق 
- مهدنع هحبقتسم  یه  رثکالا و  یف  فتکلا  یلع  تناک  امبر  سرفلاب و  نوکت  هرئاد  هعقهلا  و  عوقهملا - سرفلا  بحاص  نا  مهبهاذم 

دادزا هتلیلح و  تظعنا  ءرملاـب  عوـقهملا  قرع  اذا  هبحاـصل : مهـضعب  لاـق  هریغ ، یلا  تحمط  هـتارما و  تـملتغا  هـتحت  قرعف  هـبکر  اذا 
اوناـک مهنا  مهبهاذـم  نم  ناـصح و  جوز  عوـقهملا  بکری  دـق  هلثم و  سیل  نم  عوـقهملا  بکری  دـق  و  هبحاـص : هباـجاف  اـهناجعارح 

: مهـضعب لاق  هرثا ،) اران  دـقوا  هقحـسا و  هللا و  هدـعبا   ) مهئاعد یف  نولوقی  هعوجر و  نوبحی  ـال  يذـلا  رفاـسملا  فلخ  راـنلا  نودـقوی 
اراعتسا ام  ابصلا  کیلع  در  اران و  لهجلل  تدق  وا  توحص و  ایندلا ) نیدلا و  حلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورشعلا - نماثلا و  لصفلا  )
لوحتل تلاق : کلذ ؟ ملو  اهل : تلقف  .اراـن  هفلخ  اندـق  وا  اـنع  لوحتف  هرـش  اـنفخ  اذا  لـجرلا  ناـک  هیلیقعلا : تلاـق  برعلا  ناـسل  یف  و 

وا رافـسالا  یلا  اوجرخ  اذا  اوناک  مدـنتلل و  مهرثاران  دـقومک  نکا  ملو  تلمح  ماوقا  همج  و  رعاشلا : لاـق  مهرـش ، يا : مهعم ، مهعبض 
مهبهاذم نم  .هیلا و  عوجرلاب  الوافت  هنم  اوجرخ  يذلا  لزنملا  نیب  مهنیب و  اهودقوی  ملو  هنودیری  يذـلا  لزنملا  نیب  مهنیب و  اران  اودـق 

رادلا نانج  هبرقت  مل  بنرا  بعک  هیلع  قلع  نم  نا  نولوقتا : هوثک : نبا  دـیزل  تلق  یبارعالا : نبا  لاق  بنرالا ، بعک  قیلعت  هروهـشملا 
هریغـصتلاب هریـشعلا ) و   ) هرجـش هطامحلا )  ) .رفقلا لوغ  هریـشعلا و ال  راج  هطامحلا و ال  ناطیـش  هللا و ال  يا و  لاق : .یحلا  راـمع  ـال  و 

اهبعک هلجر  یف  لعجیل  ابنرا  یغتبی  مسع  هب  هقابدا  نیب  هعسرم  ابـسحا  هتقیقع  هیلع  ههوب  یحکنت  دنه ال  ایا  سیقلا : ورما  لاق  .هرجش و 
نا نولوقی : و  هرظنلا ، هفطخلا و  نم  افوخ  هره  نس  بلعث و  نس  یبصلا  یلع  قلعت  برعلا  تناک  ملحموبا : لاق  ابطعی و  نا  هینملاراذح 

لـصفلا  ) هرره بلاعث و  هرفن  هیلع  ناک  مهیلا : رذتعت  تلاقف  کلذ ، یف  نجلا  نم  اهموق  اهمالف  هیلع  ردـقت  ملف  موق  یبص  تدارا  هینج 
مدک رمـسلا  نم  لیـسی  یـش ء  هرمـسلا : هرمـسلا و  ضیح  ضیحلا  و  ایندلا ) نیدلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و 
اوطخ ءاسفنلا و  ینیع  نیب  هنوطقنی  هنم - لیـسی  يذلا  هغمـص  وه  و  رمـسلا - مد  نم  اوذـخا  هارملا  تدـل  اذا و  برعلا  تناک  و  لازغلا ،
یتلا ءایشالا  هذه  یمـست  .اضیا و  همجعملا  لاذلاب  لاقی  و  مدودلا )  ) رمـسلا نم  لئاسلا  غمـصلا  اذه  یمـسی  و  اطخ ، یبصلا  هجو  یلع 

: یعمصالا یخا  نبا  نمحرلادبع  لاق  تارفنلا .)  ) یبصلا یلع  قلعت 

هانک اذفنق و  هامسف  دل  هل و  دلوف  .همـسا  برغ  لاق : ریفنتلا ؟ ام  و  یبا : هل  لاقف  .هنع  رفنف  دل  کل و  دلو  اذا  یبال : لاق  برعلا  ضعب  نا 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 4790 

http://www.ghaemiyeh.com


نجلا بکارم  نم  ذـفنقلا  نا  دـیری  ادوجنملا  يربت  عادـصلا و  یفـشت  اهب  اهنم  اهئاود  جزم  رمخلاـک  یبا : دـشنا  و  لاـق : ءادـعلا .) اـبا  )
یلا و دمع  لیللا  قراوط  نم  هسفن  یلع  فاخ  هزافم و  بکر  اذا  ناک  مهنم  لجرلا  نا  مهبهاذم  نم  .مهبکارمب و  مهنم  هدل  يوادـف و 

اذـه میظعب   ) لاق اـمبر  و  يداولا ) اذـه  بحاـصب  ذوعا  : ) لاـق مث  اـطخ  اـهیلع  طـخ  اـهلقع و  هترارق و  یف  هتلحار  خاـناف  رجـش  يذ  دا 
لجر ذاعتسا  و  اقهر .) مهودازف  نجلا  نم  لاجرب  نوذوعی  سنالا  نم  لاجر  ناک  هنا  و  : ) نآرقلا یف  هناحبـس  لاق  اذه  نع  و  يداولا ،)
ذوعا رخآ : لاق  داع و  ربزه  نم  انرجی  ملف  يداعالا  نم  هیف  ام  رـش  نم  يداولا  میظعب  انذعتـسا  دق  لاقف : دسالا  هلکاف  دل  هعم و  مهنم و 
يولب يولی  حبـصا  ایندلا ) نیدلا و  حلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) دـیجم مظعم  دیـسب  دـیبلا  دالبلا  رـش  نم 

لاق جئاه و  يوغب  هوقهرت  جلادلا ال  مالظلا  يراس  مکب  ذاع  جـلاع  نم  يوللاءازجا  نجای  رخآ : لاق  دـیدش و  لهاک  هزع و  يذ  دورز 
تنا له  ءارجـشلا  بحاصایه  رخآ : لاق  يداز و  هراج و  یف  یتلحار  يداعالا  هوطـس  نم  یعناملا  يداولا  میظعل  افیـض  تب  دـق  رخآ :

اذا رفاسملا  نا  مهبهاذم  نم  اکلاعـصلا و  مالظلا  یف  يوآ  کلثم  دیـس و  ضرالا  یف  نانجلل  کنا  اکئانفب و  لزان  فیـض  یناف  یعنام 
: مهـضعب لاق  دوعلا ، دیری  يذـلا  قشاعلا  الا  تفتلی  کلذـلف ال  داع ، تفتلا  اذا  هناف  تفتلی ، نا  هل  یغبنی  الف  يرخا  یلا  هدـلب  نم  جرخ 

ینلم یلیل و  لاط  امل  هیبلعثلاب  يربص  لیع  علاخلا : هدـشنا  رخآ ، لاق  دـلبلا و  هعجر  نماترجاوهلا  هجو  اـهب  مرا  دوعـسمای و  تفلتلا  عد 
نال دارا ، ام  یلع  امهیف  هلالد  هنا ال  يدـنع  و  بابلا ، یف  علاخلا  امهرکذ  یئار  تفتلا و  تسفنتال و  یمانب  ایاطملا  تراس  املک  یئانرق 

لزنملا نع  لـحارلا  نوک  هقراـفملا و  یلع  فساـتلا  قوشلا و  هرثک  نع  بارعـالا  هناـبالا و  هب  مهدارم  و  ریثـک ، مهراعـشا  یف  تفلتلا 
وسر مهلولط و  یلع  تررم  دقل  و  مالسلا :) هیلع   ) یـضرلا لوقک  هتیور ، نم  دوزتی  هرـصب و  هعبتی  هنامثجب  هیف  ماقملا  هنکمی  مل  ثیح 

جل يوضن و  بغل  نم  جض  یتح  تفقوف  ایندلا ) نیدلا و  حلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) بهن یلبلادیل  مهم 
اهموسر نال  اهیلا ، عوجرلاب  لوافتلا  انهاه  تفلتلاب  دصقی  سیل  بلقلا و  تفلت  لولطلا  ینع  تیفخ  ذمف  ینیع  تتفلت  بکرلا و  یلذعب 

و اهیف ، همایا  نم  یـضم  امل  رکذتلا  نینحلا و  نم  هرکذ  انمدـق  ام  دـیری  امنا  و  اهیلا ، عوجرلا  یف  هدـئاف  ياف  یلبلا  دـیل  ابهن  تراص  دـق 
كاذ نم  علاخلا  داشنا  نا  رهاظلا  لب  تلق : اعدخا  اتیل و  ءاغـصالا  نم  تعج  ینتدـج و  یتح و  یحلا  وحن  تفلت  لوالا : لوق  کلذـک 

بهذـملا یف  مهـضعب  لاق  و  لاق : .تفلتلا  تافتلالا ال  ظفلب  یناـثلا  تیبلا  نوک  عوجرلا و  یلا  هلیم  مدـعب  لوـالا  هتیب  هداهـشب  باـبلا ،
لاق ایفایفلا و  الفلا و  نزح  مکنیب  اننیب و  لاح  ام  دـعب  اعوجر  وجراء  ایئالب  یف  ادـئاز  یتافتلا  ناکف  هین  دـعب  هعجر  وجرا  تفلت  لوالا :
ناک اذا  هنانع  حومج  ینا  یملعت  ملا  نزام  ما  یجترتامم  تاـهیه  هقرف و  دـعب  هعجر  وجرت  تفلت  هیلا : تتفلتف  هتارما  قلط  دـق  و  رخآ ،

ماعطلا الحلا ، الحلا  : ) یحلا تویب  نیب  يدان  هسار و  یلع  الخنم  لمح  یبصلا  هفـش  ترثب  اذا  هنا  مهبهاذم  نم  نیالم و  ریغ  هاوها  نم 
لکا ناف  ضرملا ، نم  اربیف  هلکاتف  بالکلل  کلذ  یقلی  مث  لـخنملا  یف  محللا  رمتلا و  عاـطقا  زبخلا و  رـسک  ءاـسنلا  هل  یقلتف  ماـعطلا )

دقف هقوقـشم  هفـش  یفالحالا  هارمال : دـشنا  .هتفـش و  ترثب  همحل  وا  همقل  وا  هرمت  بالکلل  هاقلا  يذـلا  کـلذ  نم  ناـیبصلا  نم  یبص 
- نورشعلا نماثلا و  لصفلا   ) حسم رخآ  بوثب  هنیع  تفرط  اذا  ناک  مهنم  لجرلا  نا  مهبهاذم  نم  هقوقح و  انلخنم  یضق 

یف و  هنیدملا ) نم  تءاج  يدحاب   ) یلوالا یف  لوقی  تارم ، عبس  فورطملا  نیع  فراطلا  ایندلا ) نیدلا و  حلاصمل  عماجلا  همالک  یف 
نیع اربتف  هنیدملا ) نم  نئج  عبسب   ) هعباسلا یف  لوقی  نا  یلا  هنیدملا ) نم  نئج  ثالثب   ) هثلاثلا یف  و  هنیدملا ) نم  اتءاج  نیتنثاب   ) هیناثلا
ناک مهنم  هارملا  نا  مهبهاذم  نم  و  عبس .) نم  عبسب   ) لوقی نا  یلا  هنیدملا ) نم  نئج  عبـس  نم  يدحاب   ) لوقی نم  مهیف  و  فورطملا ،

، اهیلجر يدحا  یلع  تلجح  روشنملا و  رعشلل  هفلاخم  اهینیع  يدحا  تلحک  اهرعش و  نم  ابناج  ترشن  حاکنلا  بطاخ  اهیلع  رـسع  اذا 
هما يار  دق  و  هقیدصل ، لجر  لاق  بیرق : نع  جوزتت  اهرما و  لهسیف  حابـصلا ) لبق  حاکنلا  یغبا  حاکلای   ) لوقت الیل و  کلذ  نوکی  و 
باش دق  اذه و  الجر  طحت  الجر و  عفرت  الحک  اهیتلقم  فوت  ملو  القالا  اهرعـش  نم  ترـشن  دق  العب  یغبت  کما  يرتاما  کلذ : لعفت 
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تفعا انیع و  تلحک  دق  رخآ : لاق  العفلا و  اذه  كرتت  هب  ابرض  الذلا  اهمس  مث  عیطقلا  ذخ  الهک  مهنم  رغـصالا  حبـصا  الـصا و  اهونب 
یلجحا مث  یعدف  وا ال  کنیع  یلحک  یعنصت و  نا  تئش  ام  یعنصت  رخآ : لاق  انیش و  هارت  ام  انیز  نظت  انیرق  ترـشن  تلجح و  انیع و 

فیضلا لحر  اذا  اوناک  مهبهاذم  نم  عمطم و  نم  يرا  لعب  یف  کلام  عمجملا  یف  وا  تیبلا  یف 

یناوالا و نم  ائیش  اورـسک  ایندلا ) نیدلا و  حلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) دوعی نا ال  اوبحا  مهنع و  هریغ  وا 
و ال رخآ : لاق  اعایـض و  تبهذ  انردـق  داعف و  حاوس  یبا  دـعب  ردـقلا  انرـسک  مهـضعب : لاق  اضیا ، مویلا  سانلا  هلمعت  امم  اذـه  و  هءار ،

رـسکت سیل  سانا  عافیلا  فرـشلاب  نولالحل  لیفن  ینب  نا  هللا  اما و  رخآ : لاق  اعجریل و  اداز  هیفقناننکل  انفیـض و  رثا  یف  نازیکلارـسکن 
زوجی و  نوتخملاک ، ناکف  هتلرغ  تصلقت  ءارمقلا  یف  دـلو  نم  نا  مهلوق : مهبهاذـم  نم  عاصقلا و  بعـش  ـال  مهیناوا و  فیـض  فلخ 

هیلع  ) نینموـملاریما نع  يور  دـق  .محللا و  ناـتنا  ناـنکلا و  ءـالبا  هصاوـخ  نم  نا  اـمک  رمقلا ، صاوـخ  نـم  کـلذ  نوـکی  نا  اندـنع 
سیقلا ورما  لاق  .هب و  دـعباف  رمقلا  هنتخ  امناک  هلرغلا  ریـصق  هتیار  اذا  و  ددوسلا ، نم  هب  برقاف  هلرغلا  لیوط  مالغلا  تیار  اذا  مالـسلا :)
مواشتلا مهبهاذـم  نم  رمقلا و  ینج  اـم  ـالا  فلغا  تنـال  هبذاـک  ریغ  اـنیمی  تفلح  ینا  فلغا : هآرف  ماـمحلا  هعم  لـخد  دـق  رـصیقل و 

هیف تهج  اذا و  قرخ  و  رخآ : لاق  قطنملا و  معف  بنجلا  عینم  دـیدش  لکیهب  ساطعلا  لبق  يدـتغا  دـق  و  سیقلا : ورما  لاـق  ساـطعلاب ،
هدشلا یف  الثم  هنوبرضی  دارقلا ) شیعالا  تشع  ال   ) هیلع ءاعدلا  یف  مهلوق  مهبهاذم  نم  سطاوعلا و  هنع  کسبحی  ملو  تیـضم  هوزغل 

طئاـحلا اـهب  یمری  هنیط و  یف  كرتـی  هنا  نوـلوقی : و  اـماع ، هرهظب  اـماع و  هـنطبب  شیعی  دارقلا  نا  نوـمعزی  و  هقـشملا ، یلع  ربـصلا  و 
لاق تومی ، هرهظ و ال  یلع  هنـس  هنظب و  یلع  هنـس  یقبیف  ایندـلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لـصفلا  )
نم ابارت  نذـخا  هنببحی  نم  نهنع  باغ  اذا  ءاسنلا  تناک  مهبهاذـم : نم  رهظباماع و  نطبب و  اماعد  ارقلا  شیعک  الا  تشعالف  مهـضعب :

هرفـس یف  هراج  تنا  بر  ای  هرثا : نم  تضبتقا  برعلا و  نم  هارما  تلاق  .هعوجرل و  عرـسا  کلذ  نا  معزت  برعلا  تناک  هلجر ، عضوم 
اوناک مهنا  مهبهاذـم  نم  املـسم و  بووی  امیکادـغ  هادـغ  هلجر  یطاوم  نم  ابارت  تذـخا  هارما : تلاق  هرکذ و  راـج  هیبصخ و  راـج  و 

دبکلا نم  هعطق و  هنم  عطقف  مانـس  یلا  دمع  کلذ  مهدحا  باصا  اذاف  رثاخلا ، نبللا  دبدهلا  لصا  و  دـبدهلا ، نیعلا  یف  اشعلا  نومـسی 
الا دبدللاءافش  سیل  دبدهلابابهذا  الا  دبک  امانسایف و  هتبابسب : یلعالا  هنفج  حسمی  نا  دعب  اهلکای  همقل  لک  دنع  لاق  امه و  الق  هعطق و 

نجلا بکارم  ماعنلا  عوبریلا و  یبظلا و  بنرالا و  ذفنقلا و  لرولا و  نا  مهداقتعا  مهبهاذم  نم  .کلذب و  اشعلا  بهذیف  دبکلاو  مانسلا 
امبر و  لوغلا ، نودـهاشی  مهنوبطاـخی و  مهنورهاـظی و  نجلا و  نوری  مهنا  نومعزی  و  هروهـشم ، راعـشا  کـلذ  یف  مهل  و  اـهنوطتمی ،

نم قربلا  حال  اذا  هل : لوقت  تناکف  ارهد  هدنع  تثکم  نینب و  اهدلوا  لوغلا و  جوزت  عوبری  نب  ورمع  نا  اولاق : .اهوجوزت و  اهوعماج و 
قرب املک  عوبری  نب  ورمع  ناکف  .یموق  دالب  یلا  ترط  کیلع و  كدـل  تکرت و  الا  ینع و  هرتساف  اذـک - ههج  یه  و  يدـالب - ههج 

ینعملا اذـه  یلا  و  ایندـلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) .هرـصبت الف  هئادرب  اههجو  یطغ  قربلا 
هوحن تمـس  یلام  نهلامانه و  دادغبب و  یلاعتملا  قرابلا  ءوضل  نبرط  قربلا : یلا  اهنینح  لبالا و  رکذی  هلوق  یف  يرعملا  ءالعلاوبا  راشا 
اهماما هارـصلا  اقیوق و  تنمت  یلاوع  رودـص  یف  هیلادـمت  اهـسورل  اهرـس  اهنع  لاط  اذا  یلاوص  مثوانه  نم  هیرانب  اـهناک  یتحراـصبالا 
ماشلا یلا  ابصلا  عمریطی  ناوضن  مه  مک  یلاعـس و  یطملاو  ورمع  یناک  اههوج  ترتس و  ضامیا  حال  اذا  یلامج  قنیا و  نم  اهل  بارت 

مه مک  و  ریطت : یه  هل و  تلاق  تراطف و  اههجو  رتسی  ملف  قربلا  عمل  دـق  هلیل و  اهنع  عوبری  نب  ورمع  لفغف  اولاق : یلاقعب  هسبح  ـال  ول 
نع .اهکردی و  ملف  تعرسا - يا : هیلع - تراط  اریعب و  تبکر  لوقی : نم  مهنم  قلآ و  یلاعسلا  ضرا  یلع  قرب  ابـصلا  عمریطی  ناوضن 

و هالعـسلا ، ینب  نوعدـی  مویلا  یلا  عوبری  نب  ورمع  ونبف  لاق : اماغا  لاسا و ال  ام  کبالف  رکب  قوف  عضواف  اقرب  يار  رعاشلا : لاـق  اذـه 
هغل یه  ءات و  نیسلا  لدباف  تایکا  لاطباب و ال  اوسیل  تانلارارش  عوبری  نب  ورمع  هالعسلا  ینب  هللا  حبق  ای  مهوجهی : رعاشلا  لاق  کلذل 
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هبرـض تبرـض  اذا  اهنا  مهلوق : لوغلا  یف  مهبهاذم  نم  و  سایکا .)  ) تایکا یف  و  سانلا )  ) تانلا یف  لصالا  يا : تلق : .برعلا  نم  موق 
اذه یلا  و  تشاع ، هیناث  تبرض  ناف  تکله  ایندلا ) نیدلا و  حلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) فیـسلاب هدحاو 

و فیزعلا )  ) نجلا تاوصا  یمـست  برعلا  تناک  نانجلا و  تبث  یننا  کناکم ، ادـیور  اهل  تلق  نث  تلاقف : هلوقب : رعاشلا  راشا  ینعملا 
نومعزی .کلذ و  یلع  هلمح  ءالب  وا  بطخ  هلبا  باصا  اذا  و  هلبا ، لحف  یلع  نجلا  نم  ای  ملـال  رو  اذـفنق و  لـتق  اذا  لـجرلا  نا  لوقت :

رئب ال رعق  یف  اناج  مهنم  لـجر  يار  .میظع و  مهدـنع  هلتق  تاـیحلا و  نم  ناـجلا  یف  هلثم  نولوقی  و  کلذـب ، فتاـهلا  نوعمـسی  مهنا 
یلا برقتلا  کلذـب  دـیری  هناـک  لخدـی ، نیا  يری  ـالئل  هینیع  ضمغ  میظع و  رطخ  یلع  اـهنم  هجرخا  لزنف و  اـهنم ، جورخلا  عیطتـسی 

ثبخ و ناف  حور ،)  ) وهف نایبصلل  ضرعت  ناف  رامع ، عمجلا  و  ارماع )  ) سانلا مهنم  رواجی  نم  نومسی  اوناک  و  ظحاجلا : لاق  .نجلا و 
.مهنیب نولضافی  و  کلم ،)  ) وهف هلک  اریخ  راص  فطل و  رهط و  ناف  تیرفع ،)  ) وهف هوقلا  یف  کلذ  یلع  داز  ناف  ناطیش ،)  ) وهف مرعت 

ءامرک و هل  هقان  یلع  جاجعلا  زجار  هبیتق :) نبا  ءارعـش   ) یف و  تلق : .هفلتخم  ءامـساب  مهنومـسی  اناطیـش و  رعاش  لک  عم  نا  نودقتعی  و 
دـشنا و  ربجف ) هلـالا  نیدـلا  ربـج  دـق   ) جاـجعلا دـشناف  ءاـبع ، هیلع  ءونهم و  لـمج  یلع  یلجعلا  مجنلاوبا  جرخ  و  ناـسح ، باـیث  هیلع 

الا رعاش  ینآر  امف  رکذ  یناطیـش  یثنا و  هناطیـش  رـشبلا  نم  رعاش  لک  ینا و  هلوق : غلب  یتح  رکذ ) ام  الهج  بلقلا و  رکذـت   ) مجنلاوبا
- نورشعلا نماثلا و  لصفلا   ) رشع نم  یطعا  لذبلاب و  يرشاب  رغص و  نمیف  يرغصا  میمت و  یشیع  رمقلا  نیاع  لیللا  موجن  لعف  رستسا 

کحـضف جاجعلا ، هقان  یلع  هلمج  لمح  ذا  دشنی  وه  انیبف  رکذلا  کیلع و  یثنالا  يرما  و  ایندلا ) نیدلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف 
تاعاس راهنلا  یف  و  ظحاجلا : لاق  لاق :  ) .میمت نب  هانم  دیز  نم  جاجعلا  و  رکذ ) یناطیـش  یثنا و  هناطیـش  : ) نولوقی اوفرـصنا  سانلا و 

لاق اذا  همرلا : وذ  لاـق  تقولا ، کـلذ  عبط  وه  يودـلا و  لـثم  رارحلا  لاـمرلا و  یفاـیفلا و  طاـسوال  دـجوی  اریبک و  ریغـصلا  اـهیف  يری 
رمالا اذه  نا  نالیغلا : لوغت  نجلا و  فیزع  نورکذـی  نیذـلا  یف  اضیا  ظحاجلا  لاق  عماسملا و  يودالا  نکی  مل  هص  هانب  مینرتلانیداح 

شحوتـسا و ال ءالخلا  دالبلا  یف  هماقم  لاط  درفنا و  نم  هشحولا و  مهیف  تلمع  شحولا  دالب  اولزن  امل  موقلا  نا  لایخلا  اذه  ءادـتبا  و 
نم .ساوسولا و  بابـسا  دـحا  کلذ  و  راکفالا ، ینمتلاب و  ـالا  اـهمایا  عطقتـال  هدـحولا  و  نیرکاذـملا ، دـقف  لاغـشالا و  هلق  عم  اـمیس 
نم مهنمف  هیحلا ، و  لیدـهلا - وه  و  رح - قاس  همامحلا و  بارغلا و  کیدـلا و  یف  مهداـقتعا  مهبهاذـم  برعلا و  تاداـقتعا  بئاـجع 

بئذـلا و بضلا و  هرمزلا و  الیهـس و  نا  نودـقتعی  و  نجلا ، نم  عون  اهنا  معزی  نم  مهنم  و  اـقلعت ، تاـناویحلا  هذـهب  نجلل  نا  دـقتعی 
دـسالا یف  و  مهتمدع - کنم - نانجلا  بجعی  امف  الیل : هآر  دفنق  یف  مهـضعب  لوق  نجلا  بکارم  یف  مهراعـشا  نم  .خوسم و  عبـضلا 

بنذ يرحلابف و ال  تنج  ناـنجلا  تناـک  ناـف  بئاـجنلا  تملع  اـم  مکتزوعا  دـقل  ذـفنق  مجلی  عوبری و  جرـسیا  بئاـجن  مهل و  سارفا 
لک و  ایندلا ) نیدلا و  حلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورشعلا - نماثلا و  لصفلا  : ) نجلا یلا  بوسنملا  رعـشلا  نم  بلاغ و  هللا  ماوقالل و 
لاق براوق و  ءاطع  نم  ابرـس  ردابا  هتبکرف  یل  نع  طوف  رـضع  نم  بنارـالا و  بوکر  نم  یهـشا  ذـلا و  دـجن  ملف  اـنبکر  دـق  اـیاطملا 

نجلا و هیور  یف  مهثیداحا  مهراعـشا و  نم  دـبعم و  ما  اـی  هللارـس  عاـض  دـقل  ذـفنق  بکار  رارـسالا  عمتـسیا  کلذـب : بذـکی  یبارعا 
لیلحت يوس  اماقم  اهب  دـیرا  رادـب ال  نه  دـیعب و  تاضح  دـقران  و  یبضلا : ثراحلا  نب  ریمـسل  ظحاجلا  هاور  اـم  مهفاـته  مهباـطخ و 

يار هعیبض  نب  ریمع  نا  نومعزی  امالظ و  اومع  تلق : نجلا  اولاقف : متنا ؟ نونم  تلقف  يراـن  اوتا  اـمانت  نا  هفاـخماهثلاکا  نیع  هلحار و 
مهآر املف  امهنم ، یلعالا  یقتاع  یلع  ماـقف  رخـالا  بثو  هبحاـص و  یقتاـع  یلع  ماـقف  مهنم  مـالغ  بثوف  اراـهن  نوبعلی  هثـالث  اـناملغ 
تعمس الا و  هرجشب  ذئموی  تررم  امف  هعیبض : نب  ریمع  لاقف  نوکحـضی ، مه  مهروهظ و  یلع  اوعقوف  مهمدصف  مهیلع  لمح  کلذک 

اذاف ناریـسی  هل  بحاص  وه و  جرخ  هنا  مهـضعب  نع  یعمـص  الا  یکح  .رهـشا و  هعبرا  ضرم  هلزنم  یلا  عجر  املف  اکحـض ، اهتحت  نم 
رخالا تفتلاف  هفلخ  هفدراف  کفلخ ، هفدرا  هبحاصل  امهدـحا  لاقف  .یب  عطق  دـق  نیکـسم  لاق : تنا ؟ نم  هل : اـقف ال  قیرطلا  یلع  مـالغ 
لعفف رانلا ، تبهذف  هیلع  دشف  اران ، ججاتی  همف  يارف  تفتلا  مث  هنع  عجرف  رانلا ، تبهذف  فیسلاب  هیلع  دشف  اران ، ججاتی  همف  يارف  هیلا 
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یف نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا  ، ) هداوف علخنا  الا و  یمداب  اهتلعف  ام  هللا  امکدـلجا و  ام  هللا  امکلتاق  مالغلا : کـلذ  لاـقف  ارارم ، کـلذ 
هنیهج یلع  ناهل  ارش : طباتل  يوری  و  يوهطلا - دالبلاوبا  لاق  .هربخاملعی و  ملفام  هنع  باغ  مث  ایندلا ) نیدلا و  حلاصمل  عماجلا  همالک 

وخا ضرا  ضقن  انالک  اهل  تلقف  ناحـصحص  هءابعلاک  بهـسب  مالظ  یف  يرـست  لوغلا  تیقل  ناطب  یحر  موی  تاعورلا  نم  یقالا  اـم 
نانجلا و تبثاهلثما  یلع  ینادـیور  تلقف  دز  تلاقف  ینامی  لوقـصمب  یفک  اـهل  يوهاـف  يوحن  هدـش  تدـشف  یناـکم  یل  یلخف  رفس 

ترمب يولت  لوغلا  تیقل  دق  یناب  ناطب  یحردنع  تیقالامب  مهج  تایتف  غلبم  نمالا  هلوا : نووری  ارـش  طباتل  رعـشلا  اذه  نووری  نیذلا 
نارجلل نیدـیلل و  ترخف  اهنم  كربلا  واهتارـس  دـقف  ینامی  بشتومریغ  ماسح  بضعباهل  تیحتناف  تدـصف  ناحـصحص  هفیحـصلاک 

قیقد سار  یف  نانیع  اذا  یناهد  اذاماحبـصم  رظن  اهیدل ال  اعجطـضم  کفنا  ملو  نانجلا  تبث  یننا  کناکم  ادـیور  اهل  تلق  نث  تلاقف 
لازغب و الوغ  هبیبشلا  یف  تجوزت  و  ینارهبلا : لاق  نانش و  وا  ءابع  نم  بوث  بلک و  ناسل  جدخماقاس و  ناسللا و  قوقشم  رهلا  سارک 

دحا يربنعلا  بویا  نب  دیبعوبا  لاق  .نجلا و  بکارم  نم  هنال  لازغلا  اهحیر و  بیطل  رمخلا  اهقدـصا  ظحاجلا : لاق  رمخ  قز  یتقدـص 
هبـضخم همل  سمالاب  تمملا  دق  لوقت و  ایندـلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا  : ) برعلا صوصل 

نم ابحاش  دوسا  نیـسردلا  قلخ  تار  لکارهلا  لاجحلا  تابرب  میهی  يذلا  بئذـلا و  لوغلا و  نیدـخ  اذـها  لخالخلا  سرخ  فارطالا 
یلغل رظنی  ملو  اکیش  همارضب و  هفلادیص  داص  اذا  لماش  ءاربغ  لک  یف  مهماعطا  مهتاکتف و  هئابآ  نم  دوعت  لئامشلا  میرک  اماسب  موقلا 

تیتشتب اهامر  هلیبق  لذ  هللا  دارا  ام  اذا  تاـیبالا : هذـه  نم  لـئامتملا و  هحیـشلا  سار  هیفکب  هسارم  مث  رقـصلا  سهنک  اـسهنف  لـجارملا 
مول موقلا  مول  لوا  هبارت و  ثبخ  ءاـملا  ثبخ  لوا  لـکاوتلا و  لوط  هنع و  مهدـعاقت  مهبونیاـمع  موقلا  زجع  لوا  لذاـختلا و  يوـهلا و 

: بویا نبدیبع  لاق  .بدالا و  نم  هیف  امل  هرئاس  انرکذ  هلواب و  اقلعتم  هنمانضرغ  ناکامنا  و  برعلا ، رعش  دیج  نمرعـشلااذه  لئالحلا و 
تنرا رعذـی  هماهملا  یفرفق  بحاصل  هقیفر  يا  لوغلارد  هللف  اضیا : لاق  سباسبلارافقلا و  هتبر  ایفـص و  هرارغ  دـعب  لوغلا  لیلحراص  و 

دقف اضیا : لاق  داجبلا و  عطق  امهیلع  ناک  یثنا  رکذ و  هرفق  وغ ال  و  اضیا : لاق  رهزت و  حولت و  انارین  یلاوح  تدق  وا  نحلدـعب و  نحلب 
همالک یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا  : ) لوغلا لـتق  یف  ینارهبلا  لاـق  ایهاودـلا و  ینم  نـالیغلا  تقـال  دـق  هیلب و  ینم  نـالزغلا  تقـال 

برضلا اهیلع  ینث  امل  هنا  معزی  اضیا  لاق  رهش و  رخآ  ءارمقلا  قاحم  یف  ءابه  تراصف  هبرض  تبرض  ایندلا ) نیدلا و  حلاصمل  عماجلا 
اهـسفن نع  امدوار  هنا  رکذـی  لوغلا و  فصی  ارـش  طبات  لاق  تلـش و  کـلذ  موی  ینیمی  تیلف  هلها  سرحی  رادـقملا  تینثف و  تشاـع :
اهتللجف التقت  نا  يارلا  نم  ناکف  توتلاف  اهعـضب  اهتبلاط  الوغا و  ام  تنا  هراجایف  هراـج  یل  لوغلا  تحبـصاف و  اـهلتقف : هیلع  تعننماـف 

ناـف یتراـج  نع  لاـسی  کـی  نمف  ـالمحملا  قلخا  دـق  قشاقـش  وذ  نجلا  هنبا  فحقب  راـطف  الـصفملا  قفارملا و  ناـبا  اـمراص  اـفهرم 
نم ـالعفا و  نا  تلق  اذا  يرحا  تلبتها و  تممهاـم  اذا  تنک  ـالزغت و  مل  حـلطلا  قرو  نـم  اـتلحاهل ن  ضرا  هءاـطغ  ـالزنم  يوللاـباهل 

نیط و نم  الامج  اولمع  اذـفنق ، وا  اعوبری  وا  هیح  لتق  هنال  نجلا  نم  اسم  هب  نا  اونظو  مهنم  دـحاو  هلع  تلاط  اذا  اوناک  مهنا  مهبیجاعا 
سمـشلا و بورغ  تقو  برغملا  ههج  یلا  رحج  باب  یف  لامجلا  کلت  اولعج  ارمت و  اریعـش و  هطنح و  اهوالم  قلاوج و  اهیلع  اولعج 

اهوار نا  و  اهیف ، اودازف  هیدـلا  لبقت  مل  اولاق : اهلاحب  اهنا  اوار  ناف  نیطلا  نم  لامجلا  کلت  یلا  اورظن  اوحبـصا  اذاف  کلت ، مهتلیل  اوتاب 
: مهضعب لاق  فدلاب ، اوبرض  اوحرف و  ضیرملا و  ءافـش  یلع  اولدتـسا  و  هیدلا ، تلبق  دق  اولاق : هریملا  نم  اهیلع  ام  ددبت  تطقاست و  دق 

لـصفلا  ) مصتعا یئری  کلمی  يذلابف  مری  مل  ماقـسلا  تلعف و  دـقف  مض  تالامج و  نجلا  یلا  لمحا  مقـسلا  یئانع و  لاط  دـق  اولاق و 
ینانعام ینع  حزحز  یتلامح و  اوزاج  نجلا  نا  تیلایف  رخآ : لاق  و  ایندلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و 

یف تیفوع  ینتیلایف  هنومعزی  يذـلاب  یبلق  للعا  ملـس  یف  سامع و  برح  یف  کنیمی  توح  ام  لک  انطنا  اولاـق  مهتیلاـی  مقـسلا و  نم 
نع نکـست  هلامح  مهیلا  لبقا  ملو  تلمح  فسآ  یلع و  نابـضغ  نیب  مه  اوحبـصا و  هریونلا  نانج  نا  يرا  رخآ : لاـق  معزلا و  کـلذ 

اودـب وـل  ینع و  ضرـالا  بوـثب  اوـطغت  فصاـنتلاب  مهلاـثما  نم  یل  نم  مهقح و  ریغ  اوـبلطی  ملاوفـصنا  وـل  دـفلات و  مقـسلا  نم  بـلق 
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هیف اودان  میدـق و  رفح  وا  هیداع  رئب  یلا  ءاج و  ربخ  هل  اوفرعی  ملو  بئاغلا  رما  مهیلع  مغ  اذا  اوناک  فئاخ و  ریغ  اـنمآ  مهنم  تحبـصال 
امه هومهوت و  امبر  اتوص  اوعمـس  ایح  ناک  نا  اتوص و  اوعمـسی  مل  اتیم  ناک  نا  هنا  نومعزی  و  تارم ، ثالث  نالفابا ) ای   ) وا نالف ) ای  )
نظا ایعاد  تنک  يذلاب  یتوص  ضآ  امف  هوعد  رفحلا  یف  راوغملاابا  توعد  مهـضعب : لاق  مهتدیقع ، هیلع  اونبف  يدصلا  نم  هوعمـس  وا 
باغ رخآ : لاق  اباجا و  امف  رائبلا  يداعب  جاس  لیللا  هتیدان و  مک  و  رخآ : لاق  اـیفاوسلا و  تایراذـلا  هیلع  رجت  ملظم  رعق  یف  راوغملااـبا 

لـصفلا  ) اباطخلا عنمی  لک  هنع و  اباکرلا  دشنتـسا  یتم  یتح  اباتک  ياـن  ذـم  تارق  اـم  اـباوج و  یل  عجری  ـال  رفحلا  اـبایا و  هل  جرا  ملف 
داب ءاملظلا  رفحلا و  نم  اعـشاجم  توعد  ینا  یملعت  ملا  رخا : لاق  و  ایندلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و 

اهروما باجع  ایندلا  مدقیس و  هنا  تنقیا  یسفن و  تنکس  دقف  اهرودخ  بعص  ءافوج  نم  علطیس  هناب  تننظ  یتح  ینب  واجف  اهروسک 
يوقا ریـصی  بایالابانیلا  ابیرق  هناب  تککـش  ام  اباوج  درف  روصع  فالتخا  اهیلاج  مدـه  اهوام و  بضن  هیداع  نم  هانوعد  رخآ : لاـق  و 

برحلا یف  اوناک  مهنا  مهبیجاعا  نم  و  رـصعنا .) کسملا  نابلا و  هنم  رـصع  ول   ) لاق امک  هرورـض ، بضن )  ) نکـس یناثلا و  تیبلا  یف 
هلاهج ءاسنلا  لاوباب  انوقل  مهضعب : لاق  ملسلا ، یلا  مهدوقی  برحلا و  ران  یفطی  کلذ  نا  نوری  نیفصلا  نیب  نلبف  ءاسنلا  اوجرخا  امبر 

ضیبلا مهواسن و  تلاب  لاق : الـش ال و  لاجرلا  تربدا  انم و  هفیخ  هشارخ  ینب  ءاسن  تلاب  رخآ : لاـق  بضاوق و  ضیبب  مهیقـالن  نحن  و 
نحن يذلا  ینعملا  یلع  ارعذ ال  هفیخ و  نلب  ءاسنلا  نا  امهب  داری  نا  نکمی  ناتیبلا  ناذه  بلکلا و  اهب  یفشتسی  ذخام  مهنم  تذخا  دق 
همالک یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا  : ) رخآ لاق  یلاعـسلاروص و  یف  تدـغ  اذا  لاوبالاب  لیخلا  در  تاـهیه  رخآ : لاـق  .هرکذ و  یف 

زوافملا و یف  نجلا  فیزع  مه  رکذ  اماف  ءانغ  كاذ  لق  ءاسنلا و  لوب  مهنم  هیفرشملا  فویـسلا  اولعج  ایندلا ) نیدلا و  حلاصمل  عماجلا 
دیبلا نم  قلمـس  بسبـس  هیود  و  رخآ : لاق  امرارـساب و  يراذـعلا  ثیدـح  هناـطیغ  ثدـحت  قرخ  و  مهـضعب : لوقک  ریثکف ، بسابـسلا 

یف لیللاب  نجلل  هشحوم  سرتلارهظ  لثم  هدـلب  و  لاق : مدـس و  تانجآ  اهلهانم  اهنانج  فزعت  ءامهب  و  یـشعالا : لاـق  اـهنانج و  فزعت 
نب دـیبع  هل  لاـقی  بلک  نم  لـجر  ناـک  یماـطقلا : نب  یقرـشلا  لاـق  فزعت و  نجلا  اـهئاجرا  یف  ءادـیبب  رخآ : لاـق  لـجز و  اـهتافاح 

هضور و يارف  لبت  يداو  یلا  لمحت  هواونا  تعلقا  هوام و  لق  عیبرلا و  رسح  املف  عیبرلا ، مایا  هوامسلاب  الزان  ناک  اعاجـش و  سرامحلا 
، هلوخ يرخالا  بابرلا و  امهادحا  مسا  ناتارما  هل  كانه و  لزنف  ریجم ، تیوح  امل  انا  ریـسی و  بطخ  ریدـغ و  هضور و  لاقف : اریدـغ 
اهلوق و ال کنع  عمتساف  ییارب  کترا  بابرلا : هل  تلاق  اهلها و  لیللا  اجد  نا  یشخنل  انا  اهـسینا و  الیلقارفق  هدلب  يرا  هلوخ : هل  تلاقف 

ایمک تسلا  ایندـلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا  : ) امهل ابیجم  لاقف  اهلهج  فیزعلا و  نج  ننمات 
یلا دعـص  مث  ابکنم  ریدغلا  ودعا  مسقاف ال  اغولا  سمح  اذا  اجیهلا  یلا  اعیرـس  ابرحم  برحلا  هل  تبـش  اذا  اعاجـش  ابرجم  بورحلا  یف 

: نجلا نم  فتاه  هب  فته  لیللا  ناک  املف  هطبتراف ، اهدلو  اهعم  اهصعقاف و  اهامرف  ذقانقلا - نم  یثنالا  یه  و  همهیـش - يارف  لبت  لبج 
تلزن عفرالا و  فینملا  یف  افینع  ادوق  اهلیـصف  تدق  هتحقل و  ترقع  عظفم و  رماب  انبحاص  تبکر  انراوج و  تاسا  دـق  سرامحلا  نبای 

یعدمای سرامحلا : نبا  هباجاف  عفدم  نم  هلام  کنیجی  رش  انتیلوا  يذلاب  کنقرطنلف  عترملا  میخ  هلعاف و  ملظلا  انتملظ و  انئاش و  یعرم 
يدـلامیف اوعمطت  عرـصم ال  یف  هریقع  رـشف  ترقع  اذـفنق  متملظ  انج  متنک  نا  عمـست  یتلاـقم و  کـیرا  عمـسا  ملاـظب  تسل  یملظ و 

کقاس لجالا و  كافاو  توملا و  كءاج  دق  لفالا  بضعلاب  هحقللا  براض  ای  ینجلا : هباجاف  عمطم  نم  هتزح  تیوح و  امیف  مکلامف 
تلق دـقف  ینم  عمتـسم  لجب  تنا  له  هحقللا  بحاص  ای  سراـمللا : نبا  هباـجاف  لـیحلا  کـتیعا  تیوقا و  مویلاـف  لـبت  نج  یلا  نیحلا 

نم لجا  سنالا  نجلا و ال  بهری  لعف ال  مه  اذا  ثویل و  ثیل  لطب  موقلا  نم  اماقمق  تجیه  لشف  برحلا  یف  قطنملا  هرثک  لـطخلا و 
ماق و مث  .همیزعلا  یـضام  بلقلا  تباث  اذـه  لثم  ناسنا  لتق  يرن  هللا ال  ال و  لاقف : نجلا  نم  خیـش  اهعمـسف  لبت  نج  نم  هوقعلاب  ناـک 
ابرشم و اهنم  تبصاف  اندالب  تلزن  دق  سرامحلا  نبا  ای  ایندلا ) نیدلا و  حلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورشعلا - نماثلا و  لصفلا  : ) دشنا

مرغا امامذ و  همرح و  کل  يرن  انا  يدرلا  بنتجا  دـشرلا و  رمال  دـمعاق  امالک  تقطن  نا  امل  تاسا  انح و  وقل  رقعب  املظ  انتادـبف  امانم 
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اما اماثا  بیـصا  نا  هرکال  ینا  هشرع  عفری  ثیح  ملعی  هللا  سرامحلا : نبا  هباجاف  اماثا  تلعف  اـمب  تبـصا  دـقلف  اـعبتم  اـحوقل  اـنبحاصل 
هطعن انیلع  مکبحاص  دغیلف  امایا  انرهظ  اهیف  حـیرال  اهتلزن  انلام و  اهیف  تمـساف  اماقم  دـیرا  دالبلا و ال  تئج  ینناف  تیعدا  ام  كواعدا 

یه ابدا و  نمـضتت  اهنا  الا  ابذک  تناک  نا  هیاکحلا و  هذه  .اهدلو و  ذفنقلل و  اعبتم  احوقل  نجلل  مرغ  مث  امارغ  هارن  تلاس و ال  دـق  ام 
یف برعلا  بهذم  اماف  .هریغ  اهلحنی  اراعـشا و  عضی  ناک  یقرـشلا  نا  لاقی : و  اهعاتما ، اهبدال و  اهانرکذف  برعلا  ثیداحا  فئارط  نم 

نیعلا یف  ناک  نسلاریغـص و  تنک  نا  ینا و  مهـضعب : لاـق  هیلع ، هفاـک  ءارعـشلا  روهـشمف و  رعـشلا  هیلا  یقلی  اناطیـش  رعاـش  لـکل  نا 
هوه نم  هل  لاقی  نا  امف  مالغلا  انیف  عرعرت  ام  اذا  تباث : نب  ناسح  لاق  نف و  لکرعـشلا  یف  یب  بهذـی  نجلاریما  یناطیـش  ناـف  ینعربن 

نماثلا و لصفلا   ) هوه اروط  لوقا و  اروطف  نابـصیشلا  ینب  نم  بحاص  یلو  هوه  ـال  يذـلا  اـنیف  کلذـف  رازـالا  دـش  لـبق  دـسی  مل  اذا 
رمع و لبخملا  ناطیش  مسا  لحسم و  یشعالا  ناطیش  مسا  نا  نومعزی  اوناک  و  ایندلا ) نیدلا و  حلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورشعلا -

انیف ناک  ام  هودق و  قدزرفلا  ینج  ناک  دقل  رخآ : لاق  ممذملا و  نیجهللاعدج  مانهج  هلاوعد  الحـسم و  یلیلخ  توعد  یـشعالا : لاق 
لک ینا و  مجنلا : یبا  لوق  رم  و  تلق : لحـسم  لثم  رعاش  ورمع  دـعب  هخیـشو و ال  رمع و  لـثم  یفاوقلا  یف  ـال  لـبخملا و  لـحف  لـثم 

بجعتف اهل ، زجعلا  قدزرفلا  دشنیف  ریرجل  تایبا  نم  ردصلا  قدزرفلا  دشنا  اولاق  و  تلق : رکذ  یناطیش  یثنا و  هناطیـش  رـشبلا  نمرعاش 
یف هعبرا  ینوتا  نیطایشلا  نا  زاجرلا : ضعبل  هیف  نحن  امیف  علاخلا  دشنا  و  لاق : .دحاو  انناطیش  نا  تملع  ام  وا  قدزرفلا : هل  لاقف  دشنلا 
اولتق اذا  اوناـک  مهنا  مهبهاذـم  نمو  .عضوملا  اذـه  یف  هلاـخدال  هجو  ـالف  هیف  نحن  اـم  یلع  لدـی  ـال  وه  هعبوز و  مهیف  لـیللا و  سلغ 
انحرط مهـضعب : لاق  كرئاث ،) ثار  هثور   ) نولوقی اهـسار و  یلع  اهنوتفی  هثور و  نوذـخایف  هراثب  اوذـخای  نا  نجلا  نم  اوفاخ  نابعثلا 

راث الف  نیعلا  کلتق  : ) اهل لاقی  دامر و  ریـسی  هلوتقملا  هیحلا  یلع  رذـی  دـق  لئاوطلا و  هراث و  اـنیلع  ثارف  قداـص  رجزلا  ثورلا و  هیلع 
راحنت قیرشت و  هحیبذ  مکطـس و ال  نیعلا و  لیتقک  نکا  و ال  رعاشلا : لاق  نیعلا ) لیتق  وه   ) ارده همد  بهذ  نمل  مهلاثما  یف  و  کل ،)

حلاصمل عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) اـهنمف روهـشمف ، مئازعلا  یقرلا و  راـجحالا و  تازرخلا و  یف  مهبهذـم  اـماف 
برشا ول  لاق : هفافش ، ءاضیب  یه  مهمعز و  یف  ولسیف  اهنم  قشاعلا  یقـسی  هزرخ  یه  و  هولـسلا ،) : ) لاقی و  هناولـسلا ) ( ) ایندلا نیدلا و 

نبا هورع  لاق  و  ولـسیف ، قشاعلا  هنم  یقـسی  ربق  نم  بارت  هناولـسلا  ینایحللا : لاق  تینغ و  نا  مکنع و  ینغ  یباـم  تیلـس  اـم  ناولـسلا 
اکرت امف  ناردتبی  داوعلا  عم  اماق  هلک و  ءادلا  نم  یفـشن  معن  الاقف  ینایفـش  امه  نادـجن  فارع  همکح و  همامیلا  فارعل  تلعج  مازح :

نع تولس  يا  لاق : یناقس  نم  هینملا  هللا  یقس  اهنع  تولسف  هولس  ینوقس  رخآ : لاق  ینایقـس و  دق  الا و  هولـس  اهنافرعی و ال  هیقر  نم 
هدنع نال  اهیلع  اعد  امنا  و  هبوبحملا ، نع  تولـس  دارملا  نا  رهاظلا  و  رهاظلا ، فالخ  هرـسف  ام  تلق : ماد  قشعلا و  یب  دتـشا  هولـسلا و 

لاق .هذـل و  قشعلا  یف  یقـشع و  بهذـی  نذا  لاق : اهرتشا ، اولاقف  هکولمم ، هیراـج  لـجر  قشع  اولاـقف : .یقارلا  اـهلازا  هذـل  قشعلا  یف 
اهب فطعی  لاجرلا و  اـهب  بلجت  همنهلا )  ) مهتازرخ نم  ددزا و  اـهب  لاـیخلل  يوادـملا  لاـق  اـمناکف  هولـسب  تیقـس  دـقل  و  لدرمـشلا :

، لاجرلا بولق  بالتجال  اهلک  سیبدردلا )  ) و هلبقلا )  ) و هسطفلا )  ) اهنم .هما و  راهنلاب  جوز و  لیللاب  همنهلاب ، هتذخا  اهتیقر : و  مهبولق ،
امئامت سیبدردلا  هسطف و  نهل  لبق  نم  نعمج  رعاشلا : لاق  ایندلا ) نیدلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا  )

، نهتلوعب یلا  ءاسنلا  اهب  ببحتت  ءادوس  هزرخ  سیبدردلا  لیق : مظیـش و  دلج  لکو  نهلابحل  يوقلا  سرم  بذشم  لکداقناف  مظنم  یف 
دـیقلا و تعطق  دـشنا : .سیردـلاک و  دـیدجلا  رذـت  و  سیبیلا ، قرعلا  ردـت  سیبدردـلاب ، هتذـخا  اهتیقر : و  هیداـعلا ، روبقلا  یف  دـجوت 
(، هلحزرقلا  ) مهتازرخ نم  .اهریثات و  هوقل  هذه  یلا  لقن  و  هیهادلا ، سیبدردـلا  لصا  سیبدردـلا و  جالع  نم  یل  نمف  ینع  تازرخلا 

نود اهلعب  اهیلا  لام  هارملا  اهتـسبل  اذا  رئارـضلا  زرخ  نم  یه  ازوافملا و  اهنود  انعطق  اذا  ازئاجعلا  هلحزرقلا  عفنتال  یبارعالا : نبا  دـشنا 
اهنم .قـطنملا و  حالـصا  یف  تیکــسلا  نـبا  کـلذ  رکذ  لـبحلا ، عـنمتف  اـهیوقح  یلع  هارملا  اهدـشت  هرقعلا )  ) هزرخ اـهنم  .اـهترض و 

هیرضف ربدا  نا  هیرـسف و  لبقا  نا  هیرک  رارک  ای  اهتیقر : و  رارک ،) : ) اهنم بنطلا و  دنع  لزی  بغی و ال  مریالف و ال  اهتیقر : و  بلجنیلا ،) )
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حلاصمل عماجلا  همالک  یف  نورشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) هیف یلا  هتسا  نم  هیرمها  هرمهای  اهتیقر : و  هرمهلا ،)  ) اهنم هیف و  یلا  هجرف  نم 
رز یف  وا  متاـخلا  صف  تحت  لـعجت  هموـصخلا  ناطلـسلا و  یلع  لوخدـلا  هزرخ  همـصخلا ) : ) اـهنم هینب و  هلاـم و  و  ایندـلا ) نیدـلا و 

و ههیجولا ) : ) اهنم یقطنمریغ و  همصخ  مکیلع  یلام  مهئاقل و  یف  همـصخ  يریغ  قلعی  مهـضعب : لاق  فیـسلا ، لئامح  یف  وا  صیمقلا 
و مهنع ، نیعلا  عفدـل  نایبصلا  یلع  لعجت  ءادوس  هزرخ  هلحکلا )  ) و فطعلا ، هزرخ  هفطعلا ) : ) اهنم .قیقعلاک و  ءارمح  همـصخلاک  یه 

ءابوثلاب هسطفلاب  هتذخا  اهتیقر : لتقی و  ودـعلا و  اهب  ضرمی  هزرخ  هسطفلا )  ) و نیعلا ، نم  سرفلا  قنع  یف  لعجت  ءاضیب  هزرخ  هلبقلا ) )
نکرمب هتذـخا  هباحـسلا  قربلا و  هب  اوه  هب  اوه  بحلل : مهاـقر  نم  هسمر و  روزی  یتح  هسکن  هرما و  نم  هسعت  یف  لازی  ـالف  هسطعلا  و 

اهنع رفاس  اذا  اهجوز  كرافلا  یقرت  دربیال و  هبلقف  دربمب  هتبلج  ادـهیال  هبلقف  یفـشاب  هتبلج  هربع  یف  لزیالف  هرباب  هتذـخا  نکمت  هبحف 
هاون هاصحب و  هرثا  یف  یمرت  مث  شعتنا .) الف  کیش  هبکنت ، ءابکن  و  هربدت ، روبد  و  هلمشت ، لامش  رجشلا ، لظ  و  رمقلا ، لوفاب  : ) لوقتف

همـالک یف  نورـشعلا - نماـثلا و  لـصفلا   ) هرعبب هتعقل  هربـخ  ثار  هثور  هراد  تاـنا  هاوـن  هرثا  تصح  هاـصح  لوـقت : هرعب و  هثور و  و 
ثیرلل ثورلا  يوتنا  ثیح  هثور  هاونلادعب  یحـض  سیعلا  لحر  ذا  هتعبتا  اهجوز : یف  كراف  تلاق  و  ایندلا ) نیدلا و  حـلاصمل  عماجلا 

کب تثار  تند و  الف  رایدـلا  کنم  تان  تلاق  هاصح و  هثوراهتلت و  هاون  هنیب  کش  تارامل و  هفلخ  تمر  رعاش : لاق  يونلا و  يانللو 
یفلخ یفذقت  ال  هتارما : بطاخی  لجر  لاق  تاتـش و  کنم  لاحرتلا  قراف  اهروهظ و ال  دـعب  راثالا  کل  تصح  تاعجرلا و  رابخالا و 

علاخلا هدروا  زجرلا  اذه  الفلا و  نج  یلع  لیواهتلا  یقرلا و ال  بابـسارادقملا  عفدـی  نل  يون  هاصح و  ریع و  هثور  يدـتغا  بکرلا  اذا 
مالک نجلا ) یلع  لیواهتلاب  یقرلاب و ال  رادقملا  عفدی  نل   ) هلوق نال  یلوا ، ینعملا  اذه  سکع  یلع  لدی  ناب  وه  و  ضرعملا ، اذه  یف 

یف ینعملا  نیع  یلع  هتلالد  لب  تلق : .قارفلا  ینمتت  یتلا  كرافلا  هلعفت  امک  هل ال  هذوعلاک  هفلخ  هاونلا  هاـصحلا و  فذـق  ناـب  رعـشی 
هلوق اما  و  ءالبلا ، نم  هل  هذوعلل  نوکت  اهنا  دحا  لقی  ملو  عوجرلا ، مدـعل  الا  سیل  هاونلا  هاصحلا و  هثورلا و  فذـق  ناف  حوضولا ، هیاغ 
اماف لاق : .نجلا  یلع  لیواهتلا  یف  یقرلل  ریثات  امک ال  كاقرل  ریثاـت  الاردـقم  یعوجر  ناـک  ول  هنا  هاـنعمف  یقرلا ) رادـقملا  عفدـی  نل  )

هملکب مهنمیت  اهل و  مهلیوات  هملکلا و  هطفللاب و  مهماشت  حرابلا و  حـناسلا و  یف  مهفالتخا  هناـهکلا و  رجزلا و  هفاـیقلا و  یف  مهبهذـم 
همالک یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) هجاح فورعم ال  هلکف  ماحلا ، هلیـصولا و  هبئاسلا و  هریحبلا و  نم  هنولعفی  اوناـک  اـم  يرخا و 

، حرابلا حناسلا و  نع  دـهاش - انا  و  هبور - سنوی  لاس  هدـیبعوبا : لاق  تلق : انهاه …  هرکذ  یلا  انل  ایندـلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا 
حناسلاب یل  نم   ) لثملا یف  و  حرابلاب ، ماشتت  حـناسلاب و  نمیتت  برعلا  و  هرـسایم ، كال  ام و  حرابلا  هنمایم و  كال  ام و  حـناسلا  لاقف :
يورالا يرهوجلا :)  ) لاق يووالا .) حرابک  وه  اـمنا  : ) لـثملا یف  و  ماـشاب ،) حانـسلا  ریط  اـمهل  ترج   ) یـشعالا لاـق  و  حراـبلا ،) دـعب 

و یبتعلا : نع  يرقنملا  ثدح  جورملا :)  ) یف .هرم و  روهدلا  یف  الا  هحراب  هحناس و ال  اهنوری  سانلا  داکی  لابجلا ال  نانق  یف  اهنکاسم 
مث هرکنم ، دوس  ءابظ  تحنـس  ذا  میمت  نم  لجر  داصقتـسا  نودیریاوناک  رفن و  یلع  فیقث  نم  بکر  عم  موی  تاذ  یعارلا  دـیبع  فق 
لاق ام  ردت  ملا  دیبع : لاقف  هباحـصا ، هل  هبتنی  ملو  یعارلا  دیبع  کلذ  رکناف  اهناش ، یلع  هفقاو  اهرـضح  یف  هرـصقم  بکرلا  تضرتعا 

مهدـصقم اوفراش  مث  حـئاون  نهنا  یبلق  نقیا  مهنم و  رجزلا  فرعی  مل  يذـلارکف  حـئار  بکرلا  بکرلا و  ماـما  نفطا  حـناوسلا  ءاـبظلا 
وه حرابلا  برعلا و  دنع  وجرم  حناسلا  نا  کلذ  و  رجزلا ، بیرغ  نم  اذه  و  هدیبعوبا : لاق  .هیلع  تتاف  یعفا  هتـشهن  دـق  سیئرلا  اوفلاف 

ادـبی نا  فصاولا  طرـش  نم  نا  امک  هرعـش ، یف  لوالا  لاحلا  فصو  اـهعوجر و  لاـح  یف  ءاـبظلا  رجز  اـمنا  ادـیبع  نظا  و  فوخملا ،
ماهلا و سوفنلا و  یف  برعلا  هیلا  بهذ  ام  رکذ  ( ) جورملا  ) یف .هرعـش و  یف  دـیبع  رجز  هجو  اذـهف  اـهنع ، حـضویف  بابـسالا  يداوهب 
، ریغ مدلا ال  یف  سوفنلا  نا  معز  نم  مهنم  اهریغ ) و  ایندلا ) نیدلا و  حلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) رفـصلا

عزانت کلذـل  و  مدـلا ، نم  اهنم  جرخی  امل  ءاسفن  هارملا  اومـس  کلذـل  و  هسفن ، هنم  یئرملا  مسج  نطاـب  یف  يذـلا  ءاوهلا  حورلا  نا  و 
و ابکس .) هسفن  تلاسف  ابضع  هتمجلا   ) يرفنشلا هلاخل  ارش  طبات  لاق  و  ما ال ، هسجنی  لم  ءاملا  یف  طقس  اذا  هلئاس  سفن  هل  امیف  ءاهقفلا 
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یقب تام  اذاف  هبوطر  هرارح و  هیف  یح  لک  نال  هبوطرلا ، هرارحلا و  عم  ءامنلا  و  هیف ، دـجوی  مدـلا و ال  هنم  ثعبنی  ـال  تیملا  نا  اولاـق :
لاح تماهتـسا و  هب  ناوعلا  برحلا  اذا  رودـصلا  یلع  سوفنلا  هب  لیـست  دـیدش  بجناذ  تیقال  مک  و  قارب : نبا  لاق  هدوربلا ، سبیلا و 
یف هیلا  اروصتم  هب  افیطم  لزی  مل  لتق  وا  تام  اذاف  ناسنالا ، مسج  یف  طسبنی  رئاط  سفنلا  نا  معزت  مهنم  هفئاط  ریرطمق و  موی  كاذـف 
اذه ماهرباقملا و  يدـص  یف  مهلف  مهیلع  نونملا  ریطلا و  طلـس  مهـضعب : لوقی  کلذ  یف  و  اشحوتـسم ، هربق  یلع  حرـصی  رئاط  هروص 

و رفص .) ماهال و ال  ( ) هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا لاق  یتح  کلذ  یلع  مه  مالسالا و  ءاج  و  هماه ، هدحاولا  و  ماهلا )  ) هنومـسی رئاطلا 
سیواونلا و هلطعملا و  رایدـلا  یف  شحوتت  ادـبا  یه  موبلا و  نم  برـضک  ریـصی  یتح  ربکی  مثاریغـص  نوکی  رئاطلا  اذـه  نا  نومعزی 

لاق یتح  هب  هربختف  هدـعب  نوکی  ام  ملعتل  مهئاـنفب  هتلحم  یف  تیملا  دـل  دـنع و  لازت  ـال  هماـهلا  نا  نومعزی  .یتوملا و  عراـصم  ثیح 
نماثلا و لصفلا  : ) هربخ درونـس  یط و  متاح  نع  اهورکملا و  ءاعنـشلا و  اوبنجتف  اورعـشتستامب  ینربخت  یتماـه  هینبل : هیما  نب  تلـصلا 

نالیغلا یف  برعلل  اهماه و  تحدصرفح  يدل  يرقلا  یغبت  کبحـصل  تیتا  ایندـلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا -
دق و  اهوفیـض ، امبر  اهنوبطاخیف و  روصلا  نم  عاونا  یف  مهـصاوخل  رهظی  تاولخلا و  یف  مهل  لوغتی  لوغلا  نا  نومعزی  هفیرظ ، راـبخا 

هراج یل  لوغلاو  تحبصاف  العیخلا  بعاکلا  تباتجا  امک  هبابلج  تبجدق  مهداو  ارش : طبات  لوق  اهنم  مهراعشا ، یف  کلذ  نم  اورثکا 
لجر ای  نولوقی : نوزجتری و  یفاـیفلا  یف  لوغلا  مهتـضرتعا  اذا  اوناـک  .زنع و  ـالجر  اـهیلجر  نا  نومعزی  ـالوها و  اـم  تنا  یتراـجایف 

ناـسنا اـهنا  نومهوتیف  راـهنلا  تاـقوا  یلاـیللا و  یف  مهل  يءارتت  تناـک  اـهنا  کـلذ  اـقیرطلا و  بسبـسلا و  كرتن  نل  اـقیهن  یقهنازنع 
هیلع اوناک  امع  نولوزی  اونوکی  ملف  هوفرع  مهدـنع و  رهتـشا  دـق  کلذ  ناک  و  مههیتت ، اهیلع و  مه  یتلا  قیرطلا  نع  مهلیزتف  اهنوعبتیف 

هباحـصلا نم  هعامج  رکذ  دـق  و  لاق : .لابجلا  سوور  هیدوالا و  نوطب  یف  مهنع  تدرـش  انفـص  ام و  یلع  اهب  حیـص  اذاف  دـصقلا ، نم 
نع یکح  .مهرابخا و  یف  مهدنع  روهـشم  اذه  و  مالـسالا ، لبق  ماشلا  یلا  هرافـسا  ضعب  یف  کلذ  دهاش  هنا  باطخلا  نب  رمع  مهنم 
نم شحوت  هتئیه  هسفن و  یف  ادرفنم  جرخ  اـمل  هنا  هعیبـطلا و  همکحت  مل  ناویحلا  سنج  نم  ذاـش  ناویح  لوغلا  نا  نیفـسلفتملا  ضعب 
نم رهظی  امنا  کلذ  نا  یلا  دـنهلا  نم  فئاوط  تبهذ  .لکـشلا و  یف  یمیهبلا  ناویحلا  ناسنالا و  بسانی  وه  راـفقلا و  بلطف  هنکـسم 
ءاد کلذ  نا  و  روبعلا ، يرعـشلا  یه  و  رابجلا ، بلکب  فورعملا  بکوکلا  عولط  لثم  اهعولط  دـنع  بکاوکلا  نماـبئاغ  ناـک  اـم  لـعف 

( ایندـلا نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لصفلا   ) یف بئذـلا  لـمحلا و  یف  لیهـس  و  بـالکلا ، یف  ثدـحی 
الوغ سانلا  ماوع  هیمستف  ملاعلا  نم  اهریغ  يراحصلا و  یف  رهظت  صاخـشا  لیثامت و  هعولط  دنع  ثدحی  لوغلا  سار  لماح  و  بدلا ،

یف لـثمتی  رافـسلل و  ضرعی  یـش ء  لـکل  مسا  لوغلا  نا  هفئاـط : تمعز  .سومیلطب و  اـمرکذ  دـق  اـبکوک و  نوـعبرا  هیناـمث و  یه  و 
ءافولا و یلع  شوحولا  ینفلاح  و  بارطملاوبا : لاـق  دـق  .یثنا و  هنا  یلع  مهمـالک  رثکا  نا  ـالا  یثنا  وا  ناـک  ارکذ  روصلا  نم  بورض 

لاح یلع  مودـتامف  یباحـصلا : ریهز  نب  بعک  لاق  داجنلا و  عطقاـمهیلع  ناـک  یثنا  ارکذ و  هرفق  ـالوغ  داـعبلا و  اـب  نهدوهع و  تحت 
لالتخا لیحتلا و  ثبعلل و  نارینلا  لیللاب  دـقوت  نالیغلا  نا  معزت  مالـسالا  لبق  برعلا  تناک  لوغلا و  اـهباوثا  یف  نولتاـمک  اـهب  نوکت 

حولت انارین  یلاوح  تدق  وا  نحل و  دعب  نحلب  تنرا  ربعم  وه  فلاح و  رفق  بحاصل  هقیفر  يا  لوغلارد  هللف  بارطملاوبا : لاق  هلباسلا ،
تیبا تنج  لوهلا  نم  ینیع  تار  ام  تار  اهنیع  نا  ول  ینم و  هرخاس  و  بویا : نب  دیبع  لاق  لوغلا ، هالعـسلا و  نیب  اوقرف  دـق  رهزت و  و 
فالخ نیع  نفج  هجلمدـم و  قاس  یف  زنعلارفاح  و  لاقف : مهـضعب  اهفـصو  تنرا و  هیف  نحللا  يرا  لـیللا و  اذا  هرفقب  لوغ  هالعـسب و 

- هنطیـشتملا عاونا  نم  عون  وه  و  رادـقلا - برظقلا و  نجلا و  هدرملا و  نیطایـشلا و  نالیغلا و  یف  ریثک  مالک  سانلل  لوطلاب و  سنـالا 
نماثلا و لصفلا   ) دودتیف هحکنیف  ناسنالا  قحلی  امبر  هنا  و  رصم ، دیعـص  یلاعا  مئاهتلا و  نمیلا و  فانکا  یف  رهظی  مسالا  اذهب  فرعی 

هنم کلذ  ناسنالا  باصا  اذاف  هرعذیف ، ناسنالل  يراوتی  امبر  تومیف و  هربد  ایندـلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا -
ناسنالا نا  کلذ  و  هعور ، نکـسا  اروعذم  ناک  نا  هنم و  سئی  حوکنم  لاق : ناف  روعذم )؟ ما  حوکنما  : ) یحاونلا کلت  لها  هل  لوقی 
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نب ناوفـص  نب  همقلع  نع  رکذ  و  هیف :) و   ) .هسفن هعاجـش  هبلق و  هماهـشل  هب  ثرتکیال  نم  مهنم  و  هیلع ، ایـشغم  طقـس  کلذ  نیاع  اذا 
طئاـح  ) فورعملا عضوملا  یلا  یهنناـف  هکمب ، هل  ـال  اـم  دـیری  یلاـیللا  ضعب  یف  جرخ  هنا  همـال  مکحلا  نب  ناورم  دـج  یناـنکلا  هیما 
عارذلا بحر  لومشم  مالغ  برض  لولـسملاب  مهبرـضا  لوکام  یمحل  نا  لوتقم و  ینا  مقلع  لاق : هل و  رهظ  دق  قشب  وه  اذاف  نامرح )
کلقعم حـیبا  امیک  کـل  تینغ  مقلع ، قش : لاـقف  کـلتقیال ؟ نم  لـتقت  کلـصنم  ینعدـمغا  کـل  یلاـم و  قش  همقلع : لاـقف  لولهب 

نیتیب نجلا  نع  رکذ  .نجلا و  هتلتق  همقلع  نا  مهدنع و  روهـشم  اذه  و  نیتیم ، ارخف  هبحاص  امهنم  لک  برـضف  کل  مح  دـقاملربصاف 
نم اذـه  نا  یلع  اولدتـسا  ربق و  برحربق  برق  سیلو  رفق  ناکمب  برحربق  و  امه : هتلتق و  نیح  هیما  نب  برح  یف  اـمهتلاق  رعـشلا  نم 

لـصفلا  ) ناسنالا نال  اهداشنا ، یف  عتعتتی  تایلاوتم ال  تارم  ثالث  نیتیبلا  نیذه  دـشنی  نا  هل  تاتی  مل  سانلا  نم  ادـحا  نا  نجلا  لوق 
لقثا و رعشلا و  اذه  نم  دشا  رثکالا  لقالا و  اتیب و  نیرشعلا  ودشنی  دق  ایندلا ) نیدلا و  حلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورشعلا - نماثلا و 

رهظ نا  دـعب  ینغملا  ضیرغلا  مهنم : و  یملـسلا .) سادرم  نب  ساـبع   ) وـبا وـه  و  یملـسلا ، سادرم  نجلا : هتلتق  نمم  .هیف و  عـتعتتی  ـال 
یط ء متاح  ربق  تیار  لاق : یئاطلا  دـیزی  نب  روصنم  نع  .هتلتقف و  اـهانغف  رعـشلا  نم  تاـیباب  ینغی  نا  هتهن  نجلا  تناـک  دـق  و  هواـنغ ،

یتلا رودـقلا  نم  ربقلا  نم  هیحان  یف  هافکم  رجح  رودـق  ایاقب  نم  همیظع  ردـق  اذا  و  لماحلا - هل  لاـقی  داو  هل  لـبج  یلعا  وه  و  هعیبب -
روشنم رعـش  هبحاـص  نهلک  هراـجح  نم  راوج  عبرا  هراـسی  یلع  هراـجح و  نم  راوج  عبرا  هربـق  نیمی  نع  و  ساـنلا ، اـهیف  معطی  ناـک 

و کلذ ، لبق  نکی  ملو  هربق  یلع  نجلا  نهلثم  نههوج ، لامج و  نهماسجا و  ضایب  لثم  ری  مل  هیلع  تاحئانلاک  هربق  یلع  تارجحتم 
علطی نا  یلا  کلذ  عمـسن  انلزانم  یف  نحن  هیلع و  هحاینلاب  نجلا  تاوصا  تعفترا  نویعلا  تادـه  اذاف  انفـص  اـمک و  راـهنلاب  يراوجلا 

نبا ثدحو  .هراجح  نمدـجو  اند  اذاف  نهب ، ابجع  نهیلا  لیمیف  نهب  نتتفیف  نهاریف  راملا  رم  امبر  و  نادـه ، نتکـس و  علط  اذاف  رجفلا ،
جرخ و هنا  لوقی : هئاملا  یلع  فانا  دق  برعلا  نم  اخیش  تعمس  لاق : ینثملا  نب  رمعم  هدیبع  یبا  نع  یناتسجسلا  متاح  یبا  نع  دیرد 

تللـض باحـسلا و  قئارطب  اهموجن  تعقرب  دـق  ءامـسلا  ناک  هکلاح  هیکاهـص  هلیل  یف  ترـسف  لاق : هیما ، ینب  كولم  ضعب  یلع  ادـفا 
نماثلا و لصفلا   ) برب ذوعا  : ) تلقف نجلا  فیزع  نمآ  ملف  حابـصلا ، یتح  اهحرطب  یـسفن  ینتمهاف  هفرعا  ایدا ال  تجلوتف و  قیرطلا ،

الئاق تعمـسف  هدشرتسا ،) اذه و  یقیرط  یف  هریجتـسا  هرـش و  نم  يداولا  اذه  ایندلا ) نیدلا و  حلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا -
انا اذاف  نمالا ، ضعب  تنما  دق  یلا و  راشا  ثیح  تهجوتف  کلسملا  یف  نماتوریـست  الکلا  قلت  کهاجت  نمایت  يداولا : نطب  نم  لوقی 

هیرب براقی  بلکل  ءام  وه  و  لاشواب - تحبصا  ترسف و  هقیحـسلا ، لیخنلاک  تاماق  یلع  هوجولاک  اهللخ  یف  یماما  عملت  ران  سابقاب 
و تلق : اقهر .) مهودازف  نجلا  نم  لاجرب  نوذوعی  سنالا  نم  لاجر  ناک  هنا  و   ) لاقف مهلعف  نم  کلذ  یلاـعت  هللا  رکذ  دـق  و  قشمد -
: لاقف تلـصلا  یبا  نب  هیما  اذـه  رکذ  دـق  و  هحیر ، تنتنا  کلذـلف  هسار  یف  اهنفدـف  تتام  هما  دـهدهلا  نا  برعلا : لوقت  هبیتق  نبا  لاق 

هزانجب یشم  ام  جلدی  لازیف  دهمی  هافق  یفاهیلع  ینبف  اهنجیل  همالرارقلا  یغبی  دهدهلا  دارتسا  نفک و  مایا  هباحس  لضف  ءاملظ و  میغ و 
بارغلا نهر  امهبارـش  دفن  املف  نیمدانتم ، اناک  امهنا  بارغلا : کیدـلا و  یف  برعلا  لوقت  و  لاق : دنـسملا و  دـیدحلا  فلتخا  ام  واهنم 

هناما ناخ  یـش ء و  لک  قظنی  ماق  هیاب  اـضیا : هیما  لاـق  اـسراح ، هدـنع  کیدـلا  یقب  هیلا و  عجری  ملف  یـضم  راـمخلا و  دـنع  کیدـلا 
نم سیلف  اولاق : ریطلا  حراوج  نم  حراج  هداصف  مالسلا ) هیلع   ) حون دهع  یلع  ناک  خرف  لیدهلا  و  حاحـصلا :)  ) یف بارغلا و  کیدلا 

عرساب رصنل  هب  نیفتهت  نمام  و  ایندلا ) نیدلا و  حلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورشعلا - نماثلا و  لصفلا  : ) لاق هیلع ، یکبت  الا و  همامح 
و مدآ ، تانب  هکئالملا و  نیب  ام  جاتن  نم  ناک  امهرج  نا  اورکذ  ام  برعلا  تافارخ  نم  ظحاجلا :) ناویح  یف  و   ) لیده نم  کل  هباج 

تورام توراهب و  عنـص  امک  هتعیبط  یف  رـشبلا و  هروص  یف  ضرالا  یلا  هطبها  ءامـسلا  یف  هبر  یـصع  اذا  هکئالملا  نم  کلملا  ناک 
جوزت لجر  هروص  یف  ضرالا  یلا  هطبها  کلم و  یلاعت  هللا  یـصع  املف  ناک  ام  دیهانا - یه  و  هرهزلا - ناش  امهناش و  نم  ناک  نیح 

اذـه نم  لسنلا و  اذـه  نم  اکدالت و  مه  فراط و  سانلا  اکدابع  امهرج  نا  مهال  مهرعاش : لاق  کلذـل  و  امهرج ، تدـلوف  مهرج  ما 
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امل کلذـل  و  هکئالملا ، نم  يربع )  ) هوبا هیمدآ و  تناک  يریف )  ) هما نینرقلا  وذ  ناک  کلذـک  و  ابـس ، هکلم  سیقلب  تناـک  بیکرتلا 
مهتافارخ نم  و  تلق : .هکئالملا  ءامسا  یلا  متعفتراف  ءایبنالا  ءامـسا  نم  متغرفا  لاق : نینرقلا  اذ  ای  يدانی  الجر  باطخلا  نب  رمع  عمس 

ناکم یف  ناسنالا  ناک  ول  ام  لثم  هنا  نومعزی  مهناک  ءاعدلا ، هبـصی  مل  هبنجل  عجطـضاف  هیلع  یعد  اذا  لجرلا  نا  نولوقی : اوناک  مهنا 
هیلع هللا  یلص   ) یبنلا مهثعب  نیذلا  هرشعلا  دحا  یسوالا  يدع  نب  بیبخ  رافکلا  رسا  املف  .مهس  هبصی  مل  عجطـضاف  ماهـسلاب  هیف  یمری 

مهللا : ) لاق لتقلل  هوقثوا  املف  هتریس ، یف  ماشه  نبا  لاق  هوبلـص ، مرحلا و  نم  هوجرخاف  شیرق  نم  ردب  دعب  هکمب  هوعاب  انیع و  هلآ ) و 
: هیواعم لاق  ادحا .) مهنم  رداغت  اددب و ال  مهلتقا  اددع و  مهصحا  مهللا  : ) لاق مث  انب ) عنصی  ام  هادغلا  هغلبف  کلوسر  هلاسر  انغلب  دق  انا 

یننیار دـقلق  هرـضح  ایندـلا ) نیدـلا و  حـلاصمل  عماجلا  همالک  یف  نورـشعلا - نماثلا و  لـصفلا   ) نمیف ذـئموی  یبا  عم  هترـضح  تنک 
هایح یف  و  تلق : .هنع  تلاذ  هبنجل  عجطـضاف  هیلع  یعد  اذا  لجرلا  نا  نولوقی : اوناک  و  بیبخ ، هوعد  نم  اقرف  ضرـالا  یلا  یبا  ینیقلی 
اهل لاقی  و  داصتف ، هذخاتل  جرختف  هدیصت  ائیش  هبسحتف  رجحب  امرحج  یف  یمر  عبضلا  دیصی  نا  دارا  اذا  دایـصلا  نا  يریمدلل : ناویحلا 

اهیلع لخدـی  یتح  کلذ  اهل  لاقی  لازی  الف  یلزه ) هاش  یلطع و  دارجب  يرـشبا  رماع  ما  يرماخ  قیرط ، ما  یقرطا   ) اـهرحج یف  یه  و 
.برعلا تافارخ  نم  اذه  يری  ظحاجلا  .اهرجی و  مث  اهیلجر  اهیدی و  طبریف  دئاصلا 

هینغم

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

رامیب هکنآ  دننام   ) کین لاف  نوگش و  وداج ، اهنوسفا ، مخز ، مشچ  تسا : هدومرف  درادن ) دراد و  رثا  هچنآ  هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
رثا کی  ره   ) تسا قح  تفای ) دهاوخ  يدوبهب  هدینش  هک  يروطنامه  هکنیا  هب  دیامن  هجوت  دونشب و  تسردنت ( يا   ( ملاس ای  یسک  ار 

يراوس و لسع و  شوخ و  يوب  و  درادن ) رثا   ) تسین تسرد  يرگید  هب  یصخش  زا  يرامیب  يریگاو  دب و  لاف  و  دشخب ) یم  ار  دوخ 
شیامرف و نیا   ) دـنبای یم  يدوبهب  هب  اهنآ  هب  نارامیب  دـنیادز و  یم  ار  اههودـنا  اهمغ و  هک  دنتـسه  یئاهنوسفا  هزبس  هب  ندرک  هاـگن 
ار اهنآ  ام  تسین  هغالبلا  جهن  خسن  زا  رتشیب  رد  کی  دون و  دصیس و  شـش و  داتـشه و  دصیـس و  جنپ و  داتـشه و  دصیـس و  شیامرف 

(. میدومن لقن  دیدحلا  یبا  نبا  هخسن 

ینامز

ماـما یلو  دـنوش  یم  رکنم  ار  نآ  لاـثما  مخز و  مشچ  رحـس ، هلمج : زا  لـئاسم  زا  یلیخ  هک  دـنوش  یم  تفاـی  ینارظن  هتوک  هچ  رگا 
یناهنپ لماوع  طابترا  عون  کی  وداج  فسات و  تداسح و  راهظا  عون  کی  مخز  مشچ  اریز  دناد ، یم  حیحص  ار  اهنآ  مالـسلا ) هیلع  )

رفک كرش و  فیدر  رد  هکلب  تسا ، هدرک  مارح  ار  نآ  مالـسا  هتـشاد  رثا  هک  رظن  نیا  زا  دش و  رکنم  ار  نآ  راثآ  دوش  یمن  هک  تسا 
عفر يارب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع دـننک ، یم  هضرع  ار  نامرد  درد ، ماگنه  هب  تسا  مالـسا  ناربهر  همانرب  هک  يروط  نامه  .تسا  هدـمآ 

یفرعم ار  ندـید  هزبس  يراوس و  لسع ، رطع ، دـنوش ، یم  لسوتم  نآ  لاثما  لافت و  وداـج  نوسفا ، اـب  نارگید  هک  یحور  ياـهینارگن 
.دنک
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يزاریش دمحم  دیس 

و  ) ناسنالا اهببـسب  دوعی  یتلا  هیعدالا  یه  و  قح ) یقرلا  و   ) هموشملا نیعلاب  باصی  دـق  ناسنالا  ناف  قح ) نیعلا  : ) مالـسلا هیلع  لاـق  و 
نم لاقتنالا  وه  و  قح ) لافلا  و   ) مهوب سیل  و  جراـخلا ، یف  دوجوم  هنا  قح : ینعم  و  روحـسملا ، یف  فرـصتی  اـم  وه  و  قح ) رـسحلا 

لبقتسملا یف  نوکی  یس ء  ثداح  یلا  یش ء  نم  لاقتنالا  یه  و  قحب ) تسیل  هریطلا  و   ) لبقتسملا یف  نوکی  نسح  ثداح  یلا  یش ء 
لها همعزی  ناـک  اـمک  ناـسنا - یلا  ناـسنا  نم  هبـشا ، اـم  جرعلا و  یمعلاـک و  صقاونلا  ضعب  يدـعتی  ناـب  قـحب ) تسیل  يودـعلا  (و 

بوکرلا و   ) هنمـس ندـبلا و  راشتنا  بجوی  لسعلا  برـش  يا  هرـشن ) لسعلا  و   ) دـسجلا راشتنا  بجوی  يا  هرـشن ) بیطلا  و  - ) هیلهاجلا
.هطاشن دسجلا و  راشتنال  هبجوم  هرشن ) هرضخلا  یلا  رظنلا  و   ) هبشا ام  لیخلا و  بوکر  يا  هرشن )

يوسوم

رشبتسی ام  وه  موشلا و  دض  لافلا : .هیعیبطلا  يوقلا  قوفت  يوقب  هعفد  وا  رما  یلع  لوصحلل  هب  ناعتسی  ام  یه  هیقرلا و  نم  یقرلا : هغللا :
هحئار يذ  لـک  بیطلا : .میلـس  یلا  ضیرم  نم  ضرملا  لاـقتنا  يودـعلا : .هب  مئاـشتی  اـم  هریطلا : .هرـسملا  اـهلالخ  نم  عـقوتی  هتیورب و 

: حرـشلا .ءادـلا  نم  هب  ام  فشکت  اهنال  کلذـب  تیمـس  ضیرملا  وا  نونجملا  اهب  جـلاعی  هیقر  لصالا  یف  هوق و  طاشن و  هرـشن : .هرطع 
نینـسحلا ذوعی  یبنلا  ناک  دـق  تابرجملا و  نم  اذـه  عقاو و  عجو  وا  ضرمب  باصملا  ندـب  یف  اهریثات  نیعلا و  هباـصا  يا  قح : نیعلا 

و قح : رحسلا  .کلذ و  هبـشا  ام  نیعلااب و  باصملا  نع  يذالا  عفتریف  ارقی  نآرق  وا  راکذا  وا  هیعدا  یه  و  قح : یقرلا  نیتذوعمالب … 
اهب رشبتسی  ناسنالا و  اهاری  یتلا  رومالاب  حرفلا  یلا  هوعد  قح : لافلا  .هلیوات  هریسفت و  فالتخا  یلع  رومالا  تاملـسم  نم  عقاو و  اذه 

.هیلا و هجوتملا  رمالا  یف  یـضملا  مث  هقدـصلاب  اهجلاع  هرکفک و  اهـضفرب  عرـشلا  اهعفر  هیـسفن  هلاح  یه  مواـشتلا و  وهف  هریطلا  اـما  و 
اهب باصملا  نم  رارفلا  یلا  عرـشلا  اعد  هذـه  لـثم  هثیبخلا و  ضارمـالا  ضعب  یف  ـالا  نوکی  ـال  ضرملا  لاـقتنا  قحب : تسیل  يودـعلا 

سانلا م نیب  يرسی  ام  یلا  هوعد  یهف  انه  اما  دسالا و  نم  كرارف  ماذجلا  نم  رف  لاقف : ماذجلاک 

یهف هیوخا  لسعلا و  نم  رومالا  هیقب  اما  و  اهنم .، فوخلا  هلاح  ناسنالا  شیعی  نا ال  بجیف  هعرـسب  لقنت  اهیلع و ال  اوداتعا  ضارما  ن 
.هوشن هذل و  اهیف  دجی  دجلا و  حور  هیف  كرحت  ناسنالا و  طاشن  ددجت 

یناقلاط

يرگید هب  یکی  زا  يراـمیب  تیارـس  ندز و  دـب  لاـف  تسا ، تسرد  تسار و  ندز  کـین  لاـف  يرگوداـج و  نوسفا و  مخز و  مشچ  »
« .تسا نامرد  هیام  هزبس  هب  نتسیرگن  يراوس و  لسع و  شوخ و  يوب  تسین ، تسار 

، لسع ياج  هب  تایاور  زا  یخرب  رد  هک  نیا  هب  هراشا  اب  هداد ، هک  يرـصتخم  حیـضوت  زا  سپ  نانخـس  نیا  حرـش  رد  دیدحلا  یبا  نبا 
لاف يرگوداج و  مخز و  مشچ  دروم  رد  هک  یفلتخم  لاوقا  هرابرد  یکی  لصفم  ثحبم  ود  هدمآ ، بآ  اب  يوش  تسـش و  ینعی  لسغ 
پاچ زا  هحفص  تصش  هک  تسا  هدروآ  بارعا  ياهرادنپ  تاداقتعا و  دروم  رد  يرگید  تسا و  هدمآ  يرامیب  تیارـس  دب و  کین و 

یبا نبا  هطاحا  هماع و  موسر  گنهرف و  هدنهد  ناشن  یلو  تسین ، مهم  نادنچ  یخیرات  هبنج  ظاحل  زا  دنچ  ره  تسا و  لماش  ار  رصم 
هدش داهـشتسا  تیب  دصیـس  زا  شیب  هب  ثحبم  نیا  رد  انمـض  دوش ، یم  همجرت  نآ  زا  ییاهـشخب  ببـس  نیدـب  تسا ، نآ  رب  دـیدحلا 

.تسا
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تسا مخز  مشچ  نامه  دریگ ، یشیپ  تشونرس  رب  دناوتب  يزیچ  رگا  تسا و  تسار  مخز  مشچ   » هک تسا  هدمآ  یعوفرم  ثیدح  رد 
هدز مخز  مشچ  هک  یـسک  زا  نانآ  دنا : هتفگ  ثیدح  نیا  ریـسفت  رد  .دییوشب » ار  شیوخ  دـیدش ، وش  تسـش و  هب  دـنمزاین  هاگره  و 

ار دوخ  نآ  هیقب  اب  تسا و  هدـیماشآ  یم  بآ  نآ  زا  یتمـسق  تسا  هدروخ  مشچ  هکنآ  دریگب و  وضو  یبآ  اب  دـنا  هتـساوخ  یم  تسا 
.تسا هداد  یم  وش  تسش و 

هملـس ما  زا  یثیدح  رد  .تسا » قح  دـمحم  هک  هنوگ  نامه  تسا  تسار  مخز  مشچ   » هک تسا  هدـمآ  هشیاع  لوق  زا  مه  یثیدـح  رد 
هدیـسر مخز  مشچ  ار  وا  : » دومرف .دـید  یمخز  وا  نازینک  زا  یکی  هرهچ  رب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  تسا  هدـش  لـقن 

« .دیروآ مهارف  نوسفا  وا  يارب  تسا ،

هچ دروم  نیا  رد  ادخ  لوسر  يا  متفگ : میتسب ، یم  نوسفا  هیقر  دوخ  رب  یلهاج  راگزور  هب  ام  دـیوگ : یم  یعجـشا  کلام  نب  فوع 
« .درادن یعنام  شندرب  راک  هب  دشابن ، كرش  نآ  رد  هک  یماگنه  ات  دیراد ، هضرع  نم  رب  ار  دوخ  ياهنوسفا  : » دومرف دیراد ؟ هدیقع 

نانآ .دنشاب  ناشنامهیم  دنتساوخ  هزاجا  نانآ  زا  دنتشذگ و  يا  هلیبق  رانک  زا  دوخ  ياهرفس  زا  یکی  رد  ادخ  لوسر  نارای  زا  یهورگ 
يرآ تفگ : ناشیا  زا  يدرم  .تسا  هدیزگ  رام  ار  هلیبق  نیا  رورس  هک  دنک  نوسفا  هک  تسه  امش  نایم  یسک  ایآ  دنتفگ : دنتفریذپن و 

هب ات  تفگ  هک  دش  شکشیپ  درم  نآ  هب  دنپسوگ  يدادعت  .تفای  دوبهب  دناوخ و  وا  رب  باتکلا  هحتاف  تفر و  هلیبق  رالاس  شیپ  دوخ  و 
شرازگ ار  عوضوم  دیسر ، ربمایپ  روضح  هب  نوچ  .تفریذپ  دهاوخن  دریگن  هزاجا  دسرن و  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  روضح 

هیقر نیرتهب  نآ  هک  دـیناد  یم  هچ  : » دومرف .مدـناوخن  وا  رب  باتکلا  هحتاف  زج  يزیچ  نم  هک  امـش  یگدـنز  هب  دـنگوس  تفگ : داد و 
هک هدـش  لـقن  ترـضح  نآ  زا  لاـح  نیع  رد  .دـیراد » روـظنم  یمهـس  نآ  رد  مه  نم  يارب  دـیریگب و  ناـنآ  زا  ار  اهدنپـسوگ  تسا ،

«. تسین ام  زا  دورب ، نهاک  شیپ  ای  دنک  تناهک  سک  ره  دنک و  هعجارم  هدننز  لاف  هب  ای  دنز  دب  لاف  هک  سک  ره  : » تسا هدومرف 

شوخ ارم  هدیدنـسپ  لاف  یلو  هن ، دب  لاف  تیارـس و  : » تسا هدومرف  هک  دنک  یم  لقن  عوفرم  تروص  هب  ربمایپ  لوق  زا  کلام  نب  سنا 
.وکین شوخ و  نخس  دومرف : تسیچ ؟ هدیدنسپ  لاف  دنتفگ : .دیآ » یم 

وبا رب  دـنوادخ  هچنآ  زا  دـنک  قیدـصت  ار  وا  هتفگ  دور و  ینهاک  شیپ  سک  ره  : » تسا هدومرف  ربمایپ  هک  تسا  هدرک  لـقن  هریره  وبا 
« .تسا هتسج  يرازیب  هدومرف  لزان  مساقلا 

مه و  ناشیا ؟ رمق  ای  اـم  رمق  دومرف : .تسا  برقع  رد  رمق  هک  نکم  زاـغآ  ار  گـنج  زورما  ناـنآ  اـب  دـش : هتفگ  مالّـسلا  هیلع  یلع  هب 
رد رمق  ماگنه  هب  هام و  رخآ  زور  هنابـش  هس  رد  تسا  هتـشاد  یمن  شوخ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  هک  تسا  هدـش  تیاور 

.دیامرف ترفاسم  ای  جاودزا  برقع 

ناملکتم برجم و  نانیـشنرهش  برع و  ناـکریز  یناـنوی و  ناکـشزپ  يدـنه و  یناریا و  نادنمـشناد  دـیوگ : یم  ظـحاج  ناـمثع  وبا 
تسا هتفهن  نآ  رد  هک  يزآ  صرح و  نانآ و  مخز  مشچ  زا  دنا و  هتـشاد  یمن  شوخ  ار  هدنرد  ناروناج  لباقم  ندروخ  اذغ  هدیزرو 
نتساک بلق و  یهابت  هیام  دنا  هدوب  دقتعم  دنا و  هتـشاد  میب  تسا  هدمآ  یم  نوریب  اهنآ  ناهد  زا  هک  يراخب  زا  دنا و  هدرک  یم  زیهرپ 

زا شیپ  دـنا و  هدرک  یم  زیهرپ  ندـیماشآ  ندروخ و  ماگنه  هب  دوخ  رـسالاب  نارازگتمدـخ  نداتـسیا  زا  نینچمه  .دوش  یم  نآ  يورین 
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ار اهنآ  دیاب  ای  هک  دنا  هتشاد  هدیقع  مه  هبرگ  گس و  دروم  رد  .دنیامن  ریس  ار  نارازگتمدخ  دنا  هداد  یم  روتسد  دنروخب ، اذغ  هکنیا 
.دنوش مرگرس  نآ  ندروخ  هب  هک  تخادنا  يزیچ  نانآ  يارب  هکنآ  ای  درک  رود  هرفس  رانک  زا 

مدید ملـسم  وبا  رد  زیچ  هس  زورما  نم  تفگ : روصنم  هب  ملـسم  وبا  ندش  هتـشک  زا  شیپ  زور  کی  یقیناود  روصنم  ناکیدزن  زا  یکی 
روصنم داتفا ، ورف  شهالک  دـش ، بسا  رب  راوس  هکنیا  تسخن  تفگ : يا ؟ هدـید  يزیچ  هچ  تفگ : روصنم  .مدز  دـب  لاف  وا  يارب  هک 

رب ار  وا  درک و  یـشومچ  شبـسا  هکنآ  رگید  .داتفا  دهاوخ  ورف  شهالک  سپ  زا  شرـس  دنگوس  ادـخ  هب  تفگ : نتفگ ، ریبکت  نمض 
روصنم .دوش  یم  تفس  تخـس و  گنـس  نوچ  شلابقا  ددرگ و  یم  نوگنرـس  وا  تخب  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : روصنم  دنکفا ، نیمز 

لاـح نیمه  رد  منک ، یم  یـشیدنا  هراـچ  هدوهیب  موش و  یم  هتـشک  نم  تفگ : شناراـی  هب  ملـسم  وبا  تفگ : دوب ؟ هچ  یموس  دیـسرپ 
ربکا هللا  تفگ : روصنم  .تسا  تلهم  زور  نیرخآ  زورما  نالف  يا  تفگ : یم  رگید  يدرم  هب  هک  دش  هدینـش  ارحـص  زا  يدرم  يادص 

.دش هتشک  زور  نآ  يادرف  ملسم  وبا  و  دوش ، یم  يرپس  ایند  زا  وا  ناشن  تسا و  هدمآ  رس  وا  لجا  لاعتم  دنوادخ  تساوخ  هب 

هک بهل  ینب  هلیبق  زا  يدرم  .درک  ادص  هللا » لوسر  هفیلخ  ای   » ناونع اب  ار  وا  دنلب  يادص  اب  يدرم  دوب ، جح  مسوم  رد  باطخ  نب  رمع 
مدرم نوچ  و  درم ، نینمؤملا  ریما  هنوگ  نیدب  درک و  ادص  يا  هتشذگرد  صخش  مان  اب  ار  رمع  درم  نآ  تفگ : دنتـسه ، ندز  لاف  لها 

ادـخ هب  تفگ : درم  ناـمه  .دـمآ  نوخ  مخز  لـحم  زا  هک  دروخ  رمع  رـس  ولج  هب  یگیر  هاـگان  دنداتـسیا  تارمج  ندز  گـیر  يارب 
هکنآ زا  شیپ  .دتسیا  یمن  فقوم  نیا  رد  زگره  رگید  هک  دنگوس  ادخ  هب  دیسر و  نانمؤم  ریما  رب  ندش  ینابرق  مخز  ناشن و  دنگوس 

هدورـس نینچ  ندز  دـب  بوخ و  لاف  دروم  رد  بهل  هلیبق  تاعالطا  هرابرد  نامحرلا  دـبع  نب  ریثک  .دـش  هتـشک  رمع  دوش ، مامت  لاـس 
.تسا هدیسر  بهل  هلیبق  هب  ناگدننز  لاف  شناد  همه  هک  يرآ  منک ، وجتسج  شناد  ناشیا  شیپ  هک  مدرک  بهل  هلیبق  گنهآ  تسا :

هّقب و هّلبا و  رازاب  ریظن  مجع  برع و  ياهرازاب  نایم  دنک  يربمایپ  ياعدا  هکنآ  زا  شیپ  باذک  هملیسم  دیوگ : یم  ظحاج  نامثع  وبا 
ارف ار  ناسانـش  هراتـس  ناناوخ و  تمیزع  نارگنوسفا و  ياهراک  اهیزاس و  هلیح  اهگنرین و  عاونا  درک و  یم  دـش  دـمآ و  هریح  راـبنا و 

یبوخ هب  دـنتفگ ، یم  یبلاطم  ناگدـنرپ  تاکرح  زا  هدافتـسا  اب  هک  ار  نایوگـشیپ  ناریگلاـف و  ياـهراک  مه  نآ  زا  شیپ  .تفرگ  یم 
هب هک  يروط  هب  .دـش  یم  میـالم  مرن و  غرم  مخت  تخیر و  یم  يزیت  دـنت و  رایـسب  هکرـس  غرم ، مخت  يور  تسخن  وا  .دوب  هتخوـمآ 
لاح هب  درک و  یم  دوب  رتکچوک  رایسب  غرم  مخت  زا  شرس  هک  يا  هشیش  دراو  ار  غمص  نآ  سپس  دیدرگ و  یم  هدیشک  غمـص  لکش 

داد و یم  ناـشن  نیـشن  هیداـب  بارعا  هب  ار  نآ  تشگ و  یمرب  دوخ  نیتسخن  لکـش  یـضیب و  تروص  هب  غمـص  تشاذـگ و  یم  دوخ 
یم کچوک  ياه  هلوگنز  نآ  هب  تخاس و  یم  ناکدوک  كدابداب  لکـش  هب  ذـغاک و  زا  ییاهمچرپ  وا  .تخاـس  یم  هارمگ  ار  ناـنآ 

ناشیا ياوآ  ناگتشرف و  اهنیا  تفگ  یم  درک و  یم  اهر  نامـسآ  رد  ار  اهنآ  تفای  یم  تدش  داب  شزو  هک  یماگنه  هب  اهبـش  تسب و 
یم هارمگ  ار  بارعا  درک و  یم  زاورپ  یکدـنا  تسب و  یم  دوـخ  هب  ار  ناگدـنرپ  گرزب  ياـهلاب  .دـنوش  یم  لزاـن  نم  رب  هـک  تـسا 

هدـیرب ياهلاب  ندنابـسچ  كداـبداب و  هشیـش و  نورد  غرم  مخت  اـب  : » تسا هدـش  هدورـس  نینچ  وا  هراـبرد  ببـس  نیمه  هب  تخاـس و 
« .درک یم  نانچ  زاورپ  زیت  ناگدنرپ 

، دز دب  لاف  نآ  زا  قوشعم  داد ، هیده  یهب  قوشعم  هب  هقوشعم  دنا : هدورس  نینچ  یبالگ » هب ، « » لجرفس  » هملک هب  ندز  دب  لاف  هرابرد 
- تسا رفـس »  » هملک نیا  لوا  ءزج  هک  دـسرتب  قارف  زا  دـنزب و  دـب  لاف  هک  تشاد  قح  يرآ  تخیر ، ورف  شکـشا  دـش و  نیگهودـنا 

.تسا ییادج  هدنهد  ناشن 
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هیدـه رد  يدرک ، هیدـه  نسوس  لگ  اـم  هب  هک  یـسک  يا  تسا : هدورـس  نینچ  تسا و  هدز  دـب  لاـف  نسوس »  » هملک هراـبرد  يرگید 
یمن ار  نسوس  لگ  نم  شاک  يا  دـماین ، شوخ  ارم  تسا و  يدـب -  - ءوس هملک  نیا  زا  یمین  هک  يدرکن  راـتفر  هدیدنـسپ  نآ  ندرک 

.مدید

، دنا هداد  مکح  صاصق  هب  دـنزب  همدـص  وداج  اب  ار  يرگید  هک  یـسک  هرابرد  دـنا و  هدـشن  رکنم  ار  نآ  اهقف  يرگوداج ، هرابرد  اما 
رثا نانچ  درک و  يرگوداج  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هب  تبـسن  يدوهی  مصعا  نب  دیبل  هک  تسا  هدمآ  رابخا  رد  مه  یهاگ 
نآ يدوهی  ینز  هک  تسا  هدـش  تیاور  مه  تسا و  هداد  ماـجنا  تشادـنپ  یم  دوـب ، هدرکن  هک  ار  يراـک  ترـضح  نآ  هک  تشاذـگ 

دومرف ییامنهار  ار  ترضح  نآ  لاعتم  دنوادخ  دنکفا و  یهاچ  رد  ار  نآ  درک و  وداج  نخان  ياه  هدیرب  وم و  رات  دنچ  اب  ار  ترضح 
.تشک و ار  رگوداج  نز  نآ  دروآ و  نوریب  هاچ  زا  ار  نآ  ات  تشاد  لیسگ  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  و 

روما هنوگ  نیا  زا  ترـضح  نآ  دـنا  هتفگ  هدرک و  یفن  ربماـیپ  سدـقم  دوجو  رب  ار  وداـج  ریثأـت  عوضوم و  نیا  ناـملکتم  زا  یهورگ 
.تسا موصعم 

دوخ ریغ  رد  هک  دشاب  یسفن  سوفن  نایم  هک  تسین  دیعب  تسا و  هقطان  سفن  راثآ  زا  وداج  رحس و  هک  تسا  نیا  رب  رادنپ  ار  هفسالف 
ناسانـش و هایگ  نینچمه  دـنا ، هتفریذـپ  ار  ریثات  نیمه  ناگراتـس  يارب  مه  نامجنم  دـنک ، داجیا  نآ  ریاـظن  رهم و  هنیک و  اـی  يراـمیب 

رحس ریثأت  تحص  رب  تلالد  مه  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نخس  .دنراد  داقتعا  اهنآ  يارب  ار  صاوخ  هنوگ  نیمه  مه  ناسانش  گنس 
.دراد يدراوم  رد 

یّلص ربمایپ  نینچمه  .تسین » تیارس  مالسا  رد  : » تسا هدومرف  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  ندوب ، يرـسم  تیارـس و  دروم  رد 
یم لوتقم  دروـم  رد  بارعا  هک  تسا  هدوـب  یموـب  مه  هماـه  .تسین » رفـص  هماـه و  تیارـس و  : » دـنا هدوـمرف  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا 

ماگنه هب  دراد و  رارق  مکـش  رد  دنا  هتـشادنپ  یم  هک  هدوب  يرام  رفـص  دـنز و  یم  گناب  دوشن  هتفرگ  وا  نوخ  ماقتنا  ات  دـنا  هتـشادنپ 
.دیآ یم  ناجیه  هب  یگنسرگ 

: ناشیا ياهرادنپ  برع و  موسر  هرابرد  ییاه  هتکن  تمکح 

بارعا .دـناشک  یم  هار  نیا  هب  ار  اـم  ثحبم  نـیا  هـک  مـیروآ  یم  ار  بارعا  ياهرادـنپ  موـسر و  زا  دـنمدوس  یتاـکن  شخب  نـیا  رد 
ار رگید  ياهزیچ  هچراپ و  يرادقم  دننک ، ناراب  بلط  دنتـساوخ  یم  دمآ و  یمن  ناراب  دندش و  یم  یلاسکـشخ  راتفرگ  هک  یماگنه 
دـنلب و یهوک  يوس  هب  ار  واگ  دـندز و  یم  شتآ  دنتـسب و  یم  واـگ  مد  هب  ار  نآ  دنتـسویپ و  یم  مه  هب  کـشخ  ياـهفلع  هتوب و  اـب 
هب واگ  مد  ندز  شتآ  اب  نانآ  .دندرک  یم  ناراب  بلط  دندناوخ و  یم  ارف  ار  ادخ  دندیود و  یم  نآ  یپ  زا  دوخ  دندنار و  یم  راوشد 

نیا نمـضتم  هک  ار  يراعـشا  زا  ییاـه  هنومن  دـیدحلا  یبا  نبا  .دـندنار  یم  برغم  يوـس  هب  طـقف  مه  ار  واـگ  دـندز و  یم  لاـف  قرب 
شـشوک هک  یمدرم  رب  دابم  دـماشوخ  نیرفآ و  دوش : یم  تعاـنق  ریز  تیب  ود  همجرت  هب  هنومن  يارب  هک  تسا  هدروآ  تسا  عوضوم 

هب يا  هتـسب  هتوب  هچراـپ و  نآ  رب  هک  يواـگ  اـب  وت  اـیآ  دیـسرن ، ییاـج  هب  اـه  هتوب  زا  ندرک  ناراـب  بلط  يارب  یلاسکـشخ  رد  ناـنآ 
.يزادرپ یم  ناراب  نتخیر  ورف  ادخ و  نایم  يا  هلیسو  يوجتسج 

واـگ هک  دـنا  هتـشادنپ  یم  نایدـنه  .دـنک  یم  دـیلقت  رگید  تلم  موسر  زا  دوخ  موسر  رد  تلم  ره  تسا : هتفگ  نارکفنـشور  زا  یکی 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 4804 

http://www.ghaemiyeh.com


، تسا هدوب  یتمرح  ناشیا  رظن  رد  ار  واگ  ببس  نیمه  هب  تسا و  هداتـسرف  نیمز  هب  هتفرگ و  مشخ  وا  رب  دنوادخ  هک  تسا  يا  هتـشرف 
دنا و هداد  یم  رارق  دوخ  نانز  نیباک  دنا و  هتـسش  یم  واگ  راردا  اب  ار  دوخ  هرهچ  دنا و  هدـیلام  یم  دوخ  ندـب  رب  ار  نآ  هزات  عوفدـم 

نیمه هدرک و  یم  دـیلقت  ار  شور  نیمه  واگ  هب  هجوت  رد  یلهاج  هرود  بارعا  دـیاش  دـنا ، هتـسج  یم  كربت  واگ  هب  لاوحا  همه  رد 
ياه هلگ  رگا  هک  تسا  هدوب  نینچ  دـنا و  هتـشاد  مه  يرگید  رادـنپ  واگ  ياه  هلگ  دروم  رد  بارعا  .دـنا  هتـشاد  یم  لومعم  ار  مسر 

و دماشایب ، بآ  نآ  یپ  زا  هلگ  دیآرد و  روخشبآ  هب  ات  دنا  هدز  یم  ار  هلگ  رن  واگ  دنا ، هتفر  یمن  ندروخ  بآ  يارب  روخشبآ  هب  واگ 
یم راوس  رن  واگ  خاش  ود  يور  ناطیـش  دراد و  یم  زاـب  روخـشبآ  هب  نتفر  ندروخ و  بآ  زا  ار  واـگ  هلگ  نج ، هک  دـنا  هدوب  دـقتعم 

: دیوگ یم  يرعاش  هلمج  زا  دنا ، هدیناجنگ  ار  نآ  دوخ  ياه  هدورـس  رد  ای  دـنا ، هدورـس  يراعـشا  برع  نارعاش  دروم  نیا  رد  .دوش 
نآ رد  : » تسا هتفگ  يرگید  .دوش » یم  هدز  دـننک ، یم  يراددوـخ  روخـشبآ  هب  ندـمآ  رد  زا  اـهواگ  هاـگره  هک  رن  واـگ  نوـچمه  »

« .دننز یم  تسا  هدرکن  يراددوخ  ندیماشآ  زا  هکنآ  اب  ار  وا  دنماشاین  بآ  نارگید  نوچ  هک  متسه  يرن  واگ  وچمه  نم  ماگنه 

دوبهب راک  نیا  اب  هدـیزگ  رام  هک  دـنا  هدوب  دـقتعم  تسا و  هدوب  هدـیزگ  رام  رب  هلوگنز  رویز و  رز و  نتخیوآ  بارعا  موسر  زا  رگید 
نتفر باوخ  هب  زا  عنام  نآ  يادص  رـس و  هک  دنا  هتخیوآ  یم  هدیزگ  رام  رب  ار  اهنآ  تهج  نیا  زا  تسا  هدش  هتفگ  نینچمه  .دبای  یم 

هب زا  ار  وا  هنوگ  نیدب  دریم و  یم  دنک و  یم  تیارـس  شندـب  رد  رهز  دـباوخب  هدـیزگرام  رگا  هک  دـنا  هتـشاد  هدـیقع  دـشاب و  رامیب 
رگا هک  دنا  هدوب  دـقتعم  بارعا  زا  رگید  یخرب  .تسا  هتـشاد  ار  هدـیقع  نیمه  مه  لیمـش  نب  رـضن  .دـنا  هتـشاد  یم  زاب  نتفر  باوخ 

بارعا زا  یکی  هب  .دریم  یم  دوش ، هتخیوآ  وا  رب  یـسم  ياهرویز  ای  سم  رگا  دبای و  یم  دوبهب  دـنزیوایب  وا  رب  نیرز  یتنیز  ياهرازبا 
نآ هک  تسا  یتنس  یلو  تسین  ترهـش  هیام  اهرویز  نیا  تسا : هتفگ  دیتسه  ترهـش  يوجتـسج  رد  راک  نیا  اب  ایآ  تسا : هدش  هتفگ 

: تسا هتفگ  نینچ  هرذـع  ینب  هلیبق  دارفا  زا  یکی  هلمج  زا  تسا ، هدـمآ  یبلاطم  برع  راعـشا  رد  مه  هراب  نیا  رد  .میا  هدرب  ثرا  هب  ار 
رمیوع .ینیب » یم  ار  نانز  هتخیوآ  ياـهرویز  وا  درگ  رب  تسا و  هدرک  یمخز  ار  وا  راـم  شزگ  هک  متـسه  يا  هدـیزگرام  نم  ییوگ  »

اه هلوگنز  ياوآ  هک  مدوب  يا  هدـیزگرام  نم  ییوگ  مدـنارذگ ، اههودـنا  جـنر  اـب  هتخیمآ  ار  یبش  : » تسا هدورـس  نینچ  مه  یناـهبن 
« .تسا هدرک  رود  وا  زا  ار  باوخ 

غاد ار  ملاس  رتش  دـش ، یم  برج  راتفرگ  نانآ  زا  يرتش  رگا  هک  تسا  نیا  تسا ، رن  واـگ  ندز  مسر  هیبش  هک  بارعا  موسر  زا  رگید 
ار وا  يدرک و  راب  نم  رب  ار  يرگید  هانگ  تسا : هدورـس  نینچ  هراب  نیا  رد  هغبان  .دـبای  دوبهب  دوب  هتفرگ  رگ  هک  يرتش  ات  دـندرک  یم 

.تسا مرگرس  دوخ  يارچ  هب  وا  دننک و  یم  غاد  ار  رگید  رتش  هک  برج  راتفرگ  رتش  نوچمه  یتخاس ، اهر 

روک ار  رن  رتش  مشچ  کی  تسا  هدیـسر  یم  رازه  هب  ناشیا  نارتش  رامـش  هاـگره  هک  تسا  هدوب  نیا  برع  موسر  اهرادـنپ و  زا  رگید 
نینچ ناـنآ  زا  یکی  تسا ، هدـمآ  برع  نارعاـش  رعـش  رد  مه  ینعم  نیا  .دـننک  عفد  دوخ  نارتش  زا  ار  مخز  مشچ  هک  دـنا  هدرک  یم 

.ینک روک  ار  هنیزگ  رن و  رتش  مشچ  يدش  بجوم  يدیزرون و  لخب  يداد و  وا  هب  رتش  رازه  تسا : هدورس 

یم شبحاص  روگ  رانک  ار  يرتش  هدام  هک  تسا  هدوب  نیا  دنا  هتفگ  یم  هّیلب »  » نآ هب  هدوب و  روهشم  هک  ناشیا  زا  يرگید  مسر  اما  و 
رتش ای  هدام  رتش  تسا ، هدرم  یم  ناشیا  زا  يا  هیامنارگ  فیرـش و  درم  رگا  هک  تسا  هدوب  نینچ  دریمب و  ات  دنا  هدز  یم  دنباپ  هتـسب و 
یم اهر  روگ  رانک  یلادوگ  رد  ار  رتش  دنا و  هتسب  یم  هدنادرگ و  یمرب  وا  تشپ  يوس  هب  ار  شندرگ  رـس و  دنا و  هتفرگ  یم  ار  وا  رن 
یم تسوپ  ار  نآ  هاگ  دـنا و  هدز  یم  شتآ  شندرم  زا  سپ  ار  رتش  دـسج  یهاگ  .دریمب  اـت  دـنا  هداد  یمن  فلع  بآ و  دـنا و  هدرک 
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شرتش دریمب و  يا  هیامنارگ  درم  رگا  هک  تسا  هدوب  نیا  رب  ناشرادنپ  .دنا  هدرک  یم  هدنکآ  کشخ  فلع  زا  ار  شتسوپ  دنا و  هدنک 
.دوب دهاوخ  وا  بکرم  رتش  نامه  دوش و  یم  روشحم  هراوس  دننک  نانچ  رگا  دوش و  یم  روشحم  هدایپ  درم  نآ  دننکن ، نانچ  ار 

هدرک یم  مر  هقان  نوچ  هک  تسا  نیا  تسا ، هدرک  لقن  ار  نآ  یبارعـالا  نبا  هک  ناـنچ  نآ  ناـشیا  موسر  برع و  ياهرادـنپ  زا  رگید 
ردام مان  متفگ  وا  هب  : » تسا هدورس  نینچ  دروم  نیا  رد  يرّکـس  .تسا  هتفرگ  یم  مارآ  دنا و  هدروآ  یم  نابز  هب  ار  شردام  مان  تسا 

« .دریگ مارآ  هقان  نیا  یگدیمر  میب و  دهد و  تخساپ  دیاش  نزب  ادص  وگب و  ار  نآ  تسیچ ، هقان  نیا 

چیه هک  دنا  هتـشاد  داقتعا  نانآ  .تسا  هماه »  » عوضوم دنا  هتـشاد  رظن  قافتا  نآ  رد  یلهاج  بارعا  همه  ابیرقت  هک  يرگید  دـیاقع  زا 
هدش و هتشک  صخش  نآ  رگا  درپ و  یم  نوریب  شرس  زا  رن  يدغج  هکنیا  رگم  دوش  یمن  هتشک  يا  هتـشک  چیه  دریم و  یمن  يا  هدرم 

تسا دروم  نیمه  رد  .ما  هنشت  تخـس  هک  دیهد  مبآ  هک  دروآ  یمرب  دایرف  شروگ  رـس  رب  دغج  نآ  دشاب  هدشن  هتفرگ  شنوخ  ماقتنا 
وبا تسا ، هدمآ  برع  راعـشا  رد  ناوارف  مه  عوضوم  نیا  .درادن » دوجو  هماه  : » تسا هدومرف  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک 

« .تسا دغج  ياون  اهناتسروگ  رد  ار  نانآ  تسا و  هدش  هریچ  نانآ  رب  ریم  گرم و  : » دیوگ يدایا  دواد 

رد يرام  دـنا  هتـشادنپ  یم  هک  تسا  نانچ  نآ  تسا و  رفـص  هب  ناشیا  داقتعا  تسا ، هدرک  لطاب  ار  نآ  مالـسا  هک  ییاهزیچ  زا  رگید 
نآ زا  روظنم  هک  تسا  هدـش  هتفگ  و  دزگ ، یم  ار  یمدآ  دـبک  اـه و  هدور  راـم  نآ  دوش  هنـسرگ  یمدآ  نوـچ  هک  تسا  یمدآ  مکش 

.دنک یم  ندیزگ  هب  عورش  یگنسرگ  زا  سپ  هک  تسا  یگنسرگ  دوخ 

: دیوگ یم  ینثم  نب  رمعم  هدیبع  وبا  .دراد » دوجو  لوغ  هن  رفص و  هن  هماه و  هن  تیارس و  هن   » هک تسا  هدمآ  ثیدح  نیا  رد  هچنآ  اما 
رد بارعا  هک  تسا  نآ  رب  رظان  ثیدـح  نیا  دـیوگ : یم  هدـیبع  وبا  .دراد  رارق  مرحم  زا  سپ  هک  یهام  ینعی  تسا  رفـص  هاـم  روظنم 

نیا .تسا  هدرکن  تقفاوم  هدیبع  وبا  اب  ریـسفت  نیا  رد  املع  زا  کی  چیه  و  دـنا ، هتخادـنا  یم  ریخأت  رفـص  هام  هب  ار  مرحم  هام  یئـسن ،
، یتسه وت  هک  يدرمناوج  نیرتهب  يا  تسا : هدورس  نینچ  یلجع  مجنلا  وبا  دروخ و  یم  مشچ  هب  برع  نارعاش  رعـش  رد  مه  عوضوم 

.میناهاوخ رگج  رب  رفص  شزگ  نوچمه  ار  یشزگ  میبلط و  یم  يرای  راوشد  تخس و  راگزور  رب  وت  زا  ام  و 

زا شیپ  دنا ، هتـشاد  میب  نآ  يابو  نج و  زا  هک  دـنوش  يرهـش  دراو  دـنا  هتـساوخ  یم  رگا  هک  تسا  هدوب  نیا  برع  تافارخ  زا  رگید 
هب ار  یـشوگرخ  هچلابند  ناوختـسا  هاگ  دنا و  هدروآ  یم  رد  رخ  يادص  دنا و  هداتـسیا  یم  نآ  هزاورد  رانک  دـنوش  رهـش  دراو  هکنآ 
یم ریشعت  ار  رخ  يادص  دیلقت  .دنا  هتـشادنپ  یم  ابو  يرامیب  نج و  همدص  زا  يریگولج  نوسفا  ار  نآ  دنا و  هتخیوآ  یم  دوخ  ندرگ 

هن دشاب ، ردقم  هک  یگرم  زا  تسا : هتفگ  يرعاش  هک  نانچ  تسا ، هدش  هراشا  ناوارف  عوضوم  نیا  هب  ناشیا  راعـشا  رد  دـنا و  هدـیمان 
.دناهر یم  ار  وت  شوگرخ  هچلابند  ناوختسا  نتخیوآ  هن  ندروآ و  رد  رخ  ياوآ 

یم مگ  ار  هار  دـش و  یم  نادرگرـس  تـالف  ناـبایب و  رد  سک  ره  هک  تسا  نیا  تسا ، هدوب  نیا  هیبـش  هک  ناـشیا  ياـهراک  زا  رگید 
ار هار  درک و  یم  هراشا  یـسک  هب  ییوگ  تفوک ، یم  رگیدـکی  هب  ار  شیوخ  تسد  ود  تخاس و  یم  هنوگژاـب  ار  دوخ  نهاریپ  درک ،

سک نالف  هاگ  مزاس و  یم  هنوگژاب  ار  دوخ  يادر  میب  زا  یهاگ  تسا : هدورـس  نینچ  دروم  نیا  رد  یئاط  ّسلمعلا  وبا  .درک  یم  ادیپ 
یبوخ هب  يدب  زا  راگزور  لاوحا  ندـش  نوگرگد  هب  ندز  کین  لاف  سابل ، ندرک  هنوگژاب  رد  نانآ  داقتعا  ساسا  .منک  یم  ادـص  ار 

.تسا هدمآ  ناراب  بلط  يارب  یمالسا  تعیرش  رد  مسر  نیا  دروم  رد  مه  یتایاور  .تسا  هدوب 
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سپ تسا و  هدز  یم  هرگ  یتخرد  هنت  ای  هخاش  رب  ار  یخن  تسا  هتفر  یم  رفس  هب  درم  نوچ  هک  تسا  هدوب  نیا  بارعا  موسر  زا  رگید 
هدرکن تنایخ  وا  هب  شرـسمه  هک  تسا  هدوب  دقتعم  هدـید ، یم  دوخ  لاح  هب  ار  نآ  رگا  تسا ، هتـسیرگن  یم  خـن  نآ  هب  نتـشگرب  زا 

، دنا هتفگ  یم  متر »  » هرگ نآ  هب  .تسا  هدرک  تنایخ  نم  هب  مرسمه  تفگ  یم  دوب  هدش  زاب  شهرگ  ای  هدوب  یمن  خن  نآ  رگا  تسا و 
يرعاش تسا و  هدمآ  برع  راعـشا  رد  مه  عوضوم  نیا  .دنا  هتـسب  یم  رگید  يا  هخاش  هب  ار  تخرد  زا  يا  هخاش  تسا  هدـش  هتفگ  و 

خن بت  ماگنه  هب  مه  یهاگ  .دهد  یم  وا  زا  یتسرد  تسار و  ربخ  وت  رب  يا  هدز  هک  ییاههرگ  هک  رادنپم  نینچ  تسا : هدورـس  نینچ 
.دوش یم  لقتنم  وا  هب  بت  دیاشگب  ار  هرگ  نآ  سک  ره  دنا  هدوب  دقتعم  هدز و  یم  هرگ 

، دنک دگل  ار  یفیرش  هدش  هتشک  دسج  رگا  تسا  هدنام  یمن  یقاب  دنزرف  وا  يارب  هک  ینز  دنا  هدوب  دقتعم  بارعا  دیوگ : تیکس  نبا 
عورش دندنام ، یمن  هدنز  ناشیا  ناکدوک  هک  ییاهنز  تسا : هدورس  نینچ  مزاخ  یبا  نب  رـشب  هراب  نیمه  رد  .دنام  یم  هدنز  شدنزرف 

.دوش هدنکفا  یگنل »  » هچراپ درم  نیا  رب  تسا  بوخ  هچ  دنتفگ  یم  دندرک و  یم  وا  دسج  ندرک  لام  دگل  هب 

تـشگنا ود  نایم  ار  نآ  داتفا ، یم  ناـشیا  زا  يا  هچب  رـسپ  نادـند  هاـگره  هک  تسا  هدوب  نیا  بارعا  ياهرادـنپ  تاـفارخ و  زا  رگید 
دیـشروخ يوس  هب  ار  دوخ  هداـتفا  نادـند  دروآ و  یم  نآ  هب  يور  درک  یم  عولط  دیـشروخ  نوچ  تفرگ و  یم  دوخ  ماـهبا  هباـبس و 

هدرک و هراشا  برع  رعاش  رادنپ  نیمه  دروم  رد  .هدب  نم  هب  رتوکین  ینادند  نیا ، ياج  هب  دیشروخ  يا  تفگ : یم  درک و  یم  باترپ 
هدورس نینچ  يرگید  .تسا » هداد  ضوع  ناشخر  گرگت و  زا  رتدیپس  ینادند  وا ، نادند  هاگنتسر  زا  دیشروخ  : » تسا هدورس  نینچ 
دقتعم نینچمه  بارعا  .دـشخرد » یم  از  ناراـب  قرب  نوچ  شنادـند  تسا و  هدز  گـنر  وا  نادـند  رب  دوخ  وترپ  زا  دیـشروخ  : » تسا

رد يدسا  ریبز  نب  هللا  دبع  .تسا  شخبافش  دنمدوس و  هدنزگ  گس  نتفرگ  زاگ  لحم  دوبهب  يارب  رالاس  رورـس و  نوخ  هک  دنا  هدوب 
.تسا راه  گس  مخز  شخبافـش  ناشیا  ياهنوخ  میناد و  یم  هک  ینادـناخ  نیرت  یمارگ  نیرتهب و  زا  تسا : هدورـس  نینچ  هراـب  نیا 

گس مخز  شخب  افش  امش  ياهنوخ  هک  هنوگ  نامه  تسا  ینادان  ياهدرد  شخبافش  امش  ياهدرخ  تسا : هدورـس  نینچ  مه  تیمک 
.تسا راه 

ياهزیچ نتخیوآ  اب  دنا  هتـشاد  میب  دیلپ  حاورا  ندـش  ضرعتم  یگناوید و  زا  يدرم  رب  نوچ  هک  تسا  نیا  برع  ياهرادـنپ  زا  رگید 
نیا زا  دنا  هدوب  دقتعم  دنا و  هتخیوآ  یم  وا  رب  هدرم  ناوختسا  ضیح و  هنهک  نوچ  ییاهزیچ  و  دندرک ، یم  هدولآ  ار  وا  دیلپ  سجن و 

نم شیپ  شاک  يا  : » تسا هدورـس  نینچ  يدـبع  قزمم  .دـنزیوایب  وا  رب  ار  ناگدرم  ناوختـسا  ياه  هدوس  هک  تسا  نآ  رت  شخبدوس 
زج اهدرد  همه  سیجنت - راک -  نیا  دنا  هدوب  دـقتعم  و  .دـنتخیوآ » یم  نم  رب  ییاهیدـیلپ  دـندوب و  یم  يرگنوسفا  نز و  هیاسمه  ود 
یم ریخ  يوزرآ  وت  يارب  هک  یـسک  يا  دنیوگ : یم  تسا : هدورـس  نینچ  دروم  نیا  رد  نیـشنارحص  یبرع  .دـشخب  یم  افـش  ار  قشع 

.دشخب یم  يدوس  قشاع  يارب  سیجنت  رگم  زیوایب ، دوخ  رب  يا  هدیسوپ  ناوختسا  مینک ،

یم تسود  هک  ار  یـسک  تسا  هدـش  یم  تخرک  هتفر و  یم  باوخ  هب  یـسک  ياـپ  نوچ  هک  تسا  هدوـب  نآ  ناـشیا  موـسر  زا  رگید 
هک تسا  هدش  تیاور  .تسا  هتفر  یم  نایم  زا  وا  ياپ  یگتفر  باوخ  یتخرک و  تسا و  هدناوخ  یم  ارف  ای  تسا  هدرک  یم  دای  هتـشاد 

هراـب نیا  رد  لـیمج  .هّللا  لوسر  اـی  تفگ : وا  .ناوخ  ارف  ار  مدرم  نیرت  بوبحم  دـنتفگ : ار  وا  تفر ، باوخ  هب  رمع  نب  هللا  دـبع  ياـپ 
.دشخب یم  افش  ارم  دور ، یم  باوخ  هب  میاپ  هاگره  وت  دای  ینم و  مشچ  ینشور  هیام  رادید  ماگنه  هب  وت ، تسا : هدورس  نینچ 

یتخرک تلاح  مدرک و  دای  ار  وت  هکنیا  رگم  دیزغلن  تفرن و  باوخ  هب  میاپ  هاگچیه  دنگوس  ادخ  هب  : » تسا هدورـس  نینچ  مه  لّمؤم 
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تسود هک  ار  یسک  تسا  هتشادنپ  یم  هدمآ ، یم  شرپ  هب  یسک  مشچ  کلپ  نوچ  هک  تسا  هدوب  نیا  رادنپ  نیا  ریظن  .تفر » نایم  زا 
تسا هتفگ  یم  تسا ، هدوب  رود  رگا  تسا و  هتشاد  یم  ار  وا  ندمآ  راظتنا  تسا ، هدوب  رفـس  رد  بوبحم  رگا  دید و  دهاوخ  دراد  یم 
ورمع نادناخ  هزیـشود  دیاش  میوگ  یم  دیآ  یم  شرپ  هب  ممـشچ  نوچ  : » تسا هدورـس  نینچ  رـشب  هراب  نیا  رد  .دش  دهاوخ  کیدزن 

.تسا یقاب  مدرم  نایم  نانچمه  يرجه - متفه  نرق  زورما -  ات  نامگ  نیا  و  .دوش » یم  نازورف  شرادید  هب  مشچ  دیآ و  یم 

يدرم تفای ، یمن  مارآ  دش و  یم  هریچ  وا  رب  قشع  دـش و  یم  قشاع  ناشیا  زا  يدرم  رگا  هک  تسا  هدوب  نینچ  ناشیا  موسر  زا  رگید 
یم وا  ياـهلپک  ناـیم  درک و  یم  غاد  ار  یلیم  اـی  نهآ  هعطق  رگید  يدرم  تفرگ و  یم  تشپ  رب  یکدوـک  نوـچمه  ار  درم  نآ  رگید 

دـیدرک و غاد  ارم  ياهلپک  نایم  ینادان  زا  تسا : هدورـس  نینچ  بارعا  زا  یکی  .دور  یم  نایم  زا  وا  قشع  هک  دنتـشادنپ  یم  دیـشک و 
.دنک یم  نازورف  ار  لد  شتآ  یگتفیش ، هکنآ  لاح 

دنبور درم  هک  یتروص  رد  دنرادب ، تسود  ار  رگیدکی  ینز  درم و  رگا  دنا  هتشادنپ  یم  هک  تسا  هدوب  نیا  ناشیا  ياهرادنپ  زا  رگید 
نینچ يرعاش  .دوش  یم  هابت  ناشیا  قشع  دننکن ، نانچ  رگا  دوش و  یم  رادیاپ  وکین و  ناشیا  قشع  دـنک ، هراپ  ار  درم  يادر  نز  نز و 

هب سپ  مردب ، ار  وت  هنهک  دنبور  متسناوت  مه  نم  يدیرد و  ارم  يادر  وت  تسا - ییاج  مان  جلاع -  هقرب  رد  رادید  زور  : » تسا هدورس 
« .ینتسسگ دوش  یم  هتسسگ  ام  نایم  لصو  نامسیر  دوش و  یم  هابت  ام  نایم  یتسود  ببس  هچ 

نیا و  دوش ، یم  يریلد  ورین و  ینوزف  بجوم  هدـنرد  ناروناج  تشوگ  ندروخ  دـنا  هدوب  دـقتعم  هک  تسا  نآ  ناشیا  موسر  زا  رگید 
ار نیمز  هدـنرد  ناروناج  همه  رگا  : » تسا هدورـس  نینچ  هراب  نیا  رد  يرعاش  .دـنراد  هدـیقع  نینچ  ناکـشزپ  تسا و  یکـشزپ  مسر 
وا رب  یگنلپ  ار  اـضق  ددرگ ، ریلد  هک  دوب  هدروخ  ریـش  لد  بارعا  زا  يدرم  .دوب » یهاوخن  ناوتاـن  لدزب و  يوسرت  زج  يزیچ  يروخب 

: دورس نینچ  درم  نآ  درک و  یمخز  ار  وا  دروآ و  هلمح 

نم زا  شا  هدازرهاوـخ  تسد  هب  ار  دوـخ  نوـخ  وا  یلو  مشاـب ، رت  خاتـسگ  وا  زا  مدـق  لد و  ظاـحل  زا  هک  مدروـخ  ار  ناـیژ  ریـش  لد 
هچ ریـش  لد  دـشابن ، هدـنرب  درم  ریـشمش  رگا  گـنج  نادـیم  رد  : » تسا هدورـس  يرگید  .گرزب  تخـس و  یهاوـخنوخ  هچ  تفرگ ،

رگا تسا  دـیپس  يا  هریاد  ياراد  هناـش  رد  هک  یبـسا  هدـنراد  هک  تسا  هدوب  نیا  ناـنآ  ياهرادـنپ  زا  رگید  .تشاد » دـهاوخ  يدوـس 
هب .دراد  مشچ  رگید  نادرم  هب  تسا و  هدش  توهش  زیت  شنز  هک  تسا  نآ  رب  لیلد  دنیشن ، قرع  هب  وا  نار  ریز  بسا  دوش و  شراوس 

.تسا هدوب  تشز  ناشرظن  رد  بسا  هناش  رب  دیپس  هریاد  نانچ  عوضوم و  نیا  لاح  ره 

یم دنا و  هتخورفا  یمرب  شتآ  دنا ، هتشاد  یمن  شوخ  ار  وا  نتشگرب  هک  يرفاسم  رـس  تشپ  هک  تسا  هدوب  نآ  ناشیا  موسر  زا  رگید 
لاح یتخورفا و  شتآ  ینادان  زا  تسا : هدورـس  نینچ  ناـشیا  زا  یکی  دزورفا  شتآ  وا  یپ  رد  دراد و  رود  ار  وا  شیادـخ  دـنا : هتفگ 

هک یلزنم  دوخ و  نایم  ار  شتآ  دـندمآ  یم  نوریب  رفـس  يارب  هاـگره  .دـنادرگرب و  وت  رب  دوب ، هتفرگ  شتآ  ار  هچنآ  ابـص  داـب  هکنآ 
لاف نیا  دندرک و  یمن  نشور  شتآ  دـندوب ، هدـمآ  نوریب  نآ  زا  هک  یلزنم  دوخ و  نایم  دـندرک و  یم  نشور  دنتـشاد ، اجنآ  گنهآ 

.دندز یم  دندوب  هتفر  نوریب  نآ  زا  هک  یلزنم  هب  تشگزاب  روظنم  هب  هک  دوب  یکین 

ره دیدقتعم  ایآ  متفگ : هوثک  نب  دیز  هب  دیوگ : یم  یبارعا  نبا  دوب ، شوگرخ  هچلابند  ای  هنشاپ  نتخیوآ  ناشروهـشم  موسر  زا  رگید 
دنگوس ادخ  هب  يرآ  تفگ : دنوش  یمن  کیدزن  وا  هب  هلیبق  نایرپ  هناخ و  ياهینج  دزیوایب  شوگرخ  هچلابند  ناوختـسا  دوخ  هب  سک 
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تخرد ود  مان  تسا  هرـشع  ریغـصت  هک  هریـشع  هطاخ و  .دـنوش  یمن  کیدزن  وا  هب  مه  رقف  لوغ  هریـشع و  راج  هطامخ و  ناطیـش  هک 
.تسا

یم دـنا و  هتخیوآ  یم  هبرگ  هدام  ای  هابور  نادـند  ناـنآ  رب  ناـکدوک  ندـش  هدوبر  مخز و  مشچ  میب  زا  بارعا  دـیوگ : یم  مّلحم  وبا 
وا دـنا و  هدرک  شنزرـس  ار  وا  ناـینج  رگید  تسا ، هدـشن  قفوم  دـیابرب و  ار  یموق  كدوک  تسا  هتـساوخ  یم  ینج  هداـم  دـنا : هتفگ 

غمـص اه و  هبرگ  هدام  اههابور و  ياهنادـند  دوب ، ییاـه  هزیوآ  كدوک  نآ  رب  : » تسا هدورـس  نینچ  ناـشیا  زا  یهاوخ  شزوپ  نمض 
نز هک  یماگنه  بارعا  تسوهآ و  نوخ  نوچمه  هک  دننک  یم  شوارت  دوخ  زا  يا  هریش  حلط  ناتخرد  .نالیغم » راخ  حلط -  تخرد 

دنا و هدیـشک  یم  یطخ  نآ  اب  مه  كدوک  هرهچ  رب  دنا و  هدـیلام  یم  وئاز  مشچ  ود  نایم  ییاه  هطقن  غمـص  نآ  زا  تسا  هدـییاز  یم 
.دنا هتفگ  یم  تارفن  دنا ، هتخیوآ  یم  كدوک  رب  هک  ار  اهزیچ  نآ  دنا و  هدیمان  یم  مذود  ای  مدود  ار  تخرد  زا  ناور  هریش  نآ 

ار وا  دوش ، یم  دلوتم  يدـنزرف  وت  يارب  هک  یماگنه  تفگ ، مردـپ  هب  بارعا  زا  یکی  دـیوگ : یم  یعمـصالا  یخا  نب  نامحرلا  دـبع 
ار شمان  هک  دـش  دـلوتم  يرـسپ  مردـپ  يارب  .راذـگب  یبیرغ  بیجع و  مان  وا  رب  تفگ : تسیچ ؟ ریفنت  تفگ : وا  هب  مردـپ  نک ، ریفنت 

افـش بجوم  تسوا و  هارمه  نآ  ییوراد  هزیمآ  هک  یم  نوچ  دناوخ : ار  تیب  نیا  و  داهن ، ءاّدعلا  وبا  ار  شا  هینک  و  تشپراخ - ذفنق - 
تـسا نج  ياهبوکرم  زا  تشپراخ  ناشیا  داقتعا  هب  نوچ  هک  دوب  نیا  شدوصقم  .دوش و  یم  نیگهودنا  ندش  داش  رـس و  درد  نداد 

.دراد یم  ظوفحم  ناشدنزگ  زا  ار  وا  نج  بوکرم  مان  هب  شدنزرف  يراذگ  مان  اب 

- ناینج موجه  هنابـش -  ثداوح  زا  دوخ  ناج  رب  دومیپ و  یم  ار  یلاخ  ياهارحـص  يدرم  هاـگره  هک  دوب  نآ  ناـشیا  موسر  زا  رگید 
یطخ شدرگ  رب  دز و  یم  دـنباپ  دـناباوخ و  یم  نآ  ياپ  ار  دوخ  بوکرم  دـناسر ، یم  ینبراخ  ای  تخرد  راـنک  ار  دوخ  تشاد ، میب 
هراب نیا  رد  مه  ناحبـس  دنوادخ  .مرب  یم  هانپ  يداو  نیا  گرزب  هب  تفگ : یم  هاگ  يداو و  نیا  بحاص  هب  تفگ : یم  دیـشک و  یم 

ار ناـنآ  دوزفا  سپ  نـج ، زا  ینادرم  هـب  دـندرب  یم  هاـنپ  هـک  یمدآ  زا  ینادرم  دـندوب  قـیقحت  هـب  و  : » تـسا هدوـمرف  دـیجم  نآرق  رد 
درم نآ  دروخ و  دـیرد و  ار  شرـسپ  ریـش  ار  اـضق  درب ، هاـنپ  يداو  گرزب  هب  دوب  شهارمه  شرـسپ  هک  بارعا  زا  يدرم  .یـشکرس »

.دادن هانپ  رگمتس  نایژریش  زا  ار  ام  یلو  میدرب ، هانپ  تسا  نآ  رد  هک  ینانمشد  رش  زا  يداو  گرزب  هب  هکنآ  اب  دورس : نینچ 

رگا هک  درگنب  رـس  تشپ  ددرگرب و  هک  دوبن  راوازـس  دـمآ ، یم  نوریب  دوخ  رهـش  زا  رفاـسم  نوچ  هک  دوب  نیا  ناـنآ  موـسر  زا  رگید 
.تسیرگن یم  شیوخ  رس  تشپ  ددرگرب ، تساوخ  یم  هک  یقشاع  طقف  تشگ ، یمرب  هار  همین  زا  درک ، یم  نانچ 

داهن و یم  رس  يور  ینزیورپ  هچب  رسپ  نآ  دز  یم  لوات - زیر -  هلبآ  يا  هچب  رـسپ  بل  يور  نوچ  هک  دوب  نیا  ناشرگید  موسر  زا  و 
نان ياه  هراپ  نزیورپ  نآ  رد  هلیبق  نانز  مدـنگ و  مدـنگ  هلاخنب ، هلاخنب  تشاد  یم  رب  گناب  درک و  یم  تکرح  هلیبق  ياه  هناخ  نایم 
یم دوبهب  كدوک  دـندروخ  یم  ار  اـهنآ  اهگـس  نوچ  تخیر و  یم  اهگـس  يارب  ار  اـهنآ  سپـس  .دـنتخیر و  یم  اـمرخ  تشوگ و  و 

لوات و راتفرگ  وا  دروخ ، یم  دوب  هدـش  هتخیر  اهگـس  يارب  هچنآ  زا  يا  همقل  یتشوگ و  اـی  اـمرخ  ناـکدوک  زا  یکدوک  رگا  .تفاـی 
.دش یم  بل  فاکش 

بحاص دـش ، یم  مشچ  يزیربآ  بجوم  و  دروخ - یم  يرگید  مشچ  هب  یـسک  هماج  هشوگ  نوچ  هک  دوب  نآ  ناشیا  موسر  زا  رگید 
راب و  دیایب ، رهـش - هنیدـم -  زا  هک  نز  کی  قح  هب  تفگ : یم  تسخن  راب  دیـشک و  یم  تسد  صخـش  نآ  مشچ  هب  راب  تفه  هماج 
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نانآ زا  یخرب  .تفای  یم  دوبهب  مشچ  دـنیایب و  هک  نز  تفه  هب  تفگ : یم  متفه  راـب  هکنآ  اـت  دـنیایب ، هک  نز  ود  هب  تفگ : یم  مود 
.نز تفه  زا  نز  تفه  هب  تفگ : یم  متفه  راب  هکنآ  ات  دیایب ، هنیدم  زا  هک  ینز  تفه  زا  نز  کی  قح  هب  دنتفگ : یم  مه 

رب هک  ار  یمـشچ  درک و  یم  زاب  ار  دوخ  ياهفلز  زا  یکی  دـمآ ، یمن  راگتـساوخ  ینز  يارب  نوچ  هک  دوب  نیا  ناـشیا  موسر  زا  رگید 
یم داد و  یم  ماجنا  هنابـش  ار  اهراک  نیا  درک و  یم  لاخلخ  دوخ  ياهاپ  زا  یکی  رد  دیـشک و  یم  همرـس  دوب  فلز  نآ  رگید  بناـج 

رد يرعاش  .درک  یم  جاودزا  يدوز  هب  دش و  یم  ناسآ  شراک  متـسه ، حاکن  ناهاوخ  دادماب  ندیـسر  زا  شیپ  نم  حاکل  يا  تفگ :
شفلز هتسب و  ياپ  رب  لاخلخ  تسا ، هدرک  اهر  ار  يرگید  تسا و  هدرک  همرس  ار  شیاهمـشچ  زا  یکی  تسا : هدورـس  نینچ  هراب  نیا 

.دنیب یمن  هدیهوکن  دنک و  یم  نامگ  هدیدنسپ  يراک  ار  نیا  تسا ، هدرک  ناشیرپ  ار 

شرـس تشپ  ددرگرب ، دنتـشاد  یمن  تسود  تفر و  یم  نانآ  شیپ  زا  نامهیم  ریغ  ای  نامهیم  نوچ  هک  دوب  نیا  نانآ  مسارم  رگید  زا 
یگنـس گید  تسا : هتفگ  بارعا  زا  یکی  .دـندنب  یم  راک  هب  مدرم  زورما  ات  ار  مسر  نیا  دنتـسکش و  یم  ار  دوخ  ياهفرظ  زا  يزیچ 

دوخ نامهیم  رـس  تشپ  ام  تسا : هتفگ  يرگید  .دـش  دوبان  مه  اـم  گـید  تشگرب و  وا  یلو  میتسکـش  حاوس  یبا  رـس  تشپ  ار  دوخ 
.ددرگ زاب  هک  مینک  یم  هناور  وا  یپ  زا  هشوت  هکلب  مینکش  یمن  ار  اه  هزوک 

هنتخ دـننام  عمج و  شتلآ  رـس  تسوپ  دوش  دـلوتم  یباتهم  بش  رد  يا  هچب  رـسپ  رگا  هک  تسا  ناشداقتعا  نیا  ناشیا  موسر  زا  رگید 
تشوگ دناسوپ و  یم  ار  ناتک  هک  هنوگ  نامه  دشاب ، باتهم  صاوخ  زا  یکی  عوضوم  نیا  تسا  نکمم  ام  هدیقع  هب  .دوش  یم  هدرک 

.دزاس یم  هدیدنگ  ار 

نآ هب  نتفر  گنهآ  نوچ  هک  اهنابایب  رایـسب  هچ  : » تسا هتفگ  يرعاش  تسا ، ندز  هسطع  هب  ندز  دـب  لاف  ناشیا  موسر  زا  رگید  یکی 
« .تشادن زاب  نآ  زا  ار  وت  اه  هسطع  یتفر و  يدرک ، گنج  يارب 

يراتفرگ و رد  ییابیکـش  یتخـس و  يارب  ار  نیا  و  هنک ، یگدـنز  رگم  ینکن  یگدـنز  هک  تسا  نیا  نیرفن  رد  ناشیا  موسر  زا  رگید 
دـنک و یم  یگدـنز  شتـشپ  رب  لاس  کی  شمکـش و  يور  رب  لاس  کـی  هنک  هک  دـنا  هتـشادنپ  یم  نینچ  دـنا و  هتفگ  یم  يراوشد 

هدنز دوخ  تشپ  رب  لاس  کی  مکـش و  يور  لاس  کی  دننکفا  يراوید  يور  دـننک و  اهر  لگ  نایم  ار  هنک  رگا  هک  دـنا  هدوب  دـقتعم 
لاس کی  مکـش و  رب  لاس  کی  هنک ، یگدنز  نوچ  رگم  ینکم  یگدنز  : » تسا هتفگ  نینچ  ناشیا  زا  يرعاش  .دریم  یمن  دـنام و  یم 

« .تشپ رب 

كاخ يرادقم  تسا ، هتفر  یم  رفس  هب  دنا و  هتشاد  یم  تسود  ار  یـسک  هک  یماگنه  نانز  هک  تسا  هدوب  نیا  ناشیا  موسر  زا  رگید 
: تسا هدورـس  نینچ  هراب  نیا  رد  ینز  .دوش  یم  وا  تشگزاب  رد  تعرـس  ببـس  هک  دـنا  هدوب  دـقتعم  هتـشاد و  یمرب  وا  ياپ  ياـج  زا 

.ددرگزاب تمالس  هب  دیاش  ات  تفر  هک  يدادماب  رد  متشادرب ، شمدق  ياههاگیاج  زا  یکاخ 

شرت و ریش  ینعم  هب  لصا  رد  دبده »  » هملک .دنا  هتفگ  یم  دبده »  » مشچ رد  ار  يروکبش  يرامیب  هک  هدوب  نیا  ناشیا  موسر  زا  رگید 
یم نایرب  هتفرگ و  یم  ار  هایس  رگج  يا  هعطق  ناهوک و  زا  يا  هعطق  تسا ، هدش  یم  روکبـش  ناشیا  زا  یکی  هاگره  تسا ، هدش  هتخل 

ناهوک و يا  : » تسا هتفگ  یم  هدیشک و  یم  مشچ  يالاب  کلپ  هب  شیوخ  هبابـس  تشگنا  اب  هدروخ  یم  هک  همقل  ره  اب  تسا و  هدرک 
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.تسا هتفر  یم  نایم  زا  راک  نیا  اب  يروکبش  .تسین » رگج  ناهوک و  زج  يزیچ  يروکبش  يافش  هک  دیربب ، ار  يروکبش  رگج 

، غرم رتش  ییارحـص و  گرزب  شوم  وهآ و  شوگرخ و  تشپراخ و  رامـسوس و  هک  تسا  هدوب  نیا  ناـشیا  دـیاقع  موسر و  زا  رگید 
دننک یم  روصت  نینچمه  بارعا  دنا : هدورـس  يروهـشم  راعـشا  دروم  نیا  رد  .دـنوش  یم  راوس  اهنآ  رب  ناینج  تسا و  نج  ياهبکرم 

هاگ دـننیب  یم  ار  لوغ  هک  دنتـسه  یعدـم  نینچمه  دـنهد ، یم  يرای  ار  رگیدـکی  دـننک و  یم  وگتفگ  نآ  اب  دـننیب و  یم  ار  نج  هک 
هتفرگ يرـسمه  هب  ار  یلوغ  هدام  عوبری ، نب  ورمع  دنیوگ : یم  .دنا  هدش  رتسبمه  ای  هدرک  جاودزا  اهلوغ  هدام  اب  يدارفا  هک  دـندقتعم 

: تسا هتفگ  یم  عوبری  نب  ورمع  هب  لوغ  هدام  .تسا  هدرک  یگدنز  وا  اب  يراگزور  هدـییاز و  ینارـسپ  وا  يارب  لوغ  هدام  نآ  تسا و 
دوخ راید  يوس  هب  اهر و  ار  تنارـسپ  ینکن ، ناـنچ  رگا  هک  راد  هدیـشوپ  نم  زا  ار  نآ  دـنز ، یم  نم  نیمزرـس  هیحاـن  زا  قرب  هاـگره 

ءالعلا وبا  .دنیبن  ار  قرب  لوغ  هدام  نآ  ات  دـناشوپ  یم  دوخ  سابل  اب  ار  وا  هرهچ  دز ، یم  قرب  هاگره  ببـس  نیدـب  .درک  مهاوخ  زاورپ 
.دناشوپن ار  وا  هرهچ  دز و  قرب  دـنام و  لفاغ  عوبری  نب  ورمع  یبش  دـنیوگ  .تسا  هدرک  هراشا  عوضوم  نیا  هب  دوخ  راعـشا  رد  يرعم 

زارف رب  مدـش و  نازیرگ  نم  هک  راد  هگن  ار  تنادـنزرف  ورمع  يا  : » تـفگ یم  نـینچ  زاورپ  لاـح  رد  دـمآرد و  زاورپ  هـب  لوـغ  هداـم 
ورمع دروآرد و  تخات  هب  ار  نآ  دـش و  يرتش  رب  راوس  لوغ  هدام  نآ  دـنیوگ : یم  مه  یخرب  .تسا » یناشخر  قرب  نـالوغ  نیمزرس 

- مجنپ نرق  يرعم  ءالعلا  وبا  راگزور  زورما - ات  دیوگ : .دیسرن  وا  هب  عوبری  نب 

ناگدازدـنزرف دـنوادخ  تسا : هدورـس  نینچ  نانآ  شهوکن  نمـض  يرعاش  .دـنیوگ  یم  لوغ » نادـنزرف   » عوبری نب  ورمع  باقعا  هب 
.كریز هن  دنریلد و  هن  هک  درادب  تشز  دندوب ، مدرم  نیرترورش  هک  ار  عوبری  نب  ورمع  لوغ و 

مّود هبرض  رگا  دریم و  یم  دننزب ، وا  هب  ریـشمش  هبرـض  کی  طقف  رگا  هک  تسا  هدوب  نیا  لوغ  هرابرد  ناشیا  دیاقع  موسر و  زا  رگید 
دوخ ياج  رب  مارآ و  متفگ : نزب ، ار  مّود  هبرـض  تفگ : : » تسا هتفگ  هتـشاد و  رظن  ینعم  نیمه  هب  يرعاش  .دنام  یم  هدـنز  دـننزب ، ار 

يرامسوس ای  تشپراخ  یسک  رگا  هک  دندوب  دقتعم  دنتفگ و  یم  فیزع »  » ار نج  ياوآ  بارعا  .متسه » لد  يوق  ریلد و  نم  هک  شاب 
لمح عوضوم  نیا  رب  دیـسر  یم  ییالب  بیـسآ و  شرتش  هب  هاگره  دوب و  دـهاوخن  ناـما  رد  دوخ  رن  رتش  رب  نج  موجه  زا  دـشکب ، ار 
رازآ مک  هک -  یگناخ  دیپس  رام  هرابرد  ار  هدیقع  نیمه  .دنونش  یم  هراب  نیا  رد  مه  ار  یشورس  گناب  هک  دنتـشادنپ  یم  درک و  یم 

.تسا هدوب  گرزب  یهانگ  نانآ  رظن  رد  مه  رام  نآ  نتشک  دنا و  هتشاد  تسا - هدرک  یم  یگدنز  اه  هناخ  رد  و 

نوریب هاچ  زا  ار  رام  رایـسب  تمحز  اب  وا  دـیآ ، نوریب  نآ  زا  تسناوت  یمن  هک  دـید  یهاچ  هت  ار  اـهرام  نیا  زا  یکی  بارعا  زا  يدرم 
يارب بارعا  .تسا  هتشاد  ار  ناینج  هب  برقت  دصق  شیوخ  راک  نیا  اب  ییوگ  دور ، یم  اجک  دنیبن  هک  تسب  ار  دوخ  نامـشچ  دروآ و 

عمج رامع  هب  هک  دنتفگ  یم  رماع  الومعم  دنا ، هداهن  یم  نوگانوگ  ياهمان  دنا  هدرک  یم  یگدـنز  مدرم  یگیاسمه  رد  هک  ییاهینج 
نیا زا  رتارف  رگا  ناطیش و  درک ، یم  یخوش  تثابخ و  رگا  دندیمان و  یم  حور  ار  نآ  دش  یم  ناکدوک  ضرعتم  رگا  .دوش  یم  هتـسب 

کلم ار  نآ  دوب ، ریخ  رـسارس  فیطل و  كاپ و  رگا  دـندیمان و  یم  تیرفع  ار  وا  دوب ، رت  نوزف  شیورین  رگا  تشاد و  ماـن  دراـم  دوب 
مه اهناطیـش  نآ  تسا و  یناطیـش  يرعاش  ره  اب  هک  دنتـشاد  هدـیقع  نینچمه  دـنداهن ، یم  قرف  نانآ  نایم  هنوگ  نیدـب  دـنتفگ و  یم 

.دنتشاد نوگانوگ  ياهمان 

بارعا زا  یخرب  .تسا  هداـم  رن و  يرمق  رتوبک و  غـالک و  سورخ و  هراـبرد  ناـنآ  هدـیقع  ناـشزیگنا  تفگـش  موسر  دـیاقع و  زا  و 
لیهس هک  دندقتعم  زین  دنتسه و  نج  زا  یعون  دوخ  اهنیا  هک  دندقتعم  یخرب  دراد و  یگتـسبلد  ناروناج  نیا  هب  نج  هک  دنراد  هدیقع 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 4811 

http://www.ghaemiyeh.com


: دنا هدورس  هک  تسا  نیا  دنا  هداد  تبسن  نج  هب  هک  يراعشا  هلمج  زا  .دنا  هدش  خسم  ناروناج  راتفک  گرگ و  رامسوس و  هرهز و  و 
.میتفاین اهشوگرخ  زا  رت  شخب  تذل  رتهب و  ار  یبوکرم  چیه  میدش و  راوس  اهبوکرم  همه  رب 

رگیدـکی هب  ندز  گـناب  ندرک و  وگتفگ  نج و  دروـم  رد  بارعا  ياهناتـساد  راعـشا و  دروـم  رد  يرگید  بلاـطم  دـیدحلا  یبا  نبا 
هارمه تسا : هتفگ  یم  هک  دـنک  یم  لـقن  بارعا  زا  یکی  لوق  زا  یعمـصا  .دوـش  یم  هدنـسب  دروـم  کـی  همجرت  هب  هک  تسا  هدروآ 

هک ییاونیب  هدنامرد و  تسا : هتفگ  یتسیک  وت  دنا : هتفگ  ودب  دنا و  هدـید  ار  یکرـسپ  هار  هرانک  رب  هاگان  تسا ، هتفر  رفـس  هب  یتسود 
نیا رد  .تسا  هدرک  ناـنچ  وا  نک و  راوـس  دوـخ  رـس  تشپ  ار  وا  تسا : هتفگ  يرگید  هـب  ود  نآ  زا  یکی  .ما  هدـش  ناـنزهار  راـتفرگ 

اب وا  دـشک ، یم  هناـبز  شتآ  هچب  رـسپ  نآ  ناـهد  زا  تسا  هدـید  هتـسیرگن و  دوخ  رـس  تشپ  تسا ، هدوب  راوـس  اـهنت  هک  نآ  ماـگنه 
هتفگ كرسپ  ماجنارس  .تسا  هدش  رارکت  راب  دنچ  راک  نیا  تسا و  هتفر  نایم  زا  شتآ  ندیشک  هنابز  تسا و  هدرب  هلمح  ودب  ریـشمش 
شلد هکنیا  رگم  ما  هدادن  ماجنا  یمدآ  چیه  هب  تبسن  ار  راک  نیا  نم  دنگوس  ادخ  هب  دیریلد ، کباچ و  هچ  هک  دشکب  ناتیادخ  تسا 

.دنا هتفاین  وا  زا  يریخ  هدش و  ناهنپ  ود  نآ  رظن  زا  و  تسا ، هتخاب  ار  دوخ  هدیکرت و 

و يربـنع » بویا  نب  دـیبع  وبا   » و ارـش » طـبأت   » نوـچ کیلاعـص »  » حالطـصا هب  نارعاـش  زا  يراعـشا  لـقن  هب  سپـس  دـیدحلا  یبا  نبا 
يارب تیب  ود  یکی  همجرت  هب  هک  تسا  هدروآ  نآ  نتشک  یگنوگچ  نتفرگ و  يرـسمه  هب  لوغ و  نج و  ندید  عوضوم  رد  ینارهب » »

رد دوخ  جاودزا  هب  وهآ  کی  بارش و  کشم  کی  نیباک  اب  ار  یلوغ  هدام  یناوج  راگزور  هب  : » دیوگ ینارهب  .دوش  یم  هدنسب  هنومن 
، هدوب نج  بکرم  هک  ببـس  نیا  زا  ار  وهآ  نآ و  شوـخ  يوـب  ببـس  هب  ار  بارـش  تسا : هتفگ  تیب  نیا  حرـش  رد  ظـحاج  .مدروآ »

« .دنا هدید  ییاهتّقشم  هچ  نم  زا  نالوغ  ییاهالب و  نم  زا  ناوهآ  : » تسا هتفگ  بویا  نب  دیبع  .تسا  هدرک  نیباک 

ای راـم  وا  نوـچ  هک  دـندرک  یم  ناـمگ  دیـشک و  یم  ازارد  هب  یـسک  يراـمیب  نوـچ  هک  تسا  هدوـب  نیا  ناـنآ  تفگـش  ياـهراک  زا 
دنتخاس یم  لگ  كاخ و  زا  ار  يرن  نارتش  ياه  همسجم  دنناسر ، یم  رازآ  ار  وا  ناینج  تسا ، هتشک  ار  ییارحـص  شوم  ای  تشپراخ 
بورغ ماگنه  هب  برغم  تمس  رد  ناروناج  هنال  رد  رب  ار  اهنآ  دنداهن و  یم  امرخ  وج و  مدنگ و  زا  هتشابنا  ییاهلاوج  اهنآ  تشپ  رب  و 

یم دوخ  لاح  هب  ار  اهنآ  رگا  دنتـسیرگن ، یم  نارتش  یلگ  اه  همـسجم  هب  حبـص  دـندروآ و  یم  حبـص  هب  ار  بش  نآ  دنتـشاذگ ، یم 
هدـش و نوگژاو  اـه  همـسجم  دـندید  یم  رگا  و  دـندوزفا ، یم  نآ  رادـقم  رب  دـنا و  هتفریذـپن  ار  هید  نیا  ناـینج  دـنتفگ  یم  دـندید ،

دروم نیا  رد  .دندرک  یم  رامیب  نتفای  دوبهب  هب  لالدتسا  دندز و  یم  هریاد  دنا و  هتفریذپ  ار  هید  دنتفگ  یم  تسا ، هتخیر  ورف  رابراوخ 
هب ارم  هک  درد  نیا  دـنداد و  یم  هزیاج  دـنتفریذپ و  یم  ارم  نارتش  ناینج  شاک  يا  تسا : هتفگ  يرعاـش  دـنا و  هدورـس  يراعـشا  مه 

.دش یم  رانکرب  نم  زا  تسا  هتخادنا  جنر 

مان دنلب  يادص  اب  دندمآ و  یم  یمیدق  لادوگ  ای  نهک  یهاچ  رانک  دندش  یم  نارگن  دـندنام و  یم  ربخ  یب  دوخ  رفاسم  زا  هاگره  و 
تسا و هدرم  وا  دنونـشن ، ییادص  رگا  هک  دنتـشادنپ  یم  دـندرک و  یم  رارکت  راب  هس  ار  راک  نیا  دـندرب و  یم  ار  دوخ  رفاسم  هینک  ای 

یم ار  دوخ  يادـص  ساکعنا  اـی  دنونـش  یم  يزیچ  دـنا  هدرک  یم  ناـمگ  دروم  نیا  رد  اـسب  هچ  .تسا  هدرمن  دنونـشب ، ییادـص  رگا 
کیرات بش  نآ  رد  : » تسا هتفگ  ناشیا  نارعاش  زا  یکی  هراب  نیا  رد  .دنا  هدرک  یم  يراذگ  هیاپ  نآ  رب  ار  دوخ  نامگ  دنا و  هدـینش 

تشگزاب دیما  وا  يارب  دش و  ناهن  تفر و  : » تسا هدورـس  يرگید  و  .دادن » یخـساپ  مداد و  ادن  ار  وا  رایـسب  هچ  هنهک  ياههاچ  رانک 
« .دهد یمن  نم  هب  یخساپ  مه  لادوگ  مرادن و 
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دننک راردا  فص  ود  نایم  ات  دنا  هدروآ  یم  نوریب  ار  دوخ  نانز  یهاگ  گنج  ماگنه  هب  هک  تسا  هدوب  نیا  ناشرگید  ياهیتفگـش  زا 
هتفگ ناشیا  زا  یکی  هراب  نیا  رد  .دـناشک  یم  یتشآ  هب  ار  ناشیا  دـنک و  یم  شوماخ  ار  گنج  شتآ  راـک  نیا  هک  دـندوب  دـقتعم  و 

.میوش یم  يورایور  نانآ  اب  ناشخر  هدنرب  ياهریشمش  اب  ام  دندش و  يورایور  ام  اب  نانز  راردا  اب  ینادان  هب  تسا :

یم دوخ  هک  تسا  هدروآ  ناینج  اب  ار  بلک  هلیبق  زا  يدرم  زیتس  وگتفگ و  ناتساد  ّیماطقلا  نب  یقرش  لوق  زا  سپـس  دیدحلا  یبا  نبا 
ماـن هب  يریلد  درم  .تسا  نینچ  نآ  رـصتخم  همجرت  و  تسا ، هدرک  لـقن  ار  نآ  تسا  یفیارط  ياوتحم  نوچ  یلو  تسا  غورد  دـیوگ 
.درک چوک  لبت  يداو  هب  دش ، كدنا  اج  نآ  هایگ  بآ و  يرپس و  راهب  نوچ  دوب و  نکاس  هوامـس  رد  راهب  ماگنه  سرامح  نب  دـیبع 

دوب و بابر  یکی  ماـن  تشاد  رـسمه  ود  .دـمآ  دورف  اـجنآ  كدـنا و  رطخ  رازغرم و  ریگبآ و  تفگ  دـید و  يرازغرم  ریگبآ و  اـجنآ 
هک ناینج  هاگنابـش  میـسرت  یم  تسا و  هنکـس  زا  یلاخ  هداتفا و  رود  اج  نیا  هک  دندرک  ضارتعا  دیبع  هب  ود  ره  نانآ  هلوخ ، يرگید 
هک مروخ  یم  دنگوس  ما ، هدومزآ  راک  روالد و  اهگنج  رد  هک  نم  تفگ : شیوخ  نانز  خـساپ  رد  وا  .دنـسر  ارف  دـنا  هقطنم  نیا  لها 
زا یشورس  هاگنابـش  تشک ، هدوب  شا  هچب  اب  هارمه  هک  ار  یتشپراخ  هدام  تفر و  لبت  هوک  هب  سپـس  وا  .منک  یمن  اهر  ار  ریگبآ  نیا 

يدرک متس  ام  رب  يدمآ و  دورف  یماجرف  دب  هاگارچ  رد  يدرکن و  تیاعر  ار  ام  یگیاسمه  قح  سرامح  رسپ  يا  تفگ : وا  هب  ناینج 
هک دهد  یم  خساپ  وا  .دوب  دهاوخن  نآ  يارب  يا  هراچ  چیه  هک  میریگ  یم  ورف  نانچ  ار  وت  هاگنابش  .تسا  میخو  رگمتـس  ماجنارـس  و 

هدنامرد تسا و  هدیـسر  ارف  تگرم  کنیا  دهد  یم  خساپ  وا  هب  ینج  .دیدنبم  عمط  ریگبآ  نیا  مراد و  هچنآ  رب  و  ما ، هدرکن  متـس  نم 
ار اهوگتفگ  نیا  هک  نج  زا  يدرمریپ  ماگنه  نیا  رد  .نج  زا  هن  مکانمیب و  یمدآ  زا  هن  مناریـش  ریـش  نم  دـیوگ : یم  وا  .دـش  یهاوخ 
وا هب  منیب و  یمن  تحلـصم  ار  راوتـسا  لدـیوق و  ریلد و  نینچ  یناـسنا  نتـشک  دـنگوس  ادـخ  هب  هک  دراد  یمرب  گـناب  تـسا ، هدـینش 
ام هب  ار  شا  هرک  اشود و  يرتش  هدام  يزادرپب و  ار  ام  هتـشک  ياهبنوخ  دـیاب  يا ، هدرک  متـس  هب  زاغآ  وت  نوچ  هک  دـنک  یم  داهنـشیپ 

.دنک یم  تخادرپ  ار  اهبنوخ  دراد ، یمن  تسود  ار  هانگ  باکترا  هک  دروخ  یم  دنگوس  هکنآ  زا  سپ  سرامح  نبا  .ینک  شکشیپ 

رب نارعاش  مومع  تسا و  روهـشم  يا  هدیقع  دـنک ، یم  اقلا  وا  هب  ار  رعـش  هک  تسا  یناطیـش  ار  يرعاش  ره  هک  بارعا  هدـیقع  نیا  اما 
نب ناسح  .دـنک  یم  يربهر  رعـش  نونف  همه  رد  ارم  تسا و  نج  رالاس  نم  ناطیـش  تسا : هدورـس  نارعاش  زا  یکی  .دـنا  هدـیقع  نیا 

: تسا هدورـس  نینچ  مجنلا  وـبا  .وا » هاـگ  میارـس و  یم  نم  هاـگ  هک  تسا  نابـصیش  ینب  نج  زا  یتـسود  ارم  : » دـیوگ یم  مـه  تباـث 
یم ار  یگرزب  رام  هاگره  هک  تسا  هدوب  نآ  ناشیا  موسر  زا  رگید  .تسا » رن  نم  ناطیش  تسا و  هدام  مدآ  ینب  نارعاش  همه  ناطیش  »

دنتفگ یم  دـندیلام و  یم  عوفدـم  هتـشک  رام  نآ  رـس  رب  دـنریگب ، ار  شنوخ  ماـقتنا  ناـینج  هک  دـنا  هتـشاد  یم  نآ  میب  دـنا و  هتـشک 
ار وت  دنتفگ  یم  دندیـشاپ و  یم  رتسکاخ  یکدـنا  هدـش  هتـشک  رام  ندـب  رب  یهاگ  .تسا  هتخادـنا  تهاوخ  نوخ  هک  تسا  یعوفدـم 

لامیاپ شنوخ  هک  یـسک  هب  هک  تسا  هدمآ  مه  برع  لاثما  رد  عوضوم  نیا  .تسین  وت  يارب  یهاوخنوخ  تسا و  هتـشک  مخز  مشچ 
.تسا مخز  مشچ  هتشک  دنا : هتفگ  یم  تسا  هدش  یم 

ود یکی  هک  تسا  هدروآ  نآ  ياهمان  بارعا و  ياهیناوخدرو  اهنوسفا و  اهگنـس و  اـه و  هرهم  هراـبرد  یثحب  سپـس  دـیدحلا  یبا  نبا 
یم قشاع  هب  دـنا و  هدرک  یم  لح  بآ  رد  ار  نآ  هک  تسا  هدوب  روگ  كاخ  هناولـس  دـیوگ : یم  ینایحل  .دوش  یم  همجرت  نآ  هنومن 

تدـش لومعم - فـالخ  رب  نم -  قشع  هک  دـندناماشآ  نم  هب  یتولـس  تسا : هتفگ  يرعاـش  .تسا  هتفرگ  یم  مارآ  دـنا و  هدـناماشآ 
، دـندیناماشآ نم  هب  یتولـس  : » تسا هتفگ  مه  لدرمـش  .دـناماشایب  ار  گرم  دـناماشآ  نم  هب  ار  نآ  هک  سک  نآ  هب  دـنوادخ  تفاـی ،
ای ناطلـس  شیپ  نتفر  يارب  هک  دنا  هدـیمان  یم  همـصخ  ار  يرگید  هرهم  .وش » نوزف  رتشیب و  تفگ  لایخ  هب  نم  هدـننک  اوادـم  ییوگ 
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نارعاش زا  یکی  .دنا  هداد  یم  ياج  ریـشمش  لیامح  رد  یخرب  دـنا و  هداهن  یم  نهاریپ  دـنب  رد  ای  رتشگنا  نیگن  ریز  ار  نآ  تموصخ 
.تسین منابز  زج  يا  همصخ  امش  رب  ارم  یلو  دنزیوآ  یم  همصخ  دوخ  رب  رگید  ناسک  ناشیا  اب  رادید  رد  تسا : هتفگ  ناشیا 

دقتعم دـنتخیوآ و  یم  دوخ  هب  ار  نآ  رادووه  نانز  هک  تشاد  ماـن  هلحزرف  دـنا ، هدرب  یم  راـک  هب  نوسفا  يارب  هک  اـه  هرهم  زا  رگید 
يرگید هرهم  قطنملا ، حالـصا  باتک  رد  تیکـس  نبا  .دنک  انتعا  ووه  هب  هکنآ  نودب  دنک  یم  ادیپ  نانآ  هب  شیارگ  رهوش  هک  دندوب 

.دش یم  يرادراب  زا  عنام  تسب و  یم  دوخ  هاگیهت  رب  ار  نآ  نز  هک  تسا  هدرب  مان  ار  هرقع  مان  هب 

ظاحل زا  ...هرشن » لسعلا  هرـشن و  بیطلا  : » تسا هدومرف  هدمآ و  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  نخـس  نیا  رد  هک  هرـشن »  » هملک اما 
ریما .متـسب  هیقر  وا  رب  مدرک و  ذـیوعت  ار  وا  ینعی  اریـشنت » اـنالف  ترـشن  : » دـنیوگ یم  نوـچ  و  تـسا ، هذوـع  هـیقر و  ینعم  هـب  يوـغل 

زا هکنیا  نودـب  ار  نخـس  نیا  وا  تساهنآ و  زا  یکی  مه  هرـشن »  » هک هدروآ  دوخ  نخـس  نیا  رد  ار  زیچ  راـهچ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا 
.دیامرف یمن  لقن  دشاب ، هدینش  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ 

مراکم

 [[ مالسلا هیلع  لاق  و  ]]

،َو ٌهَرُْـشن ُلَـسَْعلا  ،َو  ٌهَرُْـشن ُبیِّطلا  ،َو  ٍّقَِحب ْتَْسَیل  يَوْدَْـعلا  َو  ٍّقَِحب ، ْتَْسَیل  ُهَریِّطلا  ،َو  ٌّقَح ُلْأَْـفلا  ،َو  ٌّقَـح ُرْحِّسلا  ،َو  ٌّقَـح یَقُّرلا  ،َو  ٌّقَـح ُْنیَْعلا 
.ٌهَرُْشن ِهَرْضُْخلا  َیلِإ  ُرَظَّنلا  َو  ٌهَرُْشن ، ُبوُکُّرلا 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

قح زین  کـین )  ) لاـف تسا و  قح  رحِـس  تسا و  قح  زین  تسا ) مخز  مشچ  عـفد  يارب  هک  ییاـعد   ) ذـیوعت تسا و  قـح  « مخز مشچ  »
راوس ، لسع ، شوخ يوب.تسین  قح  زین ) یفارخ  روما  رد  يرگید  رب  یـسک  يراذگرثا   ) يودع تسین و  قح  دـب ) لاف   ) هریط اما  تسا 

: هنامیکح راتفگ  دنس  ) .تسا طاشن  توق و  هیام  ، هزبس هب  ندرک  هاگن  بکرم و  رب  ندش 

بوکرلا هرشن و  هرـضخلا  رظنلا  هرـشن و  لسغلا  هرـشن و  بیطتلاو  هلمج :  ) هنامیکح راتفگ  نیا  زا  یـشخب  دیوگ : یم  رداصم  بحاص 
رکذ يرگید  كردم  نآ  هیقب  يارب  یلو  .تسا  هدش  لقن  یلع  یلع  زا  اضرلا  هفیحص  باتک  رد  یـضر  دیـس  موحرم  زا  لبق  ...هرـشن )

ص 276) ج 4 ، هغالبلا ، جهن  رداصم  .تسا (  هدرکن 

ریما زا  مالـسلا  هیلع  اـضرلا  یـسوم  نب  یلع  زا  شدنـس  اـب  اـضرلا  راـبخا  نویع  رد  ار  ریخا  شخب  قودـص  موحرم  هک  مینکیم  هفاـضا 
(( ح 126 ص 40 ، ج 2 ، اضرلا ، رابخا  نویع   ) .تسا هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم 

؟ هفارخ مادک  تسا و  قح  مادک 

یم یفن  ار  یفارخ  عوضوم  ود  ریثأت  قیدـصت و  ار  يداع  ریغ  روما  زا  عوضوم  راهچ  ریثأت  هنامیکح  راـتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
(. ٌّقَح ُنیَْعلا  ( ؛» تسا قح  مخز  مشچ  :» دیامرف یم  تسخن.درمش  یم  یمدآ  طاشن  رد  رثؤم  ار  زیچ  راهچ  دنک و 
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زا یخرب  ياه  مشچ  هک  دـندقتعم  مدرم  زا  يرایـسب  تسا  هدـمآ  ملق  هروس  تایآ  نیرخآ  لـیذ  رد  هنومن  ریـسفت  رد  هک  هنوگ  ناـمه 
يزیچ هب  بجعت  يور  زا  هاـگره  هک  دراد  يا  هداـعلا  قوـف  صاـخ و  يژرنا  ، رگید ریبـعت  هـب  اـی  تـسا و  یـصوصخم  رثا  ياراد  ، دارفا

.دنراذگب نآ  رد  يدب  ریثأت  ای  دننکشب و  مهرد  ار  نآ  تسا  نکمم  دنرگنب 

روط هب  اه  مشچ  زا  یضعب  رد  هک  تسین  يراکنا  لباق  بلطم  میراذگب  نآ  مان  هچره  ای  هداعلا و  قوف  يژرنا  یسیطانغم و  يورین  نیا 
يورین نینچ  ياراد  هک  دـنا  هدـید  ار  يدارفا  دوخ  مشچ  اب  هک  دـننک  یم  لقن  يرایـسب  دـیآ و  یم  دوجو  هب  نیرمت  اـب  هاـگ  یعیبط و 

.دنا هدناسر  بیسآ  ندز  مشچ  قیرط  زا  ایشا  ای  اه  ناسنا  ای  تاناویح  هب  هک  دنا  هدوب  يزومرم 

زا ار  یبلاطم  دنرب و  ورف  یـصوصخم  باوخ  هب  ار  يرگید  دـنناوت  یم  دوخ  ياه  مشچ  اب  يدارفا  هک  نیا  یـسیطانغم و  باوخ  هلأسم 
هب طوبرم  یکـشزپ  ياـه  ناـمرد  يارب  یتح  هتفرگ و  دوخ  هب  یملع  هبنج  هدـش و  هتـشون  اـه  باـتک  زا  يرایـسب  رد  دـننک  فشک  وا 

.دنریگ یم  کمک  نآ  زا  یناور  لئاسم 

نآ هب  یمالـسا  تایاور  رد  دـیجم و  نآرق  رد  هک  نیا  صوصخ  هب  درک  تافارخ  رب  لـمح  ًاروف  ار  مخز  مشچ  دـیابن  زگره  نیارباـنب 
.تسا نآ  نتشاد  تیعقاو  هب  هراشا  دمآ  الاب  رد  هک  مالسلا  هیلع  ماما  مالک  هدش و  هراشا 

يارب هک  ییاعد   ) ذیوعت :» دیامرف یم  ، تسا مخز  مشچ  ندرک  یثنخ  يارب  هک  دیامرف  یم  هراشا  ییاهاعد  هب  مالسلا  هیلع  ماما  هاگ  نآ 
(. ٌّقَح یَقُّرلا  َو  ( ؛» تسا قح  زین  تسا ) مخز  مشچ  عفد 

.دریگ یم  ار  اه  تفآ  يولج  هک  تسا  ییاعد  هنوگره  نآ  هدش و  ریسفت  يرت  عیسو  ینعم  هب  « یقر » هاگ

ریما هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  رـصع  رد  مالـسا  تلیـضفاب  روهـشم و  ناـنز  زا   ) سیمع تنب  ءامـسا  هک  میناوخ  یم  یثیدـح  رد 
: درک ضرع  دمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تمدخ  مالسلا ) هیلع  نانمؤم 

یعنام : دومرف ربمایپ  مریگب ؟ اه  نآ  يارب  دریگب ) ار  مخز  مشچ  يولج  هک  ییاـعد   ) هْیقُر اـیآ  دـننز  یم  مشچ  ار  رفعج  نادـنزرف  هاـگ 
.( ص 7 ج 60 ، راونالاراحب ، ) .درادن

نب یفوع  هک  میناوخ  یم  تسا  هدروآ  دوخ  هغالبلا  جـهن  حرـش  رد  راـتفگ  نیمه  لـیذ  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  هک  يرگید  ثیدـح  رد 
كرابم رظن  : مدرک ضرع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هب  ، میدوب هیقر  هب  دقتعم  تیلهاج  نامز  رد  ام  : دیوگ یم  یعجـشا  کلام 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تسیچ ؟ نآ  هرابرد  امش 

رد يدولآ  كرـش  بلطم  رگا  دـینک  هضرع  نم  هب  ار  دوخ  ياه  هیقر  ٌكْرِـش ؛ اهیف  ْنُکَی  مل  ام  یقُّرلِاب  َسأب  الف  مُکاـقُر  َّیَلَع  اوُضِرعأ  »
.( ص 373 ج 19 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  «.) درادن یعنام  دشابن  نآ 

.دشاب هتشاد  دوجو  دیحوت  فلاخم  یبلطم  مخز  مشچ  عفد  ياهاعد  رد  دیابن  هک  نیا  هب  هراشا 

شومارف یلک  هب  ار  ادخ  رب  لکوت  يدارفا  هک  نیا  ای  تسا و  دولآ  كرـش  ياه  هیقر  هب  هراشا  هدش  تمذم  هیقر  زا  ، یتایاور رد  رگا  و 
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.دندنبب لد  اه  هیقر  هب  اهنت  هدرک و 

هیقُر دوب  هدش  رامیب  هک  یماگنه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  يارب  لیئربج  هک  تسا  هدمآ  یمالسا  تایاور  زا  یـضعب  رد  یتح 
ج 60، راونالاراحب ، ) .درپس گرزب  دنوادخ  هب  يرگاذـیا  دوجوم  ره  يرامیب و  ره  نادـساح و  مشچ  رـش  زا  ار  ترـضح  نآ  دروآ و 

.( ص 7

راحب رد  یـسلجم  همالع  موحرم  هدـش و  لقن  یمالـسا  بتک  رد  يددـعتم  تایاور  ، ذـیوعت ياهاعد  هیقر و  ریثأـت  هراـبرد  لاـح  ره  هب 
: دنیوگ یم  هک  دنک  یم  لقن  یضعب  زا  دلج  نیمه  رد  يو.دراد  هنیمز  نیا  رد  یلصفم  ثحب  دلج 60 )  ) راونالا

یگژیو نیا  دراذگب و  ریثأت  یتادوجوم  ای  صاخشا  رد  دوش و  ادج  يا  هفیطل  ءازجا  اه  مشچ  زا  یضعب  زا  هک  دراد  دوجو  ناکما  نیا 
.تسین اه  نآ  هباشم  رد  هک  دنراد  یصاوخ  ایشا  زا  یضعب  هک  روط  نامه  دشاب  اه  مشچ  زا  یضعب  رد 

رد اه  يژرنا  جاوما و  نیا  هک  دـندقتعم  دوش و  یم  نآ  دـننام  اـی  یـسیطانغم  جاوما  هب  ریبعت  نآ  زا  زورما  هک  تسا  يزیچ  ناـمه  نیا 
.دراذگ یم  اج  هب  دوخ  زا  یبیجع  راثآ  دراوم  زا  یضعب 

َنیِذَّلا ُداَکَی  ْنِإ  َو  هفیرـش « هیآ  قلف و  سان و  دـمح و  ياه  هروس  ًاصوصخم  اهاعد و  ادـخ و  رب  لکوت  قیرط  زا  هک  تسین  کـش  هتبلا 
رکذ نینچمه  و  ...«

.تفرگ ار  اه  مشچ  هنوگ  نیا  ریثأت  يولج  ناوت  یم  میظعلا »   ّ ِِیلَعلا ِهّللاب  ّالإ  هّوق  َلوح و ال  هّللا و ال  ءاش  ام  »

ُرْحِّسلا َو  ( ؛» تسا قح  زین )  ) رحـس :» دـیامرف یم  هدرک ، هراشا  تبثم  عوضوم  راهچ  نآ  زا  عوضوم  نیموس  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  سپس 
(. ٌّقَح

رحـس زا  ًارارک  ، نوعرف مالـسلا و  هیلع  یـسوم  ناتـساد  رد  صوصخ  هب  هدـش  رحـس  هلأسم  هب  هراشا  دـیجم  نآرق  زا  یناوارف  تایآ  رد 
اه نآ  رحـس  مالـسلا  هیلع  یـسوم  هزجعم  قیرط  زا  هک  هدش  عقاو  دـییأت  دروم  ًالامجا  نآ  ریثأت  تسا و  هدـمآ  نایم  هب  نخـس  نارحاس 

.دش لطاب 

.تسا هدش  نآ  ریثأت  رحس و  هلأسم  هب  هراشا  زین  دندمآ  ِلباب  هب  هک  يا  هتشرف  ود  ناتساد  رد  هرقب  هروس  رد 

ناربمغیپ زا  يرایسب  اذل  هدوب و  فورعم  هتشذگ  ماوقا  نایم  رد  ًالامجا  ، رحـس هلأسم  هک  دوش  یم  هدافتـسا  نآرق  فلتخم  تایآ  زا  زین 
: دندرک رحس  هب  مهتم  ار 

هیآ 52) تایراذ ،  «.) ٌنُونْجَم ْوَأ  ٌرِحاَس  اُولاَق  اَّلِإ  ٍلوُسَّر  ْنِّم  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  یَتَأ  اَم  َِکلَذَک  » 

یم قالطا  رحـس  ، مهم ياهراک  هب  هاگ  هرمزور  نابز  رد  یتح  دـشاب  ناهنپ  نآ  ذـخأم  هک  تسا  يراـک  ره  ياـنعم  هب  لـصا  رد  رحس 
.دشاب هتشاد  دناوت  یم  يددعتم  لماوع  هک  دوش  ماجنا  هداعلا  قراخ  تروص  هب  يزیچ  هک  تسا  نآ  رحس  تقیقح  یلو.دوش 
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ییایمیـش یکیزیف و  هتخانـشان  صاوخ  زا  هاگ  دوش و  یم  یـشان  ینیقلت  لماوع  زا  هاگ  ، دراد یتسدرت  يدـنب و  مشچ  هبنج  ًافرـص  هاگ 
.ماسجا زا  یضعب 

ِساَّنلا َُنیْعَأ  اوُرَحَس  دیامرف «: یم  اج  کی  رد  اریز  ، روما نیا  زا  دوب  يا  هعومجم  ینوعرف  نارحاس  رحس  هک  دوش  یم  هدافتسا  نآرق  زا 
هیآ 116) فارعا ، «.) دندروآ دیدپ  یمیظع  رحس  ؛و  دندناسرت دندرک و  يدنب  مشچ  ار  مدرم  ؛»  ٍمیِظَع ٍرْحِِسب  وُءاَج  ْمُهُوبَهْرَتْسا َو  َو 

نانآ ياهاصع  اه و  بانط  ماگنه  نیا  رد  ؛»  یَعْـسَت اَهَّنَأ  ْمِهِرْحِـس  ْنِم  ِْهَیلِإ  ُلَّیَُخی  ْمُهُّیِـصِع  ْمُُهلاَبِح َو  اَذِإَف  دـیامرف «: یم  رگید  ياج  رد 
هک دوش  یم  هدافتسا  لباب  هتـشرف  ود  ناتـساد  زا  یلو  هیآ 66 } هط ، !«} دننک یم  تکرح  هک  دیـسر  یم  رظن  هب  نانچ  ناشرحـس  رثارب 
هب رجنم  ناشراک  هک  دـنتخاس  یم  نیبدـب  مه  هب  ناـنچ  ار  رهوش  نز و  هلمجزا  دـندرک  یم  داـجیا  یتارییغت  مدرم  رد  ًاـعقاو  نارحاـس 

دنناوتب هک  دـنتخومآ  یم  ار  یبلاطم  ، هتـشرف ود  نآ  زا  اه  نآ  یلو  ؛»  ِهِجْوَزَو ِءْرَْملا  َْنَیب  ِِهب  َنُوقِّرَُفی  اَم  اَمُْهنِم  َنوُمَّلَعَتَیَف  .دـش « یم  قالط 
.( هیآ 102 هرقب ، «.) دننکفیب ییادج  شرسمه  درم و  نایم  ، نآ هلیسو  هب 

ایشا ییایمیـش  یکیزیف و  صاوخ  زا  هدافتـسا  یتسدرت و  يدنب و  مشچ  قیرط  زا  دنناوت  یم  هک  دنوش  یم  ادیپ  يدایز  دارفا  مه  زورما 
.دنهد ماجنا  يا  هداعلا  قراخ  ياهراک 

دناوت یم  هک  دـنک  یم  تیوقت  نانچ  ار  دوخ  هدارا  دـیدش ، ياه  تضایر  هلیـسو  هب  رحاـس  هک  دراد  دوجو  زین  رحـس  زا  يرگید  عون 
.درادن يدنب  مشچ  هبنج  هک  دهد  ناشن  دوخ  زا  يا  هداعلا  قراخ  راثآ 

کی نایب  ، تسا قح  رحـس  هدومرف  هک  مالـسلا  هیلع  ماما  هنامیکح  مـالک  هک  دوش  یم  هدافتـسا  یبوخ  هب  دـش  هتفگ  هچنآ  عومجم  زا 
ریسفت ج 60 و  راونالاراحب ، هب  نآ  زا  هدنرادزاب  روما  لماوع و  رحس و  ماسقا  رحـس و  هراب  رد  رتشیب  یهاگآ  يارب  ) .دشاب یم  تیعقاو 
تمرح ثحب  همرحملا ، بساکملا  ههاـقفلا ، راونا  هط و  هروس  ات 69  تایآ 65  لیذ  هرقب و ج 13  هروـس  هیآ 102  لیذ  ج 1  هنومن ،

( .دییامرف هعجارم  ص 275  رحس ،

(. ٌّقَح ُلْأَْفلا  َو  ( ؛» تسا قح  کین )  ) لاف :» دیامرف یم  ، هتفر تسا  قح  هک  یعوضوم  نیمراهچ  غارس  هب  مالسلا  هیلع  ماما  هاگنآ 

هک دـیوگب  ًالثم.دـنادب  ریخ  ياهدـماشیپ  تیقفوم و  يزوریپ ، ناشن  ار  يا  هثداح  ناسنا  هک  تسا  نیا  برع  تایبدا  رد  لاف  زا  روظنم 
هک ناهاگحبص  هک  نیا  ای  دراد و  یبوخ  هدنیآ  هدش  دلوتم  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  زا  یکی  كرابم  دالیم  زور  رد  دازون  نالف  نوچ 

ياهراک زورما  هک  دهد  یم  ناشن  نیا  دیوگب  درک  دروخرب  يراک  تسرد  بوخ و  حـلاص و  ناسنا  اب  یتقو  دوش  یم  جراخ  لزنم  زا 
.تسا بوخ  لأفت  نامه  هک  دنک  یم  ریبعت  لاف  هب  اه  ینیب  شیپ  هنوگ  نیا  زا  برع.دوب  دهاوخ  هار  هبور  ام 

چیه دراد ؟ دوجو  دـننک  یم  ینیب  شیپ  نآ  رـس  تشپ  هک  يرگید  ثداوح  ثداوح و  هنوگ  نیا  نایم  يا  هطبار  ًاعقاو  ایآ  هک  نیا  اـما 
رثا دـنز  یم  یبوـخ  هب  لأـفت  ناـسنا  یتـقو  هک  نیا  نآ  درک و  راـکنا  ناوـت  یمن  ار  هتکن  کـی  یلو  تسین  تـسد  رد  نآ  يارب  یلیلد 

وا هب  دنک و  یم  تیوقت  اهراک  همادا  يارب  ار  وا  هدارا  دزاس و  یم  بوخ  هدنیآ  هب  راودـیما  ار  وا  ؛ دراد وا  رد  يا  هظحالم  لباق  یناور 
.دوش یم  يزوریپ  تفرشیپ و  ببس  ، نامه اسب  يا  تسین و  راکنا  لباق  ، یناور رثا  نیا  دشخب و  یم  تماقتسا  تعاجش و 
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زا هاگ  دز و  یم  ریخ  هب  لأفت  شدوخ  هاگ  دوش  یم  هدید  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تالاح  رد  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  دیاش 
هک یماگنه  : تسا هدمآ  هیبیدح  نیمزرس  رد  هکم  رافک  اب  ناناملسم  دروخرب  يارجام  رد  ًالثم.درک  یم  تیاضر  راهظا  نارگید  لأفت 

: دومرف دش  هاگآ  وا  مان  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دمآ و  ناناملسم  غارس  هب  هکم  رافک  هدنیامن  ناونع  هب  ورمع  نب  لیهس 

کین لاـف  هب  ار  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دوب  لیهـس  درم  نآ  ماـن  نوـچ   ) دـش ناـسآ  امـش  رب  راـک  مُکُرمأ ؛ مُکیلع  َلُهَـس  دـق 
.( ص 203 ج 1 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  (.) تفرگ

مرکا ربمایپ  زا  یثیدح  ناونع  هب  نازیملا  ریسفت  رد  هک  زین  « تفای دیهاوخ  ار  نآ  دینزب  کین  لاف  هودجت ؛ ریخلاب  اولافت   » فورعم هلمج 
هدـمآ مکحلاررغ  رد  يولع  ثیدـح  رد  هچنآ  هکلب  میتفاین  ثیدـح  فورعم  عبانم  رد  ار  نآ  دـنچ  ره  هدـش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

: تسا نیا 

لاف هرابرد  یتبثم  رظن  مالـسا  هک  تسا  نیا  رب  هاوگ  همه  ح 1857 ) مکحلاررغ ، «) يوش زوریپ  ات  نزب  کین  لاف  حـجنت ؛ ریخلاب  لأفت  »
.دراد ندز  کین 

: دومرف هک  هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  یثیدح  رد  اذل 

.( ص 165 ج 74 ، راونالاراحب ، «.) دراد تسود  ار  کین  لاف  دنوادخ  نَسَْحلا ؛ َلْأَْفلا  ُّبِحی  َهَّللا  َّنِإ  »

.تسا راکنا  لباق  ریغ  نآ  يونعم  رثا  دشاب  هارمه  ادخ  رب  لکوت  اب  کین  لاف  رگا  نیقی  هب 

هدش رایـسب  يدیحوت و  هدیقع  فالخرب  يزیچ  هن  تسا و  یفارخ  رما  کی  هن  میتفگ  هک  انعم  نآ  هب  کین  لاف  ریثأت  هب  داقتعا  ، نیاربانب
.میا هدید  یگدنز  رد  ار  کین  لاف  تبثم  راثآ  زین  ام  دوخ  هک 

( دب لاف   ) هریط :» دیامرف یم  ، دـمان یم  قح  ریغ  ار  اه  نآ  هک  دور  یم  زیچ  ود  غارـس  هب  نخـس  نیا  همادا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هاگ  نآ 
(. ٍّقَِحب ْتَْسَیل  يَوْدَْعلا  ،َو  ٍّقَِحب ْتَْسَیل  ُهَریِّطلا  َو  ( ؛» تسین قح  زین ) یفارخ  روما  رد  يرگید  رب  یسک  يراذگرثا   ) يودع تسین و  قح 

هدام زا  هک  هژاو  نیا  دندز  یم  دب  لاف  ناگدنرپ  هلیسو  هب  بارعا  نوچ  تسا و  ندز  دب  لاف  يانعم  هب  لصا  رد  ءاط  رسک  هب  هَریِط »  » اما
رد « هریط » هژاو ررکم  روط  هب  زین  دـیجم  نآرق  رد.تسا  کین  لاف  يانعم  هب  هک  « لأفت » ربارب رد  ، هتفر راک  هب  دـب  لاف  يانعم  هب  تسا  ریط 

ار اـه  نآ  هیحور  اـت  دـندش  یم  لـسوتم  هبرح  نیا  هب  یهلا  ناربماـیپ  ربارب  رد  کلـسم  یفارخ  ناکرـشم  هک  هتفر  راـک  هب  اـنعم  نیمه 
: دیامرف یم  شنارای  مالسلا و  هیلع  یسوم  درومرد.دنزاس  هدنکارپ  اه  نآ  فارطا  زا  ار  مدرم  ای  دننک و  فیعضت 

شناهارمه یسوم و  ندوب  موش  هب  ار  نآ  دیـسر  یم  ناینوعرف  هب  یتحاران  هاگ  ره  هیآ 131 ). فارعا ، ُهَعَّم (»  ْنَم  یَسوُِمب َو  اوُرَّیَّطَی  » 
.دنداد یم  تبسن 

مینز و یم  دـب  لاف  دنتـسه  وت  اب  هک  یناسک  وت و  هب  ام  : دـنتفگ ؛»  َکَعَّم ْنَِمب  َِکب َو  اَنْرَّیَّطا  اُولاَـق  دـیامرف «: یم  زین  دومث  موق  دروم  رد 
ُْمْتنَأ َْلب  ِهّللا  َدـْنِع  ْمُکُِرئاَط  َلاَق  تفگ «: اه  نآ  باوج  رد  مالـسلا  هیلع  حـلاص  اه  نآ  ربماـیپ  و  هیآ 47 ) لمن ، «) میناد یم  موش  ار  اـمش 
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بیرف دیتسه  یهورگ  امـش  هکلب  ؛) ددرگ یم  نییعت  وا  تردق  هب  تارّدقم  همه  و   ) تسادخ دزن  امـش  دـب  کین و )  ) لاف ؛»  َنُونَتُْفت ٌمْوَق 
«. هدروخ

.( هیآ 19 سی ، «.) تسا ناتدوخ  زا  امش  یموش  :» دنتفگ نالوسر ) (؛»  ْمُکَعَّم ْمُکُِرئاَط  اُولاَق  دیامرف «: یم  رگید  ياج  رد  و 

يانعم هب  هاگ  « رئاط » دنچره هدش  رکذ  دـب  لاف  يانعم  هب  زین  مالـسلا  هیلع  ماما  مالک  رد  تسا و  دـب  لاف  يانعم  هب  هژاو  نیا  لاح  ره  هب 
.دور یم  راک  هب  دب  بوخ و  لمع  يانعم  هب  ای  کین و  لاف  يانعم  هب  هاگ  دب و  لاف 

زاورپ ناـیم  رد  يا  هطبار  هنوـگ  چـیه  تسا و  یفارخ  هلأـسم  کـی  ـالوا  هک  نیا  يارب  تسا ؟ هدـش  یهن  دـب  لاـف  زا  ارچ  هک  نـیا  اـما 
.ددرگ یم  اه  هدارا  یتسس  اه و  هیحور  فیعضت  ثعاب  ایناث  درادن و  دوجو  موش  ثداوح  غالک و  هژیو  هب  ای  ، ناگدنرپ

ربمایپ زا  یثیدح  رد  هک  اج  نآ  ات  دوش  یم  هدید  ریطت  ندز و  دـب  لاف  هرابرد  يدـیدش  شهوکن  یمالـسا  تایاور  رد  لیلد  نیمه  هب 
: میناوخ یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا 

رد ار  ادـخ  زا  ریغ  هک  تسا  نـیا  شموـهفم  اریز  ص 389 ). ج 1 ، دمحا ، دنـسم  «) تسا كرـش  یعون  ندز  دب  لاف  كرـش ؛ هریطلا  »
.تسا كرش  یعون  نیا  مینادب و  کیرش  رثؤم و  نامدوخ  تشونرس 

: میناوخ یم  ترضح  نامه  زا  يرگید  تیاور  رد 

هب لزنم  زا  دنک و  يرفـس  هدارا  هک  یـسک  هلآ ؛ هیلع و  هللا  یلـص  ٍدّمحم  یلع  لِزنا  امب  رَفَک  دقف  ٍریَط  نِم  عَجرف  ًارَفَـس  ُدیُری  جَرَخ  نَم  »
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  رب  هچنآ  هب  ددرگرب  هناخ  هب  دریگب و  دـب  لاف  هب  دـنیبب و  ار  يا  هدـنرپ  یلو  دـیامن  تکرح  دـصقم  يوس 

هتسناد رثؤم  دوخ  تشونرس  رد  ار  يا  هدنرپ  ندیرپ  اریز  ح 28570 ). ص 114 ، ج 10 ، لامعلازنک ، «.) تسا هدیدرگ  رفاک  هدش  لزان 
.تسا هتشادزاب  دصقم  يوس  هب  تکرح  زا  ار  وا  هک  يا  هنوگ  هب 

دهاوخن شیپ  امش  يارب  یلکشم  چیه  دینک  ادخ  رب  لکوت  دینکن و  انتعا  دب  لاف  هب  هک  تسا  هدش  هداد  روتسد  یمالـسا  تایاور  رد  و 
: تسا هدش  لقن  نینچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  یثیدح  رد.دمآ 

نیب زا  لکوت  اب  ار  نآ  لاعتم  دنوادخ  نکیل  تسا و  كرـش  یعون  ندز  دب  لاف  لُّکوتلاب ؛ هَبِهُذی  ّلج  ّزع و  هّللا  ّنکل  ٌكرِـش و  ُهریّطلا  »
: میهد یم  نایاپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  يرگید  ثیدح  اب  ار  نخس  نیا  ص 17 ) ج 1 ، مکاح ، كردتسم  «.) درب یم 

ْنَأ ُْهنِم  ُریَطَتی  ُهُهَرْکی َو  ًائیَش  يَأَر  ْنَم  ُُرمْأی  مالسلا  هیلع  َناَک  َهَریِّطلا َو  ُهَرْکی  َنَسَْحلا َو  َلْأَْفلا  ُّبِحی  َناَک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِیبَّنلا  َّنَأ  »
کین لاف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  َِکب ؛ اَّلِإ  َهَُّوق  َال  َلْوَح َو  َال  َْتنَأ َو  اَّلِإ  ِتاَئیَّسلا  ُعَفْدی  َال  َْتنَأ َو  اَّلِإ  َریَْخلا  ِیتْؤی  َال  َّمُهَّللا  َلوُقی 

عفر يارب   ) دز دـب  لاـف  نآ  اـب  دوش  یم  هک  دـنیبب  يزیچ  یـسک  رگا  داد  یم  روتـسد  دوـب و  رفنتم  دـب  لاـف  زا  تشاد و  یم  تسود  ار 
هانپ و چـیه  دزاس و  یمن  رود  ار  اـه  يدـب  وت  زج  سک  چـیه  دـنک و  یمن  اـطع  یکین  وت  زج  سک  چـیه  ادـنوادخ ! : دـیوگب ینارگن )

.( ص 2 ج 92 ، راونالاراحب ، تسین (.» وت  هلیسو  هب  زج  ییورین 
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دور و یمن  تافارخ  غارـس  هب  زگره  دـحوم  صخـش  هک  دـیآ  یم  تسد  هب  هتکن  نیا  دـش  هتفگ  هریط  لاف و  هرابرد  هچنآ  عومجم  زا 
ددرگ یم  طاشن  يراودـیما و  هدـنیآ و  هب  ینیب  شوخ  ببـس  هک  کین  لاف  عقاو  رد.دـناد  یمن  رثؤم  دوخ  تشونرـس  رد  ار  ادـخ  ریغ 

تشز و راک  دنک  یم  داجیا  دنوادخ  سدق  تحاس  هب  ینیبدب  یتح  سأی و  هاگ  یگتفـشآ و  ینارگن و  هک  دـب  لاف  اما  درادـن  يررض 
.تسا يدنسپان 

هیلع ماما  هک  نیا  دور و  یم  راک  هب  يرگید  هب  یسک  زا  يرامیب  تیارس  درومرد  صوصخ  هب  تسا  تیارـس  يانعم  هب  يودع »  » اما و 
هک تسا  ملـسم  زورما  اریز  دـشاب  یمن  رادریگاو  اـه  يراـمیب  زا  هنوـگ  چـیه  هک  تسین  اـنعم  نیا  هب  هدوـمرف  یفن  ار  تیارـس  مالـسلا 
هک تسین  مه  نینچ  اما.نآ  لاثما  یگدروخامرـس و  لس و  يرامیب  دـننام  دوش  یم  لقتنم  يرگید  هب  يدرف  زا  اه  يرامیب  زا  يرایـسب 
هک تسین  يزیچ  يزغم  یبلق و  ياه  هتکس  عاونا  ، نوخ راشف  ، دنق يرامیب  دننام  اه  يرامیب  زا  يرایسب  دشاب  رادریگاو  اه  يرامیب  مامت 

.دنک تیارس  يرگید  هب  یسک  زا 

اهنآ تدایع  هب  ًالـصا  دیاش  دندرک و  یم  زیهرپ  نارامیب  همه  زا  تّدش  هب  هک  دـندوب  يدارفا  تیلهاج  رـصع  رد  هک  دـسر  یم  رظن  هب 
ات دنک  یم  یفن  ار  یفارخ  یطارفا و  هدـیقع  نیا  مالـسا.درک  زیهرپ  يرامیب  ره  زا  دـیاب  هک  دنتـشاد  یفارخ  داقتعا  کی  دـنتفر و  یمن 

.دنوشن نادرگ  يور  اه  نآ  زا  دنباتشب و  اه  نآ  کمک  هب  دنورب و  نارامیب  تدایع  هب  مدرم 

زا ار  شدـنزرف  سک  نالف  : دـنیوگ یم  ًـالثم  دـنک  یم  تیارـس  زین  اـه  يراـمیب  زا  ریغ  رگید  روما  هب  یفارحنا  یطارفا  رکفت  نیا  هاـگ 
نکمم مینکن  یتسود  وا  اب  هدش  تسکـشرو  تراجت  رما  رد  ای  ، دورب تسد  زا  نامدـنزرف  تسا  نکمم  میورن  وا  غارـس  هب  ، هداد تسد 

.تسا هدرک  تفلاخم  اه  نآ  همه  اب  مالسا  هک  تافارخ  نیا  لاثما  ،و  دنک تیارس  مه  ام  هب  تسا 

يارب يرگید  ریــسفت  یفاـک ) لوـصا  حرــش  رد  یناردــنزام  حــلاص  ـالم  راونــالاراحب و  رد  یــسلجم  همــالع  ) ناــگرزب زا  یعمج 
يرگید هب  یسک  زا  يرامیب  تیارس  یتح  هک  دهد  میلعت  دوخ  ناوریپ  هب  دهاوخ  یم  مالسا  هک  نیا  نآ  دنا و  هدرک  رکذ  « يودع » یفن

هارمه نآ  اب  ادخ  نامرف  هدارا و  دیاب  هکلب  درادن  ریثأت  رد  لالقتسا  ناهج  نیا  بابسا  زا  یببـس  چیه  دوش و  یمن  دنوادخ  هدارا  نودب 
.دشاب

ارچ تسا  نینچ  ناهج  نیا  للع  بابسا و  مامت  ، تسین اه  يرامیب  هب  رصحنم  بلطم  نیا  اریز  دسر  یمنرظن  هب  بسانم  ، ریسفت نیا  یلو 
؟ تسا هدش  رکذ  اه  يرامیب  تیارس  طقف  تیاور  رد 

يوـب :» دـیامرف یم  ، دـنک یم  هودـنا  مـغ و  هدــننک  فرطرب  روآ و  طاـشن  عوـضوم  راـهچ  هـب  هراـشا  نخــس  نـیا  ناـیاپ  رد  هاـگ  نآ 
ُبوُکُّرلا ،َو  ٌهَرُْـشن ُلَسَْعلا  ،َو  ٌهَرُْـشن ُبیِّطلا  َو  ( ؛» تسا طاـشن  توق و  هیاـم  ، هزبس هب  ندرک  هاـگن  بکرم و  رب  ندـش  راوس  ، لـسع ، شوخ

(. ٌهَرُْشن ِهَرْضُْخلا  َیلِإ  ُرَظَّنلا  ،َو  ٌهَرُْشن

ادیپ افش  ات  دنهد  یم  عورصم  ای  رامیب  هب  هک  يزیچ  اعد و  نامه  ینعی  ، تسا زرح  ذیوعت و  ناونع  هب  تغل  عبانم  زا  يرایسب  رد  هرشن » »
دوش یم  هودنا  مغ و  لاوز  ببـس  هک  يزیچ  هب  ار  نآ  یـسلجم  همالع  دننام  یـضعب  اذل  ددرگ و  وا  هودـنا  مغ و  لاوز  ببـس  دـنک و 

.( ص 291 ج 63 ، راونالاراحب ،  ) .دنا هدرک  ریسفت 
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ریغ ای  رامیب  صخش  رد  تبثم  راثآ  راشتنا  ببـس  نآ  لاثما  ذیوعت و  زرح و  اریز  هدش  هتفرگ  رـشح ) نزو  رب  «) رـشن » هدام زا  لصا  رد  و 
.تسا هدش  رکذ  « ضبق دعب  طسب  وه  » نآ یلصا  هشیر  قیقحتلا  باتک  رد  اذل  دوش و  یم  رامیب 

هدرک ذوفن  اه  نآ  رد  نج  دنوش  یم  عرص  يرامیب  راتفرگ  هک  یصاخشا  دندرک  یم  نامگ  هتشاد و  یفارخ  هبنج  هاگ  هلأسم  نیا  هتبلا 
: تسا هدمآ  تایاور  زا  یضعب  رد  اذلو  دننک  نوریب  ار  نج  دنتساوخ  یم  ذیوعت  هلیسو  هب  و 

( .رشن هدام  رد  ریثا ، نیا  هیاهن  «) ِناطیَّشلا ِلَمع  نِم  ُهَرشُّنلا  »

ار وا  يافش  ياضاقت  ادخ  زا  دنداد  یم  رامیب  هب  هک  زرح  اعد و  هلیسو  هب  هک  نیا  نآ  هتـشاد و  تبثم  هبنج  تاقوا  زا  يرایـسب  رد  یلو 
.دندرک یم 

دوش یم  هودنا  مغ و  لاوز  طاشن و  ببس  هزبس  هب  ندرک  هاگن  راوهار و  بکرم  رب  ندش  راوس  لسع و  شوخ و  يوب  هک  اج  نآ  زا  و 
نیا ییوگ  ، هدرب راک  هب  نآ  هرابرد  ار  ابیز  ریبعت  نیا  هتـسناد و  ذـیوعت  زرح و  هیبش  ار  نآ  هناـمیکح  راـتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 

هبرجت هب  هک  نیا  رب  هوالع  عوضوم  نیا  دـنک و  یم  لیاز  ناسنا  زا  ار  هودـنا  مغ و  هک  تسا  يذـیوعت  زرح و  نوچمه  عوضوم  راهچ 
.دشاب یم  یگتسخ  زا  دعب  طاشن  دیدجت  یگدرسفاو و  هودناو  مغ  عفر  يارب  ناکشزپ  دیکأت  دروم  نونکا  مه  هدش  تباث 

.تسا هدمآ  « لسُغ «» لسع » ياج هب  تایاور  زا  یضعب  رد  هک  نیا  هجوت  لباق 

: دنک یم  لقن  هنوگنیا  ار  ثیدح  قالخالا  مراکم  باتک  رد  یسربط  موحرم 

هب ندرک  هاگن  ندومن و  لسغ  نتشیوخ و  ندرک  وبشوخ  ٌهَرُْشن ؛ ُبوکُّرلا  ٌهَرُْشن و  ِهَرْـضُخلا  یلإ  ُرَظَّنلا  ٌهَرُْـشن و  ُلْسُغلا  ٌهَرُْـشن و  ُبُّیَطَّتلا  »
ص 42) قالخالا ، مراکم  «.) تسا هودنا  مغ و  لاوز  بجوم  ندش  بکرم  رب  راوس  هزبس و 

هودنا مغ و  عفد  يداش و  طاشن و  بابسا 

قیرط نیا  زا  دنناوتب  اه  ناملسم  ات  دهدب  هودنا  مغ و  لاوز  طاشن و  بابسا  هب  زین  یتیمها  هک  هدش  ببـس  مالـسا  ماکحا  ندوب  ریگارف 
.دنهد همادا  دوخ  داش  ملاس و  یگدنز  هب  دننک و  طاشن  دیدجت 

: میناوخ یم  نینچ  هدش  لقن  یقرب  نساحم  باتک  رد  هک  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد 

ِءاَنْسَْحلا ِهَأْرَْملا  َیلِإ  ِرَظَّنلا  ِبْرُّشلا َو  ِلْکَْألا َو  ِهَرْضُْخلا َو  َیلِإ  ِرَظَّنلا  ِءاَْملا َو  ِیف  ِساَِمتْرِالا  ِبوُکُّرلا َو  یْشَْملا َو  َءایْشَأ  ِهَرَشَع  ِیف  ُهَرْـشُّنلا  »
هب هاگن  ، ندرک ینت  بآ  ، ندـش بکرم  رب  راوس  ، يور هدایپ  : تسا زیچ  هد  رد  طاشن  بابـسا  ِلاَجِّرلا ؛ ِهَثَداَُـحم  ِكاَوِّسلا َو  ِعاَـمِْجلا َو  َو 
اب هناتسود ) ي   ) وگتفگ ندز و  كاوسم  ، یـسنج شزیمآ  ، ابیز رـسمه  هب  هاگن  ، ندروخ بسانم ) بوخ و   ) هباشون اذغ و  ، ندنکفا هزبس 

.( ص 14 ج 1 ، یقرب ، نساحم  «.) نتشاد نادرم 

ج راونالاراحب ، () دننک یم  هدافتسا  وشو  تسش  يارب  نآ  لگ  زا  ًالومعم  هک  تسا  یهایگ   ) یمطخ اب  رـس  نتـسش  يرگید  ثیدح  رد 
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براش يوم  ندرک  هاتوک  مامح و  يوراد  زا  هدافتسا  ، ناتسود رادید  ناوخالا ؛ تاقالم  ، يرگید ثیداحا  رد  و  ح 3 ). ص 322 ، ، 73
.تسا هدش  هدرمش  طاشن  بابسا  زا  تروص ) رس و  ندرک  حالصا  )

.تسام تایبرجت  زا  رت  هدرتسگ  تایاور  ییامنهار  دنچ  ره  هدش  تباث  هبرجت  هب  زین  تسا  هدمآ  تایاور  نیا  رد  هچنآ  زا  يرایسب 

هّللا ءایلوا  یلو  تسا  مدرم  یمومع  تالاح  بسح  رب  هدـمآ  هودـنا  مغ و  ندودز  بابـسا  هرـشن و  درومرد  الاب  تایاور  رد  هچنآ  هتبلا 
.تسوا اب  ندرک  تولخ  زامن و  تدابع و  ادخ و  اب  زاین  زار و  ، نآ تسا و  رتمهم  رترب و  اه  نآ  همه  زا  هک  دنراد  يرگید  هلیسو 

: دیامرف یم  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  فورعم  ثیدح 

: ثالَث مُکاینُد  ْنِم  َّیلإ  َّبِبُح  »

نم نامشچ  رون  نارـسمه و  شوخ و  يوب  : تسا بوبحم  نم  رظن  رد  امـش  يایند  زا  زیچ  هس  ِهالَّصلا ؛ ِیف  ِینیَع  ُهَُّرق  ِنلا و  ُءاسّ ُبیِّطلا َو 
.تسا بلطم  نیا  رب  ینشور  هاوگ  ص 31 ) رهاوجلا ، ندعم  «) تسا زامن  رد 

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said: “Evil effect of sight is true, charm is true, sorcery is true,
means لاــــف ”  and fa'l (auguring good) is true, while tayrah (auguring evil){"Fa’l
means something from هریط ”   something from which one augurs well while “tayrah
which one augurs evil. From the point of view of religious laws, auguring evil from
anything has no basis and it is just the product of whims.} is not true, and spreading of
a disease from one to the other may not be true. Scent gives pleasure, honey gives

.” pleasure, riding gives pleasure and looking at greenery gives pleasure

Auguring well is not objectionable. For example, after the migration of the Prophet
(from Mecca to Medīna), Quraysh announced that whoever apprehended the Prophet
would be given one hundred camels as a reward. Thereupon, Buraydah ibn al-Husayb
al-Salami set off in his search with seventy of his men. When they met at a halting
place, the Prophet asked him who he was. He said he was Buraydah ibn alHusayb al-
Salami. Buraydah later recollected saying, “The Holy Prophet was not auguring evil.
Instead, he used to augur well.” On hearing this, the Prophet remarked: “Barada
amruna wa saluha” (our affair has been cooled and is sound). Then he asked him what
tribe he came from. When he replied that he was from Aslam, the Prophetetty
remarked: “Salimna!" (We are safe). Then he asked from which scion he was. When
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Buraydah replied that he was from Banū Sahm, the Prophet remarked: “Kharaja
sahmuka” (your arrow has missed its aim). Buraydah was very impressed by this
pleasing conversation and inquired from the Prophet who he was. The Prophet
replied, “Muhammed ibn Abdullāh”. Hearing this, he spontaneously exclaimed, “I do
stand witness that you are the Messenger of Allāh!” Forsaking the prize announced by
the Quraysh, he instead acquired the wealth of belief in Islam,” as we read in: Al-

.Istī'āb, Vol. 1, pp. 185 – 86 and Usd alGhābah, Vol. 1, pp. 175 - 76

مدرم اب  یگنهامه  ترورض  : 401 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

مِِهِلئاَوَغ نِم  ٌنمَأ  مِِهقاَلخَأ  ِیف  ِساّنلا  َُهبَراَقُم  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

نانآ ياه  هنیک  ینمـشد و  زا  ندـنام  نمیا  مدرم ، موسر  قـالخا و  رد  یگنهاـمه  دومرف : وا ، رب  ادـخ  دورد  و  یعاـمتجا ) یقـالخا ، )
 . تسا

يدیهش

.نانآ دنزگ  زا  تسا  ینمیا  نامدرم  اب  يراگزیمآ 

یلیبدرا

یتیآ

.ناشبیسآ زا  تسا  ینمیا  ببس  ناشیوخ ، قلخ و  رد  مدرم  اب  تقفاوم  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . ناشیاه هنیک  ربارب  رد  تسا  ینمیا  رپس  مدرم  قالخا  اب  یگنهامه  : دومرف ترضح  نآ  و 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 4823 

http://www.ghaemiyeh.com


اه حرش 

يدنوار

.دقحلا یه  هلیاغ و  عمج  لیاوغلا  و 

يردیک

.دقحلا هلئاغلا :

مثیم نبا 

يوخ قـلخ و  زا  نتفرگ  يرود  هک  نآ  حیـضوت  تساـهنآ .) هنیک ي  زا  ینمیا  ثعاـب  مدرم  قـالخا  هب  ندـش  کـیدزن  ، ) هنیک هلئاـغ :
ینمیا ثعاب  اهنآ  قالخا  رد  ییوسمه  یکیدزن و  هب  تشگزاب  نیاربانب  ددرگ ، یم  اـهنآ  يزوت  هنیک  ینمـشد و  ترفن ، ثعاـب  مدرم ،

( .تسا هدمآ  زین  هحفص 574  رد  راصق 168  هملک  هرامش  اب  تمکح  نیمه   ) .دوب دهاوخ  اهنآ  هنیک ي  ینمشد و  زا 

دیدحلا یبا 

 . ْمِِهِلئاَوَغ ْنِم  ٌْنمَأ  ْمِِهقَالْخَأ  ِیف  ِساَّنلا  َُهبَراَقُم  َلاَق ع: َو 

اهب هیقتأ  سیلج  یف  هلخ  هلوق و  یف  یبنتملا  رظن  اذه  یلإ 

. ( . هناوید 4:212 قومأ (  نامزلا  قام  نإ  توحص و  احص  اذإ  نامزلاک  الإ  انأ  ام  رعاشلا و  لاق  و 

لخد نم  همیدـقلا  لاثمألا  یف  دـلوی و  ثیح  نم  دـجوی ال  ثیح  نم  ناسنإلا  نإف  مهقـالخأب  هبـشتف  موق  یلع  تلزن  اذإ  لاـقی  ناـک  و 
.رمح رافظ 

هلقاعأ تنکل  لقع  اذ  ناک  ول  هیجس و  لاقی  یتح  هقماحأ  رعاش 

یناشاک

ياه قلخ  هب  ندـش  قلختم  ناشیا و  نوگانوگ  قالخا  رد  نامدرم  هب  ندـش  کیدزن  مهقالخا ) یف  سانلا  هبراقم  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
.ناشیا نوردنا  ياه  هنیک  زا  تسا  ندش  نمیا  مهلیاوغ ) نم  نما   ) ناشیا

یلمآ

ینیوزق

لها قالخا  راوطا و  اب  یسک  نوچ  .ناشیا  ياهررض  هنیک و  زا  تسا  ینمیا  ببـس  ناشیا  قالخا  رد  نامدرم  هب  ندش  کیدزن  دومرف :
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هباشم و ناشیا  قالخا  راوطا و  اب  هک  ره  و  دـنیامن ، افج  دـنزرو  هنیک  وا  اب  دـنراد و  نمـشد  هکلب  دـهاوخن  ار  وا  دـشاب  فلاخم  هنامز 
دشاب هتشادن  ررض  نید  رد  قالخا  نآ  رگا  سپ  دنریگ  تبحم  تفلا و  وا  اب  دنراد و  تسود  ار  وا  تبـسانم  تیـسنج و  دشاب  براقم 
هکلب دـشابن  یناسفن  قالخا  نآ  هک  دـشاب  هاگ  و  ددرگ ، غراف  رطاخ  نامدرم  ررـض  رـش و  زا  اـت  دوب  یلوا  نکما ) اـمهم   ) نآ هب  قلخت 
نوریب مدرم  تاداع  زا  دیابن  دوبن ، یجرح  تقفاوم  رد  هتبلا  و  دوب ، لهس  راک  اجنآ  بوکرم  هناخ و  هماج و  لثم  زا  دوب  يرهاظ  راوطا 

عاونا و  دـنهدن ، رییغت  دوخ  راوطا  هماج و  .دـنور و  فلاخم  دالب  ریاـس  برع و  قارع  زاـجح و  هب  هک  راـید  نیا  مدرم  زا  وچمه  نتفر 
ام هماج  هب  دـیئآ  یمن  رد  ام  نید  هب  دـنیوگ : لثم  هجو  رب  دـنیآرد و  ناشیا  رازآ  ددـصرد  تقو  موق  نآ  رارـشا  دنـشک  تناها  افج و 
ربخ رد  .ندرک و  رارـصا  دوخ  تاداع  رب  ندومن و  جاجل  تسا  لهج  طلغ و  ضحم  روما  نیا  لاـثما  رد  هک  دـناد  لـقاع  ره  دـیئآرد ،
هدش قولخم  رگید  هنامز  يارب  ناشیا  هک  دینکم  شیوخ  تاداع  رب  رابجا  هارکا و  ار  دوخ  نادنزرف  هک  نومـضم  نیا  لثم  تسا  هدمآ 

تارییغت ینامز  كدنا  رد  هیلک  هکلب و  هیئزج  تاداع  هک  تسا  رایـسب  هچ  دشاب  نامز  نآ  لها  تاداع  قباطم  ناشیا  تاداع  دیاش  دنا 
نارای ناتسود و  طالتخا  یئانشآ و  ترـشاعم و  قیرط  رد  یقـسن  یب  یفلکت و  یب  ام  ناردپ  دهع  هب  نیا  زا  شیپ  الثم  .دبای  یم  هیلک 
حالـص ملع  بابرا  زا  نیا  زا  شیپ  تسا و  هدـش  سکعرب  زورما  و  هدیدنـسپ ، ماعط  نان و  هناخ و  هماج و  عضو  رد  دوب و  هدیدنـسپان 

.دیامن یم  دب  زورما  دومن و  یم  بوخ  يرقحم  یشیورد و  هماج و  یگنهک  یعضو و  یب 

یجیهال

رد نامدرم  هب  ندـش  کـیدزن  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .مهلئاوغ » نم  نما  مهقـالخا ، یف  ساـنلا  هبراـقم  : » مالـسلا هیلع  لاـق  و 
.ناشیا رورش  زا  تسا  ندش  نمیا  ناشیا ، قالخا 

ییوخ

، دـقحلا هوادـعلا و  ثروت  هشحولا و  روـفنلا و  بجوـت  قـالخالا  یف  هدـعابملا  ینعملا : .دـقحلا  یه  هلئاـغ و  عـمج  لـئاوغلا :) : ) هغللا
دـقحلا و هل  نورمـضی  دـحا  نع  سانلا  دـعابت  اذا  و  هبحملا ، دادولل و  اببـس  ریـصت  و  هفلالا ، سنالا و  بجوت  قـالخالا  یف  هبراـقملاف 
ذوفنلا و نم  نارمعلا  هلان  اـم  یلا  هراـشا  هلعل  و  هسنج ، یلا  لـیمی  سنج  لـک  و  لـیما ، مههابـشا  یلا  ساـنلا  و  دـئاکملا ، هل  نودـیکی 
نیلهاجلا و برعلل  امهقالخا  هبراقم  رابتعاب  امهنم  اولاـن  ـال  ادـیک و  اـمهل  اودـیکی  مل  و  لوـالا ، ردـصلا  یف  نیملـسملا  نیب  هیعاـطملا 

يزوت هنیک  زا  شیاسآ  هیام  مدرم  تاداع  قالخا و  اـب  یگنهآ  مه  دومرف : همجرتلا : .مهلاـما  قیقحت  یف  دـجلا  و  مهلاـیما ، اـمهتقفاوم 
.تسا اهنآ 

يرتشوش

مهئاقل دنع  رشبلا  نسح  مهئادعا ، بولق  نع  نغضلا  هب  اوفن  مهئادوا و  بولق  سانلا  هب  فلای  ام  نسحا  نا  مالسلا :) هیلع   ) هنع و  لوقا :
هـشاشبلا و   ) ناک و  تلق : .مهروضح  دنع  هشاشبلا  و  هرـشاعملا ) بادآ  یف  نوعبرالا - سماخلا و  لصفلا   ) مهتبیغ یف  مهنع  دـقفتلا  و 

هئام رهش  لک  ینزاملا  یلع  يرجی  قثاولا  ناک  مجعملا :)  ) یف .ریخاتلا و  میدقتلا و  عم  رشبلا ) …  نسح   ) نم هیلدب  هخـسن  ناک  … ( 
قثاولا تام  امل  و  ینزاملا : لاق  .احیحـص  اباوج  هیغب )  ) لقی مل  مل  اـیغب ) کـما  تناـک  اـم  و  یلاـعت … (  هلوق  یف  باـجا  هنـال  راـنید 
تیشخ و  هیدی ، نیب  ناقاخ  نب  حتفلا  ینعار و  ام  كارتالا  حالسلا و  هدعلا و  نم  تیار  هیلا  تلخد  املف  ینـصخشاف  لکوتملل  ترکذ 
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عم نا  اولد  اهاولدا  اهاولقت و  ال  یبارعالا : لاق  امک  لوقا  تلق : تملـس  هیدـی و  نیب  تلثم  املف  اـهیف ، بیجا  ـالا  هلاـسم  نع  تلئـس  نا 
: لاقف کلذ  دـعب  یناعد  مث  هواـندا - ولدـلا  ریـسلا و  عفر  ولقلا  و  تجرخاـف - تدربتـسا  تدرا و  اـم  ینع  مهفی  ملف  اودـغ  هاـخا  مویلا 

نیباتب يرهد  ام  يرمعل و   ) ممتم هدیـصق  و  عجوتت ) اهبیر  نونملا و  نما   ) بیوذ یبا  لوق  هتدشناف  .برعلا  تلاق  هیثرم  نسحا  یندشنا 
( يدوی مامحلا  یقال  یح  لک   ) رذانم نب  دمحم  هدیصق  و  ابحاش ) کمسجل  ام  یمیلس  لوقت   ) يونغلا بعک  لوق  و  کلاه )

.هل یندشناف  لاق : .لذعملا  نب  دمصلادبع  تلق : هرصبلاب ؟ مویلا  مکرعاش  نم  لاق : مث  .ء  یشب  تسیل  لوقی  هدیصق  هتدشنا  املک  ناکف 
دق كارا  هرتفلا  دربلا و  اذامف  کنـشورب  يرم  هرطق و  یـصقراف  یموق  هرـصبلا  هیـضاق  ایا  حابر : نبا  انیـضاق  یف  اـهلاق  اـتایبا  هتدـشناف 

هرطلل كدــیعجت  کیدــخ و  کفیذــجتب  هرــشاعملا ) بادآ  یف  نوعبرـالا - سماـخلا و  لـصفلا   ) هرحاـی فـصقلا  جاـجع  نیریثـت 
(: دادغب خیرات   ) یف .ینلبقیف و  هیلا  تلـصو  اذا  هدشناف  اهلاثما  ظفحا  نا  هل  لمعتا  تلعجف  هزئاجب ، یل  رما  اهل و  راطتـسا  اهنـسحتساف و 

لاق همالدابا و  لدعی  مل  لجرلا و  لدعف  یـضاقلا ، باحـصا  نم  رخآ  لجر  وه و  رامح  یلع  هارمال  یلیل  یبا  نبا  دـنع  همالدوبا  دـهش 
مهیفف ینع  اوثحب  نا  مهنع و  تیطغت  ینوطغ  سانلا  نا  هدـشناف : یلیل  یبا  نبا  یتاف  هتربخاف ، همـالدابا  تتاـف  ادـهاش ، ینیدـیز  هارملل 

ثعب .همالدابا و  ای  کتداهـش  انزجا  یلیل : یبا  نبا  لاقف  ثئاـبنلا  کـلت  فیک  یموق  ملعیل  مهراـئب  ترفح  يرئب  اورفح  نا  ثحاـبم و 
باحصا هیلع  عمتجاف  هلمرلا  باها  نب  لموم  مدق  اضیا : .هئامعبرا و  هاطعاف  .هئامعبرا  تلاق : كرامح ؟ نمث  مک  اهل : لاق  هارملا و  یلا 

: هل اولاقف  ناطلـسلا  یلا  اومدقتف  نیتئف  مهنم  اوفلا  مهعمجاب و  اوضمف  مهثدحی ، نا  عنتماف  هیلع  اوحلاف  اعنتمم - ارعذ  ناک  و  ثیدـحلا -
هرجملا و لمحب  هفاضالا  یلا  لاحلا  انب  تلآ  بداتلا و  انل  نسحا  انبدا و  ناک  دـق  هیبرت و  هبحـص و  قح  انیلع  هل  ایـسالخ  ادـبع  اـنل  نا 

نم هعامج  بابلاب  انعم  نا  اولاق : مترکذ ؟ ام  هحـص  ملعا  فیک  و  ناطلـسلا : مهل  لاقف  .اـنیلع  عنتماـف  هعیب  اـندرا  اـنا  و  ثیدـحلا ، بلط 
کیلا مهلوصوب  نذاتف  کـلذ ، نوملعی  مه  مهنع و  هلاـسملا  نود  مهیلا  رظنلاـب  یفتکی  ساـنلا  تاـقث  مولعلا و  بـالط  راـثالا و  هلمح 

هوبذجف و رذعتف  ناطلـسلا ، یلا  هنوعدی  ناوعالا  طرـشلاب و  لموم )  ) فلخ هجو  مهتلاقم و  عمـس  ناطلـسلا و  مهلخداف  .مهنم  عمـستل 
املف ناطسلا ، هرشاعملا ) بادآ  یف  نوعبرالا - سماخلا و  لصفلا   ) یلا مهعم  راصف  .قابالا  تمعطتسا  دق  کنا  انربخا  اولاق : هوررج و 

نم لموم  ناک  و  سبحف ، .سبحلا  یلا  هب  اوضما  کناطلـس ؟ یلع  ززعتت  یتح  قابالا  نم  هیف  تنا  ام  کیفکی  اـم  هل : لاـق  هیلع  لـخد 
اوراصف هناوخا  نم  هعامج  کلذـب  ملع  یتح  امایا  هسبح  یف  لزی  ملف  زاجحلا ، لـها  دـیبع  هبـشی  هیحللا  فیفخ  لاوط  رفـصا  هنا  هتنیه 

يذلا خیـشلا  اولاق : .ائیـش  اذـه  نم  فرعا  ام  لاق : .تنا  اولاق : هملظ ؟ نم  و  مهل : لاقف  .مولظم  کسبح  یف  اذـه  اولاق : ناطلـسلا و  یلا 
هلاس هجارخاب و  رماف  .ثیدـحلا  یف  نیملـسملا  همئا  نم  ماما  وه  لب  قباب  وه  ام  اولاقف : .قبالا  دـبعلا  كاذ  لاـقف : .هعاـمج  هیلع  عمتجا 

.لوالا هعانتما  اعنتمم  کلذ  دـعب  لموم  ری  ملف  هلحی ، نا  هلاس  هفرـصف و  هلاح ، هل  نورکذـی  اوواج  نیذـلا  هربخا  امک  هربخاف  هلاح  نع 
ییحی ناک  يرایشهجلا :)  ) یف .هراجحلاب  هنومری  اولعج  جرخ و  نیح  هوعبتاف  مهثدحی ، نا  یباف  هرـصبلا  یـضاقلا  کیرـش  مدق  اضیا :
هقرافم بجوی  ام  ءافلخلا  كولملا و  نع  هل  یکح  لاثمالا و  هل  برض  راکنالاب و  هلبقتسی  مل  هرکنی  ائیش  دیشرلا  نم  يار  اذا  یکمربلا 

نا جورملا :)  ) یف و  هتیرغا .) هـتیهن  اذا  هءارغا  دـصقت  مـل  نا  کـناف و  يرحا ، ءاـفلخلا  نـم  وـه  ءارغا و  یهنلا  یف   ) لوـقی هرکنا و  اـم 
: هل لاق  یکمربلا و  رفعج  هدر  هبعکلا  نم  جورخلا  دارا  و  هیخا - یف  هوبا  هیلا  دـهع  امیف  يا  هب - هل  فلح  امب  دیـشرلل  فلح  امل  نیمالا 

دیـشرلا ضرح  نم  دحا  تناکف  رفعج ، یلع  نیمالا  ما  کلذب  تنغطـضاف  اثالث - کلذ  لعف  یتح  هللا - کلذخ  کیخاب  تردـغ  ناف 
اطوی بایناب و  سرـضی  هریثک  روما  یف  عناصی  نم ال  و  هرـشاعملا ) بادآ  یف  نوعبرالا - سماـخلا و  لـصفلا   ) .هب لزن  اـم  یلع  هیلع و 
ءرملا تیار  یناف  لقع  اذ  تنک  نا  لقعلاب  مهقلت  مهتیقل و ال  اـم  اذا  یقمحلا  عم  قماـحت  رعاـشلا : لاـق  طـحاجلا :) ناـیب   ) یف مسنمب و 

هتقماحف هلکاشا  ارما ال  تیق  تئـش ال  اذا  هبرغ  راد  يونلا  لوط  ینلزنا  و  رخآ : لاق  لقعلاب و  دعـسی  مویلا  لبق  ناـک  اـمک  هلقعب  یقـشی 
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نک اقلخا و  دـجا و  اموی  هتـسبلک  هسابل  یف  نکف  مایا  رهدـلل  و  رخآ : یندـشنا  هلقاعا و  تنکل  لـقع  اذ  ناـک  ول  هیجـس و  لاـقی  یتح 
یلع کیفا  وعمجا  دق  رـشعم  یف  هبرغلا  کقلت  نا  رعاش : لاق  اقمحا و  تنا  نکف  یقمحلا  یف  تنک  نا  مهیف و  تنک  اذا  سانلا  سیکا 
تنا امناف  مهلک  سانلا  رادف  ایح  تمد  ام  یباطخلا : دمح  لاق  مهـضرا و  یف  تمد  ام  مهـضرا  مهراد و  یف  تمد  ام  مهرادف  مهـضغب 

امیدـن لیلق  امع  يری  فوس  ردـی  مل  نم  يراد و  ردـی  نم  نا  هرـشاعملا ) بادآ  یف  نوعبرالا - سماخلا و  لصفلا   ) هارادـملا راد  یف 
تامادنلل

هینغم

مامالا هبداف  ءاملعلا ، رهظمب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  دعب  نینوکلا  دیـس  ماما  رهظ  هنکل  و  لهجلا ، لها  نم  ملکتملا  اذه  ناک 
مارتحـالا یعدـملا  اذـه  بلط  دـقلف  ..قحلا  ریغب  يوعدـلا  همیرج  ـالا  اـهیلع  هبوقعلا  اـهعم  لـمحت  همیرج  فرعا  ـال  و  هملکلا ، هذـهب 

شعب لاق  .نیدـلا و  موی  یلا  هنعللا  هبیـصن  ناکف  سیلبا  لـطابلاب  یعدا  نم  لوا  و  راـقتحالا ، ءاردزـالاب و  بقوعف  بذاـکلا ، ءاـعدالاب 
(. یقمحلا هنسلا  یلا  اهیقلیف  اهکاسما ، بلقلا  لمتحی  هنوعر ال  ءاعدالا  : ) ءامکحلا

هدبع

یف مهل  هبراقملاف  مهلئاوغ  یف  عقو  سانلا  هاداع  نم  تاودـعلل و  هبلجم  اـهیف  هدـعابملا  قـالخالا و  یف  هرفاـنملا  مهلئاوغ : نم  نما  … 
قح ریغ  یف  هقفاوملا  زوجتال  نکل  مهتدومل  هظفاح  مهقالخا 

يرفعج

مالسالا ضیف 

یناگدنز رما  رد  نانآ  دننام   ) ناشقالخا رد  مدرم  هب  ندش  کیدزن  تسا : هدومرف  ندوب ) تعامج  گنرمه  هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
بهذـم نید و  فالخرب  هک  يروما  رد  دـشاب  گنرمه  مدرم  اب  هک  یـسک  نوچ   ) ناشاه هنیک  زا  تسا  ینمیا  بجوم ) ندومن  راـتفر 

(. دنریگ یمن  لد  رد  ار  شا  هنیک  هتشاد و  تسود  ار  وا  تسین 

ینامز

هیلع  ) ماما رظن  یلو  دـنا  هدرک  ینعم  قالخا ) گنرمه   ) یقالخا یکیدزن  ار  ساـنلا ) هبراـقم   ) هغـالبلا جـهن  نیحراـش  بلاـغ  هچ  رگا 
رگا تسا و  مدرم  اب  ندـش  گنرکی  حیحـص  قالخا  اب  یکیدزن  دـش و  کیدزن  مدرم  حیحـص  قالخا  اب  دـیاب  هک  تسا  نیا  مالـسلا )

( مالـسلا هیلع   ) ماما رظن  فالخ  تسا  ناوارف  هک  دـشاب  مالـسا  روتـسد  فـالخ  دـنچ  ره  مینک  قبطنم  ار  دوخ  یقـالخا  ره  اـب  میئوگب 
ماما تسا و  ندوبن  گـنرکی  یئورود و  یتسرداـن ، دـنک ، یم  کـیرحت  ار  اـه  هنیک  مدرم  اـب  طاـبترا  رد  هچنآ  تروص  ره  رد  .تسا 

هب هک  تسا  لاعتم  يادخ  رظن  نامه  نیا  دزاس و  نک  هشیر  دنک  یم  کیرحت  ار  اه  هدـقع  هک  ار  یلماوع  دـهاوخ  یم  مالـسلا ) هیلع  )
روآ حبص  يادخ  هب  رگتداسح  نادوسح  رش  زا  رگوداج و  نانز  رش  زا  تادوجوم …  رـش  زا  وگب ! : ) تسا هدرک  شهوکن  رگید  نایب 

ینمیا يارب  دهد  یم  هزاجا  مالـسا  هک  اجنآ  ات  ینعی  تسا  مدرم  اب  شزاس  مالـسلا ) هیلع   ) ماما شیامرف  رد  رگید  هتکن  مرب .) یم  هانپ 
.درک شزاس  نانآ  اب  دیاب  مدرم  رش  زا 
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يزاریش دمحم  دیس 

نم نما  - ) مرحمب سیل  اـمم  مهکولـس - مهتاداـع و  نع  ناـسنالا  دـعتبی  ـال  ناـب  مهقـالخا ) یف  ساـنلا  هبراـقم  : ) مالـسلا هیلع  لاـق  و 
.بحلا هدوملا و  بجوت  هبراقملا  ناف  مهرکم ، مهاذا و  نم  ناسنالا  نمای  نال  بجوم  يا  مهلئاوغ )

يوسوم

قالخا تبرق  یتم  و  حرـشلا : .یهاودـلا  یه  لئاوغلا  رـشلا و  هوادـعلا و  یه  هلئاغلا و  عمج  لئاوغلا : .همالـس  نما : .هاـناد  هبراـق : هغللا :
یغب صاخـشالا و  ضغابت  تفلتخا  قالخالا و  ترفانت  اذا  اما  رخالا و  رـش  لـک  نما  تفلتئا و  تمجـسنا و  ضعب  نم  اهـضعب  ساـنلا 

هبولطم و هلماجملا  و  هب …  حومـسملا  یعرـشلا  مازتلالا  دودـح  یف  مهب  قفرلا  ساـنلا و  هارادـم  یلا  هوعد  یه  ضعب و  یلع  مهـضعب 
 … هبوغرم

یناقلاط

« .تسا نانآ  ياهدنزگ  زا  ینمیا  ناشیا ، ياهیوخ  رد  مدرم  اب  یکیدزن  تقفاوم و  دومرف : ترضح  نآ  «و 

مراکم

 [[ مالسلا هیلع  لاق  و  ]]

.ْمِِهِلئاَوَغ ْنِم  ٌْنمَأ  ْمِِهقاَلْخَأ  ِیف  ِساَّنلا  َُهبَراَقُم 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

زا ینمیا  ببس  ناشقالخا  رد  مدرم  اب  لوقعم )  ) یگنهامه

: هنامیکح راتفگ  دنس  ) .تساه نآ  ینمشد  يزوت و  هنیک 

تروص نیا  هب  ار  نآ  یتواـفت  اـب  هک  تسا  مکحلاررغ  هدرک  رکذ  هناـمیکح  راـتفگ  نیا  يارب  هک  يرگید  عبنم  اـهنت  بیطخ  موـحرم 
جهن زا  ریغ  يرگید  عـبنم  زا  ار  نآ  ررغ  هک  دـهدیم  ناـشن  تواـفت  نیا  « ) مهلئاوـغ نماـت  مهقـالخأ  یف  ساـنلا  براـق  : » تسا هدروآ 

(.( ص 286 ج 4 ، هغالبلا ، جهن  رداصم  ( ) تسا هدروآ  هغالبلا 

مدرم اب  لوقعم  یگنهامه 

ناشقالخا رد  مدرم  اب  یگنهامه  :» دیامرف یم  دنک  یم  یعامتجا  فیطل  هتکن  کی  هب  هراشا  هنامیکح  راتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
(. ْمِِهِلئاَوَغ ْنِم  ٌْنمَأ  ْمِِهقاَلْخَأ  ِیف  ِساَّنلا  َُهبَراَقُم  ( ؛» تساه نآ  ینمشد  يزوت و  هنیک  زا  ندوب  ناما  رد  ببس 

تافص رد  هک  تسا  دنم  هقالع  یناسک  هب  دراد و  ار  دوخ  هژیو  قالخا  تافص و  یناسنا  ره  هکلب  تیعمج  موق و  ره  هک  تسین  کش 
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نیا رد  مدرم  اب  یگنهامه.دننک  لمع  وا  ياه  هتساوخ  قباطم  دنراذگب و  مارتحا  شموسر  بادآ و  هب  ، دنشاب گنهامه  وا  اب  قالخا  و 
یتسود هطبار  وا  اب  دـننادب و  دوخ  زا  ار  ناسنا  اه  نآ  هک  دوش  یم  ببـس  - تسین لـقع  عرـش و  فـالخرب  هک  يدراوم  رد  هتبلا  - روما

.دوش یم  اه  نآ  ینمشد  يزوت و  هنیک  زا  تینما  ببس  رما  نیمه  دننک و  رارقرب 

عرـش فالخ  ياهراک  طلغ و  موسر  بادآ و  اه و  يدب  یتشز و  رد  ندش  تعامج  گنر  مه  ، روظنم دش  هراشا  هک  هنوگ  نامه  هتبلا 
.درخ لقع و  هن  دهد و  یم  ار  يا  هزاجا  نینچ  ام  هب  عرش  هن  هکارچ  تسین  لقع  و 

هلأسم نآ  دـشاب و  یم  نومـضملا  بیرق  هدـمآ  فیرـش  مالک  نیا  رد  هچنآ  اـب  هک  تسا  حرطم  يرگید  ناونع  یمالـسا  تاـیاور  رد 
.تسا مدرم  اب  ارادم 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  هلمجزا  تسا  هدش  دیکأت  نآ  رب  هیصوت و  مدرم  اب  ندرک  ارادم  هب  یناوارف  ثیداحا  رد 

«. یـشاب ناـما  رد  ناـشرکم  دـیک و  اـه و  نآ  ینمـشد  زا  اـت  نک  ارادـم  مدرم  اـب  مهِدـِیاکَم ؛ نِم  ْمَلْـسَت  مُهَِلئاوغ و  ْنَمأـت  َساـّنلا  ِراد  »
ح 10179) مکحلاررغ ، )

يددعتم تایاور  نآ  لیذ  رد  هک  هدرک  حرطم  « هارادملا باب  » ناونع تحت  یباب  مود  دـلج  رد  یفاک  فیرـش  باتک  رد  ینیلک  موحرم 
: دنک یم  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  یثیدح  رد  هلمجزا  تسا  هدروآ 

زیچ هس  ِلِهاَْجلا ؛ َلْهَج  ِِهب  ُّدُری  ٌْملِح  َساَّنلا َو  ِِهب  يِراَدـی  ٌُقلُخ  ِهَّللا َو  یِـصاَعَم  ْنَع  ُهُزُجْحی  ٌعَرَو  ٌلَمَع  َُهل  َِّمتی  َْمل  ِهِیف  َّنُکی  َْمل  ْنَم  ٌثاََـلث  »
درادزاـب و ادـخ  تیـصعم  زا  ار  وا  هک  ییاوـقت  عرو و  : دریذـپ یمن  ناـماس  وا  ياـهراک  زا  يراـک  چـیه  دـشابن  سکره  رد  هک  تسا 
ج 2، یفاک ، «.) دزاس رود  دوخ  زا  نآ  اب  ار  نالهاج  لهج  هک  يا  يرابدرب  ملح و  دراداو و  مدرم  اب  ندرک  ارادم  هب  ار  وا  هک  یقالخا 

.( ح 1 ص 116 ،

: دیامرف یم  ، تسا هدش  ناونع  يرتشیب  دیکأت  اب  هلأسم  نیا  ترضح  نآ  زا  يرگید  ثیدح  رد 

روتـسد هک  هنوگ  نامه  هداد  روتـسد  مدرم  اب  ندرک  ارادم  هب  ارم  مراگدرورپ  ِِضئاَرَْفلا ؛ ِءاَدَِأب  ِینَرَمَأ  اَمَک  ِساَّنلا  ِهاَراَدُِمب  یِّبَر  ِینَرَمَأ  »
.( ح 4 ص 117 ، یفاک ، «.) تسا هداد  تابجاو  ضئارف و  هب 

: دیامرف یم  ، هدش هنیمز  نیا  رد  يرتشیب  دیکأت  مه  زاب  یموس  ثیدح  رد  و 

یگدنز فصن  اه  نآ  اب  تقافر  تسا و  نامیا  فصن  مدرم  اب  ندرک  ارادم  ِشیَْعلا ؛ ُفِْصن  ْمِِهب  ُْقفِّرلا  ِناَمیِْإلا َو  ُفِْصن  ِساَّنلا  ُهاَراَدُم  »
ح 5) ص 117 ، ،ج 2 ، یفاک «.) تسا

درومرد هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  الاب  رد  هک  يددعتم  ثیداحا  مدرم و  قالخا  اب  یگنهامه  هرابرد  مالسلا  هیلع  ماما  مالک 
هزادـنا هچ  ات  هک  تسا  مالـسا  تامیلعت  یعامتجا  حور  زا  ینـشور  هناشن  میدرک  لقن  اه  نآ  اب  تقاـفر  ادـخ و  قلخ  اـب  ندرک  ارادـم 

.تسا هداد  رارق  هجوت  دروم  مدرم  اب  زیمآ  تملاسم  یتسیز  مه  يارب  ار  یناور  یقالخا و  فلتخم  لئاسم 
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: میهد یم  نایاپ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يرگید  ثیدح  اب  ار  نخس  نیا 

ٍشیَُرق ِریَغ  ْنِم  ًاـمْوَق  َّنِإ  ٌسْأـَب َو  ْمِِهباَـسْحَِأب  َناَـک  اَـم  ِهَّللا  ُمیا  ٍشیَُرق َو  ْنِم  اوـُُفنَف )  ) اوُِفنُأَـف ِساَّنِلل  ْمُُهتاَراَدـُم  ْتَّلَق  ِساَّنلا  َنِم  ًاـمْوَق  َّنِإ  »
شیرق هلیبق  زا  اذل  دوب و  فیعض  مک و  نارگید  هب  تبسن  ناشندرک  ارادم  مدرم  زا  یهورگ  ِعِیفَّرلا ؛ ِتیَْبلِاب  اوُقِْحلُأَف  ْمُُهتاَراَدُم  تَنُـسَح 
شیرق ریغ  زا  یهورگ  و  دوب ) ارادم  مدع  ناشلکـشم   ) دنتـشادن یلکـشم  بسن  بسح و  رظنزا  دنگوس  ادـخ  هب  دـندش و  درط  یفن و 

ح 6} ص 117 ، ج 2 ، یفاک ، «.} دندش عیفر  تیب  نیا  هب  قحلم  دوب و  بوخ  ناشندرک  ارادم 

یصاعم و اه و  يراک  فالخ  رد  اه  نآ  گنر  مه  هک  تسین  نیا  مدرم  اب  ارادم  یگنهامه و  زا  روظنم  هک  مینک  یم  دیکأت  رگید  راب 
ارادم یگنهامه و  روظنم  هکلب  دهد  یمن  هار  دوخ  هب  يرکف  نینچ  دـشاب  عرـش  نیزاوم  هب  دـنبیاپ  هک  یـسک  نیقی  هب.میوش  یگدولآ 

.دشاب یم  عورشم  اه و  نآ  هقالع  دروم  هک  تسا  ییاهزیچ  حابم و  روما  رد 

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said: “Nearness with people in their manners brings about
.” safety from their evil

546 ص :

یسانش تّیعقوم  ترورض  : 402 تمکح

هراشا

توص
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ًابقَس َترَدَه  ًاریِکَش َو  َترِط  دََقل  اَِهلثِم  ِلوَق  نَع  ُُهلثِم  ُرَغصَتُسی  ٍهَِملَِکب  َمّلَکَت  دَق  ِهِیبِطاَُخم َو  ِضعَِبل  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

نأ دعب  الإ  ردهیال  لبإلا و  نم  ریغصلا  بقسلاو  فصحتسیو  يوقی  نأ  لبق  رئاطلا  شیر  نم  تبنیام  لوأ  انهاه  ریکشلاو  یـضرلا  لاق 
لحفتسی

اه همجرت 

یتشد

هدرواین رد  رپ  دومرف ) تفگ ، دوخ  نأش  زا  رتگرزب  ینخـس  ماما  روضح  رد  یـصخش  : ) دومرف وا ، رب  ادـخ  دورد  و  یتیبرت ) یقـالخا ، )
 ! يداد رس  ناگرزب  زاوآ  یلاسدرخ  رد  و  يدرک ، زاورپ 
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رد گناب  رتش  اریز  تسا  لاسدرخ  رتش  بقـس ، تسا و  فیطل  مرن و  دـیور و  یم  هدـنرپ  لاـب  رب  هک  تسا  ییاـهرپ  نیتسخن  ریکـش ، )
( .دوش غلاب  ات  درواین 

يدیهش

گناب یلاسدرخ  رد  يدیرپ و  هدرواین  رپ  دومرف ]: دومن  یم  رتگرزب  يو  رادقم  زا  دوب و  هتفگ  ینخـس  ودـب  هک  یناسک  زا  یکی  هب  [و 
تسا و لاسدرخ  رتش  بقـس  و  دوش ، راوتـسا  دنمورین و  هکنآ  زا  شیپ  دیور ، هدنرپ  رب  هک  تساهرپ  تسخن  ریکـش ، و   ] .يدیـشک رد 

[ .ددرگ لحف  هک  هاگ  نآ  رگم  درواین  رب  گناب  رتش 

یلیبدرا

زا ارنآ  دـننام  درمـش  یم  ریقح  هکیمـالکب  دوب  هدرک  ملکت  هک  یتـقو  رد  ار  دوخ  ياـه  هدـش  هدرک  هدرک  باـطخ  ضعب  رم  دوـمرف  و 
هک یتـقو  رد  يدرک  زاوآ  هک  یتلاـح  رد  يدرک  زاوآ  نوریب و  زا  شیپ  يدروـخ  تلاـح  رد  يدرک  زاورپ  هنیآ  ره  نآ  دـننام  راـتفگ 
دیآ یم  نوریب  هک  هملک  يور  زا  تسگرزب  هک  تسا  هدـمآ  نآرق  رد  تسا  مالک  نیرت  حیـصف  زا  نیا  یناوج و  لوا  رد  يدوب  يرتش 

داهنن هعیدوب  ناشیا  ياهنهد  زا 

یتیآ

رب رپ  زونه  دومرف : دومن ، یم  رتریقح  ینخـس  ناـنچ  نتفگ  زا  ییوا  نوچ  هک  دروآ ، ناـبز  رب  ینخـس  هک  دوـخ  ناـبطاخم  زا  یکی  هب 
.يدرک گناب  یگّرک  رد  و  يدیرپ ، هدرواین 

هرک بقـس »  » .دوش و مکحم  دریگ و  توق  هکنآ  زا  شیپ  تسا ، هدنرپ  ياهرپ  نیتسخن  ریکـش »  » ترابع نیا  رد  دـیوگ : یـضر  دـیس 
.دنکن گناب  دوشن ، گرزب  ات  رتش  اریز  تسا  رتش 

نایراصنا

رد لاب  زا  شیپ  : دومرف  ، دوبن هدـنبیز  وا  لـثم  زا  هک  تفگ  ینخـس  تساـخرب و  نخـس  هب  شرـضحم  رد  هک  یـسک  هب  ترـضح  نآ  و 
.يدز گناب  یلاسدرخ  هب  ،و  يدیرپ ندروآ 

.دوش مکحم  يوق و  هکنآ  زا  شیپ  دیور  یم  هدنرپ  رب  هک  تسا  ییاهلاب  نیلوا  اجنیا  رد  « ریکش »

 . دنز یمن  دایرف  هدشن  گرزب  ات  هک  ، تسا رتش  هچب  « بقس و«

اه حرش 

يدنوار

يردیک
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مثیم نبا 

، ندروآرد رپ  زا  شیپ  هجوج  ریکـش : دومرف : دوب - هتفگ  دوخ  دـح  زا  رتارف  ینخـس  هک  شنابطاخم - زا  یکی  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما
رطاخ هب  وا  یشزرا  مک  تهج  هب  ار  بقـس  هملک  ریکـش و  هملک  يدروآرب .) گناب  يدرخ  رد  يدرک و  زاورپ  ندروآرد  رپ  زا  شیپ  )

وا هدوب و  اجیب  هک  ینخـس  نینچ  نتفگ  رطاخ  هب  ار  ندروآرب  گـناب  ندرک و  زاورپ  تفـص  و  دوب ، هتفگ  ماـما  رـضحم  رد  هک  ینخس 
و هدرواینرد ، رپ  هجوج  ناش  رد  زاورپ  هک  يروطنامه  تسا - هدروآ  هراعتسا  صخش  نآ  يارب  تسا - هتشادن  ار  شنتفگ  یگتـسیاش 

.دشاب یمن  كدوک  روخرد  ندروآرب  گناب 

دیدحلا یبا 

.ًابْقَس َتْرَدَه  ًاریِکَش َو  َتْرِط  ْدََقل  اَِهْلثِم  ِلْوَق  ْنَع  ُُهْلثِم  ُرَغْصَتُْسی  ٍهَِملَِکب  َمَّلَکَت  ْدَق  ِهِیبِطاَُخم َو  ِضْعَِبل  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

نأ دـعب  الإ  ردـهی  لبإلا و ال  نم  ریغـصلا  بقـسلا  فصحتـسی و  يوقی و  نأ  لبق  رئاطلا  شیر  نم  تبنی  ام  لوأ  انهاه  ریکـشلا  لاـق  ] 
 [ لحفتسی

.مرصحی نأ  لبق  ببز  دق  مهلوق  لثم  اذه 

لصفملا ءزج  دعب  ظفح  ام  ذاوشلاب و  أرقی  هماعلا  لاثمأ  نم  و 

یناشاک

ملکت هک  یتقو  رد  ملکت ) دق  و   ) ار دوخ  ناگدننک  باطخ  زا  یـضعب  رم  ترـضح  نآ  دومرف  و  هیبطاخم ) ضعبل  مالـسلا  هیلع  لاق  (و 
ترط دقل   ) نآ دننام  راتفگ  زا  اهلثم ) لوق  نع   ) اروا دننام  دندرمش  یم  درخ  ریقح و  هک  یمالک  هب  هلثم ) رغـصتسی  هملکب   ) دوب هدرک 

لثم هک  یتلاح  رد  يدرک  زاوآ  و  ابقس ) ترده  و   ) ندروآرد رپ  زا  شیپ  يدرخ  تیخورف و  تلاح  رد  يدرک  زاورپ  هنیآ  ره  اریکش )
رابتعا هب  هک  یـسک  نآ  يارب  زا  ار  بقـس )  ) و ریکـش )  ) ظـفل دومرف  هراعتـسا  ندرک  زاوآ  دـح  هب  ندیـسر  زا  شیپ  يدوب  رن  رتش  هچب 

ام لوا  انهیه  ریکـشلا  و  : ) هک دیامرف  یم  هرـس  سدـق  دیـس  و  دیـسلا ) لاق  و   ) .نتفگ نآ  لثم  دوبن  وا  ناش  زا  هک  یمالک  هب  وا  ضوهن 
( فصحتـسی يوقی و  نا  لبق   ) غرم رپ  زا  رئاطلا ) شیر  نم   ) دـیور یم  لوا  هک  تسا  يزیچ  هدـش ، عقاو  اجنیا  هک  ریکـش  ظـفل  تبنی )

دعب الا   ) دنک یمن  گناب  و  ردهی ) و ال   ) رتش زا  تسا  يا  هچب  بقس )  ) و لبالا ) نم  ریغـصلا  بقـسلا  و   ) دنک ادیپ  توق  هکنآ  زا  شیپ 
.رادربراب گرزب  رن  ددرگب  هکنآ  زا  دعب  رگم  لحفتسی ) نا 

یلمآ

ینیوزق

نآ لثم  نتفگ  زا  ار  وا  لثم  دنرامش  درخ  هک  تفگ  يا  هملک  صخش  نآ  دوب و  بطاخم  وا  اب  هک  مدرم  ضعب  اب  ترـضح  نآ  دومرف 
رترب وا  ردق  زا  دوبن و  وا  دح  هملک  نآ  لصاح  لاس  نس و  رابتعا  هب  ای  رادـقم  تبترم و  رابتعا  هب  دوب  وا  هزادـنا  زا  نوریب  ینعی  .هملک 

نم تبنی  ام  لوا  انهه  ریکـشلا  و  : ) دـیوگ یم  دیـس  .یگرک  تقو  رد  يدرک  گناب  یکچوک و  تلاـح  رد  يدرک  زاورپ  دومرف : .دوب 
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تسا رپ  لوا  اجنیا  ریکش  ینعی  لحفتسی ) نادعب  الا  ردهی  لبالا و ال  نم  ریغـصلا  بقـسلا  فصحتـسی و  يوقی و  نا  لبق  ریاطلا  شیر 
مینک نینچ  مالک  لیوات  رگم  دشاب  هجوج  نآ  لصا  ریکش )  ) هچ هدش  هحماسم  اجنیا  ندش و  گرزب  زا  شیپ  غرم  رپ  زا  دیور  یم  هک 

تسا و هدماین  دایرف  هب  زونه  هک  هچبرتش  بقـس )  ) دوب و تیفرظ )  ) رب بوصنم  لوا  سپ  وا  رپ  ندـیئور  لوا  رد  تسا  غرم  ریکـش  هک 
.دنکن ریده 

یجیهال

ییوخ

دعب الا  ردهی  لبالا و ال  نم  ریغصلا  بقسلا  و  فصحتـسی ، يوقی و  نا  لبق  رئاطلا  شیر  نم  تبنی  ام  لوا  انه  ریکـشلا  و  یـضرلا : لاق 
لبالا ریکش  هرابک ، نیب  رعـشلا  شیرلا و  تبنلا و  راغـص  رابکلا ، رجـشلا  لوصا  یف  تبنی  ام  رکـش ، ج : ریکـشلا ) : ) هغللا .لفحتـسی  نا 

قیلی ام ال  هترضحب  بطاخملا  اذه  ملکت  دق  ینعملا : .دلوی  هعاس  هقانلا  دلو  نابقس  بوقس و  باقس و  بقسا و  ج : بقسلا )  ) اهراغص
، يدمآ زاورپب  دمآ  رد  ون  هجوج  نوچ  وت  همجرتلا : .هردق  قوف  هعفرت  یلع  غیلبلا  ریبعتلا  اذهب  مالسلا ) هیلع   ) ههبنف يارلا ، راهظا  نم  هب 

.یتشادرب گناب  رتش  هزور  کی  دازون  نوچ  و 

يرتشوش

هینغم

مامالا هبداف  ءاملعلا ، رهظمب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  دعب  نینوکلا  دیـس  ماما  رهظ  هنکل  و  لهجلا ، لها  نم  ملکتملا  اذه  ناک 
مارتحـالا یعدـملا  اذـه  بلط  دـقلف  ..قحلا  ریغب  يوعدـلا  همیرج  ـالا  اـهیلع  هبوقعلا  اـهعم  لـمحت  همیرج  فرعا  ـال  و  هملکلا ، هذـهب 

شعب لاق  .نیدـلا و  موی  یلا  هنعللا  هبیـصن  ناکف  سیلبا  لـطابلاب  یعدا  نم  لوا  و  راـقتحالا ، ءاردزـالاب و  بقوعف  بذاـکلا ، ءاـعدالاب 
(. یقمحلا هنسلا  یلا  اهیقلیف  اهکاسما ، بلقلا  لمتحی  هنوعر ال  ءاعدالا  : ) ءامکحلا

هدبع

مل خرف  تنا  ترط و  دقل  لاق  هناک  فصحتسی : يوقی و  نا  اهلثم …  لوق  نع  رـصاق  هرغـص  یف  هلثم  همیظع  هملک  اهلثم : لوق  نع  … 
ضهنت

يرفعج

مالسالا ضیف 

نتفگ زا  ار  وا  دننام  هک  دنار  نابز  رب  ینخس  هک  یلاح  رد  تفگ  یم  نخـس  ترـضح  نآ  اب  هک  یناسک  زا  یکی  هب  مالـسلا  هیلع  ماما 
هچب ماگنه  يدز  گناب  و  ندروآ ، رد  رپ  زا  شیپ  يدرک  زاورپ  دومرف : اـجیب ) نخـس  هراـبرد   ) دنتـشادنپ یم  کـچوک  نخـس  ناـنچ 

.دـیوگب ار  نخـس  نیا  یئوت  نوچ  هک  دوبن  راوازـس  اـی  یئوگب ، اـم  رـضحم  رد  ینخـس  نینچ  هک  دیـسرت  یمن  ار  وت  هصـالخ   ) ندوـب
و ددرگ ، مکحم  هتفاـی  توـق  هکنآ  زا  شیپ  دـیور  یم  غرم  رد  هک  تسا  يرپ  لوا  اـجنیا : رد  ریکـش  دـیامرف ): هللا  هـمحر  یـضردیس 
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.دوش گرزب  هکنآ  زا  سپ  رگم  دنز  یمن  گناب  هک  تسا  يرتش  هچب  بقس :

ینامز

هک يروما  رد  هک  هدـش  تحاراـن  وا  یتـیبرت  یب  زا  هکلب  تسا ، هدـش  تحاراـن  نارگید  دوـجو  زاربا  زا  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما هکنیا  هن 
هچب ای  دیامن و  یم  طوقس  دنک و  یم  زاورپ  ندروآرد  رپ  زا  لبق  هک  يا  هدنرپ  دننام  دنک ، یم  يار  زاربا  درادن  تلاخد  قح  هبرجت و 
هجوت دـهاوخ  یم  مالـسلا ) هیلع   ) ماما .دـتفا  یم  راـب  ریز  هجیتن  رد  دـیامن  یم  دوجو  زاربا  دـنک و  یم  ار  ناـگرزب  يادـص  هک  يرتش 
يادخ .دیوگب  نخـس  دنک و  رظن  راهظا  دوخ  تیـصخش  دودح  رد  سپـس  دسانـشب  ار  دوخ  تیعقوم  ردق و  دیاب  سک  ره  هک  دـهدب 

.تسا هدومن  رکذ  میرک  نآرق  رد  نتفگ  اج  هب  نخس  هب  نداد  هجوت  يارب  ار  رضخ  یسوم و  ناتساد  زیزع 

يزاریش دمحم  دیس 

دقل (: ) اردق مالکلا  کلذ  نم  رغـصا  هنا  يا  - ) اهلثم لوق  نع  هلثم  رغـصتسی  هملکب  ملکت  دـق  و  هیبطاخم ، ضعبل  مالـسلا - هیلع  لاق  و 
لبالا ریغـص  بقـسلا  و  لبالا ، توص  ریدهلا  ابقـس ) توص  ریدـهلا  ابقـس ) تردـه  و   ) ناریطل لاق  ریغ  خرف  تنا  يا و  اریکـش ) ترط 

نم ریغصلا  بقسلا : و  فصحتـسی - يوقی و  نا  لبق  رئاطلا  شیر  نم  تبنی  ام  لوا  انهه  ریـشکلا  و  هر :)  ) یـضرلا لاق   ) .ردهی يذلا ال 
کنیذ نم  ربـکا  ریدـهلا ، ناریطلا و  نا  اـمک  کـنم ، ربـکا  ناـک  ملکتملا  اـهیا  کـمالکف  لحفتـسی ) نا  دـعب  ـالا  ردـهی  ـال  و  لـبالا ،

.نیناویحلا

يوسوم

و ال لبالا ، نم  ریغـصلا  بقـسلا : .فصحـستی و  يوقی و  نا  لبق  رئاطلا ، شیر  نم  تبنی  لوا  انه : اه  ریکـشلا  و  یـضرلا : لاق  حرـشلا :
 … مرصحتی نا  لبق  بزبزت  لثملا  یف  مهلوق  لثم  اذه  .لحفتسی و  نا  دعب  الا  ردهی 

یناقلاط

: دومرف دـش  یم  هدرمـش  رت  کچوک  ینخـس  ناـنچ  نتفگ  زا  هک  دوب  هتفگ  ینخـس  هک  دوخ  ياـهبطاخم  زا  یکی  هب  ترـضح  نآ  «و 
«. يدیشکرب گناب  یلاسدرخ  رد  يدیرپ و  نیتسخن  ياهرپ  اب  انامه 

یم دوش ، راوتـسا  دـنمورین و  هکنآ  زا  شیپ  هدـنرپ  رد  هک  تسا  ییاهرپ  نیتسخن  ینعم  هب  نخـس  نیا  رد  ریکـش  دـیوگ : یـضر  دـیس 
« .دروآ یمنرب  گناب  دوشن  لحف  ات  رتش  تسا و  لاسدرخ  رتش  بقس  .دیور و 

.تسا هدش  زیوم  هدشن  هروغ  هک  تسا  بارعا  نخس  نیا  ریظن  دیوگ : یم  دیدحلا  یبا  نبا 

مراکم

 [[ مالسلا هیلع  لاق  و  ]]
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: اَِهْلثِم ِلْوَق  ْنَع  ُُهْلثِم  ُرَغْصَتُْسی  ٍهَِملَِکب  َمَّلَکَت  ْدَق  ِهِیبِطاَُخم َو  ِضْعَِبل 

.ًابْقَس َتْرَدَه  ،َو  ًاریِکَش َتْرِط  ْدََقل 

: دومرف تفگ ، دوخ  نأش  زا  رتالاب  ینخس  شروضح  رد  هک  یصخش  هب  مالسلا  هیلع  ماما 

: هنامیکح راتفگ  دنس  ) .يدروآرب گناب  هدشن  غلاب  زونه  يدرک و  زاورپ  ندروآردرپ  زا  شیپ 

دقتعم هدرک و  لقن  مکحلاررغ  زا  هک  يزیچ  زج  دـنک  یمن  لـقن  هناـمیکح  مـالک  نیا  يارب  يرگید  عبنم  رداـصم  رد  بیطخ  موحرم 
ص 286) ج 4 ، هغالبلا ، جهن  رداصم   ) .دشاب یم  طلغ  ررغ  ترابع  تسا 

(( ص 61 ج 3 ، راربالا ، عیبر   ) .تسا هدرک  لقن  تروص  نیمه  هب  ار  نآ  راربالا  عیبر  رد  يرشخمز  هک  مینکیم  هفاضا 

يوق و هک  نآ  زا  شیپ  دیور  یم  هدنرپ  لاب  رب  هک  تسا  ییاهرپ  نیتسخن  اج  نیا  رد  « ریکش » زا روظنم  :» دیوگ یم  یضر  دیـس  موحرم 
؛» دهد یمن  رس  ار  صوصخم  دایرف  ، غولب هب  ندیسر  زا  شیپ  ًالومعم  رتش  دوش و  یم  هتفگ  غلابان  رتش  هب  « بقس دوش و« مکحم 

دعب ّالإ  ُرِدهَی  ،و ال  ِلبإلا َنِم  ُریغّصلا  : ُبقّسلا و.َفِصْحَتسی  يوقَی و  نأ  لبق  ِرئاطلا  ِشیر  نم  ُتبنَی  ام  لّوأ  : انهاه ُریکّشلا  :و  ّیضّرلا لاق  )
( . لِحفَتسی نأ 

وگم نخس  وت  دح  زا  رتارف 

ریبعت هب  و   ) تفگ دوخ  رادقم  دح و  زا  شیب  ینخس  مالسلا  هیلع  ماما  روضح  رد  یـصخش  هک  دوش  یم  هدافتـسا  مالک  نیا  همدقم  زا 
دح زا  دایز  رگید  وا  دناشنب و  شیاج  رـس  رب  ار  وا  هک  نیا  يارب  مالـسلا  هیلع  ماما  دز ) فرح  شناهد  زا  رت  گرزب  : مدرم نایم  جـیار 

زاورپ ندروآرد  رپ  زا  شیپ  :» دومرف درک و  دزـشوگ  وا  هب  ار  وا  هابتـشا  بلاج  لاثم  ود  رکذ  ابیز و  رایـسب  ریبعت  اب  دـیوگن  نخـس  دوخ 
ِلْوَق ْنَع  ُُهْلثِم  ُرَغْـصَتُْسی  ٍهَِملَِکب  َمَّلَکَت  ْدَـق  ِهِیبِطاَُـخم َو  ِضْعَِبل  ( ؛» يدادرـس تسا  ناـغلاب  روخرد  هک  یگناـب  هدـشن  غلاـب  زونه  يدرک و 

(. ًابْقَس َتْرَدَه  ،َو  ًاریِکَش َتْرِط  ْدََقل  : اَِهْلثِم

لاب رب  هک  تسا  ییاهرپ  نیتسخن  اج  نیا  رد  « ریکش » زا روظنم  :» دیوگ یم  نینچ  مالسلا  هیلع  ماما  مالک  حرـش  رد  یـضر  دیـس  موحرم 
غولب هب  ندیـسر  زا  شیپ  ًالومعم  رتش  دوش و  یم  هتفگ  غلاـبان  رتش  هب  « بقـس دوش و« مکحم  يوق و  هک  نآ  زا  شیپ  دـیور  یم  هدـنرپ 

و.َفِصْحَتـسی يوقَی و  نأ  لبق  ِرئاـطلا  ِشیر  نم  ُتبنَی  اـم  لّوأ  : اـنهاه ُریکّـشلا  :و  ّیـضّرلا لاـق  ( ؛» دـهد یمن  رـس  ار  صوصخم  داـیرف 
(. لِحفَتسی نأ  دعب  ّالإ  ُرِدهَی  ،و ال  ِلبإلا َنِم  ُریغّصلا  : ُبقّسلا

هیبشت ار  وا  تسخن.دومرف  نایب  دوب  هتفگ  نخس  دوخ  دح  زا  شیب  شرضحم  رد  هک  یصخش  لمع  هرابرد  هیبشت  ود  مالـسلا  هیلع  ماما 
یم نیمز  رب  دنزیخ و  یمرب  ؛ دننک زاورپ  نالاسگرزب  دـننام  دـننک  یم  یعـس  هدـشن  يوق  اه  نآ  رپ  لاب و  زونه  هک  درک  یناگدـنرپ  هب 

.دنروخ
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یم مالـسلا  هیلع  ماما.دهد  یمن  رـس  دیوگ  یم  « ریده  » ار نآ  برع  هک  ار  نارتش  صوصخم  يادـص  نآ  هچبرتش  هک  نیا  رگید  هیبشت 
.یهد یم  رس  ریده  لاسگرزب  نارتش  دننام  هک  ینام  یم  يا  هچب  رتش  هب  : دیامرف

هیلع ماما  هک  دـهد  یم  ناشن  نیا  تسین و  هدیـشوپ  سک  چـیه  رب  هتفر  راک  هب  انعمرپ  هاتوک و  مـالک  نیا  رد  هک  یتغـالب  تحاـصف و 
.دنک یم  نایب  هجو  نیرتابیز  هب  ار  یمهم  بلطم  هاتوک  هلمج  ود  اب  هک  دوب  طلسم  نتفگ  نخس  رب  نانچ  مالسلا 

اب زین  ظفاح.دیوگب  نخـس  دوخ  ماقم  ردق و  هزادنا  هب  سکره  دنیـشنب و  دوخ  ياج  رد  سکره  هک  تسا  نیا  سلجم  بادآ  زا  یکی 
: تسا هتفگ  نینچ  بادآ  مسر و  نیا  هب  هجوت 

نمس ورس و  رب  داب  كرابم  بر  ای  شمدقم  نمچ  فرط  زا  دش  ادیپ  لگ  ناطلس  رسفا 

نتشیوخ ياج  هب  نونکا  یسک  ره  دنیشن  ات  يورسخ  تسشن  نیا  دوب  نتشیوخ  ياج  هب  شوخ 

دوش و یم  بوسحم  یبدا  یب  یعون  ناـشراک  دـنیوگ  یم  نخـس  دوـخ  دـح  زا  شیب  دـننک و  یم  يزاورپدـنلب  هک  یناـسک  نیارباـنب 
.دنریگ یم  هدرخ  اه  نآ  رب  ناگمه 

: دومرف هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  ماما  زا  مکحلاررغ  رد  ور  نیازا 

«. دنکن زواجت  دوخ  دح  زا  دسانـشب و  ار  دوخ  ردق  هک  ار  یـسک  دنک  تمحر  دنوادخ  ُهَروَط ؛ َّدعَتَی  مل  ُهَردـق و  فَرع  ًأِرما  هّللا  َمِحَر  »
ح 4666) مکحلاررغ ، )

تالکـشم راتفرگ  دنتفگ  یبسانمان  نانخـس  دندومن و  زواجت  دوخ  دـح  زا  دـندرک و  يزاورپدـنلب  هک  يدارفا  دـهد  یم  ناشن  خـیرات 
.دنداد دوخ  نانخس  رس  رب  ار  دوخ  ناج  هاگ  دیاش  دندش و  یمهم 

دوخ ماقم  دح و  هک  دنا  ترضح  نآ  بطاخم  اه  ناسنا  همه  هکلب  تسین  ینیعم  صخـش  هب  باطخ  مالـسلا  هیلع  ماما  راتفگ  ، نیاربانب
.دورن ماع  صاخ و  نایم  رد  اه  نآ  يوربآ  ات  دننکن  زواجت  نآ  زا  اعدا  لمع و  راتفگ و  رد  دنسانشب و  ار 

برع ًالثم.درادن  ار  تغالب  تحاصف و  نآ  زگره  دنچره  دوش  یم  هدید  نخس  نیا  هباشم  ییاه  لثملا  برض  زین  یسراف  یبرع و  رد 
: دنیوگ یم  دهد  ماجنا  یلمع  ای  دیوگب  نخس  دوخ  دح  زا  شیب  هک  یسک  هب  اه 

«. يدش زیوم  یتسه  هروغ  زونه  مِرصِح ؛ تنا  تببز و  »

: دوش یم  هتفگ  ای  ، ییوگ یم  تناهد  زا  رتگرزب  نخس  : دوش یم  هتفگ  یسراف  رد 

.يدش زیوم  هدشن  هروغ  زونه 

دارفا هنوگ  نیا.دنیوگب  یمهم  ياه  نخس  دنشاب و  هداعلا  قوف  مهم و  ياهدادعتـسا  ياراد  یکچوک  دارفا  تسا  نکمم  ، دوشن هابتـشا 
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دح زا  شیب  ییاعدا  هک  تسا  یناسک  هب  رظان  مالـسلا  هیلع  ماما  نخـس.دنریگ  رارق  قیوشت  دروم  دیاب  هکلب  دنوش  ریقحت  دیابن  اهنت  هن 
.دننز یم  فرح  تساه  نآ  هدنبیز  هچنآ  زا  شیب  دنراد و  دوخ 

هغالبلا جهن  مامت  دوب و  یقوذاب  رعاش  هک  يراصنا  یضترم  خیـش  جاح  فورعم  ظعاو  ردارب  ، يراصنا یلع  دّمحم  خیـش  جاح  موحرم 
نینچ مالسلا  هیلع  ماما  مالک  نیا  همجرت  رد  تسا  هدش  رـشتنم  دلج  نیدنچ  رد  هک  هتخیمآ  همجرت  حرـش و  اب  هدروآرد و  رعـش  هب  ار 

: دیوگ یم 

يدیشک يدایرف  ، لحف هتشگن  يدیرپ  ندروآرد  رپ  زا  شیپ  وت 

لثامم نرق و  يوش  ار  ناگرزب  لفاحم  رد  دیاشن  کچوک  ییوت 

اسایب تحار  دوخ  ياج  رد  ، شکم ار  اپ  شیوخ  میلگ  زا  رتارف 

یسیلگنا

Someone uttered an expression which was above his status. Imām Ali ibn Abū Tālib
said: “You have started flying soon after growing feathers and commenced grumbling

.” before attaining youth

Sayyid ar-Radi says: “Here, shākir [in the original Arabic text] means the first feathers
that grow on a bird before it is strong enough to fly. And saqb means the young camel

.” that does not grumble unless it becomes mature

نوگانوگ ياهراک  زا  زیهرپ  : 403 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ُلَیِحلا ُهَتلَذَخ  ٍتِواَفَتُم  َیلِإ  َأَموَأ  نَم  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

 ! ددرگ یمن  زوریپ  هدش ، راوخ  دزادرپ ، نوگانوگ  ياهراک  هب  هک  یسک  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و  یقالخا ) یملع ، )
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يدیهش

.دزاسن ار  وا  راک  ییوج  هراچ  دزات ، نوگ  هنوگ  ياه  هراچ  یپ  هک  نآ 

یلیبدرا

یتیآ

.دوب دناوتن  شزاسراک  شیاهیزاس  هراچ  دزادرپ ، یم  نوگانوگ  ياهراک  هب  هک  یسک  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . دنراذگاو ار  وا  اهریبدت  دزادنا  رد  فلتخم  ياهراک  هب  ار  دوخ  هک  نآ  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

الیکل یلاعت  هلوقک  كردتسی  تیافلا ال  نا  ینعی : هیف ، ریبدتلا  هعفنی  مل  تئافلا  عبتی  نم  يا  لیحلا  هلذخ  توافتم  یلا  اموا  نم  هلوق  و 
.بیبطلل هئاد  نیبی  نمک ال  وه  و  کلذ ، حالص  یف  ریبادتلا  هدعاسی  فلتخم ال  رما  یلا  راشا  نم  ینعملا : لیق : مکتاف و  ام  یلع  اوسات 

دارملا نا  حیحـصلا  .الوذـخم و  هبقاـعلا  یف  نوـکی  کـلذ  یلا  اـعد  و  لـطابلا ، نم  اداـمع  قـحلا و  نم  اداـمع  ینب  نمک  وـه  لـیق : و 
لیحلا هرصنی  کلذ ال  لعف  نا  هناف  هباشتملا ، وه  يذلا  فلتخملاب  لدتسی  نا ال  لدتـسملا  رما  هناک  و  نآرقلا ، نم  هباشتملا  فلتخملاب 

.روصنم وهف  مکحملاب  لدتسا  نا  و 

يردیک

دارا وا  ریبادتلا  هدعاسی  ال   ) فلتخم رما  حالـصا  یف  ربد  نم  دارا  و  كردتـسی ، تیافلا ال  نا  يا  لیحلا : هتلذـخ  توافتم  یلا  اموا  نم 
.هیلع ءانبلا  و  هب ، لالدتسالا  نکمی  هیف ال  فلتخملا ) نا 

مثیم نبا 

ییاهراک ای  روجان ، راک  دنچ  دننام  فلتخم  ياهراک  توافتم : دـهدب .) تسد  زا  ار  يزاس  هراچ  دـنزب  تسد  راک  دـنچ  هب  سک  ره  )
تـسا هدروآ  هراعتـسا  تهج  نآ  زا  اهیزاس  هراچ  يارب  ار  نتخاس  راوخ  تفـص  .دـنیآ  یمنرد  روج  مه  اب  تداع  فرع و  رظن  زا  هک 

.تسین نکمم  تسوا  فده  دروم  هک  يراک  نیب  اهنآ و  نیب  عمج  و  دهد ، ماجنا  ار  فلتخم  ياهراک  نآ  دناوت  یمن  صخش  هک 

دیدحلا یبا 

 . ُلَیِْحلا ُْهَتلَذَخ  ٍتِواَفَتُم  َیلِإ  َأَمْوَأ  ْنَم  َلاَق ع: َو 
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.کلذ لیوأت  اوحضوأ  دق  دیحوتلا  ءاملع  نإف  هتلیح  تفشکنا  لدعلا  دیحوتلا و  یف  نآرقلا  نم  هباشتملاب  لدتسا  نم  هریسفت  یف  لیق 

.الطبم ناک  لطاب  قح و  نیفلتخم  نیرمأ  یلع  هصوصخم  هل  هدیقع  ینب  نم  لیق  و 

نأل فیعـض  اذه  هتاف و  دق  ام  هلمأ  مکدحأ  نعبتی  يأ ال  هلیح  هعفنت  نل  یـضقنا  یـضم و  دق  تئاف  یلإ  هلمأ  هعمطب و  أموأ  نم  لیق  و 
تئافلا ریغ  هغللا  یف  توافتملا 

یناشاک

رد عسو  قوفام  دـشاب و  راوشد  نآ  عمج  هک  توافتم  ياهراک  هب  دـنک  هراشا  هک  ره  توافتم ) یلا  یموا ء  نم  مالـسلا : هیلع  لاـق  (و 
.نآ لیحصت  رد  دهدن  هدیاف  وا  ریبدت  هلیح و  ینعی  اه ، يزاس  هراچ  ار  وا  تشاذگورف  لیحلا ) هتلذخ   ) تداع

یلمآ

ینیوزق

یـضعب دـشاب و  توافتم  نوچ  راتفگ  ای  راک  .اهریبدـت  اهلیح و  ار  وا  دراذـگ  ورف  توافتم  راـک  هب  دـنک  تراـشا  هک  ره  ینعی  دومرف :
توافت و نآ  حالـصا  راک و  نآ  هراچ  دـیاین  قباـطم  رگیدـکی  اـب  ازجا  دـشابن و  قفاوم  مه  اـب  نآ  رخآ  لوا و  دـنک و  یفن  ار  یـضعب 

.دنکن يزاس  هراچ  دیامنن و  يروای  ار  یمدآ  اجنآ  اهلیح  دشاب و  لکشم  لالتخا 

یجیهال

يوس هب  ار  دوخ  سفن  دنک  هراشا  هک  یسک  هک  مالسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .لیحلا » هتلذخ  توافتم  یلا  اموا  نم  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
ره ترخآ  ایند و  ریبدت  زا  دنام  یماو  هک  اریز  يراگتـسر ، هراچ ي  ریبدت و  ار  وا  دراذگاو  ترخآ ، ایند و  هتوافتم ي  ياهراک  ریبدت 

.ود

ییوخ

یف اهنیب  عمجلا  رذـعتی  يذـلا  وا  هداضتملا  رومالاک  توفاتملا  مثیم : نبا  لاق  ینعملا : .امهیب  ام  دـعابت  اتوافت : نائیـشلا  توافت ) : ) هغللا
رهاظلا لوقا : .رومالا  کلت  نم  هموری  ام  نیب  عمجلا  هنکمی  هیتاوت و ال  اهنال ال  رابتعاب  لیحللا  نالذخلا  ظفل  راعتسا  و  هدعلا ، فرعلا و 

امهنیب و عمجلا  یلع  ردـقی  اعم ال  امهدـصق  اعیمج و  امهیلا  اموا  نمف  هرخالا ، ایندـلا و  اـمه  تواـفتلا  نم  مالـسلا ) هیلع   ) هدوصقم نا 
يرای واـب  ریبدـت  هلیح و  ترخآ  اـیند و  نوچ  دـنک - هجوت  مه  زا  رود  زیچ  ودـب  سک  ره  دومرف : همجرتلا : کـلذ  یف  لـیحلا  هتلذـخ 

.دنکن

يرتشوش

لدتـسا نم  مالکلا : ریـسفت  یف  لیق  دـیدحلا :) یبا  نبا   ) لاـق لوقا : مالـسلا : هیلع  لاـق  و  هفلتخم ) تاـعوضوم  یف  نوتـسلا - لـصفلا  )
هتدیقع ینب  نم  لیق : .کلذ و  لیوات  اوحـضوا  دـق  دـیحوتلا  ءاملع  ناف  هتلیح ، تفـشکنا  لدـعلا  دـیحوتلا و  یف  نآرقلا  نم  هباشتملاب 
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هلما مکدحا  نعبتیال  يا  هتلیح ، هعفنت  نل  یـضم  دـق  تئاف  یلا  هعمطب  یموا  نم  لیق : .الطبم و  ناک  لطاب  قح و  نیفلتخم  نیرما  یلع 
عمجلا رذعتی  یتلا  وا  هداضتملا ، رومالاک  توافتملا  مثیم : نبا  لاق  .تئافلا و  ریغ  هغللا  یف  توافتملا  نال  فیعـض  اذـه  .هتاف و  دـق  ام 

قحلا و نیب  عمجلا  ناکما  مدـع  دارملا  نا  رهاظلا  و  تلق : .رومالا  کلت  نم  هموری  ام  نیب  عمجلا  هنکمی  الف  هداعلا ، فرعلا و  یف  اهنیب 
لزی مل  قحلا  نا  و  هب ، یلوا  لطابلا  ناک  و  هل ، اعمتجی  مل  لطابلا  قحلا و  نیب  عمج  نم  هموقل : یناودعلا  برضلا  نب  رماع  لاق  .لطابلا 

.قحلا نم  رفنی  لطابلا  لزی  مل  لطابلا و  نم  رفنی 

هینغم

خیـشلا مثیم و  هیلا  بهذ  ام  اهحجرا  و  دـیدحلا ، یبا  نبا  اهرکذ  لاوقا  همکحلا  هذـه  ریـسفت  یف  و  تاضقانتم ، توافتم : و  راشا ، اموا :
نیرخالا و یلع  ءادتعالا  نیب  و  هتیـصعم ، هللا و  ناوضر  نیب  عمجلاک  تاضقانتملا  نیب  فیلاتلا  لواح  نم  ناب  صخلتی  و  هدبع ، دمحم 

.لاحملا لواح  دقف  مهتقث - مهبحب و  زوفلا 

هدبع

اهـضعب مض  تادـعابتملا و  لیـصحت  بلط  نم  يا  دـعابتملا  توافتملا  دارا و  بلط و  دارملا  راشا و  ام  وا  لیحلا : هتلذـخ  توافتم  … 
هیف حجنی  ملف  دیری  امیف  لیحلا  هتلذخ  ضعب  یلا 

يرفعج

مالسالا ضیف 

( دیامنب نوگانوگ  ياهراک  دـهاوخب   ) دزادرپ فلتخم  راک  هب  هک  یـسک  تسا : هدومرف  ندوب ) هراک  همه  نایز  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
(. دبای یمن  يزوریف  درب و  یمن  هجیتن  شیاه  هلیح  زا   ) دنرازگاو ار  وا  اهیزاس  هراچ 

ینامز

هجوت ریـسم  عوضوم و  کی  رد  نتخادـنا  راکب  هشیدـنا و  يورین  يروآ  عمج  رکف و  زکرمت  هب  شیامرف ، نیا  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما
نیمز و هب  دنروخ و  یم  تسکـش  دنناوت و  یمن  دننک و  دـنلب  هناودـنه  دـنچ  دـنهاوخ  یم  تسد  کی  اب  هک  يدارفا  اریز  تسا ، هداد 

ربارب رد  دـننز و  یم  راک  کی  هن  راک  دـنچ  هب  تسد  شیوخ  تردـق  یباـیزرا  نودـب  دارفا  هنوگنیا  .دـنناوارف  دـنیوگ  یم  دـب  ناـمز 
لوئسم ار  مالسلا ) هیلع   ) ماما ادخ و  نید ، هداد و  رـس  ار  هلان  هاگنآ  دنروخ ، یم  تسکـش  تسا  زکرمتم  ناشیرکف  يورین  هک  يدارفا 
نارگید ناوارف  ياه  هشقن  ربارب  رد  ددعتم ، هدارا  هک  دهد  یم  رادـشه  دارفا  هنوگنیا  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما .دـنناد  یم  دوخ  تسکش 

يراک وا  هدرا  نودب  اریز  تلذ ، مه  دهد و  یم  تزع  مه  وا  هک  دشاب  هتـشاد  يرگید  میمـصت  ادخ  هکنیا  رگم  دراد ، یمتح  تسکش 
.دور یمن  شیپ  زا 

يزاریش دمحم  دیس 

: توافتملا و  بلطلا ، نع  هیانک  ءاـمیالا  ناـف  هدـیعبلا ، ءایـشالا  لیـصحت  بلط  نم  يا  تواـفتم ) یلا  ءاـموا  نم  : ) مالـسلا هیلع  لاـق  و 
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.اهیلا لوصولل  هقیرط  هلیح و  دحی  مل  يا  هیلح  عمج  لیحلا ) هتلذخ   ) دعابتملا

يوسوم

تاضقانتملا نیب  عمجی  نا  دارا  نم  حرـشلا : .اهب  حلفی  مل  هدیکملا و  هنع  تلخت  هلیحلا : هتلذخ  .دعابتملا  توافتملا : .راشا  اموا : هغللا :
.امهنیب عمجلا  یلع  ردقی  هناف ال  همالا  نم  هاصعلا  عیطی  هللا و  عیطی  نا  دیری  نمک  هیلع  ردقی  مل  کلذ و  نع  زجع 

یناقلاط

« .دزاسن ار  وا  راک  اهییوج  هراچ  دزادرپ  توافتم  راک  هب  هک  یسک  دومرف : «و 

نآرق هباشتم  تایآ  هب  لدـع  دـیحوت و  دروم  رد  سک  ره  ینعی  تسا : هدـش  هتفگ  نخـس  نیا  حرـش  رد  دـیوگ : یم  دـیدحلا  یبا  نبا 
.دنا هتخاس  نشور  هداد و  حرش  ار  تایآ  نآ  لیوأت  دیحوت  ياملع  هک  دوش  یم  راکشآ  شا  هلیح  دنک ، لالدتسا 

مراکم

 [[ مالسلا هیلع  لاق  و  ]]

.ُلَیِْحلا ُْهَتلَذَخ  ِتِواَفَتُم  َیلِإ  َأَمْوَأ  ْنَم 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

: هنامیکح راتفگ  دنس  ) .دسر یمن  ییاج  هب  شیاهریبدت  اه و  هشقن  دزادرپب  فلتخم  ياهراک  هب  هک  یسک 

نمـض رد  لوقعلا  فحت  رد  ینارح  هبعـش  نبا  موحرم  یـضر  دیـس  زا  شیپ  ار  زیمآ  تمکح  راـتفگ  نیا  هک  تسا  هدـمآ  رداـصم  رد 
جهن رداصم  « ) .هبغرلا هتلذـخ  توافتم  یلإ  اموأ  نم  : » تواـفت نیا  اـب  اـما  تسا  هدروآ  دومرف ، رتشا  کـلام  هب  یلع  ماـما  هک  یتیـصو 

ص 287) ج 4 ، هغالبلا ،

ص لوقعلا ، فحت  « . ) هبغرلا هتلذخ  توافتم  یلإ  يوهأ  نم  : » تسا هدـمآ  نینچ  تسام  دزن  لوقعلا  فحت  زا  هک  يا  هخـسن  رد  یلو 
(.( 202

تسکش يراک و  هدنکارپ 

فلتخم ياهراک  هب  هک  یـسک  :» دـیامرف یم  هدرک ، تیریدـم  مهم  لوصا  زا  یکی  هب  هراشا  هنامیکح  راتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
(. ُلَیِْحلا ُْهَتلَذَخ  ِتِواَفَتُم  َیلِإ  َأَمْوَأ  ْنَم  ( ؛» دسر یمن  ییاج  هب  شیاهریبدت  اه و  هشقن  دزادرپب 

دوخ يارب  فلتخم  داضتم و  ياه  لغـش  یهاگ  یتح  دنتـسین و  لغـش  دـنچ  ای  کـی  هب  عناـق  هک  مینیب  یم  هعماـج  رد  ار  يداـیز  دارفا 
هب مینیب  یم  زاب  دنـشاب  اه  هغبان  اه و  هبخن  ءزج  تسا  نکمم  هاگ  دـنرادروخرب و  یبوخ  دادعتـسا  زا  هک  نیا  اـب  دـننک و  یم  باـختنا 
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.دنوش یمن  لئان  يریگمشچ  تیقفوم 

عمج دنک و  یم  بلط  ار  یفلتخم  ياهریبدت  فلتخم  ياهراک  دـبلط و  یم  ار  شدوخ  صاخ  ریبدـت  يراک  ره  ؛ تسا نشور  نآ  لیلد 
نف کی  هب  فورصم  ار  دوخ  ّمه  مامت  هک  مینیب  یم  ار  يدارفا  لیلد  نیمه  هب  تسا  یلکشم  رایـسب  راک  داضتم ، ياهریبدت  نیب  ندرک 
همه ًابلاغ  دنریگ  یم  هدهع  رب  ار  داضتم  هاگ  فلتخم و  نف  نیدنچ  هک  يدارفا  یلو  دنروآ  یم  تسد  هب  يدایز  تاقیفوت  دننک و  یم 

.دنروآ یمن  تسد  هب  يریگمشچ  مهم و  هجیتن  ای  دنراذگ و  یم  صقان  ار 

ایند و مه  دنهاوخب  هک  یناسک  : دنا هتفگ  هتفرگ و  ترخآ  ایند و  عمج  يانعم  هب  ار  ینارون  مالک  نیا  هغالبلا  جهن  ناحراش  زا  یـضعب 
.دنوش یمن  عمج  مه  اب  ود  نیا  اریز  دننام  یم  ماکان  دنروآ  تسد  هب  لماک  روط  هب  ار  ترخآ  مه 

لطاب یماح  لاح  نیع  رد  دنک و  يرادفرط  قح  زا  دهاوخب  یسک  ؛ دنا هدرک  ریسفت  لطاب  قح و  نایم  عمج  يانعم  هب  ار  نآ  یـضعب  و 
.دسر یمن  ییاج  هب  زین  یسک  نینچ  ياهریبدت.دنک  یضار  دوخ  زا  ار  همه  دهاوخب  رگید  ریبعت  هب  ای  دشاب و  زین 

نتخاس رـصحنم  اما  تفریذـپ  ناوت  یم  مالـسلا  هیلع  ماما  مالک  عماج  یلک و  موهفم  نآ  قیداـصم  زا  یکی  ناونع  هب  ار  اهریـسفت  نیا 
.دسر یمن  رظن  هب  حیحص  ، ریسافت نیا  هب  مالک  موهفم 

يارب لغـش  نیدـنچ  یـضعب  تسا  موسرم  ام  نامز  رد  یتح  هک  دـنا  هتفرگ  دایز  ياه  لغـش  ندرک  لوبق  ياـنعم  هب  ار  نآ  زین  یـضعب 
تسین راگزاس  « توافتم » ریبعت اب  ریسفت  نیا  یلو  دنهد  ماجنا  دنناوت  یمن  حیحص  روط  هب  ار  مادک  چیه  اما  دننک  یم  باختنا  ناشدوخ 

.دشابن زین  گنهامهان  تسا  نکمم  هک  تسا  يدایز  ياه  لغش  زا  ریغ  نیا  تسا و  « داضتم » ای »و  گنهامهان » شموهفم ، توافتم اریز 

شمهم طیارش  زا  یکی.دراد  یطیارش  لوصا و  ، حیحص تیریدم  تسین و  ریذپ  ناکما  حیحص  تیریدم  نودب  اهراک  تفرشیپ  ًالوصا 
دزیهرپب يراک  هدـنکارپ  زا  ریدـم  هک  تسا  نیا  نآ  هدرک و  هراشا  نآ  هب  هناـمیکح  مـالک  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  تسا  ناـمه 

ای رفن  کی  هب  هاگره  اما.درامگب  اه  نآ  رب  ینارظان  دیامن و  راذگاو  یهورگ  هب  ای  یسک  هب  ار  يراک  ره  دنک و  ادج  مه  زا  ار  اهراک 
.تسا حیحص  تیریدم  فالخ  رب  نیا  دش و  دهاوخ  صقان  اه  نآ  همه  نیقی  هب  دهدب  ار  فلتخم  داضتم و  راک  نیدنچ  هورگ  کی 

نارای زا  یکی  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  میناوخ  یم  تسا  هدرک  لـقن  یفاـک  فیرـش  باـتک  رد  ینیلک  موحرم  هک  یثیدـح  رد 
: دومرف راسی  نب  لیضف  مان  هب  شصاخ 

فده کی  هک  یـسک  نیقی  هب  َکَلَه ؛ ٍداَو  يَِأب  ُهَّللا  ِلاَبی  َْمل  ٍداَو  ِّلُک  ِیف  ُهُّمَه  َناَک  ْنَم  ُهَّمَه َو  ُهَّللا  ُهاَفَک  ًادِحاَو  ًاّمَه  ُهُّمَه  َناَک  ْنَم  ُهَّنِإ  »
ره رد  تسا  فلتخم  ياه  يداو  رد  وا  ّمه  هک  سک  نآ  اما  دـنک  یم  کـمک  شفدـه  هب  ندیـسر  يارب  ار  وا  دـنوادخ  دـشاب  هتـشاد 

ح �5) ص 246 ، ج 2 ، یفاک ، درک (.» دهاوخن  کمک  ار  وا  ادخ  دوش  كاله  يا  يداو 

ماگ نآ  ریـسم  رد  دنیزگرب و  دنک و  ادیپ  ار  قح  بهذـم  دـیاب  ناسنا  هک  ، تسا هدـش  مه  يرگید  ياهریـسفت  ثیدـح  نیا  يارب  هتبلا 
.دزیهرپب نوگانوگ  لطاب  بهاذم  رد  ریس  زا  درادرب و 

یم دـهد  یم  ار  رکـشل  یهدـنامرف  هب  طوبرم  تاروتـسد  هک  یماگنه  رتشا  کلام  ياوتحمرپ  همان  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤم  ریما 
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: دیامرف

روتسد ِّوُدَْعلا ؛ ِداَهِج  ِیف  ًادِحاَو  ًاّمَه  ْمُهُّمَه  َنوُکی  یَّتَح  ْمِهِیلْهَأ  ِفُولُخ  ْنِم  ْمُهَءاَرَو  ْنَم  ُعَسی  ْمُهُعَـسی َو  اَِمب  ِِهتَدِج  ْنِم  ْمِهیَلَع  َلَْضفَأ  «َو 
اه نآ  لفکت  تحت  هک  یتارفن  هک  يا  هزادنا  هب  دننک  کمک  نایهاپس  هب  دنراد  رایتخا  رد  هک  یتاناکما  زا  رکـشل  ناهدنامرف  هک  هدب 

«. تسا نمشد  اب  داهج  نآ  دشاب و  يدحاو  ّمه  اه  نآ  ّمه  هک  يا  هنوگ  هب  دنوش  هرادا  یبوخ  هب  دنتسه 

.تسا تیقفوم  يزوریپ و  ببس  شخب  کی  رد  تیلاعف  اه و  همانرب  رب  زکرمت  هک  دهد  یم  ناشن  زین  روتسد  نیا 

: دیوگ یم  هک  تسا  فورعم  زین  ییاهب  خیش  زا  هلمج  نیا 

اما مدرک  هبلغ  دـندوب  هدرک  راک  یفلتخم  مولع  رد  نم  لـثم  هک  ینادنمـشناد  ماـمت  رب  ٍدِـحاو ؛   ّ ٍنَف وذ  ِینبَلَغ  ٍنوُنف َو  يِذ  َّلُـک  ُتبَلَغ  »
«. دومن هبلغ  نم  رب  تشاد  تیلاعف  ملع  کی  رد  اهنت  هک  يدنمشناد 

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said: “Whoever hankers after contraries obtains no means for
.” success

هَّللاب اّلا  هوق  لوح و ال  ریسفت ال  : 404 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

اَنَکّلَم یَتَمَف  اَنَکّلَم  اَم  ّالِإ  ُِکلمَن  َال  ًائیَش َو  ِهّللا  َعَم  ُِکلمَن  َال  ّانِإ  ِهّللِاب  ّالِإ  َهُّوق  َال  َلوَح َو  َال  مِِهلوَق  یَنعَم  نَع  َِلئُس  دَق  مالـسلا َو  هیلع  َلاَق  َو 
اّنَع ُهَفِیلکَت  َعَضَو  اّنِم  ُهَذَخَأ  یَتَم  اَنَفّلَک َو  اّنِم  ِِهب  ُکَلمَأ  َوُه  اَم 

اه همجرت 

یتشد

کلام ادخ  ربارب  ام  داد ): خساپ  .دندیـسرپ  ار  هللااب ، الا  هّوق  لوح و ال  ینعم ال  ماما  زا  : ) دومرف وا ، رب  ادـخ  دورد  و  يریـسفت ) یملع ، )
رتراوازـس دوخ  هک  دشخبب  ام  هب  يزیچ  ادخ  نوچ  سپ  تسا ، هدیـشخب  ام  هب  وا  هچنآ  زج  میوش  یمن  يزیچ  کلام  و  میتسین ، يزیچ 

 . تسا هتشاد  رب  ام  زا  ار  دوخ  فیلکت  تفرگ  ام  زا  ار  نآ  نوچ  و  هتشاذگ ، ام  هدهع  رب  زین  یفیاظو  تسا ،

يدیهش
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وا هچنآ  زج  میرادن  يزیچ  دنامن و  رایتخا  يزیچ  رب  ار  ام  ادخ  دوجو  اب  دومرف ]: دندیسرپ ، وا  زا  هّللاب  ّالإ  هوق  لوح و ال  ینعم ال  زا  [و 
نوچ هتـشاذگ و  نام  هدهع  رب  یفیلکت  تسا  رتراوازـس  نادـب  دوخ  هک  درک  يزیچ  کلام  ار  ام  نوچ  سپ  .دـنادرگ  نآ  کلام  ار  ام 

.هتشادرب ام  زا  ار  دوخ  فیلکت  تفرگ  ام  زا  ار  نآ 

یلیبدرا

یتیآ

: دومرف دندیسرپ ، وا  زا  دنیوگ  یم  هک  هللااب ،» ّالا  هوق  لوح و ال  ال   » ینعم رد 

يزیچ ام  هب  هاگره  سپ  .تسا  هدینادرگ  نآ  کلام  ار  ام  وا  هچنآ  رگم  میوش ، یمن  کلام  .میتسین و  يزیچ  کلام  ادـخ  دوجو  اب  ام 
ام زا  ار  دوخ  فیلکت  تفرگ ، ام  زا  ار  نآ  هاگره  تسا و  هتشاذگ  هدهع  رب  یفیلکت  ار  ام  دشاب  نآ  هب  رتراوازس  ام  زا  وا  هک  دنک  اطع 

.تشادرب

نایراصنا

 : دومرف دندیسرپ  « هّللاب ّالا  هّوق  لوح و ال  «ال  يانعم زا  ار  ترضح 

هدنراد ار  ام  یتقو  نیا  رب  انب  دـیامن ، نآ  هدـنراد  ار  ام  وا  هچنآ  زج  میوش  یمن  يزیچ  هدـنراد  ،و  میتسین يزیچ  هدـنراد  ادـخ  دوجو  اب 
ام زا  ار  نآ  فیلکت  تفرگ  ام  زا  ار  نآ  هاگره  و  هتشاذگ ، ام  هدهع  رب  يا  هفیظو  تسا  رت  هدنراد  نآ  هب  تبسن  دوخ  هک  دومن  يزیچ 

 . هتشادرب

اه حرش 

يدنوار

تاعاطلا لعف  یلع  هوق  یصاعملا و ال  كرت  یلع  لوح  ال  لاقف : رخآ  هجو  یلع  مالـسلا  هیلع  قداصلا  اهرـسف  دقف  دیمحتلا  هملک  اماف 
.هللااب الا 

يردیک

لعف یلع  هوـق  ـال  یـصاعملا و  كرت  یلع  لوـح  ـال  لاـقف : رخآ  هجو  یلع  مالـسلا  هیلع  قداـصلا  اهرـسف  دـقف  دـیجمتلا : هملک  اـما  و 
.هللااب الا  تاعاطلا 

مثیم نبا 

ادـخ اب  يزیچ  رد  ام  : ) دومرف دندیـسرپ ، میظعلا  یلعلا  هللااب  ـالا  هوق  ـال  لوح و  ـال  ياـنعم  هراـبرد ي  هک  یتقو  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما زا 
رترایتخا بحاـص  نآ  رد  اـم  زا  وا  هک  داد  اـم  هب  ار  يزیچ  هاـگره  سپ  میرادـن ، يزیچ  تسا  هداد  وا  هچنآ  زج  اـم  میتسین و  کـیرش 
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ماما شیامرف  لیلد  تسا .) هتشادرب  ام  زا  ار  نآ  فیلکت  دناتـسزاب ، ام  زا  ار  زیچ  نآ  رگا  هتخاس و  فلکم  ار  ام  تروص  نآ  رد  تسا ،
وا ارض  مکب  دارا  نا  ائیـش  هللا  نم  مکل  کلمی  نمف  لق  تسا : یلاعت  يادخ  لوق  میتسین ، کیرـش  ادخ  اب  يزیچ  رد  ام  مالـسلا ) هیلع  )
ام هب  دـنوادخ  هک  تسا  تاقلعتم  ریاس  لقع و  اوق و  حراوج و  ياطعا  لاـبند  هب  فیلکت  هک  تسا  نآ  بلطم  رهاـظ  اـعفن و  مکب  دارا 

قداص ماما  زا  .دنک  یم  عفر  ام  زا  ار  نآ  هب  طوبرم  فیلکت  دناتـسزاب ، ام  زا  ار  اهنآ  زا  مادـک  ره  هک  یعقوم  و  تسا ، هدرک  تمحرم 
ادخ فرط  زا  زج  تاعاط  ماجنا  رب  یناوت  چیه  ناهانگ و  كرت  رب  ییورین  چیه  دومرف : دندیسرپ ، هلمج  نیا  هرابرد ي  مالـسلا ) هیلع  )

.درادن دوجو 

دیدحلا یبا 

یَتَمَف اَنَکَّلَم  اَم  َّالِإ  ُِکلْمَن  ًاْئیَـش َو َال  ِهَّللا  َعَم  ُِکلْمَن  اَّنِإ َال  ِهَّللِاب  َّالِإ  َهَُّوق  َـال  َلْوَح َو  َـال  ْمِِهلْوَق  یَنْعَم  ْنَع  َِلئُـس  ْدَـق  مالـسلا َو  هیلع  َلاَـق  َو 
 . اَّنَع ُهَفِیلْکَت  َعَضَو  اَّنِم  ُهَذَخَأ  یَتَم  اَنَفَّلَک َو  اَّنِم  ِِهب  ُکَْلمَأ  َوُه  اَم  اَنَکَّلَم 

کلمت و ال لوقی ال  هنأـک  فیلکتلا  نع  هراـبع  هوقلا  لـعج  فرـصتلا و  هیکلملا و  نع  هراـبع  لوحلا  لـعج  هنأ ع  مـالکلا  اذـه  ینعم 
انایإ هرادقإ  ول ال  هنأل  ائیش  کلمن  نأب  لقتسن  يأ ال  ائیش  هللا  عم  کلمن  نحنف ال  هللااب  الإ  رومألا  نم  رمأل  فیلکت  هللااب و ال  الإ  فرصت 
هقیقح الثم  لاملاک  هل  نیکلام  انرص  انم  هیلع  ردقأ  يأ  هب  کلمأ  وه  ائیش  انکلم  اذإف  نیفرصتم  نیکلام و ال  نکن  مل  ءایحأ  انل  هتقلخ  و 
لاملا انکیلمت  دـنع  هاکزلا  انفلکی  نأ  وحن  هایإ  انکلم  امب  قلعتی  ارمأ  انل  افلکم  نوکی  ذـئنیح  ازاجم و  ءاضعألا  حراوجلا و  لقعلاک و  و 

انم ذخأ  یتم  حراوجلا و  ءاضعألا و  انکیلمت  دنع  کلذ  ریغ  جـحلا و  هالـصلا و  داهجلا و  انفلکی  لقعلا و  انکیلمت  دـنع  رظنلا  انفلکی  و 
ام داهجلا و  فیلکت  طقـس  حراوجلا  ءاضعألا و  ذـخأ  یتم  رظنلا و  فیلکت  طقـس  لقعلا  ذـخأ  یتم  هاکزلا و  فیلکت  انع  عضو  لاـملا 

.هارجم يرجی 

رخآ ءیشب  هرسف  دقف  هریغ  امأف  هلوق ع  ریسفت  وه  اذه 

لاق

دمحم ع نب  رفعج  هللا  دبع  وبأ 

.هللااب الإ  یصاعملا  كرت  یلع  هوق  هعاطلا و ال  یلع  لوح  الف 

هللااب الإ  رادتقا  هنأ ال  هیف  امنإ  اوعدا و  ام  لدی  ام  ظفللا  یف  سیل  هللا و  نم  رداص  وه  الإ و  لاعفألا  نم  لعف  هربجملا ال  مه  موق و  لاق  و 
نأ هظفللا  هذـه  ریـسفت  یف  یلوألا  هللا و  نع  رداص  وه  الإ و  لاعفألا  نم  لعف  اـنلوق ال  قدـص  هللااـب  ـالإ  رادـتقالا  یفن  نم  مزلی  سیل  و 

يذـلا وهف  یلاعت  هللا  نم  هردـقلا  نأ  بیر  نافدارتم و ال  امهالک  لوحلا  یه  هوقلا  هوقلا و  وه  لوحلا  نأ  کلذ  اهرهاظ و  یلع  لمحت 
.هبجوم تسیل  هردقلا  نأل  لدعلاب  لوقلا  هفلاخم  کلذ  نم  مزلی  رفکلا و ال  یلع  رفاکلا  نامیإلا و  یلع  نمؤملا  ردقأ 

یلع درلا  کلذب  دارملا  تلق  تاناویحلا  عیمج  یف  هردقلا  قلخ  یلاعت  هللا  نأ  دحأ  لک  ملع  دـق  کلذ و  رکذ  یف  هدـئاف  يأف  تلق  نإف 
رشلا هردق  قلخی  رخآلا  ریخلا و  هردق  قلخی  امهدحأ  نیهلإب  اولاق  مهنإف  هیونثلا  سوجملاک و  هللا  ریغ  اعناص  تبثأ  نم 
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یناشاک

هللااب الا  هوق  لوح و ال  ال   ) مهلوق ینعم  نع   ) دـش هدرک  لاوس  هک  یتلاح  رد  لئـس ) دـق   ) ترـضح نآ  دومرف  و  مالـسلا ) هیلع  لاـق  (و 
هللا عم  کلمن  اـنا ال   ) تسا میظعلا ) یلعلا  هللااـب  ـالا  هوق  ـال  لوح و  ـال   ) نآ هک  ار  هلقوح  هملک  ناـمدرم ، لوق  ینعم  زا  میظعلا )) یلعلا 

کلام و  هللا ) نود  نم  لکمن  و ال   ) تیکلم رد  میتسین  کیرـش  وا  اب  يزیچ و  رد  یلاعت  يادـخ  اب  میتسین  کلام  هک  یتسرد  هب  اـئیش )
ار ام  دـینادرگ  کلام  هک  ار  يزیچ  رگم  میتسین  کلام  و  انکلم ) ام  ـالا  کـلمن  ـال  و   ) ار يزیچ  ائیـش )  ) یلاـعت يادـخ  زا  زجب  میتسین 
( انفلک ام   ) ام زا  نآ  هب  تسا  رتاناوت  کلام و  ار  يزیچ  انم ) هب  کلما  وه  ام   ) ار اـم  دـینادرگ  کـلام  هک  تقو  ره  سپ  اـنکلم ) یتمف  )
ار نآ  تفرگارف  هک  هاگره  و  انم ) ذخا  یتم  و   ) هبحـستم هضورفم و  تاقدص  هبودـنم و  هبجاو و  قافنا  زا  نآ  رد  ار  ام  دومرف  فیلکت 

ترضح زا  .ام و  زا  ار  نآ  فیلکت  تشادرب  درک و  عضو  انع ) هفیلکت  عض  و   ) اناد نآ  هب  دوب  هک  یتحلـصم  یتمکح و  تهج  هب  ام  زا 
.هللااب الا  تاعاطلا  لعف  یلع  هوق  یصاعملا و  كرت  یلع  لوح  ال  دومرف : .هلقوح  هملک  ینعم  زا  دندیسرپ  مالسلا ) هیلع   ) قداص

یلمآ

ینیوزق

ار يزیچ  زیزع  يادـخ  اب  ام  میتسین  کلام  هک  یتسرد  هب  دومرف : ار  هللااب ) الا  هوق  ـال  لوح و  ـال   ) لوق ینعم  ترـضح  نآ  زا  دندیـسرپ 
نآ هب  تسا  رت  کلام  وا  هک  يزیچ  هب  ار  ام  دینادرگ  کلام  هاگره  سپ  دنادرگ ، نآ  کلام  ار  ام  وا  ار  هچنآ  رگم  میوش  یمن  کلام 

تذخاوم ار و  نآ  فیلکت  ام  زا  دنک  عضو  درادـن  نآ  رب  تردـق  زیچ و  نآ  تفرگ  او  هاگره  و  زیچ ، نآ  هب  ار  ام  دـنک  یفیلکت  ام  زا 
رد هن  تسا  زیزع  يادـخ  گنچ  رد  رهاظلا  یلع  تسه  يرایتخا  نآ  رد  ار  ام  هک  لاعفا  لامعا و  همه  ناـنع  هلمجلاـب  .نآ و  هب  دـنکن 
رد دـیاش  سپ  دـهد ، تیکلام  وا  هک  اجنآ  رگم  تسین  یلاعت  قح  تردـق  تیکلم و  اب  تردـق  تیکلم و  چـیه  ار  هدـنب  هک  ام  گنچ 

فیلکت سپ  دشاب ، هدادن  تردق  تیکلم و  ار  ام  یلاعت  وا  لوح  توق و  تسا  ذفان  نآ  رد  ام  رایتخا  رهاظ  هب  هک  لامعا  نیا  زا  یضعب 
فلکم هیرایتخا  لامعا  هب  نایمدآ  همه  رهاظ  هب  و  تسین ، قفاوم  تعیرـش  دعاوق  رهاظ  اب  دنچ  ره  ینعم  نیا  .دیامنن و  زین  تذخاوم  و 

هدرک رهق  ار  یـسک  تردق  یلاعت  قح  تیـشم  قالخا و  لاعفا و  یـضعب  رد  هک  لامتحا  نیا  زا  تسین  یعنام  ابلاغ  نکیلو  دنذخاوم  و 
یسک رب  زورما  نآ  دنچ  ره  همولعم  بابسا  نیا  زا  نوریب  هیناسفن  یعاود  هرهاظ و  بابسا  زا  یضعب  هب  هدرک  بلس  وا  زا  توق  دشاب و 

یـضعب ینیب  یمن  .دـیامنن  تذـخاوم  راـیتخا  یب  راـک  نآ  رب  ار  وا  ازج  زور  هک  تمکح  هیـضق  رد  دـشاب  بجاو  سپ  ددرگن ، موـلعم 
چیه یب  راـیتخا و  یب  رگم  نکیلو  دـنزاس ، یم  رهاـظ  دوخ  زا  عرو  تعاـط  رب  يوق  مزع  و  دـنراد ، يوـقت  حالـص و  هب  لـیم  ناـمدرم 

زا فک  هک  دشاب  هدش  عمج  دنچ  یتالاح  بابـسا و  ار  مدرم  یـضعب  دیاش  و  دـندرگ ، یم  التبم  یتعاط  كرت  ای  یتیـصعم  هب  تردـق 
درب و تابارخ  هب  ار  هزجاع  كزینک  نآ  وا  دنشورفب  يرجاف  هب  دننک و  ریسا  يزینک  الثم  .دشابن  رسیم  ار  وا  یتعاط  رب  مزع  یتیصعم و 
هب رخآ  ات  دباین  ندش  نوریب  ریبدت  چـیه  لمع  نآ  زا  هاگیاج و  نآ  زا  كزینک  نآ  درذـگب و  نآ  رب  يراگزور  دـهد ، هضرع  مدرم  رب 

نامگ چـیه  و  ددرگ ، فیعـض  وا  عبط  رد  تمـصع  تمیزع  و  دوش ، عفر  كزینک  نآ  سفن  زا  تفع  تلاح  ناـمز  لوط  ماـیا و  رورم 
دلوتم تابارخ  رد  هک  نادنزرف  نیا  لثم  .دناوتب و  راک  نآ  زا  ندیشکرس  هک  دنامب  يرایتخا  هعنام  بابـسا  نیا  زا  دعب  ار  وا  هک  يربیم 

لها تیب و  لها  ناردپ و  تیعبت  رب  دننک  یم  رایتخا  موق  ره  هک  نایدا  بهاذم و  نینچمه  .دـننک  یم  امن  وشن و  اجنامه  دـنوش و  یم 
ياج همه  نخـس  هلوقم  نیا  زا  نکیلو  تسا ، فیعـض  تخـس  رایتخا  روما  نیا  لثم  رد  ار  ناسنا  هلمجلاـب  .دوخ و  ناـمز  لـها  دـلب و 

ریدقت رب  دشاب و  هبتـشم  نآ  دـهاوش  دوش و  تفای  رتمک  باب  نیا  رد  راثآ  و  دـیاین ، قفاوم  دـیاقع  لاوقا و  رهاوظ  اب  هک  نتفگ  دـیاشن 
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نیا هب  هیبش  و  رومالا ) قیاقح  هب  ملعا  هللا  و   ) دومن یم  نالعا  نآ  هب  عراشالا  و  دوبن ، اور  نآ  نالعا  هلمتحم  هیـضق  نیا  عوقو  توبث و 
ینم و هب  کلما  تنا  ام  ینتفلک  کنا  مهللا   ) هفیحـص ياهاعد  یـضعب  رد  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترـضح  لوق  تسا  مالک 

ترـضح زا  دنیوگ  یـسفن ) نم  اهاضر  کسفنل  ذخ  ینع و  کیـضری  ام  یـسفن  نم  ینطعاف  یتردق  نم  بلغا  یلع  هیلع و  کتردـق 
( هللااب الا  تاعاطلا  لعف  یلع  هوق  یصاعملا و ال  كرت  یلع  لوح  ال  : ) دومرف دندیسرپ  ار  هلقوح )  ) ینعم مالسلا  هیلع  قداص 

یجیهال

یتمف انکلم ، ام  الا  کلمن  ائیـش و ال  هللا  عم  کلمن  انا ال  : » هللااب الا  هوق  لوح و ال  ال  مهلوق : ینعم  نع  لئـس  دـق  مالـسلا و  هیلع  لاـق  و 
زا دوب  هدـش  هدیـسرپ  هکنآ  لاح  مالـسلا و  هیلع  تفگ  ینعی و  .انع » هفیلکت  عضو  انم  هذـخا  یتم  انفلک و  انم  هب  کـلما  وه  اـم  اـنکلم 

: هک تسا  نیا  نآ  ینعم  هک  هللااب » الا  هوق  لوح و ال  ال   » ناشیا لوق  ینعم 

هب ار  ام  تسا  هدـینادرگ  کلام  وا  هک  ار  يزیچ  رگم  ام  میتسین  کلام  ار و  يزیچ  ادـخ  تنطلـس  هوق و  اب  میتسین  کلام  اـم  قیقحت  هب 
هب ار  ام  درک  فیلکت  ام ، زا  نآ  هب  تسا  رت  کلام  ادـخ  هک  ار  يزیچ  میدـش  کلام  اـم  هک  یتقو  رد  سپ  دـشاب ، اـم  تاـیح  هک  نآ ،

.ام زا  ار  دوخ  فیلکت  تشادرب  ام  زا  ار  ام  تایح  تفرگ  هک  یتقو  ره  ندرک و  تدابع 

ییوخ

جاتحی ناسنالا  نع  ردصی  لمع  لک  نال  ربجلا ، مزلی  هللااب  الا  هوق  لوح و ال  ناسنالل  نکی  مل  اذا  هنا  لئاسلا  دصقم  نا  رهاظلا  ینعملا :
هلمع و یف  دبعلل  رایتخا  الف  لمعلا هللا  یف  هوقلا  لوحلا و  ناک  اذاف  لمعلا ، هعاطتسا  يا  هوقلا  یلا  لعفلا و  وحن  هکرحلا  يا  لوحلا  یلا 

انل هللا  هدـجوا  ام  الا  ائیـش  کلمن  انا ال  هنم  دوصقملاف  رایتخالا ، لبق  ام  یلا  هرظان  هلمجلا  هذـه  نا  مالـسلا ) هیلع   ) باـجاف .ربجلا  مزلی 
نم ناک  و  هردـقلا ، ملعلا و  نم  فیلکتلل  هماعلا  طئارـشلاک  انل  هللا  اهدـجوا  روما  روصتلا  لیملاک و  لـعفلا  يداـبمف  اـنداجیا ، لـصاک 
انیلا هجوتیف  انفلک ، فیلکتلا  طئارـش  اـنکلم  اـم  دـعب  و  فیلکتلل ، یـساسالا  طرـشلا  وه  يذـلا  راـیتخالاک  هاـیا  هللا  اـنکلم  یتلا  رومـالا 

هردقلا و اهطئارش  مها  و  فیلکتلا ، طقسی  اهضعب  وا  اهلک  اهیدابم  فیکتلا و  طئارـش  انم  ذخا  اذا  و  نایـصعلا ، هعاطلا و  یف  هیلوئـسملا 
: دومرف هللااب  الا  هوق  لوح و ال  هملک ال  ینعم  زا  شـسرپ  خـساپ  رد  همجرتلا : .هیف  انی  رایتخالا و ال  دـیوی  هملکلا  هذـه  ینعمف  رایتخالا ،
ام زا  هک  ار  هچنآ  نوچ  و  دشاب ، هداد  امب  دنوادخ  هک  ارنامه  رگم  میـشابن ، يزیچ  ياراد  میرادـن و  يزیچ  ادـخ  ربارب  رد  ام  هکیتسارب 

.درادیمرب مه  ار  شفیلکت  دریگب  ام  زا  ارنآ  هاگ  ره  و  دزاسیم ، فلکم  ار  ام  دهدب  امب  تسا  رت  هدنراد 

يرتشوش

لوح و مهلوق ال  ینعم  نع  لئس  دق  و  مالسلا :) هیلع   ) لاق و   … ( ) اهریغل تایال و  مالسلا ) هیلع  ) هریـسفت یف  رـشع - يداحلا  لصفلا  )
هیلع  ) یلع لاـق  لاـقف : مالـسلا ) هیلع   ) هنع كاذ  مهلوقل  رخآ  ینعم  هترکذـت )  ) یف يزوـجلا  نبا  طبـس  يور  تلق : هللااـب ) ـالا  هوـق  ـال 
هاور نکل  .هتنوعمب و  الا  هتعاط  یلع  هوقال  هتمـصعب و  الا  هللا  هیـصعم  نع  لوح  هنا ال  هللااب :) الا  هوق  ـال  لوح و  ـال   ) ینعم یف  مالـسلا )

هیلع و هللا  یلص   ) یبنلا و  مالسلا ) هیلع   ) وهف هافانم  و ال  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا نع  دوعسم  نبا  نع  هدادغب ) خیرات   ) یف بیطخلا 
عمسلا کلمی  نم  ما  ضرالا  ءامسلا و  نم  مکقزری  نم  لق  ( ) ائیـش هللا  عم  کلمن  انا ال   ) .نآرقلا هل  دهـشی  امک  هدحاو  اسفن  اناک  هلآ )
نیذلا رفک  دقل  (، ) اریبخ نوملعت  امب  هللا  ناک  لب  اعفن  مکب  دارا  وا  ارـض  مکب  دارا  نا  ائیـش  هللا  نم  مکل  کلمی  نمف  لق  (، ) راصبالا و 
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اعیمج و ضرالا  یف  نم  هما و  میرم و  نب  حیـسملا  کلهی  نا  دارا  نا  ائیـش  هللا  نم  کلمی  نمف  لق  میرم  نبا  حیـسملا  وه  هللا  نا  اولاق 
هللا ءاشی و  ام  قلخی  اهریغل ) …  تایال و  مالسلا ) هیلع  ) هریسفت یف  رشع - يداحلا  لصفلا   ) امهنیب ام  ضرالا و  تاوامـسلا و  کلم  هللا 

یتلا هعاطتسالا  نع  یعبر  نب  هیابع  مالسلا ) هیلع   ) هلاس یبلحلل :) لوقعلا  فحت   ) یف انکلم ) ام  الا  کلمن  و ال   ) .ریدق یش ء  لک  یلع 
هیلع  ) لاقف هیابع  تکسف  هللا ؟ عم  وا  هللا  نود  نم  اهکلمت  لهف  هعاطتسالا  نع  تلاس  هل : مالسلا ) هیلع   ) لاقف .لعفن  دعقن و  موقن و  اهب 
هللااب اهکلمت  کنا  لوقت  لاق : لوقا ؟ امف  هیابع : لاـقف  کـتلتق ، هللا  نود  اـهکلمت  تلق  نا  و  کـتلتق ، هللا  عم  اـهکلمت  تلق  نا  مالـسلا :)

ککلم و امل  کلاملا  وهف  هئالب ، نم  کلذ  ناک  اهکبلـس  نا  هئاطع و  نم  کلذ  ناک  اهایا  ککلم  ناـف  کـنود ، نم  اـهکلمی  يذـلا 
لاسف رفذالا ، کسملا  لثم  احیر  دجو  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلاب يرـسا  امل  یمقلا :) ریـسفت   ) یف .كردـقا و  هیلع  ام  یلع  رداقلا 

یف یلخت  هللااب و  نماف  كولملا ، ءانبا  نم  ناک  رـضخلا  نا  اوتام ، یتح  هللا  یف  موق  هیف  بذـع  تیب  نم  جرخت  اهنا  لاقف : اهنع ، لیئربج 
ارکب و هارما  هل  بطخف  هبقع ، یف  کـلملا  هل  نوـکیل  هجوزی  نا  هیلع  اوراـشاف  هریغ ، دـلو  هیبـال  نکی  مل  و  هللا ، دـبعی  تیب  یف  هیبا  راد 

نوکی ام  ینم  ناک  له  یبا  کلاس  نا  لاق : .معن  تلاق : نیمتکت ؟ اهل : لاق  یناثلا  مویلا  یف  ناـک  اـملف  اـهیلا ، تفتلی  ملف  هیلع ، اـهلخدا 
: اولاقف تناک  امک  تناکف  اهـشیتفتب ، ءاسنلا  رم  سانلا  هل  لاقف  معن ، تلاقف : اهلاسف  لعفا ! تلاقف : معن ؟ یلوق  ئاسنلا ، یلا  لاـجرلا  نم 

کنبا تلاق : کلملا  اهلاس  امل  و  معن ، تلاقف : نامتکلا  رـضخلا  اهلاس  هیلع  تلخد  املف  لعفف ، ابیث ، هارما  هجوز  هرغلا  نم  رغلا  تجوز 
ملف حتفف  بابلا ، حتفب  رماف  ئابالا ، هقر  هتکرح  ثلاثلا  مویلا  ناک  املف  هیلع ، بابلا  مدرب  رما  و  بضغف ، هارملا  نم  هارملا  دلت  لهف  هارما 
ناک مث  ئاش ، فیک  روصتی  هنا  هوقلا  نم  هللا  اهریغل ) …  تایال و  مالسلا ) هیلع  ) هریسفت یف  رـشع - يداحلا  لصفلا   ) هاطعاف هودجی ،
یف اعقوف  هراجت ، یف  نالجر  هیبا  هنیدم  نم  جرخف  هحیصلا ! یلا  یقب  هنم  برـش  نم  يذلا  ءاملا  نم  برـش  نینرقلا و  يذ  همدقم  یلع 
یف امکتددر  نا  يرما  یلع  نامتکت  له  لاقف : هاربخاف ، اـمهربخ  نع  اـمهلاس  لـتفنا  اـملف  یلـصی ، اـمئاق  رـضخلا  اـهیف  ادـجوف  هریزج 

: لاق کل ؟ دهـشی  نم  هل : لاقف  هربخاف ، کلملا  یلا  رخالا  بهذ  و  متکف ، متکی  نا  امهدـحا  يونف  معن ، الاقف : .امکلزانم  یلا  امکموی 
ملف الیخ  هعم  ثعبف  کنباب ، کیتآ  یتح  اذـه  سبحا  هریزجلا و  هذـه  یلا  الیخ  یعم  ثعبا  لوالا : لاقف  رکناف  رـضحاف  رجاتلا ، نـالف 

هیراجلا تردتبا  و  اهلفاس ، مهتنیدم  یلاع  لعج  هللا و  مهکلهاف  یصاعملاب  اولمع  موقلا  .نا  مث  .هیلع  متک  يذلا  لجرلا  قلطاف  هودجی ،
امهنم دـحاو  لک  ربخاف  ایقتلا  احبـصا  اـملف  هنیدـملا ، نم  هیحاـن  اـمهنم  دـحاو  لـک  هیلع  متک  يذـلا  لـجرلا  و  هرما ، هیلع  تمتک  یتلا 

و رخآ ، کلم  هکلمم  یلا  اعقو  لجرلا و  اهب  جوزت  امهنامیا و  نسح  و  رـضخلا ، برب  انماف  کلذـب ، الا  انوجن  ام  لاقف : هربخب ، هبحاص 
( هللااب الا  هوق  لوح و ال  ال   ) تلاقف طشملا  اهدـی  نم  طقـس  اهطـشمت ، اموی  یه  انیبف  اهنیزت ، تناـک  کـلملا و  هنبا  یلا  هارملا  تلـصوت 
: تلاق یبا ؟ ریغ  هلا  کلا  اهل : تلاقف  .هتوق  هلوحب و  اهلک  رومالا  يرجت  اهلا  یل  نا  اهل : تلاقف  هملکلا ؟ هذـه  ام  کـلملا : تنب  تلاـقف 
یجوز و تلاق : کنید ؟ یلع  نم  لاقف : هتربخاف ، اهلاسف  کلملا  اهاعدـف  هتربخاف ، اهیبا  یلع  تلخ  دـق  کیبا ! هلا  کهلا و  وه  معن و 

لاقف تیبلا ، مهیلع  مدـه  اتیب و  مهلخدا  هیف و  مهاـقلاف  هنخـساف  ءاـم  نم  لـجرمب  اعدـف  اوباـف ، عوجرلا  یلا  کـلملا  مهاعدـف  يدـلو ،
ناک بوبحم :) نب  یلع  نب  دـمحم  رداون   ) نع .تیبلا و  كاذ  نم  اهتممـش  یتلا  هحئارلا  هذـهف  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلل لیئربج 
لک یف  لوقی  هیردقلا و  نم  اهریغل ) …  تایال و  مالسلا ) هیلع  ) هریسفت یف  رـشع - يداحلا  لصفلا   ) اربی مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما

هعـست یلا  هئابآ - نع  هنع  یمیمتلا  زیزعلادبع  یف  هدادغب ) خیرات   ) یف بیطخلا  يور  اذه و  دـعقا .) موقا و  هتوق ) و   ) هللا لوحب  : ) هعکر
لبق لاونلاب  ادبی  يذلا  نانملا  و  هنع ، ضرعا  نم  یلع  لبقی  يذلا  نانحلا  لاقف : نانملا ) نانحلا   ) نع لئس  مالسلا ) هیلع   ) ایلع نا  ءابآ -

.لاوسلا

هینغم
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و ال هنم ، الا  نوع  و ال  الا هللا ، کلم  هنا ال  و  یناعملا ، مخـضا  لـمحت  تاـملک  ثـالث  ..خـلا  لوح  ـال  .فرـصتلا و  هکرحلا و  لوحلا :
هیف امب  نوکلا  نال  هقیقح ، ازاجم ال  هلوق  ناک  نالف - هایا  یناطعا  وا  هتلعف ، وا  اذه ، کلما  انا  لئاق : لاق  اذاف  هیلع  ..هتیانعب و  الا  هکرح 

و هللا ، لام  نم  یطعی  امناف  ائیش  یطعا  نمف  ..دوعت  هیلا  و  ارض ، اعفن و  هایح و  اتوم و  هتـضبق  یف  یه  انـسفنا  یتح  ..هدحو  هیف هللا  نم  و 
نمم کلملا  عزنت  ءاشت و  نم  کلملا  یتوت  کلملا  کلام  مهللا  لق   ) .هل کیرـش  ـال  هدـحو  وه  ـالا  هلاـال  هللا  لاـم  عنم  دـقف  عنم  نم 

(. نارمع لآ   26 ریدق - یش ء  لک  یلع  کنا  ریخلا  كدیب  ءاشت ، نم  لذت  ءاشت و  نم  زعت  و  ءاشت ،

هدبع

لمعلا انیلع  ضرف  انتضبق  یف  یه  امم  رثکا  هتضبق  یلف  یه  لمعلا و  یلع  هوقلا  انکلم  یتم  يا  انفلک : انم  هب  کلما  … 

يرفعج

مالسالا ضیف 

نآ دندیسرپ  ار  ادخ ) هدارا  هب  رگم  تسین  یئاناوت  شبنج و   ) هللااب الا  هوقال  لوحال و  ناشنخس  ینعم  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  هک  یماگنه 
هک ار  لقع ) يوق و  مادنا و   ) هچنآ رگم  میوش  یمن  هدنراد  و  میشاب ) یمن  کیرـش   ) میتسین يزیچ  هدنراد  ادخ  اب  ام  دومرف : ترـضح 

و دیامرف ) یهن  رما و   ) دیامن فیلکت  تسا  رت  هدنراد  ام  زا  وا  هک  دینادرگ  اراد  يزیچ  هب  ار  ام  هاگ  ره  سپ  دنادرگ ، نآ  هدنراد  ار  ام 
(. دیامن یمن  یسرپزاب  هذخاوم و  نآ  هرابرد   ) هتشادرب ام  زا  ار  نآ  فیلکت  تفرگ  ام  زا  ار  نآ ) رب  یئاناوت   ) زیچ نآ  هاگ  ره 

ینامز

فرط زا  مه  فیلکت  دنک و  یم  فطل  دهاوخب  هک  سک  ره  هب  تسادخ  صوصخم  تیکلم  هک  تسا  نیا  مالـسلا ) هیلع   ) ماما روظنم 
یم فیلکت  یئاناوت  دودح  رد  دـهد و  یم  ملاس  حراوج  ءاضعا و  ادـخ  رگید  نایب  هب  .دزاس  یم  رومام  دـهاوخب  ار  هک  ره  تسادـخ 

دنک و یم  بجاو  ار  جح  دنک ، یم  نییعت  یلام  قوقح  سپـس  دهد  یم  تورث  .هفیظو  مه  تسادخ و  زا  تمعن  مه  نیاربانب  .دهاوخ 
نوگانوگ ياهفیلکت  نآ  لابندـب  دـهد  یم  لقع  .دوش  یمن  بجاو  هکلب  دوش ، یم  طقاس  جـح  یلام و  قوقح  دادـن  تورث  هک  هاگنآ 

نآ و تادوجوم  ناهج و  رییغت  هک  تسا  نیا  رگید  لامتحا  .ددرگ  یم  طقاس  فئاـظو  ماـمت  تفرگ  ار  لـقع  هک  هاـگنآ  دروآ و  یم 
یم لوح )  ) تغل زا  هک  رگید  يانعم  .درادـن  لرتنک  تلاخد و  يارب  یتردـق  چـیه  رـشب  تسادـخ و  صوصخم  رییغت  يورین  نینچمه 

هب تسادـخ  ياهتمعن  زا  هکلب  تسا ، ناسنا  زا  تعاجـش  يورین  هن  زایتما و  نیا  هن  هک  تسا  غوبن  يرایـشوه و  یکریز ، تفرگ ، ناوت 
.تسا هداد  هجوت  لوا  يانعم  هب  هدننک  لاوس  هیحور  بسانت  هب  مالسلا ) هیلع   ) ماما دراد و  یم  ینازرا  دهاوخب  هک  سک  ره 

يزاریش دمحم  دیس 

یف ءایشالل  انکلم  سیل  يا  ائیـش ) هللا  عم  کلمن  انا ال  ( :؟) هللااب الا  هوق  لوح و ال  ال   ) مهلوق ینعم  نع  لئـس  دق  و  مالـسلا - هیلع  لاق  و 
و یقیقح هللا ، کلم  ءایـشالا  ذا  انم ) هب  کلملا  وه  ام  انکلم  یتمف   ) هکلم اناطعا  يا  انکلم ) ام  ـالا  کـلمن  ـال  و   ) اـهل هللا  کـلم  ضرع 

ناف .رودـقملا  یلع  الا  فیلکت  ذا ال  انع ) هفیلکت  عضو  انم  هذـخا  یتم  و   ) هکلم یف  هاضر  بسح  لمعن  ناب  انفلک )  ) انل يزاجم  کـلم 
هللا دـنع  نم  یه  اـمنا  اندـنع  دـجوت  یتـلا  هردـقلا  عاونا  عیمج  نا  مولعملا  نم  و  اـهنم ، صاـخ  مسق  هوـقلا  و  هردـقلا ، ینعمب  لوـحلا ،
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.هناحبس

يوسوم

هوق و ال  هکرح ، ینعت ال  لوح  هملک ال  انل و  كولمم  هنا  روصتن  اـم  کـلمی  اـنکلمی و  وهف  یلاـعت ، هللا  وه  یقیقحلا  کـلاملا  حرـشلا :
یتمف هدوج  هب  حمـس  ام  رادقمب  الا  کلذ  نم  ائیـش  کلمن  انک ال  اذاف  هدحو  هللا  نم  هردقلا  هوقلا و  هکرحلاف و  هقاطلا  هردقلا و  ینعت 

هجاحلا زجعلاب و  رارقا  اذه  فیلکتلا و  انم  بلـس  کیلمتلا  بلـس  یتم  اذـل  فلکی و  زجاعلا ال  ذا  انتقاط  رادـقمب  انفلک  اناطعا  انکلم و 
 … هللا یلا 

یناقلاط

يزیچ تسین و  رایتخا  يزیچ  رب  ار  ام  دـنوادخ  دوجو  اب  دومرف : دندیـسرپ ، هّللاب » الا  هوق  لوح و ال  ال   » ینعم هرابرد  ترـضح  نآ  زا  »
، تساـم زا  رتراوازـس  نآ  هب  دوخ  هک  دومرف  يزیچ  کـلام  ار  اـم  نوـچ  سپ  تسا ، هداد  رارق  نآ  کـلام  ار  اـم  وا  هچنآ  زج  میرادـن 

« .تشادرب ام  زا  ار  دوخ  فیلکت  تفرگ ، ام  زا  ار  نآ  نوچ  و  تشاذگ ، ام  هدهع  رب  فیلکت 

ینعم هب  ار  هوق »  » فرـصت و تیکلم و  ینعم  هب  ار  لوـح »  » ترـضح نآ  هک  تسا  نیا  نخـس  نیا  ینعم  دـیوگ : یم  دـیدحلا  یبا  نبا 
ادخ رما  نودب  يراک  چیه  يارب  یفیلکت  چیه  ادخ و  تیانع  هب  زج  یفرـصت  کلمت و  چـیه  دـیامرف  یم  ییوگ  تسا ، هتفرگ  فیلکت 

دیرفآ یمن  ار  ام  دنوادخ  رگا  اریز  میشاب ، هتشاد  يزیچ  هک  میرادن  لالقتسا  میتسین و  يزیچ  کلام  ام  دنوادخ  لابق  رد  ینعی  .تسین 
زیچ نآ  رب  دنوادخ  میوش  یم  مه  يزیچ  کلام  هاگره  .میتشاد و  فرـصت  رایتخا  هن  میدوب و  يزیچ  کلام  هن  داد  یمن  رارق  هدـنز  و 
یم اضعا  حراوج و  لقع و  ياراد  ای  میتسه  نآ  کلام  تقیقح  هب  هک  میوش  یم  لام  کلام  نوچ  و  تسا ، رت  کلام  رتاناوت و  اـم  زا 

هدومرف نییعت  ام  يارب  یفیلکت  میتسه  کلام  هچنآ  لابق  رد  دـنوادخ  ماـگنه  نیا  رد  مییاـهنآ ، کـلام  يزاـجم  تروص  هب  هک  میوش 
جح نوچ  يروما  حراوج  اضعا و  تاناکما و  نتـشاد  رد  ندرک و  تقد  فیلکت  لقع  رد  تاکز و  فیلکت  لام  رد  هکنآ  ریظن  تسا ،

دراد و یمرب  ام  زا  ار  تاکز  فیلکت  دریگ ، یم  اـم  زا  ار  لاـم  هاـگره  .تسا  هدومرف  ررقم  اـم  رب  ار  ماـکحا  رگید  داـهج و  زاـمن و  و 
یم ار  حراوج  اضعا و  هاگره  بیترت  نیمه  هب  دوش و  یم  طـقاس  اـم  زا  ندیـشیدنا  تقد و  فیلکت  دریگ ، یم  اـم  زا  ار  لـقع  هاـگره 

.دوش یم  طقاس  داهج  فیلکت  دریگ ،

نب رفعج  هللا  دـبع  وبا  دـنا ، هدرک  ینعم  ار  هللااب » الا  هوق  ـال  لوح و  ـال   » رگید هنوگ  هب  نارگید  تسا ، ترـضح  نآ  نخـس  ریـسفت  نیا 
.تسین و دـنوادخ  فطل  هب  زج  اهتیـصعم  كرت  يارب  ییورین  چـیه  تعاـطا و  يارب  ییورین  چـیه  تسا : هدومرف  مالّـسلا  هیلع  دـمحم 

یظفل چیه  هملک  نیا  ظافلا  رد  هکنآ  لاح  دوش و  یم  رداص  دنوادخ  زا  هکنیا  رگم  تسین  اهراک  زا  يراک  چیه  دنیوگ : یم  نایربج 
.درادن دوجو  دشاب  ناشیا  ياعدا  لیلد  هک 

مراکم

 [[ مالسلا هیلع  لاق  و  ]]

: ْمِِهلْوَق یَنْعَم  ْنَع  َِلئُس  ْدَق  َو 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 4850 

http://www.ghaemiyeh.com


اَّنِم ُهَذَـخَأ  یَتَم  ،َو  اَنَفَّلَک اَّنِم  ِِهب  ُکَْلمَأ  َوُه  اَم  اَنَکَّلَم  یتَمَف  اَنَکَّلَم ؛ اَم  اَّلِإ  ُِکلْمَن  َال  ،َو  ًاْئیَـش ِهّللا  َعَم  ُِکلْمَن  َال  اَّنِإ  «: ِهّللِاب اَّلِإ  َهَُّوق  َال  َلْوَح َو  َال  »
.اَّنَع ُهَفِیلْکَت  َعَضَو 

: دومرف نینچ  « هللااب الا  هوق  لوح و ال  «ال  يانعم هرابرد  یلاؤس  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

ای تردق  هاگره  هدرک و  کیلمت  ام  هب  وا  هچنآ  زج  میتسین  کلام  ار  يزیچ  ام  هکلب  میتسین  کیرش  وا  تیکلام  اب  دنوادخ  ربارب  رد  ام 
نآ هاگ  ره  هدومرف و  نآ ) هرابرد   ) یفیاظو هب  فلکم  ار  ام  - تسا رتراوازـس  لام  نآ  هب  ام  زا  وا  هک  یلاح  رد  - دـشخبب ام  هب  ار  یلام 

: هنامیکح راتفگ  دنس  ) .تسا هتشادرب  ام  زا  زین  ار  شفیلکت  دریگ  سپ  زاب  ام  زا  ار 

( هدش فیلأت  هغالبلا  جهن  زا  شیپ  هک   ) لوقعلا فحت  باتک  رد  هنامیکح  راتفگ  نیا  نومضم  هک  تسا  هدمآ  هغالبلا  جهن  رداصم  رد 
ترابع و  (. ) ص 287 ج 4 ، هغالبلا ، جـهن  رداصم   ) .تسا هدـمآ  درک  ترـضح  زا  يدـسا  یعبر  نب  هیابع  هک  یتالاؤس  يال  هبـال  رد 

هوق هللا و ال  همصعب  الإ  هللا  یصاعم  نع  لوح  ال  : » دومرف هللااب » الإ  هوق  الو  لوح  ال   » ریسفت رد  یلع  ماما  هک  تسا  نینچ  لوقعلا  فحت 
ریما زا  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  تاـملک  رد  لوقعلا ، فحت  هیلجرو .» هیدـی  لـبقف  هیاـبع  بثوف  لاـق : هللا  نوعب  ـالإ  هللا  هعاـط  یلع  اـنل 

(( ص 468 مالسلا ،  هیلع  یلع  نانمؤم 

! تسوا زا  تسه  هچ  ره 

هغالبلا جهن  حرـش  رد  ياهرمک  ققحم  موحرم  ) دنا هدرک  طابنتـسا  هغالبلا  جـهن  ناحراش  زا  یـضعب  هک  هنوگنامه  - دـسر یم  رظن  هب 
دوب هدش  ربج  ههبـش  راتفرگ  دوبن و  موهفم  وا  يارب  « هّللاب ّالإ  هّوق  لوح و ال  «ال  يانعم هک  یـصخش  .تسا -) هدروآ  ار  نخـس  نیا  دوخ 

.دومرف نایب  هلمج  هس  وا  ههبش  عفر  يارب  مالسلا  هیلع  ماما  درک و  ترضح  زا  هراب  نیا  رد  یلاؤس 

َال اَّنِإ  «-: ِهّللِاب اَّلِإ  َهَُّوق  َال  َلْوَح َو  َال  » ْمِِهلْوَق یَنْعَم  ْنَع  َِلئُـس  ْدَـق  َو  ( ؛» میتسین يزیچ  کلام  دـنوادخ  تیکلاـم  ربارب  رد  اـم  :» دومرف تسخن 
(. ًاْئیَش ِهّللا  َعَم  ُِکلْمَن 

ياه هخاش  زا  یکی  ، تیکلام رد  دیحوت  ، رگید ریبعت  هب  درادـن و  تیکلام  رد  لالقتـسا  سک  چـیه  تسادـخ و  یلـصا  کلام  نیاربانب 
.دوش یمن  لماک  ناسنا  دیحوت  نآ  هب  داقتعا  نودب  هک  تسا  یلاعفا  دیحوت 

(. اَنَکَّلَم اَم  اَّلِإ  ُِکلْمَن  َال  َو  ( ؛» تسا هدرک  کیلمت  ام  هب  وا  هچنآ  زج  میتسین  کلام  ار  يزیچ  ام  هکلب  :» دیازفا یم  مود  هلمج  رد  سپس 

دریگ و یم  سپ  زاب  دنک  هدارا  ار  هچنآ  دـهد و  یم  ام  هب  دـنک  هدارا  هچنآ  ؛ دریگ یم  همـشچرس  وا  كاپ  تاذ  زا  ام  تیکلام  نیاربانب 
.یضرع تیکلام  هن  تسا  یلوط  تیکلام  دنوادخ  تیکلام  هب  تبسن  ام  تیکلام  ، رگید ریبعت  هب 

ار اـم  تساـم  زا  رتراوازـس  نآ  هب  شدوخ  عقاو  رد  هک  دـنک  کـیلمت  اـم  هب  ار  يزیچ  وا  هاـگ  ره  :» دـیامرف یم  موـس  هلمج  رد  هاـگنآ 
اَم اَّلِإ  ُِکلْمَن  َال  َو  ( ؛» دراد یمرب  ام  زا  ار  شفیلکت  دریگ  سپ  زاـب  اـم  زا  ار  نآ  هاـگ  ره  دـنک و  یم  یفیاـظو  هب  فلکم  نآ ) هراـبرد  )

(. اَّنَع ُهَفِیلْکَت  َعَضَو  اَّنِم  ُهَذَخَأ  یَتَم  ،َو  اَنَفَّلَک اَّنِم  ِِهب  ُکَْلمَأ  َوُه  اَم  اَنَکَّلَم  یتَمَف  ؛ اَنَکَّلَم
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میـشاب و هتـشاد  مات  لالقتـسا  دوخ  زا  ام  هک  تسا  نانچ  هن.تسا  « نیَرمألا نیب  ُرمألا  » بلاج رایـسب  قیقد و  کـیراب و  هتکن  ناـمه  نیا 
يرایتخا هدارا و  ًاقلطم  دوخ  لامعا  رد  هک  تسا  نانچ  هن  میدرگ و  وا  تیکلاـم  ربارب  رد  یتیکلاـم  ادـخ و  ربارب  رد  یتردـق  بحاـص 

نآ هک  ینامز  ات.تسا  هتـشاذگ  ام  هدـهع  رب  یفیلاکت  نآ  اب  گنهامه  هداد و  رایتخا  توق و  تردـق و  اـم  هب  وا  هکلب.میـشاب  هتـشادن 
.دور یم  نیب  زا  فیلاکت  دش  هتفرگ  هک  یماگنه  تسه  مه  فیلاکت  دراد  دوجو  توق  تردق و 

هداد و ینامـسج  تردق  توق و  ، تسا هداد  رارق  نآ  رانک  رد  ار  تاکز  سمخ و  فیلکت  هدرک و  کیلمت  هدیـشخب و  یلاوما  ام  هب  وا 
هتشادرب زین  تاکز  سمخ و  فیلکت  دریگ  سپ  زاب  ار  لام  هاگ  ره  ، هدومرف ررقم  نآ  رانک  رد  ار  داهج  جح و  هزور و  زامن و  فیلکت 

دهاوخ هتشادرب  ام  زا  دراد  ینامسج  تردق  توق و  هب  زاین  هک  یتابجاو  دنک  بلس  ام  زا  ار  ینامسج  تردق  توق و  هاگ  ره  دوش  یم 
.دش

: تسا سکعنم  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  ماما  زا  هک  يرگید  ثیدح  رد  انعم  نیمه 

یم دزیخ و  یمرب  نآ  اب  هک  ناسنا  ياه  ییاـناوت  هلأـسم  هراـبرد  ترـضح  نآ  زا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  صاـخ  ناراـی  زا  ، هیاـبع »
وا زا  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  ماما  يرایتخا )؟ اـی  تسا  يربج  اـه  نیا  اـیآ  هک   ) درک لاؤس  دـهد  یم  ماـجنا  ییاـهراک  دنیـشن و 

: دیسرپ

مالـسلا هیلع  ماما  ، دادـن یخـساپ  دـش و  تکاس  هیابع  راگدرورپ ؟ اـب  اـی  راـگدرورپ  نودـب  ییاـناوت  تسا ؟ ییاـناوت  مادـک  وت  روظنم 
: دومرف ، میوگب هچ  : درک ضرع  ، وگب : دومرف

یتردق نینچ  دنوادخ  نودب  ییوگب  رگا  تسوت و  تکاله  هیام  ، یتسه یتردق  کلام  دـنوادخ ) ضرع  رد   ) دـنوادخ اب  ییوگب  رگا 
ار تردـق  نیا  هک  ییوگب  دـیاب  : دومرف نینمؤملا ؟ ریما  يا  میوگب  هچ  : درک ضرع  هیابع.تسوت  تکاله  هیاـم  مه  نآ  يدرک  ادـیپ  ار 

شیاـمزآ ـالب و  دریگب  وـت  زا  رگا  تسوا و  شـشخب  اـطع و  دـهد  همادا  وـت  يارب  ار  تردـق  نیا  رگا  هتـشاد  ینازرا  وـت  هـب  دـنوادخ 
یهلا هوق  لوح و  مدرم  يدینـشن  ایآ  ، هدومن رداق  نآ  رب  ار  وت  هک  تسا  يزیچ  رب  رداق  هداد و  وت  هب  هک  تسا  یتردق  کلام  وا.تسوا 

: دنیوگ یم  هک  اج  نآ  رد  دنبلط  یم  ار 

« . ِمیظعلا   ّ ِیلعلا هّللاب  ّالإ  هّوق  َلوح و ال  «ال 

تسین تاعاط  رب  یتوق  دنوادخ و  هانپ  رگم  تسین  یهلا  یـصاعم  رباربرد  یهانپ  : دومرف تسیچ ؟ نخـس  نیا  ریـسفت  : درک ضرع  هیابع 
ص لوقعلا ، فحت  ) .دز هسوب  تخادـنا و  مالـسلا  هیلع  ماما  ياپ  تسد و  يور  هب  ار  دوخ  تساخرب و  هیابع.راگدرورپ  تناعا  اب  رگم 

( يداه ماما  تاملک  رد  ، 345

هک تسا  نیا  نآ  میدرک و  هراشا  نآ  هب  زین  ًاقباس  هک  میراد  یـسح  لاثم  کی  فیرظ  قیقد و  هدیچیپ و  ثحب  نیا  ندش  نشور  يارب 
ریـسم لوـط  رد  هک  یقرب  میـس  زا  هظحل  هب  هظحل  ار  دوـخ  يورین  راـطق  نیا  تسا  هدـمآرد  تکرح  هب  یقرب  راـطق  کـی  دـینک  ضرف 

قرب دناوت  یم  دنک  هدارا  قرب  هرادا  لوئـسم  هظحل  ره  دراد  یم  تفایرد  دنک  یم  تکرح  نآ  يور  راطق  هدنزغل  هقلح  دنا و  هدیـشک 
تکرح هب  ریـسم  رد  ار  راطق  ، يدازآ هدارا و  لیم و  اب  راطق  هدـننار  هدرکن  عطق  هک  یمادام  یلو  دـنک  عطق  أدـبم  نامه  زا  ار  راطق  نآ 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 4852 

http://www.ghaemiyeh.com


هدـننار نیا  ، دور یم  میالم  تساوخ  اجک  ره  دریگ و  یم  تعرـس  دوب  مزال  اجک  ره  دـنک  یم  فقوت  دوب  مزـال  اـجک  ره.دراد  یماو 
وا هب  هظحل  هب  هظحل  هک  دریگ  یم  یئادـبم  زا  ار  تردـق  توق و  نیا  یلو  دـنک  تیادـه  فلتخم  ياه  تروص  هب  ار  راطق  تسا  رداق 

رایتخا ، درادن مه  دراد و  رایتخا  مه  ، هدننار نیا  نیاربانب.دنک  عطق  ار  ورین  تردق و  نیا  دناوت  یم  دهاوخب  هظحل  ره  دشخب و  یم  ورین 
.شیورین ءاقب  رد  رایتخا  مدع  یلو  فقوت  تکرح و  باختنا  يارب 

.قلطم يدازآ  هن  رایتخا و  بلس  ربج و  هن  : نیرمالا نیب  رمالا  ینعم  تسا  نیا  و 

تغل رد  رگا.ندـش  لئاح  تعنامم و  يرگید  لوحت و  تکرح و  یکی  : تسانعم ود  هب  تغل  رد  « لوح » هک تسا  نیا  هجوت  لـباق  هتکن 
.دنک یم  تکرح  دوش و  یم  لوحتم  رگید  نامز  هب  ینامز  زا  ناسنا  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  دوش  یم  هتفگ  لوح  « لاس » هب برع 

ادـخ يوس  زا  زج  یتردـق  توق و  چـیه  لوحت و  تکرح و  عون  چـیه  هک  تسا  نیا  هّللاب  الا  هوق  ـال  لوح و  ـال  ینعم  ، اـنعم نیا  رباـنب 
.مینک تکرح  شیوخ  دصاقم  يوس  هب  میناوتب  ات  هداد  رایتخا  ییاناوت و  ام  هب  هدیشخب و  ار  اهورین  نیا  ام  هب  هک  تسوا  ، تسین

دنوادـخ هلیــسو  هـب  زج  تاـعاطا  رب  یتردـق  چـیه  یــصاعم و  رباربرد  یعناـم  چـیه  هـک  تـسا  نـیا  هـلمج  ینعم  ، مود ینعم  رباـنب  و 
هلمج ریسفت  رد  زین  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد  دوب و  هدمآ  هیابع  ثیدح  لیذ  رد  هک  هنوگنامه  ، تسین

: دومرف هک  میناوخ  یم  هّللاب » ّالإ  َهّوق  لوح و ال  «ال 

یمن لئاح  دـنوادخ  زج  ناهانگ  ام و  نایم  هّللا ؛ ّالإ  ِضئارفلا  ِهعاّطلا و  ِءادأ  یلع  انیّوَُقی  ُهّللا و ال  اـّلإ  یِـصاعَملا  َنیب  اـنَنَیب و  ُلوحَی  ـال  »
ح 24) ص 189 ، ج 10 ، راونالاراحب ، «.) دشخب یمن  ورین  ام  هب  دنوادخ  زج  تابجاو  تعاطا و  يادا  يارب  دوش و 

ياوتحمرپ ینعمرپ و  هلمج  بیترت  نیا  هب 

هرابرد رتشیب  حیـضوت  يارب  ) .تسا هدـمآ  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  تایاور  رد  ود  ره  هک  دراد  ینعم  ود  هّللاب » ّالإ  هّوق  َلوح و ال  ـال  »
أـبن و هروس  هیآ 38  لـیذ  ج 26 ، هنوـمن ، ریـسفت  و  ج 1 ، لوصـالاراونا ، باـتک  هب  دـیناوت  یم  ردـق  اـضق و  ضیوفت و  ربج و  هلئـسم 
تمکح 78 لیذ  ص 461 ، ج 12 ، نینمؤملا ،  ریمأ  ماما  مایپ  رد  اقباس  هک  ییاـه  ثحب  و  لـحن ، هروس  هیآ 33  لیذ  نینچمه ج 11 ،

( .دینک هعجارم  میتشاد ،

یسیلگنا

On being asked about the meaning of the expression: La hawla wala quwwata illa
Billāh (there is neither strength nor power except through Allāh), Imam Ali ibn Abū
Tālib said: “We are not masters of anything along with Allāh, and we are not masters
of anything save what He makes us masters of. So, when He makes us masters of
anything of which He is a superior Lord over us, He also assigns some duties to us.
And when He takes it away, He takes away those duties as well.”{What Imam Ali ibn
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Abū Tālib meant is that man does not enjoy mastery over anything. Rather, such
mastery is assigned/granted by Allāh. So long as this mastery lasts, the obligations of
the Shari'a also continue, whereas when the mastery is taken away, the obligations,
too, are lifted, since in such a case, the laying of obligations will mean placing the
responsibility beyond one's capacity which cannot be permitted by any wise or
prudent person, let alone by Allāh. This is why Allāh has placed the responsibility of
performing various acts after having conferred the necessary energy in the limbs. It
follows that this responsibility will remain only so long as the energy subsists. On the
disappearance of energy, the responsibility for action will also disappear. For
example, the obligation to pay zakāt applies only when there is wealth, but when Allāh
takes away that wealth, He removes the liability to pay zakāt because in such a case,

.{ the laying of obligation is against prudence

نید هب  رهاظتم  نالهاج  : 405 تمکح
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َنِم َُهبَراَق  اَم  ّالِإ  ِنیّدلا  َنِم  ذُـخأَی  َمل  ُّهنِإَف  ُراّمَع  اَی  ُهعَد  ًاماَلَک  َهَبعُـش  َنب  َهَریِغُملا  ُعِجاَُری  ُهَعِمَـس  دَـق  ٍرِـساَی َو  ِنب  ِراّمَِعل  مالـسلا  هیلع  َلاَق  َو 
ِِهتاَطَقَِسل ًارِذاَع  ِتاَُهبّشلا  َلَعجَِیل  ِهِسفَن  یَلَع  َسََبل  ٍدمَع  یَلَع  اَینّدلا َو 

اه همجرت 

یتشد

تسا يرفن  راهچ  زا  یکی  هبعش  نب  هریغم   ) هبعش نب  هریغم  اب  رـسای  رـسپ  راّمع  نوچ  : ) دومرف وا ، رب  ادخ  دورد  و  یـسایس ) يداقتعا ، )
مالّسلا مهیلع  تیب  لها  اب  یّصاخ  ینمـشد  دوب و  فورعم  هیبا ، نب  دایز  صاع و  ورمع  هیواعم و  نانوچ  یکریز  هلیح و  رکم و  هب  هک 

هب ار  وا  هک  يرادقم  هب  نید  زا  وا  اریز  نک ، اهر  ار  هریغم  راّمع ! يا  دومرف ) وا  هب  ماما  داد ، یم  ار  وا  خساپ  درک و  یم  ثحب  .تشاد )
 . دهد رارق  دوخ  ياه  شزغل  هناهب  ار  تاهبش  ات  تشاد ، هدیشوپ  دوخ  رب  ار  قئاقح  دمع  هب  و  هتفرگرب ، دنک ، کیدزن  ایند 

يدیهش

هتفرگن رب  نید  زا  يزیچ  وا  هچ  راذگاو ، ار  وا  رامع ! .دونش ] هبعـش  رـسپ  هریغم  اب  ار  وا  يوگتفگ  نوچ  دومرف ، رـسای  رـسپ  رامع  هب  [و 
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دوخ ياـهاطخ  هاوخرذـع  ار  نآ  اـت  هدـنکفا  رد  اـه  ههبـش  هب  ار  دوـخ  دـمع  هب  و  دـناوت ، ندرک  کـیدزن  اـیند  هب  ار  یمدآ  هچنآ  زج 
.دنادرگ

یلیبدرا

رامع يا  ار  وا  راذگب  درکیم  هلداجم  وا  اب  اریمالک و  هبعش  نب  هریغمب  دینادرگ  یم  زاب  هک  وزا  دینش  هک  یتقو  رد  ار  رسای  نب  رامع  رم 
سفن رب  ارنآ  دیناشوپ  هک  تسیدـصق  رب  وا  ایند و  ار  وا  دـینادرگ  کیدزن  هک  ار  يزیچ  رگم  نید  زا  تفرگن  ارف  نا  هک  یتسردـب  سپ 

ار دوخ  ياهندیزغل  رم  هدنروآ  رذع  ار  تاهبش  دنادرگرب  هکنآ  ات  دوخ 

یتیآ

: دومرف راّمع  هب  ترضح  نآ  دنک ، یم  وگتفگ  هبعش  نب  هریغم  اب  رسای  نب  رامع  هک  دینش 

رب ار  قح  دـمعب ، .دـنک  یم  کیدزن  ایند  هب  ار  وا  هک  ناـمه  رگم  هتفرگن ، نید  زا  وا  اریز  .راذـگاو  دوخ  لاـح  هب  ار  هریغم  راـمع ، يا 
.دروایب يرذع  دوخ  ياهاطخ  يارب  ات  هتخاس  هبتشم  دوخ 

نایراصنا

نید زا  وا  هک  ارچ  ، راذـگاو ار  وا  ، راّمع يا  : دومرف دینـش  هبعـش  رـسپ  هریغم  اب  ار  شیوگتفگ  هک  ینامز  هیلع  هّللا  همحر  رـسای  رامع  هب 
دوخ ياهاطخ  هاوخرذع  ار  اهنآ  ات  هتخادنا  رد  اه  ههبـش  هب  ار  دوخ  ادـمع  ،و  دـنک کیدزن  ایند  هب  ار  وا  هک  هچنآ  رگم  هتفرگن  يزیچ 

 . دهد رارق 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

مثیم نبا 

دوخ هب  ار  هریغم  رامع ! يا  : ) دومرف وا  هب  دـهد ، یم  خـساپ  هبعـش  نب  هریغم  هب  رـسای ، نب  راـمع  دینـش ، مالـسلا ) هیلع   ) ماـما هک  یتقو 
هبتشم دوخ  رب  ار  رما  دمع ، يور  زا  و  دشاب ، هدرک  کیدزن  وا  هب  ار  ایند  هک  ار  هچنآ  رگم  هتخوماین  ار  يزیچ  نید  زا  وا  اریز  راذگاو ،

ایند هک  ار  هچنآ  زج  نید  زا  هریغم  هک  تسا  نآ  مالـسلا ) هیلع   ) ماما دوصقم  دهد .) رارق  دوخ  ياهاطخ  هناهب ي  ار  تاهبـش  ات  هتخاس 
و سب ، تسا و  يویند  دوس  ثعاب  هک  یتقادـص  تلادـع و  نوچمه  تسا  هتخوماین  دزاس ، کیدزن  اـیند  هب  ار  وا  دروآ و  هارمه  هب  ار 
: تسا نینچ  زین  نآ  ياربک  هتشاد و  رذحرب  هریغم  اب  يوگتفگ  زا  ار  رامع  هلیسو  نادب  هک  تسا  يرمـضم  سایق  يارغـص  ترابع  نیا 

.دوش يراددوخ  وا  اب  يوگتفگ  هعجارم و  زا  ات  تسا  هتسیاش  دشاب ، نانچ  سک  ره  و 

دیدحلا یبا 
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[ َذُخْأَی َْنل   ] ُهَّنِإَف ُراَّمَع  اَی  ُهْعَد  ًامَالَک  َهَبْعُش  َْنب  َهَریِغُْملَا  ُعِجاَُری  ُهَعِمَس  ْدَق  َیلاَعَت َو  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ٍرِساَی  ِْنب  ِراَّمَِعل  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

[ َسََّبل  ] ٍدْمَع یَلَع  اَْینُّدلا َو  َنِم  َُهبَراَق  اَم  َّالِإ  ِنیِّدلا  َنِم  ْذُخْأَی  َْمل 

 . ِِهتاَطَقَِسل ًارِذاَع  ِتاَُهبُّشلا  َلَعْجَِیل  ِهِسْفَن  یَلَع  َسََبل 

نب هورع  ءاج  امل  قسافلا و  یف  لاقی  ام  هیف  نولوقی  هنوقسفی و  نییدادغبلا  رثکأ  لب  هریغملا  یلع  توکـسلا  یلع  نیقفتم  ریغ  انباحـصأ 
کیخأ نبا  لیق  اذه  نم  لیقف  افیـس  ادـلقم  هللا ص  لوسر  سأر  یلع  امئاق  هیلإ  رظن  هیبیدـحلا  ماع  هللا ص  لوسر  یلإ  یفقثلا  دوعـسم 

 . کتءوس تلسغ  ام  نآلا  یلإ  ینإ  هللا  ردغ و  ای  انهاه  تنأ  لاق و  هریغملا 

ماین مه  مهلفغتـساف و  قرطلا  ضعب  یف  اموق  بحـص  دـق  ناک  هلیمج  هین  هبانإ و  ـال  حیحـص و  داـقتعا  ریغ  نم  هریغملا  مالـسإ  ناـک  و 
هللا لوسر  ناک  مالـسإلا و  رهظأف  هنیدملا  مدقف  مهلاومأ  نم  هب  زاف  ام  ذخؤی  وأ  لتقیف  قحلی  نأ  افوخ  بره  مهلاومأ و  ذـخأ  مهلتقف و 

.هبناج یمح  مصتعا و  مالسإلاب و  عنتماف  صالخإ  نع  وأ  هلع  نع  ملسأ  همالسإ  دحأ  یلع  دری  ص ال 

 ( .هیاورلا فالتخا  عم  ( بتکلا راد  هعبط  یناغألا 82-16:80( یناغألا (  باتک  یف  یناهفصألا  نیسحلا  نب  یلع  جرفلا  وبأ  هثیدح  رکذ 
رـصم کلم  سقوقملا  یلإ  هیلهاجلا  نید  یلع  نحن  کلام و  ینب  نم  موق  عم  تجرخ  لاق  همالـسإ  ثیدح  ثدـحی  هریغملا  ناک  لاق 

زئاوجب و مهل  رمأ  موقلا و  ایادـه  ضبق  هیلع و  یباحـصأ  نوهأ  تنکف  انعم  تناک  ایادـه  کلملل  انیدـهأ  هیردنکـسإلا و  یلإ  انلخدـف 
مه مهلهـأل و  ایادـه  نورتـشی  کـلام  وـنب  تلبقأـف  اـنجرخ  هل و  رکذ  ـال  ـالیلق  ائیـش  یناـطعأف  یب  رـصق  ضعب و  یلع  مهـضعب  لـضف 
نأ یبأت  یسفن  مهعم و  برشأف  اهنم  نوبرـشی  اوناکف  ارمخ  مهعم  اولمح  اوجرخ  املف  هاساوم  یلع  مهنم  دحأ  ضرعی  مل  نورورـسم و 

ياـیإ هئاردزا  یب و  هریـصقتب  یموـق  نوربـخی  کـلملا و  هب  مهاـبح  اـم  اوباـصأ و  اـمب  فئاـطلا  یلإ  نوفرـصنی  تلق  مهعم و  ینعدـت 
نم اورکنی  ملف  مکیقسأف  اوسلجا  نکل  عدصی و  یسأر  تلقف  ینوعد  مهبارش و  اوعضوف  اعادص  دجأ  ینإ  تلقف  مهلتق  یلع  تعمجأف 

سأکلا عرتأ  مهل و  فرصأ  تلعجف  بارشلا  اوهتشا  مهیف  سأکلا  تبد  املف  حدقلا  دعب  حدقلا  برشأ  مهیقسأ و  تسلجف  ائیـش  يرمأ 
[ نوردی نوبرشیف و ال  ]

.مهعم ناک  ام  عیمج  تذخأ  اعیمج و  مهتلتقف  مهیلإ  تبثوف  نولقعی  ام  اومان  یتح  رمخلا  مهتدمهأف  .یناغألا )  نم  )

تئج دق  معن  تلق  هورع  یخأ  نبا  لاق  ینآر  املف  افراع  یب  ناک  رکب و  وبأ  هدنع  دجـسملاب و  یبنلا ص  تدـجوف  هنیدـملا  تمدـق  و 
لعف امف  لاق  معن  تلق  تلبقأ  رـصم  نم  رکب  وبأ  لاقف  دـمحلا هللا  هللا ص  لوسر  لاقف  هللا  لوسر  ادـمحم  نأ  هللا و  الإ  هلإ  نأ ال  دهـشأ 

تذـخأ مهتلتقف و  كرـشلا  نید  یلع  نحن  برعلا و  نیب  نوـکی  اـم  ضعب  مهنیب  ینیب و  ناـک  تـلق  کـعم  اوناـک  نیذـلا  نویکلاـملا 
[ هیأر اهیف  يری  و   ] اهسمخیل هللا ص  لوسر  یلإ  اهب  تئج  مهبالسأ و 

نأل اهـسمخن  ائیـش و ال  مهلاومأ  نم  ذخأن  هتلبق و ال  دـقف  کمالـسإ  امأ  هللا  لوسر  لاقف  نیکرـشملا  نم  همینغ  اهنإف  .یناغألا )  نم  ) 
تلخد نیح  تملسأ  مث  یموق  نید  یلع  انأ  مهتلتق و  امنإ  هللا  لوسر  ای  تلقف  دعب  ام  برق و  ام  ینذخأف  هیف  ریخ  ردغلا ال  ردغ و  اذه 

فئاطلاب افیقث  کلذ  غلبف  مهعم  ام  يوتحا  اناسنإ و  رـشع  هثالث  مهنم  لتق  ناک  لاـق و  هلبق  اـم  بجی  مالـسإلا  لاـقف ع  هعاـسلا  کـیلإ 
.هید هرشع  ثالث  دوعسم  نب  هورع  یمع  لمح  نأ  یلع  اوحلطصا  مث  لاتقلل  اوعادتف 
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انباحـصأ لاق  اذـهلف  اهلـسغأ  نأ  عیطتـسأ  الف  کتءوس  لسغأ  سمـألا  یلإ  اـنأ  ردـغ  اـی  هیبیدـحلا  موی  هورع  لوق  ینعم  کلذـف  لاـق 
یلع تام  نأ  یلإ  ربانملا  یلع  یلع ع  نعل  نم  هب  ربخلا  رتاوت  دـق  ام  هتمتاخ  تناک  هجولا و  اذـه  یلع  همالـسإ  ناـک  نم  نویدادـغبلا 

ریغ یلإ  تقولا  فرص  نیقـسافلا و  هألامم  امهلاؤس و  جرفلا  نطبلا و  ءاطعإ  روجفلا و  قسفلا و  هرمع  نم  طسوتملا  ناک  لعفلا و  اذه 
هقسف سانلل  فشکن  الأ  هنع و  كاسمإلا  یف  انل  رذع  يأ  هالوتن و  فیک  هللا  هعاط 

مهدحأ هعامج و  هدنع  دادغبب و  هئامتس  هرشع و  يدحإ  هنس  یف  يرصبلا  يولعلا  دمحم  نب  ییحی  رفعج  یبأ  بیقنلا  دنع  ترـضح  و 
نورخآ هنع  کسمأ  مهـضعب و  هیلع  ینثأ  مهـضعب و  همذـف  موقلا  ضاخ  هبعـش و  نب  هریغملا  رکذ  رمف  جرفلا  یبـأل  یناـغألا  یف  أرقی 

هباحصلا و نع  كاسمإلا  فکلا و  بجاولا  يرعـشألا  يأر  یلع  مالکلا  ملع  نم  فرطب  لغتـشی  ناک  نمم  هعیـشلا  ءاهقف  ضعب  لاقف 
دقف مهنیب  رجش  امع 

 . یتباحص نیب  رجش  ام  مکایإ و  لاق  کلذ و  نع  یهن  هللا ص  لوسر  نإ  ینیوجلا  یلاعملا  وبأ  لاق 

.هفیصن مهدحأ و ال  دم  غلب  امل  ابهذ  دحأ  لثم  مکدحأ  قفنأ  ولف  یباحصأ  یل  اوعد  لاق  و 

.متیدتها متیدتقا  مهیأب  موجنلاک  یباحصأ  لاق  و 

.هیلی يذلا  مث  هیلی  يذلا  مث  هیلی  يذلا  مث  هیف  انأ  يذلا  نرقلا  مکریخ  لاق  و 

نیعباتلا یلع  هباحصلا و  یلع  ءانثلا  نآرقلا  یف  درو  دق  و 

.مکل ترفغ  دقف  متئش  ام  اولمعا  لاقف  ردب  لهأ  یلع  علطا  هللا  لعل  کیردی  ام  هللا ص و  لوسر  لاق  و 

.انتنسلأ اهب  خطلن  الف  انفایسأ  اهنم  هللا  رهط  ءامد  کلت  لاقف  نیفص  لمجلا و  هدنع  رکذ  هنأ  يرصبلا  نسحلا  نع  يور  دق  و 

أطخأ دق  ءالؤه  نم  دحاو  ناک  ول  اهیف و  ضوخن  نأ  انب  قیلی  الف  اهقئاقح  یلع  اهرابخأ  تدـعب  انع و  تباغ  دـق  لاوحألا  کلت  نإ  مث 
[ هءورملا نم  هیف و  هللا ص  لوسر  ظفحی  نأ   ] بجول

انمزلأ و يذـلا  ام  مث  هدـیب  هاقو  يذـلا  هحلط  یف  هتمع و  نبا  ریبزلا  یف  هتجوز و  هشئاع  یف  هللا ص  لوسر  ظـفحی  نأ  .ا )  نم  هلمکت  ) 
مل فلکملل  همایقلا  موی  لوقی  یلاعت ال  هللا  نإ  هءاربلا  هنعللا و  یف  باوث  يأ  هنم و  أربن  وأ  نیملـسملا  نم  ادـحأ  نعلن  نأ  اـنیلع  بجوأ 

ناـسنإلا لـعج  اذإ  اـمثآ و  ـال  ایـصاع و  نکی  مل  سیلبإ  نعلی  مل  هلک  هرمع  شاـع  اـناسنإ  نأ  ول  تنعل و  مل  هل  لوقی  دـق  لـب  نعلت  مل 
هذـه ءارمأ  اوناک  موق  کئلوأ  هصاـخلا و  رومأ  یف  اهـسفنأ  لخدـت  نأ  هماـعلل  زوجی  فیک  مث  هل  اریخ  ناـک  هللا  رفغتـسأ  هنعللا  ضوع 

یف ضوخت  نأ  هیعرلا  نم  حـبقی  سیل  مهرکذـل أ  ضرعتلا  انب  نسحی  فیکف  مهنع  ادـج  هلفاس  هقبط  یف  مویلا  نحن  اهتداق و  همـألا و 
ارهـص هللا ص  لوسر  ناـک  دـق  هیرارـس و  هئاـسن و  همع و  ینب  هلهأ و  نیب  هنیب و  يرجت  یتلا  هنوئـش  هلاوحأ و  کـلملا و  رومأ  قئاـقد 

.اهیخأ یف  نینمؤملا  مأ  یه  هبیبح و  مأ  ظفحت  نأ  بدألاف  هتحت  هبیبح  مأ  هتخأ  هیواعمل و 

نایفـس و یبأ  یف  تلزنأ  هیآلا  هذه  اولاق  مهلک  نورـسفملا  سیل  هدوم أ  هلوسر  نیب  هنیب و  یلاعت  هللا  لعج  نم  نعلی  نأ  زوجی  فیک  و 
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لوسر هرهاصم  کلذ  ناکف  هنحتمملا 7 ) . هروس  ًهَّدَوَم (  ْمُْهنِم  ُْمْتیَداع  َنیِذَّلا  َْنَیب  ْمُکَْنَیب َو  َلَعْجَی  ْنَأ  ُهّللا  یَسَع  یلاعت  هلوق  یه  هلآ و 
ینبک الإ  موقلا  ناک  ام  تبثی و  مل  هرجاشملا  مهنیب و  فالتخالا  نم  هعیـشلا  هلقنت  ام  عیمج  نأ  یلع  هتنبا  هجیوزت  نایفـس و  ابأ  هللا ص 

.عازن فالتخا و ال  مهنیب  عقو  طق و ال  هبحاص  یلع  مهنم  دحأ  نطاب  ردکتی  مل  هدحاو و  مأ 

یبأ یلع  ادر  اـضقن و  ینعملا  اذـه  یف  هیدـیزلا  ضعبل  هتدـجو  اـمالک  یطخب  تقلع  ماـیأ  ذـنم  تنک  دـق  هللا  همحر  رفعج  وـبأ  لاـقف 
ینإف هیقفلا  اذـه  هلاق  ام  یلع  ثیدـحلا  نع  هلمأتب  ینغتـسأل  مکیلإ  هجرخأ  انأ  يأرلا و  اذـه  نم  هسفنل  هراتخا  اـمیف  ینیوجلا  یلاـعملا 
هانأرق اسارک  هبتک  نیب  نم  جرخأ  مث  موصخلا  همواقم  لدجلا و  جرخم  جرخ  اذإ  امیـس  ثیدـحلا ال  یف  هلاطإلا  نم  ینعنمی  املأ  دـجأ 

.هتصالخ انهاه  رکذأ  انأ  نورضاحلا و  هنسحتسا  سلجملا و  کلذ  یف 

حـص وأ  اهیلع  لقعلا  لد  اذإ  اهکرت  نیملـسملا  یلع  قیـض  هئایلوأ و  هالاوم  بجوأ  امک  هئادـعأ  هاداعم  بجوأ  یلاعت  هللا  نأ  ول ال  لاق 
ْوَأ ْمُهَءاْنبَأ  ْوَأ  ْمُهَءابآ  اُوناک  َْول  َُهلوُسَر َو  َهّللا َو  َّداَح  ْنَم  َنوُّداُوی  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلا  ِهّللاـِب َو  َنُونِمُْؤی  ًاـمْوَق  ُدِـجَت  ـال  هناحبـس  هلوقب  اـهنع  ربخلا 

َءاـِیلْوَأ ْمُهوُذَـخَّتا  اَـم  ِْهَیلِإ  َلِْزنُأ  اـم  ِِّیبَّنلا َو  ِهّللاـِب َو  َنُونِمُْؤی  اُوناـک  َْول  یلاـعت َو  هلوقب  و  هلداـجملا 22 ) . هروس   ) ْمُهَتَریِـشَع ْوَأ  ْمُهَناوْخِإ 
ًامْوَق اْوَّلَوَتَت  هناحبس ال  هلوقب  و  هدئاملا 81 ) . هروس  )

نأ یلع  هئایلوأ و  هیالو  هئادـعأ و  هوادـع  ضرف  یلاـعت  هللا  نأ  یلع  نیملـسملا  عاـمجإل  و  هنحتمملا 13 ) . هروـس   ) ْمِْهیَلَع ُهّللا  َبِضَغ 
موقلل انتوادع  تناکل  هنم و  هءاربلا  نیدلا و ال  یف  سانلا  نم  دـحأ  هاداعمل  انـضرعت  امل  بجاو  هللا  یف  بحلا  بجاو و  هللا  یف  ضغبلا 

یلع اندمتعال  ینعم  انع  باغ  دق  رمأ  یف  انـضوخل  نکی  ملف  انع  مهرمأ  باغ  بر  ای  انلق  اذإ  انرذـعی  لج  زع و  هللا  نأ  اننظ  ول  افلکت و 
مکعامـسأ مکبولق و  نع  بغی  ملف  مکراصبأ  نع  باغ  دق  مهرمأ  ناک  نإ  انل  هناحبـس  لوقی  نأ  فاخن  انکل  مهانیلاو و  رذعلا و  اذـه 

هدـحج و هاصع و  نم  هاداعم  هقدـص و  نم  هالاوم  یبنلاب ص و  رارقإلا  مکـسفنأ  متمزلأ  اهلثمب  یتلا  هحیحـصلا  راـبخألا  هب  مکتتأ  دـق 
اَنوُّلَـضَأَف انَءارَبُک  انَتَداس َو  انْعَطَأ  ّانِإ  انَّبَر  ادغ  هیآلا  هذه  لهأ  نم  اونوکت  نأ  نم  مترذح  الهف  لوسرلا  هب  ءاج  ام  نآرقلا و  ربدتب  مترمأ 

. ( . بازحألا 67 هروس   ) َالِیبَّسلا

وهف هرقبلا 159 ). هروس  َنُونِعّاللا (  ُمُُهنَْعلَی  ُهّللا َو  ُمُُهنَْعلَی  َِکئلوُأ  هلوق  یلإ  يرت  اهبجوأ أ ال  اهب و  یلاعت  هللا  رمأ  دـقف  نعللا  هظفل  اـمأف 
َنُِعل هلوقب  نیـصاعلا  یلاعت  هللا  نعل  دـق  و  هرقبلا 228 ) . هروس  ٍءوُُرق (  َهَثالَث  َّنِهِـسُْفنَِأب  َنْصَّبَرَتَی  ُتاقَّلَطُْملا  هلوقک َو  رمألا  هاـنعم  راـبخإ 

اْینُّدـلا َو ِیف  ُهّللا  ُمُهَنََعل  َُهلوُسَر  َهّللا َو  َنوُذْؤـُی  َنیِذَّلا  َّنِإ  هلوـق  و  هدـئاملا 78 ) . هروس   ) َدُواد ِناِسل  یلَع  َلِیئارْـسِإ  ِیَنب  ْنِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا 
لاق و  بازحألا 61 ) . هروس   ) ًالِیتْقَت اُولُِّتق  اوُذِـخُأ َو  اوُفُِقث  امَْنیَأ  َنِینوُْعلَم  هلوق  و  . ( بازحألا 57 هروس  ًانیِهُم (  ًاباذَع  ْمَُهل  َّدَعَأ  ِهَرِخْآلا َو 
هروس ًاریِعَـس (  ْمَُهل  َّدَـعَأ  َنیِِرفاـْکلا َو  َنََعل  َهّللا  َّنِإ  لاـق  و  هروس ص 78 ) . ِنیِّدـلا (  ِمْوَی  یلِإ  ِیتَـنَْعل  َکـْیَلَع  َّنِإ  سیلبـإل َو  یلاـعت  هللا 

. ( . بازحألا 64

ناکم لعج  ول  هنأ  تنعل و  مل  هل  لوقی  دـق  لب  نعلت  مل  مل  فلکملل  لوقی  یلاـعت ال  هللا  نإ  نعللا و  یف  باوث  يأ  لوقی  نم  لوق  اـمأف 
يردـی لهاج ال  مالکف  کلذـب  ذـخاؤی  مل  سیلبإ  نعلی  مل  هلک  هرمع  شاع  اناسنإ  نأ  ول  هل و  اریخ  ناکل  یل  رفغا  مهللا  انالف  هللا  نعل 
يوهلا هیبصعلا و  یف  هللا ال  یف  نعللا هللا و  قحتسم  نعلی  نأ  وه  اههجو و  یلع  تلعف  اذإ  باوثلا  اهیلع  قحتـسی  هعاط و  نعللا  لوقی  ام 

َنِم َناک  ْنِإ  ِْهیَلَع  ِهّللا  َتَنَْعل  َّنَأ  هسماخلا  یف  جوزلا  لوقی  نأ  وه  نآرقلا و  اهب  قطن  دـلولا و  یفن  یف  اهب  درو  دـق  عرـشلا  نأ  يرت  ـال  أ 
ملاعم نم  اهلعج  امل  اهب  مهدـبعت  دـق  هنأ  هظفللا و  هذـهب  هداـبع  ظـفلتی  نأ  دـیری  یلاـعت  هللا  نکی  مل  ولف  رونلا 7 ) . هروس  َنِیبِذاـْکلا ( 
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دارملا سیل  و  ءاسنلا 93 ) . هروس  ُهَنََعل (  ِْهیَلَع َو  ُهّللا  َبِضَغ  لتاقلا َو  قح  یف  لاق  امل  زیزعلا و  هباتک  نم  ریثک  یف  اهررک  امل  عرـشلا و 
اناسنإ یلاعت  هللا  نعلیف  هنعل أ  دـق  یلاعت  هللا  نأل  هنعلن  نأ  انل  ناکل  کلذ  اهب  دارملا  نکی  مل  ول  هنعلن و  نأب  انل  رمألا  الإ  ُهَنََعل  هلوق َو  نم 
همذن نأ  انل  الإ و  همذی  هحدمن و ال  نأ  انل  الإ و  اناسنإ  هللا  حدـمی  نأ  زوجی  امک ال  لقعلا  یف  غوسی  ام ال  اذـه  هنعلن  نأ  انل  نوکی  و ال 

ِباذَْـعلا َو َنِم  ِْنیَفْعِـض  ْمِِهتآ  انَّبَر  لاق  و  هدـئاملا 60 ). هروس  ُهّللا (  ُهَنََعل  ْنَم  ِهّللا  َدـْنِع  ًَهبُوثَم  َِکلذ  ْنِم  ٍّرَِـشب  ْمُُکئِّبَنُأ  ْلَه  یلاـعت  لاـق  و 
هروس اُولاـق (  اـِمب  اُونُِعل  ْمِهیِدـْیَأ َو  ْتَّلُغ  ٌَهلُوْلغَم  ِهّللا  ُدَـی  ُدوُهَْیلَا  َِتلاـق  لـج َو  زع و  لاـق  و  بازحـألا 68 ) . هروس  ًارِیبَک (  ًاـنَْعل  ْمُْهنَْعلا 

هئایلوأ هیالوب  رمأ  یلاعت  هللا  نأ  لئاقلا  اذـه  ملعی  نعلت أ ال  مل  مل  فلکملل  لوقی  یلاعت ال  هللا  نإ  لـئاقلا  لوقی  فیک  و  هدئاملا 64 ) .
هملکب ظفلت  هل  لاـقی  نأـب  بلاـطی  ملـسأ  اذإ  يدوهیلا  نأ  يرت  ـال  يربتلا أ  نع  لأـسی  یلوتلا  نع  لأـسی  اـمکف  هئادـعأ  هوادـعب  رمأ  و 
رعاشلا لوق  لئاقلا  اذه  عمـسی  مل  لمعلا أ  متی  اهب  نأل  هءاربلا  نم  دب  الف  مالـسإلا  نید  فلاخی  نید  لک  نم  تئرب  لق  مث  نیتداهـشلا 

.بزاعل کنع  يأرلا  نإ  کقیدص  یننأ  معزت  مث  يودع  دوت 

عم هطـسوتم  هجرد  یف  ناسنإلا  نوکی  نأ  زوجی  هنـأل ال  هءاربلا  ـالإ  قبی  مل  هدوملا  تلطب  اذإ  یلولا و  هیـالو  نع  جورخ  ودـعلا  هدومف 
.هطساولا هذه  یفن  یلع  نیملسملا  عامجإب  مهنم  أربی  مهدوی و ال  الأب  هتاصع  یلاعت و  هللا  ءادعأ 

هرافغتسا هعفن  امل  نعللا  بوجو  دقتعی  وأ  نعلی  نأ  ریغ  نم  رفغتسا  ول  هنإف  هل  اریخ  ناکل  هللا  رفغتـسأ  هنعللا  ضوع  لعج  ول  هلوق  امأ  و 
رـصملا هءاربلا و  راهظإ  هنم و  هءاربلا  هیلع  یلاعت  هللا  بجوأ  نمع  هکاسمإ  یف  هرمأ  افلاخم  یلاعت  ایـصاع هللا  نوکی  هنـأل  هنم  لـبق  ـال  و 
بوجو دقتعی  ناک ال  نإف  سیلبإ  نعلی  هرمع و ال  شیعی  نم  امأ  رخآلا و  ضعبلا  نع  هرافغتسا  هتبوت و  لبقت  یـصاعملا ال  ضعب  یلع 

هذـه یف  لالـضلا  سوءر  هنعل  كرت  نیب  هنیب و  قرفلا  نأ  یلع  ئطخم  وهف  هنعلی  ـال  هنعل و  بوجو  دـقتعی  ناـک  نإ  رفاـک و  وهف  هنعل 
سیلبإ و رمأ  یف  ههبـش  سیلبإ  نعل  نع  كاـسمإلا  هدـنع  ثروـی  ـال  نیملـسملا  نـم  ادـحأ  نأ  اـمهلاثمأ  هریغملا و  هیواـعمک و  همـألا 

اذهلف بجاو  نیدلا  یف  ههبشلا  ثروی  ام  بنجت  مهرمأ و  یف  نیملسملا  نم  ریثک  دنع  ههبش  ریثی  مهبارضأ  ءالؤه و  نعل  نع  كاسمإلا 
.ءالؤه رمأ  نع  كاسمإلل  اریظن  سیلبإ  نعل  نع  كاسمإلا  نکی  مل 

یف ضوخن  نأ  یغبنی  سیلف  فسوی  نب  جاجحلا  هیواعم و  نب  دـیزی  رمأ  انع  باغ  دـق  لئاق  لاـق  ول  متیأر  نیفلاـخملل أ  لاـقی  مث  لاـق 
امهبارضأ هبعـش و  نب  هریغملا  هیواعم و  رمأ  انع  باغ  دق  مکلوقک  الإ  اذه  ناک  له  امهنم  أربن  امهیداعن و  امهنعلن و  نأ  امهتـصق و ال 

.ینعم مهتصق  یف  انضوخل  سیلف 

هتلتق نم  متئرب  مکنع و  باغ  دق  هیف و  متضخ  نامثع و  رمأ  یف  مکسفنأ  ثیدحلا  لهأ  هیوشحلا و  هماعلا و  اهیأ  متلخدأ  فیکف  دعب  و 
اهیخأ یف  نینمؤملا  مأ  هشئاع  متظفح  هومتقسف و ال  هومتنعل و  مکنإف  هنبا  دمحم  یف  قیدصلا  رکب  ابأ  اوظفحت  مل  فیک  مهومتنعل و  و 

یلع بلغتملا  امهل  هل و  ملاظلا  هیواعم  نیـسحلا و  نسحلا و  یلع و  رمأ  یف  انـسفنأ  لخدن  ضوخن و  نأ  انومتعنم  روکذـملا و  دـمحم 
تلخدأ فیک  افلکت و  نیـسحلا  نسحلا و  یلع و  ملاظ  نعل  مکدـنع و  هنـسلا  نم  ناـمثع  ملاـظ  نعل  راـص  فیک  اـمهقوقح و  هقح و 

انتعنم اهرتس و  هفـشکب  هتنعل  ءاریمح و  یه  امنإ  وأ  ءاریمح  ای  اهل  لئاقلا  نم  اـهیلإ و  رظن  نمم  تئرب  هشئاـع و  رمأ  یف  اهـسفنأ  هماـعلا 
.اهیبأ هافو  دعب  اهل  يرج  ام  همطاف و  رمأ  یف  ثیدحلا  نع  نحن 

مهقانعأ نیملسملا  نم  موق  جرخی  رمألا و  رشتنی  الیک  مالـسإلا و  ماظنل  اظفح  فشک  امنإ  اهرتس  لخد و  امنإ  همطاف  تیب  نإ  متلق  نإف 
.هعامجلا موزل  هعاطلا و  .اهتورع ) : هعاطلا هقبر   ) هقبر نم 
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هعاطلا و لبح  .هتعطق )  يأ  : هعاطلا لبح  ترـشن  ترـشن (  اهنأل  کته  امنإ  اهجدوه  فشک و  اـمنإ  هشئاـع  رتس  کلذـک  مکل و  لـیق 
فینح و نب  نامثع  عم  اهل  يرج  هرصبلا و  یلإ  بلاط ع  یبأ  نب  یلع  لوصو  لبق  نم  نیملسملا  ءامد  تقارأ  نیملسملا و  اصع  تقش 

زاج اذإف  ریـسلا  خـیراوتلا و  بتک  هب  قطنت  ام  ءامدـلا  کفـس  لتقلا و  نم  نیحلاصلا  نیملـسملا  نم  امهعم  ناک  نم  هلبج و  نب  میکح 
یتلا رئابکلا  نم  هشئاع  رتس  کته  راص  فیکف  ققحت  عقو و  دـق  ام  یلع  هشئاع  رتس  فشک  زاج  دـعب  عقی  مل  رمأل  همطاـف  تیب  لوخد 

رانلا یف  دیلختلا  اهعم  بجی 

اهددـهت اهبابب و  بطح  عمج  اهلزنم و  اـهیلع  لوخدـلا  همطاـف و  تیب  فشک  راـص  ناـمیإلا و  يرع  دـکوأ  نم  هلعاـف و  نم  هءاربلا  و 
نارتسلا هدحاو و  ناتمرحلا  هنتفلا و  ران  هب  أفطأ  نیملسملا و  هب  هللا  زعأ  امم  مالـسإلا و  مئاعد  تبثأ  نیدلا و  يرع  دکوأ  نم  قیرحتلاب 

ءزج هنم و  هعـضب  اهنإف  یلوأ  هللا ص  لوسر  لجأل  اهتنایـص  عفرأ و  اهناکم  مظعأ و  همطاف  همرح  نأ  مکل  لوقن  نأ  بحن  ام  دـحاو و 
هراجإ يرجم  يرجی  دـقع  هراعتـسم و  هلـصو  یه  امنإ  جوزلا و  نیب  اهنیب و  بسن  یتلا ال  هیبنجألا  هجوزلاک  تسیل  همد و  همحل و  نم 

هبارقلا و بسنلاف  ءالو  بسن و  ببس و  هثالث  ثراوتلا  بابـسأ  نویـضرفلا  لاق  اذهل  ءارـشلا و  عیبلاب و  همألا  قر  کلمی  امک  هعفنملا و 
.نیمسق هثالثلا  ماسقألا  اولعجل  بسن  تاذ  هجوزلا  تناک  ول  بسنلا و  نع  اجراخ  حاکنلا  اولعجف  قتعلا  ءالو  ءالولا  حاکنلا و  ببسلا 

ءاـسن هدیـس  اـهنأ  مهنم  اـهبحی  ـال  نم  اـهبحی و  نم  مهلک  نوملـسملا  عمجأ  دـق  همطاـف و  هلزنم  یف  اـهریغ  وأ  هشئاـع  نوکت  فـیک  و 
.نیملاعلا

هللا ص لوسر  ظفح  اهسفنأ  هباحصلا  مزلت  مل  اهیخأ و  یف  هبیبح  مأ  ظفح  هتجوز و  یف  هللا ص  لوسر  ظفح  مویلا  انمزلی  فیک  لاق و 
ناک دقل  مهونعل و  مهولتق و  دـق  نافع و  نبا  همع  نبا  هرهـص و  یف  هللا ص  لوسر  ظفح  اهـسفنأ  هباحـصلا  تمزلأ  هتیب و ال  لهأ  یف 
نعل دق  دوعـسم و  نب  هللا  دـبع  مهنم  الثعن و  هللا  نعل  الثعن  اولتقا  لوقت  تناک  هشئاع  مهنم  هفیلخ  وه  نامثع و  نعلی  هباحـصلا  نم  ریثک 

یف مهیلع  تنقی  ربانملا و  یلع  ماشلاب  مهنعلی  وه  قارعلاب و  نوقزری  ءاـیحأ  مه  انیـسح و  انـسح و  هینبا  بلاـط و  یبأ  نب  یلع  هیواـعم 
دیلولا نب  دلاخ  رمع  نعل  ماشلا و  یلإ  هنیدملا  نم  هاجرخأ  هنم و  اءرب  یح و  وه  هدابع و  نب  دعس  رمع  رکب و  وبأ  نعل  دق  تاولصلا و 

.هءاربلا نعللا و  یضتقت  هیصعم  ناسنإلا  نم  اوفرع  اذإ  نیملسملا  یف  ایشاف  نعللا  لاز  ام  هریون و  نب  کلام  لتق  امل 

لجأل اونعلی  الف  مهدالوأ  یف  هباحـصلا  ظفحت  نأ  بجول  نعلی  الف  ورمع  لجأل  دـیز  ظفحی  نأ  وه  اربتعم و  ارمأ  اذـه  ناک  ول  لاـق و 
دیزی نعلی  الف  هیواعم  ظفحی  نأ  نیـسحلا و  لتاق  دعـس  نب  رمع  هنبا  نعلی  ـالف  صاـقو  یبأ  نب  دعـس  ظـفحی  نأ  بجی  ناـکف  مهئاـبآ 

نازمرهلا و لتاق  هنبا  هللا  دیبع  یف  باطخلا  نب  رمع  ظفحی  نأ  هکمب و  مارحلا  دجسملا  فیخم  نیـسحلا و  لتاق  هرحلا و  هعقو  بحاص 
 . نیفص یف  ایلع ع  براحملا 

هیاعر هباحـصأ و  یف  هللا ص  لوسر  ظفح  نم  هللا ص  لوسر  باحـصأ  نم  هللا  يداع  نم  هوادـع  نع  كاسمإلا  ناک  ول  هنأ  یلع  لاق 
عنـصی نیذلا  لاهجلا  هبحمک  تسیل  هباحـصأل  هللا ص  لوسر  هبحم  نکل  فویـسلاب و  انباقر  تبرـض  ول  مهداعن و  مل  هدـقع  هدـهع و 
بجوأ ام  اوکرت  هللا و  اوصع  اذإف  مهتعاطل هللا  هباحـصأ  هبحم  هللا ص  لوسر  هللا  بجوأ  امنإ  هیبصعلا و  عضوم  هبحاصل  هتبحم  مهدحأ 

مهتالاومب کسمتلا  نع  لودعلا  یف  سرطغت  مهتبحم و ال  نم  هیلع  ناک  ام  موزل  كرت  یف  هاباحم  هللا ص  لوسر  دـنع  سیلف  مهتبحم 
دهاشلا هنم و  ابـسن  قلخلا  دعبأ  اوناک  ول  هللا و  ءایلوأ  یلاوی  نأ  بحی  امک  هترتع  اوناک  ول  هللا و  ءادعأ  يداعی  نأ  بحی  ناک ص  دـقلف 

لوسر باحصأ  نم  ناک  نإ  قفان و  نم  هوادع  مالـسإلا و  دعب  دترا  نم  هوادع  بجوأ  دق  یلاعت  هللا  نأ  یلع  همألا  عامجإ  کلذ  یلع 
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رکبلا دلج  فذاقلا و  برـض  قراسلا و  عطق  بجوأ  دق  هنأ ص  کلذ  هیلإ و  اعد  کلذب و  رمأ  يذـلا  وه  هللا ص  لوسر  نأ  هللا ص و 
.اهتعطقل همطاف  تقرس  ول  لاق  هنأ  يرت  راصنألا أ ال  وأ  نیرجاهملا  نم  ناک  نإ  ینز و  اذإ 

هثاثأ نب  حطسم  مهنم  کفإلا و  باحـصأ  دلج  دق  هللا و  دودح  یف  اهبقار  هللا و ال  نید  یف  اهباحی  مل  هسفن  يرجم  هیراجلا  هتنبا  هذهف 
 . ردب لهأ  نم  ناک  و 

بقاری نأ  بجی  لب  حیبقلاب  رکذی  هناحبـس و ال  هللا  یـصع  اذإ  يداعی  نم ال  لحم  هللا ص  لوسر  باحـصأ  لحم  ناک  ولف  دعب  لاق و 
امم خلسناف  هاوه  عبتا  امل  نآرقلا  یف  هؤانث  روطسملا  یـسوم  بحاص  کلذک  ناکل  هبونذ  هبویع و  نع  یـضغی  هبحـصلا و  مسا  لجأل 

هروس َنیِواْغلا (  َنِم  َناکَف  ُناْطیَّشلَا  ُهَعَْبتَأَف  اْهنِم  َخَلَْـسناَف  اـِنتایآ  ُهاـْنیَتآ  يِذَّلا  َأَـبَن  ْمِْهیَلَع  ُلـْتا  هناحبـس َو  لاـق  يوغ  تاـیآلا و  نم  یتوأ 
الوسر اوبحـص  دق  مهلک  ءالؤه  نأل  لحملا  اذـه  یـسوم  باحـصأ  نم  لجعلا  هدـبع  لحم  نوکی  نأ  یغبنی  ناکل  و  فارعألا 175 ) .

.هناحبس هللا  لسر  نم  الیلج 

اذإ انرهد و  لهأ  ماوع  نم  مهلحمب  فرعأ  مهنأل  اهـسفنأ  لاح  نم  کلذ  تملعل  هلزنملا  هذهب  اهـسفنأ  دنع  هباحـصلا  تناک  ول  لاق و 
وبأ رامع و  یلع و  اذـه  مویلا  سانلا  بولق  یلإ  قبـس  دـق  ام  فالخ  یلع  تناک  هصقلا  نأ  یلع  کتلد  ضعبب  مهـضعب  لاعفأ  تردـق 

ریبزلا هحلط و  نع  اولفاغتی  نأ  اوری  مل  راـصنألا  نیرجاـهملا و  نم  یلع ع  عم  ناـک  نم  عیمج  تباـث و  نب  همیزخ  ناـهیتلا و  نب  مثیهلا 
نأ اوری  مل  مهبناج  یف  مهعم و  ناک  نم  هشئاع و  ریبزلا و  هحلط و  اذـه  انرـصع و  یف  هارـشلاب  لعفی  ام  امهعم  نمب  اـمهب و  اولعف  یتح 

یماعلا اهب  يری  یتلا  نیعلاب  ایلع  ایری  مل  ورمع  هیواعم و  اذـه  اـننامز و  یف  نیبلغتملل  دـصقی  اـمک  هل  اودـصق  یتح  یلع  نع  اوکـسمی 
دق هباحـصأ و  لتق  هلهأ و  نم  ایح  ناک  نم  لک  هدـالوأ و  نعل  هنعل و  فیـسلاب و  ههجو  برـض  نود  ارـصقی  مل  هراـج و  وأ  هقیدـص 
اذـه هباحـصلا و  نم  امهالک  يرعـشألا و  یـسوم  ابأ  یملـسلا و  روعألا  ابأ  امهعم  نعل  تاضورفملا و  تاولـصلا  یف  اضیأ  وه  امهنعل 

تباث و نب  ناسح  رمع و  نب  هللا  دبع  لیفن و  نب  ورمع  نب  دیز  نب  دیعس  دیز و  نب  هماسأ  هملـسم و  نب  دمحم  صاقو و  یبأ  نب  دعس 
نم لضفأ  نیملـسملا  عاـمجإب  ریبزلا  هحلط و  یلع و  برح  یف  هحلط  ـال  هحلط و  برح  یف  اـیلع  اودـلقی  نأ  اوری  مل  کـلام  نب  سنأ 

برح یف  الز  اطلغ و  دق  انوکی  نأ  اوفاخ  امهبرح و  یف  لز  طلغ و  دق  یلع  نوکی  نأ  اوفاخ  دق  مهنأ  اومعز  مهنأل  نیدودعملا  ءالؤه 
امل هب  هایقلت  امب  نامثع  ایقلت  دوعـسم  نبا  رامع و  اذه  بیرلا و  انخلا و  لهأب  لعفی  امک  هذبرلا  یلإ  رذ  ابأ  یفن  دـق  نامثع  اذـه  یلع و 

مهلک و سانلا  ملع  متملع و  دق  ام  نامثعب  موقلا  لعف  مث  مکیلإ  یهانت  ام  نامثع  امهب  لعف  مث  هلجأل  هاظعو  ام  هنم  امهمعزب  امهل  رهظ 
یف دـمحم  باحـصأ  قرفتی  نأ  بعـشلا  اذـه  بابب  کسمم  ینإ  اـه  وزغلا  یف  هنذأتـسا  اـمل  ماوعلا  نب  ریبزلا  هصق  یف  لوقی  رمع  اذـه 
انیأر ام  نیرجاف و  نیملاظ  نیبذاک  امهامعز  ثاریملا  هصق  یف  سابعلا  ایلع و  نإ  نالوقی  اناک  رکب  وبأ  هنأ و  معز  مهولـضیف و  ساـنلا 

ام امهیلع  اورکنأ  هللا ص  لوسر  باحـصأ  انیأر  کلذ و ال  ثیدحلا  باحـصأ  نم  دـحأ  لقن  الـصنت و ال  ارذـتعا و ال  سابعلا  ایلع و 
نومهی سانلا و  لالضإ  نودیری  مهنإ  هللا ص  لوسر  باحـصأ  یف  هلوق  رمع  یلع  اضیأ  اورکنأ  امهیلإ و ال  هبـسن  امهنع و  رمع  هاکح 
راکنإک نامثع  هب  ایقلت  ام  دوعـسم  نبا  رامع و  یلع  دوعـسم و ال  نبا  علـض  رـسک  راـمع و ال  نطب  سود  ناـمثع  یلع  اورکنأ  ـال  هب و 
فرعأ مهنأ  اومعزی  نأ  الإ  مهللا  اهیف  هماعلا  هدقتعی  ام  اهـسفنأ  یف  هباحـصلا  تدقتعا  هباحـصلا و ال  ثیدح  یف  ضوخلا  مویلا  هماعلا 
نولوقی ثرون و  ءایبنألا ال  رـشاعم  نحن  هیاورلا  نوبذـکی  هدـحاو  هملک  یلع  اولاز  ام  سابعلا  همطاف و  یلع و  اذـه  مهنم و  موقلا  قحب 

.هقلتخم اهنإ 
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هیلإ و مکحلا  اذـه  يدؤی  نأب  سانلا  یلوأ  نحن  هثرولا و  نحن  انع و  همتکی  انریغ و  مکحلا  اذـه  فرعی  یبنلا ص  ناک  فیک  اولاـق و 
نإ مهقانعأ  برـضب  رمأـی  مث  ضار  مهنع  وه  هللا ص و  لوسر  یفوت  نیذـلا  رفنلا  مهنأ  يروشلا  لـهأل  دهـشی  باـطخلا  نب  رمع  اذـه 
یلإ ابحـس  هقنع  یف  هبوث  تعـضول  لئاق  نم  مویلا  هماعلا  هتعمـس  ول  ام  مهقح  یف  لاق  مهبلث و  نأ  دـعب  اذـه  همامإلا  لاح  لصف  اورخأ 
مامإ سانلا و  ضفرأ  باطخلا  نب  رمعف  اضفر  هباحصلا  ضعب  یلع  نعطلا  ناک  نإف  همد  تلحتسا  ضفرلاب و  هیلع  تدهش  مث  ناطلسلا 

یف نعط  اذه  هولتقاف و  اهلثم  یلإ  داع  نمف  اهرـش  هللا  یقو  هتلف  رکب  یبأ  هعیب  تناک  رمع  لوق  نم  رهتـشا  عاش و  ام  مث  مهلک  ضفاورلا 
.هیلصألا هعیبلا  یف  حدق  دقعلا و 

نب دعـس  یف  لئاقلا  رمع  مث  هیبأ  نم  ریخ  وهل  ءوس و  هبیود  هنبا  نمحرلا  دبع  نع  هلوق  هتالـص و  یف  رکب  یبأ  رکذ  نم  هنع  لقن  ام  مث 
دلاخ متش  هتیاور و  یف  نعط  هریره و  ابأ  متش  دق  قفانم و  هنإف  هولتقا  ادعـس  هللا  لتق  ادعـس  اولتقا  اهدیـس  راصنألا و  سیئر  وه  هدابع و 
لام هقرس  یلإ  امهبسن  نایفس و  یبأ  نب  هیواعم  صاعلا و  نب  ورمع  نوخ  هلتق و  بوجوب  هقـسفب و  مکح  هنید و  یف  نعط  دیلولا و  نب 
هرعم نم  ملـس  نم  هباحـصلا  یف  نوکی  نأ  لق  دحأ و  لکل  بسلا  متـشلا و  هبجلا و  ریثک  هءاسملا  یلإ  اعیرـس  ناک  هعاطتقا و  ءیفلا و 

رمع نوکی  نأ  امإ  هماعلا  مهمرتحت  امک  هباحـصلا  رمع  مرتحا  الهف  اهیف  حوتفلا  هرثک  عم  همایأ  اولم  هوضغبأ و  کلذـل  هدـی و  وأ  هناسل 
.إطخلا یلع  هماعلا  نوکت  نأ  امإ  ائطخم و 

نم ال يداعن  أربن و  نأ  دیرن  انإ  لوقن  نحن  انأکف  مهل  لیق  کلذل  قحتسم  صاع  یلإ  الإ  ءاسأ  برض و ال  متـش و ال  ام  رمع  اولاق  نإف 
نأ حضون  نأ  اذه  انمالکب  يرجن  هیلإ  يذلا  انضرغ  امنإ  لقاع و  ملسم و ال  اذه  لوقی  اذه و ال  انلق  ام  الک  هاداعملا  هءاربلا و  قحتـسی 

مهریغ یلع  مهل  سیل  هاندـمح و  مهنم  نسحأ  نم  هانممذ و  مهنم  ءاسأ  نم  مهیلع  ام  مهیلع  سانلل و  ام  مهل  سانلا  نم  موق  هباحـصلا 
اودـهاش مهنأل  مهریغ  بونذ  نم  شحفأ  مهبونذ  تناک  امبر  لب  ریغ  هترـصاعم ال  لوسرلا و  هدـهاشمب  الإ  لضف  ریبک  نیملـسملا  نم 

هبشلا هیضرعب  رکفلا و  رظنلا و  ضحم  اندئاقع  تناکف  کلذ  دهاشن  مل  نحن  هرورـضلا و  نم  مهتاداقتعا  تبرقف  تازجعملا  مالعألا و 
.رذعأ انأل  فخأ  انیصاعمف  كوکشلا  و 

لبی مل  هللا  لوسر  صیمق  اذه  سانلل  تلاقف  هللا ص  لوسر  صیمقب  تجرخ  نینمؤملا  مأ  هشئاع  هذه  لوقنف و  هیف  انک  ام  یلإ  دوعن  مث 
ادغ طارـصلا  یلع  هفیج  نامثع  نأ  دهـشأ  تلاق  یتح  کلذب  ضرت  مل  مث  الثعن  هللا  لتق  الثعن  اولتقا  لوقت  مث  هتنـس  یلبأ  دـق  نامثع  و 
دنع نوکی  مویلا  ناسنإ  هلاـق  ول  اذـه  نودـب  اـهیلع و  فوقوم  وه  لوقی  نم  ساـنلا  نم  اربخ و  کـلذ  یف  تور  لوقی  نم  ساـنلا  نمف 

اورکنأ امنإ  هتلازإ و  یف  یعسی  همظعی و ال  کلذ و ال  رکنی  دحأ  ناک  امف  هباحصلا  نایعأ  هترصح  نامثع  رـصح  دق  مث  اقیدنز  هماعلا 
نم هیلإ  برقأ  وه  مث  مهفارشأ  نم  مث  هللا ص  لوسر  باحـصأ  هوجو  نم  متملع  امک  لجر  وه  هل و  نیرـصاحملا  یلع  رکنأ  نم  یلع 

اوباصأ دـق  موقلا  ناک  نإف  میظع  هتیعر  یلع  قح  مامإلل  هفالخلل و  مهنم  راتخملا  نیملـسملا و  ماـمإ  کـلذ  عم  وه  رمع و  رکب و  یبأ 
داحآ یلع  زئاج  أطخلا  نأ  نم  لوقن  يذلا  وه  اذهف  اوباصأ  ام  اوناک  نإ  هماعلا و  هب  اهتعـضو  يذلا  عضوملا  یف  هباحـصلا  تسیل  نذإف 
اریثک نإ  لوقن  امنإ  نامثع و  لتق  یلع  ایقیقح  اعامجإ  یعدن  عامجإلا و ال  یف  حدـقن  انـسل  مویلا و  انداحآ  یلع  زوجی  امک  هباحـصلا 

وه یـصعی و  ئطخی و  نأ  زوجی  یباحـصلا  نأ  ملـس  دـقف  هیـصعم  أطخ و  ناک  کلذ  نأ  ملـسی  مصخلا  کلذ و  اولعف  نیملـسملا  نم 
.بولطملا

لطاب لاحم و  اذه  لاق  رمع و ال  کلذ  رکنی  ملف  کلذب  موق  هیلع  دهش  انزلا و  هیلع  یعدا  هباحصلا  نم  وه  هبعـش و  نب  هریغملا  اذه  و 
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امل هنع  متلفاغت  اله  مکحیو  مهل  لاق  دوهشلا و  یلع  رمع  رکنأ  اله  انزلا و  هیلع  زوجی  هللا ص ال  لوسر  هباحص  نم  یباحـص  اذه  نأل 
هومتکرت اله  مهیلع و  رتسلا  بجوأ  هللا ص و  لوسر  باحـصأ  ئواسم  نع  كاسمإلا  بجوأ  دـق  یلاعت  هللا  نإف  کلذ  لعفی  هومتیأر 

.یباحصأ یل  اوعد  هلوق  یف  هللا ص  لوسرل 

ای کفـصن  بهذ  هریغم  ای  کعبر  بهذ  هریغم  ای  هریغملل  لوقی  لبقأ  هداهـشلا و  هماقإ  يوعدلا و  عامـسل  بصتنا  دـق  الإ  رمع  انیأر  ام 
نم اوسیل  ءـالؤه و  لوق  یف  عمـست  فیک  رمعل  هریغملا  لاـق  ـاله  هثـالثلا و  دـلجف  عبارلا  برطـضا  یتح  کـعابرأ  هثـالث  بهذ  هریغم 

هباحصلا نم  انأ  هباحصلا و 

.متیدتها متیدتقا  مهیأب  موجنلاک  یباحصأ  لاق  دق  هللا ص  لوسر  و 

یف رمخلا  برـش  امل  نوعظم  نب  همادـق  لضفأ  هریغملا و  نم  لثمأ  وه  نم  انهاه  یلاعت و  هللا  مکحل  ملـستسا  لب  کلذ  لاق  هاـنیأر  اـم 
هنع أرد  هداهـشلا و ال  رمع  دری  ملف  هنجلاب  مهل  دوهـشملا  ردـب و  لهأ  نم  هباحـصلا و  هیلع  نم  لجر  وه  دـحلا و  هیلع  ماقأف  رمع  مایأ 

نمم ناک  تامف و  ادح  هنبا  اضیأ  رمع  برـض  دق  هباحـصلا و  ئواسم  رکذ  نع  هللا ص  لوسر  یهن  دق  لاق  يردب و ال  هنأ  هلعل  دـحلا 
.هیلع دحلا  هماقإ  نم  هل  هترصاعم  عنمت  مل  هللا ص و  لوسر  رصاع 

.هیلع هتفلحتسا  الإ  هللا ص  لوسر  نع  ثیدحب  دحأ  ینثدح  ام  لوقی  یلع ع  اذه  و 

یبأ بیذکتب  هرم  ریغ  حرص  دق  ربخلا و  یف  درو  ام  یلع  رکب  ابأ  الإ  نیملسملا  نم  ادحأ  ینثتـسا  ام  بذکلاب و  مهل  اماهتا  اذه  سیل  أ 
فـشکأ مل  ینأ  تددو  هیف  تام  يذلا  هضرم  یف  رکب  وبأ  لاق  هللا ص و  لوسر  یلع  یـسودلا  اذه  نم  بذـکأ  دـحأ  لاق ال  هریره و 

.بنذ نع  الإ  نوکی  مدنلا ال  مدنف و  برح  یلع  قلغأ  ناک  ول  همطاف و  تیب 

إطخلا یلع  رکب  وبأف  ابیـصم  ناک  نإف  همطاف  تتام  نأ  یلإ  رهـشأ  هتـس  رکب  یبأ  هعیب  نع  یلع ع  رخأت  یف  رکفی  نأ  لـقاعلل  یغبنی  مث 
ضرم یف  رکب  وبأ  لاق  مث  دجسملا  روضح  هعیبلا و  نع  هرخأت  یف  إطخلا  یلع  یلعف  ابیصم  رکب  وبأ  ناک  نإ  هفالخلا و  یف  هباصتنا  یف 

متیأر امل  هل  رمألا  نوکی  نأ  دیری  هفنأ  کلذل  مرو  مکلکف  رمع  ینعی  یسفن  یف  مکریخ  مکیلع  تفلختـسا  املف  هباحـصلل  اضیأ  هتوم 
هباحـصلا و یف  اـنعط  اذـه  سیل  أ  دربملل 1:7 } . لـماکلا  ( 1 ریرحلا {  دئاضن  جابیدـلا و  رئاتـس  نذـختتل  هللا  امأ و  تءاج  دـق  ایندـلا 

کلأس اذإ  کبرل  لوقت  اذ  ام  رمألل  رمع  رکذ  امل  هحلط  هل  لاق  دقل  دهعلاب و  هیلع  صن  امل  رمعل  دسحلا  یلإ  مهبـسن  دق  هنأب  احیرـصت 
مث کلهأ  ریخ  مهیلع  تیلو  تلق  ینلأس  اذإ  ینفوخت  هللااب  ینوسلجأ  ینوسلجأ  رکب  وبأ  لاقف  اظیلغ  اظف  مهیلع  تیلو  دـق  هداـبع و  نع 

 . هحلط یف  نعط  الإ  رکب  یبأ  لوق  له  رمع و  یف  نعط  الإ  هحلط  لوق  لهف  لوقنم  ریثک  مالکب  همتش 

بعک نب  یبأ  هملک  هیبأ و  نع  رخآلا  امهنم  دحاو  لک  یفن  یتح  بابـسلا  نم  دوعـسم  نب  هللا  دبع  بعک و  نب  یبأ  نیب  ناک  يذلا  مث 
امنإ مهیلع  یـسآ  ام  هللا  هدیقعلا و  لهأ  کله  الأ  هلوق  مهیبن و  اودـقف  ذـنم  اههجو  یلع  هبوبکم  همألا  هذـه  تلاز  ام  هلوقنم  هروهـشم 

.سانلا نم  نولضی  نم  یلع  یسآ 

ام تربدتسا  ام  يرمأ  نم  تلبقتـسا  ول  هلوق  قفانم و  ای  نامثع  یل  لوقی  یتح  شیعأ  نأ  يرأ  تنک  ام  فوع  نب  نمحرلا  دبع  لوق  مث 
.لعفا هب و  لعفاف  کباتک  میقی  نأ  یبأ  دق  نامثع  نإ  مهللا  هلوق  و  .لعنلا )  لابق  : عسشلا یلعن (  عسش  نامثع  تیلو 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 4863 

http://www.ghaemiyeh.com


امهلبق و هللا  تدـبع  امهنم  کنم و  ریخ  انأ  تبذـک  یلع  لاقف  کنم  ریخ  رمع  رکب و  وبأ  امهنیب  راد  مـالک  یف  یلعل ع  ناـمثع  لاـق  و 
.امهدعب هتدبع 

ماقأ هورع  لاقف  یحولا  دعب  هکمب  یبنلا  ماقأ  مکانرکاذتف  ریبزلا  نب  هورع  دـنع  تنک  لاق  رانید  نب  ورمع  نع  هینیع  نب  نایفـس  يور  و 
جوزتی نأ  وه  ؛ هعتملا حاکن   ) لالح هعتملا  سابع  نبا  لاق  سابع و  نبا  بذـک  لاقف  هرـشع  ثالث  لوقی  ساـبع  نبا  ناـک  تلقف  ارـشع 

متللـض انهاه  نم  هسفن  يدـع  ای  لاـقف  اـهنع  یهنی  رمع  ناـک  معطم  نب  ریبج  هل  لاـقف  .اـهکرتی ) ّمث  اـمایأ  اـهب  عتمتـسی  هأرملا  لـجرلا 
 . رمع نع  ینثدحت  هللا ص و  لوسر  نع  مکثدحأ 

.الیلق يأ  افش  الإ  ینز  ام  لیق  یقش و  الإ  ینز  ام  هعتملا  یف  باطخلا  نب  رمع  لعف  ام  ول ال  یلع ع  نع  ربخلا  یف  ءاج  و 

دیز یلع  دری  وه  سابع و  نبا  لوق  لثم  یصحی  نأ  نم  رثکأف  هیهقفلا  لئاسملا  یف  ضعب  یف  مهضعب  حدق  اضعب و  مهضعب  ببـس  امأف 
 ) جلاع لمر  یصحأ  يذلا  نإ  .اونعالت ) : اولهتبا اضعب و  مهضعب  موقلا  لهاب   ) هتلهاب ءاش  نم  لاق  وأ  ءاش  نإ  ضئارفلا  یف  لوقلا  هبهذم 

عضوم نیأف  لاملاب  ابهذ  دق  نافـصنلا  ناذه  اثلث  افـصن و  افـصن و  لام  یف  لعجی  نأ  نم  لدعأ  اددع  فورعم ).، لمر  هب  عضوم  : جلاع
.ثلثلا

.بتکملا یف  دوهیلا  نایبص  نیب  بعلی  نیتباؤذ  وذ  مالغ  اذه  دیز  نآرقلا و  تأرق  دقل  نآرقلا  یف  بعک  نب  یبأ  لوق  لثم  و 

یناملـسلا هدـیبع  هیلإ  ماقف  نهعیب  نآلا  يرأ  انأ  نعبی و  الأ  رمع  يأر  ییأر و  ناک  ربنملا  یلع  وه  دالوألا و  تاهمأ  یف  یلع ع  لاـق  و 
 . هقرفلا یف  کیأر  نم  انیلإ  بحأ  هعامجل ) .» :» ب هعامجلا (  یف  کیأر  لاقف 

.هلعف رکنأ  رمع و  هفلاخ  مئانغلا و  مسق  یف  هیوستلا  يری  رکب  وبأ  ناک  و 

جورف تلاق  لماح و  یه  اهجوز و  اهنع  یفوتملا  هدـع  یف  سابع  نبا  یلع  هفالخ  نمحرلا  دـبع  نب  هملـس  یبأ  یلع  هشئاـع  ترکنأ  و 
.هکیدلا عم  .حاص )  : اعقص کیدلا  عقص   ) عقصی

.هتوم دنع  کلذ  نم  بات  هنإ  لیق  یتح  هیأر  اوهفس  فرصلا و  یف  هلوق  سابع  نبا  یلع  هباحصلا  ترکنأ  و 

.اضعب مهضعب  أطخ  یتح  رمخلا  براش  دح  یف  اوفلتخا  و 

.سرفلا رادلا و  هأرملا و  هثالث  یف  مؤشلا  لاق  هنأ  یبنلا ص  نع  هباحصلا  ضعب  يور  و 

.هریغ نع  هیاکح  کلذ  لاق ع  امنإ  هنإ  تلاق  يوارلا و  تبذک  کلذ و  هشئاع  ترکنأف 

.رجاف رجاتلا  لاق  هنأ  هنع ع  هباحصلا  ضعب  يور  و 

.سلد رجات  یف  هلاق ع  امنإ  تلاق  يوارلا و  تبذک  کلذ و  هشئاع  ترکنأف 
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راصنألا نم  موق  رکنأ  و 

رکب یبأ  هیاور 

 . شیرق نم  همئألا 

.هملکلا هذه  لاعتفا  یلإ  هوبسن  و 

.ایاضق هدع  یف  کلذ  يور  دق  امهوحن  بیهص و  لالبک و  هباحصلا  رغاصأ  هیلع  هضقنیف  ءاضقلاب  یضقی  رکب  وبأ  ناک  و 

یبأ ینربخأ  هللا  ودع  بذک  لاقف  لیئارسإ  ینب  یسوم  سیل  رضخلا  بحاص  یـسوم  نأ  معزی  ریبزلا  نب  هللا  دبع  نإ  سابع  نبال  لیق  و 
.لیئارسإ ینب  یسوم  وه  رضخلا  بحاص  یسوم  نأ  یلع  لدی  مالکب  اذک  رکذ  هللا ص و  لوسر  انبطخ  لاق  بعک  نب 

الف انأ  امأ  هیواعم  لاقف  کلذ  نع  یهنی  هللا ص  لوسر  تعمس  ءادردلا  وبأ  هل  لاقف  اهنزو  نم  رثکأب  هضف  بهذ و  یناوأ  هیواعم  عاب  و 
.ادبأ ضرأب  کنکاسأ  هللا ال  هیأر و  نع  ینربخی  وه  لوسرلا ص و  نع  هربخأ  هیواعم  نم  يریذع  نم  ءادردلا  وبأ  لاقف  اسأب  هب  يرأ 

هریره یبأ  یف  سابع  نبا  نعط  و 

.أضوتی یتح  ءانإلا  یف  هدی  نلخدی  الف  همون  نم  مکدحأ  ظقیتسا  اذإ  هللا ص  لوسر  نع 

 ( . .هیف أضوتی  روقنم  لیطتسم  ءانإ  : سارهملا سارهملاب (  عنصن  امف  لاق  و 

دقف مهیأر  دهج  اذـه  ناک  نإ  كوشغ و  دـقف  كوبقار  اوناک  نإ  اهیلع  اوعمجأ  هلأسم و  یف  هباحـصلا  هاتفأ  دـق  رمعل و  یلع ع  لاق  و 
.اوئطخأ

.ابأ بألا  بأ  لعجی  انبا و ال  نبالا  نبا  لعجی  تباث  نب  دیز  هللا  یقتی  سابع أ ال  نبا  لاق  و 

 . هللا ص لوسر  عم  هداهج  طبحأ  دق  هنأ  مقرأ  نب  دیز  اوربخأ  هشئاع  تلاق  و 

یبأ یلع  ترکنأ  کلذک  لیصحتلا و  هلق  هلفغلا و  یلإ  هتبسن  ءوضولا و  ضقنی  مونلا ال  نإ  هلوق  یسوم  یبأ  یلع  هباحـصلا  ترکنأ  و 
.لهجلا یلإ  هتبسن  هب و  تئزه  مئاصلا و  رطفی  دربلا ال  لکأ  نإ  هلوق  يراصنألا  هحلط 

نانثا فلتخا  اذإ  لاق  ربنملا و  دعـصف  دحاولا  بوثلا  یف  لجرلا  هالـص  یف  نافلتخی  بعک  نب  یبأ  دوعـسم و  نب  هللا  دبع  رمع  عمـس  و 
.تعنص تلعف و  الإ  اذه  یماقم  دعب  نافلتخی  نیلجر  عمسأ  نوملسملا ال  ردصی  مکایتف  يأ  نعف  هللا ص  لوسر  باحصأ  نم 

نکل ریخلا و  الإ  اننیب  سیل  یلع ع  لاقف  ارـشل  امکنیب  نإ  تلقف  اهب  رمأی  یلع ع  هعتملا و  نع  یهنی  رمع  تیأر  بیلک  نب  ریرج  لاـق  و 
.نیدلا اذهل  انعبتأ  انریخ 
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.متیدتها متیدتقا  مهیأب  موجنلاک  یباحصأ  هللا ص  لوسر  لوقی  نأ  حصی  فیک  ملکتملا و  اذه  لاق 

رامع لتاق  نوکی  نأ  يده و  یلع  اضیأ  قارعلا  لهأ  نوکی  نأ  يده و  یلع  نیفص  یف  ماشلا  لهأ  نوکی  نأ  بجوی  اذه  نأ  ههبش  ال 
ایدتهم رسای  نب 

.هیغابلا هئفلا  کلتقت  هل  لاق  هنأ  حیحصلا  ربخلا  حص  دق  و 

هللا و رمأل  هقرافم  یغبلا  یلع  ماقملاب  هفوصوم  تماد  ام  اهنأ  یلع  لدـف  ِهّللا  ِْرمَأ  یلِإ  َءیِفَت  یّتَح  یِْغبَت  ِیتَّلا  اُوِلتاـقَف  نآرقلا  یف  لاـق  و 
.ایدتهم نوکی  هللا ال  رمأ  قرافی  نم 

ناک اضیأ و  هباحصلا  نم  ارسب  نأل  ایدتهم  نیریغصلا  سابع  نب  هللا  دیبع  يدلو  حبذ  يذلا  هاطرأ  یبأ  نب  رسب  نوکی  نأ  بجی  ناک  و 
ینزی نم  هباحـصلا  یف  ناک  دق  نییدتهم و  هیدلو  هالـصلا و  رابدأ  ایلع  نانعلی  اناک  ناذللا  هیواعم  صاعلا و  نب  ورمع  نوکی  نأ  بجی 

یف ءالؤهب  يدـتقا  نم  لک  نوکی  نأ  بجیف  دـلیوخ  نب  هحیلطک  مالـسإلا  نع  دـتری  نم  یفقثلا و  نجحم  یبأک  رمخلا  برـشی  نم  و 
.ایدهم مهلاعفأ 

.فیسلاب مهرصن  نع  زجع  اذإ  ثیداحألا  هعضوب  هناسلب و  مهرصنی  نم  مهل  نإف  هیومألا  هبصعتم  تاعوضوم  نم  اذه  امنإ  لاق و 

رـش هنـس  نیـسمخب  هدعب  ءاج  يذلا  نرقلا  نأ  هنالطب  یلع  لدی  امم  هیف و  انأ  يذلا  نرقلا  هلوق  وه  رخآلا و  ثیدحلا  یف  لوقلا  اذـک  و 
هنیدـملاب و عقوأ  نیـسحلا و  هیف  لـتق  يذـلا  نرقلا  وه  نرقلا  کـلذ  ناـک  صنلا و  یف  اـهرکذ  یتـلا  نورقلا  دـحأ  وـه  ایندـلا و  نورق 

امک روجفلا  اوبکترا  رومخلا و  هوبنلا  بصنم  یف  نوبـصتنملا  هماقم و  نومئاقلا  هؤافلخ و  تبرـش  هبعکلا و  تضقن  هکم و  ترـصوح 
ءانبأ دبعتـسا  میرحلا و  یبس  نوملـسملا و  لتق  مارحلا و  ءامدلا  تقیرأ  دیزی و  نب  دیلولل  هکتاع و  نب  دیزیل  هیواعم و  نب  دـیزیل  يرج 

اذإ جاجحلا و  هرمإ  کلملا و  دـبع  هفـالخ  یف  کـلذ  مورلا و  يدـیأ  یلع  شقنی  اـمک  مهیدـیأ  یلع  شقن  راـصنألا و  نیرجاـهملا و 
مهئارمأ و مهئاسؤرب و  سانلا  اهئارمأ و  اهئاسؤر و  یف  اهیف و ال  ریخ  اـهلک ال  ارـش  هیناـثلا  نیـسمخلا  تدـجو  خـیراوتلا  بتک  تلمأـت 

.ربخلا اذه  حصی  فیکف  هنس  نوسمخ  نرقلا 

ُهَعَم َنیِذَّلا  ِهّللا َو  ُلوُسَر  ٌدَّمَُحم  هلوـق  و  حتفلا 18 ) . هروس  َنِینِمْؤُْملا (  ِنَع  ُهّللا  َیِـضَر  ْدََـقل  یلاعت  هلوق  نم  نآرقلا  یف  درو  ام  امأف  لاق 
. ( . حتفلا 29 هروس  )

 . ردب لهأ  یلع  علطا  هللا  نإ  یبنلا ص  لوق  و 

ام لعفیلف  هیلع  باقع  هنأب ال  موصعم  ریغ  افلکم  میکحلا  ربخی  نأ  زوجی  ـال  هبقاـعلا و  همالـسب  طورـشم  هلکف  احیحـص  ربخلا  ناـک  نإ 
.ءاش

هبحصلاب الإ  مهنیب  اننیب و  قرف  انیلع و ال  زوجی  ام  مهیلع  زوجی  انلثم  مهدجو  هباحـصلا  لاوحأ  لمأت  فصنأ و  نم  ملکتملا و  اذه  لاق 
افرش هلزنم و  اهل  نإف  ریغ  ال 
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اذـه ناک  ول  لزی و  ئطخی و  نأ  کـلذ  نم  رثکأ  وأ  ارهـش  وأ  اـموی  هبحـص  وأ  لوسرلا  يأر  نم  لـک  یلع  عنتمی  دـح  یلإ  ـال  نکل  و 
هتجوز و اهنأل  کفإلا  لهأ  بذک  ملعی  موی  لوأ  نم  هللا ص  لوسر  ناک  لب  ءامسلا  نم  اهتءارب  لوزن  یلإ  هشئاع  تجاتحا  ام  احیحص 
هللا ص و ال لوسر  ردص  قیـضی  الأ  یغبنی  ناکف  هباحـصلا  نم  ناک  اضیأ  لطعملا  نب  ناوفـص  اهریغ و  هبحـص  نم  دـکآ  هل  اهتبحص 

.هعنتمم امهیلع  هیصعملا  هباحصلا و  نم  هشئاع  هباحصلا و  نم  ناوفص  لوقی  امهلمح و  نیذللا  نیدیدشلا  مغلا  مهلا و  کلذ  لمحی 

کلـسملا و اذـه  هباحـصلاب  نوکلـسی  نوعباتلا  ناک  دـق  موقلا و  لاوحأ  ئرقتـسی  نأ  دارأ  نمل  ریثکلا  نم  رثکأ  ریثک و  اذـه  لاـثمأ  و 
.کلذ دعب  ابابرأ  هماعلا  مهذختا  امنإ  لوقلا و  اذه  لثم  مهنم  هاصعلا  یف  نولوقی 

يذلل یلاعت  هللا  لوق  دعب  یصع  ءاسأ و  نإ  مهنم و  دحأ  نم  هءاربلا  زوجت  دمحم ال  باحـصأ  نأب  لوقلا  یلع  ئرتجی  يذلا  نم  لاق و 
یِّبَر ُْتیَـصَع  ْنِإ  ُفاخَأ  یِّنِإ  ُْلق  هلوق  دعب  رمزلا 65 ). هروس  َنیِرِـساْخلا (  َنِم  َّنَنوُکََتل  َکـُلَمَع َو  َّنَطَبْحََیل  َتْکَرْـشَأ  ِْنَئل  هتیؤرب  اوفرش 

َنوُّلِضَی َنیِذَّلا  َّنِإ  ِهّللا  ِلِیبَس  ْنَع  َکَّلُِضیَف  يوَْهلا  ِِعبَّتَت  ِّقَْحلِاب َو ال  ِساّنلا  َْنَیب  ْمُکْحاَف  هلوق  دعب  و  رمزلا 65 ) . هروس  ٍمیِظَع (  ٍمْوَی  َباذَع 
.هدنع زییمت  هعم و ال  رظن  هل و ال  مهف  نم ال  الإ  ٌدیِدَش  ٌباذَع  ْمَُهل  ِهّللا  ِلِیبَس  ْنَع 

مهیلع و نوعباـتلا  هب  در  اـم  ضعب و  یلع  مهـضعب  در  ضعب و  یف  مهـضعب  نعط  هباحـصلا و  فـالتخا  یلإ  رظنی  نأ  بحأ  نم  لاـق و 
ماظنلا ناک  ظحاجلا  لاق  ماظنلا  باتک  یف  رظنیلف  ضعب  یف  مهـضعب  حدـق  مهنیب و  امیف  اضیأ  نیعباتلا  فـالتخا  مهلاوقأ و  هب  اوضرتعا 

لوق هفلتخملا و  رومألاب  مهایاضق  اهیف و  هباحصلا  لقنت  ایتفلا و  رکذ  اذإ  یتح  هباحـصلا  یلع  مهنعطل  هضفارلا  یلع  اراکنإ  سانلا  دشأ 
.اهلوق فاعضأ  هباحصلا  یف  لاق  اهیلع و  داز  اهریغ و  هضفارلا و  نعاطم  مظتنا  هللا  نید  یف  يأرلا  لمعتسا  نم 

.نامیلس یبأ  نب  دامح  وه  دامح  دامح (  طلغ  اقلخ و  لضأ  هنأل  میظع  ماکحألا  یف  هفینح  یبأ  طلغ  هلزتعملا  ءاسؤر  ضعب  لاق  لاق و 
لـصأ هنأل  دامح  طلغ  نم  مظعأ  ظلغأ و  میهاربإ  طلغ  عرفت و  هنم  يذـلا  هفینح  یبأ  لصأ  اداـمح  نـأل  هفینح  یبأ  طـلغ  نم  مظعأ  ( 

طلغ دمتعا و  هیلع  يذلا  هلـصأ  امهنأل  میهاربإ  طلغ  نم  مظعأ  .دیزی )  نب  دوسألا   ) دوسألا و  .سیق )  نب  همقلع   ) همقلع طلغ  دامح و 
اباوص نکی  نإف  ییأرب  اهیف  لوقأ  لاق  يذلا  وه  هیأرب و  نایدألا  عضو  یلإ  ردب  نم  لوأ  هنأل  اعیمج  ءالؤه  طلغ  نم  مظعأ  دوعـسم  نبا 

.ینمف أطخ  نکی  نإ  هللا و  نمف 

يذلا هباتک  هولأسف  يدهملا  نب  دیـشرلا  عم  ناک  ثیح  ناسارخب  .سرـشأ ) نب  همامث  همامث (  یلع  ثیدـحلا  باحـصأ  نذأتـسا  لاق و 
دبع دوسألا و  همقلع و  یلع  هتبتک  امنإ  باتکلا و  کـلذ  تبتک  هفینح  یبأ  یلع  تسل  لاـقف  يأرلا  داـهتجا  یف  هفینح  یبأ  یلع  هفنص 

 . هفینح یبأ  لبق  يأرلاب  اولاق  نیذلا  مهنأل  دوعسم  نب  هللا 

.هیأرب هللا  نید  یف  لوقی  هباؤذلا  بحاص  لاق  هرغصتسا و  سابع  نبا  رکذ  اذإ  اضیأ  هلزتعملا  ضعب  ناک  لاق و 

یلع ع نکی  مل  لاق و  هللا ص  لوسر  نع  هیاورلا  یف  هقثب  سیل  هریره  اـبأ  نأ  دـیحوتلا  باـتکب  فورعملا  هباـتک  یف  ظـحاجلا  رکذ  و 
 . هشئاع رمع و  کلذک  هیف و  حدقی  همهتی و  لب  هیاورلا  یف  هقثوی 

هل يری  هماعلا  رثکأف  هباحـصلا  نم  نکی  مل  نإ  زیزعلا و  نب  رمع  هرفکی و  هب و  ئزهتـسی  زیزعلا و  دـبع  نب  رمع  قسفی  ظحاجلا  ناک  و 
.هباحصلا نم  دحاول  هاری  ام  لضفلا  نم 
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هب كافک  صاعلا و  یبأ  نب  مکحلا  هباحـصلا  هلمج  نم  لدـع و  هباحـصلا  نم  دـحاو  لک  نأ  امزج  اـمکح  مکحن  نأ  زوجی  فیک  و 
لعف اـم  لـعف  يذـلا  هملـسم  نب  بیبـح  مهنم  باـتکلا و  صنب  قساـفلا  هبقع  نب  دـیلولا  هباحـصلا  نم  هللا ص و  لوسرل  اـضغبم  اودـع 
لاق سانلا و  مهفرعی  نیقفانملا ال  نم  ریثک  هباحـصلا  یف  هلوسر و  ودع  هللا و  ودـع  هاطرأ  یبأ  نب  رـشب  هیواعم و  هلود  یف  نیملـسملاب 
مهب ملعی  مل  مهنم و  اموق  فرعی  ناک  امنإ  مهنایعأب و  نیقفانملا  لک  هناحبـس  هللا  هفرعی  مل  هللا ص و  لوسر  تاـم  نیملـسملا  نم  ریثک 
لدـع هرـصاع  وأ  هآر  وأ  هللا  لوسر  بحـص  نمم  دـحاو  لک  نأ  امزج  امکح  مکحن  نأ  زوجی  فیکف  اومعز  امیف  هفیذـح  ـالإ  ادـحأ 

نم بجعلا  لاق و  مکحلا  اذـه  مکحی  وأ  رجحتلا  اذـهک  اعـساو  رجحتی  نأ  هنکمی  يذـلا  نم  هیـصعم و  أـطخ و ال  هنم  عقی  ـال  نومأـم 
کلذ و رکنی  نم  یلع  نورکنی  یلاعت و  هللا  اوصع  مهنأ  نوتبثی  ءاـیبنألا و  یـصاعم  یلع  نولداـجی  ذإ  ثیدـحلا  باحـصأ  هیوشحلا و 

یف لداجی  فلألا  هئاملا و  دحاولا و  مهنم  انیأر  دق  باتکلا و  صنل  فلاخم  دـحلم  اولاق  امبر  یلزتعم و  يردـق  نولوقی  هیف و  نونعطی 
هتأرما و حکنیل  ایروأ  لتق  دواد  نإ  نولوقی  هرات  هأرملا و  نم  لجرلا  دـعقم  زیزعلا  هأرما  نم  دـعق  فسوی  نإ  نولوقی  هراتف  بابلا  اذـه 

 . ردب موی  ءادفلا  هصق  شحج و  تنب  بنیز  اورکذ  امبر  هوبنلا و  لبق  الاض  ارفاک  ناک  هللا  لوسر  نإ  نولوقی  هرات 

کلذ رکذی  نم  مهترظانم  هتیصعم و  مهتابثإ  مدآ ع و  یف  مهحدق  امأف 

ترمحا حیبقلا  لعف  هیـصعملا و  یلإ  مهبـسن  امهلاثمأ و  هیواعم و  یف  وأ  صاعلا  نب  ورمع  یف  دـحاو  ملکت  اذإف  مهندـید  مهبأد و  وهف 
رکذ یف  انعبتا  امنإ  اولاق  نإف  فلـسلا  متـشی  هباحـصلا و  بسی  یـضفار  عدـتبم  اولاق  مهنیعأ و  ترزاخت  مهقانعأ و  تلاط  مههوجو و 

َنُونِمُْؤی ًامْوَق  ُدِـجَت  لاق ال  یلاعت  هنإف  باتکلا  صوصن  هاصعلا  عیمج  نم  هءاربلا  یف  اوعبتاف  مهل  لیق  باتکلا  صوصن  ءاـیبنألا  یـصاعم 
یِْغبَت ِیتَّلا  اُوِلتاقَف  يرْخُْألا  یَلَع  امُهادْـحِإ  ْتََغب  ْنِإَـف  لاـق  و  هلداجملا 5 ) . هروس   ) َُهلوُسَر َهّللا َو  َّداَـح  ْنَم  َنوُّداُوی  ِرِخآـْلا  ِمْوَْیلا  ِهّللاـِب َو 

. ( . ءاسنلا 59 هروس  ْمُْکنِم (  ِْرمَْألا  ِیلوُأ  َلوُسَّرلَا َو  اوُعیِطَأ  َهّللا َو  اوُعیِطَأ  لاق  و  تارجحلا 9 ) . هروس  ِهّللا (  ِْرمَأ  یلِإ  َءیِفَت  یّتَح 

سیل جراخ أ  قحلا  مامإلا  یلع  جرخ  اذإف  مهل  لاقیف  یلب  نم  دب  الف  سانلا  لکل  همزال  هحیحـص  یه  له  یلع ع  هعیب  نع  نولأسی  مث 
انئرب امنإ  نیرمألا و  نیب  قرف  هنأل ال  اهرکذن  یتلا  هءاربلا  الإ  لاتقلا  اذه  نوکی  لهف  هعاطلا  یلإ  دوعی  یتح  هلاتق  نیملسملا  یلع  بجی 

لاتقلا نع  اضوع  کلذ  نوکیل  مهنعلن و  مهنم و  أربن  نأ  نآلا  انرمأ  يراـصقف  انیدـیأب  لـتاقن  نأ  اـننکمیف  مهناـمز  یف  انـسل  اـنأل  مهنم 
.هیلإ انل  لیبس  يذلا ال 

هیصعملا و إطخلا و  یلع  همألا  عمتجت  نأ  زوجی  هنأ  عامجإلا و  یف  هجح  هنأ ال  یلإ  اوبهذ  هباحصأ  ماظنلا و  نأ  یلع  ملکتملا  اذه  لاق 
نوک یف  هحیرـص  ریغ  ظاـفلأ  اـهنإ  لوقی  ءاـهقفلا و  هلدأ  یف  هیف  نعطی  عاـمجإلا  یف  عوضوم  باـتک  هل  هدرلا و  یلع  لـب  قسفلا  یلع 
ِْعبَّتَی هلوق َو  و  نارمع 110 ) . لآ  هروـس  ٍهَّمُأ (  َْریَخ  ُْمْتنُک  هلوـق  و  هرقبلا 143 ) . هروس  ًاطَـسَو (  ًهَّمُأ  ْمُکاْنلَعَج  هلوق  وحن  هجح  عاـمجإلا 

. ( . ءاسنلا 115 هروس  َنِینِمْؤُْملا (  ِلِیبَس  َْریَغ 

هتروص يذلا  ربخلا  امأ  و 

.إطخلا یلع  یتمأ  عمتجت  ال 

مهعامتجا لیحتـسی  هنإف  همیظع  هریثک  اهبابرأ  ناک  اذإ  هنیابتملا  ءارآلا  هفلتخملا و  ممهلا  نإ  مهلوق  ءاهقفلل  لیلد  لـثمأ  دـحاو و  ربخف 
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.لالضلا قرف  نم  مهریغ  يراصنلا و  دوهیلاب و  لطاب  اذه  إطخلا و  یلع 

.هانأرقأ يذلا  ءزجلا  نم  هطخب  هقلع  رفعج  وبأ  بیقنلا  ناک  ام  هصالخ  هذه 

هنیابتملا ءارآلا  هفلتخملا و  ممهلا  نأ  انل  لیلد  لثمأ  هنأ  نم  اـنع  هرکذ  اـم  یـضترن  انـسل  هجحف و  نیملـسملا  عاـمجإ  اـمأ  لوقن  نحن  و 
میرحت هجح  اباوص و  هنوک  عامجإلا و  هحص  یلع  انتلدأ  هقاثو  ملع  هیلوصألا  انبتک  یف  رظن  نم  باوصلا و  ریغ  یلع  قفتت  نأ  لیحتسی 

.عامجإلا هلدأ  یف  یضترملا  هب  نعط  ام  یلع  یضترملل  هعیرذلا  رابتعا  یف  تملکت  دق  هتفلاخم و 

لب هباحصلا  قح  یف  هیلع  لوعم  هب و ال  قوثوم  ریغ  دحاو  ربخ  وهف  اهقیرحتل  بطحلا  عمج  همطاف و  راد  یلع  موجهلا  نم  هرکذ  امأ  و 
.هتلادع ترهظ  نمم  نیملسملا  نم  دحأ  قح  یف  و ال 

 . لمجلا برح  دعب  هنجلاب  مهل  دهش  ایلع ع  نأ  هنجلا و  لهأ  نم  مهنأ  اوبات و  مث  اوئطخأ  مهنأ  انبهذمف  هحلط  ریبزلا و  هشئاع و  امأ  و 

بیصم و دهتجم  لک  نأل  امثإ  بجوی  داهتجالا ال  لئاسم  یف  مهنیب  ناک  يذلا  فالخلا  نإف  ضعب  یف  مهـضعب  هباحـصلا  نعط  امأ  و 
ام اهب و  قوثوم  ریغ  هیف  هدراولا  رابخألا  نم  ریثکلاف  کلذ  نع  اجراخ  فالخلا  نم  ناک  ام  هقفلا و  لوصأ  بتک  یف  روکذم  رمأ  اذـه 

 . هریره یبأ  رمع و  نع  يوری  امک  مالسإلا  یف  هتلزنم  ردق  یلع  نییباحصلا  دحأ  بناج  حجر  هیف و  رظن  هحیحص  ههج  نم  ءاج 

دحأ نم  ئرب  دق  هنأ  هنع  حص  یتم  هتعاط و  بوجو  هلعفب و  جاجتحالا  هلوق و  بیوصت  یف  لوسرلا ص  هلزنمب  اندنع  هنإف  یلع ع  امأف 
ثیداحأ ال هیبصعلا  تدـلو  هیلع و  بذـکلا  رثکأ  دـقف  هنع ع  يوری  ام  حیحـصت  یف  نأشلا  نکل  ناک و  نم  انئاک  هنم  انئرب  ساـنلا  نم 

.اهل لصأ 

انباحـصأ و مهالوتی  کلذلف ال  هرتاوتملا  رابخألا  يرجم  راج  مولعم  اندنع  وهف  هیواعم  صاعلا و  نب  ورمع  هریغملا و  نم  هتءارب ع  امأف 
لیمجلاب و الإ  نیرجاهملا  خویش  نم  فلس  نم  رکذ  نوکی ع  نأ  شاح هللا  دومحم و  ریغ  ماقم  یف  هلزتعملا  دنع  مه  مهیلع و  نونثی  ال 

یف مهوی  امم  هنع  يور  ام  عبتت  بحأ  نم  نیملاعلا و  بر  هعاط  یف  هصالخإ  نیدلا و  یف  هتـسائر  هیـضتقت  ام  بجومب  نسحلا  رکذـلا 
هانحـضوأ و الإ و  انبهذـم  فالخ  مهوی  اعـضوم  كرتن  مل  انأف  هغالبلا  جـهن  حرـش  ینعأ  باتکلا  اذـه  عجاریلف  کلذ  فالخ  رهاـظلا 

قیفوتلا هللااب  قحلا و  قفاوی  هجو  یلع  هانرسف 

ام باعیتسالا 434 و  ) باعیتسإلا باتک  یف  ربلا  دبع  نبا  هرکذ  امم  هلاح  نم  افرط  هبـسن و  رکذـن  نحنف  هللا  همحر  رـسای  نب  رامع  امأف 
ذول نب  نیصح  نب  سیق  نب  هنانک  نب  کلام  نب  رماع  نب  رسای  نب  رامع  وه  هللا  همحر  ربلا  دبع  نب  رمع  وبأ  لاق  دنهلا ) .) هعبط  ) اهدعب
ینبل فیلح  ناظقیلا  ابأ  ینکی  یجحذـملا  یـسنعلا  ددأ  نب  کلام  نب  نونلاب  سنع  نب  مان  نب  رماـع  نب  هثراـح  نب  فوع  نب  هبلعث  نب 

.هریغ باهش و  نبا  لاق  اذک  موزخم 

 . هظقی نب  موزخم  ینبل  فیلح  رسای  نب  رامع  اردب  دهش  نمم  هبقع و  نب  یسوم  لاق  و 

یلوم ارامع  هنبا  نأ  الإ  جـحذم  نم  سنع  نم  یناطحق  یبرع  رـسای  نب  رامع  دـلاو  ارـسای  نإ  ملعلا  لهأ  نم  هفئاط  يدـقاولا و  لاـق  و 
ثراحلا امهل  لاقی  هل  نیوخأ  عم  هکم  مدق  رسای  نأ  کلذ  ارامع و  اهدلوأف  موزخم  ینب  ضعبل  همأ  جوزت  ارسای  هابأ  نأل  موزخم  ینبل 
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نب هللا  دبع  نب  هریغملا  نب  هفیذـح  ابأ  فلاحف  هکمب  رـسای  ماقأ  نمیلا و  یلإ  کلام  ثراحلا و  عجرف  عبار  مهل  خأ  بلط  یف  کلام  و 
موزخم و ینبل  هؤالو  راصف  هفیذح  وبأ  هقتعأف  ارامع  هل  تدلوف  طایخ  تنب  هیمـس  اهل  لاقی  هل  همأ  هفیذح  وبأ  هجوزف  موزخم  نب  رمع 
ام نامثع  ناملغ  رامع  نم  لان  نیح  نامثع  یلإ  موزخم  ینب  عامتجا  ناـک  رـسای  نب  راـمع  موزخم و  ینب  نیب  يذـلا  ءـالولا  فلحلل و 

ادحأ هب  انلتق  تام ال  نئل  هللا  اولاق و  موزخم و  ونب  تعمتجاف  هعالضأ  نم  اعلض  اورسک  هنطب و  یف  قتف  هل  قتفنا  یتح  برضلا  نم  اولان 
 . نامثع ریغ 

هللا یف  اوبذعف  مالـسإلا  لوأ  یف  امیدـق  مهمالـسإ  ناک  امهمأ و  هیمـس  امهوبأ و  رـسای  هوخأ و  هللا  دـبع  رامع و  ملـسأ  رمع و  وبأ  لاق 
امیظع اباذع 

مهللا رـسای  لآ  ای  اربص  اضیأ  مهل  لوقی  هنجلا و  مکدـعوم  نإف  رـسای  لآ  ای  اربص  لوقیف  نوبذـعی  مه  مهب و  رمی  هللا ص  لوسر  ناک 
 . تلعف دق  رسای و  لآل  رفغا 

 . مالسإلاب هللا  ءاج  تام و  یتح  هریغملا  نب  هفیذح  یبأ  عم  رامع  لزی  مل  رمع و  وبأ  لاق 

تاریخلا نم  تناک  تتامف و  اهلبق  یف  هبرحب  اهنعط  لهج  وبأ  اهلتقف  هیمس  امأف 

مالسإلا یف  هدیهش  لوأ  یه  تالضافلا و 

یتح سمشلا  یف  مهورهص  دیدحلا و  عاردأ  مهوسبلأف  ابیهـص  ابابخ و  الالب و  امهینبا و  هیمـس و  ارـسای و  تذخأ  شیرق  تناک  دق  و 
ءاملا اهیف  مدألا  عاطنأب  هموق  مهنم  دـحاو  لک  یلإ  ءاج  مث  یبنلا ص  بس  رفکلا و  نم  اولأس  ام  مهوطعأـف  غلبم  لـک  مهنم  دـهجلا  غلب 
یهف اهلتقف  اهلبق  یف  هبرحب  اهأجو  مث  ثفری  هیمـس و  متـشی  لعجف  لهج  وبأ  ءاج  یـشعلا  ناک  املف  اهبناوجب  اولمح  مث  اـهیف  مهوقلأـف 

مهللا ال ناظقیلا  ابأ  ای  اربص  لاقف  غلبم  لـک  یمأ  نم  باذـعلا  غلب  هللا  لوسر  اـی  یبنلل ص  راـمع  لاـقف  مالـسإلا  یف  دهـشتسا  نم  لوأ 
. (. لحنلا 106 هروس  ِنامیِْإلِاب (  ٌِّنئَمْطُم  ُُهْبلَق  َهِرْکُأ َو  ْنَم  ّالِإ  لزنأ  مهیف  رمع و  وبأ  لاق  رانلاب  رسای  لآ  نم  ادحأ  بذعت 

اهیف یلبأف  همامیلا  دهـش  مث  ًانَـسَح  ًءالَب  یلبأ  اهلک و  دـهاشملا  اردـب و  دهـش  نیتلبقلا و  یلـص  هشبحلا و  ضرأ  یلإ  رامع  رجاه  لاق و 
.هنذأ تعطق  ذئموی  اضیأ و 

فرشأ دق  هرخص و  یلع  همامیلا  موی  رسای  نب  رامع  تیأر  لاق  رمع  نب  هللا  دبع  نع  هیبأ  نع  عفان  نب  هللا  دبع  نع  يدقاولا  رکذ  لاق و 
لتاقی وه  بذبذت و  یهف  تعطق  دق  هنذأ  یلإ  رظنأ  انأ  یلإ و  اومله  رـسای  نب  رامع  انأ  نورفت  هنجلا  نم  نیملـسملا أ  رـشعم  ای  حیـصی 

.لاتقلا دشأ 

ام دیعب  نینیعلا  لهشأ  ابرطضم  الاوط  مدآ  ناک  هتفص  یف  لیق  دق  لاق و  نیبکنملا  نیب  ام  دیعب  لهـشأ  الیوط  رامع  ناک  رمع و  وبأ  لاق 
.هبیش ریغی  الجر ال  نیبکنملا  نیب 

انـس هیلإ  برقأ  دحأ  نکی  مل  هللا ص  لوسر  .هیف )  دـلو  يذـلا  ماعلا  یف  هعم  دـلو  نم  : ناسنإلا برت  برت (  انأ  لوقی  رامع  ناک  لاق و 
.ینم
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هنس نیعست  ثالث و  نبا  وه  رامع و  لتق  لاق و 

.هیغابلا هئفلا  کلتقت  هقح  یف  روهشم  عوفرملا  ربخلا  و 

.بیغ نع  رابخإ  هنأل  هللا ص  لوسر  هوبن  لئالد  نم  وه  و 

.هیمدق صمخأ  یلإ  يوری  و  .لصألا )  : هشاشملا هشاشم (  یلإ  انامیإ  ئلم  رامع  یف  هللا ص  لوسر  لاق  و 

هقح یف  درو  ام  هرابخأ و  رامع و  رکذ  یف  لوقلا  مدقت  دق  هریثک و  رامع  لئاضف  و 

یناشاک

عجاری  ) وا زا  دینش  هک  یتقو  رد  هعمـس ) دق  و   ) رـسای رامع  هب  ترـضح  نآ  دومرف  و  هللا ) همحر  رـسای  نب  رامعل  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
هعد  ) يراتفگ رد  درک  یم  هلداجم  وا  اب  ار و  یمالک  هبعش  نب  هریغم  هب  دینادرگ  یمزاب  درک و  یم  تعجارم  امالک ) هبعش  نب  هریغملا 
رگم ایندلا ) هتبراق  ام  الا   ) الـصا نید  زا  تفرگن  ارف  وا  هک  یتسرد  هب  سپ  نیدلا ) نم  ذـخای  نل  هناف   ) رامع يا  ار  وا  راذـگب  رامع ) ای 
دمع یلع  و   ) نآ هب  تسا  وا  برقم  تسا و  ایند  مزلتـسم  هچنآ  هب  رگم  نید  زا  درکن  لمع  ینعی  ایند  ار  وا  دـش  کـیدزن  هکار  يزیچ 

هک ییایـشا  ینعی  ار  اه  ههبـش  دـنادرگب  اـت  تاهبـشلا ) لـعجیل   ) دوخ سفن  رب  ار  وا  هدیـشوپ  هک  تسا  يدـصق  رب  و  هسفن ) یلع  سبل 
دناشوپ یم  کین  سابل  ار  دب  ینعی  ار  دوخ  ياه  هدیزغل  رم  هدنروآرذع  هتاطقسل ) ارذاع   ) دنقح ریغ  عقاو  بسح  هب  قح و  هب  دندننام 

نامدرم بیرف  يارب 

یلمآ

ینیوزق

دومن یم  وگتفگ  وا  اب  نید و  فرح  رد  ار  یمالک  هبعـش ) نب  هریغم   ) اب دینادرگ  یم  زاب  وا  زا  دینـش  هک  یتقو  رـسای  رامع  اب  دومرف  و 
.اـیند نآ  اـب  تسا  هدرک  یکیدزن  هچنآ  رگم  نید  زا  تسا  هتفرگن  ارف  وا  هک  راـمع  يا  ار  وا  راذـگب  خـلا ) هعد  : ) بلطم نآ  ثحب  رد 

هب ار  باوص  هار  تسا  هدیشوپ  ار و  قح  دوخ  رب  تسا  هتخاس  سبتلم  هتسناد  دمعب و  و  تسا ، وا  هب  برق  ایند و  لیصحت  هلیـسو  ینعی 
.دوخ ياهاطخ  اهشزغل و  ینعی  .تاطقس  هاوخرذع  ار  تاهبش  نآ  دنادرگب  ات  اه  ههبش  اه و  هناهب 

یجیهال

: امالک هبعش  نب  هریغملا  عجاری  هعمس  دق  رسای و  نب  رامعل  مالسلا  هیلع  لاق  و 

ینعی و .هتاطقـسل » ارذاع  تاهبـشلا  لعجیل  هسفن  یلع  سبل  دمع  یلع  ایندلا و  نم  هبراق  ام  الا  نیدلا  نم  ذخای  مل  هناف  رامع ، ای  هعد  »
نخس باوج  ار و  ینخس  هبعش  رسپ  هریغم  هب  دنادرگ  یمرب  رامع  هک  دوب  هدینش  هکنآ  لاح  رسای و  رـسپ  رامع  هب  مالـسلا  هیلع  تفگ 

: هک دیوگ  یم  ار  وا 
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ار يزیچ  رگم  نید  لئاسم  زا  دزومآ  یمن  دراد و  یمنرب  وا  هک  قیقحت  هب  هک  اریز  وشم ، وا  مـالک  ضرعتم  ار و  وا  راـمع  يا  راذـگاو 
ار تاسیبلت  دـنادرگب  هکنیا  ات  دوخ  سفن  رب  تسا  هدرک  هبتـشم  سیبلت و  هتـسناد  جـهن  رب  نآ و  ببـس  هب  وا  اب  ایند  دـنک  یکیدزن  هک 

.دوخ ياهشزغل  يارب  زا  هاوخ  رذع 

ییوخ

نم اک  يذـلا  رـسای  نب  رامع  لباقی  و  نیلوالا ، رودـصلا  یف  نیفورعملا  هاهدـلا  دـحا  نیرجاهملا و  رباـک  نم  هبعـش  نب  هریغم  ینعملا :
و مهایندـل ، اعافن  هوری  مل  اذا  نیدـلل  نیلذاخلا  ایندـلا و  یلا  نیعادـلا  هیما  ینب  عم  هریغم  يوه  ناف  نینموملاریمال ، نیـصلخملا  داوـالا 

نم هقحتسی  امب  رامعل  مالسلا ) هیلع   ) هفرعدق و  قافنلا ، نامیالا و  لوح  رودی  نینموملاریما  عمـسم  یف  مالکلا  هعم  رامع  هعجارم  ناک 
نیفراعلا دحا  هسفن  رامع  ناک  نا  و  تاطقـسلا ، نع  راذـتعالا  تاهبـشلاب و  ثبـشتلا  فالخلا و  راهظاب  دـمعتلا  قافنلل و  عماجلا  مذـلا 

رامعب همجرتلا : .مهرودص  یف  نماکلا  قافنلاب  هملع  رداصم  دحا  هایا  مالسلا ) هیلع   ) همیلعت و  نیلسرملا ، ریخ  باحصا  نم  نیقفانملاب 
هچنآ رگم  درادن  تناید  زا  اریز  رادب ، تسد  وا  زا  رامع  يا  دومرف : درک  یم  لدب  در و  ینخس  هبعـش  نب  هریغم  اب  دینـش  هک  رـسای  نب 

.دزاسب يرذع  شیاهیراکفالخ  يارب  دوخ  ههبش  زا  ات  دزادنایم  هابتشاب  ار  دوخ  ادمع  وا  درآ ، کیدزن  شیایندب 

يرتشوش

فقاول ینا  لاق : هیبا  نع  لهـس  یبا  همع  نع  سنا  نب  کلام  نع  ادنـسم  لوالا : یفف  هبیتق ،) نبا  ءافلخ   ) و دـیفملا ) یلاما   ) هاور لوقا :
: لاقف هریغم ، ای  لج  زع و  هللا  یف  کل  له  هل : لاقف  رامع  لبقا  ذا  هرصبلا  یلا  هنیدملا  نم  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ضوهن  دنع  هریغملا  عم 

لاق کلذ ؟ نم  ریخ  وا  هریغملا : هل  لاقف  .کفلخ  نم  دوست  کقبس و  نمب  قحلتف  هوعدلا  هذه  یف  لخدت  لاق : رامع ؟ ای  یل  وه  نیا  و 
هلـسلسلا عطاقک  نوکت  و ال  نورـصبم ، نحن  جرخنف و  رمالا ، انل  یـضی ء  یتح  انب  اوبا  انیلع  قلغن  انتویب و  لخدن  لاق : وه ؟ ام  و  رامع :

، یلوقل عمسا  راصبتسا و  دعب  یمعا  ملع و  دعب  یمعا  ملع و  دعب  لهجا  تاهیه  تاهیه  رامع : هل  لاقف  .منغلا  یف  عقوف  کحـضلا  دارا 
هللا هناف و  روعالا ، کل  لوقی  ام  ناظقیلاابا  ای  لاقف : مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما امهیلع  علطف  لوـالا ، لـیعرلا  یف  ـالا  ینارت  نل  هللا  وف 
اهیف لخدی  نم  قوست  هوعد  اهنا  هریغم  ای  کحی  و  ایندـلا ، قفاوی  امب  الا  نیدـلا  نم  قلعتی  نل  و  هیف ، هومی  لطابلاب و  قحلا  سبلی  امئاد 

.کیلع نوکا  نلف  کعم  نکا  مل  نا  نینموملاریما  ای  تقدص  هریغملا : هل  لاقف  مالسلا )) هیلع   ) هتعیب یف  نوثالثلا - لصفلا   ) .هنجلا یلا 
؟ نینموملاریماای وه  نیاف  لاق : هللا ؟ یف  هریغمای  کل  له  هل : مالـسلا ) هیلع   ) لاقف مالـسلا ) هیلع   ) یلع یلع  هریغملا  لخد  یناـثلا : یف  و 
اهل و ذحشت  نا  فویسلل  دبال  اروما  يرا  یناف  کعم ، نم  قبست  کقبـس و  نم  كردتف  رمالا  اذه  یف  انعم  لخدتف  کفیـس  ذخات  لاق 

تنذا نا  دـیراف  تاملط ، اهولتت  هملظمل  اهنا  و  اباوص ، هلتق  ابیـصم و ال  نامثع  تیار  ام  هللا  ینا و  هریغملا : لاـقف  .اـهب  سوورلا  فطقت 
لاقف .نیرئاجلا  لیبس  یقتن  نیدـتهملا و  راـثآ  وفقن  نیرـصبم  يرـسنف  اـهرمق  علطی  هملظلا و  یلجنت  یتح  یتیب ، یف  اـنا  عضا و  نا  یل 
تنک نا  دـعب  یمعا  دـعقت  هریغم  ای  هللا  ذاعم  هل : لاقف  رامع  ماقف  .کلادـبام  یلع  كرما  نم  نکف  کل  تنذا  دـقل  هل : مالـسلا ) هیلع  )

ای هریغملا : هل  لاقف  .لوالا  لیعرلا  یف  الا  نوکا  الف  انا  اماف  لعفت ، ام  يرت و  ام  رظنا  هتقبـس ، نم  کقبـسی  هتبلغ و  نم  کـبلغی  اریـصب ،
نم ذخای  مل  هناف  هعد  رامعل : مالسلا ) هیلع   ) یلع لاقف  .ءاضمرلا  یف  عقوف  ءاحـضلا  نم  رف  هلـسلسلا  عطاقک  نوکت  نا  كایا  ناطقیلاابا 

.کتیب یف  منف  انتـششغ  اذاف  اهدعب ، راتخا  املو  هنجلا  یلا  اهیف  ماق  نم  يدوت  هبوثملا  اهنا  هریغم  ای  هللا  اما و  ایندلا ، هتطلاخ  امالا  هرخالا 
نا و  تدرا ، هایاف  اباوص  تلعف  ام  نکی  ناف  کیلع ، نیعا  کعم ال  لتاقا  نئل ال  ینم و  ملعا  نینموملاریما  اـی  هللا  تنا و  هریغملا : لاـقف 
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و : ) فنصملا لوق  مالسلا )) هیلع   ) هتعیب یف  نوثالثلا - لصفلا   ) .اهنم رافغتسالا  الا  اهب  یل  لبق  هریثک ال  بونذ  یلو  توجن ، هنمف  اطخ 
امالک هریغملل  رامع  هعجارم  نا  نیتیاورلا  نم  تفرع  دق  امالک ) هبعش  نب  هریغملا  عجاری  هعمس  دق  رسای و  نب  رامعل  مالسلا ) هیلع   ) لاق

لاق و  کلذ ، لبق  ام  هریغملا  نا  و  هئادـعا ، یلع  هتدـعاصم  و  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما هعیب  یلا  هریغملل  رامع  هوعد  یف  تناک  امنا 
هتدـعاسمب عقتف  نامثع  مایا  هطغـض  نم  تررق  کنا  ینعمب  ءاضمرلا ، یف  عقوف  ءاحـضلا  نم  رف  نمک  هل  کترـصن  یف  کـلثم  راـمعل :

( ایندلا نم  هبراق  ام  الا  نیدلا  نم  ذخای  مل  هناف  رامع  ای  هعد  (: ) مالسلا هیلع   ) هلوق .رثکا  یه  یتلا  هیواعم  تاطغـض  یف  مالـسلا ) هیلع  )
هتبراق ام  الا  نیدلا  نم  ذخای  مل  دارملاف  ذئنیح  و  ایندلا ) هتبراق  ام  الا  (: ) مثیم نبا  دیدحلا و  یبا  نبا   ) یف نکلو  هیرـصملا )  ) یف اذکه 

(: هیطخلا  ) یفف هبراق )  ) فحـصم امهیف  هتبراق )  ) نوکی نا  نکمی  .هب و  هریغملا  ثرتکی  الف  هیلا ، ایندلا  هبراقت  مل  نید  اما  و  هیلا ، ایندلا 
- اضیا دیدحلا  یبا  نبا  هلقن  و  یناغالا -)  ) یفف .کلذک  ناک  امنا  هریغملا  مالسا  لصا  نا  یتح  مالسلا ) هیلع   ) قدص و  ایندلا .) هبراق  )

کلم سقوقملا  یلا  هیلهاجلا - نید  یلع  نحن  و  کـلام - ینب  نم  موق  عم  تجرخ  لاـق : همالـسا  ثیدـح  ثدـحی  ناـک  هریغملا  نا  : 
رما موقلا و  ایاده  ضبقف  کلملا - یلع  یباحـصا  نوها  تنک  و  انعم - تناک  ایاده  کلملل  انیدها  هیردنکـسالا و  یلا  انلخدـف  رـصم 

مهلهال و ایاده  نورتشی  کلامونب  تلبقاف  انجرخ  .هل و  رکذال  الیلق  ائیش  یناطعاف  یب  رصق  ضعب و  یلع  مهضعب  لضف  و  زئاوجب ، مهل 
یـسفن و  مهعم ، برـشاف  اهنم  نوبرـشی  اوناکف  ارمخ  مهعم  اولمح  اوجرخ  املف  هاـساوم ، مهنم  دـحا  یلع  ضرعی  ملو  نورورـسم ، مه 

دجا ینا  تلقف  مهلتق ، یلع  تعمجاف  يایا ، کلملا  ءاردزاب  یموق  نوربخی  فئاـطلا و  یلا  نوفرـصنی  تلق : مهعم و  ینعدـت  نا  یباـت 
ملف مکیقـساف  اوسلجا  نکلو  عدصی  یـسار  تلقف : ینوعد ، مهبارـش و  اوعـضوف  مالـسلا )) هیلع   ) هتعیب یف  نوثالثلا - لصفلا   ) اعادـص

رمخلا مهتدمهاف  ساکلا  عزتنا  ساکلا و  مهل  فرصا  تلعجف  برشلا  اوهتشا  مهیف  تبد  املف  مهیقسا  تسلجف  ائیش ، يرما  نم  اورکنی 
دجـسملا و یف  یبنلا  تدـجوف  هنیدـملاب  تمدـق  مهعم و  ناک  ام  عیمج  تذـخا  اعیمج و  مهتلتقف  مهیلا  تبثوف  نولقعی ، ام  اومان  یتح 

لاقف هلوسر ، ادمحم  نا  هللا و  الا  هلا  نا ال  دهـشا  تئج  دق  معن ، تلق : هورع ، یخا  نبا  لاق : ینآر  املف  یب ، افراع  ناک  رکبوبا و  هدنع 
نیب نوکی  ام  ضعب  مهنیب  ینیب و  ناک  تلق : کـعم ؟ اوناـک  نیذـلا  نویکلاـملا  لـعف  اـمف  لاـق : معن ، تلق : تلبقا ؟ رـصم  نما  رکبوبا :

یبنلا لاقف  نیکرشملا ، نم  همینغ  اهناف  اهسمخیل  یبنلا  یلا  اهب  تئج  و  مهبالـسا ، تذخا  مهتلتقف و  كرـشلا  نید  یلع  نحن  برعلا و 
ام ینذخاف  هیف ، ریخ  ردغلا ال  ردغ و  اذه  نال  اهسمخن ، ائیش و ال  مهلاوما  نم  ذخان  هتلبقف و ال  کمالـسا  اما  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص  )

ناک و  هلبق - ام  بجی  مالـسالا  لاقف : هعاسلا ، کیلا  تلخد  نیح  تملـسا  مث  یموق  نید  یلع  انا  مهتلتق و  امنا  تلقف : دعب ، ام  برق و 
هورع همع  لمح  نا  یلع  اوحلطصا  مث  لاتقلل  اوعادتف  فئاطلاب  افیقث  کلذ  غلبف  مهعم - ام  یلع  يوتحا  الجر و  رـشع  هثالث  مهنم  لتق 

رظن هیبیدحلا ، ماع  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا یلا  دوعسم  نب  هورع  ءاج  امل  و  دیدحلا : یبا  نبا  لاق  .هید و  هرـشع  ثالث  دوعـسم  نب 
انهاه تنا  و  لاق : .هریغملا  کیخا  نبا  هل : لیقف  اذه ؟ نم  لاقف : افیس ، ادلقتم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا سار  یلع  امئاق  هریغملا  یلا 
تناک و  هجولا ، اذـه  یلع  همالـسا  ناک  نم  نویدادـغبلا : انباحـصا  لاق  اضیا : لاق  .کتاوس و  تلـسغ  ام  نالا  یلا  ینا  هللا  و  ردـغ ، ای 

و مالـسلا ،) هیلع   ) ایلع مالـسلا )) هیلع   ) هتعیب یف  نوثالثلا - لصفلا  - ) تام نا  یلا  ربانملا - یلع  هبـس  نم  ربخلا  هب  رتاوت  دق  ام  هتمتاخ 
انل رذع  يا  هقلعغف و  فشکن  هالوتن و ال  فیک  نیقـسافلا ، هالامم  امهلوس و  جرفلا  نطبلا و  هءاطعا  قسفلا و  هرمع  نم  طسوتملا  ناک 

دحا فوع  نب  نمحرلادـبع  مهلبق  کـلذ  فشک  لـب  هدادـغب ، هلزتعمب  هقاـفن  لـب  هقـسف  فشک  رـصحنی  مل  تلق : .هنع  كاـسمالا  یف 
و هتفیقس )  ) یف يرهوجلا  یفف  لوالا  اما  .مهیرون  وذ  ثلاثلا و  مهماما  مهتتس و  مهترشع و  دحا  نافع  نب  نامثع  مهتتس و  مهترـشع و 

تبذک فوع : نبا  هل  لاقف  .هانعیاب  امل  كریغ  عیوب  ول  هللا  اما و  نامثعل : هریغملا  لاق  نامثع  فوع  نبا  عیاب  امل  هنا  هاروش :)  ) یف هناوع 
.ایندـلا و یف  اعمط  هیلا و  ابرقت  نالا  تلق  ام  لثم  هل  تلقل  هریغ  اهیل  ول و  هغابدـلا ؟ نبای  كاذ  تنا و  ام  و  هتعیاـبل ، هریغ  عیوب  ول  هللا  و 

سانلا رکنا  امم  هل : لاق  نامثع و  یلع  لخد  نامثع ، نیب  مهنیب و  مالسلا ) هیلع   ) ایلع اورفستسا  امل  سانلا  نا  يربطلا :)  ) یفف یناثلا  اما 
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سیل هبعـش  نب  هریغملا  نا  ملعت  له  یلع  اـی  هللا  كدـشنا  ناـمثع : هل  لاـقف  .هبقع  نب  دـیلولا  رماـع و  نباـک  هقـسفلا  کـتیلوت  کـیلع 
رکنا مهقوراف  ناک  نا  و  همحر …  یف  رماع  نبا  تیلو  نا  ینمولت  ملف  لاق : معن ، لاـق : هـالو ؟ رمع  نا  ملعتف  لاـق : معن ، لاـق : كاـنه ؟

یبال یناغالا )  ) یفف .مجری  یتح ال  هتداهـش  ءادا  نم  عبارلا  دـهاشلا  عنام  و  هانز ، یف  هنع  عفاد  اـمل  نیرجاـهملا  نم  هلعج  ثیح  هقاـفن 
اوحنی نا  رمع  رماف  هلحکملا :- یف  لیملاک  هریغملا ، انز  مهتیور  یف  مهتداهش  دیعم  نب  لبـش  عفان و  هرکب و  یبا  ءادا  رکذ  دعب  جرفلا -

يرال مالـسلا )) هیلع   ) هتعیب یف  نوثالثلا - لصفلا   ) ینا لاق : البقم  هآر  املف  دایز  مودق  رظتنا  و  هنیدملا ، لها  نم  دـحا  مهـسلاجی  و ال 
نامثع یبا  نع  دیـشر  نب  میرکلادبع  نع  يرـسلا ، نع  هبـش  نبا  ثیدـح  یف  .نیرجاهملا و  نم  الجر  هناسل  یلع  هللا  يزخی  نل  الجر 

رمع عفرف  هیدـیب ، رطخی  باش  ءاج  دایز  ءاج  املف  ههجو ، یلع  دامرلا  رثن  امناک  رمع  ناک  هریغملا ، اـنزب  دهـشف  ثلاـثلا  ءاـج  اـمل  لاـق :
نا تدک  دقل  میرکلادبع : لاق  رمع - هحیـص  یکحت  هحیـص  نامثعوبا  حاص  و  باقعلا - حلـس  ای  تنا  كدـنع  ام  هل : لاق  هیلا و  هسار 

اثیثح و اسفن  تعمـس  احیبق و  اسلجم  تیار  ینکل  و  يدـنع ، سیلف  موقلا  قح  ام  قحا  نا  اما  رمعل : دایز  لاـقف  هتحیـصل - یلع  یـشغی 
هتیار دایز : لاق  تایاورلا : نم  ریثک  یف  .ال و  لاق : هلحکملا ؟ یف  لـیملاک  جرخی  لخدـی و  هتیارا  رمع  لاـقف  اـهنطبتم ، هتیار  و  اراـهتبا ،

لیملاک هجرخیو  هلخدی  هتیارا  رمع : لاقف  ایلاع ، اسفن  ادیدش و  ارفخ  تعمـس  اهیذـخف و  نیب  نیددرتم  هییـصخ  تیار  اهیلجرب و  اعفار 
لعف هریغملا  نا  دهشا  برض : نا  دعب  هرکبوبا  لاقف  مهبرضف - .مهبرضاف  مهیلا  هریغم  ای  مق  ربکا  هللا  رمع : لاقف  .ال  لاق : هلحکملا ؟ یف 

ءاطقرلا قفاوف  هرم  کلذ  دعب  رمع  جح  .کبحاص و  تمجر  هتبرـض  نا  مالـسلا :) هیلع   ) یلع هل  لاقف  .هبرـضب  رمع  مهف  اذـک ، اذـک و 
تنب موثلک  ما  هذه  معن ، لاق : هذه ؟ فرعتا  هریغملل : رمع  لاقف  مسوملاب - ذئموی  هریغملا  ناک  و  هآرف - مسوملاب  هریغملا  اهب  یمر  یتلا 

و ءامـسلا - نم  هراجحب  یمرا  نا  تفخ  الا  کتیار  ام  و  کیلع ، بذـک  هرکبابا  نظا  ام  هللا  و  یلع ؟ لهاجتتا  کحی  و  هل : لاقف  یلع ،
یلع مالسلا ) هیلع   ) ایلع بسی  هریغملا  ناک  یفاکسالا :) ضقن   ) یف .هراجحا و  هتعبتال  هریغملاب  ترفط  نا  لوقی : کلذ  دعب  یلع  ناک 

یف .هراجحاب و  هنمجرال  هریغملا  تیار  نئل  لاق : ایلع  نا  رمع  مایا  هغلب  هنال  مالـسلا )) هیلع   ) هتعیب یف  نوثـالثلا - لـصفلا   ) هفوکلا ربنم 
دق و  هیواعم - دنع  هبعـش  نب  هریغملا  نایفـس و  یبا  نب  هبتع  هبقع و  نب  دـیلولا  صاعلا و  نب  ورمع  عمتجا  راکب :) نب  ریبزلا  تارخافم  )
هابا بسن  هبسنل و  رضحیلف  هیلا  ثعبا  هابا  ایحا  دق  نسحلا  نا  هیواعمل : اولاقف  صراوق - مالـسلا ) هیلع   ) یلع نب  نسحلا  نع  مهغلب  ناک 

نوخی و ال هیضق  یف  هبیعا  ام  هللا  و  لاق : و  مالسلا ) هیلع   ) ایلع متشف  هریغملا  ملکتف  لاق :- نا  یلا  نامثع - لتق  هابا  نا  هربخن  هخبون و  و 
امنا و  اذـه ، لثم  یف  عقت  نا  قیلخب  نکت  ملف  هریغم  ای  تنا  اما  و  مالـسلا :) هیلع   ) نسحلا هل  لاقف  نامثع - لتق  هنکل  لـیمی و  مکح  یف 
هرئاط کب  ملعاف  یلع  هفقاو  کب  تملع  له  هلخنلا و  تلاقف  کـنع ، هرئاـط  یناـف  یکـسمتسا  هلخنلل  تلاـق  ذا  هضوعبلا  لـثم  کـلثم 

دقل و  کیلع ، تباثل  انزلا  یف  هللا  دـح  نا  و  کمالک ، انیلع  قشی  اهب و ال  انملع  ذا  انممتغا  اـنایا و ال  کتوادـعب  رعـشن  اـم  هللا  و  ینع ؟
، هنع هلئاس  هللا  اقح  کنع  رمعارد 

ونی مل  ام  هریغم  ای  کلذـب  ساب  ال  لاقف : اهجوزتی ؟ نا  دـیری  هارملا  یلا  لـجرلا  رظنی  لـه  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا تلاـس  دـقل  و 
نوکل هرـصبلا  نع  هلزع  نا  هناف و  هتجرد ، عفر  لب  مجری ، یتح ال  هتداهـش  نع  دایز  عنمب  رمع  فتکی  ملو  ناز …  کناب  هملعل  انزلا ،
هریغملا یلع  نینموملاریما  بضغ  امک  کیلع  هللا  بضغ   ) سانلا نیب  الثم  راص  یتح  مها ، تناک  یتلا  هفوکلا  هالو  هنا  ـالا  اـهیف ، هاـنز 
هفالخلا بلط  یلع  هبحاصل  هل و  هلمحل  هل  ارکش  هب  کلذ  لعف  کلذ ، یف  اروذعم  ناک  رمع  نا  الا  هفوکلا .) هالو  هرـصبلا و  نع  هلزع 

هللا یلـص   ) یبنلا باب  یلع  ناسلاج  امه  رمع و  رکب و  یباب  رم  هریغملا  نا  هتفیقـس :)  ) یف يرهوجلا  يورف  .کلذ  یف  امهل  هتدعاسم  و 
- هعیابنف جرخی  لجرلا  مالـسلا )) هیلع   ) هتعیب یف  نوثالثلا - لصفلا   ) اذـه رظتنن  الاق : امکدـعقی ؟ ام  امهل : لاقف  ضبق  نیح  هلآ ) هیلع و 

اماقف عستت ، شیرق  یف  اهوعـس  تیبلا و  اذه  لها  نم  هبلحلا  لیخ  اورظنت  نا  نودـیرتا  هریغملا : امهل  لاقف  مالـسلا -) هیلع   ) ایلع ناینعی 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 4874 

http://www.ghaemiyeh.com


هینارـسک و ال اهولعجت  سانلا ال  اهیا  لاق : هفیقـسلا و  موی  هریغملا  هروصب  لثمت  سیلبا  نا  اـنرابخا  یف  نکلو  .هدـعاس  ینب  هفیقـس  یلا 
هعیب نع  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما عانتما  رکذ  دعب  هبیتق -) نبا  ءافلخ   ) یف .مشاه و  ینب  یف  اهودرت  عستت و ال  اهوعـس  هینارـصیق و 

یبنلا ربقب  هقوحل  رکب و  یبا 

( مالـسلا هیلع   ) همطاف لوق  و  یننولتقی ،) …  اوداک  ینوفعـضتسا و  موقلا  نا  ما  نبا  اـی … (  یبنلل : هباـطخ  و  ( ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  )
دهشا -: ) هللا طخس  نم  اهطخس  ناب  امهریرقت  دعب  رمعل - هل و  اهلوق  و  اهیلـصا .) هالـص  لک  یف  کیلع  هللا  نوعد  هللا ال  و  : ) رکب یبال 

اذـه یف  هل  اولعجتف  سابعلا  اوقلت  نا  يرا  رکب : یبال  هریغملا  لاـقف  هتیقل -) اذا  هیلا  امکنوکـشال  ینامتطخـسا و  اـمکنا  هتکئـالم  هللا و 
هـسفنب هجایتحال  هب  کلذ  لعف  .مکعم و  سابعلا  ناک  اذا  مشاه  ینب  یلع و  یلع  هجحلا  امکل  نوکت  و  هبقعل ، هل و  نوکی  ابیـصن  رمالا 

یلو امل  يربطلا :)  ) یفف هلآ .) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا تیب  لها  لاـصیتسا  یلع  هدـعب  رمـالا  هـالو  دـعاسی  هدـعب و  یقبیل  و  دـعب ، هیلا 
و یناطلس ، دعسی  ینیضری و  امب  كرصب  یلع  ادامتعا  اهکرات  انا  هریثک و  ءایـشاب  كءاصیا  تدرا  هل : لاق  هنـس  هفوکلا  هریغملا  هیواعم 
و همذ ، یلع و  مالـسلا )) هیلع   ) هتعیب یف  نوثالثلا - لـصفلا   ) متـش نع  محتتـال  هلـصخب ، كءاـصیا  اـکرات  تسل  و  یتیعر ، هب  حلـصی 

.مهنم عامتسالا  مهل و  ءاندالا  هتعیش و  ءارطا  نامثع و  یلع  محرتلا  نع  مهنم و  عامتسالا  كرت  و  مهل ، ءاصقالا  هباحصا و  یلع  بیعلا 
رمعب هریغملا  نانیمطا  نم  و  عضو …  عفر و ال  عقد و ال  یب  مهذی  الف  كریغل  کلبق  تلمع  و  تبرج ، تبرج و  دـق  هریغملا : هل  لاقف 

هریغملل مسوملا  یف  لاق  امل 

الا کتیار  ام  هل : لاـق  نا  رمع و  و  رم ، اـمک  کـتارما - یه  هل : لاـق : هریغملا و  هب  ازهتـسا  اـهفرعتا ؟ هارملا : کـلت  همث  يار  ناـک  و  - 
مث .فاخ  مل  الا  هقح و  یف  دـحلا  هلاطباب  رمع  نم  ارارقا  ناک  هنا  عم  ایرهاط ، اباوج  ناک  هنا  الا  ءامـسلا ، نم  هراـجحب  یمرا  نا  تفخ 

و مالـسلا ،) هیلع   ) هل الالذا  اهحکن  هنا  هعم و  هتوادعب  هملعل  مالـسلا ،) هیلع   ) هتنب اهنوکل  کتارما  یه  رمعل : لوقی  نا  ارتجا  هریغملا  نا 
هنانیمطا نم  .هدـنع و  کلت  هتلزنم  عم  هل  کلذ  رمع  لمتحا  ام  هءاندـلا  هیاغ  یف  تناک  ول  رمعل و  يرخا  هارما  یمـست  هریغملا  ناک  ول 

ینطب و نیب  تنک  ول  هللا  و  هتداهش : ءادا  دارا  نیح  دایزل  هریغملا  لاق  هانعمب ، یتا  نا  هلحکملا و  یف  لیملا  ظفلب  دایز  تای  مل  امل  رمعب 
؟ اهیذـخف نیب  هتیارا  رمع : هل  لاقف  هرکبوبا  مدـقتف  دوهـشلاب  اعد  امل  هنا  رمعب  هنانیمطا  نم  .اهنم و  يرکذ  کلـس  نیا  تیار  اـم  اـهنطب 

نم ارارقا  کـلذ  لـک  سیلا  رظنلا - تفطلا  دـقل  هریغملا : هل  لاـقف  اهیذـخفب ، يردـج  میرـشت  رظنا  یناـکل  هللا  و  معن ، هرکبوبا : لاـقف 
دایز ماهفا  اهنم ) يرکذ  کلـس  نیا  تیار  ام  اهنطب  ینطب و  نیب  تنک  ول  : ) دایزل هلوق  یف  هریغملا  دارا  دق  و  رمع !؟ روضح  یف  هریغملا 

نم .هتداهش و  دایز  يدوی  الف  هعم  مالسلا )) هیلع   ) هتعیب یف  نوثالثلا - لصفلا   ) رمع و  هروص ، درجم  داهشتسالا  نا 

- لاحلا هذه  یلع  تنا  هل : لاقف  اهیبا ، یلا  اهبطخف  هتبجعاف  هیراج  هقیرط  یف  يار : رمع  یلا  هرصبلا  نم  صخـش  امل  هنا  رمعب  هنانیمطا 
هجوزف و .ینثرت  لتقا  نا  و  دیرن ، يذلا  وهف  فعا ، نا  کیلع  ام  و  اهیبال : لاقف  كومجری - کیلع و  دحلا  ءارجال  کب  نوبهذی  ینعی 

هثالثلا برـض  املو  هب ؟ انئمطم  ناک  بلقلا و  غراف  نوکی  فیک ال  .قبـشلا و  لیوط  بلقلا  غرافل  کـنا  هل : لاـقف  رمع  یلع  اـهب  مدـق 
لاق هنا  الا  كارا ، اـناکم و  هللا  يزخا  تکـسا  هل : لاـق  ناـک  نا  رمع و  .مکازخا و  يذـلا  دـمحلا هللا  ربکا  هللا  هریغملا : مهل  لاـق  دـحلا 

هوری و یتح  هیراوی  اناکم  هنوک  مدـعل  هریغملا ، نم  لـمعلا  عقو  ناـکم  یلع  اـعد  هنا  رهاـظلا  نا  عم  هنع ، هعافدـب  حـضتفی  ـالئل  کـلذ 
تحبذف و هاشب  هما  ترما  یتح  دحلا ، قوف  ادیدش  ابرض  هرکبابا  برـض  هنا  هرما  یف  ضرغلا  هلامعا  یلع  لدی  امم  .هفلک و  هل  لصحی 

نم روعا  هجولا  حیبق  ادـبع  ناک  بسنی  موللا  ناول  اذـه : هلمع  یف  هریغملا  وجه  یف  ناسح  لاق  دـق  اذـه و  .هرهظ  یلع  اهدـلج  تلعج 
لاقق نینموملاریما ؟ رمع  یمـس  وه  هنع و  رمع  عفادی  فیک ال  فیـصنلا و  تاذ  هودغ  کل  تدب  امل  مالـسالا  نیدلا و  تکرت  فیقث 
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لاقف اذه ؟ لوطب  یبنلا  هفیلخ  هفیلخ  یل  لاقی  فیکف  یبنلا ، هفیلخ  هل  لاقی  رکبوبا  ناک  لاق : رمع  یلو  امل  راکب : نب  ریبزلا 

نینموملاریما هنوک ، یف  هریغملا  قدـص  لوقا : و  مالـسلا )) هیلع   ) هتعیب یف  نوثالثلا - لصفلا   ) .نونموملا نحن  انریما و  تنا  هریغملا : هل 
هنکل و  هل ، ابح  هتنبا  ایلع  حـکنی  مل  یبنلا  نا  هئاضرال : هیواعم  سلجم  یف  اموی  لاـق  يذـلا  وه  هریغملاـف  هاوهب ، ـالا  نموی  مل  نمم  هلثم 

ءاضرال مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما نوبـسی  ءابطخ  ماقا  هیواعم ، عیوب  امل  يذـلا  وه  .هیلا و  بلاط  یبا  ناسحا  کلذـب  یفاکی  نا  دارا 
هضرح يذلا  وه  هنا  امک  یفخت ، مالسالا ال  یف  هدسافم  هب و  دایز  قاحلا  یلع  هیواعم  ضرح  يذلا  وه  .هیواعم و  رمای  نا  لبق  هیواعم 

نبا نا  مث  .همیرح  یبس  هتیب و  لها  و  مالسلا ) هیلع   ) نیـسحلا لتق  یلا  کلذ  يداف  هنـس ، ربکل  هلزعی ، الئل  هدهع  یلو  دیزی  هلعج  یلع 
نبا اذـهف  مهقوراف ، هیاعرل  هنع  اوکـسما  مهئاملع  نم  اریثک  نال  رم ، اـمک  هنع ؟ كاـسمالا  یف  اـنل  رذـع  يا  و  لاـق : اـمنا  دـیدحلا  یبا 
یلع راـشا  هنا  و  برعلا ، هاـهد  نم  هنوک  یلع  رـصتقا  هعئانـش و  رکذ  نع  و  همالـسا ، هیفیک  نع  هل  هناوـنع  یف  حـشکلا  يوـط  ربلادـبع 
دشا .هنم و  لبقی  ملف  هتنطلس  رما  رقتسیل  هفوکلا ، هرصبلا و  ریبزلا  هحلط و  هیلوت  ماشلا و  یلع  هیواعم  ءاقباب  مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما
ورمع هیواعم و  یف  دحاو  ملکت  اذاف  انزلا ، لتقلا و  نم  ماطعلا  رومالا  هللا  ءایبنا  یلا  نوبسنی  مهثیدح ، باحصا  مهتیوشح و  هیلع  ام  هنم 

هللا مهحبق  فلسلا - متشی  هباحصلا و  بسب  عدبم  اولاق : ءایبنالا ، دالوا  هلتق  هربابجلا و  نیقفانملا و  نم  مهبارضا  هریغملا و  صاعلا و  نب 
نم هعیـشلا  هلقنی  اـم  نا  هباحـصلا و  رکذـل  ضرعتلا  میرحت  مهنم : ینیوـجلا ، یلاـعملا  یبا  نع  .دـیدحلا  یبا  نبا  لـقن  و  مـهازخا .- و 
یلع مهنم  دـحا  نطاب  ردـکتی  ملو  هدـحاو  ما  مالـسلا )) هیلع   ) هتعیب یف  نوثالثلا - لـصفلا   ) ینبک اوناـک  مهنا  و  تبثت ، مل  هرجاـشملا 
مـالک یف  بیقنلا  نع  مهباوج  لـقن  هنکل  و  باوج ، یلا  جاـتحی  ـال  تایهیدـبلل  رکنملا  رباـکملا  .فـالتخا و  مهنیب  عقو  ـال  هبحاـص و 

ناک هنا  اضیا : یناغالا )  ) هاور ام  ایندلا ) هتبراق  ام  الا  نیدلا  نم  ذخای  مل  : ) هریغملا یف  مالـسلا ) هیلع   ) هلوق قیداصم  نم  اذه و  .لیوط 
همتش و هیلع و  یلعتساف  هلقصم ، هیف  عمط  یتح  همالک  یف  عضاوت  هریغملا و  هل  عرضف  عزانت  ینابیـشلا  هریبه  نب  هلقـصم  هریغملا و  نیب 
، دحلا هبرـضف  هنیبلا  هیلع  ماقاف  ذئموی - یـضاقلا  وه  و  حیرـش - یلا  همدقف  کنبا  هزمح  یف  یهبـش  فرعال  ینا  هللا  و  هل : لاق  و  هفذـق ،

هاقلتف هفوکلا  لخد  مث  هریغملا ، تام  نا  یلا  مهیف  لزنف  نابیـش  ینب  یلا  جرخ  و  ایح ، مادام  هریغملا  اهیف  هدـلبب  میقی  ـالا  هلقـصم  یلاـف 
هراجحلا هل  نوطقتلی  هیلاوم  نم  موق  لعجف  اهیلا ، هودـشراف  فیقث  رباـقم  نع  مهلاـس  یتح  میلـستلا  نع  غرف  اـمف  هیلع ، اوملـس  هموق و 

هللا و  لاق : مث  هربق  یلع  فقو  یتح  قلطنا  و  هوقلاف ، .مکیدـیا  یف  ام  اوقلا  لاقف : هربق ، مجرت  نا  دـیرت  کنا  اننظ  اولاق : اذـه ؟ ام  لاـقف :
امزع امزح و  راجحالا  تحت  نا  بیلک : هیخا  یف  لهلهم  لاق  امک  الا  کلثم  ام  و  كودعل ، اراض  کقیدصل  اعفان  تملع  ام  تنک  دقل 

هـسفن یلع   ) .دیدشتلا فیفختلاب و  سبل ) دمع  یلع  و   ) قارلا ثفن  میلـسلا  هنم  عفنی  دـبراراجولا ال  یف  هیح  قالعم  اذ  دـلا  امیـصخ  و 
ریبزلا هحلط و  نا  و  هعیطی ، هیواعم ال  نا  ملعی  ناک  هنـال  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما نع  فلختف  هتاطقـسل ) ارذاـع  تاهبـشلا  لـعجیل 

هیلع  ) هنع اـمهزجعب  هملعل  ریبزلا  هحلط و  دـعاسی  ملو  مالـسلا ،) هیلع   ) هیلع مالـسلا )) هـیلع   ) هـتعیب یف  نوثـالثلا - لـصفلا   ) ناـجرخی
هیواعم و یلع  ماشلا  لها  قافتا  و  مالـسلا ،) هیلع   ) هیلع قارعلا  لها  فالتخا  يار  میکحتلا و  عقو  یتح  هیواعم  دـعاسی  ملو  مالـسلا ،)
ام و  مالـسلا :) هیلع   ) لاقف هیواعم  عم  هدـجو  مالـسلا ) هیلع   ) یلع دـنع  هریغملا  رکذ  یفقثلا :) تاراغ   ) یف .هب و  قحلف  کلذـب  ناـمطا 

هیلع يار  ام  هللا  و  مالسالاب ، ذئاعلاک  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا یتا  برهف و  هموق  نم  رفنب  هردغ  هرجفل و  همالسا  ناک  امنا  هریغملا 
نودـقوی و  قحلا ، نوبناجی  همایقلا ، موی  لبق  هنعارف  فیقث  نم  تناک  هما  نا  ـالا و  اـعوشخ ، ـال  اـعوضخ و  مالـسالا  یعدا  ذـنم  دـحا 

یلع میقم  ینا  لمجلا  یف  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما یلا  ثعب  امل  فنحـالا  دـیفملا :) لـمج   ) یف .نیملاـظلا و  نورزاوی  و  برحلا ،
لجر لاق  دعس ، ینب  نم  فیس  فالآ  هعبرا  کنع  تسلج  تئـش  نا  و  یتیب ، لها  نم  نیتئام  کتیتا و  تئـش  ناف  یموق ، یف  کتعاط 
ماقاف فئاطلا  مزل  هریغملا ، نیب  هنیب و  لثمال  ینا  وه و  کلذک  لاقف : .هموقل  مهریخ  برعلا و  یهدا  لاق : اذـه ؟ نم  مالـسلا :) هیلع   ) هل
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لجا مالـسلا :) هیلع   ) لاقف هریغملا ، نم  بحی  ام  یلا  عرـسال  فنحالا  نا  بسحال  ینا  لجرلا : لاقف  رمالا ، میقتـسی  نم  یلع  رظتنی  اهب 
یبنلاب ادهع  سانلا  ثدحا  هنا  یعدی  ناک  هریغملا  نا  يربطلا :) خیرات   ) یفو اذه  .يده  وا  هلالـض  ءاول  عفر ، ءاول  يا  هریغملا  یلابی  ام 

سمال ادمع  هتحرط  امنا  ینم و  طقـس  یمتاخ  نا  تلق : ربقلا و  یف  هتیقلاف  یمتاخ  تذخا  ینا  سانلل : لوقی  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )
رما نع  کلاسن  انئج  اولاق : نامثع و  وا  رمع  نامز  مالـسلا ) هیلع   ) یلع یلع  قارعلا  نم  رفن  لخدف  هب ، ادـهع  سانلا  رخآ  نوکال  یبنلا 
هیلع  ) هتعیب یف  نوثـالثلا - لـصفلا   ) ادـهع ساـنلا  ثدـحا  هنا  مکثدـحی ، هریغملا  نا  نظا  مالـسلا :) هیلع   ) لاـقف .هب  اـنربخت  نا  بـحن 
یف همتاخ  هریغملا  یقلا  امل  هلیذ :)  ) یف .بذـک و  لاق : .کلاسن  كانئج  اذ  نع  لجا  اولاـق : هلآ .) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلاـب مالـسلا ))
نا ثدحتال  ربقلا و  یف  تلزن  کنا  سانلا  ثدـحتی  ال  هل : لاق  و  هیلا ، هعفدـف  هلوانتف  هعقوم  يار  دـق  و  مالـسلا ،) هیلع   ) یلع لزن  ربقلا 

.اهنم جرخل  ردغلاب  الا  اهلک  اهباوبا  نم  جرخی  هنیدم ال  یف  لعج  هریغملا  نا  ول  يدـسالا : رباج  نب  هصیبق  لاق  هیف  .هربق و  یف  کمتاخ 
یف .رمع و  یلع  ینذا  لهـسیل  افریل  هعفرا  يدـی  یف  مهردـلا  قرع  اـمبر  لاـق : هریغملا ، مالـسالا  یف  اـشر  نم  لوا  فراـعملا :)  ) یف و 
ریبج هارما  یلا  هتارما  لسراف  ریبجب  الخ  رمع  نا  هریغملا  عمـسف  دحال  هرکذـت  ال  هل : لاق  هفوکلا و  معطم  نب  ریبج  رمع  یلو  لماکلا ) )

، تیلو نم  یف  کل  هللا  كراب  هل : لاق  رمع و  یلا  ءاج  هریغملا  ملع  املف  .هب  ینتییحام  معن  تلاقف : تلعفف ، رفـسلا  ماعط  اـهیلع  ضرعتل 
.هریغملا یلو  رمع و  هلزعف 

هینغم

همارمل و اهب  للعتی  دـمع  نع  تاهبـشلا  هسفنل  قلتخی  اذـه  لجا  نم  و  هبرامل ، هلیـسو  ناک  ام  ـالا  نیدـلا  نم  یـشب ء  هریغملا  مزتلی  ـال 
الاـم هنـال  هریغملا ، اوقـسف  دـق  نیملـسملا  نم  هعاـمج  نا  هبعـش : نبا  نع  مـالکلا  اذـه  حرـشی  وه  و  دـیدحلا ، یبا  نبا  لاـق  .هماـثآ و 

نبا لقن  اضیا  ..تام و  یتح  ربانملا  یلع  ایلع  نعل  و  هللا ، هعاط  ریغ  یف  تقولا  فرـص  و  الاس ، اـم  جرفلا  نطبلا و  یطعا  و  نیقـسافلا ،
مهیف تلمع  یتح  مهاقسف  رفس  یف  هعامج  عم  ناک  دقف  لتقلا ، نم  افوخ  الا  ملسا  ام  هریغملا  نا  جرفلا : یبال  یناغالا  نع  دیدحلا  یبا 

یلع دری  یبنلا ال  ناک  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا دـی  یلع  ملـساف  هنیدـملا  یلا  بهذ  مث  مهلاوماب ، اعمط  اعیمج  مهلتقف  ساـکلا ،
.لتقلا نم  مالسالاب  هریغملا  مصتعاف  همالسا ، دحا 

هدبع

هتالز یف  هل  ارذع  ههبشلا  نوکتل  ادماع  ههبشلا  یف  هسفن  عقوا  يا  سبلب  قلعتم  دمع  یلع  هسفن : یلع  سبل  … 

يرفعج

مالسالا ضیف 

هب دومن  ءانتعا  دیابن  هکنیا  هرابرد   ) دهد یم  خساپ  هبعش  نبا  هریغم  نخـس  هب  هللا  همحر  رـسای  نبا  رامع  دینـش  نوچ  مالـسلا  هیلع  ماما 
نید زا  وا  اریز  نکم ) ءانتعا  شنانخسب   ) رازگ دوخ  هب  ار  هریغم  رامع ، يا  دومرف : وا  هب  هداد ) رارق  ایند  رازبا  تلآ و  ار  نید  هک  یسک 
دوخ رب  هتـسناد )  ) دصق اب  و  دروخب ) شیایند  درد  هب  هک  يزیچ   ) تسا هدرک  کیدزن  وا  هب  ار  ایند  هک  يزیچ  رگم  هتخوماین  هتفرگن و 

دقتعم نید  هب  هصالخ   ) دهد رارق  شیاهـشزغل  اهاطخ و  هناهب  ار  دننام ) تسرد  قح و  هب  هک  یئاهیتسردان   ) تاهبـش ات  هتخاس  هبتـشم 
(. دشاب مظنم  شیایند  رما  دوشن و  شاف  شقافن  رفک و  هک  تسا  نآ  يارب  تاهبش  هنوگ  نیا  رد  ثحب  سپ  تسین 
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ینامز

ثحب تسا : هداد  ناـشن  دـنا  هداد  رارق  يوـیند  هدافتـسا  هلیـسو  ار  نید  هک  يدارفا  اـب  یگدـنز  هار  هتکن  نیا  رد  مالـسلا ) هـیلع   ) ماـما
هک دنک  یم  لقن  هریغم  هرابرد  یبلطم  دیدحلا  یبا  نبا  .ینید  هبـش  هرابرد  نانآ  اب  وگتفگ  رد  ندـشن  دراو  ینید و  لئاسم  رد  ندرکن 

ناشلاوما دیناسر و  لتق  هب  باوخ  رد  ار  دوخ  ناقیفر  اهترفاسم  زا  یکی  رد  : ) دـهد یم  حیـضوت  یبوخب  ار  مالـسلا ) هیلع   ) ماما بلطم 
مالغ یگدنز  لوط  رد  دروآ …  مالـسا  نیلوتقم  ناگدنامزاب  گنچ  زا  تاجن  يارب  دـش و  هنیدـم  دراو  سپـس  درک  رارف  هتـشادرب  ار 

ار وا  ایآ  یعـضو  نینچ  اب  دومن …  یم  نعل  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع اـهربنم  يور  درک و  یم  يراـکمه  ناقـساف  اـب  دوب ، جرف  مکش و 
.تسا هدوب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحم صاخ  ناروای  راکادف و  ناگرزب  زا  هک  هدش  هتـشون  مه  رامع  تشذگرـس  مینادـن .) قساف 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم نیئآ  زا  تسد  هک  دنداد  رارق  هجنکش  تحت  ار  رگید  يا  هدع  رامع و  ردپ  رسای  ردام و  هیمس  نیکرشم 
تاجن دیوگب و  دب  نابز  هب  دش  ریزگان  رامع  دیـسر ، لتق  هب  لهجوبا  هزین  اب  هیمـس  هک  دـندرک  تماقتـسا  اجنآ  ات  نانآ  یلو  دـنرادرب 

نانآ بلق  هکنیا  رگم  دـنوش  یم  رفاک  ادـخ  هب  نامیا  زا  سپ  هک  دنتـسه  یناسک  نایوگغورد  : ) دـش لزان  نانآ  هراـبرد  هیآ  هک  دـبای 
(. دنوش رفک  هب  روبجم  دشاب و  نامیا  زا  راشرس 

يزاریش دمحم  دیس 

نیدلا نم  ذخای  مل  هناف  رامع  ای   ) هکرتا يا  هعد ) -: ) امالک هبعش  نب  هریغملا  عجاری  هعمس  دق  و  رـسای ، نب  رامعل  مالـسلا - هیلع  لاق  و 
تاهبـشلا لعجیل   ) ادماع ههبـشلا  یف  هسفن  عقوا  يا  هسفن ) یلع  سبل  دـمع  یلع  و   ) ایندـلا یلا  هبرقت  ببـس  يا  ایندـلا ) نم  مداق  امالا 

.هتالز يا  هتاطقسل )  ) هرذعل هبجوم  يا  ارذاع )

يوسوم

نب هریغملا  حرـشلا : .تالزلا  تاطقـسلا : .هبتـشت  اهلعجف  رمالا  اهیلع  طلخ  هسفن : یلع  سبل  .هعفن  ام  انه  دوصقملا  هاناد و  هبراـق : هغللا :
هومی دق  اهیلع و  لوصحلا  هایند و  قیقحت  لیبس  یف  یـش ء  لک  همارکلا و  يدابملا ء و  نیدلا و  مدختـسی  يذـلا  رجافلا  هیهادـلا  هبعش 

وا جرحی  امدنع  هب  راذتعالا  عیطتسی  اجرخم  هتبساحم و  دنع  هل  ارذع  نوکتل  ریـسفت  نم  رثکا  مزلتـست  یتلا  فقاوملا  ضعبب  هسفن  یلع 
هیلع يوطنت  ام  هتیـسفنب و  ربخا  هنال  هترواحم  نع  هاهنف  مامالا  هعمـس  دـق  رومالا و  ضعب  یف  هرواحی  رامع  ناـک  دـق  رذـعلل و  رطـضی 

نب ورمع  نب  بعک  نب  کـلام  نب  بتعم  نب  دوعـسم  نب  رماـع  یبا  نب  هبعـش  نب  هریغملا  .هبعـش  نب  هریغملا  همجرت  هسجنلا …  هـحور 
کلام ینب  نم  الجر  رـشع  هثالثب  ردغ  .هیهاد  ناک  هللادبع و  ابا  ینکی  .مقفالا و  تنب  ءامـسا  اهمـسا  هما  .فیقث و  نب  فوع  نب  دـعس 
ملساف یبنلا  دجسم  لخد  مهعم و  ناک  ام  مهلاوما و  مهبلس  مث  سقوقملل  مهترایز  دعب  هیردنکـسالا  نم  مهتدوع  ءانثا  یف  مهعم  ناک 

اذه نال  هسمخا  ائیـش و ال  مهلاوما  نم  ذخآ  هتلبقف و ال  کمالـسا  اما  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا هل  لاقف  هیدـی  نیب  لاملا  عضو  و 
امل اهنع  هلزع  هرـصبلا و  هیال  رمعل و  یلوت  .هتافو  موی  هللا  لوسرب  ادـهع  سانلا  ثدـحا  هنا  یعدا  امدـنع  بذـکلاب  مامالا  هاـمر  .ردـغ 

دلجف هریغملا  صلخیل  هیبا  نب  دایز  ددرت  اودهـش و  دوهـشلا  نم  هثالث  نا  اهدافم  هلیوط  هصق  یف  ینز  دق  هریغملا  ناب  هرکبوبا  هل  بتک 
هلمج نم  هریغملا  ناک  هنـس 24 . اهنع  هلزع  هفالخلا  نامثع  یلوت  امل  هفوکلا و  یلع  رمعل  ایلاو  هنس 22  ناک  .هریغملا و  اجن  دوهـشلا و 
هاطعا هلزعی  نا  دارا  امل  هفوکلا و  هریغملل  هیواعم  یلو  هنس 41  هیواعم  نسحلا و  مامالا  نیب  حلـصلا  دعب  .مامالا و  هعیب  نع  فلخت  نم 

هنس 49. لیق  هنس 51 و  لیق  هنس 50 و  یفوت  .کلذل  اطو  هفوکلا و  یلا  هداعا  اذکه  دیزی و  هعیبل  وعدی  نا  ادهع 
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یناقلاط

وا هک  راذگاو ، ار  وا  رامع  يا  دومرف : دینش ، هبعش  نب  هریغم  اب  ار  یلاعت  هللا  همحر  رسای  نب  رامع  يوگم  وگب و  نوچ  ترضح  نآ  «و 
ار اه  ههبـش  ات  تسا  هدـنکفارد  اه  ههبـش  هب  ار  دوخ  دـمع  هب  تسا و  هتفرگن  دزاس ، یم  کیدزن  ایند  هب  ار  وا  هچنآ  زج  نید  زا  يزیچ 

« .دهد رارق  دوخ  ياهشزغل  هناهب  هاوخرذع و 

: هبعش نب  هریغم 

دننک و یم  قیسفت  ار  وا  دادغب  هلزتعم  رتشیب  هکلب  دنتـسین ، قفتم  هریغم  لاوحا  نایب  زا  یـشوماخ  توکـس و  دروم  رد  ام  یلزتعم  نارای 
هب یفقث  دوعـسم  نب  هورع  هیبیدـح  لاس  هب  هک  یماگنه  .دـنروآ  یم  نابز  رب  قساف  هرابرد  هک  دـنیوگ  یم  ار  يزیچ  نامه  وا  هراـبرد 

هیلع و هّللا  یّلص  ربمایپ  رانک  دوب  هتخیوآ  شود  هب  ریشمش  هک  یلاح  رد  ار  هریغم  دیـسر ، مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  روضح 
نیا وت  رگ  هلیح  يا  تفگ : تسیرگن و  وا  هب  هورع  .تسا  هریغم  تا  هدازردارب  دنتفگ : تسیک ؟ نیا  دیسرپ : دید ، هداتسیا  مّلـس  هلآ و 
تین نودـب  حیحـص و  داـقتعا  نودـب  هریغم  ندروآ  مالـسا  .میوشب  ار  وت  ياهیدـب  ما  هتـسناوتن  نونکاـت  نم  دـنگوس  ادـخ  هب  ییاـج ؟

ریگلفاغ دـندوب  باوخ  هک  یلاح  رد  ار  نانآ  دوب  رفـسمه  یهورگ  اب  اـههار  زا  یکی  رد  وا  .تسا  هدوب  قح  هب  تشگزاـب  هدیدنـسپ و 
دوب هدروآ  گنچ  هب  ناـنآ  زا  هک  ار  یلاوما  اـی  دنـشکب  ار  وا  دنـسرن و  وا  هب  هکنآ  میب  زا  تشادرب و  ار  ناـشلاوما  تشک و  تخاـس و 
یمن در  وا  رب  ار  سک  چیه  مالـسا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  .دش  ناملـسم  رهاظ  هب  دـمآ و  هنیدـم  هب  تخیرگ و  دـنریگب ،
ناما رد  داد و  رارق  مالسا  تیامح  هانپ و  رد  ار  دوخ  هریغم  هنوگ  نیدب  رگید ، یببس  هب  هچ  دش و  یم  ناملسم  صالخا  اب  هچ  دومرف ،

.تفرگ رارق 

مالسا ناتساد  دوخ  هریغم  تسا : هدروآ  نینچ  یناغالا  باتک  رد  یناهفصا  نیسح  نب  یلع  جرفلا  وبا  ار  هریغم  ندش  ناملـسم  ناتـساد 
سقوـقم شیپ  نتفر  يارب  میدوـب ، یلهاـج  نییآ  رب  ناـگمه  هک  کـلام  ینب  زا  یهورگ  هارمه  هـک  درک  یم  لـقن  نـینچ  ار  شیوـخ 

زا شرظن  رد  نم  .میدرک  میدقت  هاشداپ  هب  دوب  نامهارمه  هک  ار  ییایادـه  میدـش و  هیردنکـسا  دراو  و  میدـمآ ، نوریب  رـصم  هاشداپ 
دروم رد  داد و  رگید  یخرب  زا  رتنوزف  ار  یخرب  درک و  نییعت  يزیاوج  نانآ  يارب  تفریذپ و  ار  اه  هیده  وا  مدمآ ، رتنوبز  منارای  همه 

رد کلام  ینب  میدمآ ، نوریب  شهاگراب  زا  نوچ  .داد  نم  هب  تسین  نتفگ  روخ  رد  هک  یکدنا  زیچ  طقف  هک  درک  یهاتوک  نانچ  نم 
.درکن تاساوم  نم  اب  دروم  نآ  رد  ناشیا  زا  کی  چیه  دنتخادرپ و  دوخ  دنزرف  نز و  يارب  ییایاده  ندیرخ  هب  دـندوب  داش  هک  یلاح 

نم سفن  یلو  مدرک  یم  یشون  هداب  نانآ  اب  مه  نم  دندرک ، یم  يراسگیم  دنتشادرب و  دوخ  اب  بارـش  دندمآ ، نوریب  رـصم  زا  نوچ 
نوبز ندرک و  یهاتوک  دـندرگ و  یمرب  فیاط  هب  کلم  ایاطع  لاوما و  همه  نیا  اب  نانیا  متفگ  دوخ  اب  درک و  یمن  اـهر  ناـنآ  اـب  ارم 

یم ساسحا  دوخ  رد  ار  يدردرس  متفگ  متفرگ و  ناشیا  نتشک  هب  میمـصت  دنهد و  یم  ربخ  نم  موق  هب  نم  هرابرد  ار  هاشداپ  ندرمش 
.دوب مهاوخ  امش  یقاس  نم  دینیشنب  مراد ، رـس  درد  متفگ : دندناوخ ، ارف  بارـش  هب  مه  ارم  دندرتسگ و  یـشون  هداب  طاسب  نانآ  .منک 
ادیپ اهتشا  رتشیب  درک  رثا  نانآ  رد  هداب  نوچ  و  مداد ، یم  حدق  نانآ  هب  یپایپ  متسشن و  دندشن و  نامگدب  نم  راتفر  زا  يزیچ  هب  نانآ 

ناشیا تشاذگ و  رثا  نانآ  رد  تخس  بارش  .دندیمهف  یمن  دندیـشون و  یم  مداد و  یم  نانآ  هب  رپ  ماج  یپایپ  نانچمه  نم  دندرک و 
هب .متفرگرب  دوب  نانآ  اب  هک  ییاهزیچ  همه  متشک و  ار  ناگمه  متـسجرب و  نم  دندیباوخ ، دنمهفب  يزیچ  هکنآ  نودب  درک و  جیگ  ار 
دید ارم  هک  نیمه  تشاد ، روضح  دوب ، انشآ  نم  اب  هک  رکب  وبا  متفای ، دجسم  رد  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  مدمآ و  هنیدم 
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هداتـسرف دـمحم  درادـن و  دوـجو  اـتکی  دـنوادخ  زج  ییادـخ  هک  مهد  یهاوـگ  ما  هدـمآ  يرآ و  متفگ : يا ؟ هورع  هدازردارب  تفگ :
هک کلام  ینب  دارفا  تفگ : .يرآ  متفگ : ییآ ؟ یم  رصم  زا  ایوگ  تفگ : رکب  وبا  .ار  ادخ  ساپـس  دومرف : ادخ  لوسر  .تسا  دنوادخ 

دتفا یم  قافتا  بارعا  نایم  هک  یلئاسم  زا  یکی  میدوب ، كرش  نییآ  رب  یگمه  هک  ناشیا  نم و  نایم  متفگ : دندرک ؟ هچ  دندوب  وت  اب 
ار نآ  سمخ  ات  ما  هدـمآ  ربمایپ  روضح  هب  کنیا  متفرگ و  ار  ناشیا  ياـهالاک  حالـس و  هماـج و  متـشک و  ار  ناـنآ  نم  دـمآ و  شیپ 

مّلـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  .تسا  ناکرـشم  تمینغ  اهنیا  لاـح  ره  هب  هک  دـنک  لـمع  دروم  نآ  رد  ار  شیوخ  يأر  دریگب و 
رد تسا و  يرگ  هلیح  وت  راـک  نیا  هک  میراد ، یمنرب  يرگید  زیچ  هن  سمخ و  هن  ناـنآ  لاوما  زا  یلو  متفریذـپ ، ار  تمالـسا  دومرف :

دوخ موق  نییآ  رب  هک  یلاح  رد  ار  نانآ  نم  ادخ  لوسر  يا  متفگ : دمآ ، دورف  نم  رب  کیدزن  رود و  هودنا  .تسین  يریخ  رکم  ردغ و 
.دناشوپ یم  ورف  تسا ، هدوب  نآ  زا  شیپ  ار  هچنآ  مالسا  دومرف : .مدش  ناملسم  ما ، هدمآ  وت  شیپ  هک  کنیا  متشک و  مدوب 

، دیـسر فیقث  هلیبق  فئاط و  هب  ربخ  نیا  نوچ  دوب ، هدـش  فرـصتم  ار  ناشلاوما  هتـشک و  ار  کلام  ینب  زا  درم  هدزیـس  هریغم  دـیوگ :
هدهع رب  ار  اهبنوخ  هدزیـس  تخادرپ  دوعـسم  نب  هورع  میومع  هک  دندرک  حلـص  نیا  رب  سپـس  دـندناوخ و  ارف  گنج  هب  ار  رگیدـکی 

.دریگب

زورید اـت  رگ  هلیح  يا  : » تفگ هریغم  هب  هک  تسا  هیبیدـح  حلـص  ماـگنه  هب  هورع  نخـس  ینعم  عوضوم  نیمه  دـیوگ : یم  جرفلا  وـبا 
« .میوشب ار  نآ  مناوت  یمن  مه  زونه  متسش و  یم  ار  وت  يدب  یتشز و 

ماجنارس تسا و  هدوب  هنوگ  نیدب  وا  مالسا  هک  یسک  دنا ، هتفگ  ام  يدادغب  یلزتعم  نارای  ببس  نیمه  هب  دیوگ : یم  دیدحلا  یبا  نبا 
تسا و هدرم  مه  لاح  ناـمه  رب  تسا و  هدرک  یم  نعل  اـهربنم  رب  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  رتاوتم  راـبخا  قبط  هک  تسا  ناـنچمه  وا  راـک 
رد تقو  فرص  ناراکهبت و  نداد  يرای  نآ و  ریز  مکش و  ياه  هتساوخ  ندروآرب  اهیراکبان و  اهیراکهبت و  زج  يزیچ  وا  رمع  هدمع 
وا يراکهبت  مدرم  يارب  مینک و  يراددوخ  وا  ییوگدب  زا  هک  میراد  يرذع  هچ  میرادب و  تسود  هنوگچ  تسا ، هدوبن  ادـخ  ینامرفان 

.میزاسن راکشآ  ار 

، دـندوب وا  شیپ  مه  یهورگ  متفر ، يرـصب  يولع  دـمحم  نب  ییحی  رفعج  وبا  بیقن  روضح  هب  دادـغب  رد  هدزاـی  دصـشش و  لاـس  رد 
.دـنتخادرپ وگتفگ  هب  وا  هرابرد  نارـضاح  دـمآ و  نایم  هب  هبعـش  نب  هریغم  زا  نخـس  دـناوخ ، یم  ار  جرفلا  وبا  یناـغا  ناـشیا  زا  یکی 

ناهیقف زا  یکی  .دـندرک  يراددوخ  وا  هرابرد  نتفگ  نخـس  زا  مه  یهورگ  دـندرک و  شیاتـس  ار  وا  یخرب  شهوکن و  ار  وا  یهورگ 
هباحـص هرابرد  وگتفگ  زا  هک  تسا  نآ  بجاو  تفگ : دوب ، مرگرـس  اهیرعـشا  هدـیقع  هب  مـالک  ملع  زا  یکدـنا  نتخومآ  هب  هک  هعیش 

یّلـص ربمایپ  تسا : هتفگ  ینیوج  یلاعملا  وبا  هک  تشاد ، هگن  تسد  تسا ، هدرک  زورب  ناـشیا  ناـیم  هچنآ  ناـیب  زا  درک و  يراددوخ 
زین و  .دیـشاب » رذـح  رب  دـنک  یم  زورب  نم  باحـصا  نایم  هک  ییاـهفالتخا  زا  : » تسا هدومرف  یهن  راـک  نیا  زا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا 

شزرا مراهچ  کی  هب  زگره  دنک ، قافنا  الط  دـحا  هوک  نزو  مه  امـش  زا  یکی  رگا  هک  دـینک  اهر  نم  يارب  ار  منارای  : » تسا هدومرف 
دینکادـتقا ناشیا  کی  ره  هب  دنتـسه  ناگراتـس  نوچ  نم  ناراـی  : » تسا هدومرف  و  .دـسر » یمن  مه  نآ  همین  هب  هکلب  هباحـص  زا  یکی 

« .دیوش یم  تیاده 

یهگناو .نآ » زا  سپ  نرق  سپـس  نآ و  زا  سپ  نرق  سپـس  منآ  رد  نم  هک  دنتـسه  ینرق  مدرم  امـش  نیرتهب  : » تسا هدومرف  نینچمه 
رب دنوادخ  دیاش  یناد  یم  هچ  : » تسا هدومرف  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  تسا و  هدمآ  نیعبات  هباحـص و  شیاتـس  نآرق  رد 
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وا شیپ  هک  هدش  تیاور  يرـصب  نسح  زا  .ما » هدیزرمآ  ار  امـش  هک  دینکب  دیهاوخ  یم  هچ  ره  دشاب  هدومرف  هدنکفا و  رظن  ردـب  لها 
هتـشادهگن كاپ  نآ  زا  ار  ام  ياهریـشمش  دنوادخ  هک  تسا  ییاهنوخ  اهنآ  تسا : هتفگ  تسا ، هدش  نیفـص  لمج و  گنج  زا  نخس 

تـسا هدش  رود  نآ  تقیقح  زا  تسا و  هدنام  هدیـشوپ  ام  زا  رابخا  نیا  یهگناو  .مینکن  هدولآ  نوخ  نآ  دای  اب  ار  دوخ  ياهنابز  تسا ،
تهج هب  تسا  بجاو  دـشاب ، هدرک  اطخ  هب  هباحـص  زا  یکی  هک  ضرف  رب  مینک و  ضوخ  اهنآ  رد  هک  تسین  ام  هتـسیاش  راوازـس و  و 

هیلع و هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  تمرح  هک  دـنک  یم  اضتقا  يدرمناوج  .دوش  هدرک  تیاعر  تورم  تهج  هب  مه  ادـخ و  لوسر  تمرح 
هتشاد هگن  تسا ، هتخاس  ترضح  نآ  يالب  رپس  ار  دوخ  تسد  هک  هحلط  ریبز و  شا  همع  رسپ  هشیاع و  شرـسمه  هرابرد  مّلـس  هلآ و 

هب زیخاتـسر  زور  دـنوادخ  مینک  نعل  اـی  مییوـج  يربـت  یناملـسم  زا  هک  تسا  هدرک  مزـال  بجاو و  اـم  رب  يزیچ  هـچ  یهگناو  .دوـش 
راکهنگ دنکن ، نعل  ار  سیلبا  دوخ  رمع  مامت  رد  یناسنا  رگا  يدرک و  نعل  ارچ  دسرپ  یم  هکلب  يدرکن  نعل  ارچ  دیوگ  یمن  فلکم 

يارب تسا  نکمم  هنوگچ  هتشذگ  نیا  زا  .تسا  رتهب  وا  يارب  دیوگب  هللا  رفغتـسا  ندرک  نعل  ياج  هب  یمدآ  رگا  تسین و  شکرـس  و 
رد یتسار  هب  زورما  ام  دـنا و  هدوب  تما  نیا  ناربهر  ناریما و  هباحـص  هکنآ  لاح  دـشاب و  زیاج  صاوخ  روما  رد  تلاـخد  مدرم  ماوع 
هک تسین  دنـسپان  ایآ  دـشاب ؟ هدیدنـسپ  ام  يارب  ناشدای  ماـن و  هب  ضرعت  تسا  نکمم  هنوگچ  میناـنآ و  زا  رتورف  بتارم  هب  يا  هقبط 

تلاخد درذگ ، یم  شنازینک  نارسمه و  اهومع و  رـسپ  شلها و  وا و  نایم  هک  ییاهراک  وا و  لاوحا  هاشداپ و  روما  قیاقد  رد  تیعر 
نیا بدا  همزال  تسادـخ ، لوسر  رـسمه  وا  رهاوخ  هبیبح  ما  تسا و  هیواعم  رهاوخ  رهوش  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  دـنک ؟
رارق تدوم  شربمایپ  وا و  نایم  دنوادخ  هک  ار  یـسک  تسا  زیاج  هنوگچ  .دنراد  هگن  شردارب  دروم  رد  ار  هبیبح  ما  تمرح  هک  تسا 
نایم امـش و  نایم  دنوادخ  دیاش  : » تسا هدومرف  لاعتم  دـنوادخ  هک  هیآ  نیا  هک  دـنا  هتفگن  نارـسفم  همه  رگم  .درک  نعل  تسا ، هداد 

جاودزا هب  رظان  .تسا و  هدش  لزان  وا  نادناخ  نایفس و  وبا  دروم  رد  .دهد » رارق  تدوم  دندرک ، ینمشد  امـش  اب  هک  ناشیا  زا  یناسک 
نایم هرجاشم  فالتخا و  زورب  هرابرد  هعیـش  هک  يروما  همه  یهگناو  تسا ، نایفـس  وبا  رتخد  اب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ 

هب تبـسن  ناشیا  زا  یکی  نطاب  زگره  دـنا و  هدوب  ردام  کی  نادـنزرف  نوچمه  نانآ  و  تسا ، هدـشن  تباـث  دـنا  هدرک  لـقن  باحـصا 
.تسا هتفرگن  تروص  يزیتس  فالتخا و  ناشیا  نایم  تسا و  هدشن  ردکم  يرگید 

خـساپ در و  دروم و  نیا  رد  هیدـیز  زا  یکی  هک  ار  یبلاطم  مدوخ  طخ  هب  شیپ  یتدـم  تفگ : داـنک ، تمحر  شیادـخ  هک  رفعج  وبا 
زا نآ  رد  لمأت  اب  هک  مروآ  یم  نوریب  امش  يارب  ار  نامه  کنیا  ما و  هتشون  تسا ، هتشون  رظن  نیا  هرابرد  ینیوج  یلاعملا  وبا  نانخس 

رگا هژیو  هب  تسا  ینالوط  يوگتفگ  عنام  هک  منک  یم  یگتـسخ  ساسحا  نم  هک  مدرگ  زاین  یب  تفگ  هیقف  نیا  هچنآ  هرابرد  وگتفگ 
ار نآ  سلجم  نامه  رد  هک  دروآ  نوریب  يا  هوزج  شیوخ  ياهباتک  نایم  زا  رفعج  وبا  .دشاب  یعدم  لابق  رد  يرادـیاپ  لادـج و  هبنج 

.مروآ یم  اج  نیا  رد  ار  نآ  هصالخ  دیدحلا - یبا  نبا  نم -  دندیدنسپ و  ار  نآ  نارضاح  میدناوخ و 

ناناملسم رب  شیوخ  ناتـسود  نتـشاد  تسود  نوچمه  ار  دوخ  نانمـشد  نتـشاد  نمـشد  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  نیا  هن  رگا  دیوگ :
زور ادـخ و  هب  هک  ار  یناسک  : » تسا هدومرف  تسا و  هتفرگ  تخـس  لقن  لـقع و  لـیلد  هب  ار  نآ  ندرک  كرت  تسا و  هدومرف  بجاو 

ناردپ نانآ  دنچ  ره  دنرادب ، تسود  دننک  یم  زیتس  شلوسر  ادخ و  اب  هک  ار  یناسک  هک  یبای  یمن  نینچ  دنا  هدروآ  نامیا  زیخاتسر 
نامیا تسا ، هدش  لزان  وا  هب  هچنآ  ربمایپ و  ادـخ و  هب  رگا  : » تسا هدومرف  زین  و  .دنـشاب » ناشیا  نادـنواشیوخ  ناردارب و  ای  نارـسپ  ای 

تـسود تسا  هتفرگ  مـشخ  ناـشیا  رب  دـنوادخ  هـک  ار  یموـق  : » تـسا هدوـمرف  زین  و  .دـنتفرگ » یمن  ناتـسود  ار  ناـنآ  دـندوب  هدروآ 
بجاو ار  شناتـسود  یتسود  شنانمـشد و  ینمـشد  لاعتم  دـنوادخ  هک  دـنراد  عامجا  عوضوم  نیا  رب  ناناملـسم  یهگناو  .دـیرادم »

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 4881 

http://www.ghaemiyeh.com


يربت نید و  هار  رد  یسک  اب  زیتس  ضرعتم  دوب ، یمن  میتفگ  هک  اهنیا  رگا  .تسا  بجاو  دنوادخ  هار  رد  ضغب  بح و  تسا و  هدومرف 
.دوب یم  مزال  ریغ  نانآ  اب  ام  ینمشد  تروص  نآ  رد  دیاش  و  میدش ، یمن  وا  زا  نتسج 

هدوب هتـشذگ  ناراگزور  رد  هدـنام و  هدیـشوپ  ام  زا  ناشیا  راک  یگنوگچ  مینک  ضرع  لاعتم  دـنوادخ  هب  نوچ  هک  مینک  نامگ  رگا 
تـسود ار  نانآ  مینک و  داـمتعا  هناـهب  نیا  هب  تسین و  ییاـنعم  تسا ، ناـهن  اـم  زا  هک  يراـک  رد  اـم  یـسررب  ضوخ و  يارب  تسا و 

امـش شوگ  لد و  زا  تسا  هدوب  هتـشذگرد  ناهن و  امـش  هدید  زا  نانآ  راک  رگا  دیامرفب  ناحبـس  دنوادخ  هک  میراد  نآ  میب  میرادب ،
نتشاد تسود  ربمایپ و  يربمایپ  هب  رارقا  هب  فظوم  ار  امش  هک  تسا  هدیـسر  امـش  تسد  هب  یحیحـص  رابخا  تسا و  هدنامن  ناهن  هک 

هداد نامرف  امش  هب  یهگناو  .دزاس  یم  دنا  هدرک  زیتس  وا  اب  راکنا و  ار  وا  هک  یناسک  اب  ینمشد  دنا و  هدرک  قیدصت  ار  وا  هک  یناسک 
يدارفا زا  تمایق  يادرف  هک  دیدوب  یم  رذح  رب  شاک  يا  و  دینک ، ربدت  تسا ، هدروآ  ادـخ  لوسر  هچنآ  نآرق و  هرابرد  تسا ، هدـش 

نعل ظفل  اما  .دنتخاس » نامهارمگ  نانآ  میدرک و  تعاطا  ار  دوخ  ناگرزب  نارورـس و  ام  اراگدرورپ ، : » دـنراد یم  هضرع  هک  دیـشابن 
ار هورگ  نآ  : » تسا هدومرف  هک  ینیب  یمن  رگم  تسا ، هدومرف  بجاو  ار  نآ  تسا و  هداد  نامرف  نآ  هب  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  نانچ 

نیا ریظن  تسا ، رما  نآ  ینعم  یلو  تسا  يرابخا  هلمج  دنچ  ره  و  .دـننک » یم  تنعل  مه  ناگدـننک  تنعل  دـنک و  یم  تنعل  دـنوادخ 
.دنربب راظتنا  ار  رهط  هس  دیاب  ینعی  .ار » رهط  هس  دوخ  هب  دنرب  یم  راظتنا  ناگدش  هداد  قالط   » دیامرف یم  هک  دنوادخ  راتفگ 

دواد نابز  رب  دندش  رفاک  هک  لیئارسا  ینب  زا  یناسک  : » دیوگ یم  هک  اج  نآ  تسا ، هدومرف  تنعل  ار  نایصاع  لاعتم  دنوادخ  یهگناو 
تنعل ترخآ  ایند و  رد  ناشیادخ  دنهد ، یم  رازآ  ار  شلوسر  ادخ و  هک  نانآ  انامه   » هک دنوادخ  راتفگ  نیا  و  .دـندش » هدرک  تنعل 
هتفرگ دنوش ، هتفای  اجک  ره  دنا  ناگدش  تنعل  : » تسا هدومرف  مه  و  تسا .» هتخاس  هدامآ  هدـننکراوخ  یباذـع  نانآ  يارب  دـنک و  یم 

و .تسا » هتخاس  مهارف  ناشیا  يارب  شتآ  هدرک و  تنعل  ار  نارفاک  دنوادخ  : » تسا هدومرف  مه  و  .یندش » هتشک  دنوش  هتشک  دنوش و 
هچ : » دـیوگ یم  هک  سک  نآ  نخـس  اما  .تسوت » رب  نم  تنعل  نید  زور  اـت  اـنامه  : » تسا هدومرف  سیلبا  هب  باـطخ  لاـعتم  دـنوادخ 

نعل ياج  هب  رگا  يدرک و  نعل  ارچ  دسرپ  یم  هکلب  يدرکن  نعل  ارچ  دـیوگ  یمن  فلکم  هب  دـنوادخ  تسا و  ندرک  تنعل  رد  یباوث 
دنکن تـنعل  ار  سیلبا  دوـخ  رمع  تدـم  ماـمت  رد  یناـسنا  رگا  و  تـسا ، رتـهب  وا  يارب  زرماـیب  ارم  ایادـخ  دـیوگب  سک ، نـالف  ندرک 

، دریگ تروص  تسیاب  هک  نانچ  رگا  ندرک  تنعل  .دـیوگ  یم  هچ  دـمهف  یمن  هک  تسا  ینادان  صخـش  نخـس  .دوش » یمن  هذـخاوم 
يوریپ هب  هن  دوش  نعل  ادخ  يارب  ادخ و  هار  رد  تسا ، تنعل  راوازس  هک  یـسک  ینعی  شاداپ ، راوازـس  تسا و  دنوادخ  نامرف  تعاطا 

هک تروص  نیا  هب  مه  نآ  تسا  هدش  دراو  نعل  دنزرف ، راکنا  دروم  رد  تعیرـش  رد  هک  ینیب  یمن  یهگناو  .بصعت  سفن و  ياوه  زا 
نیا شناگدنب  هک  دوب  هدومرفن  هدارا  دنوادخ  رگا  و  .دشاب » نایوگغورد  زا  رگا  داب  وا  رب  ادخ  تنعل  انامه  : » دـیوگب مجنپ  راب  رهوش 
زیزع باتک  رد  همه  نیا  و  داد ، یمن  رارق  عرـش  ملاـعم  زا  ار  هملک  نیا  دومرف و  یمن  نآ  هب  روبجم  ار  ناـنآ  دـنروآ  ناـبز  رب  ار  ظـفل 
هکنیا زا  روظنم  و  .دنک » یم  تنعل  ار  وا  دریگ و  یم  مشخ  وا  رب  يادـخ  و  : » تفگ یمن  لتاق  هرابرد  دومرف و  یمن  رارکت  ار  نآ  دوخ 
هدـهع رب  زاب  دـشابن  نیا  مه  روظنم  هک  ضرف  رب  مینک و  تنعل  ار  لتاق  مه  ام  هک  تسام  هب  نامرف  دـنک ، یم  تنعل  ار  لـتاق  دـنوادخ 

ام دـنک  یم  تنعل  ار  یـسک  دـنوادخ  هک  یتقو  ایآ  .تسا  هدرک  نعل  ار  وا  لاعتم  يادـخ  هک  مینک  تنعل  ار  لتاق  میراد  قح  تسام و 
يرگید شیاتـس و  ار  یـسک  دنوادخ  نوچ  هک  نانچمه  دریذپ ، یمن  ار  نآ  درخ  هک  تسا  يزیچ  نیا  مینک ، تنعل  ار  وا  میرادن  قح 

رتدب هب  ار  امـش  مهد  ربخ  ایآ  : » دیامرف یم  دنوادخ  .مینک  شهوکن  ار  يرگید  شیاتـس و  ار  یکی  هک  تسام  قح  دـنک ، شهوکن  ار 
باذـع زا  نادـنچ  ود  ار  نانآ  ایادـخ  راب  : » تسا هدومرف  مه  و  .دانک » تنعل  شیادـخ  هک  یـسک  ادـخ ، شیپ  شاداپ  ظاحل  زا  نآ  زا 
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، تسا هتـسب  يادـخ  تسد  دـنتفگ  نایدوهی  : » تسا هدومرف  لج  زع و  يادـخ  زین  و  .گرزب » یتنعل  ياـمرف ، تنعل  ار  ناـنآ  ناـسرب و 
ارچ دیوگ  یمن  فلکم  هب  لاعتم  دنوادخ  دیوگ  یم  هدنیوگ  نیا  هنوگچ  .دندش » تنعل  دنتفگ  هچ  نادب  دش و  هتـسب  ناشیا  ياهتـسد 

تسا هداد  نامرف  شیوخ  نانمشد  نتشاد  نمشد  دوخ و  ناتسود  نتـشاد  تسود  هب  لاعتم  دنوادخ  هک  دناد  یمن  رگم  يدرکن ؟ نعل 
، دوش یم  ناملسم  يدوهی  صخش  نوچ  هک  ینیب  یمن  رگم  .دیامرف  یم  لاؤس  مه  يربت  زا  دسرپ  یم  یلوت  هرابرد  هک  هنوگ  نامه  و 

يربت دشاب ، مالسا  نید  فلاخم  هک  ینید  ره  زا  وگب  دنیوگ  یم  سپس  دروآ و  نابز  رب  ار  نیتداهـش  دوش  یم  هتـساوخ  وا  زا  تسخن 
هک تسا  هدینـشن  ار  رعاش  رعـش  نیا  هدـنیوگ  نیا  رگم  .دوش  یم  مامت  لماک و  نآ  اب  لمع  هک  تسین  يا  هراـچ  يربت  زا  میوج و  یم 

تفگـش وت  زا  هشیدنا  نیا  هک  یتسار  هب  متـسه ، وت  تسود  نم  هک  يرادنپ  یم  نینچ  يزرو و  یم  یتسود  نم  نمـشد  اب  دیوگ : یم 
زج يزیچ  تسا  لـطاب  نمـشد  نتـشاد  تسود  نوچ  تسا و  تسود  یتـسود  زا  نتفر  نوریب  تسود ، نمـشد  نتـشاد  تسود  .تسا 

توافت یب  راکهنگ  نامرفان و  لاعتم و  دـنوادخ  نانمـشد  اب  یمدآ  هک  تسین  زیاج  ناناملـسم  عاـمجا  قبط  و  دـنام ، یمن  یقاـب  يربت 
.میوج یم  يربت  ناشیا  زا  هن  مراد و  یم  تسود  ار  نانآ  هن  دیوگب  دشاب و 

رگا .تسا » رتهب  وا  يارب  دـنک ، دـنوادخ  زا  شزرمآ  بلط  دوخ  يارب  ندرک  نعل  ياج  هب  یمدآ  رگا  : » تسا هتفگ  هک  نخـس  نیا  اما 
نامرف زا  هک  اریز  دوش  یمن  هتفریذپ  وا  زا  درادن و  يدوس  شرافغتـسا  دـنک ، رافغتـسا  دـنکن و  تنعل  دـشاب و  نعل  بوجو  هب  دـقتعم 
ماجنا رب  هک  یسک  تسا و  هدرک  يراددوخ  هدومرف ، بجاو  وا  رب  دنوادخ  هک  يزیچ  نداد  ماجنا  زا  تسا و  هدرک  یـشکرس  دنوادخ 

ره تسا  هتفگ  هک  نخس  نیا  اما  .دوش  یمن  هتفریذپ  مه  شرگید  ناهانگ  زا  وا  رافغتـسا  هبوت و  دزرو  رارـصا  ناهانگ  زا  یخرب  نداد 
رب تنعل  ندوب  بجاو  هب  داقتعا  رگا  هک  تسین  نینچ  تسا ، هدرکن  ینایز  دـنکن ، تنعل  ار  سیلبا  شیوخ  رمع  تدـم  ماـمت  رد  سک 

تنعل سیلبا و  ندرکن  تنعل  ناـیم  یهگناو  .تسا  راـکاطخ  دـنک  یمن  تنعل  دراد و  داـقتعا  رگا  تسا و  رفاـک  دـشاب  هتـشادن  سیلبا 
چیه رظن  رد  سیلبا  ندرک  تـنعل  زا  يراددوـخ  اریز  .تـسا  تواـفت  ناـشیا  لاـثما  هریغم و  هیواـعم و  نوـچ  یهارمگ  نارــس  ندرکن 

راک رد  ههبش  داجیا  بجوم  ناشیا  لاثما  نانآ و  تنعل  زا  يراددوخ  هکنآ  لاح  دنک و  یمن  داجیا  سیلبا  راک  رد  يا  ههبش  یناملـسم 
يراددوخ ببس  نیدب  و  تسا ، بجاو  دزیگنارب  ههبش  نید  رد  هک  يزیچ  زا  بانتجا  و  دوش ، یم  ناناملـسم  زا  يرایـسب  رظن  رد  نانآ 

.تسین مدرم  هنوگ  نیا  نعل  زا  يراددوخ  ریظن  سیلبا  نعل  زا 

نب جاجح  هیواعم و  نب  دیزی  راک  تقیقح  نوچ  دیوگب  یسک  تسا  تسرد  ایآ  دش  دهاوخ  هتفگ  نافلاخم  هب  هتـشذگ  نیا  زا  دیوگ :
ود نآ  زا  مینک و  تنعل  ار  ناشیا  زیتس و  نانآ  اب  میتفارد و  ود  نآ  ناتـساد  رد  هک  تسین  راوازـس  تسا ، هدـنام  هدیـشوپ  ام  زا  فسوی 

هدیـشوپ ام  زا  ود  نآ  لاثما  هبعـش و  نب  هریغم  هیواعم و  راک  دـییوگب  امـش  هکنیا  نخـس و  نیا  نایم  تسا  یتوافت  هچ  مییوجب ؟ يربت 
ناتـساد رد  امـش  هنوگچ  هماع  هیوشح و  ثیدـح و  لها  يا  یهگناو ، .تسین  راوازـس  ام  يارب  ناـنآ  ناتـساد  یـسررب  تسا و  هدـنام 

امش زا  هک  نامثع 

و دینک ، یم  تنعل  ار  ناشیا  دییوج و  یم  يربت  وا  نالتاق  زا  دـیوش و  یم  دراو  دـیا - هتـشادن  روضح  نآ  رد  تسا -  هدـنام  هدیـشوپ 
دمحم دینک و  یمن  تیاعر  شردارب  هرابرد  ار  نینمؤملا  ما  هشیاع  تمرح  دمحم و  شرسپ  هرابرد  ار  قیدص  رکب  وبا  تمرح  هنوگچ 

نسح و یلع و  هب  تبـسن  وا  ملظ  هیواعم و  هراـبرد  هک  دـینک  یم  عنم  ار  اـم  لاـح  نیع  رد  دـینک ، یم  قیـسفت  تنعل و  ار  رکب  یبا  نب 
نعل یلو  تسا  تنـس  امـش  يارب  نامثع  ملاظ  نعل  هک  تسا  هنوگچ  مینکن ، توکـس  ناشیا  قوقح  بصغ  مالّـسلا و  اـمهیلع  نیـسح 

ره زا  دننک و  یم  تلاخد  هشیاع  هلأسم  رد  هماع  هنوگچ  .درک و  يراددوخ  نآ  زا  دـیاب  تسا و  فلکت  نیـسح  نسح و  یلع و  ملاظ 
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ار یخرب  تسا  هدش  هدیرد  هشیاع  تمرح  هدرپ  هکنیا  زا  دنیوج و  یم  يربت  ءاریمح ، يا  تسا  هتفگ  ودـب  هتـسیرگن و  وا  هب  هک  سک 
یم عنم  تسا ، هدمآ  شرـس  رب  شردپ  تلحر  زا  سپ  هچنآ  همطاف و  راک  رد  نتفگ  نخـس  زا  ار  ام  لاح  نامه  رد  دـننک و  یم  تنعل 
نآ ادابم  هکنیا  تسا و  هتفرگ  تروص  مالـسا  ماظن  ظفح  يارب  وا  هناخ  هب  دورو  همطاف و  تمرح  هدرپ  ندیرد  دییوگب ، رگا  .دـینک و 

دهاوخ هداد  خساپ  امش  هب  دنشک ، نوریب  تیامح  تیاعر  تعاطا و  هقلح  زا  ار  دوخ  ندرگ  ناناملـسم  زا  یهورگ  دوش و  رـشتنم  راک 
ندرگ زا  ار  تعاطا  نامسیر  دوخ  وا  هک  تسا  هدش  تمرح  کته  وا  هواجک  هب  هدیرد و  ببـس  نیمه  هب  مه  هشیاع  تمرح  هدرپ  دش 

ار ناشیا  ياهنوخ  هرـصب  هب  مالّـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  ندیـسر  زا  شیپ  تسا و  هتـسکش  ار  ناناملـسم  داـحتا  هتـشادرب و  دوخ 
يراتـشک يزیرنوخ و  دـندوب  ود  نآ  هارمه  هک  يراکوکن  ناناملـسم  هلبج و  نب  میکح  فینح و  نب  نامثع  وا و  نایم  تسا و  هتخیر 

.تسا هدرک  لقن  ار  نآ  هریس  خیرات و  ياهباتک  هک  تسا  هداتفا  قافتا 

يارب هشیاع  تمرح  هدرپ  ندـیرد  دـشاب ، اور  تسا ، هتفرگن  تروص  زونه  هک  يراک  يارب  مه  نآ  همطاف  هناخ  هب  دورو  رگا  نیارباـنب 
زا هشیاع  تمرح  هدرپ  ندـیرد  تسا  نکمم  هنوگچ  دوب و  دـهاوخ  زیاـج  تسا  هدرک  ادـیپ  ققحت  تسا و  هتفرگ  تروص  هک  يراـک 

یناـمیا مهم  ياـهراک  زا  نآ  هدـنهد  ماـجنا  زا  نتـسج  يربت  ددرگ و  یم  شتآ  رد  یگنادواـج  بجوم  هک  دـشاب  يا  هریبک  ناـهانگ 
شتآ هب  دـیدهت  شا و  هناخ  رد  رب  مزیه  ندرک  عمج  نآ و  رد  ندـش  دراو  همطاف و  هناخ  رد  ندوشگ  هکنآ  لاـح  دوش و  یم  هدرمش 
هکنآ لاـح  تسا و  هدرک  شوماـخ  ار  هنتف  شتآ  هتـشاد و  رادـیاپ  ار  مالـسا  هلیـسو  نادـب  دـنوادخ  هک  دـشاب  اـهراک  نیرتهب  زا  ندز 

مییوگب امش  هب  میرادن  تسود  ام  تسا و  ربارب  ود  ره  تمرح  تسا و  یکی  هشیاع  همطاف و  تمرح  نتشادهگن  هک  تسا  نیا  لقادح 
یـشخب ربمایپ و  نت  هراپ  همطاف  هک  تسا  رتمهم  ادخ  لوسر  ساپ  هب  وا  تمرح  ظفح  تسا و  رتدـنلب  وا  ماقم  رتگرزب و  همطاف  تمرح 
ییوشانز دـنویپ  زج  يزیچ  شرهوش  وا و  نایم  لاح  ره  هب  هک  تسین  يرـسمه  اب  هسیاقم  لباق  تسادـخ و  لوسر  تشوگ  نوخ و  زا 

تعفنم يارب  هراجا  دـقع  نوچمه  يدـقع  رهوش  نز و  ناـیم  تسا و  یتیراـع  يدـنویپ  تروص  ره  هب  رـسمه  تسا و  هتـشادن  دوجو 
ثرا بابـسا  دنا  هتفگ  ثاریم  ماکحا  نادنمـشناد  ببـس  نیمه  هب  .تسا  زینک  شورف  دـیرخ و  هیبش  عقاو  رد  دوش و  یم  هتـسب  يزیچ 
ندرک دازآ  قتع -  يالو  زا  ترابع  الو  تسا و  جاودزا  ببس  يدنواشیوخ و  نامه  بسن  ءالو ، بسن و  ببس و  تسا  زیچ  هس  ندرب 
ینعم دوب ، یبسن  دنواشیوخ  نوچمه  نز  رگا  دـنا و  هتـسناد  بسن  زا  جراخ  ار  جاودزا  دـنویپ  حاکن و  هنوگ  نیدـب  تسا و  ناگدرب -

.دندرک یم  میسقت  هتسد  ود  هب  هکلب  دننک  میسقت  هتسد  هس  هب  ار  ناگدنرب  ثاریم  هک  تشادن 

همه هکنآ  لاـح  دـشاب و  مالّـسلا  هیلع  همطاـف  تلزنم  هب  وا  زا  ریغ  يرگید  سک  اـی  هشیاـع  هک  تسا  نکمم  هنوـگچ  هتـشذگ  نیا  زا 
وا هک  دـنراد  رظن  قافتا  هلأسم  نیا  رد  دـنراد ، یمن  تسود  ار  وا  هک  نانآ  هچ  دـنراد و  یم  تسود  ار  همطاف  هک  نانآ  هچ  ناناملـسم 

دروم رد  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  تمرح  هک  تسا  مزال  ام  رب  زورما  هنوگچ  دـیوگ : .تسا  ناـهج  ود  ره  ناـنز  رورس 
ربمایپ تمرح  ظفح  هب  فلکم  ار  دوخ  هباحص  هکنآ  لاح  میراد و  هگن  شردارب  هرابرد  ار  هبیبح  ما  تمرح  مینک و  تیاعر  شرسمه 
نامثع شداماد  دروم  رد  ار  ادخ  لوسر  تمرح  نینچمه  دنا ، هتـسنادن  ترـضح  نآ  تیب  لها  دروم  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 

زا یخرب  نامثع و  اهنت  هن  دـنا و  هدرکن  تیاعر  تسا  هدوب  مه  هطـساو - دـنچ  اب  ینعی  ترـضح -  نآ  ياهومع  رـسپ  زا  هک  نافع  نب 
هک دـندرک  یم  نعل  دوب ، هفیلخ  هک  یلاح  رد  ار  نامثع  هباحـص  زا  يرایـسب  .دـنا  هدرک  مه  تنعل  ار  نانآ  هک  دـنا  هتـشک  ار  وا  نارای 
هک تسا  دوعـسم  نب  هللا  دـبع  رگید  .دـیامرف و  تنعل  ار  لثعن  يادـخ  هک  دیـشکب  ار  لثعن  تفگ  یم  هک  تسا  هشیاع  ناـشیا  زا  یکی 

تنعل دندوب ، قارع  رد  هدنز و  هک  یلاح  رد  ار  مالّـسلا  امهیلع  نیـسح  نسح و  شرـسپ  ود  یلع و  هیواعم ، درک ، یم  تنعل  ار  نامثع 
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نب دعـس  رمع ، رکبوبا و  .درک  یم  نیرفن  ار  ناشیا  زامن  تسد  ياعد  رد  تشاد و  لومعم  ار  ناـنآ  نعل  ماـش  ياـهربنم  رب  درک و  یم 
هک یماگنه  مه  رمع  دـندرک ، نوریب  ماش  هب  هنیدـم  زا  ار  وا  دنتـسج و  يربت  وا  زا  دـندرک و  تنعل  دوب  هدـنز  هک  یلاـح  رد  ار  هداـبع 

راوازس یهانگ  وا  زا  هک  یناملسم  ناسنا  ره  دروم  رد  ندرک  نعل  نیا  درک و  نعل  ار  دلاخ  تشک ، ار  هریون  نب  کلام  دیلو ، نب  دلاخ 
.تسا هدوب  راکشآ  لوادتم و  دز  یم  رس  نعل 

ناشیا نادنزرف  دروم  رد  هباحص  تمرح  دیاب  دننکن ، نعل  ار  وا  هک  دشاب  مزال  دیز  رب  ورمع  تمرح  نتـشادهگن  رگا  یهگناو  دیوگ :
وا دوش و  تیاعر  تسا  مالّسلا  هیلع  نیسح  لتاق  هک  دعس  نب  رمع  شرسپ  هرابرد  صاقو  یبا  نب  دعس  تمرح  الثم  دوش و  هتشادهگن 

ار مارحلا  دجسم  هدروآ و  دیدپ  ار  هرح  هعقاو  هک  یسک  مالّسلا و  هیلع  نیـسح  لتاق  دیزی  دروم  رد  هیواعم  تمرح  ای  دننکن ، تنعل  ار 
لتاـق هک  شرـسپ  هللا  دـیبع  دروم  رد  ار  باـطخ  نب  رمع  تمرح  .دـننکن و  نیرفن  نعل و  ار  وا  دـننک و  تیاـعر  تسا  هتخادـنا  میب  هب 

.درک ظفح  تسا ، هدرک  گنج  مالّسلا  هیلع  یلع  اب  نیفص  گنج  رد  تسا و  نازمره 

هیلع و هّللا  یّلص  ربمایپ  تمرح  ظفح  هیام  دنا  هدرک  ینمـشد  ادخ  اب  هک  ربمایپ  باحـصا  اب  ینمـشد  زیتس و  زا  يراددوخ  رگا  دیوگ :
تبحم نوچ  شنارای  هب  تبـسن  ادـخ  لوسر  تبحم  یلو  میدرک  یمن  زیتس  ناـنآ  اـب  دـندز  یم  مه  ار  اـم  ندرگ  دوب ، یم  مّلـس  هلآ و 

رارق دنوادخ  نامرف  زا  ناشیا  تعاطا  يانبم  رب  ار  باحـصا  تبحم  ادخ  لوسر  دشاب و  بصعت  هیاپ  رب  هک  تسین  رگیدکی  هب  نالهاج 
زا ادخ  لوسر  رگید  دنهدب  تسد  زا  تسا  ناشیا  هب  تبحم  همزال  ار  هچنآ  دننک و  ینامرفان  ادخ  هب  تبـسن  نانآ  هاگره  تسا و  هداد 
اب تسا  هتـشاد  تسود  ادـخ  لوسر  .دوش  یمن  نیگمـشخ  ناشیا  هب  تبحم  ندرک  اـهر  زا  درادـن و  اورپ  ناـشیا  هب  تبـسن  یتبحم  یب 

دنچ ره  دوش  یتسود  ادخ  ناتسود  اب  تسا  هتشاد  تسود  هک  هنوگ  نامه  دوش ، زیتس  دنشاب  شنادناخ  دارفا  زا  دنچ  ره  ادخ  نانمشد 
نید زا  اب  ندرک  ینمشد  دنوادخ  هکنیا  رب  تسا  تما  عامجا  عوضوم  نیا  هاوگ  و  دنشاب ، وا  هب  تبسن  دارفا  نیرترود  تبسن  ظاحل  زا 

هب ار  دوخ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  تسا و  هدومرف  بجاو  دنشاب ، ربمایپ  باحصا  زا  دنچ  ره  ار  ناقفانم  ناگتشگرب و 
تمهت هب  ندز  هنایزات  نادزد و  تسد  ندیرب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هک  نانچ  .تسا  هدرک  توعد  هداد و  نامرف  راک  نیا 

ربمایپ هک  ینیب  یمن  رگم  .راصنا  زا  هچ  نارجاهم و  زا  هچ  دـشاب  باحـصا  زا  دـنچ  ره  تسا  هدومرف  بجاو  ار  ناراکانز  ناگدـننز و 
رد لاح  نیع  رد  .تسوا  ناج  نوچ  هک  تسا  يرتخد  دروم  رد  نیا  مرب و  یم  ار  شتـسد  دـنک ، يدزد  مه  همطاف  رگا  تسا : هدومرف 

هنوگ نامه  دیامرف ، یمن  وا  هب  تبسن  یتبقارم  هنوگ  چیه  دنوادخ  دودح  يارجا  دروم  رد  درادن و  وا  زا  ییاورپ  هنوگ  چیه  ادخ  نید 
.تسا هدوب  ردب  گنج  رد  ناگدننک  تکرش  زا  وا  تسا و  ناشیا  هرمز  رد  مه  هثاثا  نب  حطسم  هک  دز  هنایزات  ار  کفا  باحصا  هک 

ناـمرف زا  یـسک  رگا  هک  دوب  هجرد  نیا  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  باحـصا  لـحم  ماـقم و  رگا  یهگناو  دـیوگ :
شا هرابرد  دوشن و  ینمشد  زیتس و  وا  اب  اهنت  هن  دنک  یچیپرس  دنوادخ 

یـشوپ مشچ  وا  بیاعم  ناهانگ و  زا  تبقارم و  تسا ، هباحـص  زا  هکنیا  مسا  هب  طـقف  هک  دـشاب  بجاو  هکلب  دوشن  هتفگ  یتشز  نخس 
ياوه زا  دـش و  نوگرگد  هکنیا  زا  سپ  تسا ، هدـمآ  نآرق  رد  وا  زا  شیاتـس  هک  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  یباحـص  نآ  تسیاب  یم  دوش 

یم لاعتم  دـنوادخ  هکنآ  لاح  دوشن و  شهوکن  دـیدرگ ، هارمگ  ادـج و  دوب  هدیـسر  وا  رب  هک  یتایآ  زا  درک و  يوریپ  شیوخ  سفن 
ار وا  ناطیـش  اهنآ و  زا  دـمآ  نوریب  سپ  میتشاد ، ینازرا  وا  هب  ار  دوخ  ياهتیآ  هک  ار  یـسک  نآ  ناتـساد  ناشیا  رب  ناوخب  و  : » دـیامرف

تـسرپ هلاسوگ  هک  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  باحـصا  زا  هورگ  نآ  تلزنم  دوب  مزـال  نینچمه  .دـش » ناـهارمگ  زا  داد و  رارق  دوخ  وریپ 
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.دنا هتشاد  تبحاصم  ناحبس  دنوادخ  ردقنارگ  ناربمایپ  زا  یکی  اب  نانآ  همه  هک  دنامب  ظوفحم  دندش ،

ار عوضوم  نیا  دندوب ، لئاق  ار  یتلزنم  نینچ  شیوخ  يارب  ناشدوخ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  باحصا  رگا  یهگناو  دیوگ :
دنا و هدوب  رتاناد  ام  راگزور  مدرم  ماوع  زا  شیوخ  تلزنم  لحم و  هب  نانآ  دوخ  هک  یتسناد  یم  يدرک و  یم  طابنتسا  ناشیا  دوخ  زا 

فالخ رب  الماک  عوضوم  هک  دنک  یم  ییامنهار  ار  وت  ینک  یسررب  رگید  یخرب  هب  تبسن  ار  ناشیا  زا  یخرب  راتفر  یگنوگچ  هاگره 
.تسا مدرم  لد  رد  زورما  هک  تسا  يزیچ 

مالّـسلا هیلع  یلع  هارمه  راصنا  نارجاهم و  همه  تباث و  نب  همیزخ  ناـهیتلا و  نب  مثیهلوبا  رـسای و  نب  راـمع  مالّـسلا و  هیلع  یلع  نیا 
هب هک  دنا  هدرک  راتفر  هنوگ  نامه  ناشیا  ناهارمه  ود و  نآ  هب  تبسن  هکلب  دنا  هدرکن  لفاغت  ریبز  هحلط و  زا  هجو  چیه  هب  هک  دنتسه 

هجو چیه  هب  رگید  يوس  زا  هک  دنتـسه  ناشیا  ناهارمه  هشیاع و  ریبز و  هحلط و  نیا  و  دوش ، یم  راتفر  جراوخ  هب  تبـسن  ام  راگزور 
ار تموکح  روز  هب  هک  دوش  یم  راتفر  یـسک  هب  تبـسن  ام  راگزور  هب  هک  دنا  هدرک  راتفر  نانچ  وا  اب  دـنا و  هتـشادنرب  یلع  زا  تسد 

هاگن یگیاسمه  یتسود و  مشچ  هب  زگره  مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  تبـسن  هک  دنتـسه  صاع  ورمع  هیواعم و  نیا  و  دشاب ، هدرک  فرـصت 
نعل دوب ، هدنز  هک  ار  شنادنواشیوخ  زا  سک  ره  شنادنزرف و  وا و  دندرکن و  يراددوخ  وا  رب  ندیـشک  ریـشمش  زا  هکلب  دـنا  هدرکن 
نعل ار  يرعشا  یسوم  وبا  یملـس و  روعالا  وبا  ود و  نآ  بجاو  ياهزامن  رد  مه  مالّـسلا  هیلع  یلع  دنتـشک ، ار  شنارای  دندرک و  یم 

دیز نب  دیعس  دیز و  نب  هماسا  هملسم و  نب  دمحم  صاقو و  یبا  نب  دعس  نیا  و  دنتسه ، هباحص  زا  مه  يرعشا  یملـس و  هک  درک  یم 
دنتسه کلام  نب  سنا  تباث و  نب  ناسح  رمع و  نب  هللا  دبع  لیفن  نب  ورمع  نب 

دارفا نیا  زا  لضفا  ناناملـسم  عامجا  هب  ریبز  هحلط و  دـننک و  يوریپ  ریبز  هحلط و  ای  یلع  زا  لمج  گـنج  رد  دـندیدن  تحلـصم  هک 
رد ود  نآ  ود و  نآ  اب  گـنج  رد  یلع  تسا  نکمم  هک  دنتـشادنپ  یم  نینچ  نارگید  هملـسم و  نب  دـمحم  دعـس و  هکنآ  زج  دـندوب ،

هنتف هشیپ و  تنایخ  صاخـشا  نوچمه  ار  رذوبا  هک  تسا  نافع  نب  نامثع  نیا  و  دنـشاب ، هدـش  شزغل  هابتـشا و  راتفرگ  یلع  اب  گنج 
ار وا  تسخن  دش ، راکـشآ  ناشیا  يارب  نامثع  لامعا  نوچ  هک  دنتـسه  دوعـسم  نب  هللا  دبع  رامع و  نیا  و  درک ، دـیعبت  هذـبر  هب  زیگنا 

امـش هب  شربخ  هک  درک  راتفر  نانچ  ود  نآ  اب  مه  نامثع  دیناد و  یم  هک  دندرک  دروخرب  هنوگ  نادـب  سپـس  دـنداد و  زردـنا  دـنپ و 
نوچ هک  تسا  رمع  نیا  و  دنناد ، یم  مدرم  همه  هکلب  امش  اهنت  هن  هک  دندرک  راتفر  نانچ  نامثع  اب  موق  نآ  ماجنارـس  تسا و  هدیـسر 
یّلص دمحم  باحـصا  هک  مهد  یمن  هزاجا  ما و  هتفرگ  ار  هزاورد  نم  تفگ : تساوخ ، هزاجا  داهج  هب  نتفر  يارب  وا  زا  ماوع  نب  ریبز 

رد مه  سابع  یلع و  هک  دنا  هتفگ  یم  رمع  رکبوبا و  و  دنزاس ، هارمگ  ار  ناشیا  دـنوش و  هدـنکارپ  مدرم  نایم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا 
زا دندرکن و  یهاوخرذع  دروم  نیا  رد  مه  سابع  یلع و  دنرادنپ ، یم  راکهبت  رگمتس و  وگغورد و  ار  ود  نآ  ربمایپ  ثاریم  عوضوم 

لوسر نارای  دنشاب ، هدرک  یهاوخ  رذع  ود  نآ  هک  تسا  هدشن  یعدم  ثیدح  باحصا  زا  کی  چیه  دنتـشادنرب و  تسد  دوخ  نخس 
.دندرکن راکنا  ود  نآ  رب  داد  تبسن  ود  نآ  هب  درک و  لقن  رمع  هک  ار  هچنآ  مه  ادخ 

دندشن و رکنم  دوب ، هداد  ار  مدرم  نتخاس  هارمگ  تبسن  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  نارای  هب  هک  ار  رمع  نخـس  نیا  نینچمه 
، دندرمـشن تشز  ار  دوعـسم  نب  هللا  دبع  هدند  نتـسکش  ار و  رـسای  رامع  مکـش  نامثع  ندرک  بوکدـگل  هوالع  هب  .دندرمـشن  تشز 

نتفگ نخـس  مدرم  هماع  ام  راـگزور  هب  هک  ناـنچ  نآ  هن  دندرمـشن ، تشز  ناـمثع  هب  تبـسن  ار  دوعـسم  نبا  راـمع و  راـتفر  نینچمه 
.دنرتانشآ ناشدوخ  زا  هباحص  هب  ناشیا  هک  دنرب  نامگ  نینچ  مدرم  ماوع  هکنیا  رگم  دنرمش  یم  تشز  ار  هباحص  هرابرد 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 4886 

http://www.ghaemiyeh.com


ناربمایپ هورگ  ام  زا   » هک دندرک  یم  لقن  ربمایپ  لوق  زا  هک  ار  تیاور  نیا  ادص  کی  هراومه و  هک  دنتسه  سابع  همطاف و  یلع و  نیا 
هیلع و هّللا  یّلـص  ربمایپ  تسا  نکمم  هنوگچ  دنتفگ : یم  دندرمـش و  یم  یلعج  ار  نآ  دندرک و  یم  بیذـکت  دوش ،» یمن  هدرب  ثرا 

میتسه دارفا  نیرتراوازس  میتسه و  ام  وا  ناثراو  هکنآ  لاح  دشاب و  هدومرف  نایب  ام  زا  ریغ  يرگید  سک  يارب  ار  مکح  نیا  مّلس  هلآ و 
.دومرف یم  غالبا  وا  هب  ار  مکح  نیا  دیاب  هک 

هدومرف تلحر  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هک  دهد  یم  یهاوگ  يروش  ياضعا  هرابرد  تسخن  هک  تسا  باطخ  نب  رمع  نیا 
رگا هک  دهد  یم  نامرف  سپس  تسا و  هدوب  دونشخ  ناشیا  زا  و 

هک تسا  هدرمـشرب  ار  یبیع  يروش  ياضعا  زا  کی  ره  يارب  یهگناو  .دـننزب  ار  ناشیا  ندرگ  دـنتخادنا ، ریخأـت  هب  ار  هفیلخ  شنیزگ 
یم مکاـح  روضح  هب  ار  وا  دـچیپ و  یم  شندرگرب  ار  شا  هماـج  دنونـشب  هباحـص  هب  تبـسن  یـسک  زا  ار  نآ  مدرم  ماوـع  زورما  رگا 

، دشاب ضفر  هباحـص  زا  یکی  رب  ندز  هنعط  رگا  هک  یتروص  رد  دوش ، یم  هداد  شنوخ  ندوب  لالح  یـضفار و  هب  یهاوگ  دـناشک و 
هک تسا  عیاش  روهشم و  هک  رمع  نخس  نیا  هتـشذگ  نیا  زا  دوب ، دهاوخ  نایـضفار  ياوشیپ  رت و  یـضفار  ناگمه  زا  باطخ  نب  رمع 
دنک رارکت  ار  نآ  تساوـخ  سک  ره  دوـمرف و  تیاـفک  ار  نآ  رـش  دـنوادخ  هک  دوـب  یناـهگان  يراـتفرگ  رکب  وـبا  تعیب  تسا  هتفگ 

هرابرد هک  ینخـس  نیا  رب  هوالع  .دزاس  یم  شودخم  مه  ار  تعیب  دوخ  تسا ، تعیب  دـقع  رد  ندز  هنعط  هکنآ  رب  هوالع  شدیـشکب ،
رد تسا و  يدب  کچوک  هدنبنج  تسا  هتفگ  هک  رکبوبا  رـسپ  نامحرلا  دبع  هرابرد  رمع  نخـس  نیا  تسا و  هتفگ  شزامن  رد  رکبوبا 

.تسا رتهب  شردپ  زا  لاح  نیع 

هک دیشکب  ار  وا  دشکب ، شیادخ  هک  دیشکب  ار  دعس  تسا : هتفگ  تسا ، هدوب  راصنا  رالاس  رورس و  هک  هدابع  نب  دعس  هرابرد  رمع  و 
هداد مانـشد  مه  ار  دیلو  نب  دلاخ  تسا و  هتـسناد  تسردان  ار  وا  تایاور  تسا و  هداد  مانـشد  هریره  وبا  هب  رمع  یهگناو  .تسا  قفانم 

راـکتنایخ ار  هیواـعم  صاـع و  ورمع  تسا ، هداد  وا  نتـشک  بوـجو  ندوـب و  راـکهبت  هب  مکح  تسا و  هدز  هنعط  وا  نید  رد  تـسا و 
ندرک و يدب  رد  رمع  .دنا  هدروآرد  دوخ  فرـصت  هب  هدـیدزد و  ار  یمومع  لاوما  هک  تسا  هداد  يدزد  تبـسن  ود  نآ  هب  هتـسناد و 
ای نابز  مخز  زا  هک  تسا  هباحص  زا  یسک  رتمک  دوب و  هدز  باتش  ناگمه  هب  تبسن  نتفگ  ازسان  نداد و  مانـشد  ندرک و  شرت  يور 

لولم دوب  نآ  رد  هک  تاحوتف  همه  اب  شراگزور  زا  دنتـشاد و  یم  نمـشد  ار  وا  تسا  ببـس  نیمه  هب  دشاب ، هدوب  ناما  رد  وا  هنایزات 
هدوب راکاطخ  رمع  ای  نیاربانب  تشاذگ ، یم  مارتحا  دـنراذگ ، یم  مارتحا  هماع  هک  هنوگ  نامه  ار  هباحـص  مه  رمع  شاک  يا  .دـندش 

وا هدرکن و  يدب  هدادن و  مانشد  راکهنگ ، تسا و  هدوب  راوازـس  هک  یـسک  هب  زج  رمع  دنیوگب  رگا  .دنیاطخ و  رب  مدرم  هماع  ای  تسا 
وا اـب  اـی  مییوج  يربت  تسین ، يربـت  راوازـس  هک  یـسک  زا  میهاوخ  یم  اـم  دـیا  هدرک  روصت  اـیوگ  مییوگ  یم  اـهنآ  هب  تسا ، هدزن  ار 

.دیوگ یمن  ار  نخس  نیا  یلقاع  ناملسم و  چیه  میا و  هتفگن  نینچ  ام  زگره  میزرو ، ینمشد 

يارب هچنآ  دنتـسه ، نارگید  نوـچمه  یمدرم  مه  هباحـص  میهد  حیـضوت  هک  تسا  نیا  نانخـس  نیا  نتفگ  زا  اـم  ضرغ  لاـح  ره  هب 
یم شـشهوکن  دـشاب ، هدرک  يدـب  ناشیا  زا  سک  ره  تسه  مه  ناشیا  رب  تسا  مدرم  رب  هچنآ  تسه و  مه  ناشیا  يارب  تسه  مدرم 
هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  رادید  زج  یتلیضف  ناناملسم  رگید  رب  ار  نانآ  مینک و  یم  شـشیاتس  دشاب ، هدرک  یکین  سک  ره  مینک و 

هناشن نانآ  هک  دـشاب  مه  رتگرزب  نارگید  ناهانگ  زا  ناشیا  ناهانگ  هک  اـسب  هچ  و  تسین ، ترـضح  نآ  اـب  يراـگزور  مه  مّلـس و  و 
هـشیدنا رکف و  هجیتن  ام  دیاقع  هکنآ  لاح  تسا و  هدوب  رتکیدزن  ترورـض  هب  ناشیا  تاداقتعا  دنا و  هدـید  ار  تازجعم  توبن و  ياه 
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.تسا رت  هتفریذپ  ام  رذع  رتکبس و  ام  ناهانگ  هنوگ  نیدب  تسا و  کش  ههبش و  ضرعم  رد  تسا و 

ار مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  نهاریپ  هک  تسا  هشیاع  نینمؤملا  ما  نیا  مییوگ : یم  میدرگ و  یمرب  دوخ  ثحب  هب  کنیا 
، درک هنهک  ار  ربمایپ  تنس  نامثع  هکنآ  لاح  تسا و  هدشن  هنهک  زونه  هک  تسادخ  لوسر  نهاریپ  نیا  تفگ  مدرم  هب  دروآ و  نوریب 

هشال نامثع  ادرف  هک  مهد  یم  یهاوگ  تفگ : هک  اجنآ  ات  دشن  یضار  مه  نیا  هب  دشکب و  شیادخ  هک  دیـشکب  ار  لثعن  تفگ : یم  و 
مدرم زا  یخرب  تسا و  هدرک  یم  لقن  يربخ  هراب  نیا  رد  هشیاع  دـنیوگ  یم  مدرم  زا  یخرب  .دوب  دـهاوخ  هار  رد  هداـتفا  يا  هدـیدنگ 

رد دروآ ، نابز  رب  ار  هشیاع  نخس  نیمه  یسک  زورما  رگا  عوضوم  نیا  زا  هتشذگ  تسا ، هشیاع  دوخ  رب  فوقوم  ربخ  نیا  دنیوگ  یم 
رکنم يراک  ار  نآ  سک  چیه  دـندرک و  هرـصاحم  ار  وا  هباحـص  نایعا  ینعی  دـش ، هرـصاحم  نامثع  یهگناو  .تسا  قیدـنز  هماع  رظن 

یم تشز  ار  هرـصاحم  نآ  هک  ار  یناـسک  راـک  هـکلب  درکن  یـششوک  هرـصاحم  ندرب  ناـیم  زا  رد  تسنادـن و  مـهم  ار  نآ  درمـشن و 
یم هدرمش  ناشیا  فارشا  زا  هک  ربمایپ  باحصا  ناسانـش  يور  زا  اهنت  هن  نامثع  دیناد  یم  هک  هنوگ  نامه  .دنتـسناد  تشز  دندرمش ،

ناشیا نایم  زا  هدیزگرب  ناناملسم و  ماما  ماگنه  نآ  رد  دوب و  رکب  وبا  رمع و  زا  رتکیدزن  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هب  دش و 
رد هباحـص  تروـص  نیا  رد  هک  دـنا  هدرک  راـتفر  تسرد  موـق  نآ  رگا  .تـسا  تـیعر  رب  گرزب  یقح  ار  ماـما  دوـب و  تفـالخ  يارب 
یم ام  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  دـنا ، هدرکن  راتفر  تسرد  رگا  دنتـسین و  دـنهد  یم  رارق  ار  ناـشیا  مدرم  هماـع  کـنیا  هک  یتیعقوم 

عامجا رد  ام  هتبلا  تسا  زیاج  ام  زا  کـی  ره  رب  زورما  هک  هنوگ  ناـمه  تسا  زیاـج  هباحـص  زا  کـی  ره  رب  اـطخ  باـکترا  هک  مییوگ 
ار راک  نیا  ناناملسم  زا  يرایـسب  مییوگ  یم  هکلب  میتسین  نامثع  لتق  رب  مه  یقیقح  عامجا  یعدم  لاح  نیع  رد  .مینک  یمن  یلاکـشا 

هدش هیرظن  نیا  میلـست  تروص  نیا  رد  تسا و  هدوب  تیـصعم  اطخ و  راک  نیا  هک  دـناد  یم  ملـسم  ام  لباقم  فرط  دـنا و  هداد  ماجنا 
.تسام بولطم  هتساوخ و  نیمه  دنک و  تیصعم  اطخ و  یباحص  تسا  زیاج  هک  تسا 

نداد یهاوگ  اعدا و  نیا  رمع  .دنداد  یهاوگ  وا  هیلع  مه  یهورگ  دش و  انز  ياعدا  وا  رب  تسا ، هباحـص  زا  هک  هبعـش  نب  هریغم  نیا  و 
انز یباحـص  هک  درادـن  ناکما  تسا و  یلطاب  ياعدا  نکممان و  راـک  نیا  تسا ، یباحـص  هریغم  نوچ  هک  تفگن  درمـشن و  تشز  ار 
درک ار  يراک  نینچ  وا  دیدید  هک  ضرف  رب  شاک  امـش ، رب  ياو  يا  تفگن  نانآ  هب  درمـشن و  تشز  ار  ناهاوگ  راک  رمع  ارچ  دنک و 

دروم رد  یـشوپ  هدرپ  دوش و  يراددوخ  ربمایپ  باحـصا  ياهیدـب  نایب  زا  تسا  هدومرف  بجاو  دـنوادخ  هک  دـیدرک  یم  لـفاغت  وا  زا 
تـسا هدومرف  هک  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  نخـس  نیا  تمرح  هب  ار  وا  شاک  يا  تسا و  هداد  رارق  بجاو  ار  ناشیا 

یم اعدا  یگنوگچ  ناهاوگ و  یهاوگ  ندینـش  يارب  هدامآ  رمع  هک  مینیب  یم  هکلب  دیدرک ، یم  اهر  دیراذگاو  مدوخ  يارب  ارم  نارای 
هاوگ هس  هجیتن  رد  دش و  بارطضا  راتفرگ  دوخ  یهاوگ  رد  مراهچ  هاوگ  زا  نت  هس  یهاوگ  زا  سپ  دنک و  یم  هریغم  هب  يور  دوش و 

هک نآ  لاح  يریذپ و  یم  نم  هرابرد  دنتسین  هباحص  زا  هک  ار  ناشیا  نخس  ارچ  تفگن  رمع  هب  هریغم  هنوگچ  .دندروخ  هنایزات  رگید 
دینک ادتقا  کی  ره  هب  هک  دـنا  ناگراتـس  نوچ  نم  باحـصا  : » تسا هدومرف  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  ما و  هباحـص  زا  نم 

نب هریغم  زا  رترب  رتردقنارگ و  بتارم  هب  هک  یـسک  و  دـش ، ادـخ  نامرف  میلـست  هکلب  تفگن  نینچ  هریغم  اهنت  هن  دـیوش » یم  تیادـه 
اهیردـب يارب  تسا و  ردـب  گـنج  رد  ناگدـننک  تکرـش  ربماـیپ و  هبترم  دـنلب  باحـصا  زا  هک  تسا  نوـعظم  نب  همادـق  تسا ، هبعش 

یهاوگ رمع  دـش و  هدز  دـح  وا  رب  درک و  یـشون  هداب  رمع  تموکح  راگزور  هب  صخـش  نیمه  تسا ، هدـش  هداد  تشهب  هب  یهاوگ 
هک تفگن  درکن و  يریگولج  وا  رب  دح  يارجا  زا  تسا  ردب  گنج  رد  ناگدننک  تکرش  زا  هک  ببس  نیا  هب  درکن و  در  ار  صاخشا 
هک دز  دح  ار  دوخ  رسپ  رمع  نینچمه  .تسا  هدومرف  یهن  هباحص  ياه  هدیهوکن  اهیدب و  نایب  زا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ 
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وا رب  دح  يارجا  زا  عنام  ربمایپ  اب  ندوب  رـصاعم  دوب و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  نارـصاعم  زا  رـسپ  نآ  درم و  نآ  زا 
.دشن

رگم دنک  یمن  لقن  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  زا  یثیدح  نم  يارب  سک  چیه  دـیوگ  یم  هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  یلع  نیا  و 
مالّسلا هیلع  یلع  دنیوگب و  غورد  تسا  نکمم  هک  تسین  نانآ  رب  ماهتا  نیا  ایآ  دشاب ، هدینش  هک  مهد  یم  دنگوس  نآ  رب  ار  وا  هکنیا 
مالّـسلا هیلع  یلع  یهگناو  .تسا  هدومرفن  انثتـسا  ار  رکبوبا  زا  ریغ  ناناملـسم  زا  کـی  چـیه  تسا  هدـمآ  ربـخ  نیا  نتم  رد  هک  ناـنچ 

مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هب  یـسود  درم  نیا  زا  سک  چیه  تسا : هدومرف  هدرک و  هریره  وبا  نتفگ  غورد  هب  حیرـصت  ررکم 
روز هب  ار  همطاف  هناخ  رد  هک  متـشاد  یم  تسود  رایـسب  تسا : هتفگ  شیوخ  گرم  يرامیب  رد  مه  رکبوبا  .تسا  هتـسبن  غورد  رتشیب 

.درادن ینعم  هانگ  اطخ و  زا  زج  ینامیشپ  دش و  نامیشپ  دوخ  راک  نآ  زا  دوب و  هدش  هتسب  گنج  يارب  هک  دنچ  ره  مدوشگ  یمن 

همطاف هک  یماگنه  ات  ینعی  هام  شـش  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  دـشیدنیب  ینعم  نیا  رد  هک  تسا  راوازـس  هتـسیاش و  لقاع  يارب  یهگناو 
دوخ ندـناشن  تفالخ  هب  رد  رکبوبا  تسا ، هدوب  قح  رب  یلع  رگا  تسا ، هدرک  گنرد  رکب  وبا  اب  تعیب  زا  هدرک  تلحر  مالّـسلا  اهیلع 

ندشن رضاح  زا  نینچمه  تسا ، هدوب  راکاطخ  تعیب  زا  ندرک  گنرد  رد  یلع  تسا ، هدوب  قح  رب  رکب  وبا  رگا  تسا و  هدوب  راکاطخ 
همه زا  نم  رظن  رد  هک  ار  یـسک  نآ  هک  نیمه  تفگ : هباحـص  هب  باطخ  دوخ  گرم  يرامیب  رد  رکبوبا  هتـشذگ  نیا  زا  .دجـسم  رد 

وا زا  ییاورنامرف  تساوخ  یم  سک  ره  دیتخادنا و  داب  دوخ  ینیب  رد  نات  همه  متخاس ، هفیلخ  امـش  رب  ار - رمع  ینعی  دوب -  رتهب  امش 
دیهاوخ یمـشیربا  ابید و  ياه  هماج  اـه و  هدرپ  دـنگوس  ادـخ  هب  تسا و  هدروآ  يور  اـیند  دـیدید  هک  دوب  ببـس  نادـب  نیا  دـشاب و 

وبا ارچ  هک  درب  یم  کشر  رمع  هب  نانآ  هک  تسین  هلأسم  نیا  هب  حیرصت  تسین و  هباحص  هب  ندز  هنعط  رکبوبا  نخس  نیا  ایآ  .تفرگ 
تدوخ يادخ  خساپ  تفگ : رکب  وبا  هب  هحلط  تفگ ، ییاورنامرف  يارب  ار  رمع  مان  رکب  وبا  هک  نیمه  تسا و  هتخاس  هفیلخ  ار  وا  رکب 
.يداد تیالو  نانآ  رب  ار  ینـشخ  يوختـشرد و  صخـش  هکنآ  لاح  دسرپب و  وت  زا  شناگدنب  هرابرد  هک  یماگنه  داد  یهاوخ  هچ  ار 
نیرتهب تفگ : مهاوخ  دـسرپب  نم  زا  دـنوادخ  نوچ  یناسرت ، یم  ادـخ  زا  ارم  تفگ : هحلط  هب  دـیناشنب و  دـیناشنب  ارم  تفگ : رکب  وبا 

نیا رمع و  هب  هنعط  هحلط  نخـس  نیا  ایآ  تسا ، هدـش  لقن  هک  داد  هحلط  هب  يرایـسب  مانـشد  سپـس  .مداد  تیالو  ناشیا  رب  ار  وت  لها 
تفرگ و تروص  دوعـسم  نب  هللا  دبع  بعک و  نب  ّیبا  نایم  هک  تسا  یعوضوم  هتـشذگ  نیا  زا  تسین ؟ هحلط  هب  هنعط  رکب  وبا  نخس 

.تسنادن دوخ  ردپ  دنزرف  ار  يرگید  کی  ره  هک  دنداد  مانشد  دنتفگ و  ازسان  رگیدکی  هب  نادنچ 

يور هب  هراومه  دنداد  تسد  زا  ار  دوخ  ربمایپ  هک  هاگ  نآ  زا  تما  نیا  تسا  هتفگ  هک  هدش  لقن  روهـشم و  بعک  نب  یبا  نخـس  نیا 
تـسا یمدرم  يارب  نم  هودنا  متـسین ، نیگهودنا  نانآ  رب  نم  دنگوس  ادخ  هب  و  دنا ، هدش  دوبان  یگمه  هدیقع  لها  ایآ  دنا ، هداتفا  رد 

هک منک  یگدنز  نادنچ  مدرک  یمن  روصت  تسا  هتفگ  یم  هک  فوع  نب  نامحرلا  دـبع  نخـس  نیا  .دـنزاس و  یم  هارمگ  ار  نانآ  هک 
نیا زین  و  مداد ، یمن  تیالو  شیوخ  شفک  دنب  رب  ار  نامثع  مدوب  رگن  هدنیآ  هدیـشیدنا و  تسرد  رگا  دـیوگب و  قفانم  نم  هب  نامثع 

.نک نانچ  نینچ و  ار  وا  درک ، يراددوخ  وت  باتک  ماکحا  هماقا  زا  نامثع  ایادخ  هک  وا  نخس 

زا وت و  زا  نم  هک  ییوگ  یم  غورد  دومرف : یلع  .دـندوب  رتـهب  وت  زا  رمع  رکبوبا و  تفگ : مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  ییوگتفگ  رد  ناـمثع 
.مدرک شتسرپ  ناشیا  زا  سپ  ود و  نآ  زا  شیپ  ار  ادخ  مرتهب ، ود  نآ 

میدرک یم  وگتفگ  هراب  نیا  رد  مدوب و  ریبز  نب  هورع  شیپ  تسا : هتفگ  یم  هک  دـنک  یم  تیاور  رانید  نب  ورمع  زا  هنییع  نب  ناـیفس 
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نم .تسا  هدومرف  تماقا  لاس  هد  تفگ : هورع  تسا ؟ هدوب  هّکم  میقم  لاس  دنچ  تثعب  زا  سپ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک 
لـالح هعتم  تسا : هتفگ  یم  ساـبع  نبا  .تسا  هتفگ  یم  غورد  ساـبع  نبا  تفگ : لاـس ، هدزیـس  تسا  هتفگ  یم  ساـبع  نـبا  مـتفگ :

اج نیمه  زا  نتشیوخ ، رب  رگمتـس  يا  تسا : هتفگ  وا  هب  سابع  نبا  .درک  یم  یهن  نآ  زا  رمع  تسا : هتفگ  وا  هب  معطم  نب  ریبج  .تسا 
نم يارب  رمع  لوق  زا  وت  میوگ و  یم  نخـس  امـش  يارب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  لوق  زا  نم  هک  دـیدش  هارمگ  امش 

زج سک  چـیه  درک  یمن  ناـنچ  نآ  هعتم  هراـبرد  رمع  رگا  هک  تسا  هدـمآ  مالّـسلا  هیلع  یلع  لوـق  زا  يربـخ  رد  .ییوـگ  یم  نـخس 
.تفرگ یمن  تروص  یکدنا  زج  انز  هک  تسا  هدش  لقن  تروص  نیا  هب  مه  درک و  یمن  انز  تخبدب  صخش 

زا نوزف  دـننادب ، لطاب  ار  يرگید  هدـیقع  دـنهد و  مانـشد  ار  رگیدـکی  یهقف  رظن  فالتخا  لئاسم و  رد  هباحـص  هک  عوضوم  نیا  اـما 
هدنـسب دروم  ود  یکی  همجرت  هب  هنومن  يارب  هک  تسا  هدرک  لقن  ار  یهقف  ياهرظن  فالتخا  زا  ییاه  هنومن  اج  نیا  رد  تسا -  رامش 

نآ فالخ  درمش و  دنـسپان  ار  وا  راک  رمع  هکنآ  لاح  دوش و  میـسقت  يواسم  تروص  هب  میانغ  دیاب  هک  دوب  دقتعم  رکبوبا  .دوش  یم 
، دریمب شرـسمه  دـشاب و  رادراب  هک  ینز  هدـع  دروم  رد  ار  سابع  نبا  اب  نامحرلا  دـبع  نب  هملـس  وبا  تفلاخم  مه  هشیاع  .درک  لمع 

.دناوخب زاوآ  اهسورخ  هارمه  دهاوخ  یم  هک  تسا  یسورخ  هجوج  هملس  وبا  تفگ : درمش و  دنسپان 

هدومرف مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  تسا  نکمم  هنوگچ  تسا : هتفگ  هداد و  همادا  نینچ  ار  دوـخ  نخـس  يدـیز  مّلکتم  نیا 
مدرم دیاب  ههبـش  نودب  تروص  نیا  رد  هک  .دیوش » یم  تیاده  دینک  ادتقا  کی  ره  هب  هک  دـنا  ناگراتـس  نوچ  نم  باحـصا  : » دـشاب
هکنآ لاح  دشاب و  تیاده  رب  مه  رسای  رامع  لتاق  دیاب  دنشاب و  تیاده  رب  مه  قارع  مدرم  دنشاب و  تیاده  رب  نیفـص  گنج  رد  ماش 

: تسا هدومرف  نآرق  رد  دنوادخ  و  .دنشک » یم  رگمتس  هورگ  ار  وت  : » دنا هدومرف  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  حیحص  ربخ  قبط 
« .ددرگ ادخ  نامرف  میلست  هک  دینک  گنج  نادنچ  دنک  یم  متس  هک  هورگ  نآ  اب  »

زا هک  سک  نآ  تسا و  هدـیزگ  يرود  ادـخ  ناـمرف  زا  دـنک  يرادـیاپ  دوخ  متـس  رب  هورگ  نآ  اـت  هک  دراد  نآ  رب  تلـالد  هیآ  نیا  و 
تسا و هدوب  هباحـص  زا  هک  هاطرا  یبا  نب  رـسب  دیآ  یم  مزال  تروص  نیا  رد  .دشاب  تیاده  رب  دناوت  یمن  دنیزگ ، يرود  ادخ  نامرف 
ود یلع و  زامن  زا  سپ  ود  ره  هک  صاع  ورمع  هیواعم و  نینچمه  دشاب ، تیاده  رب  تسا  هتشک  ار  سابع  نب  هللا  دیبع  ریغـص  رـسپ  ود 
یم هداب  هدرک و  یم  انز  هک  دنا  هدوب  يدارفا  باحـصا  نایم  یهگناو  .دنـشاب  هدننک  تیاده  تیاده و  رب  دـندرک  یم  نعل  ار  شرـسپ 
نیا رد  مه  زاب  دلیوخ ، نب  هحیلط  نوچ  دـنا  هتـشگزاب  نید  زا  هدـش و  دـترم  ناشیا  زا  یخرب  یفقث و  نجحم  وبا  ریظن  دـنا ، هدـیماشآ 

.تسا يدتهم  دنک  يوریپ  نانآ  ياهراک  زا  دنک و  ادتقا  ناشیا  هب  سک  ره  تروص 

يرای زا  هک  نایوما  ناراداوه  زا  یخرب  تسا و  نایوما  بصعتم  نارادـفرط  هتخادرپ  هتخاس و  ثیدـح  نیا  دـیدرت  نودـب  دـیوگ : یم 
.دنا هدرک  لعج  ار  یثیداحا  ناشیا  دوس  هب  هداد و  يرای  دوخ  نابز  اب  ار  نانآ  دنا  هدوب  ناوتان  ریشمش  اب  ناشیا  نداد 

متـسه نآ  رد  نم  هک  ینرق  : » تسا هدومرف  هک  دـنا  هداد  تبـسن  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هب  هک  يرگید  ثیدـح  نینچمه 
تلحر زا  سپ  لاس  هاجنپ  هک  تسا  نیا  دراد  تلالد  نآ  نالطب  رب  هک  ییاهزیچ  هلمج  زا  دشاب و  حیحـص  دـناوت  یمن  .تسا » نیرتهب 

نیا و  تسا ، هدرک  دای  نآ  زا  ربخ  نیمه  رد  هک  تسا  ییاهنرق  زا  تسا و  ناهج  ياهنرق  نیرتدـب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ 
تسا هدش  هرصاحم  هکم  دنا و  هداتفارد  هنیدم  اب  و  تسا ، هدش  هتشک  نآ  رد  مالّسلا  هیلع  نیـسح  هک  تسا  يراگزور  نامه  راگزور 

نب دـیزی  نوچمه  دـنا ، هدرک  یم  اهیراکهبت  يراسگ و  هداـب  توبن  ماـقم  ناـماقم  مئاـق  ناـگفیلخ و  تسا و  هدـیدرگ  ناریو  هبعک  و 
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يریسا هب  هدازآ  نانز  دنا و  هدش  هتشک  هانگ  یب  ناناملـسم  هدش و  هتخیر  مارح  ياهنوخ  و  دیزی ، نب  دیلو  هکتاع و  نب  دیزی  هیواعم و 
تـسد رب  هک  نانچمه  دنا  هدز  یگدنب  رهم  نانآ  ياهتـسد  رب  دنا و  هتفرگ  یگدرب  هب  ار  راصنا  نارجاهم و  نادنزرف  دنا ، هدـش  هتفرگ 

ياهباتک رد  هاگره  .تسا  هدوب  فسوی  نب  جاجح  تراما  کلملا و  دـبع  تفالخ  راگزور  هب  نیا  دـنا و  هدز  یم  رهم  یمور  ناریـسا 
تسا هتشاد  دوجو  نآ  ناریما  اهرالاس و  رد  هن  نآ و  رد  يریخ  هن  هک  یبای  یم  دب  تهج  ره  زا  ار  مّود  هلاس  هاجنپ  ینک ، لمأت  خیرات 

نیا تسا  نکمم  هنوگچ  مه  زاب  دـشاب ، لاس  هاجنپ  نرق  هکنآ  هب  هجوت  اب  دراد و  ناریما  اـهرالاس و  یبوخ  هب  یگتـسب  مدرم  یبوخ  و 
.دشاب حیحص  ربخ 

: هیآ نیا  ریظن  تسا ، هدمآ  نآرق  رد  هک  لاعتم  دنوادخ  راتفگ  زا  هک  هچنآ  اما  دیوگ :

لقن ثیدح  نیا  و  .دـنیوا ،» اب  هک  یناسک  تسا و  دـنوادخ  لوسر  دـمحم  : » هیآ نیا  و  .نانمؤم » زا  دـش  دونـشخ  دـنوادخ  هک  انامه  »
ردب گنج  رد  ناگدـننک  تکرـش  هب  دـنوادخ  دـشاب  هدومرف  هک  تحـص  ضرف  رب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  لوق  زا  هدـش 

دنوادـخ هک  تسین  زیاج  تسا و  راک  ماجرف  تبقاـع و  تمالـس  هب  طورـشم  یگمه  تسا ، هتـسیرگن  تمحر  هدـید  هب  هدیـشکرس و 
.دهد ماجنا  دهاوخ  یم  هچ  ره  دوب  دهاوخن  یباقع  ار  وا  هک  دشاب  هداد  ربخ  یموصعم  ریغ  فلکم  هب  میکح 

يارب هچنآ  تفای و  دهاوخ  ام  دوخ  نوچ  مه  ار  ناشیا  دنک ، لمأت  هباحـص  لاوحا  رد  دهد و  فاصنا  سک  ره  دیوگ : یم  ملکتم  نیا 
فرـش و نیا  هک  هتبلا  تسین و  تبحاصم  راختفا  زج  یقرف  ناشیا  ام و  نایم  تسا و  زیاج  مه  نانآ  يارب  دتفا  قافتا  هک  تسا  زیاج  ام 

هانگ هک  دـشابن  زیاج  دـشاب  هدوب  ربمایپ  بحاصم  رتشیب  هام و  کـی  زور و  کـی  سک  ره  هک  ناـنچ  نآ  هن  یلو  تسا  گرزب  یتلزنم 
ربمایپ دیاب  یم  هکلب  دوش  لزان  نامسآ  زا  وا  تئارب  مکح  هک  دش  یمن  نآ  دنمزاین  هشیاع  دوب  یم  نینچ  رگا  و  دتفا ، شزغل  هب  دنک و 

نآ اب  وا  تبحاـصم  ادـخ و  لوسر  رـسمه  هشیاـع  هک  دوب  یم  اـناد  کـفا  لـها  غورد  هب  تسخن  زور  زا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 
تحص تروص  رد  هک -  تسا  راوازس  تسا و  هدوب  هباحص  زا  مه  لطعم  نب  ناوفص  نینچمه  .تسا  هدوب  رتدکؤم  رتشیب و  ترضح 

تیصعم دنا و  هباحص  زا  ود  ره  هشیاع  ناوفـص و  دیوگب  تسخن  زور  زا  دشابن و  ربمایپ  رب  یهودنا  مغ و  دروم  نآ  رد  امـش - ياعدا 
الماک ار  هباحـص  لاوحا  دـهاوخب  هک  سک  ره  يارب  تسا  رایـسب  زا  نوزف  رایـسب و  روما  نیا  ریاـظن  .تسا و  نکمم  ریغ  ود  نآ  يارب 

دنیوگ و یم  ار  نخـس  نیمه  ناشیا  ناراکهنگ  هرابرد  دنا و  هدومیپ  یم  ار  ام  هار  نیمه  هباحـص  دروم  رد  مه  ناعبات  .دـنک  یـسررب 
.دنا هتفرگ  دوخ  نایادخ  ار  ناشیا  نآ  زا  سپ  مدرم  هماع  هکنآ  لاح 

هانگ دب و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  باحـصا  هک  ضرف  رب  دـیوگب  هک  دراد  ار  نآ  یخاتـسگ  یـسک  هچ  یهگناو  دـیوگ :
هباحص همه  فرـش  هک  يراوگرزب  ربمایپ  نامه  هب  باطخ  دنوادخ  هکنآ  لاح  مییوجب و  يربت  ناشیا  زا  یـسک  زا  تسین  زیاج  دننک ،

و .دوب » یهاوخ  ناراک  نایز  زا  دش و  دهاوخ  دوبان  وت  لمع  دیدرت  نودـب  يزروب  كرـش  رگا  : » تسا هدومرف  نینچ  تسوا  رادـید  هب 
منک ینامرفان  رگا  نم  هک  یتسرد  هب  وگب  : » تسا هدومرف  نینچ  نیا  زین 

سفن هتـساوخ  زا  نک و  مکح  قح  هب  مدرم  ناـیم  : » تسا هدومرف  هکنیا  زا  سپ  و  .مسرت » یم  گرزب  زور  باذـع  زا  ار  دوخ  يادـخ 
هک یـسک  رگم  .تسا ،» تخـس  یباذع  دنوش  یم  هارمگ  ادـخ  هار  زا  هک  ار  یناسک  دزاس ، هارمگ  ادـخ  هار  زا  ار  وت  هک  نکم  يوریپ 

.دشاب هتشادن  زیمت  هشیدنا و  مهف و 
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رگیدکی لاوقا  هدز و  هنعط  رگیدکی  هب  هنوگچ  هک  دنیبب  درگنب و  رگیدکی  اب  هباحص  فالتخا  هب  هک  دراد  تسود  سک  ره  و  دیوگ :
رگیدکی اب  ناعبات  فالتخا  زا  مه  دنا و  هدرک  ضارتعا  نانآ  ياه  هتفگ  هب  دنا و  هدرک  در  نانآ  رب  ناعبات  ار  هچنآ  دـنا و  هدرک  در  ار 
تبـسانم هب  راک  زاغآ  رد  ماظن  دـیوگ : یم  ظحاج  .دـنک  هعجارم  ماّظن  باتک  هب  دوش  هاـگآ  رگید  یخرب  هب  ناـشیا  زا  یخرب  نعط  و 

نآ رد  هباحص  فالتخا  يوتف و  لئاسم  هکنآ  ات  دوب ، رتریگ  تخس  ناشیا  هب  تبسن  همه  زا  دندز  یم  هنعط  هباحص  رب  نایضفار  هکنیا 
نعاطم ماگنه  نیا  رد  دمآ ، نایم  هب  دندوب  هدرب  راک  هب  ادخ  نید  رد  ار  دوخ  هشیدـنا  يأر و  هک  یـصاخشا  راتفگ  ناشیا و  ماکحا  و 

.تسا هدروآ  بلطم  هتفگ ، نایضفار  دروم  رد  هچنآ  ربارب  دنچ  ناوارف و  هباحص  هرابرد  تخاس و  بترم  مه  اب  ار  نارگید  نایضفار و 

طلغ یلو  تسا  هتخاس  هارمگ  ار  یقلخ  هک  تسا  گرزب  ماکحا  هرابرد  هفینح  وبا  طلغ  تسا : هتفگ  هلزتعم  ناـگرزب  زا  یکی  دـیوگ :
تسا و نآ  زا  يا  هخاش  هفینح  وبا  تسا و  هفینح  وبا  هشیر  لصا و  هک  تسا  یـسک  دامح  هک  تسا  رتگرزب  هفینح  وبا  طلغ  زا  داـمح 

دامح تاداقتعا  هشیر  هک  دوسا  همقلع و  طلغ  تسا و  هدوب  دامح  داتسا  وا  هک  تسا  دامح  طلغ  زا  رتگرزب  رت و  تخـس  میهاربا  طلغ 
هک تسا  رتگرزب  اهنیا  همه  طلغ  زا  دوعـسم  نبا  طلغ  تسا و  رتگرزب  رتشیب و  دامح  طلغ  زا  تسا  هدرک  دامتعا  ود  نآ  رب  دـنا و  هدوب 

دوـب تسرد  رگا  مهد ، یم  يوـتف  شیوـخ  يأر  هب  هلأـسم  نیا  رد  تسا  هتفگ  هتـسج و  لـسوت  يأر  هب  هک  تـسا  یـسک  نیتـسخن  وا 
.تسا نم  زا  دوب  اطخ  رگا  و  تسا ، دنوادخ  تیانع 

دنتساوخ راب  دوب  هدمآ  ناسارخ  هب  دیشرلا  نوراه  هارمه  ماگنه  نآ  رد  هک  سرشا  نبا  همامث  زا  ناسارخ  رد  ثیدح  باحـصا  دیوگ :
وبا دیاقع  در  يارب  ار  باتک  نیا  نم  تفگ : دندیسرپ ، دوب  هتشون  يأر  هب  داهتجا  دروم  رد  هفینح  وبا  در  رد  هک  یباتک  هرابرد  وا  زا  و 
يأر هب  لئاق  هفینح  وبا  زا  شیپ  ناشیا  هک  ما  هتشون  دوعسم  نب  هللا  دبع  دوسا و  همقلع و  دیاقع  در  يارب  ار  نآ  هکلب  ما  هتـشونن  هفینح 

.دنا هدوب 

رد هک  فلز  بحاص  نآ  تفگ : یم  درمـش و  یم  کچوک  ار  وا  دـمآ  یم  نایم  هب  مه  سابع  نبا  مان  هاگره  هلزتعم  زا  یکی  دـیوگ :
.داد یم  مکح  شیوخ  يأر  هب  ادخ  نید 

مّلـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  زا  هک  یتایاور  رد  هریره  وبا  تسا : هتفگ  دوخ  دـیحوتلا  باتک  هب  فورعم  باتک  رد  مه  ظـحاج 
یم مهتم  ار  وا  هک  تسناد  یمن  قوثو  دروم  ار  وا  اهنت  هن  مالّـسلا  هیلع  یلع  تسا  هتفگ  تسین و  دامتعا  دروم  هقث و  تسا  هدرک  لـقن 

هرخـسم و ار  زیزعلا  دبع  نب  رمع  دوخ ، ظحاج  .دـندوب  هنوگ  نیمه  هریره  وبا  دروم  رد  مه  هشیاع  رمع و  دز و  یم  هنعط  وا  رب  درک و 
ناـمه وا  يارب  مدرم  هماـع  رتـشیب  یلو  تسین  هباحـص  زا  زیزعلا  دـبع  نب  رمع  هک  تـسا  تـسرد  تـسا و  هدرک  یم  ریفکت  قیـسفت و 

.هباحص زا  یکی  يارب  هک  دنا  لئاق  ار  تلیضف 

هباحـص زا  مه  صاعلا  یبا  نب  مکح  هکنآ  لاح  دنا و  لداع  هباحـص  زا  کی  ره  هک  مینک  یعطق  مکح  تسا  نکمم  هنوگچ  یهگناو 
هدنسب ار  وت  عوضوم  نیمه  تسا و  هدوبن  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  يارب  وا  نوچ  يزوت  هنیک  نمـشد و  چیه  هک  تسا 

ناناملـسم اب  هیواعم  تموکح  رد  هک  مه  هملـسم  نب  بیبح  تسا ، هباحـص  زا  تسا ، قساف  نآرق  صن  هب  هک  مه  هبقع  نب  دیلو  .تسا 
نایم .دـنا  هباحـص  زا  مه  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  نمـشد  ادـخ و  نمـشد  هاطرا  یبا  نب  رـسب  درک و  ار  اـهراک  نآ 
یّلـص ربمایپ  هک  دنا  هدیقع  نیا  رب  ناناملـسم  زا  يرایـسب  دنا ، هتخانـش  یمن  ار  ناشیا  مدرم  هک  دنا  هدوب  قفانم  يرایـسب  هورگ  هباحص 

ار ناشیا  زا  یهورگ  ترـضح  نآ  دومرفن و  یفرعم  وا  هب  ار  ناقفانم  همه  دنوادخ  هک  یلاح  رد  دومرف  تلحر  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا 
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هب تسا  نکمم  هنوگچ  نیاربانب  تسا ، هدومرفن  دـنا  هتـشادنپ  هک  نانچ  نآ  هفیذـح  وبا  زج  سک  چـیه  هب  ار  نانآ  مان  تخانـش و  یم 
نآ نوچ  ای  تسا  هدوب  ناشیا  اب  رـصع  مه  ای  هدوب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  بحاـصم  سک  ره  هک  مینک  مکح  عطق  روط 

هنوگ نیا  دناوت  یم  یسک  هچ  دنز و  یمن  رس  یتیصعم  هانگ و  وا  زا  تسا و  يرش  زا  نومأم  لداع و  صخـش  تسا  هدید  ار  ترـضح 
.دنک مکح  نینچ  هک  دشاب  رحبتم 

نامرف زا  نانآ  هک  دننک  یم  تباث  دننک و  یم  وگتفگ  ناربمایپ  ناهانگ  هرابرد  هیوشح  ثیدح و  باحـصا  هکنیا  رت  تفگـش  دـیوگ :
یلزتعم يردق و  دنیوگ : یم  دننز و  یم  هنعط  دنریگ و  یم  هدرخ  دشاب  عوضوم  نیا  رکنم  هک  یـسک  رب  دـنا و  هدرک  یچیپرـس  ادـخ 

میا هدید  اهرازه  هکلب  دص  هن  کی  هن  ثیدح  باحـصا  زا  تسادـخ و  باتک  صن  فلاخم  دـحلم و  دـنیوگ : یم  مه  یهاگ  تسا و 
هاگ درک و  لمع  نادرم  رگید  نوچ  زیزع  نز  اب  ندرک  انز  يارب  فسوی  دـنیوگ : یم  هاگ  .دـننک  یم  زیتس  لدـج و  دروم  نیا  رد  هک 
زا شیپ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دـنیوگ : یم  هاـگ  دوش ، رتسبمه  وا  رـسمهاب  اـت  تشک  ار  اـیروا  دواد  دـنیوگ : یم 
اما .دـننک  یم  حرطم  ار  ردـب  ناریـسا  زا  نتفرگ  هیدـف  شحج و  رتخد  بنیز  ناتـساد  هاگ  تسا و  هدوب  هارمگ  رفاـک و  دوخ  يربماـیپ 

ناشیا تداع  يوخ و  دشاب  نآ  رکنم  هک  سک  ره  اب  ناشیا  هرظانم  وا و  ینامرفان  ندرک  تباث  مالّـسلا و  هیلع  مدآ  هب  نانآ  ندز  هنعط 
دهد تبـسن  هانگ  تشز و  راک  نانآ  هب  دـیوگب و  نخـس  نانآ  لاثما  هیواعم و  صاع و  ورمع  هرابرد  یـسک  رگا  هکنآ  لاـح  و  تسا ،
تسا رازگ  تعدب  یضفار و  صخش  نیا  دنیوگ : یم  دوش و  یم  زیت  گنت و  ناشیاهمشچ  هدیشک و  ناشیاهندرگ  خرس و  ناش  هرهچ 

.دیوگ یم  ازسان  ناگتشذگ  هب  دهد و  یم  مانشد  ار  هباحص  هک 

رد دـش  دـهاوخ  هتفگ  نانآ  هب  مینک  یم  يوریپ  ینآرق  صوصن  زا  ناربمایپ  ياهاطخ  ناهانگ و  ناـیب  رد  دـنیوگب : اـم  خـساپ  رد  رگا 
زور ادـخ و  هب  هک  ار  یهورگ  : » تسا هدومرف  لاـعتم  دـنوادخ  هک  دـینک  يوریپ  ار  ینآرق  صوصن  ناراـکهنگ  همه  زا  نتـسج  يربـت 
رگا : » تسا هدومرف  و  .دنرادب » تسود  دننک  یم  زیتس  شلوسر  ادخ و  اب  هک  ار  یناسک  هک  یبای  یمن  نانچ  دـنا  هدروآ  نامیا  تمایق 

: تسا هدومرف  و  .ددرگ » زاب  ادخ  نامرف  هب  هک  دینک  گنج  نادنچ  دنک  یم  متس  هکنآ  اب  درک  متـس  يرگید  رب  هورگ  ود  نآ  زا  یکی 
هک دوش  یم  لاؤس  مالّـسلا  هیلع  یلع  تعیب  دروم  رد  ناشیا  زا  سپـس  و  .دیرب » نامرف  ار  رمالا  یلوا  لوسر و  دـیرب و  نامرف  ار  ادـخ  »
دـش دـهاوخ  هتفگ  نانآ  هب  دنتـسه ، نتفگ  يرآ  زا  راچان  تسا  هدوب  مزال  مدرم  همه  رب  وا  زا  تعاطا  تسا و  هدوب  یتسرد  تعیب  اـیآ 

، ددرگرب يرادربنامرف  هب  هک  یماگنه  ات  وا  اب  ندرک  گـنج  ناناملـسم  رب  اـیآ  دـنک ، جورخ  قح  ماـما  رب  یـسک  رگا  تروص  نیا  رد 
نیدـب ام  تسین و  ود  نیا  ناـیم  یقرف  مییوگ و  یم  اـم  هک  تسا  نتـسج  يربت  ناـمه  زا  ریغ  ندرک  گـنج  نیا  رگم  تسین و  بجاو 

راک نیا  ات  مینک  یم  تنعل  ار  نانآ  مییوج و  یم  يربت  نانآ  زا  میرادن  ار  نانآ  اب  گنج  ناکما  میتسین و  ناشیا  راگزور  رد  هک  ببس 
.تسین یهار  نآ  رب  ار  ام  هک  دشاب  یگنج  ضوع 

اطخ و رب  تما  تسا  نکمم  تسین و  تجح  عامجا  رد  هک  دنا  هدیقع  نیا  رب  وا  نارای  ماظن و  یهگناو  دـیوگ : یم  يدـیز  ملکتم  نیا 
نآ رد  هک  تسا  عامجا  عوضوم  رد  یباتک  ار  ماظن  .دننک  عامجا  دنوش و  گنهامه  دادترا  رب  یتح  یهابت  رب  دننک و  عامجا  تیصعم 

تـسا هتفرگ  رارق  ناـشیا  دانتـسا  دروم  هک  یظاـفلا  تسا : هتفگ  هداد و  رارق  نعط  دروـم  عاـمجا  دروـم  رد  ار  ناـهیقف  لـیالد  باـتک 
راتفگ نیا  و  .میداد » رارق  هنایم  تما  ار  امـش  : » تسا هدومرف  هک  دـنوادخ  راـتفگ  نیا  ریظن  درادـن ، عاـمجا  ندوب  تجح  رب  یتحارص 

هب هک  مه  يربخ  دیوگ : یم  وا  .ار » ناگدنورگ  هار  ریغ  دنک  يوریپ  و  : » دـنوادخ راتفگ  نیا  و  .دـیتسه » یتما  نیرتهب  امـش   » هک یهلا 
: دـنیوگ یم  ناهیقف  هک  یلیلد  نیرتمهم  و  تسا ، دـحاو  ربخ  .دـنک » یمن  عامتجا  اطخ  رب  نم  تما   » هک تسا  هدـش  لـقن  تروص  نیا 
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هک تسا  لاحم  دشاب  ناوارف  رایسب  شدارفا  رامش  هک  یماگنه  نوگرگد  توافتم و  ياه  هشیدنا  فلتخم و  ياه  هیرظن  هک  تسا  نیا 
.تسا راکشآ  هارمگ  ياه  هقرف  رگید  نایحیسم و  دوهی و  رد  عوضوم  نیا  نالطب  هکنآ  لاح  و  دننک ، عامجا  اطخ  رب 

یبا نبا  .میدـناوخ  ار  نآ  ام  تسا و  هتـشون  دوخ  طخ  هب  رفعج  وبا  بیقن  هک  تسا  يزیچ  هصـالخ  نیا  دـیوگ : یم  دـیدحلا  یبا  نبا 
هدـنزرا هک  تسا  هدرک  لقن  ام  لوق  زا  مّلکتم  نیا  هک  ار  هچنآ  تسا و  تجح  ناناملـسم  عامجا  مییوگ ، یم  اـم  دـیوگ : یم  دـیدحلا 

هب میناد و  یمن  یفاک  دـننک ، قافتا  تسردان  رب  تسا  لاحم  توافتم  ياه  هشیدـنا  فلتخم و  ياه  هیرظن  هک  تسا  نیا  ام  لیلد  نیرت 
نم دید و  دهاوخ  نآ  یتسرد  عامجا و  تحـص  رب  ار  ام  لیالد  يراوتـسا  درگنب  ام  لوصا  ياهباتک  هب  سک  ره  میتسین و  دونـشخ  نآ 

نخـس یفاک  هزادنا  هب  تسا  هدز  عامجا  لیالد  دروم  رد  وا  هک  ییاه  هنعط  یـضترم و  دیـس  هعیرذلا  باتک  یـسررب  رد  دروم  نیا  رد 
.ما هتفگ 

ربـخ تسا  هدرک  لـقن  نآ  ندز  شتآ  يارب  مزیه  ندرک  عـمج  همطاـف و  هناـخ  هب  موـجه  دروـم  رد  يدـیز  ملکتم  نیا  هک  مه  هـچنآ 
ره قح  رد  نآ  تبسن  هکلب  داد  تبسن  هباحـص  هب  ار  يراک  نینچ  ناوت  یمن  اهنت  هن  درک و  دامتعا  نآ  هب  ناوت  یمن  هک  تسا  يدحاو 
اطخ تسخن  ناـنآ  هک  تسا  نیا  اـم  هدـیقع  ریبز  هحلط و  هشیاـع و  دروم  رد  اـما  .تسا  راوشد  زین  دـشاب  لداـع  ارهاـظ  هک  یناملـسم 

هب یهاوگ  ناشیا  هرابرد  لمج  گنج  زا  سپ  مه  مالّـسلا  هیلع  یلع  دنا و  تشهب  لها  زا  نانآ  دندرک و  هبوت  نآ  زا  سپ  یلو  دندرک 
.تسا هداد  ندوب  یتشهب 

تـسین هانگ  بجوم  تسا و  ناشیا  داهتجا  تیفیک  هب  طوبرم  تسا  هدوب  ناشیا  نایم  هک  یتفلاخم  رگیدکی ، هب  هباحـص  ندز  هنعط  اما 
مه رگید  دراوم  رد  اـهتفلاخم  .تسا  هدـمآ  هقف  لوصا  ياـهباتک  رد  عوضوم  نیا  تسا و  باوص  هب  دوـخ  راـک  رد  يدـهتجم  ره  هک 
یم هتـسیرگن  نآ  رد  دـشاب  حیحـص  هک  مه  هچنآ  تسا و  دامتعا  لباق  ریغ  دراوم  هنوگ  نیا  رد  هدیـسر  راـبخا  رتشیب  هک  تسا  ناـنچ 

.دوش یم  تیاور  هریره  وبا  رمع و  زا  هک  نانچمه  دوش  یم  هداد  حیجرت  مالسا  رد  وا  تلزنم  نازیم  هب  هباحص  زا  یکی  فرط  دوش و 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  نوچمه  وا  راک  هب  جاجتحا  وا و  نخس  ندرمش  حیحـص  ام و  هدیقع  رظن و  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  اما 
هتسج يربت  یـسک  زا  ترـضح  نآ  هک  دوش  تباث  یحیحـص  تیاور  اب  هاگره  میرمـش و  یم  بجاو  ار  وا  زا  تعاطا  تسا و  مّلـس  و 

هک درک  تقد  دـیاب  تسا  هدـش  لـقن  وا  زا  هچنآ  رد  یلو  مییوـج ، یم  يربـت  دـشاب  دـهاوخ  یم  هک  ره  صخـش  نآ  زا  مه  اـم  تسا ،
.تسا هدروآ  مهارف  ار  يا  هیاپ  یب  ثیداحا  بصعت ، دنا و  هتسب  رایسب  ترضح  نآ  رب  غورد  تایاور 

ببس نیمه  هب  تسا و  رتاوتم  رابخا  نوچمه  مولعم و  ام  رظن  رد  هیواعم  صاع و  ورمع  هریغم و  زا  مالّـسلا  هیلع  یلع  نتـسج  يربت  اما 
ترضح نآ  یلو  دنا ، هدیهوکن  هلزتعم  رظن  رد  دنراد و  یمن  تسود  ار  نانآ  هک  دننک  یمن  شیاتـس  ار  نانآ  اهنت  هن  ام  یلزتعم  نارای 

نید و رد  ترـضح  نآ  تسایر  یـضتقم  نیا  تسا و  هدرکن  دای  هدیدنـسپ  مان  یکین و  هب  زج  نارجاـهم  خویـش  ناینیـشیپ و  زا  زگره 
لقن عوضوم  نیا  فالخ  رب  ترـضح  نآ  زا  هک  یتایاور  زا  دراد  تسود  سک  ره  تسا و  نایناهج  يادـخ  زا  تعاطا  رد  وا  صالخا 

زا هک  ار  يدروم  چیه  ام  هک  دنک  هعجارم  ام  هغالبلا  جهن  حرش  باتک  نیمه  هب  دناسر  یم  خیاشم  رب  ار  وا  ندز  هنعط  رهاظ  هب  هدش و 
و میا ، هداد  حرش  حیضوت و  تسا  قح  قفاوم  هک  یقیرط  هب  ار  نآ  میا و  هدرکن  اهر  دوش  یم  هدیمهف  مییوگ  یم  هچنآ  فالخ  رب  نآ 

.تسا دنوادخ  زا  قیفوت 
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: وا رابخا  زا  يا  هراپ  رسای و  نب  رامع 

باعیتسالا باتک  رد  ربلا  دبع  نبا  هک  هچنآ  زا  ار  وا  رابخا  زا  يا  هراپ  بسن و  کنیا  ام  دانک  تمحر  شیادـخ  هک  رـسای  نب  رامع  اما 
نب کلام  نب  رماع  نب  رـسای  نب  رامع  وا  تسا : هتفگ  نینچ  دانک  تمحر  شیادخ  هک  ربلا  دـبع  نب  رمع  وبا  میروآ ، یم  تسا  هدروآ 

یـسنع ددا  نب  کـلام  نب  نوناـب - سنع -  نب  ماـن  نب  رماـع  نب  هثراـح  نب  فوـع  نب  هبلعث  نب  ذوـل  نب  نیـصح  نب  سیق  نـب  هناـنک 
یجحذم

مه هبقع  نب  یـسوم  .دـنا  هتفگ  نارگید  باهـش و  نبا  ار  عوضوم  نیا  تسا ، موزخم  ینب  دـنگوس  مه  ناـظقیلا و  وبا  شا  هینک  .تسا 
.تسا هظقی  ینب  موزخم  ینب  دنگوس  مه  رسای  نب  رامع  ردب  گنج  رد  نارضاح  هلمج  زا  تسا : هتفگ 

شرـسپ یلو  تسا ، هدوب  جحذم  هخاش  زا  سنع  هلیبق  زا  یناطحق  یبرع  رامع  ردپ  رـسای  هک  دنا  هتفگ  ملع  لها  زا  یهورگ  يدـقاو و 
و دییاز ، ار  رامع  وا  درک و  جاودزا  موزخم  ینب  دارفا  زا  یکی  نازینک  زا  یکی  اب  رسای  شردپ  اریز  تسا  موزخم  ینب  هب  هتـسباو  رامع 

کلام ثراح و  .دندمآ  هکم  هب  دوخ  مراهچ  ردارب  يوجتسج  رد  کلام  ثراح و  ياهمان  هب  شردارب  ود  هارمه  رـسای  هک  دوب  نینچ 
وبا .دـش  نامیپمه  دـنگوس و  مه  موزخم  نب  رمع  نب  هللا  دـبع  نب  هریغم  نب  هفیذـح  وبا  اـب  دـنام و  هکم  رد  رـسای  دنتـشگرب و  نمی  هب 
دازآ ار  رامع  هفیذح  وبا  دییاز ، وا  يارب  ار  رامع  هک  دروآرد  وا  جاودزا  هب  ار  طایخ  رتخد  هیمـس  مان  هب  دوخ  نازینک  زا  یکی  هفیذح 
دندز نانچ  ار  رامع  نامثع  نامالغ  نوچ  هک  دوب  یگتسباو  نامیپ و  نیمه  تبـسانم  هب  و  دوب ، ناشیا  نامیپمه  هتـسباو و  رامع  درک و 

دنگوس ادخ  هب  دنتفگ  دندش و  عمج  وا  زا  يرادفرط  هب  موزخم  ینب  دنتـسکش ، ار  شیاه  هدند  زا  یکی  دـش و  مکـش  قتف  راتفرگ  هک 
.تشک میهاوخن  وا  ياج  هب  ار  نامثع  زج  یسک  دریمب ، رامع  رگا 

رد دنا و  ناناملـسم  نیتسخن  زا  دندش و  ناملـسم  هیمـس  رـسای و  ناشردام  ردپ و  هللا و  دبع  شردارب  رامع و  دیوگ : یم  ربلا  دبع  نبا 
یم روبع  ناشرانک  زا  دندش  یم  هجنکش  نانآ  هک  لاح  نامه  رد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  .دندش  هجنکش  تخـس  ادخ  هار 

: دومرف یم  نانآ  هب  نینچمه  .تسا » تشهب  امش  هاگ  هدعو  هک  ییابیکش ، هک  دینک  ییابیکـش  رـسای  نادناخ  يا  : » تفگ یم  دومرف و 
« .يا هدرک  نینچ  هک  دنچ  ره  زرمایب  ار  رسای  نادناخ  ایادخ  راب  ییابیکش ، رسای  نادناخ  يا  »

هیمـس .دروآ  ار  مالـسا  دنوادخ  تشذگرد و  هفیذح  وبا  هکنآ  ات  دوب  هریغم  نب  هفیذح  وبا  اب  نانچمه  رامع  دیوگ : یم  ربلا  دـبع  نبا 
رد هک  تسا  ینز  نیتسخن  دوب و  راـکوکین  لـضاف و  ناـنز  زا  هیمـس  .دـش  هتـشک  دز و  شمکـش  ریز  هب  ینیبوز  تشک ، لـهج  وبا  ار 
یم نانآ  رب  ینهآ  هرز  دنتفرگ و  یم  ار  بیهص  بابخ و  لالب و  ناشیا و  رـسپ  ود  هیمـس و  رـسای و  شیرق  .تسا  هدش  دیهـش  مالـسا 

دندناشوپ و

هب مانـشد  رفک و  زا  هچ  ره  رابجا  تهارک و  اب  نانآ  دـش و  یم  مامت  ناشیا  ناوت  بات و  هک  ناـنچ  نآ  دنتـشاد  یم  هگن  باـتفآ  ناـیم 
گرزب ياهفرظ  ناشیا  نادـنواشیوخ  هاگ  نآ  دـندروآ ، یم  ناـبز  رب  دنتـساوخ  یم  نارفاـک  هک  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ 

وبا دیـسر  ارف  هاگماش  نوچ  .دندرب  یم  دنتفرگ و  یم  ار  شفارطا  دـنداهن و  یم  نآ  رد  ار  اهنآ  دـندروآ و  یم  دوب  بآ  رپ  هک  یمرچ 
تسا یسک  نیتسخن  هیمس  تشک و  ار  وا  دز و  شمکش  ریز  هب  ینیبوز  درک و  هیمس  هب  نداد  مانـشد  شحف و  هب  عورـش  دمآ و  لهج 
تیاهن دح  هب  نم  ردام  هجنکش  ادخ  لوسر  يا  تفگ : مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هب  رامع  .تسا  هدش  دیهـش  مالـسا  رد  هک 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 4895 

http://www.ghaemiyeh.com


« .يامرفم باذع  شتآ  اب  ار  رسای  نادناخ  زا  کی  چیه  اراگدرورپ  ییابیکش ، ناظقیلا  ابا  يا  : » دومرف تسا ، هدیسر 

لزان ناشیا  هرابرد  .دشاب » نامیا  هب  نئمطم  شلد  دوش و  روبجم  هک  سک  نآ  زج  : » دیامرف یم  هک  هیآ  نیا  دـیوگ : یم  ربلا  دـبع  نبا 
.تسا هدش 

لمحتم هدرک و  تکرـش  رگید  ياهگنج  مامت  ردب و  گنج  رد  هدرازگ و  زامن  هلبق  ود  ره  رب  هدرک و  ترجه  هشبح  هب  رامع  دـیوگ :
هدیـشک تمحز  هدیدنـسپ  رایـسب  مه  نآ  رد  تسا و  هدرک  تکرـش  همامی  گنج  رد  سپـس  تسا و  هدیدرگ  هدیدنـسپ  نارگ و  جنر 

.تسا هدش  ادج  وا  شوگ  گنج  نامه  رد  تسا و 

نب رامع  همامی ، گنج  زور  تسا : هتفگ  یم  هک  دنک  یم  لقن  رمع  نب  هللا  دبع  زا  شردپ  زا  عفان  نب  هللا  دـبع  لوق  زا  يدـقاو  دـیوگ :
نم دیزیرگ ؟ یم  تشهب  زا  ایآ  ناناملسم  هورگ  يا  هک  دشک  یم  دایرف  تسا و  هداتسیا  رکشل  رب  فرشم  یگنس  رب  هک  مدید  ار  رسای 

شرپ لاح  رد  هدش و  عطق  شـشوگ  هک  مدـید  درک  یم  گنج  تخـس  وا  هک  لاح  نامه  رد  نم  و  دـییآ ، نم  شیپ  مرـسای  نب  رامع 
.دوب

هدش هتفگ  وا  هرابرد  مه  و  تسا ، هدوب  تشرد  ابیز و  ینامشچ  ياراد  هناشراهچ و  تماق و  دنلب  يدرم  رامع  دیوگ : یم  ربلا  دبع  نبا 
دوب و فاص  ياـهوم  تشرد و  اـبیز و  نامـشچ  ياراد  شوج و  بنج و  رپ  هدرچ و  هیـس  تماـق و  دـنلب  یگناـشراهچ  نیع  رد  تسا 

.داد یمن  رییغت  ار  شیاهوم  دیپس  گنر  تسب و  یمن  باضخ 

نآ هب  رتکیدزن  ینـس  ظاحل  زا  سک  چیه  متـسه و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  نس  مه  نم  هک  تسا  هتفگ  یم  رامع  دیوگ :
هورگ ار  وت  هک  تسا  هدـمآ  وا  هرابرد  هک  عوفرم  ربخ  نیا  دـش و  دیهـش  یگلاس  هس  دون و  رد  راـمع  دـیوگ : .تسین  نم  زا  ترـضح 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  .تسا و  بیغ  زا  نداد  ربخ  هک  تسا  تبترم  یمتخ  ترضح  توبن  لیالد  زا  دشک ، یم  رگمتـس  شکرس 
نامیا زا  هدـنکآ  شیاپ  فک  يدوگ  ات  رـس  زا  راـمع  : » تروص هب  مه  و  .تسا » ناـمیا  زا  هدـنکآ  اپارـس  راـمع  : » دـنا هدومرف  مّلـس  و 

هتفگ نخس  تسا  هدش  لقن  وا  قح  رد  هچنآ  شرابخا و  وا و  هرابرد  نیا  زا  شیپ  تسا و  رایسب  رامع  لیاضف  .تسا  هدش  لقن  .تسا »
.دش

مراکم

 [[ مالسلا هیلع  لاق  و  ]]

: ًامالَک َهَبْعُش  َْنب  َهَریِغُْملا  ُعِجاَُری  ُهَعِمَس  ْدَق  ٍرِساَی َو  ِْنب  ِراَّمَِعل 

.ِِهتاَطَقَِسل ًارِذاَع  ِتاَهَبُّشلا  َلَعْجَِیل  ِهِسْفَن  یَلَع  َسََبل  ٍدْمَع  یَلَع  ،َو  اَْینُّدلا َنِم  َُهبَراَق  اَم  اَّلِإ  ِنیِّدلا  َنِم  ْذُخْأَی  َْمل  ُهَّنِإَف  ، ُراَّمَع اَی  ُهْعَد 

: دومرف دنک ، یم  ثحب  ّرج و  جوجل ) قفانم  درم  نآ   ) هبعش نب  هریغم  اب  رسای  رامع  دینش  هک  یماگنه  مالسلا  هیلع  ماما 

هبتـشم دوخ  رب  ار  قح  دـمع  يور  زا  دزاس و  شکیدزن  ایند  هب  هک  هتفرگ  رادـقم  نآ  ادـخ  نید  زا  وا  هکارچ  ، نک شیاـهر  راـمع ! يا 
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: هنامیکح راتفگ  دنس  ) .دهد رارق  شیاه  فالخ  اه و  شزغل  هناهب  ار  تاهبش  ات  هتخاس 

همامالا رد  هبیتق  نبا  هبعـش و  نب  هریغم  لاح  حرـش  رد  قشمد  خیرات  رد  رکاسع  نبا  ار  هنامیکح  راتفگ  نیا  هک  تسا  هدمآ  رداصم  رد 
جهن رداصم   ) .تسا هدروآ  سلاجم  باتک  رد  ار  نآ  دیفم  خیـش  موحرم  یـضر  دیـس  زا  لبق   ) دـنا و هدرک  لقن  یتوافت  اب  هسایـسلا  و 

(.( ص 288 ج 4 ، هغالبلا ،

نک اهر  ار  جوجل  درم  نیا 

ینید مهم  لئاسم  رد  هبعش  نب  هریغم  اب  صلخم  عاجش و  زابکاپ و  یباحص  نآ  ، رـسای رامع  هک  دوش  یم  هدافتـسا  مالک  نیا  همدقم  زا 
دش یم  لدب  در و  رفن  ود  نیا  نایم  هک  ار  ییوگتفگ  مالسلا  هیلع  ماما.تفریذپ  یمن  لدروک  قفانم و  درم  نآ  ، هریغم تشاد و  وگتفگ 

هــصالخ نآ  رد  وا  یگدـنز  هماـنرب  تاـیحور و  ماـمت  هـک  دوـمرف  هبعــش  نـب  هریغم  هراـبرد  اـنعمرپ  هاـتوک و  هـلمج  دــنچ  دــینش و 
رب ار  قح  دـمع  يور  زا  دزاس و  شکیدزن  ایند  هب  هک  هتفرگ  رادـقم  نآ  ادـخ  نید  زا  وا  هکارچ  نک ، شیاهر  راـمع ! يا  :» دومرف.دـش

َهَبْعُـش َْنب  َهَریِغُْملا  ُعِجاَُری  ُهَعِمَـس  ْدَق  ٍرِـساَی َو  ِْنب  ِراَّمَِعل  ( ؛» دهد رارق  شیاه  فالخ  اه و  شزغل  هناهب  ار  تاهبـش  ات  هتخاس  هبتـشم  دوخ 
(. ِِهتاَطَقَِسل ًارِذاَع  ِتاَهَبُّشلا  َلَعْجَِیل  ِهِسْفَن  یَلَع  َسََبل  ٍدْمَع  یَلَع  ،َو  اَْینُّدلا َنِم  َُهبَراَق  اَم  اَّلِإ  ِنیِّدلا  َنِم  ْذُخْأَی  َْمل  ُهَّنِإَف  ، ُراَّمَع اَی  ُهْعَد  : ًامالَک

طوبرم يرگید  تسا و  هریغم  يایند  هب  طوبرم  یکی  هک  هدومرف  هیکت  هنامیکح  مالک  نیا  رد  یساسا  هتکن  ود  يور  مالسلا  هیلع  ماما 
.شترخآ تاداقتعا و  هب 

یم رادنید  دـشاب  وا  يایند  عفن  هب  هک  اج  نآ  ، تسین گنهامه  نآ  اب  درادـن  یمالـسا  لئاسم  هب  يداقتعا  وا  : دـیامرف یم  لوا  هتکن  رد 
.دنک یم  اهر  ار  نید  ماکحا  دشاب  وا  يایند  نایز  هب  هک  اج  نآ  دوش و 

یم دوـب  ناـشعفن  هب  ار  هچنآ  دـنتفرگ و  یم  شیپ  ار  ضیعبت  هار  هک  هدرک  ناـیب  ناـقفانم  زا  یعمج  يارب  ار  فـصو  نیا  دـیجم  نآرق 
َنُولوُقَی ِِهلُـسُر َو  ِهّللا َو  َْنَیب  اُوقِّرَُفی  ْنَأ  َنوُدیُِری  ِِهلُـسُر َو  ِهّللِاب َو  َنوُرُفْکَی  َنیِذَّلا  َّنِإ  دیامرف «: یم  دندرک ، یم  راکنا  ار  هیقب  دـنتفریذپ و 
دنهاوخ یم  ،و  دننک یم  راکنا  ار  وا  ِناربمایپ  ادخ و  هک  یناسک  ؛»  ًالِیبَس َِکلَذ  َْنَیب  اوُذِخَّتَی  ْنَأ  َنوُدیُِری  ٍضْعَِبب َو  ُرُفْکَن  ٍضْعَِبب َو  ُنِمُْؤن 

رد دنهاوخ  یم  مینک و  یم  راکنا  ار  یـضعب  ،و  میروآ یم  نامیا  یـضعب  هب  :» دنیوگ یم  ،و  دنوش لئاق  ضیعبت  شناربمایپ  ادخ و  نایم 
.( هیآ 150 ءاسن ، («.) دننک باختنا  دوخ  يارب  یهار  ، ود نیا  نایم 

َنوُرُفْکَت ِباَتِْکلا َو  ِضْعَِبب  َنُونِمُْؤتَف  َأ  دـیامرف «: یم  اـه  نآ  هراـبرد  نآرق  هک  هنوگ  ناـمه  دوب  نیمه  زین  دوهی  تشز  تافـص  زا  یکی 
َنُولَمْعَت اَّمَع  ٍِلفاَِغب  ُهّللا  اَم  ِباَذَْعلا َو  ِّدَشَأ  َیلِإ  َنوُّدَُری  ِهَماَیِْقلا  َمْوَی  اَْینُّدـلا َو  ِهاَیَْحلا  ِیف  ٌيْزِخ  اَّلِإ  ْمُْکنِم  َِکلَذ  ُلَعْفَی  ْنَم  ُءاَزَج  اَمَف  ٍضْعَِبب 

لمع نیا  هک  امـش  زا  یـسک  يارب  دـیوش !؟ یم  رفاک  یـضعب  هب  ،و  دـیروآ یم  نامیا  ینامـسآ  باتک  تاروتـسد  زا  یـضعب  هب  اـیآ  ؛»
هب زیخاتــسر  زور  و  دوـب ، دــهاوخن  يزیچ  ، ناـهج نـیا  رد  ییاوـسر  زج  ، دــهد ماـجنا  ار  یهلا ) نیناوـق  ماـکحا و  ناـیم  رد  ضیعبت  )

.( هیآ 85 هرقب ، «.) تسین لفاغ  دیهد  یم  ماجنا  هچنآ  زا  دنوادخ  و.دنوش  یم  راتفرگ  اه  باذع  نیرتدیدش 

هب ور  هک  اج  نآ  تسا  هدـمآ  مرحم  مود  رد  ، البرک هب  دورو  ماگنه  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نادیهـش  رالاس  مالک  رد  اـنعم  نیمه 
: دومرف درک و  شنارای  يوس 
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ایند ناگدرب  ، مدرم نُونایَّدـلا ؛ َّلَق  ِءاَلَْبلِاب  اوُصُِّحم  اَذِإَـف  ْمُهُـشیاَعَم  ْتَّرَد  اَـم  ُهَنوُطوُحی  ْمِِهتَنِْـسلَأ  یَلَع  ٌقَِعل  ُنیِّدـلا  اْینُّدـلا َو  ُدـِیبَع  ُساَّنلا  »
الب و راتفرگ  هک  یماگنه  اما  دنتسه  نید  لابند  هب  دوش  نیمأت  اه  نآ  یگدنز  هک  نامز  نآ  ات  ؛ تساه نآ  نابز  رب  اهنت  ، نید دنتـسه و 

.( ص 383 ج 44 ، راونالاراحب ، «.) دنا مک  نارادنید  دش ) ادج  اه  نآ  يدام  عفانم  زا  نید  و   ) دندش یهلا  نومزآ 

ای دشاب  اه  نآ  يدام  تعفنم  هب  هاوخ  دنریذپ  یم  دوجو  مامت  اب  لماک  روط  هب  ار  ادـخ  نییآ  هک  دنتـسه  یناسک  نیتسار  نانمؤم  یلو 
دور و یم  ریـسم  کی  زا  نید  هک  دنوش  یم  هتخانـش  ، نید یب  قفانم و  دارفا  زا  نارادنید  ، یهار ود  نیمه  رـس  رب  ًالوصا  نآ و  نایز  هب 

.رگید ریسم  زا  اه  نآ  يدام  عفانم 

یم هبتشم  دوخ  رب  ار  قیاقح  ًادمع  درمـشب  روذعم  مدرم  رظن  رد  ای  شیوخ  رظن  رد  ار  دوخ  هک  نیا  يارب  وا  : دیامرف یم  مود  هلمج  رد 
تاهبش هب  ؛ دنهد یم  ماجنا  نیقفانم  همه  هک  تسا  يراک  نامه  نیا  دهد و  یم  رارق  شفالخ  ياهراک  يارب  هناهب  ار  یتاهبـش  دزاس و 

.دننک یم  هیجوت  هلیسو  نیا  هب  ار  دوخ  فالخ  ياهراک  دنهد و  یم  بیرف  ار  دوخ  نادجو  دنرب و  یم  هانپ 

داعم رد  کش  ناسنا  (؛»  ِهَماَیِْقلا ُمْوَی  َناَّیَأ  ُلَأْسَی  ُهَماَمَأ *  َرُْجفَِیل  ُناَسنِْإلا  ُدـیُِری  َْلب  دـیوگ «: یم  نارفاک  زا  یـضعب  هراـبرد  دـیجم  نآرق 
یک تمایق  :» دسرپ یم  ور ) نیازا  ! ) دـنک هانگ  رمع  مامت  رد  تمایق ) هاگداد  زا  سرت  نودـب  دـشاب و  دازآ   ) دـهاوخ یم  هکلب  درادـن )

.( تایآ 5 و 6 تمایق ، (.»؟ دوب دهاوخ 

دوش میلست  قح  ربارب  رد  هک  دوبن  یسک  وا  اریز  دهد  همادا  وا  اب  ار  نخس  هک  نیازا  درک  یهن  ار  رامع  مالـسلا  هیلع  ماما  ساسا  نیا  رب 
اب نتفگ  نخـس  ،و  دومن یم  ههبـش  حرط  دوخ  يدام  عفانم  ظفح  يارب  درک و  یم  تفلاخم  هناهاگآ  دـشاب  هتخانـشن  ار  قح  یتح  ای  و 

.لفاغ هیبنت  هن  تسا و  لهاج  داشرا  قادصم  هن  ؛ تسین اور  یسک  نینچ 

.دنشاب یم  هیآ 6 ). هرقب ،  «) َنُونِمُْؤی َال  ْمُهْرِذُنت  َْمل  ْمَأ  ْمُهَتْرَذنَأ  ْمِْهیَلَع َء  ٌءآَوَس  هفیرش « هیآ  قادصم  عقاو  رد  دارفا  هنوگ  نیا 

هریغم رسای و  رامع  يوگتفگ  يارجام  -1

رامع هب  مالسلا  هیلع  یلع  هک  دوب  ییوگتفگ  هچ  هبعش  نب  هریغم  رسای و  رامع  نایم  هک  هدرکن  هراشا  هتکن  نیا  هب  یضر  دیـس  موحرم 
ات درک  توعد  ار  هریغم  رامع  هک  دوب  نیا  هرابرد  هریغم  اب  رامع  يوگتفگ  هک  دـنک  یم  لقن  يرتشوش  همالع  موحرم  اما.دومرف  نانچ 

يرای : تفگ رامع  هب  تفریذپن و  هریغم.دهد  يرای  هیواعم ) هلمجزا   ) شنانمشد ربارب  رد  ار  وا  دنک و  تعیب  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  اب 
رارف نامثع  نامز  ياه  تبیصم  نآ  زا  وت  ینعی  دنک  رارف  نازوس  نابایب  هب  امرگ  زا  هک  تسا  یـسک  دننام  بلاط  یبا  نب  یلع  يارب  وت 

وگتفگ نیا  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  هک  یماگنه.تسوا  زا  رتشیب  شبئاصم  هک  داتفا  یهاوخ  يا  هیواعم  راشف  رد  نـآلا  يدرک و 
ص 593) ج 9 ، هغابصلا ، جهب  ) .دومرف رامع  هب  ار  نانخس  نآ  دینش ) ار  نآ  زا  يا  هشوگ  ای   ) ار

میسانشب رتشیب  ار  هبعش  نب  هریغم  رسای و  رامع  -2

یلع نانمؤم  ریما  ، شنیـشناج راکادـف  یباحـص  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  صلخم  گرزب و  یباحـص  نآ  ، رـسای رامع  هرابرد 
زابکاپ درم  نآ  بقانم  لیاضف و  یلو  میا  هتفگ  نخس  رگید  ياهاج  باتک و  نیمه  زا  هحفص 83  دلج 7، رد  نیا  زا  شیپ  مالسلا  هیلع 
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شردام ردپ و  وا و  ، نیکرشم زا  یتعامج  هک  ینامز  دش  لزان  وا  هرابرد  نآرق  تایآ  زا  یکی  هک  تسا  یـسک  وا.تساه  نیا  زا  شیب 
رامع یلو  دنتشگ  دیهش  دندشن و  رضاح  شردام  ردپ و  دننک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  زا  تئارب  راهظا  ات  دندرک  هجنکش  ار 

ْنَم دش «: لزان  هفیرـش  هیآ.دمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تمدخ  نانک  هیرگ  تفگ و  دنتـساوخ  یم  ار  هچنآ  دوخ  ظفل  نابز و  اب 
نآ زج  هب  دنوش ) یم  تازاجم   ) دنوش رفاک  نامیا  زا  دعب  هک  یناسک  ِناَمیِْإلِاب ؛»  ٌِّنئَمْطُم  ُُهْبلَق  َهِرْکُأ َو  ْنَم  اَّلِإ  ِِهناَمیِإ  ِدَْعب  ْنِم  ِهّللِاب  َرَفَک 

ناـهاگآان زا  یـضعب  اـج  نیا  رد  هیآ 106 ) لـحن ، «) تسا مارآ  ، ناـمیا اـب  ناـشبلق  هک  یلاـح  رد  دـنا  هدـش  عقاو  راـشف  تحت  هک  اـه 
.دش رفاک  ، مالسا زا  يرازیب  تئارب و  هب  طوبرم  ظافلا  نتفگ  اب  رامع  : دنتفگ

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ 

نامیا زا  ولمم  مدـق  ات  رـس  قرف  زا  رامع  ، تسین نینچ  هِمَد ؛ ِهِمْحَِلب َو  ُناَمیِْإلا  َطَلَتْخا  ِهِمَدَـق َو  َیلِإ  ِِهنْرَق  ْنِم  ًاـناَمیِإ  ٌءِیلَم  ًاراَّمَع  َّنِإ  اَّلَک  »
یتفرگ رارق  یطیارـش  نینچ  رد  زاب  رگا  : دوزفا هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  سپـس  «. تسا هتخیمآ  وا  نوخ  تشوگ و  اب  ناـمیا  تسا و 

.( ص 35 ج 19 ، راونالاراحب ، ) .نک لمع  هنوگ  نیمه 

.دهد یم  تسا  رطخ  رد  ناسنا  ناج  هک  یطیارش  رد  ار  هیقت  هزاجا  هک  تسا  ینشور  كرادم  زا  تیاور  هیآ و  نیا 

: دومرف ، داد تراشب  وا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  تسا  هدمآ  يرگید  ثیدح  رد 

ربمغیپ هباحـص  زا  رگید  یـضعب  وا و  اه  گنج  زا  یـضعب  رد  هک  دوب  لیلد  نیا  هب  دیاش  رامع  يارب  هینک  نیا  باختنا   ) ناظقیلا ابا  ای  »
( دنزن نوخیبش  اه  نآ  هب  نمشد  ات  دندرک  یم  تظافح  نایرکشل  زا  دندوب و  رادیب  بش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

شتناـید رد  یلع  ردارب  وت  هیِغاَْـبلا ؛ ُهَئِْفلا  َکـُُلتْقَت  ِِهتَّبَحَم  ِیف  َنِیلُوتْقَْملا  َنِم  ِِهتیاـَلَو َو  ِلـْهَأ  ِلِـضاَفَأ  ْنِم  ِِهتَناـیِد َو  ِیف  ِیلَع  وُخَأ  َکَّنِإَـف 
راکمتـس هورگ  ار  وت  يوش و  یم  دیهـش  وا  تبحم  رد  هک  یتسه  یناـسک  زا  یـشاب و  یم  وا  تیـالو  لـها  هتـسجرب  دارفا  زا  یتسه و 

.( ص 333 ج 22 ، راونالاراحب ، «.) دننک یم  دیهش 

.دیسر تداهش  هب  هیواعم  نایرکشل  تسد  هب  نیفص  رد  وا  ؛ دش هنوگ  نیمه  و 

رس رب  ییالب  نامثع  فسأت  تیاهن  اب  یلو  دنا  هدرک  لقن  یهجوت  لباق  بلاطم  رامع  تلیضف  رد  زین  تنـس  لها  ياملع  هک  نیا  بلاج 
یم فارشالا  باسنا  باتک  رد  ، تنس لها  فورعم  ياملع  زا  ، يرذالب.دوش یم  تحاران  نآ  ندینـش  زا  یناملـسم  ره  هک  دروآ  رامع 

دنتـشون و يا  هماـن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  باحـصا  زا  رگید  یعمج  ریبز و  هحلط و  رـسای و  راـمع  دادـقم و  هک  دـسیون 
رب درادنرب  شیاهراک  زا  تسد  رگا  هک  دنتفگ  وا  هب  دندناسرت و  یهلا  باذع  زا  ار  وا  دندرمشرب و  نآ  رد  ار  نامثع  فالخ  ياهراک 
زا ارچ  وت  : تفگ نامثع.دـناوخ  نامثع  يارب  ار  نآ  زا  یـشخب  دـمآ و  نامثع  دزن  تفرگ و  ار  همان  رامع.درک  دـنهاوخ  مادـقا  وا  دـض 
يا یتفگ  غورد  : تفگ وا  هب  نامثع.متـسه  وت  هاوخریخ  اه  نآ  زا  شیب  نم  هک  نیا  يارب  : تفگ راـمع  يدـش ؟ بلطواد  اـه  نآ  ناـیم 

دنزرف نم  : تفگ رامع  تسین ) مولعم  وت  ردـپ  ینعی  ، دـش یم  بوسحم  یگرزب  نیهوت  هک  دـیمان  شرداـم  ماـن  هب  ار  وا   ) هیمـس دـنزرف 
شفک اب  دوخ  ياپ  ود  اب  نامثع  دندیشک و  دنتفرگ و  ار  وا  ياپ  تسد و  شنامالغ  داد  روتسد  نامثع.تسا  رسای  مردپ  متسه و  هیمس 
.( ص 16 ج 9 ، ریدغلا ، لقن  قبط  ص 49  ج 5 ، فارشالا ، باسنا  .دش ( مکش ) هدرپ  یگراپ   ) قتف راچد  وا  دز و  وا  مکش  نییاپ  هب 
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هدند زا  یکی  هک  هدوزفا  هدرک و  لقن  رامع  لاح  حرش  رد  باعیتسالا  باتک  رد  تنـس  لها  رگید  ملاع  ، ربلادبع نبا  ار  ناتـساد  نیمه 
ص 16) ج 9 ، ریدغلا ، ) .دنتسکش زین  ار  رامع  ياه 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  دعب  لیلد  نیمه  هب  دوب و  یشوهاب  رایسب  درم  هک  دنتـشون  وا  درومرد  يرایـسب  : هبعـش نب  هریغم  اما 
لدگنس رایـسب  يدرم  لاح  نیع  رد  یلو  دوب  هفوک  يرادنامرف  شبـصنم  نیرخآ  هک  دش  هداد  وا  هب  یمهم  بصانم  افلخ  فرط  زا  زین 

.دوب هشیپ  تیانج  و 

زا یهورگ  اب  : دـیوگ یم  شدوخ  ندروآ  مالـسا  هراـبرد  هریغم  هک  تسا  هتـشون  نینچ  وا  ندروآ  مالـسا  هراـبرد  یناهفـصا  جرفلاوبا 
هب يزیاوج  داد  روتـسد  تفرگ و  ار  ایاده  وا.میدرب  وا  يارب  ییایادـه  میتفر و  رـصم  هاشداپ  دزن  تیلهاج  رـصع  رد  کلام  ینب  هفئاط 

ینب هلیبق  زا  یهورگ.درکن  نم  هب  ییانتعا  نادنچ  داد و  یمک  رایسب  زیچ  نم  هب  یلو  رتمک  ار  یضعب  رتشیب و  ار  یـضعب  دنداد  ام  همه 
مادک چیه  دندوب و  لاحشوخ  رایسب  دنتفرگ و  دوخ  هداوناخ  يارب  ییایاده  رصم  ناطلس  کمک  زا  هدافتسا  اب  دندوب  نم  اب  هک  کلام 

دوخ اب  بارـش  يرادقم  میدش  جراخ  رـصم  زا  هک  یماگنه  (. متفرگ لد  هب  ار  اه  نآ  هنیک  نم  و   ) دننک تاساوم  نم  اب  دندشن  رـضاح 
یمزاب فئاط  هب  اه  نیا  : متفگ دوخ  اـب  ، مشاـب اـه  نآ  اـب  متـشادن  تسود  یلو  مدروخ  اـه  نآ  اـب  مه  نم  دندیـشون  نآ  زا  دـندروآ و 

هب.مناسرب لتق  هب  ار  اه  نآ  متفرگ  میمـصت  لیلد  نیمه  هب  درک  ییانتعا  یب  نم  هب  رـصم  ناطلـس  هک  دنیوگ  یم  نم  هلیبق  هب  دندرگ و 
: متفگ اه  نآ 

امش اما  مشون  یمن  مراد  دردرس  نوچ  : متفگ.دندومن توعد  ارم  دندرک و  رضاح  ار  دوخ  بارش  اه  نآ.ما  هدش  يدردرس  راتفرگ  نم 
ياضاقت مه  زاب  درک  رثا  اه  نآ  رد  هک  یماگنه  دندومن و  بارش  ندیـشون  هب  عورـش  هدرک و  لوبق.موش  یم  امـش  یقاس  نم  دینیـشنب 

هچنآ مدناسر و  لتق  هب  ار  اه  نآ  همه  متساخرب و  نم.دنتفر  ورف  یقیمع  باوخ  هب  هک  دندش  تسم  دندیـشون و  ردقنآ.دندرک  بارش 
یم ارم  ، تسوا دزن  رکبوـبا  تسا و  دجـسم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربماـیپ  مدـید.مدمآ  هنیدـم  هب  متـشادرب و  دوـب  اـه  نآ  اـب 

؟ يا هدـمآ  رــصم  زا  : تـفگ رکبوـبا.موش  ناملــسم  میوـگب و  نیتداهــش  ما  هدـمآ  : مـتفگ يا )؟ هدــمآ  هـچ  يارب  : دیــسرپ  ) تخاـنش
همه نم  میدوب  كرـشم  ام  درک و  زورب  یتافالتخا  اه  نآ  نم و  نایم  : متفگ دـندرک ؟ هچ  دـندوب  وت  اب  هک  ییاـهنآ  : تفگ.يرآ : متفگ

تمینغ نوچ  منک  میدـقت  ار  نآ  سمخ  ات  مدـمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تمدـخ  متفرگرب و  ار  ناـشمئانغ  متـشک و  ار  اـه  نآ 
یمن سیمخت  ار  نآ  مریگ و  یمن  ار  تلاوما  زا  يزیچ  یلو  مریذپ  یم  ار  تمالسا  : دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ.تسا  نیکرـشم 
هدــش ناملــسم  نوـنکا  مدوـب  تـسرپ  تـب  متــشک  ار  اـه  نآ  هـک  یماـگنه  : مدرک ضرع.يدرک  تناـیخ  اــه  نآ  هـب  وـت  اریز  مـنک 

رد هک  دیسر  فیقث  هلیبق  هب  رفن ) هدزیـس  لتق   ) ربخ نیا  هک  تشذگن  يزیچ.دناشوپ  یم  ار  اه  هتـشذگ  ، مالـسا ، بوخ رایـسب  : دومرف.ما
.دندوب فئاط 

ص ج 16 ، یناغا ، ) .دبای نایاپ  هلئاغ  دوش و  تخادرپ  هید  هدزیس  هک  دندرک  حلص  سپـس  دنگنجب  ام  هفئاط  اب  دنتفرگ  میمـصت  اه  نآ 
ص593) ج 9 ، هغابصلا ،) جهب   ) يرتشوش همالع  هغالبلا  جهن  حرش  لقن  قبط   80

.هبعش نب  هریغم  هقباس  تسا  نیا  يرآ 

شندروآ مالسا  هک  یسک  : دنیوگ یم  نینچ  ام  باحصا  زا  یعمج  : دیازفا یم  نآ  زا  دعب  هدرک و  لقن  ار  ناتساد  نیا  دیدحلا  یبا  نبا 
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نیا نایم  رد  درک و  یم  نعل  ربانم  رب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  شرمع  نایاپ  اـت  هک  دـشاب  يرتاوتم  ربخ  شراـک  ناـیاپ  دـشاب و  هنوگ  نیا 
ادخ تعاطا  ریغ  رد  تقو  فرص  ناقساف و  اب  یهارمه  یسنج و  يزاب  سوه  مکش و  ندرک  رپ  روجف و  قسف و  شراک  ، نایاپ زاغآ و 

حرـش ) .میزاسن راکـشآ  مدرم  يارب  ار  وا  قسف  رگا  میراد  يرذـع  هچ  ام  دـشاب و  هتـشاد  هقالع  وا  هب  یـسک  تسا  نکمم  هنوگچ  دوب 
.( ص 10 ج 20 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن 

تشز و دب و  بوخ و  زا  ار  اه  نآ  همه  تنـس  لها  هک  تسا  هباحـص  تلادـع  ناتـساد  هب  هراشا  عقاو  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  راتفگ  نیا 
هدولآ فیثک و  رسارس  یگدنز  نیا  اب  ار  یـسک  ایآ  هک  تسا  نیا  دیدحلا  یبا  نبا  دوصقم.دنرامـش  یم  مرتحم  ، قساف نمؤم و  ابیز و 

؟ درمـش لداع  ار  وا  ای  درک  هئربت  ناوت  یم  هدـید  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ینعی  هدوب  هباحـص  ءزج  هک  نیا  ناونع  هب  اـهنت 
نبا قشمد  هنیدم  خیرات  هب  دنناوت  یم  دننک  ادیپ  وا  فیثک  تشز و  ياهراک  هریغم و  هراب  رد  يرتشیب  تاعالطا  دنهاوخب  هک  یناسک  )

( .دننک هعجارم  ات 63  ص 13  ج 60 ، رکاسع ،

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib heard `Ammār ibn Yāsir (may Allāh have mercy on him)
conversing with al-Mughīrah ibn Shu'bah. He said to him, “Leave him alone, O 'Ammār,
for he has entered religion only to the extent of his deriving from it a worldly
advantage, and he has willfully involved himself in misgivings in order to adopt them

." as cover for his shortcomings
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ِهّللا یَلَع  ًالاَکّتا  ِءاَِینغَألا  یَلَع  ِءاَرَقُفلا  ُهِیت  ُهنِم  ُنَسحَأ  ِهّللا َو  َدنِع  اَِمل  ًابَلَط  ِءاَرَقُفِلل  ِءاَِینغَألا  َعُضاَوَت  َنَسحَأ  اَم  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

ندروآ تسد  هب  يارب  نادنمتـسم ، ربارب  نارگناوت  ینتورف  تسا  وکین  هچ  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و  يداصتقا ) یعامتجا ، یقالخا ، )
 . تسا دنوادخ  هب  لّکوت  يارب  نارگناوت  ربارب  نادنمتسم  يرادنتشیوخ  نآ  زا  رتوکین  و  یهلا ، شاداپ 

يدیهش
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نادنمتسم یشنم  گرزب  نآ  زا  رتوکین  و  تسادخ ، دزن  هچنآ  ندروآ  تسد  هب  يارب  نادنمتسم  ربارب  نارگناوت  ینتورف  تسوکین  هچ 
.تساینغا ربارب  ادخ  رب  دامتعا  هب 

یلیبدرا

ربـکت هک  تسنآ  زا  رتوکین  تسادـخ و  دزن  هچنآ  ندرک  بلط  ههجب  ناـشیورد  يارب  نارگناوت  ندومن  عضاوت  تسکین  هچ  دوـمرف  و 
یلاعت يادخ  رب  دامتعا  ههجب  اینغا  رب  ناریقف 

یتیآ

زا رتوکین  و  دـنوادخ ، يدونـشخ  ندروآ  تسد  هب  يارب  ناـیاونیب ، ربارب  رد  نارگناوت  ینتورف  تسوکین  هچ  مالـسلا :) هیلع   ) دوـمرف و 
.دنراد يادخ  رب  هک  یلکوت  ببس  هب  نارگناوت  ربارب  رد  تسا  نایاونیب  تعانم  نآ ،

نایراصنا

گرزب نآ  زا  رتهب  !و  ادخ تمحر  ندروآ  تسد  هب  تهج  هب  ناتـسدیهت  يارب  نارگناوت  ینتورف  تسوکین  هچ  : دومرف ترـضح  نآ  و 
 . ادخ رب  ندرک  هیکت  رطاخ  هب  نارگناوت  اب  تسا  ناتسدیهت  یشنم 

اه حرش 

يدنوار

اوعـضاوتی نا ال  بجی  ءارقفلا  نا  دارملا  .دـحا و  لک  نم  حـیبق  کـلذ  و  ربکتلا ، هیتلا : .انـسح و  ناـک  ءارقفلل  اوعـضاوت  اذا  ءاـینغالا  و 
.ءاینغالل

يردیک

مثیم نبا 

ییاـنتعا یب  تسا  نآ  زا  رتـهب  دـنیوج و  یم  ادـخ  دزن  هک  یـشاداپ  رطاـخ  هب  نادـنمزاین  يارب  نادـنمتورث  ینتورف  تسا  بوـخ  هـچ  )
تسا رت  تخس  رتراوشد و  ناشیا  رب  نارگناوت ، رب  نادنمتـسم  ییانتعا  یب  ادخ .) رب  دامتعا  لکوت و  تهج  هب  نادنمتورث  هب  نادنمزاین 

هار رد  هجرد ، نیرتالاب  هک  دـبلط  یم  ار  ادـخ  هب  لکوت  تیاهن  ناشیا  ییانتعا  یب  هک  ور  نآ  زا  .اـهنآ  هب  تبـسن  نارگناوت  ینتورف  زا 
(: هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ هدومرف ي  لیلد  هب  تسا ، نارگناوت  ینتورف  زا  رتهب  رتالاب و  تهج  نیا  زا  تسا و  یهلا  برق  هب  لوصو 

(. تساهنآ نیرتراوشد  لامعا  نیرتالاب  )

دیدحلا یبا 

 [. ُهَناَْحبُس  ] ِهَّللا یَلَع  ًالاَکِّتا  ِءاَِینْغَْألا  یَلَع  ِءاَرَقُْفلا  ُهِیت  ُْهنِم  ُنَسْحَأ  ِهَّللا َو  َْدنِع  اَِمل  ًابَلَط  ِءاَرَقُْفِلل  ِءاَِینْغَْألا  َعُضاَوَت  َنَسْحَأ  اَم  َلاَق ع: َو 
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.ارارم هملکلا  هذه  لثم  حرش  مدقت  دق 

نل یسفن و  تقتعأف  تعنق  رعاشلا  لاق  و 

یناشاک

تهج هب  هللا ) دـنع  امل   ) ناریقف يارب  نارگناوت  ندومن  عضاوت  تسا  کین  هچ  ءارقفلل ) ءاینغالا  عضاوت  نسحا  ام  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
ربکت ءاینغالا ) یلع  ءارقفلا  هیت   ) تسا نآ  زا  رتوکین  و  هنم ) نسحا  و   ) اهتنا یب  ياهتمعن  زا  تسا  یلاعت  يادخ  دزن  هچنآ  ندرک  بلط 
.ایند جاتحیام  زا  ار  ناشیا  تسا  يرورض  هک  يزیچ  هب  یلاعت  يادخ  رب  ندرک  دامتعا  تهج  هب  هللا ) یلع  الاکتا   ) نارگناوت رب  ناریقف 

یلمآ

ینیوزق

ربکت و تسا  نآ  زا  رتوکین  و  تلزنم ، باوث و  زا  تسا  ادـخ  دزن  هچنآ  يارب  ناـشیورد  اـب  نارگناوت  عضاوت  تسا  وکین  هچ  دومرف : و 
.وا هدعو  هب  نیقی  تزع و  دنوادخ  رب  دامتعا  تهج  زا  نارگناوت  اب  ناشیورد  يزارفارس 

یجیهال

ینعی و هللا »! یلع  الاکتا  ءاینغالا  یلع  ءارقفلا  هیت  هنم  نسحا  هللا و  دنع  امل  ابلط  ءارقفلل ، ءاینغالا  عضاوت  نسحا  ام  : » مالسلا هیلع  لاق  و 
ادخ دزن  رد  هک  يزیچ  رم  ندرک  بلط  تهج  زا  ناریقف  يارب  زا  نارادلام  ندرک  عضاوت  تسا  وکین  رایسب  هچ  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ 

! ادخ مرک  رب  ندرک  لکوت  تهج  زا  نارادلام  رب  ناریقف  ندرکن  عضاوت  تسا  نآ  زا  رتهب  باوث و  زا  تسا 

ییوخ

ماـسقنالا اذـه  نم  و  نیتدـعابتم ، نیتتواـفتم  نیتقبط  یلا  رقفلا  اـنغلاب و  رـشبلا  مسقنی  ینعملا : .نیرحبلا  عمجم  ربکت - يا  هاـت ) : ) هغللا
نیدـلا اـصوصخ  هینیدـلا و  هیناـسنالا و  دـسافم  مها  نم  و  نایـصعلا ، ربکلا و  ناـیغطلا و  ملظلا و  نم  هریثک  هیعاـمتجا  دـسافم  دـلوتی 

نا یلا  مالسلا ) هیلع   ) راشاف هاواسملا ، هاساوملا و  اهولم  يوخا  هعماج  یلا  رـشبلا  قوس  تاقبطلا و  یفن  تاقرافملا و  وحم  یمالـسالا 
، همومسملا تازایتمالا  عفدنی  هبولطملا و  هاواسملا  ققحتی  ریقفلا  عم  يواسیف  هانغ  رثا  نع  یـشانلا  هعفرت  نم  هلزنی  ریقفلل  ینغلا  عضاوت 

رابتعاب نسحا  هنوک  لعل  و  بولطملا ، لصحی  زایتمالا و  عفتریف  هللا  یلع  هلاکتاب  ینغلا  هاجت  ریقفلا  عفوت  هنم  نسحا  و  ادج ، نسح  وهف 
ینتورف تسا  شوخ  هچ  دومرف : همجرتلا : .ربدـتف  رثـکا ، هاواـسم  لوصحل  بجوم  مهیلع  مهعفرتـف  ءاـینغلا  نم  ریثـکب  رثـکا  ءارقفلا  نا 
دامتعاب نارگناوت  ربارب  رد  تسناریقف  تعانم  عفرت و  نآ  زا  رتهب  و  ناحبـس ، يادـخ  زا  باوث  كرد  يارب  ناـیاونیب  ربارب  رد  نارگناوت 

.نانم دنوادخ  رب 

يرتشوش

یف لوالا  لاق  مانملا ، یف  مالکلا  اذه  لاق  مالـسلا  هیلع  هنا  سوواط  نبا  بیطخلا و  يدوعـسملا و  يور  امنا  لوقا : مالـسلا : هیلع  لاق  و 
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نم هاقلتی  رقفلا و  جـلاعی  دادـغبب  ذـئموی  وه  ءاضقلا و  هتیالو  لبق  یـضاقلا  رباج  نب  میهاربا  نم  هتعمـس  لاق  ربخ  لقن  دـعب  هجورم -) )
ایلوتم هتدهع ، امع  دضلاب  وه  اذا  هئامثالث و  عست و  هنس  یف  بلحب  هتیقل  یتح  مایا  تضم  امف  ینغلا - یلع  رقفلل  ارـصان  اضرلاب  هقلاخ 

: کـل لاـق  هنا  يرلاـب و  یلاوـلا  نع  اـهیکحت  تنک  یتـلا  هیاـکحلا  کـلت  یـضاقلا ! اـهیا  هل : تلقف  رقفلا ، یلع  ینغلل  ارـصان  ءاـضقلا ،
لـصفلا  ) ای یل : لاقف  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینموملاریما  مونلا  یف  تیارف  ءاینغالا  ءارقفلا و  لزانم  نیب  رطاوخلا  ینتـضرتعا 
ءاینغالا یلع  ءارقفلا  ززعت  هنم  نسحا  و  یلاعت ، ارکـش هللا  ءارقفلل  ءاینغالا  عضاوت  نسحا  اـم  نـالف ! هفلتخم ) تاـعوضوم  یف  نوتـسلا -

لاق .دـحاو و  ضارقم  یلع  ایرتست  ابوث  نیعبرا  هتجوزل  عطق  لیخلا و  نم  جـیلامهلا  کلذ  دـعب  بکر  و  لاق - نا  یلا  یلاعت - هللااـب  هقث 
نب یلع  نینموملاریما  تیار  لوقی : فرخش  نب  حتفلا  تعمس  یـضاقلا : نیـسحلاوبا  لاق  نارـشب - نب  هللادبع  یف  هخیرات -)  ) یف یناثلا 
یلع ءارقفلا  هیت  کـلذ  نم  نسحا  و  ءارقفلل ، ءاـینغالا  عضاوت  نسحا  اـم  لاـقف : .ینـصوا  هل : تلقف  موـنلا  یف  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا 
تیب ءانفلا  رادـب  ییعا  اتیم  ریـصت  لیلق  نع  ایح و  ترـصف  اتیم  تنک  دـق  بوتکم : هیف  اذاف  هفکب  یلا  یمواف  یندز ، هل : تلقف  .ءاینغالا 

نم هیف  لقنی  هماعلا و  نم  نتف  ثالث  هیف  عمج  يذلا  سوواط  نب  یلع  فیرشت  یف  و  اضیا ، هسفن  حتفلا  یف  هلقن  اتیب و  ءاقبلا  رادب  نباف 
: لاـقف ماـنملا  یف  نینموملاریما  يار  هنا  ثرحلا  نب  ریـسی  رکذ  ناـبزرملا  نیـسحلا  نب  دـمحمل  يذـلا  عومجملا )  ) نم .يرخا و  بتک 
: تلقف .هللااـب  هقث  ءاـینغالا  یلع  ءارقفلا  هیت  هنم  نسحا  و  ءارقفلا ، یلع  ءاـینغالا  فطع  نسحا  اـم  لاـقف : هب  ینعفنی  هللا  لـعل  ائیـش  لوقت 

ءانفلا رادب  زع  اتیم  ریـصت  لیلق  نع  ایح و  ترـصف  اتیم  تنک  دق  هفلتخم ) تاعوضوم  یف  نوتـسلا - لصفلا  : ) لوقی وه  یلوف و  یندز ،
هیلع هللادبعوبا  یل  لاق  رامع  نب  قاحسا  نع  یفاکلا )  ) یف هللا  دنع  امل  ابلط  ءارقفلل  ءاینغالا  عضاوت  نسحا  ام  اتیب  ءاقبلا  رادب  نباف  تیب 

، نینموملا تللذا  دـق  قاحـسا  ای  كارا  لاقف : .مهیطعاف  لزنملا  یلا  ینوتای  تلقف : ترـضح ؟ اذا  کلام  هاـکزب  عنـصت  فیک  مالـسلا :
سانلا هیتا  هزمح  نب  هرامع  ناک  دادغب :) خیرات   ) یف .هبراحملاب و  یل  دصرا  دـقف  ایلو  یل  لذا  نم  لوقی : یلاعت  هللا  نا  كایا ! كایاف 

- هسلجم نع  ماق  ناک  و  هجاح - مهتباـصا  موقرب  یف  هیلا  اوعفـشیل  موق  هیلع  نذاتـسا  و  هراـمع ، نم  هیتا  لـیقف : لـثملا  هب  برـض  یتح 
مهل لق  یمالـس و  مهارقا  هبجاحل : لاقف  هل  رکـشلل  هیلع  اولخدـیل  هیلا  اوعمتجاف  مهرد ، فلا  هئامب  مهل  رماف  مهتجاحب  هبجاح  هربخاـف 
یبا هیلح   ) یف هللا  یلع  ـالاکتا  ءاـینغالا  یلع  ءارقفلا  هیت  هنم  نسحا  .رکـشلا و  هنووـم  مکلمحا  ـالف  هلاـسملا  لذ  مکنع  تعفر  ینا  ك 
ملف هفیلخلا  نبا  کیلا  سلج  هل : لیقف  هیلا  تفتلی  ملف  یناـمیلا ، سوواـط  بنج  یلا  سلجف  کلملادـبع  نب  نامیلـسل  نبا  ءاـج  میعن :)
یلا کـتجاح  عـفرا  هل : زیزعلادـبع  نب  رمع  لاـق  .هیدـی و  یف  اـم  یف  نودـهزی  اداـبع  یلاـعت  نا هللا  ملعی  نا  تدرا  لاـقف : هیلا ، تفتلت 

لصفلا  ) نیطالـسلا ءاینغالا و  تیار  ام  سنوی : نب  یـسیع  لاق  دادغب :) خیرات   ) یف .هجاح و  هیلا  یلام  لاقف : نامیلـس - ینعی  هفیلخلا -
یلاو یلع  نب  نامیلس  هجو  مجعملا :)  ) یف .هتجاح و  هرقف و  عم  شمعالا  دنع  مهنم  رقحا  دحا  دنع  هفلتخم ) تاعوضوم  یف  نوتسلا -

لاق نویعلا :)  ) یف .نامیلـس و  یلا  یل  هجاح  الف  هدـجا  تمد  ام  لاق : اسبای و  ازبخ  هلوسرل  جرخاف  هدـلو ، بیداتل  لیلخلا  یلا  زاوهـالا 
فیفخ لک  لوقی : اشناف  کنذا ، نسحی  هناک ال  ناساسابا  ای  سانلا - تاـیرخا  یف  هیلع  لخدـی  ناـک  و  رذـنملا - نب  نیـضحل  هیواـعم 

اعمجا بابلا  حتفی  نا  یلا  املح  هنازر و  نوثکاملا  سولجلا  نحن  اعبصا و  کباب  باوبلا  حتف  اذا  ارمشم  یعسی  ناشلا 

هینغم

یلقعلا مزالتلا  مکحب  هلیضف ، اضیا  نایغطلا  لطابلا و  یلع  ربکتلاف  قحلل  دایقنا  عوضخ و  هنال  هلیـضف  عضاوتلا  ناک  اذا  و  ربکتلا ، هیتلا :
ءارقفلل ءاینغالا  عضاوت  اما  هللا ، رـسی  امب  اضرلا  هعاـنقلا و  لـکوتلا و  یلع  يوطنی  ءاـینغالا  یلع  ءارقفلا  ربکت  نا  یلا  اذـه ، ..یعقاولا  و 

ینغ ذش  اذاف  هتیب ، لها  هلوسر و  هللا و  لوق  نایعلا و  دهـشی  امک  بولقلا ، یف  هوسقلا  ثعبی  ینغلا  نال  بیر ، کلذ  یف  ام  نسح ، وهف 
ءاینغالا یلع  ءارقفلا  هیت  ناف  اذه  عم  ..هلویم و  بلقلا و  يوه  یلع  بلغت  هنا  و  هقالخاب ، سانلا  عسی  هنا  کلذ  ینعمف  هدعاقلا  هذه  نع 
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.یلاعت هللا  یلع  لکوتلا  هعانقلا و  ءابالا و  یلع  لدی  هیتلا  اذه  نا  نم  هیلا  انرشا  امل  لمکا ، لضفا و 

هدبع

یف رباص  افوسخ و  احم  اعمط و  تاما  دق  کلذب  هناف  هللااب  نیقیلا  لامک  یلع  لدا  یغلا  یلع  هتفنا  ریقفلا و  هیت  نال  هللا : یلع  الاکتا  … 
ینغلا عضاوت  یف  اذه  نم  یش ء  دیدش و ال  سای 

يرفعج

مالسالا ضیف 

تـسدب يارب  ناشیورد  اب  نارگناوت  ینتورف  تسا  وکین  هچ  تسا : هدومرف  ادـخ ) هب  دامتعا  لکوت و  هب  بیغرت  رد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
ادخ هب  دامتعا  تهج  هب  نارگناوت  اب  تسا  ناشیورد  يزارفرس  یئانتعا و  یب  نآ  زا  رتوکین  و  دشاب ، یم  ادخ  دزن  هک  یـشاداپ  ندروآ 

ادخ و ریغ  هب  زآ  عمط و  رگناوت  اب  دوخ  يزارفرـس  ببـس  هب  اریز  ادخ  هب  رواب  نیقی و  لامک  رب  تسا  لیلد  نیرتگرزب  راک  نیا  نوچ  )
(. تسین رگناوت  ینتورف  رد  اهنیا  زا  کیچیه  هتشگ و  ابیکش  تخس  يدیمون  رد  هدرب و  نیب  زا  ار  وا  ریغ  زا  سرت  فوخ و 

ینامز

دنـشاب هتـشاد  ادخ  هب  هجوت  دـیاب  هتـسد  ود  ره  هکنیا  رد  زاب  تسه و  ود  ره  دـنمتورث  هراچیب و  اه  هعماج  رد  هک  تسین  دـیدرت  ياج 
ناگراچیب هب  رورغ  نتـسکش  يارب  دنک  یم  شرافـس  مالـسلا ) هیلع   ) ماما دروآ  یم  رورغ  تورث  یهاگ  هک  رظن  نیا  زا  .تسین  یثحب 

میظعت رـس  نادـنمتورث  يارب  هدرک  شومارف  ار  ادـخ  ناـسنا  دروآ و  یم  تراـقح  هدـقع  رقف  یهاـگ  هک  رظن  نیا  زا  راذـگب و  مارتحا 
هب دـنک و  لکوت  هجوت و  ادـخ  هب  دـیاب  دوخ  تیـصخش  ظـفح  يارب  هراـچیب  دـنک  یم  شرافـس  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما .دروآ  یمدورف 

ادـخ هب  لکوت  هجوت و  دـیاب  هتـسد  ود  ره  يرآ  .شکین  ياهراک  نامیا و  رطاخ  هب  هکلب  دراذـگن ، مارتحا  شتورث  رطاخ  هب  دـنمتورث 
.دراد تسود  ار  نیلکوتم  ادخ  هک  دننک 

يزاریش دمحم  دیس 

هیت هنم  نسحا  و   ) هناحبس هباوثل  يا  هللا ) دنع  امل  ابلط   ) مهل ءاینغالا  نم  امارکا  ءارقفلل ) ءاینغالا  عضاوت  نسحا  ام  : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
ذا هیتلا  اذه  یف  ناف  مهتشیعم ، یف  هناحبس  هللا ) یلع   ) ادامتعا و  الاکتا )  ) مهانغل اوعـضاوتی  ناب ال  ءاینغالا ) یلع   ) مهربکت يا  ءارقفلا )

.هللا یلع  دامتعالل  هیوقت  و  ءاینغالا ، هوخنل  ال 

يوسوم

اوعنخی و اولذی و  نا  ءارقفلا  هداع  نم  هلذـلا و  یف  اودامتی  اوربکتی و  وغطی و  نا  ءاینغالا  هداع  نم  حرـشلا : .ربکتلا  وهزلا و  هیتلا : هغللا :
هداعلا هذه  نع  جورخلا  ناک  انه  نم  هتما و  هعابتال و  مالسالا  اهیضتری  ههورکم ال  هئیـس  نیتداعلا  اتلکو  لاملا  هدیب  نم  یلا  اوعرـضی 

نا یـضرلا  بجعتلا و  قحتـسی  يذـلا  نسحلا و  لیمجلا و  یـشلا ء  هنازیم و  یف  اریبک  هللا و  رظن  یف  امیظع  ائیـش  هللا  رماواـب  مازتلـالا  و 
نا کلذ  نم  نسحا  نکل  عضاوتلا و  ریدـقتلا و  مارتحالا و  یف  ءاینغالا  نم  مهلاثما  اولماعی  اـمک  مهولماـعی  ءارقفلل و  ءاـینغالا  عضاوتی 
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 … مهیدیا یف  امع  مهنع و  ءانغتسالاب  ءاینغالا  اورعشی  یکل  هللا  یلع  الاکتا  ئاینغالا ، یلع  ولعلا  عفرتلا و  هیسفنب  ءارقفلا  عتمتی 

یناقلاط

زا رتوکین  و  تسوکین ، هچ  تسا  دـنوادخ  شیپ  هچنآ  يوجتـسج  يارب  ناـیاونیب ، ربارب  رد  نارگناوت  ینتورف  دومرف : ترـضح  نآ  «و 
« .ناحبس دنوادخ  هب  لکوت  يارب  تسا  نارگناوت  رب  نایاونیب  یشنم ، گرزب  نآ 

مراکم

 [[ مالسلا هیلع  لاق  و  ]]

.ِهّللا یَلَع  ًالاَکِّتا  ِءاَِینْغَْألا  یَلَع  ِءاَرَقُْفلا  ُهِیت  ُْهنِم  ُنَسْحَأ  َو  ِهّللا ! َْدنِع  اَِمل  ًابَلَط  ِءاَرَقُْفِلل  ِءاَِینْغَْألا  َعُضاَوَت  َنَسْحَأ  اَم 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

یشنم گرزب  ییانتعا و  یب  رتهب  نآ  زا  ،و  یهلا ياه  شاداپ  هب  ندیـسر  يارب  ، ارقف ربارب  رد  نادنمتورث  ینتورف  عضاوت و  تسابیز  هچ 
تسا نادنمتسم 

: هنامیکح راتفگ  دنس  .ادخ ( رب  لکوت  يارب  اینغا  ربارب  رد 

بولقلا توق  رد  یکم  بلاط  وبا  دـنا  هدرک  لقن  ار  ینارون  مالک  نیا  یـضر  دیـس  زا  لبق  هک  یناـسک  زا  دـیوگ : یم  بیطخ  موحرم 
نآرق متخ  زا  دعب  وا  هک  دنک  یم  لقن  فرخش  نب  حتف  تالاح  حرش  رد  دادغب  خیرات  رد  يدادغب  بیطخ  زا  یناتساد  رد  سپس  تسا 

یلع ماما  دـهد  میلعت  وا  هب  يریخ  مالک  درک  اضاقت  دـید و  باوخ  رد  ار  یلع  یلع  نانمؤم  ریما  یبش  هیکاـطنا  ياـههوک  زا  یکی  رد 
باوث بلطی  ریقفلل  ینغلا  عضاوت  نم  نسحا  تیار  ام  دوب : نیا  نآ  دوب و  هدـش  هتـشون  رطـس  ود  نآ  رد  درک  زاـب  ار  شکراـبم  تسد 

هک یناسک  زا  زین  .دراد ) الاب  هنامیکح  راتفگ  هب  يدایز  تهابـش  هک  یمالک   ) هللااـب هقث  نیعلا  یلع  ریقفلا  هیت  کـلذ  نم  نسحا  و  هللا ،
(.( ص 289 ج 4 ، هغالبلا ، جهن  رداصم   ) .تسا لاثمالا  عمجم  رد  ینادیم  دنا  هدرک  لقن  ار  نآ  یضر  دیس  زا  دعب 

! ابیز راک  ود 

یم ناماس  اه  یناماسبان  زا  يرایـسب  دوش  هدایپ  هعماج  رد  رگا  هک  دنک  یم  هراشا  هتکن  ود  هب  ینارون  راتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
راـب تلذ  عوـضخ  تورث و  ناـبحاص  ربـکت  : دوـش یم  یتاـقبط  عیـسو  فاکـش  هعماـج و  یهاـبت  ثعاـب  هک  تـسا  زیچ  ود  اریز.دـبای 

.اهنآ ربارب  رد  نادنمتسم 

یناماسبان عاونا  همـشچرس  دـنک  یم  زیگنا  ترفن  تشز و  ار  یناسنا  هعماـج  هرهچ  هک  نیا  رب  هوـالع  یقـالخا  هلیذر  ود  نیا  عقاو  رد 
.تساه یتابث  یب  اه و  هنیک  اه و  توادع  ، اه

یم یهلا  شاداپ  هدژم  اه  نآ  هب  دـنک و  یم  توعد  عضاوت  هب  ار  نادـنمتورث  اـینغا و  ، لوا هلمج  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  لـیلد  نیمه  هب 
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َنَـسْحَأ اَم  ( ؛» یهلا ياه  شاداپ  هب  ندیـسر  يارب  ارقف  ربارب  رد  نادنمتورث  ینتورف  عضاوت و  تسابیز  بوخ و  هچ  :» دـیامرف یم  ، دـهد
!(. ِهّللا َْدنِع  اَِمل  ًابَلَط  ِءاَرَقُْفِلل  ِءاَِینْغَْألا  َعُضاَوَت 

اه نآ  لد  درد  هب  هک  تسا  نآ  عضاوت  نیا  همزال  هک  دننک  عضاوت  نادنمزاین  ربارب  رد  دـنراد  ناوارف  یلام  تاناکما  هک  يدارفا  یتقو 
یکیدزن هب  لدبم  اه  هلـصاف  ،و  یتسود هب  لیدبت  اه  هنیک  ، دـننک لح  دـنراد  ناوت  رد  هک  اج  نآ  ات  ار  ناشتالکـشم  دـنهدارف و  شوگ 

یم نیریـش  اه  نآ  يارب  ار  یگدـنز  هک  تشاد  دـنهاوخ  ناهج  نیا  رد  زین  یـشمارآ  یهلا  ياه  شاداپ  رب  هوالع  اینغا  دـش و  دـهاوخ 
.دنک

ببـس هب  اـه  نآ  دـهد  یم  ناـشن  هکارچ  تسا  رتاـبیز  نادـنمتورث  اـینغا و  يوس  زا  یلو  تساـبیز  یـسک  ره  يوـس  زا  عـضاوت  ، يرآ
ياـه تمعن  ینوزف  ماـگنه  هب  هک  تسا  یگرزب  تلیـضف  نیا  دـنا و  هدرکن  مگ  ار  دوـخ  دـنا و  هدـشن  راوـس  رورغ  بـکرم  رب  ، تورث

.دنکن شومارف  ار  دوخ  ناسنا  ، یهلا

زا هدافتسا  رد  وا  يافلخ  ناگدنیامن و  ام  همه  تسادخ و  ِنآ  زا  اه  تورث  لاوما و  همه  هک  دننک  شومارف  دیابن  اینغا  ، هتـشذگ نیا  زا 
ار امش  دنوادخ  هچنآ  زا  دینک  قافنا  ؛»  ِهِیف َنیِفَلْخَتْسُّم  ْمُکَلَعَج  اَّمِم  اوُقِْفنَأ  َو  دیوگ «: یم  دیجم  نآرق  هک  هنوگ  نامه  میتسه  لاوما  نآ 

.( هیآ 7 دیدح ، «.) تسا هداد  رارق  نآ  رد  دوخ  هدنیامن 

ربارب رد  نادنمتـسم  یـشنم  گرزب  ییانتعا و  یب  رتهب  نآ  زا  و  :» دـیامرف یم  نینچ  ، هتفر مود  هلمج  غارـس  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  هاـگنآ 
(. ِهّللا یَلَع  ًالاَکِّتا  ِءاَِینْغَْألا  یَلَع  ِءاَرَقُْفلا  ُهِیت  ُْهنِم  ُنَسْحَأ  َو  ( ؛» تسادخ رب  ندرک  هیکت  يارب  اینغا 

لیئارـسا و ینب  موـق  هراـبرد  دـیجم  نآرق  رد  دـنوادخ  هک  هنوـگ  ناـمه  ؛ ینادرگرـس ، تسخن : تسا هدـمآ  اـنعم  ود  هب  تغل  رد  هـیت » »
هیآ 26) هدئام ، ِضْرَْألا (.»  ِیف  َنوُهِیتَی  ًهَنَس  َنیَِعبْرَأ  دیامرف «: یم  لاس  لهچ  تدم  هب  انیس  يارحص  رد  اه  نآ  ینادرگرس 

.تسا مود  يانعم  ، روظنم مالسلا  هیلع  ماما  مالک  رد  تسا و  ییانتعا  یب  یشنم و  گرزب  ربکت و  ، رگید يانعم  و 

وـس کی  زا  دـنیامن  راوخ  لیلذ و  نانآ  ربارب  رد  ار  دوخ  دـننک و  زارد  اـینغا  يوس  هب  تجاـح  تسد  نادـنمزاین  رگا  هک  تسا  نشور 
كرش یعون  نیا  دنا و  هدرب  هانپ  ادخ  ریغ  هب  دنربب  هانپ  ادخ  هب  هک  نیا  ياج  هب  رگید  يوس  زا  دنا و  هدرک  لامیاپ  ار  دوخ  تیـصخش 

.تسا یفخ 

: دوب هدمآ  هنامیکح 228  مالک  رد  لیلد  نیمه  هب 

موس ود  دنک  عضاوت  وا  ربارب  رد  دورب و  شتورث  يارب  يدـنمتورث  غارـس  هب  هک  یـسک  ِِهنیِد ؛ اَُثُلث  َبَهَذ  ُهاَنِِغل  َُهل  َعَضاَوَتَف  ًاِینَغ  یَتَأ  ْنَم  »
هب لـمع  یناـبز و  رارقا  ، یبـلق تفرعم  : تسا نکر  هس  ياراد  ناـمیا  میتـفگ  اـج  نآ  رد  هک  هنوگناـمه  و  «. تسا هتفر  تـسد  زا  شنید 
مه رد  شزیمآ  قلمت  تاملک  اب  ار  دیحوت  هب  ینابز  رارقا  عقاو  رد  دـنک  یم  عوضخ  يدـنمتورث  نینچ  ربارب  رد  هک  یـسک  ؛ نید ناکرا 

كرش هب  ، دنمتورث نیا  لباقم  رد  عوضخ  هلیسو  هب  دشاب  هتشاد  راگدرورپ  كاپ  تاذ  ربارب  رد  دیاب  هک  یعوضخ  نینچمه  هتـسکش و 
.دشاب هدنام  ظوفحم  وا  یبلق  نامیا  دنچ  ره  هداد  داب  رب  ار  نامیا  ناکرا  زا  نکر  ود  ، نیاربانب.تسا هدرک  هدولآ 
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ینمـشد و شتآ  دنریگ و  شیپ  رد  تموصخ  هار  هدرک و  يریگ  عضوم  اینغا  ربارب  رد  نادـنمزاین  هک  تسین  نیا  روظنم  ، دوشن هابتـشا 
رباربرد زین  اینغا  دـننک و  ظفح  ار  دوخ  یـشنم  گرزب  اه  نآ  هک  تسا  نیا  روظنم  هکلب  دوش  هتخورفارب  هورگ  ود  نیا  ناـیم  رد  داـنع 

.دنراذگب ناشرایتخا  رد  تنم  نودب  ار  دوخ  ياه  کمک  دنشاب و  عضاوتم  اه  نآ 

: میناوخ یم  یثیدح  رد  اذل 

ًالوُصَو َناَک  اَذِإ  ِینَْغلا  َّنِإَف  ْتُکْـسا  مالـسلا  هیلع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ُوبَأ  َلاَقَف  ْمِهِیف  َعَقَو  َءاـِینْغَْألا َو  مالـسلا  هیلع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَأ  َدـْنِع  ٌلُـجَر  َرَکَذ  »
َنَمآ َو ْنَم  اَّلِإ  یْفلُز  انَْدنِع  ْمُُکبِّرَُقت  ِیتَّلِاب  ْمُکُدالْوَأ  ْمُُکلاْومَأ َو ال  ام  ُلوُقی َو  َهَّللا  َّنَِأل  ِنیَفْعِض  َرْجَْألا  َُهل  ُهَّللا  َفَعْضَأ  ِِهناَوْخِِإب  ًاّرَاب  ِهِمِحَِرل 
هب اینغا  زا  نخـس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دزن  يدرم  َنُونِمآ ؛ ِتافُرُْغلا  ِیف  ْمُه  اُولِمَع َو  اِمب  ِفْعِّضلا  ُءازَج  ْمَُهل  َِکئلوُأَف  ًاِحلاص  َلِـمَع 

ینید ناردارب  هب  دروآ و  اج  هب  محر  هلـص  ینغ  رگا  ، شاب تکاس  : دومرف مالـسلا  هیلع  ماما.درک  ییوگدب  اه  نآ  هرابرد  دروآ و  نایم 
یمن کیدزن  ام  هب  ار  امـش  ناتدالوا  لاوما و  : هدومرف دیجم  نآرق  رد  اریز  داد  دهاوخ  نادنچ  ود  ار  وا  رجا  دنوادخ  دـنک  یکین  دوخ 
هفرغ رد  تسا و  نادنچ  ود  ناشلامعا  لیلد  هب  اه  نآ  شاداپ  هک  دهد  ماجنا  حـلاص  لمع  دـشاب و  هتـشاد  نامیا  هک  یـسک  رگم  دـنک 

.( ح 3 ص 2 ، ج 100 ، راونالاراحب ، «.) دوب دنهاوخ  تینما  رد  یتشهب  ياه 

اه نآ  تیـصخش  زگره  هک  دـندرک  یم  کـمک  نادـنمزاین  هب  يا  هنوگ  هب  هک  میناوخ  یم  زین  مالـسلا  مهیلع  نیموـصعم  تـالاح  رد 
.دننکن یگدنمرش  ساسحا  دنکشن و  مهرد 

یناشیرپ رقف و  راهظا  دیـسر و  مالـسلا  هیلع  ماما  تمدخ  يدرم  هک  میناوخ  یم  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  زا  یبلاج  ثیدـح  رد 
: دومن میدقت  دوخ  یگدنامرد  رقف و  تیاهن  نایب  يارب  ار  رعش  تیب  ود  نیا  درک و  ناوارف 

يرَبخم نَع  یَتلاح  ُرَظنَم  َکیِفْکَی  ٍمَهْرِِدب  ُعاُبی  ٌءیش  ِیل  َْقبَی  َْمل 

يرَتشُم ُکتدَجو  دَق  َعاُبی و  ّالأ  ُهْتنُص  ٍهجَو  ِءام  ایاَقب  ّالإ 

نداد ربخ  هب  يزاـین  تسا و  یفاـک  نم  هرهچ  هب  هاگن.دـشاب  هتـشاد  شزرا  مهرد  کـی  یتـح  هک  هدـنامن  یقاـب  نم  طاـسب  رد  يزیچ 
.تسین

.مشورفب وت  هب  مهاوخ  یم  متفای و  يرتشم  ار  وت  نونکا  یلو  ما  هتخورفن  زگره  ار  نآ  هک  تسا  میوربآ  هدنام  یقاب  هک  يزیچ  اهنت 

ار نآ  همه  : دومرف.مهرد رازه  هدزاود  : درک ضرع  تسوت ؟ دزن  لام  ردقچ  : دومرف دیبلط و  ار  شیوخ  لیکو  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما 
هدـب و ریقف  درم  نیا  هب  ار  نآ  : دومرف.دـنام یمن  هنازور  جراـخم  يارب  يزیچ  : درک ضرع.ما  هدنمرـش  وا  زا  نم  ، هدـب ریقف  درم  نـیا  هـب 

.دنک یم  ناربج  دنوادخ  ، شاب هتشاد  ادخ  هب  نظ  نسح 

: دومرف شراعشا  باوج  رد  ار  رعش  تیب  ود  نیا  داد و  وا  هب  ار  اه  لوپ  دیبلط و  ار  ریقف  درم  نآ  مالسلا  هیلع  ماما  سپس 

رِطُمت مل  انَْتلَهمأ  ول  ًاّلَط و  انِّرب  ُِلباو  كاتأف  انَْتلَجاع 
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يرَتْشَن مل  اّننأک  ُهَْتنُص و  ام  ِعبَت  مل  کَّنأک  نُک  َلیلَقلا و  ِذُخَف 

.میدش یم  هدنمرش  يدوب  هدمآ  رید  رگا  دمآ و  وت  غارس  هب  ام  ضیف  ناراب  يدمآ و  ام  غارس  هب 

يزیچ وت  زا  مه  ام  یتخورفن و  ام  هب  یتشاد  یم  ظوفحم  هک  ار  تیوربآ  ییوگ  هک  شاب  نانچ  ریگب و  ار  مک  رادـقم  نیا  لاح  نیا  اب 
 .( مالسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما  تالاح  لامآلا ، یهتنم  ) .میدیرخن

.دوب رتابیز  هداعلا  قوف  ياطع  نآ  زا  خساپ  نیا  يرآ !

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abu Talib said : “ It is good for the rich to show humility before the poor
through seeking the rewards of Allāh. Yet better than that is the pride of the poor

.” towards the rich while relying on Allāh

547 ص :

لقع شزرا  : 407 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

اَم ًاموَی  ِِهب  ُهَذَقنَتسا  ّالِإ  اًلقَع  ًأَرما  ُهّللا  َعَدوَتسا  اَم  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

 . دیشخب تاجن  لقع  کمک  اب  ار  وا  يزور  هک  نآ  زج  دادن  یناسنا  هب  ار  لقع  ادخ  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و  يونعم ) یملع ، )

يدیهش

.داد تاجن  نادب  ار  وا  يزور  هک  زج  داهنن ، تعیدو  هب  یسک  دزن  ار  درخ  ادخ 

یلیبدرا

الب زا  يزور  درخ  نآب  ار  وا  دناهرب  هکنآ  ههجب  رگم  ار  لقع  يدرم  چیهب  ادخ 
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یتیآ

.ددرگ وا  تاجن  ببس  يزور  هک ، نیا  رگم  دادن ، تعیدو  ناسنا  هب  ار  لقع  دنوادخ ، مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . دهد تاجن  نآ  هلیسو  هب  ار  وا  يزور  هکنیا  زج  دراذگن  تعیدو  هب  یسک  رد  ار  لقع  دنوادخ  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

لمعتسی هنا  وه  و  نسح ، ضرغل  الا  هایا  یلاعت  هظفحتسا  ام  يا : القع  ائرما  هللا  عدوتسا  ام  هلوق  .هاجن و  هصلخ و  يا  هذقنتـسا  يور : و 
.هرخالا یف  وا  ایندلا  یف  لقعلاب  هصلخ  یلاعت  هنا  دارا  هذقنتسیل  الا  يور  نم  و  منهج ، ران  نم  هب  صلختیف 

يردیک

ام تاسوسحملا ، تارـصبملا و  نم  لقعلا  عزنتیل  هاری  ام  اهیلا  يدوی  اسوساج  رـصبلا  نوک  ناـسنالل و  یتلا  هظفاـحلا  هوقلا  یلا  هراـشا 
.هل همئالم  اهریصی  داوملا و  قئالع  داوملا و  نع  اهدرجی 

مثیم نبا 

تعاطا هلیـسو  هب  ای  ایند و  ياهیراتفرگ  زا  ای  ددرگ .) وا  تاجن  ببـس  يزور  هک  نیا  رگم  هدادـن  تناما  یـسک  هب  ار  لـقع  دـنوادخ  )
.دشخب تاجن  ار  وا  ترخآ  ياهیراتفرگ  زا  ادخ 

دیدحلا یبا 

[ ُهَذِْقنَتْسَِیل  ] َّالِإ ًالْقَع  ًأَْرما  ُهَّللا  َعَدْوَتْسا  اَم  َلاَق ع:

 . اَم ًامْوَی  ِِهب  ُهَذَْقنَتِْسا 

هصالخ و هتاجن و  هیف  ام  یلع  هب  لدتـسی  نأ  الإ  ضرغ  ضرغ و ال  الثم  دـیز  بلق  لقعلا  عادـیإ  یف  یلاـعت  ئراـبلل  نوکی  نأ  دـب  ـال 
ولخی سیل  ایندـلا و  تاطرو  نم  هطرو  نم  هلقع  هذـقنی  نأ  دـب  الف  باوصلا  أطخأ  لهج و  رظنلا و  یف  رـصق  نإـف  فیلکتلا  وه  کـلذ 

لصاحلاف اهنم  صالخلا  یف  هلقع  هترکف و  لامعإب  لانت  نأ  اهلیبس  هرـضم  نم  صلختی  نأ  دب  لقاع ال  لک  نأل  الـصأ  کلذ  نع  دحأ 
لاح لک  یلع  اهتافآ و  ایندلا و  کلاهم  ضعب  نم  ذقنی  وأ  هقیقحلا  یلع  حاجنلا  حالفلا و  وه  ینیدلا و  ذاقنإلا  ذـقنی  نأ  امإ  لقعلا  نأ 

.ام اموی  هب  هذقنتسا  الإ  تیور  هعوفرم و  هملکلا  هذه  تیور  دق  نینمؤملا ع و  ریمأ  لوق  حص  دقف 

.لطابلا قحلا و  نیب  هب  قرفی  بلقلا  یف  رون  لقعلا  هنع ص  و 
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اهفرتقی ایاطخ  بونذ و  هل  الإ و  رـشب  نم  ام  لاقف  بونذـلا  ریثک  لقعلا  نسح  نوکی  لجرلا  نع  هللا ص  لوسر  لئـس  لاـق  سنأ  نع  و 
لاق هللا  لوسر  ای  کلذ  فیک  لیق  هبونذ  هرضت  مل  نیقیلا  هتزیرغ  لقعلا و  هتیجس  تناک  نمف 

 . هنجلا هب  لخدی  لضف  هل  یقبی  هبونذ و  وحمیف  هنم  طرف  ام  یلع  همادن  هبوتب و  کلذ  كرادتی  نأ  ثبلی  مل  أطخأ  املک 

[ هیف لیق  ام  لقعلا و  حدم  یف  تکن  ]

مث ربخی  يوری و  مث  يوری  لقاعلا  لاقی  ناک  رخآ  ائیـش  انهاه  رکذن  نحن  هیافک و  هیف  ام  هیف  رکذ  ام  لقعلا و  یف  انلوق  نم  مدقت  دـق  و 
.ربخی

.لقعلا هآرم  یف  رشلا  ریخلا و  هوجو  نیبأ  ام  زتعملا  نب  هللا  دبع  لاق  و 

نامقل

.ناجملاب تنأ  هذخأت  ءالغلاب و  هیلع  ماق  ام  هیأر  نم  کیطعی  هنإف  رومألا  برج  نم  رواش  ینب  ای 

.هبرجتلا یلإ  لقعلا  هدوملا و  یلإ  هبارقلا  نمألا و  یلإ  رورسلا  بدألا و  یلإ  بسحلا  هعبرأ  یلإ  جاتحت  هعبرأ  کباب  نب  ریشدرأ 

.اهصئاغ ناوهل  اهب  ناهتسی  هردلا ال  نإف  ریقحلا  نم  لیزجلا  يأرلا  رقتحت  ردنکسإلا ال 

تررسف و مزحلا  تعـضأ  یلع و ال  هبقاعلا  تناک  نإ  همئالب و  یـسفن  یلع  تعجرف  مزحب  طق  ارمأ  تأدتبا  ام  کلملا  دبع  نب  هملـسم 
.یل هبقاعلا  تناک  نإ 

.بلق فلأ  هیف  ردص  ناسل و  فلأ  هیف  مف  نیع و  فلأ  هیف  هجو  هل  الجر  تیأرل  هتیأر  ول  لاقف  هیوب  نب  هلودلا  دضع  لجر  فصو 

ای اولاق  هلقع  فیک  لاقف ص  اوغلاب  یتح  ریخلا  لاـصخ  هداـبعلا و  هالـصلاب و  هللا ص  لوسر  دـنع  لـجر  یلع  هباحـصلا  نم  موق  ینثأ 
رجافلا هبیصی  امم  مظعأ  هقمحب  بیـصیل  قمحألا  نإ  لاقف  هلقع  نع  لأست  ریخلا و  بورـض  هدابعلا و  یف  هداهتجاب  كربخن  هللا  لوسر 

 . مهلوقع ردق  یلع  مهبر  نم  یفلزلا  نم  نولانی  مهتاجرد و  یف  ادغ  دابعلا  عفترت  امنإ  هروجفب و 

مالک اذه  لاقف  یبارعأ  مالکلا  اذـه  عمـس  اهیلإ و  للخلا  لصو  اهیلع  مایقلا  نع  فعـض  اذإف  هتیعر  لاصخلا  کلم و  لقعلا  یناحیرلا 
.هلسع رطقی 

.أرقی باتک  اذ  لاق  ههجو  تیأر  نإف  لیق  هلقع  تفرع  الإ  لجر  افق  تیأر  ام  هدئاز  نب  نعم  لاق 

.هبرجتلا لقع  یلإ  ملسم  هزیرغلا  لقع  هفسالفلا  ضعب 

.الغ رثک  اذإ  هنإف  لقعلا  الإ  صخر  رثک  اذإ  ءیش  لک  مهضعب 
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.القاع ناک  نم  يأ  سی 70 ) . هروس  ایَح (  َناک  ْنَم  َرِْذُنِیل  یلاعت  هلوق  یف  اولاق 

.ءاهفسلا عم  شیعلا  نیلب  هنم  سنآ  ءالقعلا  عم  شیعلا  هنوشخب  لقاعلا  مهمالک  نم  و 

.لیللا هعم  ءاضأل  قمحلا  روص  ول  سمشلا و  هعم  تملظأ  لقعلا  روص  ول  یبارعأ 

تکـس تجتحا و  نیح  يدـثلا  تبلط  تعج و  نیح  تیکب  دـقف  انأ  امأ  لاقف  کلذ  اورکنأف  تدـلو  نیح  لاق  تلقع  یتم  میکحل  لیق 
.لقاع وهف  هتجاح  ریداقم  فرع  نم  نأ  دیری  تیطعأ  نیح 

.لقاعب هحدقاف  ائیش  کلقع  نم  ترکنأ  اذإ  نومأملا 

اهدجو و یتح  اهسمتلا  مث  بارتلا  نم  اهطقسم  لوح  ام  عمجف  هؤلؤل  لضأ  نم  هلزنمب  يأرلا  هیلع  لکـشأ  اذإ  مزاحلا  لقاعلا  رهمجرزب 
.بوصألا يأرلا  صلختسی  یتح  ضعب  یف  اهضعب  برضی  مث  لکشملا  رمألا  یف  يأرلا  هوجو  عمجی  لقاعلا  کلذک 

.لهاج ناجه  نم  ریخ  لقاع  نیجه  لاقی  ناک 

.همونب یلقع  لقصأ  یتح  ینرظنأ  هرواشمل  لاق  ریشتسا  اذإ  مهضعب  ناک 

نم يدجأ  دـیدسلا  يأرلا  همئاعد  تدتـشا  همئازع  تدتـسا  نم  باحملاب  رفظ  باغملا  یف  رظن  نم  ریبادـتلا  تلزن  ریداقملا  تلزن  اذإ 
.دیدشلا دیألا 

.اددسم ایأر  عورلا  موی  ضراعی  ددشم  نانسلا  رورطم  فلأ  ام  مهضعب و 

بیطلا وبأ 

ناعجشلا هعاجش  لبق  يأرلا 

.ایندلا ریبدت  اومرح  هرخآلا و  ریبدتب  اوصخ  لاقف  یلع ع  دلو  نومأملا  رکذ 

املح و هتدالب  تدعف  نساحملا  یلإ  هبحاص  ئواسم  تفرـص  هیلع  طلـسم  لقعلا  لقعلا و  دی  تحت  اروهقم  يوهلا  ناک  اذإ  لاقی  ناک 
.ادوج هفارسإ  ارذح و  هنبج  اتمص و  هیع  هغالب و  هرذح  ءاکذ و  هتدح 

.لقعلا یلإ  مالکلا  اذه  بترم  اهلقن  ظحلا  هصیصخ  هذه  لاقف  مهضعب  دنع  مالکلا  اذه  رکذ  و 

.اددرتت نأ  يأرلا  داسف  نإف  همیزع  اذ  نکف  يأر  اذ  تنک  اذإ  رعاشلا  لوق  نومأملا  بتاک  دادزی  نب  دمحم  عمس 

ادنفتی نأ  مزعلا  داسف  نإف  الجاع  هذفنأف  مزع  اذ  تنک  نإ  هیلإ و  فاضأف 

یناشاک

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 4912 

http://www.ghaemiyeh.com


تهج هب  رگم  هب ) هذقنتـسیل  الا   ) ار درخ  يدرم  چیه  هب  یلاعت  يادـخ  داهنن  هعیدو  هب  القع ) ءرما  هللا  عدوتـسا  ام  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
.یبقع تبوقع  تسا و  ایند  يالب  نیا  هک  .اهزور  زا  يزور  ام ) اموی   ) درخ نآ  ببس  هب  ار  درم  نآ  دناهرب  هکنآ 

یلمآ

ینیوزق

یهورکم هنتف و  زا  اهزور  زا  يزور  لقع  ببـس  هب  ار  وا  داد  تاجن  رگم  ار  يدرخ  لقع و  يدرم  رد  یلاعت  قح  داهنن  تعیدو  دومرف :
.ایند ای  نید  رد 

یجیهال

هب ادخ  تسا  هدرپسن  تناما  هب  هک  مالسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .ام » اموی  هب  هذقنتسیل  الا  القع ، اءرما  هللا  عدوتسا  ام  : » مالسلا هیلع  لاق  و 
.اهیراتفرگ زا  يزور  کی  رد  لقع  نآ  ببس  هب  ار  درم  نآ  دنک  صالخ  هکنیا  رگم  ار ، لقع  يدرم 

ییوخ

وه و  يوهلا ، فلاخی  هیلا و  عجری  نمل  يدهلا  قیرط  یضی ء  يذلا  جاهولا  هجارـس  و  هقلخ ، یف  يربکلا  هللا  هعیدو  وه  لقعلا  ینعملا :
اهر تکاله  زا  اریو  نآ  اب  يزور  هکنیا  زج  دهدن  یکـسب  يدـنمدرخ  چـیه  دـنوادخ  دومرف : همجرتلا : .نیح  دـعب  ول  هاجنلا و  هلیـسو 

.دزاس

يرتشوش

( دیدحلا یبا  نبا   ) هلثم ام و  اموی  هب  هذقنتسیل  الا  هیطخلا  مثیم و  نبا  یف  نکلو  هیرصملا ،)  ) هعبطلا یف  اذکه  لوقا : مالسلا : هیلع  لاق  و 
هارما مالـسلا  هیلع  هلاق  ام  قادـصمف  ناک  فیک  و  لقعلا ) یف  نوسمخلا - عبارلا و  لصفلا   ) .اـم اـموی  هب  هذقنتـسا  تیور  و  لاـق : هنکل 

ینب یف  دـباع  ناک  مالـسلا : هیلع  قداصلا  نع  یفاکلا ) هضور   ) یفف اهلمع ، هکله  نم  هب  اهذقنتـسا  القع  یلاعت  هللا  اهعدوتـسا  هرجاـف 
نیا نم  لاقف  انا ، مهـضعب  لاقف  نالفب ، یل  نم  لاقف : هدونج ، هیلا  عمتجاف  هرخن ، سیلبا  رخنف  ایندلا ، رما  نم  ائیـش  فراقی  مل  لیئارـسا 

، هل تسل  لاق : .تاذـللا  بارـشلا و  هیحان  نم  لاق  هیتات ، نیا  نمف  لاقف  اناف ، رخآ : هل  لاقف  .هل  تسل  لاق : ءاسنلا ، هیحان  نم  لاق : هیتات ؟
و یلـصی ، ماقاف  لجرلا  عضوم  یلا  قلطناف  .هبحاص  تنا  لاق : ربلا  هیحان  نم  لاق  هیتات ؟ نیا  نم  لاق : هل ، اناف  رخآ : لاق  .اذهب  اذـه  سیل 

هیلا ترصاقت  دق  لجرلا و  هیلا  لوحتف  حیرتسیال ، ناطیشلا  حیرتسی و  لجرلا  و  مانی ، یلصی و ال  ناظیشلا  یلـصی و  مانی و  لجرلا  ناک 
ینا هللادـبع ! ای  لاقف : داعا  مث  هبجی  ملف  هیلع  داعا  مث  هبجی  ملف  هالـصلا ، نم  تیار  ام  یلع  تیوق  یـش ء  ياب  هللادـبع ! اـی  لاـقف : هسفن 
یلع تیوق  هتلعف  اذاف  بوتا ، لمعا و  یتح  کبنذ  ینرـصب  لاق  .هالـصلا  یلع  تیوق  بنذـلا  ترکذ  اذاف  هنم ، بئات  اـنا  اـبنذ و  تبنذا 

؟ نامهردـلا ام  يردا  ام  نامهرد  یل  نیا  نم  و  لاق : .اهنم  لن  نیمه و  رد  اهطعاف  هیغبلا  هنالف  نع  لسف  هنیدـملا  لخدا  لاـق : .هالـصلا 
ءاج هنا  اونظ  هودشراف و  هیغبلا ، هنالف  لزنم  نع  لاسی  هبیبالجب  هنیدملا  لخدف  ماقف  .هلوانف  نیمه  رد  هیمدق  تحت  نم  ناطیشلا  لوانتف 

سیل هئیه  یف  ینتئج  کنا  تلاقف : لخدا …  تلاق  اهلزنم و  لخد  تماقف و  یموق  لاق  اهیلا و  نیمهردـلاب  یمر  اهیلا و  ءاـجف  اـهظعی ،
بلط نم  لک  سیل  هبوتلا و  بلط  نم  نوها  بنذـلا  كرت  نا  هللادـبع ! ای  تلاـقف : اـهربخاف  كربخب ، ینربخاـف  اـهلثم ، یف  یلثم  یتوی 
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، اهتلیل نم  هارملا  تتام  فرـصناف و  .ائیـش  يرتـال  کـناف  فرـصناف  کـل ، لـثم  اناطیـش  اذـه  نوکی  نا  یغبنی  اـمنا  و  اهدـجو ، هبوتلا 
اوثکمف سانلا  باتراف  لقعلا ) یف  نوسمخلا - عبارلا و  لصفلا   ) هنجلا لها  نم  اهناف  هنالف  اورضحا  بوتکم : اهباب  یلع  اذاف  تحبـصاف 

اهیلع اولصی  نا  سانلا  رما  اهیلع و  لصف  هنالف  تئا  نا  یسوم  الا  هملعاال  ءایبنالا  نم  یبن  یلا  یلاعت  هللا  یحواف  اهرما ، یف  ابایترا  اثالث 
برغملا بحاص  نموملا  دبع  رزوتسا  يرزجلا :) لماک   ) یف .یتیصعم و  نع  انالف  يدبع  اهطیبثتب  هنجلا  اهل  تبجوا  اهل و  ترفغ  یناف 

سبحلا و نم  هجرخاف  هباتکلا ، هدوج  لقعلاب و  هل  فصوف  هدنع - اروسام  ناک  و  یـسلدنالا - دـمحا  یبا  نب  رفعجابا  ( 545  ) هنس یف 
.نیدحوملل ناک  ریزو  لوا  وه  هرزوتسا و 

هینغم

تاذـلملا و یلع  هردـقلا  نیح  لقعلاب  يوهلا  رفظ  اذا  ..لطابلا و  نع  قحلا  و  عفاـنلا ، نع  راـضلا  و  باوصلا ، نع  اـطخلا  زیمت  لـقعلاب 
نا .تاعاس و  نم  هعاس  یف  ذقنم  دجنم و  لقعلاف  نذا  .هلجاعلا و  هلزانلا  هیلبلا  نایعلل  زربت  نیح  هلاحم ، ال  رصتنی ، لقعلا  ناف  تابیطلا -

.نایحالا رثکا  یف  تاوهشلا  ءاوهالا و  هتفنتکا 

هدبع

نیرادلا ءاقش  نم  هب  هصلخ  القع  اصخش  یطعا  یتمف  هاجنلا  دیری  ثیح  الا  لقعلا  بهیال  هللا  نا  يا  اماموی : هب  هذقنتسا  … 

يرفعج

مالسالا ضیف 

یکی نآ  اب  ار  وا  هکنآ  رگم  هدیشخبن )  ) هداهنن هعیدو  يدرم  رد  ار  لقع  دنوادخ  تسا : هدومرف  درخ ) دوس  هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
.دهد یئاهر  ترخآ ) يراتفرگ  زا  یگدنب  تعاط و  هلیسو  هب  ای  ایند  یهابت  هنتف و  زا  نآ  يزاس  هراچ  اب   ) اهزور زا 

ینامز

ار گرزب  تمعن  نیا  هک  ادخ  .تسا  هداد  رارق  وا  داهن  رد  ادخ  هک  تسا  یهلا  گرزب  ياهتمعن  زا  یکی  لقع  هک  تسین  دـیدرت  ياج 
نآ ادخ  دندش  فرحنم  هاگره  دننک و  يرادرب  هرهب  نید  مدرم و  هب  تمدخ  هار  رد  تمعن  نیا  زا  دیاب  نانآ  هدومرف  فطل  نالقاع  هب 

يادـخ تسا  نالقاع  رگتاجن  لقع  هک  رظن  نیا  زا  .دـنهد  تاجن  ار  شیوخ  لقعت  وت  رـسپ  رد  دـنیایب و  دوخب  ات  دریگ  یم  ناـنآ  زا  ار 
.تسا هدومن  ربدت  لقعت و  هب  شرافس  همه  نآ  زیزع 

يزاریش دمحم  دیس 

ببـسب هللا  ذـقنا  يا  هب ؟) هذقنتـسا  الا   ) القع صخـش  یف  هعیدولا  ناونعب  لعج  ام  يا  القع ) ائرما  هللا  عدوتـسا  ام  : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
.قحلا لیبس  هداشراب  لیفک  هلقع  ناف  عنصی ، اذام  يردی  رمالا ال  نم  برطضم  یف  عقی  ثیح  اموی )  ) صخشلا کلذ  لقعلا ،

يوسوم
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نم نسحا  لاملا و  نم  نسحا  وهف  رخآ  یش ء  هلداعی  يذلا ال  هلام  سار  ناسنالا و  هنیز  لقعلا  حرشلا : .هاجن  هصلخ و  هذقنتسا : هغللا :
دقف اذا  اما  ءالقعلا  دادع  یف  یقبی  اناسنا و  یقبی  رومالا  هذه  دقف  اذا  ناسنالا  نال  یـش ء  لک  نم  نسحا  نامالا و  نم  نسحا  همعنلا و 

لقعلا ناک  انه  نم  ناویحلا و  نع  هتبترم  تطحنا  لب  ناسنا  هروص  یف  نکل  ناویح و  یلا  لوحت  ءالقعلا و  هرمز  نم  جرخ  دـقف  لقعلا 
ایندـلا و یف  نحملا  دـئادشلا و  نم  هب  صلختی  نا  عیطتـسی  تامزالا و  تاـطرولا و  نم  ناـسنالل  ذـقنملا  وه  ناـسنالا و  یف  اـم  مظعا 

 … هلمعتسی یتم  هلمعتسی و  فیک  فرع  همادختسا و  نسحا  اذا  هرخالا 

یناقلاط

« .دناهرب نآ  يرای  هب  يزور  ار  وا  هکنیا  يارب  رگم  داهنن  تعیدو  هب  یسک  شیپ  ار  لقع  دنوادخ  دومرف : ترضح  نآ  «و 

هدنسب نآ  زا  دروم  دنچ  همجرت  هب  هک  تسا  هدروآ  لقع  تلیضف  رد  ییاه  هتکن  تایاور و  نخـس  نیا  حرـش  نمـض  دیدحلا  یبا  نبا 
لطاب قح و  نایم  نآ  اب  هک  تسا  لد  رد  يرون  لقع  : » تسا هدومرف  هک  تسا  لـقن  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  زا  .دوش  یم 

« .دوش یم  هتشاذگ  قرف 

: دومرف دش ، هدیسرپ  دشاب  رایسب  ناهانگ  هدیدنسپ و  لقع  ياراد  هک  يدرم  هرابرد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  زا  دیوگ : سنا 
وا شناهانگ  دشاب ، نیقی  شا  هزیرغ  لقع و  یـسک  يوخ  هاگره  دوش ، یم  یناهانگ  اهاطخ و  بکترم  هکنیا  رگم  تسین  يرـشب  چیه 

هبوت و اب  ار  نآ  هک  درذگ  یمن  يزیچ  دنک  ییاطخ  هاگره  دومرف : تسا ؟ هنوگچ  ادـخ  لوسر  يا  دـش : هتفگ  .دـناسر  یمن  ینایز  ار 
.درب یم  تشهب  هب  ار  وا  هک  دنام  یم  یقاب  وا  يارب  یتلیضف  دوش و  یم  كاپ  شناهانگ  هنوگ  نیدب  دنک و  یم  ناربج  ینامیشپ 

.دزاس یم  هاگآ  سپس  دوش و  یم  هاگآ  تسخن  دنک و  یم  باریس  سپس  دوش و  یم  باریس  تسخن  لقاع  تسا : هدش  هتفگ 

.تسا رهاظ  راکشآ و  هچ  لقع  هنیآ  رد  یکین  يدب و  ياه  هرهچ  تسا : هتفگ  زتعم  نب  هللا  دبع 

دنمزاین یکیدزن  تینما و  دـنمزاین  يداش  تسا و  بدا  دـنمزاین  بسح  تسا ، زیچ  راهچ  جاتحم  زیچ  راـهچ  دـیوگ : ناـکباب  ریـشدرا 
.تسا هبرجت  دنمزاین  لقع  یتسود و 

یمن نوبز  نآ ، صاوغ  يراوخ  ببس  هب  دیراورم  شزرا  هک  رامشم  کچوک  کچوک ، صخش  زا  ار  هدیدنسپ  يأر  دیوگ : ردنکـسا 
.دوش

دندرک و شیاتـس  ریخ  تافـص  ندرازگزامن و  تدابع و  نداد  ماجنا  ظاحل  زا  ار  يدرم  ادخ  لوسر  روضح  رد  باحـصا  زا  یهورگ 
ام ادخ  لوسر  يا  دنتفگ : تسا ؟ هنوگچ  وا  لقع  دومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  دندرک ، يور  هدایز  دروم  نآ  رد  نوچ 

نایز هب  دوخ  تقامح  اب  قمحا  يرآ ، دومرف : .دیـسرپ  یم  وا  لـقع  زا  امـش  مییوگ و  یم  ریخ  ياـهراک  تداـبع و  رد  وا  شـشوک  زا 
ياهلقع نازیم  هب  دوخ  دـنوادخ  هب  برقم  تاجرد  هب  مدرم  تمایق  يادرف  انامه  و  شیاهیراکهبت ، هب  راـکهبت  اـت  دـسر  یم  يرتگرزب 

.دنسر یم  دوخ 

.دوش یم  رتنارگ  دوش  نوزف  نوچ  هک  لقع  زا  ریغ  دوش ، یم  نازرا  دوش  ناوارف  نوچ  زیچ  ره  تسا : هتفگ  نامیکح  زا  یکی 
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.دشاب لقاع  هک  ار  یسک  ینعی  دنا  هتفگ  .دهد ،» میب  تسا  هدنز  ار  هک  ره  ات  : » تسا هدومرف  هک  دنوادخ  راتفگ  نیا  ریسفت  رد 

ناگلفـس هارمه  هفرم  یگدنز  زا  رتدونـشخ  نادنمدرخ  هارمه  تخـس  یگدـنز  اب  دـنمدرخ  هک  تسا ، نیا  نامیکح  نانخـس  زا  رگید 
.تسا

هرهچ رگا  دوـش و  یم  کـیرات  نآ  لاـبق  رد  دیـشروخ  دوـش ، مسجم  هدیـشک و  لـقع  تروـص  رگا  تسا : هتفگ  نیـشن  ناـبایب  یبرع 
.دسر یم  رظن  هب  ینارون  نآ  لابق  رد  بش  دوش  ریوصت  تقامح 

مراکم

 [[ مالسلا هیلع  لاق  و  ]]

! ام ًامْوَی  ِِهب  ُهَذَْقنَتْسا  اَّلِإ  ًالْقَع  ًأَْرما  ُهّللا  َعَدْوَتْسا  اَم 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

راتفگ دنس  ) .داد دهاوخ  تاجن  ار  يو  نآ  هلیسو  هب  يزور  هک  نیا  زج  هداهنن  تعیدو  هب  یسک  دوجو  رد  ار  یلقع  عون  چیه  دنوادخ 
: هنامیکح

یمک اب  ار  نآ  هک  تسا  مکحلاررغ  رد  يدـمآ  تیاور  هدرک  لـقن  هغـالبلا  جـهن  زا  ریغ  رداـصم  رد  بیطخ  موحرم  هک  يدروم  اـهنت 
یلاما باتک  رد  ار  نآ  زین  یـسوط  خیـش  موحرم  هک  مینکیم  هفاضا  ص 290 ) ج 4 ، هغالبلا ، جـهن  رداصم   ) .تسا هدرک  رکذ  توافت 

هب هذقنتـسا  الإ  القع  ادـبع  هللا  عدوتـسا  ام  : » تسا نینچ  وا  ترابع  هک  هدرک  رکذ  یتوافت  اب  یعاـضرلا  یـسوم  نب  یلع  ماـما  زا  دوخ 
(.( ح 48 ،ص 56 ، یسوط یلاما  «. ) اموی

تسا شخب  تاجن  يزور  يا  هنالقاع  كرد  ره 

باسح و يور  هداد  سکره  هب  ار  هچ  ره  هک  نیا  دـنک و  یم  دـنوادخ  تمکح  هب  هراشا  هنامیکح  راـتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
ار يو  نآ  هلیـسو  هب  يزور  هک  نیا  زج  هداهنن  تعیدو  هب  یـسک  دوجو  رد  ار  یلقع  عون  چیه  دنوادخ  :» دیامرف یم  ، تسا هدوب  یباتک 

!(. ام ًامْوَی  ِِهب  ُهَذَْقنَتْسا  اَّلِإ  ًالْقَع  ًأَْرما  ُهّللا  َعَدْوَتْسا  اَم  ( ؛» داد دهاوخ  تاجن 

ار نآ  زا  ییاه  هخاش  ای  هخاش  یسک  ره  رد  دنوادخ  دراد و  یفلتخم  ياه  هخاش  ، لقع هک  دوش  یم  هدافتسا  مالسلا  هیلع  ماما  ریبعت  زا 
.تسا هتکن  نیمه  هب  هراشا  هرکن  تروص  هب  « القع  » هب مالسلا  هیلع  ماما  ریبعت.دهن  یم  تعیدو  هب 

هلدا قیرط  زا  یناسک  ؛ دراد يددـعتم  ياه  هخاش  زین  داعم  لقع.ود  ره  یـضعب  شاعم و  لقع  یـضعب  ، دـنراد داعم  لـقع  یـضعب  ، يرآ
لقع یـضعب  زین  شاعم  لـقع  رد  دراد و  يددـعتم  ياـه  هخاـش  زین  مادـکره  هک  یلقن  هلدا  قیرط  زا  يدارفا  دـنوش و  یم  دراو  یلقع 
ییاه هخاش  دوخ  يارب  زین  اه  نیا  زا  مادـک  ره  رگید و  روما  يارب  یـضعب  يزرواشک و  يارب  یبوخ  دادعتـسا  یـضعب  ، دـنراد تعنص 

.دراد
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باسح يور  همه  هدرک  میـسقت  شناگدـنب  نایم  رد  دـنوادخ  تسا و  لقع  شمان  هک  توق  طاقن  نیا  : دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  ماـما 
نیا هک  دنک  رکف  شدوخ  یتح  هاگ  دنکن و  هدافتسا  نآ  زا  زارد  نایلاس  دشاب و  شدوجو  رد  یصاخ  لقع  یـسک  تسا  نکمم.تسا 

ناماد هب  تسد  ات  هک  دـهد  یم  خر  وا  یناگدـنز  رد  ینایرج  ناهگان  یلو  دـیآ  یم  راک  هچ  هب  وا  دوجو  رد  صاخ  دادعتـسا  لقع و 
دوخ ياه  هتـشون  رد  ای  دراد و  هجوت  نآ  هب  یـسک  رتمک  هک  تسا  يا  هتکن  نیا  دبای و  یمن  تاجن  دـنزن  صاخ  دادعتـسا  لقع و  نآ 

.تسا هدومرف  هراشا  هتکن  نیا  هب  شعیسو  هدرتسگ و  ملع  هطساو  هب  مالسلا  هیلع  ماما  یلو  تسا  هدروآ 

دـنا و هدرکن  هجوت  تسا  لقع  صاخ  ياه  هخاش  هب  هراشا  هک  « لقع » ندوب هرکن  هب  هغالبلا  جـهن  ناحراش  بلاـغ  هک  نیا  هجوت  لـباق 
رد لقع  تیمها  نایب  مالسلا  هیلع  ماما  روظنم  هک  یلاح  رد  دنا  هدرک  حیرشت  هدوتـس و  ناسنا  یگدنز  رد  یلک  روط  هب  ار  لقع  شقن 

هرابرد يا  هدرتسگ  تاراشا  تایاور  تایآ و  رد  دراد و  تیمها  هداعلا  قوف  مالـسا  رظنزا  لـقع  دـنچره  تسین  هناـمیکح  راـتفگ  نیا 
نآ تسا و  یهلا  بهاوم  زا  هک  دنتـسه  یـصاخ  لقع  ياراد  ، دارفا زا  يرایـسب  هک  تسا  نیا  مالـسلا  هیلع  ماما  روظنم  هکلب  هدمآ  نآ 

: زا تسا  ترابع  نآ  ياه  هنومن  هک  ، دهد یم  تاجن  یمهم  تالکشم  زا  ار  اه  نآ  دیآ و  یم  اه  نآ  يرای  هب  يزور  صاخ  لقع 

رد هراومه  لقع  نیا  دوب  نآ  فارطا  رد  قدنخ  ندنک  قیرط  زا  اهرهش  زا  عافد  هار  درومرد  یبرجت  لقع  کی  ياراد  یـسراف  ناملس 
نیا زا  زین  ار  مالسا  رکشل  هکلب  داد  تاجن  ار  شدوخ  اهنت  هن  درک و  هدافتـسا  نآ  زا  ، دمآ شیپ  بازحا  گنج  نایرج  ات  دوب  وا  دوجو 

.دومن تظفاحم  قیرط 

: دیوگ یم  ، هدرک باختنا  اج  نیا  رد  يرگید  لاثم  يرتشوش  همالع  موحرم 

نیسپاو رد  لقع  نیا.تسا  مالک  نیا  زا  يا  هنومن  دش  دباع  تاجن  ببس  وا  يرایشه  هک  هراکدب  نز  نآ  لیئارسا و  ینب  دباع  ناتـساد 
.ار يرگید  مه  داد  تاجن  ار  شدوخ  مه  هک  دمآ  وا  راک  هب  یگدنز  ياهزور 

لقع و ياراد  سکره  هک  دـشاب  رما  نیمه  هظحالم  هب  تسا  نکمم  هدـش  تروشم  رب  دـیکأت  یمالـسا  تایاور  نآرق و  رد  هک  نیا  و 
ياه فرط  همه  لوبق  دروم  اـه  نآ  زا  یکی  تسا  نکمم  دوش و  یم  رهاـظ  تروشم  ماـگنه  هب  هک  تسا  یـصاخ  يرایـشه  ریبدـت و 

.ددرگ تاجن  ببس  دریگ و  رارق  تروشم 

ار ورمع  ، درگـش کی  زا  هدافتـسا  اب  ترـضح  هک  مینیب  یم  زین  دودـبع  نب  ورمع  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  هزرابم  ناتـساد  رد 
.تخادنا نیمز  رب  درک و  بولغم 

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abu Talib said : “ Allah does not grant wisdom to a person except that
.” some day He will save him from ruin with its help

يزیتس قح  ماجنا  رس  : 408 تمکح

هراشا
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توص

.Your browser does not support the audio tag

ُهَعَرَص ّقَحلا  َعَراَص  نَم  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

 . دش دوبان  داتفا  رد  قح  اب  سک  ره  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و  يداقتعا ) )

يدیهش

.تخیرب دوخ  نوخ  تخیوآرد ، قح  اب  هک  نآ 

یلیبدرا

قح ار  وا  تخادنیب  قح  اب  درک  هبلاغم  تفرگ و  یتشک  هک  ره 

یتیآ

.دنز نیمز  رب  ار  وا  قح  دنکفا ، رد  هجنپ  قح  اب  هک  ره  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . دنز شنیمز  رب  قح  ، دزیوآ رد  قح  اب  هک  نآ  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

مثیم نبا 

هکنیا حیـضوت  تسا ، هدروآ  تمواـقم  يارب  هراعتـسا  ار  هعراـصم ، هملک : دزادـنا .) كاـخ  هـب  ار  وا  قـح  دـتفارد ، قـح  اـب  سک  ره  )
یگداتـسیا تمواقم و  اهنآ ، ربارب  رد  دـنقح و  ناروای  همه  وا  حـلاص  ناگدـنب  شناربمایپ و  اـهباتک و  ناگتـشرف و  كاـپ و  دـنوادخ 

.تسا نکممریغ 

دیدحلا یبا 
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 . ُهَعَرَص َّقَْحلا  َعَراَص  ْنَم  َلاَق ع: َو 

نأ اهب  جـحأف  اهتارمث  نع  مایألا  رماق  نم  یئاطلا و  لوق  اذـه  وحن  کـله و  قحلل  هتحفـص  يدـبأ  نم  رخآ  عضوم  یف  هلوق  لـثم  اذـه 
رمقلا اهل  یلجنت و 

یناشاک

لوذخم ار و  وا  قح  تخادنا  قح ، اب  دومن  هنراقم  هبلاغم و  ینعی  تفرگ  یتشک  هک  ره  هعرص ) قحلا  عراص  نم  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
ار سک  چیه  دنقح و  راصنا  ناوعا و  زا  ناحلاص ، وا و  لسر  بتک و  هکئالم و  هناحبـس و  قح  هکنآ  تهج  هب  .شدینادرگ  بولغم  و 

.دریگ شیپ  هبلاغم  قیرط  دیوج و  تمواقم  ناشیا  اب  هک  تسین  نآ  تردق 

یلمآ

ینیوزق

.دمآ بلاغ  وا  رب  دنکفا و  كاخ  رب  ار  وا  قح  دومن  هبلاغم  تفرگ و  یتشک  قح  اب  هک  ره  دومرف :

یجیهال

هبلغ ي ددصرد  قح و  لها  اب  تفرگ  یتشک  هک  یسک  هک  مالسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .هعرص » قحلا  عراص  نم  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
.ترخآ رد  ایند و  رد  ار  وا  دنک  لیلذ  ار و  وا  قح  دزادنا  نیمز  رب  دمآرب ، قح  رب 

ییوخ

.مهل مواـقم  ـال  قحلا و  ناوعا  هداـبع  نم  نوحلاـصلا  هلـسر و  هبتک و  هتکئـالم و  ناحبـس و  هللا  نـال  کـلذ  و  مثیم : نبا  لاـق  ینعملا :
.دزاس شکاله  دوش  هزیتس  رد  قح  اب  هک  ره  دومرف : همجرتلا :

يرتشوش

تاعوضوم یف  نوتـسلا - لصفلا   ) هتحفـص يدبا  نم  یف 3/188 . و  یف 1/15 . مالـسلا  هیلع  لوق  ریظن  وه  لوقا : مالـسلا : هیلع  لاـق  و 
لک فرع  هینامثعلا و  هلاقم  بابرال  ناطلسلا  هلودلا و  نا  هفاک  سانلا  ملع  هتینامثع :) ضقن   ) یف یفاکسالا  لاق  .کله  قحلل  هفلتخم )
یف يور  نمل  هزئاجلا  ءاطعا  و  مهنع ، هیقتلا  عافترا  مهناطلس و  رهق  مهتملک و  روهظ  مهئارما و  مهئاملع و  مهخویـش و  رادقا  ولع  دحا 

ام لوط  یف  ادهج  نولای  اوناکف ال  مهیدیا ، یف  امل  ابلط  نوثدحملا  هدـلو  ام  کلذ و  یف  هیما  ینب  دـیکات  نم  ناک  ام  رکب و  یبا  لضف 
یلع ساـنلا  اولمحی  مهقباوس و  مهبقاـنم و  مهلئاـضف و  اومتکی  مهراونا و  اوئفطی  هدـلو و  مالـسلا و  هیلع  یلع  رکذ  اولمخی  نا  اوـکلم 

و دیرـش ، ریـسا و  لیتق و  نیب  اوناکف  مهودع ، هرثک  مهددع و  هلق  عم  مهئامد  نم  رطقی  فیـسلا  لزی  مل  و  ربانملا ، یلع  مهنعل  مهبس و 
رکذ اذا  مهنم  ثدحملا  هیقت  نم  غلب  یتح  و  مهلئاضف ، نم  ائیـش  اورکذی  الا  مهیلا  مدـقتی  بقرتم و  فئاخ  لیلذ و  فختـسم  براه و 

لیحلا و اوهجو  هلئاضف و  ضقن  اولواح  دـق  نیفلاخملا  عیمج  انیار  و  شیرق ، نم  لجرب  هرکذ  نع  ینک  مالـسلا  هیلع  یلع  نع  اثیدـح 
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ینامثع بذکم و  قفانم  دناعم و  یشان  مهبتسم و  تبان  قنح و  یبصان  قرام و  یجراخ  نم  اهوحن ، تالیواتلا 

سمتلا دق  لیواتلا ، برض  نعطلا و  عضاوم  ههبشلا و  فرع  فالتخالا و  ملع  رصبا  مالکلا و  یف  رطن  دق  یلزتعم  و  اهیف ، نعطی  دوسح 
و ال ضقتنم ، سایقب  اهردـق  نم  عضی  نا  دـصقی  هرم  اهلمتحی و  امب ال  اهلواتی  هرمف  هلئاضف ، روهـشم  لوات  هبقانم و  لاـطبا  یف  لـیحلا 

لمح یف  ادهج  اوعدی  مل  هنـس  نینامث  وحن  مهکلم  مایا  ناورم  ینب  دـیزی و  هیواعم و  نا  تملع  دـق  .هعفر و  هوق و  الا  کلذ  عم  دادزی 
یلع هونعل  هیما  ینب  ناف  ریخب ، الا  ایلع  رکذت  ال  ینب ! ای  هدلول : ریبزلا  نب  هللادبع  نب  رماعل  نبا  لاقف  هلئاضف ، ءافخا  همتـش و  یلع  سانلا 

تعجر الا  طق  ائیـش  نبت  مل  ایندلا  نا  هعفر ، الا  کلذـب  هللا  هدزی  ملف  هنـس  نینامث  مهربانم  هفلتخم ) تاعوضوم  یف  نوتـسلا - لصفلا  )
یبا و دوعسم و  نبا  هءارق  كرتب  سانلا  جاجحلا  ذخا  رکذ  دعب  لاق  نا  یلا  .همده  طق و  ائیش  نبی  مل  نیدلا  نا  و  هتمدهف ، تنب  ام  یلع 

امهلبق نم  دیلولا و  کلملادبعک و  هالو  نم  جاجحلا و  ناک  دقل  و  کلذل : هتءارق  عویـش  امهتءارق و  هیروجهم  نامثع و  هءارق  مهموزل 
، نیلجرلا هءارق  طاقسا  یلع  مهنم  صرحا  هتعیش  هدلو و  لئاضف  مالسلا و  هیلع  یلع  نساحم  ءافخا  یلع  هیما  ینب  هنعارف  نم  امهدعب  و 

، مهراوب هدلو  مالسلا و  هیلع  یلع  لضف  راهتشا  یف  مهکلم و  لاوزل  اببس  نکت  مل  امهتءارق  نال 

هلبقلاک تناک  هلئاضف  نا  الولف  افغـش ، الا  مهبح  اقارـشا و  هرانتـسا و  الا  هدلو  رما  هرما و  دیزی  نا  هللا  یبا  هلئاضف و  ءافخا  یف  اوصرحف 
.انلق ام  عم  دحاو  فرح  انرهد  یف  اهنم  انیلا  لصی  مل  هرثکلا  یف  هظوفحملا  ننسلاک  هرهشلا و  یف  هبوصنملا 

هینغم

(، بولغم رـشلاب  بلاغلا  و  هب ، مثالا  رفظ  نم  رفظ  ام   ) همکحلا 326 یف  و  کله .) قحلل  هتحفـص  يدبا  نم   ) همکحلا 187 یف  هلثم  و 
..هعاسلا و موقت  یتح  ناسل  لک  یلع  نوعلم  هنا  ایناث  و  هجحلاب ، الوا  بولغم  وهف  ایندلا  یف  اما  و  حضاوف ، هرخالا  یف  اما  هرخآ ، ایند و 
و ءالوه ، تاروع  نع  هسفن  خـیراتلا  فشک  ام  ناعرـس  نکل  و  نیلطبملا ، هاـغطلا  توربج  و  نیقحملا ، ءافعـضلا  هلذـم  خـیراتلا  دـهش 

میضلا یلع  مانی  لذاختم ، لوسک  عمتجم  یف  الا  و  لطابلا ، داسفلا و  هئیب  یف  الا  رصتنی  لطابلا ال  نا  یلا  اذه ، .اهناکم  هقیقحلا  تذخا 
یف الاقم   16  - 4  - مویلا 1973 تارق  هبـسانملاب  ..لیئارـسا و  عم  برعلا  عضو  لدعلا  دهاشلا  و  ناوهلا ، نوهلل و  خضری  و  ناودـعلا ، و 

اوبسکی نا  ابوروا  هازغ  عاطتـسا  ثیح  اکیرما  یف  رمحلا  دونهلا  لئابقک  برعلا  نحن  : ) لاق ام  هلمج  نم  هبتاک  هیف  لاق  فحـصلا  ضعب 
.اهلک هیکیرمالا  هراقلا  یلع  اولوتسا  و  مهئافلح ، یلع  هازغلا  یضق  مث  دونهلا ، نم  يرخالا  لئابقلا  ءالوه  ضعب  مهبناج  یلا 

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

( دربب نیب  زا  ار  نآ  دـهاوخب  هدومن  دروخ  دز و   ) دزیوآ رد  قح  اب  هک  ره  تسا : هدومرف  لطاب ) رب  قح  هبلغ  هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
(. دزادنا هجنپ  وا  اب  هک  تسین  یئاناوت  ار  یسک  تسا و  قح  رای  دنوادخ  اریز  دزاس ، دوبان   ) دنکفا كاخ  هب  ار  وا  قح 

ینامز
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هن یمومع و  راـکفا  هن  تسوا و  اـب  ادـخ  هن  اریز  دروخ ، یم  تسکـش  متح  روطب  قـح  فلاـخم  دـنزوریپ و  هشیمه  شنارواـی  قـح و 
راکفا دربشیپ  يارب  هک  دنتسه  يدارفا  اریز  دینکن  نامتک  دیـشوپن و  قح  سابل  لطاب  هب  دنک  یم  شرافـس  زیزع  يادخ  اذل  شنادجو ،

.تسا هدرک  تمذم  هورگ  نیا  زا  ادخ  دنشوپ و  یم  دوخ  هب  قح  سابل  دوخ  كاپان 

يزاریش دمحم  دیس 

.ضرالا یلع  هاقلا  و  قحلا ، هکلها  قحلا ، مواق  نم  يا  هعرص ) قحلا  عراص  نم  : ) مالسلا هیلع  لاق  و 

يوسوم

حلاصل هیاهنلا  هلود و  قحللف  هلوج  لطابلل  ناک  نا  لیق : امک  عورـصم و  هنا  دـبالف  همواقی  قحلا و  هجو  یف  فقی  نا  دارا  نم  حرـشلا :
قحلا و بناج  یلا  قحلا و  وه  هللااف  هلک  اذه  دعب  و  هحـص …  ناسنالا  هبـسحی  خفتنا  مرو  الا  وه  امف  ددمت  لطابلا و  خفتنا  امهم  قحلا 

دق ناوهلا و  باذـعلا و  مهنوموسی  سانلا  باقر  یلع  اوناـک  ثیح  همیظع  هربع  هیـضاملا  لاـیجالا  نوراـق و  نوعرف و  صـصق  یف  اـنل 
 … مهاوس نمل  هربع  اوحبصا  مهیلع و  یضق  یتح  مایا  الا  یه  امف  قحلا  اوبراح 

یناقلاط

« .دنکفیب ار  وا  قح  ار ، قح  دزادنیب  هک  ره   » ای .تخیوآ » رد  وا  اب  مه  قح  تخیوآ  رد  قح  اب  سک  ره  »

« .دوش یم  كاله  دزاس  راکشآ  قح  اب  ار  دوخ  زیتس  سک  ره  : » تسا هدومرف  هک  تسا  ترضح  نآ  رگید  نخس  ریظن 

مراکم

 [[ مالسلا هیلع  لاق  و  ]]

.ُهَعَرَص َّقَْحلا  َعَراَص  ْنَم 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

: هنامیکح راتفگ  دنس  ) .دز دهاوخ  نیمز  رب  ار  وا  قح  ، دتفارد قح  اب  هک  سک  نآ 

زا دعب  هک  یناسک  زا  تسا و  داشرا  رد  دیفم  خیـش  موحرم  دنا  هدرک  لقن  ار  هنامیکح  راتفگ  نیا  یـضر » دیـس  زا  لبق  هک  یناسک  زا 
ملاعم روتـسد  رد  یعاضق  راربـالا و  عیبر  رد  يرـشخمز  لاـثمالا و  عمجم  رد  ینادـیم  دـنا  هدروآ  دوخ  بتک  رد  ار  نآ  یـضر » دـیس 

(( ص 291 ج 4 ، هغالبلا ، جهن  رداصم  .تسا (  مکحلا 

دروخ یهاوخ  نیمز  هب  نکم ! هزیتس  قح  اب 

قح اب  هک  سک  نآ  :» دـیامرف یم  ، هدرک هراشا  يزاس  تشونرـس  مهم و  هتکن  هب  هناـمیکح  هاـتوک و  راـتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
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(. ُهَعَرَص َّقَْحلا  َعَراَص  ْنَم  ( ؛» دز دهاوخ  نیمز  رب  ار  وا  قح  دتفارد 

نآ يارب  یناوارف  دهاوش  خیرات  هدش و  هبرجت  اهراب  هک  تسا  يزیچ  نامه  هدومرف  نایب  ینارون  راتفگ  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما  هچنآ 
.دراد

روز و اب  دـنهاوخ  یم  نآ  نارادـفرط  تسا و  عقاو  فالخرب  هک  تسا  يزیچ  لـطاب  ، نآ ربارب  رد  تسا و  تیعقاو  ياـنعم  هب  قح  اریز 
دهاوخ هدـیچرب  لطاب  طاسب  دوش و  یم  مک  راشف  روز و  نآ  هک  دـسر  یم  ارف  يزور  تسا  یعیبط  دـنراد و  هاگن  اپرـس  ار  نآ  راـشف 

.دش

رب یلک  لصا  یلو  تسا  ناسآ  هداس و  هاگ  لطاب  زا  يرادفرط  دراد و  یناوارف  تالکـشم  هاگ  زین  قح  زا  يرادـفرط  هک  تسین  کش 
تساه تیعقاو  فالخرب  نوچ  لطاب  دش و  دهاوخ  رارقرب  تباث و  ماجنارـس  تسا  راوتـسا  اه  تیعقاو  هیاپ  رب  نوچ  قح  هک  تسا  نیا 

.دروخ دهاوخ  تسکش  ماجنارس 

فک نیا  ، بآ يور  ياه  فک  نوچمه  لطاب  تسا و  بآ  نوچمه  قح  : دیامرف یم  هدز  لطاب  قح و  يارب  هک  یلاثم  رد  دـیجم  نآرق 
یم یقاب  تسا  قح  هک  بآ  دـنوش و  یم  دوبان  وحم و  هک  درذـگ  یمن  يزیچ  یلو  دـنراد  شورخ  شوج و  ییامندوخ و  یتدـم  اـه 

.( هیآ 17 دعر ،  «.) ِضْرَْألا ِیف  ُثُکْمَیَف  َساَّنلا  ُعَفنَی  اَم  اَّمَأ  ًءاَفُج َو  ُبَهْذَیَف  َُدبَّزلا  اَّمَأَف  دنام «:

دنرومأم وا  ناگتـشرف  دنک و  یم  تیامح  قح  زا  هک  تسوا  تسادـخ و  كاپ  تاذ  ، ملاع رد  تیعقاو  قح و  نیرتالاب  ، هتـشذگ نیا  زا 
اوُرِْـشبَأ اُونَزْحَت َو  َال  اُوفاَخَت َو  َّالَأ  ُهَِکئاَلَْملا  ُمِْهیَلَع  ُلَّزَنَتَت  اُوماَقَتْـسا  َُّمث  ُهّللا  اَـنُّبَر  اُولاَـق  َنیِذَّلا  َّنِإ  .دـننک « تیاـمح  ار  قح  نارادـفرط  هک 

: دنتفگ هک  یناسک  نیقی  هب  ؛»  َنوُدَعُوت ُْمْتنُک  ِیتَّلا  ِهَّنَْجلِاب 

،و دیـشابم نیگمغ  دیـسرتن و  » هک دـنوش  یم  لزان  نانآ  رب  ناگتـشرف  ، دـندرک تماقتـسا  سپـس  !« تسا هناگی  دـنوادخ  ام  راـگدرورپ  »
هیآ 30) تلصف ، «.) تسا هدش  هداد  هدعو  امش  هب  هک  یتشهب  نآ  هب  امش  رب  داب  تراشب 

دش وربور  دنمورین  جوجل و  تخسرس و  نانمشد  میظع  هورگ  اب  دوب و  اهنت  درک  روهظ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  یماگنه 
یسوم ات  هتفرگ  میهاربا  زا  ایبنا  ریاس.دندروخ  نیمز  رب  دنتخیوآرد  قح  اب  شنانمـشد  نوچ  تشگ و  زوریپ  دوب  قح  رادفرط  نوچ  اما 

هار نیا  رد  اـه  نآ  زا  یهورگ  هچرگ  دندیـسر  يزوریپ  هب  دـندرک  قـح  زا  تیاـمح  هک  يزراـبم  نادرم  مالـسلا و  اـمهیلع  نارمع  نب 
.دنام نادیواج  هدنز و  اه  نآ  ياه  همانرب  فادها و  یلو  دندیشون  تداهش  تبرش 

اوـُلِمَع ْمُْکنِم َو  اوـُنَمآ  َنـیِذَّلا  ُهـّللا  َدَـعَو  هـلمجزا «: هدـش  هراـشا  نآ  هـب  زین  نآرق  زا  يددـعتم  تاـیآ  رد  هـک  تـسا  یهلا  هدـعو  نـیا 
ِدَْعب ْنِّم  ْمُهََّنلِّدَُـبَیل  ْمَُهل َو  یَـضَتْرا  يِذَّلا  ُمُهَنیِد  ْمَُهل  َّنَنِّکَُمَیل  ْمِِهْلبَق َو  ْنِم  َنـیِذَّلا  َفَلْخَتْـسا  اَـمَک  ِضْرَأـْلا  ِیف  مُهَّنَِفلْخَتْـسََیل  ِتاَِـحلاَّصلا 
هدعو دنا  هداد  ماجنا  هتـسیاش  ياهراک  هدروآ و  نامیا  هک  امـش  زا  یناسک  هب  دنوادخ  ؛»  ًاْئیَـش ِیب  َنوُکِرُْـشی  َال  ِینَنوُُدبْعَی  ًاْنمَأ  ْمِِهفْوَخ 

؛و دیـشخب ار  نیمز  يور  تفالخ  اه  نآ  ناینیـشیپ  هب  هک  هنوگ  نامه  ، درک دـهاوخ  نیمز  يور  نارمکح  ار  ناـنآ  ًاـعطق  هک  دـهد  یم 
نآ ، دـنک یم  لّدـبم  شمارآ  تینما و  هب  ار  ناشـسرت  ؛و  تخاس دـهاوخ  راد  هشیر  اجرباپ و  ، هدیدنـسپ نانآ  يارب  هک  ار  ینییآ  نید و 

هیآ 55) رون ، «.) تخاس دنهاوخن  نم  کیرش  ار  يزیچ  دنتسرپ و  یم  ارم  اهنت  هک  نانچ 
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یلع راثآ  وحم  يارب  هیما  ینب  یتاغیلبت  ياه  تیلاعف  هب  هراـشا  زا  سپ  هعـصاق  هبطخ  حرـش  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  هک  نیا  هجوت  بلاـج 
رد اه  نآ  : دـیوگ یم  دـننک  رکذ  نیـشیپ  يافلخ  يارب  ثیداحا  راـبخا و  هک  یناـسک  يارب  هزیاـج  نییعت  وا و  لـیاضف  مالـسلا و  هیلع 
نآ رون  ندرک  شوماخ  شنادنزرف و  مالسلا و  هیلع  یلع  مان  ندرک  وحم  يارب  یششوک  چیه  زا  دنتشاد  تسد  هب  تردق  هک  یماگنه 
زا نوخ  هتـسویپ.دندرکن  یهاتوک  رباـنم  رب  اـه  نآ  نعل  بس و  هب  مدرم  ندرک  راداو  ناـشقباوس و  بقاـنم و  لـیاضف و  ناـمتک  اـه و 

ار یـضعب.رایسب  ، نانمـشد دـندوب و  یمک  هدـع  نامز  نآ  رد  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هک  یلاـح  رد  دـیکچ  یم  اـه  نآ  ياهریـشمش 
یم رس  هب  فوخ  رد  هتسویپ  یضعب  دندش و  ناهنپ  دندرک و  رارف  یضعب  دندومن و  دیعبت  ار  یضعب  دندرک و  ریسا  ار  یضعب  دنتشک و 

هب دیدش  دیدهت  ار  وا  دـندرک و  یم  تاقالم  ار  یملکتم  یـضاق و  ثدـحم و  هیقف و  هاگ  هک  دوب  میخو  يردـق  هب  عاضوا  نیا  دـندرب 
زا یکی  یتقو  هک  دیسر  ییاج  هب  هیقت  راک  دیوگن و  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  لیاضف  زا  ینخس  نیرتمک  هک  دندومن  یم  تابوقع  دشا 

تفگ نینچ  شیرق  زا  يدرم  : تفگ یم  نآ  ياج  هب  درب و  یمنار  وا  مان  دنک  لقن  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  یثیدح  تساوخ  یم  نیثدحم 
....درک نینچ  شیرق  زا  يدرم  ای 

مدرم هک  دندرک  شالت  ناوت  مامت  اب  دیـشک  لوط  لاس  داتـشه  هک  ناشتموکح  مایا  رد  ناورم  ینب  دیزی و  هیواعم و  : دـیازفا یم  سپس 
هب ریبز  نب  هّللادـبع  نب  رماع  هک  اج  نآ  ات  دـننک  شلیاضف  ندرک  ناهنپ  مالـسلا و  هیلع  یلع  ناـنمؤمریما  هب  نداد  مانـشد  هب  روبجم  ار 
راک نیا  اما  دـندرک  نعل  ربانم  رب  ار  وا  لاس  داتـشه  هیما  ینب  اریز  نکم  داـی  یکین  هب  زج  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  مرـسپ  : تفگ شدـنزرف 

ءافخا يارب  ار  یتایانج  هچ  هک  دنک  یم  جاجح  نارود  هب  هراشا  سپـس.دوزفین  مالـسلا  هیلع  یلع  تمظع  ماقم و  تعفر  رب  زج  يزیچ 
.دش بکترم  شنایعیش  نادنزرف و  مالسلا و  هیلع  یلع  لیاضف 

رد ار  اه  نآ  تبحم  دیازفیب و  اه  نآ  لیاضف  ییانـشور  رون و  رب  زور  هبزور  هک  دوب  هدرک  هدارا  دنوادخ  یلو  : دـیوگ یم  نایاپ  رد  و 
جهن حرش  ) .دیسر یمن  ام  تسد  هب  زورما  نآ  زا  يزیچ  دوبن  نشور  راکشآ و  هبعک  دننام  ترضح  نآ  لیاضف  رگا.دنک  نوزفا  اه  لد 

( .دعب هب  ص 219  ج 13 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا 

یلو ، سرت زا  شناتسود  دندرک و  نامتک  دسح  يور  زا  ار  وا  لیاضف  شنانمـشد  هک  يدرم  زا  متفگـش  رد  : یعفاش ماما  هتفگ  هب  ، يرآ
.( ص 10 ج 1 ، هنسلا ، باتکلا و  یف  یلع  ) .تسا هدرک  رپ  ار  ناهج  برغ  قرش و  لاح  نیا  اب 

هک یلاح  رد  دوش  یمن  هدید  اه  نآ  زا  يدابآ  ربق  یتح  ماش )  ) اه نآ  تموکح  زکرم  رد  هک  دندش  روفنم  نانچ  شنانمشد  ، لباقم رد 
.دشخرد یم  باتفآ  لثم  اه  نآ  تموکح  تختیاپ  رد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  راثآ 

.دبوک یم  نیمز  رب  ار  وا  قح  دگنجب  قح  اب  هک  یسک  يرآ 

دـندنام و راـک  رـس  رب  اـه  تدـم  هک  مینیب  یم  ار  لـطاب  نارادـفرط  زا  یعمج  اـم  ارچ  سپ  هک  دوـش  لاؤـس  تسا  نکمم  اـج  نیا  رد 
؟ دندروخن نیمز  هب  لاح  نیع  رد  دنداتفارد و  قح  اب  دندرک و  تموکح 

زین یتبثم  ياـهراک  دوخ  ظـفح  يارب  اـه  تموکح  هنوگ  نیا  هک  نیا  نآ  دوش و  یم  نشور  هتکن  کـی  هب  هجوت  اـب  لاؤس  نیا  خـساپ 
رب یتدم  دندرک  یم  لمع  هک  قح  زا  رادقم  نیمه  لیلد  هب  اه  نآ.نادنمزاین  هب  کمک  هاگ  يداصتقا و  تفرشیپ  ، تینما داجیا  : دنتشاد
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.دنتشاد لطاب  زا  هک  ییاه  تیامح  ببس  هب  هن  دندنام  راک  رس 

رد ار  تیرثـکا  دنـشاب و  هتـشاذگ  ماـگ  لـطاب  هار  رد  هابتـشا  رثارب  تسا  نکمم  ییاـه  هورگ  هک  درک  شومارف  دـیابن  زین  ار  هتکن  نیا 
رب ار  اه  نآ  ، قح هک  دنتـسین  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  مالک  قادصم  دنرادن  هزرابم  قح  اب  نوچ  اما  دـنهد  لیکـشت  عماوج  زا  یـضعب 

.دنزب نیمز 

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abu Talib said : “ Whoever clashes with the truth will be knocked down by
.” it

مشچ بلق و  یگنهامه  : 409 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ِرَصَبلا ُفَحصُم  ُبلَقلا  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

تاّیعابر ص 7: رهاط  اباب  ( ) دنیشن بلق  رد  درگنب  مشچ  هچنآ   ) تسا مشچ  باتک  بلق ، دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و  یملع ) )

( .دای دنک  لد  دنیب  هدید  هچ  ره  هکدایرف  ود  ره  لد  هدید و  تسد  ز 

يدیهش

.دنیشن لد  رد  دنیب  هدید  هچنآ 

یلیبدرا

تسیئانیب فحصم  لد 

یتیآ

.دوش شقن  لد  رد  دنیب  هدید  هچ  ره  هک  تسا  هدید  هفیحص  لد  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 
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نایراصنا

 . تسا هدید  باتک  لد  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

مثیم نبا 

رد هچ  ره  هک  نیا  راـبتعا  هب  ار - فحـصم ، هملک ي  تسا ، ناـسنا  نهذ  اـی  سفن و  بلق ، زا  دوصقم  تسا .) هدـید  رتفد  یمدآ  بلق  )
ار اهنآ  دـنک و  هدـهاشم  ییانیب  سح  لایخ و  حول  رد  ار ، نآ  ترابع  فورح  دـیاب  ریزگان  سپ  دوش ، یم  وگزاـب  ددـنبب ، شقن  نهذ 

.تسا هدروآ  هراعتسا  دناوخب -

دیدحلا یبا 

 . ِرَصَْبلا ُفَحْصُم  ُْبلَْقلَا  َلاَق ع: َو 

 ( . .هینیع رخؤمب  رظن  اذإ  : ارزش هیلإ  رظن  : لاقی رزشلا (  رظنلا  ءاضغبلاب و  نج  ام  متاک و  بلقلا  ام  نانیعلا  ینربخت  رعاشلا  لوق  لثم  اذه 

مث ههجو  هیؤر  هطاسوب  هبلق  يری  هنإف  هبحاص  ناسنإلا  رـصبأ  اذإ  کلذـک  هیف  ام  أرق  فحـصملا  یف  رظن  اذإ  ناسنإلا  نأ  اـمک  لوقی ع 
.هیلع طخلا  لدی  ام  فحصملا  یف  يذلا  طخلا  هیؤرب  ملعی  امک  امهریغ  ضغب و  بح و  نم  هبلق  یف  ام  ملعی 

 ( .ضغبلا : قنحلا قنح (  نم  دو و  نم  رئامضلا  یف  ام  اهبلقت  یف  يدبتل  نویعلا  نإ  رعاشلا  لاق  و 

یناشاک

هچنآ لد  حول  رب  ددرگ  یم  عبطنم  دوش و  یم  شقتنم  هک  اریز  تسا  ییانیب  فحصم  لد  رصبلا ) فحصم  بلقلا  مالسلا : هیلع  لاق  (و 
هچنآ ناسنا  رظن  رد  دوش  یم  رهاظ  نآ  زا  دعب  تسا ، بلق  رد  هچنآ  دناوخ  یم  رهاظ  هدـید  سپ  دوش ، یم  كردـم  هرهاظ  ساوح  هب 

.دیاب هچنآ  دنناوخ  وا  زا  هک  دشاب  یفحصم  وچمه  لد  سپ  تسا ، لد  رد 

یلمآ

ینیوزق

نآ تقو  همه  هدید  سپ  تسا  هتـشگ  عبطنم  شقتنم و  لد  حول  رد  تسا  هدـید  هدـید  هچنآ  ینعی  .تسا  هدـید  فحـصم  لد  دومرف :
باتک : ) فحـصم زا  دارم  دناوت  و  دناوخ ، زاب  اجنآ  زا  دنک و  شقن  اجنآ  یناعم  بتاک  هک  فحـصم  وچمه  دناوخ  حول  نآ  زا  شقن 
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بابرا نایانیب و  فحـصم  ینعی  يار ) ام  داوفلا  بذـک  ام  یلاعت : لاق   ) دـشاب تریـصب  لد و  یئاـنیب  رـصب  زا  دارم  دـیاش  دـشاب و  هللا )
مالک فحصم و  زا  هچنانچ  دنهد  زیمت  لد  رون  هب  نآ  لطاب  قح و  و  دننک ، عوجر  لد  هب  دشاب  هبتشم  يرما  اج  ره  تسا  لد  تریصب 

نک عوجر  دوخ  لد  هب  ددرگ  هبتـشم  وت  رب  يرما  نوچ  هک  ار  نومـضم  نیا  ما  هدـناوخ  ررکم  ثیدـح  رد  .دزاس و  ملعم  ماکحا  یهلا 
.رکنم نآ  رب  تسا و  رفان  نآ  زا  ای  دنک  یم  یقلت  لوبق  هب  ار  نآ  نیبب 

یجیهال

یم هدید  هک  ار  هچنآ  ینعی  تسا ، هدید  فحـصم  لد  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .رـصبلا » فحـصم  بلقلا  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
.تفای نآ  زا  ار  رش  ریخ و  درک و  نآ  رد  لمات  لد و  هحفص ي  رد  تشون  دیاب  دوش 

ییوخ

اهیف امب  هیهلالا  هردقلا  دیب  هبیجعلا  هعونصملا  هلالا  هذه  ءامکحلا  سرد  دق  و  هدهاشملا ، نع  تاسوسحملا  كاردا  هلا  رصبلا  ینعملا :
ام عبطنی  يرـصبلا و  كارد  الا  لقی  فیک  هنا  مهف  یلا  دـعب  ملعلا  لصی  مل  نکلو  هبعـصلا ، هفلتخملا  هزهجالا  هعبـسلا و  تاـقبطلا  نم 
نا - 1 نیهجو : لمتحی  رـصبلا ) فحـصم  بلقلا  ( ) مالـسلا هیلع   ) هلوقف و  سحلا ، كرادالا و  عقیف  یفنلا  یف  نیعلا  هسدع  یف  شقنی 
یف تاسوسحلا  مسری  ملق  رصبلا  ناکف  هل ، هلآ  رصبلا  لقلاب و  عقی  يرصبلا  كاردالاف  رـصبلاب ، كردی  ام  هیف  شقتنی  هفیحـص  بلقلا 

سانلا نا  یکح  امک  انسح ، حیبقلا  يری  يرخا  و  احیبق ، نسحلا  يری  هراتف  يرصبلا ، كرادالا  یف  رثوی  بلقلا  نا  .بلقلا 2 - هفیحص 
اوکردت یتح  يرـصبب  اهنورتال  بیجیف : هلولا ، قشعلا و و  اذـه  هقحتـست  ام  لامجلا  نسحلا و  نم  وظحت  یلیل ال  نا  نونجملل : نولوقی 

.تسا هدید  هفیحص  لد  دومرف : همجرتلا : .قئافلا  اهلامجب 

يرتشوش

هیلع همالک  ینعم  دیدحلا : یبا  نبا  لاق  لوقا : مالسلا : هیلع  لاق  و  بولقلا ) یف  مالـسلا ) هیلع   ) همالک نوسمخلا - سماخلا و  لصفلا  )
یف رظن  اذا  ناسنالا  نا  امک  يا : رزـشلا  رظنلا  ءاضغبلاب و  نج  اـم  متاـک و  بلقلا  اـم  ناـنیعلا  ینربخت  رعاـشلا : لوق  لـثم  اذـه  مالـسلا 

ضغب و دو و  نم  هبلق  یف  ام  ملعی  مث  ههجو ، هیور  هطاسوب  هبلق  يری  هناف  هبحاـص  ناـسنالا  رـصبا  اذا  کلذـک  هیف ، اـم  ارق  فحـصملا 
رئامـضلا یف  ام  اهبلقت  یف  يدبتل  نویعلا  نا  رعاشلا : لاق  و  هیلع ، طخلا  لدـی  ام  فحـصملا  یف  يذـلا  طخلا  هیورب  ملعی  امک  امهریغ ،

یف روصت  لک  نا  رابتعاب  فحصملا  ظفل  هل  راعتـسا  و  نهذلا ، وا  سفنلا  بلقلاب  مالـسلا  هیلع  دارا  مثیم : نبا  لاق  قنح و  نم  دو و  نم 
، اهارقی كاـنه و  نم  اهدـهاشی  يرـصبلا  سحلا  و  لاـیخلا ، حول  یف  هنع  هراـبعلا  فورح  روصتی  نا  دـبالف  هنع ، ریبعتلا  دـیرا  نهذـلا 

ضعب لاـق  .رـصبلا و  یلا  هفاـضا  کلذـلف  رـصبلاب ، هـنوارقی  ظاـفلالا و  فورحلا و  هـیف  نودـهاشی  يذـلا  فحــصملاک  نذا  بلقلاـف 
الا رـصبیال  رـصبلا  نا  مالـسلا  هیلع  هدارم  نوک  رهظالا  و  تلق : .هیف  بتکی  هناک  بلقلا  یف  ظفحی  رـصبلا  هلواننی  ام  نا  يا : نیـشحملا :

- نوسمخلا سماخلا و  لـصفلا   ) یف هحبـش  عبطنی  ـالف  هریغ ، یلا  هجوتم  هبلق  نا  ـالا  یـش ء  یلارظنی  دـق  ناـسنالاف  بلقلا ، هجوت  دـعب 
فحـصم یلا  هتءارقل  ابلاغ  ناسنالا  جاـتحی  اـمکف  ذـئنیح  و  بلقلا ، هجوت  عم  نوکی  اـمک  سفنلا  بولقلا ) یف  مالـسلا ) هیلع   ) همـالک

دهاوش بولقلل  نا  ساـنلا  اـهیا  هلیـسولاب : هموسوملا  مالـسلا  هیلع  هتبطخ  یف  و  اذـه ، .بلقلا  یلا  اـهراصبا  یف  نیعلا  جاـتحت  کلذـک 
و يوهلل ، رطاوخ  سوفنلل  و  اطخلا ، نم  رذحلا  یلا  سفنلا  وعدـی  امم  ظعاوملل  مهفلا  هنطف  .طیرفتلا  لها  هجردـم  نع  سفنالا  يرجت 
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تلبقا اذاف  ارابدا ، الابقا و  بولقلل  نا  مالسلا : هیلع  هلوق  تادابعلا  لصف  یف  رم  .فناتـسم و  ملع  براجتلا  یف  و  یهنت ، رجزت و  لوقعلا 
.ضئارفلا یلع  اهب  رصتقاف  تربدا  اذا  و  لفاونلا ، یلع  اهلمحاف 

هینغم

رداصم نم  هتامولعم  یقتـسی  بلقلا  نا  ینعملا  و  سحلاب ، كردت  یتلا  تانئاکلا  روص  نم  بلقلا  یف  مستری  ام  انه  فحـصلاب  دارملا 
نا قـحلا  و  : ) هبطخلا 139 یف  هلوق  حرـش  رظنا  .قح  نیعلا  هیور  نا  یلا  یموـت ء  فحـصم  هملک  .هدـهاشملا و  ناـیعلا و  اـهنم  یتـش ،

(. تیار لوقت :

هدبع

هیف بتکی  هناک  بلقلا  یف  ظفحی  رصبلا  هلوانتی  ام  يا  رصبلا : فحصم  بلقلا  … 

يرفعج

مالسالا ضیف 

لد هحفـص  رد  دیاب  دـنیب  یم  هدـید  هچنآ   ) تسا هدـید  هسارک  فحـصم و  لد  تسا : هدومرف  ندیـشیدنا ) هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
(. تخاس مولعم  ار  نآ  رش  ریخ و  لطاب و  قح و  دومن و  هشیدنا  لمات و  نآ  رد  تشون و 

ینامز

نآ صوصخم  نامسیر  اب  دنهد و  یم  رارق  یئاه  هدنورپ  نآ  رد  هک  دوش  یم  هتفگ  یناگیاب  هسالگ  هب  برع  رظن  زا  فحصم )  ) تغل
بلق دنیب  یم  مشچ  ار  هچنآ  هک  دوش  یم  نیا  هجیتن  تسا  هتفرگ  رارق  بلق  ربخ  هک  فحصم  يانعم  هب  هجوت  اب  .دنیامن  یم  مکحم  ار 

نیا رد  بلق  زا  دارم  هک  تسین  دـیدرت  ياج  .دوش  یم  یناگیاب  بلق  رد  همه  همه و  هرطاخ ، مغ ، هاـنگ ، دـنک ، یم  یناـگیاب  طـبض و 
هدـش هداد  بلق  هب  تبـسن  تسا ، بلق  هب  ناج  باصعا و  رکف ، یتسه  نوچ  یلو  يربونـص  بلق  هن  تسا  هظفاـح  نهذ و  رکف ، هلمج ،

وا تسا  لیئربج  نمـشد  سک  ره  وگب   ) .تسا نهذ  رکف و  روظنم  هدش و  بلق  رکذ  يددـعتم  دراوم  رد  میرک  نآرق  رد  هک  روطنامه 
(. تسا هدرک  لزان  تبلق  رب  ار  نآرق 

يزاریش دمحم  دیس 

.هل باتک  هناکف  بلقلا ، یف  شقنی  رصبلا  هاری  ام  ناف  رصبلا ) فحصم  بلقلا  : ) مالسلا هیلع  لاق  و 

يوسوم

، جراخلا یلا  هنزخم  نم  جرخ  هتقو  ءاـج  اذا  یتح  روعـشاللا  یف  هب  ظـفتحی  بلقلا و  یف  عبطنی  رـصبلا  تحت  عقی  اـم  لـک  نا  حرـشلا :
.یحولا هب  قطن  ام  لک  هیف  ظوفحملا  فحصملاک  بلقلاف 
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یناقلاط

« .تسا هدید  فحصم  لد  تسا : هدومرف  «و 

اب درگن  یم  دوخ  تسود  هب  هاـگره  دـناوخ  یم  تسا  نآ  رد  هک  ار  هچنآ  درگن  یم  فحـصم  رد  یمدآ  نوچ  هک  هنوگ  ناـمه  ینعی 
اب هک  هنوـگ  ناـمه  تسا ، يا  هنیک  هچ  اـی  تبحم  هچ  وا  لد  رد  هک  دـناد  یم  دـنیب و  یم  تسوا  لد  رد  هک  ار  هچنآ  وا  هرهچ  ندـید 
رد اهمـشچ  : » تسا هدورـس  نینچ  دروم  نیا  رد  يرعاش  دـمهف ، یم  دـنک  یم  تلالد  نآ  هب  طخ  هک  ار  هچنآ  فحـصم  طـخ  ندـید 

« .دزاس یم  راکشآ  تساهلد  رد  هک  ار  هنیک  یتسود و  زا  هچنآ  دوخ  شدرگ 

مراکم

 [[ مالسلا هیلع  لاق  و  ]]

.ِرَصَْبلا ُفَحْصُم  ُْبلَْقلا 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

دیامزآ یم  دنیب و  یم  مشچ  اب  ناسنا  ار  هچنآ  (و  .تسا مشچ  باتک  ، بلق

: هنامیکح راتفگ  دنس  (.) ددنب یم  شقن  شبلق  رد 

لاثمالا عمجم  رد  ینادـیم  دـنک  یم  لقن  هنامیکح  مالک  نیا  يارب  يرگید  عبنم  ناونع  هب  رداصم  رد  بیطخ  موحرم  هک  يدروم  اهنت 
ترابع نیمه  نیع  هب  ار  نآ  لوؤسلا  بلاطم  رد  زین  یعفاش  هحلطوبا  هک  مینکیم  هفاضا  ص 291 ) ج 4 ، هغالبلا ، جهن  رداصم   ) .تسا

(.( ص 203 لوؤسلا ، بلاطم   ) .تسا هدرک  لقن  یلع  زا 

تسا مشچ  باتک  بلق 

دـنیب و یم  مشچ  اب  ناسنا  هچنآ  و   ) تسا مشچ  باتک  بلق ، » هکنیا تسخن  : تسا هدـش  فلتخم  ریـسفت  ود  هناـمیکح  مـالک  نیا  يارب 
(. ِرَصَْبلا ُفَحْصُم  ُْبلَْقلا  ( ؛» ددنب یم  شقن  شبلق  رد  دیامزآ  یم 

نایب دـنک  كرد  مشچ  اب  دـناوت  یم  ناسنا  هک  ار  يدایز  قیاقح  یبرجت و  مولع  تیمها  دـهاوخ  یم  مالـسلا  هیلع  ماـما  بیترت  نیا  هب 
یقاب اه  نآ  زا  هک  ییاه  هتشون  اه و  باتک  ناینیشیپ و  راثآ  ، ادخ تمظع  ياه  هناشن  ، شنیرفآ رارسا  هب  طوبرم  قیاقح  مولع و  ؛ دیامرف

.دنیب یم  دوخ  رمع  لوط  رد  ناسنا  هک  یتربع  ياه  سرد  هدنام و 

ای مینیب و  یم  مشچ  اب  ًامیقتسم  هچنآ  زا  معا  دوش  یم  لصاح  مشچ  قیرط  زا  ام  ياه  شناد  مولع و  زا  یمهم  رایـسب  تمـسق  نیقی  هب 
.میناوخ یم  ناگتشذگ  راثآ  رد  هچنآ 

رد هتسویپ  هک  تسا  یملق  هلزنم  هب  مشچ  ییوگ  تسا و  هنامیکح  ینخس  تسا  مشچ  باتک  فَحصم و  ، بلق دوش  هتفگ  رگا  نیاربانب 
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.دنز یم  مقر  دسیون و  یم  بلق  باتک 

: میناوخ یم  يریبعت  رد  هلمجزا.دنک  یم  دییأت  ار  انعم  نیا  زین  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  ماما  زا  هک  يرگید  تاریبعت 

.( ح 667 مکحلاررغ ، «.) تسا بلق  يامنهار  مشچ  بلقلا ؛ دئار  نیعلا  »

: دیامرف یم  يرگید  ریبعت  رد 

ح 668) مکحلاررغ ، «) تسا بلق  ناسر  همان  نوچمه  مشچ  بلقلا ؛ دیرب  نیعلا  »

: تسا هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  يرگید  ریبعت  راونالاراحب  رد  یسلجم  همالع  موحرم 

ُسوُساَج ُنیَْعلا  َكِّرِس َو  یَلَع  ِِعلَّطُْملا  ِناَْطلُس  َتْحَت  ِدوُمُْخلِاب  َلاَقَف  ِرَصَْبلا  ِّضَغ  یَلَع  ُناَعَتْـسی  اَذ  اَِمب  مالـسلا  هیلع  َنِینِمْؤُْملا  ُریِمَأ  َِلئُـس  »
هک دش  لاؤس  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  زا  َُکْلقَع ؛ ُهُرِْکنی  َُکْبلَق َو  ُهُهَرْکی  َِکنیِِدب َو  ُقِیلی  َال  اَّمَع  َكَرََـصب  َّضُغَف  ِلْقَْعلا  ُدـیَِرب  ِْبلَْقلا َو 

رارـسا زا  علطم  هک  يدـنوادخ  هطلـس  تحت  نتفرگ  رارق  قیرط  زا  : دومرف دـشوپب ؟ اـه ) ییاوراـن  زا   ) مشچ دـناوت  یم  ناـسنا  هنوـگچ 
یم راکنا  ار  نآ  تلقع  بلق و  تسین و  وت  نید  بسانم  هچنآ  زا  ار  تمـشچ.لقع  ناسر  همان  تسا و  بلق  سوساـج  ، مشچ تسوت و 

ح �52) ص 41 ، ج 101 ، راونالاراحب ، «) ناشوپب دنک 

ُراَْصبَْألا َو یَمْعَتَال  اَهَّنِإَف  اَِهب  َنوُعَمْـسَی  ٌناَذآ  ْوَأ  اَِـهب  َنُولِقْعَی  ٌبُوُلق  ْمَُهل  َنوُکَتَف  ِضْرَأـْلا  ِیف  اوُریِـسَی  ْمَلَف  َأ  دـیوگ «: یم  زین  دـیجم  نآرق 
؛ دننک كرد  نآ  اب  ار  تقیقح  هک  دنشاب  هتـشاد  ییاه  لد  ات  ، دندرکن ریـس  نیمز  رد  نانآ  ایآ  ؛»  ِروُدُّصلا ِیف  ِیتَّلا  ُبُولُْقلا  یَمْعَت  ْنَِکل 

هنیـس رد  هک  ییاه  لد  هکلب  ، دوش یمن  انیبان  رهاظ ، ياه  مشچ  هکارچ  دنونـشب !؟ ار ) قح  يادـن   ) نآ اـب  هک  ییاونـش  ياـه  شوگ  اـی 
هیآ 46) جح ، «.) دوش یم  روک  تساه 

یتربع ياه  سرد  مه  دننیب و  یم  ار  ادخ  تمظع  راثآ  مه  ، دننک نیمز  رد  ریس  دنـشاب و  هتـشاد  انیب  زاب و  مشچ  رگا  هک  نیا  هب  هراشا 
.دنریگ یمارف  هدنام  یقاب  اه  نآ  راک  نایاپ  ناینیشیپ و  زا  هک  ار 

دوش و یم  هتـشون  بلق  فحـصم  رد  نآ  موش  راثآ  دـنک و  یم  دولآ  سوه  ياه  هاـگن  ناـسنا  هک  دوش  یم  رایـسب  زین  رگید  يوس  زا 
: رعاش هتفگ  هب  ددرگ و  یم  ریثک  فارحنا  ای  لیوط  نزح  أشنم 

دای دنک  لد  دنیب  هدید  هچره  هک  دایرف  ود  ره  لد  هدید و  تسد  ز 

رد دشاب  ناسنا  حور  نورد  بلق و  رد  هچنآ  هک  نیا  نآ  هتفرگ و  رارق  هجوت  دروم  لّوا  ریسفت  لباقم  تسرد  یموهفم  ، مود ریـسفت  رد 
هیلع ماما  هک  دـمآ  تمکح 26  رد  هک  يزیچ  نآ  هیبـش  ؛ نورد رارـسا  يارب  تسا  ییولباـت  مشچ  عـقاو  رد.تـسا  ناـیامن  وا  نامـشچ 

: دیامرف یم  مالسلا 

رگم دنک  یمن  ناهنپ  دوخ  نورد  ریمض و  رد  ار  يزیچ  سک  چیه  ِهِهْجَو ؛ ِتاَحَفَـص  ِِهناَِسل َو  ِتاَتَلَف  ِیف  َرَهَظ  اَّلِإ  ًائیَـش  ٌدَحَأ  َرَمْـضَأ  اَم  »
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زین دوخ  یسراف  لثملا  برض  رد  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  و  «. دوش یم  نایامن  شراسخر  رد  وا و  هشیدنا ) یب   ) نانخـس رد  هک  نیا 
.ریمض رس  زا  دهد  یم  ربخ  هراسخر  گنر  : میراد

دید هاـگن و  زا  ،و  دتـسرف یم  نوریب  مـشچ  هـچیرد  زا  ار  دوـخ  بلاـطم  هـک  تـسا  یبـلطمرپ  باـتک  نوـچمه  بـلق  ، ریبـعت نـیا  رباـنب 
.درک كرد  ناوت  یم  ار  ناشنورد  بلاطم  زا  يرایسب  ، دارفا

: برع رعاش  هتفگ  هب  و 

ِقَنَح ْنِم  ٍّدُو و  نِم  ِرئامّضلا  ِیف  ام  اِهبُّلقَت  یف  يِدُبَتل  َنویعلا  ّنإ 

.تسا توادع  تبحم و  زا  ، نورد رد  هچنآ  دزاس  یم  راکشآ  دوخ  شدرگ  رد  اه  مشچ 

: دیوگ یم  رگید  رعاش  و 

ِرْزَّشلا ِرظَّنلا  ِءاضغَبلاب و  ّنَج  ام  ٌِمتاک َو  ُْبلَقلا  ام  ِنانیَعلا  ینُِربْخَت 

ياه هاـگن  زا  دراد  دوجو  لد  رد  اـه  توادـع  اـه و  هنیک  زا  هچنآ  ؛و  تسا ناـهنپ  لد  رد  هک  ار  هچنآ  دـهد  یم  ربخ  نم  هب  اـه  مشچ 
.( ص 46 ج 20 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ) .ددرگ یم  رهاظ  دوش  یم  مشچ  هشوگ  اب  هک  دولآ  بضغ 

بـسانم هک  دنا  هداد  زین  يرگید  لامتحا  هغالبلا  جهن  ناحراش  زا  یـضعب.تسا  رت  بسانم  لوا  يانعم  هک  دـهد  یم  ناشن  نئارق  یلو 
.( ص 225 ج 4 ، يرتشوش ، موحرم  هغالبلا  جهن  حرش  ) .میدرک يراددوخ  نآ  رکذ  زا  اذل  دسر  یمن  رظن  هب 

یسیلگنا

.” Imam Ali ibn Abu Talib said : “ The heart is the book of the eye

يراگزیهرپ شزرا  : 410 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ِقاَلخَألا ُسِیئَر  یَقُّتلا  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد
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 . تسا یقالخا  ياه  شزرا  همه  سأر  رد  اوقت  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و  يونعم ) یقالخا ، )

يدیهش

.تساهقلخ رس  يراگزیهرپ 

یلیبدرا

تسا هنسح  قالخا  رادرس  يراگزیهرپ 

یتیآ

.تساهقلخ همه  رس  يراگزیهرپ  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . تسا قالخا  ياوشیپ  اوقت  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

مثیم نبا 

بلج رد  اوــقت  هـک  ور  نآ  زا  تـسا  هدروآ  هراعتــسا  اوــقت  يارب  ار  سیئر  هـملک ي  تساــهقلخ .) هـمه ي  سار  رد  يراــگزیهرپ  )
ادخ و ياضر  بلج  دناوت  یمن  ییاهنتب  قالخا  زا  کی  چیه  تسا و  رتالاب  تافص  همه ي  زا  یگـشیمه  تداعـس  ادخ و  يدونـشوخ 

.دوش بجوم  ار  یمئاد  تداعس 

دیدحلا یبا 

 . ِقَالْخَْألا ُسِیئَر  یَقُّتلَا  َلاَق ع: َو 

فیلاکتلا ءافتنا  انردـق  ول  کلذ  ریغ  هفعلا و  ملحلا و  هعاجـشلا و  دوجلاـک و  هدـیمحلا  قـالخألا  نـأل  هینیدـلا  قـالخألا  سیئر  ینعی 
عرولا و وه  عرشلا  یف  یقتلا  یعرشلا و  امیس  فیلکتلا ال  توبث  عم  اهل  یقتلا  هسائر  امنإ  اهل و  اسیئر  یقتلا  نکی  مل  هیعرشلا  هیلقعلا و 

فرـشأ یه  هیلاع و  هقبط  کلت  اموصعم و  ناسنإلا  راصف  اهلک  حـئابقلا  تفتنا  اهلک و  تاعاطلا  تلـصح  لصح  اذإ  هللا و  نم  فوخلا 
راد هنجلا و  یلإ  اهنم  ناسنإلا  لقتنی  هقبط  اهنأل  امهوحن  وأ  عاجـش  وأ  داوج  اـنلوق  وحن  ناـسنإلا  اـهب  حدـمی  یتلا  تاـقبطلا  عیمج  نم 

قالخألا تاقبط  رئاس  یلع  اهب  لضفی  همیظع  هیزم  هذه  مئادلا و  باوثلا 
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یناشاک

وا هک  اریز  .اهنآ  ریاس  رب  وا  تیلـضفا  تهج  هب  تسا  هنـسح  قالخا  رادرـس  يراکزیهرپ  قالخالا ) سیئر  یقتلا  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
.قالخا دارفا  زا  درف  ره  فالخ  هب  تسا ، هیدبا  تاداعس  عیمج  مزلتسم 

یلمآ

ینیوزق

رد و  تسا ، هتسب  زاب  وا  هب  رگم  هلضاف  قالخا  زا  تسین  یقلخ  چیه  .تسا و  هنسح  قالخا  همه  رادرس  ياوشیپ و  يراکزیهرپ  دومرف :
تمارک نیراد و  تداعـس  مزلتـسم  هک  دوب  تلزنم  هیاپ و  نآ  رد  قلخ  مادـک  اضیا  .تسا و  اـهنآ  عیمج  عمجتـسم  وا  تسا و  وا  مکح 

.دشاب نیتاشن 

یجیهال

مامت لوصح  ینعی  تسا ، قالخا  همه  سیئر  يراگزیهرپ  هک  مالسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .قالخالا » سیئر  یقتلا  : » مالسلا هیلع  لاق  و 
.تسا يراگزیهرپ  يوقت و  لوصح  عبات  هنسح  قالخا 

ییوخ

مازتلا ءاشحفلا و  كرت  و  دوجلا ، سبل  لخبلا و  كرتب  سفنلا  رماتف  لئاضفلاب ، یلحتلا  لئاذرلا و  نع  بانتجالا  هکلم  يوقتلا  ینعملا :
.تسا قالخا  سیئر  يوقت  همجرتلا : .اهسیئر  نوکتف  عرولا ،

يرتشوش

.هئیطخ لک  سار  وه  يذلا  ایندلا  بح  لباقم  یف  وه  قالخالا و  مراکم  عیمج  عامتجا  دعب  الا  قدصت  يوقتلا ال  نال 

هینغم

هفیلاکت یف  هللا  هعاط  یقتلا  ینعم  نال  هیلقعلا ، ـال  هیعرـشلا  هینیدـلا  قـالخالا  اـنه  قـالخالاب  دارملا  : ) هاـنعم اـم  دـیدحلا  یبا  نبا  لاـق 
نیدلا ناب  ظحالی  و  نید .) عرشب و ال  نونموی  نیذلا ال  یف  نیقتملا و  یف  نوکت  هفعلا  ملحلا و  هعاجشلا و  دوجلا و  هفصو  ..هیعرـشلا 
مکحی ام  لک  نا  یلا  اذه ، ..نواعتلا  هدجنلا و  و  داهجلا ، ربصلا و  و  راثیالا ، قدصلا و  یلع  صن  دق  و  اهعاونا ، یتشب  لئاضفلا  سدقی 
صنلا تبثی  مل  نا  و  قیرطلا ، اذـه  نع  هدوجوب  مزجن  و  لقعلا ، مکح  نم  فشکتـسی  عرـشلا  مکح  نا  و  عرـشلا ، هب  مکحی  لقعلا  اهب 

.لقنلا هطساوب  وا  هرشابم  هنم  عامسلاب  عراشلا  نع 

هدبع

يرفعج
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مالسالا ضیف 

همه تسا و  هتسب  نآ  هب  یکین  يوخ  ره   ) تسا اهوخ  ياوشیپ  يراکزیهرپ  تسا : هدومرف  يراکزیهرپ ) شیاتس  رد   ) مالسلا هیلع  ماما 
(. دراد رب  رد  ار 

ینامز

یقالخا لئاذر  زا  نآ  هدنراد  تسا و  هتـسیاش  ياهراک  هشیر  ادـخ  زا  سرت  هانگ و  زا  زیهرپ  هک  تسا  نیا  مالـسلا ) هیلع   ) ماما روظنم 
يراکزیهرپ رد  ار  یگتسیاش  ادخ  تهج  نیمه  هب  دوب  دهاوخن  وا  هب  يدیما  چیه  داد  تسد  زا  ار  يراکزیهرپ  یسک  هاگره  رانکرب و 

.تسا هداد  رارق 

يزاریش دمحم  دیس 

.هنسحلا قالخالا  لئاضفلا و  رئاسل  سیئرلا  هلزنمب  هناحبس  هللا  نم  فوخلا  ناف  قالخالا ) سیئر  یقتلا  : ) مالسلا هیلع  لاق  و 

يوسوم

بانتجالاب تاهبـشلا  نع  عروتی  تاـمرحملا و  نع  بنتجی  تاـبجاولاب و  اـهلالخ  نم  ناـسنالا  موقی  سفنلا  یف  هکلم  يوقتلا  حرـشلا :
 … سیئرلاک تناک  انه  نم  اهنع و  فاکب  اهریغ  سیل  تافصلا و  نم  اهریغ  نع  هیفاک  یه  اهنع و 

یناقلاط

« .تساهقلخ رتهم  يراگزیهرپ  »

رد تفع ، تعاجـش و  يراـبدرب و  دوج و  نوـچمه  هدیدنـسپ  قـالخا  هک  تسا  ببـس  نادـب  نیا  و  ینید ، قـالخا  رـس  رتـهم و  ینعی 
دـشاب و اهنآ  رتهم  دـناوت  یمن  يوقت  تسا و  هدیدنـسپ  دـشاب ، هتـشادن  دوجو  مه  یعرـش  یلقع و  فیلاـکت  مینک  ضرف  هک  یتروص 
زا میب  سرت و  زا  ترابع  تعیرـش  رد  يوقت  تسا ، یعرـش  فیلاکت  هژیو  هب  فیلاکت  توبث  اـب  طـقف  يراـگزیهرپ  يرتهم  تساـیر و 
هک دوش  یم  موصعم  ناسنا  دور و  یم  نایم  زا  اـهیتشز  همه  دـیآ و  یم  مهارف  تاـعاط  همه  دـمآ  مهارف  يوقت  رگا  تسا و  دـنوادخ 

یگدنشخب تعاجش و  لیبق  زا  دوش  یم  هدوتس  نآ  هب  مدآ  هک  تسا  یتافـص  همه  زا  رترب  تسا و  یمدآ  دشر  هقبط  نیرترب  تمـصع 
دوش یم  لقتنم  هنادواج  شاداپ  يارس  تشهب و  هب  نآ  اب  یمدآ  هک  تسا  یتلیضف  نانچ  يوقت  تمصع و  .هدیدنـسپ  تافـص  رگید  و 

.دراد يرترب  قالخا  رگید  تاقبط  همه  رب  هک  تسا  یتیزم  نیرتگرزب  دوخ  نیا  و 

مراکم

 [[ مالسلا هیلع  لاق  و  ]]

.ِقَالْخَْألا ُسِیئَر  یَقُّتلا 
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: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

: هنامیکح راتفگ  دنس  ) .تسا هدیدنسپ  تافص  سیئر  ، يراکزیهرپ

جهن رداصم   ) .تسا هدرک  لقن  لاثمالا  عمجم  رد  ار  نآ  ینادـیم  هک  هدـش  هراشا  زین  هنامیکح  راتفگ  نیا  لیذ  رد  رداـصم  باـتک  رد 
ص 291) ج 4 ، هغالبلا ،

.دـنا هدروآ  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  لوؤسلا  بلاطم  رد  یعفاش  هحلط  نبا  راربألا و  عیبر  رد  ار  نآ  يرـشخمز  هک  مینکیم  هفاـضا 
(.( ص 203 لوؤسلا ، بلاطم  ح 180 ؛ ص 238 ، ج 2 ، راربالا ، عیبر  )

هدیدنسپ تافص  سیئر 

یم نایب  یناسنا  قالخا  هتـسجرب و  تافـص  اب  اوقت  هطبار  هرابرد  یمهم  هتکن  هب  هناـمیکح  هاـتوک و  راـتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
درفم و تروص  هب  هاگ  تساوقت و  يانعم  هب  هاقت »  » عمج یقت » )» یَقُّتلا ( ؛» تسا هدیدنسپ  تافص  سیئر  ، يراکزیهرپ :» دیامرف یم  ، دنک

(. ِقَالْخَْألا ُسِیئَر  .تسا ) هدش  لامعتسا  اوقت  دننامه  يردصم  يانعم  هب 

.مینادب تسه  هک  نانچ  نآ  ار  اوقت  موهفم  تسخن  تسا  مزال  مالسلا  هیلع  ماما  مالک  قمع  هب  ندرب  یپ  يارب 

هب لصا  رد  « هیاقو » تادرفم رد  بغار  هتفگ  هب  هدـش و  هتفرگ  يراد  نتـشیوخ  اـی  يرادـهگن  ياـنعم  هب  « هیاـقو » هداـم زا  لـصا  رد  اوقت 
شـشوپ رد  رکف  حور و  ندادرارق  ياـنعم  هب  اوـقت  دـناسر و  یم  ناـیز  اـه  نآ  هب  هک  تسا  يروـما  ربارب  رد  ایـشا  يرادـهگن  ياـنعم 

.تسا ناهانگ  اهرطخ و  ربارب  رد  یتظافح 

.تسادخ نامرف  زا  یچیپرس  ربارب  رد  ناسنا  هدنرادزاب  هک  تسا  ینورد  تیلوئسم  ساسحا  یسرتادخ و  تلاح  نآ  اوقت  ، نیاربانب

ْعَنصا یقُّتلا و  وهف  اهَریبک  اهَریغَص و  َبونُّذلا    ّ ِلَخ تسا : هتفگ  هدروآرد و  رعش  هب  ار  نخس  نیا  موس ) نرق  يافوتم   ) زتعم نب  هّللادبع 
يرَی ام  ُرَذحَی  ِكوَّشلا  رأ ِض  َقوَف  ٍشامَک 

یصَحلا نِم  َلابِجلا  ّنإ  ًهریغَص  َّنَرِقحَت  ال 

.تسا نیمه  اوقت  تقیقح  هک  نک  اهر  گرزب  کچوک و  زا  ار  ناهانگ  همه 

.تسا شیوخ  فارطا  بقارم  هتسویپ  دراد و  یمرب  ماگ  طایتحا  تیاهن  اب  راخرپ  نیمز  کی  رد  هک  شاب  یسک  نوچمه  و 

.تسا هدش  لیکشت  اه  هزیرگنس  زا  دنلب  ياه  هوک  هک  رمشم  کچوک  ار  هریغص  ناهانگ 

یم هدید  لد  مشچ  اب  هک  تسا  ینورد  تافص  ایاجـس و  اوق و  يانعم  هب  قفا ) نزو  رب  «) ُقلُخ و« لفق ) نزو  رب  «) قلُخ » عمج قالخا »  » اما
دوش یم  هتفگ  قالخا  ددرگ  یم  یـشان  ینورد  تایقلخ  زا  هک  يراتفر  لامعا و  راثآ و  نامه  هب  هاگ  دراد و  رهاظ  رد  يراثآ  دوش و 
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همـشچرس هک  هلیـضف  قالخا  : دوش یم  میـسقت  شخب  ود  هب  قالخا  يراتفر و  قالخا  یمود  تسا و  یتافـص  قالخا  ، یلوا ، عقاو رد  و 
.تسا تشز  ياهراک  أشنم  هک  هلیذر  قالخا  دوش و  یم  کین  ياهراک 

ناـسنا یگدـنز  رد  قـالخا  شقن  تسا و  رییغت  لـباق  قـالخا  اـیآ  هک  نیا  ناـفرع و  قـالخا و  هطبار  ، قـالخا ملع و  هطبار  هـنیمز  رد 
( .دننک هعجارم  ج 1  نآرق » رد  قالخا   » ءام باتک  هب  دنناوت  یم  نادنم  هقالع  ) .دجنگ یمن  رصتخم  نیا  رد  هک  تسا  ثحب  ، اه

ناسنا ، ینورد هکلم  نیا  اریز  تسا  قالخا  سیئر  اوقت  هک  دوش  یم  نشور  قالخا ) فیرعت  اوقت و  ریـسفت   ) ریـسفت ود  نیا  هب  هجوت  اب 
مالسلا هیلع  ماما  لیلد  نیمه  هب  دراد و  یمزاب  نآ  دننام  رورغ و  ربک و  متس و  ملظ و  تبیغ و  توادع و  هنیک و  دسح و  لخب و  زا  ار 
.دنوش یم  یقالخا  لیاذر  عاونا  هدولآ  دنا  هرهب  یب  یهلا  ياوقت  زا  هک  اه  نآ  لیلد  نیمه  هب  زین  تسا و  هدرمش  قالخا  سیئر  ار  نآ 

، فارعا  «.) ٌْریَخ َِکلَذ  يَْوقَّتلا  ُساَِبل  َو  دـیامرف «: یم  تسا و  هدرک  سابل  هب  هیبشت  ار  اوقت  دـیجم  نآرق  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  دـیاش 
ظفح دوش  دراو  ناسنا  مسج  رب  تسا  نکمم  هظحل  ره  رد  هک  یناوارف  ياه  بیـسآ  زا  ار  ناسنا  ندـب  ، ساـبل هک  هنوگناـمه  هیآ 26 )

.دیامن یم  ظفح  یقالخا  دسافم  بیسآ  زا  ار  ناسنا  تسا  یناحور  يونعم و  سابل  هک  زین  اوقت  دنک  یم 

: دیامرف یم  ، هدرک نایب  يرگید  لکش  هب  ار  بلطم  نیا  مالسلا  هیلع  ماما  هبطخ 230  رد 

ُلاَُنت ،َو  ُبِراَْهلا وُْجنی  ،َو  ُِبلاَّطلا ُحَْـجنی  اَِهب.ٍهَکَلَه  ِّلُک  ْنِم  ٌهاََجن  ،َو  ٍهَکَلَم ِّلُـک  ْنِم  ٌْقتِع  ،َو  ٍداَـعَم ُهَریِخَذ  ،َو  ٍداَدَـس ُحاَـتْفِم  ِهَّللا  يَْوقَت  َّنِإَـف  »
رب هک  تسا  یهانگ  هنوگره  زا  يدازآ  ببس  تمایق و  زور  هریخذ  تسا و  یتسار  ياهرد  دیلک  يراکزیهرپ  اوقت و  نیقی  هب  ُِبئاغَّرلا ؛

رارف دنـسر و  یم  دوخ  دوصقم  هب  ناگدـنیوج  اوقت  هلیـسو  هب.تسا  تکاله  هنوگره  زا  ناسنا  تاجن  بجوم  دوش و  یم  هریچ  ناسنا 
عمج ار  « یقت » هچنانچ «. دیـسر ناوت  یم  يدنلب  عیفر و  هتـساوخ  فدـه و  ره  هب  اوقت  اب  دـنبای و  یم  ییاهر  یهلا ) رفیک  زا   ) ناگدـننک

هب هراشا  مالـسلا  هیلع  ماما  مالک  تسا  نکمم  دـنراد  یفلتخم  ياه  هخاش  ود  ره  تسا و  عمج  زین  « قالخا » هک نیا  هب  هجوت  اب  ، مینادـب
ینابز ياوقت  ، دریگ یم  ار  لخب  يولج  یلام  ياوقت.دـنک  یم  یتسرپرـس  ار  قالخا  زا  يا  هخاـش  اوقت  زا  يا  هخاـش  ره  هک  دـشاب  نیا 

.قیرط نیمه  هب  دریگ و  یم  ار  تبیغ  تمهت و  يولج 

: دومرف.میهد یم  نایاپ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  اب  ار  ثحب  نیا 

َّزَع َو ِهَّللا  َیلِإ  ْعَّرَـضَتْیلَف  ِهِیف  ْنُکَت  َْمل  ْنَم  َِکلَذ َو  یَلَع  َهَّللا  ِدَـمْحْیلَف  ِهِیف  َْتناَک  ْنَمَف  ِقاَلْخَْألا  ِمِراَکَِمب  َءاـِیْبنَْألا  َّصَخ  َّلَـج  َّزَع َو  َهَّللا  َّنِإ  »
ُءاَـخَّسلا َو ُءاـیَْحلا َو  ُْملِْحلا َو  ُرْکُّشلا َو  ُْربَّصلا َو  ُهَعاَـنَْقلا َو  ُعَرَوـْلا َو  َّنُه  َلاَـق  َّنُه  اَـم  َكاَدـِف َو  ُْتلِعُج  ُتـُْلق  َلاَـق  اَـهایِإ  ُْهلَأْـسْیل  َّلَـج َو 

لیاضف نیا  هک  یسک.تسارآ  یقالخا  لیاضف  هب  ار  ناربمایپ  لاعتم  دنوادخ  ِهَناَمَْألا ؛ ُءاَدَأ  ِثیِدَْحلا َو  ُقْدِص  ُِّرْبلا َو  ُهَریَْغلا َو  ُهَعاَجَّشلا َو 
وا زا  ار  اـه  نآ  دـنک و  عرـضت  لاـعتم  دـنوادخ  هاـگرد  هـب  دـشاب  هتــشادن  هـک  یــسک  دـیوگ و  ساپــس  نآ  رب  ار  ادـخ  دـشاب  وا  رد 

؟ تـــــسیچ دـــــیدومرف  هـــــک  قـــــالخا  مراـــــکم  نـــــیا  ، موـــــش تیادـــــف  : مدرک ضرع  : دــــــیوگ یم  يوار.دــــــهاوخب 
ص ج 2 ، یفاک ، «.) تسا تناما  يادا  ییوگتسار و  ، يراکوکین تریغ ، ، تعاجـش ، تواخـس ، ایح ، ملح ، رکـش ، ربص ، تعانق ، عرو : دومرف

.( ح 3 ، 56

.تسایلوا ایبنا و  طخ  رد  هتسجرب و  لماک و  ناسنا  نیقی  هب  دشاب  هتشاد  ار  هناگ  هدزاود  فاصوا  نیا  هک  یسک  يرآ 
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یسیلگنا

.” Imam Ali ibn Abu Talib said : “ Fear of Allah is the main trait of the moral character

داتسا هب  مارتحا  : 411 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

َكَدّدَس نَم  یَلَع  َِکلوَق  َهَغاََلب  َکَقَطنَأ َو  نَم  یَلَع  َِکناَِسل  َبَرَذ  ّنَلَعجَت  َال  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

هک یـسک  اب  و  وگم ، نخـس  یتشرد  هب  نتخومآ  نخـس  ار  وت  هک  سک  نآ  اب  دومرف : وا ، رب  ادـخ  دورد  و  یتیبرت ) یعامتجا ، قالخا  )
 . نزم تغالب  فال  تخومآ  وت  هب  نتفگ ، نخس  وکین  هار 

يدیهش

.يوپم ییوگتغالب  هار  دنادرگ  وکین  ار  تراتفگ  هک  یسک  اب  يوگم و  نخس  يدنت  هب  تخومآ  نخس  ار  وت  هک  سک  نادب 

یلیبدرا

وت داد  میلعت  تروصب  هک  یـسک  رب  ار  دوخ  راتفگ  تغالب  نادرگم  ار و  وت  دروآ  رد  قطنب  هک  یـسک  رب  ار  دوخ  نابز  يزیت  نادرگم 
ار

یتیآ

، هدیشخب يراوتسا  ار  تنخس  هک  یسک  اب  يوگم و  نخـس  يدنتب  هتخومآ ، نتفگ  نخـس  ار  وت  هک  یـسک  اب  مالـسلا :) هیلع   ) دومرف و 
.يامنم تغالب  راهظا 

نایراصنا

هب ار  تراتفگ  هک  یـسک  ّدض  رب  ار  تراتفگ  تغالب  و  تخومآ ، وت  هب  نخـس  هک  یـسک  هیلع  ار  تنابز  يزیت  : دومرف ترـضح  نآ  و 
 . ریگم راک  هب  دروآ  باوص 
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اه حرش 

يدنوار

دتـشا املف  موی  لک  هیامرلا  هملعا  رعاـشلا : ینعملا  اذـه  مظن  و  همتـشت ، ـال  هجهت و  ـالف  کـفقلطنا  نم  ینعی  هتدـح ، ناـسللا : برذ  و 
ینامر هدعاس 

يردیک

هیامرلا هملعا  .هقح  یف  لیق  نمک  و  عاضبلا ، اهما  هملعمک  نکت  هحاصفلا و ال  کملع  نم  دـنع  حـصافتت  يا ال  هتدـح ، ناـسللا  برذ 
ینامر هدعاس  دتشا  املف  موی  لک 

مثیم نبا 

تسا هدرک  تیاده  تسار  هار  هب  ار  وت  هک  نآ  نایز  هب  ار  تراتفگ  تغالب  و  هدرک ، ایوگ  ار  وت  هک  یسک  يوس  هب  ار  تنابز  زیت  مد  )
ناسنا زا  هک  تسا  نآ  يارب  یلثملا  برـض  هلزنم ي  هب  هک  تسا  یبدا  هلمج ي  کـی  نیا  .ناـبز  يزیت  ناـسللا : برذ  ریگم .) راـک  هب 
صخـش زا  ار  تحاصف  هک  یـسک  لثم  دـنک  یم  هدافتـسا  يو  نایز  هب  هبرح  نامه  زا  دـعب  و  دروآ ، یم  تسد  هب  يا  هدـیاف  یملع و 

.دزیخرب تحاصف  رد  يو  اب  دعب  و  هتخومآ ،

دیدحلا یبا 

 . َكَدَّدَس ْنَم  یَلَع  َِکلْوَق  َهَغَالَب  َکَقَْطنَأ َو  ْنَم  یَلَع  َِکناَِسل  َبَرَذ  َّنَلَعْجَت  َلاَق ع:َال  َو 

هروس َنایَْبلا (  ُهَمَّلَع  َناْسنِْإلا  َقَلَخ  هناحبـس  لاق  امک  نایبلا  کملع  کظفل و  ددـس  کقطنأ و  يذـلا  وه  یلاعت  هللا  نأ  ههبـش  ـال  لوقی 
ناسنإلا لعجی  نأ  حیبق  هدابعلا و  یلع  هردقأ  هقطنأ و  نم  یلع  هقطنم  هحاصف  هناسل و  برذ  ناسنإلا  لعجی  نأ  حیبقف  نمحرلا 3،4 ) .

حبقی هنإف  فیـسب  ناسنإ  یلع  معنی  نمک  اذه  هسفن و  یف  یتلا  یناعملا  یلع  ریبعتلا  نسح  اغیلب  هلعج  هلوق و  ددس  نم  یلع  هلوق  هغالب 
اسک امل  هلودلا و  فیس  یف  یبنتملا  لوق  نسحأ  ام  فیسلا و  کلذ  ریغب  هلتق  ول  ام  یلع  ادئاز  احبق  املظ  فیـسلا  کلذب  هلتقی  نأ  هنم 

اهب اوغط  ابایث  ابعک 

یناشاک

ار وت  دروآرد  قطن  هب  هک  یـسک  رب  کقطنا ) نم  یلع   ) ار دوخ  نابز  يزیت  نادرگم  کناسل ) برذ  نلعجت  و ال  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
برـض نیا  ار  وت  داد  میلعت  باوص  هب  هک  یـسک  رب  كددـس ) نم  یلع   ) ار دوخ  نایب  راتفگ و  تغالب  نادرگم  و  کـلوق ) هغـالب  (و 

ملعم اب  بادآ ، مولع و  نیا  تناعتسا  هب  نآ  زا  دعب  دوخ و  ریغ  زا  دنک  بادآ  مولع و  لیصحت  هک  یـسک  تمذم  يارب  زا  تسا  یلثملا 
سک .ریخ  هب  وا  ندومن  بیغرت  ینعی  یناـمر  هدـعاس  دتـشا  اـملف  موی  لـک  هیاـمرلا  هملعا  دـیآرد  همـصاخم  هبلاـغم و  ددـصرد  دوخ 

درکن هناشن  تبقاع  ارم  هک  نم  زا  ریت  ملع  تخوماین 
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یلمآ

ینیوزق

رب ار  دوخ  راتفگ  تغـالب  و  هتخومآ ، نتفگ  نخـس  تسا و  هدـینادرگ  اـیوگ  ار  وت  هک  یـسک  رب  ار  دوخ  ناـبز  يزیت  نادرگم  دومرف :
اجنآ تسا  یلثم  نیا  و  تسا ، هداد  میلعت  غـیلب  نخـس  مـالک و  رد  تسا  هتـشاد  تسار  ینعی  .تسا  هدوـمن  دـیدست  ار  وـت  هـک  یـسک 

دیامن هبلغ  وا  اب  تلا  نآ  هب  دـنک و  داتـسا  راـک  رد  مه  سپ  دزومآ  یـسک  زا  یتلیح  اـی  ریبدـت  اـی  یملع  صخـش  هک  دـننک  لامعتـسا 
دتـشا املف  موی  لک  هیامرلا  هلمعا  دـنا : هتفگ  یبرع  هب  درکن و  هناـشن  تبقاـع  ارم  هک  نم  زا  ریت  ملع  تخوماـین  سک  دـیوگ : يدـعس 

و لاضنلل ) هددسم  یعادک  : ) دیوگ یم  هیاعم  باتک  رد  ترضح  نآ  ییاجه و  هیفاق  لاق  امل  موی و  لک  یف  اوقلا  هملعا  ینامر  هدعاس 
را وا  ناهاوخـضرق  هتـشاد و  رایـسب  ضرق  صخـش  هک  تسنآ  شلـصا  زین ) ام  اب  سالپ  سک  همه  اـب   ) دـنیوگ یم  یـسراف  لاـثما  رد 

لوبق يزیچ  وا  مزومایب ، يریبدت  ارت  هک  یـشخب  هچ  ارم  دیوگ : یم  دنک  یم  تیاکـش  لاح  نآ  یـسک  اب  دـنا  هداد  یم  افج  تمحز و 
يوگم و چیه  هملک  نیا  ریغ  و  وگب ، سالپ  باوج  رد  دـبلط  وت  زا  يزیچ  هک  ره  زاس و  هناوید  ار  دوخ  هک  دزومآ  یم  ار  وا  دـنک  یم 

سکنآ دـیوگ  یم  باوج  رد  سالپ  نامه  دـنک  یم  دوعوم  لام  بلط  دـیآ و  یم  وا  شیپ  ملعم  سپ  دوش  یم  صالخ  ریبدـت  نیا  هب 
( زین ام  اب  سالپ  همه  اب   ) دیوگ یم 

یجیهال

هک مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .كددـس » نم  یلع  کلوق  هغالب  کقطنا و  نم  یلع  کـناسل  برذ  نلعجت  ـال  : » مالـسلا هیلع  لاـق  و 
راتفگ تغالب  نادرگم  تسا و  هتخومآ  وت  هب  ار  نخس  تسا و  هدینادرگ  ایوگ  ار  وت  هک  یـسک  رب  ار  وت  نابز  تیذا  يدنت و  نادرگم 

.تسا وت  راگزومآ  راتفگ و  رد  ار  وت  تسا  هدینادرگ  مکحم  هک  یسک  ررض  رب  ار  وت 

ییوخ

نبا لاق  ینعملا : نیرحبلا .- عمجم  شحاف - اضیا  برذ  ناسل  و  حیصف ، يا  برذ  ناسل  و  ایـضام ، ادیدح  راص  فیـسلا  برذ ) : ) هغللا
نا رهاـظلا  لوـقا : .یهتنا  هیلع - اـهب  نیعتـسیف  هدـئاف  اـملع و  ناـسنا  نم  لـصحی  نمل  برـضی  لـثملا  يرجم  يرجی  بدا  وـه  و  مثیم :
هللا لاق  ناسنالا  قطنا  يذـلا  وه  یلاعت  هناف  ءاهلجلا ، هداع  وه  اـمک  یغبنی  ـال  اـمب  هنم  يوکـشلا  هللا و  یلع  ملکتلا  نع  یهنلا  دوصقملا 

يوسب ارنابز  يزیت  دومرف : همجرتلا : .هدجسلا  - 21 یـش ء - لک  قطنا  يذلا  هللا  انقطنا  اولاق  انیلع  متدهـش  مل  مهدولجل  اولاق  و  یلاعت :
.نازغلم هدومن  تیوگنخس  هکیسک  رب  ار  تراتفگ  یئاویش  و  نادرگم ، هدرک  تیایوک  هکیسک 

يرتشوش

هملعا نانبلا  فارطاب  همقلا  الفط  تیبر  نمل  ابجع  ایف  رعاـشلا : لاـق  هفلتخم ) تاـعوضوم  یف  نوتـسلا - لـصفلا  : ) مالـسلا هیلع  لاـق  و 
یناجه دق  ارعش  لاق  املف  یفاوقلا  مظن  هتملع  دق  مک  ینافج و  هبراش  رط  املف  هوتفلا  هملعا  ینامر  هدعاس  دتشا  املف  موی  لک  هیامرلا 

هینغم
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.هتیـصعم و یلا  هعیرذ  اهنم  ذختت  الف  و  یلاعت ، هللا  معنب  بلقتت  تنا  ینعملا : و  اضیا ، هحاصفلل  نوکت  و  هتئاذب ، هشحف و  ناسللا : هبارذ 
.هتیصعم یلع  همعنب  اونیعتست  نا ال  هللا  مکمزلی  ام  لقا  همکحلا 329 : یف  هلوق  حرشلا  عم  مدقت 

هدبع

کتغالب رهظتال  قطنلا و  کلمع  نم  یلع  کناسل  لطت  يا ال  فیقثتلا  میوقتلا و  دـیدستلا  هدـحلا و  برذـلا  كددـس : نم  یلع  … 
کلقع موق  کفقث و  نم  یلع 

يرفعج

مالسالا ضیف 

هدرک ایوگ  ار  وت  هک  یـسک  هب  ار  تناـبز  يزیت  تسا : هدومرف  راـگزومآ ) ملعم و  هب  ندومن  مارتحا  هب  بیغرت  رد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
: دشاب نینچ  دارم  دیاش  و   ) نادرگن هدومن  یئامنهار  تسار  هار  هب  راتفگ ) رد   ) ار وت  هک  یـسک  هب  ار  تراتفگ  يراوتـسا  و  هتخومآ ) )

یئامنهار مرکا ( ربمغیپ  هلیـسو  هب   ( تسار هار  هب  هدرک و  ایوگ  ار  وت  هک  ادـخ  نید ( ناـیز   ( رب ار  تراـتفگ  يراوتـسا  ناـبز و  يدـنت 
(. دشکب ار  هدنهدریشمش  نامه  اب  دیامن و  عفد  ار  نمشد  ات  دنهد  يریشمش  یسک  هب  هک  تسا  تشز  رایسب  اریز  ربم ، راک  هب  هدومن 

ینامز

تکمک هتخومآ ، تلمع  هداد ، تنابز  هدرک ، تمدخ  وت  هب  هک  سکنآ  هب  تبسن  هک  دهد  یم  هجوت  عیـسو  روطب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما
.راگزومآ ردپ و  دعب ، لحارم  رد  هتخومآ و  قطن  وا  هب  هدرک و  قلخ  ار  ناسنا  ادخ  لوا  هجرد  رد  هک  نکن  نارفک  هدرک 

يزاریش دمحم  دیس 

اما دارملا  و  قطنلا ، کلمع  نم  یلع  کناسل  لطت  يا ال  کقطنا ) نم  یلع   ) هتدح يا  کناسل ) برذ  نلعجت  ال  : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
کلد كدـشرا و  نم  دـص  یف  کتغالب  فرـصت  يا ال  كددـس ) نم  یلع  کلوق  هغالب   ) ـال و )  ) ملعملا وا  ناوبـالا ، وا  هناحبـس  هللا 

.قیرطلا

يوسوم

هنم ملعت  امب  هیلع  یلعتسی  مث  ناسنا  نم  مولعلا  ضعب  ملعتی  نمل  بدا  اذه  حرشلا : .فیقثتلا  میوقتلا و  دیدستلا : .هدحلا  برذلا : هغللا :
هبه یش ء و  لک  کلذک  هتیصعم و  یف  هتقو  هتدحو و  هناسل  لمعتسی  نا  هرکش ال  هتعاطل و  هناسل  لوحی  نا  بجی  هللا  هقطنا  نم  نا  و 

 … هتیصعم یف  سیل  هتعاط و  یف  همدختسا  کل  هللا 

یناقلاط

درک راوتسا  ار  وت  هک  سک  نآ  يارب  ار  تراتفگ  ییاسر  هدم و  رارق  هدروآ  نخس  هب  ار  وت  هک  سک  نآ  يارب  ار  تدوخ  نابز  يزیت  »
« .هدم رارق 
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وت هب  ار  ناـیب  تسا و  هدومرف  راوتـسا  ار  وت  نخـس  تسا و  هدروآ  نخـس  هب  ار  وـت  دـنوادخ  هک  تسین  نیا  رد  يا  ههبـش  دـیامرف : یم 
هک تسا  تشز  رایسب  نیاربانب  .تخومآ » وا  هب  ار  نایب  دیرفآ و  ار  یمدآ  : » تسا هدومرف  ناحبس  دنوادخ  هک  نانچمه  تسا ، هتخومآ 

نینچمه تسا و  هتخاس  اناوت  تدابع  هب  هدروآ و  نخس  هب  ار  وا  هک  دهد  رارق  یسک  اب  زیتس  يارب  ار  دوخ  تحاصف  ینابززیت و  یمدآ 
لثم نیا  و  دنک ، نایب  ار  دوخ  ینورد  ياهینعم  دناوتب  ات  هدومرف  غیلب  ار  وا  هک  دـهد  رارق  یـسک  يارب  ار  دوخ  تغالب  هک  تسا  تشز 

نآ رب  نوزف  راک  نیا  یتشز  دشکب و  ار  صخش  نآ  متس  ملظ و  اب  ریشمش  نآ  اب  وا  دهد و  يریـشمش  يرگید  هب  یـسک  هک  تسا  نآ 
.دشکب يرگید  ریشمش  اب  ار  وا  هک  تسا 

مراکم

 [[ مالسلا هیلع  لاق  و  ]]

.َكَدَّدَس ْنَم  یَلَع  َِکلْوَق  َهَغَالَب  ،َو  َکَقَْطنَأ ْنَم  یَلَع  َِکناَِسل  َبَرَذ  َّنَلَعْجَت  َال 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

هک یـسک  دض  رب  ار  تنخـس  تغالب  زین )  ) ریگم و راک  هب  هتخومآ  وت  هب  ار  نتفگ  نخـس  هک  یـسک  دض  رب  ار  تنابز  يزیت  يدـنت و 
: هنامیکح راتفگ  دنس  ) .نکم فرص  تخومآ  وت  هب  يرونخس 

هغالبلا جـهن  ریغ  زا  دـهد  یم  ناشن  هک  تسا  هدروآ  یتوافت  اب  ررغ  رد  يدـمآ  ار  زیمآ  تمکح  مـالک  نیا  دـیوگیم : بیطخ  موحرم 
(. ص 291 ج 4 ، هغالبلا ، جهن  رداصم   ) .تسا هتفرگ 

(.( ح 1396 ص 86 ، ج 4 ، راربالا ، عیبر   ) .دنک یم  لقن  یلع ع  زا  راربالا  عیبر  رد  ار  نآ  يرشخمز  نیا ، رب  نوزفا 

؟ ییوگ یم  نخس  یسک  هچ  اب  شاب  بقارم 

دـض رب  ار  تنابز  يزیت  يدـنت و  :» دـیامرف یم  هدرک ، هراشا  یفطاع  یقالخا و  هتکن  کـی  هب  ینارون  مـالک  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
تخومآ وت  هب  يرونخـس  هک  یـسک  دـض  رب  ار  تنخـس  تغالب  زین )  ) ریگم و راک  هب  تخومآ  وت  هب  ار  نتفگ  نخـسوکین  هک  یـسک 

(. َكَدَّدَس ْنَم  یَلَع  َِکلْوَق  َهَغَالَب  ،َو  َکَقَْطنَأ ْنَم  یَلَع  َِکناَِسل  َبَرَذ  َّنَلَعْجَت  َال  ( ؛» نکم فرص 

دریگن راک  هب  وا  دـض  رب  ، هدروآ تسد  هب  یـسک  زا  یتبهوم  تمعن و  ناسنا  رگا  هک  دـنک  یم  باـجیا  یـسانش  قح  هک  نیا  هب  هراـشا 
.تسا یساپسان  یفاصنا و  یب  تیاهن  نیا  اریز 

فرح ود  فرح و  کی  هک  يردام  ردپ و  ربارب  رد  دیابن  ناسنا  ؛ دوش یم  اه  ملعم  ناداتـسا و  همه  اهردام و  ردـپ و  لماش  نخـس  نیا 
روفنم و یعرش  رظنزا  هک  نیا  زا  هتـشذگ  راک  نیا.دنک  تنوشخ  یتشرد و  دریگارف  ار  نتفگ  نخـس  هویـش  ات  دنا  هتـشاذگ  شنابز  رب 

اَمُهُدَحَأ َرَبِْکلا  َكَْدنِع  َّنَُغْلبَی  اَّمِإ  ًاناَسْحِإ  ِْنیَِدلاَْولِاب  ُهاَّیِإ َو  اَّلِإ  اوُُدبْعَت  َّالَأ  َکُّبَر  یَـضَق  َو  دـیامرف «: یم  نآرق  هک  اج  نآ  ات  تسا  تشز 
ردام ردپ و  هب  و  دیتسرپن ! ار  وا  زج  هک  هداد  نامرف  تراگدرورپ  و  ؛»  ًامیِرَک ًالْوَق  اَمُهَّل  ُْلق  اَمُهْرَْهنَت َو  َال  ٍّفُأ َو  اَمُهَّل  ْلُقَت  اَلَف  اَمُهاَلِک  ْوَأ 
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دایرف اه  نآ  رب  و  رادم ! اور  اه  نآ  هب  یتناها  نیرتمک  ، دنسر يریپ  نس  هب  وت  دزن  ، اهنآ يود  ره  ای  ، ود نآ  زا  یکی  هاگره  دینک ! یکین 
هنادرمناوجان دنـسپان و  يراک  زین  ینادـجو  رظنزا  هیآ 23 ) ءارـسا ، !«) وگب اـه  نآ  هب  هناراوگرزب  هدیجنـس و  فیطل و  راـتفگ  و  نزم !

.تسا

هدافتسا وا  دض  رب  هیامرس  نیا  زا  دیابن  زگره  هتخومآ  ار  غیلب  حیـصف و  نتفگ  نخـس  نتـشون و  هویـش  ناسنا  هب  هک  يداتـسا  نینچمه 
.درک

.دنراد یهاتوک  رمع  دنوش  یم  يراک  نینچ  بکترم  هک  یناسک  زا  یضعب  تسا  هداد  ناشن  هبرجت 

: دیوگ یم  برع  رعاش 

ِنانَبلا ِفارطأب  هُمَِّقلُأ  ًالْفِط  ُتّیبَر  نَِمل  ًابَجَع  ایَف 

ینامَر ُهُدِعاس  َّدَتشا  اّملَف  ٍموی  َّلُک  َهیامِّرلا  ِلَعا  ُهُمّ

ینافَج ُهبِراش  َّرَط  اّملف  َهَُّوتُفلا  ِلَعا  ُهُمّ

یناجَه دق  ًارعِش  لاق  اّملَف  یفاوَقلا  َمْظَن  ُهتمّلع  دق  مَک  َو 

.متشاذگ شناهد  رد  همقل  دوخ  ناتشگنا  اب  مدرک و  تیبرت  یکدوک  رد  ار  وا  هک  یسک  زا  متفگش  رد 

.تخادنا ریت  نم  يوس  هب  تفرگ و  هناشن  ارم  دش  يوق  شیوزاب  تسد و  هک  یماگنه  اما  متخومآ  یم  وا  هب  ار  يزادناریت  زور  ره 

.درک افج  نم  هب  دش  زبس  وم  شیاه  بل  تشپ  هک  نیمه  اما  متخومآ  وا  هب  ار  يدرمناوج  نم 

جهن حرـش  ) .دومن وجه  دوخ  راعـشا  اب  ارم  درک  ادـیپ  نتفگ  رعـش  رب  تردـق  هک  یماگنه  یلو  متخومآ  وا  هب  ار  اه  هیفاـق  مظن  ردـقچ 
ص 622) ج 1 ، يرتشوش ، موحرم  هغالبلا 

رونخـس و حیـصف و  صخـش  يانعم  هب  نشخ ) نزو  رب  « ) بِرَذ » و.تسا تنوشخ  تدـح و  يزیت و  ياـنعم  هب  برط ) نزو  رب  « ) بَرَذ »
.تسا هدمآ  نابزدب  ناسنا  يانعم  هب  زین  هاگ 

هیفنح نب  دّـمحم  شدـنزرف  هب  تیـصو  ماگنه  هب  هک  میناوخ  یم  تسا  هدـش  لـقن  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤم  ریما  زا  هک  یثیدـح  رد 
: دومرف

ِهِرْدَق ْنِم  َعَضَت  ْنَأ  َکَنْأَش  َمَّظَع  ْنَم  ُءاَزَج  َسیَلَف  ًامیِظْعَت  ًالیِْجبَت َو  ًاماَرْکِإ َو  ًاِّرب َو  ِهَبْحُّصلا  َلوُط  ْمَُهل  ْدَدْزا  لوُصَت َو  ْمِِهب  َنیِذَّلا  ِمِرْکَأ  «و 
نآ نک و  يراتفر  شوخ  ینک  یم  هلمح  نمشد  هب  اه  نآ  کمک  هب  هک  یناسک  ینید و  ناردارب  اب  هَءوُسَت ؛ ْنَأ  َكَّرَـس  ْنَم  ُءاَزَج  َال  َو 
وت هک  یـسک  يازج  زین  یهاکب و  شردـق  زا  هک  تسین  نیا  هدرب  الاب  ار  وت  ماقم  هک  یـسک  يازج  هکارچ  راد  گرزب  یمارگ و  ار  اه 
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ح 5864) ص 391 ، ج 4 ، هیقفلا ، هرضحیال  نم  «.) يزاس نیگمغ  ار  وا  هک  تسین  نیا  هدرک  رورسم  ار 

مدرک و یم  یتشرد  ما  هداوناخ  هب  هک  مدوب  يدرم  نم  : دـیوگ یم  هک  هدـش  لقن  فورعم ) یباحـص   ) هفیذـح زا  يرگید  ثیدـح  رد 
دراو ارم  منابز  مسرت  یم  هلآ !  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يا  : مدرک ضرع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هب  ، متـشاد ناـبز  تنوشخ 

: دومرف دنک  خزود 

«. منک یم  رافغتـسا  هبترم  دصکی  زور  ره  زین  نم  ینک  یمن  رافغتـسا  ارچ  ًهئام ؛ ِمویلا  یف  َهّللا  ُرِفغتـسأل  ّینإ  رافِغتـسالا  نم  تنأ  نیأف  »
.( ص 397 ج 5 ، دمحا ، دنسم  )

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  هک  دوب  هدمآ  زین  هبطخ 186  رد 

شنابز دیاب  ناسنا  هَناَِسل ؛ َنُزْخی  یَّتَح  ُهُعَْفنَت  يَْوقَت  یِقَّتی  ًادـْبَع  يَرَأ  اَم  ِهَّللا  ِِهبِحاَِصب َو  ٌحوُمَج  َناَسِّللا  اَذَـه  َّنِإَف  ُهَناَِسل  ُلُجَّرلا  ِنُزْخْیل  «َو 
دشاب اوقتاب  هک  منیب  یمن  ار  يا  هدنب  دنگوس  ادخ  هب.تسا  شکرس  شبحاص  ربارب  رد  نابز  نیا  اریز  دنک  ظفح  اوران ) نانخس  زا   ) ار

«. دنک ظفح  اوران ) نانخس  زا   ) ار شنابز  هک  نیا  رگم  دشخبب  يدوس  وا  هب  شیاوقت  و 

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said: “Do not steer the sharpness of your tongue against the
One Who gave you the power to speak nor the eloquence of your speech against the

.” One Who set you on the right path

يزاس دوخ  هار  : 412 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

َكِریَغ نِم  ُهُهَرکَت  اَم  ُباَِنتجا  َکِسفَِنل  ًابَدَأ  َكاَفَک  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

 . ینک يرود  يدنسپ  یمن  نارگید  رب  هچنآ  زا  هک  سب  ار  وت  شیوخ  تیبرت  رد  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و  یتیبرت ) یقالخا ، )

يدیهش
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.يرامش دنسپان  دوخ  زج  زا  ار  هچنآ  يراذگاو ، هک  سب  نیا  تسفن  بدا  رد 

یلیبدرا

ریغ زا  ارنآ  وت  يرمش  یم  هورکم  هک  يزیچ  ندش  رود  ار  دوخ  سفن  رم  ندرک  بدا  ار  وت  تسا  سب 

یتیآ

.ینک بانتجا  يراد ، یم  دنسپان  نارگید  زا  هچ  ره  زا  هک  سب ، نیمه  دوخ  ندرک  بدا  يارب  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . ینک بانتجا  يدنسپ  یمن  نارگید  يارب  هچنآ  زا  هک  سب  نیمه  تا  یگتسارآ  رد  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

مثیم نبا 

نارگید زا  هچنآ  زا  ماـما ، دوصقم  .ینک ) يرود  یناد ، یم  دـب  نارگید  يارب  هچنآ  زا  هک  سب  وت  یگتـسارآ  بدا و  رد  ردـق  نیمه  )
، دشاب یعطق  نآ  ندوب  اوران  هک  یتقو  وا ، دوخ  زا  هچ  و  نارگید ، زا  هچ  یسک ، ره  زا  هک  تسا  یتسپ  ياهتلـصخ  نامه  دناد ، یم  دب 
رب اوران  ياهتلـصخ  زا  يا  هراـپ  هک  نیا  زج  دـنک ، یم  دروخرب  دـنهد ، تبـسن  وا  هب  ار  نآ  هک  یتقو  لـیلد  نیمه  هب  و  تسا ، دنـسپان 

لیبق زا  يرگید  هزیگنا ي  اما  دنمهف  یم  هک  نیا  ای  دنمهف و  یمن  دوخ ، يارب  ار  اهنآ  یتشز  هجیتن  رد  تسا ، هدیـشوپ  اهنآ  ناگدنراد 
رد يزیچ  ره  رد  هک  تسا  نآ  ثعاب  دنـسپان ، تافـص  زا  نتـسج  يرود  نوچ  .دـنک و  یم  لیمحت  نانآ  رب  ار  نآ  مشخ  اـی  توهش و 

.تسا یفاک  شا  هدننک  يرود  یگتسارآ  بدا و  يارب  اهنآ  زا  يرود  ریزگان ، دنک ، فقوت  ناسنا  لادتعا  دح 

دیدحلا یبا 

 . َكِْریَغ ْنِم  ُهُهَرْکَت  اَم  ُباَِنتْجا  َکِسْفَِنل  ًابَدَأ  َكاَفَک  َلاَق ع: َو 

.امظن ارثن و  هریثک  هل  رئاظن  انرکذ  هیلع و  نحن  انملکت  دق  ارارم و  هوحن  وأ  ظفللا  اذه  لاق ع  دق 

کلذ تضتقا  لاح  یف  كولملا  ضعب  یلإ  باتکلا  ضعب  بتک  و 

ذإ ناذبشب  انقرتفا  اذ  یلع  ام  انک *** ذإ  .فیحصت )  وه  و  «، رذبشبا » یف يذلا  باوصلا و  وه  یف د؛و  اذک  ناذبـشب (  انقرتفا  اذ  یلع  ام 
انک
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ءاخإلا اندهع  اذکه  و ال 

ءافولا یسنت  مهردغ و  یلع  *** ضیبلا هدنهملاب  سانلا  برضت 

یناشاک

وت ندـش  رود  كریغ ) ههرکت  ام  بانتجا   ) ار دوخ  سفن  رم  ندرک  بدا  ار  وت  تسا  سب  کسفنل ) ابدا  كافک  مالـسلا : هیلع  لاـق  (و 
.دوخ ریغ  زا  ار  نآ  يدرمش  یم  هورکم  هک  يزیچ  زا 

یلمآ

ینیوزق

.دوش هتسناد  لمات  هب  دشاب  نایم  رد  یتوافت  كدنا  دوب و  مال  نم  ياج  هب  نکیلو  دش  همجرت  تشذگ و  شیپ  زا 

یجیهال

يارب زا  ار  وت  تسا  یفاک  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .كریغ » نم  ههرکت  ام  بانتجا  کسفنل  ابدا  كاـفک  : » مالـسلا هیلع  لاـق  و 
.وت ریغ  يارب  زا  ار  نآ  وت  یناد  یم  هورکم  هک  يزیچ  زا  ندرک  يرود  وت ، سفن  رم  نداد  تضایر  بدا و 

ییوخ

هنـال و  هسفن ، بویع  نع  لغتـشی  هریغ و  بویع  یلا  رظنی  هنـال  هسفن ، بویع  نم  لهـسا  حـضوا و  هریغ  بوـیع  ناـسنالا  يری  ینعملا :
فـشک اهنم  ملعتی  نا  یغبنی  و  لئاذرلا ، بویعلا و  فشکل  هآرم  ریغلا  نا  یلا  مالـسلا ) هیلع   ) هبنیف اهبویع  هیلع  یفخی  یتح  هتاذ  بحی 

: دومرف همجرتلا : .هل  بدا  نمم ال  باجاف : بدالا ؟ تملعت  نمم  نامقلل : لـیق  هنا  یکح  و  اـهنم ، باـنتجالا  اـهمهف و  سفنلا و  بویع 
.يرازگ ورف  يراد  دب  نارگید  زا  ار  هچنآ  هک  سب  نیمه  تدوخ  يزومآ  بدا  يارب 

يرتشوش

هینغم

ام كریغ  نم  بلطت  نا  یـش ء  یف  قالخالا  بادالا و  نم  سیل  و  بذـهملا ، بیدالا  وهف  اهنم  سانلا  فصنا  و  هسفن ، عم  مجـسنا  نم 
.هلثم کیف  ام  بیعت  نا  بیعلا  ربکا  همکحلا 452 : یف  اهنم  یتش ، بیلاساب  اذه  ررکت  .دمع و  ریصقت و  نع  تنا  هتکرت 

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 
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هک یتـشز )  ) هچنآ زا  ندومن  يرود  وـت  يارب  یگتـسارآ  بدا و  تسا  سب  تسا : هدوـمرف  اـهیتشز ) زا  يرود  رد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
.یناد یم  دب  يرگید  يارب 

ینامز

.میهدن ماجنا  تسا  دب  دننک و  یم  نارگید  هک  یئاهراک  تسا : هداد  ناشن  ار  قالخا  بادآ و  ندروآ  تسدب  هار  مالـسلا ) هیلع   ) ماما
باکر رد  گنج  رد  تکرـش  زا  يا  هدـع  هک  هاگنآ  .دـندش  یم  انـشآ  دوخ  فئاظو  هب  اـههار  نیمه  زا  ناناملـسم  مالـسا  ردـص  رد 

( هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ درک و  شهوکن  نانآ  زا  ادخ  دندروآ  رذع  دندرک و  يریگ  هرانک  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر 
هب قیرط  نیدب  دندیدرگ و  مالسا  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم يرای  هدامآ  زاب  شوغآ  اب  ناناملسم  نآ  لابند  هب  داد و  يرادلد  ار 

.دندش انشآ  دوخ  فئاظو 

يزاریش دمحم  دیس 

يرت ام  كرت  وا  بدالا ، هنم  ملعتف  بداتم ، ریغ  تیار  اذاف  كریغ ) نم  ههرکت  ام  بانتجا  کسفنل  ابدا  كاـفک  : ) مالـسلا هیلع  لاـق  و 
.حیبق اضیا  کنم  لمعلا  کلذ  ناف  كرظن ، یف  حبقی  امم  بدالا  ءوس  نم  هنم 

يوسوم

اهبنجتن و اهنع و  عدترن  نا  انم  بلطتی  هرودب  اذه  و  اههرکن ، اهنم و  زئمشن  اهددعن و  اهیصحن و  سانلا ، بویع  يرن  انا  تنا و  حرشلا :
 … هداعسلا یلا  انسفنا  هب  ذخان  میظع  بدا  اهل  انبانتجا  یف 

یناقلاط

« .ینک يراددوخ  يراد ، یمن  شوخ  دوخ  ریغ  زا  هچنآ  زا  هک  سب  ار  وت  نیمه  وت  سفن  بدا  رد  »

.میا هدروآ  يدهاوش  هتفگ و  نخس  رثن  مظن و  هب  ررکم  دروم  نیا  رد  مه  ام  تسا و  هدومرف  ررکم  ار  نآ  ریظن  نخس و  نیا 

مراکم

 [[ مالسلا هیلع  لاق  و  ]]

.َكِْریَغ ْنِم  ُهُهَرْکَت  اَم  ُباَِنتْجا  َکِسْفَِنل  ًابَدَأ  َكاَفَک 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

: هنامیکح راتفگ  دنس  ) .يزرو بانتجا  يدنسپ  یمن  نارگید  يارب  هچنآ  زا  هک  سب  نیمه  نتشیوخ  حالصا  يارب 

اج نآ  رد  تشذـگ و  هرامـش 365  تمکح  لیذ )  ) رد نخـس  نیمه  هک  دـنکیم  هراشا  هنامیکح  راتفگ  نیا  لـیذ  رد  بیطخ  موحرم 
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لوـقعلا فـحت  رد  ینارح  موـحرم  یفاـک و  هضور  رد  ار  نآ  ینیلک  موـحرم  هک  مینک  یم  هفاـضا  میدرک و  رکذ  نآ  يارب  یکرادـم 
هیلع نیسح  ماما  شدنزرف  هب  یلع  ماما  يایاصو  زا  یضعب  نمـض  رد  ینارح  هک  هنوگ  نامه  .دنا  هدروآ  هلیـسو  فورعم  هبطخ  نمض 

رداصم  ) .تسا هدومرف  نایب  ار  هنامیکح  راتفگ  نیا  اهراب  ماما  هک  دوش  یم  مولعم  نیا  زا  هدرک و  رکذ  توافت  یمک  اب  ار  نآ  مالـسلا 
(( ص 291 ج 4 ، هغالبلا ، جهن 

نتشیوخ بیدأت  هار  نیرتهب 

حالصا يارب  :» دیامرف یم.تسا  هتخومآ  شیوخ  تیبرت  يارب  اه  ناسنا  هب  يرثؤم  بوخ و  هار  ینارون  مالک  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
(. َكِْریَغ ْنِم  ُهُهَرْکَت  اَم  ُباَِنتْجا  َکِسْفَِنل  ًابَدَأ  َكاَفَک  ( ؛» يزرو بانتجا  يدنسپ  یمن  نارگید  يارب  هچنآ  زا  هک  سب  نیمه  نتشیوخ 

تسین یناسآ  راک  دوخ  زا  هلیذر  تافص  ندودز  نتشیوخ و  حالصا  یلو  دننک  حالصا  ار  دوخ  ًاعقاو  دنراد  تسود  دارفا  زا  يرایـسب 
طاـقن اـسب  يا  تسا و  تاذ  بح  باـجح  نآ  دـنیبب و  ار  دوخ  بویع  ناـسنا  دراذـگ  یمن  هک  دراد  دوجو  یباـجح  اـج  نیا  رد  اریز 

.دنک نآ  تیوقت  رد  یعس  دیادزب  نتشیوخ  سفن  زا  ار  اه  نآ  هک  نآ  ياج  هب  درادنپ و  توق  طاقن  باجح  نیا  رثارب  ار  دوخ  فعض 

لامعا و رد  هک  نیا  نآ  هتخومآ و  اـه  ناـسنا  همه  هب  نتـشیوخ  تیبرت  میلعت و  سفن و  بیذـهت  يارب  ینـشور  هار  مالـسلا  هیلع  ماـما 
دوخ زا  ار  اه  نامه  ، دنرمش یم  اوران  ار  یلامعا  هچ  بیع و  اه  نآ  يارب  ار  ییاهزیچ  هچ  دننیبب  دننک و  تقد  نارگید  تافص  راتفر و 

.دنزاس رود 

.دیامرف یم  داهنشیپ  مالسلا  هیلع  ماما  يرثؤم  شور  هچ  نشور و  هار  هچ  ابیز و  ریبعت  هچ 

هب هک  باجح  نآ  اریز  دـنیب  یم  ار  اـه  نآ  راـک  تالاکـشا  بویع و  نیرتمک  تسا و  ریگ  هدرخ  نیب و  هدرخ  نارگید  رباربرد  ناـسنا 
دوخ دنسپان  راتفر  تشز و  تافـص  ندید  يارب  يا  هنیآ  ار  اه  نآ  دناوت  یم  نیاربانب.درادن  دوجو  نارگید  درومرد  میدرک  هراشا  نآ 
ياه هلق  هب  ندیـسر  يارب  ار  هار  وکین  راتفر  لامعا و  اب  دیارایب و  یناسنا  تافـص  هب  دنک و  حالـصا  ار  دوخ  هنییآ  نیا  اب  دـهد و  رارق 

.دیاشگب تداعس 

يارب بوخ  هنیآ  نیا  زا  ار  ناـسنا  هک  تسا  نیمه  شبویع  زا  یکی.دراد  يداـیز  بویع  مدرم  زا  ندـش  ادـج  يریگ و  هشوـگ  اوزنا و 
یب اوران و  ياهاعدا  هاگ  ینیب و  گرزب  دوخ  مهوت و  راـتفرگ  ًاـبلاغ  ناریگ  هشوگ  لـیلد  نیمه  هب  دزاـس و  یم  مورحم  دوخ  حالـصا 

دنناوت یم  دنـشکب  دقن  هب  ار  نآ  دننیبب و  نارگید  رد  ار  دوخ  تافـص  دنراذگب و  ماگ  عامتجا  رد  رگا  هک  یلاح  رد.دنوش  یم  ساسا 
.دنوش هدایپ  ناطیش  بکرم  نیا  زا 

اب تمکح 365  لیذ  رد.تسا  هدومرف  نایب  ارارک  ار  نخـس  نیا  مالـسلا  هیلع  ماما  دـش  هراشا  رداصم  رکذ  ماگنه  هب  هک  هنوگ  ناـمه 
: ترابع

نایب ار  نآ  يرگید  ریبعت  اـب  تمکح 353  رد  دوب و  هدومرف  بلطم  نیا  هب  هراشا  « ، َكِریَِغل ُهَتْهِرَک  اَـم  َکـُبُّنَجَت  َکِـسْفَِنل  ًاـبَدَأ  یَفَک  »
: هدومرف
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دوـجوم وـت  دوـخ  رد  هک  يریگب  بیع  هب  ار  نارگید  يزیچ  هک  تسا  نآ  بیع  نیرت  گرزب  ُُهْلثِم ؛ َکـِیف  اَـم  َبیِعَت  ْنَأ  ِبـیَْعلا  ُرَبْـکَأ  »
«. تسا

ياه لکـش  هب  ار  نآ  هدوب و  لئاق  بلطم  نیا  يارب  یناوارف  تیمها  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  دهد  یم  ناشن  ددعتم  عونتم و  تاریبعت  نیا 
هدرتسگ تروص  هب  بلطم  نیمه  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  شدنزرف  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  تیـصو  رد.تسا  هدومرف  یم  هئارا  فلتخم 

: دیامرف یم  هک  اج  نآ.تسا  هدمآ  رت  عونتم  تاریبعت  رت و 

َکَیلِإ َو َنَسْحی  ْنَأ  ُّبُِحت  اَمَک  ْنِسْحَأ  َمَلُْظت َو  ْنَأ  ُّبُِحتَال  اَمَک  ِْملْظَتاـَل  اََـهل َو  ُهَرْکَت  اَـم  َُهل  ْهَرْکا  َکِـسْفَِنل َو  ُّبُِحت  اَـم  َكِریَِغل  ِْببْحَأَـف  »
ُمَْلعَت َو اَم  َّلَق  ْنِإ  ُمَْلعَت َو  َال  اَم  ْلُقَت  َال  َکِسْفَن َو  ْنِم  ْمَُهل  ُهاَـضْرَت  اَِـمب  ِساَّنلا  َنِم  َضْرا  َكِریَغ َو  ْنِم  ُهُِحبْقَتْـسَت  اَـم  َکِـسْفَن  ْنِم  ِْحبْقَتْـسا 
ار يزیچ  نارگید  يارب.هد  رارق  نارگید  دوخ و  نایم  تواضق  سایقم  رایعم و  ار  نتـشیوخ  مرـسپ ! ََکل ؛ َلاَقی  ْنَأ  ُّبُِحت  اـَل  اَـم  ْلـُقَتَال 

هنوگ نامه  نکن  متس  نارگید  هب.يدنسپ  یمن  دوخ  يارب  ار  هچنآ  دنسپن  اه  نآ  يارب  يراد و  یم  تسود  دوخ  يارب  هک  راد  تسود 
یم حـیبق  نارگید  يارب  ار  هچنآ.دوش  یکین  وت  هب  يراد  تسود  هک  نانچ  نک  یکین  نارگید  هب.دوش  متـس  وت  هب  يرادـن  تسود  هک 

یمن هک  ار  هچنآ.يوش  یم  یضار  نانآ  يوس  زا  دوخ  يارب  هچنآ  هب  وش  یـضار  مدرم  يارب  و.رامـش  تشز  زین  تدوخ  يارب  يرمش 
، هغالبلا جهن  «.) وگم نارگید  هرابرد  دنیوگب ، وت  هرابرد  يرادـن  تسود  ار  هچنآ  ،و  دـشاب كدـنا  یناد  یم  هچنآ  هچرگا  وگم ، یناد 

.( همان 31

نآ بابسا  بدا و  حور 

.دنیوگ یم  هاعدَم  َهبُدْأَم و  ینامهم  سلجم  هب  اذل  تسا و  ینامهم  هب  ندرک  توعد  يانعم  هب  لصا  رد  ربا ) نزو  رب  «) بدأ »

.دناسر یم  ار  انعم  نیمه  زین  بیدأت  تساه و  یتشز  كرت  اه و  یکین  هب  يرگید  ندرک  توعد  يانعم  هب  بلط ) نزو  رب  «) بَدأ »

یکین هب  ار  دوخ  نادـنزرف  نادرگاش و  ناوریپ و  هک  تسا  ناردام  ناردـپ و  نایاوشیپ و  ناملعم و  ایلوا و  ایبنا و  مامت  هفیظو  راک  نیا 
ندرک لزان  ناربمایپ و  نداتـسرف  قیرط  زا  هاگ  هک  تسادخ  راک  ندرک  بدا  ، همه زا  لبق  هکلب.دـنرادزاب  يدـب  زا  دـننک و  توعد  اه 

.يونعم يدام و  ياه  تازاجم  ینیوکت و  ياه  نومزآ  قیرط  زا  هاگ  دنک و  یم  بدا  ار  اه  ناسنا  ، ینامسآ بتک 

.دنک یم  ادیپ  اه  یتشز  كرت  اه و  یکین  وترپ  رد  ناسنا  هک  تسا  یتلاح  هب  هراشا  دراد و  يردصم  مسا  يانعم  هاگ  هژاو  نیا 

.تسا هدش  دراو  بدا  هرابرد  يا  هدرتسگ  ياه  ثحب  یمالسا  تایاور  رد 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما 

ح 5075) مکحلاررغ ، «.) تسا تفارش  نیرتالاب  بدا  ُبَدألا ؛ ِفَرَّشلا  ُلَضفأ  »

: میناوخ یم  ترضح  نآ  زا  يرگید  ثیدح  رد 
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ح 9347) مکحلاررغ ، «.) تسا بدا  دنراذگ  یم  ثرا  هب  نادنزرف  يارب  ناردپ  هک  يزیچ  نیرتهب  َبَدألا ؛ َءانبألا  ُءابآلا  ثَّرَو  ام  ُریَخ  »

: تسا هدمآ  ترضح  نآ  زا  يرگید  ثیدح  رد 

ح مکحلاررغ ، («.) لیماف هداوناخ و  ياه  فرش  و   ) اه بسن  زا  يرایـسب  زا  تسا  رترب  كدنا  بدا  ِبسَّنلا ؛ ِریثک  نِم  ٌریَخ  ِبَدألا  ٌلیلَق  »
.دماجنا یم  لوط  هب  اه  نآ  همه  لقن  هک  يرگید  بلاج  ناوارف و  تاریبعت  و  ( 5115

هنامیکح راتفگ  نیا  زین  تمکح 73  رد.دنک  بیدأت  ار  نتشیوخ  دیاب  ناسنا  لوا  هجرد  رد  هک  هدش  دراو  یمالـسا  تاروتـسد  رد  زین 
: دوب هدمآ 

ِهِسْفَن َو ُمِّلَعُم  ِِهناَِـسِلب َو  ِِهبیِدْأَـت  َلـْبَق  ِِهتَریِِـسب  ُُهبیِدْأَـت  ْنُکْیل  ِهِریَغ َو  ِمِیْلعَت  َلـْبَق  ِهِسْفَن  ِمِیْلعَِتب  َأَدـْبی  ْنَأ  ِهیَلَعَف  ًاـماَمِإ  ِساَّنِلل  ُهَسْفَن  َبَصَن  ْنَم  »
ار نتـشیوخ  ، نارگید میلعت  زا  لبق  دیاب  دـناد  یم  مدرم  ياوشیپ  ار  دوخ  هک  یـسک  ْمِِهبِّدَُؤم ؛ ِساَّنلا َو  ِمِّلَعُم  ْنِم  ِلاَلْجِْإلِاب  ُّقَحَأ  اَُهبِّدَُؤم 
نتـشیوخ و ملعم  هک  سک  نآ  دشاب و  شنابز  هب  نتخومآ  بدا  زا  شیپ  شیوخ  لامعا  قیرط  زا  وا  نتخومآ  بدا  دیاب  دهد و  میلعت 

«. دنک یم  بیدأت  ار  اه  نآ  دهد و  یم  میلعت  مدرم  هب  هک  یسک  زا  تسا  رتراوازس  مارتحا  هب  دشاب  یم  دوخ  هدننک  بیدأت 

.تسا هدمآ  هنیمز  نیا  رد  يرگید  ياه  ثحب  تارجح  هروس  ات 5  تایآ 1  لیذ  ،ج 22، هنومن ریسفت  رد 

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abu Talib said : “ It is enough for your own self discipline that you abstain
.” from what you dislike in others

اه تبیصم  لّمحت  هار  : 413 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ِراَمغَألا ُّولُس  اَلَس  ّالِإ  ِراَرحَألا َو  َربَص  َرَبَص  نَم  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

هب ار  دوخ  ناـهلبا  نوچ  اـی  و  دوب ، ابیکـش  دـیاب  ناـگدازآ  نوچ  اـی  اـه  تبیـصم  رد  دوـمرف : وا ، رب  ادـخ  دورد  و  یتـیبرت ) یقـالخا ، )
 . دز یشومارف 
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يدیهش

.دیاش ندرک  شومارف  نانادان  نوچ  ای  دیاب و  ییابیکش  ناگدازآ  نوچ  اهتبیصم - رد  - 

یلیبدرا

نانادان مغ  ندش  لیاز  وچمه  وا  هودنا  دش  لیاز  هن  رگا  ناطیش و  سواسو  زا  نادازآ  ندرک  ربص  وچمه  درک  ربص  هک  ره  دومرف  و 

یتیآ

دهاوخ شومارف  ار  تبیـصم  نانادان  نوچ  ماجنارـس ، دزرون ، ییابیکـش  ناگدازآ  نوچ  اـهالب  رد  هک  یـسک  مالـسلا :) هیلع   ) دومرف و 
.درک

نایراصنا

 . دبای یّلست  هبرجت  یب  نانادان  یّلست  نوچمه  هن  رو  ، دزرو ییابیکش  نادرم  دازآ  نوچ  هک  تسا  نآ  ابیکش  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

.نولفاغلا رامغالا : و 

يردیک

.نولفاغلا رامغالا ، و 

مثیم نبا 

هیلع  ) ماما درب .) دهاوخ  دای  زا  ار  نآ  هبرجت  یب  نانادان  نوچمه  دنکن  یگداتـسیا  تامیالمان  ربارب  رد  نادرمدازآ  نوچمه  سک  ره  )
ندرک شومارف  ریظن  یشومارف  ینعی  ربص ، نتشادن  دمایپ  نایب  ناگرزب و  نادرمدازآ و  هب  یگداتـسیا  ربص و  نداد  تبـسن  اب  مالـسلا )

رگا ینعی : تسا ، هدوب  ال ، نا ، الا : هملک ي  لصا  .تسا  هدرک  بلج  یگداتـسیا  ربص و  تلیـضف  هب  ار ) ناسنا  ، ) نایاپراهچ نـالفاغ و 
.يدرکن ربص 

دیدحلا یبا 

[ ًامْوَق يِّزَُعی   ] مالسلا هیلع  َلاَق  َو 

ِمِراَکَْألا َو َْربَص  َتْرَبَص  ْنِإ  َُهل  ٍْنبا  ِنَع  ًایِّزَعُم  ٍْسیَق  ِْنب  ِثَعْشَْأِلل  َلاَق  ُهَّنَأ ع  َرَخآ  ٍرَبَخ  ِیف  ِراَمْغَْألا َو  َُّولُس  َالَس  َّالِإ  ِراَرْحَْألا َو  َْربَص  َرَبَص  ْنَم 
 . ِِمئاَهَْبلا َُّولُس  َتْوَلَس  َّالِإ 
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ثعشأل يزاعتلا  یف  یلع  لاق  لاقف و  هاکح  لب  مامت  وبأ  ینعملا  اذه  ذخأ 

یناشاک

تـالیوست سوساـسو و  زا  دنـشاب - دازآ  هک  یتعاـمج  ربص  وچمه  درک  ربص  هک  ره  رارحـالا ) ربـص  ربـص  نم  مالـسلا : هیلع  لاـق  (و 
وا هودنا  دش  لیاز  هنرگو  رامغالا ) ولس  الس  و ال   ) ابیکش تیاغ  هب  روبص و  تسا  وا  يوه - یگدنب  ترودک  زا  صلاخ  اغد و  ناطیش 

.نالفاغ نادان و  مغ  ندش  لیاز  نوچمه 

یلمآ

ینیوزق

لوگ و صخـش  رمغ )  ) تسا و اجنیا  زا  یلـست )  ) ظفل و  لد ، زا  یتبحم  یقـشع و  ندش  عفر  تبیـصم و  هودـنا و  ندـش  لئاز  ولـس ) )
زا رخآ و  هب  دش  یلـست  هن  رگا  و  نادرمدازآ ، وچمه  یهودنا  یتیـصعم و  رد  درک  ربص  هک  ره  دومرف : .دـنیوگ  ار  هدومزآان  لهاج و 
نآ رد  لقع  توق  هب  دسر  ار  ناشیا  یتبیـصم  نوچ  دازآ  لقاع و  مدرم  هک  تسنآ  ضرغ  .ناقمحا  نالوک و  وچمه  تفای  تولـس  مغ 

قیرط هک  رخآ  هب  سپ  دننک  بارطـضا  نیدنچ  دـنریگرد و  یبات  یب  عزج و  هدومزآان  نالهاج  دـنهد و  یلـست  ار  دوخ  دـننک و  ربص 
.دیآ یم  هدنیآ  مالک  رد  هچنانچ  مئاهب  تداع  رب  دننیشن  شوماخ  دندرگ و  یلست  دننیب  دودسم  هراچ 

یجیهال

یتبیصم رد  درک  ربص  هک  یـسک  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .رامغالا » ولـسالس  الا  رارحالا و  ربص  ربص  نم  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
شومارف دـننام  ار  تبیـصم  نآ  درک  دـهاوخ  شومارف  درکن  ربص  رگا  رباص و  تسا  وا  سپ  ایند ، دـیق  زا  ناگدازآ  ندرک  ربص  دـننام 

.تالابم یب  نالهاج  ندرک 

ییوخ

: لوقت برعلا  مهتمحز و  یف  يا  اهحتف  نیغ و  مضب  سانلا  رامغ )  ) یف تلخد  .هنع و  تربص  دعق : باب  نم  اولس  هنع  تولـس ) : ) هغللا
: ینعملا وهف ، يا  فوذـحم  اهوازج  هیطرـش و  نم ، بارعـالا : .نیرحبلا  عمجم  مهنم - هرتسی  هیراوی و  اـمیف  يا  ساـنلا  راـم  یف  لـخد 

هللا دنع  رجالا  نم  اهیلع  بترتی  ام  یلا  رظنلاب  هللا و  نم  اهنا  یلا  رظنلاب  ءالبلا  هبیـصملا و  لمحت  یلا  وعدت  هنـسح  هیناسفن  هفـص  ربصلا 
باد وه  هرقبلا و  - 186 نوعجار - هیلا  انا  انا هللا و  اولاق  هبیـصم  مهتباصا  اذا  نیذلا  نیرباطلا  رـشب  و  یلاعت : هللا  لاق  امک  ءالبلا  لهـسیف 

ثداوحلا نم  اهنع  لغشی  ام  یلا  هجوتلاب  ائیشف  ائیش  بلقلا  یف  ءالبلا  رثا  هبیـصملا و  بیهل  ءافطنا  وه  ولـسلا  نکلو  رارحالا ، ءالقعلا و 
، درب رجا  دـنک  ربص  ناگدازآ  نوچ  سک  ره  دومرف : همجرتلا : .بئاصملا  نع  یلـستلا  یف  مئاهبلا  لاهجلا و  باد  وه  امک  یهـالملا  و 

دبای تیلست  نالهاج  نوچ  هنرگو 

يرتشوش

: دیزوبا لاق  .هغلف  ایلس ) یلس  ) اما و  ادوعق ، دعق  لثم  اولـس ) الـس  ) الـس یف  لصالا  یناهتلا ) يزاعتلا و  یف  نوعبرالا - عباسلا و  لصفلا  )
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.هدنع و ءانغ  هیف و ال  ریخ  نم ال  لکل  لاقی  و  هل ، لقع  يذـلا ال  یبصلا  رمغلا  یف  لصالا  نا  امک  هفلا ، نع  فلالا  سفن  بیط  ولـسلا :
نم یلعف  تلاقف : .ریطا  نا  دـیرا  لاق : مث  ابرط  برطف  هتنغ  موی  تاذ  تناک  کلملادـبع و  نب  دـیزی  هینغم  هباـبح  تلتعا  جورملا :) ) یف

سانلا نا  لیقف : تفیج ، یتح  اهیلع  اعزج  اهنفدـی  ـال  اـمایا  ماـقاف  تتاـم  مث  ساـنلل ، رهظی  ـال  اـمایا  ماـقا  .کـیلا و  لاـق : همـالا ؟ عدـت 
سایلابف يوهلا  عدـت  وا  سفنلا  کنع  لست  ناف  لاقف : اهربق  یلع  ماقا  اهنفدـف و  کلذ ، نع  لـجت  هفـالخلا  نا  کـعزجب و  نوثدـحتی 

یلا هونفدف  اهتزانج  یف  نعط  و  لاق - نا  یلا  تنتنا  یتح  امایا  اهممـشتی  اهیلع  بکا  تیفوت  امل  اضیا : اولاق  دـلجتلاب و  سفنلا ال  ولـست 
.اموی رشع  هعبس 

هینغم

امک امامت  نمزلا  رورم  عم  اهنع  فرـصنی  اهولـسی و  نا  دـبالف  هلزان  هب  تلزن  نم  لک  ینعملا : و  لـهاجلا ، وه  و  رمغ ، عمج  راـمغالا :
نا هبـصم  هب  تلزن  نمب  یلوـالا  سیلا  علهلا .؟ عزجلا و  مـالعف  عقاولا  وه  اذـه  ماداـم  و  هلهجب ، يذـلا  یـشلا ء  نع  لـهاجلا  فرـصنی 

.لایخلا مهولا و  الا  هل  ردصم  و ال  اعفن ، يدجی  عزجلا ال  ناب  هنیقی  یلع  اهلمحی  هسفن و  کلمی 

هدبع

اموی دب  الف  ربصلا  دلجلا و  فرش  هتاف  نم  رومالا و  برجی  مل  لهاجلا  وه  لوالا و  ثلثم  رمغ  عمج  رامغالا  رامغالا : ولس  الس  الا  … 
یلوا هربصلاف  هدملا  لوطب  ولسی  نا 

يرفعج

مالسالا ضیف 

دیق هب  هک   ) نادرم دازآ  یئابیکش  دننام  درک  ربص  یهودنا ) تبیصم و  رد   ) هک یسک  تسا : هدومرف  یئابیکـش ) رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
یم دای  زا  دماشیپ ) نآ  رد  دومن  یبات  یب   ) درکن ربص  رگا  و  دبای ) یم  ار  دوخ  شاداپ  و   ) تسا ابیکـش  وا  دنتـسین ) راتفرگ  ایند  دـنب  و 

دنرادن یـشاداپ  و  دنوش ، شوماخ  دننیبن  هراچ  نوچ  دنیامن و  یبات  یب  اهدماشیپ  رد  هک   ) هبرجت یب  نانادان  ندرک  شومارف  دننام  درب 
(. دنبایرد ار  یبات  یب  رفیک  هکلب 

ینامز

اما دـنریگ  یم  هجیتن  دـنزومآ و  یم  هبرجت  دـنراذگ ، یم  رگج  يور  نادـند  نادرم ، دازآ  دراد ، تاـمیالمان  اـیند  رد  یلقاـع  درف  ره 
.ربص شاداپ  باسح ، یب  شاداپ  دنزودنا ، یم  باوث  هن  دنزومآ و  یم  هبرجت  هن  دنزاب ، یم  ار  دوخ  دنهد ، یم  رس  ار  هلان  نانادان 

يزاریش دمحم  دیس 

( الا و  - ) وهف ریدقتلا : و  هیلبلا - دنع  ربصی  اذـل  و  هسفن ، لویمب  دـیقی  رحلا ال  ناسنالا  ناف  رارحالا ) ربص  ربص  نم  : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
ولسی امک  هدملا ، لوطب  ولـسی  نا  هل  دبال  هنا  الـس ، ینعم  و  رومالا ، برجی  مل  يذلا  لهاجلا  وه  رمغ ، عمج  رامغالا ) ولـسالس   ) ربصی

.رامغالا
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يوسوم

نیذـلا رارحالا  ربص  ربصی  نا  اما  ناسنالا  حرـشلا : .رومالاب  هربخ  هل  سیل  يذـلا  لهاجلا  وه  رمغ و  عمج  رامغالا : .یـسن  الـس : هغللا :
نمزلا و رمی  نا  دبالف و  الا  ادیقف و  اوعجری  نل  اتیم و  اودری  نل  مهنا  نوفرعی  هیور و  لقعب و  اهیف  نورکفی  هبیصملا و  ساک  نوعرجتی 

یلا هوعد  یه  و  نمزلا …  نم  تقو  رورم  دـعب  ثادـحالا  لکاشملا و  لاـهجلا  یـسنی  اـمک  همیظعلا  هبیـصملل  نایـسنلاب  عزجلا  عفتری 
.هردق هللا و  ءاضقب  یضرلا  میلستلا و  لب  علهلا  عزجلا و ال  يوحی  يذلا ال  لیمجلا  ربصلا 

یناقلاط

يرگید ربخ  رد  .نانادان  هودنا  نوچ  یهودنا  هن  رگا  دنک و  ناگدازآ  ربص  دیاب  دـنک  ربص  هک  ره  دومرف : یموق  هب  نداد  تیلـست  رد  »
دیاب و ناراوگرزب  ربص  نوچ  ینک  ربص  رگا  دومرف : وا  زا  يرسپ  گرم  رد  سیق  نب  ثعشا  هب  تیلـست  نمـض  ترـضح  نآ  هک  تسا 

.تسا هدورس  رعش  هب  ار  نخس  نیا  مه  مامت  وبا  .نایاپراهچ » یشومارف  نوچ  يا  یشومارف  هنرگ 

مراکم

.ِراَمْغَْألا َّوُّلُس  َالَس  اَّلِإ  ،َو  ِراَرْحَْألا َْربَص  َرَبَص  ْنَم 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

نوـچمه هـنرگ  و  تفاـی ) دـهاوخ  شمارآ  دیـسر و  دـهاوخ  نارباـص  شاداـپ  رجا و  هـب   ) دـشاب ابیکــش  ناـگدازآ  نوـچمه  سکره 
دنز یم  تلفغ  هب  ار  دوخ  ، نالهاج

(. دوب دهاوخ  بیصن  یب  (و 

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abu Talib said : " One should endure like free people; otherwise, one
." should keep quiet like the ignorant

اه تبیصم  لّمحت  هار  : 414 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

َُهل ٍنبا  ِنَع  ًایّزَعُم  ٍسیَق  ِنب  ِثَعشَِألل  َلاَق  مالسلا  هیلع  ُّهنَأ  َرَخآ  ٍرَبَخ  ِیف  َو 
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ِِمئاَهَبلا ُّولُس  َتوَلَس  ّالِإ  ِمِراَکَألا َو  َربَص  َترَبَص  نِإ 

اه همجرت 

یتشد

تیلـست هنوگنیا  شدنزرف  گرم  رد  ار  سیق  نب  ثعـشا  هک  دـمآ  يرگید  تیاور  رد  : ) دومرف وا ، رب  ادـخ  دورد  و  یتیبرت ) یقالخا ، )
 . شاب توافت  یب  نایاپراهچ  نوچ  ای  و  ابیکش ، راوگرزب  نادرم  نوچ  ای  داد ):

يدیهش

:[ دومرف يو  تیزعت  رد  سیق  رسپ  ثعشا  هب  هک  تسا  رگید  ربخ  رد  [و 

.ییامن شومارف  نایاپراچ  نوچ  هنرگ  و  ییابیکش ، ناراوگرزب  نوچ 

یلیبدرا

ینک ربص  رگا  دوب  وا  هدـنیوگ  هیزعت  هک  یتلاـح  رد  ار  سیق  نب  ثعـشا  ارم  دومرف  دومرف  ترـضح  نآ  هک  تسا  رگید  ثیدـح  رد  و 
میاهب زا  نتفر  هودنا  وچمه  هودنا  مغ و  زا  يوش  لیاز  هن  رگا  نید و  ناگرزب  ربص  وچمه 

یتیآ

ار جنر  ناروتس  نوچ  ای  نک  هشیپ  ییابیکـش  ناراوگرزب  نوچ  ای  دومرف : سیق  نب  ثعـشا  تیزعت  رد  هک  تسا  هدمآ  رگید  ربخ  رد  و 
.يامن شومارف 

نایراصنا

هچ يدومن  ییابیکش  ناراوگرزب  ییابیکش  دننام  هب  رگا  : دومرف شدنزرف  تیلست  رد  سیق  نب  ثعـشا  هب  هک  تسا  يرگید  تیاور  رد 
 . درک یهاوخ  شومارف  نایاپ  راهچ  یشومارف  نوچ  هن  رگ  ،و  بوخ

اه حرش 

يدنوار

يردیک

ما رجوتف  هبـسح  ءازع و  يولبلل  ربصتا  مثاملا  کلت  ضعب  هیلع  فاخ  ثعـشال و  يزاـعتلا  یف  یلع  لاـق  و  لاـقف : ءارعـشلا  ضعب  همظن 
اکبلل و یناوغلا  کلت  یـسالا و  دلجتلل و  الاجر  انقلخ  هدـعب : مالـسلا و  هیلع  نینموملاریمال  ریخالا  تیبلا  نا  لیق  مئاهبلا و  ولـس  ولـست 

متاملا
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مثیم نبا 

رتهب هچ  يدرک ، ربص  ناگرزب  لثم  رگا  : ) دومرف يرادلد  تیلست و  يارب  سیق ، نب  ثعشا  هب  ار  مالسلا ) هیلع   ) ماما يرگید  نخس  رد 
نایب ناگرزب و  نادرمدازآ و  هب  یگداتـسیا  ربص و  نداد  تبـسن  اب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما درب )! یهاوخ  دای  زا  نایاپراهچ  دننامه  هنرگو 
هدرک بلج  یگداتسیا  ربص و  تلیضف  هب  ار ) ناسنا  ، ) نایاپراهچ نالفاغ و  ندرک  شومارف  ریظن  یشومارف  ینعی  ربص ، نتـشادن  دمایپ 

.يدرکن ربص  رگا  ینعی : تسا ، هدوب  ال ، نا ، الا : هملک ي  لصا  .تسا 

دیدحلا یبا 

یناشاک

سیق نب  ثعشا  رم  سیق ) نب  ثعشالل   ) مالسلا هیلع  ترـضح  نآ  ار  مالک  نیا  تسا  هدومرف  و  لاق ) مالـسلا  هیلع  هنا  رخا  ربخ  یف  (و 
وچمه ینک  ربص  رگا  مراکالا ) ربص  تربص  نا   ) شرسپ توف  زا  ار  وا  دوب  هدنیامرفربص  هب  هدنیوگ و  هیزعت  هک  یتلاح  رد  ایزعم )  ) ار

لیاز ینکن ، نینچ  يربص  رگا  و  تولـس ) ـالا  و   ) ناـنم کـلم  ترـضح  دزن  دـشاب  وکین  نسحتـسم و  ناگتـسیاش ، ناراوگرزب و  ربص 
.نارگراب نتخادنا  دزن  نایاپراهچ  هودنا  نتفر  وچمه  میاهبلا ) ولس   ) هودنا مغ و  زا  يوش 

یلمآ

ینیوزق

لقع و هک  اجنآ  زا  نایاپراچ  روتـس ، نایاپراچ و  وچمه  يدرگ  نکاس  رخآ  هب  هن  رگا  رودـص و  مراـکا و  ربص  وچمه  ینک  ربص  رگا 
يارب راطیب  نوچ  ای  الثم  دنزرف  نادقف  هب  دسر  یتبیـصم  یتخـس و  ار  ناشیا  رگا  دـننک  ادـج  باوص  ریغ  زا  باوص  ات  دـنرادن  يزیمت 

دوخ دنناوت  هکنادنچ  و  دننک ، یتقاط  یب  بارطضا و  دنرآرد  دنمک  هب  ار  اهنآ  هک  ارحص  زا  ای  ددنبب  ار  اهنآ  ياپ  تسد و  ندرک  غاد 
رایتخا و هب  هن  دـندرگ ، نکاس  یلـست و  دورب  دای  زا  تبیـصم  ای  دـنوش  هدـنام  نوچ  ات  دـننام ، زاـب  فلع  بآ و  زا  دـننز و  نیمز  رب  ار 
و دنیامن ، رارطضا  عزج و  لامک  اهتبیصم  رد  دنشاب  میاهب  تفص  رب  یضعب  زین  نایمدآ  و  عبط ، تداع  رارطضا و  هب  هکلب  لقع  تراشا 
دنیامن و دوع  دوخ  رورغ  تلفغ و  اب  و  دننک ، شومارف  تبیصم  نآ  نآ  زا  دعب  دنچ  یهام  دنچ  يزور  ات  دننام  زاب  باوخ  دروخ و  زا 
فارـشا و القع و  اما  و  دنیامنن ، تلاسم  نآ  لثم  زا  تیفاع  دنربن و  هانپ  يادخ  هب  و  دنـشابن ، فیاخ  نآ  لثم  زا  و  دنرواین ، دای  نآ  زا 

رجا اـت  دـنیامنن  عزج  دنـشاب و  روبـص  روکـش و  تبیـصم  تقو  میتـفگ ، هک  دنـشاب  نآ  فـالخرب  تـالاح  نیا  عـیمج  رد  نادرمدازآ 
.دنراد دای  هب  تقو  همه  هکلب  دننکن  شومارف  تبیصم  نآ  ددرگن و  عیاض  تبیصم 

یجیهال

: ایزعم سیق  نب  ثعشالل  مالسلا  هیلع  لاق  و 

تفگ یم  هیزعت  هک  یتلاح  رد  ار  سیق  رسپ  ثعشا  رم  مالسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .مئاهبلا » ولس  تولس  الا  مراکالا و  ربص  تربص  نا  »
: هک ار  وا 
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دننام ار ، تبیـصم  نآ  هتبلا  درک  یهاوخ  شومارف  يدرکن  ربص  رگا  یـشاب و  رباص  سپ  ناـمیرک  ندرک  ربص  دـننام  يدرک  ربص  رگا 
.ار دوخ  تمحز  نایاپراچ  ندرک  شومارف 

ییوخ

یلا وعدت  هنـسح  هیناسفن  هفـص  ربصلا  ینعملا : .ءازج  الـس  هلمج  و  ربصی ، نا ال  يا  فوذحم  طرـشلا  هیفانلا و  نا و ال  نم  بکرم  الا 
و یلاعت : هللا  لاق  امک  ءالبلا  لهـسیف  هللا  دـنع  رجالا  نم  اهیلع  بترتی  ام  یلا  رظنلاب  هللا و  نم  اهنا  یلا  رظنلاب  ءـالبلا  هبیـصملا و  لـمحت 

وه ولـسلا  نکلو  رارحالا ، ءالقعلا و  باد  وه  هرقبلا و  - 186 نوعجار - هیلا  انا  انا هللا و  اولاق  هبیـصم  مهتباصا  اذا  نیذلا  نیرباطلا  رـشب 
لاهجلا و باد  وه  امک  یهالملا  ثداوحلا و  نم  اهنع  لغشی  ام  یلا  هجوتلاب  ائیشف  ائیـش  بلقلا  یف  ءالبلا  رثا  هبیـصملا و  بیهل  ءافطنا 

تیلست مئاهب  نوچ  دیاب  هنرگو  يدرب ، يزاس  هشیپ  ار  نامیرک  ربص  رگا  دومرف : سیق  نب  ثعشا  هب  .بئاصملا  نع  یلستلا  یف  مئاهبلا 
.یبای

يرتشوش

هاکح دـیدحلا : یبا  نبا  لاق  ملاهبلا .) ولـس  تولـس  الا  مراکالا و  ربص  تربص  نا  اـیزعم : سیق  نب  ثعـشالل  لاـق  هنا  رخآ  ربخ  یف  (و 
ولـس ولـست  ما  رجوتف  هبـسح  ءازع و  يولبلل  ربصتا  مثاملا  کلت  ضعب  هیلع  فاخ  ثعـشال و  يزاـعتلا  یف  یلع  لاـق  و  لاـقف : ماـمتوبا 

- نوعبرالا عباسلا و  لصفلا   ) مئاهبلا لثم  مایالا  یلع  تولـس  هبـسح  ارابطـصا و  لست  مل  تنا  اذا  لاقف : رخآ  هذخا  دـق  و  تلق : مئاهبلا 
هب ناف  ربصلاب  مکیلع  : ) هیزعتلا دـنع  لوقی  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ناک  هلماـک :) ) یف دربملا  هاور  رخآ  ربخ  یف  و  یناـهتلا ) يزاـعتلا و  یف 

ریغص دولوم  نع  سابع  نبا  يزع  مالـسلا ) هیلع  ) هنا هفحت ) ) یف هبعـش  یبا  نبا  هاور  رخآ  ربخ  یف  و  عزاجلا ) دوعی  هیلا  مزاحلا و  ذخای 
کل نسح  کب و  رجالا ال  کل  ناکف  اهباوث ، كریغل  کـیف  هبیـصم  نم  یلا  بحا  اـهرجا  کـل  كریغ  یف  هبیـصمل  لاـقف : تاـم  هل 
ربکی مث  اریغص  الا  ائیش  یلاعت  هللا  قلخ  ام  هفیذح : نع  یلاقلا ) هیبنت  ) یف .کنم و  هضوع  يذلا  لثم  هنع  هللا  کضوع  کنعال و  ءازعلا 
دیلولا نب  دلاخ  عم  لتق  امل  عفان  هنبا  یلع  یفقثلا  هملس  نب  نالیغ  ءاکب  رثک  یناغالا :) ) یف .رغـصت و  مث  هریبک  اهقلخ  هناف  هبیـصملا  الا 

یلب لاقف : کلذ  عطقنا  دـهعلا  لواطت  املف  عفان ، یلع  هب  نضاف  اهئامب  ینیع  حمـست  هللا ال  و  لاقف : کلذ  یف  بتوعف  لدـنجلا ، همودـب 
ترکذف ینتعج  وا  هبیـصم  یب  تلزن  شایع : نبا  لاق  دربملا :) لماک  ) یف و  اذه ، .بیرق  هب  قاحللا  عومدلا و  تینف  عزجلا و  یلب  عفان و 

.تولسف تیکبف  تولخف  لبالبلا  یجن  یفشی  وا  دجولا  نم  هحار  بقعی  عمدلا  رادحنا  لعل  همرلا : يذ  لوق 

هینغم

کیلع يرج  تربص  نا  ریغالا : ثعـشالا  اذهل  ایزعم  هلوق  همکحلا 290  یف  مدـقت  و  ینعملا ، یف  اهتقباس  نع  هملکلا  هذـه  فلتخت  ال 
.روزام تنا  و  ردقلا ، کیلع  يرج  تعزج  نا  و  روجام ، تنا  و  ردقلا ،

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 
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: دومرف یئابیکش ) رد  زین   ) داد یم  يرادلد  تیلست و  ار  وا  هک  سیق  نبا  ثعشا  هب  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  هک  تسا  رگید  ربخ  رد  و 
نآ  ) يدرکن یئابیکـش  رگا  و  تـسا ، هتـسیاش  وـکین و  ناحبـس ) دـنوادخ  دزن   ) سپ ناـگرزب  یئابیکـش  دـننام  يدرک  یئابیکـش  رگا 

(. یشاداپ نودب  دش  یهاوخ  ابیکش  راچان  هصالخ  ار ، دوخ  جنر   ) نایاپراهچ یشومارف  دننام  درب  یهاوخ  دای  زا  ار ) تبیصم 

ینامز

اما دـنریگ  یم  هجیتن  دـنزومآ و  یم  هبرجت  دـنراذگ ، یم  رگج  يور  نادـند  نادرم ، دازآ  دراد ، تاـمیالمان  اـیند  رد  یلقاـع  درف  ره 
.ربص شاداپ  باسح ، یب  شاداپ  دنزودنا ، یم  باوث  هن  دنزومآ و  یم  هبرجت  هن  دنزاب ، یم  ار  دوخ  دنهد ، یم  رس  ار  هلان  نانادان 

يزاریش دمحم  دیس 

الا و   ) سفنلا فیرـش  وه  و  میرک ، عمج  مراکالا ) ربص  تربص  نا  : ) ایزعم سیق  نب  ثعـشالل  مالـسلا ، هیلع  لاـق  هنا  رخآ ، ربخ  یف  و 
.ء یندلا  لعف  نم  عزجلا  و  میرکلا ، لعف  نم  ربصلا  نکل  عزج ، ما  ناسنالا  ربص  ءاوس  جالع  ءاضقلا ال  دنع  ذا  مئاهبلا ) ولس  تولس 

يوسوم

ربصی مل  اذا  اما  اهیلع و  اورجویل  هللا  دـنع  رومالا  نوبـستحی  لب  نولولوی  نوجـضی و ال  نوعزجی و ال  نیذـلا ال  مراکالا  ربص  حرـشلا :
 … اهنیع نع  بیغی  ام  نمزلا  اهیسنی  یتلا  همیهبلاک  نوکیف  ناسنالا 

یناقلاط

مراکم

: َُهل ٍْنبا  ِنَع  ًایِّزَعُم  ٍْسیَق  ِْنب  ِثَعْشَْأِلل  َلاَق  مالسلا  هیلع  ُهَّنَأ  َرَخآ  ٍرَبَخ  ِیف  َو 

.ِِمئاَهَْبلا َُّولُس  َتْوَلَس  اَّلِإ  ،َو  ِمِراَکَْألا َْربَص  َتْرَبَص  ْنِإ 

: دومرف شدنزرف  تشذگرد  تیلست  ناونع  هب  سیق  نب  ثعشا  هب  ار ) نومضم  نیمه   ) يرگید ربخ  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

یب و   ) دز یهاوخ  تلفغ  هب  ار  دوخ  ، ناـیاپراهچ نوچمه  هنرگ  و  دـش ) یهاوخ  زوریپ   ) ینک هشیپ  ربـص  ناراوگرزب  نوـچمه  هاـگره 
: هنامیکح راتفگ  دنس  (.) ینام یم  بیصن 

لیذ رد  .تسا و  هدروآ  نیدـلاو  ایندـلا  بدا  رد  يدروام  ار  ( 413  ) زیمآ تمکح  مالک  نیا  دـیوگ : یم  رداـصم  رد  بیطخ  موحرم 
هب مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤم  ریما  نتفگ  تیلـست  دـیوگ : یم  نآ  لاـبند  رد  هدرک و  لـقن  يدـمآ  زا  ار  نیا  زیمآ 414  تمکح  مـالک 

دـنا و هدرک  لقن  ار  نآ  فلتخم  تارابع  هب  وا  زا  دـعب  یـضر و  دیـس  زا  لبق  نید  ناگرزب  املع و  هک  تسا  روهـشم  سیق  نب  ثعـشا 
(( ص 292 ج 4 ، هغالبلا ، جهن  رداصم  .تسا (  یکی  همه  نومضم 

بئاصم یهار  ود 
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ناـیب هدز  تبیـصم  دارفا  زا  یکی  هب  نتفگ  تیلـست  ماـگنه  هب  ار  هنامیکح 413  راـتفگ  هلمج  نیا  مالـسلا  هیلع  ماـما  دـسر  یم  رظن  هب 
ره رد  بطاـخم  و  تمکح ، نیا  زا  يرگید  ریبعت  تسا  سیق  نب  ثعـشا  هب  باـطخ  هک  ( 414  ) يدعب تمکح  تسین  دـیعب  هدومرف و 
یم ، دـهد یم  رارق  یهار  ود  رــس  رب  ار  ناـگدز  تبیــصم  هناـمیکح  راـتفگ  نـیا  رد  مالــسلا  هـیلع  ماما.دــشاب  سیق  نـب  ثعــشا  ود 

نوچمه هنرگو  تفای ) دهاوخ  شمارآ  دیـسر و  دهاوخ  نارباص  شاداپ  رجا و  هب   ) دـشاب ابیکـش  ناگدازآ  نوچمه  سکره  :» دـیامرف
(. ِراَمْغَْألا َّوُّلُس  َالَس  اَّلِإ  ،َو  ِراَرْحَْألا َْربَص  َرَبَص  ْنَم  ( ؛» دز دهاوخ  تلفغ  هب  ار  دوخ  ، نالهاج

.تسا يزیچ  ندرب  دای  زا  ندرپس و  یشومارف  هب  يانعم  هب  ولغ ) نزو  رب  «) ُّولُس » هدام زا  الس » »

.تسا نادان  لهاج و  ناسنا  يانعم  هب  قمع ) نزو  رب  «) رمُغ » عمج رامغا »  » و

قیمع ینادان  لهج و  ای  دناشوپ و  یم  ار  يزیچ  هرهچ  هک  يدایز  بآ  دننام  تسا  يزیچ  رثا  ندرب  نیب  زا  يانعم  هب  لصا  رد  هژاو  نیا 
.دنک یم  ینادرگرس  تلفغ و  راتفرگ  درب و  یم  ورف  دوخ  رد  ار  ناسنا  هک 

ار رگید  هار  دـننیزگ و  یمرب  نالقاع  ار  یهار  ؛ دراد شیپ  رد  هار  ود  ناسنا  ، بئاصم ياهدرد  مـالآ و  فیفخت  يارب  هک  نیا  هب  هراـشا 
.نالهاج

دنناد یم  دـنهد و  یمن  هار  دوـخ  هب  عزف  عزج و  دـننک ، یم  هشیپ  ییابیکـش  بئاـصم  ربارب  رد  تیـصخشاب  راوـگرزب و  لـقاع و  دارفا 
یم نآ  راـتفرگ  ناـگمه  تسا و  ریذـپان  باـنتجا  اـه  نآ  زا  يرایـسب  هک  تساـه  جـنر  درد و  اـب  هتخیمآ  ، لاـح ره  هـب  اـیند  یگدـنز 

.رکشل کی  هدنامرف  روشک و  کی  دنمورین  سیئر  ای  دشاب  فیعض  درف  کی  هاوخ  ، دنوش

دنیامنن عزف  عزج و  زین  لمع  رد  دننکن و  تیاکش  دنوادخ  زا  دنیاشگن و  يرکـشان  هب  نابز  اه  نآ  هک  دوش  یم  ببـس  ییابیکـش  نیا 
ار نارباص  شاداپ  رجا و  اه  نآ.دـننادب  یتمعن  همدـقم  ای  اهاطخ و  ناربج  اـی  یهلا  نومزآ  ار  تبیـصم  دـنیوگ و  رکـش  ار  ادـخ  هکلب 

َنِم ٍصْقَن  ِعوُْجلا َو  ِفْوَْخلا َو  َنِم  ٍءْیَِـشب  ْمُکَّنَُوْلبََنل  َو  دـیامرف «: یم  هدرک ، داـی  تمظع  اـب  اـه  نآ  زا  دـیجم  نآرق  هک  تشاد  دـنهاوخ 
ٌتاَوَلَـص ْمِْهیَلَع  َِکَئلْوُأ  َنوُعِجاَر *  ِْهَیلِإ  اَّنِإ  َو    ِ ِهّلل اَّنِإ  اُولاَق  ٌهَبیِـصُم  ْمُْهَتباَصَأ  اَذِإ  َنیِذَّلا  * َنیِِرباَّصلا ِرَِّشب  ِتاَرَمَّثلا َو  ِسُفنَْألا َو  ِلاَْومَأـْلا َو 

اه هویم  اه و  ناج  اه و  لام  رد  شهاک  یگنسرگ و  ، سرت زا  يزیچ  اب  ار  امش  همه  ًاعطق  ؛»  َنوُدَتْهُْملا ُمُه  َِکَئلْوُأ  ٌهَمْحَر َو  ْمِهِّبَر َو  ْنِم 
نآ زا  ام  :» دـنیوگ یم  دـسر ، یم  ناـشیا  هب  یتبیـصم  هاـگره  هک  اـه  نآ  ناگدـننک ! تماقتـسا  هب  هد  تراـشب  و  مینک ؛ یم  شیاـمزآ 

ناگتفای تیاده  اه  نآ  ؛و  هدش ناشلاح  لماش  ادخ  تمحر  فاطلا و  هک  دنتـسه  اه  نامه  ، اهنیا «. میدرگ یمزاب  وا  يوس  هب  ؛و  مییادخ
تایآ 157-155) هرقب ، !«.) دنتسه

هب دـننز و  یم  يربـخ  یب  تلفغ و  هب  ار  دوخ  ، بئاـصم ندرک  شوـمارف  يارب  هدرک  اـهر  ار  راـختفارپ  نشور و  هار  نیا  ، نـالهاج اـما 
.ار اه  نآ  تاراختفا  هن  دنراد و  ار  نارباص  رجا  هن  ؛ دنزادرپ یم  بعل  وهل و  ملاسان و  ياه  یمرگرس 

لّوا هار  رگا  هک  تسا  نیا  روظنم  هکلب  دـینک  باختنا  ار  هار  ود  نیا  زا  یکی  هک  تسین  نیا  مالـسلا  هیلع  ماما  روظنم  هک  تسا  نشور 
.تسا سفن  ياوه  ناطیش و  ، هار نیا  رد  امش  ربهر  هک  داتفا  دیهاوخ  مود  هار  هب  دیتفریذپن  ار 
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هتسخ ات  دنیوگ  یم  نوزومان  نانخس  دننک و  یم  یبات  یب  عزف و  عزج و  ردقنآ  ؛ دننک یم  باختنا  یموس  هار  نالهاج  زا  یـضعب  هتبلا 
.تسین نامیااب  دارفا  نالقاع و  هار  زین  هار  نیا  ؛ دوش هتساک  تبیصم  راشف  جیردت  هب  نامز  تشذگ  اب  دنوش و 

هب باطخ  ار  نخس  نیا  يرگید  ربخ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  میناوخ  یم  تسا  تمکح 413  زا  يرگید  ریبعت  هک  تمکح 414  رد 
( دـش یهاوخ  زوریپ   ) ینک هشیپ  ربـص  ناراوگرزب  نوچمه  هاـگره  :» دومرف درک و  ناوـنع  شدـنزرف  گرم  تیلـست  ناوـنع  هب  ثعـشا 

(. ِِمئاَهَْبلا َُّولُس  َتْوَلَس  اَّلِإ  ،َو  ِمِراَکَْألا َْربَص  َتْرَبَص  ْنِإ  ( ؛» دز یهاوخ  تلفغ  هب  ار  دوخ  ، نایاپراهچ نوچمه  هنرگو 

ره هک  تسا  هدـمآ  ناراوگرزب )  ) مراکا (، ناگدازآ  ) رارحا ياج  هب  مود  هلمج  رد  هک  تسا  نیا  هنامیکح  راتفگ  ود  نیا  نایم  توافت 
.دنراد مه  هب  هیبش  ینومضم  زین  اه  نآ  هک  هدش  رکذ  نایاپراهچ )  ) مئاهب (، نالهاج  ) رامغا ياج  هب  دنتسه و  نومضملا  بیرق  ود 

حرش هک  تسا  هدمآ  يرت  هدرتسگ  تروص  هب  شدنزرف  گرم  يارب  سیق  نب  ثعـشا  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  تیلـست  تمکح 291  رد 
.میدرک نایب  تمکح  نامه  لیذ  رد  ار  نآ 

مجنپ همان  لیذ  رد  درک  یم  ارادـم  وا  اب  یلیالد  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  دوب و  روهـشم  ناقفانم  زا  هک  زین  ار  سیق  نب  ثعـشا  لاـح  حرش 
.میدروآ مالسلا ) هیلع  ماما  مایپ  مهن  دلج  )

یگدنز تالکشم  اب  دروخرب  حیحص  هار 

ار اه  نآ  يولج  يرایشه  اب  دیاب  ناسنا  هک  تسا  بانتجا  لباق  اه  نآ  زا  يا  هراپ.تسین  اه  جنر  درد و  تالکشم و  زا  یلاخ  ، یگدنز
ات دراذـگن  تسد  يور  تسد  دـنک و  ادـیپ  نآ  زا  تفر  نورب  يارب  یهار  تفرگ  ار  وا  ناـماد  یلکـشم  تـلفغ  رثارب  رگا  اـی  دریگب و 

.دروآرد ياپ  زا  ار  وا  ، لکشم

مه اب  نادنواشیوخ  ناتـسود و  همه  هک  نیا  هلمجزا  دشاب  یمن  نآ  عفد  رب  رداق  سک  چیه  تسین و  نینچ  تالکـشم  زا  يا  هراپ  یلو 
.بانتجا لباق  ریغ  تسا  یبلطم  نازیزع  نادقف  ؛ دنور یمن  ایند  زا  مه  اب  همه  دنیآ و  یمن  ایند  هب 

ياپ زا  ار  وا  دـشیدنین  نآ  يارب  يا  هراچ  ناسنا  رگا  هک  تسا  نیگنـس  يردـق  هب  هاگ  تبیـصم  راشف  رگید  يوس  زا  ، وس کـی  زا  نیا 
دنوادخ هاگشیپ  رد  اه  نآ  تیـصخش  نارباص و  شاداپ  هب  هجوت  تبیـصم  راشف  ندرب  نیب  زا  نتـساک و  يارب  هار  نیرتهب.دروآ  یمرد 

.تساوقت نامیا و  هدییاز  نیا  تسا و 

دـیفم و رایـسب  هک  دـشاب  یحلاصم  ، بئاصم رد  اسب  يا  تسوکین و  دـسر  یم  تسود  يوس  زا  هچره  دـناد  یم  یقتم  نمؤم و  ناـسنا 
ای دوش و  یم  وا  یکاپ  ببـس  هدزرـس و  ناـسنا  زا  هک  تسا  یهاـنگ  ناربج  اـی  تسا و  رتـالاب  رترب و  ، تبیـصم تیمها  زا  هدوب و  رثؤم 

.دنک یم  ادیپ  ار  ادخ  هاگرد  نابرقم  ماقم  دیآرب  نآ  هدهع  زا  رگا  هک  تسا  ینومزآ 

.درب یم  نیب  زا  دهاک و  یم  ار  تبیصم  راشف  هک  تسا  هشیدنا  رکفت و  نیا 

ثداوح ءوس  راثآ  ، فلتخم قرط  زا  دنـشوک  یم  ناگدازآ  هک  تسانعم  نیمه  هب  رظان  زین  مالـسلا  هیلع  ماما  مـالک  رد  « رارحا » هب ریبعت 
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ار راوگان  ثداوح  تسا  نکمم  هک  اج  نآ  ات  دنورب و  ینشور  هدنیآ  لابقتـسا  هب  ییابیکـش  ربص و  اب  دنزاس و  رود  دوخ  زا  ار  راوگان 
.دننک یم  لوغشم  ار  دوخ  ملاسان  ياه  یمرگرس  اب  ای  دنیاشگ و  یم  يرکشان  هب  نابز  ای  نالهاج )  ) رامغا یلو  دنزاس  ناربج 

راوگان ثداوح  ربارب  رد  ناسنا  ییابیکش  ربص و  رد  ییازسب  ریثأت  زین  هدمآ  نارباص  شاداپ  هرابرد  تایاور  تایآ و  رد  هچنآ  هب  هجوت 
.دراد

: میناوخ یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  یثیدح  رد 

زا يا  هدـنب  هب  دـنوادخ  تسا و  راوـهار  بکرم  نیرتـهب  ربـص  ْربَّصلا ؛ َنِم  َعَـسْوَأ  اـَل  َُهل َو  ًاریَخ  ًادـْبَع  ُهَّللا  َقَزَر  اَـم  ٍبَکْرَم  ُریَخ  ُْربَّصلا  »
ص 139) ج 79 ، راونالاراحب ، تسا (.» هدرکن  تیانع  ربص  زا  رت  هدرتسگ  رتهب و  يزیچ  شناگدنب 

: دومرف هک  میناوخ  یم  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  زا  یثیدح  رد 

ح 6271) مکحلاررغ ، «.) تسا تعـسو  رد  تیفاع  زا  رترب  ، تالکـشم ربارب  رد  ربص  ِءاخَّرلا ؛ یف  ِهیفاعلا  نِم  ُلَـضفأ  ِءـالبلا  یلع  ُربّصلا  »
.تسین هسیاقم  لباق  نآ  يورخا  ناوارف  رجا  اریز 

یسیلگنا

In an incident, it is related that Imam Ali ibn Abu Talib said to al-Ash'ath ibn Qays, by
way of offering his condolences on the death of his son, “You should either endure like

.” great people, or else you should forget like animals

یسانش ایند  : 415 تمکح
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ٍبکَرَک اَینّدلا  َلهَأ  ّنِإ  ِِهئاَدعَِأل َو  ًاباَقِع  َال  ِِهئاَِیلوَِأل َو  ًاباََوث  اَهَضرَی  َمل  َیلاَعَت  َهّللا  ّنِإ  ّرُمَت  ّرُضَت َو  ّرُغَت َو  اَینّدلا  ِهَفِص  ِیف  مالـسلا  هیلع  َلاَق  َو 
اُولَحَتراَف مُهُِقئاَس  مِِهب  َحاَص  ذِإ  اّولَح  مُه  اَنَیب 

اه همجرت 

یتشد

.درذگ یم  دنت  دناسر و  یم  نایز  دـهد ، یم  بیرف  ایند ) ( ) مارح يایند  فصو  رد  : ) دومرف وا ، رب  ادـخ  دورد  و  یقالخا ) يداقتعا ، )
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نوچ ایند  مدرم  اـنامه  و  دادـن ،  رارق  دوخ  نانمـشد  رفیک  هاـگیاج  ار  نآ  و  دیدنـسپن ، دوخ  ناتـسود  شاداـپ  ار  اـیند  ادـخ  ور  نیا  زا 
 !. دننارب دندنب و  راب  ات  دهد  رس  چوک  گناب  رالاس  ناوراک  هدرکن  زادنا  راب  زونه  هک  دنشاب  یناوراک 

يدیهش

يرفیک هن  شناتـسود و  يارب  دیدنـسپن  یـشاداپ  ار  ایند  ادخ  .درذـگ  یم  دـناسر و  یم  نایز  دـبیرف و  یم  دومرف ]: ایند  تفـص  رد  [و 
.دننارب دندنب و  راب  ات  دنز  نانآ  رب  گناب  ناشرالاسناوراک  دننکف  راب  ات  دنناوراک ، نوچ  ایند  مدرم  .شنانمشد  يارب 

یلیبدرا

دـشاب باوث  هک  ایندب  دشن  یـضار  یلاعت  قح  هک  یتسردب  تنحم  ررـض و  دناسر  یم  تنیزب و  دبیرف  یم  ایند  ایند  هفـص  رد  دومرف  و 
زاوآ نامز  نامه  رد  دنیامن  لوزن  ناشیا  هک  دنیناوراک  وچمه  ایند  لها  هک  یتسردـب  وا و  نانمـشد  يارب  باذـع  هن  وا  ناتـسود  يارب 

نامز نآ  رد  دننک  تلحر  سپ  ناشیا  هدننار  ناشیاب  دهد 

یتیآ

هداد و رارق  دوخ  ناتـسود  شاداپ  هن  ار  ایند  ناحبـس ، يادخ  .درذگ  یم  دناسر و  یم  نایز  دبیرف و  یم  ایند  مالـسلا :) هیلع   ) دومرف و 
لیحر گناب  ناوراک ، رالاس  دنیاشگب ، راب  دنیآ و  دورف  ات  هک  دنتسه  ینایناوراک  نوچ  ایند  مدرم  دوخ ، نانمشد  باذع  هجنکش و  هن 

.دننک چوک  راچانب ، دهد و  رد 

نایراصنا

.درذگ یم  دنز و  یم  نایز  دبیرف و  یم  ایند   : دومرف ایند  فصو  رد  ترضح  نآ  و 

 . دیدنسپن شنانمشد  يارب  رفیک  ،و  شئءایلوا يارب  شاداپ  ناونع  هب  ار  ایند  دنوادخ 

 . دننک چوک  هک  دراد  یم  رب  دایرف  ناشرالاس  ناوراک  ، ندمآ دورف  يانثا  رد  هک  دنناوراک  نوچ  ایند  لها 

اه حرش 

يدنوار

.هیف اعبش  مالکلا  اذه  یضم  دق  هاجافملل و  حاص  ذا  لولخم  مهانیب  يور : و 

يردیک

لحملا عوـفرم  اذا  و  هفاـضالاب ، لـحملا  هرورجم  هربـخ  ادـتبم و  نم  هلمج  اوـلح  لـمجلا ، یلا  فیـضا  اذا  عابـشالا  فـلا  هـقحلی  نـیب 
فرظ هنال  نیب  هب  قلعتی  ام  وه  هقیقحلا  یف  ربخلا  و  مهلولح ، تاقوا  نیب  مهقئاس  حابص  تقو  ریدقتلا  و  مدقم ، هل  ربخ  نیب  و  ءادتبالاب ،
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وا تبث  حایـصلا  تقو  یقیقحلا  ریدـقتلا  و  هلاحم ، لعفلا ال  یـضتقی  لوعفملا  هیف و  لوعفم  هنـال  ههبـش  وا  لـعف  نم  هل  دـبال  فرظلا  و 
.لولحلا تاقوا  نیب  نئاک  وا  تباث ، وا  ناک ،

مثیم نبا 

شاداپ ار  اـیند  هک  دیدنـسپن  كاـپ  دـنوادخ  دـنادرگ و  یم  خـلت  دـناسر و  یم  ناـیز  دـهد و  یم  بیرف  ، ) ناـنادان رمغ : عمج  راـمغا 
دایرف ناشرادولج  ناهگان  دنیآ  دورف  لزنم  رد  ات  هک  دنتـسه  ینارفاسم  دـننام  ایند  لها  و  دـهد ، رارق  دوخ  نانمـشد  رفیک  ناتـسود و 

: تسا هتشاد  رذحرب  يرمـضم  سایق  هس  هلیـسو ي  هب  ایند  زا  مالـسلا ) هیلع   ) ماما دننک .) چوک  گنرد  یب  نانآ  دروآرب و  دینک ) راب  )
قارف و اب  ینعی  دنادرگ ، یم  خلت  .شتنیز و  شیارآ و  اب  ینعی  دـهد ، یم  بیرف  .شهودـنا و  مغ و  اب  ینعی  دـناسر  یم  نایز  ایند  - 1

ییادـج هک  تسا  هدروآ  هراعتـسا  ور  نآ  زا  ایند  يارب  ار  ندرک  خـلت  ینعی  رارما  تفـص  .تسا  نینچ  ایند  عبط  هک  اریز  .شا  ییادـج 
-2 تسارذگ .) ینعی :  ) بهذت ینعم  هب  دنا  هدرک  تیاور  ات  حتف  هب  رمت  یـضعب ، و  تسا ، هودـنا  یبات و  یب  ثعاب  یخلت  دـننامه  ایند 

شنانمشد و  داد ، یم  دوخ  ناتسود  هب  ار  نآ  دیاب  دوب ، هدیدنسپ  ار  ایند  دنوادخ  رگا  هک  هدمآ  ور  نآ  زا  هئادعال ، هللا …  نا  ترابع :
هلزنم ي هب  مهاـنیب …  هلمج ي  تسا و  ایندـلا …  لـها  نا  و  تراـبع : رد  رمـضم  ساـیق  نیموـس  .تخاــس 3 - یم  مورحم  نآ  زا  ار 

دننام هک  تسا  نآ  نارفاسم  ناوراک و  هب  هیبشت  تهج  و  تسا ، ناـنچ  نینچ و  هک  یناوراـک  نوچمه  ینعی  .بکر  يارب  تسا  یتفص 
هچ ره  و  تسا : نینچ  نیتسخن  رمـضم  ساـیق  ود  ره  رد  ردـقم  ياربک  .دـننک و  چوک  يدوزب  اـیند  زا  دـیاب  زین  ناـنآ  نارفاـسم ، چوک 
ره و  تسا : نینچ  زین  موس  سایق  ردقم  ياربک  .دیشوک و  نآ  نتـسج  رد  دیابن  درک و  بانتجا  نآ  زا  هک  تسا  راوازـس  دشاب ، روطنیا 

.ددرگ هدامآ  رفس  چوک و  يارب  نآ  رد  ناسنا  هک  تسا  هتسیاش  دشاب  روط  نآ  هچ 

دیدحلا یبا 

[ ُهَناَْحبُس  ] َهَّللا َّنِإ  ُّرُمَت  ُّرُضَت َو  ُّرُغَت َو  اَْینُّدلَا  : اَْینُّدلا ِهَفِص  ِیف  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

 . ِِهئاَدْعَِأل ًاباَقِع  ِِهئاَِیلْوَِأل َو َال  ًاباََوث  اَهَضْرَی  َْمل  َیلاَعَت 

.لمجأ نسحأ و  هیناثلا  هملکلا  رمت و  رضت و  رغت و  هلوق  نسحتسملا  مالکلا  نم  ایندلا و  مذ  یف  لیوط  مالک  انل  مدقت  دق 

ول هطخـس و  نع  اوتام  ءالؤه  نإ  هذمالتلل  لاقف  هینفألا  قرطلا و  یف  یتوم  اهلهأ  اذإ  هیرقب و  رم  یـسیع ع  نأ  راثآلا  ضعب  یف  تأرق  و 
ناک املف  كوبیجی  مهدانف  لیللا  ناک  اذإ  هل  لاقف  یلاعت  هللا  لأسف  مهربخ  انملع  انأ  انددو  اندیس  ای  اولاقف  اونفادتل  کلذ  ریغ  نع  اوتام 
فیک لاق و  هیواهلا  یف  انحبصأ  هیفاع و  یف  انتب  لاقف  مکتـصق  ام  مکلاح و  ام  لاقف  بیجم  هباجأف  مهادان  مث  زـشن  یلع  فرـشأ  لیللا 

امف لاق  یکب  اهیلع و  نزح  تربدأ  اذإ  اهب و  حرف  تلبقأ  اذإ  همأل  یبصلا  بح  لاق  اهل  مکبح  ناک  فیک  لاق  ایندـلا  انبحل  لاـق  کـلذ 
لاق مهنیب  نم  تنأ  ینتبجأ  فیکف  لاق  دادـش  ظالغ  هکئالم  يدـیأب  راـن  نم  مجلب  نومجلم  مهنـأل  لاـق  ینوبیجی  مل  کباحـصأ  لاـب 
اهیف بکبکأ  اهنم  وجنأ  يردأ  منهج ال  ریفـش  یلع  قلعم  انأف  مهعم  ینباصأ  باذـعلا  مهب  لزن  اـملف  مهنم  نکأ  مل  مهیف و  تنک  ینـأل 
ریثک فیصلا  رح  یف  ضرألا  خابس  لبازملا و  یلع  مونلا  حوسملا و  سبل  شیرجلا و  حلملاب  ریعشلا  زبخ  لکأل  هتذمالتل  حیسملا  لاقف 

.هرخآلا باذع  نم  هیفاعلا  عم 
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یناشاک

و  ) تنیز هب  دبیرف  یم  ایند  هرغت ) ایندلا   ) تنحم رپ  يایند  ندومن  فصو  رد  ترـضح  دومرف  و  ایندـلا ) هفـص  یف  مالـسلا  هیلع  لاق  (و 
هب اهـضری ) مل  یلاعت  هللا  نا   ) تعرـس هب  درذـگ  یم  اـی  تقراـفم  هب  دوش  یم  خـلت  و  رمت ) و   ) تنحم ترـضم و  دـناسر  یم  و  رـضت )

باقع و هن  و  هئادـعال ) اباقع  و ال   ) وا ناتـسود  يارب  دـشاب  باوث  هک  هئایلوال ) باوث   ) ایند هب  دـشن  یـضار  یلاعت  يادـخ  هک  یتسرد 
ناشیا هک  ینامز  نایم  رد  اولح ) مهانیب   ) دنیناوراک وچمه  ایند  لها  هک  یتسرد  هب  و  بکرک ) ایندلا  لها  نا  و   ) نانمـشد يارب  باذع 

نامز نآ  رد  دننک  تلحر  سپ  اولحتراف )  ) ناشیا هدـننار  مهقیاس )  ) ناشیا هب  دـهد  زاوآ  نامز  نامه  رد  مهب ) حاص  ذا   ) دـنیامن لوزن 
ادتبم و هک  اولح ) مه   ) هلوق هب  فاضم  تسا و  فرظ  نیب )  ) هکنادـب لحار  حبـصلا  یب  وه  ایـشع و  خانا  بکار  لزنمک  ایندـلا  امنا  الا 
هب تسا  لحملا  عوفرم  وا  ظفل  دنزاس و  یم  وا  لخاد  یعابـشا  فلا  هلمج ، هب  دـنیامن  هفاضا  ار  وا  هاگره  هک  تسا  ررقم  تسا و  ربخ 

تاقوا نیب  مهقیاـس  حایـص  تقو  هک  تسا  نینچ  ریدـقت  وا و  رب  مدـقم  تسا  وا  ربخ  هکنیا  هب  تسا  لـحملا  عوفرم  نیب )  ) تیئادـتبا و
لولحلا تاقوا  نیب  نیاک  وا  تباث  حایصلا  تقو  هک  تسا  نآ  یقیقح  ریدقت  تسا و  نیب )  ) قلعتم هقیقحلا  یف  ربخ  مهلولح و 

یلمآ

ینیوزق

تسا و وا  هار  رد  هک  اهالب  اه و  هنتف  اهرطخ و  زا  دـنادرگ  یم  لفاغ  اهتمعن و  اهتنیز و  هب  ار  یمدآ  دـبیرف  یم  دومرف : ایند  تفـص  رد 
لیـس وچمه  قرب  داب و  تعرـس  هب  ناباتـش  درذگیم  ای  راو  هناگیب  ناشیا  زا  درذگیم  .اهالب و  ماسقا  اهافج و  عاونا  هب  دناسر  یم  ررض 
تراغ رد  نازغ  لاثم  .دورب و  دنازوسب و  دنکرب و  یملاع  دیآ و  ناهگان  هک  اهتفآ  رگید  ای  درذگب ، ناباتـش  دنک و  یبارخ  دـیآ و  هک 

دـنتفر و دـنتخوس و  دـندنک و  دنتـشک و  دـندمآ و  تفگ : شعابتا  زیگنچ و  رد  یلیاق  ناریا  ماـع  لـتق  رد  لوغم  وچمه  اـی  ناـسارخ 
تفرب و تشذـگب و  سپ  دـیناسر  ررـض  سپ  تاوهـش ، تعباتم  تلفغ و  هب  و  ردـغ ، رکم و  هب  ار  قلخ  نیدـنچ  تفیرف  ایند  نینچمه 
( رم  ) زا رمت  ظفل  دناوت  یم  .درب و  یم  و  دزوس ، یم  و  دنک ، یم  درذگ و  یم  دنکش و  یم  دردیم و  دور و  یم  دنکفا و  یم  نینچمه 
هب راک  تبقاع  دوش  یم  خلت  نانمـشد و  نیرتراکافج  وچمه  دـناسر  یم  ررـض  ناتـسد و  رکم و  هب  دـبیرف  یم  ینعی  رورم )  ) هن دـشاب 
هن دنادرگ و  دوخ  ناتـسود  باوث  ار  وا  هک  ایند  يارب  دشن  یـضار  هناحبـس  يادخ  هک  یتسرد  هب  .ناهج  نآ  تبوقع  یئادـج  قارف و 
دنا هدمآ  دورف  هکنآ  يانثا  رد  دنیناوراک  وچمه  ایند  لها  یتسرد  هب  .وا و  رما  تراقح  تیاغ  زا  دـنادرگ  دوخ  نانمـشد  باقع  هکنآ 

رب لصاحلا  .دننک و  چوک  دوز  سپ  ناشیا  هدننکادن  چوک  هب  دنک  يدانم  ناشیا و  هدننار  ناشیا  اب  دهد  زاوآ  هک  دـننکب  یتحارتسا  ات 
لکوم ناشیا  رب  یگنهرس  هاگان  دننک  باوخ  یمـشچ  دنیامن و  تحارتسا  هظحل  کی  ات  دنا  هدمآ  دورف  هک  يا  هلیبق  یناوراک و  لاثم 

ماـیالا و رهدـلا و  ینعم  مالـسلا :) هیلع  هناوید  یف  و   ) دـنیامن چوک  لـیجعت  هب  سپ  دـینک ، چوک  دوز  هک  ناـشیا  رب  دـنک  داـیرف  تسا 
ناف رداب  لطاب و  لاحم و  ایندـلا  یف  کشیع  هرـسح و  رورغ و  ایندـلا  یف  كرورـس  لفاغ  قحلا  نم  يوهت  امب  تنا  لصاح و  بنذـلا 

( فرظ ( ) نیب  ) لحار و حبـصلا  یف  وه  ایـشع و  خانا  بکار  لزنمک  ایندلا  امنا  الا  لحار  کناف  ایندـلا  نم  دوزت  لزان  کش  توملا ال 
هلمج نومـضم  زا  دشاب  ربخ  ماقم  میاق  دوخ  لوخدـم  اب  تسا  هدـش  لخاد  نآ  هب  عابـشا ) فلا   ) ور نآ  زا  هلمج  هب  فاضم )  ) تسا و

( حاص ذا  )

یجیهال
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ایندلا لها  نا  .هئادعال و  اباقع  هئایلوال و ال  اباوث  اهضری  مل  یلاعت  هللا  نا  رمت ، رضت و  رغت و  ایندلا  : » ایندلا هفص  یف  مالسلا  هیلع  لاق  و 
یم ررض  دهد و  یم  بیرف  ایند  هک  ایند  تفص  رد  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .اولحتراف » مهقئاس ، مهب  حاص  ذا  اولح  مهانیب  بکرک ،

يارب زا  هن  دوخ و  ناتـسود  هب  نداد  باوث  تهج  زا  ایند  زا  دوش  یمن  یـضار  یلاـعت  يادـخ  هک  قیقحت  هب  درآ ، یم  یخلت  دـناسر و 
ناشیا دنک  ادص  هاگان  دنسر ، لزنم  هب  هکنیا  نایم  رد  هک  دنشاب  یناراوس  لثم  ایند  لها  هک  قیقحت  هب  .دوخ و  نانمـشد  ندرک  باذع 

.دننک چوک  سپ  ندرک ، چوک  هب  ناشیا  هدننار ي  ار 

ییوخ

اباوث .اهیلع  فطع  اهدعب  ام  ایندلا و  یه  فوذحم و  ءدتبم  یلا  عجرت  هیف  رنتسم  یه  هلعاف  ثنوملا و  هغیصب  رغ  عراضم  رغت  بارعالا :
رضت و  اهلامآ ، اهج و  رهب  اهتیزب و  اهیلا  لئاملا  ریغت  اهناب  ایندلا  مالـسلا ) هیلع   ) فصو ینعملا : .مه  هلوق : یلا  فاضم  فرظ  انیب  زیمت ،

مهقیذت مهنع و  رمت  مهکرتت و  لب  مهتدعو  امب  اهبالطل  یفت  و ال  نتفا ، سئاسدلا و  نحملا و  بئاصملا و  نم  اهیف  امب  اهیلا  هجوت  نم 
مل مهلامعا و  لباقم  یف  مهایا  اهیطعیف  هئاـیلوال  ارجا  اـباوث و  یلاـعت  هللا  اهـضری  مل  یتح  اـهیف  ریخ  ـالف  قاتیـشالا ، ملا  قارفلا و  هرارم 

ایندلا ناب  لاق : ام  لیلد  یلا  راشا  مث  .رخالل  مهباقع  رخا  لب  مئارجلا  نم  هوبکترا  امب  هئادعال  اهباقع  هقشملا  ملالا و  نم  اهیف  ام  لعجی 
ءادـعالا یلع  باقعلا  ءارجا  و ال  ءایلوالا ، یلع  باوثلا  ءاطع  اهیف ال  لاجم  الف  لاجعتـسالا  رفـسلا و  هبها  یلع  اـهلها  و  لاوزلا ، هعیرس 

.هرخالا رادلا  یلا  اولحتراف  لیرحلل  مهقئاس  مهادان  اذا  مهلاحر  اولح  مهانیب  نکلو  هحارتسالل ، اهیف  اولزن  نیرئاس  بکرک  ایندلا  لهاف 
، دیدنسپن شناتـسود  شاداپ  يارب  ارنآ  یلاعت  دنوادخ  هکیتسار  درذگیم ، دناسریم و  نایز  دبیرفیم و  دومرف : ایند  فصو  رد  همجرتلا :

راب دشک  ایرف  ناشرالاس  هلفاق  دندوشگ ، راب  ات  هک  دنـشاب  یناوراک  نوچ  ایند  لها  هکیتسار  دیزگن و  رب  مه  شنانمـشد  رفیک  يارب  و 
.دیچوکب دینک و 

يرتشوش

هیلع هبـش  هرارملا ، ال  رورملا ، نم  رمت )  ) نیعلا و مضب  هثالثلا  رمت  رـضت و  رغت و  اهئانف ) ایندـلا و  مذ  یف  نوثالثلا - عباـسلا و  لـصفلا  )
ابعل و مهنید  اوذختا  نیذلا  رذ  و  : ) یلاعت لاق  دقف  ناسنالا ، اهترغ  اما  ککرت ، رم و  مل  كرـض  كرغف و  کئاج  نمب  ایندـلا  مالـسلا 

نا ائیـش  هدلاو  نع  زاج  وه  دولوم  هدلو و ال  نع  دلاو  يزجی  اموی ال  اوشخا  مکبر و  اوقتا  سانلا  اهیا  ای  (، ) ایندلا هایحلا  مهترغ  اوهل و 
رانلا و مکاوام  اذه و  مکموی  ءاقل  متیسن  امک  مکیـسنن  مویلا  لیق  و  (، ) رورغلا هللااب  مکلرغی  ایندلا و ال  هایحلا  مکنرغت  الف  قح  هللا  دعو 

لـض نیذـلا  الامعا : نیرـسخالاب  مکئبنن  له  لق  : ) یلاعت لاق  و  رـضلا ، مزلتـسی  رغلا  نالف  ناسنالل  اهرـض  اما  و  نیرـصان ،) نم  مکلام 
باذعلا و مهنع  ففخی  الف  هرخالاب  ایندلا  هایحلا  اورتشا  نیذلا  کئلوا  (، ) اعنص نونسحی  مهنا  نوبسحی  مه  ایندلا و  هایحلا  یف  مهیعس 

رارمالا نم  ءاتلا  مضب  رمت  مثیم : نبا  لاق  و  اهتطساوب ، بیصا  نم  هب  بیصا  امب  اهتالابم  مدع  نع  هیانکف  اه  رورم  اما  نورصنی ،) مه  ال 
ءاتلا حتفب  رمت  يور و  و  رارملا ، ملاک  عزجلا  نزحلا و  ملا  نم  اهئانف ) ایندلا و  مذ  یف  نوثالثلا - عباسلا و  لصفلا   ) اهقارق همزلتسی  ءامل 

( رمت  ) نوک نیعت  نم  ایناث  هلاق  ام  اما  و  هحاصفلا ، نع  مالکلا  طقـسیف  هرارملا  نم  رمت )  ) نوک نم  الوا  هلاق  اـم  اـما  تلق : .بهذـت  يا :
(: حاحـصلا  ) یفف اضیا  هرارملا  ینعمب  وهف  اضیا  اهحتف  عم  اما  و  میملا ، مض  عم  وه  امنا  و  عونمم ، اقلطمف  باهذـلا  ینعمل  ءاـتلا  حـتقب 

یف هئایلوال  اباوث  اهـضری  مل  هللا  نا  هرم .) هریغ و  هرما  رم و  وهف  هرارم  حتفلاب - رمی - یـشلا ء  رم   ) کلذـک و  ارم ، راص  یـشلا ء :) رما  )
لاحلا نم  مهلقنل  قزرلا  بلط  یف  هللا  یلع  هعیـشلا -) هذـه   ) ربخ یف  و  نینموملا - حاحلا  ول ال  : ) مالـسلا هیلع  قداـصلا  نع  یفاـکلا ) )
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هیلع میهاربا  ءاج  یتح  اینغ  الا  ارفاک  اریقف و ال  الا  نموم  مدآ  دـلو  نم  ناک  ام  : ) مالـسلا هیلع  هنع  .قیـضا و  وه  اـم  یلا  اـهیف  مه  یتلا 
هیلع هنع  و  هجاح ) الاوما و  ءالوه  یف  هجاح و  الاوما و  ءالوه  یف  هللا  ریـصف  اورفک ،) …  نیذـلل  هنتف  انلعجت  اـنبر ال  : ) لاـقف مالـسلا ،
ناوه نم  ایندـلا  یف  مکترقفا  ام  یتزع ! و  لوقیف ، مهیلا  رذـتعملاب  اهیبش  نینموملا  ءارقف  یلا  همایقلا  موی  تفتلی  یلاعت  هللا  نا  : ) مالـسلا

بر ای  مهنم  لجر  لوقیف  هنجلا ، هولخدا  و  هدیب ، اوذـخف  افورعم  ایندـلا  راد  یف  مکروز  نمف  مویلا ، مکب  عنـصا  ام  نورتل  و  یلع ، مکب 
نم روهـشملا  اوبکر  و  رودـلا ، اونکـس  و  ماعطلا ، اولکا  و  هنیللا ، بایثلا  اوسبل  و  ئاسنلا ، اوحکنف  مهاـیند ، یف  اوسفاـنت  ایندـلا  لـها  نا 

(، افعـض نیعبـس  تضقنا  نا  یلا  تناک  ذنم  ایندلا  لها  تیطعا  ام  لثم  مکنم  لکل  و  یلاعت : لوقیف  مهتیطعا ، ام  لثم  ینطعاف  باودلا ،
امک ایندلا ، یف  اهئانف ) ایندـلا و  مذ  یف  نوثالثلا - عباسلا و  لصفلا   ) حوحملا نموملا  هدـبع  یلا  رذـتعیل  یلاعت  هنا  مالـسلا : هیلع  هنع  و 
نم کتـضوع  ام  یلا  رظناف  فجـسلا  اذـه  عفراف  یلع  کب  ناوه  نم  ایندـلا  یف  کتجوحا  ام  یتزع ! و  لوقیف : هیخا  یلا  حالا  رذـتعی 

مالـسلا هیلع  قداصلا  دـنع  رکذ  لامعالا :) باقع   ) یف هئادـعال  اباقم  .ینتـضوع و ال  ام  عم  ینتعنم  ام  ینرـض  ام  لوقیف : عفریف  ایندـلا ،
باذع هل  لقتست  کناک  مالسلا : هیلع  لاقف  ایندلا  یف  هنم  هللا  مقتنی  نا  یهتشا  تنک  هباحـصا  ضعب  لاقف  مالـسلا ، هیلع  نیـسحلا  لتاق 
باذـع دـشا  نم  همایقلا  یف  نوتومی  و ال  باذـع ، ینداب  نوتومی  ایندـلا  یف  و  الاکن ، یـشخا  اباذـع و  دـشا  هللا  دـنع  اـم  یلاـعت و  هللا 

املک  ) لزالا یلا  هملا  هرخالا  باذـع  و  لوالا ، یف  هملا  ایندـلا  باذـع  و  نوثکاـم ،) مکنا  لاـق  کـبر  اـنیلع  ضقیل   ) کـلامل نولوقیف 
اولحتراف و مهقناس  مهب  حاص  ذا  اولح  مهانیب  بکرک  ایندلا  لها  نا  و  باذعلا .) …  اوقوذیل  اهریغ  ادولج  مهانلدب  مهدولج  تجـضن 

ام و  يرتحبلا : لاق  الهم و  اوضم  ذا  رفسلا  نا  الحترم و  نا  الحم و  نا  یشعالا : لاق 

عباسلا و لصفلا  : ) هیـسرافلاب لیق  راصق و  رامعا  اهیجرن و  لاوط  لامآ  رهدـلا  یف  انل  راکتبا  حاور و  مهایانم  بکر  ریغ  لزاـنملا  لـها 
راب ات  اضیا : اهلمحم  دـیدنبرب  هک  درادـیم  دایرف  سرج  مد  ره  نوچ  نما  ياج  هچ  ناناج  لزنم  ارم  اـهئانف ) ایندـلا و  مذ  یف  نوثـالثلا -
دق مک  مک و  رارق  میقمل  اهیف  سیل  رادـل  اهیف  نحن  اراد  نا  هیهاتعلاوبا : لاـق  دـیدحلا : یبا  نبا  لاـق  تسا و  چوک  يادـص  هک  يداـهن 

سانلا بهذی  انیار  ام  یلع  ایندلا  اذک  اوراس و  مث  هعاس  اوحارتساف  اخانم  اوباصا  بکرلا  مهف  راهنلا  مهب و  لیللا  بهذ  سانا  نم  اهلح 
هزیجی و مهضعب  و  امنیب )  ) و انیب )  ) دعب اذا )  ) و ذا )  ) یجم ء نم  نوعنمی  هیبرعلا  لها  رثکا  دیدحلا : یبا  نبا  لاق  و  اذه ، رایدلا  اولخت  و 

سوسن انیب  و  نامعنلا : تنب  تلاق  اوراغف و  اهنم  هوه  یف  او  وه  ذا  اهئایلع  یلع  سانلا  امنیب  اودـشنا : ام و  مالـسلا  هیلع  همالک  ءاج  هیلع 
یف ءرملا  امنیب  ریسایم و  تراد  ذا  رسعلا  امنیبف  هب  نیضرا  اریخ و  هللا  ردقتـسا  لاق : فنـصتن و  هقوس  مهیف  نحن  اذا  انرم  ارمالا  سانلا و 

( ذا  ) هوجو نم  و  ماشه : نبا  لاق  لب  لاق ، ام  هیبرعلا  لها  نم  عنم  نم  ردا  مل  تلق : ریـصاع  الا  هوفعت  دـحللا  یف  راص  ذا  طبتغم  ءاـیحالا 
ءاج ذا  اذـک  انا  امنیب  کلوق  وحن  لعفلا  الا  اهیلی  ال  ذا ، يرهوجلا : لاـق  و  اـمنیب … )  ) وا اـنیب )  ) دـعب هعقاولا  یه  هاـجافملل و  نوکت  نا 

.دیز

هینغم

ءازجلا باسحلل و  یه  ام  و  اضیا ، ءامعنلاب  لب و  ..ءارـضلا  ءاسابلاب و  ناحتما  و  داـهج ، لـمع و  راد  ایندـلا  ینعملا  و  هرارملا ، نم  رمت :
لطاعلا نم  لماعلا  زیمت  یتلا  لاعفالا  رهظت  یتح  يا  دمحم )  31 مکرابخا - ولبن  نیرباصلا و  مکنم و  نیدهاجملا  ملعن  یتح  مکولبنل  )

یلع قحلا  فطعی  يذلا  نع  هزیمت  تامدصلا ، فورظلا و  تناک  امهم  قحلا  نع  رباصلا  زیمت  اضیا  و  نواهت ، هنم و  ریصقتب  لمعلا  نع 
هبطخلا یف  اهنم  ارارم ، کلذ  مدـقت  .رابتخالا و  ناحتمالا و  دـعب  الا  نوکی  ءازجلا ال  نا  ههادـبلا  نم  .هتابغر و  یلع  نیدـلا  و  هتاوهش ،

.ایندلا يا  هلاوغ ) هلاکا  ..هرارض  هرارغ   ) هبطخلا 109 و  لمع ) باسح و ال  ادغ  و  باسح ، لمع و ال  مویلا   ) 42
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هدبع

اولحتراف لیحرلاب  مهقئاس  وه  لجالا و  حئاص  مهئجافی  اولح  دق  مهامنیب  يا  اولحتراف : مهقئاس  حاص  … 

يرفعج

مالسالا ضیف 

اـهالب و هب   ) و دـهد ، یم  بـیرف  دوـخ ) شیارآ  تـنیز و  هـب   ) اـیند تـسا : هدوـمرف  اـیند  یگنوـگچ  فـصو و  رد  مالـسلا  هـیلع  ماـما 
تراقح و رثا  رب   ) ناحبس دنوادخ  دیامن ) یم  یئادج  اهنآ  زا   ) درذگ یم  باتـش ) تعرـس و  هب   ) و دناسر ، یم  نایز  شیاهیراتفرگ )
رد هک  دنتـسه  یناوراک  دننام  ایند  لها  و  دهد ، رارق  شنانمـشد  رفیک  دوخ و  ناتـسود  شاداپ  ار  نآ  هک  تشگن  یـضار  ایند ) یتسپ 
دنز گناب  اهنآ  هب  ناشرادولج )  ) ناشیا هدـننار  هاـگان  دـنیامن ) یگتـسخ  عفر  هدـش  هدوسآ  يا  هظحل  اـت   ) دـنا هدـمآ  دورف  هکنآ  نیب 

.دننک چوک  سپ  تسین ) تحارتسا  ياج  اجنیا  هک  دینک  چوک  )

ینامز

دنمتورث يارب  تورث  دیامرف  یم  مالسلا ) هیلع   ) ماما دنناد  یم  ادخ  دزن  رد  دنمتورث  تیبوبحم  رب  لیلد  ار  تورث  هک  دنتـسه  اه  یلیخ 
یم رابب  يدـسافم  تورث  هب  قشع  هک  اجنآ  زا  تسین و  رقف  يدـب  یبوخ و  لیلد  رقف  هک  يروط  نامه  تسین  وا  يدـب  یبوخ و  لـیلد 
زیزع يادخ  .دور  یم  تسد  زا  دناسر و  یم  نایز  دنز ، یم  لوگ  هدرک : شهوکن  نآ  زا  بلطم  ردـص  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماما دروآ 
( .تسا دیواج  یگدنز  ترخآ  دننادب  رگا  تسین و  يرگید  زیچ  هچیزاب  هدوهیب و  زا  ریغ  ایند  : ) تسا هدرک  یفرعم  روطنیا  ار  ایند 

يزاریش دمحم  دیس 

مل یلاعت  هللا  نا   ) بهذت يا  رمت ) و   ) هدی نم  هداعسلا  تیوفتب  رـضت ) و   ) هعدخت ناسنالا و  رغت )  ) ایندلا هفـص  یف  مالـسلا ، هیلع  لاق  و 
( بکرک ایندلا  لها  نا  و   ) انه مهباقع  سیلف  هئادعال ) اباقع  و ال   ) ایندلا یف  مهباوث  سیلف  هئایلوال ) اباوث   ) ایندلا ضری  مل  يا  اهـضری )

.اوبهذ و  اولحتراف )  ) توملا مه  و  مهقئاس ) مهب  حاص  ذا   ) اولزن و  ولح ) مهانیب   ) رفاسملا ینعمب : بکار ، عمج 

يوسوم

یلا هوعد  هذـه  حرـشلا : .هنع  لقتنا  هکرت و  ناکملا : نع  لحر  .يدان  حاص : .اولزن  اولح : .هبـشا  ام  لـبالا و  ناـبکر  مه  بکرلا : هغللا :
کلذک و  هدعـسی ، ائیـش  اهنم  لانی  هنا  روصتیف  اهتنیزب  ناسنالا  زعت  اهناب  اهبیاعم  ضعب  رکذب  اهنع  رفن  دق  اهیف و  ام  ایندـلا و  یف  دـهزلا 

هنا هللا  یلع  اـهناوه  نم  هتداعـس و  هتاـیح و  بیط  هیلع  صغنتف  اعیرـس  ارورم  هیلع  رمت  نحم و  مـالا و  بئاـصم و  نم  اـهیف  اـمب  هرـضت 
موقب اهلها  هبـش  مث  هرخالا  رادلا  یف  باقعلا  باوثلا و  لعج  امنا  هئادعال و  اباقع  هئایلوا و ال  لامعال  اباوث  نوکت  نا  ضری  مل  هناحبس 

اودعـسی ملف  لیحرلاب  مهدـئاق  مهب  حاص  اهولزنا  نا  درجمب  مهتعتما و  اولزنا  مهلاحر و  اولخف  تقولا  ضعب  حاـیترالا  اودارا  نیرفاـسم 
اذاف جاتری  دیفتـسی و  نا  مهدحا  دارا  اذا  یتح  نوعمجی  نونبی و  ایندلا  ءانبا  لاح  کلذک  اولحترا و  یتح  ءودـهلا  اولانی  مل  هحارلاب و 

 … اهنم یشب ء  عتمتی  مل  هتاکلتمم  لک  هدالوا و  هلاوما و  هئارو  اکرات  هایحلا  نم  هفطختل  هیلا  دتمت  نونملا  دیب 
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یناقلاط

ار نآ  ناحبـس  دـنوادخ  هک  اـنامه  و  دور ، یم  دـناسر و  یم  ناـیز  دـبیرف و  یم  اـیند  تسا : هدومرف  اـیند  تفـص  رد  ترـضح  نآ  «و 
« .ددنسپن دوخ  نانمشد  يارب  یباقع  ناتسود و  يارب  یشاداپ 

يا هدیدنسپ  نخس  هچ  .دور ،» یم  دناسر و  یم  نایز  دبیرف و  یم   » هلمج نیا  و  میا ، هتفگ  ایند  شهوکن  رد  رایسب  نخس  نیا  زا  شیپ 
.تسا رتابیز  رت و  هدیدنسپ  مّود  هلمج  تسا و 

هشوگ و هار و  رانک  رب  هدرم و  یگمه  شمدرم  هک  تشذگ  يا  هدکهد  رانک  زا  مالّـسلا  هیلع  یـسیع  هک  مدـناوخ  اهباتک  زا  یکی  رد 
هدرم تروص  نیا  ریغ  هب  رگا  دنا و  هدرم  هدش و  راتفرگ  دنوادخ  مشخ  هب  هورگ  نیا  دومرف : شنادرگاش  هب  یسیع  دندوب ، هداتفا  رانک 

هاگـشیپ زا  مالّـسلا  هیلع  یـسیع  .میوش  هاگآ  ناـنآ  ربخ  زا  میراد  یم  تسود  اـم  رورـس  يا  دـنتفگ : ناـنآ  .دـندوب  هدـش  نفد  دـندوب 
، دیسر ارف  بش  نوچ  .داد  دنهاوخ  تخساپ  ناوخارف ، ار  ناشیا  دیسر  ارف  بش  نوچ  دومرف : شدنوادخ  .درک  تلأسم  لاعتم  دنوادخ 

ناتساد دیسرپ : مالّسلا  هیلع  یسیع  .داد  ار  شخساپ  نایم  نآ  زا  یکی  درک ، ادص  ار  نانآ  تفر و  يدنلب  ياج  هب  مالّـسلا  هیلع  یـسیع 
؟ ببس هچ  هب  دیسرپ : یسیع  میداتف ، خزود  یتخبدب و  رد  دادماب  میدنارذگ و  تمالس  هب  ار  بش  تفگ : تسا ؟ هنوگچ  امـش  لاح  و 

يور نوچ  هک  شردام  هب  كدوک  تبحم  نوچ  تفگ : دوب ؟ هنوگچ  ایند  هب  امش  تبحم  دیـسرپ : .ار  ایند  ام  یتسود  ببـس  هب  تفگ :
ترگید ناراـی  ارچ  تفگ : مالّـسلا  هیلع  یـسیع  .دـیرگ  یم  دوش و  یم  نیگهودـنا  دـنک  یم  تشپ  نوچ  دوش و  یم  داـش  دروآ  یم 

.تسا هدش  هدز  شتآ  ياهماگل  نانآ  ناهد  رب  وخدنت  ریگ و  تخـس  ناگتـشرف  تسد  هب  هک  اریز  تفگ : دنهد ؟ یمن  نم  هب  یخـساپ 
رب نوچ  یلو  مدوبن  نانآ  زا  یلو  مدوب  ناشیا  نایم  دنچ  ره  هک  تهج  نیا  زا  تفگ : يداد ؟ ارم  خـساپ  وت  نایم  نآ  زا  هنوگچ  دومرف :
نآ رد  هرهچ  اب  ای  مبای  یم  ییاهر  ایآ  مناد  یمن  مخزود  هناهد  رب  هتخیوآ  کنیا  نم  و  تفرگ ، ورف  مه  ارم  دـش  لزان  باذـع  ناـشیا 

هلبزم رانک  ندیباوخ  میلگ و  ندیـشوپ  هدوسان و  کمن  اب  وج  نان  ندروخ  انامه  دومرف : شنادرگاش  هب  مالّـسلا  هیلع  یـسیع  .متفا  یم 
يرایـسب تمعن  دـشاب ، ترخآ  باذـع  زا  ییاهر  تیفاع و  اب  هارمه  هک  یتروص  رد  ناتـسبات  يامرگ  رد  كاـشاخ  كاـخ و  رب  اـه و 

.تسا

مراکم

 [[ مالسلا هیلع  لاق  و  ]]

: اَْینُّدلا ِهَفِص  ِیف 

ْمُهُِقئاَس ْمِِهب  َحاَص  ْذِإ  اوُّلَح  ْمُه  اَْنَیب  ٍبْکَرَک  اَْینُّدلا  َلْهَأ  َّنِإ.ِِهئاَدْعَِأل  ًاباَقِع  َال  ،َو  ِِهئاَِیلْوَِأل ًاباََوث  اَهَـضْرَی  َْمل  َیلاَعَت  َهّللا  َّنِإ  ، ُّرُمَت ُّرُـضَت َو  ُّرُغَت َو 
.اُولَحَتْراَف

: دومرف ایند  فصو  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

( نتفرگ  ) هدادن و تیاضر  ، شناتـسود يارب  شاداپ  ناونع  هب  نآ  ندیـشخب )  ) هب دـنوادخ.درذگ  یم  دـناسر و  یم  نایز  دـبیرف و  یم 
رالاس هلفاق  هک  دنا  هدنکفین  تماقا  لحر  زونه  هک  دنتسه  یناوراک  نوچمه  ایند  لها.تسا  هتفریذپن  شنانمشد  رفیک  ناونع  هب  ار  نآ 
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: هنامیکح راتفگ  دنس  ) .دننک یم  چوک  اه  نآ  و  (: دینک چوک   ) دنز یم  دایرف 

ایندلا بدا  رد  يدروام  تارـضاحم و  رد  یناهفـصا  بغار  دنا  هدروآ  دوخ  ياه  باتک  رد  ار  زیمآ  تمکح  مالک  نیا  هک  یناسک  زا 
دنا و هدرک  لقن  یتوافت  اب  ار  نآ  اهنآ  زا  یـضعب  هک  تسا  لوؤسلا  بلاطم  رد  یعفاش  هحلط  نبا  مکحلاررغ و  رد  يدـمآ  نیدـلاو و 

ییاه توافت  اب  ار  نآ  لاثمالا  عمجم  رد  زین  ینادیم  .دنا  هتـشاد  رایتخا  رد  هغالبلا  جـهن  زا  ریغ  يردـصم  دـهد  یم  ناشن  توافت  نیا 
ص 293) ج 4 ، هغالبلا ، جهن  رداصم   ) .راونالا هاکشم  رد  یسربط  نینچمه  .تسا  هدرک  لقن 

( دنا هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  ماما  زا  ینالوط  مالک  کی  نمض  رد  ار  مالک  نیا  لوؤسلا  بلاطم  لاثمألا و  عمجم  هک  مینکیم  هفاضا 

ایند یگژیو  هس 

.تسا هدومرف  نایب  ایند  يارب  تفص  جنپ  هنامیکح  هاتوک و  نایب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

(. ُّرُمَت ُّرُضَت َو  ُّرُغَت َو  : اَْینُّدلا ِهَفِص  ِیف  ( ؛» درذگ یم  دناسر و  یم  نایز  دبیرف و  یم  ایند  :» دیامرف یم  لوا  فصو  هس  رد 

رهاظم زا  همه  ؛ اه تردـق  اه و  ماقم  ، اه تنیز  اه و  خاک  اه ، تورث  لاوما و  ؛ تسا نآ  قرب  قرزرپ و  رهاوظ  قیرط  زا  ایند  یگدـنبیرف 
.دنک یم  هدرک و  بلج  دوخ  يوس  هب  ار  يدایز  هورگ  هک  تسایند  هدنبیرف 

هدرکن یط  ار  یناوج  نارود  ناسنا  زونه.تساه  تبیـصم  اه و  تسکـش  ، اه جـنر  درد و  ، اه یماـکان  قیرط  زا  اـیند  ندـناسر  ناـیز  و 
یتمالس زا  زونه.دنروآ  یمرد  وا  گنچ  زا  ار  نآ  نارگید  هدرکن  هدافتسا  شتردق  زا  زونه  دنیشن و  یم  وا  يور  رس و  رب  يریپ  فرب 

.دنک یم  هطاحا  ار  وا  جنر  درد و  يرامیب و  جاوما  هدشن  دنم  هرهب  شا 

دناتـس و یمزاب  وا  زا  ناهگان  دـنک  یم  تمعن  قرغ  ار  ناسنا  ؛ تسا نآ  ندـناسر  نایز  يارب  يا  همدـقم  ایوگ  ایند  یگدـنبیرف  ًاـساسا 
.دنک یم  هودنا  مغ و  جاوما  راتفرگ 

رد دوخ  مشچ  اب  هک  یثداوح  تسا و  نآ  هاوگ  دـهاش و  نیرتهب  ، خـیرات.دشاب یفخم  یـسک  رب  هک  تسین  يزیچ  اـیند  ندوب  ارذـگ  و 
.تسا يرگید  هاوگ  میا  هدید  رمع  لوط 

خاک اهنت.دندش  ناهنپ  كاخ  ریز  رد  یگمه  اشگ  ناهج  دنمتردق و  گرزب و  نیطالـس  دنتفر  همه  اهدادـش  اهدورمن و  اه و  نوعرف 
.تسا هدنام  یقاب  اه  نآ  هدش  ناریو  ياه 

.تلذ تیاهن  رد  رگید  زور  دندوب و  تردق  جوا  رد  زور  کی  هک  میا  هدید  ار  يرایسب  ناسک  زین  دوخ  رمع  رد 

: دنا هتفگ  هتسناد و  یخلت  يانعم  هب  « هرارم » هدام زا  ار  ُّرُمت »  » ناحراش زا  یضعب 

یـضعب دورب  لاعفا  باب  هب  رگا  تسا و  مزال  لعف  رمت  ) .دوش یم  خـلت  دـنز و  یم  ررـض  دـبیرف و  یم  ایند  هک  تسا  نیا  مـالک  موهفم 
رورم يانعم  هب  نآ  ندوب  یلو  .دراد  مزال  لعف  يانعم  مه  نآ  هک  دنا  هتفگ  تغل  بابرا  زا  یضعب  دراد و  يدعتم  يانعم  هک  دنا  هتفگ 
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زین ار  ترارم  يانعم  رـضتا » هوالع  هب  .تسا  رت  بسانم  ماقم ، بسانت  اب  تسا و  هدـمآ  هنامیکح  راتفگ  نیا  لـیذ  رد  هچنآ  اـب  روبع  و 
( تسین رارکت  هب  يزاین  دراد و 

یم ، دزاـس یم  نـشور  دــنوادخ  هاگــشیپ  رد  ار  نآ  تراـقح  هـک  هـتخادرپ  اـیند  فـصو  نیمراـهچ  هـب  مالــسلا  هـیلع  ماــما  هاــگنآ 
شنانمـشد رفیک  ناونع  هب  ار  نآ  نتفرگ )  ) هدادـن و تیاضر  ، شناتـسود يارب  شاداپ  ناونع  هب  نآ  ندیـشخب )  ) هب دـنوادخ  :» دـیامرف

(. ِِهئاَدْعَِأل ًاباَقِع  َال  ،َو  ِِهئاَِیلْوَِأل ًاباََوث  اَهَضْرَی  َْمل  َیلاَعَت  َهّللا  َّنِإ  ( ؛» تسا هتفریذپن 

ندیشخب دناوت  یمن  هک  تسا  تیمها  یب  يردق  هب  زیچان  غلبم  نالف  : دیوگب یـسک  هک  نیا  لثم  تسرد.تسا  یبلاج  رایـسب  ِریبعت  نیا 
.دهد یم  ناشن  ار  ایند  تراقح  تیاهن  نیا  ددرگ و  نانمشد  تازاجم  ببس  شندیشخبن  ناتسود و  قیوشت  ببس  نآ 

ٍهَّضَف َو ْنِّم  ًافُقُـس  ْمِِهتُوُیِبل  ِنَمْحَّرلِاب  ُرُفْکَی  ْنَِمل  اَْنلَعَجَّل  ًهَدِحاَو  ًهَّمُأ  ُساَّنلا  َنوُکَی  ْنَأ  َال  َْول  َو  دیامرف «: یم  فرخز  هروس  رد  دیجم  نآرق 
َکِّبَر َدـْنِع  ُهَرِخْآلا  اَْینُّدـلا َو  ِهاَیَْحلا  ُعاَتَم  اََّمل  َِکلَذ  ُّلُک  ْنِإ  ًافُرْخُز َو  *َو  َنُوئِکَّتَی اَْهیَلَع  ًارُرُـس  ًاباَْوبَأ َو  ْمِِهتُوُیِبل  *َو  َنوُرَهْظَی اَْهیَلَع  َجِراَـعَم 

هب هک  یناسک  يارب  ام  ، دـنوش یهارمگ )  ) دـحاو تما  ، مدرم همه  هک  دـش  یمن  ببـس  يدام ) بهاوم  زا  راّفک  نّکمت   ) رگا ؛»  َنیِقَّتُْمِلل
يارب دـنور و  الاب  نآ  زا  هک  ییاه  نابدرن  هرقن و  زا  ییاه  فقـس  اب  میداد  یم  رارق  ییاه  هناخ  دـندش  یم  رفاـک  ، ناـمحر دـنوادخ ) )

رد ار  يرویز  هنوگره  ،و  دـننک هیکت  نآ  رب  هک  میداد  یم  رارق  اـبیز )  ) ییاـه تخت  و  قرب ) قرز و  رپ   ) ییاـهرد اـه  نآ  ياـه  قاـطا 
«. تسا ناراکزیهرپ  يارب  تراگدرورپ  دزن  ترخآ  يارـس  ،و  تسایند یگدـنز  عاتم  ، همه اـه  نیا  یلو  ، میتشاذـگ یم  اـه  نآ  راـیتخا 

تایآ 35-33) فرخز ، )

یم هدـید  نآ  زا  یناوارف  ياه  هنومن  دـیجم  نآرق  رد  هک  تسا  هدرک  راتفرگ  يویند  ياه  باذـع  هب  ار  يددـعتم  ماوقا  دـنوادخ  هتبلا 
تمایق رد  اه  نآ  یلـصا  يازج  ؛ دـشاب نارفاک  يازج  اه  تمعن  بلـس  ایند و  ياـه  باذـع  طـقف  هک  تسین  اـنعم  نآ  هب  نیا  یلو  دوش 
باذـع زا  نانآ  هب  ؛»  َنوُعِجْرَی ْمُهَّلََعل  ِرَبْکَْألا  ِباَذَْـعلا  َنوُد  یَنْدَأـْلا  ِباَذَْـعلا  َنِّم  ْمُهَّنَقیِذـَُنل  َو  دـیامرف «: یم  نآرق  هک  هنوگ  ناـمه.تسا 

هیآ 21) هدجس ، !«.) دندرگزاب دیاش  ، میناشچ یم  ترخآ ) باذع   ) گرزب باذع  زا  شیپ  ایند ) نیا  باذع   ) کیدزن

ایند لها  :» دـیامرف یم  ، هدرک ناـیب  ییاـیوگ  لاـثم  ساـبل  رد  ار  اـیند  يرادـیاپان  حرـش  مالـسلا  هیلع  ماـما  هلمج  نیرخآ  نیمجنپ و  رد 
؛» دننک یم  چوک  اه  نآ  و  دینک ) چوک   ) دنز یم  دایرف  رالاس  هلفاق  هک  دنا  هدـنکفین  تماقا  لحر  زونه  هک  دنتـسه  یناوراک  نوچمه 

(. اُولَحَتْراَف ْمُهُِقئاَس  ْمِِهب  َحاَص  ْذِإ  اوُّلَح  ْمُه  اَْنَیب  ٍبْکَرَک  اَْینُّدلا  َلْهَأ  َّنِإ  (َو 

دندـش یلزنم  دراو  هک  یماگنه  يداع  نارفاسم  اریز  تسا  رتدـب  زین  يداـع  نارفاـسم  زا  ناشعـضو  یتح  اـیند  مدرم  هک  نیا  هب  هراـشا 
هزاجا زا  دـعب  رالاس  هلفاق  هک  نیا  رگم  دـنیامن  یم  هار  همادا  هداـمآ  ار  دوخ  دـننک و  یم  تحارتسا  دـننام و  یم  اـج  نآ  رد  يرادـقم 

دنوش و تکرح  هدامآ  دنزیخرب و  همه  دراد  یم  مالعا  هلـصافالب  تروص  نیا  رد  ، تسا يرطخ  هاگلزنم  نآ  رد  دـنک  ساسحا  تماقا 
.تسا يداع  ریغ  طیارش  هب  طوبرم  نیا  دننام و  یم  يرالاس  هلفاق  هلفاق و  نینچ  هب  تسرد  ایند  لها 

ناهج نیا  بهاوم  يرادیاپان 

زا تسا  رتایوگ  يرگید  زا  کی  ره  هک  دوش  یم  هدـید  یمالـسا  تایاور  رد  یفلتخم  تاریبعت  اـیند  يرادـیاپان  ییاـفو و  یب  هراـبرد 
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: هلمج

.درادن انعم  نآ  رب  فقوت  نداتسیا و  درک و  روبع  نآ  زا  دیاب  هک  دنا  هدرک  یلپ  هب  هیبشت  ار  ایند  هاگ 

ح 20) ص 319 ، ج 14 ، راونالاراحب ، « .) اَهوُرُمْعَت َال  اَهوُُربْعاَف َو  ٌهَرَْطنَق  اْینُّدلا  اَمَّنِإ  »

رد مالـسلا  هیلع  ناـنمؤمریما  ماـما  هک  هنوگ  ناـمه  تسا  هدـش  یفرعم  تماـقا  راد  هن  روـبع و  يارـس  ناوـنع  هب  اـیند  رگید  ییاـج  رد 
: تسا هدومرف  تمکح 133 

« . رَقَم ُراَد  َال  ٍّرَمَم  ُراَد  اْینُّدلا  »

دور یم  لامتحا  نامز  ره  هک  تسا  دنب  یخن  هب  اهنت  هتفاکـش و  مه  زا  نآ  مامت  هک  هدـش  یـسابل  هب  هیبشت  ایند  یموس  يابیز  ریبعت  رد 
: دیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  هنوگ  نامه  دتفا  ورف  سابل  دوش و  هراپ  ، خن نآ 

ج 1، مارو ، هعومجم  « .) عِطَْقنی ْنأ  ُطیَْخلا  َِکلذ  ُکَشوی  ِهِرِخآ  یف  ٍطیَِخب  ًاقِّلَعَتُم  یْقبیَف  ِهِرِخآ  یلإ  ِِهلَّوَأ  ْنِم  َّقُش  ٍبَْوث  ُْلثِم  اْینُّدلا  ِهِذه  »
.( ص 148

يدوز هب  هک  تسا  باوخ  زیگنا  لد  ياه  هنحـص  نوچمه  تسین و  رادیاپ  زگره  هک  هدش  اهربا  هیاس  هب  هیبشت  ایند  یمراهچ  ریبعت  رد 
: تسا هدش  لقن  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  زا  مکحلاررغ  رد  هک  هنوگ  نامه  درذگ  یم 

ح 2166) مکحلاررغ ، « .) ِمانَْملا ُُملُح  ِمامَْغلا َو  ُّلِظ  اْینُّدلا  َّنإ  »

رد یتخرد  هیاس  رد  زورمین  باوخ  تحارتسا و  يارب  هک  تسا  هدش  يراوس  هب  هیبشت  ایند  ربارب  رد  ناسنا  تیعـضو  ، ریبعت نیمجنپ  رد 
مرکا ربمایپ  هک  هنوگ  نامه  دور  یم  دـیوگ و  یم  كرت  ار  نآ  تحارتسا  یتعاـس  زا  دـعب  دوش و  یم  هداـیپ  یناتـسبات  غاد  زور  کـی 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

ح ص 119 ، ج 70 ، راونالاراحب ، « .) اَهَکَرَت َحاَر َو  َُّمث  ٍفیَص  ِمْوی  ِیف  ٍهَرَجَش  ِّلِظ  ِیف  َِهلُولیَْقِلل  َّرَم  ٍبِکاَر  ِلَثَمَک  اْینُّدلا  ُلَثَم  ِیلَثَم َو  اَمَّنِإ  »
.( 111

اَْینُّدلا ِهاَیَْحلا  َلَثَّم  ْمَُهل  ْبِرْضا  َو  تسا «: هدرک  میـسرت  ار  ایند  ییافو  یب  يرادیاپان و  ینـشور  لاثم  اب  دیجم  نآرق  اه  نیا  همه  زا  شیپ 
.( هیآ 45 فهک ، ًارِدَتْقُّم (.»  ٍءْیَش  ِّلُک  یَلَع  ُهّللا  َناَک  ُحاَیِّرلا َو  ُهوُرْذَت  ًامیِشَه  َحَبْصَأَف  ِضْرَْألا  ُتاَبَن  ِِهب  َطَلَتْخاَف  ِءاَمَّسلا  َنِم  ُهاَْنلَزنَأ  ٍءاَمَک 

دننک یم  هیکت  رادیاپان  يایند  نیا  رب  نانچمه  دنا و  لفاغ  يریثک  هورگ  مه  زاب  هیبشت  فیـصوت و  همه  نیا  اب  هک  تسا  نیا  بیجع  و 
.دنیامن یم  یناشفناج  نآ  زا  يا  هشوگ  ندروآ  تسد  هب  يارب  و 

یسیلگنا
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Describing life in this world, Imām Ali ibn Abū Tālib said: “It deceives, it harms and it
passes away. Allāh, the Sublime, neither approved it as a reward for His lovers nor as
a punishment for His enemies. In fact, the people of this world are like those riders

.” who, as soon as they descend, the driver calls out to them and they march off

548 ص :

ایند اب  دروخرب  شور  : 416 تمکح

هراشا

توص
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اَِمب َدِعَسَف  ِهّللا  ِهَعاَِطب  ِهِیف  َلِمَع  ٌلُجَر  اّمِإ  ِنیَلُجَر  ِدَحَِأل  ُهُفّلَخَت  َّکنِإَف  اَینّدلا  َنِم  ًائیَـش  َكَءاَرَو  ّنَفّلَُخت  َال  مالـسلا  هیلع  ِنَسَحلا  ِِهنبِال  َلاَق  َو 
ُهَِرثُؤت نَأ  ًاقیِقَح  ِنیَذَه  ُدَـحَأ  َسَیل  ِِهتَیِـصعَم َو  یَلَع  َُهل  ًانوَع  َتنُکَف  َُهل  َتعَمَج  اَِمب    َ ِیَقَـشف ِهّللا  ِهَیِـصعَِمب  ِهِیف  َلِمَع  ٌلُجَر  اّمِإ  ِِهب َو  َتیِقَش 

َکَلبَق َو ٌلهَأ  َُهل  َناَک  دَق  اَینّدلا  َنِم  َكِدَی  ِیف  يِّذلأ  ّنِإَف  ُدَعب  اّمَأ  َوُه  َرَخآ َو  ٍهجَو  یَلَع  ُماَلَکلا  اَذَـه  يَوُری  َو    ّ ِیّـضرلا َلاَق  َکِسفَن  یَلَع 
ِهِیف َلِمَع  ٍلُجَر  وَأ  ِِهب  َتیِقَـش  اَِمب  َدِعَـسَف  ِهّللا  ِهَعاَِطب  ُهَتعَمَج  اَمِیف  َلِمَع  ٍلُجَر  ِنیَلُجَر  ِدَحَِأل  ٌعِماَج  َتنَأ  اَّمنِإ  َكَدَعب َو  ٍلهَأ  َیلِإ  ٌِرئاَص  َوُه 

یَضَم نَِمل  ُجراَف  َكِرهَظ  یَلَع  َُهل  َلِمحَت  نَأ  َال  َکِسفَن َو  یَلَع  ُهَِرثُؤت  نَأ  اًلهَأ  ِنیَذَه  ُدَحَأ  َسَیل  َُهل َو  َتعَمَج  اَِمب  َتیِقَـشَف  ِهّللا  ِهَیِـصعَِمب 
ِهّللا َقزِر    َ ِیَقب نَِمل  ِهّللا َو  َهَمحَر 

اه همجرت 

یتشد

يارب مارح  يایند  زا  يزیچ  درک ): باطخ  مالّـسلا  هیلع  یبتجم  ماـما  شدـنزرف  هب  : ) دومرف وا ، رب  ادـخ  دورد  و  يداـصتقا ) یقـالخا ، )
تعاط رد  ار  نآ  هک  تسا  یـصخش  ای  دش ،  دهاوخ  نت  ود  زا  یکی  بیـصن  دـنام  یم  وت  زا  هچنآ  اریز  راذـگم ، یقاب  تگرم  زا  سپ 

ادخ ینامرفان  رد  ار  نآ  هک  یـصخش  ای  .تسا و  هدنکفا  تکاله  هب  ار  وت  هک  يزیچ  هب  دوش  یم  دنمتداعـس  سپ  دریگ ، راک  هب  ادـخ 
نیا زا  کی  چیه  هک  يا ، هدرک  يرای  ار  وا  هانگ  رد  وت  سپ  يدرک ، يروآ  عمج  وت  هک  هچنآ  هب  دوش  یم  كاله  سپ  دریگ ، راک  هب 

زا هچنآ  راگدرورپ ! شیاتس  زا  سپ  هدش ) لقن  زین  يرگید  هنوگ  هب  تمکح  نیا   . ) يراد مّدقم  دوخ  رب  ات  دنتسین  نآ  راوازس  رفن  ود 
وت انامه  و  دیـسر ،  دـهاوخ  نارگید  تسد  هب  زین  وت  زا  سپ  و  دوب ، نارگید  تسد  رد  وت  زا  شیپ  تسا ، وت  تسد  رد  نونکا  مه  ایند 
هب ار  وت  هک  هچنآ  هب  سپ  دریگ ، راک  هب  ادخ  تعاط  رد  ار  وت  هدـش  عمج  لاوما  هک  یـصخش  ای  تخودـنا ، یهاوخ  لام  رفن  ود  يارب 

دهاوخ كاله  وت  هدـش  عمج  لاوما  اب  سپ  دزادـنا ، راک  هب  هانگ  رد  ار  نآ  هک  تسا  یـسک  ای  دوش ، یم  دنمتداعـس  دـنکفا  تکاله 
ناگتشذگ يارب  سپ  یـشک ،  شود  رب  ار  نانآ  راب  و  يرادب ، ناشمّدقم  دوخ  رب  ات  دنتـسین  راوازـس  رفن  ود  نیا  زا  کی  چیه  هک  دش ،

 . شاب راودیما  ار  ادخ  يزور  ناگدنامزاب  يارب  و  یهلا ، تمحر 
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يدیهش

رد ار  نآ  هک  يدرم  ای  داهن : یهاوخ  سک  ود  زا  یکی  يارب  ار  نآ  هچ  هنم ! اجب  اـیند  زا  يزیچ  مکرـسپ ! دومرف ]: نسح  شرـسپ  هب  [و 
دنک راک  نآ  رد  ادخ  ینامرفان  هب  هک  يدرم  ای  و  دوش ، تخبکین  يا  هدش  تخبدب  نادب  وت  هک  يزیچ  هب  سپ  درب  راک  هب  ادخ  تعاط 

هک دوبن  نآ  روخ  رد  ود  نیا  زا  کی  چیه  یشاب و  رای  ار  وا  ینامرفان  نآ  رد  سپ  دوش  تخبدب  يا  هدرک  مهارف  وا  يارب  وت  هچنادب  و 
وت زا  شیپ  تسوت  تسد  رد  ایند  زا  هچنآ  دعب ، اما  هک ]: تسا  هدش  تیاور  رگید  يا  هنوگ  هب  راتفگ  نیا  و   ] .يراد شمدـقم  دوخ  رب 
درگ هک  نآ  تشاذـگ : یهاوخ  نت  ود  زا  یکی  يارب  هک  يا  هدـنروآ  مهارف  وت  دـسر و  يرگید  هب  وـت  زا  سپ  تشاد و  ینادـنوادخ 
ادـخ ینامرفان  رد  ار  نآ  هک  نآ  ای  دوش ، تخبـشوخ  يا  هدـش  تخبدـب  وت  هچنادـب  وا  سپ  درب  راک  هب  ادـخ  تعاـط  رد  ار  وت  هدروآ 
يراد شمدقم  دوخ  رب  هک  دوبن  راوازس  ود  نیا  زا  کی  چیه  يوش و  تخبدب  يا  هدروآ  مهارف  يو  يارب  هچنادب  وت  سپ  دنک  فرص 
يزور هدـنام  هک  نآ  يارب  راد و  دـیما  ار  ادـخ  شزرمآ  تسا  هـتفر  هـک  نآ  يارب  سپ  يرادرب ،  يراـب  وا  يارب  شیوـخ  تـشپ  رب  و 

! .راگدرورپ

یلیبدرا

یم سپاو  وت  هک  یتسردـب  سپ  اـیند  عاـتم  زا  ار  يزیچ  دوخ  زا  دـعب  راذـگم  سپاو  نم  كرـسپ  يا  نسح  ار  دوخ  رـسپ  رم  دومرف  و 
نآب هرهب  یب  يدش و  یقش  هچ  نآ  هب  ددرگ  تخبکین  سپ  ادخ  تعاطب  نآ  رد  دنک  لمع  هک  يدرم  ای  درم  زا  یکی  يارب  زا  يراذگ 

ود نیا  زا  مادـکچیه  تسین  ادـخ و  ینامرفان  رب  هدـنهد  يرای  ار  وا  وت  یـشاب  سپ  ادـخ  ینامرف  اـنب  نآ  رد  درک  راـک  هک  يدرم  اـی  و 
يا ادـخ  دـمح  زا  سپ  اـما  تسنیا  نآ  رگید و  یهجو  رب  ارمـالکنیا  دـنا  هدرک  تیاور  ار و  وا  دوـخ  سفن  رب  ینیزگرب  هکنآ  راوازس 

یناسک يوسب  تسا  هدندرگ  نآ  وت و  زا  شیپ  یکلام  یلها و  ار  وا  دوب  ایند  زا  تست  تسد  رد  هچنآ  هک  یتسردـب  سپ  نم  كرـسپ 
ارنآ وت  هدرک  عمج  هچنآ  رد  درک  لمع  هکیدرم  درم  ود  زا  یکی  يارب  ارنآ  هدننک  عمج  وت  هک  تسین  نیا  زج  دنـشاب و  وت  زا  دـعب  هک 

نآ هب  دش  تخبدب  سپ  ادخ  ینامرفانب  نآ  رد  درک  لمع  هکیدرم  نآب و  يدـش  تخبدـب  هچ  نآ  هب  دـش  تخبکین  سپ  ادـخ  تعاطب 
دوخ تشپ  رب  ار  وا  يرادرب  تدوـخ و  سفن  رب  ار  وا  ینیزگرب  هکنآ  لـها  زا  ود  نیزا  مادـکچیه  تسین  ار و  وا  رم  يدرک  عـمج  هچ 

ار ادخ  يزور  دنام  یقاب  هک  یسک  يارب  وا  رب  ادخ  همحر  تشذگ  هک  ار  یسک  نآ  رم  شاب  راودیما  سپ 

یتیآ

ود نیا  زا  یکی  يارب  یهن  یم  هچنآ  اریز  .راذـگم  ياجرب  یلام  دوخ  زا  دـعب  دـنزرف  يا  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) نسح دوخ  دـنزرف  هب 
یم تخبکین  هدـش ، وت  یتخبدـب  ببـس  هک  يزیچ  هب  وا  سپ  درب ، یم  راک  هب  ادـخ  تعاط  رد  ار  لام  نآ  هک  یـسک  اـی  دوب ، دـهاوخ 

ار وا  وت  .دوش و  تخبدب  يا ، هداهن  شیارب  وت  هچنآ  هب  سپ  دنک ، یم  فرـص  ادخ  تیـصعم  رد  ار  لام  نآ  هک  تسا  یـسک  ای  ددرگ 
.ینیزگرب دوخ  رب  ار  وا  هک  دنتسین  نآ  هتسیاش  کیچیه  ود  نیا  یشاب و  رای  تیصعم  رد 

: دنا هدروآ  مه  يرگید  هنوگ  هب  ار  ینعم  نیا  و  دیوگ : یضر  دیس 

هب يا  هدروآ  درگ  هک  یلام  .دیسر  دهاوخ  نارگید  هب  وت  زا  دعب  هتشاد و  ینابحاص  وت  زا  شیپ  تسوت  تسد  رد  ایند  زا  هچنآ  دعب  اما 
، يا هدش  تخبدب  نادب  وت  هک  يزیچ  هب  وا  سپ  درب ، راک  هب  ادخ  تعاط  هار  رد  ار  وت  لام  هکنآ  یکی  دیسر : دهاوخ  ود  نیا  زا  یکی 
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، يا هدروآ  درگ  وا  يارب  هک  یلام  ببـس  هب  سپ  دـنک ، فرـصم  ادـخ  تیـصعم  هار  رد  ار  نآ  هک  تسا  یـسک  ای  ددرگ ، تخبـشوخ 
هتفر هک  اهنآ  يارب  سپ  .یشک  شود  رب  ار  وا  راب  ای  ینیزگرب  دوخ  رب  ار  وا  هک  دنتسین  نآ  راوازس  ود ، نیا  زا  کیچیه  .دوش  تخبدب 

.ار دنوادخ  يزور  دیما  دنا ، هدنام  هک  نانآ  يارب  شاب و  هتشاد  شزرمآ  دیما  دنا ،

نایراصنا

 : تشاذگ یهاوخ  رفن  ود  زا  یکی  يارب  اریز  ، راذگم دوخ  زا  دعب  يارب  ار  ایند  زا  يزچ  ! مرسپ : دومرف مالّسلا  هیلع  نسح  شدنزرف  هب 

هدش تخبدب  نآ  رطاخ  هب  وت  هک  يزیچ  هب  دوش  یم  دنمتداعس  وا  سپ  ، دناسر دهاوخ  فرصم  هب  ادخ  تعاط  رد  ار  لام  هک  یسک  ای 
ار يو  ،و  يدروآ مهارف  وا  يارب  هچنآ  ببس  هب  يا  هتـشگ  راکنایز  سپ  درک ، دهاوخ  جرخ  قح  تیـصعم  رد  ار  نآ  هک  یـسک  ای.يا 

.يدرک کمک  ادخ  تیصعم  رب 

 . يرادب مّدقم  دوخ  رب  ار  اهنآ  هک  دنتسین  هتسیاش  رفن  ود  نیا  زا  مادک  چیه  و 

 : تسا نیا  نآ  هدش و  تیاور  مه  رگید  یتروص  هب  نخس  نیا 

ود نیا  زا  یکی  يارب  وت  و   ، دسر یم  رگید  یکلام  هب  وت  زا  سپ  و  هتـشاد ، یکلام  وت  زا  شیپ  تسوت  رایتخا  رد  ایند  زا  هچنآ  ، دـعب اما 
تخبدب نآ  هب  وت  هک  هچنآ  هب  هتـشگ  تخبـشوخ  سپ  ، دزیخ یم  رب  ادخ  تعاط  هب  تا  هدروآ  مهارف  اب  هک  یـسک  : ینک یم  عمج  رفن 

زا مادک  چیه.يدرک  عمج  وا  يارب  وت  هک  هچنآ  هب  هدش  راکنایز  سپ  دیامن ، یم  جرخ  ادخ  تیصعم  رد  ار  نآ  هک  یسک  ای  ، يا هدش 
ایند زا  هک  یـسک  يارب  سپ   . يراذـگ راب  دوخ  تشپ  رب  وا  رطاخ  هب  هکنیا  هن  ،و  ییامن مدـقم  دوخ  رب  هک  دنتـسین  راوازـس  رفن  ود  نیا 

 . شاب راودیما  ار  راگدرورپ  قزر  هدنام  هک  نآ  يارب  ،و  ار ادخ  تمحر  هتفر 

اه حرش 

يدنوار

.اهیلع هراتخت  کسفن : یلع  هرثوت  .نیلجر و  دحال  الا  هفلخی  و ال  يور : و 

هرثوت نا  یلع  فوطعم  كرهظ  یلع  هل  لمحت  هلوق و ال  .اهیلع و  هراتخت  کسفن : یلع  هرثوت  .نیلجر و  دحال  الا  هفلخی  و ال  يور : و 
.كرهظ یلع  هلجال  القث  لمحت  نا ال  يا و  فوذحم  هلوعفم  و 

يردیک

مثیم نبا 

يارب ار  نآ  هک  اریز  يراذگب ، دوخ  زا  سپ  ار  ایند  زا  يزیچ  ادابم  نم ، كرـسپ  : ) دومرف مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماما  شدـنزرف  هب  ماما 
هب دوش  یم  تخبـشوخ  وا  سپ  درب ، یم  راـک  هب  ار  نآ  ادـخ  یگدـنب  تعاـط و  رد  هک  یـسک  اـی  تشاذـگ : یهاوخ  نت  ود  زا  یکی 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 4972 

http://www.ghaemiyeh.com


هب سپ  درب ، یم  راک  هب  ادخ  ینامرفان  تیـصعم و  رد  ار  نآ  هک  یـسک  يارب  ای  .تسا  هدش  وت  يراکنایز  یتخبدب و  ثعاب  هک  يزیچ 
هتسیاش ود  نیا  زا  مادک  چیه  يا و  هدرک  کمک  تیصعم  هار  رد  ار  وا  وت  هدش و  تخبدب  يا  هدروآ  درگ  وا  يارب  وت  هک  هچنآ  ببس 

لمع نیا  زا  هدرک و  هظعوم  لام ، نتخودنا  زا  ندرک  یهن  اب  ار  شدنزرف  مالـسلا ) هیلع   ) ماما یهد .) حـیجرت  دوخ  رب  ار  وا  هک  تسین 
: ینعی هب ) تیقـش  امب  : ) تراـبع .تسا و  کـناف ) …  : ) تراـبع نآ  يارغـص  هک  تسا  هتـشاد  رذـحرب  يرمـضم  ساـیق  هلیـسو ي  هب 
و یلاعت : يادخ  لوق  لیلد  هب  تسا ، لام  نتخودـنا  هلیـسو ي  هب  ترخآ  رد  یتخبدـب  لام و  يروآ  عمج  تمحز  اب  ایند  رد  یتخبدـب 

دوخ زا  سپ  ار  یلام  سک  ره  و  تسا : نینچ  زین  نآ  ردقم  ياربک  و  هللا …  لیبس  یف  اهنوقفنی  هضفلا و ال  بهذـلا و  نوزنکی  نیذـلا 
.تسین اور  يراک  نینچ  دنرادن ، ار  شیوخ  رب  نداد  حیجرت  قاقحتسا  هک  یهورگ  ود  زا  کی  ره  يارب  دراذگب 

شیپ تسا ، وت  رایتخا  رد  ایند  زا  هچنآ  دعب ، اما  : ) تسا هدش  تیاور  ریز ، حرش  هب  زین  رگید  وحن  هب  راتفگ  نیا  دیوگ : یم  یـضردیس 
هار رد  نآ  زا  هک  یـسک  ینک : یم  يروآدرگ  نت  ود  زا  یکی  يارب  وت  و  دسر ، یم  یبحاص  هب  زین  وت  زا  سپ  هتـشاد و  یبحاص  وت  زا 
هار رد  ار  نآ  هک  یـسک  ای  يا  هدش  تخبدب  ببـس  نادب  وت  هک  يزیچ  نآ  هلیـسو ي  هب  دوش  تخبکین  دـنک و  هدافتـسا  ادـخ  تعاط 
هک تسین  هتسیاش  ود  نیا  زا  کی  چیه  يا و  هدروآ  عمج  وا  يارب  وت  هچنآ  هلیسو ي  هب  هدش  تخبدب  سپ  درب ، راک  هب  ادخ  تیصعم 

تسا یقاب  هک  نآ  يارب  ار و  ادخ  تمحر  هتشذگ ، هک  یـسک  يارب  سپ  يریگب ، دوخ  هدهع ي  رب  هک  نآ  هن  يرادب و  مدقم  دوخ  رب 
یکی تسا ،: هدومرف  رذحرب  ایند  زا  رمـضم  سایق  ود  هلیـسو ي  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما تیاور  نیا  رد  شاب .) راودـیما  ار  ادـخ  يزور 

لد نادب  وت  هک  تسین  راوازـس  دشاب  روطنیا  هچ  ره  و  دوش : یم  نینچ  نآ  ردقم  ياربک  و  تسا ، كدعب  و  كدـی …  یف  يذـلا  ناف 
.تشذـگ لوا  تیاور  رد  هک  تسا  نامه  نآ  ياربک  تسا و  كرهظ  تنا …  امنا  و  تراـبع : یمود  .يزرو  داـمتعا  نآ  رب  يدـنبب و 

راک هب  حیـشرت  ناونع  هب  ار  رهظ )  ) هملک ي هدروآ و  هراعتـسا  لام ، يروآ  عمج  ناهانگ و  نتفرگ  شود  رب  يارب  ار  لـمح  هملک ي :
- لام زا  رتهب  يزیچ  هب  مالسلا ) هیلع   ) ماما هاگنآ  .تسا  هدرب 

هدومرف ییامنهار  تسا - هداد  هدعو  يا  هدنز  ره  هب  دنوادخ  هک  ییزور  دیما  ناگدنامزاب  يارب  ادخ و  تمحر  دیما  ناگتشذگ  يارب 
.تسا

دیدحلا یبا 

[ َّیَُنب اَی   ] ِنَسَْحلَا ع ِِهْنبِال  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

ِهِیف َلِمَع  ٌلُجَر  اَّمِإ  ِِهب َو  َتیِقَش  اَِمب  َدِعَـسَف  ِهَّللا  ِهَعاَِطب  ِهِیف  َلِمَع  ٌلُجَر  اَّمِإ  ِْنیَلُجَر  ِدَحَِأل  ُهُفِّلَخَت  َکَّنِإَف  اَْینُّدلا  َنِم  ًاْئیَـش  َكَءاَرَو  َّنَفِّلَُخت  َال 
يَوُْری ُّیِضَّرلا َو  َلاَق  َکِسْفَن  یَلَع  ُهَِرثُْؤت  ْنَأ  ًاقیِقَح  ِْنیَذَه  ُدَحَأ  َْسَیل  ِِهتَیِصْعَم َو  یَلَع  َُهل  ًانْوَع  َْتنُکَف  َُهل  َْتعَمَج  اَِمب  َیِقَشَف  ِهَّللا  ِهَیِـصْعَِمب 

[ َْکیَدَی  ] ِیف يِذَّلا  َّنِإَف  ُدَْعب  اَّمَأ  َوُه  َرَخآ َو  ٍهْجَو  یَلَع  ُمَالَْکلا  اَذَه 

ِهَعاَِطب ُهَتْعَمَج  اَمِیف  َلِمَع  ٍلُجَر  ِْنیَلُجَر  ِدَحَِأل  ٌعِماَج  َْتنَأ  اَمَّنِإ  َكَدَْعب َو  ٍلْهَأ  َیلِإ  ٌِرئاَص  َوُه  َکَْلبَق َو  ٌلْهَأ  َُهل  َناَک  ْدَـق  اَْینُّدـلا  َنِم  َكِدَـی 
[ ُهَتْعَمَج اَمِیف   ] َلِمَع ٍلُجَر  ْوَأ  ِِهب  َتیِقَش  اَِمب  َدِعَسَف  ِهَّللا 

[ َیِقَشَف  ] ِهَّللا ِهَیِصْعَِمب  ِهِیف 
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[ ْوَأ  ] َکِسْفَن یَلَع  ُهَِرثُْؤت  ْنَأ  ًالْهَأ  ِْنیَذَه  ُدَحَأ  َْسَیل  َُهل َو  َْتعَمَج  اَِمب  َتیِقَشَف 

 [ . َیلاَعَت  ] ِهَّللا َقْزِر  َیَِقب  ْنَِمل  ِهَّللا َو  َهَمْحَر  یَضَم  ْنَِمل  ُجْراَف  َكِرْهَظ  یَلَع  َُهل  َلِمْحَت  ْنَأ  َو َال 

.عنقم مالک  هیف  انل  قبس  دق  راخدالا و  نع  یهن  لصفلا  اذه  نیلجر و  دحأل  الإ  هفلخت  کنإف ال  يور 

امب دعـسی  لوألاف  هتیـصعمب  هیف  لمعی  نمل  وأ  هللا  هعاطب  هیف  لمعی  نمل  هفلخت  نأ  امإف  الام  تفلخ  نإ  کـنأ  لـصفلا  اذـه  هصـالخ  و 
اناعم نوکی  یناثلا  تنأ و  هب  تیقش 

هنأل هللا  قزر  یقب  نمل  هللا و  همحر  یضم  نمل  جراف  هل  لاق  امنإ  مومذم و  نیرمألا  الک  لاملا و  نم  هل  هتکرت  امب  هیصعملا  یلع  کنم 
.كدعب لهأ  یلإ  رئاص  وه  کلبق و  لهأ  لاملا  اذهل  ناک  دق  مالکلا  لوأ  یف  لاق 

هقمری رهدلا  اعنام و  اعماج  ای  مهضعب  لاق  هنسح و  ناعم  هعساو و  بهاذم  هیف  ءارعشلل  ریثک و  عمجلا  راخدالا و  مذ  یف  مالکلا  و 

یناشاک

نفلخت ال   ) نم كرـسپ  يا  ینب ) ای   ) مالـسلا هیلع  نسح  ماـما  ار  دوخ  رـسپ  رم  ترـضح  دومرف  و  نسحلا ) هنبـال  مالـسلا  هیلع  لاـق  (و 
سپاو وت  هک  یتسرد  هب  سپ  هفلخت ) کناف   ) رابتعا یب  يایند  عاتم  زا  ار  يزیچ  ایندلا ) نم  ائیش   ) دوخ زا  دعب  راذگم  سپاو  کئارو )
تعاط هب  نآ  رد  دـنک  لمع  هک  يدرم  ای  هللا ) هعاطب  هیف  لمع  لـجر  اـما   ) درم ود  زا  یکی  يارب  نیلجر ) دـحال   ) ار نآ  يراذـگ  یم 

هیف لمع  لجر  اما  و   ) نآ راخذا  عمج و  هب  يدرک  ادـیپ  تواقـش  تمـس  هچنآ  هب  ددرگ  تخبکین  سپ  هب ) تیقـش  اـمب  دعـسف   ) ادـخ
رب وا  هدنهد  يرای  وت  یـشاب  سپ  هللا ) هیـصعم  یلع  هل  انوع  تنکف   ) ادـخ تیـصعم  هب  نآ  رد  دـنک  لمع  هک  يدرم  ای  و  هللا ) هیـصعمب 

ینک رایتخا  هکنآ  هب  کسفن ) یلع  هرثوت  نا   ) راوازـس درم  ود  نیا  زا  کی  چیه  تسین  و  اقیقح ) نیذه  دـحا  سیل  و   ) ادـخ تیـصعم 
.دوخ سفن  رب  ار  وا  لمع 

دعب اما  : ) هک تسا  نیا  نآ ، و  وه ) و   ) رگید یهجو  رب  رخا ) هجو  یلع   ) مالک نیا  تسا  هدـش  هدرک  تیاور  و  مالکلا ) اذـه  يوری  (و 
رد هچنآ  هک  یتسرد  هب  سپ  کیدـی ) یف  يذـلا  ناف   ) ءایبنا دیـس  رب  مالـس  دورد و  ادـخ و  دـمح  زا  سپ  اما  نم  كرـسپ  يا  ینب ) ای 
نآ و  كدـعب ) لها  یلا  رئاص   ) وت زا  شیپ  یبحاص  ار  نآ  دوب  کلبق ) لها  هل  ناک  دـق   ) ایند عاـتم  زا  ایندـلا ) نم   ) تسا وت  ياهتـسد 

عاتم يا  هدننک  عمج  وت  هک  تسین  نیا  زج  و  نیلجر ) دحال  عماج  تنا  امنا  و   ) وت زا  دعب  رگید  يدنوادخ  يوس  هب  تسا  هدـندرگزاب 
تعاط هب  ار  نآ  يا  هدرک  عمج  هچنآ  رد  دـنک  لمع  هک  يدرم  هللا ) هعاطب  هتعمج  امیف  لمع  لـجر   ) درم ود  زا  یکی  يارب  زا  ار  اـیند 

وا  ) نآ هب  يدرک  ادیپ  تواقـش  هچنآ  هب  يا  هتفای  تداعـس  سپ  تیقـش ) امب  دعـسف   ) دنک فرـص  تاربم  تاریخ و  رد  ار  نآ  ادـخ و 
( هل تعمج  امب  یقـشف   ) دیامن جرخ  یـصاعم  رد  ار  نآ  ادخ و  تیـصعم  هب  نآ  رد  دـنک  لمع  هک  يدرم  ای  هللا ) هیـصعمب  لمع  لجر 

یلع هرثوت  نا  الها   ) درم ود  نآ  زا  کی  چیه  تسین  و  نیذـه ) دـحا  سیل  و   ) وا يارب  يدرک  عمج  وت  هچنآ  هب  دـیزرو  تواقـش  سپ 
ناهانگ دوخ  تشپ  رب  وا  يارب  زا  يرادرب  هکنآ  و  كرهظ ) یلع  هل  لمحت  و   ) دوخ سفن  رب  ار  وا  ینیزگرب  وت  هکنآ  تیلها  کـسفن )

يارب و  یقب ) نمل  و   ) ار ادخ  ششخب  تمحر و  هللا ) تمحر   ) تشذگ هک  یسک  يارب  یـضم ) نمل   ) شاب راودیما  سپ  جراف )  ) ار وا 
.ار ادخ  يزور  هللا ) قزر   ) دنام یقاب  هک  یسک 
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یلمآ

ینیوزق

: تسین نوریب  ود  زا  لاح  هچ  ایند ، لام  زا  يزیچ  دوخ  سپ  زا  هتبلا  راذگم  كرسپ  يا  مالسلا ) هیلع  نسح  ماما   ) دوخ دنزرف  اب  دومرف 
تخبکین وا  سپ  دنک  فرص  تاعاط  تاریخ و  رد  ار  لام  نآ  يادخ و  تعاط  هب  لام  نآ  رد  دنک  لمع  هک  یـسک  يارب  يراذگم  ای 

ادـخ و تیـصعم  هب  لام  نآ  رد  دـنک  لمع  هک  یـسک  يارب  ای  يا  هدـش  راکنایز  مورحم و  ببـس  نآ  هب  وت  هچنآ  هب  ددرگ  راـیتلود  و 
زا کی  چیه  تسین  و  لجوزع ، يادخ  ینامرفان  تیـصعم و  رب  یـشاب  وا  رـصان  نوعوت و  سپ  دزاس  تعاط  زا  يرود  تلفغ و  هلیـسو 
هب یئوج  وا  تداعـس  شیوخ و  ررـض  رد  یبلط  وا  دوس  و  شیوخ ، سفن  رب  ینک  رایتخا  ار  وا  هکنیا  راوازـس  هتـسیاش و  سک  ود  نیا 

.شیوخ تواقش 

تسا هدوب  ار  وا  ایند  زا  تسوت  تسد  ود  رد  هچنآ  قیقحت  هب  سپ  دعب  اما  نینچ ، دنا  هدرک  تیاور  مه  رگید  یهجو  رب  ار  مالک  نیاو 
یبحاص هب  وت  زا  دعب  و  تسا ، هتـشاد  یبحاص  وت  زا  شیپ  هلمجلاب  .وت  زا  دـعب  یبحاصم  هب  تسا  هدـندرگ  زاب  و  وت ، زا  شیپ  یبحاص 

راب شیوخ  تشپ  رب  وا  يارب  زا  ینک و  راـیتخا  دوخ  سفن  رب  ار  نآ  وت  هک  دنتـسین  نآ  لـها  درم  ود  نیا  زا  کـی  چـیه  .ددرگ و  زاـب 
هک نانآ  يارب  زا  و  ار ، يادـخ  تمحر  وت  تیب  لها  زا  دـنا  هدـش  توف  ینعی  دـنا  هتفر  هک  نانآ  يارب  شاب  راودـیما  سپ  یهن ، نارگ 

یتیسک وت  روخم  شمغ  ار  ادخ  تسیا  هدنب  دنزرف  .هودنا  مغ و  هدنام  يارب  هن  و  روخ ، سوسفا  هتفر  رب  هن  ار ، يادخ  يزور  دنا  هدنام 
يرب یم  هچ  تدایز  جنر  تسا  ربدم  رو  تسوا  نآ  زا  تداعس  جنگ  تسا  لبقم  رگ  يرورپ  هدنب  ادخ  هب ز  هک 

یجیهال

لمع لجر  اما  نیلجر : دحال  هفلخت  کناف  ایندلا ، نم  ائیش  كءارو  نفلخت  ینب ال  ای  : » مالـسلاامهیلع نسحلا  هنبال  مالـسلا  هیلع  لاق  و 
دحا سیل  هتیصعم و  یلع  هل  انوع  تنکف  هل ) تعمج  امب  یقشف   ) هللا هیصعمب  هیف  لمع  لجر  اما  هب و  تیقش  امب  دعـسف  هللا ، هعاطب  هیف 

اج هب  نم ، كرـسپ  يا  هک  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  دوخ  رـسپ  هب  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .کـسفن » یلع  هرثوت  نا  اـقیقح  نیذـه 
یم هک  تسا  يدرم  ای  درم ، ود  زا  یکی  يارب  زا  ار  ایند  لام  يراذگ  یماو  وت  هک  اریز  ار ، ایند  لام  زا  يزیچ  وت  رـس  تشپ  رد  راذگم 
دوـخ ریخ  فرـصم  هب  هک  نآ  ببـس  هب  يدـش  تخبدـب  وـت  هک  يزیچ  هب  وا  دـش  تـخبکین  سپ  ار ، ادـخ  تعاـط  لاـم  نآ  رد  دـنک 

یـشاب سپ  دوش ،) تخبدب  يا  هدروآدرگ  شیارب  هک  يزیچ  اب  سپ   ) ار ادخ  تیـصعم  لام  نآ  رد  دنک  یم  هک  يدرم  ای  يدناسرن و 
.وت سفن  يارب  زا  ینک  رایتخا  وت  هکنیا  هب  راوازس  ود  نیا  زا  کی  چیه  تسین  و  وا ، تیصعم  رب  وا  روای  نیعم و  وت 

لها یلا  رئاص  وه  کلبق و  لها  هل  ناک  دـق  ایندـلا  نم  کیدـی  یف  يذـلا  ناف  دـعب ، اـما  : » وه رخآ و  هجو  یلع  مـالکلا  اذـه  يور  و 
یقشف هللا  هیصعمب  هیف  لمع  لجر  وا  هب ، تیقـش  امب  دعـسف  هللا  هعاطب  هتعمج  امیف  لمع  لجر  نیلجر : دحال  عماج  تنا  امنا  كدعب و 

یقب نمل  هللا و  همحر  یضم  نمل  جراف  كرهظ ، یلع  هل  لمحت  نا  کسفن و ال  یلع  هرثوت  نا  الها  نیذه  دحا  سیل  هل و  تعمج  امب 
یلـص ادخ ، لوسر  تعن  ادخ و  دمح  زا  دعب  اما  هک  تسا  نیا  نآ  رگید و  یهجو  رب  مالک  نیا  تسا  هدـش  تیاور  ینعی و  .هللا » قزر 

وت زا  شیپ  یبحاص  نآ  يارب  زا  دوب  هک  قیقحت  هب  ایند  لام  زا  تسا  وت  ياهتـسد  رد  هک  يزیچ  نآ  هک  قیقحت  هب  سپ  هلآ ، هیلع و  هللا 
هک يدرم  درم : ود  زا  یکی  يارب  زا  لام  هدـننک ي  عمج  رگم  وت  یتسین  وت و  زا  دـعب  یبحاص  يوس  هب  دـیدرگرب  دـهاوخ  لاـم  نآ  و 
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هک يدرم  ای  نآ ، هب  يدـش  تخبدـب  وت  هک  یلام  هب  دـشاب  تخبکین  سپ  ادـخ ، تعاـط  ار  نآ  يا  هدرک  عمج  وت  هک  یلاـم  رد  دـنکب 
راوازس ود  نیا  زا  کی  چیه  تسین  وا و  يارب  زا  يدرک  عمج  وت  هک  یلام  ببـس  هب  دش  تخبدب  سپ  ار ، ادخ  تیـصعم  نآ  رد  دنکب 

نامز تسا  هتشذگ  هک  یـسک  يارب  زا  شاب  راودیما  سپ  وت ، تشپ  رب  ار  نآ  ینک  راب  وت  وت و  سفن  يارب  زا  ینک  رایتخا  وت  هکنیا  هب 
.ار ادخ  يزور  تسا  هدنام  یقاب  هک  یسک  يارب  زا  ار و  ادخ  تمحر  وا 

ییوخ

قحلا و لها  نم  اوناک  نا  ثاروملا و  لاملا  نیمات  ایندـلا و  ماـطح  عمج  راـخدالا و  مذ  یف  هیاـغ  اذـه  مالـسلا ) هیلع   ) همـالک ینعملا :
، احابم الالح و  هنوکب  هطورشم  هداعسلا  لیصحت  هعاطلا و  یف  هفرص  نال  لالحلا  نم  ول  لاملا و  راخدا  لمشی  همالک  رهاظ  و  هدابعلا ،

ایندـلا یف  ءاقـشلا  یلا  رظنی  تیقـش ) امب   ) هلوقف لاحلاب  ثراولا  لهج  یلع  لمحی  نا  الا  هللا  هعاط  یف  مارحلا  فرـص  حـصی  الف  ـالا  و 
و هعمجب ، ایندـلا  ءاقـش  يا  مثیم : نبا  لاق  .هشیعملا و  یف  راتقالا  بعتلا و  لمحت  عسولا و  لذـب  یلا  جاتحی  هناف  لاملا ، عمجل  مزـالملا 
- هللا لیبس  یف  اهنوقفنی  هضفلا و ال  بهذـلا و  نوزنکی  نیذـلا  نا  یلاعت : هلوقب  راخدالا  همرح  یلع  الدتـسم  هراـخ  داـب  هرخـالا  ءاـقش 

مناج رسپ  دومرف : مالسلا ) هیلع   ) نسح شدنزرفب  همجرتلا : .رصتخملا  اذه  هعـسی  لیـصفت ال  یلا  جاتحی  ماقملا  قیقحت  .یهتنا و  خلا -
تعاـط رد  ارنآ  هکـسیک  اـی  يراذـگیم : اـجب  سک  ود  زا  یکی  يارب  ارنآ  وت  اریز  راذـگم ، ار  اـیند  عاـتم  زا  يزیچ  چـیه  دوـخ  ياـجب 

فرـص ادخ  تیـصعم  رد  ارنآ  هکیـسک  ای  و  دوشیم ، تخبـشوخ  يدش  تخبدب  شرطاخب  وت  هچنآ  هلیـسوب  دنکیم و  فرـص  دنوادخ 
ار اهنآ  هک  دنتـسین  راوازـس  ود  نیا  زا  مادکچیه  و  هدرک ، هک  یهانگ  رد  يدش  وا  روای  وت  دوشیم و  تبخدب  وت  لام  هلیـسوب  دنکیم و 

.يرازگ ثرا  اهنآ  يارب  يرامش و  مدقم  دوخ  رب 

ینابحاص تسا  وت  تسد  رد  هک  ایند  زا  هچنآ  دعب  اما  تسا : هدـش  تیاور  مه  رگید  ترابعب  مالک  نیا  دـیامرف : یـضردیس  همجرتلا :
ادخ تعاط  رد  ارنآ  هکنآ  یکی  ینکیم : عمج  لام  سک  ود  زا  یکی  يارب  وت  درگیم ، لقتنم  وت  زا  دعب  ینارگیدب  هتشاد و  وت  زا  شیپ 

شیارب هچنادب  وت  دیامنیم و  ادخ  تیـصعم  رد  فرـص  ارنآ  هکیـسک  ای  دوشیم  تخبـشوخ  يدش  تخبدب  وت  هچنادب  دنکیم و  فرص 
دوخ شود  رب  يراب  اهنآ  يارب  يراد و  مدقم  دوخ  رب  ار  اهنآ  وت  هک  دنتسین  لها  ود  نیا  زا  مادکچه  و  يوشیم ، تخبدب  يدرک  عمج 

.ار ادخ  زا  ردقم  يزور  تسا  هدنام  نآ  رد  سک  ره  يارب  هاوخب و  ار  ادخ  تمحر  هتفر  ایند  زا  هک  ره  يارب  يراذگ ،

يرتشوش

فکلا و  ملاظملا ، یف  رظنلاب  هرما  حتتفا  هنال  ماعلا ، صاخلا و  یلا  اببحم  يدهملا  ناک  جورملا )  ) یف نسحلا : هنبال  مالـسلا  هیلع  لاق  و 
فلا فلا  هئامتـس  وه  روصنملا و  هفلخ  ام  عیعج  بهذاف  ءاطعالا ، یف  هدـی  طـسب  و  مولظملا ، فاـصنا  و  فئاـخلا ، نما  و  لـتقلا ، نع 

روصنملا ال ناک  یمـشاهلا : نامیلـس  نب  دـمحم  لاق  يربطلا :)  ) یف .همایا و  یف  هاـبج  اـم  يوس  راـنید  فلا  فلا  رـشع  هعبرا  مهرد و 
حلاص هفلتخم ) تاعوضوم  یف  نوتسلا - لصفلا   ) رادل اقـصالم  هلجد  یطاش  یلع  نیطبلا  دلاخ  راد  یف  هاقلا  الا  هلامع  نم  ادحا  لزعی 
تیب هامـس  لاملا و  تیب  یف  لزع  هنم و  ذخا  نم  مسا  هیلع  بتک  لزعف و  هب  رما  یـش ء ، نم  ذـخا  امف  الام ، هنم  جرختـسیف  نیکـسملا ،

نم مرغت  قلخلا و ال  هب  یـضرت  ائیـش  کل  تایه  دـق  ینا  يدـهملل : لاق  مث  عاتملا ، لاملا و  نم  تیبلا  کـلذ  یف  رثکف  ملاـظملا ، لاـم 
کناف مهنم  ذـخا  ام  لک  مهیلع  ددراف  ملاظملا  اهتیمـس  یتلا  لاومالا  هذـه  مهنم  تذـخا  نیذـلا  ءالوه  عداف  تمانا  اذاف  ائیـش ، کلام 

ناف دعب ، اما  وه  و  رخآ ، هجو  یلع  مالکلا  اذه  يوری  و   ) فنـصملا لاق  .یلو  امل  يدـهملا  کلذ  لعفف  هماعلا ، یلا  مهیلا و  دمحتـست 
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تاذ مالـسلا  هیلع  یـسیع  رم  هینامعنلا :) راونالا   ) یف كدعب .) لها  یلا  رئاص  وه  کلبق و  لها  هل  ناک  دق  ایندلا  نم  كدـی  یف  يذـلا 
مهل نذاف  مهتوق ، یف  مهل  نذـئا  نا  هیلا  یحواف  .عایج  انا  هللا ! یبن  ای  اولاقف : كرفلا ، نم  نکما  دـق  عرزب  هباحـصا  نم  هعامج  عم  موی 

نذابف یئابآ  نم  اهتثرو  یـضرا  یعرز و  لوقی : وه  عرزلا و  بحاص  ءاـج  ذا  کلذـک  مهاـنیبف  نولکاـی ، نوکرفی و  عرزلا  یف  اوقرفتف 
یعرز و يدانی  لک  هتعاس  یلا  مدآ  ندل  نم  ضرالا  کلت  کلم  نم  عیمج  یلاعت  ثعبف  هبر  مالـسلا  هیلع  یـسیع  اعدف  نولکات ؟ نم 
و لاقف : لالح ، کل  یعرز  کفرعا ، مل  لاق : هاتاف و  مالسلا ، هیلع  یسیع  رما  هغلب  ناک  و  مهنم - لجرلا  عزفف  یئابآ  نم  هتثرو  یضرا 
و  ) .لام ضرا و ال  کل  سیل  مهب  قحال  اهنع و  لحترم  تنا  اهنع و  اولحترا  اهورمع و  ضرالا و  هذه  اوثرو  دق  مهلک  ءالوه  کحی !

امب تیقـشف  هللا  هیـصعمب  هیف  لمع  لجر  و  هب ، تیقـش  امب  دعـسف  هللا  هعاطب  هتعمج  اـمیف  لـمع  لـجر  نیلجر  دـحال  عماـج  تنا  اـمنا 
یف نوتـسلا - لصفلا   ) یـضم نمل  جراف  كرهظ ، یلع  هل  لمحت  نا  کسفن و ال  یلع  هرثوت  نا  الها  نیذـه  دـحا  سیل  و  هل ، تعمج 

مالـسلا هیلع  نینموملاریمال  یلوم  نا  يور  هضورلا ،)  ) هیاورلا هذـه  یف  لصالا  هللا .) قزر  یقب  نمل  هللا و  همحر  هفلتخم ) تاـعوضوم 
داز .خلا و  دعب - اما  هیلا : مالسلا  هیلع  بتکف  هلصوف ، هیواعم  یلا  جرخ  و  یفتکا ، ال  لاقف : .کمساقاف  یئاطع  جرخی  لاقف : الام  هلاس 

.كدلو حالصا  یلع  کسفن  رثاف  کسفنل  تدهم  ام  کل  امنا  امنا و  هلوق و  كدعب و  هلوق  نیب 

هینغم

لک اذکه  ..رکبل و  ادغ  و  ورمعل ، نالا  امه  و  دیزل ، هقیدحلا  رـصقلا و  اذه  ناک  ..دقن  ریغ  ما  ناک  ادقن  دـی ، یلا  دـی  نم  لاملا  لقتنی 
تنا كرات : بهاذ  لکل  مامالا  لوقی  و  ائیـش ، اهعم  ذخات  و ال  اهربق ، یلا  لقتنت  و  اهریغ ، یلا  هکرتت  مث  يدیالا  هلوادتت  ماطح  عاتم و 

سانلا هللا و  دنع  روکـشملا  حبارلا  وه  ناک  هللا  یـضری  امیف  هقفنا  ناف  ءاشی ، امک  هیف  فرـصتی  هرودـب  وه  و  كریغل ، عمجت  حدـکت و 
..نکس و كاوس  تینب و  و  دصح ، كریغ  تعرز و  کنال  رـساخلا ، بئاخلا  تنا  تنک  و  هسفن ، دهجا  هیف و ال  بعت  ام  یـش ء  یلع 

امب كریغ  دعـسا  ءاوس  باذـع ، ءاقـش و  یف  لاح  لک  یلع  تناـف  .ناودـعلا  مثـالا و  یلع  هل  نیعملا  تنک  هللا  بضغی  اـمیف  هقفنا  نا 
هللا قزر  یلا  كریغ  عدت  و  هرجا ، هریخ و  کل  یقبی  امیف  تعمج  ام  كدیب  قفنت  نا  ردجالا  کب و  قیلالا  ناک  و  هب ، یقش  ما  تکرت 

بهذت لمع   ) همکحلا 120 یف  و  هرهظ ) یلع  بعلا ء  هریغل و  اـنهملا  نوـکیف   ) هبطخلا 107 یف  اهنم  تارم ، اذـه  مدـقت  .هتمحر و  و 
.یتای اضیا  و  هتعبت .) یقبت  هتذل و 

لک اذکه  ..رکبل و  ادغ  و  ورمعل ، نالا  امه  و  دیزل ، هقیدحلا  رـصقلا و  اذه  ناک  ..دقن  ریغ  ما  ناک  ادقن  دـی ، یلا  دـی  نم  لاملا  لقتنی 
تنا كرات : بهاذ  لکل  مامالا  لوقی  و  ائیـش ، اهعم  ذخات  و ال  اهربق ، یلا  لقتنت  و  اهریغ ، یلا  هکرتت  مث  يدیالا  هلوادتت  ماطح  عاتم و 

سانلا هللا و  دنع  روکـشملا  حبارلا  وه  ناک  هللا  یـضری  امیف  هقفنا  ناف  ءاشی ، امک  هیف  فرـصتی  هرودـب  وه  و  كریغل ، عمجت  حدـکت و 
..نکس و كاوس  تینب و  و  دصح ، كریغ  تعرز و  کنال  رـساخلا ، بئاخلا  تنا  تنک  و  هسفن ، دهجا  هیف و ال  بعت  ام  یـش ء  یلع 

امب كریغ  دعـسا  ءاوس  باذـع ، ءاقـش و  یف  لاح  لک  یلع  تناـف  .ناودـعلا  مثـالا و  یلع  هل  نیعملا  تنک  هللا  بضغی  اـمیف  هقفنا  نا 
هللا قزر  یلا  كریغ  عدت  و  هرجا ، هریخ و  کل  یقبی  امیف  تعمج  ام  كدیب  قفنت  نا  ردجالا  کب و  قیلالا  ناک  و  هب ، یقش  ما  تکرت 

بهذت لمع   ) همکحلا 120 یف  و  هرهظ ) یلع  بعلا ء  هریغل و  اـنهملا  نوـکیف   ) هبطخلا 107 یف  اهنم  تارم ، اذـه  مدـقت  .هتمحر و  و 
.یتای اضیا  و  هتعبت .) یقبت  هتذل و 

هدبع
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يرفعج

مالسالا ضیف 

هتبلا نم  كرسپ  يا  تسا : هدومرف  ثراو ) يارب  یئاراد  نتـشاذگ  نایز  رد   ) مالـسلا هیلع  نسح  ماما )  ) شدنزرف هب  مالـسلا  هیلع  ماما 
تعاط و رد  هک  یـسک  يارب  ای  يراذگ : یم  درم  ود  زا  یکی  يارب  ار  نآ  اریز  راذگم ، دوخ  سپ  زا  ار  ایند  یئاراد ) لام و   ) زا يزیچ 
هک یسک  يارب  ای  يا ، هدش  راکنایز  تخبدب و  نآ  ببس  هب  وت  هک  يزیچ  هب  ددرگ  یم  تخبکین  وا  سپ  درب  یم  راک  هب  ادخ  یگدنب 

شتیـصعم رب  ار  وا  يا و  هدروآ  درگ  وا  يارب  وـت  هچنآ  ببـس  هب  هدـش  تخبدـب  سپ  درب  یم  راـک  هب  ادـخ  یناـمرفان  تیـصعم و  رد 
هیلع یـضردیس   ) ینیزگرب هدومن  راـیتخا  دوـخ  رب  ار  وا  هک  تسین  هتـسیاش  راوازـس و  ود  نیا  زا  کـیچیه  و  یـشاب ، رواـی  کـمک و 

: تسا نیا  هک  دوش  یم  تیاور  رگید  روط  هب  شیامرف  نیا  دیامرف ): همحرلا 

زا سپ  و  تسا ، هتـشاد  یبحاص  وت  زا  شیپ  ایند  يالاک )  ) زا تسا  وت  تسد  ود  رد  هچنآ  مرکا ، ربمغیپ  رب  دورد  ادخ و  دـمح  زا  سپ 
درگ هچنآ  رد  دـنک  لمع  ادـخ  تعاط  هب  هک  یـسک  يا : هدـنروآدرگ  درم  ود  زا  یکی  يارب  ار ) نآ   ) وت و  دـسر ، یم  یبحاـص  هب  وت 
سپ درب  راک  هب  ادخ  تیـصعم  رد  ار  نآ  هک  يدرم  ای  يا ، هدش  تخبدب  نآ  ببـس  هب  وت  هک  يزیچ  هب  دوش  تخبکین  سپ  يا  هدروآ 

وا يارب  هکنآ  هن  و  یئامن ، رایتخا  شیوخ  رب  تسین  هتـسیاش  ار  ود  نیا  زا  کیچیه  يا و  هدروآ  درگ  وا  يارب  هچنآ  هب  هدـش  تخبدـب 
راودیما ار  ادخ  يزور  هدنام  هک  یسک  يارب  ار و  ادخ  شزرمآ  هدرم )  ) هتشذگ هک  یـسک  يارب  سپ  ینک ، راب  هانگ )  ) دوخ تشپ  رب 

(. هودنا هدنام  رب  هن  روخ  سوسفا  هتفر  رب  هن   ) شاب

ینامز

دراو هک  دنتـسه  یناوراک  دـننام  اـیند  مدرم  دـیامرف : یم  هیبشت  تروص  هب  دـهد و  یم  حیـضوت  ار  قباـس  بلطم  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما
ار يدارفا  دادعت  مینک : یسررب  ار  ایند  رمع  تقد  هب  رگا  .دینک  تکرح  دسر  یم  دایرف  ناهگان  هدشن  دراو  زونه  دنوش و  یم  يزکرم 

كرد مینک  هرامـش  دمآ  دنهاوخ  ایند  هب  هدنیآ  رد  هک  يدادعت  دنتـسه و  نیمز  يور  هک  يدادعت  دنا و  هتفر  هدـمآ و  نیمز  يور  هک 
مه هشپ  تکرح  زا  لقاع  صخش  دوب و  دهاوخن  يا  هشپ  تکرح  دننامه  ناهج  تالیکشت  ربارب  رد  ناسنا  رمع  عومجم  هک  مینک  یم 

.دریگ یم  زردنا 

كانرطخ ینایاپ  ریخ  ياهراک  رد  فرص  نودب  یلام و  قوقح  تیاعر  نودب  تورث  نتخودنا  هک  دهد  یم  هجوت  مالسلا ) هیلع   ) ماما
رطاخب دـنمتورث  ندیـشک  باذـع  نارگید و  ندرک  ینارذگـشوخ  اـی  ندرب و  نارگید  ار  باوث  شیاـسآ و  ندیـشک و  باذـع  .دراد 

.ار بش  نان  یتح  دندرک  یم  قافنا  ادخ  هار  رد  دنتشاد  هچ  ره  هک  دندوب  یناسک  زا  اصخش  تلاسر  نادناخ  .ندومن  هانگ  هب  کمک 

يزاریش دمحم  دیس 

نا نیلجر ) دحال  هفلخت  کناف   ) هثرولل اهرذت  ایندلا و  عمجت  ناب  ایندلا ) نم  ائیش  کئارو  نفلخت  ال  : ) مالسلا هیلع  نسحلا  هنبال  لاق  و 
دق و  امارح ، عضولا  نوکب  نوکت  دـق  هوقـشلا  و  هب ) تیقـش  امب  دعـسف  هللا  هعاطب   ) تفلخت امیف  يا  هیف ) لمع  لجر  اما   ) ائیـش تفلخت 
یف  ) لاملا فرـص  ناب  هللا ) هیـصعمب  هیف  لمع  لـجر  اـما  و   ) ـالالح عضولا  ناـک  نا  هباـسح و  ناـسنالا  یلع  نوکی  نا  درجمب  نوکت 
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نیذه دـحا  سیل  و   ) یلاعت هللا  هتیـصعم ) یلع  هل  انوع  تنکف   ) ناسنا هوقـشل  اببـس  ترـص  و  هل ) تعمج  امب  یقـشف   ) هناحبـس هنایـصع 
.وه فرصی  و  تنا ، فرصت  ناب ال  کسفن ) یلع   ) هحجرت و  هرثوت ) نا  اقیقح 

نم ایندلا ) نم  كدی  یف  يذـلا  ناف   ) هالـصلا دـمحلا و  دـعب ) اما  (: ) وه و  رخآ ، هجو  یلع  مالکلا ، اذـه  يوری  و  هر :)  ) یـضرلا لاق  )
تنا امنا  و   ) کتوم دعب  يا  كدعب ) لها  یلا  رئاص  وه  و   ) کیلا مهنم  لقتنا  نمم  کلبق ) لها  هل  ناک  دق   ) هبشا ام  اهـضرا و  اهلام و 
قفنا ناک  هللا ) هعاطب  هتعمج  امیف  لمع  لجر   ) نیفنصلا نیذه  دحا  کل  ثراولا  ناف  نیلجر ) دحال   ) ایندلا لاوما  نم  عمجت  ام  عماج )
لمع لجر  وا   ) عفتنی مل  بعت و  وهف  هنم ، دفتسی  مل  هلام  كرت  اذا  ناسنالا  ذا  هب ) تیقـش  امب  دعـسف   ) تابرقلا تاریخلا و  یف  لاومالا 

( نیذـه دـحا  سیل  و   ) .مارحلا یف  هفرـص  نمیف  کلام  تعمج  ذا  هل ) تعمج  اـمب  تیقـشف   ) مارحلا یف  هفرـص  ناـب  هللا ) هیـصعمب  هیف 
هعمج ام  نال  كرهظ ) یلع  هل  لمحت  نا  و ال   ) کسفن نود  کلذل ، تنا  عمجت  ناب  هحجرت  و  کسفن ) یلع  هرثوت  نا  الها   ) نیلجرلا

ناب هللا ) همحر   ) کلبق لاومالا  بحاص  نم  یـضم ) نمل  جراف   ) هریغ هب  عفتنا  ام  هرهظ ، یلع  هلمح  هناکف  هب ، بساـحملا  وه  ناـسنالا 
الف مهقزری ، ناب  هللا ) قزر   ) کلام مهل  یقبت  نا  دـیرت  نیذـلا  کـثارو  نم  یقب ) نمل  و   ) ناوضرلا همحرلاـب و  هیلع  هناحبـس  لـضفتی 

-. ایندلا لها  ناش  وه  امک  هدعاقلا - نم  رثکا  مهل  فلخت 

يوسوم

یلا هوعد  لاـملل و  راـخدالا  نع  یهن  حرـشلا : .همدـقت  هرثوت : .اریدـج  اـقیقح : .دـعاسملا  نوـعلا : .هئارو  هکرت  یـشلا ء : فـلخ  هغللا :
امهنم لک  نیلجر  دـحال  هکرتت  کناف  كدـعب  نم  یلا  هکرتت  کـتایح و ال  یف  هقفناـف  هیف  تبعت  اـمف  هاـیحلا  لاـح  یف  هیف  فرـصتلا 
دافتسا ایقش  ناک  نا  هترخآ و  هایندل و  هنم  دافتسا  احلاص  لجرلا  ناک  ناف  عتمتی  فرصی و  كریغ  عمجت و  تناف  کنود  هیف  فرصتی 

رثوی هترخآ و ال  هایندل و  هادـی  تعمج  امم  دیفتـسی  يذـلا  وه  لقاعلا  هیـصعملا و  یلع  هتنعا  دـق  تنا  تنک  هب و  عتمت  هایند و  یف  هنم 
.هیلع هریغ 

لوزتس یه  کیلع و  مدقت  امم  كریغل  تناک  ایندـلا  هذـه  نا  یه  هلیلق و  هدایزب  اهنم  هبیرق  یهف  هیناثلا  اما  یلوالا و  هیاورلا  یلع  اذـه 
یـضم و نمل  جراف  کنم  هب  قحا  امهدحا  سیل  نیلجر و  دـحال  عمجت  کنال  كریغل  عمجت  الف  كدـعب  نم  كریغل  لقتنت  کنع و 

 … کترخآ یف  کعفنی  ام  کسفنب و  الا  متهت  هئاطع و ال  هللا و  قزر  یقب  نمل  هللا و  همحر  تام 

یناقلاط

یکی يارب  ار  نآ  هک  راذگم ، اج  هب  دوخ  زا  سپ  ایند  زا  يزیچ  مکرسپ  تسا : هدومرف  مالّسلا  هیلع  نسح  شرـسپ  هب  ترـضح  نآ  «و 
نآ اب  وت  هک  هچنآ  هب  دوش  یم  دنمتداعـس  وا  درب  یم  راک  هب  دنوادخ  زا  يربنامرف  رد  ار  نآ  هک  یـسک  ای  يراذـگ  یماو  سک  ود  زا 
دوش یم  تخبدب  يا  هدروآ  درگ  وا  يارب  وت  هک  هچنآ  اب  درب و  یم  راک  هب  ادخ  زا  ینامرفان  رد  ار  نآ  هک  يدرم  ای  يا ، هدش  تخبدب 

« .يراد شمدقم  دوخ  رب  هک  دنتسین  راوازس  ود  نیا  زا  مادک  چیه  يا و  هدوب  وا  ینامرفان  رد  وا  روای  هنوگ  نیدب  وت  و 

هدوب یبحاص  ار  نآ  وت  زا  شیپ  تسوت  تسد  هب  ایند  رد  هچنآ  دعب ، اما  : » تسا نینچ  هک  هدش  لقن  مه  يرگید  تروص  هب  نخس  نیا 
وت هچنآ  اب  هک  یسک  يروآ : یم  درگ  سک  ود  زا  یکی  يارب  وت  هک  تسین  نیا  زج  و  دسر ، یم  يرگید  سک  هب  وت  زا  سپ  و  تسا ،

هدروآ درگ  وت  هچنآ  اب  هک  یـسک  دوش و  یم  تخبکین  يا  هدش  تخبدب  وت  هچنآ  اب  دنک و  یم  لمع  ادـخ  نامرف  هب  يا  هدروآ  درگ 
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هک دنتسین  نآ  راوازس  ود  نیا  زا  کی  چیه  .دوش  یم  تخبدب  يا ، هدروآ  درگ  وا  يارب  وت  هچنآ  اب  دزادرپ و  یم  ادخ  ینامرفان  هب  يا 
شاب و هتـشاد  دیما  ار  ادخ  تمحر  دنا  هتـشذگرد  هک  نانآ  يارب  .یـشک  هانگ  راب  دوخ  تشپ  رب  و  ینیزگرب ، ار  ناشیا  دوخ  سفن  رب 

« .ار لاعتم  يادخ  يزور  دننام  یم  یقاب  هک  نانآ  يارب 

یناـعم دـنا و  هتفگ  نخـس  ناوارف  هراـب  نیا  رد  مه  نارعاـش  تـسا و  رایـسب  لاـم  يروآدرگ  ندرک و  هتخودـنا  شهوـکن  رد  نـخس 
.دنا هدیناجنگ  يرایسب  هدیدنسپ 

مراکم

 [[ مالسلا هیلع  لاق  و  ]]

: مالسلا هیلع  ِنَسَْحلا  ِِهْنبِال 

ِهِیف َلِمَع  ُلُجَر  اَّمِإ  ،َو  ِِهب َتیِقَش  اَِمب  َدِعَـسَف  ِهّللا  ِهَعاَِطب  ِهِیف  َلِمَع  ٍلُجَر  اَّمِإ  : ِْنیَلُجَر ِدَحَِأل  ُهُفِّلَُخت  َکَّنِإَف  ، اَْینُّدلا َنِم  ًاْئیَـش  َكَءاَرَو  َّنَفِّلَُخت  َال 
.َکِسْفَن یَلَع  ُهَِرثُْؤت  ْنَأ  ًاقیِقَح  ِْنیَذه  ُدَحَأ  َْسَیل  ،َو  ِِهتَیِصْعَم یَلَع  َُهل  ًانْوَع  َْتنُکَف  ؛ َُهل َْتعَمَج  اَِمب  َیِقَشَف  ِهّللا  ِهَیِصْعَِمب 

: دومرف مالسلا  هیلع  نسح  ماما  شدنزرف  هب  مالسلا  هیلع  ماما 

هک یـسک  ای  : دوب دهاوخ  سک  ود  زا  یکی  يارب  يراذگ  یم  یقاب  هچنآ  اریز  راذگم  یقاب  دوخ  زا  دعب  ار  ایند  تورث  لام و  زا  يزیچ 
يا هدش  مورحم  نآ  ببس  هب  وت  هک  هدش  دنمتداعس  يزیچ  هب  وا  تروص  نیا  رد  هک  دنک  یم  فرصم  دنوادخ  تعاطا  هار  رد  ار  نآ 
يا هتخودناوا  يارب  هک  يزیچ  ببس  هب  وت  هجیتن  رد  دریگ  یم  راک  هب  دنوادخ  تیصعم  هار  رد  ار  نآ  هک  يراذگ  یم  یـسک  يارب  ای 

رب ار  سک  ود  نیا  زا  کی  چیه  تسین  راوازـس  يا و  هدرک  يرای  شهانگرد  ار  وا  عقاوردو  يوش  یم  تداعـسزا  مورحمو  ، دنمتواقش
: هنامیکح راتفگ  دنس  ) .يراد مدقم  نتشیوخ 

مالـسلا هیلع  نسح  ماما  شدنزرف  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  ار  لوا  ریبعت  اما  دیوگ : یم  هغالبلا  جـهن  رداصم  باتک  رد  بیطخ  موحرم 
رد رکاسع  نبا  لاصخ و  باتک  رد  قودص  دننام  دنا  هدرک  تیاور  وا  زا  دعب  یـضر و  دیـس  زا  لبق  املع  زا  یهورگ  دـنکیم  تیـصو 

ماما بطاخم  هدرک و  لقن  یفاک  هضور  رد  ینیلک  موحرم  ار  مود  هلمج  اما  يرـصتخم .) توافت  اـب   ) ررغ رد  يدـمآ  قشمد و  خـیرات 
زا نم  مهـس  يدوز  هب  دومرف : مالـسلا ؟ هیلع  ماما  .درک  تساوخرد  یلع  ماما  زا  یهجوت  لباق  لاـم  هک  تسا  شباحـصا  زا  یکی  یلع 
هب تفر و  نوریب  ترضح  دزن  زا  .منک  یمن  تعانق  نیا  هب  نم  تفگ : وا  .منک  یم  میسقت  وت  اب  ار  نآ  نم  دوش و  یم  نیعم  لاملا  تیب 

.تسویپ هیواعم 

(( ص 294 ج 4 ، هغالبلا ، جهن  رداصم  .تشون (  وا  يارب  يا  همان  تروص  هب  ار  نخس  نیا  یلع  ماما 

ياـنث دـمح و  زا   ) دـعب اـما  : تسا نـینچ  نآ  تـسا و  هدـش  لـقن  زین  يرگید  هنوـگ  هـب  نخـس  نـیا  :» دـیوگ یم  یـضر  دیـس  موـحرم 
وت دـسر  یم  نارگید  هب  زین  وت  زا  دـعب  تسا و  هدوب  نارگید  تسد  رد  نیا  زا  شیپ  تسوت  رایتخا  رد  نونکا  مه  اـیند  زا  هچنآ  (، یهلا
نآ اــب  دــنک و  یم  فرــص  یهلا  تعاــط  هار  رد  ار  نآ  هــک  سک  نآ  یکی  : ینک یم  يروآدرگ  سک  ود  زا  یکی  يارب  ار  لاوــما 
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هب وت  دنک و  یم  فرـص  دنوادخ  تیـصعم  هار  رد  ار  نآ  هک  یـسک  ای  يا  هدـنام  مورحم  نآ  زا  وت  هک  یلاح  رد  دوش  یم  دـنمتداعس 
یگتـسیاش ، ود نیا  زا  کی  چیه  (. يا هدرک  هانگ  هب  کمک  هکارچ   ) دش یهاوخ  دنمتواقـش  يا  هدرک  يروآدرگ  وا  يارب  هچنآ  ببس 

يارب نیاربانب  یشک  شود  رب  ار  حلاصان ) صخش   ) وا هانگ )  ) راب ای  يراد و  مدقم  دوخ  رب  ار  حلاص ) صخـش   ) وا وت  هک  درادن  ار  نیا 
؛») شاب شیوخ  هدنیآ  ترخآ و  رکف  هب  و   ) نک بلط  ار  راگدرورپ  قزر  ، ناگدنامزاب يارب  ادخ و  تمحر  ، ناگتشذگ

ٌِرئاَص َوُه  ،َو  َکَْلبَق ٌلْهَأ  َُهل  َناَک  ْدَق  اَْینُّدـلا  َنِم  َكِدَـی  ِیف  يِذَّلا  َّنِإَف  ، ُدـَْعب اَّمَأ  : َوُه َرَخآ َو  ٍهْجَو  یَلَع  ُمالَْکلا  اَذَـه  يَوْری  یِـضَّرلا َو  َلاَق  )
ِهَیِـصْعَِمب ِهِیف  َلِمَع  ٍلُجَر  ْوأ  ؛ ِِهب َتیِقَـش  اَِمب  َدِعَـسَف  ِهّللا  ِهَعاَِطب  ُهَتْعَمَج  امَِیف  َلِمَع  ٍلُجَر  : ِْنیَلُجَر ِدَحَِأل  ٌعِماَج  َْتنَأ  اَمَّنِإ  ،َو  َكَدَْعب ٍلْهَأ  َیلِإ 

.َُهل َْتعَمَج  اَِمب  َتیِقَشَف  ، ِهّللا

( . ِهّللا َقْزِر  َیَِقب  ْنَِمل  ،َو  ِهّللا َهَمْحَر  یَضَم  ْنَِمل  ُجْراَف  ، َكِرْهَظ یَلَع  َُهل  َلِمْحَت  ْنَأ  َال  ،َو  َکِسْفَن یَلَع  ُهَِرثُْؤت  ْنَأ  ًالْهَأ  ِْنیَذه  ُدَحَأ  َْسَیل  َو 

؟ يراذگ یم  یقاب  یسک  هچ  يارب 

ماما شدـنزرف  هب  باطخ  دراد و  یمزاب  يزودـنا  لام  زا  ار  ناصیرح  ینـشور  لالدتـسا  اب  هنامیکح  راتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
ود زا  یکی  يارب  يراذگ  یم  یقاب  هچنآ  اریز  راذگم  یقاب  دوخ  زا  دعب  ار  ایند  تورث  لام و  زا  يزیچ  :» دیامرف یم  مالسلا  هیلع  نسح 

هدش دنمتداعس  يزیچ  ببس  هب  وا  تروص  نیا  رد  هک  دنک  یم  فرصم  دنوادخ  تعاطا  هار  رد  ار  نآ  هک  یسک  ای  : دوب دهاوخ  سک 
دریگ یم  راک  هب  دنوادخ  تیصعم  هار  رد  ار  نآ  هک  يراذگ  یم  یسک  يارب  ای  يا  هدش  مورحم  هتفای و  تواقش  نآ  ببـس  هب  وت  هک 
يرای شهانگ  رد  ار  وا  عقاو  رد  يوش و  یم  تداعـس  زا  مورحم  ،و  دنمتواقـش يا  هتخودـنا  وا  يارب  هک  يزیچ  ببـس  هب  وت  هجیتن  رد 
ِهَعاَِطب ِهِیف  َلِمَع  ٍلُجَر  اَّمِإ  : ِْنیَلُجَر ِدَـحَِأل  ُهُفِّلَُخت  َکَّنِإَف  ، اَْینُّدـلا َنِم  ًاْئیَـش  َكَءاَرَو  َّنَفِّلَُخت  َال  : مالـسلا هیلع  ِنَسَْحلا  ِِهْنبِال  َلاَق  َو  ( ؛» يا هدرک 

(. ِِهتَیِصْعَم یَلَع  َُهل  ًانْوَع  َْتنُکَف  ؛ َُهل َْتعَمَج  اَِمب  َیِقَشَف  ِهّللا  ِهَیِصْعَِمب  ِهِیف  َلِمَع  ُلُجَر  اَّمِإ  ،َو  ِِهب َتیِقَش  اَِمب  َدِعَسَف  ِهّللا 

ُهَِرثُْؤت ْنَأ  ًاقیِقَح  ِْنیَذه  ُدَحَأ  َْسَیل  َو  ( ؛» يراد مدقم  نتشیوخ  رب  ار  سک  ود  نیا  زا  کی  چیه  تسین  راوازس  و  :» دیامرف یم  نایاپ  رد  و 
(. َکِسْفَن یَلَع 

ءایلوا زا  يرایـسب  تسین و  هدیهوکن  مومذم و  ناگدنامزاب  نادـنزرف و  زاین  دـح  رد  هیثرا  ناونع  هب  یلاوما  نتـشاذگ  هک  تسین  کش 
دنوادخ هرقب  هروس  هیآ 180  رد  یتح  هدیـسر و  اه  نآ  ناگتـسب  ریاس  ای  نارـسمه  نادنزرف و  هب  هک  دـنا  هتـشاد  یلاوما  ناکین  هّللا و 

دننک تیصو  هتسیاش  روط  هب  ناکیدزن  ردام و  ردپ و  يارب  ، دنراد یلاوما  هک  یناسک  ، گرم ندیسر  ارف  ماگنه  هب  هک  دنک  یم  هیصوت 
َنِیبَْرقَأـْلا ِْنیَدـِلاَْوِلل َو  ُهَّیِـصَْولا  ًاْریَخ  َكَرَت  ْنِإ  ُتْوَْـملا  ُمُکَدَـحَأ  َرَـضَح  اَذِإ  ْمُْـکیَلَع  َبـِتُک  درمـش «: یم  ناراـکزیهرپ  رب  یقح  ار  نآ  و 
نتـشاذگ یقاب  دـهد  یم  ناشن  هک  تسا  هدـش  دای  « ریخ  » ناونع هب  ثرالا  لاـم  زا  هیآ  نیا  رد  یتح  و   « َنیِقَّتُْملا یَلَع  ًاّـقَح  ِفوُْرعَْملاـِب 

.تسا تکرب  ریخ و  هیام  هکلب  تسین  بیع  اهنت  هن  یلام  نینچ 

یم مه  هب  ار  مارح  لالح و  دـننز و  یم  يرد  ره  هب  نادـنزرف  هدـنیآ  نیمأت  مان  هب  هک  دنتـسه  یناصیرح  مالـسلا  هیلع  ماـما  بطاـخم 
.دننک یم  راتفرگ  نیگنس  ياه  تیلوئسم  ناوارف و  جنر  درد و  تمحز و  هب  ار  دوخ  دنزیمآ و 

هار رد  نآ  زا  هک  حلاص  دارفا  يارب  دـینک ؟ یم  هریخذ  ار  لاوما  نیا  یـسک  هچ  يارب  : دـیامرف یم  دارفا  هنوگ  نیا  هب  مالـسلا  هیلع  ماما 
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تمحز هک  یلاح  رد  ؛ راک نایز  مورحم و  امـش  دـنوش و  یم  تخبـشوخ  اه  نآ  تروص  نیا  رد  دـنریگ ؟ یم  هرهب  دـنوادخ  تعاـطا 
.دیا هدیشک  امش  ار  لام  ندرک  عمج 

يرتدـب تشونرـس  دـنریگب  کـمک  راـگدرورپ  تیـصعم  ریـسم  رد  نآ  زا  دـتفیب و  دـساف  حـلاصان و  دارفا  تسد  هب  لاوما  نیا  رگا  و 
.دیا هدرک  هانگ  هب  کمک  مثا و  هب  تناعا  ، دیا هدش  مورحم  دوخ  لام  تاکرب  زا  هک  نیا  رب  هوالع  اریز  تشاد  دیهاوخ 

دزیهرپب لاوما  هنوگنیا  يروآدرگ  زا  دنک و  تعانق  فافع  فافک و  هب  دراذـگب و  رانک  ار  عمط  صرح و  ناسنا  هک  رتهب  هچ  نیاربانب 
نآ اب  ار  دوخ  ترخآ  رفـس  راب  دریگب و  هرهب  اه  نآ  زا  تسا  هدـنز  اـت  ، داـتفا وا  تسد  هب  هتـساوخان  اـی  هتـساوخ  ، یناوارف لاوما  رگا  و 
رد تروص  نیا  رد.دراذگب  شناگدنامزاب  يارب  ثرا  تروص  هب  ار  نآ  زا  یشخب  دهن و  ياج  هب  دوخ  زا  یتایقاب  تاحلاص و  ددنبب و 

نارگید يارب  هدرک و  يروآدرگ  فلتخم  قرط  زا  ار  یلاوما  هک  یناـسک  سکع  هب  دـش  دـهاوخن  هودـنا  ترـسح و  راـتفرگ  تماـیق 
.دوب دنهاوخ  همایقلا  موی  هودنا  ترسح و  راتفرگ  تروص  ره  رد  هک  دنا  هتشاذگ 

شود رب  ار  شتیلوئـسم  تمحز و  هک  تسوا  دوـخ  تسا  هدرک  يروآدرگ  ناـسنا  هـک  یلاوـما  يارب  رت  هتـسیاش  سکره  زا  نیارباـنب 
.تسا هتفرگ 

صخش دننک  یم  فرصم  ریخ  هار  رد  ار  لاوما  ، ناگدنامزاب هک  لوا  تروص  رد  مییوگن  ارچ  هک  دیآ  یم  شیپ  لاؤس  نیا  اج  نیا  رد 
تروص رد  هک  هنوگ  نامه  تسا  دنمتداعـس  ،و  شاداپ باوث و  ياراد  رظن  نیا  زا  هدرک و  اه  نآ  تعاط  هب  کمک  هدننک  يروآدرگ 

؟ دوش یم  بوسحم  دنمتواقش  ، هانگ رب  تناعا  ببس  هب  مود 

یـشاداپ تعاطا  کمک و  لیلد  هب  ناسنا  هب  هک  ضرف  هب  هک  تسا  نیا  نآ  دوش و  یم  نشور  لاؤس  نیا  خـساپ  هتکن  کی  هب  هجوت  اب 
راتفرگ رظن  نیا  زا  دش و  یم  شدیاع  ربارب  نیدنچ  درک  یم  فرـصم  تعاطا  قیرط  رد  ار  نآ  شدوخ  رگا  کش  نودـب  یلو  دـنهدب 

.تسا هدش  نارسخ 

رزو و تروص  نیا  رد  هک  دـشاب  هدرکن  اـه  نآ  ندوب  مارح  لـالح و  رد  تقد  لاوما  نیا  يروآ  عمج  رد  تسا  نکمم  نیا  رب  هفاـضا 
یم نارگید  بیصن  هتـشادن  ربخ  نآ  رد  مارح  دوجو  زا  هک  یـسک  يارب  تعاط  قیرط  رد  نآ  زا  نتفرگ  هرهب  تسوا و  يارب  نآ  لابو 

.دوش

شتین هدرک  يروآدرگ  ار  یلاوما  هک  یـصخش  میناد  یم  دنناد و  یم  مزال  ار  تین  هانگ  رب  تناعا  ثحب  رد  اهقف  هک  نیا  رگید  لاؤس 
رب تناعا  : دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  ماما  هنوگچ  نیاربانب  دـنک  فرـصم  هانگ  قیرط  رد  ًامتح  ار  نآ  شحلاـصان  دـنزرف  هک  تسین  نیا 

؟ تسا هدرک  هانگ 

يزاس بارـش  هناخراک  هب  هک  يروگنا  ًالثم  دـشاب  هتـشاد  نیقی  ناسنا  رگا  هک  میا  هتفگ  مثا  رب  تناـعا  ثحب  رد  هک  تسا  نیا  خـساپ 
یناصیرح اسب  يا  میناد و  یم  مثا  رب  تناعا  قادـصم  زین  ار  نآ  دوش  یم  عقاو  هدافتـسا  دروم  بارـش  تخاس  يارب  ًامتح  دـشورف  یم 

تناعا قادصم  نیاربانب  دننک  یم  هدافتـسا  تسیاشان  ياهراک  رد  نآ  زا  اه  نآ  نادنزرف  دننادب  دـنا  هدرک  يروآ  عمج  ار  یلاوما  هک 
.دوش یم  مثا  رب 
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نینچ نآ  تسا و  هدـش  لقن  زین  يرگید  هنوگ  هب  نخـس  نیا  :» دـیوگ یم  زیمآ  تمکح  راتفگ  نیا  نایاپ  زا  دـعب  یـضر  دیـس  موحرم 
(. َوُه َرَخآ َو  ٍهْجَو  یَلَع  ُمالَْکلا  اَذَه  يَوْری  یِضَّرلا َو  َلاَق  ( ؛» تسا

هدـش انعم  هب  لقن  هک  تسا  نشور  درادـن و  هتـشذگ  شخب  اب  یتوافت  انعم  رظنزا  دـنک  یم  لقن  یـضر  دیـس  موحرم  هک  ، تمـسق نیا 
ماما هب  یتیصو  تروص  هب  هتشذگ  شخب  هک  دوش  یم  هدید  نآ  رد  توافت  نیا  یلو.دوب  شخب  نیا  يانعم  هب  لقن  شخب  نآ  ای  تسا 
زاغآ رد  ًالومعم  هک  هدمآ  « دعب اما  » شزاغآ رد  نوچ  تسا  هدش  داریا  هبطخ  تروص  هب  شخب  نیا  اما  دوب  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح 

رد نیا  زا  شیپ  تسوت  رایتخا  رد  نونکا  مه  ایند  زا  هچنآ  (، یهلا يانث  دمح و  زا   ) دعب اما  :» دیامرف یم  لاح  ره  هب  .دـیآ  یم  اه  هبطخ 
،َو َکَْلبَق ٌلْهَأ  َُهل  َناَک  ْدَق  اَْینُّدلا  َنِم  َكِدَـی  ِیف  يِذَّلا  َّنِإَف  ، ُدـَْعب اَّمَأ  ( ؛» دـسر یم  نارگید  هب  زین  وت  زا  دـعب  تسا و  هدوب  نارگید  تسد 

(. َكَدَْعب ٍلْهَأ  َیلِإ  ٌِرئاَص  َوُه 

یم فرـص  یهلا  تعاط  هار  رد  ار  نآ  هک  سک  نآ  یکی  : ینک یم  يروآدرگ  سک  ود  زا  یکی  يارب  ار  لاوما  وت  :» دیازفا یم  هاگنآ 
یم فرـص  دنوادخ  تیـصعم  هار  رد  ار  نآ  هک  یـسک  ای  يا  هدنام  مورحم  نآ  زا  وت  هک  یلاح  رد  دوش  یم  دنمتداعـس  نآ  اب  دنک و 
َْتنَأ اَـمَّنِإ  َو  ( ؛») يا هدرک  هاـنگ  هب  کـمک  هکارچ   ) دـش یهاوخ  دنمتواقـش  يا  هدرک  يروآدرگ  وا  يارب  هچنآ  ببـس  هب  وت  دـنک و 
(. َُهل َْتعَمَج  اَِمب  َتیِقَشَف  ، ِهّللا ِهَیِصْعَِمب  ِهِیف  َلِمَع  ٍلُجَر  ْوأ  ؛ ِِهب َتیِقَش  اَِمب  َدِعَسَف  ِهّللا  ِهَعاَِطب  ُهَتْعَمَج  امَِیف  َلِمَع  ٍلُجَر  : ِْنیَلُجَر ِدَحَِأل  ٌعِماَج 

راب ای  يراد و  مدـقم  دوخ  رب  ار  حـلاص ) صخـش   ) وا وت  هک  درادـن  ار  نیا  یگتـسیاش  ، ود نیا  زا  کی  چـیه  :» دـیامرف یم  ناـیاپ  رد  و 
(. َكِرْهَظ یَلَع  َُهل  َلِمْحَت  ْنَأ  َال  ،َو  َکِسْفَن یَلَع  ُهَِرثُْؤت  ْنَأ  ًالْهَأ  ِْنیَذه  ُدَحَأ  َْسَیل  َو  ( ؛» یشک شود  رب  ار  حلاصان ) صخش   ) وا هانگ ) )

و  ) نک بلط  ار  راگدرورپ  قزر  ، ناگدنامزاب يارب  ادخ و  تمحر  ، ناگتـشذگ يارب  نیاربانب  :» دـیامرف یم  دریگ و  یم  هجیتن  هاگ  نآ 
(. ِهّللا َقْزِر  َیَِقب  ْنَِمل  ،َو  ِهّللا َهَمْحَر  یَضَم  ْنَِمل  ُجْراَف  ( ؛») شاب شیوخ  هدنیآ  ترخآ و  رکف  هب 

لد نیرتـشیب  : دـیامرف یم  هک  اـج  نآ  تسا  ثحب  دروم  مـالک  هیبـش  تاـهج  یـضعب  زا  هک  دوـب  هدـمآ  یبـلطم  زین  تـمکح 352  رد 
دنوادـخ دنـشاب  ادـخ  ناتـسود  زا  اه  نآ  رگا  اریز  هدـم  صاصتخا  اهنآ ) یگدـنز  نیمأت  و   ) نادـنزرف هداوناخ و  هب  ار  دوخ  یلوغـشم 

؟ ینک یم  ادخ  نانمشد  فرص  ار  دوخ  ّمه  ارچ  دنتسه  ادخ  نانمشد  زا  رگا  دراذگ و  یمن  اهنت  ار  دوخ  ناتسود 

ُعیِضی َال  َهَّللا  َّنِإَف  ِهَّللا  َءاِیلْوَأ  َكَُدلَو  َُکلْهَأ َو  ْنُکی  ْنِإَف  َكَِدلَو  َِکلْهَِأب َو  َِکلُغُش  َرَثْکَأ  َّنَلَعْجَت  َال  ِِهباَحْصَأ  ِضْعَِبل  : مالـسلا هیلع  لاق  (َو 
( . ِهَّللا ِءاَدْعَِأب  َُکلُغُش  َکُّمَه َو  اَمَف  ِهَّللا  َءاَدْعَأ  اُونوُکی  ْنِإ  ُهَءاِیلْوَأ َو 

.دمآ دهاوخ  ادخ  تساوخ  هب  هک  تسا  هدش  هراشا  ثحب  دروم  تمکح  زا  شخب  کی  هب  اهنت  زین  تمکح 429  رد  و 

ترـضح : دـیوگ یم  ، دـنک یم  لقن  هینامعن  راونا  باتک  زا  یبلاج  ناتـساد  زیمآ  تمکح  مالک  نیا  لـیذ  رد  يرتشوش  همـالع  موحرم 
: دندرک ضرع.دوب  هدیسر  نآ  يورد  ماگنه  هک  تشذگ  یم  یتعارز  رانک  زا  شنارای  زا  یتعامج  اب  يزور  مالسلا  هیلع  یسیع 

نآ زا  ناشتوق  رادقم  هب  هدب  هزاجا  اه  نآ  هب  هک  داتـسرف  یحو  مالـسلا  هیلع  یـسیع  هب  دـنوادخ.میا  هنـسرگ  همه  ام  ادـخ ! ربمغیپ  يا 
بحاص ماگنه  نیا  رد.دندروخ  دندرک و  ندروخ  هدامآ  ار  يرادقم  مادکره  دندش و  قرفتم  تعارز  نآ  رد  اه  نآ.دنروخب  تعارز 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 4983 

http://www.ghaemiyeh.com


؟ دـیروخ یم  نآ  زا  یـسک  هچ  هزاـجا  هب.ما  هدرب  ثرا  هب  مناردـپ  زا  هک  تسا  نم  نیمز  تـعارز و  نـیا  : دز داـیرف  دیـسر و  تـعارز 
نیمز نآ  کلام  نامز  نآ  ات  مالسلا  هیلع  مدآ  ترضح  نامز  زا  هک  یناسک  مامت  درک  اضاقت  دنوادخ  زا  مالسلا  هیلع  حیسم  ترـضح 

: دندز دایرف  مادکره  دندش و  رضاح  اه  نآ.دنک  رضاح  ثوعبم و  ار  همه  دندوب  هدش 

هاـگیاج راـک و  تفر و  ورف  تشحو  رد  هنحـص  نیا  زا  نیمز  بحاـص.ما  هدرب  ثرا  هب  مناردـپ  زا  هک  تسا  نم  نیمز  نـم و  تـعارز 
دیسر و ترضح  نآ  تمدخ  (. تسا هداد  ار  نیمز  نآ  زا  هدافتسا  هزاجا  اه  نآ  هب  هک   ) دیسر وا  عالطا  هب  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح 

نیمز نیا  ، يدید هک  ار  یناسک  همه  : دومرف مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح.تسا  لالح  وت  يارب  متعارز.متخانـشن  ار  وت  نم  : درک ضرع 
هن هک  یلاـح  رد  دـش  یهاوخ  قحلم  اـه  نآ  هب  تفر و  یهاوخ  زین  وت  دـندوب و  هتفر  دـندوب و  هتـشاذگ  هدرک و  داـبآ  ، هدرب ثرا  هب  ار 

ص 623) ج 14 ، يرتشوش ، همالع  هغالبلا  جهن  حرش  ) .تشاد یهاوخ  یلام  هن  ینیمز و 

یسیلگنا

 : Imām Ali ibn Abū Tālib said to his son Imām al-Hassan

O my son! Do not leave anything of this world behind you because you will be leaving“
it for either of two kinds of persons: a person who uses it in obeying Allāh, in this case
he will acquire virtue through what was evil for you, or a person who uses it in
disobeying Allāh and, in this case, he will be reaping evil with what you gathered for

.him; so, you will be assisting him in his sinfulness

.” Neither of these two deserves to be preferred by you over your own self

Sayyid ar-Radi says: “This saying is also related in another version thus: 'Whatever of
this world is now with you was with others before you, and it will pass on to some
others after you. Thus, you are gathering things for either of two sorts of men: a man
who uses whatever you gathered in obeying Allāh and thus acquires virtues with what
is evil for you, or a man who uses it in disobeying Allāh, so you will be getting evil for
what he gathers. Neither of these two is such that you should prefer him over your
own self, for you may burden yourself for his own sake. Therefore, hope for the

.” mercy of Allāh: Divine livelihood is for whoever survives one who passes away

رافغتسا هبوت و  طئارش  : 417 تمکح

هراشا

توص
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یَلَع ٌِعقاَو  ٌمسا  َوُه  َنیّیّلِعلا َو  ُهَجَرَد  ُراَفِغتسِالا  ُراَفِغتسِالا  اَم  ِيرَدت  َکّمُأ َأ  َکتَلِکَث  َهّللا  ُرِفغَتسَأ  ِِهتَرـضَِحب  َلاَق  ٍِلئاَِقل  مالـسلا  هیلع  َلاَق  َو 
یّتَح مُهَقوُقُح  َنِیقُولخَملا  َیلِإ    َ ّيَدُؤت نَأ  ُِثلاّثلا  ًادـَبَأ َو  ِهَیلِإ  ِدوَعلا  ِكرَت  یَلَع  ُمزَعلا  ِینّاـثلا  یَـضَم َو  اَـم  یَلَع  ُمَدـّنلا  اَُـهلّوَأ  ٍناَـعَم  ِهّتِس 

ِمّحللا َیلِإ  َدِمعَت  نَأ  ُسِماَخلا  اَهّقَح َو    َ ّيَدُؤَتف اَهَتعّیَض  َکیَلَع  ٍهَضیِرَف  ّلُک  َیلِإ  َدِمعَت  نَأ  ُِعباّرلا  ٌهَِعبَت َو  َکیَلَع  َسَیل  َسَلمَأ  َهّللا  یَقلَت 

549 ص :

ِهَعاّطلا ََملَأ  َمسِجلا  َقیُِذت  نَأ  ُسِداّسلا  ٌدیِدَج َو  ٌمَحل  اَمُهَنَیب  َأَشنَی  ِمظَعلِاب َو  َدلِجلا  َقِصُلت  یّتَح  ِناَزحَألِاب  ُهَبیُِذتَف  ِتحّسلا  یَلَع  َتَبَن  يِّذلأ 
َهّللا ُرِفغَتسَأ  ُلوُقَت  َِکلَذ  َدنِعَف  ِهَیِصعَملا  َهَواَلَح  ُهَتقَذَأ  اَمَک 

اه همجرت 

یتشد

ماما هَّللا ، رفغتـسا  تفگ : مزال  هجوت  نودـب  مالّـسلا  هیلع  ماما  روضح  رد  یـصخش  : ) دومرف وا ، رب  ادـخ  دورد  و  یقالخا ) يداـقتعا ، )
- لّوا تسا ، انعم  شـش  ياراد  و  تسا ، ناماقم  الاو  هجرد  رافغتـسا  تسیچ ؟ رافغتـسا  يانعم  یناد  یم  دیرگب ، وت  رب  تردام  دومرف )
هک ینک  رادید  كاپ  ار  ادـخ  هکنانچ  مدرم  قوقح  نتخادرپ  موس - تشگزاب ،  مدـع  هب  میمـصت  مّود - تشذـگ ، هچنآ  زا  ینامیـشپ 

، هدییور تمادنا  رب  مارح  زا  هک  یتشوگ  مجنپ - يروآ ،  اج  هب  ار  هتخاس  عیاض  ياه  بجاو  مامت  مراهچ - دشابن ، وت  هدهع  رب  يزیچ 
هکنانچ یناشچب  نت  هب  ار  تعاط  جنر  مشـش - دیورب ، هزات  تشوگ  هدیبسچ  ناوختـسا  هب  تسوپ  هکنانچ  ینک ، بآ  ناوارف  هودـنا  اب 

 ! هَّللا رفغتسا  ییوگب ، هاگنآ  سپ  يدوب ، هدناشچ  وا  هب  ار  هانگ  ینیریش 

يدیهش

دنلب تجرد  رافغتسا  تسیچ ؟ رافغتسا  یناد  یم  تسیرگ  دیابب  وت  رب  ردام  دومرف ]: تفگ ، هّللا  رفغتسأ  وا  رضحم  رد  هک  یـسک  هب  [و 
هک نآ  موـس  و  تشگزاـب ،  كرت  رب  مزع  مود  و  تشذـگ ، هچنآ  رب  ینامیـشپ  تسخن  تسا : نآ  يارب  ینعم  شـش  تـسا و  ناـگبتر 

یبجاو ره  ّقح  هک  نیا  مراهچ  و  يزاس ، یهت  هانگ  زا  ار  دوخ  ینک و  رادـید  كاپ  ار  ادـخ  هکنانچ  يزادرپب  نانآ  هب  ار  مدرم  قوقح 
هب تسوپ  هک  نادنچ  ینک  بآ  اههودـنا  اب  تسا ، هدـییور  مارح  زا  هک  ار  یتشوگ  هک  نیا  مجنپ  يزاس و  ادا  يا  هتخاس  عیاض  هک  ار 

نادب ار  تیصعم  ینیریش  هکنانچ  یناشچب ، نت  هب  ار  تعاط  درد  هک  نآ  مشش  و  دیور ، هزات  یتشوگ  ود  نآ  نایم  دبسچ و  ناوختـسا 
.یناوت نتفگ  هّللا  رفغتسأ  هاگ  نآ  يدناشچ 

یلیبدرا

رافغتـسا تسیچ  هک  یناد  یم  اـیآ  وـت  رداـم  دانیـشنب  وـت  گرمب  هَّللا  رفغتـسا  هملک  وا  روـضح  رد  تفگ  هک  ار  هدـنیوگ  رم  دوـمرف  و 
مود تشذگ و  هچنآ  رب  ینامیـشپ  نآ  لوا  ینعم  شـش  رب  عقاو  تسیمـسا  نآ  هبتر و  یلاع  دنا  یتعامج  هبترم  رافغتـسا  هک  یتسردـب 
ریاس هانگ و  زا  كاپ  ادخب  یـسرب  هک  ات  ار  ناشیا  ياهقح  ناقولخم  يوسب  یناسرب  هکنآ  میـس  زگره و  نآب  نتـشگزاب  كرت  رب  دصق 
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ارنآ قح  ینک  ادا  سپ  ارنآ  وت  هدرک  عیاض  تست  رب  هک  هضیرف  ره  يوسب  ینک  دصق  هکنآ  مراهچ  يریگ و  نماد  وت  رب  دـشابن  ملاظم 
ناوختساب و تسوپ  دبسچب  هک  ات  تضایر  ياههودناب  ارنآ  يراذگب  سپ  مارح  رب  دش  هدیئور  هک  یتشوگب  ینک  دصق  هکنآ  مجنپ  و 

ینیریـش توالح و  ار  وا  هدـیناشچ  هک  نانچمه  تعاط  تّقـشم  درد و  ارندـب  یناشچب  هکنآ  مشـش  هزاـت  تشوگ  اـهنآ  ناـیم  دـیورب 
یئوگب نآ  دزن  سپ  تیصعم 

یتیآ

هجرد رافغتـسا  تسیچ ؟ رافغتـسا  یناد  یم  ایآ  دیرگب ، تیازع  رد  تردام  دومرف : دوب ، هتفگ  هللا  رفغتـسا  وا  روضح  رد  هک  يدرم  هب 
نیا موس ، .هشیمه  روط  هب  تشگزاب  كرت  رب  مزع  مود ، .هتشذگرب  ینامیشپ  تسخن  تسا ، طرـش  شـش  ار  نآ  تسا و  ناگبترم  دنلب 

شماجنا هدوب و  وت  هدـهع  رب  هک  ار  یبجاو  ره  مراهچ ، .ییامن  رادـید  یهانگ  ره  زا  يراع  يادـخ  اب  اـت  ینک  ادا  ار  مدرم  قوقح  هک 
هب تتـسوپ  ات  ینک  بآ  ناهودـنا  اـهمغ و  رد  هدـییور ، ترکیپ  رب  هاـنگ  رد  هک  ار  یتشوگ  هکنآ  مجنپ ، .يروآ  ياـج  هب  يا ، هدادـن 
وا رب  هک  نانچمه ، یناشچب ، تعاط  جنر  ار  دوخ  مسج  مشـش ، .دـیورب  هزات  تشوگ  ناوختـسا  تسوپ و  نایم  دبـسچب و  تناوختـسا 

.هللا رفغتسا  يوگب : ماگنه  نیا  رد  .يدوب  هدناشچ  تیصعم  توالح 

نایراصنا

هبترم دنلب  مدرم  ماقم  رافغتـسا  ؟  تسیچ رافغتـسا  یناد  یم  دنیـشنب ، تیازع  هب  ردام  : دومرف « هّللا رفغتـسا  :» تفگ شرـضحم  رد  یـسک 
موس  ، هدـنیآ رد  هانگ  كرت  رب  میمـصت  مود  هتفرگ ، ماجنا  هانگ  زا  ینامیـشپ  لوا  : تساـنعم شـش  ار  نآ  هک  تسا  یماـن  نآ  و  تسا ،

ار نآ  هک  یبجاو  قح  ره  يادا  رب  هدارا  مراهچ.دـشابن  تا  هدـهع  رب  مدرم  زا  یقح  ینک و  تاقالم  ار  ادـخ  ات  مدرم  قوقح  تخادرپ 
ییاج ات  هتـشذگ  رب  هودـنا  اب  هدـییور  تدوجو  رب  مارح  زا  هک  یتشوگ  ندرک  بآ  رب  تّمه  مجنپ   . يزادرپب ار  نآ  يا و  هدرک  عیاض 

رب ار  هانگ  ینیریش  هکنانچ  ندب  رب  تدابع  جنر  ندناشچ  مشش.دیور  دیدج  تشوگ  اهنآ  نیب  ینابسچب و  ناوختـسا  هب  ار  تسوپ  هک 
 . هّللا رفغتسا  : ییوگ یم  هاگ  نآ.يدناشچ  نآ 

اه حرش 

يدنوار

: يا رافغتـسالا  ام  يردتا  هلوق  .ابیجع و  ائیـش  لوقی  وا  ارکنم ، ارما  لعفی  نمل  هملکلا  هذه  لاقی  امنا  و  کتعن ، يا  کما  کتلکث  هلوق 
اهنال بصن  هلمجلا  لحم  ادتبملا و  ربخ  رافغتسالا  و  ءادتبالاب ، عفر  هلحم  و  مالکلا ، ردص  هل  و  ماهفتسالل ، رافغتسالا  یـش ء  يا  ملعتا 

نویبورکلا نکسی  ثیح  هعباسلا  ءامسلا  نویلع : اهاجملا : لاق  .هنکمالا  یلعا  يا : نییلعلا ، هجرد  رافغتسالا  نا  يور ، .يردت و  لوعفم 
هنجلا نویلعلا : .نیحربلا و  هنم  تیقل  لوقت : امک  دـحاو  وه  ءارفلا : لاق  .ینمیلا  شرعلا  همئاق  تحت  هداتق : لاق  .اـمیظعت  مهل و  اـمیرکت 

، یهتنملا هردس  نویلع : لیق : .نجسلا و  نم  نیجسک  ولعلا  نم  لعف  یلع  عمج  نم  لوقنم  وه  لیق : .هل و  هیاغ  عافترا ال  دعب  عافترا  یف 
يا دیدج ، محل  امهنیب  اشنی  لصاتسی و  رشقی و  يا  تحـسی ، يذلا  مرحلا  تحـسلا : .هللا و  رما  نم  یـش ء  لک  اهیلا  یهتنی  یتلا  یه  و 

.عفتری

يردیک
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يردیک

طئارشلاب یتا  نم  نا  کش  و ال  مهادع ، نم  یلع  هعاطلا : هدابعلا و  یف  هبتر  اولع  نیذلا  هلزنم  وا  نانجلا ، ناکس  لزانم  یلعا  هلزنم  يا 
یقلت : ) مالسلا هیلع  هلوق  .مهلزانم  یف  مهکراش  دقف  هلزنم  نیب  لکلا و  قفی  مل  نا  رفغتسا ، مث  مالـسلا ، هیلع  نینموملاریما  اهرکذ  یتلا 
لثملا یف  ربدلا و  یقال  ام  سلمالا  یلع  ناه  لثملا  یف  ربدلا  ضیقت  سلمالا  و  رازوالا ، و  ملاظملا ، نم  هفیحصلا ، یقن  يا  سلما .) هللا 

.هیلع هل و ال  رمالا ال  نم  سلمنا ، دق  يا  هدهع  یسلم ال  اضیا 

مثیم نبا 

ینعم شش  هک  تسا  یمان  نآ  تسا و  هبترمدنلب  یهورگ  ماقم  رافغتسا  تسیچ ؟ رافغتـسا  یناد  یم  ایآ  دنیـشنب ، تگوس  هب  تردام  )
یکاپ اب  ار  ادخ  ات  یهدب  ار  مدرم  قوقح  هک  نآ  موس  هشیمه ، يارب  هانگ  كرت  رب  میمصت  مود  هتـشذگ  هانگ  زا  ینامیـشپ  لوا  دراد :

اج هب  ار  نآ  قح  يا ، هداد  تسد  زا  وت  هدوب و  بجاو  وت  رب  هچ  ره  ینک  دصق  هک  نآ  مراهچ  ینک ، تاقالم  هانگ  نایز و  چیه  نودب 
هب تتـسوپ  اـت  يراذـگب  هودـنا  مغ و  لـمحت  اـب  هدـیئور  تنت ) رد   ) مارح زا  هـک  ار  یتـشوگ  يریگب  میمـصت  هـک  نآ  مـجنپ  يروآ ،

تیصعم ینیریش  هک  يروطنامه  یناشچب  تنت  رب  ار  تدابع  جنر  هک  نیا  مشش  دیورب ، تنت ) رب   ) يا هزات  تشوگ  دبسچب و  ناوختسا 
( مالـسلا هیلع   ) ماـما نخـس  رهاـظ  منک .) یم  شزرمآ  بلط  دـنوادخ  زا   ) هللا رفغتـسا  ییوگ : یم  هاـگنآ  سپ  يا ، هدـناشچ  نآ  هب  ار 

هملک نیا  دنراد ، ار  نآ  بحاصت  یگتـسیاش  هک  تسا  یناگبترمدـنلب  ماقم  یعقاو ، ینعم  هب  رافغتـسا  هملک ي  هک  تسا  نآ  یـضتقم 
يانعم نیا  .دوش و  هتخانـش  نآ  تقیقح  ات  هدرب  مان  ار  اهنآ  هدومرف و  هراشا  اهنادب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هک  تسا  ییانعم  شـش  ياراد 

یطیارـش هب  طورـشم  ترفغم  بلط  هک  نیا  زج  .تسا  شزرمآ  بلط  نآ  يوغل  ینعم  هن  رگا  تسا  یعرـش  دیدج  فرع  رد  رافغتـسا 
ریـسفت مالـسلا ) هیلع   ) ماما فده  هک  دور  یم  لامتحا  .تسا و  هدـش  قالطا  طرـش  رب  اجنیا  رد  طورـشم  ظفل  و  دـش ، رکذ  هک  تسا 

يانعم .تسات و  شش  طیارـش  نآ  و  تسین ، راوازـس  رافغتـسا  اهنآ  نودب  هک  دشاب  نآ  طیارـش  رب  هراشا  هکلب  هدوبن  رافغتـسا  تیعقاو 
نآ زا  تسا  هدوـب  نشور  رافغتـسا  تیهاـم  هک  نیا  لـیلد  هـب  و  لـماک ، طیارـش  اـب  رافغتـسا  ینعی : رافغتـسالا )؟ اـم  يردـتا   ) تراـبع

ظفل هک  نیا  رب  هراـشا  زا  شدـصق  هدومن و  هراـشا  طیارـش  هلیـسو ي  نآ  تیماـمت  رب  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما .تسا و  هدرک  يراددوـخ 
اهنآ عومجم  هک  اجنآ  ات  تسا  ماـمتان  اـهنآ  نودـب  رافغتـسا  هک  تسا  بلطم  نیا  رب  دـیکات  دـنک ، یم  قدـص  شطیارـش  رب  رافغتـسا 

.تسا هدروآ  هراعتسا  ناهانگ  زا  لامعا  همان ي  یکاپ  يارب  ار  سلما )  ) هملک ي .دشاب  یم  رافغتسا  تقیقح 

دیدحلا یبا 

[ َنیِّیِّلِْعلا َهَجَرَد  ِراَفِْغتْسِِالل  َّنِإ   ] ُراَفِْغتْسِالا اَم  يِرْدَت  َکُّمُأ َأ  َْکتَلِکَث  َهَّللا  ُرِفْغَتْسَأ  ِِهتَرْضَِحب  َلاَق  ٍِلئاَِقل  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

ُِثلاَّثلا ًاَدبَأ َو  ِْهَیلِإ  ِدْوَْعلا  ِكْرَت  یَلَع  ُمْزَْعلا  ِیناَّثلا  یَضَم َو  اَم  یَلَع  ُمَدَّنلا  اَُهلَّوَأ  ٍناَعَم  ِهَّتِـس  یَلَع  ٌِعقاَو  ٌمْسا  َوُه  َنیِّیِّلِْعلا َو  ُهَجَرَد  ُراَفِْغتْـسِالَا 
[ َّلَج َّزَع َو   ] َهَّللا یَْقلَت  یَّتَح  ْمُهَقوُقُح  َنِیقُولْخَْملا  َیلِإ  َيِّدَُؤت  ْنَأ 

َتَبَن يِذَّلا  ِمْحَّللا  َیلِإ  َدِـمْعَت  ْنَأ  ُسِماَْخلا  اَهَّقَح َو  َيِّدَُؤتَف  اَهَتْعَّیَـض  َْکیَلَع  ٍهَضیِرَف  ِّلُک  َیلِإ  َدِـمْعَت  ْنَأ  ُِعباَّرلا  ٌهَِعبَت َو  َْکیَلَع  َْسَیل  َسَْلمَأ 
ُهَْتقَذَأ اَمَک  ِهَعاَّطلا  ََملَأ  َمْسِْجلا  َقیُِذت  ْنَأ  ُسِداَّسلا  ٌدیِدَج َو  ٌمَْحل  اَمُهَْنَیب  َأَْشنَی  ِمْظَْعلِاب َو  َْدلِْجلا  َقِْصُلت  یَّتَح  ِناَزْحَْألِاب  ُهَبیِذـُتَف  ِتْحُّسلا  یَلَع 

 . َهَّللا ُرِفْغَتْسَأ  ُلوُقَت  َِکلَذ  َْدنِعَف  ِهَیِصْعَْملا  َهَوَالَح 
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.نییلعلا هجرد  رافغتسالا  نأ  يور  دق 

يأ فاضم  فذح  ریدقت  یلع  نوکی  یلوألا  هیاورلا  یلع  نییلعلا و  هجرد  رافغتسالا  هجرد  نأ  يأ  فاضم  فذح  ریدقت  یلع  نوکیف 
هیلعلا هنم  ولعلا و  ریثک  يأ  یلع  لجر  اذـه  لوقت  ریمخ  لیلـضک و  لیعف  یلع  عمج  انهاه  وه  نییلعلا و  هجرد  رافغتـسالا  بحاصل  نأ 

یهتنملا هردس  وه  هلوق  وحن  هعباسلا و  ءامسلا  مسا  هنإ  هلوق  نم  يدنوارلا  هب  رـسف  امب  رـسفی  نأ  زوجی  نیتغللا و ال  يدحإ  یلع  هفرغلل 
کلذـک منهجلا و  لاقی  امک ال  ماللا  هلخدـت  ملف  املع  ناکل  کلذـک  ناک  ول  هنأل  ینمیلا  شرعلا  همئاـق  تحت  عضوم  وه  هلوق  وحن  و 

اهنأل نونلاب  عمجی  مل  کلذک  ناک  ول  هنأل  ءامسلا  یف  هنکمألا  یلع  عمج  نییلعلا  لاق  اضیأ  يدنوارلا  هرسف  امب  هریسفت  زوجی  اضیأ ال 
.( . 18: نیففطملا َنیِّیِّلِع (  یَِفل  ِراْربَْألا  َباتِک  َّنِإ  ّالَک  یلاعت  هلوقل  اریسفت  یلوألا  هوجولا  نوکت  نأ  حلصت  لقعی و  نمب  صتخت 

تحسلا بستکا  يأ  هتراجت  یف  لجرلا  تحسأ  مضلاب و  تحس  نیکستلاب و  تحس  لاقی  مارحلا  یلع  يأ  تحسلا  یلع  تبن  هلوق 

[ یف همالک ع  نم  [و 

هنم ذخأ  يذلا  لصألا  وه  نینمؤملا  ریمأ  مالک  نإف  هبوتلا  یف  انباحصأ  هلوقی  امم  ارصتخم  امالک  عوضوملا  اذه  یف  رکذن  نأ  یغبنی  و 
.هراصتخا یلع  لصفلا  اذه  یف  هعماوج ع  یلع  یتأ  دقف  هبوتلا  یف  هنولوقی  يذلا  مهتلاقم و  انباحصأ 

هنأ یف  مالکلا  باقعلا و  مذـلا و  اهطاقـسإ  یف  مالکلا  هبوتلا و  هیهام  یف  مالکلا  اـهنم  هوجو  نم  عقی  هبوتلا  یف  مـالکلا  انباحـصأ  لاـق 
عجری نأ  نکمی  سیل  عوجرلا و  هبانإلا و  یه  هبوتلا  نأل  مزعلا  مدـنلا و  یهف  هبوتلا  هیهام  امأ  اهطرـش  یف  مالکلا  اـهلعف و  اـنیلع  بجی 
الالخإ نوکی  نأ  امإ  احیبق و  العف  نوکی  نأ  امإ  هنم  ناسنإلا  بوتی  ام  هتدواعم و  كرت  یلع  مزعلا  هیلع و  مدنلاب  الإ  هلعف  امع  ناسنإلا 

نم هبوتلا  هلعفل و  هتیهارک  وـه  کـلذ  یلع  همزع  هلثم و  یلإ  دوـعی  ـالأ  مزعی  هیلع و  مدـنی  نأ  یه  حـیبقلا  لـعفلا  نم  هبوتلاـف  بجاوـب 
باذـعلا طقـست  هبوتلا  نأ  یف  لوقلا  امأف  دـعب  امیف  بجاولا  ءادأ  یلع  مزعی  بجاولاب و  هلالخإ  یلع  مدـنی  نأ  یه  بجاولاب  لـالخإلا 

هبوقع حبقب  انباحصأ  جتحا  مهریغ و  هیمامإلا و  نم  کلذ  یف  هئجرملا  رثکأ  فلاخ  هبوتلا و  دعب  باقعلا  حبق  یضتقی  لقعلا  نأ  اندنعف 
.دوعی الأ  یلع  مزاع  هنأب  ملعلا  هقدصب و  ملعلا  هلصنت و  هراذتعا و  همدن و  دعب  انیلإ  ءیسملا 

ملعی نأ  امإ  فلکملا  ولخی  هنأ ال  هیف  لوقلاف  لقعلا  امأف  کلذ  بجوی  عرـشلا  نأ  بیر  الف  هاصعلا  یلع  هبوتلا  بوجو  یف  لوقلا  اـمأف 
هبوتلا نأل  اهنم  هبوتلا  لوقعلا  یف  هیلع  بجو  هریبک  اهنوک  ملع  نإف  نیرمألا  الک  اهیف  زوجی  وأ  هریغص  اهنأ  ملعی  وأ  هریبک  هتیـصعم  نأ 

اهنم هبوتلا  لقعلا  یف  اضیأ  همزل  هریغص  اهنوک  زوج  هریبک و  اهنوک  زوج  نإ  لوقعلا و  یف  هبجاو  راضملا  هلازإ  هریبکلا و  ررـضل  هلیزم 
یـصاعمک کلذ  هریغـص و  هتیـصعم  نأ  ملع  نإ  بجاو و  هفوخملا  راضملا  نم  نمؤی  ام  لعف  هفوخم و  هرـضم  نم  هبوتلاـب  نمأـی  هنـأل 

هنأل لوقعلا  یف  هبجاو  اهنم  هبوتلا  نإ  یلع  وبأ  خیـشلا  لاق  دقف  هطبحم  هریغـص  هتیـصعم  نأ  یبن  رابخإب  ملع  مث  یـصع  نمک  ءایبنألا و 
.حیبق رارصإلا  رصم ا و  ناک  بتی  مل  نإ 

نم ناسنإلا  ولخی  نأ  زوجی  هنإ  لاق  یلاعت  هللا  اهملعی  هحلـصم  اهیف  نأل  عرـشلاب  لقعلا  یف  اهنم  هبوتلا  بجت  مشاه ال  وبأ  خیـشلا  لاق  و 
یلع مدنلا  عم  هلثم  هدواعم  هرکی  نأ  هنم  هبوتلا  هلثم و  هدواعم  یلع  مزعلا  وه  هیلع  رارـصإلا  نأل  هیلع  رارـصإلا  نم  بنذـلا و  نع  هبوتلا 

.هتهارک نم  ءیشلا و  یلع  مزعلا  نم  ناسنإلا  ولخی  نأ  زوجی  یضم و  ام 
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.هللا همحر  یلع  یبأ  لیلد  ریغ  لیلدل  القع  انهاه  هبوتلا  بوجو  یلإ  هللا  همحر  نیسحلا  وبأ  انخیش  لام  و 

ام فالتخا  بسحب  فلتخی  رخآلا  هبوت و  لک  «. ( رمغی :» د  ) معی امهدـحأ  نیبرـض  یلع  اهنإف  اهطورـش  هبوتلا و  تافـص  یف  لوقلا  امأف 
.هدواعملا كرت  یلع  مزعلا  مدنلا و  وه  لوألاف  هنم  باتی 

یبأ خیـشلا  دنع  بجو  احیبق  العف  ناک  نإف  بجاوب  الالخإ  وأ  العف  نوکی  نأ  امإ  فلکملا  هنم  بوتی  ام  نأ  وهف  یناثلا  برـضلا  امأ  و 
مدنی نأ  هدنع  هیلع  بجو  بجاوب  الالخإ  ناک  نإ  حیبق و  هنأل  هلثم  هدواعم  هرکی  نأ  حـیبق و  لعف  هنأل  هیلع  مدـنی  نأ  هللا  همحر  مشاه 

نأل وأ  طقف  هنجلا  یلإ  اقوش  وأ  طقف  رانلا  فوخ  مدـن  نإف  بجاو  هنأل  هب  لخأ  ام  لثم  لعف  یلع  مزعی  نأ  بجاوب و  لالخإ  هنـأل  هیلع 
هحبقل و حیبقلا  یلع  مدن  نإ  و  .ا ) :د، نم هباوص  و  «.. هحیحص تناک  هبوت  :» یف ب هحیحص (  هتبوت  تناک  هندبب  رـضی  هلعف  يذلا  حیبقلا 

هتبوت نوکت  هنإف ال  هیلع  مدـنی  مل  حـبقلا  درفنا  ول  ناک  نإ  هحیحـص و  نوکت  هتبوت  نإف  هیلع  مدـن  هحبق  درفنا  ول  ناـک  راـنلا و  فوخل 
يرجت هبوتلا  نأل  لوقلا  اذه  مشاه  وبأ  راتخا  امنإ  هللا و  مهمحر  خویشلا  نم  هریغ  یلع و  یبأ  خیشلا  عم  هیف  فالخلا  هدنع و  هحیحص 

وأ اهیلع  هل  هتبقاعم  نم  افوخ  اهنم  رذـتعا  هیلإ و  هتءاسإ  یلع  مدـن  مث  هریغ  یلإ  ءاسأ  ول  انم  دـحاولا  نأ  مولعم  اـننیب و  راذـتعالا  يرجم 
رانلا فوخ  هبوتلا  کلذکف  همذ  طقـسی  هنإف ال  هءاسإلا  لصاوی  ناک  لب  مدن  رذتعا و ال  امل  هبوقعلا  نمأ  ول  یتح  ناطلـسلا  هبقاعم  نم 

.لعفلا حبقل  ال 

 . یبنیزلا میهاربإ  نب  مساقلا  اضرلا و  یسوم  نب  یلع  يرصبلا و  نسحلا  نینمؤملا ع و  ریمأ  نع  بهذملا  اذه  هاضقلا  یضاق  لقن  دق  و 

یمدآل هیف  نوکی  نأ  امإ  فلکملا  هنم  بوتی  ام  نأ  کلذ  یـصاعملا و  فـالتخا  بسحب  فلتخت  رخأ  طورـش  هبوتلل  انباحـصأ و  لاـق 
یمدآل ام  انمدق و  ام  یلع  مزعلا  مدـنلا و  الإ  هیف  بجی  هنإف ال  هالـصلا  كرت  وحنف  قح  هیف  یمدآلل  سیل  امف  یمدآل  هیف  قح  وأ ال  قح 

نم ءیـش  یف  هیلع  هیانج  نوکی  الأ  رخآلا  هنید و  وأ  هلام  وأ  هئاضعأ  وأ  هسفن  یف  هیلع  هیانج  نوکی  نأ  امهدحأ  نیبرـض  یلع  قح  هیف 
مل نإف  فلتأ  ام  لدـب  میلـست  یف  عرـشی  نأ  مزعلا و  مدـنلا و  هیف  بجاولاف  هلام  وأ  هئاـضعأ  وأ  هسفن  یف  هیلع  هیاـنج  ناـک  اـمف  کـلذ 
یف هیلع  ینج  نإ  باقعلا و  لهأ  نم  نکی  مل  نکمتلا  لبق  تام  نإـف  هنم  نکمت  اذإ  کـلذ  یلع  مزع  هریغ  وأ  رقفل  کـلذ  نم  نکمتی 
نم نکمتی  مل  نإف  هسفن  نم  هتهبـش  لح  یف  داهتجالا  مزعلا و  مدـنلا  عم  هیلع  بجاولاف  اـهب  هلزتسا  ههبـشب  هلـضأ  دـق  نوکی  نأـب  هنید 

کلذ سفن  نم  لحنت  ملف  ههبـشلا  لح  یف  دـهتجا  هنم و  نکمت  وأ  نکمتلا  لـبق  تاـم  نإـف  نکمت  اذإ  کـلذ  یلع  مزع  هب  عاـمتجالا 
مزعلا و مدنلا و  همزلی  هنإف  هتبیغ  عمسی  وأ  هباتغی  نأ  وحن  هیانج  ریغ  هیصعملا  تناک  نإف  هدهج  غرفتـسا  دق  هنأل  هیلع  باقع  الف  لاضلا 

ردـق یلع  نوکت  اهـسفن  تاحارجلا  وه  لـیق  ؛و  تاـحارجلا هید  : شرـألا شرأ (  همزلی  سیل  هنـأل  هیلإ  رذـتعی  وأ  هلحتـسی  نأ  همزلی  ـال 
لاخدإ اهنم  همغ  لیزیف  هلحتسیل  هل  هبیغلا  رکذ  یف  راذتعالاب و  همغ  لیزیف  همغ  شرألا و ال  هنع  طقـسیل  هلحتـسیف  هباتغا  نمل  .مولعم )

کلذ هلازإ  همزلیف  مغلا  هرـضم  هیلإ  لصوأ  دـق  هنأل  هیلع  هیانج  کلذـف  هتبیغ  باتغملا  عمـسأ  دـق  ناـک  نإـف  کـلذ  زجی  ملف  هیلع  مغ 
راذتعالاب

یناشاک

هملک وا  روضح  رد  تفگ  هک  ار  یلیاق  رم  هللا )) رفغتسا   ) هترضحب لاق  لئاقل   ) مالسلا هیلع  ترضح  نآ  دومرف  و  مالـسلا ) هیلع  لاق  (و 
مات هجو  رب  هک  يرافغتسا  تسیچ  یناد  یم  ایآ  رافغتـسالا ) ام  يردتا   ) وت ردام  وت ، گرم  هب  دانک  هیرگ  کما ) کتلکث   ) ار رافغتـسا 
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دنلب هک  تسا  یتعامج  هجرد  ندرک ، رافغتسا  هک  یتسرد  هب  نییلعلا ) هجرد  رافغتسالا  نا   ) نآ هربتعم  طیارش  عیمج  هب  نرتقم  دشاب و 
.تسا یلعا  لزانم  تشهب ، رد  ناشیا  نکسم  هک  تسا  یتعامج  هبترم  هکنآ ، ای  یلعا  یلع  ترضح  تعاط  رد  دنا  هبتر  یلاع  هبترم و 

دیاین لعف  هب  ینعم  شـش  نیا  هک  یمادام  ینعم و  شـش  رب  هدـش  عقاو  هک  تسا  یمـسا  رافغتـسا  و  ناعم ) هتـس  یلع  عقاو  مسا  وه  (و 
هچنآ رب  تسا  ینامیشپ  هتـس  یناعم  نآ  زا  لوا  یـضم ) ام  یلع  مدنلا  هلوا   ) .دوش یمن  بترتم  نآ  رب  يا  هرمث  درادن و  ینعم  رافغتـسا 

هشیمه نآ  يوس  هب  نتشگزاب  كرت  رب  ندرک  مزج  مزع  مود  و  ادبا ) هیلا  دوعلا  كرت  یلع  مزعلا  یناثلا  و   ) نایصع هانگ و  زا  هتـشذگ 
هناحبـس هللا  یقلت  یتح   ) ار ناشیا  ياه  قح  قیـالخ  هب  یناـسرب  ینک و  ادا  هکنآ  موس  و  مهقوقح ) نیقولخلا  یلا  يدوت  نا  ثلاـثلا  (و 

يریگ و نماد  وت  رب  دشابن  هعبت ) کیلع  سیل   ) ملاظم ریاس  زا  هانگ و  زا  یـشاب  كاپ  هک  یتلاح  رد  يادخ  يازج  هب  یـسرب  ات  سلما )
( اهتعیض  ) تسا وت  رب  هک  يا  هضیرف  ره  هب  ینک  دصق  هکنآ  مراهچ  کیلع ) هضیرف  لک  یلا  دمعت  نا  عبارلا  و   ) هبجاو قوقح  زا  يرثا 

هقیرط رب  يزاس  قفاوم  ار  دوخ  لامعا  هدـشن و  رداص  وت  زا  عرـش  قبط  رب  هک  ار  ضیارف  ینک  اضق  ینعی  ار  نآ  يا  هتخاـس  عیاـض  هک 
یلا دـمعت  نا  سماخلا  و   ) نآ هب  هدـش  بطاـخم  هک  هجو  نآ  رب  ار  نآ  قح  يرازگب  سپ  اـهقح ) يدوتف   ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  يوبن 
سپ نازحـالاب ) هبیذـتف   ) مارح لـکا  رب  تسا  هدـییور  هک  یتـشوگ  هب  ینک  دـصق  هک  نآ  مجنپ  و  تحـسلا ) یلع  تـبن  يذـلا  مـحللا 

( دیدج محل  امهنیب  اشنی  و   ) ناوختسا هب  ندب  تسوپ  دبـسچب  هکنآ  ات  مظعلاب ) دلجلا  قصلی  یتح   ) مالآ اه و  هودنا  هب  ار  نآ  يزادگب 
ندب هب  یناشچب  هکنآ  مشـش  و  هعاطلا ) ملا  مسجلا  قیذت  نا  سداسلا  و   ) لالح زا  يون  تشوگ  ناوختـسا  تسوپ و  نایم  رد  دیورب  و 

نیا لوصح  دزن  سپ  کلذ ) دـنعف   ) تیـصعم ینیریـش  ار  وا  يدوب  هدـیناشچ  هکنانچمه  هیـصعملا ) هوالح  هتقذا  اـمک   ) ار تعاـط  ملا 
.هلا ترضح  دزن  دوش  ترفغم  بجوم  ات  هللارفغتسا  ییوگ  یم  هللا ) رفغتسا  لوقت   ) هتس طیارش 

یلمآ

ینیوزق

تقیقح تسیچ  ینادـیم  اـیآ  وت  گرم  هب  رداـم  داـنک  هیرگ  هللا :) رفغتـسا   ) تفگ ترـضح  نآ  روضح  رد  هک  يا  هدـنیوگ  اـب  دومرف 
یموق هجرد  رافغتـسا  هک  یتسرد  هب  تقیقح  هب  نآ  یقح  تخانـش  یب  نآ و  رد  تیور  یب  ینارذـگ  یم  نابز  رب  ار  نآ  هک  رافغتـسا 

رافغتسا .تسا  الاو  ماقم  العا و  لزنم  تشهب  رد  ار  ناشیا  هک  یموق  ای  هلالج  لج  العا  یلع  تعاط  رد  هجرد  یلاع  هبترمدنلب و  تسا 
زا فسات  ینامیشپ و  لوا  دشاب : صقان  الاو  دشاب  مامت  رافغتـسا  دشاب  عمج  تفـص  شـش  ره  نوچ  ینعم  شـش  رب  عقاو  تسا  یمـسا 

ار ناشیا  ياهقح  نیقولخم  هب  یناسرب  هکنآ  موس  لاح  چیه  هب  تقو و  چیه  هب  ریـصقت  نآ  هب  دوع  كرت  رب  مزع  مود  هتـشذگ  ریـصقت 
ار اهنآ  هتخاس  عیاض  هک  وت  رب  یبجاو  رهب  ینک  دصق  هکنآ  مراهچ  .دابع  تاعبت  قوقح و  یب  كاپ  فاص و  یئامن  تاقالم  ادخ  اب  ات 
رب تسا  هدـیئور  هک  دوخ  نت  تشوگ  هب  ینک  دـصق  هکنآ  مجنپ  .اهنآ  لاثما  جـح و  زامن و  هزور و  لـثم  زا  يراذـگب  اـهنآ  قح  سپ 

هزات یتشوگ  اهنآ  نایم  دبـسچب و  ناوختـسا  هب  تسوپ  ات  اـه  هصغ  اههودـنا و  هب  ار  تشوگ  نآ  يزادـگب  سپ  كاـپان  همقل  مارح و 
همه زا  رتگرزب  طرـش  نیا  لالح ، همقل  زا  دیورب  هزات  یتشوگ  اهنآ  رگم  دیامن  یم  همه  زا  رتگرزب  طرـش  نیا  لالح ، همقل  زا  دـیورب 

دنرآرد ندع  تشهب  رد  و  دنهد ، هار  ناکاپ  هلزنم  هب  ار  نآ  هک  تیسن  هتـسیاش  تسا  هدیئور  مارح  زا  هک  تشوگ  نآ  رگم  دیامن  یم 
تنبابم بجوم  تبسانم  مدع  هچنانچ  دشاب ، قافتا  عامتجا و  بجوم  ءایشا  نایم  تبـسانم  هک  دوب  بسنا  یلوا و  ار  خزود  همعط  هکلب 

زا نیلعن  دننکن و  دجـسم  لخاد  سجن  هماج  شفک و  ینیب  هن  دزیماین و  سنجان  اب  سنج  هچنانچ  دزیرگب  دض  زا  دض  دـشاب  قارتفا  و 
لطاب هچنانچ  سپ  دش ، رومام  علخ  هب  يور  نآ  زا  دوب  هتیم  دلج  نآ  هک  دنیوگ  دننکب  سدـقم  يداو  رد  مالـسلا ) هیلع  یـسوم   ) ياپ
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يزور هک  ساوح  يوق و  نیا  شوگ و  و  نابز )  ) نیا هکلب  درادـن ، هار  اـجنآ  مه  رهاـظ  دـنهدن و  هار  باـنج  نآ  هب  ار  دـیلپ  سجر و 
هدولآ ریغ  مان  هب  هک  ناوتن  ندرب  وا  مان  نیا  هب  دـنیاین  روخ  رد  شترـضح  تمدـخ  يارب  و  دنـشابن ، قیال  اجنآ  دـنا  هدرک  وا  تیـصعم 

ام اهاوس و  اهب  يرت  نیعب  یلیل  يرت  فیک  و  رعاشلا : لاق  هدش  هدید  ریغ  نآ  هب  هک  دـید  ناوتن  وا  يوس  مشچ  شوگ و  نیا  هب  هدـش و 
یـسوم اب  دومرف  نیا  رهب  تسا : هدروآ  يولوم  عماسملا  قورخ  یف  اهاوس  فورح  يرج  دق  عامـسلاب و  اهنم  ذتلت  عمادـملاب و  اهترهط 

ناهد نآ  مرادن  نم  یسوم  تفگ  هانگ  وت  يدرکن  هک  یناهد  اب  هانپ  وجیم  نم  هللا ز  میلک  ياک  اعد  ردنا  نتساوخ  تجاح  تقو  ادخ 
زا هانگ  يدرک  یک  ریغ  ناهد  زا  اعد  درآ  اهزور  رد  بش و  رد  ار  وت  رم  اـهناهد  هک  نک  ناـنچ  نآ  ناوخ  ریغ  ناـهد  زا  ار  اـم  تفگ 

دوخ حور  نک  كاپ  ار  نتـشیوخ  ناهد  ای  هاوخرذع  دـشاب  ریغ  ناهد  نآ  هانگ  یتسدرکن  هک  یناهد  نآ  هلا  ياک  ناوخ  رب  ریغ  ناهد 
دزیرگ بش  اهدض  زا  اهدض  دزیرگ  یم  دیلپ  دیآ  نورب  ددنبرب  تخر  دیسر  یکاپ  نوچ  تسکاپ  قح  رکذ  نک  كالاچ  کباچ و  ار 
تعاط ملا  ار  دوخ  نت  یناشچب  هک  نآ  مشش  ناهد و  نآ  ین  دنام و  يدیلپ  هن  ناهد  ردنا  كاپ  مان  دمآرب  نوچ  ایـض  دزورفارب  نوچ 

( هللا رفغتسا   ) وگب تقو  نآ  سپ  .ینامرفان  تیصعم و  توالح  ار  وا  يا  هدیناشچ  هچنانچمه  یگدنب  راک و  جنر  و 

یجیهال

«: هللارفغتسا  » هترضحب لاق  لئاقل  مالسلا  هیلع  لاق  و 

یناثلا یـضم و  ام  یلع  مدنلا  اهلوا  ناعم : هتـس  یلع  عقاو  مسا  وه  نییلعلا و  هجرد  رافغتـسالا  رافغتـسالا ؟ ام  يردـتا  کما ! کتلکث  »
نا عبارلا  هعبت و  کـیلع  سیل  سلما ، هللا  یقلت  یتـح  مهقوقح ، نیقوـلخملا  یلا  يدوـت  نا  ثلاـثلا  ادـبا و  هیلا  دوـعلا  كرت  یلع  مزعلا 
یتح نازحالاب ، هبیذتف  تحـسلا ، یلع  تبن  يذلا  محللا  یلا  دمعت  نا  سماخلا  اهقح و  يدوتف  اهتعیـض  کیلع  هضیرف  لک  یلا  دـمعت 

: لوقت کلذ  دنعف  هیـصعملا ، هوالح  هتقذا  امک  هعاطلا  ملا  مسجلا  قیذت  نا  سداسلا  دیدج و  محل  امهنیب  اشنی  مظعلاب و  دـلجلا  قصلت 
: هک هللا » رفغتسا   » وا روضح  رد  تفگ  یم  هک  یسک  هب  مالسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  هللارفغتسا »!

یناـسک هبترم ي  هجرد و  ندرک  رافغتـسا  هک  قیقحت  هب  ندرک ؟ رافغتـسا  تسا  زیچ  هچ  یناد  یم  اـیآ  وت ، رداـم  دنیـشنب  وت  يازع  هب 
ندوب نامیشپ  نآ  لوا  تفص : شش  ینعم و  شـش  عومجم  يارب  زا  تسا  مان  رافغتـسا  دنـشاب و  نیبرقم  نییلع و  هرمز ي  زا  هک  تسا 

يوس هب  ینک  ادا  وـت  هک  تسا  نآ  میـس  زگره و  تسا  نآ  يوـس  هب  ندرکن  دوـع  رب  ندوـب  مزاـع  میود  تسا و  هتـشذگ  ناـهانگ  زا 
مراهچ یهانگ و  وت  رب  دشابن  یـشاب و  كاپ  هک  یتلاح  رد  ار ، ادـخ  تمایق  زور  رد  ینک  تاقالم  هکنیا  ات  ار ، ناشیا  قوقح  ناگدـنب 
مجنپ ار و  نآ  قح  يرایب  اج  هب  هکنیا  ات  ار ، نآ  یتخاس  عیاض  وت  وت و  رب  دوب  بجاو  هک  يزیچ  ره  يوس  هب  ینک  دصق  هک  تسا  نآ 

دبـسچب هکنیا  ات  اههودـنا ، هب  ار  نآ  وت  يراذـگب  مارح ، لـکا  زا  تسا  هدـییور  هک  یناـنچ  نآ  تشوگ  هک  ینک  دـصق  هک  تسا  نآ 
ندرک تعاط  جنر  تقشم و  وت  ندب  هب  یناشچب  هک  تسا  نآ  مشش  هزات و  تشوگ  اهنآ  نایم  رد  دیورب  وت و  ناوختـسا  هب  وت  تسوپ 

! هللا رفغتسا  وت : ییوگ  یم  تقو  نآ  رد  سپ  ار ، ندرک  تیصعم  ینیریش  نآ  هب  يا  هدیناشچ  هکنانچ  ار ،

ییوخ

هـسف و  نیتغللا ، يدـحا  یلع  هفرغلل  هیلعلا  هنم  و  ولعلا ، ریثک  يا  یلع ، لـجر  اذـه  لوقت : ریمخ  لیلـضک و  لـیعف  عمج  نییلعلا ) : ) هغللا
نبا اهفعض  نکلو  ءامـسلا  یف  هنکماب  و  ینمیلا ، شرعلا  همئاق  تحت  عضومب  و  یهتنملا ، هردسب  و  هعباسلا ، ءامـسلا  مسا  هناب  يدنوارلا 
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باتک اهیف  هیلاع  هجرد  وه  و  نینـسلاک ، ملاسلا  رکذـملا  عمجلاب  تاـقحلملا  نم  نییلعلا  لوقا : .هفیعـض  هوجوب  هحرـش  یف  دـیدلا  یبا 
مضلاب و تحس  نیکستلاب و  تحس  لاقی : مارحلا ، تحـسلا )  ) نیففطملا  18 نییلع - یفل  راربالا  باتک  نا  الک  یلاعت : هللا  لاق  راربـالا 

هجرد رافغتـسالا  بحاصل  يا  فاضم  فذح  ریدـقت  یلع  نییلعلا ، هجرد  بارعالا : .تحـسلا  بستکا  يا  هتراجت  یف  لجرلا  تحـسا 
( مالـسلا هیلع   ) هرکذ ام  و  هللا ، نم  افوخ  مدنلا  يا  هیلا ، عجریال  هجوب  بنذلا  یلع  مدـنلل  هرفغملا  بلط  وه  رافغتـسالا  ینعملا : .نییعلا 

نبا هرکذ  امک  یعرش  دیدج  ینعمل  رافغتسالا  عضو  ضرغلا  سیل  و  یلاعت ، هللا  نم  افوخ  یقیقحلا  مدنلل  مزاول  طئارـش و  یناعملا  نم 
یناعملا عومجم  یلع  عقاو  هب  اهبحاص  اهقحتـسی  نییلعلا و  هجرد  هل  يذـلا  قحلا  رافغتـسالا  مسا  نا  یـضتقی  همالک  رهاـظ  لاـق : مثیم 

: لوقا .یعرـش  دـیدج  فرعب  رافغتـسالا  ظفل  نم  ینعملا  اذـه  هدارا  نوکی  و  اهنم ، هتقیقح  فرعتیل  اـهرکذ  اـهیلا و  راـشا  یتلا  هتـسلا 
تفگ شروضح  رد  هکیـسکب  همجرتلا : .هموهفمل  ءازجا  اهنا  هللا ال  یلا  هبانالا  مدـنلا و  راثآ  اهنا  ناعم  هتـس  یلع  هقالطا  نم  دوصقملا 

انعم شش  رب  هک  تسا  یمان  نآ  تسا و  نییلع  هجرد  رافغتـسا  تسیچ ؟ رافغتـسا  ینادیم  ایآ  دیرگب  وت  رب  تردام  دومرف : هللا  رفغتـسا 
اهنادـب يا  هدرب  هکیمدرم  قوقح  هکنیا  نادب 3 - تشگزاب  كرت  رب  يدبا  میمـصت  هتشذگ 2 - هچنآ  زا  ینامیـشپ  - 1 دوشیم : قالطا 

ادا ار  شقح  يدرک و  عیاض  ارنآ  هکیبجاو  رهب  ینک  هجوت  هکنآ  دشابن 4 - يراکهدب  وت  رب  ینک و  تاقالم  كاپ  ار  ادخ  ات  يزادرپب 
دبـسچب و تناوختـسا  هب  تتـسوپ  ات  ینک  بآ  دوخ  هانگ  زا  هودنا  رب  ارنآ  هدـیئور و  وت  رب  مارح  زا  هک  یتشوگب  ینک  هجوت  ینک 5 -

.هللا رفغتسا  یئوگب : هاگنآ  يدناشچ و  شهانگ  ینیریش  هچنانچ  یناشچب  تعاط  یتخس  تنتب  دیورب 6 - اهنآ  نایم  هزات  تشوگ 

يرتشوش

تلق دایز  نب  لیمک  لاق  اذـکه : یبلحلا  هبعـش  یبا  نبا  لوقع  فحت  هاور  لوقا : هللارفغتـسا : هترـضحب  لاق  لـئاقل  مالـسلا  هیلع  لاـق  و 
نا لاق : .فیکف  تلق : .ال  لاق : .سب  تلق : .هبوتلا  لاق : رافغتسالا ؟ دح  امف  هللارفغتسیف  بنذلا  بیصی  دبعلا  مالسلا : هیلع  نینموملاریمال 

و تلق : .هقیقحلاب  کلذ  عبتی  نا  دیری  ناسللا ، ناتفشلا و  لاق : کیرحتلا ؟ ام  و  تلق : .کیرحتلاب  هللارفغتسا  لوقی  ابنذ  باصا  اذا  دبعلا 
نم اناف  کـلذ  تلعف  اذاـف  لـیمک : لاـق  .هنم  رفغتـسا  يذـلا  بنذـلا  یلا  دوعی  ـال  نا  رامـضا  بلقلا و  یف  قیدـصت  لاـق : هقیقحلا ؟ اـم 

بنذـلا نم  عوجرلا  لاق : وه ؟ ام  رافغتـسالا  لصاف  لاق : .دـعب  لصالا  غلبت  مل  کنال  لاق : کلذ ؟ فیکف  لاق : .ال  لاـق : نیرفغتـسملا ؟
سداسلا و لصفلا  ، ) یـضم ام  یلع  مدنلا  اهلوا  تس : ناعمل  عقاو  مسا  رافغتـسالا  و  نیدباعلا ، هجرد  لوا  یه  و  هنم ، ترفغتـسا  يذلا 

یتلا نیقولخملا  قوقح  يدوت  نا  ثلاثلا  و  ادـبا ، دوعلا  كرت  یلع  مزعلا  یناثلا  و  قئاقحلا ) نم  مالـسلا ) هیلع   ) هرکذ اـمیف  نوسمخلا -
عجری یتح  مارحلا  تحـسلا و  یلع  تبن  يذلا  محللا  بیذـت  نا  سماخلا  و  ضرف ، لک  یف  هللا  قح  يدوت  نا  عبارلا  و  مهنیب ، کنیب و 

نع .یـصاعملا و  تاذـل  هتقذا  امک  تاعاطلا  ملا  ندـبلا  قیذـت  نا  سداسلا  و  ادـیدج ، محل  اـمهنیب  اـم  یف  اـشنی  مث  همظع  یلا  دـلجلا 
و حراوجلاب ، لمع  و  ناسللاب ، رافغتسا  و  بلقلاب ، مدن  مئاعد : هعبرا  یلع  هبوتلا  مالـسلا : هیلع  نینموملاریما  لاق  يزوجلا :) نبا  بقانم  )

هایمب هوقـس  مهبولق و  یف  مهنویع  بصن  مهبونذ  راجـشا  اوسرغ  نیبئاتلا : فصو  یف  مالـسلا  هیلع  لاـق  هنع و  .دوعی و  ـال  نا  یلع  مزع 
لجر ناک  لئاقلا  تلق : هللارفغتـسا  هترـضحب : لاق  لئاقل  مالـسلا  هیلع  لاق  .همارکلا و  اضرلا و  مهتبقعا  همالـسلا و  مهل  ترمثاف  مدنلا ،
تنک يرـصبلا : نسحلاوبا  لاق  دادغب :) خیرات   ) یف رافغتـسالا ؟ ام  يردـتا  کما ! کتلکث  .هربخ  ریبعت  هل  دهـشی  امک  لیمک  ریغ  رخآ 

ول هتملع  دق  اذ  لک  هتمر  نیح  یل  لاق  رعاشلا : لوق  تعمـس  اما  انهه ، هل  ذفنمال  ءاکبلا  اذه  ام  لاقف : لجر  یکبف  اطع  نبا  سلجم  یف 
اذکه نییلعلا  هجرد  رافغتـسا  قئاقحلا ) نم  مالـسلا ) هیلع   ) هرکذ امیف  نوسمخلا - سداسلا و  لصفلا   ) هتمحر ام  مدب  هرهد  لوط  یکب 

عقاو مسا  وه  و  دیدحلا .) یبا  نبا  اذک  هیطخلا و  مثیم و  نبا   ) یف امک  نییلعلا ) هجرد  رافغتسالا  نا  : ) باوصلا و  هیرصملا ، هعبطلا   ) یف
یلع هرکذ  نا  الول  یناتکلا : یلع  نب  دمحم  لاق  دادغب ) خـیرات   ) یف یـضم  ام  یلع  مدـنلا  اهلوا  هتـس : طورـش  هل  يا : ناعم  هتـس  یلع 
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هللااب و ائزهتسم  ناک  مدنلا  یلع  رافغتـسالا  مدق  نم  لیق : .هلبقتم و  هبوت  فلاب  همف  لسغی  مل  هرکذی و  یلثم  هل ، الالجا  هترکذ  ام  ضرف 
لاق هیلحلا )  ) یف ادبا  هیلا  دوعلا  كرت  یلع  مزعلا  یناثلا  نابنذ  بنذلا  دوحج  ناف  هنع  انزواجت  بلطا  مث  کبنذـب  ررقا  لاق : ملعیال ، وه 

ابنذ و نوکیف  هیلا  بوتا  هللارفغتـسا و  لقتال : میثخ  نب  عیبرلا  نع  .دوعی و  مث  هللارفغتـسا  لوقی  نا  بذکلا  نم  لجرلل  بسحی  هفیذح :
لاق عخنلا  نم  اخیـش  نا  يور  مهقوقح  نیقولخملا  یلا  يدوی  نا  ثلاـثلا  .یلع و  بت  یلرفغا و  مهللا  لـق : نکلو  لـعفت ، مل  نا  ابذـک 

ال، مالـسلا : هیلع  لاقف  داعا ، مث  هنع ، تکـسف  هبوت ؟ نم  یل  لهف  اذـه  یموی  یلا  جاجحلا  نمز  ذـنم  ایلاو  لزا  مل  مالـسلا : هیلع  رقاـبلل 
سداسلا و لصفلا  : ) لـثملا یف  و  هنوشخلا ، دـض  هسـالملا  حاحـصلا :)  ) یف سلما  هللا  یقلت  یتح  .هقح  قح  يذ  لـک  یلا  يدوت  یتح 

الا نونبال  لام و  عفنیال  موی   ) هعبت کیلم  سیل  .ربدـلا  یقال  ام  سلمالا  یلع  ناه  قئاقحلا ) نم  مالـسلا ) هیلع   ) هرکذ اـمیف  نوسمخلا -
هـضیرف لک  یلا  .دـصقت  يا : دـمعت  نا  عبارلا  نمالا .) مهل  کئلوا  ملظب  مهناـمیا  اوسبلی  مل  اونمآ و  نیذـلا  ( ) میلـس بلقب  هللا  یتا  نم 

یف .اهترافک و  اهئاضقب و  یتاـی  اهـضعب  یف  اـهئاضقب و  یتاـی  هلطاـب  اهالـص  وا  اهلـصی  مل  هالـص  لـکف  اـهقح  يدوتف  اـهتعیل  کـیلع 
يور .امئاص و  حبـصی  اهیلـصی و  لاق : .لیللا  فاصتنا  دـعب  الا  مقی  ملف  همتعلا  نع  مان  لجر  یف  مالـسلا  هیلع  قداـصلا  نع  یفاـکلا ) )

دغ و نم  لستغیلف  یلـصی  نا  لسکف  لجرلا  ظقیتساف  رمقلا  فسکنا  اذا  مالـسلا : هیلع  قداصلا  نع  هربخا  نمع  زیرح  نع  نابیذهتلا ) )
نم .همامتب و  هفاسکنا  یلع  لمح  و  لسغ ، ریغب  ءاـضقلا  ـالا  هیلع  سیلف  رمقلا  فاـسکناب  ملعی  مل  ظـقیتسی و  مل  نا  و  هالـصلا ، ضقیل 

دمعت نا  سماخلا  .انیکـسم و  نیتس  ماعطا  وا  نیعباتتم  نیرهـش  مایـص  هرافکلا  ءاضقلا و  هیلعف  رذـع  ریغب  ناضمر  رهـش  نم  اـموی  رطفا 
قـصلی یتح  .رانلا  یف  دیدحلا  بوذک  هبیذـتف  .مارحلا  يا : حـتفلا  مضلاب و  تحـسلا  یلع  تبن  يذـلا  محللا  یلا  .دـصقت  يا  رـسکلاب 

یف قئاقحلا ) نم  مالـسلا ) هیلع   ) هرکذ امیف  نوسمخلا - سداسلا و  لصفلا   ) .تحـسلا ریغ  نم  دیدج  محل  امهنیب  اشنی  مظعلاب و  دلجلا 
تناک اهسار و  هارما  تقلح  مهضعب : نع  .هنجلا و  لخدیف  تحـس  نم  تبنی  محل  سیل  مالـسلا : هیلع  یبنلا  لاق  هفیذح : لاق  هیلحلا :) )

یلع عدال  تنک  امف  فوشکم  یسار  لجر و  ینحملف  تیبلا ، باب  قلغا  نا  تدرا  تلاقف : کلذ  نع  تلئسف  ارعـش ، سانلا  نسحا  نم 
دیعس ناک  دادغب :) خیرات   ) یف هیصعملا  هوالح  هتقذا  امک  هعاطلا  ملا  مسجلا  قیذت  نا  سداسلا  .مرحمب و  سیل  نم  هآر  ارعـش  یـسار 

: هسفنل لاقف  دـهج  هنم و  غلبف  الجار  جـح  کسنو و  بات  مث  رمخلا ، لزغلا و  یف  لوقلا  رثکا  انجام ، اـعیلخ  ارعاـش  يرـصبلا  بهو  نب 
نم نسح  عامس  بیـصخ و  داو  یف  ایندلا و  هرهز  یلع  هیف  امتحر  موی  بر  بیلقلا  ءام  نم  نجالا  اقرطا  بیثکلا و  لمر  اروتعا  یمدق 

وفعی هللا  لعلف  بنذم  ینال  یشما  امنا  بیصنب  نف  لک  نم  اذخ  اربصا و  اذهب و  كاذ  ابـسحاف  بیبرلا  یبضلاک  رهزملا  بخـص  نسح 
ظعاوملا و یف  هعطقب  لزغلا  بصلا و  یف  اهلاق  .هعطق  لـک  دـیرفلا ) دـقعلا   ) بحاـص هبر  دـبع  نبا  ضقن  مجعملا :)  ) یف یبونذ و  نع 

یلا اهرظنب  ینیع  تبنذا  تلاقف : کلذ  یف  اهل  لیقف  هروصلا ، حیبق  لجر  یلا  رظنت  هارما  تفقو  لیق  و  اذه ، .تاصحمملا  اهامس  دهزلا 
هذـه یلا  رظنلاب  قئاقحلا ) نم  مالـسلا ) هیلع   ) هرکذ اـمیف  نوسمخلا - سداـسلا و  لـصفلا   ) اـهبقاعا نا  تببحاـف  هروصلا ، لـیمج  درما 

هیلع داجـسلا  نع  یلاـمثلا  هزمح  یبا  نـع  ( 53  ) هسلجم یف  قودـصلا ) یلاـما   ) يور هللارفغتـسا  لوقت : کـلذ  دـنعف  .هحیبقلا  هروصلا 
يراوج ناک  فیک  لاقف : شابنلا  یلا  ثعبف  توملا ، فاخف  هل  راج  لـتعاف  روبقلا ، شبنی  لـجر  لیئارـسا  ینب  یف  ناـک  لاـق : مالـسلا 
امهبحا ذـخات  نا  بحا  لاقف : نینفک  هیلا  جرخاف  لاق : .کتجاح  تیـضق  لاق : .هجاح  کـیلا  یل  ناـف  لاـق : .راوج  نسحا  لاـق : کـل ؟

ذخا یتح  هب  لزی  ملف  هذـخات ، نا  بحا  لجرلا : هل  لاقف  هذـخای ، نا  یبا  کلذ و  نم  شاـبنلا  عنتماـف  ینـشبنت ، ـالف  تنفد  اذا  کـیلا و 
عمـسف هشبنف  هربق  یتاف  .هنذخال  هتذخا ، وا  هنفک  تکرت  یناب  هملع  امف  نفد  دق  اذه  شابنلا : لاق  نفد  املف  لجرلا ، تام  هیلا و  امهبحا 

تنک بالا  معن  اولاق : مکل ؟ تنک  با  يا  هدلول : لاق  هیلع و  ناک  ام  كرت  هکرتف و  کلذ  نم  شابنلا  عزفف  لعفتال ، هب  حیصی  احئاص 
اذاف رانلاب  ینوقرحتف  ینوذخات  نا  تم  انا  اذا  بحا  لاق : .هللاءاش  نا  هیلا  ریـصنس  اناف  تئـش  ام  لق  اولاق : .هجاح  مکیلا  یل  ناف  لاق : .انل 

ام هدلو  هب  لعف  تام  املف  .لعفن  اولاق : .رحبلا  یف  یفـصن  ربلا و  یف  یفـصن  اورذف  افـصاع  احیر  یب  اودـمعت  مث  ینوقدـف  ادامر  ترص 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 4993 

http://www.ghaemiyeh.com


لج هللا  يدـی  نیب  مئاق  لجرلا  اذاف  کیف ، ام  عمجا  رحبلل : لاق  و  کـیف ، اـم  عمجا  ربلل : هلـالج  لـج  هللا  لاـق  هورذ  اـملف  هب ، مهاـصوا 
.کفوخ کتزع - و  کلذ - یلع  ینلمح  لاق : کب ؟ هولعفی  نا  كدـلو  هب  تیـصوا  ام  یلع  کلمح  ام  هل : لجوزع  هللا  لاقف  هلـالج ،

ثلاثلا هئزج  یف  خیشلا ) نبا  یلاما   ) يور و  اذه ، .کل  ترفغ  کفوخ و  تنما  دق  و  کموصخ ، یـضراس  یناف  هلالج : لج  هللا  لاقف 
رافغتسالاب اورطعت  لاق : مالـسلا  هیلع  نینموملا  قئاقحلا ) نم  مالـسلا ) هیلع   ) هرکذ امیف  نوسمخلا - سداسلا و  لصفلا   ) ریما نع  رـشع 

.بونذلا حئاور  مکنحضفتال 

هینغم

دمحم هللا  الا  هلاال  لوقن : امک  امامت  طرـش  دـیق و  ـالب  هرفغملا  وفعلا و  هللا  لاـسی  نا  بنذـم  لـکل  ..هرفغملا و  بلط  رافغتـسالا  ینعم 
بلط هبوتلا و  ریغ  رخآ  ببـسل  بونذـلا  ضعب  هللا  رفغی  نا  عرـشلا  لقعلا و  نم  عنام  لب ال  هلوسر ، نیـصاع هللا و  نیعئاـط و  هللا  لوسر 

رما و  یـسملا ء ، نم  بلط  ـالب  مهیلا  ءاـسا  نمع  وفعلاـب  هداـبع  رما  یلاـعت  هنـال  و  یـش ء ، لـک  عـست  تعـسو و  هتمحر  نـال  هرفغملا ،
مامالا اهرکذ  یتلا  هتـسلا  یناعملا  .دوجلا و  وفعلا و  لها  هنال  الا  کلذب  مهرما  ام  ..جاتحملا و  نم  لاوس  الب  جیواحملا  یلا  ناسحالاب 

(. ناعم هتس  یلع  عقاو  مسا  وه  و  نییلعلا ، هجرد  رافغتسالا  : ) هلوق لیلدب  هللا  دنع  ایلعلا  هجردلا  یلا  حمطی  يذلا  رفغتسملل  طورـش  یه 
ءابدا ینعملا  اذه  نع  ربعی  و  هلعف ، یلع  سفنلا  بینات  و  هراثآ ، هتبقاع و  نم  فوخلا  و  بنذلاب ، روعشلا  يا  یـضم ) ام  یلع  مدنلا  - ) 1

و روذجلا ، نم  ءادلا  لاصئتسال  یفاکلا  ءاودـلا  یفاشلا و  جالعلا  وه  اذـه  ادـبا .) هیلا  دوعلا  كرت  یلع  مزعلا  - ) .تاذلا 2 دقنب  رصعلا 
هتذخا يذلا  یشلا ء  يدوت  یتح  تذخا  ام  دیلا  یلع  نال  خلا ..) مهقوقح  نیقولخملا  یلا  يدوت  نا  - ) .نییلعلا 3 هجردل  طورشلا  هیقب 
.هیهلالا قوقحلا  ضعبک  هدوعلا  كرت  یلع  مزعلا  درجمب  طقـسی  و ال  فلتلا ، عم  هتمیق  وا  هلثمب  اما  و  امئاق ، لازی  ناـک ال  نا  هنیعب  اـما 

، تاف امک  هیضقت  نا  کیلعف  مایـصلا  هالـصلاک و  هیجاولا  تادابعلا  نم  یـش ء  کتاف  اذا  خلا ..) کیلع  هضیرف  لک  یلا  دمعت  نا  - ) 4
اـضیا و  اـهتقو ، نع  هضیرفلا  ریخاـتب  کـنواهت  یلع  بقاـعت  هبوت  ـالب  تیـضق  اذا  کـنا  قرفلا  و  بتت ، مل  ما  کـبونذ ، نم  تبت  ءاوس 

یلع تبن  يذلا  محللا  یلا  دـمعت  نا  - ) .اقالطا 5 باقع  کیلع و ال  باسح  ـالف  هبوتلا  عم  تیـضق  اذا  اـما  هبوتلا ، كرت  یلع  بقاـعت 
یتح ال رخاب  وا  قیرطب  هنزو  ففخی  نا  هل  یغبنیف  محللا  تبن  مظعلا و  دتشا  یتح  هنم  لکا  نم  ..مارحلا و  لاملا  وه  و  خلا ..) تحـسلا 

لوسر نع  .مارحلا و  نم  لکا  ام  رادقمب  هنزو  ففخیف  رثکا  وا  مارحلا  نم  هدحاو  همقل  لکا  نم  اما  طقف ، همظع  هدـلج و  يوس  یقبی 
لک و  احابـص ، نیعبرا  هوعد  هل  باجتـست  و ال  هلیل ، نیعبرا  هالـص  هنم  لبقت  ـال  مارح  نم  همقل  لـکا  نم  (: ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا

نمب فیکف  غلابلا  رثالا  اذه  مارحلا  نم  هدـحاولا  همقلل  ناک  اذا  و  محللا ) اهب  تبنی  هدـحاولا  همقللا  و  رانلا ، یلاف  مارح  نم  تبنی  محل 
هیرکسعلا هعانصلا  یلا  جاتنالا  مظعم  لوح  امک  اهبرغ ، ضرالا و  قرش  یف  دابعلا  تاوقا  یلع  رطیسی  بهنیل و  مومحملا  هیعس  یعـسی 

یف داهتجالا  دـجلاب و  كریـصقت  نع  و  تانـسحلا ، لعفب  کتائیـس  نع  رفک  خـلا ..) هعاطلا  ملا  مسجلا  قیذـت  نا  - ) 6 اهسفن !! هیاغلل 
.هیناطیشلا اهئاوها  سفنلا و  هبلاغم  و  سانلا ، همدخ 

هدبع

مارح بسک  نم  لاملا  مضلاب  تحسلا  تحسلا : یلع  تبن  … 

يرفعج

مالسالا ضیف 
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هب تردام  دومرف : شزرمآ ) بلط  رافغتـسا و  طئارـش  رد   ) هللارفغتـسا تفگ : ترـضح  نآ  روضح  رد  هک  یـسک  هب  مالـسلا  هیلع  ماما 
تلزنم ماـقم و  رافغتـسا  ینارذـگ ؟) یم  ناـبز  هب  هشیدـنا  یب  هک   ) رافغتـسا یقیقح ) ینعم   ) تسیچ یناد  یم  اـیآ  دنیـشنب  وـت  گرم 

مامت رافغتـسا  دشاب  عمج  طرـش  شـش  ره  رگا   ) دراد طرـش )  ) ینعم شـش  هک  تسا  یمان  نآ  تسا و  نینموم )  ) هبترم دـنلب  یهورگ 
ار مدرم  قوـقح  هکنآ  موـس  هشیمه ، نآ  هب  تشگزاـب  كرت  هب  میمـصت  مود  هتـشذگ ، هاـنگ  زا  ینامیـشپ  لوا  تسا ) صقاـن  هـنرگو 

بجاو هچ  ره  ینک  دصق  هکنآ  مراهچ  دشابن ، یهانگ  نایز و  وت  رب  هک  یکاپ  اب  یـسرب ) شاداپ  هب   ) ینک تاقالم  ار  ادخ  ات  يزادرپب 
هکنآ مجنپ  يروآ ، اج  هب  ار  شئاـضق )  ) نآ قح  يا ) هدرواـین  اـج  هب   ) يا هداد  تسد  زا  ار  نآ  و  جـح ) هزور و  زاـمن و  دـننام   ) هدوب

تـشوگ اهنآ  نیب  دبـسچب و  ناوختـسا  اب  تسوپ  ات  يزادگب  اههودـنا  هب  هدـیئور  مارح  زا  وت ) نت  رب   ) هک ار  یتشوگ  يرامگب  تمه 
هک  ) هاگنآ سپ  يا ، هدناشچ  نآ  هب  ار  تیصعم  ینیریش  هکنانچ  یناشچب  نت  هب  ار  یگدنب  تدابع و  جنر  هکنآ  مشش  دیورب ، يا  هزات 

(. مبلط یم  شزرمآ  ادخ  زا   ) هللارفغتسا یئوگ : یم  دمآ ) درگ  طئارش  نیا 

ینامز

رد ات  دوش  ادیپ  طرش  شش  مامت  هک  تسا  یعقوم  لماک  هبوت  یلو  دوش  یم  هتفگ  هبوت  دننام  لحارم  نیا  زا  کی  ره  هب  رافغتسا  هملک 
.دراد ناشتسود  ادخ  هک  دریگ  رارق  نیباوت  فیدر 

يزاریش دمحم  دیس 

صخشلا یلع  ءاعد  اذه  کما ) کتلکث  (: ) هللا رفغتسا  (: ) مالسلا هیلع  مامالا  رضحم  یف  يا   ) هترضحب لاق  لئاقل ، مالسلا - هیلع  لاق  و 
تاجردلاب نیطوبرملا  يا  نییلعلا ) هجرد  رافغتسا   ) هطورـش ام  و  وه ، ام  رافغتـسالا ؟) ام  يردتا   ) هئازع یف  هما  سلجت  یتح  توملاب ،

، هقیقح رافغتسالل  ناک  ءایشالا ، کلت  تلمکا  ذا  ءایشا ، هتسل  همالع  يا  ناعم ) هتس  یلع  عقاو  مسا  وه  و   ) هعیفرلا تاداعـسلا  و  یلعلا ،
ام یلا  يا  هیلا ) دوعلا  كرت  یلع  مزعلا  یناثلا : و   ) ماثالا نم  فرتقا  ام  یلع  ناسنالا  مدـنی  ناب  یـضم ) ام  یلع  مدـنلا  اهلوا   ) .الف ـالا  و 

( سلما هللا  یقلت  یتح   ) کیلع مهل  یتلا  مهقوقح ) نیقولخملا  یلا  يدوت  نا  ثلاثلا : و   ) هرمع هیلط  صعی  نا ال  مزعی  ناب  ادبا )  ) یضم
یلا  ) دـصقت يا  دـمعت ) نا  عبارلا : و   ) بونذـلا قوقحلا و  نم  ناسنالا  عبتی  ام  هعبتلا  و  دـحال ، هعبت ) کیلع  سیل   ) قوقحلا نم  ادرجم 
یلا دمعت  نا  سماخلا : و   ) .یلاعت هللا  رما  امک  اهیضفت  ناب  اهقح ) يدوتف   ) هبـشا ام  مایـص و  هالـص و  نم  اهتعیـض ) کیلع  هضیرف  لک 

هبیذـتف  ) هبـشا ام  رمخلا و  هقرـسلا و  اـبرلاک و  همرحملا  لاومـالل  ـالکا  ناـک  اـمیف  مارحلا ، یلع  يا : تحـسلا ) یلع  تبن  يذـلا  محللا 
و  ) مارحلا یلع  تباـن  ریغ  دـیدج ) محل  اـمهنیب   ) تبنی يا  اـشنی ) مظعلاـب و  دـلجلا  قصلت  یتح   ) محللا بیذـی  نزحلا  ناـف  نازحـالاب )

دنعف  ) هبـشا ام  ارهـس و  امایـص و  هالـص و  هللا  هعاط  یف  موقت  ناب  هیـصعملا ) هوالح  هتقذااـمک  هعاـطلا  ملا  مسجلا  قیذـت  نا  سداـسلا :
.هقیقح یلع  ذئنیح  رافغتسالا  ناف  هللا ) رفغتسا  لوقت :  ) هنسلا لامعالا  کلت  دعب  يا  کلذ )

يوسوم

یـشلا يدا  .هنایتا  يونی  هیلع و  مزعی  امیف  هدشلا  تابثلا و  مزعلا : .هنجلا  تاجرد  یلع  نییلعلا : .توملاب  کتدقف  کما : کتلکث  هغللا :
بسک نم  لاملا  مضلاب  تحسلا : .هلمها  هعیض : .هللا  هبجوا  ام  هضیرفلا : .دصقت  دمعت : .رش  نم  لعفلا  یلع  بترتی  ام  هعبتلا : .هلصوا  ء :

لها نم  نیریثکک  ناسل  هقلقل  اهقلطا  اهطورـش  اهلولدـم و ال  اـهانعم و ال  فرعی  ـال  ناـسنا  نم  تردـص  هملک  هذـه  حرـشلا : .مارحلا 
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هللا رفغتـسا  هتملکل  حیحـصلا  هجولا  هل  نیبی  هملعی و  نا  مامالا  داراف  نوهقفی  امب ال  نوملکتی  نومهفی و  امب ال  نوقطنی  نیذـلا  رکذـلا 
: الوا .نمضتت  نا  یغبنی  اهتاجرد  عفرا  هنجلا و  یلعا  یلا  اهتکربب  ناسنالا  یقتری  یتلا  هللا  رفغتساف  اهعقوم ، هعقاو  هقداص و  نوکت  یتح 

مزعلا یناثلا : .هریسملا  ححصیف  هیضاملا  هتریسم  یف  اطخ  یلع  ناک  هنا  ناسنالا  رعشی  یکل  ماثالا  تائیـسلا و  نم  یـضم  ام  یلع  مدنلا 
.اهب و افختسم  هسفنل  اطلاغم  نوکیف  الا  قباسلا و  مدنلا  قدصی  یتح  هیف  هعجر  انئاب ال  اقالط  یضم  ام  قلطیف  ادبا  هیلا  دوعلا  كرت  یلع 

هماما يارتت  یه  هدـی و  یف  سانلا  لاوما  تناک  اذاف  الا  هبوتلا و  قدـصتل  مهقوقح  لکا  نمم  هقح  قح  يذ  لک  یلا  يدوی  نا  ثلاـثلا :
اهیـضقیف هنع  ارهق  وا  هرایتخاب  اهتوف  دق  هیلع  هبجاو  هضیرف  لک  یلا  دمعی  نا  عبارلا : .هتکرحب  كرحتی  هعم و  شیعی  بنذـلا  نا  هانعمف 

هندـب یلا  دـمعی  نا  سماخلا : .هیلع و  تابجاولا  نم  هیف  مقی  مل  ام  لبق و  نم  همدـه  اـمل  اـمیمرت  هتبوتل و  هیلمع  همجرت  کـلذ  نوکیل 
نم يذغت  رخآ  محل  اشنی  مث  مارحلا  بوذـی  یتح  هللا  لیبس  یف  رهـسلا  هدابعلا و  مایـصلاب و  هبیذـیف  مارحلا  یلع  یبرت  دـق  هنا  ظحالیف 

موصی هامدق و  مروتت  یتح  هدابعلا  یف  دهتجیف  هیـصعملا  هوالح  هقاذا  امک  هدابعلا  هعاطلا و  ملا  ندبلا  اذه  قیذی  نا  سداسلا : .لالحلا 
 … اهب قئاللا  یعیبطلا  اهعقوم  هنم  هملکلا  هذه  عقت  هللا و  رفغتسا  لوقی  نا  هل  قحی  اهلک  لامعالا  هذه  دعب  رطفی و  هنا ال  لاقی  یتح 

یناقلاط

هجرد رافغتسا  تسیچ  رافغتسا  یناد  یم  ایآ  دیرگب  وت  رب  ردام  دومرف : تفگ ، هللا  رفغتسا  شروضح  رد  هک  یسک  هب  ترـضح  نآ  «و 
راوتسا میمصت  مّود  تشذگ ، هچنآ  رب  ینامیشپ  تسخن  تسا ، نآ  همزال  ینعم  شش  هک  دوش  یم  قالطا  یمان  رب  تسا و  ناگیاپدنلب 

رب هک  یلاح  رد  مرن و  ار  لج  زع و  دـنوادخ  هک  يزادرپب  نانچ  ناـنآ  هب  ار  قلخ  قوقح  هکنآ  موس  ددرگنرب ، نآ  يوس  هب  زگره  هک 
هکنآ مجنپ  ینک ، يا  هتخاس  هابت  ار  نآ  تسا و  هدوب  وت  رب  هک  هضیرف  ره  يادا  گنهآ  هکنآ  مراهچ  ینک ، رادـید  تسین  یهاـنگ  وت 

تسوپ نایم  دبسچ و  ناوختـسا  هب  وت  تسوپ  هک  ینک  بآ  نانچ  اه  هودنا  اب  تسا  هدییور  مارح  زا  هک  ار  یتشوگ  هک  ینک  نآ  دصق 
نآ هب  ار  تیـصعم  ینیریـش  هک  هنوگ  ناـمه  یناـشچب  ار  تعاـط  درد  شیوخ  مسج  هب  هکنآ  مشـش  دـیورب ، ون  تشوـگ  ناوختـسا  و 

« .هللا رفغتسا  ییوگب : یناوت  یم  ماگنه  نیا  رد  يا ، هدناشچ 

بطق نخـس  در  هبترم و  دـنلب  درم  ینعی  تسا  یّلع  عـمج  اـج  نیا  رد  هـک  نـییلع »  » هـملک هراـبرد  حیـضوت  زا  سپ  دـیدحلا  یبا  نـبا 
رب هبوت  رافغتسا و  هرابرد  یثحب  تسا ، مارح  ینعم  هب  هک  تحـس »  » هملک تسا و  هتـسناد  شرع  هیاپ  ریز  ییاج  مان  ار  نآ  هک  يدنوار 

نیا رد  تسا  هتفگ  تسا و  هتـسناد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  راتفگ  نیمه  ار  نآ  همـشچرس  هک  تسا  هدروآ  ناـیلزتعم  هدـیقع  قبط 
.تسا هدش  هدیناجنگ  رافغتسا  هبوت و  لوصا  مامت  راصتخا  همه  اب  مالّسلا  هیلع  یلع  نخس 

مراکم

 [[ مالسلا هیلع  لاق  و  ]]

«: َهّللا ُرِفْغَتْسَأ  :» ِِهتَرْضَِحب َلاَق  ٍِلئاَِقل 

ِیناَّثلا ،َو  یَـضَم اَم  یَلَع  ُمَدَّنلا  اَُهلَّوَأ  : ٍناَعَم ِهَّتِـس  یَلَع  ٌِعقاَو  ٌمْسا  َوُه  ،َو  َنیِّیِّلِْعلا ُهَجَرَد  ُراَفِْغتْـسِالا  ُراَفِْغتْـسِالا ؟ اَم  يِرْدَـت  ،َأ  َکُّمُأ َکـْتَلِکَث 
ْنَأ ُِعباَّرلا  ،َو  ٌهَِعبَت َکـْیَلَع  َْسَیل  َسَْلمَأ  َهّللا  یَْقلَت  یَّتَـح  ْمُهَقوُقُح  َنِیقوـُلْخَمْلا  َیلِإ  َيِّدَؤـُت  ْنَأ  ُِثلاَّثلا  ،َو  ًادـَبَأ ِْهَیلِإ  ِدْوَْـعلا  ِكْرَت  یَلَع  ُمْزَْعلا 
یَّتَح ِناَزْحَْألِاب ، ُهَبیُِذتَف  ِتْحُّسلا  یَلَع  َتَبَن  يِذَّلا  ِمْحَّللا  َیلِإ  َدِـمْعَت  ْنَأ  ُسِماَْخلا  ،َو  اَهَّقَح َيِّدَُؤتَف  اَهَتْعَّیَـض  َْکیَلَع  ٍهَضیِرَف  ِّلُک  َیلِإ  َدِـمْعَت 
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َِکلذ َدـْنِعَف  ، ِهَیِـصْعَْملا َهَوَـالَح  ُهَْتقَذَأ  اَـمَک  ِهَعاَّطلا  ََملَأ  َمْسِْجلا  َقیِذـُت  ْنَأ  ُسِداَّسلا  ،َو  ٌدـیِدَج ٌمَْحل  اَـمُهَْنَیب  َأَْـشنَی  ،َو  ِمْظَْعلاـِب َدـْلِْجلا  َقِْصُلت 
«. َهّللا ُرِفْغَتْسَأ  :» ُلوُقَت

: دومرف تفگ ، هّللارفغتسا  يربخ ) یب  تلفغ و  يور  زا   ) وا روضح  رد  هک  یصخش  هب  مالسلا  هیلع  ماما 

قالطا انعم  شش  رب  هک  تسا  يا  هژاو  تسا و  ناگ  هبترمدنلب  ماقم  رافغتسا  تسیچ ؟ رافغتسا  یناد  یم  ایآ  دنیشنب  تیازع  هب  تردام 
نیا موس.هدنیآ  رد  اه  نآ  یگشیمه  كرت  رب  میمصت  مود  ، هتشذگ لامعا  زا  ینامیشپ  تسخن  (: دراد يا  هناگ  شش  لحارم   ) دوش یم 

روشحم ای  گرم  ماگنه  هب   ) راگدرورپ تاقالم  ماگنه  هب  ات  ینادرگزاـب  اـه  نآ  هب  يا  هدرک  عیاـض  مدرم  زا  هک  ار  یقوقح  هک  تسا 
هب ار  نآ  ياضق  و   ) ینک ادا  ار  نآ  قح  تسا  هدش  توف  وت  زا  هک  یبجاو  ره  هک  نیا  مراهچ  یشابن و  یسک  نویدم  تمایق ) رد  ندش 

دـنامن و یقاب  نآ  زا  يزیچ  ات  ینک  بآ  هانگ  رب  هودـنا  اـب  هدـییور  تمادـنا  رب  مارح  رثارب  هک  ار  ییاـه  تشوگ  ، مجنپ يروآ ) ياـج 
هب ار  هانگ  ینیریـش  تذل و  هک  هزادنا  نامه  هب  هک  نآ  مشـش  دـیورب و  اه  نآ  نایم  رد  هزات  تشوگ  دبـسچب و  تناوختـسا  هب  تسوپ 

راـتفگ دنـس  ) .هّللا رفغتـسا  : ییوگ یم  لـحارم  نیا  ماـجنا  زا  سپ.یناـشچب  نآ  هب  زین  ار  تعاـط  ترارم  تمحز و  يا  هدـناشچ  دوـخ 
: هنامیکح

موحرم زا  رت  ینالوط  یلو  هدرک  لقن  لوقعلا  فحت  باتک  رد  ینارح  هبعـش  نبا  موحرم  یـضر  دیـس  زا  لـبق  ار  هدـنزومآ  مـالک  نیا 
جهن رداصم   ) .دـنا هدروآ  ار  نآ  داـشرا  باـتک  رد  یملید  دوخ و  ریـسفت  رد  يزار  رخف  یـضر  دیـس  موحرم  زا  دـعب  و  یـضر ، دـیس 

(.( ص 295 ج 4 ، هغالبلا ،

لماک رافغتسا  لحارم 

زا ار  ناسنا  تسا و  طیارش  عیمج  عماج  هک  يرافغتسا.دنک  یم  نایب  ار  رافغتسا  تقیقح  ، انعمرپ رایسب  راتفگ  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
مالـسلا هیلع  ماما  روضح  رد  یـصخش  :» تسا رارق  نیا  زا  راتفگ  نیا  ناتـساد.دهد  یم  وشو  تسـش  دزاس و  یم  كاپ  هانگ  راثآ  مامت 
بطاخم ار  وا  درادـن  شیب  يرهاظ  وا  رافغتـسا  درک  ساسحا  هک   ) مالـسلا هیلع  ماما.هّللا  رفغتـسا  : تفگ يربخ ) یب  تلفغ و  يور  زا  )

(. َکُّمُأ َْکتَلِکَث  «: َهّللا ُرِفْغَتْسَأ  :» ِِهتَرْضَِحب َلاَق  ٍِلئاَِقل  ( ؛» دنیشنب تیازع  هب  تردام  : دومرف هتخاس )

ینعی َکُّمُأ ) َکـْتَلِکَث   ) هلمج نیارباـنب  تسا  نازیزع  زا  یکی  نداد  تسد  زا  اـی  دـنزرف و  نداد  تسد  زا  ياـنعم  هـب  تـغل  رد  « لـکَث »
.دوش یم  رادازع  وا  هک  تسا  نیا  نآ  هجیتن  هک  دهدب  تسد  زا  ار  وت  تردام 

راک هب  برع  تایبدا  رد  ، يزیچ زا  دیکا  یهن  ماگنه  هک  تسا  يریبعت  ، نیا هکلب  تسین  گرم  هب  نیرفن  ًاعقاو  هلمج  نیا  زا  روظنم  هتبلا 
تگرم ادخ  : مییوگ یم  مینک  یهن  ار  وا  تّدش  هب  میهاوخ  یم  دـهد و  یم  ماجنا  يدـب  راک  یـسک  یتقو  ام  هک  هنوگ  نامه.دور  یم 

.تسا دیدش  یهن  هب  هراشا  هکلب  تسین  گرم  هب  يدج  نیرفن  عقاو  رد  نیا  ینک ؟ یم  ار  راک  نیا  ارچ  دهد 

اوتحم مک  رایـسب  ای  يرهاظ و  شرافغتـسا  هک  هدوب  یهاـنگ  هب  هدولآ  ناـسنا  روبزم  صخـش  هک  دوش  یم  مولعم  نئارق  زا  ، لاـح ره  هب 
.دنک نایب  ار  رافغتسا  هبوت و  هلحرم  نیرت  لماک  ات  درمش  یم  تمینغ  ار  تصرف  اج  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما.تسا  هدوب 
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.)؟ ُراَفِْغتْسِالا اَم  يِرْدَت  َأ  ( ؛»؟ هچ ینعی  رافغتسا  یناد  یم  :» دیامرف یم  وا  هب  تسخن 

.مهد حرش  وت  يارب  راذگب  ، یناد یمن  ار  رافغتسا  تقیقح  وت  ینعی  تسا  يراکنا  ماهفتسا  عقاو  رد  ماهفتسا  نیا 

(. َنیِّیِّلِْعلا ُهَجَرَد  ُراَفِْغتْسِالا  ( ؛» تسا ناگ  هبترمدنلب  ماقم  رافغتسا  :» دیازفا یم  سپس 

صاخـشا هب  دننیـشن و  یم  ـالاب  لـحم  رد  هک  تسا  یـصاخشا  اـی  دـنلب  ناـکم  ياـنعم  هب  لـصا  رد  یلم ) نزو  رب  «) یلِع » عمج نییلع » »
روظنم هب  عمج  هغیص  هب  نییلع  رکذ  هک  دنا  هتفگ  زین  یـضعب.دوش  یم  قالطا  زین  دنتـسه  ییالاب  ناکم  رد  يونعم  رظنزا  هک  ماقمالاو 

هک تسا  نیا  هلمج  يانعم  دشاب و  یم  ماقمالاو  صاخـشا  يانعم  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  مالک  رد  یلو  ٍُّولُع ) ِیف  ٌُّولُع   ) ینعی تسا  دیکأت 
دشاب طیارش  عماج  هک  يرافغتسا  ؛ دننک یم  رافغتسا  ییالوا  كرت  ره  زا  هک  دنتـسه  اه  نآ  تسادخ و  دزن  ناگیاپدنلب  ماقم  ، رافغتـسا

(. دیآ یم  همادا  رد  ، روکذم طیارش  )

شش لحارم  و   ) دوش یم  قالطا  انعم  شش  رب  هک  تسا  يا  هژاو  رافغتـسا  :» دیامرف یم  نخـس  نیا  ریـسفت  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هاگنآ 
(. ٍناَعَم ِهَّتِس  یَلَع  ٌِعقاَو  ٌمْسا  َوُه  َو  ( ؛») دراد يا  هناگ 

رب میمصت  مود  هتشذگ و  لامعا  زا  ینامیـشپ  تسخن  :» دیامرف یم  ، هتخادرپ هناگ  شـش  تاماقم  نیا  حرـش  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  هاگنآ 
(. ًاَدبَأ ِْهَیلِإ  ِدْوَْعلا  ِكْرَت  یَلَع  ُمْزَْعلا  ِیناَّثلا  ،َو  یَضَم اَم  یَلَع  ُمَدَّنلا  اَُهلَّوَأ  ( ؛» تسا هدنیآ  رد  اه  نآ  یگشیمه  كرت 

ًاعقاو شیوخ  هتـشذگ  زا  هک  یـسک  دشاب و  نامیـشپ  شیوخ  هتـشذگ  زا  دیاب  دیآ  یمرب  هبوت  رافغتـسا و  ماقم  رد  هک  یـسک  ، نیقی هب 
اما دنک  ار  یهانگ  وفع  ياضاقت  ادخ  زا  یسک  تسا  نکمم  هنوگچ.دشاب  هتشاد  هدنیآ  رد  اه  نآ  كرت  رب  میمصت  دیاب  تسا  نامیشپ 

هبوت رافغتـسا و  یعطق  ناکرا  زا  ود  نیا  دشاب ؟ هتـشاد  هدنیآ  رد  نآ  رارکت  هب  میمـصت  ای  دشابن و  نامیـشپ  نآ  ماجنا  زا  لاح  نیع  رد 
.تشاد دهاوخن  یموهفم  هبوت  نآ  نودب  تسا و 

: میناوخ یم  یفاک  فیرش  باتک  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یثیدح  رد  اذل 

ییوگ دنک  یم  رافغتسا  لاح  نیع  رد  دهد و  یم  همادا  دوخ  هانگ  هب  هک  یسک  يِزْهَتْـسُْملاَک ؛ ُْهنِم  ٌرِفْغَتْـسُم  َوُه  ِْبنَّذلا َو  یَلَع  ُمیِقُْملا  »
.( ح 10 ص 435 ، ج 2 ، یفاک ، دنک (» یم  هرخسم  ار ) ادخ  هللااب  ذوعن  ای  ار  هانگ  مکح  ای  ار  دوخ   ) دراد

راگدرورپ تاقالم  ماگنه  هب  ات  ینادرگزاب  اه  نآ  هب  يا  هدرک  عیاض  مدرم  زا  هک  ار  یقوقح  هک  تسا  نیا  موس  :» دـیامرف یم  هاگ  نآ 
نآ قح  تسا  هدش  توف  وت  زا  هک  یبجاو  ره  هک  نیا  مراهچ  دشابن و  وت  رب  یسک  قح  تمایق ) رد  ندش  روشحم  ای  گرم  ماگنه  هب  )

َْکیَلَع َْسَیل  َسَْلمَأ  َهّللا  یَْقلَت  یَّتَـح  ْمُهَقوـُقُح  َنِیقوـُلْخَمْلا  َیلِإ  َيِّدَؤـُت  ْنَأ  ُثـِلاَّثلا  َو  ( ؛») يروآ ياـج  هـب  ار  نآ  ياـضق  و   ) ینک ادا  ار 
(. اَهَّقَح َيِّدَُؤتَف  اَهَتْعَّیَض  َْکیَلَع  ٍهَضیِرَف  ِّلُک  َیلِإ  َدِمْعَت  ْنَأ  ُِعباَّرلا  ،َو  ٌهَِعبَت

ار نآ  دنک  یم  یعس  هدش  نامیشپ  يراک  زا  هک  یسک  اریز  تسا  هانگ  زا  یعقاو  ینامیـشپ  یعطق  راثآ  زا  تقیقح  رد  تمـسق  ود  نیا 
.تسا نآ  ياضق  هّللا  قح  عییضت  رد  اه و  نآ  هب  قوقح  ندنادرگزاب  ، مدرم قوقح  ندرک  عیاض  رد  ، ناربج دیامن و  ناربج 
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مدرم قوقح  يادا  ای  ندرک  اضق  قیرط  زا  هک  یناـهانگ  اـما  دـشاب  ناربج  لـباق  هک  تسا  يدراوم  رد  نکر  ود  نیا  هک  تسا  یهیدـب 
.تسش ناج  حور و  زا  ار  نآ  راثآ  ناوت  یم  رگید  حلاص  لامعا  ماجنا  اب  اهنت  تسین  ناربج  لباق 

هیآ هرقب  هروس  رد  هلمجزا  تسا  هدـمآ  هحلاص ) لامعا  اب  ناربج   ) حالـصا رکذ  ، هبوت رکذ  زا  دـعب  يرایـسب  تاـیآ  رد  لـیلد  نیمه  هب 
ْنِم يَدُْهلا  ِتاَنِّیَْبلا َو  َنِم  اَْنلَزنَأ  اَم  َنوُُمتْکَی  َنیِذَّلا  َّنِإ  میناوخ «: یم  دـندرک  یم  یفخم  ار  قیاقح  هک  دوهی  ياملع  هرابرد  159 و 160 
اَنَأ ْمِْهیَلَع َو  ُبُوتَأ  َِکَئلْوُأَف  اُونََّیب  اوُحَلْـصَأ َو  اُوباَت َو  َنیِذَّلا  اَّلِإ  * َنُونِعَّاللا ُمُُهنَْعلَی  ُهّللا َو  ُمُُهنَْعلَی  َِکَئلْوُأ  ِباَتِْکلا  ِیف  ِساَّنِلل  ُهاَّنََّیب  اَـم  ِدـَْعب 

ناـیب مدرم  يارب  باـتک  رد  هک  نآ  زا  دـعب  ، مـیا هدرک  لزاـن  هـک  ار  یتیادـه  هلیـسو  ،و  نـشور لـیالد  هـک  یناـسک  ؛»  ُمـیِحَّرلا ُباَّوَّتلا 
هبوـت و هک  اـه  نآ  رگم.دـننک  یم  نعل  ار  اـه  نآ  زین  ناگدـننک  نعل  همه  ؛و  دـنک یم  تـنعل  ار  اـه  نآ  ادـخ  ، دـننک ناـمتک  ، میدوـمن

هبوت نم  دنتخاس )؛ راکـشآ  ؛ دندوب هدرک  نامتک  ار  هچنآ  و  ،) دندومن حالـصا  کین ) لامعا  اب  ار  دوخ  دب  لامعا   ) ،و دـندرک تشگزاب 
«. ممیحر باّوت و  نم  هک  ؛ مریذپ یم  ار  اه  نآ 

هداد تسد  زا  ار  دوخ  ياـهورین  هک  تسا  يراـمیب  دـننام  هتـشاد  هاـنگ  رب  رارـصا  هک  یـسک  صوصخ  هب  راـکهنگ  صخـش  عـقاو  رد 
نیتسخن تروص  هب  ددرگزاـب و  هتفر  تسد  زا  ياـهورین  اـت  دزادرپب  نتـشیوخ  تیوقت  هب  دـیاب  دـش  عطق  يراـمیب  هک  یماـگنه  ؛ تسا

.تسا هحلاص  لامعا  ماجنا  قیرط  زا  زین  نآ  حالصا  ناربج و  تسا و  هنوگ  نیمه  زین  ناسنا  حور  رب  هانگ  ریثأت.دیآرد 

یم ، هتفر دنتـسه  نآ  لـحارم  نیرتـالاب  هبوـت و  ناـکرا  نیرخآ  هک  هلحرم  نیمـشش  نیمجنپ و  غارـس  هـب  مالـسلا  هـیلع  ماـما  هاـگ  نآ 
هب تسوپ  دنامن و  یقاب  نآ  زا  يزیچ  ات  ینک  بآ  هانگ  رب  هودنا  اب  هدییور  تمادنا  رب  مارح  رثارب  هک  ار  ییاه  تشوگ  ، مجنپ :» دـیامرف

تمـسج هب  ار  هانگ  ینیریـش  تذل و  هک  هزادـنا  نامه  هب  هک  نآ  مشـش  دـیورب و  اه  نآ  نایم  رد  هزات  تشوگ  دبـسچب و  تناوختـسا 
ُهَبیِذـُتَف ِتْحُّسلا  یَلَع  َتَبَن  يِذَّلا  ِمْـحَّللا  َیلِإ  َدِـمْعَت  ْنَأ  ُسِماَْـخلا  َو  ( ؛» یناـشچب نآ  هـب  زین  ار  تعاـط  ترارم  تـمحز و  يا  هدـناشچ 

( . ِهَیِصْعَْملا َهَوَالَح  ُهَْتقَذَأ  اَمَک  ِهَعاَّطلا  ََملَأ  َمْسِْجلا  َقیُِذت  ْنَأ  ُسِداَّسلا  َو  ٌدیِدَج ، ٌمَْحل  اَمُهَْنَیب  َأَْشنَی  ،َو  ِمْظَْعلِاب َْدلِْجلا  َقِْصُلت  یَّتَح  ، ِناَزْحَْألِاب

هب تتـسوپ  ات  ِمْظَْعلِاب ؛ َْدلِْجلا  َقِْصُلت  یَّتَح   » هب ریبعت  دـشاب و  هدـییور  مارح  لاوما  زا  ناسنا  تشوگ  هک  تسا  ییاج  هب  طوبرم  نیا  هتبلا 
نتفرگ هلیسو  هب  هدش  هبرف  مارح  لاوما  شون و  شیع و  رد  هک  یصخش  نینچ  لقادح.تسا  هغلابم  دیکأت و  یعون  « دبسچب تناوختسا 

.دنک بآ  تضایر  هزور و  قیرط  زا  ار  اه  تشوگ  نآ  زا  یهجوت  لباق  شخب  دوش و  رغال  بحتسم  ياه  هزور 

زا ود  ره  دـنچ  ره   ) یحور ياه  هبنج  هب  رظاـن  يرگید  تسا و  یمـسج  ياـه  هبنج  هب  رظاـن  یکی  هلحرم  ود  نیا  هک  نیا  هجوت  لـباق 
لاح رد  هک  هنوگ  ناـمه  تعاـط ، تمحز  ندیـشچ  اـب  ار  حور  دـنک و  یم  رغـال  تضاـیر  اـب  ار  مسج  ؛) دوش یم  ماـجنا  مسج  قیرط 
مارح ياهراک  اه و  یقیـسوم  عاونا  ندینـش  دـننام  یناهانگ  اـب  ار  شحور  درک و  هبرف  قاـچ و  مارح  لاوما  اـب  ار  شمـسج  تیـصعم 

.دوش یم  لقتنم  حور  هب  مسج  قیرط  زا  هک  يرگید 

«( . َهّللا ُرِفْغَتْسَأ  :» ُلوُقَت َِکلذ  َْدنِعَف  ( ؛» هّللا رفغتسا  : ییوگ یم  لحارم  نیا  ماجنا  زا  سپ  :» دیامرف یم  نایاپ  رد 

مهارف ار  هبوت  طیارـش  هک  نآ  یب  دوش  یهانگ  بکترم  نامز  ره  ناسنا  هک  دـشاب  یمن  نابز  هقلقل  تسین و  هچیزاب  رافغتـسا  نیارباـنب 
.تسا ناما  رد  یهلا  باذع  زا  هدش و  هدوشخب  شهانگ  دنک  نامگ  دنک و  تحار  ار  دوخ  هّللارفغتسا  نتفگ  اب  دشاب  هدرک 
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دشاب یم  ناکرا  زا  لوا  هلحرم  راهچ  نیقی  هب.لامک  طیارش  زا  رگید  یضعب  تسا و  ناکرا  زا  هناگ  شـش  لحارم  نیا  زا  یـضعب  هتبلا 
تقیقح هّللا  قوقح  سانلا و  قوقح  زا  تافام  ناربج  نودـب  تسا و  هدـنیآ  رد  كرت  رب  میمـصت  نآ  همزـال  هک  ینامیـشپ  نودـب  اریز 

تذل راثآ  نتفر  نیب  زا  يارب  تعاط  ترارم  ندیـشچ  ای  هدییور و  مارح  زا  هک  ییاه  تشوگ  ندـش  بآ  یلو.دوش  یمن  لصاح  هبوت 
.تسا لامک  لحارم  زا  ، مارح

هبوت تقیقح  ، لوا هلحرم  ود  - هدرک ناـیب  دوـخ  همرحم  بساـکم  رد  هرـس  سدـق  ینیمخ  ماـما  موـحرم  هک  هنوـگ  نآ  - رگید ریبـعت  هب 
.تسا نآ  لامک  طرش  مشش  مجنپ و  هلحرم  نآ و  شریذپ  طرش  مراهچ  موس و  هلحرم  ، تسا

اه هتکن 

یعقاو ۀبوت  طیارش  -1

كاپ و ، حیحص هبوت  قیرط  زا  نیشیپ  ناهانگ  راثآ  زا  ناسنا  ات  ؛ تسا هانگ  زا  هبوت  ، لمع رظنزا  هّللا  یلا  كولس  ریس و  رد  ماگ  نیتسخن 
.تشاد دهاوخن  یهار  راگدرورپ  برق  میرح  رد  دوشن  هزیکاپ 

دهاوخن زیهرپ  هانگ  همادا  زا  دنیبب  هتـسب  دوخ  يور  هب  ار  تشگزاب  هار  راکهنگ  رگا  اریز  تسا  مهم  یتیبرت  سالک  کی  هبوت  عقاو  رد 
: دنک یم  رکف  دوخ  شیپ  درک و 

.تماق دص  هچ  تماق  کی  هچ  هتشذگ  مرس  زا  بآ  ما  هدش  ادخ  هاگرد  هدنار  نم  هک  نونکا 

: تسا هدرک  میسرت  ییابیز  رایسب  تروص  هب  نیبئات  تاجانم  رد  ار  هبوت  تقیقح  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 

ِباَْبلا َلوُخُد  َلَفْغَأ  ْنَم  ُرْذُـع  اَمَف  ًاحوُصَن  ًَهبْوَت  ِهَّللا  َیلِإ  اُوبُوت  َْتلُقَف  ََهبْوَّتلا  ُهَتیَّمَـس  َكِْوفَع  َیلِإ  ًاـبَاب  َكِداَـبِِعل  َتْحَتَف  يِذَّلا  َْتنَأ  یَِهلِإ  »
يا هتـشاذگ  هبوت  باب  ار  نآ  مان  يا و  هدوشگ  تناگدنب  يارب  توفع  يوس  هب  يرد  هک  یتسه  یـسک  نامه  وت  ادنوادخ ! هِْحتَف ؛ َدَْعب 

باـب نیا  هک  نونکا.صلاـخ  يا  هبوت  ؛ دـینک هبوت  دـیدرگزاب و  ادـخ  يوـس  هب  : يا هدوـمرف  يا و  هدرک  توـعد  ناراـکهنگ  همه  زا  و 
ماگ ناونع  هب  ار  هبوت  قالخا  ياملع  هک  هنوگ  نامه  »؟ دـنراد يرذـع  هچ  دـنوش  یمن  دراو  نآ  زا  هک  یناـسک  تسا  هدوشگ  تمحر 

دز رس  یسک  زا  یشزغل  رگا  هک  دننک  یم  بجاو  همه  رب  دنناد و  یم  تابجاو  ءزج  ار  نآ  زین  اهقف  دنرامـش  یم  مهم  رایـسب  ، نیتسخن
.دیآرب ناربج  ماقم  رد  دنک و  هبوت  هلصافالب 

تبسن ادخ  هب  دراوم  زا  يا  هراپ  رد  یلو  هدش  هداد  تبسن  راکهنگ  هب  دراوم  زا  يرایـسب  رد  نآرق  تایآ  رد  هبوت  هک  تسا  نیا  بلاج 
ٍقیِرَف ُبُوُلق  ُغیِزَی  َداَک  اَم  ِدـَْعب  ْنِم  ِهَرْـسُْعلا  ِهَعاَس  ِیف  ُهوُعَبَّتا  َنیِذَّلا  ِراَصنَْألا  َنیِرِجاَهُْملا َو  ِِّیبَّنلا َو  یَلَع  ُهّللا  َباَّت  ْدَـقَّل  تسا «: هدـش  هداد 
نامز رد  هک  ، راصنا نارجاهم و  ربمایپ و  لاـح  لـماش  ار  دوخ  تمحر  دـنوادخ  نیقی  هب  ؛»  ٌمیِحَّر ٌفوُءَر  ْمِِهب  ُهَّنِإ  ْمِْهیَلَع  َباَـت  َُّمث  ْمُْهنِّم 

فرحنم ّقح  زا  ، اهنآ زا  یهورگ  ياه  لد  دوب  کیدزن  هک  نآ  زا  دعب  ؛ دومن ، دندرک يوریپ  وا  زا  كوبت ) گنج  رد   ) تّدش ترسع و 
هیآ هبوت ، !«.) تسا میحر  نابرهم و  ناـنآ  هراـبرد  وا  هک  ، تفریذـپ ار  اـه  نآ  هبوت  ادـخ  سپـس  ؛) دـندرگزاب گـنج  نادـیم  زا  و   ) دوش

.( 117
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هب تازاجم  زا  تشگزاب  دـنوادخ  هبوت  تسا و  تعاطا  هب  هانگ  زا  تشگزاب  ناگدـنب  هبوت  یلو  تسا  تشگزاب  يانعم  هب  هبوت  ود  ره 
.تمحر

ِهِْملُظ ِدَْعب  ْنِم  َباَت  ْنَمف  دیامرف «: یم  هک  اج  نآ  تسا  هدش  هداد  رارق  مه  رانک  رد  نآرق  زا  هیآ  کی  رد  هبوت  ود  ره  هک  نیا  بلاج  و 
یم ار  وا  هبوت  دنوادخ  ، دیامن ناربج  هبوت و  ، ندرک متـس  زا  سپ  هک  سک  نآ  اما  ؛»  ٌمیِحَّر ٌروُفَغ  َهّللا  َّنِإ  ِْهیَلَع  ُبُوتَی  َهّللا  َّنِإَف  َحَلْـصَأ  َو 

هیآ 39) هدئام ، «) تسا نابرهم  هدنزرمآ و  ، دنوادخ اریز ) ، دوش یم  فاعم  ؛ یهلا تازاجم  زا  و  (؛ دریذپ

هژاو و نیا  راـب  داتـشه  زا  شیب  دـیجم  نآرق  رد.تاـیاور  رد  مه  هدـش و  ثحب  هدرتـسگ  روـط  هب  نآرق  تاـیآ  رد  مـه  ، هبوـت هراـبرد 
.تسا هدش  لامعتسا  نآ  تاقتشم 

یم توعد  هبوت  هب  ار  اه  نآ  ، زیچره زا  لبق  دندرک  یم  ادیپ  تیرومأم  فلتخم  ياه  تما  تیاده  يارب  هک  یماگنه  یهلا  يایبنا  همه 
هیلع هللا  یلص  مالسا  ربمغیپ  نینچمه  دندرک و  توعد  هبوت  هب  ار  شیوخ  موق  همه  مالـسلا  مهیلع...و  بیعـش  حلاص و  دوه.دندومن و 

.هلآ و 

: دیامرف یم  تسا  هتشون  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  هب  باطخ  هک  يا  همان  تیصو  رد  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما 

نانمؤم هب  »و  نک وحم  هبوت  هلیـسو  هب  ار  نآ  رت  عیرـس  هچره  يدش  یهانگ  بکترم  تقو  ره  َِهبْوَّتلِاب ؛ اَهَوْحَم  ْلِّجَعَف  ًهَئیَـس  َْتفَراَق  ْنِإ  »
.( ص 208 ج 74 ، راونالاراحب ، .دنزیهرپب ( فیوست  ریخأت و  زا  هبوت  هلأسم  رد  هک  تسا  هدش  هداد  رادشه 

: دیامرف یم  رگید  ياج  رد  و 

رد ار  دوخ  دزادـنیب  ریخأـت  هب  ار  هبوت  ، لـجا موـجه  ربارب  رد  هک  یـسک  ِرَطَْخلا ؛ ِمَظْعَأ  یَلَع  ِلَـجَْألا  ِموُـجُه  ْنِم  َِهبْوَّتلاـِب  ِهِسْفَن  ُفِّوَـسُم  »
ص 130) ج 12 ، لئاسولا ، كردتسم  «.) تسا هداد  رارق  تارطخ  نیرت  گرزب  ضرعم 

تسا یلقع  هبوت  ندش  لوبق  هک  نیا  هلمجزا  ، تخادرپ نآ  مامت  هب  ناوت  یمناجنیا  رد  هک  تسا  حرطم  يدایز  ياه  ثحب  هبوت  هرابرد 
یم هتفریذـپ  ینامز  هچ  ات  هبوت  هک  تسا  نیا  زین  اه  ثحب  زا  یکی  تسیچ ؟ شتاـکرب  راـثآ و  نآ و  بتارم  هبوت و  طیارـش  یلقن ؟ اـی 
رارق گرم  هناتسآ  رد  ناسنا  هک  یماگنه  دوش  یم  هدافتسا  تایاور  تایآ و  زا  هک  دوش ؟ یم  هتسب  هبوت  ياهرد  ینامز  هچ  و  ددرگ ؟

.دوش یم  هتسب  هبوت  ياهرد  درک  ادیپ  یخزرب  مشچ  تفرگ و 

َنیِذَّلا اـَل  َنآـْلا َو  ُْتُبت  یِّنِإ  َلاَـق  ُتْوَْملا  ُمُهَدَـحَأ  َرَـضَح  اَذِإ  یَّتَـح  ِتاَـئِّیَّسلا  َنُولَمْعَی  َنیِذَِّلل  َُهبْوَّتلا  ِتَْسَیل  َو  دـیامرف «: یم  دـیجم  نآرق 
نآ زا  یکی  گرم  هک  یماگنه  ،و  دنهد یم  ماجنا  دب  ياهراک  هک  یناسک  هبوت  ؛»  ًامِیلَأ ًاباَذَع  ْمَُهل  اَنْدَتْعَأ  َِکَئلْوُأ  ٌراَّفُک  ْمُه  َنُوتوُمَی َو 

دنتـسه یناسک  اه  نیا  ؛ دنور یم  ایند  زا  رفک  لاح  رد  هک  یناسک  هن  ؛و  تسین هتفریذـپ  !« مدرک هبوت  نالا  :» دـیوگ یم  دـسر  یم  ارف  اه 
 .( هیآ 18 ءاسن ، «.) میا هدرک  مهارف  ناشیارب  یکاندرد  باذع  هک 

نایب انعمرپ  رایـسب  هاتوک و  یتارابع  رد  ار  عماـج  لـماک و  هبوت  طیارـش  ثحب  دروم  تمکح  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤم  ریما  ماـما 
.درادن دوجو  هبوت  رما  رد  نآ  زا  رتارف  يزیچ  هک  هدومرف 
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رد هانگ  ذوفن  زا  دـنک و  یم  هزیکاپ  كاپ و  نآ  ینیوکت  یعـضو و  راثآ  مامت  زا  هانگ و  هنوگره  زا  ار  ناسنا  هک  تسا  يا  هبوت  نینچ 
.دیامن یم  يریگولج  ناسنا  دوجو  قامعا 

مارح لاوما  عاونا  هب  هدولآ  وا  یگدـنز  ؛ تسین یناسآ  راک  نتفرگ  هبوت  هب  میمـصت  هک  تسا  يا  هزادـنا  هب  ناـسنا  یگدولآ  هاـگ  هتبلا 
دوش و یهلا  ياهدادما  اب  مأوت  هک  تسا  مزال  يا  هناعاجش  میمـصت  دراوم  هنوگ  نیا  رد.تسا  هانگ  هب  هدولآ  وا  رکف  وا و  لغـش  ، هدش

.تسا هدمآ  شراک  هبوت  هیاسمه  ریصب و  وبا  فورعم  ناتساد  رد  هک  هنوگنامه.دروآ  نوریب  هانگ  بالجنم  زا  ار  ناسنا 

ریصبوبا ۀیاسمه  بیجع  تشذگرس  -2

هب ار  یناوارف  لاوما  قیرط  نیا  زا  دوب و  سابع ) ینب  ای  هیما  ینب   ) ملاظ تموکح  نارازگراک  زا  هک  متـشاد  يا  هیاـسمه  : دـیوگ یم  وا 
ار وا  اـهراب.درک  یم  توعد  دوخ  سلجم  هب  ار  دـساف  دارفا  ، نیا رب  هفاـضا.دوب  بعل  وـهل و  شوـن و  شیع و  لوغـشم  هدروآ و  تسد 

یکاپ درم  وت  مهانگ و  هب  هدولآ  یمدآ  نم  درم ! يا  : تفگ مدومن  رارـصا  دایز  هک  یماگنه  اما  تشادنرب  تسد  یلو  مدرک  تحیـصن 
.مبای تاجن  دور  یم  دیما  ینک  وگزاب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترای  يارب  ارم  لاح  حرش  رگا  یتسه 

نآ هب  ار  وا  لاح  حرـش  مدیـسر  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدـخ  هک  یماگنه  درکرثا  نم  لد  رد  وا  ياه  هتفگ  : دـیوگ یم  ریـصبوبا 
ماـغیپ وت  يارب  دّـمحم  نب  رفعج  وگب  وا  هب.دـیآ  یم  وت  رادـید  هب  وا  یتشگزاـب  هفوـک  هب  هک  یماـگنه  : دوـمرف.مدرک ضرع  ترـضح 

.منک یم  نیمضت  وت  يارب  ار  تشهب  نم  ، رادرب اهراک  نیا  زا  تسد  هک  تسا  هتفگ  هداتسرف و 

تـساوخ هک  یماگنه.دوب  مراکهنگ  هیاسمه  دندمآ  نم  رادید  هب  هک  یناسک  نایم  رد  متـشگزاب  هفوک  هب  یتقو  : دیوگ یم  ریـصب  وبا 
: متفگ وا  هب  دش  تولخ  لزنم  هک  یماگنه.مراد  وت  اب  يراک  نم  دوش  تولخ  لزنم  ات  نیشنب  مدرک  هراشا  دورب  دزیخرب و 

دوخ تسیاشان  لامعا  وگب  وا  هب  ناسرب و  وا  هب  ارم  مالس  : دومرف مالسلا  هیلع  ماما  مداد  حرش  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  يارب  ار  وت  لاح 
.منک یم  نیمضت  وا  يارب  ار  تشهب  نم  ، نآ ربارب  رد  دنک و  كرت  ار 

: تفگ سپس.درک  هیرگ  دش و  بلقنم  تخس  ، نخس نیا  ندینش  اب  هیاسمه  درم 

: دیوگ یم  ریصب  وبا  تسا ؟ هداد  نم  هب  یمایپ  نینچ  دّمحم  نب  رفعج  ادخ  هب  ار  وت 

.تسا ترضح  نآ  مایپ  نیا  هک  مدرک  دای  مسق 

.تفر نوریب  نم  دزن  زا  سپس  تسا و  یفاک  نیمه  : تفگ درم  نآ 

هنهرب ًاـبیرقت  شندـب  هک  یلاـح  رد  هداتـسیا  هناـخ  رد  تشپ  مدـید.مورب  وا  دزن  اـت  داتـسرف  نم  غارـس  هـب  ار  یـسک  زور  دـنچ  زا  دـعب 
ینیب یم  وت  و  مدنادرگزاب ) شنابحاص  هب  ای  ) .مداد ادخ  هار  رد  ار  اه  نآ  دوب  مارح  لاوما  زا  لزنم  رد  هچره  ریصبوبا ! يا  : تفگ.تسا

.ملاح هچ  رد  نونکا 
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میمـصت و زا  هک  یلاح  رد   ) مدرک يروآدرگ  وا  يارب  ار ) اه  يدـنمزاین  ریاس  و   ) سابل ، هعیـش ناردارب  کمک  اب  : دـیوگ یم  ریـصبوبا 
(. مدوب هدز  تفگش  تخس  وا  تمه 

: دیوگ یم  ریصبوبا.مرامیب  نم  ایب  هک  داتسرف  نم  غارس  هب  رگید  راب  تشذگ  یتدم 

رارق ایند  زا  تلحر  هناتـسآ  رد  ماجنارـس  دیـشخبن و  يدوس  اه  ناـمرد  یلو  مدیـشوک  یم  وا  ناـمرد  يارب  ًاـبترم  متفر و  شغارـس  هب 
.تفرگ

يا : دز ادـص  دـمآ  شوه  هب  هک  یماگنه.دـش  شوـهیب  وا  مدوـب و  هتـسشن  وا  راـنک  رد  رمع  تاـعاس  نیـسپاو  رد  : دـیوگ یم  ریـصبوبا 
.درک افو  شدهع  هب  وت  تسود  ریصبوبا !

.تسبورف ایند  زا  مشچ  تفگ و  ار  نخس  نیا 

یماگنه مدمآ  هنیدم  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ترایز  يارب  سپـس  ؛ متفر ادخ  هناخ  ترایز  هب  دعب  یتّدم  : دنک یم  هفاضا  ریـصبوبا 
هیلع ماما  ، هناخ طایح  رد  مرگید  ياپ  دوب و  هناخ  نالاد  رد  نم  ياپ  کی  هک  یلاح  رد  موش  ترضح  نآ  لزنم  دراو  متـساوخ  یم  هک 

: دومرف دز و  ادص  قاطا  لخاد  زا  مالسلا 

ح ص 474 ، ج 1 ، یفاک ، میدرک (.»! افو  میدوب  هدرک  وت  تسود  اب  هک  يدهع  هب  ام  ریـصب ! وبا  يا  َِکبِحاَِصل ؛ اَنیَفَو  ْدَق  ٍریَِـصب  َابَأ  ای  »
(5

یسیلگنا

Someone said “Astaghfirullāh!" (I seek Allāh's forgiveness) in the presence of Imām Ali
ibn Abū Tālib . Imām Ali ibn Abū Tālib said: “May your mother lose you! Do you know
what istighfār is? Istighfār is meant for people of a high status. It is a word that stands
on six pillars: The first is to repent over what was done in the past; the second is to
make a firm determination never to revert to it again; the third is to carry out all the
obligations of people so that you may meet Allāh quite clean, with nothing to account
for; the fourth is to fulfill every obligation which you ignored in the past) so that you
may now affect justice with it; the fifth is to aim at the flesh grown as a result of your
unlawful earning, so that you may melt it down by grief (of repentance) till the skin
touches the bone and new flesh grows between them; and the sixth is to make the
body taste the pain of obedience as you (previously) made it taste the sweetness of

!" disobedience. It is only on such an occasion that you may say: Astaghfirullāh
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ملح دروآ  هر  : 418 تمکح

هراشا
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ٌهَریِشَع ُملِحلا  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

 . تسا يدنواشیوخ  يرابدرب ، ملح و  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و  یعامتجا ) یقالخا ، )

يدیهش

-. ناسنا يرای  يارب  ار  مدرم  دنک  مهارف  هک  ناکیدزن  و  تسا - هلیبق  نوچمه - يرابدرب -

یلیبدرا

تسوا شیوخ  يرابدرب 

یتیآ

.تسا هریشع  نوچمه  يرابدرب  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . تسا هلیبق  نوچ  ناسنا  يارب  يرابدرب  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

.هلجال رقوی  ملحلاب و  عنتمی  هریشعلا  عنتمی  امک  لجرلا  ینعی : هریشع  ملحلا  هلوق  و 

يردیک

.يذالا عفد  یف  مهماقم  مئاق  يا  هریشع : ملحلا 
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مثیم نبا 

هریشع و ینابیتشپ  دننامه  نمشد  دارفا  رطخ  زا  ار  صخش  يرابدرب ، هک  نیا  رابتعا  هب  ار  هریشع )  ) هملک ي تسا .) يا  هلیبق  يرابدرب  )
.تسا هدروآ  هراعتسا  دنک ، یم  تیامح  شا  هلیبق 

دیدحلا یبا 

 . ٌهَریِشَع ُْملِْحلا  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

.اهل قازرأ  هدنجم ال  دونج  ملحلا  لاقی  ناک 

.لاجرلا نم  یل  رصنأ  لامتحالا  تدجو  لاق ع  و 

.متشی نیح  همتش  نم  هل  رضأ  امرکت  میئللا  متش  نع  فکلل  رعاشلا و  لاق  و 

.ملسلا .فیحصت )  وه  »و  هرجش یف ب«  ) هرمث ینتجا  ملحلا  هرجش  سرغ  نم  لاقی  ناک  و 

هیافک هیف  ام  ملحلا  یف  لوقلا  نم  مدقت  دق  و 

یناشاک

اب يرابدرب  هب  تیذا  دوش  یم  عفدـنم  ینعی  .يذا  عفد  راـبتعا  هب  تسا  وا  شیوخ  درم ، يراـبدرب  هریـشع ) ملحلا  مالـسلا : هیلع  لاـق  (و 
هک دشاب  نآ  رابععا  هب  ملح ، يارب  زا  هریـشع )  ) ظفل هراعتـسا  سپ  .ناشیوخ  هریـشع و  تنوعم  هب  دوش  یم  عفدـنم  هکنانچمه  نامدرم 

.تیذا هیلب و  زا  تسا  وا  یماح  هک  هریشع  دننام  تسا ، وا  رفانم  هچنآ  زا  تسا  دوخ  بحاص  یماح  نآ ،

یلمآ

ینیوزق

موق وچمه  دـیامن  تظفاحم  تسارح و  هورکم  زا  ار  یمدآ  هکنآ  رابتعا  هب  تسا  هلیبق  موق و  ینعی  .تسا  یمدآ  تریـشع  ملح  دومرف :
.ددرگ یم  هریشع  بحاص  ایوگ  سپ  وا ، يرابدرب  ملح و  ببس  هب  دندرگ  یم  رصان  تسود و  ار  وا  مدرم  هکنآ  رابتعا  هب  ای  هلیبق  و 

یجیهال

هکناـنچ ینعی  تسا ، سک  نیا  هلیبـق ي  هریـشع و  ندوب  راـبدرب  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .هریـشع » ملحلا  : » مالـسلا هیلع  لاـق  و 
.دنک یم  نامدرم  تیذا  عفد  زین  يرابدرب  ملح و  دننک ، یم  نانمشد  تیذا  عفد  سک  نیا  هریشع ي 

ییوخ
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هریـشع ملحلا  مالـسلا ) هیلع   ) لعج ینعملا : .دجنملا  نوندالا - هیباونب  لجرلا : هریـشع  هلیبقلا ، تاریـشع : رئاشع و  ج : هریـشعلا ) : ) هغللا
.تسا رابت  موق و  ياجب  يرابدرب  همجرتلا : .ههافسلا  ملظلا و  نع  عنمت  هریشعلا  نا  امک  هیفسلا  هفس  عفدی  هنا  رابتعاب  لجرلا 

يرتشوش

اهاعدف لاطبالا  كولملا  الا  دـلت  مل  هارما  سراف  یف  تناک  يربطلا )  ) یف و  لاجرلا ) نم  یل  رـصنا  ملحلا  تبـصا   ) فنحالا لاق  لوقا :
نالف اذه  تلاق  لمعتسا  مهیا  یلع  يریشاف  کینب  نم  الجر  مهیلع  لمعتسا  اشیج و  مورلا  یلا  ثعبا  نا  دیرا  ینا  لاقف  زیوربا  يرـسک 
مهیا لمعتـساف  اذک ، نم  ملحا  وه  زارب و  رهـش  اذـه  نانـس و  نم  ذـفنا  وه  ناخرف و  اذـه  و  رقـص ، نم  رذـحاو  بلعث  نم  غورا  وه  و 

مورلا و یلا  راسف  میلحلا  زارب  رهش  لمعتساف  میلحلا  تلمعتـسا  دق  یناف  لاق  تئـش  قالخالا ) مراکم  یف  نوعبرالا - ثلاثلا و  لصفلا  )
نا یسوموبا  هرماف  لیق  فنحالا  یلع  هملح  یف  لضفی  فنحالا  مع  هیواعم  نب  شمشمتملا  ناک  نویعلا )  ) یف و  ربخلا .- مهیلع - رهظ 
موق هیلا  ماقف  ههجو - شرمف  هیلع  بثو  و  اسرف - ینیطعت  نا  کعنم  ام  دعـس  ینب  نم  لـجر  لاـقف  اهمـسقف  میمت  ینب  یف  ـالیخ  مسقی 
نبا نکل  اذه و  عد  لاقف  ههجوب  امع  هلاس  هآر  املف  یـسوم  یبا  یلا  هب  قلطنا  مث  دحاو  یلع  ناعا  ینا ال  هایا  ینوعد و  لاقف  هوذـخایل 

عاجـش و ال ریغ  يریبزلا  داوج و ال  ریغ  یمـشاهلا  نوکی  نا  یغبنی  هیواعم ال  لاق  هیف  اذـه و  هلمحف .) سرف  یلع  هلمحاف  طخاس  یمع 
مهیدیاب و ام  دفنیف  مشاهونب  دوجی  نا  دارا  هللا  هلتاق  لاقف  مالسلا ) هیلع   ) نسحلا کلذ  غلبف  میلح  ریغ  يومالا  هایت و ال  ریغ  یموزخملا 

.سانلا یلا  اوببحتیف  هیما  ونب  ملحی  سانلا و  مهضغبیف  موزخم  ونب  هیتی  اونفیف و  ریبزلا  لآ  عجشتی 

هینغم

رزاوت و مل  اذا  هریشعلا  یف  ریخ  لب ال  هریشع ، راصنالا  و  همکحلا 223 . یف  مامالا  لاق  امک  هیلع ، كراصنا  رثک  هیفسلا  نع  تملح  اذا 
.رصانت

هدبع

هریشع هناکف  سانلا  هبحم  کیلا  وی  هنال  هریشعلاب  کل  عمتجی  ام  کل  سانلا  هنواعم  نم  کیلا  عمجی  ملحلا  قلخ  هریشع : ملحلا  … 

يرفعج

مالسالا ضیف 

هلیبق هکنانچ  دراد  یم  هاگن  نمـشد  رازآ  زا  ار  رابدرب  نوچ   ) تسا هلیبق  يرابدرب  تسا : هدومرف  يرابدرب ) دوس  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
هلیبق بحاص  هک  دنام  نآ  هب  دنوش  یم  وا  روای  تسود و  مدرم  يرابدرب  رثا  رب  نوچ  ای  دننک ، یم  يرادهگن  ار  صخش  دنواشیوخ  و 

(. تسا هدش 

ینامز

کی نتفرگ  میمـصت  دـعب  نداد و  شوگ  رخآ  ات  نداد و  جرخب  هلـصوح  ندوب ، هجوت  یب  نارگید  دـنرچ  اـجبان و  ياـهفرح  ربارب  رد 
.دنک دربن  نوعرف  اب  دناوتب  نآ  نتشاد  اب  ات  دهاوخ  یم  ادخ  زا  یسوم  هک  تسا  یقالخا  نامه  تسا  هجوت  لباق  هدیدنسپ و  قالخا 
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يزاریش دمحم  دیس 

عفادت صخـشلاب و  فنتکت  یتلا  هریـشعلاک  هل  نونوکیف  سانلا ، هلوح  عمتجی  میلحلا  ناسنالا  ناف  هریـشع ) ملحلا  : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
.هنع

يوسوم

اهلک تعادت  یش ء  هباصا  اذا  هردقت و  همرتحت و  هعیطت و  یعیبط  لکشب  هیلا  سانلا  لوحتت  هبابحا و  هراصنا و  رثکی  ملحی  نم  حرـشلا :
 … اذه نم  رثکا  هدئاف  رثا و  هریشعلل  له  هتناعا و  همه و  جیرفت  هنع و  لاوسلا  هتمدخل و 

یناقلاط

« .تسا هلیبق  نوچمه  يرابدرب  دومرف : «و 

لمحت يرابدرب و  تسا : هدومرف  مالّـسلا  هیلع  یلع  .تسا و  بجاوم  هریج و  نودـب  هداـمآ  ياهرکـشل  يراـبدرب  تسا : هدـش  هتفگ  و 
زا هیامورف  نداد  مانـشد  زا  يراددوخ  انامه  تسا : هتفگ  هراب  نیا  رد  يرعاـش  .متفاـی  نادرم  زا  رت  هدـنهد  يراـی  دوخ  يارب  ار  ندرک 

.دهد یم  مانشد  هک  یماگنه  تسوا  هب  نداد  مانشد  زا  رت  شخب  نایز  هیامورف  يارب  يراوگرزب ، يور 

.دنیچ یم  تمالس  حلص و  هویم  دراکب ، يرابدرب  تخرد  سک  ره  تسا : هدش  هتفگ  و 

مراکم

 [[ مالسلا هیلع  لاق  و  ]]

.ٌهَریِشَع ُْملِْحلا 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

: هنامیکح راتفگ  دنس  (.) ناهیفس لباقم  رد  ناسنا  ندرک  يرای  رد   ) تسا هلیبق  موق و  کی  نوچمه  ملح 

عبنم میدرک و  وـجو  تسج  مهاـم  هدرکن و  رکذ  زیمآ  تـمکح  زجوـم  راـتفگ  نـیا  يارب  يرگید  عـبنم  اـج  نـیا  رد  بـیطخ  موـحرم 
ح 6379) مکحلاررغ ،  ) .تسا هدـش  رکذ  تراـبع  نیمه  نـیع  اـب  زین  مـکحلاررغ  رد  هـک  نـیا  زج  میتفاـین  هغـالبلا  جـهن  زج  يرگید 

نویع .تسا (  هدروآ  ار  نآ  ظعاوملا  مکحلا و  نویع  باتک  رد  هتسیز  یم  مشش  نرق  رد  هک  زین  یطساو  فورعم ، دنمـشناد  نینچمه 
(( ص 38 ظعاوملاو ، مکحلا 

ناهیفس ربارب  رد  روای  نیرتهب 

هلیبق موق و  کی  نوچمه  ملح  :» دـیامرف یم  هدرک ، هراشا  یمهم  تقیقح  هب  هنامیکح  هاتوک و  رایـسب  راتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
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(. ٌهَریِشَع ُْملِْحلا  ( ؛») ناهیفس لباقم  رد  ناسنا  ندرک  يرای  رد   ) تسا

عماوـج رد  هشیمه  تسا و  ناداـن  دارفا  هناـبدا  یب  فیخـس و  تشرد و  نانخـس  اـه و  تناـها  ربارب  رد  يراـبدرب  ناـمه  ملح  تقیقح 
.دنهد یم  هداد و  رارق  تناها  دروم  ار  تیصخشاب  دارفا  ، ینادان ای  تداسح و  رس  زا  یهاگ  هک  دنتسه  هدوب و  يدارفا  نینچ  یناسنا 

نآرق.تسا دارفا  نیا  ربارب  رد  لمحت  توکـس و  تایاور ، رد  مه  هدش و  هراشا  هب  نآرق  تایآ  رد  مه  هک  مالـسا  تاروتـسد  زا  یکی 
( دنوادخ صاخ   ) ناگدنب ؛»  ًاماَلَـس اُولاَق  َنُولِهاَْجلا  ُمُهَبَطاَخ  اَذِإ  ًانْوَه َو  ِضْرَْألا  یَلَع  َنوُشْمَی  َنیِذَّلا  ِنَمْحَّرلا  ُداَبِع  َو  دیوگ «: یم  دـیجم 

نانخس و   ) دنزاس بطاخم  ار  اه  نآ  نالهاج  هک  یماگنه  و  دنور ؛ یم  هار  نیمز  رب  ّربکت  یب  شمارآ و  اب  هک  دنتسه  یناسک  ، نامحر
.( هیآ 63 ناقرف ، («) دنرذگ یم  يراوگرزب  ییانتعا و  یب  اب  و   ) دنیوگ یم  مالس  اه  نآ  هب  (، دنیوگ هنادرخبان 

و  ) دنهد یمن  لطاب  هب  تداهش  هک  یناسک  و  ؛ » ًاماَرِک اوُّرَم  ِْوغَّللِاب  اوُّرَم  اَذِإ  َروُّزلا َو  َنوُدَهْشَی  َال  َنیِذَّلا  َو  دیامرف «: یم  رگید  ياج  رد  و 
(72 هیآ ناقرف ، «) دنرذگ یم  نآ  زا  هناراوگرزب  ، دننک دروخرب  یگدوهیبو  وغل  اب  هک  یماگنهو  ؛) دننک یمن  تکرش  لطاب  سلاجم  رد 

دنک یم  تناها  دیوگ و  یم  ازـسان  هک  ینادان  لباقم  رد  تیـصخشاب  دارفا  هاگره  : دـیامرف یم  ینارون  مالک  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
رتهب هچ  دنناشن و  یم  دوخ  ياج  رس  رب  ار  بدا  یب  نادان  صخش  دنزیخ و  یمرب  اه  نآ  يرای  هب  مدرم  دنـشاب  رابدرب  دننک و  توکس 

.دوش هیبنت  نارگید  تسد  هب  ناسنا  نمشد  هک 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  هک  میدناوخ  تمکح 206  رد  هغالبلا  جهن  راصق  تاملک  نیمه  رد 

هک تسا  نیا  درب  یم  دوخ  ملح  زا  میلح  صخـش  هک  يدوس  نیتسخن  ِلِهاَْجلا ؛ یَلَع  ُهُراَْصنَأ  َساَّنلا  َّنَأ  ِهِْملِح  ْنِم  ِمِیلَْحلا  ِضَوِع  ُلَّوَأ  »
«. دننک یم  تیامح  وا  زا  لهاج  صخش  ربارب  رد  مدرم 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  ماما.تسا  هدش  نایب  يرگید  يابیز  ریبعت  هب  ینعم  نیمه  هدمآ  مکحلاررغ  رد  هک  يرگید  ثیدح  رد 

ح مکحلاررغ ، «.) متفای عاجش  نادرم  زا  رتهب  يروای  ار  لمحت  يرابدرب و  لاجِّرلا ؛ ِناعجُـش  نِم  ِیل  َرَْـصنأ  َلاِمتحالا  َملِحلا و  ُتدَجو  »
(6467

نامه دـندنب  ورف  ناهد  دـنوش و  هدنمرـش  ناشدوخ  دوش  یم  ببـس  دارفا  هنوگنیا  لباقم  رد  تیـصخشاب  دارفا  توکـس  ، نیا رب  هفاضا 
: دوب هدمآ  تمکح 211  رد  هک  هنوگ 

ار ناشدوخ  ماقم  مه  ، دنزیخرب هلباقم  هب  تیـصخشاب  دارفا  رگا  یلو  «. تسا ناهیفـس  دنب  ناهد  يرابدرب  ملح و  هیِفَّسلا ؛ ُماَِدف  ُْملِْحلا  «َو 
.تفرگ دنهاوخ  سوکعم  هجیتن  دنیازفا و  یم  نالهاج  لهج  شتآ  رب  مه  دنهد و  یم  لزنت 

ملحلا » هلمج ریـسفت  رد  هتـشون  یناردـنزام  حـلاصالم  موحرم  یفاـک  لوصا  حرـش  رب  هک  ییاـه  یقرواـپ  رد  ینارعـش  همـالع  موـحرم 
تریغاب دنمورین  صخش  تسا و  فعـض  هناشن  يرابدرب  ملح و  هک  دنرادنپ  یم  نینچ  نادان  دارفا  زا  یـضعب  : دیوگ یم  نینچ  « هریـشع

ْمُْکیَلَع يَدَتْعا  ِنَمَف  هفیرـش « هیآ  هب  هاگ  تسا و  رتدب  رت و  تشز  ندرک  ملظ  زا  ملظ  لوبق  اریز  دـنک  یمن  لمحت  ار  مدرم  رازآ  زگره 
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.( هیآ 179 هرقب ،  «) ِباَْبلَْألا ِیلْوُأ  اَی  ٌهاَیَح  ِصاَصِْقلا  ِیف  ْمَُکل  َو  هفیرـش « هیآ  و  هیآ 194 ). هرقب ،  «) ْمُْکیَلَع يَدَتْعا  اَم  ِْلثِِمب  ِْهیَلَع  اوُدَتْعاَف 
ملظ و ربارب  رد  توکـس  نیا ، رب  هفاضا  دـننک  یم  لالدتـسا  هیآ 33 ). ءارـسا ، ًاناَْطلُـس (»  ِهِِّیلَِول  اَْنلَعَج  ْدَـقَف  ًاـمُولْظَم  َلـُِتق  ْنَم  َو  هیآ «  و 

ياــه ناــسنا  دــننادب  رگا  بدا  یب  ملاــظ و  دارفا  دوــش و  یم  ملاــظ  صخــش  تراــسج  تأرج و  ببــس  نآ  هـب  نداد  تیاــضر 
.دنیازفا یم  ناشتراسج  ملظ و  رب  دنا  توکس  هب  رومأم  ، تیصخشاب

هک تسا  نیا  تسا  ملـسم  هچنآ.رگید  ياج  قوقح  هبلاطم  دراد و  ییاج  يرابدرب  ملح و  : دـیوگ یم  لاکـشا  نیا  خـساپ  رد  هدربماـن 
رارق هیمهو  هوق  ریـسم  رد  دنک و  بلـس  وا  زا  ار  رایتخا  هک  يا  هنوگ  هب  دوش  بضغ  توهـش و  زا  یـشان  فطاوع  میلـست  دـیابن  ناسنا 

ياضتقم هب  دـیاب  زواجتم  صخـش  ربارب  رد  شنداتـسیا  ماقتنا و  صاصق و  یتح.دـشاب  شیوخ  سفن  کـلام  تسا  بجاو  هکلب  دریگ 
يوریپ تسا و  نیمه  رد  ناویح  هب  تبسن  ناسنا  زایتما  اریز  تاوهـش  سفن و  ياوه  زا  تعباتم  فطاوع و  ياضرا  يارب  هن  دشاب  لقع 

نیمه لـقع  ياـضتقم  دوش و  یم  تماـیق  يارب  وا  هریخذ  هک  تسا  يزیچ  نآ  و  يوـه ، زا  يوریپ  هن  تسا  ناـسنا  فیاـظو  زا  ملح  زا 
.( ص 310 ج 8 ، یفاک ، حرش  ) .تسا

ناهیفـس و اـب  دروخرب  ندرک و  ملح  زرط  یتـح  ناراوگرزب  نآ  هک  دوش  یم  هدافتـسا  مالـسلا  مهیلع  نیموـصعم  تاـیاور  یـضعب  زا 
.دنا هتخومآ  ام  هب  ار  نالهاج 

مالسلا هیلع  ماما  هک  یبلاطم  هلمجزا  دمآ  ملع  نتخومآ  يارب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  هک  يرـصب  ناونع  فورعم  ثیدح  رد 
هتکن هس.میاـمن  یم  هیـصوت  ار  ناـمه  زین  هّللا  یلا  ناـکلاس  همه  يارب  هک  منک  یم  شرافـس  وت  هب  ار  زیچ  ُهن  نم  : دوب نیا  دومرف  وا  هب 

.نکم یتسس  نآ  رد  راپسب و  رطاخ  هب  ار  اه  نآ.ملع  هرابرد  هتکن  هس  ملح و  هرابرد  هتکن  هس  تسا و  سفن  تضایر  هرابرد 

: دومرف.متخاس ترضح  نآ  هجوتم  ار  مبلق  رکف و  مامت  : دیوگ یم  يرصب  ناونع 

تسا و تقاـمح  بجوـم  هک  روـخن  يرادـن  لـیامت  نآ  هب  هک  ار  يزیچ  زگره  هک  تسا  نیا  تسا  سفن  تضاـیر  هراـبرد  هچنآ  اـما 
....يربب ار  ادخ  مان  دشاب و  لالح  زا  دیاب  يروخب  يزیچ  یهاوخ  یم  هک  یماگنه  ربم و  اذغ  يوس  هب  تسد  يدش  ریس  هک  یماگنه 

هرابرد ار  نآ  ربارب  هد  ییوگب  نم  هرابرد  هدیجنسن  نخـس  کی  رگا  : دیوگب وت  هب  یـسک  رگا  : تسا ملح  هرابرد  هک  يا  هتکن  هس  اما  و 
هب هک  یسک  تفگ و  مهاوخن  مه  یکی  یتح  ییوگب  هدیجنسن  راتفگ  هد  رگا  : ییوگب دیاب  یـصخش  نینچ  لباقم  رد  وت  ، میوگ یم  وت 
زا یتسه  بذاک  رگا  دشخبب و  ارم  مهاوخ  یم  ادخ  زا  یتسه  قداص  ییوگ  یم  هچنآ  رد  رگا  : وگب وا  هب  دهدب  دب  تبسن  مانـشد و  وت 

.هدب وا  هب  یهاوخریخو  تحیصن  هدعو  وت  دهدب  يدبورش  هدعو  وت  هب  هاگرهو.دشخبب  ار  وت  مهاوخ  یم  ادخ 

زا ندومزآ  رازآ و  يارب  هک  نیا  زا  زیهرپب  سرپـب و  اـملع  زا  یناد  یمنار  هچنآ  هک  تسا  نیا  تسا  ملع  درومرد  هک  زیچ  هس  نآ  اـما 
ج 1، راونالاراحب ، ) ....ریگ شیپ  رد  ار  طاـیتحا  هار  زیهرپب و  ینک  لـمع  ار  يزیچ  دوخ  يأر  هب  اـهنت  هک  نیا  زا  ،و  ینک لاؤس  اـه  نآ 

ص 226)

نادان درف  کی  زا  بسانمان  هلمج  کی  ندینـش  اـب  هک  میراد  غارـس  ار  يدارفا.تسا  يرگـشاخرپ  يدـنت و  ، تّدـح ؛ ملح لـباقم  هطقن 
هتـساک اه  نآ  ماقم  زا  مه  هک  دنهد  یم  ناشن  يدیدش  دـنت و  ياه  لمعلا  سکع  دـنوش و  یم  شتآ  زا  يا  هروک  هب  لیدـبت  ناهگان 
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.دزیخ یمنرب  اه  نآ  يرای  هب  یسک  مه  دنک و  یم  رتروسج  ار  نادان  صخش  مه  دوش و  یم 

: میناوخ یم  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  زا  یثیدح  رد  اذل 

نآ شتآ  رب  يدنت  تدح و  اما  دنک  یم  شوماخ  ار  بضغ  شتآ  يرابدرب  ملح و  هَقارحإ ؛ ُجِّجُؤت  ُهّدِحلا  ِبَضغلا و  َران  ُئِفُْطی  ُملِحلا  »
ح 6450) مکحلاررغ ، «.) دیازفا یم 

: میدناوخ زین  هغالبلا  جهن  زا  تمکح 255  رد 

«. تسا یگناوید  نونج و  زا  یعون  ییوخدنت  يدنت و  تدح و  ِنُونُْجلا ؛ َنِم  ٌبْرَض  ُهَّدِْحلا  »

هدقع دـنهد و  همادا  دوخ  راک  هب  ات  دوش  هداد  ناشن  اه  نآ  ربارب  رد  یلمعلا  سکع  دـنراد  تسود  نادان  هیفـس و  دارفا  هک  نیا  بلاج 
نیگمغ و ار  اه  نآ  ییاـنتعا  یب  اـب  تسین  رتهب  ایآ.دـنوش  یم  نیگمغ  دوش  ییاـنتعا  یب  اـه  نآ  هب  هک  یماـگنه  اـما  دـنیاشگب  ار  لد 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  هک  هنوگنامه  میزاس  سویأم 

یم نیگمغ  یهد  ناشن  يرابدرب  نادان  هیفـس و  صخـش  ربارب  رد  هک  یماگنه  هنع ؛ َکِْملِحب  ًاّمغ  هْدِزَف  هَتْمَمَغ  ِهیفَّسلا  نع  َتُملَح  اذإ  »
ح 6389) مکحلاررغ ، «.) ازفیب وا  هودنا  مغ و  رب  دوخ  ملح  اب  تسا  نینچ  هک  لاح.دوش 

یسیلگنا

(.” Imām Ali ibn Abū Tālib said: “Clemency is (like winning) a whole tribe (supporting you

ناسنا تالکشم  : 419 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ُهَقرَعلا ُُهِنتُنت  ُهَقرّشلا َو  ُُهُلتقَت  ُهّقَبلا َو  ُهُِملُؤت  ِلَمَعلا  ُظوُفحَم  ِلَلِعلا  ُنُونکَم  ِلَجَألا  ُمُوتکَم  َمَدآ  ُنبا  ٌنیِکسِم  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

، هدش هتـشون  همه  شلامعا  هدیـشوپ ، شیاه  يرامیب  ناهنپ ، شلجا  مدآ ! دنزرف  هراچیب  دومرف : وا ، رب  ادـخ  دورد  و  یقالخا ) یملع ، )
 !. دزاس وب  دب  ار  وا  یندرک  قرع  و  دروآ ، رد  ياپ  زا  ار  وا  هدش  شریگ  ولگ  يا  هعرج  دهد ، یم  رازآ  ار  وا  يا  هّشپ 
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يدیهش

يا هعرج  دـناسر  رازآ  ار  وا  يا  هـشپ  تـسا و  هتـشاگن  شرادرک  ناـهنپ ، شا  يراـمیب  و  تـسا ، هدیـشوپ  شگرم  مدآ ، دـنزرف  اوـنیب 
.دنادرگ هدنگ  ار  يو  يوخ  شدشکب و  ریگولگ 

یلیبدرا

هشپ ار  وا  درآ  یم  دردب  وا و  رادرک  هدش  هتشاد  هاگن  وا  ياه  ضرم  تسا  هدش  هدیـشوپ  وا  لجا  تسا  هدش  ناهنپ  مدآ  دنزرف  هراچیب 
ندرک قرع  ار  وا  دزاس  یم  نفعتم  نتسکش و  ولگ  رد  بآ  ار  وا  دشک  یم  و 

یتیآ

یم يا  هشپ  دـنراگن ، یم  ار  شلامعا  تسا ، ناـهنپ  شیراـمیب  تسا ، هدیـشوپ  شلجا  مدآ ، دـنزرف  نیکـسم  مالـسلا :) هیلع   ) دومرف و 
.دنک دب  ار  شیوب  نت ، قرع  دوش و  یم  شریگولگ  يا ، هعرج  شدرازآ ،

نایراصنا

ار وا  يا  هشپ  ، تسا ظوفحم  ادـخ  دزن  شرادرک  ،و  هدیـشوپ شیاه  يرامیب  ناهنپ ، شگرم  ، مدآ دـنزرف  هراچیب  : دومرف ترـضح  نآ  و 
 . دزاس یم  وب  دب  ار  وا  قرع  ،و  دزادنا یم  اپ  زا  ار  وا  ریگولگ  يا  هعرج  ، درازآ یم 

اه حرش 

يدنوار

وه لق  ارق  نم  هئارقک  افیفخت  اضیا  هنیونت  فذحی  و  هلصا ، یلع  نیکسم  نونی  و  مدقم ، هربخ  رخوم و  ادتبملا  مدآ  نبا  نیکسم  هلوق  و 
هریغ نم  هنم و  روتـسم  هناف  هتوم ، تقو  يا : هلجا  نوکی  یتم  يردـی  .ءایـشا ال  هتـسب  هتنکـسم  لیـصفت  رکذ  مث  .دمـصلا  هللا  دـحا  هللا 

ریقنلاب و هلاـمعا  ظـفحی  اـضیرم و  ریـصی  یتم  ملعی  ـال  هنع  هروتـسم  يا  هنونکم  هضارما  هللع و  .کـلذ و  یف  هماـع  هحلـصم  ءاـضتقال 
.ءاملا و هبیـصت  يا  هملوت  .قبلا و  یتح  یـش ء  لقا  هیذوی  و  هری ، ارـش  هرذ  لاقثم  لمعی  نم  هری و  اریخ  هرذ  لاقثم  لمعی  نمف  ریمطقلا 

فیک ما  هلاح  هذـه  نم  نمای  فیکف  هنم ، لیـسی  قرع  لقاب  انتنم  هندـب  ریـصی  هصغلا و  هقرـشلا  و  کلهیف ، هب  صتغت  يا  ءاملاب  قرـشت 
.سانلا اهیلا  رظن  يا  اهقمر  و  رختفی ؟

يردیک

.هصغلا هقرشلا : .هللا و  دحا ، هللا  له  لق  نم  فذحی  امک  افیفخت ، نیکسم  نیونت  فذحی  دق  و  هیلع ، مدقم  ربخ  نیکسم  ادتبم و  نبا 

مثیم نبا 

ولگ رد  بآ  و  دـناجنر ، یم  ار  وا  يا  هـشپ  .تـسا  ظوـفحم  شلمع  هدیـشوپ و  شیاـهیرامیب  و  ناـهنپ ، شلجا  مدآ ، دـنزرف  هراـچیب  )
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لیالد هک  يرمـضم  سایق  اب  هدیمان و  هراچیب  ار  هدازیمدآ  مالـسلا ) هیلع   ) ماما دنک .) یم  شیوبدب  یقرع  و  دـشک ، یم  ار  يو  نتفرگ 
زین نآ  يانعم  هک  تسا  لجالا …  موتکم  ترابع  سایق ، يارغص  تسا ، هداد  حیضوت  ار  بلطم  هدرمـشرب ، ار  وا  یناوتان  یگراچیب و 

ادـتبم رب  مدـقم  ربخ  نیکـسم  هملک ي  .تسا  هراچیب  وا  سپ  دـشاب ، نینچ  سک  ره  و  تسا : نینچ  نآ  ردـقم  ياربک  و  تسا ، نشور 
تلاـح نتـسکش  نخـس  نیا  زا  فدـه  .تـسا و  هدـش  فذـح  فـیفخت  رطاـخ  هـب  نآ  نیوـنت  و  تـسا ، تـیمها  ياراد  نوـچ  تـسا 

.تسا یقالخا  لیاذر  تسد  نیا  زا  سفن  ییوج  يرترب  ینیبدوخ و  یهاوخدوخ و 

دیدحلا یبا 

 . ُهَقْرَْعلا ُُهِنْتُنت  ُهَقْرَّشلا َو  ُُهُلتْقَت  ُهَّقَْبلا َو  ُهُِملُْؤت  ِلَمَْعلا  ُظوُفْحَم  ِلَلِْعلا  ُنُونْکَم  ِلَجَْألا  ُمُوتْکَم  َمَدآ  ُْنبا  ٌنیِکْسِم  َلاَق ع: َو 

موتکم ال هلجأ  هجوأ  هتـس  نم  اهنإ  لاقف  یه  نیأ  نم  هتنکـسم  نیب  مث  نیکـسم  مدآ  نبا  ریدقتلا  هیلع و  إدـتبملا  ربخ  انهاه  مدـقت  دـق 
ّالِإ ًهَرِیبَک  ًهَریِغَـص َو ال  ُرِداُغی  ـال  ِباـتِْکلا  اَذـِهل  اـم  ظوفحم  هلمع  هیلع و  جـیهت  یتح  اـهب  يردـی  ـال  هنطاـب  هللع  مرتخی و  یتم  يردـی 
وه نمف  هحیر  تریغ  هدـحاولا و  هقرعلا  هتنتنأ  قرع  اذإ  هلتقت و  ءاـملاب  هقرـشلا  هملؤـی و  هقبلا  صرق  و  فهکلا 49 ) . هروس  اهاصْحَأ (

رخفی نأ  نمأی و ال  نأ  یغبنی  هلاحم ال  نیکسم ال  وهف  تافصلا  هذه  یلع 

یناشاک

و للعلا ) نونکم  و   ) وا لـجا  تسا  هدـش  هتـشاد  ناـهنپ  لـجالا ) موتکم   ) مدآ دـنزرف  هراـچیب  مدا ) نبا  نیکـسم  مالـسلا : هیلع  لاـق  (و 
یم درد  هب  هقبلا ) هملوت   ) هفیحص رد  وا  رادرک  تسا  هدش  هتـشاد  هگن  و  لمعلا ) ظوفحم  و   ) وا ضارعا  ضارما و  تسا  هدش  هدیـشوپ 

دزاـس یم  نفعتم  و  هقرعلا ) هنتنت  و   ) نتفرن ورف  نتفرگ و  ولگ  رد  بآ  ار  وا  دـشک  یم  و  هقرـشلا ) هلتقت  و   ) هشپ ار  وا  دزگ  یم  دروآ و 
.رخف بجع و  ربک و  تروس  زا  تسا  سوفن  رسک  مالک ، نیا  زا  ضرغ  .درک  قرع  ار  وا 

یلمآ

ینیوزق

ضرعم رد  تقو  همه  وا  اهضرم  اهتلع و  تسا  هدیشوپ  .دیایب  تقو  هچ  وا  توم  دنادن  وا  لجا  تسا  ناهنپ  .مدآ  دنزرف  هراچیب  دومرف :
وا رگا  وا  لامعا  همان  رد  وا  لمع  تسا  هدـش  هتـشاد  هاـگن  .دراد  هراـچ  هچ  هدـش و  ضراـع  اـجک  زا  تلع  نآ  دـنادن  دـشاب و  اـهتلع 
بآ ینعی  هقرـش  ار  وا  دشکیم  .ندیزگب و  هشپ  ار  وا  دزاس  یم  ملاتم  .دنرامـشب  وا  رب  ازج  زور  دـننکن و  شومارف  وا  زا  دـنک  شومارف 

.یندرک قرع  ار  وا  دزاسیم  وبدب  .نتفرگ و  ولگ  رد 

یجیهال

ینعی .هقرعلا » هنتنت  هقرشلا و  هلتقت  هقبلا و  هملوت  لمعلا ، ظوفحم  للعلا ، نونکم  لجالا ، موتکم  مدآ ! نبا  نیکسم  : » مالسلا هیلع  لاق  و 
تسا ظوفحم  وا ، جنر  ضرم و  بابسا  تسا  هدیشوپ  وا ، گرم  تقو  تسا  ناهنپ  مدآ ! دنزرف  تسا  هراچیب  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  و 

.قرع ار  وا  دنادرگ  یم  هدنگ  يا و  هصغ  ار  وا  دشک  یم  يا و  هشپ  ار  وا  دروآ  یم  درد  هب  وا ، رادرک 
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ییوخ

نبا هلوقل : مدقم  ربخ  نیکـسم ، بارعالا : .دجنملا  هصغ - يا  اهنم  تومیداک  هقرـش  هتذخا  و  لوقت : قرـش  نم  هرملا  هقرـشلا :) : ) هغللا
ام یف  مالکلا  اذک  و  موتکم ، هلجا  يا  لعافلا : نع  بئان  وه  لجالا و  یلا  فاضم  موتکم ، افیفخت  هنیونت  فذح  مثیم : نبا  لاق  و  مدآ ،
اما .هتاداضم  لباقم  یف  هتاذ و  یف  هنکـسملا  فعـضلا و  نم  ناسنالا  یلع  طاحا  ام  اذه  همالک  یف  مالـسلا ) هیلع   ) نیب ینعملا : .هدـعب 
الف هعاس  يا  یف  لاح و  لک  یف  توملا  كالهلا و  ضرعم  وهف  هلجا  دعوم  هرمع و  رادقم  یلع  ملعلا  مدع  ثالث : یف  اهصخلف  لوالا 

هف هدوجو  یف  ضارمالا  للعلا و  نانتکا  هدوجو و  یف  ءاضعا  ءازجا و  يا  هحص  یف  تابثلا  مدع  و  امانیح ، هتایح  نیصحت  یلا  هل  لیبس 
لامعالا و نم  هبکتری  امع  رظنلا  فرـص  ناکما  مدـع  اماموی و  هتحـص  یـصحت  یلا  لیبس  نیح و ال  لک  یف  ضرما  ءـالبلا و  ضرعم 

باتکلا عضو  و  یلاعت : هللا  لاق  امک  هریبک  هریغـص و  نع  لاوسلل  ضرعم  وه  ظوفحم و  بوتکم  هلمعف  لاح  لک  یلع  هبکتری  ام  متک 
اولخع ام  اودـجو  اهاصحا و  الا  هریبک  هریغـس و ال  رداغی  باـتکلا ال  اذـه  لاـم  اـنلیو  اـی  نولوقی  هیف و  اـمم  نیقفـشم  نیمرجملا  يرتف 

و اهبرشی ، ءام  هبرش  هقرش  هلتقت  و  هصرقت ، هفیعض  هقب  نم  ملا  یف  نوکی  اضیا : ثالث  یف  اهصخلف  یناثلا  اما  .فهکلا و  - 49 ارضاح -
هوخنلا و نیا  نمف  ازجاع  افیعض  ناک  هداضیام و  رغصا  هجلاعم  ههرکی و  ام  نوها  عفد  یلع  ردقی  الف  هفوج  نم  هضرعت  هقرع  نم  نتنی 
هب هدرپـس  شرادرک  ناتـسآ و  نیتـسآ و  رد  شیراـمیب  و  تسناـهن ، شلجا  هدازیمدآ ، هراـچیب  دوـمرف : همجرتـلا : هلفغلا !؟ ءاـیربکلا و 

.شهدندنگ یقرع  من  شدشک و  یبآ  هعرج  يریگولگ  و  شرازآ ، شا  هشپ  نابهگن ،

يرتشوش

نع يدـع ) نبا  لـماک   ) نع هباـتک  یف  يریمدـلا  هریخـالا  ثـالثلا  تارقفلا  يور  لوقا : توملا ) یف  نوثـالثلا - سداـسلا و  لـصفلا  )
نبا نیکسم   ) .هقرش هلتقتو  هقرع  هنتنتو  هقب  هملوت  مدآ ! نبا  ام  مدآ و  نبا  هبطخ : یف  مالسلا  هیلع  لاق  اذکه : مالسلا  هیلع  هنع  غبـصالا 

میدقتف هتنکسم  نایب  ماقم  یف  مالسلا  هیلع  هنال  تافصلا و  هذه  عومجمب  تاناویحلا  ریاس  نود  هصاصتخال  رصحلل  ربخلا  میدقت  مدآ )
و ربنملا ، یلع  ابیطخ  هاجف ، مالـسلا  هیلع  دواد  تامف  کلذ ، لـبق  یلاـعت  هللا  مهملعی  مل  اذا  ءاـیبنالا  یتح  لـجالا ) موتکم   ) .مها ربخلا 
: یلاعت هلوق  مالسلا  هیلع  همالک  یف  لصالا  و  هنم ، دشا  هنکسم  ياف  هکلم ، یف  ارظان  هاصع  یلع  ائکتم  هاجف  مالسلا  هیلع  نامیلـس  تام 

فورعم نبا  لاق  للعلا ) نونکم   ) .درم هجاوخ  دمآ  رب  یگناب  ناهگان  هیسرافلاب : لیق  ام  معنل  .هریغ و  هملعی  الف  هدنع ) یمسم  لجا  (و 
اهیف و للعلا  موتکم  شیعی  لمالا  لان  نا  ایند و  لا  یف  ناسنالل  سوب  اـی  لـجالا :) موتکم  : ) هلوق و  اذـه ، مالـسلا  هیلع  هلوق  یلا  اریـشم 

یف لمعلا و  نسح  هعبتی  نمل  ظحلا  رفواف  لحترا  لیق  ایواث  اه  یف  دـجوی  امنیب  للتعا و  لیق  اطبتغم  هحـص  یف  يری  انیب  لجالا  موتکم 
: هل لوقی  الئاق  ناک  همانم  یف  يراف  هیبا  یلع  هتبوعـص  نم  يار  امل  جنلوقلاب  هیلتبی  نا ال  هللا  لاسی  یلـصوملا  قاحـسا  ناک  مجعملا :) )

تامف برذ ، هباصاف  هدضب ، تومت  نکل  جـنلوقلاب و  تومت  تسل  کتوعد و  توملا ) یف  نوثالثلا - سداسلا و  لصفلا   ) تبیجا دـق 
نا اهیف  لتق  یتلا  هنـسلا  یف  لکوتملا  هجو  لاق  عرزملا  نب  تومی  ثدـح  اضیا : مجعملا )  ) یف .لکوتملا و  هفـالخ  یف  ( 235  ) هنس هنم 

و لئاب ، جرف  و  لئاس ، باغل  و  لئام ، قش  يذ  لئاطب ، سیل  يرماب  عنـصی  ام  و  هلمح : دارا  نمل  لاقف  هرـصبلا ، نم  ظحاجلا  هیلا  لـمحی 
زح ول  جولفم  هفـصن  نم  نوکی  فیک  لاقف : تنا ؟ فیک  هل : تلق  همایا و  رخآ  یف  ظـحاجلا  یلع  تلخد  دربملا  لاـق  و   ) لـئاح لـقع 

یلع دادضالا  هذه  تحلطصا  هتلع : هیلا  وکشی  ببطتمل  لاق  .هملال و  هبرقب  بابذلا  راط  ول  سرقنم  رخالا  هفصن  و  رعـش ، ام  ریـشانملاب 
نم ظفلی  ام  (، ) رطتـسم ریبک  ریغـص و  لک  و  ( ) لمعلا ظوفحم   ) .یـسارب ذخا  اراح  تلکا  نا  و  یلجرب ، ذـخا  ادراب  تلکا  نا  يدـسج 

، هری ارش  هرذ  لاقثم  لمعی  نم  هری و  اریخ  هرذ  لاقثم  لمعی  نمف  مهلامعا  اوریل  اتاتـشا  سانلا  ردصی  ذئموی  ( ) دیتع بیقر  هیدل  الا  لوق 
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الا هریبک  هریغص و ال  رداغی  باتکلا ال  اذهل  ام  انتلیو  ای  نولوقی  و  نیبساح ) انب  یفک  اهب و  انیتآ  لدرخ  نم  هبح  لاقثم  ناک  نا  و  ) … 
- نوثالثلا سداسلا و  لصفلا   ) وا هرخص  یف  نکتف  لدرخ  نم  هبح  لاقثم  کت  نا  اهنا  ینب  ای  ارضاح ) …  اولمع  ام  اودجو  اهاصحا و 

هاذآ روصنملا  نا  يور  هضوـعبلا ، يا : هقبلا ) هملوـت  (. ) ریبـخ فـیطل  هللا  نا  هللا  اـهب  تاـی  ضرـالا  یف  وا  تاوامـسلا  یف  توـملا ) یف 
هربابجلا هب  لذـیل  لاق : ضوعبلا ؟ اذـه  هللا  قلخ  مل  هل : لاـقف  مالـسلا - هیلع  قداـصلا  هدـنع  ناـک  و  هیلا ، داـع  هنع  هعفد  اـملکف  ضوعب 

هـسفن یمر  الا  هتحئار  مش  اذا  کلامتی  ناسنالا ال  یف  هتبغر  هدـشل  راحلا و  سفنلا  نم  دـلوتی  قبلا  نا  لاقی  يریمدـلا : لاـق  .کـلثم و 
نع دورمنلا  درفناف  یـصحی ، ـال  اـم  هرکـسع  یف  هنم  عمتجا  دورمنلا  یلع  ضوعبلا  یلاـعت  هللا  لـسرا  اـمل  هبنم : نب  بهو  لاـق  .هیلع و 

بذعف هغامد  یلا  تدعص  هفنا و  یف  هضوعب  تلخدف  ارکفم ، هافق  یلع  مان  و  روتـسلا ، یخرا  و  باوبالا ، قلغا  و  هتیب ، لخد  و  هشیج ،
لوقت یه  خرفلاک و  هنم  تطقس  مث  هسار ، برضی  نم  هدنع  سانلا  زعا  ناک  و  ضرالا ، هسارب  برـضی  ناک  هللا  یتح  اموی  نیعبرا  اهب 
ضعب ناک  ناعنک و  ینب  تلتق  هضوعب  و  يزخربطلا : لاـق  ذـئنیح ، کـله  مث  ..هداـبع ) نم  ءاـشی  نم  یلع  هلـسر  هللا  طلـسی  کلذـک  )
عرـسا یف  ضوعبلا  هلتقت  افوتکم  اهیف  هکرتی  حـئاطبلاب و  یتلا  ماجالا  ضعب  یلا  ادرجم  هجرخیف  هلتق ، دـیری  نم  ذـخای  قارعلاب  هربابجلا 

یف يراصتعا و  ءاملاب  ناصغلاک  تنک  قرـش  یقلح  ءاملا  ریغب  ول  دیز : نب  يدع  لاق  هب ، صغ  هقیرب ) قرـش  ( ) هقرـشلا هلتقت  و   ) .تقو
هنا ال اومعز  لاقف : هبابح  توملا ) یف  نوثالثلا - سداسلا و  لصفلا   ) هعم و  ماشلاب - سار - تیبب  کلملادبع  نب  دـیزی  لزن  یناغالا :) )
یشب ء و ال ینوربخت  الف  دغ  ناک  اذا  هعم : نمل  لاق  مث  کلذ ، برجاس  هیلع و  یـش ء  اهردکی  الا  لیللا  یلا  اموی  دحال  هشیع  وفـصت 

یتح اثالث  اهنفدـی  ماقاف ال  تتامف ! اهنم  هبحب  تقرـشف  هنامر  هبابح  تلکاف  نالکای  امب  ایتاف  هباـبح  وه و  ـالخ  دـق  و  باـتکب ، ینوتاـت 
.اهبنج یلا  نفد  یتح  هلیل  هرشع  سمخالا  تضم  امف  اهنفد  یف  نذا  یتح  عنصی  ام  هیلع  اوباعف  اهفشری  اهمـشی و  وه  تنتنا و  تریغت و 

و انتنم ، هلعج  انیتنت : هریغ ، هنتن : و  ینعمب ، نتنا  یـشلا ء و  نتن  حاحـصلا :)  ) یفف لاعفالا ، ـال  لـیعفتلا  باـب  نم  هنتنت ) ( ) هقرعلا هنتنت  (و 
اورـضح اذاف  اهلاوما  یف  لمعت  تناک  راصنالا  نا  هعمجلا  لسغ  هلع  مالـسلا : هیلع  قداصلا  لاق  هیقفلا :)  ) یف .ههیرکلا و  هحئارلا  نتنلا :

هنسلا کلذب  ترجف  لسغلاب  هلا  هیلع و  هللا و  یلص  یبنلا  مهرماف  مهداسجا ، مهطابآ و  حاوراب  سانلا  يذات  دجسملا 

هینغم

، ناسنالا یف  فعضلا  بناوج  ضعب  یلا  هذه  هتمکح  یف  مامالا  راشا  و  فیعض ، هوق و  باجیا ، بلس و  نابناج : هیف  نکمم  نئاک  لک 
اهنم ریثکلا  و  اهدیدع ، یصحی  هیمـسجلا ال  هیـسفنلا و  هضارما  هللع و  نا  .تومی 2 - ناکم  وا  نامز  يا  یف  يردـی  ـال  هنا  - 1 یه : و 

هنا و  هـضرمت ، هملوـت و  هقبلاـک  قوـلخم  رقحا  نا  .هیلع 4 - يزاـجم  لـعفی و  اـم  لـک  نع  لووسم  هنا  .ءاودـلا 3 - ببـسلا و  لوهجم 
عم هتایحب  يدوی  و  هسافنا ، قنخی  دـق  ءاـملا  نا  .هبهاوم 5 - هلقع و  یلا  سایقلاب  هلیئـض  اهنا  امک  ههجلا  هذـه  نم  لیئـض  اهیلا  سایقلاب 
نم مامالا  ضرغ  .فعضلا و  زجعلا و  یهتنم  اذه  .نتنا و  قرع  اذا  هنا  همکحلا 6.275 - یف  هلثم  مدقت  .هایحلا و  ببس  ءاملا  ناب  ملعلا 
هلآ عرتخا  و  هلقعب ، لوهجملا  قرتخا  هنال  الا  یـشل ء  تانئاکلا ال  نم  هریغ  یلع  یلاعتی  رورغلا و  هذـخای  دـق  ناـسنالا  نا  ناـیبلا  اذـه 
یلا ..ثادحالا  ضعبب  تابنت  و  هیناث ، یف  فولالا  هل  تطبض  هعبار  و  قئالخلا ، رارـسا  یلع  هتعلطا  هیناث  و  خیرملا ، رمقلا و  یلا  هلوصت 

قولخم نم  ام  نا  یلا  مامالا  ههبنف  و  هیاغلا ، هذـهل  تاقولخملا  رئاس  نم  مظعا  هسفن  يری  خمـشی و  ناسنالا و  یلاعتی  دـق  ..هیاهن  اـم ال 
.ههجلا هذه  نم  تاقولخملا  يوقا  دشا و  هلعجت  هیباجیا  ههج  هیف  الا و  هقبلا  هلمنلا و  یتح 

ءانثتسا و نود  تانئاکلا  عیمج  لمشت  هوقلا  فعـضلا و  نی  هیجاودزالا  نا  هصالخلا  و  دسالا .) هلقم  یمدت  هضوعبلا  نا  : ) لیق امیدق  و 
.عیمجلا نیب  كرتشملا  مساقلا  یه 
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هدبع

اذا ءام  هعرجب  تومی  دـق  ملات و  هقب  هتـضع  اذا  هیتات  نیا  نم  ملعیال  ضارمـالا  لـلعلا و  روتـسم  يا  نونکم  هقرعلا : هنتنت  هقرـشلا و  … 
هقرع قرع  اذا  هحیر  نتنت  اهب و  قرش 

يرفعج

مالسالا ضیف 

( دریم یم  تقو  هچ  دـناد  یمن   ) ناـهنپ شلجا  مدآ : دـنزرف  هراـچیب  لـیلذ و  تسا : هدومرف  ناـسنا ) یگراـچیب  رد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
همان رد   ) دوش یم  يرادهاگن  شلمع  دـشاب ) یم  راوگان  ياهیرامیب  اهدـماشیپ و  ضرعم  رد  هراومه   ) هدیـشوپ شیاهدرد  اهیرامیب و 

یم نتفرگ  ولگ  رد  بآ  و  دزاس ، یم  كاندرد  ار  وا  هشپ  دنیامنن ) شومارف  وا  زا  دنک  شومارف  مه  شدوخ  رگا  هدیدرگ  تبث  لامعا 
.)!؟ دزانب دوخ  هب  هدومن  يزارفرس  یشکندرگ و  یسک  نینچ  تسا  هتسیاش  ایآ  سپ   ) دنک یم  دوبدب  قرع  و  دشک ،

ینامز

زا هن  ندـش و  ضیرم  زا  هن  گرم و  زا  هن  هک  یـسک  ندوبن : نمیا  نتخورفن و  رخف  تسا : هداد  هجوت  هتکن  ود  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما
وا قرع  هفخ و  ار  وا  يولگ  بآ  دزادنا ، یم  هلان  هیرگ و  هب  ار  وا  هشپ  هک  یـسک  و  تسا ؟ تحار  شلایخ  ارچ  دراد  ربخ  دوخ  لامعا 

؟ تسا رورغم  ارچ  دنادنگ  یم  ار 

يزاریش دمحم  دیس 

یتلا هلعلا  ملعی  الف  للعلا ) نونکم   ) هتوف تقو  و  هرمع ، رادـقم  فرعی  ـال  يا  لـجالا ) موتکم  مدآ  نبا  نیکـسم  : ) مالـسلا هیلع  لاـق  و 
يذلا ءاملا  یه   ) هقرشلا هلتقت  و   ) ضوعبلا یه  هقبلا ) هملوت   ) هب يزجیل  هل ، ظفح  ائیـش  ءاسا  ناف  لمعلا ) ظوفحم   ) لبقتـسملا یف  هیتات 

.هتنوفع همسج و  نتن  بجوی  لیلقلا  قرعلا  ناف  هقرعلا ) هتنت  و   ) هلتق امبر  و  ماعطلا ، يرجم  ضوع  سفنتلا  يرجم  یف  لخدی 

يوسوم

: هقبلا .هیذوت  هملوت : .ضارمالا  للعلا : .روتسم  نونکم : .توملا  تقو  لجالا : .هافخا  اذا  یشلا ء  متک  نم  موتکم : .ریقف  نیکـسم : هغللا :
ندب نم  حشرتی  ام  وه  قرعلا و  نم  دحاولا  هقرعلا : .هتحئار  تثبخ  ام  نتنلا : .قیرلاب  هصغلا  هقرشلا : .ناسنالا  مد  صتمت  هریغـص  هرـشح 
هسفن یف  هفعـض  امیظع و  امهم  ائیـش  اریبک و  نایحالا  ضعب  یف  هسفن  رظن  یف  يارت ء  نا  ریغـص و  فیعـض  ناسنالا  حرـشلا : .ناسنالا 
هلکا برف  هندـب  وزغت  هیلع و  مجهت  یتلا  ضارمالا  للعلا و  فرعی  کلذـک ال  تومیف و  هلجا  هئجافی  یتم  فرعی  ـال  هنا  یف  صخـشتی 

اما و  هراثآ …  هتاعبت و  نم  بورهلا  هنم و ال  صـالخلا  عیطتـسی  ـال  هیلع  بساـحم  ظوفحم و  هلمع  نا  هفعـض  نم  هفتح و  اـهیف  ناـک 
اضیا هفعضل  و  رقتـسی ، وا  مانی  هعدت  هملوت و ال  هریقحلا  هرـشحلا  هذه  هقبلاف  هب  دتعی  هفات ال  هرظن و  یف  ریقح  وه  نمم  هریغ  عم  هفعض 

 … هقرع حیبق  هنتنل و  سانلا  هتحئار  تذآ  الیلق  قرع  اذا  هفعضل  تومیف و  اهب  قرشی  دق  ءاملا  نم  هبرشلا  هذه 

یناقلاط
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دهد و یم  شرازآ  يا  هشپ  تسا ، هدش  هتـشادهگن  شرادرک  ناهن ، شیاهیرامیب  تسا و  هدیـشوپ  شگرم  مدآ  رـسپ  هراچیب  دومرف : »
« .دنک یم  كاندنگ  ار  وا  قرع  و  شدشک ، یم  يریگولگ  هعرج 

: تسا هدوـمرف  سپـس  و  .تسا » هراـچیب  هداز  یمدآ  : » تسا هدوـب  نینچ  عـقاو  رد  تسا و  هدـش  مدـقم  ادـتبم  رب  ربـخ  تراـبع  نیا  رد 
هتفرگ ورف  ماگنه  هچ  دـناد  یمن  تسا و  هدیـشوپ  شگرم  تسا ، تهج  شـش  هب  هک  تسا  هداد  حیـضوت  تساجک و  زا  وا  یگراچیب 

هک نانچمه  تسا  ظوفحم  هدـش و  هتـشاگن  مه  شرادرک  دـنک ، یم  نایغط  ماگنه  هچ  دـناد  یمن  تسا و  ناـهن  شیراـمیب  دوش ، یم 
هدروآ رامش  رد  هکنآ  رگم  هتشاذگناو  ار  یگرزب  درخ و  هانگ  چیه  هک  تسا  يا  همان  هچ  نیا  ام ، رب  ياو  يا  : » تسا هدومرف  دنوادخ 

يوب دوش و  یم  كاندنگ  دنک  یم  قرع  هاگره  دـشک و  یم  ار  وا  بآ  نتفرگ  ولگ  هب  و  دـهد ، یم  رازآ  ار  وا  هشپ  شزگ  و  .تسا ،»
ساسحا یـشورف و  رخف  هک  تسین  راوازـس  تسا و  هدـنامرد  راـچان  هب  تسا  نینچ  شتافـص  هک  یـسک  .دوش  یم  نوگرگد  شندـب 

.دنک ینمیا 

مراکم

 [[ مالسلا هیلع  لاق  و  ]]

.ُهَقْرَْعلا ُُهِنْتُنت  ،َو  ُهَقْرَّشلا ُُهُلتْقَت  ،َو  ُهَّقَْبلا ُهُِملُْؤت  ِلَمَْعلا  ُظوُفْحَم  ، ِلَلِْعلا ُنُونْکَم  ِلَجَْألا  ُمُوتْکَم  : َمَدآ ُْنبا  ٌنیِکْسِم 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

رازآ ار  وا  هشپ.تسا  ظوفحم  ییاج  رد  شلامعا  مامت )  ) ادیپان و شا  يرامیب  لماوع  ، مولعمان شا  یگدنز  دمآرس  ، مدآ دنزرف  هراچیب 
: هنامیکح راتفگ  دنس  ) .دزاس یم  وبدب  نفعتم و  ار  وا  ، قرع دوش و  یم  وا  گرم  بجوم  اذغ ) ای  بآ   ) ندش ریگولگ  دهد و  یم 

دیـس زا  دعب  هدروآ و  ار  زیمآ  تمکح  مالک  نیا  هراتخملا  هئاملا  رد  ظحاج  یـضر ، دیـس  موحرم  زا  لبق  هک  تسا  هدـمآ  رداصم  رد 
نآ تافاضا  یضعب  اب  رابخالا  ضایر  رد  مساقلا  نیا  نینچمه  هدرک و  رکذ  يرـصتخم  توافت  اب  ار  نآ  مکحلاررغ  رد  يدمآ  یـضر 

ص 296) ج 4 ، هغالبلا ، جهن  رداصم   ) .تسا هدروآ  ار 

تروص نیا  هب  ار  تیاور  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  زا  هتابن  نب  غبـصا  ناویحلا  هایح  باتک  رد  يریمد  لقن  قبط  هک  مینکیم  هفاضا 
زین ص 337 .) ج 11 ، يرتست ، همالع  حرش  ك.ر :  ) .هقرشلا هلتقت  هقرعلا و  هنتنت  هقبلا و  هملؤت  مدآ  نبا  ام  مدآ و  نبا  تسا : هدرک  لقن 

(( ص 342 ج 2 ، راربالا ، عیبر   ) .تسا هدروآ  هقرغلا » هتیمتو  هلمج  هفاضا  اب  ار  نآ  راربالا  عیبر  رد  يرشخمز 

! رورغم ناسنا  نیا  بیجع  فعض  طاقن 

یم ناشن  دنکـش و  یم  مهرد  ار  وا  تلفغ  رورغ و  هتـشادرب و  ناسنا  فعـض  يور  زا  هدرپ  هنامیکح  راتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
شـش هب  عومجم  رد  تساراد و  زین  ار  یبیجع  فعـض  طاقن  دراد  ناسنا  هک  ییاه  ییاناوت  توق و  ياه  هطقن  مامت  ربارب  رد  هک  دـهد 

.نورب زا  تمسق  هس  دریگ و  یم  همشچرس  ناسنا  نورد  زا  تمسق  هس  ، دیامرف یم  هراشا  فعض  طاقن  نیا  زا  هطقن 
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رد شلامعا  ادـیپان و  شا  يرامیب  لماوع  ، مولعمان شا  یگدـنز  دمآرـس  ، مدآ دـنزرف  هراچیب  :» دـیامرف یم  لوا  تمـسق  هس  هرابرد  اـما 
هاگ نیکسم  نیونت  مدقم و  ربخ  نیکسم »  » تسا و رخؤم  يادتبم  مدآ » نبا   » هلمج نیا  رد  َمَدآ ( ُْنبا  ٌنیِکْـسِم  ( ؛» تسا ظوفحم  ییاج 

(. ِلَمَْعلا ُظوُفْحَم  ، ِلَلِْعلا ُنُونْکَم  ِلَجَْألا  ُمُوتْکَم  ( : دوش یم  فذح  فیوخت  يارب 

رصع زا  دوش  یم  حبص  ، درادن ربخ  حبـص  زا  دباوخ  یم  بش  ؛ تسا یخیرات  نامز و  هچ  رد  وا  رمع  نایاپ  دناد  یمن  وس  کی  زا  يرآ 
.دراد دوجو  گرم  ندیسر  ارف  لامتحا  هظحل  ره  رد  كدوک  ای  ناوج  ای  دشاب  ریپ  هاوخ.درادن  ربخ 

.دراد دوجو  ادیپان  تروص  هب  وا  ندب  نورد  رد  يرامیب  لماوع  رگید  ییوس  زا  و 

مـسج دراو  ییاه  بورکیم  ندـب  تسوپ  اذـغ و  اوهو و  بآ  قیرط  زا  تعاس  ره  رد  : دـنیوگ یم  هک  زورما  تایفـشک  اب  صوصخ  هب 
.دوش یم  التبم  اه  يرامیب  زا  یکی  هب  ناسنا  دننک  هبلغ  اه  نآ  زا  یشخب  هک  نامز  ره.دنوش  یم  روانش  ناسنا  نوخ  رد  هدش و  ناسنا 

تاـفآ و عاونا  ضرعم  رد  دـنریذپ و  بیـسآ  همه  زغم ، قورع و  هیلک و  بلق و  سفنت و  هاگتـسد  زا  معا  ناـسنا  ندـب  ياـه  هاگتـسد 
؟ اناوت تسا و  ملاس  هک  دشاب  نئمطم  دوخ  يادرف  هب  دناوت  یم  ناسنا  هنوگچ  لاح  نیا  اب.دنراد  رارق  اه  يرامیب 

هفاضا.دنتـسه وا  لامعا  ظفح  رومأم  یهلا  ناگتـشرف  دوش و  یم  تبث  وا  لامعا  همان  رد  دروآ  یم  اـج  هب  هک  یلمع  ره  ، موس يوس  زا 
.دنراد ار  وا  لامعا  طبض  تیرومأم  یگمه  زین  وا  ندب  ياضعا  نامز و  نیمز و  ، نیا رب 

؟ تسا هدومرف  مالسلا  هیلع  ماما  هک  تسین  نیکسم  ناونع  هتسیاش  یناسنا  نینچ  ایآ 

یم هراشا  دـنز  مهرب  ار  ناـسنا  یگدـنز  دـناوت  یم  هک  نآ  کـچوک  ًارهاـظ  هنومن  دـنچ  هب  هدرک و  ینوریب  لـماوع  هب  هراـشا  هاـگنآ 
یم وبدب  نفعتم و  ار  وا  ، قرع تسوا و  گرم  بجوم  اذغ ) ای  بآ   ) ندش ریگولگ  دـهد و  یم  رازآ  ار  وا  يا  هشپ  :» دـیامرف یم  ، دـنک

( . ُهَقْرَْعلا ُُهِنْتُنت  ،َو  ُهَقْرَّشلا ُُهُلتْقَت  ،َو  ُهَّقَْبلا ُهُِملُْؤت  ( ؛» دزاس

.تسا ندش  ریگولگ  يانعم  هب  برط ) نزو  رب  «) قَرَش » هدام زا  « هرم » مسا هقرش » »

دوخ شین  اب  دنیـشنب و  وا  ندـب  رب  هک  تسا  ناسنا  نیمک  رد  رانک  هشوگ و  رد  دـیآ و  یمن  مشچ  هب  یناسآ  هب  هاگ  هک  يا  هشپ  يرآ 
ای دـنا  ناسنا  گرم  هیام  هاـگ  هک  یکاـنرطخ  ياـه  هشپ  رب  هفاـضا.دریگب  وا  زا  ار  تحارتسا  باوخ و  دـکمب و  ار  وا  نوخ  زا  یـشخب 

.دننک یم  لیمحت  وا  هب  ار  ییاه  يرامیب 

.دنراد رارق  رگیدکی  رانک  رد  ًاقیقد  ناسنا  هیذغت  سفنت و  يارجم  رگید  ییوس  زا 

لاح.دوش یم  زاب  دش  مامت  ندـیعلب  هک  یماگنه  هب  دوش و  یم  هتـسب  سفنت  هچیرد  دـعلبب  ییاذـغ  دـهاوخ  یم  ناسنا  هک  یماگنه  هب 
اب دـشاب  مک  رایـسب  رگا  دوش  هیر  دراو  اذـغ  ای  بآ  يرادـقم  دـبنجب و  رید  دراد  هدـهعرب  ار  هفیظو  نیا  هک  یکچوک  هچیرد  نآ  رگا 

یمارف وا  رمع  ناـیاپ  دـهد و  یم  تسد  ناـسنا  هب  یگفخ  تلاـح  دـشاب  داـیز  رگا  دوـش و  یم  باـترپ  جراـخ  هب  دـیدش  ياـه  هـفرس 
تدم رد  رگا  ددنب و  یم  ناسنا  رب  ار  ندیـشک  سفن  هار  دنکن  تکرح  دتـسیاب و  اضف  نآ  رد  بآ  هعرج  ای  همقل  رگا  نینچمه.دـسر 
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.دیآ یم  وا  غارس  هب  گرم  دوشن  فرطرب  لکشم  یهاتوک 

ددرگ و تسمرـس  تردق  هداب  زا  دوش و  رورغم  تسا  نکمم  هنوگچ  تسا  کیدزن  مه  هب  شگرم  یگدنز و  زرم  ردقنیا  هک  یناسنا 
؟ دنزب يراک  ره  هب  تسد 

ياه هنزور  زا  قرع  دوش  راتفرگ  اوه  يامرگ  رد  ای  دـشاب و  هتـشاد  يدـیدش  ینامـسج  تیلاـعف  هک  یماـگنه  هب  یناـسنا  ره  نینچمه 
.دوش یم  راکشآ  شندب  رب  وا  دوخ  هلیسو  هب  نفعت  لماوع  ینعی  دزاس  یم  وبدب  ار  وا  ندب  ددرگ و  یم  يراج  وا  تسوپ 

.تسا هراچیب  نیکسم و  ناسنا  ارچ  هک  دوش  یم  نشور  یبوخ  هب  هناگ  شش  فعض  طاقن  نیا  عومجم  زا 

هّللا هفیلخ  هک  یناسنا  ؛ دهاکب وا  تمظع  زا  ای  دهد و  شهاک  ار  ناسنا  ماقم  دهاوخ  یمن  شا  هنامیکح  راتفگ  نیا  اب  مالسلا  هیلع  ماما 
یتلفغ رورغ و  نامه  ؛ دنکـشب مهرد  ار  وا  تلفغ  رورغ و  دهاوخ  یم  هکلب.تسا  یهلا  ناگتـشرف  دوجـسم  شنیرفآ و  دبـسرس  لگ  و 

.دزاس یم  رامش  یب  دسافم  اه و  متس  ملظ و  ناهانگ و  عاونا  هدولآ  ار  وا  هک 

زا ًارهاظ  هک  دراد  يراعشا  دلوتم 306 ) ، فورعم نب  دمحا  نب  هّللا  دیبع  دّـمحموبا  هاضقلا  یـضاق   ) فورعم نبا  هک  تسا  نیا  بلاج 
: دیوگ یم  وا.تسا  هتفرگ  ماهلا  نآ  رد  مالسلا  هیلع  ماما  مالک 

لَمألا َلان  ْنإ  اینُّدلا و  یف  ِناسنإلل  َسُؤب  ای 

لَجألا َموتکَم  اهیف و  لَلِعلا  َفوشکَم  ُشیعَی 

لَلَتعا َلِیق  ًاِطبَتْغُم  ٍهّحِص  یف  يُری  اْنَیب 

لَقَْتنا َلِیق  ًایِواث  اهیف  ُدَجُوی  امَنَیب  و 

لَمَعلا ُنسُح  هُعَْبتَی  نَِمل  ِّظَحلا  ُرَفْوأَف 

.دسرب دوخ  زارد )  ) ياهوزرآ هب  دنچ  ره  ایند  رد  ناسنا  لاح  هب  ادب 

.تسادیپان زین  شرمع  نایاپ  موتکم و  وا  رد  يرامیب  لماوع  هک  یلاح  رد  دنک  یم  یگدنز 

.دش رامیب  هک  دوش  یم  هتفگ  ناهگان  دنروخ  یم  هطبغ  وا  لاح  هب  مدرم  هک  يروط  هب  تسا  تمالس  رد  ًالماک  هک  یلاح  رد 

.تسب ورف  مشچ  ناهج  نیا  زا  هک  دنیوگ  یم  ناهگان  تسا  فرط  نآ  فرط و  نیا  هب  تکرح  لوغشم  هک  یلاح  رد  و 

.( ص 367 ج 10 ، دادغب ، خیرات  ) .دنشاب هتشاد  یپرد  کین  لامعا  هک  تسا  یناسک  نآ  زا  لماک  هرهب  نیاربانب 

اه هتکن 
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! فیعض دنمورین  -1

رارق دوخ  هاگنالوج  ار  اهایرد  قامعا  نامـسآ و  يانهپ  نیمز و  هصرع  هک  دـنمورین  يوق و  رایـسب  رظن  کی  زا  تسا  يدوجوم  ناسنا 
یتردق مامت  اب  یلو.دنک  یم  هدافتسا  دوخ  عفن  هب  ناهج  نیا  بهاوم  مامت  زا  هتخاس و  دوخ  رّخـسم  ار  ینیمز  تادوجوم  مامت  هداد و 

.تسا ریذپ  بیسآ  فیعض و  رایسب  يدوجوم  دراد  هک 

زا دوش و  یم  وا  گرم  ببـس  یهاگ  دنک و  یم  رامیب  ای  دهد  یم  رازآ  ار  وا  دوش  یمن  هدید  مه  مشچ  اب  هاگ  هک  کچوک  هشپ  کی 
یئرمان و تادوجوم  نیا  یلو  دـنوش  یمن  هدـید  مشچ  اب  ًادـبا  هک  دنتـسه  از  يراـمیب  ياـه  سوریو  اـه و  بورکیم  رت  کـچوک  نآ 

.دنروآرد ياپ  زا  دنناوت  یم  ار  نامرهق  يوق و  ياه  ناسنا  ناوتان  فیعض و  رایسب  ًارهاظ 

ییوس زا  دنک و  یط  ار  لامک  یقرت و  جرادم  دناوتب  یفرط  زا  هک  تسا  نیا  يارب  ًارهاظ  فعض  توق و  زا  ناسنا  بیجع  بیکرت  نیا 
.دوشن ینیب  گرزبدوخ  تلفغ و  رورغ و  راتفرگ  رگید 

يارب يرادـشه  زین  نیا.تسا  ناهنپ  یفخم و  ًالماک  هک  تسوا  لجا  نامز  تسا  ناـبیرگ  هب  تسد  نآ  اـب  ناـسنا  هک  یلئاـسم  هلمجزا 
هانگ و زا  هبوت  نامز  هک  دـننکن  رکف  دـننزن و  يراک  ره  هب  تسد  ینالوط  یگدـنز  نامگ  هب  دـنوشن و  لفاغ  ینآ  هک  تساـه  ناـسنا 
ار وا  يولگ  دناوت  یم  اذغ  همقل  کی  ای  بآ  هعرج  کی.دـسرارف  وا  گرم  تسا  نکمم  هظحل  ره  هکارچ  تسا  عیـسو  اهاطخ  ناربج 

.دنک ترخآ  راید  یهار  ، یتمالس نیع  رد  دراشفب و 

یم تسا  دـیجم  نآرق  رد  نآ  هشیر  هدوـمرف و  هراـشا  نآ  هب  هناـمیکح  راـتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  تسا  یقیاـقح  اـه  نـیا 
هدیرفآ فیعـض  ، ناسنا ؛و  دنک کبـس  امـش  رب  ار  راک  دهاوخ  یم  ادخ  ؛»  ًافیِعَـض ُناَسنِْإلا  َِقلُخ  ْمُْکنَع َو  َفِّفَُخی  ْنَأ  ُهّللا  ُدیُِری  دیامرف «:

.( هیآ 28 ءاسن ، «.) تسا هدش 

هب یتحاران  هک  یماگنه  * هدـش هدـیرفآ  صیرح  ، ناسنا ًاعوُزَج ؛»  ُّرَّشلا  ُهَّسَم  اَذِإ  * ًاعُولَه َِقلُخ  َناَسنِْإلا  َّنإ  میناوخ «: یم  رگید  ياـج  رد 
.( تایآ 19 و 20 جراعم ، «.) دنک یم  عزف  عزج و  رایسب  دسر  وا 

چیه و  ؛»  ٌرِیبَخ ٌمِیلَع  َهّللا  َّنِإ  ُتوُمَت  ٍضْرَأ  ِّيَِأب  ٌسْفَن  يِرْدَـت  اَم  ًادَـغ َو  ُبِسْکَت  اَذ  اَّم  ٌسْفَن  يِرْدَـت  اَم  َو  دـیامرف «: یم  رگید  ياج  رد  و 
.( هیآ 34 نامقل ، !«.) تسا هاگآ  ملاع و  دنوادخ  دریم ؟ یم  ینیمزرس  هچ  رد  دناد  یمن  سک 

رکشل فارطا  يدایز  هداعلا  قوف  دادعت  تخاس  طلـسم  شرکـشل  دورمن و  رب  ار  اه  هشپ  دنوادخ  هک  یماگنه  : تسا هدمآ  تایاور  رد 
تشپ رب  دنکفا و  ورف  ار  اه  هدرپ  تسب و  ار  اهرد  مامت  تشگ و  دراو  شا  هناخ  رد  دش و  ادج  شرکشل  زا  دورمن.دندرک  هطاحا  ار  وا 

وا زغم  يوس  هب  دش و  وا  ینیب  دراو  يا  هشپ  ناهگان  دـبای  ییاهر  اه  هشپ  میظع  رکـشل  نیا  زا  هنوگچ  هک  درک  یم  رکف  ، دـیباوخ دوخ 
نیا رد  دـیبوک و  یم  نیمز  رب  ار  دوخ  رـس  ، تقوم شمارآ  ندرک  ادـیپ  يارب  هک  يا  هنوگ  هب  داد  یم  رازآ  ار  وا  زور  لهچ.تفر  ـالاب 

ص 339) ج 11 ، يرتشوش ، همالع  هغالبلا  جهن  حرش  ) .دیسر تکاله  هب  ات  دوب  لاح 

داد و یم  رازآ  ار  روصنم  يا  هشپ  لاح  نیا  رد  دوب  یقیناود  روصنم  دزن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسا  هدمآ  يرگید  ثیدح  رد 
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: درک ضرع  دومن و  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  يور  وا.تشگ  یمزاب  وا  يوس  هب  هبترم  ود  تخاس  یم  رود  دوخ  زا  ار  وا  نامز  ره 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما.تسا  هدیرفآ  ار  محازم )  ) هشپ نیا  ارچ  دنوادخ 

ص 339) ج 11 ، يرتشوش ، همالع  هغالبلا  جهن  حرش  «) دنک راوخ  ار  وت  دننام  ینارگمتس  هک  نیا  يارب  کَلثِم ؛ َهَِربابَْجلا  ِِهب  َّلُِذِیل  »

وبدب قرع  ةدنهد  لیکشت  داوم  -2

بیجع و جـیاتن  هـب  هدرک و  نآ  ییوبدـب  لـماوع  قرع و  هدـنهد  لیکـشت  هداـم  ناـسنا و  ندرک  قرع  هراـبرد  یتاـقیقحت  نادنمـشناد 
.دنا هتفای  تسد  يزیگنا  تفگش 

: هلمجزا

ای دوش و  یم  مرگ  ناسنا  ندب  هک  دایز  تیلاعف  ماگنه  هب  هک  تسا  نامه  نآ  زا  يا  هنوگ  : تسا هنوگ  ود  رب  قرع  هک  دندقتعم  اه  نآ 
.تسین وبدب  قرع  عون  نیا.دنک  یم  قرع  ندش  کنخ  يارب  ندب  دراذگ  یم  ریثأت  اوه  یمرگ 

زین قرع  دوخ  هزات  تسوبدـب و  قرع  نآ.دوش  یم  رهاظ  اه  تسد  فک  هاگ  اهاپ و  ، نار هلاشک  ، لغب ریز  رد  هک  تسا  یقرع  مود  عون 
جراخ دوخ  زا  یعوفدم  دننک و  یم  هدافتسا  قرع  زا  دنتسه  ندب  زا  طاقن  نیا  رد  هک  ینیب  هرذ  هدنز  تادوجوم  هکلب  دشاب  یمن  وبدب 
يارب یلحم  ات  دوش  هتـسش  ندب  زا  طاقن  نیا  صوصخ  هب  هک  هدش  هداد  روتـسد  لیلد  نیمه  هب  تسا و  نآ  زا  دب  يوب  هک  دـنزاس  یم 

هک تسا  نآ  هعمج  لسغ  ياه  هدـیاف  زا  یکی  هک  تسا  هدـمآ  زین  یمالـسا  تایاور  رد  دـنامن و  یقاـب  هدـنز  تادوجوم  نیا  شرورپ 
.دنک یم  فرطرب  ار  لغب  ریز  دب  يوب 

تایاور رد  اذل  تسا و  محازم  ینیب  هرذ  تادوجوم  نیا  شرورپ  يارب  یبسانم  لحم  زین  لغب  ریز  رد  دـنلب  دـئاز و  ياهوم  دوجو  هتبلا 
.( ح 15 هنونسم ، لاسغا  باوبا  زا  باب 6  هعیشلا ، لئاسو  هب  دوش  عوجر  ) .تسا هدش  هداد  اه  نآ  ندرک  فرطرب  هب  روتسد  یمالسا 

زیگنا تفگش  اما  کچوک  يدوجوم  ، هشپ -3

يارب یگرزب  ناهج  زین  اه  نآ  هک  دهد  یم  ناشن  نادنمـشناد  تاقیقحت  یلو  تسا  یـشزرا  یب  کچوک و  رایـسب  دوجوم  ًارهاظ  هشپ 
لصف رد  دنتسه  درسنوخ  یتارشح  نوچ  دراد و  دوجو  ناهج  رـسارس  رد  هشپ  هنوگ  زا 2800  شیب  هک  دنیوگ  یم  نانآ.دـنراد  دوخ 

هشپ هکلب  يژرنا  نیمأت  يارب  هن  اما  دنراد  زاین  نوخ  هب  دنوش  یم  لاعف  هک  یماگنه  هب  یلو  دنور  یم  ورف  یناتسمز  باوخ  هب  ناتسمز 
.دننک یم  هدافتسا  دوخ  ياه  مخت  ومن  لثم و  دیلوت  يارب  نآ  زا  هدام  ياه 

هـشپ هک  نیا  بیجع  نوخ و  ندـیکم  يارب  يرگید  تسا و  قازب  يارجم  یکی  ، هتفای لیکـشت  ازجم  لاـناک  ود  زا  هشپ  شین  موطرخ و 
قازب نیمه  ددرگن و  هتخل  نآ  ندیکم  ماگنه  ات  دنک  یم  حشرت  نوخ  داقعنا  دض  هدام  کی  دوخ  قازب  قیرط  زا  ، نوخ ندیکم  ماگنه 

.دیآ یم  دیدپ  لحم  رد  يزمرق  مروت و  شراخ و  هجیتن  رد  ددرگ و  یم  ندب  کیرحت  بجوم  هک  تسا  هشپ 
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نوخ نتفرگ  يارب  وا  يوس  هب  دـنک و  ساسحا  ار  ناـسنا  ندـب  يوب  يرتم  هاـجنپ  هاـگ  يرتم و  یـس  هلـصاف  زا  تسا  رداـق  هداـم  هشپ 
.رتمک دشاب  یم  ناش  ینوخ  هورگ  هک  ییاهنآ  دنوش و  یم  هدیزگ  رتشیب  دشاب  یم   O اه نآ  ینوخ  هورگ  هک  يدارفا.دیایب 

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abu Talib said : “ How wretched the son of Adam is! His death is hidden,
his ailments are concealed, his actions are preserved, the bite of a mosquito pains

." him, choking causes his death and sweat gives him a bad smell

هدننک تناها  وفع  و  توهش ، نامرد  هار  : 420 تمکح
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مالسلا هیلع  َلاَقَف  مِهِراَصبَِأب  ُموَقلا  اَهَقَمَرَف  ٌهَلیِمَج  ٌهَأَرما  ُمِِهب  تّرَمَف  ِِهباَحصَأ  ِیف  ًاِسلاَج  َناَک  مالسلا  هیلع  ُّهنَأ    َ ِيُور َو 

ِِهتَأَرماَک ٌهَأَرما    َ ِیه اَّمنِإَف  ُهَلهَأ  سِماَُلیلَف  ُُهبِجُعت  ٍهَأَرما  َیلِإ  مُکُدَحَأ  َرَظَن  اَذِإَف  اَِهباَبِه  ُبَبَس  َِکلَذ  ّنِإ  ُحِماَوَط َو  ِلوُحُفلا  ِهِذَه  َراَصبَأ  ّنِإ 

ٍبنَذ نَع  ٌوفَع  وَأ  ّبَِسب  ّبَس  َوُه  اَّمنِإ  ًادیَوُر  مالسلا  هیلع  َلاَقَف  ُهُوُلتقَِیل  ُموَقلا  ََبثَوَف  ُهَهَقفَأ  اَم  ًاِرفاَک  ُهّللا  ُهَلَتاَق  ِجِراَوَخلا  َنِم  ٌلُجَر  َلاَقَف 

اه همجرت 

یتشد

هدید نارضاح  تشذگ ، اجنآ  زا  ابیز  ینز  هک  دندوب  هتسشن  شنوماریپ  ماما  باحصا  : ) دومرف وا ، رب  ادخ  دورد  و  یـسایس ) یقالخا ، )
یسک هاگ  ره  دنا ، هدمآ  ناجیه  هب  هدش و  هتخود  زیمآ  توهش  هرظنم  هب  نادرم  نیا  ناگدید  انامه  دومرف ): ماما  دنتخود .  نز  نآ  هب 

 . دشاب يو  نز  نوچ  ینز  زین  وا  هک  دزیمایب  شرسمه  اب  دیآ ، یتفگش  هب  ینز  هب  هاگن  اب  امش  زا 

، دیـشاب مارآ  دومرف ) ماما  دنتـساخرب ، وا  نتـشک  يارب  مدرم  دناد ! یم  هقف  ردقچ  دـشکب  ار  رفاک  نیا  ادـخ  تفگ : جراوخ  زا  يدرم  )
 . هانگ زا  ندیشخب  ای  داد  خساپ  دیاب  مانشد  اب  ار  مانشد 

يدیهش

.دوب هتسشن  دوخ  نارای  نایم  يزور  شترضح  هک  تسا  هدش  تیاور  [و 

نیا تسا و  نارگن  توهـش  هب  ناگنیرن  نیا  ناگدید  انامه  دومرف ]: سپ  .دنتخود  ودب  هدـید  نارـضاح  تشذـگب و  نانآ  رب  ابیز  ینز 
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ینز زین  وا  هک  دـیاب ، یکیدزن  شـشیوخ  نز  اب  دـیآ  شوخ  ار  وا  هک  درگن  ینز  هب  امـش  زا  کی  ره  سپ  .ناـجیه  بجوم  نتـسیرگن 
-. دیامن يو  نز  نوچ 

.دناد هقف  کین  هچ  دشکب  ار  رفاک  نیا  ادخ  تفگ  جراوخ  زا  يدرم  ]

.دیاش هانگ  ندوشخب  ای  دیاب و  یمانشد  ار  مانشد  دیشاب ، مارآ  دومرف ]: ماما  دنتساخرب ، وا  نتشک  يارب  مدرم 

یلیبدرا

نآب دندرک  رظن  سپ  لامج  وکین  نز  ناشیاب  تشذگب  سپ  دوخ  باحـصا  نایم  رد  هتـسشن  دوب  ترـضح  نآ  هک  دنا  هدرک  تیاور  و 
ببـس نیا  هک  یتسردب  تسا و  رظن  دـنلب  اهرن  نیا  ياه  هدـید  هک  یتسردـب  ترـضح و  نآ  دومرف  سپ  دوخ  ياهدـیدب  یهورگ  نز 

اب دنک  هسمالم  هک  دیاب  سپ  نز  نآ  نسح  ار  وا  دروآ  بجعب  هک  ینزب  امش  زا  یکی  درک  رظن  هاگ  ره  سپ  تسناشیا  توهش  ناجیه 
رد ادـخ  ار  وا  داشگب  ناـیجراخ  زا  يدرم  تفگ  سپ  توهـش  هدننکـش  نز  نآ  لـثم  تسا  ینز  نآ  هک  تسین  نیا  زج  سپ  دوخ  نز 
زج ترـضح  نآ  دومرف  سپ  ار  وا  دنـشکب  هک  یهورگ  دنتـسجرب  سپ  هک  تفگ  يوار  تسا  تهاقف  هچ  نیا  دـشاب  رفاک  هک  یتلاـح 

هانگ زا  ندرک  وفع  ای  ای  یمانشدب  تسیمانشد  نآ  هک  تسین  نیا 

یتیآ

: دومرف ماما  .دنتخود  وا  رب  مشچ  باحصا  .تشذگب  يور  بوخ  ینز  .دوب  هتسشن  شباحصا  نایم  رد  دنیوگ 

، دتفا ینز  هب  شمشچ  امـش  زا  یکی  هاگره  .تسا  توهـش  ناجیه  هیام  نتـسیرگن  هنوگ  نیا  .دنرگن و  یم  هنادنمزآ  هچ  ناگنیرن  نیا 
.رگید نز  نآ  دننامه  تسا  ینز  زین  وا  هک  دوش  رتسبمه  دوخ  نز  اب  دیآ ، شوخ  ار  وا  هک 

: دومرف ماما  .دنشکب  ار  درم  نآ  ات  دنتساخرب  مدرم  .دمهف  یم  کین  هچ  دشکب  ار  رفاک  نیا  ادخ  تفگ : جراوخ  زا  یکی 

.هانگ ندیشخب  ای  تسا  مانشد  شاداپ  ار  مانشد  .دیریگ  مارآ 

نایراصنا

هیلع ترـضح  نآ   ، دـنتخود وا  رب  هدـید  نانآ  درک ، روبع  نانآ  رب  ابیز  ینز  ، دوب هتـسشن  شنارای  نایم  رد  ترـضح  نآ  هک  هدـش  لقن 
دیآ شوخ  ار  وا  هک  ینز  هب  امش  زا  یکی  هاگره  ، تسا ناجیه  بجوم  يزادنا  رظن  نیا  ،و  نارگن توهش  هب  نانیا  هدید  : دومرف مالّسلا 

 . نآ دننامه  تسا  ینز  نیا  هک  ، دزیمآ رد  دوخ  رسمه  اب  دیاب  دنک  رظن 

خساپ ، دیراذگاو ار  وا  : دومرف ، دننک دوبان  ار  وا  ات  دنتـسجرب  مدرم  ! تساناد ردقچ  ، دنک دوبان  ار  رفاک  نیا  ادخ  : تفگ جراوخ  زا  يدرم 
 . هانگ زا  تشذگ  ای  تسازسان ، ییوگازسان 

اه حرش 
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يدنوار

دنع هتوص  دافـسملا و  سیتـلا  بن  ببهلا : باـبهلا و  .حـماوط و  عمجلا  هحماـط و  راـصبالا  و  عـفترا ، يا  یـشلا ء  یلا  هرـصب  عـمط  و 
ریمـضلا نم  لاـح  ارفاـک  بـجعتلا و  دـنع  یلاـعت  هللا  هلتاـق  .ءاـسنلا و  متـسمل  ءاـسنلا و  متـسم  ـالوا  ارق : .سملیلف و  يور : .هناـجیه و 

.اوقفرا اولهما و  يا : ادیور  .تایعرشلاب و  هملع  رثکا  ام  ههقف و  مظعا  ام  يا  ههقفا  ام  .هلتاق و  یف  بوصنملا 

يردیک

سمـالیلف : ) مالـسلا هیلع  هلوق  .هناـجیه  دـنع  هتوص  و  دافـسلل ، سیتلا  بیبن  بیبـهلا : باـبهلا و  .عفترا و  یـشلا ء : یلا ، رـصبلا  حـمط 
نا ال هیلع  بلاغلاف  حـکنی ، مل  نم  و  ناطیـشلا ، یعاود  نم  یه  یتلا  هوهـشلا  هسفن  نع  عفدـی  هنـال  کـلذ  و  سملیلف ، يور  و  هتارما .)
، ادیور هلتاق ، یف  ریمـضلا  نم  لاح  ارفاک : .حماوط  لوحفلا  اذـه  راصبا  نا  .لاق  کلذـل  هسوسولا ، نم  هبلق  و  مارحلا ، نع  هرظن  ظفحی 

.هبنذ نع  وفع  وا  هبس  لدب  بس  هحلصملا  ثیح  نم  و  يدنع ، باسلا  اذه  ءازج  امنا  يا  بسب : بس  وه  امنا  .اوقفرا  اولهما و  يا 

مثیم نبا 

مـشچ وا  رب  باحـصا  تشذـگ ، اجنآ  زا  ورابیز  ینز  دوب ، هتـسشن  دوخ  نارای  زا  یعمج  نایم  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما هک  دـنا  هدروآ 
ناجیه عقوم  چوق  يادـص  بابهلا : بیبه ، ندرک ، هاگن  الاب  رـصبلا : حومط  ندرک ، هاـگن  قمر : دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) ماـما دـنتخود ،
تـسا یـشوخ  توهـش و  شزیگنا  ناجیه و  ثعاب  هاگن  هنوگنیا  هدش و  هتخود  اوه  هب  اهدرم  نیا  ناگدید  ، ) شیم ندیبلط  توهش و 

سپ تسا  يو  دننام  ینز  وا  هک  دنک  شزیمآ  دوخ  رسمه  اب  دیاب  درک  هاگن  شدیآ  یم  شوخ  هک  ینز  هب  امش  زا  یـسک  هاگره  سپ 
وا دومرف : مالسلا ) هیلع   ) ماما .دنشکب  ار  وا  ات  دنتـساخرب  اج  زا  باحـصا  تساناد ! ردق  هچ  دشکب  ار  وا  ادخ  تفگ : جراوخ  زا  يدرم 

و تسا ، هدروآ  هراعتـسا  دارفا  نآ  يارب  ار  لوحف  هملک : تشذـگ .) شهانگ  زا  ای  داد  مانـشد  دـیاب  مانـشد  ياـج  هب  دـیهد ! تلهم  ار 
، هاگن نآ  هنتف ي  زا  ییاهر  هب  ار  نانآ  مالسلا ) هیلع   ) ماما .تسا  هدروآ  هراعتـسا  شزیمآ  هب  اهنآ  لیم  يارب  ار  بابه  هملک : نینچمه ،

نآ يارغـص  هک  تسا  هدرک  بیغرت  يرمـضم ، سایق  هلیـسو ي  لمع  نیا  رب  و  تسا ، هدرک  ییامنهار  نارـسمه  اب  شزیمآ  هلیـسو ي 
نینچ زین  نآ  ردـقم  ياربک  و  تسا ، هدـید  هک  ینز  نآ  ریظن  تسا  ینز  درم  نآ  رـسمه  ینعی  تسا ، هارماک ، هارما  یه  اـمناف  تراـبع 

قالطا مالسلا ) هیلع   ) ماما رب  ار  رفاک  ظفل  هک  یجراخ  درم  نآ  اما  .دریگ  یم  ار  نآ  ياج  دشاب ، نز  نآ  هیبش  هک  یـسک  ره  و  تسا :
ببـس وه  امنا  ترابع  .تسا  رفاک  يراکاطخ  ره  تسا و  راکاطخ  جراوخ  رظن  زا  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هک  تسا  نیا  يارب  تسا  هدرک 

.تسا تلادع  تلیضف  ساسا  رب  انب  … 

دیدحلا یبا 

[ يَوُْری  ] َو

[ ْتَّرَم ْذِإ   ] ِِهباَحْصَأ ِیف  ًاِسلاَج  َناَک  ُهَّنَأ ع  َيِوُر 

ْمُکُدَـحَأ َرَظَن  اَذِإَف  اَِهباَبِه  ُبَبَـس  َِکلَذ  َّنِإ  ُحـِماَوَط َو  ِلوُحُْفلا  ِهِذَـه  َراَْصبَأ  َّنِإ  َلاَقَف ع  ْمِهِراَْصبَِأب  ُمْوَْقلا  اَهَقَمَرَف  ٌهَلیِمَج  ٌهَأَْرما  ُمِِهب  ْتَّرَمَف 
ُهُوُلتْقَِیل ُمْوَْقلا  ََبثَوَف  َلاَق  ُهَهَْقفَأ  اَم  ًاِرفاَک  ُهَّللا  ُهَلَتاَق  ِجِراَوَْخلَا  َنِم  ٌلُجَر  َلاَـقَف  ِِهتَأَْرماَـک  ٌهَأَْرما  َیِه  اَـمَّنِإَف  ُهَلْهَأ  ْسِمَـالُْیلَف  ُُهبِْجُعت  ٍهَأَْرما  َیلِإ 
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 . ٍْبنَذ ْنَع  ٌْوفَع  ْوَأ  ٍّبَِسب  ٌّبَس  َوُه  اَمَّنِإ  ًاْدیَوُر  َلاَقَف ع 

وهف به  اذإ  سیتلا  توص و  اضیأ  بابهلا  داـسفلل و  وأ  بارـضلل  جاـه  اذإ  اـبابه  وأ  اـبیبه  رـسکلاب  بهی  سیتلا  لـحفلا و  به  لوقت 
.عزعزت يأ  بهبهتف  .بثو )  : ازن وزنیل (  هتوعد  يأ  هتبهبه  دق  بابهم و 

رفکلاب هیف  نعط  دق  یجراخلا و  نع  افع  هلاب  ام  لاقف  هصقلا  هذه  نع  قیرطبلا  نب  یلع  انقیدص  ینلأس  و 

 . کل کیلع ال  هذه  هلوق  ثعشألا  یلع  رکنأ  و 

ههجاو امم  عظفأ  یجراخلا  هب  ههجاو  ام  رفاک و  نبا  قفاـنم  کـئاح  نبا  کـئاح  یل  اـمم  یلع  اـم  هللا  هنعل  کـیلع  کیردـی  اـم  لاـقف 
.يردأ تلقف ال  ثعشألا 

نعط املف  ملعلا  تیب  یلع ع  ناک  صقان و  اهیف  هنأ  هیلع  یعدی  کلت و  هتلیـضف  یف  نعطی  نأ  هیلع  مظعی  هلیـضف  بحاص  لک  نأل  لاق 
یف نعطی  ملف  یجراخلا  امأ  هنعل و  ههبج و  هنم و  ضعتما  هیلع و  کلذ  قشف  کل  امم  کیلع  ام  يردـت  ـال  کـنأب  نعط  ثعـشألا  هیف 
یف هتقبط  ولع  نم  هب  هل  فرتعا  امب  رفاک  هظفل  هل  رفتغاـف  ههقفأ  اـم  ارفاـک  هللا  هلتاـق  لاـقف  هنم  بجعت  هب و  فرتعا  هل و  هتبثأ  لـب  هملع 
ملف میکحتلا  نونعی  ترفک  دق  رفاک و  تنأ  جراوخلا  لوق  عامـس  یلع  نرم  دـق  ناک  ثعـشألا و  یلع  هتنوشخ  هیلع  نشخی  مل  هقفلا و 

هب هحدم  ام  یلع  هل  هیاعر  هظفاحم و  هلتق  نع  هباحصأ  یهن  هظفللا و  کلتب  لفحی 

یناشاک

نایم رد  دوب  هتسشن  هلآ  هیلع و  هللا  تاولص  ترضح  نآ  هک  هدش  عقاو  تیاور  رد  و  هباحصا ) یف  اسلاج  ناک  مالسلا  هیلع  هنا  يور  (و 
وا هب  دـندرک  رظن  سپ  موـقلا ) اـهقمرف   ) لاـمج بحاـص  ینز  ناـشیا  هـب  تشذـگب  سپ  هـلیمج ) هارما  مـهب  ترم  ذا   ) دوـخ باحـصا 

راصبا نا   ) هلآ هیلع و  هللا  تاولص  ترضح  نآ  دومرف  سپ  مالسلا ) هیلع  لاقف   ) لاح نآ  رد  دوخ  ياه  هدید  هب  مهراصباب )  ) باحـصا
( اهبابه ببـس   ) رظن يدنلب  نآ  هک  یتسرد  هب  و  کلذ ) نا  و   ) دنرظن دـنلب  اهرن  نیا  ياه  هدـید  هک  یتسرد  هب  حـماوط ) لوحفلا  هذـه 
هب هبجعت ) هارما  یلا   ) امش زا  یکی  دنک  رظن  هک  هاگره  سپ  مکدحا ) رظن  اذاف   ) قبش تدش  اشنم  تسا و  ناشیا  توهـش  ناجیه  ببس 
نآ بلاغ  دنک ، یمن  حاکن  هک  یسک  .تسا و  ناطیش  یعاد  هک  تسا  یتوهـش  كرحم  عقاو  نآ  هچ  ار  وا  دروآ  تفگـش  هب  هک  ینز 

هجوز اب  دـیامن  تعماجم  دـنک و  هسمالم  هک  دـیاب  سپ  هلها ) سمـالیلف   ) مارح زا  ار  دوخ  رظن  تظفاـحم  رب  تسین  رداـق  وا  هک  تسا 
زا يدرم  تفگ  سپ  جراوخلا ) نم  لجر  لاقف   ) .نز نآ  لـثم  تسا  ینز  نز ، نیا  هک  یتسرد  هب  سپ  هارماـک ) هارما  یه  اـمناف   ) دوخ
هب دنتـسجرب  موقلا ) هیلا  بثوف   ) تسا تهاقف  هچ  نیا  ههقفا ) ام   ) رفک تلاح  رد  يادـخ  ار  وا  داشکب  ارفاک ) هللا  هلتاـق   ) هک ناـیجراخ 

بس وه  امنا   ) ار وا  دیهد  تلهم  هک  ترضح  نآ  دومرف  سپ  ادیور ) مالـسلا  هیلع  لاقف   ) ار وا  دنکـشب  ات  هولتقیل )  ) باحـصا وا  يوس 
ظفل یجراخ  قالطا  هانگ  زا  ندرک  وفع  ای  بنذ ) نع  وفع  وا   ) یمانشد هب  تسا  یمانـشد  نخـس  نآ  يازج  هک  تسین  نیا  زج  بسب )

رفک ناشیا  دزن  يا  هئیطخ  ره  تسا و  یطخم  ترضح  نآ  مهیلع  هللا  هنعل  جراوخ  دزن  هک  تسا  نآ  تهج  هب  ترـضح  نآ  رب  ار  رفک 
یضر دشاب - نیدلا  یضردیس  لوقم  نیا  یجراخ و  درم  هب  دشاب  عجار  ارفک ) هللا  هلتاق   ) رد لوعفم  ریمـض  هک  تسا  لمتحم  .تسا و 

و يراب ، هاگرد  رد  یـصاع  تسا و  رفاک  هک  یتلاح  رد  ار  یجراخ  نآ  دازاس  بقاعم  یلاعت و  يادـخ  دانادرگ  كاله  ینعی  هنع - هللا 
.دشاب ههقفا ) ام   ) یجراخ درم  نآ  لوق  لوقم  ذئنیح 
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یلمآ

ینیوزق

حماط هتبلا  یتسم  تقو  رن  رتش  دنک و  ینامرفان  تقو  رتش  هچنانچ  ندنکفا  اوه  رب  تسا و  مشچ  نتـشاد  الاب  زا  ترابع  رـصب ) حومط  )
وا يوس  موق  نآ  تشذگب ، ناشیا  رب  لامج  اب  ینز  دوخ  باحصا  هلمج  رد  دوب  هتسشن  یتقو  ترضح  نآ  هک  دنا  هدرک  تیاور  .دشاب 

تقو رن ) زب   ) هک تسا  یئادص  بابه )  ) .دراد اوه  هب  رس  اهرن  نیا  ياه  هدید  یتسرد  هب  دومرف : دنتخادنا  وا  رب  اهمـشچ  دندرک و  رظن 
هک ینز  هب  امش  زا  یکی  دنک  رظن  هاگره  سپ  .ناشیا  رد  تسا  تاوهش  ناجیه  ببس  مشچ  نتشادرب  نیا  .دنک و  یم  توهـش  ناجیه 

همه ینعی  .ینز  وچمه  تسا  ینز  نآ  هک  شیوخ  هجوز  اب  دـنک  ترـشابم  ینعی  .ار  دوخ  لها  دـنک  تسمالم  دـیاب  دـیآ  شوخ  ار  وا 
رفاک هکلب  دـنراد  یم  نمـشد  ار  ترـضح  ناشیا  و  هللا ) مهنعل   ) جراوخ زا  يدرم  تفگ  .عون  کـی  همه  ترـشابم  تذـل  دـنعونکی و 

نآ ببـس  رد  تسا  یـضردیس )  ) لوق دـنا  هتفگ  .تسا و  یجراخ  نآ  لوق  دـنا  هتفگ  .رفک  تلاـح  رد  ار  وا  يادـخ  دـشکب  دـننادیم :
هللا هلذـخ   ) دـیوگ یم  ءازهتـسا  مکهت و  لیبس  رب  تسا  شناد  تهاقف و  هچ  نیا  ینعی  .تسا  یجراخ  نآ  لوق  ههففا ) ام   ) یجراـخ و

ضوع هب  تسا  یمانشد  ای  تسین  نیا  ریغ  دیراذگب  دیشاب و  هتسهآ  ینعی  ادیور )  ) دومرف دنشکب  ار  وا  ات  مدرم  دنتـسجرب  سپ  یلاعت )
.یماجرفان هانگ  زا  تسا  وفع  ای  یمانشد ،

یجیهال

: مالسلا هیلع  لاقف  مهراصباب ، موقلا  اهقمرف  هلیمج ، هارما  مهب  ترمف  هباحصا ، یف  اسلاج  ناک  مالسلا  هیلع  هنا  يور  و 

!« هتارماک هارما  یه  امناف  هلها ، سملیلف  هبجعت ، هارما  یلا  مکدحا  رظن  اذاف  اهبایه ، ببس  کلذ  نا  حماوط و  لوحفلا  هذه  راصبا  نا  »

: لاقف هولتقیل  موقلا  بثوف  ههقفا ! ام  ارفاک ، هللا  هلتاق  جراوخلا : نم  لجر  لاقف 

، دوخ باحـصا  نایم  رد  دوب  هتـسشن  مالـسلا  هیلع  وا  هک  تسا  هدـش  تیاور  ینعی و  .بنذ » نع  وفع  وا  بسب ، بس  وه  اـمنا  ادـیور ! »
: هک مالسلا  هیلع  تفگ  سپ  دوخ ، ياه  هدید  هب  موق  ار  وا  دندرک  هاگن  سپ  ینسح ، لامج و  بحاص  نز  ناشیا  هب  تشذگ  هاگان 

يدحا دنک  هاگن  هک  هاگره  سپ  تسا ، ناشیا  توهـش  ناجیه  ببـس  هاگن  نآ  هک  قیقحت  هب  تسا و  هدننیب  دنلب  اهرن  نیا  ياه  هدـید 
نآ دننام  ینز  رگم  وا  هجوز ي  تسین  هک  اریز  دوخ ، هجوز ي  اب  دنک  تبراقم  دیاب  سپ  ار ، وا  دیآ  شوخ  هک  ینز  يوس  هب  امـش  زا 

.نز

ینعی ار ! وا  تسا  هدینادرگ  هیقف  زیچ  هچ  تسا  رفاک  هک  یتلاح  رد  ار  وا  دـشکب  ادـخ  هک : اه  یجراخ  هفیاط ي  زا  يدرم  تفگ  سپ 
: هک مالسلا  هیلع  تفگ  سپ  ار ، وا  دنناسر  لتق  هب  ات  وا  يوس  هب  باحصا  دنتسجرب  سپ  .وا  تهاقف  زا  تسا  بجعت 

هن وا  هاـنگ  زا  ندرک  وـفع  اـی  وا و  نتفگ  مانـشد  ببـس  هب  وا  ندرک  ریزعت  رگم  وا  يازج  تسین  هک  ینداد  تلهم  ار  وا  دـیهد  تـلهم 
! وا نتشک 

ییوخ

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 5025 

http://www.ghaemiyeh.com


لحفلا و به )  ) هعافترا رـصبلا : حومط )  ) ناویح لک  نم  رکذـلا  لحفلا :)  ) .هیلا رظنلا  لاطا  اـفیفخ ، اـظحل  هظحل  اـقمر : قمر ) : ) هغللا
و ارفاک ، رظنا  يا  فوذحم  لعف  لوعفم  ارفاک )  ) هاشلل هبلط  هجایه و  دنع  سیتلا  توص  بابهلا  دافسلل و  وا  بارـضلل  جاه  اذا  سیتلا :

تناک هلیمجلا  هارملا  هذـه  نا  رهاـظلا  - 1 لماتلا : ثحبلل و  دراوم  اذـه  مالـسلا ) هیلع   ) همـالک یف  ینعملا : .بجعتلا  لـعف  ههقفا ) اـم  )
و هجلاعملا ؟ هذه  اوقحتـسا  اوجاه و  نا  یلا  هترـضحب  مهیلع  هرام  هارماع  هباحـصا  قمر  فیک  .اهیلا 2 - هباحـصا  راظنا  هجوتف  هرفاس ،

رما هارملا  هبذاج  ریثات  نا  مالـسلا ) هیلع   ) نیب - 3 اهیلا ؟ رظنلا  نع  هباحـصا  یهن  هارملا و  هذـه  یهنل  مالـسلا ) هیلع   ) ضرعتی مل  فیک 
هجولا یلع  هوهشلا  هذه  عفد  هجالع  و  یناوهش ، بابه  جایه و  هلیمجلا  هارملاب  بحلا  قشعلاف و  طقف  هیسنجلا  هوهشلا  نع  شان  یعیبط 
بجوم دادـترا  رفک و  مامالا  بس  ماـما و  هنا  عم  هلتق  نع  مهیهن  هباحـصا و  رـضحم  یلع  هاـیا  یجراـخلا  ریفکت  هعامـس  .للحملا 4 -

نم دـحلا  مهیلا  هجوتی  الف  همامالا  نع  هجورخ  هرفک و  اودـقتعا  جراوخلا  ناب  هنع  باوجلا  نکمی  و  وفعلا ، لبقیال  دـح  وه  و  لـتقلل ،
نع افعی  وا  لتقلاب ، بسلاب ال  صاقی  بس و  هنا  مالسلا :) هیلع   ) لاقف یـصوصخلا  هقح  یقبیف  تاهبـشلاب  اردت  دودحلا  ههبـشلا و  ههج 

جراوخلا و هنتف  دعب  تناک  هیـضقلا  هذـه  .دـحلا 5 - هیلا  هجوتی  هناف ال  هبـسف  الهج  هودـع  مامالا  دـقتعا  نم  لاحک  هلاحف  اـسار ، بنذ 
یف ساـنلل  هیرحلا  نم  مالـسلا ) هیلع   ) هاـطعا اـم  میظع  یلع  لدـتف  هتموـکح ، ماـیا  یف  تناـک  نیفـص و  یف  نـیمکحلا  هیـضق  بـیقع 

رـضحم یف  مکاحلا  هجاوم  دـح  یلا  غلب  ثیح  تاموکحلا  یف  هداعلل  هقراخلا  هصاوخ  نم  وه  و  ءادـعالا ، باـبحالا و  ءاوس  هتموکح ،
ینز ناهگان  دوب ، هتسشن  دوخ  باحصا  نایم  رد  مالسلا ) هیلع   ) یلع هک  هدش  تیاور  همجرتلا : .هناهالا  یف  غلابلا  مالکلا  اذهب  هباحصا 

دنتسه و زابرظن  رن  نادرم  نیا  ياه  هدید  دومرف : ترصحنآ  دندرک ، زادنارو  ار  وا  ناشناگدید  اب  نارـضاح  درک و  رذگ  نانآ  رب  ابیز 
مه نیا  انامه  دزیمآ  رد  دوخ  رـسمه  اب  دورب و  درگنب  دـیآ  شوخ  ار  وا  هکینزب  اهامـش  زا  یکی  نوچ  تسا  اـهنآ  ناـجیه  هیاـم  نیمه 

دندیرپ اج  زا  مدرمنآ  دیوگ : رفاک  درم  نیا  تسا  هیقف  بجع  نیبب  دشکب  شیادخ  تفگ : جراوخ  زا  يدرم  .شدوخ  نوچ  شاب  ینز 
شهانگ زا  یتشذگ  ای  تسا : ازس  شیمانشد  هک  ازـسان  تسا  یمانـشد  نیا  دیـشاب  مارآ  دومرف : ترـضحنآ  دنـشکب  ار  یجراخ  نآ  ات 

.تسا اور 

يرتشوش

، هلها قلیلق  هلجعت  هارما  مکدحا  يار  اذا  لاق : مالـسلا ) هیلع   ) هنع هئامعبرالا  ثیدح  یف  یبلحلا ) هبعـش  نبا  لوقع  فحت   ) يور لوقا :
- نیتعکر لصیلف  هجوز  هل  نکی  مل  ناف  اهنع  هرـصب  فرـصیل  و  الیبس ، هبلق  یلع  ناطیـشلل  لعجی  ـال  و  يار ، يذـلا  لـثم  اهدـنع  ناـف 

یبا نبا   ) یف اـمک  ترم ) ذا  : ) باوصلا و  هیرـصملا )  ) یف اذـکه  ترمف ) هباحـصا  یف  اـسلاج  ناـک  مالـسلا ) هیلع   ) هنا يور  و   ) .ربخلا
ترم هبیتق :) نبا  نویع   ) یف مهراصباب ) موقلا   ) اهیلا رظنلا  مادا  يا : دیدشتلاب  اهقمرف ) هلیمج  هارما  مهب  ( ) هیطخلا مثیم و  نبا  دیدحلا و 

لـصفلا  ) اوضغی نینموملل  لق  : ) یلاعت هللا  لوقب  ال  نیتنثا ، نم  هدـحاوب  متذـخا  ام  هللا  ریمن و  ینب  ای  تلاقف : ریمن  ینب  نم  موقب  هیبارعا 
تغلب و ال ابعک  الف  ریمن  نم  کنا  فرطلا  ضغف  ریرج : لوقب  و ال  مهراصبا ،) نم  هحفص ) …  یف  و  مالسلا ) هیلع  ) هملع یف  رشاعلا -

قاحسا نب  یسوم  سلجم  ترـضح  یـضاقلا : دمحا  نب  دمحم  لاق  دادغب :) خیرات   ) یف .اوقرطا و  اهمالک و  نم  موقلا  ایحتـساف  ابالک 
، كدوهـش یلولل : یـضاقلا  لاقف  رکناف ، ارهم  رانید  هامـسمخ  اهجوز  یلع  اهیلو  یعداـف  هارما  تمدـقت  و  ( 286  ) هنس يرلاب  یـضاقلا 
: لاقف یموق ، هارملل : لاق  دـهاشلا و  ماقف  هتداهـش ، یف  اهیلا  ریـشیل  هارملا  یلا  رظنی  نا  دوهـشلا  ضعب  یعدتـساف  مهترـضحا ، دـق  لاق :

يذـلا رهملا  اذـه  یلع  اهل  نا  جوزلا : لاقف  اهتفرعم ، مهدـنع  حـصتل  هرفـسم  یه  کتارما و  یلا  نورظنی  لیکولا : لاـق  اذاـم ؟ نولعفت 
اذه هل  تبهو  دق  ینا  یـضاقلا  دهـشا  یناف  هارملا : تلاقف  اهجوز ، نم  ناک  امب  تربخا  هارملا و  تدرف  اههجو ، نع  رفـست  هیعدت و ال 

( لوحفلا هذه  راصبا  نا  مالـسلا ) هیلع   ) لاقف  ) .قالخالا مراکم  یف  اذه  بتکی  یـضاقلا : لاقف  .هرخالا  ایندـلا و  یف  هنم  هتاربا  رهملا و 
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یلا سیقلا  يرما  عم  مکتحا  هنال  کلذب  یمس  لیق  لحفلاب ، هتیمست  یف  فلتخا  و  لحفلا ، همقلع  ءارعشلا  نم  و  یبیتقلا :) ءارعـش   ) یف
ورما لاقف  امکنیب ، مکحال  هدحاو  هیفاق  دحاو و  يور  یلع  لیخلا  هیف  نافصت  ارعـش  الوق  امهل  تلاقف  امهنیب ، مکحتل  بدنج  ما  هتارما 
کی مل  بهذم و  لک  یف  نارجهلا  نم  تبهذ  همقلع : لاق  بذعملا و  داوفلا  تاجاح  یـضقتل  بدـنج  ما  یلع  یب  ارم  یلیلخ  سیقلا :
همقلع سیقلا : يرمال  تلاقف  اعیمج ، اهادشنا  مث  هحفـص ) …  یف  و  مالـسلا ) هیلع  ) هملع یف  رـشاعلا - لصفلا   ) بنجتلا اذه  لک  اقح 

کـسرف تدـهجف  بذـهم  جرخا  عقو  هنم  رجزلل  هرد و  قاـسلل  بوهلا و  طوسللف  تلق : کـنال  تلاـق : فیک ؟ و  لاـق : .کـنم  رعـشا 
نانع نم  ناث  وه  هتدـیرط و  كرداف  بلحتملا  حـئارلا  رمک  رمی  هئانع  نم  ایناث  نهکرداف  همقلع : لاـق  و  کـقاسب - هتیرم  کـطوسب و 
اهیلع هفلخف  اهقلطف  قماو ، هل  کنکل  ینم و  رعـشاب  وه  ام  سیقلا : ورما  اهل  لاقف  هرجز ، قاـسب و ال  هارم  ـال  طوسب و  هبرـضی  مل  هسرف 

: اولاق .مسالا و  اذهب  امهنیب  اوقرفف  یصخلا ، همقلع  هل  لاقی  لجر  هموق  یف  نال  لحفلاب  یمس  لب  لیق  .لحفلا و  کلذب  یمـسف  همقلع 
اما رعاشلا : لاق  اهلزتعا ، لبالا  عرق  اذا  لحفلا  نا  امک  موجنلا ، لیهـس  لازتعال  لبالا  لحفب  هل  اـهیبشت  لـحفلاب ، الیهـس  یمـست  برعلا 
به لوقت : لحفلا ، جایه  رسکلاب : هبهلا ) ( ) حاحصلا  ) یف اهبابه ) ببـس  کلذ  نا  و   ) تاعفترم يا : حماوط )  ) رهزی فیک  لحفلا  يرت 
رظن یبیتقلا :) نویع   ) یف .كرصب و  تضـضغ  ام  کجرف  ینزی  ال  ربخلا : یف  .دافـسلل و  بن  اذا  ابابه : ابیبه و  رـسکلاب - بهی - سیتلا 
رظان لبحی  ناک  ول  هرظن  یلو  مهـضعب : لاـق  .لـبحی و  اذـه  كرظن  ینب  اـی  لاـقف : هارما ، یلا  رظنلا  میدـی  وه  و  هنبا ، یلا  اـموی  بعـشا 

کلذک نهیلا  حومطلا  لاجرلل  امک  اذه و  هحفص ) …  یف  و  مالـسلا ) هیلع  ) هملع یف  رـشاعلا - لصفلا   ) .ینم تلبح  دقل  یثنا  هترظنب 
: هعبرا نم  نعبـشی  هعبرا ال  ربخ ، یف  .لاجرلا و  یف  ءاسنلا  مه  و  نیطلا ، ءاـنبلا و  یف  لاـجرلا  مه  نا  ربخلا  یف  لـب  مهیلا ، حومطلا  نهل 

ادـبا مهل  برقت  بیلک و ال  ینب  تویب  لخدـت  الف  قدزرفلا : لاـق  .ربخ و  نم  نذا  و  رطم ، نم  ضرا  و  رکذ ، نم  یثنا  و  رظن ، نم  نیع 
يرظنلا ال يوذ  یلع  یتنبب  يرم  اهل : همال  هارما  تلاق  هرهمجلا :)  ) یف الاجرلا و  قدـحلاب  نکنی  ندـکی  تاقربم  عماول  اهب  ناـف  ـالاحر 

یمرا امنیب  مزاح : یبا  نع  .ربخلا و  نع  نرقنی  یتاوللا  ءاسنلا  یلع  ال  رظنلاب ، نوضری  نیذـلا  لاجرلا  یلع  اهب  يرم  يا  يرقنلا ، تاوذ 
نم نهیف : لیق  نمم  هللا  انا و  تلاق : .سانلا  نینتفتف  عضوملا  اذه  یف  نیرفست  هللا  نیقتت  اما  اهل : تلقف  هنـسح  هرفاس  هارما  تیار  رامجلا 

لاصفلا تکتحا  ظعنا  اذا  ناکف  يدایالا ، زغلا  نبا  ناک  یناغالا :)  ) یف الفغملا و  يربلا  نلتقیل  نکل  هبـسح و  نیغبی  نججحی  مل  ءاللا 
هدیب برضف  ئاسنلا ، نوعماجت  بکرل  ابا  دایا ، رـشعم  ای  تلاقف : زغلا ، نبا  اهعماجف  لاجرلا ، رویا  رغـصتست  هارما  دایا  یف  ناک  و  هریاب ،

ءاج و  رمقلا .) ینیرت  اهتسا و  اهیرا   ) لثملا اهب  برعلا  تبرـضف  رمقلا ، اذه  لوقت ! ام  لقعت  یه ال  و  تلاقف : اذه ؟ ام  لاق : اهتیلا و  یلع 
یف و  مالـسلا ) هیلع  ) هملع یف  رـشاعلا - لصفلا   ) ام مظعا  لمحا  ینا  لاقف : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا یتا  ـالجر  نا  یفاـکلا :)  ) یف

لاقف يدنع ، ام  یلع  نیوقی  ءاسنلا ال  ناف  هرامح  وا  هقان  مئاهبلا  نم  یلام  ضعب  یتآ  نا  یل  حلـصی  لهف  لاجرلا ، لمحی  هحفص ) … 
نا ثبلی  مل  و  لجرلا ، فرصناف  کلکش ، نم  کلمتحی  ام  کل  قلخ  یتح  کقلخی  مل  یلاعت  هللا  نا  هل : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا

فرصناف قنعلا - هلیوطلا  يا : هطنطنعلا - ءادوسلا  نم  تنا  نیاف  هلآ :) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا هل  لاقف  هرم  لوا  هتلاقم  لثم  هل  لاقف  داع 
رظن اذاف   ) .ینلمحت امم  یلکـش  یلع  تعقوف  هب  یـشتصما  ام  تبلط  ینا  ، اقح هللا  لوسر  کـنا  دهـشا  لاـقف : داـع  نا  ثبلی  ملف  لـجرلا 

و هارماک ) هارما  یه  امناف  هلها  (: ) ناتخـسنلا دـیدحلا  یبا  نبا   ) یف و  سملیلف ) : ) مثیم نبا   ) یف و  سم ) الیلف  هبجعت  هارما  یلا  مکدـحا 
یلـص  ) یبنلا انیب  رباج ، نع  ماحنلا  نب  میعن  نب  هللادبع  یف  هباغلا ) دسا   ) یف .ماقملاب و  بسنالا  وه  و  هتارماک ) ( ) دـیدحلا یبا  نبا   ) یف
هارما مکدـحا  يار  اذا  لاـقف : جرخ  هتجاـح و  یـضقف  شحج  تنب  بنیز  یلع  لخدـف  هارما ، هب  ترم  ذا  هباحـصا  یف  هلآ ) هیلع و  هللا 

نب فسوی  ناک  يرزجلا ) لماک   ) یف اذـه و  .ناطیـش  هروص  یف  ربدـت  و  ناطیـش ، هروص  یف  لـبقت  هارملا  ناـف  هلها ، تاـیلف  هتبجعاـف 
بونذلا نع  وفعلا  بحی  ناک  و  هدالب ، یف  مهمکحی  نیدلا و  ملعلا و  لها  بحی  اریخ  امیرک  امیلح  سلدنالا  برعلا و  کلم  نیفشات 

رخالا ینمت  و  فسویل ، هیف  لمعی  المع  رخالا  ینمت  و  اهب ، رجتی  رانید  فلا  مهدـحا  ینمتف  اوعمتجا  رفن  هثالث  نا  کلذ  نمف  ماـظعلا ،
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لمعتساو رانید ، فلا  لاملا  ینمتم  یطعا  مهرضحاف و  ربخلا ، هغلبف  هدالب ، یف  مکحلا  اهل  سانلا و  نسحا  نم  تلاک  هیوازفنلا  هتجوز 
يذلل لاق  رخالا و 

هلسرا مث  هیلا ، لصت  يذلا ال  اذه  یلع  کلمح  ام  لهاج  ای  هتجوز : هحفص ) …  یف  و  مالسلا ) هیلع  ) هملع یف  رشاعلا - لصفلا   ) ینمت
، ادحاو اماعط  لاق : مایالا ؟ هذه  تلکا  ام  هل : تلاق  هترـضحا و  مث  ادـحاو ، اماعط  موی  لک  هیلا  لمحت  مایا  هثالث  همیخ  یف  هتکرتف  اهیلا 

هارما لاس  یفقثلا  رخـص  نب  مکحلا  نا  ینامرکلا :) لاثما   ) یف .هتقلطا و  هوسک و  لامب و  هل  ترما  و  دحاو ، یـش ء  ءاسنلا  لک  تلاقف :
یف اهتکیرـش  نم  کنعمی  ام  هل : تلاقف  اهتجوزتل ! اهتکردا  ول  اهل : لاقف  اهل ، مع  نبا  اهجوزت  تلاقف  لوا ، ماع  اهآر  ناک  اهتخا و  نع 

: لوقی يذـلا  سیلا  کنیب ، ینیب و  ریثک  تلاقف : لوا  هیبجاحلا  انلق  انیبا و  اهلیزت  یک  هلخ  انتلـصو  اذا  ریثک : لوق  ینعنمی  لاـق : اهنـسح ،
لبقتـسا مالـسلا :) هیلع   ) رقابلا نع  یفاکلا )  ) یف .اهباوج  نع  یعف  فلخ  اهلـصو  نم  هیناغ  لصو  یف  هیناـغ  لـصوالا  هزع  لـصو  لـه 

یف لخد  اهیلا و  رظن  تزاج  اـملف  هلبقم ، یه  اـهیلا و  رظنف  نهناذآ ، فلخ  نعنقتی  ءاـسنلا  ناـک  و  هنیدـملاب ، هارما  راـصنالا  نم  باـش 
یلع لیـست  ءامدـلا  اذاف  رظن  هارملا  تضم  املف  ههجو ، قشف  هجاجز  وا  طئاحلا  یف  مظع  ههجو  ضرتعا  و  اـهفلخ ، رظنی  لـعجف  قاـقز ،

نینموملل لق   ) هیالا هذـهب  لیئربج  طـبهم  هربخاـف ، هاـتاف  هنربخـال ، و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نیتـال  هللا  و  لاـقف : هبوث ، هردـص و 
مهس رظنلا  مالسلا :) هیلع   ) قداصلا مامالا  نع  .نوعنـصی و  امب  ریبخ  هللا  نا  مهل  یکزا  کلذ  مهجورف  اوظفحی  مهراصبا و  نم  اوضغی 

یف .هلیوط و  هرـسح  تثروا  هرظن  نم  هحفـص ) …  یف  و  مالـسلا ) هیلع  ) هملع یف  رـشاعلا - لصفلا   ) مک و  مومـسم ، سیلبا  ماهـس  نم 
نع .همعط و  دـجی  انامیا  هللا  هبقعا  هریغل  یلاعت ال  اـهکرت هللا  نم  مومـسم ، سیلبا  ماهـس  نم  مهـس  هرظنلا  مالـسلا :) هیلع   ) هنع هیقفلا ) )
یلا رظن  نم  مالـسلا :) هیلع   ) قداصلا نع  .داسفلا و  نم  هیلا  جییهتلا  وعدی  ام  و  جییهتلا ، نم  هیف  امل  رظنلا  مرح  و  مالـسلا :) هیلع  ) اضرلا

هللا هلتاق  جراوخلا  نم  لجر  لاقف   ) .نیعلا روحلا  نم  هللا  هجوزی  یتح  هرصب  هیلا  دتری  مل  هرـصب  ضغ  وا  ءامـسلا  یلا  هرـصب  عفرف  هارما 
، هتارما قدزرفلا  اکـش  نویعلا :)  ) یف .هللا و  اهلتاق  اهب  باجعالا  دنع  اهل  لاقی  هنال  رایخ  يا  هبـسم ) لبا   ) يرهوجلا لاق  ههقفا ) ام  ارفاک 

نم کملعا  ام  هللا ! کلتاق  قدزرفلا : هل  لاقف  قالطلا - ینعی  تاجرحملاب - اهعـسکت  الفا  هنم : نسا  ناک  رـضم  ینب  نم  خیـش  هل  لاقف 
ینئادملا يور  .احیبق و  اظفل  لوالا  و  انـسح ، اظفل  وه  ناک  نا  و  هرد ) هللا   ) هدنع مهلوق  هللا ) هلتاق   ) باجعالا دنع  مهلوق  ریظن  .خـیش و 

هللا اما و  ینودقفت ، نا  لبق  ینولس   ) لاقف محالملا  رکذم  مالسلا ) هیلع   ) یلع بطخ  لاقف  ریخالاب ، ابجعم  مالـسلا ) هیلع   ) هل رخآ  بس 
، اهلجرب ءامصلا  هنتفلا  نرغشتل 

، اهلوح وا  هلجدـب  اهلیو ، هیعاد  اهلیذ ، هعفار  ضرالا  قرـش  نم  هلبقم  لزجلا ، بطحلاب  اهران  تبـش  هنتف  نم  اهل  ای  اهماطخ ، یف  اـطت  و 
 … هحفص یف  و  مالسلا ) هیلع  ) هملع یف  رشاعلا - لصفلا   ) موق لاقف  کلس ) داو  ياب  کله ، وا  تام  متلق  و  کلفلا ، رادتـسا  اذا  كاذ 

نب کلام  لوق  دـشنی  ناک  جاجحلا  نا  یلاقلا :) یلاما   ) یف ام  باجعالا  دـنع  لوالا  ریظن  .اـبذاک و  هحـصفا  اـم  هوبا ، هللا  هربنم : تحت  ( 
تئـش ول  نکی  مل  نوکی  الا  تردق  ام  و  نوکی ، نا  تئـش  ام  نوکی  ننملا  ءامعنلا و  یلو  ای  اوطنق و  ام  دعب  نم  ثیغلا  لزنم  ای  ءامـسا :

یتراج و نمرکذا  نکـسلاب  ناریجلا  ضعب  سیل  ذا  انکـس  یل  تنک  ذا  یحلا  هراج  ای  ینرت  مل  اههجو و  ینرت  مل  اضرع  اهبح  ناـک  ذا 
( بثوف  ) .هاف هللا  ضف  نسحا ، لوقی : مث  نمث  نم  قوموملا  ثیدحلام  هقم  یندیزی  ثیدح  نم  نسحلا و  اهثیدـح  نم  اعئارط  اهـسلجم 
: يا اداورا ) هودورا   ) لـصالا و  اداورا )  ) نم میخرتـلا  ریغـصت  ادـیور  ادـیور ) مالـسلا ) هیلع   ) لاـقف هولتقیل  موـقلا  ( ) هیلا  ) مثیم نبا  داز 

هللا لزنا  دق  الا و  یساوملا  هیلع  ترج  دحا  ام  ربنملا : یلع  لاق  مالـسلا ) هیلع  ) ایلع نا  تاراغلا )  ) بحاص هاور  ام  ریظن  .الاهما و  هولهما 
لاقف هنوبرضی ؟ هیلا  سانلا  ماقف  هبیذکت - دیری  کیف - هللا  لزنا  امف  لاقف : لجر  هیلا  ماقف  انآرق ، هیف 
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مث هنم .) دـهاش  هولتی  هبر و  نم  هنیب  یلع  ناـک  نمفا   ) هناحبـس هلوق  ارقف  معن ، لاـق : دوه ؟ هروس  ارقتا  هل : لاـق  هوعد و  مالـسلا ) هیلع  )
و مالسلا ) هیلع  ) هملع یف  رشاعلا - لصفلا   ) .انا هولتی  يذلا  دهاشلا  و  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحم هبر  نم  هنیب  یلع  ناک  يذلا  لاق :

عقو دـق  .ههمع و  یلع  كرتی  ناب  بنذ ) نع  وفع  وا  ( ) رفاک تنا  هللا و  کلتق  لب   ) هل لاقی  ناب  بسب ) بس  وه  امنا   … ( ) هحفـص یف 
: هباحصال یبنلا  لاق  دحا : یلا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا باهذ  یف  يربطلا ) خیرات   ) یفف هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلل کلذ  ریظن 

نیب و  هثراح ، ینب  هرح  یف  هب  ذـفنف  همدـقف ، انا ، هثراح : ینب  وخا  همثیخوبا  لاقف  مهیلع ؟ انب  رمی  بثک ال  نم  موقا  یلع  اـنب  جرخی  نم 
و هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا سح  عمـس  املف  رـصبلا ، ریرـض  اقفانم  الجر  ناک  و  یظیق ، نب  عبرملا  لام  یف  هب  کلـس  یتح  مهلاوما 

نم هنفح  ذـخا  هنا  رکذ  و  یطئاح ، لخدـت  نا  کل  لحا  ـال  یناـف  ـالوسر  تنک  نا  لوقی : بارتلا و  مههوجو  یف  یثحی  ماـق  هعم ، نم 
هیلع و هللا  یلص   ) یبنلا لاقف  هولتقیل ، موقلا  هردتباف  .کهجو  اهب  تبرـضل  دمحم  ای  كریغ  اهب  بیـصا  ینا ال  ملعا  ول  لاق : مث  بارت ،

هیلع هللا  یلص   ) یبنلا یهن  نیح  لهشالا  دبع  ینب  وخا  دیز  نب  دعس  هیلا  ردب  دق  .بلقلا و  یمعالا  رـصبلا  یمعالا  اذهف  اولعفت  ال  هلآ :)
هدسافلا جراوخلا  هدیقع  بسح  رفکلا  مالسلا ) هیلع   ) هیلا بسن  نا  و  یجراخلا ، اذه  .هجـشف و  هسار  یف  سوقلاب  هبرـضف  هنع ، هلآ ) و 

هلتق و نع  مالسلا ) هیلع   ) یهن کلذب  هحدم  هقفلا و  هرثکب  هفصو  امل  هنا  الا  هنم ، يربتلاب  اورفک  مهنا  نیملـسملا ، عیمج  دنع  حوضولا 
ریصیل خسملاب  هیلع  اعدف  مالـسلا ،) هیلع   ) هیلا روجلا  هبـسنب  رخآ  یجراخ  مالـسلا ) هیلع   ) هناها هنع و  اوفعا  اما  هبـسب و  هوبـس  اما  لاق :

یف اسلاج  ناک  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما نا  يور  فنـصملا :) صئاصخ   ) یفف .نینموملل  هلوسرل و  هزعلا هللا و  ناف  نیرخـالل  هربع 
ام هللا  و  هل : لاـقف  هیلع ، مکحق  هیلع  مکحلا  هجوتف  جراوـخلا ، نم  امهدـحا  ناـک  هیدـل و  امـصتخا  نـالجر و  هیلع  لـخد  دجـسملا و 

لصفلا  ) اسخا هدیب :- هیلا  اموا  و  هل - مالسلا ) هیلع   ) لاقف .هیـضرمب  هللا  دنع  کتیـضق  ام  و  هیـضقلا ، یف  تلدع  و ال  هیوسلاب ، تمکح 
هنع هسابل  ریاطت  انیار  دقل  هللا  وف  هرضح : نم  لاقف  دوسا !! ابلک  لاحتساف  هللا ! ودع  هحفص ) …  یف  و  مالـسلا ) هیلع  ) هملع یف  رـشاعلا -
هللا وف  هعمسن ، مل  مالکب  هیتفش  كرح  ءامسلا و  ظحلف  قر  دق  هانیار  هانیع و  تعمد  و  مالسلا ) هیلع   ) هل صبـصبی  لعج  و  ئاوهلا ، یف 

هیلجر نا  دجـسملا و  نم  جرخ  دـق  هانیارف و  هیفتک ! یلع  تطقـس  یتح  ءاوهلا  نم  هباـیث  تعجارت  هلاـح و  یلا  داـع  دـق  هاـنیار و  دـقل 
: لاقف .تعنص  ام  تعنص  دق  بجعتن و  فیک ال  انلقف : نوبجعت ؟ نورظنت و  مکلاب  ام  مالـسلا :) هیلع   ) لاقف هیلا  رظنن  انتهبف  نابرطـضتل !
: لوقی ثیح  هتصق  همسا  لج  هللا  صقف  رمالا ، اذه  نم  بیرق  وه  ام  عنص  دق  دواد  نب  نامیلـس  یـصو  ایخرب  نب  فصآ  نا  نوملعت  اما 

هیلع مرکا  امیاف  هیالا ، کفرط -) کیلا  دتری  نا  لبق  هب  کیتآ  انا  باتکلا  نم  ملع  هدنع  يذلا  لاق  هلوق - یلا  اهـشرعب - ینیتای  مکیا  )
مظعالا هللا  مسا  نم  نامیلس  یـصو  دنع  ناک  امنا  و  نامیلـس ، یـصو  نم  مرکا  مکیبن  یـصوف  لاق : انیبن ، لب  اولاق : نامیلـس ؟ ما  مکیبن 

هللا مسا  نم  اندـنع  و  نیع ! هفرط  نم  لقا  یف  هلوانتف  سیقلب ، ریرـس  نیب  هنیب و  ام  ضرـالا  هب  فسخف  یلاـعت  هللا  لاـسف  دـحاو ، فرح 
لاتق یف  راصنالا  یلا  کتجاح  امف  كدنع  اذه  ناک  اذاف  اولاقف : هقلخ ! نود  هب  رثاتسا  هللا  دنع  فرح  و  افرح ، نوعبس  نانثا و  مظعالا 
نحن انـضهنف و  اولاق : .ءاشی  امب  هقلخ  نحتمم  یلاعت  هللا  نا  نولمعی ، هرماب  مه  لوقلاب و  هنوقبـسی  نومرکم ال  دابع  لب  لاقف : هیواـعم ؟

.هب یتا  ام  مظعن 

هینغم

یلا هیعاد  نوکت  دـق  نایحالا  ضعب  یف  هارملا  یلا  لجرلا  هرظن  نا  ینعملا  و  اهناجیه ، ءاهلا - حـتفب  اـهبابه - و  حـماط ، عمج  حـماوط :
یکزا کلذ  مهجورف  اوظفحی  مهراصبا و  نم  اوضغی  نینموملل  لق   ) میرکلا هیبنل  هناحبـس  لاق  اذل  .هنتفلا و  قیرط  هوهـشلا  و  اهتوهش ،

یجراخلا لوق  مامالا  ربتعا  و  رونلا .)  31 نهجورف - نظفحی  نهراصبا و  نم  نضـضغی  نانموملل  لق  و  نوعنـصی ، امب  ریبخ  نا هللا  مهل 
یلا ریـشن  هبـسانملا  هذهب  .يوقتلل و  برقا  وفعلا  نال  هنع  افع  هتاسبالم و  ماقملا و  فورظ  نم  هل  ترهظ  هصاخ  هنیرقل  اریفکت ، ابس ال 
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یف زارط  هقوفی  زارط ال  یه  مامالا  نع  تیور  یتلا  عماوجلا  ملکلا  : ) لاق امیف  مامالا  هفاقث  نع  لاق  تاـیرقبعلا )  ) باـتک یف  داـقعلا  نا 
اذـه .لیئارـسا و  ینب  ءاـیبناک  یتما  ءاـملع  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاـق  دـق  و  هرئاـسلا ، لاـثمالا  بولـسا  یلع  كولـسلا  همکح 
رفوا و  ریبعتلا ، یف  عدـبا  اهنا  اهیلع  دـیزت  ..ءایبنالا و  مکحب  نراقت  یتلا  هتمکح  یف  مامالا  یلع  نوکی  اـم  قدـصا  فیرـشلا  ثیدـحلا 

(. لامجلا قوذ  نم  ابیصن 

هدبع

ببـس راصبالا  حومط  يا  کلذ  نا  بلطلا و  یف  دعبا  عمط  عفترا و  اذا  رـصبلا  حمط  هحماط  وا  حماط  عمج  حماوط : لوحفلا  هذـه  … 
هملکلا یف  رفکلاب  نینموملاریما  بس  یج  راـخلا  نا  بنذ : نع  وفع  وا  یثنـالا …  هسمـالمل  لوحفلا  هذـه  ناـجیه  يا  حـتفلاب  اـهبابه 

هبنذ نع  وفعا  وا  هبسا  نا  اما  لوقی  هلتقب و  حمسی  مل  نینموملاریماف  هقباسلا 

يرفعج

مالسالا ضیف 

اهمشچ باحصا  تشذگ  ناشیا  رب  ورکین  لامجاب و  ینز  دوب  هتـسشن  دوخ  باحـصا  نیب  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  هدش  تیاور 
هدنکفا اوه  رب  تسم ) رتش  دننام   ) اهرن نیا  ياه  هدید  دومرف : اهنز ) هب  ندرک  هاگن  یهن  رد   ) مالسلا هیلع  ترضح  نآ  دنتخادنا ، وا  رب 

هک ینز  هب  امش  زا  یکی  هاگ  ره  سپ  ناشیا  رد  تسا  یشوخ  توهـش و  ندش  هتخیگنا  ناجیه و  ببـس  ندرک  هاگن  هنوگنیا  و  تسا ،
ندـناسر یـشوخ  تذـل و  رد  اـهنز  همه   ) تسا نز  دـننام  ینز  وا  هک  دوش  رتسبمه  دوخ  لـها  اـب  دـیاب  دـنک  هاـگن  دـیآ  شوخ  ار  وا 

ار وا  هک  دنتـسجرب  باحـصا  هدینادرگ !؟ دنمـشناد  هیقف و  ار  وا  هچ  دـشکب  رفاک  ار  وا  ادـخ  تفگ : جراوخ  زا  يدرم  سپ  دـنناسکی )
ار وا  هکنآ  هن   ) تشذگ شهانگ  زا  ای  داد  شمانشد  دیاب  مانشد  ياج  هب  دیرازگاو )  ) دیهد شتلهم  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  دنـشکب ،

(. دیشکب

ینامز

ترضح شیامرف  هب  تسا و  یسنج  لمع  هب  نآ  يافطا  دوش و  ءافطا  توهش  دیاب  ریزگان  دنک و  یم  کیرحت  ار  توهش  نز  هب  هاگن 
ره هک  تسا  لمع  شیازفا  ببـس  رادـقم  نیمه  تسا و  لمع  تامدـقم  رد  هک  تسه  یتوافت  تسا  ناسکی  نیفرط  نیب  یـسنج  لمع 
رما ادـخ  هک  ندرک  هاگن  زا  يریگولج  ياجب  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما .دـنادرگ  یم  رتهاـتوک  ار  رمع  انیـس  نبا  لوق  هب  دـشاب  رتشیب  ردـق 

.تسا لازنا )  ) لمع هجیتن  ندوب  ناسکی  نآ  دنک و  رثا  رتدوز  هک  هتفر  هجیتن  غارس  هدومرف 

يزاریش دمحم  دیس 

: مالسلا هیلع  لاقف  اهیلا ) اورظن  يا   ) مهراصباب موقلا  اهقمرف  هلیمج  هئرما  مهب  ترمف  هباحـصا  یف  اسلاج  ناک  مالـسلا  هیلع  هنا  يور  و 
هذـه سفنا  ناجیه  يا  اـهبابه ) ببـس   ) حومطلا کـلذ ) نا  و   ) عفترا اذا  حـمط  نم  حـماوط )  ) لاـجرلا يا  لوحفلا ) هذـه  راـصبا  نا  )

هتبجعا یتلا  یه ) اـمناف   ) اـهنم برتقی  يا  هلها ) سمـالیلف  هبجعت  هئرما  یلا  مکدـحا  رظن  اذاـف   ) ناـجیهلا ینعمب  باـبه  ناـف  لوحفلا ،
اوناـک جراوخلا  ناـف  ( ) هقفا اـم  ارفاـک  مالـسلا - هیلع  ماـمالا  ینعی  هللا - هلتاـق   ) جراوخلا نم  لـجر  لاـقف  هل  یه  یتلا  هتئرماـک ) هئرما  )
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(: مالـسلا هیلع  لاـقف  هولتقیل ، ماـمالا ) یلاوح  اوناـک  نیذـلا   ) موقلا بثوـف  هقفلا ) ریثـکا  هنا  هقفا ) اـم   ) ینعم و  ارفاـک ، ماـمالا  نوربـتعی 
وفعا لب  هبـسا  الف  بنذ ) نع  اوفع  وا   ) تئـش نا  هبـساف  ینبـس ، بسب ) بس   ) یجراخلا اذه  هلاق  يذلا  وه ) امنا   ) اوربصا يا  ادـیور ) )

.الف هلتق ، نودیرت  مکنا  اما  هنع ،

يوسوم

هبلط دنع  سیتلا  توص  بابهلا : .عفترا  اذا  رـصبلا  حمط  لوقت  حماط  عمج  حماوط : .ناویح  لک  نم  رکذـلا  لحف  عمج  لوحفلا : هغللا :
مهناجیه نم  ففخی  نا  داراف  هباحصا  نم  مامالا  اهیلع  فقو  هثداح  هذه  حرشلا : .الهم  ادیور : .بارضلل  جاه  اذا  سیتلا  به  هاشلل و 

یلا مامالا  مهدشراف  مهـسفنال  اهودارا  بلقلا و  اهقـشعف  اهتعبتت  دق  مهراظنا  ناب  هارملل  مهبلط  ببـس  للع  دق  نکما و  امب  مهجلاعی  و 
هذه یجراخلا  عمس  امدنع  هارما و  ياک  هارما  اهنال  هوهـشلا  دمخت  هرارحلا و  لوزتف  هتجوز  لجرلا  سمالی  نا  اهجالع  هلاحلا  هذه  نا 
هذه مهل  لوقی  مامالا و  مهاهنیف  هولتقیل  باحصالا  يربنی  انه  همعز و  دح  یلع  رفکلاب  هامر  مامالا و  هقف  نم  بجعت  نایبلا  همکحلا و 

یجراخلا هجاوی  نا  لبقی  و ال  بنذ ، نع  وفع  وا  بسب  بس  یه  قالطنالا و  هیرحلا و  ملاعم  لـک  اـهیف  سکعنت  یتلا  همیظعلا  هراـبعلا 
 … الک اشاح و  مامالا …  لثم  هفیلخ  اهلثمی  هیرح  هلادع و  ایندلا  یف  له  کلذ و  نم  رثکاب 

یناقلاط

وا رب  هدـید  موق  نآ  تشذـگ ، ناشیا  رانک  زا  ابیز  ینز  هاـگان  .دوب  هتـسشن  دوخ  ناراـی  ناـیم  ترـضح  نآ  هک  تسا  هدـش  تیاور  «و 
ینز هب  امـش  زا  یـسک  هاـگره  تسا ، ناـجیه  ببـس  نیا  تسا و  نارگن  توهـش  هب  ناـگنیرن  نیا  ناگدـید  اـنامه  دوـمرف : دـنتخود ،

: تفگ جراوخ  زا  يدرم  .تسوا » دوخ  نز  نوچ  ینز  مه  نز  نآ  هک  دـیآ  درگ  شیوـخ  رـسمه  اـب  دـمآ  شوـخ  ار  وا  هک  تسیرگن 
مارآ : » دومرف دنتـسجرب ، درم  نآ  نتـشک  يارب  مالّـسلا  هیلع  یلع  نانیـشنمه  .تسا  ییاناد  هیقف  هچ  هک  دـشکب  ار  رفاک  نیا  شیادـخ 

« .درک تشذگ  هانگ  نآ  زا  دیاب  ای  داد  مانشد  لابق  رد  یمانشد  دیاب  هک  دیشاب 

هب ار  وا  هکنیا  اـب  یجراـخ  درم  نیا  زا  نینمؤملا  ریما  هنوگچ  تفگ : دیـسرپ و  نم  زا  عوضوم  نیا  هراـبرد  قیرطب  نب  یلع  اـم  تسود 
هدـهع رب  نایز و  هب  عوضوم  نیا  : » تسا هتفگ  ثعـشا  یتقو  هکنآ  لاح  تسا و  هدرک  یـشوپ  مشچ  تشذـگ و  تسا ، هدز  هنعط  رفک 

هچ ینک  كرد  یناوت  یم  هنوگچ  اـجک و  زا  وت  داـنک  تنعل  تیادـخ  : » تسا هتفگ  هدومرفن و  لـمحت  .وت » دوـس  هب  هن  تسوـت  دوـخ 
درم نیا  هچنآ  هکنآ  لاـح  و  رفاـک ، رـسپ  قفاـنم  يا  یهـالوج و  رـسپ  یهـالوج  يا  تسا ، نم  ناـیز  هب  يزیچ  هچ  دوـس و  هـب  يزیچ 

رد رگا  هک  تسا  هدوـب  تهج  نیا  زا  تفگ : وا  .مناد  یمن  متفگ : .تسا  هتفگ  ثعـشا  هک  تسا  يزیچ  زا  رتدـب  تسا  هـتفگ  یجراـخ 
مالّـسلا هیلع  یلع  و  تسا ، صقان  تلیـضف  نآ  رد  دنیوگب  رگا  هژیو  هب  دیآ  یم  نارگ  وا  رب  دننزب  هنعط  یتلیـضف  بحاص  ره  تلیـضف 

دـمآ و نارگ  وا  رب  تسوت  ناـیز  دوس و  هب  يزیچ  هچ  یهد  یمن  صیخـشت  وت  هک  دز  هنعط  وا  رب  ثعـشا  نوچ  دوـب و  ملع  زا  هدـنکآ 
زا درک و  فارتـعا  رارقا و  نآ  هب  هکلب  دزن  هنعط  وا  ملع  رد  یجراـخ  درم  نآ  اـما  .دوـمرف  تنعل  ار  ثعـشا  يوراـیور  تفرگ و  مشخ 

دومرف و تشذگ  دوب ، هتفگ  وا  يارب  هک  يرفاک  هملک  زا  وا  فارتعا  نیا  لابق  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  درک و  مه  بجعت  وا  هقف  شناد و 
یم رفاک  وا  هب  هک  دوب  هدینـش  ررکم  جراوخ  زا  ار  هملک  نیا  یهگناو  دربن ، راک  هب  دوب  هدرب  راک  هب  ثعـشا  دروم  رد  هک  ار  یتنوشخ 

هک یشیاتس  ساپ  هب  تشادزاب  وا  نتـشک  زا  ار  دوخ  نارای  درکن و  انتعا  هملک  نیا  هب  و  دوب ، تیمکح  عوضوم  نانآ  دوصقم  دنتفگ و 
.دوب هدرک  ترضح  نآ  تهاقف  ملع و  ماقم  زا 
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مراکم

، ْمِهِراَْصبَِأب ُمْوَْقلا  اَهَقَمَرَف  ٌهَلیِمَج  ٌهَأَْرما  ُمِِهب  ْتَّرَمَف  ِِهباَحْصَأ  ِیف  ًاِسلاَج  َناَک  مالسلا  هیلع  ُهَّنَأ  يِوُر  َو 

 [[ مالسلا هیلع  لاقف  ]]

.ِِهتَأَْرماَک ِِهتَأَْرما  َیِه  امَّنِإَف  ، ُهَلْهَأ ْسِماَُلْیلَف  ُُهبِْجُعت  ٍهَأَْرما  َیلِإ  ْمُکُدَحَأ  َرَظَن  اَذِإَف  ، اَِهباَبَه ُبَبَس  َِکلذ  َّنِإ  ؛َو  ُحِماَوَط ِلوُحُْفلا  ِهِذه  َراَْصبَأ  َّنِإ 

ْنَع ٌْوفَع  ْوَأ  ، ٍّبَِسب ٌّبَس  َوُه  امَّنِإ  ًادـْیَوُر  : مالـسلا هیلع  لاقف  هولتقیل ، موقلا  بثوف  « ههقفَأ اـم  ًارفاـک  هّللا  هلتاـق  :» جراوخلا نم  لـجر  لاـقف 
! ٍْبنَذ

روبع اج  نآ  زا  دوب ) هدناشوپن  ار  شا  هرهچ  مامت  هک   ) ییابیز نز.دوب  هتسشن  شباحـصا  نایم  رد  ترـضح  نآ  هک  تسا  هدش  تیاور 
.دومن بلج  دوخ  هب  ار  نارضاح  مشچ  درک و 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

هب شرظن  امـش  زا  یکی  هاگره.تساه  نآ  ناجیه  کیرحت و  هیام  داـتفا  نآ  رب  ناـشرظن  هچنآ  تسا و  رگناـیغط  ، نادرم نیا  نامـشچ 
! شرسمه دننام  تسا  ینز  مه  وا  اریز  دنک  شزیمآ  دوخ  رسمه  اب  دورب و  ، دوب لامج  بحاص  ابیز و  هک  داتفا  ینز 

ار نخـس  نیا  نارـضاح  هک  یماگنه  تسا !! هیقف  اناد و  ردـقچ  دـشکب  ار  رفاک  نیا  دـنوادخ  : تفگ جراوخ  زا  يدرم  ماـگنه  نیا  رد 
تشذگ ای  تسا و  ییوگدب  ، مانشد باوج  دیـشاب  مارآ  : دومرف مالـسلا  هیلع  ماما  یلو  ، دنناسرب لتق  هب  ار  وا  ات  دندیرپ  ياج  زا  دندینش 

: هنامیکح راتفگ  دنس  (.) نابز دب  درم  نتشک  هن   ) هانگ زا 

لبق هئام ) عبرا  ثیدح  نمض  رد  یتوافت  اب   ) لوقعلا فحت  رد  هبعش  نبا  موحرم  لاصخ و  رد  قودص  موحرم  ار  هنامیکح  راتفگ  نیا 
(( ص 297 ج 4 ، هغالبلا ، جهن  رداصم   ) .دنا هدروآ  یضر  دیس  زا 

توهش رب  هبلغ  هار 

نز.دوب هتـسشن  شباحـصا  نایم  رد  ترـضح  نآ  تسا  هدـش  تیاور  هک  دـش  رداص  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  ینامز  هنامیکح  راتفگ  نیا 
: دومرف مالسلا  هیلع  ماما.دومن  بلج  دوخ  هب  ار  نارضاح  مشچ  درک و  روبع  اج  نآ  زا  دوب ) هدناشوپن  ار  شا  هرهچ  مامت  هک   ) ییابیز

َناَک مالـسلا  هیلع  ُهَّنَأ  يِوُر  َو  ( ؛» تساه نآ  ناجیه  کیرحت و  هیام  داتفا  نآ  رب  ناشرظن  هچنآ  تسا و  رگنایغط  ، نادرم نیا  نامـشچ  »
َِکلذ َّنِإ  ؛َو  ُحـِماَوَط ِلوُحُْفلا  ِهِذـه  َراَْصبَأ  َّنِإ  : مالـسلا هیلع  لاقَف  ْمِهِراَْصبَِأب  ُمْوَْقلا  اَهَقَمَرَف  ٌهَلیِمَج  ٌهَأَْرما  ُمِِهب  ْتَّرَمَف  ِِهباَحْـصَأ  ِیف  ًاـِسلاَج 

(. اَِهباَبَه ُبَبَس 

.تسا ندرک  هاگن  يانعم  هب  گنر ) نزو  رب  «) ْقمَر » هدام زا  َقَمَر » »
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.تسا يوق  رکذم  سنج  يانعم  هب  لخن ) نزو  رب  «) لْحَف » عمج لوحف » »

.تسا رگنایغط  يانعم  هب  « حماط » عمج حماوط » »

تیاهن رد  هک  نخس  نیا  عومجم  تسا و  ناجیه  يانعم  هب  هدمآ و  ءاه ) رسک   ) هب « بابِه » تغل رد  اه و  هخـسن  زا  يرایـسب  رد  بابه » »
دتفا یم  ییاـبیز  نز  هب  راـیتخا  یب  ناوج ) درم  ًاـصوصخم   ) يدرم رظن  یتقو  هک  تسا  نیا  هب  هراـشا  هدـش  ناـیب  تغـالب  تحاـصف و 

.تسا هدومرف  نایب  نخس  نیا  همادا  رد  مالسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  نامه  شجالع  هار  دنک و  یم  ادیپ  یسنج  ناجیه 

.دوش یم  اه  نآ  کیرحت  ببس  هاوخان  هاوخ  ینز  نینچ  رب  باحصا  مشچ  نداتفا  هک  دنک  یم  حیرصت  مالسلا  هیلع  ماما  اج  نیا  رد 

هب شرظن  امـش  زا  یکی  هاگ  ره  :» دیامرف یم  ، دهد یم  ناشن  اه  نآ  هب  ار  لکـشم  لح  هار  نابرهم  هاگآ و  میکح  کی  ناونع  هب  سپس 
َرَظَن اَذِإَـف  ( ؛» شرـسمه دـننام  تسا  ینز  مه  وا  اریز  دـنک  شزیمآ  دوخ  رـسمه  اـب  دورب و  ، دوب لاـمج  بحاـص  اـبیز و  هک  داـتفا  ینز 

(. ِِهتَأَْرماَک ِِهتَأَْرما  َیِه  امَّنِإَف  ، ُهَلْهَأ ْسِماَُلْیلَف  ُُهبِْجُعت  ٍهَأَْرما  َیلِإ  ْمُکُدَحَأ 

تسا یسنج  شزیمآ  هک  اه  نآ  اب  طابترا  ییاهن  هجیتن  یلو  دنا  توافتم  مه  اب  یسنج  هبذاج  ییابیز و  رظنزا  اه  نز  هک  تسا  تسرد 
.دریگب ار  تافارحنا  تاکیرحت و  يولج  دناوت  یم  تسا و  ناسکی  شیب  مک و 

هب مادـقا  هاـنگ  هب  یگدولآ  یـسنج و  تاـفارحنا  زا  تاـجن  يارب  هک  ناـناوج  همه  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  يوس  زا  تسا  یـسرد  نیا  و 
دشابن تسرپ  توهشو  تسرپ  يوه  یسک  رگاو  دریگب  ار  تاناجیه  نیا  همه  يولج  دناوت  یم  بسانم  رسمه  کی  اریز  دننک  جاودزا 

.درک دهاوخ  لح  تروص  ره  هب  شرسمه  اب  ار  دوخ  یسنج  لکشم 

ُهّللا ُهَلَتاق  :» جِراوَخلا َنِم  ٌلجر  لاقف  ( ؛» تسا هیقف  اناد و  ردـقچ  دـشکب  ار  رفاک  نیا  دـنوادخ  :» تفگ جراوخ  زا  يدرم  ماـگنه  نیا  رد 
«(. هَهَْقفَأ ام  ًاِرفاک 

باوج دیشاب  مارآ  :» دومرف مالسلا  هیلع  ماما  یلو  دنناسرب  لتق  هب  ار  وا  ات  دندیرپ  ياج  زا  دندینش  ار  نخس  نیا  نارـضاح  هک  یماگنه 
ْنَع ٌْوفَع  ْوَأ  ، ٍّبَِسب ٌّبَس  َوُه  امَّنِإ  ًاْدیَوُر  : مالسلا هیلع  لاقف  ، هولتقیل موقلا  بثوف  ( ؛») مادعا هن   ) هانگ زا  تشذگ  ای  تسا و  مانـشد  ، مانـشد

!(. ٍْبنَذ

: تخادرپ اه  نآ  خساپ  هب  دیاب  هک  دیآ  یم  شیپ  یتالاؤس  اج  نیا  رد 

شنارای باحصا و  هک  داد  يروتـسد  اهنت  هکلب  دومرفن  رکنم  زا  یهن  اج  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  ارچ  هک  دننک  یم  لاؤس  یـضعب  .1
.دنوشن یلکشم  راتفرگ  ابیز  ینز  هدهاشم  اب  هدنیآ  رد 

رظن کی  هکلب  دوبن  يدـمع  نز  نآ  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  نارای  باحـصا و  نتخادـنارظن  هک  نیا  نآ  تسا و  نشور  لاؤس  نیا  خـساپ 
هب راـیتخا  یب  شمـشچ  یـسک  رگا.دـننک  یهن  نآ  زا  هک  تسین  تارکنم  ءزج  ییاـهرظن  نینچ  میناد  یم  دوب و  يدارا  ریغ  یقاـفتا و 

مالـسلا هیلع  یلع  زا  تایاور  زا  یـضعب  رد  نینچمه.تسا  هانگ  ، هاگن نآ  همادا  ، داد همادا  ندرک  هاگن  هب  دـعب  داـتفا و  يا  هرظنم  نینچ 
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: تسا هدش  لقن 

ُهَرِظَّنلا ََکل َو  َال  َکیَلَع َو  ُهِیناَّثلا  ََکل َو  ٍهَرْظَن  ُلَّوَأ  َلاَـقَف  اَـهَیلِإ  ُرُْظنیَف  ُهَأْرَملا  ِِهب  ُّرُمَت  ِلُـجَّرلا  ِنَع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َِلئُـس  »
لاؤس هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  ُهَمْعَط ؛ ُدِجی  ًاناَمیِإ  ُهَّللا  ُهَبَقْعَأ  ِهِریَِغل  َال  ِهَِّلل  اَهَکَرَت  ْنَم  َسِیْلبِإ  ِماَهِـس  ْنِم  ٌموُمْـسَم  ٌمْهَـس  ِهَِثلاَّثلا 

هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  دراد )؟ یمکح  هچ   ) دـیامن یم  هاگن  وا  هب  درم  نآ  دـنک و  یم  روبع  يدرم  لباقم  زا  اـبیز )  ) ینز هک  دـندرک 
وت و دوس  هب  هن  تسوت  دـض  رب  مود  هاـگن  و  تسین ) نآ  رد  یهاـنگ  تسا و  راـیتخا  یب  نوچ   ) تسوت ِنآ  زا  رظن  نیتسخن  : دومرف هلآ 

بلق رد  ینامیا  دنوادخ  دنک  كرت  يرگید  ببس  هب  هن  ادخ  يارب  ار  نآ  سک  ره  ، تسا ناطیش  ياهریت  زا  ینیگآرهز  ریت  موس  هاگن 
.( ح 1 ص 268 ، ج 14 ، لئاسولا ، كردتسم  «.) دیامن یم  ساسحا  ار  نآ  معط  هک  دنک  یم  داجیا  وا 

هیلع ماما  ارچ.دوب  رفاک  یبصاـن و  ًاـعطق  داد  مالـسلا  هیلع  ماـما  هب  رفک  تبـسن  هللااـب  ذوعن  هک  یجراـخ  درم  نآ  هک  نیا  رگید  لاؤس  .2
؟ دنناسرب لتق  هب  ار  وا  دادن  هزاجا  مالسلا 

جراوخ هک  دوب  يرفک  نامه  رفک  نیا  هکلب  دومرفن  یعقاو  يانعم  هب  رفک  هدافتـسا  وا  ریبعت  زا  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  تسا  نیا  خـساپ 
ماما اه  نآ  معز  هب  نوچ  دوب و  دهاوخ  رفاک  دنکن  هبوت  دوش و  بکترم  يا  هریبک  هانگ  سکره  هک  دندوب  دـقتعم  اه  نآ  ؛ دـنتفگ یم 

مالسلا هیلع  ماما  هب  ار  یتبـسن  نینچ  دوب  عرـش  فالخرب  اه  نآ  رادنپ  هب  تیمکح  نیا  دوب و  هداد  تیمکح  هلأسم  هب  نت  مالـسلا  هیلع 
«. ٍّبَِسب ٌّبَس  َوُه  اَمَّنِإ  : » دومرف درک و  یقلت  نعل  بس و  کی  دح  رد  ار  وا  مالسلا  هیلع  ماما  اذل  داد و 

؟ تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  ماما  ترابع  رد  هک  داد  مانشد  ، مانشد لباقم  رد  ناوت  یم  ایآ  هک  نیا  رگید  لاؤس  .3

.تسا نعل  قحتسم  نوچ  درک  نعل  ار  ینابزدب  صخش  نینچ  ناوت  یم  ینعی  تسا  نعل  اج  نیا  رد  بس  زا  دارم  هک  نیا  باوج 

.دومرف باختنا  وا  هرابرد  مالسلا  هیلع  ماما  هک  یهار  نامه  تسا  وفع  زا  هدافتسا  ، رگید هار  : دومرف هراشا  لاح  نیع  رد 

یم هـک  نـیا  نآ  تـسا و  هدرک  حرطم  هناـمیکح  راـتفگ  نـیا  حرــش  رد  دــیدحلا  یبا  نـبا  هـک  تـسا  يزیچ  ناــمه  رگید  لاؤـس  .4
جراوخ زا  هک  ار  درم  نآ  مالسلا  هیلع  ماما  ارچ  : دیسرپ دینش  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  راتفگ  نیا  هک  یماگنه  نم  ناتـسود  زا  یکی  : دیوگ

درب و راـک  هب  دوـب  هدوـمرف  هـک  ینخـس  ربارب  رد  مالـسلا  هـیلع  ماـما  هراـبرد  یتـشز  ریبـعت  ثعـشا  هـک  یماـگنه  یلو  درک  وـفع  دوـب 
یتح درک و  خیبوت  تّدش  هب  ار  وا  تفشآرب و  مالـسلا  هیلع  ماما  وت ،» عفن  هب  هن  تسوت  دض  رب  نخـس  نیا  ؛ کل کیلع ال  هذه  :» تفگ

؟ دومرف « رفاک نب  قفانم   » باطخ هب  بطاخم  ار  وا 

مالـسلا هیلع  ماما  هب  یتشز  هملک  لاح  نیع  رد  دوتـس و  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  ملع  یجراخ  درم  نیا  هک  دیوگ  یم  خـساپ  نینچ  سپس 
نینچ.تخاـس مهتم  یهاـگآان  هب  ار  ترـضح  درک و  راـکنا  ار  مالـسلا  هیلع  ماـما  ملع  ، قفاـنم سیق  نب  ثعـشا  هـک  یلاـح  رد  تـفگ 

ص 63) ج 20 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ) .تسا شنزرس  هنوگ  ره  نعل و  قحتسم  یصخش 

ماما.دنک اپ  هب  يرـش  شنخـس  نیا  اب  تساوخ  یم  دوب و  يرورـش  قفانم و  درم  ، ثعـشا هک  دنا  هتفگ  لاؤس  نیا  خـساپ  رد  زین  یـضعب 
ماما اذل  تشادـن و  يرظن  نینچ  یجراخ  درم  نیا  یلو  دـناشن  شیاج  رـس  رب  ار  وا  مکحم  داتـسیا و  وا  لباقم  رد  مکحم  مالـسلا  هیلع 
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.داد رارق  وفع  دروم  ار  وا  مالسلا  هیلع 

مالـسلا هیلع  ماما  بس  دـشاب  انعم  ره  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  هب  رفک  تبـسن  هک  نیا  نآرق  تسا  حرطم  اـج  نیا  رد  زین  يرگید  لاؤس  .5
هیلع و هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  هک  هنوگ  نامه  تسا  رفک  بجوم  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  بس  میناد  یم  دوش و  یم  بوسحم 

: تسا هدش  لقن  هلآ 

بس ارم  هک  یـسک  هدرک و  بس  ارم  دنک  بس  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  یـسک  هّللا ؛ ّبَس  دقف  ینّبَـس  نَم  ینَّبَـس و  دقف  ًاّیلع  ّبَس  نَم  »
.( ص 121 ج 3 ، مکاح ، كردتسم  («.) تسا رفاک  یسک  نینچ  نیقی  هب  و   ) تسا هدرک  بس  ار  ادخ  دنک 

؟ دادن ار  وا  لتق  هزاجا  مالسلا  هیلع  ماما  ارچ  نیاربانب 

يارب مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  نیا  نآ  دوش و  یم  نشور  شتموکح  ماـگنه  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  هریـس  هب  هجوـت  اـب  لاؤـس  نیا  خـساپ 
رد دـندوب  یلخاد  گنج  فالتخا و  داجیا  ددـصرد  هتـسویپ  هک  نیقفانم  موش  ياه  هشقن  نیملـسم و  نایم  رد  فـالتخا  زا  يریگولج 

لحم دومرف و  يرگید  نامز  هب  لوکوم  ار  تازاجم  نیقحتسم  زا  يرایسب  تازاجم  درک و  راتفر  ارادم  اب  دراوم  هنوگ  نیا  زا  يرایـسب 
دندرک و یم  دـنلب  دایرف  جراوخ  تیعمج  داد  یم  ار  یجراخ  نیا  لتق  روتـسد  مالـسلا  هیلع  ماما  رگا  هک  دوب  لیبق  نیا  زا  زین  ام  مالک 

.دنتخادنا یم  هار  هب  ییاغوغ 

یسنج تافارحنا  اب  هزرابم  يارب  نشور  ياه  هار 

ناسنا يور  نآ  ریثأت  تایاور  زا  یـضعب  قباطم  هک  اج  نآ  ات  ، تسوا یـسنج  هزیرغ  ناسنا  زئارغ  نیرت  شکرـس  زا  یکی  هک  میناد  یم 
نیا دهاش  هدمآ  یفاک  فیرش  باتک  رد  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  فورعم  ثیدح.رگید  زئارغ  مامت  ریثأت  اب  تسا  يواسم 

: دیامرف یم  ، تساعدم

ياوقت سپ  ، هدرک ظـفح  ار  دوخ  نید  زا  یمین  دـنک  جاودزا  هک  یـسک  ِرَخآـْلا ؛ ِفْصِّنلا  ِیف  َهَّللا  ِقَّتْیلَف...ِِهنیِد  َفِْصن  َزَرْحَأ  َجَّوَزَت  ْنَم  »
.( ح 2 ص 328 ، ج 5 ، یفاک ، «.) دنک تیاعر  رگید  مین  رد  ار  یهلا 

یمهم ییانج  هدنورپ  چیه  : دنا هتفگ  یـضعب  هک  اج  نآ  ات  ، دوش یم  متخ  هلأسم  نیا  هب  ییانج  ياه  هدنورپ  زا  يرایـسب  لیلد  نیمه  هب 
شکرس هزیرغ  نیا  زا  یـشان  تارطخ  زا  يریگـشیپ  يارب  مالـسا  ، لیلد نیمه  هب  زین.دشابن  نایم  رد  ینز  ياپ  نآ  رد  هک  درادن  دوجو 

: هلمج زا  تسا  هدمآ  تسا  ینمادکاپ  تفع و  هروس  عقاو  رد  هک  رون  هروس  رد  نآ  زا  یمهم  شخب  هک  تسا  هداد  یناوارف  تاروتسد 

ُهّللا ْمِِهنُْغی  َءاَرَُقف  اُونوُکَی  ْنِإ  ْمُِکئاَمِإ  ْمُکِداَبِع َو  ْنِم  َنیِِحلاَّصلا  ْمُْکنِم َو  یَماَیَْألا  اوُحِکنَأ  َو  دیامرف «: یم  ناناوج  جاودزا  هلأسم  رب  دیکأت 
رگا ؛ ار ناتراکتسرد  حلاص و  نازینک  نامالغ و  نینچمه  ، دیهد رسمه  ار  دوخ  رسمه  یب  نانز  نادرم و  ؛»  ٌمِیلَع ٌعِساَو  ُهّللا  ِِهلْـضَف َو  ْنِم 
.( هیآ 32 رون ، !«.) تسا هاگآ  هدنهد و  شیاشگ  دنوادخ  ؛ دزاس یم  زاین  یب  ار  نانآ  دوخ  لضف  زا  دنوادخ  ، دنشاب تسدگنت  ریقف و 

.دوش عوضوم  نیا  زا  رارف  يارب  يا  هناهب  دناوت  یمنرقف  یتح  هک  نیا  هب  هراشا 
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ياه هنیزه  دـشاب و  اه  یمـشچ  مه  مشچ و  تافیرـشت و  زا  رپ  قرب و  قرز و  رپ  ياه  جاودزا  ، جاودزا زا  روظنم  رگا  هک  تسا  نشور 
کی هاگ  هیرهم  دشاب و  هداس  رگا  اما.دنتسین  نآ  رب  رداق  هک  یناسک  دنرایسب  ددرگ  نکشرمک  نیگنس و  اه  نآ  هانگ  زا  رپ  ياهرالات 
هنماد دننک و  رازگرب  افـص  تیونعم و  زا  ولمم  هداس و  یمـسارم  دـشاب و  الط  هکـس  هدراهچ  ای  لگ و  هخاش  کی  هاگ  دـیجم و  نآرق 

نیا همه  رب  مالـسا.دوب  دـهاوخ  یناـسآ  راـک  جاودزا  ، دوـش مک  تسا  یگدـنز  زاـغآ  هک  یناوـج  نینـس  رد  صوـصخ  هـب  تاـعقوت ،
.تسا هدرک  دیکأت  تاعوضوم 

دورب و نایم  زا  تسا  نانز  ییامندوخ  هک  ناناوج  کیرحت  لماوع  نیرتمهم  زا  یکی  ات  هداد  باجح  هب  دـکؤم  روتـسد  هک  نیا  رگید 
ْمُهَجوُُرف اوُظَفْحَی  ْمِهِراَْصبَأ َو  ْنِم  اوُّضُغَی  َنِینِمْؤُْملِّل  ُْلق  دـنزیهرپب «: تّدـش  هب  ینارچ  مشچ  زا  هک  هداد  روتـسد  همه  هب  رگید  ییوس  زا 

اَم اَّلِإ  َّنُهَتَنیِز  َنیِدـُْبی  َال  َّنُهَجوُُرف َو  َنْظَفْحَی  َّنِهِراَْصبَأ َو  ْنِم  َنْضُـضْغَی  ِتاَنِمْؤُْملِّل  ُْلق  *َو  َنوُعَنْـصَی اَِمب  ٌرِیبَخ  َهّللا  َّنِإ  ْمَُهل  یَکْزَأ  َکـِلَذ 
ار دوخ  فافع  و  دنریگورف ، نامرحمان ) هب  هاگن  زا   ) ار دوخ  ياه  مشچ  وگب  نانمؤم  هب  ؛»  َّنِِهبُویُج یَلَع  َّنِهِرُمُِخب  َْنبِرْضَْیل  اَْهنِم َو  َرَهَظ 
ار دوخ  ياه  مشچ  وگب  نامیااب  نانز  هب  ،و  تسا هاگآ  دیهد  یم  ماجنا  هچنآ  زا  دـنوادخ  ؛ تسا رت  هزیکاپ  نانآ  يارب  نیا  ؛ دـننک ظفح 
دنیامنن و راکـشآ  - تسا نایامن  هک  رادقم  نآ  زج  - ار دوخ  تنیز  دننک و  ظفح  ار  شیوخ  ناماد  ،و  دنریگورف دولآ ) سوه  هاگن  زا  )

تایآ 30 و 31) رون ، («.) دوش هدناشوپ  نآ  اب  هنیس  ندرگ و  ات   ) دننکفا دوخ  هنیس  رب  ار  دوخ  ياه  يرسور  فارطا ) )

هب دـنراد  اپ  رب  هک  یلاخلخ  يادـص  ات  دـننزب  نیمز  هب  مکحم  ار  ناشیاپ  نتفر  هار  ماگنه  هب  نانز  هک  نیا  زا  ریخا  هیآ  لیذ  رد  یتح  و 
َنیِفُْخی اَم  َمَْلُعِیل  َّنِِهلُجْرَِأب  َْنبِرْضَی  َال  َو  تسا «: هنیمز  نیا  رد  مالـسا  تقد  تیاهن  زا  یکاح  هک  ، هدومرف یهن  دسرب  مرحمان  دارفا  شوگ 

 «. َّنِِهتَنیِز ْنِم 

ادابم هدومرف  یهن  دـنروآرد  زیگنا  سوه  تروص  هب  ار  دوخ  مالک  زرط  نتفگ  نخـس  ماـگنه  هب  ناـنز  هک  نیا  زا  بازحا  هروس  رد  و 
: دننک عمط  اه  نآ  هب  نالدرامیب 

هیآ 32) بازحا ،  «.) ٌضَرَم ِِهْبلَق  ِیف  يِذَّلا  َعَمْطَیَف  ِلْوَْقلِاب  َنْعَضْخَت  اَلَف  » 

هدش لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  هلمجزا  دوش  یم  هدید  هنیمز  نیا  رد  یقیقد  بلاج و  تاروتسد  زین  یمالسا  تایاور  رد 
نآ ات  ، دنیشنن اج  نآ  رد  هلصافالب  یمرحمان  درم  دوش  مرگ  یمک  وا  نتسشن  رثارب  لحم  نآ  دنیـشنب و  ییاج  رد  ینز  هاگره  هک  تسا 

: دوش درس  لحم 

هک یتروص  رد  یتح  ح 38) ص 546 ، ج 5 ، یفاک ، «) دُْربی یَّتَح  ٌلُجَر  اَهِِـسلْجَم  ِیف  ُسِلْجی  اَلَف  ُْهنَع  ْتَماَقَف  ًاِسلْجَم  ُهَأْرَْملا  ِتَسَلَج  اَذِإ  »
.تسا رت  هداس  ناسآ و  رایسب  نآ  طیارش  هک  هداد  ار  تقوم  جاودزا  هزاجا  دشابن  مئاد  جاودزا  هب  یسرتسد 

.دراد یلقتسم  باتک  فیلأت  هب  زاین  اه  نآ  همه  لقن  هک  يرگید  ناوارف  تاروتسد  و 

یسیلگنا

It is related that Imam Ali ibn Abū Tālib was sitting with his companions when a
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beautiful woman passed by and they began to look at her. It was then that Imam Ali
ibn Abū Tālib said: “The eyes of these men are covetous, and such glances are the
cause of their becoming covetous. Whenever anyone of you sees a woman who
attracts him, he should meet his wife (for cohabitation] because she is a woman just

.” like his wife

!" One a Khārijite said: “May Allāh kill this heretic! How logical he is

People then leaped towards him to kill him, but Imām Ali ibn Abū Tālib said: “Wait a
.” little bit. There should either be abuse [for an abuse] or else pardoning the offender
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َكِدشُر نِم  َکّیَغ  َُلبُس  ََکل  َحَضوَأ  اَم  َِکلقَع  نِم  َكاَفَک  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

 . دهد تناشن  يراگتسر  زا  ار  یهارمگ  هار  هک  دنک  تیافک  ار  وت  لقع  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و  یملع ) )

يدیهش

.دیامن تیراگتسر ، هار  زا  ار  تا  یهارمگ  هار  هک  دیاب  نیا  ار  وت  درخ  زا 

یلیبدرا

وت باوص  هار  زا  رت  جک  هار  ار  وت  رم  دزاس  نشور  هچنآ  وت  لقع  زا  ار  وت  تسیفاک  دومرف  و 

یتیآ

.دزاس یم  راکشآ  تیراگتسر  هار  زا  ار  تیهارمگ  هار  هک  سب  نیمه  ار  وت  لقع  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 
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نایراصنا

 . دنک رهاظ  وت  رب  تیراگتسر  زا  ار  تیهارمگ  ياههار  هک  سب  ار  وت  هزادنا  نآ  تلقع  زا  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

رظن اذاف  هلقع  لمعتـسی  نا  لقاعلا  یلعف  هدـض ، نم  لهجلا  يا  دـشرلا  نم  یغلا  زیمی  امنا  هنـسحلا و  لامعالل  ابجوم  نوکی  لقعلا ال  و 
.لطابلا نود  قحلا  هسفن  راتخا  لطابلا  قحلا و  فرعو 

يردیک

..هلالا یلا  لعفلا  دانسا  باب  نم  لقعلا  یلا  حاضیالا  دانسا 

مثیم نبا 

نامه یلمع  لقع  زا  فده  دزاس .) راکـشآ  يراگتـسر  ياههار  زا  ار  تا  یهارمگ  ياههار  هک  سب  وت  درخ  لقع و  رد  ردق  نیمه  )
.تسا یفاک  ردق  نامه  تسا و  هتشاد  نایب  مالسلا ) هیلع   ) ماما هک  تسا 

دیدحلا یبا 

 . َكِدْشُر ْنِم  َکِّیَغ  َُلبُس  ََکل  َحَضْوَأ  اَم  َِکْلقَع  ْنِم  َكاَفَک  َلاَق ع: َو 

هجاح هفیلکت و ال  متی  کلذـب  هنإف  لطابلا  دـئاقعلا و  نم  قحلا  نیب  داشرلا و  یغلا و  نیب  هب  قرفی  ام  هلقع  نم  ناـسنإلا  یفک  لوقی ع 
اهلهأ و ایندلا و  لاوحأ  هفرعم  ماتلا و  مزحلا  هدیفت  یتلا  براجتلا  وحن  کلذ  یلع  هدایز  یلإ  دـشرلا  یغلا و  نیب  قرفلا  فیلکتلا و  یف 

مولعلا هسدـنهلا و  همکحلا و  یف  مالکلا  قئاقد  هب  طبنتـسی  ام  ماتلا  ءاکذـلا  هبقاثلا و  هنطفلا  نم  هدـنع  نوکی  نأ  یلإ  هل  هجاح  اضیأ ال 
نم هتاجن  هفیلکت و  یف  هافک  دقف  ناسنإلل  لصحی  مل  نإ  لمک و  دقف  ناسنإلل  لصح  نإف  هنع  ینغتسم  لضف  هلک  کلذ  نإف  هضماغلا 

ام تاداعلا و  مولع  نم  اهارجم  يرج  ام  بلقلا و  یف  هیهیدـبلا  مولعلا  لوصح  وه  داشرلا و  یغلا و  نیب  هب  قرفی  اـم  نایـصعلا  بطاـعم 
فیلکتلا باب  یف  انباحصأ  هرکذی 

یناشاک

لیبس  ) وت يارب  دزاس  نشور  هچنآ  کل ) حـضوا  ام   ) وت یمارگ  لـقع  زا  ار  وت  تسا  سب  کـلقع ) نم  كاـفک  مالـسلا : هیلع  لاـق  (و 
.یلمع لقع  تیاغ  هب  تسا  تراشا  نیا  وت  باوث  دشر و  هار  زا  ار  وت  یهارمگ  تلالض و  هار  كدشر ) نم  کیغ 

یلمآ

ینیوزق
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.باوص یتسار و  هار  زا  ار  اطخ  یهارمگ و  هار  وت  يارب  دنادرگ  حضاو  هچنآ  وت  لقع  زا  ار  وت  تسا  سب  دومرف :

یجیهال

زا ار  وت  تسا  سب  هک  مالسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .كدشر » نم  کیغ  لیبس  کل  حضوا  ام  کلقع ، نم  كافک  : » مالسلا هیلع  لاق  و 
.وت تیاده  هار  زا  ار  وت  یهارمگ  تلالض و  هار  وت  يارب  زا  دنادرگ  رهاظ  هک  يردق  نآ  وت ، شناد  لقع و 

ییوخ

یف هتوم و  دـعب  هتاجن  هتداعـس و  قیرط  یف  عقی  امیف  ناسنالا و  دـیفی  امیف  لقعلا  نم  هدافتـسالا  نسح  یلا  مالـسلا ) هیلع   ) هبن ینعملا :
هک سب  نیمه  تدرخ  زا  وت  يارب  دومرف : همجرتلا : .هرخالا  وا  ایندـلا  هداعـسب  طبتری  روما ال  یف  لقعلا  فرـص  یغبنی  و ال  هتایح ، مایا 

.دزاس نشور  قح  تسرد و  هار  زا  ار  دوخ  یهارمگ  اههار 

يرتشوش

هذـخا یف  همالع  نیـسوق  نیب  هیناثلا  هعبطلا  یف  دوجوم  امنا  و  یلوالا ،) هیرـصملا  هعبطلا   ) یف سیل  ناونعلا  لوقا : مالـسلا : هیلع  لاـق  و 
کلذ نا  دارملا  مث  .هل  هیطخلا  هخـسنلا  هفنـصم و  طـخب  هتخـسن  يذـلا  مثیم ) نبا   ) قیدـصتل هتوـبث ، قـحلا  و  دـیدحلا ،) یبا  نبا   ) نع

یف یفکی  یلاعت  هللا  نع  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا هب  یتا  ام  نا  امک  هیلووسملا ، یف  فیلکتلا و  زجنت  یف  یفکی  لقعلا  نم  رادقملا 
( لقعلا یف  نوسمخلا - عبارلا و  لصفلا   ) امنا ربخلا : یف  و  یغلا .) نم  دـشرلا  نیبت  دـق  نیدـلا  یف  هارکاـال  : ) یلاـعت لاـق  هجحلا  ماـمتا 
: هل لاق  مث  هقطنتـسا  لقعلا  یلاعت  هللا  قلخ  امل  مالـسلا : هیلع  رقابلا  نع  یفاکلا )  ) یف .مهلوقع و  ردـق  یلع  همایقلا  یف  دابعلا  هللا  قادـی 

اما بحا ، نم  یف  الا  کتلمکا  و ال  کنم ، یلا  بحا  اقلخ  تقلخ  ام  یلالج  یتزع و  و  لاـق : مث  ربداـف ، ربدا  هل : لاـق  مث  لـبقاف ، لـبقا 
لضفا ائیش  دابعلل  یلاعت  هللا  مسق  ام  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نع  .بیثا و  كایا  بقاعا و  كایا  و  یهنا ، كایا  رمآ و  كایا  ینا 

هل لمکتـسی  یتح  ایبن  هللا  ثعب  و ال  لهاجلا ، صوخـش  نم  لضفا  لقاعلا  هماـقا  و  لـهاجلا ، رهـس  نم  لـضفا  لـقاعلا  مونف  لـقعلا ، نم 
ءالقعلا و  لقاعلا ، غلب  ام  مهتدابع  لضف  یف  نیدـباعلا  عیمج  غلب  و ال  لاق - نا  یلا  هتما -  عیمج  لوقع  نم  لضفا  هلقع  نوکی  لـقعلا و 

ریثک هالصلا  ریثک  لجرلا  متیار  اذا  هلآ :) هیلع و  هللا  یلص   ) هنع و  بابلالاولوا .) الا  رکذی  ام  و  یلاعت … ( : لاق  نیذلا  بابلالاولوا  مه 
نم سیلف  هلقع  ءرملل  هللا  مسق  لـضفا  و  مالـسلا : هیلع  هیلا  بوسنملا  ناویدـلا  یف  .هلقع و  فـیک  اورظنت  یتـح  هب  اوهاـبت  ـالف  مایـصلا 

لقعلا یلع  هنا  لـقعلاب  ساـنلا  یف  یتفلا  شیعی  هبراـم  هقـالخا و  تلمک  دـقف  هلقع  ءرملل  نمحرلا  لـمکا  اذا  هبراـقی  یـش ء  تاریخلا 
هبـساکم هیلع  اروظحم  ناک  نا  هلقع و  هحـص  سانلا  یف  یتفلا  نیزی  لقعلا ) یف  نوسمخلا - عبارلا و  لـصفلا   ) هبراـجت هملع و  يرجی 

هبلاغ هشیعملا  رما  یف  دجلا  وذف  هدجن  لقعب و  ابالغ  ناک  نم  هبصانم و  هقارعا و  تمرک  نا  هلقع و  هلق  سانلا  یف  یتفلا  نیشی 

هینغم

نم عقیـس  امب  هیفخلا  نئارقلا  نم  اـبنتی  و  ینورتکلـالا ، لـقعلا  ءاـضفلا و  هنیفـسک  تـالالا ، قدا  هب  عرتخی  ـالقع  ناـسنالا  کـلمی  دـق 
اذا الا  حیحـصلا  ینعملاب  القاع  ناسنالا  لعجی  ـال  هدـحو  اذـه  نکل  ءاـشی و  امبـسح  اـهفیکی  هعیبطلا و  رارـسا  فشتکی  و  ثادـحالا ،
اذه لقعلا و  اذه  اما  هیـصوصللا ، فیوختلا و  و  عادخلا ، بذـکلا و  یف  امهلغتـسا  اذا  اما  رـضی ، عفنی و ال  امیف  هملع  هلقع و  لمعتـسا 
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.لالض داسف و  و  لابو ، رش و  امهف  ملعلا 

هدبع

نا اوراتخت  الف  هلها  مکنع  هیدوی  رـشلا  نم  هومتکرت  اـم  مکلدـب و  هلعفب  هلها  موقی  ریخلا  نم  هومتکرت  اـم  هلها : هومکاـفک  اـمهنم  … 
لدب ریخلا  یف  مکنع  نوکی  نا  الها و ال  رشلل  اونوکت 

يرفعج

مالسالا ضیف 

ياههار زا  ار  تیهارمگ  ياههار  هک  درخ  لـقع و  زا  ندرب ) دوس   ) ار وت  تسا  سب  تسا : هدومرف  لـقع ) دوس  رد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
(. دراد رب  رد  ار  اهدوس  همه  دوس  نیا  اریز   ) دزاس یم  راکشآ  وت  هب  تیراگتسر 

ینامز

دودح 18 رد  دـشر  لقع و  اما  ددرگ ، یم  بجاو  نس ) رظن  زا  لاس   13  - رسپ 15 لاس و  رتخد 9   ) نآ طئارش  دوجو  زا  سپ  فیلکت 
دناد یم  یفاک  ار  لطاب  قح و  كرد  دشر  ندروآ  تسدب  لقع و  لیمکت  يارب  مالسلا ) هیلع   ) ماما .دوش  یم  راکشآ  رـسپ  يارب  لاس 

اب یـسوم  دـننام  هک  ددرگ  یتلم  ای  تیعمج و  ربهار  دـهاوخب  یـسک  هکنآ  رگم  دـناد  یمن  مزال  ار  دایز  سرد  ناوارف و  تاـعلاطم  و 
.دنک يدرگاش  يو  شیپ  دریگب و  ار  لماکت  دشر و  میلعت  هزاجا  رضخ  زا  دوش  یم  ریزگان  ملع  همه  نآ  يربمایپ و  ماقم  نتشاد 

يزاریش دمحم  دیس 

.هیادهلا داشرلا و  قیرط  نم  يا  كدشر ) نم   ) هلالضلا قرط  يا  کیغ ) لبس  کل  حضوا  ام  کلقع  نم  كافک  : ) مالسلا هیلع  لاق  و 

يوسوم

زیمت نا  کلقعب  تعطتسا  اذا  حرشلا : .یغلا  دض  يدهلا  هماقتسالا و  دشرلا : .لالضلا  یغلا : .انیب  رهاظ  يا  احـضاو  هلعج  حضوا : هغللا :
هوطخلا وه  زییمتلاف  معنلا  نم  اهریغ  اهلداعت  يربک ال  همعن  یلع  تلـصح  دقف  لطابلا  قحلا و  نسحلا و  حـیبقلا و  رـشلا و  ریخلا و  نیب 

 … قحلا یلع  الیلد  لقعلل و  افرش  کلذب  یفک  لدعلا و  ریخلا و  قیرط  یف  همیقتسملا  هحیحصلا و  یلوالا 

یناقلاط

« .دزاس نشور  تیارب  وت  يراگتسر  هار  زا  ار  یهارمگ  ياههار  هک  سب  ار  وت  نیمه  وت  درخ  زا  دومرف : «و 

صیخـشت ار  لطاب  قح و  هدـیقع  دـهن و  يراگتـسر  یهارمگ و  ناـیم  قرف  هک  شلقع  درخ و  زا  سب  نیمه  یمدآ  يارب  دـیامرف : یم 
ییاه هبرجت  يراگتسر  یهارمگ و  نایم  قرف  صیخشت و  يارب  هک  تسین  يزاین  دوش و  یم  مامت  هزادنا  نیمه  هب  وا  فیلکت  هک  دهد 

شوه و ناـنچ  هک  تسین  يزاـین  نینچمه  دـهد ، ماـجنا  تسا  نآ  مدرم  اـیند و  لاوحا  تخانـش  لـماک و  یـشیدنارود  بجوم  هک  ار 
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يارب رگا  هتبلا  تسا ، لضف  اهنیا  همه  هک  دـشاب  هتـشاد  ار  راوشد  مولع  هسدـنه و  تمکح و  مالک و  قیاقد  هک  دـشاب  هتـشاد  یکریز 
قح و نایم  صیخـشت  ناـمه  هاـنگ  باـقع  زا  وا  تاـجن  فیلکت و  ظاـحل  زا  دوشن ، مهارف  رگا  دوش و  یم  لـماک  دوش ، مهارف  یمدآ 
ام یلزتعم  نارای  هچنآ  تسا و  هنیمز  نیا  رد  هک  يرگید  مولع  تسا و  لد  رد  یهیدـب  مولع  لوصح  زا  ترابع  هک  تسا  یفاک  لـطاب 

.دنا هتفگ  فیلکت  هرابرد 

مراکم

 [[ مالسلا هیلع  لاق  و  ]]

.َكِدْشُر ْنِم  َکِّیَغ  َُلبُس  ََکل  َحَضْوَأ  اَم  َِکْلقَع  ْنِم  َكاَفَک 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

راتفگ دنـس  ) .دزاـس نشور  حـضاو و  وت  يارب  تداعـس  هار  زا  ار  یهارمگ  ياـه  هار  هک  تسا  یفاـک  وت  يارب  وت  لـقع  زا  رادـقم  نیا 
: هنامیکح

زا یکاح  هک  یتوافت  اب  ار  نآ  هک  تسا  مکحلاررغ  هدرک  لقن  هناـمیکح  راـتفگ  نیا  يارب  هک  يرگید  كردـم  اـهنت  بیطخ  موحرم 
(.( ص 299 ج 4 ، هغالبلا ، جهن  رداصم  «. ) کیغ نم  كدشرت  نابأ  ام  کلقع  نم  كافگ  : » دیوگ یم  هدروآ ، تسا  عبنم  ددعت 

یفاک لقع 

راتفگ نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما.دوش  یم  هابتشا  لقع  اب  تنطیش  یهاگ  یتح  دراد و  یناوارف  راثآ  ددعتم و  ياه  هخاش  لقع  میناد  یم 
یفاک وت  يارب  وت  لقع  زا  رادـقم  نیا  :» دـیامرف یم  دـنک و  یم  نایب  ینـشور  هب  تسا  ناسنا  تاجن  هیام  هک  ار  یلقع  هناـشن  هناـمیکح 

ْنِم َکِّیَغ  َُلبُـس  ََکل  َحَضْوَأ  اَم  َِکْلقَع  ْنِم  َكاَفَک  ( ؛» دزاس نشور  حـضاو و  وت  يارب  تداعـس  هار  زا  ار  یهارمگ  ياه  هار  هک  تسا 
(. َكِدْشُر

هنوگ ره  هب  تادرفم  رد  بغار  هدیقع  هب  یلو  دـنا  هدرک  ریـسفت  اه  ههاریب  رد  ینادرگرـس  ای  یهارمگ  يانعم  هب  ار  یغ »  » تغل بابرا 
ریبـعت هب  دریگ و  یم  همـشچرس  هدـیقع  داـسف  زا  هـک  ددرگ  یم  قـالطا  یهارمگ  زا  یعوـن  هـب  هـکلب  دوـش  یمن  هـتفگ  یغ  یهارمگ 

.تسا دساف  داقتعا  اب  مأوت  یهارمگ  ، رگید

یم هتفگ  « دیشر » هاگآ هدش و  غلاب  كدوک  هب  رگا  تسا و  عقاو  هب  ندیـسر  دوصقم و  دصقم و  هب  نتفای  هار  يانعم  هب  تغل  رد  دشر » »
.دنک یم  كرد  ار  دوخ  هدسفم  حالص و  هدیسر و  دوصقم  هب  هک  تسا  نیا  يارب  دوش 

دـنک و یم  كرد  ار  یملع  قیمع  لئاسم  یناعم و  قیاقد  نآ  هلیـسو  هب  ناسنا  هک  دراد  دوجو  زین  يرتالاب  لحارم  لـقع  درومرد  هتبلا 
مهم تسا و  بوخ  رایسب  ، لقع زا  هلحرم  نیا.دراذگب  راگدای  هب  دوخ  زا  فلتخم  مولع  رد  یناوارف  تاراکتبا  اه و  يروآون  دناوت  یم 

.دندش یتافارحنا  راتفرگ  هک  دندوب  فلتخم  نونف  رد  یگرزب  ناملاع  رایسب  هچ  تسین و  یفاک  ناسنا  تاجن  يارب  یلو  راذگریثأت  و 
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تسا ترخآ  ایند و  رد  ناسنا  تاجن  هیام  هک  هتشاذگ  لقع  زا  هخاش  نآ  يور  تشگنا  شا  هنامیکح  راتفگ  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
.دشاب یم  نامه  لقع  شنیرفآ  زا  یلصا  فده  و 

: دومرف هک  میناوخ  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  یثیدح  رد  لیلد  نیمه  هب 

ج یفاک ، «.( تسا هدرکن  میسقت  لقع  زا  رتمهم  ار  یتمعن  چیه  شناگدنب  نایم  رد  دنوادخ  لْقَْعلا ؛ َنِم  َلَْضفَأ  ًائیَـش  ِداَبِْعِلل  ُهَّللا  َمَسَق  اَم  »
.( ح 11 ص 12 ، ، 1

: میناوخ یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يرگید  ثیدح  رد 

دراو دـشاب  رادـنید  هک  یـسک  تسا و  رادـنید  دـشاب  لقاع  هک  یـسک  َهَّنَْجلا ؛ َلَخَد  ٌنیِد  َُهل  َناَک  ْنَم  ٌنیِد َو  َُهل  َناَـک  ًـالِقاَع  َناَـک  ْنَم  »
.( ح 6 ص 11 ، ج 1 ، یفاک ، «.) دوش یم  تشهب 

ياه ناسنا  ای  ناطیـش و  ای  سفن  ياوه  بیرف  ناهگان  درادـن  یتسرد  لقع  نوچ  یلو  دـشاب  قح  ریـسم  رد  ناـسنا  تسا  نکمم  یتح 
.ددرگ فرحنم  هار  زا  دروخب و  ار  تفص  ناطیش 

: دیامرف یم  یثیدح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ور  نیازا 

ياراد صخش  نالف  هک  دسرب  ربخ  امش  هب  هک  یماگنه  ِِهْلقَِعب ؛ يَزاَجی  اَمَّنِإَف  ِِهْلقَع  ِنْسُح  ِیف  اوُرُْظناَف  ٍلاَح  ُنْسُح  ٍلُجَر  ْنَع  ْمُکَغََلب  اَذِإ  »
لقع رادـقم  هب  لامعا  يازج  هکارچ  دـینک  وا  لقع  یبوخ  هب  هاگن  دـینکن و  تعانق  نآ  هب  ، تسا تعاطا ) ریـسم  رد  و   ) یبوخ تلاـح 

ح 9) ص 12 ، ج 1 ، یفاک ، «.) تسا

ینارصن يدرم.دندوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  روضح  رد  یعمج  : میناوخ یم  هدمآ  لوقعلا  فحت  رد  هک  يرگید  ثیدح  رد 
ضرع هـلآ  هـیلع و  هللا  یلــص  ادـخ  لوـسر  هب.دوـب  هدـش  هنیدـم  دراو  دوـب  یتـبیه  راـقو و  بوـخ و  ناـیب  ياراد  هـک  نارجن  لـها  زا 

هب هک  تسا  یسک  لقاع.دییوگن  نینچ  : دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ.تسا  رایـشه  لقاع و  ینارـصن  درم  نیا  ردقچ  : دندرک
؛ دنک وا  نامرف  تعاطا  دشاب و  هتشاد  نامیا  دنوادخ  یگناگی 

ص 54) لوقعلا ، فحت  « .) ِِهتَعاَِطب َلِمَع  َهَّللا َو  َدَّحَو  ْنَم  َِلقاَْعلا  َّنِإ  ْهَم  »

یم نایاپ  تسا  هنامیکح  راتفگ  نیا  اب  گنهامه  هدمآ و  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  هب  بوسنم  ناوید  رد  هک  يراعـشا  اب  ار  نخـس  نیا 
: میهد

ُهبِراُقی ٌءیش  ِتاریَخلا  َنِم  َسیلف  ُهلقَع  ِءرملل  ِهّللا  ِمسق  ُلَضفأ  و 

ُهبِرآَم ُهقالخأ و  تلمَک  دقَف  ُهَلقَع  ِءرَملل  ُنمحرلا  َلَمکأ  اذإ 

ُهبراجَت هُملِع و  يرجَی  ِلقعلا  یلع  ّهنإ  ِلقَعلاب  ِساّنلا  یف  یتفلا  ُشیعی 
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ُهبِساکَم ِهیلَع  ًاروظحَم  َناک  نإ  ِهلقَع و  ُهّحِص  ساّنلا  یف  یتَفلا  ُنیُزی 

هبِصانَم ُهقارعأ و  تَمُرَک  نإ  ِهلقَع و  ُهِّلق  ساّنلا  یف  یتفلا  ُنیُِشی 

.دسر یمن  نآ  ياپ  هب  اه  یکین  زا  زیچ  چیه  تسوا و  لقع  تسا  هدرک  ناسنا  يارب  دنوادخ  هک  یتمعن  میسقت  نیرترب 

.دوش یم  لماک  وا  لامعا  قالخا و  مامت  نیقی  هب  دنک  لماک  ار  ناسنا  لقع  هدنشخب  دنوادخ  هک  یماگنه 

.تسا لقع  هارمه  هبرجت  ملع و  هکارچ  دننک  یم  یگدنز  دوخ  لقع  اب  ، مدرم نایم  رد  نادرمناوج 

.دشاب هتشادن  یقنور  رپ  راکو  بسک  دنچ  ره  تسوا  لقع  تمالس  دهد  یم  تنیز  مدرم  نایم  رد  ار  ناسنا  هچنآ 

ناوید ) .دـشاب ناوارف  وا  ياه  بصنم  اه و  هشیر  دـنچره  تسوا  لقع  یمک  دزاـس  یم  تشز  مدرم  ناـیم  رد  ار  ناـسنا  هرهچ  هچنآ  و 
ص 66) یلع ،

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abu Talib said : “ Suffices you for wisdom to be able to distinguish the
." ways of misguidance from guidance

يراکوکین شزرا  : 422 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ًائیَش ُهنِم  اوُرِقحَت  َال  َریَخلا َو  اُولَعفا  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

550 ص :

اَمهَمَف اًلهَأ  ّرّشلا  ِریَخِلل َو  ّنِإ  َِکلَذَک  ِهّللا  َنوُکَیَف َو  ِّینم  ِریَخلا  ِلعِِفب  َیلوَأ  ًادَحَأ  ّنِإ  مُکُدَحَأ  َّنلوُقَی  َال  ٌرِیثَک َو  ُهَلِیلَق  ٌرِیبَک َو  ُهَریِغَـص  ّنِإَف 
ُُهلهَأ ُهوُمُکاَفَک  اَمُهنِم  ُهوُُمتکَرَت 

اه همجرت 

یتشد
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اریز دیرامـشن ، کـچوک  دـشاب  هک  رادـقم  ره  ار  نآ  و  دـیروآ ، اـج  هب  کـین  راـک  دوـمرف : وا ، رب  ادـخ  دورد  و  یتـیبرت ) یقـالخا ، )
! تسا رتراوازـس  نم  زا  کین  راک  ماجنا  رد  يرگید  هک : دیوگن  امـش  زا  یـسک  و  تسا ،  ناوارف  نآ  كدـنا  و  گرزب ، نآ  کچوک 

: تسا نینچ  هک  ادخ  هب  دنگوس  هچ  رگ 

 . داد دنهاوخ  ناشماجنا  دیراذگاو ، ار  ود  نآ  زا  مادک  ره  هاگ  ره  هک  تسا  ینارادفرط  ار  دب  بوخ و 

يدیهش

امش زا  یسک  و  رایـسب ،  نآ  كدنا  تسا و  رادقم  گرزب  نآ  درخ  هک  دیرامـشم  درخ  ار  نآ  زا  يزیچ  دیرآ و  ياج  هب  ار  کین  راک 
، تسا ینامدرم  ار  دب  کین و  هچ  دوش ، نینچ  هک  دوب  دنگوس ، ادخ  هب  هک  تسا  رتراوازس  نم  زا  کین  راک  ماجنا  رد  يرگید  دیوگن 

.دیناسر دهاوخ  ماجنا  هب  ار  راک  نآ ، لها  دیداهناو  ار  مادک  ره 

یلیبدرا

زا كدـنا  باوث و  لوصو  رد  تسگرزب  نآ  کـچوک  هک  یتسردـب  سپ  يزیچ  نآ  زا  دـیریگم  ریقح  ار و  یئوـکین  دـینکب  دوـمرف  و 
قحب دشاب  سپ  نم  زا  یئوکین  ندرکب  تسا  راوازـس  یکی  هک  یتسردب  امـش  زا  یکی  دیوگن  هک  دـیاب  تبوثم و  قاقحتـسا  رد  رایـسب 

دنک تیافک  ار  ود  نآ  زا  یکی  دیدرک  كرت  هاگ  ره  سپ  تسا  یلها  هار  رـش  ریخ و  رم  هک  یتسردـب  یئوگیم  وت  هک  نینچمه  ادـخ 
دنیوا نابحاص  هک  ناسک  نآب 

یتیآ

گرزب دـیآ ، درخ  رظن  رد  دـنچ ، ره  کین ، راک  اریز ، دیرامـشم ، درخ  نآ  دـیروایب و  ياج  هب  ار  کین  راک  مالـسلا :) هیلع   ) دومرف و 
نم زا  رتراوازـس  کین  ياهراک  نداد  ماجنا  رد  نالف  هک  دیوگب  اهامـش  زا  یکی  دیابن  .دشاب  رایـسب  دیامن ، كدنا  دـنچ ، ره  دـشاب و 
اهر امش  ار  رش  راک  ای  ریخ  راک  هاگره  هک  رش ، لها  یهورگ  دنریخ و  لها  یهورگ  اریز  .دوش  نینچ  هک  اسب  دنگوس ، ادخ  هب  .تسا 

.دنزادرپ نآ  هب  امش  ياج  هب  نآ  لها  دینک ،

نایراصنا

و  ، تسا رایـسب  شمک  ،و  گرزب شکچوـک  هک  دـینادن ، كدـنا  ار  نآ  زا  يزیچ  دـینک و  مادـقا  ریخ  راـک  هب  : دوـمرف ترـضح  نآ  و 
یلها رـش  ریخ و  يارب.دـش  دـهاوخ  نینچ  ادـخ  هب  دـنگوس  هک  ، تسا رتراوازـس  نم  زا  ریخ  راـک  رد  يرگید  : دـیوگن امـش  زا  يدـحا 

 . دنهد یم  ماجنا  امش  ياج  هب  ار  نآ  شلها  دینک  كرت  ار  ود  نآ  زا  یکی  امش  هاگره  هک  ، تسا

اه حرش 

يدنوار

لیلعتلا و نم  هدعب  ام  هلالدب  مهیلع  ماعنالا  ءافعـضلا و  یلا  ناسحالا  هب  داری  ریخلا  اذه  لیق : ائیـش  هنم  اورقحت  ریخلا و ال  اولعفا  هلوق  و 
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اذا هنال  کلذـک ، نوکیف  هنم ، ریخلا  لعفی  ناـب  قحا  یلوا و  هریغ  نا  هعیـشلا  اـهیا  مکدـحا  لـقی  ـال  يا  هیناـثلا  هنیرقلا  ینعم  .یهنلا و 
قداصلا لاق  دـق  .هنم و  ریخلا  لعفب  یلوا  هریغ  وه  يذـلا  اذـه  ناک  ریخلا ، لعف  نع  هریغ  دافتی  مل  هاماحت و  ریخلا و  لـعف  نع  يداـفت 

الها رـشلا  ریخلل و  نا  هلوق  .یلوا و  مومعلا  ریخلاب  دارملان  وکی  نال  و  هنم ، دبعا  وه  نم  هناریج  یف  نم  انتعیـش  نم  سیل  مالـسلا : هیلع 
اذـه و هرایتخا  ءوسب  امهنم  دـحاو  یلع  بلاغلا  ناـک  اـملف  رـشلا ، لـعف  بحی  نم  مهنم  ریخلا و  لـعف  بحی  نم  هللا  داـبع  نم  نا  ینعی 
: هریدـقتف رهظملا ، ماقم  میقا  انه  ریمـضلا  اذـه  و  هومتکرت ، امهمف  لاق : مث  .کلذـل  الها )  ) امهالک یمـس  کلذ  رخالا  راـیتخا  نسحب 

هـسفن لعج  نم  هلعفی  رـشلا  ریخلا و  نم  هومتکرت  يذـلاف  يا  هلها ، هومکافک  امهنم  هومتکرت  امف  يور : .امهنم و  ادـحاو  متکرت  ینمف 
وا هلـضفب ، هللا  هینغی  هیلا  نسحت  مل  نا  کناف  اقحتـسم ، تدـجو  اذا  ناسحالا  ریخلا و  لعف  نع  نالـسک  نکت  ال  ینعی : .کلذـل  ـالها 
هنع لفاغتف  هیلا  هئاسالا  لهاتـسی  نم  تیار  نا  و  کلذ ، دـعب  تنا  مدـنت  و  هتنوم ، هیفکی  نم  تاریخ  تاریخلا  لـعف  بحی  نمم  ضیقی 

.الجآ الجاع و  هللا  هبقاع  وا  هحیبقلا  هلاعفا  ءازج  وه  قاذ  دقف  ههارک  لک  نم  یئرب  تنا  هیلا و  یسی ء  کلذ و  کیفکی  كریغ  ناف 

يردیک

: لیق .هدکوم و  هلص  هیناثلا  هیطرـش و  یلوالا  ءام  و  ظفللا ، نیـسحتل  ءاه  یلوالا  فلالا  تبلق  ام  ام  هلـصا  امهم  امهنم : هومتکرت  امهمف 
یلاف یلوالا ، ریدقتلا  یلع  اما  ام  یلا  دیاع  هومتکرت  یف  ریمضلا  و  هربخ ، هدعی  هلمجلا  ادتبم و  ام  هیطرـش و  ام  و  ففکا ، ینعمب  هم  نا 

اونـسحت مل  و  هقح ، ریقفلا  اوطعت  مل  نا  ینعملاف  ریغلا ، عفن  ریخلاب : دارا  نا  .هیناثلا  یلاف  یناثلا  ریدـقتلا  یلع  اما  و  هم ، یه  یتلا  یلوالا 
یلع تاـعاطلاب ، اوتاـت  مل  نا  ینعملاـف  مومعلا ، ریخلاـب  دارا  نا  هلـضف و  نم  هینغی هللا  وا  .مکنود  هیف  رجـالا  زرحی  و  مکریغ : هطعی  هیلا 

هلخ و و  ضرعاف ، هیلا  هئاسالا  لهاتسی  نم  تیقل  نا  رشلا  یف  اذک  .نورموی  ام  نولعفی  مهرما و  ام  هللا  نوصعی  دیبع ال  هلـضف  اههوجو 
.طیحم هئارو  نم  هللااف  الا  امهنم و  هقح  یفوتسی  هناف  مانالا ، رارش  و  مایالا ،

مثیم نبا 

دیوگب امـش  زا  یـسک  دیابن  تسا  دایز  نآ  مک  گرزب و  نآ ، کچوک  اریز  دینادن ، زیچان  زین  ار  نآ  مک  و  دیهد ، ماجنا  ار  ریخ  راک  )
ریخ و زا  کی  ره  اریز  .دش  دهاوخ  نانچ  هک  دنگوس  ادـخ  هب  دـیوگب  نینچ  رگا  تسا ، رتراوازـس  کین  راک  ماجنا  هب  نم  زا  يرگید 

روتسد مالسلا ) هیلع   ) ماما .داد ) دنهاوخ  ماجنا  ار  نآ  شلها  امش  ياج  هب  دییوگ  كرت  ار  اهنآ  زا  یکی  امش  هاگره  دراد و  یلها  رش 
سایق هلیـسو ي  بلطم  نیا  رب  تسا و  هدومرف  یهن  دشاب - كدنا  هک  دـنچ  ره  نآ - ندرامـش  کچوک  زا  هداد و  کین  راک  ماجنا  هب 
یسک نآ  هب  تبسن  يراذگ و  شزرا  رد  ینعی  تسا ، ریثک ، هلیلق  ریبک و  هریغص  ناف  ترابع  نآ  يارغص  هک  تسا  هتـشاداو  يرمـضم 

و تسا ، رتراوازـس  کین  راک  هب  يو  زا  يرگید  هک  دـیوگب : یـسک  هک  نیا  زا  تسا  هدرک  یهن  هاگنآ  .دراد  ریخ  راک  نآ  هب  زاین  هک 
نوکیف و ترابع  اما  .دـیوگ  كرت  تسوا  زا  رتراوازـس  نآ  رب  يرگید  هک  باسح  نیا  هب  ار  راک  یـصخش  هک  تسا  نآ  زا  هیانک  نیا 

راک نآ  تسا  ریخ  لها  هک  صخش  نآ  هک  دوش  یم  ثعاب  دنک ، یم  كرت  ار  کین  راک  هک  يا  هدنیوگ  نخـس  نیا  اریز  کلذک  هللا 
اب .تسا  دـب  راک  زا  راهنز  کین و  راک  هب  بیغرت  ـالها …  رـشلا  ریخلل و  نا  هلمج : .دوش و  هداد  تبـسن  وا  هب  راـک  دـهد و  ماـجنا  ار 
وا زا  ریخ  لها  دنک و  كرت  ار  نآ  لهاان  هک  یتقو  هتبلا  دننک ، یم  هدنـسب  نادب  هک  دراد  یلها  دب  کین و  زا  مادک  ره  هک  نیا  رکذـت 

.دراذگ یماو  شلها  هب  ار  دب  راک  دنهد و  یم  ماجنا  ار  ریخ  راک  نانآ  دهد ، ماجنا  دهاوخ  یمن  وا  هک  دنونشب 

دیدحلا یبا 
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َنوُکَیَف یِّنِم  ِْریَْخلا  ِلْعِِفب  َیلْوَأ  ًادَحَأ  َّنِإ  ْمُکُدَحَأ  ََّنلوُقَی  ٌرِیثَک َو َال  ُهَلِیلَق  ٌرِیبَک َو  ُهَریِغَـص  َّنِإَف  ًاْئیَـش  ُْهنِم  اوُرِقْحَت  َْریَْخلا َو َال  اُولَْعِفا  َلاَق ع: َو 
 . َِکلَذَک ِهَّللا  َو 

.الصأ ریخلا  مدع  نم  ریخ  ریخلا  نم  لیلقلا 

مهنم ادحاو  دصق  هدحاو  هلحم  یف  نورـسوم  موق  هلاثم  کلذک  هللا  نوکیف و  ینم  ریخلا  لعفب  یلوأ  انالف  نإ  مکدحأ  نلوقی  لاق ع ال 
نوکیف لاق  اهلوق و  نع  یهن ع  امئاد  لاقت  هملکلا  هذـه  نإف  ینم  کیلع  قدـصتی  نأب  یلوأ  وهف  نالف  یلإ  بهذا  هل  لاق  هدرف و  لئاس 

اهیلإ هیعاود  يوقی  هیلع و  هقدـصلا  رـسیی  هیلع و  لئاسلا  کـلذ  لـیحأ  يذـلا  صخـشلا  کـلذ  قفوی  یلاـعت  هللا  نإ  يأ  کلذـک  هللا  و 
اهبجومب رمألا  عقو  ءاضق و  اردق و  تفداص  دق  لوألا  ناسنإلا  کلذ  هملک  نوکتف  اهلعفیف 

یناشاک

ناف  ) ار يزیچ  نآ  زا  دیرمشم  ریقح  و  ائیش ) هنم  اورقحت  و ال   ) ادخ ياضر  يارب  ار  ریخ  راک  دینکب  ریخلا ) اولعفا  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
رامـش زور  رد  نآ  باوث  ترثک  رابتعا  هب  رایـسب  وا  كدـنا  و  ریثک ) هلیلق  و   ) تسا گرزب  ریخ ، کچوک  هک  یتسرد  هب  ریبک ) هریغص 

ریخ ندرک  هب  تسا  رتراوازـس  یکی  نالف  هک  ینم ) ریخلا  لعفب  یلوا  ادحا  نا   ) امـش زا  یکی  دیوگن  هک  دیاب  و  مکدحا ) نلوقی  (و ال 
هچنانچ رگا  ریغ و  زا  یـشاب  رتهب  تاریخ  رد  هک  شاب  نیا  ددص  رد  يامن و  غیلب  يدهج  دـج و  تادابع  تاعاط و  رد  وت  ینعی  نم  زا 

دوب دـهاوخ  هک  ادـخ  قح  هب  سپ  کلذـک ) هللا  نوـکیف و   ) نم زا  تسا  یلوا  یکی  نـالف  هک  ییوـگ  يوـش و  دـعاقتم  هداـم  نیا  رد 
دیدرک كرت  هک  تقو  ره  سپ  امهنم ) هومتکرت  امهمف   ) دـننابحاص ار  رـش  ریخ و  رم  هک  یتسرد  هب  الها ) رـشلا  ریخلل و  نا   ) نانچمه

ار یلاعت  قح  تاعاط ، هب  دییامن و  نایتا  امـش  رگا  نآ  نابحاص  راک  نآ  هب  ار  امـش  دـنک  تیافک  هلها ) هومکافک   ) ار راک  ود  زا  یکی 
ییامن دهج  هک  دیاب  سپ  تادابع ، رد  دنلوغشم  هشیمه  هکلب  تاقوا ، زا  یتقو  چیه  رد  ار  وا  دنیامن  یمن  نایـصع  هک  دنتـسه  ناگدنب 

ینعم سپ  .دشاب  ریغ  عفن  ریخ ، زا  دارم  هک  تسا  لمتحم  .تاربم و  تاریخ و  رد  ریغ  رب  ینک  تقبس  هک  یتیثیح  هب  لامعا  حالصا  رد 
هب هناحبس  قح  هکنآ  اب  دوش  رما  نیا  يدصتم  امش  ریغ  وا ، هب  دینکن  ناسحا  ار و  وا  قح  دیهدن  ریقف  هب  امش  رگا  هک  دشاب  جهن  نیا  رب 

تسا و رهظم  ماقم  مئاق  هومکافک )  ) و هومتکرت )  ) بوصنم ریمض  نیحراش ، زا  یضعب  شیپ  هکنادب  .ار  ریقف  دنادرگ  ینغ  دوخ  لضف 
( امه  ) هب دشاب  عجار  هک  دوب  دناوت  یم  .نیا و  هب  دش  ربعم  هچنانچ  هومکافک ) امهنم  ادـحاو  متکرت  یتمف   ) هک تسا  نینچ  نآ  ریدـقت 

انتات امهم  اولاق  و   ) هک تسا  هناحبس  قح  لوق  نیا ، ریظن  هلها و  هومکافک  امهنم  هومتکرت  یش ء  امنا  هک  دشاب  هجو  نیا  رب  وا  ریدقت  و 
( هب انتات  یش ء  امیا   ) ینعی هب )

یلمآ

ینیوزق

زا یسک  هتبلا  دیوگن  .تسا و  رایسب  نآ  مک  و  تسا ، گرزب  نآ  درخ  هک  ار  يزیچ  نآ  زا  دیرامـشم  ریقح  ار  ریخ  راک  دینکب  دومرف :
زا ریخ  هب  يرگید  نآ  ینعی  .دیوگ  یم  وا  هک  دشاب  نانچ  يادخ  قح  هب  سپ  وا ، زا  ریخ  راک  هب  تسا  رتراوازس  رگید  یـسک  هک  امش 

تیافک ار  راک  ود  نیا  زا  یکی  امـش  دینک  كرت  هاگره  سپ  .دنـشاب  نابحاص  ار  مادک  ره  رـش  ریخ و  یتسرد  هب  .دـشاب  رتراوزـس  وا 
.نآ نابحاص  ار  نآ  امش  زا  دننک 
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یجیهال

ریخلا لعفب  یلوا  ادحا  نا  مکدحا  نلوقی  .ریثک و ال  هلیلق  ریبک و  هریغص  ناف  ائیـش ، هنم  اورقحت  ریخلا و ال  اولعفا  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
راک دینکب  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .هلها » هومکافک  امهنم ، هومتکرت  امف  الها ، رـشلا  ریخلل و  نا  کلذـک ! هللا ، نوکیف و  ینم ،

رد تسا  رایـسب  وا  كدنا  رجا و  رد  تسا  گرزب  وا  کچوک  هک  قیقحت  هب  هک  اریز  ار ، ریخ  راک  زا  يزیچ  دیرامـشم  ریقح  ار و  ریخ 
، ددرگ یم  سپ  دـیتفگ  رگا  هک  نم ، زا  ریخ  راـک  ندرک  هب  تسا  رت  هتـسیاش  رگید  یـسک  هک  امـش  زا  یـسک  دـیوگن  دـیاب  باوـث و 

نآ لعف  هب  هتسیاش  هک  یناسک  رش  ریخ و  يارب  زا  دنشاب  هک  قیقحت  هب  .هتـسیاشان  وت  ریخ و  لعف  هب  هتـسیاش  يرگید  ادخ ، هب  دنگوس 
هتـسیاش ناسک  شلها و  نآ  رد  امـش  زا  درک  دنهاوخ  تیافک  ار  نآ  امـش ، دیدرک  كرت  هک  ار  رـش  ریخ و  زا  مادـک  ره  سپ  دنـشاب ،
.نکم وت  سپ  درک  دهاوخ  يرگید  ینکن  وت  هاگره  ار  رش  نکب و  وت  سپ  درک  دهاوخ  يرگید  ار  ریخ  ینکن  وت  هاگره  ینعی  .شا 

ییوخ

اضر نا  امک  اهریبک ، اهریغص و  ریخلا  لامعا  لک  یف  نونکم  هللا  اضر  و  مهیضری ، مهدیفی و  امیف  هللا  قلخل  وا  لمع هللا  ریخلا  ینعملا :
هتحص هتایح و  بستکیف  هضرم ، ءربل  ریسی  ءاود  وا  هشطع  عفرل  ءام  هبرـش  یلا  دحا  جاتحی  امبرف  ریخ  يا  یف  هنونکم  مهتدئاف  سانلا و 

اهل همیظع  هنیک  ام  يرتف  الیلق ، مک  رظن  یف  ناـک  نا  هیلع و  نرودـقت  ریخ  يا  اوکرتتـال  مالـسلا :) هیلع   ) لاـقف لـیلقلا ، ریخلا  اذـه  نم 
يرـشبلا عمتجملا  یف  ریخ  لمع  ياف  اهربکا ، ریثاـتک  اـهکرحت  اـهلمع و  یف  اهرغـصا  ریثاـت  نوکیف  هریبک ، هریغـص و  نیب  هریثک  ءازجا 

تارطق عامتجا  نم  نوکتی  رحبلا  نا  یلا  افاضم  هیلا ، ءانتعالا  مدـع  هتراقحل و  كرتی  نا  یغبنی  ـال  و  یلکلا ، لـماشلا  ریخلا  نم  ءزجک 
ارحب ریصتف  ریخلا  نم  راهنا  هطوطش و  هلیلقلا  تاریخلا  لامعالا و  هذه  نم  عمتجی  هل ، رسیتی  يذلا  ریخلاب  لمعی  دحا  لک  نا  ولف  رطملا 

نم هب  یلوا  ریخلا  باستحا  ریغلا و  یلا  ریخلا  لمع  هلاحانع  رذح  .خلا و  ریبک ) هریغص  ناف  مالسلا 0  هیلع  لوقی  رابتعالا  ذهب  و  اراخز ،
دینکب بوخ  راک  دومرف  همجرتلا : .اراسخ  ایزخ و  هب  یفک  و  ریخلا ، لها  نع  هسفن  لزع  هسفن و  یلع  همیدقت  بجوی  کلذ  ناف  هسفن 

زا ریخ  راک  نیدب  رگید  دیوگب  اهامش  زا  يدحا  ادابم  رایـسب ، شکدنا  تسا و  گرزب  شدرخ  اریز  دیرامـشن ، درخ  ار  یبوخ  چیه  و 
ارنآ شلها  دیهناو  امـش  ار  مادـک  ره  تسا  یلها  يدـب  یبوخ و  يارب  هکیتسار  دـش ، دـهاوخ  نینچ  ادـخ  هب  هک  تسا  رت  هتـسیاش  نم 

.دنک تیافک  ار  امش  دهد و  ماجنا 

يرتشوش

کلکآ ینغ و ال  کبلق  الما  یتدابعل  غرفت  مدآ  نبا  اـی  بوتکم  هاروتلا  یف  مالـسلا ) هیلع   ) قداـصلا نع  یفاـکلا )  ) یف ریخلا ) اولعفا  )
لـصفلا  ) کتقاف دسا  مث ال  ایندـلاب  الغـش  کبلق  الما  یتدابعل  غرفت  الا  ینم و  افوخ  کبلق  الما  کتقاف و  دـسا  نا  یلع  کبلط و  یلا 

ریبک و هریغـص  ناف  ائیـش  هنم  اورقحت  و ال   ) .کبلط یلا  کلکا  و  تادابعلا و ) …  نم  مالـسلا ) هیلع   ) هنیب ام  یف  نوعبرـالا - یناـثلا و 
لمعا هل  لاقیف  مایصلا  ماص  وا  هالصلا  یلـص  امبر  دبعلا  ناف  هرخوی  الف  لمعب  مکدحا  مه  اذا  اضیا  مالـسلا ) هیلع   ) هنع هیف  ریثک ) هلیلق 

اذا مالـسلا ) هیلع   ) هنع .هرمت و  قشب  ول  یلاعت و  هللا  یلا  هب  برقتی  ام  لقتـسی  و ال  رخآ - ربخ  یف  و  کـل - رفغ  دـقف  اهدـعب  تئـش  اـم 
اذا ادـبا و  اهدـعب  کبذـعا  یلالج ال  یتزع و  لوقیف و  هعاطلا  نم  یـش ء  یلع  وه  علطا و  امبر  یلاعت  هناف  هرخوت  الف  یـشب ء  تممه 

اهدعب کل  رفغا  یلالج ال  یتزع و  لوقیف و  هیصعملا  نم  یش ء  یلع  وه  دبعلا و  یلع  یلاعت  علطا  امبر  هناف  اهلمعت  الف  هئیـسب  تممه 
هلـص وا  ریخب  مکدحا  مه  اذا  مالـسلا ) هیلع   ) هنع هیف  کلذک ) هللا  نوکیف و  ینم  ریخلا  لعفب  یلوا  ادحا  نا  مکدحا  نلوقی  و ال   ) .ادبا
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نع هیف  هلها ) هومکافک  امهنم  هومتکرت  امهمف  الها  رـشلا  ریخلل و  نا   ) .کلذ نع  هافکی  رداـبیلف ال  نیناطیـش  هلامـش  هنیمی و  نع  ناـف 
ایندلا لها  یلع  رشلا  ففخ  یلاعت  هللا  نا  همایقلا و  موی  مهنیزاوم  یف  هلقثک  ایندلا  لها  یلع  ریخلا  لقث  هللا  نا  مالسلا ) هیلع  ) رفعج یبا 

هنم رـشال  اعیظف  ارـش  رـشلا  لها  ضعب  كرتی  دقف  هیبسنلا  رومالا  نم  رـشلا  ریخلا و  نا  ثیح  و  اذه ، .همایقلا  موی  مهنیزاوم  یف  هتفخک 
وه ارهشا و  نینـس و  عبـس  هیواعمل  الماع  هفوکلا  یلع  هریغملا  ماقا  يربطلا  یفف  هیبا - نب  دایزل  يدع  نب  رجح  لتق  هریغملا  كرت  امک 

همحرلاب و نامثعل  ءاعدلاو  مهل  نعللا  نامثع و  هلتقل  بیعلا  هیف و  عوقولا  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع مذ  عدیال  هنا  ریغ  هریـس  یـش ء  نسحا 
یناثلا لصفلا   ) اونوک لوقی … (  یلاعت  هللا  نا  لاقف  ماق  مث  نعل  هللا و  ممذ  مکایا  لب  لاق  کلذ  عمس  اذا  رجح  ناکف  هباحصال  هیکزتلا 

نوریعت ال نومذـت و  نم  نا  دهـشا  انا  و  ءادهـش هللا ) …  طسقلاب  نیماوق  تادابعلا و ) …  نم  مالـسلا ) هیلع   ) هنیب ام  یف  نوعبرالا - و 
کحی کیلع و  یلاولا  انا  تنک  ذا  کمهـسب  یمر  دقل  رجح  ای  هریغملا  هل  لوقیف  مذلاب  یلوا  نورطت  نوکزت و  نم  نا  لضفلاب و  قح 

ناک یتح  لزی  ملف  حفصی  هنع و  فکی  مث  اریثک  کلاثما  کلهی  امم  انایحا  ناطلسلا  هبضغ  ناف  هتوطـس  هبـضغ و  قتا  ناطلـسلا و  قتا 
نـسحاب هزجا  هنع و  زواجت  نامثع و  محرا  مهللا  هتلاقم  تناک  و  لوقی - ناک  امک  نامثع  یلع و  یف  لاقف  هریغملا  ماق  هتراما  رخآ  یف 

هیبحم و هءایلوا و  هراصنا و  محراف  مهللا  امولظم  لـتق  اـنءامد و  نقح  اـنتملک و  عمج  کـیبن و  هنـس  عبتاو  کـباتکب  لـمع  هناـف  هلمع 
لاق هنم و  اجراخ  ناک  نم  دجـسملا و  یف  ناک  نم  لک  اهعمـس  هریغملاـب  هرعن  رعنف  رجح  ماـقف  هتلتق - یلع  وعدـی  و  همدـب - نیبلاـطلا 
هیلع نذاتسا  لخدف و  هریغملا  لزنف  نیمرجملا - ظیرقت  نینموملاریما و  مذب  اعلوم  تحبصا  دق  کمره و  نم  علوت  نمب  يردت  کنا ال 
ینا هریغملا  مهل  لاقف  هارجلا  هذه  کناطلـس  یف  کیلع  يرتجی  هلاقملا و  هذه  لوقی  لجرلا  اذـه  كرتت  یلع م  اولاقف  مهل  نذاف  هموق 

برتقا دق  هنا  هلتق  رش  هلتقیف  هله  لوا و  دنع  هذخایف  یب  عنصی  هنورت  امب  اهیبش  هب  عنـصیف  یلثم  هبـسحیف  ریما  يدعب  یتایـس  هنا  هتلتق  دق 
همایقلا موی  لذـی  هیواعم و  ایندـلا  یف  زعی  یقـشا و  کلذـب و  اودعـسیف  مهرایخ  لـتقب  رـصملا  اذـه  لـها  يدـتبا  نا  بحا  ـال  یلجا و 
اولاـقف موق  هداـعف  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملا ریما  ضرم  مالـسلا ) هیلع   ) قداـصلا نع  يدـنوارلا  بطقلا ) تاوـعد   ) نع اذـه و  .هریغملا 
یناثلا لصفلا   ) انیلا هنتف و  ریخلا  رشلاب و  مکولبن  و  یلاعت … (  لوقی  لاقف  کلثم  مالک  اذه  هللا  ناحبس  اولاقف  رشب  لاق  تحبصا  فیک 

ءـالتبا و رقفلا  ضرملا و  رـشلا  و  ینغلا ، هحـصلا و  ریخلاـف  نوـعجرت ) تاداـبعلا و ) …  نم  مالـسلا ) هیلع   ) هـنیب اـم  یف  نوعبرـالا - و 
باحـصا نم  رـشلا  رجح  و  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما باحـصا  نم  يدـع  نب  رجح  وه  ریخلا و  رجح  نارجح  انل  و  اذـه ، .اراـبتخا 

نب بعک  تنب  ینیبل  نبا  ریشق  نب  هملس  ریخلا و  هملس  وه  هیریشقلا و  نبا  ریشق  نب  هملس  ناتملس  ریـشق  ینب  یف  ناسللا و  یف  هیواعم و 
.رشلا هملس  وه  بالک و 

هینغم

عابـشا ریخلا  نا  ریخلا  قحلا و  نیب  قرفلا  ..نیرخالا و  عفنی  ام  هدارفا  لـضفا  و  ریخ ، وهف  ادـحا - رـضی  ـال  هلعاـف و  هب  عفتنی  لـعف  لـک 
دـصق اذا  .لیقث و  رم و  قحلا  لیق : اذـل  .اهدـض و  یلع  نوکی  دـق  و  هبغرلا ، قفاوی  دـقف  قحلا  اـما  لدـعلا ، قحلا و  ساـسا  یلع  هبغرلل 
لمعی نمف  : ) هناحبـس لاق  .اریثک  امیظع و  هلیلق  ناک  هعبطب  امیظع  ریخلا  ناک  امل  .ریخ و  یلع  ریخ  وهف  هناحبـس  هللا  هجو  عفانلا  لمعلاب 
مامالا راشا  خلا ..) مکدحا  نلوقی  و ال  ( .؟ لبقتی ام  لقی  فیک  و  همکحلا 93 : یف  مامالا  لوق  مدقت  و  هزلزلا .)  7 هری - اریخ  هرذ  قاقثم 

نبا لاق  .لعفلا  اذهب  ینم  لوا  انالف  ناب  یعادـلا  بیجیف  هجاح ، ءاضق  وا  هملم  فشکل  یعدـی  دـق  اندـحا  نا  نم  اننیب  عئاش  وه  ام  یلا 
لک اذکه  و  هیلا .) وعدملا  نود  ریخلا  یلا  اذه  انالف  قفوی  هناحبـس  هللا  نا  يا  کلذـک  هللا  نوکیف و  : ) مامالا لاح  ناسلب  دـیدحلا  یبا 

لمع یلا  رداب  خـلا ..) ـالها  رـشلا  ریخلل و  نا   ) یـش ء یف  ریخلا  نم  سیل  هنا  هسفن  یلع  لجـسی  فورعملا  ریخلا و  نع  فکنتـسی  نم 
.قیرحلا باذع  هل  دعا  و  هیلع ، هللا  بضغ  نمل  رشلا  عد  و  هلها ، نم  نکت  ریخلا 
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هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

اریز دیرامـشم  کچوک  ار  نآ  كدـنا  دـیهد و  ماجنا  ار  ریخ  راک  تسا : هدومرف  ریخ ) راک  ندرمـشن  کچوک  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
کین راک  ماجنا  هب  نم  زا  يرگید  دـیوگن  امـش  زا  یـسک  دـیاب  و  تسا ، رایـسب  نآ  مک  شاداپ )  ) گرزب و راگدرورپ ) دزن   ) نآ درخ 

يا هدنراد  لها و  ار  رـش  ریخ و  زا  کی  ره  اریز )  ) دوب دـهاوخ  رت  هتـسیاش  رتراوازـس و  يرگید  ادـخ  هب  دـنگوس  هک  تسا  رتراوازس 
(. تسا نآ  راوازس  هدنهد  ماجنا  و   ) داد دنهاوخ  ماجنا  امش  ياج  هب  ار  نآ  شلها  دینک  اهر  ار  ود  نآ  زا  یکی  امش  هاگ  ره  تسا و 

ینامز

، دنا هدرک  تبث  هرامش  کی  رد  نارگید  یلو  تسا  هدروآ  هرامـش  ود  تحت  هدومن  تمـسق  ود  ار  رـش  ریخ و  بلطم  دیدحلا  یبا  نبا 
ایند راک  هک  نایب  نیا  هب  تسا  رش  راک  زا  نداد  زیهرپ  ریخ و  راک  هب  عیجشت  مالسلا ) هیلع   ) ماما روظنم  .دمآ  اج  کی  نآ  حیـضوت  اذل 
دنک یم  دای  دنگوس  مالسلا ) هیلع   ) ماما هک  اجنآ  رد  .دیتفین  رش  مادب  هک  دیشاب  بظاوم  امـش  درذگ  یم  نآ  دب  بوخ و  دخرچ ، یم 
ریخ راکب  کمک  يارب  هک  تسا  نیا  مالـسلا ) هیلع   ) ماما روظنم  دـش ، دـنهاوخ  رت  هتـسیاش  ناـنآ  هک  دـیهدن  نارگید  هب  ار  ریخ  راـک 

ره  ) اریز درک ، دیهاوخ  هتـسیاش  دنمتداعـس و  ار  وا  جـیردتب  لمع ، نیمه  اب  هک  یتروص  رد  دـیهد ، یم  نمـشد  تفلاخم و  هب  هلاوح 
( .دبای یم  ارنآ  تمایق  زور  رد  دنکن - لطاب  ارنآ  رگا  دهد - یم  ماجنا  ناسنا  ار  يریخ  لمع 

يزاریش دمحم  دیس 

( ریبک هریغـص  ناف   ) هولعفت الف  اریغـص  هنورت  ناب  ائیـش )  ) ریخلا نم  يا  هنما ) ورقحت  و ال   ) لق امهم  ریخلا ) اولعفا  : ) مالـسلا هیلع  لاـق  و 
نالف نولوقی  سانلا  هداع  یه  امک  ینم ) ریخلا  لعفب  یلوا  ادـحا  نا  مکدـحا  نلوقی  و ال   ) باوثلا رجالا و  یف  ریثک ) هلیلق  و   ) هللا دـنع 
لمعی ذا  المع ، لوا  نوکی  هیولوالاب ، ساـنلا  هیلا  راـشا  نم  ناـف  لوا ، نوکی  نا  کلذـک ) هللا - و  نوکیف -  ) ریخلا اذـه  لـعفی  نا  مزلی 
رـشلا وا  ریخلا  نم  هومتکرت  یـش ء  يا  يا  امهنم ) هومتکرت  امهمف   ) لها اـمهنم  دـحاو  لـکل  يا  ـالها ) رـشلا  ریخلل و  نا   ) اـعطق ریخلا 

.مکنع اضوع  هلعفب  هلها  موقی  يا  هلها ) هومکافک  )

يوسوم

نوکی هریغـص  ناف  الیلق  ناک  امهم  ائیـش  هنم  ناسنالا  رقتحی  ـال  نا  ریخلا و  لـعف  یلع  ثح  حرـشلا : .اورغـصتست  ـال  اورقحت : ـال  هغللا :
هنا هجحب  ریخلا  نم  لیلقلا  لعف  نع  صخـشلا  عنتمی  نا  ءالقعلا  دنع  حصی  رثا و ال  عقو و  نم  جاتحملا  دنع  هل  امل  اریثک  هلیلق  امیظع و 

روصت یف  هسفنل  حمـسی  له  و  یلوا !؟ هریغ  نوکی  اذاـمل  ریخلا و  لـعف  نم  هب  یلوا  ساـنلا  نم  ادـحا  نا  ناـسنالا  روصتی  ـال  مث  لـیلق 
لها رـشلا  ریخلا و  نم  لکل  ناب  بغر  رذح و  مث  ریخلا  لعفب  یلوا  نوکی  هیلع و  العف  مدـقتی  ریغلا  ناف  کلذ  یلع  ینب  اذا  و  کلذ !؟

.رشلا لعف  نع  عنتمی  ریخلا و  لعف  راتخی  نا  لقاعلا  یلع  ناک  انه  نم  امهلها و  هعنص  رشلا  ریخلا و  متکرت  ناف 

یناقلاط
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کی چیه  تسا و  نوزف  شکدنا  گرزب و  نآ  کچوک  هک  دیرمشم  کچوک  ار  نآ  زا  يزیچ  دیهد و  ماجنا  ار  کین  راک  دومرف : «و 
« .دوش نینچ  هک  دوب  دنگوس  ادخ  هب  هک  تسا  رتراوازس  نم  زا  ریخ  راک  نداد  ماجنا  رد  يرگید  دیوگن  امش  زا 

مراکم

 [[ مالسلا هیلع  لاق  و  ]]

ِهّللا َنوُکَیَف َو  یِّنِم  ِْریَْخلا  ِلْعِِفب  َیلْوَأ  ًادَـحَأ  َّنِإ  : ْمُکُدَـحَأ ََّنلوُقَی  َال  َو  ٌرِیثَک ، ُهَلِیلَق  ٌرِیبَک َو  ُهَریِغَـص  َّنِإَف  ، ًاْئیَـش ُْهنِم  اوُرِقْحَت  اـَل  َْریَْخلا َو  اُولَْعِفا 
.ُُهلْهَأ ُهوُمُکاَفَک  اَمُْهنِم  ُهوُُمتْکَرَت  اَمْهَمَف  ًالْهَأ  ِّرَّشلا  ِْریَْخِلل َو  َّنِإ.َِکلذَک 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

امـش زا  کی  چیه.تسا  رایـسب  شمک  گرزب و  نآ  کچوک  هکارچ  دیرامـشم  مک  ار  نآ  زا  رادـقم  چـیه  دـیهد و  ماجنا  کین  راک 
ار رـش  ریخ و  زا  مادکره.دش  دهاوخ  نینچ  دـنگوس  ادـخ  هب  هک  ، تسا رتراوازـس  نم  زا  ریخ  راک  نیا )  ) ماجنا رد  سک  نالف  : دـیوگن

: هنامیکح راتفگ  دنس  ) .دنهد یم  ماجنا  امش  ياج  هب  نارگید  دینک  اهر  ار  نآ  امش  رگا  هک  تسا  یلها 

اب ار  نآ  هک  تسا  يدـمآ  مکحلاررغ  دـنک  یم  لقن  هغـالبلا  جـهن  زا  ریغ  هناـمیکح  راـتفگ  نیا  يارب  بیطخ  موحرم  هک  یعبنم  اـهنت 
(.( ص 299 ج 4 ، هغالبلا ، جهن  رداصم  ( ) تسا هتفرگ  يرگید  عبنم  زا  الامتحا  و   ) تسا هدروآ  دایز  نادنچ  هن  ییاه  توافت 

تسا رایسب  ، شمک کین  راک 

راک :» دیامرف یم  تسخن.دنک  یم  هراشا  رشب  یگدنز  رد  زاس  تشونرـس  مهم و  هتکن  ود  هب  هنامیکح  راتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
« ریخ }» َْریَْخلا اُولَْعفا  ( ؛» تسا رایـسب  شمک  گرزب و  نآ  کچوک  هکارچ  دیرامـشم  مک  ار  نآ  زا  رادـقم  چـیه  دـیهد و  ماجنا  کـین 
هب ماع  يانعم  نیمه  رد  هاگ  .دوش  یم  یناسنا  یمدرم و  تامدخ  تادابع و  زا  معا  یکین  راک  هنوگره  لماش  هک  دراد  یعیسو  يانعم 
ُْهنِم اوُرِقْحَت  َال  َو  .دوش } یم  هدـیمهف  مالک  هنیرق  زا  هک  دور  یم  راک  هب  یـصاخ  شخب  رد  هاگ  ام و  مالک  لـحم  دـننام  دور  یم  راـک 

(. ٌرِیثَک ُهَلِیلَق  ٌرِیبَک َو  ُهَریِغَص  َّنِإَف  ، ًاْئیَش

یهاگ هک  یلاح  رد  دـنرذگ  یم  نآ  رانک  زا  انتعا  یب  دـننک  یم  دروخرب  کـچوک  کـین  ياـهراک  هب  یتقو  هک  یـصاخشا  دنرایـسب 
هیام اود  یمک  رادـقم  ای  دـهد  تاجن  گرم  زا  ار  يا  هنـشت  یبآ  هعرج  تسا  نکمم  ؛ تسا زاس  تشونرـس  ، کچوک ياـهراک  نیمه 

.دوش گرم  زا  یناسنا  تاجن 

ریخ و زا  ییایرد  هب  لیدـبت  دوش و  یم  عمج  هرطق  هرطق  ، دـنهد تیمها  کچوک  کین  ياهراک  هب  یتح  مدرم  همه  رگا  نیا  رب  هفاضا 
.ددرگ یم  تاریخ 

کچوک ردـق  ره  ، هانگ هک  هنوگ  نامه  دوب  دـهاوخ  گرزب  دریگ  ماجنا  ادـخ  نامرف  تعاطا  تین  هب  ریخ  راک  هاگره  هتـشذگ  نیا  زا 
.دوب دهاوخ  گرزب  ، راگدرورپ میظع  هاگیاج  لیلد  هب  دشاب 
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یمهم هتکن  دوخ  نیا  دنک و  یم  گرزب  تاریخ  يارب  هدامآ  جـیردت  هب  ار  ناسنا  کچوک  ریخ  ياهراک  يوس  هب  نتفر  ، نیا رب  هفاضا 
.تسا

: تسا هدش  هراشا  هتکن  نیا  هب  زین  تمکح 95  رد 

دهاوخ مک  هنوگچ  تسین و  مک  دشاب  هارمه  تبرق ) دصق  و   ) اوقت اب  رگا  یلمع  چیه  ُلَّبَقَتی ؛ اَم  ُّلِقی  َفیَک  يَْوقَّتلا َو  َعَم  ٌلَمَع  ُّلِقی  َال  »
«. تسا دنوادخ  هاگرد  لوبقم  هک  یلمع  دوب 

ار کچوک  رـش  هک  هنوگ  نامه.تفرگ  هدیدان  دـیابن  دـشاب  کچوک  مک و  دـنچ  ره  ار  يریخ  راک  چـیه  هتکن  راهچ  نیا  هب  هجوت  اب 
دز شتآ  ار  یگرزب  رهش  تیربک  کی  اب  ناوت  یم  ؛ دزیخ یمرب  نایاپ  یب  یـشتآ  یکچوک  رـش  راک  زا  هاگ  هک  تفرگ  کچوک  دیابن 

شتآ رد  اپورا  مامت  نآ  لابند  هب  دز و  ار  یناهج  گنج  هقرج  اپورا  رد  هدازهاش  کـی  لـتق  هثداـح  هک  میا  هدـناوخ  زین  خـیرات  رد  و 
.تخوس

هعماج نآ  هیاس  رد  اـت  دـنک  یم  قیوشت  گرزب  کـچوک و  زا  معا  کـین  ياـهراک  هب  ار  مدرم  همه  مالـسلا  هیلع  ماـما  بیترت  نیا  هب 
.دیآ دوجو  هب  نیتسار  یمالسا 

یم خساپ  هدرک و  هراشا  دنروآ  یم  کین  راک  زا  رارف  يارب  دارفا  زا  یضعب  هک  ییاه  هناهب  رذع و  هب  مالسلا  هیلع  ماما  مود  شخب  رد 
: دیوگن امش  زا  کی  چیه  :» دیامرف یم.دیوگ 

ًادَحَأ َّنِإ  : ْمُکُدَحَأ ََّنلوُقَی  َال  َو  ( ؛» دـش دـهاوخ  نینچ  دـنگوس  ادـخ  هب  هک  ، تسا رتراوازـس  نم  زا  ریخ  راک  نیا )  ) ماجنا رد  سک  نالف 
(. َِکلذَک ِهّللا  َنوُکَیَف َو  یِّنِم  ِْریَْخلا  ِلْعِِفب  َیلْوَأ 

هب نارگید  دینک  اهر  ار  نآ  امش  رگا  هک  تسا  یلها  ار  رش  ریخ و  زا  مادکره  :» دیامرف یم  دهد و  یم  حیضوت  مالسلا  هیلع  ماما  سپس 
رد هدـمآ و  اـم »  » اـمهم ياـج  هـب  هغـالبلا  جـهن  خـسن  زا  يدادـعت  رد  ) اَـمْهَمَف ًـالْهَأ  ِّرَّشلا  ِْریَْخِلل َو  َّنِإ  ( ؛» دـنهد یم  ماـجنا  امـش  ياـج 

دشاب هیطرش  امهم  تروص  هب  رگا  یلو  ددرگ  یم  رب  نآ  هب  هومتکرت » درفم  ریمـض  دشاب  نینچ  رگا  تسا  هنوگ  نیمه  زین  مکحلاررغ 
.دش دهاوخ  مهبم  ریمض  عجرم 

(. ُُهلْهَأ ُهوُمُکاَفَک  اَمُْهنِم  ُهوُُمتْکَرَت  .دسر ) یم  رظن  هب  رت  حیحص  ام »  » هخسن نیاربانب 

غارـس هب  ارچ  دیوگ  یم  دنک  رارف  نآ  زا  هک  نیا  يارب  دوش  یم  داهنـشیپ  یـسک  هب  يریخ  راک  یتقو  هک  تسا  لومعم  ، مدرم نایم  رد 
یمن نم  لاـثما  نم و  هب  تبون  وا  دوجو  اـب  دراد ؟ یناوارف  تاـناکما  مه  تسا و  رتـشیب  نم  زا  شتورث  مه  هک  يور  یمن  سک  نـالف 

.دسر

.دزاس یم  مورحم  ریخ  ياهراک  ماجنا  زا  ار  ناسنا  هک  تسا  يا  هناهب  عقاو  رد  نیا 

يریخ راک  دناوتن  هاگ  چیه  ددرگ و  بلـس  یناسنا  نینچ  زا  قیفوت  هک  دوش  ببـس  نخـس  نیمه  اسب  يا  : دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  ماما 
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.دهد ماجنا 

دیاب سپ.دراد  تفـص  ناطیـش  دارفا  زا  ینارادـفرط  مه  رـش  ياهراک  هک  هنوگ  نامه  دـنام  یمن  نیمز  رب  ریخ  ياهراک  ، نآ رب  هفاـضا 
.درک زیهرپ  مود  هورگ  فص  رد  نتفرگ  رارق  زا  تفرگ و  رارق  لوا  هورگ  فص  رد  درک  یعس 

قـح و هار  لاـبند  هب  یهورگ  رگا  هک  تسا  نیا  اـه  نآ  هـمه  نومـضم  هـک  دراد  ییاـنعمرپ  تاراـشا  هـنیمز  نـیا  رد  زین  دـیجم  نآرق 
یم راومه  ار  قـح  هار  دنـشک و  یم  شود  رب  ار  نآ  هک  دنتـسه  يرگید  ماوـقا  دـنام ؛ یمن  نیمز  رب  راـب  نیا  دنـشابن  کـین  ياـهراک 

: دنزاس

( ناربمایپ  ) اه نآ  ؛»  َنیِِرفاَِکب اَِهب  اوُْسیَّل  ًامْوَق  اَِهب  اَْنلَّکَو  ْدَـقَف  ِءَالُؤَه  اَِهب  ْرُفْکَی  ْنِإَـف  َهَُّوبُّنلا  َمْکُْحلا َو  َباَـتِْکلا َو  ُمُهاَْـنیَتآ  َنیِذَّلا  َکـَِئلْوُأ  » 
( اریز ؛ دـنام یمن  نیمز  ّقح  نییآ  ،) دـنزرو رفک  نآ  هب  هورگ ) نیا   ) رگا ؛و  میداد نانآ  هب  تّوبن  مکح و  باـتک و  هک  دنتـسه  یناـسک 

.( هیآ 89 ماعنا ، «.) دنتسین رفاک  ، نآ هب  هک  میزاس  یم  نآ  نابهاگن  ار  يرگید  ناسک 

دنوادخ ، دینک یچیپرـس  امـش )  ) هاگره و  ؛»  ْمَُکلاَْثمَأ اُونوُکَی  َال  َُّمث  ْمُکَْریَغ  ًامْوَق  ْلِْدبَتْـسَی  اْوَّلَوَتَت  ْنِإ  َو  دـیامرف «: یم  يرگید  ياج  رد  و 
، دمحم («.) دننک یم  قافنا  ادخ  هار  رد  هنادنمتواخـس  و   ) دوب دـنهاوخن  امـش  دـننام  اه  نآ  هک  دروآ  یم  امـش  ياج  ار  يرگید  هورگ 

هیآ 38)

ِِهب ُْتلِـسْرُأ  اَّم  ْمُُکتْغَْلبَأ  ْدَـقَف  اْوَّلَوَت  ْنِإَف  دـیوگ «: یم  شلوق  نافلاخم  هب  باطخ  ، یهلا ربمغیپ  مالـسلا  هیلع  دوه  نابز  زا  رگید  ياج  رد 
هک ار  یتلاسر  نم  ، دینادرگرب يور  رگا  سپ  ؛»  ٌظیِفَح ٍءْیَش  ِّلُک  یَلَع  یِّبَر  َّنِإ  ًاْئیَش  ُهَنوُّرُضَت  َال  ْمُکَْریَغ َو  ًامْوَق  یِّبَر  ُِفلْخَتْـسَی  ْمُْکَیلِإ َو 

یمن وا  هـب  يررــض  نیرتـمک  امــش  ؛و  دــنک یم  امــش  نیــشناج  ار  يرگید  هورگ  مراـگدرورپ  ؛و  مدــناسر امــش  هـب  مدوـب  رومأــم 
هیآ 57) دوه ، !«.) تسا زیچره  نابهاگن  ظفاح و  مراگدرورپ  ؛ دیناسر

اوُرِفنَت اَّلِإ  دـیامرف «: یم  دـندیزرو  یم  لـلعت  گـنج  نادـیم  هب  نتفر  يارب  هک  یمالـسا  تما  زا  یهورگ  هب  باـطخ  رگید  هیآ  رد  زین 
تکرح داهج ) نادـیم  يوس  هب   ) رگا ؛»  ٌریِدَـق ٍءْیَـش  ِّلُک  یَلَع  ُهّللا  ًاْئیَـش َو  ُهوُّرُـضَت  َال  ْمُکَْریَغ َو  ًامْوَق  ْلِْدبَتْـسَی  ًاـمِیلَأ َو  ًاباَذَـع  ْمُْکبِّذَُـعی 

یمن وا  هب  ینایز  چـیه  ؛و  دـهد یم  رارق  امـش  ياج  هب  ار  امـش  زا  ریغ  يرگید  هورگ  ،و  دـنک یم  یکاـندرد  تازاـجم  ار  امـش  ، دـینکن
هیآ 39) هبوت ، !«) تساناوت يزیچره  رب  دنوادخ  ؛و  دیناسر

هورگ نآ  ءزج  مینک  یعـس  دیاب  ام  دنام  یمنراکادف  نیتسار و  وریپ  نودـب  ینامز  رـصع و  چـیه  رد  ادـخ  نییآ  هک  نیا  نخـس  هاتوک 
.رتهب نیا  زا  یتصرف  هچ  رتگرزب و  نیا  زا  يراختفا  هچ  ؛ میشاب

نیا مالـسلا  هیلع  ماما  مالک  رد  ریخا  هلمج  موهفم  هک  دـشاب  یم  نیا  مینک  هراـشا  نآ  هب  اـج  نیا  رد  تسا  مزـال  هک  يا  هتکن  نیرخآ 
تسا نیا  روظنم  هکلب  دنور  یم  شغارس  هب  اه  نآ  دینک  كرت  ار  دب  کین و  امش  رگا  دراد و  ینابلاط  مادکره  دب  کین و  هک  تسین 

ار راب  نیا  هک  دنتسه  یناسک  دیورن  امش  رگا  دیورب و  اه  يدب  اب  هزرابم  اه و  یکین  يوس  هب  امـش  دراد  ینابلاط  مادک  ره  ود  نیا  هک 
.دنناسرب دصقم  هب 
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یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said: “Do good deeds, do not regard any part of it as small
because its small is big and its little is much. None of you should say that another
person is more deserving than he is in doing good deeds; otherwise, by Allāh, it will
really be so. There are people of good and evil. When you leave either of the two,

." others will perform it

يزاسدوخ دروآ  هر  : 423 تمکح

هراشا

توص
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َنَسحَأ ِهّللا  َنَیب  ُهَنَیب َو  اَمِیف  َنَسحَأ  نَم  ُهاَینُد َو  َرمَأ  ُهّللا  ُهاَفَک  ِِهنیِِدل  َلِمَع  نَم  ُهَتَِیناَلَع َو  ُهّللا  َحَلصَأ  ُهَتَریِرَس  َحَلصَأ  نَم  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 
ِساّنلا َنَیب  ُهَنَیب َو  اَم  ُهّللا 

اه همجرت 

یتشد

: دومرف وا ، رب  ادخ  دورد  و  یقالخا ) يداقتعا ، )

ار وا  يایند  ادخ  دنک ، راک  دوخ  نید  يارب  هک  یـسک  و  دـنادرگ ،  وکین  ار  وا  راکـشآ  ادـخ  دـنک ، حالـصا  ار  دوخ  ناهن  هک  یـسک 
 . درک دهاوخ  حالصا  ار  مدرم  وا و  نایم  ادخ  دنادرگ ، وکین  ار  ادخ  دوخ و  نایم  هک  یسک  و  دیامرف ،  تیافک 

يدیهش

تـسرد ار  وا  يایند  راک  ادخ  دزادرپ  شنید  راک  هب  هک  نآ  و  دیامرف ،  وکین  ار  وا  راکـشآ  ادخ  دـیامن  حالـصا  ار  دوخ  ناهن  هک  نآ 
.دراد وکین  ار  نامدرم  وا و  نایم  ادخ  درآ ، حالص  هب  ار  ادخ  دوخ و  نایم  هک  نآ  و  دزاس ، 

یلیبدرا

ار وا  دنک  تیافک  دوخ  نید  يارب  دنک  راک  هک  یسک  راکشآ و  وا  يارب  ادخ  دروآ  حالـصب  ار  دوخ  ناهن  رما  درآ  حالـص  هب  هک  ره 
نایم تسوا و  نایم  هچنآ  ادـخ  ار  وا  دـنک  تیافک  تسادـخ  نایم  وا و  نایم  هچنآ  رد  دـنک  یئوکین  هک  ره  ار و  وا  يایند  راـک  ادـخ 

نامدرم
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یتیآ

، دـنک راک  شنید  يارب  هک  ره  .دـهد  هولج  وکین  ار  شرهاظ  مه  دـنوادخ  دزاس ، وکین  ار  دوخ  نطاب  هک  ره  مالـسلا :) هیلع   ) دومرف و 
.دنادرگ وکین  مدرم  اب  ار  وا  هطبار  دنوادخ ، دنادرگ ، وکین  ادخ  اب  ار  دوخ  هطبار  هک  ره  دنک و  تیافک  ار  شیایند  راک  دنوادخ 

نایراصنا

 . دنک یم  حالصا  ار  شنورب  دنوادخ  دیامن  حالصا  ار  شنورد  هک  یسک  : دومرف ترضح  نآ  و 

دزاس وکین  تسادـخ  دوخ و  نیب  ار  هچنآ  سک  ره  و   . دـیامن یم  تیاـفک  ار  شیاـیند  دـنوادخ  دـنک  راـک  شنید  يارب  هک  یـسک  و 
 . دیامن یم  وکین  تسا  مدرم  وا و  نیب  ار  هچنآ  دنوادخ 

اه حرش 

يدنوار

.نسحا اذه  سانلا و  نیب  هنیب و  ام  هللا  نسحا  يور  و 

يردیک

مثیم نبا 

تیافک ار  وا  يایند  دنوادخ  دنک ، راک  شنید  يارب  سک  ره  و  دـیارایب ، ار  وا  رهاظ  دـنوادخ  دـنک ، حالـصا  ار  دوخ  نطاب  سک  ره  )
هلیسو هب  ناسنا  نورد  نطاب و  نتـسارآ  دزاس .) وکین  ار  مدرم  وا و  نیب  دنوادخ  دنادرگ ، وکین  ار  ادخ  دوخ و  نیبام  سک  ره  و  دنک ،

هب رهاظ  یگتسارآ  اریز  دنک ، حالـصا  دوخ  فطل  هب  ار  وا  يرهاظ  راتفر  راتفگ و  دنوادخ  هک  نآ  يارب  تسا  هنیمز  بوخ  قالخا  ي 
وا لاح  حالصا  يارب  تسا  هنیمز  یهلا  دودح  نتشاد  اپرب  نید و  رطاخ  هب  ناسنا  لمع  نینچمه  و  تسا ، نطاب  شیارآ  جیاتن  هلزنم ي 
هب ددرگ  ایند  هتفیـش ي  اهنآ  لثم  هک  نیا  ياج  هب  وا  نوچ  وا ، هب  تبـسن  مدرم  هجوت  يارب  تسا  يا  هزیگنا  شا و  يویند  یگدـنز  رد 

دوخ راتفر  نتخاس  وکین  ادـخ و  يارب  یگدـنب  نتخاس  صلاخ  هک  اریز  دراد ، ار  ینعم  نیمه  زین  یموس  هلمج ي  .دراد و  هجوت  ادـخ 
ندرب نیب  زا  يارب  هنیمز  هجیتن  رد  تسا و  مدرم  نیبام  داسف  ندز و  مهرب  ثعاب  هک  تسا  ییایند  رب  صرح  تبحم و  زا  ندـیرب  ثعاب 

.دوب دهاوخ  مهارف  داسف  نیا  نتخاس  فرطرب  و 

دیدحلا یبا 

اَم ُهَّللا  َنَسْحَأ  ِهَّللا  َْنَیب  ُهَْنَیب َو  اَمِیف  َنَسْحَأ  ْنَم  ُهاَْینُد َو  َْرمَأ  ُهَّللا  ُهاَفَک  ِِهنیِدـِل  َلِمَع  ْنَم  ُهَتَِینَالَع َو  ُهَّللا  َحَلْـصَأ  ُهَتَریِرَـس  َحَلْـصَأ  ْنَم  َلاَق ع: َو 
 . ِساَّنلا َْنَیب  ُهَْنَیب َو 

یلع طلـسم  ریمأ  بلقلا  نأل  کلذ  سکعلاب و  هرهاظ و  حلـص  هنطاب  حلـص  نمف  هنطاـبلا  لاـمعألل  عبت  هرهاـظلا  لاـمعألا  نأ  بیر  ـال 
هناحبـس َو هلوق  یف  زیزعلا  باتکلا  کلذب  دهـش  دق  هایند و  رمأ  هللا  هافک  هنیدـل  لمع  نم  نأ  بیر  اهریمأ و ال  عبتت  هیعرلا  حراوجلا و 
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(. ( . 2،3) هیآ قالطلا  هروس  ُبِسَتْحَی (  ُْثیَح ال  ْنِم  ُْهقُزْرَی  ًاجَرْخَم َو  َُهل  ْلَعْجَی  َهّللا  ِقَّتَی  ْنَم 

سانلا نأ  ههبـش  سانلا و ال  نع  رمألا  رثکأ  یف  هلاح  یفخی  هنإف ال  نیدلل  هناحبـس و  لمع هللا  نم  نأ  كاذ  هرهاظ و  هلع  اضیأ  اذـهل  و 
ریغ نم  هقزر  هیتأیف  اهیف  بعتی  اهفلکتی و ال  نأ  جاتحی  اباوبأ ال  ایندلا  یلإ  هل  اوبوب  هنید  هناتم  اوملع  ناسنإ و  یف  مهتدیقع  تنـسح  اذإ 

هیلإ و لیمت  هرورضلاب  بولقلا  نأل  کلذ  سانلا و  نیب  هنیب و  ام  هللا  نسحأ  هللا  نیب  هنیب و  امیف  نسحأ  نم  نأ  بیر  دک و ال  هفلک و ال 
هینعی و ال امیف ال  لوخدلا  كرت  مهضارعأ و  مهئامد و  سانلا و  لاومأ  نع  فع  سانلا  نیب  هنیب و  انـسحم  ناک  اذإ  هنأل  کلذ  هبحت و 

سانلا نیب  هنیب و  ام  نسحی  هنإف  هفصلا  هذهب  ناک  نم  نأ  ههبش 

یناشاک

حالص هب  هتینالع ) هل  هللا  حلصا   ) .تاین دیاقع و  زا  ار  دوخ  ناهنپ  رما  دروآ  حالص  هب  هک  ره  هتریرس ) حلصا  نم  مالسلا : هیلع  لاق  (و 
هب دش  لوغـشم  دوخ و  نید  يارب  درک  لمع  هک  یـسک  و  هنیدل ) لمع  نم  و   ) تامهم تیافک  زا  ار  وا  رهاظ  لاح  یلاعت  يادخ  دروآ 

و هنیب ) امیف  نسحا  نم  و   ) تابولطم تادارم و  زا  ار  وا  يایند  راک  یلاعت  يادـخ  درک  تیافک  هایند ) رما  هللا  هافک   ) تادابع تاعاط و 
هنیب ام   ) یلاعت يادخ  ار  وا  درک  تیافک  هللا ) هافک   ) نایملاع دوبعم  نایم  و  هللا ) نیب  و   ) تسا وا  نایم  هچنآ  رد  تخاس  وکین  هک  یسک 

دنتسه هنطاب  لاوحا  راثآ  هجیتن و  داسف ، حالص و  رد  هرهاظ  لاوحا  هک  اریز  نامدرم  نایم  تسا و  وا  نایم  هچنآ  سانلا ) نیب  و 

یلمآ

ینیوزق

هب وا  رما  وکین و  وا  لاوحا  ینعی  ار  وا  راکـشآ  رهاظ و  دنک  حالـصا  لجوزع  يادخ  ار  دوخ  تین  نطاب و  دنک  حالـصا  هک  ره  دومرف 
نایم هچنآ  رد  دنک  یئوکین  هک  ره  .ار و  وا  يایند  رما  لجوزع  يادخ  دنک  تیافک  ادخ  نید  يارب  دنک  راک  هک  ره  و  دروآ ، حالصا 

ینعملا اذه  یف  رعاشلا  نسحا  دق  و   ) تسا نامدرم  نایم  وا و  نایم  هچنآ  يادخ  وا  يارب  دنک  تیافک  تسا  نایملاع  يادخ  نایم  وا و 
تشک وت  زا  زیچ  همه  یتشک  وا  زا  نوچ  تشگ  وت  زا  زیچ  همه  یتشگ  وا  زا  نوچ 

یجیهال

ییوخ

و لامکلا ، نسحلاب و  رهاظلا  یلحنی  لاوقـالا و  لاـمعالا و  نم  یلجتی  هریرـسلا  نطاـبلا و  حلـص  اذاـف  نطاـبلا ، ناونع  رهاـظلا  ینعملا :
نـسح حالـصلا و  ریخلا و  نم  ایندـلل  مزلی  ام  نمـضتی  نیدـلا  نال  ایندـلا ، رما  هیافکل  بجوم  نیدـلل  لمعلا  و  هیف ، امب  ءاـنالا  حـشرتی 
.اعیمج مهعفنی  ام  مهنیب  هنیب و  امیف  ررق  و  دابعلا ، لکب  فور  هللا  نال  قلخلا ، نیب  هنیب و  هطبارلا  یف  سکعنی  برلا  دـبعلا و  نیب  هطبارلا 

راک دـنوادخ  دـنک  راـک  شنید  يارب  سک  ره  و  دـنادرگ ، وکین  ار  وا  رهاـظ  دـنوادخ  دـنک  وکین  شنطاـب  سک  ره  دومرف : همجرتلا :
.دزاس وکین  شوخ و  ار  شقلخ  وا و  نایم  ادخ  دزاس  بوخ  ار  شیادخ  دوخ و  نایم  سک  ره  و  دیامن ، تیافک  ار  شیایند 

يرتشوش
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هیلع قداـصلا  نع  ( 477  ) هثیدـح یف  یفاکلا ) هضور   ) يور لوقا : هفلتخم ) تاـعوضوم  یف  نوتـسلا - لـصفلا  : ) مالـسلا هیلع  لاـق  و 
نم هعبار : نهعم  سیل  هثـالثب  اوبتک  ضعب  یلا  مهـضعب  بتک  اذا  ءاـملعلا  ءاـهقفلا و  تناـک  مالـسلا : هیلع  نینموملا  ریما  لاـق  مالـسلا :
امیف هللا  حلصا  یلاعت  هنیب  هنیب و  امیف  حلصا  نم  و  هتینالع ، هللا  حلصا  هتریرس  حلصا  نم  و  ایندلا ، نم  همه  هللا  هافک  هترخآ  هتمه  تناک 

نم و  یناثلا : یف  سانلا و  نیب  هنیب و  ام  هللا  حلـصا  یلاعت  هللا  نیب  هنیب و  ام  حلـصا  نم  لوـالا : یف  مالـسلا  هیلع  هلوق  .ساـنلا  نیب  هنیب و 
مثیم و نبا   ) یف نکلو  دـیدحلا ،) یبا  نبا  هیرـصملا و  هعبطلا   ) یف ام  یلع  سانلا  نیب  هنیب و  ام  هللا  نسحا  هللا  نیب  هنیب و  اـم  یف  نسحا 

هانغا الا  يوقتلا  زع  یلا  یصاعملا  لذ  نم  ادبع  هللا  لقن  ام  مالسلا : هیلع  قداصلا  لاق  .سانلا  نیب  هنیب و  ام  هلللا  هافک  هیطخلا :) هخـسنلا 
نم یناثلا و  یف  هایند و  رما  هل  هللا  حلصا  هترخآ  رما  حلصا  نم  لوالا و  یف  .رشب و  ریغ  نم  هسنآ  هریشع و  ریغ  نم  هزعا  لام و  ریغ  نم 

: مالـسلا هیلع  یـسیع  نع  و  بستحیال .) ثیح  نم  هقزری  اجرخم و  هل  لعجی  هللا  قتی  نم  و  : ) یلاعت لاق  هایند  رما  هللا  هافک  هنیدـل  لمع 
رقابلا نع  و  هفلتخم ) تاعوضوم  یف  نوتسلا - لصفلا   ) .هیمدختـساف کمدخ  نم  ،و  هیمدخاف ینمدخ  نم  ایندلا : یلا  یلاعت  هللا  یحوا 

هسفن و یف  هانغ  تلعج  الا  ایندـلا  رما  نم  یـش ء  یف  هاوه  یلع  ياوه  نموم  دـبع  رثوی  یلالج ال  یتزع و  و  یلاعت : لاق  مالـسلا : هیلع 
میهاربا نب  قاحسا  ناک  جورملا )  ) یف .رجات و  لک  هراجت  ءارو  نم  هل  تنک  و  هقزر ، ضرالا  تاوامسلا و  تنمض  و  هترخآ ، یف  همه 

عاتراف لتاقلا ، قلطا  هل  لوقی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا ناک  همانم  یف  يارف  لـکوتملا - هفـالخ  یف  يا : دادـغب - یلع  بعـصم  نب 
امهلاسف سابع  يدنـسلا و  راضحاب  رماف  لتاق ، رکذ  اهیف  دـجی  ملف  سوبحلا  باحـصال  هدراولا  بتکلا  یف  رظن  امیظع و  اعور  کلذـل 

سیطارقلا و فاعـضا  یف  باتکلا  دجوف  رظنلا  داعاف  هربخب ، انبتک  دـق  معن و  سابعلا : هل  لاقف  .لتقلاب  هیلع  یعدا  دـحا  امهیلا  عفر  له 
هباحـصا نم  هدـعو  وه  ناک  هنا  رکذـف  کتقلطا ، ینتقدـص  نا  هل : لاـق  هراـضحاب و  رماـف  هب ، رقا  لـتقلاب و  هیلع  دهـش  دـق  لـجرلا  اذا 

ناک املف  هیلب ، لک  یلع  هیف  نوفکعی  روصنملا  هنیدـمب  لزنم  یف  مهعامتجا  ناک  هنا  مرحم و  لـک  نولحتـسی  همیظع و  لـک  نوبکتری 
تردابف هخرص ، تخرـص  رادلا  هیراجلا  طسوت  املف  لامجلا ، هعراب  هیراج  اهعم  داسفلل و  مهیلا  فلتخت  زوجع  مهتءاج  مویلا  اذه  یف 
ینتملعا ینتعدخ و  زوجعلا  هذه  ناف  یف  هللا  هللا  تلاقف : .اهتـصق  نع  اهتلاس  اهتعور و  تنکـس  اتیب و  اهتلخداف  یباحـصا  نیب  نم  اهیلا 

یلـص  ) هللا لوسر  يدـج  و  مکیلع ، یب  تمجهف  اهلوقب  هقثا  اهعم و  تجرخف  هیلا  رظنلا  یلا  ینتقوشف  هلثم ، ری  مل  اقح  اـهتنازخ  یف  نا 
یلا تجرخ  اهـصالخ و  تنمـضف  یف ، مهوظفحاف  مالـسلاامهیلع  یلع  نب  نسحلا  یبا  مالـسلاامهیلع و  همطاف  یما  و  هلآ ) هیلع و  هللا 

، اهنع عنما  اهنود  تمق  اهیلا و  اورداب  و  اهنع ، انفرص  تدرا  اهنم  کتجاح  تیـضق  امل  اولاق : اهب و  مهتیرغا  یناکف  مهتفرعف ، یباحـصا 
یف نوتـسلا - لـصفلا   ) مل و  هتلتقف ، اـهکته  یلع  مهبلکا  اـهرما و  یف  مهدـشا  یلا  تدـمعف  حارج ، ینتلاـن  نا  یلا  اـننیب  رمـالا  مقاـفتف 
.یل تنک  امک  کل  ناک  ینترتس و  امک  هللا  كرتس  تلاقف : .رادلا  نم  اهتجرخا  اهتصلخ و  نا  یلا  اهنع  عنما  لزا  هفلتخم ) تاعوضوم 

دق قاحـسا : هل  لاقف  .هلاحلا  هذه  یلع  تعفرف  همد ، یف  طحـشتی  لجرلا  يدی و  یف  نیکـسلا  انیلا و  اوردابتف  هجـضلا  ناریجلا  عمـس  و 
هبیر یف  تلخدال  هیـصعم و  تدواع  هل ال  ینتبهو  نم  قحوف  لاق : .هلوسرل  کتبهو هللا و  هارملل و  کـظفح  نم  ناـک  اـم  کـل  تفرع 
یف .ء و  یش  لوبق  یباف  اعساو  ارب  هیلع  ضرع  و  کلذ ، هل  عیـضی  مل  هللا  نا  اهآر و  یتلا  ایورلاب  قاحـسا  هربخاف  یلاعت ، هللا  یقلا  یتح 

کتجاح و عم  تعنتما  مل  لیقف : کلذ  نم  عنتماف  هیوبیـس ، باتک  هئرقیل  راـنید  هئاـم  ینزاـملل  لذـب  اـیدوهی  نا  دربملا  نع  مجعملا ) )
الا کلذ  یلع  ضمی  ملف  همذـلل ، هللا  باتک  يرقا  نا  تهرکف  هللا  باتک  نم  هیآ  اذـک  اذـک و  هیوبیـس  باـتک  یف  نا  لاـقف : کـتلیع ؟

الجر مکباصم  نا  میلظا  رعاشلا : لوق  نع  هلاسی  هیلا  ثعبف  هکرت هللا ، ام  فاعـضا  هیلع  هللا  فلخا  هبلط و  یف  قثاولا  لسرا  یتح  هدیدم 
رانید و فلاب  هل  رماف  مالکلا ، متی  هب  نال  ملظ  ربخلا  امنا  ربخب و  سیل  هنال  .ال  هباجاف : لجر ؟ عفر  حصی  له  ملظ  هیحت  مالـسلا  يدها 

مهنیدـهنل انیف  اودـهاج  نیذـلا  و  : ) یلاعت لاق  ظفاح  هللا  نم  هیلع  ناک  ظعاو  هسفن  نم  هل  ناک  نم  و  لوالا : یف  .هئام و  رهـش  لـک  یف 
نع یئاهبلا  لوکـشک  لقن  هتینالع  هللا و  حلـصا  هفلتخم ) تاعوضوم  یف  نوتـسلا - لـصفلا   ) هتریرـس حلـصا  نم  یناـثلا : یف  و  اـنلبس )
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نم ام  یلع  ای  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاق  لاق : ههجو  هللا  مرک  نینموملاریما  نع  ینادـمهلا  ثراحلا  يور  لاق : یـضاقلا  ریـسفت 
ام و  هینارب ، هللا  دسفا  هیناوج  دـسفا  نم  و  هینارب ، هللا  حلـصا  هیناوج  حلـصا  نمف  هینالع - هریرـس و  ینعی  ینارب - یناوج و  هل  الا و  دـبع 

کلذ هل  عضو  ءامـسلا  یف  هتیـص  ءاس  اذا  و  ضرالا ، لها  یف  کلذ  هل  هللا  عضو  نسح  اذاف  ءامـسلا ، لها  یف  تیـص  هل  الا و  دحا  نم 
.هزاوآ هیسرافلاب : هل  لاقی  تیصلا  لوقا : .هرکذ و  لاق : وه ، ام  هتیص  نع  لئسف  ضرالا ، یف 

هینغم

هلعف هلوق و  لد  سانلا  یلع  ادوقح  امیئل  ناک  نمف  اضیا ، ماـسجالا  یلع  لـب و  لاـعفالا ، لاوقـالا و  یلع  سکعنت  هیـسفنلا  تـالاعفنالا 
حرـشلا عم  مدقت  .هتافرـصت و  هتاکرح و  یلع  کلذ  رثا  رهظ  هللا  لایعل  ریخلا  بحی  ابیط  ناک  نم  و  هتریرـس ، ثبخ  هدصق و  ءوس  یلع 

دحا رمضا  ام  : ) همکحلا 25 یف  و  نامیالا ) یلع  لدتـسی  تاحلاصلاب  و  تاحلاصلا ، یلع  لدتـسی  نامیال  ابف  : ) هبطخلا 154 یف  هلوق 
هقوعی و ال  ناسنالا ، رقفی  نیدـلا ال  نا  يا  هایند ) رما  هللا  هافک  هنیدـل  لمع  نم  و  (. ) ههجو تاحفـص  هناسل و  تاتلف  یف  رهظ  ـالا  اـئیش 

لمع لک  نا  ارارم : انلق  .لافطالا و  لایعلا و  لجا  نم  هلمع  یف  هقفوی  نموملا و  نیعی  هناحبـس  هلا  نا  لب  قزرلا ، لـجا  نم  لـمعلا  نع 
يذالا فکب  خلا  هللا  نیب  هنیب و  امیف  نسحا  نم  .میمصلا و  یف  نیدلا  نم  وهف هللا و  نکـسملا  سبلملا و  لکاملاک و  هجاحلا  هیلا  وعدت 

.هوربکا هوبحا و  مهتحلصمل - لمعلاب  و  هدابع ، نع 

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

ادخ دنادرگ ) كاپ  ار  شا  هشیدنا   ) دـنک تسرد  ار  دوخ  ناهن  هک  ره  تسا : هدومرف  تداعـس ) هب  ندیـسر  هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
و دناهرب ) اهیتخس  زا   ) دیامرف تیافک  ار  وا  يایند  رما  ادخ  دنک  راک  شنید  يارب  هک  ره  و  دزاس ) شوخ   ) دیامن تسرد  ار  وا  راکشآ 

مدرم  ) دیامن وکین  تسا  مدرم  وا و  نیب  ار  هچنآ  ادخ  دشوپب ) مشچ  ادـخ  ریغ  زا   ) تسا ادـخ  دوخ و  نیب  هچنآ  دزاس  وکین  هک  یـسک 
(. دنادرگ نابرهم  وا  اب  ار 

ینامز

هب ار  ناـسنا  دـشاب  هتـسیاشان  ناـسنا  تنیط  بلق و  هاـگره  دریگ و  یم  ماـجنا  هدارا  يور  زا  دارفا  ياـهراک  هـک  تـسین  دـیدرت  ياـج 
هجوت لباق  هتکن  .دـهد  یم  قوس  هتـسیاش  ياهراک  يوسب  ار  ناسنا  .دـشاب  كاـپ  ناـسنا  تاذ  رگا  دـناشک و  یم  هتـسیاشان  ياـهراک 

هب ار  اه  هدارا  اهبلق و  مه  ادخ  دنک ، حالـصا  يادخ  اب  ار  هطبار  ناسنا  هاگره  تسادـخ  تسدـب  اه  هدارا  راکفا و  هک  تسا  نیا  رگید 
بلطم کی  نیا  .دـنک  یم  طوقـس  متح  روطب  تشاد  هیکت  دوخ  دوجو  رابتعا و  رکف ، هب  ناسنا  هاـگره  دـنک و  یم  جیـسب  ناـسنا  عفن 

.دنراد رگید  یتیبوبحم  عامتجا  رد  دننک ، یم  لمع  یمالسا  یناسنا و  یقالخا ، فئاظو  هب  هک  يدارفا  هک  تسا  ینیع 

يزاریش دمحم  دیس 
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هنیدل لمع  نم  و   ) احلاص هوری  یتح  سانلا ، دنع  هرهاظ ، يا  هتینالع ) هللا  حلـصا   ) هنطاب يا  هتریرـس ) حلـصا  نم  : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
هنیب هللا  نسحا   ) هتاولخ یف  هللا  صعی  ملف  هللا ) نیب  هنیب و  امیف  نسحا  نم  و   ) بعتلا یلا  هتـشیعم  یف  جاتحی  یتح ال  هایند ) رما  هللا  هافک 

.هنوبحی هنذوی و  یتح ال  سانلا ) نیب  و 

يوسوم

همعن هذـه  هباعتا و  هیفکی  هل و  هققحی  رخآ  رماب  هللا  لفکتیل  رماـب  موقی  نا  دـبعلا  یلع  حرـشلا : .رـسلا  فـالخ  رهاـظلا  هینـالعلا : هغللا :
نا هل  هللا  لفکت  ءاذیالا  مدـع  ناسحالا و  ریخلا و  لعف  یلع  مزعلا  دـقع  هسفن و  تباط  هتریرـس و  حلـصا  نمف  هللا  نم  لضفت  همیظع و 

هینالعلا و تناک  اذا  یشب ء و  سانلا  نم  هیلع  باعی  هلز و ال  نم  سانلا  نیب  حضتفی  هروع و ال  نع  رتس  هل  فشکنی  الف  هتینالع  حلصی 
هللا یلا  اعد  رکنملا و  نع  یهن  فورعملاب و  رماف  هنیدـل ، لمع  نم  و  بناـجلا ، مرتحم  اـمرکم  ازیزع  شاـع  ساـنلا  نیب  هبیطلا  هعمـسلا 
هنع عفدی  هقزریف و  هایند  رما  هیفکی  نا  هللا  یلع  ناک  تامرحملا  نع  دعتبا  تابجاو و  نم  هیلع  ام  يدا  هنـسحلا و  هظعوملا  همکحلاب و 

سانلا و عم  فورعملا  عنص  ارـس و  قدصتف  هللا ، نیب  هنیب و  امیف  نسحا  نم  تاریخلا و  لامعالا و  لضفال  هقفوی  هترثع و  لیقی  ءالبلا و 
هنع و نولاسی  مهلعج  سانلا و  نیب  هنیب و  هقالعلا  نسحی  نا  هللا  یلع  ناک  ریخلا  قرط  لهـس  اهبعاتم و  هایحلا و  بعاصم  یلع  مهناـعا 

 … هنوبحی هیلع و  نوفطعی  مهدنع  ادو  هل  لعجی  هلکاشم و  نولحی  هلاوحا و  نع  نوصحفتی 

یناقلاط

راک دنوادخ  دـنک ، راک  دوخ  نید  يارب  سک  ره  و  دـیامرف ، حالـصا  ار  وا  راکـشآ  دـنوادخ  دـنک ، حالـصا  ار  دوخ  ناهن  سک  ره  »
، تسا مدرم  وا و  نایم  هک  ار  هچنآ  دـنوادخ  دـنک ، وکین  حالـصا و  ار  ادـخ  دوخ و  نایم  هک  سک  نآ  دـیامرف و  حالـصا  ار  شیایند 

« .دنادرگ وکین 

نیا سکع  تسا و  تسرد  مه  وا  راکـشآ  دشاب  تسرد  وا  ناهن  سک  ره  تسا و  ینطاب  لامعا  وریپ  يرهاظ  لامعا  هک  تسین  دیدرت 
تـسین دیدرت  و  دنک ، یم  يوریپ  دوخ  ریما  زا  تیعر  تسا و  حراوج  رب  طلـسم  يریما  نوچمه  بلق  اریز  تسا ، تسرد  مه  عوضوم 

هاوگ عوضوم  نیا  رب  دـنوادخ  زیزع  باتک  دـیامرف و  یم  تیافک  ار  شیاـیند  راـک  دـنوادخ  دـنک  راـک  دوخ  نید  يارب  هک  سک  نآ 
يزور درب  یمن  نامگ  هک  ییاج  زا  ار  وا  دهد و  یم  رارق  يدش  نوریب  هار  وا  يارب  ادخ  زا  دزیهرپب  سک  ره  : » تسا هدومرف  هک  تسا 

« .دهد یم 

وا لاح  دراوم  رتشیب  رد  دنک  راک  دنوادخ  نید و  يارب  سک  ره  هک  تسا  نیا  نآ  تسه و  مه  يرهاظ  تلع  کی  عوضوم  نیا  يارب 
زا ییاهرد  دننادب ، ار  وا  نید  يراوتـسا  دوش و  وکین  یـسک  هرابرد  مدرم  هدیقع  نوچ  هک  تسین  کش  دنام و  یمن  هدیـشوپ  مدرم  زا 

دـسر و یم  تمحز  جـنر و  نودـب  وا  يزور  دـتفا و  یمن  تمحز  فلکت و  هب  نآ  نداد  ماجنا  رد  هک  دـنیاشگ  یم  وا  رب  ار  ایند  روما 
دیامرف یم  حالصا  تسا ، مدرم  وا و  نایم  ار  هچنآ  دنوادخ  دیامرف ، حالـصا  تسا ، دنوادخ  وا و  نایم  ار  هچنآ  سک  ره  تسین  کش 

ار ادخ  دوخ و  نیب  هک  سک  نآ  اریز  دراد  یم  تسود  ار  وا  ترورـض  هب  دبای و  یم  شیارگ  وا  هب  اهلد  هک  تسا  ببـس  نادـب  نیا  و 
نودـب دـنک و  یمن  تلاخد  ینعم  یب  ياهزیچ  رد  دـنک و  یم  يراددوخ  مدرم  يوربآ  اـهنوخ و  لاوما و  هب  ضرعت  زا  دـنک  حالـصا 

.دوش یم  وکین  هدیدنسپ و  مدرم  اب  شا  هطبار  دشاب  نینچ  هک  سک  نآ  ههبش 
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مراکم

 [[ مالسلا هیلع  لاق  و  ]]

َْنَیب ُهَْنَیب َو  اَم  ُهّللا  َنَسْحَأ  ِهّللا  َْنَیب  ُهَْنَیب َو  امَِیف  َنَسْحَأ  ْنَم  ،َو  ُهاَْینُد َْرمَأ  ُهّللا  ُهاَفَک  ِِهنیِِدل  َلِمَع  ْنَم  ،َو  ُهَتَِینَالَع ُهّللا  َحَلْصَأ  ُهَتَریِرَس  َحَلْـصَأ  ْنَم 
.ِساَّنلا

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

دنک راـک  دوخ  نید  يارب  سکره  دـیامن و  یم  حالـصا  ار  شرهاـظ  دـنوادخ  دـنک  حالـصا  ار  شیوخ  نطاـب  نورد و  هک  سک  نآ 
وا و نایم  هطبار  دـنوادخ  دـنک  حالـصا  ار  شیادـخ  دوخ و  نایم  هطبار  هک  سک  نآ  دـشخب و  یم  ناماس  ار  شیایند  راـک  دـنوادخ 

: هنامیکح راتفگ  دنس  ) .درک دهاوخ  حالصا  ار  مدرم 

رب يا  هفاضا  ظافلا و  رد  یتوافت  اب  تمکح 89  رد  هک  تسا  نامه  هیبش  هنامیکح  راتفگ  نیا  دـیوگ : یم  اج  نیا  رد  بیطخ  موحرم 
نبا هرکذت  هلمج : زا  هدرک  رکذ  اج  نآ  رد  هک  دشاب  یم  یکرادم  نامه  نخـس  نیا  كرادم  هک  تسا  نیا  وا  روظنم  .تشذگاج  نیا 

یلاما و باتک  لاصخ و  باـتک  رد  قودـص  خیـش  موحرم  هلمج  زا  دـنا  هدروآ  ار  نآ  یـضر  دیـس  زا  لـبق  هک  یناـسک  زین  يزوج و 
( .درک میهاوخ  هراشا  نآ  هب  ادعب  هک  يا  هفاضا  اب  یفاک  هضور  رد  ینیلک 

...ینک حالصا  ادخ  اب  ار  دوخ  هطبار  رگا 

راتفگ نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما.مدرم  ریاس  اب  هطبار  نسح  شاـعم و  رما  نیمأـت  ، رهاـظ یگتـسارآ  : دـنزیچ هس  ناـهاوخ  ًـالومعم  مدرم 
.تسا هدومرف  نایب  ینعمرپ  هاتوک و  هلمج  هس  رد  ار  هناگ  هس  ياه  هتساوخ  نیا  هب  ندیسر  يونعم  قرط  ینارون  هنامیکح و 

ُهَتَریِرَس َحَلْصَأ  ْنَم  ( ؛» دیامن یم  حالصا  ار  شرهاظ  دنوادخ  دنک  حالصا  ار  شیوخ  نطاب  نورد و  هک  سک  نآ  :» دیامرف یم  تسخن 
(. ُهَتَِینَالَع ُهّللا  َحَلْصَأ 

دراذـگب رهاظ  نسح  رد  ریثأت  نطاب  نسح  هک  دـنک  یم  باجیا  هینالع  هریرـس و  ،و  مسج حور و  ، نطاب رهاظ و  نایم  قیثو  هطبار  هتبلا 
یهلا دادما  اب  نیقی  هب  دنک و  یم  کمک  دادـما و  رما  نیا  رد  زین  دـنوادخ  هک  دوش  یم  هدافتـسا  مالـسلا  هیلع  ماما  راتفگ  نیا  زا  یلو 

.دش دهاوخ  حالصا  زین  یناسنا  نینچ  رهاظ 

ُهاَفَک ِِهنیِِدل  َلِمَع  ْنَم  َو  ( ؛» دشخب یم  ناماس  ار  شیایند  راک  دنوادخ  دنک  راک  دوخ  نید  يارب  سکره  :» دـیامرف یم  هلمج  نیمود  رد 
(. ُهاَْینُد َْرمَأ  ُهّللا 

لالح و يزور  لیصحت  يارب  ششوک  شالت و  یعس و  هکلب  تسین  تادابع  هزور و  زامن و  هب  رصحنم  اهنت  ینید  تاروتـسد  هب  لمع 
یم دابآ  زین  وا  يایند  دـنک  لمع  نآ  هب  یـسک  رگا  هک  تسا  ناـنچ  ینید  تاروتـسد  نیقی  هب  تسا و  نآ  ءزج  زین  دـنموربآ  یگدـنز 

.درک دهاوخ  کمک  وا  هب  فده  نیا  هب  ندیسر  يارب  لاعتم  دنوادخ  دوش و 
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َوُهَف ِهّللا  یَلَع  ْلَّکَوَتَی  ْنَم  ُبِسَتْحَی َو  َال  ُْثیَح  ْنِم  ُْهقُزْرَی  َو  ًاجَرْخَم *  ُهَّل  ْلَعْجَی  َهّللا  ِقَّتَی  ْنَم  َو  دیامرف «: یم  قالط  هروس  رد  دیجم  نآرق 
یم مهارف  وا  يارب  یتاجن  هار  دـنوادخ  ، دـنک هشیپ  یهلا  ياوقت  سکره  و  ؛»  ًارْدَـق ٍءْیَـش  ِّلُِکل  ُهّللا  َلَعَج  ْدَـق  ِهِْرمَأ  ُِغلاـَب  َهّللا  َّنِإ  ُُهبْـسَح 
دوخ نامرف  دنوادخ  ؛ دنک یم  ار  شرما  تیافک  ، دنک لّکوت  ادخ  رب  سکره  ؛و  دهد یم  يزور  درادن  نامگ  هک  ییاج  زا  ار  وا  ،و  دنک

.( تایآ 2 و 3 قالط ، !«.) تسا هداد  رارق  يا  هزادنا  يزیچره  يارب  ادخ  ؛و  دناسر یم  ماجنا  هب  ار 

لامک مامت و  هب  ار  نید  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  ای  ، تسا هدـش  هاـبت  اـه  نآ  ياـیند  یلو  دـنا  نید  لـها  ًارهاـظ  یناـسک  مینیب  یم  رگا  و 
ياه نومزآ  زا  ینومزآ  ریگرد  ای  دننک  یم  كرد  ار  دوخ  قباس  لامعا  هجیتن  ای  دنا  هدرک  هدنسب  نآ  زا  یشخب  هب  اهنت  دنا و  هتخانشن 

نوناق نیا  لصا  هرابرد  ار  ام  ، تائانثتـسا زا  یـضعب  دوجو  دـیابن  نیاربانب.لیبق  نیا  زا  يرگید  روما  ای  دنتـسه و  ماقم  عیفرت  يارب  یهلا 
.دنک کش  راچد 

حالـصا ار  مدرم  وا و  نایم  هطبار  دنوادخ  دنک  حالـصا  ار  شیادخ  دوخ و  نایم  هطبار  هک  سک  نآ  و  :» دیامرف یم  هلمج  نیموس  رد 
(. ِساَّنلا َْنَیب  ُهَْنَیب َو  اَم  ُهّللا  َنَسْحَأ  ِهّللا  َْنَیب  ُهَْنَیب َو  امَِیف  َنَسْحَأ  ْنَم  َو  ( ؛» درک دهاوخ 

تبحم تواخـس و  ياراد  ، تسا رادرک  تسرد  وگتـسار و  ، دنک یمن  تنایخ  نیقی  هب  دزاس  مکحم  ادـخ  اب  ار  دوخ  دـنویپ  هک  یـسک 
هطبار نسح  وا و  هب  مدرم  نظ  نسح  ببـس  لاـمعا  نیا  نیقی  هب  دـنک و  یم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تسادـخ و  قـلخ  رباربرد 

.ددرگ یم  يو  اب  اهنآ 

نامیا هک  یناسک  ًامّلـسم  ؛»  ًاّدُو ُنَمْحَّرلا  ُمَُهل  ُلَعْجَیَـس  ِتاَِـحلاَّصلا  اُولِمَع  اُونَمآ َو  َنیِذَّلا  َّنِإ  دـیامرف «: یم  میرم  هروس  رد  دـیجم  نآرق 
هیآ 96) میرم ، !«.) دهد یم  رارق  اه  لد  رد  نانآ  يارب  یتّبحم  نامحر  دنوادخ  ، دنا هداد  ماجنا  هتسیاش  ياهراک  هدروآ و 

: میناوخ یم  مالسلا  هیلع  میهاربا  هروس  رد  شنادنزرف  يارب  مالسلا  هیلع  میهاربا  ياعد  رد  و 

هیآ 37) میهاربا ، «.) زاس اه  نآ  هّجوتم  ار  مدرم  زا  یهورگ  ياه  لد  ؛»  ْمِْهَیلِإ يِوْهَت  ِساَّنلا  َنِّم  ًهَِدْئفَأ  ْلَعْجاَف  » 

یم لقن  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  ماما  زا  یفاک  هضور  رد  ار  هناـمیکح  راـتفگ  نیا  هک  یماـگنه  ینیلک  موحرم  هک  نیا  هجوت  بلاـج 
: دروآ یم  تروص  نیا  هب  يا  همدقم  دنک 

ُُهتَّمِه َْتناَک  ْنَم  ٌهَِعباَر  َّنُهَعَم  َسَیل  ٍهَثاَلَِثب  اُوبَتَک  ٍضَْعب  َیلِإ  ْمُهُـضَْعب  َبَتَک  اَذِإ  ُءاَمَلُْعلا  ُءاَهَقُْفلا َو  َِتناَک  مالـسلا  هیلع  َنِینِمْؤُْملا  ُریِمَأ  َلاَـق  »
( ایلوا ایبنا و   ) اـملع نادنمـشناد و  : دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هَتَریِرَـس ؛...  حَلْـصَأ  ْنَم  اْینُّدـلا َو  َنِم  ُهَّمَه  ُهَّللا  ُهاَـفَک  ُهَتَرِخآ 

شترخآ رکف  رد  هک  یسک  : دنتشاگن یم  تشادن  یمراهچ  هک  ار  زیچ  هس  دنسیونب  نارگید  يارب  یتحیصن  دنتساوخ  یم  هک  یماگنه 
ح 477) ص 307 ، ج 8 ، یفاک ، «.) ...دنک حالصا  ار  شنطاب  هک  یسک  درک و  دهاوخ  لح  ار  شیایند  لکشم  ادخ  دشاب 

هب زاین  تسا و  یفاک  ترخآ  ایند و  رد  ناسنا  تداعس  يارب  مهم  همانرب  هس  نیا  هب  لمع  هک  دوش  یم  هدافتسا  یبوخ  هب  تیاور  نیازا 
.دشاب یمن  يرگید  زیچ 

خیرات زا  مالک  نیا  لیذ  رد  تسالوم  نخس  زا  یشخب  دهاش  هک  یبیجع  ناتساد  دوخ  هغالبلا  جهن  حرـش  رد  يرتشوش  همالع  موحرم 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 5060 

http://www.ghaemiyeh.com


باوخ رد  یبش  دوب  دادغب  یلاو  ، میهاربا نب  قاحـسا  مان  هب  یـصخش  یـسابع  لکوتم  نامز  رد  : دـیوگ یم  هدرک ، لقن  بهذـلا  جورم 
.نک دازآ  ار  لتاق  نیا  : دیوگ یم  وا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  دید 

راضحا ار  نادنز  نارومأم  داد  روتسد.دیدن  نآ  رد  یلتاق  درک و  یسررب  ار  ناینادنز  یماسا  تسرهف  دعب  زور  دیسرت و  رایسب  قاحسا 
ناینادنز تسرهف  رد  ار  شمسا  ام  يرآ  : تفگ اه  نآ  زا  یکی  دراد ؟ دوجو  اه  نادنز  رد  لتق  هب  مهتم  صخش  ایآ  : درک لاؤس.دندرک 

وا ندوب  لتاق  هب  یهاوگ  دوهـش  هک  دید  ار  يدرم  مان  اه  نآ  يال  هبال  رد  درک  یماسا  تسرهف  هب  یهاگن  ًاددجم  قاحـسا.میا  هتـشون 
درم نآ.درک  مهاوخ  دازآ  ار  وت  نم  ییوگب  تسار  رگا  : تفگ وا  هب  ، دـینک شراضحا  داد  روتـسد.دوب  هدرک  رارقا  زین  شدوخ  هداد و 
ماـن هب  يرهـش  رد  یلزنم  رد.میدوب  تاـمرحم  دـسافم و  عاونا  هب  هدوـلآ  مناتـسود  زا  یعمج  نم و  : درک لـقن  نینچ  ار  دوـخ  ناتـساد 

نز دـمآ و  دوب  ام  ناـیم  رد  داـسف  هطـساو  هک  ینزریپ  يزور.میداد  یم  ماـجنا  میتساوخ  یم  يراـک  ره  میتفاـی و  یم  روضح  روصنم 
هب متخاس و  دراو  یقاتا  رد  ار  وا  متفر و  وا  غارس  هب  نم.دیـشک  دایرف  دش  هناخ  دراو  نز  نآ  هک  یماگنه.تشاد  هارمه  ییابیز  ناوج 

نیا دیرادرب  تسد  نم  زا  دینکب و  ارم  لاح  تاعارم  دنگوس  ادخ  هب  ار  امش  : تفگ.مدرک لاؤس  وا  راک  نیا  هرابرد  مداد و  شمارآ  وا 
قیوـشت ارم  هدـیدن و  ار  نآ  لـثم  سک  چـیه  هک  تسا  ییاـبیز  هبعج  نآ  رد  هک  دراد  يا  هنازخ  تفگ  نم  هب  داد و  بـیرف  ارم  نزریپ 

نم دـج.مدید  امـش  نایم  رد  ار  دوخ  ناهگان  هک  مدـمآ  اج  نیا  هب  وا  اب  مدرک و  ادـیپ  ناـنیمطا  وا  نخـس  هب  نم.منیبب  ار  نآ  هک  درک 
مارتحا متـسه  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نسح  نامدود  زا  مالـسلا و  اهیلع  ارهز  همطاف  مردام  تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 

متفر و مناتـسود  غارـس  هب.درک  مهاوخ  صالخ  ار  وا  دـشاب  روط  ره  هک  مداد  نیمـضت  وا  هب  نم.دـینک  تیاعر  نم  هراـبرد  ار  اـه  نآ 
هتـساوخ وت  : دـنتفگ نم  هب  مدـش و  نز  نآ  هب  زواجت  يارب  اه  نآ  قیوشت  هیام  اـیوگ  یلو  مدرک  وگزاـب  اـه  نآ  يارب  ار  نز  نآ  عضو 

وا زا  تیامح  هب  مه  نم  دنتفر و  نز  نآ  غارـس  هب  دنتـساخرب و  يراد ؟ زاب  وا  زا  ار  ام  یهاوخ  یم  يدرک  هدروآرب  نز  نآ  زا  ار  دوخ 
تشاد رارـصا  نز  نآ  درومرد  رتشیب  همه  زا  هک  يدرف  نآ  هب  نم.دنتخاس  حورجم  ارم  هک  نیا  ات  دش  يریگرد  ام  نایم  رد.متـساخرب 

زا مدیشخب و  ییاهر  ار  وا  هک  نیا  ات  مدرک  یم  عافد  نز  نآ  زا  هتسویپ  متشک و  ار  وا  مدرک و  هلمح  دوب  هتفرگ  وا  کته  رب  میمصت  و 
ظوفحم ارم  وت  هک  هنوگ  ناـمه  دراد  ظوفحم  نانمـشد  رـش  زا  ار  وت  دـنوادخ  : تفگ درک و  اـعد  نم  يارب  نز  نآ.مدرب  نوریب  هناـخ 
دندینـش ام  هناخ  زا  ار  دایرف  يادص  ناگیاسمه  ماگنه  نیا  رد.يدش  نم  یماح  وت  هک  هنوگ  نامه  دشاب  وت  یماح  دـنوادخ  یتشاد و 

دزن ارم  تروص  نیمه  هب.دز  یم  اپ  تسد و  دوخ  نوخ  رد  لوتقم  هک  یلاح  رد  دـندید  نم  تسد  رد  ار  دراک  ، دـندمآ اـم  يوس  هب  و 
هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  ادخ و  هب  ار  وت.يا  هدیشوک  نز  نآ  ظفح  رد  وت  هک  مدیمهف  : تفگ قاحـسا.دندروآ  تموکح  نیرومأم 

نایاپ ات  منک و  یمن  تشگزاـب  یهاـنگ  چـیه  هب  زگره  يا  هدیـشخب  وا  هب  ارم  هک  یـسک  قح  هب  مسق  : تفگ زین  درم  نآ.مدیـشخب  هلآ 
دنوادـخ : تفگ درک و  وگزاـب  وا  يارب  دوب  هدـید  هک  ار  یباوـخ  قاحـسا  هک  دوـب  اـج  نیا  رد.تفر  مهاوـخن  هدوـلآ  ياـهاج  هب  رمع 

ج 4، بهذـلا ، جورم  ) .تفریذـپن ار  نآ  زا  يزیچ  وا  اما  درک  هضرع  وا  هب  ار  یناوارف  لام  سپـس.تشاذگن  شاداـپ  یب  ار  وت  تمدـخ 
ص 535) ج14 ، هغایصلا ،) جهب   ) دوخ هغالبلا  جهن  حرش  رد  يرتشوش  همالع  موحرم  لقن  قباطم  ص 12 

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abu Talib said : “ Whoever mends his inward self, Allāh mends his
outward self for him. Whoever performs acts for the sake of his religion, Allāh
accomplishes his acts of this world for him. Anyone whose dealings between himself
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and Allāh are good, Allāh renders the dealings between him and other people good,
.” too

يرابدرب لقع و  شزرا  : 424 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

َِکلقَِعب َكاَوَه  ِلتاَق  َکِملِِحب َو  َکُِقلُخ  َلَلَخ  ُرتساَف  ٌعِطاَق  ٌماَسُح  ُلقَعلا  ٌِرتاَس َو  ٌءاَطِغ  ُملِحلا  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

دوخ یقالخا  ياهدوبمک  سپ  ناّرب ، تسا  يریشمش  لقع  و  هدنناشوپ ، تسا  يا  هدرپ  يرابدرب  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و  یقالخا ) )
 . شکب لقع  ریشمش  اب  ار  دوخ  سفن  ياوه  و  ناشوپب ، يرابدرب  اب  ار 

يدیهش

شیوخ درخ  اب  و  ناشوپب ، تا  يرابدرب  اب  ار  تقلخ  ياـهناصقن  سپ  ناّرب ، تسا  يریـشمش  درخ  و  ناـشوپ ، تسا  يا  هدرپ  يراـبدرب 
.ناریمب ار  تیاوه 

یلیبدرا

رازراک دوخ و  يرابدربب  ار  دوخ  يوخ  ناصقن  ناشوپب  سپ  هدنرب  تسیریـشمش  لقع  ار و  بویع  تسیا  هدنناشوپ  يرابدرب  دومرف  و 
دوخ لقعب  تدوخ  سفن  يوزرآب  نک 

یتیآ

شوپب يرابدرب  هب  ار  تقالخا  ياهبیع  سپ  .هدنرب  تسا  يریشمش  لقع ، هدنشوپ و  تسا ، يا  هدرپ  يرابدرب  مالـسلا :) هیلع   ) دومرف و 
.يامن راکیپ  تلقع  يورین  هب  تسفن  ياوه  اب  و 

نایراصنا

لقع اب  ،و  ناشوپب يرابدرب  اب  ار  تبویع  سپ  هدنرب ، تسا  يریـشمش  لقع  ،و  هدنناشوپ تسا  يا  هدرپ  يرابدرب  : دومرف ترـضح  نآ  و 
 . گنجب تیاوه  اب  دوخ 
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اه حرش 

يدنوار

يردیک

مثیم نبا 

اب ار  تسفن  ياوه  و  ناشوپب ، يرابدرب  اـب  ار  تا  یقـالخا  ياـهبیع  سپ  نآ ، رب  يریـشمش  لـقع  تسا و  يا  هدـنناشوپ  هدرپ ي  ملح  )
هک ار  ییاهراک  یتشز  مشخ و  تلاح  هک  تسا  هدروآ  هراعتسا  يرابدرب  يارب  ور  نآ  زا  ار  ءاطغ  هملک ي : زاس .) دوبان  لقع  ریـشمش 

و تسا ، هدروآ  حیشرت  باب  زا  ار  رتاس )  ) هملک ي مالسلا ) هیلع   ) ماما و  دراد ، یم  هدیشوپ  دنز ، یم  رـس  ناسنا  زا  مشخ  هلیـسو ي  هب 
یم نیب  زا  ار  هراما  سفن  ياهیور  هدایز  اه و  هتـساوخ  هک  تسا  هدروآ  هراعتـسا  تهج  نآ  زا  درخ  يارب  ار  ماـسح  هملک ي  نینچمه 
لقع ریشمش  اب  ار  شسفن  ياوه  ات  تسا  هتخاس  رومام  ار  وا  هلیـسو  نیدب  و  تسا ، هدرب  راک  هب  حیـشرت  عطاق  هملک ي  نتفگ  اب  درب و 

.دزاس دوبان 

دیدحلا یبا 

 . َِکْلقَِعب َكاَوَه  ِْلتاَق  َکِْملِِحب َو  َکُِقلُخ  َلَلَخ  ُْرتْساَف  ٌعِطاَق  ٌماَسُح  ُلْقَْعلا  ٌِرتاَس َو  ٌءاَطِغ  ُْملِْحلَا  َلاَق ع: َو 

لوقلا قبـس  دق  ماسحلا و  کلذـب  هاوه  لتاقی  نأ  ءاطغلا و  کلذـب  هقلخ  للخ  رتسی  نأ  هرمأ  اماسح  لقعلا  ءاطغ و  ملحلا  هللا  لعج  امل 
لقعلا ملحلا و  یف 

یناشاک

، لقع و  عطاق ) ماسح  لقعلا  و   ) هلیذر قالخا  هدـنناشوپ  تسا  يا  هدرپ  تاساوم ، يرابدرب و  رتاس ) ءاطغ  ملحلا  مالـسلا : هیلع  لاـق  (و 
كاوه لتاق  و   ) دوخ يرابدرب  هب  ار  دوخ  يوخ  ناصقن  ناشوپب  سپ  کملحب ) کـقلخ  لـلخ  رتساـف   ) هراـما سفن  هدـنرب  تسا  یغیت 

دوخ لقع  ددم  هب  دوخ  سفن  يوزرآ  هب  نک  رازراک  و  کلقعب )

یلمآ

ینیوزق

يوخ روصق  للخ و  شوپب  سپ  .ار  اوه  سفن و  ندرگ  هدنرب  تسا  يریـشمش  لقع  و  ار ، اهبیع  هدـنناشوپ  تسا  يا  هدرپ  ملح  دومرف :
.يدنمدرخ لقع و  ریشمش  هب  سفن  ياوه  اب  نک  رازراک  و  یئوخمرن ، ملح و  هدرپ  هب  ار  دوخ 

یجیهال

تفگ ینعی و  .کلقعب » كاوه  لتاق  کملحب و  کقلخ  للخ  رتساف  عطاق ، ماـسح  لـقعلا  رتاـس و  ءاـطغ  ملحلا  : » مالـسلا هیلع  لاـق  و 
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وت ندوب  رابدرب  هب  ار  وت  قلخ  ياهبیع  ناشوپب  سپ  هدنرب ، تسا  يریشمش  شناد  هدنناشوپ و  تسا  يا  هدرپ  يرابدرب  هک  مالـسلا  هیلع 
.وت شناد  هب  ار  وت  هراما ي  سفن  ياهشهاوخ  شکب  و 

ییوخ

ال - 1 نیهجو : نم  هبویع  رتسی  لهاجلا  هفـس  لباقم  یف  ناسنالا  ربص  اذا  هناف  بیاعملا  رتسی  ءاطغب  ملحلا  مالـسلا ) هیلع   ) هبـش ینعملا :
تکسی .بویعلا 2 - هذـه  رتسیف  مکللا  برـضلا و  نم  لـمع  بکتری  ـال  و  بسلا ، نم  یغبنی  ـال  اـمب  ملکتتف  بضغلا  هروس  هنم  رهظی 

يراضلا و عبسلاک  هقفاوی  ام  یلع  لوصی  يوهلا  .هتوکسب  هبویع  اضیا  رـستیف  هقح ، یف  هفـس  امم  رثکاب  هبیـصی  الف  هملح  هاجت  لهاجلا 
قالخا للخ  ارب ، تسا  یغیت  درخ  و  اشوپ ، تسیا  هدرپ  يرابدرب  دومرف : همجرتلا : .هعنمی  هدری و  يذلا  لقعلا  فیـسب  الا  هلتق  نکمی  ال 

.شکب ار  سوه  درخ  اب  و  نک ، ناهن  ملح  اب  ار  دوخ 

يرتشوش

لقعلا مالـسلا : هیلع  هنع  هلهج  هلقع و  باتک  راـبخا  نم  ( 13  ) یف يور  هدایز ، رییغت و  عم  یفاـکلا )  ) هاور لوقا : مالـسلا : هیلع  لاـق  و 
.هبحملا کل  رهظت  هدوملا و  کل  ملـست  کلقعب ، كاوه  لتاق  و  کلـضفب ، کقلخ  للخ  رتساف  رهاظ ، لامج  لـضفلا  و  ریتس ، ءاـطغ 

نم زرحت  هب و  ذـخا  نمل  مزح  هیقت  مهتالود  یف  ودـعلا  نع  ظیغلا  مظک  مالـسلا : هیلع  قداصلا  نع  یفاـکلا )  ) یف رتاـس  ءاـطغ  ملحلا 
فاخی نم  ثدـحیال  لقاعلا  نا  مالـسلا : هیلع  مظاکلا  نع  یفاکلا )  ) یف عطاق  .فیـس  يا : ماسح  لـقعلا  .ایندـلا و  یف  ءـالبلل  ضرعتلا 

و هئاجرب ، لقعلا ) یف  نوسمخلا - عبارلا و  لصفلا   ) فنعی ام  وجریال  و  هیلع ، ردقیال  ام  دـعیال  و  هعنم ، فاخی  نم  لاسیال  و  هبیذـکت ،
لک و  کملحب ، لدـب  کلـضفب  هاور  یفاکلا )  ) نا تفرع  دـق  کملحب  کقلخ  للخ  رتساف  .هنع  زجعلاب  هتوف  فاخی  اـم  یلع  مدـقیال 
نع لاضفالا  هروهظ و  نع  عنمی  ملحلا  نا  الا  قلخلا ، یف  للخ  لـک  رتسی  لاـضفالا - يا  لـضفلا - ملحلا و  نم  لـکف  حیحـص ، اـمهنم 

- لاق نا  یلا  اودتهت - هدنج  لهجلا و  هدـنج و  لقعلا و  اوفرعا  مالـسلا : هیلع  قداصلا  نع  یفاکلا )  ) یف کلقعب  كاوه  لتاق  .هریثات و 
ریزو وه  رـشلا و  هدـض  لعج  و  هریزو ، وه  ریخلا و  لقعلا ، یطعا  اـمم  ناـکف  هلثم ، لـهجلل  ادـنج و  نوعبـس  هسمخ و  لـقعلل  لـعج  و 

و لهجلا ،

عمتجت و ال  لاق - نا  یلا  روجلا - هدض  لدـعلا و  و  طونقلا ، هدـض  ءاجرلا و  و  دوحجلا ، هدـض  قیدـصتلا و  و  رفکلا ، هدـض  نامیالا و 
نم نولخی  الف  انیلاوم  یقاب  اما  و  نامیالل ، هبلق  هللا  نحتما  دـق  نموم  وا  یبن  یـصو  وا  یبن  یف  الا  لقعلا  دانجا  نم  اهلک  لاصخلا  هذـه 

 … هذه ضعب  مهیف  نوکی  نا 

هینغم

مدقت .بویع و  نم  کیف  ام  ضعب  رتستل  ملحتف  هلضف  ملحلا و  تاذل  ملحت  مل  ناف  هیف ، بیع  نم ال  لج  و  بویعلا ، ضعب  رتسی  ملحلا 
كاوه یلع  بلغتف  ءادلالا ، کئادـعا  نم  يوهلا  و  كودـع ، هب  دـصت  حالـس  یـضما  لقعلا  و  همکحلا 106 . یف  اـهنم  ارارم ، کـلذ 

.کلقعب

هدبع
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يرفعج

مالسالا ضیف 

( هراما سفن   ) هدـنرب ریـشمش  لقع  و  تسا ، اهبیع )  ) هدـنناشوپ هدرپ  يرابدرب  تسا : هدومرف  لـقع ) ملح و  هراـبرد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
.شکب درخ  اب  ار  تشهاوخ  اوه و  و  ناشوپب ، يرابدرب  اب  ار  تیوخ  ياهبیع  سپ  تسا ،

ینامز

هاگآ دوخ  بیع  هب  لقاع  یتقو  هک  تسا  نیا  تسه  هک  یتوافت  دنراد  بیع  دـننک و  یم  هابتـشا  یقبام  دـنا  هدوب  رفن  هدراهچ  موصعم 
ناوارف تالکـشم  اجنیمه  زا  دور و  یمن  دوخ  هابتـشا  راب  ریز  نادان  اما  دنک ، یمن  رارکت  دـناشوپ و  یم  ارنآ  هلـصوح  تقد و  اب  دـش 

نیمه اب  هزرابم  يارب  یهلا  ناربهر  ینامسآ و  ناربمایپ  .دیآ  یم  دوجوب  يدسافم  هچ  دوش و  یم  عورش  اهشکمشک  ددرگ ، یم  زاغآ 
ریاس و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مالسا ربمایپ  نایم  هک  توافت  کی  .دنتشاذگ  نآ  يور  ار  دوخ  ناج  ماجنارس  دندش و  ثوعبم  اهینادان 

اما راذـگم .) او  ار  سکچیه  نیمز  يور  نارفاک ، زا  : ) درک ضرع  حون  دـندرک  یم  نیرفن  موق  قح  رد  نانآ  هک  دوب  نیا  دوب  ناربمایپ 
( .دننادان اریز  نک ، تیاده  ار  نم  موق  ایادخ  : ) دومرف یم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم ترضح  تالکشم  مامت  رد 

يزاریش دمحم  دیس 

( ماسح لقعلا  و   ) هبیع روهظ  بجوت  یتلا  لامعالا  لمعی  میلحلا ال  ناف  ناسنالا ، بویع  رتسی  رتاس ) ءاطغ  ملحلا  : ) مالـسلا هیلع  لاـق  و 
میلحلا ال ناف  کملحب )  ) کـقالخا صقاون  يا  کـقلخ ) لـلخ  رتساـف   ) اـمهنیب زیمی  و  لـطابلا ، نم  قحلا  عطقی  ذا  عطاـق )  ) فیـس يا 

.رومالا یف  يوهلا  کبلغت  یتح ال  کلقعب ) كاوه  لتاق  و   ) هبشا ام  و  نبجلا ، و  لخبلا ، و  دسحلاک ، هصقاون ، سانلا  فرعی 

يوسوم

اورکذ ءاملحلا و  اوحدـم  ملحلا و  یلع  ثحلا  درو  حرـشلا : .هیجـسلا  عبطلا و  قلخلا : .داسفلا  نهولا و  للخلا : .فیـسلا  ماسحلا : هغللا :
عنمی هئیسلا و  هراثآ  بضغلا و  رتسی  بویعلا ، ضعب  رتسی  ءاطغ  ملحلا  سانلا و  اهب  مهتربکا  یتلا  همیظعلا  مهفقاوم  ضعب  مهنم و  انایعا 

اما ملحلا و  اذهب  هحیبقلا  هئیـسلا و  کتافرـصت  ضعب  کقلخ و  للخ  رتساف  مامالا : لاق  انه  نم  و  هئاسالاب ، يدامتلا  نم  رخالا  فرطلا 
کلقعب هیلع  ضقاو  كاوه  لتاق  مامالا  لوقی  انه  نم  اهلعف و  یلع  ثحی  اهیلا و  وعدی  ریخلا و  قرط  ددحی  يذـلا  لصیفلا  وهف  لقعلا 

.کیلع رطیسی  وا  کیف  مکحتی  نا  يوهلل  حمست  و ال 

یناقلاط

شیوخ لقع  اب  ناشوپب و  تیرابدرب  اب  ار  دوخ  يوخ  ياهیتساک  تسا ، هدنرب  يریـشمش  درخ  هدنـشوپ و  يا  هدرپ  يرابدرب  دومرف : «و 
« .شکب ار  دوخ  ياوه 

اب دناشوپب و  هدرپ  نآ  اب  ار  دوخ  قلخ  ياهیتساک  تسا  هداد  نامرف  هداد ، رارق  هدنرب  ریشمش  ار  درخ  هدرپ و  ار  يرابدرب  دنوادخ  نوچ 
.دش هتفگ  لقع  يرابدرب و  هرابرد  نخس  نیا  زا  شیپ  دنک و  گنج  ریشمش  نآ  اب  شیوخ  ياوه 
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مراکم

 [[ مالسلا هیلع  لاق  و  ]]

: هنامیکح راتفگ  دنس  ) .َِکْلقَِعب َكاَوَه  ِْلتاَق  َو  َکِْملِِحب ، َکُِقلُخ  َلَلَخ  ُْرتْساَف  ، ٌعِطاَق ٌماَسُح  ُلْقَْعلا  ،َو  ٌِرتاَس ٌءاَطِغ  ُْملِْحلا 

توافت و اب  هک  تسا  یفاک  لوصا  رد  ینیلک  موحرم  دنا  هدرک  لقن  ار  هنامیکح  راتفگ  نیا  یضر  دیـس  موحرم  زا  لبق  هک  یناسک  زا 
(. ص 300 ج 4 ، هغالبلا ، جهن  رداصم   ) .تسا هدرک  لقن  ار  نآ  يا  هفاضا 

روط هب  ار  نآ  راربـالا  عیبر  رد  يرـشخمز  و  ح 300 ) مکحلاررغ ، هدروآ (  ررغ  رد  ار  نآ  زا  یـشخب  يدـمآ  موحرم  مینکیم : هفاـضا 
برألا هیاهن  رد  یتافاضا  اب  ار  ینارون  مـالک  نیمه  يافوتم 733 )  ) يریون و  ص 446 ) ج 3 ، راربالا ، عیبر  تسا (  هدرک  لقن  لـماک 

(( ص 96 ج 6 ، برألا ، هیاهن   ) .تسا هدروآ 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

ياه سوه  يوه و  اب  ناشوپب و  تملح  اب  ار  دوخ  یقالخا  بویع  ، نیارباـنب ؛ هدـنرب تسا  يریـشمش  لـقع  رتاـس و  تسا  يا  هدرپ  ملح 
.نک هزرابم  لقع  ریشمش  اب  تشکرس 

لقع ملح و  شقن 

دـشاب هتـشاد  رایتخا  رد  ار  ود  نآ  ناسنا  رگا  هک  دیامرف  یم  هراشا  يدادادـخ  تمعن  ود  هب  هنامیکح  راتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
؛» هدنرب تسا  يریـشمش  لقع  هدنـشوپ و  تسا  يا  هدرپ  ملح  :» دـیامرف یم.دـنک  ظفح  يونعم  يدام و  تارطخ  زا  ار  دوخ  دـناوت  یم 

(. ٌعِطاَق ٌماَسُح  ُلْقَْعلا  ،َو  ٌِرتاَس ٌءاَطِغ  ُْملِْحلا  )

: دیامرف یم  ، دنک یم  نایب  انعمرپ  هاتوک و  مالک  کی  رد  ار  ود  نیا  دربراک  سپس 

َلَلَخ ُْرتْساَف  ( ؛» نک هزرابم  لقع  ریـشمش  اب  تشکرـس  ياـه  سوه  يوه و  اـب  ناـشوپب و  تملح  اـب  ار  دوخ  یقـالخا  بویع  ، نیارباـنب »
(. َِکْلقَِعب َكاَوَه  ِْلتاَق  ،َو  َکِْملِِحب َکُِقلُخ 

تارطخ رباربرد  ار  دوـخ  هـک  يا  هلیـسو  یکی  : دراد زیچ  ود  هـب  جاـیتحا  يوـنعم  يداـم و  تارطخ  رباربرد  دوـخ  ظـفح  يارب  ناـسنا 
یم ظفح  ار  دوخ  نآ  رد  اه  گنج  رد  زورما  هک  یمکحم  هیلقن  لیاسو  تشاد و  دوجو  قباس  رد  هک  ییاـهژد  هرز و  دـننام  دـناشوپب 

.دزاس رود  دوخ  زا  ار  وا  دنک و  هزرابم  نمشد  اب  نآ  هلیسو  هب  هک  یحالس  يرگید  دننک و 

.تسا هدرک  ریسفت  لقع  ملح و  هب  ار  یتایح  هلیسو  ود  نیا  مالسلا  هیلع  ماما 

وا ناـبز  رب  تسا  نکمم  یتشز  نانخـس  مه  دـش  ینابـصع  ناـسنا  یتقو  هک  تسا  نشور  دـناشوپ ؟ یم  ار  ناـسنا  بویع  هنوگچ  ملح 
هیفـس و مشخ  شتآ  رب  نیا  رب  هفاضا  دزاس و  راکـشآ  رهاظ و  ار  دوخ  یناویح  يوخ  دـهد و  ماـجنا  یتسرداـن  تاـکرح  مه  دـیایب و 
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بویع اـسب  يا  دـیوگ و  یم  يرگید  ياهازـسان  دوش و  یم  هدوزفا  هتـساخرب  يرگـشاخرپو  ییوگ  تشرد  هب  وا  ربارب  رد  هک  یناداـن 
.دزاس راکشآ  زین  ار  ناسنا  یناهنپ 

.دنک یم  يریگولج  نآ  زا  لصاح  تاعیاض  زا  دناشوپ و  یم  ار  اه  نیا  مامت  ملح  نیاربانب 

َْظیَْغلا َنیِمِظاَْکلا  َو  تسا «: نیا  اه  نآ  هلمج  زا  هک  هدرمشرب  نارمع  لآ  هروس  رد  ار  یتافـص  نیتسار  ناراکزیهرپ  هرابرد  دیجم  نآرق 
یم ار  راکاطخ ) نادان و   ) مدرم دنناشن و  یم  ورف  ار  دوخ  بضغ  دنوش و  یم  طلسم  دوخ  مشخ  رب  هک  ییاهنآ  ؛»  ِساَّنلا ِنَع  َنِیفاَْعلا  َو 

هیآ 134) نارمع ، لآ  «.) دنشخب

: تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ماما  زا  یثیدح  رد 

«. دوش يرابدرب  ملح و  بحاص  هک  ینامز  نآ  رگم  دوب  دهاوخن  ادـخ  یعقاو  هدـنب  ناسنا  امِیلَح ؛ َنوُکی  یَّتَح  ًادـِباَع  ُلُجَّرلا  ُنوُکی  َال  »
ح 1) ص 111 ، ج 2 ، یفاک ، )

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  ماما  هک  میدناوخ  زین  تمکح 211  رد 

«. تسا ناهیفس  دنب  ناهد  ، يرابدرب ملح و  هیِفَّسلا ؛ ُماَِدف  ُْملِْحلا  «َو 

: میناوخ یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يرگید  يانعمرپ  ثیدح  رد 

ِمِیلَْحِلل ِنَالوُقی  َْتُلق َو  اَِمب  يَزُْجتَـس  َْتُلق  اَِمل  ٌلْهَأ  َْتنَأ  َْتُلق َو  َْتُلق َو  اَمُْهنِم  ِهیِفَّسِلل  ِناـَلوُقیَف  ِناَـکَلَم  َلََزن  ٌهَعَزاَـنُم  ِنیَلُجَر  َنَیب  َعَقَو  اَذِإ  »
یعازن رفن  ود  نایم  هک  یماگنه  ِناَکَلَْملا ؛ َعَفَتْرا  ِهیَلَع  ُمِیلَْحلا  َّدَر  ْنِإَف  َلاَق  َِکلَذ  َتْمَْمتَأ  ْنِإ  َکـَل  ُهَّللا  ُرِفْغیَـس  َتُْملَح  َتْرَبَص َو  اَـمُْهنِم 

تسوت و دوخ  راوازس  نآ  همه  یتفگ و  یتساوخ  یم  هچنآ  : دنیوگ یم  هیفـس  هب.دنوش  یم  لزان  اج  نآ  رد  یهلا  هتـشرف  ود  دهد  خر 
یم ار  وت  يدوز  هب  دـنوادخ  يداد  ناـشن  يراـبدرب  يدرک و  ربـص  : دـنیوگ یم  میلح  هب  دـید و  یهاوـخ  ار  تنانخـس  رفیک  يدوز  هب 

هن ) .دـنیوگ یم  كرت  ار  اج  نآ  کلم  ود  ره  درک  هلباـقم  میلح  صخـش  رگا  اـما.یناسر  ناـیاپ  هب  ار  عازن  لاـح  نیمه  هب  رگا  دزرمآ 
ح 9) ص 112 ، ج 2 ، یفاک ، («.) دننک یم  دیدهت  ار  هیفس  هن  دنهد و  یم  میلح  هب  ینارفغ  هدعو 

مالسلا هیلع  ماما  تاملک  زا  دروم  دنچ  رد  هک  دراد  زین  يرگید  مهم  رایـسب  هدیاف  نادان  هیفـس و  دارفا  لباقم  رد  يرابدرب  ملح و  هتبلا 
یمرب وا  يرای  هب  مدرم  دـنک  یم  ملح  اب  هتخیمآ  توکـس  هیفـس  لباقم  رد  یتیـصخشاب  ناـسنا  یتقو  هک  نیا  نآ  دـش و  هراـشا  نآ  هب 

یم تیامح  نادان  لباقم  رد  ار  ناسنا  هک  تسا  يا  هلیبق  هریـشع و  هلزنم  هب  ملح  : دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  ماما  يریبعت  رد  یتح  دنزیخ 
تمکح 418) هغالبلا ، جهن  ) .دنک

نامه - ناسنا نمشد  نیرت  كانرطخ  نیقی  هب.نک  هزرابم  نآ  اب  لقع  ریشمش  اب  هک  دهد  یم  روتسد  سفن  ياوه  تارطخ  عفد  يارب  و 
: تسوا سفن  ياوه  - تسا هدش  دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  يوبن  تیاور  رد  هک  هنوگ 

.( ح 1 ص 64 ، ج 67 ، راونالاراحب ، ( .) َکیَْبنَج َنَیب  ِیتَّلا  َکُسْفَن  َكِّوُدَع  يَدْعَأ  )
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ار یتسرپ  يوه  ياه  نایز  هک  یلقع  ؛ تسا لقع  نامه  دتـسیاب  كاـنرطخ  رایـسب  نمـشد  نیا  لـباقم  رد  دـناوت  یم  هک  يزیچ  اـهنت  و 
رتشیب نآ  یگدنرادزاب  دشاب  رت  يوق  لقع  نیا  ردقره.دهد  یم  ناشن  وا  هب  ار  نازاب  سوه  راک  تبقاع  دنک و  یم  حیرشت  ناسنا  يارب 
شدوخ دزاس و  یم  روصحم  دنار و  یم  يا  هشوگ  هب  ار  وا  دـنک و  یم  هبلغ  نآ  رب  سفن  ياوه  ددرگ  ناوتان  فیعـض و  رگا  تسا و 

.دوش یم  ناسنا  دوجو  نادیم  زات  هکی 

: میناوخ یم  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  ماما  زا  یثیدح  رد 

سفن ياوه  رب  دیاب  دسرب  یناسنا  تلیـضف  يالاب  تاجرد  هب  دراد  تسود  هک  یـسک  يوَْهلا ؛ ِِبْلغَْیلَف  یلُعلا  ِتاجَرَّدلا  َْلیَن  َّبَحأ  نَم  »
ح 4893) مکحلاررغ ، «.) ددرگ بلاغ  دوخ 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  يرگید  ثیدح  رد 

زیهرپ لقع  ییامنهار  اب  سفن  ياوه  يراک  هدوهیب  زا  ْملِْعلا ؛ ِءاَشِْرتْسِاب  يَوَْهلا  ِهَبَلَغ  َدـْنِع  ِْفق  لـْقَْعلا َو  َِهلَالَدـِب  يَوَْهلا  َهَفَزاَُـجم  َّقَوَت  «َو 
ص 163، ج 75 ، راونالاراحب ، «.) تسیاب نآ  ربارب  رد  هشیدـنا  ملع و  ییامنهار  اـب  دوش  بلاـغ  وت  رب  تساوخ  سفن  ياوه  رگا  نک و 

.( ح 1

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abu Talib said : “ Forbearance is a covering curtain, and wisdom is a
sharp sword. Therefore, conceal the weaknesses in your conduct with forbearance

.” and kill your desires with wisdom

نارگناوت تّیلوؤسم  : 425 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

َیلِإ اََهلّوَح  ُّمث  مُهنِم  اَهَعََزن  اَهوُعَنَم  اَذِإَف  اَهُولََذب  اَم  مِهیِدیَأ  ِیف  اَهّرُِقیَف  ِداَبِعلا  ِِعفاَنَِمل  ِمَعّنلِاب  ُهّللا  ُمُهّصَتخَی  ًاداَبِع  ِهِّلل  ّنِإ  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 
مِهِریَغ

اه همجرت 

یتشد

هب یّـصاخ  ياه  تمعن  نارگید ، هب  ندـناسر  دوس  يارب  هک  تسا  یگدـنب  ار  ادـخ  دومرف : وا ، رب  ادـخ  دورد  و  يداصتقا ) يداقتعا ، )
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، دننک غیرد  شـشخب  زا  هاگ  ره  و  دراذـگ ، یم  یقاب  ناگـشتسد  رد  ار  اه  تمعن  دـنراد  هدنـشخب  تسد  هک  هاگنآ  ات  هدیـشخب ، نانآ 
 . داد دهاوخ  نارگید  تسد  هب  هتفرگ و  ناشتسد  زا  ار  اه  تمعن 

يدیهش

او نانآ  تسد  رد  ار  اهتمعن  نآ  سپ  .ناگدـنب  ياهدوس  يارب  دـنک ، صوصخم  اهتمعن  هب  ار  نانآ  هک  تسا  یناگدـنب  ار  ادـخ  اـنامه 
.دنادرگ صوصخم  نادب  ار  نارگید  دناتسب و  ناشیا  زا  ار  اهتمعن  دنتسیا  زاب  ششخب  زا  نوچ  و  دنشخبب ، ار  نآ  هک  نادنچ  دهن  یم 

یلیبدرا

ارنآ دنادرگ  یم  تباث  سپ  ناگدنب  ياهتعفنم  يارب  اهتمعنب  ار  ناشیا  هتخاس  صوصخم  هک  ناگدـنب  تسار  يادـخ  رم  هک  یتسردـب 
؟؟ ارنآ دننک  عنم  هاگ  ره  سپ  ارنآ  دنهد  یم  هک  ماد  ام  ناشیا  ياهتسد  رد 

ناشیا ریغب  ارنآ  دینادرگ  نآ  زا  دعب  ناشیا  زا  ار  اهتمعن  نآ  دنک 

یتیآ

هک ینامز  ات  نانیا  .دنناسر  دوس  ار  مدرم  ات  تسا  هدرک  اهنآ  هژیو  ار  دوخ  تمعن  هک  تسا  یناگدنب  ار  ادـخ  مالـسلا :) هیلع   ) دومرف و 
ار شتمعن  دنوادخ  دنتـشاد ، غیرد  نامدرم  زا  ار  دوخ  تمعن  نوچ  تسا و  یقاب  ناشیاهتـسد  رد  ناشیاهتمعن  دننک  یم  قافنا  مدرم  هب 

.دهد یم  يرگید  هب  دناتس و  یم  نانآ  زا 

نایراصنا

ات ار  اه  تمعن  نآ  ، دهد یم  صاصتخا  اهتمعن  هب  ناگدنب  رگید  عفانم  يارب  ار  نانآ  هک  تسا  یناگدنب  ار  ادخ  : دومرف ترـضح  نآ  و 
 . دهد لیوحت  نارگید  هب  دریگب و  نانآ  زا  دننک  عنم  ششخب  زا  نوچ  و  دراذگ ، یماو  نانآ  تسد  رد  دننک  یم  ششخب  هک  ینامز 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

مثیم نبا 

اهنآ سرتسد  رد  ار  اهتمعن  نآ  سپ  دنناسر  دوس  ار  شناگدنب  ات  تسا  هدرک  ییاهتمعن  هژیو ي  ار  اهنآ  هک  دراد  یناگدـنب  دـنوادخ  )
یم لقتنم  نارگید  هب  دناتس و  یم  زاب  ناشیا  زا  ار  اهتمعن  نآ  و  دنهدن ، اهنآ  زا  يزیچ  یـسک  هب  هاگره  و  دنـشخبب ، ات  دهد ، یم  رارق 

ات دندرگ ، یم  دنوادخ  هجوت  دروم  ناشتسد  رد  یهلا  ياهتمعن  نتفرگ  رارق  اب  هک  دنتسه  یناسک  ادخ  ناگدنب  هلمج  زا  ینعی  دزاس .)
یم هتفرگ  اهنآ  زا  تمعن  دشابن ، نانچ  رگا  و  تسا ، تمعن  شـشخب  طرـش  هب  یناسردوس  نیا  دنناسر و  دوس  يو  ناگدنب  هب  هک  نیا 
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وا هب  ادـخ  هک  یلقاـع  ره  هک  نیا  يارب  تسا ، یناـسردوس  رب  نتخاـس  راداو  نخـس  نیا  زا  فدـه  دوش  یم  هداد  نارگید  هب  و  دوـش ،
.دشاب نینچ  شتمعن  هک  دراد  یم  اور  تسا  هداد  تمعن 

دیدحلا یبا 

[ ْمُهُّصَتْخَی  ] ًاداَبِع ِهَِّلل  َّنِإ  َلاَق ع: َو 

 . ْمِهِْریَغ َیلِإ  اََهلَّوَح  َُّمث  ْمُْهنِم  اَهَعََزن  اَهوُعَنَم  اَذِإَف  اَهُولََذب  اَم  ْمِهیِْدیَأ  ِیف  اَهُّرُِقیَف  ِداَبِْعلا  ِِعفاَنَِمل  ِمَعِّنلِاب  ُهَّللا  ُمُهُّصَتْخَی 

لزی مل  امدق و  سانلا  شاع  سانلاب  رعاشلا و  لوق  کلذ  نم  بیرق  اورثکأف و  هیف  ءارعـشلا  تلاق  دق  مدقت و  امیف  ینعملا  اذه  انرکذ  دق 
.بغار هیلإ و  بوغرم  سانلا  نم 

معن نم  كاطعأ  ام  هللا  کطعی  مل  رعاشلا  لوق  ینعملاب  احیرصت  دشأ  و 

یناشاک

هب ار  ناشیا  دـنادرگ  یم  صاـخ  هک  معنلاـب ) مهـصتخی   ) دـنیناگدنب ار  يادـخ  رم  هک  یتسرد  هب  اداـبع ) هللا  نا  مالـسلا : هیلع  لاـق  (و 
ناشیا ياهتـسد  رد  مهیدـیا ) یف   ) ار اهتمعن  دـنادرگ  یم  تباث  سپ  اهرقیف )  ) ناگدـنب ياه  عفن  يارب  دابعلا ) عفانمل   ) ناوارف ياهتمعن 

لها زا  ار  اهتمعن  نآ  دنتـشادزاب  دـندرک و  عنم  هک  هاگره  سپ  اهوعنم ) اذاف   ) ناقحتـسم هب  ار  نآ  دـنهد  یم  هک  ماداـم  اهولذـب ) اـم  )
ریغ هب  ار  معن  نآ  دینادرگ  نآ  زا  سپ  مهریغ ) یلا  اهلوح  مث   ) ناشیا زا  ار  اهتمعن  نآ  هناحبس  قح  دومرف  عزن  مهنم ) اهعزن   ) قاقحتسا

.نآ فرصم  هب  دنیامن  فرص  ات  ناشیا 

یلمآ

ینیوزق

، ناگدنب ياهعفن  يارب  هاج  لام و  زا  اهتمعن  هب  ار  ناشیا  دـنادرگ  یم  صاخ  هک  تسه  یناگدـنب  ار  یلاعت  قح  هک  یتسرد  هب  دومرف :
دننک یم  فرـص  تجاح  بابرا  نیقحتـسم و  هار  رد  و  ار ، نآ  دنـشخب  یم  هکنادنچ  ناشیا  اهتـسد  رد  ار  اهتمعن  نآ  دراذگ  یم  سپ 

اهتمعن نآ  دنادرگ  یم  سپ  ناشیا ، زا  يادخ  ار  نآ  دنک  یم  عزن  قاقحتـسا  لها  زا  ار  اهتمعن  نآ  دنراد  زاب  دـننک و  عنم  هاگره  سپ 
.ناگدنب حلاصم  رد  دنیامن  فرص  ات  ناشیا  ریغ  هب  ار 

یجیهال

یلا اهلوح  مث  مهنم ، اهعزن  اهوعنم  اذاف  اهولذب ، ام  مهیدیا  یف  اهرقیف  دابعلا ، عفانمل  معنلاب  مهـصتخی  ادابع  نا هللا  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
زا اهتمعن  هب  ار  ناشیا  ادخ  تسا  هداد  صیـصخت  هک  یناگدنب  دنـشاب  ادخ  يارب  زا  قیقحت  هب  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .مهریغ »
هک یتقو  رد  سپ  ار ، نآ  دشخب  یم  هک  یمادام  ناشیا  ياهتسد  رد  ار  اهتمعن  نآ  دراد  یم  رارقرب  سپ  ناگدنب ، هب  ندناسر  عفن  يارب 

.ناشیا ریغ  يوس  هب  دنادرگ  یمرب  ار و  نآ  دنک  یم  لیوحت  سپ  ناشیا ، زا  ار  نآ  ادخ  دریگ  یماو  ار  نآ  دنشخبن 
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ییوخ

انیما و مادام  هلمع  یلع  یقبی  لیکولا  نا  ررقملا  نم  یئالک و  ءاینغالا و  یلایع و  ءارقفلا  نا  یـسدقلا  ثیدـحلا  یف  يور  دـق  ینعملا :
هناما اهبحاص  يدیا  یف  هللا  معن  عاونا  و  لمعلا ، نع  لزعلا  الا  رظتنی  الف  هتلاکو  یف  دعت و  لیکولا و  ناخ  اذاف  هلاکولا ، یضتقمب  الماع 

: همجرتلا .مهریغ  یلا  یلاعت  هللا  اهلوحی  کلذ  یف  اهبحاص  اهفرصی  مل  اذاف  نیقحتسملا  دابعلا  هفاک  جئاوح  یف  فرـصیل  یلاعت  هللا  نم 
نآ یتقو  ات  دـنناسرب و  دوس  ادـخ  ناگدـنب  همهب  ات  هتخاس  صوصخم  دوخ  ياهتمعن  هب  ارناـنآ  هک  تسیئاـه  هدـنب  ادـخ  يارب  دومرف :

ناشلیوحت يرگیدـب  ناشدریگب و  اهنآ  زا  ادـخ  دـندرک  غیرد  نوچ  و  دنـشاب ، رارقرب  اهنآ  تسد  رد  دنـشخبب  ناقحتـسم  هب  ار  اهتمعن 
.دهد

يرتشوش

نع یفاکلا )  ) یف اذه و  همدـقت  هلالجلا  ظفل  هدایزل  و  اهرقیف )  ) هدـعبف قایـسلا  مهـصتخی )  ) هنوکل دهـشی  و  مثیم ) نبا  دـیدحلا و  یبا 
لاومالا قالخالا ) مراکم  یف  نوعبرالا - ثلاثلا و  لصفلا   ) ریـصت نا  مالـسالا  ءاقبو  نیملـسملا  ءاـقب  نم  نا  ( ) مالـسلا هیلع   ) قداـصلا

اهیف فرعی  نم ال  يدیا  یف  لاومالا  ریصت  نا  نیملسملا  ءانف  مالـسالا و  ءانف  نم  نا  فورعملا و  اهیف  عنـصی  قحلا  اهیف  فرعی  نم  دنع 
هجو هلاعف و  مهیلا  ببح  هقلخ  نم  الها  فورعملل  لعج  یلاعت  هللا  نا  (: ) مالـسلا هیلع   ) رقابلا نع  و  فورعملا ) اهیف  عنـصی  ـال  قحلا و 
لعج یلاعت  هنا  اـهلها و  هب  ییحی  اـهییحیل و  هبدـجملا  ضرـالل  ثیغلا  رـسی  اـمک  هءاـضق  مهل  رـسی  مهیلا و  بلطلا  فورعملا  بـالطل 

امک هءاضق  مهیلع  رظح  بلطلا و  فورعملا  بالط  یلع  رظح  هلاعف و  مهیلا  ضغب  فورعملا و  مهیلا  ضغب  هقلخ  نم  ءادعا  فورعملل 
هلخدی فورعملا ال  هل  لاقی  اباب  هنجلل  نا  (: ) مالـسلا هیلع   ) قداصلا نع  و  اهلها ) کلهی  اهکلهیل و  هبدجملا  ضرالا  یلع  ثیغلا  مرح 
ترفغ دـق  مکبونذ  نا  مهل  لاقی  هرخالا  یف  فورعملا  لها  مه  ایندـلا  یف  فورعملا  لها  ( ) مالـسلا هیلع   ) هنع و  فورعملا ) لـها  ـالا 

یف مهفورعمب  نوفرعی  فورعملا  لـها  نا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلل اولاـق  مالـسلا ) هیلع   ) هنع و  متئـش ) نمل  مکتانـسح  اوبهف  مکل 
دحا رمی  الف  فورعملا  لهاب  تقزلف  هبیط  هقبع  احیر  رما  هنجلا  هنجلا  لها  یلاـعت  هللا  لـخدا  اذا  لاـقف  هرخـالا ؟ یف  نوفرعی  مبف  ایندـلا 

بحاص احلاص  دیـشرلا  اعد  يرایـشهجلا ) ءارزو   ) یف .فورعملا و  لها  نم  اذـه  اولاقف  هحیر  اودـجو  الا  هنجلا  لـها  نم  ـالمب  مهنم 
یلا اهلمحاف  مهرد  فلا  فالآ  هرـشع  کیلع  تحـص  دـق  هل  لقف  دایز ، نب  روصنم  یلا  جرخا  هل : لاقف  هکماربلل  رکنت  نیح  یلـصملا 

یش ء یف  یتعجارم  كایا و  یلا و  هسار  لمحاف  الا  اذه و  کموی  نم  سمشلا  بیغم  لبق  هلماک  کیلا  اهعفد  وه  ناف  اذه  کموی  یف 
انا لاقف : قالخالا ) مراکم  یف  نوعبرالا - ثلاثلا و  لصفلا   ) .ربخلا هتفرعف  رادـلا  یف  وه  روصنم و  یلا  تجرخف  حـلاص : لاـق  هرما  نم 
هل لاقف  مهرد  فلا  فالآ  هرشع  فیکف  مهرد  فلا  هئامثالث  عضوم  فرعی  هنا ال  فلح  مث  یـسفن  هللا  تبهذ و  نوعجار  هیلا  انا  هللا و 
نم خارصلا  عفترا  یتح  لخد  نا  وه  امف  یـضمف  يرما  یف  مدقتا  یـصوا و  یتح  یلزنم  یلا  یب  ضما  هل  لاقف  کلمع  یف  دج  حلاص 

انیتای نا  هللا  لعل  دـلاخ  نب  ییحی  یلع  یبا  یلا  انب  ضما  حـلاص : لاقف  مد ، محل و ال  هیف  اـم  جرخ و  یـصواف و  هئاـسن  رجح  هلزاـنم و 
قرطا هرماـب و  ییحی  قلقف  هصقلا  هیلع  صقف  كءار ؟ اـم و  ییحی  لاـقف  یکبی  وه  ییحی و  یلع  لخدـف  هعم  یـضمف  هتهج  نم  جرفب 

یلا هجو  مث  اهرـضحاف  اهحیتافم  ینرـضحا  لاق  مهرد ، فلا  فالآ  هسمخ  لاق : لاملا ؟ نم  كدـنع  مک  لاقف  هنزاـخ  اـعد  مث  ارکفم 
یقبی هعیـض  کل  تبـصا  دـق  هعیـض و  اهب  يرتشت  نا  تردـق  مهرد  فلا  یفلا  كوبا - كادـف  كدـنع - نا  ینتملعا  کـنا  لـضفلا 

- كوبا كادـف  یلا - ثعبا  هل  لقف  رفعج  یلا  ضما  لوسرلل  لاق  مث  .هب  هجوف  لاملاب  انیلا  هجوف  اهترمث  ندـمحت  اهرکـش و  اهرکذ و 
یش هدنع  یقب  نکی  مل  هنال  هقارطا  قرطا  مث  مهرد  فلا  فلا  فالآ  هینامث  هذه  حلاص  لاقف  هیلا  هجوف  ینمزل ، قحب  مهرد  فلا  فلا 
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هب ءاجف  هایا  کبه  هفیلخلا و  ناک  يذـلا  دـقعلاب  یلا  یهجو  اهل  لقف  ریناند  یلا  ضما  هل  لاـق  هسار و  یلع  مداـخ  یلا  هسار  عفر  مث  ء 
یفلاب کیلع  هانبسح  دق  ریناندل و  هبهوف  رانید  فلا  نیرـشع  فلا و  هئامب  هفیلخلل  اذه  تیرتشا  حلاصل : لاقف  عارذلا  مظعک  دقع  اذاف 

دشنا بابلاب  انرـص  املف  یعم  اروصنم  تددر  کلذ و  تذخاف  حلاص  لاق  انبحاص  نع  لخ  فرـصناف و  لاملا  مامت  اذه  مهرد و  فلا 
ام حلاص : لاقف  لابنلا  درـص  امتفخ  نکل  ینامتکرت و  یلع  ایقب  امف  قالخالا ) مراکم  یف  نوعبرالا - ثلاثلا و  لصفلا  : ) الثمتم روصنم 

و ال یقب ، نم  یف  هلثم  نوکی  یـضم و ال  نم  یف  هلثمب  تعمـس  هدنع و ال  نم  انجرخ  لجر  نم  لبنا  وه  لجر  اهلک  ضرالا  رهظ  یلع 
هیلع تصصقف  دیشرلا  یلا  ترص  لاق و  هایحا ، نم  رکشی  مل  ذا  یطبنلا  اذه  نم  اعبط  ءدرا  هریرـس و ال  ثبخا  لجر  ضرالا  رهظ  یلع 

الا حـنی  مل  اجن  نا  هنا  تملع  دـق  ینا  اما  دیـشرلا  یل  لاقف  .هلتقی  نا  هعمـس  نا  تفخ  ینال  روصنملا  هلاق  ام  هنع  تیوط  لاـملا و  هصق 
كرت اسفن  بطا  ملف  حلاص : لاق  یلا  عجرت  هبه و  بهال  نکا  مل  یناف  ریناند )  ) یلع دقعلا  ددرا  لاملا و  ضبقا  لاق  تیبلا و  اذه  لهاب 

لباق رکاش  ریغ  یلع  تمعنا  دـقل  هنم - ناک  ام  فصو  هرکـش و  یف  تبنطا  نا  دـعب  هتیار - امل  هل  تلقف  روصنم  لاق  اـم  ییحی  فیرعت 
امبر بلقلا  بوحتملا  نا  یلعابا  ای   ) لوقی ریذاعملا و  هل  بلطی  هللا  لعجف و  لاق  امب  هتربخاف  كاذ  فیک  لاق و  لوق  مـالاب  لـعف  مرکا 

نم ما  لوالا  نما  بجعا  کب  رما  يا  نم  يردا  ام  هللا  تلقف و  میظع ) لاح  یف  لجرلا  ناـک  دـق  هریمـض و  یف  سیل  اـمب  هناـسل  هقبس 
افرـس کیف  نا  ینغلب  یبلهملا  دابع  نب  دـمحمل  اموی  لاق  نوماملا  نا  یکح  اضیا )  ) .کلثم فلخی  ـال  رهدـلا  نا  ملعا  ینکل  یناـثلا و 
بحی یکمربلا : رفعج  یف  یملـسلا  عجـشا  لوق  رکذاف  كاسمالاب  مهـال  ینا  یلاـعت و  هللااـب  نظ  ءوس  دوجولا  عم  لـخبلا  نا   ) هل لاـقف 

یف نوعبرالا - ثلاثلا و  لـصفلا   ) عسوا هفورعم  نکل  ینغلا و  یف  مهعـسواب  سیل  عنـصی و  اـمک  نوعنـصی  ـال  رفعج و  يدـن  كولملا 
یلع اهب  نعتـسا  هل  لاق  راـنید و  فلا  هاـمب  نوماـملا  هل  رماـف  عمجی ) ـال  نوعمجی و  مه  هتاـیاغ و  نولاـنی  فیک  و  قـالخالا ) مراـکم 
ریغی هللا ال  نا  یلاعت … ( : هلوق  هیف  لصالا  و  مهریغ ) یلا  اهلوح  مث  مهنم  اهعزن  اموعنم  اذاف  اهولذـب  ام  مهیدـیا  یف  اهرقی   ) .کتءورم

كوجری نم  عسوتلالا  معن  نم  كاطعا  ام  هللا  کطعی  مل  : ) رعاشلا لاق  دـیدحلا  یبا  نبا  لاق  و  مهـسفناب ) …  ام  اوریغی  یتح  موقب  ام 
نع هلامعا ) باوث   ) یف قودـصلا  مکریبکب ) مکریغـص  ساتیل  ( ) انادـحو تافارز و  کنع  ریطت  اهفداصت  نا  قلخاف  تعنم  ناف  اـناسحا 

لالجا لج  زع و  هللا  میظعت  نم  و  همایقلا ، موی  عزف  نم  هللا  هنمآ  هنسل  هرقوف  ریبک  خیـش  لضف  فرع  نم  ( ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا
لجرلاب تفور  ( ) دیزوبا لاق   ) يرهوجلا لاق  رسکلا  حتفلا و  مضلاب و  فار )  ) ءاج مکریغصب ) مکریبک  فاریل  و  (. ) نموملا هبیشلا  يذ 

یلع و  دـیدحلا ) یبا  نبا   ) یف اـمک  فوریل ) و   ) لـقیلف لوـالا  یلع  و  برعلا ) مـالک  نم  کـلذ  لـک  هـب  تـفئر  فارا و  هـب  تـفار  و 
( قالخالا مراکم  یف  نوعبرالا - ثلاثلا و  لصفلا   ) عم ریبکلا  هلماعم  عرـشلا  بدا  یف  اذـه و  هیرـصملا )  ) یف امک  فاریلف )  ) نیریخالا

اونوکت و ال   ) .هیخاک هلعجی  هنـس  یف  ناک  نم  نا  هدـلاو و  هلماـعم  ریبکلا  لـماعی  نا  هیلع  ریغـصلا  نا  اـمک  هدـلو  عم  هتلماـعم  ریغـصلا 
هولتق مث  هوعنمف  ءام  مهاقـستساف  یملـسلا  هیـصاع  نب  ورمع  لیذـه - نم  نطب  مه  و  مهـس - ونب  تلتق  یناغالا )  ) یف هیلهاجلا ) هافجک 

ارفن و مهنم  لتقف  هیخا  مدب  مهبلطی  الیذه  هوخا  ازغف  يداص  هلغ  يذ  نم  کئادف  یـسفن  مکریـسا  مهـس  ینب  متیقـس  اله  هتخا  تلاقف 
قوس یف  طرفت  تشحفا و  قایـسلا و  یف  میلـس  تم  ـالا  هتخا : تلاـقف  میلـس  ینب  دـالب  یلا  هیراـع  هعم  اـهقاس  مث  اـهدرجف  هارما  یبس 

رهـشلا یف  مهیبن  تیب  لها  اولتقف  مهنم  یفجا  اوراص  دـق  اهراوش و  داب  یه  انم و  سراوف  اـهقوسی  نا  مهنم  هاـتف  لـعل  اـهراسا  فینعلا 
نیدـلا و یف  اوهقفتیل  هفئاط  مهنم  هقرف  لک  نم  رقن  ولف ال  نوهقفتی … ( ) نیدـلا  یف  ال   ) هیف لاـتقلا  هیلهاـجلا  لـها  میرحت  عم  مارحلا 

دنع ام  اهتنیز و  ایندلا و  هایحلا  عاتمف  یـش ء  نم  متیتوا  ام  و  ( ) نولقعی هللا  نع  و ال  (. ) نورذحی مهلعل  مهیلا  اوعجر  اذا  مهموق  اورذنیل 
نوکتف ضرالا  یف  اوریـسی  ملفا  ( ) نولقعت الفا  راهنلا  لیللا و  فالتخا  هل  تیمی و  ییحی و  يذـلا  وه  و  ( ) نولقعت ـالفا  یقبا  ریخ و  هللا 

لزن نم  مهتلاس  نئل  و  ( ) رودـصلا یف  یتلا  بولقلا  یمعت  نکل  راصبالا و  یمعت  اهناف ال  اهب  نوعمـسی  ناذآ  وا  اهب  نولقعی  بولق  مهل 
لب دـمحلا هللا  لق  هللا  نلوقیل  اهتوم  دـعب  نم  ضرالا  قالخالا ) مراکم  یف  نوعبرـالا - ثلاـثلا و  لـصفلا   ) هب ییحاـف  ءاـم  ءامـسلا  نم 
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هافجب نوهبـشملا  نوبطاخملا  دارملاـف  دـیدحلا ) یبا  نبا   ) یف اـمک  باـطخلاب  اـناک  نا  نولقعی )  ) و نوهقفتی )  ) و نولقعی ) ـال  مهرثکا 
هیاهن یف  ارـش ) اهناضح  جرخی  ارز و  اهرـسک و  نوکی  حادا  یف  ضیب  ضیقک   ) .مهب هبـشملا  امهب  دارملاف  هبیغلاب  اـناک  نا  هیلهاـجلا و 

رشق ضیقلا  ارش  اهناضح  جرخی  ارز و  اهرسک و  نوکی  حادا  یف  ضیب  ضیقک  اونوکت  ال  ( ) مالـسلا هیلع   ) یلع ثیدح  یف   ) ریثالا نبا 
(: اهلها نع  ایندلا  ءامسلا  هذه  تضیق  کلذ  ناک  اذاف  میدالا  دم  ضرالا  تدم  همایقلا  موی  ناک  اذا   ) سابع نبا  ثیدح  هنم  و  ضیبلا ،

شاشعالا یف  یعافالا  ضیبب  مههبـش   ) مالکلا ینعم  یف  دیدحلا  یبا  نبا  لاق  خـلا .- تضاقناف - ) هضیبلا  حرفلا  ضاق   ) نم تقـش  يا 
الا هظقل  راعتـسا  و  یعفا ، نع  صقفی  هنال  ارـش  جرخی  هناضح  اطقلا و  ضیب  هنظی  هنال  هرـسکی  نا  هآر  نمل  لحی  الف  اـطقلا  ضیب  نظی 

: ضیقلا و  ضرالا ) توحد   ) نم اهعیـسوت  اهوحد  هیف و  ضیبت  اهلجراب و  وحدـت  ماعنلل  الا  نوکت  یحاد ال  الا  نـال  شاـشعالل  یحاد 
هیلع و لاد  ریغ  ضیقلا  قلطم و  ضیبلاـف  یعاـفالا  ضیبـب  ضیبـلا  صخ  نیا  نم  ردا  مل  یئوخلا و  مثیم و  نبا  هعبت  و  خـلا - رـسکلا - )

هنال هجو  الب  رـسکلا  ضیقلا  هلوق  نا  امک  سیل  ءام و  يا  نم  ظفللا  یف  دـبال  هنا  الا  ارـش ) اـهناضح  جرخی  و   ) فصو یلا  دنتـسا  هلعل 
ایلعلا هرشقلا  ضیقلا  ( ) سوماقلا  ) یف هیاهنلا و  نم  هتفرع  امک  رشقلا  ضیقلا  امنا  و  ارز ) اهرسک و  نوکی  ضیب  رـسکک   ) ینعملا ربصی 

یف اـمک  اـسوق -  فصی  رجح  نب  سوا  لاـق  و  ضیقملا ) اهعـضوم  ءاـم و  وا  خرف  نم  اـهیف  اـم  جرخ  یتلا  یه  وا  هضیبلا  یلع  هسباـیلا 
نم ضیقلا  هنک  ضیب  یقرغک  اهرشق - تحت  یتلا  طیللاب  کلمف  قالخالا ) مراکم  یف  نوعبرالا - ثلاثلا و  لصفلا   ) .کلم یف  ناسللا 
یف صحفی  يذـلا  اطقلاف  هجو  الب  اضیا  ماعنلل ) الا  نوکت  ـال  یحاد  ـالا  نـال  شاـشعالل ) یحاد  ـالا  هظفل  راعتـسا   ) هلوق نا  اـمک  لـع 
ناک اذا  نکو و  رک و  وهف و  رادج  وا  لجب  یف  ناک  اذاف  رجـشلا  نانفا  یف  هعـضوم  رئاطلا  شع   ) يرهوجلا لاق  یحدا  هل  اضیا  ضرالا 

مهوت امنا  یحدا و  هل  نوکی  دق  رک و  هل و  نوکی  دـق  شع و  هل  نوکی  دـق  ریطلا  ناب  حرـص  هارتف  یحدا ) صوحفا و  وهف  ضرالا  یف 
نم لوعفا  وه  هیف و  خرفت  يذـلا  اهعـضوم  اـهیحدا  و  اهـضیب ، عـضوم  هماـعنلا  یحدـم   ) يرهوـجلا لوـق  نم  لاـق  اـم  دـیدحلا  یبا  نبا 

رصحنم یحدالا  نا  لقی  مل  یحدا و  لب  شع  اهل  سیل  لاق  امنا  هارتف  شع ) ماعنلل  سیل  هیف و  ضیبت  مث  اهلجرب  وحدت  اهنال  توحد ) )
داشرلا و ال یل  هنا و  داشرالا  یلاعت  هنم  لاسن  دـعب  اهیلع  فقا  مل  هیف  هقیقحلا  مولعم و  ریغ  رکذ  ام  مالکلاب  دارملا  نوک  هلمجلاب  اهب و 
هرثع و سانا  لکل  هنا  ربصلاف  نسلا  ضیقک  قارف  بیوذ : یبـال  ناـسللا - یف  اـمک  اودـشناف - ققـشتلا  ضیقلاـب  دارملا  نوکی  نا  دـعبی 

ناک نتم  ناو  اهنققع  نببـش  نا  ثالث  ما  رعاشلا و  لاق  ثالث  ضیبت  ام  رثکا  اـهنال  ثـالث  ما  هاـطقلل  لاـقی  يریمدـلا  یف  اذـه و  روبج 
لاق بعتلا و  بصنلا و  هقلق و  یه  الا و  ربصت  مل  نتم  نا  اهل و  اقوقع  کلذ  ناکف  اهتقراف  اهخارف  تبـش  نا  يا  بصن  یلع  اهنم  ربصلا 
اذل عجرت و  الف  داصت  نا  اهلعل  اهضیب و  یسنت  هنضحت و  يرخا  هماعن  ضیب  تدجو  ناف  معط  لیصحتل  جرخت  اهضیب و  كرتت  هماعنلا  )

ءارعلاب و اهـضیب  هکراتک  احاحـش  ادانز  یفکب  یحدـق  نیمرکالا و  يدـن  یکرت  یناف و  همره : نبا  لاق  کـلذ  یف  لـثملا  اـهب  برـضی 
لیق ام  دوجا  نم  يرکـسعلا  رعـش  یناعم ) ناوید   ) یف و  قالخالا ) مراکم  یف  نوعبرالا - ثلاثلا و  لصفلا   ) اـحانج يرخا  ضیب  هسبلم 

هنم موهفملا  قلفم و  ضیب  ضیقانم  ماهلا  یلع  امناک  زـشن  رهظ  انولع  ام  اذا  .لدنج  نب  همالـس  لوق  رعـشلا  میدق  نم  دیدحلا  ضیب  یف 
.ریطلا ضیبب  دیدحلا  ضیب  هبش  هنا 

هینغم

نا ینعملا  نوکی  هیلع  و  باجیا ، یف  هرکن  عوضوملا  نال  هیلع ، هللا  معنا  نم  لـک  لمـشت  ـال  هیئزج  هیـضق  خـلا ..) اداـبع  هللا  نا  : ) هلوق
نم یلا  اهلقن  الا  مهیدیاب و  همعنلا  یقبا  اولعف  ناف  ریخلا ، لیبس  یف  لذبلل  هلیـسو  هدابع  ضعب  نم  ذـختی  نا  تضق  هناحبـس  هللا  همکح 
یف هلوق  و  رکـشلا .) هلقب  اـهاصقا  اورفنت  ـالف  معنلا  مکیلا  تلـصو  اذا  : ) همکحلا 12 یف  هلوق  حرـشلا  عم  مدـقت  .ردـجا و  یلوا و  وـه 

(. ءانفلا لاوزلل و  اهضرع  بجی  امب  اهیف  مقی  مل  نم  و  ءاقبلا ، ماودلل و  اهضرع  همعن  یف  بجی  امب  ماق هللا  نمف  : ) همکحلا 371
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هدبع

اهل مهلذب  هدم  اهظفحی  اهیقبی و  يا  اهرقی  اهولذب : ام  مهیدیا  یف  … 

يرفعج

مالسالا ضیف 

هداد صیـصخت  یئاهتمعن  هب  ار  نانآ  هک  تسا  یناگدنب  ار  ادخ  تسا : هدومرف  نادنمتـسم ) يریگتـسد  بیغرت  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
نآ هاگ  ره  و  دنشخبب ، ناتـسدریز ) نیقحتـسم و  هب   ) هک یماگنه  دراذگ  یم  اهنآ  سرتسد  رد  ار  اهتمعن  نآ  سپ  ناگدنب  دوس  يارب 
راک هب  نادـنمزاین  هار  رد  هک   ) دـهد یم  لاقتنا  نارگید  هب  هتفرگ  نانآ  زا  دـنهدن ) یـسک  هب  ار  اهنآ  زا  يزیچ   ) دـنریگ ولج  ار  اهتمعن 

(. دنرب

ینامز

یئانتعا یب  تمعن و  نارفک  رثا  رب  هک  حلاص و …  ءابس ، دوه ، دومث ، نآرق : ياه  هصق  زا  تسا  یتشادرب  مالسلا ) هیلع   ) ماما شیامرف 
یم مه  دـهد و  یم  تورث  مه  هک  تسوا  اریز  دـندش ، مه  دوباـن  هکلب  دـنداد  تسد  زا  ار  تورث  اـهنت  هن  ناگدـنامرد  فئاـظو و  هـب 

.دریگ

يزاریش دمحم  دیس 

ام مهیدـیا  یف   ) هللا اهرقیف )  ) دابعلا اوعفنی  یتح  معنلا ، مهیطعی  يا  دابعلا ) عفانمل  معنلاب  هللا  مصتخی  اداـبع  نا هللا  : ) مالـسلا هیلع  لاـق  و 
مث  ) نیعناملا کئلوا  نم  معنلا  کلت  ذـخا  يا  مهنم ) اهعزن   ) دابعلا نع  معنلا  اوعنم  يا  اهوعنم ) اذاف   ) سانلل مهلذـب  هدـم  يا  اهولذـب )

.اذکه دابعلل و  اهلذبی  نمم  مهریغ ) یلا  اهلوح 

يوسوم

اهلقن اهلوح : .هعلق  هناکم : نم  یشلا ء  عزن  .هاطعا  هب و  داج  یشلا ء : لذب  .اهکرتی  اهیقبی و  اهرقی : .مهراتخی  مهدرفی ، مهصتخی : هغللا :
نوکت نیجاتحملا و  ءارقفلا و  یلا  مهنم  يرجتل  مهیدیا  یف  اهلعجی  معنلاب و  هدابع  ضعب  یلع  هللا  قدغی  حرـشلا : .رخآ  یلا  ناکم  نم 

هنم و هللا  اهبحـس  لذبلا  نع  عنتماف  معنلا  هذهب  دبعلا  لخب  اذاف  ارمتـسم  لذبلا  ماد  ام  رارمتـسالا  ماودلا و  ءاقبلا و  هطورـشم  معنلا  هذـه 
یف امک  هللا  لایع  مه  نیذـلا  نیجاـتحملا  ءارقفلا و  همدـخ  فرـش  هیدـی و  یلع  اـهنایرج  رجا  همرح  هریغ و  یلا  اـهلوح  مث  اـهنع  هعنم 

 … ثیداحالا ضعب 

یناقلاط

ار اـهنآ  هک  یماـگنه  اـت  سپ  ناگدـنب ، عفاـنم  يارب  تسا  هدومرف  صوصخم  اـهتمعن  هب  ار  ناـنآ  هک  تسا  یناگدـنب  ار  ادـخ  اـنامه  »
« .دیامرف ینازرا  نارگید  هب  دشک و  نوریب  ناشیا  زا  دنوادخ  دنرادزاب ، ار  اهنآ  هاگره  دهن و  یم  او  ناشیا  تسد  رد  دنشخبب 
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راعشا نیا  هلمج  زا  دنا ، هدورـس  ناوارف  دنا و  هتفگ  نخـس  دروم  نیا  رد  مه  نارعاش  میتفگ ، نخـس  هراب  نیا  رد  هتـشذگ  ثحابم  رد 
دراد دـیما  وت  زا  سک  ره  هب  هک  تسا  نیا  يارب  تسا  هتـشاد  ینازرا  وـت  هب  دـنوادخ  هک  ار  ییاـهتمعن  دراد : ینعم  نیمه  هب  حیرـصت 

.ینیب دوخ  گنچ  زا  ندیرپ  لاح  رد  یکی  یکی  ای  هتسد  هتسد  ار  اهنآ  هک  ینآ  راوازس  يدرک ، يریگولج  رگا  یهد و  شیاشگ 

مراکم

 [[ مالسلا هیلع  لاق  و  ]]

.ْمِهِْریَغ َیلِإ  اَهلَّوَح  َُّمث  ، ْمُْهنِم اَهَعََزن  اَهوُعَنَم  اَذِإَف  ؛ اَهُولََذب اَم  ْمِهیِْدیَأ  ِیف  اَهُّرُِقیَف  ، ِداَبِْعلا ِِعفاَنَِمل  ِمَعِّنلِاب  ُهّللا  ُمُهُّصَتْخَی  ًاداَبِع  ِهِّلل  َّنِإ 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

زا هک  یمادام  لیلد  نیمه  هب  ، دنریگ هرهب  نآ  زا  رگید  ناگدنب  ات  هدیشخب  نانآ  هب  ار  یـصاخ  ياه  تمعن  هک  دراد  یناگدنب  دنوادخ 
دنتشاد غیرد  نارگید  زا  ار  اه  تمعن  نآ  هک  یماگنه  اما  دراد  یم  هگن  ناشتسد  رد  ار  نآ  ادخ  دنشخب  یم  نارگید  هب  اه  تمعن  نیا 

: هنامیکح راتفگ  دنس  (.) دنهد یم  ماجنا  ار  هنارکش  نیا  هک   ) دهد یم  رگید  یهورگ  هب  ار  نآ  دریگ و  یم  اه  نآ  زا 

دزن هغالبلا  جـهن  زا  ریغ  يرگید  عبنم  يوق  لامتحا  هب  هک  هدروآ  ییاه  توافت  اب  مکحلاررغ  رد  يدـمآ  موحرم  ار  ینارون  مـالک  نیا 
(. ص 300 ج 4 ، هغالبلا ، جهن  رداصم   ) .تسا هدوب  وا 

خیرات  ) .تسا هدـش  لقن  مرکا  ربمایپ  زا  يدادـغب  بیطخ  هتـشون  دادـغب  خـیرات  رد  يرـصتخم  توافت  اب  نخـس  نیمه  مینکیم : هفاضا 
(( ص 466 ج 9 ، دادغب ،

ضیف ياه  هطساو 

: دیامرف یم  دنک و  یم  هراشا  یمهم  هتکن  هب  هنامیکح  راتفگ  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

ُهّللا ُمُهُّصَتْخَی  ًاداَبِع  ِهِّلل  َّنِإ  ( ؛» دنریگ هرهب  نآ  زا  رگید  ناگدنب  ات  هدیشخب  نانآ  هب  ار  یصاخ  ياه  تمعن  هک  دراد  یناگدنب  دنوادخ  »
(. ِداَبِْعلا ِِعفاَنَِمل  ِمَعِّنلِاب 

هک دراپـس  یم  يدارفا  هب  ار  تیریدم  نیا  دنوادخ  دنرادن  ار  دوخ  لاوما  تیریدم  ییاناوت  هک  دنوش  یم  ادـیپ  یفیعـض  ناگدـنب  اریز 
زاین ماگنه  هب  دننک و  تیریدم  ار  نآ  ات  دهد  یم  رارق  يوق  ناگدنب  رایتخا  رد  ار  فیعض  ناگدنب  مهس  عقاو  رد  دنراد و  ار  نآ  ناوت 

.دنزادرپب اه  نآ  هب 

: تسا هدش  دراو  یسدق  ثیدحرد  هک  هنوگ  نامه  دنتسه  لاوما  نآرد  دنوادخ  نالیکو  اه  نآ  عقاو  رد 

ارقف تسا و  نم  هب  قلعتم  ، لاوما ِیلابُأ ؛ َراّنلا َو ال  ُهلِخدُأ  یلایِع  یلع  یلاِمب  َلَِخب  نَمَف  یئالَکُو  ُءاینغألا  یلایِع و  ُءارقُفلا  یلام َو  ُلاملا  »
دننک يراددوخ  دنا  نم  لفکت  تحت  هک  اه  نآ  هب  نم  لاوما  نداد  زا  رگا  دنتسه و  نم  نالیکو  اینغا  دنراد و  رارق  نم  تلافک  تحت 
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(80 رابخالا ، عماج  «.) مهد یمن  نانآ ) هب   ) یتیمها منک و  یم  خزود  دراو  ار  اه  نآ 

تمعن نیا  زا  هک  یمادام  تسا  نینچ  هک  نونکا  :» دیامرف یم  ، هدرک يریگ  هجیتن  هنامیکح  راتفگ  نیا  لیذ  رد  مالسلا  هیلع  ماما  سپس 
اه نآ  زا  دـنراد  غیرد  نارگید  زا  ار  اه  تمعن  نآ  هک  یماگنه  اما  دراد  یم  هگن  ناشتـسد  رد  ار  نآ  ادـخ  دنـشخب  یم  نارگید  هب  اه 

اَهوُعَنَم اَذِإَف  ؛ اَهُولََذب اَم  ْمِهیِْدیَأ  ِیف  اَهُّرُِقیَف  ( ؛») دـنهد یم  ماجنا  ار  هفیظو  نیا  هک   ) دـهد یم  رگید  یهورگ  هب  ار  نآ  سپـس  دریگ  یم 
(. ْمِهِْریَغ َیلِإ  اَهلَّوَح  َُّمث  ، ْمُْهنِم اَهَعََزن 

هتـشاد ینازرا  اه  نآ  هب  دنوادخ  ار  هچنآ  همه  دننکن  نامگ  هک  تسا  دنمتورث  نکمتم و  دارفا  هب  يدـیدش  راطخا  عقاو  رد  مالک  نیا 
رد دوخ  هفیظو  هب  رگا.تسا  هدرپس  اه  نآ  هب  زین  ار  نادـنمزاین  زاـین  دروم  لاوما  یتسرپرـس  دـنوادخ  هکلب  تساـه  نآ  دوخ  هب  قلعتم 

.دهد یم  دنا  سانش  هفیظو  هک  يدارفا  هب  دریگ و  یم  اه  نآ  زا  دننکن  لمع  تیریدم  یتسرپرس و  نیا 

یم یمادام  لیکو  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  دنـشاب  یم  نم  يالکو  اینغا  دـنا و  نم  لفکت  تحت  ارقف  : دومرف هک  زین  الاب  یـسدق  ثیدـح 
.دنراپس یم  يرگید  هب  دننک و  یم  لزع  ار  وا  دنک  تنایخ  هک  زور  نآ  ، دنکن تلاکو  رما  رد  تنایخ  هک  دشاب  لیکو  دناوت 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  ماما  هک  زین  هنامیکح 13  راتفگ 

هب ار  نآ  هلاـبند  دروآ  يور  امـش  هب  تمعن  تامدـقم  هک  یماـگنه  ِرْکُّشلا ؛ ِهَّلِِقب  اَـهاَْصقَأ  اوُرِّفَُنت  اَـلَف  ِمَعِّنلا  ُفاَرْطَأ  ْمُکَیلِإ  ْتَلَـصَو  اَذِإ  »
نیا تمعن  يرازگرکش  نووئش  زا  یکی  اریز  دشاب  هتکن  نیمه  هب  يا  هراشا  دناوت  یم  «. دیزاسن رود  دوخ  زا  يرازگرکش  تلق  هطساو 

.دنزاس دنم  هرهب  میهس و  نآ  رد  مه  ار  نارگید  هک  تسا 

: میناوخ یم  دنک  یم  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  لبج  نب  ذاعم  هک  یثیدح  رد 

تمعن ِلاَوَّزِلل ؛ َهَمْعِّنلا  َْکِلت  َضَّرَع  ْدَـقَف  َهَنُوئَْملا  َکـِْلت  ْلِـمَتْحی  َْمل  ْنَمَف  ِهیَلَع  ِساَّنلا  ُهَنُوئَم  ْتَمُظَع  اَّلِإ  ٍدـْبَع  یَلَع  ِهَّللا  ُهَمِْعن  ْتَمُظَع  اَـم  »
نآ دزادرپن  ار  اه  هنیزه  نآ  هک  یـسک  دوش  یم  دایز  وا  رب  مدرم  ياه  هنیزه  هک  نیا  رگم  دبای  یمن  ینوزف  يا  هدنب  چـیه  رب  دـنوادخ 

ح 12) باب 14 ، فورعملا ، لعف  باوبا  ج 11 ، هعیشلا ، لئاسو  «.) تسا هداد  رارق  لاوز  ضرعم  رد  ار  تمعن 

: میناوخ یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يرگید  ثیدح  رد 

ِءاَنَف ِماَلْسِْإلا َو  ِءاَنَف  ْنِم  َّنِإَف  َفوُْرعَْملا  اَهِیف  ُعَنْصی  َّقَْحلا َو  اَهِیف  ُفِْرعی  ْنَم  َْدنِع  ُلاَْومَْألا  َریِصَت  ْنَأ  ِماَلْـسِْإلا  ِءاََقب  َنیِِملْـسُْملا َو  ِءاََقب  ْنِم  َّنِإ  »
مالسا ءاقب  ناناملسم و  ءاقب  لماوع  زا  یکی  َفوُْرعَْملا ؛ اَهِیف  ُعَنْصی  َال  َّقَْحلا َو  اَهِیف  ُفِْرعی  َال  ْنَم  يِدیَأ  ِیف  ُلاَْومَْألا  َریِصَت  ْنَأ  َنیِِملْـسُْملا 

و دننک ) کمک  نادنمزاین  هب  و   ) دنهد ماجنا  کین  ياهراک  دنـسانشب و  نآ  رد  ار  قح  هک  دـشاب  یناسک  دزن  اه  تورث  هک  تسا  نیا 
یکین دنـسانشن و  نآ  رد  ار  قـح  هک  دـشاب  یناـسک  تسد  رد  اـه  تورث  هک  تسا  نیا  نیملـسم  ءاـنف  مالـسا و  ءاـنف  لـماوع  زا  یکی 

.( ح 1 ص 25 ، ج 4 ، یفاک ، «.) دننکن

.تسا هدش  نایب  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  تایاور  رد  فلتخم  تارابع  اب  هنامیکح  راتفگ  نیا  نومضم 
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: دومرف هک  تسا  هدمآ  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یفاک  فیرش  باتک  رد  يرگید  ثیدح  رد 

اَمَک ُهَءاَضَق  ْمَُهل  َرَّسی  ْمِهَیلِإ َو  َبَلَّطلا  ِفوُْرعَْملا  ِباَّلُِطل  َهَّجَو  َُهلاَـعَف َو  ْمِهَیلِإ  َبَّبَح  ِهِْقلَخ  ْنِم  ًـالْهَأ  ِفوُْرعَْمِلل  َلَـعَج  َّلَـج  َّزَع َو  َهَّللا  َّنِإ  »
َضََّغب َفوُْرعَْملا َو  ُمِهَیلِإ  َضََّغب  ِهِْقلَخ  ْنِم  ًءاَدـْعَأ  ِفوُْرعَْمِلل  َلَـعَج  َهَّللا  َّنِإ  اَـهَلْهَأ َو  ِِهب  ییْحی  اَـهییْحِیل َو  َِهبِدْـجُْملا  ِضْرَأـِْلل  َثـیَْغلا  َرَّسی 

اَـهَِکلْهِیل َو َِهبِدْـجُْملا  ِضْرَأـْلا  یَلَع  َثیَْغلا  ُمِّرَحی  اَـمَک  ُهَءاَـضَق  ْمِهیَلَع  َرَظَح  ْمِهَیلِإ َو  َبَـلَّطلا  ِفوُْرعَْملا  ِباَّلُط  یَلَع  َرَظَح  َُهلاَـعَف َو  ْمِـهَیلِإ 
ماجنا هداد و  رارق  ار  دوخ  قلخ  زا  يدارفا  مدرم ) هب  تمدخ  و   ) کین ياهراک  يارب  لاعتم  دنوادخ  ُرَثْکَأ ؛ ُهَّللا  وُفْعی  اَم  اَهَلْهَأ َو  َِکلْهی 
هدومن ناسآ  اه  نآ  يارب  ار  نانآ  تجاـح  ندروآرب  هداتـسرف و  اـه  نآ  يوس  هب  ار  کـمک  ناـبلاط  هتخاـس و  اـه  نآ  بوبحم  ار  نآ 

دنوش و یم  هدنز  نآ  هلیـسو  هب  نیمز  نابحاص  دنک و  یم  هدنز  ار  نآ  دراذگ و  یم  ریثأت  کشخ  نیمزرـس  رد  ناراب  هک  هنوگ  نامه 
ماجنا و  دنا ) هدش  ینمـشد  نیا  راتفرگ  ناشئوس  تاین  لامعا و  رثارب  هک   ) هداد رارق  شقلخ  زا  کین  راک  يارب  ینانمـشد  دنوادخ  زین 

يا هراپ   ) رب ندـیراب  هک  هنوگ  نامه  هدرک  عونمم  یکین  نابلاط  رب  ار  اه  نآ  زا  ندرک  بلط  هتخاـس و  ضوغبم  اـه  نآ  رظن  رد  ار  نآ 
«. تسا رتشیب  دـنک  یم  وفع  دـنوادخ  هچنآ  دـنوش و  كاله  شلها  نیمز و  نآ  اـت  هدرک  عونمم  ناراـب  رب  ار  کـشخ  ياـه  نیمز  زا )

.( ح 2 ج 4،ص 25 ، یفاک ، )

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abu Talib said : “ There are some servants of Allāh whom Allāh
particularly chooses for His favors so that they may be of benefit to other people.
Therefore, He keeps such favors in their hands so long as they give them out to
others. But when they deny them to others, He takes away the favors from them and

.” gives them to others

رادیاپان زیچ  ود  : 426 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

َرَقَتفا ِذِإ  ًاِّینَغ  ُهاَرَت  اَنَیب  َمِقَس َو  ذِإ  یًفاَعُم  ُهاَرَت  اَنَیب  یَنِغلا  ِهَِیفاَعلا َو  ِنیَتَلصَِخب  َِقثَی  نَأ  ِدبَعِلل  ِیَغبَنی  َال  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

اریز يرگناوت ، و  یتسردنت ، دننک : دامتعا  تلصخ  ود  هب  ادخ  هدنب  هک  تسین  راوازس  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و  يونعم ) يداصتقا ، )
 !. تسدیهت ار  وا  هاگان  يرگناوت  رد  و  ینیب ، رامیب  ار  وا  هاگان  یتسردنت  رد 
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يدیهش

نآ ددرگ و  رامیب  ناهگان  ینیب  تسردنت  ار  وا  هک  هاگ  نآ  هچ  .يرگناوت  یتسردنت و  دنک : نانیمطا  تلصخ  ود  هب  هک  دزـسن  ار  هدنب 
.دوش شیورد  ناهگان  ینیب  شرگناوت  هک  هاگ 

یلیبدرا

تیفاع ارنآ  ینیب  یم  هکنآ  نایم  رد  يرگناوت  تسیتسردنت و  نآ  هک  تلصخ  ودب  دنک  دامتعا  هک  ار  هدنب  رم  تسین  راوازـس  دومرف  و 
هدش شیورد  هاگان  رگناوت  ار  وا  ینیب  یم  تسا و  رامیب  هاگان  هتفای 

یتیآ

ار وا  هـک  یماـگنه  اـسب  هـچ  .يرگناوـت  یکی  یتسردـنت و  یکی  دـیاشن ، داـمتعا  تلـصخ  ود  هـب  ار  یمدآ  مالـسلا :) هـیلع   ) دوـمرف و 
.ددرگ ریقف  هاگانب ، ینیب ، یم  رگناوت  ار  وا  هک  یماگنه  دوش و  رامیب  هاگانب ، ینیب ، یم  تسردنت 

نایراصنا

: دنک دامتعا  تفص  ود  هب  هک  دزسن  ار  دبع  : دومرف ترضح  نآ  و 

هب ینیب  رگناوت  ار  وا  هک  نامز  نآ  و  دوش ، یم  رامیب  ناهگان  ینیب  تسردنت  ار  وا  هک  تقو  نامه  رد  هکنیا  هچ  ، يرگناوت یتسردنت و 
 . ددرگ یم  تسدیهت  هاگان 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

مثیم نبا 

ینیب یم  تسردـنت  ار  وا  هک  ناـیم  ناـمه  رد  اریز  يرادـلام ، یتسردـنت و  دـشاب : مرگ  تشپ  زیچ  ود  هب  هک  تسین  يا  هدـنب  راوازـس  )
دای تلصخ  ود  هب  دامتعا  زا  مالسلا ) هیلع   ) ماما .دوش ) یم  تسدگنت  ناهگان  ینیب  یم  رادلام  ار  يو  هک  نیب  نآ  رد  و  رامیب ، ناهگان 

لماوع و دنتـسین و  هدنب  رایتخا  رد  یتسدـگنت ، يرامیب و  ینعی  ناشباقم  هطقن ي  اب  ود  نآ  هک  تهج  نآ  زا  تسا ، هدومرف  یهن  هدـش 
روطنیا هک  يزیچ  هب  نانیمطا  سپ  .تسه  يرگید  زا  سپ  یکی  ندمآ  یپ  رد  لامتحا  هراومه  نیاربانب  .تسا  مولعمان  زین  اهنآ  بابسا 

.دشاب مرگ  تشپ  ناسنا  تلیضف  ود  نیا  هب  هک  تسین  راوازس  .تسا و  ینادان  زا  تسا 

دیدحلا یبا 

 . َرَقَْتفا ِذِإ  ًاِّینَغ  ُهاَرَت  اَْنَیب  َمِقَس َو  ْذِإ  یًفاَعُم  ُهاَرَت  اَْنَیب  یَنِْغلا  ِهَِیفاَْعلا َو  ِْنیَتَلْصَِخب  َِقثَی  ْنَأ  ِْدبَْعِلل  یِغَْبنَی  َلاَق ع:َال  َو 
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.ینعملا اذه  یف  لوقلا  مدقت  دق 

.ریصاعألا هیفست  دحللا  یف  راص  ذإ  طبتغم  ءایحألا  یف  ءرملا  امنیب  رعاشلا و  لاق  و 

.رحسلا تاینملاب  یفاوی  دق  نکاس  ءاشع  کنرغی  رخآ ال  لاق  و 

.اراعأ ام  ذخآ  دب  وهف ال  ائیش  رهدلا  كراعأ  ام  اذإ  رهاط و  نب  هللا  دیبع  لاق  و 

.رثاوع لیلق  امع  هب  نه  همیلس و  یلایللا  رم  یتفلا  رغی  رخآ 

ءارثلا میظع  ینغ  بر  رخآ و  لاق  و 

یناشاک

و ینغلا ) هیفاعلا و   ) تلصخ ود  هب  دنک  دامتعا  هک  نیتلصخب ) قثی  نا   ) ار هدنب  رم  تسین  راوازـس  دبعلل ) یغبنی  ال  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
تسردـنت و ار  وا  ینیب  یم  هک  یتـقو  ياـنثا  رد  اـیفاعم ) هارت  اـنیب   ) هیوـیند هعتما  زا  يرگناوـت  تسا و  اـنغ  هیلب و  زا  تـسا  تیفاـع  نآ 

دیدرگ هاگان  رقتفا ) ذا   ) رادلام ار  وا  ینیب  یم  هک  ینامز  نایم  رد  و  اینغ ) هارت  انیب  و   ) رامیب ضیرم و  دیدرگ  هاگان  مقس ) ذا   ) راگتسر
تیفاع رد  تلفغ  زا  تسا  ریفنت  مالک  نیا  راگزور  ناشیرپ  جاتحم و 

یلمآ

ینیوزق

هداد تیفاع  ار  وا  ینیب  یم  هکنآ  نایم  رد  .انغ  یکی  .تحـص و  یکی  تفـص : ود  هب  دـنک  داـمتعا  هک  ار  هدـنب  تسین  راوازـس  دومرف :
.دش شیورد  هاگان  هک  رگناوت  ار  وا  ینیب  یم  هکنآ  نایم  رد  .تشگ و  رامیب  لیلع و  هاگان  حیحص  هدش و 

یجیهال

تفگ ینعی و  .رقتفا » ذا  اینغ  هارت  انیب  مقس و  ذا  یفاعم  هارت  انیب  ینغلا ، هیفاعلا و  نیتلصخب : قثی  نا  دبعلل  یغبنی  ال  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
تلـصخ ضرم و  زا  یتمالـس  تلـصخ  تلـصخ : ود  هب  دـشاب  هتـشاد  داـمتعا  هک  يا  هدـنب  يارب  زا  تسین  راوازـس  هـک  مالـسلا  هـیلع 

ریقف هاگان  رادلام  ار  وا  وت  ینیب  یم  هکنیا  يانثا  رد  دوش و  یم  رامیب  هاگان  ضرم  زا  ملاس  ار  وا  وت  ینیب  یم  هکنیا  يانثا  رد  يرادلام ،
.دوش یم 

ییوخ

تـسردنت ار  وا  هکنیا  نایم  رد  تسیرگناوت ، یتسردنت و  ود : نآ  و  دنک ، دامتعا  زیچ  ودب  ادخ  هدـنب  تسین  هتـسیاش  دومرف : همجرتلا :
.ددرگ دنمتسم  هاگان  ینیب  شرگناوت  هک  نایم  نیا  رد  و  دوش ، رامیب  هاگانب  ینیب 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 5079 

http://www.ghaemiyeh.com


يرتشوش

یف .یفاعملا و  حیحـصلا  نم  ءاعدـلا  یلا  جوحاب  یلتبملا  ضیرملا  ام  مالـسلا  هیلع  هلوق  ریظن  لوـالا  هوزج  لوقا : مالـسلا : هیلع  لاـق  و 
سویاملا رضتحملا  ضیرملا  اربی  لاق  مالـسلا و  هیلع  مسبتف  هیلع ، یکبی  رخالا  همع  همامعا و  ضعب  داع  مالـسلا : هیلع  اضرلا  تالالد  )

و لیلخلا : رعـش  نم  مالـسلا و  هیلع  لاق  امک  راصف  هیخا ، یلع  هفلتخم ) تاعوضوم  یف  نوتـسلا - لصفلا   ) یکابلا ملاسلا  تومی  هنم و 
یبا نبا  لاـق  بیرق و  تآ  وه  يذـلا  ناـف  ءاـقبلا  رادـل  ادعتـسم  نکف  بیبطلا  تاـم  ضیرملا و  شاـعف  ضیرملا  بیبطلا  يواد  کـلبق 
اهنع حبـصلا  یف  ضوعف  روصقلا  یف  فرتم  نم  تاـب  مک  اریقف و  امیدـع  ـالقم  یـسما  ءارثـلا  میظع  ینغ  بر  و  رعاـش : لاـق  دـیدحلا 

اروبقلا

هینغم

، نیمغ یف  عقو  امهدجو  نا  دعب  امهدقف  نم  و  امهدحاب ، وا  اعم  امهب  ناسنالا  رفظی  دق  و  هحـصلا ، لاملاب و  الا  ایندـلا  هایحلا  بیطت  ال 
عفانلا سردلا  و  یـشلا ء ، ضعب  بطخلا  هیلع  نوهیف  تابخملا  تاجافملا و  رظتنا  بقترا و  اذا  الا  دحاو  مغ  یف  عقو  ادحاو  دـقف  نا  و 

.هاوس نمع  هب  ینغتسن  و  هدحو ، هیلع  لکوتن  نا  و  هللااب ، الا  قثن  نا ال  وه  ینغلا - دعب  رقفلا  و  هحصلا ، دعب  مقسلا  ثودح  نم 

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

یتسردـنت و دـشاب : مرگ  تشپ  زیچ  ود  هب  هک  تسین  راوازـس  ار  هدـنب  تسا : هدومرف  یئاراد ) یتسردـنت و  هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
هاـگان هب  ینیب  یم  رگناوـت  اراد و  ار  وا  هکنیا  نیب  رد  و  ددرگ ، راـمیب  ناـهگان  ینیب  یم  تسردـنت  ار  وا  هـکنیا  نـیب  رد  اریز )  ) یئاراد

.دوش زیچ  یب  شیورد و 

ینامز

یتمالس هن  هک  دیامرف  یم  رطخ  مالعا  دنـشورف  یم  رخف  نارگید  هب  دنزان و  یم  تورث  یتمالـس و  هب  هک  نانآ  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما
یم طوقـس  یتلم  .تسا  يا  هدـنز  هاوگ  ناهج ، زور  بش و  ياهدادـیور  خـیرات و  نوگاـنوگ  ثداوح  .تورث  هن  تسا  داـمتعا  لـباق 

همـشچ هچ  اهغاب ، هچ  .هراچیب  هظحل  کی  رد  دنمتورث  دوش و  یم  دـنمتورث  هبـش  کی  يریقف  دـنک ، یم  يدنلبرـس  رگید  تلم  دـنک ،
تلم دارفا و  هب  تفرگ و ) ماقتنا  نانآ  زا  ادخ   ) روطنیا دندوب و  قرغ  نآ  رد  هک  یئاهتذل  ابیز و  ياهنامتخاس  اهرازتشک و  هچ  اهراس ،

( .دش هداد  نانآ  هب  تلهم  هن  نیمز و  هن  تسیرگ و  اهنآ  رب  نامسآ  هن  داد و  يرگید 

يزاریش دمحم  دیس 

انیب  ) کنال کلذ  و  هیلاملا ، ینغلا ) و   ) هیندبلا هیفاعلا )  ) نیتفص يا  نیتلـصخب )  ) دمتعی و  قثی ) نا  دبعلل  یغبنی  ال  : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
.هلام بهذ  و  رقتفا ) ذا  اینغ  هارت  انیب  و   ) ضرم و  مقس ) ذا   ) همسج یف  یفاعم ) هارت 
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يوسوم

بر ذا  هانغ  یلع  دـمتعی  الف  هریدـقت ، هللا و  ملع  یف  اـمهنا  و  نیتلـصخلا ، نیتاـهب  قوثولا  نم  ریذـحت  حرـشلا : .ضرملا  مقـسلا : هغللا :
هنس 1987 ءاتـش  یف  تاملکلا  هذه  بتکا  انا  نانبل و  یف  هرمدملا  برحلا  هذه  یف  نحن  کلمی و  ام  لک  هتدقفا  هللا  بضغ  نم  هظحل 

مایالا مهتجوحا  یتح  یش ء  همخضلا  مهتورث  نم  مهیدل  قبی  مل  مهلاوما و  تفلتا  مهتویب و  ترمد  دق  نم  ءایرثالا  ءاینغالا  نم  فرعن 
ناک يذـلا  باشلاف  بئاصملا  ضرالا و  دـجتف  تایفـشتسملا  یلا  کفرطب  مراف  هحـصلا  اما  تاقدـصلا و  لواـنت  قوقحلا و  ذـخا  یلا 

 … هاولب نم  هحیری  هنع و  جرفی  نا  هبر  ثیغتسی  ضرملا و  نم  خرصی  هارت  دبزی  دعری و 

یناقلاط

یم روجنر  هاگان  ینیب ، یم  تمالس  ار  وا  هک  یلاح  رد  يرگناوت ، یتمالس و  دنک ، دامتعا  تلصخ  ود  هب  هک  دیاشن  ار  هدنب  دومرف : «و 
« .دوش یم  شیورد  هاگان  ینیب ، یم  رگناوت  ار  وا  هک  یلاح  رد  دوش و 

رد ناهگان  تسا ، دنموزرآ  ناگدنز  نایم  یمدآ  هک  لاح  نامه  رد  تسا : هدورس  يرعاش  .دش  هتفگ  نخس  هراب  نیا  رد  نیا  زا  شیپ 
.دزو یم  وا  رب  مرگ  ياهداب  دریگ و  یم  رارق  روگ 

« .دسر یم  هاگرحس  اهدماشیپ - اهگرم -  هک  دبیرفن  ار  وت  مارآ  بش  : » تسا هتفگ  يرگید 

« .دریگ یم  تسا  هداد  تیراع  هب  ار  هچنآ  راچان  دهد  تیراع  وت  هب  يزیچ  راگزور  نوچ  : » تسا هدورس  رهاط  نب  هللا  دیبع 

مراکم

 [[ مالسلا هیلع  لاق  و  ]]

.َرَقَْتفا ِذِإ  ، ًاِّینَغ ُهاَرَت  اَْنَیب  ؛َو  َمِقَس ْذِإ  ، ًیفاَعُم ُهاَرَت  اَْنَیب.یَنِْغلا  ،َو  ِهَِیفاَْعلا : ِْنیَتَلْصَِخب َِقثَی  ْنَأ  ِْدبَْعِلل  یِغَْبنَی  َال 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

ناهگان ینیب  یم  تسردنت  ار  یناسنا  هک  لاح  نامه  رد  هکارچ.تورث  یتمالـس و  : دنک ادـیپ  نانیمطا  زیچ  ود  هب  ناسنا  تسین  راوازس 
: هنامیکح راتفگ  دنس  ) .ددرگ یم  دنمتسم  ریقف و  ناهگان  ینک  یم  هدهاشم  دنمتورث  ار  وا  هک  لاح  نامه  رد  دوش و  یم  رامیب 

رد ایوگ  .دروآ  میهاوخ  هغالبلا  جهن  ياه  ثحب  نایاپ  رد  ار  نآ  رگید  عبانم  دیوگ : یم  هنامیکح  راتفگ  نیا  لیذ  رد  بیطخ  موحرم 
هدشن قفوم  مه  دعب  هنافـساتم  تسا و  هدرک  دعب  هب  لوکوم  هدادن و  هزاجا  وا  تقو  ای  هتـشادن و  فلتخم  عبانم  هب  یـسرتسد  عقوم  نآ 

.دنادرگ تمحر  قیرغ  شیادخ  .دنک  افو  نآ  لاثما  دروم و  نیا  رد  دوخ  هدعو  هب 

اب هنامیکح  راتفگ  نیا  هتشاد ) عیـشت  هب  لیامت  هک   ) مشـش نرق  ياملع  زا  نودمح  نبا  هینودمحلا  هرکذتلا  باتک  رد  مینک : یم  هفاضا 
(( ح 983 ص 379 ، ج 1 ، هینودمحلا ، هرکذتلا   ) .تسا هدمآ  یتوافت  رصتخم 
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تمعن ود  نیا  يرابتعا  یب 

گرزب تمعن  ود  ًاصوصخم  هدرک و  هراشا  ایند  ياه  تمعن  يرادـیاپان  هرابرد  يا  هتکن  هب  هنامیکح  راتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
یتمالــس و : دــنک ادــیپ  ناـنیمطا  زیچ  ود  هـب  ناـسنا  تـسین  راوازــس  :» دــیامرف یم  ، هداد رارق  هجوـت  دروـم  ار  يزاـین  یب  یتمـالس و 

ینیب یم  دـنمتورث  ار  وا  هک  لاح  نامه  رد  دوش و  یم  رامیب  ناهگان  ینیب  یم  تسردـنت  ار  یناسنا  هک  لاح  ناـمه  رد  هکارچ.تورث 
ِذِإ ، ًاِّینَغ ُهاَرَت  اَْنَیب  ؛َو  َمِقَـس ْذِإ  ، ًیفاَعُم ُهاَرَت  اَْـنَیب.یَنِْغلا  ،َو  ِهَِیفاَْـعلا : ِْنیَتَلْـصَِخب َِقثَی  ْنَأ  ِدـْبَْعِلل  یِغَْبنَی  اـَل  ( ؛» ددرگ یم  دنمتـسم  ریقف و  ناـهگان 

(. َرَقَْتفا

ار نآ  زا  يددـعتم  ياه  هنومن  دوخ  رمع  لوط  رد  ام  بلاغ  ای  همه  هدومرف  ناـیب  هناـمیکح  راـتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  ار  هچنآ 
هداتفا يرامیب  رتسب  رد  هدش و  رامیب  دنداد  عالطا  ام  هب  ناهگان  هک  میا  هدرک  هدهاشم  ار  نامرهق  رکیپ و  يوق  ، ملاس يدارفا  ؛ میا هدید 

.تسین تکرح  هب  رداق  و 

هب زین  حّلـسم  مشچ  اب  هک  سوریو  کـی  رتکچوک  نآ  زا  کـچوک و  رایـسب  بورکیم  کـی  ، تسا ریذـپ  بیـسآ  رایـسب  ناـسنا  يرآ !
.دروآرد ياپ  زا  ار  یناسنا  تسا  نکمم  دوش  یم  هدید  تمحز 

هدغ هب  لیدبت  دنک و  یم  یپرد  یپ  ومن  دشر و  هک  دوش  یم  عورش  ندب  رد  لولـس  کی  نایغط  زا  ، ناطرـس كانرطخ  رایـسب  يرامیب 
.دروآ یمرد  ياپ  زا  ار  يدنمتردق  ناسنا  دوش و  یم  یناطرس  يا 

نکمم دوش و  یم  هتـسب  يا  هدش  هتخل  نوخ  کچوک  هرذ  هلیـسو  هب  دـنک  یم  هیذـغت  ار  بلق  هک  ییاه  گر  زا  کچوک  گر  کی 
.ددرگ یبلق  تسیا  هب  رجنم  تسا 

دنوش هراپ  يرگید  لماع  ای  نوخ  راشف  رثارب  رگا  دننک  یم  هیذغت  ار  نآ  دنرذگ و  یم  زغم  يال  هبال  زا  هک  یفیرظ  رایـسب  ياه  گر 
.دتسرفب یقاب  راید  هب  ار  ناسنا  ای  دنک  جلف  ار  ندب  زا  یمهم  تمسق  تسا  نکمم  دریگارف  ار  زغم  زا  یشخب  ، نوخ و 

یمرب شتسد  زا  يراک  ره  تسا و  رارقرب  یقاب و  ًامئاد  وا  یتمالـس  هک  درادنپ  یم  نینچ  دوش و  یم  رورغم  ناسنا  هنوگچ  لاح  نیا  اب 
؟ دراد اور  متس  ملظ و  دهاوخ  یم  سکره  هب  دهد و  ماجنا  دیاب  دیآ 

مطالت کی  ، یلاسکـشخ کی  ، هلزلز کی  ، بیهم يزوس  شتآ  کی  ؛ درادـن نیا  زا  يرتهب  عضو  زین  ناسنا  نالک  ياـه  تورث  لاوما و 
نیرتدـنمتورث هک  یلاح  رد  دـباوخب  بش  ، دـهد داب  رب  ار  اه  نآ  تسا  نکمم  یناهج  ای  یلحم  گنج  کی  ، ناهج يداـصتقا  روما  رد 

: رعاش هتفگ  هب  دیآرد و  دارفا  نیرتریقف  تروص  هب  ادرف  ، تسا شیوخ  هعماج  مدرم 

یبت هب  ار  نیا  دنرب و  یبش  هب  ار  ناک  وشم  هرغ  نتشیوخ  لامج  لام و  رب 

؟ ددرگ رورغم  شیوخ  لاوما  هب  ناسنا  هک  تسا  راوازس  لاح  نیا  اب  ایآ 

: دیوگ یم  برع  رعاش 
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ریِصاعألا ُهیفسَت  ِدّحللا  یف  َراص  ذإ  ٌِطبَتغُم  ِءایحألا  ِیف  ُءرَملا  امَنَیب  َو 

دوش و یم  هدرپس  ربق  هب  ددنب و  یم  ورف  ایند  زا  مشچ  ناهگان  تسا  نآ  نیا و  هطبغ  دروم  ناگدنز  نایم  رد  ناسنا  هک  لاح  نامه  رد 
.دنزو یم  وا  ربق  رب  اهداب 

: دیوگ یم  يرگید  رعاش  و 

رَحَّسلا ِتاِّینَملاب  یفاُوی  دَق  ٌنِکاس  ٌءاشِع  َکَّنّرُغَی  ال 

.دشاب تراظتنا  رد  گرم  ناهاگرحس  تسا  نکمم  هاگ  دزاسن  رورغم  ار  وت  ، مارآ بش 

: دیوگ یم  يرگید  رعاش 

اروبُقلا اهنع  ِحبُّصلا  یف  ضَّوعَف  روصُقلا  یف  ٍفَرتُم  نِم  َتاب  مَک  َو 

هغالبلا جهن  حرش  ) .دنتفرگ رارق  اهربق  رد  نآ  ياج  هب  ناهاگحبص  دندرک و  یم  یگدنز  اهرصق  رد  هنابش  هک  ینادنمتورث  رایـسب  هچ 
.( ص 71 ج 20 ، دیدحلا ، یبا  نبا 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما.دوب  هدمآ  يرگید  بلاج  ترابع  اب  انعم  نیمه  زین  تمکح 302  رد 

هب رتدنمزاین  تسالتبم  ییالب  هب  تّدـش  هب  هک  سک  نآ  َءاَلَْبلا ؛ ُنَمْأی  َال  يِذَّلا  ِءاَعُّدـلا  َیلِإ  َجَوْحَِأب  ُءاَلَْبلا  ِِهب  َّدَتْـشا  ِدَـق  يِذَّلا  یَلَْتبُْملا  اَم  »
«. دشک یم  ار  نآ  راظتنا  هظحل  ره  یلو  دشاب  یمن  التبم  هک  یسک  زا  تسین  اعد 

رورغ تلفغ و  راتفرگ  ایند  یگدـنز  رد  هک  اه  ناسنا  همه  هب  تسا  يرادـشه  هنامیکح  ياـهراتفگ  نیا  زا  مالـسلا  هیلع  ماـما  دوصقم 
یم رادـیاپ  یقاب و  هچنآ  تسا  لاوز  ضرعم  رد  زیچ  همه  تسین و  رادـیاپ  ینامز  چـیه  رد  سک  چـیه  يارب  ایند  زا  زیچ  چـیه.دنوشن 

.دوش یم  ماجنا  وا  يارب  هک  ییاهراک  مامت  تسادخ و  كاپ  تاذ  دنام 

نآ یکیدزن  ای  هکم  هب  هک  یماگنه.دریذپب  ار  مالسا  دیایب و  هکم  هب  تفرگ  میمصت  هک  میناوخ  یم  یـشعا  ، فورعم رعاش  تالاح  رد 
ادخ لوسر  تمدخ  هک  ما  هتفرگ  میمصت  : تفگ وا.دندش  ایوج  شدصقم  زا  هدرک و  تاقالم  ار  وا  شیرق  ناکرـشم  زا  یـضعب  دیـسر 
نم هّللاو  : تفگ یشعا  تسا ؟ هدرک  مارح  ار  انز  وا  هک  یناد  یم  : تفگ ناکرـشم  زا  یکی.مروایب  مالـسا  مسرب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

یکی نیا  اما  : تفگ یـشعا  تسا ؟ هدومن  میرحت  ار  بارـش  هک  یناد  یم  : تفگ كرـشم  درم  نآ  سپـس.مرادن  راک  نیا  هب  يا  هقـالع 
وا.مریذـپ یم  ار  مالـسا  مـیآ و  یم  سپـس  مریگ  یم  هرهب  نآ  زا  لاـسما  مدرگ و  یمرب  نـم  نیارباـنب  تـسا  نـم  هقـالع  دروـم  زوـنه 

نبا هریـس  ) .تفریذـپن ار  مالـسا  دیـسرن و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تمدـخ  زگره  تفر و  ایند  زا  لاس  نامه  رد  تشگزاب و 
ص 1388) ج 1 ، ماشه ،

.درک يراک  دیاب  تسا  تسد  رد  تصرف  ات  نیاربانب 
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یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said: “It does not behoove a man to have trust in two things:
health and riches, because there is many a man whom you see healthy but he soon

.” falls, and many a man whom you see rich but soon turns destitute

ندرک هوکش  هاگیاج  : 427 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

َهّللا اَکَش  اَّمنَأَکَف  ٍِرفاَک  َیلِإ  اَهاَکَش  نَم  ِهّللا َو  َیلِإ  اَهاَکَش  ُّهنَأَکَف  ٍنِمُؤم  َیلِإ  َهَجاَحلا  اَکَش  نَم  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

تیاکـش ادخ  هاگـشیپ  هب  ییوگ  دنک ، تیاکـش  ینمؤم  دزن  دوخ  زاین  زا  هک  یـسک  دومرف : وا ، رب  ادـخ  دورد  و  یعامتجا ) یقالخا ، )
 !. تسا هدرک  هوکش  ادخ  زا  ییوگ  دنک ، هوکش  يرفاک  دزن  دوخ  يدنمزاین  زا  هک  یسک  و  تسا ، هدرب 

يدیهش

تیاکـش ادخ  زا  هک  تسا  نانچ  درب  رفاک  هب  ار  نآ  هک  نآ  هدرب و  ادخ  هب  دوخ  تجاح  هک  تسا  نانچ  درب  نمؤم  هب  تجاح  هک  نآ 
.هدرک

یلیبدرا

ار یتجاح  دنک  تیاکـش  هک  ره  ادخ و  يوسب  هدرک  وا  تیاکـش  ضرع  ایوگ  سپ  ینمؤمب  ار  یتجاح  دنک  تیاکـش  هک  ره  دومرف  و 
ادخ زا  هدرک  تیاکش  ایوگ  سپ  يرفاکب 

یتیآ

ار دوخ  تجاح  هک  ره  تسا و  هداهن  نایم  رد  ادخ  اب  هک  ییوگ  دهن ، نایم  رد  ینمؤم  اب  ار  دوخ  زاین  هک  ره  مالـسلا :) هیلع   ) دومرف و 
.تسا هدرک  هلگ  يادخ  زا  هک  ییوگ  درب ، يرفاک  هب 

نایراصنا
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تسا نانچ  دیامن  رفاک  هب  تیاکش  هک  ره  ،و  هدرب ادخ  دزن  راگنا  درب  نمؤم  دزن  ار  تجاح  زا  هوکش  هک  یسک  : دومرف ترـضح  نآ  و 
 . هدرک تیاکش  ادخ  زا  هک 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

مثیم نبا 

يرفاک دزن  سک  ره  تسا و  هدومن  ادخ  هب  ار  نآ  هوکـش ي  هک  تسا  نانچ  دـنک ، هوکـش  ینموم  دزن  هب  يزاین  نتـشاد  زا  سک  ره  )
نآ کمک  هلگ ، هجیتن ي  اریز  تسا ، ییاـجب  راـک  نموم ، هب  نموم  هلگ ي  تسا .) هدرک  هلگ  ادـخ  زا  هک  تسا  نآ  لـثم  دـنک ، هلگ 

دروم هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما .رفاک  دزن  ندرک  هلگ  فالخرب  تسا  راـظتنا  نیمه  نموم  زا  .رظن و  دروم  يراـتفرگ  عفر  هب  تسا  نموم 
هلزنم ي هب  نموم  هک  تسا  نآ  هبـش  هجو  و  ادـخ ، دزن  هوکـش ي  هب  نموم  دزن  هوکـش ي  ندرک  هیبـشت  اـب  تسا  هدوـمرف  بیغرت  لوا 

ندروآرب هطـساو ي  ار  وا  هک  تسا  نآ  لـثم  دوـش ، تیاکـش  وا  هب  تسادـخ  هب  طوـبرم  هـک  يراـک  رد  رگا  سپ  تسادـخ  تـسود 
تسا هتشاد  رذحرب  مود  دروم  زا  .دشاب و  یم  ادخ  هب  هوکـش  ریظن  نموم  هب  هوکـش ي  سپ  تسا ، هداد  رارق  ادخ  دزن  دوخ  يراتفرگ 

لثم دنک  یم  هوکش  وا  دزن  هک  سک  ره  سپ  تسادخ ، نمشد  رفاک  هک  تسا  نآ  هبش  هجو  ادخ ، زا  تیاکـش  هب  نآ  ندومن  هیبشت  اب 
.تسا هدرب  تیاکش  شنمشد  دزن  ادخ  زا  هک  تسا  نآ 

دیدحلا یبا 

[ اَمَّنَأَکَف  ] ٍنِمُْؤم َیلِإ  َهَجاَْحلا  اَکَش  ْنَم  َلاَق ع: َو 

 . َهَّللا اَکَش  اَمَّنَأَکَف  ٍِرفاَک  َیلِإ  اَهاَکَش  ْنَم  ِهَّللا َو  َیلِإ  اَهاَکَش  ُهَّنَأَکَف 

اههرکی نمؤملا و  یلإ  لاحلا  يوکـش  هرکی  هنأ ال  یلع  لدی  نینمؤملا ع  ریمأ  مالک  اهتیهارک و  لاحلا و  يوکـش  یف  لوقلا  مدقت  دـق 
.یفرعلا بهذملا  ریغ  ینید  بهذم  اذه  نمؤملا و  ریغ  یلإ 

یلإ يوکشلاک  نمؤملا  یلإ  يوکشلا  لعجی  هنأک  مالسإلا و  عرولا و  نیدلا و  وحن  اهیف  وحنی  همالک  یف  هدصاقم ع  هبهاذم و  رثکأ  و 
هاوکش باش  دق  الإ و  رفاکلا  یلإ  وکشی  ففأتلا و ال  طخستلا و  نم  هاوکش  تلخ  دق  الإ و  نمؤملا  یلإ  وکشی  هنأل ال  هناحبـس  قلاخلا 

.نیعضوملا یف  لاحلا  تقرتفاف  رجضتلا  هدازتسالاب و 

ربصلا هلق  اهنالذخ و  سفنلا و  فعض  یلع  لیلد  اهنأل  قالطإلا  یلع  يوکشلا  ناجهتساف  هداعلا  فرعلا و  یف  روهـشملا  بهذملا  امأف 
دومحم ریغ  مهدنع  کلذ  رهدلا و  ثداوح  یلع 

یناشاک
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سپ هللا ) یلا  اهاکش  امناکف   ) ینموم يوس  هب  دوخ  تجاح  درب  تیاکش  هک  یسک  نموم ) یلا  هجاحلا  اکش  نم  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
ترـضح هب  دشاب  تیاکـش  هچمه  وا  هب  تیاکـش  سپ  .تسا  ادخ  بیبح  نموم  هک  اریز  یهلا  هاگرد  هب  نآ  هب  هدرک  تیاکـش  اییوگ 

زا هدرک  تیاکـش  هک  اییوگ  سپ  یلاعت ) هللا  اکـش  امناکف   ) يرفاک يوس  هب  هدرک  تیاکـش  هک  ره  و  رفاک ) یلا  اهاکـش  نم  و   ) تزع
.وا ودع  هب  دشاب  ادخ  تیاکش  دننام  يو  هب  تیاکش  سپ  .تسا  ادخ  ودع  رفاک  هک  اریز  یلاعت  يادخ 

یلمآ

ینیوزق

.دنیادخ و نابئان  ناتـسود و  نانموم  هچ  هدرب  يادخ  هب  تجاح  نآ  تیاکـش  ایوگ  ینموم  اب  یتجاح  زا  دنک  تیاکـش  هک  ره  دومرف :
.تسا هدرب  وا  نمشد  شیپ  تیاکش  هک  تسا  هدرک  يادخ  زا  تیاکش  ایوگ  يرفاک  يوس  هب  تجاح  نآ  زا  دنک  تیاکش  هک  ره 

یجیهال

تفگ ینعی و  .هللا » یکشا  امناکف  رفاک ، یلا  اهاکـش  نم  هللا و  یلا  اهاکـش  امناکف  نموم ، یلا  هجاحلا  اکـش  نم  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
جایتحا و رد  تسا  هدرک  تیاکـش  هک  ایوگ  سپ  ینموم ، يوس  هب  رقف  جایتحا و  تهج  زا  دـنک  تیاکـش  هک  یـسک  هک  مالـسلا  هیلع 

.ادخ زا  تسا  هدرک  تیاکش  هک  ایوگ  سپ  يرفاک ، يوس  هب  رقف  جایتحا و  تهج  زا  دنک  تیاکش  هک  یسک  ادخ و  يوس  هب  رقف 

ییوخ

ال یفاکلا : ثیدح  یف  نموملا و  يدبع  بلق  ینعـسی  نکلو  یئامـس  یـضرا و ال  ینعـسی  هنا ال  یـسدقلا  ثیدـحلا  یف  يور  ینعملا :
نم هباثملا  هذـهب  نموملا  ناک  ذاف  ..امهب  رـصبی  يذـلا  هرـصب  و  هب ، عمـسی  يذـلا  هعمـس  تنک  یتح  لفاونلاب  یلا  برقتی  يدـبع  لازی 
یف رفاکلا  نکلو  یلاـعت ، هللا  یلا  هیاکـشلاک  هیلا  هیاکـشلاف  هتمحر ، یلاـعت و  هللا  هیاـنع  هساـسحا  هبلق و  یف  سکعنی  هللا و  یلا  برقلا 

هب هک  تسنآ  دننام  دنک  تیاکش  ینمومب  هک  ره  دومرف : همجرتلا : .هودع  دنع  هللا  نم  هیاکش  هیلا  هیاکشلاف  نموملل  دض  کلذ  عیمج 
.هدرک تیاکش  ادخ  زا  هک  تسنآ  دننام  درب  تیاکش  يرفاک  هب  سک  ره  و  هدرک ، تیاکش  ادخ 

يرتشوش

همالک هجو  اولاق و  هیطخلا .) مثیم و  نبا  دیدحلا و  یبا  نبا   ) یف امک  امناکف )  ) اضیا لوالا  یف  باوصلا  و  هیرـصملا )  ) یف اذکه  لوقا 
هاکشلا دح  نع  لئس  مالـسلا ) هیلع   ) قداصلا نع  یفاکلا )  ) یفف هریغ ، مومذملل و  دح  اضیا  ضرملا  نم  هیاکـشلا  یف  مالـسلا ) هیلع  )
تیلتبا دقل  لوقی  نا  يوکشلا  امنا  و  هاکـش ، اذه  سیل  قدص و  دق  هحرابلا و  ترهـس  مویلا و  تممح  لوقی  لجرلا  نا  لاقف  ضیرملل 

و رقفلا )) یف  نوسمخلا - عباسلا و  لـصفلا  هحفص 284 ، دلجم 14 ،  )) .ادـحا بصی  مل  ام  ینباصا  دـقل  لوقی  و  دـحا ، هب  لتبی  مل  امب 
نع یفاکلا ) هضور   ) یف لوقا : .طلغ  هیرـصملا  هعبطلا  یف  ام  هیطخلا و  و  مثیم ) نبا  دـیدحلا و  یبا  نبا   ) یف اذـکه  مالـسلا : هیلع  لاـق 

کناوخا ضعبل  اهرکذا  نکلو  فالخلا ، لها  نم  دحا  یلا  اهکـشت  الف  هلزان  کب  تلزن  اذا  هتعیـش : ضعبل  لاق  مالـسلا  هیلع  قداصلا 
، هاجب هنوعم  وا  لامب ، هیافک  اما  عبرا : نم  هلـصخ  مدعت  نل  کناف  رقفلا )) یف  نوسمخلا - عباسلا و  لصفلا  هحفص 285 ، دلجم 14 ، ))

کشی ملف  اثالث  ضرم  نم  یلاعت : هللا  لاق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا نع  یفاکلا )  ) یف و  اذه ، .يارب  هروشم  وا  باجتستف ، هوعد  وا 
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.یتمحر یلا  هتـضبق  هتـضبق  نا  و  هل ، بنذ  هتیفاع و ال  هتیفاع  ناف  همد ، نم  اریخ  امد  همحل و  نم  اریخ  امحل  هتلدبا  هداوع  نم  دحا  یلا 
: ربخ یف  و 

بصی مل  ام  تبصا  و  دحا ، هب  لتبی  مل  امب  تیلتبا  دقل  لوقی : نا  يوکشلا  امنا  هاکـشب ، سیل  هحرابلا  ترهـس  وا  مویلا  تممح  لاق  نا 
.ادحا

هینغم

وکشملا نا  یلا  اذه  ..کلذب  نموم  امهنم  الک  نال  هردقب ، اضرلا  مدع  هللا و  ءاضق  یلع  طخـسلا  یعدست  هلثم ال  یلا  نموملا  يوکش 
فارتعالا هبـشت  یهف  رفاک  یلا  نموملا  يوکـش  اما  ریخلاب ، هل  وعدـی  و  رجالاب ، هرـشبی  و  ربصلاـب ، هرماـی  و  یکاـشلا ، نع  ففخی  هیلا 

نموملاب و رفاکلا  تمشی  اضیا  و  هب .؟ ینامیا  یلع  یب  هللا  عنص  ام  تیارا  رفاکلا : لوقی  نموملا  ناک  و  هعیجـشت ، رفاکلا و  رفکب  انمض 
.هللا یلع  يوکش  رفاکلل  يوکشلا  تناک  انه  نم  و  کلالض .؟ كاطخ و  یلا  تیارا  لاقملا : وا  لاحلا  ناسلب  هل  لوقی 

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

هک دنام  نآ  هب  دیامن  هلگ  ینموم  شیپ  یتساوخرد  تجاح و  زا  هک  ره  تسا : هدومرف  تساوخرد ) زا  هلگ  هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
ادـخ زا  هک  دـنام  نآ  هب  دـیامن  هلگ  يرفاک  شیپ  تجاح  نآ  زا  هک  ره  و  تسا ) ادـخ  تسود  نموم  اریز   ) هدرب ادـخ  دزن  ار  نآ  هلگ 

(. تسا ادخ  نمشد  رفاک  اریز   ) تسا هدومن  هلگ 

ینامز

شیپ اـهراجزنا  نیا  هک  هاـگنآ  تسا و  یناوتاـن  زاربا  تسکـش و  هب  فارتـعا  حور و  یکچوـک  رب  لـیلد  سک ، ره  شیپ  زاـین  راـهظا 
هتخانـش بوخ  ار  ادخ  هک  یـسک  .تسین  هتـسیاش  ناملـسم  يارب  هک  تسا  يرکـشان  ادخ و  زا  تیاکـش  عون  کی  دوش  زاربا  نمـشد 

نآرق رد  دروم  هدزاود  ادخ  هک  تسا  نیا  هن  رگم  نموم ! ای  رفاک  شا ، هدـنب  هب  دـسر  هچ  دـنک  یمن  یتحاران  مه  ادـخ  هب  یتح  دـشاب 
هاگآ اهتین  مشچ و  کلپ  ياهتنایخ  زا  : ) دـیامرف یم  هک  تسا  نیا  هن  رگم  تسا و  هاگآ  اـهتین  هب  رودـصلا ) تاذـب  میلع   ) دـیامرف یم 

تمناوخ رگ  یناد  نالاب  هتـسکش  لد  لاوحا  یناد  نادان  لد  لاح  هک  وت  ینآ  .دشابن  هاگآ  هک  درک  لد  رد  دـیاب  یـسک  يارب  .تسا )
یناد نالال  نابز  منزن  مدرو  يونش  نازوس  هنیس  زا 

يزاریش دمحم  دیس 

رفاک یلا  اهاکش  نم  و   ) یلاعت هللا  باداب  بدوم  نموملا  نال  هللا ) یلا  اهاکش  هناکف  نموم  یلا  هجاحلا  اکش  نم  : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
.هبکنلا هذه  ببس  وه  هنامیا  نا  و  هنامیا ، یلع  اهلمح  نموملا ، هیاکش  يار  اذاف  هللا ، نع  دیعب  رفاکلا  نال  هللا ) اکش  امناکف 
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يوسوم

هب و هلاصتا  هللا و  نم  هبرق  رابتعاب  نموملا  حرشلا : .هل  هرهظا  هللا  یلا  هرما  یکش  امهنم و  عجوت  وا  امهرکذ  هلعلا : وا  رمالا  یکش  هغللا :
کل وعدی  هلعجت  وا  اهئاضق  یف  هطسوت  هلیسو و  هلعجت  کنا  ثیح  نم  هللا  یلا  اهوکشت  کناکف  هجاح  هیلا  وکشت  امدنعف  هیلا  ههجوت 
لصح امل  هسفن  نیب  هنیب و  کحـضی  کتبیـصمب و  حرفی  کب و  تمـشیس  هتوادع هللا  رابتعاب  هناف  رفاکلا  یلا  يوکـشلا  سکع  اذه  و 

 … هللا یلا  هللا  وکشت  کناکف  کل 

یناقلاط

زا ایوگ  درب ، تیاکـش  يرفاک  هب  سک  ره  تسا و  هدرب  تیاکـش  دـنوادخ  هب  ییوگ  درب ، تیاکـش  ینمؤم  هب  ار  دوخ  زاـین  سک  ره  »
« .تسا هدرک  تیاکش  ادخ 

نآ رب  تلالد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نخس  نیا  .دش  هتفگ  نخس  نیا  زا  شیپ  نآ  ندوب  دنیاشوخان  لاوحا و  زا  تیاکش  دروم  رد 
بهذـم زا  ریغ  ینید و  بهذـم  نیا  تسا و  هتـسناد  هورکم  نمؤم  ریغ  هب  ار  نآ  درادـن و  تهارک  نمؤم  هب  لاوحا  تیاکـش  هک  دراد 

نخـس نیا  رد  ییوگ  تسا و  مالـسا  ییاسراپ و  نید و  رب  قبطنم  شراـتفگ  رد  ترـضح  نآ  شور  دـصقم و  نیرتشیب  تسا و  یفرع 
هکنیا رگم  دنک  یمن  تیاکـش  نمؤم  هب  ناسنا  هک  تسا  هتـسناد  ناحبـس  دنوادخ  هب  تیاکـش  نوچمه  ار  نمؤم  هب  تیاکـش  شیوخ 
يدـنم هلگ  یگنتلد و  اب  هتخیمآ  وا  تیاکـش  هکنیا  رگم  دـنک  یمن  تیاکـش  رفاـک  هب  تسا و  یلاـخ  يریگلد  مشخ و  زا  وا  تیاـکش 

.دراد قرف  رگیدکی  اب  تلاح  ود  نیا  هجیتن  رد  تسا و 

مراکم

 [[ مالسلا هیلع  لاق  و  ]]

.َهّللا اَکَش  اَمَّنَأَکَف  ٍِرفاَک ، َیلِإ  اَهاَکَش  ْنَم  ؛َو  ِهّللا َیلِإ  اَهاَکَش  ُهَّنَأَکَف  ، ٍنِمُْؤم َیلِإ  َهَجاَْحلا  اَکَش  ْنَم 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

دنک وگزاب  يرفاک  دزن  ار  نآ  هک  یـسک  هدرک و  وگزاـب  ادـخ  دزن  اـیوگ  دـنک  وگزاـب  ینمؤم  دزن  ار  دوخ  زاـین  لکـشم و  هک  یـسک 
: هنامیکح راتفگ  دنس  ) .تسا هدرک  تیاکش  ادخ  زا  ییوگ 

رد يدـمآ  موـحرم  دـیوگ : یم  هک  تـسا  نـیا  هدروآ  یـضر  دیـس  مـالک  رب  هفاـضا  رداـصم  رد  بـیطخ  موـحرم  هـک  يدروـم  اـهنت 
ح مکحلاررغ ،  « ) هناحبـس هللا  یلإ  اکـش  امناکف  نمؤم  ریغ  یلإ  هژـض  اکـش  نم  : » تسا هدرک  لقن  تروص  نیا  هب  ار  نآ  مکحلاررغ ،
و ص 300 ) ج 4 ، هغالبلا ، جهن  رداصم  ( ) ح 11115 مکحلاررغ ، « ) هناحبس هللا  یلإ  اکش  امناکف  نمؤم  یلإ  هژـضاکش  نم   » و ( 5636

.تسا عبانم  ددعت  هناشن  توافت  نیا 

ج 3، راربالا ، عیبر   ) .تسا هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  ار  ینارون  مالک  نیا  نیع  راربألا  عیبر  باتک  رد  يرـشخمز  مینکیم : هفاضا 
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(( ص 195

وگب ادخ  اب  ار  دوخ  لکشم 

ناردارب اب  اهنت  ار  دوخ  ياه  يراتفرگ  تالکشم و  هک  دنک  یم  هیـصوت  نانمؤم  هب  عقاو  رد  هنامیکح  راتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
ادخ دزن  ایوگ  دنک  وگزاب  ینمؤم  دزن  ار  دوخ  زاین  لکشم و  هک  یسک  :» دیامرف یم.نارفاک  نانمـشد و  اب  هن  دنهن  نایم  رد  دوخ  نمؤم 

ُهَّنَأَکَف ، ٍنِمُْؤم َیلِإ  َهَجاَْحلا  اَکَـش  ْنَم  ( ؛» تسا هدرک  تیاکـش  ادـخ  زا  ییوگ  دـنک  وگزاب  يرفاک  دزن  ار  نآ  هک  یـسک  هدرک و  وگزاب 
(. َهّللا اَکَش  اَمَّنَأَکَف  ٍِرفاَک ، َیلِإ  اَهاَکَش  ْنَم  ؛َو  ِهّللا َیلِإ  اَهاَکَش 

وا زا  دهد و  یم  حرش  ادخ  هاگشیپ  رد  ار  دوخ  يراتفرگ  ناسنا ، یلوا  رد  هک  تسا  نیا  رد  ِهَّللا » اَهاَکَش   » و ِهَّللا » َیلِإ  اَهاَکَـش   » توافت
نینچ ارچ  هک  دـنک  یم  هلگ  تیاکـش و  دـنوادخ  زا  یمود  رد  یلو  هدیدنـسپ  رایـسب  تسا  يرما  هک  دـنک  یم  لکـشم  لح  ياضاقت 

تـسا هدـیرفآ  وا  يارب  تمعن  همه  نیا  هک  يراگدرورپ  زا  ناسنا  هک  دنـسپان  تشز و  رایـسب  تسا  يرما  نیا  ،و  درکن ناـنچ  درکن و 
.دنک تیاکش 

هک ار  یتاریبعت  زگره  دیوگ  یم  نخس  شیوخ  تالکشم  اه و  يراتفرگ  زا  دور و  یم  دوخ  ینامیا  ردارب  دزن  هک  یسک  تسا  نشور 
هانپ دبلطب و  کمک  ردارب  نآ  زا  دوخ  لکشم  حرط  اب  هک  تسا  نیا  شفده  هکلب  درب  یمن  راک  هب  دشاب  یساپسان  يرکشان و  رب  لیلد 

رد سک  ره  هک  تسا  نیمه  يراـکمه  نواـعت و  موهفم  هکلب  تسین  یفـالخ  راـک  ، تالکـشم رد  رگیدـکی  هب  یناـمیا  ناردارب  ندرب 
.سکع هب  ادرف  دبلط ، یم  کمک  ردارب  نآ  زا  ردارب  نیا  زورما.دزیخرب  يرگید  يرای  هب  تالکشم 

شمارآ بسک  يارب  لددرد  ناونع  هب  هکلب  دـشابن  ندـیبلط  کمک  يارب  تسا  نکمم  تالکـشم  اه و  يراـتفرگ  ندرک  وگزاـب  هتبلا 
.تسا لکشم  لح  يارب  ندرک  وگزاب  مالسلا  هیلع  ماما  روظنم  هک  دهد  یم  ناشن  « هجاح » هب ریبعت  اما  دشاب 

ِینْزُح یَِّثب َو  وُکْشَأ  اَمَّنِإ  َلاَق  تفگ «: شنادنزرف  هب  مالسلا  هیلع  بوقعی  هک  میناوخ  یم  مالـسلا  امهیلع  فسوی  بوقعی و  ناتـساد  رد 
.{ هیآ 86 فسوی ، (!«.} مرب یم  وا  دزن  تیاکش  و   ) میوگ یم  ادخ  هب  اهنت  ار  مهودنا  مغ و  نم  :» تفگ ؛»  ِهّللا َیلِإ 

مالسلا هیلع  بوقعی  زگره  تسین و  هلگ  یتحاران و  زاربا  يانعم  هب  برع  تایبدا  رد  « تیاکش » هژاو هک  دهد  یم  ناشن  هفیرش  هیآ  نیا 
ییاهزیچ ادخ  زا  نم  : دیوگ یم  نآ  لابند  هب  اذل  دومن و  وگزاب  ار  دوخ  ياه  يراتفرگ  تالکشم و  هکلب  درکن  هلگ  دنوادخ  ربارب  رد 

 «. َنوُمَْلعَتَال اَم  ِهّللا  َنِم  ُمَلْعَأ  َو  دیناد « یمن  امش  هک  مناد  یم 

.تفای نایاپ  وا  قارف  نارود  دروآرب و  ار  وا  تجاح  هک  دیشکن  یلوط  درک و  باجتسم  ار  وا  ياعد  دنوادخ  لیلد  نیمه  هب 

درب یم  راک  هب  ار  يرگید  تاملک  ًاعطق  دـیامن  لددرد  ای  دـنک و  وگزاب  ار  دوخ  تجاح  مالـسا  نانمـشد  دزن  ینمؤم  ناسنا  رگا  یلو 
تالکشم دیاشگب و  وا  تمالم  هب  بل  لدگنس  نمشد  اسب  يا  دنک و  یم  لاحشوخ  ار  نمشد  هتـشذگ  نیا  زا  تسین و  دنیاشوخ  هک 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  ماما  لیلد  نیمه  هب.دنادب  وا  ندوب  ناملسم  زا  یشان  ار 

.تسا هدرک  نامیا  یب  درف  نآ  دزن  ار  ادخ  تیاکش  ایوگ  یسک  نینچ 
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: تسا هدمآ  تمکح 66  رد  هنامیکح  راتفگ  نیا  دییأت  رد 

«. تسا نادرمان  زا  نآ  ندرک  بلط  زا  رتهب  ، تجاح نتفر  تسد  زا  اَِهلْهَأ ؛ ِریَغ  َیلِإ  اَِهبَلَط  ْنِم  ُنَوْهَأ  ِهَجاَْحلا  ُتْوَف  »

: دومرف شنایعیش  زا  یضعب  هب  هک  دنک  یم  لقن  نینچ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد  یفاک  هضور  رد  ینیلک  موحرم 

ٍلاَصِخ َِعبْرَأ  ْنِم  ًهَلْصَخ  َمَدُْعت  َْنل  َکَّنِإَف  َِکناَوْخِإ  ِضْعَِبل  اَهْرُکْذا  ِنَِکل  ِفاَلِْخلا َو  ِلْهَأ  ْنِم  ٍدَحَأ  َیلِإ  اَهُکْـشَت  اَلَف  ٌَهلِزاَن  َِکب  َْتلََزن  اَذِإ  »
زا کی  چیه  دزن  دیآ  یم  شیپ  وت  يارب  یلکـشم  هک  یماگنه  ْيأَِرب ؛ ًهَروُشَم  ْوَأ  ُباَجَتُْـستَف  ًهَوْعَد  ْوَأ  ٍهاَِجب  ًهَنوُعَم  اَّمِإ  ٍلاَِمب َو  ًهیاَفِک  اَّمِإ 

شیوخ لام  اب  ای  : دوش یم  وت  دـیاع  زیچ  راهچ  زا  یکی  اریز  نک  وگزاب  تا  ینید  ناردارب  زا  یـضعب  دزن  هکلب  نکم  وگزاب  ناـفلاخم 
ای دوش و  یم  باجتـسم  هدرک و  وت  قح  رد  ییاـعد  اـی  دـیامن  یم  هدافتـسا  وت  عفن  هب  شیوخ  تیعقوم  زا  اـی  دـنک  یم  کـمک  ار  وـت 

.( ح 192 ص 170 ، ج 8 ، یفاک ، دراذگ (.» یم  وت  رایتخا  رد  يدیفم  تروشم 

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said: “Whoever complains to a believer about a need, it is as
though he has complained about it to Allāh. But whoever complains about it to an

." unbeliever, it is as though he complained about Allāh

دیع زور  تخانش  : 428 تمکح
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ٌدیِع َوُهَف  ِهِیف  ُهّللا  یَصُعی  َال  ٍموَی  ّلُک  ُهَماَِیق َو  َرَکَش  ُهَماَیِص َو  ُهّللا  َِلبَق  نَِمل  ٌدیِع  َوُه  اَّمنِإ  ِداَیعَألا  ِضَعب  ِیف  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

و هتفریذپ ، ار  شا  هزور  ادخ  هک  تسا  یـسک  دیع  نیا  دـیع ) ياهزور  زا  یکی  رد  : ) دومرف وا ، رب  ادـخ  دورد  و  یقالخا ) یعامتجا ، )
 ! تسا دیع  زور  نآ  دننکن ، ینامرفان  ار  ادخ  هک  زور  ره  و  تسا ،  هدوتس  ار  وا  زامن 

يدیهش

ار ادخ  هک  زور  ره  هتفگ و  ساپـس  ار  يو  زامن  هتفریذپ و  ار  شا  هزور  ادخ  هک  تسا  یـسک  دیع  نیا  دومرف ]: اهدـیع  زا  یکی  رد  [و 
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.تسا دیع  زور  دننکن  ینامرفان  نآ  رد 

یلیبدرا

مایق داد  باوث  دیدنـسپ و  ار و  وا  هزور  ادخ  درک  لوبق  هک  ار  یـسک  رم  تسا  دیع  نآ  هک  تسین  نیا  زج  اهدـیع  زا  هراپ  رد  دومرف  و 
تسا دیع  زور  نآ  سپ  دننکن  نآ  رد  ادخ  ینامرفان  هک  يزور  ره  ار و  وا  بش 

یتیآ

نآ رد  هک  يزور ، ره  .دنا  هداد  شاداپ  ار  شزامن  هدش و  هتفریذـپ  شا  هزور  هک  تسا  یـسک  نآ  زا  دـیع  دومرف : اهدـیع  زا  یکی  رد 
.تسا دیع  زور  ار  وت  ینکن ، تیصعم  ار  ادخ  زور ،

نایراصنا

ره و   ، هداهن ساپـس  ار  شزامن  لوبق و  ار  شا  هزور  دنوادخ  هک  یـسک  يارب  تسا  دـیع  نیا  : دومرف دایعا  زا  یـضعب  رد  ترـضح  نآ 
 . تسا دیع  زور  دوشن  ینامرفان  نآ  رد  دنوادخ  هک  يزور 

اه حرش 

يدنوار

.دیع موی  انل  وهف  هیف  هللا  یصعی  موی ال  لک  و  يوری : کلذک  و 

يردیک

دـحاولا و یف  اهموزلل  اضیا  ءایلاب  عمج  اهلبق و  ام  هرـسکل  ءاـی  واولا  بلق  واولا  هلـصا  رورـسلا و  حرفلا و  هیف  دوعی  يذـلا  مویلا  دـیعلا :
و رابـشلا ، و  عمـسلا ، دـیع  حـبذلا و  سادـنلقلا و  و  دـالیملا ، يراـصنلا  داـیعاف  ، ) داـیعا هما  لـکل  بشخلا و  داوـعا  نیب  هـنیب و  قرفلل 
بیلـصلا و دیع  انحوی و  لتقم  و  یلجتلا ، رخآ  میرم و  هرام  رطف  یلجتلا و  و  میرم ، هرام ، موص  اموطرم و  انحوه و  دالیم  سروجرم و 

سمشلا عامتجا  ینعا  عامتجالا  موی  و  عامتجالا ، هیشع  دوهیلل  و  دادوا ) اهرخآ  رئاز و  اهلوا  هریثک  دایعا  دونهلل  .نیناعسلا  بسابسلا و 
لها دیع  .هاروتلا  یف  دحاو  موی  هرصنعلا  دیع  و  رهشلا ، کلذ  همالس  یلع  هللا  نودمحی  روبـشلا و  یف  مامالا  خفنی  .مهل و  دیع  رمقلا  و 

یلاعت لاق  امک  هیف  ثکملا  و  لبجلا ، یلا  دوعصلاب  یسوم  رما  موی  و  روط ، نم  لیئارسا  ینب  هللا  ملک  موی  وه  و  ناموی ، هینانعلا  ماشلا و 
موی و  یحـضالا ، موی  رطفلا و  موی  نیملـسملا  دـنع  .یلطم  دـیع  و  ایراموص ، دـیع  و  رـشعب ،) اهانممتا  هلیل و  نیثلث  یـسوم  اندـعاو  (و 

.ءالوه دنع  دایعالا  ربکا  وه  و  مهنم ، هفیاط  دنع  هجحیذ  نم  رشع  نماثلا 

مثیم نبا 

زور نآ  رد  هک  زور  ره  و  تسا ، هداد  شاداـپ  شزاـمن  هـب  هدرک و  لوـبق  ار  شا  هزور  دـنوادخ  هـک  تـسا  دـیع  یـسک  يارب  زورما  )
سوفن نتـسکش  مهرد  ادخ و  تعاطا  تدابع و  هب  مدرم  بلج  نخـس ، نیا  زا  فده  تسا .) دیع  زور  نآ  دـننکن ، ار  ادـخ  تیـصعم 
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دیع نوچ  .دـشاب و  اهنیا  زج  اـی  ناـکم و  اـی  ناـمز ، رظن  زا  هچ  .دـشابن  یمهـس  نآ  رد  ار  يادـخ  هک  هچنادـب  ندوب  دنـسرخ  زا  تسا 
هتسیاش زور  نآ  دوشن ، ادخ  تیصعم  زور  نآ  رد  هک  يزور  ره  سپ  دنرورـسم ، داش و  زور  نآ  رد  مدرم  هک  تسا  يزور  زا  ترابع 

.دوش یم  هدیمان  دیع  زور  نآ  وا ، ياهتمعن  نابلاط  ادخ و  يایلوا  فرع  رد  تسا و  ینامداش  هب  رت 

دیدحلا یبا 

[ َهَّللا یِصْعَن   ] ٍمْوَی َال ُّلُک  ُهَماَِیق َو  َرَکَش  ُهَماَیِص َو  ُهَّللا  َِلبَق  ْنَِمل  ٌدیِع  َوُه  اَمَّنِإ  ِداَیْعَْألا  ِضَْعب  ِیف  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

 . ٌدیِع ٍدیِع ] ُمْوَی   ] َوُهَف ِهِیف  ُهَّللا  یَصُْعی 

الهأ تلق  دیعلا  یتأ  اولاق  لاقف  لزغلا  یلإ  نیثدحملا  ضعب  هلقن  دق  رهاظ و  ینعملا 

.هدنع ینعمل  امهذخأ  قفص و  برطف و  قذاح  نغم  نم  نیتیبلا  نیذه  عمس  دق  هیفوصلا و  ضعب  تیأر  و 

هقرشم مایألا  دیعلا و  یتأ  اولاق  اضیأ  ینعملا  اذه  یف  نیثدحملا  ضعب  لاق  دق  و 

یناشاک

تسین نیا  زج  دیع ) وه  امنا   ) ناضمر ياهدیع  زا  یضعب  رد  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  دومرف  و  دایعالا ) ضعب  یف  مالسلا  هیلع  لاق  (و 
رب داد  باوث  دیدنـسپ و  و  همایق ) رکـش  و   ) ار وا  هزور  یلاعت  يادخ  درک  لوبق  هک  ار  یـسک  رم  همایـص ) هللا  لبق  نمل   ) تسا دـیع  هک 

موی وهف   ) دنـشاب وا  داقنم  عیطم و  هکلب  دنـشابن  یـصاع  وا  رد  هک  يزور  ره  رد  و  هیف ) هللا  یـصعی  موی ال  لک  و   ) زامن رد  وا  نداتـسیا 
.تسا دیع  زور  نآ ، سپ  دیع )

یلمآ

ینیوزق

زورما هزور : دایعا  یـضعب  رد  دومرف  دـنزیخ  یمرب  بش  ای  دنتـسیا  یم  نآ  رد  هک  يور  نآ  زا  بش  زامن  ای  تسا  زامن  زا  ترابع  مایق 
هن ار  وا  يزیخ  بش  زامن و  هداد  باوث  تسا و  هتفریذـپ  و  ار ، وا  هزور  لـجوزع  يادـخ  تسا  هدرک  لوبق  هک  یـسک  يارب  تسا  دـیع 

تیـصعم ار  يادخ  هک  زور  ره  و  تسا ، هنهک  دـنوادخ  شیپ  ناشیا  تادابع  يوربآ  نکیل  دـنا و  هدیـشوپ  ون  هماج  هک  نارگید  يارب 
( دیعولا نما  نمل  دیعلا  امنا  دیدجلا  سبل  نمل  دیعلا  سیل  : ) هلثم .تسا و  دیع  زور  نآ  دننکن 

یجیهال

ینعی .دیع » موی  وهف  هیف  هللا  یصعیال  موی  لک  همایق و  رکش  همایص و  هللا  لبق  نمل  دیع  وه  امنا  : » دایعالا ضعب  یف  مالـسلا  هیلع  لاق  و 
باوث ار و  وا  ياه  هزور  ادخ  دشاب  هدرک  لوبق  هک  یسک  يارب  زا  رگم  دیع  نآ  تسین  هک  اهدیع  زا  یـضعب  رد  مالـسلا  هیلع  تفگ  و 

.تسا دیع  زور  نآ  زور  نآ  رد  دوشن  ادخ  هانگ  هک  يزور  ره  ار و  وا  ياهزامن  دشاب  هداد 
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ییوخ

رخافملاب و هرهاظملا  هرخافلا و  بایثلا  سبل  رورـسلا و  تالفح  هماقا  حارفالا و  لداـبت  باـبحالا و  روازتل  عوضوم  موی  دـیعلا  ینعملا 
هیلع لاقف  رعاشملا  یف  رئاعشلا  هماقال  یحضالا  موی  ءاعدلا و  هالصلاب و  سانلا  لافتحال  ادیع  رطفلا  موی  هللا  لعج  دق  و  هیبعشلا ، رثاملا 

رابتعالا اذهب  و  ادیعـس ، هدیع  ناک  دیعلاب و  زاف  دقف  همایق  همایـص و  لبق  نمف  یلاعت  هللا  یلا  برقتلا  هیمالـسالا  دایعالا  يزغم  مالـسلا :
هزور هکیسک  يارب  تسا  دیع  انامه  دومرف : دایعا  زا  یکی  رد  همجرتلا : .هیلع  دیعـس  هلدیع و  وهف  هیـصعم  نموملا  بکتری  موی ال  لک 

.تسا دیع  دوشن  تیصعم  نآ  رد  دنوادخ  زور  ره  و  دشاب ، روکشم  شیرادیب  بش  لوبق و  شا 

يرتشوش

همایص و هللا  لبق  نمل  دیع  وه  امنا  .هیف  مایقلا  مایـصلا و  رکذ  هنیرقب  رطفلا  يا : دایعالا  ضعب  یف  دایعالا : ضعب  یف  مالـسلا  هیلع  لاق  و 
.لوبقلا نود  هرافکلا  ءاضقلا و  طوقس  بجوی  اهنع  فکلا  امنا  و  تارطفملا ، صوصخ  تامرحملا ال  عیمج  نع  فکلاب  مایصلا  لوبق 

نم مالسلا ) هیلع   ) هرکذ امیف  نوسمخلا - سداسلا و  لصفلا   ) مصیلف تمص  اذا  هدحو ، بارشلا  ماعطلا و  نم  مایصلا  سیل  ربخلا : یفف 
يذلا اذ  ای  ناضمر : رهش  یف  هرصع  ءارما  ضعب  یف  یباصلا  لاق  و  اذه ، .كرعش  یتح  كراوج  یقاب  كرصب و  کعمـس و  قئاقحلا )

و هتالـص ، لبق  يا : همایق  رکـش  مثالا و  نم  يالم  هواشحا  املاظ  اءرما  موصلا  عفنی  له  ملظلا  نع  تمـص  دـق  کتیل  معطلا  نع  ماـص 
ال مالـسلا : هیلع  لاق  دـیع  وهف  هیف  هللا  یـصعیال  موی  لک  .ءزجف و  اءزج  نا  لکف و  الک  نا  هللا ، یلع  اهیف  لاـبقالاب  ـالا  هالـصلا  لـبقتال 

سبل نمل  دیعلا  سیل  اولاق : .هحضافلا و  لامعالا  تلمع  دق  هحضاو و  نع  نیدبت  و ال  اضیا : لاق  .تائیسلا و  تلمع  دق  تایبلا و  نمات 
رـضح نمل  دیعلا  سیل  و  ایاطخلا ، كرت  نمل  دیعلا  امنا  ایاطملا ، بکر  نمل  دیعلا  سیل  و  دیعولا ، نم  ملـس  نمل  دـیعلا  امنا  دـیدجلا ،

، نوکحضی نوبعلی و  رطف  موی  یف  سان  یلا  مالسلاامهیلع  یلع  نب  نسحلا  رظن  هیقفلا :)  ) یف .یلص و  ماص و  نمل  دیعلا  امنا  یلصملا ،
اوزافف موق  هیف  قبسف  هناوضر ، یلا  هتعاطب  هیف  نوقبتسی  هقلخل  ارامضم  ناضمر  رهش  قلخ  لجوزع  هللا  نا  هباحصال : مالـسلا  هیلع  لاقف 

کحاضلا نم  بجعلا  لک  بجعلاف  اوباخف ، نورخآ  قئاقحلا ) نم  مالسلا ) هیلع   ) هرکذ امیف  نوسمخلا - سداسلا و  لصفلا   ) فلخت و 
یسم هناسحاب و  نسحم  لک  لغشل  ءاطغلا  فشک  ول  هللا  میا  و  نورصقملا ، هیف  بیخی  نونـسحملا و  هیف  باثی  يذلا  مویلا  یف  بعاللا 

تقولا لوا  یف  هالـصلاب  اوئفطا  اوموق و  مهل : نولوقی  هالـصلا و  تاقوا  لوا  یف  ساـنلا  نوداـنی  هکئـالملا  نا  ربخلا : یف  .هتءاـساب و  ء 
یتح دیعلا ، یف  سانلا  یقابک  رورـس  هیف  هل  سیل  دیع  موی  یف  هبیـصمب  بیـصا  نم  نا  امک  .مکروهظ و  یلع  اهومتدـق  وا  یتلا  نارینلا 

: لاق كاذ ؟ مل  و  لیق : نزح : هیف  مالسلا  مهیلع  دمحم  لال  ددجی  الا و  رطف  یحضا و ال  نیملسملل  دیع  ام  مالسلا : هیلع  رقابلا  نع  درو 
: يریمحلا دیز  لاق  هبیتق ) نبا  نویع   ) یف .هب و  هبوقعلا  تقحتـسا  هیف  هئیطخب  بیـصا  نم  کلذـک  مهریغ - دـی  یف  مهقح  نوری  مهنال 

رـشعم مکلک  تلق : بئاصملا  لها  سبلب  هبـشا  وه  لاق : هیف ؟ ینعملا  ام  داوسلا  اذـه  يراصنلا  سبل  نع  ینربخا  بهارلا : ناـبوثل  تلق 
.یناکبا الا  كاذ  هلوق  رکذا  الف  لاق : .بونذلا  هبیصم  نم  مظعا  هبیصم  يا  و  لاق : .هبیصمب  بیصا  نابهرلا 

ذا کموصب  دعـسا  ادبا  مئاص  رجه  لک  نم  هوفو  هرطفم  دوجلاب  هدـی  ادـجام  ای  رطفلا : دـیعب  هلودـلا  دـضع  ینهی  یباصلا  لاق  اذـه و 
سداسلا و لصفلا   ) ادغر هراطفا  یف  شیعلا  لبقتسا  هددجم و  الایذا  دیعلا  اذب  بحسا  اددعلا و  هرهش  نم  هتیفو  اکسن و  هبجاو  تیـضق 

لاق و  قئاقحلا ) نم  مالـسلا ) هیلع   ) هرکذ اـمیف  نوسمخلا - سداـسلا و  لـصفلا  ( ) قئاـقحلا نم  مالـسلا ) هیلع   ) هرکذ اـمیف  نوسمخلا -
دوجلا و فورعملاب و  رطفی  رطف و  دیع و ال  موصلا  اذـهل  سیل  رکنم و  لک  نع  رهدـلا  ریزولا  موصی  ءارذولا : ضعب  یف  اضیا  یباصلا 

رظح موص و ال  رطفلا  اذهل  سیل  يدنلا و 
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هینغم

یش ء یف  ریخ  و ال  . ) همکحلا 386 یف  امک  هنجلا ) هدعب  رشب  رـش  ام  و  رانلا ، هدعب  ریخب  ریخ  ام  : ) هسایق هجهن و  مامالا و  ادبم  وه  اذه 
.رانلا نع  هحزحزلا  الا  هورث  هحرف و ال  ادبا ال  هبطخلا 109 .. یف  امک  يوقتلا ) الا  ایندلا  داوزا  نم 

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

ار شا  هزور  ادخ  هک  تسا  یـسک  دیع  زورما  تسا : هدومرف  دـیع ) هرابرد  هدوب  هزور  دـیع  هک   ) اهدـیع زا  یکی  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
نآ رد  ار  ادخ  هک  زور  ره  و  دشاب ) هتـشادن  وربآ  ادخ  شیپ  دشوپ و  ون  هماج  هکنآ  يارب  هن   ) تسا هداد  شاداپ  ار  شزامن  هتفریذپ و 

.تسا يداش ) نشج و  زور   ) دیع زور  نآ  دننکن  ینامرفان 

ینامز

جاور رازاب  هب  ار  دیع  ناتـسود  لوپ  .ریـس  نان  ندروخ  هب  ار  دیع  ناگراچیب  دنناد و  یم  نتفرگ  يدیع  ون و  سابل  هب  ار  دیع  ناکدوک 
، یکاپ ندشن ، هدولآ  هب  ار  دیع  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  ینارذگـشوخ …  لئاسو  ندوب  مهارف  هب  نانارذگـشوخ  راشرـس و  دمآرد  و 
، نادـجو ناسنا و  رکف  هک  تسا  دازآ  ناسنا  رکف  تحار و  ناسنا  نادـجو  ییاهزور  نینچ  اریز  دـناد ، یم  يراکزیهرپ  یهاـنگ و  یب 

فیدر رد  امتح  يدارفا  نینچ  هک  دشاب  شخب  تذل  ناسنا  يارب  كاروخ  سابل و  دمآرد ، ات  دشابن ، تیصعم  هانگ و  هجنکش  تخس 
.دوب دنهاوخ  ناگتشرف 

يزاریش دمحم  دیس 

حرفلل و بجوملا  یقیقحلا  دـیعلا  ناف  هیلع ، هباثا  هلبق و  يا  هماـیق ) رکـش  همایـص و  هللا  لـبق  نمل  دـیع  وه  اـمنا  : ) مالـسلا هیلع  لاـق  و 
.باوثلا هیف  لان  باقعلا و  نم  هیف  نما  دق  ناسنالا  نال  دیع ) وهف  هیف  هللا  یصعی  موی ال  لک  و   ) ناسنالا اذه  لثمل  هرسملا ،

يوسوم

هیف لـفتحی  موی  نیحلاـصلا ، بکر  یف  قـحتلی  هسفن و  یلع  هیف  ناـسنالا  رـصتنی  موـی  رورـسلا  هحرفلا و  هجهبلا و  موـی  دـیعلا  حرـشلا :
هباـثملا هذـهب  دـیعلا  ناـک  اذا  نیملاـظلا و  تیغاوطلا و  لـک  هدونج و  ناطیـشلا و  یلع  هیف  درمتی  هطخ و  مازتـلا  هللا و  هعاـطب  ناـسنالا 

یغبنی اذکه  مالسالا و  یف  دیعلا  ینعم  وه  اذه  هتدارا و  یع  درمتن  هللا و ال  یصعن  امدنع ال  دایعا  یلا  انمایا  عیمج  لوحن  نا  عیطتـسنف 
.نیبی دشری و  ناک  میظعلا  ددصلا  اذهب  مامالا و  هملک  تناک  هجوتلا  اذهب  هایحن و  هشیعن و  دیعلا و  مهفن  نا 

یناقلاط

زور ره  و  دراد ، ساپس  ار  وا  زامن  دریذپب و  ار  شا  هزور  دنوادخ  هک  تسا  دیع  یـسک  يارب  انامه  دومرف : رطف - دایعا -  زا  یکی  رد  »
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« .تسا دیع  زور  نآ  ینکن  ینامرفان  نآ  رد  ار  ادخ  هک 

هارمه رگا  دمآ ، شوخ  متفگ  دمآ ، دیع  دنتفگ  تسا : هدورس  نینچ  لزغ  هب  ار  نآ  ناثدحم  زا  یکی  تسا ، راکشآ  نخـس  نیا  ینعم 
هک مدـید  ار  هیفوص  زا  یکی  .تسا  هدـنخرف  وا  ياهزور  همه  دـسرب  اهوزرآ  هب  شیاهتـسد  سک  ره  دوب ، دـهاوخ  دـیع  تسا  لـصو 

رظن رد  دوخ  هک  ییانعم  هب  ار  نآ  دیبوک و  تسد  رب  تسد  دـمآ و  برط  هب  دینـش  يا  هدومزآ  راک  هدـنناوخ  زا  ار  تیب  ود  نیا  نوچ 
.تفرگ تشاد 

مراکم

 [[ مالسلا هیلع  لاق  و  ]]

: ِداَیْعَْألا ِضَْعب  ِیف 

.ٌدیِع َوُهَف  ِهِیف  ُهّللا  یَصُْعی  َال  ٍمْوَی  ُّلُک  ،َو  ُهَماَِیق َرَکَش  ُهَماَیِص َو  ُهّللا  َِلبَق  ْنَِمل  ٌدیِع  َوُه  اَمَّنِإ 

: دومرف رطف ) دیع   ) دایعا زا  یکی  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

رارق وا  شریذـپ  دروم  نانآ  هنابـش  ياه  تدابع  راگدرورپ و  هاگرد  لوبقم  اه  نآ  هزور  هک  تسا  دـیع  زور  یناسک  يارب  اهنت  زورما 
: هنامیکح راتفگ  دنس  ) .تسا دیع  ، زور نآ  دوشن  دنوادخ  نایصع  نآ  رد  هک  يزور  ره  نیاربانب )  ) تسا و هتفرگ 

زا سپ  باتک  ناـیاپ  رد  هک  دـهد  یم  هدـعو  دـنک و  یمن  هفاـضا  يرگید  كردـم  چـیه  ینارون  مـالک  نیا  لـیذ  رد  بیطخ  موحرم 
.دشن لصاح  وا  يارب  راک  نیا  قیفوت  هنافساتم  میدرک  هراشا  زین  البق  هک  هنوگ  نامه  دروایب و  ار  نآ  كرادم  یسررب ،

مالسلا هیلع  نانمؤم  ریما  زا  تنس  لها  نادنمشناد  زا  یعمج  زا  ییاه  توافت  اب  نومضم  نیمه  قحلا  قاقحا  حرـش  رد  مینکیم : هفاضا 
( .بولقلا هراهط  رد  ینیرید  حتفلا  وبا  خیش  هلمج  زا  تسا  هدش  لقن 

یعقاو دیع 

تـسخن ، هدرک دـیع  هرابرد  یمهم  هتکن  هب  هراشا  ، هدومرف رطف ) دـیع   ) دایعا زا  یکی  رد  هک  هنامیکح  راتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
دروم نانآ  هنابـش  ياه  تدابع  راـگدرورپ و  هاـگرد  لوبقم  اـه  نآ  هزور  هک  تسا  دـیع  زور  یناـسک  يارب  اـهنت  زورما  :» دـیامرف یم 

(. ُهَماَِیق َرَکَش  ُهَماَیِص َو  ُهّللا  َِلبَق  ْنَِمل  ٌدیِع  َوُه  اَمَّنِإ  : ِداَیْعَْألا ِضَْعب  ِیف  ( ؛» دشاب هتفرگ  رارق  وا  شریذپ 

؛» تسا دیع  ، زور نآ  دوشن  دنوادخ  نایـصع  نآ  رد  هک  يزور  ره  نیاربانب ) :») دیازفا یم  ، هتفرگ نآ  زا  یمهم  هدرتسگ و  هجیتن  سپس 
(. ٌدیِع َوُهَف  ِهِیف  ُهّللا  یَصُْعی  َال  ٍمْوَی  ُّلُک  (َو 

دیع دننام  ای  اهزور  نیا.دنمان  یم  دـیع  ار  نآ  هک  دـنراد  یـصاخ  يداش  ياهزور  دوخ  يارب  ناهج  مدرم  همه  هک  تسا  نیا  تقیقح 
رد یگدنز  تایح و  دننک و  یم  هفوکـش  ناتخرد  ، دندنخ یم  ناهایگ  ؛ دـهد یم  خر  تعیبط  ناهج  رد  یبلاج  لوحت  هک  تسا  زورون 
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یملع یعامتجا و  لوحت  اـی  هدـش و  عقاو  هقطنم  کـی  مدرم  خـیرات  رد  یمهم  حـتف  ، زور نآ  رد  هک  نیا  اـی.دوش  یم  دـیدجت  تعیبط 
.دنرمش یم  دیع  دنراد و  یم  هدنز  ار  نآ  هرطاخ  دای و  هک  هتفرگ  تروص 

.دراد رارق  یهلا  مهم  رماوا  تعاطا  لابند  هب  دایعا  ، مالسا رد  هک  نیا  بلاج 

نیا ، ندـش زوریپ  ناطیـش  رب  هنابـش و  هنازور و  تادابع  ادـخ و  نامرف  هب  نتـشاد  هزور  هاـم  کـی  زا  دـعب  ناملـسم  تلم  ، رطف دـیع  رد 
.قح نامرف  تعاطا  نشج  ؛ دنریگ یم  نشج  ار  يزوریپ 

نیا هدمع  تمـسق  ندناسر  نایاپ  هب  ادخ و  هناخ  راوز  طسوت  جح  هضیرف  ماجنا  زا  دعب  تسا  یمالـسا  دیع  نیمود  هک  نابرق  دـیع  رد 
یم مالعا  دیع  زور  ار  نآ  دنوش و  یم  ادص  مه  اه  نآ  اب  زین  ناناملـسم  ریاس  دـنریگ و  یم  دـیع  دنتـسه  انِم  رد  هک  ینایجاح  ، هضیرف

.تسا تعاطا  دیع  مه  نآ  هک  دننک 

اه نآ  تاعاط  هزور و  هک  تسا  یناسک  يارب  دـیع  رطف  دـیع  زور  : دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  نیا  ، دوش یم  نشور  اـج  نیا  زا 
ینامرفان ناهانگ و  هب  هدولآ  اه  نآ  ياه  هزور  ای  دنا و  هتفرگن  هزور  ًالـصا  هدرکن  يادـخ  هک  یناسک.تسا  تیعقاو  کی  ، هدـش لوبق 
ناشتاعاط هک  تسا  یناسک  نآ  زا  يداش  ؛ دنشاب لاحشوخ  داش و  دنناوت  یمن  هدشن  عقاو  قح  هاگرد  لوبقم  لیلد  نیمه  هب  هدوب و  اه 

.تسا هدش  قح  هاگرد  لوبقم 

نآ دزیهرپـب  راـگدرورپ  تیـصعم  زا  بش  رخآ  اـت  ناهاگحبـص  زا  دـنکن و  هاـنگ  نآ  رد  ناـسنا  هک  يزور  ره  قـطنم  نـیا  ساـسا  رب 
.میهد رارق  دوخ  دیع  مایا  ار  لاس  مایا  مامت  میناوت  یم  ام  ، نایب نیا  هب  دوش و  یم  بوسحم  وا  دیع  زور  ، زور

تیـالو و دـیع  ناـمه  هک  ریدـغ  دـیع  هلمجزا  تسا  مهم  رایـسب  ثداوـح  هب  طوـبرم  هک  دراد  دوـجو  يرگید  داـیعا  مالـسا  رد  هتبلا 
هدش هدیمان  ربکالا  هّللادیع  تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ینیـشناج  تفالخ و  هب  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  ندـش  بوصنم 

.تسا

هعقاو روآدای  نوچ  دوش  یم  بوسحم  دیع  مادـکره  زین  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ياهدالیم 
.تسا یهلا  گرزب  ياوشیپ  کی  زا  ندش  دنم  هرهب  نآ  تسا و  یمهم 

: دیوگ یم  برع  رعاش 

ُرورسَم ِساّنلا  ُّلُک  یکبَت و  َتنأ  ٌهَقِرشُم و  ُماّیألا  ُدیِعلا و  یتأ  اولاق 

ُروشاع ُمویلا  اذهف  ّالإ  ًادیِع و  انل  َناک  ِبابحألا  َلْصَو  ّنإ  ُتلقَف 

؟ دنرورسم مدرم  همه  هک  یلاح  رد  ینک  یم  هیرگ  وت  ارچ  سپ  تسا  ینامداش  اب  مأوت  ینارون و  مایا  هدمآ و  دیع  زور  : دنتفگ

ص ج 20 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرـش  ) .تسام ياروشاع  زور  الا  دوب و  دهاوخ  ام  دیع  دهد  خر  بوبحم  لاصو  رگا  : متفگ
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ًالبق اه  نآ.دیسرارف  ینامـسآ  هدئام  نییراوح  يارب  هک  تسا  يزور  نآ  هدش و  نایحیـسم  دایعا  زا  یکی  هب  هراشا  زین  دیجم  نآرق  رد 
نآ زا  هک  دتسرف  ورف  ام  يارب  نامسآ  زا  يا  هدئام  دناوت  یم  وت  راگدرورپ  ایآ  هک  دندوب  هتفگ  نینچ  مالسلا  هیلع  حیـسم  ترـضح  هب 

؟ مینک ادیپ  وت  توبن  هب  لماک  نانیمطا  میروخب و 

: تشاد هضرع  نینچ  دنوادخ  هاگشیپ  هب  مالسلا  هیلع  حیسم  ترضح  اج  نیا  رد 

وت هد ! يزور  ام  هب  ؛و  وت زا  يا  هناشن  دشاب و  يدیع  ، ام رخآ  لوا و  يارب  ات  تسرفب  ام  رب  يا  هدئام  نامـسآ  زا  اراگدرورپ ! ادـنوادخ !
ُریَخ َْتنَأ  اَْنقُزْرا َو  َْکنِم َو  ًهَیآ  اَنِرِخآ َو  اَِنلَّوَِال َو  ًادـیِع  اََنل  ُنوُکَت  ِءاَمَّسلا  َنِم  ًهَدـِئاَم  اَْـنیَلَع  ْلِزنَأ  اَـنَّبَر  َّمُهَّللا  یناگدـنهد «؛ يزور  نیرتهب 

هک دـنک  یم  لقن  نینچ  بولقلا  هراهط  باتک  رد  ینیرید  حـتفلاوبا  ماـن  هب  تنـس  لـها  ياـملع  زا  یکی  هیآ 114 ) هدـئام ،  «) َنِیقِزاَّرلا
يا : درک ضرع  دروخ  یم  یکشخ  نان  ترـضح  نآ  درک  هدهاشم.دیـسر  مالـسلا  هیلع  یلع  تمدخ  دیع  ياهزور  زا  یکی  رد  يدرم 

؟ دیروخ یم  نشخ  کشخ و  نان  امش  ، دیع زور  نانمؤمریما !

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

دیع زورما  ٌدـیِع ؛ َوُهَف  ِهیف  یلاعَت  َهّللا  یِـصعَن  ٍموی ال  ُّلُک  ٌدـیِع و  اَنل  َموَیلا  : لاق مث  ُهبنَذ  رِفُغ  ُهیعَـس و  َرِکُـش  هُموَص و  ِلُبق  نَم  ُدـیِع  َموَیلا  »
«. تسا هدش  هدوشخب  ناشناهانگ  هدش و  هداد  شاداپ  اه  نآ  یعس  هب  هدش و  لوبق  اه  نآ  هزور  هک  یناسک  يارب  تسا 

حرـش «.) تسا دیع  ام  يارب  مه  زور  نآ  مینکن  ار  دـنوادخ  تیـصعم  نآ  رد  هک  يزور  ره  تسا و  دـیع  ام  يارب  زورما  :» دومرف سپس 
.( ص 594 ج 17 ، قحلا ، قاقحا 

دننک یم  يزاب  هک  دید  ار  یهورگ  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  رطف  دیع  زور  کی  رد  هک  هدمآ  نینچ  هیقفلا  هرـضحی  نم ال  باتک  رد  و 
قیرط زا  هک  هداد  رارق  دوخ  قلخ  شیامزآ  هلیـسو  ار  ناضمر  هام  دنوادخ  : دومرف شنارای  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  دندنخ  یم  هدوهیب )  ) و

دندیـسر و دصقم  هب  دنتفاتـش و  نآ  رد  تعرـس  هب  یعمج.دنریگ  یـشیپ  رگیدکی  زا  وا  تیاضر  تشهب و  هب  ندیـسر  يارب  شتعاطا 
يزاـب هب  ددـنخ و  یم  هدوهیب  زور  نیا  رد  هک  یـسک  زا  تسا  بجعت  هیاـم  رایـسب.دندش  نارـسخ  راـتفرگ  دـندرک و  فلخت  یهورگ 

دور رانک  اه  هدرپ  رگا  دنگوس  ادـخ  هب.دـندرگ  یم  دـیماان  نارـصقم  دـنوش و  یم  هداد  شاداپ  ناراکوکین  هک  يزور  ؛ تسا لوغـشم 
ح 1479) ص 511 ، ج 1 ، هیقفلا ، هرضحیال  نم  ) .ناشیاه يدب  هب  ناراکدب  دوب و  دنهاوخ  مرگرس  ناشکین  لامعا  هب  ناراکوکین 

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said on the occasion of an 'Id: “It is an 'Id for anyone whose
fast is accepted by Allāh and for whose prayers He is grateful, and (in fact) every day
wherein no sin against Allāh is committed is an 'Id.”{If vision and conscience are alive,
even the remembrance of a sin destroys one's peace of mind because tranquility and
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happiness are achieved only when the spirit is free from the burden of sin and one's
robe is not polluted with disobedience. And this real happiness is not bound by time.
Whenever one desires, he can avoid sin and enjoy this happiness. Such happiness will
be the real happiness, and the harbinger of an 'Id. A Persian poet says: “Every night is

.{ the Grand Night provided you appreciate its value

551 ص :

ناراد هیامرس  هودنا  : 429 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ِهّللا ِهَعاَط  ِیف  ُهَقَفنَأَـف  ٌلُـجَر  ُهَثِرَوَف  ِهّللا  ِهَعاَـط  ِریَغ  ِیف  اـًلاَم  َبَسَک  ٍلُـجَر  ُهَرـسَح  ِهَماَـیِقلا  َموَی  ِتاَرَـسَحلا  َمَظعَأ  ّنِإ  مالـسلا  هیلع  َلاَـق  َو 
َراّنلا ِِهب  ُلّوَألا  َلَخَد  َهّنَجلا َو  ِِهب  َلَخَدَف  ُهَناَحبُس 

اه همجرت 

یتشد

هانگ هب  ار  یلام  هک  تسا  يدرم  ندروخ  ترـسح  تمایق ، زور  رد  اـه  ترـسح  نیرت  گرزب  دومرف : وا ، رب  ادـخ  دورد  و  يداـقتعا ) )
هدنروآ درگ  و  دش ، تشهب  دراو  نآ  اب  و  درک ، شـشخب  ناحبـس ، يادـخ  تعاطا  رد  هک  درب  ثرا  هب  یـصخش  ار  نآ  و  دروآ ، درگ 

 . دیدرگ مّنهج  دراو  یلّوا 

يدیهش

نآ يدرم  سپ  دروآ ، تسد  هب  ادخ  تعاط  هار  زا  زج  ار  یلام  هک  تسا  يدرم  غیرد  زیخاتسر  زور  رد  اهغیرد  نیرتگرزب  دومرف ]: [و 
.درپس خزود  هار  نادب  نیتسخن  تفر و  تشهب  هب  قافنا  نادب  وا  .درک  قافنا  ناحبس  يادخ  تعاط  رد  درب و  ثرا  هب  ار 

یلیبدرا

ادـخ و تعاـط  ریغ  رد  ار  لاـم  درک  بسک  هک  تسیدرم  تمادـن  يور  زا  تماـیق  زور  رد  اهترـسح  نیرتـگرزب  هک  یتسردـب  دوـمرف 
تشهبب و لاـم  نآـب  سک  نیا  دـش  لـخاد  سپ  ادـخ  يرادربناـمرف  رد  ارنآ  درک  هـقفن  سپ  يدرمب  ارنآ  داد  ثاریمب  سپ  وا  هدوـمرف 

شتآب لوا  صخش  لام  نآب  دش  لخاد 
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یتیآ

دروآ و درگ  یلاـم  دـنوادخ ، یناـمرفان  رد  هک  تسا  یـسک  ترـسح  تماـیق ، زور  رد  اهترـسح ، نیرتگرزب  مالـسلا :) هیلع   ) دومرف و 
.دنرب خزود  هب  نآ  ببس  هب  ار  نیتسخن  درم  نآ  دور و  تشهب  هب  دنک و  شقافنا  ناحبس  يادخ  هار  رد  درب و  ثرا  هب  ار  نآ  يرگید 

نایراصنا

ثرا هب  يدرم  ار  نآ  ،و  هدرک تورث  بسک  مارح  زا  هک  تسا  يدرم  ترـسح  تمایق  زور  اهترـسح  نیرتگرزب  : دومرف ترـضح  نآ  و 
دوش یم  منهج  لخاد  هدنراذگ  ثرا  و  ددرگ ، یم  تشهب  دراو  شقافنا  رطاخ  هب  سپ  ، هدومن قافنا  ناحبس  يادخ  تعاط  رد  هدرب و 

.

اه حرش 

يدنوار

يردیک

مثیم نبا 

هب يو  زا  ار  نآ  یـسک  و  هدروآ ، تسد  هب  مارح  هار  زا  ار  یلاـم  هک  تسا  یـسک  نآ  ترـسح  تماـیق ، زور  رد  اهترـسح  نیرتگرزب  )
هدوب لام  هدنروآ ي  مهارف  دوخ  هک  وا  اما  ددرگ ، تشهب  دراو  ببـس  نادب  دـشاب و  هدرک  فرـص  ادـخ  یگدـنب  هار  رد  هدرب و  ثرا 

رکذ هک  یلیلد  هب  تسا  نآ  زا  راهنز  لام و  نتخودنا  مارح و  بسک  زا  نتـشاد  رذحرب  نخـس  نیا  زا  فده  دوش .) منهج  دراو  تسا 
تسا گرزب  یترسح  نیا  هکلب  تسا ، رتگرزب  اهترسح  یمامت  زا  ترسح  نیا  هک  دناسر  یمن  تارسحلا  مظعا  ترابع  .تسا و  هدرک 

لام نآ  زا  ترخآ  رد  يرگید  دنیب  یم  یفرط  زا  هدوب و  نآ  باذع  راچد  ترخآ  رد  هدربن و  يدوس  لام  زا  ایند  رد  هک  تهج  نآ  زا 
.درب یم  دوس 

دیدحلا یبا 

[ ًالُجَر ُهَثَّرَوَف   ] ِهَّللا ِهَعاَط  ِْریَغ  ِیف  ًالاَم  َبَسَک  ٍلُجَر  ُهَرْسَح  ِهَماَیِْقلا  َمْوَی  ِتاَرَسَْحلا  َمَظْعَأ  َّنِإ  َلاَق ع: َو 

 . َراَّنلَا ِِهب  ُلَّوَْألا  َلَخَد  َهَّنَْجلَا َو  ِِهب  َلَخَدَف  ُهَناَْحبُس  ِهَّللا  ِهَعاَط  ِیف  ُهَقَْفنَأَف  ٌلُجَر  ُهَثِرَوَف 

ماشلا و رـصمب و  هریثک  اعایـض  کلم  ناورم  نب  زیزعلا  دبع  نأ  کلذ  یقـشلا و  نبا  دیعـسلا  ناورم  نب  زیزعلا  دبع  نب  رمعل  لاقی  ناک 
ناکف رمع  هنبال  اهکرت  مث  اهریغ  رـصم و  هسفن  زیزعلا  دبع  هیالوب  کلملا و  دبع  هیخأ  ناطلـسب  لب  هللا  هعاط  ریغ  نم  هنیدملا  قارعلا و 

اهب کلملا  دبع  تالجس  جرخأ  هیلإ  تضفأ  املف  هیلإ  هفالخلا  تضفأ  نأ  یلإ  تابرقلا  ربلا و  هوجو  یف  هناحبس و  هللا  هعاط  یف  اهقفنی 
لاملا تیب  یلإ  اهتدعأ  دق  یعرش و  لصأ  ریغ  نم  تبتک  هذه  لاق  سانلا و  نم  رضحمب  اهقزمف  زیزعلا  دبعل 

یناشاک
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بسک لجر  هرسح   ) تمایق زور  رد  اهتمادن  اهترسح و  نیرتگرزب  هک  یتسرد  هب  همیقلا ) موی  تارسحلا  مظعا  نا  مالسلا : هیلع  لاق  (و 
قرط زا  ار  نآ  دـشاب  هدروآ  مهارف  ادـخ و  نامرف  ریغ  رد  هللا ) هعاط  ریغ  یف   ) ار یلام  دـشاب  هتخودـنا  هک  تسا  يدرم  ترـسح  الام )

درم نآ  دـنک  هقفن  سپ  هناحبـس ) هللا  هعاط  یف  هقفناف   ) يدرم هب  ار  لام  دـهد  ثاریم  هب  سپ  الجر ) هثروف   ) هروظحم هوجو  همرحم و 
و رانلا ) هب  لوالا  لخد  و   ) تشرس ربنع  تشهب  هب  قافنا  نآ  ببس  هب  دیآرد  سپ  هنجلا ) هب  لخدف   ) تزعلا بر  تعاط  رد  ار  لام  نآ 

هانپ تلاسر  ترـضح  ثیدـح  زا  تسا  ذوخام  مـالک  نیا  .تماـیق و  زور  رد  خزود  هب  لاـم  نآ  ببـس  هب  ترـسحرپ  درم  نآ  دـیآرد 
جرخا هتثرو و  یلا  لقتنا  تام و  هقوقح و  جرخی  مل  لام و  هل  ناک  نم  همادن  دشا  مالسلا : هیلع  لاق  و  : ) ثیح هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )

ینعی هریغ ) لام  ببسب  هنجلا  یلا  ثراولا  رموی  هلام و  ببسب  منهج  یلا  رموی  نازیملا و  یلع  هلام  عضوی  همیقلا  موی  ناک  اذا  هقوقح و 
نآ دوش  لقتنم  دریمب و  دنکن و  جارخا  ار  نآ  هبجاو  قوقح  دشاب و  هدوب  یلام  ار  وا  هک  یسک  نآ  ینامشیپ ، يور  زا  تسا  رت  تخس 
وا دننک  رما  دـنهن و  لامعا  نازیم  رد  ار  وا  لام  دـشاب  تمایق  زور  هک  هاگره  دـنک و  جارخا  ار  وا  هبجاو  قوقح  وا  و  وا ، ثراو  هب  لام 

.ریغ لام  ببس  هب  تشهب  هب  دنیامن  رما  ار  وا  ثراو  وا و  لام  ببس  هب  خزود  هب  ار 

یلمآ

ینیوزق

ثاریم هب  سپ  ادخ ، تعاط  ریغ  رد  درک  بسک  یلام  هک  تسا  يدرم  ترسح  تمایق  زور  اهترـسح  نیرتگرزب  هک  یتسرد  هب  دومرف :
رد تخودـنا  لام  هک  لوا  درم  نآ  دـش  لخاد  تشهب و  رد  نآ  هب  وا  دـش  لخاد  سپ  ادـخ ، تعاط  رد  درک  قافنا  وا  يدرم و  هب  داد 

تسا نم  غارچ  زا  نشور  يرگد  سلجم  هک  دشاب  یمن  رتشیب  نیا  زا  یتخب  هایس  .شتآ 

یجیهال

هللا هعاط  یف  هقفناف  لجر  هثروف  هللا ، هعاط  ریغ  یف  ـالام  بسک  لـجر  هرـسح  هماـیقلا ، موی  تارـسحلا  مظعا  نا  : » مالـسلا هیلع  لاـق  و 
تمایق زور  رد  اهترـسح  نیرتگرزب  هک  قیقحت  هب  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .راـنلا » هب  لوـالا  لـخد  هنجلا و  هب  لخدـف  هناـحبس ،

، يدرم هب  ار  لام  نآ  دهدب  ثرا  هب  سپ  مارح ، رمم  زا  ادخ و  تعاط  ریغ  رد  ار  یلام  دـشاب  هدرک  لیـصحت  هک  تسا  يدرم  ترـسح 
لوا درم  نآ  دوش  لخاد  تشهب و  هب  نآ  ببس  هب  دوش  یم  لخاد  سپ  هناحبس ، يادخ  تعاط  رد  ار  لام  نآ  درم  نآ  دنک  قافنا  سپ 

.منهج شتآ  هب  لام  نآ  ببس  هب 

ییوخ

ابرلاب ذوخاملاک  للحم  هجوب  ثراولا  یلا  لصو  نکلو  مرحم  هجو  نم  لاملا  بسک  هنا  لوالا - نیهجو : لمتحی  اذـه  همـالک  ینعملا :
نم صمخلا  هب  قلعتی  اـمیف  هسمخ  وا  الـصا  هتمرحب  ثرـالا  ملعی  مل  اذا  اـمک  و  هثراول ، لـحی  هذـخآ  تاـم  لاـملاب و  طـلتخا  اذا  هناـف 

هلامل هبـسک  هنا  یناثلا - .شجنلا  شغلا و  یف  امک  هب  ذوخاملا  همرح  یلا  رـسی  مل  بسکلا و  یف  فالخلا  بکترا  وا  مارحلاب  هبتـشملا 
نیرتگرزب همجرتلا : .رصع  لک  یف  هریثک  هلاثما  هل  و  الثم ، موصلا  هالصلا و  كرات  هنوکل  هروما  رئاس  یف  هللا  یصع  هنکلو  الالح  ناک 

رد ارنآ  هدرب و  ثرا  هب  ار  شلام  يدرم  هدروآ و  تسدـب  ادـخ  تعاط  ریغ  رد  یلام  هک  تسا  یـسک  سوسفا  تمایق  زور  رد  سوسفا 
.هتفر خزودب  یلوا  نآ  هتفر و  تشهبب  هدرک و  فرص  ناحبس  دنوادخ  تعاط 
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يرتشوش

یف هقفناف  .هیطخلا  مثیم و  نبا  دیدحلا و  یبا  نبا  یف  امک  الجر ) هثروف  : ) باوصلا و  هیرصملا ) هعبطلا   ) یف اذکه  مالـسلا : هیلع  لاق  و 
کلذ و  یقـشلا ، نبا  دیعـسلا  زیزعلادبع  نب  رمعل  لاقی  دیدحلا : یبا  نبا  لاق  .رانلا  هب  لوالا  لخد  هنجلا و  هب  لخدف  هناحبـس  هللا  هعاط 

رـصم و هتیالوب  کلملادـبع و  هیخا  ناطلـسل  هللا  هعاط  ریغ  نم  هنیدـملا  قارعلا و  ماشلا و  رـصمب و  هریثک  اعایـض  کلم  زیزعلادـبع  نا 
یف نوتسلا - لصفلا   ) کلملادبع تالجس  جرخاف  هیلا ، هفالخلا  تضفا  نا  یلا  هللا  هعاط  یف  اهقفنی  ناکف  رمع  هنبال  اهکرت  مث  اهریغ ،

لوصا یلع  اما  و  هماعلا ، لوصا  یلع  کلذـب  ادیعـس  هتیمـست  تلق : .لاملا  تیب  یلا  اهداعا  اـهقزمف و  هیبـال  اـهب  هفلتخم ) تاـعوضوم 
و  ) یلاعت هلوق  قادصم  ناک  و  قح ، ریغب  كالمالا  ذخا  قوف  وه  و  قح ، ریغب  هفالخلل  يدـصت  هنا  ثیح  هیبا  نم  یقـشا  ناکف  هصاخلا 

هیبصاغب هلهج  یلع  لومحم  هعاطلا  یف  لاملا  ثراولا  قافنا  یف  مالـسلا  هیلع  همالک  نا  مث  ـالوهج .) اـمولظ  ناـک  هنا  ناـسنالا  اـهلمح 
یف لصالا  نا  عم  اهلها ، یلع  هیبا  یلا  تراص  یتلا  كدف  زیزعلا  دـبع  نب  رمع  در  دـق  و  هبحاص ، یلا  هدر  هیلع  بجاولاف  الا  و  هثروم ،

.مهب ثرتکی  ملف  نیخیشلا  یلع  نعطت  اذه  کلمع  یف  کنا  هوابرقا  هل  لاق  دق  و  مهقوراف ، مهقیدص و  اهبصغ 

هینغم

كرت مث  هلاون ، دعب  هنم  ائیـش  دـقف  وا  هل ، هیعـس  باخ  اذا  عزجی  نزحی و  و  مارحلا ، لام  نم  باصا  امب  حرفی  سنای و  نیکـسملا  ناک 
دک الب  ثراولا  باثا  ءازجلا  باسحلل و  رابجلا  يدی  نیب  نانثالا  فقو  امل  ..ههجو و  یف  هقفناف  حـلاص ، ثراو  یلا  هنم  باصا  ام  لک 

.كاذ هحرف  يزاوت  اذه  هرسح  نا  هجیتنلا  ..هباعتا و  هحدک و  یلع  ثروملا  بقاع  و  بعت ، و 

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

یئاراد هک  تسا  يدرم  سوسفا  ینامیشپ و  تمایق  زور  ياهینامیشپ  نیرتگرزب  تسا : هدومرف  مارح ) لام  نایز  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
تـشهب لـخاد  نآ  ببـس  هب  درب و  راـک  هب  ادـخ  یگدـنب  تعاـط و  رد  درب و  ثرا  هب  يدرم  ار  نآ  هدروآ و  تسد  هب  مارح  هار  زا  ار 

.شتآ لخاد  مارح  یئاراد  هدنروآ  تسد  هب  ددرگ و 

ینامز

هتفرگ راک  هب  یعامتجا  تامدـخ  ياههار  رد  دوش و  تخادرپ  مه  یعرـش  قوقح  دـشاب و  یعرـش  هار  زا  هاـگره  تورث  يروآ  عمج 
ناربهر ادخ و  هک  تسا  نامه  دوشن  یعرـش  تاهج  تیاعر  هک  هاگنآ  اما  تسوا ، هتـساوخ  ادخ و  هجوت  دروم  هک  تسا  یتورث  دوش 

مدنگ يا  هناد  هدرک … ( : حیرـشت  روط  نیا  تکرب  باوث و  رظن  زا  ار  ادخ  هار  رد  قافنا  هک  یئادخ  .دنا  هدرک  شهوکن  نآ  زا  ینید 
لابند هک  دناد  یم  یقافنا  زا  رتهب  ار  تشذگ  کین و  راتفگ  دهد ) …  هناد  دـص  يا  هشوخ  ره  دـیورب و  هشوخ  تفه  هناد  ره  زا  هک 

.ددرگ داجیا  یتحاران  نآ 

يزاریش دمحم  دیس 
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هثروف  ) مارحلا نم  هبـسک  ناک  ناب  هللا ) هعاط  ریغ  یف  الام  بسک  لجر  هرـسح  هماـیقلا  موی  تارـسحلا  مظعا  نا  : ) مالـسلا هیلع  لاـق  و 
، لوالا قرـس  ول  امک  هللا ، رما  امک  هدر  و  املاع ، ناک  وا  لاملا ، هیفیکب  املاع  ثراولا  نکی  مل  و  بساـکلا ، لـجرلا  توم  دـعب  لـجر )

يا هب ) لوالا  لخد  و   ) هببسب عاطا  ثیح  هنجلا )  ) لاملا اذه  ببـسب  يا  هب )  ) ثراولا لخدف ) هناحبـس  هللا  هعاط  یف  هقفناف   ) یناثلا درو 
.هثراو یلا  هبسنلاب  هنجلا  لوخدل  راص  امنیب  هیلا ، هبسنلاب  رانلل  اببس  لاملا  اذه  راص  فیک  رسحتی  هناف  رانلا )  ) لاملا اذه  ببسب 

يوسوم

هیف بعت  هبستکا و  يذلا  هلام  يری  نا  همالآ  ناسنالا و  نزح  یف  دیزت  همیظع  هرسح  اهل  ای  حرشلا : .فساتلا  فهلتلا و  هرـسحلا : هغللا :
بستکی ریخلا و  ربلا و  هوجو  یف  هقافناب  هیلا  برقتی  هللا و  هعاطب  هیف  فرصتی  هریغ  دی  یلا  لصو  دق  هلیصحت  لجا  نم  اقرع  ببـصت  و 

يذـلا هثراول  باوثلا  رجالا و  نوکی  هیف و  هیلع  بجو  ام  دوی  مل  مارحلا و  لـالحلا و  نم  هعمج  هنـال  هعماـج  یلع  رزولا  نوکیف  هنجلا 
.هباوث لیصحت  هللا و  هعاط  یف  هقفنا 

یناقلاط

ار نآ  دشاب و  هدروآ  تسد  هب  ادخ  تعاط  ریغ  رد  ار  یلام  هک  تسا  يدرم  هودنا  تمایق  زور  هب  اه  هودنا  نیرتگرزب  انامه  دومرف : «و 
یلوا دیآرد و  تشهب  هب  هجیتن  رد  دشاب  هدرک  هنیزه  ناحبس  دنوادخ  يرادربنامرف  هار  رد  ار  نآ  وا  هک  دراذگ  ثاریم  هب  يدرم  يارب 

« .دتفارد شتآ  هب  لام  نآ  ببس  هب 

قارع و ماش و  رصم و  رد  زیزعلا  دبع  هک  دوب  ببـس  نادب  نیا  دنتفگ و  یم  تخبدب  رـسپ  تخبکین  ناورم ، نب  زیزعلا  دبع  نب  رمع  هب 
دروآ و تسد  هب  دنوادخ  هب  تبـسن  ینامرفان  هار  زا  شدوخ  تراما  کلملا و  دبع  شردارب  تموکح  روز  هب  ار  یناوارف  لاوما  هنیدم 

دنوادـخ هب  برقت  ریخ و  ياههار  لاـعتم و  دـنوادخ  زا  يرادربناـمرف  رد  ار  لاوما  نآ  وا  تشاذـگ و  یقاـب  رمع  شرـسپ  يارب  سپس 
هداد زیزعلا  دبع  هب  کلملا  دبع  هک  ار  كالما  نآ  ياه  هلابق  دانـسا و  دش  هفیلخ  نوچ  دیـسر و  ودـب  تفالخ  هکنآ  ات  درک  یم  هنیزه 

هب ار  اهنآ  نم  تسا و  هدـش  مهارف  عرـش  لصا  تیاعر  نودـب  لاوما  نیا  تفگ : دـیرد و  ار  اهنآ  مدرم  روضح  رد  دروآ و  نوریب  دوب 
.مدنادرگرب لاملا  تیب 

مراکم

 [[ مالسلا هیلع  لاق  و  ]]

، َهَّنَْجلا ِِهب  َلَخَدَف  ، ُهَناَْحبُس ِهّللا  ِهَعاَط  ِیف  ُهَقَْفنَأَف  ٌلُجَر  ُهَثِرَوَف  ، ِهّللا ِهَعاَط  ِْریَغ  ِیف  ًالاَم  َبَسَک  ٍلُجَر  ُهَرْسَح  ِهَماَیِْقلا  َمْوَی  ِتاَرَسَْحلا  َمَظْعَأ  َّنِإ 

.َراَّنلا ِِهب  ُلَّوَْألا  َلَخَد  َو 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

هدرب ثرا  هب  وا  زا  ار  نآ  یـسک  هدروآ و  تسد  هب  مارح  هار  زا  ار  یتورث  هک  تسا  یـسک  ترـسح  تمایق  رد  اه  ترـسح  نیرتگرزب 
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ببـس هب  ار  لوا  صخـش  دنک و  یم  تشهب  لخاد  ار  وا  لام  نیا  ببـس  هب  دنوادخ  تسا و  هدومن  قافنا  ناحبـس  دـنوادخ  هار  رد  هک 
: هنامیکح راتفگ  دنس  ) .دنادرگ یم  منهج  دراو  ، لام نامه 

كرادم یـسررب ، زا  سپ  باتک  نایاپ  رد  هک  دهد  یم  هدعو  دنک و  یمن  هفاضا  يرگید  كردم  چیه  زین  اج  نیا  رد  بیطخ  موحرم 
( .درکن ادیپ  ار  راک  نیا  قیفوت  هنافساتم  میدرک  هراشا  زین  البق  هک  هنوگ  نامه  یلو  دروایب  ار  نآ 

ترسح نیرتگرزب 

یم.دــنا نآ  راـتفرگ  یگدــنز  رد  ، يرایــسب هـک  دــنک  یم  یقیقد  هـتکن  هـب  هراـشا  هناــمیکح  راــتفگ  نـیا  رد  مالــسلا  هـیلع  ماــما 
ثرا هب  وا  زا  ار  نآ  یسک  هدروآ و  تسد  هب  مارح  هار  زا  ار  یتورث  هک  تسا  یسک  ترسح  تمایق  رد  اه  ترسح  نیرتگرزب  :» دیامرف

هب ار  لّوا  صخـش  دـنک و  یم  تشهب  لخاد  ار  وا  لام  نیا  ببـس  هب  دـنوادخ  تسا و  هدومن  قافنا  ناحبـس  دـنوادخ  هار  رد  هک  هدرب 
ٌلُجَر ُهَثِرَوَف  ، ِهّللا ِهَعاَط  ِْریَغ  ِیف  ًالاَم  َبَسَک  ٍلُجَر  ُهَرْـسَح  ِهَماَیِْقلا  َمْوَی  ِتاَرَـسَْحلا  َمَظْعَأ  َّنِإ  ( ؛» دـنادرگ یم  منهج  دراو  ، لام نامه  ببس 

(. َراَّنلا ِِهب  ُلَّوَْألا  َلَخَد  ،َو  َهَّنَْجلا ِِهب  َلَخَدَف  ، ُهَناَْحبُس ِهّللا  ِهَعاَط  ِیف  ُهَقَْفنَأَف 

راتفرگ ًاعقاو  یـسک  نینچ.دور  یم  تسد  زا  دنک و  هدافتـسا  نآ  زا  دناوت  یمن  یلو  دروآ  یم  تسد  هب  یلام  ناسنا  هک  دوش  یم  هاگ 
هب ار  یلالح  لام  هک  تسا  یسک  ترسح  رتارف  نآ  زا  یلو  مدرکن  هدافتسا  مترخآ  ایند و  يارب  لام  نیا  زا  ارچ  هک  دوش  یم  ترـسح 

یلاوما اب  اه  نآ  دنیب  یم  تمایق  رد  دنا و  هتفرگ  هرهب  نآ  زا  ناثراو  هتفرگن و  هرهب  شترخآ  عفن  هب  نآ  زا  شدوخ  یلو  هدروآ  تسد 
.تسا هدنام  مورحم  شدوخ  دنا و  هدیسر  ییاج  هب  دوب  هدروآ  تسد  هب  تمحز  شالت و  اب  وا  هک 

هتـشاذگ و شناثراو  يارب  هدروآ و  گنچ  هب  تمحز  شالت و  اب  ار  یمارح  لام  هک  تسا  یـسک  ترـسح  رتدـب  اـه  نیا  همه  زا  یلو 
یلاح رد.تسا  هدش  اه  نآ  داعملا  موی  هریخذ  دنا و  هدرک  قافنا  ادخ  هار  رد  ار  نآ  دنشاب  ربخاب  نآ  ندوب  مارح  زا  هک  نآ  یب  ناثراو 

.تساه ترسح  مظعا  یترسح  نینچ.دوش  یم  یهلا  تازاجم  راتفرگ  زور  نآ  رد  هدروآ  تسد  هب  ار  لام  هک  سک  نآ  هک 

ناونع هب  دنـسانش  یمنار  شنابحاص  هک  اج  نآ  زا  یلو  دـنوش  یم  هاـگآ  نآ  ندوب  مارح  زا  ناـثراو  هک  دراد  دوجو  زین  لاـمتحا  نیا 
دنروآ یم  تسد  هب  یتانسح  هار  نیا  زا  دنهد و  یم  ارقف  هب  تسا  نادنمزاین  هب  هقدص  ، نآ فرـصم  شور  هک  کلاملا  لوهجم  لاوما 

.تسا شیوخ  تائیس  راتفرگ  لام  هدنروآدیدپ  هک  یلاح  رد 

هک هدـش  راکتحا  بکترم  ًالثم  دراد  یفیلکت  هبنج  اهنت  نآ  تمرح  هک  دـتفیب  مارح  قیرط  زا  ناسنا  تسد  هب  یلاـم  تسا  نکمم  هاـگ 
هرهب نآ  زا  لاح  نیع  رد  دـشاب  یمن  مارح  هدروآ  تسد  هب  هک  یلام  تسین  لطاب  هلماـعم  هک  نیا  هب  هجوت  اـب  یلو  تسا  یمارح  راـک 
میظع ترـسح  تمایق  زور.دریگ  یم  هرهب  ادـخ  نامرف  تعاـطا  قیرط  رد  نآ  زا  هک  دـسر  یم  یثراو  تسد  هب  لاـم  دریگ و  یمن  يا 

.مود صخش  بیصن  میظع  زوف  تسا و  لّوا  صخش  بیصن 

چیه « انعم زا  رثکا  رد  ظفل  لامعتـسا   » اـم هدـیقع  هب  اریز.دـشاب  عمج  مالـسلا  هیلع  ماـما  مـالک  رد  اـنعم  هس  ره  هک  درادـن  یعناـم  هتبلا 
.درادن یلاکشا 
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ترـضح نآ  كراـبم  رـضحم  زا  یـسک  : تسا هدـش  لـقن  ترـضح  ناـمه  زا  یثیدـح  رد  يرگید  ياـیوگ  ریبـعت  اـب  نومـضم  نیمه 
: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  تسا ؟ رتشیب  تمایق  رد  شترسح  همه  زا  یسک  هچ  : دیسرپ

لمع نازیم  رد  ار  دوـخ  لاـم  تماـیق  زور  هک  یـسک  َهَّنَْجلا ؛ ِِهب  ُهَثِراَو  َلَـخْدَأ  َراَّنلا َو  ِهـِب  ُهَّللا  ُهَـلَخْدَأ  ِهِریَغ َو  ِناَزیِم  ِیف  َُهلاَـم  يَأَر  ْنَـم  »
«. تشهب هب  ار  شثراو  دتسرفب و  خزود  هب  ار  لام  بحاص  دنوادخ  دنیبب  يرگید 

هدرک لقن  نم  يارب  ینید  ناردارب  زا  یکی  هک  هنوگ  نامه  : دومرف مالسلا  هیلع  ماما  تسا ؟ نکمم  يزیچ  نینچ  هنوگچ  : دیسرپ یـسک 
؟ دراد یعـضو  هچ  تسا  قودنـص  نیا  رد  هک  یمهرد  رازه  دـص  نیا  هک  تفگ  وا  هب  دوب  راضتحا  لاـح  رد  هک  تفر  یـسک  دزن  هک 

: تفگ ما ؟ هدرک  محر  هلص  نآ  اب  هن  ما و  هتخادرپ  ار  نآ  تاکز  هن  زگره  : تفگ

نآ.نامز ینوگرگد  لاـیع و  رب  رقف  زا  سرت  هلیبق و  ياـهاضاقت  تموکح و  تاـیلام  يارب  : تفگ يا ؟ هتخودـنا  ار  نآ  هچ  يارب  سپ 
ياهراک يارب  لام  نآ  زا  شنادنزرف  (و  .درک میلـست  نیرفآ  ناج  هب  ناج  هک  مدوب  هدشن  جراخ  وا  دزن  زا  زونه  هک  تفگ  ینید  ردارب 

هدمآ يرگید  ریبعت  اب  زاب  انعم  نیمه  زین  تمکح 416  رد  ح 68 . ص 14 ، ج 100 ، راونالاراحب ، (.) دـنتفرگ هرهب  قوقح  يادا  ریخ و 
( .تسا

اب نارگید  یلو  دوش  هراچیب  دـنکن و  هدافتـسا  دوخ  مولع  زا  یملاـع  هک  تسا  يراـج  زین  ملع  دـننام  يونعم  روما  هراـبرد  اـنعم  نیمه 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  زا  یثیدـح  رد  هک  هنوگ  نامه.دـندرگ  تاجن  لـها  وا  زا  ملع  نتفرگارف 

: دومرف هک  تسا  هدش  لقن 

یِعاَّدلا َلَخْدَأ  َهَّنَْجلا َو  ُهَّللا  ُهَلَخْدَأَف  َهَّللا  َعاَطَأَف  ُْهنِم  َِلبَق  َُهل َو  َباَجَتْـساَف  ِهَّللا  َیلِإ  ًاْدبَع  اَعَد  ٌلُجَر  ًهَرْـسَح  ًهَماَدـَن َو  ِراَّنلا  ِلْهَأ  َّدَـشَأ  َّنِإ  «َو 
هک تسا  یـسک  يارب  اـه  نآ  ترـسح  نیرترب  ناـیخزود و  ینامیـشپ  نیرتدـیدش  ِلَـمَْألا ؛ ِلوُط  يَوَْـهلا َو  ِهِعاَـبِّتا  ُهَْملِع َو  ِهِکْرَتـِب  َراَّنلا 

دراو ار  وا  دنوادخ  دنک و  یم  ار  ادخ  تعاطا  ببـس  نیدب  تفریذپ و  درک و  تباجا  وا  دومن و  توعد  دـنوادخ  يوس  هب  ار  يرگید 
رود و ياهوزرآ  سفن و  ياوه  زا  يوریپ  شیوخ و  ملع  كرت  لیلد  هب  دتـسرف  یم  خزود  هب  ار  هدننک  توعد  یلو  دزاس  یم  تشهب 

.( ح 1 ص 44 ، ج 1 ، یفاک ، «) زارد

نب دیعـــس  :» دــنتفگ یم  وا  هراــبرد  مدرم  هــک  دـــنک  یم  لــقن  زیزعلادـــبع  نــب  رمع  زا  ار  یبلاــج  ناتـــساد  دـــیدحلا  یبا  نــبا 
ذوفن قیرط  زا  هنیدم  ماش و  رـصم و  زا  ار  يدایز  لاوما  زیزعلادبع  شردپ  هک  دوب  نآ  شتلع  و  دنمتواقـش ) دـنزرف  ، دنمتداعـس «) یقش

سپس.دوب هدرک  يروآ  عمج  ملظ  هب  نآ  ریغ  تشاد و  رصم  رد  شدوخ  زیزعلادبع  هک  یتموکح  تموکح و  رد  کلملادبع  شردارب 
ات درک  یم  فرـصم  ریخ  ياهراک  ناحبـس و  دـنوادخ  تعاـطا  هار  رد  ار  روبزم  لاوما  وا.تشاذـگ  رمع  شدـنزرف  يارب  ار  نآ  ماـمت 

دروآ و نوریب  دوب  هتشون  زیزعلادبع  وا  ردپ  يارب  کلملادبع  هک  ار  یتیکلام  دانسا  مامت  نامز  نآ  رد  دیـسر  وا  هب  تفالخ  هک  ینامز 
هب ار  اه  نآ  همه  نم  هدش و  هتشون  عورـشمان  تروص  هب  هک  تسا  يدانـسا  اه  نیا  : تفگ درک و  هراپ  ار  اه  نآ  همه  مدرم  روضح  رد 

ج 20، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرـش  (.) دننک هدافتـسا  نآ  زا  نادنمزاین  صوصخ  هب  نیملـسم  همه  ات   ) مدـنادرگزاب لاملا  تیب 
.( ص 74

یسیلگنا
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Imam Ali ibn Abu Talib said : “ On the Day of Judgment , the greatest regret will be felt
by the man who earned wealth through sinful ways, although it is inherited by a
person who spends it in obeying Allāh, the Glorified One, and he will be awarded with
Paradise on that account while the first one will be dragged into the Fire on its

.” account
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هراشا

توص
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َجَرَخَف ِِهتَداَرِإ  یَلَع  ُریِداَقَملا  ُهدِعاَُست  َمل  ِِهلاَم َو  ِبَلَط  ِیف  ُهَنََدب  َقَلخَأ  ٌلُجَر  ًایعَس  مُهَبَیخَأ  ًهَقفَص َو  ِساّنلا  َرَـسخَأ  ّنِإ  مالـسلا  هیلع  َلاَق  َو 
ِِهتَِعبَِتب ِهَرِخآلا  یَلَع  َمِدَق  ِِهتَرسَِحب َو  اَینّدلا  َنِم 

اه همجرت 

یتشد

تـسا يدرم  شالت ، رد  مدرم  نیرتدیمون  و  تالماعم ، رد  مدرم  نیرتراکنایز  انامه  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و  يداصتقا ) يداقتعا ، )
هب هانگ  راب  اب  و  دور ، ایند  زا  ترـسح  اب  سپ  دـشابن ، گنهامه  وا  تساوخ  اب  اهریدـقت  اّما  دراد ، هتـسخ  لاـم  يروآ  درگ  رد  نت  هک 

 . دروآ يور  ترخآ 

يدیهش

اب اهریدـقت  دوسرف و  لاـم  بلط  رد  شیوخ  نت  هک  تسا  يدرم  تدـهاجم ، رد  ناـش  نیرتدـیمون  تلماـعم و  رد  مدرم  نیرتدـنمنایز 
.دومن ترخآ  هب  يور  لام  نآ  لابو  اب  دش و  نورب  ایند  زا  غیرد  اب  سپ  دوبن ، دعاسم  وا  تساوخ 

یلیبدرا

هنهک هک  تسیدرم  ندرک  شـشوک  يور  زا  ناشیا  نیرتدـیمون  ندرک و  تعیب  يور  زا  ناـمدرم  نیرتراـکنایز  هک  یتسردـب  دومرف  و 
زا تفر  نوریب  سپ  لام  رد  وا  تساوخ  هدارا و  رب  لام  ياهرادقم  ار  وا  درک  يرای  دوخ و  ياهوزرآ  بلط  رد  ار  دوخ  ندب  دـینادرگ 

نآ تبوقعب  ترخآ  رب  دمآ  دوخ و  هودناب  ایند 

یتیآ
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رد ار  دوخ  مسج  هک  تسا  يدرم  ششوک  یعس و  رد  اهنآ  نیرتدیمون  دتـس و  داد و  رد  مدرم  نیرتراکنایز  مالـسلا :) هیلع   ) دومرف و 
راـب اـب  دورب و  اـیند  زا  هدز  ترـسح  سپ  دـشاب ، هدرکن  يراـی  شیاهتـساوخ  هب  ندیـسر  رد  ار  وا  اـضق  دزاـس و  هدوـسرف  لاـم  بـلط 

.دیآ رد  رگید  يارس  هب  شناهانگ 

نایراصنا

شیاهوزرآ بلط  رد  ار  شندـب  هک  تسا  يدرم  شـشوک  رد  ناشنیرتدـیمون  ،و  هلماعم رد  مدرم  نیرتراـکنایز  : دومرف ترـضح  نآ  و 
 . ددرگ ترخآ  دراو  هانگ  اب  ،و  دورب ایند  زا  ترسح  اب  سپ  ، هدرکن يرای  ار  وا  هنیمز  نیا  رد  تاردقم  ،و  هدومن هنهک 

اه حرش 

يدنوار

هندب قلخا  .عیبلا و  دنع  رخالا  دی  یلع  هدی  امهدحا  برض  وه  و  يرتشملا ، عیابلا و  هقفص  نم  راعتسم  اذه  هقفص ، سانلا  رـسخا  نا  و 
.يدعتی يدعتی و ال  قلخا  و  هراعتسا ، اضیا  اذه  و  اقلخ ، هلعج  يا 

يردیک

هرساخ و هقفص  هحبار و  هقفص  و  يرشلل ، کتقفص  تحبر  دق  و  هدی ، یلع  يدی  تبرـض  يا  اقفـص  هعیبلا  و  عیبلاب ، هل  تقفـص  لاقی 
.الاح سانلا  ءوسا  دارملا  و  راعتسم ، انهاه  وه 

مثیم نبا 

ار شمسج  شیاهنامرآ  هب  ندیسر  يارب  هک  تسا  یسک  نآ  شـشوک  شالت و  رد  درف  نیرتدیماان  و  هلماعم ، رد  مدرم  نیرتراکنایز  )
دوخ ناهانگ  اب  دورب و  ایند  زا  سوسفا  ترـسح و  اب  سپ  دنیامنن ، يرای  شا  هتـساوخ  هب  ندیـسر  رد  ار  وا  تاردقم  و  دـنک ، هدوسرف 

ترخآ ياج  هب  ار  ایند  هک  ور  نآ  زا  هدروآ  هدرک ، یفرعم  هک  یسک  نآ  يارب  هراعتسا  ار  هقفص ) رسخا   ) تفـص دوش .) ترخآ  دراو 
شا هلماـعم  رد  وا  هک  تسا  یهیدـب  .تسا و  هدوـبن  قـفاوم  شا  يوـیند  ياـهوزرآ  هب  ندیـسر  رد  وا  اـب  ردـق ، اـضق و  تسا و  هـتفرگ 

.ددرگ یم  شدیاع  وا  دوخ  شالت  رثا  رد  هک  ییاهدرد  رفیک  زا  تسا  ترابع  مه  نآ  دمایپ  تسا و  همه  زا  رتراکنایز 

دیدحلا یبا 

[ ِِهلاَمآ  ] ِبَلَط ِیف  ُهَنََدب  َقَلْخَأ  ٌلُجَر  ًایْعَس  ْمُهَبَیْخَأ  ًهَقْفَص َو  ِساَّنلا  َرَسْخَأ  َّنِإ  َلاَق ع: َو 

 . ِِهتَِعبَِتب ِهَرِخْآلا  یَلَع  َمِدَق  ِِهتَرْسَِحب َو  اَْینُّدلا  َنِم  َجَرَخَف  ِِهتَداَرِإ  یَلَع  ُریِداَقَْملا  ُهْدِعاَُست  َْمل  ِِهلاَم َو 

یلع ریداقملا  دـعاست  نم  مهنم  لیلقلا  هیویندـلا و  لامآلا  غولب  یف  هسفن  هندـب و  دـکی  مهرثکأ  نأل  کلذ  ساـنلا و  رثکأ  هروص  هذـه 
انتاجاحل ودغن  حورن و  لیق  امک  هغلبی  ام ال  هسفن  یف  یقب  اهنم  ءیش  یلع  هتدعاس  نإ  هتدارإ و 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 5106 

http://www.ghaemiyeh.com


هقلعتم تسیل  اهیف  یعـسلا  هکرحلا و  تناک  یتلا  لامآلا  کلت  نأل  هتعبتب  هرخآلا  یلع  مدقی  هترـسحب و  ایندلا  نم  جرخی  نذإ  مهرثکأف 
هوفع هللا  لأسن  تابوقع و  تاعبت و  اهنأ  مرج  هرخآلا ال  نیدلا و  رومأب 

یناشاک

و  ) ندرک عیب  تهج  نداهن  تسد  هب  تسد  يور  زا  نامدرم  نیرتراکنایز  هک  یتسرد  هب  هقفص ) سانلا  رسخا  نا  مالسلا : هیلع  لاق  (و 
فرـص ار و  دوخ  ندـب  درک  هنهک  هک  تسا  يدرم  هندـب ) قلخا  لجر   ) ندرک شـشوک  ثیح  زا  ناشیا  نیرتدـیمون  و  ایعـس ) مهبیخا 

لامآ ياهرادقم  ار  وا  درکن  تدعاسم  و  ریداقملا ) هدـعاست  مل  و   ) دوخ ياهوزرآ  بلط  رد  هلاما ) بلط  یف   ) ار دوخ  رمع  همه  دومن 
مدق و   ) دوخ تمادن  ترـسح و  هب  ایند  زا  تفر  نوریب  سپ  هترـسحب ) ایندـلا  نم  جرخف   ) لام رد  وا  تساوخ  هدارا و  رب  هتدارا ) یلع  )

.دوب وا  لامآ  بلط  عبات  هک  یتابوقع  هب  ترخآ  هب  دمآرد  و  هتعبتب ) هرخالا  یلع 

یلمآ

ینیوزق

بلغی  ) دـیآ یم  هچنانچ  ردـق  ینعی  رادـقم  عمج  ریداقم  دـننک و  ریبعت  نآ  هب  هلماعم  زا  يرتشم و  عیاـب و  ندز  تسد  هب  تسد  هقفص 
هک تسا  يدرم  يرـش  عیب و  رد  ناشیا  نیرتدیمون  هلماعم و  يور  زا  نامدرم  نیرترـساخ  هک  یتسرد  هب  دومرف : ریدقتلا ) یلع  رادقملا 

نوریب سپ  وا ، ياـهدارم  رب  یهلا  تاریدـقت  ار  وا  درکن  يراـی  دوخ و  ياـهدارم  بلط  رد  درب  رـس  هب  رمع  ار و  دوـخ  دـینادرگ  هنهک 
رفاک نوچ  تشهب  دـیما  هن  ایند و  هن  نید و  هن  .ماثآ  هعبت و  اـب  دوخ  ترخآ  هب  دـمآ  ماـک و  هتفاـیان  ماـمت و  ترـسح  اـب  اـیند  زا  تفر 

تشز هبحق  نوچ  تسدگنت و 

یجیهال

جرخف هتدارا ، یلع  ریداقملا  هدعاست  مل  هلام و  بلط  یف  هندب  قلخا  لجر  ایعس ، مهبیخا  هقفص و  سانلا  رسخا  نا  : » مالسلا هیلع  لاق  و 
ناشیا نیرتدیمون  تراجت و  رد  نامدرم  نیرتراکنایز  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .هتعبتب » هرخالا  یلع  مدـق  هترـسحب و  ایندـلا  نم 

تدعاسم دوخ و  ياهوزرآ  ندرک  بلط  رد  دـشاب  هدـش  ریپ  ار و  دوخ  ندـب  دـشاب  هتخاس  هنهک  هک  تسا  يدرم  شالت ، یعـس و  رد 
اب ترخآ  رب  دوش  دراو  دوخ و  يدیمون  ترـسح و  اب  ایند  زا  دور  نوریب  سپ  وا ، هدارا ي  جـهن  رب  ادـخ  تاریدـقت  ار  وا  دـشاب  هدرکن 

.دوخ هانگ 

ییوخ

اذهب هسفن  عاب  اذـه  ایندـلا  بلاط  ناک  ینعملا : .حـبرلا  هراسخلا و  اهیلا  بسنی  هعیابملل و  ادروم  نوکی  يذـلا  عاتملا  هقفـصلا :) : ) هغللا
: دومرف همجرتلا : .هتلماعم  یف  رـسخف  لمالا  لوصح  یلع  هدعاسی  مل  ردقلا  نکلو  هلامآ ، نم  هدـیری  امیف  هفرـصل  هبـستکا  يذـلا  لامل 

رای شتاردقم  هدرک و  هدوسرف  یلام  بسک  رد  شنت  هک  تسا  یـسک  شـشالت  رد  همه  رتدـیمون  دوخ و  هلماعم  رد  مدرم  رتدـنمنایز 
.هدرب ترخآ  هب  ار  شلام  رزو  هتفر و  ایند  زا  سوسفا  اب  درآرب و  یماک  ات  هدشن 
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يرتشوش

عیبلاب هل  تقفص  و  توص ، هل  عمسی  يذلا  برضلا  قفصلا  و  هرساخ ، هقفص  هحبار و  هقفـص  لاقی  يرهوجلا : لاق  مالـسلا : هیلع  لاق  و 
هلامآ و بلط  یف  .ایلاب  هلعج  يا : هندب  قلخا  لجر  .هدجو  هیعس  نم  مهـسایا  يا : ایعـس  مهبیخا  .هدی و  یلع  يدی  تبرـض  يا : هعیبلا  و 

نب قراـیکرب  تاـم  يرزجلا :) لـماک   ) یف .هتعبتب  هرخـالا  یلع  مدـق  هترـسحب و  ایندـلا  نم  جرخف  هتدارا ، یلع  ریداـقملا  هدـعاست  مـل 
هنطلسلا مسا  عوقو  هدم  هنـس و  نیرـشع  سمخ و  نع  ( 498 ( ) هفلتخم تاعوضوم  یف  نوتسلا - لصفلا   ) هنـس یف  یقوجلـسلا  هاشکلم 

یلع همعنلا - مالـسا  دـعب  بون - هدـع  یف  فرـشا  و  دـحا ، هساقی  مل  ام  هیلع  رومالا  فالتخا  بورحلا و  نم  یـساق  هنـس ، ( 12  ) هیلع
اهبحاص ناک  و  سلدنالا ، یبرغ  هریزج  سداق  يومحلا :) نادـلب  مجعم   ) یف .هینملا و  هتکردا  نوفلاخملا  هعاطا  امل  و  هجهملا ، باهذ 

یف عنـصی  نمب  الا  اهجوزا  ال  لاقف : اـهیبا  یلا  یحاونلا  كولم  اـهبطخ  لاـمج  تاذ  تنب  هل  تناـک  و  مالـسالا ، لـبق  مورلا  كولم  نم 
ناکلم اهبطخف  یحرلا ، اهیف  رودـی  ثیحب  ربلا  نم  اهیلا  ءاملا  قوسی  وا  مهل  اهنم  اضغب  اـهیلا  لوخدـلا  نم  ربربلا  عنمی  امـسلط  یتریزج 

رهظی ملف  ءاملا  بحاص  قبـسف  تنبلا ، بحاص  وه  نوکی  امهنم  قبـس  نم  نا  یلع  مسلطلا  لمع  رخالا  ءاملا و  قوس  امهدـحا  راـتخاف 
تراد ءاملا و  ءاحرلا  بحاص  يرجا  هلقـص  الا  قبی  مل  مسلطلا و  بحاص  غرف  املف  رخالا ، لطبی  نا  نم  افوخ  کلذ  تنبلاوبا  کـلملا 

بحاصل هیراجلا  تراص  تامف و  مسلطلا  هیلع  يذـلا  عضوملا  یلعا  نم  هسفن  یقلاف  تقبـس ، دـق  کنا  مسلطلا  بحاصل  لیقف  هاحر ،
اهتدوعجل هسار  یف  همئاق  دعج  رعش  نم  هباوذ  هسار  یف  هیحل و  هل  يربرب  هروص  یلع  رفصب  طولخم  دیدح  نم  مسلطلا  و  اولاق : .ءاملا 

ردق هروصلا  لوط  اعارذ و  نوتس  فین و  هلوط  فرشم  لاع  ءانب  سار  یلع  مئاق  يرسیلا  هدی  یلع  هیتلضف  عمج  دق  ءاسک  هروص  طباتم 
لاق دـیفملا :) لمج   ) یف و  روبع …  ال  لوقی : هناک  رحبلا  یلا  اریـشم  هیلع  اضباق  هدـی  یف  لفق  حاـتفمب  ینمیلا  هدـی  دـم  دـق  عرذا  هتس 
فلا هب  خنی  اهضبقی  ناک  ذا  نامثع  اهایا  هعطقا  هفلتخم ) تاعوضوم  یف  نوتـسلا - لصفلا   ) قیتاسر نم  هحلط  جرخ  يرـصبلا : نسحلا 

نم هب  نجتـسا  اـعرد  سبل  دـق  لاـتقلل و  جرخ  هرـصبلا  موی  ناـک  اـملف  همد ، یف  یعـس  یتح  کـلذ  هل  فرعی  ملف  نوحوری  مث  بکار 
نم عیضا  خیش  عرـصم  مویلاک  تیار  ام  مهـسلا : هباصا  نیح  لوقی  هتیار  و  ارودقم ) اردق  هللا  رما  ناک  و   ) هباصاف مهـس  هاتا  ذا  ماهـسلا 

ءاقشلا يوام  هربق  تیار  دقل  و  هسفن -  رما  عیضف  هدیب  هاقو  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا عم  دهاج  کلذ  لبق  ناک  دق  و  یعرـصم -
کلذ لبق  ریبز  ای  تنک  و  نسحلا : لاق  .ینوریجا  لاقف  برعلا  ءایحا  نم  ایح  ریبزلا  یتا  .هتجاح و  هدنع  یـضقی  مث  بیرغلا  هدنع  عضی 

دق طق  ادـحا  هلثم  تیار  ام  هللا  هلتقف و و  زومرج  نبا  هعبتاف  کنبا  الا  کفاخا  ام  هللا  کفاخا و و  يذـلا  ام  کـیلع و  راـجی  ـال  ریجت و 
یلع زعف  نسحلا : لاق  اکرت  ام  یلا  اعجری  مل  ابلط و  ام  اکردـی  مل  ایندـلا  نم  اجرخف  بلاعثلا ، هارخم  عابـسلا  يداوب  هربق  اذـه  و  عاـض ،
فلخ ینب  رصق  یلا  هشئاع  تلمح  ریبزلا و  هحلط و  لتق  هرصبلاب و  برحلا  تلجنا  امل  اضیا :) هیف  و   ) .امهیلع تبتک  یتلا  هوقـشلا  هذه 

یعازخلا و فلخ  نب  هللادـبعب  رمف  مهیلع ، فوطی  یلتقلا  یلا  جرخ  یتح  هباـکر  عم  یـشمی  راـمع  مالـسلا و  هیلع  نینموملاریما  بکر 
مث .سفنلا  عینم  فیرـش  هنکلو  سانلا  سارب  سیل  مالـسلا : هیلع  لاقف  .سانلا  سار  هللا  اذـه و  سانلا : لاقف  هرهـشم ، ناسح  بایث  هیلع 
يار املف  الجر ، الجر  یلتقلا  ضرعتسی  لعج  مث  مهسار ، موقلا و  بوسعی  اذه  مالسلا : هیلع  لاقف  دیسا  نب  باتع  نب  نمحرلادبعب  رم 

مکترذح مکیلا و  تمدقت  دقل  یلا و  اضیغب  مکعرصم  ناک  نا  هللا  اما و  یفنا ، تعدج  لاق : یلتقلا  هلمج  یف  یعرص  شیرق  فارـشا 
ذوعن هفلتخم ) تاعوضوم  یف  نوتـسلا - لصفلا   ) ءوس عراصم  نیحلا و  نکلو  نورت  اـمب  مکل  ملع  ـال  اثادـحا  متنک  فویـسلا و  ضع 
اوحن لاقف : فحصملا ، هقنع  یف  یلتقلا و  نیب  لدجم  وه  یـضاقلا و  راوس  نب  بعک  یلع  فقو  یتح  راس  مث  .عرـصملا  ءوس  نم  هللااب 

یبر یندعو  ام  تدجو  دـق  بعک ! ای  مالـسلا : هیلع  لاقف  سلجاف  ابعک ، یل  اوسلجا  لاق : مث  .هراهطلا  عضاوم  یف  هوعـضو  فحـصملا 
! هحلط ای  لاقف : سلجاف ، هوسلجا ، لاقف : اعیرـص  هحلط  يارف  هزواجتف  ابعک ، اوعجـضا  لاق : مث  اقح ؟ کبر  دعو  ام  تدـجو  لهف  اقح 
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هیلع هل  لاق  هماما و  ءارقلا  نم  لجر  فقوف  هوعجـضا ، لاق  مث  اقح ؟ کبر  دـعو  ام  تدـجو  لهف  اـقح  یبر  یندـعو  اـم  تدـجو  دـق 
عمـس امک  یمالک  ناعمـسیل  امهنا  مالـسلا : هیلع  لاقف  .اباوج  درتال  کل و  عمـستال  تیدـص  دـق  ماهلا  هذـه  کـمالک !؟ اـم  مالـسلا :

هیلع لاـقف  یعرـصلا ، یف  وه  دادـقملا و  نب  دـبعمب  رم  .اـبجع و  تیارل  باوجلا  یف  اـمهل  نذا  ول  و  لوـسرلا ، مـالک  بیلقلا  باحـصا 
هللا ال و  لفـسالا ، هدخ  لعج  هعقوا و  يذلا  دمحلا هللا  رامع : لاقف  .اذـه  يار  نم  نسحا  انیف  هیار  ناک  امنا  اذـه ، ابا  هللا  محر  مالـسلا :
هعیبر و نب  هللادبعب  رم  .اریخ و  قحلا  نع  كازج  رامع و  ای  هللا  کمحر  مالـسلا : هیلع  لاقف  .دلو  دلاو و  نم  قحلا  نع  دنع  نمب  یلابن 
رم .نسحب و  هیبا  یف  هیف و ال  نامثع  يار  ناک  ام  هللا  و  نامثع ، رـصن  هجرخا  ناک  ام  سئاـبلا  اذـه  مالـسلا : هیلع  لاـقف  یلتقلا ، یف  وه 

دقل و  هربخم ، يذـب  اهیف  ناک  ام  هللا  و  مالغلا ، اذـه  اهلوانتل  اـیرثلا  سارب  هنتفلا  تناـک  ول  مالـسلا : هیلع  لاـقف  هیما  نب  ریهز  نب  دـبعمب 
نا ینلاس  دقل  اذه و  جرخا  ربلا  لاقف : هضرق  نب  ملـسمب  رم  .اعایـض و  سئابلا  لتق  یتح  فیـسلا  نم  افوخ  ذولی  هنا  هکردا  نم  ینربخا 
مث هریـشعلا ، سئب  تملع  ام  اذـه  نا  هتیطعا  ام  تنا  الول  یل : لاق  هاطعا و  یتح  هب  لزا  ملف  هکمب  هیلع  هیعدـی  یـش ء  یف  نامثع  ملکا 
یف عضوا  نمم  اضیا  اذه  لاق : ریهز  نب  ریمع  نب  هللادـبعب  رم  مث  هفلتخم ) تاعوضوم  یف  نوتـسلا - لصفلا   ) .نامثع رـصنی  هنیحل  ءاج 

انرـصنی مل  ثیح  هابا  نا  و  یلع ، جورخلا  یف  هابا  فلاخ  اذـه  لاقف : مازح  نب  میکح  نب  هللادـبعب  رم  .نامثع و  مد  همعزب  بلطی  اـنلاتق 
لتقف اذه  اما  لاقف : سنخالا  نب  هللادبعب  رم  .انلتاقی و  يذلا  مولملا  نکلو  انریغ  نع  انع و  فک  اذا  ادحا  مولا  ام  هتیب ، یف  سلج  عیاب و 

: لاقف قیرش  نب  سنخالا  نب  هللادبعب  رم  .رومالا و  بقاوعب  هل  ملع  مالغ ال  وه  هیبا و  لتقمل  ابضغ  جرخف  رادلا  یف  نامثع  لتق  موی  هوبا 
ام قادصم  اضیا  .لتق و  یتح  عمـسی  ملف  هنع  تیهنف  فیـسلا ، نم  ودعی  براهل  هنا  فویـسلا و  موقلا  ذخا  دق  هیلا و  رظنا  یناف  اذه  اما 

.لتق مث  هلیل  رمالا  یلو  هناف  زتعملا ، نبا  هفالخ  مالسلا  هیلع  هرکذ 

هینغم

ام یلا  هرـسح  نم  لقتناف  اهنیب ، هنیب و  لاح  لجالا  نکل  و  هترخآ ، هنیدب و  اهلجا  نم  یحـض  و  هسفن ، یف  هیاغل  لاملا  بلط  یف  حدـک 
یلع هروصلا  هذه  قدصت  ..ریـصملا و  سئب  یلا  يودج  الب  دوهجلا  دیدبت  نم  هرخالا ، باذع  یلا  ایندـلا  باذـع  نم  لقتنا  دـشا ، وه 

هفطخیف هطلـسلا ، مکحلا و  یلا  لصیل  قزترملا  كاذ  نوخی  و  ملاعلا ، ءاینغا  هعیلط  یف  نوکیل  رجاتلا  اذـه  رکتحی  تاـئفلا ، نم  ریثکلا 
!. هرفکا ام  ناسنالا  لتق  رکدم ؟ نم  لهف  نمثملا ! ضبقی  نا  لبق  و  نمثلا ، عفدی  نا  دعب  توملا 

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

شالت شـشوک و  رد  اهنآ  نیرتدـیمون  دتـس و  داد و  رد  مدرم  نیرتراکنایز  تسا : هدومرف  رایـسب ) شالت  نایز  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
وا اهردق  ءاضق و  و  درب ) رس  هب  رمع  هدومن  ریپ  ار  شیوخ   ) دنادرگ هنهک  ار  شندب  دوخ  ياهوزرآ  هب  ندیـسر  يارب  هک  تسا  يدرم 

شالت زا  هک   ) شناهانگ اب  دورب و  اـیند  زا  غیرد  ترـسح و  اـب  سپ  هدیـسرن ) شیاـهوزرآ  هب   ) هدرکن يراـی  شتـساوخ  هدارا و  هب  ار 
.دوش دراو  ترخآ  هب  هدیسر ) وا  هب  رایسب 

ینامز
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.میریگ یم  لیوحت  هانگ  ای  باوث  نآ ، ياجب  میهد و  یم  لیوحت  مینارذـگ  یم  هک  يرمع  تسا ، تراـجت  عون  کـی  اـیند  یناگدـنز 
یم حیرـشت  ار  تراجت  نیرتهب  زیزع  يادخ  .دروآ  تسد  هب  هانگ  دهد  یم  تسد  زا  هک  يرمع  ربارب  رد  هک  تسا  هتـسکشرو  یـسک 

 … ( ندرک ششوک  ادخ  هار  رد  ناج  لام و  اب  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ ادخب و  نامیا  دنک … ( :

يزاریش دمحم  دیس 

، امهنم الک  نا  نع  هیانک  مامتلا  دعب  ناقفصی  نالماعتملا  ذا  هلماعملا ، نع  هیانک  هقفصلا  هقفص ) سانلا  رسخا  نا  : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
قلخا لجر   ) لوصولا لجال  لمعلا  دـعب  هجیتنلا  كاردا  مدـع  هبیخلا  ایعـس ) مهبیخا  و   ) هب قلعتی  ناک  ام  نع  اهـضفن  هدـی و  لسغ  دـق 
ایندلا نم  جرخف   ) لاملا عمج  نم  هلما  ام  یلا  لصی  ملف  هتدارا ) یلع  ریداقملا  هدـعاست  مل  و  هلام ، بلط  یف   ) هرمع فرـص  يا  هندـب )

هایند و دـقف  هناف  هبـشا ، ام  و  بونذـلا ، نم  عمج  ام  عبتی  امب  يا  هتعبتب ) هرخالا  یلع  مدـق  و   ) تاف اـم  یلع  نزحی  رـسحتی و  هترـسحب )
.کلذب هترخآ 

يوسوم

هیلع بترتی  ام  هتعبت : .یلبا  قلخا : .لمعلا  دکلا و  یعـسلا : .حجنی  مل  هلما : باخ  .دیلاب  دیلا  برـض  هلـصا  عیبلا و  دـقع  هقفـصلا : هغللا :
لاملا عمج  لجا  نم  بعتی  دکی و  ناسنالا  اذه  ناک  هبیخ ، اهلدعی  لمالا ال  یف  هبیخ  هرـساخ و  هقفـص  لطاب و  عیب  حرـشلا : .مثالا  نم 

هایحلا و صغنم  توملا  هاجاف  یتح  هلـصح  هعمج و  نا  ام  هسفن و  یف  شیعت  هینما  ققحی  وا  هعیفر  هبترم  هب  لاـنی  وا  هرهـش  هب  بسکیل 
ام هرخالا و  نم  هیلع  مدقیس  امل  ملا  هرسح و  هعم  جرخ و  لب  هنم  دیفتـسی  نا  نود  ایندلا  نم  جرخ  هتراجت و  ترابف  تاوهـشلا  ردکم 

.هبوقعلا مثالا و  هعبتلا و  نم  هئارج  نم  هقحلی 

یناقلاط

نت دوخ  لام  يوجتـسج  رد  هک  تسا  یـسک  شـشوک  ظاحل  زا  ناـشیا  نیرت  هرهب  یب  هلماـعم و  رد  مدرم  نیرتراـک  ناـیز  دومرف : «و 
هب نآ  هانگ  اب  دـش و  نوریب  ایند  زا  نآ  هودـنا  اب  دادـن و  يرای  شا  هتـساوخ  هب  ندیـسر  هب  ار  وا  اهتـشونرس  درک و  هدوسرف  ار  شیوخ 

« .دمآ رد  ترخآ 

مراکم

 [[ مالسلا هیلع  لاق  و  ]]

، ِِهلاَم ِبَلَط  ِیف  ُهَنََدب  َقَلْخَأ  ٌلُجَر  ًایْعَس  ْمُهَبَیْخَأ  ًهَقْفَص َو  ِساَّنلا  َرَسْخَأ  َّنِإ 

، ِِهتَرْسَِحب اَْینُّدلا  َنِم  َجَرَخَف  ، ِِهتَداَرِإ یَلَع  ُریِداَقَْملا  ُهْدِعاَُست  َْمل  َو 

.ِِهتَِعبَِتب ِهَرِخْآلا  یَلَع  َمِدَق  َو 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 
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ياهوزرآ هب  ندیـسر  يارب  ار  دوخ  ندـب  هک  تسا  یـسک  ، یعـس شالت و  رد  اه  نآ  نیرتدـیماان  دتـسوداد و  رد  مدرم  نیرتراـکنایز 
اب هتفر و  نوریب  ایند  زا  ترـسح  اب  ؛ تسا هدومنن  يراـی  شیاـه  هتـساوخ  هب  ندیـسر  يارب  ار  وا  ، تاردـقم یلو  هدرک  هدوسرف  شزارد 

: هنامیکح راتفگ  دنس  ) .تسا هداهن  ماگ  ترخآ  يارس  رد  شناهانگ 

راتفگ نیا  يرـصتخم  اتبـسن  توافت  اـب  هک  تسا  مکحلاررغ  هدرک  هراـشا  نآ  هب  هک  يرگید  كردـم  اـهنت  اـجنیا  رد  بیطخ  موحرم 
رهاوج باتک  رد  يافوتم 871 )  ) یقـشمد نبا  مینک : یم  هفاـضا  ص 310 ،) ج 4 ، هغالبلا ، جـهن  رداصم   ) .تسا هدروآ  ار  هناـمیکح 

نم هقفـص  مهرخاو  ایعـس  سانلا  بیخا  نإ  : » تسا هدرک  رکذ  تروص  نیا  هب  یهجوت  لباق  توافت  اـب  ار  نومـضم  نیمه  بلـالحملا 
لغشو هلامآ  یف  هندب  قلخأ 

روبزم باتک  ص 144 ) ج 2 ، بلاطملا ، رهاوج  « ) هداز ریغب  هترخآ  یلع  مدـق  هدارم و  یلع  رادـقألا  هقفاوت  ملو  هلامو ، هیلاعم  نع  اـهب 
.تسا هدرک  ذخا  ار  نآ  يرگید  عبنم  زا  هک  دهدیم  ناشن  نآ  توافت  یلو  هدش  يروآدرگ  هغالبلا  جهن  زا  دعب  هچرگ 

تـسا هدـش  رکذ  یبتجم  ماما  شدـنزرف  هب  یلع  يایاصو  نمـض  ییاه  توافت  اب  هنامیکح  مالک  نیا  زین  هغالبلا  جـهن  مامت  باتک  رد 
(( ص 978 هغالبلا ، جهن  مامت  )

اهناسنا نیرتراکنایز 

شالت یعس و  دوش و  یم  نارسخ  راتفرگ  ایند  یگدنز  هلماعم  رد  رتشیب  همه  زا  هک  ار  یسک  هنامیکح  راتفگ  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
یـسک یعـس ، شالت و  رد  اه  نآ  نیرتدـیماان  دتـسوداد و  رد  مدرم  نیرتراکنایز  :» دـیامرف یم  هدرک ، یفرعم  دـسر  یمن  ییاـج  هب  وا 
يرای شیاه  هتـساوخ  هب  ندیـسر  يارب  ار  وا  ، تاردقم یلو  هدرک  هدوسرف  شزارد  ياهوزرآ  هب  ندیـسر  يارب  ار  دوخ  ندب  هک  تسا 

ْمُهَبَیْخَأ ًهَقْفَـص َو  ِساَّنلا  َرَـسْخَأ  َّنِإ  ( ؛» تسا هداهن  ماگ  ترخآ  يارـس  رد  شناهانگ  اب  هتفر و  نوریب  ایند  زا  ترـسح  اـب  ؛ تسا هدومنن 
دسر یم  رظن  هب  يرت  حیحص  ریبعت  هک  تسا  هدمآ  هلامآ » «، » هلام  » ياج هب  خست  زا  يرایـسب  رد  ) ِِهلاَم ِبَلَط  ِیف  ُهَنََدب  َقَلْخَأ  ٌلُجَر  ًایْعَس 

شیع و زا  ندش  دـنم  هرهب  ای  ماقم  هب  ندیـسر  يارب  هکلب  دـننک  یمن  لام  هب  ندیـسر  يارب  اهنت  ار  دوخ  شالت  مامت  ناتـسرپایند  اریز 
(. ِِهتَِعبَِتب ِهَرِخْآلا  یَلَع  َمِدَق  ،َو  ِِهتَرْسَِحب اَْینُّدلا  َنِم  َجَرَخَف  ، ِِهتَداَرِإ یَلَع  ُریِداَقَْملا  ُهْدِعاَُست  َْمل  َو  (، .دنراد ناوارف  شالت  زین  ینارتوهش  شون و 

هب ار  ناشتـسد  هلماعم  ماجنا  ناونع  هب  هدنـشورف  رادـیرخ و   ) تسا هلماعم  ماگنه  هب  تسد  هب  تسد  ندز  يانعم  هب  لصا  رد  هقفـص » »
یم لامعتسا  دتسوداد  هلماعم و  يانعم  هب  هژاو  نیا  سپس  تسا و  هدمآ  زین  ندز  فک  يانعم  هب  قیفـصت  و  دننز ) یم  رگیدکی  تسد 

.دوش

.تسا یگنهک  يانعم  هب  « قولخ » هدام زا  قلخا » »

.تسا بولطمان  ياهدمایپ  يانعم  هب  هعبت » »

ياهورین مامت  ایند  نیا  رد  هک  دـنک  یم  هیبشت  ینارگ  هلماعم  هب  ار  اه  ناسنا  زا  یهورگ  هک  تسا  نیا  مالـسلا  هیلع  ماما  مالک  لصاح 
دهد یمن  ار  دوصقم  هب  ندیسر  هزاجا  اه  نآ  هب  تاردقم  ، لاح نیع  رد  دنریگ و  یم  راک  هب  اهوزرآ  لامآ و  هب  ندیسر  يارب  ار  دوخ 
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یلاخ تسد  اب  دنا و  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  ياهورین  مامت  هک  یلاح  رد  دنا  هتخودـنین  يزیچ  دـنوش  یم  جراخ  ایند  زا  هک  یماگنه  و 
يارب هکارچ.تسا  نیگنس  ناشتائیس  هفک  کبس و  رایسب  اه  نآ  تانسح  هفک  ؛ دنوش یم  رـشحم  هصرع  دراو  هدوهیب  ياه  شـشوک  و 
شود رب  ینیگنس  راب  هدرک و  تبث  دوخ  لامعا  همان  رد  یتائیس  يدادادخ ، ياهورین  نداد  رده  رب  هوالع  اهوزرآ  لامآ و  هب  ندیـسر 

.دنا هداهن  دوخ 

هب اه  ترسح  نیرتدیدش  اما  دوب  رتمک  اه  نآ  ترسح  دندش  یمن  بکترم  یهانگ  دندوب و  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  ياهورین  اهنت  رگا 
: تسا نیا  ناشلاح  نابز  هک  تسا  یهورگ  ترسح  مالسلا  هیلع  ماما  هدومرف 

میدیرخن یعاتم  هودنا  ترسح و  زج  میدومنن  تراجت  تفر و  فک  هیامرس ز 

ْمَُهلاَـمْعَأ ُهّللا  ُمِهیُِری  َِکلَذَـک  میناوخ «: یم  هرقب  هروس  هیآ 167  رد  هلمجزا  دراد  ییاـیوگ  تاراـشا  تقیقح  نیا  هب  زین  دـیجم  نآرق 
یم ناشن  نانآ  هب  ترسح  هیام  تروص  هب  ار  اه  نآ  لامعا  هک  تسا  هنوگ  نیا  دنوادخ  ؛»  ِراَّنلا َنِم  َنیِجِراَِخب  ْمُه  اَم  ْمِْهیَلَع َو  ٍتاَرَسَح 

!«. دش دنهاوخن  جراخ  خزود )  ) شتآ زا  زگره  ؛و  دهد

هداـم راـهچ  رب  لمتـشم  هماـنرب  هک  یهورگ  زج  دـنا  ناـیز  نارـسخ و  رد  اـه  ناـسنا  هـمه  هـک  هدـش  حیرـصت  زین  رـصعلاو  هروـس  رد 
(: بئاصم تعاطا و  تالکشم  ، هانگ لماوع  ربارب  رد   ) تماقتسا هب  توعد  قح و  يوس  هب  توعد  ، حلاص لمع  ، نامیا : دنراد

 «. ِْربَّصلِاب اْوَصاَوَت  ِّقَْحلِاب َو  اْوَصاَوَت  ِتاَِحلاَّصلا َو  اُولِمَع  اُونَمآ َو  َنیِذَّلا  اَّلِإ  * ٍرْسُخ یَِفل  َناَسنِْإلا  َّنِإ  * ِرْصَْعلا َو  » 

: تسا هدش  لقن  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  ماما  زا  يرت  هدرشف  تروص  هب  انعم  نیمه  زین  مکحلا  ررغ  رد 

يارب (و  .دریذـپب ترخآ  ياج  هب  ار  ایند  هک  تسا  یـسک  مدرم  نیرتراک  نایز  ِهَرِخآلا ؛ نع  ًاـضَوِع  اْینُّدـلاب  یِـضَر  نَم  ِساـّنلا  ُرَـسْخأ  »
ح 2472) مکحلاررغ ، («.) دشابن لئاق  یطرش  دیق و  چیه  نآ  هب  ندیسر 

ِهّللِاب ْمُکَّرَغ  ِهّللا َو  ُْرمَأ  َءاَج  یَّتَح  ُِّیناَمَْألا  ُمُْکتَّرَغ  ُْمْتبَتْرا َو  ُْمتْصَّبَرَت َو  ْمُکَـسُْفنَأ َو  ُْمْتنَتَف  ْمُکَّنَِکل  َو  تسا «: هدمآ  دیدح  هروس  هیآ 14  رد 
و دـیتشاد ، دـیدرت  ّکـش و  زیچ ) همه  رد   ) ،و دیدیـشک هدوـهیب ) ياـه   ) راـظتنا دـیدنکفا و  تکـاله  هـب  ار  دوـخ  امـش  یلو  ؛»  ُروُرَْغلا
( رماوا  ) ربارب رد  ار  امـش  راک  بیرف  ناطیـش  و  دیـسرارف ، ادـخ  يوس ) زا  گرم   ) نامرف اـت  داد  بیرف  ار  امـش  ، زارد رود و  ياـهوزرآ 

!«. داد بیرف  دنوادخ 

دوخ ياه  سوه  لد و  هتـساوخ  هب  اه  نآ  دوش و  یم  هارمه  یهورگ  اب  تاریدقت  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  ُریِداَقَْملا » ُهْدِعاَُست  َْمل   » هلمج
نآ هب  هک  دنتـسه  یناسک  رتراک  ناـیز  اـه  نآ  زا  یلو  دـنراک  ناـیز  زین  اـه  نیا  هچرگ.دـنور  یم  اـیند  زا  یلاـخ  تسد  دنـسر و  یم 

.دنسر یمن  زین  اه  هتساوخ 

هک تسا  نیا  فورعم  ) يرصب نسح  زا  وا.میهد  یم  نایاپ  لَمَج  باتک  رد  دیفم  خیش  موحرم  زا  زیگنا  تربع  یمالک  اب  ار  نخس  نیا 
دش نامیشپ  هلاسم  نیا  زا  تخس  دعب  وا  هک  تسا  هدمآ  تایاور  زا  یضعب  رد  یتح  تشادن و  روضح  لمج  گنج  رد  يرـصب  نسح 

تایاور هک  هنوگ  نامه  تسا  هدوب  هطـساو  اب  ارهاظ  هدش  لقن  نسح  زا  ثحب  دروم  تیاور  رد  هچنآ  و  ص 78 ) ج 1 ، راونالاراحب ، )
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یم لقن  نینچ  ح 313 )) ص 327 ، ج 32 ، راونالاراحب ،  ) .تسا هدـش  لقن  هطـساو  هب  حیرـصت  اب  لمج  گنج  هراـبرد  وا  زا  يرگید 
هب نتفر  ماگنه  هاگ  هک  يا  هعرزم  دش  یم  جراخ  دوب  هدیشخب  وا  هب  نامثع  هک  مهم  عیـسو و  رایـسب  عرازم  زا  یکی  زا  هحلط  هک  دنک 

لتق رد  وا  ات  تفای  همادا  نانچمه  عضو  نیا  دنتـشگ و  یمزاب  هعرزم  زا  وا  هارمه  سپـس  دندرک  یم  یهارمه  ار  وا  راوس  رازه  اج  نآ 
.درک تکرش  نامثع 

ياهریت زا  ار  وا  ات  دوب  هدیـشوپ  یمکحم  هرز  هک  یلاح  رد  دمآ  نادـیم  طسو  هب  ندـیگنج  يارب  دیـسرارف  لمج  گنج  هک  یماگنه 
نداتفا كاخ  هب  نونک  ات  : تفگ یم  لاح  نآ  رد.دش  عقاو  یهلا  تاردقم  تسشن و  وا  ندب  رب  دمآ و  يریت  ناهگان.دنک  ظفح  نمشد 

زا هدرک و  داهج  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هارمه  اه  لاس  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  و.دشاب  رت  تخبدب  نم  زا  هک  مدیدن  ار  یـسک 
.دوب هدومن  تیامح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

وا ؛ ریبز اما.دندوب  هدرک  هدولآ  ار  نآ  نارباع  هک  مدید  ار  وا  ربق  نم  : دـیازفا یم  يرـصب  نسح.داد  تسد  زا  ار  تاراختفا  نیا  ماجنارس 
وا هب.دـیهدب  هانپ  ارم  : تفگ دـمآ و  برع  لیابق  زا  یکی  غارـس  هب  درک  يریگ  هرانک  لمج  گنج  زا  دـش و  نامیـشپ  هک  یماگنه  زین 

سرت نیا  ثعاب  ترـسپ  دنگوس  ادخ  هب  یـسرت ؟ یم  زیچ  هچ  زا.یتشادن  هانپ  هب  زاین  يداد و  هانپ  نارگید  هب  ًالبق  وت  ریبز ! يا  : دـنتفگ
وا زا  رت  عیاض  ار  یـسک  زگره  دـنگوس  ادـخ  هب  و.دـناسر  لتق  هب  ار  وا  تفر و  وا  غارـس  هب  زومرج  نبا  ماگنه  نیا  رد.تسا  هدـش  وت 

.دننک یم  هدولآ  ار  نآ  نالاغش  هک  تسا  یلحم  ، عابسلا يداو  نیمزرس  رد  وا  ربق.مدیدن 

: دیازفا یم  سپس 

هچنآ و   ) دندیـسرن ، دنتـساوخ یم  هچنآ  هب  دنتفر و  ایند  زا  رفن  ود  نیا  ، يرآ اکَرَت ؛ ام  یلإ  اعِجرَی  َمل  ابَلَط و  ام  اکِرْدـُی  َمل  اجَرَخ  اَّمل  «َو 
.( ص 384 و 385 لمج ، («.) دندرواین تسد  هب  هرابود  زین  دنداد  تسد  زا  ار 

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abu Talib said : “ The worst in bargaining and the most unsuccessful in
striving is a man who exerts himself in seeking riches although fate does not help him
in his aims and, consequently, he leaves this world in a sorrowful state while in the
Hereafter, too, he will face its ill consequences.”{Despite efforts throughout life, a
man does not always achieve all the successes of life. If on some occasions he
succeeds, as a result of effort and of seeking, on many others he has to face defeat
and give up his objectives, admitting defeat before fate. A little thinking can lead to
the conclusion that when things of this world cannot be achieved despite one's effort
and pursuit, how can the success of the next world be achieved without striving and
pursuing? A Persian couplet says: “You hankered after the world but did not attain the
objective. O Allāh! What will be the result when the good of the next world has not
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?”{ even been sought

يزور ماسقا  : 431 تمکح

هراشا

توص
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اَینّدـلا ُهتَبَلَط  َهَرِخآلا  َبَلَط  نَم  اَهنَع َو  ُهَجِرُخی  یّتَح  ُتوَملا  ُهَبَلَط  اَینّدـلا  َبَلَط  نَمَف  ٌبُولطَم  ٌِبلاَط َو  ِناَـقزِر  ُقزّرلا  مالـسلا  هیلع  َلاَـق  َو 
اَهنِم ُهَقزِر    َ ِیفَوتَسی یّتَح 

اه همجرت 

یتشد

: تسا مسق  ود  رب  يزور  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و  يداقتعا ) يداصتقا ، )

و دنک ، شنوریب  ایند  زا  ات  دبلط  یم  ار  وا  زین  رگم  دهاوخ ، ار  ایند  هک  یـسک  .ییوج  یم  ار  وا  وت  هک  نآ  و  دهاوخ ، یم  ار  وا  هک  نآ 
 . دزادرپ مامت  هب  ار  وا  يزور  ات  دبلط  یم  ار  وا  ایند  دهاوخ ، ترخآ  هک  یسک 

يدیهش

نورب شیایند  زا  اـت  دـیوپ  وا  یپ  رد  گرم  دـیوج  ار  اـیند  هک  نآ  سپ  شدـنیوجب ، هک  نآ  دـیوجب و  هک  نآ  تسا : هنوگ  ود  يزور 
.دناسر ودب  لامک  هب  ار  شیزور  ات  دیوج  ار  وا  ایند  دهاوخ  ار  ترخآ  هک  نآ  دنار و 

یلیبدرا

نوریب هکنآ  اـت  گرم  ار  وا  درک  بلط  ار  اـیند  درک  بلط  هک  ره  سپ  هدـش  هدرک  بلط  هدـننک و  بلط  تسمـسق  ود  يزور  دومرف  و 
ایند زا  ار  دوخ  يزور  مامت  دناتسب  هک  ات  ایند  ار  وا  درک  بلط  ار  ترخآ  درک  بلط  هک  ره  ایند و  زا  ار  وا  درب 

یتیآ

هک ره  .یتـسه  شبلط  رد  وت  هکنآ  يرگید  دـنک و  یم  بلط  ار  وت  وا  هکنآ  یکی  تسا : هنوگ  ود  رب  يزور  مالـسلا :) هیلع   ) دوـمرف و 
ار شیزور  دـنک و  بلط  ار  وا  ایند  دـنک ، بلط  ار  ترخآ  هک  ره  درب و  شنوریب  ایند  زا  ات  تسوا  بلط  رد  گرم  دـنک ، بلط  ار  ایند 

.دناسر وا  هب  یمامتب 

نایراصنا

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 5114 

http://www.ghaemiyeh.com


دبلط یم  ار  ایند  هک  نآ  دیوج ، یم  ار  نآ  ناسنا  هک  یقزر  دـبلط و  یم  ار  ناسنا  هک  یقزر  : تسا عون  ود  قزر  : دومرف ترـضح  نآ  و 
زا لماک  روط  هب  ار  شقزر  ات  تسوا  لابند  هب  ایند  دـهاوخ  یم  ار  ترخآ  هک  نآ  و  دربب ، نوریب  اـیند  زا  ار  وا  اـت  تسوا  لاـبند  گرم 

 . دناتسب ایند 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

مثیم نبا 

ار وا  گرم  تسایند  ناهاوخ  هک  یـسک  سپ  ینآ ، یپ  رد  وت  هک  نآ  يرگید  تسا و  وت  یپ  رد  هک  نآ  یکی  تسا : مسق  ود  يزور  )
هیلع  ) ماما دربب .) لماک  ار  دوخ  يزور  نآ  زا  يو  ات  دبلط  یم  ار  وا  ایند  تسا  ترخآ  بلاط  هک  یـسک  و  شدربب ، ایند  زا  ات  دبلط  یم 

ریزگان دیآرد  شبحاص  یپ  رد  هک  یسک  نوچمه  يزور  هک  تسا  هدروآ  هراعتـسا  ور  نآ  زا  يزور  يارب  ار  بلاط  تفـص  مالـسلا )
ییوگ هک  يروط  هب  تسا  هتـشاد  رذـحرب  گرم ، ینعی  دراد ، یپ  رد  هک  يردـقم  هجیتن ي  لـیلد  هب  اـیند  بلط  زا  .دـسر و  یم  وا  هب 

هب راداو  و  دـیوج ، یم  ار  ایند  صخـش ، دوخ  هک  نآ  رطاخ  هب  مه  نآ  دزاس ، نوریب  ایند  زا  ار  وا  ات  دـنک  یم  لابند  ار  صخـش  گرم 
زا هک  دنور  یم  یـسک  یپ  رد  ایند  لها  ایند و  هک  تسا  نآ  ترخآ  بلط  همزال ي  هک  نیا  لیلد  هب  تسا  هدومن  ترخآ  یپ  رد  نتفر 

یـسک رب  ار  مدرم  لابقا  لیلد  هتـشذگ  رد  ام  و  هدیدنـسپ ، تسا  يراک  نیا  و  دس ، یم  ایند  زا  يو  يزور  هک  اجنآ  ات  تسا  هدیرب  ایند 
.میدرک نایب  ینشورب  تسا  هدیرب  ناشیا  زا  هک 

دیدحلا یبا 

یَّتَـح اَْینُّدـلا  ُْهتَبَلَط  َهَرِخْـآلا  َبَلَط  ْنَم  اَْـهنَع َو  ُهَجِرُْخی  یَّتَـح  ُتْوَْـملا  ُهَبَلَط  اَْینُّدـلا  َبَلَط  ْنَمَف  ٌبوـُلْطَم  ٌِبلاَـط َو  ِناَـقْزِر  ُقْزِّرلَا  َلاَـق ع: َو 
[ ُهَقْزِر اَْهنِم   ] َِیفْوَتْسَی

 . اَْهنِم ُهَقْزِر  اهنم ) .» هقزر  د« ) 

.اهنم هقزر  یفوتسی  یتح  هبلطتس  ایندلا  نإ  ایندلا و  بلط  یفکیس  هنأب  اهبلط  نمل  دعو  هرخآلا و  بلط  یلع  ضیرحت  اذه 

کعبت هنع  تربدأ  نإف  کنع  دعب  هتبلط  املک  کلظ  لثم  ایندلا  لثم  لیق  دق  و 

یناشاک

و بولطم ) و   ) تسا دوخ  بحاص  هدـننک  بلط  هک  یقزر  بلاـط )  ) تسا تمـسق  ود  رب  يزور  ناـقزر ) قزرلا  مالـسلا : هیلع  لاـق  (و 
وا لوصو  بوجو  تهج  هب  قزر  يارب  زا  بلاط )  ) ظفل هراعتسا  تسا  هدننک  بلط  وا  بحاص  ینعی  تسا  هدش  هدرک  بلط  هک  یقزر 

ار ایند  دـنک  بلط  هک  ره  سپ  ایندـلا ) بلط  نمف   ) دـشاب دوخ  بحاص  بلاـط  هک  يزیچ  هب  دـشاب  هیبش  سپ  .دوخ  بحاـص  هب  تسا 
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ره و  هرخالا ) بلط  نم  و   ) الب هودـنا و  دـص  هب  ایند  زا  ار  وا  درب  نوریب  ات  اـهنع ) هجرخی  یتح   ) توم ار  وا  دـنک  بلط  توملا ) هبلط  )
ایند زا  ار  دوخ  يزور  مامت  دناتـسب  هکنآ  ات  اهنم ) هقزر  یفوتـسی  یتح   ) ایند ار  وا  دنک  بلط  ایندـلا ) هتبلط   ) ار ترخآ  دـنک  بلط  هک 

تمدخ ایند  يا  ینعی  کعبت ) نم  یبعتا  ینمدـخ و  نم  یمدـخا  ایند  ای   ) هک یـسدق  ثیدـح  زا  تسا  ذوخام  ماجنا  تنمیم  مالک  نیا 
ار وت  دنک  یم  يوریپ  هک  ار  یسک  زادنا  جنر  بعت و  رد  ارم و  دنک  یم  تمدخ  هک  ار  یسک  نک 

یلمآ

ینیوزق

دنک یم  بلط  هک  ره  سپ  دـیوج  یم  ار  وا  صخـش  بولطم  یکی  .دـیوج و  یم  ار  صخـش  بلاط  یکی  دـشاب ، عون  ود  قزر  دومرف 
بلاط یناث  صخـش  و  بلاط ، ار  وا  گرم  ار و  يزور  تسا  بلاط  لوا  صخـش  نآ  سپ  ایند  زا  ار  دوخ  قزر  دناتـسب  مامت  ات  ار  ایند 

بلاط ار  وا  يزور  ار و  ترخآ  تسا 

یجیهال

ایندلا هتبلط  هرخالا  بلط  نم  اهنع و  هجرخی  یتح  توملا  هبلط  ایندلا  بلط  نمف  بولطم ، بلاط و  ناقزر : قزرلا  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
مـسق کـی  تسا و  هدـننک  بلط  مسق  کـی  تسا : يزور  مسق  ود  يزور  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .اـهنم » هقزر  یفوتـسی  یتح 

درک بلط  هک  یـسک  ایند و  زا  ار  وا  دنک  نوریب  هکنیا  ات  گرم  ار  وا  دنک  بلط  ار  ایند  دنک  بلط  هک  یـسک  سپ  هدـش ، هدرک  بلط 
.نآ زا  ار  دوخ  يزور  دنک  افیتسا  هکنیا  ات  ایند  ار  وا  دنک  بلط  ار  ترخآ 

ییوخ

لیـصحت یلا  هجوتی  هترخآ و ال  رما  یف  همه  فرـص  نمل  بلاطلا  قزرلاف  قوزرملا ، لاح  رابتعاب  نیمـسق  یلا  قزرلا  میـسقت  ینعملا :
بلط نم  هقفنلا  یبجاولا  هلایع  هسفنل و  توقلا  لیـصحت  رادقمب  بسکلا  هیلا و  لصی  یتح  هبلطی  هل  ردقملا  قزرلاف  هتمه ، ولعل  ایندـلا 

: همجرتلا .ایندـلا  نم  هجرخی  یتح  توملا  هبلطی  يذـلا  وه  و  هرخـالاب ، متهی  مل  ایندـلا و  بلط  نمل  بولطملا  قزرلا  .اـضیا و  هرخـالا 
زا ات  دشاب  وا  لابند  رد  گرم  دور  ایند  لابندـب  سک  ره  دـنیوج ، ار  یکی  تسا و  روخیزور  يایوج  یکی  تسا : ات  ود  يزور  دومرف :

.دزادرپب يو  هب  ار  وا  يزور  همه  ات  دشاب  وا  لابندب  ایند  دور  ترخآ  لابند  سک  ره  و  درب ، نوریب  شایند 

يرتشوش

یف دهازلا  دهز  نا  اما  مالـسلا :) هیلع   ) هنع اضیا  .ینمدخ  نم  یمدخا  کمدخ و  نم  یبعتا  نا  ایندـلا  یلا  یلاعت  یحوا  یفاکلا :)  ) یف
مرح نم  نوبغملاف  اهیف ، هدیزیال  ایندلا  هایحلا  هرهز  لجاع  یلع  صیرحلا  صرح  نا  و  اهیف ، هل  یلاعت  هللا  مسق  امم  هصقنیال  ایندلا  هذه 

الا ایندلا ، رما  نم  یـش ء  یف  هاوه  یلع  ياوهدبع  رثویال  یلالج ! یتزع و  و  یلاعت : لاق  مالـسلا :) هیلع   ) رقابلا نع  .هرخالا و  نم  هظح 
مذ یف  نوثالثلا - عباسلا و  لصفلا   ) .رجات لک  هراجت  ءارو  نم  هل  تنک  و  هقزر ، ضرالا  تاوامسلا و  تنمض  هسفن و  یف  هانغ  تلعج 

بارش رخآ  هلآ :) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا یل  لاق  لاق : و  کحـضف ، نبلب  نیفـص  موی  رامع  یتا  یـشکلا :)  ) یف و  اذه ، اهئانف ) ایندلا و 
.نبل نم  حایض  ایندلا  نم  كداز  رخآ  رخآ : ربخ  یف  .تومت و  یتح  نبل  نم  هقذم  ایندلا  نم  هبرشت 
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هینغم

یـش ء یلع  يولی  ال  ایندـلا ) بلاط  نمف   ) هیلا تیعـس  و  هیلع ، تممـص  يذـلا  وه  و  بولطم ) و   ) باستحا ریغ  نم  قزر  يا  بلاـط ) )
ذخا لبق  نم  و  دارا ، ام  اهنم  لان  اهیعس  اهل  یعـس  و  خلا ..) هرخالا  بلط  نم  و  ، ) هتجاح ایندلا  نم  غلبی  نا  لبق  هکردا  و  توملا ) هبلط  )

(.. خلا ناقزر  قزرلا  : ) همکحلا 378 یف  و  هبلطی ) توملا  ایندلل و  بلاط  و  : ) هبطخلا 97 یف  هلوق  حرشلا  عم  مدقت  .هافک و  ام  هایند  نم 

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

یسک سپ  یئوج ، یم  وت  ار  يرگید  دیوج و  یم  ار  وت  یکی  تسا : روج  ود  يزور  تسا : هدومرف  يزور ) هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
دهاوخ ترخآ  هک  یـسک  و  درب ، شنوریب  ایند  زا  ات  دبلط  یم  ار  وا  گرم  دزادنا ) جـنر  هب  ار  دوخ  يزور  يارب   ) دـشاب هاوخ  ایند  هک 

مامت ار  دوخ  يزور  نآ  زا  وا  ات  دـبلط  یم  ار  وا  ایند  دـنکن ) شـالت  يزور  يارب  زاـین  زا  شیب  هدوب و  لوغـشم  یگدـنب  تعاـط و  هب  )
(. تسا يزور  هدنیوج  هاوخایند  ترخآ و  بلاط  يایوج  يزور  هصالخ   ) دناتسب

ینامز

نوگانوگ ياهاذغ  هک  یناگراچیب  .درادن  تورث  هب  یطبر  نآ  دوش و  یم  ندب  فرص  دور و  یم  نیئاپ  ولگ  زا  هک  تسا  يزیچ  قزر 
ار تمایق  ادخ و  ندرک و  اپ  تسد و  نایم ، نیا  رد  دنناوارف ، دـنزیهرپ  زیچ  همه  زا  هک  ینادـنمتورث  دـنروخ و  یم  ناوارف  تذـل  اب  ار 

نیا لاح  نابز  ادخ  .دایز  هانگ  دودحم و  كاروخ  یتمالس و  دوش و  نوزفا  تورث  اسب  هچ  اریز  تسا ، ضحم  هابتـشا  ندرک  شومارف 
هب ایآ  دنیوگ  یم  دینک  قافنا  ادخ  هار  رد  هداد  قزر  امـش  هب  ادـخ  هچنآ  زا  دوش  یم  هتفگ  نانآ  هب  یتقو  : ) دـیامرف یم  نینچ  ار  هدـع 

)!؟ درک یم  قافنا  نانآ  هب  تساوخ  یم  ادخ  رگا  هک  مینک  یم  قافنا  یسک 

يزاریش دمحم  دیس 

هبلط ایندـلا  بلط  نمف   ) هل یعـسی  ناسنالا و  هبلطی  بولطم ) و   ) ناسنالا قزرلا  کلذ  بلطی  بلاط  ناقزر  قزرلا  : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
قزرلا وـه  اذـه  و  اـهلجال - هبلط  ناـک  یتـلا  ایندـلا  نم  جرخ  تاـم و  مث  بلطلا  یف  هرمع  فرـص  دـقف  اـهنع ) هجرخی  یتـح  توـملا 

وه اذـه  و  ایندـلا ، نم  يا  اهنم ) هقزر   ) لـمکی و  یفوتـسی ) یتح  ایندـلا  هتبلط   ) اـهلجال هلمع  ناـک  و  هرخـالا ) بلط  نم  و  بولطملا -
.نیقزرلا لضفا  وه  و  بلاطلا ، قزرلا 

يوسوم

قزرلا نم  مسق  فقوت  رابتعاب  بولطم  هلعج  هیلع و  لصحیس  هنال  ابلاط  قزرلا  لعج  حرشلا : .الماک  امات  یشلا ء  ذخای  یفوتسی : هغللا :
توملا هکردا  دـق  الا و  اهیلا  لصی  هنال ال  کلمی  ام  لکب  اهیلا  فارـصنالا  ایند و  بلط  نم  رفن  دـق  داـهجلا و  دـکلا و  یعـسلا و  یلع 

قزر لاصیاب  لفکت  دق  هللا  نا  اهیلا و  یعـسلا  هرخالا و  یف  بغر  هتینما و  ققحی  مل  دـیری و  ام  كردـی  مل  ارغاص  الیلذ  اهنع  هجرخاف 
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 … هل بوتکملا  هقزر  یفوتسی  نا  دبال  هبر و  یلع  لکوت  هیعس و  یف  صلخا  یتم  اهیلا  لماعلا 

یناقلاط

ار وا  ات  تسوا  یپ  رد  گرم  دیوجب  ار  ایند  هک  سک  نآ  شدـنیوجب ، هک  يرگید  هدـنیوج و  یکی  تسا : هنوگ  ود  يزور  دومرف : «و 
« .دریگ ارف  لامک  هب  ار  شیزور  ات  تسوا  یپ  رد  ایند  دیوج  ار  ترخآ  هک  سک  نآ  درب و  نوریب  ایند  زا 

دوش و یم  تیاـفک  اـیند  بلط  زا  دـشاب  ترخآ  بلط  رد  سک  ره  هک  تسا  نآ  هدـعو  تسا و  ترخآ  بلط  هب  صیرحت  نخـس  نیا 
هچ ره  تسوت ، هیاس  نوچ  ایند  لثم  تسا  هدـش  هتفگ  .دریگ و  ارف  ایند  زا  لامک  هب  ار  دوخ  يزور  ات  تسوا  يوجتـسج  رد  دوخ  اـیند 

.دیآ یم  وت  یپ  زا  ینک  نآ  هب  تشپ  رگا  دوش و  یم  رود  وت  زا  ییآرب  نآ  يوجتسج  رد 

مراکم

 [[ مالسلا هیلع  لاق  و  ]]

ُهَقْزِر َِیفْوَتْـسَی  یَّتَح  ، اَْینُّدـلا ُْهتَبَلَط  َهَرِخْآلا  َبَلَط  ْنَم  ؛َو  اَْهنَع ُهَجِرُْخی  یَّتَح  ، ُتْوَْملا ُهَبَلَط  اَْینُّدـلا  َبَلَط  ْنَمَف.ٌبُولْطَم  ،َو  ٌِبلاَط : ِناَقْزِر ُقْزِّرلا 
.اَْهنِم

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

ار اـیند  هک  یـسک.دور  یم  نآ  لاـبند  هب  ناـسنا  هـک  نآ  رگید  دـیآ و  یم  ناـسنا  لاـبند  هـب  هـک  نآ  یکی  : تـسا هنوـگ  ود  رب  يزور 
دشاب ترخآ  بلاط  هک  یـسک  و  دیـسر ) دهاوخن  شیاه  هتـساوخ  مامت  هب  و   ) دنک جراخ  ایند  زا  ار  وا  ات  دبلط  یم  ار  وا  ، گرم ، دبلطب

: هنامیکح راتفگ  دنس  ) .دریگرب ایند  زا  لماک  روط  هب  ار  شا  يزور  يو  ات  دیآ  یمرب  وا  بلط  رد  ایند 

هدرک و رکذ  ار  نآ  یتوافت  اب  هک  تسا  مکحلاررغ  هدرک  لـقن  هناـمیکح  راـتفگ  نیا  يارب  رداـصم  رد  بیطخ  هک  يرگید  عبنم  اـهنت 
رداصم  ) .تسا هدمآ  تمکح 379  رد  و  هیلع ) یبتجم  ماما  شدنبلد  دنزرف  هب  یلاع  ماما  تیـصو   ) همان 31 رد  مالک  نیا  ردـص  هیبش 

(( ص 301 ج 4 ، هغالبلا ، جهن 

ترخآ نابلاط  ایند و  نابلاط 

يریسم رد  ار  ترخآ  نابلاط  درادزاب و  دنور  یم  هک  یهار  زا  ار  ناتـسرپایند  هک  نیا  يارب  هنامیکح  راتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
نآ لابند  هب  ناسنا  هک  نآ  رگید  دیآ و  یم  ناسنا  لابند  هب  هک  نآ  یکی  : تسا هنوگود  رب  يزور  :» دیامرف یم  دنک  قیوشت  دـنراد  هک 

(. ٌبُولْطَم ،َو  ٌِبلاَط : ِناَقْزِر ُقْزِّرلا  ( ؛» دور یم 

شالت ای  دورب و  نآ  لابند  هب  ناسنا  هک  نآ  یب  یناوارف  ياه  يزور  هاـگ  هک  تسا  هداد  ناـشن  اـم  هب  یگدـنز  رد  زین  اـم  ياـه  هبرجت 
دریگ و یم  راک  هب  ییاه  تورث  لاوما و  هب  ندیـسر  يارب  ار  دوخ  شالت  مامت  ، سکع هب  هاگ  دـسر و  یم  وا  هب  دـشاب  هتـشاد  يداـیز 

.دور یم  ایند  زا  ماکان  دسر و  یمن  نآ  هب  زگره  یلو  دنک  یم  فرص  هار  نیا  رد  ار  شدوخ  رمع  زا  یمهم  شخب  هاگ 
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جراخ ایند  زا  ار  وا  ات  دبلط  یم  ار  وا  گرم ، ، دبلطب ار  ایند  هک  یـسک  :» دیامرف یم  هناگود  میـسقت  نیا  لابند  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  اذـل 
هب ار  شا  يزور  يو  ات  دیآ  یمرب  وا  بلط  رد  ایند  دشاب  ترخآ  بلاط  هک  یسک  و  دیـسر ) دهاوخن  شیاه  هتـساوخ  مامت  هب  و   ) دنک

ُهَقْزِر َِیفْوَتْـسَی  یَّتَح  ، اَْینُّدـلا ُْهتَبَلَط  َهَرِخْآلا  َبَلَط  ْنَم  ؛َو  اَْهنَع ُهَجِرُْخی  یَّتَح  ، ُتْوَْملا ُهَبَلَط  اَْینُّدـلا  َبَلَط  ْنَمَف  ( ؛» دریگرب اـیند  زا  لـماک  روط 
(. اَْهنِم

اه نآ  شطع  دنروآ  تسد  هب  ار  ایند  زا  ردق  ره  هک  نیا  صوصخ  هب  دنـسر  یمن  دوخ  فادـها  هب  ًابلاغ  ناتـسرپایند  هک  نیا  هب  هراشا 
زا هدافتسا  مدع  ترسح  دنا و  هدرواین  تسد  هب  هچنآ  ترسح  اب  دراشف و  یم  ار  اه  نآ  يولگ  گرم  هک  ینامز  ات  دوش  یم  رت  نوزف 

.دنیوگ یم  عادو  یگدنز  اب  دنا  هدروآ  تسد  هب  هچنآ 

نآ يزور  نانم  دنوادخ  دنسر و  یم  یبولطم  هداس  یگدنز  هب  دنراد  هک  ییاوقت  اب  هتخیمآ  شالت  هلیسو  هب  ترخآ  نابلاط  ، سکع هب 
.ینارگن هن  دنراد و  هآ  ترسح و  هن  دنور  یم  ایند  زا  هک  ینامز  دنک و  یم  نیمأت  ار  اه 

: میناوخ یم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  لوق  زا  تسا  هدروآ  ار  نآ  یفاک  باتک  زاغآ  رد  ینیلک  موحرم  هک  فورعم  هیماشه  تیاور  رد 

ُْهتَبَلَط َهَرِخْآلا  َبَلَط  ْنَمَف  ٌَهبُولْطَم  ٌهَِبلاَط َو  َهَرِخْآلا  ٌَهبُولْطَم َو  ٌهَِبلاَط  اْینُّدلا  َّنَأ  اوُِملَع  ْمُهَّنَِأل  ِهَرِخْآلا  ِیف  اُوبِغَر  اْینُّدلا َو  ِیف  اوُدِهَز  َءاَلَقُْعلا  َّنِإ  »
ایند و رد  دـهز  ، نالقاع هَتَرِخآ ؛ ُهاـْینُد َو  ِهیَلَع  ُدِـسْفیَف  ُتْوَْملا  ِهِیتْأـیَف  ُهَرِخآـْلا  ُْهتَبَلَط  اْینُّدـلا  َبَلَط  ْنَم  ُهَقْزِر َو  اَْـهنِم  ِیفْوَتْـسی  یَّتَح  اْینُّدـلا 

نآ ینعی )  ) تسا بولطم  بلاط و  زین  ترخآ  بولطم و  بلاـط و  اـیند  هک  دـنناد  یم  اـه  نآ  اریز  دـندرک  هشیپ  ار  ترخآ  رد  تبغر 
دنک بلط  ار  ایند  هک  یـسک  اما  دـناسرب  وا  هب  لماک  روط  هب  ار  وا  قزر  اـت  دـیآ  یم  وا  غارـس  هب  اـیند  دـنک  بلط  ار  ترخآ  هک  سک 

ح ص 18 ، ج 1 ، یفاک ، «.) ار شترخآ  مه  دنک و  یم  دساف  ار  شیایند  مه  ؛ دیآ یم  شغارـس  هب  گرم  ینعی  دبلط  یم  ار  وا  ، ترخآ
.( 12

روتسد يدایز  تایاور  رد  هکارچ  دننکن  شالت  دوخ  هداس  یگدنز  نیمأت  يارب  ترخآ  نابلاط  هک  تسین  نیا  نخـس  نیا  موهفم  هتبلا 
رتشیب ياه  تورث  لاوما و  هب  ندیـسر  يارب  هتـسویپ  هک  نابلطایند  هک  تسا  نیا  روظنم  هکلب  ، تسا هدـش  هداد  شاـعم  يارب  شـالت  هب 

ناوت یمن  دیآ  تسد  هب  رگا  ای  دیآ و  یمن  تسد  هب  زگره  هک  يزیچ  يارب  ار  دوخ  رمع  دنراذگب و  رانک  ار  صرح  دـننک  یم  شالت 
.دننکن هابت  درک  فرصم  ار  نآ 

یم میـسقت  هنوگود  هب  ار  يزور  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  اج  نآ  تسا  هدمآ  هنامیکح  راتفگ  نیا  زا  يرگید  ریبعت  زین  تمکح 379  رد 
هب هاگ  ؛ دور یم  نآ  غارس  هب  ناسنا  هک  نآ  زا  يا  هنوگ  دورن و  شغارـس  هب  وا  دنچ  ره  دیآ  یم  ناسنا  غارـس  هب  نآ  زا  يا  هنوگ  : دنک
یم صرح  یبـلط و  تداـیز  زا  يراد  نتـشیوخ  هب  هیـصوت  مالـسلا  هیلع  ماـما  ، نآ لاـبند  هب  دـسر و  یمن  نآ  هب  هاـگ  دـسر و  یم  نآ 

.تساه یتخبدب  زا  يرایسب  همشچرس  دنک و  یم  رش  روش و  زا  رپ  ار  ناهج  هک  يزیچ  نامه  ، دنک

تارابع نیا  مامت  دوش و  یم  هدـید  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  نسح  شدـنزرف  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  هماـن  تیـصو  رد  نومـضم  نیمه  هیبش 
.تسایند رد  صرح  لاگنچ  زا  اه  ناسنا  تاجن  يارب  انعمرپ 

یسیلگنا
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Imām Ali ibn Abū Tālib said: “Livelihood is of two kinds: the seeker and the sought.
Therefore, whoever hankers after this world, death traces him till it turns him out of it.
But whoever hankers after the Hereafter, worldly ease itself seeks him till he receives

.” his livelihood from it
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ُساّنلا َلَغَتـشا  اَذِإ  اَِهلِجِآب  اُولَغَتـشا  اَهِرِهاَظ َو  َیلِإ  ُساّنلا  َرَظَن  اَذِإ  اَینّدـلا  ِنِطَاب  َیلِإ  اوُرَظَن  َنیِذـّلا  ُمُه  ِهّللا  َءاَِـیلوَأ  ّنِإ  مالـسلا  هیلع  َلاَـق  َو 
ًاتوَف اََهل  مُهَکَرَد  ًالاَلِقتسا َو  اَهنِم  مِهِریَغ  َراَثِکتسا  اُوَأَر  مُهُکُرتَیَـس َو  ُّهنَأ  اوُِملَع  اَم  اَهنِم  اوُکَرَت  مُهَتیُِمی َو  نَأ  اوُشَخ  اَم  اَهنِم  اُوتاَمَأَف  اَِهلِجاَِعب 

اَم َقوَف  ًاّوُجرَم  َنوَرَی  َال  اُوماَق  ِِهب  ُباَتِکلا َو  َماَـق  مِِهب  اوُِملَع َو  ِِهب  ُباَـتِکلا َو  َِملُع  مِِهب  ُساـّنلا  يَداَـع  اَـم  ُملَـس  ُساـّنلا َو  ََملاَـس  اَـم  ُءاَدـعَأ 
َنُوفاَخَی اَم  َقوَف  ًافوُخَم  َال  َنوُجرَی َو 

اه همجرت 

یتشد

مشچ نآ  رهاظ  هب  مدرم  هک  هاگنآ  دنتـسیرگن  ایند  نورد  هب  هک  دننانآ  ادخ  ناتـسود  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و  یعامتجا ) یقالخا ، )
 . دنتخادرپ ایند  رذگدوز  روما  هب  مدرم  هک  هاگنآ  دندش  ایند  هدنیآ  مرگ  رس  و  دنتخود ،

هرهب و  دنتفگ ، كرت  درک ، یم  كرت  يدوز  هب  ار  نانآ  هک  هچنآ  و  دنتـشک ، دروآ ، یم  رد  ياپ  زا  ار  نانآ  هک  یناسفن  ياهاوه  سپ 
ینمشد دندرک ، یتشآ  مدرم  هچنآ  اب  دنتسناد .  رذگدوز  ایند  هب  ار  نانآ  یبای  تسد  و  دندرمش ، راوخ  ایند ، زا  ار  ناتـسرپ  ایند  يدنم 

ادـخ باتک  هب  نانآ  و  دوش ، یم  هتخانـش  ناـنآ  هلیـسو  هب  نآرق  دـندرک ،  یتشآ  دـندش  نمـشد  ناتـسرپ  اـیند  هچنآ  اـب  و  دـندیزرو ،
ریغ و  دنزود ، یمن  مشچ  دنراودیما  هچنآ  زا  رتالاب  هب  دنراوتـسا ،  ادخ  باتک  هب  نانآ  تساج و  رب  اپ  نانآ  هلیـسو  هب  نآرق  دـنهاگآ ،

 . دنرادن ساره  دنسرت  یم  نآ  زا  هک  هچنآ  زا 

يدیهش

نآ دنتخادرپ  نآ  يادرف  هب  و  دـندید ، ار  نآ  نورب  مدرم  هک  یماگنه  دنتـسیرگن ، ایند  نورد  هب  هک  دـننانآ  ادـخ  ناتـسود  دومرف ]: [و 
هب دنتسناد  هک  ار  نآ  و  دندناریم ، دناریمب ،  ار  نانآ  دندیسرت  ایند  زا  ار  هچنآ  سپ  دنتخاس ،  نآ  زورما  مرگرس  ار  دوخ  مدرم  هک  هاگ 
زا ایند ، تمعن  رب  ار  ناشنتفای  تسد  و  دندرمـش ، راوخ  ناهج  زا  ار  نارگید  ناوارف  يریگ  هرهب  دندنار و  درک  دهاوخ  ناشاهر  يدوز 

.دنا هدرب  رـس  هب  یتشآ  رد  دننمـشد  نآ  اب  مدرم  هچنآ  اب  .دنا و  هدرک  یتشآ  نآ  اب  مدرم  هک  دننآ  نمـشد  .دـندناوخ  نآ  نداد  تسد 
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هچنآ زا  شیب  .دـنیاپرب  باتک  هب  نانآ  تساپرب و  نانآ  هب  باتک  .دـنیاناد  ادـخ  باتک  هب  نانآ  دـش و  هتـسناد  نانآ  هب  ادـخ - باتک -
.دنرادن میب  يزیچ  زا  دنسرت  یم  نآ  زا  هچنآ  زا  زج  .دنرآ و  یمن  هدید  رد  دنا ،  هتسب  دیما  نادب 

یلیبدرا

لوغـشم نآ و  رهاظب  نامدرم  دندرک  رظن  هاگ  ره  ایند  نطاب  يوسب  دندرک  رظن  هک  دنکدنا  اهنآ  ادـخ  ناتـسود  هک  یتسردـب  دومرف  و 
ناشیا دناریمب  هک  دندیـسرت  هک  ار  يزیچ  ایند  زا  دندیناریم  یم  سپ  هدنباتـش  عاتمب  نامدرم  دنوش  لوغـشم  هاگ  ره  نآ  تبقاعب  دندش 

دوخ ریغ  نتساوخ  رایسب  دندید  ار و  ناشیا  دینک  كرت  هک  دشاب  دوز  نآ  هک  دنتـسناد  هچنآ  ایند  زا  دندرک  كرت  هراما و  سفن  زا  ار 
نآب و نامدرم  دـندرک  حلـص  هک  دـنا  يزیچ  نانمـشد  ناشیا  ار  انف  نآ  زا  ار  دوخ  نتفایرد  دـندید  نتـساوخ و  كدـنا  عاتم  نآ  زا  ار 
ادخ و باتک  هدش  مئاق  ناشیاب  دندش و  هتسناد  نآرقب  نارق و  دش  هتـسناد  ناشیاب  نامدرم  دندرک  ینمـشد  هک  يزیچ  اب  دننانک  حلص 
ار هدش  هدیـسرت  هن  باوث و  زا  دنراد  یم  دیما  هچنآ  يالاب  تسا  هدش  هتـشاد  دیما  هچنآ  دننیب  یمن  دنتـشگ  ملاع  دندش و  مئاق  نآرقب 

باذع زا  دنسرت  یم  هچنآ  يالاب 

یتیآ

هب نانآ  .دنرگن  یم  نآ  رهاظ  هب  نارگید  هک ، یلاح  رد  دنتسیرگن ، ایند  نطاب  هب  هک  دنا  یناسک  ادخ  ناتسود  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 
.دنزادرپ ایند  راک  هب  نارگید  هک ، یلاح  رد  دنتخادرپ ، ترخآ  راک 

ماجنارـس هک  دنناد  یم  هک  ار  هچنآ  دندرک ، كرت  دوش و  ناشتکاله  ببـس  دندیـسرت ، یم  هک  ار  هچنآ  دـندرک ، رود  دوخ  يایند  زا 
نآ نداد  تسد  زا  اب  ار  شندروآ  تسد  هب  دندرمـش و  رادقم  یب  ایند ، زا  ار  نارگید  ناوارف  ندـش  دـنم  هرهب  .درک  دـهاوخ  ناشکرت 

.دنتسناد یکی 

.دنتسه تسود  دنا ، نمشد  رگید  مدرم  هچنآ  اب  دنا و  نمشد  دنتسه ، تسود  رگید  مدرم  هچنآ  اب 

.دنیاپ رب  ادخ  باتک  هب  نانآ  تساپ و  رب  ناشیا  هب  ادخ  باتک  .دنتسه  نآ  ياناد  دوخ  دش و  هتسناد  نانآ  هب  نآرق 

.دنسرت یمن  دنسرتب ، نآ  زا  دیاب  هچنآ  زج  يزیچ ، زا  دننیب و  یمن  دنا ، هتسب  دیما  نادب  هکنآ  زا  شیب 

نایراصنا

نآ يادرف  هب  ،و  دنتـسیرگن شرهاظ  هب  مدرم  هک  یتقو  دـندرک  رظن  ایند  نطاب  هب  هک  دنتـسه  یناـنآ  ادـخ  اـیلوا  : دومرف ترـضح  نآ  و 
هچنآ دندرک  اهر  ،و  دناریمب ار  نانآ  دندیسرت  یم  هک  ار  هچنآ  دندناریم  ایند  زا  سپ   ، دنتخادرپ شزورما  هب  مدرم  یتقو  دندش  لوغشم 

 . دندید نداد  تسد  زا  ایند  زا  ار  ناشنتفای  ،و  دنتفای مک  ایند  زا  ار  نارگید  یهاوخ  رایسب  دیامن ، اهر  ار  نانآ  يدوز  هب  دنتسناد  هک  ار 

 . دننمشد نآ  اب  مدرم  هک  ار  هچنآ  دنا  یتشآ  ،و  دنتسه یتشآ  نآ  اب  مدرم  هک  ار  هچنآ  دننمشد 

 . دنیاپرب باتک  هب  مه  نانآ  تساپ و  رب  نانآ  هب  باتک  ، دنتسناد نآرق  هب  نانآ  دش و  هتسناد  نانآ  هب  نآرق 
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 . دننیب یمن  دنراد  میب  هچنآ  زا  رتالاب  یمیب  ،و  دنراد دیما  هچنآ  قوف  يدیما 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

تاذخاوملا تاعبتلا و  نم  اهبقعتی  و  نحملا ، يولبلا و  نم  تاذـللا  کلت  تحت  جردـنی  ام  اهنطاب : و  هجدـخملا ، اهتاذـل  ایندـلا : رهاظ 
نم لهجلاب  ءافتکالا  و  هینملا ، دعب  امع  لاغتشالا  هیندلا و  ایندلا  یلع  هوجولا  لکب  لابقالا  نم  سانلا  ملاس  ام  ءادعالا ، رارمتسالا  یلع 

باتک هلمح  اوناک  يا  باتکلا : ملع  مهب  .کلذ  سکع  یلع  سانلا : يداع  ام  ملـس  .هرخالا و  نم  ایندلاب  لمعلا و  نم  هلاطبلاب  ملعلا و 
يا اوملع  هب  هریـسفت و  قئاـقد  و  هلیواـت ، قئاـقح  نع  نیبرعملا  هقیقح و  هتروص و  هظفح  لـب  .بسحف  هتروص  هظفح  ـال  هتظفح  هللا و 

باتکلا ماکحا  تراص  يا  باتکلا : ماق  مهب  و  مهتاوذ .) ءاقن  مهتهازن و  یلع  لد  و   ) مهتافـص یلع  هبن  ثیح  هللا  ءایلوا  فرع  نآرقلاب 
رماواب اوماق  هب  و  همئاد ، هرهاظ  قئالخلا  نیب  امیف  هراثآ  همئاـق و  مهب  میقلا  نیدـلا  هدـمعا  تلظف  اـهیلع  ـالومعم  اـهب  اذوخاـم  مهببـسب 

.هباقع هطخس و  الا  نوفاخی  و ال  هباوث ، هللا و  اضر  الا  نوجری  هیلاها ال  یلع  کلذ  عیمج  رشنب  و  هیهاون ، باتکلا و 

مثیم نبا 

هک یتقو  دنزادرپب ، نآ  نایاپ  هب  دنرگن و  یم  نآ  رهاظ  هب  مدرم  هک  هاگنآ  دننک ، هاگن  ایند  نطاب  هب  هک  دنتسه  یناسک  ادخ  ناتسود  )
هک ار  هچنآ  دننک  یم  كرت  و  دزاس ، دوبان  ار  اهنآ  دنسرت  یم  هک  ار  هچنآ  دنزاس  یم  دوبان  سپ  دنلوغشم ، نآ  رـضاح  عضو  هب  مدرم 
ایند نتفاـیرد  تسا و  ندرب  هرهب  مـک  اـیند ، زا  نارگید  ناوارف  يرادرب  هرهب  هـک  دـننیب  یم  و  درک ، دـهاوخ  كرت  ار  اـهنآ  دـنناد  یم 
یم حلـص  رد  دننمـشد  نآ  اب  مدرم  هچنآ  اب  و  نمـشد ، دنحلـص  رد  مدرم  هچنآ  اب  نانآ  تسا ، ترخآ  نداد  تسد  زا  ناـشیا ، طـسوت 

، رادیاپ باتک  اهنآ  هلیسو ي  هب  و  دندش ، هتخانش  اهنآ  باتک  هلیسو ي  هب  هدش و  هتخانش  ینامسآ  باتک  ناشیا  هلیـسو ي  هب  ..دنـشاب 
هیلع  ) ماما تسین .) روصت  لباق  ناشیا  سرت  زا  رتشیب  یـسرت  ناشدـیما و  زا  رتـالاب  يدـیما  دـندش ، هنادواـج  اـهنآ  باـتک  هلیـسو  هب  و 

زا یهلا  تمکح  فدـه  ایند و  تقیقح  نطاـب و  هب  ناـنآ  - 1 تسا : هدرک  صخشم  تفص  هد  هلیـسو ي  هب  ار  ادخ  ناتـسود  مالـسلا )
شیارآ و هب  ینعی  نآ  رهاـظ  هب  مدرم  هک  یعقوم  رد  دـننک ، یم  لـمع  دوـخ  یهاـگآ  قباـطم  هجیتـن  رد  دـنرگن و  یم  اـیند  شیادـیپ 
یلصا و فده  ناونع  هب  ناشمـشچ ، لباقم  دنوادخ  هک  ار  هچنآ  ینعی  دنلوغـشم  ایند  نایاپ  هب  و  .دنراد 2 - هجوت  ایند  ياه  هتخودـنا 

تاذل رضاح و  عضو  هب  مدرم  هک  هاگنآ  دشاب ، یم  ادخ  يدونشوخ  دزم و  رجا و  نامه  هک  تسا  هداد  رارق  ایند  زا  یگدامآ  هجیتن ي 
ار يا  هراما  سفن  ینعی  دـنا ، هتخاس  دوبان  اهنآ  دوش ، اهنآ  يدوبان  ثعاـب  دوب  نکمم  اـیند  زا  هک  ار  هچنآ  .دنمرگرس 3 - ایند  دوجوم 

لامتحا .ددرگ و  ترخآ  رد  اـهنآ  يدوباـن  گرم و  ثعاـب  هجیتن  رد  دوش و  هریچ  ناـشلقع  رب  هرک و  هبلغ  اـهنآ  رب  دندیـسرت  یم  هک 
تهج نآ  زا  ییوگ  و  دندرگ ، یم  ناسنا  يدوبان  ثعاب  هک  دـشاب  ایند  ياه  هتخودـنا  نامه  هراعتـسا - تروص  هب  دوصقم - هک  دراد 

ایند زا  دـننک  یم  كرت  و  .تسا 4 - هدـش  شومارف  هدرم و  اهنآ  دزن  رد  ایند  دـنرادن ، یهجوت  نآ  هب  هدرک و  كرت  ار  اـیند  ناـنآ  هک 
دهاوخ كرت  ار  اهنآ  ناشیا  ندرم  اب  هک  ایند  رویز  بیز و  نامه  ینعی  درک ، دـهاوخ  كرت  ار  اـهنآ  ماجنارـس  دـنناد  یم  هک  ار  هچنآ 

زا ایند ، زا  ار  اهنآ  تفایرد  و  یگرهب ، مک  اـیند  زا  ار  نرگید  ناوارف  هرهب ي  .تسا 5 - سنج  ناـیب  يارب  دروم  ود  ره  رد  نم  .تفگ 
نآ زا  داـیز  هرهب ي  اـیند و  تفاـیرد  هک  ور  نآ  زا  نآ ، نداد  تـسد  زا  ترخآ و  ریخ  زا  یگرهب  مـک  ینعی  دـنناد ، یم  نداد  تـسد 
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ینعی دـنراد  یم  نمـشد  ار  نآ  مدرم  هچنآ  اب  و  نمـشد ، ایند ، اـب  ینعی  دـنراد ، شزاـس  مدرم  هچنآ  اـب  .دراد 6 - ار  يا  هجیتـن  نـینچ 
هب دننک و  یم  هقفت  يرادساپ و  ار  باتک  ناشیا  نوچ  دـش ، هتـسناد  باتک  ناشیا  هلیـسو ي  هب  .دنشزاس 7 و 8 - حلـص و  رد  ترخآ 

اهنآ هلیسو ي  .مدرم 9 - دزن  رد  نآ  هلیسو ي  هب  ناشترهش  لیلد  هب  دندش  هتخانش  ناشیا  باتک  هلیـسو ي  هب  و  دنزومآ ، یم  نارگید 
باتک هلیـسو ي  هب  نینچمه  و  دندرک ، لمع  ماکحا  نآ  هب  مدرم  دنام و  رارقرب  مدرم  نیب  رد  باتک  ماکحا  ینعی  دنام ، رادـیاپ  باتک 

رما رد  ناشیا  يراوتـسا  دوصقم  هک  دراد  لامتحا  .دوب و  ناشیا  راوازـس  هچنآ  یهاون و  و  رماوا ، يارجا  اب  ینعی  دـندش  هنادواج  اـهنآ 
باذع زا  هک  یفوخ  زا  رتالاب  یفوخ  و  دنراد ، یهلا  شاداپ  هب  هک  يدـیما  زا  رتالاب  يدـیما  .دـشاب 10 - نآرق  تکرب  هب  داعم  شاعم و 

.دنراد ملاع  نآ  رد  سرت  دیما و  نآ  هب  نیقی  نانیا  هک  ور  نآ  زا  درادن  دوجو  دنراد ، وا  زا  يرود  ادخ و 

دیدحلا یبا 

اَِهلِجاَِـعب ُساَّنلا  َلَغَتْـشا  اَذِإ  اَِـهلِجِآب  اُولَغَتْـشا  اَـهِرِهاَظ َو  َیلِإ  ُساَّنلا  َرَظَن  اَذِإ  اَْینُّدـلا  ِنِطاـَب  َیلِإ  اوُرَظَن  َنیِذَّلا  ُمُه  ِهَّللا  َءاَِـیلْوَأ  َّنِإ  َلاَـق ع: َو 
[ ْمُهَکْرَد  ] ًالَالِْقتْسا َو اَْهنِم  ْمِهِْریَغ  َراَثِْکتْسا  اُوَأَر  ْمُهُکُْرتَیَس َو  ُهَّنَأ  اوُِملَع  اَم  اَْهنِم  اوُکَرَت  ْمُهَتیُِمی َو  ْنَأ  اوُشَخ  اَم  اَْهنِم  اُوتاَمَأَف 

[ ًاتاَوَف  ] اََهل ْمُهَکَرَد 

[ اَِمل ٌءاَدْعَأ   ] ًاتْوَف

[ ْنَِمل ٌْملَس   ] ُساَّنلا َو ََملاَس  اَم  ُءاَدْعَأ 

[ اوُِملُع  ] ِِهب ُباَتِْکلَا َو  َِملُع  ْمِِهب  ُساَّنلا  يَداَع  اَم  ُْملَس 

 [ َیلاَعَت ِهَّللا  ُباَتِک  َماَق [  ْمِِهب  اوُِملَع َو 

 . َنُوفاَخَی اَم  َقْوَف  ًافوُخَم  َنوُجْرَی َو َال  اَم  َقْوَف  ًاّوُجْرَم  َنْوَرَی  اُوماَق َال  ِِهب  ُباَتِْکلَا َو 

امأ اوملع و  هب  باتکلا و  ملع  مهب  نوجری  ام  قوف  هلوقل  مهبهاذم  یلع  نیموصعملا  همئألا  لاح  حرـش  هیمامإلا  هلعجت  نأ  حلـصی  اذه 
حکانملا و نم  اهفرخز  ایندـلا و  رهاظ  یلإ  سانلا  رظن  امل  مهرکذ ع  نیذـلا  هللا  ءایلوأ  مه  نیفراعلا و  ءاملعلا  لاح  حرـش  هلعجنف  نحن 

اوتامأف هینامسجلا  ذالملا  یف  دهزلا  هدابعلا و  فراعملا و  مولعلاب و  اولغتشاف  ایندلا  نطاب  یلإ  مه  اورظن  هیـسحلا  تاوهـشلا  سبالملا و 
اهنأ مهملعل  لاومـألا  ءاـنتقا  ایندـلا  نم  اوکرت  مهتیمی و  نأ  اوفاـخ  اـم  دـسحلا  هوق  بضغلا و  هوقک  همومذـملا  مهاوـق  مهتاوهـش و  نم 
اضیأ اتوف  اهل  سانلا  غولب  مهدنع و  الالقتـسا  تافـصلا  کلت  نم  سانلا  راثکتـسا  ناکف  اهعم  هبحـصلا  ماود  نکمی  هنأ ال  مهکرتتس و 

امل مهالول  هنأل  باتکلا  ملع  مهب  تادابعلا و  مولعلا و  نم  سانلا  هاداع  امل  ملـس  تاوهـشلا و  نم  سانلا  هملاس  امل  مصخ  مهف  مهدنع 
یلع سانلا  هبن  مهیلع و  لد  باتکلا  نأل  اوملع  باتکلاب  اولـضف و  اهرهاوظ  یلع  سانلا  اهذـخأل  تاهباشتملا و  تاـیآلا  لـیوأت  فرع 

.( . رطاف 28 هروس  ُءامَلُْعلا (  ِهِدابِع  ْنِم  َهّللا  یَشْخَی  امَّنِإ  هلوق  وحن  مهعضاوم 

. ( . رمزلا 9 هروس   ) َنوُمَْلعَی َنیِذَّلا ال  َنوُمَْلعَی َو  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه  هلوق  و 
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. ( . هرقبلا 269 هروس  ًارِیثَک (  ًاْریَخ  َِیتوُأ  ْدَقَف  َهَمْکِْحلا  َتُْؤی  ْنَم  هلوق َو  و 

هدورو هحـص  هقدـص و  یلع  نیهاربلا  اوررق  مهنأل  باتکلا  ماق  مهب  مهلـضفب و  بطخت  مهیلع و  يدانت  یتلا  تایآلا  نم  کـلذ  وحن  و 
اوماق هبادآ  باتکلا و  رماوأ  عابتاب  يأ  اوماق  باتکلاب  ماوعلل و  هلالد  کلذ  یلع  مقی  مل  مهالول  لیربج ع و  ناـسل  یلع  یلاـعت  هللا  نم 
قوف اوجرم  نوری  مهنإ ال  لاق  مث  مهیلع  هلابو  ناک  لب  ائیش  مهملع  مهنع  ینغأ  امل  هرماوأ  مهلاثتما  نآرقلا و  بادآب  مهبدأت  ول ال  هنأل 
اذـه قوف  له  هسدـق و  رئاظح  یف  یلاعت  هللا  هرواجم  مهوجرم  کلذـک و  نونوکی  فیک ال  نوفاخی و  ام  قوف  افوخم  نوجری و ال  ام 

فئاخل فوخم  اذه  قوف  له  هبانج و  نع  مهداعبإ  مهیلع و  هللا  طخس  مهفوخم  جارل و  وجرم 

یناشاک

تقیقح هب  دندرک  رظن  هک  دننانآ  ایندلا ) نطاب  یلا  اورظن  نیذلا  مه   ) ادخ ناتـسود  هک  یتسرد  هب  هللا ) ءایلوا  نا  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
ذا  ) تاذخاوم تاعبت و  يولب و  نحم و  زا  نآ  تذـل  تحت  رد  تسا  جردـنم  هک  ار  يزیچ  نآ  دـندومن  هظحالم  ینعی  نآ  هنک  ایند و 

( اهلجاب اولغتـشا  و   ) نآ لاوما  لامآ و  عمج  هددجتم و  تاذل  زا  وا  رهاظ  هب  نامدرم  دندرک  رظن  هک  یتقو  رد  اهرهاظ ) یلا  سانلا  رظن 
دنتـشگ لوغـشم  هک  یتقو  اهلجاعب ) سانلا  لغتـشا  ذا   ) لـجا زا  دـعب  تسا  لـمع  باوث  نآ  هک  راـک  نآ  تبقاـع  هب  دـندش  لوغـشم  و 
دناریمب هک  دندیسرت  هک  ار  يزیچ  مهتیمی ) نا  اوشخ  ام   ) ایند زا  دنناریمب  سپ  اهنم ) اوتاماف   ) نآ لاوزلا  عیرس  هدنباتش  عاتم  هب  نامدرم 

یبقع تکاله  ببـس  ار و  اهنآ  دزاـس  كـاله  هنئمطم و  رب  دوش  بلاـغ  هک  دندیـسرت  یم  هک  دـنا  هراـما  سوفن  زیچ  نآ  ار و  ناـشیا 
يدوز هب  هک  مهکرتیـس ) هنا   ) نیقی ملع  هب  دنتـسناد  یم  هک  ار  يزیچ  نآ  اوملع ) اـم   ) اـیند زا  دـندرک  كرت  و  اـهنم ) اوکرت  و   ) ددرگ

نآ زا  دوخ  ریغ  نتساوخ  رایسب  اهنم ) مهریغ  راثکتسا   ) تریصب هدید  هب  دندیدب  و  اوار ) و   ) نآ هیناف  هعتما  زا  ار  ناشیا  دنک  یم  كرت 
دندـید و  اهل ) مهکرد  و   ) رارق راد  يارب  زا  نآ  بلط  تسا  راوازـس  هک  يزیچ  هب  تبـسن  نتـساوخ  كدـنا  الالقتـسا )  ) رادـیاپان عاـتم 

نآ هب  نامدرم  دندرک  حلص  هک  دنیزیچ  نانمـشد  ناشیا  سانلا ) ملاس  ام  ءادعا   ) ار نآ  لاوز  انف و  اتوف )  ) عاتم نآ  زا  ار  دوخ  نتفایرد 
هب باتکلا ) ملع  مهب   ) یبقع روما  زا  ناشیا  اب  نامدرم  دندرک  ینمشد  هک  يزیچ  اب  دننانک  حلص  و  سانلا ) داع  ام  ملس  و   ) ایند عاتم  زا 

نآرق هب  و  اوملع ) هب  و   ) دوش یم  ینآرق  تالکـشم  ضماوغ و  لح  ناـشیا  دوجاـب  دوجو  هب  هک  اریز  نآرق  دـش  هتـسناد  ناـشیا  ببس 
میقتسم مالع و  کلم  مالک  دش  مئاق  ناشیا  هب  و  باتکلا ) ماق  مهب  و   ) نامدرم نایم  رد  دندش  روهـشم  فورعم و  ینعی  دندش  هتـسناد 

ملاع نآ و  تایهنم  تارومام و  هب  دـندومن  دایقنا  ینعی  ناـشیا  دـندش  مئاـق  مـالک  نآ  هب  و  اوماـق ) هب  و   ) لدـبت ریغت و  نآ ، زا  تشگ 
و ال  ) ادخ زا  دنراد  یم  دـیما  هچنآ  يالاب  نوجری ) ام  قوف   ) ار هدـش  هتـشاد  دـیما  دـننیب  یمن  اوجرم ) نوری  ال   ) نآ دـعاوق  هب  دنتـشگ 

نیا هک  تسین  يا  ههبـش  الع و  لج و  قح  باذع  زا  دنـسرت  یم  هچنآ  يالاب  نوفاخی ) ام  قوف   ) ار هدش  هدیـسرت  دننیب  یمن  و  افوخم )
ءانثلا هیحتلا و  مهیلع  تسا  يده  همئا  ياهتفص 

یلمآ

ینیوزق

، وا رهاظ  هب  زاجم و  هب  مدرم  دندرک  رظن  هک  یتقو  ایند  نطاب  تقیقح و  هب  دندرک  رظن  هک  دننانآ  ادخ  ناتـسود  هک  یتسرد  هب  دومرف :
هچنآوا میعن  ایند و  زا  دـندیناریم  سپ  .وا  کیدزنو  رـضاح  هب  نامدرم  دـندش  لوغـشم  هک  یتقو  وا  تبقاع  رخآ و  هب  دـندش  لوغـشم 
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نآ هک  دنتسناد  هچنآ  ایند  زا  دنداد  كرت  دنادرگ و  دساف  ناشیا  رب  ترخآ  يدلخم  میعنو  يدبا  هایح  دنار و  یمب  ار  ناشیا  دندیسرت 
نیا تسا  نتفاـی  مک  اـیند  زا  نارگید  نتفاـی  رایـسب  هک  دنتـسناد  تریـصب و  مشچ  هب  دـندید  .دـهد و  كرت  هک  دـشاب  دوز  ار  ناـشیا 

وا اب  نامدرم  هچنآ  اب  دنحلص  ارس و  نیا  ماطح  ایند و  عاتم  ینعی  دنا  هدرک  حلـص  وا  اب  نامدرم  هک  دنزیچ  نآ  نانمـشد  ادخ  ناتـسود 
هب لمع  هک  ور  نآ  زا  باـتک  دـشاب  مئاـق  ناـشیا  هب  یلوم  ترـضح  تاـضرم  بلط  یبقع و  رما  هب  ماـمتها  ینعی  .دـنا  هدومن  ینمـشد 

باتک هک  ور  نآ  زا  ناشیا  دنشاب  مئاق  باتک  هب  دنیامن و  تنایص  فیرحت  رییغت و  زا  دنیامرف و  توعد  وا  هب  دیامن و  باتک  نومـضم 
يادخ زا  دنراد  دیما  ناشیا  هچنآ  يالاب  ار  هتـشاد  دـیما  دـنناد  یمن  ینیب و  یمن  .دـشاب  ناشیا  رـصان  يداه و  دـنک و  ناشیا  قیدـصت 

.نادزی طخس  نارین و  باقع  ینعی  نآ  زا  دنسرت  یم  ناشیا  هچنآ  يالاب  ار  هدش  هدیسرت  هن  .ناوضر و  تنج و  ینعی  نمحر 

یجیهال

سانلا لغتـشا  اذا  اهلجاب ، اولغتـشا  اهرهاظ و  یلا  سانلا  رظن  اذا  ایندـلا ، نطاب  یلا  اورظن  نیذـلا  مه  هللا  ءایلوا  نا  : » مالـسلا هیلع  لاـق  و 
اهل مهکرد  الالقتـسا و  اهنم  مهریغ  راثکتـسا  اوار  مهکرتیـس و  هنا  اوملع  ام  اهنم  اوکرت  مهتیمی و  نا  اوشخ  ام  اـهنم  اوتاـماف  اـهلجاعب ،

ام قوف  اوجرم  نوریال  اوماق ، هب  باتکلا و  ماق  مهب  اوملع و  هب  باتکلا و  ملع  مهب  .سانلا  يداع  ام  ملـس  سانلا و  ملاس  ام  ءادعا  .اتوف 
يوس هب  دننک  هاگن  هک  دنـشاب  یناسک  ادـخ  ناتـسود  قیقحت  هب  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .نوفاخی » ام  قوف  افوخم  نوجری و ال 

هک یتقو  رد  دشاب ، ترخآ  هک  ایند  رخآ  زور  هب  دنـشاب  لوغـشم  ایند و  رهاظ  يوس  هب  نامدرم  دننک  یم  هاگن  هک  یتقو  رد  ایند  نطاب 
هراما و سفن  ياهشهاوخ  زا  ار  ناشیا  دناریمب  هک  دنسرت  یم  هک  ار  هچنآ  ایند  زا  دنناریمب  سپ  ایند ، زورما  هب  نامدرم  دنـشاب  لوغـشم 

عاتم زا  ار  دوخ  ریغ  ندیدرگ  رایـسب  دننیب  یم  ایند و  عاتم  زا  ار  ناشیا  دراذگ  یماو  دوز  هک  دنناد  یم  هک  ار  هچنآ  ایند  زا  دـنراذگاو 
هک يزیچ  اب  دنشاب  شوخ  نآ و  هب  نامدرم  دنشاب  شوخ  هک  يزیچ  نانمشد  دنشاب  .نتفاین  ار  ایند  رم  نتفایرد  ندیدرگ و  كدنا  ایند 

اپرب ناشیا  هب  ناشیا و  دنوش  هتـسناد  ادخ  باتک  ببـس  هب  ادـخ و  باتک  دوش  هتـسناد  ناشیا  ببـس  هب  نآ ، هب  نامدرم  دنـشاب  نمـشد 
ادخ هک  دنراد  دیما  ناشیا  هچنآ  زا  رتالاب  ار  يا  هتشاد  دیما  دننیبن  ناشیا ، تادابع  دشاب  اپرب  ادخ  باتک  هب  ادخ و  باتک  ریـسفت  دشاب 

.دشاب ادخ  هک  دنسرت  یم  ناشیا  هچنآ  زا  رتالاب  ار  يا  هدش  هدیسرت  هن  دشاب و 

ییوخ

مهب نوجری  ام  قوف  هلوقل : مهبهذم  یلع  نیموصعملا  همئالا  لاح  حرش  هیمامالا  هلعجت  نا  حلـصی  اذه  یلزتعملا : حراشلا  لاق  ینعملا :
حرش یلا  مالسلا ) هیلع   ) همالک ماملا  نم  هرکف  یلا  ردابت  ام  لوقا : ..نیفراعلا  ءاملعلا  لاح  هلعجنف  نحن  اما  و  اوملع ، هب  باتکلا و  ملع 

( مالـسلا هیلع   ) مهیف باقلالا  تافـصلا و  هذه  دوجوب  فرتعم  وه  و  هنع ، لودـعلا  حـصی  قح ال  مالـسلا  هیلع  نیموصعملا  همئالا  لاح 
سردـن مهفرعن و  یتح  تافـصلا  هذـه  اوزاح  نمم  مالـسلا ) هیلع   ) مهریغ ءایلوالا  نیفراعلا و  ضعب  صاخـشا  نایعا و  فرع  تیلاـیف 

: همجرتلا مهددع !؟ مک  کئلوا و  نیا  و  ماهبالا ، هجو  یلع  مهرکذ  ماعلا و  مهفصوب  فتکی  مل  مهفرعل و  مهفرعدق  ناک  ول  و  مهلاح ،
هدنیآ و هب  و  دنراد ، مشچ  شیابیرف  رهاظب  مدرم  هک  هاگنآ  رد  دننارگن  ار  ایند  نورد  هک  دـنناسک  نآ  مه  ادـخ  ءایلوا  یتسارب  دومرف :

نوچ تسا  اهنآ  كاله  هیام  هک  ار  ایند  زا  هچنآ  قح  ءایلوا  دنـشالت ، رد  مرگرـس و  اـیند  دـقنب  مدرم  هکیلاـح  رد  دنلوغـشم  ماـجنارس 
دنزرویم و دهز  نادب  دنهنیماو و  دنوشیم  ادـج  اهنآ  زا  هک  ایند  زا  هچنآ  و  دـنیامنیم ، اهر  ار  دوخ  دـنزاسیم و  دوبان  اوه  هراما و  سفن 
تداعـس و توف  نادب  ندیـسر  و  تسا ، زیچان  كدنا و  دـنهاوخیم  نوزفا  دـننادیم و  نوزف  نابلطایند  هک  ار  ایند  زا  هچنآ  ره  دـننادیم 
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، تسا رادایند  مدرم  نمشد  هک  ره  اب  دنراگزاس  دنـشزاس و  رد  نآ  اب  بلطایند  مدرم  هک  دنتـسه  هچنآ  نمـشد  ادخ  ءایلوا  تستاجن ،
اهنآ تسا و  اپرب  نانآ  دوجوب  یلاعت  يادخ  باتک  دـنوش ، هتخانـش  اهنآ  ینآرق  ياه  هناشن  هب  دوش و  هتـسناد  ادـخ  نآرق  اهنآ  دوجوب 

.درادن دوجو  دننآ  میب  رد  هچنآ  زا  يرتکانمیب  تسین و  نانآ  سدقم  دیما  زا  يرتراودیما  دننک ، مایق  نآ  ماکحا  هب  هک  دنتسه 

يرتشوش

نیموصعملا همئالا  لاح  حرـش  هیمامالا  هلعجت  نا  حلـصی  اذه  ناونعلا : دـعب  دـیدحلا  یبا  نبا  لاق  هماعلا ) همامالا  یف  عباسلا - لصفلا  )
نیذلا هللا  ءایلوا  مه  و  نیفراعلا ، ءاملعلا  حرش  هلعجنف  نحن  اما  و  اوملع .) هب  باتکلا و  ملع  مهب  : ) نوجری ام  قوف  هلوقل  مهبهذم ، یلع 
عطتـسی مل  و  ادـبملاب ، لاصتا  مهل  نیذـلا  نیموصعملا  همئالا  الا  اوسیل  نافرعلا  ملعلا و  یف  نولماکلا  نوفراعلا  ءاـملعلا  تلق : مهرکذ .)

ءایلوا نا   ) .نوصقان مهریغ  و  نم ، مه  اضیا  نیلماکلا  ءایلوالا  نا  امک  مهریغ ، باتکلا  عیمج  ملع  هدـنع  نا  یعدـی  نا  رـصع  یف  دـحا 
ایندلا هایحلا  نم  ارهاظ  نوملعی  : ) یلاعت لاق  امک  نونوکی  سانلا  ناف  اهرهاظ ) یلا  سانلا  رظن  اذا  ایندلا  نطاب  یلا  اورظن  نیذـلا  مه  هللا 

مهبر یلا  مهنا  هلجو  مهبولق  اوتوآ و  ام  نوتوی  نیذلا  و  : ) یلاعت لاق  امک  نونوکی  مالسلا  مهیلع  مه  و  نولفاغ .) مه  هرخالا  نع  مه  و 
راد یه  هرخالا  نا  عاتم و  ایندـلا  هایحلا  امنا  یلاعت … ( : هلوق  اوقدـص  و  نوقباس .) اهل  مه  تاریخلا و  یف  نوعراسی  کـئلوا  نوعجار 

نودـیری نیذـلل ال  اهلعجن  هرخالا  رادـلا  کلت  : ) یلاعت لاق  امک  اوناک  و  اهترخآ ، تاجرد  لیـصحتب  يا : اهلجاب ) اولغتـشا  و  (. ) رارقلا
- عباسلا لصفلا   ) ءاسنلا نم  تاوهـشلا  بح  سانلل  نیز  ( ) اهلجاعب سانلا  لغتـشا  اذا  (. ) نیقتملل هبقاعلا  اداسف و  ـال  ضرـالا و  یف  اولع 
ایندـلا و هایحلا  عاتم  کلذ  ثرحلاو  ماعنالا  هموسملا و  لیخلا  هضفلا و  بهذـلا و  نم  هرطنقملا  ریطانقلا  نینبلا و  و  هماعلا ) همامالا  یف 

ثیغ لثمک  دالوالا  لاومـالا و  یف  رثاـکت  مکنیب و  رخاـفت  هنیز و  وهل و  بعل و  ایندـلا  هاـیحلا  اـمنا  اوملعا  (، ) باـملا نسح  هدـنع  هللا 
ایندلا هایحلا  ام  ناوضر و  هللا و  نم  هرفغم  دـیدش و  باذـع  هرخالا  یف  اماطح و  نوکی  مث  ارفـصم  هارتف  جـیهی  مث  هتابن  رافکلا  بجعا 

( هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نع  لاصخلا )  ) يور مهنید ، صقنب  مهتیمی ) نا   ) .اوفاخ يا : اوشخ ) ام  اـهنم  اوتاـماف  (. ) رورغلا عاـتم  ـالا 
مدق لاق : رباج  نع  بیطخلا  يور  .ءاینغالا و  هسلاجم  و  ءاسنلا ، عم  ثیدحلا  و  لاذنالا ، هسلاجم  بلقلا : تیمت  مهتـسلاجم  ثالث  لاق :

: اولاق .ربکالا  داهجلا  یلا  رغـصالا  داهجلا  نم  متمدق  مدقم ، ریخ  متمدق  مهل : لاقف  هل ، هازغ  نم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا یلع  موق 
ءارو مکانلوخ  ام  متکرت  و  مهکرتیـس … ( ) هنا  اوملع  ام  اهنم  اوکرت  و   ) .هاوه دـبعلا  هدـهاجم  لاق : هللا ؟ لوسر  ای  ربکالا  داهجلا  اـم  و 

 … (. لیلق ایندلا  عاتم  لق  الالقتـسا … ( ) اهنم  مهریغ  راثکتـسا  اوار  و   ) .هل لقع  نم ال  ایندلل  عمجی  امنا  ربخلا : یف  و  مکروهظ ) … 
( ملـس سانلا و  ملاس  ام  ءادـعا  ( ) هماعلا همامالا  یف  عباسلا - لصفلا   … (. ) قاب هللا  دـنع  ام  دـفنی و  مکدـنع  ام  ( ) اتوق اـهل  مهکرد  (و 

قح هنولتی  باتکلا  مهانیتآ  نیذـلا  ، ) مهریغب هللا ال  باتک  باتکلا ) ملع  مهب   ) .یبقعلا رما  نم  سانلا ) يداـع  اـم   ) .نوکـسلاف رـسکلاب 
مکنیب و ینیب و  ادیهـش  هللااب  یفک  لق  ملعلا … ( ،) …  اوتوا  نیذلا  رودـص  یف  تانیب  تایآ  وه  لب   … (، ) هب نونموی  کئلوا  هتوالت 
ام و  باذـک ، الا  لزنا  امک  هلک  نآرقلا  عمج  هنا  ساـنلا  نم  دـحا  یعدا  اـم  مالـسلا :) هیلع   ) رفعجوبا لاـق  و  باـتکلا .) ملع  هدـنع  نم 
نا دـحا  عیطتـسی  ام  اضیا : لاق  .هدـعب و  نم  نم  همئالا  و  مالـسلا ،) هیلع   ) بلاـط یبا  نب  یلع  ـالا  یلاـعت  هللا  هلزن  اـمک  هظفح  هعمج و 

هلوا نم  هللا  باتک  ملعال  ینا  هللا  و  مالسلا :) هیلع   ) هللادبع وبا  لاق  .ءایـصوالا و  ریغ  هنطاب  هرهاظ و  هلک ، نآرقلا  عیمج  هدنع  نا  یعدی 
.ء و یـش  لک  نایبت  هیف  یلاعت : هللا  لاق  نئاک ، وه  ام  ربخ  ناک و  ام  ربخ  و  ضرالا ، ربخ  ءامـسلا و  ربخ  هیف  یفک ، یف  هناک  هرخآ ، یلا 

ارب و  هبحلا ، قلف  يذلا  و  لاق : مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما نع  يزوجلا -) نبا  طبـس  هرکذـت   ) یف امکـس  هریـسفت )  ) یف یبلعثلا  يور 
نیب و  مهروبزب ، روبزلا  لها  نیب  و  مهلیجناب ، لیجنالا  لـها  نیب  و  مهتاروتب ، هاروتلا  لـها  نیب  تمکحل  هداـسولا  یل  تینث  ول  همـسنلا ،

انا الا و  یساوملا ، هیلع  ترج  شیرق  نم  هماعلا ) همامالا  یف  عباسلا - لصفلا   ) لجر نم  ام  هدیب  یـسفن  يذلا  و  مهناقرفب ، ناقرفلا  لها 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 5126 

http://www.ghaemiyeh.com


ناک نمفا  : ) لاقف کیف ؟ تلزنا  یتلا  کتیآ  امف  نینموملاریما  ای  لـجر : هل  لاـقف  .راـنلا  یلا  هدوقت  وا  هنجلا ، یلا  هقوست  هیآ  هل  فرعا 
.ن آرقلاـب  و  يا : هب ) و   ) .هنم دـهاش  اـنا  و  هنیب ، یلع  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوـسرف  هنم .) …  دـهاش  هوـلتی  هـبر و  نـم  هـنیب  یلع 

نمف : ) یلاعت لاق  هلهاـبملا ، هیآ  نآرقلا  نم  مهتجرد  یف  یفکی  و  نیدـلا ، یف  مهتناـکم  و  یلاـعت ، هللا  دـنع  مهتلزنم  ملع  يا : اوملع ) )
لعجنف لهتبن  مث  مکـسفنا  انـسفنا و  مکءاسن و  انءاسن و  مکءانبا و  انءانبا و  عدن  اولاعت  لقف  ملعلا  نم  كءاج  ام  دـعب  نم  هیف  کجاح 
نارجن دفو  مدـق  ریـسلا :- لها  هنع  هاور  ام  یف  هللادـبع - نب  رباج  لاق  هترکذـت )  ) یف يزوجلا  نبا  طبـس  لاق  نیبذاکلا .) یلع  هللا  هنعل 

؟ كوباف اولاق : .نارمع  لاقف : یـسوموبا ؟ نم  اولاقف : هفقاسالا ، نم  هعامج  بقاعلا و  دیـسلا  مهیف  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا یلع 
مدآ لثمک  هللا  دنع  یسیع  لثم  نا  : ) یلاعت هلوق  لزنف  یحولا ، رظتنی  تکسف  هوبا ؟ نم  یـسیعف  اولاق : .بلطملادبع  نب  هللادبع  یبا  لاق :

كءاج ام  دعب  نم  هیف  کجاح  نمف  : ) یلاعت هلوق  لزنف  .متبذک  لاقف : .انئایبنا  یلا  یحوا  ام  یف  اهدـجن  ال  اولاق : بارت ) …  نم  هقلخ 
اعت لقف  ملعلا  نم 

جرخ نا  ضعبل : مهضعب  لاق  و  اوفرـصناف ، .هللا  ءاش  نا  ادغ  لاق : کلهابن ؟ یتمف  تفـصنا ، اولاق : .هیالا  مکءانبا ) …  انءانبا و  عدن  اول 
یبن هناف  هولهابت  الف  هماـعلا ) هماـمالا  یف  عباـسلا - لـصفلا  ، ) هتیب لـها  یف  جرخ  نا  و  یبن ، ریغ  هنـال  هولهاـبف ، هباحـصا ، نم  هدـع  یف 

الا و سنآ  رکب و ال  قبت  ملف  اهلوح ، نم  هنیدـملا و  لها  یلا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا ثعب  مث  .نکلهتل  هومتلهاـب  نئل  و  قداـص ،
هیلع  ) نیـسحلا هنیمی و  نع  مالـسلا ) هیلع   ) نسحلا و  هیدـی ، نیب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا جرخ  و  تجرخ ،
هذه و  مالسلا - امهیلع  نیـسحلاو  نسحلا  یلا  راشا  انوانبا و  ءالوهف  اومله  لاق : مث  هفلخ ، مالـسلا  اهیلع  همطاف  هلامـش و  نع  مالـسلا )

و اوفاخ ، کلذ  موقلا  يار  املف  مالـسلا -) هیلع   ) یلع یلا  راشا  یـسفن و  ینعی  انـسفنا - هذـه  و  مالـسلا - اهیلع  همطاـف  ینعی  اـنواسن -
مهیلع يداولا  التمال  اوجرخ  ول  هدیب  یـسفن  يذلا  و  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاقف  .هللا  کلاقا  انلقا  اولاقف : هیدـی ، نیب  یلا  اوواج 
همطاف نسحلا و  دیب  اذخآ  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسحلا انـضتحم  ادـغ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نا  هریـسفت )  ) یف یبلعثلا  رکذ  .اران و 
رـشاعم ای  نارجن : فقـسا  لاقف  .اونماـف  توعد  اذا  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاـق  و  مهفلخ ، مالـسلا ) هیلع   ) یلع و  هفلخ ، یـشمت 
.ملـسم الا  ضرالا  هجو  یلع  یقبی  و ال  اوکلهتف ، اولهتبت  الف  هلازال ، هناکم  نم  البج  لیزی  نا  هللا  اولاس  ول  اهوجو  يرال  ینا  يراـصنلا 

بهذـیل هللا  دـیری  امنا  یلاعت … ( : لاق  ریهطتلا ، هیآ  .هلح و  یفلا  یلع  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا اوحلاص  و  مهدـالب ، یلا  اوعجرف 
هللا یلـص   ) یبنلا لاق  لاق : يردخلا  دیعـس  یبا  نع  ادنـسم  هریـسفت )  ) یف یبلعثلا  يور  اریهطت ،) مکرهطی  تیبلا و  لها  سجرلا  مکنع 

سجرلا مکنع  بهذـیل  هللا  دـیری  امنا  همطاـف … (  نیـسح و  نسح و  یف  یلع و  یف  یف و  هسمخ : یف  هیـالا  هذـه  تلزن  هلآ :) هیلع و 
یف ناک  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نا  تلاق : هملـس  ما  نع  و  هماعلا ) هماـمالا  یف  عباـسلا - لـصفلا   ) .اریهطت مکرهطی  تیبلا و  لـها 

نسحلا و یلع و  ءاجف  .کینبا  کـجوز و  یل  یعدا  لاـق : .هیلع  اـهب  تلخدـف  هریرح ، اـهیف  همربب  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  تتاـف  اـهتیب ،
انا و  يربیخ ، ءاسک  هتحت  ناک  و  یل ، هل و  همانم  یلع  مه  وه و  هریرحلا و  کلت  نم  نولکای  اوسلج  اولخدف و  مالسلا ، مهیلع  نیـسحلا 

ءاسکلا لضف  ذخاف  اریهطت .) مکرهطی  تیبلا و  لها  سجرلا  مکنع  بهذیل  هللا  دیری  امنا  لج … ( : زع و  هللا  لزناف  یلصا  هرجحلا  یف 
.اریهطت مهرهط  سجرلا و  مهنع  بهذاف  مهللا  یتصاخ ، یتیب و  لها  ءالوه  لاق : ءامـسلا و  یلا  اهب  يولاف  هدی  جرخا  مث  هب ، مهاسک  و 

عم تلخد  لاق : یلمیتلا  عمجم )  ) نع .ریخ و  یلعل  کنا  ریخ  یلعل  کنا  لاق : هللا ؟ لوسر  ای  مکعم  انا  و  تلق : تیبلا و  یسار  تلخداف 
( مالـسلا هیلع   ) یلع نع  اهتلاسف  .هللا  نم  اردـق  ناک  هنا  تلاق : لمجلا ؟ موی  کـجورخ  تیارا  تلاـق : یما ، اـهتلاسف  هشئاـع ، یلع  یما 
( هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا عمج  دـق  و  انیـسح ، انـسح و  همطاف و  ایلع و  تیار  دـقل  یبنلا ، یلا  ناک  سانلا  بحا  نع  ینتلاس  تلاـق :

یلع تلخد  لاق : رامع  نب  دادش  نع  .اریهطت و  مهرهط  سجرلا و  مهنع  بهذاف  یتصاخ ، یتیب و  لها  ءالوه  لاق : مث  مهیلع ، فدـغی 
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تیار تلق : لجرلا ؟ اذه  تمتش  مل  لاق : اوماق ، املف  مهعم ، هتمتشف  هومتشف  مالسلا ،) هیلع   ) ایلع اورکذف  موق  هدنع  و  عقسالا ، نب  هلثاو 
اهیلع همطاف  تیتا  لاـق : .یلب  تلق : هلآ ؟) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نم  تعمـس  اـمب  كربخا  ـالا  لاـقف : .مهعم  هتمـشف  هنومتـشی  موقلا 

هیلع هللا  یلص   ) یبنلا ءاج  یتح  رظتنا  تسلجف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا یلا  هجوت  تلاقف : مالـسلا ،) هیلع   ) یلع نع  اهلاسا  مالـسلا 
یتح هدیب  امهنم  دحاو  لک  ذـخا  مالـسلا  مهیلع  نیـسحلا  نسحلا و  و  هماعلا ) همامالا  یف  عباسلا - لصفلا   ) یلع هعم  سلجف و  هلآ ،) و 

مهیلع فل  مث  هذخف  یلع  امهنم  دحاو  لک  انیسح  انـسح و  سلجا  و  هیدی ، نیب  امهـسلجاف  مالـسلا  امهیلع  همطاف  ایلع و  ینداف  لخد ،
لها ءالوه  مهللا  لاق : مث  اریهطت .) مکرهطی  تیبلا و  لها  سجرلا  مکنع  بهذـیل  هللا  دـیری  اـمنا  ـالت … ( : مث  ءاـسک - لاـق  وا  هبوث -
یبا نع  هلیذ )  ) یف يربطلا  و  هریـسفت )  ) یف اـضیا  یبـلعثلا  يور  و  هلئاـضف .)  ) یف لـبنح  نب  دـمحا  هاور  و  قحا .) یتـیب  لـها  و  یتـیب ،

یلع و باب  یلع  موقیف  هادغ ، لک  یجی ء  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا ناک  و  دحاو ، مویک  رهشا  هعـست  هنیدملاب  تمقا  لاق : ءارمحلا 
یف ملـسم  يور  .اریهطت و  مکرهطی  تیبـلا و  لـها  سجرلا  مـکنع  بهذـیل  هللا  دـیری  اـمنا  لوـقیف … ( : نـع  مالـسلا  اـمهیلع  همطاـف 
لج زع و  هللا  باتک  امهدحا  نیلقث : مکیف  كرات  ینا  الا و  هلآ :) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا لاق  لاق : مقرا  نب  دیز  نع  ادنسم  هحیحص ) )
لها یف  هللا  مکرکذا  یتیب ، لها  یف  هللا  مکرکذا  یتیب ، لها  و  هلالض ، یلع  ناک  هکرت  نم  و  يدهلا ، یلع  ناک  هعبتا  نم  هللا ، لبح  وه 

مث رهدـلا ، نم  رـصعلا  لجرلا  عم  نوکت  هارملا  نا  هللا ، میا  و  ال ، لاق : هواـسن ؟ هتیب ، لـها  نم  اـنلقف : .یتیب  لـها  یف  هللا  مکرکذا  یتیب ،
اندرا ول  و  هماعلا ) همامالا  یف  عباسلا - لصفلا   ) .هدعب هقدصلا  اومرح  نیذلا  هتبصع  هلـصا و  هتیب : لها  .اهموق  اهیبا و  یلا  عجرتف  اهقلطی 

ههباشتم فرع  ام  مه  ولف ال  باتکلا ) ماق  مهب  و   ) .مالکلا لاطل  انقرط - نم  درو  امع  الـضف  کـلذ - یف  مهقرط  نع  درو  اـم  ءاصقتـسا 
نا هلآ :) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا لاق  امبسح  اوماق ) هب  و   ) .هنیبم نم  هلمجم  و  هماع ، نم  هصاخ  و  هخـسان ، نم  هخوسنم  و  همکحم ، نم 
هیلع  ) هللادـبع وبا  لاق  .رخالاب و  ملعی  امهنم  الک  نا  امک  رخالاب  موقی  امهنم  لکف  .ضوحلا  هیلع  ادری  یتح  اـقرتفی  نل  هترتع  نآرقلا و 

، مهرما لبق  هللا  رما  نومدقی  سانلا  رماب  ال  انرماب ) …  نودـهی  همئا  مهانلعج  و  : ) یلاعت لاق  ناماما : هللا  باتک  یف  همئالا  نا  مالـسلا :)
و هللا ، مکح  لبق  مهمکح  و  هللا ، رما  لبق  مهرما  نومدـقی  رانلا ) …  یلا  نوعدـی  همئا  مهانلعج  و  : ) لاـق و  مهمکح ، لـبق  هللا  مکح  و 

یه یتلل  يدـهی  نآرقلا  اذـه  نا  : ) یلاعت هلوق  یف  اضیا - مالـسلا ) هیلع   ) لاق .یلاعت و  هللا  باـتک  یف  اـم  فـالخ  مهئاوهاـب  نوذـخای 
مهانیتآ همکحلا و  باتکلا و  میهاربا  لآ  انیتآ  دـقف  یلاعت … ( : هلوق  یف  مالـسلا -) هیلع   ) رفعجوبا لاق  .مامالا و  یلا  يدـهی  موقا :-)

هللا یلـص   ) دـمحم لآ  یف  هنورکنی  و  میهاربا ، لآ  یف  نورقی  فیکف  لاق : .همئالا  ءایبنالا و  لسرلا و  مهنم  لـعج  يا : اـمیظع -) اـکلم 
اونوک هللا و  اوقتا  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای  : ) یلاعت هلوق  یف  مالـسلا -) هیلع   ) اضرلا لاق  و  هماعلا ) همامالا  یف  عباسلا - لصفلا  ( ؟) هلآ هیلع و 

لها نحن  نوملعت :-) متنک ال  نا  رکذـلا  لها  اولاساف  هلوق … ( : یف  مالـسلا -) هیلع   ) لاـق .همئـالا و  مم  نوقداـصلا  نیقداـصلا :-) عم 
 … یبرقلا یف  هدوملا  الا  ارجا  هیلع  مکلاسا  لق ال  یلاعت … ( : هلوق  یف  مالـسلا -) هیلع   ) رفعجوبا لاـق  .نولووسملا و  نحن  و  رکذـلا ،

هسمخ و ناـف هللا  یـش ء  نم  متمنغ  اـمنا  اوملعاو  : ) یلاـعت هلوق  یف  مالـسلا -) هیلع   ) هللادـبع وبا  لاـق  .مالـسلا و  مهیلع  همئـالا  مه  (-: 
وه و  نوجری ) ام  قوف  اوجرم  نوری  ال   ) .مالسلا مهیلع  همئالا  و  مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما یبرقلا  وذ  یبرقلا :-) …  يذل  لوسرلل و 

لاقف ادیدش ، اضرم  تضرم  مالـسلا :) هیلع   ) نیـسحلا نب  یلع  لاق  لاق : مالـسلا ) هیلع   ) رقابلا نع  و  یـش ء ، لک  یلع  رداقلا  یلاعت  هللا 
میهاربا تیهاض  تنسحا ، یل : لاقف  .یل  هربدی  ام  یبر  یلع  حرتقا  نمم ال  نوکا  نا  یهتشا  تلقف : یهتـشت ؟ ام  مالـسلا ) هیلع   ) یبا یل 

و ال  ) .لیکولا معن  هللا و  یبسح  لب  یبر ، یلع  حرتقا  ال  لاقف : هجاح ؟ نم  له  مالسلا :) هیلع   ) لیئربج لاق  ثیح  مالسلا ) هیلع   ) لیلخلا
(: هیلحلا  ) نع و  هتموکح ، هماعلا ) همامالا  یف  عباسلا - لصفلا   ) نم رارفلا  نکمی  ـال  يذـلا  رهاـقلا  هللا  وه  و  نوفاـخی ) اـم  قوف  اـفوخم 

یف هل  لیقف  هضفن ، هدـعر و  هتذـخا  هتالـص ، هئوضو و  نیب  راص  هالـصلل و  هئوضو  نم  غرف  اذا  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسحلا نب  یلع  ناک 
رفـصا اضوت  اذا  مالـسلا ) هیلع   ) داجـسلا ناک  رخآ : ربخ  یف  و  یجانا ؟ نا  دـیرا  نم  و  موقا ، نم  یلا  نوردـتا  مکحی  و  لاـقف : کـلذ ،
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: نولوقی اولعجف  دجاس ، هیف  وه  تیب  یف  قیرح  عقو  ربخ : یف  و  فقا ؟ نا  دیرا  نم  يدـی  نیب  نوردـتا  لاقف : کلذ ، یف  هل  لیقف  هنول ،
یف و  اذـه ، .يربکلا  رانلا  لاق : اهنع ؟ كاهلا  يذـلا  ام  هدوعق : دـعب  هل  لیقف  .تئفطا  یتح  هسار  عفر  اـمف  راـنلا ! راـنلا  هللا  لوسر  نباـی 

و هتبحم ، نم  عطاسلا  رونلا  هللا  مهـسبلا  موق  ءالوه  لاقف : .هللا  ءایلوا  انل  فص  يرـصملا : نونلا  يذـل  لاق  لکوتملا  نا  دادـغب :) خـیرات  )
عدوا دق  مهجرخا و  مث  هتقیلخ ، بولق  یف  هبحملا  مهل  رـشن  و  هترـسم ، ناجیت  مهقرافم  یلع  عضو  و  هتمارک ، هیدرا  نم  ءاهبلاب  مهللج 

نا دـعب  مهـسلجا  مث  هرظان ، هلالج  میظع  یلا  مهنیعا  و  هرئاس ، هیلا  مهبولقف  بوبحملا ، هلـصاومب  هقلعم  یهف  بویغلا ، رئاـخذ  بولقلا 
مهل نمـض  و  یقتلا ، عروـلا و  لـها  مهذـیمالت  لـعج  و  ءاودـالا ، تباـنم  مهفرع  و  ءاودـلاب ، هفرعملا  بلط  یـسارک  یلع  مهیلا  نسحا 
هایا یکرتب  حورجم  وا  هوجلاعف ، یتدارا  نم  ضیرم  وا  هووادـف ، یقرف  نم  لـیلع  مکاـتا  نا  یئاـیلوا  اـی  لاـق : و  ءاعدـلا ، دـنع  هباـجالا 

وا هوداف ، يوحن  دـصاق  وا  هونمف ، یتلـصاوم  یف  بغار  وا  هونماف ، ینم  فئاخ  وا  هوعداخف ، ینم  قبآ  وا  هوبغرف ، ینم  راف  وا  هوفطالف ،
- عباسلا لصفلا   ) وا هوطـسابف ، یب  نظلا  نسح  وا  هورـشبف ، یناسحال  حار  وا  هودعف ، یلـضف  نم  سیآ  وا  هوئرجف ، یترجاتم  یف  نابج 
وا هوبتاعف ، یناسحا  دعب  یسم ء  وا  هودشراف ، يوحن  فصوتسم  وا  هومظعف ، يردقل  مظعم  وا  هولـصاوف ، یل  بحم  هماعلا ) همامالا  یف 

مکمزلا نا  و  هودقتفاف ، مکنع  باغ  ناف  هولـصاوف ، یف  مکلـصو  نم  و  هوثیغاف ، فوهلم  مکب  ثاغتـسا  نا  و  هورکذـف ، یناسحال  سان 
هبه مکل  تـبهو  نا  و  هودوـعف ، ضرم  نا  و  هوحـصناف ، هـئیطخ  اـطخا  نا  و  هوکرتاـف ، قـح  بـجاو  یف  رـصق  نا  و  هولمتحاـف ، هیاـنج 

ترثآ هرثالاب  مکنال  تبلط ، ءافولا  مکنم  و  تبغر ، مکایا  و  تبطاخ ، مکل  و  تبتاع ، مکل  یئایلوا  ای  .هورثاف  مکتقزر  نا  و  هورطاـشف ،
لـضفا مکل  یئازج  .نیهرـشلا  هعواطم  نیرابجلا و ال  مادختـسا  دـیرا  ال  تصـصتخا ، تعنطـصا و  تمدختـسا و  مکایا  و  تبختنا ، و 

و هلماـعملا ، یف  وا  مکل  یتلماـعم  و  لـضفلا ، ربـکا  مکیلع  یلـضف  و  لذـبلا ، یلغا  مکل  یلذـب  و  ءاـطعلا ، رفوا  مکل  یئاـطع  و  ءازجلا ،
انا رطاوخلا ، یلع  فرـشم  انا  ممهلا ، دـصارم  انا  ظحللا ، ظحالم  انا  بویغلا ، مالع  انا  بولقلا ، شتفم  انا  .هبلاطملا  دـشا  مکل  یتبلاطم 

مکاداع نم  و  هتیذآ ، مکاذآ  نم  و  هتمصق ، مکدارا  نمف  ياوس ، طلـسم  و ال  ینود ، رابج  توص  مکعزفی  .نوفجلا ال  فارطاب  ملاعلا 
.مکل انا  و  یل ، متنا  یئابحا ، متنا  و  یئایلوا ، متنا  هتیضرا ، مکیلا  نسحا  نم  و  هتیلاو ، مکالاو  نم  و  هتیداع ،

هینغم

باد وه  امک  مهنع ، ثیدـحلا  یلا  مامالا  داع  و  هقباسلا ، مکحلا  لئاسرلا و  بطخلا و  یف  اررکم  ءایقتالا  ءایلوالا و  نع  مالکلا  مدـقت 
یلا اورظن  نیذـلا  مه  - ) 1 یلی : ام  مهفاصوا  نم  مامالا  رکذ  .هداعالا و  رارکتلاب و  هیعاو  اـنذا  اوفداـصی  نا  یـسع  نیحـصانلا ، هاعدـلا 

نع فرـصنا  و  هبلق ، هب  لغـش  هدحو  هیلا  رظن  نم  بذاک  عداخ  رهاظ  و  نطاب ، رهاظ و  ایندـلل  اهرهاظ ) یلا  سانلا  رظن  اذا  ایندـلا  نطاب 
اولغتشا و  - ) .هبابحا 2 هللا و  ءایلوا  لعف  امک  امامت  هیدبالا  هتداعس  یلا  هلیسو  اهذختا  اهعقاو  اهنطاب و  یلا  رظن  نم  و  هریـصم ، هترخآ و 

نوسفانتی ءاحلـصلا ال  نا  ینعملا  و  ایندلا ، بقع  یتات  اهنال  هرخالا ، یلا  ینعم  و  ایندـلا ، یلا  اظفل  دوعت  اهلجآ  یف  ءاهلا  خـلا ..) اهلجاب 
( مهتیمی نا  اوشخ  ام  اهنم  اوتاـما  - ) 3 حـتفتت .) هرهز  هئم  عد   ) رئاسلا لثملاب  نولمعی  لب  بورحلا ، اهلجا  نم  نوریثی  ـال  و  ایندـلا ، یلع 
كریغل ال هکرات  تناف  کـتجاح  نع  داز  اـم  لـک  مهکرتیـس ) هنا  اولمع  اـم  اـهنم  اوکرت  - ) .قاـفنلا 4 دـقحلا و  و  عشجلا ، عمطلاـک و 
هللا و هجو  هب  تدرا  اذا  الا  مهللا  هبلط .؟ یف  ثهلت  مالعف  نذا  و  ائیـش ، هنم  قفنت  کنال ال  لاحلا ، هعیبطب  کـکرات  اـضیا  وه  و  هلاـحم ،

نا اونیاع  اـتوف ) اـهل  مهکرد  و  الالقتـسا ، اـهنم  مهریغ  راثکتـسا  اوار  - ) .اـمیرک 5 ارجا  ارخذ و  کـل  نوکیل  هداـبع ، هلاـیع و  همدـخ 
یف فرـسا  اـملک  هملکب  .هنید و  نم  ریثکلا  هتاـف  هاـیند  نم  ائیـش  كردا  اـملک  و  هریخ ، لـق  هلاـم  رثـک  اـملک  بلغـالا - یف  ناـسنالا -

ءایلوالا و  مهعامطا ، یلع  برح  هنال  قحلا ، نوداعی  نوفرتملا  خلا ..) سانلا  ملاس  ام  ءادـعا  - ) .تایحورلا 6 نع  ادعب  دادزا  تایداملا 
برح ءایلوالا  و  مهتابغر ، مهئاوها و  عبـشی  هنال  لالـضلا ، لطابلا و  نورـصانی  نوفرتملا  .هاوس و  مهل  ریـصن  هنـال ال  قحلا ، نورـصانی 
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اوماقا يا  باتکلا ) ماق  مهب  و   ) سانلا یلع  هوعاذا  و  هللا ، باتک  نم  مهملع  اودمتسا  اوملع ) هب  باتکلا و  ملع  مهب  - ) .مهیلع 7 هیلع و 
هذه .لمع و  ملع و  ملعت و  يذلا  وه  اعقاو  اقح و  ملاعلا  نا  راصتخالاب : .اولمع و  يا  اوماق ) هب  و   ) هتجح قدص و  یلع  عطاقلا  لیلدـلا 

نم الا  نوفاخی  هللا و ال  نم  همحرلا  حفـصلا و  الا  ائیـش  نوجری  ال  خلا ..) اوجرم  نوری  ال  - ) .یقتلا 8 ملاعلا  و  یلولا ، نموملا  هلخ  یه 
اما لامعالا ، بیقر  هللا  نم  فوخلا  و  هبنذ .) الا  نفاخی  و ال  هبر ، الا  مکنم  دـحا  نوجری  ال  : ) همکحلا 80 یف  مدقت  .هباذع و  هطخس و 

هرئاد مهیلع  ءوسلا  نظ  هللااب  نیناظلا  : ) ءوسلا نظ  هللااب  نظ  نمل  لـیولا  لـک  لـیولا  و  هناوضر ، یلا  عیفـشلا  معنف  هللا  نم  همحرلا  ءاـجر 
6 اریصم - تئاس  منهج و  مهل  دعا  مهنعل و  مهیلع و  هللا  بضغ  ءوسلا و 

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

: تسا هدومرف  ناتسود ) ادخ  ياهوخ  زا  يا  هراپ  هراب  رد   ) مالّسلا هیلع  ماما 

نآ نایاپب  و  دنرگن ، یم  نآ  شیارآ ) تنیز و   ) رهاظب مدرم  هکیماگنه  دنرگنب  ایند  ندش ) تسین   ) نطابب هک  دننانآ  ادخ  ناتـسود  - 1
( دننآ يالاک  ندروآ  تسدب  ددص  رد   ) دنزادرپ یم  نآ  زورما  هب  مدرم  هکیماگنه  دنیامن ) هدامآ  گرم  رفس  هشوت   ) دنزادرپب

و دنیامن ) یم  يرود  تسا  ّیهلا  رفیک  باذع و  ببس  هچنآ  زا   ) دناریمب ار  ناشیا  دنـسرت  یم  هک  ار  هچنآ  ایند  زا  دنناریم  یم  سپ  - 2
ادج ناشیا  زا  دـنناد  یم  نوچ  دـندنب  یمن  لد  نآ  يالاک  هب   ) دومن دـهاوخ  اهر  ار  ناشیا  دـنناد  یم  هک  ار  هچنآ  نآ  زا  دـننکیم  اهر 

ار ایند  ناشنتفایرد  و  ترخآ ) هرهب  هب  تبـسن   ) تسا ندرب  هرهب  مک  اـیند  زا  نارگید  ندرب  هرهب  رایـسب  هک  دـننیب  یم  و  دـش ) دـهاوخ 
، تسا دیواج ) تداعس   ) نداد تسد  زا  بجوم ) )

هدیزگ يرود  سفن  شهاوخ  زا   ) دننمشد نآ  اب  مدرم  هک  ارنآ  دنتسه  یتشآ  دنتسه و  یتشآ  نآ  اب  مدرم  هک  ارنآ  دننمـشد  ناشیا  - 3
( دنیامن یم  یگداتسیا  نآ  ربارب  رد  و 

زا  ) دنام اج  رب  باتک  ناشیاب  و  دنتخانش ، اهنآ  باتک  نآ  اب  و  دندرب ) یپ  نآرق  ماکحا  هب  مدرم   ) دش هتـسناد  باتک  ناشیا  ببـسب  - 4
( دنتفرگ نآ  زا  دنتشاد  هچنآ   ) دندنام اپ  رب  اهنآ  باتک  نآ  اب  و  دنام ) ظوفحم  ندش  هدایز  مک و  لیدبت و  رییغت و 

.دننیب یمن  ّیهلا ) رفیک   ) ناشسرت زا  رتالاب  یسرت  و  ناحبس ) دنوادخ  شاداپ   ) ناشدیما زا  رتالاب  ییوزرآ  دیما و  - 5

ینامز

نانآ و یقیقح  نانیـشناج  مالـسلا و  مهیلع  راهطا  همئا  نانآ  لوا  هجرد  هک  تسا  یبهذـم  ناربهر  هرابرد  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما بلطم 
.دنناد یم  دوخ  رظان  ار  ادخ  لاح  ره  رد  دندرگ و  یمن  ناطیش  تسد  تلآ  هک  یصلخم  ناگدنب  مود  هجرد 

يزاریش دمحم  دیس 
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یلا سانلا  رظن  اذا   ) ءانف رورغ و  راد  اـهنا  اوفرعف  ایندـلا ) نطاـب  یلا  اورظن  نیذـلا  مه   ) هئاـبحا يا  هللا ) ءاـیلوا  نا  : ) مالـسلا هیلع  لاـق  و 
امب لاغتـشا  نودـب  هلجاعلا ، اهتنیز  يا  اهلجاعب  سانلا  لغتـشا  اذا   ) هرخالا يا  اهلجاب ) اولغتـشا  و   ) اهتایح اـهتنیزب و  اوعذـخف  اـهرهاظ )

عاـبتاب سفنلا ، مهتیمت  نا  لـبق  مهـسفنا  اوتاـما  يا  سفنلا ، وه  کـلذ  و  مهتیمی ) نا  اوـشخ  اـم   ) ایندـلا نم  يا  اـهنم ) اوتاـماف   ) اـهئارو
ثولی یتح ال  ناسنالا  اهکرتی  نا  لضفالاف  تاـم ، اذا  ناـسنالا  كرتت  ایندـلا  ناـف  مهکرتیـس ) هنا  اوملع  اـم  اـهنم  اوکرت  و   ) .تاوهـشلا
كرد يا  اهل ) مهکرد  و   ) هرخالا یف  مهرجا  مهباوث و  هلقل  ابجوم  يا  الالقتـسا )  ) ایندلا نم  يا  اهنم ) مهریغ  راثکتـسا  اوار  و   ) ماثالاب

ام ملـس  و   ) تاوهـشلا نوملاسی  سانلا  ناف  سانلا ) ملاس  ام  ءادعا   ) مهف هرخالا  وه  و  اهنم ، مها  وه  امل  اتوف )  ) اهذـئاذل ایندـلل و  سانلا 
امنا سانلا  نا  يا  باتکلا ) ملع  مهب   ) اهنم نورجـضتی  اهنوکرتی و  يا  هحلاصلا ، لامعالا  تاریخلا و  نوداعی  سانلا  ناف  سانلا ) يداع 

و  ) نآرقلاب نوفراع  مهناب  سانلا  دنع  نوفورعم  مهناف  اوفرع ، يا  اوملع ) هب  و   ) .ءاحلصلا ءالوه  ببـسب  نآرقلا  ینعم  اوملع  امنا  اوملع 
ام قوف  اوجرم  نوری  ال   ) هب نومئاق  مهف  باتکلاب  نولمعی  امنا  مهناف  اوماق ) هب  و   ) عمتجملا یف  ناـیک  هل  راـص  ناـب  باـتکلا ) ماـق  مهب 

رثکا یش ء  و ال  رانلا ، نوفاخی  مهناف  نوفاخی ) ام  قوف  افوخم  و ال   ) اذه قوف  یش ء  و ال  هناوضر ، هللا و  همحر  نوجری  مهناف  نوجری )
.اهنم افوخ 

يوسوم

تافـص تازیم و  مهل  نیـصلخملا  هدابع  هللا و  ءاـیلوا  نا  حرـشلا : .اوفاـخ  اوشخ : .هرخآ  یـشلا ء  لـجا  لـجاعلا و  دـض  لـجالا : هغللا :
 … فاـصوا هدـعب  مهفـصو  هعئار و  تازیمم  تاذ  همیظع  هروص  ماـمالا  مهل  مسر  دـق  مهاوس و  نمع  مهزیمت  مهریغ و  نع  مهدرفت 

نم تلعج  راد  اهنا  اوفرعف  اهب  مهنم  بلطی  ام  یلع  اوفقو  اهتقیقح و  اوفرع  و  ایندلا ) نطاب  یلا  اورظن  نیذـلا  مه  هللا  ءایلوا  نا  : ) حرـشلا
و)  ) اهیف ام  اهعتم و  اهتاذـلمب و  هبیط  اهودـجوف  اهرهاظ ) یلا  سانلا  رظن  ذا   ) مهریغ سکع  هتداعـسل  اهنم  ناسنالا  دوزتی  هرخالا  لـجا 

هنا اوملع  اـم  اـهنم  اوکرت  مهتیمی و  نا  اوـشخ  اـم  اـهنم  اوتاـماف  اـهلجاعب  ساـنلا  لغتـشا  اذا  اـهلجاب  اولغتـشا   ) مهنا مهتازیمم  نم  اـضیا 
ءایلوالا امنیب  بسحف  ایندـلا  هنیز  نم  هذـه  ریغ  نع  ناطلـس و  نع  هاج و  نع  رـصق و  نع  شیع و  همقل  نع  ثحبت  سانلاف  مهکرتیس )

ام هریرشلا و  مهسوفن  اوتاما  دق  مهترخآ و  یف  مهدعسی  ام  لکب  نوموقی  هاوقت و  هتدابع و  یف  داهتجالا  یلا  هللا و  هعاط  یلا  نوهجوتی 
هدلاخلا مهتایح  مهتداعـس و  یلع  یـضقت  هرخالا و  یف  مهتیمت  نا  لبق  هلیذرلا  تافـصلا  نم  اهریغ  ضغب و  دـسح و  داقحا و  نم  اهیف 

مهریغ راثکتـسا  اوار   ) مهنا مهریکفت  مهتافـص  نم  و )  ) مهنع یلختت  مهکرتتـس و  اهنال  اهیف  ام  ایندـلا و  اوکرت  کلذـک  ناـنجلا و  یف 
مودی هفات و ال  یـش ء  هنال  ایندلا  ءانبا  لعفی  امک  هراثکتـساب  اولبقی  مل  مهل و  الیلق  هودارا  يا  الالقتـسا )  ) عاتم هورث و  لام و  نم  اهنم )

ام ءادـعا   ) مهنا هدیعـسلا  ینامالا  هیلاعلا و  بلاطملا  لین  نع  مهل  توفم  يا  اـتوف )  ) مهل اـهلوصح  و  اـهل ) مهکرد   ) اوار کلذـک  (و )
ءایلوالا امنیب  لطابلا  نوداعی  قسفلا و ال  نولتاقی  هلیذرلا و ال  نوملاسی  سانلا  نا  ثیح  تافـصلا  سیـسخ  لئاذرلا و  نم  سانلا ) ملاس 

مهل و هبوبحم  ءایلوالل و  ملـس  هذـه  هلیـضفلا و  لدـعلا و  قحلا و  نوداعی  سانلا  ناف  سانلا ) يداع  اـم  ملـس  و   ) هلک کـلذ  ءادـعا  هللا 
هتاحفص نع  اودافتسا و  هنم  و  اوملع ) هب  و   ) هماکحا اونیب  هضماوغ و  اوحضوا  سانلا و  هونیب  ثیح  باتکلا ) ملع  مهب   ) مهدنع هبولطم 

هزعلا دجملا و  اوذخا  اومد و  و  اوماق ) هب  و   ) هتاعیرشت هدونب و  تقبط  همیلاعت و  تذفن  هماکحا و  ترشتناف  باتکلا ) ماق  مهب  و   ) اومهف
نوفاخی مهف  نوفاخی ) ام  قوف  افوخم  و ال   ) اریغـص هدـعب  دـحا  لک  نوری  هللا و  نوجری  مهف  نوجری ) ام  قوف  اوجرم  نوری  ال   ) هوقلا و 

انبولق و یف  اهعمجن  نا  انیلع  یغبنی  ءایلوالل  همظعلا  یهتنم  یف  تافـص  هذه  و  ریغـص …  ریقح و  لیلق و  هریغ  نم  فوخلا  نوری  هللا و 
 … ءایلوا هللا نوکن  یتح  انکولس  لک  انلامعا و  انسوفن و 
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یناقلاط

و دنرگن ، یم  نآ  نورد  هب  ناشیا  دنرگن  یم  ایند  رهاظ  هب  مدرم  نوچ  هک  دنتسه  یناسک  ادخ  ناتسود  انامه  دومرف : ترـضح  نآ  «و 
ار ناشیا  دنـسرت  یم  هک  ار  هچنآ  ایند  زا  دـنناریمب  سپ  دـنا ، نآ  زورما  مرگرـس  مدرم  هک  یماگنه  دـنتخادرپ  نآ  هدـنیآ  ماـجرف و  هب 

كدنا راوخ و  ایند  زا  ار  نارگید  ناوارف  يریگ  هرهب  دندرک ، اهر  دنک  یم  ناشیاهر  يدوز  هب  دنتسناد  هک  نآ  زا  ار  هچنآ  و  دناریمب ،
روما دنتـسه -  یتشآ  رد  زا  نآ  اب  مدرم  هک  هچنآ  اـب  دنتـشادنپ ، نآ  نداد  تسد  زا  ار  اـیند  تمعن  رب  ناـنآ  نتفاـی  تسد  دـندرمش و 

هب نانآ  دش و  هتسناد  نانآ  هب  ادخ  باتک  دنا ، یتشآ  رد  ترخآ - روما  دنا -  گنج  رد  زا  نآ  اب  مدرم  هچنآ  اب  دنا و  نمشد  ییایند -
دیما نآ  هب  هچنآ  زا  شیب  دـندرک ، مایق  باتک  ماکحا - هب -  نانآ  تساپرب و  نانآ  هلیـسو  لاعتم  يادـخ  باتک  دـنیاناد ، ادـخ  باـتک 

« .دنرادن میب  يزیچ  زا  دنسرت  یم  هچنآ  زج  دنرآ و  یمن  هدید  رد  دنا  هتسب 

مراکم

 [[ مالسلا هیلع  لاق  و  ]]

اَم اَْهنِم  اُوتاَمَأَف  ، اَِهلِجاَِعب ُساَّنلا  َلَغَتْشا  اَذِإ  اَِهلِجِآب  اُولَغَتْشا  َو  اَهِرِهاَظ ، َیلِإ  ُساَّنلا  َرَظَن  اَذِإ  اَْینُّدلا  ِنِطَاب  َیلِإ  اوُرَظَن  َنیِذَّلا  ُمُه  ِهّللا  َءاَِیلْوَأ  َّنِإ 
ََملاَـس اَـم  ُءاَدـْعَأ  ، ًاـتْوَف اََـهل  ْمُهَکَرَد  ،َو  ًالاَْلِقتْـسا اَْـهنِم  ْمِهِْریَغ  َراَثِْکتْـسا  اُوَأَر  ،َو  ْمُهُکُْرتَیَـس ُهَّنَأ  اوُِملَع  اَـم  اَْـهنِم  اوُکَرَت  ،َو  ْمُهَتیُِمی ْنَأ  اوُشَخ 

ًافوُخَمَال ،َو  َنوُجْرَی اَم  َقْوَف  ًاّوُجْرَم  َنْوَرَی  َال  ، اُوماَق ِِهب  ُباَتِْکلا َو  َماَق  ْمِِهب  ،َو  اوُِملَع ِِهب  ُباَتِْکلا َو  َِملُع  ْمِِهب  ُساَّنلا ! يَداَـع  اَـم  ُْملَـس  ،َو  ُساَّنلا
.َنُوفاَخَی اَم  َقْوَف 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

یم هاگن  نآ  رهاظ  هب  تسرپایند )  ) مدرم هک  هاگنآ  دـنرگن  یم  اـیند  نطاـب  هب  هک  دنتـسه  یناـسک  ادـخ ) یعقاو  ناتـسود   ) هّللا ءاـیلوا 
ناشلتاق ماجنارس  دنراد  میب  هک  ار  يروما  ،و  دنا مرگرس  نآ  زورما  هب  ناتسرپایند  هک  یلاح  رد  دنا  لوغـشم  نآ  هدنیآ  هب  اه  نآ  ، دننک

ایند زا  نارگید  ار  هچنآ  ،و  دنزاس یم  اهر  ، دیوگ یم  كرت  ار  اه  نآ  ماجنارـس  دنناد  یم  هک  ار  هچنآ  ، دـنرب یم  نایم  زا  دـش  دـهاوخ 
اب ناتسرپایند  هچنآ  اب  نانآ  ، دننک یم  بوسحم  نآ  نداد  تسد  زا  ار  نآ  هب  ندیسر  دنرمـش و  یم  مک  هّللا  ءایلوا  دنرامـش  یم  رایـسب 

هدیمهف اه  نآ  هلیسو  هب  دیجم ) نآرق   ) ادخ باتک  دنا ، حلص  رد  دنا  نمشد  نآ  اب  ناتسرپایند  هچنآ  اب  دنا و  نمشد  دنا  حلـص  رد  نآ 
هلیـسو هب  اه  نآ  هک  هنوگ  نامه  تساپرب  اـه  نآ  هلیـسو  هب  نآرق  ، دـننک یم  كرد  ار  قیاـقح  نآرق  هلیـسو  هب  زین  اـه  نآ  دوش و  یم 

هیام دنسرت  یم  نآ  زا  هچنآ  زا  رترب  دننیب و  یمن  يا  هدننک  راودیما  دنا  هتسب  لد  دنراد و  دیما  نآ  هب  هچنآ  زا  رترب  ، دنتـسه اپرب  نآرق 
: هنامیکح راتفگ  دنس  .دنرادن ( غارس  سرت 

زا ءایلوالا  هیلح  باتک  رد  تنـس ) لها  ياملع  زا   ) یناهفـصا میعن  وبا  ار  هنامیکح  راتفگ  نیا  دـیوگ : یم  رداـصم  رد  بیطخ  موحرم 
اریز هدومن  همجرت  یبرع  هب  ار  نآ  میعن  وبا  هک  تسا  نیا  شموهفم  دشاب  حیحص  تبسن  نیا  رگا  هدرک و  لقن  هیلاع  حیـسم  ترـضح 
ریما زا  سلاجم  باتک  رد  ار  نآ  یضر ) دیـس  زا  لبق   ) دیفم موحرم  هک  دنک  یم  هفاضا  سپـس  .دوبن  یبرع  مالـسلا  هیلع  یـسیع  نابز 

(.( ص 302 ج 4 ، هغالبلا ، جهن  رداصم   ) .تسا هدرک  لقن  یلع ع  نانمؤم 
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هّللاءایلوا تفص  هدزاود 

.دنک یم  یفرعم  يا  هناگ  هدزاود  فاصوا  اب  ار  ادخ  صاخ  ناتسود  ، هنامیکح انعمرپ و  رایسب  راتفگ  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

؛» دننک یم  هاگن  نآ  رهاظ  هب  تسرپایند )  ) مدرم هک  هاگنآ  دنرگن  یم  ایند  نطاب  هب  هک  دنتـسه  یناسک  هّللا  ءایلوا  :» دیامرف یم  تسخن 
(. اَهِرِهاَظ َیلِإ  ُساَّنلا  َرَظَن  اَذِإ  اَْینُّدلا  ِنِطَاب  َیلِإ  اوُرَظَن  َنیِذَّلا  ُمُه  ِهّللا  َءاَِیلْوَأ  َّنِإ  )

اه نآ  ؛»  َنُوِلفاَغ ْمُه  ِهَرِخْآلا  ِنَع  ْمُه  اَْینُّدلا َو  ِهاَیَْحلا  َنِّم  ًارِهاَظ  َنوُمَْلعَی  دـیامرف «: یم  هیآ 7  مور  هروس  رد  دیجم  نآرق  هک  هنوگ  نامه 
!«. دنا لفاغ  راک ) نایاپ  و   ) ترخآ زا  دنناد و  یم  ار  ایند  یگدنز  زا  يرهاظ  طقف 

تـسا نآ  هب  ندیـسر  رد  قلطم  لامک  ییاهن و  فده  دننک  یم  نامگ  هک  دزاس  یم  لوغـشم  دوخ  هب  نانچ  ار  اه  نآ  ایند  رهاظ  يرآ 
داز و نآ  زا  دیاب  هک  هار  رس  رب  تسا  یهاگلزنم  ترخآ و  يارب  تسا  يا  هعرزم  ، رادیاپان تسا  ییارـس  ایند  دنناد  یم  هّللا  ءایلوا  یلو 

.دنریگرب ترخآ  ینالوط  رفس  يارب  هشوت 

نآ رـضاح  زورما و  هب  ناتـسرپایند  هک  یلاح  رد  دـنا  لوغـشم  ترخآ ) يارـس   ) ایند هدـنیآ  هب  اه  نآ  :» دـیامرف یم  تفـص  نیمود  رد 
(. اَِهلِجاَِعب ُساَّنلا  َلَغَتْشا  اَذِإ  اَِهلِجِآب  اُولَغَتْشا  َو  ( ؛» دنا مرگرس 

تساه و نآ  یگـشیمه  يارـس  دننک  یم  نامگ  ناتـسرپایند  هک  یلاح  رد  دـننیب  یم  ترخآ  ریـسم  رد  یهاگرذـگ  ار  ایند  هّللا  ءایلوا 
.دننک یم  لمع  دوخ  رکفت  قباطم  مادکره 

ْمُهَّبَر َنوُعْدَی  َنیِذَّلا  َعَم  َکَسْفَن  ِْربْصا  َو  دهد «: یم  روتـسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هب  هیآ 28  ، فهک هروس  رد  دیجم  نآرق 
َناَک ُهاَوَه َو  َعَبَّتا  اَنِرْکِذ َو  ْنَع  ُهَْبلَق  اَْنلَفْغَأ  ْنَم  ْعُِطت  َال  اَْینُّدلا َو  ِهاَیَْحلا  َهَنیِز  ُدیُِرت  ْمُْهنَع  َكاَْنیَع  ُدْعَت  َال  ُهَهْجَو َو  َنوُدیُِری  ِّیِـشَْعلا  ِهاَدَْغلِاب َو 

ببـس هب  زگره  و  دـنبلط ! یم  ار  وا  ياضر  اـهنت  ،و  دـنناوخ یم  رـصع  حبـص و  ار  دوخ  راـگدرورپ  هک  شاـب  یناـسک  اـب  ؛»  ًاـطُُرف ُهُْرمَأ 
زا هک  اه  نامه  نکم ! تعاطا  میتخاس  لفاغ  دوخ  دای  زا  ار  ناشبلق  هک  یناسک  زا  و  ریگمرب ! اه  نآ  زا  ار  دوخ  نامشچ  ، ایند ياهرویز 

«. تسا یطارفا  ناشیاهراک  ،و  دندرک يوریپ  سفن  ياوه 

اوُشَخ اَم  اَْهنِم  اُوتاَمَأَف  ( ؛» دنرب یم  نایم  زا  دشاب  ناشلتاق  ماجنارـس  دـنراد  فوخ  هک  ار  يروما  اه  نآ  :» دـیامرف یم  فصو  نیموس  رد 
(. ْمُهَتیُِمی ْنَأ 

(. تساه لد  گرم  روظنم  ( ؟ دوش ناشگرم  هیام  هک  دنسرت  یم  يروما  هچ  زا  هّللاءایلوا 

ناطیـش ناطیـش و  هدـیچیپ  ياه  هشقن  اه و  هسوسو  زا  ،و  عمط صرح و  ،و  شکرـس ياه  سوه  يوه و  زا  اه  نآ  : تسا نشور  خـساپ 
.دناریمب ار  اه  نآ  بلق  دوش و  هریچ  نانآ  رب  ادابم  ، دنا كانمیب  ناتفص 

هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  يادص  یتح  هک  درمـش  یم  یناگدرم  هدرک  هبلغ  اه  نآ  رب  اه  سوه  يوه و  هک  ار  یناتـسرپایند  دیجم  نآرق 
هب ار  تنخس  یناوت  یمن  وت  ًامّلسم  ؛»  َنیِِربْدُم اْوَّلَو  اَذِإ  َءاَعُّدلا  َّمُّصلا  ُعِمُْـست  َال  یَتْوَْملا َو  ُعِمُْـست  َال  َکَّنِإ  دسر «: یمن  اهنآ  شوگ  هب  هلآ 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 5133 

http://www.ghaemiyeh.com


.( هیآ 80 لمن ، !«.) یناوخارف دننک  یم  تشپ  دننادرگ و  یمرب  يور  هک  یماگنه  ار  نارک  یناوت  یمن  ،و  یناسرب ناگدرم  شوگ 

اوُِملَع اَم  اَْهنِم  اوُکَرَت  َو  ( ؛» دنزاس یم  اهر  ، دیوگ یم  كرت  ار  اه  نآ  ماجنارس  دنناد  یم  هک  ار  هچنآ  :» دیامرف یم  فصو  نیمراهچ  رد 
(. ْمُهُکُْرتَیَس ُهَّنَأ 

ترخآ راید  يوس  هب  هداس  ینفک  اب  اهنت  دنک و  یم  كرت  ار  اه  نآ  ، ماجنارـس اه  تورث  اه و  تنیز  اه و  ماقم  دنناد  یم  اه  نآ  يرآ 
اه نآ  ، دنک كرت  ار  اه  نآ  روما  نیا  هک  نآ  زا  شیپ  هجیتن  رد  ، دـندنبن یتیراع  روما  نیا  هب  لد  هک  رتهب  هچ  سپ  دـنوش  یم  راپـسهر 

.دنراپس یم  یشومارف  هب  ار  روما  نیا 

كرت ار  ناسنا  زگره  هک  دراد  دوجو  ایند  رد  يروما  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  هدـش  هدافتـسا  نآ  رد  هیـضیعبت  « نم » زا هک  « اـهنم » هب ریبعت 
هریخذ امـش  دزن  هچنآ  ؛»  ٍقَاب ِهّللا  َْدنِع  اَم  ُدَفنَی َو  ْمُکَْدنِع  اَم  دیامرف «: یم  نآرق  هک  هنوگ  نامه  تسوا  اب  دراوم  همه  رد  دـیوگ و  یمن 

هیآ 96) لحن ، «.) دنام یم  یقاب  تسادخ  دزن  رد  هچنآ  دوش و  یم  دوبان  هدش 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  ماما  هک  میدناوخ  هبطخ 203 ) رد   ) ًالبق زین 

امـش ياه  ندـب  هک  نآ  زا  شیپ  دـینک  جراخ  ایند  زا  ار  دوخ  ياه  لد  مُُکناَدـْبَأ ؛ اَْهنِم  َجُرْخَت  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  ْمَُکبُوُلق  اْینُّدـلا  َنِم  اوُجِرْخَأ  »
«. دوش جراخ 

زا ار  نآ  هب  ندیـسر  دنرمـش و  یم  مک  هّللا  ءاـیلوا  دـننیب  یم  رایـسب  اـیند  زا  نارگید  ار  هچنآ  :» دـیامرف یم  فصو  نیمجنپ  رد  هاـگنآ 
(. ًاتْوَف اََهل  ْمُهَکَرَد  ،َو  ًالاَْلِقتْسا اَْهنِم  ْمِهِْریَغ  َراَثِْکتْسا  اُوَأَر  َو  ( ؛» دننک یم  بوسحم  نآ  نداد  تسد 

رد تسا  دایز  رایسب  ناشرظن  رد  دنـسر  یم  یمهم  ماقم  ای  دایز  تورث  ای  لام  هب  هک  یماگنه  ناتـسرپایند  هک  تسا  تیعقاو  کی  نیا 
كالفا ریز  رد  هچنآ  ایند و  مامت  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  هک  اج  نآ  ات  ، دنناد یم  یشزرا  یب  عاتم  ار  نآ  ادخ  ناتسود  هک  یلاح 

هک ییاه  تمعن  اب  ار  یلع  : دیازفا یم  سپـس  تسا و  هدش  هدیوج  یخلم  ناهد  رد  هک  دـناد  یم  یتخرد  گرب  زا  رتمک  ار  هدـش  عقاو 
:؟ راک هچ  دوش  یم  یناف  يدوز  هب 

هبطخ 224) هغالبلا ، جهن  « .) یَْقبَت َال  ٍهََّذل  یَنْفی َو  ٍمیِعَِنل  ِیلَِعل َو  اَم  اَهُمَضْقَت  ٍهَداَرَج  ِمَف  ِیف  ٍهَقَرَو  ْنِم  ُنَوْهََأل  يِْدنِع  ْمُکاْینُد  َّنِإ  »

دوخ يارب  اهنت  هن  ار  يویند  تاماقم  لاوما و  قرب و  قرز و  هب  ندیـسر  هّللاءایلوا  هک  تسا  نیا  هب  هراـشا  ًاـتْوَف » اََـهل  ْمُهَکَرَد  َو   » هلمج
ناتـسرپایند سکع  هب  تسرد  ؛ دنراد یم  بوسحم  يرتمهم  رتشیب و  تاقیفوت  نداد  تسد  زا  ببـس  ار  نآ  هکلب  دـنناد  یمن  يراختفا 

.دنهدب تسد  زا  تایونعم  هب  ندیسر  يارب  ار  يرتشیب  تاقیفوت  دنچره  دنرمش  یم  راختفا  ار  نآ  هک 

نمشد نآ  اب  ناتسرپایند  هچنآ  اب  دنا و  نمشد  دنا  حلـص  رد  نآ  اب  ناتـسرپایند  هچنآ  اب  :» دیامرف یم  فصو  نیمتفه  نیمـشش و  رد  و 
!(. ُساَّنلا يَداَع  اَم  ُْملَس  ،َو  ُساَّنلا ََملاَس  اَم  ُءاَدْعَأ  ( ؛» دنا حلص  رد  دنا 

دنا هتـسب  یتسود  دنویپ  تورث  لام و  ینوزف  هب  تاهابمو  راختفاو  نآ  عورـشمان  تاذلو  ایند  تاوهـش  اب  ناتـسرپایند  هک  تسا  نشور 
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دنا نمـشد  يراکادـف  راثیا و  دـهز و  يراکزیهرپ و  اوقت و  اب  ، ناتـسرپایند ، رگید ییوس  زا  دـنا و  فلاخم  نآ  اب  هّللاءاـیلوا  هک  يزیچ 
.دنا هتسب  یتسود  حلص و  نامیپ  نآ  اب  هّللا  ءایلوا  هک  ییاهزیچ  نامه 

هّللا ءایلوا  ، سکع هب  دهد و  یم  داب  رب  ار  اه  نآ  فیثک  عفانم  قح  يارجا  نوچ  ، نآ فلاخم  ناتـسرپایند  دنا و  قح  رادفرط  هّللا  ءایلوا 
.دشخب یم  ققحت  ار  اه  نآ  موش  فادها  اریز  دننک  یم  يرادفرط  نآ  زا  هتسویپ  ناتسرپایند  هک  يزیچ  دنتسه  متس  ملظ و  نمشد 

هلیسو هب  زین  اه  نآ  دوش و  یم  هدیمهف  اه  نآ  هلیسو  هب  دیجم ) نآرق   ) ادخ باتک  :» دیامرف یم  اه  نآ  فیصوت  نیمهن  نیمتـشه و  رد 
(. اوُِملَع ِِهب  ُباَتِْکلا َو  َِملُع  ْمِِهب  ( ؛» دننک یم  كرد  ار  قیاقح  نآرق 

ییوس زا  دـنراد و  یم  تفایرد  اه  نآ  زا  ار  نآرق  قیاـقح  دـنور و  یم  اـه  نآ  غارـس  هب  ناـبلط  قح  ناـیوج و  قح  وس  کـی  زا  يرآ 
اه نآ  ، نآرق زا  مدرم  مهف  همـشچرس  رگید  ریبعت  هب  دنبای و  یمرد  نآ  زا  ار  قیاقح  دـنور و  یم  نآرق  غارـس  هب  زین  اه  نآ  دوخ  رگید 

.تسا نآرق  اه  نآ  مولع  همشچرس  دنتسه و 

ینـشور تایآ  نیا  یلو  ؛»  َْملِْعلا اُوتوُأ  َنیذَّلا  ِروُدُـص  یف  ٌتانَیب  ٌتایآ  َوُه  ْلـَب  دـیامرف «: یم  هیآ 49  توبکنع  هروـس  رد  دـیجم  نآرق 
«. دراد ياج  ناروشناد  هنیس  رد  هک  تسا 

هیآ 43) لحن ،  «.) َنوُمَْلعَت َال  ُْمْتنُک  ْنِإ  ِرْکِّذلا  َلْهَأ  اُولَأْساَف  دیامرف «: یم  رگید  ياج  رد  و 

نآرق هلیـسو  هب  مدرم  دزن  رد  اه  نآ  تلزنم  ماقم و  هک  دنا  هدرک  ریـسفت  نینچ  ار  اوملع » هب  و   » هلمج هغالبلا  جهن  نارـسفم  زا  یعمج 
یتروص رد  ریـسفت  نیا  هتبلا.تساه  نآ  تاماقم  رگنایب  نآ  لاثما  تیالو و  ریهطت و  هلهابم و  تایآ  نوچمه  یتاـیآ  ؛ دوش یم  هتـسناد 

هدـمآ فلتخم  ياـه  هخـسن  رد  هک  هنوگ  نآ  - هاـگره یلو  دوش  هدـناوخ  اوملُع )  ) لوهجم لـعف  تروص  هب  « اوملَع » هک تسا  حـیحص 
.میتفگ الاب  رد  هک  تسا  نامه  نآ  ریسفت  دوش  هدناوخ  اوملَع )  ) مولعم لعف  تروص  هب  - تسا

نآرق هلیـسو  هب  اه  نآ  هک  هنوگ  نامه  تساپرب  اه  نآ  هلیـسو  هب  نآرق  :» دـیازفا یم  هّللا  ءایلوا  فصو  نیمهدزاـی  نیمهد و  رد  سپس 
(. اُوماَق ِِهب  ُباَتِْکلا َو  َماَق  ْمِِهب  َو  ( ؛» دنتسه اپرب 

هلیسو هب  ، نآ تاروتسد  يارجا  مدرم و  مومع  يارب  نآ  میهافم  نییبت  نآرق و  غیلبت  اریز  تسا  نشور  اه  نآ  هلیسو  هب  نآرق  مایق  لیلد 
.دریگ یم  تروص  اه  نآ 

.تساه نآ  ياه  شناد  مولع و  مامت  یلصا  همشچرس  نآرق  هک  تسا  نآ  ببس  هب  نآرق  هلیسو  هب  اه  نآ  مایق  اما 

اهرازتشک اهرازلگ و  اه و  غاب  يوس  هب  سپـس  دـنریگ و  یم  ددـم  نیمزریز  عبانم  زا  هک  دنتـسه  ییاـه  همـشچ  نوچمه  اـه  نآ  يرآ 
.دنوش یم  ریزارس 

اه و نآ  یهاگآ  ملع و  زا  نخـس  ، قباس فصو  ود  رد  هک  توافت  نیا  اـب  ، قباـس فصو  ود  رب  تسا  يدـییأت  عقاو  رد  فصو  ود  نیا 
.تسا یهلا  یهاون  رماوا و  يارجا  تاروتسد و  هب  لمع  زا  نخس  اج  نیا  رد  دوب و  اه  نآ  هلیسو  هب  مدرم  یهاگآ  ملع و 
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ببـس هب  یمومع  راکفا  رد  ناـنآ  تیعقوم  مدرم و  ناـیم  رد  اـه  نآ  یگتـسجرب  هک  دراد  دوجو  زین  لاـمتحا  نیا  اوماـق » هب   » هلمج رد 
.تسا هتخاس  نشور  ار  اه  نآ  تلزنم  هدوتس و  ار  اه  نآ  هک  تسا  دیجم  نآرق 

هیلع هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  اج  نآ  تسا  هدمآ  نیلقث  ثیدح  رد  رگید  تروص  هب  هک  تسا  نامه  هلمج  ود  نیا  نومـضم  عقاو  رد 
: دومرف هلآ  و 

« . َضْوَْحلا یَلَع  اَدِری  یَّتَح  اَقِرَتْفی  َْنل  اَمُهَّنِإ  ِیتَیب َو  َلْهَأ  ِیتَْرتِع  ِهَّللا َو  َباَتِک  اوُّلِـضَت  َْنل  اَمِِهب  ُْمتْکَّسَمَت  ْنِإ  اَم  ِنیَلَقَّثلا  ُمُکِیف  ٌكِراَت  یِّنِإ  »
ود تسیب و  اج  نآ  رد  دوش  هعجارم  نیلقث » ثیدح   » ناونع تحت  نآرق  مایپ  مهن  دلج  هب  ربتعم  ثیدح  نیا  كرادـم  زا  عالطا  يارب  )

( .تسا هدش  رکذ  اهنآ  ریغ  ننس و  تنس و  لها  فورعم  حاحص  زا  كردم 

دنا هتـسب  لد  دـنراد و  دـیما  نآ  هب  هچنآ  زا  رتالاب  :» دـیامرف یم  هّللا  ءایلوا  فصو  نیرخآ  نیمهدزاود و  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  سپس 
ًافوُخَم َال  ،َو  َنوُجْرَی اَم  َقْوَف  ًاّوُجْرَم  َنْوَرَی  َال  ( ؛» دنرادن غارس  سرت  هیام  دنـسرت  یم  نآ  زا  هچنآ  زا  رترب  دننیب و  یمن  يا  هدننک  راودیما 

(. َنُوفاَخَی اَم  َقْوَف 

هک دنـسرت  یم  وا  طخـس  مشخ و  زا  تسین و  يزیچ  نآ  زا  رتـالاب  هک  دـنراودیما  دـنوادخ  ناـیاپ  یب  میمع و  فـطل  هب  اـه  نآ  يرآ 
وا ریغ  هب  یگتـسبلد  هن  لیلد  نیمه  هب  هدرک و  رپ  ار  اـه  نآ  دوجو  ، ءاـجر فوخ و  ، تقیقح رد  دـشاب و  یمن  يزیچ  نآ  زا  رت  فوخم 
رد اه  نآ  تابث  تماقتسا و  ربص و  هیام  رما  نیمه  دنا و  كانمیب  وا  ریغ  زا  هن  دنناد و  یم  رثؤم  دوخ  تشونرس  رد  ار  وا  ریغ  هن  ، دنراد

.تسا یگدنز  ثداوح  مامت 

تـسد هب  يارب  هک  منک  یم  شرافـس  زیچ  جـنپ  هب  ار  امـش  : دومرف هک  اج  نآ  دوب  هدـمآ  ریبعت  نیمه  هیبش  يریبعت  زین  تمکح 82  رد 
: دومرف سپس.تساج  هب  دینک  ششوک  شالت و  ردقره  نآ  ندروآ 

شهانگ زج  زیچ  چیه  زا  دشابن و  شراگدرورپ  هب  زج  شدیما  امـش  زا  سک  چیه  هَْبنَذ ؛ اَّلِإ  َّنَفاَخی  َال  ُهَّبَر َو  اَّلِإ  ْمُْکنِم  ٌدَـحَأ  َّنَوُجْری  َال  »
«. دسارهن

؟ دنتسه یناسک  هچ  مالسلا  هیلع  ماما  مالک  نیا  رد  هّللا  ءایلوا 

همئا هب  طوبرم  فاصوا  نیا  هک  دنا  هدرک  حیرصت  دنتـسه  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  بتکم  وریپ  هک  هغالبلا  جهن  ناحراش  زا  يرایـسب 
نارـسفم هک  دـندوب  اه  نآ  ، دنتـشاد العا  دحرـس  رد  ار  هناـگ  هدزاود  تافـص  نیا  هک  دـندوب  اـه  نآ  ، تسا مالـسلا  مهیلع  نیموصعم 

نبا هغالبلا  جهن  حرـش  هب  ) .تسا هدرک  نایب  ار  اه  نآ  لیاضف  زین  نآرق  دندش و  یم  بوسحم  نآ  ماکحا  هدنراد  اپرب  نآرق و  یقیقح 
( .دوش عوجر  ياهرمک  موحرم  يرتشوش و  همالع  هینغم و  موحرم  مثیم و 

ام یلو  تساه  نآ  موصعم  ناماما  رب  قیبطت  لباق  تافـص  نیا  هعیـش  هدیقع  قباطم  : دیوگ یم  دسر  یم  هک  اج  نیا  هب  دیدحلا  یبا  نبا 
.( ص 77 ج 20 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ) .میناد یم  نیفراع  ياملع  زا  یعمج  هب  رظان  ار  نآ 

روبزم مالک  دوش و  یم  تفای  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  رد  تافـص  نیا  عماج  لـماک و  تروص  هک  دراد  دوجو  زین  لاـمتحا  نیا 
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هجوت دـننام  یتافـص  رب  هوالع  هک  دراد  دوجو  املع  ناگرزب  رد  زین  نآ  زا  يا  هلحرم  هبترم و  یلو  تساه  نآ  هب  رظاـن  لّوا  هجرد  رد 
مدرم نایم  رد  دنتـسه و  ریـسفت  نآرق و  مولع  زا  یمهم  شخب  ياراد  ، يدام یگدنز  رد  دـهز  ایند و  نتـسناد  شزرا  مک  ترخآ و  هب 
عوجر اه  نآ  هب  دراد  نادنمـشناد  املع و  هب  عوجر  هرابرد  نآرق  هک  ییاهدـیکأت  رابتعا  هب  زین  مدرم  دـنهد و  یم  شرتسگ  ار  اـه  نآ 

.دننک یم  هدرک و 

: دیوگ یم  هک  اج  نآ  ، هتفریذپ ار  لامتحا  نیمه  زین  راونالاراحب  رد  یسلجم  هماّلع  موحرم 

« . مهِراونأ نم  نیِسبَتقُملا  مهِرابخأل  َهظَفَحلا  لَمشَت  نأ  لمَتُحی  نیعَمجأ و  مِهیلع  ِهّللا  ُتاولـص  َنیِـسَّدَقُملا  اِنتّمئأ  ِفاصوأ  نِم  ِهذه  «و 
ص 320) ج 66 ، راونالاراحب ، )

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abu Talib said : “ The friends of Allah are those who look at the inward
side of the world, while the other people look at its outward side. They occupy
themselves with its most remote benefits while other people occupy themselves with
the immediate benefits. They kill those things which they feared will have killed them,
and they abandon here in this world what they think will abandon them. They take the
amassing of wealth by others as a small matter and regard it as a loss. They are
enemies of those things which others love while they love things which others hate.
Through them, the Qur'ān has been learned, and they have been given knowledge
through the Qur'ān. With them, the Qur'ān is staying while they stand by the Qur'ān.
They do not see any objective of hope above what they hope and no objective of fear

.” above what they fear

552 ص :

اه تّذل  يریذپ  انف  هب  هّجوت  ترورض  : 433 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ِتاَِعبّتلا َءاََقب  ِتاّذّللا َو  َعاَطِقنا  اوُرُکذا  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 
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یتشد

 . دیروآ دای  هب  ار  اه  یخلت  ندنام  ياج  رب  و  اه ، تّذل  نایاپ  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و  يداقتعا ) یقالخا ، )

يدیهش

.یندنام ياجرب  نآ  راوگان  نایاپ  و  تسا ، یندش  مامت  اهتذل  هک  دیراد  دای  هب 

یلیبدرا

نآ تابوقع  ندنام  یقاب  اهتذل و  ندش  هدیرب  دینک  دای 

یتیآ

.دیشاب هتشاد  دای  هب  هراومه  ار  ناشراوگان  بقاوع  ندنام  ياجرب  اهیشوخ و  ندیسر  نایاپ  هب  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . دیشاب هتشاد  دای  هب  ار  ناهانگ  ندنام  یقاب  اهشیوخ و  ندش  مامت  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

.تابوقعلا تاعبتلا : و 

يردیک

مثیم نبا 

رذحرب نخـس  نیا  زا  مالـسلا ) هیلع   ) ماما فده  ار .) اهنآ )  ) ياوران ياهدمایپ  ندنام  اهتذل و  ندـش  هدـیرب  دیـشاب ، هتـشاد  رطاخ  هب  )
.تسایند زا  نتشاد 

دیدحلا یبا 

 . ِتاَِعبَّتلا َءاََقب  ِتاَّذَّللا َو  َعاَطِْقنا  اوُرُکُْذا  َلاَق ع: َو 

هتیغب لان  نمم  هذاذللا  ینفت  رعاشلا  لاق  ارارم و  اذه  وحن  یف  لوقلا  مدقت  دق 

ایحتساف و هحاسملاب  لهاجل  نیعبصإ  رادقمب  ضرألا  تاومـسلا و  اهـضرع  هنج  عیبی  أرما  نإ  هل  تلاقف  اهـسفن  نع  هأرما  لجر  دوار  و 
عجر
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یناشاک

یماثآ و ندنام  یقاب  و  تاعبتلا ) ءاقب  و   ) ار ایند  رابتعا  یب  ياهتذل  ندش  هدیرب  دینک  دای  تاذللا ) عاطقنا  اورکذا  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
یبقع رد  دنعبات  هک  ار  یتابوقع 

یلمآ

ینیوزق

.هدنام مزال  سیلبا )  ) تنعل قوط  وچمه  ندرگرب  تاعبت  دشاب و  هدش  عطقنم  اهتذل  هک  ار  تقو  نآ  دیرآ  دای  دومرف :

یجیهال

ندش عطقنم  زا  دیوشم  لفاغ  دینک و  رکذ  هک  مالسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .تاعبتلا » ءاقب  تاذللا و  عاطقنا  اورکذا  : » مالسلا هیلع  لاق  و 
.شتابوقع ندنام  یقاب  ایند و  ياهتذل 

ییوخ

.دنامیم امش  ندرگب  اهنآ  تیلوئسم  و  دنوریم ، اهیئوجماک  هک  دیشاب  روآ  دای  همجرتلا :

يرتشوش

كاذ ناک  ام  رعاـشلا : لاـق  و  تمزلف ، اـهتاعبت  تماـقا  تبهذـف و  اهتاذـل  تربدا  بونذ  نم  هبوتلا :) ءاـعد   ) یف و  مالـسلا : هیلع  لاـق  و 
اهرامخ لح  اهتذاذل و  تلحر  هرکسالا  شیعلا 

هینغم

ام اهراثاب و  ساقت  رومالا  نا  حـضاو  و  اهباقع .؟ اهباسح و  یقبی  و  ناوث ، دـعب  بهذـت  هذـلب  عنـصت  ام  ینعملا  و  هتبقاع ، یـشلا ء  هعبت 
رش وا  ریخ  نم  اهیلع  بترتی 

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

ناهانگ ندنام  اجرب  اهیشوخ و  اهتذل و  ندش  هدیرب  دیشاب  هتـشاد  دای  هب  تسا : هدومرف  ندوب ) گرم  دای  هب  هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
(. دنام یم  هراومه  ناهانگ  رفیک  دور و  یم  نیب  زا  هزور  دنچ  ياهیشوخ  نآ  ندیسر  اب  هک  دیشاب  گرم  دای  هب   ) ار

ینامز
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نیا : ) دننز یم  دایرف  هک  دنـشاب  يزور  رکفب  دـننک ، زیهرپ  هانگ  زا  دنـشاب و  گرم  رکفب  هک  ناگدز  تلفغ  يارب  تسا  يرطخ  مالعا 
(. تسا هدرک  باسح  ار  همه  تقد  اب  گرزب  زا  هن  هدیشوپ  مشچ  کچوک  زا  هن  هک  تسا  یلمع  همان  هچ 

يزاریش دمحم  دیس 

رکذت اذا  تاذللا و  کلت  اهتبجوا  یتلا  ماثالا  يا  تاعبتلا ) ءاقب  و   ) یهتنت ایندلا  ذئاذل  ناف  تاذللا ) عاطقنا  اورکذا  : ) مالسلا هیلع  لاق  و 
.هرظحملا تاذللا  و  همرحملا ، تاوهشلا  نع  علقنا  اذه ، ناسنالا ،

يوسوم

اهنع دعبلا  یلا  هوعد  اهاطاعتی و  نمل  فیوخت  هلیذرلا و  نع  ریفنت  حرـشلا : .رـش  وا  ریخ  نم  لعفلا  قحلی  ام  هعبتلا  عمج  تاعبتلا : هغللا :
دیدش و باذع  اهتبوقع  نکل  تاظحلل و  اهل  حاتری  باتغملا و  سفن  یفـشت  هبیغلا  منهج و  ران  هتبوقع  نکل  تاظحل و  هتذـل  انزلا  ناف 

 … اهحیرت سفنلا و  رست  تناک  نا  هوطخ و  يا  یلع  مادقالا  لبق  هجیتنلا  باسح  بسحی  يذلا  وه  لقاعلا 

یناقلاط

« .دیروآ دایرف  ار  اه  هزب  ندنام  یقاب  اهتذل و  نتفای  نایاپ  دومرف : «و 

هانگ دور و  یم  نایم  زا  دوش  یم  مهارف  مارح  زا  هک  ییاهیشوخ  تسا : هتفگ  رعاش  دش و  هتفگ  نخس  ررکم  نیا  زا  شیپ  هراب  نیا  رد 
يریخ دـشاب ، شتآ  نآ  زا  سپ  هک  یتذـل  رد  دـنام و  یم  یقاب  هدـیهوکن  ياهماجرف  نآ ، نتفر  ناـیم  زا  اـب  دـنام ، یم  یقاـب  گـنن  و 

.تسین

ياج تشگنا  ود  هب  تسا  نیمز  اهنامسآ و  هنهپ  نوچ  شا  هنهپ  هک  ار  یتشهب  هک  یـسک  تفگ : نز  نآ  .تساوخ  ماک  ینز  زا  يدرم 
.تشگزاب دش و  نیگمرش  درم  نآ  .تسا  نادان  دیدرت  نودب  دشورفب ،

مراکم

 [[ مالسلا هیلع  لاق  و  ]]

.ِتاَِعبَّتلا َءاََقب  ،َو  ِتاَّذَّللا َعاَطِْقنا  اوُرُکْذا 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

دریگ یم  نایاپ  تعرس ) هب  یصاعم   ) تاذل هک  دیشاب  هتشاد  دای  هب 

: هنامیکح راتفگ  دنس  ) .دنام یم  یقاب  اهتدم )  ) نآ ءوس  راثآ  تاعبت و  و 

و تاعبتلا » ءاقبو  تاذـللا  باهذ  یـصاعملا  دـنع  اورکذا  : » تسا هدرک  لقن  توافت  ود  اب  ار  هلمج  نیا  مکحلاررغ  رد  يدـمآ  موحرم 
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(( ص 302 ج 4 ، هغالبلا ، جهن  رداصم  .تسا (  هتشاد  تفایرد  ار  نآ  يرگید  عبنم  زا  هک  دهدیم  ناشن  توافت  نیا 

رایسب تاعبت  رذگدوز و  تاذل 

هک دیـشاب  هتـشاد  دای  هب  :» دـیامرف یم  هدرک ، هراشا  ناهانگ  هرابرد  یهجوت  لباق  هتکن  هب  هناـمیکح  راـتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
(. ِتاَِعبَّتلا َءاََقب  ،َو  ِتاَّذَّللا َعاَطِْقنا  اوُرُکْذا  ( ؛» دنام یم  یقاب  نآ  ءوس  راثآ  تاعبت و  دریگ و  یم  نایاپ  تعرس ) هب  یصاعم   ) تاذل

هچنآ زا  ردقچ  راوخ  بارـش  درف  کی  ؛ دنراد رذگدوز  رادیاپان و  یتاذل  ، شخب تذـل  ناهانگ  یـصاعم و  هک  تسا  تیعقاو  کی  نیا 
نآ تاعبت  هانگ و  راثآ  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  و  درب ؟ یم  نامز  ردـقچ  هاـنگ  نیا  زا  شتذـل  راـکانز  اـی  درب و  یم  تذـل  دـشون  یم 

.تسا رادیاپ  ینالوط و  رایسب 

ینالوط ًابلاغ  زین  نآ  يویند  ءوس  راثآ  تاعبت و  یتح  تسا و  رارقرب  یقاب و  تمایق  هصرع  رد  تمایق و  هنماد  ات  نآ  يورخا  تاعبت  اما 
.دنک یم  يرادیرخ  دوخ  يارب  ار  اه  يرامیب  عاونا  ، هانگ نیا  رارکت  اب  صوصخ  هب  راوخ ، بارش  ؛ تسا

رخآ ات  تراسا  تلذ و  نیا  هک  دننک  یم  لیلذ  ریـسا و  ار  دوخ  نانچ  ردـخم  داوم  لامعتـسا  اب  یحابـص  دـنچ  هک  مینیب  یم  ار  يدارفا 
.تسین رادرب  تسد  اه  نآ  زا  ناشرمث  یب  رمع 

کی ، نادـجو یتحاران  اما  دـشچب  ار  دوخ  فلاخم  زا  ماقتنا  تذـل  دوش و  یلتق  بکترم  هظحل  کی  رد  تسا  نکمم  یملاـظ  صخش 
قبط هانگ  یب  نانمؤم  نتشک  یهلا  باذع  دوش و  یم  شریگنماد  نآ  ببس  هب  یتدملا  لیوط  نادنز  هاگ  نیا  رب  هفاضا  تسا  یقاب  رمع 

هیآ 93) ءاسن ، .تسا ( نادیواج  باذع  منهج و  رد  دولخ  ، دیجم نآرق  حیرص 

رایـسب شئوس  راثآ  رذگدوز و  رایـسب  شتاذل  هک  دـشاب  هتکن  نیا  بقارم  دـیاب  هانگ  بابـسا  ندـش  مهارف  هظحل  رد  سکره  نیاربانب 
.تسا تدمزارد 

یهلا بهاوم  اه و  تمعن  بلـس  ، ناهانگ راثآ  زا  یکی  دـیآ  یمرب  یمالـسا  تاـیاور  تاـیآ و  زا  هک  هنوگ  نآ  اـه  نیا  همه  رب  هفاـضا 
: میناوخ یم  هبطخ 178  رد  هک  هنوگ  نامه.دبای  یم  همادا  تیمورحم  نیا  ینالوط  رایسب  ياه  نامز  هاگ  هک  تسا 

تمعن زان و  رد  هک  یتلم  زگره  دنگوس  ادخ  هب  اَهوُحَرَتْجا ؛ ٍبُونُذـِب  اَّلِإ  ْمُْهنَع  َلاَزَف  ٍشیَع  ْنِم  ٍهَمِْعن  ِّضَغ  ِیف  ُّطَق  ٌمْوَق  َناَک  اَم  ِهَّللا  ُمیا  »
تذل هانگ  کی  رثارب  هک  دوش  یم  رایـسب  اه  نیا  رب  هفاضا.دـندش  بکترم  هک  یناهانگ  رثارب  رگم  تفاین  لاوز  ناشتمعن  دنتـسیز  یم 

«. دننک یم  دای  یتشز  هب  ار  وا  مدرم  زین  گرم  زا  دعب  هک  دنیشن  یم  ناسنا  ناماد  رب  يراع  گنن و  ، رذگدوز شخب 

: میناوخ یم  نینچ  تسا  هدمآ  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  هب  بوسنم  ناوید  رد  هک  يراعشا  رد 

ُراَْعلا ُْمثِْإلا َو  یَْقبی  ِماَرَْحلا َو  َنِم  اهَتَوْهَش  َلاَن  ْنَّمِم  ُهَذاَذَّللا  یَنْفَت 

راَّنلا اَهِدَْعب  ْنِم  ٍهََّذل  ِیف  َریَخ  اَِهتَّبَغَم ال  ِیف  ٍءوُس  ُِبقاَوَع  یَْقبَت 
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گنن هانگ و  یلو  هدش  لصاح  مارح  زا  هک  یتاذل  دریگ  یم  نایاپ  يدوز  هب  شتاذـل  دنـسر  یم  یناسفن  ياه  توهـش  هب  هک  یناسک 
.دنام یم  یقاب  نآ 

هیلع یلع  ماما  ناوید  ) .تسین دـشاب  خزود  شتآ  نآ  زا  دـعب  هک  یتذـل  رد  يریخ  چـیه  دـنام و  یم  ، ناـیاپ رد  نآ  ءوس  بقاوع  يرآ 
ص 204) مالسلا ،

زا منک ) یم  هبوت  نم  :) دراد یم  هضرع  ادـخ  هاگـشیپ  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  اـهبلط ) هبوتلا و  رکذ  یف   ) هیداجـس هفیحـص  ياعد 31  رد 
؛ تسا نم  ریگنماد  هتسویپ  شتاعبت  هتفای و  نایاپ  شتاذل  هک  یناهانگ 

: دیوگ یم  هنیمز  نیا  رد  زین  برع  رعاش  « . ْتَمِزَلَف اَُهتاَِعبَت  ْتَماَقَأ  ،َو  ْتَبَهَذَف اَُهتاََّذل  ْتََربْدَأ  ٍبُونُذ  ْنِم  »

اهُرامُخ ّلَح  اهُذئاَذل و  تَلَحَر  ًهَرْکَس  ّالإ  ُشیَعلا  كاذ  ناک  ام 

) .دـنام یقاب  نآ  يرامخ  تفرگ و  نایاپ  شتذـل  هک  دوبن  بارـش  زا  یتسم  نوچمه  زج  يزیچ  هاـنگ ) هب  هدولآ  يویند   ) یگدـنز نآ 
.( ص 540 ج 14 ، يرتشوش ، همالع  هغالبلا  جهن  حرش 

هدش حیرصت  تایاور  زا  یـضعب  رد  هکارچ  تسین  عورـشم  لوقعم و  تاذل  مالـسلا  هیلع  ماما  روظنم  هک  تشاد  هجوت  دیاب  نمـض  رد 
هکلب دنک ، کمک  یلصا  فیاظو  ماجنا  يارب  امـش  هب  ات  دیراذگب  لوقعم  عورـشم و  تذل  يارب  ار  زور  هنابـش  تاعاس  زا  یـشخب  هک 

.اهنآ ياه  تبوقع  ءوس و  راثآ  ندنام  یقاب  ینعی  تاعبَّتلا » ءاَقب  و   » هنیرق هب  تسا  لوقعمان  عورشمان و  تاذل  ، روظنم

: دومرف ؛ دنک یم  دییأت  ار  انعم  نیا  زین  تسا  هدمآ  ررغ  رد  هک  یتیاور 

ح 3517) مکحلاررغ ، « .) ِتاعَبَّتلا َءاَقب  ِتاّذللا و  َباهَذ  یِصاعَملا  َدنِع  اورُکذا  »

: دومرف تسا ، هدش  لقن  مکحلا  ررغ  رد  مالسلا  هیلع  ماما  زا  هک  تسا  یثیدح  مه  زاب  رگید  دهاش 

دنیزگ يرود  اوقت  زا  هک  یـسک  ِتاـعَبَّتلا ؛ ُریبـک  هَمَِزل  ِیَّسلا َو  ِتاـئّ ِهیَت  یف  عَـقو  تاوَهّـشلا و  ِتاّذـّللاب و  يرغأ  يوـقّتلا  قَراـف  نَم  ّنإ  »
دهاوخ ار  شناماد  نآ  گرزب  موش  راثآ  دش و  دهاوخ  نادرگرس  ناهانگ  نابایب  رد  دوش و  یم  شکرس  تاوهـش  تاذل و  هب  قیوشت 

ح 6014) مکحلاررغ ، «.) تفرگ

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said: “Remember that pleasures pass away while

.” consequences linger

اه ناسنا  ندومزآ  : 434 تمکح

هراشا
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توص

.Your browser does not support the audio tag

ِِهلقَت ُربخا  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

هاکحام مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  مالک  نم  هنأ  يوقی  اممو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسرللاذـه  يوری  نم  ساـنلا  نم  یـضرلا و  لاـق 
ربخت هلقا  تلقل  هلقت  ربخا  لاق  مالسلا  هیلع  ایلع  نأ  ول ال  نومأملا  لاق  یبارعألا  نبا  نع  بلعث 

اه همجرت 

یتشد

 . يدرگ نمشد  ات  يامزایب ، ار  مدرم  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و  یملع ) )

دییأت ار  یبارعا  نیا  زا  « 1  » بلعث لقن  و  دندرک ، لقن  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  ار  تمکح  نیا  یـضعب  : ) میوگ یم 
نمـشد ات  يامزایب   » دوب هتفگن  مالّـسلا  هیلع  یلع  رگا  .درک  لقن  نومأم  زا  یبارعا  تسا ، مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  مالک  نیا  هک  دـنک  یم 

« ییامزایب ات  راد  نمشد   » هک متفگ  یم  نم  يدرگ »

يدیهش

دنک یم  دییأت  هچنآ  و  دنا : هدرک  تیاور  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  زا  ار  هلمج  نیا  یضعب  و  ، ] يدرگ نآ  نمشد  ات  يامزایب 
دوب هتفگن  مالـسلا ) هیلع   ) یلع رگا  تفگ : نومأم  هک  تسا  یبارعا  نبا  زا  بلعث  تیاور  تسا  مالـسلا ) هیلع   ) نانمؤم ریما  نانخـس  زا 

«.[ ربخت هلقأ   » متفگ یم  هلقت » ربخا  »

یلیبدرا

یلع هکنآ  هن  رگا  هک  نوماـم  تفگ  هک  تفگ  یبارعا  نبا  زا  بلعت  هدرک  تیاور  ارنآ و  يریگ  نمـشد  اـت  ار  درم  ياـمزایب  دوـمرف  و 
ار وا  نطاب  یئامزایب  ات  ار  وا  رم  ریگ  نمشد  هک  متفگ  یم  نم  يریگ  نمشد  ات  يامزایب  هک  هتفگ  مالّسلا  هالصلا و  هیلع 

یتیآ

.يدرگ نمشد  ات  نک  ناحتما  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

هیلع  ) یلع هب  ار  شتبـسن  هک  یلیالد  زا  یلو  .دنا  هداد  تبـسن  مالـسلا ) هیلع   ) هللا لوسر  هب  ار  ترابع  نیا  یـضعب  دیوگ : یـضر  دیس 
هتفگن یلع  رگا  هک  تفگ  یم  نومأم  دیوگ : یم  هک  هدرک  تیاور  یبارعالا  نبا  زا  بلعث  هک  تسا  یبلطم  دشخب ، یم  توق  مالـسلا )

.یشاب هدرک  ناشناحتما  ات  نک  ینمشد  اهنآ  اب  ربخت » هلقا   » متفگ یم  نم  هلقت » ربخا   » دوب

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 5143 

http://www.ghaemiyeh.com


نایراصنا

 . يوش نمشد  ات  يامزایب  : دومرف ترضح  نآ  و 

زا هلمج  نیا  هک  تساـنعم  نیا  دـّیؤم  هچنآ.دـننک  یم  تیاور  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  زا  ار  نخـس  نـیا  مدرم  زا  يا  هدـع 
: دیوگ بلعث  هک  تسا  نیا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نانخس 

: دومرف یلع  هک  دوب  نیا  هن  رگا  : تفگ نومأم  هک  دومن  تیاور  ام  يارب  یبارعا  نبا 

 . ییامزایب ات  رادب  نمشد  : ربخت هلقا  : متفگ یم  نم  « يوش نمشد  ات  يامزایب  »

اه حرش 

يدنوار

.ضغبا اذا  یلقی  یلق  لاقی : و 

يردیک

دنع لعفلا  طوخـسم  وه  الا و  دـحا  نم  ام  تکـسلل  هدـیزم  ءاهلا  هضغبا و  هالقی : هیلق  هیلقم و  حـتفلاب و  ءـالق  یلق و  هیلقی  هـالق  لاـقی 
مذ یف  هب  لثمتی  مالک  وه  ادم و  نمحرلا  دـم  يا  ادـم ، نمحرلا  هل  ددـمیلف  یلاعت : هلوقک  ربخلا  ینعملا  و  رمالا ، ظفل  ظفللا  و  هربخلا ،

ربخلا مث  یلقلا  تلقل  فرسلا ، هلاهجلا و  نم  فلسلا  یلع  ضارتعال  نا  ول ال  یناتسهقلا : رکبوبا  دیمعلا  لاق  .مهترـشاعم  ءوس  سانلا و 
امم ال کلذ  نکل  هجو  هربخلا  لـیق : هضعبلل : ناـک  ول  داـفا  اـمنا  اذـه  تلق  هتقم ، هعـضوم  ریغ  یف  اعـضاو  هتقو  اعیـضم  نوکیـال  یتح 

.هاطعا نم  الا  دحا ، لک  ودع  میئللا  هاذا و  نم  الا  دحا ، لک  قیدص  میرکلا  لیق  و  عرشلا ، لقعلا و  هیضتری 

مثیم نبا 

لقن هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ زا  ار  نخـس  نیا  مدرم  زا  یـضعب  دیوگ : یم  یـضردیس  يرادب .) شنمـشد  ات  نک  شیامزآ  ار  وا  )
نوماـم هک  هدرک  لـقن  یبارعا  نبا  زا  بلعث  هک  تسا  نآ  تسا  نینموـملاریما  زا  نخـس  نیا  هک  دـنک  یم  دـییات  هچنآ  اـما  دـنا ، هدرک 

رادب نمشد  ار  مدرم  ، ) ربخت هلقا  متفگ : یم  نم  يرادب ،) نمشد  ات  امزایب   ) هلقت ربخا  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) یلع هک  دوبن  رگا  تفگ :
.تسا هدش  هفاضا  تکس  يارب  رخآ  ياه  .ار  وا  تشاد  نمشد  ینعم : هب  حتف  هب  ءالق ، و  فاق )  ) رـسک هب  یلق  هیلقی ، هالق  ییامزایب .) ات 
.يراد یم  شنمشد  ییامزایب ، ار  سک  ره  نطاب  هک  ینعم  نیا  هب  لثملا  برض  هلزنم ي  هب  ربخ و  يانعم  رد  تسا  يرما  هلمج ي  نیا 

سکعرب دـنا  هدرک  لقن  نومام  زا  هک  ار  هچنآ  .دـننینچ و  اوران  قالخا  نطاـب و  رظن  زا  مدرم  رتشیب  نوچ  تسا  بلاـغ  هب  مکح  نیا  و 
ینمشد ربارب ، رد  ای  وا  هک  اریز  ددرگ ، یم  وا  نطاب  ندش  شاف  ثعاب  صخـش  اب  ینمـشد  راهظا  ینعی  تسا  مالـسلا ) هیلع   ) اما نخس 

تـسا هدش  لقن  یناهفـصا  رکبوبا  زا  نخـس  نیا  ریظن  .ددرگ و  یم  نشور  وا  يدب  یبوخ و  تروص  ره  رد  دنک ، یمن  ای  دـنک و  یم 
هک نیا  ات  نومزآ ، سپـس  ینمـشد ، متفگ : یم  دش ، یمن  یقلت  فارـسا  ینادان و  هرمز ي  رد  ناگتـشذگ  رب  ضارتعا  رگا  تفگ : هک 

.دزرو یمن  ینمشد  یسک  اب  اجیب  هدرکن و  فلت  ار  شرمع  ناسنا 
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دیدحلا یبا 

.ِِهْلقَت ُْربُْخا  َلاَق ع: َو 

بلعث هاکح  ام  نینمؤملا  ریمأ  مالک  نم  هنأ  يوقی  امم  هللا ص و  لوسرل  اذـه  يوری  نم  سانلا  نم  یلاـعت و  هللا  همحر  یـضرلا  لاـق  ] 
 [ ربخت هلقا  انأ  تلقل  هلقت  ربخا  لاق  ایلع ع  نأ  ول ال  نومأملا  لاق  لاق  یبارعألا  نبا  انثدح  لاق 

سیل ریخلا و  هب  نظی  نمل  الثم  برـضف  مهقالخأ  ءوس  مهیواسم و  کل  فشکت  هبرجتلا  نإف  مهـضغبت  مهبرج  سانلا و  ربتخا  ینعملا 
لوقی هعیطقلا  رجهلا و  دارملا  لب  ضغبلا  وه  یلقلا و  هقیقح  دارملا  سیلف  ربخت  هلقا  تلقل  هلاق  ایلع  نأ  ول ال  نومأملا  لوق  امأف  كاـنه 

.کنع هلوحی  هضقنی و  مأ  كدهع  یلع  یقبی  له  هل  ابرجم  كاخأ  عطاق 

لوقی مهیف  اوعمطت  الف  الإ  مه و  مهف  باوجلا  اونـسحأ  اوملح و  نإف  بابـشلا  هوجو  یف  مدـلا  اوریط  نایفـس  یبأ  نب  هبتع  مـالک  نم  و 
هیلع دقعی  نمم  مهف  لقاعلا  میلحلا  باوج  اوباجأ  اوملح و  بضغملا و  مالکلا  کلذل  اوتبث  نإف  ههجو  رمحی  نابضغلا  نأل  مهوبـضغأ 

ءالعلا یبأ  لوق  لوألا  ینعملا  نم  مهحالفل و  ءاجر  الف  مالکلا  کلذل  اوتبثی  مل  اومتش و  اوهفس و  نإ  هحالف و  یجری  رصنخلا و 

تکرت امف  هیلهأ  يرهد و  تبرج 

. ( . دنزلا 656 طقس   ) اضرغ ئرما  دو  یف  براجتلا  یل 

.براجتلا یتح  سانلا  تاقث  تناخف  هدع  براجتلا  نأ  يرأ  تنک  رخآ و  لاق  و 

یناغألا ایل (  ادب  یتح  صیحمتلا  هزربأف  اففلم  ائیـش  ناک  الیـضف  تیأر  بلاط  یبأ  نب  رفعج  نب  هللا  دبع  نب  هیواعم  نب  هللا  دـبع  لاق  و 
«. (. ایصق تیأر  » هتیاور 12:214،و 

.ملس یلإ  تعجر  اماوقأ  تبرج  هتدقف و  املف  ملس  یلع  تبتع  رخآ 

ام اذإ  یتح  الوأ  کتممذ  هلثم 

اهنسحل اهرئاس  انرکذ  لوألا و  تیبلا  وه  تایبألا  نم  انضرغ  هب  قلعتی  يذلا 

یناشاک

هک ناشیا  نطاوب  حـبق  لیاذر و  روهظ  ببـس  هب  ار  ناشیا  يراد  نمـشد  ات  ار  نامدرم  نک  شیاـمزآ  هلقت ) ربخا  مالـسلا : هیلع  لاـق  (و 
حبق ندش  رهاظ  ببس  هب  ناشیا  زا  ار  ندومن  بانتجا  رم  نامدرم  رابتخا  مازلتسا  يارب  زا  تسا  یلثملا  برض  نیا  رابتخا  زا  دوش  رهاظ 

تسا نامدرم  مذ  ضرغ ، و  ادم ) نمحرلا  هدم   ) يا ادم ) نمحرلا  هل  ددمیلف  : ) یلاعت هلوقک  رابخا  يانعم  هب  تسا  يرما  نیا  .نطاوب و 
هک هحیبق  نطاوب  هلیذر و  لاعفا  هطساو  هب  ار  رگیدکی  نامدرم  دننک  یم  رابتخا  هک  تسا  نآ  ینعم  لصا  .ناشیا و  ترـشاعم  يدب  رد 

تسا یـسک  نآ  مالکلا ) اذه  يوری  نم   ) نامدرم زا  یـضعب  و  سانلا ) نم  و   ) ار رگیدکی  دنراد  یم  نمـشد  دوش  یم  رهاظ  رابتخا  زا 
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و يوقی ) امم  و  ( ) هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) هانپ تلاسر  ترضح  زا  هلآ )) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا نع   ) ار مالک  نیا  دننک  یم  تیاور  هک 
هک تسا  يزیچ  بلعث ) امکح  ام   ) تسا مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  مالک  نیا  هکنآ  نینموملاریما ) مالک  نم  هنا   ) دهد یم  توق  هچنآ 
هب درک  ثیدـح  تفگ  یبارعالا ) نبا  ینثدـح  لاق  : ) هک تسا  نیا  نآ  .تاقث و  تاور  زا  تسا  يوار  هک  بلعث  ار  نآ  درک  تیاـکح 

هیلع یلع  هک  دوب  یمن  رگا  هلقث ) ربخا  لاق  مالـسلا  هیلع  ایلع  نا  ول   ) نومام تفگ  نوماـملا ) لاـق  : ) تفگ هک  لاـق )  ) یبارعا رـسپ  نم 
خا  ) دومرف مالسلا 

نیح رد  ار  ناـشیا  دـب  کـین و  ینک  شیاـمزآ  اـت  ار  ناـمدرم  راد  نمـشد  ربخت ) هلقا   ) هک نم  متفگ  یم  هنیآ  ره  اـنا ) تلقل  ( ) هلقترب
.توادع

یلمآ

ینیوزق

هیلق هیلقی و  هالق   ) تسا هدمآ  مراهچ ) باب   ) زا و  مود ) باب   ) زا لعف  نیا  تسا  فقو  يارب  اه  طرـش و  باوج  رب  تسا  موزجم  هیقت ) )
مدرم رثکا  هک  تسا  نآ  ضرغ  يراد ، نمـشد  ات  ار  مدرم  يامزایب  ینعی  یلق ) ام  کبر و  کعدو  اـم  میرکلا  باـتکلا  یف  و  ( ) هـالقی

یم رهاظ  هچنآ  فالخ  و  ددرگ ، رهاظ  حـیابق  بویع و  یئامن  ناشیا  نطاب  ناحتما  لاح و  قیقحت  نوچ  ینیبن  يدـب  ناـشیا  رهاـظ  هک 
زا ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  ار  مالک  نیا  دنا  هدرک  تیاور  مدرم  یـضعب  و  دیوگ : دیـس  .دوش  حضاو  دنزاس 

ار ام  درک  ثیدح  تفگ : تسا  هدرک  تیاکح  بلغت  هک  تسا  نآ  تسا  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  مالک  نیا  هک  تسنیا  يوقم  هچنآ 
ات ار  ناـمدرم  راد  نمـشد  ینعی  ربخت ) هلقا   ) متفگ یم  نم  هلقت ) ربخا   ) تسا هتفگ  یلع  هن  رگا  نوماـم  تفگ  هک  تفگ  یبارعا ) نبا  )

ضرغ هرذـحاف ) الا  کفـصت و  ناف  هبـضغاف  کیخا  فرعت  نا  تدرا  اذا   ) دـنا هتفگ  هچنانچ  ار  ناشیا  دـب  کین و  ياـمزایب  ینادـب و 
رهاظ وا  بیع  دزاسن  رهاظ  ترفانم  بابـسا  زا  يزیچ  دـنیب و  هن  ینمـشد  ای  راکنا  مشچ  هب  شیوخ  بحاـصم  قیفر  اـب  یمدآ  اـت  هکنآ 

.دنشاب ناد  حازم  سولپاچ و  قذامم و  هک  یموق  صوصخلا  یلع  ددرگن 

یجیهال

« .هلقت ربخا  : » مالسلا هیلع  لاق  و 

نع بلعث  هاکح  ام  مالسلا ، هیلع  نینموملاریما  مالک  نم  هنا  يوقی  امم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا ، لوسرل  اذه  يور  نم  سانلا  نم  و 
امزایب هک  مالسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .ربخت » هلقا  انا : تلقل  هلقت ، ربخا  لاق : مالسلا  هیلع  ایلع  نا  الول  : » نوماملا لاق  لاق : یبارعالا ، نبا 

.ار ناشیا  يراد  نمشد  ات  ار  نامدرم 

دهد یم  توق  هک  ییاهزیچ  زا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ ، لوسر  زا  ار  مالک  نیا  هدرک  تیاور  هک  تسا  یسک  نامدرم  زا  یضعب  و 
نوماـم تفگ  هک  وا  تفگ  هک  یبارعا  نبا  زا  بلعث  ار  نآ  درک  تیاـکح  هـک  تـسا  يزیچ  تـسا ، نینموـملاریما  مـالک  زا  هـکنیا  هـب 

«. ییامزایب ات  راد  نمشد   » هک متفگ  یم  نم  هنیآ  ره  ار » ناشیا  يراد  نمشد  ات  امزایب   » هک تفگ  یلع  هکنیا  دوبن  هاگره  هک  دیشرلا 

ییوخ
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ام مالـسلا ) هیلع  ، ) نینموملاریما مالکلا  هنا  يوقی  امم  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ، ) هللا لوسرل  اذـه  يوری  نم  سانلا  نم  و  یـضرلا : لاق 
یلقی یلق ) : ) هغللا .ربخت  هلقا  انا : تلقل  هلقت ، ربخا  لاق : مالـسلا ) هیلع   ) ایلع نا  الول  نوماملا : لاق  لاق : یبارعـالا  نبا  نع  بلعث  هاـکح 

نم عراضملا  بطاخم  هلقت ، ربخی ، ربخ  نم  رما  لعف  ربخا ، بارعالا : .هضغبا  ءالق : یلق و  میلع  باـب  نم  یلقی  یلق  برـض و  باـب  نم 
مهبرج سانلا و  ربتخا  هنا  هاـنعم  یلزتعملا : حراـشا  لاـق  ینعملا : .فقولا  تکـسملا و  هدـیزم  ءاـهلا  و  رمـالا ، باوج  یف  موزجم  یلقت 

ول ال نوماملا  لوق  اماف  كانه  سیل  ریخلا و  هب  نظی  نمل  الثم  برضف  مهقالخا ، ءوس  مهیواسم و  نع  فشکت  هبرجتلا  ناف  مهـضغبت ،
.خـلا و ابرجم - كاخا  عطاق  لوقی  هعیطقلا : رجهلا و  دارملا  لب  ضغبلا ، وه  یلقلا و  هقیقح  دارملا  سیلف  ربخت  هلقا  تلقل : هلاق  اـیلع  نا 

کلذ لثمب  لباقی  نا  اما  هنال  هنطاب  نع  فشکی  صخـشل  ضغبلا  راهظا  نا  هب  دـیری  سکعلانم ، نوماملا  نع  لقن  ام  و  مثیم : نبا  لاـق 
مهنطاب و نسح  یلع  هلالدلا  نم  نیملسملا  لاح  رهاظ  لالتخا  نع  هیانک  مالسلا ) هیلع   ) همالک لوقا : .هرش  نم  هریخ  فرعیف  كرتی  وا 

هنا یلا  ءوسلا  نم  سانلا  لاح  غولب  نع  هیانک  نوماملا  مالک  ملاس و  ناسنا  لب  ملاس  ملـسم  نم  عقوی  امک  رومـالا  یف  مهیلع  داـمتعالا 
رهاظ راص 

اهبسانی ام  یف  نسح  امهالک  هریرسلا و  بیط  لاحلا و  نسح  فشک  هبرجتلا و  دعب  الا  مهنع  بنجتلا  مهـضغب و  یغبنیف  داسفلا  مهلاح 
.يوش نمشد  ات  ریگ  ربخ  دومرف : همجرتلا : .ماوقالا  بوعشلا و  لاوحا  روصعلا و  نم 

يرتشوش

ام مالـسلا ) هیلع  ) نینموملاریما مالک  نم  هنا  يوقی  اـمم  و  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص  ) لوسرلل اذـه  يوری  نم  ساـنلا  نم  و  یـضرلا : لاـق 
هلقا تلقل  هلقت ) ربخا  ) لاق ایلع  نا  ول ال  نوماملا : ءاقدـصالا ) یف  نوعبرالا - سداسلا و  لـصفلا   ) لاـق یبارعـالا  نبا  نع  بلعث  هاـکح 
لاق .ضغبلا  یلقلا : .مهتیلق و  مهتربتخا  اذا  ینعی  ربخلا  هاـنعم  رمـالا و  هظفل  لاـق : هلاـثما و  یف  يرکـسعلا  لـالهوبا  هرکذ  لوقا : .ربخت 

یفوا ما  نعظم  تیلاب  دقل  یلاقتلا  هرشاعملا  لوط  یف  تاریغم و  رومالا  كرمعل و  ریهز : لاق  و  نیلاقلا .) نم  مکلمعل  ینا  یلاعت … ( :
( مالسلا هیلع  ) همالک ینعم  فنـصملا  مظن  و  هکرحلا ) نایبل  ( ) هشما دیز  ای  ) مهلوق یف  اهلثم  هلقت ) ) یف ءاهلا  یلابت و  یف ال  وا  ما  نکل  و 

یعدـی نم  برالا  تماصلا : نب  دـیوس  لاق  هلقت ) ربخا   ) اروتـسم ءادـلا  لخف  ءاد  سانلا  دـحا و  هل  ملـسی  مل  ساـنلا  فشک  نم  لاـقف :
: سوا نب  نعم  لاق  رحنلا و  هرغث  یلع  روثام  بیغلاب  ادهاش و  مادام  محـشلاک  هتلاقم  يرفی  ام  كءاس  بیغلاب  هتلاقم  يرت  ول  اقیدص و 

لاق لـمجتی و  یلقلا  یلع  میرکلا  نا  هضغب  یفخی  وه  لـماجی و  لـک  لـهذا  کلادـب  ول  یبلق  ینع و  لـهاذ  کـبلق  نا  یلادـب  دـقل  و 
یف تعلطت  دئادشلا  ضارتعا  دنع  هقث  اخا  مهدنع  بلطا  سانلا  تولب  امل  و  يرزجلا :) لماک  ) یف امک  رتست - یضاق  یناجرالا  رکبوبا 

تماش ریغ  ینءاس  امیف  را  ملف  ءاقدصالا ) یف  نوعبرالا - سداسلا و  لصفلا   ) دعاسم نم  له  ءایحالا  یف  تیدان  هدش و  ءاخر و  یلاح 
خا و یل  دئادشلا  دنع  لقت  نامزلا و ال  ینبب  ررتغت  ال  يومحلا :) مجعم  ) یف امک  يریرحلا - نبا  لاق  دـساح و  ریغ  ینرـس  امیف  را  مل  و 

هادج اسبعم و  كاخا  یفلت  نا  تئـش  اذا  لاملا : لاوسب  رابتخالا  یف  لیق  میمح و  میمحلاو  لآ  لالا  رقاع و  رقاعملا  اذاف  مهتبرج  میدـن 
امل شیج  ریما  تلعج  ینا  ول  و  اضیا : لیق  مهاردـلا و  لاجرلارابخا  فشکی  امناف  هیدـی  یف  امع  هفـشکف  متاح  بعک و  نیـضاملا  یف 

هیلها يرهد و  تبرج  ءالعلاوبا : لاق  دـیدحلا : یبا  نبا  لاق  یلاوعلا و  فارطال  اوتبث  دـق  هنم و  نومزهنی  سانلا  ناف  لاوسلاب  الا  تلتاـق 
لاق براجتلا و  یتح  سانلا  تاقث  تناخف  هدـع  براجتلا  نا  يرا  تنک  و  رخآ : لاق  اـضرغ و  يرما  دو  یف  براـجتلا  یل  تکرت  اـمف 

مل ادـمح و  مذـلا  داع  كاوس  تولب  ام  اذا  یتح  الوا  کتممذ  ملـس  یلا  تعجر  ام  اوقا  تبرج  هتدـقف و  اـملف  ملـس  یلع  تبتع  رخآ :
سداسلا و لصفلا   ) ادب كاذ  نم  دجا  مل  ینال  الیلذ  ارطضم  کیلا  تدعف  ادج  کنم  ارش  كاوس  تدجو  نکل  ریخ و  نم  كدمحا 
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( ءاقدصالا یف  نوعبرالا -

اففلمائیـش ناک  الیـضف  تیار  رفعج : نب  هللادـبع  نب  هیواعم  نب  هللادـبع  لاق  ادـش و  هیلا  داع  رطـضا  املف  تیم  لـکا  یماـحت  دوهجمک 
ائیـش ناک  انیـسح  نا  و  : ) لوالا عارـصملا  یف  باوصلا  و  دربملا ،) لماک  ) نم ریخالا  تیبلا  لـقن  تلق : اـیل  ادـب  یتح  صیحمتلا  هزرباـف 

اقیدـص هیواـعم  نب  هللادـبع  ناـک  لاـق : باـشخلا  دـیزی  نب  میهاربا  نع  یلفونلا  نع  يرهوـجلا  نع  جرفلا ) یبا  یناـغا  ) يور اـففلم .)
یـش ء امهنیب  لخد  مث  .کلذ  یلع  ایفاصت  امنا  سانلا : لاقف  هقدـنزلاب - نایمری  اـناک  و  ساـبعلا - نب  هللادـبع  نب  هللادـیبع  نب  نیـسحلل 

نیع نکل  هلیلک و  بیع  لک  نع  اضرلا  نیع  ایل و  ادب  یتح  فیشکتلا  هصحمف  اففلم  ائیـش  ناک  انیـسح  نا  و  هللادبع : هل  لاقف  ارجاهتف ،
نالف ینب  نا  لاقی : بلعث :) سلاجم  ) یف ایل و  اخا  نا ال  تنقیا  تضرع  ناف  هجاح  یل  نکت  ملام  یخا  تنا  ایواسملا و  يدـبت  طخـسلا 

و هیرـصملا ،) ) یف اذـکه  یـضرلا ) لاق   ) .رب وا  نبا  دـحاولا : و  لاق : .ریخ  مهیف  نکی  مل  اوربخ  اذاف  اریخ  مهیف  نا  نظی  رب  وا  تانب  لـثم 
نم سانلا  نم  و  ( ) ءاقدصالا یف  نوعبرالا - سداسلا و  لصفلا   ) .اضیا مثیم ) نبا  لب و( هنع  هیطخلا  هخسنلا  ولخ  لیلدب  جهنلا  نم  سیل 

سانلا تدجو  ) ءادردلا یبا  لوق  اما  و  یناثلا : لاق  يرهوجلا ، هبیتق و  نباک  ءادردلا  یبال  هیوری  نم  مهنم  و  تلق : لوسرلل ) اذـه  يوری 
نع يور  و  مهـضعب ، مـعز  اـمیف  ءادردـلا  یبـال  لـثملا  و  يرکـسعلا :) لاـثما  ) یف .مـهتیلق و  مهتربـخا  اذا  کـنا  دـیریف  مـهلقت ) ربـخا 
لقن اـمب  ءادردـلا  یبا  مـلکت  .فرعا و  ناـک  نوماـملا  ناـف  فنــصملا ، هـققح  اـم  باوـصلا  .اـضیا و  هـلآ ) هـیلع و  هللا  یلــص  ) یبـنلا

لثمتملاـک ءادردـلاوبا  نوکی  لـصالا و  وه  ناـک  مالـسلا ) هیلع  ) هنع تبث  اذاـف  اذـه ، یف  لـصالا  هنوک  یلع  لدـی  ـال  حاحـصلا ) ) هنع
و مهربخت ، سانلا  طلاخ  لاق : مالـسلا ) هیلع  ) قداصلا نع  هضورلا ) ) يور .لاـثمالاب و  نیلثمتملا  ناـش  وه  اـمک  مالـسلا ) هیلع  ) همـالکب
و (. ) یبنلل ( ) مثیم نبا  ) یف نا  امک  هللا ) لوسرل  -: ) لوسرلل هیرصملا - ) ) یف ام  لدب  دیدحلا ) یبا  نبا  ) یف و  اذه ، .مهلقت  مهربخت  یتم 

هنـس دـلو  مجعملا :) ) یف لاق  ییحی ، نب  دـمحا  سابعلاوبا  وه  بلعث ) هاـکح  اـم  مالـسلا ) هیلع  ) نینموملاریما مـالک  نم  هنا  يوقی  اـمم 
نم فرـصنا  هنا  هتافو  ببـس  ناـک  و  یفتکملا ، مهرخآ  نوماـملا و  مهلوا  هفیلخ  رـشع  دـحا  يار  ناـک  و  ( 291) هنـس یفوت  نیتئام و 
یف هسار  یلع  طقـسف  ءاقدصالا ) یف  نوعبرالا - سداسلا و  لصفلا   ) هباد هتمدصف  هاوس ، امع  هلغـش  دق  هیف و  رظنی  رتفد  هدیب  عماجلا و 
امل و  هنـس ، ( 25) یلو ءارفلا  بتک  تظفح  بلعث : لاـق  .تاـمف  هلزنم  یلا  لـمحف  ماـیقلا  یلع  ردـقی  ملف  اـهبارت  ذـخا  قیرطلا  نم  هوه 

( هیرصملا ) یف اذکه  یبارمالا ) نبا  نع   ) .هنس هرـشع  عضب  یبارعالا  نبا  تمزل  بیرغلاو و  یناعملا  رعـشلا و  یلع  تیبکا  وحنلا  تنقتا 
هغللا و ملع  یهتنا  بلعث : لاق  دایز ، نب  دمحم  وه  یبارعالا  نبا  .یبارعالا و  نبا  انثدـح  لاق : مثیم ) نبا  دـیدحلا و  یبا  نبا  ) یف نکل  و 

اذـکه نوماـملا ) لاـق   ) .قثاولا هفـالخ  یف  یفوت  اریثک ، ـال  ـالیلق و  نانـسحی  ـال  هدـیبعابا  یعمـصالا و  نا  معزی  ناـک  و  هیلا ، طـفحلا 
يدهملا نب  میهاربا  ناک  یناغالا :) ) یف نوماملا .) لاق  لاق  (: ) هیظخلا هخسنلا  مثیم و  نبا  دیدحلا و  یبا  نبا  ) یف نکل  و  هیرصملا ) ) یف

یبا نب  یلع  هنا  هربخاف  تنا ؟ نم  هل : لاـقف  مونلا  یف  اـیلع  يار  هنا  نوماـملل  اـموی  ثدـحف  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نع  فارحنـالا  دـیدش 
هب قحا  نحن  و  هارماب ، رمالا  اذه  یعدت  لجر  تنا  امنا  هل : تلق  هتکسماف و  اهروبعل ، ینمدقتی  بهذف  هرطنق ، انئج  یتح  انیشمف  بلاط 

: لاق نا  یلع  ینداز  ام  لاقف : کل ؟ لاـق  یـش ء  يا  و  نوماـملا : هل  لاـقف  .هنع  فصوی  اـمک  هغـالب  باوجلا  یف  هل  تیار  اـمف  کـنم ،
یلاعت لاق  کلثم ، بواجی  لهاج ال  کنا  کفرع  لاق : فیک ؟ و  لاق : .باوج  غلبا  کباجا  هللا  دق و  نوماملا : هل  لاقف  امالس ) امالس  )

کثدـحا مل  ینتیل  لاق : میهاربا و  لجخف  امالـس ) اولاق  نولهاجلا  مهبطاخ  اذا  و  ءاقدـصالا … ( ) یف  نوعبرالا - سداسلا و  لـصفلا  )
هارت نا  كرـس  یجرملا  اذا  نوماملا : لاقف  ننـستلا ، يدهملا  نب  میهاربا  عیـشتلا و  رهظی  نوماملا  ناک  جورملا :) ) یف .ثیدحلا و  اذهب 

كرـسف لاقم  یف  مجمج  یعیـشلا  اذا  میهاربا : لاقف  هتیب  لآ  یبنلا و  یلع  لصو  یلع  يرکذ  هدـنع  ددـجف  هتوم  لبق  نم  هنیحل  تومی 
دمحم نب  نامیلـس  صاخـشاب  رما  نوماـملا  نا  اورکذ  هسمرب و  هیراـج  هیریزو و  هیبحاـص  یبـنلا و  یلع  لـصف  هسفن  تاذـب  حوـبی  نا 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 5148 

http://www.ghaemiyeh.com


و هرـصبلا ، نیع  دـبرملا  قارعلا و  نیع  هرـصبلا  و  ایندـلا ، نیع  قارعلا  لئاقلا : تنا  هل : لاق  هیدـی  نیب  لـثم  اـملف  هرـصبلا ، نم  یباـطخلا 
: لاق .کلذل  ینترضحا  نظا  ام  کلذ و  لقا  مل  لاق : .ءاروع  ایندلا  نیع  نذاف  روعا  تنا  .يدجسم و  نیع  انا  و  دبرملا ، نیع  يدجـسم 
( ایبن ناک  دقل  ) ناک لاق : .هوحمب  ترم  ایقت ) ناک  هنا  ایلع  هللا  محر  ) كدجسم يراوس  نم  هیراس  یلع  تدجوف  تحبـصا  کنا  ینغلب 
هماعلا ال دـنع  اقوس  کل  میقا  نا  ول ال  هللا  و  هحیحـصلا ، کنیع  نم  حـصا  فاقلا  تناـک  تبذـک  نوماـملا : هل  لاـقف  .هتلازاـب  ترماـف 

مث ینـسبتحا ، هءامدن و  فرـصف  نوماملا  دـنع  تنک  لاق : سطفالا  نب  هللادـبع  نب  دـمحم  نع  خیـشلا :) هبیغ  ) یف .کبیدات و  تنـسح 
تاشناف .انطق  سوطب  نم  تیثر  امل  نهـضعبل : ءاقدـصالا ) یف  نوعبرالا - سداسلا و  لصفلا   ) لاـقف نینغت ، نبرـض و  هیراوج و  جرخا 
یحضا نم  لک  یلع  اقح  هل  نا  نوماملا  نسحابا  ینعا  انزح  انل  یقبا  یفطـصملا  هرتع  نم  انطق  اهب  یحـضا  نم  سوطل و  ایقـس  لوقت :

لاق و لاق - نا  یلا  املع - نسحلاابا  بصنا  نا  کتیب  لما  یتیب و  لها  ینزملیا  کلیو  لاق : مث  یناکبا ، یتح  یکبی  لـعجف  انجـش  اـهب 
نب رفعج  رفعج و  نب  یسوم  نا  ینغلب  كادف  تلعج  هل : تلقف  هتیتا  ردبب  هیرهاز  تلمح  امل  همتکاف : بیجع  ثیدحب  کنثدح  هللا ال 

موقلا یصو  تنا  و  نوئطخی ، ریطلا و ال  نورجزی  اوناک  مالسلا  مهیلع  یلع  نب  نیسحلا  نیسحلا و  نب  یلع  یلع و  نب  دمحم  دمحم و 
اهطقـس نم  شخت  ال  مالـسلا :) هیلع  ) لاقف .طقـست  کلذ  لک  هرم  ریغ  تلمح  دق  یتیظح و  هیرهاز  مهدـنع و  ناک  ام  ملع  كدـنع  و 
ترعش امف  لاق - نا  یلا  ارصنخ - ینمیلا  هلجر  یف  ارصنخ و  ینمیلا  هدی  یف  هللا  داز  دق  هماب  سانلا  هبشا  احیحص  امالغ  دلت  ملستسف و 

یف ام  ملـسا  ذئموی و  رمالا  نم  جرخا  نا  تدراف  يرد ، بکوک  هناک  لجرلا  دیلا و  دئاز  هفـصو - امک  مالغلاب - ینتتا  دق  همیقلاب و  الا 
لاق ظحاجلا : لاق  دقعلا :) ) یف .فالخ و  ینم  کیلع  سیلف  رمالا  ربد  تلقف : متاخلا  هیلا  تعفد  نکل  یـسفن  ینعواطت  ملف  هیلا ، يدـی 
ءاهب مهقاذم و  لوسعم  مهقایـس و  قنور  مهقافآ و  هعـسو  مهقارعا  میرک  مهقالخا و  بیذهت  عم  هکماربلا  تناک  دقل  نوراه : نب  لهس 

یف هلدرخلا  رحبلا و  یف  هطقنلاک  نوماملا  نساحم  بنج  یف  مهیف  ریخلا  لامتکا  مهـضارغا و  بیذـهت  مهـضارعا و  هواـقن  مهقارـشا و 
یبا نبا  لاق  ربخت ) هلقا  تلقل  هلقت  ربخا  لاق : مالـسلا ) هیلع  ) ایلع نا  ول ال  ( ) ءاقدصالا یف  نوعبرالا - سداسلا و  لصفلا   ) .رفقلا همهملا 

نم .كدهع و  یلع  یقبی  له  هل  ابرحم  كاخا  عطاق  يا : هعیطقلا ، رجهلا و  لب  ضغبلا  یلقلا و  هقیقح  هلقا ) ) هلوقب هدارم  سیل  دیدحلا 
مهوبضغا يا : .مهیف  اوعمطت  الف  الا  مم و  مهف  باوجلا  اونسحا  اوملح و  ناف  نابشلا ، هوجو  یف  مدلا  اوریط  نایفـس : یبا  نب  هبتع  مالک 

یلقلا هلقا ) ) هلوقب دارا  هنا  دبالف  سکع  ملف  لوالا ، یلا  عجریف  هربخا  هلقا ) ) ینعم نوکی  هلاق  ام  یلعف  تلق : .ههجو  رمحی  نابـضغلا  نال 
هلیلک بیع  لک  نع  اضرلا  نیع  و  هیواعم : نب  هللادبع  لوق  رمف  اربتخم ، ریـصی  یتح  ابیع  يری  ایلاق ال  نکی  مل  نم  نال  کلذ  و  هقیقح ،

قوری و بحاص  لط  یلا  جاـتحمل  ینا  و  هیهاـتعلا : یبا  لوق  نوماـملا  تدـشنا  قراـخم : نع  اـیواسملا و  يدـبت  طخـسلا  نیع  نکل  و 
و اذـه ، .بحاصلا  اذـه  ینطعا  هفالخلا و  ینم  ذـخ  قراـخم  اـی  لاـقف : تارم  عبـس  تدـعاف  .دـعا  یل : لاـقف  هیلع  تردـک  نا  وفـصی 

دجـسملا نم  هیراسب  كدسف  هرـصانخب  زیزعلادبع  نب  رمع  یلع  دـف  یـسوم و  یبا  نب  هدرب  یبا  نب  لالب  نا  يوری  دربملا :) لماک  ) یف
لاقف .عفادم  ریغ  قارعلا  لها  لجر  وهف  هتینالعک  اذه  رـس  نکی  نا  هریغملا : نب  ءالعلل  رمع  لاقف  هالـصلا ، میدـی  اهیلا و  یلـصی  لعجف 

: ءالعلا هل  لاقف  لعفف ، هجاح  کیلا  یل  ناف  کتالـص  عفـشا  لاقف : ءاشعلا ، برغملا و  نیب  یلـصی  وه  هاتاف و  .هربخب  کیتآ  انا  ءالعلا :
لاق یل ؟ لعجت  ءاقدصالا ) یف  نوعبرالا - سداسلا و  لصفلا   ) امف قارعلا  هیالو  یلع  کب  ترشا  انا  ناف  هفیلخلا ، نم  یلاح  تفرع  دق 

هلزنم و یلا  عرـساف  .کلذـب  یل  بتکاف  لاق : .مهرد  فلا  دـفلا  نیرـشع  اهغلبم  ناک  و  لماعلا - هرجا  مضلاب  هلامعلا  و  هنـس - یتلاـمع 
و هلک ، اثبخ  هاندجوف  هانکبـسف  رتغن ، اندکف  هللااب  انرغ  الالب  نا  هفوکلا : یلا  یلا و  بتک  هآر  املف  باتکلاب ، رمع  یتاف  .کلذب  هل  بتک 

.یسوم یبا  لآ  نم  دحاب  کلمع  یلع  نعتست  ال 

هینغم
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عراضم لعف  تقملا ، ضغبلا و  يا  ءالقلا  وا  یلقلا  نم  فاقلا - نوکـس  ءاتلا و  حتفب  هلقت - و  رابتخالا ، نم  رما  لعف  ءابلا - مضب  ربخا -
صخـشلا هقیقح  نا  نوماـملا  لوق  ینعم  .تکـسلل و  ءاـهلا  و  هرخآ ، نم  هلعلا  فرح  فذـح  مزجلا  همـالع  و  رمـالا ، باوـجب  موزجم 

کیرت اضیا  ضغبلا  نیع  ناب  ظحالی  و  انـسح .! یـسلا ء  کیرت  اضرلا  نیع  نال  هقیدـص ، هبحم و  نم  ـال  هودـع  هضغبم و  نم  اـهفرعت 
.طخسلا اضرلا و  نع  هدرجملا  هبرجتلاب  الا  صخشلا  هقیقح  فرعت  .ائیس و ال  نسحلا 

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

دب مدرم  رتشیب  رهاظ  رد  نوچ   ) يراد نمـشد  ار ) اهنآ   ) ات امزایب  ار ) مدرم  : ) تسا هدومرف  مدرم ) شیامزآ  هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
هللا یلص  ربمغیپ  زا  ار  شیامرف  نیا  مدرم  یضعب  دیامرف ): همحرلا  هیلع  یضردیس  .ددرگ  یم  راکشآ  ناشیدب  شیامزآ  ماگنه  دنتسین 

بلعث هک  تسا  نآ  دشاب  یم  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  زا  شیامرف  نیا  هک  دنک  یم  کمک  هچنآ  زا  دـننک و  یم  تیاور  هلآ  هیلع و 
ات اـمزایب  ینعی  هلقت  ربـخا  هدومرف  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  دوب  نآ  هن  رگا  هتفگ : نوماـم  هک  دومن  لـقن  اـم  يارب  یبارعا  نبا  هدرک  ناـیب 

یتسود هک  تسا  نآ  زا  نومام  نخس  نیا   ) یئامزایب ار ) اهنآ   ) ات راد  نمشد  ار ) مدرم   ) ینعی ربخت  هلقا  متفگ : یم  نم  يراد ، نمـشد 
كاپ نامدرم  يارب  یلو  يربب ، یپ  تسه  هکنانچ  وا  لاـح  هب  تسا  نکمم  یتشاد  نمـشد  ار  وا  نوچ  تسا و  شوپ  بیع  يرگید  اـب 
دنامن هتفگان  و  دیآ ، یم  رتشیب  نابلطایند  راک  هب  نومام  نخس  تهج  نیا  هب  دنرادب  نمشد  ار  یسک  شیامزآ  زا  شیپ  تسین  راوازس 

ءاه و  تسا ، رما  زا  دعب  موزجم  عراضم  هلقت  و  تسناد ، شیامزآ  يور  زا  ار  نآ  ینعی  ربخی  یشلا  ربخ  زا  تسا  رما  ءاب  مضب  ربخا  هک 
(. تشاد نمشد  ار  وا  ینعی  یمری  یمر  لثم  یلقی  هالق  زا  تسا  فقو  يارب 

ینامز

تلالد هک  یبلاطم  زا  اما  دنا  هداد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  هب  تبـسن  ار  بلطم  نیا  یـضعب  دسیون  یم  یـضر  دیـس  موحرم 
هیلع اـیلع  نا  ـال  وـل  : ) تسا هدرک  لـقن  یبارعا  نبا  هک  تسا  نوماـم  هتفگ  تسا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماـما  زا  هلمج  نیا  هک  دـنک  یم 
یم نم  نک  تفلاخم  سپـس  نک ، شیامزآ  دوب  هدومرفن  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما رگا  ینعی  .ربخت ) هلقا  اـنا  تلقل  هلقت  ربخا  لاـق  مالـسلا 

شیامزآ هکنیا  زا  لبق  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  ماما  تسا و  دارفا  نتخانـش  هجوت  لباق  هتکن  .اـمن  شیاـمزآ  نک و  تفلاـخم  متفگ :
هتـشاد نظئوس  ، ) نک شیامزآدـیوگ  یم  هک  نومام  اما  تسا  يراکزیهرپ  اب  ماوت  يرادمتـسایس  نیا  نکن و  تفلاخم  بضغ و  ینک 
.تسا هدومرف  عنم  نظئوس  زا  ادـخ  اریز  تسا ، يراکزیهرپ  ياهنم  یـسایس  همانرب  دوش ، ادـیپ  ترظن  ضقن  ینک و  شیامزآ  ات  شاب )

(. تسا هانگ  اهنامگ  یضعب  اریز  دینک ، زیهرپ  اهنامگ  يرایسب  زا  )

يزاریش دمحم  دیس 

، فقولل هئاه  و  رمالا ، دـعب  موزجم  عراضم  هلقت )  ) و ملع ،)  ) ینعمب لتق )  ) باب ربخ )  ) نم رما  ربخا ) ( ) هلقت ربخا  : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
و هر )  ) یـضرلا لاق   ) هنطاب ءوس  نم  يرت  امل  هضغبت ، هربتخاف ، صخـش ، رهاظ  کبجعا  اذا  هلمجلا  ینعم  و  هضغبا )  ) ینعمب هالق )  ) نم

نع بلعث ، هاکح  ام  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  مالک  نم  هنا  يوقی  امم  و  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) لوسرلل اذـه  يوری  نم  ساـنلا  نم 
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ناف هبویع ، فرعت  هبویع ، مهف  دـیرت  اصخـش  ضغبا  يا  ربخت )) هلقا   ) تلقل هلقت ) ربخا   ) لاق ایلع  نا  ول ال  نوماملا : لاـق  یبارعـالا  نبا 
اضرلا نیع  و   ) و مصی ) یمعی و  یشلا ء  بح  نا  : ) اولاق امیدق  و  هبویع ، فرع  هالق  اذاف  هبویع ، يری  ال  صخشلا ، بحی  مادام  ناسنالا 

(. هلیلک بیع  لک  نع 

يوسوم

ام مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  مـالک  نم  هنا  يوقی  اـمم  و  هلآ - هیلع و  هللا  یلـص  لوسرلل - اذـه  يوری  نم  ساـنلا  نم  و  یـضرلا : لاـق 
ضغبلا و فاقلا  رـسکب  یلقلا  حرـشلا : .ربخت  هلقا  تلقل : هلقت  ربخا  لاق : ایلع  نا  ول ال  نوماـملا : لاـق  یبارعـالا ، نبا  نع  بلعث  هاـکح 

 … هلها قحلل و  هوادع  ثبخ و  ءوس و  مهنطاب  سانلا  بلغا  ثیح  هیرثکالا  قاسم  قوسم  اذه  هتضغبا و  هنطاب  تربخ  نم  نا  ینعملا 

یناقلاط

ربمایپ زا  ار  نخس  نیا  مدرم  زا  یخرب  دیوگ : یم  دانک  تمحر  شیادخ  هک  یضر  دیس  .راد » نمشد  ار  وا  سپس  يامزایب ، دومرف : «و 
هیلع نینمؤـملا  ریما  نانخـس  زا  نخـس  نیا  دـنک  یم  دـییأت  هک  اـهزیچ  هلمج  زا  یلو  دـنا ، هدرک  تیاور  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هـّللا  یّلص 

مالّسلا هیلع  یلع  هک  دوب  نیا  هن  رگا  تسا : هتفگ  نومأم  هک  دنک  یم  تیاور  یبارعا  نبا  لوق  زا  بلعث  هک  تسا  يزیچ  تسا ، مالّسلا 
« .يامزایب سپس  رادب و  نمشد  ار  وا  : » متفگ یم  نم  .رادب » نمشد  ار  وا  سپس  يامزایب  : » تسا هدومرف 

ناشیا ياهییوخدب  اهیدب و  وت  يارب  هبرجت  هک  يراد ، نمشد  ار  نانآ  ات  نک  هبرجت  يامزایب و  ار  مدرم  هک  تسا  نیا  نخس  نیا  ینعم 
.تسین نانچ  دوش و  یم  هدرب  ریخ  نامگ  وا  هب  هک  یسک  هرابرد  دور  یم  راک  هب  لثملا  برض  تروص  هب  نیا  دزاس و  یم  راکشآ  ار 

ربـب دوخ  ردارب  تسود و  زا  هبرجت  يارب  دـیوگ : یم  .تسا  ندـیرب  ندرک و  يرود  دارم  هکلب  تسین  ضغب  هنیک و  مه  نومأـم  نخس 
.ددرگ یم  زاب  وت  زا  دنکش و  یم  ار  نآ  ای  دنام  یم  یقاب  وت  اب  دوخ  نامیپ  یتسود و  هب  ایآ  نیبب 

، دیناودب ناش  هرهچ  هب  نوخ  دیزاس و  نیگمـشخ  ار  ناناوج  تسخن  تسا : هتفگ  یم  هک  تسا  نایفـس  یبا  نب  هبتع  نانخـس  هلمج  زا 
.دیدنبم عمط  نانآ  رب  هنرگ  دوب و  دنهاوخ  روخرد  قیال و  نانآ  دنداد  هدیدنسپ  خساپ  دندرک و  يرابدرب  رگا 

مراکم

 [[ مالسلا هیلع  لاق  و  ]]

.ِهْلقَت ُْربْخُأ 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

: هنامیکح راتفگ  دنس  ) .يراد شنمشد  ات  نک  شیامزآ 

ریما زا  هنامیکح  راتفگ  نیا  مشـش ) نرق  ياملع  زا  طاوطو ، فیلات   ) هحـضاولا صئاصخلا  ررغ  باتک  رد  دـیوگ : یم  بیطخ  موحرم 
هدش تیاور  قداص  ماما  زا  زین  نآ  هیبش  مرکا و  ربمایپ  زا  مه  هدش و  لقن  یلع  نانمؤم  ریما  زا  مه  نومـضم ، نیا  .تسا  هدمآ  نانمؤم 
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(.( ص 303 ج 4 ، هغالبلا ، جهن  رداصم   ) .تسا

زا مالک  نیا  دنک  یم  دییأت  هچنآ  یلو  دنا  هدرک  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  ار  نخس  نیا  یضعب  :» دیوگ یم  یـضر  دیس 
مالسلا هیلع  یلع  هک  دوبن  رگا  : تسا هتفگ  نومأم  هک  هدرک  لقن  یبارعالا  نبا  زا  بلعث  هک  تسا  يزیچ  دشاب  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما 

: دومرف

: متفگ یم  نم   . هلقت ربخا 

؛» ییامزایب ار  وا  ات  رادب  شنمشد  ربخت ؛ هلقا 

هاکح ام  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  مالک  نم  ُهَّنأ  يّوَُقی  اّمِم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ِلوسَّرلل  اذه  يورَی  نَم  ِساّنلا  َنِم  :و  ّیـضرلا لاق  )
( . ُْربْخَت ِِهْلقا  : ُتلُقل « ِهلقت ُربخأ  :» لاق ًاّیلع  ّنأ  ول ال  : ُنومأملا لاق  : ّیبارعألا ِْنبا  ِنع  ُبَلعَث 

يامزایب ار  وا  تسخن 

رهاظ هب  : دـیامرف یم  ، هدرک هراـشا  یعاـمتجا  مهم  لـصا  کـی  هب  اـنعمرپ  هاـتوک و  رایـسب  هناـمیکح  راـتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
ات نک  شیامزآ  :» هاتوک ترابع  کی  رد  دیرادب و  نمـشد  ار  اه  نآ  ، ندومزآ اب  اسب  يا  دییامزایب و  ار  اه  نآ  ، دینکن تعانق  صاخـشا 

(. ِهْلقَت ُْربْخُأ  ( ؛» يراد شنمشد 

.تسا ندرک  شیامزآ  يانعم  هب  لفق ) نزو  رب  «) ربُخ » هدام زا  ُْربْخا » »

تروص رد.يواو  صقان  مه  هدـمآ و  ییای  صقان  تروص  هب  مه  ، هدام نیا.تسا  ضغب  يانعم  هب  ادـص ) نزو  رب  «) یِلق » هداـم زا  هلقت » »
همزال اریز  ددرگ  یمزاب  انعم  کی  هب  ود  ره  عقاو  رد  تسا و  ندرک  درط  يانعم  هب  مود  تروص  رد  توادـع و  ضغب و  يانعم  هب  لوا 

.دشاب یم  ندرک  درط  توادع 

هجیتـن ـالاو  تـسا  قداـص  دنتــسین  مـک  نآ  رد  فرحنم  دارفا  هـک  یعاـمتجا  صاــخ  ياــه  هورگ  اــی  هدوـلآ  عـماوج  دروـمرد  نـیا 
دارفا هک  دشاب  هدوب  زین  ترـضح  دوخ  رـصع  هب  هراشا  تسا  نکمم.دوب  دهاوخن  نومزآ  دروم  دارفا  نتـشاد  نمـشد  هشیمه  ، شیامزآ

ابا يراک  چـیه  زا  ، لانم لاـم و  دـنب  رد  یهورگ  هیواـعم و  هب  هتخورفدوخ  یهورگ  ؛ دـندوب ناوارف  رـصع  نآ  رد  هرهچ  دـنچ  قفاـنم و 
هایـس ناسب  دـنتفرگ  یم  رارق  ناحتما  هروک  رد  هک  یماگنه  هب  یلو  دنتـسارآ  یم  ار  دوخ  رهاظ  مدرم  نتفیرف  يارب  دـنچ  ره  دنتـشادن 

.دنتشادنپ یم  قلخ  هک  دندمآ  یمرد  هب  نآ  فالخ  ، دودنارز میس 

دنرادنپ قلخ  هک  دیآ  رد  هب  نآ  فالخ  دنرب  هروک  هب  نوچ  دودنارز  میس  هایس 

نآ زا  لبق  هک  تسا  مال  هرسک  هدننک  نایب  عقاو  رد  تسا و  تکـس  ءاه  ِهْلقَت »  » رد ءاه  هک  دنا  هتفگ  هغالبلا  جهن  ناحراش  زا  يرایـسب 
دنا هتشاذگ  ءاه  يارب  بارعا  هتـسناد و  ریمـض  ار  نآ  رگید  یـضعب  هک  یلاح  رد.دنا  هدرکن  هماقا  اعدا  نیا  رب  یلیلد  یلو  هتفرگ  رارق 
مالک موهفم  دراد و  دوجو  ُربخا »  » هملک رد  هک  تسا  یفوذـحم  ریمـض  هب  هراشا  عقاو  رد  و  تسا ) نکاس  ، تکـس ءاه  هک  یلاـح  رد  )
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.يراد شنمشد  ات  نک  شیامزآ  ار  وا  : دوش یم  نیا 

لقن یتوافت  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  انعم  نیمه  میدرک  هراـشا  هناـمیکح  راـتفگ  نیا  رداـصم  رکذ  رد  هک  هنوگ  ناـمه 
: تسا هدش 

رد بیطخ  موحرم  لـقن  قبط   ) ءاـیلوألا هیلح  رد  میعنوـبا  رئاخذـلا و  رئاـصبلا و  رد  يدـیحوت  ناـیحوبا  « .) ِِهلقت ُربـخا  َساـّنلا  ُتدَـجو  »
(( ص 303 هرداصم ج 4 ،

: دومرف : تسا هدش  لقن  يرگید  تروص  هب  زین  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  و 

( ار یهورگ  اسب  يا   ) ییامزایب هک  یماگنه  امزایب و  ار  اه  نآ  نک و  ترـشاعم  مدرم  اب  ْمِِهْلقَت ؛ ْمُهُْربْخَت  یَتَم  ْمُهُْربْخَت َو  َساَّنلا  ِِطلاَخ  »
.( ح 196 ص 176 ، ج 8 ، یفاک ، «.) يراد یم  نمشد 

دنک یم  هراشا  هک  ینآ  زا  دعب  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  هنامیکح  راتفگ  نیا  رودـص  دـییأت  يارب  یـضر  دیـس  موحرم  هک  نیا  هجوت  لباق 
نانمؤمریما زا  مالک  نیا  دنک  یم  دـییأت  هچنآ  :» دـیوگ یم  دـنا  هدرک  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  ار  نآ  مدرم  زا  یـضعب 

: دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  هک  دوبن  رگا  : تسا هتفگ  نومأـم  هک  هدرک  لـقن  یبارعـالا  نبا  زا  بلعث  هک  تسا  يزیچ  دـشاب  مالـسلا  هیلع 
هللا یلـص  ِلوسَّرلل  اذـه  يورَی  نَم  ِساّنلا  َنِم  :و  ّیـضرلا لاق  ( ؛» ییامزایب ار  وا  اـت  رادـب  شنمـشد  ربخت ؛ هلقا  متفگ : یم  نم  .هلقت  ربخا 

: لاق ًاّیلع  ّنأ  ول ال  : ُنومأملا لاق  : ّیبارعألا ِْنبا  ِنع  ُبَلعَث  هاکح  ام  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  مالک  نم  ُهَّنأ  يّوَُقی  اّمِم  هلآ و  هیلع و 

( . ُْربْخَت ِِهْلقا  : ُتلُقل « ِهلقت ُربخأ  »

.تسا هدش  لقن  ءایلوالا  هیلح  رد  میعن  وبا  رئاخذلا و  رئاصبلا و  رد  يدیحوت  نایحوبا  زا  نومأم ) نخس   ) انعم نیمه 

لمعلا سکع  رگا  درک  يرازیب  رفنت و  راـهظا  یتح  تفرگ و  هلـصاف  اـه  نآ  زا  دـیاب  مدرم  ندومزآ  يارب  هک  هدوب  نیا  نومأـم  روظنم 
.دنشاب یم  یتسود  هتسیاش  روبص و  يدارفا  دندرک  ارادم  رگا  دنتسین و  یتسود  قیال  دوش  یم  مولعم  دنداد  ناشن  يدیدش 

یعامتجا هلأسم  کی  هب  رظان  مالـسلا  هیلع  ماما  مالک.دراد  يرترب  نومأم  مالک  رب  مالـسلا  هیلع  ماما  مالک  هک  تسین  دیدرت  ياج  هتبلا 
ناشبویع ات  درک  هاگن  ینیبدـب  اب  سک  همه  هب  دـیاب  : تسا نیا  شروظنم  تسا و  یـسایس  هلأـسم  کـی  عقاو  رد  نومأـم  مـالک  تسا و 

رب ثداوح  صاخـشا و  هرابرد  ار  لصا  ًاـبلاغ  نارادـم  تسایـس  ددرگ و  یمن  راکـشآ  دارفا  بویع  ، ینیب شوخ  اـب  اریز  دوش  راکـشآ 
.دنراذگ یم  ینیبدب  نظءوس و 

یتسود زا  لبق  ندومزآ 

کمک وا  هـب  تالکـشم  هوـبنا  ربارب  رد  هـک  تـسا  هارمه  قـفاوم و  ناتـسود  نتـشاد  ، یگدـنز رد  ناـسنا  ياـهزاین  زا  یکی  کـش  یب 
یم وناز  ثداوح  نیا  ربارب  رد  اهنت  ِناسنا  اریز  دنـشاب  وا  عفادم  بایغ  روضح و  رد  دـندرگ و  وا  رطاخ  یلـست  هیام  بئاصم  رد  ، دـننک

.دنز
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یتسود هب  ار  وا  دـمآرد  زوریپ  اه  شیامزآ  زا  رگا  دومزآ ، ار  وا  تسخن  دـیاب  هکلب  درک  هلجع  دـیابن  زگره  تسود  باـختنا  رد  یلو 
: دیامرف یم  ، هدمآ مکحلاررغ  رد  هک  یثیدح  قبط  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما.دیزگرب 

.( ح 9498 مکحلاررغ ، «.) نکن دامتعا  شندومزآ  زا  شیپ  تتسود  هب  ِهْربِخلا ؛ َلبَق  ِقیدَّصلاب  ِقثَت  «ال 

مالسلا هیلع  قداص  ماما.درک  ناتـسود  باختنا  رد  يرتشیب  تقد  دیاب  ماگنه  نآ  رد  هک  ، دشاب يداسفرپ  نامز  ، نامز رگا  صوصخ  هب 
: دیامرف یم 

نامز نآ  لها  دشاب و  داسف ) و   ) ملظ نامز  ، نامز هاگره  ٌزْجَع ؛ ٍدَحَأ  ِّلُک  َیلِإ  ُهَنِینْأَمُّطلاَف  ٍرَدَغ  َلْهَأ  ُُهلْهَأ  ٍرْوَج َو  َناَمَز  ُناَمَّزلا  َناَک  اَذِإ  »
.( ح 108 ص 239 ، ج 75 ، راونالاراحب ، «.) تسا یناوتان  زجع و  هناشن  ندرک  یسک  ره  هب  نانیمطا  دنشاب  نکش  نامیپ 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  نیا  هلمجزا.تسا  هدش  نییعت  زین  نومزآ  نیا  داوم  یمالسا  ثیداحا  رد 

ُُهنَمْأَت ْوَأ  ًالاَم  ُْهنِم  یِغَْتبَت  ٍهَّدِش  َقیِدَص  َال  ٍءاَخَر  َقیِدَص  َناَک  اَّلِإ  ِیفاَصُْملا َو  ُقیِدَّصلا  َوُهَف  ًاِیتاَُؤم  َناَک  ْنِإَف  ٍلاَصِخ  ِثاَلَِثب  ُقیِدَّصلا  ُنَحَتْمی  »
صلاخ تسود  وا  دـنک  ادا  ار  زیچ  هس  نیا  قح  هاگره  درک  ناحتما  ناوت  یم  زیچ  هس  اب  ار  تسود  هوُرْکَم ؛ ِیف  ُهُکِراَُشت  ْوَأ  ٍلاَـم  یَلَع 

دروم هک  يراک  رد  ای  هدـب  رارق  وا  رایتخا  رد  یلام  ای  بلطب  یلام  وا  زا  : تدـش لاح  تسود  هن  تسا  شمارآ  لاح  تسود  الاو  تسا 
.( ح 107 ص 235 ، ج 75 ، راونالاراحب ، «.) وش کیرش  وا  اب  تسین  وا  لیم 

: میناوخ یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يرگید  ثیدح  رد 

ِمَهْرِّدلا َو ِراَنیِّدلا َو  َْدنِع  ِلِطاَْبلا َو  َیلِإ  ِّقَْحلا  َنِم  ُهُجِرْخی  ُهَبَضَغ  ُرُْظنَتَف  ُُهبِضُْغت  ٍثاَلَِثب  ُهَِربَتْخَت  یَّتَح  ًهَفوُْرعَم  ًهَمِـس  ًاقیِدَص  َلُجَّرلا  ِمُسَت  َال  »
وا ایآ  ینیبب  بضغ  ماگنه  هب  : ییامزایب زیچ  هس  هب  ار  وا  هک  نیا  رگم  راذـگن  یـسک  رب  لماک  تروص  هب  تسود  مان  ُهَعَم ؛ َِرفاَُست  یَّتَح 

ترفاسم وا  اب  هک  نیا  رگید  و  دهد )؟ یم  یبوخ  ناحتما  ایآ   ) رانید مهرد و  ربارب  رد  و  دوش ؟ یم  جراخ  لطاب  يوس  هب  قح  ریسم  زا 
.( ح 28 ص 180 ، ج 71 ، راونالاراحب ، («.) دوش یم  راکشآ  رتهب  دارفا  نطاب  رفس  رد  هکارچ   ) ینک

یسیلگنا

!” Imām Ali ibn Abū Tālib said: “Try (a man) and you will hate him

Sayyid ar-Radi says: “Some people say that this saying was articulated by the Prophet
, but what confirms that it is the saying of Imām Ali ibn Abū Tālib is the statement
related by Tha'lab from Ibn al-`Arabi, that is, that (caliph) al-Ma'mūn said, 'f Ali had
not said ukhbur thiqlihi (try a man and you will hate him), I would have said: aqlihi

(.” takhbur (hate a man in order to try him

یقالخا يالاو  ياه  شزرا  : 435 تمکح
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هراشا

توص
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َبَاب ُهنَع  َِقلُغی  ِءاَعّدلا َو  َبَاب  ٍدبَع  یَلَع  َحَتفَِیل  َال  ِهَداَیّزلا َو  َبَاب  ُهنَع  َِقلُغی  ِرکّشلا َو  َبَاب  ٍدبَع  یَلَع  َحَتفَِیل  ُهّللا  َناَک  اَم  مالـسلا  هیلع  َلاَق  َو 
ِهَرِفغَملا َبَاب  ُهنَع  َِقلُغی  َِهبّوتلا َو  َبَاب  ٍدبَِعل  َحَتفَِیل  َال  َِهباَجِإلا َو 

اه همجرت 

یتشد

وا رب  ار  اه  تمعن  ینوزف  رد  هک  دـیاشگ  یمن  يا  هدـنب  رب  ار  يرازگرکـش  رد  ادـخ  دومرف : وا ، رب  ادـخ  دورد  و  يداقتعا ) یقـالخا ، )
ار شزرمآ  رد  هک  هتـشاذگن  زاب  ار  ندرک  هبوت  رد  و  دیاشگن ، ار  ندرک  تباجا  رد  هک  دنک  یمن  زاب  وا  يور  رب  ار  اعد  رد  و  ددـنبب ، 

 . درادهگن هتسب 

يدیهش

دنک و یمن  زاب  وا  يور  رب  ار  اعد  رد  و  ددنبب ،  وا  يور  هب  ار  تمعن  رد  هک  یلاح  دیاشگ  یمن  يا  هدـنب  رب  ار  نتفگ  ساپـس  رد  ادـخ 
.دیامن راوتسا  و  ددنبب - يو  رب  ار  شزرمآ  رد  دیاشگ و  یمن  هدنب  يور  هب  ار  هبوت  رد  .زارف و  يو  رب  ار  نتفریذپ  رد 

یلیبدرا

رب دـیاشگب  هکنآ  هن  ار و  تمعن  یتدایز  برد  يو  زا  ددـنب  رد  ار و  يرازگ  ساپـس  برد  هدـنب  رب  دـیاشگب  هک  ادـخ  تسین  دومرف  و 
ار ندیزرمآ  برد  وا  زا  ددنب  هب  ار و  هبوت  برد  هدنب 

یتیآ

هتسب شیور  هب  ار  تمعن  ندش  نوزفا  رد  هک ، یلاح  رد  دیاشگب ، يا  هدنب  يور  هب  ار  رکش  رد  ادخ  هک  دوشن  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 
.دشاب هتسب  ار  شزرمآ  رد  هک ، یلاح  رد  دیاشگب ، ار  هبوت  رد  هک  دوشن  .دشاب و 

نایراصنا

دبع رب  ار  اعد  برد  و   ، ددـنبب ار  تمعن  ینوزفا  باب  دـنک و  زاب  دـبع  رب  ار  رکـش  باب  دـنوادخ  هک  تسین  نیا  : دومرف ترـضح  نآ  و 
 . ددنبب ار  ترفغم  برد  دنک و  زاب  دبع  رب  ار  هبوت  باب  ،و  ددنبب ار  تباجا  برد  دیاشگب و 

اه حرش 

يدنوار
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يدنوار

و ءاعدلل ، دبعلا  همزالم  عم  ءاعدلا  هباجا  و  یلاعت ، هرکش  عم  یلاعت  هللا  نم  معنلا  هدایز  ءایشا : هثالث  عم  نوکت  ءایشا  هثالث  نا  رکذا  مث 
.هبوتلا عم  هرفغملا 

يردیک

مثیم نبا 

رد و  دیاشگب ، ار  نتـساوخرد  اعد و  رد  و  ددنبب ، ار  يزور  تدایز  رد  دیاشگب و  رکـش  رد  يا  هدنب  يور  هب  دـنوادخ  هک  دوش  یمن  )
يرازگـساپس تسا : هدومرف  هراشا  زیچ  هس  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما ددنبب .) ار  شـشخب  رد  اما  دـنک  زاب  ار  هبوت  رد  و  ددـنبب ، ار  تباجا 

زا یکی  رد  دـنوادخ  هک  سک  ره  يور  هب  سپ  تمحر  شزرمآ و  يارب  هبوت  و  تجاح ، ياور  يارب  تساوخرد  تمعن ، ینوزف  يارب 
هب زین  ار  مزال  رد  هک  تسوا  یگدنشخب  ماقم  يازـس  دنک ، ماهلا  يو  رب  ار  نآ  دزاس و  ایهم  هدامآ و  ار  وا  دیاشگب و  ار  تاموزلم  نیا 

.درادن و دوجو  یعنم  وا  تنطلس  رد  تسین و  یلخب  ادخ  دوجو  رد  هک  اریز  دزاس  دنم  هرهب  شیوخ  ضیف  زا  ار  وا  دیاشگب و  وا  يور 
.یتمحرم نانچ  يارب  دنوادخ ، طسوت  تسا  هدنب  ندرک  هدامآ  نتخاس و  قفوم  يارب  هراعتسا  رد ، ندوشگ  تفص 

دیدحلا یبا 

َبَاب ُْهنَع  َِقْلُغی  ِءاَعُّدلا َو  َبَاب  ٍْدبَع  یَلَع  َحَتْفَِیل  ِهَداَیِّزلا َو َال  َبَاب  ُْهنَع  َِقْلُغی  ِرْکُّشلا َو  َبَاب  ٍْدبَع  یَلَع  َحَتْفَِیل  َّلَج  َّزَع َو  ُهَّللا  َناَک  اَم  َلاَق ع: َو 
[ ِْهیَلَع  ] َحَتْفَِیل َِهباَجِْإلا َو َال 

 . ِهَرِفْغَْملا َبَاب  ُْهنَع  َِقْلُغی  َِهبْوَّتلا َو  َبَاب  ٍْدبَِعل 

و]  ] هدایزلا هئاضتقا  رکشلا و  یف  لوقلا  مدقت  دق 

عیمجلا یف  ءاصقتسالا  هجو  یلع  هرفغملا  هبوتلا  هباجإلا و  ءاعدلا  ءاضتقا  .د )  نم  هلمکت  ) 

یناشاک

باب هنع  قلغی  و   ) ار رکش  رد  هدنب  رب  دیاشگب  یلاعت  يادخ  هک  تسین  رکـشلا ) باب  دبع  یلع  حتفیل  هللا  ناک  ام  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
قلغی و   ) ار اعد  رد  يا  هدنب  رب  دیاشگب  هک  تسین  و  ءاعدـلا ) باب  دـبع  یلع  حـتفیل  و ال   ) ار تمعن  یتدایز  رد  وا  زا  ددـنبب  و  هدایزلا )

هنع قلغی  و   ) ار هبوت  رد  هدنب  رب  دیاگـشب  هک  تسین  و  هبوتلا ) باب  دبع  یلع  حتفیل  و ال   ) ار تباجا  رد  وا  زا  ددنبب  و  هباجالا ) باب  هنع 
هدایز و مزلتسم  هبوت  اعد و  رکش و  هک  هدرک  هراشا  رادقم  یلاع  نآ  هک  تسا  یمالک  نیا  ار  شزرمآ  رد  وا  زا  ددنبب  و  هرفغملا ) باب 

بیجا  ) هلوق و  مکندـیزال ) مترکـش  نئل   ) همـسا زع  لاق  ثیح  تسا  ماظن  زجعم  نآرق  مالک ، نیا  قدـصم  .تسا و  ترفغم  تباـجا و 
( بات نمل  رافغل  ینا   ) هلوق و  ناعد ) اذا  عادلا  هوعد 

یلمآ
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ینیوزق

مترکـش نئل  یلاعت : هلوقل   ) ار تمعن  ندـش  تدایز  رد  وا  زا  ددـنب  و  ار ، رکـش  رد  هدـنب  رب  دـیاشگب  یلاعت  يادـخ  هک  تسین  دومرف :
هلوق ..ناعد و  اذا  عادا  هوعد  بیجا  ..یلاعت  هلوقل   ) ار تباجا  رد  وا  زا  ددنب  هب  ار و  اعد  رد  هدنب  رب  دـیاشگب  هکنیا  هن  و  ..مکندـیزال )
نمل رافغل  ینا  و  یلاعت : هلوقل   ) ار ترفغم  رد  وا  زا  ددنبب  و  ار ، هبوت  رد  هدنب  رب  دـیاشگب  هکنآ  هن  و  ..مکل ) بجتـسا  ینوعدا  ..یلاعت 

( ..بات

یجیهال

هنع قلغی  ءاعدلا و  باب  دـبع  یلع  حـتفیل  هدایزلا و ال  باب  هنع  قلغی  رکـشلا و  باب  دـبع  یلع  حـتفیل  هللا  ناک  ام  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
رب دـیاشگب  هک  ادـخ  تسا  هدوبن  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .هرفغملا » باب  هنم  قلغی  هبوتلا و  باب  دـبعل  حـتفیل  هباجالا و ال  باب 
زا ددنبب  ار و  ندرک  اعد  رد  يا  هدنب  رب  دیاشگب  هک  تسا  هدوبن  ار و  تمعن  ندرک  دایز  رد  وا  زا  ددنبب  ار و  ندرک  رکـش  رد  يا  هدنب 

.ار ناهانگ  ندیشخب  رد  وا  زا  ددنبب  ار و  ندرک  هبوت  رد  يا  هدنب  رب  دیاشگب  هک  تسا  هدوبن  ار و  ندرک  تباجا  رد  وا 

ییوخ

یلا هبان  الا  هعاطلا و  وحن  هتمه  هراثاب  هیلا  یحوت  تاراـشب  ناـسنالل  هیفخلا  هللا  فاـطلا  هیونعملا و  هیداعـسلا  لـئاسو  مها  نم  ینعملا :
یف هفرـصب  هتمعن  رکـش  وحن  هدبع  بلق  هللا ، هیجوت  - 1 تاراشا : اهیف  تاراشب  ثالث  همکحلا  هذـه  یف  مالـسلا ) هیلع   ) نیب دـق  و  هللا ،
یلا بلقلا  لابقا  .مدـقت 2 - امک  هماود  معنلا و  دـیزمب  نذوی  هناف  تاریخلا ، لیبس  یف  قافنالا  نم  هیف  اهفرـص  یغبنی  اـمیف  هللا و  اـضر 

نذوی هناـف  یـصاعملا ، نع  هبوـتلا  هللا و  یلا  هباـنالل  هبنتلا  .هجاحلا 3 - ءاـضق  هباـجالاب و  نذوی  ناـف  هللا ، نم  هجاـحلا  بلط  ءاعدـلا و 
، ددنبب وا  رب  ار  تمعن  دیزم  رد  دیاشگب و  هدنب  رب  ار  يرازگرکـش  رد  ادخ  هک  دشابن  دومرف : همجرتلا : .بونذلا  نم  هئاربلا  هرفغملاب و 
رب ار  شزرمآ  رد  دـیاشگب و  شیورب  ار  هبوت  رد  هکنیا  هن  و  ددـنبب ، يورب  ار  تباجا  رد  داشگب و  شیورب  ار  زاین  اعد و  رد  هکنیا  هن  و 

.ددنبب يو 

يرتشوش

یتح همالک  متف  هناسلب  یلاعت  هدمح  هبلقب و  اهفرعف  همعن  نم  دبع  یلع  یلاعت  معنا  ام  مالسلا : هیلع  قداصلا  لاق  و  مالـسلا : هیلع  لاق  و 
( هفلتخم تاعوضوم  یف  نوتـسلا - لصفلا   ) یلاعت لاق  هباجالا  باب  هنع  قلغی  ءاعدـلا و  باب  دـبع  یلع  حـتفیل  ـال  .دـیزملاب و  هل  رموی 
(. نودشری مهلعل  یب  اونمویل  یل و  اوبیجتسیلف  ناعد  اذا  عادلا  هوعد  بیجا  بیرق  یناف  ینع  يدابع  کلاس  اذا  مکل و  بجسا  ینوعدا 
نا بحا  یناف  هتجاحب  هوسبحا  نکلو  هل  تبجتسا  دق  نیکلملل  یلاعت  لوقیف  وعدیل  دبعلا  نا  مالسلا : هیلع  قداصلا  نع  یفاکلا )  ) یف و 
نع نبجحت  تاوعد ال  سمخ  مالسلا : هیلع  هنع  .هتوص و  ضغبا  یناف  هتجاح  هل  اولجع  یلاعت : لوقیف  وعدیل  دبعلا  نا  و  هتوص ، عمـسا 

حلاصلا دلاولا  و  هیدلاول ، حلاصلا  دـلولا  و  نیح ، دـعب  ول  کل و  نمقتنال  یلاعت : لوقی  مولظملا ، و  طسقملا ، مامالا  هوعد  یلاعت : برلا 
هتیب یف  سلاجلا  لجرلا  هوعد : مهل  باجتـسی  هعبرا ال  مالـسلا : هیلع  هنع  .هلثم و  کل  و  لوقی : بیغلا و  رهظب  هیخال  نموملا  و  هدـلول ،
لجر و  کیلا ، اهرما  لعجا  ملا  هل : لاقیف  اهیلع  اعدـف  ءوس  هارما  هل  تناـک  نم  و  بلطلاـب ، كرمآ  ملا  هل : لاـقیف  ینقزرا  مهللا  لوقی :
کلذ نیب  ناک  اورتقی و  مل  اوفرسی و  مل  اوقفنا  اذا  نیذلا  و  : ) داصتقالاب كرمآ  ملا  هل  لاقیف  ینقزرا  مهللا  لوقیف : هدسفاف  لام  هل  ناک 
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هللا اعدـف  لجر  لیئارـسا  ینب  یف  ناک  مالـسلا : هیلع  هنع  .هداهـشلاب و  كرمآ  ملا  هل : لاقیف  هنیب  ریغب  هناداف  لام  هل  ناک  لجر  و  اماوق )
تاعوضوم یف  نوتسلا - لصفلا   ) ما ینعمست  الف  کنم  انا  دیعبا  برای  لاق : هبیجی  هنا ال  يار  املف  نینس ، ثالث  امالغ  هقزری  نا  یلاعت 

هین یقت و  ریغ  تاع  بلق  يذب و  ناسلب  نینس  ثالث  ذنم  هتوعد  کنا  لاقف : همانم  یف  تآ  یتاف  ینبیجت ، الف  ینم  تنا  بیرق  هفلتخم )
اذکه دـبعل  حـتفی  .هل و ال  دـلوف  اعد  مث  کلذ  لجرلا  لعفف  کتین ، نسحیل  کبلق و  یلاعت  هللااب  قثیل  کئاذـب و  نع  علقاف  هقداص  ریغ 

( هرفغملا باب  هنع  قلغی  هبوتلا و  باـب   ) هیطخلا مثیم و  نبا  دـیدحلا و  یبا  نبا  یف  اـمک  دـبع ) یلع  : ) باوصلا و  هیرـصملا ، هعبطلا  یف 
و تائیسلا .) نع  اوفعی  هدابع و  نع  هبوتلا  لبقی  يذلا  وه  و  اراردم ) مکیلع  ءامـسلا  لسری  ارافغ  ناک  هنا  مکبر  اورفغتـسا   ) یلاعت لاق 
و هیلع ، نابتکی  اناک  ام  هیکلم  یـسنی  هیلع ، رتسف  یلاعت  هللا  هبحا  احوصن  هبوت  دـبعلا  بات  اذا  مالـسلا : هیلع  قداـصلا  نع  یفاـکلا )  ) یف

هیلع رقابلا  نع  .بنذب و  هیلع  دهشی  یش ء  سیل  هاقلی و  نیح  یلاعت  هللا  یقلیف  هبونذ ، هیلع  یمتکا  نا  هعاقب  یلا  هحراوج و  یلا  یحوی 
و کل ، ترفغف  ینتیـصع  و  کل ، ترفغف  ینتیـصع  کنا  هل  لقف  لایناد  يدـبع  تئا  نا  مالـسلا  هیلع  دواد  یلا  یلاـعت  یحوا  مالـسلا :

یبن ای  تغلب  دق  لایناد : هل  لاقف  کلذ  هغلب  مالـسلا و  هیلع  دواد  هاتاف  .کل  رفغا  مل  هعبارلا  ینتیـصع  تنا  ناف  کل ، ترفغف  ینتیـصع 
مل نئل  کلالج  کتزع و  اذـک و  اذـک و  کنع  ینربخا  دواد  نا  بر  اـی  لاـقف : هبر  یجاـن  لاـیناد و  ماـق  رحـسلا  یف  ناـک  اـملف  هللا ،

همکحلا یف  مالسلا  هیلع  هلوق  اما  .کنیصعال و  مث  کنیـصعال  هفلتخم ) تاعوضوم  یف  نوتـسلا - لصفلا   ) مث کنیـصعال  ینمـصعت 
رافغتـسالا یطعا  نم  و  لوبقلا ، مرحی  مل  هبوتلا  یطعا  نم  و  هباجالا ، مرحی  مل  ءاعدلا  یطعا  نم  اعبرا : مرحی  مل  اعبرا  یطعا  نم  : 135

بجتـسا ینوعدا   ) ءاعدلا یف  لجوزع  هللا  لاق  هللا  باتک  یف  کلذ  قیدصت  هدایزلا و  مرحی  مل  رکـشلا  یطعا  نم  و  هرفغملا ، مرحی  مل 
مترکـش نئل   ) رکـشلا یف  لاق  و  امیحر ) اروفغ  هللا  دجی  هللا  رفغتـسی  مث  هسفن  ملظی  وا  ءوسل  لمعی  نم  و  : ) رافغتـسالا یف  لاق  و  مکل )

ناک مهیلع و  هللا  بوتی  کئلواف  بیرق  نم  نوبوتی  مث  هلاهجب  ءوسلا  نولمعی  نیذلل  هللا  یلع  هبوتلا  امنا  : ) هبوتلا یف  لاق  و  مکندـیزال )
امب اهنم  لکل  لدتسا  مالسلا  هیلع  هنا  عم  رافغتـسالا  اذه  یف  دیز  امنا  و  هقباس ، ینعم  یف  هنال  حرـش  یلا  جاتحی  الف  امیکح ) امیلع  هللا 
یبا نبا  لقن  نم  اهتذخاف  کلذ  قیدصت  هلوق و  لبق  یـضرلا  لاق  هلمج  هماقتـسالا  هعبطم  هیرـصملا ، هدایز  اما  .یلاعت و  هللا  باتک  یف 
هیلع هلوق  قیدصت  و  لاقل : یضرلا  مالک  ناک  ول  هنا  امه  اهنوک و  یلع  لدی  .نتملاب و  تطلخ  هیمه  هیشاح و  نم  امذخا  وه  دیدحلا و 

دیدحلا یبا  هفلتخم ) تاعوضوم  یف  نوتـسلا - لصفلا   ) نبا نا  عم  هلمجلا  القنی  مل  هیطخلا  مثیم و  نبا  کلذ و  قیدـصت  مالـسلا ال و 
.مالسلا هیلع  همالک  نم  هلمجلا  نا  تایاورلا  ضعب  یف  و  لاق : اضیا 

هینغم

بتک اهبهو  يذلا  نال  همعنلا ، هدایزل  ببـس  رکـشلا  اذه  و  یهن ، رما و  یف  هیـصعت  نا ال  و  هللا ، نمف  همعن  نم  کب  ام  يرت  نا  رکـشلا 
ءاعدلا .قحلا و  هدعو  و  قدـصلا ، یلاعت  هلوق  و  میهاربا .)  7 مکندـیزال - مترکـش  نئل  مکبر  نذات  ذا  و  : ) لاق ثیح  هسفن  یلع  کلذ 

نع مالکلا  مدـقت  .همرک و  هللا و  وفعل  لئاسولا  حـجنا  یهف  هبوتلا  اما  .حاجنلا  زوفلا و  قیرط  یلا  هیادـهلل  ببـس  هللا  هعاـطب  لـمعلا  عم 
.ارارم هلک  کلذ 

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 
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هب رما   ) دیاشگب ار  يرازگساپس  رد  هدنب  رب  ادخ  هک  دوش  یمن  تسا : هدومرف  هبوت ) ءاعد و  يرازگرکـش و  هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
وا زا  هک  دـهد  روتـسد   ) دـیاشگب ار  تساوـخرد  ءاـعد و  رد  و  دـیازفاین ) تمعن  رب   ) ددـنبب شیور  هـب  ار  ینوزفا  رد  و  دـیامرف ) رکش 

ددـنبب شیور  هب  ار  شزرمآ  رد  دـیاشگب و  ار  هبوت  رد  و  دریذـپن ) ار  وا  تساوـخرد   ) ددـنبب شیور  هب  ار  ندـش  اور  رد  و  دـنهاوخب )
(. دزرماین ار  شهانگ  )

ینامز

.تسادخ ششخب  شهارمه  هجوت  تباجا و  شهارمه  اعد  شیازفا  شهارمه  رکش  هک  دهد  یم  هجوت  مالسلا ) هیلع   ) ماما

يزاریش دمحم  دیس 

باب هنع  قلغی  و   ) هناحبـس هقیفوتب  هللا ، معنال  اروکـش ، دبعلا  نوکی  ناب  رکـشلا ) باب  دبع  یلع  حتفیل  هللا  ناک  ام  : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
باب هنع  قلغی  هجئاوح و  یف  هیلا  هعارـضلا  و  ءاعدلا ) باب  دـبع  یلع  حـتفیل  و ال  ( ) مکندـیزال مترکـش  نئل  : ) لاق یلاعت  هناف  هدایزلا )
باب هنع  قلغی  و   ) یـصاعملا نع  هبوتلل  هقفوی  ناب  هبوتلا ) باب  دبعل  حتفیل  و ال  ( ) مکل بجتـسا  ینوعدا  : ) هناحبـس لاق  دـق  و  هباجالا )
هدایز هدایزلا ، هذـه  مازول  هناحبـس  هللا  هاطعا  اباوث ، ءاعد  ارکاش  دـبعلا  ناک  اذاف  بات ) نمل  رافغل  ینا  و  : ) هناحبـس لاق  دـق  و  هرفغملا )

.نارفغلا و  هباجالا ، و  معنلا ،

يوسوم

باب قلغی  مل  هنم  هبلط  رکشلا و  باب  هل  حتف  اذاف  هنم  هلبقتسا  اباب  دبعلل  حتف  اذا  مرک و  دوج و  هلک  لب  لخب  هللا  هحاس  یف  سیل  حرشلا :
هباجتـسالا هسفن  یلع  ذخا  وه  لب  هباجالا ، باب  هنع  قلغی  مل  ءاعدلا  باب  حتف  اذا  و  مکندیزال ) مترکـش  نئل  و  : ) لئاقلا وه  لب  هدایزلا 

بات و نمل  هرفغملا  لعج  لب  هرفغملا  باب  هنود  دصوی  مل  هبوتلا  باب  حتف  امدنع  کلذـک  و  مکل ) بجتـسا  ینوعدا  : ) هناحبـس لاق  و 
 … (. میحر روفغل  اهدعب  نم  کبر  نا  اونمآ  اهدعب و  نم  اوبات  مث  تائیسلا  اولمع  نیذلا  و  : ) یلاعت لاق  امک  حلصا 

یناقلاط

اعد رد  يا  هدنب  رب  هکنیا  هن  ددنبب و  وا  رب  ار  ینوزف  تمعن و  رد  دیاشگب و  يا  هدنب  رب  ار  ساپس  رد  هک  تسین  نانچ  دنوادخ  دومرف : »
« .ددنبب ار  شزرمآ  رد  دیاشگب و  وا  رب  ار  هبوت  رد  هکنیا  هن  ددنبب و  ار  نتفریذپ  رد  دیاشگب و  ار 

نخـس تاهج  عیمج  زا  لیـصفت و  هب  شزرمآ  هبوت و  ندـش و  هتفریذـپ  اعد و  تسا و  تمعن  ینوزف  نآ  همزال  هکنیا  رکـش و  هراـبرد 
.دش هتفگ 

مراکم

 [[ مالسلا هیلع  لاق  و  ]]

َحَتْفَِیلَال ،َو  َِهباَجِْإلا َبَاب  ُْهنَع  َِقْلُغی  ِءاَعُّدلا َو  َبَاب  ٍْدبَع  یَلَع  َحَـتْفَِیلَال  ،َو  ِهَداَیِّزلا َبَاب  ُْهنَع  َِقْلُغی  ِرْکُّشلا َو  َبَاب  ٍدـْبَع  یَلَع  َحَـتْفَِیل  ُهّللا  َناَک  اَم 
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.ِهَرِفْغَْملا َبَاب  ُْهنَع  َِقْلُغی  َِهبْوَّتلا َو  َبَاب  ٍْدبَِعل 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

دنوادخ هک  تسین  نینچ  ،و  ددـنبب شیور  هب  ار  تمعن  ینوزف  ِرد  دـیاشگب و  يا  هدـنب  يور  هب  ار  رکـش  ِرد  دـنوادخ  هک  تسین  نینچ 
زاب یـسک  يور  هب  ار  هبوت  رد  دنوادخ  هک  تسین  نینچ  زین  ،و  ددـنبب شیور  هب  ار  تباجا  باب  دـیاشگب و  یـسک  يور  هب  ار  اعد  باب 

: هنامیکح راتفگ  دنس  ) .ددنبب شیور  هب  ار  شزرمآ  رد  دنک و 

هدروآ ییاه  توافت  اب  ار  نآ  هک  تسا  مکحلاررغ  دنک  یم  رکذ  هنامیکح  راتفگ  نیا  يارب  بیطخ  موحرم  هک  يرگید  كردـم  اهنت 
ص 304) ج 4 ، هغالبلا ، جهن  رداصم   ) .تسا

ج 1، بولقلا ، داشرا   ) .تسا هدـمآ  یملید  بولقلا  داشرا  رد  يرت  حورـشم  ـالماک  تروص  هب  ینارون  راـتفگ  نیا  هک  مینکیم  هفاـضا 
(( ص 148

دیما ياهرد  شیاشگ 

یم تسخن.دـهد  یم  هورگ  هس  هب  تراـشب  هس  تسا  دـیجم  نآرق  تاـیآ  زا  هتفرگرب  هک  هناـمیکح  راـتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
یَلَع َحَتْفَِیل  ُهّللا  َناَک  اَم  ( ؛» ددنبب شیور  هب  ار  ینوزف  ِرد  دـیاشگب و  يا  هدـنب  يور  هب  ار  رکـش  ِرد  دـنوادخ  هک  تسین  نینچ  :» دـیامرف

(. ِهَداَیِّزلا َبَاب  ُْهنَع  َِقْلُغی  ِرْکُّشلا َو  َبَاب  ٍْدبَع 

 «. ْمُکَّنَدیِزََأل ُْمتْرَکَش  ِْنَئل  ْمُکُّبَر  َنَّذَأَت  ْذِإ  َو  تسا «: میهاربا  هروس  زا  متفه  هفیرش  هیآ  زا  هتفرگرب  نخس  نیا 

یهلا تمعن  زا  هک  یـصخش  : تسا نشور  مه  نآ  لیلد.دشخب  یم  تمعن  ینوزف  ار  نارکاش  دنوادخ  هک  تسا  یهلا  هدـعو  نیا  يرآ 
تمعن زین  دنوادخ  ،و  متمعن نیا  قیال  نم  : دیوگ یم  لاح  نابز  اب  ، دیامن یم  ادا  ار  تمعن  قح  دنک و  یم  هدافتسا  وا  تعاطا  ریـسم  رد 

رما نیا  دـنیب و  یم  رمثرپ  روراب و  ار  ناتخرد  دـنک  یم  يرایبآ  ار  غاب  هک  یماگنه  یناـبغاب  هک  نیا  لـثم  تسرد.دـیازفا  یم  وا  رب  ار 
.دنا هدرک  نایب  ار  دوخ  تقایل  ، لاح نابز  هب  شناتخرد  اریز  دنک  تبقارم  غاب  نآ  زا  رتشیب  نابغاب  هک  دوش  یم  ببس 

َال َو  ( ؛» ددنبب شیور  هب  ار  تباجا  باب  دیاشگب و  یسک  يور  هب  ار  اعد  باب  دنوادخ  هک  تسین  نینچ  :» دیامرف یم  تراشب  نیمود  رد 
(. َِهباَجِْإلا َبَاب  ُْهنَع  َِقْلُغی  ِءاَعُّدلا َو  َبَاب  ٍْدبَع  یَلَع  َحَتْفَِیل 

ََکلَأَـس اَذِإ  َو  هرقب «: هروس  هفیرـش 186  هیآ  و   « ْمَُکل ْبِجَتْـسَأ  ِینوُعْدا  ْمُکُّبَر  َلاَق  َو  تسا «: رفاـغ  هروس  هفیرـش 60  هیآ  هب  هراشا  ، نیا
نم وگب ):  ) دننک لاؤس  وت  زا  نم  هرابرد  نم  ناگدـنب  هاگ  ره  ؛»  ِیل اُوبیِجَتْـسَْیلَف  ِناَعَد  اَذِإ  ِعاَّدـلا  َهَوْعَد  ُبیِجُأ  ٌبیِرَق  یِّنِإَف  یِّنَع  يِداَبِع 

«. منک یم  تباجا  دناوخب  لد ) میمص  زا   ) ارم هک  یماگنه  ار  هدننک  اعد  ياعد  مکیدزن و  اه  نآ  هب 

باجیا وا  تیمیحر  تینامحر و  هکلب  دهاک  یم  وا  زا  يزیچ  اعد  تباجا  هن  تسا و  لیخب  دنوادخ  هن  اریز  تسا  نشور  مه  نآ  لیلد 
یمن تباجا  هب  اهاعد  زا  یـضعب  ای  دتفا و  یم  ریخأت  اعد  تباجا  یهاگ  رگا  دیامرف و  تباجا  ار  ناگدنب  ياهاضاقت  مامت  هک  دنک  یم 
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.عناوم دوجو  هطساو  هب  ای  تسا  یحلاصم  لیلد  هب  ًامتح  دسر 

یمن باجتسم  ار  ییاعد  نینچ  دنوادخ.درادن  هجوت  اما  تسوا  ناج  ِنمشد  هک  دهاوخ  یم  يزیچ  ادخ  زا  ناسنا  هک  دوش  یم  رایـسب 
.دریگ یم  ار  نآ  تباجا  يولج  گرزب  ناهانگ  دننام  یعناوم  اما  دهاوخ  یم  ییاهزیچ  هاگ  دنک و 

َال َو  ( ؛» ددنبب شیور  هب  ار  شزرمآ  ِرد  دنک و  زاب  یسک  يور  هب  ار  هبوت  ِرد  دنوادخ  هک  تسین  نینچ  :» دیامرف یم  تراشب  نیموس  رد 
(. ِهَرِفْغَْملا َبَاب  ُْهنَع  َِقْلُغی  َِهبْوَّتلا َو  َبَاب  ٍْدبَِعل  َحَتْفَِیل 

َنُولَعْفَت اَم  ُمَْلعَی  ِتاَئِّیَّسلا َو  ِنَع  اوُفْعَی  ِهِداَبِع َو  ْنَع  ََهبْوَّتلا  ُلَـبْقَی  يِذَّلا  َوُه  َو  تسا «: يروش  هروس  هفیرش 25  هیآ  زا  هتفرگرب  نخس  نیا 
«. دناد یم  دیهد  یم  ماجنا  ار  هچنآ  ،و  دشخب یم  ار  اه  يدب  دریذپ و  یم  شناگدنب  زا  ار  هبوت  هک  تسا  یسک  وا  ؛»

ای دـینک  هبوت  دـیوگب  شناگدـنب  هب  وس  کی  زا  دوشن ؛ اریذـپ  ار  نآ  هجیتن  دـهدب و  يزیچ  هب  روتـسد  دـنوادخ  درادـن  ناکما  ًـالوصا 
هبوت دـشابن  رـضاح  شدوخ  یلو  دـیوش  دراو  رد  نیا  زا  تسا  هبوت  باـب  ، نآ ما و  هدوشگ  امـش  يارب  متمحر  يوس  هب  يرد  دـیامرفب 

.دریذپب ار  ناراک  هبوت 

مورحم زیچ  راهچ  زا  دنک  ادیپ  ار  زیچ  راهچ  قیفوت  هک  یـسک  : دومرف مالـسلا  هیلع  ماما  هک  دـمآ  تمکح 135  رد  یناـعم  نیمه  هیبش 
دهاوخن مورحم  هبوت  لوبق  زا  دوش  هبوت  هب  قفوم  هک  یسک  ددرگ و  یمن  مورحم  تباجا  زا  دوش  اعد  هب  قفوم  هک  یـسک  : دش دهاوخن 

ینوزف زا  مورحم  دنک  ادیپ  يرازگرکـش  قیفوت  هک  یـسک  دوش و  یمن  مورحم  شزرمآ  زا  ددرگ  رافغتـسا  هب  قفوم  هک  یـسک  دـش و 
.دش دهاوخن  تمعن 

یـسک دنوادخ  هک  یماگنه  ینعی  تسا  یهلا  تاقیفوت  هب  هراشا  نآ  رب  فوطعم  ياه  هلمج  و  ُهَّللا » َناَک  اَم   » هلمج هک  نیا  هجوت  لباق 
: دیاشگ یم  وا  يور  هب  زین  ار  اه  نآ  جیاتن  ياهرد  دراد  قفوم  هبوت ) اعد و  رکش و   ) زیچ هس  نیا  زا  یکی  هب  ار 

.هبوت ربارب  رد  شزرمآ  اعد و  ربارب  رد  تباجا  ، رکش ربارب  رد  تمعن  ینوزف 

دنناوتب هک  دنتسه  یناسک  تخبشوخ  دنمتداعس و  تسا و  ناسنا  یگدنز  رد  زاس  تشونرس  عوضوم  هس  ، هبوت اعد و  رکـش و  عقاو  رد 
ِرد زا  ناهانگ  اه و  شزغل  ماگنه  هب  دنرادرب و  اعد  هب  تسد  تالکـشم  رد  ، دنـشاب رکاش  اه  تمعن  ربارب  رد  ؛ دـننک هدافتـسا  هس  ره  زا 

.دنوش دراو  هبوت 

تسا هدش  هفاضا  زین  یمراهچ  هلمج  هدمآ  نآ  رد  يرت  حورشم  تروص  هب  هنامیکح  راتفگ  نیا  هک  یملید  بولقلا  داشرا  تیاور  رد 
هکنیا نآ  و 

ُثیَح ْنِم  ُْهقُزْری  ًاجَرْخَم َو  َُهل  ْلَعْجی  َهَّللا  ِقَّتی  ْنَم  لوقی َو  هناحبـس  هنإف  اجرخم  لکوتملل  لعجی  مل  لکوتلا و  باب  حتفیل  هّللا  ناک  ام  «و 
زا جورخ  يارب  دـیاشگب و  یـسک  يور  هب  ار  لـکوت  باـب  دـنوادخ  هک  تسین  نینچ  ُُهبْـسَح ؛  َوُهَف  ِهَّللا  یَلَع  ْلَّکَوَتی  ْنَم  ُبِسَتْحی َو  ـال 

يارب ار  تالکشم  زا  جورخ  هار  دنوادخ  دنک  هشیپ  ار  اوقت  هک  یسک  : دیامرف یم  دنوادخ  اریز  دهدن  رارق  وا  يارب  یهار  شتالکـشم 
«. تسا یفاک  وا  يارب  دنوادخ  دنک  لکوت  ادخ  رب  هک  یسک  دهد و  یم  يزور  وا  هب  دنک  یمن  نامگ  هک  ییاج  زا  دهد و  یم  رارق  وا 
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ص 148) ج 1 ، بولقلا ، داشرا  )

.مینک یم  تعانق  اج  نیا  رد  نآ  هنومن  هس  هب  هک  تسا  هدش  یناوارف  تادیکأت  عوضوم  هس  نیا  رب  زین  یمالسا  تایاور  رد 

: دیامرف یم  رکش  درومرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

ُرْکُّشلا ْتَرِفُک  اَذِإ  اََهل  َءاََقب  َال  ْتَرِکُش َو  اَذِإ  ِءاَمْعَّنِلل  َلاَوَز  َال  ُهَّنِإَف  َكَرَکَش  ْنَم  یَلَع  ْمِْعنَأ  َکیَلَع َو  َمَْعنَأ  ْنَم  ْرُکْـشا  ِهاَرْوَّتلا  ِیف  ٌبُوتْکَم  »
زا هک  یسک  روآ و  ياج  هب  ار  وا  رکش  هدیشخب  تمعن  وت  هب  هک  یسک  : تسا هدش  هتشون  تاروت  رد  ِریِْغلا ؛ َنِم  ٌناَمَأ  ِمَعِّنلا َو  ِیف  ٌهَدایِز 

یماگنه دریذپ و  یمن  لاوز  تمعن  دوش  هدروآ  ياج  هب  تمعن  رکش  هک  یماگنه  اریز  نک  نوزفا  وا  رب  ار  تمعن  دنک  یم  رکـشت  وت 
ح 3) ص 94 ، ج 2 ، یفاک ، تساه (.» ینوگرگد  زا  ناما  اه و  تمعن  ِيدایز  ببس  ، رکش تشاد و  دهاوخن  ییاقب  دوش  نارفک  هک 

: دیامرف یم  اعد  درومرد  يرگید  تیاور  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

اَّلِإ ُهُعْرَق  ُُرثْکی  ٍبَاب  ْنِم  َسَیل  ُهَّنِإَف  ِءاَعُّدـلِاب  اَّلِإ  ِهَّللا  َدـْنِع  اَم  ُلاَنی  َال  ٍهَجاَـح َو  ِّلُـک  ُحاََـجن  ٍهَمْحَر َو  ِّلُـک  ُحاَـتْفِم  ُهَّنِإَـف  ِءاَعُّدـلا  َنِم  ِْرثْکَأَـف  »
تسادخ دزن  هچنآ  هب  تسا و  تجاح  ره  هب  ندیسر  ببس  تمحر و  ره  دیلک  اعد  هکارچ  نک  اعد  رایـسب  ِِهبِحاَِصل ؛ َحَتْفی  ْنَأ  َکَشْوَأ 

«. دوش زاب  هک  دور  یم  نآ  دـیما  دـنبوکب  رایـسب  ار  يرد  ره  اریز  دـسر ) یم  تباجا  هب  ماجنارـس  اعد  و   ) دیـسر ناوت  یمن  اعد  اـب  زج 
.( ح 33 ص 299 ، ج 90 ، راونالاراحب ، )

: میناوخ یم  هبوت  درومرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  یثیدح  رد 

«. تسین راـک  هبوت  نز  درم و  زا  رت  بوبحم  دـنوادخ  دزن  یـسک  چـیه  ٍهَِبئاَـت ؛ ٍهَنِمْؤـُم  ْوَأ  ٍِبئاَـت  ٍنِمْؤـُم  ْنِم  ِهَّللا  َیلِإ  َّبَحَأ  ٌءیَـش  َسَیل  »
ح 15) ص 21 ، ج 6 ، راونالاراحب ، )

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abu Talib said : “ It is not that Allah , to Whom belongs Might and Majesty,
keeps the gate of gratitude open for a person and closes the gate of plenty on him, or
opens the gate of prayer to a person and closes the gate of acceptance on him, or
opens the gate of repentance on a person and closes the gate of forgiveness on him...

(.” (He is above doing any of these things
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ُماَرِکلا ِِهب  تَفِرُع  نَم  ِمَرَکلِاب  ِساّنلا  َیلوَأ  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

 . دنجنسب وا  اب  ار  ناراوگرزب  هک  نآ  يراوگرزب  هب  مدرم  نیرت  هتسیاش  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و  یعامتجا ) )

يدیهش

دنوش هتخانش  ودب  نامیرک  هک  تسا  یسک  مرک  هب  مدرم  نیرتراوازس 

یلیبدرا

یتیآ

.دشاب رتمیرک  رهوگ  هب  هک  تسا  یسک  مرک ، هب  مدرم  نیرت  هتسیاش  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . دنا هدوب  نامیرک  زا  شدادجا  هک  تسا  یسک  مرک  هب  مدرم  نیرتراوازس  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

مثیم نبا 

دیدحلا یبا 

[ ْتَقَّرَع  ] ْنَم ِمَرَْکلِاب  ِساَّنلا  َیلْوَأ  َلاَق ع: َو 

 . ُماَرِْکلا ِهِیف  ْتَفِرُع 

ملحم وبأ  یندـشنأ  دربملا  لاـق  مارک و  ءاـبآ  فلـس و  هل  يأ  مرکلا  یف  هقورع  تبرـض  يأ  ینعمب  عضوملا  اذـه  یف  تقرع  تقرعأ و 
مهرایخف انموق  انلأس  انإ  يدعسلا 
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هلأست نیح  میثخ  نب  هحلطل  ینعملا  یف  اضیأ  یندشنأ  لاق و 

عفانم هرضم و  كولملا  دنع  رخآ  لاق  و 

.امهارسأ يرس  اذإ  يرسلا  نبا  هسفنبف و  يرس  اذإ  يرسلا  نإ  رخآ  لاق  و 

. ( هناوید 1:57  ) بیجن نباب  سیل  موق  بیجنل  اهمامت  نوکی  هباجنلا ال  يرأ  يرتحبلا و  لاق  و 

یناشاک

یلمآ

ینیوزق

هجو رب  دوخ  عضاوم  رد  ار  روما  دنک  یم  عضو  لدع  دومرف  دوج ؟ ای  لدع  تسا  رتلضاف  کی  مادک  هک  ترـضح  نآ  دش  هدیـسرپ  و 
هدنرادهاگن یطباض و  لدـع  .دوج و  رب  تسا  لدـع  لیـصفت  ضرغ  .دوخ  تاهج  زا  ار  روما  دـنک  یم  نوریب  دوج  و  بجاو ، قیال و 

تسا ود  ره  لضفا  ود و  ره  فرشا  لدع  سپ  .تسا  صاخ  یضراع  دوج  و  تسا ، ماع  يا 

یجیهال

نتشاد مرک  هب  نامدرم  نیرت  هتسیاش  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .مارکلا » هب  تقرع  نم  مرکلاب ، سانلا  یلوا  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
.دنشاب میرک  دنشاب  شدادجا  ابآ و  هک  وا  هشیر ي  ینعی  نامیرک ، وا  رد  دنشاب  هدرک  هشیر  هک  تسا  یسک 

ییوخ

يرتشوش

هینغم

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

هدرک هشیر  وا  رد  نادرمناوج  هک  تسا  یسک  يدرمناوج  هب  مدرم  نیرت  هتسیاش  تسا : هدومرف  يدرمناوج ) هرابرد   ) مالسلا هیلع  ماما 
.دنا هدوب  نادرمناوج  ناکین و  زا  شنناردپ   ) دنشاب

ینامز
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يرگید زیچ  راوخ  سمخ و  زا  ریغ  كاپان  تشد  زا  دـیور و  یم  هایگ  كاپ  نیمزرـس  زا  : ) دـیامرف یم  دـیجم  نآرق  رد  زیزع  يادـخ 
هشیر و هک  نانآ  دننک و  كرد  ار  مارتحا  یگتسیاش و  دنوش و  هتسیاش  ناگتـسیاش  نادنزرف  بلاغ  تسا  نینچ  مه  رـشب  داژن  .دیورن )
ار ناـنآ  مارتحا ، یهاـگ  هکلب  دـننک ، یمن  كرد  ار  مارتحا  اـسب  هچ  دنتـسین و  لـئاق  مارتـحا  يارب  شزرا  دـنرادن  یگداوناـخ  تیبرت 

.دنک یم  رتدساف 

يزاریش دمحم  دیس 

نم مارکلل  افرعم  ناک  یتح  مهماقم ، امئاق  وا  مهدالوا  نم  ناـک  ناـب  مارکلا ) هب  تفرع  نم  مرکلاـب  ساـنلا  یلوا  : ) مالـسلا هیلع  لاـقو 
.هنسحلا مهتافصب  افصتم  نوکی  و ال  سانلا ، نم  مسقل  افرعم  ناسنالا  نوکی  نا  حبقی  هنال  یلوا ، ناک  امنا  سانلا و 

يوسوم

جرخی الف  مارک  دادـجا  ءابا و  هل  ناک  نم  دوجلا  مرکلاب و  سانلا  قحا  حرـشلا : .مرکلا  یف  هقورع  تبرـض  يا  تقرع : تقرعا و  هغللا :
.لاجملا اذه  یف  مهتریسم  هئابال و  رکنتی  هلصا و ال  نع 

یناقلاط

« .دنشاب هتشاد  هشیر  وا  رد  نامیرک  هک  تسا  یسک  مرک  هب  مدرم  نیرتراوازس  دومرف : «و 

: دیوگ یم  دربم  .دنشاب  میرک  شناکاین  ناگتشذگ و  هک  یسک  ینعی  تسا  ینعم  کی  ياراد  هملک  نیا  دروم  رد  لیعفت  لاعفا و  باب 
ناشیا ناگدیزگرب  میتساوخ - تجاح  دوخ  موق  زا  میدیسرپ -  دوخ  موق  هرابرد  ام  دناوخ : ار  تیب  ود  نیا  نم  يارب  يدعس  ملحم  وبا 
نارـسپ هکنآ  لاح  دوب و  هدیـشخب  وا  زا  شیپ  مه  شردپ  هک  دیـشخب  یـسک  نامه  دوب ، لضفا  شردـپ  هک  دوب  یـسک  نانآ  لضفا  و 

.دندیزرو لخب  نالیخب 

« .تسین لماک  مامت و  تسین  هداز  بیجن  هک  یموق  بیجن  رد  تباجن  هک  مینیب  یم  : » تسا هدورس  يرتحب  و 

مراکم

 [[ مالسلا هیلع  لاق  و  ]]

.ُماَرِْکلا ِِهب  ْتَفِرُع  ْنَم  ِمَرَْکلِاب  ِسانَّلا  َیلْوَأ 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

(. تسا رت  میرک  همه  زا  ، ناـمیرک فرعم  ) .دـنوش هتخانـش  وا  هطـساو  هب  میرک  دارفا  هک  تسا  یـسک  نآ  ، مَرَک هب  مدرم  نیرت  هتـسیاش 
: هنامیکح راتفگ  دنس  )

هک يا  هلاوح  تسا ؛ هداد  باـتک  رخآ  هب  هلاوح  هدرواـین و  اـج  نیا  رد  هناـمیکح  راـتفگ  نیا  يارب  يرگید  كردـم  بیطخ  موـحرم 
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میتفاین هراب  نیا  رد  يا  هزات  زیچ  میدرک  هک  ییاهوج  تسج و  رد  مه  ام  .دـنک و  تمحر  قیرغ  شیادـخ  تفاـین  ار  نآ  ماـجنا  قیفوت 
( .تسا هتفرگ  يربتعم  عبنم  زا  ار  نآ  امتح  تسا و  قداص  دوخ  راتفگ  رد  یضر  دیس  دنچ  ره 

نامیرک فرعم 

: تسا هدش  لقن  تروص  ود  هب  هغالبلا  جهن  فلتخم  عبانم  رد  هنامیکح  راتفگ  نیا 

نیا مالــسلا  هـیلع  ماـما  مـالک  موـهفم  هدـش و  رکذ  « تـفرعم » هداـم زا  « ْتَـفِرُع هدـمآ و« ـالاب  تراـبع  رد  هـک  یتروـص  ناـمه  هـب  لوا 
(. ُماَرِْکلا ِِهب  ْتَفِرُع  ْنَم  ِمَرَْکلِاب  ِسانَّلا  َیلْوَأ  ( ؛» دشاب نامیرک  فرعم  هک  تسا  یسک  مَرَک  هب  مدرم  نیرت  هتسیاش  :» تسا

رد بغار  هتفگ  هب  دوش و  یم  هتفگ  میرک  دـشاب  هتـسجرب  تافـص  ياراد  هک  یـصخش  هب  تسا و  تفارـش  يانعم  هب  لـصا  رد  مَرَک » »
رباربرد اه  شـشخب  عاونا  ياراد  ینعی  ، تسا میرک  دنوادخ  : دوش هتفگ  دور و  راک  هب  دنوادخ  تفـص  ناونع  هب  مَرَک  هاگره  ، تادرفم

یناسنا و هتـسجرب  تافـص  ندوب  اراد  يانعم  هب  دننک  رکذ  ناسنا  يارب  یفـصو  ناونع  هب  ار  نآ  هک  یماگنه  تسا و  شیوخ  ناگدنب 
.تسا تیصخش  تفارش و 

میرک زین  سیفن  ءایشا  هب.تسا  تیصخشاب  تلیـضف و  بحاص  دارفا  هب  هراشا  هدمآ و  انعم  نیمه  هب  ثحب  دروم  هنامیکح  راتفگ  رد  و 
.دنیوگ یم  « میرک رجح  » ار یتمیق  ياه  گنس  دوش و  یم  هتفگ 

ار صاخشا  نیا  وا  هک  تسا  نیا  شموهفم  دنک  یم  یفرعم  ار  راوگرزب  تیصخشاب و  میرک و  صاخشا  یسک  یتقو  هک  نیا  هب  هراشا 
.دهدب تیمها  عوضوم  نیا  هب  دیاب  رتشیب  همه  زا  شدوخ  تسا  نینچ  رگا  درمش  یم  شزرا  ار  تمارک  مَرَک و  دراد و  یم  تسود 

.دشاب هتشاد  مرک  تواخس و  زا  یمهس  شدوخ  دیاب  دنک  یم  شیاتس  حدم و  ار  ییاط  متاح  هک  یسک 

تواخـس و دوـج و  هب  ار  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤمریما  دیاتـس ؛ یم  يا  هتـسجرب  تافـص  هـب  ار  يراوـگرزب  ماـما  هـک  یـسک  رتارف  نآ  زا 
مهیلع همئا  زا  کی  ره  نینچمه  دیاتس و  یم  ادخ  هار  رد  تداهـش  راثیا و  هب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تیارد و  ملع و  تعاجش و 

نآ يرآ.دشاب  یهت  هناگیب و  فاصوا  نیا  مامت  زا  شدوخ  دـناوت  یم  هنوگچ  دـنک  یم  فیـصوت  يا  هتـسجرب  تافـص  هب  ار  مالـسلا 
.دیوپب ار  اه  نآ  هار  هک  تسا  رت  هتسیاش  همه  زا  دیاتس  یم  ار  نامیرک  تمارک  هک  سک 

رد لمع  رد  زگره  ناشدوخ  اما  دـننک  یم  فیـصوت  ار  نابوخ  ياه  یبوخ  هک  دنتـسه  یناسک  مدرم  نیرت  هراچیب  ، لـباقم هطقن  رد  و 
.دنتسین اه  نآ  ریسم 

: میناوخ یم  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یفاک  باتک  رد  ینیلک  موحرم  هک  یثیدح  رد 

سوسفا ترـسح و  تمایق  زور  رد  اه  ترـسح  نیرتدیدش  ِهِریَِغب ؛ َلِمَع  َُّمث  ًالْدَـع  َفَصَو  ْنَم  ِهَمایِْقلا  َمْوی  ًهَرْـسَح  ِساَّنلا  ِّدَـشَأ  ْنِم  َّنِإ  »
ح 1) ص 299 ، ج 2 ، یفاک ، «.) تسا هدومن  لمع  نآ  ریغ  هب  شدوخ  یلو  هدرک  دیجمت  فیرعت و  یتلادع  زا  هک  تسا  یسک 
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رد يددـعتم  ثیداحا  هدروآ و  « هریغ یلا  هفلاخ  مث  الدـع  فصو  نم  » ناونع هب  یباب  راونالا  راحب  دلج 69  رد  یسلجم  همالع  موحرم 
.تسا هدرک  لقن  نآ  لیذ 

تسا یسک  مَرَک  هب  مدرم  نیرت  هتسیاش  : تسا نیا  مالسلا  هیلع  ماما  مالک  موهفم  هدمآ  خسن  زا  يرایسب  رد  هک  مود  تروص  ربانب  اماو 
( دشاب هدناود  هشیر  شدوجو  قامعا  رد  مَرَک  و   ) دشاب نامیرک  نامدود  زا  هک 

« . ُماَرِْکلا ِهِیف  ْتَقَّرَع  ْنَم  ِمَرَْکلِاب  ِساَّنلا  َیلْوَأ  »

.تسا هدش  هتفرگ  ، هشیر يانعم  هب  رکف ) نزو  رب  «) قرِع » هدام زا  « ْتَقَّرَع »

: دیوگ یم  هراب  نیارد  زین  برع  رعاش 

لَضفألا هوبأ  مُهَلَضفأ  َناک  نَم  مُهُرایِخَف  انَموَق  انلأَس  ّانإ 

لّخبتَی نَم  ُءانبأ  تلّخبَت  هَلبق و  ُهوبأ  یطعأ  يّذلا  یطعأ 

.تشاد یتفارش  لضف و  شردپ  هک  دوب  یسک  اه  نآ  نیرتهب  میدید  میدرک  قیقحت  دوخ  هلیبق  موق و  هرابرد  ام 

.دننک یم  هشیپ  ار  لخب  نالیخب  نادنزرف  سکع ، هب  هتشاد و  ششخب  وا  زا  شیپ  شردپ  هک  دنک  یم  ششخب  اطع و  یسک 

: دیوگ یم  يرگید  رعاش 

عَرْزَملا َباط  اهب و  ُتابّنلا  يْرثأ  يرَّثلا  اهب  ّرَسَتسا  اذإ  َقورعلا  ّنإ 

.تسا هزیکاپ  بوخ و  دیور  یم  اه  هشیر  نآ  قیرط  زا  هک  يا  هعرزم  هایگ و  دنک  یم  هیذغت  بوخ  ار  اه  هشیر  كاخ  هک  یماگنه 

: دومرف هک  اج  نآ  میهد  یم  نایاپ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نادیهش  رالاس  زا  زا  ینخس  اب  ار  مالک  نیا 

َْتباط ٌروُجُح  َنونمؤملا َو  ُُهلوُسَر َو  َِکلذ َو  ِهّللا  یبأی  ّهلِّذلا  اَّنِم  َتاْهیَه  ِهَّلِّذلا َو  ِهَّلِّسلا َو  َْنَیب  ِْنیَتَْنثا  َْنَیب  َزَکَر  ْدَق  ّیعَّدلا  َْنبا  َّیِعَّدلا  َّنِإ  »
رد ارم  ، هدولآ دـنزرف  هدولآ ، درم  دیـشاب ! هاگآ  ِمارِْکلا ؛ ِعِراصَم  یلَع  ِمائِّللا  َهَعاـط  َِرثُؤن  نأ  ْنِم  ، ٌهَِّیبَأ ٌسوُُفن  َو  ٌهَّیِمَح ، ٌفُونُأ  ،َو  ْتَرُهَط و 

نانمؤم و شلوسر و  دنوادخ و  دسرب ! شیوخ  دصقم  هب  وا  مریذپب و  ار  ّتلذ  نم  هک  تاهیه.تسا  هتخاس  ریخم  ّتلذ  ریشمش و  نایم 
ص فوهل ، میهد (.» حـیجرت  ناراوگرزب  هاگنابرق  رب  ار  نامیئل  تعاطا  هک  دـنراد  ابا  نیا  زا  ، نم هزیکاپ  ناردام  نماد و  كاپ  ناـکاین 

(97

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abu Talib said : “ The most appropriate person for an honorable status is
.” whoever descends from the people of honor
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ششخب لدع و  تخانش  : 437 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

اَِهتَهِج َو نِم  اَهُجِرُخی  ُدوُجلا  اَهَعِـضاَوَم َو  َرُومُألا  ُعَضَی  ُلدَـعلا  مالـسلا  هیلع  َلاَقَف  ُدوُجلا  ِوَأ  ُلدَـعلا  ُلَـضفَأ  اَـمُهّیَأ  مالـسلا  هیلع  َِلئُـس  َو 
اَمُُهلَضفَأ اَمُُهفَرشَأ َو  ُلدَعلاَف  ّصاَخ  ٌضِراَع  ُدوُجلا  ّماَع َو  ٌِسئاَس  ُلدَعلا 

اه همجرت 

یتشد

ره تلادع : دومرف ): تسا ، رترب  کی  مادـک  شـشخب ، ای  لدـع  دندیـسرپ  ماما  زا  : ) دومرف وا ، رب  ادـخ  دورد  و  يداصتقا ) یعامتجا ، )
رد تسا ، مدرم  یمومع  ریبدت  تلادع  .دزاس  یم  جراخ  دوخ  ياج  زا  ار  نآ  ششخب  هک  یلاح  رد  دهن ، یم  دوخ  ياج  رد  ار  يزیچ 

 . تسا رترب  رت و  فیرش  تلادع  سپ  تسا ، لماش  ار  یّصاخ  هورگ  ششخب  هک  یلاح 

يدیهش

شیاج زا  ار  نآ  شـشخب  دیاب و  هک  دهن  یم  اجنادب  ار  اهراک  تلادع  دومرف ]: تسا ؟ رتهب  مادک  شـشخب  ای  لدع  دندیـسرپ  وا  زا  [و 
.دیامن نورب 

.تسا رت  تلیضف  اب  رتفیرش و  لدع  سپ  .ناگصاخ  دوس  هب  ششخب  و  ناگمه ، دوس  هب  تسا  يا  هدننک  ریبدت  تلادع 

یلیبدرا

یم ششخب  دوخ و  عضاوم  رد  ار  اهراک  لدع  دهن  یم  تفگ  سپ  شـشخب  ای  لدع  تسا  رتهب  رت و  لضاف  مادک  هک  وزا  دندیـسرپ  و 
لدع سپ  نامدرم  یضعبب  صاخ  تسیضراع  شـشخب  ار و  نامدرم  عیمج  ماظن  تسا  هدنراد  هاگن  لدع  نآ و  هجو  زا  ار  اهراک  درآ 

ود ره  نیرتهب  دشاب و  ود  ره  نیزا  رتفیرش 

یتیآ

: دومرف یگدنشخب ؟ ای  تلادع  دنرترب : ود  نیا  زا  کی  مادک  هک  دندیسرپ  ترضح  نآ  زا 

تسا و ناگمه  هدـنرادهاگن  لدـع ، .دـهن  یم  نوریب  دوخ  ياج  زا  ار  نآ  یگدنـشخب  دـهن و  یم  دوخ  ياج  هب  ار  زیچ  ره  تلادـع ،
.تسا رترب  رتفیرش و  یگدنشخب  زا  تلادع  سپ ، .هدش  وا  بیصن  ششخب  هک  دریگ  یم  رب  رد  ار  یسک  اهنت  یگدنشخب ،
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نایراصنا

: دومرف ترضح  نآ  ؟ دوج ای  لدع  تسا  رترب  مادک  : دش لاؤس  ترضح  زا 

.درب یم  نوریب  دوخ  هاگیاج  زا  ار  اهنآ  دوج  ،و  دهد یم  رارق  دوخ  ياج  رد  ار  روما  لدع 

 . تسا رترب  ورتفیرش  تلادع  سپ.صاخ  يا  هدع  هب  شخب  دوس  دوج  ،و  تسا مومع  ظفاح  لدع 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

مثیم نبا 

و دهن ، یم  دوخ  ياج  رد  ار  اهزیچ  تلادع  : ) دومرف تسا ؟ رتهب  کی  مادک  یگدنشخب  تلادع و  زا  دندیسرپ : مالـسلا ) هیلع   ) ماما زا 
شـشخب وا  هب  هک  یـسک  هب  اهنت  یگدنـشخب  نکیل  تسا  همه  نابهگن  تلادـع  و  دزاس ، یم  نوریب  دوخ  ياج  زا  ار  اهنآ  یگدنـشخب 

هراشا يرمـضم  سایق  ود  هلیـسو ي  تلادع  تلیـضف  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما تسا .) رتالاب  رترب و  تلادع  سپ  دـناسر  یم  هرهب  هدـش 
دهاوخ یم  شبحاص  زا  یگدنشخب  زاغآ  رد  هک  تسا  نآ  دوصقم  تسا ، اهتهج  لدعلا …  لوا : يارغص  همدقم ي  هک  تسا  هدومرف 
يارغص .دزاس و  جراخ  تسا ، رتراوازس  اجنآ  تلادع  تساوخ  هب  انب  هک  شزاین  لحم  زا  دوخ و  ياج  زا  تسا  کلام  هک  ار  هچنآ  ات 

هراعتـسا دراد ، یگتـسب  تلادع  هب  ملاع  ماظن  هک  نیا  رابتعا  هب  ار  سیاس ) : ) هملک .تسا  صاخ ) لدعلا …  و   ) ترابع زین  مود  سایق 
و دوش ، یم  ضراع  دریگ ، یم  رارق  ششخب  دروم  هک  مدرم  زا  یسک  هب  اهنت  یگدنـشخب  هک  یتروص  رد  تسا ، هدروآ  تلادع  يارب 

.تسا اهنآ  نیرتهب  رترب و  تلادع  دنشاب ، نینچ  هک  يرما  ود  نایم  تسا : نینچ  سایق  ود  ره  ردقم  ياربک 

دیدحلا یبا 

[ اَمُّیَأ  ] َِلئُس ع َو 

ٌضِراَع ُدوُْجلا  ٌّماَع َو  ٌِسئاَس  ُلْدَْـعلا  اَِهتَهِج َو  ْنِم  اَهُجِرُْخی  ُدوُْجلا  اَهَعِـضاَوَم َو  َرُومُْألا  ُعَضَی  ُلْدَْـعلا  َلاَقَف  ُدوُْجلا  ِوَأ  ُلْدَْـعلا  ُلَْضفَأ  اَمُهُّیَأ 
 . اَمُُهلَْضفَأ اَمُُهفَرْشَأ َو  ُلْدَْعلاَف  ٌّصاَخ 

حالطـصالا یف  هلادعلا  اذکه  اهعـضاوم و  رومألا  عضو  لدـعلا  نأ  امهدـحأ  نیرمأب  لدـعلا  لضف ع  ردـقلا  لیلج  فیرـش  مالک  اذـه 
دوجلا وه  انهاه  دوجلاب  دارملا  هعـضوم و  نم  رمألا  جرخی  دوجلا  طـیرفتلا و  طارفـإلا و  یفرط  نیب  هطـسوتملا  هبترملا  اـهنأل  یمکحلا 

.یلاعت ئرابلا  دوج  وحن  هتهج  نم  رمألا  جرخی  سیل  یقیقحلا  دوجلا  نأل  یقیقحلا  دوجلا  ریغلل ال  تاینتقملا  لذب  وه  یفرعلا و 

ضراع رمأف  دوجلا  امأ  دوجولا و  ماوق  ملاعلا و  ماظن  هب  هیویندـلا و  هینیدـلا و  رومألا  عیمج  یف  ماع  سئاس  لدـعلا  نأ  یناـثلا  هجولا  و 
لدعلا عفن  مومعک  هعفن  مومع  سیل  صاخ 
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یناشاک

لدعلا  ) تلصخ ود  نیا  زا  تسا  رت  لضاف  مادک  هک  لضفا ) امیا   ) مالسلا هیلع  ترضح  نآ  زا  دندرک  لاوس  و  مالـسلا ) هیلع  لئـس  (و 
یم تلادع  اهعضاوم ) رومالا  عضی  لدعلا  : ) هک ترضح  نآ  دومرف  سپ  مالسلا ) هیلع  لاقف   ) ندومن شـشخب  ای  ندرک  داد  دوجلا ) وا 

زا ار  روما  نآ  درب  یم  نوریب  تواخـس  و  اهتهج ) نع  اهجرخی  دوجلا  و   ) دیاش دیاب و  هک  جهن  نآ  رب  دوخ  ياه  ياج  رد  ار  راک  دـهن 
وا تجاح  عقاوم  نآ  هک  شدوخ  عضاوم  زا  هدـش ، کلام  هچنآ  دـنک  نوریب  داوج  هک  تسا  نآ  یـضتقم  دوج  هک  اریز  .دوخ  تاهج 

صاخ هک  یـضراع  تسا  يرما  تواخـس  و  صاخ ) ضراع  دوجلا  و   ) تسا ماع  هدنراد  هاگن  تلادع  و  ماع ) سئاس  لدعلا  و   ) .تسا
تلصخ ود  نآ  رت  لضاف  رتفیرش و  تلادع  سپ  امهلضفا ) امهفرشا و  لدعلاف   ) .وا هب  ششخب  هیطع و  تسا  هدیسر  هک  یسک  هب  تسا 

.دشاب

یلمآ

ینیوزق

هجو رب  دوخ  عضاوم  رد  ار  روما  دنک  یم  عضو  لدع  دومرف  دوج ؟ ای  لدع  تسا  رتلضاف  کی  مادک  هک  ترـضح  نآ  دش  هدیـسرپ  و 
هدنرادهاگن یطباض و  لدـع  .دوج و  رب  تسا  لدـع  لیـصفت  ضرغ  .دوخ  تاهج  زا  ار  روما  دـنک  یم  نوریب  دوج  و  بجاو ، قیال و 

تسا ود  ره  لضفا  ود و  ره  فرشا  لدع  سپ  .تسا  صاخ  یضراع  دوج  و  تسا ، ماع  يا 

یجیهال

: لاقف دوجلا »؟ وا  لدعلا  لضفا ، امیا  : » مالسلا هیلع  لئس  و 

امهفرـشا و لدـعلاف  صاـخ ، ضراـع  دوجلا  ماـع و  سئاـس  لدـعلا  اـهتهج و  نم  اـهجرخی  دوجلا  اهعـضاوم و  رومـالا  عـضی  لدـعلا  »
: هک مالسلا  هیلع  تفگ  سپ  لدع ؟ ای  دوج  دنلضفا ، کی  مادک  هک  مالسلا  هیلع  دش  هدیسرپ  ینعی و  .امهلضفا »

دوش و یم  قاقحتـسا  رب  دیاز  هک  اریز  دوخ ، هقیرط ي  زا  ار  اهزیچ  درب  یم  نوریب  دوج  دوخ و  ناکم  رد  ار  اهزیچ  دراذگ  یم  لدـع 
.تسا نیتلصخ  لضفا  فرشا و  لدع  سپ  تسا ، صاخ  صخش  ضراع  دوج  تسا و  نامدرم  هماع ي  هدننک ي  تسایس  لدع 

ییوخ

اهنم هروما و  عیمج  یف  هفیظوب  لمعی  لداع  لجرف  تالدابملا  قوقحلا و  یف  يواستلا  هایحلا و  عیمج  یف  هماقتسالا  وه  لدعلا  ینعملا :
هتایحل و لمعلا  نع  هسفن  فکی  دحا  اهیف  دـجوی  لف  اهقح ، قح  يذ  لک  یطعت  هلداع  هعماج  و  هدـیب ، هتجاح  عفر  هشاعمل و  بسکلا 

هعماجلا یف  دروم  الف  هفیعـضلا  يدایالل  رامثتـسا  هورثلل و  راکتحا  هلداع و ال  هرجا  الب  لمع  اهیف  دجوی  و ال  هریغ ، دی  دک  نم  شیعی 
یف هیلا  جاتحا  ام  یطعا  نا  یطعملا  ناف  لئسی ، الوا  لئسی  نمل  ضوع  الب  لذب  هناف  دوجلل ، اهعضوم  یف  یش ء  لک  عضت  یتلا  هلداعلا 
نم لاملا  عمج  ناف  هعمج ، هراخدا و  ههج  نم  هجرخا  دـقف  هاضعم  لضاف  نم  یطعا  و  هتهج ، ریغ  یف  لاملا  جرخا  دـقف  هلایع  هسفن و 

عامتجالا هدعاسی  ملوا  هشاعم  لیـصحت  یف  رـصق  دقف  هتجاحل  هذخا  نا  ذـخالا  و  باقعلل ، بجوم  مارحلا  نم  هیلع و  بساحی  لالحلا 
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یلا افاضم  هلداعلا  اهتهج  نع  رومالل  جارخا  دوجلاف  عمطلا  صرحلاب و  یلتبا  دقف  هجاحلا  یلع  ادیزم  هذـخا  نا  و  هتلادـع ، مدـعل  هیلع 
قافنالل هجاح  وذ  یقبی  الف  هیویحلا ، نوئـشلا  اعیمج  سانلا  سوسی  مت  مع و  اذا  لدعلا  .داوجلا و  یلا  راقتفالا  لسکلا و  یلا  وعدی  هنا 

هرادا یف  هیلع  دامتعالا  حصی  الف  نوکیال ، دق  نوکی و  دـقف  عامتجالا  نم  قرافم  ضراع  هصاخ و  دارفال  صاخ  لذـب  دوجلا  و  هیلع ،
رد ار  يزیچ  ره  تلادع  دومرف : خساپ  رد  تواخـس ؟ دوج و  ای  تسا  رتهب  تلادع  هک  دـش  شـسرپ  ترـضح  نآ  زا  همجرتلا : .رومالا 

دوخ یعیبط  يراجم  زا  ار  اهراک  شـشخب  دوج و  یلو  دـنکیم ، مهارف  لـماک  یعاـمتجا  يداـصتقا و  مظن  دـهدیم و  رارق  دوخ  ياـج 
یـصوصخم هضراـع  دوج  یلو  تسا ، همه  يارب  یناگدـنز  ریبدـت  مومع و  تسایـس  تلادـع  دـنز ، یم  مه  رب  ار  مظن  دربیم و  نوریب 

.تسا لضفا  فرشا و  تلادع  سپ  دوشیم  ضعب  لاح  لماش  هک  تسا 

يرتشوش

یف اذـکه  امیا ) ( ) دـیدحلا یبا  نبا  مثیم و  نبا   ) یف سیلف  طـلغ  وه  و  هنم ) ( ) هیرـصملا  ) داز مالـسلا ) هیلع   ) لئـس و  : ) فنـصملا لوق 
هیلع  ) لاـقف دوجلا ؟)  ) واولا ینعمب  وا ) لدـعلا   ) هلیـضف اذ  اـمهنم  لـک  نوک  عم  لـضف ) ( ) اـمهیا  ) هیف لـصالا  نوـک  لـمتحی  خـسنلا و 

دارملا رومالا و  جرخی  يا : اهجرخی ) دوجلا  و   ) امهعضوم یف  انوکی  نا  بجی  نیلدعلا  نا  امک  اهعضاوم ) رومالا  عضب  لدعلا  مالـسلا )
لدعلا و  (. ) هیطخلا مثیم و  نبا  دـیدحلا و  یبا  نبا   ) یف امک  اهتهج ) نع  : ) باوصلا و  هیرـصملا )  ) یف اذـکه  اهتهج ) نم   ) لاومالا اهب 

امهلضفا و لدعلاف   ) لاملا لذبب  صتخی  صاخ ) ضراع  دوجلا  و   ) لاوحالا عیمج  یف  لامعالا و  لاومالل و  ماع )  ) حلصم يا : سئاس )
لجر مدقف  يراساب  یتا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا نا  درو  یتح  هفیرشلا ، میشلا  هلضافلا و  تافصلا  نم  دوجلا  ناک  نا  و  امهفرشا )

اذه كریـسا  نا  لوقی  کبر  هیلیثمتلا ) …  مالـسلا ) هیلع  ) هتبوجا یف  رـشع - ثلاثلا  لصفلا   ) نا لیئربج : هل  لاقف  هقنع  برـضیل  مهنم 
ینربخا لیئربج  نا  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا هل  لاقف  .تالامحلا  لمحی  و  هبئاـنلا ، یلع  ربصی  و  فیـضلا ، يرقی  و  ماـعطلا ، معطی 

لوسر کنا  هللا و  الا  هلا  الا  دهـشا  لاقف : معن ، لاقف : اذه ؟ بحیل  کبر  نا  و  لاقف : کتقتعا ، دق  اذـک و  اذـکب و  یلاعت  هللا  نع  کیف 
ءامسلا نم  عفرا  وه  و  نوضرالا ، تاوامسلا و  تماق  هب  يذلا  لدعلا  نم  وم  نیا  الا  ادبا ، ادحا  یلام  نع  تددر  کثعب ال  يذلا  و  هللا ،

هنع .کسملا و  نم  اـحیر  بیطا  و  دـبزلا ، نم  نیلا  و  دهـشلا ، نم  یلحا  لدـعلا  مالـسلا :) هیلع   ) قداـصلا نع  .ضرـالا و  نم  عسوا  و 
دیز نع  هیلاما ،)  ) یف یسوطلا  خیشلا  يور  اذه و  .هیف  لدع  اذا  لدعلا  عسوا  ام  نامظلا ، هبیصی  ءاملا  نم  یلحا  لدعلا  مالـسلا :) هیلع  )

.لاوسلا ههیدب  دنع  تکسملا  بیجملا  لاق : سانلا ؟ حصفا  نم  مالسلا :) هیلع   ) نینموملاریما لئس  لاق : هیبا  نع  یلع  نب 

هینغم

هناکم یف  هتعـضو  یـش ء  ياف  فاحجالا ، فارحنالا و  دـض  لدـعلا  نا  لوالا  نیرما : یف  رخـالا  نع  دوجلا  لدـعلا و  نم  لـک  قرتفی 
- همحرلاک امامت  ناسحا  لضف و  وهف  دوجلا  اما  تفحجا ، ترج و  دقف  هعضوم  نع  هب  تفرحنا  اذاف  تفصنا ، تلدع و  دقف  هل  ررقملا 

دوج وهف  ضوع  الب  تلزانت  تحماس و  نا  و  فاصنا ، لدـع و  اذـهف  هدایز  ـالب  هنم  هتیفوتـسا  و  رخآ ، یلع  قح  کـل  ناـک  اذا  ـالثم -
زواجتی يا  اـهتهج ) نم  اـهجرخی  دوجلا  : ) ماـمالا لوق  و  هرقبلا .)  158 میلع - رکاـش  هللا  ناـف  اریخ  عوطت  نم  و   ) رکـشت هیلع و  حدـمت 

هایحلل ماظن  ساسا و  يا  ماع ) سئاس  لدـعلا   ) یناثلا .ناودـعلا  یغبلا و  ههج  یلا  ال  ناسحالا ، ربلا و  ههج  یلا  اهعـضاوم  نع  ءایـشالاب 
الب هایح  الف  یلاتلاب  و  داسف ، لالض و  فاصنا  الب  ملعلا  و  یضوف ، هلادع  الب  هیرحلا  و  دادبتـسا ، یه  لدع  الب  هوقلاف  و  اهتاهج ، یتشب 

.دوج الب  میقتست  متت و  یه  و  هایحلا ، یحاون  عیمج  لمشی  ال  صاخ ) ضراع  دوجلا  و   ) لدع
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هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

( دوج زا  لدـع  يرترب  رد   ) مالـسلا هیلع  ترـضح  نآ  تسا ؟ رترب  شـشخب  ای  يرگداد  زا  کی  مادـک  دندیـسرپ  مالـسلا  هیلع  ماما  زا 
قاقحتـسا رب  هدایز  داوج  اریز   ) دـیامن یم  نوریب  دوخ  ياج  زا  ار  اهنآ  شـشخب  و  دـهن ، یم  دوخ  ياج  هب  ار  اهزیچ  يرگداد  دومرف :

رت و فیرـش  لدع  سپ  هدش  شـشخب  وا  هب  هک  دهد  یم  هرهب  یـسک  هب  طقف  دوج  تسا و  ناگمه  هدنرادهاگن  لدع  و  دـشخب ) یم 
.دشاب یم  رترب 

ینامز

هعماج دشر  ظفح و  مود  طیرفت ، طارفا و  زا  يریگولج  لرتنک و  لوا  دناد : یم  دوج  زا  رتهب  ار  لدع  لیلد  ود  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما
دشر هب  ینایز  نآ  دوبن  دوب و  تسا و  نداد  ضرق  نان  حالطصا  هب  اهعقوت و  ساسا  يور  اه  ششخب  بلاغ  هکیتروصرد  .لدع  رثا  رب 

تلادع لدع و  هب  ادخ  تهج  نیمه  هب  دنوش  یم  هدناشک  طوقـس  يوسب  اهتلم  اه ، هعماج  رد  لدع  ندوبن  رثا  رب  اما  دنز  یمن  عامتجا 
.تسا هدرک  ناوارف  شرافس 

يزاریش دمحم  دیس 

لمعلا وه  لدـعلا  ناف  اهعـضاوم ) رومـالا  عضی  لدـعلا  : ) مالـسلا هیلع  لاـقف  دوجلا ؟) وا  لدـعلا ، لـضفا : اـمهیا   ) مالـسلا هیلع  لئـس  و 
هحودـمم ال هدایز  هنکل  ءاطعالا - یف  هدایز  وه  ذا  اهتهج ) نم  اهجرخی  دوجلا  و   ) هقح یـش ء  لـک  یطعت  یه  و  هررقملا ، نیزاوملاـب 

یف و  ءاضقلا ، یف  و  لـکالا ، یف  و  لـمعلا ، یف  لدـعلاف  هلیـضف ، لـک  لمـشی  ماـع )  ) رومـالل ریدـم  يا  سئاـس ) لدـعلا  و  - ) همومذـم
( امهلـضفا امهفرـشا و  لدعلاف   ) ءاطعالا وه  صوصخم  یـشب ء  صاخ )  ) عقاولا هعیبط  نم  سیل  ضراع ) دوجلا  و   ) اذکه و  هعاجـشلا ،

.نیتفصلا لضفا  يا 

يوسوم

هیلـضفالا کلت  رکذب  هیف  بغر  لدعلا و  هیلـضفا  مالـسلا  هیلع  نیب  حرـشلا : .سانلا  نووش  ریدی  رومالا و  یلوتی  يذـلا  سئاسلا : هغللا :
یلع لذـبلا  ههج  یلا  لدـعلا  دـح  نع  اهجرخی  دوجلا  امنیب  فاحجا  وا  ملظ  وا  فارحنا  نود  اهعـضاوم  رومـالا  عضوب  نوکی  لدـعلاف 

لمـشی لدعلا  و  رخالا ، فرطلا  دح  یلا  لدـعلا  نع  جارخا  هیف  نکل  هلیـضف و  هیف  ناک  نا  وه و  لباقم و  نود  مهل  اهمیدـقت  سانلا و 
فرـشا هتیمومعل و  لضفا  لدـعلاف  دارفالا  ضعبب  صتخی  هدوج  ناف  داج  نم  اـمنیب  عیمجلا  یلع  هلدـع  راـس  لدـع  نمف  ساـنلا  عیمج 

 … عمتجملا لکل  هتدئاف  هلومشل و 

یناقلاط

زا ار  اهنآ  شـشخب  دـهد و  یم  رارق  دوخ  عضوم  هب  ار  اهراک  لدـع  دومرف : تسا ؟ رتهب  مادـک  شـشخب  اـی  لدـع  دندیـسرپ : ار  وا  «و 
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فیرش لدع  ود  نیا  زا  نیاربانب  تسا ، یصاخ  هدنروآور  ششخب  تسا و  یناگمه  يا  هدننکریبدت  لدع  درب ، یم  نوریب  دوخ  تهج 
« .تسا رترب  رت و 

هب ار  اهراک  لدع  هکنآ  تسخن  تسا ، هداد  يرترب  ببـس  ود  هب  ار  لدـع  مالّـسلا  هیلع  یلع  تسا و  ردـقنارگ  فیرـش و  ینخـس  نیا 
.طیرفت و طارفا و  لصاف  دـح  نیگنایم و  زا  تسا  تراـبع  نیمه و  تلادـع  مه  یفـسلف  حالطـصا  رد  و  دـهد ، یم  رارق  دوخ  عضوم 

ندیـشخب هک  تسا  یفرع  تواخـس  ناـمه  نخـس  نیا  رد  شـشخب  زا  روظنم  هتبلا  درب و  یم  نوریب  دوخ  عـضوم  زا  ار  راـک  شـشخب 
تهج زا  ار  اـهراک  یلاـعت  قح  دوج  ریظن  یقیقح  دوج  اریز  یقیقح ، تواخـس  دوج و  هن  تسا  نارگید  هب  هدـمآ  تسد  هب  ياـهزیچ 

.درب یمن  نوریب  دوخ 

یلو تسا  نآ  هب  هتـسباو  دوجو  ماوق  ملاع و  ماظن  تسا و  ییاـیند  ینید و  روما  همه  رد  یناـگمه  يا  هدـننک  ریبدـت  لدـع  هکنآ  مود 
.تسین لدع  یناگمه  عفن  نوچ  زگره  وا  یناگمه  عفن  هک  تسا  یصاخ  راک  دوج 

مراکم

، ُدوُْجلا ِوَأ  ُلْدَْعلا  ُلَْضفَأ  اَمُهُّیَأ  مالسلا  هیلع  َِلئُس  َو 

 [[ مالسلا هیلع  لاقف  ]]

.اَمُُهلَْضفَأ اَمُُهفَرْشَأ َو  ُلْدَْعلاَف  ، ٌّصاَخ ٌضِراَع  ُدوُْجلا  ،َو  ٌّماَع ٌِسئاَس  ُلْدَْعلا  ،و  اَِهتَهِج ْنِم  اَهُجِرُْخی  ُدوُْجلا  ،َو  اَهَعِضاَوَم َرُومُْألا  ُعَضَی  ُلْدَعلا 

؟ ششخب دوج و  ای  « تلادع :» دنرترب ود  نیا  زا  کی  مادک  هک  دش  لاؤس  مالسلا  هیلع  ماما  زا 

: دومرف باوج  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

( نــیا رب  هفاــضا  ) .درب یم  رتارف  شریــسم  زا  ار  نآ  شــشخب  تواخــس و  یلو  دــهد  یم  رارق  دوــخ  ياــج  رد  ار  يزیچره  ، لدــع
راـتفگ دنـس  ) .تسا رترب  رت و  فیرـش  ، لدـع ، نیارباـنب دراد  یـصوصخ  هبنج  شـشخب  دوـج و  یلو  یناـگمه  تسا  ینوناـق  ، تلادـع

: هنامیکح

باتک رد  يرمق ) يافوتم 562   ) نودمح نبا  یلو  دنک  یمن  لقن  ار  يرگید  عبنم  هنامیکح  مالک  نیا  لیذ  رداصم  رد  بیطخ  موحرم 
لئـسو تسا : هدروآ  دینکیم  هدهاشم  همادا  رد  هک  يا  هظحالم  لباق  توافت  اب  ار  هنامیکح  راتفگ  نیا  هینودمحلا  هرکذتلا  مان  هب  دوخ 

، هینودمحلا هرکذتلا   ) .امهلضفأ امهفرشأ و  لدعلاف  صاخ ، ضراع  دوجلا  و  ماع ، تیاس  لدعلا  لاقف : دوجلا ؟ مأ  لدعلا  لضفأ : امهیأ 
رکذ نآ  زا  دـعب  یتافاضا  اب  ار  مالک  نیا  نیع  نیظعاولا  هضور  باتک  رد  يافوتم 508 )  ) يروباشین لاتف  و  ح 631 ) ص 254 ، ج 1 ،

(.( ص 466 ج 2 ، نیظعاولا ، هضور   ) .دنا هتفرگ  هغالبلا  جهن  زا  ریغ  یعبنم  زا  ار  مالک  نیا  ارهاظ  رفن  ود  ره  تسا و  هدرک 

؟ ششخب دوج و  ای  تسا  رترب  تلادع 

ود نیا  زا  :» دندرک لاؤس.دیدرگ  حرطم  دش  هدیسرپ  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  هک  یلاؤس  هب  خساپ  رد  انعمرپ  رایـسب  هنامیکح و  راتفگ  نیا 
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(. ُدوُْجلا ِوَأ  ُلْدَْعلا  ُلَْضفَأ  اَمُهُّیَأ  مالسلا  هیلع  َِلئُس  َو  ( ؛»؟ دوج ای  تلادع  : دنرترب مادک 

یم رتمهم  ار  دوج  یـضعب.تسا  هدـش  عقاو  ترـضح  نآ  باحـصا  زا  یـضعب  نایم  رد  هک  هدوب  ییوگتفگ  لابند  هب  لاؤس  نیا  دـیاش 
باسح عماج و  رایسب  باوج  مالسلا  هیلع  ماما  دندروآ و  مالسلا  هیلع  ماما  تمدخ  ار  يرواد  تواضق و  ار ؛ لدع  یـضعب  دنتـسناد و 

رب هفاضا  ،) درب یم  رتارف  شریـسم  زا  ار  نآ  شـشخب  دوج و  یلو  دهد  یم  رارق  دوخ  ياج  رد  ار  يزیچره  ، لدع :» دومرف ، داد يا  هدش 
هیلع لاقَف  ( ؛» تسا رترب  رت و  فیرـش  لدع ، ، نیاربانب دراد  یـصوصخ  هبنج  شـشخب  دوج و  یلو  یناگمه  تسا  ینوناق  ، تلادع نیا )

اَمُُهفَرْـشَأ َو ُلْدَْعلاَف  ، ٌّصاَخ ٌضِراَع  ُدوُْجلا  ،َو  ٌّماَع ٌِسئاَس  ُلْدَْـعلا  ،و  اَِهتَهِج ْنِم  اَهُجِرُْخی  ُدوُْجلا  ،َو  اَهَعِـضاَوَم َرُومُْألا  ُعَضَی  ُلْدَـعلا  : مالـسلا
(. اَمُُهلَْضفَأ

هب هعماج  رد  یسک  ره  هک  تسا  نیا  تلادع  هجیتن  هک  نیا  تسخن  : تسا هدومرف  هراشا  یساسا  هتکن  ود  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  عقاو  رد 
: دنا هدرک  انعم  نینچ  ار  تلادع  یضعب  ًالوصا.دشاب  دوخ  ياج  رد  زیچره  دسرب و  شیوخ  قح 

«. نداد رارق  دوخ  ياج  رد  ار  زیچره  هعضوم ؛ یف  ءیشلا  عضو  »

رد دـنریگب  ار  دوخ  هنالداع  قح  دـنناوتب  ات  دـنزیخ  یمرب  شـشوک  شـالت و  هب  عاـمتجا  دارفا  ماـمت  تروص  نیا  رد  هک  تسا  نشور 
.دوش یم  یقرتم  لاعف و  افوکش و  ، تلادع هیاس  رد  هعماج  هجیتن 

یلو تسا  هتسیاش  بوخ و  رایسب  دوخ  ياج  رد  هتبلا  هک  تسا  دارفا  قاقحتـسا  رب  هفاضا  يزیچ  اریز  تسین  نینچ  شـشخب  دوج و  اما 
دوج راظتنا  هب  دننک و  مک  ار  ششوک  شالت و  دنروآ و  يور  یلبنت  هب  يا  هدع  هک  دوش  ببس  هتسیاش  بوخ و  تفص  نیمه  اسب  يا 

.دننیشنب نادنمتواخس  ششخب  و 

یم یناسنا  هعماـج  ماـمت  هک  ریگارف  تسا  يرما  تلادـع  : دـیامرف یم  ، دـنک یم  هراـشا  يرگید  مهم  هتکن  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  سپس 
هشیمه تسین و  ریگارف  ششخب  دوج و  هک  یلاح  رد  دنهد  همادا  يدنموربآ  یگدنز  هب  نآ  هیاس  رد  دندرگ و  دنم  هرهب  نآ  زا  دنناوت 

دراد دودحم  هبنج  هک  يزیچ  زا  دریگ  یمارف  ار  هعماج  دارفا  همه  نآ  تبثم  راثآ  هک  يزیچ  تسا  نشور  تسا و  دودحم  یعـضوم و 
.تسا لضفا  فرشا و  رتهب و 

یلـصا ياـنبم  ناوت  یمن  ار  راـثیا  دوـج و  : میروآ یم  لـیذ  رد  ًاـنیع  هک  دراد  ینخـس  هراـب  نیا  رد  يرهطم  هّللا  تیآ  همـالع  موـحرم 
نوناق و تحت  راثیا  ناـسحا و  دوج و  رگا.درک  ارجا  ار  نآ  عضو و  ، نوناـق تاررقم و  اـه  نآ  ساـسا  رب  داد و  رارق  یمومع  یگدـنز 

راثیا دوج.دـیآ و  یم  مزال  شمدـع  شدوجو  زا  حالطـصا  هب  درادـن ، مان  راثیا  ناسحا و  دوج و  رگید  دـیآرد  ءارجالا  مزال  تاررقم 
يراوگرزب و مرک و  رطاخ  هب  ًافرـص  یمدآ  دشاب و  هتـشادن  ءارجالا  مزال  یمتح و  تاررقم  نوناق و  چیه  هک  تسا  راثیا  دوج و  یتقو 

.دنک دوج  یتسود  تایح  هکلب  یتسود و  عون  تشذگ و 

رظنزا تسا و  دـیفم  بوخ و  یعقاوم  رد  هک  ییاهراثیا  اه و  ناسحا  اهدوج و  نیمه  هوـالع  هب...تسا  لـضفا  دوج  زا  لدـع  ، نیارباـنب
رگا ؛ درک دیاب  مه  ار  عامتجا  باسح  ، درک دیاب  مه  ار  وا  باسح  ، تسین تلیضف  هدنریگ  رظنزا  ، تسا یلاع  رایسب  یتلیـضف  هدننکدوج 

عامتجا یبارخ  یمومع و  یتخبدـب  بجوم  یقالخا  تلیـضف  نیمه  ، دریگب تروص  هدرکن  باسح  دوشن و  یعاـمتجا  هنزاوم  تیاـعر 
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هعماج ، لیـس دننام  هدش  دراو  هک  اجره  رد  هدرکن  باسح  دایز و  تاروذـن  ، هدرکن باسح  دایز و  فاقوا  دایز و  تاقدـص.ددرگ  یم 
، راثآ هعومجم  ) .تسا هدروآ  دراو  یتاراسخ  اه و  همطل  ، هدروآ راب  قـالخالا  دـساف  شاـّلک و  لـبنت و  ار  اـه  هیحور  هدرک ، بارخ  ار 

ص 225) ج 25 ، یلع ،  رظن  زا  تلادع 

ِءاَتیِإ ِناَسْحِإلا َو  ِلْدَْـعلِاب َو  ُُرمْأَی  َهّللا  َّنِإ  دـیامرف «: یم  دراد ، عوضوم  نیا  هب  ییانعمرپ  هراـشا  لـحن  هروس  هیآ 90  رد  زین  دـیجم  نآرق 
ناـکیدزن هب  شـشخب  ناـسحا و  لدـع و  هب  دـنوادخ  ؛»  َنوُرَّکَذَـت ْمُکَّلََعل  ْمُکُظِعَی  ِیْغَْبلا  ِرَکنُْملا َو  ِءاَـشْحَْفلا َو  ِنَـع  یَْهنَی  َیبْرُْقلا َو  يِذ 

!«. دیوش رّکذتم  دیاش  ، دهد یم  زردنا  امش  هب  دنوادخ  ؛ دنک یم  یهن  متس  رکنم و  اشحف و  زا  ،و  دهد یم  نامرف 

» هب ریبعت  زا  ،و  دـهد یم  رارق  دـعب  هجرد  رد  ار  ناسحا  هلأسم  دـنک و  یم  هراشا  ریگارف  لصا  کی  ناونع  هب  تلادـع  لـصا  هب  تسخن 
.دوش یم  نشور  نآ  ندوبن  ریگارف   « َیبْرُْقلا يِذ  ِءاَتیِإ 

هرادا رد  هک  یتیمها  مامت  اب  تلادع  لصا  هک  دوش  یم  ادیپ  هعماج  رد  یتالکـشم  عقاوم  زا  یـضعب  رد  هک  درک  راکنا  ناوت  یمن  هتبلا 
دراوم دننام.دراد  دوج  راثیا و  ناسحا و  هب  زاین  هکلب  تسین  زاسراک  ییاهنت  هب  دراد  شنیرفآ  ناهج  مامت  مظن  رد  هکلب  يرـشب  هعماج 

ار تواخس  تسد  نکمتم  دارفا  دیاب  تسین و  ناگدید  بیـسآ  نادنمدرد و  نادنمتـسم و  ياهزاین  يوگباوج  لاملا  تیب  هک  ینارحب 
.دننک لح  ار  تالکشم  دنروآ و  نوریب  توتف  نیتسآ  زا 

یلو دوش  یم  بوسحم  یقـالخا  مهم  لـئاسم  زا  هکلب  تسین  تاـبجاو  ءزج  یلوصا  روط  هب  قاـفنا  ناـسحا و  شـشخب و  دوج و  هتبلا 
یقالخا ناسحا  دوج و  نآ  نامز  نیا  رد  دوش  هجاوم  يدـج  رطخ  اب  يا  هدـع  ناـج  هک  دریگ  رارق  یطیارـش  رد  هعماـج  تسا  نکمم 

.دزاس روبجم  نآ  ماجنا  هب  ار  مدرم  دناوت  یم  یمالسا  تموکح  یتح  دوش و  یم  یناسنا  یعرش و  بجاو  کی  هب  لیدبت 

درومرد نآرق  هک  هنوگ  نامه  دـشاب  رترب  تلادـع  زا  صاخ  دراوم  رد  ناسحا  دوج و  تسا  نکمم  هک  تسا  هجوت  لباق  زین  هتکن  نیا 
.( هیآ 178 هرقب ، ٍناَسْحِِإب (.»  ِْهَیلِإ  ٌءاَدَأ  ِفوُْرعَْملِاب َو  ٌعاَبِّتاَف  ٌءْیَش  ِهیِخَأ  ْنِم  َُهل  َیِفُع  ْنَمَف  دیوگ «: یم  صاصق 

تافالتخا زا  یـضعب  درومرد  تسا و  هدـش  هدرمـش  صاصق  هلیـسو  هب  تلادـع  يارجا  زا  رترب  ، ناسحا وفع و  ، ینـشور هب  هیآ  نیا  رد 
: دیامرف یم  هیرهم  یگداوناخ و 

 .( هیآ 237 هرقب ، يَْوقَّتِلل (.»  ُبَْرقَأ  اوُفْعَت  ْنَأ  َو  » 

.( هیآ 40 يروش ،  «.) ِهّللا یَلَع  ُهُرْجَأَف  َحَلْصَأ  اَفَع َو  ْنَمَف  اَُهْلثِّم  ٌهَئِّیَس  ٍهَئِّیَس  اُؤاَزَج  َو  دیامرف «: یم  زین 

هک یلاح  رد  دریگ  یم  تروص  یصاخ  ياه  هدودحم  رد  اه  نیا  یلو  هدش  هدرمش  تلادع  زا  رترب  ، ناسحا وفع و  تایآ  نیا  مامت  رد 
.دریگ یم  ربرد  ار  یناسنا  هعماج  یعامتجا  يدرف و  روما  مامت  درادن و  يا  هدودحم  تلادع 

.میهد یم  نایاپ  لدع  تیمها  هرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یتیاور  اب  ار  ثحب  نیا 

کشم زا  رتوبـشوخ  هرک و  زا  رت  مرن  ، لسع زا  رت  نیریـش  لدع  ِکْسِْملا ؛ َنِم  ًاحیِر  ُبیْطَأ  ِْدبُّزلا َو  َنِم  ُنْیلَأَو  ِدْهَّشلا  َنِم  یَلْحَأ  ُلْدَْعلا  »
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.( ح 15 ص 147 ، ج 2 ، یفاک ، «.) تسا

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abu Talib was asked : Which of the two is better : justice or generosity ?
Imam Ali ibn Abi Talib : replied “Justice puts things in their places, while generosity
takes them out of their directions. Justice is the general caretaker, while generosity is
a particular benefit. Consequently, justice is superior and more distinguished of the

." two

ینمشد لهج و  : 438 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

اُولِهَج اَم  ُءاَدعَأ  ُساّنلا  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

 . دنناد یمن  هک  دننآ  نمشد  مدرم  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و  یعامتجا ) یملع ، )

يدیهش

.دنناد یمن  هک  دننآ  نمشد  مدرم 

یلیبدرا

دنتسنادن هک  ار  يزیچ  نآ  دنا  نانمشد  نامدرم 

یتیآ

.دنناد یمن  هک  دنتسه  ییاهزیچ  نمشد  مدرم  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا
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هرامش 172) رارکت  ) .دنناد یمن  هک  دنتسه  يزیچ  نآ  نمشد  مدرم  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

مثیم نبا 

.دش هداد  حیضوت  تشذگ و  (158) هرامش هب  ترابع  نیع  البق  دنناد .) یمن  هک  ار  هچنآ  دننمشد  مدرم  )

دیدحلا یبا 

 . اُولِهَج اَم  ُءاَدْعَأ  ُساَّنلَا  َلاَق ع: َو 

.هاداع ائیش  لهج  نم  لاقی  ناک  اهبسانی و  ام  رکذ  اهرکذ و  مدقت  دق  اهل و  ریظن  یتلا ال  هفیرشلا  هظافلأ  نم  هذه 

.ءادعأ ملعلا  لهأل  نولهاجلا  هل و  ریکنلا  تیدبأف  ارمأ  تلهج  رعاشلا  لاق  و 

ملاعلا نأ  نظی  هسفن و  یف  صقنلا  رعـشتسی  لهاجلا  نأل  لاقف  لهاجلا  ملاعلا  ضغبی  ملاعلا و ال  لـهاجلا  ضغبی  مل  نوطـالفأل  لـیق  و 
لهاجلا ضغبل  ببس  هدنع  سیلف  هرقتحی  لهاجلا  نأ  نظی  هدنع و ال  صقن  ملاعلا ال  هضغبیف و  هیردزی  هرقتحی و 

یناشاک

.دنناد یمن  هک  دنیزیچ  نآ  نمشد  نامدرم  اولهج ) ام  ءادعا  سانلا  مالسلا : هیلع  لاق  (و 

یلمآ

ینیوزق

( لهج امل  ودع  ءرملا  هلثم : و   ) دنناد یمن  ار  هچ  ره  دننمشد  نامدرم  دومرف :

یجیهال

.دنناد یمن  هک  دنشاب  يزیچ  نانمشد  نامدرم  مالسلا : هیلع  تفگ  ینعی و  .اولهج » ام  ءادعا  سانلا  : » مالسلا هیلع  لاق  و 

ییوخ

ملعلا و  مدعلا ، دوجولا و  نیب  امم  نیبا  هوادع  الف  امهدوجو ، طیحم  یف  امهقفاوت  مدع  نم  اشنی  نییداعتملا  نیب  روفن  هوادـعلا  ینعملا :
.دننآ نمشد  دننادن  مدرم  ار  هچنآ  همجرتلا : .لهجلا  و 
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يرتشوش

هینغم

.دلجملا اذه  نم  هحفصلا 326  یف  اهحرش  رظنا  همکحلا 171 . یف  دحاولا  فرحلاب  مدقت 

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

تصش دصکی و  شیامرف  نامه  هدایز  مک و  یب  شیامرف  نیا  رخآ ، ات   ) سانلا تسا : هدومرف  ینادان ) شهوکن  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
(. دش نایب  شحرش  همجرت و  هک  تسا  موس  و 

ینامز

اب ملاع  اما  دننمشد  نادنمشناد  اب  اهنادان  ارچ  دندیسرپ  نوطالفا  زا  .دهد  یم  حیضوت  ار  مالـسلا ) هیلع   ) ماما شیامرف  نوطالفا  بلطم 
تبـسن دنمـشناد  هک  دنک  یم  رکف  دنک و  یم  تراقح  ساسحا  دنمـشناد  ربارب  رد  نادان  داد : باوج  نوطالفا  درادن ؟ تفلاخم  نادان 

تبسن دنک و  یمن  دوبمک  تراقح و  ساسحا  لهاج  ربارب  رد  دنمـشناد  اما  دوش  یم  ینابـصع  وا  هب  تبـسن  اذل  تسا ، ءانتعا  یب  وا  هب 
هجوت دنمشناد  ملع و  ربدت ، رکف ، تیوقت  هب  عجار  همه  نآ  هدمآ  اه  هعماج  دشر  يارب  نآرق  هک  رظن  نیا  زا  .تسین  نمـشد  مه  وا  هب 
ناویح فیدر  رد  ار  نادان  مدآ  ملع ، رکف و  هب  هجوت  يارب  دـیجم  نآرق  .دـننکن  تراـقح  ساـسحا  اـهتلم  ربارب  رد  ناناملـسم  اـت  هداد 

.تسا هدرک  یفرعم  رتدب  هکلب 

يزاریش دمحم  دیس 

دق و  مهیف - صقنلا  ببـسی  ام  نوداعی  اذل  و  مهل ، هصقنم  ناک  لهجلاب  اوفرتعا  نا  مهناف  اولهج ) ام  ءادـعا  سانلا  : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
-. هریسفت نم 

يوسوم

هملکلا 172. یف  اهنیعب  هرقفلا  هذه  حرش  رم  حرشلا :

یناقلاط

« .دنناد یمن  هک  دنا  نآ  نمشد  مدرم  »

زابرید زا  و  دش ، هتفگ  دوب  نآ  بسانم  هچنآ  تشذـگ و  نیا  زا  شیپ  تسین و  يریظن  نآ  يارب  هک  تسا  یفیرـش  نانخـس  زا  مه  نیا 
راکـشآ زیتس  یتسنادـن و  ار  يراـک  تسا : هدورـس  نینچ  رعاـش  .دزرو و  یم  زیتس  نآ  اـب  دـنادن  ار  يزیچ  سک  ره  تسا  هدـش  هتفگ 
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.دنا ملع  لها  نانمشد  نانادان  هک  يرآ  یتخاس 

هک ببـس  نیدب  تفگ : دراد ؟ یمن  نمـشد  ار  لهاج  ملاع  هکنآ  لاح  دراد و  یم  نمـشد  ار  ملاع  لهاج  ارچ  دـش : هتفگ  نوطالفا  هب 
ار وا  هجیتن  رد  درمـش  یم  تسپ  دـنک و  یم  ریقحت  ار  وا  اناد  هک  درب  یم  نامگ  نینچ  دـنک و  یم  یتساـک  ساـسحا  دوخ  رد  لـهاج 

يارب يا  هزیگنا  ببس  نیدب  دنک و  یم  ریقحت  ار  وا  نادان  هک  درب  یمن  نامگ  تسین و  یتساک  ار  ملاع  هکنآ  لاح  دراد و  یم  نمشد 
.درادن نادان  اب  ینمشد 

مراکم

 [[ مالسلا هیلع  لاق  و  ]]

.اُولِهَج اَم  ُءاَدْعَأ  ُساَّنلا 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

: هنامیکح راتفگ  دنس  !) دنناد یمن  هک  دنتسه  يزیچ  نمشد  مدرم 

هلـصاف ندـش  ینالوط  رثارب  ایوگ  هدروآ و  تمکح 172  رد  دایز  مک و  نودـب  اـنیع و  یـضر  دیـس  موحرم  ار  هناـمیکح  راـتفگ  نیا 
لیذ رد  نآ  يارب  يدایز  عبانم  رداصم  باتک  رد  لاح  ره  هب  هدروآ و  البق  ار  نآ  هک  تسا  هدرک  شومارف  هتـشون  ود  نیا  نیب  یناـمز 

رد ظحاج  هلمج  زا  دنا ) هدوب  یـضر  دیـس  زا  دـعب  ای  لبق  هک  یعبانم  مینک ( : یم  لقن  اج  نیا  رد  انیع  هک  هدـمآ  تمکح 172  نامه 
يرـصحو راربالا  عیبر  رد  يرـشخمزو  لاثمألا  عمجم  رد  ینالیم  صاصتخا و  باتک  رد  دیفم  هیلع و  همالک  نم  هراتخملا  هأملا  باتک 

ص 304) ج 4 ، هغالبلا ، جهن  رداصم  صاخلا  صاخ  رد  یبلاعثو  بادألا  رهز  رد 

نآ یـسلجم  همالع  موحرم  تسا و  هدش  لقن  يرگید  ياه  هلمج  نمـض  رد  توافت  یمک  اب  هلمج  نیا  زین  لوؤسلا  بلاطم  باتک  رد 
( .تسا هدروآ  هحفص 14  راونالاراحب ، دلج 75  رد  ار 

؟ دنزیچ هچ  نمشد  مدرم 

ُساَّنلا ( ؛» دـنناد یمن  هک  دنتـسه  يزیچ  نمـشد  مدرم  :» دـیامرف یم  انعمرپ  هاتوک و  رایـسب  هنامیکح  راـتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
(. اُولِهَج اَم  ُءاَدْعَأ 

اج نآ  رد  هدـمآ و  يرییغت  چـیه  نودـب  تمکح 172  رد  ًاـنیع  هلمج  نیا  دـش  رکذ  هناـمیکح  راـتفگ  نیا  دنـس  رد  هک  هنوـگ  ناـمه 
يدایز دـیاوف  ياراد  روما  زا  يرایـسب  تسا  نکمم  هک  مینک  یم  هفاضا  اج  نیا  رد  میدرک و  رکذ  نآ  يارب  يا  هناـگ  هس  ياهریـسفت 
ْمُْکیَلَع َِبتُک  دـیامرف «: یم  دـیجم  نآرق  هک  هنوگ  نامه  دزیخ  یمرب  تفلاـخم  هب  نآ  اـب  تسا  ربخ  یب  نآ  زا  هک  یـصخش  اـما  دـشاب 

؛»  َنوُمَْلعَت َال  ُْمْتنَأ  ُمَْلعَی َو  ُهّللا  ْمَُکل َو  ٌّرَش  َوُه  ًاْئیَش َو  اوُّبُِحت  ْنَأ  یَسَع  ْمَُکل َو  ٌْریَخ  َوُه  ًاْئیَـش َو  اوُهَرْکَت  ْنَأ  یـسَع  ْمَُکل َو  ٌهْرُک  َوُه  ُلاَتِْقلا َو 
ِریخ هک  نآ  لاح  ، دیـشاب هتـشادن  شوخ  ار  يزیچ  اسب  هچ.تسا  دنیاشوخان  ناتیارب  هک  یلاح  رد  ؛ دش رّرقم  امـش  رب  ادخ  هار  رد  داهج 
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، هرقب دیناد (.» یمن  امش  ،و  دناد یم  ادخ  تسا و  نآ  رد  امش  ِّرـش  هک  نآ  لاح  ، دیـشاب هتـشاد  تسود  ار  يزیچ  ای  تسا و  نآ  رد  امش 
هیآ 216)

یم راـبنایز  زیمآ و  تنوشخ  يرما  ار  نآ  دنتـسین  فـقاو  نیملـسم  تزع  تمظع و  رد  نآ  ریثأـت  داـهج و  تیمها  هب  هک  هاـگآان  دارفا 
یتح داهج و  رارـسا  هب  هک  هاگآ  نانمؤم  اما.دشاب  دنیاشوخان  اه  نآ  يارب  ای  دـنزیخرب  توادـع  هب  نآ  اب  هک  تسا  یعیبط  دـنرادنپ و 

.دنزرو یم  قشع  نآ  هب  دنتسه  انشآ  هّللا  لیبس  یف  تداهش 

اب تسین و  نآ  ندیشون  هب  رضاح  یناسآ  نیا  هب  تسا و  زیمآرفنت  درادن  یعالطا  نآ  زا  هک  یکدوک  يارب  شخبافش  خلت و  ياهوراد 
دنزادرپ و یم  ار  ییاهب  هنوگره  نآ  ندروآ  تسد  هب  يارب  دنربخاب  وراد  نآ  راثآ  زا  هک  يدارفا  هک  یلاح  رد  دـنک  یم  ینمـشد  نآ 

.دنروخ یم  ار  نآ  هقالع  قشع و  اب 

رکذ نآ  يارب  زین  ینـشور  لاثم  هدرک و  راهظا  ناسانـشناور  زا  یـضعب  ، یلک لصا  کی  ناونع  هب  هک  تسا  يراتفگ  نخـس  نیا  دیؤم 
طیارـش نآ  زا  هک  یماگنه  اما  دـنک  یم  لمحت  لباق  ریغ  وا  يارب  ار  طیحم  ، طـیحم طیارـش  هب  ناـسنا  لـهج  هک  نیا  نآ  دـنا و  هدومن 

.ددرگ یم  لمحت  لباق  وا  يارب  زیچ  همه  ناهگان  دوش  یم  ربخاب 

لاسدرخ دـنزرف  دـنچ  هک  دـش  نیـشنمه  يرگید  رفاسم  اب  راطق  اب  ترفاسم  لاح  رد  یـصخش  : دـنیوگ یم  نینچ  ناـشلاثم  رد  اـه  نآ 
درک اه  هچب  نآ  ردپ  هب  ور  دش و  ینابصع  رایسب  رفاسم  درم  نیا.تشاد  یمن  زاب  ناشتـسردان  ياهراک  زا  ار  اه  نآ  یلو  تشاد  غولش 
نم تسا و  یتخس  لاح  رد  ناتسرامیب  رد  مرسمه  دیـشخبب  : تفگ رابکـشا  ياه  مشچ  اب  درم  نآ  یتسین ؟ اه  نآ  بقارم  ارچ  : تفگ و 

نوگرگد شعضو  ، ردپ تبقارم  مدع  لیلد  زا  ندش  هاگآ  نخـس و  نیا  ندینـش  اب  درم  نیا.مدش  لفاغ  ناکدوک  زا  مدوب و  وا  رکف  رد 
.تفرگ مارآ  شحور  دومن و  شزاون  ار  اه  هچب  درک و  یهاوخرذع  ، دش

.تشگ لدبم  یتسود  هب  وا  توادع  دش  هاگآ  دوجوم  طیارش  زا  درم  نآ  هک  یماگنه  ، يرآ

زا ندوب  ربخ  یب  نآ  یلـصا  تلع  دنا و  هداتفا  مه  ناج  هب  هورگ  ود  هک  تسا  هدـش  هدـید  رایـسب  خـیرات  لوط  رد  يداقتعا  لئاسم  رد 
.دنتشاد یتسود  مه  اب  هکلب  دنتساخ  یمنرب  توادع  هب  اهنت  هن  دندوب  هاگآ  رگا  تسا و  هدوب  يرگید  داقتعا 

نآ زا  یکی  هک  داد  یتعامج  هب  مهرد  کی  یصخش  هک  میناوخ  یم  هدروآرد  رعـش  هب  ار  نآ  ارعـش  زا  یکی  هک  یفورعم  ناتـساد  رد 
.دیرخب نآ  اب  دیهاوخ  یم  هچره  هک  تفگ  یمور و  يرگید  كرت و  يرگید  برع و  يرگید  دوب و  سراف  اه 

موزوا دـیاب  دوش  یمن  : تفگ دوب  كرت  هک  نآ  مراد ، تسود  بنع  : تفگ برع  ، مهاوخ یم  روـگنا  : تفگ دوـب  سراـف  هک  یـصخش 
لیق و دنداتفا و  مه  ناج  هب  یهاگآان  رثارب  اما  دنتفگ  یم  زیچ  کی  همه.درک  هیهت  لیفاتسا  دیاب  درادن  ناکما  : تفگ یمراهچ  ، میرخب

: دندرک لاق 

دندب لفاغ  اه  مان  ّرس  هک ز  دندش  یگنج  رفن  نآ  عزانت  رد 

یهت شناد  زا  لهج و  زا  دندب  رپ  یهلبا  زا  دندز  یم  مهرب  تشم 
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ناشحلص يدادب  اج  نآ  يدب  رگ  نابز  دص  يزیزع  يّرس  بحاص 

دیاب دوش  حالصا  يرشب  عماوج  دیهاوخ  یم  رگا  هک  دهد  یم  ناهج  ناحلصم  همه  هب  ینشور  مایپ  مالـسلا  هیلع  الوم  هنامیکح  مالک 
تسا و یعیبط  ، حالـصا هنوگره  اب  اه  نآ  ینمـشد  دنا  لهاج  ، دارفا ات  هکارچ  دیزاس  لدـبم  ملع  هب  ار  اه  لهج  دـینک و  یگنهرف  راک 

.تفر دنهاوخ  نآ  يوس  هب  ناباتش  دوخ  ياپ  اب  دنوش  هاگآ  رگا 

یسیلگنا

.” Imām Ali ibn Abū Tālib said: “People are enemies of what they do not know

ییاسراپ دهز و  فیرعت  : 439 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

مُکاتآ اِمب  اوُحَرفَت  مُکَتاف َو ال  ام  یلَع  اوَسأَت  الیَِکل  ُهَناَحبُس  ُهّللا  َلاَق  ِنآرُقلا  َنِم  ِنیَتَِملَک  َنَیب  ُهّلُک  ُدهّزلا  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

553 ص :

ِهیَفَرَِطب َدهّزلا  َذَخَأ  دَقَف  ِیتآلِاب  حَرفَی  َمل  ِیضَاملا َو  یَلَع  َسأَی  َمل  نَم  َو 

اه همجرت 

یتشد

تـسد زا  هچنآ  رب  ات  : » دومرف ناحبـس  يادخ  هک  تسا ، نآرق  زا  هملک  ود  نیب  دـهز  دومرف : وا ، رب  ادـخ  دورد  و  یقالخا ) يداقتعا ، )
نامداش هدنیآ  هب  و  دروخن ، سوسفا  هتـشذگ  رب  هک  یـسک  دیـشابم » نامداش  هدیـسر  امـش  هب  هچنآ  هب  و  دیروخن ، ترـسح  هتفر  امش 

 . تسا هدرک  تیاعر  ار  دهز  بناوج  همه  دشابن ،

يدیهش

امـش هب  هچنادب  و  دیروخن ، غیرد  هتفر  ناتتـسد  زا  هچنآ  رب  ات   » دـیامرف ناحبـس  يادـخ  تسا : مهارف  نآرق  زا  هملک  ود  رد  دـهز  همه 
.تسا هتفرگ  دهز  يوس  ود  زا  دشابن  نامداش  هدنیآ  هب  دروخن و  غیرد  هتشذگ  رب  هک  نآ  و  دیشابم 2 ». نامداش  هدیسر 

یلیبدرا
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توف هچنآ  رب  دـیروخن  هودـنا  ات  هک  تسا  هدومرف  یلاعت  قح  هک  اجنآ  نخـس  ود  نایم  تسینخـس  ایند  زا  ندـینادرگ  تبغر  دومرف  و 
سپ هدنیآ  هب  دشن  داش  هتـشذگرب و  دـشن  كانهودـنا  هک  ره  تابث و  مدـع  ههجب  امـشب  دـمآ  هچ  نآ  هب  دـیوشن  داش  امـش و  زا  دـش 

دوخ فرط  ود  رهب  ار  دهز  تفرگ  قیقحتب 

یتیآ

یم ناتتـسد  زا  هچنآ  رب  ات  : » دیامرف یم  یلاعت  يادـخ  .تسا  هتفرگ  رارق  نآرق  زا  هملک  ود  نایم  دـهز ، همه  مالـسلا :) هیلع   ) دومرف و 
دشابن نامداش  هدنیآ  رب  دروخن و  فسأت  هتشذگ  رب  هک  یسک  دینکن .» ینامداش  دیآ  یم  ناتتسد  هب  هچنادب  دیـشابن و  نیگهودنا  دور 

.تسا هتفرگ  نآ  يوس  ود  زا  ار  دهز 

نایراصنا

: تسا نآرق  زا  هملک  ود  نیب  دهز  مامت  : دومرف ترضح  نآ  و 

هتشذگ رب  هک  نآ  سپ  «. دیدرگن داش  هدیسر  امش  هب  هچنآ  رب  ،و  دیروخم فسأت  هتفر  ناتتـسد  زا  هچنآ  رب  ات  :» دومرف ناحبـس  دنوادخ 
 . هتفای ار  دهز  بناج  ود  ره  ددرگن  داش  هدنیآ  رب  ،و  دروخن هودنا 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

مثیم نبا 

و مکاتآ ، امب  اوحرفت  مکتافام و ال  یلع  اوساـت  ـالیکل  دـیامرف : یم  كاـپ  دـنوادخ  هک  تسا  نآرق  زا  هملک  ود  نیب  ییاـسراپ  ماـمت  )
هیآ رد  هک  يدروم  ود  تسا .) هدرک  تفایرد  فرط  ود  زا  ار  ییاسراپ  دشن ، داش  هدـنیآ  هب  و  دروخن ، سوسفا  هتـشذگ  رب  هک  یـسک 

و تسا ، ییاـسراپ  همزـال ي  هک  تسا  يا  هبکرم  هصاـخ ي  هلزنم ي  هب  تساـیند و  زا  ضارعا  ییاـسراپ و  هجیتن ي  تسا  هدـش  رکذ 
زا هیانک  تسا ) هتفرگ  فرط  ود  زا  ار  ییاسراپ   ) هیفرطب دهزلا  ذـخا  دـقف  ترابع  .تسا و  هدرک  هراشا  اهنادـب  ییاسراپ  فیرعت  يارب 

ایند و زا  ضارعا  ثعاـب  یگژیو  ناـنچ  دوجو  هک  تسا  یهیدـب  و  یتلاـح ، ناـنچ  رد  تسا  نآ  تـالامک  ییاـسراپ و  نتـشاد  لـماک 
.تسا نامه  مه  یعقاو  دهز  تسا و  بلق  میمص  زا  نآ  ياهیشوخ 

دیدحلا یبا 

. ( دیدحلا 23 هروس  ْمُکاتآ ( اِمب  اوُحَْرفَت  ْمُکَتاف َو ال  ام  یلَع  اْوَسْأَت  ْالیَِکل  ُهَناَْحبُس  ُهَّللا  َلاَق  ِنآْرُْقلَا  َنِم  ِْنیَتَِملَک  َْنَیب  ُهُّلُک  ُدْهُّزلَا  َلاَق ع: َو 
 . ِْهیَفَرَِطب َدْهُّزلا  َذَخَأ  ْدَقَف  ِیتْآلِاب  ْحَْرفَی  َْمل  یِضاَْملا َو  یَلَع  َسْأَی  َْمل  ْنَم  َو 

هیافک هیف  امب  نیینعملا  نیذه  یف  لوقلا  مدقت  دق 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 5182 

http://www.ghaemiyeh.com


یناشاک

هللا لاق  : ) تسا نیا  نآ  .نآرق و  زا  هملک  ود  نایم  رد  تسا  جردنم  دهز  همه  نارقلا ) نم  نیتملک  نیب  هلک  دهزلا  مالسلا : هیلع  لاق  (و 
اوحرفت و ال   ) امش زا  دش  توف  هچنآ  زا  دیوشن  كانهودنا  ات  مکتافام ) یلع  اوسات  الیکل   ) یلاعت هناحبـس و  قح  تسا  هدومرف  یلاعت )

و  ) هتشذگ رب  دشن  نیگهودنا  هک  یسک  یضاملا ) یلع  سای  مل  نم  و   ) امـش هب  یلاعت  يادخ  داد  هچنآ  هب  دیدرگن  داش  و  مکیتا ) امب 
نیا دوخ و  فرط  ود  ره  هب  ار  دهز  تفرگ  ارف  هک  قیقحت  هب  سپ  هیفرطب ) دهزلا  ذخا  دقف   ) هدـنیآ هب  تشگن  داش  و  یتالاب ) حرفی  مل 

ار نآ  تقیقح  تیاهن و  دهز ، دومن  ذخا  ینعی  .دهز  تیاغ  هب  وا  لامکتسا  هب  تسا  تیانک 

یلمآ

ینیوزق

گنچ زا  تسا  هدش  توف  هچنآ  رب  دیروخن  فسات  دـیوشن و  كانهودـنا  ات  ینعی  .تسا  نآرق  زا  هملک  ود  نایم  دـهز  مامت  دومرف : و 
ارف قیقحت  هب  سپ  هدنیآ  هب  تشگن  داش  هتـشذگ و  رب  دروخن  هودنا  هک  ره  سپ  .ار  امـش  ادـخ  داد  هچنآ  هب  دـیدرگن  نامداش  و  امش ،

هتفای هدنیآ و  تالابم  مدـع  فرط  يرگید  هدـش و  توف  هتـشذگ و  تالابم  مدـع  فرط  یکی  .نآ  فرط  ود  هب  ار  دـهز  تسا  هتفرگ 
.هدش

یجیهال

نم و  مکاتآ ) امب  اوحرفت  مکتاف و ال  ام  یلع  اوسات  الیکل  : ) هناحبـس هللا  لاق  نآرقلا ، نم  نیتملک  نیب  هلک  دهزلا  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
تـسا يا  هملک  ینعم  دهز  ینعم  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .هیفرطب » دهزلا  ذخا  دـقف  یتالاب ، حرفی  مل  یـضاملا و  یلع  سای  مل 

هب تسا  هدیـسرن  هک  يزیچ  رب  دیوشن  كانهودنا  هکنیا  تهج  زا   ) هک هناحبـس  يادـخ  تفگ  هک  نآرق  زا  هملک ي  ود  ینعم  نایم  رد 
زا دوشن  داش  هتشذگ و  رب  دوشن  كانهودنا  هک  یسک  سپ  نآ ،) زا  امش  هب  تسا  هدیسر  هک  يزیچ  زا  دیوشن  داش  ایند و  عاتم  زا  امش 
هک شفرط  ود  ره  هب  دشاب  نآ  رد  یتبغر  یب  هک  ار  ایند  زا  دهز  تفـص  تسا  هدرک  لصاح  تسا و  هتفرگ  هک  قیقحت  هب  سپ  هدنیآ ،

.ار لماک  دهز  ینعی  دشاب ، نآ  ياهتنا  ادتبا و 

ییوخ

هیف اوناک  هدودعم و  مهارد  سخب  نمثب  هورش  و  یلاعت : هللا  لاق  امک  یش ء  یلا  هبغرلا  مدع  وه  دهزلا  ینعملا : .نزحلا  یسالا :) : ) هغللا
دنع يواسیف  اهنم ، یتای  امب  حرفلا  مدـع  اهنم و  تاـفام  یلع  نزحلا  مدـع  ایندـلا  یف  هبغرلا  مدـع  لـیلد  فسوی و   20 نیدهازلا - نم 

ینعم مامت  دومرف : همجرتلا : .نشخلا  سبل  لمعلا و  كرتب  دـهزلاب  هراظت  نم  یلع  ضیرعت  اذـه  و  اهنادـقف ، ایندـلا و  نادـجو  دـهازلا 
هچنادب دـنوشن  داش  و  هتفر ، اهنآ  تسد  زا  هچنآ  رب  دـنروخن  نودـنا  ات  دـیامرف  ناحبـس  يادـخ  دراد  رارق  نآرق  زا  هملک  ود  رد  دـهز 

.هدروآ تسدب  وس  ود  زا  ار  دهز  دوشن  داش  هدنیآ  هب  دروخن و  هودنا  هتشذگ  رب  هکیسک  دیدحلا و  دیآ 23 - اهنآ  تسدب 

يرتشوش
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(- مالـسلا هیلع   ) رقابلا يا  نیـسحلا - نب  یلع  نب  دـمحم  عمج  دـق  هنایب :)  ) یف ظـحاجلا  لاـق  و  نآرقلا ) نم  نیتملک  نیب  هلک  دـهزلا  )
ملف لاق : .لفاغت  هثلث  و  هنطف ، هاثلث  لایکم  الم  رشاعتلا  شیاعتلا و  عیمج  ناش  حالـصا  لاقف : نیتملک ، یف  اهریفاذحب  ایندلا  ناش  حالص 

( هناحبس هللا  لاق   ) .هفرع هل و  نطف  دق  یش ء  نع  الا  لفاغتی  ناسنالا ال  نال  حالصلا ، یف  اظح  و ال  ریخلا ، نم  ابیـصن  هنطفلا  ریغل  لعجی 
نا لبق  نم  باـتک  یف  ـالا  مکـسفنا  یف  ـال  ضرـالا و  یف  هبیـصم  نم  باـصا  اـم  : ) هلبق یلاـعت  هلوقل  هلع  ـالیکل )  ) دـیدحلا هروس  یف 

ام یلع   ) اوفساتت يا : وسات ) ( ) ریسی هللا  یلع  کلذ  نا  اهاربن  اهریغل ) …  تایال و  مالـسلا ) هیلع  ) هریـسفت یف  رـشع - يداحلا  لصفلا  )
( مالـسلا هیلع   ) یـسیع لاق  مالـسلا ) هیلع   ) اضرلا نع  یفاـکلا )  ) یف .اـهنم و  مکاـطعا  مکاـتآ ) اـمب  اوحرفت  ـال  و   ) ایندـلا نم  مکتاـف )

نع .مهاـیند و  اوباـصا  اذا  مهنید ، نم  مهتاـف  اـم  یلع  ایندـلا  لـها  یـسای  ـال  اـمک  ایندـلا ، نم  مکتاـف  اـم  یلع  اوساـت  ـال  نییراوـحلل :
هذـه یف  دـهازلا  دـهز  نا  اما  ایندـلا ، هایحلا  هرهز  لجاع  یف  هدـهز  هرخالا  باوث  یف  بغارلا  همالع  نا  مالـسلا :) هیلع   ) نینموملاریما

نا اهیف و  هدـیزی  ایندـلا ال  هاـیحلا  هرهز  لـجاع  یلع  صیرحلا  صرح  نا  و  دـهز ، نا  اـهیف و  هل  یلاـعت  هللا  مسق  اـمم  هصقنی  ـال  ایندـلا 
لاق ایندـلا ، یف  دـهزلا  هحاتقم  لعج  تیب و  یف  هلک  ریخلا  لعج  مالـسلا :) هیلع   ) هنع .هرخـالا و  نم  هظح  مرح  نم  نوبغملاـف  صرح ،
یف دهز  نم  مالسلا :) هیلع   ) هنع .ایندلا و  لکا  نم  یلابی  یتح ال  هبلق  یف  نامیالا  هوالح  لجرلا  دجی  ال  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا

و  ) .مالسلاراد یلا  املاس  ایندلا  نم  هجرخا  و  اهئاود ، اهئاد و  ایندلا  بویع  هرصب  و  هناسل ، اهب  قطنا  و  هبلق ، یف  همکحلا  هللا  تبثا  ایندلا 
.امهل و نآرقلا  رکذ  رم  نیذللا  هیفرطب ) دهزلا  ذخا  دقف   ) هللا هیتوی  يذلا  یتالاب ) خرفی  مل  و   ) تاف يذـلا  یـضاملا ) یلع  سای  مل  نم 
! یبا لتق  نم  هللا  نعل  مالسلا :) هیلع   ) لاقف كابا ! لتق  يذلا  دمحلا هللا  مالسلا :) هیلع   ) نیسحلا نب  یلعل  دیزی  لاق  یمقلا :) ریـسفت   ) یف

مرحم نهل  سیل  نهدری و  نم  هللا  لوسر  تانبف  ینتلتق  اذاف  مالـسلا :) هیلع   ) لاقف هقنع ، برـضب  رما  دـیزی و  بضغف  یبر ، نعلا  يرتفا 
 … اهریغل تایال و  مالسلا ) هیلع  ) هریسفت یف  رشع - يداحلا  لصفلا   ) هبیصم نم  مکباصا  ام  و   ) دیزی لاق  مث  .نهدرت  تنا  لاق : .يریغ 

مکسفنا یف  ضرالا و ال  یف  هبیصم  نم  باصا  ام   ) انیف تلزن  امنا  تلزن  انیف  اذه  ام  الک  مالسلا :) هیلع   ) لاقف مکیدیا ) تبـسک  امبف  ( 
یلع یسان  نیذلا ال  نحنف  مکاتآ ) امب  اوحرفت  مکتافام و ال  یلع  اوسات  الیکل  ریسی  هللا  یلع  کلذ  نا  اهاربن  نا  لبق  نم  باتک  یف  الا 

.اهنم اناتآ  امب  حرفن  ایندلا و ال  نم  انتاف  ام 

هینغم

اوحرفت ال  هیناثلا : لوقت  و  دوقفمل ، اونزحت  ال  یلوالا : لوقت  حـضاو ، همیرکلا  هیالا  یف  نیتملکلا  ینعم  و  روسیملاـب ، اـضرلا  وه  دـهزلا 
هتیل ناک : یشل ء  لوقا  ال  رخآ : لاق  .میدق و  میکح  ربعت  دح  یلع  هربحلاب  مادتـسی  یتالا ال  و  هربعلاب ، یفالتی  تئافلا ال  نال  دوجومب ،

.دهزلا ثیدح  قبس  امیف  ررکت  .ناک و  هتیل  نکی : مل  یشل ء  وا  نکی ، مل 

هدبع

ءاضقلا هب  ذفن  ام  یلع  نزحی  مل  يا  یضاملا : یلع  سای  مل  … 

يرفعج

مالسالا ضیف 

: تسا هدومرف  یئاسراپ ) هراب  رد   ) مالّسلا هیلع  ماما 
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َو ْمُکَتاف ، ام  یلَع  اْوَسْأَت  ْالیَِکل  : » هدومرف هیآ 23 ) هروس 57   ) ناحبـس دنوادخ  تسا : نآرق  زا  هملک  ود  نیب  یئاسراپ  دهز و  مامت  - 1
، دینکن يداش  داد  امشب  هچنآ  رب  و  دیروخم ، هودنا  هتفر  ناتتسد  زا  هچنآ  رب  زگره  ات  ینعی  ْمُکاتآ » اِمب  اوُحَْرفَت  ال 

( هدـنیآ هتـشذگ و  هب  یئانتعا  یب   ) نآ تمـس  ود  زا  ار  دـهز  سپ  تشگن  داش  هدـنیآ  هب  دروخن و  سوسفا  هتـشذگ  رب  هکیـسک  و  - 2
.تسا هتفایرد 

ینامز

یم نآ  لاثما  یبابحتسا و  روما  هنوگنیا  ندناوخ و  بش  زامن  نتفرگ ، هزور  ندروخ ، مک  ياذغ  نتشاد ، ساوسو  هب  ار  دهز  اه  یلیخ 
ثداوح ربارب  رد  هک  یـسک  دـیامرف  یم  هدرب ، تناتم  تیفرظ و  يور  هشیدـنا ، رکف و  يور  ار  دـهز  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما ماـما  دـنناد 

.تسا یقیقح  دهاز  دزابن  ار  دوخ  دب  بوخ و 

يزاریش دمحم  دیس 

يا ال مکتاف ) ام  یلع  اوسات  الیکل  هناحبس : هللا  لاق   ) نیتلمجلا نیتاه  یف  يا : نآرقلا ) نم  نیتملک  نیب  هلک  دهزلا  : ) مالسلا هیلع  لاق  و 
متلصح امب  مکاتآ ) امب  اوحرفت  و ال   ) اهوکردت مل  هبقرتم و  تناک  ما  تتاف  هلـصاح و  تناک  ءاوس  عفانملا ، نم  مکتاف  ام  یلع  اونزحت 

نال هیفرطب ) دـهزلا  ذـخا  دـقف   ) هیلا ءاج  يذـلا  یتالاب ) حرفی  مل  و   ) تاف يذـلا  یـضاملا ) یلع  ساـی  مل  نم  و   ) ایندـلا روما  نم  هیلع 
.اقح دهازلا  وه  ایندلاب  ینتعی  يذلا ال  و  ایندلاب ، هئانتعا  مدع  نع  فشاک  کلذ 

يوسوم

دوقفمل و نزحت  دوجومب و ال  حرفت  الف  ءاوس  دح  یلع  كدنع  همدع  یشلا ء و  دوجو  نوکی  نا  دهزلا  حرشلا : .نزحلا  یسالا : هغللا :
هیفرط نم  هتذخا  دق  نوکت  هب  تلمع  نا  يذلا  یقیقحلا  دهزلا  وه  اذه  ایندلا و  ماطح  نم  یـشب ء  کسفن  قلعت  مدـع  یلع  لدـی  اذـه 

 … هتقیقحب هتکردا  هتاهج و  لک  نم  ینعی 

یناقلاط

هتفر امـش  تسد  زا  هچنآ  رب  ات  : » تسا هدومرف  ناحبـس  دنوادخ  تسا ، هدـش  هدـیناجنگ  نآرق  زا  هملک  ود  نایم  دـهز  همه  دومرف : «و 
ره دوشن ، داش  هدنیآ  رب  دروخن و  هودنا  هتشذگ  رب  سک  ره  و  .دیوشن » نامداش  تسا  هدیسر  امـش  هب  هچنآ  هب  دیروخم و  هودنا  تسا 

« .تسا هتفرگ  ار  دهز  يوس  ود 

مراکم

 [[ مالسلا هیلع  لاق  و  ]]

یَلَع َسْأَـی  َْمل  ْنَم  َو   « ْمُکاَـتآ اَِـمب  اوُحَْرفَت  اـَل  ،َو  ْمُکَتاَـف اَـم  یَلَع  اْوَسْأَـت  اَْـلیَِکل  ُهَناَْحبُـس «: ُهّللا  َلاَـق  : ِنآْرُْقلا َنِم  ِْنیَتَِـملَک  َْنَیب  ُهُّلُک  ُدـْهُّزلا 
.ِْهیَفَرَِطب َدْهُّزلا  َذَخَأ  ْدَقَف  ِیتْآلِاب  ْحَْرفَی  َْمل  ،َو  یِضاَْملا
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: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

تـسد رد  هچنآ  هب  دیروخم و  فسأت  هتـشذگ  رب  ات  :» دیامرف یم  ناحبـس  دنوادخ.تسا  هدمآ  دیجم  نآرق  زا  هلمج  ود  رد  دـهز  مامت 
«. دیشابن نامداش  هتسبلد و  دیراد 

زا  ) دـهز فرط  ود  ره  درادـن  یگتـسبلد  دراد ) تسد  رد  هچنآ  و   ) هدـنیآ هب  دروخ و  یمن  فسأت  هتـشذگ  رب  هک  سک  نآ  نیارباـنب 
: هنامیکح راتفگ  دنس  ) .تسا هتفرگ  رایتخا  رد  ار  نآ ) نایاپ  ات  زاغآ 

باب رد  راربـالا  عیبر  ماـن  هب  دوخ  باـتک  رد  ار  نآ  يافوتم 538 )  ) يرـشخمز دـیوگ : یم  فیرـش  مالک  نیا  لیذ  رد  بیطخ  موحرم 
ص ج 4 ، هغالبلا ، جهن  رداصم  .تسا (  هدش  لقن  زین  یلع  قداص  ماما  داجس و  ماما  زا  ینارون  مالک  نیمه  هدروآ و  حالـصلاو  ریخلا 

(. 305

ناشن هک  هدرک  لقن  نآ  زا  دـعب  لبق و  رد  یتافاضا  اب  ار  هناـمیکح  راـتفگ  نیا  راونـالا  هاکـشم  رد  یـسربط  موحرم  مینک : یم  هفاـضا 
صاوخلا هرکذت  رد  يزوج  نب  طبـس  و  ص 207 ) راونالا ، هاکـشم   ) .تسا هتـشاد  تسد  رد  هغالبلا  جهن  زا  ریغ  يرگید  عبنم  دهدیم 

ص صاوخلا ، هرکذـت   ) .تسا هتـشاد  رایتخا  رد  يرگید  عبنم  زین  وا  دـهد  یم  ناشن  هک  هدروآ  ار  هنامیکح  مالک  نیا  زا  یـشخب  اهنت 
(( 127

دهز موهفم  هراصع 

تقیقح تیهام و  یلو  تسا  هدمآ  رایسب  نخس  نآ  تلیضف  تیمها و  هرابرد  تایاور  تایآ و  رد  هک  تسا  يروما  زا  دهز  میناد  یم 
.دنراذگ یم  دهز  باسح  هب  ار  هناهلبا  یهاگ  هناراکایر و  ياهراک  هاگ  هک  اج  نآ  ات  تسا  هتخانشان  یهورگ  يارب  نآ 

کمک ریسفت  نیا  يارب  نآرق  زا  يا  هیآ  زا  هدرک و  فیصوت  تروص  نیرت  یلاع  هب  ار  دهز  هنامیکح  مالک  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
فـسأت هتـشذگ  رب  ات  :» دـیامرف یم  ناحبـس  دـنوادخ.تسا  هدـمآ  دـیجم  نآرق  زا  هلمج  ود  رد  دـهز  ماـمت  :» دـیامرف یم  ، تسا هتفرگ 

اْوَسْأَت اَْلیَِکل  ُهَناَْحبُـس «: ُهّللا  َلاَق  : ِنآْرُْقلا َنِم  ِْنیَتَِملَک  َْنَیب  ُهُّلُک  ُدْهُّزلا  ( ؛» دیـشابن نامداش  هتـسبلد و  دیراد  تسد  رد  هچنآ  هب  دـیروخم و 
 «(. ْمُکاَتآ اَِمب  اوُحَْرفَت  َال  ،َو  ْمُکَتاَف اَم  یَلَع 

تـسد رد  هچنآ  و   ) هدـنیآ هب  دروخ و  یمن  فسأت  هتـشذگ  رب  هک  سک  نآ  نیاربانب  :» دریگ یم  هجیتن  نینچ  مالـسلا  هیلع  ماما  سپس 
َْمل ،َو  یِـضاَْملا یَلَع  َسْأَی  َْمل  ْنَم  َو  ( ؛» تسا هتفرگ  رایتخا  رد  ار  نآ ) ناـیاپ  اـت  زاـغآ  زا   ) دـهز فرط  ود  ره  درادـن  یگتـسبلد  دراد )

(. ِْهیَفَرَِطب َدْهُّزلا  َذَخَأ  ْدَقَف  ِیتْآلِاب  ْحَْرفَی 

یگتـسراو و ، دهز تقیقح  اریز  دنک  یم  نییبت  مالـسا  رظنزا  ار  دـهز  تقیقح  تسا  دـیجم  نآرق  زا  هتفرگرب  هک  هنامیکح  راتفگ  نیا 
تـسخن : دوش یم  راکـشآ  زیچ  ود  رد  ییانتعا  یب  یگتـسراو و  نیا  هناشن  تسا و  نآ  هب  ییاـنتعا  یب  اـیند و  قرب  قرز و  زا  یگدازآ 

دنکن فسأت  راهظا  هتسویپ  دهدن و  رس  هلان  دوشن و  تحاران  تفر  شتـسد  زا  دراد و  رایتخا  رد  ار  ایند  زا  یبهاوم  ناسنا  رگا  هک  نیا 
لوغـشملد نارگن و  دورب  تسد  زا  ادابم  هک  نیا  لیلد  هب  هتـسویپ  هک  انعم  نیا  هب.دـشابن  هتـسبلد  دراد  هچنآ  هب  هک  نیا  رگید  هناـشن  و 
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.دشابن

ار اه  نآ  دـنکن و  یگرزب  راختفا و  یلاحـشوخ و  راهظا  ، ماقم تورث و  لام و  يدام و  تاـناکما  نتـشاد  لـیلد  هب  رگید  ریبعت  هب  اـی  و 
.دناتس یمزاب  شتلادع  مکح  هب  يرگید  زور  دراد و  یم  ینازرا  شتمکح  ساسا  رب  يزور  هک  دنادب  یهلا  یتناما 

: دیوگ یم  وا  ، مینک هراشا  تسا  هدورس  هنیمز  نیا  رد  هک  ییاهب  خیش  راعشا  زا  یتمسق  هب  اج  نیا  رد  تسا  بسانم 

ریس عنام ز  تدیان  قلعت  ات  ریغ  بح  زا  بلق  دیرجت  هچ ؟ دهز 

نآ زا  یکاب  تدوبن  نآ  دور  رو  نامداش  يدرگن  یلام  دسر  رگ 

انغ زع و  هاوخ  رقف  لذ و  هاوخ  ادخ  زا  دیآ  هچنآ  یناد  فطل 

دشن یلاخ  اوسام  بح  لد ز  دشن  یلاح  تفص  نیا  ار  وا  هکره 

مگ هار  زا  هدش  شدروآ  سأی  مکتاف  ام  یلع  اوسأت  یفن ال 

هکلب درادرب  یمالسا  هعماج  تفرـشیپ  شاعم و  نیمأت  يارب  شالت  زا  تسد  ناسنا  هک  تسین  نآ  راتفگ  نیا  موهفم  دوشن  هابتـشا  یلو 
.دشاب یم  اه  عازن  گنج و  اه و  تداسح  عاونا  همشچرس  هک  تسا  يدام  ياه  تراسا  اه و  یگتسباو  یفن  ، فده

یب یلبنت و  هب  نت  هدـناشک و  اوزنا  هب  ار  دوخ  ًالمع  هدرک و  ریـسفت  نآ  طـلغ  ياـنعم  هب  ار  دـهز  هک  دـندوب  يدارفا  مالـسا  ردـص  رد 
نآ راک  درک و  شهوکن  تخس  ار  اه  نآ  دش  ربخاب  اه  نآ  عضو  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  یماگنه.دندوب  هداد  يراک 

.تسناد مالسا  تامیلعت  زا  هناگیب  ار  اه 

.تسا هدش  هداد  رارق  صرح  لباقم  هطقن  رد  دهز  یمالسا  تایاور  رد  ور  نیازا 

تـسا هدروآ  یفاک  فیرـش  باتک  مود  دلج  رد  ینیلک  موحرم  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  زا  يرگید  ثیدح  اب  ار  نخـس  نیا 
: میهد یم  نایاپ 

َّلَج َّزَع َو  ُهَّللا  َمَسَق  اَّمِم  ُهُصُْقنیَال  اْینُّدلا  ِهِذَه  ِیف  ِدِهاَّزلا  َدْهُز  َّنِإ  اَمَأ  اْینُّدـلا  ِهَرْهَز  ِلِجاَع  ِیف  ُهُدـْهُز  ِهَرِخْآلا  ِباََوث  ِیف  ِبِغاَّرلا  َهَماَلَع  َّنِإ  »
َنِم ُهَّظَح  َمِرُح  ْنَم  ُنُوبْغَْملاَـف  َصَرَح  ْنِإ  اَـهِیف َو  ُهُدـیِزی  اـَل  اْینُّدـلا  ِهاـیَْحلا  ِهَرْهَز  ِلِـجاَع  یَلَع  ِصیِرَْحلا  َصْرِح  َّنِإ  َدِـهَز َو  ْنِإ  اَـهِیف َو  َُهل 

تمسق زا  يزیچ  ایند  رد  نادهاز  دهز  دینادب.تسایند  رذگدوز  ابیز و  یگدنز  رد  دهز  ترخآ  باوث  هب  نادنم  هقالع  هناشن  ِهَرِخْآلا ؛
رب يزیچ  رذگدوز  يابیز  يایند  هب  ناصیرح  صرح  هک  هنوگ  نامه  دنریگ  شیپ  ار  دهز  هار  دـنچ  ره  دـهاک  یمن  اهنآ  هرابرد  یهلا 

ص ج 2 ، یفاک ، «.) ددرگ مورحم  ترخآ  رد  شا  هرهب  زا  هک  تسا  یسک  نوبغم  سپ  دنـشاب  هتـشاد  صرح  دنچ  ره  دیازفا  یمن  اهنآ 
ح 6 ، 129

هرئاد مود  دلج  رد  نینچمه  بهاذم و  شیادیپ  باتک  رد  نآ ، تبثم  راثآ  نادـهاز و  تاماقم  مالـسا و  رظن  زا  دـهز  تقیقح  هراب  رد 
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دنناوت یم  نادنم  هقالع  میا و  هتشاد  يدایز  ياه  ثحب  یلع  نینمؤملاریما  ماما  مایپ  مراهچ  موس و  دلج  رد  زین  نراقم و  هقف  فراعملا 
( .دننک هعجارم  اهنآ  هب 

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abu Talib said : “ The whole of asceticism is confined between two
expressions of the Qur'ān: Allāh, the Glorified One, says: ... lest you should distress
yourselves because of what you miss and be over-joyous for what He has granted
you (Qur'ān, 57: 23). Whoever does not grieve over what he misses and does not revel

." over what comes to him acquires asceticism from both its ends

یگدنز رد  اه  ندیدباوخ  شقن  : 440 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ِموَیلا ِِمئاَزَِعل  َمّونلا  َضَقنَأ  اَم  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

: دورـس وکین  يدعـس   . ) تسا هدرک  بآ  رب  شقن  ار  زور  ياه  میمـصت  اسب  هچ  اه  ندید  باوخ  دومرف : وا ، رب  ادـخ  دورد  و  یملع ) )
( .لیبس ار ز  هدایپ  دراد  زاب  لیحر  دادماب  نیشون  باوخ 

يدیهش

.درک بآ  رب  شقن  هک  ار  هنازور  ياهمیمصت  هچ  باوخ 

یلیبدرا

ینعی ار  زور  ياهتمیزع  باوخ  تخاس  ناریو  مدهنم و  هچ  دومرف  و 

یتیآ

.دنک زیچان  باوخ  هک  ار  زور  مهم  ياهمیمصت  هچ  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 
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نایراصنا

 ! . ار زور  ياه  میمصت  تسا  هدننکش  هچ  باوخ  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

مثیم نبا 

یلثملا برـض  هلزنم ي  هب  نخـس  نیا  و  تسا ، بجعت  يارب  اـجنیا  رد  اـم  دنکـش .) یم  مهرد  باوخ  هک  ار  هنازور  ياهمیمـصت  هچ  )
هک نیا  ات  دزادنیب  ریخات  هب  درامـشب و  کچوک  ار  نآ  ای  دنک و  تلفغ  نآ  زا  دعب  و  دریگب ، يراک  هب  میمـصت  هک  یـسک  يارب  تسا 

و لاثم - روط  هب  يرفس - هب  میمـصت  ناسنا  یهاگ  هک  تسا  رارق  نیا  زا  بلطم  لصا  .ددرگرب و  دوخ  میمـصت  زا  نآ  ماجنا  هب  تبـسن 
نآ نادادماب و  ات  دنک  یم  هبلغ  وا  رب  باوخ  اما  دنک ، کمک  شا  هنازور  ریـس  هب  هک  نیا  ات  دریگ  یم  بش  زا  یتمـسق  رد  تکرح  ای 

.دنکش یم  مهرد  دوب ، هتفرگ  زور  رد  هک  میمصت  نآ  و  دور ، یم  تسد  زا  میمصت  تقو 

دیدحلا یبا 

 . ِمْوَْیلا ِِمئاَزَِعل  َمْوَّنلا  َضَْقنَأ  اَم  َلاَق ع: َو 

لاـمن نـم  شارف  قوـف  هموـن  لمـش  ـالإ  تاـجاحلا  یـضق  اـم  يرعملا  لوـق  نـسحأ  اـم  اـهیلع و  اـنملکت  تقبــس و  دـق  هـملکلا  هذـه 
 ( . .عیرسلا : لمشلا )

روقصلا لثم  سماخأ  اهیلع  هللا  همحر  یضرلا  لاق  و 

یناشاک

درک باوخ  هک  ره  ینعی  .ار  زور  ياهتمیزع  باوخ ، تخاس  ناریو  مدـهنم و  هچ  مویلا ) میازعل  مونلا  ضقنا  اـم  مالـسلا : هیلع  لاـق  (و 
لفاغ سپ  يرما  رب  دراد  مزع  هک  یـسک  يارب  تسا  یلثملا  برـض  نیا  نآ  رد  دنک  لمع  هک  دراد  نآ  مزع  هک  یتقو  وا  زا  دـش  توف 

رد دوش و  رفوتم  ات  بش  رد  دـنک  ریـس  دـصق  یـصخش  هکنانچمه  وا ، مزع  دوش  ضقتنم  هکنآ  ات  نآ ، رد  دـیامن  نواهت  اـی  وا  زا  دوش 
سپ .دوخ  مون  رد  دوش  ضقتنم  ذئنیحف  مزع  تقو  وا  زا  دوش  توف  و  حابـص ، تقو  ات  باوخ  ار  وا  دوش  بلاغ  سپ  دوخ  ریـس  رب  زور 

.دوشن راکنایز  تافآ ) ریخاتلل   ) بجوم هب  ات  نآ ، رد  دزرون  لساکت  لهاکت و  الصا  دیاب  يراک  رب  درک  مزع  هک  یسک 

یلمآ

ینیوزق
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.ار زور  ياهتمیزع  باوخ  تسا  هدننک  بارخ  هدننکش و  هچ  دومرف :

یجیهال

بـش رد  ندـیباوخ  تسا  هدننکـش  رایـسب  هچ  هک  مالـسلا  هیلع  تـفگ  ینعی و  .موـیلا » مـئازعل  موـنلا  ضقنا  اـم  : » مالـسلا هـیلع  لاـق  و 
.ار لزنم  هب  ندیسر  زا  دراد  یمزاب  بش  رد  هلفاق  ندیباوخ  هک  ار  زور  رد  همهم  روما  ياهتمیزع 

ییوخ

یناوتلاب میمـصتلا  مزعلا و  ضقنل  رئاس  لثمک  مالـسلا ) هیلع   ) همالک ردص  ینعملا : .هلوعفم  عم  بجعتلا  لعف  مونلا  ضقنا  ام  بارعالا :
بش باوخ  هک  هدش  رایسب  هچ  هو  همجرتلا : .هنع  فرـصنی  مدنی و  مث  هیلع  مانیف  ادغ  هملعی  رما  یلع  ناسنالا  مزعی  ام  اریثکف  لسکلا  و 

.هتسسگ هتسکش و  مه  رد  ار  زور  تامیمصت 

يرتشوش

مثیم و نبا  دیدحلا و  یبا  نبا  هرکذ  مویلا و  مئازعل  مونلا  ضقنا  ام  مالسلا : هیلع  هلوق  دعب  هیرصملا )  ) هترکذ لوقا : مالسلا : هیلع  لاق  و 
یف رم  دـق  و  لاجرلا ، رهاوج  ملع  لاوحالا  بلقت  یف  مالـسلا  هیلع  هلوق  ریظن  وهف  ناک  فیک  .کـلت و  یف  اـم  حیحـصلا  هلبق و  هیطخلا 

نوها لثملا  یف  لیقف  فرـصنا ، اهرقتحا و  اهآر  املف  هلابت ، جاجحلا  اهیلو  هیالو  لوا  ناـک  هبیتق :) نبا  فراـعم   ) یف .لـصفلا و  لـئاوا 
ریزو عاـبنز  نب  حورب  قـحل  مـث  فئاـطلاب ، ساـنلا  مـلعی  ـالوا  جاـجحلا  ناـک  هـبر :) دـبع  نـبا  دـقع   ) یف .جاـجحلا و  یلع  هلاـبت  نـم 

نولزنی هلیحرب و ال  نولحری  سانلا ال  نا  رکسعلا و  لالحنا  نم  يار  ام  کلملادبع  اکـش  نا  یلا  هتطرـش  دیدع  یف  ناکف  کلملادبع ،
.فسوی نب  جاجحلا  هل : لاقی  هلوزنب  مهلزنا  هلیحرب و  مهلحرـال  كرکـسع  رما  هتیلو  ول  ـالجر  یتطرـش  یف  نا  حور : هل  لاـقف  هلوزنب ،

- نوتـسلا لصفلا   ) اموی مهیلع  فقوف  حور ، ناوعا  الا  لوزنلا  لیحرلا و  نع  فلختی  نا  دحا  ردقی  ناکف ال  کلذ ، هاندلق  دق  اناف  لاق :
اولاقف هفیلخلا ؟ لیحرب  اولحرت  نا  مکعنم  ام  مهل : لاقف  نولکای  ماعط  یلع  اوفلخت  مه  ساـنلا و  لـحر  دـق  و  هفلتخم ) تاـعوضوم  یف 

طیطاسفب رما  رکـسعلا و  یف  مهفوط  طایـسلاب و  اودلجف  مهب  رما  مث  .کلانه  ام  بهذ  تاهیه  لاقف : .انعم  لکف  ءانخللا  نبا  ای  لزنا  هل :
قرحا يدیبع و  برـض  یتطرـش  دـیدع  یف  ناک  يذـلا  لجرلا  لاق : کلام ؟ هل : لاقف  ایکاب  کلملادـبع  یلع  لخدـف  تقرحاف ، حور 

امنا هتلعف ، هللا  تنا و  لاق : هلعف ؟ نم  و  لاق : هتلعف  انا  ام  لاق : تلعف ؟ ام  یلع  کلمح  ام  لاق : هیلع  لخد  املف  .هب  یلع  لاـق : .یطیطاـسف 
ینمدق امیف  ینرسکی  نیمالغ و ال  مالغل  نیطاطسف و  طاطسفل  حور  یلع  فلخی  نا  هفیلخلا  یلع  ام  کطوس و  یطوس  كدی و  يدی 

.هتیافک نم  فرع  ام  لوا  کلذ  ناک  هتلزنم و  یف  جاجحلا  مدقت  هل و  بهذ  ام  حورل  فلخاف  هل ،

هینغم

اذاف یشلا ء  یلع  مزعی  دق  ناسنالا  نا  اهنم  عفانم ، مونلل  ناب  ینعملا  صلختی  رظنا ج 3 ص 370 و  هبطخلا 239 . یف  رحلا  صنلاب  مدقت 
.مزعلا رخبت  مان 

هدبع
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مث وا  هتمیزع  یف  لالحنا  دجو  ماق  مان و  اذاف  رما  یلع  مزاعلا  عمجی  دـق  اهانعم  اهـصنب و  هلمجلا  هذـه  تمدـقت  مویلا : مئازعل  مونلا  … 
هتمیزع ءاضما  نع  مونلا  هبلغی 

يرفعج

مالسالا ضیف 

نیا حرش   ) ار زور  ياهمیمصت  باوخ  دزاس  یم  هابت  دنکش و  یم  رایسب  هچ  تسا : هدومرف  راک ) رد  یتسس  هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
(. تشذگ اه  هبطخ  باب  رد  مهدزای  تسیود و  نخس  حرش  رد  شیامرف 

ینامز

یم ناسنا  زا  ار  يریگ  میمصت  تردق  زور  تالکشم  .دنک  یم  رظن  دیدجت  اهراک  رد  ناسنا  دیازفا و  یم  ناسنا  هبرجت  هب  نامز  رورم 
تهج نیمه  هب  دیامن و  یم  رظن  دیدجت  میمصت  رد  دنک و  یم  رکف  بش  اذل  دریگ ، یم  هابتشا  هنایشان و  یئاهمیمصت  اسب  هچ  دریگ و 
اهراک رد  دنک  یم  شرافس  شربمایپ  ادخ  ماما  دنک  یم  ضوع  ار  اهمیمـصت  زا  يرایـسب  بش  باوخ  دیامرف  یم  مالـسلا ) هیلع   ) ماما

.امن ادخ  رب  لکوت  نک و  اهر  ار  دیدرت  میمصت  زا  سپ  ریگب و  میمصت  هاگنآ  نک  تروشم 

يزاریش دمحم  دیس 

دق و  هتمیزع - یف  الالحنا  دجو  ظقیتسا  مان و  اذاف  یـش ء ، یلع  ناسنالا  مزعی  دـقف  مویلا ) مئازعل  مونلا  ضقنا  ام  : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
-. قباسلا یف  مالسلا ، هیلع  مامالا  نع  هملکلا  هذه  ترم 

يوسوم

تمزع دق  روما  كدـنع  نوکی  دـق  حرـشلا : .هیلع  تابثلا  یـشلا ء و  یلع  میمـصتلا  همیزعلا  عمج  مئازعلا : .لطبا  مدـه و  ضقن : هغللا :
نا هلـصا  و  اهـضقنت ، اهلطبت و  دق  کناف  ایلم  اهیف  ترکف  هیلقعلا و  هیندـبلا و  كاوق  تحاترا  تمن و  اذاف  اهلعف  یلع  تممـص  اهیلع و 

 … هیلع مزع  ناک  ام  ضقتنی  همزع و  تقو  توفیف  مونلا  هذخای  مانیف و  لیللا  نم  هعطقب  رفسلا  يونی  دق  ناسنالا 

یناقلاط

« .ار زور  ياهتمیزع  رم  باوخ  تسا  هدننکش  هچ  »

مراکم

 [[ مالسلا هیلع  لاق  و  ]]

.ِمْوَْیلا ِِمئاَزَِعل  َمْوَّنلا  َضَْقنَأ  اَم 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 
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: هنامیکح راتفگ  دنس  ) .دریگ یم  زور  رد  ناسنا )  ) هک ییاه  میمصت  يارب  باوخ  تسا  هدننکش  هچ 

نآ لیذ  دهدیم و  هبطخ  نآ  هب  عاجرا  ار  نآ  كردـم  بیطخ  موحرم  دوب  هبطخ 241  زا  یئزج  هنامیکح  هلمج  نیا  هکنیا  هب  هجوت  اب 
( تسا هدرک  رکذ  راصق  تاملک  تروص  هب  ار  هبطخ  نیا  ياه  هلمج  زا  یضعب  مکحلاررغ  رد  يدمآ  هک  دسیون  یم  هبطخ 

دیشابن نیبشوخ  دایز  صاخشا  ياه  هدعو  هب 

یم زور  رد  ناسنا )  ) هک ییاه  میمـصت  يارب  باوخ  تسا  هدننکـش  هچ  :» دـیامرف یم  انعم  رپ  هاتوک و  هلمج  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
(. ِمْوَْیلا ِِمئاَزَِعل  َمْوَّنلا  َضَْقنَأ  اَم  ( ؛» دریگ

رایسب اریز  دوب  نیب  شوخ  دایز  دارفا  ياه  هدعو  اه و  میمـصت  هب  ناوت  یمن  هک  تسا  نیا  نخـس  نیا  نایب  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  فده 
دنزاس یم  اهر  ار  نآ  یلک  هب  دنوش و  یم  رادیب  حبص  دنباوخ و  یم  بش  یلو  دنریگ  یم  زورما  یمکحم  ياه  میمـصت  هک  دوش  یم 

.دندوب هداد  يا  هدعو  هن  دندوب  هتفرگ  یمیمصت  هن  ییوگ 

دومن و يزیر  همانرب  نآ  يور  درک و  دامتعا  دارفا  ياـهرارق  لوق و  هب  دـیابن  داـیز  هک  دـشاب  نیا  هب  هراـشا  دـناوت  یم  مه  ، نخـس نیا 
دیابن دنتفرگ  یئوس  میمـصت  یفاک  هعلاطم  مدـع  ای  تینابـصع  رثارب  یناسک  رگا  هک  نیا  مه  تشادـنپ و  لوصولا  عیرـس  ار  نآ  هجیتن 

.دشابن يربخ  نآ  زا  ادرف  دنز و  مهرب  ار  نآ  هنابش  باوخ  اسب  يا  درک  تشحو  نآ  زا  دایز 

: دیامرف یم  اریز  دنک  یم  تیوقت  ار  لوا  ینعم  هدمآ  هبطخ 241  رد  نآ  زا  دعب  هک  يا  هلمج 

«. تسا هدرک  وحم  اه  هرطاخ  زا  ار  دنلب  ياه  تمه  دای  هک  يا  هنابش  ياه  یکیرات  رایسب  هچ  مَمِهلا ؛ ِریکاذَتب  مَلُّظلا  یحمأ  «و 

: دنیوگ یم  هک  تسا  یفورعم  لثملا  برض  هیبش  عقاو  رد  نیا 

نیما دمحم  زیئک  مالک  زا  هک  تسا  یلثملا  برض  هلمج  نیا  دنک (.» یم  وحم  ناهاگحبص  ار  بش  نخـس  ُراهّنلا ؛ هوحمَی  ِلیّللا  ُمالک  »
شا هدعو  هب  هک  دهاوخ  یم  وا  زا  یتقو  دنک  یم  فلخت  ادرف  دهد و  یم  وا  هب  يا  هدـعو  هنابـش  زینک ، هدـش ، هتفرگ  یـسابع ) هفیلخ  )

: دیوگ یم  شباوج  رد  دنک  لمع 

رد دیناوت  یم  ار  نآ  حرش  هک  دنا  هدرک  لیمکت  يرگید  ياه  عرصم  اب  ار  عرصم  نیا  ارعـش  زا  يا  هدع  و  راهنلا » هوحمی  لیللا  مالک  »
هن تسا  رادیاپ  شلام  هن.تسایند  يرادیاپان  ياه  هناشن  زا  یکی  مه  عوضوم  نیا  لاحره  هب  .دیبایب ) ص 404  ج 8 ، مثعا ، نبا  حوتفلا 
هب دروخب و  مه  هب  زیچ  همه  تسا  نکمم  هنابـش  باوخ  کی  ندش  دساف  اب.شیاهدیعو  هدـعو و  هن  تمالـس و  هن  یناوج  هن  شماقم 

.تشادرب ششوکو  شالت  زا  تسد  دیابن  دنچره  دنک  یمن  نانیمطاو  دامتعا  ایند  رهاظم  هب  یلقاع  چیه  لیلد  نیمه 

دنک و یم  تسس  ار  اه  میمصت  دایز  باوخ  هک  تسا  نیا  مالسلا  هیلع  ماما  روظنم  هک  هدش  هداد  الاب  هلمج  ریسفت  رد  زین  لامتحا  نیا 
ار فیرش  مالک  نیا  لئاسولا  كردتـسم  باتک  رد  يرون  ثدحم  موحرم  ور  نیازا.تسا  تسکـش  یگدنام و  بقع  لماع  یباوخرپ 

يرگید ثیداحا  تبـسانم  نیمه  هب  باـب  ناـمه  رد  و.ِغاَرَْفلا  ِمْوَّنلا َو  ِهَْرثَک  ِهَهاَرَک  ُباـَب  : تسا نینچ  شناونع  هک  هدرک  رکذ  یباـب  رد 
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: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  هک  نیا  هلمجزا  هدروآ 

ار ناوارف  رجا  دهد و  یم  داب  رب  ار  هاتوک  رمع  تسا  يدـب  راکبلط  ، باوخ ِرْجَْألا ؛ َرِیثَک  ُتِّوَفی  ِرُمُْعلا َو  َریِـصَق  ِینْفی  ُمْوَّنلا  ُمیِرَْغلا  َْسِئب  »
.( ح 2 ص 44 ، ج 13 ، لئاسولا ، كردتسم  درب (.» یم  نایم  زا 

ار دوخ  نیـشناج  تردـپ  : مدرک ضرع  مالـسلا ) هیلع  رفعج  نب  یـسوم   ) نسحلاوبا هب  هک  دـنک  یم  لقن  هزمح  یبا  نبا  هک  نیا  رگید 
اَم َو  دومرف «: توالت  ار  هیآ  نیا  داد و  ناکت  تفرگ و  ارم  تسد  مالسلا  هیلع  ماما.دینک  یفرعم  ار  دوخ  نیـشناج  مه  امـش  درک  نیعم 

درک تیاده  ار  اه  نآ  هک  نآ  زا  سپ  ، ار یموق  دنوادخ  هک  دوبن  نانچ  ؛»  َنوُقَّتَی اَّم  ْمَُهل  َنِّیَُبی  یَّتَح  ْمُهاَدَه  ْذِإ  َدَْعب  ًامْوَق  َّلُِضِیل  ُهّللا  َناَک 
تفلاخم اه  نآ  و   ) دـیامن نایب  ناـنآ  يارب  ، دـنزیهرپب نآ  زا  دـیاب  هک  ار  يروما  رگم  دـنک ؛ تازاـجم ) و   ) هارمگ دـندروآ ) ناـمیا  (و 

هیآ 115) هبوت ، («.) دننک

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما.تفر  باوخ  هب  ممشچ  یمک  یگتسخ ) رثارب   ) ماگنه نیا  رد 

نایم رد  مشچ  اریز  هدن  تداع  باوخ  هب  ار  تمشچ  نک  يراددوخ  ًارْکُش ؛ ِدَسَْجلا  ِیف  ٍءیَش  ُّلَقَأ  اَهَّنِإَف  ِمْوَّنلا  َهَْرثَک  َکیَنیَع  ْدِّوَُعتَال  ْهَم  »
.( ح 3 ص 44 ، ج 13 ، لئاسولا ، كردتسم  «.) دنک یم  يرازگرکش  رتمک  همه  زا  ندب  ياضعا 

.دسر یم  رظن  هب  رت  بسانم  رت و  حیرص  لّوا  ریسفت  نکل 

كرت رومألا و  یف  تبثتلا  رذحلا و  مزحلا و  ریبدتلا و   » باب رد  ، راونالاراحب دلج 68  رد  ار  نآ  یسلجم  همالع  موحرم  لیلد  نیمه  هب 
.تسا هدروآ  « هجاجللا

یسیلگنا

!’’ Imam Ali ibn Abu Talib said : “ What a breaker sleep is for the resolutions of the day

ناریدم تخانش  يراک و  هبرجت  : 441 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ِلاَجّرلا ُریِماَضَم  ُتاَیَالِولا  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد
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 . تسا نادرم  هقباسم  نادیم  ییاورنامرف ، دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و  یسایس ) )

يدیهش

 . تسا نادرم  تقباسم  ياهنادیم  اهینارمکح 

یلیبدرا

تسنادرم رش  ریخ و  تفرعم  هنکما  رومض و  عضاوم  اهتموکح  دومرف  و 

یتیآ

.دنتسه نادرم  تقباسم  نادیم  اهتموکح  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

تسا نادرم  شیامزآ  نادیم  اهینارمکح  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

توقلا و یلا  هدرت  مث  نمـسی  یتـح  هفلعت  نا  سرفلا  ریمـضت  و  لـیخلا ، هیف  رمـضی  يذـلا  عضوملا  وه  رامـضملا و  عمج  ریماـضملا  و 
.رامضملا یمست  هدملا  هذه  و  اموی ، نیعبرا  یف  کلذ 

يردیک

.توقلا یلا  هدرت  مث  نمسی  یتح  هفلعت  نا  سرفلا  ریمضت  هتقو و  وا  ریمضتلا  عضوم  وه  و  هریسفت ، قبس  دق  رامضم و  عمج  یه 

مثیم نبا 

يارب اهبـسا  هک  تسا  ییاـج  نآ  تسا و  وردـنت  بسا  تخانـش ، ياـج  اهنادـیم ، زا  دوصقم  .دـننادرم ) نومزآ  ياهنادـیم  اـهتموکح  )
يدب و زا  مکاح  یبوخ  روهظ  لحم  هک  نیا  رابتعا  هب  اهتموکح  يارب  ار  اهنادیم ) ریماضم :  ) ظفل .دنریگ  یم  رارق  مه  رانک  رد  هقباسم 

.تسا هدروآ  هراعتسا  دنا ، نینچ  اهبسا  يارب  اهنادیم  هک  يروطنامه  تسوا ، یتسپ 

دیدحلا یبا 

 . ِلاَجِّرلا ُریِماَضَم  ُتاَیَالِْولَا  َلاَق ع: َو 

قالخأ هنم  رهظی  نم  هالولا  نمف  لیخلا  اهیف  رمـضت  یتلا  هدملا  وأ  عضوملا  وه  رامـضملاب و  لیخلا  فرعت  امک  اهب  لاجرلا  فرعت  يأ 
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ءرملا ینم  اذإ  سمخ  تارکس  رعاشلا  لاق  همیمذ و  قالخأ  هنم  رهظی  نم  مهنم  هدیمح و 

ناطلسلا هلود  یف  ءرملا  بهو و  نبا  ای  رخآ  لاق  و 

هسائر ریعأ  نأ  دیعس  هات  يرتحبلا و  لاق  و 

یناشاک

هک ریماضم -)  ) ظفل هدومرف  راعتسا  تسا  نادرم  رومـض  عضاوم  اهتموکح  اهتیال و  و  لاجرلا ) ریماضم  تایالولا  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
تاـیالو هکنآ  تهج  هب  تاـیالو ، يارب  زا  دـنزاس - یم  هبرف  قابـس  تهج  هب  عضوم  نآ  رد  ار  نابـسا  هک  تسا  يا  هنکما  زا  تراـبع 

.تسا نابسا  فعض  توق و  رش و  ریخ و  عضاوم  ریماضم  هکنانچمه  تسا ، رش  ریخ و  تفرعم  هنظم 

یلمآ

ینیوزق

اهتیالو و ینعی  .دـننک  ریبعت  نادـیم  هب  تسا و  ریمـضت  عضوم  تسا ) رامـضم   ) عمج ریماـضم  قلخ و  رب  تموکح  زا  تراـبع  تیـالو 
.تسا راکدب  راکوکین و  قحال و  قباس و  هک  دوش  رهاظ  اجنآ  تسا  نادرم  ناحتما  ياهنادیم  اهتموکح 

یجیهال

نابـسا ندـیناود  نادـیم  اهتراما ، اهتنطلـس و  بصنم  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .لاجرلا » ریماضم  تایالولا  : » مالـسلا هیلع  لاـق  و 
تراـما ندرک و  تنطلـس  رد  دوش ، یم  رهاـظ  نابـسا  ندـیود  دـب  کـین و  نادـیم  نآ  رد  هکناـنچ  ینعی  ندرب ، ورگ  رد  تسا  نادرم 

.دوش یم  رهاظ  ناشیا  ریبدت  لقع و  دب  کین و  زین  نتشاد 

ییوخ

هیلع  ) هبن ینعملا : .اـضیا  قابـسلا  هدـم  یلع  قلطی  قابـسلل و  لـیخلا  اـهیف  نرقی  یتـلا  هنکمـالا  یه  رامـضم و  عمج  ریماـضملا ) : ) هغللا
بعـش یلع  هیالولل  هیدصتب  هرهوج  لجرلا و  هیافک  فرعی  هقباسملا ، نادـیم  یف  هرهوج  سرفلا و  هدوج  فرعی  امک  هنا  یلا  مالـسلا )
طبتری رخا  حاون  نم  هملظ و  هلدع و  ثیح  نم  هفعض و  همزع  هیار و  هوق  اهمدع و  رومالا و  هرادا  یف  هریبدت  هحص  ثیح  نم  عقص  وا 

.تسناهج نادرم  هقباسم  نادیم  ینارمکح  دومرف : همجرتلا : .مکحلا  هیالولاب و 

يرتشوش

مث یهجو ، نیـص  یلاح و  هیف  تنـسح  ام  لاق : کیلا ؟ بحا  دالبلا  يا  ثراحلل : کلملادـبع  لاق  یناغالا :)  ) یف مالـسلا : هیلع  لاـق  و 
اذه ریغ  یلا  سانلا  نم  ریثک  بهذ  و  دیدحلا : یبا  نبا  لاق  لسکلا و  ههجو  نع  هینثی  نمک  تسل  یبا و  هرـصب  یما و ال  هفوک  ال  لاق :
نا یملـس  یلا و  جبنم  نیب  ام  هللا  دالب  بحا  هفلتخم ) تاعوضوم  یف  نوتـسلا - لصفلا  : ) لاق هب ، قحا  سارلا  طقـسم  اولعجف  بهذملا 

اهـضرا هبرت  نم  اهعم  تلمح  ترفاس  اذا  برعلا  تناک  اهبارت و  دـلج  سم  ضرا  لوا  یمئامت و  یلع  تطین  اهب  دالب  اهباحـس  بوصی 
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وه ثیح  نم  نطولا  ناف  معا ، هرکذ  ام  تلق : .لعفت  نانویلا  هفسالف  تناک  کلذک  و  هتبرش ، اذا  ءاملا  یف  هحرطت  هحیر و  قشنتـست  ام 
دعی دلب  مک  رشعم و  یف  عیضا  يرتحبلا : لاق  و  ههافـس ، ذئنیح  هرایتخاف  هنطو  هلمحی  مل  اذا  امیف  مالـسلا  هیلع  همالک  و  هریغ ، نم  قحا 

برعلا یف  لزی  مل  یتم  اضیا : رایخلاب  ینناف  لیلخ  وا  دالب  یل  ترکنت  ام  اذا  و  اضیا : لاق  و  روخبلا - دوع  ءابکلا  هبطح  نم  ءابکلا  دوع 
0 انیمجعالا عابر  یلا  تططح  يدایترا 

هینغم

و نوذربلا ، نم  داوجلا  فرعی  رامـضملا  دـعب  و  قابـسلل ، لیخلا  امهیف  رمـضت  ناذـللا  نامزلا  ناکملا و  وه  و  رامـضم ، عمج  ریماـضم :
.مکحلا نیح  ارساک  اشحو  حبصا  مکحی  نا  لبق  عیدو  نم  مک  ..ناطلسلا و  هسائرلا و  یلوت  دعب  لاجرلا  فرعت  کلذک 

هدبع

ذا ریماضملاب  هبـشا  تایالولا  قابـسلل و  لیخلا  هیف  رمـضت  يذـلا  ناکملا  وه  رامـضم و  عمج  ریماضملا  لاجرلا : ریماضم  تایالولا  … 
نوذربلا نم  داوجلا  اهیف  نیبتی 

يرفعج

مالسالا ضیف 

ياهبـسا اهلبطـصا  رد  هکنانچ   ) تسا نادرم  شیامزآ )  ) ياهنادـیم اـهتموکح  تسا : هدومرف  ناـنارمکح ) هراـبرد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
(. ددرگ یم  راکشآ  شیدب  یکین و  دیسر  تموکح  هب  یسک  هک  یماگنه  دنوش  یم  هتخانش  ندناود  رد  هقباسم 

ینامز

یتقو هک  تسا  یتسم  جـنپ  : ) تسا نیا  نآ  يانعم  هک  دراد  بلاج  رعـش  ود  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما بلطم  حیـضوت  رد  دـیدحلا  یبا  نبا 
رورغ یلاع  هنومن  .تسایر ) بارـش و  یناوج ، لاـم ، یتسم  ( ) .ددرگ یم  راـگزور  هجوت  تقد و  لـباق  دـش  شیاـمزآ  نآ  هب  صخش 

.دندرک مه  یئادخ  ياعدا  هک  اجنآ  ات  تسا ، دورمن  نوعرف و  ناتساد  تسایر 

يزاریش دمحم  دیس 

- هلکا یلع  بظاوی  يا  لیخلا - هیف  رمضت  يذلا  لحملا  وه  و  رامضم ، عمج  ریماضملا  لاجرلا ) ریماضم  تایالولا  : ) مالسلا هیلع  لاق  و 
.ء یسلا  لیخلا  نم  نسحلا  لیخلا  رامضملا  یف  نیبتی  امک  مهتافص ، مهنطاب و  نیبت  اماکح  اوراص  اذا  لاجرلا  قابسلل و 

يوسوم

: حرـشلا .قابـسلل  لیخلا  هیف  رمـضت  يذـلا  ناکملا  وه  رامـضم و  عمج  ریماـضم : .یلاولا  لـبق  نم  هموکحملا  دـالبلا  تاـیالولا : هغللا :
سانلا همدخب  مئاقلا  عضاوتملا و  نم  رابجلا  حلاطلا و  نم  حـلاصلا  فرعی  اهیف  لاجرلل  رابتخالا  هنکما  یه  هفیظولا  هیالولا و  مکحلا و 
اولوحت مث  ءاملح  ءاعد  مکحلا و  لبق  اوناک  سانا  یلع  دـهاوش  خـیراتلا  یف  مهلاوما و  مهباقر و  یلع  طلـستملا  نم  مهجئاوح  ءاضق  و 
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 … نیمرجم هلتق  هاغط و  هربابج  یلا  هطلسلا  لعفب 

یناقلاط

« .تسا نادرم  هقباسم  نادیم  اهینارمکح  »

نانارمکح یخرب  زا  دنوش ، یم  هتخانـش  اهینارمکح  رد  مه  نادرم  دنوش ، یم  هتخانـش  هقباسم  نادیم  رد  اهبـسا  هک  هنوگ  نامه  ینعی 
راتفرگ اهنآ  هب  درم  نوچ  هک  تسا  یتسم  جـنپ  تسا : هتفگ  رعاش  .هدـیهوکن  قالخا  یخرب  زا  دوش و  یم  راکـشآ  هدیدنـسپ  قـالخا 

.تردق هداب و  قشع و  یناوج و  لام و  یتسم  دوش ، یم  راگزور  ینوگرگد  فده  دیآ 

مراکم

 [[ مالسلا هیلع  لاق  و  ]]

.ِلاَجِّرلا ُریِماَضَم  ُتاَیَالِْولا 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

: هنامیکح راتفگ  دنس  ) .تسا نادرم  هقباسم  نومزآ و  نادیم  ، یتموکح تاماقم 

ار دـعب  راتفگ  هنامیکح و  راتفگ  نیا  يرت ) ینالوط  بلاطم  نمـض   ) لاـثمألا عمجم  رد  ینادـیم  رداـصم ، رد  بیطخ  موحرم  هتفگ  هب 
ص 305) ج 4 ، هغالبلا ، جهن  رداصم   ) .تسا هدرک  لقن 

بلاطم  ) .تسا هدروآ  ار  هنامیکح  راتفگ  نیا  يرت  ینالوط  بلاطم  نمـض  زین  لوؤسلا  بلاطم  رد  یعفاـش  هحلط  نبا  مینکیم : هفاـضا 
(( ص 202 لوؤسلا ،

گرزب نومزآ  نادیم 

یم ، هدرک اـه  تیــصخش  ندوـمزآ  ياـه  شور  نیرتـمهم  زا  یکی  هـب  هراـشا  هناـمیکح  هاــتوک  مــالک  نـیا  رد  مالــسلا  هـیلع  ماــما 
(. ِلاَجِّرلا ُریِماَضَم  ُتاَیَالِْولا  ( ؛» تسا نادرم  هقباسم  نومزآ و  نادیم  ، یتموکح ياه  بصنم  :» دیامرف

.نانآ تقایل  ناوت و  دادعتسا و  مه  دوش و  یم  راکشآ  تالاح  هنوگ  نیا  رد  اه  نآ  تیفرظ  تیصخش و  مه 

هک دـش  یم  هتفگ  ینادـیم  هب  رامـضم  هدـش و  هتفرگ  ندـش  رغال  يانعم  هب  روهظ ) نزو  رب  «) رومُـض » هدام زا  « رامـضم » عمج ریماضم » »
رغال ار  اه  نآ  ررکم  ياه  نیرمت  اب  دندروآ و  یم  اج  نآ  هب  يراوس  بسا  هقباسم  تهج  لماک  تیوقت  شرورپ و  زا  دعب  ار  اه  بسا 

هنامیکح مالک  رد  دوش و  یم  قالطا  زین  هقباسم  لحم  هب  هاگ  تسا و  نیرمت  نادیم  يانعم  هب  رامـضم  نیاربانب  دنتخاس  یم  کباچ  و 
.تسا هدش  لامعتسا  انعم  نیمه  رد  ثحب  دروم 
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یهورگ ، یناوتان رقف و  هلیسو  هب  يرگید  هورگ  ، تورث لام و  هلیسو  هب  یهورگ  ؛ دومزآ ناوت  یم  یفلتخم  ياه  نادیم  رد  ار  اه  ناسنا 
.كاندرد تخس و  ثداوح  بئاصم و  هلیسو  هب  رگید 

ینارمکح نادـیم  ، نادـیم نیرت  ساـسح  هتـسجرب  ياـه  تیـصخش  يارب  صوصخ  هب  هقباـسم  نوـمزآ و  ياـه  نادـیم  ناـیم  رد  یلو 
هطـساو هب  یناـسک  هچ  دـنهن و  یم  رتارف  دوخ  میلگ  زا  اـپ  دریگ و  یمارف  رورغ  ار  یناـسک  هچ  دوش  یم  مولعم  هک  تساـج  نآ.تسا 

ملظ و هب  ، تموکح قیرط  زا  تورث  لام و  نتخودـنا  يارب  یناسک  هچ.دـهد  یمن  خر  اه  نآ  عضو  رد  يرییغت  لـماک  تیفرظ  نتـشاد 
دننک و یم  هناملاظ  مکح  دوخ  نارادفرط  عفن  هب  يدارفا  هچ.دـنهد  یمن  تسد  زا  ار  اوقت  یناسک  هچ  دـنزادرپ و  یم  نارگید  هب  متس 

.دنا ناسکی  اه  نآ  ربارب  رد  ناگمه  یصاخشا  هچ 

دوشن ادیپ  اه  نآ  لاح  رد  ینوگرگد  رییغت و  الاب  ياه  ماقم  هب  ندیسر  زا  دعب  هک  مینک  ادیپ  ار  یناسک  تسا  لکشم  رایسب  یتسار  هب 
هتسشن هناخ  هشوگ  رد  هک  زور  نآ  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما.دندرک  یمن  ادیپ  يرییغت  نیرتمک  هک  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  زج 

یگدـنز ناـمه  دیـسر  تموـکح  هب  هک  زین  زور  نآ  تشاد و  يا  هنادـهاز  یگدـنز  دـندرک  یم  تموـکح  قحاـن  هـب  نارگید  دوـب و 
.داد همادا  - يرت لماک  روط  هب  دیاش  -و  ار هنادهاز 

هنوگ ناـمه  قح  قیرط  زا  فارحنا  ماـگنه  هب  ار  دوخ  نارادـفرط  تشاذـگن و  يداـع  دارفا  دوـخ و  ردارب  ناـیم  یقرف  شتموـکح  رد 
.ار دوخ  نافلاخم  هک  درک  یم  تمالم  هذخاؤم و 

یتح دـش و  نوگرگد  اه  نآ  زیچ  همه  دـندرک  ادـیپ  يرـصتخم  ماقم  یتقو  هک  میراد  غارـس  ار  یناسک  زین  دوخ  هنازور  یگدـنز  رد 
یم ار  ییاوقتاب  ملاع و  دارفا  ، سکع هب  دندماینرب و  یکچوک  ماقم  ناحتما  هدهع  زا  دندرک و  شومارف  یلک  هب  ار  دوخ  قباس  ناتسود 

.دنتشاذگ مالسلا  هیلع  یلع  ناشیالوم  ياه  ماگ  ياج  ماگ  تخاسن و  نوگرگد  ار  اه  نآ  الاب  تاماقم  هب  ندیسر  هک  مینیب 

.تسا نادرم  هقباسم  نادیم  مکح  رد  ، یتموکح تاماقم  هک  تسا  قح  نخس  نیا  یتسار  هب 

هعیش و ،و  یقارع ًاتلاصا  هک  يدرولا  یلع  مان  هب  یبرع  هدنسیون  کی  زا  ینخـس  شراثآ  هعومجم  رد  يرهطم  هّللا  تیآ  همالع  موحرم 
یلع هک  تسا  نیا  فاصنا  : دـیوگ یم  وا.تسا  بلاج  هک  دـنک  یم  لقن  تشاد  زین  یتسیـسکرام  تـالیامت  یلو  دوب  هاگـشناد  داتـسا 

دـنک و رکف  مقر  کی  خوک  خاک و  رد  دـناوت  یمن  ناسنا  کی  هک  درک  ضقن  ار  سکراـم  لـصا  نیا  دوخ  یگدـنز  رد  مالـسلا  هیلع 
رد ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ام  اریز  تسین  هنوگ  نیا  بلطم  هک  داد  ناشن  مالـسلا  هیلع  یلع  خـیرات.دوش  یم  ضوع  وا  رکف  هاوخاـن  هاوخ 
هب ار  وا  زور  کی.دوبن  رتالاب  نآ  زا  هک  جوا  هطقن  نآ  رد  رفـص و  هب  کیدزن  دـح  نآ  رد  مینیب  یم  فلتخم  یعامتجا  یتاـقبط  عضو 
هاگ دـنک و  يرایبآ  ار  شتعارز  تخرد و  ات  دـنک  یم  تکرح  شا  هناخ  زا  حبـص  هک  مینیب  یم  يا  هداـس  زابرـس  رگراـک و  تروص 

شتفالخ نامز  رد  اهدـعب و  مالـسلا  هیلع  یلع  نیمه.دریگب  ترجا  رگراک  کـی  دـننام  دـشکب و  تمحز  يرگید  يارب  تسا  نکمم 
ص 63) ج 16 ، راثآ ، هعومجم  ) .دشن ضوع  زگره  شا  یگدنز  مسر  هار و  تشاد و  ًالبق  هک  درک  یم  رکف  هنوگ  نامه 

هیلع یلع  هک  یلاح  رد  دـنک  يرکف  نینچ  هتـشاد  قح  هتـسیز  یم  یطیحم  نینچ  رد  هتـشاد و  يدام  رکفت  نوچ  سکرام  : تفگ دـیاب 
.تسا هتسیز  یم  تیناحور  تیونعم و  زا  ولمم  یطیحم  رد  مالسلا 
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چیه زین  اهرتشا  کلام  اهرذوبا و  اه و  ناملـس  نوچمه  ترـضح  نآ  نادرگاـش  ؛ دراد دوخ  ياـج  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤم  ریما 
.دشن ادیپ  اه  بیشن  زارف و  رد  ناش  یناگدنز  نارود  رد  يرییغت  هنوگ 

: دیوگ یم  ، درمش یم  تموکح  یتسم  ار  نآ  نیرخآ  هک  تسا  هدرمش  دارفا  يارب  یتسم  عون  جنپ  برع  رعاش 

ِنامَّزلل ًهَضرُع  َراص  اِهب  ُءرَملا  َِینُم  اذإ  ٌسمَخ  ٌتارَکَس 

ِناطلُّسلا ِبارَّشلا و  ُرکُس  ِقشِعلا و  ِهثادَحلا و  ِلاملا و  ُهَرکَس 

.دریگ یم  رارق  نومزآ  ضرعم  رد  دوش  التبم  نآ  هب  ناسنا  یتقو  هک  تسه  یتسم  عون  جنپ 

.( ص 88 ج 20 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ) .تیمکاح یتسم  بارش و  یتسم  قشع و  یتسم  یناوج و  یتسم  لام و  یتسم 

: دومرف.میهد یم  نایاپ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  اب  ار  ثحب  نیا 

یشاب هتـشاد  یتسود  هاگره  ٍءْوَس ؛ ِقیِدَِصب  َسیَلَف  ِِهتیَالِو  َْلبَق  ِهیَلَع  ََکل  َناَک  اَّمِم  ِرْـشُْعلا  یَلَع  ُهَْتبَـصَأَف  ًهیَالِو  یِّلُوَف  ٌقیِدَص  ََکل  َناَک  اَذ  »ِ
يدـب تسود  دـنک  ظفح  ار  وت  اب  شتموکح  نارود  زا  لبق  تابـسانم  مهد  کی  لقادـح  دـسرب و  تموکح  تاماقم  زا  یماقم  هب  هک 

.( ح 10 ص 176 ، ج 71 ، راونالاراحب ، تسین (.»

یسیلگنا

.” Imām Ali ibn Abū Tālib said: “Governing power is the proving ground of men

یگدنز يارب  اهرهش  باختنا  هار  : 442 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

َکَلَمَح اَم  ِداَِلبلا  ُریَخ  ٍدََلب  نِم  َِکب  ّقَحَِأب  ٌدََلب  َسَیل  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

دشاب وت  ياریذپ  هک  تسا  نآ  اهرهش  نیرتهب  تسین ، رتهب  رگید  رهش  زا  وت  يارب  يرهـش  چیه  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و  یعامتجا ) )
.
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يدیهش

.تسا یگدنز  شیاسآ  تنآ  رد  هک  دوب  نآ  اهرهش  نیرتهب  .تسین  رتهب  رگید  رهش  زا  ار  وت  يرهش 

یلیبدرا

ار وت  تنؤم  درادرب  هک  تسنآ  رهش  نیرتهب  دومرف  نتشادرب و  رد  رگید  يرهش  زا  وتب  رتراوازس  يرهش  تسین  دومرف  و 

یتیآ

نآ رد  دریذـپب و  ار  وت  هک  تسا  يرهـش  اهرهـش  نیرتـهب  .تسین  رگید  رهـش  زا  رتـهب  يرهـش  چـیه  وت  يارب  مالـسلا :) هیلع   ) دومرف و 
.یشاب هدوسآ 

نایراصنا

 . دشاب وت  ياریذپ  هک  تسا  يرهش  اهرهش  نیرتهب  ، تسین رگید  رهش  زا  رت  هتسیاش  وت  يارب  يرهش  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

مثیم نبا 

هک اجنآ  ینعی : کلمح ، ام  دنک .) لمحت  ار  وت  هک  تساجنآ  اهرهـش  نیرتهب  تسین  رت  هتـسیاش  وت  يارب  رگید  رهـش  زا  يرهـش  چیه  )
هب ار  لمح  هملک : .تساج  نیرتهب  اجنامه  ددرگ ، رـسیم  تیارب  اجنآ  رد  تماـقا  يروآ و  تسد  هب  یگدـنز  شیارآ  لاـح و  شمارآ 

نینچ هب  .تسا و  هدروآ  هراعتـسا  یگدنز  لحم  يارب  نآ ، ریظن  رتش و  هب  تهابـش  رظن  زا  ناسنا  یگدنز  هنیزه  نتـشاد  دوخ  رب  رابتعا 
برقم نب  یلع  نینچمه  .دـنوش  یم  يرگید  نیزگیاج  مادـک ، ره  اهرهـش  و  تسا : هدرک  هراشا  بیطلاوبا  نیمه  هب  کیدزن  ای  يزیچ 

.درادن دوجو  يا  هطبار  یتبسن و  هناخ  نایم  درمدازآ و  نایم  تسا ، ناوارف  نم  يارب  يراوخ  رازآ و  اهرهش  زا  دیوگ  یم  ینارحب 

دیدحلا یبا 

 . َکَلَمَح اَم  ِدَالِْبلا  ُْریَخ  ٍدََلب  ْنِم  َِکب  َّقَحَِأب  ٌدََلب  َْسَیل  َلاَق ع: َو 

هلواحت رمأ  نع  کنفدصی  رعاشلا ال  لوق  کلذ  نم  اریثک و  لیق  دق  ینعملا  اذه 

یتریشع ضرأ  يدلب و  ینتیسنأ  هرصبلا  بیقن  دیز  یبأ  نب  ییحی  رفعج  وبأ  یخیش  لاق  و 

يرتحبلا هدابع  وبأ 
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 ( .اضیأ میقتسی  هیلع  ینعملا  »و  عبر قارن  :» یف د جبنم (  یف  یننأکف  اهفانکأ  یف  تمقأ  اهتأطوأ و  همعن  یف 

 ( .اضیأ میقتسم  وه  »و  دالب یف د« بیدأ (  لک  بعش  یبعش و  وهف  بهو  لآ  هب  متنک  بعش  لک  مامت  وبأ  يرتحبلا  هنیدم  یه  جبنم  و 

يرحلا دبکلاکل  مکل  یبلق  نإ 

.بولقلاک مکریغل  یبلق  و 

سأرلا طقـسم  لوألا و  نطولا  وه  ضعب و  نم  ناسنإلاب  قحأ  دالبلا  ضعب  اولعجف  بهذملا  اذـه  ریغ  یلإ  سانلا  نم  ریثک  بهذ  دـق  و 
جبنم نیب  ام  هللا  دالب  بحأ  رعاشلا  لاق 

.كدتحم مرک  نم  كدلوم  یلإ  کلیم  لاقی  ناک  و 

.قزرلا دحأ  یکتشا  امل  مهناطوأب  مهتعانق  مهقازرأب  سانلا  عنق  ول  سابع  نبا  لاق  و 

.اهنطو همرح  کضرألف  اهنبل  قح  کتنضاحل  نأ  امک  لاقی  ناک  و 

.کب یفحأ  کلهأ  کل و  یمحأ  كامح  لوقت  برعلا  تناک  و 

افلأم کت  مل  اهانفلأ و  انک  رعاشلا و  لاق  و 

.اهؤاسحأ ینتعضرأ  اهؤاشحأ و  ینتنضح  هلمر  یبارعأ 

هفـسالف تناک  کلذـک  هتبرـش و  اذإ  ءاملا  یف  هحرطت  هحیر و  قشنتـست  ام  اهـضرأ  هبرت  نم  اـهعم  تلمح  ترفاـس  اذإ  برعلا  تناـک 
.لعفت نانوی 

اهبسن تایبأ  هثالث  یف  نادلبلا 8:180  مجعم  دوازملا (  نوطب  یف  داز  هفعب  انریـسم  هنکب  ملع  یلع  ریـسن  ینعملا  اذه  یف  رعاشلا  لاق  و 
 ( .بارعألا ضعب  یلإ 

هصیبق نم  انرافسأ  یف  دب  و ال 

.دلاوملا بحل  اهاقسن  برتلا  نم 

.کنم امهؤاذغ  ناک  نینج و  تنأ  امهنم و  كؤاذغ  ناک  کیوبأ  همرحک  کیلع  كدلب  همرح  دنهلا  تلاق  و 

.ءوسلا دلب  برخل  هبح  نطولا و  ول ال  میدقلا  مالکلا  نم  و 

یمورلا نبا 
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مهیلإ لاجرلا  ناطوأ  ببح  و 

یناشاک

يارب نطوت  رد  دـنناسکی  همه  ینعی  يرهـش  زا  وت  هب  رتراوازـس  يرهـش  تسین  دـلب ) نم  کـب  قحاـب  دـلب  سیل  مالـسلا : هیلع  لاـق  (و 
لمحتم هک  تسا  یفاک  نیمه  دالب  ریخ  رد  ینعی  ار  وت  تنوم  درادرب  هک  تسا  نآ  اهرهـش  نیرتهب  کلمح ) ام  دـالبلا  ریخ   ) .تداـبع

دوش وت  جاتحیام 

یلمآ

ینیوزق

ار وت  و  درذگ ، ناسآ  اجنآ  وت  تشیعم  ینعی  درادرب  ار  وت  هک  تسنآ  اهرهش  نیرتهب  يرهش ، زا  وت  هب  رتراوزس  يرهـش  تسین  دومرف :
.دشاب رتقفاوم  وت  جازم  اب  نآ  ياوه  بآ و  و  دشاب ، تمرح  ردق و  اجنآ 

یجیهال

اهرهـش زا  يرهـش  تسین  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .کلمح » ام  دالبلا  ریخ  دـلب ، نم  کب  قحا  دـلب  سیل  : » مالـسلا هیلع  لاـق  و 
وت درادرب  هک  تسا  يرهش  نآ  وت  يانکس  يارب  زا  اهرهش  نیرتهب  .تقلخ  لصا  بسح  هب  رگید ، يرهش  زا  ندرک  لزنم  هب  رت  هتسیاش 

.دنشاب وت  ناهاوخ  ار و  وت  رهش  نآ  لها  دنک  لوبق  ار و 

ییوخ

مهم کلذ  نم  و  يرخا ، دالب  یلا  هلحرلا  یلا  رطـضیف  سوناـملا ، هدـلب  فولاـملا و  هنطو  یف  ناـسنالا  لاـح  قیـضی  اـم  اریثک  ینعملا :
یلا یمالـسالا  حوتفلا  داهجلا و  ءارو  نیملـسملا  هرجه  اهبقعت  اـبوجو و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا هرجه  دـب  تعرـش  یتلا  هرجهلا 

نیرجاهملل هیلست  مالـسلا ) هیلع   ) همالک ءاجف  سوفنلا ، رثکا  یلع  بعـص  دلبلا  هقرافم  فیلاکتلا و  قاشم  نم  هرجهلا  و  هعـساش ، دالب 
زا رتراوازـس  وت  يارب  يرهـش  همجرتلا : .هداعمل  هیهتلا  هشاعم و  ننـس  یف  هقفاو  ناسنالا و  لمح  ام  دـالبلا  ریخ  نا  نیب  ناـصوالا و  نم 

.دنک یئاریذپ  وت  زا  هک  تسیرهش  اهرهش  نیرتهب  تسین ، رگید  رهش 

يرتشوش

مث یهجو ، نیـص  یلاح و  هیف  تنـسح  ام  لاق : کیلا ؟ بحا  دالبلا  يا  ثراحلل : کلملادـبع  لاق  یناغالا :)  ) یف مالـسلا : هیلع  لاـق  و 
اذه ریغ  یلا  سانلا  نم  ریثک  بهذ  و  دیدحلا : یبا  نبا  لاق  لسکلا و  ههجو  نع  هینثی  نمک  تسل  یبا و  هرـصب  یما و ال  هفوک  ال  لاق :
نا یملـس  یلا و  جبنم  نیب  ام  هللا  دالب  بحا  هفلتخم ) تاعوضوم  یف  نوتـسلا - لصفلا  : ) لاق هب ، قحا  سارلا  طقـسم  اولعجف  بهذملا 

اهـضرا هبرت  نم  اهعم  تلمح  ترفاس  اذا  برعلا  تناک  اهبارت و  دـلج  سم  ضرا  لوا  یمئامت و  یلع  تطین  اهب  دالب  اهباحـس  بوصی 
وه ثیح  نم  نطولا  ناف  معا ، هرکذ  ام  تلق : .لعفت  نانویلا  هفسالف  تناک  کلذک  و  هتبرش ، اذا  ءاملا  یف  هحرطت  هحیر و  قشنتـست  ام 

دعی دلب  مک  رشعم و  یف  عیضا  يرتحبلا : لاق  و  ههافـس ، ذئنیح  هرایتخاف  هنطو  هلمحی  مل  اذا  امیف  مالـسلا  هیلع  همالک  و  هریغ ، نم  قحا 
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برعلا یف  لزی  مل  یتم  اضیا : رایخلاب  ینناف  لیلخ  وا  دالب  یل  ترکنت  ام  اذا  و  اضیا : لاق  و  روخبلا - دوع  ءابکلا  هبطح  نم  ءابکلا  دوع 
0 انیمجعالا عابر  یلا  تططح  يدایترا 

هینغم

هاـغطلل و رخـسم  ناوـیحک  ـال  هتمارک  هـتیرح و  هـل  ناـسناک ، هـیف  شیعت  دـلب  ياـف  كاذ ، نود  دـلبلا  اذـه  یف  شیعت  نا  مـهملا  سیل 
همکحلا 55: یف  حرـشلا  عم  مدـقت  و  شیعت .؟ نیا  شیعت ال  فیک  مهملا  هملکب ، .نطو و  رقم و  ریخ  کـیلا  ساـیقلاب  وهف  نیلغتـسملا 

.هبرغ نطولا  یف  رقفلا  و  نطو ، هبرغلا  یف  ینغلا 

هدبع

هیلع لومحم  کناکف  هحار  یلع  هیف  تنک  يا  کلمح  ام  اهلضفا  امنا  انکس و  حلصت  دالبلا  لک  لوقی  دلب : نم  قحاب  … 

يرفعج

مالسالا ضیف 

اهرهـش نیرتهب  تسین ، رت  هتـسیاش  رتراوازـس و  وت  هب  رگید  رهـش  زا  يرهـش  تسا : هدومرف  یگدـنز ) ياج  هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
(. یشاب شیاسآ  هافر و  رد  یگدنز  رد  دنهاوخب و  ار  وت  نآ  لها   ) دریگ شود  هب  ار  وت  هک  تسا  يرهش 

ینامز

هقطنم زا  يرود  رثا  رب  یگداوناخ  ياهیتحاران  يرایـسب  .تسا  هاگداز  هب  تبـسن  بصعت  زاربا  زا  اهـشکمشک  اـهفالتخا و  زا  يرایـسب 
رد هک  تسا  يرهش  اهرهش  نیرتهب  دیامرف : یم  تافالتخا  اهیتحاران و  نیا  ندرک  نک  هشیر  يارب  مالسلا ) هیلع   ) یلع تسا و  هاگداز 

رظن زا  تسا  ریزگاـن  شیوـخ  هدـیقع  هعـسوت  ظـفح و  يارب  ناـسنا  یهاـگ  هک  تسا  نـیا  هجوـت  لـباق  هـتکن  .ینک  یم  یگدـنز  نآ 
نآ دنک ، یم  هدـهاجم  ناسنا  يونعم  یماقم  ندروآ  تسدـب  يارب  نوچ  تهج  نیمهب  دـنک  یگدـنز  طئارـش  نیرتدـب  رد  یئایفارغج 

.تسا درف  نامه  يارب  اهرهش  نیرتهب  يونعم  رظن  زا  هقطنم 

يزاریش دمحم  دیس 

هحار یف  هیف  تنک  يا  کلمح ) ام  دالبلا  ریخ   ) و کل ، انکسم  حلـصت  دالبلا  لکف  دلب ) نم  کب  قحاب  دلب  سیل  : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
مهملا ناف  هبراقا ، هئابآ و  هیف  ناک  هفلا و  يذـلا  دـلبلا  ال  هتحار ، هیف  يذـلا  دـلبلا  ناـسنالا  بختنی  نا  یلع  ضیرحت  اذـه  و  هداعـس ، و 

.تدجو امفیک  هحارلا 

يوسوم

وا امولظم  نوکت  هیمالـسالا و ال  كرئاعـش  کنید و  ملاعم  میقت  نا  هطیرـش  کل  زاج  تللح  هعقب  يا  یف  اهلک هللا و  ضرالا  حرـشلا :
هیف اذه  و  دحال …  لذت  ادحا و ال  يدجتـست  هیف ال  کشیع  همقل  بسکت  ازیزع و  هیف  شیعت  ام  وه  كدلبف  هاغطلل  ادـبع  وا  ادبعتـسم 
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 … ءابرغلا نیرجاهملا و  یلع  فیفخت  نیوهت و 

یناقلاط

شیاسآ نآ  رد  دشک -  شود  رب  ار  وت  هک  تسا  نآ  اهرهـش  نیرتهب  تسین ، رگید  رهـش  زا  رتراوازـس  ار  وت  يرهـش  تسا : هدومرف  «و 
« .یشاب هتشاد 

هک يراک  زا  ار  وت  ناگیاسمه  ناتـسود و  لها و  قارف  تسا : رعاش  رعـش  نیا  هلمج  زا  تسا ، هدـش  هتفگ  نخـس  ناوارف  ینعم  نیا  رد 
.یبای یم  اهنطو  لابق  رد  ییاهنطو  یلها و  لابق  رد  یلها  ییآ  دورف  هک  نیمزرس  ره  رد  درادن ، زاب  يراد  نآ  گنهآ 

یـشومارف هب  نم  رد  ار  ما  هریـشع  نیمزرـس  مدوخ و  رهـش  تسا : هدورـس  نینچ  يرـصب  بیقن  دیز  یبا  نب  ییحی  رفعج  وبا  نم  خـیش 
لورج حیادم  ییوگ  هک  مدرک  عورش  نانچ  وت  رد  ار  دوخ  حیادم  ندورس  مدمآ ، دورف  هاگیاج  رت  یمارگ  رد  وت  ياهتمعن  زا  يداد و 

.تسا سامش  نادناخ  هرابرد 

یبیدا ره  هاگیاج  نم و  هاگیاج  اج  نامه  دیشاب  امش  هک  هرد  ره  رد  اجک و  ره  بهو ، نادناخ  يا  : » تسا هدورـس  نینچ  مه  مامت  وبا 
« .تسا یلومعم  ياهلد  نوچ  امش  ریغ  يارب  تسا  نازوس  رگج  نوچ  امش  يارب  نم  لد  انامه  تسا ،

نطو ار  نآ  دنا و  هتـسناد  رتراوازـس  رگید  یخرب  زا  ناسنا  يارب  ار  اهرهـش  زا  یخرب  دـنا و  هدـیقع  نیا  فالخ  رب  مه  يرایـسب  هورگ 
.دنا هتشادنپ  سأرلا  طقسم  نیتسخن و 

.تسوت يداز  كاپ  یگداژن و  زا  تدلوت  لحم  نطو و  هب  وت  شیارگ  تسا : هدش  هتفگ 

یمن هوکـش  يزور  زا  سک  چـیه  دـندرک  یم  تعاـنق  شیوخ  نطو  نوـچمه  دوـخ  يزور  هب  مدرم  رگا  تسا : هتفگ  یم  ساـبع  نبا 
.درک

.تسا نطو  تمرح  قح و  مه  ار  وت  نیمزرس  تسا ، ریش  قح  ار  وت  هیاد  هک  هنوگ  نامه  تسا : هدش  هتفگ  و 

هدروخ یم  بآ  نوچ  دننک و  مامشتسا  ار  نآ  يوب  هک  دنا  هدرب  یم  دوخ  نیمزرـس  كاخ  زا  دنا  هدرک  یم  رفـس  هک  یماگنه  بارعا 
راعشا رد  هراب  نیا  رد  مه  نارعاش  دنا و  هدرک  یم  راتفر  هنوگ  نیمه  مه  نانوی  هفـسالف  .دنا  هتخیر  یم  نآ  رد  ار  نانآ  زا  یکدنا  دنا 

.تسوت ردام  ردپ و  تمرح  نوچ  وت  نیمزرس  تمرح  دنا  هتفگ  مه  نایدنه  دنا ، هتفگ  نخس  دوخ 

مراکم

 [[ مالسلا هیلع  لاق  و  ]]

.َکَلَمَح اَم  ِدَالِْبلا  ُْریَخ.ٍدََلب  ْنِم  َِکب  َّقَحَِأب  ٌدََلب  َْسَیل 
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: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

تفرشیپ شمارآ و  هلیسو  و   ) دوش اریذپ  ار  وت  هک  تسا  يرهش  اهرهش  نیرتهب  ؛ تسین رگید  رهـش  زا  رتراوازـس  وت  يارب  يرهـش  چیه 
: هنامیکح راتفگ  دنس  (.) دنک مهارف  ار  وت 

ینادیم هک  نیا  نآ  دـمآ و  قباس  راتفگ  رد  هک  تسا  نامه  دـنک  یم  لقن  هنامیکح  راتفگ  نیا  يارب  هک  يرگید  عبنم  بیطخ  موحرم 
(. ص 305 ج 4 ، هغالبلا ، جهن  رداصم   ) .تسا هدروآ  يرت  ینالوط  بلاطم  نمض   ) لاثمألا عمجم  رد  ار  نآ 

بلاطم  ) .تسا هدروآ  ار  هنامیکح  راتفگ  نیا  يرت  ینالوط  بلاطم  نمـض  زین  لوؤسلا  بلاطم  رد  یعفاـش  هحلط  نبا  مینکیم : هفاـضا 
(( ح 218 ص 300 ، ج 1 ، راربالا ، عیبر  تسا : هدرک  رکذ  ار  تمکح  نیمه  نیع  راربألا  عیبر  رد  زین  يرشخمز  ص 202 ) لوؤسلا ،

اهرهش نیرتهب 

وت يارب  يرهـش  چـیه  :» دـیامرف یم  دـنک و  یم  هراشا  ناسنا  تفرـشیپ  يارب  یمهم  هتکن  هب  هنامیکح  راتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
؛») دنک مهارف  ار  وت  تفرـشیپ  شمارآ و  هلیـسو  و   ) دوش اریذپ  ار  وت  هک  تسا  يرهـش  اهرهـش  نیرتهب  ؛ تسین رگید  رهـش  زا  رتراوازس 

(. َکَلَمَح اَم  ِدَالِْبلا  ُْریَخ.ٍدََلب  ْنِم  َِکب  َّقَحَِأب  ٌدََلب  َْسَیل  )

هک دوش  یم  رایـسب  یلو  هدـش  دـیکأت  نآ  رب  یمالـسا  ثیداحا  رد  تسا و  قیمع  ینطاب  لیم  کی  نطو  بح  هچرگ  هک  نیا  هب  هراشا 
هب شیوخ  نطو  زا  دـهد و  جرخ  هب  تعاجـش  دـیاب  ناسنا  دراوم  هنوگ  نیا  رد  تسا  تلذ  یگدـنام و  بقع  ثعاـب  نطو  رد  ندـنام 

نطو هب  رک  روک و  بصعت  تسا و  مهارف  وا  رطاخ  شمارآ  یقرت و  تفرـشیپ و  بابـسا  نآ  رد  هک  ییاج  ؛ دـنک ترجاهم  رگید  ياج 
.دنک یم  ناسنا  یگدنز  هب  یکمک  هن  تسا و  یقطنم  هن  دراوم  هنوگنیا  رد 

نطو رد  دیوگ  یم  هک  یبتکم  ؛ دنراد رارق  مه  لباقم  رد  بتکم  ود  اج  نیا  رد  هک  دنا  هتشادنپ  نینچ  هغالبلا  جهن  ناحراش  زا  یـضعب 
يدش دلوتم  اج  نآ  رد  هک  يرهـش  ، دنراد قح  وت  رب  دننک  یم  دـلوتم  ار  وت  هک  وت  هلباق  ردام و  هک  هنوگ  نامه.نک  یگدـنز  شیوخ 

.ینامب نآ  رانک  رد  هراومه  دیاب  تسوت  ردام  هلزنم  هب  زین 

.ورب اج  نآ  هب  ینک  یگدنز  یناوت  یم  رتهب  اجره  تسا ؛ هدوهیب  بذاک و  قشع  کی  نطو  هب  قشع  : دیوگ یم  هک  يرگید  بتکم  و 

نادنواشیوخ و ناتـسود و  اب  شیوخ  نطو  رد  دناوتب  ناسنا  رگا  کش  نودـب.تسین  ود  نیا  نایم  رد  يداضت  هک  تسا  نیا  قح  یلو 
ثیدح تسا و  رتهب  اج  همه  زا  اج  نآ  دشاب  رادروخرب  شمارآ  وربآ و  فرش و  تزع و  يدازآ و  زا  دنک و  یگدنز  نایانشآ 

رد مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  زا  یثیدـح  رد  دـنک و  یم  دـییأت  ار  انعم  نیا  تسا  يروهـشم  ثیدـح  هک  زین  نامیالا » نم  نطولا  بح  »
: تسا هدمآ  یفاک  فیرش  باتک 

تسا نیا  ناسنا  تداعس  زا  ْمِِهب ؛ ُنیِعَتْـسی  ٌْدلُو  َُهل  َنوُکی  َنیِِحلاَص َو  ُهُؤاَطَلُخ  َنوُکی  ِهِدََلب َو  ِیف  ُهُرَْجتَم  َنوُکی  ْنَأ  ِءْرَْملا  ِهَداَعَـس  ْنِم  َّنِإ  »
هتـشاد دریگب  کمک  اه  نآ  زا  هک  ینادـنزرف  راکتـسرد و  حـلاص و  یناتـسود  دـشاب و  شدوخ  رهـش  رد  وا  راـک  بسک و  لـحم  هک 
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.( ح 1 ص 257 ، ج 5 ، یفاک ، «.) دشاب

رد ناسنا  هک  دوش  یم  رایسب  تسناد  ءانثتسا  لباق  ریغ  لصا  کی  ناونع  هب  ار  نطو  رد  نتسیز  هب  هقالع  قشع و  دیابن  لاح  نیا  اب  یلو 
هب تیقفوم  تفرـشیپ و  ياهرد  دـنک  ترجاهم  يرگید  ياج  هب  رگا  هک  یلاح  رد  درادـن  یبیـصن  یگدـنام  بقع  تلذ و  زج  شنطو 

؟ دراد زاب  ترجاهم  زا  ار  وا  نطو  بح  بصعت  تسا  راوازس  ایآ  تروص  نیا  رد.دوش  یم  هدوشگ  شیور 

: يدعس هتفگ  هب  و 

مداز اج  نیا  نم  هک  یتخس  هب  دُرم  ناوتن  حیحص  تسا  یثیدح  هچرگ  نطو  بح  ایدعس 

ثیدح هک  دندقتعم  یضعب 

هدشن رکذ  میدق  ییاور  عماوج  رد  میتفاین و  ار  نآ  دنـسم  تروص  هب  ربتعم  عبانم  رد  مه  ام  تسا و  لوعجم  ِنامیإلا » نِم  ِنطَولا  ُّبُح  »
همجرت یف  لمألا  لما  باتک  همدقم  رد  یلماع  رح  خیش  موحرم  ) دنا هدروآ  هلسرم  تیاور  تروص  هب  ار  نآ  نیرخأتم  زا  یـضعب  یلو 

یمق ثدحم  موحرم  و  ص 302 ) ج 1 ،  ) هعیـشلا نایعا  رد  نیما  نسحم  دیـس  موحرم  نینچمه  هدرک  رکذ  ار  نآ  لماعلا  لیج  ءاـملع 
ناگتـسب و ماوقا و  ردام و  ردپ و  هب  هقالع  دـننامه  تسا  یعیبط  هقالع  کی  هاگداز  هب  هقالع  ًالوا  اما  نطو ).) هدام   ) راحبلا هنیفـس  رد 

.تسا نامیا  ياه  هناشن  زا  یکی  یسانش  قح  میناد  یم  دریگ و  یم  همشچرس  یسانش  قح  حور  زا  عقاو  رد 

یلع ماما  زا  یثیدح  رد  هلمجزا.دنک  یم  دییأت  ار  نآ  نومـضم  هک  تسا  هدمآ  ثیدح  نیا  هباشم  یتاریبعت  یمالـسا  تایاور  رد  ًایناث 
: میناوخ یم  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب 

ح 50) ص 45 ، ج 75 ، راونالاراحب ، «.) دوش یم  دابآ  نطو  ّبح  اب  اهرهش  ناطوألا ؛ ّبحب  نادلبلا  ترمع  »

: میناوخ یم  ترضح  نامه  زا  يرگید  ثیدح  رد 

تسد زا  رمع  يارب  هک  تسا  نآ  ناسنا  تیصخش  ياه  هناشن  زا  ِهناَطْوَأ ؛ َیلِإ  ُُهنِینَح  ِِهناَمَز َو  ْنِم  یَـضَم  اَم  یَلَع  ُهُؤاَُکب  ِءْرَْملا  ِمَرَک  ْنِم  »
ح 3) ص 264 ، ج 71 ، راونالاراحب ، «.) دشاب دنم  هقالع  شنطو  هب  دزیرب و  کشا  هدرک ) یهاتوک  نآ  رد  هک   ) شیوخ هتفر 

ترجه هنیدم  يوس  هب  هکم  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  یماگنه  : دنک یم  لقن  نینچ  نیظعاولا  هضور  رد  يروباشین  لاتف 
رو هلعـش  وا  لد  رد  شناردـپ  شدوخ و  هاگداز  هکم و  هب  قوش  دیـسر  تسا  هنیدـم  هکم و  نایم  یهاگلزنم  هک  هفحج  هب  یتقو  درک 

ضرع لیئربج.يرآ  : دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  يدـنم ؟ هقالع  تهاگداز  رهـش و  هب  ایآ  : درک ضرع  دـمآ  لیئربج.دـش 
ار وت  درک  ضرف  وت  رب  ار  نآرق  هک  سک  نآ  ؛»  ٍداعَم یلِإ  َكُّداَرل  َنآْرُْقلا  َکیَلَع  َضَرَف  يِذَّلا  َّنِإ  دیامرف «: یم  لج  زع و  دنوادخ  : درک

ص 1406) ج 2 ، نیلقعاولا ، هضور  هیآ 85 ؛ صصق ، «.) دنادرگ یم  زاب  تهاگداز  هب 

رظنزا هاگداز  نطو و  هب  هقالع  قشع و  دهد  یم  ناشن  یگمه  هک  هدش  دراو  ثحب  دروم  هنیمز  نیا  رد  زین  يرگید  ددـعتم  تایاور  و 
نانچ دیابن  هقالع  قشع و  نیا  : دـیامرف یم  ثحب  دروم  هنامیکح  راتفگ  رد  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  ماما  یلو.تسا  هدیدنـسپ  مالـسا 
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ترجه عقاوم  نینچ  رد.دورب  داب  رب  شنید  ای  دوش و  هدیـشک  تلذ  رقف و  هب  دـنچره  دراد  هگن  شنطو  رد  ار  ناسنا  هک  دـشاب  یطارفا 
هب هاگداز و  ناونع  هب  هکم  هب  هک  يا  هقالع  همه  اب  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  هنوگ  نامه.تسا  يا  هدیدنسپ  رایسب  راک 

تعرس هب  اج  نآ  رد  مالسا  تفرـشیپ  بابـسا  دمآ و  هنیدم  هب  درک و  اهر  یـصاخ  طیارـش  رد  ار  نآ  تشاد  ادخ  هناخ  نوناک  ناونع 
.دش مهارف 

.درادن تافانم  نطو  بح  اب  زگره  نیا  دندیسر و  یلاع  تاماقم  هب  دوخ  نطو  زا  ترجه  زا  دعب  زین  ناگرزب  زا  يرایسب 

نیمز دیا ! هدروآ  نامیا  هک  نم  ناگدنب  يا  ؛»  ِنوُُدبْعاَف َياَّیِإَف  ٌهَعِـساَو  یِـضْرَأ  َّنِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َيِداَبِع  اَی  دیامرف «: یم  زین  دـیجم  نآرق 
، توبکنع («.) دینک ترجه  یطیارش  نینچ  رد  دیوشن و  میلـست  نانمـشد  ياهراشف  ربارب  رد  و   ) دیتسرپب ارم  اهنت  سپ  ، تسا عیـسو  نم 

هیآ 56)

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abu Talib said : No town has a greater obligation on you than another.
." The best town for you is that which bears you

رتشا کلام  ياه  یگژیو  : 443 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ُهّللا ُهَمِحَر  ِرَتشَألا    ُ یَعن ُهَءاَج  دَق  مالسلا َو  هیلع  َلاَق  َو 

ُِرئاّطلا ِهیَلَع  ِیفُوی  َال  ُِرفاَحلا َو  ِهیِقَترَی  َال  ًادلَص  َناََکل  ًارَجَح  َناَک  َول  ًادِنف َو  َناََکل  اًلَبَج  َناَک  َول  ِهّللا  ٌِکلاَم َو  اَم  ٌِکلاَم َو 

لابجلا نم  درفنملا  دنفلاو  یضرلا  لاق 

اه همجرت 

یتشد

هچ کلام ! دومرف ) دیـسر  ماما  هب  داب ، وا  رب  ادخ  تمحر  هک  رتشا  کلام  تداهـش  ربخ  یتقو  : ) دومرف وا ، رب  ادـخ  دورد  و  یقالخا ) )
هدنور چیه  هک  دوب ، مکحم  تخس و  یگنس  دوب ، گنـس  رگا  و  دوب ، هناگی  يزارفرـس  رد  هک  یهوک  دوب ، هوک  رگا  ادخ  هب  یکلام ؟

 ! درک یمن  زاورپ  نآ  زارف  رب  يا  هدنرب  چیه  و  دیسر ، یمن  وا  هّلق  جوا  هب  يا 
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( دشاب هداتفا  ادج  زاتمم و  اه  هوک  رگید  زا  تسا  یهوک  .دنف  )

يدیهش

رگا اههوک و  رگید  زا  ادـج  دوب  یهوک  دوب  هوک  رگا  ادـخ  هب  دوب ! هچ  کلام  کلام ! دومرف ]: دیـسر  ودـب  رتشا  گرم  ربخ  نوچ  [و 
اههوک رگید  زا  تسا  یهوک  دنف  و   ] .درپن نآ  زارف  رب  هدنرپ  چیه  دسرن و  نآ  غیتس  هب  روتس  چیه  مس  هک  اراخ  دوب  یگنس  دوب  گنس 

[ .هداتفا ادج 

یلیبدرا

وا رب  تفر  یمن  الاب  اهنت  درفنم و  يدوب  هنیآ  ره  هوک  يدوب  رگا  کلام  دوب  زیچ  هچ  کلام و  رتشا  کـلام  گرم  ربخ  دـمآ  هک  یتقو 
يدنلب رد  اههوک  زا  ادج  درفنم و  اهنت و  تسیهوک  دنف  زاورپ  دنلب  غرم  وا  رب  درک  یمن  ندش  الاب  دصق  راد و  مس  چیه 

یتیآ

: دومرف دیسر ، وا  هب  هللا ، همحر  رتشا ، کلام  گرم  ربخ  هک  یماگنه 

تخس يا  هرخص  دوب ، يا  هرخـص  رگا  دوب و  زارفارـس  اتمه و  یب  یهوک  دوب ، یم  هوک  رگا  دنگوس ، ادخ  هب  دوب ! هچ  کلام  کلام ،
.دیرپ تسناوتن  شجوا  هب  يا  هدنرپ  چیه  دوس و  یمن  ار  نآ  يروتس  چیه  مس  هک  دوب 

.دنیوگ ار  اههوک  رگید  زا  ادج  درفنم و  ياه  هوک  دنف » : » دیوگ یضر  دیس 

نایراصنا

: دومرف ، دیسر ترضح  هب  هیلع  هّللا  همحر  رتشا  گرم  ربخ  یتقو 

هب یبکرم  ، دوب تخـس  یگنـس  دوب  گنـس  رگا  ،و  دوب اههوک  زا  يادـج  یهوک  دوب  هوک  رگا  مسق  ادـخ  هب  ! کـلام دوب  هچ  کـلام و 
 . درپ یمن  نآ  هلق  رب  يا  هدنرپ  ،و  دسر یمن  نآ  يادنلب 

 . تساههوک زا  يادج  یهوک  يانعم  هب  « دنف »

اه حرش 

يدنوار

اذا برعلا  تناک  یعمـصالا  لاق  .توملا و  ربخب  دـیعب  نم  یتای  يذـلا  یعاـنلا  یعنلا و  و  رتشـالا ، یعن  .يور  .توملا و  ربخ  یعنلا : و 
.هتافو ربخ  رهظا  يا  نالف  یعن  لاقی : سانلا و  یف  ریسی  لعج  اسرف و  بکار  بکر  هلزنم  ردق و  هل  تیم  اهنم  تام 

يردیک
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مثیم نبا 

رگا مسق  ادـخ  هب  یکلام ! هچ  اما  کلام ، : ) دومرف دیـسر  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هب  دزرمایب ) شیادـخ   ) رتشا کلام  گرم  ربخ  هک  یتقو 
هدنرپ چیه  دورن و  الاب  نآ  هلق ي  رب  كالاچ  هدنور ي  چیه  هک  دوب ، تخس  یگنس  دوب  گنس  رگا  و  دوب ، ریظن  یب  یهوک  دوب ، هوک 
کلام ینعی : تسا ، لعاف  ای  ادتبم و  کلام  .تسادج  اههوک  زا  هک  تسا  یهوک  دنف ، دیوگ : یم  یـضردیس  دـسرن .) نآ  جوا  هب  يا 

.تسوا يدنمورین  زا  و  دزرمایب - شیادخ  کلام - زا  بجعت  ضرعم  رد  هیماهفتسا و  ام ، تفگ ، یگدنز  دوردب 

دیدحلا یبا 

[ ْوَأ  ] ًاْدِنف َناََکل  ًالَبَج  َناَک  َْول  ِهَّللا  ٌِکلاَم َو  اَم  ٌِکلاَم َو  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ِرَتْشَْألَا  ُیْعَن  ُهَءاَج  ْدَق  مالسلا َو  هیلع  َلاَق  َو 

.ُِرئاَّطلا ِْهیَلَع  ِیفُوی  ُِرفاَْحلا َو َال  ِهیِقَتْرَی  ًاْدلَص َال  َناََکل  ًارَجَح  َناَک  َْول  َو 

 [ لابجلا نم  درفنملا  دنفلا  یلاعت  هللا  همحر  یضرلا  لاق  ] 

امیف اهرکذن  یتلا  تادایزلا  یفو  نأ  یلإ  هیلع  داز  مث  هددعتم  خسن  هب  تبتک  لصفلا و  اذهب  هغالبلا  جهن  باتک  متخ  یـضرلا  نإ  لاقی 
.دعب

تناک امفیک  لبجلا  نم  هعطقلا  دنفلا  سیل  الوط و  لبجلا  هعطق  دنفلا  نأل  ادنف  ناکل  البج  ناک  ول  لاق  امنإ  رتشألا و  رکذ  مدـقت  دـق  و 
نکمأل اضرع  تذخأ  ول  اهدوعص و  یلإ  رفاحلل  لیبس  هقد ال  یف  الوط  لبجلا  نم  هذوخأملا  هعطقلا  نأل  رفاحلا  هیقتری  لاق ال  کلذل  و 

.اهدوعص

فرشأ لبجلا  یلع  نالف  یفوأ  لاقی  هیلع  دعصی  يأ ال  رئاطلا  هیلع  یفوی  لاقف و ال  میظعلا  ولعلاب  هعطقلا  کلت  فصو  مث 

یناشاک

کلام و  ) رتشا کلام  توم  هدنهدربخ  وا  هب  دمآ  هک  نامز  نآ  رد  ترضح  نآ  دومرف  و  رتشالا ) یعن  هئاج  دق  و  مالسلا : هیلع  لاق  (و 
دشاب و ادتبم  هکنآ  ای  .کلام  درم  ینعی  کلام ، تام  يا  تسا ، ردقم  لعف  هب  کلام  عفر  دوب  زیچ  هچ  کلام و  دـش  توف  کلام ) ام 

بجعت ضرعم  رد  هیماهفتـسا  ءاـم  اـی  تسا و  هضرتعم  هلمج  کـلام  اـم  .دـشاب و  یم  نآ  زا  دـعب  هک  تسا  يا  هیطرـش  هلـص  نآ  ربخ 
ینعم کلام  تام  يا  دـشاب  ردـقم  لعف  هب  کلام  عفر  هکنآ  ربانب  برح ، كراعم  رد  وا  تعاجـش  نید و  رد  کـلام  توق  زا  ندومن 
يدوب هنیآره  ادـنف ) ناکل   ) هوک يدوب  رگا  البج ) ناـک  ول   ) .تعاجـش توق و  رد  کـلام  دوب  يدرم  هچ  کـلام و  درم  هک  تسا  نآ 

هار هدنراد  مس  چیه  وا  رب  تفر  یمن  الاب  رفاحلا ) هیقتری  ال   ) تکوش توق  تبتر و  ولع  رد  لقتـسم  رگید و  ياه  هوک  زا  اهنت  درفنم و 
یعاجش ادعا  هلتاقم  نامصخ و  هبراحم  رد  وا  يزاورپ و  دنلب  غرم  وا  رب  درک  یمن  ندش  الاب  دصق  و  ریاطلا ) هیلع  یفوی  و ال   ) يزادرپ

یهوک ینعم  هب  تغل  لصا  رد  دـنف ) ( ) لابجلا نم  درفنملا  دـنفلا  : ) دـیامرف یم  هرـس  سدـق  دیـس  .هنادرم و  دوب  يزرابم  هناـگی و  دوب 
.اه هوک  زا  دشاب  درفنم  هک  تسا 

یلمآ
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ینیوزق

ترـضح نآ  دشاب ، تسار  راوید  وچمه  وا  يور  شبپ  هک  هدیـشک  هنابز  عیفر و  هوک  دـنا  هتفگ  .اههوک و  زا  ادـج  تسا  یهوک  دـنف 
زا ینعی  .دوب  یم  درف  زاتمم و  یهوک  دوب  یم  هوک  کلام  رگا  دوب  هچ  کلام  تفر  دومرف : رتشا ) کلام   ) گرم وا  هب  دـمآ  هک  یتقو 

تسار و رگا  راوشد و  نآ  رب  ندش  الاب  دوب  اهنت  نوچ  هوک  هک  اریز  دشاب ، راوشد  وا  رب  ندـشرب  هکنآ  رابتعا  هب  ای  یئاتکی  یلثم و  یب 
زا زاورپدنلب  غرم  دیآ  یمنرب  و  یتخس ، زا  ناویح  مس  نآ  رب  دور  یمن  الاب  هک  دشابن  رسیم  ندش  الاب  دوب  تخس  نآ  هار  دنلب و  رایسب 

.يدنلب

یجیهال

.رتشالا یعن  هءاج  دق  مالسلا و  هیلع  لاق  و 

دمآ هک  یتلاح  رد  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .رئاطلا » هیلع  یقریال  رفاحلا و  هیقتریال  ادـنف ، ناکل  البج  ناک  ول  کلام ؟! ام  کلام و  »
.رتشا گرم  هدنهد ي  ربخ  وا  ترضح  هب 

مس ناویح  چیه  نآ  هب  دور  الاب  تسناوت  یمن  هک  دوب  هوک  هغامد ي  هنیآ  ره  دوب  هوک  رگا  کلام ؟! دوب  یسک  هچ  و  کلام ؟ دوب  هک 
.هلتاقم نادیم  رد  دش  تسناوت  یمن  بلاغ  وا  رب  سک  چیه  ینعی  يا ! هدنرپ  چیه  وا  هلق ي  رب  دوش  دنلب  يراد و 

ییوخ

ضرم یف  هیماهفتـسا  ام  و  کلام ، تام  يا  لعاف  وا  ءدـتبم  کـلام ، بارعـالا : .لاـبجلا  نم  درفنملا  دـنفلا  و  هللا : همحر  یـضرلا  لاـق 
امفیک لبجلا  نم  هعطقلا  دنفلا  سیل  الوط و  لبجلا  هعطق  دـنفلا  یلزتعملا : حراشلا  لاق  ینعملا : .نیدـلا  یف  هتوق  کلام و  نم  بجعتلا 

هیلع یفوی  و ال   ) لاقف میظعلا  ولعلاب  هعطقلا  کلت  فصو  مث  لاـق - نا  یلا  رفاـحلا ) هیقتری  ـال  (: ) مالـسلا هیلع   ) لاـق کلذـل  تناـک و 
حراشلا اذه  امهلعج  دق  و  هل ، ناتفـص  ذـنفلا  دـعب  ناتلمجلا  لوقا : .فرـشا  لبجلا : یلع  نالف  یف  وا  لاقی : هیلع ، دعـصی  يا ال  رئاطلا )

یهوک رگا  دوب ؟ یکلاـم  هچ  هو  تشذـگ  رد  کـلام  دومرف : دـنداد  وا  هب  ار  رتشا  گرم  ربخ  نوچ  همجرتـلا : .رظن  هیف  هل و  احیـضوت 
.نآ رس  رب  زاورپ  يورین  ار  يا  هدنرپ  هن  و  دوب ، نآ  رب  ندمآرب  ناوت  ار  يراد  مس  هن  هک  دوب  یهوک  اتکی  دیآ  باسحب 

يرتشوش

یلع اـنلخد  لاـق : سیق  نب  همقلع  نب  لـیفن  نع  فنخم  یبا  نع  یبـلکلا  نبا  نع  ینئادـملا  نع  راـکب  نب  ریبزلا  تاـیقفوم  هاور  لوقا :
ناکل لبج  نم  ناک  ول  کلام ، ام  اـکلام و  هللا  محر  لاـق : اـنیلا  رظن  اـملف  رتشـالا ، یعن  ءاـج  هحیبص  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینموملاریما 

باصملا هناک  یتح  هیلع  فهلتی  لاز  امف  .کلام  لثم  دجوی  له  و  یکاوبلا ، کبتلف  کلام  لثم  یلع  ادلـص ، ناکل  رجح  نم  وا  ادنف ،
: یبعـشلا نع  یفقثلا  تاراغ  یف  یعخنلا ، ثراحلا  نب  کلام  رتشالا ) یعن  هءاج  دق  و  مالـسلا ) هیلع   ) لاق و  : ) فنـصملا لوق  .اننود  هب 

هیواعم غلب  اهیلع و  ایلاو  رتشالا  ثعب  اـمل  مالـسلا ) هیلع   ) اـیلع نا  هیبا  نع  بیلک  نب  مصاـع  نع  .قیفا و  هبقع  یتا  نیح  رتشـالا  کـله 
هعم هئادعا ) و  مالـسلا ) هیلع   ) هئایلوا یف  نورـشعلا - یناثلا و  لصفلا   ) لمحف هلایتغاب ، هرما  رـصم و  یلا  رتشالا  عبتی  الوسر  ثعب  هربخ 
هیف رخالا و  نم  هاقس  هنماف و  رخآ  اموی  یقستسا  مث  امهدحا  نم  هاقسف  اموی  رتشالا  یقستساف  رتشالا  بحص  و  بارـش ، امهیف  نیدوزم 
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رتشالل رکذـی  یلوملا  لزی  ملف  رمع ، لال  یلوم  رتشالل  سد  هیواـعم  نا  یبضلا  هریغم  نع  .هتاـفف و  لـجرلا  بلط  هقنع و  تلاـمف  مس ،
له رمع : یلوم  هل  لاقف  اءام  یقستساف  هلقث  اموی  رتشالا  مدقف  هب ، سناتـسا  هیلا و  نامطا  یتح  مشاه  ینب  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع لضف 

اقسف قیوس ، هبرش  یف  کل 

املف هیلع  اوعدف  رتشالا ، یلع  اوعدا  رمع : یلوم  رتشالا  یلا  سد  امل  ماشلا  لهال  لاق  هیواعم  ناک  دق  و  تامف ، مس  اهیف  قیوس  هبرـش  ه 
کلام ام  هلمج و  ادـتبم و  کلام  نا  رهاظلا  کلام  اـم  کـلام و  مالـسلا ) هیلع   ) هلوق .مکل  بیجتـسا  فیک  نورت  ـالا  لاـق : هتوم  هغلب 

ساش ساش : هنبا  لتق  نیح  همیذج  نب  ریهز  لاق  و  هقاحلا ،) ام  كاردا  ام  هقاحلا و  ام  هقاحلا  : ) یلاعت هلوق  لثم  رمالا ، مظع  نایبل  هربخ 
هلتق ناک  و  يونغ - یلع  ردـقی  ناکف ال  هموق ، یلا  فرـصنا  مث  ساب  اننیب  نکی  مل  ساش  لتقم  ول ال  سابلا  ام  سابلا و  و  ساش ، اـم  و 
یف ادـنف  ناـکل  ـالبج  ناـک  وـل  مثیم .) نبا   ) یف سیل  و  دـیدحلا ،) یبا  نبا   ) نم اذـخا  هیرـصملا )  ) یف اذـکه  هللا  .هـلتق و  ـالا  يوـنغ -

یناثلا و لصفلا   ) مظعل برعلا - ناسرف  نم  ینامزلا - دـنفلا  یمـس  هب  و  دانفا ، عمجلا  و  لبجلا ، نم  همیظعلا  هعطقلا  دـنفلا : هرهمجلا :) )
ءاج ءاحلفلا  هرتنع  و  یبلغتلا : حیرـش  لاق  دانفالا و  نم  دـنف  هناک  رعاشلا : لاـق  هقلخ ، هئادـعا ) و  مالـسلا ) هیلع   ) هئاـیلوا یف  نورـشعلا -

مظعل هنم  هعطقلا  لبجلا  نم  دـنفلاب  هبـش  دـنفلاب ، يرکبلا  نابیـش  نب  لهـس  بقل  یناغالا :)  ) یف دوسا و  هیامع  نم  دـنف  کناک  اـمالم 
ینب یلا  ینامزلا  دنفلا  لبقا  قلاحتلا  موی  ناک  امل  یبلکلا : نبا  لاق  .یلباف و  هئاملا  براق  دق  بلغت و  رکب و  برح  دنفلا  دهـش  و  هقلخ ،

تلعج تدرجت و  اهنع و  امهادحا  تفشکف  سنالا ، نیطایش  نم  ناتناطیـش  هل  ناتنب  هعم  هنـس و  هئام  زواج  دق  ریبک  خیـش  وه  نابیش و 
يرخالا و تدرجت  مث  یحـضلاب  نوقلحملا  اذـبح  ای  اطبلا  دایجلا و  رح  اـعد  اـعد  اـعد  اـعد  رکب : نم  مهعم  نم  نابیـش و  ینبب  حیـصت 

بلغت ینب  نم  الجر  ینامزلا  دـنفلا  قحل  اضیا : لاق  قماو و  ریغ  قارف  قرافن  اوربدـت  وا  قرامنلا  شرفن  قناعن و  اولبقت  نا  لوقت : تلبقا 
هوار وه و  دـنفلا و  هنعطف  خرفلا ، ما  سیو  ای  لوقی  وه  هتانق و  سار  یف  وهف  رکب ، نایبص  نم  ایبص  نعط  دـق  فوع  نب  کلام  هل  لاقی 
یلع یلعالا  متاملا  میقت  یلاثما  هکـشلا  هرکذا  اهب  تینعت  لاب  نفی  ریبک  خیـش  ام  هنعط  ایا  لوقی : لعج  اـعیمج و  امهذـفناف  هل ، فدرم 
ینب مهتبراحم  یف  نابیشونب  تلـسرا  لاق : ماشه  نع  و  هئادعا ) و  مالـسلا ) هیلع   ) هئایلوا یف  نورـشعلا - یناثلا و  لصفلا   ) لاوع اودهج 

هنا هیفکی  .لجر و  فلا  مکیلا  انثعب  دق  انا  اولاق : الجر و  نیعبس  یف  ینامزلا  دنفلاب  مهیلا  اوهجوف  مهنودجنتـسی ، هفینح  ینب  یلا  بلغت 
ورمع تخا  ترخف  کلذک  اهیخا ، لتاق  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما نوکب  قدـنخلا  موی  سراف  دودـبع  نب  ورمع  تخا  ترخف  امک 

: تلاقف اهیخا ، لتاق  رتشالا  نوکب  یـسودسلا  ءابلع  و  یلمجلا ، ورمع  و  ناحوص ، نب  دیز  لتاق  و  لمجلا ، موی  سراف  یبضلا  یبرثی  نب 
ادلـص ناکل  ارجح  ناک  ول  نارقالا و  سراف  دوسالادسا و  هلتقب  باعی  نم ال  هنکل  نابا  بضه  مادام  هتیکب  هتبدـنل و  هلان  رتشالاریغ  ول 

نبا هخسن  لعل  و  مثیم ،) نبا   ) یف تسیل  و  دیدحلا ،) یبا  نبا   ) نع اذخا  هیرصملا )  ) ادلص ناکل  ارجح  ناک  ول  هرقف و  رکذ  ابلص ، يا :
توم هغلب  نیح  مالـسلا ) هیلع   ) یلع یلع  انلخد  اولاق : عخنلا  نم  خایـشا  نع  یفقثلا ) تاراغ   ) یفف تایاورلا ، نم  اهتداز  دـیدحلا  یبا 
ناکل رجح  نم  ناک  ول  ادـنف و  ناکل  لبج  نم  ناک  ول  کلام  ام  و  کـلام ، رد  هللا  لاـق : مث  هیلع  فساـتی  فهلتی و  هاندـجوف  رتشـالا ،

دوجوم لـه  کـلامک و  وجرم  لـه  و  یکاوـبلا ، کـبتلف  کـلام  لـثم  یلع  و  اـملاع ، نحرفیل  اـملاع و  کـتوم  ندـهیل  هللا  و  ادـلص ،
ههجو یف  کلذ  فرع  اننود و  هب  باـصملا  هنا  اـننظ  یتح  فساـتی  فهلتی و  مالـسلا ) هیلع   ) لاز اـمف  یعخنلا : همقلع  لاـق  .کـلامک 

یف اذکه  یفوی  و ال  هئادـعا ) و  مالـسلا ) هیلع   ) هئایلوا یف  نورـشعلا - یناثلا و  لصفلا   ) .هباد يا : رفاح ، وذ  يا : رفاحلا  هیقتری  .امایا ال 
لیق يربطلا :) خیرات   ) یف .هماقم و  ولع  ناتیانک  .اترقفلا  رئاطلا و  هیلع  یقری  مثیم و ال  نبا  هخسن  یف  و  دیدحلا ،) یبا  نبا  هیرـصملا و  )

تیضر و ام  هللا  انا و  و  لاقف : .موقلا  لاتق  الا  يری  و ال  اهیف ، امب  رقی  رتشالا ال  نا  میکحتلا : هفیحص  تبتک  ام  دعب  مالـسلا ) هیلع   ) یلعل
تیل ای  کلذ ، یلع  هفاخا  تسل  و  کئلوا ، نم  سیلف  هیلع ، انا  ام  يرما و  رتشالا  كرت  نم  مترکذ  يذـلا  اـما  و  اوضرت ، نا  تببحا  ـال 
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ضعب یل  میقتـسی  نا  توجر  و  مکتنوم ، یلع  تفخل  نذا  يرا ، اـم  يودـع  یف  يری  ادـحا  هلثم و  مکیف  تیل  اـی  نینثا ، هلثم  مکیف  یل 
، نیملاعلا بر  دـمحلا هللا  نوعجار و  هیلا  انا  انا هللا و  لاق : رتشالا  توم  مالـسلا ) هیلع   ) اـیلع غلب  اـمل  و  یفقثلا :) تاراـغ   ) یف .مکدوا و 

دق انا  عم  هبر ، یقل  و  هبحن ، یضق  هدهعب و  یف  دقف و  اکلام  هللا  محر  لاق : مث  .رهدلا  بئاصم  نم  هتوم  ناف  كدنع ، هبستحا  ینا  مهللا 
.تابیصملا مظعا  نم  اهناف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسرب  انباصم  دعب  هبیصم  لک  یلع  ربصن  نا  انسفنا  انطو 

هینغم

ینعملا و  هیلع ، ولعی  ال  هیلع : یفوی  و ال  هیلع ، دعـصی  ال  هبقتری : و ال  ناسنالل ، مدقلا  هلزنمب  هبادلل  رفاحلا  و  سلمالا ، بلـصلا  دلـصلا :
.هتیحضت هداهج و  یف  و  هتئورم ، هتعاجش و  یف  همهلا  یلاع  هقلخ ، هنید و  یف  هلزنملا  میظع  ناک  رتشالا  نا 

هدبع

هتمه و عانتما  هتعفر و  نع  هیانک  هدعب  ناتلمجلا  میظعلا و  لبجلا  ءافلا  رسکب  دنفلا  یعخنلا و  رتشالا  وه  کلام  کلام : ام  کلام و  … 
هیلا لصو  هیلع  یفوا 

يرفعج

مالسالا ضیف 

هچ اما  تفر  کلام  دومرف : وا ) يروالد  يراوگرزب و  رد   ) دیسر مالسلا  هیلع  ماما  هب  دزرمایب  شیادخ  رتشا - گرم  ربخ  هک  یماگنه 
یگرزب و زا   ) هک دوب  تخـس  یگنـس  دوب  گنـس  رگا  و  دوب ، گرزب  هدنام و  ادج  یهوک  دوب  هوک  رگا  ادخ  هب  دـنگوس  کلام ، دوب 
وا رب  سکچیه  دوب و  هناگی  اتکی و  وا   ) درپ یمن  نآ  رب  يا  هدنرپ  چـیه  و  دور ، یمن  الاب  نآ  هب  درونهر  راد  مس  ناویح  چـیه  یتخس )

.تسا ادج  اههوک  زا  هک  تسا  یهوک  ینعم  هب  دنف  دیامرف ): همحرلا  هیلع  یضردیس  .تفای  یمن  يزوریپ 

ینامز

حور دـنک ، یم  لـیلجت  وا  زا  يراز  هیرگ و  ياـجیب  دـنوش  یم  ار  دوخ  نارادرـس  زا  یکی  گرم  ربخ  هک  هاـگنآ  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما
بیقعت دیجم  نآرق  رد  زیزع  يادخ  هک  یشور  نامه  دهد  یم  شیازفا  ار  وا  لاثما  هلیسو  نیدب  دیاتس و  یم  ار  شتعاجـش  تماهش و 

دنراد ياپب  ار  زامن  دنـشاب ، راوتـسا  دئادش  لباقم  رد  دپطب و  ناشیاهلد  دیآ  ادخ  مان  هکنانآ  هب  هد : تراشب  نانتورف  هب  : ) تسا هدومرف 
(. دننک جرخ  میا  هداد  قزر  نانآ  هب  هچنآ  زا  و 

يزاریش دمحم  دیس 

: لسعلا یف  مسلاب  هلتق  ثیح  هیواعم ، هسیـسدب  رتشالا  کلام  تافو  ربخ  يا  - ) هللا همحر  رتشالا  یعن  هئاج  دـق  و  مالـسلا - هیلع  لاـق  و 
( ادنف ناکل  البج  ناک  ول  هللا  و  ( ) کلام وه   ) يا فوذحم ، ءدتبم  ربخ  لوالا  کلام )  ) و هناش ، نم  میظعتلل  اذه  کلام ) ام  و  کلام ، )
( ادلـص ناکل  ارجح  ناک  ول  و   ) لابجلا نم  میظعلا  عونلا  اذـه  نم  ناکل  لابجلا ، سنج  نم  کلام  ناک  ول  يا  میظعلا  لبجلا  دـنفلا ،) )
يا ال یفوی ) و ال   ) میظعلا لبجلا  اذـه  یقتری  نا  نکمتی  سرفلا ال  نا  يا  رفاحلا ) هیقتری  ال   ) هوخرلا راجحالا  نم  اـمکحم ال  اـیوق  يا 
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: دـنفلا هر :)  ) یـضرلا لاق   ) میظعلا لبجلا  اذـهب  هیبش  هنا  یتح  هعاـفترا ، هتمظع و  نع  هیاـنک  ناذـه  و  هعاـفترال ، رئاـطلا ) هیلع   ) لـصی
(. لابجلا نم  درفملا 

يوسوم

هبادلل وه  رفاحلا : .سلمالا  بلـصلا  دلـصلا : .الوط  لبجلا  نم  هعطقلا  دنفلا : هغللا : .لابجلا  نم  درفنملا  دـنفلا : و  یـضرلا : لاق  حرـشلا :
عیمج یلع  هنزح  نم  رثکا  هیلع  نزح  دـق  هیـضاملا و  هبتک  یط  یف  کلام  یلع  مامالا  ینثا  حرـشلا : .فرـشا  یفوا : .ناسنالل  لجرلاک 

هیلع و ینثی  انه  مامالا  هودع و  یلع  هتمیکـش  هوق  مامالل و  هصالخا  هدشل  کلذل  الها  کلام  ناک  دـق  هیلع و  رثات  هاکب و  هباحـصا و 
ایوق ال ابلـص  ناکل  ارجح  ناک  ول  هتازیمم و  هصئاصخ و  هولع و  یف  ادرفنم  ناکل  البج  ناک  ول  هناـب  همیظعلا  فاـصوالا  هذـهب  هفـصی 

 … ءوسب هیلع  لدی  وا  هیف  نعطی  نا  دحال  نکمی  دحال و ال  لذی  هاوقت ال  هنامیا و  هدشل  تتفتی 

یناقلاط

رگا دـنگوس  ادـخ  هب  دوب » هچ  کلام  کلام و  : » دومرف دیـسر ، ترـضح  نآ  هب  دانک  تمحر  شیادـخ  هک  رتشا  گرم  ربخ  نوچ  «و 
، دوب گنس  رگا  و  دیرپ ، یمن  نآ  زارف  رب  يا  هدنرپ  چیه  دیسر و  یمن  نآ  غیتس  هب  يروتـس  چیه  مس  هک  دوب  هناگی  یهوک  دوب ، هوک 

« .تسا هناگی  یهوک  هراپ  دنف  تسا : هتفگ  دانک  شتمحر  لاعتم  دنوادخ  هک  یضر  دیس  .دوب » تخس  یگنس 

هدش هتشون  ددعتم  ياه  هخسن  نآ  زا  تسا و  هدرک  متخ  نخـس  نیمه  هب  زاغآ  رد  ار  هغالبلا  جهن  باتک  یـضر  دیـس  دوش : یم  هتفگ 
.تسا هدوزفا  نآ  رب  میروآ  یم  هک  ار  يدعب  تافاضا  سپس  تسا و 

ره هن  تسا  عفترم  هناگی  هوک  دنف  تسا و  هدومرف  فصو  دنف  هملک  هب  ار  وا  نینمؤملا  ریما  .دش  هتفگ  نخـس  نیا  زا  شیپ  رتشا  هرابرد 
ياراد دنلب و  هوک  ینعی  دور ، الاب  نآ  رب  دناوت  یمن  يراد  مس  چـیه  هک  تسا  هدوزفا  ببـس  نیمه  هب  اههوک و  رگید  زا  ادـج  یهوک 
سپـس نینمؤملا  ریما  .تسا  مهارف  نآ  رب  دوعـص  ناکما  تروص  نیا  ریغ  رد  دور و  الاب  نآ  زا  دناوتن  يراد  مس  هک  دـنت  رایـسب  بیش 
.دوش نآ  رب  فرشم  دنک و  دوعص  نآ  رب  دناوت  یمن  يا  هدنرپ  چیه  تسا : هدومرف  هدرک و  فیصوت  یگرزب  يدنلب و  هب  ار  هوک  نآ 

مراکم

 [[ مالسلا هیلع  لاق  و  ]]

: هّللا همحر  رتشألا  یعن  هءاج  دق  و 

.ُِرئاَّطلا ِْهیَلَع  ِیفُوی  َال  ،َو  ُِرفاَْحلا ِهیِقَتْرَی  َال  ًاْدلَص ، َناََکل  ًارَجَح  َناَک  َْول  ،َو  ًاْدِنف َناََکل  ًالَبَج  َناَک  َْول  ِهّللا  َو  ٌِکلاَم ! اَم  ٌِکلاَم َو 

، دیسر مالسلا  هیلع  ماما  هب  هللا  همحر  رتشا  کلام  تداهش  ربخ  هک  یماگنه 

: دومرف نینچ  وا  هرابرد  مالسلا  هیلع  ماما 
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زا تسناوت  یمن  یبکرم  چیه.دوب  مکحم  تخسرس و  دوب  گنس  رگا  دوب و  اتکی  دوب  هوک  رگا  دنگوس  ادخ  هب  یکلام ! هچ  اما  ، کلام
: هنامیکح راتفگ  دنس  ) .تفای یمن  هار  نآ  هلق  هب  يا  هدنرپ  چیه  دور و  الاب  شدوجو  راسهوک 

هدومرف رتشا  کلام  هراب  رد  یلع  ماما  هک  انعم  رپ  راتفگ  نیا  يارب  هغالبلا  جهن  زا  ریغ  يرگید  رایسب  عبانم  رداصم  رد  بیطخ  موحرم 
هغالبلا جـهن  رودـص  زا  لبق  لاس  هاجنپ  وا  هتفگ  هب  هک  يدـنک  فسوی  نب  دـمحم  هاضقلا  هالولا و  باتک  رد  هلمج  زا  .دـنک  یم  نایب 

یلع یلع  تمدـخ  رتشا  کلام  تداهـش  زا  دـعب  عخن  هفیاط  زا  یتیعمج  اب  دـیوگ : یم  سیق  نبا  همقلع  هک  تسا  هدـمآ  هدرک  تاـفو 
، فورعم یلاجر  دنمـشناد  زا  ار  نآ  زا  یـضعب  سپـس  .دومرف  نایب  ییاه ) تواـفت  اـب   ) ار هلمج  نیمه  دـید  ارم  هک  یماـگنه  مدیـسر 

ياه باتک  رد  دـیفم  موحرم  زا  یفقث و  لاله  نب  میهاربا  تاراغ  باـتک  زا  زین  دـنک و  یم  لـقن  مراـهچ ) نرق  همین  ياـفوتم   ) یـشک
) .دنک یم  لقن  يدـمآ  مکحلاررغ  يرـشخمز و  راربالا  عیبر  زا  و  نآ ) هلمج  کی   ) ریثا نبا  هیاهن  زا  نینچمه  سلاجم و  صاصتخا و 

(.( ص 305 ج 4 ، هغالبلا ، جهن  رداصم 

؛» تساهنت هکی و  هوک  يانعم  هب  دنه ) نزو  رب   ) دِنف هژاو  :» دیازفا یم  یضر  دیس  موحرم 

( . لابِجلا نم  دِرَفنُملا  : ُدنِفلا :و  ُّیضرلا لاق  )

هوتسن درمگرزب  ، کلام

: دومرف نینچ  وا  هرابرد  دیسر  مالسلا  هیلع  ماما  هب  هللا  همحر  رتشا  کلام  تداهش  ربخ  هک  یماگنه 

تسناوت یمن  یبکرم  چیه.دوب  مکحم  تخـسرس و  دوب  گنـس  رگا  دوب و  اتکی  دوب  هوک  رگا  دنگوس  ادخ  هب  یکلام ! هچ  اما  کلام  »
َو ٌِکلاَم ! اَم  ٌِکلاَم َو  : هّللا ُهمِحر  ِرَتشألا  ُیعَن  هءاج  دق  َو  ( ؛» تفای یمن  هار  نآ  هلق  هب  يا  هدـنرپ  چـیه  دور و  الاب  شدوجو  راسهوک  زا 

(. ُِرئاَّطلا ِْهیَلَع  ِیفُوی  َال  ،َو  ُِرفاَْحلا ِهیِقَتْرَی  َال  ، ًاْدلَص َناََکل  ًارَجَح  َناَک  َْول  ،َو  ًاْدِنف َناََکل  ًالَبَج  َناَک  َْول  ِهّللا 

یب هوک  هب  ار  وا  فرط  کی  زا.تسا  هتشاذگ  مامت  گنس  کلام  تیصخش  هرابرد  انعمرپ  هدرشف و  فیصوت  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
یم هیبشت  یمکحم  گنـس  هب  ار  وا  رگید  يوس  زا  دسرب و  نآ  هلق  هب  دـناوت  یمن  يا  هدـنرپ  ناسنا و  چـیه  هک  دـنک  یم  هیبشت  يریظن 

.تسا مواقم  رایسب  ثداوح  ربارب  رد  هک  دیامن 

تماقتـسا و رگید  وا و  یلاع  تمه  دـنلب و  راکفا  جوا  یکی  : تسا هدـش  نایب  کلام  هراـبرد  تراـبع  نیا  رد  مهم  فصو  ود  عقاو  رد 
.دناسر تابثا  هب  ار  انعم  ود  ره  دش  رهاظ  یفلتخم  ياه  هنحص  رد  هک  دوخ  رمع  لوط  رد  کلام  نانمشد و  ربارب  رد  شا  يرادیاپ 

نارگید هب  ار  یـصخش  گرم  ربـخ  هک  دوش  یم  هتفگ  یـسک  هب  یعاـن  تسا و  یناـسنا  توف  ربـخ  ياـنعم  هب  یعـس ) نزو  رب  « ) یْعَن »
.دناسرب

ریبعت نیا  ندرب  راک  هب  تساهنت و  هکی و  هوک  يانعم  هب  دوب  هدمآ  یضر  دیس  موحرم  ریـسفت  رد  هک  هنوگ  نامه  دنه ) نزو  رب  « ) دِنف »
.دوب اهنت  اتکی و  ، تمظع رظنزا  مالسلا  هیلع  یلع  گرزب  نارای  باحصا و  نایم  رد  وا  هک  تسانعم  نیا  هب  رتشا  کلام  هرابرد 
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قالطا دزاسن  یشالتم  ار  نآ  دنکن و  ذوفن  نآ  رد  بآ  هچنآ  هب  دَّلَصُم  تسا و  مکحم  فاص و  گنس  يانعم  هب  درف ) نزو  رب  « ) دلَص »
.تسا هدش 

تبسانم نیا  هب.دوش  یم  قالطا  زین  رفاح  ، رطاق بسا و  دننام  دنتـسه  مس  کت  هک  یتاناویح  هب  تسا و  مُس  يانعم  هب  لصا  رد  رفاح » »
مالسلا هیلع  ماما  هنامیکح  ترابع  رد  تسا و  هدش  قالطا  نآ  رب  رفح  هدام  زا  لعاف  مسا  اذل  دنک و  یم  رفح  ار  نیمز  اه  نآ  ياپ  هک 

.رئاط اب  لباقت  نینچمه  »و  هیقتری «ال  هلمج هنیرق  هب  تسا  بکرم  يانعم  هب 

.تسا نتفر  الاب  يانعم  هب  یهن ) نزو  رب  «) یقر » هدام زا  هیقتری » »

.تسا یلعا  دح  رد  نتفر  الاب  يانعم  هب  اج  نیا  رد  هدش و  هتفرگ  « افو » هدام زا  ِیفوی » »

ياوشیپ ماما و  زا  ریغ  هک  دوب  دنلب  يا  هزادنا  هب  وا  رکف.تسا  مالـسلا  هیلع  ماما  راتفگ  نیا  رب  دهاش  زین  رتشا  کلام  راختفارپ  یگدنز 
رـس ینمـشد  چیه  ربارب  رد  هک  دوب  يدح  رد  وا  تماقتـسا  تخانـش و  یمن  تیمـسر  هب  ار  يزیچ  ای  یـسک  نیملـسم  حـلاصم  دوخ و 

ماش و رکشل  راک  دندوب  هدشن  عنام  نارگ  هنتف  رگا  هک  داد  سپ  نیفـص  گنج  رد  ار  دوخ  ناحتما  صوصخ  هب  درواین و  دورف  میلـست 
.دوب هدرک  هرسکی  ار  هیواعم 

هب هک  یماگنه  هب  هتخادرپ  وا  تلزنم  نایب  حدم و  هب  زین  مهدزیس  همان  رد  هلمجزا  هغالبلا  جهن  زا  يرگید  دراوم  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
یمن وا  رد  شزغل  میب  درادن و  هار  شمزع  رد  یتسس  هک  تسا  یسک  وا  : دیوگ یم  وا  هرابرد  دهد ، یم  نیفص  رکشل  رد  یتیرومأم  وا 

؛ دهد یمن  جرخ  هب  باتش  تعرس و  تسا  مزال  تمیالم  هک  اج  نآ  رد  درک و  دهاوخن  يدنک  تسا  مزال  تعرس  هک  ییاج  رد.دور 

هب رتشیب  حیضوت  يار  « .) ُلَْثمَأ ُْهنَع  ُءُْطْبلا  اَم  َیلِإ  ُهُعاَرْسِإ  َال  ُمَزْحَأ َو  ِهَیلِإ  ُعاَرْـسِْإلا  اَّمَع  ُهُؤُْطب  َال  ُُهتَطْقَـس َو  َال  ُُهنْهَو َو  ُفاَخی  َال  ْنَّمِم  ُهَّنِإَف  »
( .دینک هعجارم  میا  هداد  هحفص 173  باتک  نیمه  زا  مهن  دلج  رد  روکذم  همان  هرابرد  هک  یحرش 

ياـنث دـمح و  زا  دـعب  : تشاد موقرم  روشک  نآ  مدرم  هب  يا  هماـن  رد  درپـس  کـلام  تسد  هب  ار  رـصم  روشک  تیـالو  هک  یماـگنه  و 
دبای یمن  هار  وا  مشچ  هب  باوخ  رطخ  فوخ و  ماگنه  هب  هک  یسک  ؛ مداتـسرف امـش  يوس  هب  ار  ادخ  صاخ  ناگدنب  زا  یکی  نم  ، یهلا

کلام وا  تسا و  رت  هدنزوس  شتآ  هلعش  زا  ناراکدب  ربارب  رد.دنک  یمن  رارف  دساره و  یمن  نمـشد  زا  تشحو  سرت و  تاعاس  رد  و 
؛ تسا جحذم  هفیاط  زا  ثراح  نب 

ِقیِرَح ْنِم  ِراَّجُْفلا  یَلَع  َّدَشَأ  ِعْوَّرلا  ِتاَعاَس  ِءاَدـْعَْألا  ِنَع  ُلُْکنی  َال  ِفْوَْخلا َو  َمایَأ  ُماَنی  َال  ِهَّللا  ِداَبِع  ْنِم  ًادـْبَع  ْمُکَیلِإ  ُْتثََعب  ْدَـقَف  ُدـَْعب  اَّمَأ  »
« . ٍجِحْذَم وُخَأ  ِثِراَْحلا  ُْنب  ُِکلاَم  َوُه  ِراَّنلا َو 

راختفارپ عاجش و  رایسب  درم  ، رتشا کلام 

هب اج  نیا  رد  اه  نآ  همه  لقن  هک  هدـمآ  ثیدـح  خـیرات و  بتک  رد  یناوارف  ياه  ثحب  وا  لیاضف  رتشا و  کـلام  تیـصخش  هراـبرد 
: مینک یم  تعانق  هتکن  دنچ  هب  اهنت.دماجنا  یم  لوط 
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تسا هدرکن  نایب  شنارای  باحصا و  زا  کی  چیه  هرابرد  هدومرف  وا  فاصوا  نایب  حدم و  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هچنآ  هک  نیا  تسخن 
هلمجزا درک  نایب  رتشا  حدم  رد  یتاملک  دش و  تحاران  هداعلا  قوف  دیـسر  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  وا  تداهـش  ربخ  هک  یماگنه  هلمجزا 

: دومرف

«. دوب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يارب  نم  نوچمه  نم  يارب  کلام  هلآ ؛ هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  ِلوسرل  ُتنک  امک  یل  َناک  دقل  »
( .رتشا نب  کلام  لخدم  دواد ، نبا  لاجر  )

ماگنه هب  رذوبا.درک  رتشا  کلام  تلیضف  هب  يا  هتـسبرس  هراشا  رذوبا  هرابرد  شفورعم  مالک  رد  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
ربمایپ نارای  زا  رگید  رفن  هس  نم و  يزور.وت  رب  داب  تراشب  نکن  هیرگ  : تفگ درک  یم  هیرگ  شرتخد  هک  یلاح  رد  هذـبر  رد  شتافو 

: دومرف میدوب  شتمدخ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

نانمؤم زا  یهورگ  هک  دور  یم  اـیند  زا  یناـبایب  رد  امـش  زا  یکی  َنِینِمْؤُْملا ؛ َنِم  ٌَهباَـصِع  ُهُدَهْـشی  ِضْرَأـْلا  َنِم  ٍهاَـلَِفب  ْمُکُدَـحَأ  َّنَتوُمَیل  »
دنتفرن و ایند  زا  نابایب  رد  مادک  چیه  دندوب  نم  اب  هک  يرگید  دارفا  (. دننک یم  نفد  مارتحا  اب  ار  وا  و   ) دنیآ یم  وا  غارـس  هب  نیتسار ) )
رد وت.تسا  هتفگ  نم  هب  یفـالخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هن  میوـگ  یم  غورد  نم  هن.مور  یم  اـیند  زا  ناـبایب  نیا  رد  هک  منم  نیا 
نبا زا  ، ناتساد نیا  لقن  زا  سپ  یـسلجم  همالع  موحرم.دنیآ  یم  نم  غارـس  هب  هک  دید  یهاوخ  نک  هاگن  هداج  هب  نیـشنب و  اج  نیمه 

ج 22، راونالاراحب ، ) .دندوب رتشا  کلام  يدع و  نب  رجح  دندرک  نفد  مارتحا  اب  ار  وا  دـندمآ و  هک  یناسک  زا  : دـنک یم  لقن  ّربلادـبع 
ص 419)

یعاجش راوس  کت  وا  : دیوگ یم  دنک  یم  یفرعم  ار  رتشا  کلام  هک  یماگنه  هب  هغالبلا  جهن  مهدزیس  همان  حرـش  رد  دیدحلا  یبا  نبا 
نآ يراـی  مالـسلا و  هیلع  یلع  ناـنمؤمریما  هب  رایـسب.دش  یم  بوسحم  هتـسجرب  ياـه  تیـصخش  هعیـش و  ناـگرزب  زا  یـسیئر  ،و  دوب

(. دیزرو یم  قشع  وا  هب  (و  .دوب دنم  هقالع  ترضح 

یلص ادخ  لوسر  هب  تبسن  نم  دننام  نم  هب  تبسن  وا  : دومرف مالسلا  هیلع  ماما  هک  دنک  یم  میدومن  رکذ  هک  يا  هلمج  هب  هراشا  سپس 
يدیجمت حدم و  : دیوگ یم  همادا  رد  دهد و  یم  نخس  داد  هنیمز  نیا  رد  هتخادرپ و  کلام  لیاضف  رکذ  هب  سپـس.دوب  هلآ  هیلع و  هللا 

مالک کی  رد  هک  تسا  مهم  يردـق  هب  راصتخا  نیع  رد  هدرک  رتشا  کلام  زا  هدزیـس ) همان   ) همان نیا  رد  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  هک 
، وـجگنج يدرم  وا.دوـب  دـیجمت  حدـم و  نـیا  هتـسیاش  رتـشا  کـلام  هـک  دـنگوس  مناـج  هـب  درک و  ناـیب  ار  نآ  ناوـت  یمن  ینـالوط 

موزل ماگنه  هب  دـیدش و  ، تدـش موزل  ماگنه  هب.دوب  هدرک  عمج  لمع  ِتدـش  شمرن و  نایم  دوب و  رعاش  حیـصف و  ، رابدرب ، تواخـساب
.( ص 98 ج 15 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ) .دوب میالم  مرن و  ، ارادم

هنیمز نیا  رد  نخـس  دـنچ  ره  میهد  یم  نایاپ  هدروآ  راونالا  راحب  رد  یـسلجم  همالع  موحرم  هک  وا  هراـبرد  یتیاور  اـب  ار  نخـس  نیا 
هب رتشا  کلام  تداهـش  ربخ  هک  یماگنه  عخن  هفیاـط  ناـگرزب  زا  یعمج  هک  میناوخ  یم  نینچ  راونـالاراحب  دلج 33  رد.تسا  رایسب 
: دومرف ؛ دروخ یم  فسأت  تسا و  نینگهودنا  رایسب  وا  میدید  میدیسر  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  تمدخ  : دنیوگ یم  دسر  یم  اه  نآ 

َّنَحِْرفَیل ًاَملاَع َو  َُکتْوَم  َّنَّدُـهَیل  ِهَّللا  اَمَأ َو  ًاْدلَـص  َناََکل  ٍرَجَح  ْنِم  َناَک  َْول  ًادـِْنف َو  َناََکل  ٍلَبَج  ْنِم  َناَک  َْول  ٌکـِلاَم  اَـم  ٍکـِلاَم َو  ُّرَد  ِهَِّلل  »
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دوب هوک  رگا  یکلام ! هچ  ، کلام رب  نیرفآ  ٍِکلاَمَک ؛ ٌدوُجْوَم  ْلَه  ٍکـِلاَمَک َو  ٌّوُجْرَم  ْلَـه  یِکاَوَْبلا َو  ِکـْبَْتلَف  ٍکـِلاَم  ِلـْثِم  یَلَع  ًاـَملاَع 
يرگید َملاع  دهد و  یم  ناکت  ار  یَملاع  وت  گرم  دنگوس  ادخ  هب.مکحم  رایسب  یگنس  دوب  گنس  زا  رگا  دوب و  یگرزب  ياهنت  هوک 

يارب ناگدننک  هیرگ  دننک ) یم  يداش  هیواعم  نارای  ماش و  مدرم  دنزیر و  یم  کشا  وا  گرم  رب  قارع  مدرم  ) .دنک یم  لاحشوخ  ار 
.»؟ دوش یم  تفای  کلام  لثم  يدوجوم  ایآ  دوش ؟ یم  ادیپ  کلام  لثم  يا  هدننک  راودیما  صخش  ایآ.دننک  هیرگ  دیاب  کلام  لثم 

هزادنا هب  دروخ  یم  فسأت  کلام  گرم  رب  دوب و  نیگهودنا  هتـسویپ  مالـسلا  هیلع  یلع  : دیوگ یم  کلام ) هلیبق   ) عخن هفئاط  زا  یکی 
نانمؤمریما هرهچ  رد  نآ  راثآ  یلاوتم  ياهزور  میتسه و  کـلام  هلیبق  هک  اـم  هن  تسا  یلـصا  هدز  تبیـصم  وا  میدرک  رکف  اـم  هک  يا 

ص 556) ج 33 ، راونالاراحب ، ) .دوب نایامن  مالسلا  هیلع 

.تسا هدیدرگ  نایب  هدش  فیلأت  هغالبلا  جهن  زا  لبق  هک  ییاه  باتک  زا  يرایسب  رد  رتشا  کلام  لیاضف 

یسیلگنا

When the news of the death of Mālik al-Ashtar (may Allāh have mercy on him ) ,
reached Imam Ali ibn Abu Talib, :he said: “Mālik, what a man Mālik was! By Allāh! If he
had been a mountain, he would have been a great one. If he had been a stone, he
would have been quite solid. No horseman could have reached it and no bird could
have flown over it.” Sayyid ar-Radi says that the Imām is comparing Mālik to a lonely

(. mountain (rising in height above the others in its range

راک موادت  شزرا  : 444 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ُهنِم ٍلُولمَم  ٍرِیثَک  نِم  ٌریَخ  ِهیَلَع  ٌموُدَم  ٌلِیلَق  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

 . دشاب روآ  جنر  هک  تسا  یناوارف  زا  رتهب  دبای ، موادت  قایتشا  اب  هک  كدنا  زیچ  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و  یملع ) )

يدیهش
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.درآ لالم  هک  يرایسب  زا  هب  دراد ، ماود  هک  یکدنا 

یلیبدرا

یتیآ

.دندرگ لولم  نآ  زا  هک  يرایسب  زا  هب  دشاب  هتسویپ  هک  یکدنا  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

هرامش 278) رارکت  ) .يوش هتسخ  نآ  زا  هک  يدایز  راک  زا  تسا  رتهب  ینک  تموادم  نآ  رب  هک  يراک  كدنا  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

مثیم نبا 

هب ات  تسا  هتسیاش  هک  تسا  يروما  زا  روتسد  نیا  دروایب .) یگتسخ  هک  رایـسب  راک  زا  تسا  رتهب  دشاب  هتـشاد  ماود  هک  یکدنا  راک  )
يارب یبوخ  تروص  هب  سفن و  يارب  ریخ  تعاط و  ندـش  هکلم  ثعاب  كدـنا  راـک  رب  ماود  اریز  تسا  نینچ  یتسارب  .دـنریگ و  راـک 

: دیامرف یم  هک  تسا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ زا  نخـس  نیا  ریظن  و  روآ ، یگتـسخ  رایـسب و  راک  فالخ  هب  تسا ، ندمآرد  نآ 
نخـس نیا  و  .دنام ) یم  ملاس  یتشپ  هن  ندیرب و  لباق  یتفاسم  هن  هتـسخ  يارب  اریز  وش ، نآ  دراو  ارادـم  اب  سپ  تسا  فرژ  نید  نیا  )

.تشذگ البق 

دیدحلا یبا 

 . ُْهنِم ٍلُولْمَم  ٍرِیثَک  ْنِم  ٌْریَخ  ِْهیَلَع  ٌموُدَم  ٌلِیلَق  َلاَق ع: َو 

.هکرتی هلمی و  اهنم  ریثک  نم  هل  ریخ  هیلع  ءرملا  مودی  لفاونلا  نم  لیلق  لاق  هالصلا  تادابعلا و  لهأ  هب  بطاخی  مالک  اذه 

.یقبأ ارهظ  عطق و ال  اضرأ  تبنملا ال  نإف  قفرب  هیف  لغوأف  نیتم  نیدلا  اذه  نإ  هللا ص  لوسر  لوق  اذه  یف  ردانلا  دیجلا  و 

.لولمم ریثک  لک  لاقی  ناک  و 

.هعیبطلل ودع  ریثک  لک  اولاق  و 

هترایز یف  هیلع  ترثک  ینإ  رعاشلا  لاق  و 
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یناشاک

ریثک نم  ریخ   ) ناسحا ریخ و  دننام  وکین ، ياهراک  زا  نآ  رب  دوش  هدومن  تموادم  هک  یکدنا  هیلع ) مودـم  لیلق  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
.نآ لعف  زا  دندرگ  رفنتم  رجزنم و  دنوش و  لولم  هک  يرایسب  زا  تسا  رتهب  هنم ) لولمم 

یلمآ

ینیوزق

.نآ زا  دیدرگ  لولم  هک  يرایسب  زا  تسا  رتهب  نآ ، رب  دیشاب  مئاد  هک  یمک  دومرف :

یجیهال

نآ رب  تموادم  هک  یتدابع  زا  كدنا  هک  مالسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .هنم » لولمم  ریثک  نم  ریخ  هیلع ، مودم  لیلق  : » مالسلا هیلع  لاق  و 
.لفاون دننام  دوش ، كرت  دوش و  لصا  نآ  زا  راجزنا  تلالم و  هک  نآ  رایسب  زا  تسا  رتهب  تابجاو ، دننام  دوشب ،

ییوخ

.ددرگ لالم  ثعاب  هک  تسیرایسب  زا  هب  دوش  تموادم  نآ  رب  هک  يریخ  راک  كدنا  همجرتلا :

يرتشوش

یف و  ادامتعا .) ادصق و  انایسن ال  وا  اوهس  هضعب  دیعاف  الوا  ریتخا  امب  دهعلا  دعب  امبر  و   ) هلوقب هنع  هجابیدلا  یف  رذتعا  رارکت  وه  لوقا 
هیلع  ) قداـصلا نع  و  لـق - نا  هیلع و  موادـی  لـمع  نم  یلاـعت  هللا  یلا  بحا  یـش ء  نم  اـم  مالـسلا ) هیلع   ) رفعج یبا  نـع  یفاـکلا ) )

هللاءاش ام  کلذ  هماع  یف  اهیف  نوکی  ردقلا  هلیل  نا  کلذ  ءاش و  نا  هنع  لدعی  مث  هنـس  هیلع  مدیلف  لمع  یلع  لجرلا  ناک  اذا  مالـسلا )
اذا هللا  نا  ینب  ای  لاقف  اقرع  باصتا  انا  ینآرف و  تدهتجا  دق  ثدـح و  انا  فاوطلاب و  انا  یبا و  یب  رم  مالـسلا ) هیلع   ) هنع .نوکی و  نا 

یبنلا نع  و  تادابعلا و ) …  نم  مالسلا ) هیلع   ) هنیب ام  یف  نوعبرالا - یناثلا و  لصفلا   ) .ریسیلاب هنع  یـضر  هنجلا و  هلخدا  ادبع  بحا 
کـسفن یلا  ضغبت  و ال  ربخ - یف  و  هدابع - یلا  هللا  هدابع  اوهرکت  قفرب و ال  هیف  اولغواف  نیتم  نیدـلا  اذـه  نا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )

- لاق نا  یلا  هعبرا - هل  نم  هثالث و  هل  نم  نامهس و  هل  نم  مهس و  هل  نم  نیملسملا  نم  نا  مالسلا ) هیلع   ) قداصلا نع  .کبر و  هدابع 
نا یلا  هثالثلا - بحاص  هیلع  ام  یلع  نیمهـسلا  بحاص  نیمهـسلا و ال  بحاص  هیلع  ام  یلع  مهـسلا  بحاص  لـمحت  نا  یغبنی  سیلف 

اـضوت هل  لاق  بابلا و  هیلع  عرقف  ارحـس  هاتاف  هباجاف  هل  هنیز  مالـسالا و  یلا  هاعدـف  ینارـصن  راج  هل  ناک  الثم  کل  برـضاس  و  لاق -
هعم جرخ  اضوتف و  هالصلل 

نیب کنیب و  يذلا  ریصق و  راهنلا  بهذت  نیا  لجرلا  هل  لاقف  هلزنمل  راجلا  ماقف  احبصا  یتح  اثکم  مث  رجفلا  ایلص  مث  هللا  ءاش  ام  ایلـصف 
هل لاقف  فرصنی  نا  داراو  ماق  مث  رصعلا  یلص  یتح  هسبحف  لیلق  رصعلا  رهظلا و  نیب  ام  هل و  لاق  مث  رهظلا  یلا  هعم  سلجف  لیلق  رهظلا 

یتح ثکمف  هدـحاو  هالـص  یقب  امنا  هل  لاقف  فرـصنی  نا  دارا  مث  برغملا  یلـص  یتح  هسبتحاف  هلوا  نم  لـقا  راـهنلا و  رخآ  اذـه  نا 
ینم و غرفا  وه  نم  نیدلا  اذهل  بلطا  لاق  جرخا  هل  لاق  بابلا و  هیلع  برضف  هیلع  ادغ  ارحـس  ناک  املف  اقرفت  مث  هرخالا  ءاشعلا  یلص 
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لمف هترایز  یف  هیلع  ترثک  ینا  رعاشلا : لاق  دیدحلا  یبا  نبا  لاق  اذه و  هنم - هجرخا  یش ء  یف  هلخداف  لایع - یلو  نیکسم  ناسنا  انا 
رثک اذا  لولمم  یشلا ء  و 

هینغم

نم ترثکا  اذا  و  هتـسرد ، يذـلا  ملعلا  نم  انکمتم  املاع  حبـصت  تاونـس  هیلع  بظاو  و  هیور ، مهفب و  ادـحاو  اـسرد  موی  لـک  یف  ارقا 
و ملعلا ، لها  تامـسب  مستت  هیاهنلا  یف  .تسرد و  تارق و  امم  ائیـش  مضهت  لمت و ال  کناف  تقولل  اراصتخا  قاروالا  یط  سوردلا و 

(. هنم لولمم  ریثک  نم  یجرا  هیلع  مودت  لیلق  : ) هلوق همکحلا 277  یف  حرشلا  عم  مدقت  .لکشلا و  الا  یش ء  یف  مهنم  تنا  ام 

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

هک رایـسب  راـک  زا  تسا  رتهب  دوش  هداد  همادا  نآ  هب  هک  كدـنا  راـک  تسا : هدومرف  نتفرگ ) راکتـشپ  ندوتـس  رد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
(. تشذگ نآ  حرش  هک  ظفل  رد  یتوافت  رصتخم  اب  تسا  مداتفه  تسیود و  شیامرف  نامه  شیامرف  نیا   ) دروآ یگتسخ 

ینامز

زا شیب  دریذـپ و  یم  دـشاب  طاشن  هارمه  هک  اجنآ  ات  دوش  یم  هضرع  نآ  رب  هچنآ  تسا و  فاص  فیطل و  هنیئآ  دـننامه  ناـسنا  حور 
رادـید یبحتـسم ، ياهتدابع  دراد : یمرب  راـک  نآ  زا  تسد  هشیمه  يارب  یگتـسخ  رثا  رد  اـسب  هچ  تسا و  هدـننک  هتـسخ  شیارب  نآ 

هدایز ناتسود  رادید  ترابع  رد  هاگره  تسین ، ماود  لباق  دوش  جراخ  یعیبط  ریسم  زا  هاگره  ناتسدریز  زا  تیامح  قافرا و  ناتسود ،
يوقت تدابع و  دروم  رد  دـیجم  نآرق  هک  تسا  نیا  هجوت  لـباق  هتکن  .ددرگ  یم  یهتنم  نآ  كرت  هب  دروآ  یم  یگتـسخ  دوش  يور 

ادـخ هک  تسا  يدـهاش  دوخ  نیا  تسا و  هدروآ  لعاف  مسا  تروص  هب  ار  نآ  يالعا  دـح  هدربن و  راـک  هب  هغلاـبم  هغیـص  اـجک  چـیه 
ار یمالـسا  تامدخ  زا  یلیخ  تهج  نیمه  هب  دـشاب و  يرکف  دـشر  طاشن و  هارمه  هک  یتدابع  هکلب  دـهاوخ ، یمن  ار  تدابع  ترثک 

.تسا هدرمش  تدابع 

يزاریش دمحم  دیس 

هکرتی ریثک  لمع  نم  يا  هنم ) لولمم  ریثک  نم  ریخ   ) ناسنالا هیلع  مودی  لیلق  حـلاص  لمع  يا  هیلع ) مودـم  لیلق  : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
.هماسلا هلالملل و 

يوسوم

توقمملا لولمملا  ریثکلا  نم  دیفتـسی  امم  رثکا  سفنلل  ابوبحم  هل  ابولطم  هیف  ابوغرم  ناک  اذا  ناسنالا  هنم  دیفتـسی  لیلقلا  نال  حرـشلا :
رـشع هالـص  نم  لضفا  اتناک  هللا  یلا  امهب  هجوتلا  امهیلع و  لابقالا  عم  هلفاـن  نیتعکر  تیلـص  ولف  یـش ء  سفنلا  یف  هنم  تبثی  ـال  هناـف 
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 … هجوت لابقا و  نودب  تاعکر 

یناقلاط

« .دنوش لولم  نآ  زا  هک  يرایسب  زا  تسا  رتهب  دشاب  تموادم  نآ  رب  هشیمه  هک  یکدنا  »

مراکم

 [[ مالسلا هیلع  لاق  و  ]]

.ُْهنِم ٍلُولمَم  ٍرِیثَک  ْنِم  ٌْریَخ  ِْهیَلَع  ٌموُدَم  ٌلِیلَق 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

: هنامیکح راتفگ  دنس  ) .تسا رتهب  رذگدوز ) و   ) روآ تلالم  اّما  رایسب  راک  زا  طاشنرپ ) و   ) رمتسم اما  مک  راک 

زا تسا و  هدـمآ  يافوتم 425 )  ) ینـسحلا نیـسحلا  نب  ییحی  بلاطوبا  یلاما  رد  يا  هفاـضا  اـب  هلمج  نیا  دـیوگ : یم  بیطخ  موحرم 
.تسا هدومرف  نایب  يا  هبطخ  يال  هبال  رد  ار  هلمج  نیا  ماما  هک  دوش  یم  هدافتسا  وا  ترابع 

(.( ص306 ج 4 ، هغالبلا ، جهن  رداصم   ) .تسا هدروآ  دوخ  باتک  رد  ار  نآ  زین  رایخالا  ضور  هدنسیون  دیازفا : یم  سپس 

ندرک راک  يارب  شور  نیرتهب 

یم ، هدرک هراـشا  یعاـمتجا  يدرف و  ياـه  تیلاـعف  همه  رد  یـساسا  لـصا  کـی  هب  دوخ  هناـمیکح  راـتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
ٍرِیثَک ْنِم  ٌْریَخ  ِْهیَلَع  ٌموُدَـم  ٌلِیلَق  ( ؛» تسا رتهب  رذـگدوز ) و   ) روآ تلالم  اّما  رایـسب  راک  زا  طاشنرپ ) و   ) رمتـسم اـما  مک  راـک  :» دـیامرف

(. ُْهنِم ٍلُولمَم 

همدقم رد  یضر  دیس  موحرم  هک  هنوگ  نامه  دسر  یم  رظن  هب  تشذگ و  يرـصتخم  توافت  اب  تمکح 278  رد  هنامیکح  هلمج  نیا 
هدرک یم  رارکت  ار  نآ  اذـل  هدروآ  ًـالبق  ار  هلمج  نـالف  هک  هدرک  یم  شوـمارف  یناـمز  هلـصاف  رثارب  هاـگ  هدرک  هراـشا  هغـالبلا  جـهن 

: رعاش هتفگ  هب  لاح  ره  هب  یلو.تسا 

«. دهد یم  يرتشیب  رطع  يوب  دوش  رارکت  ردق  ره  تسا  کشم  نوچمه  مالسلا  هیلع  ماما  تاملک  عَّوضتی ؛ ُهَترَّرک  ام  ُکْسِملا  وه  »

یم ار  يراک  تلیـضف  حدـم و  یتقو  هک  دوب  یناسک  نوچمه  دـیابن  هک  تسا  نیا  هناـمیکح  راـتفگ  نیا  زا  مالـسلا  هیلع  ماـما  فدـه 
لولم نآ  زا  هک  درذگ  یمن  يزیچ  یلو  دنهد  یم  ماجنا  ار  نآ  هدننک  هتـسخ  یتروص  هب  دـنروآ و  یم  يور  نآ  هب  باتـش  اب  دـنونش 

.دهد ماجنا  ار  نآ  طاشنرپ  هراومه  دنک و  باختنا  ار  يرت  کبس  راک  ناسنا  هک  رتهب  هچ.دنزاس  یم  شیاهر  هدش 

شناد و ملع و  يریگارف  یعامتجا و  ياـه  کـمک  یقـالخا و  لـئاسم  درومرد  مه  تسا و  قداـص  تاداـبع  درومرد  مه  ، نخـس نیا 
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.نآ دننام 

دنزادرپ و یم  توالت  هب  تقو  یب  تقو و  زور و  بش و  دنونش  یم  ار  نآرق  توالت  دننام  یلمع  تلیضف  هک  یماگنه  دنتسه  یـضعب 
نآ داتـسا و  نیا  زا  يریگارف  هب  عورـش  شناد  ملع و  ریـسم  رد  ای.دنزاس  یم  اهر  يدوز  هب  ار  نآ  دننک و  یم  لولم  هتـسخ و  ار  دوخ 

رفنتم و هاگ  دنوش و  یم  هتـسخ  يدوز  هب  اما  دننک  یم  نآ  زا  رتارف  بش و  همین  ات  بتک  هعلاطم  فلتخم و  ناتـسود  اب  ثحب  داتـسا و 
.قح هار  ناگدنیوپ  يارب  گرزب  تسا  يرطخ  نیا  دنزاس و  یم  اهر  ار  نآ  هشیمه  يارب  ،و  رازیب

.دنهد یم  حیجرت  يزیخ  تلالم  راشفرپ و  ياهراک  نینچ  رب  ار  رمتسم  رت و  کبس  راک  نارایشه  نالقاع و  یلو 

باـتفآ ، نآ زا  دــعب  یلو  دــنک  یم  باریــس  ار  نآ  ًاــتقوم  ؛ دزیرب يا  هنــشت  کــشخ و  نـیمز  رد  هـک  تـسا  يراــبگر  دــننام  یلوا 
.دناکشخ یم  دنا  هدروآ  نوریب  نیمز  زا  رس  رابگر  نآ  اب  هک  ار  یناهایگ  ، نازوس

تخرد و نآ  هتسویپ  دنک و  یمناهر  ار  دوخ  هدرورپ  تسد  هک  تسام  رصع  رد  يا  هرطق  يرایبآ  ای  میالم و  ياه  ناراب  دننام  یمود 
.دراد یم  هگن  توارطاب  مرخ و  زبسرس و  باریس و  ار  هایگ 

رمتـسم راشف و  مک  راک  هک  یلاح  رد  دـیآ  یمنرد  هکلم  تروص  هب  ناـسنا  يارب  زگره  تدـم  هاـتوک  راـشفرپ و  راـک  ، نیا رب  هفاـضا 
.درب یم  تذل  نآ  زا  دهد و  یم  ماجنا  ار  نآ  یتحار  هب  هراومه  ناسنا  هک  دوش  یم  يا  هکلم  هب  لیدبت 

: دیوگ یم  برع  رعاش 

اُرثَک اذإ  ٌلولمَم  ُءیَّشلا  ّلَمَف و  ِهترایز  یف  ِهیلع  ُتّرثک  ّینإ 

ارَظَن اذإ  یّنع  ًارصق  ِهفْرَط  یف  يرأ  ُلازأ  ّینأ ال  یَنبار  َو 

.تسا هدننک  هتسخ  ددرگ  دایز  هک  يزیچره  دوش و  یم  هتسخ  مور  یم  متسود )  ) وا ترایز  هب  دایز  نم  هک  یماگنه 

ارم دـهاوخ  یمن  ییوگ  ) .تسا قمر  یب  هاتوک و  شهاـگن  دـنک  یم  هاـگن  ارم  هک  یماـگنه  هتـسویپ  هک  هتخاـس  نارگن  ارم  رما  نیا  و 
ص 94) ج 20 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  (.) دنیبب

: دیوگ یم  زین  نابز  یسراپ  رعاش 

دور هتسویپ  هتسهآ و  هک  تسا  نآ  ورهر  دور  هتسخ  یهگ  دنت و  یهگ  تسین  نآ  ورهر 

: دنک یم  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  هنیمز  نیا  رد  یثیدح  هیوبنلا  تازاجملا  باتک  رد  یضر  دیس  موحرم 

نیتم و نید  نیا  یَْقبَأ ؛ ًارْهَظ  َال  َعَطَق َو  ًاضْرَأ  َال  َّتَْبنُْملا  َّنِإَف  ِهَّللا  َهَداَبِع  َکِسْفَن  َیلِإ  ْضِّغَُبت  َال  ٍْقفِِرب َو  ِهِیف  ْلِـغْوَأَف  ٌنِیتَم  َنیِّدـلا  اَذَـه  َّنِإ  »
.تسا راوتسا 
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طارفا هک  یـسک  اریز  زاسن  دوخ  ضوغبم  روفنم و  يور ) هدایز  طارفا و  رثارب   ) ار دنوادخ  تدابع  نک و  راتفر  نآ  رد  ارادم  قفر و  اب 
ج راونالاراحب ، ص 244 ؛ هیوبنلا ، تازاجملا  «.) دراذگ یم  یقاب  ملاس  ار  دوخ  بکرم  هن  دـسر و  یم  دـصقم  هب  هن  دـنک  یم  ریِـس  رد 

.( ح 23 ص 218 ، ، 68

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  هک  میناوخ  یم  تسا  هدمآ  یفاک  فیرش  باتک  رد  هک  يرگید  ثیدح  رد 

ص 83، ج 2 ، یفاک ، «.) دشاب مک  دنچ  ره  مهد  همادا  ار  کین  ياهراک  مراد  تسود  نم  َّلَق ؛ ْنِإ  ِلَمَْعلا َو  یَلَع  َمِواَدُأ  ْنَأ  ُّبِحَُأل  یِّنِإ  »
.( ح 4

هوادـملا لـمعلا و  ءاوتـسا  » ناونع تحت  یباـب  یفاـک  لوصا  مود  دـلج  رد  ینیلک  موحرم  هک  تسا  يا  هزادـنا  هب  عوضوم  نیا  تیمها 
: تسا هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ار  ثیدح  نیا  ربتعم  دنس  اب  هدروآ و  « هیلع

َءاَش اَم  َِکلَذ  ِهِماَع  ِیف  اَهِیف  ُنوُکی  ِرْدَْقلا  َهَلَیل  َّنَأ  َِکلَذ  ِهِریَغ َو  َیلِإ  َءاَش  ْنِإ  ُْهنَع  ُلَّوَحَتی  َُّمث  ًهَنَس  ِهیَلَع  ْمُدْیلَف  ٍلَمَع  یَلَع  ُلُجَّرلا  َناَک  اَذِإ  »
کین راک  دوب  لیام  رگا  سپـس  دـهد  همادا  ار  نآ  لاس  کی  لقادـح  دـهد  یم  ماجنا  یکین  راک  یـسک  هک  یماـگنه  َنوُکی ؛ ْنَأ  ُهَّللا 

هک تسا  يزیچ  نیا  دوـب و  دـهاوخ  لاـس  کـی  نآ  رد  ردـق  بش  هک  تسا  نآ  لـیلد  هب  نـیا  دـنک و  باـختنا  نآ  ياـج  هـب  يرگید 
رایـسب نآ  شزرا  ات  دوش  ردق  بش  اب  فداصم  کین  لامعا  دهاوخ  یم  دـنوادخ  هک  نیا  هب  هراشا  ) .دوش ماجنا  دـهاوخ  یم  دـنوادخ 

.( ح 1 ص 82 ، ج 2 ، یفاک ، («.) دبای ینوزف 

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abū Tālib said: “A little that lasts is better than much that brings about
.” grief

یسانش ناسنا  : 445 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

اَِهتاَوَخَأ اوُرِظَتناَف  ٌهَِقئاَر  ٌهّلَخ  ٍلُجَر  ِیف  َناَک  اَذِإ  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

 . دیشک راظتنا  زین  ار  نآ  دننامه  دیدید ، تفگش  یتلصخ  یسک  رد  رگا  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و  یقالخا ) )
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يدیهش

- راک نانچ  ندرک  رب  راب ، رگید  دنازیگنا  رب  ار  يو  وا  تعیبط  هچ  دیرب - راظتنا  ار  نآ  دننامه  دیدید ، تفگش  یتلصخ  یسک  رد  رگا 
.!

یلیبدرا

لاثما دیراد  عقوت  دیشک و  راظتنا  سپ  هدنیآ  شوخ  هبجعم  هنسح  تلصخ  يدرم  رد  دشاب  هاگ  ره  دومرف  و 

یتیآ

.دیشاب نآ  دننامه  تافص  رظتنم  دیدید ، تفگش  یتفص  یسک  رد  رگا  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . دیشاب راظتنا  رد  ار  نآ  ياهدننامه  دشاب  دنیاشوخ  یتلصخ  يدرم  رد  رگا  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

.اهنسحب کعورت  هبجعم  هلصخ  هعئار : هلخو 

يردیک

.هوجولا ناسح  دنع  ریخلا  اوبلطا  مهلوق : نم  بیرق  اذه  اهنسحب و  کعورت  هلصخ  يا  هعیار : هلخ 

مثیم نبا 

رد هاگره  ینعی : دیـشاب .) هتـشاد  راظتنا  يو  زا  ار  نآ  ریظن  دـشاب ، روآ  تفگـش  تقـشم  ياراد  یـسک  هاگره  ، ) روآ تفگـش  هقئار :
تـسا هتـسجرب  قلخ  نآ  اب  بسانم  هک  بوخ  قالخا  مامت  هک  دراد  هنیمز  وا  عبط  هک  تسا  نآ  لیلد  دـشاب ، يا  هتـسجرب  يوخ  ناسنا 
تقافر و  يرادافو ، راظتنا  وا  زا  نیاربانب  تسا  ییوگتـسار  شـشور  هک  یـسک  لثم  تشاد ، ار  اهنآ  راـظتنا  دـیاب  و  دوش ، ادـیپ  نآ  رد 

وا زا  تسا ، ینمادـکاپ  شـشور  هک  یـسک  لثم  و  دور ) یم  ییوگتـسار  راظتنا  الثم  افواب  مدآ  زا  ینعی   ) سکع هب  و  دور ، یم  بوخ 
تمظع راظتنا  وا  زا  دشاب  ریلد  هک  یسک  دننام  زاب  و  تسا ، عقوت  زین  اهنیا  لاثما  یتسود و  یتسار و  شـشخب ، تشذگ و  يراوگرزب ،

راظتنا زین  وا  زا   ) دشاب هلیذر  تافـص  زا  اهنیا  فالخرب  یتافـص  ياراد  هک  یـسک  نینچمه  و  دور ، یم  يرادیاپ  يرابدرب و  ناربهر و 
(. دور یم  رگید  هلیذر ي  تافص 

دیدحلا یبا 
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[ ٌهَِعئاَر  ] ٌهَّلَخ ٍلُجَر  ِیف  َناَک  اَذِإ  َلاَق ع: َو 

[ ُْهنِم  ] اوُرِظَْتناَف ٌهَِقئاَر 

 . اَِهتاَوَخَأ

قدـصتی نأ  لثم  اهحبقل  وأ  اهنـسحل  امإ  کبجعت  کعورت و  هکرح  هنع  تردـص  دـق  هانیأر و  انع  لاحلا  روتـسم  ناسنإ  کـلذ  لاـثم 
عقو ام  تاوخأ  هنم  بقرتی  رظتنی و  نأ  یغبنیف  ینزی  وأ  قرسی  وأ  هراکنإ  نع  هریغ  زجع  ارکنم  رکنی  وأ  هلام  نم  رادقم  عقو و  هل  ءیشب 
یلإ هتعد  ام  اهنأل  اهبسانی  ام  لعف  یلإ  هکرحت  نأ  دب  هکرحلا ال  کلت  لعف  یلإ  هل  هکرحملا  هیف  یتلا  هعیبطلا  لقعلا و  نأل  کلذ  هنم و 

اهـسناجی و امم  اهریغ  یلإ  يدـعتی  اذـه  اهعوقو و  یـضتقملا  ینعملا  نم  اهیف  امل  لب  هکرحلا  کـلت  هیـصوصخل  هکرحلا  کـلت  لـعف 
سکعلاب اهبرـشی و  هنأ  یلع  هنم  دعب  امیف  علطت  فوس  الإ و  رمخلا  برـش  دق  هنأ  یلع  اموی  هلاح  نم  تعلطا  دق  ادحأ  يرت  کلذـل ال 

.هبراقی ام  وأ  هریظن  العاف  دعب  امیف  هارتس  الإ و  هءورملا  ریخلا و  لاعفأ  نم  لعف  هنع  ردص  دق  ادحأ  يرت  هنسحلا ال  رومألا  یف 

هسفن لتقیـس  هنع و  ملحلاب  هتلتق  دق  ینإف  هوعد  لاقف  کلذ  یف  هل  لیقف  هنع  ملحف  احیبق  امتـش  فنحألا  هرـصبلا  ءاهفـس  ضعب  متـش  و 
هدی هناسل و  عطقف  هب  رمأف  فنحألاک  هنأ  نظ  ذئنیح و  هرصبلا  ریمأ  وه  ادایز و  متشف  هیفسلا  کلذ  ءاج  مایأ  دعب  ناک  املف  هتءارجب 

یناشاک

راظتنا سپ  اهتاوخا ) اورظتناف   ) هدنیآ شوخ  هنسح  تلـصخ  يدرم  رد  دشاب  نوچ  هقئار ) هلخ  لجر  یف  ناک  اذا  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
نیا .دیآ  لعف  هب  وا  زا  نآ  لاثما  هک  تسا  نآ  هنظم  وا  عبط  هک  اریز  قالخا  مراکم  زا  ار  تلیضف  نیا  لاثما  وا  زا  دیراد  عقوت  دیـشک و 

(. هوجولا ناسح  دنع  ریخلا  اوبلطا  : ) هک لوق  نیا  هب  تسا  بیرق  مالک 

یلمآ

ینیوزق

ار وکین  تلصخ  نآ  نارهاوخ  وا  زا  دیشاب  رظتنم  سپ  هدنیآ  شوخ  وکین و  یتلصخ  يدرم  رد  دشاب  وچ  دومرف :

یجیهال

تلصخ و درم  رد  دشاب  هاگره  هک  مالسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .اهتاوخا » اورظتناف  هقئار ، هلخ  لجرلا  یف  ناک  اذا  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
دیاش هک  اریز  ار ، وا  قالخا  تافـص و  ریاـس  ینعی  ار ! تلـصخ  نآ  ياـه  هریـشمه  شاـب  رظتنم  سپ  يا ، هدـنیآ  شوخ  بوخ  تفص 

.دنشاب رت  هدنیاشوخ  رتبوخ و  نآ  ياه  هریشمه 

ییوخ

نوکی ناسنالا  ناف  هنماک ، هیلقع  تادادعتسا  هیناسفن و  تاکلم  ناسنالا  یف  هزرابلا  تافصلا  ردصم  ینعملا : .هبجعملا  هقئارلا :) : ) هغللا
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امکف هدوجو ، یف  هروتـسملا  هنویعل  رجافنا  هنومکل و  رهاظم  لالخلا  لاعفالا و  لاوقالا و  نم  هنم  ردـصی  ام  هنطاب و  قیمعلا  ندـعملاک 
ءاملا نم  هیف  نزخی  ام  یلع  لدی  نیع  نم  ءام  هبرـش  جورخ  و  بهذ ، لبجلا  نا  یلع  لدـی  لبج  یف  بهذـلا  رجح  نم  هعطق  روهظ  نا 
.اهیلع اـهب  لدتـسیف  اـهل  ههباـشملا  لـالخلا  نم  هنومک  هدوجو و  یف  اـمع  جذومن  ناـسنالا  نم  هلخ  روهظ  کلذـکف  رملا ، وا  بذـعلا 

.دیشاب هتشاد  ار  شیاهدننامه  راظتنا  وا  زا  دشاب  يا  هتسجرب  تفص  يدرم  رد  نوچ  همجرتلا :

يرتشوش

یف نوتسلا - لصفلا   ) نبا یف  امک  هعکار ) : ) باوصلا و  هیرصملا ،) هعبطلا   ) یف اذکه  هقئار  .هلـصخ  حتفلاب  هلخلا  مالـسلا : هیلع  لاق  و 
هیرـصملا و هعبطلا  نود  کلت  هحـصل  هبجعم ، يا : دـحاو  ینعمب  اـتناک  نا  و  هیطخلا ، مثیم و  نبا  دـیدحلا و  یبا  هفلتخم ) تاـعوضوم 

هیلع مکح  امناف  ناک  فیک  .اـهتاوخا و  هنم  اورظتناـف  دـیدحلا  یبا  نبا  یف  اـهتاوخا و  اورظتناـف  .هفنـصم  طـخب  مثیم  نبا  هخـسن  نوک 
کلت صخـشل  هبجوم  نکت  مل  هکلملا  کلت  و  هکلم ، نع  تردـص  امنا  هفداصم و  نکت  مل  هلخلا  کلت  نال  اهتاوخا  راـظتناب  مالـسلا 

توملاب سحا  املف  هیلع ، تلاوت  ماقسا  نم  ( 338  ) هنـس زاریـشب  هیوباب  نب  یلع  تام  لماکلا )  ) یف .اهلیبق و  نم  ناک  ام  لک  لب  هلخلا 
عیمج یف  جرخف  هنـسب ، هتوم  لبق  لصوف  هفالختـسال ، هلودـلادضع  هنبا  هیلا  ثعبی  نا  هلودـلا  نکر  هیخا  یلا  ذـفنا  دـلو  هل  نکی  مل  و 
نوری مهنا  مهفرعی  مهفاخی و  هعامج  هداوق  یف  ناک  و  ادوهشم ، اموی  ناک  هیدی و  نیب  وه  فقو  ریرسلا و  یلع  هسلجا  هئاقلل و  هرکسع 

( نیحن ریـش   ) هل لاقی  ریبک  دئاق  مهنم  ناک  و  ضبقلاب ، مهانفاف  هیلع  مهفاخ  کلملا  یف  هیخا  دـلو  لعج  املف  رمالاب ، هنم  قحا  مهـسفنا 
ناسارخ یف  ناک  هنا  مهثدحف  تلعف ، هقلطا  نا  متیار  ناف  ثیدحب  هنع  مکثدحا  ینا  مهل : لاقف  هداوق  هباحصا و  هیف  عفشف  هیلع  ضبقف 

هیبا کیلامم  هکیلامم و  نم  هتمدخ  یف  رـصن و  اموی  سلجف  اذه ، انعم  ملیدـلا و  نم  هلیلق  همذرـش  نحن  دـمحا و  نب  رـصن  همدـخ  یف 
لتقا نا  دیرا  لاقف : اذه ؟ ام  تلقف : هئاسک ، یف  هفل  هعم و  انیکس  درج  دق  اذه  نیحن  ریش  تیارف  رکسعلا ، رئاس  يوس  افلا  رـشع  هعـضب 

ذئموی دـمحا  نب  رـصن  رمع  ناک  و  هتمدـخ ، یف  مایقلا  نم  یـسفن  تفنا  دـق  یناف  هدـعب  لتقلاب  یلابا  ـال  و  ارـصن - ینعی  یبصلا - اذـه 
تلق هدیب و  تذخاف  انلک ، لتقن  لب  هدحو  لتقی  مل  کلذ  لعف  اذا  هنا  تملعف  هفلتخم ) تاعوضوم  یف  نوتسلا - لصفلا  ، ) هنس نیرشع 

نا دـعب  ینم  نودـیرتف  نیکـسلا ، هنم  اوذـخاف  هثیدـح  مهتثدـح  ملیدـلا و  تعمج  هیحان و  یلا  هب  تیـضمف  ثیدـح ، کنیب  ینیب و  هل 
یف تام  یتح  اسوبحم  یقب  هنع و  اوکسماف  هلودلادضع - ینعی  یبصلا - اذه  يدی  نیب  فوقولا  نم  هنکما  نا  رصن  یف  هثیدح  متعمس 

.هسبحم

هینغم

هلوق حرشلا  عم  مدقت  .لصا و  نم  عرف  و  هرجـش ، نم  هرمث  هحفنلا  کلت  نال  اهرئاظن ، اهلاثما و  بقتراف  ناسنا  نم  ریخ  هحفن  تیار  اذا 
(. الها رشلا  ریخلل و  نا  : ) همکحلا 416 یف  و  لها ) لکل  و  لطاب ، قح و  : ) 16 هبطخلا یف 

هدبع

لالخلا رئاس  رظتنا  هیلا و  نوکرلاب  لجعت  الف  صخش  نم  قلخ  کبجعا  اذا  يا  هلصخلا  حتفلاب  هلخلا  اهتاوخا : اورظتناف  هقئار  … 

يرفعج

مالسالا ضیف 
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کین و هاوخ   ) دشاب يا  هدنروآ  تفگش  يوخ  تفص و  یسک  رد  هاگ  ره  تسا : هدومرف  تافص ) تفرشیپ  هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
تـشز تفـص  نآ  رگا  رت  تشز  هدوب و  بوخ  تفـص  نآ  رگا  دوب  دهاوخ  رتبوخ  هک   ) دیـشاب رظتنم  ار  نآ  ياهدننامه  تشز ) هاوخ 

(. دشاب

ینامز

ماجنا یـسک  زا  يروآ  بجعت  راک  هک  هاگنآ  .تسا  فلتخم  زین  راثآ  دنتـسه و  تواقتم  هدـیقع  هیحور و  قـالخا ، رکف ، رظن  زا  دارفا 
یم هضرع  يرتهب  ياـه  هنومن  درف ، نآ  تلاـح ، نیا  لاـبند  هب  دـننک و  یم  قیوشت  وا  زا  درف  نآ  ياـه  هقیلـس  مه  نارکفمه و  تفرگ 

هب هرـصب  ياهنادان  زا  یکی  : ) دـسیون یم  دـیدحلا  یبا  نبا  .یعامتجا  تامدـخ  اـی  دـشاب و  هتـسیاشان  ياـهراک  ریـسم  رد  هاوخ  دـنک ،
تکاـس ارچ  هک  درک  ضارتـعا  فنحا  هب  یـسک  .درکن ) یئاـنتعا  وا  هب  فـنحا  اـما  تفگ  ازـسان  هرـصب ) ناـگرزب  زا  یکی  ( ) فـنحا )

دنچ .دـهد  یم  نتـشک  هب  يدوزب  ار  دوخ  دراد  هک  یتئرج  نیا  اب  وا  مداد و  شنتـشکب  وا  زا  یـشوپ  مشچ  اـب  تفگ : فنحا  يدـنام ؟
داد روتسد  دایز  اما  تسا  فنحا  لثم  مه  وا  هک  درک  یم  رکف  تفگ و  ازسان  هرصب  رادنامرف  دایز  هب  نادان  نامه  هک  تشذگن  يزور 
یم رت  يرج  ناسنا  اریز  هدرک  عنم  مک  يدزد  کچوک ، هانگ  بورـشم ، هرطق  زا  مالـسا  تهج  نیمه  هب  .دـندیرب  ار  شناـبز  تسد و 

.ددرگ یم  فرحنم  ماجنارس  دوش و 

يزاریش دمحم  دیس 

ناک اذاف  هیف ، هفـصلا  کلت  تاوخا  يا  اهتاوخا ) اورظتناف   ) هنـسح يا  هقئار )  ) هفـص يا : هلح ) لجر  یف  ناک  اذا  : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
، مزالتت لئاذرلا  نا  امک  مزالتت  لئاضفلا  نال  کلذ  و  اذکه ، و  رویغ ، فیفع  عاجش  وهف  ایخس 

يوسوم

هرجش نم  نصغ  اهناف  اهتاوخا  رظتناف  همیرک  هلیمج  هفص  لجر  یف  تدجو  اذا  حرشلا : .صلاخلا  قئارلا : .هلصخلا  حتفلاب  هلخلا : هغللا :
مرکلا و هنم  بقترا  افیفع  ناک  نمم  تافـصلا  نم  اهتامزالم  اهعبتت  نکل  اهتاذـب و  موقت  اهـسارب و ال  درفنت  اـهنال ال  لـصا  نم  عرف  و 

 … اهوحن هبحملا و  هقادصلا و  لذبلا و  هحماسملا و 

یناقلاط

« .دیرب راظتنا  ار  نآ  ياهدننامه  دیدید ، تفگش - هدیدنسپ -  یتلصخ  يدرم  رد  نوچ  »

بجوم هک  دـنز  رـس  هدیدنـسپ  ای  تشز  يراک  دـشاب ، هدیـشوپ  ام  رب  وا  لاوحا  هک  یـسک  زا  هاـگره  هک  تسا  نیا  عوضوم  نیا  ریظن 
وا رب  نآ  راکنا  زا  نارگید  هک  ار  يدنـسپان  رایـسب  راک  ای  دـهد ، هقدـص  ار  دوخ  لاوما  زا  يا  هدـمع  شخب  هکنآ  ریظن  دـشاب  یتفگش 
هک یتشرس  لقع و  اریز  دیدرگ  وا  زا  نآ  ریظن  يرگید  ياهراک  رودص  رظتنم  تسا  هتـسیاش  دنک  انز  يدزد و  دهد و  ماجنا  دنزجاع 

لاوـحا رب  يزور  رگا  هک  تسا  ببـس  نیدـب  .دراد  یم  او  نآ  ریاـظن  نداد  ماـجنا  هب  ار  وا  تسا  راـک  نآ  نداد  ماـجنا  يارب  وا  هزیگنا 
سکعرب .دنک  یم  یشون  هداب  نانچمه  هک  دش  یهاوخ  هاگآ  مه  نآ  زا  سپ  يدوز  هب  تسا  هدرک  یشون  هداب  هک  يوش  علطم  یسک 

دید یهاوخ  يدوز  هب  دنز  یم  رس  ریخ  راک  تورم و  وا  زا  ینیب  یم  هک  ار  یـسک  ینعی  تسا  هنوگ  نیمه  مه  هدیدنـسپ  روما  رد  نآ 
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.دهد یم  ماجنا  نآ  هب  کیدزن  ریظن و  يرگید  ياهراک  هک 

، دـندرک ضارتـعا  فنحا  هب  هراـب  نیا  رد  درک ، تشذـگ  يراـبدرب و  فنحا  .داد  تشز  یمانـشد  فنحا  هب  هرـصب  ناگلفـس  زا  یکی 
.داد دهاوخ  نتـشک  هب  ار  دوخ  شیوخ  یخاتـسگ  اب  يدوز  هب  و  متـشک ، ار  وا  وا ، دروم  رد  يرابدرب  اب  نم  هک  دـینک  شیاهر  تفگ :
دایز تسا ، فنحا  نوچمه  مه  وا  هک  تشادـنپ  داد و  مانـشد  دوب ، هرـصب  ریما  ماگنه  نآ  رد  هک  دایز  هب  هلفـس  ناـمه  یتدـم  زا  سپ 

.دندیرب ار  شنابز  تسد و  داد  نامرف 

مراکم

 [[ مالسلا هیلع  لاق  و  ]]

.اَِهتاَوَخَأ اوُرِظَْتناَف  ، ٌهَِقئاَر ٌهَّلَخ  ٍلُجَر  ِیف  َناَک  اَذِإ 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

زین ار  شیاهدننامه  راظتنا  دشاب  يدنیاشوخ  تلصخ  يوخ و  یناسنا  رد  هاگره 

: هنامیکح راتفگ  دنس  ) .دیشاب هتشاد  وا ) رد  )

مجنپ نرق  ياملع  زا  هک  تسا  ینادیم  لاثمألا  عمجم  هدش  رکذ  فیرش  مالک  نیا  يارب  هک  يرگید  عبنم  اهنت  هغالبلا  جهن  رداصم  رد 
(.( ص 307 ج 4 ، هغالبلا ، جهن  رداصم   ) تسا هدرک  لقن  يرصتخم  توافت  اب  ار  نآ  هک  دوش  یم  بوسحم 

رگیدکی اب  کین  قالخا  دنویپ 

یم ، تسا رثؤم  دیفم و  ًابلاغ  صاخـشا  نطاب  تخانـش  يارب  هک  دـنک  یم  يا  هتکن  هب  هراشا  هنامیکح  راتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
َناَک اَذِإ  ( ؛» دیـشاب هتـشاد  وا ) رد   ) زین ار  شیاهدننامه  راظتنا  دشاب  يدنیاشوخ  بوخ و  تلـصخ  يوخ و  یناسنا  رد  هاگ  ره  :» دیامرف

(. اَِهتاَوَخَأ اوُرِظَْتناَف  ، ٌهَِقئاَر ٌهَّلَخ  ٍلُجَر  ِیف 

.تسا یقالخا  تافص  يوخ و  تلصخ و  يانعم  هب  مال ) دیدشت  ءاخ و  حتف  هب  « ) ٌهَّلَخ »

هک تسا  هدـمآ  « هعئار » خـسن زا  یـضعب  رد  تسا و  ندرک  هجوـت  بلج  ندوـب و  اـبیز  ياـنعم  هب  قوذ ) نزو  رب  «) قور » هداـم زا  ٌهَِقئاَر » »
.دناسر یم  ار  انعم  نامه 

زین رگید  ياـه  هخاـش  رد  نآ  دـننامه  هک  تسین  راـظتنا  زا  رود  مینیبب  یبلاـج  بوخ و  هویم  یتخرد  هخاـش  رب  یتقو  هک  تسا  یعیبط 
نآ رد  نآ  زا  یندـعم  دوجو  هناشن  هک  اسب  هچ  دـنک  دروخرب  يا  یتمیق  گنـس  هعطق  هب  ییاج  رد  ناسنا  هاگ  ره  نینچمه.دوش  تفای 

.دشاب اج 
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ینطاب هشیر  کی  دـهد  یم  ماجنا  ررکم  روط  هب  ناسنا  هک  ییاـهراک  هک  نیا  نآ  دراد و  ینـشور  لـیلد  ناـسنا  دوجو  رد  نخـس  نیا 
.ددرگ رهاظ  يو  رد  زین  نآ  تاهباشم  هک  دوش  یم  ببس  ینطاب  هشیر  نیا  تسوا و  داهن  رد  هک  دراد 

زین رگید  ياهراک  رد  هک  میرب  یم  یپ  ًابلاغ  تسا  شاحف  نابزدـب و  یناسنا  مینیبب  هاگره  ؛ تسا نینچ  زین  نآ  سکع  هک  هنوگ  ناـمه 
.تشاد تقادص  يراد و  تناما  راظتنا  ناوت  یمن  یناسنا  نینچ  زا  دراد  رارق  دنسپان  طلغ و  ریسم  رد 

.دننک یم  توعد  دننز و  یم  ادص  ار  رگیدکی  ییوگ  دنا  هتسویپ  مه  هب  ًابلاغ  اه  يدب  اه و  یکین  ، رگید ریبعت  هب 

اب شتافص  هیقب  دشاب و  هتشاد  دب  تفص  کی  ای  بوخ  تفص  کی  اهنت  یصخش  هک  دشاب  هتشاد  دوجو  یتائانثتسا  تسا  نکمم  هتبلا 
.یلک هدعاق  هن  دراد  ییانثتسا  هبنج  اه  نیا  دش  هراشا  هک  هنوگ  نامه  یلو  دشابن  گنهامه  نآ 

ناوت یم  ًابلاغ  ، دارفا تخانـش  يارب  هک  تسا  یـسانش  ناسنا  درومرد  لوا  مایپ  : دراد ام  يارب  مایپ  ود  هنامیکح  راـتفگ  نیا  لاـح  ره  هب 
.تسناد تافص  هیقب  يارب  يا  هناشن  ار  نآ  درک و  هیکت  اه  نآ  دب  ای  بوخ  تافص  زا  یکی  يور 

میشاب هتشاد  مه  ار  اه  یتشز  هیقب  ذوفن  راظتنا  دش  ادیپ  ام  رد  یتشز  تفص  رگا  هک  میـشاب  بقارم  دیاب  سفن  بیذهت  رد  هک  نیا  مود 
زین رگید  تافـص  ، نآ وترپ  رد  هک  میـشاب  راودـیما  شیوخ  هدـنیآ  هب  دـیاب  مینک  راد  هشیر  دوخ  رد  ار  یبوخ  تفـص  میتسناوت  رگا  و 

.دنک ادیپ  شیور  تسا  نکمم 

يدیلک یقالخا  تافص 

یم ادص  ار  دوخ  سنجمه  مادک  ره  دنراد و  دنویپ  مه  اب  هلیذر  ای  هنـسح  قالخا  تهج  رد  یقالخا  تافـص  مامت  ًابیرقت  رظن  کی  زا 
.تسا هدومرف  هراشا  نآ  هب  مالسلا  هیلع  ماما  الاب  هنامیکح  راتفگ  رد  هک  هنوگ  نامه.دننز 

دنراد و یمکحم  دنویپ  دنتسه  اه  نآ  سنجمه  هک  رگید  تافص  اب  هتشاد و  يدیلک  هبنج  یضعب  ، یقالخا ياه  یگژیو  نایم  رد  یلو 
.تسا هدش  هراشا  نآ  هب  زین  یمالسا  تایاور  رد 

قوـقح ندرک  لاـمیاپ  ، هلماـعم رد  شغ  ، مـلظ يراوـخ ، هوـشر.تسا  يرایـسب  ناـهانگ  همـشچرس  هـک  تـسا  غورد  اـه  نآ  هـلمج  زا 
یفورعم تیاور  رد  لیلد  نیمه  هب.دنراد  کیدزن  دنویپ  غورد  اب  دراوم  زا  يرایـسب  رد  ناملاظ  هب  کمک  صاخـشا و  هب  تناها  ، مدرم

: میناوخ یم  تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  زا  هک 

یم غورد  نآ  دیلک  تسا و  لفق  نآ  ِرد  هدش و  هتـشاذگ  یقاتا  رد  اه  یتشز  مامت  ُبِذَْکلا ؛ ُهُحاَتْفِم  َلِعُج  ٍتَیب َو  ِیف  ُِثئاَبَْخلا  ِتَلِعُج  »
.( ح 46 ص 263 ، ج 69 ، راونالاراحب ، «.) دشاب

ره قالخا و  فالخ  راک  ره  دش  تسم  ناسنا  یتقو  هکارچ  هدش  رکذ  يدیلک  ناهانگ  زا  زین  تارکسم  بارش و  یمالـسا  تایاور  رد 
: میناوخ یم  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  هک  الاب  تیاور  هباشم  یتیاور  لیذ  رد  اذل  دنزب و  رس  وا  زا  تسا  نکمم  یتیانج 
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رـش و يارب  لاعتم  دـنوادخ  ِباَرَّشلا ؛ َنِم  ٌّرَـش  ُبِذَْـکلا  َباَرَّشلا َو  ِلاَْفقَْألا  َْکِلت  َحـِیتاَفَم  َلَعَج  ًالاَْفقَأ َو  ِّرَّشِلل  َلَـعَج  َّلَـج  َّزَع َو  َهَّللا  َّنِإ  »
ص 338، ج 2 ، یفاک ، «.) تسا رتدب  مه  بارش  زا  غورد  هداد و  رارق  بارش  ار  اه  لفق  نآ  ياهدیلک  هتـشاذگ و  ییاه  لفق  اه  یتشز 

.( ح 3

هدامآ ار  وا  دزادـنا و  یم  راک  زا  ار  یناسنا  لقع  بارـش  تسا و  لقع  اه  یتشز  ربارب  رد  هدـنرادزاب  مهم  لماع  کی  هک  تسا  نشور 
.دنک یم  يا  یتشز  ره 

: دوب هدمآ  تمکح 378  رد  مالسلا  هیلع  ماما  زا  یثیدح  زین  لخب  هلیذر  تفص  درومرد 

هک تسا  يراسفا  تقیقح  رد  تساه و  بیع  مامت  عماج  ، لـخب ٍءوُس ؛ ِّلُـک  َیلِإ  ِِهب  ُداَـقی  ٌماَـمِز  َوُه  ِبویُْعلا َو  يِواَـسَِمل  ٌعِماَـج  ُلُْـخْبلا  »
«. دناشک یم  يا  يدب  ره  يوس  هب  ار  ناسنا 

: تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يرگید  ثیدح  رد 

.( ح 3 ص 303 ، ج 2 ، یفاک ، تساه (.» يدب  همه  دیلک  مشخ ، ٍّرَش ؛ ِّلُک  ُحاَتْفِم  ُبَضَْغلا  »

یمرد يا  هناوید  تروص  هب  ناسنا  هاـگ  دوش و  یم  لـیاز  ناـسنا  دوجو  ماـمت  زا  لـقع  لرتنک  یتلاـح  نینچ  رد  هک  تسا  نشور  اریز 
.دهد ماجنا  تسا  نکمم  ار  یفالخ  راک  ره  هک  دیآ 

ماقم و لام و  هک  دوخ  دوصقم  فدـه و  هب  ات  دـنک  یم  یتشز  راک  ره  هب  راداو  ار  ناسنا  هک  تسایند  هب  یطارفا  بح  رتارف  همه  زا  و 
.دسرب تسا  يدام  لالج  هاج و 

: تسا هدمآ  يوبن  فورعم  تیاور  رد  لیلد  نیمه  هب 

.( ص 258 ج 51 ، راونالاراحب ، « .) هَئیِطَخ ِّلُک  ُْسأَر  اْینُّدلا  ُّبُح  »

مالـسلا هیلع  ماما  هک  میناوخ  یم  میدروآ  تمکح 371  لیذ  رد  هک  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ماما  زا  يرت  حورـشم  ثیدح  رد 
: دیامرف یم  نایاپ  رد  درمش  یم  رگید  ناهانگ  همشچرس  ار  دسح  صرح و  ربکت و  هک  ینآ  زا  دعب 

عمج ایند  بح  رد  اه  نیا  همه  هَئیِطَخ ؛ ِّلُک  ُْسأَر  اْینُّدلا  ُّبُح  َِکلَذ  ِهَفِْرعَم  َدَْعب  ُءاَمَلُْعلا  ُءاِیْبنَْألا َو  َلاَقَف  اْینُّدلا  ِّبُح  ِیف  َّنُهُّلُک  َنْعَمَتْجاَف  »
ج 2، یفاک ، «.) تسا ناهانگ  همه  همشچرس  ایند  بح  : دنا هتفگ  انعم  نیا  هدهاشم  اب  نادنمشناد  اهنآ ) زا  دعب   ) ناربمغیپ و اذل  تسا و 

.( ح 11 ص 131 ،

بح.تسا قداص  انعم  نامه  زین  هتسجرب  تافـص  هلیـضف و  قالخا  درومرد.دراد  يدیلک  هبنج  هک  تسا  تشز  تافـص  درومرد  نیا 
نیموصعم زا  یثیدـح  رد  هک  هنوگ  نامه  تساه  یکین  همه  همـشچرس  دـنوادخ  ینامرفان  زا  فوخ  راـگدرورپ و  هب  قشع  ترخآ و 

: تسا هدمآ  مالسلا  مهیلع 
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تسا و زیچ  کی  ترخآ  ایند و  رد  یکین  ره  هشیر  َیلاَعَت ؛ ِهَّللا  َنِم  ُفْوَْخلا  َوُه  ٌدِحاَو َو  ٌءیَـش  ِهَرِخْآلا  اْینُّدلا َو  ِیف  ٍریَخ  ِّلُک  َلْصَأ  َّنَأ  »
ح 26) ص 235 ، ج 11 ، لئاسولا ، كردتسم  «.) تسا دنوادخ  ینامرفان  زا  سرت  نآ 

رد میدرک  لقن  ایند  بح  هرابرد  مالسلا  مهیلع  داجـس  ماما  رقاب و  ماما  يرکـسع و  نسح  ماما  زا  هک  قباس  ثیداحا  ربارب  رد  نینچمه 
: میناوخ یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح 

رد دـهز  نآ  دـیلک  هدـش و  هداهن  یقاـتا  رد  تاریخ  اـه و  یکین  ماـمت  اْینُّدـلا ؛ ِیف  َدـْهُّزلا  ُهُحاَـتْفِم  َلـِعُج  ٍتَیب َو  ِیف  ُهُّلُک  ُریَْخلا  َلـِعُج  »
.( ح 2 ص 128 ، ج 2 ، یفاک ، «.) تسایند

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said: “If a man possesses a revealing quality, wait and see his
other qualities!”.{The good or bad quality that is found in a man springs from his
natural temperament. If the temperament produces one quality, his other qualities
will also be akin to this one because the dictates of temperament will be equally
effective in either. Thus, if a man pays zakāt and khums, it means that his
temperament is not miserly. Therefore, it is expected that he will not be niggardly in
spending in other items of charity as well. Similarly, if a man speaks a lie, it can be
expected that he will indulge in backbiting, too, because these two habits are similar

.{ to each other

مدرم نوید  تخادرپ  ترورض  : 446 تمکح
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اَمُهَنَیب َراَد  ٍماَلَک  ِیف  ِقَدزَرَفلا  ِیبَأ  َهَعَصعَص  ِنب  ِِبلاَِغل  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اَِهُلبُس ُدَمحَأ  َِکلَذ  مالسلا  هیلع  َلاَقَف  َنِینِمؤُملا  َریِمَأ  اَی  ُقوُقُحلا  اَهتَغَدغَد  َلاَق  ُهَرِیثَکلا  َُکِلبِإ  تَلَعَف  اَم 

اه همجرت 

یتشد
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اب درم  ریپ  هعـصعص  نب  بلاغ  ( ) دومرف هعـصعص  نب  بلاـغ  قدزرف ، ردـپ  هب  ماـما  : ) دومرف وا ، رب  ادـخ  دورد  و  یقوقح ) يداـصتقا ، )
وت كدوک  نیا  دیسرپ  ماما  دش ، حرطم  باوج  لاؤس و  نیا  هک  دیسر  ماما  تمدخ  قدزرف )  ) مامه شدنزرف ، اب  يزور  دوب  یتّیصخش 
وا هب  رگا  دومرف ، ماما  .دوش  یم  یقیال  رعاـش  دراد  هکناـنچ  متخومآ  ندورـس  رعـش  شور  برع و  تاـّیبدا  وا  هب  يرآ ، تفگ  تسا ؟

( .مدرک ظـفح  ار  نآرق  لـک  هکنآ  اـت  دوب  نم  شوگ  رد  هراومه  ماـما  دومنهر  نیا  دـیوگ  یم  قدزرف  دوب ، رتهب  یتـخومآ  یم  نآرق 
هار نیرتهب  نیا  دومرف ) ماما  تخاس  هدـنکارپ  ار  اهنآ  قوقح  تخادرپ  ناـنمؤم ، ریما  يا  داد ، خـساپ  ( .؟ دـنا هدـش  هچ  تناوارف  نارتش 

 . دوب نآ  فرصم 

يدیهش

! نانمؤم ریما  تفگ : [ ؟ دـش هچ  ار  تناوارف  نارتش  دومرف ]: تفر  ناـشنایم  هک  ییوگتفگ  رد  قدزرفلا  وبا  هعـصعص  رـسپ  بلاـغ  هب  [و 
.تسا نآ  هار  نیرتهب  نیا  دومرف ]:  ] .درک ناش  هدنکارپ  قوقح  تخادرپ 

یلیبدرا

اجک وت و  رایـسب  نارتش  دندرک  هچ  ناشیا  نایم  دوب  رئاد  هک  نخـس  رد  دوب  رعاش  قدزرف  ردـپ  هک  ار  هعـصعص  نب  بلاغ  رم  دومرف  و 
نآ هقرفتم  قرط  نیرت  هدوتـس  نآ  هک  ترـضح  دوـمرف  سپ  ناـنمؤم  ریما  يا  ناـمدرم  ياـهقح  اـهنآ  دـنتخاس  هدـنکارپ  تفگ  دـنتفر 

تسنارتش

یتیآ

: دیسرپ وا  زا  مالسلا ) هیلع   ) ماما دوب ، ییوگتفگ  قدزرف ، ردپ  هعصعص  نب  بلاغ  و  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  نایم 

ياههار نیرتهب  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) ماما .تخاـس  هدـنکارپ  ار  اـهنآ  مدرم ، قوقح  يادا  تفگ : دـش ؟ هچ  یتشاد  هک  رتش  همه  نآ 
.دوب نیمه  ناشندش  هدنکارپ 

نایراصنا

اهنآ ییادخ  قوقح  : تفگ ؟ دندش هچ  ترایـسب  نارتش  : دومرف تشذگ ، ناشنایم  هک  ییوگتفگ  رد  قدزرف  ردپ  هعـصعص  نب  بلاغ  هب 
 . تسا یگدنکارپ  ياههار  نیرت  هدوتس  یگدنکارپ  نیا  : دومرف.نانمؤم ریما  يا  تخاس  هدنکارپ  ار 

اه حرش 

يدنوار

: لاق مث  ملسف ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  یلع  لخد  قدزرفلا  دج  اذه  هعصعص  نا  ثیدحلا : نوجـش  نم  .اهنقرف  يا  اهتعذعذ  و 
ناوارـشع ناتقان  موی  تاذ  یل  تعاض  لاق : وه ؟ ام  و  لاقف : باوث ؟ هیلع  یل  نوکی  لهف  هیلهاجلا  یف  افورعم  تعنـص  ینا  هللا  لوسر  ای 

یندعقاف .مراد  تلق : امهراب ؟ ام  و  لاقف ، امهربخ  نع  تفشکتساف  دعاق  خیـش  اذاف  اهتیتاف  همیخ  یل  تحالف  امهبلط  یف  ابیجن  تبکرف 
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، نالا اهدئن  لاق : اتنب  تعـضو  دلولا  ما  نا  تلاق ، هارما و  تتا  اذا  ثدـحتن  انیبف  لاقف : .مهدـنع  تناک  دـقف  احاور  هاعرلا  عجری  نا  یلا 
یلا تعجر  امل  مث  .کلذ  یلا  هتبجاف  بیجنلا  نیتقانلاب و  لاقف : تئـش  امب  هیراجلا  هذه  هایح  ینعب  خیـشلا  اهیا  تلقف : کلذـل  تنزحن 

هئامسمخ نم  رثکا  اذه  یلع  تیرتشاف  نیتقان ، ابیجن و  هدحاو  لکب  یطعا  انا  هنبا و  دحا  دئی  نا ال  برعلا  یف  يدانی  ایدانم  ترما  یتیب 
تنک امنا  و  یلاعت ، هیلا  ابرقت  کلذ  نوکت  یتح  ذـئنیح  هللا  تفرع  ام  کنال  ال ، مالـسلا : هیلع  لاقف  کـلذ ؟ یلع  باوث  یل  لـهف  تنب 

.تقولا کلذ  یف  هعمسلا  ءایرلل و  کلذ  لعف  ناک  هلعل  و  لوقعلا ، یف  انسح  هنوکل  ناسحالا  لعفت 

يردیک

.اهتقرف يا  قوقحلا : اهتعذعذ 

مثیم نبا 

هچ ار  ترایسب  نارتش  : ) دومرف دش  لدب  در و  نانآ  نایم  هک  ینخس  نمـض  رد  قدزرف  ردپ  هعـصعص  نب  بلاغ  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما
یگدـنکارپ نیا  : ) دومرف مالـسلا ) هیلع   ) ماما هاگنآ  تخاـس ، هدـنکارپ  ار  اـهنآ  مدرم  قوقح  نینموملاریما ، اـی  درک : ضوع  يدرک )؟

یلع رب  دراو  دوب  يدرمریپ  هک  بلاغ  دوب : رارق  نیا  زا  دش  لدب  در و  اهنآ  نایم  هک  ییوگتفگ  .تساهنآ ) ندـش  هدـنکارپ  هار  نیرتهب 
؟ یتسیک درمریپ  دیسرپ : نینموملاریما  دوب ، يو  هارمه  هب  دوب  يا  هچب  رسپ  زور  نآ  رد  هک  قدزرف  مامه  شرسپ  و  دش ، مالسلا ) هیلع  )
؟ يدرک هچ  ار  تنارتش  دومرف : .يرآ  درک : ضرع  رایـسب ؟ نارتش  بحاص  نامه  دومرف : ماما  متـسه ، هعـصعص  نب  بلاـغ  نم  تفگ :

نیا دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) ماما هاگنآ  .درب  نیب  زا  ار  اهنآ  اهیراتفرگ  اهینوگرگد و  درک و  هدنکارپ  ار  اهنآ  مدرم  قوقح  درک ، ضرع 
نم نینموملاریما  ای  تسا ، مامه  مرـسپ  نیا  درک : ضرع  تسیک ؟ هچب  رـسپ  نیا  دومرف : و  تساهنآ ، هدنکارپ  عون  نیرتهب  یگدـنکارپ 
رتهب هک  زومایب  نآرق  وا  هب  دومرف : مالسلا ) هیلع   ) ماما دوش ! هتسجرب  يرعاش  هک  تسا  دیما  ما ، هتخومآ  ار  برع  نانخس  رعـش و  وا  هب 

ار دوخ  هک  نیا  ات  دوب  نم  لد  شوگ  رد  مالسلا ) هیلع   ) ماما نخـس  تفگ : یم  درک و  یم  لقن  ار  ناتـساد  نیا  هراومه  قدزرف  .تسا 
همجعم ي لاذ  هب  اهتعذـعذ  .مدرک  ظفح  ار  نآرق  ات  متـشادنرب  تسد  منک و  ظقح  ار  نآرق  هک  مدرک  داـی  دـنگوس  متخاـس و  دـیقم 

.ار اهنآ  دنکارپ  ینعی : ررکم 

دیدحلا یبا 

[ اَْهتَعَذْعَذ  ] َلاَق ُهَرِیثَْکلا  َُکِلبِإ  ْتَلَعَف  اَم  اَمُهَْنَیب  َراَد  ٍمَالَک  ِیف  ِقَدْزَرَْفلَا  ِیبَأ  َهَعَصْعَص  ِْنب  ِِبلاَِغل  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

 . اَِهُلبُس ُدَمْحَأ  َِکلَذ  َلاَقَف ع  َنِینِمْؤُْملا  َریِمَأ  اَی  ُقوُقُْحلا  اَْهتَغَدْغَد 

امبر هعذعذ و  هدحاولا  هقرفتملا  قرفلا  عذاعذلا  هتعاذأ و  رـسلا  هعذعذ  عذعذتف و  هتعذعذ  اهتقرف  هررکم  همجعملا  لاذـلاب  اهتعذـعذ 
.عذاعذ اوقرفت  اولاق 

مامه هنبا  هعم  ریبک و  خیـش  بلاـغ  هتفـالخ و  ماـیأ  نینمؤملا ع  ریمأ  یلع  یعـشاجملا  لاـقع  نب  هیجاـن  نب  هعـصعص  نب  بلاـغ  لـخد 
تلعف ام  لاق  معن  لاق  هریثکلا  لبإلا  وذ  لاق  هعصعص  نب  بلاغ  انأ  لاق  خیشلا  نم  نینمؤملا ع  ریمأ  هل  لاقف  ذئموی  مالغ  وه  قدزرفلا و 
همسا ام  لاق  ینبا  اذه  لاق  کعم  مالغلا  اذه  نم  اهلبـس  دمحأ  كاذ  لاق  بئاونلا  تالمحلا و  اهتبهذأ  قوقحلا و  اهتعذعذ  لاق  کلبإ 
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ینعملا »و  هئرقأ یف د«  ) هتأرقأ ول  لاقف  ادیجم  ارعاش  نوکی  نأ  کشوی  برعلا و  مالک  نینمؤملا و  ریمأ  ای  رعـشلا  هتیور  دق  مامه و  لاق 
هـسفن دیق  یتح  یـسفن  یف  هتملک  تلاز  ام  لوقی  ثیدحلا و  اذه  يوری  دـعب  قدزرفلا  ناکف  هل  ریخ  وهف  نآرقلا  .اضیأ )  میقتـسی  هیلع 

 . هظفح یتح  هکف  امف  نآرقلا  ظفحی  یتح  هکفی  الأ  یلآ  دیقب و 

یناشاک

هک ار  هعصعص  نب  بلاغ  رم  هیلع  همالس  هللا و  تاولص  ترضح  نآ  دومرف  و  قدزرفلا ) یبا  هعـصعص  نب  بلاغل  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
نارتش اـب  يدرک  هچ  هریثـکلا ) کـلباب  تلعف  اـم   ) ناـشیا ناـیم  رد  دوب  ریاد  هک  یمـالک  رد  اـمهنیب ) راد  مـالک  یف   ) دوب قدزرف  ردـپ 

قح ار  نآ  تخاس  هدنکارپ  قرفتم و  قوقحلا ) اهتغدغد  : ) تفگ باوج  رد  سپ  لاقف ) ( ؟ ار اه  نآ  يدرب  اجک  یتشاد و  هک  يرایسب 
كاذ  ) هک دومرف  ترـضح  سپ  مالـسلا ) هیلع  لاقف   ) نانموم ریما  يا  دش  جرخ  مدرم  نوید  تاوکز و  تقدص و  رد  ینعی  مدرم  ياه 

، مالغ نیا  بلاغ  يا  تفگ : قدزرف و  هب  دومرف  هراشا  نآ  زا  دعب  تسا  نارتش  نآ  هقرفتم  قرط  نیرت  هدوتـس  قرفت  نآ  اهلبـس ) دمحا 
تسه دیما  .دیآ  یم  روهظ  هب  وا  زا  بوخ  ياهرعش  هدومن و  رعش  رد  عورش  نینموملاریما و  ای  تسا  نم  رـسپ  تفگ  تسا ؟ سک  هچ 

نیا هشیمه  قدزرف  هک  دـنا  هدروآ  .تسا  رعـش  زا  رتهب  نآ  هک  هد  وا  دای  هب  ار  نآرق  هک  دومرف  ترـضح  نآ  .دـشاب  ارعـشرعشا  وا  هک 
زا ار  دیق  نآ  ریجنز و  هب  تخاس  دـیقم  ار  دوخ  سفن  هکنآ  ات  دوب  وا  رطاخ  رد  مالک  نیا  میاد  سلاجم و  رد  درک  یم  لقن  ار  تیاور 

.دومن ظفح  ار  نآرق  عیمج  هکنآ  ات  تشادنرب  دوخ  ياپ  تسد و 

یلمآ

ینیوزق

تخاس قرفتم  تفگ : ار ؟ دوخ  رایـسب  نارتش  يدرک  هچ  تشذگ : ناشنایم  هک  ینخـس  رد  قدزرف  ردپ  هعـصعص  نب  بلاغ  اب  دومرف :
اهرتش نآ  نید  يادا  محر و  هلـص  هاکز و  هقدـص و  لـیبق  زا  دـشاب  یم  لاـم  رد  هک  یقوقح  رد  ینعی  .نینموملاریما  اـی  قوقح  ار  نآ 

.تسنآ قیرفت  فرص و  اههار  نیرت  هدوتس  نیا  دومرف  .مدرک  فرص 

یجیهال

: امهنیب راد  مالک  یف  قدزرفلا ، یبا  هعصعص  نب  بلاغل  مالسلا  هیلع  لاق  و 

»؟ هریثکلا کلبا  تلعف  ام  »

: مالسلا هیلع  لاقف  .نینموملاریما  ای  قوقحلا  اهتعذعذ  لاق :

هک دوب  هدش  هتفگ  ناشیا  نایم  رد  هک  یمالک  يانثا  رد  قدزرف  ردپ  هعصعص  رسپ  بلاغ  هب  مالسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .اهلبس » دمحا  »
یقوقح فرـصم  هب  ینعی  .نانموم  ریما  يا  ناراد ، قح  قوقح  ار  اهنآ  تخاس  قرفتم  بلاغ : تفگ  سپ  وت ؟ رایـسب  نارتش  دـندش  هچ 

.ندش هقرفت  ياههار  زا  دوب  یهار  رت  هدوتس  هک  مالسلا  هیلع  تفگ  سپ  دندش ، قرفتم  مدیناسر و  قلخ  قلاخ و  زا  دوب  نم  رب  هک 

ییوخ
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هیجان نب  هعصعص  نب  بلاغ  لخد  یلزتعملا : حرشلا  یف  ینعملا : .هقرفتملا  قرفلا  عذاعذلا : اهتقرف ، همجعملا : لاذلاب  اهتعذعذ ) : ) هغللا
، ذئموی مالغ  وه  قدزرفلا و  نامه  هنبا  هعم  و  ریبک ، خیش  بلاغ  و  هتفالخ ، مایا  مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما یلع  یعـشاجملا  لاقع  نب 
: لاق لبا ؟ تلعف  ام  لاق : معن ، لاق : هریثکلا ؟ لبالا  وذ  لاق : هصعص  نب  بلاغ  انا  لاق : خیشلا ؟ نم  مالسلا :) هیلع   ) نینموملاریما هل  لاقف 
: لاق همـسا ؟ ام  لاق : ینبا  اذـه  لاق : عم ؟ مالغلا  اذـه  نم  اهلبـسدمحا  كاذ  لاـق : بئاونلا ، تـالامحلا و  تبهذا  قوقحلا و  اهتعذـعذ 
: لوقا ..هل  ریخ  وهف  نآرقلا  هتارقا  ول  لاقف : ادیجم  ارعاش  نوکی  نا  کشوی  برعلا و  مالک  نینموملاریما و  ای  رعـشلا  هتیور  دق  و  مامه ،
، اهریغ هایحلا  نم  مهفی  هناکف ال  اهیف  کمهنملا  لبالا  نم  بارسالا  عم  لغاشلا  نسلا  یف  نعاطلا  خیشلا  اذه  مالسلا ) هیلع   ) یلع هجاو 

هنبا یف  هاصو  اهلبـس و  دـمحا  كاذ  هلوقب : هازعف  اهتاکذ  نم  هنم  ذـخا  امم  هیلا  یکـش  ذا  هسفن  کلمی  ملف  اهنع  مالـسلا ) هیلع   ) هلاـسف
تشاد ترضح  نآ  هب  هک  یئوگتفگ  رد  قدزرف  ردپ  هعـصعص  نب  بلاغب  همجرتلا : .هانم  هیاغ  کلذ  راصف  هایا ، نآرقلا  میلعتب  قدزرف 

هار نیرتهب  نیا  دومرف : شخـساپ  رد  دـنکارپ ، ار  اهنآ  قوقح  نینموملاریما  اـی  تفگ : خـساپ  رد  دـندرک ؟ هچ  تناوارف  نارتش  دومرف :
.دوب اهنآ  فرصم 

يرتشوش

هیلع  ) هیلع یعـشاجملا  هعـصعص  نب  بلاغ  لـخد  دـیدحلا  یبا  نبا  لاـق  لوقا : قـالخالا ) مراـکم  یف  نوعبرـالا - ثلاـثلا و  لـصفلا  )
انا لاق  خیـشلا  نم  هل  مالـسلا ) هیلع   ) لاقف ذـئموی - مالغ  وه  قدزرفلا و  مامه : هنبا  هعمو  ریبک  خیـش  بلاـغ  و  هتفـالخ - ماـیا  مالـسلا )

تالامحلا و اهتبهذا  قوقحلا و  اهتعذعذ   ) لاق کلبا ؟ تلعف  ام  لاق  معن  لاق  هریثکلا  لبالا  وذ  مالـسلا ) هیلع   ) لاق هعـصعص  نب  بلاغ 
کشوی برعلا و  مالک  رعشلا و  هتیور  دق  مامه و  لاق  همسا  ام  لاق  ینبا  لاق  کعم  مالغلا  اذه  نم  اهلبـس ) دمحا  كاذ   ) لاق بئاونلا )

، دـعب قدزرفلا  ناکف  هل ) ریخ  وهف  نآرقلا  هتارقا  ول   ) لاقف قالخالا ) مراکم  یف  نوعبرالا - ثلاثلا و  لصفلا   ) ادـیجم ارعاـش  نوکی  نا 
یتح هکف  امف  نآرقلا  ظفحی  یتح  هکفی  نا ال  یلآ  دـیقب و  هسفن  دـیق  یتح  یـسفن  یف  هتملک  تلاز  اـم  لوقی  ثیدـحلا و  اذـه  يوری 

نا یلع  هثـالث  بلک  نم  رفن  نهارت  لاـق  هناوع  نع  ادنـسم  یناـغالا )  ) یفف بلاـغ  اـما  هعـصعص ) نب  بلاـغل   ) .فنـصملا لوق  .ظـفح 
الجر مهنم  لجر  لک  راـتخاف  مهلـضفا  وهف  مه  نم  مهبـسن  نع  مهلاـسی  مل  یطعا و  مهیاـف  مهولئاـسیل  ارفن  رکب  میمت و  نم  اوراـتخی 

هقان هئام  هولاسف  اریمع  اوتاف  یعشاجملا  هعـصعص  نب  بلاغ  يرقنملا و  مصاع  نب  سیق  نب  هبلط  ینابیـشلا و  کیلـس  نب  ریمع  اوراتخا 
اوفرصناف ع متنا  نم  لاقف 

ذخا اهودر و  مث  هلیل  اوراسف  اهلاسی  مل  اهیعار و  هقان و  هئام  مهاطعاف  هولاسف  ابلاغ  اوتاف  ینابیـشلا  لوق  لـثم  مهل  لاـقف  هبلط  اوتا  مث  هن 
نم مهرفن  یلع  مرکملا - دـجاملا  جاتب  قحا  مهیا -  سانلا  یلع  بلک  تبدان  ذا  و   ) قدزرفلا لوقی  کلذ  یف  نهرلا و  بلاغ  بحاـص 
نع و  مرـضخ .) ضیبا  لـک  ناـنعل  يرج  بلاـغ - ریغ  مهباـسحا  نـع  زجی - مـلف  مدـهت - مـل  یتـلا  مـیثارجلا  لـها  ـالعلا و  يوذ  رازن 
ربقب هذئاع  ینا  تلاقف  اهرما  نع  اهلاسف  قدزرفلا  اهاتاف  اطاطسف  هیلع  تبرضف  قدزرفلا  یبا  بلاغ  ربق  یلا  هارما  تءاج  لاق  یعمصالا 

کیلا هفارـصنا  یلعف  یفرـصنا  لاق  يدحاو  وه  دیز و  نب  میمت  عم  دنـسلا  یلا  يزغا  یل  انبا  نا  تلاق  وه  ام  لاق  یب  لزن  رما  نم  بلاغ 
هنم هیف  ذـختا  اشیبح و  یل  له  اهباوج و  یلع  یفخیف  رهظب  یتجاح  ننوکت  ـال  دـیز  نب  میمت  : ) میمت یلا  هتقو  نم  بتک  هللا و  ءاـش  نا 
عدی ملف  دنجلا  نم  هعم  نم  عیمج  میمت  ضرعف  اهبارت ) هیلع  یفاسلا  هرفحلاب  بلاغب و  میمت  ای  تذاعف  ینتتا  اهبارش  غوسی  ام  ما  همرحل 

و هلها ) یلا  فارـصنالا  یف  هل  نذا  هلـصو و  الا  شینح ) ( ) قالخالا مراکم  یف  نوعبرالا - ثلاثلا و  لصفلا   ) وا شیبح )  ) همـسا ادـحا 
اربق رفحی  وه  هموق و  نم  لجرب  رم  هنا  کلذ  تادوووملا و  ییحم  هل  لاقی  ناک  یناغالا )  ) یف هعصعص  اما 
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اهتیرتشا یناف  لاق  رقفلا  لاق  اذه  یلع  کلمح  ام  هل  لاقف  هذـه  یتنبا  دای  نا  دـیری  تلاق  کیکبی  ام  هعـصعص  اهل  لاقف  یکبت  هتارما  و 
یف لاق  الحف و  هتحت  ناک  المج  نیتقانلا و  هاطعاف  تلعف ، دـق  لاق  هیبصلا  دات  امهنابلاب و ال  نوشیعت  اـمهدالوا  اـمهعبتی  نیتقاـنب  کـنم 

هئامثالث يدف  دق  مالسالا و  ءاجف  اهادف  الا  هدوومب  عمسی  الا  هسفن  یلع  لعجف  برعلا ، نم  دحا  اهیلا  ینقبس  ام  همرکمل  هذه  نا  هسفن 
ءازوجلا و فلخی  یتم  يذلا  هعـصعص  نیثیغلا  دحا  یبا  اهنم : دئاصق و  هدـع  یف  قدزرفلا  کلذـب  رخف  دـق  هدوووم و  .هئامعبرا  لیق  و 

مانـصالا یلع  فوکع  مه  ذا  تانبلا و  ییحتال  نیح  یلع  رفخم  ریغ  هنا  ملعی  رقفلا  یلع  رجی  نم  نیدـئاولا و  تانب  راـجا  رطمی  ولدـلا 
تمدق لاق  اضیا  هعـصعص  نع  ادنـسم  يور  رونقلا و  اهیبا  نم  راج  کتنبل  یتمذـب  یناف  یف ء  اهل  لاقف  لاق :- نا  یلا  رودـملا -  لوح 

یف الامعا  تلمع  ینا  هللا  لوسر  ای  تلقف  نآرقلا  نم  تایآ  ینملع  تملساف و  مالسالا  یلع  ضرعف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا یلع 
نیتقانب نهنم  هدـحاو  لک  يرتشا  هدوووم  نیتس  هئامثالث و  تییحا  دـق  مالـسالا و  رهظ  لاق  لاق - نا  یلا  رجا - نم  اهیف  لـه  هیلهاـجلا 

کلذ نم  تیداـف  ریعب  فلا  اـهنم  یلع  هیلهاـجلا و  یف  تـالامح  تلمح  ینا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبـنلا لاـقف  لـمج  نیوارـشع و 
یبسح و قالخالا ) مراکم  یف  نوعبرالا - ثلاثلا و  لصفلا   ) یبسح لاقف  ردـغلا  نع  یهن  ءاـفولاب و  رما  مالـسالا  نا  هل  لاـقف  هاـمعبس 

مل هجو و  ریغ  یلع  نوجومی  سانلا  تیار  لاق  هتلعف  کنع  ینغلب  یـش ء  ام  هل  لاق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نا  يور  .اـهب و  یفو 
نودـئی و مهکرتا  ملف  کلذـب  مهرماـی  مل  مهبر  نا  تملعف  مهتاـنب  نودـئی  مهتیار  هیلع و  اوعلعیل  مهنا  تملع  ینا  ریغ  هجولا  نیا  ردا 

یبا  ) .کیلجر نیب  ام  کـییحل و  نیب  اـم  ظـفحا  لاـق  ینـصوا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلل لاـق  هنا  يور  هیلع و  تردـق  نم  تیدـف 
نم هعطقلا  وه  لب  لیق  توتفلل و  ءاسنلا  هففجت  يذـلا  مخـضلا  فیغرلا  هریـسفت  هیلع و  بلغ  بقل  قدزرفلا  یناـغالا )  ) یف قدورفلا )

قدزرفلا ینمـض و  يزنعلا  مشاه  لاق  مامه و  همـسا  امهج و  اظیلغ  ناک  هنال  کلذـب  ههجو  هبـش  فیغرلا  اـهنم  زبخیف  طـسبت  نیجعلا 
دـمحلا هللا لاق  کحـضف و  هب  نمـستی  اندـنع  ءاسنلا  هذـختی  یـش ء  قدزرفلا  تلق  قدزرفلا  فرعت  ام  وا  لاقف  هیلع  تلهاـجتف  سلجم 

یف هکم  نم  اجراخ  هفوکلا  یلا  اهجوتم  مالسلا ) هیلع   ) نیـسحلا قدزرفلا  یقل  لاق  یمذحقلا  يور  .مکئاسن و  نوطب  یف  ینلعج  يذلا 
مهیدـیا کعم و  ساـنلا  سفنا  هللا  لوسر  نبا  اـی  لاـق  كءارو  اـم  هیلع  هللا  تاولـص  نیـسحلا  هل  لاـقف  هجحلا  يذ  نم  سداـسلا  مویلا 

املف لاق  هللا  یننودشانی  یننوعدی و  مهبتک  نم  ریعب  رقو  عم  کحی  لاق و  کیلع 

نا اهتبیه و  یقبت  اهزع و  مودیـس  هنا  اوملعاف  اهریخ  اهدیـس و  نبال  برعلا  تبـضغ  ناـف  قدزرفلا  لاـق  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسحلا لـتق 
حالـسلا و اوقلاف  مکریخ  نبال  اوراثت  متنا ال  ناـف  : ) کـلذ یف  دـشنا  رهدـلا و  رخآ  یلا  ـالذ  ـالا  هللا  اـهدزی  مل  ریغتت  مل  هیلع و  تربص 

نوعبس هل  تتا  دق  ربک و  ام  دعب  قدزرفلا  جح  لاق  یبعشلا  نع  و  قالخالا ) مراکم  یف  نوعبرالا - ثلاثلا و  لصفلا  ( ) لزاغملاب اولزغا 
نم لاقف  فاوطلا  یف  سانلا  رامغ  یف  مالسلا ) هیلع   ) نیـسحلا نب  یلع  يارف  ماعلا  کلذ  یف  جح  دق  کلملادبع  نب  ماشه  ناک  هنس و 
یبا نب  یلع  نب  نیسحلا  نب  یلع  اذه  اولاقف  اههوجو  یحلا  يراذع  اهیف  یئارتت  هینیص  هآرم  هناک  ههجو  هرـسا  قربت  يذلا  باشلا  اذه 
مهلک هللا  دابع  ریخ  نبا  اذـه  مرحلا  لحلا و  هفرعی و  تیبلا  هتاط و  ءاحطبلا و  فرعت  يذـلا  اذـه  قدزرفلا : لاقف  مالـسلا ) هیلع   ) بلاط

فرعت برعلا  هرئاضب  اذه  نم  کلوق  سیل  اومتخ و  دق  هللا  ءایبنا  هدجب  هلهاج  تنک  نا  همطاف  نبا  اذه  ملعلا  رهاطلا  یقنلا  یقتلا  اذـه 
نیح الا  ملکی  امف  هتباـهم  نم  یـضغی  ءاـیح و  یـضغی  مرکلا  یهتنی  اذـه  مراـکم  یلا  اـهلئاق  لاـق  شیرق  هتار  اذا  مجعلا  ترکنا و  نم 
هفرش هللا  ملتسی  ءاج  ام  اذا  میطحلا  نکر  هتحار  نافرع  هکسمی  داکی  ممش  هنینرع  یف  عورا  فک  نم  قبع  اهحیر  نارزیخ  هفکب  مستبی 

نیدلاف اذ  هیلوا  رکشی  هللا  رکـشی  نم  معن  هلوا  اذه  هیلوال  مهباقر  یف  تسیل  قئالخلا  يا  ملقلا  هحول  یف  کلذ  هل  يرج  همظع  امدق و 
لضف هل و  ءایبنالا  لضف  ناد  هدج  نم  مدقلا  اهکاردا  نع  فکالا و  اهنع  ترـصق  یتلا  نیدلا  هورذ  یلا  یمنی  ممالا  هلان  اذه  تیب  نم 

نع باجنت  سمشک  هترغ  رون  نع  یجدلا  بوث  قشنی  میشلا  میخلا و  هسراغم و  تباط  هتعبن  هللا  لوسر  نم  هقتشم  ممالا  هل  تناد  هتما 
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هب موـتخم  رب و  لـک  یف  مهرکذ  هللا  رکذ  دـعب  مدـقم  مصتعم  یجنم و  مهبرق  رفک و  مهـضغب  نید و  مهبح  رـشعم  نم  مـلظلا  اهقارـشا 
مه ال لیق  ضرالا  لهاریخ  نم  لیق  وا  مهتمئا  اوناـک  یقتلا  لـها  دـع  نا  قـالخالا ) مراـکم  یف  نوعبرـالا - ثلاـثلا و  لـصفلا   ) ملکلا

ماشه بضغف  معنلا  ناسحالا و  هب  برتسی  مهبحب و  يولبلا  رشلا و  عفدتـسی  اومرک  نا  موق و  مهینادی  مهدوج و ال  دعب  داوج  عیطتـسی 
سار نکی  مل  اسار  بلقی  اهبینم  يوهت  ساـنلا  بولق  اـهیلا  یتلا  هنیدـملا و  نیب  ینـسبحتا  قدزرفلا : لاـقف  هنیدـملا  هکم و  نیب  هسبحف 

، هداتق نب  نوج  همادق و  نب  هیراج  فنحالا و  دوف  رکذ و  دعب  هیف - .هقلطاف و  هجوف  ماشه  هرعـش  غلبف  اهبویع  داب  ءالوح  هل  انیع  دیس و 
امف هیواعمل : قدزرفلا  لاق  و  هتزئاج - هیواعم  سبح  نعطلاب و  تاتحلا  توم  مهزئاوج و  هئاـطعا  هیواـعم و  یلع  نییمیمتلا  تاـتحلا  و 

تدلو ام  هبناج و  میـض  اذا  اراج  مهعنما  هرـسا و  اموق و  سانلا  زعا  تسلا  هبئاذ  کل  دماج  برح  ثاریم  هتذخا و  تاتحلا  ثاریم  لاب 
بنج یلا  یتیب  هبسانی و  اذ  نمف  یمنی  عصعـص  یلا  يذلا  هیجان  ءرملا  بلاغ و  یبا  هبراقی  لاجرلا  یف  ناصح  یلثمک  هلآ  یبنلا و  دعب 
يذلا نبا  انا  هبساحی  اذ  نمف  یقرع  يرثلا  قرع  یصحلا و  ددع  یف  مصلا  لابجلا  نبا  انا  هبکاوک  یـضملا  ردبلا  هنود  نم  هوانف و  ایرثلا 

هتمن هبناج  روزا  ام  حـیرلا  يرابی  رغا  لزی  مل  يواعم  ای  یل  با  نم  مک  هبـساکم و  رهدـل  تزع  ذا  رهدـلا  یلع  نماض  دـیئولا و  ییحا 
ادنسم و هیلع  فقا  مل  هریثکلا ) کلبا  تلعف  ام  امهنیب  راد  مالک  یف  و   ) هبراقی سمش  دبع  نم  يذلا  كوبا  نکی  مل  نیکلاملا و  عورف 

مرحف یحایرلا  میحـس  عم  هرخافم  هلبا  رحن  هنا  بلاـغ  رما  یف  ادنـسم  هیلع  تفقو  يذـلا  الـسلرم و  هلقن  فنـصملاک  دـیدحلا  یبا  نبا 
نبا نع  ( ) یناغالا  ) يور اهرحن ال هللا  قالخالا ) مراکم  یف  نوعبرالا - ثلاثلا و  لـصفلا   ) نوکل اـهموحل  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما
ینب تباصاو  میمت  دالب  تبدجا  لاق  هعصعص  نب  لاقع  نب  هبـش  نب  سایا  نع  یطیلـسلا  مهج  نع  هدیبع  یبا  نع  متاح  یبا  نع  دیرد 

عرـست يداولا و  یـصقا  اولزنف  هلظنحونب  اهعجتناف  هربو  نب  بلک  دالب  نع  بصخ  مهغلبف  نامثع  هفـالخ  یف  طـحق - يا  هنـس - هلظنح 
هقان اهنم  سبح  یحایرلا  لیثو  نب  میحـس  لبا  تدرو  املف  اهایا  مهمعطاف  هقان  رحنف  کلام  ینب  نود  هدـحو  مهیف  هعـصعص  نب  بلاغ 

.کلذ رظنا  فوس  میرک و  ورما  هنکل  الک و  لاق  کحـضف و  کل  هاواسم - يا  همئاوم - میحـس  رحن  امنا  بلاغل  لیقف  دغ  نم  اهرحنف 
ینمئاوی نا  تملع  نالا  بلاغ  لاق  نیتقان و  میحـس  رقعف  عوبری  ینب  امهمعطاف  امهرحنف  نیتقاـن  اـهنم  سبح  بلاـغ  لـبا  تدر  اـملف و 

اهرقع تدر  املف و  سمخل - درت  هلبا  تناک  و  کحض - هلعف  ابلاغ  غلب  املف  ارشع  میحـس  رقعف  عوبری  ینب  اهمعطاف  ارـشع  بلاغ  رقعف 
بلاط یبا  نب  یلع  هفالخ  یف  رقع  هنا  مث  ذـئنیح  میحـس  کسماف  هئام - للقملا  هئامعبرا و  تناـک  لوقی  رثکملاـف  اـهرخآ - نع  اـهلک 

( مالسلا هیلع   ) یلع مهآر  محللا و  ذخال  لامحلا  قابطالا و  لیبانزلاب و  سانلا  جرخف  ریعب ، هقان و  یتئام  هفوکلا  هسانکب  مالسلا ) هیلع  )
وه هیبا و  عم  ذـئموی  قدزرفلا  ناک  لاق  کلذ  رـضح  نم  ینثدـحف  لاق  .یلاعت  هللا  ریغل  اهب  لها  امنا  مکل  لحت  اهنا ال  سانلا  اهیا  لاقف 
مل هلعف و  میحـس  نع  نغی  ملف  مهج  لاق  رقعا ، هبا  ای  هل  لوقی  هیلع و  اهدری  قدزرفلا  و  یلع ، ددرا  ینب  ای  لوقی  بلاغ  لـعجف  مـالغ -

يذلا وه  و  - ) یلذهلا هربس  یبا  نب  دوراجلا  نب  هللادـبع  نب  یعبر  ناونع  یف  یـشاجنلا - باتک  یف  و  هلعف .) قطی  مل  ذا  بلاغک  لعجی 
یف نوعبرالا - ثلاثلا و  لصفلا   ) لجر ناک  لاـق  ثدـحی  دوراـجلا  تعمـس  لاـق  یعبر  نع   ) هدانـساب يور  مث  لـبالا .) ثیدـح  يور 
نم اذـه  هئام و  هلبا  نم  اذـه  رقعی  نا  یلع  هفوکلا  رهظب  قدزرفابا  ابلاغ  رفان  لیثا  نب  میحـس  هل  لاقی  حایر  ینب  نم  قـالخالا ) مراـکم 

نودـیری لاغبلا  تاریمحلا و  یلع  سانلا  جرخف  اـهبیقارع  نوبرـضی  اولعجف  فویـسلاب  اـهیلا  اوماـق  تدر  اـملف و  ءاـملا  تدر  اذا و  هلبا 
نم اولکات  ـال  ساـنلا  اـهیا  يداـنی  وه  اـنیلا و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) لوسر هلغب  یلع  ءاـجف  هفوکلاـب - مالـسلا ) هیلع   ) یلع و  محللا -

اهتیل و نولوقی  اران  اوار  ام  اذا  : ) اضیا هیف  و  بلاغ ) بیقارعلا  برـض  ینثروا  و   ) قدزرفلا ناوید  یف  و  هللا ) ریغل  اهب  لها  امناف  اـهموحل 
هلبا عذعذ  بلاغابا  هعصعص  نا  رم  و  بلاح ) ریخ  هفیس  یبابذ  نم  هل  لزی  مل  بیقارعلا  بارـض  ران  یلا  بلاغ  ران  مهیدیا  ترـصخ  دق 
هللا یلـص   ) یبنلا هرماف  .هئامثالث  هیلع  یقب  هئامعبـس و  اهنم  يدا  ریعب  فلا  تالامحلا  نم  هیلع  ناک  هنا  تادوووملا و  ءادف  یف  هریثکلا 
امک هیبال  تناک  یتلا  لبالا  فنصملا  هیاور  یلع  بلاغل  هریثکلا  کلبا  تلعف  ام  ( ) مالـسلا هیلع   ) هلوقب دارملا  لعلف  ءافولاب  هلآ ) هیلع و 
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نیئملا لامح  نبا  انا  ینا   ) اـضیا قدزرفلا  ناوید  یف  نکل  هیبا  یلع  تناـک  یتلا  قوقحلا  یلع  لومحم  قوقحلا ) اهتعذـعذ   ) هباوج نا 
لاوما یف  ضرف  یلاعت  هللا  نا  مالـسلا ) هیلع   ) قداصلا نع  یفاکلا )  ) یف اهتقرف  يا : نینموملاریما ) ای  قوقحلا  اهتعذـعذ  لاق  (. ) بلاـغ
لجرلا هضرفی  یـش ء  وه  هاکزلا )  ) ریغ مولعملا  قحلاف  ( ) مولعم قح  مهلاوما  یف  نیذـلا  و   ) لج زع و  لاق  هاکزلا )  ) ریغ اقوقح  ءاینغالا 

لک یف  ءاش  نا  هعمج و  لک  یف  ءاش  نا  موی و  لک  یف  ءاش  نا  هلام  هعـس  هتقاط و  ردق  یلع  هضرفی  نا  هیلع  بجی  هلام  یف  هسفن  یلع 
( قالخالا مراکم  یف  نوعبرالا - ثلاثلا و  لصفلا   ) لاق هاکزلا و  ریغ  اضیا  وه  و   … ( ) انـسح اضرق  ههللا  اوضرقا  و   ) یلاعت لاق  رهش و 

فورعملا هریعی و  عاتملا  هضرقی و  ضرقلا  وه  قوقحلا و  نم  اضیا  نوعاملا  و  هینالع ) …  ارـس و  مهانقزر  امم  اوقفنا  و   ) اضیا یلاعت 
هاکزلا  ) ربخ یف  و  لصوی ) …  نا  هب  هللا  رما  ام  نولـصی  نیذـلا  و   ) لج زع و  هلوق  هاـکزلا  ریغ  لاـملا  یف  یلاـعت  ضرف  اـمم  هعنـصی و 
دادغب خیرات  یف  و  اذه ، کنم ) هیلا  جوحا  وه  امب  کیخا  یلع  رثاتست  الف  هنطابلا  هاکزلا  اما  نورشع و  هسمخ و  فلا  لک  یف  هرهاظلا 
تلقف نیطلاب  بعلت  هل  هریغـص  هینب  اذاف  همره  نب  میهاربا  لزنم  تدصقف  هنیدملا  تمدـق  ماشلا  لها  نم  لجر  یل  لاق  یعمـصالا : لاق 

، اندـنع ام  هللا  و  تلاق : کفایـضا  اناف  هقان  انل  يرحنا  تلقف : هدـم  ذـنم  ملع  هب  انلامف  داوجالا  ضعب  یلا  دـف  و  تلاق : كوبا ؟ نیا  اـهل :
لاق ام  لطابف  تلق  اندـنع  ام  هللا  تلاق و  هضیب  انیطعاف  تلق  اندـنع ، ام  هللا  تلاـق و  هجاجدـف  تلق : .اندـنع  اـم  هللا  و  تلاـق : هاـشف  تلق :

اندـنع سیل  نا  یلا  انراصا  يذـلا  وه  یبا ، نم  لعفلا  کلذـف  تلاق  لمجوا  بوبوشلا  لهتـسمب  اهرحنم  تاج  دـق و  هقان  مک  : ) كوبا
ال کیبا ؟ لوق  نیاف  تلق : لاق - نا  یلا  همره - نبا  تنبب  تلزن  نارمع  نب  زیزعلادـبع  لاـق   ) هیف نکل  هنویع  یف  هبیتق  نبا  هاور  یش ء و 

نود اهل  يراد  نا  یتنبا و  اهنا  دهـشا  لاقف  هتنبا  لوق  همره  نبا  غلبف  اهانفا  كاذ  تلاق : لجالا  هبیرق  الا  عاتبا  ـال  لاـصفلاب و  ذوعلا  عتما 
ثلاثلا و لصفلا   ) بحاص نا  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا نع  یفاکلا )  ) یف اهلبـس ) دمحا  کلذ  مالـسلا :) هیلع   ) لاقف (. ) يدلو نم  روکذلا 

لازا امف  یلاـعت  هللا  نم  معنلا  یلع  نوکتل  هنا  هللا  اـهیف و  قوقح هللا  هبلع  بجی  هنا  رطخ  یلع  همعنلا  قـالخالا ) مراـکم  یف  نوعبرـالا -
؟ اذه فاخت  كردـق  یف  تنا  تلق  یطنزبلا : لاق  .اهیف  یلع  بجی هللا  یتلا  قوقحلا  نم  جرخا  یتح  هدـی - كرح  و  لج - یلع و  اهنم 

.یلع هب  نمام  یلع  یبر  دمحاف  معن ، لاق 

هینغم

نم يدجا  لضفا و  لیبسلا  هذه  یف  لاملا  لذب  نا  کش  نم  سیل  و  تاقدـصلا ، تاوکزلا و  انه  قوقحلاب  دارملا  و  اهتقرف ، اهتعذـعذ :
هعم و  هتفالخ ، مایا  مامالا  یلع  دـفوف  لبالا ، نم  ریثکلا  کلمی  اریبک  اخیـش  اذـه  بلاغ  ناک  دـیدحلا : یبا  نبا  لاق  .رخآ و  لـیبس  يا 
مالک رعـشلا و  هتیور  دـق  و  ینبا ، وه  لاق : مالغلا ؟ نع  مث  هلبا ، نع  مامالا  هلاسف  ذـئموی ، مـالغ  وه  و  ریهـشلا ، رعاـشلا  قدزرفلا  هدـلو 

و یـسفن ، یف  ماـمالا  هملک  تلاز  اـم  لوقی : کـلذ و  يوری  قدزرفلا  ناـکف  هل ، اریخ  ناـکل  نآرقلا  هتارقا  ول  ماـمالا : هل  لاـقف  .برعلا 
.نآرقلا تظفح  یتح  هتککف  ام  دیقب  یلجر  تدیق 

هدبع

يا لیبس  عمج  اهلبـس  دمحا  کلذ  تاقدصلا و  هاکزلا و  قوقح  یلبا  قرف  يا  هددـب  هقرف و  لاملا  عذـعذ  قوقحلا : اهتعذـعذ  لاق  … 
اهئانفا قرط  لضفا 

يرفعج

مالسالا ضیف 
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؟ يدرک هچ  ار  ترایسب  نارتش  دومرف : دندرک  یم  وگتفگ  هکنیا  نیب  رد  رعاش )  ) قدزرف ردپ  هعصعص  نبا  بلاغ  هب  مالـسلا  هیلع  ماما 
نآ تفر ) راک  هب  نید  ءادا  محر ، هلـص  هوکز ، هقدص ، دننام  ریخ  ياههار  رد   ) تخاس هدـنکارپ  ار  اهنآ  مدرم )  ) قوقح تفگ : بلاغ 

.تسا نارتش  نآ  ندش  هدنکارپ  ياههار  نیرت  هدوتس  یگدنکارپ  نیا  دومرف : مدرم ) قوقح  ءادا  ندوتس  رد   ) مالسلا هیلع  ترضح 

ینامز

اب يوریپ  تلاح  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع تسایر  ناـمز  رد  هعـصعص  دـنزرف  بلاـغ  دـسیون : یم  بلطم  حیـضوت  رد  دـیدحلا  یبا  نبا 
نم تفگ : بلاغ  تسیک ؟ درمریپ  دومرف : ترـضح  .دـش  بایفرـش  ترـضح  تمدـخ  دوب  کچوک  دوب  يرـسپ  هک  قدزرف  شدـنزرف 

رد بلاغ : يدرک ؟ هچ  ار  تیاهرتش  مالسلا :) هیلع   ) یلع .یلب  بلاغ : رادرتش ؟ بلاغ  دومرف : ترـضح  .متـسه  هعـصعص  دنزرف  بلاغ 
تسامش اب  هک  رـسپ  نیا  .تساهنآ  فرـصم  هار  نیرتهب  مالـسلا :) هیلع   ) یلع .دش  فرـص  یمالـسا  قوقح  یگدنز و  تالکـشم  هار 

، مزومآ یم  وا  هب  ار  برع  ياهناتساد  رعـش و  .مامه  بلاغ : تسیچ ؟ شمـسا  مالـسلا :) هیلع   ) یلع .تسا  مرـسپ  نیا  بلاغ : تسیک ؟
سپ نیا  زا  قدزرف  .دوب  رتهب  وا  يارب  یتـخومآ  یم  ار  نآرق  وا  هب  رگا  مالـسلا :) هیلع   ) یلع ددرگ ! تسدربز  يرعاـش  دور  یم  دـیما 

ار نآرق  ات  درک  دای  دنگوس  درک و  راهم  ار  دوخ  ماجنارـس  ات  دوب  نم  شوگ  رد  هشیمه  هملک  نیا  تفگ : درک و  یم  لقن  تیاور  نیا 
يدرف بلاغ  هک  اـجنآ  زا  .تشادرب  دوخ  زا  ار  درک  ظـفح  ار  نآرق  یتقو  درک  مه  نینچ  درواـین و  نوریب  ار  دوخ  راـهم  دـنکن  ظـفح 

رد هکلب  دوـب ، نآرق  ناـظفاح  ناراکادـف و  زا  اـهنت  هن  درک و  رثا  شدـنزرف  حور  رد  مه  مالـسلا ) هیلع   ) یلع شیاـمرف  دوـب  راـکوکین 
.تسا فورعم  ماشه  روضح  رد  هکم  رد  نیدباعلا  نیز  ماما  هرابرد  شراعشا  ناتساد  تفرگ و  رارق  يولع  نارعاش  فیدر 

يزاریش دمحم  دیس 

اذامل ال تبهذ و  نیا  يا  هریثکلا ؟) کلبا  تلعف  اـم  -: ) اـمهنیب راد  مـالک  یف  قدزرفلا ، یبا  هعـصعص ، بلاـغل ، مالـسلا - هیلع  لاـق  و 
ای  ) ماعطالا محرلا و  هلـصک  سانلا  قوقح  و  هاکزلاک ، هللا  قوقح  یف  اهئاطعا  اهتقرف  يا  قوقحلا ) اهتغدغد   ) هعـصعص لاق ) ( ؟ اهکلمت

حدملا دمحلا و  بجوی  يذلا  قیرفتلا  قرط  نسحا  يا  اهلبـس ) دمحا   ) قوقحلا یف  قیرفتلا  کلذ ) : ) مالـسلا هیلع  لاقف  نینموملاریما )
.سانلا نم  و  هللا ، نم  کل ،

يوسوم

هلبا و نم  هیعرـشلا  قوقحلا  جارخا  ءارج  نم  یـسلا ء  رثالا  هسفن  یف  قدزرفلا  یبال  ناک  حرـشلا : .هددب  هقرف و  یـشلا ء : عذعذ  هغللا :
اهقیرفت و اهدـیدبت و  ناب  مامالا  هباجاف  اهتللق  اـهتقرف و  اهتددـب و  دـق  قوقحلا  نا  باوجلا  اذـهب  باـجا  اذـلف  هنیع  یف  تصقن  اـهناک 

 … هیلع بجاولل  ءادا  هللا و  هاضرم  کلذ  یف  نال  اهنسحا  قرطلا و  لضفا  نم  قوقحلا  جارخا  یف  اهصقن 

یناقلاط

دـش هچ  وت  رایـسب  نارتش  دومرف : تفرگ  تروص  قدزرف  ردـپ  هعـصعص  نب  بلاـغ  وا و  ناـیم  هک  ییوگتفگ  نمـض  ترـضح  نآ  «و 
« .تسا نآ  هار  نیرتهب  نیا  دومرف : .تخاس  هدنکارپ  ار  اهنآ  قوقح  تخادرپ  نینمؤملا  ریما  يا  تفگ :

يریپ بلاغ  دـمآ ، وا  روضح  هب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تفـالخ  راـگزور  هب  یعـشاجم  لاـقع  نب  هیجاـن  نب  هعـصعص  نب  بلاـغ 
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مرتحم درمریپ  نیا  دیـسرپ  نینمؤملا  ریما  .دوب  شهارمه  دوب ، یناوجون  ماـگنه  نآ  رد  هک  قدزرف - ماـمه -  شرـسپ  .دوب  هدروخلاـس 
تیاعر تفگ : دش ؟ هچ  تنارتش  دومرف : يرآ ، تفگ : دراد ؟ رایسب  رتش  هک  نامه  دومرف : .ما  هعصعص  نب  بلاغ  نم  تفگ : تسیک ؟

هک ناوجون  نیا  .تسا  نآ  هار  نیرت  هدیدنسپ  نیا  دومرف : .تخاس  هدنکارپ  ار  نآ  اهیراتفرگ  لمحت  اهدماشیپ و  قوقح و  تخادرپ  و 
مالک رعش و  وا  هب  نینمؤملا  ریما  يا  هک : دوزفا  مامه و  تفگ : تسیچ ؟ شمان  دومرف : .تسا  نم  رـسپ  تفگ : تسیک ؟ تسوت  هارمه 

اهدـعب قدزرف  .دوب  رتهب  شیارب  یتخومآ  یم  وا  هب  نآرق  رگا  دومرف : .ددرگ  هدیدنـسپ  يرعاش  هک  تسا  دـیما  ما و  هتخومآ  ار  برع 
رب يدـنب  مه  ماجنارـس  .تسا  نم  ناج  شوگ  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  نخـس  هراومه  تفگ : یم  درک و  یم  لـقن  ار  عوضوم  نیا  دوخ 

.درک ظفح  ار  نآرق  ات  درکن  زاب  دیاشگن و  دوخ  زا  ار  نآ  دنکن  ظفح  ار  نآرق  ات  هک  درک  دای  دنگوس  تسب و  دوخ 

مراکم

 [[ مالسلا هیلع  لاق  و  ]]

هیلع لاقف.َنِینِمْؤُْملا  َریِمَأ  اَی  ُقوُقُْحلا  اَْهتَغَذـْغَد  : َلاَق ُهَرِیثَْکلا ؟ َُکِلبِإ  ْتَلَعَف  اَم  امهنیب : راد  مـالک  یف  ، قدزرفلا یبأ  هعـصعص  نب  بلاـغل 
.اَِهُلبُس ُدَمْحَأ  َِکلذ  : مالسلا

هچ تناوارف  نارتش  : دومرف نینچ  دش  لدب  در و  ، قدزرف ردپ  ، هعصعص نب  بلاغ  مان  هب  يدرم  وا و  نیب  هک  ینخس  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
یقاب نم  يارب  ینادـنچ  زیچ  و   ) تخاس هدـنکارپ  ار  اه  نآ  (، تاکز يادا   ) بجاو قوقح  نانمؤمریما ! يا  : درک ضرع  بلاـغ  دـندش ؟

: هنامیکح راتفگ  دنس  ) .دوب اه  نآ  فرصم  هار  نیرتهب  نیا  : دومرف مالسلا  هیلع  ماما  تسا .) هدنامن 

یم تسا  نآ  زا  یـشخب  هنامیکح  مالک  نیا  هدرک و  لـقن  دـیدحلا  یبا  نبا  زا  هک  یحورـشم  تیاور  هب  هراـشا  رب  هوـالع  رداـصم  رد 
.تسا هدوب  روهشم  تایاور  نایوار  نایم  رد  مالک  نیا  هک  دوش  یم  هدافتسا  تیاور  نیا  تاریبعت  زا  دیوگ :

ص 307) ج 4 ، هغالبلا ، جهن  رداصم  .دنک (  یم  لقن  ار  نآ  زا  یشخب  هیاهن  باتک  رد  ریثا  نبا  زا  زین  و 

رد ار  نآ  رکاسع  نبا  هلمج  زا  تسا  هدـش  لقن  يرگید  دایز  ياـه  باـتک  رد  هناـمیکح  راـتفگ  نیا  ارجاـم و  نیا  هک  مینکیم  هفاـضا 
ج 2،  ) هینودمحلا هرکذـتلا  رد  و  ج 2،ص 256 )  ) يرـشخمز راربالا  عیبر  رد  نینچمه  هدروآ  ص 50 ) ج 74 ،  ) قشمد خیرات  باتک 

( تسا هدمآ  ص 264 )

لام فرصم  نیرتهب 

نارتـش :» دومرف نینچ  دـش  لدـب  در و  هعـصعص ، نب  بلاـغ  ، قدزرف ردـپ  وا و  ناـیم  رد  هک  یناروـن  راـتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
ینادـنچ زیچ  و   ) تخاس هدـنکارپ  ار  اه  نآ  (، تاکز يادا   ) بجاو قوقح  ناـنمؤم ! ریما  يا  : درک ضرع  بلاـغ  دـندش ؟ هچ  تناوارف 
هعـصعص نب  بلاغل  مالـسلا  هیلع  لاق  و  ( ؛» دوب اه  نآ  فرـصم  هار  نیرتهب  نیا  : دومرف مالـسلا  هیلع  ماما  (. تسا هدـنامن  یقاب  نم  يارب 

ُدَمْحَأ َِکلذ  : مالـسلا هیلع  لاقف.َنِینِمْؤُْملا  َریِمَأ  اَی  ُقوُقُْحلا  اَْهتَغَذـْغَد  : َلاَق ُهَرِیثَْکلا ؟ َُکِلبِإ  ْتَلَعَف  اَم  : اـمهنیب راد  مـالک  یف  ، قدزرفلا یبأ 
(. اَِهُلبُس
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هدـش لقن  يرت  هدرتسگ  تروص  هب  ارجام  نیا  يافوتم 571 ) ، رکاسع نبا  هتشون   ) قشمد هنیدم  خیرات  هلمجزا  بتک و  زا  يرایـسب  رد 
مالــسلا هـیلع  بلاـط  یبا  نـب  یلع  ناـنمؤم  ریما  تمدـخ  شردـپ  هارمه  تیلوـفط  رد  فورعم ) رعاـش   ) قدزرف : دـسیون یم  وا.تـسا 
شیامزآ ار  اه  نآ  هک  دوب  ییاهریشمش  وا  ربارب  رد  میدیسر  مالـسلا  هیلع  ماما  تمدخ  مردپ  اب  هک  یماگنه  : دیوگ یم  قدزرف.دیـسر 

: دومرف درک و  مردپ  هب  ور.درک  یم 

نآ اب  : دومرف.يرآ : درک ضرع  یتشاد ؟ ناوارف  نارتش  هک  یتسه  یـسک  نامه  وت  : دومرف.هعـصعص نب  بلاغ  : تفگ مردپ  یتسیک ؟ وت 
: درک ضرع  يدرک ؟ هچ  اه 

اب هک  كدوک  نیا  : دومرف سپـس.دوب  اه  نآ  فرـصم  هار  نیرتهب  نیا  : دومرف.تخاس هدنکارپ  ار  اه  نآ  (، تاکز  ) قوقح تالکـشم و 
: درک ضرع  تسیک ؟ تسوت 

خیرات ) .تسا رتهب  وا  يارب  نآرق  هک  نک  میلعت  وا  هب  نآرق  : دومرف.دیوگ یم  رعش  لاس  نس و  نیا  رد  وا.تسا  قدزرف )  ) مامه مدنزرف 
ص 50) ج 74 ، قشمد ، هنیدم 

: دیوگ یم  قدزرف  هک  تسا  نیا  نآ  دراد و  نخس  نیا  رب  يا  هفاضا  دیدحلا  یبا  نبا 

منکن ظفح  ار  نآرق  ات  هک  مدرک  دای  دنگوس  مدرک و  دیقم  ار  دوخ  هک  ینامز  ات  دوب  نم  نهذ  رد  مالسلا  هیلع  یلع  شرافس  هتـسویپ 
ص 95) ج 20 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ) .مرادنرب تسد 

رظنزا هک  هدمآ  « هعذعذ «،» هغدغد » ياج هب  تسا  هدش  لقن  اه  نآ  رد  هلمج  نیا  هک  يرگید  بتک  هغالبلا و  جهن  خسن  زا  يرایـسب  رد 
یلاح رد  درادـن  یبسانت  اـج  نیا  رد  هک  تسا  نداد  کـلقلق  ندرک و  کـیرحت  ياـنعم  هب  « هغدـغد  » اریز دراد  يرتشیب  بساـنت  اـنعم 

یحبـص هخـسن  دـسر  یم  رظن  هب  دـشاب و  یم  مالک  لحم  بسانم  هک  تسا  نتخاـس  قرفتم  ندرک و  هدـنکارپ  ياـنعم  هب  « هعذـعذ » هک
.دشاب تسردان  اج  نیا  رد  حلاص 

اه هتکن 

تاکز تیمها  -1

هب.دـتفیب باصن  دـح  زا  تاکز  دروم  هک  ینامز  ات  دوش  یم  رارکت  لاس  ره  دریگ  یم  قلعت  هک  يزیچ  ُهن  نآ  هب  تاـکز  هک  میناد  یم 
.دنهد یم  سمخ  راب  کی  ار  یلام  ره  هک  سمخ  فالخ 

تیاعر اب   ) تسا دصرد  مین  ود و  دودح  رد  هک  ار  دوخ  لام  تاکز  دیاب  تسا  دنفـسوگ  ای  واگ  سأر  دصکی  ياراد  هک  یـسک  ًالثم 
نآ هب  تاکز  ًاددـجم  دـشاب  هتـشاد  ار  نادنفـسوگ  ای  واگ  نامه  رگا  مه  دـعب  لاس  دزادرپب و  تسا ) نآ  رد  هک  یفلتخم  ياه  باصن 

رتش 5 رد  سأر و  دنفسوگ 40  رد  سأر و  واگ 30  رد  باصن  دح  نیرخآ  ) .دـیایب نییاپ  باصن  دـح  زا  هک  ینامز  ات  دریگ  یم  قلعت 
(. تسا رفن 
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باصن نیرخآ  زا  اـت  مدوزفین  نآ  رب  يزیچ  متخادرپ و  ار  منارتش  تاـکز  هتـسویپ  نم  هک  هدوب  نیا  هعـصعص  نب  بلاـغ  روظنم  دـیاش 
.تشذگ

هدرک کمک  نادـنمزاین  هب  يا و  هتخاس  دوخ  داعملا  موی  هریخذ  ار  اه  نآ  هک  نیا  زا  رتهب  یفرـصم  هچ  : دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  ماما 
.يا هدومن  يرادیرخ  دوخ  يارب  ار  تیفاع  تمالس و  يا و 

بحتـسم ای  بجاو  قوقح  هکلب  دـشابن  تاکز  اـهنت  ُقوُقُْحلا » اَْهتَعَذـعَذ   » هلمج رد  قوقح  زا  روظنم  هک  دراد  دوجو  زین  لاـمتحا  نیا 
رد یسلجم  همالع  موحرم  هک  هنوگ  نامه  ، رگید ریخ  ياهراک  داهج و  هار  رد  نآ  زا  ندرک  هدافتـسا  هلمجزا  دوش  لماش  زین  ار  رگید 

.( ص 322 ج 34 ، راونالاراحب ، ) .تسا هدومرف  ترابع  نیمه  حیضوت  رد  راونالا  راحب 

ادخ دزن  هچنآ  یلو  دور  یم  نیب  زا  ماجنارـس  تسامـش  دزن  هچنآ  ؛»  ٍقَاب ِهّللا  َْدنِع  اَم  ُدَفنَی َو  ْمُکَدـْنِع  اَم  دـیامرف «: یم  زین  دـیجم  نآرق 
هیآ 96) لحن ، تسا (.» رارقرب  یقاب و  هدش  هریخذ 

لاوما زا  دننک  هنیزه  ادخ  هار  رد  ار  دوخ  لاوما  زا  يزیچ  رگا  هک  دـنرادنپ  یم  نینچ  نامیالا  فیعـض  ای  هاگآان  دارفا  زا  یـضعب  یلو 
: دیامرف یم  صاخشا  هنوگنیا  هرابرد  دیجم  نآرق  هک  هنوگ  نامه.دنا  هدش  تمارغ  یعون  راتفرگ  هدش و  هتساک  اه  نآ 

بارعا نیا )  ) زا یهورگ  ؛»  ٌمِیلَع ٌعیِمَـس  ُهّللا  ِءْوَّسلا َو  ُهَِرئاَد  ْمِْهیَلَع  َِرئاَوَّدـلا  ُمُِکب  ُصَّبَرَتَـی  ًاـمَْرغَم َو  ُقِفُنی  اَـم  ُذِـخَّتَی  ْنَم  ِباَرْعَأـْلا  َنِم  و  » 
یم امـش  يارب  یکاـندرد  ثداوح  راـظتنا  ؛و  دـنراد یم  بوسحم  تمارغ  ، دـننک یم  قاـفنا  ادـخ ) هار  رد   ) هک ار  يزیچ  ، نیـشن هیداـب 

هیآ 98) هبوت ، !«.) تساناد اونش و  دنوادخ  ؛و  تساهنآ دوخ  يارب  كاندرد  ثداوح  ؛ دنشک

: میهد یم  نایاپ  مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ماما  زا  یثیدح  اب  ار  نخس  نیا 

ٍلَجَو یَلَع  اَْهنِم  ُلاَزَأ  اَمَف  َّلَج  َّزَع َو  ِهَّللا  َنِم  ُمَعِّنلا  یَلَع  ُنوُکََتل  ُهَّنِإ  ِهَّللا  اَهِیف َو  ِهَّللا  ُقوُقُح  ِهیَلَع  ُبِجی  ُهَّنِإ  ٍرَطَخ  یَلَع  ِهَمْعِّنلا  َبِحاَص  َّنِإ  »
ُدَمْحَأَف ْمَعَن  َلاَق  اَذَـه  ُفاَخَت  َكِرْدَـق  ِیف  َْتنَأ  َكاَدـِف  ُْتلِعُج  ُْتلُقَف  اَـهِیف  یَلَع  ِهَِّلل  ُبِجَت  ِیتَّلا  ِقوُقُْحلا  َنِم  َجُرْخَأ  یَّتَح  ُهَدـی  َكَّرَح  َو 

هک یماگنه  دنگوس  ادخ  هب.دنزادرپب  ار  نآ  بجاو  قوقح  ات  دنرطخ  رد  دنتسه  یتمعن  بحاص  هک  یناسک  یَلَع ؛ ِِهب  َّنَم  اَم  یَلَع  یِّبَر 
تشحو و هناشن  هب  ار  دوخ  تسد  مالـسلا  هیلع  ماما  اج  نیا  رد  - مناـسرت نم  دـسر  یم  نم  هب  لاـعتم  دـنوادخ  يوس  زا  ییاـه  تمعن 

تیادـف : دـنک یم  ضرع  يوار.مزادرپب  تسا  بجاو  نم  رب  نآ  رد  دـنوادخ  يارب  هک  ار  یقوقح  هک  ینامز  اـت  - داد ناـکت  بارطـضا 
تـسا هدیـشخب  نم  هب  هک  ییاه  تمعن  يارب  ار  ادـخ  نم  يرآ  : دومرف دـیکانمیب ؟ زاب  دـیراد  هک  یتلزنم  ماقم و  نآ  اـب  مه  امـش  موش 

.( ح 19 ص 503 ، ج 3 ، یفاک ، منک (.» یم  شیاتس  دمح و 

؟ دنتسیک قدزرف  بلاغ و  هعصعص و  -2

رد مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  هرابرد  وا  راعشا  دوب و  قدزرف  شبقل  مامه و  شا  یلصا  مان  هک  تسا  یفورعم  رعاش  نامه  قدزرف 
ماما ماقم  شیانعمرپ  ابیز و  دنلب و  رایـسب  راعـشا  نآ  رد  هک  تسا  هتخاس  روهـشم  ار  وا  ادخ  هناخ  رانک  رد  کلملادبع  نب  ماشه  ربارب 

.دیسرتن زین  نآ  بقاوع  زا  درک و  نایب  شنمشد  لباقم  رد  هجو  نیرتهب  هب  ار  مالسلا  هیلع 
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تداهـش لیلد  هب  برع  رگا  : تفگ.درک نایب  يا  هدـنهد  ناکت  هلمج  دـش  نینوخ  هثداح  نآ  زا  ربخ  هک  یماگنه  البرک  ناـیرج  رد  و 
رگا دش و  دهاوخ  اه  نآ  تمارک  تزع و  ماود  ببـس  دنک  مایق  نالتاق  نآ  دـض  رب  هچراپکی  دریگ و  مشخ  برع  درف  نیرتهب  دـنزرف 
: تفگ هراب  نیارد  ار  تیب  نیا  و.دش  دهاوخ  راتفرگ  تلذ  هب  دنوادخ  يوس  زا  هشیمه  يارب  دهدن  ماجنا  یتکرح  دنک و  یهاتوک 

لِزاغَملاب اولِزغا  َحالّسلا و  اوُقلاف  مکِریَخ  ِنبال  راثت  متنا ال  و 

.دیوش یسیر  مشپ  لوغشم  نانزریپ  دننامه  دیراذگب و  رانک  ار  اه  حالس  دینک  یمن  مایق  ناتدرف  نیرتهب  دنزرف  یهاوخنوخ  يارب  رگا 

هک تسا  هدمآ  یلکرز  مالعالا  باتک  رد.دوب  تیـصخشاب  عاجـش و  رایـسب  رویغ و  يدرم.تفگ  یم  رعـش  یکدوک  نامه  زا  قدزرف 
زا مشچ  يرجه  لاس 110  رد  وا.تفر  یم  نایم  زا  اه  نآ  یخیراـت  راـبخا  زا  یمین  برع و  تغل  موس  کـی  دوبن  قدزرف  راعـشا  رگا 

 .( بلاغ نب  مامه  لخدم  یلکرز ، مالعالا  ) .تسب ورف  ناهج 

روهشم تواخس  رد  يردق  هب  دوب  میمت  ینب  هلیبق  زا  تواخـساب و  رایـسب  يدرم  ، مالعالا رد  یلکرز  هتفگ  قبط  قدزرف  ردپ  ، بلاغ اما 
ار ینز  قدزرف  اه  هثداح  نیا  زا  یکی  رد  هک  دندرب  یم  هانپ  وا  ربق  هب  دندش  یم  رقف  راتفرگ  هک  يدارفا  شندرم  زا  دـعب  یتح  هک  دوب 
ار وا  لکشم  قدزرف  درک و  نایب  رقف  ار  دوخ  لکشم  وا  تسیچ ؟ تلکـشم  : درک لاؤس  ، تسا هدروآ  هانپ  ، بلاغ ، شردپ ربق  هب  هک  دید 

.تسب ورف  ناهج  زا  مشچ  يرمق  لهچ  لاس  دودح  رد  بلاغ.دومن  لح  لماک  وحن  هب 

يارب ار  دوـخ  تواخـس  هک  دوـب  يدنمتواخـس  رایـسب  درم  تشاد  ماـن  هیجاـن  نب  هعـصعص  هدوـب و  قدزرف  دـج  هـک  زین  بلاـغ  ردـپ 
.تشاذگ راگدای  هب  زین  شنادنزرف 

اج نآ  ات  درک  یم  هزرابم  اه  نآ  تشز  تاداع  زا  يرایسب  اب  تیلهاج  رصع  رد  فیرش  هدازآ  ناسنا  نیا  هک  دنا  هتشون  وا  تالاح  رد 
تاـجن گرم  زا  دـیرخ و  ناشناردـپ  زا  دـننک  روگ  هب  هدـنز  ار  اـه  نآ  دنتـساوخ  یم  ناشناردـپ  هک  ار  رتـخد  تصـش  دصیـس و  هک 

رتش ود  هفاضا  هب  ار  دوخ  يراوس  بکرم  دوب  هتفرگ  وا  لتق  رب  میمصت  شردپ  هک  يرتخد  دازون  تاجن  يارب  دروم  کی  رد  یتح.داد 
شاداپ يداد و  ماجنا  یگرزب  رایسب  راک  : دومرف دیسر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هب  ربخ  نیا  هک  یماگنه.داد  رتخد  نآ  ردپ  هب 

.تشاد ینازرا  وت  رب  ار  مالسا  تمعن  ، نآ ببس  هب  دنوادخ  هک  سب  وت  يارب  شاداپ  نیمه  : دومرف یتح  تسا و  ظوفحم  ادخ  دزن  وت 

مالعالا ص 226 و  ج 13 ، يرتشوش ، موحرم  هغالبلا  جهن  حرش  هب  رتشیب  حیضوت  يارب  ) .دنا هتشون  يرجه  لاس 9  زا  دعب  ار  وا  تافو 
( دوش هعجارم  یلکرز 

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib asked Ghalib ibn Sa'sa'ah, father of al-Farazdaq (the famous
Arab poet who was born before Islam in around 641 A.D. and died in around 110 A.H./728
A.D.), during a conversation between them: “What about the large number of your
camels?!” The man replied: "They have been swept away by (the performing of)
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obligations, O Imām Ali ibn Abū Tālib!" Whereupon Imām Ali ibn Abū Tālib said: “That is
.the most praiseworthy way of (losing) them

554 ص :
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َابّرلا ِیف  َمَطَترا  ِدَقَف  ٍهِقف  ِریَِغب  َرَّجتا  ِنَم  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

 !. دوش هدولآ  يراوخ  ابر  هب  دنک ، تراجت  یمالسا  هقف  شزومآ  نودب  هک  یسک  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و  يداصتقا ) )

يدیهش

.تخادنا ابر  هطرو  رد  ار  دوخ  تخادرپ  یناگرزاب  هب  هقف  نتسناد  یب  هک  نآ 

یلیبدرا

دتفا هار  رد  هتسویپ  ینعی  دتفیب  نآ  زا  دعب  ابر  رد  دتفیب  ارش  عیب و  ماکحا  نتسناد  یب  دنک  تراجت  هک  یسک 

یتیآ

.دتفا ابر  هطرو  رد  دنک ، تراجت  دنادن و  هقف  ملع  هک  ره  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . داتفا ابر  هطرو  رد  تساخرب  تراجت  هب  ، ماکحا هب  یهاگآ  نودب  هک  یسک  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار
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يردیک

مثیم نبا 

تفر و ورف  يال  لگ و  ینعی  هوحن ، لحولا و  یف  مطترا  ترابع  دتفارد .) ابر  رد  دنک ، تراجت  نید  ماکحا  نتـسناد  نودـب  سک  ره  )
اریز .تسا  نکممریغ  شیارب  ابر  زا  تاجن  هک  ور  نآ  زا  دشاب ، هاگآان  هک  تسا  یسک  يارب  راعتـسم  تفـص  نیا  .تشادن  تاجن  هار 

توافت یـسک  تسه ، اهنآ  نیب  رد  هک  يدـیدش  فالتخا  اب  اهقف  ناگرزب  زج  هک  يروط  هب  دوش  یم  هابتـشا  عیب  لئاسم  اب  ابر  لـئاسم 
یم هتـسناد و  زیاج  هفینحوبا  هک  يدایز  رادـقم  اب  دنفـسوگ  تشوگ  لباقم  رد  واـگ  تشوگ  نتخورف  دـننام  .دـبای  یمنرد  ار  ود  نیا 

 … لیبق نیا  زا  رگید  لئاسم  تسا و  هدرک  عنم  یعفاش  یلو  دنفلتخم  سنج  ود  اهنیا  دیوگ 

دیدحلا یبا 

 . َابِّرلا ِیف  َمَطَتْرا  ِدَقَف  ٍهِْقف  ِْریَِغب  َرَجَّتا  ِنَم  َلاَق ع: َو 

رجتل نیردصم  امهتذخأ  اذإ  دـحاو  ینعمب  رجتلا  هراجتلا و  بحـص و  بحاص و  لثم  رجت  عمجلا  رجات و  وهف  رجتا  نالف و  رجت  لوقی 
.اهیف رجتی  هرجتم  ضرأ  و 

لئاسمب ههبتـشم  ابرلا  لئاسم  نأل  کلذ  لاق ع  امنإ  هنم و  جورخلا  یلع  ردـقی  مل  هیف و  کبترا  اذإ  رمألا  لـحولا و  یف  نـالف  مطترا  و 
رقبلا محل  عیبک  فالتخا  دشأ  اهیف  اوفلتخاف  اهیف  رمألا  مهیلع  هبتـشا  دـق  ءاهقفلا  نم  ءامظعلا  نأ  یتح  هیقفلا  الإ  امهنیب  قرفی  عیبلا و ال 

دولجلا نابلألا و  موحللا و  هفینح  وبأ  لاقف  منغلا  دولجب  رقبلا  دولج  منغلا و  نبلب  رقبلا  نبل  کلذـک  مأ ال و  زوجی  له  الـضافتم  منغلاب 
ابر و وه  لوقی  کلذ و  زیجی  یعفاشلا ال  هفلتخم و  سانجأ  اهلوصأ  نأ  یلإ  ارظن  الـضافتم  ضعبب  اهـضعب  عیب  زوجیف  هفلتخم  ساـنجأ 

وبأ ابر و  هنإ  یعفاشلا  لوقی  کلذ  لک  الیک  ایواستم  رمتلاب  بطرلا  عیب  کلذک  هوجع و  دمب  مهرد  هوجع و  يدم  یف  لوقلا  کلذک 
هریثک بابلا  اذه  لئاسم  ابر و  هنوک  نع  هجرخی  هفینح 

یناشاک

قیقحت هب  سپ  ابرلا ) یف  مطترا  دقف   ) ءارش عیب و  ماکحا  هب  شناد  یب  دنک  تراجت  هک  یسک  هقف ) ریغب  رجتا  نم  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
ءارش عیب و  لئاسم  هب  دشاب  لهاج  هک  مادام  نآ  زا  یصالخ  ار  وا  دشابن  نکمم  ابر و  رد  دتفیب  هک 

یلمآ

ینیوزق

ابر رد  دتفیب  قیقحت  هب  ارـش  عیب و  رد  یعرـش  ماکحا  هب  ملع  یب  دنک  تراجت  هک  ره  .دشورف  دنب و  لگ  رد  ینعی  لحولا ) یف  مطترا  )
.یصالخ ار  وا  دشابن  نکمم  و 

یجیهال

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 5245 

http://www.ghaemiyeh.com


ماکحا هب  ملع  نودب  دنک  تراجت  هک  یـسک  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .ابرلا » یف  مطترا  هقف  ریغب  رجتا  نم  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
.مارح يابر  هطرو ي  رد  دتفیب  هک  قیقحت  هب  سپ  نآ ، هیعرش ي 

ییوخ

: نیهجو یلع  عقی  ابرلا  ینعملا : .رجات  وهف  رجتا  نالف و  رجت  لاـقی : صـالخلا  هنکمی  ملف  هیف  عقو  هوحن : لـحولا و  یف  مطترا ) : ) هغللا
امهنم لک  یف  و  هدر ، یف  هداـیزلا  طارتشا  عم  یـش ء  ضارقا  وه  ضرقلا و  اـبر  .هدایزلا 2 - عم  هلثمب  سنج  هلداـبم  وه  عیبلا و  اـبر  - 1
دـشا اهیف  اوفلتخا  عورفلا و  ضعب  یف  رمالا  مهیلع  هبتـشا  دـق  ءاهقفلا  نم  ءامظعلا  نا  یتح  رهاملا ، هیقفلا  الا  اـهزیمی  ـال  هقیقد  لـئاسم 

لئاسمب نادان  سک  ره  دومرف : همجرتلا : .کـلذ  ریغ  اـمهدولج و  اـمهنبل و  اذـک  و  الـضافتم ، منغلا  محلب  رقبلا  محل  عیبک  فـالتخالا 
.دتفا ورف  ابر  بالجنم  رد  دنک  هلماعم  بسک 

يرتشوش

.مطترا و مث  ابرلا  یف  مطترا  ملع  ریغب  رجتا  نم   ) اذـکه مالـسلا ) هیلع   ) هنع یفاکلا )  ) هاور و  لـحولا ) یف  مطترا   ) نم هیف  کـبترا  يا 
همالا هذه  یف  ابرلل  هللا  رجتملا و  مث  هقفلا  راجتلا  رشعم  ای  عیبلا  ءارـشلا و  لقعی  نم  الا  قوسلا  یف  نودعقت  ال  مالـسلا ) هیلع   ) هنع يور 

و اذه ، .قحلا  یطعا  قحلا و  ذخا  نم  الا  رانلا  یف  رجافلا  رجاف و  رجاتلا  قدـصلاب ، مکنامیا  اوبوش  افـصلا  یلع  لمنلا  بیبد  نم  یفخا 
ینب یف  فـیقث و  نم  فوـع  نب  ریمع  نب  ورمع  ینب  یف  تلزن  اـبرلا  هیآ  نا  اـنغلب  ساـبع  نبا  نع  ادنـسم  يدـحاولا  بابـسا  لوزن  یف 
هنیب ام  یف  نوعبرالا - یناثلا و  لصفلا   ) هکم یلع  هلوسر  یلاعت  هللا  رهظا  املف  فیقثل  نوبری  هریغملاونب  ناک  موزخم و  ینب  نم  هریغملا 

لاـقف هکم  یلع  وه  دیـسا و  نب  باـتع  یلا  هریغملاونب  ورمعونب و  یتاـف  هلک  اـبرلا  ذـئموی  عـضو  تاداـبعلا و ) …  نم  مالـسلا ) هیلع  )
یلا کلذ  یف  باتع  بتکف  انابر  انل  نا  یلع  انحلوص  ورمعونب  لاق  انریغ و  سانلا  نع  عضو  .ابرلاب  سانلا  یقـشا  اـنلعج  اـم  هریغملاونب 

اونذاـف اولعفت  مل  ناـف  نینموم  متنک  نا  اوبرلا  نم  یقب  اـم  اورذ  هللا و  اوقتا  اونمآ  نیذـلا  اـهیا  اـی   ) تلزنف هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا
- نوملظت مکلاوما ال  سوور  مکلف  متبت  نا  و  یلاعت … (  لوقی  برحب  مهل  نادیال  نا  رمعونب و  فرعف  هلوسر ) …  هللا و  نم  برحب 

.هنم نوسخبتف  نوملظت ) و ال  رثکا - نوذخاتف 

هینغم

اهیف سابتلالا  عقی  هریثک ، هعورف  و  طورـش ، هل  و  هریغ ، ضرقلا و  یف  نوکی  و  ءاطع ، اذخا و  تامرحملا  رئابک  نم  ابرلا  .عقو و  مطترا :
ءاهقفلا یـصقتسا  .مارحلا و  یف  اوعقی  الیک  نیدـلا  عیبلا و  لئاسم  یف  اوهقفتی  نا  هراجتلا  بابرا  ماـمالا  رما  اذـل  و  اـهنم ، ریثکلا  یف  وا 

.يدزیلا مظاک  دیسلل  یقثولا  هورع  تاقحلمب  هیلعف  هعورف  ابرلا و  هفرعم  یف  عسوتلا  دارا  نم  .دیعب و  بیرق و  نم  ابرلاب  لصتی  ام  لک 

هدبع

ابرلا یف  عوقولا  نمای  هقفلاب ال  ملع  یلع  نکی  مل  اذا  رجاتلا  صـالخلا و  هنکمی  ملف  هطرولا  یف  عقو  مطترا  ءاـبرلا : یف  مطترا  دـقف  … 
الهج

يرفعج
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مالسالا ضیف 

هرهب  ) ابر رد  دنک  دتس  داد و  نید  ماکحا  نتـسناد  نودب  هک  یـسک  تسا : هدومرف  نید ) ماکحا  هب  ینادان  نایز  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
(. دوش راتفرگ   ) دور ورف  تسا ) یهلا  رفیک  بجوم  مارح و  هک  ماو  رد  نتفرگ  نداد و 

ینامز

صـصخت دوخ  راک  رد  هک  دـیامنب  هعماج  هب  ار  تمدـخ  رثکادـح  دوخ  تیعقوم  رد  دـنناوت  یم  دـننک و  یم  یقرت  هعماج  رد  یناسک 
ات دـشاب  هاـگآ  مـه  یهقف  لـئاسم  هـب  دـیاب  يداـصتقا  لـئاسم  زا  رظن  فرـص  دوـش  یم  تراـجت  دراو  هـک  یناـگرزاب  .دنـشاب  هتـشاد 

.تسا هدومن  يرکف  دشر  شناد و  ملع و  هرابرد  شرافس  همه  نآ  مالسا  هک  تسا  رذگهر  نیا  زا  .دتفین  فارحنا  مادب  هاگآدوخان 

يزاریش دمحم  دیس 

تالماعملا نم  ریثک  ذا  ابرلا ) یف   ) عقو يا  مطترا ) دـقف   ) هیعرـشلا ماکحالا  هفرعم  نودـب  يا  هقف ) ریغب  رجتا  نم  : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
.اهیف عقو  الا  و  تالماعملا ، کلت  بنجت  هقفلا ، ناسنالا  فرع  اذاف  ابرلا ، بجوت 

يوسوم

نم اـفوخ  هراـجتلا  باوـبا  یف  اـصوصخ  .نیدـلا  یف  هقفتلا  یلا  هوـعد  حرـشلا : .صـالخلا  هنکمی  ـالف  هطروـلا  یف  عـقو  مطترا : هغللا :
ابرلا یف  عقیف  نزوی  وا  لاکی  امم  هلثم  نم  دیزاب  الثم  عاب  امبر  اذا  فرعی ، نا  نود  ناسنالا  اهیف  عقی  نا  نکمی  یتلا  هیوبرلا  تالماعملا 

…

یناقلاط

« .تخادنا ابر  رد  ار  دوخ  تخادرپ ، یناگرزاب  هب  هقف  نتسناد  نودب  هک  سک  نآ  »

یلع دیوگ : یم  تسا ، ندنام  يال  لگ و  رد  یناگرزاب و  ینعم  هب  هک  ماطترا  راجتا و  هرابرد  يوغل  حیـضوت  زا  سپ  دیدحلا  یبا  نبا 
هیقف زج  ار  اهنآ  ناـیم  تسا و  هبتـشم  تخـس  شورف  دـیرخ و  اـبر و  لـئاسم  هک  تسا  هتفگ  ار  نخـس  نیا  تهج  نیا  زا  مالّـسلا  هیلع 
الثم دنا ، هدش  رگیدکی  اب  دیدش  فالتخا  ههبش و  راتفرگ  هلأسم  نیا  رد  گرزب  ناهیقف  هک  نانچ  نآ  .دراذگب  دناوت  یمن  قرف  یسک 

واگ و تسوپ  ریـش و  دروم  رد  نینچمه  هن ؟ ای  تخورف  رتش  تشوگ  زا  يرتشیب  رادقم  اب  ار  واگ  تشوگ  زا  يرادـقم  تسا  زیاج  ایآ 
.دنپسوگ

فلتخم مه  دنپسوگ  رتش و  واگ و  لاح  ره  هب  هک  دنتسه  فلتخم  سانجا  زا  تسوپ  ریش و  تشوگ و  نیا  نوچ  دیوگ : یم  هفینح  وبا 
.تسابر دـیوگ  یم  دـهد و  یمن  هزاجا  یعفاـش  هکنآ  لاـح  تسا و  زیاـج  يرگید  زا  يرتشیب  رادـقم  هب  نآ  زا  یخرب  نتخورف  دـنا و 

لیک ود  ناوت  یم  اـیآ  دـیرخ و  هوجع  دـم  کـی  لاـبق  رد  ناوت  یم  ار  مهرد  کـی  هوـجع و  ياـمرخ  دـم  ود  هکنیا  هراـبرد  نینچمه 
هفینح وبا  دناد و  یم  ابر  ار  اهنآ  یعفاش  تسا ، فالتخا  یعفاش  هفینح و  وبا  نایم  هن ، ای  تخورف  یلومعم  يامرخ  اب  ار  بطر  يواسم 

.تسا رایسب  باب  نیا  لئاسم  دناد و  یمن  ابر 
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مراکم

 [[ مالسلا هیلع  لاق  و  ]]

.َابِّرلا ِیف  َمَطَتْرا  ِدَقَف  ٍهِْقف  ِْریَِغب  َرَجَّتا  ِنَم 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

دزادرپ تراجت  هب  یهلا ) ماکحا  زا   ) یهاگآ نودب  هک  یسک 

: هنامیکح راتفگ  دنس  ) .دوش یم  رو  هطوغ  يراوخابر  رد 

هیلع قداص  ماما  زا  ادنـسم  یفاک  عورف  هشیعملا ، باتک  یفاک ، عورف  رد  ار  هنامیکح  راـتفگ  نیا  یـضر  دیـس  زا  شیپ  ینیلک  موحرم 
، هغالبلا جهن  رداصم   ) .هیقفلا هرـضحیال  نم  رد  يا  هفاضا  اب  قودص  نینچمه  دنک  یم  لقن  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  زا  مالـسلا 

(( ص 307 ج 4 ،

ناناگرزاب هب  رادشه 

ات دـنریگ  ارف  ابر  هب  طوبرم  لئاسم  رد  ًاصوصخم  ار  یمالـسا  هقف  ماکحا  هک  دـهد  یم  رادـشه  راجت  هب  اج  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
یم رو  هطوغ  يراوخابر  رد  دزادرپب  تراجت  هب  مالـسا ) ماکحا  زا   ) یهاگآ نودب  هک  یـسک  :» دـیامرف یم.دـنوشن  يراوخابر  راتفرگ 

(. َابِّرلا ِیف  َمَطَتْرا  ِدَقَف  ٍهِْقف  ِْریَِغب  َرَجَّتا  ِنَم  ( ؛» دوش

.تسا ندومن  شورف  دیرخ و  ندرک و  تراجت  يانعم  هب  ود  ره  « َرَجَت و« رجتا » »

هب هیبشت  ًالومعم  تسین و  نآ  زا  ندـمآ  نوریب  ناـکما  هک  تسا  يزیچ  رد  نتفر  ورف  ياـنعم  هب  متخ ) نزو  رب  «) مطر » هداـم زا  مطترا » »
ورف يانعم  هب  ار  ماطترا  برعلا ، ناسل  رد.دشاب  یمن  جورخ  هب  رداق  دتفیب  نآ  رد  یسک  یتقو  هک  دننک  یم  قالتاب  قیمع و  يالو  لگ 

.دوب دهاوخ  ینیگنس  مغ  هودنا و  اب  دیایب  نوریب  نآ  زا  دناوتب  یسک  مه  رگا  هک  تسا  هتسناد  يزیچ  رد  نتفر 

اب تراجت  رد  دورو  صوصخ  هب  تسا  نیرفآ  لکـشم  نآ ، هب  طوبرم  لئاسم  زا  یهاگآ  نودـب  يراـک  ره  رد  دورو  هک  تسا  نشور 
رد یمالـسا  هقف  هک  تسا  نیا  نآ  لیلد  دنک و  یم  عورـشمان  لامعا  مارح و  تالماعم  راتفرگ  ار  ناسنا  یمالـسا  هقف  زا  یهاگآ  مدع 

.تسابر هب  طوبرم  تاروتسد  نآ  نیرتمهم  زا  یشخب  هک  دراد  یقیقد  تاروتسد  شورف  دیرخ و  تراجت و  رما 

ًالثم.تسا لضافت  اب  نآ  هباشم  سنج  لباقم  رد  یـسنج  شورف  دیرخ و  نآ  یلماعم و  يابر  یکی  : میراد ابر  عون  ود  یمالـسا  هقف  رد 
.رگید ءایشا  درومرد  نینچمه.تسا  مارح  ابر و  ، راک نیا.بوغرم  مدنگ  نت  مین  لباقم  رد  بوغرمان  مدنگ  نت  کی  ندیرخ 

هرک و یهورگ  یتح  هک  اج  نآ  ات  تسا  يدایز  ياهوگتفگ  اهقف  نایم  رد  دنـشاب  یم  سنجمه  رگیدـکی  اب  ییاهزیچ  هچ  هک  نیا  رد 
ياه ثحب  سانجا و  نیا  حرـش  دنرامـش و  یم  ابر  ، لضافت اـب  ار  اـه  نآ  شورف  دـیرخ و  دـنناد و  یم  سنج  کـی  ریـش  اـب  ار  نغور 
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.تسا هدمآ  هدرتسگ  تروص  هب  یهقف  بتک  رد  اه  نآ  هب  طوبرم 

نیا هک  نیا  بلاج  دریگب و  يا  هفاضا  نآ  لباقم  رد  دهدب و  ماو  يرگید  هب  يزیچ  ناسنا  هک  نیا  نآ  تسا و  یـضرق  يابر  ، مود عون 
زا دعب  ، مین نویلیم و  کی  نتفرگ  ربارب  رد  یـسک  هب  دقن  لوپ  نویلیم  کی  نداد  دـننام  دـشاب  سنج  نامه  لیبقزا  تسا  نکمم  هفاضا 

هروس نالف  مردپ  يارب  دیوگب  دـهدب و  ماو  يرگید  هب  ار  يزیچ  یـسک  رگا  یتح  دـشاب و  سنج  نآ  ریغ  زا  ای  ،و  لاس کی  نتـشذگ 
زا یفورعم  ثیدـح  رد  هک  هنوگ  ناـمه.دراد  یـشزرا  هک  رگید  تامدـخ  اـی  دـنناد و  یم  اـبر  یعون  مه  ار  نیا  ناوـخب ، زین  ار  نآرق 

: دومرف هک  تسا  هدمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

ص ج 5 ، یقهیبلل ، يربکلا  ننـسلا  «.) تسابر یعون  دنک  یتعفنم  بذج  هک  یماو  ره  ابِّرلا ؛ ِهوجو  نِم  ٌهجَو  وهف  ًهعفنم  ّرَج  ٍضرَق  ُّلُک  »
(350

ای يراک و  ماجنا  ای  دـشاب  یفاضا  غلبم  هاوخ  دوش  یم  بوسحم  اـبر  دروآ  راـب  هب  ضرق  هدـنهد  يارب  ار  يدوس  هک  یطرـش  ره  ینعی 
.تسابر لاکشا  زا  اه  نیا  مامت.دزادرپب  وا  هب  یماو  ًادعب  ماو  نیا  ربارب  رد  هک  لثم  هب  هلماعم  طرش  یتح 

دشاب هتشادن  لئاسم  نیا  زا  یهاگآ  دوشب و  تراجت  نادیم  دراو  هک  یـسک  دراد  دوجو  ابر  هلأسم  رد  هک  ییاه  یگدیچیپ  هب  هجوت  اب 
.دوش يراوخابر  راتفرگ  هک  دور  یم  رایسب  لامتحا 

هچ یلماعم  يابر  رد  هک  دـنا  هدرک  حرطم  اج  نیا  رد  زین  ار  ابر  هلأـسم  یمکح  ياـه  یگدـیچیپ  هغـالبلا  جـهن  ناـحراش  زا  يا  هدـع 
یفاضا طرـش  ییاـهزیچ  هچ  هک  نیا  یـضرق و  ياـبر  رد  ار  نآ  هیبش  هک  تسین  سنجمه  ییاـهزیچ  هچ  تسا و  سنجمه  ییاـهزیچ 

.درک روصت  ناوت  یم  دوش  یمن  بوسحم  ییاهزیچ  هچ  دوش و  یم  بوسحم 

دوشب اطخ  راتفرگ  رگا  شـشوک  شالت و  زا  دعب  دهتجم  اریز  دنک  یمن  داجیا  یلکـشم  یمکح  تافالتخا  هک  تشاد  هجوت  دیاب  یلو 
صیخشت رد  هک  تسا  یهابتشا  مالسلا  هیلع  ماما  كرابم  رظن  هکلب  تسا  هدادن  رادشه  هنیمز  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما  تسا و  روذعم 

دنـشاب هدرک  یهاتوک  مارح  لالح و  ياه  بسک  ابر و  هب  طوبرم  لئاسم  نتفرگارف  رد  رگا  دوش و  یم  ادـیپ  ناهاگآان  يارب  عوضوم 
.دوش یم  رتشیب  لکشم 

نانمؤم ریما  هک  میناوخ  یم  تسا  هدمآ  یفاک  فیرش  باتک  رد  ثحب  دروم  هنامیکح  راتفگ  لیذ  هک  یتیاور  رد  نخس  نیا  دییأت  رد 
: دومرف یم  مالسلا  هیلع 

«. دـنادب یبوخ  هب  ار  شورف  دـیرخ و  ماکحا  هک  نیا  رگم  دنیـشنن  رازاب  رد  یـسک  َعیَْبلا ؛ َءاَرِّشلا َو  ُلِقْعی  ْنَم  اَّلِإ  ِقوُّسلا  ِیف  َّنَدـُعْقی  َال  »
.( ح 23 ص 154 ، ج 5 ، یفاک ، )

: دومرف یم  ربنم  رب  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  هک  میناوخ  یم  دنک  یم  لقن  ترضح  نآ  زا  هتابن  نب  غبصا  هک  يرگید  ثیدح  رد  و 

اُوبوُش اَفَّصلا  یَلَع  ِلْمَّنلا  ِبِیبَد  ْنِم  یَفْخَأ  ِهَّمُْألا  ِهِذَه  ِیف  َابِّرَلل  ِهَّللا  َرَْجتَْملا َو  َُّمث  َهْقِْفلا  َرَْجتَْملا  َُّمث  َهْقِْفلا  َرَْجتَْملا  َُّمث  َهْقِْفلا  ِراَّجُّتلا  َرَشْعَم  ای  »
سپـس لئاسم  رب  یهاگآ  لوا  راجت ! تیعمج  يا  َّقَْحلا ؛ یَطْعَأ  َّقَْحلا َو  َذَـخَأ  ْنَم  اَّلِإ  ِراَّنلا  ِیف  ُرِجاَْفلا  ٌرِجاَف َو  ُرِجاَّتلا  ِقْدِّصلِاب  ْمُکَناَمیَأ 
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رب هچروم  شبنج  زا  تسا  رت  ناهنپ  تما  نیا  نایم  رد  ابر  دـنگوس  ادـخ  هب  : دومرف هاگنآ  دومن  رارکت  راب  هس  ار  نخـس  نیا  ،و  تراجت
«. دناتـسب قح  دـهدب و  قح  هک  یـسک  رگم  تسا  خزود  رد  رجاف  تسا و  رجاـف  ، رجات.دـیزیمایب قح  اـب  ار  دوخ  نامیا.تخـس  گـنس 

ح 1) ص 150 ، ج 5 ، یفاک ، )

ابر تارطخ 

:» تسا هدش  گنج  مالعا  ادخ  يوس  زا  ناراوخابر  هب  هک  اج  نآ  ات  هدش  یناوارف  رایسب  دیکأت  ابر  میرحت  هرابرد  مالـسا  رد  میناد  یم 
«. دننک یم  گنج  مالعا  امـش  هب  شربمایپ  ادـخ و  دـیرادنرب  يراوخابر  زا  تسد  رگا  ؛»  ِِهلوُسَر ِهّللا َو  َنِّم  ٍبْرَِحب  اُونَذْأَف  اُولَعْفَت  ْمَّل  ْنِإَف 

.( هیآ 279 هرقب ، )

ربخ زین  ایند  نیا  رد  یهلا  باذـع  ندـش  اه  نآ  لماش  تمایق و  زور  رد  ناراوخابر  موش  تشونرـس  زا  دـیجم  نآرق  رد  يرگید  تایآ 
.دهد یم 

هورگ ود  هب  يدوز  هب  ددرگ  جـیار  نآ  رد  يراوخابر  هک  يا  هعماج  اریز  تسا  هناـمیکح  هدـش و  باـسح  رایـسب  یمالـسا  مکح  نیا 
.دوش یم  میسقت  دنمتورث  ریقف و 

رد دـیاب  دنـشک  یم  تمحز  هچره  هک  یناشک  تمحز  دـنراد و  دـمآرد  یفولا  فالآ و  زور  ره  ، ندرک راک  نودـب  هک  ینادـنمتورث 
.دنزیرب ناراوخابر  بیج 

يداصتقا روما  رد  يدـیدش  ياه  نارحب  ام  رـصع  رد  هک  اج  نآ  ات  مینیب  یم  مشچ  اـب  زورما  ياـیند  رد  ار  يراوخاـبر  دـیدش  دـسافم 
یم ار  ثحب  نیا  هک  زورما  یتـح  هک  تسا  يراوخاـبر  هلأـسم  نیمه  نآ  مهم  لـلع  زا  یکی  هـک  هدـش  ادـیپ  اـیند  گرزب  ياـهروشک 

.دنرادن شیپ  رد  ینشور  هدنیآ  دنا و  هدشن  جراخ  اه  نارحب  نآ  يانگنت  زا  زونه  میسیون 

راوخابر نادنمتورث  زا  هعماج  فیعـض  ياهرـشق  دیدش  هنیک  ببـس  دـبوک و  یم  مهرد  ار  یقالخا  لئاسم  يراوخابر  ، هتـشذگ نیا  زا 
.دریگ یمارف  ار  هعماج  یمیظع  ياه  شروش  اه  هنیک  مکارت  رثارب  هاگ  هک  دوش  یم 

شیدناریخ ناحلـصم  هچره  هدـینت و  اه  نآ  دوپ  رات و  رد  يراوخابر  هک  تسا  راوخابر  ياه  کناب  زورما  يایند  تالکـشم  زا  یکی 
هک دسر  یم  ییاج  هب  راک  دنک و  یم  ادیپ  دورو  يرگید  تروص  هب  زاب  دننک  فذـح  نآ  زا  ار  يراوخابر  هک  دنـشوک  یم  یمالـسا 

: تسا هدمآ  يوبن  ثیدح  رد  هک  هنوگ  نآ.دزاس  یم  هدولآ  ار  هعماج  همه 

راوخابر همه  هک  دـسر  یم  ارف  مدرم  يارب  ینامز  ِهِراَبُغ ؛ ْنِم  َُهباَصَأ  ُْهلُکْأی  َْمل  ْنِإَف  َابِّرلا  َلَکَأ  اَّلِإ  ٌدَـحَأ  یَْقبی  َال  ٌناَمَز  ِساَّنلا  یَلَع  ِیتْأی  »
.( ح 18 ص 333 ، ج 13 ، لئاسولا ، كردتسم  «.) دنیشن یم  وا  نماد  رب  ابر  رابغ  درگ و  دشابن  راوخابر  یسک  رگا  دنوش و  یم 

ماگنه هب  ماو  هدنهد  زا  رکشت  یقالخا و  راک  کی  ناونع  هب  هدنریگ  ماو  یلو  دشابن  هدنریگ  ماو  هدنهد و  ماو  نیب  يدادرارق  رگا  هتبلا 
هبلاطم دنادن و  يزیچ  راکبلط  ار  دوخ  هدـنهد  ماو  هک  تسا  نآ  مهم.درادـن  یلاکـشا  ًاعرـش  دـیازفیب  نآ  رب  يا  هیدـه  ، ماو نداد  سپ 

يرادـکناب باتک  هب  دـیناوتیم  نآ  تارـضم  ابر و  تارطخ  ابر ، هراـبرد  رتشیب  حیـضوت  يارب  ) .داـیز اـی  دـشاب  مک  هاوخ  ؛ دـنکن يدوس 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 5250 

http://www.ghaemiyeh.com


( .دینک هعجارم  یمالسا 

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abū Tālib said: “Whoever trades without knowing the rules of religious
.” law will be involved in usury

اه تبیصم  اب  دروخرب  هار  : 448 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

اَهِراَبِِکب ُهّللا  ُهاَلَتبا  ِِبئاَصَملا  َراَغِص  َمّظَع  نَم  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

ياه تبیـصم  هب  ار  وا  ادـخ  درامـش  گرزب  ار  کچوک  ياـه  تبیـصم  هک  یـسک  دومرف : وا ، رب  ادـخ  دورد  و  یقـالخا ) يداـقتعا ، )
 . درک دهاوخ  التبم  گرزب 

يدیهش

.دنادرگ التبم  گرزب  ياهتبیصم  هب  ار  وا  ادخ  دناد ، گرزب  ار  درخ  ياهتبیصم  هک  نآ 

یلیبدرا

نآ گرزب  ياهتبیصمب  ادخ  ار  وا  دزاس  التبم  ار  کچوک  ياهتبیصم  دراد  گرزب  هک  ره  دومرف  و 

یتیآ

.درک دهاوخ  راچد  گرزب  ياهتبیصم  هب  شیادخ  درامش ، گرزب  ار  درخ  ياهتبیصم  هک  ره  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . دزاس التبم  گرزب  بئاصم  هب  ار  وا  دنوادخ  درامش  گرزب  ار  کچوک  بئاصم  هک  نآ  : دومرف ترضح  نآ  و 
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اه حرش 

يدنوار

يردیک

مثیم نبا 

نآ هک  تسا  نینچ  ور  نآ  زا  دنادرگ .) گرزب  ياهیراتفرگ  راچد  ار  وا  دنوادخ  درامـش ، گرزب  ار  کچوک  ياهیراتفرگ  سک  ره  )
يراتفرگ ربارب  رد  رگا  هک  یتروص  رد  ددرگ ، یم  رتشیب  يراتفرگ  هدامآ ي  یهلا  ياضق  زا  ندـش  كانمـشخ  یباـت و  یب  اـب  صخش 

.دش دهاوخ  هدامآ  الب  ندرک  فرطرب  يارب  دیوگ ، ساپس  ار  ادخ 

دیدحلا یبا 

 . اَهِراَبِِکب ُهَّللا  ُهَالَْتبا  ِِبئاَصَْملا  َراَغِص  َمَّظَع  ْنَم  َلاَق ع: َو 

ثداوح نم  هب  فحجمب  سیل  امیف  یعدـی  هنع و  فیفختلا  یف  همعنلا  دـحجی  هءاضق و  طخـستی  هللا و  وکـشی  هنأل  کلذـک  ناک  امنإ 
یلتبا یلاعت و  هللا  نم  طخـسلا  بجوتـسا  کلذ  لـعف  نم  هتبکن و  هیـضتقت  اـمم  رثکأ  کلذـل  ساـنلا  نیب  ملأـتی  فحجم و  هنأ  رهدـلا 
یلاعت هللا  دمحی  نأ  ام  الین  هلام  نم  وأ  هسفن  نم  لانی  هنم و  ملأتی  هیلع و  قشی  رمأ  یف  عقو  نم  یلع  بجاولا  امنإ  هبکنلا و  نم  ریثکلاب 

.هریثک ءازجأ  یقب  دقلف  ءزج  یلام  نم  بهذ  دق  ناک  نئل  هنم و  مظعأ  وه  ام  ینع  اذهب  عفد  دق  هلعل  لوقی  کلذ و  یلع 

انبا و تذـخأ  ءاضعأ و  تکرت  اوضع و  تذـخأ  کنإ  مهللا  هنبا  تاـم  اـهعطقف و  هلجر  یف  هلکـألا  تعقو  اـمل  ریبزلا  نب  هورع  لاـق  و 
تیفاع دقل  تیلتبا  تنک  نئل  تیقبأ و  دقل  تذخأ  تنک  نئل  کنهیلف  ءانبأ  تکرت 

یناشاک

وا دنادرگ  التبم  اهرابکب ) هللا  هالتبا   ) ار کچوک  ياهتبیصم  دراد  گرزب  هک  یـسک  بئاصملا ) راغـص  مظع  نم  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
نآ دعتـسم  ادخ ، مکح  هب  وا  طخـست  رجـضت و  ءاضق و  هب  وا  ياضر  مدع  هطـساو  هب  هک  اریز  گرزب  ياهتبیـصم  هب  یلاعت  يادـخ  ار 

الب یتدایز  وا  رب  دوش  دراو  هک  ددرگ 

یلمآ

ینیوزق

.اهنآ ياهگرزب  هب  لجوزع  يادخ  ار  وا  دنادرگ  التبم  ار ، اهتبیصم  ياهدرخ  درامش  گرزب  هک  ره 

یجیهال

هدرمـش گرزب  هک  یـسک  هک  مالـسلا  هیلع  تـفگ  ینعی و  .اـهرابکب » هللا  هـالتبا  بئاـصملا ، راغـص  مـظع  نـم  : » مالـسلا هـیلع  لاـق  و 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 5252 

http://www.ghaemiyeh.com


.گرزب ياهتبیصم  هب  ار  وا  ادخ  دنادرگ  التبم  ار ، کچوک  ياهتبیصم 

ییوخ

هبیصملا مظع  اذاف  البلا ، هاجت  همواقملاب  هل  ربصلا  هکلم  لوصح  ربصلا و  یلع  دبعلا  بیدات  البلا  لوزن  مکح  نم  نا  هرـس  لعل  ینعملا :
عرـشف هل  دـبع  عم  رحبلا  بکر  الجر  نا  یکح  امک  اهیلع ، ربصی  اهتریغـصب و  یـضریل  اـهتریبکب  هللا  هیلتبیف  عزجلا  هنم  رهظی  هریغـصلا 

مث رحبلا  یف  هقلا  لاـقف : هنیفـسلا  یف  هعم  میکح  یلع  هلاـح  ضرعف  دـیفی ، ـال  هیلـسی و  وه  اـهلاوحا و  رحبلا و  لاوها  نع  عزجی  دـبعلا 
ياهتبیـصم هب  دنوادخ  درامـش  گرزب  ار  کچوک  تبیـصم  هک  ره  دومرف : همجرتلا : .نامطا  کلذ و  دعب  دبعلا  تکـسف  لعفف  هذخ ،

.دنک راتفرگ  گرزب 

يرتشوش

ملف هنبا  تام  نیح  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسحلا نب  یلع  لاق  دربملا :) لماک  ) یف لوقا : یناهتلا ) يزاعتلا و  یف  نوعبرالا - عباسلا و  لصفلا  )
بلح هعبس  نونب  هل  ناک  یلهابلا  هللادبع  نب  ثراح  نا  لیق : .هرکنن و  مل  عقو  املف  هعقوتن  انک  رما  لاقف : کلذ  نع  لئـسف  عزج ، هنم  ری 

ای لئاق : لاقف  اهیلع ، ءاکبلاب  نلعی  لعجف  هاش  هل  راجل  تکله  و  اعیمج ، اوتامف  اهوبرـشف  مهیلا  اهب  ثعبف  یعفا  اـهیف  جـمف  هبلع  یف  مهل 
یمشاهلا رقبلا  بعک  لخد  اولاق : رادلا و  یف  ثراحلا  یقل  ام  هتاش  یلع  یکابلا  اهیا  ای  رارـسا  ریغ  اراهج  یکبی  هتاش  یلع  یکابلا  اهیا 

.لعف دقف  کیف  اما  لاقف : .ریمالا  هبیصم  هللا  مظعا  لاقف : هیخاب  هیزعی  رهاط  نب  هللادبع  نب  دمحم  یلع 

هینغم

له عنـصی ؟ اذامف  ..همدـق  یطوم ء  رادـقم  یتح  ائیـش  کلمی  ـال  هقوسلا ، دـحاک  نیع  هقرط  یف  هسفن  يار  و  هکلم ، لاز  میظع  کـلم 
لقعلا و لشی  مغلا  مهلا و  نا  لکاشملا ؟ لالح  ءاکبلا  ناک  یتم  و  تاف ؟ اـم  دوعی  لـهف  یکـش  یکب و  هنا  ضرتفنل  و  حونی ؟ یکبی و 

ایح لاز  ام  و  ضرالا ، هجو  یلع  کلم  مظعا  ناک  نیصلا  هرصایق  رخآ  نا  ..هکلهم  هثراک  یلا  هلوحی  و  باصملا ، فعاضی  و  مسجلا ،
هیلیفطلا باشعالا  علتقی  و  روهزلا ، یقـسی  دـیهز ، رجاب  قئادـحلا  يدـحا  یف  لمع  و  یـش ء ، لـک  یـسانت  هکلم  بهذ  نیح  و  قزری ،

هملاع و عم  مجـسنی  لقاع  لک  اذـکه  .ربعلا و  تاـظعلاب و  عفتنی  نم  لـکل  هظعو  هربعک  هتاـیح  نع  بتکلا  نم  دـیدعلا  فلا  و  هدـیب ،
.تافارخلا ریطاسالا و  ملاع  یف  شاع  و  هتیوه ، نع  لصفنا  الا  هعقاو و 

هدبع

اهنم مظعا  وه  ام  یلا  مهلا  هلمح  هفیفخلا  بئاصملا  دنع  ربصلا  هنم  لمجی  مل  عزجلا و  هب  مقافت  نم  اهرابکب : هللا  هالتبا  … 

يرفعج

مالسالا ضیف 

هب ار  وا  دـنوادخ  درامـش  گرزب  کچوک و  ياههودـنا  بئاـصم و  سک  ره  تسا : هدومرف  یـساپسان ) ناـیز  رد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
مزلتـسم هک  تسا  یهلا  ردق  ءاضق و  هب  ندوبن  یـضار  رب  لیلد  کچوک  هودنا  ندرمـش  گرزب  اریز   ) دـنادرگ راتفرگ  اهنآ  ياهگرزب 
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دـشاب رازگـساپس  ار  ادـخ  دـیآ  یم  شیپ  هک  یهودـنا  تبیـصم و  رب  یمدآ  رگا  یلو  تسا ، هودـنا  ءالب و  ینوزف  يارب  ندوب  دعتـسم 
(. دوش نآ  عفد  يارب  هدامآ 

ینامز

نینچ رد  ددرگ  یم  راتفرگ  ياهیتحاران  تالکشم و  هب  ندوزفا  هبرجت  يارب  ادخ  فطل  ای  ینادان و  رثا  رد  دوخ  یگدنز  رد  یسک  ره 
هب دزاـب و  یم  ار  دوـخ  هجیتـن  رد  دزوـمآ  یمن  هبرجت  دـهد و  یم  تـسد  زا  ار  رکف  زکرمت  درک  یباـت  یب  ناـسنا  هاـگره  یتالکـشم 

هاگنآ یلو  شداتـسرف  زیزع  هناخ  هب  داد و  شتاجن  ادـخ  درک  ربص  داتفا  هراچ  هب  هک  فسوی  .ددرگ  یم  راـتفرگ  يرتمهم  تالکـشم 
.تخادنا ریخات  هب  ار  شیدازآ  لئاسو  ادخ  درک  یتحران  راهظا  دوب  شتسایر  همدقم  هک  ندش  ینادنز  زا  هک 

يزاریش دمحم  دیس 

.راغصلا یف  هربص  مدع  هعزج و  یلع  ائازج  اهرابکب ) هللا  هالتبا   ) همیظع اهدع  يا  بئاصملا ) راغص  مظع  نم  : ) مالسلا هیلع  لاق  و 

يوسوم

هئالب یلع  ربصی  هیلا و  هروما  ملسی  هللا و  یلا  دوعی  یکل  اهمیظع  رومالا و  ریبکب  هللا  هالتبا  ریغصلا  هللا  ءاضقب  ضری  مل  نم  نا  حرـشلا :
 … هللا یلا  عوجرلا  ربصلا و  دلجتلا و  بجی  اذلف  هبیصم  عفری  هلکشم و ال  لحی  نزحلا ال  عزجلا و  نا  و 

یناقلاط

« .دیامرف گرزب  بیاصم  راتفرگ  شدنوادخ  درمش  گرزب  ار  کچوک  ياهتبیصم  هک  نآ  »

رد هک  ار  یتمعن  دراد و  یمن  شوخ  ار  ادخ  ياضق  دنک و  یم  تیاکش  دنوادخ  زا  یصخش  نانچ  هک  تسا  هنوگ  نیمه  دیدرت  نودب 
دناد یم  تخس  رایسب  تسین ، تخس  رایـسب  هک  ار  راگزور  ثداوح  زا  ییاهزیچ  تسا و  رکنم  تسا ، هدش  هداد  وا  تبیـصم  فیفخت 

يرتشیب تبکن  هب  تسا و  دـنوادخ  مشخ  راوازـس  دـنک  نینچ  هک  سک  ره  .دـنک و  یم  هودـنا  راهظا  مزال  دـح  زا  شیب  مدرم  نایم  و 
تـسد زا  ار  دوخ  لام  نت و  زا  يزیچ  ای  دـش  ملأتم  نآ  زا  داتفا و  تخـس  يراک  رد  نوچ  هک  تسا  سک  ره  هفیظو  .دوش  یم  راتفرگ 

هک ضرف  رب  تسا و  هداد  عفد  نم  زا  ار  يرتگرزب  يالب  يراتفرگ و  راک  نیا  اب  دیاش  دیوگب : دنک و  شیاتـس  ار  لاعتم  دـنوادخ  داد ،
نآ داتفا و  ریبز  نب  هورع  ياپ  رب  هروخ  نوچ  هک  نانچ  نآ  .تسا  هدنام  یقاب  يرتشیب  ياهشخب  تسا ، هتفر  نایم  زا  نم  لام  زا  یشخب 

ار يرـسپ  رگا  يدومرف و  اـهر  ار  رگید  ياـضعا  یتـفرگ ، ارم  زا  يوضع  رگا  ایادـخ  راـب  تفگ : درم ، مه  شرـسپ  دـندرک و  عـطق  ار 
تیفاع يدومرف ، التبم  رگا  يداهن و  یقاب  اهزیچ  یتفرگ ، يزیچ  رگا  داب ، اراوگ  يدومرف  هچنآ  .يدراذـگ  یقاـب  ار  ینارـسپ  یتفرگ ،

.يدیشخب

مراکم

 [[ مالسلا هیلع  لاق  و  ]]
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.اَهِراَبِِکب ُهّللا  ُهَالَْتبا  ِِبئاَصَْملا  َراَغِص  َمَّظَع  ْنَم 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

گرزب بئاصم  هب  ار  وا  دنوادخ  درامش  گرزب  ار  کچوک  ياه  تبیصم  هک  یسک 

: هنامیکح راتفگ  دنس  ) .دزاس یم  التبم 

یلع زا  دوخ  تایاور  دهدیم  ناشن  هک  تسوا  باتک  رد  ینئارق  هدروآ و  لاثمالا  عمجم  دوخ ، باتک  رد  ار  فیرـش  مالک  نیا  ینادیم 
يرگید نانخس  نمـض  رد  ار  هنامیکح  راتفگ  نیا  لوؤسلا  بلاطم  رد  زین  یعفاش  هحلط  نیا  .تسا  هدرک  لقن  يرگید  عبنم  زا  ار  یلع 

ص 308) ج 4 ، هغالبلا ، جهن  رداصم   ) .تسا هدروأ  ام  یلع  نانمؤمریما  زا 

.دـنکیم لـقن  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  يرگید  مـالک  هارمه  ار  فیرـش  مـالک  نـیا  ياـفوتم 573 )  ) يدـنوار موحرم  هک  مینکیم  هفاـضا 
(( ح 473 ص 169 ، يدنوار ، تاوعد  )

دیرمشن گرزب  ار  کچوک  بئاصم 

هک دـهد  یم  رادـشه  دـنوش  یم  لئاسم  زا  يا  هراپ  راـتفرگ  هک  یناـسک  ماـمت  هب  هناـمیکح  هاـتوک  راـتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
دنوادخ درامش  گرزب  ار  کچوک  ياه  تبیصم  هک  یسک  :» دیامرف یم.دنوش  يرت  نوزف  ياه  تبیصم  راتفرگ  ادابم  دننکن  يرکشان 

(. اَهِراَبِِکب ُهّللا  ُهَالَْتبا  ِِبئاَصَْملا  َراَغِص  َمَّظَع  ْنَم  ( ؛» دنک یم  التبم  گرزب  بئاصم  هب  ار  وا 

درک ادیپ  ار  یسک  ناوت  یم  ایآ.دوش  یم  تبیصم  راتفرگ  لکـش  کی  هب  یـسک  ره  اهتنم  تسین  بئاصم  زا  یلاخ  ناهج  نیا  یگدنز 
ناتـسود و بئاصم  یخلت  اـب  مأوت  هراومه  تسا  یهلا  بهاوم  زا  یکی  هک  رمع  لوط  اـیآ  دـشاب ؟ هدـیدن  یتبیـصم  رمع  ماـمت  رد  هک 

عاونا راتفرگ  تسا  رمعلا  لذرا  قادـصم  هک  راک  نایاپ  رد  دـنرادروخرب  ینالوط  رمع  زا  هک  يدارفا  ایآ  تسین ؟ نایانـشآ  ناگتـسب و 
؟ دنوش یمن  اه  يرامیب 

دنناـم اـه و  یلاسکـشخ  زا  یـشان  ضراوع  ، نازیزع نداد  تسد  زا  ، راـک بسک و  تالکـشم  ، نادـنزرف يراـمیب  ، جاودزا رد  تسکش 
.تسا راتفرگ  نآ  زا  دروم  دنچ  ای  کی  هب  سکره  هک  تسا  یبئاصم  ، نآ

هاگ ، تسا ناحتما  شیامزآ و  هاگ.دراد  يداـیز  ياـه  هفـسلف  ثداوح  نیا  زورب  میا  هدروآ  يدـیحوت  ثحاـبم  رد  هک  هنوگ  ناـمه  و 
نییعت ناوت  یمن  قیقد  روط  هب  تمحر و  تبهوم و  نطاب  رد  تسا و  تبیـصم  رهاظ  رد  هاگ  شابرادـیب و  گنز  هاگ  ، ناـهانگ هراـفک 

.دراد دوجو  همشچرس  تخانش  يارب  ینئارق  دراوم  زا  یضعب  رد  دنچره  هتفرگ  همشچرس  اجک  زا  یتبیصم  ره  هک  درک 

هآ و دنک و  یبات  یب  دیاشگب و  يرکشان  تیاکش و  هب  نابز  یتبیصم  هدهاشم  درجم  هب  ناسنا  تسا  نکمم  هنوگچ  ارچ و  لاح  نیا  اب 
؟ دهد رس  هلان 
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.تسا هداتسرف  شا  هدنب  يارب  يرت  گرزب  تبیصم  زا  يریگولج  يارب  ار  يرت  کچوک  تبیصم  میحر  دنوادخ  اسب  يا 

راک نیا  اب  دنیاشگ  یم  تیاکـش  هب  نابز  دـننک و  یم  یبات  یب  عزف و  عزج و  کچوک  ياه  تبیـصم  ربارب  رد  هک  اه  نآ  لاح  ره  رد 
زا یتبهوم  ناونع  هب  ار  نآ  یتح  دـنروآ و  اـج  هب  ار  یهلا  رکـش  رگا  سکع  هب  دـنوش و  یم  يرتگرزب  ياـه  تبیـصم  قحتـسم  ، دوخ

.تسا زیچان  کچوک و  نآ  ربارب  رد  تبیصم  نآ  هک  دنک  اه  نآ  بیصن  یمهم  بهاوم  دنوادخ  اسب  هچ  دنوش  اریذپ  وا  هیحان 

ترضح.دیسر مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  وا  دوب و  هداد  يرتخد  نایعیش  زا  یکی  هب  دنوادخ  هک  تسا  هدمآ  یـشایع  ریـسفت  رد 
وت يارب  ار  دنزرف  سنج  نم  هک  داتسرف  یم  یحو  وت  هب  دنوادخ  رگا  منیبب  وگب  : دومرف ، دید نیگمـشخ  رتخد  نآ  دلوت  ببـس  هب  ار  وا 

ماما.نک باختنا  وت  ادـنوادخ  متفگ  یم  : درک ضرع  یتفگ ؟ یم  هچ  خـساپ  رد  ینک ؟ یم  باختنا  شیوخ  يارب  وت  اـی  منک  باـختنا 
يا هدینش  ار  يرسپ  نآ  ناتساد  ایآ  : دومرف مالسلا  هیلع  ماما  سپس.تسا  هدرک  باختنا  وت  يارب  دنوادخ  زین  نونکا  : دومرف مالسلا  هیلع 

دنوادخ : تفگ مالسلا  هیلع  رضخ  ماجنارس  دیسر و  لتق  هب  مالسلا  هیلع  رضخ  تسد  هب  مالسلا  امهیلع  یسوم  رضخ و  ناتـساد  رد  هک 
تسد زا  ار  دساف  رسپ  نآ  ، ردام ردپ و  نآ  يرآ  دهدب ؟ شرداموردپ  هب  ار  دساف ) رفاک   ) رـسپ نآ  زا  رت  تبحماب  رتهب و  تساوخ  یم 

ص ج 5 ، راونالاراحب ، ) .دندمآ دوجو  هصرع  هب  وا  نامدود  زا  ربمغیپ  داتفه  هک  داد  اه  نآ  هب  يرتخد  ، نآ ياج  هب  دـنوادخ  دـنداد و 
(298

رانک نآ  اب  دندرک و  یم  مضه  دوخ  رد  ار  بئاصم  نیرت  میظع  ، دـنلب رکف  گرزب و  حور  رثارب  هک  دـهد  یم  ناشن  ار  يدارفا  ، خـیرات
.کچوک بئاصم  هب  دسر  هچ  ات  دندمآ  یم 

هاـشداپ دـینک  ضرف  : دـیوگ یم  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤمریما  ینارون  مـالک  نیمه  لـیذ  رد  دوـخ  هغـالبلا  جـهن  حرـش  رد  هینغم  موـحرم 
یم راـنک  تموکح  زا  ار  وا  یلک  هب  ثداوح  زا  یـضعب  رثارب  دـهد و  یم  تسد  زا  ار  زیچ  همه  ناـهگان  يا  هثداـح  رثارب  يدـنمتردق 

شیاپ ياج  هزادنا  هب  یتح  زیچ  چیه  کلام  هک  دـنیب  یم  نابایخ  هچوک و  يداع  دارفا  زا  رفن  کی  دـننام  ار  دوخ  وا  ناهگان.دـنراذگ 
زا هک  ار  هچنآ  ایآ  دیاشگب  هوکـش  هب  نابز  دـنک و  هیرگ  مینک  ضرف  دـهد ؟ رـس  هلان  دـنک ؟ هیرگ  ایآ  دـنک ؟ هچ  لاح  نیا  رد  تسین 

دـنک و یم  فیعـض  ار  مسج  لقع و  ، هودـنا مغ و  هک  یلاح  رد  هدوب  تالکـشم  لالح  هیرگ  ینامز  هچ  رد  دـبای ؟ یمزاب  هتفر  تسد 
.دنک یم  لدبم  یکلهم  تالکشم  هب  ار  نآ  دزاس و  یم  رت  نیگنس  ار  تبیصم 

تفر تسد  زا  شتموکح  هک  یماگنه  یلو  دوب  نیمز  يور  هاـشداپ  نیرتگرزب  ، نیچ هاـشداپ  نیرخآ  : دـیوگ یم  هینغم  موحرم  سپس 
یم يرایبآ  ار  اه  لگ  دش و  راک  لوغشم  یمک  دزم  اب  اه  ناتسغاب  زا  یکی  رد  درپس و  یـشومارف  هب  ار  تاناکما  اه و  تردق  نآ  همه 

ریرحت هتـشر  هب  دوخ  یناگدـنز  حرـش  زا  يددـعتم  ياه  باـتک  لاـح  نیمه  رد  دـنک و  یم  دوخ  تسد  اـب  ار  اـه  هزره  فلع  درک و 
.دنتسه ریگ  تربع  هک  تسا  یناسک  يارب  یتربع  سرد  هک  ، دروآرد

دهد و یم  تسد  زا  ار  دوخ  تیوه  الا  دزاسب و  دوجوم  ياه  تیعقاو  اب  دشاب و  هنوگ  نیا  دـیاب  یلقاع  صخـش  ره  : دـیوگ یم  سپس 
ص 483) ج 4 ، هینغم ، هغالبلا  جهن  حرش  ) .دنک یم  یگدنز  تالایخ  ماهوا و  تافارخ و  زا  ولمم  یناهج  رد 

یشخب مارآ  بسانم و  دیدج  یناگدنز  ، یبات یب  دایرف و  هلان و  ياج  هب  درپس و  یشومارف  هب  ناوت  یم  ار  اه  تبیصم  نیرتگرزب  یتقو 
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؟ دوشن رت  گرزب  بئاصم  هب  لدبم  ات  دمآ  رانک  کچوک  بئاصم  اب  ناوت  یمن  هنوگچ  تخاس 

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said: “Whoever regards small distresses as big, Allāh involves
.” him in real big ones

یتسرپ اوه  اب  هزرابم  هار  : 449 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ُُهتاَوَهَش ِهیَلَع  َتناَه  ُهُسفَن  ِهیَلَع  تَمُرَک  نَم  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

 . درامش راوخ  ار  سوه  اوه و  دراد ، یمارگ  ار  دوخ  هک  یسک  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و  یقالخا ) )

يدیهش

.دیدرگ راوخ  يو  هدید  رد  شیاهتوهش  دید  راوگرزب  ار  دوخ  هک  ره 

یلیبدرا

هفص ود  نیا  داضت  ههجب  وا  توهش  وا  رب  دش  راوخ  وا  سفن  وا  رب  تشگ  راوگرزب  هک  ره  دومرف  و 

یتیآ

.دنیآ ریقح  شا  هدید  رد  تاوهش  دوش ، هاگآ  دوخ  سفن  تمارک  هب  هک  ره  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . دش راوخ  وا  دزن  شتاوهش  تشاد  یمارگ  ار  دوخ  هک  یسک  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 
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يدنوار

يردیک

مثیم نبا 

هتـساوخ سفن و  هک  نیا  حیـضوت  ددرگ .) یم  شزرا  یب  وا  دزن  رد  سفن  ياـه  هتـساوخ  دوب ، راوگرزب  میرک و  سفن  ياراد  هک  ره  )
زا ار  نآ  تشاد ، یمارگ  ار  دوخ  سفن  سک  ره  سپ  تسا  يرگید  نتـشاد  راوـخ  ثعاـب  یکی  مارتـحا  دـنناسنا ، نمـشد  ود  شیاـه 

فالخ سفن  ياوه  اریز  تسا ، نآ  هب  ییانتعا  یب  توهـش و  نتخاس  راوخ  ثعاب  دوخ  نیا  و  دنک ، یم  تیامح  ظفح و  ادخ  باذـع 
.تسا راتساوخ  ار  نآ 

دیدحلا یبا 

[ ُُهتَوْهَش  ] ِْهیَلَع َْتناَه  ُهُسْفَن  ِْهیَلَع  ْتَمُرَک  ْنَم  َلاَق ع: َو 

 . ُُهتاَوَهَش

.هتوخن یلع  هتوهش  بلغت  ارمأ  هللا  حبق  هماعلا  نیب  روهشملا  مالکلا  نم  ارارم و  ینعملا  اذه  لثم  مدقت  دق 

. ( هناوید 114 ، یئاطلا متاحل  اعمجأ (  مذلا  یهتنم  الان  کجرف  هلؤس و  کنطب  تیطعأ  نإ  کنإف  رعاشلا  لوق  اذه  یف  ردانلا  دیجلا  و 

یناشاک

رب دش  راوخ  هتوهش ) هیلع  تناه   ) وا سفن  وا  رب  تشگ  راوگرزب  دش و  میرک  هک  یـسک  هسفن ) هیلع  تمرک  نم  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
.تسا يرگید  تناها  مزلتسم  امهدحا  مارکا  هچ  .تلصخ  ود  نیا  ضقانت  تفص و  ود  نیا  داضت  تهج  هب  وا  توهش  وا 

یلمآ

ینیوزق

.وا توهش  وا  رب  تشگ  راوخ  تشاد ، زیزع  یمارگ و  ار  دوخ  سفن  ینعی  .وا  سفن  وا  رب  تشگ  میرک  هک  سک  ره  دومرف 

یجیهال

، وا سفن  وا  رب  دش  زیزع  هک  یـسک  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .هتاوهـش » هیلع  تناه  هسفن ، هیلع  تمرک  نم  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
.دوشن راتفرگ  تبوقع  تلذ  هب  وا  سفن  ات  دنکن  دوخ  ياهتوهش  تعباتم  ینعی  وا ، شهاوخ  وا  رب  دوش  لیلذ 

ییوخ

عابتاف همارک ، هورم و  کلذ  عم  صقن  دقف  مارح  نم  تناک  نا  و  هوق ، اطاشن و  صقن  دقف  لالح  نم  تناک  ناف  هوهش  لان  نم  ینعملا :
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نمف عورـشم  هجو  ریغ  یلع  ناک  نا  هرخالا  یف  طخـسلا  باذعلا و  هعبتی  و  ایندلا ، یف  لاملا  مسجلا و  یف  ناصقنلل  بجوم  تاوهـشلا 
ار شتوهش  دراد  دنمجرا  ار  شیوخ  هک  ره  دومرف : همجرتلا : .اهنع  عدری  هتوهش و  هیلع  نوهیف  اهتمارک  ظفحی  نا  دیری  هسفنب و  متهی 

.رامش راوخ 

يرتشوش

یبا نبا  لاق  هیطخلا ، مثیم و  نبا  دـیدحلا و  یبا  نبا  یف  امک  هتوهـش ) : ) باوصلا و  هیرـصملا ) هعبطلا   ) یف اذـکه  مالـسلا : هیلع  لاق  و 
هدارم نا  رهاظلا  تلق : اعمجا  مذلا  یهتنم  الان  کجرف  هلوس و  کنطب  تیطعا  نا  کناف  رعاشلا : لوق  اذه  یف  ردانلا  دیجلا  و  دـیدحلا :

، اهکرتیف هدنع  هحابملا  تاوهشلا  نوهت  نا  دبال  هسفن  هیلع  تمرک  نمف  سفنلا ، ناوه  بجوت  اضیا  یهف  هحابملا  هوهـشلا  مالـسلا  هیلع 
تنک اذا  هفلتخم ) تاعوضوم  یف  نوتـسلا - لصفلا  : ) رعاشلا لاق  .مهدـنع و  انوهوم  نوکی  حاکنلا  لـکالا و  هرثکب  ساـنلا  هفرع  نمف 

یف نکت  مل  ثلاثلا  هباب  یف  نیوانع  لقنب  درفت  دـیدحلا  یبا  نبا  نا  ملعا  و  اذـه ، اهبانتجا  ناوهلا  راد  نم  کیجنی  امناف  ناوهلا  راد  یف 
ینغلا ( 342  ) دـعی و یتح  رح  لووسملا  ( 336  ) مقرلا اهنم  .نیـسوق  نیب  دـیدحلا  یبا  نبا  نع  هیناثلا  اهلقن  یلوـالا و  هیرـصملا  هعبطلا 

كرخف و عض  هحیر  رطع  هلمحم  فـیفخ  کـسملا  بیطلا  معن  ( 41  ) یلا ( 379  ) ماقرالا اهنم  .سانلا و  يدـیا  یف  امع  سایلا  ربکـالا 
یلع دلاولا  قحف  اقح ، دـلولا  یلع  دـلاولل  نا  اقح و  دـلاولا  یلع  دـلولل  نا  ناونعلا 1/149 . ءزج  وه  كربق و  رکذا  كربـک و  طـطحا 

.نآرقلا هملعی  هبدا و  نسحی  همـسا و  نسحی  نا  دلاولا  یلع  دـلولا  قح  و  هناحبـس ، هللا  هیـصعم  یف  الا  یـش ء  لک  یف  هعیطی  نا  دـلولا 
و هرشن ، لسعلا  و  هرشن ، بیطلا  و  قحب ، تسیل  يودعلا  و  قحب ، تسیل  هریطلا  و  قح ، لافلا  و  قح ، رحـسلا  و  قح ، یقرلا  و  قح ، نیعلا 

الجر ریبزلا  لازام  ( 453  ) مارکلا و هب  تفرع  نم  مرکلاب  سانلا  یلوا  (: 474  ) مقرلا اهنم  .هرشن و  هرضخلا  یلا  رظنلا  و  هرشن ، بوکرلا 
- نوتسلا لصفلا   ) ردق نمم  ارجا  مطعاب  هللا  لیبس  یف  دیهشلا  دهاجملا  ام  ( 474  ) اهنم .هللادبع و  موشملا  هنبا  اشن  یتح  تیبلا  لها  انم 

یضرلا طخب  هتخـسن  و  اهقدصی - مل  مثیم  نبا  نا  ثیح  .هکئالملا و  نم  اکلم  نوکی  نا  فیفعلا  داکل  فعف ، هفلتخم ) تاعوضوم  یف 
هیلاخ یه  هفـصنم و  طخب  مثیم  نبا  هخـسن  نا  ثیح  و  اهلقنب ، درفت  يذلا  دـیدحلا  یبا  نبا  اهحرـش  دـق  اهنونعن و  مل  هنع - هللا  یـضر 

یبا نبا  لاقف  هیناث ، هسفن  باتک  خسنتـسا  نم  لک  ناش  وه  امک  ریغ ، اهیف و  دازف  اـیناث  هباـتک  خسنتـسا  فنـصملا  نوکی  نا  اـما  دـبالف 
یفو نا  یلا  هیلع  داز  مث  خـسن  هب  تبتک  هب و  باـتکلا  متخ  یـضرلا  نا  لاـقی : رتشـالا  یعن  هءاـج  دـق  و  (: 443  ) ناونعلا دعب  دـیدحلا 

یف اریثک  عقی  هلثم  نتملاب و  تطلتخا  نیـشحملا  نم  یـشاوح  دـیدحلا  یبا  نبا  دازام  نوکی  اما  و  دـعب ، اـمیف  اهرکذـن  یتلا  تاداـیزلا 
امهرکذ و دنع  تفرع  امک  یضرلا  مالک  نیـشحملا  مالک  اهلعج  یف  نیریخالا  نیناونعلا  یف  هیرـصملا ) هعبطلا   ) یف ام  اهنم  .بتکلا و 

هلمتشم اهناف  هغالبلا ، جهنل  اهتدج  هخـسن و  متا  اهلـضف  یلع  حرـشلا  اذه  ینب  یتلا  هخـسنلا  نا  دیدحلا : یبا  نبا  لاق  نا  و  رهظالا ، وه 
هیاغ یف  ناک  ام  لب  مالـسلا  هیلع  هنع  ایورم  هآر  مالک  لک  لقنی  هنع ال  هللا  یـضر  یـضرلا  ناف  خـسنلا  رثکا  اـهنع  ولخت  تاداـیز  یلع 
حرص و  اذه ، قح …  نیعلا  هلوق : لثم  هحیر و  رطع  هلمحم  فیفخ  کسملا  بیطلا  معن  هلوق : لثم  یضرلا  لقنی  نا  دعبی  و  هحاصفلا ،

اندجو ام  ضعب  انلقن  نحن  و  هروهـشملا ، ریغ  هروهـشملا و  هملک  فلا  مالـسلا  هیلع  هنع  جهنلا  یف  سیل  امم  لقن  هناب  دـیدحلا  یبا  نبا 
عطق یلا  انب  هیاغلا  ءاـهتنا  نیح  اذـه  هنیواـنع و  نم  ( 480  ) دعب هیرـصملا  هعبطلا  رخآ  یف  و  اذـه ، .اهحرـش  دـنع  نیوانعلا  بسانی  امم 
دعب ام  بیرقت  هفارطا و  نم  رشتنا  ام  مضل  انقیفوت  نم  هب  نم  ام  یلع  هناحبـس  هل  نیدماح  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  مالک  نم  راتخملا 

دراشلا و ضاقتنال  نوکیل  باوبالا  نم  باب  لک  رخآ  یف  ضایبلا  نم  قاروا  لیـصفت  یلع  الوا  طرـش  اـمک  مزعلا  ررقت  و  هراـطقا ، نم 
معن انبـسح و  وه  انلکوت و  هیلع  هللااب  الا  انقیفوت  ام  و  ذوذـشلا ، دـعب  انیلا  عقی  ضومغلا و  دـعب  انل  رهظی  نا  یـسع  ام  دراولا و  قاحلتـسا 

نیرهاطلا هلآ  لبسلا و  ریخ  یلا  يداهلا  لسرلا و  متاخ  دمحم  اندیس  یلع  هللا  یلص  و  هرجهلا ، نم  هئامعبرا  هنـس  یف  کلذ  .لیکولا و 
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لاـق .هیف  لوقلا  نسحب  نوـتفم  بر  ( 461  ) مقرلا دـعب  لـب  اـنه  مثیم  نبا  دـیدحلا و  یبا  نبا  هلقنی  مل  نکلو  .نیقیلا  موـجن  هباحـصا  و 
نیح اذه  لاق : و  هطخب ، هخسنلا  تدجو  اذکه  و  لصفلا ، اذه  یلع  هغالبلا  جهن  باتک  عطق  هنع  هللا  یـضر  یـضرلا  نا  ملعا  و  لوالا :

، لیکولا معن  طرـش و و  امک  مزعلا  ررقت  لدـب و  انطرـش  امک  مزعلا  نیررقم  راتخملا و  لدـب  عزتنملا  هیف  نکل  هلثم  انب …  هیاغلا  ءاـهتنا 
اهنا لیق  مالکلا  اذه  دعب  تادایز  اهیف  هریثک  اخسن  اندجو  مثیم  نبا  لاق  مث  کلذ …  لیکولا و  معن  لدب و  ریـصنلا  معن  یلوملا و  معن 

و هفلتخم ) تاعوضوم  یف  نوتسلا - لصفلا   … ) اهقاحلا یف  نذا  اهاضماف و  هیلع  تئرق  یـضرلا و  هایح  یف  تبتک  هخـسن  یف  تدجو 
اضیا و هیف  نکل  هدایز  نودـب  لیکولا  معن  و  هلوق - یلا  راتخملا -  عطق  یلا  انب  هیاـغلا  ءاـهتنا  نیح  اذـه  و  یـضرلا : لاـق  یناـثلا و  لاـق 

همالک رایتخا  یف  فنصملا  غلب  مثیم : نبا  لاق  مث  .دیدحلا  یبا  نبا  یف  هلثم  هاسع و  ام  هیف و  لیصفت و  یلع  الوا  هانطرـش  امک  نیررقم 
و ملعلا ، لها  نم  هرـضحی  ناک  نم  ضعب  وا  وه  هرایتخاب  اما  تاملکلا  نساحم  نم  هدایز  هدـهع  یلع  تبتک  مث  اـنه  یلا  مالـسلا  هیلع 

اهقاـحلاب رما  هیلع و  تئرق  اـهنا  يور  و  هراـیتخا ، عطقنمب  هقحلم  هیف  هعوـضوم  هراـت  نتملا و  نع  هجراـخ  دـجوت  هراـت  هداـیزلا  کـلت 
کلذ و  ( 1075  ) هنـسب هخروم  هیطخ  هخـسن  یف  نکل  کلذ ،…  هلوق و  نم  هیرـصملا  هعبطلا  یف  ام  امهنم  دحاو  یف  سیل  مث  .نتملاب 

.هدایز نودب  هیرصملا  هعبطلا  یف  ام  لدب  همالس  هلآ و  دمحم و  هلوسر  یلع  هتالص  هرجهلا و  نم  هئامعبرا  هنس  بجر  یف 

هینغم

، رارحالا ربص  تاململا  دـنع  ربصی  و  هلقع ، هنید و  نم  یحوب  لمعی  و  هسفن ، ناسنالا  کلمی  نا  وه  سانلا  هللا و  دـنع  همارکلا  سایقم 
.یهتشا نا ال  یهتشا  لاق : یهتشت ؟ ام  میکحل : لیق  .هسفنب و  هتمارک  ردها  دقف  تاوهشلل  هدایق  سلسا  نم  اما 

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

شیاهتوهش تسناد ) دنمجرا  ار  دوخ   ) دش راوگرزب  میرک و  سفن  ار  سک  ره  تسا : هدومرف  سفن ) تزع  هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
(. دتفین يراوخ  تلذ و  هب  ات  دیامنن  يوریپ  نآ  زا   ) ددرگ یم  راوخ  وا  دزن 

ینامز

یم شترخآ  وایند  حور ، مسج ، نایز  بجوم  هک  ییاهراک  دنک  یم  یعس  دوب ، دنمقالع  شیوخ  هب  درک و  كرد  ار  دوخ  هک  یسک 
زا تمایق ، زا  رظن  فرـص  دنراد و  تسود  ار  دوخ  ناج  هکلب  دـنناد ، یمن  ار  يراکتفاثک  هار  نادـنمتورث  هکنیا  هن  .دـنک  كرت  دـشاب 

تیصخش یب  هداوناخ و  یب  دارفا  اه و  هدیـسر  نارود  هب  هزات  رـس  ریز  اهیراکتفاثک  رتشیب  تهج  نیمه  هب  دنـسرت  یم  شیوخ  يوربآ 
.دنوش هدولآ  هانگ  هب  مه  اهراد  تیصخش  نادنمتورث و  هک  دوش  یم  یمتح  یتقو  اهتلم  طوقس  دیوگ : یم  نآرق  .تسا 

يزاریش دمحم  دیس 

مل همیرک  هسفن  تناک  اذاف  همارکلا ، لاوز  بجوی  تاوهشلا  ذیفنت  ذا  هتاوهش ) هیلع  تناه  هسفن  هیلع  تمرک  نم  : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
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.هتاوهش ذفنی 

يوسوم

مهیلا تددم  سانلا و  تیطعتسا  کیدل  رفوتی  مل  ماعطلا و  یلا  کتوهش  کتداق  اذاف  اهل  ادبع  ناسنالا  لعجت  لذت و  هوهشلا  حرـشلا :
مراصلا و باقعلا  لانتل  سانلا  ماما  تفقو  هللا و  طخ  نع  تفرحنا  اـنزلا  یلا  کتوهـش  کـتداق  اذا  راـع و  لذ و  کـلذ  یف  کیدـی و 

تمرک نم  اهنیهت و  سفنلا و  لذتف  اهدارفا  ضعب  یف  هحابملا  لخدت  دق  همرحملا و  تاوهشلا  عیمج  اذکه 

یناقلاط

« .دیآ راوخ  شا  هدید  رد  شتوهش  دنیب ، یمارگ  ار  دوخ  سفن  هک  ره  »

رب وا  توهش  هک  ار  يدرم  درادب  تشز  دنوادخ  هک  تسا  نیا  مدرم  ماوع  نایم  روهشم  نانخـس  زا  تشذگ و  راب  دنچ  ینعم  نیا  ریظن 
.ددرگ هریچ  شرورغ 

ره يروآرب ، ار  دوخ  جرف  مکش و  هتساوخ  رگا  وت  هک  انامه  تسا : رعش  نیا  دروم  نیا  رد  بایمک  هدیدنسپ و  یتسار  هب  نانخس  زا  و 
.دنسر یم  یگدیهوکن  تیاهن  هب  ود 

مراکم

 [[ مالسلا هیلع  لاق  و  ]]

.ُُهتاوَهَش ِْهیَلَع  َْتناَه  ُهُسْفَن  ِْهیَلَع  ْتَمُرَک  ْنَم 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

: هنامیکح راتفگ  دنس  ) .دوب دنهاوخ  راوخ  شربارب  رد  شتاوهش  تسا  لئاق  تیصخش  دوخ  يارب  هک  یسک 

هتفرگ هغالبلا  جـهن  زا  ریغ  یعبنم  زا  ار  نآ  دـهد  یم  ناشن  هک  هدـمآ  یتوافت  اب  ینادـیم  لاـثمألا  عمجم  رد  زیمآ  تمکح  راـتفگ  نیا 
(.( ص 308 ج4 ، هغالبلا ، جهن  رداصم   ) .تسا هدروآ  یتوافت  اب  ار  نآ  زین  دیرفلا  دقع  رد  هبر  دبع  نبا  تسا و 

شکرس تاوهش  اب  تیصخش  داضت 

یم ، دراد دوجو  یتسرپ  توهـش  تیـصخش و  نایم  رد  هک  دـنک  یم  يداضت  هب  هراشا  زیمآ  تمکح  راتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
ِْهیَلَع َْتناَه  ُهُسْفَن  ِْهیَلَع  ْتَمُرَک  ْنَم  ( ؛» دوب دـنهاوخ  راوخ  شربارب  رد  شتاوهـش  دـشاب  لـئاق  تیـصخش  دوخ  يارب  هک  یـسک  :» دـیامرف

(. ُُهتاوَهَش

ریبعت هب  ای  تسین و  هدیدنسپ  لوقعم و  هک  دوش  یم  هتفگ  يدراوم  هب  ًالومعم  تسا و  لد  هتساوخ  يانعم  هب  « توهـش » عمج تاوهـش » »
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.دراد دنسپان  یطارفا و  هبنج  رگید 

هتـساوخ زا  يرایـسب  زا  دیاب  دنامب  ظوفحم  شدوخ  يارب  یتح  ای  مدرم و  نایم  رد  شتیـصخش  دـهاوخ  یم  هک  یـسک  تسا  یهیدـب 
ود نیا  نایم  رد  اریز  دـشاب  شزرا  یب  راوخ و  شرظن  رد  اه  هتـساوخ  نآ  مالـسلا  هیلع  ماـما  ریبعت  هب  دـنک و  رظن  فرـص  سفن  ياـه 

.تسا ینشور  داضت 

لیلد نیمه  هب  دـنا و  شزرا  یب  تسپ و  يدارفا  مدرم  مومع  رظن  رد  دـنمهف  یمن  يزیچ  توهـش  مکـش و  زج  هک  تسرپ  يوـه  دارفا 
.دنتسه دورطم 

.دنراد يدب  یگدنز  ناتسرپ  توهش  مه  ایند  رد  تسین  ترخآ  یگدنز  هب  طوبرم  اهنت  یتسرپ  توهش  ءوس  بقاوع  ، نیاربانب

تیمها یب  شرظن  رد  هکلب  دور  یم  نیب  زا  وا  سفن  یناوهـش  ياـه  هتـساوخ  هک  تسین  نیا  شموهفم  هتاوهـش » هیلع  تناـه   » هب ریبعت 
.درادن دوجو  ییوگ  هک  اج  نآ  ات  دوش  یم 

: دیامرف یم  تسا  هدمآ  مکحلا  ررغ  رد  هک  يرگید  ریبعت  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

«. دـنک یمن  نوـهوم  تیـصعم  اـب  ار  نآ  تسا  لـئاق  تیـصخش  دوـخ  يارب  هک  یـسک  ِهیِـصْعَْملِاب ؛ اَْـهنِهی  َْمل  ُهُسْفَن  ِهـیَلَع  ْتَـمُرَک  ْنَـم  »
ح 4610) مکحلاررغ ، )

هجوت هک  میناوخ  یم  مالسلا  هیلع  مدآ  ناتساد  رد.دراد  تقیقح  نیا  هب  میقتسم  ریغ  ای  میقتسم  هراشا  دوخ  ياج  ياج  رد  دیجم  نآرق 
.درک نوریب  تشهب  زا  ار  وا  تخیر  ورف  شمادنا  زا  ار  یتشهب  سابل  سفن  هتساوخ  کی  هب 

.دیسر یهاشداپ  هب  یگدرب  زا  سفن  ياوه  رب  نتشاذگ  اپ  اب  مالسلا  هیلع  فسوی  یلو 

یتسرپاوه موش  بقاوع 

كانرطخ ءوس  ياهدـمایپ  هکلب  دـهاک  یم  شدوخ  دزن  یتح  هعماج و  رد  ناـسنا  تیـصخش  زا  اـهنت  هن  ینار  توهـش  یتسرپ و  يوه 
دواد هب  باطخ  هیآ 26  داـص  هروس  رد.درمـش  یم  تلالـض  هیاـم  ار  یتـسرپ  يوه  ًارارک  دـیجم  نآرق  هک  نیا  هلمجزا.دراد  زین  يرت 
ادـخ هار  زا  ار  وـت  هک  نکم  يوریپ  سفن  ياوـه  زا  و  ؛»  ِهّللا ِلـِیبَس  ْنَع  َکَّلُِـضیَف  يَوَْـهلا  ِعـِبَّتَت  اـَل  َو  دـیامرف «: یم  مالـسلا  هیلع  ربماـیپ 

«. دزاس یم  فرحنم 

: درمش یم  مدرم  نیرت  هارمگ  ار  صاخشا  هنوگ  نیا  هیآ 50  صصق  هروس  رد 

تیاده چـیه  هدرک و  شیوخ  سفن  ياوه  يوریپ  هک  سک  نآ  زا  رت  هارمگ  ایآ  و  ؛»  ِهّللا َنِّم  يًدُـه  ِْریَِغب  ُهاَوَه  َعَبَّتا  ِنَّمِم  ُّلَضَأ  ْنَم  و  » 
.»!؟ دوش یم  ادیپ  یسک  ، هتفریذپن ار  یهلا 

يزیچ ود  زا  یکی  ، مالـسلا هیلع  یلع  نانمؤمریما  زا  مه  هدـش و  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  مه  هک  یفورعم  ثیدـح  رد 
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: دراد یمزاب  قح  زا  ار  ناسنا  هکارچ  تسا  سفن  ياوه  زا  يوریپ  دسرت  یم  نآ  زا  شتما  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک 

.( ح 3 ص 75 ، ج 67 ، راونالاراحب ، « .) ِّقَْحلا ِنَع  ُّدُصی  ُهَّنِإَف  يَوَْهلا  ُعاَبِّتا  اَّمَأ  »

: میناوخ یم  مالسلا  هیلع  داوج  ماما  زا  یثیدح  رد 

ج راونالاراحب ، «.) تسین ناربج  لباق  شیاه  شزغل  دوش  راوس  تاوهـش  بکرم  رب  هک  سک  نآ  ٌهَْرثَع ؛ َُهل  َلاَقَتُْـست  َال  ِتاَوَهَّشلا  ُبِکاَر  »
ح 11) ص 78 ، ، 67

روما مامز  هک  یماگنه  دور و  یم  رانک  لقع  تیمکاح  هداتفا و  لقع  رب  یباجح  دیآ  نایم  هب  یتسرپ  توهش  ياپ  هک  یماگنه  ًالوصا 
.تسین بجعت  ياج  دوش  مهارف  وا  يارب  يرطخ  ای  یتخبدب  هنوگره  دتفیب  تاوهش  تسد  هب  دوش و  بلس  لقع  زا  ناسنا 

تسا هدمآ  مکحلاررغ  رد  هک  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  زا  ینخـس  اب  ار  نخـس  نیا  تسا و  ناوارف  ، تایاور تایآ و  هنیمز  نیا  رد 
: میهد یم  نایاپ 

ياراد لقع  ِهِزیَح ؛ ِیف  َْتناَک  َبَلَغ  اَمُهیَأَف  اَـمُهَنَیب  ٌَهبِذاَـجَتُم  ُسْفَّنلا  ِناَـطیَّشلا َو  ِشیَج  ُدـِئاَق  يَوَْهلا  ِنَمْحَّرلا َو  ِشیَج  ُبِحاَـص  ُلـْقَْعلا  »
رد ناـسنا  دوش  بلاـغ  مادـکره  دراد  رارق  ود  نیا  ناـیم  رد  ناـسنا  تسا و  ناطیـش  رکـشل  هدـنامرف  سفن  ياوه  تسا و  یهلا  رکـشل 

.( ح 304 مکحلاررغ ، «.) دریگ یم  رارق  وا  رایتخا 

: دومرف ، تسا هدش  لقن  ترضح  نآ  زا  يرگید  ياویش  ترابع  اب  انعم  نیمه 

لقع و ِِهِبناَج ؛ ِیف  َْتناَک  َرَهَق  اَمُهیَأَف  اَـمُهَنَیب  ٌهَعَزاَـنَتُم  ُسْفَّنلا  يَوَْهلا َو  ِهَوْهَّشلا  ُنیَُزم  ُْملِْعلا َو  ِلـْقَْعلا  ُدـیَُؤم  ِناَّدِـض َو  ُهَوْهَّشلا  ُلـْقَْعلا َو  »
رد ود  نیا  نایم  رد  یناسنا  حور  دـهد و  یم  تنیز  سفن  ياوه  ار  توهـش  دـنک و  یم  يراـی  ملع  ار  لقع.دـنرگیدکی  دـض  توهش 

هرامش 2 تمکح  لیذ  رد  ح 448 ، مکحلاررغ ، «.) دریگ یم  رارق  نآ  رانک  رد  ناسنا  دوش  زوریپ  ود  نیا  زا  مادکره  تسا  شکمشک 
( .میتشاد هنیمز  نیا  رد  یبلاطم  زین 

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said: “Whoever maintains his own respect in view, his desires
.” appear light to him

ندرک یخوش  زا  زیهرپ  : 450 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag
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ًهّجَم ِِهلقَع  نِم  ّجَم  ّالِإ  ًهَحزَم  ٌؤُرما  َحَزَم  اَم  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

دهدب تسد  زا  ار  شیوخ  لقع  زا  يرادقم  هک  نآ  زج  دنکن  اجیب  یخوش  سک  چیه  دومرف : وا ، رب  ادـخ  دورد  و  یعامتجا ) قالخا  )
.

يدیهش

.تخادرپب دوخ  درخ  زا  یکدنا  هک  زج  تخادرپن  غال  هب  سک  چیه 

یلیبدرا

ینتخادنا دوخ  لقع  زا  تخادنا  هک  رگم  یندرک  حازم  درم  درکن  حازم 

یتیآ

.داد تسد  زا  ار  دوخ  لقع  زا  یکدنا  هکنآ ، رگم  دومنن ، حازم  سکچیه  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . تخادنا نوریب  ار  دوخ  لقع  زا  يا  هراپ  هکنآ  زج  درکن  یخوش  يدرم  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

.الیلق هب  یمر  يا  هیف  نم  ءاملا  نالف  جم  نم  هراعتسا  هجم ، هلقع  نم  جم  و 

يردیک

ضرع ام  ردـقبف  حازملا ، نع  ضرعلا  هنایـصب  یـضقی  لقعلا  و  ءاردزالا ، نیعب  هبحاص  یلا  رظنی  و  ءرملا ، هباـهمب  بهذـی  حازملا  نـال 
هیلع هنع  يور  دـق  و  هرثا ، دـقفل  هل ، لصاح  ریغ  لـقعلا ، نم  هنم  عناـملا  ردـقلا  ناـکف  هلقعب ، عفتنی  مل  هحزمل  هناـهملل  هضرع  حزاـملا 

.ءاملا جم  نم  راعتسم  زاجم  لقعلا  جم  و  هب ، فختسا  حزم  نم  لاق : هنا  مالسلا 

مثیم نبا 

ندنام و  وربآ ، ظفح  ثعاب  لقع  هک  نیا  حیـضوت  داد .) تسد  زا  ار  دوخ  لقع  زا  یـشخب  هک  نیا  رگم  درکن ، رایـسب  یخوش  یـسک  )
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لقع و فالخ  مزلتسم  و  دبلط ، یم  ار  نآ  فالخ  اجیب  یخوش  و  دوشن ، هدرمش  کبـس  دنامب و  مرتحم  شبحاص  هک  تسا  يدح  رد 
دهد یم  تسد  زا  ار  نآ  اهیخوش  ای  یخوش و  رثا  رد  ناسنا  هک  لـقع  زا  رادـقم ، نآ  يارب  ار  جـم ) : ) هملک .تسا  نآ  نداد  تسد  زا 

.تسا هتخادنا  رود  هب  دزادنا ، یم  رود  هب  دوخ ، ناهد  زا  هک  یبآ  نوچمه  ار  نآ  ناسنا ، ییوگ  هک  يروط  هب  تسا ، هدروآ  هراعتسا 

دیدحلا یبا 

 . ًهَّجَم ِِهْلقَع  ْنِم  َّجَم  َّالِإ  ًهَحْزَم  ٌؤُْرما  َحَزَم  اَم  َلاَق ع: َو 

.حازملا یف  لوقلا  مدقت  دق 

.لاقتسی هرش ال  لانی و  حازملا ال  ریخ  لاقی  ناک  و 

قحلا نع  حیزأ  هنأل  احازم  حازملا  یمس  امنإ  لیق  و 

یناشاک

يا هراپ  تخادنا  هکنآ  رگم  هجم ) هلقع  نم  جـم  الا   ) یندرک حازم  يدرم  چـیه  درکن  حازم  هحزم ) ءرما  حزم  ام  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
ناصقن هب  تسا  رعـشم  هک  يار  ناصقن  هب  تسا  نذوم  تسا و  حلـصا  يار  فلاخم  حازم  هک  اریز  .ینتخادـنا  ار  دوخ  یلمع  لـقع  زا 

تلذم بجوم  دوش و  یم  ضراع  یـضرع  یب  نآ  ببـس  هب  دوش و  یم  مک  شتباهم  درب و  یم  درم  يوربآ  حازم  هکنآ  رگید  لقع و 
.دشاب وا  لقع  صقن  ثعاب  حازم  سپ  .تلذم  زا  تسا  ضرع  تنایص  یضتقم  لقع  ددرگ و  یم 

یلمآ

ینیوزق

ءاملا جم   ) ای هقیر ) جم   ) دنیوگ .یندـنکفا  ار  دوخ  لقع  زا  يا  هراپ  نوریب  دـنکفا  رگم  یندرک  حازم  چـیه  يدرم  درکن  حازم  دومرف :
دناشفا نوریب  نهد  بآ  ای  دنکفا  نوریب  نهد  بآ  ینعی  همف ) نم 

یجیهال

یخوش يدرم  درکن  یخوش  حازم و  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .هجم » هلقع  نم  جم  الا  هحزم ، ورما  حزم  ام  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
.دوش وا  لقع  ناصقن  ثعاب  ینعی  ینتخادنا ، دوخ  شناد  لقع و  زا  تخادنا  هکنیا  رگم  یندرک ،

ییوخ

و ینالقعلا ، ضرغلا  دجلا و  هجو  یلعال  ردصی  لمع  وا  لوق  حازملا  ینعملا : .هب  یمر  همف : نم  یـشلا ء  وا  بارـشلا  اجم  جـم ) : ) هغللا
دنع حزاملا  هیلوئـسم  مدع  هب و  ءانتعالا  مدـع  رـس  وه  اذـه  و  هیفـس ، وا  یبص  هلزنم  هسفن  لزن  دـق  الا و  حزاملا  نم  حازملا  ردـصی  ال 

لقعلا و جـم  وه  اذـه  و  ملقلا ، مهنع  عضو  نم  یف  دـعی  و  هیلع ، فیلکت  نم ال  لمع  وا  مالک  هلزنم  لزنی  هلمع  وا  همالک  نال  ءالقعلا ،
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.تسا هدنارپ  شناهد  زا  شدرخ  زا  هکنیا  زج  دنکن  یخوش  کی  يدرم  چیه  دومرف : همجرتلا : .انیع  هدرط 

يرتشوش

لاعف حازم  نا  یف  بیر  ال  تلق : .قحلا  نع  حـیزا  هنال  احازم  حازملا  یمـس  امنا  لیق : دـیدحلا  یبا  نبا  لاق  لوقا : مالـسلا : هیلع  لاـق  و 
یف نوسمخلا - عبارلا و  لصفلا   ) .مهقوراف نع  يور  ربخ  همالک  یف  لصالا  نا  الا  لاـق ، اـم  لـمتحی  یتح  حاز  نم  لـعفمال  حزم ، نم 

رـشلا بلجی  حازملا  مهـضعب : لاق  .هب  یمر  اذا  هیف : نم  بارـشلا  جـم  نم  هراعتـسا  هجم  هلقع  نم  جـم  الا  مالـسلا  هیلع  هلوق  و  لـقعلا )
نباب میدـنلا  نودـمح  نبا  ثبع  یطفقلا :) ءامکح  راـبخا   ) یف .ارـش و  ـالا  حـتنی  مل  ـالحف  حازملا  ناـک  ول  و  هریبک ، برحلا  هریغص و 
نهنم هدحاو  لک  تناکل  ءاسفنخ  هئم  یلع  مسق  مث  القع  لهجلا  نم  کیف  ام  ناک  ول  هیوسام : نبا  هل  لاقف  لکوتملا ، هرـضحب  هیوسام 

هب تحزم  ام  ادج  سانلا  یف  راص  دق  مامحلا  قیلاغم  حزملاب  تحتفتسا  امبر  ماجلب  هاف  مجلا  نم  ملاسلا  امنا  .سیلاط  وطسرا  نم  لقعا 
امومذم سانلا  نیب  راص  حزام  مک 

هینغم

هنم مارحلا  و  زئاج ، هلالح  هللا و  دودح  یف  حازملا  ..ههرکتست و  يا  عامسالا  هجمت  مالک  اذه  لاقی : و  همف ، نم  هب  یمر  بارـشلا : جم 
یف اموی  هآرف  هترایزل ، یتای  ناک  ایبارعا  نا  تایورلا : ضعب  یف  و  اقح ، الا  لوقی  ـال  حزمی و  هللا  لوسر  ناـک  .مارحلا و  یلا  يدوی  اـم 

انا : ) یلاعت هلوق  ارق  تکب  امل  .رانلا و  لخدـت  زئاجعلا ال  نا  زوجعل : لاـق  و  اـنا .؟ نم  هل : لاـق  هینیع و  یطغ  هثارو و  نم  ءاـجف  قوسلا ،
(. هعقاولا  37 ابارتا - ابرع  اراکبا  نهانلعجف  ءاشنا  نهاناشنا 

هدبع

ءاملا جـم  هیرخـس و  نع  ولخی  هبلغا ال  لعف و  وا  لوقب  هکحاضملا  وه  دـحاو و  ینعمب  حازملا  هحازملا و  حزملا و  هجم : هلقع  نم  … 
عایضلا حراطم  یف  هب  فذقی  هلقعب و  یمرت  حزاملا  ناک  هامر و  هیف  نم 

يرفعج

مالسالا ضیف 

اهر ار  دوخ  لقع  زا  يا  هراپ  هکنآ  رگم  یخوش  روج  ره  زا  درکن  یخوش  يدرم  تسا : هدومرف  یخوش ) نایز  رد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
(. دوش یم  لقع  یکبس  ثعاب  یخوش   ) یندرک اهر  درک 

ینامز

ياهناتساد نتـشاد و  بوخ  دروخرب  نیریـش ، نابز  شوخ ، قالخا  .مومذم  یخوش  یلو  تسا  هدیدنـسپ  مالـسا  رظن  زا  شوخ  قالخا 
دروآ و یم  راب  هب  ار  یعامتجا  ياهیتحاران  زا  یلیخ  نآ  نیا و  ندرک  هرخـسم  نارگید و  زا  داـقتنا  یخوش  اـما  تسا ، نتفگ  یهاـکف 

.دینک زیهرپ  نارگید  ندرک  هرخسم  زا  هک  هدرک  شرافس  مالسا  اذل 
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يزاریش دمحم  دیس 

یمر يا  هجم ) هلقع  نم  جم  الا   ) هدحاو هحرف  دارملا  وا  ریبکلاب - فیکف  اریغـص - احازم  يا  هحزم ) ءرما  حزم  ام  : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
.ناسنالا رغص  بجوی  حازملا  ذا  هلقع ، ضعب  لطبا  و 

يوسوم

كرکذ وه  دجلا و  فالخ  حازملا  و  همف ، نم  هامر  هانعم  ءاملا  جم  حرشلا : .هب  یمر  همف : نم  بارـشلا  جم  .هکحاضملا  حازملا : هغللا :
حزاملاف لقعلا  لیلد  وه  دجلا و  وحن  یلع  الا  همالک  قلطی  لقاعلا ال  دـجلا و  وحن  یلع  نوکی  هنا ال  رابتعاب  اکحـضم و  ارما  کلعف  وا 

 … حازملا هبناجم  یغبنی  انه  نمف  اذکه …  هقیقحلا  هجو  یلع  وه  هریغ و  لمعتسی  هلقع و  یقلی  هناک 

یناقلاط

« .یندنکفا نوریب  دنکفا  نوریب  دوخ  درخ  زا  يزیچ  هکنآ  رگم  یندرک  حازم  یسک  دنکن  حازم  »

مراکم

 [[ مالسلا هیلع  لاق  و  ]]

.ًهَّجَم ِِهْلقَع  ْنِم  َّجَم  اَّلِإ  ًهَحْزَم  ٌؤُْرما  َحَزَم  اَم 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

: هنامیکح راتفگ  دنس  ) .تخیر ورف  ار  دوخ  لقع  زا  يرادقم  هک  نیا  رگم  درکن  یبسانمان )  ) یخوش سک  چیه 

نیا یلو  تسا  هدرک  رکذ  نآ  يارب  یتاـفاضا  سپـس  هدروآ  لـمع  یلع  زا  ار  تراـبع  نـیا  نـیع  زین  مـکحلاررغ  رد  يدـمآ  موـحرم 
هبیتـق نبا  تسا .) هدـش  رکذ  ررغ  زا  يرگید  ياـج  رد  هکلب  هدـماین ، زیمآ  تـمکح  راـتفگ  نـیا  لـیذ  یلعف ، پاـچ  ررغ  رد  تاـفاضا 

، هغالبلا جهن  رداصم  هجم ( » هلقع  نم  جم  هکحض  ملاعلا  کحض  اذا  : » تسا هدروآ  يرگید  ترابع  اب  ار  نومضم  نیمه  زین  يرونید 
ص 308) ج 4 ،

رد یتوافت  اب  ار  نومـضم  نیمه  تسا  يرجه  مهن  نرق  ياملع  زا  هک  بهذـم  یعفاش  فورعم  دنمـشناد  یهیـشبا ، هک  مینکیم  هفاـضا 
(( ص 469 فرطتسملا ،  ) .تسا هتفرگ  يرگید  ياج  زا  دهد  یم  ناشن  هک  هدروآ  فرطتسملا  باتک 

بسانمان یخوش 

هک دهد  یم  رادشه  ، دنزرو یم  طارفا  حازم  رد  ای  دـننک  یم  بسانمان  حازم  هک  یناسک  هب  هنامیکح  راتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
لقع زا  يرادـقم  هک  نیا  رگم  درکن  یبسانمان )  ) یخوش سک  چـیه  :» دـیامرف یم  ، تسا ناسنا  لقع  زا  یتمـسق  نتخیرورف  هیام  حازم 

(. ًهَّجَم ِِهْلقَع  ْنِم  َّجَم  اَّلِإ  ًهَحْزَم  ٌؤُْرما  َحَزَم  اَم  ( ؛» تخیر ورف  ار  دوخ 
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یلو دوش  حیرفت  رطاخ و  طاسبنا  هیام  هک  - یلاقم ای  یلاح  نئارق  اب  هتبلا  - دیوگب یعقاو  ریغ  ینخس  ناسنا  هک  تسا  نآ  حازم  تقیقح 
هک دروآ  یم  راب  هب  یمیظع  تالکشم  هاگ  هدش  هیـصوت  نآ  هب  رابخا  رد  تسا و  هدیدنـسپ  دراوم  زا  يرایـسب  رد  هک  نیا  اب  راک  نیا 

.درک میهاوخ  هراشا  نآ  هب  ًادعب 

طاسبنا يارب  هک  تسا  يّدج  ریغ  نانخس  لماش  تسا و  ندرک  یخوش  ، یسراف رد  نآ  لداعم  و  باتک ) نزو  رب  «) حازم » هدام زا  « َحَزَم »
: دومرف یتیاور  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  هک  سب  نیمه  نآ  حدم  رد  دوش و  یم  هتفگ  رطاخ 

.( ص 330 ج 6 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  «.) میوگ یمن  قح  زج  یلو  منک  یم  حازم  نم  ًاّقح ؛ ّالإ  ُلوقأ  ُحَزمأ و ال  ّینإ  »

هدـش قالطا  یـشزیر  هنوگره  هب  سپـس.تسا  ناهد  زا  یعیام  نتخیر  نوریب  ياـنعم  هب  لـصا  رد  جـح ) نزو  رب  «) ّجـم » هداـم زا  َّجـم » »
.دشاب یم  ندرک  حازم  راب  کی  يانعم  هب  « هحزم » نینچمه.تسا نتخیر  ورف  راب  کی  يانعم  هب  « هَّجم » و.تسا

يزور هلمجزا  تسا  فورعم  هک  هدـش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  ياـه  یخوش  زا  ییاـه  هنومن  يددـعتم  تاـیاور  رد  و 
یلص ربمغیپ  ، درک هیرگ  نزریپ.دوش  یمن  تشهب  دراو  زگره  نزریپ  : دومرف درک و  وا  هب  ور  ناشیا  ، دیسر ترضح  نآ  تمدخ  ینزریپ 

َّنُهاــَنْأَشنَأ اَّنِإ  دــیامرف «: یم  دــنوادخ  (، یتــسه ناوـج  هـکلب   ) یتــسین نزریپ  وــت  زور  نآ  روــخم ) هـصغ  :) دوــمرف هـلآ  هـیلع و  هللا 
نازیم و 36 ؛ تاـیآ 35  هعقاو ، «.) میداد رارق  هرکاـب  ار  همه  میدروآ و  دوجو  هب  ار  یتشهب  ناـنز  نآ  اـم  ؛»  ًاراَْـکبَأ َّنُهاَْـنلَعَجَف  * ًءاَـشنِإ

دمآ و یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  تمدـخ  هاگ  یبارعا  يدرف  هک  تسا  هدـمآ  يرگید  ثیدـح  رد  ح 18858 ). همکحلا ،
یم یخوش ) نیا  ببس  هب   ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دییامرفب  فطل  ار  هیده  لوپ  : درک یم  ضرع  سپـس  دروآ  یم  يا  هیده 

.دمآ یم  مه  زاب  شاک  يا  تساجک ؟ یبارعا  : دومرف یم  دش  یم  نیگمغ  ترضح  نآ  هک  یماگنه  هاگ  دیدنخ و 

هیلع قداـص  ماـما  زا  یثیدـح  رد.تسا  هدـش  حدـم  نآ  زا  تاـیاور  رد  تسا و  حازم  ینعم  هب  برع  تـغل  رد  « هباـعد »و« هبعادـم » هژاو
: میناوخ یم  مالسلا 

َلُجَّرلا ُبِعاُدی  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوسر  ناک  دََـقل  کیخأ و  یلع  َرورّـسلا  هب  ُلِخدـَُتل  ّکنإ  ُِقلُخلا و  ِنسُح  نِم  َهبَعادُـملا  َّنإ  »
یلص مرکا  ربمغیپ  ینک و  یم  دراو  تنمؤم  ردارب  لد  رد  رورـس  ، نآ هلیـسو  هب  وت  تسا و  قلخ  نسُح  زا  ندرک  حازم  ُهَّرُـسَی ؛ نأ  ُدیُری 

.( ح 3 ص 633 ، ج 2 ، یفاک ، «.) دنک داش  ار  اه  نآ  ات  درک  یم  یخوش  دارفا  اب  یهاگ  هلآ  هیلع و  هللا 

.تسا هدش  هداد  حازم  هب  روتسد  دهد  یم  خر  يا  هدننک  نارگن  ياهدماشیپ  هاگ  تسا و  رتشیب  تالکشم  هک  اهرفس  رد  ًاصوصخم 

تاـیاور نآ  رد  هدـیدرگ و  رکذ  « رفـسلا بادآ  رئاـس  هباحـصلا و  نسُح  قلخلا و  نسح  » ناونع تحت  یباـب  دـلج 73  ، راونالا راحب  رد 
: دیامرف یم  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  یثیدح  هلمجزا  هدش  هدروآ  رفس  رد  حازم  نسُح  درومرد  يددعتم 

تسا يدرمناوج  تیـصخش و  هناشن  رفـس  رد  هچنآ  اما  یِـصاَعَْملا ؛ ِریَغ  ِیف  ُحاَزِْملا  ُِقلُْخلا َو  ُنْسُح  ِداَّزلا َو  ُلْذَبَف  ِرَفَّسلا  ِیف  ِیتَّلا  اَّمَأ  «َو 
.( ح 2 ص 266 ، ج 23 ، راونالاراحب ، «.) تسا تیصعم  هب  یگدولآ  نودب  حازم  قلخ و  نسح  نارگید و  هب  هشوت  داز و  ندیشخب 

یخوش حازم و  تارطخ 
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نوچمه یتالکـشم  رد  صوصخ  هب  تسا و  مومغ و  مومه و  عفر  حور و  شمارآ  ثعاب  - دش هتفگ  هک  هنوگ  نامه  - حازم هک  نیا  اب 
نیرت میظع  تسا  نکمم  دـشاب  باتک  باسح و  زا  جراخ  رگا  لاح  نیع  رد  یلو  دـنک  یم  ناسآ  ناـسنا  رب  ار  راـک  ، رفـس تالکـشم 

.دروآ راب  هب  ار  تالکشم 

هدننک حازم  صخش  هکارچ  دنک  هتشابنا  اه  هنیس  رد  ار  اه  هنیک  ددرگ و  توادع  ینمشد و  بجوم  تسا  نکمم  اه  حازم  زا  يرایـسب 
یم ورف  اه  نآ  يولهپ  رد  هنـشد  دـشاپ و  یم  کمن  دوخ  نافلاخم  مخز  رب  حازم  سابل  رد  ، دـهد ماجنا  ملاس  ار  دوخ  راک  دـناوت  یمن 

.دنک

هک هنوگ  نامه  دوش  یم  حرطم  نآ  رد  یکیکر  لذتبم و  لئاسم  اما  درادن  ار  نارگید  رازآ  ءاذیا و  ییوج و  ماقتنا  هبنج  حازم  یهاگ 
هیلع ماما  هک  هنوگ  نامه  دروآ و  یم  نییاپ  ار  ناسنا  تیصخش  اه  حازم  هنوگ  نیا.تسا  تروص  نیا  هب  ماوع  ياه  حازم  زا  يرایـسب 

.دزیر یم  ورف  ار  ناسنا  تیارد  لقع و  زا  يرادقم  دشاب  هنوگ  نیا  هک  یحازم  ره  : دومرف قوف  هنامیکح  مالک  رد  مالسلا 

.دشاب یم  هریبک  ناهانگ  زا  زین  نآ  هک  تسا  تمهت  تبیغ و  اب  مأوت  ، حازم یهاگ 

زا ار  دوخ  ناـج  اـه  حازم  هنوگ  نیا  رد  يدارفا  دوش و  یم  یحور  تخـس  ياـه  كوش  تشحو و  بجوـم  اـه  حازم  زا  یـضعب  هاـگ 
ار وـت  لـیبموتا  اـی  تفرگ  شتآ  تا  هزاـغم  : دـیوگب دوـخ  تسود  هب  حازم  يور  زا  درادرب و  ار  نفلت  هک  نـیا  لـثم  دـنهد  یم  تـسد 

لومعم رابودـنب  یب  دارفا  زا  یـضعب  نایم  رد  هک  كانتـشحو  غورد و  ياهربخ  هنوگ  نیا  دومن و  فداـصت  تدـنزرف  اـی  دـندیدزد و 
.تسا

مارتحا کته  ار  وا  دیاشگ و  یم  ار  اه  نآ  نابز  دوش  یم  رداص  يداع  دارفا  هرابرد  تیصخشاب  يدرف  زا  هک  اه  حازم  زا  یـضعب  هاگ 
: میناوخ یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد  هک  هنوگ  نآ.دننک  یم  نیهوت  وا  هب  و 

دارفا اب   ) حازم درب و  یم  نیب  زا  ار  وت  تهبا  هک  نکم  دارفا  اب  لادـج  ءاِرم و  َکـیَلَع ؛ َأَرَتْجیَف  ْحِزاَُـمت  اـَل  َكُؤاََـهب َو  َبَهْذـیَف  ِراَُـمت  اـَل  »
.( ح 17 ص 665 ، ج 2 ، یفاک ، «.) دزاس یم  روسج  وت  رباربرد  ار  اه  نآ  هک  نکم  هاگآان )

ج 75، راونالاراحب ، ص 486 ؛ لوقعلا ، فحت  ) .تسا هدش  لقن  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  زا  لوقعلا  فحت  رد  نومـضم  نیمه 
( .میتشاد يرگید  ثحب  زین  هبطخ 84  لیذ  موس ، دلج  رد  نآ  دب  بوخ و  دراوم  حازم و  هرابرد  ح 1 . ص 370 ،

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said: “Whenever a man tells a joke, he separates himself a bit
.” from his wits

مدرم اب  دروخرب  شور  : 451 تمکح

هراشا
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توص

.Your browser does not support the audio tag

ٍسفَن ّلُذ  َکِیف  ٍدِهاَز  ِیف  َُکتَبغَر  ّظَح َو  ُناَصُقن  َکِیف  ٍبِغاَر  ِیف  َكُدهُز  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

، تسا یتسود  رد  وت  هرهب  دوبمک  هناشن  تسا  وت  ناهاوخ  هک  سک  نآ  زا  وت  يرود  دومرف : وا ، رب  ادـخ  دورد  و  یتیبرت ) یعاـمتجا ، )
 . تسا وت  يراوخ  ببس  دهاوخن ، ار  وت  هک  سک  نآ  هب  وت  شیارگ  و 

يدیهش

دهاوخن ار  وت  هک  نادـب  تشیارگ  و  تسا ، ناـصقن  تسوا - زا  ار  وت  هک  يا - هرهب  رد  تسا ، ناـهاوخ  ار  وت  هک  یـسک  زا  وـت  يرود 
.تسا ناج  رهوگ  نتخاس  راوخ 

یلیبدرا

يراوخ وت  رد  تسا  تبغر  یب  هک  یـسک  رد  وت  تبغر  تسا و  بیـصن  ناصقن  وت  رد  تسا  هدـننک  تبغر  هک  یـسک  رد  وت  یتبغریب 
ار وت  رم  تسسفن 

یتیآ

وت زا  هک  یسک  هب  وت  شیارگ  وا و  زا  تسوت  هرهب  ناصقن  تسوت  راتـساوخ  هک  یـسک  زا  وت  ندیزگ  يرود  مالـسلا :) هیلع   ) دومرف و 
.تسوت تلذ  يراوخ و  ببس  دنیزگ ، یم  يرود 

نایراصنا

تـسا لـیم  یب  وت  هب  هک  یـسک  هب  وت  لـیم  و  هرهب ، یمک  بجوم  تسا  لـیام  وت  هب  هک  یـسک  هب  وت  یلیم  یب  : دوـمرف ترـضح  نآ  و 
 . تسا سفن  يراوخ 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

مثیم نبا 
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تـسانتعا یب  وت  هب  هک  یـسک  هب  وت  يدنم  هقالع  و  تسوت ، یگرهب  مک  ثعاب  تسوت ، هب  دنم  هقالع  هک  یـسک  زا  وت  ندرک  يرود  )
هرهب لامک  ثعاب  ترخآ  اـیند و  رما  حالـصا  رب  کـمک  يارب  داـیز  ناتـسود  هک  تسور  نآ  زا  لوا ، بلطم  اـما  تسوت .) لذ  ثعاـب 
دوـخ هقـالع ، زاربا  ناتـسود ، هقـالع ي  ربارب  رد  یفرط  زا  و  تسا ، یگرهب  مـک  ثعاـب  ناـشیا  زا  يرود  نیارباـنب  دنـشاب ، یم  يدـنم 

هقالع ي همزال ي  هک  تسا  یهیدب  مود ، بلطم  اما  .تسا  تلیضف  نیا  ناصقن  ثعاب  هقالع  مدع  نیاربانب  سفن ، يارب  تسا  یتلیـضف 
دنتسه يرمضم  تاسایق  يارب  ارغص  ود  ترابع ، ود  نیا  تسوا ، ربارب  رد  شنرک  يراوخ و  درادن ، ییانتعا  یب  وت  هب  هک  یـسک  هب  وت 

هتشاد رذحرب  دزرو ، یم  يرود  وت  زا  هک  یسک  هب  تبسن  يدنمقالع  و  تسا ، دنمقالع  هک  یسک  هب  تبسن  يرود  زا  هلیسو  نادب  هک 
.تسا

دیدحلا یبا 

 . ٍسْفَن ُّلُذ  َکِیف  ٍدِهاَز  ِیف  َُکتَبْغَر  ٍّظَح َو  ُناَصُْقن  َکِیف  ٍبِغاَر  ِیف  َكُدْهُز  َلاَق ع: َو 

همرح و دـصقلل  هءاسإلاب و  أفاکی  ناسحإلا ال  نأل  هیف  دـهزت  نأ  کیف  بغر  نم  قح  نم  سیل  هنـأل  کـلذ  کـل و  ظـح  ناـصقن  يأ 
ناصقنل کلذـف  هیف  تدـهز  اذإ  هیف و  دـهزلا  هحارطا و  هضفر و  زوجی  الف  کلمأ  كدـصق و  دـقف  کتدوم  بلط  نم  مامذ و  لـمآلل 

.راغص لذ و  اذه  کب و  أبعی  نمل ال  کسفن  حرطت  کنأل  هلذمف  کیف  دهاز  یف  کتبغر  امأف  هظح  ناصقنل  کظح ال 

بحلا ینلذأ  یتح  ازیزع  تلز  ام  يأ  بغار  هدوم  یف  دهزأ  تلز  ام  بیسنلا  دیج  ناک  هبیسن و  یف  فنحألا  نب  سابعلا  لاق  و 

یناشاک

تسا ظح  یمک  ظح ) ناصقن   ) وت رد  دشاب  هدننک  تبغر  هک  يزیچ  رد  وت  یتبغر  یب  کیف ) بغار  یف  كدهز  مالسلا : هیلع  لاق  (و 
مزلتسم ناشیا  ندینادرگب  تبغر  سپ  داعم ، شاعم و  رما  حالـصا  رد  ناشیا  تناعا  تهج  هب  تسا  ظح  تیمامت  زا  ناوخا  ترثک  هک 

سفن يراوخ  سفن ) لذ   ) وت رد  تسا  تبغر  یب  هک  يزیچ  رد  وت  ندرک  تبغر  و  کیف ) دـهاز  یف  کتبغر  و   ) دـشاب ظـح  ناـصقن 
عوضخ تسا و  تلذم  مزلتسم  دشاب ، هدننادرگ  تبغر  هک  یسک  هب  ندوب  بغار  هک  تسا  یهیدب  دوخ  نیا  تسا و 

یلمآ

ینیوزق

تسا دهاز  هک  یـسک  رد  وت  ندومن  تبغر  و  تسا ، بیـصن  ناصقن  تسا  بغار  وت  هب  هک  یـسک  رد  وت  ضارعا  یتبغر و  یب  دومرف :
.تسا سفن  يراوخ  وت  رد 

یجیهال

یب هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .سفن » لذ  کیف  دهاز  یف  کتبغر  ظح و  ناصقن  کیف  بغار  یف  كدـهز  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
.تسا سفن  يراوخ  تلذ و  درادن  وت  هب  تبغر  هک  یسک  رد  وت  تبغر  تسا و  یلقع  یب  دراد  وت  هب  تبغر  هک  یسک  هب  وت  یتبغر 
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ییوخ

، هیدل هجاحلا  راهظاب  ناسللا  كرحت  هیلا و  دیلا  دـم  یـش ء  یلا  بلقلا  بغر  اذاف  اضاقتلا ، هجاحلا و  راهظا  هقیقح  یه  هبغرلا  ینعملا :
، یحاونلا یتش  نم  دـصاقملاب  لینلا  و  هوخالا ، میکحت  هقادـصلا و  بجوت  اهناف  هبحملا  هذـه  مانتغا  هبغرلا و  هذـه  هباـجا  هورملا  نمف 

لذ وه  و  اهدری ، نم  يدل  هجاح  راهظا  بغارلا  یف  دهزی  نمیف  هبغرلا  نا  امک  ظحلا ، ضقن  بجوی  صخـشلا  یلا  بغارلا  یف  دهزلاف 
هرانک وت  زا  هکیـسکب  وت  ندادـلد  تسا و  هرهب  ظح و  دوب  مک  هیام  دـهد  وتب  لد  هکیـسک  زا  يریگ  هراـنک  دومرف : همجرتلا : .ناوه  و 

.تسا سفن  يراوخ  دریگ 

يرتشوش

لها نم  الجر  قارعلا  لها  نم  هرـشع  لکب  یل  نا  تددو  اموی : لاقف  هیف ، نیدـهاز  اوناک  ماشلا و  لها  یف  ابغار  ریبزلا  نبا  ناک  لوقا :
يرخا قلع  يریغ و  الجر  تقلع  اضرع و  اهتقلع  یشعالا : لاق  امک  کلثم  انلثم و  رـضاحوبا : هل  لاقف  .مهردلاب  رانیدلا  فرـص  ماشلا 

یفب و یلیل  بحی  ذاعم  ای  انالک  رعاشلا : لاق  .کلملادبع و  ماشلا  لها  بحا  و  ماشلا ، لها  تببحا  قارعلا و  لها  کبحا  لجرلا  اهریغ 
نم کبحی  بحت و ال  نا  هیلبلا  نا  اضیا : باذـعلا  اهرکذـت  نم  کظح  یظح و  ناـک  نم  يوه  یف  کتکرـش  بارتلا  یلیل  نم  کـیف 

هـسفن یلع  یل  دعی  يرما ال  قح  ام  كرمعل  دادغب :) خیرات  ) یف امک  ءانیعلاوبا - لاق  هبعت و  الف  تنا  حلت  ههجوب و  کنع  دصی  هبحت و 
اموی لام  نا  هنکل  براقمب و  هتلخ  یفاص  هدوب و  یلع  یئانلل  انا  ام  و  ءاقدـصالا ) یف  نوعبرالا - سداسلا و  لصفلا   ) بجاوب یلع  اقح 

؟ كرصب باهذ  یف  کباصا  ام  دشا  ام  مجعملا - ) ) یف امک  داود - یبا  نب  دمحا  هل  لاق  یبناجب و  تلم  نارجهلا  دصلا و  نم  بناجب 
امل لبقی  هتیار ال  ول  هارا و  یثیدح و ال  یلع  لبقی  نم ال  ثدحا  نا  و  يدتبملا ، انا  نوکا  نا  بحا  تنک  و  مالسلاب ، يریغ  ءادتبا  لاق :
یف بغارلاب  انا  ام  يرذـع  هل  لوذـبمل  ینع  هفورعمب  نضارما  نا  یلوصلا : میهاربا  لوق  نم  بجعتی  هیف - امک  لبعد - ناک  .هتثدـح و 
نذا ینیمی  اهبحاصت  مل  رصنب  یلامش  ینفلاخت  ول  یناف  ءارعشلا :) ) یف امک  يدبعلا ، بقثملا  لاق  يرکش و  یف  بغری  ناک ال  نا  هریخ 
دقلف اضیا : ریدـجل  یبئارلا  عطقب  ینا  هتعطقل و  ینبار  یـضعب  نا  ول  و  مهـضعبل : ینیوتجی و  نم  يوتجا  کلذـک  ینیب  تلق  اهتعطقل و 

وه و  هیرصملا ،) ) یف اذکه  لوقا : ءاقدصالا ) یف  نوعبرالا - سداسلا و  لصفلا   ) نایللا اذ  تتب  تیول  اذا  یتدوم و  ءافـصلا  يذل  مودت 
و هلقنت ، مل  هیطخلا ) هخسنلا  مثیم و  نبا  دیدحلا و  یبا  نبا  ) ناف نتملاب ، هتطلخ  هیـشاح  ناک  فیلکتلا ) …  نال  ) هلوق ناف  اهنم ، طیلخت 

رسفی دق  امنا  و  هیوبنلا ، هتازاجم  یف  امک  حرـش  ال  مالـسلا ) هیلع  ) هتاملک لقن  درجم  وه  امنا  هباتک  ناف  هباتک ، عوضوم  نع  جراخ  هنال 
یـضرلا و تاملک  نم  لذـتبملا  مالکلا  اذـه  لثم  نیا  نا  عم  هدـئازلا  مالـسلا ) هیلع  ) هتارقف ضعب  هغـالب  فصی  وا  هتاـغل  بیرغ  ضعب 

اذه .همعزب  احیضوت  طلخلا  دعب  دیزف  یـضرلا ) لاق  ) هلوق اما  و  فلکت ، لب  فیلکت  دری  مل  هنال  طلغ  فیلکتلا ) نال  ) هلوق لب  هتاریبعت ،
هباجاف هفیـض ، ریـصی  نا  یلا  هاعد  مالـسلا ) هیلع  ) هباحـصا ضعب  نا  هل ) فلکت  نم  ناوخالا  رـش  ( ) مالـسلا هیلع  ) همالک یف  لـصالا  و 

نا ال یلع  کیتان  مالـسلا :) هیلع  ) لاقف ماعط  یلا  مالـسلا ) هیلع  ) اـیلع لـجر  اـعد  هنویع :) ) یف هبیتق  نبا  لاـق  .هل  فلکتی  ـال  نا  طرـشب 
يدـیحوتلا هاور  و  هل .) فلکت  نم  ناوخالا  رـش   ) لوقی مالـسلا ) هیلع  ) ناک .كدـنع و  ام  اـنع  رخدـت  ـال  كدـنع و  سیل  اـم  فلکتت 

هتبیغ کیلا  تدـها  هب و  هقث  هتیور  کل  تثدـحا  نم  مهریخ  (و  یه هدایز و  عم  نکل  مالـسلا ) هیلع  ) هنع اـعوفرم  اـضیا  هتقادـص ) ) یف
ناب ینمرکت  نا  بحا  لاـق : و  مالـسلا ) هیلع  ) نینموملاریما یتا  روعـالا  اـثراح  نا  میکح  نب  مزارم  نع  یفاـکلا :) ) یف و  هیلا .) هنیناـمط 

لعجف رـسکب ، ثراحلا  هاتاف  لخد  .ائیـش و  یل  ءاقدصالا ) یف  نوعبرالا - سداسلا و  لصفلا   ) فلکتت الا  یلع  هل : لاقف  .يدـنع  لکات 
ائیـش کل  تیرتشا  یل  تنذا  ناف  همک - یف  یه  اذاف  اهرهظا  و  مهارد - یعم  نا  ثراحلا : هل  لاقف  لـکای ، مالـسلا ) هیلع  ) نینموملاریما
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نب هللادبع  ینءاج  لاق : ییحی  نب  ناوقـص  نع  یفاکلا :) ) يور .یـشکلا و  هاور  و  کتیب ، یف  امم  هذـه  هل : مالـسلا ) هیلع  ) لاقف .اهریغ 
هتربخاف کنبا ، تلسرا  نیا  یل : لاقف  اضیب  امحل و  هب  يرتشی  امهرد  هتیطعاف  ینبا  تثعبف  معن ، تلق : یـش ء ؟ كدنع  له  لاقف : نانس 

هرـضحی و ام  هیخال  رقتحا  ورما  کله  ) لوقی مالـسلا ) هیلع  ) هللادـبعابا تعمـس  یناف  هتاـه  لاـق : .معن  تلق : .تیز  كدـنع  هدر  لاـقف :
لمد هلمادا  احراب  تسل  نم  باحـصالا  نم  تئنـش  يربنعلا : نیـضحلا  یف  دوسالاوبا  لاق  و  هیلا .) مدـق  ام  هیخا  نم  رقتحا  ورما  کـله 
يرقا لئس  نویعلا :) ) یف جیرارفلا و  یش  جاجدلا و ال  حبذ  ینفلکی  قیدص ال  قیدصلا  معن  یلصوملا : قاحـسا  لاق  قرخملا و  ءاقـسلا 

ملف هل  قیدـص  یلا  یلـصوملا  حـتف  ءاج  هیلحلا :) ) یف و  اذـه ، .اندـنع  سیل  ام  فلکتن  اناب ال  لاق : يرقلا ؟ متطبـض  فیک  همامیلا  لـها 
( ءاقدصالا یف  نوعبرالا - سداسلا و  لصفلا   ) نیمهرد هنم  ذخاف  هتجرخاف  یخا ، سیک  یلا  یجرخا  مداخلل : لاقف  لزنملا ، یف  هدـجی 

.تقتعف هقداص ، یه  اذاف  رظنف  .هرح  تناف  هقداص  تنک  نا  لاقف : نیمهردلا  هذخا  حتف و  یجمب ء  هیراجلا  هتربخاف  قیدصلا  ءاج  و 

هینغم

صالخا و  کل ، اصلخم  ابلق  ضفرت  یبات و  کنا  کـیف  بغار  یف  كدـهز  ینعم  نـال  دـهاز ، یف  بغرت  ـال  و  بغار ، یف  دـهزت  ـال 
نع زجع  نـم  ساـنلا  زجعا  همکحلا 11 : یف  ماـمالا  لاـق  اذـل  و  اـهلیبس ، یف  هیحـضتلا  اـهلجا و  نم  لـمعلا  یغبنی  هورث  هوق و  بوـلقلا 

.راغص ناوهف و  کیف  دهز  نمیف  کتبغر  اما  ..مهنم  هب  رفظ  نم  عیض  نم  هنم  زجعا  و  ناوخالا ، باستکا 

هدبع

کبرقت هنع و  يولت  تنا  کفداصی و  ریخلا  نم  ظحل  عییـضت  کتدوم  سمتلی  کنم و  برقتی  نمع  كدـعب  ظح : ناصقن  کـیف  … 
رهاظ لذ  کنع  دعتبی  نمل 

يرفعج

مالسالا ضیف 

بیـصن و یمک  ثعاب )  ) دراد تبغر  وت  هب  هک  یـسک  هب  وت  یئانتعا  یب  تسا : هدومرف  رگیدکی ) اب  شزیمآ  هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
.تسا سفن  يراوخ  تلذ و  ببس )  ) تسا ءانتعا  یب  وت  هب  هک  یسک  هب  وت  تبغر  و  تسا ، هرهب 

ینامز

رد هن  دراد ، طابترا  راظتنا  مدرم  زا  دودح  نامه  رد  دـیامن و  یم  یبایزرا  ار  شیوخ  عضوم  دـنک و  یم  كرد  ار  دوخ  لقاع  صخش 
هللا یلـص   ) دمحم هب  تبـسن  هکم  مدرم  فرط  زا  ار  ینمـشد  يور  هدایز  دیجم  نآرق  .ینمـشد  رد  هن  دـنک و  یم  يور  هدایز  یتسود 
ادخ .دز  هلیح  مه  ادخ  دندرک ، رگم  دنیامن ، تدیعبت  ای  تدنـشکب و  ای  دننک ، تنادنز  دندیـشک  هشقن  : ) دهد یم  حرـش  هلآ ) هیلع و 

هیلع و هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  تحارتسا  رتسب  رد  هتفرگ و  فک  رب  ار  دوخ  ناـج  مالـسلا ) هیلع   ) یلع يرآ  .تسا ) ناراـکم  نیرتـهب 
.دندش هدنمرش  دنداتفا و  دوخ  يرگ  هلیح  رکف  هب  هکم  مدرم  دعب  اهلاس  تفای و  تاجن  ترضحنآ  دیباوخ و  هلآ )

يزاریش دمحم  دیس 
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مدـقتی ناسنالا  ذا  ظح ) ناصقن   ) کقلخ یف  بغری  کبحی و  نمیف  بغرت  ناـب ال  کـیف ) بغار  یف  كدـهز  : ) مالـسلا هیلع  لاـق  و 
.هدئاف نودب  هلجال  کسفن  لذت  ذا  سفن ) لذ   ) کتقادص دیری  نمیف ال  بغرت  ناب  کیف ) دهاز  یف  کتبغر  و   ) ءاقدصالا هطساوب 

يوسوم

یلع کل و  ظح  ناصقن  کلذ  ناک  کیف  بغر  نمب  تدهز  اذاف  هواقدصا  هبابحا و  رثکی  نا  ءرملا  هداعس  ظحلا و  مامت  نم  حرـشلا :
انه مامالا  مالک  کل و  هناها  کسفنل و  لذ  کنع  هضارعا  عم  هیف  کتبغر  ناف  کـیف  دـهز  نمیف  تبغر  ول  اـمیف  کـلذ  نم  سکعلا 

 … کیف دهازلا  نع  کل  دیعبت  کیف و  بغارلا  یف  بیغرت 

یناقلاط

راوخ تسا ، تبغر  یب  وت  هب  هک  یـسک  رد  وت  تبغر  تسا و  هرهب  یتساـک  تسا ، بغار  وـت  هب  هک  یـسک  دروـم  رد  وـت  یتـبغر  یب  »
« .تسا سفن  نتخاس 

ناشن یتبغر  یب  دراد  تبغر  وت  هب  هک  یسک  هب  تبسن  تسین  هتـسیاش  هک  تسا  ببـس  نادب  نیا  تسوت و  هرهب  یتساک  بجوم  ینعی 
تسا و يدهعت  مارتحا و  تسا ، دنموزرآ  هک  یسک  يارب  تسا و  یتمرح  دصق  يارب  درک و  تافاکم  يدب  اب  دیابن  ار  ناسحا  یهد و 

یب دننز و  رانک  دننارب و  ار  وا  هک  تسین  زیاج  تسا ، هدرک  وت  گنهآ  هتـسب و  دیما  وت  هب  دـشاب و  وت  اب  یتسود  ناهاوخ  هک  سک  ره 
یسک هب  تبسن  وت  نداد  ناشن  تبغر  اما  .وا  هرهب  یتساک  هن  تسوت  هرهب  یتساک  هیام  یهد  ناشن  یتبغر  یب  رگا  دنهد ، ناشن  یتبغر 
هیاـم نیا  درادـن و  ییاـنتعا  وـت  هب  هک  يراد  یم  هضرع  یـسک  هب  ار  دوـخ  اریز  تسا  ینوـبز  يراوـخ و  تسا ، تبغر  یب  وـت  هب  هـک 

.تسا ندش  کچوک  يراوخ و 

بغار هک  یناسک  یتسود  لابق  رد  هراومه  تسا : هدورس  نینچ  دوخ  لزغ  نیا  رد  تسا ، هدورـس  یم  وکین  لزغ  هک  فنحا  نب  سابع 
يرآ قوشعم ،-  - تسا تبغر  یب  هک  مدـش  یـسک  هب  ندرک  تبغر  راتفرگ  هکنآ  ات  مداد  یم  ناشن  یتبغر  یب  دـندوب  نم  اب  یتسود 

.تسا ینالوط  هدننک  تدایع  يدیما  ان  تسا و  ناوتان  شنامرد  زا  بیبط  ياهیزاس  هراچ  هک  تسا  يدرد  نامه  نیا 

.تخاس منوبز  راوخ و  قشع  هکنآ  ات  مدوب  زیزع  هراومه  هک  تسا  نیا  شدوصقم 

مراکم

 [[ مالسلا هیلع  لاق  و  ]]

.ٍسْفَن ُّلُذ  َکِیف  ٍدِهاَز  ِیف  َُکتَبْغَر  ،َو  ٍّظَح ُناَصُْقن  َکِیف  ٍبِغاَر  ِیف  َكُدْهُز 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

یب وت  هب  هک  یـسک  هب  لیم  راهظا  تسوا و  یتسود  رد  وت  هرهب  یتساـک  ببـس  تسا  دـنم  هقـالع  وت  هب  هک  یـسک  هب  یلیم  یب  راـهظا 
(1) .دوب دهاوخ  وت  يراوخ  ببس  تسانتعا 
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دشاب رس  ود  زا  تبحم  رتهب  هچ 

: دیامرف یم  ، دهد یم  رادشه  عوضوم  ود  هرابرد  هنامیکح  راتفگ  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

یب وت  هب  هک  یسک  هب  وت  لیم  راهظا  تسا و  وا  یتسود  رد  وت  هرهب  یتساک  ببس  تسا  دنم  هقالع  وت  هب  هک  یسک  هب  یلیم  یب  راهظا  »
(. ٍسْفَن ُّلُذ  َکِیف  ٍدِهاَز  ِیف  َُکتَبْغَر  ،َو  ٍّظَح ُناَصُْقن  َکِیف  ٍبِغاَر  ِیف  َكُدْهُز  ( ؛» دش دهاوخ  وت  يراوخ  ببس  تسانتعا 

تبحم و یتسود و  زا  ار  دوخ  مینک  ییانتعا  یب  وا  هب  ام  دـنک و  تبحم  راـهظا  اـم  هب  یناـسنا  رگا  هک  تسا  ملـسم  تیعقاو  کـی  نیا 
هک تسا  یسک  رایشه  لقاع و  ناسنا.میا  هدرب  یمک  هرهب  بیترت  نیا  هب  میا و  هتخاس  مورحم  تالکـشم  رد  وا  یلامتحا  ياه  کمک 

هکارچ دـیازفیب  دوخ  ناتـسود  رب  زور  هبزور  دراـشفب و  دوش  یم  زارد  وا  يوس  هب  یتـسود  ناونع  هب  هک  ار  یقیـال  دارفا  ياـه  تسد 
دشاب هتشاد  یناوارف  ناتـسود  رگا  یلو  دیآ  یمنرب  اه  نآ  لح  هدهع  زا  ییاهنت  هب  ناسنا  هک  تسا  دایز  يردق  هب  یگدنز  تالکـشم 
کی تسا و  مک  تسود  رازه  : دـنا هتفگ  لثملا  برـض  رد  هک  تساج  نیا  دـننک و  کـمک  وا  تالکـشم  لـح  هب  دـنناوت  یم  اـه  نآ 

.رایسب نمشد 

یلثملا برض.تسا  هدرک  رادقم  یب  راوخ و  ار  دوخ  دنک  لیامت  راهظا  وا  هب  ناسنا  دشاب و  انتعا  یب  ناسنا  هب  یسک  هاگره  ، سکع هب 
: دنیوگ یم  هک  تسه  یسراف  رد 

دوجو وا  رد  یـساسحا  دـنک و  یمن  زارد  یتسود  تسد  درادـن و  یتـبحم  هک  سک  نآ  یلو.دـنک  بت  وت  يارب  هک  ریمب  یـسک  يارب 
.تساطخ هابتشا و  نتفر  وا  غارس  هب  ، درادن

: دومرف یم  هک  اج  نآ  تشاد  دوجو  هنامیکح  هتکن  نیمه  هیبش  يا  هتکن  زین  مهدزاود  تمکح  رد 

يارب دـناوتن  هک  تسا  یـسک  مدرم  نیرتزجاع  ْمُْهنِم ؛ ِِهب  َرِفَظ  ْنَم  َعیَـض  ْنَم  ُْهنِم  ُزَجْعَأ  ِناَوْخِْإلا َو  ِباَِستْکا  ِنَع  َزَجَع  ْنَم  ِساَّنلا  ُزَجْعَأ  »
«. دهدب تسد  زا  تسا  هدروآ  تسد  هب  هک  ار  یناتسود  هک  تسا  یسک  رتزجاع  وا  زا  دنک و  باختنا  یتسود  دوخ 

: دیامرف یم  یثیدح  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

ار وت  هک  یـسک  رادب و  شا  یمارگ  دراد  یم  یمارگ  ار  وت  هک  یـسک  ُْهنَع ؛ َکَسْفَن  ْمِرْکَأَف  َِکب  َّفَخَتْـسا  ِنَم  ُْهمِرْکَأَف َو  َکَمَرْکَأ  ْنَم  »
.( ص 167 ج 71 ، راونالاراحب ، «.) زاس رود  وا  زا  ار  دوخ  دزاس  یم  کبس 

ناسنا یگدنز  رد  ناتسود  شقن 

لح هدهع  زا  ییاهنت  هب  ناسنا  هک  تسا  یتالکشم  زا  ولمم  هدیچیپ و  یگدنز  - میا هدرک  هراشا  اهراب  هک  هنوگ  نامه  - ناسنا یگدنز 
دننک یم  یگدنز  مه  اب  اه  ناسنا  زا  ییاه  هورگ  اج  همه  هدرک و  یعامتجا  یگدنز  هب  ور  ناسنا  لیلد  نیمه  هب  دـیآ و  یمنرب  اه  نآ 

.دنیامن لح  رگیدکی  کمک  هب  ار  تالکشم  و 
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ببـس لباقتم  کمک  نیا  دنباتـشب و  وا  يرای  هب  تالکـشم  رد  هک  دراد  یناتـسود  هب  زاین  یـسکره.تسین  یفاک  زین  رادـقم  نیا  یلو 
.تسا هدش  دیکأت  تسود  نتشادرب  مالسا  رد  لیلد  نیمه  هب.دش  دهاوخ  تالکشم  رب  هبلغ 

توخا و دـقع  يدارفا  ای  درف  اب  مادـک  ره  دنتـسناد  یم  رگیدـکی  ردارب  ار  دوخ  همه  هک  نآ  رب  هوالع  ناناملـسم  زین  مالـسا  زاغآ  رد 
.دوش یم  بترتم  نآ  رب  هقف  رد  یماکحا  دراد و  يا  هداعلا  قوف  مارتحا  نامیپ  نیا.دنتسب  يردارب  نامیپ 

دنـشاب یحلاص  نمؤم  هک  یتروص  رد  دنوش و  ناسنا  تاجن  ببـس  دنناوت  یم  زین  ترخآ  رد  هکلب  ایند  رد  اهنت  هن  ناتـسود  هنوگ  نیا 
.دننک تعافش 

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

زور ینمؤم  ره  اریز  دـینک  باختنا  دوخ  يارب  تسود  دـیناوت  یم  ات  ِهماـیقلا ؛ َموی  ًهعافَـش  ٍنمؤم    ّ ِلُِـکل َّنإَـف  ِناوخـإلا  َنِم  اوِرثْکَتـسا  »
( لامعلازنک زا  لقن  هب  ح 161  خآلا ،»  » هدام همکحلا ، نازیم  «.) دراد یتعافش  تمایق 

هک هنوگ  نامه  دیامن  یم  شمارآ  ساسحا  دـنک  یم  لد  درد  وا  اب  ای  دنیـشن  یم  شتـسود  رانک  رد  هک  یماگنه  ناسنا  ، نیا رب  هفاضا 
: میناوخ یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  یثیدح  رد 

یم ادـیپ  شمارآ  شنمؤم  ردارب  رانک  رد  نامیااب  صخـش  ِدِراَْبلا ؛ ِءاَْملا  َیلِإ  ُنآمَّظلا  ُنُکْـسی  اَمَک  ِنِمْؤُْملا  َیلِإ  ُنُکْـسَیل  َنِمْؤُْملا  َّنِإ  «َو 
ناسنا يارب  یبوخ  رواشم  ، هاگآ ناتـسود  هوـالع  هب  ح 1 ). ص 247 ، ج 2 ، یفاک ، «.) کنخ بآ  راـنک  رد  هنـشت  هک  هنوگ  نآ  دـنک 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  یفورعم  ثیدح  رد  هک  هنوگ  نامه  دوب  دنهاوخ  تالکشم  لح  تهج 

درف ردارب  ، نامیااب درف  ُهباتغَی ؛ ـال  ُهبِذـکَی و  ـال  هُِملظَی و  ـال  هُعَدـخَی و  ـال  ُهنوخَی و  ـال  ُهلیلَد  ُهتآِرم و  ُهنیَع و  وُه  ِنمؤملا و  ُخأ  ُنمؤُملا  »
یمن اور  متـس  ملظ و  دنز و  یمن  گنرین  دنک و  یمن  تنایخ  وا  هب  زگره  تسوا  يامنهار  وا و  هنیآ  وا و  مشچ  هلزنم  هب  تسا  نامیااب 

.( ص 187 یعادلا ، هدع  «.) دنک یمن  ار  وا  تبیغ  دیوگ و  یمن  غورد  وا  هب  دراد و 

: میناوخ یم  تسا  هدرک  لقن  یلاما  باتک  رد  قودص  موحرم  هک  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  يرگید  ثیدح  رد 

یمیمـص قداص و  ناتـسود  یناوت  یم  ات  ِءاَلَْبلا ؛ َدـْنِع  ٌهَّنُج  ِءاَخَّرلا َو  َدـْنِع  ٌهَّدُـع  ْمُهَّنِإَف  ْمِِهباَِـستْکا  ِنِم  ِْرثْکَأَـف  ِقْدِّصلا  ِناَوْخِإـِب  َکـیَلَع  »
ص 304) قودص ، یلاما  «.) دنتسه وت  يارب  يرپس  تالکشم  رد  دناوت و  راک  کمک  شمارآ  لاح  رد  اه  نآ  اریز  نک  باختنا 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  زین  ثحب  دروم  تمکح  مود  هلمج  درومرد 

َنوُـکی َكِرِْـشب َو  ِنْـسُح  َکـِماَلَک َو  ِنـِیل  ِیف  ْمِـهَیلِإ  َكُراَِـقْتفا  َنوُـکیَف  ْمُْـهنَع  ُءاَنِْغتـْـسِالا  ِساَّنلا َو  َیلِإ  ُراَِـقْتفِالا  َکـِْبلَق  ِیف  ْعِـمَتْجِیل  »
نآ هب  زاین  اما  اه  نآ  زا  يزاین  یب  مه  دـشاب و  مدرم  هب  زاین  مه  ، وت بلق  رد  دـیاب  َكِّزِع ؛ ِءاََقب  َکِضْرِع َو  ِهَهاََزن  ِیف  ْمُْهنَع  َكُؤاَنِْغتْـسا 

زگره و   ) ینک ظفح  اه  نآ  ربارب  رد  ار  دوخ  تزع  وربآ و  هک  نیا  رد  اه  نآ  زا  يزاین  یب  دشاب و  هداشگ  يور  مرن و  نانخـس  رد  اه 
.( ح 7 ص 149 ، ج 2 ، یفاک ، («.) ینکن زارد  اه  نآ  يوس  هب  دنک  یم  راوخ  ار  وت  هک  يزاین  تسد 
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یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said: “Your turning away from the one who inclines towards
you is a loss of your share of advantage, while your inclining towards one who turns

.” away from you is selfhumiliation

انغ رقف و  تخانش  رایعم  : 452 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ِهّللا یَلَع  ِضرَعلا  َدَعب  ُرقَفلا  یَنِغلا َو  مالسلا  هیلع  لاق  و 

اه همجرت 

یتشد

 . دش دهاوخ  راکشآ  ادخ  رب  ندش  هضرع  زا  سپ  ام  يزاین  یب  رقف و  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و  يداصتقا ) يداقتعا ، )

يدیهش

.دوش راگدرک  رب  هضرع  تمایق - رد  هک  دوش - راکشآ  هاگ  نآ  یشیورد  يرگناوت و 

یلیبدرا

تسترخآ رد  ادخ  رب  تسا  لاعفا  ضرع  زا  دعب  یشیورد  يرگناوت و  دومرف  و 

یتیآ

.یلاعت يادخ  هب  تسا  رادرک  نتشاد  هضرع  زا  سپ  یتسد  یهت  يرگناوت و  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . ددرگ یم  مولعم  ادخ  رب  لامعا  هضرع  زا  سپ  یتسدیهت  يرگناوت و  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار
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.باسحلا نم  غارفلا  دعب  ضرعلا و  دعب  نا  رهظی  نانیبی و  امنا  همایقلا  موی  رقفلا  ینغلا و  لاق : مث 

يردیک

کلت هحـصب  همکح  و  یلاعت ، هللا  یلع  کلذ  مهـضرع  دعب  کلذل ، نولوتملا  هکئالملا  اهمـسق  امنا  دابعلا  قازرا  نا  دـیری  نا  لمتحی 
قزرلا ناف  مالـسلا : هیلع  لاق  امک  سفنلا  هباعتا  یف  بلطلا  دج  یف  هدئاف  الف  صقنی ، دازیال و ال  امم  کلذ  نا  اهحالـص و  و  همـسقلا ،
فقوم یف  هللا  یلع  ضرعلا  دعب  هرخالا  یف  لصحی  ام  وه  هب ، دتعملا  یقیقحلا  ینغلا  نا  دیری  نا  لمتحی  .عفنی  ءرملا ال  دک  و  موسقم ،

ناوضرب زاف  هرخالا و  یف  یلاعت  هللا  یلع  ضرع  اذا  ایندلا  یف  ریقفلا  ناف  اهرقف ، ایندلا و  ینغب  دادتعا  و ال  رقفلا ، کلذـک  و  باسحلا ،
یف ءاینغالا  هبوقع  ایندـلا و  یف  ءارقفلا  لذ  هلف  ینغلا ، هیلا  قاتـشم  هبلق  هتروص و  یف  ریقف  بر  و  هللا ، همحرب  اینغ  ناک  دـق  هنا  رهظ  هللا 

.هرخالا

مثیم نبا 

هب طوـنم  یعقاو  يزاـین  یب  هک  تسا  نآ  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما دوـصقم  تسادـخ .) رب  ندـش  هضرع  زا  سپ  یتسدـگنت ، يرادـلام و  )
.تسا نآ  نتشادن  هب  طونم  یعقاو  یتسدگنت  تسا و  يورخا  شاداپ  نتشاد 

دیدحلا یبا 

 [. َیلاَعَت ِهَّللا [  یَلَع  ِضْرَْعلا  َدَْعب  ُْرقَْفلا  یَنِْغلَا َو 

هل لصحی  مل  نم  الإ  اریقف  ریقفلا  دـعی  ادـبأ و ال  عطقنی  يذـلا ال  هرخآلا  باوث  هل  لـصح  نم  ـالإ  هقیقحلا  یف  اـینغ  ینغلا  دـعی  ـال  يأ 
.هقیقحلاب رقفلا  وه  كاذ  ابذعم و  ایقش  لازی  هنإف ال  کلذ 

.کیشو امهؤاضقنا  عیرس و  امهلاوز  نایضرع  نارمأف  اهرقف  ایندلا و  ینغ  امأف 

نیفراعلا ینعأ  هقیرطلا  بابرأ  دنع  زاجملا  لیبس  یلع  يویندلا  امهامسم  یلع  نیتظفللا  نیتاه  قالطإ  و 

یناشاک

هک اریز  راگدرک  رب  تسا  رادرک  ندرک  ضرع  زا  دعب  یشیورد  يرگناوت و  هللا ) یلع  ضرعلا  دعب  رقفلا  ینغلا و  مالسلا : هیلع  لاق  (و 
ینعم هک  تسا  لمتحم  و  راـن ، باذـع  هب  دـشاب  راـتفرگ  هکنآ  ریقف  رارقلاراد و  رد  باوث  هب  دـشاب  رگناوت  هک  تسا  نآ  یقیقح  ینغ 
مکح هناحبـس  وا  یلاعت و  يادخ  رب  دنا  هدرک  ضرع  هک  نآ  زا  دعب  دـنزاس  یم  مسقنم  ار  دابع  قازرا  هک  هکئالم  هک  دـشاب  نیا  دارم 

نیا دیوم  .ار و  وا  داد  دهاوخن  هدیاف  نآ  رد  بعت  بلط و  سپ  .تسین  ناصقن  هدایز و  لباق  قازرا ، نآ  ذئنیحف  نآ  حالـص  رب  هدومرف 
هتفای تمـسق  يزور  ینعی  عفنی ) ءرملا ال  دـک  موسقم و  قزرلا  : ) هک هدومرف  رگید  ياج  رد  مالـسلا  هیلع  ترـضح  هک  تسا  نآ  انعم 

.نآ لیصحت  رد  دهد  یمن  هدیاف  درم  بعت  تسا و 

یلمآ
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ینیوزق

.سدقت یلاعت و  تسا  وا  ترضح  رب  ضرع  زا  دعب  یشیورد  يرگناوت و  دومرف :

یجیهال

زا دعب  ندوب ، جاتحم  ندوب و  رادلام  هک  مالسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .هناحبس » هللا  یلع  ضرعلا  دعب  رقفلا  ینغلا و  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
.تسا جاتحم  ریقف و  درادن  هک  ره  تسا و  رادلام  دراد  کین  يازج  هک  یسک  ره  ینعی  تسا ، هناحبس  يادخ  يازج  رب  ندومناو 

ییوخ

ناف هقدلا ، هجو  یلع  نازیمتی  هعرسب و ال  نالوزی  نایـضرع  نارما  اهرقف  ایندلا و  ینغ  نا  اذه  همالک  یف  مالـسلا ) هیلع   ) دیری ینعملا :
: همجرتلا .هللا  یلع  ضرعلا  دعب  نازاتمی  رقفلا  ینغلاف و  ءایـشالا ، نم  دحاو  ریغ  یلا  ریقف  لاملا  ینغ  و  یتش ، حاون  نم  ینغ  لاملا  ریقف 

.دنوشیم مولعم  ادخ  هاگردب  مدرم  هضرع  زا  سپ  یئاونیب  يرگناوت و  دومرف :

يرتشوش

عدت اهناف  لیللاب ، ماینلا  هرثک  كایا و  ینب ! ای  هل : دواد  نب  نامیلس  ما  تلاق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا نع  لوقا : مالـسلا : هیلع  لاق  و 
لاق رانید و  اتئام  امهعم  هل و  نییلوم  رذ  یبا  یلا  نامثع  لسرا  مالسلا : هیلع  قداصلا  نع  یشکلا  لاجر  یف  .همایقلا و  موی  اریقف  لجرلا 

ادحا یطعا  له  رذوبا : امهل  لاقف  ، 4 () کبانام یلع  امهب  نعتساف  رانید  اتئام  هذه  کل : لوقی  مالسلا و  كورقی  نامثع  هل : الوق  امهل :
و یلام ، بلص  نم  اذه  لوقی : هنا  الاق : .مهعسی  ام  ینعسیف  نیملـسملا  نم  لجر  انا  امناف  لاق : .ال  الاق : یناطعا ؟ ام  لثم  نیملـسملا  نم 
ام هل : الاقف  .سانلا  ینغا  نم  انا  اذـه و  یموی  تحبـصا  دـق  و  اهیف ، یل  هجاح  ال  امهل : لاقف  .مارح  امهطلاخ  ام  وه  الا  هلا  ـال  يذـلا  هللا 

، ریناندلا هذهب  عنـصا  امف  مایا ، امهیلع  یتا  دق  ریعـش  افیغر  نورت  يذلا  فاکالا  اذه  تحت  یلب ، لاقف : .اریثک  الیلق و ال  کتیب  یف  يرن 
نیضارلا نییدهملا ، نیداهلا  هترتع  بلاط و  یبا  نب  یلع  هیالوب  اینغ  تحبصا  دق  ریثک و  لیلق و ال  یلع  ردقاال  ینا  ملعی  یتح  هللا  ال و 

نوکی نا  خیـشلاب  حیبقل  هنا  و  لوقی ، هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا تعمـس  کلذک  نولدـعی ، هب  قحلاب و  نودـهی  نیذـلا  نییـضرملا 
نم مالـسلا ) هیلع   ) هرکذ امیف  - نوسمخلا سداسلا و  لصفلا  ( ) قئاقحلا نم  مالـسلا ) هیلع   ) هرکذ امیف  نوسمخلا - سداسلا و  لصفلا  )

ینیب و مکاحلا  وه  نوکیف  یبر  هللا  یقلا  یتح  هدنع  امیف  اهیف و ال  یل  هجاح  هنا ال  هاملعا  هیلع و  اهادرف  امهل : لاق  مث  .اباذک  قئاقحلا )
هفراعم ضعب  هیلع  لخدف  جحی ، انامز ال  ربغف  هیلع  لخدی  ناک  مالسلا  هیلع  هللادبع  یبا  باحصا  نم  الجر  نا  یفاکلا :)  ) يور .هنیب و 
مالسلا هیلع  لاقف  ایندلا - هرسیملا و  ینعی  مالسلا  هیلع  هنا  نظی  مالکلا - عجـضی  لعجف  لاق : لعف ؟ ام  نالف ؟ فیک  مالـسلا : هیلع  لاقف 

؟ قبـس نم  لجر : هلاسف  هبلحلا ، ههج  نم  لبقا  الالب  نا  يور  .ینغلا و  هللا  وه و  مالـسلا : هیلع  لاقف  .بحت  امک  لاـقف : هنید ؟ فیک  هل :
.ریخلا نع  کبیجا  و  لاق : .لیخلا  نع  کلاسا  لاق : .نوبرقملا  لاق :

هینغم

سایقم وه  اذـه  .یلاعت  هبـضغ  یف  هلک  فعـضلا  لذـلا و  رقفلا و  و  هتمحر ، نم  برقلا  هللا و  هاـضرم  یف  اـهلک  هزعلا  هورثلا و  هوقلا و 
همکحلا 422. حرش  رظنا  .مامالا  دنع  ریخلا  قحلا و  لضفلا و 
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هدبع

یقیقحلا ءاقشلاب  رقفلا  هیقیقحلا و  هداعسلاب  ینغلا  رهظی  كانه  همایقلا و  موی  هللا  یلع  ضرعلا  هللا : یلع  ضرعلا  دعب  … 

يرفعج

مالسالا ضیف 

رادرک ندومن  لاـح و  ناـیب  زا  سپ  يزیچ  یب  يرگناوت و  تسا : هدومرف  یقیقح ) يزیچ  یب  يرگناوـت و  هراـبرد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
ياونیب و  ددرگ ، وا  هرهب  دیواج  تشهب  یهلا و  شاداپ  زیختـسر  زور  هک  تسا  یـسک  یقیقح  رگناوت   ) ادخ رب  تمایق ) زور  رد   ) تسا

(. دشاب راتفرگ  ادخ  رفیک  باذع و  هب  زور  نآ  رد  هک  تسا  یسک  یقیقح 

ینامز

هدرک يراک  هچ  ایند  رد  دـیا ؟ هداتفا  شتآ  رد  ارچ  دنـسرپ  یم  اهیمنهج  زا  تسا  اهیمنهج  اب  وگتفگ  تشهب  لها  ياـهحیرفت  زا  یکی 
، میتفرورف هانگ  رد  ناراکتیـصعم  هارمه  میدرک ، یمن  کمک  ناگراچیب  هب  .میدـناوخ  یمن  زاـمن  : ) دـنهد یم  خـساپ  اـهیمنهج  دـیا ؟

خـساپ رد  دیـشخبن .) يدوس  نانآ  يارب  نارگتعافـش  تعافـش  تفرگ و  ار  نامنابیرگ  گرم  هکنیا  ات  میتشادن ، تمایق  زور  هب  هدیقع 
عـضو زا  ینخـس  .تسا  تابجاو  ندادن  ماجنا  بجاو و  قوقح  نتخادرپن  هکلب  تسین ، هناخ  غاب ، دـم ، سابل ، لوپ ، نتـشادن  اهیتشهب ،

.ندوب رتراکزیهرپ  نآ  دنرادن و  هناشن  کی  طقف  نانآ  اریز  تسین ، ناگدننک  لاوس  تورث  سابل و 

يزاریش دمحم  دیس 

رقفلا ینغلا و  اما  اریقف ، ناک  هیلع  طخس  نم  و  اینغ ، ناک  هنع  هللا  یضر  نمف  هللا ) یلع  ضرعلا  دعب  رقفلا  ینغلا و  : ) مالسلا هیلع  لاق  و 
.لئاز یشف ء  ایندلا  یف 

يوسوم

یف ینغلا  امنا  لاوز و  ءاضقنا و  یلا  اهنا  املاط  اهرقف  ایندلا و  ینغب  هربعلا  سیلف  ءایبنالا  هملک  هذه  مالسالا و  سایقم  وه  اذه  حرـشلا :
 … باقعلا لان  رانلا و  لخد  نمل  هرخالا  یف  رقفلا  باوثلا و  زاف  هنجلا و  حبر  نمل  هرخالا 

یناقلاط

« .تسا تمایق - رد   - لاعتم دنوادخ  رب  ندش  هضرع  زا  سپ  یشیورد  يرگناوت و  »

شیورد مه  شیورد  دـیآ و  مهارف  دوش ، یمن  عطق  زگره  هک  یناهج  نآ  شاداـپ  وا  يارب  هک  تسا  یـسک  تقیقح  رد  رگناوت  ینعی 
رقف و تسا و  بذـعم  تخبدـب و  هراوـمه  تروـص  نآ  رد  هـک  دوـشن  لـصاح  تداعـس  نـیا  وا  يارب  هـکنیا  رگم  دوـش  یمن  هدرمش 

تروص عیرـس  ود  نآ  يدوبان  نتفر و  نایم  زا  هک  تسا  يزیچ  ود  یناهج ، نیا  رقف  يرگناوت و  اما  .تسا  نیمه  مه  یعقاو  یـشیورد 
.تسا زاجم  لیبس  رب  نافراع  ینعی  تقیرط  بابرا  رظن  رد  یناهج  نیا  ناشیورد  نارگناوت و  رب  هملک  ود  نیا  قالطا  دریگ و  یم 
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مراکم

 [[ مالسلا هیلع  لاق  و  ]]

.ِهّللا یَلَع  ِضْرَْعلا  َدَْعب  ُْرقَْفلا  یَنِْغلا َو 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

: هنامیکح راتفگ  دنس  ) .دوش هضرع  ادخ  هاگشیپ  هب  اه ) ناسنا   ) لامعا هک  دوش  یم  راکشآ  هاگ  نآ  رقفو  انغ 

هتـشاد رایتخا  رد  هغالبلا  جـهن  زا  ریغ  يرگید  عبنم  دـهد  یم  ناـشن  هک  تسا  هدـمآ  یتواـفت  اـب  هناـمیکح  هلمج  نیا  مکحلاررغ ، رد 
(.( ص 309 ج 4 ، هغالبلا ، جهن  رداصم  .تسا ( 

یقیقح رقف  انغ و 

نآ رقف  انغ و  :» دـیامرف یم  ، هدرک انغ  رقف و  تقیقح  هرابرد  یمهم  هتکن  هب  هراشا  هنامیکح  هاتوک و  راـتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
(. ِهّللا یَلَع  ِضْرَْعلا  َدَْعب  ُْرقَْفلا  یَنِْغلا َو  ( ؛» دوش هضرع  ادخ  رب  اه ) ناسنا   ) لامعا هک  دوش  یم  راکشآ  هاگ 

هبنج.يونعم هبنج  هاگ  دراد و  يدام  هبنج  هاگ  ناونع  ود  نیا  هک  میناد  یم  یلو  تسا  يدنمزاین  رقف  تقیقح  يزاین و  یب  انغ  تقیقح 
: دراد ییاه  هخاش  زین  نآ  يدام 

.يدام ياه  شناد  مولع و  رظنزا  انغ  لالج و  هاج و  ماقم و  رظنزا  انغ  ، تورث لام و  رظنزا  انغ 

لام و بحاص  هک  یلاح  رد  دـباوخ  یم  ناسنا  بش  کی  هاگ.تسا  رادـیاپان  ریذـپ و  لاوز  رذـگدوز و  ، يدام ياـنغ  عاونا  نیا  ماـمت 
هک ضرف  هب  تسا و  هداد  تسد  زا  ار  اه  نآ  مامت  هک  یلاح  رد  دوش  رادیب  حبص  اسب  يا  تسا  مسج  تمالـس  شناد و  ملع و  ماقم و 
هب دارفا  ریاس  نوچمه  دوش و  یم  ادـج  اه  نآ  همه  زا  رمع  نایاپ  رد  دـشاب  دوجوم  يدام  ياـه  هیامرـس  نیا  ناـسنا  تاـیح  ناـمز  رد 

.دنرب یم  روگ  هب  ایند  نیا  زا  دوخ  اب  ار  نفک  کی  یگمه.دشاب  ارقف  وا و  نایم  یتوافت  هک  نآ  یب  دش  دهاوخ  هدرپس  كاخ 

ملع و رظنزا  انغ.تسوا  اب  ترخآ  خزرب و  ایند و  رد  هک  رادـیاپ  تسا  يرما  دراد  ددـعتم  ياـه  هخاـش  مه  نآ  هک  يونعم  ياـنغ  یلو 
یم راکـشآ  تمایق  رد  اه  نیا  همه  راثآ  هک  يرـشب  تامدـخ  ریخ و  ياهراک  رظنزا  انغ  یناسنا و  هتـسجرب  تافـص  رظنزا  انغ  ، ناـفرع

.ددرگ

لدـع هاگـشیپ  رد  رـشحم و  هصرع  رد  ناـگمه  روـضح  ماـگنه  هب  هک  دـنک  یم  هـتکن  نـیمه  هـب  هراـشا  عـقاو  رد  مالـسلا  هـیلع  ماـما 
زا رپ  ناشلامعا  همان  نیگنـس و  ناشلامعا  نازیم  هک  اـه  نآ.ریقف  یـسک  هچ  تسا و  ینغ  یـسک  هچ  دوش  یم  مولعم  اـج  نآ  ، دـنوادخ

تسا هایس  ناشلامعا  همان  کبـس و  ناشتانـسح  يوزارت  هفک  هک  اه  نآ  اما.دنتـسه  یقیقح  ياینغا  تسا  تائیـس  زا  یلاخ  تانـسح و 
.دنشاب یم  یعقاو  يارقف 
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رت عیسو  ایند  نیا  مامت  زا  هاگ  هک  دنتسه  ییاه  هصرع  کلام  مادکره  اج  نآ  رد  هک  دنوش  یم  تیاده  نیرب  تشهب  هب  ییاینغا  نینچ 
؟ تسین انغ  نیا  ایآ.ریظن  یب  ياه  تمعن  همه  نآ  اب  تسا  رت  هدرتسگ  و 

هویم ای  یبآ  تبرش  دراد  ناکما  ایآ  : دنیوگ یم  هدرکزارد و  نایتشهب  يوس  هب  تسد  هاگ  هک  دنریقف  يردق  هب  يونعم  ناتسد  یهت  اما 
ِهَّنَْجلا َباَحْصَأ  ِراَّنلا  ُباَحْصَأ  يَداَن  َو  دنوش «: یم  وربور  یفنم  باوج  اب  هک  دیراد  ینازرا  ام  هب  دیراد  رایتخا  رد  هچنآ  زا  یتشهب  يا 

دننز یم  ادــص  ار  ناـیتشهب  ، ناـیخزود و  ؛»  َنیِِرفاَْـکلا یَلَع  اَـمُهَمَّرَح  َهـّللا  َّنِإ  اُولاَـق  ُهـّللا  ُمُـکَقَزَر  اَّمِم  ْوَأ  ِءاَْـملا  َنـِم  اـَْـنیَلَع  اوُـضِیفَأ  ْنَأ 
: دنیوگ یم  خساپ ) رد   ) اه نآ  !« دیشخبب ام  هب  ، هداد يزور  امش  هب  ادخ  هچنآ  زا  ای  ، بآ يرادقم  دینک و ) ّتبحم  ») هک

.( هیآ 50 فارعا ، !«.) تسا هدرک  مارح  نارفاک  رب  ار  اه  نیا  دنوادخ  »

ام هب  یمـشچ  هشوگ  و   ) دینک ام  هب  یهاگن  : دننز یم  ادـص  ار  نامیا  لها  دـنا  هتفرن  خزود  هب  دنرـشحم و  هصرع  رد  هک  یماگنه  هب  ای 
هک يزور  ؛»  ًارُون اوُسِمَْتلاَف  ْمُکَءاَرَو  اوُعِجْرا  َلِیق  ْمُکِروُّن  ْنِم  ْسِبَتْقَن  اَنوُرُْظنا  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  ُتاَِقفاَنُْملا  َنوُِقفاَنُْملا َو  ُلوُقَی  َمْوَی  دـینکفیب «:)

تـشپ هب  :» دوش یم  هتفگ  اه  نآ  هب  !« میریگرب يوترپ  امـش  رون  زا  ات  دینکفیب  ام  هب  يرظن  :» دـنیوگ یم  نانمؤم  هب  قفانم  نانز  نادرم و 
.( هیآ 13 دیدح ، !«.) دینک رون  بسک  دیدرگزاب و  دوخ  رس 

یم راکـشآ  انغ  رقف و  نیا  زا  يوترپ  زین  ایند  نیا  رد  ناسنا  رمع  نایاپ  رد  یهاـگ  یتح.دوش  یم  راکـشآ  اـج  نآ  رد  اـنغ  رقف و  يرآ 
کین و مان  نامیااب  ناحلاص  اّما  دنوش  یم  شومارف  دندش  ناهنپ  كاخ  رد  هک  یماگنه  دنتشاد  يدام  هیامرس  طقف  هک  يدارفا  ؛ ددرگ

.دنام یم  یقاب  اه  ناسنا  نایم  رد  رهدلادبا  یهاگ  اه و  لاس  ناش  هدیدنسپ  راثآ 

.دنوش یم  هتخانش  اینغا  ارقف و  هک  تساج  نیا 

رعـش هب  راـنچ  ودـک و  هتوـب  يوـگتفگ  هراـبرد  يروـنا  ، فورعم رعاـش  هک  ار  یناتـساد  تسا  بساـنم  ، تاـهج یـضعب  زا  اـج  نیا  رد 
: میوش روآدای  تسا  هدروآرد 

تسیب زور  هب  رب  ورب  دیود  رب  تسجرب و  یُنب  ودک  يرانچ  ریز  هک  يا  هدینشن 

تسیود زا  رت  نوزفا  نم  رمع  رانچ  اتفگ  يا  هزور  دنچ  وت  هک  رانچ  زا  دیسرپ 

؟ تسیچ رهب  رخآ ز  هک  يوگب  یلهاک  نیا  مدش  نوزف  وا  زا  نم  ، زور تسیب  هب  اتفگ 

تسا يرواد  ماگنه  هن  گنج و  زور  هن  نونکاک  گنج  چیه  وت  اب  ارم  تسین  : رانچ اتفگ 

! تسیک درم  درمان و  هک  دیدپ  دوش  هگنآ  ناگرهم  داب  دزو  وت  نم و  رب  هک  ادرف 

رفن ود  نامثع  : دومرف مالسلا  هیلع  ماما.میهد  یم  نایاپ  دراد  ام  ثحب  اب  بسانت  هک  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  اب  ار  نخس  نیا 
مالس وت  هب  نامثع  هک  دییوگب  دیورب و  رذوبا  غارس  هب  : تفگ داد و  اه  نآ  هب  رانید  تسیود  داتسرف و  رذوبا  غارس  ار  دوخ  نیمداخ  زا 
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دزن نامثع  ناگداتسرف  هک  یماگنه.نک  لح  نآ  کمک  هب  ار  دوخ  تالکـشم  ریگب و  ار  رانید  تسیود  نیا  هک  دیوگ  یم  هدناسر و 
.هن : دنتفگ اه  نآ  تسا ؟ هداد  ، هدرک اطع  نم  هب  ار  هچنآ  ناناملسم  زا  کی  چیه  هب  ایآ  : دیسرپ رذوبا  دندمآ  رذوبا 

دیوگ یم  نامثع  : دنتفگ.دشاب یم  راوازس  ناناملسم  ریاس  يارب  هک  تسا  راوازس  ردقنآ  نم  يارب  متسه  ناناملسم  زا  یکی  نم  : تفگ
وت يارب  هچنآ  هدشن و  طولخم  نآ  هب  مارح  يا  هرذ  تسین  وا  زج  يدوبعم  هک  يدنوادخ  هب  تسا و  نم  دوخ  یصخش  لام  زا  نیا  هک 

.تسا لالح  لام  هداتسرف 

دنوادخ : دنتفگ نامثع  ناگداتـسرف.ممدرم  نیرت  ینغ  زا  هک  یلاح  رد  مدرک  حبـص  ار  زورما  نم  ، مرادن نآ  هب  يزاین  نم  : تفگ رذوبا 
یم هک  هچراپ  نیا  ریز  يرآ  : تفگ.مینیب یمن  دشاب  هدافتسا  لباق  هک  یمک  یتح  ای  دایز و  زیچ  وت  هناخ  رد  ام  درادب  تمالس  هب  ار  وت 

دنگوس ادخ  هب  هن  مهاوخ ؟ یم  هچ  يارب  ار  اهرانید  نیا  نم  ، هتـشذگ نآ  نتخپ  زا  يزور  دنچ  هک  تسا  وج  نان  هدرِگ  ود  یکی  دینیب 
مالـسلا و هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تیالو  هب  ینغ  یلو  متـسین  يدایز  ای  مک  زیچ  هب  رداـق  نم  هچرگ  دـنادب  دـنوادخ  اـت  ، مریذـپ یمن 

یم مکح  تلادع  قح و  هب  دننک و  یم  قح  هب  تیادـه  هک  یناسک  نامه  متـسه  وا  نییـضرم  نییـضار و  نییدـهم و  نایداه و  ترتع 
هچنآ  ) دنیوگب غورد  هک  تسا  تشز  رایسب  ناریپ  يارب  : دومرف یم  هک  مدینش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  هنوگنیا  نم.دنیامن 

تـسوا دزن  هچنآ  اهرانید و  نیا  هب  يزاین  نم  : دـییوگب وا  هب  دـینادرگزاب و  نامثع  هب  ار  اهرانید  نیا  نیاربانب  (. دوب تقیقح  نیع  متفگ 
ص ج 22 ، راونالاراحب ، ) .دوب دـهاوخ  نامثع  نم و  نایم  مکاح  وا  منک و  تاـقالم  ار  تسا  نم  راـگدرورپ  هک  يدـنوادخ  اـت  مرادـن 

.( ح 5 ، 398

.هتسراو هاگآ و  ناسنا  کی  يونعم  يانغ  يانعم  تسا  نیا 

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abū Tālib said: “Riches and destitution will follow presentation before
.” Allāh

ریبز فارحنا  للع  : 453 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ِهّللا ُدبَع  ُمُوئشَملا  ُُهنبا  َأَشَن  یّتَح  ِتیَبلا  َلهَأ  اّنِم  اًلُجَر  ُرَیبّزلا  َلاَز  اَم  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد
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 ! تشاذگ یناوج  هب  اپ  هَّللا ، دبع  شکرابمان  دنزرف  هک  نآ  ات  دوب  ام  اب  هراومه  ریبز  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و  یسایس ) یخیرات ، )

يدیهش

.تشاذگ یناوج  هب  اپ  هّللا  دبع  شا  هدنخرفان  دنزرف  هکنآ  ات  تشاد  یم  باسح  هب  ام  زا  ار  دوخ  هتسویپ  ریبز 

یلیبدرا

یتیآ

.دیسر یناوج  هب  هللا  دبع  وا  نومیمان  رسپ  ات  دوب  تیب  لها  ام  زا  یکی  هراومه  ریبز  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . درک دشر  هّللا  دبع  شموش  دنزرف  هک  ینامز  ات  دوب  تیب  لها  ام  زا  يدرم  هراومه  ریبز  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

مثیم نبا 

دیدحلا یبا 

 . ِهَّللا ُْدبَع  ُمُوئْشَْملا  ُُهْنبا  َأَشَن  یَّتَح  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  اَّنِم  ًالُجَر  ُْرَیبُّزلَا  َلاَز  اَم  َلاَق ع: َو 

موئشملا هظفل  رکذی  مل  هنأ  الإ  ریبزلا  نب  هللا  دبع  یف  نینمؤملا ع  ریمأ  نع  باعیتسإلا  باتک  یف  ربلا  دبع  نب  رمع  وبأ  مالکلا  اذه  رکذ 

مث اهلیـصافت  نود  لجرلا  لاوحأ  لمج  رکذی  فنـصملا  اذـه  نإف  ریبزلا  نب  هللا  دـبع  همجرت  یف  ربلا  دـبع  نبا  هرکذ  ام  رکذـن  نحن  و 
.يرخأ عضاوم  نم  هلاوحأ  لیصفت  رکذن 

وبأ کلذ  رکذ  ریکب  ابأ  مهضعب  لاق  رکب و  ابأ  ریبزلا  نب  هللا  دبع  .رـصم ) هضهن  هعبط  باعیتسالا 904، ینکی (  هللا  همحر  رمع  وبأ  لاـق 
وبأ يرخأ  هینک  هل  رکب و  وبأ  هتینک  نأ  یلع  رثـألا  لـهأ  ریـسلا و  لـهأ  نم  روهمجلا  ینکلا و  یف  هباـتک  یف  ظـفاحلا  مکاـحلا  دـمحأ 

دیلولل هنیدملا  یلع  ایلاو  ناک  ذإ  هبرض  نم  تام  يذلا  زیزعلا  دبع  نب  رمع  بحاص  وه  بیبخ  هدلو و  نسأ  ناک  بیبخ و  هنباب  بیبخ 
.دعب رمع  هادوف  کلذ  هیذأ  نم  تامف  هبرضب  هرمأ  دیلولا  ناک  و 

و همساب ) .» هامـس  و  قیدصلا ، رکب  یبأ  همأ  یبأ  هدج  مساب  ملـس  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  هانک  :» باعیتسالا هرابع  رمع (  وبأ  لاق 
مساب ملس  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  هانک  :» باعیتسالا هرابع  رکب (  یبأ  هللا  دبع  هدج  هینکب  هانک  هدج و  مساب  هللا ص  لوسر  هامس 
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نیتنثا هنس  یف  هتدلوف  هب  لماح  یه  هنیدملا و  یلإ  هکم  نم  ءامسأ  همأ  ترجاه  و  همساب ) .» هامس  و  قیدصلا ، رکب  یبأ  همأ  یبأ  هدج 
.هرجهلا دعب  نیرجاهملا  نم  مالسإلا  یف  دلو  دولوم  لوأ  وه  یلوألا و  هنسلا  یف  دلو  لیق  خیراتلا و  نم  ارهش  نیرشعل  هرجهلا  نم 

تیتأ مث  ءابقب  هتدلوف  ءابقب  تلزنف  هنیدملا  تیتأف  متم  انأ  تجرخف و  هکمب  هللا  دـبعب  تلمح  تلاق  ءامـسأ  نع  هورع  نب  ماشه  يور  و 
هکنح مث  هللا ص  لوسر  قیر  هفوج  لخد  ءیـش  لوأ  ناکف  هیف  یف  لـفت  مث  اهغـضمف  هرمتب  اعدـف  هرجح  یف  هتعـضوف  هللا ص  لوسر 

دق مهنأ  کلذ  ادیدش و  احرف  هب  اوحرفف  لاق  هنیدملاب  نیرجاهملل  مالـسإلا  یف  دلو  دولوم  لوأ  وه  هیلع و  كراب  هل و  اعد  مث  هرمتلاب 
 . مکل دلوی  الف  مکترحس  دق  دوهیلا  نإ  مهل  لیق  ناک 

هل و هیحل  سلطأ ال  ناک  هحاصف و  نسل و  هل  ناک  هفنأ و  اذ  ارکذ  امهـش  ناک  هتلاخ و  هیبأ و  عم  لمجلا  هللا  دبع  دهـش  رمع و  وبأ  لاق 
لالخ ال هیف  ناک  هنأ  الإ  تالاخلا  تاهمألا و  تادـجلا و  میرک  سأـبلا  دـیدش  مایـصلا  ریثک  هالـصلا  ریثک  ناـک  ههجو و  یف  رعـش  ـال 
هنیدملا و هکم و  نم  هیفنحلا  نب  دمحم  جرخأ  فالخلا  ریثک  ادوسح  قلخلا  ئیـس  نطعلا  قیـض  الیخب  ناک  هنإف  هفالخلل  اهعم  حلـصی 

 . فئاطلا یلإ  سابع  نب  هللا  دبع  یفن 

 . هللا دبع  هنبا  أشن  یتح  تیبلا  لهأ  انم  دعی  ریبزلا  لاز  ام  هرمأ  یف  یلع ع  لاق  و 

 . رشعم یبأ  لوق  یف  نیتس  عبرأ و  هنس  هفالخلاب  هل  عیوب  رمع و  وبأ  لاق 

.نیتس سمخ و  هنس  هفالخلاب  هل  عیوب  ینئادملا  لاق  و 

نمیلا و زاجحلا و  لهأ  هتعاط  یلع  هیواعم  نب  دـیزی  نب  هیواعم  توم  دـعب  هتعیب  تناک  هفالخلا و  مساب  یعدـی  کلذ ال  لـبق  ناـک  و 
يدامج نم  نیقب  هرـشع  ثالثل  ءاثالثلا  موی  ناورم  نب  کلملا  دـبع  مایأ  یف  لتق  جـجح و  یناـمث  ساـنلاب  جـح  ناـسارخ و  قارعلا و 

أدتبا دق  جاجحلا  ناک  هلتق و  دعب  هکمب  بلص  هنس و  نیعبس  نیتنثا و  نبا  وه  نیعبس و  ثالث و  هنس  هرخآلا  يدامج  نم  لیق  یلوألا و 
رفغم و عرد و  هیلع  هفرعب و  فقو  ماعلا و  کلذ  یف  سانلاب  جاجحلا  جح  نیعبس و  نیتنثا و  هنس  هجحلا  يذ  نم  هلیل  لوأ  نم  هراصحب 

.هلتق نأ  یلإ  اموی  رشع  هعبس  رهشأ و  هتس  هرصاحف  هنسلا  کلت  یف  تیبلاب  اوفوطی  مل 

یه رکب و  یبأ  تنب  ءامـسأ  همأ  یلع  لخد  مایأ  هرـشعب  هللا  دـبع  لتق  لبق  ناک  اـمل  لاـق  هیبأ  نع  هورع  نب  ماـشه  يورف  رمع  وبأ  لاـق 
نأ بحأ  ام  یل و  هتینمت  کلعل  تلاقف  هحارل  توملا  یف  نإ  اهل  لاقف  هیکاش  الإ  یندجأ  ام  تلاق  همأ  ای  کنیدجت  فیک  لاقف  هیکاش 

.ینیع ترقف  كودعب  ترفظ  امإ  کبستحأف و  تلتق  امإ  کیتلاح  يدحإ  یلع  یتأی  یتح  تومأ 

هطخ مهنم  لبقت  ینب ال  ای  تلاقف  دجـسملا  یف  اهیلع  لخد  هیف  لتق  يذـلا  مویلا  ناک  املف  کحـض  یلإ و  هللا  دـبع  تفتلاـف  هورع  لاـق 
[ هفاخم  ] لذلا کسفن  یلع  اهیف  فاخت 

هبعکلا دـنع  عارـصم  هل  بصن  دـق  هللا و  دـبع  جرخف  لاق  هلذـم  یف  طوس  هبرـض  نم  ریخ  زع  یف  فیـس  هبرـضل  هللا  وف  لتقلا  .د )  نم  )
هبعکلا راتـسأ  تحت  مکودـجو  ول  هللا  لاقف و  اهلخدـتف  هبعکلا  باب  کل  حـتفن  هل أ ال  لاقف  شیرق  نم  لجر  هاتأف  هتحت  نوکی  ناـکف 
.املس توملا  هیشخ  نم  قترم  هبسب و ال  هایحلا  عاتبمب  تسل  دشنأ و  مث  مرحلا  همرحک  الإ  تیبلا  همرح  له  مکرخآ و  نع  مکولتقل 
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یف یننإف  یعم  اولمحا  مکفویس و  دامغأ  اورـسکا  هباحـصأل  لاقف  رـصم  لهأ  ءالؤه  لیقف  مهنع  لأسف  جاجحلا  باحـصأ  هیلع  دش  مث 
مهبرـضی لعج  اومزهنا و  هدی و  عطقف  هبرـضف  الجر  قحلف  نیفیـسب  برـضی  ناکف  هیلع  اولمح  مهیلع و  لمح  مث  اولعفف  لوألا  لیعرلا 

لهأ هیلع  لخد  مث  هعرصف  هیلع  لمح  مث  ماح  نبا  ای  ربصا  هل  لاقف  هبـسی  دوسأ  مهنم  لجر  لعج  دجـسملا و  باب  نم  مهجرخأ  یتح 
مث دجسملا  نم  مهجرخأ  یتح  هفیـسب  مهبرـضی  لعج  مهیلع و  دشف  صمح  لهأ  ءالؤه  لیقف  مهنع  لأسف  هبیـش  ینب  باب  نم  صمح 

.هتیکذ دق  توملا و  هتدروأ  هتیدرأ  ادحاو  ینرق  ناک  ول  لوقی  وه  فرصنا و 

مث دجـسملا  نم  مهجرخأ  یتح  هفیـسب  مهبرـضی  لعجف  ندرألا  لهأ  لیق  ءالؤه  نم  لاقف  رخآ  باب  نم  ندرـألا  لـهأ  هیلع  لـخد  مث 
.لیللا یتح  اهماتق  یلجنی  لیسلا ال  لثم  هراغب  یل  دهع  لوقی ال  وه  فرصنا و 

انمادقأ یلع  نکل  انمولک و  یمدت  باقعألا  یلع  انسل  لوقی و  وه  هسأر و  سکنف  هینیع  نیب  هباصأف  افـصلا  هیحان  نم  رجح  هیلع  لبقأف 
. ( . هیلضفملا 12 نم  يرملا  مامحلا  نب  نیصحلل  امدلا (  رطقت 

.یمتحی هبر و  یمحی  دبعلا  لوقیف  زجتری  امهدحأ  ناکف  هل  نایلوم  هامح  الثمتم و  هدشنأ 

رمع نب  هللا  دـبع  لاـقف  ماـشلا  لـهأ  ربک  لـتق  اـملف  اـعیمج  هییلوم  هولتق و  یتح  مهبرـضی  هنوبرـضی و  اولازی  ملف  هیلع  اوعمتجا  مث  لاـق 
.لتق موی  نیربکملا  نم  ریخ  دلو  موی  نوربکملا 

ءامـسأ و همأ  تءاجف  بولـصم  وه  اذإف  مایأ  هثالثب  ریبزلا  نب  هللا  دـبع  لـتق  اـم  دـعب  هکم  تلخد  هلمرح  نب  یلعی  لاـق  رمع و  وبأ  لاـق 
ناک ام  هللا  تلاق و  قفانملا  اهل  لاقف  لزنی  نأ  بکارلا  اذـهل  نآ  ام  جاجحلل أ  تلاقف  داـقت  رـصبلا  هفوفکم  هلیوط  ازوجع  هأرما  تناـک 

لوقی هللا ص  لوسر  تعمس  ینإ  تفرخ و  ام  هللا  تلاق ال و  تفرخ  دق  زوجع  کنإف  یفرـصنا  لاق  ارب  اماوق  اماوص  ناک  هنکل  اقفانم و 
 ( . .کلهملا : ریبملا ریبم (  باذک و  فیقث  نم  جرخی 

.تنأف ریبملا  امأ  راتخملا و  ینعت  هانیأر  دقف  باذکلا  امأ 

هبـشخلا نم  هللا  دـبع  اهنبا  لوزنب  ءامـسأ  رـشب  نمل  نذآلا  تنک  لاـق  هکیلم  یبأ  نبا  نع  زارخلا  رماـع  نب  دیعـس  يور  رمع و  وبأ  لاـق 
یف هعدـن  وضعلا و  لسغن  انکف  انعم  ءاج  الإ  اوضع  هنم  لوانتن  انکف ال  هلـسغب  ینترمأف  نامی  بش  و  .ءانإلا )  : نکرملا نکرمب (  تعدـف 

ینتمت مهللا ال  لوقت  تناک  دق  هیلع و  تلصف  تماق  مث  هنم  انغرف  یتح  هنافکأ  یف  هعضن  مث  هلسغنف  هیلی  يذلا  وضعلا  لوانتن  هنافکأ و 
.تتام یتح  هعمج  اهیلع  تأی  مل  هتنفد  املف  هتثجب  ینیع  رقت  یتح 

.لزنأف کلذب  هفعسأف  هبشخلا  نم  هللا  دبع  لازنإ  یف  هیلإ  بغرف  کلملا  دبع  یلإ  لحر  ریبزلا  نب  هورع  ناک  دق  رمع و  وبأ  لاق 

 . هبعکلا فوج  یف  همد  لاس  نمل  مهنم  نإ  الجر  نوعبرأ  ناتئام و  ریبزلا  نبا  عم  لتق  دهاجم  نب  یلع  لاق  رمع و  وبأ  لاق 

هیبأ نم  هنم و  رمألاب  یلوأ  ناورم و  نم  لضفأ  ریبزلا  نبا  ناک  لاق  سنأ  نب  کلام  نع  مساـقلا  یبأ  نع  یـسیع  يور  رمع و  وبأ  لاـق 
ائیش هسفنل  هللا  لأسی  الوح ال  هیبأ  لتق  دعب  ثکم  ریبزلا  نب  هللا  دبع  نب  رماع  نأ  هنییع  نب  نایفس  نع  ینئادملا  نب  یلع  يور  دق  لاق و 

.هیبأل ءاعدلا  الإ 
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رم املف  هینورأف  رمع  نبا  رم  اذإ  هشئاع  تلاق  لاق  قیتع  یبأ  نبا  نع  ءالعلا  نب  نایفـس  یبأ  نع  هیلع  نب  لیعامـسإ  يور  رمع و  وبأ  لاق 
کتیأر ال کیلع و  بلغ  دـق  الجر  تیأر  لاق  يریـسم  نع  یناـهنت  نأ  کـعنم  اـم  نمحرلا  دـبع  اـبأ  اـی  تلاـقف  رمع  نبا  اذـه  اولاـق 

.تجرخ ام  ینتیهن  ول  کنإ  امأ  تلاقف  ریبزلا  نب  هللا  دبع  ینعی  هنیفلاخت 

اهنم بابللا  رکذـن  اهرـصتخن و  نحن  هلیوط  هلمج  هلاوحأ  هللا و  دـبع  رابخأ  نم  شیرق  باسنأ  باتک  یف  رکذ  هنإف  راکب  نب  ریبزلا  امأف 
دحأ راکب  نب  ریبزلا  هموق و  بح  یلع  لجرلا  مـالی  ـال  هنإـف  کـلذ  یف  روذـعم  وه  هیلع و  ءاـنثلا  هلئاـضف و  رکذ  یف  بنذأ  دـق  هنأ  عم 

.هنیبأت هظیرقتب و  قحأ  وهف  ریبزلا  نب  هللا  دبع  دالوأ 

ارجاهم زهجت  امل  هللا ص  لوسر  نأل  نیقاطنلا  تاذ  تیمس  امنإ  قیدصلا و  رکب  یبأ  هنبا  نیقاطنلا  تاذ  ءامـسأ  همأ  راکب  نب  ریبزلا  لاق 
دق هللا ص  لوسر  اهل  لاقف  هب  اهتقنشف  اهقاطن  ءامسأ  تقشف  .لبحلا )  : قانـشلا قانـش (  امهترفـسل  نکی  مل  رکب  وبأ  هعم  هنیدملا و  یلإ 

.نیقاطنلا تاذ  تیمسف  هنجلا  یف  نیقاطن  اذه  کقاطنب  یلاعت  هللا  کلدبأ 

هنونظی نیقاطنلا  تاذ  نبا  ای  نوحیصی  هکمب  هللا  دبع  نولتاقی  مه  اوناک و  ماشلا  لهأ  نأ  هیبأ  نع  كاحضلا  نب  دمحم  يور  دق  لاق و 
اهبحأ ینأ  نوشاولا  ینریع  بیؤذ و  وبأ  لاق  امکل  مکایإ  ینإ و  لوقی  مث  هلإلا  اهنبا و  لوقیف  ابیع 

 . قیتع یبأ  نبا  ای  عمست  لوقیف أ ال  رکب  یبأ  نب  نمحرلا  دبع  نب  دمحم  نب  هللا  دبع  وه  قیتع و  یبأ  نبا  یلع  لبقی  مث 

هنود نتومیل  وأ  تیبلا  نعنمیل  وه  وه  لاق أ  ههجو و  یف  رظنف  هللا ص  لوسر  هب  یتأ  دلو  امل  ریبزلا  نب  هللا  دـبع  نأ  اومعز  ریبزلا و  لاق 
.

هللا ص لوسر  نأ  یظرقلا  بعک  نب  دـمحم  نع  تباث  نب  عفان  يور  دـق  لاـق و  هل  لوسرلا  لاـق  اـم  نیبت  رب  کـلذ  یف  یلیقعلا  لاـق  و 
امل هللا  دبع  عاضر  تکرت  ءامسأ  نإ  هللا ص  لوسرل  لیقف  هعاضر  ءامـسأ  تکرتف  وه  وه  لاقف أ  هللا  دبع  دلو  نیح  ءامـسأ  یلع  لخد 

.هنود نتومیل  وأ  مرحلا  نعنمیل  بایث  اهیلع  بائذ  نیب  شبک  کینیع  ءامب  ول  هیعضرأ و  اهل  لاقف  کتملک  تعمس 

وأ بصن  نم  ءیـش  اهباصأ  امف  اهنطب  یف  یمأ  یب  ترجاه  لوقی  ریبزلا  نب  هللا  دبع  ناک  لاق  هللا  دبع  نب  بعـصم  یمع  ینثدح  لاق و 
ینباصأ دق  الإ و  .وبنی )  کنع و  رهظی  يأ  ، کب قلعی  يأ ال  ، کنع رهاظ  : لاق نییلذهلا 1:21، ناوید  هصمخم ( 

 . هللا دبع  مأ  ینکت  تناکف  هللا  دبع  کتخأ  نبا  مساب  ینکت  لاقف  ینینکت  هللا أ ال  لوسر  ای  هشئاع  تلاق  لاق و 

هراوف هب  بهذا  لاقف  همد  یلإ  عفد  مث  هللا ص  لوسر  مجتحا  لاق  هیبأ  نع  ریبزلا  نب  هللا  دـبع  نب  رماع  نع  مساقلا  نب  دـنه  يور  لاق و 
کلعلف لاقف  سانلا  نع  ناکم  یفخأ  هنأ  نظأ  ناکم  یف  هتلعج  تلق  تعنص  ام  لاق  تعجر  املف  هتبرشف  هب  تبهذف  دحأ  هاری  ثیح ال 

.معن تلقف  هتبرش 

.ادهتجم ناک  دابعلا و  نم  ریثک  هب  يدتقاف  ریبزلا  نب  هللا  دبع  هالصلا  یف  هیلجر  فص  نم  لوأ  ناسیک  نب  بهو  لاق  لاق و 

نب هللا  دـبع  نب  مشاه  مأ  یه  هیرازفلا و  رایـس  نب  نابز  نب  روظنم  تنب  هلجر ).» :» یف د طبـض  هلجز (  هلتق  دـعب  جاجحلا  بطخ  لاق و 
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ینبطخت هللا  تیب  ذئاع  دعب  تلاق أ  يرح و  یلکث  ءافلذ  یلإ  دیری  اذ  ام  تلاق  هتدر و  اهتینث و  تعلقف  ریبزلا 

وه هلیلف  لایل  ثالث  یلع  رهدلا  ریبزلا  نب  هللا  دبع  مسق  لاق  نوشجاملا  نب  فسوی  هلاخ  نع  زیزعلا  دبع  نب  کلملا  دبع  ینثدح  لاق و 
.حابصلا یتح  دجاس  وه  هلیل  حابصلا و  یتح  عکار  وه  هلیل  حابصلا و  یتح  مئاق 

لآ هرقبلا و  تأرقف  هعکر  اموی  ریبزلا  نب  هللا  دـبع  عکر  لاق  یکملا  ملـسم  یلإ  هعفر  هرکذ و  دانـسإب  برح  نب  نامیلـس  انثدـح  لاق و 
.هسأر عفر  ام  هدئاملا و  ءاسنلا و  نارمع و 

هعمجلا موی  الإ  رطفی  الف  هعمجلا  موی  موصی  اعبس  موصلا  لصاوی  ناک  هللا  دبع  نأ  انباحـصأ  نم  هرثک  هیـصحأ  نم ال  ثدح  دق  لاق و 
 . هنیدملاب الإ  رطفی  الف  هکمب  موصی  هکمب و  الإ  رطفی  الف  هنیدملاب  موصی  رخآلا و 

.ربص هریغ و  داز  ریبزلا و  لاق  رقب  نمسب  هحقل  نبل  رطفأ  اذإ  هیلع  رطفی  ام  لوأ  ناک  زیزعلا و  دبع  نب  کلملا  دبع  لاق  لاق و 

هللا ص و لوسر  دعب  هشئاع  یلإ  بحأ  دحأ  نکی  مل  لاق  ریبزلا  نب  هورع  یلإ  هعفر  دانسإب  یسیع  نب  دمحم  نب  بوقعی  ینثدح  لاق و 
 . ریبزلا نب  هللا  دبع  نم  رکب  یبأ  دعب 

ریبزلا نبا  نم  کسانملاب  ملعأ  دحأ  ناک  ام  لاق  هیبأ  نع  مساقلا  نب  نمحرلا  دبع  یلإ  هعفری  دانـسإب  دمحم  نب  بوقعی  ینثدح  لاق و 
.

نب رماع  نب  هللا  دـبع  مازح و  نب  میکح  هیلإ  یـصوأ  ریبزلا و  نب  هللا  دـبع  یلإ  هشئاع  تصوأ  لاق  ناـمثع  نب  بعـصم  ینثدـح  لاـق و 
 . فوع نب  دوسألا  نامثع و  نب  هبیش  يرتخبلا و  یبأ  نب  دوسألا  زیرک و 

یلع تیبلا  نم  هیح  تطقـسف  یلـصی  مئاق  وه  اذإف  هتیب  ریبزلا  نب  هللا  دبع  یلع  تلخد  تلاق  همأ  نع  سیق  نب  رمع  ثدح  ریبزلا و  لاق 
هیحلا و هیحلا  تیبلا  لهأ  حاصف  مئاـن  وه  هنطب و  یلع  .میقتـسی }  هیلع  ینعملا  »و  توطتف :» یف د ( 1 تقوطتف {  هللا  دـبع  نب  مشاه  هنبا 
مأ تلاقف  مکلاب  ام  لاقف  هیحلا  تلتق  ام  دعب  هتالـص  نم  غرف  مث  لجع  تفتلا و ال  ام  یلـصی  مئاق  هللا  دـبع  اهولتق و  یتح  اهب  اولازی  مل 

.یتالص نم  هیقبم  اهتفتلا  ول  هتافتلا  تناک  ام  کحیو و  لاق  کنبا  کیلع  نوهی  کیلع أ  انه  انک  نإ  تیأر  هللا أ  کمحر  يإ  مشاه 

هبعکلا هوسک  نکت  مل  لاق و  مرحلا  لخد  نم  اهحیر  دجی  یتح  اهبیطیل  ناک  نإ  جابیدـلا و  هبعکلا  اسک  نم  لوأ  هللا  دـبع  ریبزلا و  لاق 
عزن امیف  ناک  هبعکلا  روصنملا  نب  يدـهملا  درج  املف  عاطنألا  و  .حوسم )  هعمج  ؛و  رعـشلا نم  ءاسکلا  :» حـسملا حوسملا (  الإ  هلبق  نم 
هورع نب  ماشه  یلإ  هعفر  دانـسإب  نیعم  نب  ییحی  ینثدح  لاق و  نینمؤملا  ریمأ  رکب  یبأ  هللا  دبعل  اهیلع  بوتکم  جابید  نم  هوسک  اهنع 
اهیلع لخدف  هرم  هشئاع  تلتعا  ریبزلا و  لاق  هبرـض  هنعط و  نوعبرأ  عضب و  هب  لمجلا و  موی  یلتقلا  نیب  نم  ذخأ  ریبزلا  نب  هللا  دـبع  نأ 
کلذ نع  هللا  دـبع  اهازعف  اهتلع  نم  هکهن  انیلإ  تکـشف  اـهلاح  نع  اـهانلأسف  هورع  لاـق  رذـنملا  هورع و  هللا و  دـبع  ءامـسأ  اـهتخأ  ونب 

لاق امهنم  غلبأ  هللا  قلخ  نم  نیرواحتم  انیأر  امف  هورع  لاق  یکب  تمـصف و  باوجلاب  هل  تداعف  مالکلاب  اهل  داعف  اـهلوق  وحنب  هتباـجأف 
دعب هللا ص و  لوسر  دـعب  ملعأ  ملف  يرأ  ام  ینب  ای  کنم  ینقحأ  ام  تلاق  مث  تکبف  هئاکبل  تتهبأف  ههجو  یلإ  رظنت  اهـسأر  تعفر  مث 
لاق لاق و  هللا  دبعل  امهءاعد  قلخلا  نم  دحأل  نوعدت  ءامـسأ  یمأ  هشئاع و  تعمـس  ام  هورع و  لاق  کتلزنم  يدـنع  لزنأ  ادـحأ  يوبأ 
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هدعب و نم  ریبزلا  نب  هللا  دبع  یلإ  ماوعلا و  نب  ریبزلا  یلإ  دوعسم  نب  هللا  دبع  هیصو  ریبزلا  نب  هللا  دبع  نب  رماع  ینأرقأ  هبقع  نب  یـسوم 
 ( . .لب لح و  کل  وه  : اولاق ، حابملا : لبلا و.فیحصت  « لت یف د«و  لب (  لح و  یف  یتیصو  یف  امهنإ 

دی نع  یطعیف  یبأی  عدیمس  دجام  شاقر  نبا  دشنی  الجر  عمس  هیواعم  نأ  یمیمتلا  قاحسإ  یبأ  نع  ینئادملا  نسحلا  وبأ  يور  لاق و 
.عنمی وأ 

یف نآرقلا  اوخـسنی  نأ  نافع  نب  نامثع  مهرمأ  يذـلا ) .» :» ب نیذـلا (  رفنلا  هلمج  نم  هللا  دـبع  ناک  ریبزلا و  نب  هللا  دـبع  کلذ  لاقف 
 . فحاصملا

نب دوسألا  لاقف  هیلهاجلا  یف  شیرق  ءابطخ  نع  بیـسملا  نب  دیعـس  لئـس  لاـق  هراـمع  نب  لـفون  نع  نسح  نب  دـمحم  انثدـح  لاـق و 
نب هللا  دـبع  هنبا و  صاعلا و  نب  دیعـس  هنبا و  هیواعم و  لاقف  مالـسإلا  یف  مهئاـبطخ  نع  لئـس  ورمع و  نب  لیهـس  دـسأ و  نب  بلطملا 

 . ریبزلا

.هغالب هدابع و  هعاجش و  ثالث  یف  عزانی  ریبزلا ال  نب  هللا  دبع  ناک  لاق  هحلط  نب  نامثع  نع  رذنملا  نب  میهاربإ  انثدح  لاق و 

یبأ هل  لاقف  هتیحلب  ذـخأی  داک  لوقأ  یتح  يوهی  قینجنملا  نم  رجحلا  هراصح و  مایأ  هللا  دـبع  تیأر  هورع  نب  ماشه  لاق  ریبزلا و  لاـق 
یبأ و لوقیف  نکی  مل  ناسنإلا  ناک  یتح  هنه  الإ  یه  ام  هللا  وف  مأ  نبا  ای  ینعد  هللا  دبع  لاقف  کتیحلب  ذـخأیل  داک  نإ  هللا  مأ و  نبا  ایأ 

.هنهلا کلت  نم  الإ  کیلع  یشخأ  ام  هللا  ههجوب و  انیلع  لبقی  وه 

.هرحن نم  ابیرق  هنم  هیظشلا  ترم  امبر  هتوص و  دعری  تفتلی و ال  الف  قینجنملاب  یمری  هتیأر  دقل  هللا  لاق و  ماشه  رکذف  ریبزلا  لاق 

مزتلملا تغلب  املف  زیزعلا  دـبع  نب  رمع  عم  تیبلاب  فوطأ  تنک  لاق  هیبأ  نع  هکیلم  یبأ  نبا  نع  نوشجاملا  نبا  انثدـح  ریبزلا و  لاق  و 
كرتت ام  لاقف  وعدی  هیف  ریبزلا  نب  هللا  دبع  تیأر  عضوم  یف  وعدأ  تنک  لاق  کفلخ  ام  یل  لاقف  رمع  تقحل  مث  وعدأ  هدـنع  تفلخت 
ادـحأ تیأر  ریبزلا و ال  نبا  نم  مظع  یلع  امحل  محل و  یلع  ادـلج  دـشأ  ادـحأ  تیأر  ام  هللا  تلقف و  ادـبأ  ریبزلا  نبا  یلع  کـتاننحت 

نیب اهنم  هذاذق  ترمف  دجسملا  نم  هفرش  باصأف  هءاج  قینجنملا  نم  ارجح  تیأر  دقل  ریبزلا و  نبا  نم  ایلـصم  نسحأ  امئاق و ال  تبثأ 
.تفصو ام  داجل  هللا  الإ  هلإ  رمع ال  لاقف  هتوص  یف  کلذ  انفرع  هماقم و ال  نم  لزی  ملف  هقلح  و  هییحل ) .» یف د« هتیحل ( 

هنإف ریبزلا  نب  هللا  دبع  انل  فص  هکیلم  یبأ  نبال  زیزعلا  دبع  نب  رمع  لاق  لاق  ثدحی  یمیتلا  بوقعی  نب  لیعامسإ  تعمس  ریبزلا و  لاق 
طق ادـلج  تیأر  ام  هللا  لاق و  لک  نع  لاقف  هاـیند  نع  مأ  هنید  نع  لأـست أ  هیلاـح  يأ  نع  لاـقف  هیلع  اورمـشغتف  انباحـصأ  یلع  مرمرت 
یلع هبصع  لثم  هبـصع و ال  یلع  همحل  لثم  همحل و ال  یلع  هدلج  لثم  مظع  یلع  ابـصع  بصع و ال  یلع  امحل  محل و ال  یلع  بکر 

هراـجح نم  رجح  هب  رمف  هالـصلا  یلإ  اـموی  ماـق  دـقل  نیبـنج و  نیب  تبکر  هل  سفن  لـثم  نیبـنج  نیب  تبکر  اـسفن  تیأر  ـال  همظع و 
نود عکر  هتءارق و ال  اهل  عطق  هرصب و ال  اهل  عشخ  ام  هللا  وف  هردص  هییحل و  نیب  ترمف  دجـسملا  تافرـش  نم  هخوبطم  هنبلب  قینجنملا 
یلع مخرلا  عقیف  هالـصلا  یف  عکری  ناک  دقل  اهیلإ و  ءیـش  لک  نم  جرخ  هالـصلا  یف  لخد  اذإ  ناک  دقل  عکری و  ناک  يذـلا  عوکرلا 

.حورطم هنأکف  دجسی  هرهظ و 
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لهأ یلع  بلجأ  ول  يربص  نوربـصی  هئاـمثالث  تدـجو  اذإ  یلاـبأ  اـم  لوقی  یمع  تعمـس  لاـق  هورع  نب  ماـشه  ثدـح  ریبزلا و  لاـق 
.ضرألا

طهرلا دـحأ  ریبزلا  نبا  لاق و  هلام  ثلثب  اضیأ  یـصوأ  دـق  ریبزلا  هوبأ  ناک  یح و  وه  هلام و  ثلث  ریبزلا  نب  هللا  دـبع  مسق  ریبزلا و  لاـق 
هللا دبع  مه  میکحتلا و  موی  یف  مهب  هراشتسالا  مهراضحإ و  یلع  صاعلا  نب  ورمع  يرعشألا و  یـسوم  یبأ  قافتا  عقو  نیذلا  هسمخلا 

 . ماشه نب  ثراحلا  نب  نمحرلا  دبع  معطم و  نب  ریبج  هفیذح و  نب  مهجلا  وبأ  ورمع و  نب  هللا  دبع  ریبزلا و  نب 

هشئاع تطعأ  لاق و  هل  امهنم  رمأب  فینح  نب  نامثع  یلع  ریبزلا  هحلط و  رهظ  امل  هرصبلاب  سانلاب  یلص  يذلا  وه  هللا  دبع  ریبزلا و  لاق 
.مهرد فالآ  هرشع  لمجلا  موی  لتقی  مل  هللا  دبع  نأب  اهرشب  نم 

.هریغ هللا و  دبع  نع  اهسفنب  لغش  یف  تناک  لمجلا  موی  اهنأل  هیقیرفإ  موی  ناک  کلذ  نأ  ینظ  یلع  بلغی  يذلا  تلق 

ریبزلا و نب  هللا  دبع  رفعج و  نب  هللا  دـبع  مهنم  اوعرعرت  هیبص  یف  ملک  هللا ص  لوسر  نأ  اعوفرم  حـلاص  نب  یلع  ینثدـح  ریبزلا و  لاق 
مهب ءیج  نیح  اوعکعکت  مهنأکف  مهب  یتأف  رکذ  مهل  نوکی  کتکرب و  مهبیـصتف  مهتعیاـب  ول  هللا  لوسر  اـی  لـیقف  هملـس  یبأ  نب  رمع 

.مهعیاب هیبأ و  نبا  هنإ  لاق  هللا ص و  لوسر  مسبتف  ریبزلا  نبا  محتقا  هیلإ و 

انأ ریغ  قلخ  دـعب  نم  اقلخ  نوقلخی  مهنأل  ءیـش  مهیف  اندـنع  ام  لاقف  نایبصلا  یف  هسارفلا  نم  مکدـنع  ام  تولاجلا  سأر  لئـس  لاق و 
نوـکأ نم  عـم  لوـقی  هانعمـس  نإ  هیف و  قدـص  ءبخ  همه و  اـهانیأر  یعم  نوـکی  نم  هبعل  یف  لوـقی  نم  مهنم  هانعمـس  نإـف  مهقمرن 

هنم اورفف  مهیلع  حاصف  لجر  رمف  نایبصلا  عم  بعلی  موی  تاذ  ناک  هنأ  ریبزلا  نب  هللا  دبع  نم  عمس  ءیـش  لوأ  ناکف  لاق  هنم  اهانهرک 
اورفف نایبصلا  عم  وه  باطخلا و  نب  رمع  هب  رم  لاق و  هیلع  انب  اودش  مکریمأ و  ینولعجا  نایبص  ای  لاق  مث  يرقهقلا  ریبزلا  نبا  یـشم  و 

قیرطلا نکت  مل  کفاخأف و  مرجأ  مل  لاـقف  کباحـصأ  عم  رفت  مل  .اـضیأ )  میقتـسم  وه  و  ؛» رفت ـال  کـل  اـم  یف د« مل (  لاـقف  فقو  و 
.کیلع عسوأف  هقیض 

شیج ریمأ  ریجرج  ریبزلا  نب  هللا  دـبع  لتقف  نامثع  هفالخ  یف  هیقیرفإ  ازغ  حرـس  یبأ  نب  دعـس  نب  هللا  دـبع  نأ  راـکب  نب  ریبزلا  يور  و 
هربخأف نینمؤملا  ریمأ  یلإ  قلطناف  انهاه  نم  یلوأ  تنأ  انیلع و  حتف  امب  نینمؤملا  ریمأ  یلإ  اریشب  هجوم  ینإ  حرـس  یبأ  نبا  لاقف  مورلا 
یمالک نم  تغرف  املف  ناک  فیک  انرمأ  هل  تفـصو  هرـصن و  هعنـص و  هللا و  حتفب  هتربخأ  نامثع  یلع  تمدق  املف  هللا  دـبع  لاق  ربخلا 

یتح تجرخف  هللا  دـبع  لاق  مهربخأف  سانلا  یلإ  جرخاف  لاق  کلذ  نم  ینعنمی  ام  تلق و  سانلا  یلإ  اذـه  يدؤت  نأ  عیطتـست  له  لاق 
یف ههجو  عمج  ءابـصح و  نم  هضبق  ضبقف  یهجو  یف  یبأ  اهفرع  هبیه  هل  ینتلخدـف  یبأ  هجو  یناقلتف  ساـنلا  تلبقتـساف  ربنملا  تئج 

.تملکتف تمزحأف  ینبصحی  نأ  مه  یهجو و 

یلإ رظنیلف  هأرما  جوزتی  نأ  دارأ  نم  قیدـصلا  رکب  یبأ  مالک  عمـسأ  ینأکل  هللا  لاـق و  همـالک  نم  هللا  دـبع  غرف  اـمل  ریبزلا  نأ  اومعزف 
.امهدحأب هیتأت  اهنإف  اهیخأ  اهیبأ و 

.هب هتذاعتسال  تیبلا  ذئاعب  هللا  دبع  بقلی  ریبزلا و  لاق 
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یلإ هکم  نم  راس  نیح  هیبأ  نم  هعمـس  ءیـش  تیبلاب  ذوعتلا  یلإ  هللا  دبع  اعد  يذلا  نإ  لاق  هللا  دـبع  نب  بعـصم  یمع  ینثدـح  لاق و 
بلاطل اهلثم  تیأر  ام  هللاات  لاـق  هللا و  دـبع  هنبا  یلع  لـبقأف  بوکرلا  دـیری  هجو  عدو و  نأ  دـعب  هبعکلا  یلإ  تفتلا  ریبزلا  نإـف  هرـصبلا 

.هبهر فئاخ  وأ  هبغر 

نب هللا  دبع  یقل  ذإ  هنیدملا  عراوش  ضعب  یف  همتع  دعب  یشمی  ناک  هنأ  هبعکلاب  ریبزلا  نبا  ذوعت  ببس  ناک  لاق  راکب  نب  ریبزلا  يور  و 
ریمأ تکرت  فیک  يدـعب و  تنک  فیک  حرـس  یبأ  نبا  تلق  هدـیب و  تذـخأف  لاق  هانیع  الإ  هنم  ودـبی  ـال  اـمثلتم  حرـس  یبأ  نب  دـعس 

هتکرتف و ینملکی  ملف  نینمؤملا  ریمأ  تامأ  کل  ام  تلقف  ینملکی  ملف  ماشلاب  هدـنع  حرـس  یبأ  نبا  ناک  دـق  هیواعم و  ینعی  نینمؤملا 
ریمألا ناک  دـیلولا و  لسر  کیتأتـس  تلق  هربخ و  هتربخأـف  هنع  هللا  یـضر  یلع  نب  نیـسحلا  تیقل  یتح  تجرخ  مث  هتفرعم  تبثأ  دـق 
لفغت نأ  کنیب  ینیب و  دعوملا  هدعم و  رادلا  یف  یلحاور  نأ  ملعا  عناص و  تنأ  ام  رظناف  نایفـس  یبأ  نب  هبتع  نب  دیلولا  هنیدملا  یلع 

یلإ یعنف  مکحلا  نب  ناورم  هدنع  تدجو  هدـنع و  نیـسحلا  تدـجوف  هتئجف  دـیلولا  لوسر  یناتأ  نأ  ثبلأ  ملف  هتقراف  مث  مهنویع  انع 
هـسفن یف  نأ  تملع  دق  ینإ  تلقف  کیلع  اهذخأن  نأ  انرمأی  انیلإ  بتک  دـقف  دـیزی  هعیب  یلإ  مله  لاق  یلع و  لبقأف  تعجرتساف  هیواعم 

دـیرأ و ثیحب  کلذ  هنم  عقی  ملف  هعیبلا  یلع  هرکم  ینأ  مهوت  لاحلا  هذـه  یلع  هل  تعیاب  نإ  هیبأ و  هاـیح  یف  هتعیب  یکرتل  ائیـش  یلع 
مل جرخی  نإ  کل  تلق  يذلا  وه  ناورم  لاقف  ناورم  یلإ  دـیلولا  رظنف  هللا  ءاش  نإ  هینالع  کلذ  نوکی  سانلا و  عمتجی  حبـصأ و  نکل 

انبثاوت یتح  هل  تلق  یل و  لاـقف  ءاـقرزلا  نبا  اـی  كاذ  تنأ و  اـم  هل و  تلقف  هب  لـغاشتن  ارـش  ناورم  نیب  ینیب و  یقلأ  نأ  تببحأـف  هرت 
نکل دیرت و  ام  يرأ  دق  لاقف  کناوعأ  رمأت  نأ  عدت  کسفنب و  اننیب  زجحت  ناورم أ  لاقف  اننیب  زجحف  دـیلولا  ماق  وه و  انأ و  تیـصانتف 

دجسملا یلإ  انرص  یتح  بابلا  نم  انجرخ  نیـسحلا و  دیب  تذخأف  لاق  تئـش  ثیح  ریبزلا  نبا  ای  بهذا  ادبأ  هللا  هنم و  کلذ  یلوتأ  ال 
.عئاج ردقلا  بناج  نم  اهلجعت  همحش  رفاسم  ای  ینبسحت  لوقأ و ال  انأ  و 

عقو عمسی  امهیلإ  فلتخت  لسرلا  تلعج  هیف و  یلـصی  هالـصم  یلإ  امهنم  دحاو  لک  دمع  نیـسحلا و  وه و  قرتفا  دجـسملا  لخد  املف 
هراد و رابدأ  نم  جرخ  اهیلع و  دعقف  هلحاور  ریبزلا  نبا  یتأف  امهلزانم  یلإ  افرـصنا  مث  سحلا  امهنع  أده  یتح  ءابـصحلا  یف  مهمادـقأ 

زمغ اهعردزا و  دق  ریبزلا  نب  رفعج  اهب  هثاجثجلاب و  اورم  یتح  عرفلا  قیرط  اوکلـس  مهتلیل و  نم  اعیمج  اجرخف  یلع  نب  نیـسحلا  هافاو 
ناک کیلمج و  دـحأ  انطعأ  انعم و  قلطنا  معن  هللا  دـبع  لاـقف  هیواـعم  تاـم  لاـق  مهآر  اـملف  رفعج  یلإ  اوهتناـف  مهلبإ  نم  ریعب  مهیلع 

.اودعب دق  هللا  یلب و  ادبأ و  اودعبت  یتوخإ ال  الثمتم  رفعج  لاقف  هل  نیلمج  یلع  حضنی 

هیورتلا موی  هکم  نم  جرخ  هنإف  نیـسحلا ع  امأف  ریبزلا  لاق  هکم  اومدـق  یتح  اعیمج  اوجرخف  بارتلا  کیفب  اهنم  ریطت  هللا و  دـبع  لاـقف 
قارعلا لهأ  نم  قاتعلا  قالطلاب و  یل  نوفلحی  افلأ  نیعبرأ  هعیب  ینتتأ  دـق  ریبزلا  نب  هللا  دـبعل  لاـق  ناـک  دـق  قارعلا و  هفوکلا و  بلطی 

نب هللا  دبع  .فیحـصت )  « نبا :» یف ب یف د؛و  اذک  نأ (  معزی  سانلا  ضعب  لاق و  كاخأ  اولذـخ  كابأ و  اولتق  موق  یلإ  جرخت  لاقف أ 
ناکف ال فیسلا  ریغص  وه  هللا و  دبع  یمع  هب  حصفأ  ام  لوأ  ناک  هورع  نب  ماشه  لاق  ریبزلا و  لاق  کلذ  نیسحلل  لاق  يذلا  وه  سابع 

.مایأ موی و  موی و  هنم  کل  ننوکیل  هللا  امأ و  لوقی  کلذ  هنم  عمس  اذإ  ریبزلا  هوبأ  ناک  هیف و  نم  هعضی 

خیرات رـصح (  رفعج  وبأ  لاق  هللا  همحر  يربطلا  ریرج  نب  دمحم  رفعج  یبأ  خـیرات  نم  هدرون  نحنف  ریبزلا  نب  هللا  دـبع  لتقم  ربخ  امأف 
نع ییحی  نب  قاحسإ  يورف  رهشأ  هینامث  ریبزلا  نب  هللا  دبع  جاجحلا  .راصتخا )  فرصت و  عم  (، ابروأ هعبط  ) اهدعب ام  ّيربطلا 2:844،و 

مظعأف قینجنملا  توص  یلع  دعرلا  توص  الع  تقرب و  ءامـسلا و  تدعرف  هب  یمری  ماشلا  لهأ  قینجنم  تیأر  لاق  کهام  نب  فسوی 
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قینجنملا رجح  عفر  هتقطنم و  یف  اهزرغف  هئابق  .همدـقم )  : هئابق هکرب  هکرب (  جاجحلا  عفرف  مهیدـیأ  اوکـسمأف  هوعمـس  اـم  ماـشلا  لـهأ 
الجر رشع  ینثأ  جاجحلا  باحـصأ  نم  تلتقف  يرخأ  اهعبتی  هقعاص  تءاجف  اوحبـصأ  مث  لاق  مهعم  یمر  اومرا و  لاق  مث  هیف  هعـضوف 

نإف اورـشبأف  رـضح  دـق  حـتفلا  اذـه  هماهت  قعاوص  هذـه  هماهت  نبا  ینإف  اذـه  اورکنت  ماشلا ال  لهأ  ای  جاجحلا  لاقف  ماشلا  لهأ  رکنأف 
نورت جاجحلا أ ال  لاقف  جاجحلا  باصأ  ام  هدع  ریبزلا  نبا  باحـصأ  نم  بیـصأف  دغلا  نم  تقعـصف  مکباصأ  ام  لثم  مهبیـصی  موقلا 

نبا باحـصأ  هماع  قرفت  یتح  جاجحلا  ریبزلا و  نبا  نیب  برحلا  لزت  ملف  هعاطلا  فالخ  یلع  مه  هعاطلا و  یلع  متنأ  نوباصی و  مهنأ 
.نامألا یف  جاجحلا  یلإ  هکم  لهأ  هماع  جرخ  هنع و  ریبزلا 

اولعج ادیدش و  انالذخ  هعم  نم  هلذخ  دـق  ریبزلا و  نبا  تیأر  لاق  یملـسألا  مهجلا  نب  رذـنملا  نع  هللا  دـیبع  نب  قاحـسإ  يور  لاق و 
اذخأف هزمح  بیبخ و  هانبا  جاجحلا  یلإ  جرخ  هقراف و  نمم  ناک  هنأ  رکذ  فالآ و  هرشع  وحن  مهنم  هیلإ  جرخ  جاجحلا  یلإ  نوجرخی 

.انامأ امهسفنأل  جاجحلا  نم 

يأر نیح  همأ  یلع  ریبزلا  نب  هللا  دبع  لخد  لاق  یبلاولا  ناملس  نب  همرخم  نع  دانزلا  یبأ  نبا  نع  رمع  نب  دمحم  يورف  رفعج  وبأ  لاق 
عفدلا نم  هدـنع  سیل  نمم  ریـسیلا  الإ  یعم  قبی  مل  یلهأ و  يدـلو و  یتح  سانلا  ینلذـخ  همأ  ای  لاقف  هنالذـخ  نم  يأر  ام  سانلا  نم 

قح یلع  کنأ  ملعت  تنک  نإ  کسفنب  ملعأ  ینب  ای  تنأ  تلاقف  کیأر  امف  ایندلا  نم  تدرأ  ام  یننوطعی  موقلا  هعاس و  ربص  نم  رثکأ 
ایندـلا تدرأ  امنإ  تنک  نإ  هیمأ و  ینب  ناملغ  کب  بعلتی  کتبقر  نم  نکمت  کباحـصأ و ال  هیلع  لتق  دـقف  هل  ضماـف  وعدـت  هیلإ  و 
سیلف تفعض  تنهو و  یباحصأ  نهو  املف  قح  یلع  تنک  دق  تلق  نإ  کعم و  لتق  نم  تکلهأ  کسفن و  تکلهأ  تنأ  دبعلا  سئبف 
يذلا ییأر  هللا  اذه و  لاق  اهـسأر و  لبقف  ریبزلا  نبا  اندـف  نسحأ  لتقلا  ایندـلا  یف  كدولخ  مک  نیدـلا و  لهأ  رارحألا و ال  لعف  اذـه 

لحتـست نأ  بضغلا هللا  الإ  جورخلا  یلإ  ینعدـی  مل  اهیف و  هایحلا  تببحأ  ایندـلا و ال  یلإ  تنکر  اـم  اذـه و  یموی  یلإ  اـیعاد  هب  تمق 
نم لوتقم  ینإف  همأ  ای  يرظناف  یتریصب  عم  هریـصب  ینتدزف  کیأر  ملعأ  نأ  تببحأ  ینکل  و  همرح ) .» لحتـسی  نأ  :» ّيربطلا همراحم ( 
یف ردغی  مل  مکح و  یف  رجی  مل  هشحافب و  المع  رکنم و ال  نایتإ  دمعتی  مل  کنبا  نإف  هللا  رمأل  یملس  کنزح و  دتشی  الف  اذه  یموی 

اـضر نم  يدنع  رثآ  ءیـش  نکی  مل  هترکنأ و  لب  هب  تیـضرف  یلامع  نع  ملظ  ینغلبی  مل  دـهاعم و  ملـسم و ال  ملظ  دـمعتی  مل  نامأ و 
هللا نم  وجرأل  ینإ  همأ  تلاقف  ینع  ولـستل  یمأل  هیزعت  هلوقأ  یننکل  یب و  ملعأ  تنأ  یـسفنل  ینم  هیکزت  اذـه  لوقأ  ـال  ینإ  مهللا  یبر 
الف اریخ  همأ  ای  هللا  كازج  لاـقف  كرمأ  ریـصی  اـم  یلإ  رظنأ  یتح  ایندـلا  نم  جرخأ  ـالف  ینتمدـقت  نإ  انـسح  کـیف  یئازع  نوکی  نأ 
یف مایقلا  کلذ  لوط  محرا  مهللا  تلاق  مث  قح  یلع  تلتق  دقف  لطاب  یلع  لتق  نمف  ادبأ  هعدأ  تلاق ال  دعب  لبق و  یل  ءاعدـلا  یعدـت 
امب تیـضر  هیف و  كرمأل  هتملـس  دـق  ینإ  مهللا  یب  هیبأب و  هرب  هکم و  هنیدـملا و  رجاوه  یف  أمظلا  بیحنلا و  کـلذ  لـیوطلا و  لـیللا 

 . نیرکاشلا نیرباصلا  باوث  هللا  دبع  یف  ینبثأف  تیضق 

عردـلا و هیلع  همأ و  یلع  ریبزلا  نبا  لـخد  لاـق  همع  نع  هللا  دـبع  نب  بوقعی  نب  یـسوم  نع  رمع  نب  دـمحم  يور  رفعج و  وـبأ  لاـق 
رخآ مویلا  اذـه  نأ  يرأل  ینإ  اعدوم  تئج  ینإ  معن  لاقف  دـعبت  الف  عادو  اذـه  تلاقف  اهلبقف  اهدـی  لوانتف  اند  مث  ملـسف  فقوف  رفغملا 

کتریصب و یلع  ممتأ  ینب  ای  تقدص  تلاقف  هب  عنـص  ام  هرـضی  محل ال  انأ  امنإف  تلتق  نإ  ینإ  همأ  ای  یملعا  یب و  رمی  ایندلا  نم  موی 
ام دـیری  نم  عینـص  اذـه  ام  عردـلا  تسم  ثیح  تلاقف  اهقناع  اهلبقف و  اهنم  اندـف  کعدوأ  ینم  ندا  کنم و  لیقع  یبأ  نبا  نکمت  ال 

دمع هصیمق و  لفسأ  دش  هیمک و  جردأ ) .» :» ّيربطلا جرخأ (  مث  اهعزنف  ینم  دشت  اهنإ ال  تلاقف  کنم  دشأل  الإ  اهتـسبل  ام  لاقف  دیرت 
فرعأ اذإ  ینإ  لوقی  وه  فرـصنا و  مث  اهرمـشف  کـبایث  رمـش  همأ  تلاـقف  هقطنملا  یف  اهلفـسأ  لـخدأف  صیمقلا  تحت  زخ  هبج  یلإ 
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.رکنی مث  فرعی  مهضعب  ذإ  ربصأ  یموی 

 . بلطملا دبع  تنب  هیفص  کمأ  ریبزلا و  رکب و  وبأ  كوبأ  ربصت و  مل ال  هللا و  ربصت و  تلاقف  هلوق  زوجعلا  تعمسف 

لهأ نم  هئامـسمخ  نحن  مویلا و  کلذ  هللا  هتدهـش و  لاق  صمح  لهأ  نم  لـجر  نع  دـیزی  نب  روث  نع  رمع  نب  دـمحم  يور  لاـق و 
امنإ ربصا و  یموی  فرعأ  اذإ  ینإ  زجتری  وه  نومزهنم و  نحن  انیلع و  دشی  وه  انریغ و  هنم  لخدی  دجسملا ال  باب  نم  لخدف  صمح 

.رکنی مث  فرعی  مهضعب  رحلا و  هیموی  فرعی 

.لتقی هنأ ال  اننظ  یتح  دحأ  هنم  وندی  حطبألاب ال  فقی  هتیأر  دقلف  فیرشلا  رحلا  هللا  تنأ و  لوقأف 

ماشلا و ماشلا ) :» لهأ  نم  :» ّيربطلا لهأب (  تنحـش  دـق  باوبألا  تیأر  لاق  دـسأ  ینب  یلوم  عفاـن  نع  تباـث  نب  بعـصم  يور  لاـق و 
هبیـش و ینب  باب  قشمد  لهأل  هبعکلا و  باب  هجاوی  يذـلا  بابلا  صمح  لهأل  ناکف  دـلب  لهأ  الاجر و  ادـئاق و  باب  لک  یلع  اولعج 

یف ورمع  نب  قراط  جاجحلا و  ناک  مهـس و  ینب  باب  نیرـسنق  لهأل  حـمج و  ینب  باب  نیطـسلف  لهأل  افـصلا و  باـب  ندرـألا  لـهأل 
لاجرلا رثأ  یف  ودعیف  لاجرلا  هیلع  مدقی  ام  همجأ  یف  دسأ  هنأکل  هیحانلا و  هذـه  یف  ریبزلا  نبا  لمحی  هرمف  هورملا  یلإ  حـطبألا  هیحان 

ناک ول  لوقی  مث  لاجر  هل  ناک  ول  احتف  همأ  لیو  ناوفـص  ابأ  ای  ناوفـص  نب  هللا  دـبع  یلإ  حیـصی  مث  مهجرخی  یتح  بابلا  یلع  مه  و 
. ( . ءارعشلا 27،28 تاقبط  ، دهن نب  دیز  نب  دیودل  تایبأ  نم  هتیفک (  ادحاو  ینرق 

.افلأ هللا و  يإ و  ناوفص  نب  هللا  دبع  لوقیف 

ریبزلا نبا  یلع  جاجحلا  ذخأ  دق  نیعبـس و  ثالث و  هنـس  یلوألا  يدامج  نم  هرـشع  عبـس  هحیبص  ءاثالثلا  موی  ناک  املف  رفعج  وبأ  لاق 
دنع نذأف  دعـس  ای  نذأ  لاقف  رجفلاب  هبتنا  مث  یفغأف  هفیـس  لئامحب  یبتحا  مث  لیللا  هماع  یلـصی  هلیللا  کلت  ریبزلا  نبا  تاـب  باوبـألاب 
ملس مث  افرح  افرح  ملقلا  أرقف ن و  هباحصأب  ریبزلا  نبا  یلـصف  نذؤملا  ماقأ  مدقت و  مث  رجفلا  یتعکر  عکر  ریبزلا و  نبا  أضوت  ماقملا و 

ول ریبزلا  لآ  ای  لاقف  مههوجو  اوفـشکف  مئامعلا  رفاغملا و  اهیلع  رظنأ و  یتح  مکهوجو  اوفـشکا  لاق  مث  هیلع  ینثأ  هللا و  دمحف  ماق  مث 
مکعری الف  ریبزلا  لآ  ای  دعب  امأ  میـض  یلع  رقن  مل  هلذـم و  انبـصت  مل  انملطـصا  برعلا  نم  تیب  لهأ  انک  مکـسفنأ  نع  اسفن  یل  متبط 

اونوص اهعقو  ملأ  نم  دـجأ  امم  دـشأ  اهحارج  ءاود  نم  دـجأ  اـم  یلتقلا و  نیب  هیف  تثثترا  طـق  اـنطوم  رـضحأ  مل  ینإـف  فویـسلا  عقو 
اوضغ لزعأ  هأرملاک  وهف  هحالـس  بهذ  اذإ  لجرلا  نإف  هسفن  یقبتـسا  هفیـس و  رـسک  أرما  ملعأ  مکهوجو ال  نونوصت  اـمک  مکفویس 

ینع الئاس  ناک  نم  الأ  ریبزلا  نب  هللا  دـبع  نیأ  نلوقت  ینع و ال  لاؤسلا  مکنیهلی  هنرق و ال  ئرما  لک  لغـشیل  هقراـبلا و  نع  مکراـصبأ 
دلاخ ریغ  هنأ  یملس  نبال  یبأ  لاق  مث  لوألا  لیعرلا  یف  ینإف 

دجو اـملف  ههجو  یمد  شعرأـف و  ههجو  باـصأف  رجحب  یمرف  نوجحلا  یلإ  مهب  غـلب  یتـح  لـمح  مث  هللا  هکرب  یلع  اوـلمحا  لاـق  مث 
مامحلا نب  نیصحلل  امدلا (  رطقت  انمادقأ  یلع  نکل  انمولک و  یمدت  باقعألا  یلع  انسل  لاق و  هتیحل  ههجو و  یلع  لیست  مدلا  هنوخس 

. ( . یناغألا 14:8 ، يرملا

هیلع نإ  لتقف و  هیلإ  مهل  تراشأف  يوه  نیح  هتأر  يوه و  ناک  دـق  هانینمؤملا و  ریمأ  او  هنونجم  هل  هالوم  تحاص  هیلع و  اوواقت  لاق و 
لاقف اذه  نم  رکذأ  ءاسنلا  تدلو  ام  قراط  لاقف  هیلع  افقوف  ورمع  نب  قراط  وه و  راس  دجـسف و  جاجحلا  یلإ  ربخلا  ءاج  زخ و  بایثل 
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ریغ یف  وه  هورـصاحم و  انإ  رذع  انل  ناک  ام  اذه  ول ال  انل و  رذـعأ  وه  قراط  لاقف  نینمؤملا  ریمأ  هعاط  فلاخی  نم  حدـمت  جاجحلا أ 
دبع امهمالک  غلبف  لاق  وه  نحن و  انیقتلا  ام  لک  یف  اـنیلع  لـضفی  لـب  اـنم  فصتنی  رهـشأ  هیناـمث  ذـنم  هعنم  ـال  نصح و  ـال  قدـنخ و 

 . اقراط بوصف  کلملا 

مث اهب  هثالثلا  تبـصنف  هنیدـملا  یلإ  مزح  نب  ورمع  نب  هرامع  سأر  ناوفـص و  نب  دـبع  سأر  ریبزلا و  نبا  سأرب  جاجحلا  ثعب  لاق و 
 . کلملا دبع  یلإ  تلمح 

هیم بابب  افقاو  هیواـعم  ماـیأ  یف  ریبزلا  نب  هللا  دـبع  یئر  هقرفتم  عضاوم  نم  هطقتلم  ریبزلا  نب  هللا  دـبع  راـبخأ  هیقب  رکذـن  نـآلا  نحن  و 
هل لیقف  هیواعم  هالوم 

.اهبانذأ نم  اهوذخف  اهسوءر  نم  رومألا  مکتیعأ  اذإ  لاقف  هذه  بابب  فقی  کلثم  رکب  ابأ  ای 

رظناف کقدص  نم  كاخأ  نإ  کیجانأ  کیدانأ و ال  انأ  ریبزلا  نبا  لاقف  هل  هعیبلا  هنم  دارأ  هنبا و  دیزی  ریبزلا  نب  هللا  دـبعل  هیواعم  رکذ 
دنع هعاجشلا  رکب  ابأ  ای  تملعت  لاق  هیواعم و  کحـضف  مدنتلا  لبق  رکفتلا  مدقتلا و  لبق  رظنلا  نإف  مدنت  نأ  لبق  رکفت  مدقت و  نأ  لبق 

.ربکلا

متلکأ مهل  لاق  مهمال و  فویـسلا  عقو  نم  اورف  اذإف  برحلاب  مهرمأی  ارمت و  هدـنج  معطی  ناک  لـخبلا  دـیدش  ریبزلا  نب  هللا  دـبع  ناـک 
.رمتلاب هفالخلا  یغبی  هرمأ  یلع  بلاغ  هللا  هللا و  دبع  رت  مل  مهضعب أ  لاقف  يرمأ  متیصع  يرمت و 

هـسمخ لاق  کلذ و  هیلع  قشف  احمر  هاطعأ  احمر  رـسک  اـملک  جاـجحلا و  باحـصأ  رودـص  یف  حاـمرأ  هسمخ  هدـنج  ضعب  رـسک  و 
.اذه نیملسملا  لام  تیب  لمتحی  حامرأ ال 

.نادربی امهیلع  لب  لاقف  یمدق  ءاضمرلا  تقرحأ  دقل  هل  لاقف  هدرف  لئاس  یبارعأ  هءاج  لاق و 

یلع نب  نسحلا  نب  نسحلا  مهنم  مشاه  ینب  نم  الجر  رـشع  هعبـس  یف  سابع  نب  هللا  دبع  هیفنحلا و  نب  دمحم  ریبزلا  نب  هللا  دبع  عمج 
وأ مکقانعأ  برضأ  وأ  یلإ  اوعیابت  یتح  هعمجلا  یـضمت  لاق ال  مراع و  بعـشب  فرعی  هکمب  بعـش  یف  مهرـصح  بلاط ع و  یبأ  نب 

یلإ مهرخؤی  نأ  هللا  هدـشان  يرهزلا و  همرخم  نب  روسم  نبا  همزتلاف  رانلاب  مهقارحإ  دـیری  هعمجلا  لبق  مهیلإ  ضهن  مث  رانلاب  مکقرحأ 
دق لتقلا و  یف  کشی  طنحت ال  سبلت و  لستغاف و  ضیب  باـیث  لوسغب و  هیفنحلا  نب  دـمحم  اـعد  هعمجلا  موی  ناـک  اـملف  هعمجلا  موی 

مهلحاور یلع  نوعبـس  مهنم  لجعت  قرع  تاذ  اولزن  املف  فالآ  هعبرأ  یف  یلدجلا  هللا  دبع  ابأ  هفوکلا  نم  دـیبع  یبأ  نب  راتخملا  ثعب 
هیفنحلا نب  دمحم  اوصلختساف  مراع  بعش  اوفاو  یتح  حالسلا  اورهش  دق  دمحم و  ای  دمحم  ای  نودانی  هعمجلا  هحیبص  هکم  اوفاو  یتح 

رمأب یل  هجاح  الف  هفیـس  مشیلف  اقح  هیلع  هللا  نأ  يری  ناـک  نم  يداـنی  نسحلا  نب  نسحلا  هیفنحلا  نب  دـمحم  ثعب  هعم و  ناـک  نم  و 
.مهرمأ .اوفع )  مهنم  هبلست  مل  : مهرمأ مهزتبن  مل   ) مهزتبن مل  اوهرک  نإ  اهتلبق و  اوفع  اهتیطعأ  نإ  سانلا 

ینم نم  فیخلاب  خیشلا  اذه  ری  نم  نمحرلا و  دبع  نب  ریثک  لوقی  هیف  هیفنحلا  نبا  راصح  مراع و  بعش  یف  و 

هیدـی عفر  مث  نیتعکر  یلـصف  لزنف  نامعنب  رم  فئاطلا  یلإ  هکم  نم  ساـبع  نب  هللا  دـبع  ریبزلا  نبا  جرخأ  اـمل  لاـق  ینئادـملا  يور  و 
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الإ یحور  ضبقت  نأ  بحأ  یننإ ال  مارحلا و  دـلبلا  نم  هیف  كدـبعأ  نأ  نم  یلإ  بحأ  دـلب  نکی  مل  هنأ  ملعت  کنإ  مهللا  لاقف  وعدـی 
هاقلت فئاطلا  نم  اند  املف  هیلع  ءوسلا  هرئاد  لعجا  هدـیک و  نهوأـف  مهللا  هناطلـس  یف  يوقـألا  نوکیل  هنم  ینجرخأ  ریبزلا  نبا  نأ  هیف و 
ثیح اهنم  لزناف  اهریخت  انلزانم  هذـه  کجرخأ  نمم  انیلع  مرکأ  انیلإ و  بحأ  هللا  تنأ و  هللا ص  لوسر  مع  نباب  ابحرم  اولاـقف  اـهلهأ 

ءافلخلا یبنلا ص و  رکذی  هللا و  دمحی  ناک  مهنیب  ملکتیف  رـصعلا  دعب  رجفلا و  دعب  فئاطلا  لهأ  هیلإ  سلجی  ناکف  الزنم  لزنف  تببحأ 
دولج نوسبلی  هرخآلا و  لمعب  ایندلا  نوبلطی  ماوقأ  یقب  نکل  مهینادی و  نم  مههابـشأ و ال  مهلاثمأ و ال  اوعدی  ملف  اوبهذ  لوقی  هدعب و 

مهرئارـسب هللا  نوطخـسی  مهلامعأب و  سانلا  نوءاری  ایندـلا  یف  نیدـهازلا  نم  مهنأ  سانلا  نظیل  رومنلا  بائذـلا و  بولق  اهتحت  نأضلا 
یلإ مکیدیأ  اوعفرا  اهرارـشأ  اهراجف و  کلهی  اهراربأ و  اهرایخ و  اهرمأ  یلویف  ناسحإلا  ریخلاب و  همألا  هذـهل  یـضقی  نأ  هللا  اوعداف 

لهجلاب مهیتفتف  نیرـصعلا  فئاطلاب  سلجت  کنأ  ینغلب  دـقف  دـعب  امأ  هیلإ  بتکف  ریبزلا  نبا  کلذ  غلبف  نولعفیف  کلذ  هولـس  مکبر و 
کعلظ یلع  عبرا  کبرغ و  نم  كریغل  ابأ  ففکاف ال  یلع  كأرج  کئیف  یتمادتسا  کیلع و  یملح  نإ  ملعلا و  لقعلا و  لهأ  بیعت 

کـسفن مرکأ  لوقعم و  کل  ناک  نإ  لقعا  و  قیطت ) : اّمم  رثکأ  اهیلع  لمحت  ،و ال  قیطت ام  ردـقب  لعفا  يأ  ؛ کعلظ یلع  عبرا  : لاـقی ) 
رهدلا اهل  یقلت  نلف  کیلع  نهت  نإ  کنإف  اهمرکأ  کسفنف  رعاشلا  لوق  عمـست  مل  اناوه أ  مظعأ  سانلا  یلع  اهدـجت  اهنهت  نإ  کنإف 

.امرکم

کب یفشأ  نإف  کیأر  رف  الجع  ینع  کعدری  ام  یلإ  ینندجتل  انشخ و  یبناج  ندجتل  کنع  ینغلب  امع  هتنت  مل  نئل  هللااب  مسقأ  ینإ  و 
یتفی امنإ  لهجلاب و  سانلا  یتفأ  ینإ  تلق  کباتک  ینغلب  دقف  دعب  امأ  سابع  نبا  هیلإ  بتکف  کسفن  الإ  ملت  الف  يدرلا  یلع  كؤاقش 
ینأرج یئیف  کتمادتـسا  ینع و  کملح  نأ  ترکذ  کتؤی و  مل  ام  ملعلا  نم  هللا  یناـتآ  دـق  ائیـش و  ملعلا  نم  فرعی  مل  نم  لـهجلاب 

هسارشلا : رارعلا کمارعل (  ینتیأر  یتم  عبـضلا  ثیداحأ  لاثمألا  یل  تبرـض  کعلظ و  یلع  عبرا  کبرغ و  نم  ففکا  تلق  مث  کیلع 
نإ کیلع  یعرأ  تیقبأ و ال  نإ  کیلع  هللا  یقبأ  الف  انـشخ  یبناج  ندجتل  ففکت  مل  نئل  تلق  الکان و  كدح  نم  ابئاه و  .هدشلا ) و 
ْمُه اْینُّدلا َو  ِهایَْحلا  ِیف  ْمُُهیْعَـس  َّلَض  َنیِذَّلَا  ًالامْعَأ  نیرـسخألا  مذ  لضفلا و  لدعلا و  لهأ  هفـص  قحلا و  لوق  نع  یهتنأ  هللا  وف  تیعرأ 

.مالسلا ًاْعنُص و  َنُونِسُْحی  ْمُهَّنَأ  َنُوبَسْحَی 

لعفف لحترأ  یتح  الیل  کلبإ  مدـق  هلبإ  بحاصل  لاقف  مهجئاوح  یف  هیلع  سانلا  رثکف  اهجح  هجح  نم  اـعجار  هنیدـملا  هیواـعم  مدـق 
هبتناف هبناج  یلإ  ریسی  لعجف  هجدوه  یف  مئان  هیواعم  هرثأ و  افق  هسرف و  بکر  هنإف  ریبزلا  نب  هللا  دبع  الإ  هرمأب  ملعی  مل  راس و  کلذ و 

الک هیواعم  لاقف  هحزامی  هلیللا  ذـنم  کتلتق  دـق  ول  بیبخ  وبأ  انأ  لاق  سرفلا  بحاص  نم  لاقف  سرفلا  رفاح  عقو  عمـس  دـق  هیواـعم و 
بلاط و یبأ  نب  یلع  ءازإب  فصلا  یف  تفقو  دق  اذه و  لوقت  یلإ  ریبزلا  نبا  لاقف  هردـق  رئاط  لک  دیـصی  امنإ  كولملا  هلتق  نم  تسل 
امأ و ریبزلا  نبا  لاقف  اهب  هلتقی  نم  بلطی  هغراف  ینمیلا  هدی  تیقب  هیدی و  يرسیب  كابأ  کلتق و  هنأ  مرج  هیواعم ال  لاقف  ملعت  نم  وه 

تررجل بلاط  یبأ  نبا  کضغب  هدـش  ول ال  هللا  وف  کنع  اذـه  لخ  هیواعم  لاـقف  هب  زجن  ملف  ناـمثع  رـصن  یف  ـالإ  كاذ  ناـک  اـم  هللا 
نکل ایح و  تمد  ام  هب  کل  نوفاو  نحن  ادـهع و  كانیطعأ  دـق  انإ  امأ  هیواـعم  اـی  اـهتلعف  ریبزلا أ  نبا  لاـقف  عبـضلا  عم  ناـمثع  لـجرب 
تنأ هطوشنألا و  یف  طوبرم  دودـشم  تنأ  کب و  ینأکل  کسفن و  یلع  الإ  کـفاخأ  اـم  هللا  اـمأ و  هیواـعم  لاـقف  كدـعب  نم  نملعیل 
تنأ هیلع  نونـسملا  قتعملا و  قلطملا و  سئبل  اقیفر و  الح  کلحأف  ذـئموی  ایح  تنک  ینتیل  اـیح و  ناـک  نمحرلا  دـبع  اـبأ  تیل  لوقت 
ریمأ ای  هللا  اذـه و  لاـقف  ریبزلا  نبا  یلإ  راـشأ  ورمع و  ملکتف  صاـعلا  نب  ورمع  هدـنع  هیواـعم و  یلع  ریبزلا  نب  هللا  دـبع  لـخد  ذـئموی 

هطوشنألا تنکس  هرشلا  ءاولغلا و  هتصمق  املک  هتلابح  یف  ریعلا  وزن  هتطـشن  یف  وزنی  وهف  کملح  هرطبأ  کتانأ و  هترغ  يذلا  نینمؤملا 
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هعاطلا ءاـفولاب و  اـنمزلأ  ناـمیإلا  نأ  ـال  ول  صاـعلا  نبا  اـی  هللا  اـمأ و  ریبزلا  نبا  لاـقف  هلذـلا  وأ  هلقلا  یلإ  لوئی  نأ  هب  رحأ  هرفنلا و  هنم 
کئارظن هروشم  کیأر و  یلإ  ءاضقلا  هلکو  ول  نأش و  کـل  هل و  اـنل و  ناـکل  ـالوح  هنع  ـال  الدـب و  کلذـب  دـیرن  ـال  نحنف  ءاـفلخلل 

یلع هانألا  يراثیإ  ول ال  ریبزلا  نبا  ای  هللا  امأ و  هیواعم  لاقف  همجارملا  هؤکنت  رجحب ال  هاـنفذاقل  همحازملا و  هدوئت  ـال  بکنمب  هانعفادـل 
.اهضارم یلع  یلغت  مهبولق  يرأ  دق  ءایح و  اماوقأ  لماجأ  لوألا  لاق  امک  ینأ  هبوقعلا و  یلع  حفصلا  لجعلا و 

هتیول دـق  کلعل  ام  کـلمأ  نم  صقنت  کـعمط و  اهدـنع  عطقنی  كءاولغ و  اـهب  نکـست  مرحلا  يراوس  نم  هیراـس  یلإ  کـتنرقل  اذإ 
اهریغ ذـفنت  قبوت و ال  امف  اهلو  کسفن  یلع  نکف  هوهلا  دـیعب  فرج  فرـش  یلعل  کلذ  نم  کـنإ  هللا  میا  هتمربأـف و  هتلتف  هترزـشف و 

.اهایإ کنأشف و 

هل نکل  هرکذ و  نع  بغرأ  ینإ ال  لاقف  کـلذ  ساـنلا  مظعتـساف  هریثک  اـعمج  هللا ص  لوسر  رکذ  هبطخلا  یف  ریبزلا  نب  هللا  دـبع  عطق 
.مهتبکأ نأ  بحأ  انأف  مهقانعأ  اوعلتأ  هترکذ  اذإ  ءوس  لیهأ 

هبطخ ال یف  هللا ص  لوسر  رکذی  مل  مهرمأ و  یف  هب  مه  امب  مه  مهباع و  مهـضغب و  رهظأ  مشاه و  ینب  ریبزلا  نب  هللا  دبع  فشاک  امل 
الإ هینالع  کلذ  تکرت  ام  هللا  لاقف و  هتبقاع  اوفاخ  هنم و  کلذب  اومءاشت  هتـصاخ و  نم  موق  کلذ  یلع  هبتاع  اهریغ  هعمجلا و ال  موی 
یتآل تنک  ام  هللا  مهباقر و  تلاط  مهناولأ و  ترمحا  اوبأرـشا و  هرکذ  اوعمـس  اذإ  مشاه  ینب  تیأر  ینکل  هنم  رثکأ  ارـس و  هلوقأ  انأ  و 

اراحس ارافک  امثآ  الإ  مهنم  لتقأ  ینإف ال  اران  مهیلع  اهمرـضأ  مث  هریظح  مهل  رظحأ  نأ  تممه  دقل  هللا  هیلع و  ردقأ  انأ  ارورـس و  مهل 
اریخ مهیف  هللا  یبن  كرت  ام  هللا  رخآ و  مهل و ال  لوأ  ءوس ال  تیب  مهیلع  كراـب  ـال  هللا و  .مهددـع ) رثکأ  ـال  : مهاـمنأ ـال   ) مهاـمنأ ـال 

.سانلا بذکأ  مهف  مهقدص  هللا  یبن  عرفتسا 

ناوفـص نب  هللا  دـبع  ماقف  مهرمأ  یف  کناعأ  نم  لوأ  انأ  نینمؤملا  ریمأ  ای  هللا  کقفو  لاقف  صاقو  یبأ  نب  دعـس  نب  دـمحم  هیلإ  ماقف 
ول هللا  کلوح و  برعلا  لتقت و  مهایإ  بیعت و  هللا ص  لوسر  طهر  دـشرب أ  تممه  اباوص و ال  تلق  ام  هللا  لاـقف و  یحمجلا  هیمأ  نب 

هرـصنب هللا  مهرـصنل  کنم  سانلا  مهرـصنی  «.( ول ال یف د« مل (  ول  هللا  کل و  هللا  هغوس  ام  نیملـسم  كرتلا  نم  تیب  لهأ  مهتدع  تلتق 
 (. .قذاحلا : سومانلا ) سومانب تسلف  ناوفص  ابأ  سلجا  لاقف 

یلع یلـص  هیلع و  ینثأ  هللا و  دمحف  ربنملا  دصق  دـصقف  دجـسملا  یتأ  یتح  هنبا  هعم  ابـضغم و  جرخف  سابعلا  نب  هللا  دـبع  ربخلا  غلبف 
هبذـکل و هئارتفال و  بجعلا  لک  ابجع  ایف  رخآ  هللا ص و ال  لوسرل  لوأ  نأ ال  معزی  ریبزلا  نبا  نإ  ساـنلا  اـهیأ  لاـق  مث  هللا ص  لوسر 

 ( .تاریع هعمج  ،و  اهظفل نم  دحاو  الب  ؛ هریملا لمحت  لبإلا  : رسکلاب - ریعلا  ) تاریع یمح  فالیإلا و  ذخأ  نم  لوأ  نإ  هللا 

شیرق

جرختسا میهاربإ و  نب  لیعامـسإ  رئب  مزمز  نع  فشک  يذلا  وه  بلطملا  دبع  و  :» ّيربطلا یف   ) ابذع هکمب  یقـس  نم  لوأ  نإ  مشاهل و 
 ) مهتلاـقل اـنک  نإ  شیرق و  هئـشان  عم  انتئـشان  تأـشن  دـقل  هللا  بلطملا و  دـبعل  اـبهذ  هبعکلا  باـب  لـعج  و  انوفدـم ) .» اـهیف  ناـک  اـم 

قحام رفک  یف  اهنأل  انریغل  دجم  شیرق  یف  ناک  انلوأ و ال  دجمک  دـجم  دـع  ام  اوبطخ و  اذإ  مهءابطخ  اولاق و  اذإ  .لئاق )  عمج  : هلاقلا
اهل یلاعت  هللا  راتخا  یتح  ءایمع  .راهنلا )  لیللاب و  رصبلا  ءوس  وه  ؛و  یـشعلا رم  ، ءاوشع هنتف   ) ءاوشع یف  هلالـض  هلـض و  قساف و  نید  و 
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انمع و اندلو و  اندحأ و  ناکف  هلئاغ  هیلع  یغبی  هبـسمب و ال  هبـسی  نیبیط ال  نم  ابیط  .هبختنا )  : هبجتنا هبجتناف (  اجارـس  اهل  ثعب  ارون و 
 ) اـنتمحل اـنلهأ و  قبـسلا  یف  هـالت  مث  اـنمع  نبا  اـنم و  هیلإ  نیقباـسلا  قبـسأ  نإ  مث  .بلاـط )  یبأ  نب  ّیلع  يأ  ، اـنمع نـبا  اـنمع (  نـبا 

.دحاو دعب  ادحاو  .هبارقلا )  : همحللا

.امحر هنم  مهبرقأ  ابسح و  مهفرشأ  ابدأ و  مهمرکأ  هدعب و  سانلا  ریخل  انإ  مث 

یتم شیرق و  بولـسمل  هنإ  هللا  امأ و  مهترهاصمب  هدـج  هوبأ و  وه و  فرـش  امنإ  مشاه و  ینب  بیعی  ریبزلا  نبال  بجعلا  لک  اـبجع  او 
.لزن مث  سرفلا  یلاخ  لاقف  لغب  ای  كوبأ  نم  لغبلل  لیق  بلطملا  دبع  تنب  هیفص  یف  عمطی  دلیوخ  نب  ماوعلا  ناک 

یمعأ امک  هبلق  هللا  یمعأ  دـق  الجر  اـنهاه  نإ  لاـقف  ربنملا  تحت  ساـنلا  عم  سلاـج  ساـبع  نبا  ربنملا و  یلع  هکمب  ریبزلا  نبا  بطخ 
كرت سمـألاب و  هرـصبلا  لاـم  تیب  لـمتحا  دـق  هلمنلا و  هلمقلا و  یف  یتـفی  هلوـسر و  هللا و  نم  لـالح  ءاـسنلا  هعتم  نأ  مـعزی  هرـصب 

هللا لوسر  يراوح  نینمؤملا و  مأ  لتاق  دق  کلذ و  یف  همولأ  فیک  يونلا و  .هنورسکی )  : يونلا نوخضتری  نوخضتری (  اهب  نیملسملا 
.هدیب هاقو  نم  ص و 

نبا ناک  يردص و  نم  عفرا  ریبزلا و  نبا  هجو  یب  لبقتـسا  همیزخ  نب  دسأ  ینب  یلوم  ماشه  نب  ریبج  نب  دعـس  هدئاقل  سابع  نبا  لاقف 
نم هراقلا  فصنأ  دـق  ریبزلا  نبا  ای  لاق  مث  هیعارذ  نع  رـسحف  هتماق  ماـقأ  ریبزلا و  نبا  هجو  هدـئاق  هب  لبقتـساف  هرـصب  فک  دـق  ساـبع 

«. ( اهامار نم  هراقلا  فصنأ  دق  :» لثملا یف  ،و  برعلا نم  هامر  موق  : هراقلا : ناسللا یف  اهامار ( 

یف داسفلا  : ضرحلا ِروُدُّصلا (  ِیف  ِیتَّلا  ُبُولُْقلا  یَمْعَت  ْنِکل  ُراـْصبَْألا َو  یَمْعَت  ـال  اـهَّنِإَف  لوقی  یلاـعت  هللا  نإـف  یمعلا  اـمأ  ریبزلا  نبا  اـی 
هنإف لاملا  یلمح  امأ  کباحـصأ و  تنأ و ال  اهملعت  نیمکح ال  اهیف  نإف  هلمنلا  هلمقلا و  یف  يایتف  امأ  و  .ندـبلا )  لـقعلا و  نهذـلا و 

ءامـسأ کمأ  لسف  هعتملا  امأ  انقحب و  اهانذخأف  هللا  باتک  یف  انقح  نود  یه  هیقب  تیقب  هقح و  قح  يذ  لک  انیطعأف  هانیبج  الام  ناک 
یلإ کلاخ  كوبأ و  قلطناـف  کـیبأب  ـال  کـب و  ـال  نینمؤملا  مأ  تیمـس  اـنبف  نینمؤملا  مأ  اـنلاتق  اـمأ  هجـسوع و  يدرب  نع  تلزن  اذإ 

نم ادـمحم  هللا و ال  افـصنأ  امف  امهتویب  یف  امهلئالح  اناص  اـهنود و  نـالتاقی  هنتف  اهاذـختا  مث  اـهنع  هاـکتهف  اـهیلع  هللا  هدـم  باـجح 
انک نإ  انم و  مکرارفب  مترفک  دـقف  ارافک  انک  نإف  افحز  انیقل  انإف  مکایإ  اـنلاتق  اـمأ  اـمهلئالح و  اـناص  هیبن و  هجوز  ازربأ  نأ  امهـسفنأ 

امظع يزعلا  دبع  نب  دسأ  ینبل  تکرت  امل  انیف  هجیدـخ  ناکم  مکیف و  هیفـص  ناکم  ول ال  هللا  میا  انایإ و  مکلاتقب  مترفک  دـقف  نینمؤم 
.هترسک الإ 

ّجحلا هروس  معک (  مهنإف  مشاه  ینب  نع  سابع و  نبا  نع  کهنأ  مل  تلاقف أ  هجـسوع  يدرب  نع  اهلأس  همأ  یلإ  ریبزلا  نبا  داـع  اـملف 
.کتیصع یلب و  لاقف  اوهدب  اذإ  باوجلا  هیآ 46 ) .

هایإ كایإف و  اهرـسأب  اهیزاخم  شیرق و  حـئاضف  هدـنع  نأ  ملعا  نجلا و  سنإلا و  هتقاطأ  ام  يذـلا  یمعألا  اذـه  رذـحا  ینب  ای  تلاقف 
هقئاب تیقال  دقل  ریبزلا  نبا  ای  يدسألا  کتاف  نب  میرخ  نب  نمیأ  لاقف  رهدلا  رخآ 

بناج یلإ  عضوی  ناک  شیرق  نم  لجر  نم  هتعمس  ام  ادهشم  هللا  همحر  سابع  نبا  نم  تدهش  لاق  يردبعلا  هحلط  نب  نامثع  يور  و 
عـضوت لخد و  اذإ  سابع  نب  هللا  دبع  هیلع  سلجیف  هریرـس  نم  رغـصأ  رخآ  ریرـس  هنیدـملا  ریمأ  ذـئموی  وه  مکحلا و  نب  ناورم  ریرس 
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هریرس یلع  سلجف  سابع  نبا  لبقأف  ناورم  ریرس  هاجت  ثدحأ  دق  رخآ  ریرس  اذإ  سانلل و  اموی  ناورم  نذأف  کلذ  يوس  امیف  دئاسولا 
مث قطنی  نأ  دیری  هنأ  ملعف  كرحتت  ریبزلا  نبا  دی  اذإف  موقلا  ناورم و  تکس  ثدحملا و  ریرسلا  یلع  سلجف  ریبزلا  نب  هللا  دبع  ءاج  و 

نومعزی اذـه و  هیف  لاقی  نأ  نم  مظعأ  رکب  یبأ  نأش  نإ  الأ  هبلاغم  هتلف و  اطلغ و  تناک  رکب  یبأ  هعیب  نأ  نومعزی  اسان  نإ  لاقف  قطن 
نمف رکب  یبأ  نم  هقباس  مظعأ  انامیإ و ال  تبثأ  دحأ  دـمحم ص  باحـصأ  نم  ناک  ام  هللا  مهیف و  مهل و  رمألا  ناکل  عقو  ام  ول ال  هنأ 

یف مهدـج  ظوظح و  یف  مهظح  رمع  یقلأ  مث  لاق  ام  الإ  نکی  ملف  رمعل  رکب  وبأ  دـقع  نیح  مه  نیأـف  هللا  هنعل  هیلعف  کـلذ  ریغ  لاـق 
جورخ هیلع  اوجرخف  مهنم  هب  قحأ  ناک  نم  مهیلع  رمألا  یلو  مهدج و  ضحدأ  مهمهـس و  هللا  رخأف  ظوظحلا  کلت  تمـسقف  دودـج 

.بکاوکلا نوطب  تحت  نیدورطم  اوراص  هلتق و  هب  هللا  مهلتق  مث  هولتقف  هرغ  هنم  اوباصأف  هیرقلا  نم  اجراخ  رجاتلا  یلع  صوصللا 

دحأ لان  الان و ال  ام  هللا  امأ و  هفـالخلا  رمع و  رکب و  یبأ  یف  لـئاقلا  اـهیأ  .هدؤتلا )  قفرلا و  : لـسرلا کلـسر (  یلع  ساـبع  نبا  لاـقف 
ول لهألا و  قوف  الهأ و  ناکل  انبحاص  مدقت  ول  هیلع و  هانبع  بیعل  مدقت  نم  مدقت  انرکنأ  ام  الان و  نمم  ریخ  انبحاص  الإ و  ائیـش  امهنم 

امیت عد  کظح و  یلع  رصتقا  هیف  کل  ظح  ام ال  تنأ و  ام  نکل  کتملکل و  كاوس  ئرما  فرـش  كریغ و  ظح  رکذت  امنإ  کنأ  ال 
نع بئاغ  ربخ  رـضاح ال  نع  رـضاح  ربخ  هتربخأ  هتملکل و  يومأ  وأ  يودـع  وأ  یمیت  ینملک  ول  هیمـأل و  هیمأ  يدـعل و  ایدـع  میتل و 

ضیبأ ادهع و  کب  برقأ  نحنل  هللا  امأ و  کل  وهف  ءیـش  يزعلا  دـبع  نب  دـسأ  یف  نکی  نإف  کیلع  سیل  ام  تنأ و  ام  نکل  بئاغ و 
َنوُفِصَت ام  یلَع  ُناعَتْسُْملا  ُهّللا  دعب َو  هیفص  بوث  قلخأ  ام  انیلع و  هب  لوصت  کنأ  نظت  تیسمأ  نمم  همعن  كدنع  رفوأ  ادی و  كدنع 

.

نم همحر  قح  هیاعر  هتبارق و  ظفحب  کیصوأ  نمم  الإ  کیلع  فاخأ  ینإ ال  لاقف  هدعب  هفالخلا  هل  دقع  امل  هنبا  دیزی  هیواعم  یـصوأ 
طسقب هصصخا  کملح و  نم  ابیـصن  هل  مسقاف  یلع  نب  نیـسحلا  وه  هحماط و  هیلإ  نیعألا  هحناج و  هوحن  ءاوهألا  هلئام و  هیلإ  بولقلا 
هتذـقو دـق  لجر  رمع  نب  هللا  دـبع  مه  هثالثف و  هادـع  نم  امأف  کمایأ  یف  بحأ  ام  لک  هل  غلبأ  هایحلا و  حورب  هعتم  کلام و  نم  رفاو 

نم یتفلا  : لقهلا لقه (  لجر  رکب  یبأ  نب  نمحرلا  دـبع  مد و  همجحم  اهیف  قارت  ـال  هعئاـط  هئیجت  نأ  ـالإ  ایندـلا  دـیری  سیلف  هداـبعلا 
رکاملا و بئذـلا  وه  ریبزلا و  نب  هللا  دـبع  ناوعأ و  فرـش و ال  همه و ال  يذـب  سیل  اضوهن و  عیطتـسی  القث و ال  لـمحی  ـال  .ماـعنلا ) 

غار بلعثلاک  هنإف  لاح  یف  هیلإ  قثت  کتوطـس و ال  هیلإ  فرـصا  كرکم و  كریکن و  کمزع و  كدـج و  هیلإ  هجوف  رتاـخلا  بلعثلا 
ربانملا قانعأ  کل  تللذ  ممألا و  کل  تئطو  دق  ینإف  ءالؤه  دعب  ام  امأ  قالطإلا و  دنع  هءارجلاب  لاص  ثیللا  قاهرإلا و  دـنع  لتخلاب 

.کیبأل اوناک  امک  کل  اونوکی  مهل  كوبأ  ناک  امک  سانلل  نکف  کنع  دعب  نم  کنم و  برق  نم  کتیفک  و 

دقل هللا  امأ و  روجفلا  دـیزی  رومخلا  دـیزی  دوهفلا  دـیزی  دورقلا  دـیزی  هتبطخ  یف  لاقف  هیواعم  نب  دـیزی  ماـیأ  ریبزلا  نب  هللا  دـبع  بطخ 
هرحلا و شیج  زهج  یتح  هتلیل  یسمأ  امف  هیواعم  نب  دیزی  کلذ  غلبف  هرکس  یف  حفاط  وه  سانلا و  بطخی  ارومخم  لازی  هنأ ال  ینغلب 
شیجلا و رـصبأف  جرخ  حبـصأ  املف  الیل  هیلع  ضرعت  دونجلا  هرفـصعم و  بایث  هیلع  هیدـی و  نیب  عومـشلا  سلج و  افلأ و  نورـشع  وه 

یتف لهک و  نیب  افلأ  نیرشع  يرقلا  يداو  یلع  موقلا  ذخأ  يربنا و  شیجلا  اذإ  رکب  ابأ  غلبأ  لاقف  هتیبعت  يأر 

.يرشلا ثیل  هنود  ثیل  عمج  مأ  يرت  موقلا  نم  نارکس  عمج  أ 

رمعمب هربق  نم  کل  ای  لاق  ریبزلا و  نبا  بکنم  یلع  هدیب  سابع  نب  هللا  دبع  برض  قارعلا  یلإ  هکم  نم  نیسحلا ع  جرخ  امل 
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نورت مکل و ال  الإ  رمألا  اذه  نورت  ام  هللا  سابع و  نبا  ای  ریبزلا  نبا  لاقف  قارعلا  یلإ  نیسحلا  راس  ریبزلا و  نبا  ای  کل  هللا  وجلا و  الخ 
نع ینربخأ  نکل  نیقی و  یلع  کلذ  نم  نحن  کش و  یف  ناـک  نم  يری  اـمنإ  ساـبع  نبا  لاـقف  ساـنلا  عیمج  نم  هب  قحأ  مکنأ  ـالإ 
انم کفرش  نأل  کنم  فرشأ  نحنف  انب  وه  امنإف  فرش  کل  ناک  نإ  تفرـش  اذ  امب  لاق و  یفرـشب  لاق  رمألا  اذه  مورت  اذ  امب  کسفن 
هللا دـبع  همطلف  ادـبأ  مکبحن  مشاه و ال  ینب  ای  اننوبحت  هللا ال  وف  سابع  نبا  ای  کنم  انعد  ریبزلا  لآ  نم  مالغ  لاقف  اـمهتاوصأ  تلع  و 
وه نم  لاق و  قرم  قزم و  نم  هنم  برـضلاب  قحأ  هللا  مالغلا و  تبرـض  مل  سابع  نبا  لاقف  رـضاح  انأ  ملکتت و  لاق أ  هدـیب و  ریبزلا  نب 

.تنأ لاق 

.امهوتکسأف شیرق  نم  لاجر  امهنیب  ضرتعا  لاق و 

لجوأل ینإ  يردأ و  ام  يرمعل  هدشنأف  تاه  لاق  اهیف  کتبتاع  اهتلق  اتایبأ  عمسا  لاقف  هیواعم  یلع  ریبزلا  نب  هللا  دبع  لخد 

اندعب تثدحأ  له  هیإ  هیواعم  هل  لاقف  ینزملا  سوأ  نب  نعم  لخد  کلذ  یف  امه  امنیب  بیبخ و  ابأ  ای  يدعب  ترعش  دقل  هیواعم  لاقف 
وه یناعملا و  تیوس  انأ  لاقف  افنآ  کسفنل  اهدـشنت  مل  ریبزلا أ  نبال  لاق  هیواعم و  بجعف  تایبألا  هذـه  دـشنأف  لق  لاق  معن  لاق  ائیش 

ءیـش نم  لاق  امف  .هعاضرلا )  نم  هتاوخأ  يأ  ، هرآظأ نه  مه و  ،و  هرئظ وه  ،و  هرئظ یه  : لاقی  ) يرئظ دـعب  وه  اهمظن و  ظافلألا و  فلأ 
.جرخف هللا  دبع  ماقف  بیبخ  ابأ  ای  ابذک  هیواعم و  لاقف  هنیزم  یف  اعضرتسم  ریبزلا  نبا  ناک  یل و  وهف 

ام دعب  موقلا  ماقف  ریبزلا  نب  بعـصم  ناورم و  نب  کلملا  دبع  ریبزلا و  نب  هللا  دـبع  انأ و  هبعکلا  ءانفب  ابجع  تیأر  دـقف  یبعـشلا  لاق  و 
مزتلاف ریبزلا  نب  هللا  دـبع  ماقف  هتجاح  یلاعت  هللا  لأسی  مث  یناـمیلا  نکرلاـب  ذـخأیلف  مکنم  دـحاو  لـک  مقیل  اولاـقف  مهثیدـح  نم  اوغرف 

نم ینجرخت  الأ  اذـه  کتیب  همرح  کشرع و  همرح  کهجو و  همرحب  کـلأسأ  میظع  لـکل  یجرت  میظع  کـنإ  مهللا  لاـق  نکرلا و 
.سلجف ءاج  هفالخلاب و  یلع  ملسی  زاجحلا و  یلأ  یتح  ایندلا 

ینتیمت الأ  ءیش  لک  یلع  کتردقب  کلأسأ  ءیش  لک  ریصم  کیلإ  ءیـش و  لک  بر  مهللا  لاق  نکرلا و  مزتلاف  بعـصم  هوخأ  ماقف 
.سلجف ءاج  مث  یلع  نب  نیسحلا  تنب  هنیکس  جوزتأ  قارعلا و  یلأ  یتح 

نوعیطملا هب  کلأس  امب  کلأسأ  رفقلا  تبنلا و  تاذ  ضرألا  عبـسلا و  تاومـسلا  بر  مهللا  لاـق  نکرلا و  مزتلاـف  کـلملا  دـبع  ماـقف 
الإ دـحأ  ینعزانی  اهبرغ ال  ضرألا و  قرـش  یلأ  یتح  ینتیمت  الأ  کـقلخ  عیمج  یلع  کـقحب  کـهجو و  قحب  کـلأسأ  كرمـأل و 

.سلجف ءاج  مث  هیلع  ترهظ 

عیمج یلع  کتردـقب  کبـضغ و  تقبـس  یتلا  کتمحرب  کلأسأ  میحر  ای  ناـمحر  اـی  لاـق  نکرلاـب و  ذـخأف  رمع  نب  هللا  دـبع  ماـقف 
 . همحرلا یل  بجوت  یتح  ینتیمت  الأ  کقلخ 

نم نوکی  نأ  هتوعد و  باجت  نأ  رمع  نب  هللا  دبعب  قلخأ  لأس و  ام  هثالثلا  نم  لک  غلب  یتح  ایندـلا  نم  تجرخ  ام  هللا  وف  یبعـشلا  لاق 
.همحرلا لهأ 

.بدألا اذه  ریغ  مکنبدؤأل  هللا  امأ و  هیهن  نبا  بدأ  اذه  هفوکلا  لخد  موی  هتبطخ  یف  جاجحلا  لاق 
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دلو مأ  یه  صیصه و  نب  مهس  نب  دیعس  تنب  هیهن  یه  هاخأ و  هللا  دبع  ریبزلا و  نب  بعصم  ینعی  لامکإلا  باتک  یف  الوکام  نبا  لاق 
.هضماغلا عضاوملا  نم  اذه  یصق و  نب  يزعلا  دبع  نب  دسأ 

اوملـسف مارحلا  دجـسملا  یف  هوتأف  ریبزلا  نب  هللا  دـبع  یلع  قارعلا  نم  دـفو  مدـق  لاق  شیرق  باسنأ  باتک  یف  راکب  نب  ریبزلا  يور  و 
مث هعمجلا  سانلاب  هللا  دـبع  یلـصف  هعمج  موی  یف  کلذ  اریخ و  اولاق  هیلع و  اونثأف  مهیف  هتریـس  نع  هیخأ و  بعـصم  نع  مهلأسف  هیلع 

ینوبرج مث  ینوبرج  دق  لثمت  مث  هللا  دمحف  ربنملا  دعص 

نإ الأ  بحأ  ام  هنع  اورکذ  هیلع و  ءانثلا  اونـسحأف  ریبزلا  نب  بعـصم  مهلماع  نع  قارعلا  لهأ  نم  دفولا  اذه  تلأس  دق  ینإ  سانلا  اهیأ 
اهحئاصنب و بولقلا  اهئانثب و  نسلألا  لامتـسا  هنع و  لوحت  یتح ال  ءاوهألا  هب و  لدعت  یتح ال  بولقلا  .هیاغلا )  : هولغلا یبطا (  ابعـصم 

.لزن مث  لذبلا  نم  هیدی  هب  طسب  ریخلا و  نم  هناسل  هب  هللا  قلطأ  امب  هتماع  یف  نومأملا  هتصاخ  یف  بوبحملا  وه  اهتبحمب و  سفنألا 

لاقف ربنملا  دعص  بعصملا  یعن  ریبزلا  نب  هللا  دبع  ءاج  امل  لاق  ریبزلا  يور  و 

للذی مل  هنإ  الإ و  ءاشی  نم  لذی  ءاشی و  نم  زعی  ءاشی و  نمم  کلملا  عزنی  ءاشی و  نم  کلملا  یتؤی  رمألا  قلخلا و  هل  يذلا  دمحلا هللا 
قارعلا نم  اناتأ  دـق  هنإ  الإ و  هعم  مهلک  مانألا  ناـک  نإ  هبزح و  ناطیـشلا و  یلو  هللا  ززعی  مل  ادرف و  ناـک  ول  هعم و  قحلا  ناـک  نم  هللا 
يوعری مث  هبیصملا  دنع  همیمح  اهدجی  هعذل  میمحلا  قارفل  نإف  اننزحأ  يذلا  امأف  هللا  همحر  بعصملا  لتق  اناتأ  انحرفأ  اننزحأ و  ربخ 

هل انل و  کلذ  لعج  یلاعت  هللا  نإ  هداهـش و  نع  ناک  هلتق  نإـف  اـنحرفأ  يذـلا  اـمأ  ءازعلا و  مرک  ربصلا و  لـیمج  یلإ  يأرلا  وذ  اهدـعب 
تومن ام  َنوُعِجار  ِْهَیلِإ  ّانِإ  ِهِّلل َو  ّانِإف  بعـصملا  لتقی  نإف  نمثلا  لقأب  هوعاب  هوملـسأ و  قافنلا  ردـغلا و  لهأ  قارعلا  لهأ  نإ  الأ  هریخذ 

ایندلا امنإ  الأ  فویسلا  لالظ  تحت  اتوم  حامرلاب و  .عیرـسلا )  توملا  : صعقلا اصعق (  التق  الإ  تومن  ام  صاعلا  ونب  تومی  امک  احبج 
امهالک رطبلا  رـشألا و   ) رطبلا رـشألا  ذخأ  اهذخآ  یلع ال  ایندلا  لبقت  نإف  دیبی  هناطلـس و ال  لوزی  يذـلا ال  یلعألا  کلملا  نم  هیراع 

.لزن مث  افلخل  ریبزلا  لآ  یف  نإف  بعصملا  کلهی  نإ  رتهملا و  فرخلا  ءاکب  اهیلع  یکبأ  ینع ال  ربدت  نإ  و  .دحاو )  ینعمب 

بعصمب تبصأ  نئل  لاق  مث  هیلع  ینثأ  هللا و  دمحف  بعـصملا  لتقم  هءاج  نأ  دعب  ریبزلا  نب  هللا  دبع  بطخ  لاق  راکب  نب  ریبزلا  يور  و 
هتبیصم تمظعف  ریبزلا  یبأب  تبصأ  دقلف  بعصمب  تبصأ  نئل  لمجأ و  هللا و  نسحأ  مث  هتبیـصم  تمظعف  نامثع  یمامإب  تبـصأ  دقلف 

هعومد تلاسف  ءاکبلا  هبلغ  مث  ینایتف  نم  یتف  الإ  بعصم  ناک  له  یتریرم و  ترمتسا  ملـس و  هللا و  نسحأ  مث  اهزیجأ  ینأ ال  تننظف 
تضرعأ نیح  یلع  ایندلا  اوعفد  مه  لاق  مث  ایرم  ایرس  هللا  ناک و  لاق  و 

.ایسأتلا مارکلل  اونس  امارک و 

نأ نینمؤملا  ریمأ  ملعأ  بجاحلل  لاق  هبابب و  فقوف  کلملا  دبع  یلإ  ءاج  هللا  دبع  بلـص  امل  هورع  نأ  لماکلا  یف  سابعلا  وبأ  يور  و 
وبأ نینمؤملا  ریمأل  لق  لوقی  لجر  لاق  لق  لاقف  بیهتف  وه  ام  لاق و  امیظع  الوق  لوقی  لجر  لاقف  بجاحلا  لخدف  بابلاب  هللا  دـبع  ابأ 
دق لاق و  هلازنإب  رمأف  نعزجی  ءاسنلا  نإف  رکب  یبأ  هفیج  لازنإب  رمأت  لاقف  لخدف  لخدـی  هورعل  لق  کلملا  دـبع  لاقف  بابلاب  هللا  دـبع 

ریغتی هنأ  نظ  هورع و  یلإ  کلملا  دبع  عفدف  اهملـسیلف  هرمف  هورع  دنع  هللا  دبع  نئازخ  نإ  لوقی  کلملا  دـبع  یلإ  جاجحلا  بتک  ناک 
 . هورعل ضرعی  الأ  جاجحلا  یلإ  کلملا  دبع  بتکف  هأرق  ام  هنأک  کلذب  لفحی  ملف 
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لاقف هلمحتسی  هاتأ  یناغألا 1:15،16 ). یف  ربخلا  ایبارعأ (  نأ  یکحی  يذلا  مالکلا  ریبزلا  نب  هللا  دبع  لخب  یف  روهشملا  مالکلا  نم  و 
رجاوهلا تعطق  ینإ  .هفاـفخأ )  تقر  اذإ  ؛ ریعلا بقن  و  «. یتلحار تبقن  ،و  یتـقفن تدـفن  :» یناـغألا ینلمحاـف (  یتـلحار  فخ  بقن  دـق 

اهنم يذحت  ظرقلاب  هغوبدملا  رقبلا  دولج  : تبسلا نیدربلا (  اهب  رس  اهب و  دجنأ  بلهب و  اهفصخا  تبـسب و  اهعقرا  هل  لاقف  اهیلع  کیلإ 
،و هبله دحاولا  ، هب زرخی  يذـلا  ریزنخلا  رعـش  : بلهلا و.امهزرخی  ضعب و  یلإ  امهـضعب  نیدـلجلا  رهاظی  نأ  : فصخلا و.هیتبـسلا  لاعنلا 

هللا نعل  افصوتسم  کتآ  مل  المحتسم  کتیتأ  امنإ  لاقف  .یـشعلا ) هادغلا و  : نادربلا و.دربلاب  فوصوم  وه  ،و  دجن دالب  لخد  اذإ  ، دجنأ
سیق نبا  لوق  هلثم  ،و  لاق اـمب  رارقإ  ّهنأـک  ، معن ینعمب  اـنهاه  « نأ :» يدـیزیلا نع  یناـغألا  یف  اـهبکار (  نإ و  لاـق  کـیلإ  ینتلمح  هقاـن 

 . ( . .ّهنإ تلقف  ، تربک دق  الع ك و  دق  بیش  نلقی  و  تایقرلا :

بیبخ یبأ  دنع  تاجاحلا  يرأ  لاقف  هاجهف  کیرش  نب  هلاضف  وه  یبارعألا  اذه  و 

یف تایبأ  هتـس  نم  هصقاشمب (  شیرق  ریهامج  یمری  ناورم  نعدـت  ـال  نینمؤملا  ریمأ  اـی  لاـقف  هیواـعم  یلع  ریبزلا  نب  هللا  دـبع  لـخد 
هللا امأ و  هلوعمب  مهتافـص  برـضی  و  .اهایإ ) هعنم  اذإ  ، هتجاح هدکن  : لاقی و.ربکألا  هدلو  بیبخ  ؛و  ریبزلا نبا  هینک  بیبخ  وبأ  و.یناغألا 

وأ ، لیوطلا لصنلا  وه  ؛و  صقشم عمج  : صقاشملا هشاشخ (  نم  انسفنأ  یف  لقأ  هشارف و  نم  انباقر  یلع  فخأ  ناکل  کناکم  ول ال  هنإ 
یه ؛و  شاـشخلا هدـحاو  : هشاـشخلا اـقبط ( هنم  نبکرتـل  هل  داـقنت  لـیخ  هنعأ  کـلم  نئل  هللا  میا  و  .شحولا )  هب  یمری  کـلذ  هیف  مهس 

.هفاخت  ( .اهوحن ریفاصعلا و  ضرألا و  تارشح 

هللا ثعبی  یتح  نیهتنمب  مکارأ  ام  هقوف و  نمل  هکرتی  هکرتی  نإ  هنود و  وه  نم  هیف  عمط  دـقف  رمألا  اذـه  ناورم  بلطی  نإ  هیواعم  لاقف 
.افسع مکقوسی  افسخ و  مکموسی  هملم  دنع  مکرکذی  هبارقب و ال  مکیلع  فطعی  نم ال  مکیلع 

دارجلا لجرک  .ٍقَبَط ).  ْنَع  ًاقَبَط  َُّنبَکْرََتل  یلاعت : هلوق  قفو  ؛ لاحلا : قبطلا رومت (  بئاتکب  برحلا  لاقع  قلطی  هللا  نذإ و  ریبزلا  نبا  لاـقف 
 ( . .فیرشلا دّیسلا  : فیرطغلا  ) هلث هیعار  همأ  نکت  مل  شیرق  نم  .برطضت )  : رومت  ) افیرطغ عبتت 

و  ( .اهنم هریثکلا  وأ  ؛ منغلا هعامج  : هلثلا  ) عرکملا ناوفنع  تبرـش  مانـسلا و  هورذ  تلکأف  برحلا  لاقع  تقلطأ  دنه  نبا  انأ  هیواعم  لاقف 
و ال .ءاـنإلا )  وأ  ءاـملا  یف  عرک  نم  لـعفم  ، دروملا : عرکملا و.هتجهب  لوأ  وأ  ، هلوأ : ءیـشلا ناوـفنع  هذـلفلا (  ـالإ  يدـعب  لـکآلل  سیل 

 ( . .محللا نم  هعطقلا  : هذلفلا قنرلا (  الإ  براشلل 

 . ریبزلا نبا  تکسف 

لاق مث  ءایـشأ  هلأسف  بیبخ  ابأ  کتجاح  لاق  مث  هریرـس  یلع  هسلجأ  یتح  هاندأ  هب و  بحرف  ادفاو  هیواعم  یلع  ریبزلا  نب  هللا  دبع  مدـق 
نع زواجتت  مهنـسحم و  نم  لبقت  مهیف  هللا  یبن  هیـصو  ظفحت  مهئیف و  مهیلع  درت  راصنألا  نورجاهملا و  معن  لاق  تلأس  ام  ریغ  لس  هل 

.مهئیسم

 ( . .محل محش و  نم  مظعلا  یف  بکر  ام  : هیلألا اهتیلأ (  لکأ  دق  بئذلا و  هجعنلا  نمأت  ام  هللا  تاهیه ال و  تاهیه  هیواعم  لاقف 

هبلـص نم  جرخ  يذلا  هدلو  عناصیل  بیرألا  لجرلا  نإ  هدی و  یف  هیدملا  نإ  بلاحلل و  ردـتل  هاشلا  نإف  هیواعم  ای  الهم  ریبزلا  نبا  لاقف 
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 ( . .ضبقملا : سجعملا  ) اهسجعمب الإ  سوقلا  حلصت  اهبطقب و ال  الإ  یحرلا  رودت  ام  و 

و.هرجی هلعج  : هنـسر هرجأ  و.لحفلا  اهبرـضی  نأ  تغلب  : لحفلا هقورط  هقان  لحفلا (  بابه  لبق  هقورطلا  تررجأ  دـقل  بیبخ  ابأ  ای  لاقف 
 ) یماوـسلا مورقلا  كاکطـصا  اـهئابحل  کطــصت  ـال  یه  تاـهیه و  .دافــسلا ) دارأ  ، اـبیبه اـبابه و  اـهریغ  لـبإلا و  نـم  لـحفلا  بـه 

لوشت یتلا  هقانلا  یلإ  لواطت  : هوامس لحفلا  امس  نم  فصو  ، ماس عمج  : یماوسلا لحفلا و  وه  ؛و  مرق عمج  مورقلا  و.برطضت  : کطصت
لوح لبإلا  كربم  : نطعلا لافثلا (  نم  ءاحرلل  دـب  ـال  لـهنلا و  دـعب  لـعلا  لـعلا و  دـعب  نطعلا  ریبزلا  نبا  لاـقف  .حاـقللا )  هبغر  اهبنذـب 

مث .نیحطلا )  هیلع  عقیل  یحرلا  تحت  طسبی  هوحن  وأ  دـلج  : لافثلا .لوألا و  برـشلا  : لهنلا ،و  یناثلا برـشلا  : لـلعلا لـعلا و  و.ضوحلا 
 . ریبزلا نبا  ضهن 

هیمأ أ ینب  ای  مکحیو  لاقف  مهیف  صاعلا  نب  ورمع  دـجوف  هیمأ  ینب  یلع  هیواـعم  جرخ  اهـسلاجم و  شیرق  تذـخأ  ءاـشعلا  ناـک  اـملف 
هنریصأل يأ  ههجو (  ندبرأل  هللا  یلب و  لاق  لعفت  کنظأ  ام  لاق  نینمؤملا  ریمأ  ای  هکیفکأ  انأ  ورمع  لاقف  ریبزلا  نبا  ینیفکی  نم  مکیف 

 ( . .هفیطقلا : هلیمخلا هلیمخ (  نم  نیلأ  هندرأل  هناسل و  نسرخأل  و  .هربغلا )  یلإ  نول  : هدبرلا ،و  دبرأ

هعاس اوثدـحتف  ورمع  ینیع  بصن  سلجف  ورمع  هیواعم و  مالک  هغلب  دـق  ناک  ریبزلا و  نبا  لخدـف  لخد  اذإ  هل  ضرعاف  کنود  لاـقف 
 ( . .مظع اذإ  ، رمألا مقافت   ) مقافتم لضعم  مالک  يدل  اهؤالطصا  قاطی  ام  رانل  ینإ  ورمع و  لاق  مث 

.دمخی كران  رح  يرحب  قلی  یتم  هبابع  یماسی  ام  رحبل  ینإ  لاق و  هسأر و  عفر  مث  ضرألا  یف  تکنی  هعاس  ریبزلا  نبا  قرطأف 

ططخم بوث  یه  ؛و  هلیـصو عمج  : لئاصولا  ) لئاصوب رزأتم  هنتفلا  بیبالج  ببلجتمل  تملع  اـم  کـنإ  ریبزلا  نبا  اـی  هللا  ورمع و  لاـقف 
ءیـشلا ینقنآ   ) اهبـسح قنؤم  اهرهوج و ال  بابل  یف  شیرق  نم  تنأ  ام  هقـسابلا و  یلاعملا  هقهاشلا و  يرذـلا  یطاـعتت  هیتلا  .ناـمی ) 

 ( . .قنؤم وهف  ینبجعأ  ؛ اقانیإ

مراص یکذ و  بلق  یمح و  فنأ  هلثم  کب  لوطی  ام ال  امـسو  اهیلإ  یب  لاط  هنإف  يرذـلا  یطاـعت  نم  ترکذ  اـم  اـمأ  ریبزلا  نبا  لاـقف 
و .هروط )  ادع  يأ  ، هرحس خفتنا  : لاقی ؛و  هئرلا : رحسلا  ) كرحس خافتنا  کب  دعق  ذإ  عنام  فیرط  و   ( .لاع : عراف عراف (  دیلت  یف  یفرشم 

دقف اهبـسح  قنؤم  اهرهوج و  بابل  یف  شیرق  نم  تسل  ینأ  نم  ترکذ  ام  امأ  و  .هبارطـضا ) هناقفخ و  : بلقلا بیجو   ) کـبلق بیجو 
.کنیب ینیب و  مهلعجاف  کب  یب و  نوملاعلا  ءافکألا  كایإ  ینترضح و 

.تلعف دق  لاق  ورمع  ای  کفصنأ  دق  موقلا  لاقف 

کیبکنم نیب  يذـلا  ناک  هلیللا و  هذـه  یف  نعجرتل  کناسل و  نسرخأل  کهجو و  ندـبرألف  کنم  هللا  یننکمأ  ذإ  امأ  ریبزلا  نبا  لاقف 
لاق تنأ  مهللا  اولاقف  ورمع  مأ  مالـسإلا  نید  یف  لضفأ  انأ  شیرق  رـشاعم  ای  مکیلع  تمـسقأ  لاـق  مث  کیعدـخأ  قورع  یلإ  دودـشم 

قیدصلا رکب  یبأ  تنب  ءامسأ  کمأ  اولاق  همأ  مأ  لضفأ  یمأف  لاق  هتمع  نبا  هللا ص و  لوسر  يراوح  كوبأ  اولاق  هوبأ  مأ  لضفأ  یبأف 
لضفأ یتلاخف  لاق  هتمع  نم  لضفأ  هللا ص  لوسر  هبحاص  ماوعلا  هنبا  یملس  کتمع  اولاق  هتمع  مأ  لضفأ  یتمعف  لاق  نیقاطنلا  تاذ  و 

هللا ص لوسر  همع  بلطملا  دبع  تنب  هیفـص  کتدـج  لاقف  هتدـج  مأ  لضفأ  یتدـجف  لاق  نینمؤملا  مأ  هشئاع  کتلاخ  اولاق  هتلاخ  مأ 
اننیب شیرق  نم  فراطغلا  تضق  لاقف  هللا ص  لوسر  دعب  هفیلخلا  رکب  وبأ  كدج  اولاق  هدج  مأ  لضفأ  يدجف  لاق 
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رانلا مرطضت  هناسل و  جلجلتی  هتکرتل  هرـصب و  یماس  نم  هیلإ  ترـصقل  هلثمب  ینهجاو  اذهب  كرمأ  يذلا  نأ  ول  صاعلا  نبا  ای  هللا  امأ و 
.جرخف ماق  مث  فاک  ریغ  یلإ  أجل  فاو و  ریغب  کنم  ناعتسا  دقل  هفوج و  یف 

یبأب فورعملا  لـبجلا  کـلم  یتح  فحزی  لزی  مل  ریبزلا  نبا  رـصاح  اـمل  جاـجحلا  نأ  بهذـلا  جورم  باـتک  یف  يدوعـسملا  رکذ  و 
لهأب ریبکتلا  لصتا  یتح  هراد  یف  ناک  نم  ربک  ربک و  هباتک  أرق  املف  کلملا  دبع  یلإ  کلذب  بتکف  ریبزلا  نبا  دـیب  ناک  دـق  سیبق و 

یتح یـضرن  سانلا ال  لاقف  سیبق  یبأب  رفظ  هکمب و  ریبزلا  نبا  رـصاح  جاجحلا  نإ  مهل  لیقف  ربخلا  اـم  ساـنلا  لأـس  اوربکف و  قوسلا 
.نویعلا هارت  قاوسألا  یف  هب  فاطی  لمج  بکار  سنرب  هسأر  یلع  البکم  انیلإ  بیبخ  وبأ  لمحی 

هورع و نع  فکلاب  هرمأی  جاجحلا  یلإ  بتک  کلملا  دبع  نأ  ریبزلا و  نب  هورع  تحت  تناک  کلملا  دبع  همع  نأ  يدوعـسملا  رکذ  و 
یلإ هورع  جرخ  هللا  دـبع  یلع  راصحلا  دتـشا  املف  لاق  هسفن  یف  هلام و ال  یف  هیخأب  رفظ  اذإ  هءوسی  الأ  هللا و  دـبع  لتقی  نأ  لبق  کلذ 
هیمأ ینب  ایتف  امه  دیـسأ و  نب  دـلاخ  نب  هللا  دـبع  نب  دـلاخ  نامثع و  نب  ورمع  اذـه  لاـقف  هیلإ  عجر  اـنامأ و  هللا  دـبعل  ذـخأف  جاـجحلا 

هللا و دـهع  کلذـب  کل  تئـش و  دالبلا  يأ  لزنت  نأ  کعم و  نم  تنأ و  تثدـحأ  ام  یلع  امهمع  نبا  کلملا  دـبع  ناـمأ  کـنایطعی 
تلاقف یب  لثمی  وأ  بلـصأ  نأ  تلتق  نإ  فاخأ  ینإ  اهل  لاقف  امیرک  الإ  نتومت  تلاق ال  همأ و  هتهن  کلذ و  لوبق  هللا  دبع  یبأف  هقاثیم 

.خلسلاب سحت  حبذلا ال  دعب  هاشلا  نإ 

ریغ مهیلی  نأ  اوبحأ  اهلهأ  ناک  دق  هفوکلا و  یلع  هرمؤی  نم  بلط  هیواعم  نب  دیزی  توم  دعب  ریبزلا  نب  هللا  دبع  نأ  يدوعسملا  يور  و 
لهأ هب  بلغت  ادنج  اهنم  کل  جرختـسی  اهایإ  هلوق  ربدت  یتأی و  امب  ملع  قفر و  هل  الجر  بلطا  دیبع  یبأ  نب  راتخملا  هل  لاقف  هیمأ  ینب 

نب هللا  دـبع  لأس  الیلج و  الام  اهیلع  قفنأ  اراد و  هسفنل  ینتبا  اهنم و  عیطم  نبا  جرخأ  اهاتأف و  هفوکلا  یلإ  هثعبف  اـهل  تنأ  لاـقف  ماـشلا 
.نییبلاطلا یلإ  اعد  هتعیب و  دحج  هعلخف و  لعفی  ملف  قارعلا  لام  نم  هب  هل  بستحی  نأ  ریبزلا 

ربش ینطب  امنإ  لاقف  هنطب  ربش  هفالخلا و  یلع  صرحلا  عم  هدابعلا  همزالم  ایندلا و  یف  دهزلا  ریبزلا  نب  هللا  دبع  رهظأ  يدوعسملا و  لاق 
تسمأ یلاوملا  نإ  ریبزلا  لآ  یلوم  هزمح  وبأ  لوقی  کلذ  یفف  سانلا  رئاس  یلع  میظع  حش  هنع  رهظ  ربشلا و  کلذ  عسی  نأ  یسع  امف 

هبتاع یه  و 

دق تعبش و  دق  اربش  کنطب  ناک  ول  اضیأ  هیف  لاق  و 

نغلبف تضرع  امإ  ابکار  ایف  هیواعم  نب  دیزی  تومی  نأ  لبق  ریمن  نب  نیصحلا  نیب  هنیب و  برحلا  تناک  امل  اضیأ  رعاش  هیف  لاق  و 

هضبق کیفکت  فوس  نأ  انربخت  یملیدلا  زوریف  نب  كاحضلا  لاق  و 

. ( . بهذلا 3:84،85 جورم  هل (  انیابم  ناک  تام و  یتح  هللا  دبع  هبرض  هوخأ  ریبزلا  نب  ورمع  وه  لاق 

هیلع ریبزلا  نب  هللا  دبع  برحل  هکم  یلإ  اشیج  اهنم  دیلولا  حرـسف  هنیدملا  نایفـس  یبأ  نب  هبتع  نب  دیلولا  یلو  دق  هیواعم  نب  دیزی  ناک 
هبرضی لزی  مل  ادرجم و  دجسملا  بابب  سانلل  هماقأف  هللا  دبع  هب  رفظف  هوملـسأ  ورمع و  لاجر  مزهنا  موقلا  فاصت  املف  ریبزلا  نب  ورمع 

. ( . بهذلا 3:85 جورم   ) تام یتح  طایسلاب 
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.هرکذأ نأ  بحأ  ربخ ال  کلذ  یف  هل  هتاجوز و  ضعب  دنع  ارمع  دجو  هللا  دبع  نأ  يدوعسملا  باتک  ریغ  یف  تیأر  دق  و 

و مراع ) .» نجـس  :» بهذـلا جورم  ملظم (  سبح  یف  هیفنحلا  نب  دـمحم  نب  نسحلا  سبح  ریبزلا  نب  هللا  دـبع  نإ  مث  يدوعـسملا  لاـق 
یف هیفنحلا (  نب  دـمحم  هوبأ  اـهب  ینم و  یتأ  یتح  لاـبجلا  یلع  قیرطلا  فسعت  نجـسلا و  نم  صلخت  یتـح  هلیحلا  لـمعأف  هلتق  دارأ 

فیخلاب خیـشلا  اذه  ری  نم  مراع و  نجـس  یف  مولظملا  ذئاعلا  لب  ذئاع  ّکنأ  تیقال  نم  ّربخت  ریثک : لوقی  کلذ  یفف  :» بهذـلا جورم 
 . ( . .مراغم یضاق  لالغأ و  كاّکف  هّیصو و  نبا  هّللا و  ّیبن  یمس  ملاظ  ریغ  ّهنأ  ملعی  سانلا  نم  ینم  نم 

ابأ راتخملا  لسرأف  اریثک  ابطح  بعشلا  مف  یف  لعج  رانلاب و  مهقرحی  نأ  دارأ  مراع و  نجس  یف  مهلک  مشاه  ینب  عمج  هللا  دبع  نإ  مث 
مهیلع یتأف  مشاـه  ینب  یلع  لـجع  ربخلا  ریبزلا  نبا  غلب  نإ  مکحیو  هباحـصأل  هللا  دـبع  وبأ  لاـقف  فـالآ  هعبرأ  یف  یلدـجلا  هللا  دـبع 

جرخأـف بعـشلا  دـصق  دـصقف  هکمب  قفخت  تاـیارلا  ـالإ و  ریبزلا  نبا  مهب  رعـش  اـمف  هدـیرج  سراـف  هئاـمنامث  یف  هسفن  وـه  بدـتناف 
نع هیفنحلا  نب  دمحم  مهاهنف  هبعکلا  راتسأب  ذالف  ریبزلا  نبا  بره  يدهملا و  هامس  هیفنحلا و  نب  دمحم  راعشب  يدان  هنم و  نییمشاهلا 

بهذـلا جورم   ) برحلا یف  یل  هجاح  مهلک و ال  یلع  اوقفتا  مهلک و  سانلا  ینبلط  نإ  الإ  هفالخلا  دـیرأ  لاق ال  برحلا و  نع  هبلط و 
. ( . 3:85

امنإ لوقی  مهقرحیل و  بطحلا  هعمج  بعـشلا و  یف  مشاه  ینب  رـصح  یف  هللا  دبع  هاخأ  رذـعی  ریبزلا  نب  هورع  ناک  يدوعـسملا و  لاق 
ینبب باطخلا  نب  رمع  لعف  امک  هدحاو  هملکلا  نوکتف  هعاطلا  یف  اولخدی  نأ  نوملسملا و  فلتخی  هملکلا و ال  رشتنت  الأ  کلذب  دارأ 

. ( . بهذلا 3:86 جورم   ) رادلا مهیلع  قرحیل  بطحلا  رضحأ  هنإف  رکب  یبأ  هعیب  نع  اورخأت  امل  مشاه 

یبأ دق  هیفنحلا  نب  دمحم  مالغلا  اذه  نإ  لاقف  نیتعاسب  همودق  لبق  یلدجلا  هللا  دبع  وبأ  مدـق  موی  ریبزلا  نبا  بطخ  يدوعـسملا و  لاق 
ینم هعنمیـس  لاقف  کلذب  هربخأف  دمحم  یلإ  ناسنإ  ءاجف  اران  هناکم  هیلع  مرـضأ  مث  سمـشلا  برغت  نأ  هنیب  ینیب و  دـعوملا  یتعیب و 

تـساح  ) تساح برغت  تداک  املف  ریبزلا  نبا  عنـصی  ام  رظنیل  اهتبوبیغ  بقری  سمـشلا و  یلإ  رظنی  لجرلا  کلذ  لعجف  يوق  باجح 
 ( .الامش انیمی و  اهودع  یف  دتـشت  : جعمت جعمت (  تلعج  هکم و  راید  یلدجلا  هللا  دبع  یبأ  لیخ  .بناج )  لک  نم  اهب  تطاحأ  : لیخلا

لتق یف  هنذأتسا  هراعـشب و  يدان  ادمحم و  جرختـسا  بعـشلا و  مف  یلع  فقوف  هسفنب  یلدجلا  هللا  دبع  وبأ  ءاج  هورملا و  افـصلا و  نیب 
. ( . بهذلا 3:86،87 جورم  تام (  یتح  يوضر  بعشب  ماقأف  هکم  نم  جرخ  هیف و  نذأی  مل  کلذ و  هرکف  ریبزلا  نبا 

ینفنعت ینبنؤت و  مالع ) .» :» یف د  ) مالإ ریبزلا  نبا  هل  لاقف  ریبزلا  نبا  یلع  لخد  سابع  نبا  نأ  ریبج  نب  دیعس  نع  يدوعسملا  يور  و 

.هراج عوجی  عبشی و  ملسملا  ءرملا  سئب  لوقی  هللا ص  لوسر  تعمس  ینإ  سابع  نبا  لاق 

هکم نم  سابع  نبا  جرخف  ارجاشت  هنـس و  نیعبرأ  ذنم  تیبلا  اذه  لهأ  مکـضغب  متکأل  ینإ  هللا  ریبزلا و  نبا  لاقف  لجرلا  کلذ  تنأ  و 
[ هسفن یلع  افوخ  ]

 ( . .هنم هدایزلا  بهذلا 3:89 و  جورم  تام (  یتح  فئاطلاب  ماقأف 

هللا دبع  همیزخ  نب  دسأ  ینب  نم  يدسألا  مث  یبلاولا  کیرـش  نب  هلاضف  یتأ  لاق  یناغألا 1:15،16 ). یناهفصألا (  جرفلا  وبأ  يور  و 
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اهفـصخا تبـسب و  اهعقرا  لاقف  لعفف  اهب  ربدأ  اهب  لبقأ  لاقف  اهرـضحأف  اهینرـضحأ  لاقف  یتقان  تبقن  یتقفن و  تدـفن  لاـقف  ریبزلا  نب 
ینتلمح هقان  هللا  نعلف  افـصوتسم  کتآ  مل  المحتـسم و  کتیتأ  ینإ  هلاضف  لاقف  حـصت  نیدربلا  رـس  اـهفخ و  دربی  اـهب  دـجنأ  بلهب و 

بیبخ یبأ  دنع  تاجاحلا  يرأ  یباکر  اودش  هملغل  لوقأ  هلاضف  لاقف  اهبکار  نإ و  لاقف  کیلإ 

نب رثنخ  نب  ورمع  تنب  هرهز  اهمـسا  يزعلا و  دبع  نب  دسأ  نب  دلیوخ  مأ  یه  هذه  هیلهاکلا  ریبزلا و  نب  هللا  دـبع  وه  هیلهاکلا  نبا  لاق 
یه اهب و  ینریعف  یتاهمأ  رـش  اهنأ  ملع  رعـشلا  هغلب  امل  ریبزلا  نب  هللا  دبع  لاقف  لاق  همیزخ  نب  دسأ  نب  لهاک  ینب  نم  لاله  نب  هنیور 

.هتامع ریخ 

رکذف اهیلإ  ریبزلا  نبا  یشمف  باطخلا  نب  رمع  نب  هللا  دبع  تحت  یفقثلا  دوعسم  نب  دیبع  یبأ  تنب  هیفص  تناک  لاق  جرفلا  وبأ  يور  و 
اهجوز هلأسم  اهلأس  ءیفلاب و  هنبا  هیواعم و  هرثأ  نم  راصنألا  نیرجاهملل و  هلوسرل ص و  لج و  زع و  ابـضغ هللا  ناـک  هجورخ  نأ  اـهل 

ّهنإ :» د  ) وعدیل هنإ  تلاق  هیلع و  تنثأ  هداهتجا و  هتدابع و  ریبزلا و  نبا  رمأ  هل  ترکذ  هءاشع  هل  تمدق  املف  هعیابی  نأ  رمع  نب  هللا  دـبع 
بهـشلا تالغبلا  تیأر  ام  کحیو أ  اهل  لاقف  کلذ  یف  لوقلا  ترثکأ  لج و  زع و  هللا  هعاط  یلإ  یناغألا ).» هّللا  هعاط  یلإ  وعدـی  ـال 

. ( 7:22،23  ) نهریغ هتدابعب  ریبزلا  نبا  دیری  ام  هللا  لاق و  یلب  تلاق  ماشلا  نم  انیلإ  مدقت  اهیلع و  هیواعم  جحی  ناک  یتلا 

یناشاک

یلمآ

ینیوزق

یجیهال

ییوخ

يرتشوش
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لها نم  الجر  قارعلا  لها  نم  هرـشع  لکب  یل  نا  تددو  اموی : لاقف  هیف ، نیدـهاز  اوناک  ماشلا و  لها  یف  ابغار  ریبزلا  نبا  ناک  لوقا :
يرخا قلع  يریغ و  الجر  تقلع  اضرع و  اهتقلع  یشعالا : لاق  امک  کلثم  انلثم و  رـضاحوبا : هل  لاقف  .مهردلاب  رانیدلا  فرـص  ماشلا 

یفب و یلیل  بحی  ذاعم  ای  انالک  رعاشلا : لاق  .کلملادبع و  ماشلا  لها  بحا  و  ماشلا ، لها  تببحا  قارعلا و  لها  کبحا  لجرلا  اهریغ 
نم کبحی  بحت و ال  نا  هیلبلا  نا  اضیا : باذـعلا  اهرکذـت  نم  کظح  یظح و  ناـک  نم  يوه  یف  کتکرـش  بارتلا  یلیل  نم  کـیف 

هـسفن یلع  یل  دعی  يرما ال  قح  ام  كرمعل  دادغب :) خیرات  ) یف امک  ءانیعلاوبا - لاق  هبعت و  الف  تنا  حلت  ههجوب و  کنع  دصی  هبحت و 
اموی لام  نا  هنکل  براقمب و  هتلخ  یفاص  هدوب و  یلع  یئانلل  انا  ام  و  ءاقدـصالا ) یف  نوعبرالا - سداسلا و  لصفلا   ) بجاوب یلع  اقح 

؟ كرصب باهذ  یف  کباصا  ام  دشا  ام  مجعملا - ) ) یف امک  داود - یبا  نب  دمحا  هل  لاق  یبناجب و  تلم  نارجهلا  دصلا و  نم  بناجب 
امل لبقی  هتیار ال  ول  هارا و  یثیدح و ال  یلع  لبقی  نم ال  ثدحا  نا  و  يدتبملا ، انا  نوکا  نا  بحا  تنک  و  مالسلاب ، يریغ  ءادتبا  لاق :
یف بغارلاب  انا  ام  يرذـع  هل  لوذـبمل  ینع  هفورعمب  نضارما  نا  یلوصلا : میهاربا  لوق  نم  بجعتی  هیف - امک  لبعد - ناک  .هتثدـح و 
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نذا ینیمی  اهبحاصت  مل  رصنب  یلامش  ینفلاخت  ول  یناف  ءارعشلا :) ) یف امک  يدبعلا ، بقثملا  لاق  يرکش و  یف  بغری  ناک ال  نا  هریخ 
دقلف اضیا : ریدـجل  یبئارلا  عطقب  ینا  هتعطقل و  ینبار  یـضعب  نا  ول  و  مهـضعبل : ینیوتجی و  نم  يوتجا  کلذـک  ینیب  تلق  اهتعطقل و 

وه و  هیرصملا ،) ) یف اذکه  لوقا : ءاقدصالا ) یف  نوعبرالا - سداسلا و  لصفلا   ) نایللا اذ  تتب  تیول  اذا  یتدوم و  ءافـصلا  يذل  مودت 
و هلقنت ، مل  هیطخلا ) هخسنلا  مثیم و  نبا  دیدحلا و  یبا  نبا  ) ناف نتملاب ، هتطلخ  هیـشاح  ناک  فیلکتلا ) …  نال  ) هلوق ناف  اهنم ، طیلخت 

رسفی دق  امنا  و  هیوبنلا ، هتازاجم  یف  امک  حرـش  ال  مالـسلا ) هیلع  ) هتاملک لقن  درجم  وه  امنا  هباتک  ناف  هباتک ، عوضوم  نع  جراخ  هنال 
یـضرلا و تاملک  نم  لذـتبملا  مالکلا  اذـه  لثم  نیا  نا  عم  هدـئازلا  مالـسلا ) هیلع  ) هتارقف ضعب  هغـالب  فصی  وا  هتاـغل  بیرغ  ضعب 

اذه .همعزب  احیضوت  طلخلا  دعب  دیزف  یـضرلا ) لاق  ) هلوق اما  و  فلکت ، لب  فیلکت  دری  مل  هنال  طلغ  فیلکتلا ) نال  ) هلوق لب  هتاریبعت ،
هباجاف هفیـض ، ریـصی  نا  یلا  هاعد  مالـسلا ) هیلع  ) هباحـصا ضعب  نا  هل ) فلکت  نم  ناوخالا  رـش  ( ) مالـسلا هیلع  ) همالک یف  لـصالا  و 

نا ال یلع  کیتان  مالـسلا :) هیلع  ) لاقف ماعط  یلا  مالـسلا ) هیلع  ) اـیلع لـجر  اـعد  هنویع :) ) یف هبیتق  نبا  لاـق  .هل  فلکتی  ـال  نا  طرـشب 
يدـیحوتلا هاور  و  هل .) فلکت  نم  ناوخالا  رـش   ) لوقی مالـسلا ) هیلع  ) ناک .كدـنع و  ام  اـنع  رخدـت  ـال  كدـنع و  سیل  اـم  فلکتت 

هتبیغ کیلا  تدـها  هب و  هقث  هتیور  کل  تثدـحا  نم  مهریخ  (و  یه هدایز و  عم  نکل  مالـسلا ) هیلع  ) هنع اـعوفرم  اـضیا  هتقادـص ) ) یف
ناب ینمرکت  نا  بحا  لاـق : و  مالـسلا ) هیلع  ) نینموملاریما یتا  روعـالا  اـثراح  نا  میکح  نب  مزارم  نع  یفاـکلا :) ) یف و  هیلا .) هنیناـمط 

لعجف رـسکب ، ثراحلا  هاتاف  لخد  .ائیـش و  یل  ءاقدصالا ) یف  نوعبرالا - سداسلا و  لصفلا   ) فلکتت الا  یلع  هل : لاقف  .يدـنع  لکات 
ائیـش کل  تیرتشا  یل  تنذا  ناف  همک - یف  یه  اذاف  اهرهظا  و  مهارد - یعم  نا  ثراحلا : هل  لاقف  لـکای ، مالـسلا ) هیلع  ) نینموملاریما

نب هللادبع  ینءاج  لاق : ییحی  نب  ناوقـص  نع  یفاکلا :) ) يور .یـشکلا و  هاور  و  کتیب ، یف  امم  هذـه  هل : مالـسلا ) هیلع  ) لاقف .اهریغ 
هتربخاف کنبا ، تلسرا  نیا  یل : لاقف  اضیب  امحل و  هب  يرتشی  امهرد  هتیطعاف  ینبا  تثعبف  معن ، تلق : یـش ء ؟ كدنع  له  لاقف : نانس 

هرـضحی و ام  هیخال  رقتحا  ورما  کله  ) لوقی مالـسلا ) هیلع  ) هللادـبعابا تعمـس  یناف  هتاـه  لاـق : .معن  تلق : .تیز  كدـنع  هدر  لاـقف :
لمد هلمادا  احراب  تسل  نم  باحـصالا  نم  تئنـش  يربنعلا : نیـضحلا  یف  دوسالاوبا  لاق  و  هیلا .) مدـق  ام  هیخا  نم  رقتحا  ورما  کـله 
يرقا لئس  نویعلا :) ) یف جیرارفلا و  یش  جاجدلا و ال  حبذ  ینفلکی  قیدص ال  قیدصلا  معن  یلصوملا : قاحـسا  لاق  قرخملا و  ءاقـسلا 

ملف هل  قیدـص  یلا  یلـصوملا  حـتف  ءاج  هیلحلا :) ) یف و  اذـه ، .اندـنع  سیل  ام  فلکتن  اناب ال  لاق : يرقلا ؟ متطبـض  فیک  همامیلا  لـها 
( ءاقدصالا یف  نوعبرالا - سداسلا و  لصفلا   ) نیمهرد هنم  ذخاف  هتجرخاف  یخا ، سیک  یلا  یجرخا  مداخلل : لاقف  لزنملا ، یف  هدـجی 

.تقتعف هقداص ، یه  اذاف  رظنف  .هرح  تناف  هقداص  تنک  نا  لاقف : نیمهردلا  هذخا  حتف و  یجمب ء  هیراجلا  هتربخاف  قیدصلا  ءاج  و 

هینغم

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

رـسپ هک  یتقو  ات  دوب  تیب  لها  ام  ناشیوخ )  ) زا يدرم  ریبز  هراومه  تسا : هدومرف  ریبز ) نبا  هللادـبع  شهوکن  رد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
یلو دوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  باحـصا  زا  هچ  رگا  وا  اریز  دیرب  ام  اب  ار  يدنواشیوخ  هللادبع   ) دمآ دیدپ  هللادـبع  وا  موش 

باتک رد  یناقمام  موحرم  هکنانچ  دومن  یم  نامیا  راهظا  راکـشآ  هدیدرگ و  رفاک  نطاب  رد  ینعی  تشگ  قیدنز  ترـضح  نآ  زا  دعب 
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یلع و  تشاد ، یم  نمـشد  ار  مشاه  ینب  ریبز  نبا  هللادـبع  راونالاراحب : باتک  رد  تسا  یـسلجم  موحرم  زا  و  هدومرف ، لاـقملا  حـیقنت 
رد دنا  هدومن  لقن  ناشاهباتک  رد  هعیش  ینـس و  ناگدنـسیون  هک  ار  شیامرف  نیا  هصالخ  داد ، یم  مانـشد  هدومن  نعل  ار  مالـسلا  هیلع 

(. میدومن لقن  دیدحلا  یبا  نبا  هخسن  زا  ار  نآ  ام  تسین  هغالبلا  جهن  خسن 

ینامز

هک ادخ  .دیامن  یم  یفرعم  ار  دارفا  دنادرگ و  یم  مسجم  ار  دئاقع  دزاس  یم  راکشآ  ار  اه  هیحور  اهزارف  بیـشن و  راگزور ، ثداوح 
یلیخ دنزاب و  یم  ار  دوخ  دنزرف  هب  هقالع  هک  يدارفا  اسب  هچ  هک  تسا  نیمه  رطاخ  هب  هداد  رارق  شیامزآ  هلیـسو  ار  دـنزرف  تورث و 

و تسا ) بلطملادبع  رتخد  هیفـص  شردام  ( ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمغیپ همع  رـسپ  ریبز  .دنراذگ  یم  اپ  ریز  ار  دوخ  نید  تاقوا  زا 
اما هرشبم ) هرشع   ) تسا هداد  تراشب  تشهب  هب  ار  وا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ هک  هدوب  یناسک  زا  .تسا  هدوب  هجیدخ  ردارب  رسپ 

ترضح نآ  اب  گنج  هب  درک و  اهر  ار  مالسلا ) هیلع   ) یلع هار  نارگید  دوخ و  دنزرف  کیرحت  هب  مالسلا ) هیلع   ) یلع تسایر  زا  سپ 
دوب و دربن  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع اب  اهتدم  دوب  شا  هلاخ  هشیاع  .درک  یم  نعل  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هب  دوخ  ینارنخـس  رد  تساخرب ،

 … دیسر لتق  هب  جاجح  تسدب  ماجنارس 

يزاریش دمحم  دیس 

( هللادـبع  ) موشلا يا  موئـشملا ) هنبا  ءاشن  یتح   ) هاجتالا یف  مهدـحاک  نوکی  تیبلا ) لها  انم  الجر  ریبزلا  لاز  ام  : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
.انع هفرصف 

يوسوم
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یلا فقو  دق  هعم و  نیدهاجملا  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا باحصا  نم  ناک  هللا  لوسر  همع  هیفص  نبا  ماوعلا  نبا  ریبزلا  حرـشلا :
یلع رثا  ءوس  هدلو  ناک  هللا و  دبع  هدـلو  اشن  یتح  تیبلا  لهال  هئالو  یلع  یقب  رکب و  یبال  عیابی  مل  هفیقـسلا و  هعیب  یف  مامالا  بناج 
نیب عازنلا  باب  تحتف  یتلا  لمجلا  برح  یلا  هشئاـع  هحلط و  عم  هجرخا  یتح  تیبلا  لـها  نع  هفرحف  هئـالو  ههجوت و  هدـلاو و  هاـیح 
یلع بتوع  امدنع  هتالص و  یف  یبنلا  یلع  هالـصلا  كرت  هنا  یتح  خیراتلا  اهرکذی  هنئاش  هفرحنم  فقاوم  هللادبعل  تناک  نیملـسملا و 

هللا طارـص  نع  مهنوفرحی  ءاـبالا و  ءاـنبالا  لـضی  دـق  اذـکه  و  هرکذ …  دـنع  مهفوناـب  نوخمـشی  ءوس  تیب  لـها  هل  نا  لاـق : کـلذ 
تنب ءامسا  هما : .يدسالا  یشرقلا  يزعلادبع  نب  دسا  نب  دلیوخ  نب  ماوعلا  نب  ریبزلا  نب  هللادبع  .ریبزلا  نب  هللادبع  همجرت  میقتسملا … 
دعب نیملسملل  دلو  دولوم  لوا  هنا  لیق  .یلوالا  هنسلا  یف  لیق  هرجهلل و  نیتنثا  هنـس  دلو  هب  لماح  یه  هما و  ترجاه  قیدصلا  رکب  یبا 
امهش ناک  هشئاع و  هتلاخ  هیبا و  عم  لمجلا  هللادبع  دهش  و  ربلا : دبع  نبا  نع  القن  هغالبلا  جهن  حرش  یف  دیدحلا  یبا  نبا  لاق  .هرجهلا 

سابلا دـیدش  مایـصلا  ریثک  هالـصلا  ریثک  ناک  ههجو و  یف  رعـش  هل و ال  هیحل  سلطا ال  ناک  هحاصف و  نسل و  هل  ناـک  هفنا و  اذ  ارکذ 
ادوسح قلخلا  یس ء  نطعلا  قیض  الیخب  ناک  هناف  هفالخلل  اهعم  حلصی  لالخ ال  هیف  ناک  هنا  الا  تالاخلا  تاهمالا و  تادجلا و  میرک 

نیتس عبرا و  هنـس  هفالخلاب  هل  عیوب  .فئاطلا  یلا  سابع  نب  هللادبع  یفن  هنیدملا و  هکم و  نم  هیفنحلا  نب  دـمحم  جرخا  فالخلا  ریثک 
ناسارخ قارعلا و  نمیلا و  زاجحلا و  لها  هتعاط  یلع  هیواعم  نب  دیزی  نب  هیواعم  توم  دعب  هتعیب  تناک  نیتس و  سمخ و  هنـس  لیق  و 
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یف بلص  یفقثلا و  فسوی  نب  جاجحلا  هلتق  نیعبس …  ثالث و  هنس  ناورم  نب  کلملادبع  مایا  یف  لتق  ججح و  يامث  سانلاب  جح  و 
متلکا مهل : لاق  مهمال و  فویـسلا  عقو  نم  اورف  اذاف  برحلاب  مهرماـی  ارمت و  هدـنج  معطی  ناـک  لـخبلا  دـیدش  ریبزلا  نبا  ناـک  .هکم 
مـشاه ینبل  ضغبلا  دـیدش  ناـک  رمتلاـب  هفـالخلا  یغبی  هرما  یلع  بلاـغ  هللا  هللادـبع و  رت  مـلا  مهـضعب : لاـقف  يرما  متیـصع  يرمت و 

هریثک اعمج  هلآ - هیلع و  هللا  یلص  هللا - لوسر  رکذ  هبطخلا  یف  ریبزلا  نبا  عطق  یفقثلا و  راتخملا  مهصلخف  مهقارحا و  دارا  مهرصح و 
.مهتبکا نا  بحا  اناف  مهقانعا  اوعلتا  هترکذ  اذا  ءوس  لها  هل  نکل  هرکذ و  نع  بغرا  ینا ال  لاقف : کلذ  سانلا  مظعتساف 

یناقلاط

« .دیسر یناوج  هب  هللا  دبع  شا  هدنخرفان  رسپ  هکنآ  ات  دوب  تیب  لها  ام  زا  يدرم  هراومه  ریبز  »

نیا اب  تسا  هدروآ  ریبز  نب  هللا  دبع  هرابرد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  لوق  زا  باعیتسالا  باتک  رد  ربلا  دبع  نب  رمع  وبا  ار  نخس  نیا 
.تسا هدرکن  لقن  ار  هدنخرفان - موئشم -  هملک  هک  توافت 

: وا هزات  رابخا  زا  یشخب  نایب  ریبز و  نب  هللا  دبع 

فنـصم نیا  هک  میروآ  یم  تسا  هدروآ  ریبز  نب  هللا  دـبع  لاـح  حرـش  رد  ربلا  دـبع  نبا  هک  ار  هچنآ  کـنیا  دـیدحلا - یبا  نبا  اـم - 
.درک میهاوخ  لقن  رگید  راثآ  زا  ار  وا  لاوحا  لیصفت  سپس  .دنک  یم  لقن  ار  سک  ره  لاح  حرش  مهم  ياهشخب  صیخلت  الومعم 

نیا و  ریکبوـبا ، دـنا  هتفگ  مه  یخرب  .تسا  هدوـب  رکب  وـبا  ریبز ، نب  هللا  دـبع  هینک  دـیوگ : یم  داـنک  تـمحر  شیادـخ  هـک  رمع  وـبا 
نیا رب  راثآ  لها  ناسیون و  هریـس  روهمج  یلو  تسا  هتفگ  تساه  هینک  هرابرد  هک  دوخ  باتک  رد  ظفاح  مکاح  دمحا  وبا  ار  عوضوم 

بیبخ نیا  و  بیبخ ، شگرزب  رـسپ  ماـن  هب  تسا  بیبـخ  وبا  هک  تسا  هتـشاد  مه  يرگید  هینک  .تسا  رکب  وبا  وا  هینک  هک  دـنا  هدـیقع 
بیبخ دز و  هنایزات  ار  وا  دیلو  نامرف  هب  دیلو  يوس  زا  هنیدم  رب  دوخ  ییاورنامرف  ماگنه  هب  زیزعلا  دبع  نب  رمع  هک  تسا  یـسک  نامه 

هیلع و هّللا  یّلـص  ربمایپ  دیوگ : یم  رمع  وبا  .تخادرپ  ار  وا  ياهبنوخ  اهدعب  زیزعلا  دبع  نب  رمع  دـش و  هتـشک  هنایزات  ياه  هبرـض  زا 
، دوب هلماح  وا  زا  هک  یلاح  رد  رکب  وبا  رتخد  ءامـسا  ینعی  هللا  دبع  ردام  .داهن  هینک  مان و  شیردام  دج  هینک  مان و  هب  ار  وا  مّلـس  هلآ و 

تسخن لاس  هب  هللا  دبع  تسا : هدش  هتفگ  .دییاز و  ترجه  هام  نیمتـسیب  ترجه و  مّود  لاس  هب  ار  وا  درک و  ترجه  هنیدم  هب  هکم  زا 
.تسا هدش  دلوتم  نارجاهم  يارب  هنیدم  هب  نارجاهم  ترجه  زا  سپ  هک  تسا  يرسپ  نیتسخن  تسا و  هدش  هدییاز  ترجه 

نم يرادراب  تدم  هک  یماگنه  مدش و  رادراب  هللا  دبع  هب  هکم  رد  نم  تسا  هتفگ  هک  دنک  یم  تیاور  ءامـسا  لوق  زا  هورع  نب  ماشه 
هیلع و هّللا  یّلص  ربمایپ  روضح  هب  سپس  مدییاز و  ار  وا  اج  نامه  مدرک و  لزنم  ءابق  هقطنم  رد  مدمآ و  هنیدم  هب  دوب  نایاپ  هب  کیدزن 

دیوج ار  نآ  تساوخ و  ییامرخ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  .مداهن  ترضح  نآ  نماد  رد  ار  هللا  دبع  متفر و  مّلس  هلآ و 
هیلع و هّللا  یّلص  ربمایپ  ناهد  بآ  دش  دراو  هللا  دبع  مکش  هب  هک  يزیچ  نیتسخن  تخیر و  وا  ناهد  هب  شیوخ  ناهد  زا  ار  نآ  بآ  و 

یگدـنخرف دومرف و  اـعد  وا  يارب  تشادرب و  ار  وا  ماـک  ییاـمرخ  اـب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  هاـگ  نآ  دوـب ، مّلـس  هلآ و 
دوب هدـش  هتفگ  ناـنآ  هب  هک  دـندش  داـش  تخـس  دـش و  هدـییاز  نارجاـهم  يارب  هنیدـم  رد  هک  دوب  يدـنزرف  نیتـسخن  وا  و  تساوخ ،

.دش دهاوخن  دلوتم  يدنزرف  امش  يارب  دنا و  هدرک  وداج  ار  امش  نایدوهی 
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شوهزیت و كالاچ ، يدرم  وا  درک ، تکرش  لمج  گنج  رد  هشیاع - دوخ -  هلاخ  ردپ و  هارمه  ریبز  نب  هللا  دبع  دیوگ : یم  رمع  وبا 
یم زامن  رایـسب  .شا  هرهچ  رد  يوم  رات  کی  هن  تشاد و  شیر  هن  دوب ، هسوک  هللا  دـبع  .دوب  رونخـس  روآ و  ناـبز  گـنن و  ماـن و  اـب 

یمارگ ناگمه  شیاه  هلاخ  يرداـم و  ناـکاین  نارداـم و  هداژن و  دوب و  دـنمورین  ریلد و  تخـس  تفرگ و  یم  هزور  رایـسب  دـناوخ و 
رگ هزیتس  دوسح و  يوخدب و  هنیـس و  گنت  لیخب و  يدرم  وا  .تشادن  تفالخ  یگتـسیاش  اهنآ  اب  هک  تشاد  ییاهیوخ  یلو  دـندوب ،
وا هرابرد  مالّـسلا  هیلع  یلع  .درک  دیعبت  فئاط  هب  مه  ار  سابع  نب  هللا  دبع  درک و  دـیعبت  هنیدـم  هکم و  زا  ار  هیفنح  نب  دـمحم  دوب و 

.درک ومن  دشر و  هللا  دبع  شرسپ  هک  هاگ  نآ  ات  دش  یم  هدرمش  ام  هداوناخ  رامش  رد  ریبز  هراومه  تسا : هدومرف 

نآ زا  شیپ  و  دش ، تعیب  تفالخ  هب  وا  اب  جنپ  تصش و  لاس  هب  ینئادم  هتفگ  هب  راهچ و  تصش و  لاس  هب  رـشعم  وبا  هتفگ  هب  دیوگ :
قارع و نمی و  زاجح و  مدرم  .دوب  هیواعم  نب  دـیزی  نب  هیواـعم  گرم  زا  سپ  ریبز  نب  هللا  دـبع  اـب  تعیب  .دـندناوخ  یمن  هفیلخ  ار  وا 

هدنام یقاب  زور  هدزیس  هبنش  هس  زور  ناورم  نب  کلملا  دبع  راگزور  هب  درازگ و  جح  تشه  مدرم  اب  وا  دندرک و  تعیب  وا  اب  ناسارخ 
هتشک زا  سپ  شرکیپ  .دش  هتشک  یگلاس  ود  داتفه و  نس  رد  هس ، داتفه و  لاس  رخالا  يدامج  تسا  هدش  هتفگ  یلوالا و  يدامج  زا 

تراما هب  جاجح  لاس  نآ  رد  درک و  هرصاحم  ار  وا  مود  داتفه و  لاس  هجحیذ  لوا  بش  زا  جاجح  .دش  هتخیوآ  راد  هب  هکم  رد  ندش 
.دندادن ماجنا  فاوط  جح  نآ  رد  نانآ  درک و  فوقو  تشاد  نت  رب  هرز  رفغم و  هک  یلاح  رد  تافرع  رد  و  درازگ ، جح  مدرم  رب  جح 

.تشک ار  وا  ات  تشاد  هرصاحم  رد  زور  هدفه  هام و  شش  ار  ریبز  نب  هللا  دبع  جاجح ،

، ریبز نب  هللا  دبع  ندـش  هتـشک  زا  شیپ  زور  هد  تسا : هتفگ  یم  هک  دـنک  یم  تیاور  شردـپ  زا  هورع  نب  ماشه  دـیوگ : یم  رمع  وبا 
: تفگ هللا  دـبع  .منیب  یم  رامیب  ار  دوخ  تفگ : يا ؟ هنوگچ  ناـج  رداـم  تفگ : تفر و  دوب  راـمیب  هک  ءامـسا  شرداـم  شیپ  هللا  دـبع 

هکنیا رگم  مریمب  مراد  یمن  تسود  نم  یلو  يراد  نم  يارب  ار  نآ  يوزرآ  وـت  دـیاش  تـفگ : رداـم  .تـسا  تـحار  گرم  رد  اـنامه 
نشور نم  مشچ  يوش و  زوریپ  تنمشد  رب  ای  منک  باسح  ادخ  هار  رد  ار  وت  يوش و  هتشک  ای  مشاب ، وت  يارب  لاح  ود  زا  یکی  دهاش 

.دوش

دمآ و وا  شیپ  دجـسم  رد  شردام  ریبز ، نب  هللا  دبع  ندش  هتـشک  زور  .دیدنخ  تسیرگن و  نم  هب  تشگرب  هللا  دبع  دیوگ : یم  هورع 
ریـشمش تبرـض  دنگوس  ادـخ  هب  هک  دـشاب  ینوبز  میب  نآ  رد  هک  يریذـپب  ناشیا  زا  یناما  ندـش  هتـشک  میب  زا  ادابم  مکرـسپ  تفگ :

هدرک بصن  هبعک  رانک  يرد  هتخت  وا  يارب  دمآ و  نورب  هللا  دبع  دـیوگ : .يراوخ  رد  ندروخ  هنایزات  زا  تسا  رتهب  تزع  رد  ندروخ 
هبعک لخاد  هک  میاـشگب  وت  يارب  ار  هبعک  هناـخ  رد  اـیآ  تفگ : دـمآ و  وا  شیپ  شیرق  زا  يدرم  درک ، یم  فقوت  نآ  ریز  هک  دـندوب 
هبعک هناخ  تمرح  رگم  تشک  دنهاوخ  ار  نات  همه  دننک ، ادـیپ  هبعک  ياه  هدرپ  ریز  ار  امـش  رگا  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ : يوش ؟
الاب نابدرن  رب  گرم  میب  زا  متسین و  مانـشد  گنن و  هب  یناگدنز  رادیرخ  نم  دناوخ : ار  تیب  نیا  سپـس  و  تسا ، مرح  تمرح  زا  ریغ 
دبع .دنا  نایرصم  دنتفگ : دنتسیک ؟ نانآ  دیسرپ : دندروآ ، هلمح  تخـس  وا  رب  جاجح  نایهاپـس  زا  یهورگ  لاح  نیمه  رد  .مور  یمن 
نانچ نانآ  متسه ، لّوا  فص  رد  نم  هک  دینک  هلمح  نم  هارمه  دینکشب و  ار  دوخ  ياهریـشمش  ماین  تفگ : دوخ  نارای  هب  ریبز  نب  هللا 

، دز یم  هبرض  تشاد - تسد  ود  رد  هک  ریشمش -  ود  اب  ریبز  نبا  .دندرک  هلمح  وا  رب  نانآ  درک و  هلمح  نایرصم  رب  ریبز  نبا  دندرک ،
ار اهنآ  ات  درک  ناشیا  هب  ندز  هبرض  هب  عورش  دنتفر و  تمیزه  هب  درک و  عطق  ار  شتسد  هک  دز  وا  هب  یتبرض  نانچ  دیـسر و  يدرم  هب 

درک هلمح  وا  رب  تسیاب و  ماح  رسپ  يا  تفگ : وا  هب  ریبز  نبا  داد ، یم  مانشد  ار  وا  نایم  نآ  زا  یهایس  درم  دنار ، نوریب  دجسم  رد  زا 
.تشک ار  وا  و 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 5309 

http://www.ghaemiyeh.com


درب و هلمح  نانآ  رب  دنا ، صمح  مدرم  دـنتفگ : دنتـسیک  نانیا  دیـسرپ : دـندروآ ، موجه  هبیـش  ینب  رد  زا  صمح  مدرم  ماگنه  نیا  رد 
یکی مدروامه  رگا  : » دناوخ یم  ار  رعـش  نیا  تشگرب و  درک و  ناشنوریب  دجـسم  زا  هک  دز  تبرـض  نانآ  رب  دوخ  ریـشمش  اب  نادنچ 

وا رب  يرگید  رد  زا  ندرا  مدرم  هاگ  نآ  .شمروآ » یم  رد  گرم  يداو  هب  مرب  یم  ار  شرس  هک  یلاح  رد  منک و  یم  دوبان  ار  وا  دوب ،
دنار نوریب  دجسم  زا  ار  نانآ  درک و  نانآ  هب  ندز  هبرض  هب  عورش  دنتسه ، ندرا  مدرم  دنتفگ : دنتسیک ؟ نانیا  دیسرپ : دندروآ ، هلمح 

رد .تسین  رطاخ  رد  دنیـشن  یمن  ورف  ماش  اـت  نآ  كاـخ  درگ و  تسا و  لیـس  نوچ  هک  یموجه  نینچ  ارم  دـناوخ : یم  ار  تیب  نیا  و 
رب ام  ياهمخز  : » دناوخ یم  ار  تیب  نیا  درک و  مخز  ار  شرـس  دروخ و  وا  نامـشچ  نایم  دیـسر و  افـص  هیحان  زا  یگنـس  ماگنه  نیا 
هب شناگدرب  زا  نت  ود  دوب ، هتـسج  لثمت  تیب  نیا  هب  و  .دـکچ » یم  ورف  نوخ  نامیاپ  تشپ  رب  هکلب  دزیر  یمن  نوخ  اـم  ياـه  هنـشاپ 

« .دراد یم  زیهرپ  دـنک و  یم  تیاـمح  دوـخ  ناگیادـخ  زا  هدرب  : » دـناوخ یم  زجر  نـینچ  ناـشیا  زا  یکی  دـنتخادرپ و  وا  زا  تیاـمح 
نوچ و  دنتشک ، مه  اب  ار  هدرب  ود  نآ  وا و  ماجنارـس  دز و  یم  مه  وا  دندز و  یم  تبرـض  وا  رب  هتـسویپ  دندمآ و  درگ  وا  رب  نانمـشد 

ریبـکت زا  رتـهب  ریبز  نب  هللا  دـبع  دـلوت  زور  ناگدـنیوگ  ریبـکت  تسا : هـتفگ  رمع  نـب  هللا  دـبع  و  دـنتفگ ، ریبـکت  ناـیماش  دـش  هتـشک 
.دنتسه وا  ندش  هتشک  زور  ناگدنیوگ 

رادرب هللا  دبع  رکیپ  .مدش  هکم  دراو  ریبز  نب  هللا  دبع  ندـش  هتـشک  زا  سپ  زور  هس  تسا ، هتفگ  هلمرح  نب  یلعی  دـیوگ : یم  رمع  وبا 
نآ تقو  تفگ : جاجح  هب  دـمآ و  تشاد ، شکاـصع  و  دوب ، روک  تماـق و  دـنلب  توترف و  ینزریپ  هک  ءامـسا  شرداـم  .دوب  هدیـشک 

، دوبن قفانم  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ : ءامـسا  ییوگ ؟ یم  ار  قفانم  نیمه  تفگ : ودـب  جاجح  دـیآ ؟ دورف  راوس  نیا  هک  تسا  هدیـسرن 
هب هن  تفگ : ءامسا  .يا  هدش  ندوک  ینزریپ و  وت  هک  درگرب  تفگ : جاجح  .دوب  راکوکین  هدنرازگزامن و  هدنریگ و  هزور  رایسب  هکلب 

نوریب هدننک  كاله  کی  وگغورد و  کی  فیقث  نایم  زا  : » دومرف یم  مدینـش  ادـخ  لوسر  زا  دوخ  ما و  هدـشن  فرخ  دـنگوس  ادـخ 
.ییوت هدننک  كاله  و  دوب - راتخم  ءامسا  روظنم  و   - میدید ار  وگغورد  .دمآ » دهاوخ 

هدژم ءامـسا  يارب  هک  یـسک  هب  نم  تسا : هتفگ  یم  هک  دـنک  یم  لـقن  هکیلم  یبا  نبا  زا  زارخ ، رماـع  نب  دیعـس  دـیوگ : یم  رمع  وبا 
تساوخ و ینمی  دیپس  هچراپ  بآ و  یگید  ءامسا  .مداد  دورو  هزاجا  دنا  هدروآ  نییاپ  راد  زا  ار  هللا  دبع  شرسپ  دسج  هک  دوب  هدروآ 

راچان دمآ ، یم  ام  تسد  هب  دش و  یم  ادج  میتفرگ ، یم  هک  ار  وا  ياضعا  زا  وضع  ره  مهد ، لسغ  ار  هللا  دبع  رکیپ  داد  روتسد  نم  هب 
.میدش غراف  لسغ  زا  ات  میداهن  یم  نفک  رد  میتسش و  یم  ار  رگید  وضع  سپـس  میداهن و  یم  نفک  رد  میتسـش و  یم  ار  يوضع  ره 
نـشور هللا  دـبع  هثج  هب  ارم  مشچ  ات  ناریمم  ارم  ایادـخ  تفگ : یم  هراومه  نآ  زا  شیپ  درازگ ، زامن  نآ  رب  دوخ  تساـخرب و  ءامـسا 

.تشذگرد ءامسا  هک  دوب  هدیسرن  دعب  هعمج  زونه  دندرپس ، كاخ  هب  ار  هللا  دبع  رکیپ  نوچ  و  ییامرف ،

دبع دهدب ، ار  هللا  دبع  دـسج  ندروآ  دورف  هزاجا  دوب  هدرک  اضاقت  وا  زا  هتفر و  کلملا  دـبع  شیپ  ریبز  نب  هورع  دـیوگ : یم  رمع  وبا 
لهچ تسیود و  ریبز  نبا  هارمه  تسا  هتفگ  دهاجم  نب  یلع  دیوگ : یم  رمع  وبا  .دـش  هدروآ  نییاپ  راد  زا  دـسج  تفریذـپ و  کلملا 

.دوب هتخیر  هبعک  نورد  نانآ  زا  یخرب  نوخ  دندش و  هتشک  درم 

يارب رتـهب و  ناورم  زا  ریبز  نبا  تسا  هتفگ  یم  هک  دـنک  یم  تیاور  سنا  نب  کـلام  زا  مساـقلا ، وبا  زا  یـسیع ، دـیوگ : یم  رمع  وبا 
ات ریبز  نب  هللا  دبع  رسپ  رماع  هک  دنک  یم  لقن  هنییع  نب  نایفس  زا  ینئادم ، نب  یلع  دیوگ : .دوب و  رت  هتسیاش  شردپ  وا و  زا  تموکح 

.دومرف یمن  تلأسم  يزیچ  دوخ  يارب  دنوادخ  زا  درک و  یم  اعد  شردپ  يارب  طقف  شردپ  گرم  زا  سپ  لاسکی 
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هدوب هتفگ  هشیاع  تسا ، هتفگ  یم  هک  دـنک  یم  تیاور  قیتع  یبا  نبا  زا  ءالع ، نب  نایفـس  وبا  زا  هّیلع ، نب  لیعامـسا  دـیوگ : رمع  وبا 
نب هللا  دبع  نیا  هک  دنتفگ  تشذگ ، اج  نآ  زا  رمع  نبا  نوچ  و  دیهد ، مناشن  ار  وا  تشذگ  اج  نیا  زا  رمع  نب  هللا  دـبع  هاگره  تسا :

؟ ینک یهن  لمج - گنج  متفر -  هک  ریـسم  نیا  زا  ارم  هک  درک  عنم  ار  وت  يزیچ  هچ  نامحرلا  دـبع  ابا  يا  تفگ : هشیاـع  .تسا  رمع 
: تفگ هشیاع  دوب . - ریبز  نب  هللا  دبع  شدوصقم  ینک -  یمن  وا  هب  یتفلاخم  مه  وت  تسا و  هدش  هریچ  وت  رب  يدرم  مدید  نم  تفگ :

.متفر یمن  نوریب  يدوب ، هدرک  یهن  راک  نآ  زا  ارم  وت  رگا  یلو 

مینک یم  هصالخ  ار  نآ  ام  هک  تسا  هدروآ  هللا  دـبع  لاوحا  رابخا و  هرابرد  لصفم  یلـصف  شیرق  باسنا  باتک  رد  راکب  نب  ریبز  اما 
رد هتبلا  تسا و  هتفگ  نخـس  هزادـنا  زا  شیب  ریبز  نب  هللا  دـبع  شیاتـس  لیاضف و  نایب  رد  راکب  نب  ریبز  .میروآ  یم  ار  نآ  هدـیکچ  و 
زا یکی  راـکب  نب  ریبز  نوـچ  درک و  شنزرـس  شدـنواشیوخ  نتـشاد  تسود  يارب  ار  درم  دـیابن  تسا و  هتفریذـپ  شرذـع  هراـب  نیا 

، ریبز نب  هللا  دبع  ردام  دـیوگ : راکب  نب  ریبز  .تسوا  شیاتـس  حدـم و  هب  رتراوازـس  نارگید  زا  تسا  ریبز  نب  هللا  دـبع  ناگدازدـنزرف 
ندـش و هداـمآ  ماـگنه  هک  تسا  هدـش  فورعم  نیقاـطنلا  تاذ  هب  ببـس  نیا  زا  تسا و  قیدـص  رکب  وبا  رتخد  نیقاـطنلا  تاذ  ءامـسا 
دـنب و نانآ  هرفـس  يارب  دوب  ترـضح  نآ  هارمه  مه  رکب  وبا  هک  هنیدـم  هب  ترجه  يارب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  تکرح 

مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  .تسب  نآ  اب  ار  هرفـس  دیرد و  ار  شیوخ  نماد  نادرگرب  ءامـسا  دندنبب ، ار  نآ  هک  دوبن  ینامـسیر 
نیقاـطنلا تاذ  هب  ماـگنه  نآ  زا  دـیامرف و  یم  ینازرا  وـت  هب  نماد  ود  تشهب  رد  نماد ، نیا  ضوـع  هب  لاـعتم  دـنوادخ  دوـمرف : وا  هب 

.دش موسوم 

دایرف دندرک ، یم  گنج  ریبز  نب  هللا  دبع  اب  هکم  رد  هک  یماگنه  ماش  مدرم  هک  دنک  یم  تیاور  شردپ  لوق  زا  كاحـض  نب  دـمحم 
درک یم  لقن  هللا  دبع  نب  بعصم  میومع  دیوگ : .دنتشادنپ  یم  یبیع  دوخ  لایخ  هب  ار  نیا  نیقاطنلا و  تاذ  رسپ  يا  هک  دندیـشک  یم 

هب هک  یگنسرگ  جنر و  یگتسخ و  ره  درک و  ترجه  مدوب  وا  مکش  رد  نم  هک  یلاح  رد  مردام  تسا : هتفگ  یم  ریبز  نب  هللا  دبع  هک 
.دیسر مه  نم  هب  دیسر  وا 

يارب هینک  هللا  دـبع  تا  هدازرهاوخ  مان  هب  دومرف : ییامرف ؟ یمن  نییعت  نم  يارب  يا  هینک  اـیآ  ادـخ  لوسر  يا  تفگ ، هشیاـع  دـیوگ :
.دوب هللا  دبع  ما  هشیاع  هینک  نک و  باختنا  دوخ 

مّلـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  تسا ، هتفگ  یم  هک  دنک  یم  لقن  شردپ  زا  ریبز ، نب  هللا  دبع  نب  رماع  زا  مساق ، نب  دنه  دـیوگ :
ار نآ  متفر و  نم  .دـنیبن  ار  نآ  یـسک  هک  نک  ناهنپ  كاخ  ریز  ییاج  ار  نآ  ورب  دومرف : داد و  نم  هب  ار  نوخ  فرظ  تفرگ و  نوخ 

منک یم  نامگ  هک  مداد  رارق  ییاج  ار  نآ  متفگ : يدرک ؟ هچ  دیسرپ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  متـشگرب  نوچ  مدیماشآ و 
.يرآ متفگ  يا ؟ هدیشون  ار  نآ  دیاش  دومرف : .دشاب  مدرم  زا  اج  نیرت  هدیشوپ 

هزور یپایپ  زور  تفه  ریبز  نب  هللا  دـبع  هک  دـنا  هدرک  لـقن  اـم  ناراـی  زا  يرامـش  زا  نورب  رایـسب و  هورگ  دـیوگ : یم  راـکب  نب  ریبز 
هنیدم رد  هاگ  داشگ و  یمن  هزور  دعب  هعمج  ات  درک و  یم  نتفرگ  هزور  هب  عورش  هعمج  زور  زا  هک  دوب  نانچ  تفرگ و  یم  یبحتسم 

یم راـطفا  هنیدـم  رد  درک و  یم  نتفرگ  هزور  هب  عورـش  هکم  رد  هاـگ  و  دوشگ ، یم  هزور  هکم  رد  درک و  یم  نتفرگ  هزور  هب  عورش 
.درک
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رظن رد  تسا  هتفگ  یم  هک  دنک  یم  لقن  وا  لوق  زا  دناسر  یم  ریبز  نب  هورع  هب  هک  يدانـسا  اب  یـسیع  نب  دـمحم  نب  بوقعی  دـیوگ :
.دوبن ریبز  نب  هللا  دبع  زا  رتبوبحم  سک  چیه  رکب  وبا  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  زا  سپ  هشیاع 

يرتخبلا و یبا  نب  دوسا  زیرک و  نب  رماع  نب  هللا  دـبع  مازح و  نب  میکح  هشیاع و  هک  درک  لقن  نم  يارب  ناـمثع  نب  بعـصم  دـیوگ :
.دنداد رارق  دوخ  ّیصو  ار  ریبز  نب  هللا  دبع  فوع ، نب  دوسا  نامثع و  نب  هبیش 

یم نیگآرطع  ار  نآ  نانچ  هاگ  دـنچ  ره  داد و  رارق  اـبید  ار  هبعک  هدرپ  هک  تسا  یـسک  نیتسخن  هللا  دـبع  دـیوگ : یم  راـکب  نب  ریبز 
: دیوگ .دوب  مرچ  ای  نییوم  ياهمیلگ  هبعک  هدرپ  نآ  زا  شیپ  درک و  یم  مامشتسا  ار  نآ  يوب  دش  یم  مرح  دراو  سک  ره  هک  تخاس 
هک دوب  ابید  يا  هدرپ  هعطق و  دندنک  نآ  زا  هک  ییاه  هعطق  هلمج  زا  تشادرب  ار  هبعک  هدرپ  یـسابع  روصنم  رـسپ  يدـهم  هک  یماگنه 

.ریبز نبا  ینعی  نینمؤملا - » ریما  رکب  وبا  هللا  دبع  يارب   » دوب هتشون  نآ  رب 

نب هللا  دـبع  لمج  گنج  رد  تسا : هتفگ  یم  هک  درک  یم  لقن  دـناسر  یم  هورع  نب  ماشه  هب  هک  يدانـسا  اـب  نیعم  نب  ییحی  دـیوگ :
.دوب شندب  رب  ریشمش  هزین و  مخز  دنا  لهچ و  هک  یلاح  رد  دنتفرگرب  دوب  هداتفا  ناگدش  هتشک  نایم  هک  ار  ریبز 

.دنـسیونب فحاصم  رد  ار  نآرق  دوب  هداد  روتـسد  نانآ  هب  ناـفع  نب  ناـمثع  هک  دوب  ینت  دـنچ  نآ  هلمج  زا  ریبز  نب  هللا  دـبع  دـیوگ :
یلهاج هرود  رد  شیرق  نابیطخ  هرابرد  بیـسم  نب  دیعـس  زا  تسا : هتفگ  یم  هک  دنک  یم  لقن  هرامع  نب  لفون  زا  نسح ، نب  دـمحم 

دیعس شرسپ و  هیواعم و  تفگ : دندیسرپ ، ناناملسم  نارونخـس  هرابرد  .ورمع  نب  لیهـس  دسا  نب  بلطم  نب  دوسا  تفگ : دندیـسرپ ،
.ریبز نب  هللا  دبع  شردپ و  صاع و  نب 

تغالب و تعاجـش و  دش ، یمن  زیتس  ریبز  نب  هللا  دبع  اب  دروم  هس  رد  هک  درک  یم  لقن  هحلط  نب  نامثع  زا  رذنم ، نب  میهاربا  دـیوگ :
ثلث هب  تبـسن  مه  ریبز  شردپ  درک و  میـسقت  شیوخ  یناگدنز  لاح  رد  ار  دوخ  لام  موس  کی  ریبز  نب  هللا  دـبع  دـیوگ : .تدابع و 

تروشم يارب  ار  نانآ  رظن  قافتا  هب  صاع  ورمع  يرعشا و  یسوم  وبا  هک  تسا  ینت  جنپ  زا  یکی  ریبز  نبا  .درک  تیـصو  شیوخ  لام 
معطم و نب  ریبج  هفیذح و  نب  مهجلا  وبا  و  ورمع ، نب  هللا  دـبع  ریبز و  نب  هللا  دـبع  نت ، جـنپ  نآ  دـندناوخارف ، يأر  رودـص  ماگنه  هب 

.دندوب ماشه  نب  ثراح  نب  نامحرلا  دبع 

نب هللا  دـبع  ود  نآ  نامرف  هب  دـندش  زوریپ  فینح  نب  نامثع  رب  ریبز  هحلط و  هک  یماگنه  لمج  گنج  رد  دـیوگ : یم  راـکب  نب  ریبز 
، تسا هدشن  هتشک  ریبز  نب  هللا  دبع  هک  دروآ  هدژم  وا  يارب  لمج  گنج  رد  هک  یسک  هب  هشیاع  دیوگ  .درازگ  یم  زامن  مدرم  اب  ریبز 

.داد یناگدژم  مهرد  رازه  هد 

هک تسا  هدوب  هیقیرفا  گنج  رد  یناـگدژم  نیا  عوضوم  هک  تسا  نیا  دراد  هبلغ  نم  ناـمگ  رب  هچنآ  دـیدحلا - یبا  نبا  میوگ -  یم 
.تسا هدوب  لفاغ  ریبز  نب  هللا  دبع  زا  دوخ و  راتفرگ  هشیاع  لمج  گنج  رد 

هراـبرد مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  اـب  هک  درک  لـقن  نم  يارب  عوـفرم  قـیرط  هب  حـلاص  نب  یلع  دـیوگ : یم  راّـکب  نـب  ریبز 
نآ زا  یموزخم  هملـس  یبا  نب  رمع  ریبز و  نب  هللا  دبع  رفعج و  نب  هللا  دبع  دـش ، هرکاذـم  دـندوب  هدیـسر  غولب  دـح  هب  هک  یناناوجون 

فرـش ترهـش و  هیام  دـسر و  یم  نانآ  هب  امـش  دوجو  زا  یتکرب  ییامرف  تعیب  نانآ  اب  رگا  دـش  هتفگ  ربماـیپ  هب  دـندوب و  ناـناوجون 
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ولج ار  دوـخ  ریبز  نبا  هاـگان  دـندوب ، هدـش  دـنک  تسـس و  ییوـگ  دـندروآ ، ندرک  تعیب  يارب  ار  ناـنآ  نوـچ  .دوـب  دـهاوخ  ناـشیا 
.دومرف تعیب  نانآ  اب  تسا و  شردپ  رسپ  وا  هک  يرآ  دومرف : دز و  دنخبل  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  تخادنا ،

دروم نیا  رد  يزیچ  تفگ : تسیچ ؟ امـش  رظن  رد  ناکدوک  هدنیآ  یکریز و  تخانـش  لیالد  دش : هدیـسرپ  تولاجلا  سار  زا  دیوگ :
دوخ يزاب  نمض  هک  میونشب  نانآ  زا  یکی  زا  رگا  میتسه  نانآ  بظاوم  هکنیا  زج  دنوش  یم  هدیرفآ  رگیدکی  یپ  زا  نانآ  هک  میرادن 

نم دیوگ : یم  هک  میونشب  رگا  میناد و  یم  وا  رد  هتفهن  یتسار  تمه و  هناشن  ار  نخس  نیا  دوب ، دهاوخ  نم  اب  یـسک  هچ  دیوگ : یم 
اب يزور  هک  دوب  نیا  دـش  هدینـش  ریبز  نب  هللا  دـبع  زا  هک  ینخـس  نیتسخن  .میراد و  یمن  شوخ  ار  نآ  مشاـب  دـیاب  یـسک  هچ  هارمه 

تفر و بقع  هب  ماگ  ود  کی  ریبز  نبا  دـنتخیرگ ، ناکدوک  دیـشک ، دایرف  ناشرـس  رب  درک و  روبع  يدرم  درک ، یم  يزاـب  ناـکدوک 
هارمه ریبز  نب  هللا  دـبع  هک  یلاـح  رد  دـیوگ : .میرب و  هلمح  وا  رب  یگمه  دـیهد و  رارق  دوـخ  ریما  ارم  اـه  هـچب  هـک  تـشادرب  گـناب 
هدرکن یهانگ  تفگ : یتخیرگن ؟ وت  ارچ  تفگ : رمع  .داتـسیا  وا  دنتخیرگ و  همه  ناکدوک  تشذـگ ، باطخ  نب  رمع  دوب ، ناکدوک 

.مزاس هداشگ  ار  نآ  وت  يارب  هک  دوبن  گنت  مه  هار  .مسرتب  وت  زا  هک  ما 

گنج نآ  رد  تفر ، هیقیرفا  گنج  هب  نامثع  تفالخ  راگزور  هب  حرـس  یبا  نب  دعـس  نب  هللا  دبع  هک  دـنک  یم  تیاور  راکب  نب  ریبز 
متسرف نانمؤم  ریما  شیپ  یناسر  هدژم  مهاوخ  یم  تفگ : وا  هب  حرس  یبا  نبا  .تشک  ار  مور  رکـشل  هدنامرف  ریجرج  ریبز ، نب  هللا  دبع 

: دیوگ ریبز  نب  هللا  دبع  .هدب  وا  هب  ار  ربخ  نیا  ورب و  نامثع - نانمؤم -  ریما  شیپ  یـسک ، نیرت  هتـسیاش  وت  دهد و  ار  حتف  نیا  هدژم  ات 
منخـس هک  نیمه  دوب ، هنوگچ  ام  راک  هک  مداد  حرـش  وا  يارب  متفگ و  ار  ادخ  فطل  ترـصن و  حتف و  ربخ  متفر و  نامثع  شیپ  نوچ 

ورب و سپ  تفگ : .دراد  یم  زاب  نآ  زا  ارم  زیچ  هچ  يرآ و  متفگ : ینک ؟ غالبا  مدرم  هب  ار  نخس  نیا  یناوت  یم  ایآ  تفگ : دش ، مامت 
تفرگ رارق  نم  يور  هب  ور  مردپ  هرهچ  مداتسیا ، مدرم  يور  هب  ور  متفر و  ربنم  رانک  هک  نیمه  دیوگ : یم  هللا  دبع  .هدب  ربخ  مدرم  هب 

تخود و ما  هرهچ  رب  مشچ  تشادرب و  هزیر  گنـس  یتشم  .دید  ما  هرهچ  رد  ار  نآ  ناشن  مردپ  هک  دمآ  دـیدپ  ملد  رد  وا  زا  یتبیه  و 
، هللا دبع  نانخس  نایاپ  زا  سپ  هک  دنا  هدروآ  .متفگ  نخس  متسب و  راوتسا  ار  شیوخ  رمک  نم  دنزب ، نم  هب  هزیر  گنـس  تساوخ  یم 

نز نآ  ردارب  ردپ و  هب  دنک  جاودزا  ینز  اب  دـهاوخ  یم  سک  ره  مدینـش ، یم  ار  رکب  وبا  نخـس  ییوگ  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ : ریبز 
.دروآ دهاوخ  وا  يارب  نانآ  ریظن  يدنزرف  نز  نآ  هک  درگنب 

يارب هللا  دبع  نب  بعصم  میومع  دیوگ : .دش  بقلم  تیبلا  ذئاع  هب  درب  هانپ  هبعک  هب  ریبز  نب  هللا  دبع  نوچ  و  دیوگ : یم  راکب  نب  ریبز 
، تشاد هرـصب  گنهآ  هکم  زا  ریبز  شردپ  نوچ  هک  دوب  نیا  دش  هبعک  هب  ریبز  نب  هللا  دبع  یگدـنهانپ  ببـس  هچنآ  هک  درک  لقن  نم 

ادخ هب  تفگ : درک و  ور  هللا  دبع  شرسپ  هب  سپس  تسیرگن و  هبعک  هب  تسخن  دوش ، راوس  تساوخ  یم  درک و  دوردب  هکنیا  زا  سپ 
.ما هدیدن  هبعک  ریظن  يزیچ  تسا ، كانمیب  يزیچ  زا  ای  تسا  ییوزرآ  هب  ندیسر  ناهاوخ  هک  یسک  يارب  دنگوس 

رفعج وبا  .میروآ  یم  دانک  تمحر  شیادخ  هک  يربط  ریرج  نب  دمحم  رفعج  وبا  خیرات  زا  ام  ار  ریبز  نب  هللا  دبع  ندش  هتشک  ربخ  اما 
یم هک  دـنک  یم  تیاور  کهام  نب  فسوی  زا  ییحی  نب  قاحـسا  .درک  هرـصاحم  هام  تشه  ار  ریبز  نب  هللا  دـبع  جاجح ، دـیوگ : یم 

يادـص رب  دـعر  يادـص  دز و  قرب  دـعر و  نامـسآ  دـنتخادنا  گنـس  نآ  اب  نوچ  هک  مدـید  ار  ماش  مدرم  قینجنم  مدوخ  تسا  هتفگ 
عمج ار  دوخ  يابق  نماد  جاجح  .دنتـشاد  هگن  تسد  نتخادنا  گنـس  زا  دنتـشادنپ و  گرزب  ار  نآ  ماش  مدرم  .تفرگ  یـشیپ  قینجنم 

یم گنـس  نانآ  هارمه  مه  شدوخ  دـیزادنیب و  تفگ  داهن و  نآ  رد  تشادرب و  ار  قینجنم  گنـس  دز و  شیوخ  دـنب  رمک  هب  درک و 
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ار نآ  ماش  مدرم  و  تشک ، ار  جاجح  نارای  زا  نت  هدزاود  دمآ و  یم  دورف  یپایپ  هقعاص  هک  یلاح  رد  دندرک  حبص  دیوگ : .تخادنا 
ما و هماهت  دنزرف  نم  هک  دیرامـشم  گرزب  ار  نآ  دینکم و  تفگـش  راک  نیا  زا  ماش  مدرم  يا  تفگ : جاجح  .دنتـسناد  تشز  يراک 

يادرف .دسر  یم  تبیـصم  نیمه  مه  نانآ  رـس  رب  تسا و  هدش  کیدزن  يزوریپ  هک  داب  هدژم  امـش  رب  تسا ، هماهت  ياه  هقعاص  اهنیا 
هک دـینیب  یمن  ایآ  تفگ : جاجح  .دـندش  هدز  هقعاص  جاجح  ناراـی  رامـش  هب  مه  ریبز  نبا  ناراـی  زا  تشاد و  همادا  هقعاـص  زور  نآ 
دبع جاجح و  نایم  نانچمه  گنج  ینامرفان ، رب  ناشیا  دیتسه و  تعاط  رب  امـش  هکنآ  لاح  دنوش و  یم  هتـشک  هنوگ  نامه  مه  نانآ 

.دنتسویپ جاجح  هب  ناما  نتفرگ  اب  هکم  مدرم  مومع  دندش و  قرفتم  وا  نارای  مومع  هکنآ  ات  تشاد  همادا  ریبز  نب  هللا 

هک یناـسک  هک  مدـید  ار  ریبز  نبا  تسا  هتفگ  هک  دـنک  یم  تیاور  یملـسا  مهج  نـب  رذـنم  زا  هللا  دـیبع  نـب  قاحـسا  دـیوگ : يربـط 
جاجح هب  نانآ  زا  نت  رازه  هد  دودح  .دـندرک  جاجح  هب  نتـسویپ  هب  عورـش  يراددوخ و  شنداد  يرای  زا  تخـس  دـندوب ، شهارمه 

مه هزمح  بیبخ و  ریبز  نب  هللا  دبع  رسپ  ود  .دش  ادج  وا  زا  هک  دوب  یناسک  زا  مه  یملسا  مهج  نب  رذنم  تسا : هدش  هتفگ  دنتسویپ و 
.دنتفرگ ناما  دوخ  يارب  وا  زا  دنتفر و  جاجح  شیپ 

ریبز نب  هللا  دبع  تسا : هتفگ  یم  هک  دنک  یم  لقن  یبلاو  ناملـس  نب  همرخم  زا  دانزلا ، یبا  نبا  زا  رمع ، نب  دـمحم  دـیوگ : یم  يربط 
راوخ و ارم  مدرم  ناـج  رداـم  تفگ : تفر و  دوخ  رداـم  شیپ  دـید ، هنوگ  نیدـب  دوخ  نداد  يراـی  زا  ار  مدرم  يراددوـخ  هک  نیمه 

هارمه دننک  عافد  دنناوت  یمن  تعاس  کی  زا  شیب  هک  كدنا  يرامـش  زج  و  دنا ، هتفر  منادـنواشیوخ  نارـسپ و  یتح  دـنتخاس ، نوبز 
نم زا  دوخ  هب  وت  مکرـسپ ، تفگ : تسیچ ؟ وت  هدـیقع  دـنهد ، یم  نم  هب  مهاوخب  هک  اـیند  زا  هچنآ  موق  نآ  و  دـنا ، هدـنامن  یقاـب  نم 
لاـح ره  هب  هک  هدـب  همادا  دوخ  راـک  هب  تسا ، قـح  یناوـخ  یم  ارف  هچنآ  رب  تسا و  قـح  يدرک  هک  يراـک  یناد  یم  رگا  يرتاـناد ،

ار ایند  رگا  و  دنهد ، رارق  هچیزاب  ار  وت  هیما  ینب  نامالغ  هک  روایم  ورف  نانآ  نامرف  هب  رـس  دنا و  هدش  هتـشک  هدیقع  نامه  رب  وت  نارای 
یم رگا  و  يا ، هتخادنا  تکاله  هب  دـنا  هدـش  هتـشک  وت  هارمه  هک  ار  نانآ  نتـشیوخ و  هک  یتسه  وت  يا  هدـنب  دـب  هچ  يا  هدرک  هدارا 

تسین و ناراد  نید  ناگدازآ و  راک  راک ، نیا  هک  مدش  ناوتان  تسـس و  دـندرک ، یتسـس  منارای  نوچ  یلو  متـسه  قح  رب  نم  ییوگ 
دنگوس ادخ  هب  تفگ : دیسوب و  ار  شردام  رس  تفر و  کیدزن  ریبز  نبا  .تسا  رتوکن  ندش  هتشک  تسا ، هزادنا  هچ  ایند  رد  وت  ياقب 

ارم يزیچ  مراد و  یمن  تسود  ار  نآ  رد  یگدنز  مدیورگن و  ایند  هب  تسا و  نیمه  نم  هدـیقع  زورما  ات  ما  هدرک  مایق  هک  یماگنه  زا 
منادب ار  وت  هدیقع  متشاد  تسود  یلو  دنرمش ، یم  لالح  ار  ادخ  مارح  منیب  یم  هک  ادخ  يارب  نتفرگ  مشخ  رگم  درکن  مایق  هب  راداو 

وش ادخ  نامرف  میلست  دابم و  تخـس  وت  هودنا  موش ، یم  هتـشک  زورما  نم  هک  نادب  ردام  يا  کنیا  يدوزفا ، نم  شنیب  رب  یـشنیب  هک 
هدیزرون رکم  یناما  چیه  رد  هتشادن و  اور  متس  یمکح  چیه  رد  تسا و  هدادن  ماجنا  هدیهوکن  یلمع  دنسپان و  راک  زگره  ترسپ  هک 

هک ما  هدیدنسپن  اهنت  هن  ما  هدش  هاگآ  نآ  زا  هک  منارازگراک  زا  ار  یملاظ  چیه  .تسا و  هدرکن  ملظ  يا  همذ  لها  ناملسم و  چیه  هب  و 
يارب ار  نانخـس  نیا  ایادـخ  راـب  .تسا  هدوبن  مراـگدرورپ  ياـضر  زا  رت  هنیزگ  رترب و  مرظن  رد  زیچ  چـیه  و  ما ، هدرمـش  تشز  ار  نآ 

.دریگ مارآ  مردام  ات  میوگ  یم  ار  نانخس  نیا  نم  يرتاناد و  نم  هب  وت  میوگ  یمن  شیوخ  هیکزت 

زا مدنموزرآ  یتفرگ و  یـشیپ  گرم  هب  نم  زا  رگا  دشاب  هدیدنـسپ  وت  دروم  رد  نم  گوس  هک  مراد  دیما  دنوادخ  زا  تفگ : شردام 
نم و گرم  زا  شیپ  لاح  ره  هب  داهد و  وکین  شاداپ  تیادـخ  ردام  يا  تفگ : هللا  دـبع  .دوش  یم  هچ  وت  ماجنارـس  منیبب  ات  مورن  ایند 

یم هتشک  قح  رب  وت  دشاب  هدش  هتشک  لطاب  رب  سک  ره  یهگناو  منک ، یمن  اهر  زگره  تفگ : .نکم  اهر  نم  يارب  ار  اعد  نآ  زا  سپ 
رد هلاـن  یگنـشت و  نآ  رب  دـنلب و  ياهبـش  رد  ندرازگزاـمن  اـهیراد و  هدـنز  بـش  نآ  رب  اراـگدرورپ  تـفگ : سپــس  ءامــسا  .يوـش 
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هرابرد وت  نامرف  میلـست  ار  وا  نم  ایادخ  روآ ، تمحر  شردام  ردپ و  هب  تبـسن  وا  يراکوکین  رب  هکم و  هنیدم و  نازوس  ياهزورمین 
.يامرف ینازرا  ار  رازگساپس  نایابیکش  شاداپ  نم  هب  هللا  دبع  دروم  رد  اراگدرورپ  مدونشخ ، يا  هدومرف  ریدقت  هچنآ  هب  مدرک و  وا 

ریبز نبا  تسا : هتفگ  یم  هک  دنک  یم  لقن  شیومع  زا  هللا ، دبع  نب  بوقعی  نب  یسوم  زا  رمع ، نب  دمحم  دیوگ : یم  يربط  رفعج  وبا 
زا زگره  تفگ : شردام  دیـسوب و  تفرگ و  ار  ردام  تسد  درک و  مالـس  تفر ، شردام  شیپ  دوب  هدیـشوپ  رفغم  هرز و  هک  یلاح  رد 
نم رب  هک  منیب  یم  ایند  زور  رخآ  ار  زورما  هک  ما  هدـمآ  دوردـب  يارب  يرآ  تفگ : تسا ، دوردـب  نیا  یلو  یـشابن  رود  ادـخ  تمحر 

.دـناسر یمن  نایز  ار  نآ  دـننک  نآ  اب  هچ  ره  هک  دوب  مهاوخ  یتشوگ  نم  موش ، هتـشک  نم  نوچ  هک  نادـب  ناج  ردام  و  درذـگ ، یم 
ار وت  ات  ایب  نم  شیپ  کنیا  نادرگم  طلسم  دوخ  رب  ار  لیقع  یبا  نبا  شاب و  ار  دوخ  شنیب  نینچمه  ییوگ  یم  تسار  مکرسپ  تفگ :

نیا تفگ : درک  سمل  ار  هللا  دبع  هرز  شتسد  هک  نیمه  ءامسا  .دیسوب  دیشک و  شوغآ  رد  ار  ردام  تفر و  ولج  هللا  دبع  .منک  دوردب 
رطاخ هدوسآ  ار  وت  هک  ما  هدیـشوپ  نآ  يارب  طقف  تفگ : .تسین  تسا - هدـیرب  ایند  زا  دراد -  وت  نوچ  يدـصق  هک  یـسک  راک  راک ،

دوخ نهاریپ  نییاپ  دز و  الاب  ار  دوخ  ياهنیتسآ  هاگ  نآ  دنک  نت  زا  ار  هرز  هللا  دبع  .تسین  نم  لد  ندش  صرق  هیام  هرز  تفگ : .مراد 
ار تا  هماج  نماد  تفگ : شرداـم  .داد  اـج  شیوخ  دـنبرمک  ریز  تشاد  نت  رب  نهاریپ  ریز  هک  ار  يزخ  هبج  نماد  تسب و  راوتـسا  ار 

منک یم  ییابیکش  مسانشب  ار  شیوخ  زور  نوچ  نم  : » دناوخ یم  ار  رعـش  نیا  تشگرب و  وا  درک ، نانچ  هک  نز ، رمک  رب  نک و  عمج 
ینک و يروبص  دیاب  دنگوس  ادخ  هب  يرآ  تفگ : دینش و  ار  وا  نخس  نزریپ  .دنوش » یم  نآ  رکنم  سپـس  دنـسانش و  یم  یـضعب  هک 

.تسا بلطملا  دبع  رتخد  هیفص  تگرزب  ردام  دناریبز و  رکب و  وبا  وت  ناکاین  هک  ینکن  يروبص  ارچ 

ار وا  هک  زور  نآ  رد  تسا : هتفگ  یم  هک  دنک  یم  لقن  صمح  لها  زا  يدرم  لوق  زا  دیزی ، نب  روث  لوق  زا  رمع ، نب  دمحم  و  دیوگ :
، دـش یمن  دراو  نآ  زا  ام  زا  ریغ  یـسک  دوب و  ام  صوصخم  هک  يرد  زا  میدوب و  صمح  مدرم  زا  نت  دـصناپ  ام  هک  یلاـح  رد  مدـید 

مـسانشب ار  دوـخ  تخب - زور -  هاـگره  نـم  : » دـناوخ یم  ار  زجر  نـیا  وا  میدـش و  مزهنم  اـم  درک و  هـلمح  اـم  هـب  وا  میدـش و  دراو 
یم نم  و  .دنوش » یم  رکنم  سپس  دنسانش و  یم  ار  نآ  یخرب  هکنآ  لاح  دسانـش و  یم  ار  دوخ  ياهزور  هدازآ  منک و  یم  ییابیکش 

یمن کیدزن  وا  هب  یسک  دوب و  هداتسیا  ییاهنت  هب  حطبا  رد  هک  مدید  ار  وا  دوخ  و  یفیرش ، هدازآ  وت  هک  دنگوس  ادخ  هب  يرآ  متفگ :
.دش دهاوخن  هتشک  میدرب  نامگ  هک  نانچ  نآ  دش 

زا هک  مدـید  ار  دجـسم  ياهرد  همه  نم  تسا : هتفگ  یم  هک  دـنک  یم  لقن  دـسا  ینب  هدرک  دازآ  عفان  زا  تباـث ، نب  بعـصم  دـیوگ :
رارق هبعک  رد  لباقم  هک  يرد  .دندوب  هداد  اج  ار  رهـش  کی  مدرم  زا  یناگدایپ  یگنهرـس و  رد  ره  رانک  نانآ  دوب ، هدـنکآ  ماش  مدرم 
ینب رد  نیطـسلف و  مدرم  زا  حـمج  ینب  رد  ندرا و  مدرم  زا  افـص  رد  قشمد و  مدرم  زا  هبیـش  ینب  رد  دوب و  صمح  مدرم  هژیو  دراد و 

وـس نآ  زا  رگید  راب  وس و  نیا  زا  زاب  کی  ریبز  نبا  .دندوب  هورم  حـطبا و  نایم  ورمع  نب  قراط  جاجح و  دوب ، نیرّـسنق  مدرم  زا  مهس 
زا ار  نانآ  دیود و  یم  ناشیا  یپ  زا  وا  دنتشادن و  ار  وا  هب  ندش  کیدزن  تأرج  نادرم  هک  دوب  هشیب  رد  يریش  ییوگ  درک  یم  هلمح 

ینادرم رگا  ناوفص  ابا  يا  تفگ : یم  داد و  یم  رارق  بطاخم  ار  ناوفص  نب  هللا  دبع  دیشک و  یم  دایرف  دنار و  یم  نوریب  دجسم  رد 
نب هللا  دبع  و  .مدمآ » یمرب  شا  هدهع  زا  دوب  یکی  مدروامه  رگا  : » دناوخ یم  ار  زجر  نیا  و  دش ، یم  يزوریپ  حـتف و  هچ  تشاد  یم 

.دوب یم  رازه  رگا  دنگوس و  ادخ  هب  يرآ  تفگ : یم  ناوفص 

ریبز نبا  رب  ار  اهرد  همه  جاجح  يرجه  هس  داتفه و  لاس  یلوـالا  يداـمج  مهدـفه  هبنـش  هس  هاگرحـس  دـیوگ : یم  يربط  رفعج  وبا 
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مد هدیپس  ماگنه  دوب ، هدز  یترچ  هداد و  هیکت  دوخ  ریشمش  هب  سپس  دوب و  هدرازگ  زامن  ار  بش  رتشیب  ریبز  نبا  بش  نآ  .دوب  هتفرگ 
دناوخ و ار  حبص  هلفان  تعکر  ود  تخاس و  وضو  ریبز  نبا  .تفگ  ناذا  میهاربا  ماقم  رانک  دعـس  .وگب  ناذا  دعـس  تفگ : دش و  رادیب 

هملک هب  هملک  ار  ملقلا » ن و   » هروس درازگ و  دوخ  نارای  اب  ار  حبـص  زامن  ریبز  نبا  تفگ و  هماـقا  نذوم  داتـسیا و  دـمآ و  ولج  سپس 
مرگنب و هک  دییاشگب  ار  دوخ  ياه  هرهچ  تفگ : دروآ و  نابز  رب  ار  ادخ  شیاتس  ساپس و  تساخرب و  هاگ  نآ  داد و  مالـس  دناوخ و 

.دندوشگ ار  دوخ  ياهور  دنتشاد ، هرهچ  رس و  رب  رفغم  همامع و  نانآ 

میدش راتفرگ  هک  میدوب  برع  زا  ینادناخ  ام  دـیا  هدرک  یلدـمه  نم  اب  تبحم  اضر و  رـس  زا  رگا  ریبز ، نادـناخ  يا  تفگ : ریبز  نبا 
رد زگره  نم  هک  دنکفین  میب  رب  ار  امـش  اهریـشمش  دروخرب  ریبز  نادـناخ  يا  دـعب ، اما  میدرواین ، رارقا  ینوبز  رب  میدـیدن و  تلذ  اما 
زا رت  تخـس  ار  اهمخز  ياوادـم  تمحز  هکنآ  رگم  مشاب  هتـساخنرب  یمخز  ناگتـشک  ناـیم  زا  نآ  رد  هک  ما  هدرکن  تکرـش  یگنج 

یسک دینک ، یم  ظفح  ار  شیوخ  ياه  هرهچ  هک  دینک  ظفح  هنوگ  نامه  ار  دوخ  ياهریـشمش  .ما  هدید  ندروخ  ریـشمش  مخز  دوخ 
دهد تسد  زا  ار  دوخ  حالـس  هاگره  درم  یهگناو  .دـشاب  هدرک  ظفح  ار  دوخ  ناج  دـشاب و  هتـسکش  شریـشمش  هک  مسانـش  یمن  ار 

ار امش  نم  هرابرد  شسرپ  دزادرپب و  دوخ  دروامه  هب  سک  ره  دیـشوپب و  مشچ  اهریـشمش  قرب  زا  .دوب  دهاوخ  عافد  یب  نز  نوچمه 
ار رعـش  نیا  متـسه و  مدقم  فص  رد  نم  هک  دنادب  دسرپ  یم  نم  زا  سک  ره  انامه  تساجک ، هللا  دبع  دـییوگم  درادـن و  زاب  راک  زا 
: تفگ سپس  و  .مور » الاب  ینابدرن  رب  گرم  میب  زا  ای  مشاب و  مانشد  کی  لابق  رد  یگدنز  رادیرخ  هک  متـسین  یـسک  نم  دناوخ ...« :
هک دروخ  شا  هرهچ  رب  یگنس  ماگنه  نیا  رد  دنار ، بقع  نوجح  ات  ار  نانمشد  درک و  هلمح  دوخ  دینک و  هلمح  ادخ  تکرب  هانپ  رد 

.دـناوخ ار  تـیب  نـیا  درک  ساـسحا  دوـخ  شیر  هرهچ و  رب  ار  نوـخ  یمرگ  هـک  نـیمه  .دــش  يراـج  شا  هرهچ  رب  نوـخ  دــیزرل و 
يا هناوید  كزینک  .دـندروآ  موجه  وا  رب  و  .دزیر » یم  نوخ  ناـمیاپ  تشپ  رب  یلو  دزیر  یمن  نوخ  ناـمیاه  هنـشاپ  رب  اـم  ياـهمخز  »

اب دـید و  ار  وا  كزینک  نامه  داتفا  هک  یماگنه  داتفا و  نیمز  رب  ریبز  نب  هللا  دـبع  مناـنمؤم ، ریما  رب  ياو  يا  دیـشک : داـیرف  هک  تشاد 
، دیـسر جاجح  هب  ربخ  نوچ  و  تشاد ، نت  رب  زخ  هماج  دـش  هتـشک  هک  یماگنه  هب  ریبز  نب  هللا  دـبع  .داد  ناشن  ناـشیا  هب  ار  وا  هراـشا 

.داتسیا وا  رس  رب  تفر و  ورمع  نب  قراط  هارمه  درک و  هدجس  تسخن 

: تفگ ینک ؟ یم  شیاتـس  دوب  فلاخم  نینمؤملا  ریما  اب  هک  ار  یـسک  ایآ  تفگ : جاجح  .دـنا  هدازن  نیا  زا  رتدرم  نانز  تفگ : قراط 
قدـنخ و هکنیا  نودـب  ار  وا  هاـم  تشه  هک  دـنام  یمن  یقاـب  يرذـع  اـم  يارب  دوب  یمن  ناـنچ  رگا  میروذـعم و  يور  نیمه  زا  يرآ ،

مه يرترب  ام  رب  هک  دناتس  ام  زا  ار  دوخ  داد  اهنت  هن  میدرک  گنج  وا  اب  هک  راب  ره  میدرک و  هرـصاحم  دشاب  هتـشاد  یظافح  راصح و 
.درک دییأت  ار  قراط  نخس  دیسر ، کلملا  دبع  عالطا  هب  ود  نآ  يوگتفگ  نوچ  و  تشاد ،

بصن هزین  هب  اجنآ  زور  هس  ات  داتسرف  هنیدم  هب  ار  مزح  نب  ورمع  نب  هرامع  ناوفـص و  نب  هللا  دبع  ریبز و  نبا  ياهرـس  جاجح  دیوگ :
.دنربب کلملا  دبع  شیپ  سپس  دننک و 

هللا دـبع  هیواعم ، تموکح  راگزور  هب  .مینک  یم  لقن  رگید  ياهباتک  زا  ار  ریبز  نب  هللا  دـبع  رابخا  هیقب  کنیا  دـیدحلا - یبا  نبا  ام - 
نز نیا  هناخ  رد  رب  وت  لثم  یـسک  ایآ  رکب  ابا  يا  دـنتفگ : ار  وا  تسا ، هداتـسیا  هیواعم  كزینک  هّیم  هناخ  رد  رب  هک  دـندید  ار  ریبز  نب 

.دیریگب ار  نآ  مد  دیروآ ، تسد  هب  ار  يزیچ  رس  دیتسناوتن  هاگره  تفگ : دتسیا ؟ یم 

وت اب  دنلب  يادص  اب  نم  تفگ : ریبز  نبا  .دنک  تعیب  دیزی  اب  تساوخ  وا  زا  درب و  مان  دیزی  دوخ  رـسپ  زا  ریبز  نب  هللا  دـبع  شیپ  هیواعم 
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شیپ ماگ  هکنآ  زا  شیپ  دیوگب ، تسار  وت  هب  هک  تسا  یسک  وت  نیتسار  ردارب  میوگ و  یمن  یشوگرد  هتسهآ و  میوگ و  یم  نخس 
.ندروخ ینامیشپ  زا  شیپ  ندیشیدنا  تسا و  نتشادرب  ماگ  زا  شیپ  نتسیرگن  هک  شیدنیب  يوش  نامیـشپ  هکنآ  زا  شیپ  رگنب و  یهن 

.يزومآ یم  يریپ  رد  ار  تعاجش  رکب  ابا  يا  تفگ : دیدنخ و  هیواعم 

تابرـض زا  نوچ  داد و  یم  گنج  نامرف  ناشیا  هب  دناروخ و  یم  امرخ  طقف  دوخ  نایهاپـس  هب  دوب ، لیخب  تدش  هب  ریبز  نب  هللا  دـبع 
نیا رد  .دینک  یم  یچیپرـس  نم  نامرف  زا  دیروخ و  یم  ارم  يامرخ  تفگ : یم  درک و  یم  شنزرـس  ار  نانآ  دـنتخیرگ ، یم  ریـشمش 

رد اـمرخ  اـب  هک  ینیب  یم  ار  هللا  دـبع  اـیآ  تسا  هریچ  دوخ  ناـمرف  هب  دـنوادخ  هکنآ  اـب  : » تسا هدورـس  نینچ  نارعاـش  زا  یکی  هراـب 
، تسکش یم  شا  هزین  هک  راب  ره  تسکش و  جاجح  نایهاپس  هنیـس  رد  ار  هزین  جنپ  وا  نایهاپـس  زا  یکی  و  .تسا » تفالخ  يوجتـسج 
ار يزیچ  نینچ  ناناملـسم  لاملا  تیب  هن  هزین ، جنپ  تفگ : دـمآ و  نارگ  هللا  دـبع  رب  مجنپ  راب  داد ، یم  وا  هب  يا  هزین  ریبز  نب  هللا  دـبع 

.دنک یمن  لمحت 

: تفگ .تسا  هدنازوس  ار  میاهاپ  نازوس  ياهگیر  تفگ : ادگ  .دادن  وا  هب  يزیچ  هللا  دبع  دمآ ، وا  شیپ  نیشن  هیداب  بارعا  زا  ییادگ 
نـسح هک  مشاه  ینب  زا  نت  هدفه  هارمه  ار  سابع  نب  هللا  دبع  هیفنح و  نب  دمحم  ریبز ، نب  هللا  دـبع  .دوش  کنخ  ات  نک  راردا  اهنآ  رب 

درک و هرـصاحم  عمج و  دوب  مراـع  هرد  هب  فورعم  هک  هکم  ياـه  هرد  زا  یکی  رد  دوب  ناـشیا  زا  مه  مالّـسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  نب 
دینک تعیب  نم  اب  دیاب  هتشذگن  هعمج  زونه  تفگ :

رـسپ درک ، ار  نانآ  ندـنازوس  گنهآ  هعمج  ندیـسر  زا  شیپ  .دـنکفا  مهاوخ  شتآ  رد  ار  امـش  ای  دز  مهاوخ  ار  ناتیاهندرگ  هنرگ  و 
، دیسر ارف  هعمج  نوچ  .دهد  تلهم  ار  ناشیا  هعمج  زور  ات  هک  داد  شدنگوس  ادخ  هب  دناسر و  وا  هب  ار  دوخ  يرهز  همرخم  نب  روسم 

چیه دز و  طونح  دوخ  رب  دیـشوپ و  نفک - دیپس -  هماج  سپـس  درک و  لسغ  تسخن  تساوخ ، دـیپس  هماج  بآ و  هیفنح  نب  دـمحم 
- ناشیا يرای  يارب  یهاپـس -  رازه  راهچ  هارمه  ار  یلجب  هللا  دـبع  ابا  دـیبع ، یبا  نب  راتخم  ار  اـضق  .تشادـن  ندـش  هتـشک  رد  یکش 

هعمج دادماب  دنداتفا و  ولج  ناباتش  دوخ  ياهبوکرم  اب  ناشیا  زا  نت  داتفه  دندمآ ، دورف  قرع  تاذ  هب  نانآ  نوچ  دوب و  هتشاد  لیسگ 
مراع هرد  رانک  ار  دوخ  دمحم و  ای  دمحم  ای  دـندروآرب  گناب  دـندوب  هدیـشک  ار  دوخ  ياهریـشمش  هک  یلاح  رد  دندیـسر و  هکم  هب 

ادخ سک  ره  دهد  ادن  درک  رومأم  ار  نسح  نب  نسح  هیفنح ، نب  دمحم  .دنداد  تاجن  ار  شناهارمه  هیفنح و  نب  دمحم  دـندناسر و 
تمالـس یتـشآ و  اـب  رگا  تسین  مدرم  رب  تموـکح  هب  يزاـین  ارم  هک  دـنک  ماـین  رد  ار  شریـشمش  دـنیب ، یم  قـح  ياراد  دوـخ  رب  ار 

.مروآ یمن  گنچ  هب  ار  ناشیا  رب  تموکح  روز  اب  زگره  دنرادب  شوخان  رگا  مریذپ و  یم  دوش  هداد  نم  هب  تموکح 

ار درمریپ  نیا  مدرم  زا  سک  ره  تسا : هدورس  نینچ  نامحرلا  دبع  نب  ریثک  نآ ، رد  هیفنح  نبا  ندرک  هرـصاحم  مراع و  هرد  دروم  رد 
مدرم نیگنس  ياهیراتفرگ  تسوا ، يومع  رسپ  یفطصم و  ربمایپ  مانمه  وا  تسین ، رگمتـس  وا  هک  دناد  یم  دنیب  یم  فیخ  دجـسم  رد 

لاح ییادـخ و  هناخ  هب  هدـنرب  هانپ  ییوگ  یم  ینیب  یم  هک  ار  سک  ره  وت  تسا ، نارادـماو  هرگ  هدـننک  زاب  دـشک و  یم  شود  رب  ار 
.تسا ینادنز  مراع  نادنز  رد  هک  تسا  نامه  یتسار  هدنرب  هانپ  هکنآ 

تعکر ود  دـمآ و  دورف  نامعن  هیحان  رد  وا  درک ، دـیعبت  فئاط  هب  هکم  زا  ار  ساـبع  نبا  ریبز ، نب  هللا  دـبع  نوچ  دـیوگ : یم  ینئادـم 
نآ رد  ار  وت  هک  ینیمزرـس  چـیه  یناد  یم  وت  اراگدرورپ  درک : اعد  هنوگ  نیدـب  تشارفارب و  ار  دوخ  ياهتـسد  سپـس  درازگ و  زامن 
زا ارم  ریبز  نبا  اراگدرورپ  ییامرف ، حور  ضبق  ارم  نآ  رد  زج  هک  مراد  یمن  تسود  تسین و  هکم  زا  رتشوخ  نم  يارب  منک  شتـسرپ 
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ایادخ دوش ، رتیوق  شیوخ  تموکح  رد  ات  درک  نوریب  رهش  نآ 

: دنتفگ دندمآ و  وا  رادید  هب  شمدرم  دیسر ، فئاط  کیدزن  نوچ  و  هدب ، رارق  وا  يارب  ار  هنامز  دب  شدرگ  نک و  تسـس  ار  وا  رکم 
ار وت  هک  یتسه  یـسک  نآ  زا  رت  یمارگ  رت و  بوبحم  ام  رظن  رد  وت  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  ادـخ ، لوسر  يومع  رـسپ  رب  داـب  دـماشوخ 
و دـمآ ، دورف  يا  هناخ  رد  سابع  نبا  .يآ  دورف  يراد  یم  شوخ  اجک  ره  تسوت ، رایتخا  رد  اـم  ياـه  هناـخ  نیا  تسا ، هدرک  نوریب 
هلآ و هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  زا  درک و  یم  شیاتـس  ار  ادخ  وا  دنتـسشن و  یم  وا  رانک  رـصع  زامن  حبـص و  زامن  زا  سپ  فئاط  مدرم 
، دـندراذگن یقاب  دوخ  هب  کیدزن  ای  هیبش  ای  ریظن  یـسک  دـنتفر و  نانآ  تفگ : یم  درب و  یم  مان  ترـضح  نآ  زا  سپ  يافلخ  مّلس و 
ناگرگ و ياهلد  نآ  ریز  دنشوپ ، یم  زب  تسوپ  هک  لاح  نیع  رد  دنبلط و  یم  ار  ایند  ترخآ  لمع  اب  هک  دنا  هدنام  یقاب  یماوقا  هکلب 

دوخ يرهاظ  لامعا  اب  دـنرب ، نامگ  ایند  نادـهاز  زا  ار  نانآ  مدرم  هک  دـنهد  یم  ماجنا  روظنم  نادـب  ار  راک  نیا  تسا ، هتفهن  ناگنلپ 
یم ارف  ار  ادـخ  منک و  یم  اعد  دـنروآ ، یم  مشخ  هب  ار  ادـخ  دوخ  یناهن  ياه  هشیدـنا  اهراک و  اب  دـننک و  یم  يراکایر  مدرم  يارب 

ناراکهبت دراپسب و  ناشیا  ناگدیزگرب  ناکین و  هب  ار  شتموکح  راک  دنز و  تشونرـس  ملق  یکین  ریخ و  هب  تما  نیا  يارب  هک  مناوخ 
دینک و تلأسم  ار  عوضوم  نیمه  دیرآرب و  ناتراگدرورپ  هاگشیپ  هب  ار  دوخ  زاین  ياهتسد  مه  امش  دیامرف ، دوبان  ار  تما  نیا  نادب  و 

.دندرک یم  نانچ  مدرم 

زامن زا  سپ  فئاط  رد  هک  تسا  هدیسر  ربخ  نم  هب  دعب ، اما  تشون : نینچ  سابع  نبا  يارب  دیـسر ، ریبز  نب  هللا  دبع  هب  ربخ  نیا  نوچ 
وت رب  نم  يرابدرب  ایوگ  يریگ ، یم  بیع  ار  شناد  درخ و  لها  یهد و  یم  يوتف  نانآ  يارب  ینادان  اب  ینیشن و  یم  مدرم  يارب  رـصع 

هزادـنا نک و  سب  ار  دوخ  يراـتفگزیت  داـب ، ردـپ  یب  وت  زج  یـسک  .تسا  هتخاـس  خاتـسگ  نم  رب  ار  وت  وت ، قوقح  تخادرپ  همادا  و 
دوخ سفن  مدرم  شیپ  يراد ، نوبز  ار  شیوخ  دوخ  رگا  هک  رادب  یمارگ  ار  نتـشیوخ  دوخ  شیدنیب و  يراد  يدرخ  رگا  رادـهگن و 

نآ دوخ  رگا  هک  دراد  یمارگ  نتشیوخ  ار  دوخ  سفن  : » دیوگ یم  هک  يا  هدینـشن  ار  رعاش  رعـش  نیا  رگم  تفای ، یهاوخ  رت  نوبز  ار 
ربخ نم  هب  هچنآ  زا  رگا  هک  مروخ  یم  دنگوس  ادـخ  هب  نم  و  .تفای » یهاوخن  نآ  هدـنراد  یمارگ  ار  راگزور  زگره  يراد ، نوبز  ار 

هک شیدنیب  تسرد  کنیا  تفای ، یهاوخ  ناباتش  دراد  زاب  نم  زا  ار  وت  هچنآ  رد  تفای و  یهاوخ  نشخ  ارم  یتسیان  زاب  تسا ، هدیسر 
.ینکن شنزرس  ار  دوخ  زج  یسک  داد  ترارق  يدوبان  هبل  رب  دش و  تریگ  نماد  وت  یتخبدب  رگا 

ینادان هب  یـسک  هکنآ  لاح  مهد و  یم  يوتف  ینادان  هب  يدوب  هتفگ  دیـسر ، نم  هب  تا  همان  دـعب ، اما  تشون : وا  خـساپ  رد  سابع  نبا 
هدرکن تیانع  وت  هب  هک  تسا  هدومرف  ینازرا  نم  هب  ملع  زا  هزادنا  نآ  دنوادخ  هکنآ  لاح  دـنادن و  ملع  زا  يزیچ  هک  دـهد  یم  يوتف 
يدوب هتفگ  سپـس  تسا و  هتخاس  خاتـسگ  وت  رب  ارم  قوقح  تخادرپ  رد  تنداد  همادا  وت و  يرابدرب  هک  يدوب  هدـش  روآدای  تسا و 

زا ارم  یماگنه  هچ  وت  هوای ، ياـهلثم  يدوب  هدز  ییاـهلثم  نم  يارب  و  .رادـهگن » هزادـنا  نک و  يراد  نتـشیوخ  دوخ  يراـتفگ  زیت  زا  »
«، .تفای یهاوخ  نشخ  ارم  ینکن  سب  رگا   » يدوب هتفگ  سپـس  .يا  هدـید  ناـساره  دوخ  یمـشخزیت  زا  ناـسرت و  يدـنت  ییوخدـب و 
زا مه  متسیا و  یمن  زاب  تلیضف  لدع و  لها  فیصوت  قح و  نخـس  نتفگ  زا  دنگوس  ادخ  هب  دیامرفن ، تیاعر  درادن و  یقاب  تیادخ 
یم دوخ  دـش و  هارمگ  یناهج  نیا  یگدـنز  رد  ناشیا  شـشوک  هک  نانآ   » تسا رت  شخب  نایز  همه  زا  ناـشراک  هک  ناـنآ  شهوکن 

.مالسلا و  .دننک » یم  راتفر  وکین  هک  دنرادنپ 

هب وا  .دـنتفگ  نخـس  رایـسب  وا  اب  دوخ  ياهزاین  هرابرد  مدرم  تشگرب ، هنیدـم  هب  دوخ  جـح  ياهرفـس  زا  یکی  زا  هک  یماگنه  هیواعم 
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یـسک درک و  تکرح  هنابـش  هیواعم  .درک  نانچ  و  مینک ، تکرح  ات  نک  هداـمآ  ار  نارتش  هنابـش  بشما و  نیمه  تفگ : دوخ  رادرتش 
شیوخ هواجک  رد  هیواـعم  .درک  تکرح  هیواـعم  یپ  زا  دـش و  راوس  ار  دوخ  بسا  ریبز  نبا  .درکن  هاـگآ  راـک  نآ  زا  ار  ریبز  نبا  زج 

نیا دیـسرپ : دوب  هدش  رادیب  هدینـش و  ار  بسا  مس  يادـص  هک  هیواعم  دوب ، تکرح  رد  شرانک  بسا  رب  راوس  ریبز  نبا  دوب و  باوخ 
هتـشک ار  وت  بشما  رگا  تفگ : درک ، یم  یخوش  هیواـعم  اـب  هک  یلاـح  رد  و  بیبخ ، وبا  منم  تفگ : ریبز  نبا  تسیک ؟ بسا  رب  راوس 

یم راکش  دوخ  تلزنم  ردق و  هب  يراکـش  هدنرپ  ره  یتسین ، ناهاشداپ  ناگدنـشک  زا  وت  هک  زگره  تفگ : هیواعم  دش ؟ یم  هچ  مدوب 
تـسا یـسک  وا  مداتـسیا و  بلاط  یبا  نب  یلع  ربارب  گنج  فص  رد  هکنآ  لاح  ییوگ و  یم  نینچ  نیا  نم  اب  تفگ : ریبز  نبا  .دـنک 

يوجتـسج رد  هدوسآ و  شتـسار  تسد  تشک و  دوخ  پچ  تسد  اب  ار  تردـپ  وت و  راچان  يرآ  تفگ : هیواـعم  .یناد  یم  دوخ  هک 
راک نآ  رد  دوبن و  نامثع  نداد  يرای  يارب  زج  ام  راک  نآ  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : ریبز  نبا  .دشکب  نآ  اب  ار  وا  هک  دوب  يرگید  سک 

.میدشن هداد  شاداپ 

هارمه دوب ، یمن  بلاط  یبا  نب  یلع  هب  تبسن  وت  هنیک  ینمشد و  تدش  رگا  دنگوس  ادخ  هب  هک  نک  اهر  ار  نخس  نیا  تفگ : هیواعم 
ات میا و  هتـسب  ینامیپ  دـهع و  وت  اب  ام  لاح  ره  هب  ینک  یم  نینچ  ایآ  هیواعم  يا  تفگ : ریبز  نبا  .يدیـشک  یم  ار  نامثع  ياپ  راـتفک 

دنگوس ادخ  هب  تفگ : هیواعم  .تسناد  دهاوخ  دـیآ ، یم  وت  زا  سپ  هک  سک  نآ  یلو  مینک  یم  افو  نآ  رب  یـشاب  هدـنز  هک  یماگنه 
يا و هتسب  راوتسا  هدروخ  هرگ  ياهنامسیر  رد  هک  منیب  یم  ار  وت  نونکا  مه  ییوگ  مراد  میب  وت  دوخ  رب  طقف  نم  مه  لاح  نآ  رد  هک 
رد وت  میاشگب و  یمرن  هب  ار  وت  هک  مشاب  هدنز  زور  نآ  نم  شاک  يا  دوب و  یم  هدـنز  هیواعم - نامحرلا -  دـبع  وبا  شاک  ییوگ  یم 

.دوب یهاوخ  يا  هدش  اهر  دازآ و  دب  هچ  مه  ماگنه  نآ 

ریما يا  تفگ : درک ، یم  ریبز  نبا  هب  هراشا  هک  یلاـح  رد  ورمع  دوب ، وا  شیپ  مه  صاـع  ورمع  .تفر  هیواـعم  شیپ  ریبز  نب  هللا  دـبع 
نوچمه تسا و  هدرک  تسمرس  ار  وا  وت  يرابدرب  تسا و  هدرک  رورغم  ار  وا  وت  لمحت  هک  تسا  یسک  نیا  دنگوس  ادخ  هب  نینمؤملا 

دنب و دوش  یم  رایـسب  وا  شوج  صرح و  هک  هاگره  دـنک و  یم  شهج  شیوخ  یتسمرـس  رد  دـهج  یم  دوخ  دـنب  رد  هک  يرخروگ 
صاع رسپ  يا  تفگ : ریبز  نبا  .دتفارد  یتساک  ینوبز و  هب  هک  تسا  هتـسیاش  راوازـس و  وا  دزاس و  یم  مارآ  ار  وا  یگدیمر  نامـسیر 

یمن اـم  هکنیا  تسا و  هدرک  اـفو  تعاـط و  هب  مزلم  اـفلخ  دروم  رد  ار  اـم  هک  دوبن  اهدـنگوس  دـهع و  ناـمیا و  رگا  دـنگوس  ادـخ  هب 
تشونرس رگا  و  دوب ، اهراک  وت  وا و  اب  ام  يارب  هنیآ  ره  میتسین ، نآ  زا  یضوع  ناهاوخ  میزاس و  نوگرگد  ار  شیوخ  شور  میهاوخ 

هتـشادن تمحازم  نآ  اب  يزیچ  هک  داد  میهاوخ  عفد  ییوزاـب  ناـنچ  اـب  ار  وا  دراذـگاو  وت  ریظن  يدارفا  اـب  تروشم  وت و  يأر  هب  ار  وا 
نیا رگا  دنگوس  ادخ  هب  ریبز  رسپ  يا  تفگ : هیواعم  .دیاینرب  شا  هدهع  زا  ینتخادنا  گنس  چیه  هک  دز  میهاوخ  یگنس  وا  رب  دشاب و 

یماوقا اب  مرزآ  زا  : » تسا هدورس  نیشیپ  رعاش  نآ  هک  منانچ  ما و  هدیزگرب  تبوقع  رب  ار  تشذگ  باتـش و  رب  ار  لمحت  نم  هک  دوبن 
شوج و ات  متـسب  یم  مرح  ياهنوتـس  زا  یکی  رب  ار  وت  .دـشوج » یم  نم  رب  ناـشیا  ياـهلد  مشخ  گـید  منیب  یم  هک  منک  یم  ارادـم 

يا هتفات  ار  هچنآ  ینک و  زاب  مه  زا  يا  هتفاب  ار  هچ  ره  دوش و  هتساک  تیوزرآ  هدیرب و  نآ  رانک  وت  يدنمزآ  دریگب و  مارآ  تشورخ 
یهاوخن اپزیرگ  دوب و  یهاوخ  نآ  نتـشیوخ و  راتفرگ  طقف  دوب و  یهاوخ  فرژ  یکاغم  هرانک  رب  دـنگوس  ادـخ  هب  و  یباتب ، هراـبود 

.كاغم نآ  یناد و  دوخ  نانچمه  دشابن و  وت  يارب  نآ  زج  يزیچ  دوب و 

ار راک  نیا  مدرم  تخادنا ، هبطخ  زا  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  مان  یپایپ  هعمج  ياهزامن  زا  يرایـسب  رد  ریبز  نب  هللا  دبع 
هاگره هک  تسا  يدب  کچوک و  نادناخ  ار  وا  یلو  متسین  نادرگ  يور  ادخ  لوسر  ندرب  مان  زا  نم  تفگ : دنتسناد ، گرزب  یهانگ 
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.مزاس نوبز  ار  نانآ  مراد  تسود  نم  دنراد و  یم  هتشارفا  ار  دوخ  ياهندرگ  مرب  یم  مان  وا  زا 

رب میمـصت  تخاس و  راکـشآ  نانآ  اب  ار  هنیک  تفرگ و  بیع  نانآ  رب  تخادرپ و  زیتس  هب  مشاه  ینب  اب  ریبز  نب  هللا  دـبع  هک  یماـگنه 
یهورگ دربن ، ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  مان  نآ  زا  ریغ  هچ  هعمج و  رد  هچ  دوخ  ياه  هبطخ  رد  تفرگ و  ناشیا  یبوکرس 

زا رهاظ  رد  رگا  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ : ریبز  نبا  .دـندش  كانمیب  شماجرف  زا  دـندز و  دـب  لاف  دـندرک و  باتع  وا  اب  شناکیدزن  زا 
یّلـص ربمایپ  مان  مشاه  ینب  هاگره  منیب  یم  یلو  منک  یم  دای  ار  وا  ناوارف  دوخ  نورد  ناهن و  رد  منک  یم  يراددوخ  ربمایپ  مان  ندرب 
یمن دـنگوس  ادـخ  هب  دوش و  یم  هتخارفارب  ناـشیاهندرگ  نوـگلگ و  يداـش  زا  ناـشیاه  هرهچ  دنونـش  یم  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا 

مرآ و مهارف  نیبوچ  ینابیاس  ما  هتفرگ  میمـصت  ادـخ  هب  مهدـب ، نانآ  هب  يا  يداـش  چـیه  مراد  ار  نآ  ییاـناوت  هک  يراـک  رد  مهاوخ 
دـنکن و نوزف  ار  ناشیا  رامـش  ادـخ  تشک ، مهاوخن  ار  رگوداج  ساپـسان  راـکهنگ  زج  ناـشیا  زا  نم  منزب و  شتآ  نآ  رد  ار  ناـشیا 

ناشیا نایم  يریخ  چیه  ادخ  ربمایپ  ادخ  هب  .دنراد  يرگ  ماجرف  هن  رگزاغآ و  هن  هک  دنتـسه  يدب  نادناخ  دـهدن ، نانآ  رب  یگدـنخرف 
.دنا مدرم  نیرتوگغورد  ناشیا  تسا و  هدوبر  رد  ار  نانآ  یتسار  همه  ادخ  ربمایپ  طقف  تسا ، هتشاذگن  یقاب 

متـسه یـسک  نیتسخن  نم  .درادب  قفوم  تیادخ  نینمؤملا  ریما  يا  تفگ : تساخرب و  صاقو  یبا  نب  دعـس  نب  دمحم  ماگنه  نیا  رد 
تـسرد نخـس  تفگ : ریبز  نبا  هب  تساخرب و  یحمج  هیما  نب  ناوفـص  نب  هللا  دـبع  .مهد  یم  يراـی  ناـشیا  راـک  دروم  رد  ار  وت  هک 

یم ار  نانآ  يریگ و  یم  بیع  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  نادـناخ  زا  اـیآ  .يدرکن  هدیدنـسپ  راـک  گـنهآ  یتفگن و 
نادـناخ کـی  زا  ناـشیا  رامـش  هب  یهاوخب  رگا  دـنگوس  ادـخ  هب  دنتـسه ، وـت  درگرب  بارعا  هک  یلاـح  رد  مه  نآ  یـشکب ، یهاوـخ 
دنوادخ دنهدن ، يرای  ار  نانآ  مدرم  رگا  هک  دنگوس  ادخ  هب  یهگناو  دراد ، یمن  اور  وت  يارب  ار  نآ  دنوادخ  یـشکب  كرت  ناملـسم 

.یتسین هدومزآ  راک  ياناد  وت  هک  نیشنب  ناوفص  وبا  يا  تفگ : ریبز  نبا  .داد  دهاوخ  يرای  دوخ  ترصن  اب  ار  ناشیا 

.درک ربنم  گنهآ  دیـسر ، دجـسم  هب  نوچ  دمآ و  نوریب  نیگمـشخ  شیوخ  رـسپ  هارمه  دیـسر ، سابع  نب  هللا  دـبع  هب  ربخ  نیا  نوچ 
رب داد و  ماجنا  ار  ادخ  شیاتس  تسخن 

یّلص ربمایپ  هک  درادنپ  یم  نینچ  غورد  هب  ریبز  نبا  مدرم  يا  تفگ : نینچ  سپس  داتسرف و  دورد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ 
، وا ندز  غورد  نتسب و  تمهت  نیا  زا  یتفگش  مامت  اتفگـش  تسا ، هدوبن  یماجرف  ماجنا و  یبسن و  یلـصا و  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا 

نیتسخن دوب و  مشاه  درک ، تیامح  ار  شیرق  رابراوخ  ياهناوراک  داهن و  تنـس  ار  رفـس  چوک و  هک  سک  نیتسخن  دـنگوس  ادـخ  هب 
ام زاغآ  دنگوس  ادخ  هب  دوب ، بلطملا  دبع  تخاس ، نیرز  ار  هبعک  هناخ  رد  دناشون و  مدرم  هب  اراوگ  نیریش و  بآ  هکم  رد  هک  سک 
ام دـندرک  یم  ینارنخـس  نوچ  میدوب و  ناشیا  نایوگنخـس  اـم  دـنتفگ  یم  نخـس  هاـگره  تسا ، هدرک  ومن  دـشر و  شیرق  زاـغآ  اـب 

هدوبن ام  دجم  هب  زج  هدوب  يدجم  رگا  شیرق  رد  یهگناو  تسا ، هدوبن  ام  ناینیشیپ  دجم  نوچ  يدجم  چیه  میدوب و  ناشیا  نانارنخس 
نآ يارب  لاعتم  دـنوادخ  هکنآ  اـت  دـندوب  يروکبـش  يروک و  رد  تخـس و  یهارمگ  دـساف و  نید  قلطم و  رفک  رد  شیرق  هک  تسا 
رب ار  یمانـشد  هلئاغ و  چـیه  داد ، رارق  ناگزیکاپ  نایم  زا  يا  هزیکاپ  ار  دوخ  لوسر  تخیگنارب و  نآ  يارب  یغارچ  دـیزگرب و  يوترپ 

رسپ ام و  نایم  زا  وا  يوس  هب  ناماگشیپ  نیرت  ماگشیپ  یهگناو  تسام ، يومع  رسپ  ومع و  ام و  نادنزرف  زا  ام و  زا  یکی  وا  دیاشن ، وا 
یّلص ربمایپ  زا  سپ  ام  هوالع  هب  .دنتسج  تقبـس  یماگـشیپ  رد  يرگید  زا  سپ  یکی  ام  ناکیدزن  ناشیوخ و  سپـس  تسام و  يومع 
ینب رب  هک  ریبز  نبا  زا  یتفگش  مامت  اتفگـش  .مییوا  هب  دارفا  نیرتکیدزن  نیرت و  هداژن  نیرت و  یمارگ  نیرتهب و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 5320 

http://www.ghaemiyeh.com


دنگوس ادخ  هب  انامه  مشاه ، ینب  اب  نانآ  یببس  دنویپ  ببس  هب  یگمه  شدج  ردپ و  وا و  فرـش  هکنآ  لاح  دریگ و  یم  هدرخ  مشاه 
هتشاد بلطملا  دبع  رتخد  هیفص  يرسمه  هب  دیما  دناوت  یم  هک  تشادنپ  یم  دلیوخ  نب  ماوع  اجک  و  تسا ، شیرق  هناوید  ریبز  نبا  هک 

.دمآ دورف  ربنم  زا  هاگ  نآ  تسا ، بسا  نم  ییاد  تفگ : تسیک ؟ تردپ  دنتفگ : رتسا  هب  دشاب ،

دنوادـخ هک  تسا  يدرم  اج  نیا  تفگ : ریبز  نبا  دوب ، هتـسشن  ربنم  ياپ  مدرم  هارمه  سابع  نبا  دـناوخ و  یم  هبطخ  هکم  رد  ریبز  نبا 
ادخ و نامرف  هب  نانز  هعتم  هک  دـنک  یم  روصت  تسا ، هتخاس  روک  مه  ار  شلد  مشچ  تسا ، هدرک  روک  ار  شمـشچ  هک  هنوگ  نامه 
رد ار  ناناملـسم  درب و  دوخ  اب  ار  هرـصب  لاملا  تیب  هتـشذگ  رد  دهد ، یم  يوتف  هچروم  شپـش و  دروم  رد  تسا و  حیحـص  شلوسر 

نینمؤملا و ما  اب  هک  منک  شنزرـس  هراب  نیا  رد  ار  وا  هنوگچ  درک و  اهر  دنتـسکش ، یم  ار  اـمرخ  ياـه  هناد  یتسدـگنت  زا  هک  یلاـح 
.تسا هدرک  گنج  هحلط - داد  رارق  ادخ  لوسر  يالب  رپس  ار  دوخ  تسد  هک  یسک  و  ریبز - ادخ -  لوسر  يراوح 

ارم هرهچ  تفگ : همیزخ  نب  دسا  ینب  هتـسباو  ماشه  نب  ریبج  نب  دعـس  دوخ  شکاصع  هب  دوب  هدش  روک  ماگنه  نآ  رد  هک  سابع  نبا 
ریبز نبا  هب  باطخ  تسخن  دز و  الاب  ار  دوخ  ياهنیتسآ  سابع  نبا  .درک  نانچ  هک  راد ، هتـشارفارب  ار  متماق  هدـب و  رارق  وا  هرهچ  ربارب 
ریبز رسپ  يا  دوزفا : نینچ  سپس  .میدرگب ،» ات  درگب  روز ، يدرم و  يراد ز  هچنآ  رایب  : » تسا نینچ  نآ  نومضم  هک  دناوخ  ار  يرعش 

اما .دوش » یم  روک  تساه  هنیس  رد  هک  ییاهلد  هکلب  دوش  یمن  روک  ناگدید  انامه   » دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  يروک ، دروم  رد  اما 
، لاوما ندرب  اما  دنناد ، یم  تنارای  هن  یناد و  یم  ار  نآ  وت  هن  هک  تسا  مکح  ود  دروم  نآ  رد  .هچروم  شپـش و  دروم  رد  نم  ياوتف 

یقح زا  رتمک  هک  يا  هدـنام  یقاب  نآ  زا  میتخادرپ و  ار  سک  ره  قح  میدوب و  هتفرگ  جارخ  هب  هدرک و  عمج  دوخ  هک  دوب  یلام  يرآ 
ءامـسا تردام  زا  هعتم  هرابرد  .میتفرگ  ار  نآ  دوخ  قح  قبط  ام  دـنام و  یقاـب  تسا  هدومرف  ررقم  اـم  يارب  نآرق  رد  دـنوادخ  هک  دوب 

ما ام  مارتحا  هب  نز  نآ  نینمؤملا ، ما  اب  اـم  گـنج  اـما  تسا ، هدوب  هچ  دـش ، فرـصنم  هجـسوع  درب  ود  نتفرگ  زا  هک  یماـگنه  سرپب 
وا زا  دوب  هدیـشک  وا  رب  دنوادخ  هک  ار  یباجح  هدرپ و  تییاد  تردپ و  یهگنا  و  تردـپ ، ای  وت  مارتحا  هب  هن  دـش ، هداهن  مان  نینمؤملا 
هب .دنتشاد و  نوصم  شیوخ  ياه  هناخ  رد  ار  دوخ  ياهنز  و  دننک ، گنج  وا  يارب  ساپ و  هب  هک  دنداد  رارق  يا  هنتف  ار  وا  دنتشادرب و 

دـندناشک و ارحـص  هب  ار  ربمایپ  رـسمه  هک  دـندادن  فاـصنا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  ادـخ و  قح  رد  هک  دـنگوس  ادـخ 
رفاک ام  رگا  میدـمآ  امـش  يوس  هب  نارگ  رکـشل  اب  هک  دوب  نانچ  امـش  اب  ام  گنج  اـما  .دنتـشاد  هدیـشوپ  نوصم و  ار  دوخ  نارـسمه 
ادـخ هب  دـیا و  هدـش  رفاک  ام  اب  ندرک  گنج  اب  امـش  میدوب  نمؤم  ام  رگا  دـیا و  هدـش  رفاک  ام  گـنج  زا  دوخ  زیرگ  اـب  امـش  میدوب ،

یناوختسا چیه  يزعلا  دبع  نب  دسا  نادناخ  يارب  دوبن ، ام  نایم  هجیدخ  تلزنم  امش و  نایم  هیفـص  تلزنم  رگا  هک  مروخ  یم  دنگوس 
.متسکش یم  ار  نآ  متشاذگ و  یمن  یقاب 

سابع و نبا  اب  وگم  وگب و  زا  ار  وت  رگم  تفگ : دیـسرپ ، وا  زا  هجـسوع  درب  ود  هرابرد  تشگرب  شرداـم  شیپ  هک  یماـگنه  ریبز  نبا 
یم تخس  ياهخساپ  دنا و  باوج  رضاح  دوش  هتفگ  نخـس  هشیدنا  یب  ناشیا  اب  نوچ  هک  مدوب  هتفگن  مدوب و  هدرکن  یهن  مشاه  ینب 

ار وا  اب  وگتفگ  يارای  نج  سنا و  هک  يروک  نیا  زا  ناج  رسپ  تفگ : ءامـسا  .مدرک  ینامرفان  نم  يدوب و  هتفگ  يرآ  تفگ : دنهد ؟
کتاف نب  میرخ  نب  نمیا  .نک  زیهرپ  وا  زا  راگزور  رخآ  ات  دناد ، یم  ار  شیرق  ياهینوبز  اهییاوسر و  همه  هک  نادب  زیهرپب و  دـنرادن 
صخـش ینابرهم  نک  ینابرهم  يا  هدـش  يورایور  اهالب  زا  ییـالب  اـب  ریبز  نبا  يا  تسا : هدورـس  ار  ریز  راعـشا  دروم  نیا  رد  يدـسا 

اب هراومه  يوش  يورایور  هاـگره  دـنا  یمارگ  شیاـهییاد  اـهومع و  تسا و  هزیکاـپ  شا  هشیر  هک  یمـشاه  يدرم  هب  شیدـنا  هراـچ 
...دنکش یم  مه  رد  ار  تناوختسا  وت  خساپ  رد  دنلب  يادص  اب  تردق و 
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یشرق درم  چیه  زا  هک  مدینش  ینانخس  مدید و  یـسلجم  دانک  تمحر  شیادخ  هک  سابع  نبا  زا  دیوگ : یم  يردبع  هحلط  نب  نامثع 
نبا هاگره  دـنداهن و  یم  رتکچوک  یتخت  دوب  هنیدـم  ریما  هک  يراگزور  هب  مکح  نب  ناورم  تخت  رانک  هک  دوب  نانچ  مدوب ، هدینـشن 

تخت داد و  مدرم  يارب  دورو  هزاـجا  ناورم  يزور  .دـنداهن  یم  هچکـشت  نارگید  يارب  تسـشن و  یم  تخت  نآ  رب  دـمآ  یم  ساـبع 
نآ رب  دمآ و  مه  ریبز  نب  هللا  دبع  تسشن ، دوخ  هچیسرک - تخت -  رب  دمآ و  سابع  نبا  دندوب ، هداهن  ناورم  تخت  رانک  مه  يرگید 

مولعم هک  درک  یتکرح  ریبز  نبا  ماگنه  نیا  رد  دندوب ، تکاس  مدرم  ناورم و  .تسـشن  دـندوب  هداهن  زور  نآ  رد  هک  رگید  هچیـسرک 
باتـش تسردان و  يراک  رکب  وبا  تعیب  دنرادنپ  یم  مدرم  زا  یهورگ  تفگ : نینچ  درک و  عورـش  دیوگب و  نخـس  دـهاوخ  یم  دـش 

دنرب یم  هوای  نامگ  نانآ  دوش ، هتفگ  نینچ  شا  هرابرد  هک  تسا  نیا  زا  رتگرزب  رکب  وبا  نأش  هک  یلاح  رد  تسا ، هدوب  روز  اب  هدز و 
باحـصا نایم  دـنگوس  ادـخ  هب  هک  یتروص  رد  دوب ، یم  ناشیا  نایم  نانآ و  زا  تموکح  داتفا  یمن  قاـفتا  رکب  وبا  اـب  تعیب  رگا  هک 

تنعل دیوگب  نیا  زج  سک  ره  دوبن و  رکب  وبا  زا  رتراوتسا  ینامیا  ياراد  رت و  هقباس  اب  سک  چیه  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم 
رمع سپس  تفگ ، وا  هک  دش  نامه  تسب و  رمع  يارب  ار  تفالخ  دقع  رکب  وبا  هک  یماگنه  دندوب  اجک  نانآ  یهگناو  .داب  وا  رب  ادخ 
هرهب دـنوادخ  دـش  میـسقت  اهتخب  نآ  نوچ  و  درک - نییعت  ار  يروش  دـنکفا -  رگید  ياهتخب  اه و  هرهب  ناـیم  ار  ناـشیا  تخب  هرهب و 
نانآ رب  نامثع - دوب -  رتراوازـس  ناشیا  زا  تموکح  هب  هک  یـسک  دومرف و  راـسنوگن  ار  ناـشیا  تخب  تخادـنا و  ریخأـت  هب  ار  ناـنآ 

دندرک ریگلفاغ  ار  وا  دشاب و  هدنام  رهـش  زا  نوریب  هک  یناگرزاب  رب  نادزد  هلمح  نوچ  دندرک  جورخ  وا  رب  ناشیا  و  تفای ، تموکح 
.دندیدرگ دورطم  ناگراتس  مکش  ریز  تشک و  مد  زا  ار  ناشیا  دنوادخ  سپس  دنتشک و  و 

ود نآ  دنگوس  ادخ  هب  هک  شاب  ياج  رب  مارآ و  ییوگ ، یم  نخس  تفالخ  رمع و  رکب و  وبا  هرابرد  هک  یـسک  يا  تفگ : سابع  نبا 
هدیسر نآ  زا  رتهب  هب  مالّسلا - هیلع  یلع  ام -  رالاس  هکنآ  رگم  تسا  هدیـسرن  يزیچ  هب  ود  نآ  زا  کی  چیه  دنـشاب  هدیـسر  هچ  ره  هب 
مدـقت ام  رالاس  رگا  یلو  مینک  یمن  راکنا  میریگب  نانآ  رب  هک  یبیع  ببـس  هب  دـنا  هتفای  مدـقت  هک  ار  یناسک  مدـقت  ام  یهگناو  .تسا 

یم نخس  تدوخ  زج  يرگید  سک  فرش  ظح و  هرابرد  وت  هک  تسا  نیا  هن  رگا  و  دوب ، هتسیاش  زا  رترب  هتسیاش و  انامه  تفرگ  یم 
ار يدع  میت و  ياهنادـناخ  نک و  هدنـسب  دوخ  هرهب  رب  راک ، هچ  يرادـن  هرهب  نآ  رد  هک  يزیچ  اب  ار  وت  .مداد  یم  ار  تخـساپ  ییوگ 

دیوگب نخـس  نم  اب  هّیما  يدع و  میت و  ياهنادناخ  زا  یـسک  رگا  هک  راذگاو ، ناشدوخ  هب  ار  هیما  نادناخ  نک و  اهر  ناشدوخ  يارب 
یلو ار ، بیاغ  زا  بیاغ  صخش  نتفگ  خساپ  هن  مهد  یم  تسا  هتشاد  روضح  هک  ار  يا  هدامآ  صخش  خساپ  میوگ و  یم  نخس  وا  اب 

دنگوس ادخ  هب  و  تسوت ، نآ  زا  دشاب  يزیچ  يزعلا  دبع  نب  دسا  نادناخ  رد  رگا  هتبلا  تسین  وت  هدهع  رب  هک  يزیچ  اب  راک  هچ  ار  وت 
یم شمان  هانپ  رد  يرادـنپ  یم  هک  تسا  یـسک  نآ  زا  رتشیب  وت  رب  ام  تمعن  رتناشخر و  وت  رب  ام  تسد  رتکیدزن و  وت  هب  اـم  دـهع  هک 

« .دینک یم  فصو  هچنآ  رب  هتساوخ  يرای  تسادخ  و  ، » تسا هدشن  هنهک  هیفص  هماج  زونه  هکنآ  لاح  ینک و  هلمح  ام  هب  یناوت 

مرادن میب  یسک  زا  وت  رب  نم  درک : شرافس  نینچ  ار  وا  تخاس  راوتـسا  ار  دوخ  زا  سپ  تفالخ  دقع  دیزی  يارب  هیواعم  هکنیا  زا  سپ 
شیارگ وا  هب  اهلد  هک  یسک  منک  یم  شرافـس  شیدنواشیوخ  قح  نتـشاد  ساپ  وا و  تبارق  تمرح  ظفح  هب  ار  وت  هک  سک  نآ  زج 

هژیو ار  دوخ  يراـبدرب  زا  یمهم  شخب  تسا ، یلع  نب  نیـسح  وا  تسا و  نارگن  وا  رب  اهمـشچ  تسوا و  يوس  هب  مدرم  ياوه  دراد و 
ره دوخ  راگزور  هب  زاس و  دـنم  هرهب  یگدـنز  حور  زا  ار  وا  نادرگ و  وا  صوصخم  ار  دوخ  لام  زا  يروخ  رد  رادـقم  هدـب و  رارق  وا 
رب تدابع  هک  يدرم  رمع ، نب  هللا  دبع  زا  دنا  ترابع  دنا و  صخش  هس  وا  زج  رگید  ناسک  .ناسرب  وا  هب  دراد  یم  شوخ  وا  هک  ار  هچ 
مه نتفرگ  نوخ  کی  هزادنا  هب  هراب  نآ  رد  دـیآ و  شیوس  هب  رادربنامرف  مارآ و  ایند  هکنآ  رگم  تسین  ایند  ناهاوخ  تسا و  هریچ  وا 
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ناکما هن  دراد و  نیگنـس  راب  نتـشادرب  ياراـی  هن  تسا  ناوج  غرم  رتش  نوچ  هک  رکب  یبا  نب  ناـمحرلا  دـبع  و  دزیرن ، نیمز  هب  نوخ 
، تسا راکبیرف  هاـبور  رگ و  هلیح  گرگ  وا  هک  ریبز  نب  هللا  دـبع  و  درادـن ، مه  یناراـی  تسین و  تمه  اـب  فیرـش و  یهگناو  .شهج 
رد نادرگرب و  وا  يوس  ار  دوخ  موجه  مشخ و  دنب و  راک  هب  وا  دروم  رد  ار  شیوخ  رکم  هلیح و  مامت  ار و  دوخ  مزع  ششوک و  همه 

ماگنه هب  هک  تسا  ریش  نوچمه  دود و  یم  هیوپ  بیرف  يارب  یگدنامرد  ماگنه  هب  تسا  هابور  نوچ  هک  نکم  دامتعا  وا  رب  لاح  چیه 
هداهن اپ  ریز  وت  يارب  ار  اهتما  هک  ما  هدرک  راتفر  نانچ  ار  هورگ  نیا  زا  سپ  رگید  ناسک  اما  .دروآ  یم  هلمح  یخاتـسگ  اب  ندوب  دازآ 

نانچ مدرم  يارب  ما ، هدرک  تیافک  دـنرود  وت  زا  ای  کیدزن  وت  هب  هک  ار  نانآ  همه  ما و  هتخاس  نوبز  وت  يارب  ار  ربانم  ياهندرگ  ما و 
.دندوب تردپ  اب  هک  دنشاب  نانچ  وت  اب  مه  نانآ  ات  دوب  نانآ  يارب  تردپ  هک  شاب 

دیزی زابزوی ، دیزی  زاب ، هنیزوب  دیزی  تفگ : نآ  نمـض  درک و  داریا  يا  هبطخ  ریبز  نب  هللا  دبع  هیواعم ، نب  دـیزی  تموکح  راگزور  هب 
یتسم لاح  هب  تسا و  تسمرـس  هراومه  وا  هک  تسا  هدیـسر  ربخ  نم  هب  دنگوس  ادخ  هب  انامه  اهیراکهبت ، دیزی  اهیرامخ و  اهیتسم و 
لیسگ هرح  هب  هک  ار  يرکشل  دناسر  حبص  هب  ار  بش  نآ  هکنآ  زا  شیپ  دیـسر ، دیزی  هب  ربخ  نیا  نوچ  .دناوخ  یم  هبطخ  مدرم  يارب 

دوب و نشور  اهعمش  تسشن و  دوب ، هدیشوپ  ینارفعز  هماج  هک  یلاح  رد  وا  دندوب ، یهاپس  رازه  تسیب  هک  تخاس  زهجم  دوب  هتـشاد 
يداو هار  دش و  هدامآ  رکـشل  هک  کنیا  دناوخ : ار  تایبا  نیا  دید و  ار  نآ  شیارآ  رکـشل و  هرابود  حبـص  دید و  ناس  ار  هاپـس  هنابش 

ای ناوـج  هک  درم  رازه  تسیب  تسم ، صخـش  ینیب  یم  هک  هنوـگ  نیمه  وـگب  ریبز - نب  هللا  دـبع  رکبوـبا -  هب  تفرگ  شیپ  ار  يرقلا 
.ار نایژ  ناریش  يریش  ندرک  عمج  نوچمه  ای  تسا  هدروآ  درگ  دنتسه  درم  لماک 

تایبا نیا  دز و  ریبز  نبا  شود  هب  دوخ  تسد  اب  سابع  نب  هللا  دبع  تفر ، نوریب  قارع  يوس  هب  هکم  زا  مالّسلا  هیلع  نیسح  هک  نیمه 
، يریگب مارآ  اج  نیمه  یهاوخ  یم  رگا  نز و  ههچهچ  راذگب و  مخت  دش ، تولخ  وت  يارب  طیحم  دابآ ، هناخ  يوتـسرپ  يا  دناوخ : ار 

قارع هب  نیـسح  دش و  تولخ  وت  يارب  ّوج  دـنگوس  ادـخ  هب  ریبز  رـسپ  يا  .داب  وت  رب  هدژم  دور  یم  هک  تسا  نیـسح  نیا  ریگب ، مارآ 
یم روصت  نینچ  تسامـش و  يارب  طقف  تموکح  نیا  هک  دیـشیدنا  یم  نینچ  دـنگوس  ادـخ  هب  ساـبع  نبا  يا  تفگ : ریبز  نبا  تفر ،
نیا ام  دـشاب و  کش  رد  هک  تسا  یـسک  يارب  ناـمگ  روصت و  تفگ : ساـبع  نبا  .دیرتراوازـس  نآ  هب  مدرم  همه  زا  امـش  هک  دـینک 

رب تفگ : .مفرـش  هب  تفگ : ؟  يراد تموکح  گـنهآ  يزیچ  هچ  هب  هک  هدـب  ربـخ  نم  هب  دوخ  زا  وت  یلو  میراد  یم  نیقی  ار  عوـضوم 
وت زا  ام  تروص  نیا  رد  تسام و  ببس  هب  فرش  نآ  هک  تسین  نیا  زج  يا ؟ هدش  فیرش  زیچ  هچ  هب  یشاب ، هتشاد  یفرـش  هک  ضرف 

سابع نبا  يا  تفگ : ریبز  نادـناخ  نامالغ  زا  یکی  ماگنه  نیا  رد  هدـش  دـنلب  ناشیاهادـص  و  تسام ، زا  وت  فرـش  هک  میرت  فیرش 
یلیس وا  رب  ریبز  نب  هللا  دبع  میراد ، یم  تسود  ار  امـش  ام  هن  دیراد و  یم  تسود  ار  ام  امـش  هن  دنگوس  ادخ  هب  هک  رادب  ام  زا  تسد 

زا رتراوازس  دنگوس  ادخ  هب  يدز ، ار  مالغ  نیا  ارچ  تفگ : سابع  نبا  ییوگ ؟ یم  نخـس  وت  مرـضاح  نم  هک  یلاح  رد  تفگ : دز و 
.وت تفگ : سابع  نبا  تسا ؟ یـسک  هچ  نآ  تفگ : ریبز  نبا  .دـش  نوریب  نید  زا  درک و  يرد  هدرپ  هک  تسا  یـسک  نآ  ندز  يارب  وا 

.دندرک تکاس  ار  ود  نآ  دندنکفا و  هنایم  رد  ار  دوخ  شیرق  نادرم  زا  دنچ  ینت  لاح  نیا  رد  دیوگ :

تفگ هیواعم  .ونـشب  ما  هداد  رارق  باتع  دروم  نآ  رد  ار  وت  ما و  هدورـس  هک  ار  يراعـشا  تفگ  تفر و  هیواعم  شیپ  ریبز  نب  هللا  دـبع 
زا کی  مادک  رب  گرم  مناد  یمن  متـسه ، ناسرت  هک  یلاح  رد  دنگوس  مدوخ  ناج  هب  : » دناوخ وا  يارب  ار  راعـشا  نیا  ریبز  نبا  وگب و 
ود نآ  هک  لاح  نیمه  رد  يا  هدـش  مه  رعاش  نم  ندیـسر  تموکح  هب  زا  سپ  بیبخ ، وبا  يا  تفگ : هیواعم  ...دزاـت » یم  تسخن  اـم 

هیواعم .يرآ  تفگ : يا ؟ هدورـس  يرعـش  یگزات  منیبب  تفگ : نعم  هب  هیواعم  دش ، دراو  ینزم  سوا  نب  نعم  دـندوب  وگتفگ  مرگرس 
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وت نونکا  مه  ار  راعشا  نیا  رگم  تفگ : ریبز  نبا  هب  یتفگـش  اب  هیواعم  .دناوخ  دوب  هدورـس  هک  ار  تایبا  نیمه  نعم  و  ناوخب ، تفگ :
نم يریـش  ردارب  وا  یهگناو  .دروآرد  مظن  هب  وا  ار  ظافلا  متخاس و  بترم  نم  ار  یناـعم  تفگ : ریبز  نبا  يدـناوخن ؟ تدوخ  مسا  هب 

ییوگ یم  مه  غورد  بیبخ  ابا  يا  تفگ : هیواعم  .دوب  هدروخ  ریـش  هنیزم  هلیبق  نایم  ریبز  نبا  تسا -  نم  زا  دیوگب  هچنآ  ره  تسا و 
.تفر نوریب  تساخرب و  هللا  دبع 

میدوب و هتسشن  ریبز  نب  بعصم  ناورم و  نب  کلملا  دبع  ریبز و  نب  هللا  دبع  نم و  مدید ، یتفگش  زیچ  هبعک  هناخ  رانک  دیوگ : یبعش 
لاعتم دنوادخ  زا  دور و  ینامی  نکر  رانک  ام  زا  کی  ره  دـنتفگ : دنتـساخرب و  دیـسر ، نایاپ  هب  ناشیا  نخـس  نوچ  میتفگ  یم  نخس 

دیما وت  زا  یگرزب و  وت  ایادـخ  راـب  تشاد : هضرع  تفر و  نکر  راـنک  تساـخرب و  ریبز  نب  هللا  دـبع  .دـنک  تلأـسم  ار  دوخ  تجاـح 
ایند زا  ارم  هک  منک  یم  تلأسم  وت  زا  تا  هناخ  نیا  تمرح  هجو و  تمرح  شرع و  تمرح  هب  دور ، یم  یگرزب  تجاح  ره  ندروآرب 

نکر رانک  تساخرب و  بعـصم  شردارب  وا  زا  سپ  .تسـشن  دمآ و  دوش و  هداد  مالـس  تفالخ  هب  نم  رب  موش و  زاجح  یلاو  ات  يربن 
زیچ همه  رب  وت  تردـق  قح  هب  ار  وـت  .تسوـت  يوـس  هب  زیچ  همه  تشگزاـب  يزیچ و  همه  راـگدرورپ  وـت  ایادـخ  راـب  تفگ : تفر و 
دمآ و  منک ، جاودزا  مالّسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  رتخد  هنیکـس  اب  موش و  قارع  تیالو  راد  هدهع  ات  یناریمن  ارم  هک  مهد  یم  دنگوس 

ياهنیمز هناگتفه و  ياهنامـسآ  راگدرورپ  يا  ایادـخ  راـب  تفگ  تفر و  نکر  راـنک  تساـخرب و  کـلملا  دـبع  هاـگ  نآ  .تسـشن  و 
رب وت  قوقح  وت و  يوربآ  قح  هب  ار  وت  دـنا و  هدرک  تلأسم  وت  ناـمرف  نارادربناـمرف  هچنآ  هب  منک  یم  تلأـسم  ار  وت  ناـبایب  زبسرس و 
رب هکنآ  رگم  دنکن  زیتس  نم  اب  سک  چیه  مبای و  تیالو  نیمز  رتخاب  رواخ و  رب  ات  یناریمن  ارم  هک  منک  یم  تلأسم  تناگدیرفآ  همه 
هب وت  زا  میحر  نامحر و  يادخ  يا  تفگ : تفرگ و  ار  نکر  تساخرب و  رمع  نب  هللا  دـبع  هاگ  نآ  .تسـشن  دـمآ و  موش و  زوریپ  وا 
وت تمحر  ات  ینار  یمن  ارم  هک  منک  یم  تلأسم  تناگدـیرفآ  همه  رب  وت  تردـق  قح  هب  دراد و  یـشیپ  تمـشخ  رب  هک  تتمحر  قح 

.دیآ مهارف  نم  يارب 

نب هللا  دبع  ياعد  هک  منک  یم  وزرآ  دندیـسر و  دوخ  هتـساوخ  هب  نت  هس  نآ  هکنآ  ات  مدرمن  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  دـیوگ : یم  یبعش 
.دشاب تمحر  لها  زا  هدش و  هتفریذپ  مه  رمع 

هب ار  امش  هک  دنگوس  ادخ  هب  تسا و  هیهن  نبا  بدا  امش  بدا  نیا  تفگ : مدرم  هب  دوخ  هبطخ  رد  دش ، هفوک  دراو  هک  يزور  جاجح 
شردارب ریبز و  نب  بعـصم  جاجح ، دوصقم  دـیوگ : یم  لاـمکالا  باـتک  رد  ـالوکام  نبا  .درک  مهاوخ  بدا  بدا ، نیا  زا  ریغ  یبدا 

نیا و  تسا ، هدوب  یـصق  نب  يزعلا  دبع  نب  دسا  زینک  هک  تسا  صیـصه  نب  مهـس  نب  دیعـس  رتخد  هیهن  دـنا و  هدوب  ریبز  نب  هللا  دـبع 
.تسا هدیچیپ  عضاوم  زا  نخس 

دجـسم رد  دندمآ و  ریبز  نب  هللا  دبع  شیپ  قارع  مدرم  زا  یناگدنیامن  هک  تسا  هدرک  تیاور  شیرق  باسنا  باتک  رد  راکب  نب  ریبز 
ار وا  ناـنآ  دیـسرپ ، ناـشیا  ناـیم  وا  شور  هار و  بعـصم و  هراـبرد  وا  .دـنداد  مالـس  وا  رب  دـنتفر و  شروـضح  هب  هعمج  زور  مارحلا 

نیا هب  لاعتم  دنوادخ  شیاتـس  زا  سپ  تفر و  ربنم  هب  درازگ  زامن  مدرم  اب  هکنآ  زا  سپ  ریبز  نب  هللا  دبع  .دنتفگ  هدیدنـسپ  دندوتس و 
دندرک و ریپ  ارم  دندش و  ریپ  دوخ  هکنآ  ات  دندومزآ  راب  دص  تیاهن و  هب  دـندومزآ و  زاب  دـندومزآ و  ارم  انامه  : » تسج لثمت  تایبا 

نب بعـصم  ناشرازگراک  دروم  رد  قارع  مدرم  ناگدنیامن  نیا  زا  نم  مدرم  يا  .دندرک » كرت  ارم  دـنتخاس و  اهر  ارم  ماگل  هاگ  نآ 
يور وا  زا  ات  تسا  هدرک  تلامتسا  ار  اهلد  بعصم  يرآ  دنتفگ ، متشاد  یم  تسود  هک  هنوگ  نامه  دندوتس و  ار  وا  هک  مدیسرپ  ریبز 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 5324 

http://www.ghaemiyeh.com


سفن تسوا و  هاوخریخ  اهلد  وا و  رگشیاتس  اهنابز  ددرگنزاب و  يرگید  زیچ  هب  وا  زا  ات  تسا  هدروآرب  ار  اه  هتـساوخ  دوشن و  نادرگ 
نیا تسا و  نومأم  مدرم  هماع  نایم  تسا و  ینتـشاد  تسود  شیوخ  ناکیدزن  نایم  وا  .تسا  هتخاـس  دوخ  هتفیـش  تبحم  اـب  ار  مدرم 

.دمآ دورف  ربنم  زا  و  تسا ، هدومرف  ینازرا  ششخب  لذب و  وا  تسد  هب  هتخاس و  يراج  ریخ  وا  نابز  رب  دنوادخ  هک  تسا  ببس  نادب 

: تفگ نینچ  تفر و  ربـنم  هب  دیـسر  ریبز  نب  هللا  دـبع  هب  بعـصم  گرم  ربـخ  نوـچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  راـکب  نـب  ریبز  نـینچمه 
ار نآ  دـهاوخ  سک  ره  زا  دـهد و  یهاـشداپ  دـهاوخ  هـک  ره  هـب  تـسوا ، نآ  زا  ناـمرف  شنیرفآ و  هـمه  هـک  ار  يدـنوادخ  ساـپس 

دنچ ره  تسوا  اب  قح  هک  ار  سک  نآ  دنوادخ  هک  انامه  دزاس و  نوبز  دهاوخ  ار  هک  ره  دشخب و  تزع  دـهاوخ  ار  هک  ره  دریگزاب ،
زا کنیا  .دشخب  یمن  تزع  دنـشاب  نانآ  اب  ناگمه  هک  دـنچ  ره  ار  ناطیـش  بزح  نارادتـسود و  دـیامرف و  یمن  نوبز  دـشاب  اهنت  هک 
هب دانک  تمحر  شیادخ  هک  بعصم  گرم  ربخ  درک ، نیگهودنا  مه  تخاس و  داش  ار  ام  مه  هک  تسا  هدیسر  ام  يارب  يربخ  قارع 

دنک و یم  ساسحا  گوس  ماگنه  هب  رای  هک  تسا  یـشزوس  ار  رای  قارف  هک  تسا  نیا  تسا  هتخاس  نیگهودنا  ار  ام  هچنآ  دیـسر ، ام 
وا لتق  هک  تسا  نیا  تسا ، هتخاس  داش  ار  ام  هک  هچنآ  و  دروآ ، یم  يور  هدیدنـسپ  يراوگوس  لیمج و  ربص  هب  نآ  زا  سپ  دنمدرخ 
دنا قافن  رکم و  لها  یگمه  قارع  مدرم  هک  ناه  .تسا  هداد  رارق  هتخودـنا  ام  وا و  يارب  ار  تداهـش  نیا  دـنوادخ  تسا و  تداـهش 

، میدرگ یم  زاب  وا  يوس  هب  مییادخ و  زا  ناگمه  ام  دش  هتشک  بعصم  رگا  دندرک ، میلـست  دنتخورف و  اهب  نیرتمک  لابق  رد  ار  وا  هک 
ندش هتـشک  تروص  هب  ام  گرم  هکلب  دنریم ، یم  صاع  نارـسپ  هک  نانچ  نآ  میریم  یمن  یتسدـبوچ  هبرـض  اب  یعیبط و  گرم  هب  ام 

هاـشداپ زا  يا  هیراـع  اـیند  هک  تسین  نیا  زج  تسا و  نیا  .تساهریـشمش و  ياـه  هیاـس  ریز  اـی  هزین  نیگنـس  ياـه  هبرـض  اـب  مه  نآ 
دنمزآ هک  مریگ  یمن  نانچ  ار  نآ  دروآ  يور  نم  هب  ایند  رگا  دریذـپ ، یمن  یتسین  لاوز و  وا  یهاـشداپ  زگره  هک  تسا  يردـقنارگ 

دش دوبان  هتشک و  بعصم  رگا  و  ار ، هدش  فرخ  درخبان  نتسیرگ  منک  یمن  هیرگ  نآ  رب  دنک  تشپ  نم  رب  رگا  دریگ و  یم  تسمرس 
.دمآ دورف  ربنم  زا  تسا و  فلخ  ار  وا  ریبز  نادناخ  رد  هک  انامه 

دمح تسخن  تفر ، ربنم  هب  ریبز  نب  هللا  دبع  بعصم ، ندش  هتشک  ربخ  ندیسر  زا  سپ  هک  تسا  هدرک  تیاور  راکب  نب  ریبز  نینچمه 
مدش نامثع  دوخ  ماما  راوگوس  نآ  زا  شیپ  انامه  مدش  بعصم  راوگوس  کنیا  رگا  تفگ : سپس  دروآ و  نابز  رب  ار  ادخ  شیاتس  و 

نآ زا  شیپ  مدش  بعـصم  راوگوس  کنیا  رگا  .دومرف و  یگدیدنـسپ  ناسحا و  هچ  دنوادخ  نآ  زا  سپ  یلو  دوب  گرزب  یگوس  هک 
ناسحا دـنوادخ  نآ  زا  سپ  مرادـن و  ار  نآ  لمحت  بات  متـشادنپ  هک  دوب  گرزب  نانچ  وا  گوس  مدـش ، ریبز  مردـپ  گرم  راوگوس 

هریچ و وا  رب  هـیرگ  ماـگنه  نـیا  رد  دوـبن ، نـم  نادرمناوـج  زا  يدرمناوـج  زج  مـه  بعــصم  تفاـی ، ماود  نـم  يدـنمجرا  دوـمرف و 
هک یماگنه  ار  ایند  نانآ  دناوخ : ار  تیب  نیا  دوب و  دنمجرا  يردقنارگ  بعـصم  هک  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : دـش و  ناور  شیاهکـشا 

.دننک یسأت  نآ  رب  دیاب  هک  دنداهن  يا  هویش  یمارگ  صاخشا  يارب  دندرک و  عفد  تمارک  اب  درک  تشپ 

، دـنامب رادرب  نانچمه  دندیـشک و  رادرب  ار  ریبز  نب  هللا  دـبع  رکیپ  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  لـماکلا  باـتک  رد  دربم  ساـبعلا  وبا 
.تسا هاگرد  رب  هللا  دـبع  وبا  هک  وگب  نینمؤملا  ریما  هب  تفگ : بجاح  هب  داتـسیا و  کـلملا  دـبع  هاـگراب  رد  رب  دـمآ و  ماـش  هب  هورع 

؟ دـیوگ یم  هچ  تسیک و  تفگ : کلملا  دـبع  .دـیوگ  یم  گرزب  ینخـس  تسا و  هاگرد  رب  يدرم  تفگ : تفر و  نورد  هب  بجاح 
دبع وبا  وگب  نینمؤملا  ریما  هب  دیوگ  یم  هک  تسا  يدرم  تفگ : .دیوگ  یم  هچ  وگب  تفگ : کلملا  دبع  تشاد ، هگن  تمرح  بجاح 

هک ییوگب  یهاوخ  یم  تفگ : کلملا  دبع  دمآ ، رد  هورع  نوچ  دوش و  لخاد  وگب  هورع  هب  تفگ : کلملا  دـبع  .تسا  هاگرد  رب  هللا 
.میدرک رداص  ار  نامرف  نیا  ام  دننک ، یم  یبات  یب  نانز  هک  میروآ  ورف  راد  زا  ار  ریبز - نب  هللا  دبع  رکب -  وبا  هدیدنگ  هشال 
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میلـست ار  اهنآ  هدب  نامرف  وا  هب  تسا  هورع  شیپ  ریبز  نب  هللا  دبع  ياه  هنیجنگ  هک  دوب  هتـشون  کلملا  دبع  هب  يا  همان  جاجح  دـیوگ :
هدناوخن ار  همان  نآ  ییوگ  درکن  ییانتعا  هورع  یلو  دش ، دهاوخ  ریغتم  وا  هک  تشادنپ  داد و  هورع  هب  ار  همان  نآ  کلملا  دـبع  .دـنک 

.دوشن هورع  ضرعتم  هک  تشون  يا  همان  جاجح  هب  کلملا  دبع  تسا ،

درک یم  هلمح  تفر و  یم  شیپ  هراومه  درک  هرـصاحم  ار  ریبز  نبا  جاجح ، نوچ  هک  تسا  هتفگ  بهذلا  جورم  باتک  رد  يدوعـسم 
تشون و کلملا  دبع  يارب  ار  ربخ  نیا  جاجح  .دوب  ریبز  نبا  فرـصت  رد  نآ  زا  شیپ  هک  دـنک  فرـصت  ار  سیبق  وبا  هوک  تسناوت  ات 

مدرم هب  نتفگ  ریبکت  هکنآ  ات  تشادرب  ریبکت  گناب  دوب  وا  هناخ  رد  هک  سک  ره  تفگ و  ریبکت  دـناوخ  ار  وا  همان  کلملا  دـبع  نوچ 
هرـصاحم هکم  رد  ار  ریبز  نبا  جاجح ، دـش : هتفگ  تسا ؟ ربخ  هچ  دندیـسرپ : مدرم  دـنتفگ و  ریبکت  مه  ناـشیا  درک و  تیارـس  رازاـب 

راوس هالک  بش  اب  دنب و  رد  ار  بیبخ  وبا  هکنآ  رگم  میوش  یمن  یـضار  ام  دنتفگ : مدرم  .تسا  هتفای  تسد  سیبق  وبا  هوک  هب  هدرک و 
.دنیبب ار  وا  اهمشچ  دننادرگب و  اهرازاب  رد  ار  وا  دنروآ و  ام  شیپ  يرتش  رب 

دوش هتـشک  ریبز  نب  هللا  دبع  هکنآ  زا  شیپ  کلملا  دبع  دوب ، ریبز  نب  هورع  رـسمه  کلملا ، دـبع  همع  هک  دـنک  یم  لقن  يدوعـسم  و 
.دزاین تسد  هورع  لام  ناج و  هب  دوش  زوریپ  وا  ردارب  رب  هاگره  درادـب و  تسد  هورع  رازآ  زا  داد  نامرف  تشون و  جاجح  هب  يا  هماـن 

نب ورمع  تفگ : تشگرب و  وا  شیپ  تفرگ و  ناما  هللا  دـبع  يارب  تفر و  جاـجح  شیپ  هورع  تفاـی ، تدـش  هرـصاحم  نوچ  دـیوگ :
همه اب  ار  کلملا  دـبع  دوخ  يومع  رـسپ  ناما  هک  دنتـسه  هیما  ینب  درمناوج  ود  هک  دیـسا  نب  دـلاخ  نب  هللا  دـبع  نب  دـلاخ  ناـمثع و 
نیا رد  دییآ و  دورف  دیهاوخ  یم  هک  يرهش  نیمزرس و  ره  رد  هکنیا  دنراد و  یم  هضرع  امش  هب  دیا  هدرک  تناهارمه  وت و  هک  اهراک 
دیابن تفگ : درک و  عنم  راک  نآ  زا  ار  وا  مه  شردام  تفریذپن ، ار  نآ  هللا  دبع  .دوب  دهاوخ  وت  يارب  مه  دـنوادخ  قاثیم  دـهع و  هراب 

: تفگ ردام  .دـننک  هلثم  ارم  اـی  دنـشک  رادرب  ار  مرکیپ  موش  هتـشک  رگا  هک  مراد  میب  تفگ : رداـم  هب  هللا  دـبع  .يریمب  تمارک  اـب  زج 
دنک یمن  ساسحا  ار  ندنک  تسوپ  جنر  ندش  هتشک  زا  سپ  دنپسوگ 

دزاس و هفوک  ریما  ار  وا  هک  دمآرب  یسک  يوجتسج  هب  هیواعم  نب  دیزی  گرم  زا  سپ  ریبز  نب  هللا  دبع  هک  دنک  یم  تیاور  يدوعـسم 
هک شاب  يدرم  يوجتسج  رد  تفگ : وا  هب  دیبع  یبا  نب  راتخم  .دشاب  ناشیا  یلاو  هیما  ینب  زا  ریغ  یـسک  دنتـشاد  یم  تسود  نایفوک 
هب هک  دروآ  مهارف  يرکشل  رهش  نآ  زا  وت  يارب  دناوتب  ات  دنک  ریبدت  دیوگ و  نخس  نانآ  اب  هنوگچ  دنادب  دشاب و  ارادم  ملع و  ياراد 

هفوک هب  راتخم  .تشاد  لیـسگ  هفوک  هب  ار  وا  يراوازـس و  ار  راک  نیا  دوخ  وت  تفگ : ریبز  نب  هللا  دبع  .يوش  زوریپ  ماش  رب  نآ  يرای 
دبع .درک  هنیزه  راک  نآ  رد  ار  یناوارف  لاوما  هک  تخاس  يا  هناخ  دوخ  يارب  هاـگ  نآ  .درک  نوریب  رهـش  نآ  زا  ار  عیطم  نبا  دـمآ و 

زا ار  وا  دـش و  ریبز  نب  هللا  دـبع  اـب  تعیب  رکنم  هکلب  درکن ، ناـنچ  هک  دـهد  سپ  ار  قارع  لاوـما  باـسح  تساوـخ  وا  زا  ریبز  نب  هللا 
.درک نایبلاط  يارب  توعد  هب  عورش  درک و  علخ  تفالخ 

هب صرح  تخاس ، یم  راکـشآ  ار  تداـبع  ییاـسراپ و  دـهز و  هک  لاـح  ناـمه  رد  ریبز  نب  هللا  دـبع  دـیوگ : یم  نینچمه  يدوعـسم 
مدرم هب  تبـسن  دـبای و  شرتسگ  تشم  بجو  کـی  نیا  هک  داـبم  زگره  تسین  شیب  یتـشم  نم  مکـش  تفگ : یم  تشاد و  تفـالخ 
نینچ هراب  نیا  رد  ریبز  نادناخ  هدرک  دازآ  ناگدرب  زا  یکی  هزمح  وبا  هک  نانچ  نآ  تخاس  رهاظ  يدیدش  كاسما  لخب و  مه  رگید 

رد دنتسه ، نیگمشخ  هفیلخ  رب  گنج  یگنـسرگ و  تدش  زا  هک  یلاح  رد  دنناسر  یم  ماش  هب  ار  زور  هتـسباو  ناگدرب  تسا : هدورس 
هک یماـگنه  ...دوش  هریچ  فارطا  رب  دـهاوخ  یم  ناـهاشداپ  زا  کیمادـک  هک  میوـش  تحاراـن  ارچ  یناـیز و  هچ  ار  اـم  تروـص  نیا 
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نینچ هللا  دـبع  هرابرد  يرگید  رعاش  تشاد ، همادا  هیواعم  نب  دـیزی  گرم  زا  شیپ  ریمن  نب  نیـصح  ریبز و  نب  هللا  دـبع  ناـیم  گـنج 
یم ینک  یم  تاقالم  سک  ره  اب  وت  هک  نک  غالبا  ار  عوضوم  نیا  ماوع  نادـنزرف  رالاس  هب  یتسناوت  رگا  راوس  يا  ناه  تسا : هدورس 

.یشک یم  نکر  مزمز و  نایم  هک  ناگتشک  رایسب  هچ  هکنآ  لاح  ییادخ و  هناخ  هب  هدنهانپ  ییوگ 

ار وت  كاروخ  یتشم  يدوز  هب  هک  یهد  یم  ربخ  ام  هب  تسا : هدورس  نینچ  ریبز  نب  هللا  دبع  هب  باطخ  مه  یملید  زوریف  نب  كاحض 
یم شدوبان  نانچ  یبای  یم  تسد  يزیچ  هب  نوچ  هکنآ  لاـح  تسا و  بجو  کـی  زا  رتمک  اـی  بجو  کـی  وت  مکـش  تسا و  هدنـسب 
یم یهد  شاداپ  یتمعن  اب  هک  دوب  رارق  رگا  يرآ  دزاس ، یم  دوبان  دروخ و  یم  ار  ردـس  تخرد  ياهبوچ  هتخورفارب  شتآ  هک  يزاس 

.دزاس ورمع  هجوتم  ار  وت  ینابرهم  تسیاب 

دوب نینچ  عوضوم  .درم  هک  دز  هنایزات  نادـنچ  ار  وا  دوب  فلاخم  وا  اب  نوچ  هک  تسا  هللا  دـبع  ردارب  ریبز ، نب  ورمع  دوصقم  دـیوگ :
ورمع یهدنامرف  هب  يرکشل  دیلو  .تشامگ  هنیدم  تموکح  هب  ار  نایفس  یبا  نب  هبتع  نب  دیلو  دوخ  يومع  رسپ  هیواعم ، نب  دیزی  هک 

وا دنتخیرگ و  ریبز  نب  ورمع  نادرم  دنداد ، فاصم  رکـشل  ود  نوچ  تشاد و  لیـسگ  هکم  هب  ریبز  نب  هللا  دبع  اب  گنج  يارب  ریبز  نب 
.درم هک  دز  هنایزات  وا  هب  نادنچ  درک و  هنهرب  مدرم  لباقم  دجسم  رد  رانک  ار  وا  تفای و  تسد  وا  هب  هللا  دبع  .دندرک  اهر  ار 

دوخ نارـسمه  زا  یکی  شیپ  ار  ورمع  ریبز ، نب  هللا  دبع  هک  مدید  يدوعـسم  باتک  زا  ریغ  يرگید  ياج  رد  دـیدحلا - یبا  نبا  نم - 
.مراد یمن  شوخ  ار  نآ  ندروآ  هک  تسا  يربخ  هراب  نیا  رد  دوب و  هدید 

نسح .تشاد  ار  وا  نتشک  دصق  درک و  ینادنز  کیرات  ینادنز  رد  ار  هیفنح  نب  دمحم  نب  نسح  ریبز ، نب  هللا  دبع  دیوگ : يدوعـسم 
میقم اجنآ  هیفنح  نب  دمحم  شردپ  هک  دناسر  ینم  هب  ار  دوخ  یناتسهوک  راوشد  ياههار  زا  تخیرگ و  نادنز  زا  درک و  يرگ  هلیح 
دـصق دروآ و  درگ  مزیه  ناوارف  نآ  هناهد  رب  درک و  عمج  مراع  نادـنز  رد  ار  مشاه  ینب  دارفا  همه  ریبز  نب  هللا  دـبع  نآ  زا  سپ  .دوب 
لیـسگ مشاه  ینب  يرای  هب  درم  رازه  راهچ  هارمه  ار  یلدج  هللا  دبع  وبا  راتخم ، ماگنه  نیا  رد  .دـنازوسب  شتآ  رد  ار  ناشیا  هک  درک 

مشاه ینب  دروم  رد  دسرب  ریبز  نب  هللا  دبع  هب  ربخ  نیا  رگا  هک  دیشاب  هتشاد  هجوت  تفگ : دوخ  نایهاپس  هب  یلدج  هللا  دبع  وبا  .تشاد 
هکم رد  نانآ  ياهمچرپ  هک  دش  هجوتم  یماگنه  ریبز  نبا  درک و  تکرح  ورزیت  راوس  دصتـشه  هارمه  شدوخ  و  درک ، دهاوخ  باتش 
داهن مان  يدهم  ار  وا  داد و  ار  هیفنح  نب  دمحم  راعش  دروآ و  نوریب  ار  مشاه  ینب  تفر و  هرد  نآ  هب  هللا  دبع  وبا  .دوب  هدمآ  زازتها  هب 

نم تفگ : تشادزاب و  گنج  ریبز و  نبا  بیقعت  زا  ار  نایهاپـس  هیفنح  نب  دـمحم  .درب  هانپ  هبعک  ياه  هدرپ  هب  تخیرگ و  ریبز  نبا  و 
.تسین گنج  هب  يزاین  ارم  دنیامن و  تقفاوم  نم  رب  ناگمه  دنیآرب و  نم  بلط  رد  مدرم  همه  هکنآ  رگم  متسین  تفالخ  بلاط 

ات تسا  هدروآ  درگ  مزیه  هدرک و  هرـصاحم  ار  مشاـه  ینب  هک  راـک  نیا  رد  ار  هللا  دـبع  دوخ  ردارب  ریبز ، نب  هورع  دـیوگ : يدوعـسم 
: تفگ یم  تشاد و  یم  روذعم  دنز  شتآ  ار  نانآ 

تدـحو دـنیآرد و  وا  تعاطا  هب  یگمه  دـیاین و  شیپ  ناناملـسم  نایم  هدـیقع  نخـس و  فالتخا  هک  دوب  نیا  راک  نیا  زا  وا  دوصقم 
، دـندرک يراددوخ  رکب  وبا  تعیب  زا  هک  یماگنه  مشاه  ینب  هب  تبـسن  ار  راـک  نیا  باـطخ  نب  رمع  هک  ناـنچمه  دـیآ ، مهارف  هملک 

.دنز شتآ  نانآ  رب  ار  هناخ  ات  دروآ  مهارف  همیه  داد و  ماجنا 
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كرـسپ نیا  تفگ : درک و  ینارنخـس  ریبز  نب  هللا  دبع  دوش  هکم  دراو  یلدج  هللا  دبع  وبا  هکنآ  زا  شیپ  تعاس  ود  دیوگ : يدوعـسم 
ار شهاگیاج  نآ  زا  سپ  تسا و  زورما  باتفآ  بورغ  ات  وا  نم و  ناـیم  تلهم  دـنک و  یم  يراددوخ  نم  تعیب  زا  هیفنح  نب  دـمحم 

دهاوخ زاب  يدوز  هب  نم  زا  ار  وا  يوق  یباجح  تفگ : دمحم  داد ، هیفنح  نب  دمحم  هب  ار  ربخ  نیا  دـمآ و  یـسک  .مشک  یم  شتآ  هب 
، درک دهاوخ  هچ  ریبز  نبا  دنیبب  ات  دنک  یم  بورغ  یماگنه  هچ  دوب  بظاوم  درک و  دیشروخ  هب  نتسیرگن  هب  عورـش  درم  نآ  .تشاد 

تخات هب  هورم  افص و  نایم  دندروآ و  موجه  هکم  هب  وس  ره  زا  یلدج  هللا  دبع  وبا  ناگراوس  دش  بورغ  هب  کیدزن  باتفآ  هک  نیمه 
زا دروآ و  نابز  رب  ار  وا  راعـش  دروآ و  نوریب  ار  هیفنح  نب  دمحم  داتـسیا و  هرد  هناهد  رب  دمآ و  یلدج  هللا  دبع  وبا  دنتخادرپ و  زات  و 

يوضر هرد  رد  تفر و  نوریب  هکم  زا  دادن و  هزاجا  تشادـن و  شوخ  ار  راک  نیا  دـمحم  .تساوخ  هزاجا  ریبز  نبا  نتـشک  هرابرد  وا 
.تشذگرد اج  نامه  ات  دیزگ  تماقا 

ارم ببـس  هچ  هب  ماگنه و  هچ  ات  تفگ : وا  هب  ریبز  نبا  دمآ ، ریبز  نبا  شیپ  سابع  نبا  هک  دـنک  یم  لقن  ریبج  نب  دیعـس  زا  يدوعـسم 
یم مدینـش  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  زا  نم  تفگ : ساـبع  نبا  يزرو ؟ یم  تنوـشخ  نم  هـب  تبـسن  ینک و  یم  شنزرس 
لهچ دنگوس  ادخ  هب  تفگ : ریبز  نبا  .يدرم  نامه  وت  و  .هنسرگ » شا  هیاسمه  دشاب و  ریس  دوخ  هک  تسا  یناملـسم  دب  هچ  : » دومرف
تفر نوریب  هکم  زا  شیوخ  ناج  میب  زا  سابع  نبا  دندرک و  وگم  وگب و  و  مراد ، یم  ناهن  هنیس  رد  ار  تیب  لها  امش  هنیک  تسا  لاس 

.درک تماقا  فئاط  رد  درم  هک  یماگنه  ات  و 

دبع شیپ  تسا ، همیزخ  نب  دسا  ینب  هریشع  زا  هک  یبلاو  کیرـش  نب  هلاضف  هک  دنک  یم  لقن  یناغالا  باتک  رد  یناهفـصا  جرفلا  وبا 
دوخ هقان  وا  .منیبب  روایب  ار  تا  هقان  تفگ : .تسا  هدش  هدییاس  ما  هقان  ياهاپ  تسا و  هدش  مامت  نم  یجرخ  تفگ : دمآ و  ریبز  نب  هللا 

، دروآ ار 

هقاـن ياـهاپ  اهتـسد و  فک  هب  تفگ : ریبز  نب  هللا  دـبع  .درک  نینچ  وا  نک و  نم  هب  ار  شیور  نک ، نم  هب  ار  شتـشپ  تفگ : ریبز  نبا 
يدرـس رد  دوش و  درـس  شیاپ  تسد و  فک  ات  نک  یط  تا  هقان  اب  ار  دـنلب  ياهنیمزرـس  اـهتالف و  نابـسچب و  زارگ  يوم  مرچ و  تا 

هکنیا هن  ینک  يا  هقان  رب  راوس  ارم  هک  ما  هدمآ  وت  شیپ  نم  تفگ : هلاضف  دبای ، تمالـس  تا  هقان  ات  نک  تکرح  هاگماش  هاگحبص و 
هلاـضف و  ار ، شراوـس  و  تفگ : ریبز  نبا  .دروآ  وـت  شیپ  ارم  هـک  ار  يا  هقاـن  دـنک  تـنعل  ادـخ  ینک ، ناـیب  ار  نآ  جـالع  یگنوـگچ 

زا بش  یهایس  رد  ات  دیزاس  راوتسا  ارم  ياهباکر  میوگ  یم  نامالغ  هب  دوش : یم  عورش  نینچ  هک  دورس  ریبز  نبا  ياجه  رد  يراعشا 
...منک چوک  هکم  نیمزرس 

نبا .دوب  رمع  نب  هللا  دبع  رـسمه  راتخم - رهاوخ  یفقث -  دوعـسم  نب  دـیبع  وبا  رتخد  هیفـص ، هک  دـنک  یم  تیاور  جرفلا  وبا  نینچمه 
راصنا نارجاهم و  مارتحا  هب  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  ادخ و  ساپ  هب  وا  جورخ  مایق و  تفگ : تفر و  وا  شیپ  ریبز 

ات دهاوخب  شرهوش  زا  تساوخ  وا  زا  دنا و  هداد  صاصتخا  دوخ  هب  ار  ناناملسم  یمومع  ياهدمآرد  شرسپ  هیواعم و  ارچ  هک  تسا 
ار وا  تفگ و  ار  وا  شـشوک  تدابع و  ریبز و  نبا  عوضوم  تفر ، رمع  نب  هللا  دـبع  شیپ  هیفـص  هک  بش  ماگنه  هب  .دـنک  تعیب  وا  اـب 
وا هب  رمع  نب  هللا  دـبع  تفگ ، نخـس  رایـسب  هراب  نیا  رد  نوچ  هیفـص  .دـناوخ  یم  ارف  لج  زع و  يادـخ  زا  تعاطا  هب  تفگ : دوتس و 

رطاخ هب  يا و  هدـید  دـمآ  یم  ام  شیپ  ماش  زا  درازگ و  یم  جـح  اهنآ  رب  هیواـعم  هک  ار  خرـس  نارتسا  نآ  اـیآ  وت ، رب  ياو  يا  تفگ :
تسا و هدرکن  هدارا  ار  نارتسا  نامه  زج  يزیچ  دوخ  تداـبع  زا  ریبز  نبا  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ : رمع  نبا  .يرآ  تفگ : يراد ؟
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.دهاوخ یمن 

مراکم

 [[ مالسلا هیلع  لاق  و  ]]

.ِهّللاُْدبَع ُموُؤْشَْملا  ُُهْنبا  َأَشَن  یَّتَح  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  اَّنِم  ًالُجَر  ُْرَیبُّزلا  َلاَز  اَم 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

(. تخاس هارمگ  ار  ردپ  و   ) درک امن  وشن و  هّللادـبع  شموش  دـنزرف  هک  نآ  ات  دوب  ام ) صاخ  نارای  زا  و   ) تیب لها  ام  زا  هراومه  ریبز 
: هنامیکح راتفگ  دنس  )

يروآدرگ یـضر  دیـس  هلیـسو  هب  هغالبلا  جهن  هک  نآ  زا  لبق  انعمرپ  هنامیکح و  راتفگ  نیا  دیوگ : یم  هغالبلا  جـهن  رداصم  بحاص 
دیـس زا  دـعب  هک  یناسک  زا  هدروآ و  یتوافت  اب  ار  نآ  دـیرفلا  دـقع  رد  هبر  دـبع  نبا  هلمج  زا  تسا  هدـمآ  نارگید  تاـیاور  رد  دوش 
جهن رداصم   ) .تسا هباغلا  دسا  رد  ریثا  نبا  و  ریبز ، نب  هللادـبع  لاح  حرـش  رد  باعیتسا  رد  ربلادـبع  نبا  دـنا  هدرک  لقن  ار  نآ  یـضر 

ص 309) ج 4 ، هغالبلا ،

بلاطم همیمـض  هب  توافت  یمک  اب  ار  نومـضم  نیمه  یـضر  دیـس  زا  لبق  لمجلا ، باتک  رد  زین  دـیفم  خیـش  موحرم  مینکیم : هفاـضا 
(.( ص 389 لمجلا ،  ) .تسا هدروآ  يرگید 

! ریبز موش  رسپ 

مه لباقم  رد  رکـشل  ود  لمج  گنج  رد  هک  دومرف  ینامز  مالـسلا  هیلع  ماما  ار  انعمرپ  راتفگ  نیا  هدمآ  يربط  خیرات  رد  هچنآ  قباطم 
زیچ هچ  : دومرف ترـضح.داتسیا  مالـسلا  هیلع  ماما  لباقم  رد  وا  دز و  ادص  ار  ریبز  دش و  راوس  بسا  رب  مالـسلا  هیلع  یلع.دنتفرگ  رارق 
هیلع یلع.یـشاب  یمنام  زا  یلوا  وت  متـسین و  لـئاق  تفـالخ  تیلها  وت  يارب  نم  اریز  يدـش  ببـس  وت  : تفگ هدروآ ؟ اـج  نیا  هب  ار  وت 

ات میتسناد  یم  نامدوخ ) هفئاط  زا   ) بلطملا دبع  ینب  هفئاط  زا  ار  وت  ام  متـسین ؟ تفالخ  هتـسیاش  نامثع  زا  دعب  نم  ایآ  : دومرف مالـسلا 
ص 519) ج 3 ، يربط ، خیرات  ) .دنکفا ییادج  وت  ام و  نیب  دمآ و  دوجو  هب  وت  دب  دنزرف  هک  نیا 

رادـیب تلفغ  باوخ  زا  ریبز  درک و  لقن  ریبز  شدوخ و  هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  ینانخـس  مالـسلا  هیلع  ماما  سپس 
.تشگ تحاران  وا  لتق  زا  مالسلا  هیلع  ماما  دش و  هتشک  زومرج  نبا  هلیسو  هب  ًادعب  يو.درک  يریگ  هرانک  گنج  زا  دش و 

ود رد  ار  نآ  مالسلا  هیلع  ماما  درادن  یعنام  دومرف و  نایب  ریبز  لتق  زا  دعب  مالسلا  هیلع  ماما  ار  نخـس  نیا  دیفم  خیـش  هتفگ  رب  انب  یلو 
ص 389) لمج ، ) .دشاب هدومرف  نایب  تلاح 

نآ ات  دوب  ام ) صاخ  نارای  زا  و   ) تیب لها  ام  زا  هراومه  ریبز  :» دـیامرف یم  دوخ  يانعمرپ  راتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  لاح  ره  هب 
ُموُؤْشَْملا ُُهْنبا  َأَشَن  یَّتَح  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  اَّنِم  ًالُجَر  ُْرَیبُّزلا  َلاَز  اَم  ( ؛») تخاـس هارمگ  ار  ردـپ  و   ) درک ومن  وشن و  هّللادـبع  شموش  دـنزرف  هک 
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(. ِهّللاُْدبَع

ریبز نب  هّللادبع  ریبز و 

هک دوب  يدارفا  زا  تفریذپ و  ار  مالـسا  یناوجون ، رد.دوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  همع  ، هیفـص شردام  ماوع و  دـنزرف  ، ریبز
یمهم ددـعتم  ياه  گنج  رد.داد  ناشن  ار  دوخ  تعاجـش  یمالـسا  ياه  گـنج  رد  دوب و  یعاجـش  درم  وا.دـنتفریذپ  ار  مالـسا  دوز 
ياروش ءزج  مود  هفیلخ  نامز  رد  وا.دنا  هدرمـشرب  وا  يارب  یلئاضف  وا  نارادفرط  تشاد و  تکرـش  نینح  قدنخ و  ، دحا ، ردب هلمجزا 
مالسلا هیلع  یلع  ناعفادم  زا  زین  هفیقـس  نایرج  رد  داد و  يأر  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  اروش  نآ  رد  هک  نیا  بلاج  دوب و  وا  يرفن  شش 

تداسح و رثا  رب  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  يرهاظ  تفالخ  زا  دعب  هک  ارچ  تشادن  یبوخ  نایاپ  وا  یگدنز  فسألا  عم  یلو  دوب 
رد تسکـش و  مالـسلا  هیلع  یلع  اب  ار  دوخ  تعیب  ، هّللادـبع شدـنزرف  نینچمه  هحلط و  ياه  هسوسو  هیواعم و  کیرحت  یبلط و  هاـج 

درک و يریگ  هرانک  گنج  زا  درب و  یپ  دوخ  هابتشا  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  حیاصن  اب  گنج  زاغآ  زا  شیپ  اما.دش  رـضاح  لمج  گنج 
دیسر مالسلا  هیلع  یلع  هب  ربخ  نیا  هک  یماگنه  دیناسر و  لتق  هب  هرصب  فارطا  ياه  نابایب  زا  یکی  رد  ار  وا  زومرج  نبا  مان  هب  يدرم 

هبطخ 31 لیذ  هحفـص 254  مود ، دلج  رد  يرتشیب  حیـضوت  ریبز  هراب  رد  ) .دروخ فسأت  وا  ءوس  تبقاع  رب  دـش و  تحاران  تّدـش  هب 
( .میا هداد 

وا هب  نادـنم  هقالع  دـش  دـلوتم  ناناملـسم  نایم  رد  هنیدـم  هب  ترجه  زا  دـعب  هک  دوب  یناسک  نیلوا  زا  ریبز  نب  هّللادـبع  شدـنزرف  اما 
.دنا هتشاد  بوسحم  شیرق  رامش  تشگنا  يابطخ  زا  ار  وا  هدوتس و  ار  وا  تعاجش  هدرک ، رکذ  يو  يارب  يدایز  لیاضف 

ار دوخ  تختیاپ  دـش و  ماش  رثکا  ناسارخ و  نمی و  زاجح و  رـصم و  مکاح  ، دـیزی گرم  زا  دـعب  يرجه  راهچ  تصـش و  لاس  رد  وا 
دش و هتـشک  دوب  هدـمآ  هکم  هب  هنیدـم  زا  هک  یلاح  رد  یفقث  فسوی  نب  جاجح  تسد  هب  کلملادـبع  نامز  رد  یلو  داد  رارق  هنیدـم 

يرجه لاس 73  رد  نیا  دـندرک و  نازیوآ  راد  هب  اه  تدـم  ار  شندـب  دـندوب و  هدرک  اهر  ار  وا  شنارای  همه  هک  دوب  نآ  زا  دـعب  ، نیا
.دوب

یلص ربمایپ  : دنا هتفگ  یتح  دوب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هلیسو  هب  وا  يراذگمان  : دسیون یم  باعیتسا  باتک  رد  رَبلادبع  نبا 
.درک اعد  وا  يارب  دلوت  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا 

قلخدـب و سیـسخ و  لیخب و  هلمجزا.دوبن  راـگزاس  تفـالخ  اـب  هک  تشاد  یتافـص  وا  هک  دـسیون  یم  رَبلادـبع  نیمه  ، لاـح نیع  رد 
، ربلادـبع نبا  .درک ( دـیعبت  فئاـط  هب  ار  ساـبع  نب  هّللا  دـبع  داتـسرف و  نوریب  هنیدـم  هکم و  زا  ار  هـیفنح  نـب  دّـمحم  وا.دوـب  دوـسح 

( .دعب هب  ص 102  ج 20 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ریبز ؛ نب  هللادبع  لاح  حرش  باعیتسا ،

نآ رب  يدورد  دربن و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  یمان  هعمج  زامن  رد  هعمج  زور  لهچ  وا  هک  دنا  هتـشون  ناخروم  زا  یـضعب 
نم رگا  هک  دراد  يدـب  هداوناخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  : تفگ دـندرک  ضارتعا  وا  هب  مدرم  هک  یماگنه.داتـسرفن  ترـضح 

ج باقلالا ، ینکلا و  ) .ددرگ یم  اه  نآ  یلاحشوخ  ببـس  دنوش و  یم  دنم  هقالع  وا  هداوناخ  هب  مدرم  متـسرفب  ترـضح  نآ  رب  دورد 
ص 293) ، 1
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.دوب مالسلا  مهیلع  ربمغیپ  تیب  لها  اب  وا  توادع  تیاهن  هناشن  نیا  و 

راکـشآ مشاه  ینب  هرابرد  ار  دوخ  توادـع  ضغب و  ریبز  نب  هّللادـبع  هک  یماگنه  : دـسیون یم  نخـس  نیا  همادا  رد  دـیدحلا  یبا  نبا 
وا شناکیدزن  زا  یعمج  دربن  ، هعمج ریغ  رد  هن  هعمج و  زور  رد  هن  ، يا هبطخ  چیه  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  مان  تخاس و 
نم هّللاو  : تفگ ریبز  نبا.دنتـشاد  رذـحرب  راک  نیا  كانرطخ  تبقاع  زا  ار  وا  دـنتفرگ و  دـب  لاف  هب  ار  راک  نیا  دـندرک و  شنزرـس  ار 

ترضح نآ  مان  یتقو  مشاه  ینب  مدید  نم  یلو  متسرف ) یم  دورد  و   ) مرب یم  ار  ترضح  نآ  مان  ناهنپ  رد  یلو  میوگ  یمن  اراکـشآ 
ات نم  دنگوس  ادخ  هب.تساه  نآ  یلاحـشوخ  هناشن  هک  ، دنـشک یم  ار  اه  ندرگ  ددرگ و  یم  نوگلگ  ناشیاه  تروص  دوش  یم  هدرب 
رد شتآ  منک و  رفح  اه  نآ  يارب  یلادوگ  ما  هتفرگ  میمصت  دنگوس  ادخ  هب.دوش  دراو  اه  نآ  بلق  رد  رورـس  مهاوخ  یمن  مناوت  یم 

.( ص 127 و 128 ج 20 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ) .منازوسب شتآ  رد  ار  اه  نآ  منکفیب و  نآ 

لبق وا.تسین  نینچ  هک  یلاح  رد  دش  وا  توادع  ببـس  لمج  هعقاو  رد  هّللادبع  ردپ  لتق  هک  دـننک  روصت  نینچ  یـضعب  تسا  نکمم 
هیلع ماـما  هک  روـط  ناـمه  دـیزرو و  یم  توادـع  مالـسلا  هیلع  یلع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  نادـناخ  رباربرد  زین  هعقاو  نیا  زا 

.دوب شردپ  فارحنا  یلصا  لماوع  زا  یکی  وا  هدومرف  الاب  هنامیکح  راتفگ  رد  مالسلا 

.بئوح ياه  گس  فورعم  ناتـساد  رد  هلمج  زا  دوب  لمج  گنج  یلـصا  ناراـیب  شتآ  زا  وا  هک  دوش  یم  هدافتـسا  خـیراوت  زا  یتح 
یم ار  امـش  زا  یکی  نم  ییوگ  دوب : هدومرف  هشیاـع  هب  يزور  هناویل  مرکا  ربماـیپ  هرـصب و  هب  هنیدـم  ریـسم  رد  دوب  يا  هقطنم  بیوح  )

ریـسم ریـسم ، نآ  اریز   ) یـشاب نز  نآ  وت  هک  نیا  زا  هشیاع  يا  سرتب  دـننکیم و  سراپ  وا  ربارب  رد  بئاح  هقطنم  ياـه  گـس  هک  منیب 
اریز.تشاد گنج  شتآ  نتخورفارب  رد  یکانرطخ  زیمآ  تنطیش  شقن  هچ  ریبز  نب  هّللادبع  هک  دوش  یم  نشور  تسا ).) رطخ  هانگ و 

رب میمصت  ؛ تسا بئوح  نآ  مان  : دنتفگ وا  هب  و  دراد ؟ مان  هچ  لحم  نآ  هک  درک  لاؤس  دینش و  ار  اه  گس  يادص  هشئاع  هک  یماگنه 
.تفرگ تشگزاب 

دروآ ینادهاش  میا و  هتـشذگ  اج  نآ  زا  تساه  تدم  ام  تسین و  بئوح  اج  نیا  هک  درک  دای  مسق  ، دمآ ریبز  نب  هّللادـبع  اج  نیا  رد 
.( ص 74 ج 12 ، هغایصلا ، جهب  لقن  قباطم  هسایسلا ، همامالا و  رد  هبیتق  نبا  ) .تسین بئوح  اج  نآ  هک  دنهدب  غورد  یهاوگ  هک 

دـش فرـصنم  لمج  گـنج  نادـیم  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  اـب  گـنج  زا  ریبز  یتقو  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تاـیاور  زا  یـضعب  زا  یتح 
ص 233) ج 5 ، هغابصلا ، جهب  ) .تشاذگن رثا  وا  رد  یلو  دومن  شنزرس  درک و  یهن  ار  وا  تّدش  هب  هّللادبع  شدنزرف 

هیلع یلع  نانمؤم  ریما  ییابیز  ریبعت  هچ  دـجنگب و  رـصتخم  نیا  رد  هک  تسا  نآ  زا  شیب  ریبز  نب  هّللادـبع  ياـه  ییاوسر  لاـح  ره  هب 
: تسا هدرک  وا  هرابرد  قوف  مالک  رد  مالسلا 

«. ریبز موش  دنزرف  موئشملا ؛ هنبا  »

ببـس ناشدـنزرف  اب  اه  نآ  یفطاع  دـنویپ  هاگ  دنـشاب  بقارم  هک  دراد  ناردـپ  همه  يارب  یمهم  مایپ  هنامیکح  راـتفگ  نیا  ، نمـض رد 
اهر ار  قح  ریـسم  دنریذپ و  یم  قیقحت  نودب  ار  اه  نآ  هدننک  هارمگ  نانخـس.دوش  یم  ترخآ  ایند و  رد  اه  نآ  یتخبدـب  یهارمگ و 

.دنوش یم  تخبدب  نادرگرس و  یگدنز  ياه  ههاریب  رد  دنزاس و  یم 
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ْنَع ْمُکُدَالْوَأ  َال  ْمُُکلاَْومَأ َو  ْمُکِْهُلت  َال  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَـی  دـیامرف «: یم  هک  اـج  نآ  تسا  هداد  رادـشه  هنیمز  نیا  رد  زین  دـیجم  نآرق 
لفاغ ادخ  دای  زا  ار  امـش  ناتنادنزرف  لاوما و  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  ؛»  َنوُرِـساَْخلا ُمُه  َِکَئلْوُأَف  َِکلَذ  ْلَعْفَی  ْنَم  ِهّللا َو  ِرْکِذ 

.( هیآ 9 نوقفانم ، !«.) دنا ناراک  نایز  ، دننک نینچ  هک  یناسک  و  دنکن !

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said: “Az-Zubayr remained a man from our house till his
.” wretched son, Abdullāh, came forth

Abdullāh ibn az-Zubayr ibn al-'Awwām (1 – 73 A.H./662 – 692 A.D.), whose mother was
Asmā', sister of ‘A’isha (daughter of caliph Abū Bakr), had grown in his dislike of Banū
Hāshim especially towards Imām Ali ibn Abū Tālib to such an extent that he was able
to change the opinion of his father, az-Zubayr, against Imām Ali ibn Abū Tālibelle
although the Imām was the son of his father's aunt. That is why Imām Ali ibn Abū
Tālib said: “Az-Zubayr had always been from us, we Ahl al-Bayt (our household), till his
ill-owned son, Abdullāh, grew up,” as we read in these references: Al-Istī'āb, Vol. 3, p.
906; Usd al-Ghābah, Vol. 3, pp. 162 – 63; Ibn *Asākir, Vol. 7, p. 363; Ibn Abul-Hadīd, Vol. 2,

.p. 167; Vol. 4, p. 79, Vol. 20, p. 104 and others

Abdullāh ibn az-Zubayr was one of the instigators of the Battle of Jamal. His aunt,
'Ā’isha, wife of the Prophet of Islam men, his father, az-Zubayr, and the son of his

.mother's uncle, Talhah, all fought against Imam Ali ibn Abu Talib

Thus, Ibn Abul-Hadīd writes the following: “It was Abdullāh who urged az-Zubayr to
fight (in the Battle of Jamal), making the march to Basra seem to ‘A’isha as an

.attractive idea,” as we read on p. 79, Vol. 4 of Sharh Nahjul-Balāgha

Ā’isha loved her nephew Abdullāh very much. To her, he was like the only child of a
mother, and none in those days was more beloved to her than he was,” as we are told
by Abul-Faraj al-Isbahāni (or Isfahāni) who states so on p. 142, Vol. 9 of his famous
work AlAghāni. This is also recorded on p. 120, Vol. 20 of Sharh NahjulBalāgha by the
Mu'tazilite writer Ibn Abul-Hadīd as well as by Ibn Kathīr who states it on p. 336, Vol. 8

.of his Tārīkh book

Hishām ibn 'Urwah relates the following: “I have not heard her ('Ā’isha) praying for
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anyone as much as she used to pray for him (Abdullāh). She gave ten thousand
dirhams (as a gift) to the one who informed her of Abdullāh's safety from getting killed
(by Mālik alAshtar in the fight of the Battle of Jamal), and prostrated to Allāh in thanks-
giving for his safety,” according to Ibn `Asākir who says so on pp. 400, 4002, Vol. 7 of his
Tārīkh book. The same is recorded on p. 1117, Vol. 20 of the Sharh book of Ibn Abul-

.Hadīd

This was the reason for Abdullāh's authority over her and his complete command
... over her affairs. He was the one who directed and guided her as he wished

However, Abdullāh's hatred towards Banā Hāshim had reached such a degree that,
according to the narrations of a group of historians, “During his (Abdullāh's) caliphate
(in Mecca), he did not send blessings to the Holy Prophet in his Friday prayer sermon
(khutba) for forty Fridays. He used to say: 'Nothing prevents me from mentioning the
Prophet's name except that there are certain men (i.e. Banū Hāshim) who become
proud (when his name is mentioned).” In another rendering, the text reads as follows:
“Nothing prevents... except that the Prophet has a bad household who will shake their
heads on the mention of his name,” according to Maqatil atTālibiyyin, p. 474; Murūj al-
Dhahab, Vol. 3, p. 79; Tārīkh, alYa'qūbi, Vol. 2, p. 261; Al-'Iqd al-Farīd, Vol. 4, p. 413 and

.Ibn Abul-Hadīd, Vol. 4, p. 62, Vol. 19, pp. 91 - 92, Vol. 20, pp. 127 - 29

Abdullāh ibn az-Zubayr said to Abdullāh ibn Abbās once: “I have been concealing my
hatred towards you, the people of this house (i.e. the Household of the Prophet) for
the last forty years...," as recorded by al-Mas`ūdi on p. 80, Vol. 3 of Murūj al-Dhahab

.and by Ibn AbulHadīd in his Sharh, Vol. 4, p. 62, Vol. 20, p. 148

He also used to hate Imām Ali ibn Abū Tālib in particular, defame his honor, abuse and
curse him, as we are told by the famous historian, al-Ya'qūbi, who indicates so on pp.
261 – 62, Vol. 2 of his Tārīkh, as well as by al-Mas'ūdi, p. 80, Vol. 3 of Murūj al-Dhahab in
addition to Ibn Abul-Hadīd who records this fact on these pages of Vol. 4 of his Sharh

.book: pp. 61, 62-63, 79

He gathered Muhammed ibn al-Hanafiyya (son of Imām Ali ibn Abū Tālib ) and
Abdullāh ibn Abbās with seventeen men from Banū Hāshim, including al-Hassan ibn
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al-Hassan ibn Ali ibn Abū Tālib [alHassan II] and jailed them in the shi'b (valley) of
`Arim. He intended to burn them alive, so he placed plenty of wood at the entrance of
the shi'b. Meanwhile, al-Mukhtār ath-Thaqafi dispatched four thousand soldiers to
Mecca. On their arrival, they attacked Abdullāh ibn az-Zubayr when the latter
expected them the least and thus rescued those Banū Hāshim dignitaries. 'Urwah ibn
az-Zubayr made an excuse for the action of his brother, Abdullāh, saying that it was
the result of Banū Hāshim's refusal to swear the oath of allegiance to him (to Abdullāh
ibn az-Zubayr). This was similar to what 'Omar ibn al-Khattāb had done to the Banū
Hāshim when they gathered at Fātima's house to declare their refusal to swear the
oath of allegiance to Abū Bakr when he was made caliph with help of 'Omar himself.
So, 'Omar brought firewood and intended to burn the house on them. These
gruesome details and many, many more can be reviewed in many history books such
as these: Maqatil at-Tālibiyyin of Abul-Faraj al-Isfahāni{The edition of Maqātil al-
Tālibiyyin which the Editor of this book has in his personal library is published by Dār
al-Zahrā’a of al-Najaf al-Ashraf, Iraq; no date of publication is indicated. It lists many
descendants of Imām Ali ibn Abū Tālib who were ruthlessly killed by various
governments since the inception of Islam and till the author's time.}, p. 474, al-Mas'udi,

Vol. 3, pp. 76-77, alYa'qūbi, Vol. 2, p. 261, Ibn Abul-Hadīd, Vol. 19, p. 91, Vol. 20, pp. 123

Ibn `Asākir, Vol. 7, p. 408, Al-'Iqd al-Farīd, Vol. 4, p. 413, Ibn Sa'd, Vol. 5, pp. , 146-148 , 26 - 
73 - 81, at-Tabari, Vol. 2, pp. 693 - 695, Ibn al-Athīr, Vol. 4, pp. 249 - 254, Ibn Khaldūn, Vol.

(. 3, pp. 26 - 28

In this regard, Abul-Faraj al-Isfahāni writes the following: “Abdullāh ibn az-Zubayr
always instigated others against Banū Hāshim and persuaded them (to adopt his
viewpoint) by every worst method. He spoke against Banū Hāshim from the pulpit,
instigating people against them. Once, Ibn Abbās, or someone else from (Banū
Hāshim) raised an objection to him. But afterwards, he changed his way and
imprisoned Ibn al-Hanafiyya at the Shib al-'Arim. Then he gathered Ibn alHanafiyya
along with other members of Banū Hashim who were present (in Mecca) in a prison
and collected firewood to set fire to it. This was so because of the news that had
reached him that Abū Abdullāh al-Jadali and other followers of Ibn al-Hanafiyya had
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arrived in Mecca) to support Ibn al-Hanafiyya in fighting Abdullāh ibn az-Zubayr.
Therefore, he hastened to do away with the prisoners. But when this news reached
Abū Abdullāh al-Jadali, the latter went out as the fire was already ignited on them, put

.the fire out and rescued them,” as we read on p. 15 of Al-Aghāni

.So, all these prove what Imām Ali ibn Abū Tālibelle said about him

ییادز رورغ  هار  : 454 تمکح

هراشا

توص
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ُهَفتَح ُعَفدَی  َال  ُهَسفَن َو  ُقُزرَی  َال  ٌهَفیِج َو  ُهُرِخآ  ٌهَفُطن َو  ُُهلّوَأ  ِرخَفلا  َمَدآ َو  ِنبِال  اَم  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

نایاپ رد  و  هدیدنگ ، يا  هفطن  زاغآ  رد  هک  وا  راک ؟ هچ  یـشورف  رخف  اب  ار  مدآ  دنزرف  دومرف : وا ، رب  ادـخ  دورد  و  یملع ) يداقتعا ، )
 . دیامن رود  دوخ  زا  ار  گرم  هن  و  دنک ، مهارف  ار  نتشیوخ  يزور  دناوت  یم  هن  تسا ، وب  دب  يرادرم 

يدیهش

!! دنار زاب  ار  شگرم  دناوت  هن  دناوت و  نداد  دوخ  يزور  هن  .رادرم  شنایاپ  تسا و  هدوب  هفطن  شزاغآ  هک  راک  هچ  زان  اب  ار  مدآ  رسپ 

یلیبدرا

یمن عفد  ار و  دوخ  سفن  داد  دناوت  یمن  يزور  رادرم  وا  نایاپ  تسینم و  بآ  وا  لوا  هک  ندیزان  ارمدآ و  دـنزرف  رم  تسیچ  دومرف  و 
ار دوخ  گرم  دومن  دناوت 

یتیآ

ار دوخ  هک  درادن  نآ  ناوت  .دوش  رادرم  شنایاپ  دوب و  هفطن  شزاغآ  دزان ؟ یم  دوخ  زیچ  هچ  هب  مدآ  دـنزرف  مالـسلا :) هیلع   ) دومرف و 
.دنک عفد  دوخ  زا  ار  شگرم  هک  دناوتن  دهد و  يزور 

نایراصنا
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زا ار  شگرم  ،و  دهد یمن  ار  دوخ  يزور  ، تسا رادرم  شرخآ  و  هفطن ، شلوا  ؟ راکچ ندیزان  اب  ار  مدآ  دـنزرف  : دومرف ترـضح  نآ  و 
 ! دنار یمن  دوخ 

اه حرش 

يدنوار

.فطعلل واولاف  هترسک  اذا  رخفلا و  تبصن  اذا  عم  ینعمب  واولا  رخفلا  مدآ و  نبال  ام  هلوق  و 

يردیک

.هجولا وه  بصنلاو  فطعللف  تررج  نا  و  ادیز ، کلام و  لاق  لامک  عم  ینعمب  واولاف  تبصن ، اذا 

مثیم نبا 

زا ار  گرم  هن  و  دـهد ، یم  ار  دوخ  يزور  هن  تسا ، رادرم  شرخآ  هدـیدنگ و  بآ  شزاـغآ  هک  یـشورفرخف  هب  هچ  ار  مدآ  دـنزرف  )
اهنآ نیب  تبسانم  مدع  هب  و  تسا ، هدیـسرپ  بجعت  تروص  هب  راختفا ، ناسنا و  نیب  عمج  زا  مالـسلا ) هیلع   ) ماما دنار .) یم  رود  دوخ 

ره و  تسا : نینچ  نآ  ردقم  ياربک  و  تسا ، هلوا …  هلمج ي  نآ ، يارغص  همدقم ي  هک  تسا  هدرک  هراشا  يرمضم  سایق  هلیسو ي 
هدرک تیاور  هعم  لوعفم  تروص  هب  بوصنم  ار  رخف  هملک ي  یـضعب  .تسین  یـشورفرخف  وا و  نایم  یتبـسانم  چیه  دشاب ، نینچ  هک 

.دنا

دیدحلا یبا 

 . ُهَْفتَح ُعَفْدَی  ُهَسْفَن َو َال  ُقُزْرَی  ٌهَفیِج َو َال  ُهُرِخآ  ٌهَفُْطن َو  ُُهلَّوَأ  ِرْخَْفلا  َمَدآ َو  ِْنبِال  اَم  َلاَق ع: َو 

هفطن هلوأ  نم  لاب  ام  لئاقلا  لوق  وه  مالکلا و  اذه  نم  ذخأ  يذلا  رعشلا  انرکذ  رخفلا و  یف  انمالک  مدقت  دق 

عانق هنع  رـسحنا  هلقع و  نیعب  رظن  نمل  قمحلا  هیاهن  کلذ  ناسنإلا و  نع  هجراخلا  ءایـشألاب  هاهابملا  وه  رخفلا  ءامکحلا  ضعب  لاق  و 
.هتاذ ریغ  یف  امب  هابم  اهب  یهابملا  عجترت و  نأ  هعاس  لک  یف  نمؤی  هدرتسم ال  هیراع  ایندلا  ضارعأف  هلهج 

لامجلاف کتالآ  کبایثب و  ترختفا  نإ  کنود و  هل  ههارفلا  نسحلاف و  کسرفب  ترختفا  نإ  هرفو  هتورثب و  رخف  نم  ضعبل  لاق  دق  و 
امف اننـساحم  هذـه  کل  تلاقل  ءایـشألا  هذـه  تملکت  ول  کـیف و  ـال  مهیف  لـضفلاف  کفلـس  کـئابآب و  ترختفا  نإ  کـنود و  اـمهل 

.کنساحم

ایندـلا امنإ  رعاشلا  لاق  امک  لحمـضی  بیرق  نع  لئاز  لظ  عشقت و  لیلق  نع  فیـص  هباحـس  لیق  امک  هیویندـلا  ضارعألا  نإف  اضیأ  و 
.تضقنا مث  هعاس  اهآر  نم  تحرف  ایؤرک 

ِتَذَخَأ اذِإ  یّتَح  ُماْعنَْألا  ُساّنلا َو  ُلُکْأَی  اّمِم  ِضْرَْألا  ُتابَن  ِِهب  َطَلَتْخاَف  ِءامَّسلا  َنِم  ُهاْنلَْزنَأ  ٍءامَک  اْینُّدلا  ِهایَْحلا  ُلَثَم  امَّنِإ  یلاعت  لاق  امک  لب 
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هروس ِسْمَْألِاب (  َنْغَت  َْمل  ْنَأَک  ًادیِـصَح  اهاْنلَعَجَف  ًاراهَن  ْوَأ  ًْالَیل  انُْرمَأ  اهاتَأ  اـْهیَلَع  َنوُرِداـق  ْمُهَّنَأ  اـُهلْهَأ  َّنَظ  ْتَنَّیَّزا َو  اـهَفُرْخُز َو  ُضْرَأـْلا 
. ( . سنوی 24

كءاقب و وأ  هءاقب  كءانف و  رکذاف  ءیش  ایندلا  نم  کبجعأ  اذإ  هقلخ و  فیرـشب  هملعب و  ناسنإلا  رفخیلف  رخفلا  نم  دب  ناک ال  اذإ  و 
دق هیلع و  کباسح  لوط  کیلإ و  هعوجر  دعب  كدـی و  نم  هجورخ  برق  یلإ  رظناف  کل  وه  ام  کقار  اذإ  اعیمج و  امکءانف  وأ  هءانف 

. ( دیدحلا 23 هروس  ٍروُخَف (  ٍلاتُْخم  َّلُک  ُّبُِحی  ُهّللا ال  لاقف َو  روخفلا  هللا  مذ 

یناشاک

تـسا ینم  بآ  وا  لوا  هک  هفطن ) هلوا   ) ندیزان ندرک و  رخافت  اب  ار  مدآ  رـسپ  رم  تسیچ  رخفلا ) مدا و  نبال  ام  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
ار و دوخ  سفن  دـهد  یمن  يور  هسفن ) قزری  ال   ) رادـقم یب  نفعتم و  تسا  يرادرم  وا  رخآ  و  هفیج ) هرخا  و   ) راـبتعا یب  هدـیدنگ و 

.اعطق نآ  عنم  رب  تسین  اناوت  ار و  دوخ  گرم  دنک  یمن  عفد  و  هفتح ) عفذی  و ال   ) الصا نآ  رب  تسین  رداق 

یلمآ

ینیوزق

یجیهال

هک مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .هفتح » عفدـیال  هسفن و  قزریال  هفیج ، هرخآ  هفطن و  هلوا  رخفلا ! مدآ و  نبال  اـم  : » مالـسلا هیلع  لاـق  و 
ار و دوخ  سفن  دهد  يزور  دناوت  یمن  رادرم ، وا  ياهتنا  تسا و  ینم  وا  يادتبا  هک  ندرک ! راختفا  اب  ار  مدآ  رـسپ  تسا  تبـسانم  هچ 

.ار دوخ  گرم  دنک  عفد  دناوت  یمن 

ییوخ

مدآ نبا  نا  یلا  مالسلا ) هیلع   ) هبنف لامکلا ، هردقلا و  نم  هیونعم  يوقب  اما  و  لامجلا ، هوقلا و  نم  هینامسج  رهاظمب  اما  رخفلا  ینعملا :
نم اما  و  اهنم ، رفی  هنفع  هنتن  هفیج  هرخآ  و  لامج ، اهیف و ال  هوق  هرذق ال  هفطن  هلواف  همسج  ههج  نم  اما  نیتهجلا : نم  رخفلا  بولـسم 

توملا و نم  هسفن  ظفح  یلع  ردقی  و ال  هالوم ، یلع  لک  دبع  وهف  هریغ  نم  الضف  هسفن  قزر  یلع  ردقی  هناف ال  هیونعملا  يوقلا  ههج 
هد يزور  هدـیدنگ ، رادرم  شماجنا  تسا و  هفطن  شزاغآ  اـجک ؟ هدازیمدآ  اـجک و  رخف  دومرف : همجرتلا : رخفلا !؟ هل  نیا  نمف  ءاـنفلا 

.دناوتن عفد  ار  دوخ  گرم  و  تسین ، دوخ 

يرتشوش

یتمه یف  رقتحم  قلخی  مل  ام  هللا و  قلخام  لـک  یقتا و  میظع  يا  یقترا  لـحم  يا  یبنتملا : لوق  داـبع  نب  بحاـصلا  عمـس  اـمل  لوقا :
امیف وه  و  هرذق ، هفیج  هرخآ  و  هرذم ، هفطن  هلوا  نمب  حیبق  لاق : قالخالا ) مراکم  یف  نوعبرالا - ثلاثلا و  لصفلا   ) یقرفم یف  هرعشک 

بعـصم شیرق  بسن   ) یف رخفلا ) مدآ و  نبال  ام   ) .هرذـعم هعـست  ـال  يذـلا  مـالکلا  اذـه  لـثم  لوقی  نا  هرذـع  لوب و  لـماح  اـمهنیب 
ناک اذا  یـشلل ء  لثملا  هب  برـضی  و  ارخف ، سانلا  دـشا  بلطملا  نب  مشاه  نب  دـیزی  دـبع  نب  هناکر  نب  دـیزی  نب  یلع  ناک  يریبزلا :)
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یناعم ناوید   ) یف امک  هسفن - فصو  یف  لاقف  ریکمـشو  نب  سوباق  رخفلا  یف  طرفا  نمم  و  هناکر .) نبا  رخف  نم  لقثا   ) لاـقیف ـالیقث 
همدـق تحت  ضرالا  تل  ءاضت  لزتعیل ، هیهن  بقری  لثتمیل و  هرما  رظتنی  هدارم ، عبت  هدایق و  عوط  وهف  رهدـلا  نانع  کـلم  يرکـسعلا -)

و ماهوالا ، تامرغلا و  هلیخ  تبدـجا ، هوفجب  هنم  تسحا  نا  و  تبـشعا ، هشاشه  هنم  تار  اذا  همدـخ ، ضعبک  دایقنالا  یف  هل  تراـصف 
ضبقنت و  هضارعاب ، شیعلا  هیهافر  ضرعت  اهدصارم ، یف  هدـجو  هبلط  نم  و  اهدـئاکمب ، هکردا  هنم  بره  نم  مایالا ، یلایللا و  هراصنا 

دق ایلعلا ، ءامـسلا  هتحت  يرت  و  ایندـلا ، هنیع  یف  رقحت  للهت ، اذا  دـجملا  لاله  لها  و  لبقا ، اذا  لابقالا  مجن  ءاـضا  هضاـبقناب ، قازرـالا 
و هرجملا ، هتزعب  تراجتـسا  و  بکاوکلا ، هتداـبعل  تبکوکت  جوربلا و  هل  تجربـت  کـبحلا ، تاذ  یلع  يوتـسا  کـلفلا و  قنع  بکر 

ءایـض دمخا  و  ءاملا ، رانلا و  نیب  فلا  و  ءایـشالا ، بیکارت  لصف  و  ءابهلا ، مسج  ءاوهلا و  دـقع  ءاش  ول  ایرثلا ، عاضوا  هنـساحمل  ترثآ 
دوعرلا هنـسلا  عطق  عماوللا و  قوربلا  نافجا  قبطا  و  عزاعزلا ، حایرلا  رخانم  دـس  و  رفـسلا ، ریـسلا و  ءاـنع  اـمهافک  و  رمقلا ، سمـشلا و 

ضرع و  لزالزلا ، هوطـس  ضرالا  نع  عفر  و  لزانلا ، ءاضقلا  یلع  هاری  ام  یـضق  و  دـیرفلا ، مظن  مامغلا  بوص  مظن  و  دـیعولا ، فیـسب 
ثلاثلا و لصفلا  ، ) راهنلا ءوض  لیللا  سبلا  و  راحبلا ، یلع  بشعلا  تبنا  و  نالیغلا ، روصب  نویعلا  لحک  و  ناـسنالا ، ضرعمب  ناطیـشلا 

يرتشی تازجعملا  هذه  هل  نم  و  لابخ ، هتروس  هذه  نم  هذبانم  و  لالـض ، هتردق  هذـه  نم  هرجاهم  و  قالخالا ) مراکم  یف  نوعبرالا -
نم و  هب ، هیـشال  میهب  ناک  هنم  لبحب  قلعتی  مل  نم  و  هالـصلا ، موصلاب و  هاوه  یغتبی  تایالا  هذهب  یتای  نم  و  هایحلا ، سفنلاب و  هاضر 

ءامسلا نا  و  ابناج ، اهیلع  تعضو  امل  یمدق  بارت  فست  ضرالا ال  نا  تملع  ول  هل ، همـصع  اعیرـص ال  لظ  لیلظ  لظ  یلا  هنم  وای  مل 
هـسفن بقل  هیف ، بحاصلا  لاق  ام  معنل  و  ههفـسا ، ام  ههفـسا ، ام  هحبق  هللا  هحبق  .خـلا  افرط - اهیلا  تعفر  امل  یتماه  لیبقت  یلا  قوتت  ـال 

و هرکـسع - هب  مربتف  قانعالا ، برـض  ریغ  بیداتلا  یف  ادـح  فرعی  سوباق  نکی  مل  مجعملا )  ) یف .اهفوسک و  ناک  یلاعملا و  سمش 
یف هعم  ناک  نم  عیمج  رمالا  یلع  مهاطا  دـق و  و  هولاتغی ، هیلع و  اوقلـستی  نا  اودـهاعتف  دابآ - هش  هامـس  هاـنب و  رـصق  یلا  جرخ  ناـک 

سوباق جرخف  رمالا ، هنبا  اودـلق  و  هلاغب ، هباود و  تقیـس  هتالبطـصا و  تهتناف  سانلا ، یلا  هوعنف  هیلا ، دوعـصلا  مهیلع  رذـعتف  نصحلا ،
رکذ عالقلا و  ضعب  یلا  لمح  هیلع و  ضبقف  هرورـضلا  دنع  هسفن  نم  نکما  مث  هیلع ، وه  عنتما  هنبا و  هرـصحف  هنئازخ  عم  ماطـسب  یلا 

(: همیتیلا  ) یف ردـقلا و  بالغ  كـالمالا  کـلم  اـهنکر  نبا  هلودـلادضع و  هسفن : یف  لاـقف  هلودـلا  دـضع  رخف  نمم  و  لـیتغا …  هنا 
- نوعبرالا ثلاثلا و  لصفلا  (. ) هیناطلـس ینع  کله  هیلام  ینع  ینغا  ام   ) هوالتب الا  هناسل  قطنی  مل  رـضتحا  امل  هلودلا  دضع  نا  یکحی 

مدانا نا  نم  مظعا  انا  لوقی : ناک  هسفنب و  اباهذ  ادحا  مدانی  هصرب ال  عم  ناک  شربالا ، همیذـج  نیروخفلا  نم  و  قالخالا ) مراکم  یف 
يذـلا هتخا  نباب  لیقع  کلام و  هاتا  املف  ضرالا ، یف  اساک  نیدـقرفلا  نم  دـحاو  لکل  بصی  اـساک و  برـشی  ناـکف  نیدـقرفلا ، ـالا 

یف و  اذـه ، .اثیدـح  هیلع  اداعا  ام  اهیف و  هناثداحی  هنـس  نیعبرا  هامدانف  .کتمدانم  هل : ـالاقف  .اـمکتحا  اـمهل : لاـق  نیطایـشلا ، هتوهتـسا 
يرت قدزرفلا : لوق  اباضغ و  مهلک  سانلا  تبـسح  میمتونب  کیلع  تبـضغ  اذا  ریرج : لوق  برعلا  هتلاـق  تیب  رخفا  یناـعملا :) ناوید  )

ذا یموزخملا  ماشه  نب  دمحم  سلج  راکب :) نبا  شیرق  بسن   ) یف اوفقو و  سانلا  یلا  انام  وا  نحن  نا  انفلخ و  نوریسی  انرس  ام  سانلا 
نب ریهز  نب  دـیمح  دـلو  نم  يا : نایدـیمحلا - رکب  یبا  نب  ناـمثع  هللادـبع و  نـب  یـسیع  هـیلا  مصتخاـف  رجحلا ، یف  هـکم  یلع  ناـک 
هـص هص  نامثع : لاقف  .ایریغم  ءاضق  نیتیرقلا  لها  هب  ثدحتی  ءاضقب  امکیف  نیـضقال  دیحولا  نبا  انا  دـمحم : لاقف  دـسا - نب  ثراحلا 

و رکبل ، رکب  دج  امل  دج  امب  تهون  یـسیع : لاق  .هوادر و  هرازا و  هعم  دـجملا  لبرـستملا  رهزل  رهزا  کعم ؟ لجرلا  نم  يردـتا  اوبح 
متنک اوموق  دمحم : لاقف  .رجحلا  نیفد  ریهز  نب  انا  هکم ، ءاحطب  امهنم  ترثتن  يامدق ال  تبقث  ول  ریز  براضال  ریک و  خـفانب  انا  ام  هللا 

لصفلا  ) یف يرج  نمل  تبجع  فنحالا : لاق  نویعلا :)  ) یف هقیج ) هرخآ  هفطن و  هلوا   ) .مالسالا یف  متسناتسا  ام  هیلهاجلا و  یف  اشحو 
رظنا هتروصب  اـباجعا  ربـکلا  رهظم  اـی  رعاـش : لاـق  و  ربـکتی ، فـیک  نیترم  لوـبلا  يرجم  قـالخالا ) مراـکم  یف  نوعبرـالا - ثلاـثلا و 

وه همرکم و  سارلا  ریغ  مدآ  نبا  یف  له  بیش  نابش و ال  ربکلا  رعـشتسا  امل  مهنوطب  یف  امیف  سانلا  رکف  ول  بیرثت  نتنلا  نا  كءالخ 
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ادـغ بارتلا  لوکام  بارتلا و  نباـی  بوعلم  رغثلا  هصمرم و  نیعلا  کهـس و  اـهحیر  نذا  لیـسی و  فنا  بورـضم  راذـقالا  نم  سمخل 
تیار ینئادملا : لاق  نویعلا :)  ) یف .فیرحت  هسفن ) قزری  و ال  (: ) هیرصملا  ) یف ام  و  هسفن ) قزری  ال   ) بورشم لوکام و  کناف  رـصقا 

معن لاق : عضوملا ؟ اذه  یف  لجارا  هل : تلقف  رفـس ، یف  الجار  کلذ  دـعب  هتیار  مث  هلغب  یلع  هورملا  افـصلا و  نیب  فوطی  هلهاب  یلوم 
اولاـق نیذـلا   ) هتوـم يا : هفتح ) عفدـی  ـال  و   ) .ساـنلا بکری  ثیح  ینلجری  نا  هللا  یلع  اـقح  ناـکف  ساـنلا  یـشمی  ثیح  تـبکر  ینا 

ام یـش ء  رمالا  نم  انل  ناک  ول  نولوقی  (، ) نیقداص متنک  نا  توملا  مکـسفنا  نع  اوورداف  لق  اولتق  ام  اـنوعاطا  ول  اودـعق  مهناوخـال و 
تیملا لها  نم  دـحا  عزج  اذا  ربخلا : یف  و  مهعجاضم .) …  یلا  لتقلا  مهیلع  بتک  نیذـلا  زربل  مکتویب  یف  متنک  ول  لـق  اـنهاه  اـنلتق 

: هبیتق نبا  لاق  و  قالخالا ) مراکم  یف  نوعبرالا - ثلاثلا و  لصفلا   ) .اقداص تنک  نا  توملا  کسفن  نع  ارداف  توملا : کلم  هل  لوقی 
هیبکنم یف  تنیبت  هفاطعا  یشملا  یف  زه  اذا  رکفلا  لیلق  ینمتلا  لیوط  رـضح  دق  لجا  يذ  بر  الا  دشنی : الجر  تعمـس  لجر : یل  لاق 

.تامدق هتدجوف  هدیصقلا ، مامت  بتکال  هیلع  تودغف  رطبلا 

هینغم

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

رادرم وا  رخآ  ینم و  وا  لوا  هک  ندیزان  رخف و  اب  هچ  ار  مدآ  رسپ  تسا : هدومرف  یهاوخدوخ ) رخف و  شهوکن  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
.دیامن یم  عفد  ار  شیوخ  گرم  هن  دهدیم و  يزور  ار  دوخ  هن  تسا ، وبدب 

ینامز

فلتخم ياهنایب  اب  ینید  ناربهر  تهج  نیمه  هب  دیآ  یم  دوجوب  رورغ  یهاوخدوخ و  رثا  رب  تافالتخا  یعامتجا و  ثداوح  زا  یلیخ 
زا کـی  چـیه  ادـخ  : ) دـیامرف یم  هـلمج  زا  تـسا  هدرک  شهوـکن  نآ  زا  فـلتخم  ياـهنایب  هـب  مـه  ادـخ  .دـنا  هـتخادرپ  نآ  عـفد  هـب 

(. درادن تسود  ار  ناشورفرخف  ناهاوخدوخ و 

يزاریش دمحم  دیس 

( هسفن قزری  و ال   ) هنتنم هفیج ) هرخآ  و   ) هرذق هفطن ) هلوا   ) رختفی نا  مدآ  نبال  سیل  يا  رخفلا ؟) مدآ و  نبال  ام  : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
.؟ رختفی فیک  ائیش  کلمی  طسولا ال  یف  و  نائیس ، هرخآ  هلوا و  نمف  هتوم ، يا  هفتح ) عفدی  و ال   ) هقزری هناحبس  هللا  ناف 

يوسوم

رظنلا دیعی  الیلق و  رکفیلف  سانلا ، یلع  یلاعتی  هفناب و  خمـشی  رختفی و  ناک  نم  حرـشلا : .توملا  فتحلا : .ناسنالا  هتیم  هفیجلا : هغللا :
دعب دوعی  له  هناهم و  لصالا  اذهب  یفک  اهنم و  ناسنالا  هندب و  هدی و  لسغی  هرذـق  هفطن  الا  وه  له  هنیوکت و  هلـصا و  یف  دـیدج  نم 

توملا و نیب  اـمف  هزجعل  هنا  مث  هنفد  نولجعی  اـهتاراوم و  نونمتی  لـهالا و  اـهنم  ززقتی  هفیج  یلا  ـالا  یتـالا  توملا  هیوطی  ربکی و  نا 
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نع عفدی  كاذ ال  اذه و  دعب  هتدالو و  موی  نم  تامل  هدوجو  هللا  مرک  ول ال  ذا  هتردق  مدع  هزجعل و  هسفن  قزری  نا  عیطتـسی  هایحلا ال 
رکف و نم  لقاعلا  سانلا …  یلع  یهابتی  رختفی و  نا  کلذ  دـعب  هل  قحی  له  هنم و  رقحا  هنم و  زجعا  اقولخم  تیار  لهف  توملا  هسفن 

 … هسفن یل  عجر 

یناقلاط

یم هن  دهد و  يزور  ار  دوخ  دناوت  یم  هن  تسا ، رادرم  شماجرف  هفطن و  شزاغآ  هک  تسا  راک  هچ  نتسج  یگرزب  اب  ار  هداز  یمدآ  »
« .دراد زاب  ار  دوخ  گرم  دناوت 

نینچ نآ  نومـضم  هک  میدروآ  تسا  هدش  هدورـس  هتفرگ و  مالک  نیا  زا  هک  ار  يرعـش  تشذگ و  نیا  زا  شیپ  رخف  هرابرد  ام  نخس 
دناوت یمن  هک  یلاح  رد  دروآ  یم  حبـص  هب  ار  بش  دـلابب ، دوخ  هب  تسا  رادرم  شماجرف  هفطن و  شزاـغآ  هک  یـسک  نآ  ارچ  تسا :

.دزادنا ریخأت  هب  ار  نآ  دسرت  یم  هچنآ  زا  درادب و  مدقم  تسا  دنموزرآ  ار  هچنآ 

مراکم

 [[ مالسلا هیلع  لاق  و  ]]

.ُهَْفتَح ُعَفْدَی  َال  ،َو  ُهَسْفَن ُقُزْرَی  َال  ،َو  ٌهَفیِج ُهُرِخآ  ،َو  ٌهَفُْطن ُُهلَّوَأ  : ِرْخَْفلا َمَدآ َو  ِْنبِال  اَم 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

هن دهد و  يزور  ار  دوخ  دناوت  یمن.تسا  هدـیدنگ )  ) يرادرم ماجنارـس  دوب و  یـشزرا  یب  هفطن  ، زاغآ رد  راک ؟ هچ  ربکت  اب  ار  ناسنا 
: هنامیکح راتفگ  دنس  ) .دزاس رود  دوخ  زا  ار  گرم 

اب ار  نآ  هک  دشاب  یم  لاثمألا  عمجم  رد  ینادیم  تسا  هدروآ  یضر  دیس  موحرم  رب  هفاضا  رداصم  رد  بیطخ  موحرم  هک  یـسک  اهنت 
نیا ماشب  نبا  هیئاطعلاوبا و  دننام  ارعش  زا  یضعب  هک  دنک  یم  هراشا  سپـس  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  زا  ترابع  نیمه 

(( ص 309 ج 4 ، هغالبلا ، جهن  رداصم   ) .دنا هدروآ  دوخ  راعشا  رد  ار  نومضم 

؟ ارچ ّربکت  لاح  نیا  اب 

نیا دـنرگنب و  دوخ  هدـنیآ  هتـشذگ و  هب  هک  دـهد  یم  رادـشه  شورفرخف  ناربکتم  هب  شا  هنامیکح  راتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
: دیامرف یم  ، دنزاس رود  دوخ  زا  ار  هلیذر  تفص 

هن دـهد و  يزور  ار  دوخ  دـناوت  یمن  (. هدـیدنگ  ) يرادرم ماجنارـس  تسا و  یـشزرا  یب  هفطن  ، زاغآ رد  راک ؟ هچ  ربکت  اـب  ار  ناـسنا  »
(. ُهَْفتَح ُعَفْدَی  َال  ،َو  ُهَسْفَن ُقُزْرَی  َال  ،َو  ٌهَفیِج ُهُرِخآ  ،َو  ٌهَفُْطن ُُهلَّوَأ  : ِرْخَْفلا َمَدآ َو  ِْنبِال  اَم  ( ؛» دزاس رود  دوخ  زا  ار  گرم 

رظنزا يا  هژیو  تازایتما  اه  ناسنا  زا  يرایسب  تسا و  رترب  رگید  تاقولخم  هب  تبسن  دراد و  یناوارف  تازایتما  ناسنا  هک  تسین  کش 
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هک دوش  یمن  نآ  رب  لیلد  تازایتما  نیا  یلو  دنراد  نارگید  رب  ینامـسج  تردق  یگداوناخ و  تفارـش  ماقم و  هاج و  تورث و  لام و 
زا ار  مدرم  هک  دوش  يا  هلیذر  تفص  راتفرگ  دلابب و  نتشیوخ  هب  دشورفب و  رخف  نآ  نیا و  هب  دنک و  شومارف  ار  دوخ  تیعقوم  ناسنا 

.دزاس رود  ادخ  زا  ار  وا  وا و 

شنیرفآ زاغآ  يور  تسخن  ، دنک یم  دیکأت  شورفرخف  ناربکتم  تراقح  یکچوک و  تابثا  يارب  هتکن  راهچ  يور  مالـسلا  هیلع  ماما 
یماگنه شنایاپ  رد  دـننک و  یم  رفنت  راهظا  نآ  زا  دارفا  زا  يرایـسب  هک  زیچان  کچوک و  تسا  يا  هفطن  هک  دـیامن  یم  هیکت  ناـسنا 

.دوش یم  يا  هدیدنگ  هفیج  هب  لیدبت  دعب  تعاس  دنچ  دور  یم  ایند  زا  هک 

؟ تسا ربکت  راختفا و  ثعاب  روما  نیا  ایآ 

.دزاس رود  دوخ  زا  ار  گرم  زین  دهد و  يزور  ار  دوخ  هک  درادن  ار  نیا  ناوت  : دیامرف یم  ، هدنکفا رظن  وا  دوجو  نوریب  هب  سپس 

رد یتفآ  ای  دوش  یلاسکـشخ  رگا  یلو  دـشاب  هتـشاد  تراـجت  يرادـماد و  تعارز و  ، يزور لیـصحت  يارب  ناـسنا  تسا  نکمم  هتبلا 
هب دزاس و  دوبان  ار  وا  هراجتلا  لام  تسا  نکمم  يزوس  شتآ  ای  نافوط  کی.دور  یم  داب  رب  وا  هیامرـس  همه  دـتفیب  اـه  ماد  تعارز و 

زگره سپ.دریگ  یم  هرهب  نآ  زا  دـنک و  یم  اج  هباج  ار  نآ  ناسنا.تسا  شخب  يزور  دـنوادخ  يوس  زا  دراوم  نیا  مامت  رگید  ریبعت 
.تسین شیوخ  هدنهد  يزور 

تـسین نینچ  یلو  تخادنا  ریخأت  هب  یحابـص  دـنچ  ناوتب  تسا  نکمم  تشادـهب  تیاعر  اه و  يرامیب  نامرد  قیرط  زا  مه  ار  گرم 
نورب ای  نرود  زا  ار  ناسنا  ناماد  ناـهگان  هک  هدـشن  ینیب  شیپ  ياـه  گرم  صوصخ  هب.دـشاب  شدوخ  راـیتخا  رد  ناـسنا  گرم  هک 

.دتسرف یم  رگید  ناهج  هب  دریگ و  یم  شدوجو 

رب یلیلد  ناونع  هب  ار  نآ  نآرق  دنچ  ره  تسا  هعقاو  هروس  رخاوا  رد  دـیجم  نآرق  تایآ  زا  هتفرگرب  مالـسلا  هیلع  ماما  مالک  نیا  ایوگ 
.تسا هدومن  نایب  يرگید  تروص  هب  ار  نآ  مالسلا  هیلع  ماما  یلو  هدرک  رکذ  داعم  یسانشادخ و 

رد هک  يا  هفطن  زا  ایآ  ؛»  َنوُِقلاَْخلا ُنَْحن  ْمَأ  ُهَنوُُقلْخَت  ُْمْتنَأ  *َأ  َنُونُْمت اَّم  ُْمْتیَأَرَف  َأ  دـیامرف «: یم  ناسنا  دوجو  زاـغآ  هراـبرد  دـیجم  نآرق 
«. میراگدیرفآ ام  ای  دینیرفآ  یم  ار  نآ  امش  ایآ  دیهاگآ ؟ دیزیر  یم  محر 

ام رب  یـسک  زگره  ؛و  میتخاس ردّـقم  ار  گرم  امـش  نایم  رد  ام  ؛»  َنِیقُوبْـسَِمب ُنَْحن  اَـم  َتْوَْملا َو  ُمُکَْنَیب  اَنْرَّدَـق  ُنَْحن  دـیامرف «: یم  دـعب 
!...«. دریگ یمن  یشیپ 

یم ام  ای  دینایور  یم  ار  نآ  امش  ایآ  دیا !؟ هدیشیدنا  دینک  یم  تشک  هچنآ  هرابرد  چیه  ایآ  ؛»...  َنُوثُرْحَت اَّم  ُْمْتیَأَرَف  َأ  دیازفا «: یم  دعب 
! دیور ورف  یتفگش  رد  هک  مینک  یم  هدیبوک  مهرد  هاک  هب  لّدبم  ار  نآ  میهاوخب  هاگره  مینایور !؟

هدرک لزان  ربا  زا  ار  نآ  امـش  ایآ  دیا !؟ هدیـشیدنا  دیـشون  یم  هک  یبآ  هرابرد  ایآ  ؛»...  َنُوبَرْـشَت يِذَّلا  َءاَْملا  ُُمْتیَأَرَف  َأ  دیازفا «: یم  دـعب 
تایآ هعقاو ، (.»!؟ دینک یمن  رکـش  ارچ  سپ  ؛ میهد یم  رارق  روش  خلت و  ار  اراوگ  بآ  نیا  ، میهاوخب هاگره  مینک !؟ یم  لزان  ام  ای  دیا 

(70-58
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اه نآ  هب  دهد و  یم  رادشه  تّدش  هب  ناربکتم  ناشورفرخف و  هب  هک  تسا  هدـمآ  يرگید  تاریبعت  زین  ياه 126 و 419  تمکح  رد 
هداب زا  ات  دیوش  ربخاب  یگدنز  کچوک  ثداوح  ربارب  رد  دوخ  ياه  یناوتان  زا  دـیرگنب و  ار  دوخ  یگدـنز  ماجنا  زاغآ و  : دـیوگ یم 

.دینکن مگ  ار  یگدنز  هار  دیدرگن و  تسمرس  ربکت  رورغ و 

: دیوگ یم  زین  برع  رعاش 

ُرَْخفَی هُرِخآ  ٌهَفیج  ٌهَفُطن َو  ُهلّوأ  نَم  ُلاب  ام 

ُرَذحَی ام  َریِخأت  وجرَی و ال  ام  َمیِدقَت  ُِکلمَی  ام  ُِحبُصی 

؟ دنک یم  یشورفرخف  ردقنیا  تسا  يا  هدیدنگ  رادرم  شرخآ  شزرا و  یب  هفطن  شراک  زاغآ  هک  یسک  ارچ 

بقع هب  دراد  میب  نآ  زا  ار  هچنآ  دروآ و  تسد  هب  تعرـس  هـب  دـهاوخ  یم  ار  هـچنآ  درادـن  ییاـناوت  هـک  یلاـح  رد  دـنک  یم  حـبص 
ص 150) ج 20 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ) .دزادنا

ربکت يالب 

یبوخ هب  ، شیرق تسرپ  تب  نارس  ات  مالسلا و  هیلع  یسوم  رصع  نوراق  ات  هتفرگ  مالسلا  هیلع  مدآ  سیلبا و  ناتـساد  زا  دیجم  نآرق  زا 
.تساه یتخبدب  نیرتگرزب  همشچرس  رورغ  ربکت و  هک  دوش  یم  هدافتسا 

هک دوب  راـگدرورپ  تمکح  هب  ضارتـعا  یتـح  دـنوادخ و  ربارب  رد  سیلبا  یناـمرفان  ناـمه  دـش  ماـجنا  ناـهج  رد  هک  یهاـنگ  نیلّوا 
.تشادن ربکت  زج  يا  همشچرس 

تسکش هب  ماجنارس  دندرک و  ییارآ  فص  مالسا  ربارب  رد  كانرطخ  هلیذر  نیمه  ببـس  هب  زین  هکم  ناتـسرپ  تب  شیرق و  ناشکرس 
.دندش راتفرگ  تلذ  و 

: دیوگ یم  گرزب  ربمغیپ  نآ  نابز  زا  مالسلا  هیلع  حون  موق  ناهارمگ  هرابرد  دیجم  نآرق 

اه نآ  نامز  ره  نم  و  ؛»  ًاراَبِْکتْسا اوُرَبْکَتْسا  اوُّرَصَأ َو  ْمَُهباَِیث َو  اْوَشْغَتْساَو  ْمِِهناَذآ  ِیف  ْمُهَِعباَصَأ  اُولَعَج  ْمَُهل  َرِفْغَِتل  ْمُُهتْوَعَد  اَمَّلُک  یِّنِإ  َو  » 
رب ار  ناشیاه  سابل  هداد و  رارق  ناشیاه  شوگ  رد  ار  شیوخ  ناتـشگنا  ، يزرمایب ار  اه  نآ  وت  دنروایب و ) نامیا   ) هک مدرک  توعد  ار 

.( هیآ 7 حون ، !«.) دندرک رابکتسا  تّدش  هب  دندیزرو و  رارصا  تفلاخم  رد  ،و  دندیچیپ دوخ 

ََربْدَأ َو َّمـُث  * َرََـسب َسَبَع َو  َّمـُث  دـیامرف «: یم  داد  ناـشن  ناکرــشم  هـب  ار  نآرق  اـب  هزراـبم  هار  هـک  یموزخم  هریغم  نـب  دـیلو  هراـبرد  و 
ّربکت درک و  قح ) هب   ) تشپ سپـس  دـش  راک  هب  تسد  هنالوجع  دیـشک و  مه  رد  هرهچ  دـعب  ؛»  َُرثُْؤی ٌرْحِـس  اَّلِإ  اَذَـه  ْنِإ  َلاَقَف  * َرَبْکَتْـسا

.( تایآ 24-22 رثدم ، !«.) تسین ناینیشیپ  ياهرحس  نوچمه  يرحس  نوسفا و  زج  يزیچ  نآرق ) نیا  :) تفگ ماجنارس  دیزرو و 

یم هتفگ  نانآ  هب  ؛»  َنیِرِّبَکَتُْملا يَْوثَم  َْسِئبَلَف  اَهِیف  َنیِدـِلاَخ  َمَّنَهَج  َباَْوبَأ  اُولُخْداَف  دـیامرف «: یم  ناهج  ناربکتم  همه  هراـبرد  ماـجنارس 
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.( هیآ 72 رمز ، !«.) ناّربکتم هاگیاج  تسا  یهاگیاج  دب  هچ  ؛ دینامب نآ  رد  هنادواج  دیوش ، دراو  مّنهج  ياهرد  زا  : دوش

.تسا رابکتسا  نامه  ندش  یخزود  مهم  لماوع  زا  یکی  هک  دوش  یم  هدافتسا  یبوخ  هب  هفیرش  هیآ  نیا  زا 

ناـنمؤم ریما  زا  مکحلا  ررغ  رد  هک  یثیدـح  رد  هلمجزا  هدـش  رورغ  ربک و  درومرد  يا  هدرتـسگ  دـیدش و  شهوکن  زین  ثیداـحا  رد 
: میناوخ یم  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  یلع 

نامحر دنوادخ  ینامرفان  تیـصعم و  اه و  نایغط  زاغآرـس  هک  دیزیهرپب  ّربکت  زا  ِنَمْحَّرلا ؛ ِهیِـصْعَم  ِنایْغُّطلا َو  ُْسأَر  ُّهناَف  َْربِْکلا  ِرَذْحا  »
ح 2609) مکحلاررغ ، «.) تسا

: میناوخ یم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  يرگید  ثیدح  رد 

ربک زا  يزیچ  یناسنا  چیه  بلق  رد  َُرثَک ؛ ْوا  َِکلَذ  َّلَق  َِکلَذ ! ْنِم  ُهَلَخَد  اَم  ُْلثِم  ِِهْلقَع  ْنِم  َصَقَن  ّالا  ِْربِْکلا  َنِم  ٌءیَـش  ٍءِْرما  َْبلَق  َلَخَد  اَم  »
.( ص 186 ج 75 ، راونالاراحب ، «.) دایز ای  دشاب  مک  ، دش دهاوخ  هتساک  شلقع  زا  هزادنا  نامه  هب  هک  نیا  رگم  دوش  یمن  دراو 

ياه فعض  هب  هراشا  شرگید  تاملک  رد  ثحب و  دروم  مالک  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  ارچ  هک  دوش  یم  نشور  اج  نیا  زا  و 
.دهد رارق  یناسنا  حیحص  ریسم  رد  دروایب و  نییاپ  رورغ  بکرم  زا  ار  وا  نوچ  دنک  یم  شریذپ  بیسآ  طاقن  ناسنا و 

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said: “What has a man to do with vanity? His origin is semen, his
end is a carcass, while he cannot feed himself, nor can he ward off death?"{If one
ponders over his original condition, the eventual disintegration and decay of his body,
he will be compelled to admit his lowliness and humble status instead of being proud
and vain. He will see that there was a time when he did not exist, then Allāh originated
his existence with a humble drop of semen which took the shape of a piece of flesh in
the mother's womb and continued feeding and growing on thick blood. On completion
of the body, he set foot on earth. He was then so helpless and incapable that he had
neither control over his hunger and thirst nor on his sickness and health, nor could he
do himself any benefit or harm. He had no authority over life and death, not knowing
when the energy of limbs might be exhausted. He felt his senses might stop
functioning, his eyesight might be taken away and his hearing ability might be
snatched away. He could not tell when death might separate his soul from the body
and leave the latter to be cut into pieces by vultures and kites or by worms to feed on
it in his grave. An Arabic couplet says: "How does one whose origin is semen and
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?”{ whose end is a carcass dare to be vain

رعاش نیرتگرزب  تخانش  هار  : 455 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

مالسلا هیلع  َلاَقَف  ِءاَرَعّشلا  ُرَعشَأ  نَم  َِلئُس  َو 

555 ص :

یم لقن  يدـمآ  مکحلاررغ  زا  يرت  هاتوک  تروص  هب  ار  هنامیکح  راتفگ  نیا  رداصم  رد  بیطخ  موحرم  هناـمیکح : راـتفگ  دنـس  - 1
ص 309) ج 4 ، هغالبلا ، جهن  رداصم   ) .تسا هدش  هتفرگ  هغالبلا  جهن  زا  ریغ  يرگید  عبنم  زا  دهد  یم  ناشن  هک  دنک 

ُهَیاَغلا ُفَرُعت  ٍهَبلَح  ِیف  اوُرجَی  َمل  َموَقلا  ّنِإ 

ُلیّلّضلا ُِکلَملاَف  ُّدب  َال  َناَک َو  نِإَف  اَِهتَبَصَق  َدنِع 

سیقلا أرمإ  دیری 

اه همجرت 

یتشد

؟ تسیک برع  رعاش  نیرت  گرزب  .دیـسرپ } ماما  زا  یلؤد  دوسـألا  وبا   } دیـسرپ ماـما  زا  : ) دومرف وا ، رب  ادـخ  دورد  و  یملع ) يرنه ، )
، درک يرواد  دیاب  راچان  رگا  و  دوش ، مولعم  راک  نایاپ  ات  دنا  هتخاتن  ینشور  يداو  کی  رد  نارعاش  دومرف ):

يدیهش

هتخانـش شنایاپ  طخ  دوب و  یتیاهن  ار  نآ  هک  دـنا  هتخاتن  یناد  یم  رد  نارعاـش  دومرف ]: تسیک ؟ نارعاـش  نیرتهب  دندیـسرپ  وا  زا  [و 
( .تسوا دوصقم  سیقلا 2  ءرما   ) دیاش بقل  نیا  ار  هارمگ  هاشداپ  دیاب  ندرک  يرواد  هراب  نیا  رد  رگا  و  دوش ،

یلیبدرا

راک نایاپ  دوش  هتخانـش  ان  ینابـسا  نایم  رد  دنا  هدشن  هدنار  هورگ  نآ  هک  یتسردـب  دـندومرف  سپ  نارعاش  نیرترعاش  زا  دندیـسرپ  و 
هدارا تسنارعاش  هاشداپ  زا  سپ  رعاش  رعـشا  ندرک  نایب  زا  دشاب  راچان  دشاب و  رگا  سپ  تقبـس  نادـیم  رد  نتفرگ  یـشیپ  دزن  ناشیا 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 5344 

http://www.ghaemiyeh.com


ار سیقلا  رما  هدومرف 

یتیآ

هک دوش  مولعم  ات  دـنا  هتخاتن  بسا  یناود ، بسا  هقباسم  کی  رد  نارعاش  دومرف : تسیک ، برع  رعاش  نیرتگرزب  هک  دندیـسرپ  وا  زا 
.لیّلضلا کلم  درب ، مان  ار  یسک  دیاب  راچانب  رگا  .دیابر و  یم  ار  نایاپ  ین  یسک  هچ 

[ .تسا سیقلا  ؤرما  وا  دارم  هارمگ و  هاشداپ  ]

نایراصنا

مولعم نانآ  هدنرب  ات  دـنا  هتخاتن  تحاصف  بسا  هقباسم  نادـیم  عون  کی  رد  هفیاط  نیا  : دومرف ، دندیـسرپ ترـضح  زا  ارعـش  نیرتهب  زا 
 . تسا سیقلا  ءرما  ترضح  نآ  دارم   . هارمگ ناطلس  : تفگ دیاب  دشابن  خساپ  زا  يا  هراچ  رگا  ، دوش

اه حرش 

يدنوار

بـصقلا عضی  برعلا  و  لوعفملا ، فذحف  دحاو ، نادـیم  یف  سارفالا  لیخلا و  اورجی  مل  يا  هتبلح  یف  اورجی  مل  و  نادـیملا ، هیلحلا  و 
يدهاش یلا  کلذ  عم  هجاح  الف  هدـی ، یف  هبـصقلا  کلت  تناک  هسرف  قبـس  نمف  ناهرلل ، اهیف  لیخلا  قباست  يذـلا  نادـیملا  رخآ  یف 

.رعشلل هلیق  ببسب  هیبا  کلم  وه  میظع و  رما  نع  لض  هنال  هغلابملا  ءانب  وه  الیلض و  سیقلا  ارما  یمس  امنا  و  لدع ،

يردیک

یتح نادیملا ، رخآ  یف  ابـصق  بصنی  هقباسملا  دنع  برعلا  و  دـحاو ، لبطـصا  نم  جرخت  بوا ال  لک  نم  قابـسلل  عمجت  لیخ  هبلجلا :
مهمالک نکی  مل  ینعی  قبـسلل  هعومجملا  لویخلا  نیب  هسرف  مهنم  دـحاو  لک  رجی  مل  يا  قبـسلا ، یف  عازنلا  نکمی  الف  قباسلا  هذـخای 
سارفالا اورجی  مل  يا  نادـیملا  هبلحلا : جاهنملا : بحاص  لاق  .ینعملا  مظنلا و  یف  صاخ  بولـسا  مهنم  لکل  لب  هدـحاو ، هقیرط  یلع 

، هکتهت ءاسنلا و  روما  یلع  همادقا  رمخلا و  برش  یف  هکامهنال  لیلضلا  سیقلاورما  یمس  و  هیلع ، لقنلا  هذه  هدهع  دحاو و  نادیم  یف 
رما نع  لض  هنال  الیلـض  یمـس  .هرمع ج - رخآ  یف  رـصنت  هنال  الیلـض  یمـس  هنا  روباسین  خیرات  یف  ظفاحلا  هللادبعوبا  مکاحلا  لاق  و 

و رانلا ، یلا  مهدئاق  مهرعشا و  وه  سیقلاورما  قح  یف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  لاق  دق  و  رعـشلل ، هلیق  ببـسب  هیبا  کلم  وه  میظع و 
نع رقتفاف  رعـشلا  نیع  مهل  فسخ  مهقباس  سیقلاورما  لاقف  ءارعـشلا ، نع  باـطخلا  نب  رمع  لاـس  بلطملادـبع  نب  ساـبعلا  نا  لـیق :
دیبل ذخا  اهمحل و  بیاطاب  هفرط  ذخا  و  سیقلاورما ، اهمانـس  ذـخاف  رحنف  اروزج  رعـشلا  ناک  قدزرفلا : لاق  و  رـصب ، حـصا  روع  ناعم 

،و بغر نیح  یـشعالا  بکر و  نیح  سیقلاورما  برعلا  رعـشا  لیق : .نحن  اهانمـستقاف  اهثروا  اـهماظع و  تیقب  و  اـهدابکا ، اـهئاعماب و 
هفرط هب  ینع  لیتقلا ، یتفلا  لاقف  نم  مث  لیقف : لیلـضلا ، کلملا  لاقف  سانلا ، رعـشا  نم  هعیبر  یبا  نب  دـیبلل  لیق  و  بهر ، نیح  هغبانلا 

.هسفن هب  ینع  لیقعوبا  لاقف : نم  مث  لیقف 

مثیم نبا 
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نایاپ رد  ات  دـنا  هدرکن  يزات  بسا  فیدر  کی  رد  هورگ  نآ  : ) دومرف تسیک ؟ نارعاش  نیرتگرزب  دندیـسرپ : مالـسلا ) هیلع   ) ماـما زا 
ماما دوصقم  تسا .) رترب  هارمگ  رایسب  هاشداپ  سپ  دوش ، نییعت  اهنآ  نیرترب  دیاب  ریزگان  رگا  و  دوش ، هتخانش  اهنآ  لامک  ین ، ندوبر 
دوش نییعت  نییاپ  الاب و  اهنآ  نایم  ات  دنا  هدورـسن  رعـش  کبـس  کی  هب  نارعاش  هک  تسا  نآ  روظنم  .تسا  سیقلاورما  مالـسلا ) هیلع  )
تقو یکی  دـتفا ، یم  راک  هب  اهنآ  قوذ  دنیارـس و  یم  وکین  رعـش  لاح  نآ  رد  هک  دـنراد  یـصوصخم  تلاح  اهنآ  زا  مادـک  ره  هکلب 

: دـنا هتفگ  ور  نـیا  زا  دیارـس و و  یم  بوـخ  رعـش  یناـمداش  یـشوخ و  لاـح  رد  يرگید  نآ  و  سرت ، ماـگنه  رد  يرگید  و  طاـشن ،
تـسا هغبان  و  دشاب ، طاشن  اب  دهاوخب و  هک  هاگنآ  تسا  یـشعا  دـشاب ، بسا  رب  راوس  هک  یتقو  تسا  سیقلاورما  برع  رعاش  نیرتهب 
ءارجا تاملک : رکذ  اب  دنا ، هداتسیا  تخاونکی  هقباسم  يارب  مه  رانک  رد  هک  نابسا  زا  يا  هتسد  ینعی  هبلح ، هملک ي  .دسرتب  هک  یتقو 

، دنداد یم  رارق  یتفاسم  ياهتنا  رد  ار  ین  هک  دوب  نیا  رب  برع  تداع  هک  حیضوت  نیا  اب  تسا  هدرب  راک  هب  حیشرت  اهتبصق  تیاغ و  و 
دیاب رگا  ینعی  دبال …  ناک و  ناف  ترابع : .دش  یم  بوسحم  هقباسم  هدنرب ي  تشاد ، یمرب  ار  ین  نآ  دیسر و  یم  رتدوز  سک  ره 
دوخ تالاح  نیرتشیب  رد  نارگید  فالخرب  وا  نوچ  دراد ، رظن  سیقلاورما  هرابرد ي  مالسلا ) هیلع   ) ماما .متـسه  يرواد  زا  ریزگان  و 

هرابرد ي راوگرزب  نآ  زا  دوسالاوبا  هک  تسا  هدیسر  مالسلا ) هیلع   ) ماما زا  يرگید  تیاور  رد  هک  يروطنامه  دورـس  یم  وکین  رعش 
یکی رایعم  رگا  اما  میـساش ، یم  ار  اهنآ  نیرتهب  دنجنـسب ، یفدـه  تهج و  کی  رد  ار  نانیا  رگا  دومرف : دیـسرپ ، برع  رعاـش  نیرتهب 

( لیلض  ) ار وا  .تسا  سیقلاورما )  ) هارمگ هاشداپ  تفگ ، یم  بوخ  رعش  سرت  يور  زا  اهنت  هن  قوش و  يور  زا  هن  هک  نآ  سپ  دشابن ،
و دـش ، ینارـصن  شرمع  رخآ  رد  يو  هک  تهج  نآ  زا  دـنا : هتفگ  یـضعب  و  یهارمگ ، تدـش  و  داـیز ، یهارمگ  لـیلد  هب  دـنا  هتفگ 

سیقلاورما دنا : هدرک  لقن  یبنتم  زا  .تسادیپ  شرعـش  رد  هکنانچ  روجف ، قسف و  راهظا  و  دایز ، يرد  هدرپ  لیلد  هب  دنا : هتفگ  یـضعب 
درب و مهـس  ارنآ  هولق ي  لد و  رگج و  دـیبل ، و  تشادرب ، ار  نآ  تشوگ  بوخ  تمـسق  مه  و  دـش ، راوس  مه  دیـشود و  مه  ار ، رتـش 

برع رعاش  نیرتهب  دندیـسرپ : هعیبر  نب  دـیبل  زا  .میدرک  میـسقت  دوخ  نیب  ار  اهنآ  رگید ) نارعاش   ) ام دـنام ، شتالوضف  اهناوختـسا و 
: دندیـسرپ هفرط ، ینعی  رعـش  مک  یناوج  تفگ : یـسک ؟ هچ  نآ  زا  دعب  دـنتفگ : سیقلاورما ،)  ) هارمگ رایـسب  هاشداپ  تفگ : تسیک ؟

.شدوخ ینعی  لیقعوبا ، درمریپ ، تفگ : یسک ؟ هچ  وا  زا  دعب 

دیدحلا یبا 

 . ُلیِّلِّضلا ُِکلَْملاَف  َُّدب  َناَک َو َال  ْنِإَف  اَِهتَبَصَق  َْدنِع  ُهَیاَْغلا  ُفَْرُعت  ٍهَْبلَح  ِیف  اوُرْجَی  َْمل  َمْوَْقلا  َّنِإ  َلاَقَف ع  ِءاَرَعُّشلا  ِرَعْشَأ  ْنَع  َِلئُس  َو 

سیقلا أرمإ  دیری  لاق 

[ بلاط یبأ  نب  یلع  سلجم  یف  ]

نـسحلا نب  هللا  دـیبع  نع  میهاربإ  نب  دادـش  نع  یبلکلا  نبا  نع  یبلهملا  نبا  نع  يزومرجلا  انربخأ  لاـق  دـیرد  نبا  یلاـمأ  یف  تأرق 
مهبطخ و اوغرف  اذإف  مهعم  یشعتی  محللاب و ال  ناضمر  رهش  یف  سانلا  یـشعی  بلاط ع  یبأ  نب  یلع  ناک  لاق  هدارع  نبا  نع  يربنعلا 
نیدـلا و مکرمأ  كـالم  نأ  اوـملعا  هتبطخ  یف  لاـق  مهبطخ ع و  اوـغرف  اـملف  مهئاـشع  یلع  مه  ءارعـشلا و  یف  هلیل  اوضاـفأف  مـهظعو 
 ( .اضیأ هجو  وه  و  ؛» متنک ام  یف د« میف (  دوسألا  ابأ  اـی  لـق  لاـق  مث  ملحلا  مکـضارعأ  نوصح  بدـألا و  مکتنیز  يوقتلا و  مکتمـصع 

ناوید جیرضإ (  هعیم  وذ  یجوعأ  ینکر  عفادی  يدتغأ  دقل  لوقی و  يذلا  نینمؤملا  ریمأ  ای  لاقف  رعشأ  ءارعـشلا  يأ  هیف  نوضیفت  متنک 
. ( داود 299 یبأ 
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نفم نعم  لیزم  طلخم 

.جورخ حوبس  حرطم  حفنم 

مهنم قباسلا  نم  انملع  اعم  اهیلإ  اورجف  هیاغ  موقلل  تعفر  ول  لاقف  نینمؤملا  ریمأ  ای  نمف  اولاق  هب  سیل  لاقف ع  يداـیإلا  داود  اـبأ  ینعی 
سیقلا ؤرمإ  لیق  حورقلا  وذ  لیلضلا  کلملا  وه  لاق  نینمؤملا  ریمأ  ای  وه  نم  لیق  هبهر  هبغر و ال  نع  لقی  مل  يذلاف  نکی  نإ  نکل  و 
اهرتسی امنإ  هللا  نأ  کشأ  تسل  اهملع و  رتسأف  اهملعأ  نوکأ  نأ  نم  ولخأ  ام  لاق  ردقلا  هلیل  نع  انربخأف  لیق  وه  لاق  نینمؤملا  ریمأ  ای 

.هللا مکمحر  اوضهنا  هللا  ءاش  نإ  مکئطخت  نأ ال  وجرأ  اهریغ و  متکرت  اهیف و  متلمع  اهومکملعأ  ول  هنأل  مکل  ارظن  مکنع 

حرطی حرطم  هعـضاوم و  نم  دیـصلا  جرخی  حفنم  ردصلا و  عساو  لیق  هودـع و  یف  قثبنی  جیرـضإ  ربخلا  نم  غرف  امل  دـیرد  نبا  لاق  و 
.قباس جورخ  هرصبب و 

.اهاوحف اهیلإ  تلصلا  ضهن  تعفر  دجم  هیاغ  اذإ  رعاشلا و  لاق  هیارلا  همجعملا  نیغلاب  هیاغلا  و 

. (. هناوید 97 نیمیلاب (  هبارغ  اهاقلت  دجمل  تعفر  هیار  ام  اذإ  خامشلا  لوق  يوری  و 

هضورع یف  لیلخلا  هدشنأ  ریغ  نیغلابف ال  لوألا  تیبلا  امأف  رثکأ  ءارلا  نیغلاب و 

.افلأ رشع  انثا  هیاغ  لک  تحت  هیاغ  نینامث  تحت  مکنوتأیف  حیحصلا  یف  لیوط  ثیدح  یف  و 

يرجلا دعب  يرجلا  لیق  سرفلا و  يرج  لوأ  هعیملا  و 

[ ضعب یلع  ءارعشلا  ضعب  لیضفت  یف  ءاملعلا  فالتخا  ]

یلع جرفلا  وبأ  هرکذ  امب  کلذ  یف  ئدتبأ  ضعب و  یلع  ءارعشلا  ضعب  لیضفت  نم  ءاملعلا  هیف  فلتخا  ام  عضوملا  اذه  یف  رکذأ  انأ  و 
یف فالتخا  هغبانلا ال  ریهز و  سیقلا و  ؤرمإ  ءارعشلا  یلع  نومدقملا  هثالثلا  جرفلا  وبأ  لاق  یناغألا  باتک  یف  یناهفصألا  نیسحلا  نب 

. ( . یناغألا 10:288 ضعب (  یلع  هثالثلا  ضعب  میدقت  یف  فلتخا  امنإ  مهلک و  ءارعشلا  یلع  نومدقم  مهنأ 

 . ریهز هیلهاجلا  لهأ  رعاش  لاق  هیبأ  نع  ریرج  نب  همرکع  نع  سیبق  یبأ  نع  مالس  نب  دمحم  نع  هفیلخ  وبأ  ینربخأف  لاق 

دایز نب  ییحی  نع  دیوس  نب  بویأ  نع  رمع  نب  نوراه  نع  هبـش  نب  رمع  ینثدح  لاق  يرهوجلا  زیزعلا  دبع  نب  دمحأ  ینربخأ  لاق و 
فلخت هیلإ  اکـشف  هب  یتأف  سابع  نب  هللا  دـبع  نیأ  هیباجلا  یلإ  هریـسم  یف  هلیل  باطخلا  نب  رمع  لاق  لاـق  یثیللا  هللا  دـبع  نب  رمع  نع 

نإ لاقف  ینثدحی  أشنأ  مث  لاق  هب  رذـتعا  ام  وهف  تلق  یلب  لاق  کیلإ  رذـتعی  مل  هل أ و  تلقف  سابع  نبا  لاق  هنع  بلاط ع  یبأ  نب  یلع 
تـسیل هلیوط  هصق  رکذ  مث  جرفلا  وبأ  لاق  هوبنلا  هفالخلا و  مکل  اوعمجی  نأ  اوهرک  مکموق  نإ  رکب  وبأ  رمألا  اذه  نع  مکثار  نم  لوأ 

له سابع  نبا  ای  لاق  مث  اـهرکذ  تهرکف  فراـعملا ) .) عبط  ّيربطلا 224-4:222( یف  هلـضفم  هصقلا  هذه  ترکذ  بابلا (  اذـه  نم 
سانلا دمح  نکل  اودـلخ و  سانلا  دـلخی  ادـمح  نأ  ولف  لوقی  يذـلا  ءارعـشلا  رعاش  کحیو  لاق  وه  نم  تلق و  ءارعـشلا  رعاشل  يورت 
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.دلخمب سیل 

حدمی هیشحو و ال  بنجتی  مالکلا و  لظاعی  ناک ال  هنإ  لاق  ءارعشلا  رعاش  ناک  مب  تلق و  ءارعشلا  رعاش  كاذ  لاقف  ریهز  كاذ  تلقف 
.هیف امب  الإ  ادحأ 

لهأ نم  ناک  یـسوم و  نب  همادـق  هیخأ  نع  یحمجلا  یـسوم  نب  رمع  ینربخأ  مالـس و  نبا  لاـق  هفیلخ  وبأ  ینربخأ  جرفلا و  وبأ  لاـق 
نولئاسلا مره و  یف  ریخلا  نوغتبملا  لعج  دق  هیف  لوقی  يذلا  لاقف  هیلإ  بجعأ  ناک  هرعش  يأ  هل  تلقف  لاق  اریهز  مدقی  ناک  هنأ  ملعلا 

. ( . یناغألا 10:288،289 اقرط (  هباوبأ  یلإ 

لاق أ سانلا  رعـشأ  نم  تبأ  ای  یبأل  تلق  لاق  ریرج  نب  همرکع  نع  هب  یفی  ایودـب  رأ  مل  يربنعلا و  سیق  وبأ  ینربخأ  مالـس و  نبا  لاق 
اهلهأ نع  ینربخأف  هیلهاجلا  ترکذ  دـق  تنک  اذإف  مالـسإلا  الإ  تدرأ  ام  تلق  لاق  مالـسإلا  لهأ  نع  مأ  ینلأـست  هیلهاـجلا  لـهأ  نع 

تلق رمخلا  فصو  بیصی  كولملا و  حدم  دیجی  لاق  لطخألاف  تلق  رعشلا  هعبن  قدزرفلا  لاق  مالـسإلاف  تلق  اهلهأ  رعـشأ  ریهز  لاقف 
«. ( . ارجن رعشلا  ترجن  یف د« یناغألا 10:289،290 و  ارحن (  رعشلا  ترحن  ینإ  لاق  کسفنل  تکرت  امف 

رعـشأ نع  فنحألا  هیواعم  لأس  لاق  دیزی  نب  یـسیع  نع  ینئادملا  نع  دمحم  نب  ثراحلا  انربخأ  لاق  یلع  نب  نسحلا  ینربخأ  لاق و 
هلوق لثم  لاق  اذ  ام  لثم  لاق  هتوفـص  هصلاخ و  ذخأ  مالکلا و  لوضف  نیحداملا  یلع  یقلأ  لاق  كاذ  فیک  لاق و  ریهز  لاقف  ءارعـشلا 

امنإف هوتأ  ریخ  نم  کی  ام  و 

انثدح لاق  هبش  نب  رمع  انثدح  لاق  زیزعلا  دبع  نب  دمحأ  ینربخأ  لاق و 

هازغ لوأ  یف  رمع  عم  تجرخ  لاق  سابع  نبا  نع  هیبأ  نع  نایفـس  یبأ  نب  هللا  دبع  نب  هجراخ  انثدـح  لاق  یـسیقلا  ورمع  نب  هللا  دـبع 
عبتی هنأل ال  لاق  کلذـک  راص  مل  تلق و  یملـس  یبأ  نبا  لاق  وه  نم  تلق  ءارعـشلا  رعاشل  یندـشنأ  سابع  نبا  ای  هلیل  یل  لاقف  اـهازغ 
سیق تردتبا  اذإ  لوقی  يذلا  وه  سیل  هیف أ  امب  الإ  لجرلا  حدمی  فرعی و ال  ام  الإ  لوقی  هقطنم و ال  یف  لظاعی  مالکلا و ال  یـشوح 

هیاغ نالیع  نب 

.طوسلاب سرفلا  دلجی  نأ  یلإ  جاتحی  يأ ال  لاق 

هوفع لیخلا  قبسی  داوج  لعفک 

یف یلـص (  نذأف و  لزن  اـهتأرقف و  هعقاولا  لاـق  أرقأ  اـم  تلق  نآرقلا  أرقا  نـآلا  کبـسح  لاـقف  رجفلا  قرب  یتح  هتدـشنأف  هل  یندـشنأ 
«. ( . اودلخ د«

دارأ صاوخلا  یقب  سانلا و  ماق  املف  ارکنتم  صاعلا  نب  دیعـس  یلع  هئیطحلا  لخد  ءارعـشلا  تاقبط  باتک  یف  مالـس  نب  دـمحم  لاق  و 
لاقف ائیـش  متعنـص  ام  هئیطحلا  لاق  اوبهـسأ  املف  اهراعـشأ  برعلا و  مایأ  اورکاذت  هعد و  دیعـس  لاقف  موقی  نأ  یبأف  همیقی  نأ  بجاحلا 

یلإ نولئاسلا  مره و  یف  ریخلا  نوغتبملا  لعج  دق  لوقی  يذلا  لاق  برعلا  رعـشأ  نمف  لاق  معن  لاق  کلذ  نم  ملع  كدـنع  لهف  دـیعس 
.اقرط هباوبأ 
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لوقی يذلا  لاق  نم  مث  لاق 

بکاوک كولملا  سمش و  کنإف 

.بکوک نهنم  دبی  مل  تعلط  اذإ 

لیـصفلا يوعی  امک  یفاوقلا  رثأ  یف  تیوع  مث  يرخألا  یلع  یلجر  يدحإ  تعـضو  اذإ  یب  کبـسح  لاق و  مث  هغبانلا  مث  اریهز  ینعی 
.رانید فلأب  هل  رمأ  دیعس و  هب  بحرف  هئیطحلا  انأ  لاق  تنأ  نمف  لاق  همأ  رثأ  یف 

مهدشأ قطنملا و  نم  لیلق  یف  ینعملا  نم  ریثکل  مهعمجأ  فخـس و  نم  مهدـعبأ  ارعـش و  مهنـسحأ  ناک  ریهزل  جـتحا  نم  لاق  لاق و 
.هرعش یف  ارئاس  الثم  همکح و  مهرثکأ  هیفرجع و  افلکت و  مهدعبأ  حدملا و  یف  هغلابم 

 . اریهز ینعی  نم  نم  لئاقلا و  مکئارعش  لضفأ  لاق  هنأ  یبنلا ص  نع  سابع  نبا  يور  دق  و 

هلضفب لخبیف  لضف  اذ  کی  نم  اهیف و  لوقی  یفوأ  مأ  نم  اهلوأ أ  یتلا  هتدیصق  یف  کلذ  و 

بقل هیواعم و  نب  دایز  همسا  همامأ و  وبأ  هغبانلا  هینک  یناغألا  باتک  یف  لاق  یناهفـصألا  جرفلا  ابأ  نإف  ینایبذلا  هغبانلا  یف  لوقلا  امأف 
.نوئش انم  مهل  تغبن  دقف  یناغألا 11:3 ) . هلوقل (  هغبانلاب 

.ءارعشلا رئاس  یلع  نیمدقملا  یلوألا  هقبطلا  نم  وه  مهنم و  رعشلا  ضغ  نیذلا  فارشألا  دحأ  وه  و 

نع دلاجم  نع  کیرش  لاق  میعن  وبأ  ینثدح  لاق  هبـش  نب  رمع  انثدح  الاق  رـصن  نب  بیبح  يرهوجلا و  زیزعلا  دبع  نب  دمحأ  ینربخأ 
.نونظلا یب  نظت  فوخ  یلع  یبایث  اقلخ  ایراع  کتیتأ  لوقی  يذلا  نم  نافطغ  رشعم  ای  رمع  انل  لاق  لاق  شارح  نب  یعبر  نع  یبعشلا 

. (. یناغألا 11:3،4 مکئارعش (  رعشأ  كاذ  لاق  هغبانلا  انلق 

نکل ءارعشلا و  رعاش  ریهز  یف  هلوقک  سیلف  نافطغ  ءارعش  رعشأ  هلعج  هنأل  برعلا  رعـشأ  هنأ  یلع  لدی  مکئارعـش ال  رعـشأ  هلوق  تلق 
لاق هبش  نب  رمع  نع  بیبح  دمحأ و  ینثدح  لاق  برعلا  رعشأ  رمع  دنع  هغبانلا  نأ  یف  احیرـص  رخآ  اربخ  اذه  دعب  يور  دق  جرفلا  ابأ 
اموی رمع  لاق  لاق  یبعـشلا  نع  هدج  نع  یملـسلا  نمحرلا  دبع  نب  یـسیع  نع  نمحرلا  دبع  نب  نعم  انثدح  لاق  دانج  نب  دیبع  انثدح 
يذلا نمف  لاق  هغبانلا  اولاق  هل  کیلملا  لاق  ذإ  نامیلس  الإ  لوقی  يذلا  نم  لاق  نینمؤملا  ریمأ  ای  ملعأ  تنأ  هل  لیقف  ءارعـشلا  رعـشأ  نم 

اولاق هبیر  کسفنل  كرتأ  ملف  تفلح  لوقی  يذـلا  نمف  لاق  هغبانلا  اولاق  نونظلا  یب  نظت  فوخ  یلع  یبایث  اقلخ  اـیراع  کـتیتأ  لوقی 
. ( . یناغألا 11:4،5 برعلا (  رعشأ  وهف  لاق  هغبانلا 

لاق رعشأ  سانلا  يأ  هل  لاقف  سابع  نبا  یلإ  لجر  ماق  لاق  ینئادملا  دمحم  نب  یلع  ینثدح  لاق  رمع  انثدح  لاق  دمحأ  ینربخأ  لاق و 
 ) هغبانلا ینعی  عساو  کنع  يأتنملا  نأ  تلخ  نإ  یکردم و  وه  يذلا  لیللاک  کنإف  لوقی  يذـلا  دوسألا  وبأ  لاقف  دوسألا  ابأ  ای  هربخأ 

. ( . یناغألا 11:5
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ظاکع قوسب  مدأ  هبق  هغبانلل  برضی  ناک  لاق  یعمصألا  نع  یمیلعلا  رکب  یبأ  نع  رمع  نع  بیبح  دمحأ و  ینربخأ  جرفلا و  وبأ  لاق 
نإ هتدشنأف و  ءاسنخلا  تءاج  مث  ءارعـشلا  نم  موق  مث  تباث  نب  ناسح  مث  یـشعألا  هرم  هدشنأف  اهراعـشأ  هیلع  ضرعتف  ءارعـشلا  هیتأتف 

.ران هسأر  یف  ملع  هنأک  هب  هادهلا  متأتل  ارخص 

اهنم و رعشأ  هللا  انأ و  لاقف  تباث  نب  ناسح  ماقف  نجلا  سنإلا و  رعشأ  کنإ  تلقل  افنآ  یندشنأ  یشعألا  ینعی  ریصب  ابأ  نأ  ول ال  لاقف 
یکردم وه  يذلا  لیللاک  کنإف  لوقت  نأ  نسحت  تنأ ال  یخأ  نبا  ای  هغبانلا  هل  لاقف  کیبأ  نم 

: نـجح و.اـهریغ  ءالدـلا و  اـهب  جرختــست  ءاـنجح  هدـیدح  رئبـلا  فاـطخ  ،و  فاـطخ عـمج  : فیطاـطخلا هلوـقل (  ناـسح  سنخف  لاـق 
 ( . .بذاوج : عزاون و.ءانجح  یثنألا  ،و  نجحأ اهدحاو  ، هجوعم

امنیب لاق  هتیسنأ  ورمع و  وبأ  هامس  لجر  ینثدح  لاق  ءالعلا  نب  ورمع  یبأ  نع  یعمـصألا  نع  رمع  نع  بیبح  دمحأ و  ینربخأ  لاق و 
ریغـصت سلیطأ  و.لمرلا  نم  هعطقلا  وه  ،و  اقن عمج  : ءاـقنألا سلیطأ (  بکار  اذإـف  رعـشلا  انرکاذـتف  ضرـألا  نم  ءاـقنأ  نیب  ریـسن  نحن 

.هرن ملف  سلمت  مث  هیواعم  نب  دایز  سانلا  رعشأ  لوقی  .تلفأ )  صلمت و  : سلمت .داوسلا و  یلإ  هربغ  هنول  یف  ام  وه  ؛و  سلطأ

نأ الإ  ریهزل  یغبنی  ام  لوقی  ءالعلا  نب  ورمع  ابأ  تعمـس  لاق  یعمـصألا  نع  هبـش  نب  رمع  نع  زیزعلا  دـبع  نب  دـمحأ  ینربخأ  لاـق و 
 . هغبانلل اریجأ  نوکی 

لجر ماقف  هیلع  انلخدف  ناورم  نب  کلملا  دبع  یلع  اندفو  يدارملا  رشتنملا  نب  ورمع  لاق  لاق  رمع  نع  دمحأ  انربخأ  جرفلا و  وبأ  لاق 
يوری مکیأ  لاقف  ماشلا  لهأ  یلع  لبقأ  مث  رذـتعت  لعفت و ال  نأ  ایرح  تنک  اـم  کـلملا  دـبع  هل  لاـقف  هیلع  فلح  رمأ و  نم  رذـتعاف 

.بهذم ءرملل  هللا  ءارو  سیل  هبیر و  کسفنل  كرتأ  ملف  تفلح  هلوق  یف  نامعنلا  یلإ  هغبانلا  راذتعا 

 . برعلا رعشأ  اذه  لاقف  اهلک  هدیصقلا  هتدشنأف  معن  تلق  هیورت  لاق أ  یلع و  لبقأف  هیوری  نم  مهیف  دجی  ملف 

تیبلاب کئافتکال  لاق  هغبانلا  تمدـق  مل  هیوارلا  دامحل  تلق  لاق  یلهابلا  رکب  نب  هیواعم  نع  رمع  نع  بیبح  دـمحأ و  ینربخأ  لاق و 
ولف هریغ  نع  کینغی  تیبلا  عبر  هبیر  کسفنل  كرتأ  ملف  تفلح  هلوق  لثم  تیبلا  عبرب  لب  ـال  تیبلا  فصنب  لـب  ـال  هرعـش  نم  دـحاولا 

.هریغ یلإ  جتحت  مل  هب  تلثمت 

 ( .یناغألا یف ا،د و  هباوص  و  «، يرهزلا :» ب يریبزلا (  هللا  دـبع  نب  نوراه  نع  هبـش  نب  رمع  نع  زیزعلا  دـبع  نب  دـمحأ  ینربخأ  لاق و 
تدفو موی  لوأ  کلذ  هفرعأ و  انأ ال  لطخألا و  هدنع  کلملا و  دبع  یلع  تلخد  لاق  یبعـشلا  نع  دواد  ابأ  ینکی  خیـش  ینثدـح  لاق 
تلقف کل  انذأ  ام  ملع  یلع  لاقف  نینمؤملا  ریمأ  اـی  یبعـشلا  لیحارـش  نب  رماـع  تلخد  نیح  تلقف  کـلملا  دـبع  یلع  قارعلا  نم  هیف 

تلق تلجعف و  انأ  لاقف  سانلا  رعـشأ  نم  لطخألا  لأس  کلملا  دـبع  نإ  مث  لاق  أطخأ  هنأ  ینعی  قارعلا  لـهأ  دـفاو  یلع  هدـحاو  هذـه 
يذلا کنم  رعشأ  هل  تلقف  قارعلا  لهأ  دفاو  یلع  ناتنثا  یسفن  یف  تلقف  لطخألا  لاق  مسبتف و  نینمؤملا  ریمأ  ای  اذه  نم  کلملا  دبعل 

ام مه  ءابآ  هسمخ  هقیقـشلا  نب  نامعنلا  نب  سیقلا  ئرمإ  نب  رذنملا  نب  رغـصألا  ورمع  مأ  همامأ  یه  لاق  ههجو  نسح  مالغ  اذه  لوقی 
.مامغلا بوص  برشی  نم  لضفأ  مه 
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هیلهاجلا لهأ  رعـشأ  نع  ینلأس  ول  هنامز و  لهأ  رعـشأ  نع  ینلأس  امنإ  نینمؤملا  ریمأ  نإ  لاقف  لـطخألا  یلإ  تفتلاـف  هغباـنلل  رعـشلا  و 
 . قارعلا لهأ  دفاو  یلع  ثالث  یسفن  یف  تلقف  هب  اهیبش  وأ  تلق  امک  لوقأ  نأ  ایرح  تنک 

کلملا دبع  نع  ینئادملا  نع  هباتک  یف  زارخلا  ثراحلا  نب  دمحأ  هرکذ  هیاورلا  هذه  نم  متأ  ربخلا  اذه  تدجو  دـق  جرفلا و  وبأ  لاق 
ذلأ ءیش  يدنع  قبی  مل  هنم و  تبصأ  دق  الإ و  ایندلا  هذل  نم  ءیش  سیل  هنأ  جاجحلا  یلإ  ناورم  نب  کلملا  دبع  بتک  لاق  ملـسم  نب 
یف هارطأ  هظرق و  هیلإ و  هب  ثعب  هزهجف و  یبعـشلا  جاجحلا  اعدـف  یلإ  هب  ثعباف  یبعـشلا  رماع  کلبق  ثیدـحلا و  ناوخإلا  هلقاـنم  نم 

 ) کمحری لاق  یبعـشلا  رماع  انأ  لاق  تنأ  نم  لاق  یل  نذأتـسا  بجاحلل  لاق  کلملا  دـبع  بابب  ناک  اذإ  یتح  یبعـشلا  جرخف  هباـتک 
دبع اذإف  تلخدـف  هللا  کمحری  لخدا  لاقف  یلإ  جرخ  نأ  ثبلی  ملف  هیـسرک  یلع  ینـسلجأف  ضهن  مث  لاق  هللا  هّللا ) .» كایح  هیاور د«

هبیضقب یلإ  أموأف  مالسلا  یلع  درف  تملسف  یسرک  یلع  سلاج  هیحللا  سأرلا و  ضیبأ  لجر  هیدی  نیب  یـسرک و  یلع  سلاج  کلملا 
ملظأف یبعشلا  لاق  نینمؤملا  ریمأ  ای  انأ  لاقف  سانلا  رعـشأ  نم  هل  لاقف  هیدی  نیب  يذلا  ناسنإلا  کلذ  یلع  لبقأ  مث  هراسی  نع  تسلجف 
یتلجع نم  کلملا  دبع  بجعف  نینمؤملا  ریمأ  ای  سانلا  رعشأ  هنأ  معزی  يذلا  اذه  نم  تلق و  نأ  ربصأ  ملف  کلملا  دبع  نیب  ینیب و  ام 

ریخلا لبقتـسم  ههجو  نسح  مالغ  اذـه  لوقی  يذـلا  کنم  هللا  رعـشأ و  لطخأ  ای  تلقف  لطخألا  اذـه  لاقف  یلاح  نع  ینلأسی  نأ  لـبق 
اذـه لاق  نینمؤملا  ریمأ  ای  اذـه  نم  لطخألا  لاقف  اهظفح  یتح  هیلع  اهتددر  مث  کـلملا  دـبع  اهنـسحتساف  لاـق  تاـیبألا  ماـمتلا  عیرس 
لاق ینم  رعـشأ  هغبانلا  نینمؤملا  ریمأ  ای  هللا  قدـص و  لیجنإلا  يأ و  اذـه  نم  الإ  رـش  نم  هللااـب  تذعتـسا  اـم  نولیجلا  لاـقف و  یبعـشلا 
امل ریذاعم  عنصأل  تبهذ  مث  هب  تلز  الف  نینمؤملا  ریمأ  ای  ریخب  تلق  یبعش  ای  تنأ  فیک  لاقف  یلع  ذئنیح  کلملا  دبع  لبقأف  یبعشلا 
مث انقرافت  یتح  لعف  لوق و ال  یف  انم  هارت  قطنملا و ال  اذه  یلإ  جاتحن  انإ ال  هم  لاقف  جاجحلا  یلع  ثعـشألا  نبا  عم  یفالخ  نم  ناک 

هتدـشنأ مث  ءارعـشلا  عیمج  یلع  نطوم  ریغ  یف  باطخلا  نب  رمع  هلـضف  دـق  نینمؤملا  ریمأ  ای  تلق  هغبانلا  یف  لوقت  ام  لاقف  یلع  لبقأ 
اـضایق کل  نأ  بحت  هل أ  لاقف  لطخألا  یلع  کلملا  دـبع  لبقأف  لاق  هرکذ  مدـقت  دـق  هرعـش و  نم  هب  بجعی  رمع  ناک  يذـلا  رعـشلا 

انم لجر  اهلاق  اتایبأ  تلق  تنک  ینأ  تددو  ینأ  الإ  نینمؤملا  ریمأ  ای  هللا  لاق ال و  هتلق  کنأ  بحت  مأ  برعلا  نم  دـحأ  رعـش  كرعـشب 
للطلا اهیأ  ملساف  كویحم  انإ  یماطقلا  لوق  هدشنأ  مث 

بیرق اهبـسحأ  تنک  ام  قرطم  نم  انلاحر  بونج  تقرط  لاق  تلق  لاق  ام  لاق و  اذـه  نم  لضفأ  یماطقلا  لاق  دـق  تلقف  یبعـشلا  لاـق 
لاقف .رهدلا )  یلع  دوعی  « هب » یف ریمـضلا  اهرخآ (  یلإ  .رهدلا )  یه  ،و  هلیط عمج  : لیطلا و.رایدلا  راثآ  نم  صخـش  ام  : للطلا قنعملا ( 

نف یل  امنإ  ثیداحألا و  یف  انونف  کل  نإ  یبعـش  ای  لاقف  لطخألا  یلإ  تفتلاف  لاق  رعـشلا  هللا  اذه و  همأ  یماطقلا  تلکث  کلملا  دبع 
 ( .حاجنلا بلاط  : حجنتـسملا و.هرفاظ  : هحجنم ضرعأ (  تلقف ال  اضرح  مهعدأف  کـموق  فاـتکأ  یلع  ینلمحت  ـالأ  تیأر  نإـف  دـحاو 

ضرعی هنأ ال  یلع  وه  کلملا  دبع  لاقف  نینمؤملا  ریمأ  تلق  کب  لفکتی  نم  لاقف  هرملا  هذـه  ینلقأف  ادـبأ  رعـشلا  نم  ءیـش  یف  کل 
هلئاق و اهلوقل و  تلق  اهریغ  یلع  اهتلـضف  مل  لاق و  ءاسنخلا  تلق  رعـشأ  هیلهاجلا  ءاسن  يأ  یبعـش  ای  کـلملا  دـبع  لاـق  مث  ادـبأ  کـل 

مضهأ فهفهم  .یلهابلا )  بهو  نب  رـشتنملا  تخأ  یلیل  یه  لوقت (  یتلا  هللا  اهنم و  رعـشأ  کلملا  دبع  لاقف  اهوطخ  تاف  دق  شعنلا 
 ( .هرماض : حشکلا فهفهم  قرخنم (  نیحشکلا 

ماشلا و لهأ  یلع  نولواطتی  قارعلا  لهأ  نأ  ینغلب  هنأل  اذه  کتملعأ  امنإف  یبعش  ای  کیلع  نقشی  لاق ال  کلملا و  دبع  مسبت  مث  لاق 
یلع ددر  مث  قارعلا  لهأ  نم  قارعلا  لهأ  ملعب  ملعأ  ماشلا  لهأ  هیاورلا و  ملعلا و  یلع  انوبلغی  ملف  هلودلا  یلع  انوبلغ  ناک  نإ  نولوقی 
لعج ءاطعلا و  نم  نیفلأ  یف  ینلعج  نینـس و  کلذـک  تنکف  جراخ  رخآ  لـخاد و  لوأ  هدـنع  لزأ  مل  مث  اـهتظفح  یتح  یلیل  تاـیبأ 
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کیلإ تثعب  دـق  یخأ  اـی  هیلإ  بتک  رـصمب و  زیزعلا  دـبع  هیخأ  یلإ  ینثعب  مث  فلأ  فلأ  یف  یتیب  لـهأ  يدـلو و  نم  ـالجر  نیرـشع 
. ( . یناغألا 26-11:21 هلثم (  طق  تیأر  له  رظناف  یبعشلاب 

رکذ دـق  لاق و  هغبانلا  هطقـسأ  یتح  رـضم  رعاش  سوأ  ناک  لاـق  هدـیبع  اـبأ  نإ  رجح  نب  سوأ  همجرت  یف  یناهبـصألا  جرفلا  وبأ  لاـق 
(. 4) هنم أطأط  هغبانلا  أشن  املف  برعلا  لحف  رجح  نب  سوأ  ناک  لوقی  ءالعلا  نب  ورمع  ابأ  عمس  هنأ  یعمصألا 

مهنسحأ ناک  هغبانلل  جتحا  نم  لاق  ءارعشلا و  تاقبط  باتک  یف  مالس  نب  دمحم  لاق  و 

نأل رعاشلا  یلع  هنم  عسوأ  ملکتملا  یلع  قطنملا  فلکتب و  سیل  مالک  هرعـش  نأک  اتیب  مهلزجأ  مالک و  قنور  مهرثکأ  رعـش و  هجابید 
کنتحا و نأ  دعب  رعـشلاب  غبن  هغبانلا  اولاق و  ءاش  فیک  مالکلا  ریختی  قلطم  ملکتملا  یفاوقلا و  ضورعلا و  ءانبلا و  یلإ  جاتحی  رعاشلا 

.رتهی نأ  لبق  کله 

هتدیـصق هغبانلا  ناوید  يدیب  اموی و  ینأرقتـسا  هغبانلا و  لضفی  يرـصبلا  يولعلا  دیز  یبأ  نب  دـمحم  نب  ییحی  رفعج  وبأ  ناک  تلق و 
نیمومجلاب الیل  کتمتک  اهلوأ  هؤادعأ و  هب  هفذق  هب و  مهتا  ناک  امم  هیلإ  رذتعی  هضرم و  رکذی  رذـنملا و  نب  نامعنلا  اهب  حدـمی  یتلا 

ارهاس

.یلبق دحأ  هعطتسی  مل  امم  کلذ  انزح و  امه و ال  رهدلا  اهل  ثدحی  الأ  ینفلکت  سفنلا  هذه  لوقی 

هشعن حبصأ  سانلا  ریخ  رت  مل  أ 

.ارئاس یحلا  زواج  دق  هیتف  یلع 

.هنوهزنی فجنلا  قنروخلا و  هریحلا و  نیب  لاجرلا  فاتکأ  یلع  هب  فیط  شعن و  یلع  لمح  ضرم  اذإ  مهنم  کلملا  ناک 

هدلخ هللا  لأسن  هیدل  نحن  و 

هریصب نیعب  یناعرت  کتیأر 

.مرجم ریغ  ینأ  كدنع  تبثی  یتح  کیتآ  يأ ال 

هتیتأ نإ  ئرمال  ءادف  یلهأف 

.کنع نیدیعبلا  نییداولا  نیذه  یف  ماشلاب  تنک  نإ  کئاجه و  نع  یناسل  کسمأس  يأ 

عنمم عافی  یف  یتویب  تلح  و 

.هفصلا هذه  یلع  همصعلا  هعنملا و  نم  تنک  نإ  كرجهأ و  انأ ال  لوقی 
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مکنع رادلا  یب  تطش  دق  لوقأ و 

همالـس اهتلوهـسل و  جزتمت  تداکل  يرتحبلا  رعـشب  هدیـصقلا  هذـه  تجزم  ول  هللا  لاق و  مث  برطی  زتهی و  هللا  همحر  رفعج  وبأ  لـعجف 
.ینومکاحیلف اومله  اذه  نم  رعشأ  اریهز  سیقلا و  أرمإ  نإ  لوقی  نم  قنورلا  هجابیدلا و  نم  اهیلع  ام  اهظافلأ و 

هرـصبلا ءاملع  نأ  بیبح  نب  سنوی  ینربخأ  ءارعـشلا  تاقبط  باـتک  یف  یحمجلا  مالـس  نب  دـمحم  لاـقف  رجح  نب  سیقلا  ؤرمإ  اـمأف 
 ) هغبانلا اریهز و  نومدقی  هیدابلا  زاجحلا و  لهأ  نأ  یـشعألا و  نومدـقی  اوناک  هفوکلا  لهأ  نأ  مهلک و  ءارعـشلا  یلع  هنومدـقی  اوناک 

. ( . ءارعشلا 44 تاقبط 

نم قدزرفلل  لوقی  الئاق  تعمس  لاق  میهاربإ  نب  نوراه  نع  رخص  نب  بیعش  ینربخأ  لاق و  هعبرأ  نذإ  یلوألا  هقبطلاف  مالس  نبا  لاق 
مهیبأ و ینبب  مهدـج  مهاـقو  لوـقی  نیح  لاـق  اذ  اـم  لوـقی  نیح  لاـق  سیقلا  أرمإ  ینعی  حورقلا  وذ  لاـقف  سارف  اـبأ  اـی  ساـنلا  رعـشأ 

.باقعلا ناک  ام  نیقشألاب 

لیلـضلا کلملا  لاقف  سانلا  رعـشأ  نم  هلأسی  لوسر  هوعبتأف  دـهن  ینب  یف  هفوکلاب  دـیبل  رم  لاق  یلجبلا  نامثع  نب  نابأ  ینربخأ  لاق و 
وبأ خیـشلا  لاق  نم  مث  لاق  نیرـشعلا  نبا  مث  لاق  نابأ  ریغ  لاق  دـبعلا و  نب  هفرط  ینعی  لیتقلا  مـالغلا  لاـقف  نم  مث  لاـقف  هیلإ  هوداـعأف 

. ( . ءارعشلا 44 تاقبط  هسفن (  ینعی  لیقع 

هنکل هولوقی و  مل  ام  لاق  اولوقی ) .» مل  ام  لاق  ام  :» ءارعـشلا تاقبط  سیل (  هنإ  لاقف  همدـقی  نم  سیقلا  ئرمإل  جـتحا  مالـس و  نبا  لاـق 
برق بیسنلا و  هقر  رایدلا و  یف  ءاکبلا  هبحص و  فاقیتسا  اهنم  ءارعشلا  اهیف  هعبتاف  برعلا  اهتنسحتسا  اهعدتبا  ءایـشأ  یلإ  برعلا  قبس 

بیـسنلا و نیب  لصف  بیـسنلا و  یف  داجأ  دباوألا و  دیق  یـصعلا و  نابقعلاب و  لیخلا  هیبشت  ضیبلاب و  ءابظلاب و  ءاسنلا  هیبشت  ذـخأملا و 
. ( . ءارعشلا 46 تاقبط  اهیبشت (  هقبطلا  نسحأ  ناک  ینعملا و  نیب 

لوقی وه  همطخ و  همز و  دق  میلظ  یلع  لجرب  انأ  اذإ  هیدابلا  یف  ریسأ  انأ  انیب  لاق  یلع  نب  دواد  ینبل  ملعم  ینثدح  لاق و 

حابصلا یلإ  مهینغلبی  له 

.حامج هسأر  نأک  لقه 

لوقی أ يذـلا  لاقف  برعلا  رعـشأ  نم  اذـه  ای  تلقف  یـسنإب  سیل  هنأ  تملع  هب و  تسنأ  یتح  ءیجی  همیلظ و  هب  بهذـی  لاز  امف  لاـق 
ءادر درب  دربـی  لوـقی و  يذـلا  لاـق  نم  مث  تلق  سیقلا  أرمإ  ینعی  لـعفی  بلقلا  يرمأـت  اـمهم  کـنأ  یلتاـق و  کـبح  نأ  ینم  كرغ 

سورعلا

(. 1) هرأ ملف  همیلظ  هب  بهذ  مث 

تـسل لاق  سیق  ینب  نم  نویعلا  قرزلا  لاق  برعلا  رعـشأ  نم  تباث  نب  ناسحل  لاق  هللا ص  لوسر  نأ  نسحلا  نع  هناوع  ثدـح  لاق و 
ؤرمإ ءاجف  ترحن  هقان  لثمک  رعـشلا  ءارعـشلا و  لثم  نإ  هللا  لوسر  ای  ناسح  لاقف  دـحاو  لجر  نع  کلأسأ  اـمنإ  هلیبقلا  نع  کـلأسأ 
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برعلا تلعج  مث  اهنم  کـلذ  یلاو  اـم  اذـخأف  جرزخلا  سوـألا و  نم  نارواـجتملا  ءاـج  مث  اـهبئاطأ  اهمانـس و  ذـخأف  رجح  نب  سیقلا 
ایندلا یف  روکذم  لجر  كاذ  هللا ص  لوسر  لاقف  هاذخأف  طساق  نب  رمنلا  میمت و  نب  ورمع  ءاج  مدـلا  ثرفلا و  یقب  اذإ  یتح  اهعزمت 

( . 2) رانلا یلإ  ءارعشلا  ءاول  هعم  همایقلا  موی  لماخ  اهیف  فیرش 

هدـیج و هلیوط  هدیـصق  مهرثکأ  رعـشلا و  نونف  یف  مهبهذأ  اضورع و  مهرثکأ  ناک  هنأب  هلیـضفتل  هباحـصأ  جـتحا  دـقف  یـشعألا  اـمأف 
.هثالثلا هباحصأ  تایبأک  سانلا  هاوفأ  یلع  ردان  تیب  هل  نکی  مل  نإ  هرعشب و  لأس  نم  لوأ  ناک  ءاجه و  احدم و  مهرثکأ 

سانلا و ال عجـشأ  وه  دـحاو  یلإ  یهتنی  امک ال  هیلع  عمجی  دـحاو  یلإ  یهتنی  اـم  لاـقف  ساـنلا  رعـشأ  نم  رمحـألا  فلخ  لئـس  دـق  و 
.مهعمجأ ناک  یشعألا  لاقف  کیلإ  بجعأ  مهیأف  زرحم  ابأ  ای  هل  لیقف  سانلا  لمجأ  سانلا و ال  بطخأ 

ریطلا و ریبک  برضی  يزابلا  لثم  هلثم  لوقی  ءالعلا  نب  ورمع  وبأ  ناک  همدقی و  هب  ارتهتسم  شفخألا  باطخلا  وبأ  ناک  مالس و  نبا  لاق 
 ( . .ءارعشلا تاقبط   ) قدزرفلا ریهز  ریظن  لطخألا و  هغبانلا  ریظن  ریرج و  مالسإلا  یف  هریظن  لوقی  هریغص و 

لالضلا ریثکلا  لیلضلا  قسفلا و  نم  هرعش  یف  هب  نلعی  امل  الیلض  سیقلا  ؤرمإ  یمـس  امنإف  لیلـضلا  کلملا  نینمؤملا ع  ریمأ  لوق  امأف 
تقرط و دق  یلبح  کلثمف  هلوق  کلذ  نمف  قسفلا  رکسلا و  رمخلا و  نامدإ  برشلا و  ریثکلل  قیسفلا  ریکسلا و  ریمخلا و  بیرـشلاک و 

اعضرم

اهلهأ مان  ام  دعب  اهیلإ  تومس  هلوق  و 

تحمسأ ثیدحلا و  انعزانت  املف 

اهؤابخ ماری  ردخ ال  هضیب  یلوألا و  هیماللا  یف  هلوق  و 

مامتلا لیل  دباکأ  تبف  هلوق  و 

هرعش عومجم  نم  هبلطیلف  هدارأ  نمف  ریثک  نفلا  اذه  نم  سیقلا  ئرمإ  رعش  یف  اهبایث و  نم  اهتدرج  دق  لوقت و  هلوق  و 

یناشاک

دوساوبا لئاس  نیا  دنیوگ  نارعاش و  نیرترعاش  زا  ءارعشلا ) رعشا  نع   ) مالسلا هیلع  ترضح  نآ  زا  دندیسرپ  و  مالسلا ) هیلع  لئـس  (و 
هورگ نآ  هک  یتسرد  هب  اورجی ) مل  موقلا  نا  : ) هک دومرف  ترـضح  نآ  سپ  لاـقف )  ) نارعاـش نیرتهب  زا  دومن  راسفتـسا  هک  دوب  یلئد 

دوش هتخانـش  هک  اهتبـصق ) دنع  هیاغلا  فرعت   ) ندیناود يارب  دنـشاب  هدش  هدرک  عمج  هک  ینابـسا  نایم  رد  هبلح ) یف   ) دنا هدشن  هدنار 
عمج هک  ینابـسا  زا  تسا  ترابع  هک  ار  هیلح )  ) ظفل دحاو ، قیرط  يارب  زا  هدومرف  هراعتـسا  نادیم  رد  نتفرگ  یـشیپ  دزن  ناشیا  نایاپ 

مولعم ناشیا و  نایاپ  دوش  هتسناد  ات  تسین  لاونم  کی  رب  هقیرط و  کی  رب  ناشیا  رعش  ینعی  .قابـس  يارب  عضوم  کی  رد  دشاب  هدرک 
رد يرگید  تبغر و  رد  تسا  رهاـم  یکی  ینعی  .مظن  رد  دـنراد  صاـخ  بولـسا  کـی  ره  هـکلب  ناـشیا ، زا  کـی  ره  تیلـضفا  ددرگ 

ریزگان ءارعـش و  لضفا  دوش  تفای  رگا  سپ  دـبال ) ناـک و  ناـف   ) يزاـب طاـشن و  برط و  رد  يرگید  يزابقـشع و  رد  یکی  تبهر و 
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( سیقلا ءرما  دـیری   ) نامیا قیرط  رد  تسا  هارمگ  قساف و  هک  تسا  ناشیا  هاشداپ  نآ  سپ  لیلـضلا ) کلملاف   ) وا ندـش  تفاـی  دـشاب 
هتفگ لیلـض )  ) تاماقم و تالاح و  رثکا  رد  وا  رعـش  یبوخ  تهج  هب  هتفگ  هاشداپ )  ) ار وا  ار و  سیقلائرما  راتفگ  نیا  هب  دومرف  هدارا 

دش ینارصن  رخآ  رد  هک  دنیوگ  یضعب  و  یناز ، دوب و  رمخ  براش  وا  هکنآ  رابتعا  هب 

یلمآ

ینیوزق

هک ره  دننک ، بصن  نادیم  رخآ  رد  هک  ین  نآ  هبـصق  دنزاتب و  ورکیب  مه  اب  نادـیم  کی  رد  هک  نابـسا  هحوتفم  هلمهم  ءاح  هب  هبلح ) )
کی رد  دنا  هتخات  هن  دنا و  هدـنار  هن  تعامج  نیا  دومرف : ارعـش  نیرتهب  زا  ار  ترـضح  نآ  دندیـسرپ  .دریگرب و  ین  نآ  دـنک  تقبس 

بولـسا و کی  رب  هن  دنا  هتـشاد  صاخ  ینالوج  ینادیم و  ینابـسا و  مادک  ره  هکلب  دنزاتب ، توعد  يارب  هک  ینابـسا  هلمج  رد  نادیم 
نآ يدحا  لیضفت  زا  دشاب  راچان  یقباس و  دشاب  هدوب  رگا  هدش ، بصن  هک  ین  نآ  دزن  تیاهن  دوش  هتخانـش  ات  دنا  هتخات  نادیم  کی 

ترثک زا  ای  دناوخ  لیلـض  کلم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  ار  وا  دـنیوگ : سیقلائرما )  ) ینعی .تسا  لیلـض  کلم 
یلص لوسر  ترضح  دزن  هقلعم ) هدیصق   ) لوا تیب  هک  دنا  هدروآ  .وا  یهارمگ  رفک و  تهج  زا  ای  هلیبق  نانز  اب  وا  يزاب  قشع  قسف و 

یکبتسا و یکب و  فقوتسا و  فقو و  دومرف : نیسحت  ماقم  رد  لزنم  بیبح و  يرکذ  نم  کبنافق  .هدش  هدناوخ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا 
دحاو عارصم  یف  لزنملا  بیبحلا و  رکذ 

یجیهال

کلملاف دـب ، ناک و ال  ناف  اهتبـصق ، دـنع  هیاغلا  فرعت  هبلح  یف  اورجی  مل  موقلا  نا  : » مالـسلا هیلع  لاقف  ءارعـشلا ، رعـشا  نع  لئـس  و 
« .لیلضلا

قیقحت هب  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  سپ  تسیک ؟ هک  اهرعاش  نیرترعاـش  زا  مالـسلا  هیلع  وا  زا  دـش  هدیـسرپ  ینعی و  .سیقلا  ارما  دـیری 
دوش هتخانش  ات  تسین  يراج  زرط  کی  هب  ارعش  رعش  ینعی  ندرب ، ورگ  ياهبسا  هتـسد  کی  رد  دنا  هدشن  هداد  تکرح  ارعـش  تعامج 

ناشیا نایم  رد  حیجرت  نخس ، بولسا  رد  تسا  توافتم  ارعش  ياهرعـش  نوچ  ینعی  ندرب ، ورگ  ین  ندوبر  دزن  رد  اهنآ  لامک  تیاهن 
.تسا رعشا  لیلض  کلم  سپ  حیجرت  دشاب  راچان  دبال و  رگا  سپ  تسین ، تسرد 

هاشداپ وا  تسا و  وا  بقل  بقل  نیا  هک  اریز  ار ، سیقلاورما  لیلـض ، کـلم  هب  مالـسلا  هیلع  درک  هدارا  هک  دـیوگ  یم  هللا  همحر  دـیس 
.هارمگ رجاف  قساف  نکلو  رعش ، نف  رد  دوب  ارعش 

ییوخ

قبـس نمف  يدـملا ، رخآ  یف  عضوت  ام  هبـصقلا )  ) .هیارلا و هیاغلا :)  ) هدـحاولا هقیرطلل  قابـسلل  نرقی  لیخلا  نم  هعطقلا  هبلحلا :) : ) هغللا
نایب و  ءاثرلا ، بیـسنلا و  و  مذلا ، و  حدملا ، و  هسامحلا ، نم  هدـیدع  دـصاقم  برعلا  دـنع  رعـشلل  ینعملا : .قبـسلاب  زاف  اهذـخا  اهیلا و 

یف رعشلا  اومظن  اذا  ققحتت  ءارعـشلا  نیب  هلـضافملاف  نیتسلا ، یلع  دیزت  نازوا  و  رـشع ، هسمخ  یلع  دیزت  روحب  هل  و  هیاکح ، وا  هصق ،
اهـضعب و یف  مهنم  دحاو  لک  رثکا  یتش و  دصاقم  یف  رعـشلا  اومظن  برعلا  ءارعـش  نکلو  الثم  صوصخم  نزو  یلع  دحاو و  دـصقم 
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ناف مهنم ، رعـشالا  صیخـشت  مهنیب و  هلـضافملا  یف  مکحلا  هواضقلا و  بعـصیف  هقوذ ، مئالت  هصاـخ  اـنازوا  مهنم  دـحاو  لـک  راـتخا 
، بهر اذا  هغبانلا  و  بغر ، اذا  یشعالا  و  بکر ، اذا  سیقلا  ءرما  برعلا  رعشا  لیق : امک  نزو  یف  وا  دصقم  یف  ضعب  نم  رعشا  مهضعب 

يرکذ نم  کبن  افق  هلوقب : هتتقلعم  ادبا  يذـلا  هفورعملا  هقلعملا  بحاص  سیقلا  ءرما  حـیجرتب  باوجلا  یلا  مالـسلا ) هیلع   ) لام دـق  و 
ههارکلا مالـسلا ) هیلع   ) هنم رهظی  و  لاوئـسلا ، هذـه  یلع  باوجلا  هرورـض  بسحب  لوحف  لوخدـلا  نیب  يوـللا  طقـسب  لزنم  بیبـح و 

یلاما نع  القن  یلزتعملا  حراشلا  لاق  یکح  امک  ینیدلا  داشرالل  دـقعنملا  هسلجم  یف  اصوصخ  یلهاجلا  رعاشلا  رعـشلا و  نع  ثحبلل 
مهعم یشعتی  محللاب و ال  ناضمر  رهش  یف  سانلا  یـشعی  مالـسلا ) هیلع   ) بلاطیبا نبا  یلع  ناک  لاق : هدارع  نبا  یلا  ادنـسم  دیرد  نبا 
اوملعا هتبطخ : یف  لاق  و  مالسلا ) هیلع   ) مهبطخ اوغرف  املف  مهئاشع  یلع  مه  ءارعـشلا و  یف  هلیل  اوضافاف  مهظعن ، مهبطخ و  اوغرف  اذاف 

رعـشا زا  دش  شـسرپ  همجرتلا : .خـلا  ملحلا - مکـضارعا  نوصح  بدالا و  مکتنیز  و  يوقتلا ، مکتمـصع  و  نیدـلا ، مکرما  كالم  نا 
و دوش ، هتخانش  اهنآ  زاتشیپ  هک  دنا  هدرکن  یط  هناشن  ات  ار  هارکی  رعش  هقباسم  نادیم  رد  برع  نارعاش  دومرف : خساپ  رد  برع  ءارعش 

.تسا سیقلاءرما  دوصقم  هک  تسا  هارمگ  هاشداپ  نامه  نانآ  رعشا  تفگ  باوج  دیاب  راچانب  رگا 

يرتشوش

یبا نبا  لاق  لوقا : سیقلا .) ارما  دیری  (: ) مالسلا هیلع   ) لاقف ءارعشلا  رعشا  نع  لئس  و  راصنالا و ) …  فصو  یف  نوسمخلا - لصفلا  )
نع يربنعلا  نسحلا  نب  هللادیبع  نع  میهاربا  نب  دادش  نع  یبلکلا  نبا  نع  یبلهملا  نبا  نع  يزومرحلا :) دیرد  نبا  یلاما   ) یف دیدحلا 

، مهظعو مهبطخ و  اوغرف  اذاف  مهعم  یـشعتیال  محللاـب و  ناـضمر  رهـش  یف  ساـنلا  یـشعی  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ناـک  لاـق : هدارع  نبا 
يوقتلا و مکتمـصع  نیدـلا و  مکرما  كالم  نا  - ) هتبطخ یف  لاق  مهبطخ و  اوغرف  املف  مهئاشع ، یلع  مه  ءارعـشلا و  یف  هلیل  اوضافاف 
و لوقی : يذلا  لاقف : رعشا - ءارعشلا  يا  هیف ، نوضیفت  متنک  امیف  لق  دوسالا  ابا  ای  لاق : مث  ملحلا ) مکضارعا  نوصح  بدالا و  مکتنیز 

لاقف يدایالا - دوادابا  ینعی  جورخ -  حویـس  حرطم  خنفم  نقم  نعم  لیزم  طلخم  جیرـضا  هعیم  وذ  یجوعا  ینکر  عفادی  يدتغا  دـقل 
نا نکل  و  مهنم ، قباسلا  نم  انملع  اعم  اـهیلا  اورجف  هیاـغ  موقلل  تعفر  ول  مالـسلا :) هیلع   ) لاـقف نمف ؟ اولاـق : .هب  سیل  مالـسلا :) هیلع  )

(: مالـسلا هیلع   ) لاق سیقلا ؟ ورما  لیق : .حورقلا  وذ  لیلـضلا  کلملا  وه  لاق : وه ؟ نم  لیق : .هبهرال  هبغر و  نع  لـقی  مل  يذـلاف  نکی 
( میهاربا نب  دادش   ) ال هللادیبع ) نب  دادش   ) هیف نکل  دادش  نع  هدانـساب  يدایالا ) دواد  یبا   ) یف هیناغا )  ) یف جرفلاوبا  هاور  و  تلق : .وه 

نا دـبال  و  هدارع ) نبا   ) ـال هدارع  یبا  نع  نسحلا ) نبا   … ( ) راـصنالا و فـصو  یف  نوـسمخلا - لـصفلا   ) ـال رحلا  نب  هللادـیبع  نـع 
ءاشعلا نم  غرف  اذاف  ناضمر ، رهـش  یف  سانلا  رطفی  هیلع  هللا  تاولـص  یلع  ناک  اذـکه : اضیا  هنتم  .اـضعب و  وا  ـالک  فیرحت  امهدـحا 

- لاقف .لق  دوسالا : یبال  مالـسلا ) هیلع   ) لاقف سانلا ، رعـشا  یف  مهتاوصا  تعفترا  یتح  هلیل  سانلا  مصتخاف  غلباف ، زجوا  لقاف و  ملکت 
رفم رکم  لیزم  طلخم  جیرضا  هعیم  وذ  يذوحا  ینکر  عفادی  يدتغا  دقل  و  لوقی : يذلا  مهرعشا  يدایالا - دواد  یبال  بصعتی  ناک  و 
لک لاـق : ساـنلا و  یلع  مالـسلا ) هیلع   ) لـبقاف جومد  هارـسلا  یف  هتلمح و  اـحامر  ناـک  بحرـس  بهلـس  جورخ  حوبـس  حرطم  خـفنم 

باصا دق  مهلک  و  کلذ ، یلا  قبـسا  مهیا  انملعل  لوقلا  یف  دحاو  بهذم  هدحاو و  هیاغ  دحاو و  نامز  مهعمج  ول  نسحم و  مکئارعش 
هرداب و مهحـصا  ناک  هناـف  رجح  نب  سیقلا  ورما  هبهرـال  هبغر و  لـقی  مل  يذـلاف  مهلـضفا  دـحا  نکی  نا  و  هیف ، نسحا  دارا و  يذـلا 

رعـشا نع  مالـسلا ) هیلع   ) لئـس و  : ) باوصلا و  هیرـصملا ،)  ) یف اذـکه  ءارعـشلا ) رعـشا  نم  لئـس  و  : ) فنـصملا لوق  .هردان  مهدوجا 
فالخ ال  هیناغا :)  ) یف جرفلاوبا  لاق  دـیدحلا  یبا  نبا  لاقف  ناک  فیک  و  هیطخلا .) مثیم و  نبا  دـیدحلا و  یبا  نبا   ) یف امک  ءارعـشلا )

( یناغالا  ) نع لقن  مث  .ضعب  یلع  مهـضعب  میدـقت  یف  فلتخا  امنا  و  مهلک ، ءارعـشلا  یلع  نومدـقم  هغباـنلا  اریهز و  سیقلاارما و  نا 
یبنلا نع  يور  لاـق : و  ریهز ، میدـقت  یف  هئیطحلا  و  راـصنالا و ) …  فصو  یف  نوسمخلا - لـصفلا   ) فنحـالا ریرج و  نع  تاـیاور 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 5356 

http://www.ghaemiyeh.com


اذ کی  نم  و  اـهبفف : یفوا ) ما  نما   ) هتدیـصق یف  اریهز  ینعی  نم -) نم و  و   ) لـئاقلا مکئارعـش  لـضفا  اـضیا : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )
باه نم  ملظی و  سانلا  ملظی  مل  نم  مدهی و  هحالـسب  هضوح  نع  دذی  مل  نم  ممذـی و  هنع و  نغتـسی  هموق  یلع  هلـضفب  لخبیف  لضف 

هنع لقن  مث  متشی  متشلا  قتیال  نم  هرفی و  هضرع  نود  نم  فورعملا  لعجی  مل  نم  ملسب و  ءامسلا  بابسا  لان  ول  هنلنی و  ایانملا  بابسا 
یف هغبانلا  لیـضفت  اضیا  بیقنلا  نع  لقن  و  هغبانلا ، میدـقت  یف  یبعـشلا  ورمع و  یبا  دوسالا و  یبا  کلملادـبع و  رمع و  نع  تاـیاور 

اصوصخ و امومع و  نامز  لک  یف  هنع  ثحب  ینعم  اذه  و  تاقلعملا ، عبسلا  بحاص  هعبسلا  یقاب  مهدعب  و  تلق : .نامعنلا  یلا  هراذتعا 
ایا لوقی : يذلا  لاق : مشاه ؟ ینب  هفالخ  یف  رعشلا  لاق  نم  رعشا  نم  رهاط : نب  هللادبعل  لاق  نوماملا  نا  یناغالا :)  ) یفف هاوهب ، لاق  لک 
یب يوهلا  فقو  لوقی : يذـلا  مهرعـشا  لب  فسوی : نب  دـمحا  لاـقف  اعـضوم  هحامـسلل  تطخ  ضرـالا  نم  هرفح  لوا  تنک  نعم  ربق 

فـصو یف  نوسمخلا - لصفلا  : ) لوقی يذلا  نع  متنا  نیا  الزغ  الا  تیبا  نوماملا : هل  لاقف  مدقتمال  هنع و  رخاتم  یل  سیلف  تنا  ثیح 
: لاق سانلا ؟ رعـشا  نم  متاح : یبال  لیق  دادـغب :) خـیرات   ) یف منا و  مل  ینیع و  نع  تمن  مکح  نم  سفنلا  قیقـش  اـی  راـصنالا و ) … 

دیزتسملا هدایز  تداز  بلقلا و  هبح  نم  داوسلا  یف  تلزن  دوربلا  یـش  یـشولاک و  ثیدح  یحاقالا و  رغثک  مستبم  اهل  و  لوقی : يذـلا 
: بتاکلا دلاخ  لاق  هیف  .سانلا و  عیمج  یلع  همدقی  ناک  و  اراشب - ینعی  دیلجلا  ربص  نلکای  تارفز  يدـنع  یئاقل و  نع  ربصلا  اهدـنع 
: تلق رخآ )؟ الب  بحملا  لیل  و   ) لئاقلا تنا  لاقف : هطوسب  ینـسخن  ینقحل  املف  هلغب ، یلع  یفلخ  بکارب  اذا  قاطلا  بابب  راـم  اـنا  اـنیب 

تزرب و  تایبا ، هثالث  یف  راشب  هفصو  تایبا و  هثالث  یف  هغبانلا  هفـصو  تایبا و  ثالث  یف  لیوطلا  لیللا  سیقلا  ورما  فصو  لاق : .معن 
هل تلقف  یلتبیل  مومهلا  عاوناب  یلع  هلودس  یخرا  رحبلا  جومک  لیل  و  هلوقب : لاق : سیقلا ؟ ورما  هفـصو  مب  و  تلق : هتلق ؟ رطـشب  مهیلع 

فـصو مب  و  تلق : لثماب  کنم  حابـصالا  ام  حبـصب و  یلجنا  الا  لیوطلا  لیللا  اهیا  الا  لکلکب  ءانو  ازاجعا  فدرا  هبلـصب و  یطمت  امل 
نم مهلا  هیف  فعاضف  همه  بزاع  لیللا  حازا  ردص  بکاوکلا و  یطب ء  هیساقا  لیل  بصان و  همیما  ای  مهل  ینیلک  هلوقب : لاقف : هغبانلا ؟

لک

- نوسمخلا لصفلا  : ) هلوقب لاقف : راشب ؟ هفصو  مب  و  تلق : بئاب  موجنلا  يدهی  يذلا  سیل  ضقنمب و  سیل  تلق  یتح  سعاقت  بناج 
یجدلا و تلاط  ام  تلاط و  یجدلا  نظا  حضوتیال  حبـصلا  ءوض  لاب  ام  حزحزتال و  یجدلا  لاب  ام  یلیلخ  راصنالا و ) …  فصو  یف 

وه لیقف : هنع  تلاس  یـضم  املف  لاق : نا  یلا  حربی  سیل  هلک  لیل  رهدـلا  ما  هقیرط  رینتـسملا  راهنلا  لضا  حربم  مقـس  لیللا  لاـطا  نکل 
یتلا هیلاعلا  یناعملا  نیاف  الا  و  هجیورتل ، هل  هعـضو  هتیب  حدـم  يوار  وه  هنا  ثیح  دـعبیال  يوه  نع  هنوک  عم  اذـه  .یئاـطلا و  ماـمتوبا 

ما ایمالسا  ما  ایلهاج  لاقف : سانلا ؟ رعشا  نم  هیهاتعلا : یبال  تلق  يدهم : نب  هملسم  لاق  هیف : .یماعلا و  هرطش  نم  هثالثلا  هثالث  اهنمضت 
طافلالا ترج  نا  ینثت و  يذلا  قوف  ینثت و  امک  تناف  حلاصب  کیلع  انینثا  نحن  اذا  حیدملا : یف  لوقی  يذلا  لاق : .لک  تلق : ادـلوم ؟
نیکلاهلا یف  بسن  وذ  کلاه و  نبا  کلاهالا و  سانلا  ام  و  دـهزلا : یف  لوقی  يذـلا  ینعت و  يذـلا  تناف  اـناسنا  كریغل  هحدـمب  اـنم 

لاق هیف  .کلذ و  لثم  یلع  درف  کلذ ، نع  هتلاسف  یباـتعلا  تیقل  قیدـص و  باـیث  یف  ودـع  هل  تفـشکت  بیبل  ایندـلا  نحتما  اذا  قیرع 
بعل و ببش  اذا  نم  لاقف : سانلا ؟ رعشا  نم  هل : تلقف  ایندلا - یف  ادهاز  رعشلاب  املاع  ناک  و  هکمب - رذانم  نبا  تیقل  رشب : نب  دوعسم 

نـضیغ انیعم  لازیال  کنیعب  الـش  اورداغ و  کبلب  اودغ  نیذلا  نا  لوقی : ذا  ریرج  لثم  لاق : نم ؟ لثم  تلق : .دصق  دـجام  یف  ذـخا  اذا 
مرح يذلا  نا  دج : نیح  لاق  مث  راصنالا و ) …  فصو  یف  نوسمخلا - لصفلا   ) انیقل يوهلا و  نم  تیقل  اذام  یل  نلق  نهتاربع و  نم 

قـشمد یف  یمع  نبا  اذـه  انیباک ؟ با  نم  بلغت  ورج  ای  مکل  لهف  كولملاوبا  یبا و  رـضم  انیف  هوبنلا  هفالخلا و  لـعج  اـبلغت  هفـالخلا 
: لئاقلا مکیا  لاقف  ءارعـشلا ، نم  هدع  موی  تاذ  نوماملا  دـنع  عمتجا  دـمحم : نب  هقدـص  لاق  هیف : انیطق و  یلا  مکقاس  تئـش  ول  هفیلخ 

نع همه  اعد  یتفلا  نم  هاهللا  نود  تلزن  اذا  لئاقلاف : لاق  .ساونوبا  اولاق : ابکوک  غلبی  ضرالا  یف  ارمق  يرن  انناک  انفقو  اـهاسحت  اـملف 
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.مکرعشا و نذا  وه  لاق  .ساونوبا  اولاق : مقـسلا  یف  ءربلا  یـشمتک  مهلـصافم  یف  تشمتف  لئاقلاف : لاق : .ساونوبا  اولاق : لیحرب  هردص 
زعت و رقوت و  یـساون  ای  یه : ساونوبا  اهلاق  هثالث  اتایبا  اهناکم  یل  نا  تدو  دـهزلا و  یف  تیب  فلا  نیرـشع  تلق  هیهاتعلاوبا : لاق  هیف :

 … راصنالا و فصو  یف  نوسمخلا - لصفلا   ) ربکا کبنذ  نم  هللا  وفع  بنذـلا  ریبک  ای  رثکا  كءاسام  نا  رهد  كءاـس  نکی  نا  ربصت 
مهفکا و ناک  و  لاق : نم  لاق : سانلا ؟ رعـشا  نم  یعمـصالل  لیق  بقانملا : نع  .ساون و  یبا  ربق  یلع  هبوتکم  تایبالا  هذـه  تناک  و  ( 

اومکح رعـش  مهبجعا  اذا  هلمجلاب  .یلا و  مهـضغبا  هللا  وه و  لاقف : .يریمحلا  دیـسلا  وه  لاقف : انیرکلاب  بعلت  قانعالا  نع  يوهت  ماهلا 
مملت ملا  هلوق : هغبانلا  دشنا  ادـیبل  نا  اولاق : .اهنیب و  هسیاقملا  مهعیمج و  راعـشا  یلع  عالطالا  یلا  مکحلا  جاتحی  امنا  و  هلئاق ، هیرعـشاب 
اهلوغ دبات  ینمب  اهماقمف  اهلحم  رایدلا  تفع  هلوق : هدشناف  .نزاوه  رعشا  تنا  هل : لاقف  لافقلاف  بئاذملاب  یملسل  یلاوخلا  نمدلا  یلع 
رعـشا اذـه  لاقف : .ریهزل  هصفح  یبا  نب  ناورم  یبتعلا  دـشنا  هبیتق : نبال  ءارعـشلا )  ) یف .برعلا و  رعـشا  تناف  بهذا  هل : لاقف  اهماجرف 

هللا سیقلا و  ورما  لاقف : بارشلا  یلع  ءانغ  عمس  امناکف  سیقلا  يرمال  هدشنا  مث  سانلا ، رعشا  اذه  لب  لاقف  یشعالل  هدشنا  مث  سانلا ،
هیلع  ) یبـنلا نع  يور  اـم  اـما  و  هلمجلا ، یلع  مهلـضفا  سیقلا  يرما  نوک  نم  مالـسلا ) هیلع   ) هلاـق اـم  لـصفلا  لوقلا  .ساـنلا و  رعـشا 
یف امک  هیمکحلا  تاـملکلا  ناـیب  ثیح  نم  مهلـضفا  هنوک  دارملا  نا  یلع  لومحمف  هیاورلا  تحـص  ناـف  ریهز ، مهلـضفا  نا  مالـسلا )

هیلع و هللا  یلص   ) یبنلا نا  یتای  هنا  عم  هیرعشلا ، یناعملا  تاهیبشتلا و  یف  هنم  لضفا  سیقلا  يرما  نوک  یفانیال  وه  و  کلت ، هتدیـصق 
لورج و همـسا  هئیطحلا و  عم  قدزرفلا  راصنالا و ) …  فصو  یف  نوسمخلا - لصفلا   ) هلعج ءارعـشلا و  قباس  سیقلا  ارما  لعج  هلآ )

یف اـما  لورج و  حورقلا و  يذ  دـیزیوبا و  اوـضم و  ذا  غـباونلل  دـئاصقلا  بهو  لاـقف : غـباونلا  نم  دـیزیوبا  هتینک  يدعـسلا و  لـبخملا 
لاس هنا  مث  .مالـسالا  هیلهاجلا و  ءارعـش  رکذـف  سانلا ؟ رعـشا  نع  مهجلا  نبا  لکوتملا  لاس  لاق : ماحفلا  دـمحم  یبا  نع  بقاـنملا :) )

لاقملا انعزانت  املف  عباصا  دادـتما  دودـخ و  طمب  هباصع  شیرق  نم  انترخاف  دـقل  لوقی : ثیح  ینامجلا  لاقف : مالـسلا ) هیلع   ) يداـهلا
اندج دمحا  هللا  لوسر  ناف  عماج  لک  یف  توصلا  ریهج  مهیلع  انلضفب  دیهشلا  اتوکس و  انارت  عماوصلا  ءادن  يوهی  امب  مهیلع  انل  یضق 

کحـضف كدج ؟ ما  يدج  دـمحم  مالـسلا :) هیلع   ) لاقف .هللا  لوسر  ادـمحم  نا  دهـشا  لکوتملا : لاقف  علاوطلا  موجنلاک  هونب  نحن  و 
یف يداهلا  مالک  هیلهاجلا و  ءارعـش  یف  همالک  نال  مالـسلا ،) هیلع   ) هدج مالک  یفانیالف  .هنع  کعفدنال  كدـج  وه  لاق : لکوتملا و 

، دواد یبا  مدـقت  دـقتعی  دوسالاوبا  ناک  امک  هنا  مث  .صوصخلا  ثیح  نم  يداهلا  مالک  مومعلا و  ثیح  نم  همالک  و  مالـسالا ، ءارعش 
هباحصا ضعب  رمع و  امنیب  لاق : سابع  نبا  نع  همرکع  نع  رمع  ریس  نم  یـش ء  رکذ  یف  يربطلا  يورف  ریهز ، مدقت  سابع  نبا  دقتعی 

شلا نورکاذتی 

ءارعـشلا رعاش  نم  یل : لاقف  .اهب  سانلا  ملعا  مکءاج  دـق  لاقف : تلبقا  .رعـشا  نالف  لب  مهـضعب : لاق  .رعـشا و  نالف  مهـضعب : لاقف  رع 
نب هللادـبع  ینب  نم  اموق  حدـتما  تلقف : .ترکذ  ام  یلع  هب  لدتـسن  ام  هرعـش  نم  مله  لاقف : .یملـس  یبا  نب  ریهز  تلق : سابع ؟ نباـی 
موق اودعق  مهدجم  وا  مهلواب  موق  مرک  نم  سمشلا  قوف  دعقی  ناک  ول  راصنالا و ) …  فصو  یف  نوسمخلا - لصفلا  : ) لاقف نافطغ 
یلع نودسحم  اودشح  اذا  لیل  اهب  نووزرم  اوعزف  اذا  نج  اونما  اذا  سنا  اودلو  ام  دالوالا  نم  باط  اوباط و  مهبسنت  نیح  نانس  مهوبا 
یبنلا لضفل  مشاه  ینب  نم  یحلا  اذه  نم  رعشلا  اذهب  یلوا  ملعا  ام  و  نسحا ، رمع : لاقف  اودسح  هلام  مهنم  هللا  عزنیال  معن  نم  ناکام 

؟ دمحم دـعب  مکنم  مکموق  عنم  ام  يردـتا  سابع  نبای  لاقف : .اقفوم  لزت  مل  تقفو و  هل : تلقف  .هنم  مهتبارق  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )
یلع اوـحجبتف  هفـالخلا  هوـبنلا و  مکل  اوـعمجی  نا  اوـهرک  لاـقف : .ینیردـی  نینموملاریماـف  يردا  نکا  مل  نا  تلقف : هبیجا  نا  تهرکف 

؟ تملکت بضغلا  ینع  طمت  مالکلا و  یف  یل  نذات  نا  هل : تلقف  .تقفو  تباصاف و  اهـسفنال  شیرق  تراـتخاف  اـحجب ، اـحجب  مکموق 
هللا راتخا  ثیح  اهـسفنال  تراتخا  اشیرق  نا  ولف  تقفو  تباصاف و  اهـسفنال  شیرق  تراتخا  کلوق  اما  تلقف : .سابع  نبای  ملکت  لاقف :
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لجوزع هللا  ناف  هفالخلا  هوبنلا و  انل  نوکت  نا  اوهرک  مهنا  کلوق  اما  .دوسحم و  دودرم و ال  ریغ  اهدـیب  باوصلا  ناـکل  اـهل  لـجوزع 
ینغلبت تناک  دـق  سابع  نبای  هللا  تاهیه و  رمع : لاقف  مهلامعا .) طبحاف  هللا  لزنا  ام  اوهرک  مهناب  کلذ   ) لاقف هیهارکلاب  اموق  فصو 

تناک نا  و  کنم ، یتلزنم  لیزت  نا  یغبنی  امف  اقح  تناک  ناف  یه ، ام  و  تلقف : .اهل  ینم  کـتلزنم  لـیزت  نا  هرکا  تنک  ءایـشا  کـنع 
نیبت دـقف  املظ  کلوق  اما  تلقف : .املظ  ادـسح و  انع  اهوفرـص  امنا  لوقت  کنا  ینغلب  رمع : لاقف  .هسفن  نع  لطابلا  طاما  یلثمف  الطاب 
 … راصنالا و فصو  یف  نوسمخلا - لصفلا   ) .نودوسحملا هدلو  نحنف  مدآ  دسح  سیلبا  ناف  ادسح  کلوق  اما  و  میلحلا ، لهاجلل و 

بهذا موق  بولق  بسنتال  الهم  هل : تلقف  .لوزی  ام  اشغ  لوحی و  ام  ادـسح  الا  مشاه  ینب  اـی  مکبولق  هللا  تبا و  تاـهیه  رمع : لاـقف  ( 
: رمع لاـقف  .مشاـه  ینب  بولق  نم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  بلق  ناـف  شغلا ، دـسحلاب و  اریهطت  مهرهط  سجرلا و  مهنع  هللا 

امل بحم  کقحل  عارل  ینا  هللا  وف  کناکم ، سابع  نبای  لاقف : ینم  ییحتـسا  موقال  تبهذ  املف  .لعفا  تلقف : .سابع  نبای  ینع  کـیلا 
رمع ناک  لب  .یـضمف  ماق  مث  .اطخا  هعاضا  نم  باصا و  هظحف  هظفح  نمف  ملـسم  لـک  یلع  اـقح و  کـیلع  یل  نا  هل : تلقف  .كرس 

بابلا كاذ  یف  يربطلا  يورف  .هغبانلا  مدقت  یلا  هباهذ  هلقن  یناغالا )  ) نع دیدحلا  یبا  نبا  لقن  رم  نا  ریهز و  مدـقتب  الئاق  اضیا  هسفن 
: لاق هطوسب و  هلحر  مدـقم  برـض  ذا  هنم  توند  دـق  هلیل و  ریـسنل  اناف  هرافـسا ، ضعب  یف  رمع  عم  تجرخ  لاق : ساـبع  نبا  نع  اـضیا 

رفغتـسا لاق : مث  لئالحلا  انئانبا و  نع  لهذن  هلوح و  عرـصن  یتح  هملـسن  لضانن و  هنود و  نعاطن  امل  دمحا و  لتقی  هللا  تیب  متبذک و 
هلاذـتبا و لبق  لاخلا  دربل  یـسکا  دـمحم و  نم  همذ  یفوا  ربا و  اهلحر  قوف  هقان  نم  تلمح  ام  و  لاق : مث  الیلق  .ملکتی  ملف  راس  مث  .هللا 

مع كوبا  سابع  نبای  لاق : .يرداال  تلق : انعم ؟ جورخلا  نم  ایلع  عنم  ام  سابع  نبای  هللارفغتسا ، لاق : مث  درجتملا  قباسلا  سارل  یطعا 
لک مهل  نحن  مل و  تلق : .مهل  مکتیـالو  نوهرکی  يردا  ینکل  لاـق : .يرداـال  تلق : مکنم ؟ مکموق  عـنم  اـمف  همع ، نبا  تنا  یبـنلا و 

احجب نوکیف  هفـالخلا  هوبنلا و  مکیف  عمتجت  نا  نوـهرکی  ارفغ  مهللا  لاـق : .ریخلا  راـصنالا و ) …  فـصو  یف  نوـسمخلا - لـصفلا  )
، مکبرق عم  مکعفن  ام  مکل  اـهلعج  ول  هرـضح و  اـم  مزحا  یتا  رکباـبا  نکل  هللا و  ـال و  کـلذ ، لـعف  رکباـبا  نا  نولوقت  مکلعل  اـحجب ،

 … رجفلا علط  هتدشناف و  دوسی  اهیلا  قبسی  نم  دجملا  نم  هیاغ  نالیع  نب  سیق  تردتبا  اذا  هلوق : ریهز  ءارعشلا  رعاشل  یندشنا 

و هنم ، رفغتـسا  ارکنم  هحدم  ناک  له  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا حدم  یف  تلیق  تایبا  داشنا  نم  هرم  لک  یف  رفغتـسا  مل  و  تلق : . 
یبنلا و مع  نبا  تنا   ) سابع نبال  لوقی  مل  هنا  اـمک  .نـالیع  سیق  حدـم  یف  ریهز  هدیـصق  داـشناب  ساـبع  نبا  هرما  نم  رفغتـسی  مل  مل 

لب هلابق ، یف  یعدی  هوبا  سابع و ال  نبا  نکی  مل  هنا  عم  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما رکذ  كرتی  و  امکنم ) اشیرق  عنم  امف  همع  كوبا 
لوا یف  هبحاص  هنا و  امک  هئابرقا ، نیب  و  مالـسلا ) هیلع   ) هنیب هقرفتلا  کلذـب  دارا  امنا  و  مالـسلا ،) هیلع   ) هل هفالخلا  ناب  نینعذـم  اـناک 
هرکذ امب  امهیلع ، سابعلا  رکناف  مالـسلا ،) هیلع   ) هرما کلذـب  افعـضیل  ابیـصن  هل  العج  سابعلا و  یلا  امهیلع  هریغملا  هراشاب  ابهذ  رمالا 
تیب يا  دقعلا -)  ) یف امک  ءالعلا - نب  ورمع  یبال  لیقف  راعـشالا ، رعـشا  یف  فلتخا  ءارعـشلا  رعـشا  یف  فلتخا  امک  و  اذه ، .خـیراتلا 

نم هیلع  نوها  بلک  رفظب  هفنا  شدخی  نال  و  هلثم ، لوقی  نا  هسفن  هل  تلوس  هعماس  هعمـس  اذا  يذـلا  تیبلا  لاق : رعـشا ؟ برعلا  هلوقت 
لیق و  راصنالا و ) …  فصو  یف  نوسمخلا - لصفلا   ) .هانعم هظفل  قباسی  يذـلا  لاقف : یعمـصالل  کـلذ  لـثم  لـیق  .هلثم و  لوقی  نا 

بلقلا نع  هبجحیال  يذلا  تیبلا  لاقف : ریمعل  کلذ  لثم  لیق  .هتیفاق و  یلع  لیلد  هلوا  یف  نوکی  يذلا  تیبلا  لاقف : لیلخلل  کلذ  لثم 
لیق يرکـسعلا :) یتعانـص   ) یف اقدص و  هتدـشنا  اذا  لاقی  تیب  هلئاق  تنا  تیب  نسحا  و  ریهز : لوق  هلک  اذـه  نم  نسحا  و  لاق : .ء  یش 
مالک یضقنی  وا  اسیسخ ، هظفلب  هلعجیف  ریبکلا  وا  اریبک ، هظفلب  هلعجیف  سیسخلا  ینعملاب  یتای  نم  لاقف : سانلا ؟ رعشا  نم  یعمصالل :

اموسر لاساف  هیم  لالطا  یف  سیعلا  فق  لوقی : ثیح  همرلا  يذ  وحن  لاق : نم ؟ وحن  لیق : .ینعم  اهب  دافا  اهیلا  جاتحا  اذاف  هیفاـقلا  لـبق 
نامجلا ریذبتک  اعومد  اهلاوس  کیلع  دجی  يذلا  نظا  لاق : مث  ینعم  لسلسملاب  دازف  ءادرلا ، دنع  همالک  متف  لسلسملا  ءادرلا  قالخاک 
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هنرق یهوا  اهرـضی و  ملف  اهقلفیل  اموی  هرخـص  حـطانک  یـشعالا : لوق  وحن  و  ینعم ، لصفملاب  دازف  نامجلا ، دـنع  همالک  متف  لصفملا 
.عطقملا ءادـتبالا و  دـقفتی  نم  لاقف : ءارعـشلا ؟ قذـحا  نع  مهـضعب  لئـس  اضیا : هیف  .ینعم و  لعولا ) هنرق  یهوا  و   ) هلوقب دازف  لعولا 

تبتک فحلا  اهیلع و  حـلا  املف  رکب ، بتاک  یلعوبا  اهبطخ  و  هیلظنحلاب ، فرعت  هدـیجم  هرعاش  نادـمهب  تناـک  همیتیلا :)  ) یف و  اذـه ،
راصنالا و فصو  یف  نوسمخلا - لصفلا   ) جرخ ثیح  نم  هلخدا  يرح و  باب  نع  هفرـصاف  جرف  اذه  يرح  دـنع  هلام  ریا  كریا  هیلا :

هیلذهلا و بوعک  نم  رخص و  تخا  ءاسنخلا  ورمع و  ما  هشبک  نم  رعشا  نیتیبلا  نیذه  یف  هللا  هذه و  دابع : نب  بحاصلا  لاقف  … ( 

نب سنوی  لاـق  یناـغالا :)  ) یفف اـصوصخ ، قدزرفلا  ریرج و  یف  هیف  فلتخا  اـمومع  رعـشالا  یف  فلتخا  اـمک  و  اذـه ، .هیلیخـالا  یلیل 
ما رعشا  قدزرفلا  یبضلا : لضفملل  لیق  هیف  .امهدحا و  یلع  سلجملا  قفتاف  طق  هتدهـش  سلجم  یف  قدزرفلا  ریرج و  رکذ  ام  بیبح :

مراد لآ  اوجه  عوبری  لآ  امک  اهدـیبع  یجاهت  ذا  لجعل  تبجع  لاقف : نیتلیبق  حدـم  نیتلیبق و  هیف  اجه  اتیب  لاق  قدزرفلا ، لاق : ریرج ؟
نالف و نالف و  لاقی : نا  نم  نوها  یـش ء  يا  و  لاقف : راتـسا  ام  رـشل  ثیعبلاابا  هما و  ثیعبلا و  قدزرفلا و  نا  ریرج : لاـق  دـق  هل  لـیقف 

رکبوبا فصو  و  اذـه ، .هما  و  لاق : امک  هابا ) و   ) مـالکلا قح  اـمنا  هکاـکر و  ثیعبلااـبا ) و   ) هظفل یف  و  تلق : .هلعاـفلاونب  مهلک  نـالف 
مومذم بذکلا  .مهنم و  الا  دومحمل  راصتقالا  موقب  کنظ  ام  لاقف : فاصواب  ءارعـشلا  يربطلا  ریرج  نب  دمحم  تخا  نبا  یمزراوخلا 

مهـسفنا یلع  اورتـفا  اذا  و  عیفرلا ، اوعـضو  اوبـضغ  اذا  و  عیـضولا ، اوعفر  اوضر  اذا  و  اوبلـس ، اوحدـم  اذا  و  اوبلث ، اوـمذ  اذا  و  مهیف ، ـالا 
لـصفلا  ) دـبع نب  نامیلـس  دـشنا  هنا  قدزرفلا  نع  یکح  ام  یلا  ریخالا  هلوقب  راشا  دـی …  مهیلا  دـتمی  مل  دـح و  مهمزلی  مل  رئاـبکلاب 

ضفا تب  تاعرصم و  یبناجب  نتبف  اهیف : لوقی  یتلا  هتدیصق  کلملا  راصنالا و ) …  فصو  یف  نوسمخلا -

و  ) یلاعت هلوق  لاق : نیا ؟ و  لاق : .دحلا  ینع  اردی  هللا  باتک  هل : لاقق  .كدح  نم  دبال  انزلاب و  تررقا  نامیلـس : هل  لاقف  ماتخلا  قالغا 
ذخا هصقلا  هذم  نع  و  اولاق : .هزاجا  کحضف و  نولعفیال ) ام  نولوقی  مهنا  نومیهی و  داو  لک  یق  مهنا  رت  ملا  نوواغلا  مهعبتی  ءارعشلا 

نب لهـس  یل  لاـق  یبلاـعثلا : نع  و  اذـه ، نسلـالا  قسف  انـسفنا و  فاـفعب  اربـخم  باـنکلا  یتا  نیذـلا  نحن  هلوق : یلحلا  نیدـلا  یفص 
( لشلـش نم   ) هلوقب دارا  اولاق : .لـبلب و  نم  مهنم  لـقلق و  نم  مهنم  لسلـس و  نم  مهنم  لشلـش و  نم  ءارعـشلا  نم  نا  اـموی : ناـبزرملا 
: هلوق یف  دیلولا  نب  ملسم  لسلس ) نم   ) هلوقب دارا  لوش و  لشلش  لولش  لشم  واش  ینعبتی  توناحلا  یلا  حورا  دق  و  هلوق : یف  یـشعالا 

یشحلا لقلق  يذلا  مهلاب  تلقلقف  هلوق : یف  یبنتملا  لقلق ) نم   ) هلوقب دارا  الولسم و  اهلیلس  لیلـس  یتاف  اهلیلـس  لس  مث  تلـس  تلس و 
: تلق لبالب  ءاستحاب  لبالبلا  فناف  اهتاغلب  تحصفا  لبالبلا  اذا  و  هلوق : یف  یبلغتملا  لبلب ) نم   ) هلوقب دارا  لقالق و  نهلک  سیع  لقالق 

یب يالمب  هد  لم  لم  یب  رایب  یم  ایقاس  يدلبلا : ناسللاب  هیـسرافلاب  هلوق  یف  انـسح  المب  فورعملا  رتست )  ) انتدلب ءارعـش  دحا  لملم  و 
ملد ير  وچ  هگد  ملهد  له  ود  له و  هی  همیداد  راصنالا و ) …  فصو  یف  نوسمخلا - لصفلا  : ) اـضیا هلوق  یف  لـهله  لـم و  لـمات 

لاقی دحاو ، لاجم  نادیم و  يا : ماللا  نوکسب  هبلح ) یف   ) .لیخلا اورجا  نم : اورجی ) مل   ) .ءارعشلا يا : موقلا ) نا  لاقف   ) لهد هچ  نزم 
: يا هیاغلا ) فرعت   ) .دـجملا تابلح  نم  هبلح  لک  یف  ضکری  نالف  ازاـجم : لاـقی  و  قابـسلل ، لـیخلا  لاـجم  يا  هبلحلا ) یف  اوراـجت  )

بصقلاب هباغلا  عرذ  هنا  دارا  .هبصق ) هئام  اهلعجف  لیخلا  نیب  قبس   ) صاعلا نبا  دیعـس  ثیدح  یف  هیاهنلا :)  ) یف اهتبـصق ) دنع   ) .هیاهنلا
زاح لاقی : کلذلف  رظخلا ، قحتـسا  اهذـخا و  اهیلا  قبـس  نمف  هباغلا ، یـصقا  دـنع  زکرت  هبـصقلا  کلت  نا  لاقی : .هبـصق و  هئام  اهلعجف 

و هعدلاب ، هفرط  و  بارشلاب ، یشعالا  و  ءاسنلاب ، انوتفم  سیقلا  ورما  ناکف  مهبراشم ، فالتخال  کلذ  مالسلا ) هیلع   ) لاق .قبسلا  بصق 
دق نیرذـحت  ام  ناف  اعزج  یلمجا  سفنلا  اهتیا  هلوق : یف  رجح  نب  سوا  نم  نسحا  هیلـستلا  یف  دـحا  لقی  مل  اولاـق : و  لـیخلاب ، لـیفط 
نم نسحا  هـبیهلا  یف  عـنقت و  لـیلق  یلا  درت  اذا  اـهتبغر و  اذا  هـبغار  سفنلا  و  هلوـق : یف  بـیوذ  یبا  نـم  سوـفنلا  هضاـیر  یف  اـعقو و 
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- نوسمخلا لصفلا  : ) هلوق یف  ریرج  نم  حـیدملا  یف  مستبی و  نیح  الا  ملکیالف  هتباهم  نم  یـضغی  ءایح و  یـضغی  هلوق : یف  قدزرفلا 
بکر نم  ریخ  متسلا  راصنالا و ) …  فصو  یف 

یف نکی  مل  ول  هلئاس و  تنا  يذـلا  هیطعت  کناک  ـاللهتم  هتئج  اـم  اذا  هارت  هلوق : یف  ریهز  نم  حار و  نوطب  نیملاـعلا  يدـنا  اـیاظملا و 
نتبی یثرغ  مکتاراج  مکنوطب و  ءالم  یتشملا  یف  نوتیبت  هلوق : یف  یـشعالا  نم  ءاجهلا  یف  هلئاس و  هللا  قتیلف  اهب  داـجل  هسفن  ریغ  هفک 

لیللاک کناف  هلوق : یف  هغبانلا  نم  هردـقلا  یف  ابالک و  تغلب و ال  ابعکالف  ریمن  نم  کنا  فرطلا  ضغف  هلوق : یف  ریرج  نم  اصئامخ و 
یبرـضتل ـالا  كاـنیع  تفرذ  اـم  و  هلوـق : یف  سیقلا  يرما  نم  هقرلا  یف  عـساو و  کـنع  ياـتنملا  نا  تـلخ  نا  یکردـم و  وـه  يذـلا 

لعفی هللا  ناک  یملسب و  یتای  نا  هللا  تلاس  مهضعبل : يومالا  دیعس  نب  ییحی  هاور  امم  لسکلا  یف  لتقم و  بلق  راشعا  یف  کیمهـسب 
لـسری ءاضقلا و  یـضق  دق  اندقری و  اهیلع و  ینحرطی  ینذخای و  ءاطغلا و  فشک  دق  اهدـقری و  یبنجب و  اهحرطی  اهذـخایف و  ءاشی  ام 

- نوسمخلا لصفلا   ) یبال یناعملا ) ناوید   ) عجاریلف رثکا  اعالطا  دارا  نم  عساو و  باب  اذه  ءانع و  یقلیال  انلـسغیف و  انیلع  احـس  همید 
: لاقف .سانلا  رعـشا  نع  يوحنلا  سنوی  تلاس  مالـس : نب  دـمحم  لاق  مجعملا :)  ) یف .يرکـسعلا و  لاله  راـصنالا و ) …  فصو  یف 
و اولاـق : و  برط - اذا  یـشعالا  بغر و  اذا  ریهز  بهر و  اذا  هغباـنلا  بکر و  اذا  سیقلا  ورما  لوـقا  ینکل  و  هنیعب ، لـجر  یلا  یمواـال 
ردب و نب  ناقربزلا  عمتجا  اولاق : یناغالا :)  ) یف .هسامحلا  ءارعش  ءامسا  ریسفت  یف  جهملاب  مجرتم  باتک  ینج  نبال  .بضغ و  اذا  ریرج 

مه عوبری و  ینب  نم  لجر  مهءاجف  لاـق : ثعبملا ، دـعب  اوملـسی و  نا  لـبق  متهـالا  نب  ورمع  بیبطلا و  نب  هدـبع  يدعـسلا و  لـبخملا 
اما و  يوطت ، رـشنت و  هنیمی  دورب  هرعـشف  ورمع  اما  لاقف : .هونماف  اوبـضغت  نا  فاخا  لاق : .رعـشا  انیا  انربخا  هل : اولاقف  نوبرـشی ، سولج 
یلع اهیقلی  هللا  ران  نم  بهش  كرعشف  لبخم  ای  تنا  اما  و  هب ، عفتنیف  ائین  كرتی  مل  لکویف و  جضنی  مل  محلک  كرعشف  ناقربز  ای  تنا 

عم مهرعـشا  رکذ  نم  دـبال ) ناک و  ناـف   ) .ء یـش  اـهنم  رطقی  سیلف  اـهرزخ  مکحا  هدازمک  كرعـشف  هدـبع  اـی  تنا  اـما  و  ءاـشی ، نم 
يومحلا لاقف  سیقلا ، يرماب  هبشالا  یف  فلتخا  رعشالا  یف  فلتخا  امک  و  لیلضلا ) کلملاف   ) .مهبراسم تتـشت  مهبراشم و  فالتخا 

نوجم و هرعـش  لج  ناک  نا  امهلثم و  امهنیب  نکی  مل  سیقلا  يرما  هجرد  یف  هنا  اولاـق  بتاـکلا : جاـجحلا  نب  دـمحا  نب  نیـسحلا  یف 
فخـسلا و یف  هوبنلا  یعدی  لجر  راصنالا و ) …  فصو  یف  نوسمخلا - لصفلا  : ) هلوق لثمب  هسفن  فصی  لجرب  کیهان  و  فخس ،
ما کینی  وحن  رعشلا و  یف  قدزرفلا  حفصی  رطاخ  ءافخسلا  رـشعم  ای  اهیلا  اوبیجاف  اهیلا  وعدی  تازجعملاب  ءاج  ءابنالا  یف  کشی  اذ  نم 

کلملا نا  الا  لوقا : .سارفابا و  ینعی  کلمب - متخ  و  سیقلا - ارما  ینعی  کلمب - رعـشلا  يدـب  داـبع : نب  بحاـصلا  لاـق  یئاـسکلا و 
ینب هیملاظ  مالـسلا و  مهیلع  تیبلا  لها  هیمولظم  یف  هیمیملا  هدیـصقلا  بحاص  سارفابا  ناف  لوـالاک ، الیلـض  ـال  ایدـهم  ناـک  یناـثلا 

نم جرخو  هدیصقلا  دشنا  رکسعملا و  یف  فقو  و  رثکا ، لیق  هفلخ و  فیس  هئامسمخ  رهـشی  نا  رما  دادغب و  لخد  هنا  یححی  .سابعلا 
هاغطلا نم  رصتنم  اما هللا  لاجرلل  ای  هلوق : اهنم  مستقم و  هللا  لوسر  لآ  یف ء  مرتخم و  نیدلا  مضتهم و  قحلا  هدیـصقلا : لوا  رخآ ، باب 

یفوا دورولا و  دـنع  لش  مهبرـش و  یفـصاف  نوولحم  مدـخلا  ناوسنلا و  هکلمی  رمالا  مهراید و  یف  اـیاعر  یلعونب  مقتنم  نیدـلل  اـم  و 
هلودلا فیس  ینادمحلا و  هلودلارصان  مع  نبا  سارفوبا  ناک  مید  اهبابرا  یلع  الا  لاملا  هعـس و  اهکالم  یلع  الا  ضرالاف  ممل  مهدرو 

یلع کلم  يدـنکلا  ورمع  نب  رجح  هابا  نالف  اکلم  سیقلا  يرما  نوک  اما  .نادـمح و  لآ  هدالق  حاش  ناـک و  هیف : اولاـقف  ینادـمحلا ،
مهتاورـس راصنالا و ) …  فصو  یف  نوسمخلا - لصفلا   ) ذخاف مهیلا  راسف  هنم  اوعنتماف  امولعم ، ائیـش  مهنم  ذـخای  ناک  و  دـسا ، ینب 

اوواجف دساونب  عمتجا  مث  یصعلاب ، مهلتقف 

لئاو نبا  رکب  شاجتـسا  مث  هیباب  راثی  یتح  ارمخ  برـشیال  امحل و  لکای  الا  سیقلا  ورما  یلاف  هوحبذف ، امئان  هودـجوف  هلفغ  یلع  هیلا 
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همطافب عنص  امل  هدرط  دق  هوبا  ناک  هئارعـش :)  ) یف هبیتق  نبا  لاق  کلذل ، هلتق  دارا  هابا  نا  یتح  هرهعلف ، الیلـض  هنوک  اما  .مهب و  عقواف 
هابا کلذ  غلب  املف  لجلج ، هرادب  ریدـغلا  موی  اهنم  ناک  یتح  هرغ  بلطی  ناک  اهیلا و  لصی  ملف  انامز  اهبلطف  اهل  اقـشاع  ناک  عنـص ، ام 
یف و  هلتقا …  مل  ینا  نعللا  تیبا  هل : لاقف  .مدـنف  هینیعب ، هاتاف  ارذوج  حـبذف  هینیعب ، ینتئا  سیقلا و  ارما  لـتقا  هل : لاـق  هل و  یلوم  اـعد 

اهروزیل اهلها  نم  هرغ  بلط  یف  ناک  و  اهیلا ، لصی  ملف  انامز  اهبلطف  هزینع ، اهل  لاقی  هل  مع  هنبال  اقـشاع  سیقلا  ورما  ناک  یناـغالا :) )
مدـخلا و ءاسنلا و  فلخت  لاجرلا و  مدـقتف  اولمتحا  یحلا  نا  کلذ  و  لجلج - هراد  موی  وه  و  ریدـغلا - موی  ناـک  یتح  هل ، ضقی  ملف 
تایتف و اذاف  ءاسنلا  هب  رم  یتح  ضرالا  نم  هباغ  یف  نمکف  هولغ ، هموق  عم  راس  اـم  دـعب  فلخت  سیقلا  ورما  کـلذ  يار  اـملف  لـقثلا ،

یف نسمتغاف  ندرجت  مث  نهنع  دـیبعلا  نیحن  هیلا و  نلزنف  .لـالکلا  ضعب  اـنع  بهذـف  اـنلزن  ول  نلق : ریدـغلا  ندر  اـملف و  هزینع ، نهیف 
و نهل : لاق  اهعمجف و  نهبایث  ذخاف  لفاوغ ، نه  الاتحم و  سیقلا  ورما  نهاتاف  ریدغلا ،

نا نیـشخ  مث  راهنلا  یلاعت  یتح  هیلع  کلذ  نیباف  هدرجم : جرخت  یتح  اهموی  ریدـغلا  یف  تماقا  ول  اهبوث و  نکنم  هیراج  یطعاـال  هللا 
، هزینع تیقب  یتح  کلذ  یلع  نعباتت  مث  هتـسبلف ، هتذخاف  هیحان  اهبوث  اهل  عضوف  نهادحا  تجرخف  هندرا ، يذلا  لزنملا  نود  نرـصقی 
: هل نلقی  هنلذعی و  هیلع  نلبقا  اهبوث و  تذخاف  هربدم ، هلبقم و  اهیلا  رظنف  تجرخف  .کنم  انیعد  لاقف : اهبوث  اهیلا  حرطی  نا  هللا  هتدشانف 

.معن نلق : .اهنم  نلکاتا  یتیطم  نکل  ترحن  ناـف  لاـق : .اـنتعوج  انتـسبح و  و  راـصنالا و ) …  فصو  یف  نوسمخلا - لـصفلا   ) اـنتیرع
اهبئاطا و اهمانس و  نم  عطقی  لعج  مث  همیظع ، اران  ججاف  ابطح  هیلا  اوعمجف  مدخلاب  حاص  اهطشک و  اهرحن و  اهرقعف و  هفیس  طرتخاف 

بابکلا نم  مدـخلا  دـیبعلا و  یلا  ذـبنی  نهینغی و  هعم و  تناک  هوکر  نم  برـشی  نهعم و  لکای  نلکایف و  رمجلا  یلع  اـهیقلیف  اهدـبک 
انا يرخالا : تلاق  .هلحر و  لمحا  انا  يرخالا : تلاق  .هتـسفنط و  لـمحا  اـنا  نهادـحا : تلاـق  لـیحرلا  دارا  اـملف  نبرط ، نعبـش و  یتح 

ینیلمحت نا  کل  دـبال  مارکلا  هنبای  اهل  لاقف  ائیـش ، هل  لمحت  مل  هزینع  تیقب  نهنیب و  هتلحار  عاتم  نمـسقتف  .هعاسنا  هتیـشح و  لـمحا 
اذاف اهلبقیف ، اهردخ  یف  هسار  لخدی  ناکف  اهریعب ، براغ  یلع  هتلمحف  .یتداع  نم  سیل  یشملا و  قیطا  یناف ال  کعم 

ارما ای  يریعب  ترقع  انب  طـیبغلا  لاـم  دـق  لوقت و  هلوق : کلذـف  .لزناـف  يریعب  ترقع  سیقلا  ارما  اـی  هل : لوقتف  اهجدـح  لاـم  تعنتما 
مئامت يذ  نع  اهتیهلاف  عضرم  تقرط و  دـق  یلبح  کلثمف  هلوقک : قسفلاب  هرعـش  یف  نلعی  ناک  دـیدحلا  یبا  نبا  لاق  لزناـف و  سیقلا 
ءاملا بابح  ومـس  اهلها  مان  ام  دـعب  اهیلا  تومـس  هلوقک : لوحی و  مل  اهقـش  یتحت  قشب و  هل  تفرـصنا  اهفلخ  نم  یکب  اـم  اذا  لوحم 
یـسار اوعطق  ول  ادـعاق و  حربا  هللاات  اهل : تلقف  یلاوحا  سانلا  رامـسلا و  يرت  تسلا  یحـضاف  کنا  هللا  كاحل  تلاقف : لاح  یلع  الاح 
تـضر انمالک و  قرو  ینـسحلا  یلا  انرـصف  لایم  خیرامـش  يذ  نصغب  ترـصه  تحمـسا  ثیدحلا و  انعزانت  املف  یلاصوا  کیدـل و 

لاصال ثیدـح و  نا  امف  اومانل  رجاف  هفلح  هللااب  اهل  تفلح  راصنالا و ) …  فصو  یف  نوسمخلا - لـصفلا   ) لـالذا يا  هبعـص  تلذـف 
ریغ اهب  وهل  نم  تعتمت  اهوابخ  ماریال  ردـخ  هضیب  و  هلوقک : لابلا و  هجولا و  فساـک  ماـتقلا  هیلع  اـهلعب  حبـصا  افوعـشم و  تحبـصاف 

: تلاقف لضفتملا  هسبل  الا  رتسلا  يدل  اهبایث  مونل  تضن  دق  تئجف و  یلتقم  نورسی  وا  اصارح  یلع  ارشعم  اهیلا و  اباوبا  تیطخت  لجعم 
رجت یشما  اهب  تمقف  یلجنت  هیاوغلا  کنع  يرا  نا  ام  هلیح و  کل  ام  هللا  نیمی 

اهـسار يدوفب  ترـصه  لقنقع  فاـقح  يذ  تبح  نطب  اـنب  یحتنا  یحلا و  هحاـس  اـنزجا  اـملف  لـحرم  طرم  لاـیذا  اـنرثا  یلع  اـنءارو 
هانه و ای  اهلوق  ینبار  دق  رـشب و  تیبلا  يدل  انم  دبی  مل  مامتلا و  لیل  دباکا  تبف  هلوقک : لخلخملا و  ایر  حشکلا  میـضه  یلع  تلیامتف 

هلوسر اناتا  صخـش  ول  كرمعل  اعلتا  عمادـملا  لوحکم  تعر  امک  اهبایث  نم  تدرج  دـق  لوقت و  هلوقک : رـشب و  ارـش  تقحلا  کـحی 
اهنیب و ینیب و  روثاملا  نع  یفاجت  اعرـصم  سانلا  انل  ملعی  مل  نالیتق  انناک  انع  شحولا  دصن  انتبف  اعفدـم  کل  دـجن  مل  نکل  كاوس و 
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فـصو یف  نوسمخلا - لصفلا  ، ) هیبا راث  یلع  هنیعیل  ارـصیق  یتا  ناـکف  هتکله ، یلا  هرهع  هرجو  تلق : اعلـضملا  يرباـسلا  یلع  یندـت 
جرخ یتح  رصنلا  بلطی  برعلا  یف  ریسی  سیقلا  ورما  لزی  مل  هبیتق :) نبا  ءارعـش   ) یفف هکلهاف ، هتنبا  هتدوارمب  عمـسف  راصنالا و ) … 

- هابا لتق  سیقلا  يرماوبا  رجح  ناک  و  امهل - يدـسالا  حامطلا  نبطف  هیتات  اهیتای و  ناکف  هتقـشعف ، رـصیق  هنبا  هیلا  ترظن  مورلا و  یلا 
اهسبلف همومسم ، هلح  هعم  مویب و  هرقنا  نود  هکرداف  الوسر  هبلط  یف  رـصیق  ثعبف  اعرـستم ، سیقلا  ورما  جرخف  کلملا  یلا  هب  یـشوق 

یقلا يرما  لوق  کلذف  یبلغتلا  رباج  هلمحی  ناک  و  هدسج ، رطفت  همحل و  رثانتف  فئاص  موی  یف 

اذا ینادـفف  هنم  لغلا  تککف  ناع  هءارو و  تررک  بورکم  برایف  ینافکا  قفخت  رقلاک  حرج  یلع  رباـج  هلاـحر  یف  ینیرت  اـماف  س :
هرفنحـسم و هنعط  هربحم و  هبطخ  بر  هرقناب : هافولا  هترـضح  نیح  لاـق  نازخب و  هاوس  یـش ء  یلع  سیلف  هناـسل  هیلع  نزخی  مل  ءرملا 

اوناکف رعاشلا ، یموزخملا  هعیبر  یبا  نب  رمع  مالسالا  یف  هلثم  .تام و  مث  هب  ملکت  یش ء  رخآ  اذه  هرقناب و  ادغ  یقبت  هرجنعثم  هنفج 
نبا هیحت  تسئب  هل : لاقف  .قساف  ای  کلملادبع : هل  لاقف  رمع  هیقلف  کلملادبع  جـح  ءارعـشلا :)  ) یفف ءاسنلل ، هضرعتل  قسافلا  هنومـسی 

شیرق ینفنعت  نا  الول  و  لئاقلا : تسلا  هبوت ، اهاطبا  هوبـص و  اهلوطا  کنا  ملعت  اشیرق  نا  اما  قساـف  اـی  لاـق : .طحـشلا  لوط  یلع  معلا 
قیرطلا و رهظ  یلع  انک  ول  ینیلبق و  انیقتلا  اذا  تلقل  راـصنالا و ) …  فصو  یف  نوسمخلا - لـصفلا   ) قیفـشلا یندـالا  حـصانلا  لاـقم 

قرتحاف اهیف  ناک  یتلا  هنیفسلا  تقرحاف  رحبلا  یف  ازغ  مث  کلهدلا  یلا  زیزعلادبع  نب  رمع  هریسف  نهب ، ببـشتی  ءاسنلل و  ضرعتی  ناک 
همومـسملا و هلحلا  هسبل  نم  تفرع  اـمل  حورقلا  يذـب  دـیرد  نبا  هیاور  یف  سیقلا  ارما  مالـسلا ) هیلع   ) فـصو دـق  .هعم و  نـم  وـه و 

قورسم هطفرع و  نب  دلاخ  هورع و  نب  یناهو  درـص  نب  نامیلـس  مه  و  فارـشالا - ءارقلا  لسرا  یناغالا :)  ) یف .حورقلا و  هیف  اهدیلوت 
: فنـصملا لوق  .سیقلا  ورما  لاق : حورقلا ؟ وذ  نم  اولاق : .حورقلا  وذ  لیلـضلا  کلملا  لاق : رعـشا ؟ برعلا  يا  دیبل : یلا  عدـجالا - نب 

یبنلا نا  نسحلا  نع  هناوع  ثدـح  هئارعـش :) تاقبط   ) یف یحمجلا  مالـس  نب  دـمحم  لاق  دـیدحلا : یبا  نبا  لاق  سیقلا ) ورما  دـیری  )
کلاسا امنا  هلیبقلا ، نع  کلاسا  تسل  لاق : .سیق  ینب  نم  نویعلا  قرزلا  لاق : برعلا ؟ رعـشا  نم  ناسحل : لاق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )

سوالا و نم  نارواجتملا  ءاج  مث  اهبئاطا ، اهمانـس و  ذـخاف  سیقلا  ورما  ءاجف  ترحن  هقاـنک  رعـشلا  لـثم  نا  لاـقف : .دـحاو  لـجر  نع 
طـساق نب  رمنلا  میمت و  نب  ورمع  ءاج  مدـلا  ثرفلا و  یقب  اذا  یتح  اهعرمت  برعلا  تلعج  مث  اـهنم ، کـلذ  یلا  اـم و  اذـخاف  جرزخلا 

رانلا یلا  ءارعـشلا  ءاول  هعم  همایقلا  موی  لماخ  اهیف ، فیرـش  ایندلا  یف  روکذم  لجر  كاذ  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاقف  .هاذخاف 
انک لاق : برکی  دعم  نب  فیفع  نع  هدادـغب ) خـیرات   ) یف بیطخلا  يور  و  تلق : راصنالا و ) …  فصو  یف  نوسمخلا - لصفلا  … )

ام و  مهل : لاق  .سیقلا  يرما  رعـش  نم  نیتیبب  هللا  اـنایحا  دـقل  هل : اولاـقف  نمیلا  لـها  نم  دـفو  ءاـجف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا دـنع 
قلطناف رمم ، حلط و  عضوم  یلا  انیهتناف  هیلع ، ردقنال  انثکمف  ءاملا  اناطخا  اذک  اذک و  عضومب  انک  اذا  یتح  كدیرن  انلبقا  اولاق : كاذ ؟

نا تار  امل  و  لثمت : انـضعب  هآر  املف  متعم ، لبقا  دـق  بکار  اذا  قمر  رخآ  یف  نحن  امنیبف  اهلظ ، یف  تومیل  هرجـش  لصا  یلا  انم  لک 
نم بکارلا : لاقف  یماط  اهـضمرع  لظلا  اهیلع  یفی ء  جراض  دـنع  یتلا  نیعلا  تممیت  یماد  اهـصئارف  یف  اـضایب  نا  اـهمه و  هعیرـشلا 
نم وحن  اهنیب  اننیب و  اذاف  اهیلا  انعجرف  .دهجلا  نم  انب  ام  يار  دق  مکماما و  حراض  هللا  هذه و  لاق : .سیقلا  ورما  انلق : رعـشلا ؟ اذه  لوقی 

روهشم كاذ  هلآ :) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا لاقف  .لظلا  اهیلع  یفی ء  ضمرعلا  اهیلع  سیقلا  ورما  فصو  امک  یه  اذاف  اعارذ ، نیسمخ 
نویع  ) هاور .رانلا  یلا  مهدوقی  ءارعشلا  ءاول  هعم  همایقلا  موی  یجی ء  هرخالا ، یف  یـسنم  ایندلا  یف  روکذم  هرخالا ، یف  لماخ  ایندلا  یف 
لمح دـق  اموی و  یلع  ءاوللا  قفخ  اذا  هلوق : یف  مدـقتملا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا ثیدـح  یلا  ککنل  نبا  راشا  دـق  و  هبیتق .) نبا 
تیب نم  عمجا  را  مل  رمحالا : فلخ  لاق  ظحاجلا :) ناویح   ) یف ءاسا و  نم  محری  هللا  لعل  هاوس  وجراال  هللا  توجر  ءاوللا  سیقلا  ورما 
الطیا هل  هل : تیب  نم  و  راصنالا و ) …  فصو  یف  نوسمخلا - لصفلا   ) لضفا داز و  داع و  داق و  داس و  داج و  دافا و  سیقلا : يرمـال 
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یف نیفلتخم  نیلاح  یف  نیئیشب  نیئیـش  هبـش  نیح  هلوقک  هیبشتلا  یف  رن  مل  اولاق : لفنت و  بیرقت  ناحرـس و  ءاخرا  هماعن و  اقاس  یبظ و 
یلا ءارعـشلا  سیقلا  ورما  قبـس  ءارعـشلا :)  ) یف یلابلا و  فشحلا  بانعلا و  اهرک  يدـل و  اسبای  اـبطر و  ریطلا  بولق  ناـک  دـحاو : تیب 
نویع ناک  هلوق : ههیبشت  نم  نسحتـسی  دجاملا و  برق  بیـسنلا و  هقرو  رایدـلا  یف  هبحـص  هفاقیتسا  نم  اهیلع  هوعبتا  اهعدـتبا و  ءایـشا 
داجا دق  لظنح و  فقان  یحلا  تارمس  يدل  اولمحت  امل  نیبلا  هادغ  یناک  هلوق : بقثی و  مل  يذلا  عزجلا  انلحرا  انبابق و  لوح  شحولا 

ناحرـس و ءاخرا  هماعن و  اقاس  یبظ و  ـالطیا  هل  لـع  نم  لیـسلا  هطح  رخـص  دوملجک  اـعم  ربدـم  لـبقم  رفم  رکم  سرفلا : فصو  یف 
یف ناک  املف  مهل ، دصق  اعمج و  عمج  ابئاغ - ناک  و  هیبال - دسا  ینب  لتقم  سیقلا  ورما  غلب  امل  یبوقعیلا :) خیرات   ) یف لفتت و  بیرقت 

مئاقلا ءابلع  تنب  تلاقف  دـسا ، ینبب  رمف  همثاجم  نع  راطف  اطقلا ، رعذـف  کلذ  هعمجب  لزن  اهتحیبص  یف  مهیلع  ریغی  نا  دارا  یتلا  هلیللا 
لحتراف و هنم ، برق  دـق  اشیج  نا  فرع  الثم و  اهلـسراف  مانل ،) اطقلا  كرت  ول  : ) ءابلع لاقف  .رثکا  اطق  هلیللاک  تیار  ام  دـسا : ینب  رماب 
: اولاقف .رجح  تاراثل  ای  لوقی : لعج  مهیف و  باصاف  هنانکب  عقواف  سیقلا  راصنالا و ) …  فصو  یف  نوسمخلا - لصفلا   ) ورما حبصا 

اوناک مه  موق  دعب  یسفن  فهل  ای  الا  لاقف : .هنانک  نم  الا  نحن  ام  هللا  و 

یضم باطولا و  رفص  هنکردا  ول  اضیرج و  ( ءابلع  ) نهتلفا باقعلا و  ناک  ام  نیقـشالاب  مهیبا و  ینبب  مهدج  مهاقو  اوباصی  ملف  ءافـشلا 
بکارب اذاف  اموی  فرـشاف  هل ، یمادن  عم  نمدی  ناک  انامز و  ماقاف  سیق ، نم  مهعم  نم  دـسا و  ینب  یلع  هوق  هب  نکی  مل  امل  نمیلا  یلا 

نب سیقلا  ارما  انیقس  لاق : هتریقع و  عفر  هرمخلا  هنم  تذخا  املف  برشی ، ناک  امم  هاقـسف  .دجن  نم  لاق : تلبقا ؟ نیا  نم  هلاسف  لبقم ،
ناک يرمعل  كاذ  رجح و  یف  بلطی  ناک  راث  هایعا  رقارق و  معان و  برـش  هاهلا  رهفلاب و  ذوعت  یتح  اجـشلا  سووک  ثراـح  نب  رجح 
دیبع لاق : رعشلا ؟ اذه  لئاق  نم  زاجحلا  لها  اخا  ای  لاق : مث  کلذل  سیقلا  ورما  عزفف  رمسلا  مراوصلا و  ضیبلا  نم  هیلع  اعرشم  لهسا 

دعم و نم  لئابقب  عقواف  دعم  ضرا  یلا  جرخف  جحذم ، نم  هئامـسمخب  هودـماف  هموق  دجنتـسا  بکر و  مث  .تقدـص  لاق : .صربالا  نب 
لسابلا و دـسالاب  مکرغ  ام  اصعلا  دـیبع  نادودـل  الوق  لاق : هسار و  فحق  یف  برـش  و  دـسا - ینب  دیـس  وه  و  ورمع - نب  رقـشالا  لتق 

رـضح فاخف  نمیلا  یلا  عوجرلا  داراف  همد ، رذن  دق  هریحلا  کلم  رذنملا  نا  هغلب  هعم و  ناک  نم  بهذ  سیقلا و  ارما  دعم  لئابق  بلط 
يدایالا دعس  یلا  راسف  دعم ، لئابق  دسا و  راصنالا و ) …  فصو  یف  نوسمخلا - لصفلا   ) ونب هتبلط  توم و 

نا ایداع  نب  لاومـسلا  لاس  ءامیت و  یلا  راسف  دعـس ، تام  نا  یلا  هدـنع  رتتـسا  و  قارعلا - روک  ضعب  یلع  يرـسکل  ـالماع  ناـک  و  - 
ءاـنبا نم  هئامعـست  هعم  هجوـف  هرـصنتساو ، مورلا  کـلم  یلا  هنع  فرـصنا  اـعردا و  هعدواـف  .كوـلملا  یلع  ریجاـال  اـنا  لاـقف : هریجی ،
هلحب هیلا  رصیق  هجوف  .فلغا  جلع  کنا  معز  هرعش و  یف  کمتش  سیقلا  ارما  نا  هل : لاق  رصیق و  یلا  يدسالا  حامطلا  راسف  هقراطبلا ،

دعب نم  حامطلا  حمط  دقل  اسکناف  یئاد  دادزی  نا  رذاحا  اسلغف  میدقلا  یئاد  ینبوات  لاقف : هدلج  عطقت  اهسبلا  املف  مسلا ، اهیف  خضف  دق 
لاق يروباسینلا ) نیناجم  ءالقع   ) یف و  اذـه ، اسفنا  طقاست  سفن  اهنکل  هیوس و  تومت  سفن  اهنا  ولف  اسبلت  ام  هئاد  نم  ینـسبلیل  هضرا 

نا تلق : .مهملعا  کنا  هرـصبلا  لها  معزی  لاق : .ظحاجلا  رحب  نب  ورمع  تلق : تنا ؟ نم  یل : لاـقف  هفوکلاـب  اـنونجم  تیار  ظـحاجلا :
اهرک يدـل و  اسبای  ابطر و  ریطلا  بولق  ناک  تلق : اذاـم ؟ لوقی  ثیح  لاـق : .سیقلا  ورما  تلق : ساـنلا ؟ رعـشا  نم  لاـق : .لاـقی  کـلذ 

نم تیز  لیدانق  اهـشارف  قوف  رتسلا  ءارو  ناک  لوقا : ثیح  لاق : اذام ؟ لوقت  ثیح  تلق : .هنم  رعـشا  اناف  لاق : یلابلا  فشحلا  بانعلا و 
دنع صخش  هیرعاش  لجر  یعدا  و  اذه ، .نولملا  رتسلا  مارقلا : .تنا و  تلق : رعشا ؟ انیاف  مارق  ءارو 

ءارعشلاب ماعنالا  متنرقف  مکیلع  نآرقلا  روس  تهباشت  و  لاقف : رعاش 
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هینغم

یمس ..زئافلا و  حبارلا  هنا  یلع  همالعک  قباسلا  اهذخای  و  قابسلا ، یف  بصنت  ام  انه  هبصقلاب  دارملا  و  لیخلا ، قابس  نم  هعفدلا  هبلحلا :
نا نیرعاش  نیب  لضافتلا  طرش  نم  نا  مامالا : لوقی  .ساون و  یباک  تامرحملا  عیمج  لحتـسی  ایحابا  ناک  هنال  لیلـضلاب ، سیقلا  ورما 

، رخآ ینعم  یف  یناثلا  و  ینعم ، یف  امهدـحا  مظن  اذا  اما  دـحاو ، نادـیم  یف  نایرجی  ناهرلا  یـسرفک  امامت  دـحاو  عوضوم  یف  اـمظنی 
مالک نم  موهفملا  ینعملا  وه  اذه  .مدـقملا  وه  سیقلا  ورماف  رابتعالا  نیعب  طرـشلا  اذـه  یلا  رظنن  مل  اذا  ..امهنیب و  لضافتلا  بعـصیف 

ماهلالا و و  عادبالا ، رکفلا و  یلا  دوعی  امیف  نیرثان  وا  نیرعاش  نیب  زییمتلل  هنم  دـبال  هرکذ  يذـلا  طرـشلا  نا  کش  نم  سیل  .مامالا و 
..ناک امنیا  هسفن  یلع  هسفنب  لدـی  ریبعتلا  ءادالا و  نف  نال  طرـشلا ، اذـه  یلا  رقتفی  الف  نایبلا  بولـسالا و  یف  لضافتلا  اـما  راـکتبالا ،

نـسحا انایب و  حـصفا  اذـه  لاقی : و  هسدـنهلا ، یف  كاذ  نم  ملعا  بطلا  یف  اذـه  لاقی : ال  حیـضوتلل : لاثمب  .ملعلا و  رکفلا و  فالخب 
نم ماهلالا ال  رکفلا و  ثیح  نم  لضافتلا  مامالا  ضرغ  نوکی  هیلع  .اسدنهم و  رخالا  ابیبط و  امهدحا  ناک  ول  یتح و  كاذ  نم  اریبعت 

.نایبلا ریبعتلا و  ثیح 

هدبع

قابسلا هبلط  هبصنی  ام  هبـصقلا  هدحاولا و  هقیرطلا  نع  اهب  ربع  قابـسلل  عمتجت  لیخلا  نم  هعطقلا  حتفلاب  هبلحلا  اهتبـصق : دنع  هیاغلا  … 
بهذ لب  دحاو  دصقم  یف  مهمالک  نکی  مل  يا  بصق  نم  اذه  نولعجی  اوناک  عازن و  الب  قباسلا  هنا  ملعیل  هذـخا  قباس  قبـس  اذا  یتح 

اقساف ناک  هنال  لالضلا  نم  لیلضلا  بیبشتلا و  لزغلا و  بهذم  ثلاث  بیهرتلا و  بهذم  رخآ  بیغرتلا و  بهذم  مهضعب 

يرفعج

مالسالا ضیف 

هتسد کی  رد  دنا  هتخاتن  ءارعـش  دومرف : سیقلاءارما ) هرابرد   ) ترـضح نآ  تسیک  ءارعـش  نیرتگرزب  دندیـسرپ  مالـسلا  هیلع  ماما  زا 
رب ار  یکی  ناوتب  هک  تسین  شور  کـی  هب  ءارعـش  رعـش   ) دوش هتخانـش  ورگ  ین  ندوبر  دزن  اـهنآ  لاـمک  ناـیاپ  اـت  يربورگ  ياهبـسا 
:( دیامرف هللا  همحر  یضردیس   ) تسا رترب  هارمگ  هاشداپ  سپ  نداد  يرترب  زج  دشابن  هراچ  هدوب و  ریزگان  رگا  و  داد ) يرترب  يرگید 

هارمگ ار  وا  هکنیا  و  تسا ، وا  رعـش  یبوـخ  يارب  هدـناوخ  هاـشداپ  ار  وا  هـکنیا  و   ) تـسا سیقلاءارما  لیلـض  کـلم  زا  ترـضح  دارم 
(. هدوب قساف  رفاک و  هک  تسا  نآ  تهج  هب  هدناوخ 

ینامز

هارمگ ار  وا  ترـضح  هکنیا  هدوب و  رعـش  ناطلـس  وا  تسا  سیقلاورما  هاـشداپ )  ) کـلم هملک  زا  روـظنم  دـسیون  یم  هر )  ) یـضردیس
یبا نبا  لوق  هب  مالسلا  هیلع  ماما  .تسا  هتفر  ایند  زا  مالسا  زا  لبق  هتفگ و  رعـش  تیلهاج  نارود  رد  هک  تسا  نیا  رطاخب  هدرک  یفرعم 
دراو مدرم  ینارنخـس ، زاغآ  زا  لبق  بش  کی  .داد  یم  زردنا  دنپ و  ار  مدرم  نآ  زا  سپ  دـیناروخ و  یم  ماش  ناضمر  هام  رد  دـیدحلا 

توعد نید  هب  هجوت  ربص و  بدا ، يراکزیهرپ ، هب  ار  نانآ  درک و  زاغآ  ار  ینارنخـس  ترـضح  .اـهنآ  نیرترب  دـندش و  ءارعـش  ثحب 
دروآ نابز  رب  ار  شمان  تساوخن  مالـسلا ) هیلع   ) ماما دوب ، رفاک  يدرم  سیقلاورما  هک  اجنآ  زا  دـش و  ناـنآ  نخـس  دراو  هاـگنآ  درک 

زا کته  رجه و  لزه ، اب  هارمه  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دـمحم تلاسر  زاغآ  هک  اجنآ  زا  .درک  دای  يو  زا  هارمگ  کـلم  ناونعب  هکلب 
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نخس يرد  ره  زا  ینیب  یمن  رگم  .دنتسه  اهنآ  ناوریپ  ناهیفس  : ) دیامرف یم  هتخادرپ  ءارعش  زا  داقتنا  هب  ادخ  دوب  برع  يارعش  فرط 
 … (. ناشناراکوکین ناراد و  نامیا  رگم  دننک ، یمن  لمع  دوخ  هتفگب  و  زردنا و ) …  تاکحضم ، لزغ ، وجه ، حدم ،  ) دنیوگ یم 

يزاریش دمحم  دیس 

( اهتبصق دنع  هیاغلا  فرعت  هبلح  یف  اورجی  مل   ) ءارعشلا يا  موقلا ) نا  : ) مالـسلا هیلع  لاقف  ئارعـشلا ؟ رعـشا  نم  مالـسلا ، هیلع  لئـس  و 
هذـخای یتح  هیاغلا ، رخآ  یف  هنولعجی  ام  هبـصقلا  و  هدـحاولا ، هقیرطلا  انه  هبلحلاب  دارملا  و  قابـسلل ، عمتجت  لـیخلا  نم  هعطقلا  هبلحلا 
اوبهذی مل  نوفلتخم  ءارعـشلا  نا  دارملا  و  ابـصق ، لوعجملا  یـشلا ء  نوکی  نا  بلاغلا  ناک  و  قباسلا ، هنا  عازن ، نودـب  فرعیل ، قباسلا ،

یلع مهـضعب  حجرت  نا  دبال ) ناک و  ناف   ) اذکه و  بیبشتلا ، رثکا  مهـضعب  و  حدملا ، نم  رثکا  مهـضعب  لب  رعـشلا ، یف  ادحاو  ابهذـم 
(-. سیقلا ءرما  دیری   ) الاض ناک  هنال  وا  بقل ، لیلضلا ) کلملاف   ) ضعب

يوسوم

ام هبـصقلا : .هدحاولا  هقیرطلا  نع  اهب  ربع  قابـسلل  عمتجت  لیخلا  نم  هعطقلا  اهلـصا  حتفلاب  هبلحلا : .ادع  ضکر و  سرفلا : يرج  هغللا :
ذخای نا  ءارعشلا  هداع  نا  مالـسلا  هیلع  هضرغ  حرـشلا : .سیقلا  ورما  لیلـضلا : کلملا  .هزوف  لیلد  قباسلا  هذخایل  قابـسلا  هبلط  هبـصنی 

مهتاهجوت ال فالتخا  عمف  اذـکه  ءاثرلاب و  ثلاث  ءاجهلاب و  رخآ  حـیدملاب و  ذـخای  نم  مهنمف  هقوذ  عم  مئـالتی  اـم  مهنم  دـحاو  لـک 
ناک و اذا  و  مهرعـشا …  هفرعم  نکما  حیدملا  یف  الثم  اومظنف  دحاو  عون  یف  مهلک  اورج  ول  معن  مهرعـشا  وه  نم  مکحن  نا  عیطتـسن 
عاونالا و لک  یف  لاق  امیف  مهدشا  نم  هناف  سیقلا  ورما  وه  لیلـضلا و  کلملا  هنا  انلق  مهبراشم  فالتخا  عم  مهرعـشا  هفرعم  نم  دـبال 

 … فانصالا فلتخم 

یناقلاط

هتخاتن دوب  یتیاهن  ار  نآ  هک  ینادـیم  رد  نانآ  دومرف : نینچ  مالّـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  دندیـسرپ ، نارعاش  نیرترعاش  هرابرد  وا  زا  «و 
ؤرما شدوصقم  دیوگ : .تسا » هارمگ  رایـسب  هاشداپ  درک ، يرواد  دیاب  هراب  نیا  رد  راچان  هب  رگا  دوش و  هتخانـش  شنایاپ  طخ  ات  دـنا 

.تسا سیقلا 

هیلع نینمؤملا  ریما  يوگتفگ  نمـضتم  هک  دنک  یم  لقن  دـیرد  نبا  یلاما  زا  ار  یبلطم  تسخن  نخـس  نیا  حرـش  رد  دـیدحلا  یبا  نبا 
هب يرعاش  نداد  يرترب  رد  نادنمشناد  فالتخا  دروم  رد  هحفـص  هدجیه  رد  یثحب  سپـس  تسا و  هراب  نیا  رد  شباحـصا  اب  مالّـسلا 

هدرک لقن  یناغالا  باتک  رد  ار  یناهفـصا  جرفلا  وبا  راتفگ  همادا  رد  دیدحلا  یبا  نبا  .تسا  یبدا  یثحب  هک  تسا  هدروآ  رگید  رعاش 
نمـض دـنا ، هداد  حـیجرت  يرگید  رب  ار  نارعاش  زا  یکی  کی  ره  هک  تسا  هدروآ  ار  فنحا  ماّلـس و  نبا  زا  ینانخـس  سپـس  تسا و 

.دوش یم  هدنسب  یکی  همجرت  هب  هک  تسا  هدروآ  مه  یتایاور  دوخ  ثحب 

؟ تسیک برع  نیرترعاش  دومرف : تباث  نب  ناـسح  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  هک  دـنک  یم  لـقن  يرـصب  نسح  زا  هناوع 
يا تفگ : .مدیـسرپ  وت  زا  درم  کـی  دروم  رد  هکلب  مدیـسرپن  وت  زا  هلیبـق  دروم  رد  دوـمرف : .سیق  ینب  هلیبـق  نامـشچ  دوـبمک  تفگ :
همه ناهوک و  هدناسر و  ار  دوخ  رجح  نب  سیقلا  ؤرما  دنـشاب و  هتـشک  ار  وا  هک  تسا  يا  هقان  لثم  نارعاش  رعـش و  لثم  ادخ ، لوسر 
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روخرد ياهتمسق  رگید  دنا و  هدمآ  جرزخ  سوا و  ياه  هلیبق  زا  يدارفا  وا  زا  سپ  تسا  هتشادرب  دوخ  يارب  ار  نآ  بوخ  ياهتـشوگ 
، دنام یقاب  نوخ  كرچ و  طقف  هک  اجنآ  ات  دنا  هتفرگرب  هدرک و  هراپ  هراپ  ار  نآ  هشال  دنا و  هدمآ  بارعا  رگید  دنا و  هتـشادرب  ار  نآ 

ؤرما درم -  نآ  : » دوـمرف مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  .دنتـشادرب  ار  نآ  دـندمآ و  طـساق  نب  رمن  مـیمت و  نـب  ورمع  هاـگ  نآ 
رب خزود  يوس  هب  نارعاش  مچرپ  تسا و  مانمگ  تخـس  تمایق  رد  یلو  تسا  فیرـش  رهاـظ  هب  روماـن و  يدرم  اـیند  نیا  رد  سیقلا -

« .تسوا شود 

نآ ببس  هب  تسا  هدومرف  لیّلضلا » کلملا   » سیقلا ؤرما  هرابرد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هکنیا  دیوگ : یم  سپـس  دیدحلا  یبا  نبا 
راعشا زا  ییاه  هنومن  هاگ  نآ  .تسا  هغلابم  هغیص  لیلض  تسا و  هدرک  نایب  اراکشآ  ار  یهابت  قسف و  عاونا  دوخ  رعـش  رد  وا  هک  تسا 

.تسا هدروآ  تسا  هدرک  رارقا  دوخ  یسنج  ياهزواجت  يراکهبت و  هب  نآ  رد  هک  ار  سیقلا  ؤرما 

مراکم

، ِءاَرَعُّشلا ُرَعْشَأ  ْنَم  َِلئُس  َو 

 [[ مالسلا هیلع  لاق  و  ]]

(. سیقلا ؤرما  دیری   ) ُلیِّلِّضلا ُِکلَْملاَف  َُّدب  َال  َناَک َو  ْنِإَف  ، اَِهتَبَصَق َْدنِع  ُهَیاَْغلا  ُفَْرُعت  ٍهَْبلَح  ِیف  اوُرْجَی  َْمل  َمْوَْقلا  َّنِإ 

؟ تسیک برع  يارعش  ِنیرترب  : دندیسرپ مالسلا  هیلع  ماما  زا 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

نیا هب  دیاب  ریزگان  رگا  دوش و  صخـشم  اه  نآ  ماگـشیپ  ات  دنتخادرپن  هقباسم  هب  نادیم  کی  رد  دنتـشادن و  شور  کی  همه  نارعاش 
(1) .دوب هارمگ  ناطلس  نامه  اهنآ  نیرترب  : تفگ دیاب  داد  خساپ  لاؤس 

درمش مدقم  يرعش  تردق  رظنزا  همه  رب  ار  وا  مالسلا  هیلع  ماما  هک   ) تسا برع  فورعم  رعاش  ، سیقلا ؤرما  مالـسلا  هیلع  ماما  روظنم 
(. درادن یبلاج  ياوتحم  وا  راعشا  دنچ  ره 

برع يارعش  نیرترب 

يارب یماعطا  سلجم  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  ناـضمر  كراـبم  هاـم  ياـه  بش  زا  یکی  رد  درک  میهاوخ  هراـشا  ًادـعب  هک  هنوگ  ناـمه 
برع يارعش  ِنیرترب  : دندیسرپ مالسلا  هیلع  ماما  زا  نارضاح  زا  یضعب.دمآ  نایم  هب  نارعاش  رعش و  زا  نخس  دوب  هدرک  مهارف  نانمؤم 

هقباسم هب  نادـیم  کی  رد  دنتـشادن و  شور  کی  همه  نارعاش  :» دومرف هنامیکح  هاـتوک  باوج  کـی  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  تسیک ؟
«. دوب هارمگ  ناطلس  نامه  وا  : تفگ دیاب  داد  خساپ  لاؤس  نیا  هب  دیاب  ریزگان  رگا  دوش و  صخشم  اه  نآ  ماگشیپ  ات  دنتخادرپن 

درمش مدقم  يرعش  تردق  رظنزا  همه  رب  ار  وا  مالسلا  هیلع  ماما  هک   ) تسا برع  فورعم  رعاش  ، سیقلا ؤرما  مالـسلا  هیلع  ماما  روظنم 
َْدنِع ُهَیاَْغلا  ُفَْرُعت  ٍهَْبلَح  ِیف  اوُرْجَی  َْمل  َمْوَْقلا  َّنِإ  : مالسلا هیلع  َلاَقَف  ِءاَرَعُّشلا  ُرَعْشَأ  ْنَم  َِلئُس  َو  ( ؛») درادن یبلاج  ياوتحم  وا  راعشا  دنچره 
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(. سیقلا أرما  دیری   ) ُلیِّلِّضلا ُِکلَْملاَف  َُّدب  َال  َناَک َو  ْنِإَف  ، اَِهتَبَصَق

.تسا هدش  ریسفت  هقباسم  نادیم  يانعم  هب  هاگ  تسا و  يراوس  بسا  هقباسم  هلحرم  کی  يانعم  هب  هعفد ) نزو  رب  « ) ٍهَْبلَح »

رخآ رد  ناـمز  نآ  رد  هک  تسا  يا  ین  هبوچ  نآ  روظنم  اـج  نیا  رد  تسا و  ِین  هبوچ  ياـنعم  هب  لـصا  رد  هرجـش ) نزو  رب  « ) هَبَـصَق »
نیا هب  هدنزاب  زا  هدنرب  تفرگ و  یمرب  ار  نآ  دش و  یم  مخ  دوب  رتزاتشیپ  همه  زا  سکره  دندرک و  یم  بصن  نیمز  رب  هقباسم  ریـسم 

.دش یم  هتخانش  هلیسو 

وا اریز  درک  باختنا  سیقلا  ؤرما  يارب  برع  ار  بقل  نیا  تسا و  راکدـب  هارمگ و  رایـسب  صخـش  يانعم  هب  هغلاـبم  هغیـص  ُلـیِّلِّضلا » »
جهن حرش  ) .دوب کلسم  یحابا  وا  هک  دنا  هتفگ  یضعب  یتح.تشاد  ناوارف  ياه  یگدولآ  ، رعش رد  شا  هداعلا  قوف  دادعتسا  مغر  یلع 

ص 475) ج 4 ، هینغم ، هغالبلا 

ییاسانـش رد  هکلب  دوب  دمآرـس  هباطخ  نف  رد  ترـضح  نآ  اهنت  هن  هک  دـهد  یم  ناشن  یبوخ  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  راتفگ  لاح  ره  هب 
ای تسین و  تباث  نآ  تلاـصا  هتبلا  هک  تساـم  تسد  رد  زورما  ترـضح  نآ  زا  یناوید  تشاد و  ناوارف  یهاـگآ  زین  نارعاـش  راعـشا 

.تسا كوکشم  نآ  راعشا  زا  یشخب  لقادح 

ماما هنامیکح  مالک  نیا  حرـش  هب  « اهراکهاش » ناونع تحت  هغالبلا  جهن  رد  يریـس  مان  هب  شباتک  رد  يرهطم  داتـسا  هّللا  تیآ  موحرم 
رد : دراد دوجو  ییاهراکهاش  یسراف  نابز  رد  : دیوگ یم  ، دراد نابز  یـسراف  يارعـش  هرابرد  ینخـس  ادتبا  رد  هتخادرپ و  مالـسلا  هیلع 
زا کی  چـیه  میناد  یم  هکناـنچ  یلو  ، هریغ هدیـصق و  ، هساـمح یناـفرع ، یحور و  تـالیثمت  ، زردـنا دـنپ و  ، يداـع لزغ  ، یناـفرع لزغ 

.دنروآ دوجو  هب  راکهاش  دنا  هتسناوتن  اه  هتشر  نیا  همه  رد  دنراد  یناهج  ترهش  هک  ام  يارعش 

كزان تالیثمت و  رد  يولوم  ، هسامح رد  یـسودرف  یلومعم ، لزغ  زردـنا و  دـنپ و  رد  يدعـس  ، ینافرع لزغ  رد  ظـفاح  رنه  ترهش و 
مه اب  ار  اه  نآ  ناوت  یمن  تهج  نیمه  هب  ،و  تسا رگید  زیچ  رد  یماظن  یفـسلف و  ینیبدـب  رد  مایخ  يونعم ، یحور و  ياـه  یـشیدنا 

دجاو ار  لوا  ماقم  دوخ  هتـشر  رد  اـه  نیا  زا  مادـکره  دوش  هتفگ  هک  تسا  نیا  رثکادـح.دش  لـئاق  حـیجرت  ناـشنایم  درک و  هسیاـقم 
نخس عون  ود  نایم  یشحاف  توافت  ، دنا هدش  جراخ  دنا  هتشاد  دادعتـسا  نآ  رد  هک  يا  هتـشر  زا  ًانایحا  رگا  غباون  نیا  زا  کیره.تسا 

.تسا هدش  هظحالم  اه  نآ 

.دنا نینچ  ، مالسا هرود  رد  هچ  تیلهاج و  هرود  رد  هچ  ، زین برع  يارعش 

: دنداد باوج  ناشیا  تسیک ؟ برع  نارعاش  نیرترعاش  : دش لاؤس  مالسلا  هیلع  یلع  زا  هک  تسا  هدمآ  هغالبلا  جهن  رد 

 ...«. اِهتَبَصَق َْدنِع  ُهیاْغلا  ُفَْرُعت  ٍهَْبلَح  یف  اورْجی  َْمل  َمْوَْقلا  َّنا  »

.تسا هدوبر  ار  تقبس  يوگ  کیمادک  دوش  مولعم  ات  دنا  هتخاتن  بسا  نادیم  کی  رد  نارعاش  نیا 

ینعی  ) راکهبت هاشداپ  نآ  هک  تفگ  دـیاب  درک ، يرظن  راهظا  دـیاب  راچان  رگا  ُلـیّلِّضلا ؛ ُکـِلَْملاَف  َّدـُب  ـال  َناـک َو  ْناَـف  : » دومرف هاـگنآ 
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«. تسا مدقم  نارگید  رب  سیقلاؤرما )

رد ترضح  نآ  هک  تسا  نیا  هغالبلا  جهن  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  هتسجرب  تازایتما  زا  اما  : دیازفا یم  نخـس  همادا  رد  سپس 
.( ص 23 هغالبلا ، جهن  رد  يریس  ) ....و هسامح  ، هظعوم رد.دنیرفآ  یم  راکهاش  دوش  یم  دراو  یعوضوم  ره 

رسیم یتروص  رد  مه  اب  زیچ  ود  ای  صخش  ود  ندرک  هسیاقم.تسا  هدرک  هراشا  نآ  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  نامه  یلـصا  هتکن 
هار و سدـنهم  نـالف  اـی  تـسا  رتاـناد  بیبـط  نـالف  هـک  تـفگ  ناوـت  یمن  زگره.دنــشاب  هتــشاد  يداـیز  كارتـشا  هـجو  هـک  تـسا 

.فوسلیف هیقف و  نالف  ای  تسا  رت  هتسجرب  يوحن  ملاع  نالف  ، نامتخاس

هناقــشاع ياـه  لزغ  رد  تراـهم  یــضعب.دندومیپ  یم  ار  یفلتخم  رایــسب  ياهریــسم  یلو  دــندوب  رعاـش  هـمه  هـچرگ  زین  نارعاـش 
نیاربانب.دندوب ییارس  ناتساد  نامرهق  رگید  یضعب  دنتفر و  یم  یقالخا  لئاسم  لابند  هب  یضعب  ، یـسامح راعـشا  رد  یـضعب  ، دنتـشاد

.تسین حیحص  نادنچ  مه  اب  اه  نآ  هسیاقم 

رد هک  دومرف  سیقلا  ؤرما  هب  هراشا  دراذگن  خساپ  یب  ار  ناگدـننک  لاؤس  هک  نیا  يارب  هتکن  نیا  رکذ  زا  دـعب  مالـسلا  هیلع  ماما  یلو 
هک اج  نآ  زا  دوب و  عیاجف  عاونا  هب  هدولآ  شا  یناگدنز  دنچره.دوب  يرعش  هداعلا  قوف  هحیرق  بحاص  يوق و  رایسب  يرعاش  ، عومجم

برع رد  هک  یبقل  نامه  « هارمگ هاشداپ  لیلضلا ؛ کلملا  » ناونع هب  مالـسلا  هیلع  ماما  تفرگ  ار  وا  ياج  شردپ  زا  دعب  دوب و  هدازهاش 
.دومرف دای  وا  زا  دوب  روهشم  مالسا  زا  دعب 

هنامیکح راتفگ  نیا  دورو  نأش  -1

ياه بش  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  هک  نیا  نآ  تسا و  هدـش  رکذ  هنامیکح  نخـس  نیا  يارب  يدورو  نأش  ، بتک زا  یـضعب  رد 
ًارهاظ  ) دروخ یمن  اذـغ  اه  نآ  اب  یلو  دومن  یم  ییاریذـپ  اه  نآ  زا  راـطفا  اـب  درک و  یم  توعد  ار  ناـنمؤم  زا  یهورگ  ناـضمر  هاـم 

یم هبطخ  اه  نآ  يارب  تفرگ  یم  نایاپ  راطفا  مسارم  هک  یماگنه  دوب ) يرت  هداس  ياذغ  مالـسلا  هیلع  ماما  ياذغ  هک  دوب  نیا  شتلع 
.درک یم  هظعوم  دناوخ و 

.دمآ نایم  هب  ارعش  زا  نخس  دندروخ  یم  اذغ  هک  یماگنه  اه  بش  زا  یبش 

: دومرف نینچ  شا  هبطخ  نمض  رد  دناوخ و  يا  هبطخ  اه  نآ  يارب  مالسلا  هیلع  ماما  دندش  غراف  ندروخ  اذغ  زا  هک  یماگنه 

نید امـش  راک  كالم  دـینادب  ْملِْحلا ؛ ُمُکِـضاَرْعَأ  َنوُصُح  ُبَدَأـْلا َو  ُمُکَتَنیِز  يَْوقَّتلا َو  ُمُکَتَمْـصِع  ُنیِّدـلا َو  ُمُکِْرمَأ  َكاَِـلم  َّنَأ  اوُمَلْعا  »
«. تسا ملع  امش  يوربآ  ظفاح  بدا و  امش  تنیز  ، تساوقت امش  يرادهگن  هیام  تسا و 

هـسیاقم هراـبرد  ناـشیوگتفگ  ( ؟ دـیدرک یم  ثحب  یعوـضوم  هچ  هراـبرد  : دوـمرف درک و  دوسـالاوبا  هب  ور  مالـسلا  هـیلع  ماـما  سپس 
(و .يدایا دوادوبا  نانمؤمریما ! يا  : درک ضرع  تسا ؟ رتاناوت  نارعاش  زا  کی  مادک  منیبب  وگب  : دومرف هاگنآ  دوب ) رگیدـکی  اب  نارعاش 

(. درک رکذ  هاوگ  ناونع  هب  ار  نآ  راعشا  زا  یضعب 
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: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  تسا ؟ رترب  نارگید  زا  امش  رظن  رد  یسک  هچ  : دندرک ضرع.تسین  نینچ  : دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

نآ رد  یگمه  دـش و  یم  هیهت  يا  هقباسم  نادـیم  اـه  نآ  يارب  رگا  مُْهنِم ؛ ِِقباَّسلا  َنِم  اَـنِْملَع  ًاـعَم  اَـهَیلِإ  اوُرَجَف  ٌهیاَـغ  ِمْوَْقِلل  ْتَِعفُر  َْول  »
«. دنرتاناوت اه  نآ  زا  کی  مادک  میتسناد  یم  دنسرب  فده  هب  ات  دندرک  یم  تکرش  دحاو  هقباسم 

: دوزفا سپس 

هب هن  هک  تسا  یـسک  اه  نآ  نیرترب  دریگ  تروص  یباختنا  دوش  انب  رگا  یلو  هَبْهَر ؛ اـَل  ٍهَبْغَر َو  ْنَع  ْلـُقی  َْمل  يِذَّلاَـف  ْنُکی  ْنِإ  ْنَِکل  «َو 
«. یسک سرت  زا  هن  هدورس و  رعش  یلام ) هب   ) هقالع لیلد 

سیقلا ؤرما  روظنم  نانمؤمریما ! يا  : دندرک ضرع.حورجم  هارمگ و  هاشداپ  : دومرف دوب ؟ یـسک  هچ  وا  نانمؤمریما ! يا  : دـندرک ضرع 
.تسومه مروظنم  يرآ  : دومرف تسا ؟

تمکح لیذ  ص 153  ج 20 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ) .دوب ردق  بش  نوماریپ  مالسلا  هیلع  ماما  نارضاح و  نخـس  سپس 
( .ثحب دروم 

لیلد هب  هک  دـنا  هتفگ  یـضعب  دـنک  یم  یفرعم  اه ) تحارج  بحاص   ) حورقلا وذ  ناونع  هب  ار  سیقلا  ؤرما  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  نیا 
اب دش و  هلبآ  راتفرگ  شرمع  نایاپ  رد  هک  تسا  نیا  لیلد  هب  : دنا هتفگ  یضعب  تسشن و  وا  ندب  رب  اه  گنج  رد  هک  تسا  ییاه  مخز 
وا ندـب  دیـشوپ  هک  یماگنه  ، دنداتـسرف وا  يارب  هک  دوب  ینیگآرهز  سابل  لـیلد  هب  : دـنا هتفگ  یـضعب  تفر و  اـیند  زا  يراـمیب  ناـمه 

( یتیآ دمحملادبع  فیلات  عبس ، تاقلعم  حرش  ص 12 ؛ ج 2 ، یلکرز ، مالعالا  ) .تفر ایند  زا  دش و  حورجم 

؟ تسیک سیقلا  ؤرما  -2

دلوت.دوب تیلهاج  نامز  فورعم  يارعش  زا  وا.دوب  يدنک  رجِح  شردپ  جُدنُح و  هب  فورعم  یلو  دنا  هدرک  فالتخا  وا  یلصا  مان  رد 
نافطق دسا و  ینب  هلیبق  رب  شردپ  (. تثعب زا  لبق  لاس  داتفه   ) دنا هتـشون  لهچ  دصناپ و  لاس  ار  وا  گرم  يدالیم و  دصناپ  لاس  ار  وا 

شنافلاخم زا.درک  مایق  شماـقم  ندروآ  تسد  هب  ردـپ و  نوخ  ماـقتنا  نتفرگ  يارب  وا  دـش  هتـشک  هک  یماـگنه  درک و  یم  تموکح 
نامه شرمع  نایاپ  رد  درپس و  وا  هب  ار  نیطسلف  تموکح  تشاد و  یمارگ  ار  وا  رصیق.تساوخ  ددم  مور  رـصیق  زا  دروخ و  تسکش 

.تفر ایند  زا  هلبآ  ضرم  اب  یضعب  هدیقع  هب  میدرک  هراشا  الاب  رد  هک  هنوگ 

نیا زا  ار  وا  دش  ربخاب  شردپ  هک  یماگنه.تشاد  ترشاعم  برع  نادزد  نادرگلو و  اب  دوب و  لوغـشم  بعل  وهل و  هب  یکدوک  رد  وا 
.تفریذپن وا  یلو  تشادزاب  راک 

رد لاس  جنپ.تشاد  لاس  تسیب  هک  یلاح  رد  دوب  وا  هریشع  ناردپ و  نطو  هک  درک  دیعبت  تومرضح  رد  يا  هقطنم  هب  ار  وا  ور  نیازا 
ینامز ات  دوب  لوغشم  بعل  وهل و  رمخ و  برـش  هب  هتـسویپ  تفر و  برع  ياه  هلیبق  يوس  هب  دوخ  نارای  اب  سپـس  درک  تماقا  اج  نآ 

وا هـب  دوـب  بارــش  ندیــشون  لوغــشم  سیقلا  ؤرما  هـک  یماــگنه  ربــخ  نیا.دنتــشک  ار  وا  دــندیروش و  شردــپ  رب  دــسا  ینب  هـک 
.تخادنا نم  ندرگ  هب  ار  شنوخ  ماقتنا  یگرزب  رد  درک و  اهر  ارم  یکچوک  رد  ، ار مردپ  دنک  تمحر  ادخ  : تفگ.دیسر
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.نامرف رما و  ادرف  تسا و  بارش  زورما.درادن  دوجو  یتسم  ادرف  یلو  متسم  زورما 

هب راچان  دندش و  هدـنکارپ  وا  فارطا  زا  شنارای  هک  تشذـگن  يزیچ  اما.دریگب  دـسا  ینب  زا  ار  شردـپ  نوخ  ماقتنا  ات  درک  مایق  دـعب 
هرُقنا هب  تفر  یم  نیطـسلف  يوس  هب  هک  یماگنه  سیقلاؤرما.درک  راذـگاو  يو  هب  ار  نیطـسلف  تموکح  مه  وا.درب  هاـنپ  مور  هاـشداپ 

.تفر ایند  زا  هک  تشذگن  يزیچ  تشگ و  فقوتم  اج  نآ  رد  راچان.دش  رادیدپ  ییاه  مخز  شمسج  رد.دیسر  اراکنآ ) )

.تشاد ار  كَدزَم  هدیقع  وا  هک  دشاب  نیا  حیحص  دیاش  یلو  تسوگتفگ  نادنمشناد  نایم  رد  تشاد  ینید  هچ  وا  هک  نیا  رد 

نیرتهب ارعـش  هدش و  جرد  تسا  عبـس  تاقلعم  ءزج  هک  وا  فورعم  رعـش  نآ  رد  هک  تسا  هدـنام  یقاب  وا  هب  بوسنم  یکچوک  ناوید 
.دنناد یم  رعش  نیمه  ار  وا  رعش 

هک دـندوب  هدرک  نازیوآ  هبعک  راوید  هب  باختنا و  برع ، راعـشا  نیرتهب  ناونع  هب  یلهاج  برع  هک  دوب  هدیـصق  تفه  ، عبـس تاقلعم 
.دش هتشادرب  مالسا  روهظ  زا  دعب 

تسا ینارتخد  هب  هقالع  قشع و  زاربا  زا  يا  هعومجم  تساه  نآ  نیرترب  ، حالطصا هب  هک  سیقلا  ؤرما  هدیصق  ًاصوصخم  روبزم  راعشا 
.تسا سونأمان  ياه  ناکم  مان  هدیچیپ و  تاملک  زا  رپ  دندوب و  وا  هقالع  دروم  هک 

وا لاح  حرـش  رد  هک  تسا  يزیچ  نامه  لیلد  هب  « رابودـنب یب  هارمگ و  هاـشداپ  ؛ لیلـض کـلم  » هب مالـسلا  هیلع  ماـما  ریبعت  لاـح  ره  هب 
گرزب همانشناد  : ك.ر رتشیب  حیضوت  يارب  یتیآ ، دمحملادبع  فیلات  عبس ، تاقلعم  حرـش  ص 11 ؛ ج 2 ، یلکرز ، مالعالا  ) .میدروآ

( سیقلا ؤرما  هدام  یمالسا ،

برع يانعمرپ  راعشا  هب  مالسلا  هیلع  ماما  کسمت  -3

مک دوخ  عون  رد  هک  دـیوج  یم  کسمت  رادـمان  يارعـش  زا  يراعـشا  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  هاگ  هغالبلا  جـهن  ياه  هبطخ  اه و  همان  رد 
.تسا ریظن 

: تسا هدمآ  هیقشقش  هبطخ  رد  هک  تسا  یشعا  فورعم  رعش  اه  نآ  هلمجزا 

ِرباَج یِخَأ  َنایَح  ُمْوی  اَهِروُک َو  یَلَع  یِمْوی  اَم  َناَّتَش 

زوریپ ناداش و  يد  مومغم و  یسب  زورما  مزورید  ات  تسا  قرف  یسب 

هبطخ 25: رد  يرگید  رعش  و 

لِیلَق ِءاَنِْإلا  اَذ  ْنِم  ٍرَضَو  یَلَع  ِینَّنِإ  وُرْمَع  ای  ِریَْخلا  َکِیبَأ  ُرْمََعل 

.مراد هنامیپ  نآ  زا  یکدنا  مهس  ، اهنت ، نم هک  دنگوس ! !- ورمع يا  - تراکوکین ردپ  ناج  هب 
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.تسا هدش  مک  متموکح  ورملق  رب  نم  هطلس  مباحصا  یتسس  ییافو و  یب  رثارب  هک  نیا  هب  هراشا 

: دیامرف یم  هبطخ  نیمه  زا  يرگید  ياج  رد  و 

میِمَْحلا ِهیِمْرَأ  ُْلثِم  ُسِراَوَف  ْمُْهنِم  َكاَتَأ  َتْوَعَد  َْول  َِکلاَنُه 

! دنیآ یم  وت  يوس  هب  (، دنت عیرس و  ،) یناتسبات ياهربا  دننام  یناراوس  ، یناوخب ار  اه  نآ  رگا 

زا رفن  رازه  ، تسـس ناـیفوک  نیا  ياـج  هب  شاـک  يا  : دـیامرف یم  دـندوب و  عاجـش  ینادرم  هک  دـنک  یم  سارف  ینب  ناراوس  هب  هراـشا 
.دندوب نم  رایتخا  رد  سارف  ینب  ناراوس 

: میناوخ یم  هبطخ 33  رد  نینچمه 

اَرُْجْبلا َهَرَّشَقُْملا  ِْدبُّزلِاب  َکَلْکَأ  ًاِحباَص َو  َضْحَْملا  ََکبْرُش  يِرْمََعل  َْتمَدَأ 

اَرْمُّسلا َدْرُْجلا َو  ََکلْوَح  اَنْطُح  ًاِیلَع َو  ْنُکَت  َْمل  َءالَْعلا َو  َكاَْنبَهَو  ُنَْحن  َو 

يدروخ و هتسه  نودب  يامرخ  هرک و  ریشرس و  زا  یفاک  ردق  هب  يدیـشون و  فاص  صلاخ  ریـش  زا  حبـص  ره  ، دنگوس مدوخ  ناج  هب 
.یتفرگ هرهب  لماک  روط  هب  ذیذل  ياهاذغ  زا 

تا يرادـهگن  و   ) میداد يرادـساپ  هزین  بسا و  اـب  وـت  فارطا  رد  و  يدوـبن ! گرزب  هـک  یلاـح  رد  ، میدیـشخب تـمظع  وـت  هـب  اـم  و 
(. یتخانشن ار  تمعن  نیا  ردق  وت  یلو  ، میدرک

.دندرک شیرق  هب  مشاه  ینب  هک  ییاه  تمدخ  دنک و  یم  شیرق  تداسح  ییافو و  یب  هب  هراشا 

: دیامرف یم  هبطخ 35  رد  و 

دَْغلا یَحُض  اَّلِإ  َحْصُّنلا  اُونِیبَتْسَت  ْمَلَف  يَوِّللا  ِجَرَْعنُِمب  يِْرمَأ  ْمُُکتْرَمَأ 

.دیدرک كرد  زور  نآ  يادرف  حبص  ار  نآ  رثا  و  دیدادن ) شوگ  امش  یلو   ) مداد ار  دوخ  روتسد  ، يوللا جرعنم  نیمزرس  رد  نم 

شوـگ یلو  مداد  امـش  هب  ار  مزـال  تاروتـسد  نم  : دـیامرف یم  هدرک و  نآ  موـش  ياهدـمایپ  تیمکح و  دروـمرد  یناـمرفان  هب  هراـشا 
.دیدش نآ  ياهدمایپ  راتفرگ  دیدادن و 

: تسا هدمآ  زین  هبطخ 162  رد 

لِحاَوَّرلا ُثیِدَح  اَم  ًاثیِدَح  ْنَِکل  ِِهتاَرَجَح َو  ِیف  َحیِص  ًابْهَن  َْکنَع  ْعَد  َو 
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هیواعم هلیسو  هب  یمالسا  تفالخ  هب  هراشا   ) وگب نخس  زورما  تراغ  زا  نک و  اهر  ار  دش  عقاو  هتـشذگ  رد  هک  ییاه  تراغ  زا  نخس 
(. هتفرگ رارق  دیدهت  دروم  ِناقفانم  هتسد  راد و  و 

: دیامرف یم  زین  همان 36  رد 

ُبِیلَص ِناَمَّزلا  ِبیَر  یَلَع  ٌرُوبَص  ِینَّنِإَف  َْتنَأ  َفیَک  ِینِیلَأْسَت  ْنِإَف 

بِیبَح َءاَسی  ْوَأ  ٍداَع  َتَمْشیَف  ٌَهبآَک  ِیب  يَُرت  ْنَأ  یَلَع  ُّزِعی 

یضعب هک  دنک  یم  هتکن  نیا  هب  هراشا  تسا  هدروآ  بلاط  یبا  نب  لیقع  شردارب  هب  خساپ  نمض  هک  راعشا  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
دندرک تنایخ  مرکشل  ناهدنامرف  زا 

نم یتحاران  زا  نمـشد  منک  یم  یعـس  مرادن و  يا  هراچ  راوگان  ثداوح  نیا  ربارب  رد  ربص  زج  نم  دنداد و  حیجرت  رارق  رب  ار  رارف  و 
.ددرگ یم  وا  یلاحشوخ  بجوم  هک  دوشن  ربخاب 

: تسا هدمآ  زین  همان 45  رد 

دِْقلا َیلِإ  ُّنِحَت  ٌداَبْکَأ  ََکلْوَح  ٍهَنِْطِبب َو  َتِیبَت  ْنَأ  ًءاَد  َُکبْسَح  َو 

.دشاب هدیبسچ  تشپ  هب  هنسرگ و  ییاه  مکش  وت  فارطا  رد  هک  یلاح  رد  یباوخب  ریس  مکش  اب  بش  هک  سب  ار  وت  ، درد نیا 

دوب هدرک  تکرـش  هرـصب  نادنمتورث  زا  یکی  قربو  قرزرپ  ینامهیم  رد  هک  فینح  نب  نامثع  همان  رد  ار  رعـش  نیا  مالـسلا  هیلع  ماما 
.تسا هدروآ 

: میناوخ یم  ترضح  نآ  زا  زین  همان 64  رد 

دوُْملُج ٍراَوْغَأ َو  َنَیب  ٍبِصاَِحب  ْمُُهبِرْضَت  ِفیَّصلا  َحایِر  َنِیِلبْقَتْسُم 

هتخت رابغ و  نایم  رد  اه و  هزیر  گنس  اب  ار ) دوخ  نانمشد   ) ار اه  نآ  هک  دنباتش  یم  یناتسبات  دابدنت  لابقتسا  هب  هک  مراد  ینایرکـشل 
.دنبوک یم  مهرد  اه  گنس 

.دوب هدرک  گنج  هب  دیدهت  ار  ترضح  هک  تشون  هیواعم  همان  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما  ار  نخس  نیا 

یسیلگنا

.Imām Ali ibn Abū Tālib was asked who the greatest poet was

He said: “Any group of them that did not proceed on the same lines in such a way that
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we can know the height of their glory, but if it has to be done, then it is “al-Malik ad-
This means that a comparison can be made among the poets when ".} لیلضلا کلملا   " Dillīl
their imagination runs in the same direction. But when one's expression differs from
that of another, and when one's style varies from that of another, it is difficult to
decide who is defeated and who wins. Consequently, from various considerations,
one is preferred over another, and someone is considered greater for one
consideration, while the other wins due to the other consideration, as the famous
saying goes: “The greatest poet of Arabia is Imri’ul-Qays ibn Hajar ibn al-Hārith ibn
'Amr al-Kindi (c. 501 – 540 A.D.), the king who lost his kingdom, when he rides, al-A'shā
(namely Maymūn ibn Qays ibn Jandal ibn Sharaheel who belonged to the tribe of Bakr
ibn Wā'il; his date of birth is unknown and he died in 7 A.H./ 628 A.D.) when he is eager
for something, and an-Nabighah (the genius] (al-Dhubyani, namely Ziyād ibn
Mu'āwiyah ibn Dabab ibn Jābir; his date of birth is unknown and he died in 605 A.D.)
when he is terrified.” Nevertheless, despite this categorization, Imri’ul-Qays is held in
high esteem among the poets of the first era because of the beauty of his imagery,
the excellence of his description, inimitable similes and rare metaphors, although
many of his couplets are below moral and ethical standards and speak of obscene or
promiscuous subject-matters. But in spite of this obscenity and promiscuity, the
greatness of his art cannot be denied. An artist looks at a poetic production from the

.{ point of view of art, ignoring the other elements which do not affect art

." Sayyid ar-Radi says, “Amīr al-Mu'minīn here is referring to Imri’ul Qays, the poet

یمدآ ناج  ياهب  : 456 تمکح

هراشا

توص
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اَِهب ّالِإ  اَهوُعِیبَت  اَلَف  َهّنَجلا  ّالِإ  ٌنَمَث  مُکِسُفنَِأل  َسَیل  ُّهنِإ  اَِهلهَِأل  َهَظاَمّللا  ِهِذَه  ُعَدَی  ّرُح  َالَأ  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد
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یتشد

يارب ییاهب  انامه  دراذگاو ؟ شلها  هب  ار  ایند  مارح  هدیوج  همقل  نیا  هک  تسین  يدرم  دازآ  ایآ  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و  یقالخا ) )
 ! دیشورفن نآ  زا  رتمک  هب  سپ  تسین ، تشهب  زج  امش  ناج 

يدیهش

ار امـش  ياهناج  دهن .؟ دنتـسه  شروخ  رد  هک  نانآ  يارب  دنکفیب و  ار  ایند - ماک - رد  هدنام  ماعط  هدرخ  نیا  هک  تسین  يا  هدازآ  ایآ 
.نادب زج  شدیشورفم  سپ  نادواج  تشهب  زج  تسین  ییاهب 

یلیبدرا

ار امش  ياهـسفن  رم  تسین  هک  یتسردب  نآ  لها  يارب  ماعط  هیقب  وچمه  ار  ارـس  نیا  دراذگ  یم  زا  رادرم  هک  دینادب  رمع  رخآ  رد  هک 
نآب رگم  ارنآ  دیشورفم  سپ  تشهب  رگم  یئاهب 

یتیآ

.دنکفیب دنتـسه ، نآ  روخ  رد  هک  نانآ  يارب  ار  هدنام  نهد  رد  ياذغ  هدـنام  هت  نیا  هک  تسین  يا  هدازآ  ایآ  مالـسلا :) هیلع   ) دومرف و 
.دیشورفم اهب  نآ  هب  زج  ار  دوخ  سپ  تسین ، تشهب  زج  ییاهب  ار  امش  ياهسفن  هنیآ  ره 

نایراصنا

تـشهب زج  یتمیق  امـش  دوجو  يارب  دراذـگاو !؟ ایند  لها  هب  ار  ایند  هدروخ  مین  نیا  هک  تسین  يدرم  دازآ  ایآ  : دومرف ترـضح  نآ  و 
 . دیشورفن تشهب  هب  زج  ار  نآ  ، تسین

اه حرش 

يدنوار

هطامملا و هذـه  يور : .اهردـق و  هلق  اهتراقحل و  ایندـلا  نع  انهه  کلذـب  ینک  ماعطلا و  نم  مفلا  یف  یقلی  اـم  لـصالا  یف  هظاـمللا  و 
.یشملا و یف  نیدیلا  دم  رتخبتلا و  ادودمم : میملا  مضب  ءاطیطملا  و  هدم ، يا  هطمی  هطم  ضوحلا و  لفـسا  یف  بثاخلا  ءاملا  هطیطملا :

.اهعیمج نم  زوجی  هطامملا  قاقتشا  .مهنیب و  مهساب  ناک  مورلا  سراف و  مهنم  ذخوی  اطیطملا  یتما  تسم  اذا  ثیدحلا : یف 

يردیک

الا نمث  مکـسفنال  سیل   ) .نیفراعلل اهب  دادـتعا  هظامللا ال  هبـش  اهناف  ایندـلا  فراخز  اهب  ینع  ماـعطلا ، نم  مفلا  یف  یقبی  اـم  هظاـمللا :
.هنجلا مهل  ناب  مهلاوما  مهسفنا و  نینموملا  نم  يرتشا  هللا  نا  یلاعت : هلوق  نم  هنجلا .)

مثیم نبا 
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يارب دیراذگاو ؟ شلها  هب  ار  ناهد  ياذغ  هدنام ي  هت  نیا  هک  تسین  یگدازآ  زا  ایآ  ، ) ناهد رد  اذع  هدنام  یقاب  مال : مض  هب  هظامل ،
يزیچان یـشزرا و  مک  رابتعا  هب  هظامل )  ) هملک نیا  دیـشورفن .) اهب  نیا  هب  زج  اراهنآ  سپ  دشاب  یمن  تشهب  زج  ییاهب  امـش  ياهناج 

هتخاس ادـج  نآ  زا  يرمـضم  سایق  هلیـسو ي  هب  سپـس  هدرک و  توعد  ایند  كرت  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما .تسایند  زا  هراعتـسا  اـیند ،
مهـسفنا و نینموملا  نم  يرتشا  هللا  نا  تسا : یلاعت  يادـخ  لوق  ریظن  نخـس  نیا  و  تسا ، هناف …  ترابع : ساـیق ، يارغـص  هک  تسا 

ناج نیاربانب  تسین  يزیچ  نآ  زج  امش  ناج  ياهب  دشاب  روطنیا  هچ  ره  و  تسا : نینچ  زین  نآ  ردقم  ياربک  .هنجلا و  مهل  ناب  مهلاوما 
.دیشورفن نآ  زج  يزیچ  هب  ار  دوخ 

دیدحلا یبا 

 . اَِهب َّالِإ  اَهوُعِیبَت  َالَف  َهَّنَْجلَا  َّالِإ  ٌنَمَث  ْمُکِسُْفنَِأل  َْسَیل  ُهَّنِإ  اَِهلْهَِأل  َهَظاَمُّللا  ِهِذَه  ُعَدَی  ٌّرُح  َالَأ  َلاَق ع: َو 

.مئان مالحأک  مایأ  هظامل  ایندلا  فصی  لاق  ماعطلا  نم  مفلا  یف  یقبت  ام  ماللا  حتفب  هظامللا 

تظملت لاقی  ظملتلا  کلذک  هیتفـش و  هب  حـسمف  هناسل  جرخأ  همف و  یف  ماعطلا  هیقب  هناسلب  عبتت  اذإ  اظمل  مضلاب  ظملی  لجرلا  ظمل  و 
.لکآلا ظملتی  امک  اهناسل  تجرخأ  اذإ  هیحلا 

.تیبت هلصحم  یلع  لدی  اریخ  هللا  هازج  لجر  الأ  لاق  فرح  الأ  دوجولا و  یف  يأ  فوذحم  هربخ  أدتبم و  رح  الأ  لاق  و 

هـسفن عیبی  نم  سانلا  نم  ریناندلا و  مهاردلاب و  هسفن  عیبی  نم  سانلا  نم  اهب  الإ  اهوعیبت  الف  هنجلا  الإ  نمث  مکـسفنأل  سیل  هنإ  لاق  مث 
بونذـلا و اـهتطغف  بولقلا  یلع  نیر  دـق  هنأ  ـالإ  ساـنلا  قمحأ  هقیقحلا  یف  ءـالؤه  کـلهیف و  هاوه  عبتی  اـهنوهأ و  ءایـشألا و  رقحأـب 

هنجلاب الإ  هسفن  عاب  امل  رکفلا  قح  ناسنإلا  رکفأ  ول  تسقف و  بولقلا  یلع  اضیأ  دـمألا  لاط  هداعلا و  ءوس  لهجلاب و  سفنألا  تملظأ 
ریغ ال 

یناشاک

ناـهد رد  تسا  ماـعط  هیقب  وچمه  هک  ار  ارـس  نیا  دراذـگ  یم  دازآ ، درم  هکنادـب  هظاـمللا ) هذـه  عدـی  رح  ـالا  مالـسلا : هیلع  لاـق  (و 
سیل هنا   ) نآ يراـبتعا  یب  تراـقح و  راـبتعا  هب  اـیند  يارب  زا  ار  هظاـمل )  ) ظـفل هدومرف  هراعتـسا  نـالفاغ  زا  نآ  لـها  يارب  اـهلهال ) )

هللا نا   ) یلاـعت هلوقک  تشرـس  هزیکاـپ  تشهب  رگم  هنجلا ) ـالا   ) ییاـهب ار  امـش  ياـه  سفن  رم  تسین  هک  یتسرد  هب  نمث ) مکـسفنال 
ءاهب نآ  هب  رگم  ار  اه  سفن  نآ  دیشورفم  اهب ) الا  اهوعیبت  الف  ( ) هنجلا مهل  ناب  مهلاوما  مهسفنا و  نینموملا  نم  يرتشا 

یلمآ

ینیوزق

يایند نیا  دنک  اهر  هک  يدرمدازآ  تسین  ایآ  دومرف  .راقحتـسا  تیاغ  زا  تفگ  هظامل )  ) ار ایند  دنام  ناهد  رد  هک  ماعط  هیقب  هظامل ) )
ار دوخ  دیشورفب  نآ  هب  هک  یتمیق  ار  امش  ياهـسفن  رم  تسین  هک  یتسرد  هب  دنا ، يو  ناگدنیوج  هک  نامیئل  ینعی  .شلها  هب  ار  ریقح 

.تشهب هب  رگم  ار  دوخ  ياهسفن  دیشورفم  سپ  تشهب )  ) رگم
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یجیهال

هیلع تفگ  ینعی و  .اهب » الا  اهوعیبت  الف  هنجلا ، الا  نمث  مکـسفنال  سیل  هنا  اـهلهال ؟ هظاـمللا  هذـه  عدـی  رح  ـالا  : » مالـسلا هیلع  لاـق  و 
هب دنـشاب ؟ رافک  هک  شلها  يارب  زا  دشاب ، ایند  هک  ار  هدش  هدـییاج  ماعط  هیقب ي  نیا  دراذـگاو  هک  يدرمدازآ  تسین  ایآ  هک  مالـسلا 

.دیشورفن منهج  هب  ینعی  تشهب ، هب  رگم  ار  امش  ياهسفن  دیشورفن  سپ  تشهب ، رگم  یتمیق  امش  سفن  يارب  زا  تسین  هک  قیقحت 

ییوخ

لاق ماعطلا  نم  مفلا  یف  یقبت  ام  ماللا : حتفب  هظامللا  یلزتعملا : حرشلا  یف  لاق  و  ماعطلا ، مفلا  یف  یقبی  ام  ماللا : مضب  هظامللا ) : ) هغللا
.هیتفـش هب  هناسل  جرخا  همف و  یف  ماعطلا  هیقب  هناسلب  عبتت  اذا  اظمل  مفلاب  ظملی  لجرلا  ظمل  .مئان و  مالحلاک  مایا  هاظامل  ایندلا : فصی 

عاتملا و نم  اهیف  امب  ایندلا  مالـسلا ) هیلع   ) هبـش ینعملا : .هیبنتلا  فرح  الا ، و  دوجولا ، یف  يا  فوذحم  هربخ  ءدتبم و  رحالا  بارعالا :
ثیح ال یلا  ناسنالا  سفن  مظعمث  اهنع ، رفنتل  اراهظا  اهتراقحل و  انایب  هیبشتلا  اذـهب  یفک  مفلا و  یف  ماعطلا  نم  یقبی  امب  تایهتـشملا 

مهلاوما مهـسفنا و  نینموملا  نم  يرتشا  هللا  یلاعت : هللا  لاق  امک  هاجلا  لاملا و  نم  ایندلا  یف  امب  اهعیب  یغبنی  هنا ال  هنجلا و  الا  اهل  نمث 
هک تسنیا  شتـسار  دنک ؟ اهر  شلها  يارب  ار  ینادـند  نب  نیا  هک  تسین  يا  هدازآ  ایآ  دومرف : همجرتلا : .هبوتلا  هنجلا 111 - مهل  ناب 

.تشهبب رگم  دیشورفن  ارنآ  تشهب ، رگم  تسین  یئاهب  اهامش  ناج  يارب 

يرتشوش

رعاشلا لوق  هنم  ماعطلا و  نم  مفلا  یف  یقبی  ام  مضلاب - هطامللا - حاحـصلا :)  ) یف اهئانف ) ایندـلا و  مذ  یف  نوثالثلا - عباسلا و  لصفلا  )
تنا ارح ، کتمس  ثیح  کما  تاطخا  ام  مالـسلا : هیلع  نیـسحلا  هل  لاق  اذل  و  رحلا ، اهعد  و  مئان .) مالحاک  مایا  هظامل   ) ایندلا فصی 
هیلع لاقف  ءادعـصلا  سفنتی  يراصنالا  رباج  يار  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  نا  لـقن  لووسلا :) هیاـغ   ) یف .هرخـالا و  ایندـلا و  یف  رح 

و سوبلملا ، و  بورـشملا ، و  لوکاملا ، هعبـس : ایندـلا  ذـالم  مالـسلا : هیلع  لاـقف  معن ، لاـق : ایندـلا ؟ یلعا  کـسفنت ، مـالع  هل : مالـسلا 
و ئاملا ، تابورـشملا  لجا  و  هبابذ ، نم  قاصب  وه  لـسعلا و  تـالوک ، اـملا  ذـلاف  عومـسملا ، و  مومـشملا ، و  بوکرملا ، و  حوکنملا ،

هرـس نم  مد  وه  و  کسملا ، تامومـشملا  لجا  و  لتاوق ، یه  و  لیخلا ، تابوکرملا  یلعا  و  ضرالا ، هجو  یلع  هتحایـس  هتحاباب  یفک 
دعب ایندـلا  ترطخ  ام  هللا  وف  رباج : لاق  لقاع ! هیلع  سفنتی  مل  هتفـص  هذـه  امف  مثا ، وه  و  منرتلا ، و  ئانغلا ، تاعومـسملا  لجا  و  هباد ،

لـصفلا  ) .موذجم دـی  یف  ریزنخ  قرع  هلزنمب  يدـنع  ایندـلا  نایتفلا : ریما  رارحالا و  دیـس  وه  و  لوقی : مالـسلا  هیلع  ناک  .یبلق و  یلع 
ترـضح اذا  لوقی : مالـسلا  هیلع  ناک  اهب  الا  اهوعیبت  الف  هنجلا  الا  نمث  مکـسفنال  سیل  هنا  اهئانف ) ایندـلا و  مذ  یف  نوثالثلا - عباسلا و 
بیرحلا و  هنید ، کله  نم  کلاهلا  نا  اوملعا  مکنید ، نود  مکـسفنا  اولعجاف  هلزاـن  تلزن  اذا  و  مکـسفنا ، نود  مکلاوما  اولعجاـف  هیلب 

هیلع نیـسحلا  یلا  ءاروشاع  موی  دعـس  نبا  فحز  امل  يربطلا :)  ) یف .رانلا و  دعب  ینغ  و ال  هنجلا ، دعب  رقف  هنا ال  الا و  هنید ، بلـس  نم 
لاقف الیلق  الیلق  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نم  وندی  رحلا  ذخاف  لاق - نا  یلا  هللا - و  يا : لاق  لجرلا ؟ اذه  تنا  لتاقما  رحلا : هل  لاق  مالـسلا 

هللا و  بیرمل ، كرما  نا  رجاهملا : هل  لاقف  ءاورعلا  لثم  هذخا  تکـسف و  لمحت ؟ نا  دیرتا  سوا : نب  رجاهم  هل  لاقی  هموق  نم  لجر  هل 
؟ کنم يرا  يذلا  اذه  امف  کتودع ، ام  هفوکلا  لها  عجشا  نم  یل  لیق  ناک  ول  و  نالا ! هارا  یش ء  لثم  طق  فقوم  یف  کنم  تیار  ام 

قحتلا هسرف و  برـض  مث  تقرح ، تعطق و  وـل  ائیـش و  هـنجلا  یلع  راـتخا  ـال  هللا  و و  راـنلا ، هـنجلا و  نـیب  یـسفن  ریخا  هللا  ینا و  لاـق :
.مالسلا هیلع  نیسحلاب 
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هینغم

ایندـلل اولمعت  ینعملا ال  و  ایندـلا ، انه  اهب  دارملا  و  مفلا ، یف  ماعطلا  هیقب  یه  یحیرطلل  نیرحبلا  عمجم  یف  امک  ماللا - مضب  هظامللا -
نم يرجت  تانج  مکلخدی  هتعاطب  اومصتعا  و  هبـضغل ، هللا  هیـصعمب  اوضرعتت  و ال  اعم ، امهل  اولمعا  و  هنجلل ، لمعلا  اولمهت  و  اهدحو ،

.راهنالا اهتحت 

هدبع

هلهال ییندلا ء  یشلا ء  اذه  كرتی  رح  دجوی  يا ال  ایندلا  اهب  دیری  مفلا  یف  ماعطلا  هیقب  مضلاب  هظامللا  اهلهال : هظامللا  هذه  … 

يرفعج

مالسالا ضیف 

( تسپ يایند   ) ناهد رد  ماعط  هدـنام  هت  نیا  هک  تسین  يدرم  دازآ  ایآ  تسا : هدومرف  ایند ) زا  يرود  هب  بیغرت  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
.دیشورفن اهب  نآ  هب  زج  ار  اهنآ  سپ  دشاب  یمن  تشهب  زج  ییاهب  امش  ياهسفن  يارب  دنک ؟ اهر  نیقفانم ) رافک و   ) شلها يارب  ار 

ینامز

یعقاو تذل  هکنیا  وگ  دنهد  یم  تذل  هار  رد  ار  همه  همه و  لام  ناج ، تقو ، دنـشورف ، یم  ایند  رذگدوز  تذل  هب  ار  دوخ  يا  هدـع 
هرمث .دـننک  یم  هجوت  دوخ  راک  هجیتن  هب  دنـشوپ و  یم  رذـگدوز  هدـنبیرف و  ياهتذـل  نیا  همه  زا  مشچ  نایاناد  اما  دوش  یمن  تفاـی 

ار ناج  تورث و  تقو ، سپ  ددرگ ، یم  مامت  یتاظحل  زا  سپ  هک  تسا  یئوشانز  لمع  تلاوت و  باوخ ، ماجنارـس ، نابلطایند ، تذـل 
شیاهتذل تسا و  يدبا  دش  يرادـیرخ  یتقو  هک  تسا  تشهب  اهنت  دور ، یم  تسد  زا  دوز  یلیخ  هک  دـنا  هدـیرخ  يزیچ  دـنا و  هداد 

ار ایند  هک  دنتسه  یناسک  اهنیا  : ) دیامرف یم  دندیشوپ  مشچ  ترخآ  زا  دندرک و  هجوت  ایند  هب  هک  لیئارـسا  ینب  بهذم  رد  ادخ  .مئاد 
( .دنوش یم  هداد  يرای  هن  دوش و  یم  مک  ناشباذع  هن  دندیرخ ، ترخآ  هب 

يزاریش دمحم  دیس 

هذه عدی   ) مهتاوهش دیبع  مه  نیذلا  نیرئاسلاک  ال  تاوهـشلا ، دیق  نم  جرخ  رح ، صخـش  دجوی  الا  يا  رح ) الا  : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
مکـسفنال سیل  هنا   ) ایندلا لهال  ایندـلا ، كرتی  يا  اهلهال ) - ) اهل اریقحت  ایندـلا - انه ، اهب  دارملا  و  مفلا ، یف  ماعطلا  هیقب  یه  هظامللا )

.هرخالا ایندلا و  رسخیف  ایندلاب  هسفن  عیبی  نمکال  اهب ) الا  اهوعیبت  الف  هنجلا  الا  نمث 

يوسوم

مث ماعطلا  نم  مفلا  یف  یقبت  امب  اهتراقحل  ایندلا  مامالا  هبـش  حرـشلا : .ایندلا  کلذـب  دـیری  مفلا  یف  ماعطلا  نم  یقبی  ام  هظامللا : هغللا :
لاق امک  هنجلا  الا  اهلداعی  سفنلا ال  هذـه  نا  اهنم و  یلغا  اهنال  اهیف  ام  ایندـلاب و  اـهعیبی  ـال  نا  هیلع  نا  ناـسنالا و  سفن  همظع  یلا  هبن 

 … (. هنجلا مهل  ناب  مهلاوما  مهسفنا و  نینموملا  نم  يرتشا  هللا  نا  : ) یلاعت
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یناقلاط

تـشهب زج  ییاهب  امـش  ياهناج  يارب  هک  انامه  دـهناو  نآ  لها  يارب  ار  اـیند - ینعی  كاروخ -  هدرخ  نیا  هک  تسین  يا  هدازآ  اـیآ  »
« .دیشورفم نآ  هب  زج  ار  نآ  و  تسین ،

مراکم

 [[ مالسلا هیلع  لاق  و  ]]

.اَِهب اَّلِإ  اَهوُعِیبَت  َالَف  َهَّنَْجلا ، اَّلِإ  ٌنَمَث  ْمُکِسُْفنَِأل  َْسَیل  ُهَّنِإ  اَِهلْهَِأل ؟ َهَظاَمُّللا  ِهِذه  ُعَدَی  ٌّرُح  َال  َأ 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

هب ار  نآ  درادـن  تشهب  زج  ییاهب  امـش  دوجو  دـینادب  دراذـگاو ؟ شلها  هب  ار  اذـغ  هدـنام  هت  نیا  هک  دوش  یمن  ادـیپ  يدرمدازآ  ایآ 
: هنامیکح راتفگ  دنس  ) .دیشورفن تشهب  زج  يزیچ 

.تسا يدـمآ  مکحلاررغ  ینادـیم و  لاثمالا  عمجم  دـنک  یم  رکذ  هناـمیکح  مـالک  نیا  يارب  هک  يرگید  عباـنم  اـهنت  بیطخ  موحرم 
(.( ص 313 ج 4 ، هغالبلا ، جهن  رداصم  )

ناسنا دوجو  ياهب  اهنت 

ایآ :» دـیامرف یم  ناسنا  دوجو  ندوب  شزرارپ  يویند و  يدام و  بهاوم  ندوب  شزرا  یب  هب  هراشا  ییایوگ  ریبعت  اـب  مالـسلا  هیلع  ماـما 
يزیچ هب  ار  نآ  درادن  تشهب  زج  ییاهب  امـش  دوجو  دینادب  دراذگاو ؟ شلها  هب  ار  اذغ  هدنام  هت  نیا  هک  دوش  یمن  ادـیپ  يدرم  دازآ 

(. اَِهب اَّلِإ  اَهوُعِیبَت  َالَف  ، َهَّنَْجلا اَّلِإ  ٌنَمَث  ْمُکِسُْفنَِأل  َْسَیل  ُهَّنِإ  اَِهلْهَِأل ؟ َهَظاَمُّللا  ِهِذه  ُعَدَی  ٌّرُح  َال  َأ  ( ؛» دیشورفن تشهب  زج 

رد اذغ  هدنام  یقاب  ینعم  هب  دنا  هتـشون  مال  حتف  هب  یـضعب  اهنت  دنا و  هدرک  رکذ  مال  مض  هب  هغالبلا  جـهن  ناحراش  بلاغ  هک  هظامل » »
رب ار  شنابز  هاگ  درب و  یم  ورف  دـنک و  یم  عمج  ناهد  فارطا  زا  ار  نآ  دوخ  نابز  اـب  همقل  ندربورف  زا  سپ  ناـسنا  هک  تسا  ناـهد 
یب درومرد  مالسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  ییایوگ  رایسب  هیبشت  نیا  ،و  دنک عمج  زین  ار  نآ  هدنام  اذغ  زا  يزیچ  رگا  هک  دشک  یم  اه  بل 

.تسا هدومرف  ایند  يدام  بهاوم  ندوب  شزرا 

هب نآ  هدنام  هت  ایوگ  دنا  هدروخ  ار  نآ  ياهاذغ  دنا و  هدرب  هرهب  نآ  بهاوم  زا  دنا و  هدمآ  ایند  نیا  هب  يدایز  ماوقا  هک  نیا  هب  هراشا 
.نآ هدنام  هت  هب  دسر  هچ  ات  هتشادن  یشزرا  نآ  لصا  ، تسا هدیسر  امش 

ریـسا هک  اه  نآ  یلو  دـنزاس  اهر  يدام  ياـیند  دـنب  دـیق و  زا  ار  دوخ  دـنناوت  یم  ناـگدازآ  اـهنت  هک  دراد  نیا  هب  هراـشا  « رح » هب ریبعت 
ره هب  تسد  نآ  هب  ندیسر  يارب  دنزاس و  اهر  ایند  هب  قشع  زا  ار  دوخ  یناسآ  هب  دنناوت  یمن  زگره  دنتسه  اه  قرب  قرز و  تاوهش و 

.دننز یم  يراک 
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یناسنا ناج  حور و  ياهب  نارگ  رهوگ  هک  دنتسه  یتمه  یب  رکف و  هتوک  دارفا  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  ایند ) لها  يارب  « ) اهلهال  » ریبعت
.دنراذگاو اه  نآ  يارب  ار  ایند  ؛ دنشورف یم  شزرا  یب  ماقم  لام و  لیلق و  یعاتم  هب  ار 

هکارچ تسین  فافع  فافک و  هنادـنموربآ و  یناگدـنز  يارب  شالت  یعـس و  كرت  مالـسلا  هیلع  ماما  روظنم  زگره  هک  تسین  کـش 
عماوج نینچمه  دهدب و  نارگید  هب  یگتـسباو  تلذ  هب  نت  دوش  یم  راچان  درادن و  يدازآ  تیرح و  ناسنا  يا  یگدـنز  نینچ  نودـب 

تفارـش نتخورف  يداـم و  بهاوم  رد  ندـش  قرغ  روظنم  هکلب  دـنا  نارگید  لاـگنچ  رد  لـیلذ  هتـسباو و  هراوـمه  هک  دـنمزاین  ریقف و 
.تسایند ماقم  لام و  ندروآ  تسد  هب  يارب  دوخ  یناسنا 

تـشهب زج  ییاهب  امـش  ناج  دوجو و  يارب  نیقی  هب  : دـیامرف یم  نآ  لـیمکت  يارب  نخـس و  نیا  همادا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  هاـگ  نآ 
.دیشورفن تشهب  ریغ  هب  ار  نآ  درادن  دوجو 

اج نآ  هب  شیاه  بیـسآ  ایند و  ياه  یتشز  تسا و  عمج  يونعم  يدام و  بهاوم  همه  هک  اج  نآ  ، یهلا تمحر  نوناـک  ینعی  تشهب 
تشهب.ردق نارگ  نادیهش  نادهاجم و  ناملاع و  ناکین و  ناکاپ و  زکرم  ، راگدرورپ يدونشخ  اضر و  نوناک  ینعی  تشهب  درادن  هار 

هب نتـسویپ  ینعی  تشهب.یهلا  يایلوا  ایبنا و  شنانیـشنمه  دنتـسه و  یهلا  ماـقمالاو  ناگتـشرف  شناگدـننک  ییاریذـپ  هک  یلحم  ینعی 
نابز رب  کیکر  مالک  کـی  یتح  هک  ییاـج  ینعی  تشهب.راـگدرورپ  لـالج  لاـمج و  عاونا  زا  يریگ  هرهب  دـنوادخ و  برق  تیدـبا 
رگا هک  تسا  شزرارپ  نانچ  نآ  ناسنا  دوجو  يرآ   «. ًاماَلَس ًاماَلَـس  ًالِیق  اَّلِإ  * ًامِیثْأَت َال  ًاْوَغل َو  اَهِیف  َنوُعَمْـسَی  َال  دوش « یمن  يراج  یـسک 

.درادن يربارب  مینک  هنزاوم  نآ  اب  میهاوخب  ار  يدام  يایند  مامت 

: دیامرف یم  هک  اج  نآ  تسا  هدش  نایب  يرگید  لکش  هب  هتکن  نیمه  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  هیماشه  فورعم  تیاور  رد 

نیرتردـق نارگ  اَهِریَِغب ؛ اَهوُعِیبَت  اَلَف  ُهَّنَْجلا  اَّلِإ  ٌنَمَث  اََهل  َسَیل  ْمُکَناَدـْبَأ  َّنِإ  اَـمَأ  ًارَطَخ  ِهِسْفَِنل  اْینُّدـلا  يَریاـَل  يِذَّلا  ًارْدَـق  ِساَّنلا  َمَظْعَأ  َّنِإ  »
هب ار  نآ  سپ  درادن  تشهب  زج  ییاهب  امش  دوجو  هک  دیشاب ! هاگآ.درمش  یمندوخ  دوجو  يارب  یشزرا  ار  ایند  هک  تسا  یسک  مدرم 

.( ح 12 ص 19 ، ج 1 ، یفاک ، «.) دیشورفن تشهب  ریغ 

ایند شهوکن  زا  مالسلا  هیلع  ماما  فده  -1

فده دیآ  یم  نایم  هب  نآ  ندوب  شزرا  یب  زا  نخس  دوش و  یم  ایند  شهوکن  یمالـسا  تایاور  تایآ و  رد  رگا  هک  میا  هتفگ  اهراب 
هب اه  ناسنا  بلاغ  هک  تسا  نیا  ببـس  هب  هکلب  دـنهد  قوس  تینابهر  اـب  هتخیمآ  یگدـنز  اـیند و  كرت  هب  ار  نیملـسم  هک  تسین  نیا 

رگا هک  هتفرگ  رارق  یبیـشارس  رد  هک  دنتـسه  يا  هیلقن  هلیـسو  هیبش  دـنراد و  ایند  يدام  رهاظم  هب  يا  هداـعلا  قوف  لـیامت  یعیبط  روط 
هدافتـسا يا  هدنرادزاب  لماع  زا  رهام  هدننار  دیاب  اج  نیا  رد.تسا  یمتح  ، طوقـس رطخ  دننک  دیدشت  ار  نآ  كرحم  يورین  دـنهاوخب 

.دوشن جراخ  وا  لرتنک  زا  هیلقن  هلیسو  ات  دنک 

هب یناوارف  مئانغ  لاقتنا  ببس  یمالسا  تاحوتف  مالـسلا  مهیلع  يده  همئا  نینچمه  مالـسلا و  هیلع  نانمؤمریما  رـصع  رد  ، نیا رب  هفاضا 
لمجت رد  هقباسم  شون و  شیع و  هب  یهورگ  لیلد  نیمه  هب  دوب و  هدـش  ماـش  قارع و  زاـجح و  ینعی  یلـصا  ياـه  نیمزرـس  لـخاد 

رد قرغ  دنشورفن و  ایند  فراخز  هب  ار  دوخ  ات  دوش  هداد  رادشه  یپرد  یپ  اه  نآ  هب  دوب  مزال  اج  نیا  رد  ؛ دندوب هدروآ  يور  یتسرپ 
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.دننکن شومارف  ار  نید  ادخ و  دنوشن و  تایدام 

: میناوخ یم  تسا  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  زا  یفاک  فیرش  باتک  رد  ینیلک  موحرم  هک  یثیدح  رد 

رک و روک و  ار  ناسنا  ایند  هب  قشع  هکارچ  نک  اهر  ار  ایند  َباَـقِّرلا ؛ ُّلِذـی  ُمِْکبی َو  ُّمِصی َو  یِمْعی َو  اْینُّدـلا  َّبُح  َّنِإَـف  اْینُّدـلا  ُِضفْراَـف  »
.( ح 23 ص 136 ، ج 2 ، یفاک ، دزاس (.» یم  لیلذ  ار  وا  دنک و  یم  گنگ 

: دومرف هک  هدش  لقن  ترضح  نامه  زا  مکحلاررغ  باتک  رد 

رباربرد ار  بلق  دساف و  ار  درخ  لقع و  ایند  بح  ِباَقِْعلا ؛ َمِیلَأ  ُبِجوی  ِهَمْکِْحلا َو  ِعاَمَـس  ْنَع  َْبلَْقلا  ُّمِصی  َلْقَْعلا َو  ُدِسْفی  اْینُّدـلا  ُّبُح  »
.( ح 857 مکحلاررغ ، «.) دوش یم  كاندرد  ياهرفیک  بجوم  دنک و  یم  رک  زیمآ  تمکح  راتفگ  ندینش 

ناسنا دوجو  شزرا  -2

هک تسا  يرمع  یناسنا و  فیرش  سفن  یهلا و  حور  نامه  هیامرس  نیا  تسا و  شزرارپ  رایسب  هک  دراد  رایتخا  رد  يا  هیامرس  ناسنا 
.تسا هتشاد  ینازرا  وا  هب  ایند  رد  ادخ 

.داد رشب  هب  یهللا  هفیلخ  ماقم  دنوادخ  نآ ، ببس  هب  دندرک و  هدجس  نآ  ربارب  رد  ناگتشرف  هک  یفیرش  رهوگ  نامه 

ماقم و تورث و  همه  نآ  اب  ار  يداـم  ياـیند  ماـمت  رگا  یتح.تخاـس  ربارب  ناوت  یمن  يویند  يداـم و  شزرا  چـیه  اـب  ار  هیامرـس  نیا 
.تسا هدش  يدیدش  نارسخ  راتفرگ  دنریگب  وا  زا  ار  شا  یهلا  حور  دنهدب و  ناسنا  هب  قرب  قرز و  یهافر و  هلیسو 

دناوت یمن  راگدرورپ  برق  نیرب و  تشهب  زج  ییاهب  نمث و  چـیه  ، دومرف الاب  هنامیکح  راتفگ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  هنوگ  نامه  و 
.دریگ رارق  نآ  ربارب  رد 

َهَّنَْجلا ُمَُهل  َّنَأـِب  ْمَُهلاَْومَأ  ْمُهَـسُفنَأ َو  َنِینِمْؤُْـملا  َنِم  يَرَتْـشا  َهّللا  َّنِإ  دـیامرف «: یم  هک  اـج  نآ  هدرک  هراـشا  اـنعم  نیا  هب  زین  دـیجم  نآرق 
ُمُکِْعیَِبب اوُرِْـشبَتْساَف  ِهّللا  َنِم  ِهِدْهَِعب  یَفْوَأ  ْنَم  ِنآْرُْقلا َو  ِلیِجنِْإلا َو  ِهاَرْوَّتلا َو  ِیف  ًاّقَح  ِْهیَلَع  ًادْعَو  َنُولَتُْقی  َنُوُلتْقَیَف َو  ِهّللا  ِلِیبَس  ِیف  َنُوِلتاَُقی 

يارب تشهب  شربارب ) رد   ) هک ، هدرک يرادیرخ  ار  ناشلاوما  اه و  ناج  ، نانمؤم زا  دنوادخ  ؛»  ُمیِظَْعلا ُزْوَْفلا  َوُه  َِکلَذ  ِِهب َو  ُْمتْعَیَاب  يِذَّلا 
رد هک  ، وا رب  تسا  یّقح  هدـعو  نیا  ؛ دـنوش یم  هتـشک  دنـشک و  یم  ، دـننک یم  راـکیپ  ادـخ  هار  رد  هک ) تروص  نیا  هب  (؛ دـشاب ناـنآ 
هک يدتس  داد و  هب  ، امش رب  داب  تراشب  نونکا  تسا !؟ رترادافو  شدهع  هب  ادخ  زا  یـسک  هچ  ؛و  هدومرف رکذ  نآرق  لیجنا و  تاروت و 

.( هیآ 111 هبوت ، !«.) گرزب يزوریپ  نآ  تسا  نیا  ؛و  دیا هدرک  ادخ  اب 

یم  « ًالِیلَق ًانَمَث  ِِهب  َنوُرَتْشی  َو  قادصم « هب  يزیچان  ياهب  هب  ار  نآ  دنسانش و  یمن  ار  گرزب  هیامرس  نیا  ردق  يرایـسب  هک  سوسفا  یلو 
.دنشورف

هک دید  یناکدوک  تسد  رد  ار  نآ  اقیرفآ  نارگـشدرگ  زا  یکی  هک  دوب  يرهوگ  ایند  ياهرهوگ  نیرتاهب  نارگ  زا  یکی  : دـنیوگ یم 
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هچ دنتـسناد  یمن  یلو  دندوب  لاحـشوخ  ناکدوک.تفرگ  ار  نآ  داد و  اه  نآ  هب  یمک  زیچ.دندرک  یم  يزاب  نآ  اب  رازاب  هچوک و  رد 
.تسا ناکدوک  نامه  لاح  دنشورف  یم  ناهج  لیلق  ياه  شزرا  هب  ار  دوخ  هک  یناتسرپایند  لاح.دنا  هداد  تسد  زا  ار  یمیظع  رهوگ 

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said: “Is there no free man who can leave this chewed morsel
(of the world) to those who like it? Certainly, the only price for your souls is Paradise.

.” Therefore, do not sell your soul except for Paradise

ملع لام و  ناگنشت  : 457 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

اَینُد ُِبلاَط  ٍملِع َو  ُِبلاَط  ِناَعَبشَی  َال  ِناَموُهنَم  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

 . لام هدنیوج  ملع و  هدنیوج  دنوشن : ریس  زگره  هنسرگ  ود  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و  يداصتقا ) یقالخا ، )

يدیهش

.دزودنا لام  هک  نآ  و  دزومآ ، ملع  هک  نآ  .دنوشن  ریس  هک  دندنمزآ  ود 

یلیبدرا

یتیآ

.ایند بلاط  ملع و  بلاط  دنوشن : ریس  هاگچیه  هک  دنا  هنسرگ  ود  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . ایند بلاط  ملع و  بلاط  : دنوش یمن  ریس  هک  دنا  هنسرگ  ود  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 5382 

http://www.ghaemiyeh.com


يدنوار

يردیک

مثیم نبا 

( مهن  ) هملک نیا  اـیند .) راتـساوخ  شناد و  ناـهاوخ  دـنوش ، یمن  ریـس  زگره  هک  دـنا  هنـسرگ  ود  ، ) ندروـخ هب  داـیز  هقـالع ي  مهن :
ندشن ریـس  تفـص  نینچمه  و  تسا ، هدش  هدروآ  ایند ، بحاص  نتـساوخ  شناد و  رب  وجـشناد  صرح  هقالع و  تدش  يارب  هراعتـسا 

( .ملعلاب موهنم  لاملاب و  موهنم  ناعبشی : ناموهنم ال  : ) تسا هدش  تیاور  زین  ادخ  لوسر  زا  نخس  نیا  و  تسا ، هراعتسا  ناشیا  يارب 

دیدحلا یبا 

 . اَْینُد ُِبلاَط  ٍْملِع َو  ُِبلاَط  ِناَعَبْشَی  ِناَموُْهنَم َال  َلاَق ع: َو 

هملکلا هذه  هب و  علوم  يأ  موهنم  وهف  اذکب  نالف  مهن  لوقت 

.ملعلاب موهنم  لاملاب و  موهنم  ناعبشی  ناموهنم ال  یبنلا ص  نع  هیورم 

مث تلزنأ  هیآ  نآرقلا  یف  ناک  مهن و  اـنأف  مهنأ  ءاـهلا  رـسکب  ماـعطلا  یلإ  تمهن  هنم  لوقت  ماـعطلا  یف  هوهـشلا  طارفإ  حـتفلاب  مهنلا  و 
.بات نم  یلع  هللا  بوتی  بارتلا و  الإ  مدآ  نبا  نیع  ألمی  اثلاث و ال  امهل  یغتبال  بهذ  نم  نایداو  مدآ  نبال  ناک  ول  تعفر 

باتکلا ظحاجلا و  نامثع  وبأ  تام  هیلع  هکلاهت  هل و  هقشع  داز  هنم  رثکتـسا  املک  ادبأ و  هنم  عبـشی  هنإف ال  هل  قشاعلا  ملعلا  بلاط  امأف 
.هردص یلع 

یبأ نب  دـمحأ  یـضاقلا  ناک  مالکلا و  ملع  یف  لـئاسم  مشاـه  یبأ  هنبا  یلع  یلمی  وه  عزنلا و  یف  هللا  همحر  یلع  وبأ  انخیـش  ناـک  و 
ام لیق  هیلإ و  لخدی  هفیلخلا و  سلجی  نأ  یلإ  هیف  رظنلاب  لغتـشا  هفیلخلا  راد  یف  سلج  اذإف  بکار  وه  هفخ و  یف  باتکلا  ذخأی  داود 

افیـص و رحـسلا  تقو  الإ  مانی  نینـس ال  سمخ  وحن  ثکم  نم  اننامز  یف  انأ  فرعأ  ءالخلا و  یف  الإ  طق  باتکلا  داود  یبأ  نبا  قراـف 
باتکلا اهیلع  مانی  یتلا  هتداسو  تناک  هفنص و  باتک  یلع  ابکم  ءاتش 

یناشاک

يارب زا  ملع  هدننک  بلط  یکی  ملع ) بلاط   ) الصا دنوش  یمن  ریس  هک  دنصیرح  روخرپ  ود  ناعبشی ) ناموهنم ال  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
.ایند هدنیوج  يرگید  و  ایند ) بلاط  و   ) ادخ ياضر 

یلمآ

ینیوزق

عوج نیا  .ایند و  بلاط  رگید  و  نالماک ، تسا و  ناصاخ  عوج  نیا  .ملع و  بلاـط  یکی  دـندرگ : یمن  ریـس  هک  دنـصیرح  ود  دومرف :
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ناتسرپایند تسا و  ناصقان 

یجیهال

: دنوش یمن  ریس  هک  دنا  هنسرگ  ود  هک  مالسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .ایند » بلاط  ملع و  بلاط  ناعبشیال : ناموهنم  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
.ایند هدننک ي  بلط  ملع و  هدننک ي  بلط 

ییوخ

، ناموهنم بارعالا : .دـجنملا  هنم - عبـشی  هب ال  علوم  يا  لاـملاب : موهنم  وه  لاـقی  یـشلاب ء  علوملا  مهنلا : وذ  لوعفم  موهنملا :) : ) هغللا
له و  نایب ، هدعب  ربخ و  ناعبشی  ال  لاقی : نا  نکمی  بکرم و  ربخ  ایند  بلاط  ملع و  بلاط  و  هل ، هفص  هیلعف  هلمج  ناعبـشی  ءدتبم و ال 
نال دح ، یلا  یهتنی  السک و ال  القث و ال  دجوی  حورلل ال  ءاذغ  ملعلا  نال  ملعلا  بلاط  عبشی  ال  ینعملا : ذئنیح !؟ هرکنلاب  ءادتبالا  حصی 
وه ملعلا  هیاـغ  نا  رهتـشا  دـق  و  اـهمهف ، یلع  ملعلا  بلاـط  صرحی  رخا و  تـالوهجم  یلع  عـالطالا  بجوی  ملعلا  نم  باـب  لـک  حـتف 

یلتبملاک هلاحف  ایند  بلاط  اما  .ملعا و  ینا ال  تملع  یتح  ملعلا  لیـصحت  یف  تبعت  لاـق : هنا  طارقـس  نع  لـقن  لـهجلاب و  فارتعـالا 
.تسرپایند و  وجشناد ، دنوشن : ریس  هک  دنا  هنسرگ  ود  دومرف : همجرتلا : .اشطع  داز  ءاملا  برش  املک  ءاقستسالا  ضرمب 

يرتشوش

مولعلا یف  رـشع - نماثلا  لصفلا  ( ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاـق  لاـق : مالـسلا ) هیلع   ) هنع سیق  نب  میلـس  نع  یفاـکلا  يور  لوقا :
نم اهلوانت  نم  و  ملس ، هل  هللا  لحا  ام  یلع  ایندلا  نم  رصتقا  نمف  ملع ، بلاط  ایند و  بلاط  ناعبـشی  ناموهنم ال  اهحودمم ) اهمومذم و 

: يا ناـموهنم  .هظح  یهف  ایندـلا  هب  دارا  نم  و  اـجن ، هب  لـمع  هلها و  نم  ملعلا  ذـخا  نم  و  عـجاری ، بوـتی و  نا  ـالا  کـله ، اـهلح  ریغ 
نم ملاعلا  و  رکذـلا ، نم  یثنالا  و  رظنلا ، نم  نیعلا  و  رطملا ، نم  ضرالا  هعبرا : نم  نعبـشی  ـال  هعبرا  ربخلا : یف  ناعبـشی و  ـال  ناـعلوم 

هبسحا لاق : تارم ، سمخ  ثیدحلا  بلط  یف  هلوب  برـش  هنا  شارخ  نب  فسوی  نب  نمحرلادبع  نع  بیطخلا  يور  ملع  بلاط  .ملعلا 
فالآ هثالثب  دادغبب  نیدادـحلا  فص  تعب  لاق : يرـصقلا  سیمر  نب  رفعج  نب  دـمحم  نع  .ءاملا و  مدـع  دـنع  رفـسلا  یف  کلذ  لعف 
روکبک روکبب  لاق : ملعلا ؟ نم  تکردا  اـم  تکردا  مب  رهمجرزبل : لـیق  یبیتقلا :) نویع   ) یف .ثیدـحلا و  یلع  اـهلک  اـهتقفناف  راـنید ،

وه هیلع و  لـخد  ءاـملعلا  ضعب  نا  ینوریبـلا : ناـحیر  یبا  نع  یکح  .راـمحلا و  ربـصک  ربـص  و  ریزنخلا ، صرحک  صرح  و  بارغلا ،
اهب ملاع  انا  ایندلا و  عدوا  لاقف : .لاحلا  هذه  یفا  لاقف : تادـجلا ؟ باسح  اموی  یل  تلق  فیک  لاحلا : کلت  یف  هل  لاقف  هسفنب ، دوجی 

فیک هیاورلا و  نم  تیور  ام  تیور و  زئاوجلاوبا : لاق  .هیلع و  غارصلا  عمـسف  جرخ ، هل و  اهرکذف  اهب ، لهاج  انا  اهیلخا و  نا  نم  ریخ 
( اهحودمم اهمومذـم و  مولعلا  یف  رـشع - نماثلا  لصفلا   ) هیاغ ملعلل  ام  تلاط و  نا  یهانت و  تایاغ  لامعالل  هیاهن و  یلا  تیهتنا  ام  و 

یف لئاسم  مشاه  یبا  هنبا  یلع  یلمی  وه  عزنلا و  یف  یلعوبا  ناک  و  هردـص ، یلع  باتکلا  ظـحاجلا و  تاـم  دـیدحلا : یبا  نبا  لاـق  و 
هیف رظنلاب  لغتـشا  هفیلخلا  راد  یف  سلج  اذاف  بکار ، وه  هفخ و  یف  باتکلا  ذـخای  داود  یبا  نب  دـمحا  یـضاقلا  ناک  و  مالکلا ، ملع 

تقوالا مانی  نینـس ال  سمخ  وحن  ثکم  نم  اننامز  یف  انا  فرعا  .ءالخلا و  یف  ـالا  طـق  باـتکلا  قراـف  اـم  و  هفیلخلا ، سلجی  نا  یلا 
هیلع  ) رفعج یبا  نع  یفاکلا )  ) یف ایند  بلاط  .باتکلا و  اهیلع  مانی  یتلا  هتداس  تناک و  و  باـتک ، یلع  اـبکم  اءاتـش  افیـص و  رحـسلا 
.امغ تومت  یلح  جورخلا  نم  اهل  دعبا  ناک  افل  اهسفن  یلع  زقلا  نم  تدادزا  املک  زقلا ، هدود  لثم  ایندلا  یلع  صیرحلا  لثم  مالسلا :)
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ول و  طخـسب ، الا  اوتومی  مل  مهنا  اما  لاقف : اهباود ، اهریط و  اهلها و  تاـم  دـق  هیرق  یلع  یـسیع  رم  مالـسلا :) هیلع   ) هللادـبع یبا  نع  و 
، هبر یـسیع  اعدـف  .اهبنتجنف  مهلامعا  تناک  ام  انوربخیف  انل  مهییحی  نا  هللا  عدا  هللا  حور  ای  نویراوحلا : لاـقف  .اونفادـتل  نیقرفتم  اوتاـم 

.هللا حور  ای  کیبل  بیجم : مهنم  هباجاف  هیرقلا ، هذه  لها  ای  لاقف : ضرالا ، نم  فرش  یلع  لیللاب  یسیع  ماقف  مهدان ، وجلا  نم  يدونف 
فیک لاقف : .وهل  یف  هلفغ  و  دـیعب ، لها  و  لیلق ، فوخ  عم  ایندـلا  بح  و  توغاطلا ، هدابع  لاق : مکلامعا ؟ تناک  اـم  مکحی  و  لاـقف :

یف ناک  دـیدحلا : یبا  نبا  لاق  .ربخلا و  انزح - انع  تربدا  اذا  و  انحرف ، انیلع  تلبقا  اذا  همال ، یبصلا  بحک  لاـق : ایندـلل ؟ مکبح  ناـک 
نماثلا لصفلا   ) الا مدآ  نبا  نیع  المی  ـال  و  اـثلاث ، اـمهل  یغتب  ـال  بهذ  نم  ناـیدا  مدآ و  نبـال  ناـک  ول  تعفر : مث  تلزنا  هیآ  نآرقلا 

.بات نم  یلع  هللا  بوتی  و  بارتلا ، اهحودمم ) اهمومذم و  مولعلا  یف  رشع -

هینغم

معلا یلع  انولتاقل  انل  اونطف  ول  اما  نحن ؟ امم  ءانبا  كولملا و  نیا  لوقی : ءاـملعلا  دـحا  ناـک  .لاـملا و  هذـل  قوفت  هلها  دـنع  ملعلا  هذـل 
غلباب مظعالا  لوسرلا  هروص  دقف  لاملا  موهنم  اما  .افهلت  دادزا  رثکتـسا  املک  و  عبـشی ، قشاعلا ال  و  قشعلا ، بجوت  هذللا  ..فویـسلاب و 

بارتلا یف  هرفح  الا  هبـشت  ..عبارلا ال  ینمتل  ثلاثلا  کلم  ول  اضیا  ..اثلاث و  مهل  ینمتل  بهذ  نم  نالبج  هل  ناک  ول  هلوق : یه  و  هروص ،
(. رثاکتلا  2 رباقملا - مترز  یتح  رثاکتلا  مکاهلا  )

هدبع

ماعطلا هوهش  یف  هلصاو  هوهشلا  یف  طرفملا  موهنملا  ناعبشی : ناموهنم ال  … 

يرفعج

مالسالا ضیف 

وا رب  هچ  ره  هک   ) ملع ناهاوخ  دنوش : یمن  ریس  هک  دنتسه  هدنروخ  ود  تسا : هدومرف  ایند ) ملع و  ناهاوخ  هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
دهاوخ یم  زاب  دبایب  ایند  يالاک  زا  هچنآ  هک   ) ایند ناهاوخ  و  دیامن ) مولعم  ار  يرگید  لوهجم  دهاوخ  یم  زاب  دوش  ادـیوه  فشک و 

(. دروآ تسد  هب  يرگید  يالاک 

ینامز

رد شناد  ملع و  هقالع  دراذـگ ، یم  نآ  يور  ار  دوخ  ناج  ماجنارـس  دزروب ، قشع  نآ  هب  دـشاب و  هتـشاد  هقالع  يزیچ  هب  هک  یـسک 
ان هاوخ  تفرگ  ياج  سک  ره  بلق  رد  مه  ایند  هب  قشع  .دـشک  یم  اـهیتحاران  نآ  ندروآ  تسدـب  يارب  تفرگ  ياـج  سک  ره  داـهن 

دناشک و رـضخ  يوجتـسج  رد  هار  اهگنـسرف  ار  یـسوم  ترـضح  هک  دوب  ملع  هب  قشع  .دراذگ  یم  نآ  يور  ار  دوخ  زیچ  همه  هاوخ 
.درک نوگنرس  ار  نوراق  هک  دوب  تورث  هب  قشع 

يزاریش دمحم  دیس 

( ایند بلاط  و   ) ملعلا نم  عبشی  ال  ملع ) بلاط   ) امهبوغرم نم  ناعبشی ) ال   ) هبغرلا یف  طرفملا  موهنملا : ناموهنم ) : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
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.اهنم لصح  امهم  اهنم ، عبشی  ال 

يوسوم

ماعطلل اموهنم  الوکا  ناک  نم  هوهشلا و  یف  طرفملا  وه  موهنملا  حرشلا : .ماعطلا  هوهش  یف  هلصا  هوهشلا و  یف  طرفملا  موهنملا : هغللا :
تعستا هماما و  باوبالا  تحتفنا  هنم  فرغ  املک  هناف  هب  موهنملا  ملعلا و  بلاط  اما  هریغ و  عسی  رادقم ال  هل  نطبلا  ذا  عبـشی  نا  دبال و 

بلاـط کلذـک  هفرعملا و  یلع  لوصحلا  هبلط و  ملعلا و  هصغ  هسفن  یف  یقبت  تومی و  لـب  هرمع  رخآ  یلا  ملعلا  نم  هتنی  مل  هتاـفآ و 
 … اهیف هنیع  یقبت  ایندلا و  نم  جرخی  اهنم و  دیزملا  بلطی  ذخا  هلامآ و  تعستا  هتورث  هتاکلتمم و  تعستا  املک  هناف  ایندلا 

یناقلاط

« .يوج ایند  يوج و  شناد  دنریذپ : یمن  يریس  دنمزآ  ود  »

مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  زا  نخس  نیا  دیوگ : یم  موهنم  تغل  هرابرد  حیضوت  زا  سپ  نخـس  نیا  حرـش  رد  دیدحلا  یبا  نبا 
سپـس هک  هدوب  نآرق  رد  يا  هیآ  و  .شناد » دنمزآ  لام و  دنمزآ  دنریذپ ، یمن  يریـس  دنمزآ  ود   » هک تسا  هدش  لقن  تروص  نیا  هب 
مـشچ تسا و  موس  هرد  يوجتـسج  رد  دـشاب  رز  هرد  ود  ار  هداز  یمدآ  رگا  : » تسا هدوب  نینچ  هک  تسا  هدـش  خوـسنم  نآ  توـالت 

« .دریذپ یم  ار  وا  هبوت  يادخ  دنک  هبوت  سک  ره  دزاس و  یمن  هتشابنا  كاخ  زج  يزیچ  ار  هداز  یمدآ 

یم نوزفا  وا  قشع  دریگ  ارف  نوزفا  هچ  ره  دوش و  یمن  ریـس  نآ  زا  زگره  تسا  نآ  قشاع  ملع و  بلاط  هک  یـسک  دیوگ : یم  سپس 
.درب یم  ناج  ياپ  ات  هار  نآ  رد  ار  دوخ  دوش و 

ناج راضتحا و  لاح  رد  دانک ، تمحر  شیادخ  هک  یلع  وبا  ام  خیش  .دوب  شا  هنیـس  يور  باتک  هک  درم  یلاح  رد  ظحاج  نامثع  وبا 
شفک رد  دش  یم  راوس  هک  یلاح  رد  دواد  یبا  نب  دمحا  یـضاق  .درک  یم  الما  مشاه  وبا  شرـسپ  هب  ار  مالک  ملع  زا  یلئاسم  ندـنک 

نبا هک  تسا  هدش  هتفگ  تخادرپ و  یم  نآ  هعلاطم  هب  دوب  هدماین  هفیلخ  ات  تسـشن  یم  هفیلخ  رابرد  رد  نوچ  داهن و  یم  باتک  دوخ 
رد یلاوتم  لاس  جنپ  هک  مسانش  یم  ار  یسک  دوخ  راگزور  هب  نم  .تشادن و  ییادج  تجاح  ياضق  ماگنه  هب  زج  باتک  زا  دواد  یبا 

دنک و فینصت  ار  یباتک  ات  دوب  باتک  يور  رب  هداتفا  هجوتم و  هراومه  تسا و  هتفخن  رحس  ماگنه  هب  یکدنا  زج  ناتـسمز  ناتـسبات و 
.دوب باتک  داهن  یم  نآ  رب  رس  هک  وا  شلاب 

مراکم

 [[ مالسلا هیلع  لاق  و  ]]

.اَْینُد ُِبلاَط  ٍْملِع َو  ُِبلاَط  : ِناَعَبْشَی َال  ِناَموُْهنَم 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

: هنامیکح راتفگ  دنس  ) .ایند بلاط  ملع و  بلاط  : دنوش یمن  ریس  زگره  هک  دنا  هنسرگ  ود 
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یم لقن  زین  مرکاربمایپ  زا  دیدحلا  یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  زا  ار  ینارون  مالک  نیا  هک  نآ  زا  دعب  رداصم  باتک  رد  بیطخ  موحرم 
زا دومرف : مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هک  دـنک  یم  لقن  یلـاله  سیق  نب  میلـس  زا  یفاـک  باـتک  رد  ار  نآ  زین  ینیلک  دـیازفا : یم  دـنک 

قداص ماما  زا  شدنس  هب  قودص  زا  ار  نآ  سپس  و  ملع » بلاطو  ایند  بلاط  ناعبـشی  ناموهنم ال  : » دومرف یم  هک  مدینـش  مرکا  ربمایپ 
یحو هشیر  هب  اهنآ  همه  هک  تسا  نشور  هدرک و  رکذ  ساـبع  نبا  زا  دـیرفلا  دـقع  رد  ار  نآ  زین  هبر  دـبع  نبا  دـنک و  یم  لـقن  یلع 

(( ص 313 ،ج 4 ، هغالبلا جهن  رداصم   ) .ددرگ یم  زاب  یهلا 

دنوش یمن  ریس  زگره  سک  ود 

دنا هنسرگ  ِصخـش  ود  :» دیامرف یم  ، دنوش یمن  ریـس  زگره  هک  دنک  یم  هراشا  هورگ  ود  هب  هنامیکح  راتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
(. اَْینُد ُِبلاَط  ٍْملِع َو  ُِبلاَط  : ِناَعَبْشَی َال  ِناَموُْهنَم  ( ؛» ایند بلاط  ملع و  بلاط  : دنوش یمن  ریس  زگره  هک 

يانعم هب  موهنم.تسا  نتـشاد  يزیچ  هب  دـیدش  ياهتـشا  ندوب و  ریذـپان  يریـس  ياـنعم  هب  نهد ) نزو  رب  «) مَهَن » هداـم زا  موهنم »  » هژاو
.تسا هدش  هنوگ  نیا  هک  تسا  یسک 

َو نآرق «: هدومرف  هب  درادن و  يزرم  دح و  ، ملع ًالوا  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  دنوش  یمن  ریس  ملع  بلط  زا  زگره  ملع  نابلاط  هک  نیا  اما 
.( هیآ 76 فسوی ،  «.) ٌمیلَع ٍْملِع  يذ  ِّلُک  َقْوَف 

 «. ًالیلَق َّالِإ  ِْملِْعلا  َنِم  ُْمتیتوُأ  ام  َو  دـیامرف «: یم  درامـش و  یم  زیچان  ، تالوهجم لباقم  رد  ار  ناسنا  تاـمولعم  ماـمت  رگید  ياـج  رد  و 
.( هیآ 85 ءارسا  )

ُهَْعبَـس ِهِدَْعب  ْنِم  ُهُّدُمی  ُرْحَْبلا  ٌمْالقَأ َو  ٍهَرَجَـش  ْنِم  ِضْرَْألا  ِیف  ام  َّنَأ  َْول  َو  دـیامرف «: یم  یتسه  ناهج  قیاقح  دـنوادخ و  ملع  دروم  رد  و 
تفه ،و  ددرگ بّکرم  نآ  يارب  ایرد  ،و  دوش ملق  نیمز  يور  ناتخرد  همه  رگا  و  ؛»  ٌمیکَح ٌزیزَع  َهَّللا  َّنِإ  ِهَّللا  ُتاـِملَک  ْتَدـِفَن  اـم  ٍرُْحبَأ 

هیآ نامقل ، «.) تسا میکح  زیزع و  دنوادخ  ؛ دریگ یمن  نایاپ  ادخ  تاملک  یلو  دوش  یم  مامت  همه  اه  نیا  ، دوش هدوزفا  نآ  هب  هچایرد 
(27

زا زگره  ملع  نابلاط  لیلد  نیمه  هب  تسا و  یمدآ  حور  یلصا  ياذغ  عقاو  رد  دهد و  یم  لقیـص  ار  حور  ، تسا روآ  طاشن  ، ملع ًایناث 
.دنتسه يرتالاب  هلحرم  ناهاوخ  دننک  یط  هک  ار  يا  هلحرم  ره  هکلب  دنوش  یمن  ریس  ملع 

یم ار  یملع  هدـیچیپ  لـئاسم  زا  یـضعب  هک  یماـگنه  يداـم  تیمورحم  نیع  رد  ناـگرزب  زا  یـضعب  هـک  تـسا  فورعم  نخـس  نـیا 
ناـهاشداپ و دنتـسه  اـجک  ؛ هّذـللا هذـه  نم  ِكوـلُملا  ُءاـنبأ  كوـلُملا و  َنـیأ  :» دـنتفگ یم  هـک  دـندرب  یم  تذـل  يردـق  هـب  دـندوشگ 

«. میرب یم  ام  هک  زا  یتذل  نینچ  دننیبب  هک  ناگدازهاش 

رـضحم ات  دوب  نیرفآ  لکـشم  رایـسب  هک  دـنداد  یم  ینالوط  ياه  ترفاسم  هب  نت  نادنمـشناد  زا  يرایـسب  هتـشذگ  ياه  نامز  رد  زین 
.دنسرب مالسلا  مهیلع  نیموصعم  تایاور  زا  تیاور  کی  هب  هاگ  یتح  دننک و  كرد  ار  دیتاسا  زا  یضعب 

دنوش یمن  ریـس  زیچ  چیه  اب  هک  دنراد  علو  صرح و  ردـقنآ  نآ  يدام  بهاوم  قرب و  قرز و  ایند و  هب  قشع  رد  زین  ایند  نابلاط  اما  و 
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: رعاش هتفگ  هب  و 

رگد یمیلقا  دنب  رد  نانچمه  هاشداپ  دریگب  را  میلقا  تفه 

هک دنک  یم  هراشا  هتکن  نیا  هب  رعاش  دندرک و  یم  میـسقت  میلقا  تفه  هب  ار  نیمز  هرک  مامت  هتـشذگ  رد  ناناد  یفارغج  هک  میناد  یم 
.دزادنیب رگید  ینامسآ  تارک  هب  تسد  تسا  لیام  دوش و  یمن  ریس  مه  زاب  دنهدب  تسرپایند  هب  ار  نیمز  همه  رگا 

: تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا  یفورعم  ثیدح  رد  لیلد  نیمه  هب 

زا هنـشت  ِناسنا  هچره  هک  تسایرد  بآ  لَثَم  ، ایند لَثَم  ُهَُلتْقی ؛ یَّتح  ًاشَطَع  َدادْزا  ُناشْطَْعلا  ُْهنِم  َبِرَـش  امَّلُک  ، ِرْحَْبلا ِءام  ُلَـثَم  اْینُّدـلا  ُلَـثَم  »
.( ص 396 لوقعلا ، فحت  «.) دشک یم  ار  وا  هک  يّدح  هب  ، دوش یم  رتشیب  وا  شطع  ، دشونب نآ 

.دش دنهاوخ  يددعتم  ياهالب  راتفرگ  دنوش  یمن  ریس  ایند  زا  زگره  هک  دارفا  هنوگ  نیا 

ثیدـح رد  هک  هنوگ  نامه  دـننک  یم  شومارف  یلک  هب  ار  ترخآ  دـنوش و  یم  زارد  رود و  ياـهوزرآ  لـما و  لوط  راـتفرگ  هلمجزا 
: تسا هدمآ  يولع  يوبن و  فورعم 

.( ح 3 ص 335 ، ج 2 ، یفاک ، َهَرِخْآلا (. » یِْسنیَف  ِلَمَْألا  ُلوُط  اَّمَأ  »

نامز نیمز و  هب  دـتفیب  رطخ  هب  ناشیایند  زا  یـشخب  يزور  رگا  دـنهد و  یم  تسد  زا  یلک  هب  ار  مسج  حور و  شمارآ  ، نیا رب  هفاضا 
.دننز یم  یشکدوخ  هب  تسد  هاگ  دنیوگ و  یم  دب 

تمحازم نارگید  ياه  هتـساوخ  اب  دـسرب  دوخ  زاین  دـح  زا  شیب  هب  یـسک  ره  تسا و  تمحازم  راد  ، ایند نوچ  اه  نیا  همه  رب  هوالع 
راـظتنا رد  هتـسویپ  دـنراذگ و  یمن  تحار  ار  دارفا  هنوگ  نیا  زین  نادوسح.درخ  یم  دوخ  يارب  ار  يرایـسب  توادـع  ینمـشد و  ، دراد

.دنتسه اه  نآ  تمعن  لاوز 

.دنا ناما  رد  رابگرم  ءوس و  راثآ  نیا  همه  زا  دنا  فافع  فافک و  لها  دنا و  عناق  هک  اه  نآ  یلو 

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abu Talib said : “ Two greedy persons never get satisfied: a seeker of
.knowledge and a seeker of this world

نامیا ياه  هناشن  : 458 تمکح

هراشا

توص
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َِکلَمَع َو نَع  ٌلضَف  َِکثیِدَح  ِیف  َنوُکَی  ّالَأ  َکُعَفنَی َو  ُثیَح  ِبِذَکلا  یَلَع  َكّرُضَی  ُثیَح  َقدّصلا  َِرثُؤت  نَأ  ُناَمیِإلا  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 
َكِریَغ ِثیِدَح  ِیف  َهّللا    َ ِیّقَتت نَأ 

اه همجرت 

یتشد

غورد و  دـناسر ، ناـیز  ار  وت  هک  هاـگنآ  ییوگب ، تسار  هک  تسا  نآ  ناـمیا  هناـشن  دومرف : وا ، رب  ادـخ  دورد  و  یعاـمتجا ) قـالخا  )
 !. یسرتب ادخ  زا  ییوگ  نخس  نارگید  زا  نوچ  و  ییوگن ، نخس  لمع  رادقم  زا  شیب  هک  نآ  دناسر و  دوس  ار  وت  هک  ییوگن 

يدیهش

نوچ دـیازفین و  ترادرک  رب  تراتفگ  و  دـهد ، دوس  ار  وت  هک  یغورد  رب  دوب  وت  نایز  هب  هک  ینیزگ  رب  ار  یتسار  هک  تسا  نآ  نامیا 
.دیآ تلد  رد  ادخ  زا  سرت  ییوگ  نخس  يرگید  زا 

یلیبدرا

وتب و دـناسر  عفن  هک  یتقو  نتفگ  غورد  رب  ار  وت  دـناسر  ررـض  هک  یماگنه  ار  یتسار  ینک  رایتخا  هک  تسنآ  ناـمیا  همـالع  دومرف  و 
دوخ ریغ  نخس  رد  ادخ  زا  یسرتب  هکنآ  وت و  شناد  زا  یتدایز  وت  نخس  رد  دشابن  هکنآ 

یتیآ

.تسا نآ  رد  وت  دوس  هک  یغورد  رب  دوب ، وت  نایز  هب  دنچ  ره  ینیزگرب ، ار  تسار  هک  تسا  نیا  نامیا  ناشن  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 
.ییوگ یم  يرگید  زا  نخس  هک  یماگنه  سرتب  يادخ  زا  دیاین و  نوزفا  تملع  زا  تراتفگ  و 

نایراصنا

مدـقم تسوـت  دوـس  هب  هک  یغورد  رب  تسوـت  ناـیز  هب  هک  ییاـج  رد  ار  یتـسار  هک  تسا  نـیا  ناـمیا  هناـشن  : دوـمرف ترـضح  نآ  و 
 . ینک اورپ  ادخ  زا  يرگید  هراب  رد  نتفگ  نخس  رد  ،و  دشابن رتشیب  ترادرک  زا  تراتفگ  هکنیا  ،و  يرادب

اه حرش 

يدنوار

يردیک

یف هللا  یقتت  نا   ) .هملع نع  لضف  هلوق  یفف  ملعی  ام ال  لاق : نم  هلمع و  هلوق  يواس  دـقف  ملع  اـم  لاـق : نمف  ملعت ، ـال  اـم  لوقت  ـال  يا 
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.سانلا بئاعم  كرت  و  قطنلا ، بادآ  یلا  هراشا  كریغ .) ثیدح 

مثیم نبا 

نیا رگید  و  ینیزگرب ، شخبدوس  ییوگغورد  رب  دراد  نایز  وت  يارب  هک  ییاج  رد  یتح  ار  ییوگتسار  هک  تسا  نآ  نامیا  هناشن ي  )
( مالسلا هیلع   ) ماما .یسرتب ) ادخ  زا  نارگید  ثیدح  لقن  نارگید ) تبیغ   ) هرابرد ي و  دشابن ، رتشیب  تا  هتـسناد  دح  زا  تراتفگ  هک 
تلیـضف و هب  هقـالع  رطاـخ  هب  دـنمدوس - غورد  رب  ار  شخبناـیز  تـسار  - 1 تسا : هدرک  هراـشا  دروـم  هس  هب  ناـمیا  ياـه  هناـشن  زا 
راتفگ و رد  تلادع  تسا  نیمه  هک  دـیوگن  شیاه  هتـسناد  رب  هوالع  يزیچ  شنخـس  رد  .دهد 2 - حیجرت  یگیام - نود  ندیدنـسپن 

تبیغ هب  نداد  شوگ  اـی  ندرک  تبیغ  اـب  و  دریگب ، رظن  رد  ار  ادـخ  نارگید  هب  عـجار  تفگ  نخـس  رد  .غورد 3 - زا  ندـیزگ  يرود 
تـسه هکنانچ  نارگید ، ثیدح  لقن  رد  هک  تسا  نآ  ماما  دوصقم  دنا ،: هتفگ  یـضعب  و  دزادـنین ، رطخ  هب  ار  یـسک  يوربآ  نارگید 

.دنکن دایز  مک و  و  دنک ، تناما  تیاعر 

دیدحلا یبا 

[ ِناَمیِْإلا ُهَمَالَع  : ] َلاَق ع َو 

[ َکِْملِع  ] ْنَع ٌلْضَف  َِکثیِدَح  ِیف  َنوُکَی  َّالَأ  َکُعَْفنَی َو  ُْثیَح  ِبِذَْکلا  یَلَع  َكُّرُضَی  ُْثیَح  َقْدِّصلا  َِرثُْؤت  ْنَأ  ُناَمیِْإلَا 

 . َكِْریَغ ِثیِدَح  ِیف  َهَّللا  َیِقَّتَت  ْنَأ  َِکلَمَع َو 

.دیعولا رانب  قدصلا  کقرحأ  هنأ  ول  قدصلاب و  کیلع  لئاقلا  لوألا  ینعملا  ذخأ  دق 

ءاضعألا ضعب  عطق  یلإ  وأ  سفنلا  فلت  یلإ  يدؤی  امیظع  اررض  قدصلا  رضأ  اذإ  هنأل  اقلطم  ادیقم ال  مکحلا  اذه  نوکی  نأ  یغبنی  و 
.ذئنیح ضیراعملا  تبجو  احیرص و  هلعف  زجی  مل 

هنع و ال لئـس  امیف  قدـصی  مل  اهلمعتـسم  نکل  اهتاذ و  یف  قدـص  یه  تلق  هقالطإ  یلع  مالکلاف  اضیأ  قدـص  ضیراعملاف  تلق  نإف 
نأ بجوف  ابذاک  اقداص و ال  نوکی  ربخلل ال  كراتلا  ضیراعملا و  یه  رخآ و  ءیـش  نع  ربخأ  امنإ  هنع و  ربخی  مل  هنأل  اـضیأ  بذـک 

.هرضملا کلت  نم  اعفن  مظعأ  قدصلا  هجیتن  تناک  میظع و  ریغ  ررضلا  ناک  اذإ  امب  ربخلا  قالطإ  دیقی 

هملع ناک  نم  لضافلا  هصقن و  رهظ  اغل و  دـقف  هملع  یلع  لجرلا  قطنم  داز  یتم  کملع  نع  لضف  کثیدـح  یف  نوکی  الأ  لاـق ع و 
فیرحت ریغ  نم  هتعمس  امک  هیورتف  هتیاور  هلقن و  یف  يأ  كریغ  ثیدح  یف  هللا  یقتت  نإ  هلوق و  هقطنم  نم  رثکأ 

یناشاک

هک ییاج  رد  كرضی ) ثیح   ) ار یتسار  ینک  رایتخا  هک  تسا  نآ  نامیا  هناشن  قدصلا ) رثوت  نا  نامیالا  همالع  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
( کثیدح یف  نوکی  نا ال  و   ) وت هب  دناسر  تفعنم  هک  ییاج  رد  غورف  یب  غورد  رب  کعفنی ) ثیح  بذکلا  یلع   ) وت هب  دـناسر  ررض 
ار يزیچ  دیوگ  هک  ره  هچ  .ینادن  هک  ار  زیچ  نآ  ییوگن  ینعی  وت  شناد  زا  ینوزفا  کملع ) نم  لضف   ) وت نخـس  رد  دـشابن  هکنآ  و 
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رد كریغ ) ثیدـح  یف   ) ادـخ زا  يزیهرپب  هکنآ  و  هللا ) یقتت  نا  و   ) وا ملع  زا  دوب  دـهاوخ  لضاف  وا  لوق  سپ  وا  هب  دـشابن  ملاـع  هک 
هکنانچنآ ینک و  ماـمت  طاـیتحا  ریغ  ثیدـح  تیاور و  رد  هکنآ  اـی  .ندونـش  اـی  ندرک  تبیغ  هب  تدوخ  ریغ  قح  رد  وت  ندرک  نخس 

ناصقن هدایز و  یب  ییامن  ادا  تسه 

یلمآ

ینیوزق

عفن هک  اجنآ  باوصاـن  غورد و  رب  ار  وت  دـنک  ررـض  هک  اـجنآ  ار  باوص  یتسار و  ینک  راـیتخا  هک  تسا  نآ  ناـمیا  تمـالع  دومرف :
هچنآ راهظا  رد  فلکت  یئوگ و  نخـس  شیوخ  ملع  ردق  هب  ینعی  .وت  ملع  زا  یتدایز  وت  نخـس  رد  دشاب  هدوبن  هکنیا  .ار و  وت  دـناسر 

.يونشن یئوگن  مدرم  دب  دوخ  ریغ  نخس  رد  يادخ  زا  یسرتب  هکنیا  .ینکن و  ینادن 

یجیهال

لـضف کثیدح  یف  نوکی  نا ال  کعفنی و  ثیح  بذکلا  یلع  كرـضی ، ثیح  قدـصلا  رثوت  نا  نامیالا  همالع  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
تـسار ینک  رایتخا  وت  هک  تسا  نآ  نامیا  هناشن ي  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .كریغ » ثیدـح  یف  هللا  یقتت  نا  کـملع و  نع 

رد دـشابن  هکنیا  وت و  هب  دـناسر  یم  عفن  غورد  هک  ییاج  رد  نتفگ  غورد  رب  وت ، هب  دـناسر  یم  ررـض  یتسار  هک  ییاـج  رد  ار  نتفگ 
ربخ رد  ار  ادخ  وت  يزیهرپب  هکنیا  یتدایز و  یب  یهد  ربخ  يا  هتـسناد  هک  ار  هچنآ  ینعی  وت ، هدش ي  هتـسناد  زا  یتدایز  وت  نداد  ربخ 

.دوخ ریغ  قح  رد  نداد  تداهش  نداد و 

ییوخ

یهن هللا  نا  ثیح  و  هللا ، مکحل  فلاخم  وه  ام  یلا  عفنلا  بلج  یف  لسوتی  نا ال  عفانلا  راـضلا  وه  هنا  هللااـب و  ناـمیالا  یـضتقم  ینعملا :
امک بذکلا  نم  عقوتملا  عفنلا  اذه  هنع  تاف  نا  قدصلا و  مزالی  لب  عفنلا  بلجل  بذـکیال  یلاعت  هللااب  نموی  نمف  اقلطم  بذـکلا  نع 

قدصلا یلع  عفانلا  بذکلا  رثآ  عفنلا  بلجل  ریقف  انا  لاقولف : اینغ  ناک  ینغ و  وا  ریقف  تنا  هنع  لاسیف  ءارقفلل  رذـن  وا  هیطع  صتخا  اذا 
هملعی و ال امب  همالک  دیقی  نموملا  نا  امک  قدصلا ، همزالم  عفنلا و  بلجل  بذلا  كرت  نامیالا  همالعف  عفنلا  اذـهل  توفملا  ياراضلا 

الب هثیدح  يوری  هنع و  ثیدحلا  زوجی  امب  الا  ریغلانع  ثدحی  هیعرشلا و ال  ماکحالا  هینیدلا و  رومالا  یف  اصوصخ  ملعیال  امب  ثدحی 
دـشخب تدوس  هکیغورد  رب  دراد  تناـیز  هک  اـجنآ  رد  ار  يوگتـسار  هک  تسنیا  ناـمیا  هناـشن  دومرف : همجرتـلا : .فیرحت  ناـصقن و 

.يراد روظنم  ار  ادخ  زا  يوقت  نارگید  زا  ثیدح  رد  و  یئوگن ، ینادیم  هچنآ  زا  شیب  و  ینیزگرب ،

يرتشوش

.راتخت يا : رثوت  نا  هیطخلا .) مثیم و  نبا  دـیدحلا و  یبا  نبا   ) یف اـمک  ناـمیالا  همـالع  باوصلا ،: و  هیرـصملا ،)  ) یف اذـکه  ناـمیالا 
رملا ءاودـلا  رثوی  نا  روعـش  هل  يذـلا  ضیرملا  همالع  نا  امک  اهیف  کعفنی  ثیح  بذـکلا ، یلع  .كایند  یف  كرـضی  ثیح  قدـصلا 

نوکی هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نع  و  نونمویال .) …  نیذلا  بذکلا  يرتفی  امنا  : ) یلاعت لاق  دق  فیک ال و  .ولحلا و  ماعطلا  یلع 
یتح نامیالا ، معط  دبع  دجیال  مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما لاق  غبصالا ، نع  یفاکلا )  ) یف ..ابذاک و  نوکیال  الیخب و  انابج و  نموملا 
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یلع ناک  مالـسلا ) هیلع   ) رفعج یبا  نع  و  قافنلا ) نامیالا و  رفکلاو و  مالـسالا  یف  نوعبرالا - لصفلا   ) .هدـجو هلزه  بذـکلا  كرتی 
ریغـصلا یف  بذک  اذا  لجرلا ، ناف  لزه ، دج و  لک  یف  ریبکلا ، هنم و  ریغـصلا  بذکلا  اوقتا  هدـلول  لوقی  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسحلا نب 

هبتکی یتح  بذکی  دبعلا  لازیال  و  اقیدص ، هللا  هبتکی  یتح  قدصی  دبعلا  لاز  ام  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا لاق  و  ریبکلا ، یلع  ارتجا 
لافقالا کلت  حـیتافم  لـعج  و  ـالافقا ، رـشلل  لـعج  یلاـعت  هللا  نا  و  ناـمیالا ، بارخ  وه  بذـکلا  نا  مالـسلا ) هیلع   ) هنع .اباذـک و  هللا 

هنا ملعی  وه  مث  هعم ، ناذللا  ناکلملا  مث  هللا  باذکلا  بذکی  نم  لوا  نا  مالـسلا ) هیلع   ) هنع .بارـشلا و  نم  رـش  بذـکلا  و  بارـشلا ،
بهذ هبذـک  رثک  نم  مالـسلا ) هیلع   ) یـسیع لاق  نایـسنلا و  نیباذـکلا  یلع  هب  هللا  ناعا  امم  نا  مالـسلا ) هیلع   ) قداصلا نع  .بذاک و 

نم هللا  دـنع  بتکی  یتح  بذـکی  و  نیقداصلا ، نم  هللا  دـنع  بتکی  یتح  قدـصیل  دـبعلا  نا  ریـصب ، یبال  مالـسلا ) هیلع   ) لاق .هواهب و 
و یلاعت … ( : هلوق  قدصلا  لضف  یف  یفکی  .رجف و  بذـک و  یلاعت  لاق  بذـک  اذا  و  رب ، قدـص و  یلاعت  لاق  قدـص  اذاف  نیبذاکلا ،
ربـلا و یلا  هناـمالا  ءادا  ثیدـحلا و  قدـصب  ـالا  اـیبن  ثعبی  مل  یلاـعت ، هللا  نا  مالـسلا ) هیلع   ) قداـصلا لوق  و  نیقداـصلا -) عم  اوـنوک 

همزلاف هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نع  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هب  غلب  ام  رظنا  روفعی  یبا  نب  هللادبع  یلا  مالـسلا ) هیلع   ) ثعب و  رجافلا -،
نم لوا  قداصلا  نا  راسی  نب  لیـضفل  مالـسلا ) هیلع   ) لاق و  هنامالا -، ءادا  و  ثیدـحلا ، قدـصب  غلباـم  غلباـمنا  مالـسلا ) هیلع   ) اـیلع نا 
نا جاجحلل  لیقف  جاجحلا ، نمز  یف  نایـصاع  نانبا  یـسبعلا  شارخ  نب  یعبرل  ناک  دادـغب ،) خـیرات   ) یف .لج و  زع و  هللا  وه  هقدـصی 

، هیلا لسراف  امهنع ، قافنلا ) نامیالا و  رفکلاو و  مالـسالا  یف  نوعبرالا - لصفلا   ) هتلاسف هیلا  تلـسرا  ول  طق  هبذـک  بذـکی  مل  امهابا 
نم يراسالا  دـحا  لتقب  رما  جاجحلا  نا  ریـسلا )  ) یف .کقدـصب و  کنع  انوفع  دـق  جاجحلا  لاقف  تیبلا ، یف  امه  لاقف : كاـنبا ؟ نیا 
له لاق : کنع ، تعفاد  انا  و  اموی ، ثعـشالا  نبا  کبـس  لاق : یه ؟ ام  لاق : دی ، كدـنع  یلف  ینلتقتال ، لاقف : ثعـشالا ، نبا  باحـصا 
لاق تعفاد ؟ اضیا  تناف  لاق : معن ، لاق : ینع ؟ عفاد  له  هل : لاقف  .ثعـشالا  نبا  يراسا  نم  رخآ  لجر  نالف - معن  لاـق : دـهاش ؟ کـل 
یف کقدـصب  کنع  توفع  و  ینع ، هعافدـب  لوالا  نع  توفع  جاجحلا  لاقف  کبـسب - رـسا  کضغبا و  تنک  ینال  لاق : مل ؟ لاق  ـال :

قدصلاب و کیلع   ) مهلوق کعفنی ) ثیح  بذکلا  یلع  كرضی  ثیح  قدصلا  رثوت  نا  ( ) مالسلا هیلع   ) هلوق نم  برقی  اممو  یـضغب ،
لاق ( ) دربملا لماک   ) یف ام  هیلزهلا ، بیذاکالا  نم  و  اذـه : مناغملا .) کیلع  قاـس  نا  بذـکلا و  كاـیا و  و  مراـغملا ، کـیلع  رج  نا 

مل لیللا  نم  هعطق  اذاف  اهیلا ، تلـصو  یتح  اهتممیف  هدـیدش  هملظب  اذاف  یل  سرف  یلع  هرم  تجرخ  امهدـحا  لاقف  ناـیبارعا ، بذاـکت 
هنمی مهسلا  لدعف  هنمی  یبظلا  لدعف  مهـسب  هرم  ایبظ  تیمر  دقل  رخالا  لاقف  تباجناف  اهتهبنا  یتح  اهیلع  یـسرفب  لمحا  تلز  امف  هبتنت 

نا .هذخا و  یتح  هفلخ  مهـسلا  ردحناف  یبظلا ، ردـحناف  هفلخ ، مهـسلا  العف  یبظلا  الع  مث  هفلخ ، مهـسلا  رـسایتف  یبظلا  رـسایتف  هفلخ ،
لاق مثیم ) نبا  دیدحلا و  یبا  نبا   ) یف امک  کملع ) نع  : ) باوصلا و  هیرـصملا )  ) یف اذکه  کلمع  نع  لضف  کثیدـح  یف  نوکیال 
نم ( ) مالـسلا هیلع   ) رقابلا نع  و  الوئـسم .) هنع  ناک  کئلوا  لک  داوفلا  رـصبلا و  عمـسلا و  نا  ملع  هب  کل  سیل  ام  فقتال  و  : ) یلاـعت

رفکلاو مالسالا  یف  نوعبرالا - لصفلا   ) هکئالم هتنعل  يدهال  ملع و  ریغب  سانلا  یتفا 

ینعم یف  هنال  حیحـص  اضیا  کلمع ) نع   ) نا لیق  ناف  هایتفب - لمع  نم  رزو  هیلع  باذـعلا و  هکئالم  همحرلا و  قاـفنلا ) ناـمیالا و  و 
هللا یقتت  نا  .هنم و  لمع  عوقو  یلع  لدـی  کلمع )  ) نال هل  ینعمال  لب  تلق : نولعفتال .) ام  اولوقت  نا  هللا  دـنع  اـتقم  ربک   ) یلاـعت هلوق 

لکای نا  مکدـحا  بحیا  اضعب  مکـضعب  بتغی  ال  یلاعت … ( : لاق  .هعمـس  ول  هووسی  ام  هتبیغ و  هیف  نوکیال  یتح  كریغ  ثیدـح  یف 
، نیملسملا تارثع  اوعبتتال  هبلقب ، ملسی  مل  و  هناسلب ، ملسا  نم  رشعم  ای  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاق  و  هومتهرکف .) اتیم  هیخا  محل 

نید یف  عرسا  هبیغلا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا لاق  .هحضفی و  هتارثع  هللا  عبتت  نم  و  هتارثع ، هللا  عبتی  نیملسملا  تارثع  عبتی  نم  هناف 
لاق نیذلا  نم  وهف  هانذا  هتعمس  و  هانیع ، هتار  ام  نموم  یف  لاق  نم  مالسلا ) هیلع   ) قداصلا لاق  و  هفوج ، یف  هلکالا  نم  ملـسملا  لجرلا 
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 … (. میلا باذع  مهل  اونمآ  نیذلا  یف  هشحافلا  عیشت  نا  نوبحی  نیذلا  نا  : ) مهیف یلاعت 

هینغم

امک هحلـصملل ، ابلج  هدسفملل و  اعفد  قدصلا  مرحی  و  بذکلا ، بجی  دق  اذه  عم  .کلذک و  حیبق  بذکلا  و  تاذلاب ، نسح  قدـصلا 
نم و  برحلا ، نف  یف  بذکلا  لبقی  اضیا  و  لجرلا .؟ اذه  تیار  له  كافـسلا : کلاس  و  هلاتغیل ، يرب ء  فلخ  ودعی  اکافـس  تیار  ول 

هداهشلاک نیرخالا ، رارضاب  هتلازا  هعفد و  زوجی  هلمحت و ال  نکمی  ام  انه  ررضلاب  مامالا  دارم  نوکی  هیلع  و  ضیرملا ، نئمطیل  بیبطلا 
و هسفن ، نع  ثدحتی  نموملا ال  کلمع ) نم  لضف  کثیدـح  یف  نوکی  نا ال  و   ) .اومتـش اوبـضغ و  نا  نیلطبملا و  هاغطلا  یلع  قحلاب 

یقتت نا  و   ) بذکلا یلع  هراثیا  قدصلا و  نم  اضیا  اذـه  .هل و  هعفنم  هدایزلا  یف  ناک  ول  یتح و  دـیزتی  قلتخی و  الف  هجاحلا  تعد  نا 
.هیف سیل  ام  هیلا  بسنت  و ال  هیذوی ، امب  هرکذت  ال  كریغ ) ثیدح  یف  هللا 

هدبع

ملکتلا ریغلا  ثیدح  وا  ءارتفالا  مدـع  هیف  يوقتلا  هنع و  هیاورلا  ریغلا  ثیدـح  لعفت و  امم  دـیزا  لوقت  نا ال  يا  کلمع : نع  لضف  … 
هبیغلا نع  یهن  هتافص  یف 

يرفعج

مالسالا ضیف 

یئاج ار  نتفگ  تسار  ینک  رایتخا  هک  تسا  نآ  نامیا  هناشن  تسا : هدومرف  نامیا ) ياه  هناشن  زا  يا  هراپ  هراـبرد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
یناد یم  هچنآ   ) دـشابن نوزف  تیئاـناد  زا  تراـتفگ  هکنیا  و  دـهد ، یم  دوـس  هک  یئاـج  نتفگ  غورد  رب  دـناسر  یم  ناـیز  وـت  هب  هـک 

هک تسا  هدـش  طبـض  کملع  نع  ياجب  کلمع  نع  هغالبلا  جـهن  خـسن  ضعب  رد  و  یـشاب ، شوماـخ  یناد  یمن  هچنآ  رد  یئوگب و 
رد هکنیا  و  یئوگن ) يروآ  یم  اجب  هچنآ  زا  رت  هدایز  ینعی  دشاب  هتـشادن  ینوزف  ترادرک  زا  تراتفگ  هکنیا  و  دوش : یم  نینچ  ینعم 

: دشاب نیا  ینعم  تسا  نکمم  و  یهدن ، یهاوگ  هتسنادن  يونشن و  یئوگن و  دب  یسک  زا   ) یسرتب ادخ  زا  يرگید  هرابرد  نتفگ  نخس 
(. يدنبن غورد  وا  هب  ینک و  نایب  دایز  مک و  یب  ار  نآ  ینعی  یسرتب  ادخ  زا  يرگید  زا  تیاور  لقن  رد 

ینامز

هب هجوت  دـیاب  دـیامرف ، یم  نامیا  ياه  هناشن  يارب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما .دراد  ناـسنا  رادرک  راـتفر و  رد  يدوجو  يرثا  يونعم  رما  ره 
ناسنا يوربآ  لام و  ناج ، نتفگ ، غورد  اب  هک  اجنآ  .تخانـش  مه  ار  هفیظو  تخانـش ، مه  ار  تسار  تخانـش ، ار  غورد  درک ، بلطم 
تـسا لمحت  لباق  یناونع  یلام و  ررـض  هک  اجنآ  تسا و  مزال  غورد  هکلب  تسین  حیحـص  نتفگ  تسار  دوش  یم  هدـیرخ  يرگید  ای 

دنک و لمحت  ار  يررض  دوش  یم  رضاح  یهلا  هفیظو  يونعم و  رما  هب  هجوت  يارب  ناسنا  هک  تسا  مالـسلا ) هیلع   ) ماما شیامرف  دروم 
فرح ناـمیا  مود  نکر  .ضیرم  هب  نوخ  ءادـها  دـننامه  تسا  يراکادـف  عونکی  نیا  درب و  ردـب  ملاـس  ناـج  دـنکن و  ررـض  يرگید 

، هفاضا تمهت و  غورد ، تبیغ ، نودـب  داـیز ، مک و  نودـب  نارگید  زا  بلطم  لـقن  موس  نکر  .تسا  نتفگ  نخـس  دروم  هب  یقطنم و 
.دیشوک دیاب  نآ  ظفح  يارب  تسا و  نارگید  ياهتناما  زا  مه  نخس  اریز 
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يزاریش دمحم  دیس 

ثیح بذـکلا  یلع   ) قدـصلا كرـضی  ماـقم  یف  يا  كرـضی ) ثیح  قدـصلا   ) حـجرت يا  رثوـت ) نا  ناـمیالا  : ) مالـسلا هـیلع  لاـق  و 
نا ال و   ) اهتیوفت قدـصلا  بجوی  هیویند  هعفنم  لـک  نم  مظعا  یه  و  هنجلا ، قدـصلا  یف  ناـف  اذـه ، هنجلا  بلط  ینعم  ناـف  کـعفنی )

هناحبـس هفاخت  ناب  كریغ ) ثیدـح  یف  هللا  یقتت  نا  و   ) لمعت امم  دـیزا  لوقت  الف  کلمع ) نع   ) هدایز و  لضف ) کثیدـح  یف  نوکی 
.عقاولا قبط  لوقت  لب  هلمعی ، مل  وا  هلقی ، مل  امب  كریغ  نع  ثدحت  الف 

يوسوم

ررض هیف  ناک  نا  قدصلا و  نموملا  رثوی  نا  هراثآ  نم  هکولس و  ناسنالا و  هایح  یف  میظع  رثا  نامیالل  حرشلا : .هدایزلا  لضفلا : هغللا :
لمعلا نع  لوقلا  لصفنی  الف  هیصخشلا  یف  دحوتلا  نیب  لکمعلا و  لوقلا و  نیب  ماجـسنالا  نم  اقالطنا  عفن  هیف  ناک  نا  بذکلا و  یلع 

: لوقیف لعفی  لب  هلعف  یلع  ناسنالا  مالک  دیزی  نا ال  نامیالا  رثا  نم  کلذـک  هدـئاف و  اعفن و  هل  رجت  تناک  نا  هلیذرلا و  نع  اداعتبا  و 
هدایز نود  وه  امک  هیوریف  هریغ  ثیدح  یف  هللا  یقتی  نا  نامیالا  همالع  نم  کلذک  لعفلا و  رادقم  لوقلا  یف  هحلصم  كانه  ناک  نا 

 … سانلا نم  دحا  ناسل  نع  ثیدحلا  نم  یش ء  قالتخا  مدع  یف  هللا  یقتی  وا  ناصقن  وا 

یناقلاط

یتدایز وت  نخـس  رد  دیابن  ینیزگرب و  تسا  شخبدوس  ار  وت  هک  یغورد  هب  دوب  وت  نایز  رب  هک  ار  یتسار  هک  تسا  نآ  نامیا  هناشن  »
« .يزیهرپب يادخ  زا  يرگید  لوق  زا  نتفگ  نخس  رد  هک  دیاب  دشاب و  وت  ملع  زا 

هوای هب  دوش و  یم  راکـشآ  وا  یتساک  دشاب  وا  ملع  زا  نوزفا  یمدآ  نخـس  هاگره  دـیوگ : یم  نخـس  نیا  حرـش  رد  دـیدحلا  یبا  نبا 
دسرتب و يادخ  زا  نارگید  نخس  تیاور  لقن و  رد  دیاب  دشاب و  وا  نخـس  زا  نوزفا  وا  ملع  هک  تسا  یـسک  لضاف  دتفا و  یم  ییوگ 

.دنک لقن  یفیرحت  هنوگ  چیه  نودب  تسا  هدینش  هک  هنوگ  نامه 

مراکم

 [[ مالسلا هیلع  لاق  و  ]]

ِیف َهّللا  ، یِقَّتَت ْنَأ  ،َو  َِکلَمَع ْنَع  ٌلْضَف  َِکثیِدَح  ِیف  َنوُکَی  اَّلَأ  ،َو  َکُعَْفنَی ُْثیَح  ِبِذَْـکلا  یَلَع  ، َكُّرُـضَی ُْثیَح  َقْدِّصلا  َِرثُْؤت  ْنَأ  ُناَمیِإلا 
.َكِْریَغ ِثیِدَح 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

نیا يراد و  مدـقم  تسوت  دوس  هب  هک  اج  نآ  رد  ییوگ  غورد  رب  تسوت  نایز  هب  هک  اج  نآ  رد  ار  ییوگ  تسار  هک  تسا  نآ  نامیا 
: هنامیکح راتفگ  دنس  ) .ینک هشیپ  ار  یهلا  ياوقت  نارگید  هرابرد  نتفگ  نخس  ماگنه  هب  دشابن و  تلمع  زا  شیب  تراتفگ  هک 

هعفانلا بادآلا  بادآلا  باتک  رد  يافوتم 622 )  ) هفالخلا سمـش  نبا  دنا  هدروآ  دوخ  باتک  رد  ار  هنامیکح  راتفگ  نیا  هک  یناسک  زا 
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(( ص 314 ج 4 ، هغالبلا ، جهن  رداصم   ) .تسا هدرک  رکذ  يرصتخم  توافت  اب  ار  نآ  هک  تسا  هعماجلا ) هراتخملا  ظافلالاب 

نامیا تقیقح 

: تسا هدرک  نایب  دنتسه  ادخ  هب  نامیا  رهاظم  زا  هک  زیچ  هس  نمض  رد  ار  نامیا  تقیقح  هنامیکح  راتفگ  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

دوـس هب  هک  اـج  نآ  رد  ییوـگ  غورد  رب  تسوـت  ناـیز  هب  هک  اـج  نآ  رد  ار  ییوـگ  تسار  هک  تسا  نآ  ناـمیا  :» دـیامرف یم  تسخن 
(. َکُعَْفنَی ُْثیَح  ِبِذَْکلا  یَلَع  ، َكُّرُضَی ُْثیَح  َقْدِّصلا  َِرثُْؤت  ْنَأ  ُناَمیِإلا  ( ؛» يراد مدقم  تسوت 

وت : دـننک لاؤس  هک  نیا  لثم.دریگ  یم  ار  وا  نماد  ییاـه  ناـیز  دـنیزگرب  ار  یتسار  ، یتقیقح ناـیب  رد  رگا  ناـسنا  هک  دوش  یم  رایـسب 
فارتعا نیا.مراکهدـب  ار  غلبم  نـالف  يرآ  هک  دـیوگب  ار  شتقیقح  وا  و  يراکهدـب ؟ تسا  هتفر  اـیند  زا  هک  صخـش  نـالف  هب  يزیچ 

زور ادخ و  هب  نامیا  ياه  هناشن  زا  یتسار  قدص و  نیا  ًاعطق  یلو  تسوا  دوس  هب  نتفگ  غورد  تسا و  هدـنیوگ  نایز  هب  ًارهاظ  هچرگ 
.دشاب یم  تمایق 

عفن دیوگب  غورد  دـناشوپب و  ار  دوخ  ریـصقت  رگا  تسا  هدوب  رـصقم  دـناد  یم  صخـش  هدـش و  تراسخ  بجوم  یفداصت  هک  نیا  ای 
نامیا ياه  هناشن  زا  تسا و  تعفنم  تقیقح  رد  نایز  نیا  یلو  دوش  یم  نایز  راتفرگ  دزاـس  راکـشآ  ار  قح  رگا  یلو  درب  یم  يداـم 

.دشاب یم 

: دیامرف یم  هک  اج  نآ  هدرمش  ینامیا  یب  هناشن  ار  نتفگ  غورد  زین  دیجم  نآرق 

نامیا ادـخ  تایآ  هب  هک  دـندنب  یم  غورد  یناسک  اهنت  ؛»  َنُوبِذاْکلا ُمُه  َِکئلوُأ  ِهَّللا َو  ِتایِآب  َنُونِمْؤی  َنیذَّلا ال  َبِذَْـکلا  يِرَتْفی  اـمَّنِإ  » 
.( هیآ 105 لحن ، !«.) دنتسه اه  نآ  یعقاو  نایوگ  غورد  يرآ )، (؛ دنرادن

تـسا نکمم  نامیااب  صخـش  ایآ  : دیـسرپ ترـضح  نآ  زا  یـسک  هک  میناوخ  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  یثیدح  رد  زین 
تـسا نکمم  هاگ  : دومرف ددرگ ؟ تقرـس  هدولآ  تسا  نکمم  : درک ضرع.دراد  ناکما  : دومرف دوش ؟ اـنز  هدولآ  دـنک و ) ادـیپ  شزغل  )

َبِذَْـکلا يِرَتْفی  امَّنِإ  دـیامرف «: یم  لاـعتم  دـنوادخ  یناد )؟ یمن  رگم  ) .هن : دومرف دـیوگب ؟ غورد  تسا  نکمم  : درک ضرع.دوش  نینچ 
.( ح 47 ص 263 ، ج 19 ، راونالاراحب ،  «.) َنُونِمُْؤی َنیِذَّلا ال 

يوراد نآ  لقاع  ناسنا.راب  نایز  عوبطم  ياذـغ  نوچمه  غورد  تسا و  شخبافـش  خـلت  يوراد  نوچمه  هاـگ  ییوگ  تسار  عقاو  رد 
.دور یمن  رابنایز  ياذغ  نآ  غارس  هب  دنک و  یمن  اهر  ار  شخبافش 

مهم عفاـنم  اـی  ناـج  نداـتفا  رطخ  هب  ببـس  ییوـگ  تسار  ینعی  تسا  مهم  مها و  نیب  ریاد  ، رما ، يدراوـم رد  هـک  تـسین  یکـش  هـتبلا 
؟ یتسه مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  بتکم  عبات  ایآ  : دنک لاؤس  ناسنا  زا  حلـسم  بصعتم و  یبصان  کی  هک  نیا  لثم.دوش  یم  یناملـسم 

هنوگ نامه  تسا  ینثتسم  مالسلا  هیلع  ماما  مالک  زا  دراوم  هنوگ  نیا  نیقی  هب.دشِک  یم  وا  يور  هب  حالس  دیوگب  ار  شتـسار  رگا  هک 
.دش هراشا  نآ  هب  هّیقت  باب  رد  هک 
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ییوـگ تسار  زا  رت  مهم  نیبـلا  تاذ  حالـصا  اریز  تـسا  زاـجم  میوـش  غورد  هـب  روـبجم  رگا  نیبـلا  تاذ  حالـصا  يارب  هـک  نـیا  اـی 
باجیا یمها  تحلـصم  رگا.يرگید  ناسنا  هب  طوبرم  ای  دـشاب  ناـسنا  دوخ  هب  طوبرم  ، ناـیز عفن و  هک  دـنک  یمن  یتواـفت  هتبلا.تسا 

.تسا ینثتسم  دومرف  هراشا  نآ  هب  مالسلا  هیلع  ماما  هک  ثحب  دروم  یلک  هدعاق  زا  دنک 

هدـعاق نیا  یلو  دوش  مامت  وا  نایز  هب  دـنچ  ره  دـنک  هشیپ  ار  یتسار  قدـص و  هشیمه  ناسنا  هک  تسا  نیا  یـساسا  لصا  لاـح  ره  هب 
رد یسلجم  همالع  موحرم.دتفا  یم  رطخ  هب  قدص  تحلصم  زا  رت  مهم  تحلـصم  هک  تسا  ییاج  رد  نآ  دراد و  مه  ییانثتـسا  دراوم 
زا مالـسلا  هیلع  ماما  روظنم  تسا  نکمم  : دـیامرف یم  نایب  حرـش و  ناونع  هب  تیاور  نیمه  لـیذ  هحفـص 122  ، راونالا راحب  مود  دلج 

.تسین اور  نآ  رد  هیقت  هک  دشاب  يررض  هنامیکح  راتفگ  نیا  رد  ، ررض

َنوُکَی اَّلَأ  َو  ( ؛» دـشابن تلمع  زا  شیب  تراتفگ  هک  نیا  :» دـیامرف یم  دور و  یم  نامیا  هناشن  نیمود  غارـس  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  هاگنآ 
(. َِکلَمَع ْنَع  ٌلْضَف  َِکثیِدَح  ِیف 

تسین و نآ  اب  گنهامه  ناشلمع  اما  دنیوگ  یم  رایسب  یناسنا ، هتسجرب  تافص  اه و  یبوخ  اه و  یکین  زا  نخس  هک  یناسک  دنرایسب 
ناشراتفگ زا  رتارف  ناشلامعا  اـسب  يا  دـنهد و  یم  ماـجنا  دـنیوگ  یم  ار  هچنآ  یقیقح  ناـنمؤم.تساه  نآ  ناـمیا  فعـض  هناـشن  نیا 

.تسا

رگا دوب و  دـهاوخ  گـنهامه  نآ  اـب  وا  لـمع  ًاـمتح  دـشاب  هتـشاد  خـسار  داـقتعا  دـیوگ  یم  هک  يزیچ  هب  ناـسنا  رگا  رگید  ریبعت  هب 
.تسا راتفگ  نآ  هب  خسار  داقتعا  مدع  هناشن  ، دوبن

تایآ 2 و فص ،  «.) َنُولَعْفَت َال  اَم  اُولوُقَت  ْنَأ  ِهّللا  َْدنِع  ًاتْقَم  َُربَک  * َنُولَعْفَت َال  اَم  َنُولوُقَت  َِمل  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی  دیامرف «: یم  دـیجم  نآرق 
.( 3

نینچ مالسلا  هیلع  ماما  مالک  موهفم  تروص  نیا  رد  هک  تسا  هدمآ  « کِملِع «،» ِکلَمَع » ياج هب  هغالبلا  جهن  ياه  هخسن  زا  یضعب  رد 
ْملِع ِِهب  ََکل  َسَیل  ام  ُفْقَت  َو ال  دیامرف «: یم  دیجم  نآرق  هک  هنوگ  نامه.دیوگب  نخـس  دناد  یم  هچنآ  زا  شیب  ناسنا  دـیابن  : دوش یم 

هیآ 36) ءارسا ، «.)

ناوارف و تالکشم  تافالتخا و  همـشچرس  راک  نیا  هکارچ  هدش  « ملع ریغ  هب  لوق  » زا يدیدش  شهوکن  یمالـسا  تایاور  تایآ و  رد 
.دوش یم  اه  عازن  دارفا و  یهارمگ 

هغـالبلا جـهن  ناـحراش  زا  یــضعب  دـنچ  ره  دراد  یحیحــص  موـهفم  دــشاب  هتــشاد  تـیعقاو  هخــسن  ود  نـیا  زا  مادــکره  نیارباـنب 
.دنا هتشادنپ  تسردان  ار  « ِکلَمَع » هخسن

ْنَأ َو  ( ؛» ینک هشیپ  ار  یهلا  ياوقت  نارگید  هرابرد  نتفگ  نخـس  ماگنه  هب  » هک نیا  نآ  دـنک و  یم  ناـیب  ار  رخآ  موس و  هناـشن  هاـگنآ 
(. َكِْریَغ ِثیِدَح  ِیف  َهّللا  یِقَّتَت 

شین نخـس  اب  ار  وا  دیهنن و  یناملـسم  رب  بیع  ، دیزاسن لطاب  ناتنانخـس  اب  ار  یـسک  قح  ، دینزن تمهت  ، دـینکن تبیغ  هک  نیا  هب  هراشا 
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.دینک تیاعر  ار  تاهج  نیا  مامت  دیشاب و  هتشاد  رظن  رد  ار  یهلا  ياوقت  ، هصالخ.دیرازاین راد 

ینک لقن  يرگید  زا  ینخـس  یهاوخ  یم  هک  یماگنه  هک  نیا  تسخن  : تسا هدش  هداد  زین  رگید  لامتحا  ود  روکذم  مالک  ریـسفت  رد 
.نک لقن  هفاضا  نودب  تساک و  مک و  یب  ار  وا  نخس  نک و  یهلا  ياوقت  تیاعر 

یحیحص راتفگ  رگا  ، شیدنیب تسرد  ؛ نکن یفن  ار  اه  نآ  راتفگ  ًاروف  نک و  هشیپ  اوقت  نارگید  نانخـس  اب  دروخرب  رد  هک  نیا  رگید 
.نکم مادقا  نارگید  حیحص  نانخس  یفن  هب  تداسح  يور  زا  نکن و  ءاِرم  لادج و  ریذپب و  تسا 

.تسا ریذپ  ناکما  زین  انعم  هس  ره  نایم  عمج  دنچ  ره  دسر  یم  رظن  هب  رت  بسانم  تسخن  يانعم  یلو 

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abu Talib said : “ Belief means that you should prefer truth (even) when it
harms you rather than falsehood (even) when it benefits you, that your words should
not be more than your action and that you should “Fear Allāh when speaking about

.others

رایتخا ربج و  هاگیاج  تخانش  : 459 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ِرِیبدّتلا ِیف  ُهَفآلا  َنوُکَت  یّتَح  ِریِدقّتلا  یَلَع  ُراَدقِملا  ُِبلغَی  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

ظافلألا هذه  فلاخت  هیاورب  مدقت  امیف  ینعملااذه  یضمدق  یضرلا و  لاق 

اه همجرت 

یتشد

«2  . » دشاب یگدز  تفآ  ببس  ریبدت ، هک  دوش  هریچ  ام  تابساحم  رب  نانچ  یهلا  ریدقت  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و  يداقتعا ) )

«( دش لقن  يرگید  ترابع  اب  تمکح 16  رد  تمکح  نیا  موهفم  : » میوگ یم 

يدیهش
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نیا فلاـخم  يریبعت  اـب  دـش  هدروآ  شیپ  رد  ینعم  نیا  و  . ] دوب 2 ریبدت  رد  تفآ  هک  نادـنچ  دوش  هریچ  ریبدـت  رب  ریدـقت  دومرف ]: [و 
[. ظافلا

(. هرامش 16 )

یلیبدرا

ندیشیدنا و حالص  ریبدت و  رد  تفآ  دشابیم  هک  یتیثیحب  ندرک و  ریبدت  ندرک و  هزادنا  رب  یهلا  ياضق  ردق و  دوش  یم  بلاغ  دومرف 
رارکت اـجنآ  تهج  نیا  زا  اـهظفل  نیا  زا  هراـپ  دوب  فلاـخم  هک  یتـیاورب  تفر  رکذ  شیپ  رما  رد  هک  ینعم  نیا  تشذـگ  هک  قـیقحتب 

تفای

یتیآ

.تسا ریبدت  رد  یهابت  تفآ و  یهاگ  هک  يا  هنوگ  هب  دوش ، یم  هریچ  ریبدت  رب  ریدقت  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

.تسا هدمآ  رگید  یظافلا  اب  رگید  یتیاور  رد  نیا  زا  شیپ  ینعم  نیا  دیوگ : یضر  دیس 

نایراصنا

رد اـنعم  نیا  تسوا .  دوـخ  ریبدـت  هب  یمدآ  تـفآ  یهاـگ  هـک  اـج  نادـب  اـت  دـنیآ  بلاـغ  ریبدـت  رب  تارّدـقم  : دوـمرف ترـضح  نآ  و 
 . تشذگ رگید  ظافلا  اب  تیاور  هب  هرامش 16) ) هتشذگ

اه حرش 

يدنوار

يردیک

مثیم نبا 

نوچ ردـق ، اضق و  ینعی  رادـقم ، دـشاب .) یم  يرگباسح  ریبدـت و  رد  تفآ  هک  يروطب  دریگ  یم  یـشیپ  يرگباسح  رب  یهلا  ياـضق  )
چیه هب  تسا و  تامهوت  ساسا  رب  دوخ  هب  طوبرم  روما  رد  يریگ  هزادـنا  ریبدـت و  نتخاس  سپ  تسا ، هاـگآان  ردـق  رارـسا  زا  ناـسنا 

تکاله ثعاب  تسا ، دقتعم  هدیشیدنا و  دوخ  تحلـصم  بجوم  ناسنا  هک  ار  هچنآ  تسا  نکمم  نیاربانب  .دنتـسین  نانیمطا  لباق  هجو 
.تشذگ لبق  رد  بلطم  نیا  حیضوت  .دشاب  هدسفم  لماوع  زا  و 

دیدحلا یبا 

.ِرِیبْدَّتلا ِیف  ُهَفْآلا  َنوُکَت  یَّتَح  ِریِدْقَّتلا  یَلَع  ُراَدْقِْملا  ُِبْلغَی  َلاَق ع: َو 
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 [ ظافلألا هذه  ضعب  فلاخت  هیاورب  مدقت  امیف  ینعملا  اذه  یضم  دق  لاق و  ] 

هسفن بطخأ  نبا  مال  ام  كرمعل  رعاشلا  لوق  هدیج  نم  ادج و  ریثک  وه  ینعملا و  اذه  مدقت  دق 

اوسرع هنسألا  فارطأک  بکر  مامت و  وبأ  لاق  و 

هناوید هلقاعم  هتالاقع ال  کئلوأ  امنإف  هیلع  اناطیح  نیب  نإف  رخآ  لاق  و 

یناشاک

نوکت یتح   ) دوخ سفن  يارب  ار  يزیچ  هدنب  نتفرگ  هزادنا  رب  ردق  دیآ  یم  بلاغ  ریدقتلا ) یلع  رادـقملا  بلغی  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
ینعملا اذه  یضم  دق  و   ) ریدقت بابسا  هب  هدنب  تلاهج  تهج  هب  سفن  حالـصا  ریبدت و  رد  تفآ ، دشاب  یم  هکنآ  ات  ریبدتلا ) یف  هفالا 

ریسفت حضوا  هب  تفای  رکذ  تمس  مدقتام  رد  ینعم  نیا  لثم  و  ظافلالا ) هذه  ضعب  فلاخت  هیاورب  مدقت  امیف 

یلمآ

ینیوزق

ردق اضق و  دیآ  یم  بلاغ  دومرف : .ظافلالا  هذه  ضعب  فلاخت  هیوارب  مدقت  امیف  ینهملا  اذه  یـضم  دـق  و  هنع : هللا  یـضرلادیسلا  لاق 
وا ریدقت  رد  وا  ررـض  وا و  ریبدت  رد  وا  تفآ  دشاب  یم  هکنآ  ات  شیوخ  عفن  يارب  ار  يزیچ  هدنب  ندرک  هزادـنا  ریدـقت و  رب  یلاعت  قح 

.دش روکذم  اقباس  ینعم  نیا  دیوگ : هنع ) هللا  یضر  دیس  )

یجیهال

رادقم تسا  بلاغ  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .ریبدـتلا » یف  هفالا  نوکت  یتح  ریدـقتلا ، یلع  رادـقملا  بلغی  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
.ندرک ریبدت  رد  الب  تفآ و  دشاب  یم  هکنیا  ات  يزور ، ندرک  هزادنا  رب  ردقم  يزور 

ییوخ

هیلع  ) لوقیف هریبدت ، هسفنل و  ناسنالا  هردقی  ام  همالک  یف  ریدقتلا  و  هردـق ، هللا و  ءاضقب  ناسنالل  ردـق  ام  لاقثملاک  رادـقملا  ینعملا :
لاق البلا ، هفالل و  ابجوم  ناسنالا  ریبدـت  ریـصی  ثیحب  رـشلا  ریخلا و  نم  هسفنل  ردـقی  ام  یلع  رـشبلا و  یلع  بلاغ  ردـقلا  نا  مالـسلا :)

ات تسا  بلاغ  ناسنا  ریدقت  رب  ردق  دومرف : همجرتلا : .ظافلالا  هذه  ضعب  فلاخت  هیاورب  مدقت  امیف  ینعملا  اذه  یـضم  دـق  و  یـضرلا ،
.دوشیم روآ  تفآ  رشب  ریبدت  هک  اجنآ 

يرتشوش

یف يرایشهجلا  هاکح  و  لوقا : .ظافلالا  هذه  ضعب  فلاخت  هیاورب  مدقت  ام  یف  ینعملا  اذه  یضم  دق  و  دیحوتلا ) یف  لوالا - لصفلا  )
ضعبل لاقف  .هربخ  فرعف  عجرف  لاخ  وه  داسفلا و  یف  هلاح  تادتبا  امل  دیـشرلا  یلع  یکمربلا  ییحی  لخد  لاقف : رخآ  ظفلب  هئارزو ) )

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 5399 

http://www.ghaemiyeh.com


هللا .هلیحلا و  یف  فتحلا  ناک  هدـملا  تضقنا  اذا  دیـشرلل : لق  هل : لاقف  لوسرلا  هغلباف  ینتمهتاف ، ینتنخ  هل : لق  ییحی و  قحلا  مدـخلا :
یف كالهلا  ناک  هدملا  تضقنا  اذا  : ) هاوثم هللا  مرک  بلاط  یبا  نب  یلعل  مالک  اذه  لاق و  .کنع  افیفخت  الا  کتولخ  نع  تفرـصنا  ام 

نوحلی ساـنلا  رادـصالا و  نع  هتلاـحم  تزجع  دروم  هطلغ  یلع  بیبطلا  طـلغ  لاـقف : یمورلا  نبا  ینعملا  اذـه  قرـس  و  لاـق : هدـعلا )
، سراف كولم  رخآ  درجدزیل  ینعملا  لصا  نا  و  هیف ، لصالا  عم  دـیفملا ) داشرا   ) هاور رادـقملا و  هباصا  بیبطلا  طـلغ  اـمنا  بیبطلا و 

هنع تظفح  تلاق : لیفلا ؟ هعقو  دعب  کیبا  نع  تظفح  ام  ترسا : نیح  يرسک  تنب  نانزهاش  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما لاس  لاقف :
ام مالـسلا :) هیلع   ) لاـقف هلیحلا .) یف  فـتحلا  ناـک  هدـملا  تضقنا  اذا  و  هنود ، عماـطملا  تلذ  رما  یلع  هللا  بلغ  اذا  : ) لوـقی ناـک  هنا 
یف ام  ینعملل  دهـشی  امم  و  دیحوتلا ) یف  لوالا - لصفلا   ) .ریبدتلا یف  فتحلا  نوکی  یتح  ریداقملل  رومالا  لذت  كوبا ! لاق  ام  نسحا 

امالک هیـسرافلاب  لوقی  هنوذرب و  هفرعم  طوسلاب  برـضی  لعج  هیف  لتق  يذلا  مویلا  یف  نئادملا  مدـق  امل  ملـسمابا  نا  یبیتقلا :) نویع  )
انرـص دق  هعاس  دعب  اناک  اهلوح ، وا  هلجدب  اهلیو  ای  وعدت  اهلیذ  هراج  : ) لاق مث  .موتحملا  عفد  یلع  ردقت  مل  اذا  هفرعملا  ینغت  ام  هانعم :
دقف روصنملا ، ینایتا  یف  يرت  امف  کنم ، لقعا  الیوط  تیار  ام  هللا  ینا و  كزینل : ملـسموبا  لاق  يربطلا :) خیرات   ) یف ام  و  هلجد .) یف 
يرلا ناسارخ و  نیب  ام  ریـصیف  اهب ، میقتف  يرلا  یتات  نا  يرا  و  هیتات ، نا  يرا  ال  لاق : اولاق ؟ ام  موقلا  لاـق  دـق  و  بتکلا ، هذـه  تءاـج 
نمم هناف  هیارب  ینیتایف  روصنملا ، یلا  قاحساابا  هجوا  نا  تیار  ملـسم - یبا  لوق  لقن  نا  یلا  دحا - کفلاخی  ام  كدنج ، مه  و  کل ،
عجرف هزاجا  و  ناسارخ ، هیالو  کل  ههجو و  نع  هفرـصا  روصنملا : هل  لاق  و  بحی ، ام  لکب  مشاه  ونب  هاقلت  مدـق  املف  ههجوف ، هب ، قثا 

؟ عوجرلا یلع  تعمجا  دق  كزین : هل : لاقف  لاق - نا  یلا  کقحل - نیمظعم  مهتیار  ائیش  ترکنا  ام  هل : لاقف  ملسم ، یبا  یلا  قاحساوبا 
یبتعلا و ینئادـملا و  رکذ  جورملا :)  ) یف ام  هل  دهـشی  ماوقالا و  هلیحب  ءاضقلا  بهذ  هلاحم  ءاضقلا  عم  لاجرلل  ام  لـثمت : و  معن ، لاـق :

فلا هئاـم  مهریغ  هریزجلا و  ماـشلا و  لـها  نم  هشیج  رئاـس  نم  هراـتخا  نم  هلاـجر  نم  درج  بازلا  یلع  لزن  نـیح  ناورم  نا  اـمهریغ 
لاجرلا اهلمحی  دوسلا  دونبلا  مهلئاوا  یف  و  هدوسملا ، یف  یلع  نب  هللادـبع  فرـشا  هعقولا و  موی  ناک  املف  حراق ، فلا  هئام  یلع  سراف 

لخنلا مهناک  مهحامر  نورت  اما  هنم : برق  نمل  ناورم  لاق  برغلا ، فاصفصلا و  بشخ  نم  اهباتقا  تلعج  دق  و  تخبلا ، لامجلا  یلع 
نم راط  ذا  کلذـک  وه  انیبف  دوس ، مامغلا  نم  عطق  اهناک  لبالا  هذـه  قوف  مهمالعا  دـیحوتلا ) یف  لوالا - لصفلا   ) یلا نورت  اما  اظلغ ،

و دونبلا ، تایارلا و  کلت  داوسب  اهداوس  لصتا  یلع و  نب  هللادـبع  تایار  لوا  یلع  تعمتجاف  دوس  بیبارغلا  نم  هعطق  کـلانه  هجرفا 
هباحـصا یلا  رظن  مث  اداوس ، بحـسلاک  بیبارغلا  ناـک  و  داوسلاـب ، لـصتا  دـق  داوسلا  نورت  اـما  لاـقف : کـلذ ، نم  ریطتف  رظنی  ناورم 

(: يربطلا خـیرات   ) یف ام  .هدـملا و  تضقنا  اذا  هدـعلا  عفنت  ام  هدـعل و  اهنا  لاقف : لشفلا  عزفلا و  عزجلا و  اورعـشتسا  دـق  و  نیبراحملا ،
لاومالاب رما  ذا  نولتتقی  سانلا  افقاو و  مزهنا  موی  ناک  داسفلا ، للخلا و  هیف  ناک  الا  ائیـش  ربدـی  ناسارخ ال  لـها  هیقل  اـمل  ناورم  ناـک 

یلع اولام  دق  سانلا  نا  هیلا  اولسراف  لاملا ، کلذ  نم  نوبیصی  سان  لعجف  مکل ، لاومالا  هذهف  اولتاق  اوربصا و  سانلل : لاقف  تجرخاف 
کلذ نم  ذخا  نم  لتقاف  كرکـسع ، رخوم  یلا  کباحـصا  یف  رـس  نا  هللادبع  هنبا  یلا  لسراف  هب ، اوبهذـی  نا  مهنمان  لاملا و ال  اذـه 

لاـتحا نم  یف  باـب  يزوجلا -) نبا  ءاـیکذا   ) یف .اومزهناـف و  همیزهلا  ساـنلا  لاـقف  هباحـصا  هتیارب و  هللادـبع  لاـمف  مهعنما ، لاـملا و 
باتک مهیف  و  روباس - دنج  لها  نم  هعامج  انثدح  لاق : هیبا  نع  نسحملا  نب  یلع  نع  اهنم : و  اروما ، لقن  و  هدوصقم - هیلع  سکعناف 

، یـسنالقلا بیطلا  یبا  نبا  وه  يراصنلا و  باتک  نم  باش  هئامثالث  نیعبرا و  فین و  هنـس  یف  مهدنع  ناک  هنا  کلذ - ریغ  راجت و  و 
هعبرا یلا  اوذـفنا  هلها  یلا  بتک  و  مهنم ، هسفن  يرتشی  نا  هوبلاط  هوبذـع و  دارکـالا و  هتذـخاف  قاتـسرلا ، یف  هناـش  ضعب  یلا  جرخف 

( دـیحوتلا یف  لوالا - لصفلا   ) اذاف مکیلا ، ینولمحیف  تم  ینا  دارکالا  کشت  الف  هتکـس ، ینقحلتف  اهبرـشا  ینا  اوملعا  نویفا و  مهارد 
انویفا برـش  نم  نا  عمـس  ناک  و  قیفا ، یناف  جراـیالاب ، ینوکوس  یندـب و  یمحیل  ینوبرـضا  ماـمحلا و  ینولخداـف  مکدـنع  تلـصح 

یف دارکالا  کشی  ملف  مهارد ، هعبرا  برـشف  هبرـشل ، ارادـقم  ملعی  ملف  ارب ، جرایالاب  كوس  برـض و  مامحلا و  لـخدا  اذاـف  تکـسا ،
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مامحلا یف  ماقا  كرحت و  امف  هوکوس ، هوبرـض و  مامحلا و  هولخدا  مهدـنع  لـصح  اـملف  هلها ، یلا  هوذـفنا  یـش ء و  یف  هوفلف  هتوم ،
.مهارد هعبرا  اولاق : برش ؟ مک  فلت  دق  اولاقف : بطلا  لها  هآر  و  امایا ،

دقف اذـه  اماف  .هیلاوح  وا  مهرد  نزو  وا  قیناود  هعبرا  برـش  نمب  اذـه  لعفی  نا  زوجی  امنا  .شاع  اـم  منهج  یف  يوشولا  اذـه  اولاـقف :
هدرب یبا  نب  لالب  نا  يور  اهنم : .هیلع و  هلیحلا  تسکعنا  و  هونفدف ، ریغت  حارا و  یتح  مامحلا  یف  هوکرتف  کلذ ، هلها  لبقی  ملف  .تام 
رمایف حاجحلا ، یلا  هربخ  عفر  سبحلا  یف  تاـم  نم  لـک  ناـک  و  هبذـعی ، ناـک  جاـجحلا و  سبح  یف  ناـک  يرعـشالا  یـسوم  یبا  نب 

كرما اذاف  یتوملا ، یف  جاجحلا  یلا  یمسا  جرخا  مهرد و  فالآ  هرـشع  ینم  ذخ  ناجـسلل : لالب  لاقف  .هلها  یلا  همیلـست  هجارخاب و 
ذخاـف .ادـبا  كاـنغ  یلع  تلعف و  یعم  برهت  نا  تئـش  نا  و  يربـخ ، جاـجحلا  فرعی  مـلف  ضرـالا ، یف  تـبره  یلها  یلا  یمیلـستب 

: لاقف لالب ، یلا  داعف  .هتاه  هارا ، یتح  هلها  یلا  جرخی  نا  زوجی  اذـه ال  لثم  جاجحلا  لاقف  یتوملا ، یف  همـسا  عفر  لاـملا و  ناجـسلا 
نا دبال  و  هیلع ، هلیحلا  تدرا  ینا  ملع  ینلتق و  اتیم  هیلا  كرضحا  مل  ناف  تیک ، تیک و  لاق  جاجحلا  نا  لاق : ربخلا ؟ ام  و  لاق : .دهعا 

، جاجحلا یلا  هجرخا  هقنخ و  ناجـسلا و  هذـخاف  یـصواف ، قیرط ، کلذ  یلا  نکی  ملف  لعفی ، نا ال  هلاس  لالب و  یکبف  اقنخ ، کـلتقا 
یف لوالا - لصفلا   ) .هیلع هلیحلا  تلعج  مهرد و  فالآ  هرـشعب  هسفنل  لتقلا  يرتشا  دق  و  هوذخاف ، هلها ، یلا  هملـس  لاق : اتیم  هآر  املف 

( دیحوتلا

یف فالتخاب  لوالا  یف  هرکذ  یلا  هراشا  ینعملا ) اذه  یـضم  دـق  و   ) یناثلا یف  فنـصملا  لوق  نا  نیناونعلا  نیب  انعمج  دـعب  مولعم  مث 
.هظافلا ضعب 

هینغم

نم یف ص 225  اهحرـش  رظنا  ریدقتلا .) یف  فتحلا  نوکی  یتح  ریداقملل  رومالا  لذـت   ) همکحلا 15 یلا  اذهب  یضرلا  فیرشلا  ریـشی 
.دلجملا اذه 

هدبع

سایقلا ریدقتلا  یهلالا و  ردقلا  رادقملا  ریدقتلا : یلع  رادقملا  … 

يرفعج

مالسالا ضیف 

يارب ار  يزیچ  هدـنب   ) يرگباسح رب  یهلا  ردـق  ءاضق و  تسا : هدومرف  ینیب ) نایاپ  ریبدـت و  هب  نتـشادن  دامتعا  رد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
لکوت زا  تسد  صخـش  دـیابن  سپ   ) دـشاب یم  ینیب  نایاپ  ریبدـت و  رد  یهابت  تفآ و  یهاـگ )  ) هک يروط  هب  دریگ  یم  یـشیپ  دوخ )

هب مهدزناش ) شیامرف  رد   ) نیا زا  شیپ  ینعم  نیا  دیامرف ): همحرلا  هیلع  یـضردیس  .دیامن  نانیمطا  دوخ  هشیدنا  ریبدـت و  هب  هتـشادرب 
.تشذگ دراد  توافت  ظافلا  نیا  اب  نآ  ظافلا  هک  یتیاور 

ینامز
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یم ناسنا  هک  یثداوح  رایسب  هچ  دنک و  يریگولج  نآ  زا  دناوت  یمن  تسین و  رـشب  رایتخا  رد  گرم  دننام  ناهج  ثداوح  زا  یتمـسق 
اپ تسد و  فسوی و  بوقعی و  ناتـساد  .دزاـس  یم  مهارف  ار  شیوخ  ماد  هلیـسو  هاـگآدوخان  روطب  دـنک و  رارف  اـهنآ  ماد  زا  دـهاوخ 
هب دندز  اپ  تسد و  رتشیب  بوقعی  فسوی و  هچ  ره  .تسا  فیدر  نیا  زا  شناردارب  اب  ار  فسوی  نتخاس  هارمه  يارب  بوقعی  ندیزرل 

.دوب فسوی  يرادمامز  ادخ  هتساوخ  دندرک و  کمک  رتشیب  ادخ  تساوخ 

يزاریش دمحم  دیس 

یل هفـالا  نوکت  یتح   0 ئایـشالل ناسنالا  ریدقت  یلع  بلاغ  یهلالا  ردـقلا  نا  يا  ریدـقتلا ) یلع  رادـقملا  بلغی  : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
هفالاف اکلهم ، ءاودلل  هریبدت  نوکی  و  ءاودـلا ، برـش  هتایحل  ناسنالا  ردـقی  و  اذـک ، موی  یف  ناسنالا  تومی  نا  ریدـقتلا  الثم  ریبدـتلا )
مدقت امیف  ینعملا  اذه  یـضم  دـق  و  هر :))  ) یـضرلا لاق  ( ) یهلالا ردـقلا  دـض   ) لئاسولل هئیهت  اریبدـت و  ناسنالا  هنظ  لحم  نم  تئاج 

(. ظافلالا هذه  فلاخت  هیاورب 

يوسوم

: ریدقتلا .هیلع  هللا  هاضق  يذلا  ردقلا  رادقملا : هغللا : .ظافلالا  هذـه  فلاخت  هیاورب  مدـقت  امیف  ینعملا  اذـه  یـضم  دـق  و  یـضارلا : لاق 
ام لهجی  دبعلا  نا  رابتعاب  هتاباسح و  دبعلا و  ریدقت  قبسی  نا  دبال و  دبعلا  یلع  هللا  هردق  ام  حرـشلا : .هیلبلا  هفالا : .هسفنل  ناسنالا  ریبدت 

 … هایحلا یلع  ءاضقلا  بطعلا و  كالهلا و  نوکی  هب  اذا  هتداعس و  هتمالس و  هیف  نظی  ارما  ربد  امبرف  هللا  هل  هردق 

یناقلاط

« .دشاب ریبدت  رد  تفآ  هک  نانچ  نآ  دوش  هریچ  ریبدت  رب  تشونرس  دومرف : ترضح  نآ  «و 

.تشذگ تشاد ، توافت  ظافلا  نیا  اب  یکدنا  نآ  ظافلا  هک  یتیاور  اب  نیشیپ  نانخس  رد  نخس  نیا  تسا : هتفگ  یضر  دیس 

یتیب دنچ  دنا و  هدورـس  ناوارف  یتسار  هب  هراب  نیا  رد  مه  نارعاش  میتفگ و  نخـس  نیا  زا  شیپ  ینعم  نیا  رد  دیوگ : دیدحلا  یبا  نبا 
.تسا هدروآ  دهاش 

مراکم

 [[ مالسلا هیلع  لاق  و  ]]

.ِرِیبْدَّتلا ِیف  ُهَفْآلا  َنوُکَت  یَّتَح  ، ِریِدْقَّتلا یَلَع  ُراَدْقِْملا  ُِبْلغَی 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

( هاگ  ) هک اج  نآ  ات  دنک  یم  هبلغ  ام )  ) ریبدت ریدقت و  رب  تاردقم 

: هنامیکح راتفگ  دنس  ) .تسوا ریبدت  رد  ناسنا  تفآ 
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باختنا اـم  هک  ینتم  قبط   ) تمکح 15 رد  يرگید  ترابع  اب  اـنعم  نیمه  دـیوگ : یم  هناـمیکح  راـتفگ  نیا  لـیذ  رد  بیطخ  موحرم 
عبانم تمکح  نآ  لیذ  رد  و  ریبدـتلا »  یف  قحلا  نوکی  یتح  ریداـقملل  رومـألا  لذـت  : » تشذـگ .تسا ) مهدزناـش  تمکح  میا  هدرک 

رد دـیفم  خیـش  نینچمه  هراتخملا و  هئاملا  رد  ظـحاج  لوقعلا و  فحت  رد  هبعـش  نبا  موحرم  هلمج  زا  هدرک  رکذ  نآ  يارب  يددـعتم 
(( ص 314 ج 4 ، هغالبلا ، جهن  رداصم  .داشرا ( 

؛» تشذگ يرصتخم )  ) توافت اب  يرگید و  ترابع  اب  تمکح 16 ) رد   ) نیا زا  شیپ  نومضم  نیمه  :» دیوگ یم  یضر  دیس  موحرم 

( . ظافلَألا هذه  فلاخت  هیاورب  مدقت  امیف  ینعملا  اذه  یضم  دَقَو  : یضرلا لاق  )

دریگ یم  یشیپ  ام  ریبدت  رب  تاردقم 

: دیامرف یم  ، هدرک تاردقم  ذفان  ریثأت  هب  هراشا  هنامیکح  راتفگ  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

ُراَدْقِْملا ُِبْلغَی  ( ؛» دیآ یم  دوجو  هب  ناسنا )  ) ریبدت ببـس  هب  تفآ  هاگ )  ) هک اج  نآ  ات  دنک  یم  هبلغ  ام )  ) ریبدت ریدقت و  رب  تاردـقم  »
(. ِرِیبْدَّتلا ِیف  ُهَفْآلا  َنوُکَت  یَّتَح  ، ِریِدْقَّتلا یَلَع 

اب يرگید و  ترابع  اب  تمکح 16 ) رد   ) نیا زا  شیپ  نومضم  نیمه  :» دیوگ یم  هنامیکح  راتفگ  نیا  رکذ  زا  دعب  یضر  دیس  موحرم 
(. ظافلَألا هذه  فلاخت  هیاورب  مدقت  امیف  ینعملا  اذه  یضم  دَق  :َو  یضرلا لاق  ( ؛» تشذگ يرصتخم )  ) توافت

.تسا یهلا  ياه  يریگ  هزادنا  تاردقم و  يانعم  هب  اج  نیا  رد  رادقم » »

.تسا يزیچ  ماجنارس  تیاغ و  نایب  يارب  عقاو  رد  یتح »  » هژاو

: دراد مایپ  هس  عقاو  رد  هنامیکح  راتفگ  نیا 

يراک ماجنا  يارب  مینیب  یم  هک  یماگنه.دزاس  یم  رتانـشآ  راگدرورپ  یلاعفا  دـیحوت  یـسانشادخ و  هلأسم  اب  ار  اـم  : هک نیا  لوا  ماـیپ 
نیا تشپ  هک  میوـش  یم  هاـگآ  میـسر  یمن  نآ  هب  یلو  مینک  یم  یفاـک  تیریدـم  رایـسب و  تروـشم  میـشک ، یم  ناوارف  ياـه  هشقن 

راـتفگ رد  هک  تسا  يزیچ  هیبـش  مـالک  نیا  عـقاورد  دـناخرچ و  یم  ار  ناـهج  هخرچ  هـک  تـسا  یتمظعاـب  تـسد  ، تـقلخ هاگتـسد 
: دوب هدمآ  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  زا  يرگید  هنامیکح 

تمکح 250) هغالبلا ، جهن  « .) ِمَمِْهلا ِضْقَن  ِدوُقُْعلا َو  ِّلَح  ِِمئاَزَْعلا َو  ِخْسَِفب  ُهَناَْحبُس  َهَّللا  ُْتفَرَع  »

راک ره  رد  زیچ و  همه  رد  هکلب  مینکن  دامتعا  دوخ  رکف  توق  ریبدت و  ریدقت و  هب  اهنت  هک  نیا  نآ  تسادخ و  رب  لکوت  مایپ  مود  مایپ 
.میریگب کمک  میهاوخب و  ددم  وا  زا  میشاب و  هتشاد  بابسالا  ببسم  هب  هجوت 

ام نامرف  رب  رس  یمیظع  هورگ  میا و  هدش  يرهاظ  تردق  بحاص  مینیب  یم  هک  یماگنه.دنکن  ادیپ  هبلغ  ام  رب  رورغ  : هک نیا  موس  مایپ 
هکارچ.میوش لفاغ  ادـخ  زا  دریگب و  ار  ام  ، رورغ ادابم  دـننک  یم  کمک  ام  هب  راک  همه  رد  هک  میراد  یـشوهزیت  نارواـشم  دنتـسه و 
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ام ياه  شالت  هتخیر و  ام  يارب  يرگید  حرط  تاردـقم  ینعی.دور  یمن  شیپ  زا  يراک  یلو  تسا  مهارف  بابـسا  همه  مینیب  یم  هاـگ 
.تسا بآ  رب  شقن  نوچمه  یهلا  ریدقت  رباربرد 

رتخد « نانز هاش  » هک یماگنه  : دـنک یم  لـقن  حرـش  نیا  هب  يا  همدـقم  اـب  ار  زیمآ  تمکح  مـالک  نیا  داـشرا  باـتک  رد  دـیفم  موحرم 
لیف و رکشل  ههربا و  ناتساد  زا  دعب  : دیسرپ وا  زا  ترضح  نآ  دندروآ  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  ماما  تمدخ  ار  وا  دش و  ریـسا  يرـسک 

؟ يدینش هچ  دیسر ) تردپ  شوگ  هب  نایرج  هک  یماگنه   ) هبعک رانک  رد  نآ  يدوبان 

یم لیلذ  نآ  رباربرد  اه  عمط  ماـمت  دوش  بلاـغ  يراـک  رب  دـنوادخ  هک  یماـگنه  : تفگ یم  هک  مدینـش  وا  زا  ار  نخـس  نیا  : تفگ وا 
.تسوا ياه  یشیدنا  هراچ  رد  وا  گرم  دشاب  هدمآ  رس  یسک  تایح  تدم  هک  یماگنه  دنوش و 

: دومرف سپس.يرآ.تسا  هتفگ  تردپ  ییابیز  نخس  هچ  : دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

(.( هغابصلا جهب  رد  يرتشوش  همالع  لقن  قباطم   ) ص 159 دیفم ، داشرا  « .) ِرِیبْدَّتلا ِیف  ُْفتَْحلا  َنوُکی  یَّتَح  ِریِداَقَْمِلل  ُرُومُْألا  ُّلِذَت  »

.تسا ثحب  دروم  هنامیکح  راتفگ  اب  گنهامه  تشذگ و  تمکح 16  رد  هک  تسا  يزیچ  نامه  هلمج  نیا 

: دیوگ یم  ماّمتوبا.دنا  هتفگ  يددعتم  راعشا  هنیمز  نیا  رد  برع  يارعش 

اوسَّرَع ِهَّنِسألا  ِفارطأک  ٌبکَر  و 

.تشاد هبلغ  بش  یکیرات  هک  یلاح  رد  دندیشک  فص  ناشنیفلاخم  رباربرد  اه  هزینرس  نوچمه  هک  دندوب  یناراوس 

یبا نبا  هغالبلا  جـهن  حرـش  ) .جراخ اه  نآ  تسد  زا  شنایاپ  یلو  دوب  اه  نآ  تسد  هب  شزاغآ  هک  دـندوب  يدـصقم  لابند  هب  اـه  نآ 
.( ص 176 ج 20 ، دیدحلا ،

: دیوگ یم  زین  نابز  یسراف  رعاش 

نب خیب و  زا  دنکرب  ار  بجح  ات  نک  خاروس  ببس  دیاب  يا  هدید 

ناکد باسکا و  دهج و  دناد  هزره  ناکم  ردنا ال  دنیب  ببسم  ات 

ردپ يا  طئاسو  بابسا و  تسین  رش  ریخ و  ره  دسر  یم  ّبِبسم  زا 

هاگ دنچ  تلفغ  رود  دنامب  ات  هارهاش  رب  دقعنم  یلایخ  زج 

: دیوگ یم  هنیمز  نیا  رد  زین  یناشاک  لضفا  اباب 

دوشن لطاب  وت  ریبدت  هب  ریدقت  دوشن  لکشم  لفق  دیلک  وت  یعس 
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دوشن لصاح  تساوخن  ادخ  هک  يزیچ  دوس  هچ  دنشاب  هتساوخ  ناهج  ود  ره  رگ 

یم ، تـسا نآ  دـیؤم  رــسفم و  هـک  هدـش  لـقن  مـالک  نـیا  راـنک  رد  يرگید  هناـمیکح  مـالک  ، مـکحلا ررغ  رد  هـک  نـیا  هجوـت  لـباق 
یم نایرج  ام  ریبدت  رایتخا و  فالخرب  ، تاردقم هارمه  یهلا  ياضق  ؛ ریبدتلا رایتخالا و  فالخ  یلع  ریداقملاب  ءاضقلا  يرجی  :» دـیامرف

ح 1791) مکحلا ، ررغ  «.) دبای

يارب شـشوک  شالت و  ریبدـت و  زا  تسد  ناسنا  هک  تسین  نیا  تاملک  هنوگ  نیا  نایب  زا  مالـسلا  هیلع  ماـما  روظنم  هک  تسین  کـش 
شالت و هنوگ  ره  نمـض  هک  تسا  نیا  روظنم  هکلب  دراپـسب  تاردقم  هب  ار  زیچ  همه  درادرب و  بولطم  عورـشم و  دصاقم  هب  ندیـسر 
اه يزوریپ  ددنب و  وا  هب  لد  ، ددرگن لفاغ  وا  زا  ، تسا يرگید  سک  ریبدت  هشقن و  وا  ریبدـت  هشقن و  ءاروام  هک  دـشاب  بقارم  شـشوک 

.دبلطب وا  زا  ار 

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abu Talib said : “ Destiny holds Sway over ( our ) predetermination till
effort itself brings about ruin. Sayyid ar-Radi says, “Something of this meaning has

.” already appeared earlier though in words different from these

لّمحت ربص و  شزرا  : 460 تمکح

هراشا

توص
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ِهّمِهلا ُّولُع  اَمُهُِجتُنی  ِناَمَأوَت  ُهاَنَألا  ُملِحلا َو  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

 . تسا یتّمه  دنلب  نآ  هجیتن  دنگنهآ و  مه  گنرد  يرابدرب و  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و  یعامتجا ) یقالخا ، )

يدیهش

.دنداز دنلب  تمه  زا  ود  ره  دنداتفا و  مکش  کی  زا  گنرد  يرابدرب و 

یلیبدرا
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تستمه يدنلب  ود  ره  نیا  هجیتن  دنا  مکش  کی  دنزرف  ود  ینات  يرابدرب و 

یتیآ

.دنیاز یم  دنلب  تمه  زا  ود  ره  هک  دنتسه  نامأوت  لمأت  يرابدرب و  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . دیاز یم  ار  اهنآ  دنلب  تمه  هک  دنیولق  ود  دنزرف  ود  گنرد  يرابدرب و  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

مثیم نبا 

هملک ي تلیـضف  ود  نیا  يارب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما دنیالاو .) تمه  هدییاز ي  هک  دنتـسه  ناماوت  دـنزرف  ود  یـشیدنارود  يرابدرب و  )
صخش هک  نآ  حیضوت  تسا ، هدروآ  هراعتسا  یتمهدنلب  هطساو ي  هب  اهنآ  شیادیپ  تمه و  ولع  اب  اهنآ  طابترا  ظاحل  هب  ار  ناماوت ) )

يراددوخ نآ  اب  هلباقم ي  هب  نتفاتـش  زا  هدرک و  يرابدرب  سپ  درامـش ، یم  زیچان  دوخ ، قح  رد  ار  يراکهنگ  هاـنگ و  ره  تمهـالاو 
.دنک یم 

دیدحلا یبا 

 . ِهَّمِْهلا ُُّولُع  اَمُهُِجْتُنی  ِناَمَأْوَت  ُهاَنَْألا  ُْملِْحلَا َو  َلاَق ع: َو 

.ارارم هحرش  ینعملا و  اذه  مدقت  دق 

ددؤس نطاوملا  یف  هانأ  لک  ئناه و  نبا  لاق  و 

یف هناوید 123 و  َنِیبِذاْکلا (  َنِم  َْتنُک  ْمَأ  َْتقَدَص  ُرُْظنَنَس َأ  نامیلس  نع  هاکح  امب  هانألا  هلیـضف  یلاعت  هللا  انملع  یناعملا  بابرأ  لاق  و 
«. ( . مکحم ریدق  نم  د«

.همادنلا حاتفم  هلجعلا  همالسلا و  نصح  هانألا  لاقی  ناک  و 

.حاجنلا عم  روهتلا  نم  ریخ  هبیخلا  عم  ینأتلا  لاقی  ناک  و 

.احاجن قالت  رمأ  یف  نأتف  هداعس  هانألا  نمی و  قفرلا  رعاشلا  لاق  و 
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هط هروس  یـضْرَِتل (  ِّبَر  َْکَیلِإ  ُْتلِجَع  هبرل َو  یـسوم  لاق  امل  همومذم  هلجعلا  هدومحم و  هانألا  تناک  ول  اهمذ  هانألا و  هرک  نم  لاق  و 
. ( . 84

.ارجح یتفلا  سیل  نأ  دولخ و  نأ ال  اهبقاوع  ترس  نإ  هانألا و  بیع  اودشنأ  و 

تنکمأ دق  هصرف  عیضم  نم  مک  رخآ  لاق  و 

یناشاک

ملح و يارب  ار  ناماوت )  ) ظفل هدومرف  هراعتـسا  .دنمکـش  کی  دنزرف  ود  ینات  يرابدرب و  ناماوت ) هانالا  ملحلا و  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
رابتعا هب  ناشیا  يارب  زا  جاتنا  تابثا  تمه و  يدـنلب  اهنآ  هجیتن  همهلا ) ولع  اـمهجتنی   ) دـحاو هبترم  رد  ناـشیا  مزـالت  راـبتعا  هب  یناـت 

.تمه ولع  تحت  رد  دنجردنم  دنا و  هجرد  کی  رد  تئانا  ملح و  ینعی  تمه  ولع  نمض  رد  تسا  اهنآ  لوخد 

یلمآ

ینیوزق

.تمه يدنلب  ار  اهنآ  دزاس  یم  دلوتم  هک  دنمکش  کی  دنزرف  ود  ینات  ملح و  دومرف : و 

یجیهال

دازمه روما  رد  ندرک  ینات  يرابدرب و  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .همهلا » ولع  امهجتنی  ناماوت ، هاـنالا  ملحلا و  : » مالـسلا هیلع  لاـق  و 
.تمه يدنلب  ناشیا  زا  دوش  یم  هدییاز  دنرگیدکی ،

ییوخ

هیلع  ) لوقیف هیفـسلا ، ههافـس  هاجت  ملحلا  نم  جتانلا  بنذملا  یطاخلا ء و  تاداعم  تازاجم و  یف  لاهمالا  ریخاتلا و  وه  هانالا  ینعملا :
.سفنلا هراـقح  هفخلا و  نم  یـشانلا  روـهتلا  هلجعلا و  شیطلا و  اـمهلباقی  همارکلا و  همهلا و  وـلع  هجیتـن  هاـنالا  مـلحلا و  نا  مالـسلا :)

.دنوش هدیئاز  الاو  تمه  زا  هک  دنشاب  ولق  ود  تلهم  يرابدرب و  دومرف : همجرتلا :

يرتشوش

ملحلا و هیف  ناک  هناب  ناورش  ونا  نع  ربخا  امل  کلذ  لاق  مالسلا ) هیلع   ) هنا يور  هعیدب و  یف  زتعملا  نبا  مالسلا ) هیلع   ) هیلا هبسن  لوقا :
هللادبع مهسارل  لاق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نا  حتفلا  ماع  یف  سیقلادبع  دف  ناونع و  یف  يدقاولا - ) بتاک  تاقبط   ) یف هانالا و 

نع هشیاع  نبا  ثدح  دربملا ) لماک   ) یف .طق و  بضغی  مل  هنا  لاقی  و  هانالا ) ملحلا و  هللا  امهبحی  ناتلـصخ  کیف  - ) جشالا فوع  نب 
ثلاثلا و لـصفلا   ) اـسابل نسحا  ـال  اـهجو و  نسحا  را  مل  هلغب  یلع  ـالجر  تیار  لاـقف  هنیدـملا  لـخد  ماـشلا  لـها  نم  ـالجر  نا  هیبا 

ترـصف اضغب  هل  تالتماف  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نسحلا  یل  لیقف  هنع  تلاسف  هنم  ابکرم  هرفا  و ال  قـالخالا ) مراـکم  یف  نوعبرـالا -
الزنم انل  نا   ) لاقف لجا  تلق  ابیرغ  کبـسحا  لاقف  امهبـسا  کیباب - کب و  هل  تلقف  هنبا  نبا  انا  لاـقف  بلاـط  یبا  نبا  تناء  تلقف  هیلا 
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ریبزلا لآ  نم  لجرل  لجر  لاق  .هنم و  یلا  بحا  ضرـالا  هجو  یلع  اـم  تقلطناـف و  هب ) یـساون  ـال  اـم  هجاـحلا و  یلع  هنوعم  اعـساو و 
ام يریبزلا  لاقف  هنع  ضرعاف  مالـسلا  امهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  يریبزلا  بسف  مالک  راد  مث  هنع ، يریبزلا  ضرعاف  هیف  هل  عذـقا  اـمالک 

- هیلا تفتلا  کی  مل  هبـس و  ناک  و  لجرل -  لجر  لاـق  و  لـجرلا ) باوج  نم  کـعنم  اـم  ( ) مالـسلا هیلع   ) لاـقف یباوج  نم  کـعنمی 
اهیا ای   ) یلاعت لاقف  هانالا  حدم  اما  اهمذ ، ءایـشالا و  حدمل  عوضوملا  فئارطلا )  ) یف .ضرعا و  کنع  لجرلا و  هل  لاقف  ینعا ) كایا  )

بداب ذخای  هیلا و  یهنا  ام  یف  تبثتی  نا  یلاولل  یغبنی  میکح  لاق  و  هلاهجب ) اموق  اوییـصت  نا  اونیبتف  ابنب  قساف  مکءاج  نا  اونما  نیذـلا 
وا باصا  ینات  نم  ( ) هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا لاق  و  نیبذاکلا ) نم  تنک  ما  تقدصا  رظننس  لاق   ) لاق ثیح  مالـسلا ) هیلع   ) نامیلس
لاق امل  ناطیـشلا  نم  تناک  ول  لاقف  ناطیـشلا  نم  هلجعلا  ناف  لجعت  ءانیعلا ال  یبال  لیقف  همذ  اما  و  داـک ) وا  اـطخا  لـجعت  نم  داـک و 
یتح تاومب  هل  دغ  سیل  دغل و  تنکما  دق  هصرف  عیضم  نم  مک  ریشب : نب  دمحم  لاق  و  یـضرتل ) بر  کیلا  تلجع  و  هللا … (  میلک 

لصفلا  ) قابتسالا نم  الوا  هلقن  ام  ناف  هطلاغم  طیلخت و  هانالا  مذ  یف  هلقن  ام  تلق : تارسح  هسفن  اهیلع  تبهذ  اهبالط  تاف  تتاف و  اذا 
ناف یش ء  یف  هانالا  نم  امهنم  دحاو  سیل  هصرفلا و  عییضت  نم  ایناث  هلقن  ام  تاریخلا و  یلا  قالخالا ) مراکم  یف  نوعبرالا - ثلاثلا و 
اسفن لتق  نوکیف  هتئارب  هتبوقع  هیف و  هانالا  كرت  دعب  فشکی  هلعل  هتیانج و  ملعی  مل  نم  هبوقعک  هتبقاع  ملعی  مل  رما  یف  اهکرت  هانالا و 
يور .زجعلا  لـسکلا و  هجیتن  رقفلا  ناـف  ( ) مالـسلا هیلع   ) لاـق همهلا ) ولع  هجیتن  هاـنالا  ملحلا و  ( ) مالـسلا هیلع   ) لاـق اـمک  قح و  ریغب 

(. رقفلا امهنیب  اجتنف  زجعلا  لسکلا و  جودزا  تجودزا  امل  ءایشالا  نا  مالسلا ) هیلع   ) هنع هتشیعم  لسک  ههارک  یف  یفاکلا ) )

هینغم

يذا یلع  ربصی  هناـش  اذـه  ناـک  نم  و  هلیبس ، یف  قاـشملا  لـمحتی  و  ریطخلا ، یلا  علطنی  و  ریقحلا ، یف  دـهزی  يذـلا  وه  همهلا  یلاـع 
.هردقملا دنع  وفعی  و  هقالخاب ، مهعسی  و  سانلا ،

هدبع

دـحاو و نطب  یف  نادولوملا  ناماوتلا  یناتلا و  اـهب  دـیری  هاـنالا  بضغلا و  دـنع  سفنلا  سبح  رـسکلاب  ملحلا  همهلا : ولع  اـمهجتنی  … 
دحاو لصا  نم  دلوتلا  نارتقالا و  هیبشتلا 

يرفعج

مالسالا ضیف 

هدارا تمه و  يدنلب  ار  اهنآ  هک  دنمکش  کی  دنزرف  ود  ینات  ملح و  تسا : هدومرف  ندرکن ) باتش  يرابدرب و  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
مـشخ هب  دوز  تمه  دنلب  صخـش  هک  روطنامه  اریز  دنتـسه ، هیاپ  کی  هجرد و  کی  رد  ندرکن  باتـش  يرابدرب و   ) دیاز یم  اجرباپ 

(. درگن یم  ار  نایاپ  هدومنن  باتش  اهراک  رد  نینچمه  دزرو  یم  ملح  هدماین 

ینامز

یتکلمم هک  دونش  یم  ار  دهده  شرازگ  هک  ینامیلـس  لاثما  دنناوارف و  دنزاب  یم  ار  دوخ  دوز  یلیخ  مغ  ای  یـشوخ و  رد  هک  يدارفا 
ای یئوـگ و  یم  تـسار  منیبـب  مـنک  یم  رکف  تا  هـتفگ  هراـبرد  : ) دـیوگ یم  دزاـب و  یمن  ار  دوـخ  هدرک  فـشک  شیارب  يا  هـکلم  و 
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لامک اب  سیقلب  يارالد  لامج  هب  اهنت  هن  هک  دش  ببس  نتشاد  تیفرظ  يدرسنوخ و  نامیلـس و  یتمه  دنلب  يراب  .مک  رایـسب  غورد )؟
قوف هتکن  هب  هجوت  اب  .دوب  نامیلـس  یلـصا  فدـه  هک  داد  تاجن  رفک  كرـش و  دـیق  زا  مه  ار  یتلم  هکلب  دیـسر  تیـصخش  مارتحا و 
رظن زا  هلجع  یتح  نید و  ناربهر  یهلا و  ياه  هتـساوخ  زا  مهم  ثداوح  رد  مه  نآ  نتخاـبن  ار  دوخ  نتـشاد و  تیفرظ  يدرـسنوخ و 
دنک یم  هلجع  نتفر  روط  هوک  تدابع و  يارب  هک  هاگنآ  مالسلا ) هیلع   ) یسوم هک  اجنآ  ات  تسا  دنسپان  مالسا  ناربهر  دیجم و  نآرق 

.دوش یم  هذخاوم 

يزاریش دمحم  دیس 

نادولوملا امه  ناموتلا : و  رومالا ، یف  یناتلا  هانالا : و  بضغلا ، دـنع  سفنلا  سبح  ملحلا  ناموت ) هاـنالا  ملحلا و  : ) مالـسلا هیلع  لاـق  و 
ناسنالا ناف  همهلا ) ولع  امهجتنی   ) يرخالا تناک  امه ، ادـحا  تناک  اـملک  نیماوتلاـک ، نیتفـصلا  نیتاـه  نا  دارملا  و  دـحاو ، نطب  یف 

.بقاوعلا یلا  رظنی  لب  بضغی ، وا  لجعیل  بیرقلا  یلا  رظنی  هتمه ال  یلاعلا 

يوسوم

.بضغلا دنع  سفنلا  سبح  ءاحلا  رـسکب  ملحلا : .دحاو  نطب  یف  نادولوملا  ناماوتلا : .ء  یـشلا  یف  يورتلا  هلجعلا و  مدع  هانالا : هغللا :
لهاجلا و نع  ملح  لب  باقعلا  یلا  ردابی  ملف  هانالا  ملحلاب و  ملحلاب  عتمت  همهلا  یلاع  ناـک  نم  باعـصلا و  للذـی  همهلا  ولع  حرـشلا :

 … هتازاجم نع  عفرت  هبنذ و  نع  حفص 

یناقلاط

« .دندنلب تمه  هداز  ود  ره  و  دنا - مکش  کی  دنزرف  ود  دندازمه -  گنرد  يرابدرب و  دومرف : ترضح  نآ  «و 

مراکم

 [[ مالسلا هیلع  لاق  و  ]]

.ِهَّمِْهلا ُُّولُع  اَمُهُِجْتُنی  ِناَمَأْوَت  ُهاَنَْألا  ُْملِْحلَا َو 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

: هنامیکح راتفگ  دنس  ) .دنوش یم  دلوتم  دنلب  تّمه  زا  هک  دنتسه  ییولقود  نادنزرف  ، باتش كرت  يرابدرب و 

زتـعم نبا  دـنا ، هدرک  لـقن  یلع  ناـنمؤم  ریما  زا  ار  هناـمیکح  راـتفگ  نیا  هک  یناـسک  هلمج  زا  رداـصم  رد  بیطخ  موـحرم  هـتفگ  هـب 
رد يافوتم 328 )  ) هبر دـبع  نبا  هک  مینکیم  هفاـضا  ص 314 ) ج 4 ، هغالبلا ، جـهن  رداصم  .تسا (  عیدـبلا  باتک  رد  يافوتم 296 ) )

( .دنا هدروآ  ار  نآ  زین  ص 276 ) ج 1 ،  ) ءابدالا تارضاحم  رد  يافوتم 502 )  ) یناهفصا بغار  و  ص 143 ) ج 2 ،  ) دیرفلا دقع 

باتش كرت  يرابدرب و 
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تفـص ود  نیا  همـشچرس  اـهراک و  رد  باتـش  كرت  يراـبدرب و  ملح و  تیمها  هب  دوخ  هناـمیکح  راـتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
ُْملِْحلا َو ( ؛» دنوش یم  دلوتم  دنلب  تمه  زا  هک  دنتـسه  ییولقود  نادنزرف  ، باتـش كرت  يرابدرب و  :» دـیامرف یم  ، هدرک هراشا  هتـسجرب 

(. ِهَّمِْهلا ُُّولُع  اَمُهُِجْتُنی  ِناَمَأْوَت  ُهاَنَْألا 

ناگرزب زا  یکی  هک  نیا  نآ  هدرک و  رکذ  هنامیکح  راتفگ  نیا  يارب  يدورو  نأش  دیرفلا  دقع  باتک  رد  هبر  دـبع  نبا  هک  نیا  بلاج 
ضرع خـساپ  رد  وا  دوب ؟ یـسک  هچ  امـش  دزن  امـش  ناـهاشداپ  نیرتهب  : دیـسرپ ترـضح  نآ.دیـسر  مالـسلا  هیلع  ماـما  تمدـخ  ناریا 
لیاضف زا  کی  مادک  : درک لاؤس  مالسلا  هیلع  ماما.تشاد  ناوریشونا  ار  شور  نیرتهب  یلو  دوب  ماگشیپ  يرادروشک  رد  ریـشدرا  : درک

نادـنزرف نوچمه  ، ود نیا  : دومرف مالـسلا  هیلع  ماما.اهراک  رد  باتـش  مدـع  يرابدرب و  : درک ضرع  دوب ؟ رت  هتـسجرب  يو  رد  یقـالخا 
.( ص 143 ج 2 ، دیرفلا ، دقع  ) .دنوش یم  دلوتم  تمه  ولع  زا  هک  دنتسه  ییولقود 

دـنرادن و ینیگنـس  هانگ  هک  یناراکهنگ  نافلختم و  ربارب  رد  نینچمه  قطنم و  یب  دارفا  ناهیفـس و  لـباقم  رد  يراـبدرب  ناـمه  « ملح »
.دشاب یم  اه  نآ  تازاجم  كرت 

ات هلـصوح  ربـص و  رگید  ریبـعت  هب  نآ و  بناوج  فارطا و  رد  یفاـک  تقد  زا  شیپ  اـهراک  ماـجنا  رد  ندرکن  باتـش  ياـنعم  هب  « هاـنا »
.ناراکدب تازاجم  رد  ندرکن  باتش  نینچمه  راک و  بناوج  مامت  ندش  نشور 

هک تسا  هدرک  رکذ  ولق  ود  نادنزرف  هلزنم  هب  ار  اه  نیا  مالسلا  هیلع  ماما  لیلد  نیمه  هب  دنراد و  مه  اب  یکیدزن  تبارق و  ، ود نیا  هتبلا 
.دنتسه يدایز  تهابش  ياراد  ، یگناگود نیع  رد 

تسا یتفص  نینچ  ياراد  هک  یسک  تسا  یهیدب.تسا  ردص  هعـس  يرظندنلب و  ،و  هتـسجرب الاو و  تیـصخش  يانعم  هب  تمه  ولع  اما 
نانمؤم تافـص  هرابرد  نآرق  هک  هنوگ  نامه  درذگ  یم  ، يرابدرب لمحت و  اب  هکلب  دـهد  یمن  ناشن  شنکاو  ناهیفـس  رباربرد  زگره 

.( هیآ 63 ناقرف ،  «.) ًاماَلَس اُولاَق  َنُولِهاَْجلا  ُمُهَبَطاَخ  اَذِإ  َو  تسا «: هدومرف 

مادـقا اـت  دـنریگ  یم  رظن  رد  ار  بناوج  ماـمت  هکلب  دـننک  یمن  باتـش  اـهراک  رد  دـنردص  هعـس  تمه و  وـلع  ياراد  هک  يدارفا  زین 
.دریگن تروص  تسا  ینامیشپ  بجوم  هک  يا  هدیجنسن 

مدرم هرابرد  ار  دـهده  ماـیپ  نامیلـس  هک  یماـگنه  : دـیوگ یم  مالـسلا  هیلع  نامیلـس  ترـضح  هراـبرد  دـیجم  نآرق  هک  هنوگ  ناـمه 
نایوگ غورد  زا  اـی  یتفگ  تسار  مینیبب  مینک  یم  قیقحت  اـم  ؛»  َنِیبِذاَْـکلا َنِم  َتنُک  ْمَأ  َْتقَدَـص  ُرُظنَنَـس َأ  تفگ «: ، دینـش ابـس  نیمزرس 

.( هیآ 27 لمن ، (.»؟ یتسه

.درک یمن  باتش  زگره  اهراک  رد  وا  هک  دهد  یم  ناشن  نیا  درک و  تجح  مامتا  اه  نآ  اب  داتسرف و  اه  نآ  يارب  يا  همان  سپس 

ناگداتسرف اب  هلباقم  هب  هدش و  دترم  هدرک و  اهر  ار  مالسا  اه  نآ  هک  داد  قلطـصملا  ینب  هفئاط  زا  هریغم  نب  دیلو  هک  يربخ  هرابرد  و 
اَم یَلَع  اوُِحبُْـصتَف  ٍَهلاَهَِجب  ًامْوَق  اُوبیُِـصت  ْنَأ  اُونَّیَبَتَف  ٍإَبَِنب  ٌقِساَف  ْمُکَءاَج  ْنِإ  دـیامرف «: یم  نآرق  دـنا  هتـساخرب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 

دیناسرب بیسآ  ینادان  يور  زا  ، یهورگ هب  ادابم  ، دینک قیقحت  نآ  هرابرد  ، دروایب امش  يارب  يربخ  یقساف  صخش  رگا  ؛»  َنیِمِداَن ُْمْتلَعَف 
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.( هیآ 6 تارجح ، !«.) دیوش نامیشپ  دوخ  هدرک  زا  و 

تمادـن و ناـهانگ و  یب  هب  ندـناسر  بیـسآ  نآ ، تسا و  هدـش  زین  قـیقحت  نودـب  باتـش  یفنم  هجیتـن  هب  هراـشا  ًانمـض  هیآ  نـیا  رد 
.تسا ینامیشپ 

: میناوخ یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  یثیدح  رد 

ح ص 340 ، ج 68 ، راونالاراحب ، «.) تسا ناطیـش  زا  هلجع  تسادـخ و  يوس  زا  باتـش  كرت  ِناَْـطیَّشلا ؛ َنِم  ُهَلَجَْعلا  ِهَّللا َو  َنِم  ُهاـَنَْألا  »
.( 12

نشور و ، هار هک  یماگنه  اما.دراد  ریبدت  تقد و  لمأت و  هب  زاین  تسین و  نشور  لئاسم  هک  تسا  يدراوم  هب  طوبرم  روتـسد  نیا  هتبلا 
.دادن تسد  زا  یهاو  ياه  هناهب  هب  هدرمش و  تمینغ  ار  تصرف  درک و  هلجع  دیاب  دشابن  نآ  تحص  رد  يدیدرت  دشاب و  نیعم  همانرب 

: میناوخ یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد  هک  هنوگنامه 

راک رب  میمصت  امش  زا  یسک  هک  یماگنه  َِکلَذ ؛ ْنَع  ُهاَّفُکَی  َال  ْرِداَُبْیلَف  ِْنیَناَْطیَش  ِِهلاَمِش  ِِهنیِمَی َو  ْنَع  َّنِإَف  ٍهَلِص  ْوَأ  ٍْریَِخب  ْمُکُدَحَأ  َّمَه  اَذِإ  »
ود وا  پچ  تسار و  فرط  زا  اریز  دـهد  ماجنا  ار  نآ  دـنک و  هلجع  دـیاب  تفرگ  دـنواشیوخ ) ریغ  ای   ) دـنواشیوخ هب  کـمک  اـی  ریخ 

.( ح 12 ص 143 ، ج 2 ، یفاک ، «.) دننک یم  هسوسو  ار  وا  دنوش و  یم  رضاح  ناطیش 

: دوب هدمآ  زین  تمکح 363  رد 

دعب ، تاناکما نداد  تسد  زا  تاناکما و  ندـش  مهارف  زا  شیپ  ندرک  هلجع  ِهَصْرُْفلا ؛ َدـَْعب  ُهاَنَْألا  ِناَْکمِْإلا َو  َْلبَق  ُهَلَجاَـعُْملا  ِقْرُْخلا  َنِم  »
«. تسا ینادان  زا  ، تصرف زا 

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said: “Forbearance and endurance are twin products of high
.” courage

یناوتان هناشن  تبیغ  : 461 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ِزِجاَعلا ُدهُج  ُهَبیِغلا  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 
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اه همجرت 

یتشد

 . تسا ناوتان  شالت  ندرک  تبیغ  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و  یعامتجا ) یقالخا ، )

يدیهش

.ناوتان درم  يارب  تسا  یحالس  نانآ ، رس  تشپ  نامدرم  ندرک  دای  یتشز  هب 

یلیبدرا

ماقتنا زا  تسا  زجاع  یئاناوت  ندرک  تبیغ  دومرف 

یتیآ

.تسا ناوتان  حالس  اهنت  ندرک  تبیغ  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . تسا ناوتان  ششوک  تبیغ  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

مثیم نبا 

هب ندیـسر  زا  هک  دـنز  یم  رـس  ینادوسح  نانمـشد و  زا  تبیغ ، تاقوا  رتشیب  تسا .) ناوتان  صخـش  شالت  یـسک ، زا  ندرک  تبیغ  )
نیا زا  نوچ  دنزادرپ  یم  دوخ  نانمـشد  زا  ییوگبیع  هب  لیلد  نیا  هب  سپ  دـنزجاع  دوخ  ینورد  شتآ  ندـناشنورف  شیوخ و  فدـه 
لمع نیا  هک  نیا  تسا و  هتـشاد  رذـحرب  تبیغ  زا  هدـننک ، تبیغ  رب  یناوتان  نداد  تبـسن  اب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما .دـنرب  یم  تذـل  هار 

.دوش وا  یتیاضران  ثعاب  دناجنرب و  یتساک  نیا  اب  ار  فرط  ات  تسوا  ششوک  تیاهن 

دیدحلا یبا 

 . ِزِجاَْعلا ُدْهُج  ُهَبیِْغلَا  َلاَق ع: َو 

.یصقتسم هبیغلا  یف  انمالک  مدقت  دق 
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.هوباتغا باغ  اذإ  هوباه و  رضح  اذإ  نم  لاق  سانلا  فرشأ  نم  فنحألل  لیق  و 

هبایتغا ینافک  ول  نم  ینباتغی  رعاشلا و  لاق  و 

تبأ نإف  امذ  تبغ  نإ  یضرع  لکأ  تلقف  فنحألا  هملک  انأ  تمظن  دق  و 

یناشاک

هک دوش  یم  رداص  یسک  زا  تبیغ  ارثکا  هک  اریز  ماقتنا  زا  تسا  زجاع  ییاناوت  ندرک  تبیغ  زجاعلا ) دهج  هبیغلا  مالسلا : هیلع  لاق  (و 
وا رب  دنک  ادیپ  یطلست  ییاناوت و  هلمجلا  یف  ات  دیاشگ  یم  وا  تبیغ  هب  نابز  زجع ، نآ  هطساو  هب  ریغ و  ماقتنا  رب  تسین  رداق 

یلمآ

ینیوزق

.دشاب فیعض  تعاط  تیاغ  زجاع و  یئاناوت  ندرک  تبیغ  دومرف 

یجیهال

.تسا ماقتنا  زا  زجاع  تقاط  تعسو و  ندرک  تبیغ  هک  مالسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .زجاعلا » دهج  هبیغلا  : » مالسلا هیلع  لاق  و 

ییوخ

لاقف نموملا  خالا  هبیغ  نع  یهنتلا  یف  یمالـسالا  عرـشلا  ددـش  دـق  و  هرهظ ، ءارو  هنم  صاقنالا  بئاغلا و  يواسم  رکذ  هبیغلا  ینعملا :
یف ادـیکات  اـمذ و  هیـالا  هذـهب  یفک  تارجحلا و  - 12 اتیم - هیخا  محل  لـکای  نا  مکدـحا  بحیا  اـضعب  مکـضعب  بتغی  ـال  و  یلاـعت :
اهنع تربع  ثیح  باتغملا  عم  هلباقملا  نع  نوبجلا  دـهجو  زجاعلا  لمع  هبیغلا  نم  مالـسلا ) هیلع   ) هلاق اـم  یلا  هراـشا  اـهیف  و  میرحتلا ،

.تسناوتان شالت  رس  تشپ  یئوگدب  تبیغ و  دومرف : همجرتلا : .عافدلا  یلع  رداقلا  ریغلا  تیملا  محل  لکاک  اهناب 

يرتشوش

نم لاق : سانلا ؟ فرشا  نم  فنحالل : لیق  دیدحلا : یبا  نبا  لاق  .رانلا و  بالک  مادا  هبیغلا  اولاق : .بابـسلا و  ءرملا  هوادع  رـش  و  اولاق :
.هوباتغا باغ  اذا  هوباه و  رضح  اذا 

هینغم

هبیغلا دح  یف  اولاق  و  تارجحلا .)  12 اتیم - هیخا  محل  لکای  نا  مکدحا  بحیا  : ) هلوقب هناحبـس  اهنم  رفن  دـق  و  تامرحملا ، نم  هبیغلا 
تامرحملا نم  لعف  ام  لکب  بئاغلا  رکذ  زوجی  انیار  یف  .دـح و  هیلع  مقی  مل  هب و  رتست  يذـلا  مارحلا  لعفب  اناسنا  رکذـت  نا  همرحملا :

هجول قحلا  نایب  هضرغ  نوکی  نا  و  هریغ ، هب  باع  امع  اـهزنم  زکاذـلا  نوکی  نا  هطیرـش  رهاـجی ، مل  رتست و  نا  و  اـهنع ، هللا  یهن  یتلا 
و کلذ ، یلا  یموی ء  زجاعلا ) دهج  : ) مامالا لوق  و  هعیرشلا .) حابـصم   ) باتک یف  قداصلا  رفعج  مامالا  نع  هیاور  کلذ  یف  .قحلا و 
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.اهیلا اجتلا  هبیغلا  لیبس  الا  دجی  مل  امل  و  لیبس ، لکب  هب  لیکنتلا  و  بئاغلا ، نم  صاقتنالا  دصق  رکاذلا  نا 

هدبع

يا هدهج  یه  هودع و  نم  هب  مقتنی  زجاعلا  حالـس  یه  بئاغ و  وه  هرکی و  امب  رخالا  كرکذ  رـسکلاب  هبیغلا  زحاعلا : دـهج  هبیغلا  … 
هنکمی ام  هیاغ 

يرفعج

مالسالا ضیف 

هک يا  هلیـسو  اـهنت   ) تسا ناوتاـن  شـشوگ  رـس  تشپ  نتفگ  نخـس  تبیغ و  تسا : هدومرف  تبیغ ) شهوـکن  رد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
(. تسا وا  رس  تشپ  یئوگدب  درب  کشر  دسح و  یسک  رب  ای  دشک  ماقتنا  نمشد  زا  نآ  هب  دناوت  یم  ناوتان  صخش 

ینامز

.دراد اهیتحاران  تالکشم و  اهجنر ، اهلد ، نوخ  نتشادرب  تبثم  مدق  ندرک ، هضرع  يدوجو  رثا  دنهاوخ ، یمن  هیام  یئوگدب  داقتنا و 
یتذـل دـننک و  یم  شومارف  ار  ياـهیتحاران  ماـمت  دـنوش  یم  کـیدزن  دوخ  فدـه  هب  یتـقو  دـنراد  فدـه  یگدـنز  رد  هک  یناـسک 

هب مخ  تامیالمان ، تمهت ، تبیغ ، ربارب  رد  دارفا  هنوگنیا  رذگهر  نیا  زا  .تسین و  كرد  لباق  هک  دـهد  یم  تسد  نانآ  هب  روآطاشن 
ار ینورد  ياه  هدیقع  هار  نیا  زا  تساهنآ و  زجع  یناوتان و  تمالع  ناهاوخدب  ندرک  یئوگدب  هک  دـنناد  یم  اریز  دـنروآ  یمن  وربا 
هچ زامن  يارب  تسا  ریحتم  هتسشن و  تخل  هناخ  رد  هداد و  ریقف  هب  ار  نهاریپ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  .دنزاس  یم  فرط  رب 

تـسد دننام  هن  دـش ، لزان  هیآ  یطئارـش  نینچ  رد  .دـنتخادرپ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دـمحم هیلع  یئارـس  هوای  هب  مه  نیقفانم  دـنک ،
.ینیشنب راسمرش  فساتم و  هناخ  رد  یشاب  ریزگان  هک  هدب  ادخ  هار  رد  يراد  هچ  ره  هن  و  ینکن ) قافنا  هک   ) شاب هدش  ریجنز  ندرگب 

دنراد همهاو  وا  زا  شروضح  رد  هک  یسک  تفگ : تسیک ؟ مدرم  نیرتهب  دنتفگ  فنحا  هب  .دنک  یم  لقن  ار  يا  هتکن  دیدحلا  یبا  نبا 
.دنیوگ یم  دب  وا  زا  شرس  تشپ  رد  و 

يزاریش دمحم  دیس 

.هبیغتسی وهف  هودع ، نع  ماقتنالا  نع  زجع  يذلا  زجاعلا ) دهج   ) مهمذب سانلا  ءارو  ملکتلا  و  هبیغلا ) : ) مالسلا هیلع  لاق  و 

يوسوم

هیف بیعب  نموملا  كاخا  رکذت  نا  هبیغلا  حرـشلا : .هردـقلا  هقاطلا و  دـهجلا : .هرکی  امب  هتبیغ  یف  نموملا  كاخا  كرکذ  هبیغلا : هغللا :
مهتلباقم ریغلا و  ههجاوم  عیطتـسی  يذـلا ال  زجاعلا  لغـش  یه  هقلخ و  یف  وا  هقلخ  یف  هایند  وا  هنید  یف  بیعلا  ناـک  ءاوس  هرکذ  هرکی 

امل ههجاوملا  یلع  ارداق  ناک  ول  و  مهموحل ، لکا  مهحیرجت و  یف  ذخای  مهبیاعم و  رکذب  هناسل  ریدیف  مهتبیغ  یلا  دـمعیف  هجول  اهجو 
 … مهبیاعم رکذل  مهبایغ  منتغا 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 5414 

http://www.ghaemiyeh.com


یناقلاط

« .تسا زجاع  درم  ششوک  ندرک  تبیغ  »

هتفگ فنحا  هب  هک  دیازفا  یم  میتفگ و  نخس  تبیغ  هرابرد  لیصفت  هب  نیا  زا  شیپ  دیوگ : یم  نخـس  نیا  حرـش  رد  دیدحلا  یبا  نبا 
.دننک تبیغ  وا  زا  دوش  بیاغ  نوچ  دنراد و  تبیه  ار  وا  دشاب  رضاح  نوچ  هک  یسک  تفگ : تسیک ؟ مدرم  نیرت  فیرش  دش 

مراکم

 [[ مالسلا هیلع  لاق  و  ]]

.ِزِجاَْعلا ُدْهُج  ُهَبیِْغلا 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

: هنامیکح راتفگ  دنس  ) .تسا ناوتان  صخش  شالت  نیرخآ  ، ندرک تبیغ 

ینادـیم لاثمألا  عمجم  رد  دـیوگ : یم  هک  نیا  زج  دـنک  یمن  لقن  هنامیکح  راتفگ  نیا  يارب  يرگید  عبنم  رداصم  رد  بیطخ  موحرم 
صوصخ هب   ) .تسا حیحـص  نآ  ياج  هب  هبیغلا » طلغ و  دبعللا ، نیقی  هب  دیازفا : یم  سپـس  زجاعلا .» دـهج  دـبعلل  : » تسا هدـمآ  نینچ 

(. ص 314 ج 4 ، هغالبلا ، جهن  رداصم  (. ) درادن یحیحص  موهفم  چیه  هلمج  نیا  رد  دبعلل  هژاو  هکنیا 

نبا زین  هدرک و  لقن  الا  ماما  زا  يرگید  هنامیکح  ياه  هلمج  نمض  ص 332 ) ج 2 ،  ) راربألا عیبر  رد  ار  نآ  يرشخمز  مینکیم : هفاضا 
( .تسا هدروآ  ص 203 )  ) لوؤسلا بلاطم  رد  ار  نآ  یعفاش  هحلط 

تسا یناوتان  هناشن  تبیغ 

شالت نیرخآ  ، ندرک تبیغ  :» دـیامرف یم  هدرک  هراشا  تبیغ  مهم  بویع  زا  یکی  هب  انعمرپ  هاتوک و  راـتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
(. ِزِجاَْعلا ُدْهُج  ُهَبیِْغلا  ( ؛» تسا ناوتان  صخش 

دادعتـسا ییاناوت و  ، دوخ رد  ناسنا  رگا  هک  ارچ  دـنور  یم  تبیغ  غارـس  هب  ناوتان  تسپ و  دارفا  ناـگیامورف و  اـهنت  هک  نیا  هب  هراـشا 
یلو دسر  یم  نآ  زا  رترب  ماقم و  نآ  هب  دشوک و  یم  شدوخ  دنک  راد  هشدخ  ار  یسک  ماقم  تبیغ  اب  هک  نیا  ياج  هب  دنیبب  تفرـشیپ 
هیلع ماما  ور  نیازا.دزیرب  مومع  راظنا  رد  ار  يرگید  يوربآ  تبیغ  هلیـسو  هب  دـنک  یم  یعـس  تسا  هیاـمورف  ناوتاـن و  زجاـع و  نوچ 

.تسا ناوتان  دارفا  شالت  نیرخآ  ، تبیغ : دیامرف یم  مالسلا 

.دشاب يدرمناوجان  ینوبز و  فعض و  یتسپ و  هناشن  ، تبیغ دننامه  هک  تسا  یهانگ  رتمک  هریبک  ناهانگ  نایم  رد 

هک ، یناهنپ بویع  ياشفا  اب  ار  دارفا  تیثیح  وربآ و  دنزادرپ و  یم  ییوج  بیع  تمذم و  هب  مدرم  رـس  تشپ  هک  اه  نآ  ، رگید ریبعت  هب 
ناوتان و يدارفا  ، دنناشن یم  ورف  هلیـسو  نیا  هب  ار  دوخ  هنیک  دسح و  شتآ  ،و  دـنرب یم  ، دـنراتفرگ بویع  نیا  زا  یکی  هب  مدرم  بلاغ 
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.دننزب رجنخ  تشپ  زا  هک  تسا  نیا  ناشتردق  مامت  دنرادن و  تماهش  دوخ  هناملاظو  لیلد  یب  هزرابم  رد  یتح  هک  دنا  تیصخش  دقاف 

نآ موش  راثآ  تبیغ و 

دوش یم  هدـید  ینوگانوگ  ياهریـسفت  ، قالخا ياملع  تاملک  هیهقف و  بتک  رد  نینچمه  تغل و  باـبرا  ناـیم  رد  ، تبیغ فیرعت  رد 
.ددرگ یمرب  زیچ  کی  هب  اه  نآ  همه  عقاو  رد  هک 

نیا رب  تلالد  اهقف  عامجا  مالـسلا و  مهیلع  نیموصعم  رابخا  هک  تسا  هدرک  لقن  املع  ناـگرزب  زا  یـضعب  زا  يراـصنا  خیـش  موحرم 
خیـش همرحم ، بساـکم  .دوـش ( تحاراـن  دونـشب  رگا  هک  دـیوگب  يزیچ  وا  باـیغ  رد  يرگید  زا  هک  تسا  نیا  تـبیغ  تـقیقح  : دراد

( تبیغ ثحب  يراصنا ،

دـنرادن و یهاگآ  نآ  زا  هک  تسا  یناسک  دزن  اه  نآ  بایغ  رد  دارفا  یناهنپ  ناهانگ  بویع و  ياـشفا  ، تبیغ هک  دوش  یم  هتفگ  هاـگ 
تشز تفص  نایب  نامه  تبیغ  اریز.تسا  ینشور  هابتشا  ؛ تسین تبیغ  تسوا  تفص  ، میتفگ هچنآ  : دنیوگ یم  ماوع  زا  یـضعب  هک  نیا 

یم ماوـع  زا  یــضعب  هـچنآ  زین  دـشاب و  یم  ناـتهب  تـمهت و  قادـصم  دــشابن  اـه  نآ  تفــص  رگا  تـسا و  دارفا  باـیغ  رد  یناـهنپ 
تیعقاو يزیچ  رگا  دـننک  یم  لاـیخ  هک  تسا  يرگید  هابتـشا  مه  نیا  ؛ مییوگب صخـش  دوـخ  دزن  ار  بلطم  نیمه  میرـضاح  : دـنیوگ

.تسین تبیغ  دشاب  هتشاد 

هک نیا  نآ  دوش و  یمن  هدید  يریبعت  نینچ  یهانگ  چیه  هرابرد  هدمآ و  دـیجم  نآرق  رد  تبیغ  هرابرد  ریبعت  نیرتدـیدش  ، لاح ره  هب 
 «. ُهوُُمتْهِرَکَف ًاْتیَم  ِهیِخَأ  َمَْحل  َلُکْأَی  ْنَأ  ْمُکُدَـحَأ  ُّبُِحی  َأ  دروخب «: ار  دوخ  هدرم  ردارب  تشوگ  هک  تسا  یـسک  نوچمه  هدـننک  تبیغ 

.( هیآ 12 تارجح ، )

بیاغ و دروخ و  یم  ار  شناملـسم  ردارب  نت  تشوگ  ییوگ  هدننک  تبیغ  تسوا و  نت  تشوگ  دننام  ناسنا  يوربآ  هک  نیا  هب  هراشا 
.تسوا ندرم  هلزنم  هب  وا  ندوب  عافد  یب 

؟ هّللا قح  ای  سانلا  قح 

یتایاور هب  دـنناد  یم  هّللا  قح  ار  نآ  هک  اه  نآ  تسوگو  تفگ  اهقف  نایم  رد  یمدرم  ای  تسا  یهلا  قح  کـی  تبیغ  اـیآ  هک  نیا  رد 
ماما زا  یثیدـح  رد  هلمجزا.تسا  یفاـک  شبحاـص  يارب  رافغتـسا  تبیغ  بقاوع  زا  ییاـهر  يارب  : دـیوگ یم  هک  دـننک  یم  لالدتـسا 

: میناوخ یم  مالسلا  هیلع  قداص 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  ُهَتْرَکَذ ؛ اَمَّلُک  ُهَْتبَتْغا  ِنَِمل  َهَّللا  ُرِفْغَتْـسَت  : َلاَق ِباَِیتْغِالا ؟ ُهَراَّفَک  اَم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ُِّیبَّنلا  َِلئُـس  »
«.) ینک رافغتـسا  وا  يارب  يداتفا  هدـنوش  تبیغ  دای  هب  نامز  ره  هک  تسا  نیا  شا  هرافک  : دومرف تسیچ ؟ تبیغ  هرافک  : دـندرک لاؤس 

.( ح 4 ص 357 ، ج 2 ، یفاک ،

تبیغ دـنوادخ  دوشن  یـضار  هدـنوش  تبیغ  ات  : دـیوگ یم  هک  دـننک  یم  لالدتـسا  یتایاور  هب  دـنناد  یم  سانلا  قح  ار  نآ  هک  اه  نآ 
: دومرف هک  میناوخ  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  یثیدح  رد  هلمجزا.دزرمآ  یمن  ار  هدننک 
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هجحملا «.) دـنک وفع  ار  وا  هدـنوش  تبیغ  ات  دـش  دـهاوخن  هدوشخب  هدـننک  تبیغ  ُهبِحاص ؛ َهل  َرِفغَی  یّتح  َُهل  ُرَفُغی  ِهَبیَغلا ال  َبِحاص  ّنإ  »
ص 251) ج 5 ، ءاضیبلا ،

رب یتیانج  ره  هک  میناد  یم  هدرک و  وا  گرم  زا  دـعب  ردارب  تشوگ  ندروخ  هب  هیبشت  ار  تبیغ  دـیجم  نآرق  هک  نیا  هب  هجوت  اـب  یلو 
.دنک یم  دییأت  ار  تبیغ  ندوب  سانلا  قح  ، روکذم هیبشت  ، نیاربانب دراد  هید  تسا و  سانلا  قح  تیم 

لام رب  يا  همدص  یـسک  هاگره  تسوا و  ناج  لام و  دننام  ناسنا  يوربآ  هک  تسا  مکاح  لقع  مه  هدمآ و  تایاور  رد  مه  ، هوالع هب 
نآ شزرا  هاگ  هک  ، وا يوربآ  هرابرد  تسا  روط  نیمه.دوب  دهاوخن  ناما  رد  دبلطن  تیلح  ای  دنکن  ناربج  ات  ، دـنک دراو  یـسک  ناج  و 

.تسا رتشیب  مه  ناج  لام و  زا 

ناربج ، هدرک تبیغ  نانآ  روضح  رد  هک  یـصاخشا  دزن  ار  نآ  هدننک  تبیغ  صخـش  دسرن و  هدـنوش  تبیغ  شوگ  هب  تبیغ  رگا  هتبلا 
وا زا  اـم  اـسب  يا  دـشاب  نینچ  مه  رگا  هوـالع  هب  دـشاب و  یتافـص  نـینچ  ياراد  وا  تـسین  موـلعم  مدرک ، هابتـشا  : دـیوگب ًـالثم  دـیامن 

نامه رد  هدز و  وا  لام  هب  یسک  بایغ  رد  یتراسخ  هک  یسک  لثم  تسرد  ، دیامن ناربج  ار  وا  هتفر  تسد  زا  يوربآ  هصالخ  ؛ میرتدب
.تسین تیلح  ندیبلط  هب  يزاین  یتروص  نینچ  رد  ؛ دنک یم  ناربج  ار  نآ  اج 

.تسا سانلا  قح  تبیغ  هک  دهد  یم  ناشن  یبوخ  هب  زین  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  هبنشود  زور  فورعم  ياعد 

اعد هب  درک و  رظن  فرص  نآ  زا  دیاب  دوش  يرتشیب  رازآ  تیذا و  ای  داسف  هنتف و  ببس  ندیبلط  تیلح  رگا  هک  تسین  دیدرت  ياج  هتبلا 
هلیسو نیا  هب  تسا  نکمم  ، هتفگ راونالا  راحب  رد  یـسلجم  همالع  موحرم  هک  هنوگ  نامه  دیاش  دومن و  تعانق  ریخ  راک  رافغتـسا و  و 

دوشن و یتناها  داسف و  هنتف و  أشنم  هک  تسا  ییاج  هب  طوبرم  دیبلط ، تیلح  دـیاب  : دـیوگ یم  هک  يرابخا  ینعی  دوش  رابخا  نایم  عمج 
: دیوگ یم  هک  يرابخا 

ص 242) ج 72 ، راونالاراحب ، ) .ددرگ يروما  نینچ  أشنم  هک  تسا  ییاج  هب  رظان  ، تسا یفاک  رافغتسا 

.دنک رافغتسا  هبوت و  دوخ  هانگ  زا  ادخ  هاگشیپ  رد  دیاب  هدننک  تبیغ  لاح  ره  رد  هتبلا 

رد ار  وا  يوربآ  هک  نیا  هانگ  کی  دوب  دهاوخ  یفعاضم  هانگ  دسرب  هدـنوش  تبیغ  هب  تبیغ  رگا  هک  تسا  تیمها  زئاح  زین  هتکن  نیا 
.تسا هتخاس  نیگمغ  هداد و  رازآ  ار  وا  هک  نیا  رگید  هانگ  هدرب و  یعمج  نایم 

تبحم مه  وا  ، دـیآ یم  هدـنوش  تبیغ  دزن  تمادـن  عضاوت و  اب  مأوت  ، یهاوخرذـع يارب  هدـننک  تبیغ  هک  یماگنه  تسا  راوازـس  هتبلا 
.دبای نایاپ  لماک  روط  هب  هلأسم  ات  درذگرد  وا  ياطخ  زا  دنک و 

یسیلگنا

.” Imam Ali ibn Abi Talib said : “ Backbiting is the tool of the helpless

شیاتس رد  یگدز  رورغ  زا  زیهرپ  : 462 تمکح
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هراشا

توص
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ِهِیف ِلوَقلا  ِنسُِحب  ٍنُوتفَم  ّبُر  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

دندروخ بیرف  نارگید  شیاتس  اب  هک  یناسک  اسب  هچ  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و  یعامتجا ) یقالخا ، )

يدیهش

! هداتفا اهنابز  رب  شکین  مان  هک  نادب  هدادلد  هتفیش  اسب 

یلیبدرا

وا ناش  رد  نامدرم  بوخ  راتفگ  ببسب  هداتفا  الب  هنتف و  رد  اسب و  دومرف  و 

یتیآ

.دنا هدش  هارمگ  هتفیرف و  نارگید  ندوتس  زا  هک  ناسک  رایسب  هچ  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

هرامش 116) رارکت  ) .دروخ بیرف  دوش  وا  زا  هک  یشیاتس  اب  یمدآ  اسب  هچ  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

ابذاک ناک  نا  حداملا  و  حدـملا : ءانثلاب و  انوتفم  راصف  هل  مزال  یناسنالا  لامکلا  نا  و  قدـص ، هقح  یف  سانلا  حدـم  نا  لـیختی  ینعی 
امب جهتبی  نا  لقاعلا  قح  نمف  اقداص ، ناک  نا  و  کیف ، سیل  امب  کمذی  نا  کشوی  کیف  سیل  امب  کحدم  نم  ءازهتـسا و  هحدـمف 

.تاکلهملا نم  ءانثلا  بح  نا  قبس  دق  و  کلذ ، یف  هلوقل  رثا  ذا ال  حداملا  لوقب  ال  لامکلا ، نم  هیف 

مثیم نبا 
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اـسب ینعی  تسا ، فارـصنا  ینعم  هب  هنتف  لـصا  تسا .) هدـش  هنتف  راـچد  دوخ ، هراـبرد ي  نارگید  کـین  هتفگ ي  زا  هک  یـسک  اـسب  )
تسا هدرک  لصاح  فارصنا  زا  نارگید  فیرعت  شیاتس و  لیلد  هب  تلیضف ، لیمکت  ادخ و  تعاطا  تلیضف و  بسک  زا  هک  یـصخش 

هللا همحر   ) یضردیس .ددرگ  رادقم  نامه  هب  وا  ندرک  افتکا  ثعاب  نیا  و  دنیاتسب ، شتدابع  ینوزف  هب  ار  وا  مدرم  الثم  هک  یسک  لثم 
رد میدروآ  مالـسلا ،) هیلع   ) بلاطیبا نب  یلع  نینموملاریما  هدیزگرب ي  نانخـس  زا  تمـسق  نیرخآ  رد  ار  مالک  نیا  دیوگ : یم  هیلع )

هدنکارپ فارطا  رد  ماما  نانخـس  زا  هچنآ  ات  داد  قیفوت  ام  هب  داهن و  تنم  هک  نیا  رب  ار  ناحبـس  دنوادخ  مییوگ  یم  ساپـس  هک  یلاح 
ام میمصت  میدرک ، طرـش  زاغآ  زا  هک  يروطنامه  .میزاس و  کیدزن  مه  هب  رانک  هشوگ و  زا  ار  رود  بلاطم  مینک و  يروآ  عمج  دوب 

دیاش دراو و  هزات  مالک  دـهد و  اـج  دوخ  رد  ار  هدـنکارپ  اـت  مییازفیب ، باوبا  زا  یباـب  ره  رخآ  رد  دیفـس  یقرو  دـنچ  هک  دـش  نیا  رب 
رد یـضردیس ، .میزاس  قحلم  نآ  هب  دـتفیب ، ام  تسد  هب  یگدـنکارپ  زا  سپ  و  دوش ، نشور  اـم  يارب  يراوشد ، زا  سپ  هک  ار  يزیچ 

ماما يابیز  نانخـس  زا  نامز ، نامه  رد  اما  تسا ، هداد  نایاپ  اج  نیمه  هدیـسر و  اجنیا  ات  مالـسلا ) هیلع   ) ماما زا  هدـیزگرب ي  تاملک 
رد یهاگ  هدوزفا  نیا  و  تسا ، هدـش  هدوزفا  دـندوب ، وا  رـضحم  رد  هک  یملع  هلیـسو ي  اـی  و  وا ، دوخ  شنیزگ  اـب  اـی  يرتشیب  رادـقم 

.دروخ یم  مشچ  هب  يو  هدیزگرب ي  رخآ  هب  هتسویپ  نتم  لخاد  رد  یهاگ  نتم و  زا  جراخ 

دیدحلا یبا 

 . ِهِیف ِلْوَْقلا  ِنْسُِحب  ٍنُوتْفَم  َّبُر  َلاَق ع: َو 

الاکتا هدابعلا  یف  دـباعلا  رـصقی  هیلع و  سانلا  ءانث  یلع  الاکتا  ملعلا  باستکا  یف  ملاعلا  رـصقیف  مهیلع  سانلا  ءاـنثب  ساـنلا  نتف  اـملاط 
بعتلا یناعأ  هدایزلا و  فلکتأ  اذ  املف  لصح  دق  تیصلل و  هب  ترهتـشا  ام  تدرأ  امنإ  امهنم  دحاو  لک  لوقی  هیلع و  سانلا  ءانث  یلع 

.کلهم هسفنب  ءرملا  باجعإ  هل و  بجعلا  ءارتعا  یضتقی  ناسنإلا  یلع  سانلا  ءانث  نإف  اضیأ  و 

انب هیاغلا  ءاهتنا  نیح  اذه  لاق  هطخب و  هخسنلا  تدجو  اذکه  لصفلا و  اذه  یلع  هغالبلا  جهن  باتک  عطق  هللا  همحر  یضرلا  نأ  ملعا  و 
دعب ام  بیرقت  هفارطأ و  نم  رشتنا  ام  مضل  انقیفوت  نم  هب  نم  ام  یلع  هناحبـس  نیدماح هللا  نینمؤملا ع  ریمأ  مالک  نم  عزتنملا  عطق  یلإ 

دراشلا و صانتقال  نوکتل  باوبألا  نم  باب  لک  رخآ  یف  ضایبلا  نم  قاروأ  لیـضفت  یلع  الوأ  انطرـش  امک  مزعلا  نیررقم  هراطقأ  نم 
َمِْعن انبـسح َو  وه  اْنلَّکَوَت و  ِْهیَلَع  هللااب  الإ  انقیفوت  ام  ذوذـشلا و  دـعب  انیلإ  عقی  ضومغلا و  دـعب  انل  رهظی  نأ  هاسع  اـم  دراولا و  قاحلتـسا 

 . ُریِصَّنلا َمِْعن  یلْوَْملا َو  َمِْعن  ُلیِکَْولا 

هیلع تئرق  هللا و  همحر  یـضرلا  هایح  یف  تبتک  هخـسن  یف  تدـجو  اهنإ  لیق  مالکلا  اذـه  دـعب  تادایز  اـهیف  هریثک  اخـسن  اندـجو  مث 
اهرکذن نحن  باتکلاب  اهقاحلإ  یف  نذأ  اهاضمأف و 

یناشاک

وا ناش  رد  مدرم  راتفگ  ییوکین  ببس  هب  هداتفا  یهلا  شیامزآ  رد  هک  یـسک  اسب  هیف ) لوقلا  نسحب  نوتفم  بر  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
ربک شیامزآ  هناحبـس  وا  تسا ، وا  مزال  یناسنا  لامک  تسا و  قدص  وا  هرابرد  نامدرم  حدـم  هک  درب  یم  نامگ  هک  لاحنآ  رد  ینعی 
دوخ راـثد  ار  راـقتفا  یگتـسکش و  للذـت و  عوـضخ و  رگا  دـش و  کـلاه  درک  هشیپ  ربـکت  بجع و  رگا  .دـنک  یم  وا  سفن  رـسک  و 

وا يزهتـسم  سپ  تسا  بذاک  رگا  قداص ، ای  تسا  بذاک  حدام  هک  نیا  رد  دیامن  رکف  حودـمم  درم  هک  دـیاب  سپ  .یجان  دـینادرگ 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 5419 

http://www.ghaemiyeh.com


.دشابن ناشکندرگ  ناربکتم و  هرمز  زا  ات  دوشن  هتفیرف  دناد و  رصاق  ار  دوخ  نآ و  هب  ددرگن  جهتبم  سپ  تسا  قداص  رگا  تسا و 

یلمآ

ینیوزق

دنیامن وا  میظعت  حدـم و  دنیاتـسب و  ار  وا  مدرم  ینعی  .وا  قح  رد  نامدرم  راتفگ  یئوکین  ببـس  هب  هتـشگ  رورغم  هتفیـش و  اسب  دومرف :
.ددرگ رهاظ  رابکتسا  ینیب و  دوخ  تامالع  وا  راوطا  لاعفا و  رد  رارتغا و  بجع و  راثآ  وا  سفن  رد  ددرگ و  هنتف  نآ  هب  وا  سپ 

یجیهال

نتفگ ببـس  هب  هدـش  هارمگ  نوتفم و  رایـسب  هچ  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .هیف » لوقلا  نسحب  نوتفم  بر  : » مالـسلا هیلع  لاـق  و 
.تسا هارمگ  مدرم  دمآ  شوخ  ناونع  هب  راتفگ  زا  ینعی  وا ، هرابرد ي  کین  نخس 

ییوخ

هیلا بلجی  هسفن و  هبجعی  هریثک  حاون  نم  حودمملا  یلع  هنتفلا  ءالبلا و  رجی  تیصلا  لوقلا و  نسح  ءانثلا و  حدملا و  عامتـسا  ینعملا :
هرکذت هب  هباتک  متتخا  هللا  همحر  فنـصملا  ناک  اقباس و  همکحلا  هذه  ترم  دـق  و  هناش ، قوف  لامعا  یلا  هضرحی  هلمع و  یف  لسکلا 
هخسنلا تدجو  اذکه  و  لصفلا ، اذه  یلع  هغالبلا  جهن  باتک  عطق  هللا  همحر  یضرلا  نا  ملعا  و  یلیام : یلزتعملا  حرـشلا  یفف  هسفنل ،

نم هب  نمام  یلع  هناحبـس  نیدماح هللا  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما مالک  نم  عزتنملا  عطق  یلا  انب  هیاغلا  ءاهتنا  نیح  اذه  لاق : هطخب و 
رخآ یف  ضایبلا  نم  قاروا  لیضفت  یلع  الوا  انطش  امک  مزعلا  نیررقم  هراطقا ، نم  دعب  ام  بیرقت  و  هفارطا ، نم  رـشتنا  ام  مضل  انقیفوت 

ام و  ذوذشلا ، دعب  انیلا  عقی  و  ضومغلا ، دـعب  انلرهظی  نا  هاسع  ام  و  دراولا ، قاحلتـسا  دراشلا و  صانتقال  نوکیل  باوبالا  نم  باب  لک 
اذـه دـعب  تادایز  اهیف  هریثک  اخـسن  اندـجو  مث  .ریـصنلا  معن  یلوملا و  معن  لیکولا ، معن  انبـسح و  وه  انلکوت و  هیلع  هللااـب  ـالا  اـنقیفوت 
نحن باتکلاب و  اهاقحلا  یف  نذا  اـهاضماف و  هیلع  تارق  هللا و  همحر  یـضرلا  هاـیح  یف  تبتک  هخـسن  یف  تدـجو  اـهنا  لـیق : مـالکلا 

.يورب شیاتس  هطساو  هب  دوش  رورغم  هکیسک  رایسب  همجرتلا : .اهرکذن 

يرتشوش

نا الا  مدقت  امیف  مالکلا  اذه  یـضم  دق  ادئاز و  (- 260  ) یف هیطخلا  و  دـیدحلا ) یبا  نبا   ) لقنب هنیعب  هررک  لوقا : مالـسلا : هیلع  لاق  و 
یف نوتـسلا - لصفلا   ) تعمج هیرـصملا ) هعبطلا  هیطخلا و  هخـسنلا   ) لقنب هدیفم  هدایز  دیدحلا و  یبا  نبا  لقنب  هدـیج  هدایز  انهاه  هیف 

ول و  هخـسنلا ، طقـس  نم  هلعلف  مقـسلا  نم  ولختال  هتخـسن  رخاوا  نکل  رارکت ، مثیم ) نبا   ) یف سیل  نکل  اـمهنیب ، هفلتخم ) تاـعوضوم 
هرقفلا ررکف  ناک  فیک  .ناصقن و  هدایز و ال  الب  هنیعب  هنوک  دعب  یضم ،…  دق  فنصملا و  لوق  حصی  مل  احیحـص  نیلوالا  لقن  ناک 

نبا  ) حیرصت باتکلا  لوا  یف  تفرع  دق  و  ناونعلا ، نم  تفرع  امک  هیف  لوقلا  نسحب  نوتفم  بر  ظفلب  اقافتا  ( 462  ) یف هلقتسم  هثلاثلا 
.هب الوا  باتکلا  فنصملا  متخب  مثیم ) نبا  دیدحلا و  یبا 

هینغم
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و هتئافکب ، قثی  و ال  هدهج ، یلع  دمتعی  هفات ال  فیخـس  وهف  مهحیدـم  سانلا و  ءانثب  متهی  نم  ینعملا  و  رورغملا ، انه  نوتفملاب  دارملا 
.عداخلا بارسلا  یلع  اکوتی 

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

هداتفا یتخس  هنتف و  رد  وا  هرابرد  مدرم )  ) کین راتفگ  ببس  هب  یسک  اسب  هچ  تسا : هدومرف  ناگدنب ) شیامزآ  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
(. تشذگ مهدزاود  دصکی و  شیامرف  رد  هلمج  نیا  حرش  همجرت و  )

ینامز

، دنک یم  شیاتس  رتشیب  هکنآ  .تسا  دروم  یب  اهداقتنا  رتشیب  هک  يروط  نامه  تسین  باسح  يور  اهرکشت  ریدقت و  اهشیاتس ، بلاغ 
هن دنک و  یم  هجوت  داقتعا  هب  هن  اناد  .تسا  هتـشاد  عقوت  همه  زا  رتدایز  دنک  یم  داقتنا  همه  زا  رتشیب  هکنآ  دـهاوخ و  یم  دوس  رتدایز 

ار ناـسنا  مه  فیرعت  شیاتـس و  تسا و  شیوخ  ياـهراک  رد  ناـسنا  تقد  بجوم  نمـشد و  زجع  رب  لـیلد  داـقتنا  اریز  شیاتـس ، هب 
یم دیکا  شربمایپ  هب  ادخ  .یعامتجا  تامدخ  رد  هچ  ملع ، رد  هچ  تدابع ، رد  هچ  دراد ، یمزاب  دشر  تیلاعف و  زا  دـنک و  یم  رورغم 
دنچ ره  روخن  ار  ینابز  بوچ  لوگ  دنک  یم  شرافـس  زاب  يدرگن و  راتفرگ  دـبیرفن و  ار  وت  نارگید  تورث  لام و  یناوارف  هک  دـنک 

.دنریگب دهاش  دوخ  هتفرگ  رب  ار  ادخ 

يزاریش دمحم  دیس 

رمالا نا  لاحلا  و  سانلا ، هلوقی  ام  هیف  نا  نظف  هل ، سانلا  حدـمی  يا  هیف ) لوقلا  نسحب   ) عدـخ دـق  نوتفم ) بر  : ) مالـسلا هیلع  لاـق  و 
.سکعلاب

يوسوم

تدمجت مهیف  لوقلا  تنـسحا  مهتحدم و  اذا  سانلا  ضعب  حرـشلا : .ریخلا  نم  هیلع  ناک  امع  فرـصنا  يذـلا  رورغملا  نوتفملا : هغللا :
نـسح نا  اهئاورا و  یلا  نوعلطتی  اوناک  یتلا  مهتزیرغ  عبـشا  مهل  کحدـم  ناـک  مهلاغـشا و  تلطعت  مهتاـکرح و  تفقوت  مهلاـمعا و 

 … طاشنلا داهتجالا و  نع  مهنتف  مدقتلا و  هدایزلا و  نع  مهطبث  مهیف  لوقلا 

یناقلاط

« .وا هرابرد  هدیدنسپ  نخس  ببس  هب  هداتفا  هنتف  هب  هتفیش و  اسب  هچ  دومرف : «و 

یم یهاتوک  رتشیب  شناد  بسک  رد  دنمـشناد  .دـنوش  یم  نوتفم  هتفیـش و  ناشیا  ندرک  شیاتـس  ببـس  هب  مدرم  هک  تسا  رایـسب  هچ 
نیا نم  دوصقم  دنیوگ  یم  کی  ره  دنک و  یم  یهاتوک  تدابع  رد  ببـس  نیمه  هب  دـباع  دـنک و  یم  هیکت  مدرم  شیاتـس  رب  دـنک و 
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مدرگ و جـنر  لمحتم  نآ  ینوزف  يارب  ارچ  تسا  هدـش  لـصاح  عوضوم  نیا  هک  کـنیا  مدرگ و  هزاوآ  دـنلب  موش و  روهـشم  هک  دوب 
هدننک كاله  دوخ  هب  یمدآ  یگتفیـش  ددرگ و  هتفیـش  دوخ  هب  هک  دوش  یم  بجوم  ناسنا  زا  مدرم  شیاتـس  یهگناو  .مشک  تمحز 

.تسا

طخ هب  هک  يا  هخسن  رد  دوخ  نم  هداد و  نایاپ  نخس  نیا  هب  ار  هغالبلا  جهن  باتک  دنک  تمحر  شیادخ  هک  یضر  دیـس  هک  نادب  و 
ار ادخ  شیاتس  دمح و  تسا ، مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هنیزگ  نانخـس  نایاپ  اج  نیا  تسا : هتفگ  هک  متفای  نینچ  تسا  یـضر  دیس 

دومرف ینازرا  رانک  هشوگ و  زا  ار  نآ  يروآدرگ  هدـنکارپ و  تاملک  نیا  يروآ  عمج  قیفوت  داهن و  تنم  ام  رب  هک  میروآ  یم  اـج  هب 
نکمم میبای و  یم  تسد  ادـعب  هچنآ  هب  هک  میداد  رارق  يدـیپس  قاروا  باتک  ياهلـصف  زا  لصف  ره  نایاپ  رد  راک  نیا  زاـغآ  زا  اـم  و 
نیرتهب هدنـسب و  ار  ام  وا  میا و  هدرک  لکوت  وا  رب  هک  تسین  ادخ  رب  زج  ام  قیفوت  .دشاب  هتـشاد  صاصتخا  دـیآ ، مهارف  ام  يارب  تسا 

.تسا روای  نیرت  هدنزرا  یلوم و  نیرتوکن  لیکو و 

هدوب يا  هخـسن  رد  دوش  یم  هتفگ  هک  دوب  يرگید  ياهینوزفا  نخـس  نیا  زا  سپ  اهنآ  رد  هک  میتفای  یناوارف  ياـه  هخـسن  نآ  زا  سپ 
ار نانخس  نآ  مه  ام  ببس  نیدب  تسا و  هدرک  بیوصت  دنا و  هدناوخ  ار  نآ  وا  يارب  هدش و  هتشون  یضر  دیـس  راگزور  هب  هک  تسا 

.میروآ یم 

مراکم

 [[ مالسلا هیلع  لاق  و  ]]

.ِهِیف ِلْوَْقلا  ِنْسُِحب  ٍنُوتْفَم  َّبُر 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

: هنامیکح راتفگ  دنس  ) .دنروخ یم  بیرف  نارگید  دیجمت  فیرعت و  ببس  هب  هک  یناسک  دنرایسب 

هبعـش نبا  یـضر ، دیـس  زا  لبق  دیازفا : یم  سپـس  هدمآ و  تمکح 260  رد  نومـضم  نیمه  لثم  هک  تسا  هدـمآ  رداـصم  باـتک  رد 
.تسا هدروآ  لاثمالا  عمجم  رد  ار  نآ  زین  ینادیم  هدرک و  لقن  لوقعلا  فحت  رد  ار  نآ  ینارح 

ص 315) ج 4 ، هغالبلا ، جهن  رداصم  )

( .تسا هدمآ  تمکح 260 ) دننام   ) رگید بلاطم  نایب  نمض  زین  تمکح 116  رد  نومضم  نیمه  هک  مینکیم  هفاضا 

دیجمت فیرعت و  هب  ییانتعا  یب 

یم رادشه  دنریگ  یم  رارق  نآ  نیا و  يوس  زا  دـیجمت  حدـم و  دروم  هک  یناسک  هب  هنامیکح  هاتوک  راتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
(. ِهِیف ِلْوَْقلا  ِنْسُِحب  ٍنُوتْفَم  َّبُر  ( ؛» دنروخ یم  بیرف  نارگید  دیجمت  فیرعت و  ببس  هب  هک  یناسک  دنرایسب  :» دیامرف یم  دهد و 
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دروم هدش  یمالسا  یناسنا  هعماج  تفرـشیپ  ببـس  اه  نآ  ملع  هک  ار  یناملاع  درک و  قیوشت  ار  راکوکین  دارفا  دیاب  هک  تسا  تسرد 
.درک زیهرپ  نآ  زا  دیاب  هک  دراد  لابند  هب  زین  ار  یتافآ  اهدیجمت  فیرعت و  نیا  هاگ  یلو  داد  رارق  دیجمت 

هک دـنک  یم  رکف  دوخ  شیپ  هدـش  فیرعت  دـیجمت و  ِصخـش  دوش و  یم  رورغ  ربک و  ببـس  تاـقوا  زا  يرایـسب  رد  هک  نیا  تسخن 
هک میناد  یم  و  دنـشاب ، شنامرف  هب  شوگ  دننک و  توکـس  وا  رباربرد  دـنراذگب و  مارتحا  وا  هب  دـیاب  همه  تسا  هعماج  دارفا  دـمآرس 

.تسا تاکلهم  زا  یکی  ینیبرتربدوخ  رورغ و 

هب هدشدیجمت  فیرعت و  ِصخش.ددرگ  فقوتم  لماکت  ریسم  رد  ناسنا  هک  دوش  یم  ببس  اهدیجمت  فیرعت و  نیا  هاگ  هک  نیا  رگید 
دوخ هب  نیا  زا  شیب  هک  دراد  یلیلد  هچ  متسه  يا  هداعلا  قوف  هتسجرب و  تافص  ياراد  نم  دنا  هتفریذپ  همه  هک  لاح  : دیوگ یم  دوخ 

؟ مهد تمحز 

توادع و هب  دزیگنا و  یمرب  ار  نافلاخم  تداسح  هک  تسا  نیا  دوش  یم  یـشان  اهدـیجمت  فیرعت و  نیا  زا  هاگ  هک  يرگید  لکـشم 
زا دنزاس و  ناوتان  فیعـض و  تسا  نکمم  هک  يا  هلیـسو  ره  هب  ار  صخـش  نآ  هک  دوش  یم  ببـس  دـنز و  یم  نماد  اه  نآ  ینمـشد 

.دنهاکب شتیثیح  رابتعا و 

بـسانت هب  ار  تیفرظرپ  تیفرظ و  مک  دارفا  درک و  تیاعر  ار  لادـتعا  نارگید  يانث  حدـم و  هلمجزا  زیچره  رد  دـیاب  لـیلد  نیمه  هب 
.داد رارق  قیوشت  حدم و  دروم  ناشلاح 

صلاخ ات  تسا  هروک  رد  الط  ندادرارق  يانعم  هب  لصا  رد  تغل  بابرا  زا  يرایـسب  هتفگ  هب  نتم ) نزو  رب  «) ْنتَف » هدام زا  نوتفم »  » هژاو
یناعم رد  دـیجم  نآرق  رد  یلو.تسا  هتفر  راکب  ماع  روط  هب  ناحتما  شیامزآ و  ياـنعم  هب  هژاو  نیا  سپـس  دوش  هتخانـش  صلاـخان  و 

تب كرش و  (، هیآ 25 ، لافنا  ) باذع الب و  (، هیآ 27 ، فارعا  ) نداد بیرف  هیآ 2 ،) ، توبکنع  ) شیامزآ : تسا هدش  هدافتـسا  يددعتم 
هیآ ، تایراذ  ) ندرک هجنکش  و  هیآ 41 ) هدئام ،  ) نتخاس هارمگ  لالـضا و  (، هیآ 39 ، لافنا  ) ندـش دارفا  ندروآ  نامیا  عناـم  یتسرپ و 

(. 13

.دش هراشا  نآ  هب  هک  ددرگ  یم  زاب  يا  هشیر  نامه  هب  یناعم  نیا  مامت  ًارهاظ  یلو 

تـسا هدروخ  بیرف  صخـش  « نوتفم  » زا روظنم  مالـسلا  هیلع  ماما  مالک  دروم  رد  اما  هتفر و  راـک  هب  روکذـم  یناـعم  رد  زین  « هنتف » هژاو
.دنوش یم  فرحنم  تسار  هار  زا  دنروخ و  یم  ار  اهدیجمت  فیرعت و  بیرف  هک  یناسک  دنرایسب  ینعی 

: درک هجوت  دیاب  هتکن  ود  هب  اج  نیا  رد 

تاملک زا  دروم  هس  رد  ار  نآ  یـضر  دیـس  موحرم  دـش  هراشا  هنامیکح  راـتفگ  نیا  دنـس  حرـش  رد  هک  هنوگ  ناـمه  هک  نیا  تسخن 
ياه هلغـشم  لیلد  هب  رارکت  نیا  تسا  نکمم  ياـه 116 و 260. تمکح  رد  رگید  دروم  ود  اـج و  نیا  رد  یکی  : تسا هدروآ  راـصق 

رارکت زاب  ،و  تسا هدروآ  ًالبق  ار  يا  هلمج  هدرک  یم  شومارف  هاگ  هک  هدوب  ینارون  باتک  نیا  فیلأت  نامز  لوط  راوگرزب و  نآ  دایز 
.تسا هتسناد  بسانم  ار  نآ  رارکت  هداد  نخس  نیا  هب  هک  یتیمها  ببس  هب  تسا  نکمم  هدومن و  یم 
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رکذ يدعب  راصق  هملک  هدجه  تسا و  راصق  هملک  نیرخآ  هنامیکح  راتفگ  نیا  هغالبلا  جـهن  خـسن  زا  یـضعب  رد  هک  نیا  رگید  هتکن 
هتخاس و قحلم  ار  اه  نآ  ًادعب  یضر  دیـس  موحرم  هک  لیلد  نیا  هب  دیاش  تسین  نینچ  رگید  ياه  هخـسن  رد  هک  یلاح  رد  تسا  هدشن 

.تسا هدوبن  اه  هخسن  همه  رد 

لادتعا دح  رد  دیجمت  حدم و 

شهوکن دروم  ناراکدب  هک  هنوگ  نامه  داد  رارق  ریدقت  قیوشت و  دروم  ناشیاه  یکین  ببـس  هب  ار  ناراکوکین  دیاب  هک  تسین  کش 
.دنریگ یم  رارق 

دـنوش و یم  قحلم  اه  نآ  هب  ًادـعب  هک  ار  یناسک  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ماگـشیپ  نارای  دـیجم  نآرق  رد  لاعتم  دـنوادخ 
ِراَـصنَْألا َنیِرِجاَـهُْملا َو  َنِم  َنُولَّوَأـْلا  َنوُِقباَّسلا  َو  دـیامرف «: یم  ، هداد رارق  ریدـقت  دروـم  دـنریگ  یم  شیپ  رد  ار  اـه  نآ  حیحـص  ریـسم 

ُمیِظَْعلا ُزْوَْفلا  َِکلَذ  ًاَدبَأ  اَهِیف  َنیِِدلاَخ  ُراَْهنَْألا  اَهَتْحَت  يِرْجَت  ٍتاَّنَج  ْمَُهل  َّدَـعَأ  ُْهنَع َو  اوُضَر  ْمُْهنَع َو  ُهّللا  َیِـضَّر  ٍناَسْحِِإب  ْمُهوُعَبَّتا  َنیِذَّلاَو 
اه نآ  دش و  دونـشخ  اه  نآ  زا  دنوادخ  ، دـندرک يوریپ  اه  نآ  زا  یکین  هب  هک  یناسک  و  راصنا ، نیرجاهم و  زا  نیتسخن  ناماگـشیپ  ؛»
نآ رد  هنادواج  ؛ تسا يراج  شناتخرد  ریز  زا  اهرهن  هک  هتخاس  مهارف  نانآ  يارب  تشهب  زا  ییاـه  غاـب  ؛و  دـندش دونـشخ  وا  زا  زین ) )

.( هیآ 100 هبوت ، !«.) گرزب يزوریپ  تسا  نیا  دنام و  دنهاوخ 

: دنک یم  هیصوت  نینچ  کلام  هب  رتشا  کلام  فورعم  هماندهع  رد  زین  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما 

یَلَع ِهَءاَسِْإلا  ِلْهَِأل  ًابیِرْدَت  ِناَسْحِْإلا َو  ِیف  ِناَسْحِْإلا  ِلْهَِأل  ًادیِهْزَت  َِکلَذ  ِیف  َّنِإَف  ٍءاَوَس  ٍَهلِْزنَِمب  َكَْدنِع  ُءیِـسُْملا  ُنِسْحُْملا َو  َّنَنوُکَی  «َو ال 
یب ناشیاه  یکین  رد  ناراکوکین  هک  دوش  یم  ببس  راک  نیا  اریز  ، دنشاب ناسکی  وت  دزن  راکدب  راکوکین و  دارفا  دیابن  زگره  ِهَءاَسِْإلا ؛

«. دندرگ قیوشت  ناشدب  لامعا  رد  ناراکدب  دنوش و  تبغر 

زورما يایند  رد  هک  هنوگنآ  - ای دنوش و  انث  حدم و  ناشیاه  یکین  ببس  هب  ناراکوکین  هک  یماگنه  اریز  : دراد ینشور  لیلد  رما  نیا  و 
دنهاوخ توعد  کـین  هار  هب  نارگید  مه  دـنوش و  یم  هار  همادا  هب  قیوشت  اـه  نآ  مه  ، دوـش هداد  اـه  نآ  هب  يزیاوـج  - تسا لوـمعم 

هدنیآ رد  لامعا  نآ  رارکت  زا  اه  نآ  يراددوخ  ببـس  مه  هک  ، اه نآ  تازاجم  ای  ناراکدب  شهوکن  دروم  رد  تسا  هنوگ  نیمه.دش 
.دنریگ یم  تربع  نارگید  مه  دوش و  یم 

رورغ و بابـسا  ، دایز يانث  حدم.تشاد و  دـهاوخ  یئوس  راثآ  دور  نوریب  لادـتعا  دـح  زا  رگا  - رگید راک  ره  دـننامه  - راک نیا  یلو 
.ددرگ یم  هلیذر  تافص  نیا  دساف  ضراوع  ینیبرتربدوخ و  بجُع و  تلفغ و 

یم ، هدرک باطخ  کلام  هب  دـمآ  رت  شیپ  هک  ییاه  هلمج  رکذ  زا  لبق  ، رتشا کلام  هماندـهع  نامه  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما 
: دیامرف

يروط ار  ناـنآ  ِهَّزِْعلا ؛ َنِم  ِینْدـُت  َوْهَّزلا َو  ُثِدُْـحت  ِءاَرْطِإـْلا  َهَْرثَک  َّنِإَـف  ُْهلَعْفَت  َْمل  ٍلِـطاَِبب  َكوُحَْجبَی  اـَل  َكوُرُْطی َو  اَّلَأ  یَلَع  ْمُهْـضُر  َُّمث  »
حدـم و ترثـک  اریز  دـنیامنن ! دـیجمت  ، يا هدادـن  ماـجنا  هـک  یلاـمعا  يارب  ار  وـت  دـننکن و  وـت  زا  هدوـهیب  شیاتـس  هـک  نـک  تـیبرت 
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«. دزاس یم  کیدزن  رورغ  ّربکت و  هب  ار  ناسنا  دروآ و  یم  راب  هب  بجُع  يدنسپدوخ و  ، انث

: دومرف هک  میناوخ  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  یثیدح  رد 

هلمح زیت  ریـشمش  اب  يرگید  هب  یـسک  هاگ  ره  هِهجَو ؛ یف  ِهیلع  ِیْنُثی  نأ  نِم  َُهل  ًاْریَخ  َناک  ٍفَهُْرم  ٍفیَِـسب  ٍلُـجَر  یلإ  ٌلُـجَر  یـشَم  َول  »
 .( ص 256 ج 18 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  «.) دیوگ انث  حدم و  ور  شیپ  رد  ار  وا  هک  تسا  نآ  زا  رتهب  دنک 

.درب هانپ  ادخ  هب  دش  هجاوم  يا  هنحص  نینچ  اب  ناسنا  هاگ  ره  هک  هدش  هداد  روتسد  یتح  تسا و  رایسب  هنیمز  نیا  رد  تایاور 

: دیامرف یم  مامه  هبطخ  رد  ناراکزیهرپ  تافص  هرابرد  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما 

اِمب ِینْذِـخاَُؤت  اـَل  َّمُهَّللا  یِـسْفَِنب  یِّنِم  ِیب  ُمَلْعَأ  یِّبَر  يِْریَغ َو  ْنِم  یِـسْفَِنب  ُمَـلْعَأ  اـَنَأ  ُلوـُقَیَف  ُهـَل  ُلاَُـقی  اَّمِم  َفاَـخ  ْمُْـهنِم  ٌدَـحَأ  َیِّکُز  اَذِإ  »
وا هرابرد  هچنآ  زا  دـننک  شیاتـس  حدـم و  ار  اه  نآ  زا  یکی  هاگره  ؛!  َنوُمَْلعَی َال  اَـم  یل  ْرِفْغا  ،َو  َنوُّنُظَی اَّمِم  َلَْـضفَأ  ِیْنلَعْجا  ،َو  َنُولوُقَی

! اهلاراب.تسا رت  هاگآ  نم  زا  نم  لامعا  هب  مراگدرورپ  مرت و  هاگآ  دوخ  هب  نارگید  زا  نم  : دیوگ یم  دتفا و  یم  ساره  هب  هدش  هتفگ 
ار یناهانگ  هد و  رارق  دننک  یم  نامگ  اه  نآ  هچنآ  زا  رترب  ارم  و  امرفم ! هذخاؤم  دنهد  یم  تبسن  نم  هب  هک  ییاه  یکین  ببس  هب  ارم 

«. شخبب دنناد  یمن  مراد و  نم  هک 

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abi Talib said : “ Many a man gets into mischief because of being spoken
.” well of

556 ص :

تغل و رد  هرهمج  فورعم  باتک  بحاص   ) دیرد نبا  یلاما  زا  یلصفم  تیاور  رداصم ، رد  بیطخ  موحرم  هنامیکح : راتفگ  دنس  - 1
يرگید عبنم  آعطق  دهد  یم  ناشن  هک   ) دهد یم  لیکشت  ار  نآ  زا  یـشخب  الاب  هنامیکح  راتفگ  هک  دنک  یم  لقن  يرمق ) يافوتم 321 

ص ج 4 ، هغالبلا ، جهن  رداصم  (. ) تسا هتسیزیم  هغالبلا  جهن  يروآدرگ  یضر و  دیـس  زا  شیپ  هکنیا  صوصخ  هب  هتـشاد  رایتخا  رد 
(. 311

تسا ترخآ  يارب  ایند  : 463 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag
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اَهِسفَِنل قَلُخت  َمل  اَهِریَِغل َو  تَِقلُخ  اَینّدلا  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

 . دوخ هب  ندیسر  يارب  هن  دش ، هدیرفآ  ترخآ  هب  ندیسر  يارب  ایند  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و  يداقتعا ) )

يدیهش

-. ادرف ناهج  هب  تسا  يراذگهار  و  ایند - يارب  هن  دنا  هدیرفآ  ایند  زج  يارب  ار  ایند 

یلیبدرا

شدوخ سفن  يارب  دشن  هدیرفآ  تسترخآ و  هک  دوخ  ریغ  يارب  زا  دش  هدیرفآ  ایند  دومرف  و 

یتیآ

.هدشن هدیرفآ  دوخ  يارب  هدش ، هدیرفآ  يرگید  يارب  ایند  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

 . شدوخ يارب  هن  هدمآ  دوجو  هب  يرگید  يارب  ایند  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

دلو لاوزلا ، نم  تنداهنال  ایند  اهیف  نحن  یتلا  رادـلا  هذـه  تیمـس  و  نودالا ، ثینات  یلعفلا  یه  ایندـلا  اـهریغل ) تقلخ  ایندـلا   ) هلوق و 
هللا نا  هانعم : .اهروصق و  اهرود و  رمعتل  قلخت  مل  اـهیف و  هنجلا  بستکتل  يا  اـهریغل ، تقلخ  .سیـسخ و  يا  یند  لـجر  لاـقی : اـهتئان 
قلخ و  اهمارح ، اهلالح و  اهفراخزب و  مهالتبا  و  هیلاـملا ، هیـسفنلا و  تاداـبعلاب  ایندـلا  راد  یف  نیفلکملا  دـبعت  همرک  هلـضفب و  یلاـعت 

، حیبقلا نع  ایندلا  یف  نسحلاب  مهنعی  مل  و  هیلا ، مهبدن  مهیلع و  بجوا  امع  مهترفن  قلخ  کلذـک  و  مهیلع ، همرح  امع  یهنف  مهتوهش 
یلاعت و ال هللا  اوعیطیل  ایندلا ، یف  مهفلک  نا  یلا  همکحلا  عاد  هاعد  لب  کلذ ، لعفی  مل  و  اهـسفنل ، اهقلخ  دق  ناکل  کلذـک  ناک  ول  و 

قلخ نیعی : .ندع  هنج  یف  هرخالا  رادلا  یف  لیجبتلا  میظعتلا و  عم  همیظعلا  عفانملا  وه  يذلا  مئادلا  باوثلا  کلذـب  اوقحتـسیف  هوصعی ،
.اهریغل اهیف  لمعیل  لب  اهل ، لمعیل  اهقلخ  ام  اهاوس و  یـش ء  بستکب  و  اهیف ، رجتی  هرخالا  قوس  هلزنمب  یهف  اهیف ، ءالقعلا  هدبعیل  ایندلا 

.مکترخال اولمعا  مکایند و  اوحلصا  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  لوق  هوحن  و 

يردیک
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اهعنم و اهعمج و  لع  نورصتقیف  اهیف ، نمل  هدوصقملا  یه  اهسفن  ننکیل  يا  اهـسفنل .) قلخت  مل   ) .هرخالا داز  اهنم  و  اهیف ، لصحیل  يا 
و لاقتنالا ، لاوزلا و  نم  اهیف  نم  وند  اهوندل و  ایند  تیمـس  لابب و  اهلجال  اوقلخ  يذلا  رفـسلا  نورطخی  اهیف و ال  هماقالا  یلع  نومزعی 

.برقا وه  وا  رصبلا  حملک  الا  هعاسلا  رما  ام 

مثیم نبا 

رجا و كرد  یگدامآ و  يارب  ایند  هک  تسا  نآ  مالـسلا ) هیلع   ) ماما دوصقم  دوخ .) يارب  هن  تسا  هدـش  هدـیرفآ  يرگید  يارب  اـیند  )
.دنریگ هرهب  نآ  تاذل  زا  نانادان  هک  نآ  يارب  هن  تسا  هدش  هدیرفآ  يورخا  شاداپ 

دیدحلا یبا 

 . اَهِسْفَِنل ْقَلُْخت  َْمل  اَهِْریَِغل َو  ْتَِقلُخ  اَْینُّدلَا  َلاَق ع: َو 

تلضف ءاقبلل  سانلا  قلخ  اذه  هظفلب  نینمؤملا ع  ریمأ  هدارإ  قباطی  ام  ینعملا  اذه  یف  هب  یمری  ناک  ام  عم  يرعملا  ءالعلا  وبأ  لاق 

یناشاک

دعتـسم هک  تسا  نآ  وا  داجیا  زا  ضرغ  هک  اریز  دوخ  ریغ  يارب  زا  تسا  هدش  هدیرفآ  ایند  اهریغل ) تقلخ  ایندلا  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
تاذل عاتمتـسا  وا  شنیرفآ  زا  ینعی  دوخ  سفن  يارب  زا  تسا  هدـشن  هدـیرفآ  و  اهـسفنل ) قلخت  مل  و   ) .یبقع باوث  يارب  وا  رد  دـنوش 

داجیا رد  تسین 

یلمآ

ینیوزق

نآ يارب  هن  ایند  يارـس  هب  یمدآ  ندمآ  ینعی  دوخ  سفن  يارب  تسا  هدشن  قولخم  و  دوخ ، ریغ  يارب  تسا  هدـش  قولخم  ایند  دومرف :
.دبایب یبقع  رد  عتمت  ایند  زا  هک  تسا  نآ  يارب  هکلب  دبایب ، ایند  زا  عتمت  هک  تسا 

یجیهال

دوخ ریغ  لیصحت  يارب  زا  هدش  قلخ  ایند  هک  مالسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .اهسفنل » قلخت  مل  اهریغل و  تقلخ  ایندلا  : » مالسلا هیلع  لاق  و 
.دشاب نآ  رد  ذاذتلا  هک  دوخ  سفن  لیصحت  يارب  زا  تسا  هدشن  قلخ  دشاب و  ترخآ  هک 

ییوخ

لاح یلا  لاح  نم  هریغتم  همرـصنم و  هیدام  ایندلا  نال  هظعوملا  دیفت  هیداشرا  هیمکح و  هیفـسلف  هذـه  مالـسلا ) هیلع   ) هتمکح ینعملا :
دوزتلا و نم  دـبالف  هرخالا ، یلا  ربع  یف  اـهیف  ناـسنالا  نـال  ناـیب  و  دـبالا ، یلا  یقبت  اهـسفنل  هقولخم  تسیلف  لاوزلا ، یلا  یهتنت  یتح 

.هدشن هدیرفآ  دوخ  يارب  و  يرگید ، ملاع  يارب  هدش  هدیرفآ  ایند  دومرف : همجرتلا : .اهدعب  امل  اهیف ، ویهتلا 
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يرتشوش

: ءالعلاوبا لاق  دیدحلا : یبا  نبا  لاق  و  امریغل ، انقلخ  ایندلا  ونب  نحن  و  مهضعب : لاق  اهئانف ) ایندلا و  مذ  یف  نوثالثلا - عباسلا و  لصفلا  )
داشر وا  هوقش  راد  یلا  لامعا  راد  نم  نولقنی  امنا  دافنلل  مهنوبسحی  هما  تلضف  ءاقبلل  سانلا  قلخ 

هینغم

و اهسفنل ) قلخت  مل  و  (. ) هرخالل قلخ  نم  ایندلاب  عنـصی  امف   ) هبطخلا 155 یف  و  رقم ) راد  رمم ال  راد  ایندـلا   ) همکحلا 132 یف  هلثم  و 
.دولخلا راد  تناکل  اهسفنل  تقلخ  ایندلا  نا  ول 

هدبع

دلخ راد  تناکل  اهسفنل  تقلخ  ول  هرخالا و  یلا  الیبس  ایندلا  تقلخ  اهسفنل : قلخت  مل  و  … 

يرفعج

مالسالا ضیف 

یهار ایند   ) تسا هدـشن  هدـیرفآ  دوخ  يارب  و  تسا ، هدـش  هدـیرفآ  يرگید  يارب  ایند  تسا : هدومرف  ایند ) هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
(. دنارذگب شوخ  نآ  رد  طقف  هک  دشاب  یگشیمه  هکنآ  هن  دبای  شاداپ  ات  دنک  یگدنب  نآ  رد  یمدآ  دیاب  هک  ترخآ  هب  تسا 

ینامز

لماوع للع و  رثا  رد  یهاگشیامزآ ، تاناویح  دننامه  دارفا  ایند  نیا  رد  .ترخآ  رازاب  هب  ندش  هضرع  يارب  تسا  یهاگـشیامزآ  ایند 
دوش و یمن  ادـیوه  دارفا  تاذ  دـشابن ، ناـهج  نوگاـنوگ  ثداوح  اـت  .دـنوش  یم  هداـمآ  دراد  شزرا  ناـنآ  تاذ  هچنآ  يارب  فلتخم 

ربارب رد  ار  دوخ  دادعتـسا  يزرواشک  ياههاگـشیامزآ  اهراوتاربال و  رد  صوصخم ، ياه  هناد  .ددرگ  یمن  راکـشآ  صاخـشا  تقایل 
هاتوک نارود  .ار  ریثکت  تشهب  هار  ای  دنراپـس و  یم  ار  یـشومارف  منهج  هار  ای  هجیتن  رد  دنزاس و  یم  راکـشآ  فلتخم  لماوع  للع و 

رارق ناهج  لماوع  للع و  ضرعم  رد  یبایزرا  شیامزآ و  يارب  تسا ، يزرواشک  هاگـشیامزآ  ياه  هناد  فیدر  رد  مه  رـشب  یگدنز 
یم هفاضا  شتامولعم  رب  دوش و  یم  رـشب  دـئاع  ایند  هاگـشیامزآ  هجیتن  هک  توافت  نیا  اب  دوش  هدامآ  يدـبا  ناهج  يارب  اـت  دریگ  یم 

هک دوش  یم  ناسنا  دوخ  دـئاع  شیامزآ  هجیتن  هکلب  تسا ، هاگآ  زیچ  همه  رب  نوچ  دریگ ، یمن  شیامزآ  زا  يا  هجیتن  ادـخ  اما  دوش ،
.ددرگ یم  ناسآ  تقلخ  زمر  كرد  اجنیا  و  تسا ! هراک  هچ  دنک  یم  كرد 

يزاریش دمحم  دیس 

نوکی نا  مزاللا  لب  اهلجال ، اهیف  ناسنالا  لـمعی  یتح  اهـسفنل ) قلخت  مل  و   ) هرخـالل يا  اـهریغل ) تقلخ  ایندـلا  : ) مالـسلا هیلع  لاـق  و 
.هرخالل لمعلا 

يوسوم
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رادـلا یف  تزف  مهتنعا  هدابع و  تمدـخ  هللا و  تعطا  اذاف  كانه  زوفلا  ققحت  انه  كداهج  رادـقمب  هرخالا و  لـجا  نم  تقلخ  ایندـلا 
هرخالا و رادـلا  کلتب  مامتهالا  یغبنی  اذـلف  هرخالا  رادـلا  لدـب  دولخلا  راد  یه  تناکل  الا  ایندـلا و  لـجال  ایندـلا  قلخت  مل  و  هرخـالا ،

 … کلت لینل  هلیسو  رادلا  هذه  ءرملا  لعجب 

یناقلاط

« .تسا هدشن  هدیرفآ  دوخ  يارب  تسا و  هدش  هدیرفآ  رگید  ناهج   - دوخ ریغ  يارب  ایند  دومرف : ترضح  نآ  «و 

ریما هتـساوخ  هدارا و  اـب  قباـطم  هک  تسا  هدورـس  یتـیب  ود  ینعم  نیا  رد  دوـش  یم  هدز  وا  هـب  هقدـنز  ریت  هـکنآ  اـب  يرعم  ءـالعلا  وـبا 
یتسین يارب  هدش  هدیرفآ  ار  نانآ  هک  یناسک  دـنا ، هدـش  هدـیرفآ  یگنادواج  يارب  مدرم  تسا : نخـس  نیا  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا 

.دنوش یم  لقتنم  یتخبدب  ای  تداعس  يارس  هب  رادرک  يارس  زا  نانآ  هک  تسین  نیا  زج  تسا و  نیا  دنا ، هدش  هارمگ  دنا ، هتشادنپ 

مراکم

 [[ مالسلا هیلع  لاق  و  ]]

.اَهِسْفَِنل ْقَلُْخت  َْمل  ،َو  اَهِْریَِغل ْتَِقلُخ  اَْینُّدلا 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

ترخآ ناهج  رد  نتـسیز  يارب  یگدامآ  لماکت و  ناهج ، نیا  شنیرفآ  زا  فدـه  ) .شدوخ يارب  هن  هدـش  هدـیرفآ  شریغ  يارب  اـیند 
: هنامیکح راتفگ  دنس  (.) تسا

ار نآ  هک  تسا  يدمآ  مکحلاررغ  هدرک  رکذ  زیمآ  تمکح  راتفگ  نیا  يارب  رداصم  باتک  رد  بیطخ  موحرم  هک  يرگید  عبنم  اهنت 
رداصم .تسا (  هدش  رکذ  يدایز  بلاطم  هنیمز  نیا  رد  یلع  ماما  ياه  هبطخ  تاملک و  رد  دیازفا : یم  سپس  .تسا  هدروآ  یتوافت  اب 

(( ص 315 ج 4 ، هغالبلا ، جهن 

.دمآ دهاوخ  ًالیذ  نآ  حرش  نتم و  هک  دراد  یطوسبم  نخس  اجنیا  رد  یضر  دیس  موحرم 

فده هن  تسا  هلیسو  ایند 

هدیرفآ شریغ  يارب  ایند  :» دیامرف یم  ، هدرک نایب  یهاتوک  ترابع  رد  ار  ایند  یعقاو  تیعقوم  هنامیکح  راتفگ  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
ْتَِقلُخ اَْینُّدـلا  ( ؛») تسا ترخآ  ناـهج  رد  نتـسیز  يارب  یگداـمآ  لـماکت و  ، ناـهج نیا  شنیرفآ  زا  فدـه  ) .شدوـخ يارب  هن  هدـش 

(. اَهِسْفَِنل ْقَلُْخت  َْمل  ،َو  اَهِْریَِغل

.دوش یم  ایند  هب  هک  تسا  یفلتخم  ياه  هاگن  دنک  یم  يروآدای  اج  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما  هک  یمهم  هتکن 
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هلزنم هب  اـی  تیفاـع و  راد  اـی  ترخآ  هعرزم  ار  نآ  هدـمآ و  اـیند  حدـم  رد  هک  یتاـیاور  ، دارفا یـضعب  رظن  رد  هاـگ  : هک نـیا  حیـضوت 
، میهاوخب ایند  يارب  ار  ایند  رگا.تسین  نینچ  زگره  هک  یلاـح  رد.تسا  ضقاـنتم  هدـمآ  نآ  مذ  رد  هک  یتاـیاور  اـب  ، هدرمـش هاگـشناد 

فراعم اـه و  یکین  رذـب  تشِک  يارب  يا  هعرزم  ترخآ و  هب  ندیـسر  يارب  يرازبا  ار  اـیند  رگا  تسا و  هدـیهوکن  مومذـم و  ياـیند 
.هنومن يارس  تسا و  حودمم  مینادب 

یم هبطخ 82  رد  ؛ تسا هدرک  نایب  يرگید  ریبعت  اب  ار  انعم  نیمه  هغـالبلا  جـهن  رد  يرگید  ياـهب  نارگ  مـالک  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
: دیامرف

هب نآ  هب  هک  یسک  دزاس و  یم  انیب  ار  وا  دهد  رارق  تریصب  هلیسو  ار  ایند  هک  یسک  ُْهتَمْعَأ ؛ اَْهَیلِإ  َرَْصبَأ  ْنَم  ُْهتَرََّصب َو  اَِهب  َرَْـصبَأ  ْنَم  «َو 
«. دنک یم  شیانیبان  دنک  هاگن  فده  ناونع 

: دیوگ یم  دراد  یبلاج  ریبعت  ود  داتشه و  هبطخ  رد  مالک  نیا  حرش  رد  یضر  دیس  موحرم 

ُُهتَیاَغ َو ُغَْلُبت  اَم ال  ، ِدـیِعَْبلا ِضَرَْغلا  ِبیِجَْعلا َو  یَنْعَْملا  َنِم  ُهَتْحَت  َدَـجَو  « ُْهتَرََّصب اَِهب  َرَْـصبَأ  ْنَم  َو  :» مالـسلا هیلع  َُهلْوَق  ُلِّمَأَـتُْملا  َلَّمَأَـت  اَذإ  «َو 
ًابیِجَع ،َو  ًارِّیَن ًاحِضاَو  اَْهَیلِإ » َرَْصبَأ  »َو« اَِهب َرَْصبَأ  » َْنَیب َقْرَْفلا  ُدِجَی  ُهَّنِإَف  « ُْهتَمْعَأ اَْهَیلِإ  َرَْصبَأ  ْنَم  َو  :» ُُهلْوَق ِْهَیلِإ  َنَرَق  اَذِإ  اَمَّیِـس  ،ال  ُهُرْوَغ ُكَرُْدیال 
درگنب نآ  اـب  هک  یـسک  : دـیامرف یم  هک  مالـسلا  هیلع  ماـما  نخـس  نیا  رد  ناـسنا  یتسرد  هب  رگا  ِْهیَلَع ؛ ُهُمالَـس  ِهَّللا َو  ُتاَوَلَـص  ًارِهاـَب !

هژیو هب  ، دیـسر ناوتن  نآ  قمع  هب  زگره  هک  تفای  دـهاوخ  یفرژ  موهفم  روآ و  تفگـش  يانعم  ، نآ رد  دـنک ، ّتقد  ، دـنک یم  شیانیب 
هلمج رانک  رد  درک ) دهاوخ  شروک  دهد  رارق  ایند  ار  شیوزرآ  ياهتنم  درگنب و  ایند  هب  هک  یسک  «) ُْهتَمْعَأ اَْهَیلِإ  َرَْصبَأ  ْنَم  » هلمج رگا 
مالس دورد.راکـشآ و  زیگنا و  تفگـش  نشور و  یقرف  ، تفای دهاوخ  ود  نآ  نایم  یحـضاو  قرف  تروص  نیا  رد  ؛ دوش هتـشاذگ  لبق 

«. داب وا  رب  ادخ 

ياه هبنج  هب  رگا  تساه و  یتشز  عاونا  ضراعت و  محازت و  زکرم  دوش  هاـگن  نآ  يداـم  ياـه  هبنج  رظنزا  اـیند  هب  رگا  رگید  ریبعت  هب 
رد مه  اب  اه  ناسنا  همه  تسین و  یمحازت  ضراعت و  هنوگ  چـیه  دوش  هاگن  تفای  تسد  اه  نآ  هب  ناوت  یم  ایند  هلیـسو  هب  هک  يونعم 

.دننک چوک  نآ  زا  رگید  يارس  راختفارپ  نادیواج و  یگدنز  يوس  هب  دنناوت  یم  ینشور  ریسم 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  هدمآ  هبطخ 203  رد  و 

«. دیا هدش  هدیرفآ  ، نآ ریغ  يارب  دیوش و  یم  شیامزآ  ایند  رد  امش  ُمتِْقلُخ ؛ اَهِْریَِغل  ُْمتِْرُبتْخا َو  اَهیِفَف  »

ْمُکَّنَأ ًاثَبَع َو  ْمُکانْقَلَخ  امَّنَأ  ُْمْتبِـسَحَف  َأ  دـیامرف «: یم  هک  اج  نآ  تسا  هدرک  رکذ  يرگید  فافـش  نایب  اب  ار  بلطم  نیمه  دـیجم  نآرق 
.( هیآ 115 نونمؤم ، (.»!؟ درک دیهاوخن  تشگزاب  ام  يوس  هب  ،و  میا هدیرفآ  هدوهیب  ار  امش  هک  دیدرک  نامگ  ایآ  ؛»  نوُعَجُْرت اْنَیلِإ ال 

نیا لیذ  رد  هنومن  ریسفت  رد  هک  هنوگ  نامه  دوب و  هدوهیب  ثبع و  یگدنز  نیا  دوبن  ایند  زا  دعب  یترخآ  يارـس  رگا  هک  نیا  هب  هراشا 
نیا نآ  ،و  دنک یم  نایب  ار  لامعا  يازج  باسح و  زیخاتسر و  لیالد  نیرت  هدنز  زا  یکی  ینعم  رپ  هاتوک و  هلمج  نیا  تسا  هدمآ  هیآ 

یتالکشم مامت  اب  ، ناهج نیا  یگدنز  اریز  ؛ دوب دهاوخ  هدوهیب  ثبع و  ایند  یگدنز  دشابن  راک  رد  يداعم  تمایق و  یتسار  هب  رگا  : هک
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رایسب دشاب  زور  دنچ  نیمه  يارب  ًافرص  رگا  تسا  هدیچ  نآ  يارب  ادخ  هک  ییاه  همانرب  تامدقم و  ، تالیکشت همه  نیا  اب  دراد و  هک 
.دشاب یم  ینعم  یب  چوپ و 

ارچ : دـنک یم  لاؤس  دوخ  زا  ، ددرگ لـماک  شوـه  لـقع و  بحاـص  رداـم  مکـش  رد  یلفط  هک  دـنام  یم  نآ  هب  تسرد  ، عوـضوم نیا 
هدـش هدـیرفآ  يروـظنم  هچ  هب  تسیچ و  يارب  شوـگ  مشچ و  نیا  اـپ  تسد و  نیا  تسا ؟ هدرک  ینادـنز  اـج  نیا  رد  ارم  ، راگدـیرفآ

؟ دراد يا  هدیاف  هچ  نم  دوجو  ، بآ نوخ و  یتشم  نایم  رد  ثالث و  تاملظ  نیا  رد  تسا ؟

یباتفآ زاـب و  ییاـضف  هک  يوش  یم  یعیـسو  ياـیند  دراو  يدوز  هب  یباـی و  یم  شرورپ  اـج  نیا  رد  : دـنیوگب وا  هب  هک  یماـگنه  یلو 
تاحیرفت عاونا  شناد و  ملع و  لیـصحت  هب  یناوت  یم  اج  نآ  رد  دراد و  توارطرپ  لگرپ و  ییاه  غاب  يراـج و  ییاـهرهن  ، ناـشخرد

هیآ لیذ  هنومن  ریسفت  دلج 14  هب  رتشیب  حیـضوت  يارب  ) .تسین ثبع  هدوهیب و  ینینج  نارود  یگدنز  هک  دنک  یم  رواب  ، يزادرپب ملاس 
( .دینک هعجارم  تسین »  یگدنز  نایاپ  هطقن  گرم ، ناونع  تحت  نونمؤم  هروس   115

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abu Talib said : “ Life in this world has been created for other than its own
.” self, and it has not been created for itself

هّیما ینب  كاندرد  ماجنارس  : 464 تمکح

هراشا

توص
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مُهتَبَلََغل ُعاَبّضلا  ُمُهتَداَک  ُّمث  مُهَنَیب  اَمِیف  اوُفَلَتخا  ِدَق  َول  ِهِیف َو  َنوُرجَی  ًادَوِرم  َهّیَمُأ  ِیَِنبل  ّنِإ  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

هلهملا هبـش  مالـسلا  هیلع  هنأکف  هبرغأو  مالکلا  حـصفأ  نم  اذـه  راهظإلاو و  لاهمإلاوه  داورإلا و  نم  لعفم  انه  دورملاو  یـضرلا  لاـق 
اهدعب مهماظن  ضقتنا  اهعطقنم  اوغلباذإف  هیاغلا  یلإ  هیف  نورجی  يذلأ  رامضملاباهیف  مه  یتلا 

اه همجرت 

یتشد

ناـشنایم هک  هاـگنآ  سپ  دـنزات ، یم  نآ  رد  هک  تسا  یتلم  هار  هّیما  ینب  دومرف : وا ، رب  ادـخ  دورد  و  یـسایس ) یعاـمتجا ، یخیراـت ، )
 . دنوش زوریپ  نانآ  رب  دنیاشگ و  ناهد  نانآ  رب  اهراتفک  دتفا  فالتخا 

ماما یئوگ  تسا ، مـالک  نیرتاـبیز  نیرت و  حیـصف  زا  نیا  تسا و  تلهم  ياـنعم  هب  داورا »  » هّداـم زا  ربنم »  » نزو رب  دورم » : » میوگ یم 
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ریـسم کـی  رد  بیترت  هب  ناگدـنهد  هقباـسم  هک  هدرک  هیبشت  هقباـسم  نادـیم  هب  ار  تموکح  رد  هّیما  ینب  هاـتوک  تلهم  مالّـسلا  هیلع 
( . دوش یم  هتسکش  مهرد  اهنآ  مظن  دندیسر  فده  هب  هک  هاگنآ  دنور و  یم  شیپ  هب  فده  کی  يوس  هب  صّخشم 

يدیهش

دـنیاشگ و نهد  نانآ  رب  اهراتفک  سپـس  .دـنزادنا  فالتخا  دوخ  نایم  دوخ  دـنچ  ره  دـنزات ، یم  نآ  رد  هک  تسا  یتلهم  ار  هیما  ینب 
.تسا مالک  نیرتبیرغ  نیرت و  حیصف  زا  نیا  و  تسا ، نداد  تصرف  تلهم و  نآ  و  داورا »  » زا تسا  لعفم  دورم  و   ] دنیامن ناشبولغم 

دنزات و یم  نایاپ  هب  ندیـسر  يارب  هک  تسا  هدومرف  دـننامه  ياج ، تقباسم  هب  دـنراد  نانآ  هک  ار  یتلهم  مالـسلا ) هیلع   ) ماما ییوگ 
[ .دلسگ یم  مه  زا  نانآ  مظن  هتشر  دندیسر  شتیاهن  هب  نوچ 

یلیبدرا

رد دـننک  فـالتخا  رگا  نآ و  رد  دـنوشیم  تسا  دـش ؟؟؟ دـمآ و  نداد و  تـلهم  ياـج  تـسار  هـّیما  ینب  رما  هـک  یتسردـب  دوـمرف  و 
تـسا لعفم  نزو  رب  اجنیا  دورم  ناشیاب  دینکن  رکم  دـیک و  نآ  زا  سپ  ّتیعبـس  تلاذر و  رد  راتفگ  دـننام  هک  دـنا  یناسک  هچنآ ؟؟؟

ایوگ سپ  نآ  رت  بیجع  رت و  بیرغ  تسنخـس و  نیرت  حیـصف  زا  نیا  نتـشاذگاو و  تسنداد و  تلهم  ینعمب  نآ  داورا و  زا  ذوخاـم 
دنـسرب هاگ  ره  سپ  نآ  نایاپ  ات  نآ  رد  دنوشیم  يراج  هک  ینادیمب  دـنا  عقاو  نآ  رد  ناشیا  هک  ار  یتلهم  هدومرف  هیبشت  ترـضح  نآ 

نآ زا  دعب  ناشیا  یگتسویپ  دوش  هتسکش  نآ  عاطقنا  لحمب 

یتیآ

ناراتفک سپس ، .دتفا  فالتخا  ناشنایم  دنچ ، ره  دنزات ، یم  تردق  بسا  نآ  رد  هک  تسا  یتلهم  ار  هیما  ینب  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 
.دنزاس ناشبولغم  دنزیخرب و  ناشگنج  هب 

نیرتبیرغ نیرتحیصف و  زا  نیا  تسا و  نداد  تلهم  ینعم  هب  نآ  تسا و  داورا »  » ردصم زا  لعفم »  » نزو رب  دورم » : » دیوگ یـضر  دیس 
یم بسا  فده ، هب  ندیسر  يارب  نآ  رد  هک  تسا  هدرک  هیبشت  هقباسم  نادیم  هب  دنتـسه  نآ  رد  هک  ار  یتلهم  ییوگ ، .تسوا  نانخس 

.دوش هتسسگ  ناشماظتنا  هتشر  دنسر  نایاپ  هب  نوچ  هک  دنزات 

نایراصنا

ناـشبیرف اـهراتفک  رگا  دوش  ادـیپ  فـالتخا  ناـشنیب  نوج  دـننار ، یم  نآ  رد  هک  تسا  یتلهم  هصرع  ار  هیما  ینب  : دومرف ترـضح  نآ 
 . دنبای يزوریپ  نانآ  رب  دنهد 

هیلع ماـما  ییوـگ  ، تسا مـالک  نیرت  تفگـش  نیرت و  حیـصف  زا  نیا.تسا  نداد  تـلهم  نآ  »و  داورا » زا تـسا  لـعفم  اـجنیا  رد  « دورم »
ماـظن دنـسر  شتیاـهن  هب  نوـچ  ،و  دـنزات یم  نآ  ناـیاپ  اـت  هک  هدرک  ینادـیم  هب  هیبـشت  دـندوب  نآ  رد  هیما  ینب  هک  ار  یتـلهم  مالّـسلا 

 . دور یم  نیب  زا  ناشتموکح 
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اه حرش 

يدنوار

لقی مل  اـمنا  و  يرخـالا : هیاورلا  یف  .هرکذ و  اـم  یلا  عجری  لـهما  رظنا و  يا  دوری  دورا  نم  لـعفم  وـه  ادورم و  هیما  ینبل  نا  يور : و 
.اضیا و لعفملا  یف  تحـص  لاعفالا  ردـصملا و  یف  واولا  تحـص  املف  اداورا ، دوری  دورا  یف  واولا  حـص  هنال  واولا ، دارم  ـال  ادوارم و 
: لوقی هیف  مهنورجی  يا  ءایلا  حتفب  يور : اذا  .نادیملا و  اذـه  یف  مهناسرف  نورجی  يا : فوذـحم ، لوعفملا  ءایلا و  مضب  نورجی  يور 
سانلا و فعـضا  مهبلغی  هقفاوم  مهنم  نوکی  مهنیب و ال  امیف  فالخلا  عقو  اذاف  ءارآ  انادبا و  مهعامتجا  ببـسب  ایندلا  یف  هلود  مهل  نا 
اولکاوت و اولذاخت و  امل  سانلا  نا  الا  یلاعت ، هللا  نم  مهناطلس  مهل و ال  هللا  هاضق  ءاضقب  کلذ  سیل  .اردق و  مهـسخا  ارکذ و  مهلمخا 
، مهیدیا یف  هللا  مهلذـخ  ملظلاب  مهوذـخا  و  سانلا ، هفاک  یلع  هیما  ونب  تبلغث  یتح  یلاعت ، هللا  لبق  نم  وه  يذـلا  قحلا  مامالا  اولذـخ 

یلـص هللا  لوسر  دعب  هفیلخ  یلاعت  هللا  هلعج  نم  یلع  نیعمتجم  سانلا  ناک  ول  یلاعت ، هللا  لبق  نم  وه  يذلا  مهماما  ءالوه  اولذخ  امک 
هراـما و  سکعنیل ، مهروما  نا  و  یـضقنیس ، مهتلود  ناـب  نینموـملا ، بوـلق  بیط  مث  .يروـلا  یلع  هیما  وـنب  طلـستی  مل  هلآ  هیلع و  هللا 

ییجی ء يذلا  دورملاب  مهکلم  هبشتی  لیق : .مهنیب و  امیف  مهفالتخا  هتمالع  کلذ و 

و قفر ، اذا  ادورم : اداورا و  ریـسلا  یف  دورا  و  یجی ء ، حیرلا و  هیف  بهذی  يذلا  ناکملا  دارملا : دورملا و  .هلاوز و  لوزی  مث  بهذـی  و 
عرزلا و دـلولاک و  ینمتی  ام  لـکلا  اذـه  لاـقی : و  هتوذـغ ، اذا  هیبرت  یبصلا  تیبر  لاـقی : جرخملا ، جرخملا و  لـثم  اـضیا  میملا  حـتفب 

.امهوحن

يردیک

مهبلغ مهیف ، فـالتخالا  عقو  اذاـف  ماـظن  مهکلمل  ناـک  هملکلا  قاـفتا  و  هفلـالا ، یلع  اوماد  اـم  مهنا  ینعی  اـفلتخم  ادارم و  وا  هلهم  يا 
.عابضلاب لذارالا  نع  ینک  اردق و  مهسخا  سانلا و  فعضا 

مثیم نبا 

رب دـنبیرفب و  ار  نانآ  اهراتفک ، دـتفا ، فالتخا  اهنآ  نایم  تفالخ  رما  رد  نوچ  و  دـنزاتب ، نآ  رد  اـت  دـنراد  یتصرف  نادـیم  هیما  ینب  )
.تسا و نداد  تصرف  نداد و  تلهم  ینعم  هب  داورا ، ردصم  زا  لعفم  نزو  رب  اجنیا  رد  دورم ، دیوگ : یـضردیس  دنوش .) هریچ  ناشیا 

يزات تخات و  نادیم  هب  دنا  هتشاد  هیما  ینب  هک  ار  یتصرف  مالسلا ) هیلع   ) ماما ایوگ  تسا  نانخـس  نیرتابیز  نیرتاسر و  زا  نخـس  نیا 
هیما ینب  ینارمکح  تدـم  يارب  دورم  ظـفل  .دوش  هتـسسگ  مه  زا  اـهنآ  ماـظن  هتـشر  دنـسرب  نآ  ناـیاپ  هب  نوچ  هک  تسا  هدرک  هیبشت 

هتسویپ هیما  ینب  تلود  هک  اریز  تسا ، تسار  الماک  نخس  و  تسا ، هدومرف  دیس  هک  تسا  نامه  ههبش  هجو  و  تسا ، هدروآ  هراعتـسا 
و درک ، جورخ  وا  رب  دیلو  نب  دیزی  هک  دوب  دـیزی  نب  دـیلو  تموکح  نامز  رد  نیا  و  داتفا ، اهنآ  نایم  فالتخا  هک  یتقو  ات  دوب  رارقرب 

ناورم یفرط  زا  و  دندرک ، مایق  ناسارخ  رد  سابعلا  ینب  نایعاد  هک  دوب  نامز  نیمه  رد  و  درب ، هلمح  شردارب  هب  دـیلو  نب  میهاربا  زاب 
هجیتن رد  تشک و  ار  هیما  ینب  زا  یهورگ  درک و  رانکرب  راـک  زا  ار  دـیلو  نب  میهاربا  و  دـمآ ، تفـالخ  دـصق  هب  هریزج  زا  دـمحم  نب 

نیرت و ناوتان  زا  راک  زاغآ  رد  يو  هک  یتروص  رد  .تفر  نیب  زا  یناسارخ  ملـسموبا  تسد  هب  هکنیا  اـت  دـش ، لزلزتم  اـهنآ  تموکح 
دنبیرفب و ار  نانآ  اهراتفک  : ) دومرف هک  تسا  مالـسلا ) هیلع   ) ماما نخـس  یتسرد  لیلد  دوخ  نیا  و  دوب ، ادخ  قلخ  نیرت  نادـنم  تسم 
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زا دوخ  نیا  .دوش و  یم  هدروآ  هراعتـسا  ناوتاـن  هیاـمورف و  ناـمدرم  يارب  یهاـگ  اـهراتفک ) عابـض : : ) هملک دـنوش .) هریچ  ناـشیا  رب 
.تسا مالسلا ) هیلع   ) ماما تامارک 

دیدحلا یبا 

[ َْول  ] َُّمث ْمُهَْنَیب  اَمِیف  اوُفَلَتْخا  ِدَق  َْول  ِهِیف َو  َنوُرْجَی  ًادَوِْرم  َهَّیَمُأ  ِینَِبل  َّنِإ  َلاَق ع: َو 

.ْمُْهتَبَلََغل ُعاَبِّضلا  ُمُْهتَداَک 

هنأکف ع راظنإلا  لاهمإلا و  وه  داورإلا و  نم  لعفم  انهاه  دورملا  هبرغأ و  مالکلا و  حـصفأ  نم  اذـه  یلاعت و  هللا  همحر  یـضرلا  لاـق  ] 
 [ اهدعب مهماظن  ضقتنا  اهعطقنم  اوغلب  اذإف  هیاغلا  یلإ  هیف  نورجی  يذلا  رامضملاب  اهیف  مه  یتلا  هلهملا  هبش 

مهریغ عم  مهبورح  تناـک  اـمنإ  فـالتخا و  مهنیب  نکی  مل  اـمل  اـمظتنم  مهکلم  لزی  مل  هیمأ  ینب  نـأل  حیرـص  بیغ  نع  راـبخإ  اذـه 
ثعشألا نبا  کلملا  دبع  برح  كاحضلا و  ناورم  برح  هکمب و  ریبزلا  نبا  هنیدملا و  لهأ  دیزی  برح  نیفص و  یف  هیواعم  برحک 

نب دـیزی  همع  نبا  هیلع  جرخ  دـیزی و  نب  دـیلولا  یلو  اـملف  یلع  نب  دـیز  ماـشه  برح  بلهملا و  ینب  هنبا  دـیزی  برح  ریبزلا و  نبا  و 
ناسارخب و سابعلا  ینب  هاعد  تعد  دیلولا  لتق  ذنم  هنإف  هب  دعو  نم  قدـص  دـعولا و  ءاج  امهنیب و  امیف  هیمأ  ونب  فلتخا  هلتق  دـیلولا و 
رشتنا و کلملا و  رمأ  برطـضا  هیمأ و  ینب  نم  اموق  لتق  دیلولا و  نب  میهاربإ  علخف  هفالخلا  بلطی  هریزجلا  نم  دمحم  نب  ناورم  لبقأ 
هللا و قلخ  فعـضأ  هتیادب  یف  ناک  ملـسم و  یبأ  دی  یلع  مهکلم  لاوز  ناک  هیمأ و  ینب  کلم  لاز  تمن و  هیمـشاهلا و  هلودـلا  تلبقأ 

مهتبلغل عابضلا  مهتداک  ول  مث  هلوق ع  قیدصت  کلذ  یف  هنکسم و  ارقف و  مهمظعأ 

یناشاک

عضوم ای  تسا  يدوصقم  دارم و  لحم  ای  تسین  هداد  تلهم  ياج  ار  هیما  ینب  هک  یتسرد  هب  ادورم ) هیما  ینبل  نا  مالسلا : هیلع  لاق  (و 
دنـشاب هملکلا  قفتم  ناشیا  هک  مادام  ینعی  .تسا  ناشیا  تلود  تدم  نآ  نآ و  رد  دنوش  یم  هدنار  هک  هیف ) نوزجی   ) تسا هدش  دمآ 

ات ناشیا  هب  دننک  رکم  دیک و  نآ  زا  سپ  عابـضلا ) مهتداک  مث   ) دوب دـهاوخ  یقاب  ناشیا  تلود  دوخ  قافتا  عامتجا و  رب  مدـق  تباث  و 
بولغم و ار  ناشیا  ناـنآ و  رب  دـندرگ  بلاـغ  هنیآ  ره  مهتبلغل )  ) تیعبـس تساـسخ و  تلاذر و  رد  دـندوب  راـتفک  دـننام  هک  یناـسک 

یمیم ردـصم  راتفگ ، نیا  رد  دورم )  ) ینعی داورالا ) ینعمب  لعفم  اـنهیه  دورملا  و  : ) هک دـیامرف  یم  هرـس  سدـق  دیـس  دـنزاس  روهقم 
حـصفا نم   ) مـالک نیا  و  اذـه ) و   ) نتـشاذگاو تسا و  نداد  تلهم  ینعم  هب  نآ  و  راـظنالا ) لاـهمالا و  وـه  و   ) داورا ینعم  هـب  تـسا 
ترضح نآ  اییوگ  سپ  هبش ) مالسلا  هیلع  هناکف   ) تسا مالک  نیرتبیجع  نیرتبیرغ و  و  هبرغا ) و   ) تسا مالک  نیرت  حیـصف  زا  مالکلا )

یم ناور  هک  ینادـیم  هب  هیف ) نورجی  يذـلا  رامـضملاب   ) نآ رد  دـنعقاو  هیما  ینب  هک  ار  یتلهم  اـهیف ) مه  یتـلا  هلهملا   ) هدومرف هیبـشت 
هماظن ضقتنا   ) نآ عاطقنا  لحم  هب  دندیسر  نوچ  سپ  اهعطقنم ) اوغلب  اذاف   ) نآ نایاپ  ات  هیاغلا ) یلا   ) نآ رد  دنوش 

.نآ زا  دعب  ناشیا  یگتسویپ  ماظن و  دش  هتسکش  اهدعب ) م 

یلمآ
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ینیوزق

دنمـس دنناودیم  نامز و  نآ  رد  ار  تلود  تسا  دننار  یم  هک  تسا  یتصرف  نادـیم  یتلهم و  نامز  ار  هیما ) ینب   ) هک یتسرد  هب  دومرف 
، دوخ نایم  دـننک  فالتخا  رگا  و  عازن ، فالتخا و  چـیه  یب  دـشاب  مظتنم  تدـم  نآ  رد  ناـشیا  تلود  رما  و  نادـیم ، نآ  رد  ار  رورغ 

یم دیـس )  ) .دـندرگ بلاغ  ناشیا  رب  دـنتاناویح  نیرتقمحا  هک  ناراتفک )  ) ناشیا اـب  دـننک  دـیک  سپ  تدـم ، نآ  اـهتنا  تقو  رد  ینعی 
بیرغ نیرت و  حیـصف  زا  نیا  و  لعفم )  ) نزو رب  نداد  تصرف  تلهم و  ینعم  هب  داورا )  ) زا تسا  لوعفم  مسا  اجنیا  رد  دورم ) : ) دیوگ

سپ نآ ، تیاغ  ات  نآ  رد  دنزاتیم  هک  ینادیم  هب  دننآرد  ناشیا  هک  ار  تلهم  نامز  هدرک  هیبشت  ترضح  نآ  ایوگ  تسا  تاملک  نیرت 
.نآ زا  دعب  ناشیا  رما  ماظتنا  هتشر  دوش  یم  هتخیسگ  روبزم  نادیم  ياهتنا  هب  دنسرب  هک  ینامز 

یجیهال

تاولص تفگ  ینعی و  .مهتبلغل » عابـضلا  مهتداک  مث  مهنیب ، امیف  اوفلتخا  دق  ول  هیف و  نورجی  ادورم  هیما  ینبل  نا  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
سپ دوخ ، نایم  رد  دـننک  فالتخا  هچ  رگا  نآ و  رد  دـننک  یم  ریـس  هک  تسه  یتلهم  ناـمز  هیما  ینب  يارب  زا  قیقحت  هب  هک  هیلع  هللا 

.ناشیا رب  دننک  هبلغ  هنیآ  ره  دنچ و  ییاهتفص  راتفک  ناشیا  اب  دننک  رکم  هعدخ و 

ییوخ

هبـش مالـسلا ) هیلع   ) هناکف هبرغا ، مالکلا و  حصفا  نم  اذه  و  راظنالا ، لاهمالا و  وه  و  داورالا ، نم  لعفم  انهه  دورملا  و  یـضرلا : لاق 
، بئک اداک : داک ) : ) هغللا .اهدـعب  مهماظن  ضقتنا  اـهعطقتم  اوغلب  اذاـف  هیاـغلا ، یلا  هیف  نورجی  يذـلا  رامـضملاب  اـهیف  مه  یتلا  هلهملا 

مهتلود ناف  مثیم : نبا  لاق  و  حیرص ، بیغ  نع  رابخا  اذه  یلزتعملا : حراشلا  لاق  ینعملا : .عابضلا  مهیلع  تعمتجا  يا  عابضلا  مهتداک 
نب میهاربا  هیلع  جرخف  دـیلولا  نب  دـیزی  هیلع  جرخف  دـیزیلا  نب  دـیلولا  یلو  نیح  کلذ  مهفالتخا و  نیح  یلا  هماقتـسالا  یلع  لزت  مل 
لتق دیلولا و  نب  میهاربا  علخف  هفالخلا  بلطی  هریزجلا  نم  دمحم  نب  ناورم  لبقا  و  ناسارخب ، سابعلا  ینب  هاعد  ذئنیح  تماق  دـیلولا و 

و ارقف ، مهدشا  هللا و  قلخ  فعـضا  هرما  ودب  یف  ناک  ملـسم و  یبا  دـی  یلع  اهلاوز  ناک  مهتلود و  رما  برطـضا  و  هیما ، ینب  نم  اموق 
هیلع  ) هتامارک نم  اذـه  و  ءافعـضلا ، لذارـالل و  راعتـسی  دـق  عابـضلا  ظـفل  و  مهتبلغل ) عابـضلا  مهتداـک  مث   ) هلوق قیدـصت  کـلذ  یف 

زا دـنرآ  راشف  اهنآ  رب  راتفک  تسد  دـنیارگ و  فالتخاب  رگا  دـنناود و  نآ  رد  هک  تسینادـیم  ار  هیما  ینب  دومرف : همجرتلا : مالـسلا .)
.دنراد رب  ناشنایم 

يرتشوش

نبا هلقن  دق  و  هبیتق - نبا  هاور  امک  مالسلا ) هیلع   ) هثیدح بیرغ  یف  و  لوقا : محالملاب ) …  مالسلا ) هیلع  ) هرابخا یف  عساتلا - لصفلا  )
مدلا اوقیرهی  یتح  لجا  ضرالا  یف  مهل  و  هلالض ، لجسم  یف  نونعطی  نولازی  هیما ال  ینب  نا  - ) باتکلا بیرغ  لصف  یف  دیدحلا  یبا 

مل رذاع و  ضرالا  یف  مهل  قبی  مل  کلذ  اولعف  اذاـف  .همد  یف  طحـشتی  شیرق  نم  قونرغ  یلا  یناـکل  هللا  و  مارحلا ، رهـشلا  یف  مارحلا 
دج اذا  هلجسم ) نالف  بکر   ) کلوق نم  هلالـض ) لجـسم  یف  ( ) مالـسلا هیلع   ) هلوق هبیتق : نبا  لاق  ضرالا .) هجو  یلع  کلم  مهل  قبی 

: لیق و  فیـسلاب ، لتق  لیق : ماـمالا ، میهاربا  وه  باـشلا - قونرغلا  و   - مهرما یـضقناف  هولتق  يذـلا  یـشرقلا  قونرغلا  و  هیف ، وه  رما  یف 
خیراـت  ) یف هیف ) نورجی  ادورم  هـیما  ینبل  نا   ) .لوـالا دیـشی  هـمد ) یف  طحـشتی  (: ) مالـسلا هـیلع   ) هلوـق هروـن و  هـیف  بارج  یف  قـنخ 
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و يدبعلا - طیقل  نب  ورمع  هاقلت  هرصبلاب  هیوازلا  هعقو  یف  همازهنا  دعب  نامرک  ثعشالا  نب  دمحم  نب  نمحرلا  دبع  لخد  امل  يربطلا :)
هللا و  سیقلادـبع : نم  خیـش  محالملاب ) …  مالـسلا ) هیلع  ) هرابخا یف  عساتلا - لصفلا   ) هل لاقف  .لزنف  .الزن  هل  ایهف  اهیلع - هلماع  ناـک 

و لیخلاب ، لیخلا  تففل  و  لاجرلاب ، لاجرلا  تفلد  دقل  هللا  و  تنبج ، ام  هللا  و  لاقف : .انابج  تنک  دق  نا  ثعشالا  نبا  ای  کنع  انغلب  دقل 
تلتاق دقل 

ینکل و  التاقم ، یعم  يرا  و ال  ـالتاقم ، دـجا  ـال  یتح  نطوم  یف  موقلل  هصرعلا  تکرت  ـال  و  تمزهنا ، اـم  و  ـالجار ، تلتاـق  .اـسراف و 
هیبا و لتق  دعب  دیز  نب  ییحی  تیقل  لاق : یخلبلا  یفقثلا  نوراه  نب  لکوتم  نع  ادنسم  هعیحـصلا  لوا  یف  يور  .الجوم و  اکلم  تلواز 

.کیبا یلا  کیلا و  مهنم  لیما  مالـسلا ) هیلع   ) دـمحم نب  رفعج  کمع  نبا  یلا  ساـنلا  تیار  ینا  هل : تلقف  .ناـسارخ  یلا  هجوتم  وه 
یلا ترـص  ییحی  لتق  املف  لاق : .توملا  یلا  مهانوعد  نحن  و  هایحلا ، یلا  سانلا  اوعد  ارفعج  هنبا  و  یلع ، نب  دـمحم  یمع  نا  لاـقف :

( مالسلا هیلع   ) یلع نع  هدج  نع  هیبا ، نع  ینثدح  یبا  نا  ییحی ؟ کل  لاق  فیک  یل : لاقف  مالـسلا .) هیلع   ) هللادبعابا تیقلف  .هنیدملا 
سانلا نودری  و  هدرقلا ، وزن  هربنم  یلع  نوزنی  ـالاجر  هماـنم  یف  يارف  .هربنم  یلع  وه  و  هسعن ، هتذـخا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نا 

یتلا ایورلا  انلعج  ام  و  : ) هیالا هذـهب  مالـسلا ) هیلع   ) لیئربج هاتاف  .ههجو  یف  فرعی  نزحلا  اـسلاج و  يوتـساف  .يرقهقلا  مهباـقعا  یلع 
هللا یلـص   ) یبنلا لاقف  هیما - ینب  ینعی  اریبک ) انایغط  الا  مهدیزی  امف  مهفوخن  نآرقلا و  یف  هنوعلملا  هرجـشلا  سانلل و  هنتف  الا  كانیرا 

رودـت مث  ارـشع  کلذـب  ثبلتف  .كرجاهم  نم  مالـسالا  یحر  رودـت  نکل  ال و  لاق : نونوکی ؟ يدـهع  یلعا  لیئربج ، ای  هلآ :) هیلع و 
مث اهبطق ، یلع  همئاق  یه  هلالـض  یحر  نم  دـبال  مث  اسمخ  کلذـب  ثبلتف  كرجاهم  نم  نیثـالث  هسمخ و  سار  یلع  مالـسالا  یحر 

اهکلمی رهـش ) فلا  نم  ریخ  ردـقلا  هلیل  ردـقلا  هلیل  ام  كاردا  ام  ردـقلا و  هلیل  یف  هانلزنا  انا   ) کلذ یف  یلاعت  لزنا  و  هنعارفلا ، کـلم 
ینب نا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هیبن هللا  علطاف  محالملاب ) …  مالـسلا ) هیلع  ) هرابخا یف  عساتلا - لصفلا   ) .ردـقلا هلیل  اهیف  سیل  هیماونب 

مه و  مهکلم ، لاوزب  یلاعت  هللا  نذای  یتح  اهیلع  اولاطل  لابجلا  مهتلواط  ولف  .هدملا  هذه  لوط  اهکلم  و  همالا ، هذه  ناطلـس  کلمت  هیما 
مهتدوم و لـها  و  هتیب ، لـها  یقلی  اـمب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هیبن هللا  ربخا  و  انـضغب ، تیبـلا و  لـها  انتوادـع  نورعـشتسی  کـلذ  یف 
اهنولـصی و منهج  راوبلا  راد  مهموق  اولحا  ارفک و  هللا  همعن  اولدب  نیذلا  یلا  رت  ملا  : ) مهیف یلاعت  لزنا  و  مهکلم ، مهمایا و  یف  مهتعیش 
هیلع و هللا  یلص   ) یبنلا رساف  .رانلا  لخدی  قافن  رفک و  مهضغب  و  هنجلا ، لخدی  نامیا  مهبح  هتیب ، لها  دمحم و  هللا  همعن  رارقلا ) سئب 

دحا انمئاق  مایق  یلا  تیبلا  لها  انم  جرخی  جرخ و ال  ام  مالسلا ) هیلع   ) قداصلا لاق  مث  .هتیب  لها  و  مالسلا ) هیلع   ) یلع یلا  کلذ  هلآ )
مهفالتخا و  مهنیب ) ام  یف  اوفلتخا  دـق  ول  و   ) .انثعـش انهورکم و  یف  هدایز  همایق  ناک  و  هیلبلا ، هتملطـصا  الا  اقح  شعنی  وا  اـملظ  عفدـیل 

هتیحل و هسار و  قلح  طوس و  هئم  ماشه  نب  نامیلس  همع  نبا  برض  يربطلا :) خیرات   ) یف .دیزی و  نب  دیلولا  هفالخ  نمز  ناک  دیدشلا 
.اهیف دیلولا  نب  رمع  هملکف  .همع  دیلولا  لال  هیراج  ذخا  و  هینبال ، هعیبلا  دارا  امل  ماشه  نب  دـیزی  سبح  و  اهب ، هسبحف  .نامع  یلا  هبرغ 

و هیبا ، دالوا  تاهما  نایـشغ  و  رفکلاب ، هیمع  ماشهونب  دـیلولاونب و  هامرف  .كرکـسع  لوح  لهاوصلا  رثکت  نذا  لاقف : .اهدرا  ال  لاـقف :
نب دیزی  الوق  هیف  مهدشا  ناک  و  هقدنزلاب ، هومر  اهب و  هلتقیل  هیما  ینب  نم  لجر  مسا  هعماج  لک  یلع  بتک  و  هعماج ، هئم  ذـختا  اولاق :
هنس یف  لتقف  محالملاب ) …  مالـسلا ) هیلع  ) هرابخا یف  عساتلا - لصفلا   ) .هب کتفلا  یلع  سانلا  لمحف  کسنلا - رهظی  ناک  و  دیلولا -

، همرح اوبلـس  اهوبهتنا و  هراد و  اومدهف  دیلولا  نب  سابعلا  یلع  صمح  لها  بثوف  .ناورم  ینب  لبح  برطـضا  دیزی و  عیوب  مث  ( 126)
لک عم  عمتجا  .رایس و  نب  رـصنل  فالخلا  اهیف  ینامرکلا  رهظا  و  هیرازنلا ، هینامیلا و  نیب  ناسارخ  یف  فالتخالا  عقو  .هینب و  اوسبح  و 

هماقم ماق  مث  هنـسلا  نم  موی  رخآ  یف  دیزی  تامف  .دیلولا  مدب  ابلاط  دیزی  یلع  فالخلا  دمحم  نب  ناورم  رهظا  و  هعامج ، امهنم  دحاو 
یتح هرمالاب  هفالخلاب و ال  هعمج ال  و  هرمالاب ، هعمج  هفالخلاب و  هعمج  هیلع  ملـسی  ناک  و  هرما ، متی  مل  هنکل  دـیلولا  نب  میهاربا  هوخا 
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ملادبع نب  جاجحلا  نب  زیزعلادبع  لتق  و  هعلخف ، .دمحم  نب  ناورم  مدق 

میهاربا هنبا  لتق  و  همزه ، ناورم و  هبراحف  برحلا  بصن  ناورم و  ماشه  نب  نامیلـس  فلاخ  مث  .دـمحم  نب  ناورم  سانلا  عیاـبف  .کـل 
هلعجا نامیلـسل  لیق  املف  .زیزعلادبع  نب  رمع  نامز  نمف  مهفالتخا  لصا  اما  .یجراخلا و  كاحـضلا  یلا  نامیلـس  بره  نامیلـس و  نب 
لعجی نا  الا  مهیلع  یلی  کلملادـبع  ونب  هکرتی  هنتف و ال  ننوکتل  هاوس  ادـحا  لوا  مل  هتیلو و  نا  لاق : حـلاص  لجر  هناـف  كدـهع  یلو 

عمـس امل  و  هدهع ، باتک  یف  هالو  نم  هعاط  یلع  مهتعیب  ذخاف  .هیمـسی  نا  يرتجی  مل  کلذ  عم  و  هدعب ، دـیزی  لعجف  .هدـعب  مهدـحا 
هاعدلا ماق  و  ( 99  ) هنـس رمع  یلو  .اهرک  هعیبلا  یلع  هعیبلا  ذخاب  لکوملا  هلمحف  .ادبا  هعیابن  ال  يدان : رمع ، هنوکب  نامیلـس  دعب  ماشه 
.دیکلا نم  مهتداک ) مث   ) .هنـسلا کلت  هوعدـلل  ناسارخ  یلا  لاجر  هثالث  قارعلا و  یلا  الجر  یـسابعلا  یلع  نب  دـمحم  ثعبف  هئم  هنس 

هیلع ) هرابخا یف  عساتلا - لصفلا   ) لـثملا برـضی  اـمم  اـهنال  رکذـلاب  مالـسلا ) هیلع   ) اهـصخ و  عبـضلا ، عمج  عابـضلا )  ) .مهترکم يا :
یف و  سابعلا ، ینب  هاعد  دارملا  و  عبـضلا ) یلع  اذـه  یفخی  ام   ) اولاـق و  عبـضلا ) نم  قمحا   ) اولاـقف اـهقمحب  محـالملاب ) …  مالـسلا )

سیل ملسموبا : لاق  تلعف ، تلعف و  هل : لاق  و  هلتق ، دارا  امل  ملـسمابا  بتاع  امل  روصنملا  نا  يربطلا :) خیرات   ) یف .ملـسموبا و  مهـسار 
لاق اضیا : هیف  .انتلو و  یف د  تلمع  ام  تلمع  امنا  اهتیحان  تزجال  کناکم  هما  تناک  ول  روصنملا : هل  لاق  .یئالب  دـعب  یل  اذـه  لاـقی 
امنا روصنملا : لاقف  .هنم  ناک  ام  و  هئالب ، تفرع  دق  یخا  ای  لاقف : .هردغل  هسار  یف  نا  هللاوف  .ملسمابا  لتقا  ینعطا و  حافسلل : روصنملا 

فالتخالا عقو  امل  دـیلولا  نب  سابعلا  لاق  و  مهتبلغل )  ) .هلودـلا هذـه  یف  غلب  ام  غلب  و  هماقم ، ماقل  ارونـس  ثعب  ول  هللا  و  انتلودـب ، ناـک 
هللااب مکذیعا  ینا  لثمت : مث  ناورم ) ینب  ای  مککاله  یف  نذا  دق  هللا  نا  نظال  ینا  : ) دیزی نب  دیلولا  یلع  دیلولا  نب  دـیزی  جرخ  مهنیب و 
مثف مکنوطب  مکیدیاب  نرقبت  اوعتر ال  تمحلا  ام  اذا  بالذلا  نا  مکسفنا  سانلا  بائذ  نمحلت  عفدنت ال  مث  یماست  لابجلا  لثم  نتف  نم 
نب یلع  نب  دمحمل  لاق  نامیلس  همس  امل  هیفنحلا  نب  دمحم  نبا  مشاه  یباب  توملا  لزن  امل  دقعلا :)  ) یف عزج و  ینغت و ال  هرـسح  ال 

جرخت یتح  رمالا  اذه  هللا  نمتیل  هللا  و  هدعب ، نم  هوخا  مث  هب  مئاقلا  كدلو  و  رمالا ، اذه  بحاص  تنا  و  تیم ، ینا  سابعلا : نب  هللادبع 
 … ( محالملاب مالسلا ) هیلع  ) هرابخا یف  عساتلا - لصفلا  ، ) هیقیرفا یصقا  و  تومرـضح ، نیب  ام  نبلغیل  مث  ناسارخ  نم  دوسلا  تایارلا 

عد مهف  .ریخلا  مهب  صوتسا  و  هعیشلا ، ءالوهب  کیلعف  .هناغرف  یصقا  و  هناع ، نیب  ام  و 

هب موقی  کلم ال  لک  ناف  .نمیلا  نم  یحلا  اذـه  نطبتـسا  و  ورم ، امیـس  اهودـعت ال  ناسارخ ال  کتوعد  نکتل  و  كراـصنا ، و  کـتا ،
مصع نم  الا  مهصقاف  میمت  سیق و  نم  یحلا  اذه  رظنا  .رما و  لک  یف  مهعم  مهناف  هعیبر  نم  یحلا  اذه  رظنا  .ضاقتنا و  یلا  هریـصمف 

الا لیئارسا  ینب  رما  حلـصی  مل  هللا  ناف  .ابیقن  نیعبـس  مهدعب  ابیقن و  رـشع  ینثا  اولعجیلف  .اوعجری  نا  مهرم  مث  لیلق ، کلذ  و  مهنم ، هللا 
نم مهنم  و  لتقی ، نم  مهنم  ناسارخ  یف  کلـسر  هجوف  رامحلا  هنـس  تضم  اذاف  هلآ .) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا کلذ  لعف  دـق  و  مهب ،

ضقتنا الا  طق  هوبن  نم  هنـس  هئم  ضمی  مل  هللا  نا  لاق : رامحلا ؟ هنـس  اـم  و  مشاـه : یبـال  دـمحم  لاـقق  .مکتوعد  هللا  رهظی  یتح  وجنی 
یلا ماع - هئم  هللا  هتاماف  اهتوم  دعب  هللا  هذه  ییحی  ینا  لاق  اهـشورع  یلع  هیواخ  یه  هیرق و  یلع  رم  يذـلاک  وا  : ) لجوزع هلوقل  اهرما 

، نجـسلا یف  ناسارخب  اوسبح  مهنا  هوربخاف  یلع  نب  دمحم  یلع  هعیـشلا  مدق  مث  سانلل .) هیآ  کلعجنل  كرامح و  یلا  رظنا  و  هلوق -
ما رحا  لاقف : .ملـسموبا  هل  لاقی  یبنلا  تیب  لها  یف  هتبحم  و  هفرط ، هلقع و  لثم  طق  اوار  ام  نیجارـسلا  نم  مالغ  هیف  مهمدـخی  ناـک  و 

هئملا تضقنا  املف  .هومتیضر  ذا  مکنیب  هولعجا  و  هوقتعا ، هورتشاف و  لاق : .رح  هنا  معزیف  وه  اما  و  دبع ، هنا  معزیف  یسیع  اما  اولاق : .دبع 
هینمیلا هیرضملا و  نیب  ناسارخ  یف  هنتفلا  تراث  و  مهیلع ، مدقملا  ملـسموبا  و  اسرغ ، اهب  اوسرغف  .ناسارخ  یلا  هلـسر  دمحم  ثعب  هنس 

( مالـسلا هیلع  ) هرابخا یف  عساتلا - لصفلا   ) .هوباجاف لوسرلا  لآ  یلا  ساـنلا  وعدـی  ناـسارخ  روک  یف  هلـسر  قرف  و  ملـسموبا ، نکمتف 
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ظفلب هناکم  مسا  درجملا  یثالثلا  ریغ  ناف  .ناکم  مسا  هنا  ینعمب  داورـالا ) نم  لـعفم  اـنه  دورملا  و  : ) فنـصملا لوق  محـالملاب ) … 
یف رهملا  راد   ) لاـقی هعم  راد  رهملا  راد  اذا  نسرلاـب  هدودـشم  هدـیدح  یهف  اهرـسکب  دورملا  اـما  و  میملا ، مضب  نوکیف  .هلوـعفم  مسا 

.الیهص يا : افزع  اهدوارم  یف  تلاج  یه  اذا  اهنیب  عمست  راصبالا  صخش  یلع  سادرم : نب  سابع  لاق  دورملا )

هینغم

ترکم مهتداک : و  هدـحاو ، ادـی  نویومالا  اهیف  نوکی  یتلا  هدـملا  انه  دورملاب  دارملا  و  لـهمت ، يا  ادـیور  اداورا و  دورا  نم  دورملا :
یناسارخ و ملسموبا  انه  عابضلاب  دارملا  امبر  و  نبج ، يا  لجرلا  عبض  لاقی : فاعضلا ، عابـسلا  نم  عون  عبـضلا  عمج  عابـضلا : و  مهب ،

مهبلـسی ذـئدنع  و  مهنیب ، اـمیف  اوفلتخی  یتـح  یقبت  نییومـالا  هلود  نا  ینعملا  و  هللا ، قـلخ  فعـضا  هرما  هیادـب  یف  ناـک  ثیح  هشیج 
مهتلود و  ادحاو ، ابلق  نویومالا  و  کلملادـبع ، نب  ماشه  تام  نوخروملا : لاق  .نیفعـضتسم و  ءالذا  اوناک  نیذـلا  ناطلـسلا  کلملا و 

بولغملا لاوما  بهتنی  بلاغلا  ناک  و  مهیدـیاب ، مهـسفنا  اولتق  و  فویـسلا ، اورهـش  و  کلملا ، یلع  اوعزانت  هدـعب  و  اهتمظع ، جوا  یف 
یلع مهنوبلصی  مهاتوم و  روبق  نوشبنی  اوناک  مهنم  ءایحالا  نا  لاحلا  مهب  تغلب  ..هدالوا و  هلها و  نجسی  درشی و  و  تیبلا ، باثا  یتح 

و مهیلع ، اوراث  اذه  ریغ  اذه و  مهنم  سانلا  يار  امل  و  کلملادبع ، نب  دیلولا  نب  دـیزی  هثجب  اولعف  امک  .هماعلا  نکامالا  یف  باشخالا 
یتح ال اهلکلکب  مهنحطتف  مهیلع  رودت  مث  هیما ، ینب  یلع  ایندلا  لبقتس  مامالا : لاق  بطخلا 85  یف  .ردم و  رجح و  لک  تحت  مهولتق 

.هیقاب مهنم  يرت 

هدبع

مهتداک مث  اوفلتخا  ولف  مهداحتا  هدم  یه  هلهملاب و  باتکلا  بحاص  هرـسف  حتفف  نوکـسف  مضب  دودرم  مهتبلغل : عابـضلا  مهتداک  … 
مهترهقل دوسالا  نود  عابضلا  مهتبراح  وا  مهب  ترکم  يا 

يرفعج

مالسالا ضیف 

بـسا  ) هک تسا  یتـصرف  نادـیم  تلهم و  ناـمز  ار  هیما  ینب  تسا : هدوـمرف  هیما ) ینب  تلود  نتفر  نیب  زا  هراـبرد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
اهراـتفگ سپ  دــتفا  دروـخ  دز و  فـالتخا و  ناـشنیب  تنطلــس  تفـالخ و  رد  نوـچ  و  دــننار ، یم  نآ  رد  ار ) یهاـشداپ  تـنطلس و 

بیغ زا  تسا  یحیرص  ربخ  شیامرف  نیا  دسیون : یم  اجنیا  رد  دیدحلا  یبا  نبا   ) دنبای طلست  اهنآ  رب  هداد  بیرف  ار  اهنآ  ناگیامورف ) )
یـضردیس .دوب  مدرم  نیرتزیچ  یب  نیرت و  ناوتاـن  دوخ  راـک  لوا  رد  وا  دوـب و  ملـسموبا  تسد  هب  هیما  ینب  تنطلـس  ضارقنا  هداد و 

نیرتاسر و زا  نیا  و  تسا ، لـعفم  نزو  رب  نداد و  تصرف  تلهم و  نآ  داورا و  زا  لوعفم ) مسا   ) اـجنیا رد  دورم  دـیامرف ): هللا  همحر 
نایاپ ات  هک  ینادیم  هب  هدرک  هیبشت  دننآ  رد  ناشیا  هک  ار  یتلهم  نامز  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  ایوگ  دشاب ، یم  نخـس  نیرت  تفگش 

.دوش یم  هتخیسگ  نآ  زا  دعب  ناشیا  راک  یگتسارآ  ماظن و  هتشر  دنسرب  نآ  نایاپ  هب  نوچ  دنزات و  یم  نآ 

ینامز

نادـیم هب  هیما  ینب  يارب  ار  نامز  تصرف  اریز  تسا ، تاملک  نیرت  بیجع  نیرت و  حیـصف  زا  بلطم  نیا  دـسیون  یم  هر )  ) یـضردیس
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زا دسیون : یم  بلطم  حیـضوت  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  .تسا  یبلاج  هیبشت  بلطم و  نیا  تسا و  هدرک  هیبشت  هزیاج  هب  ندیـسر  هقباسم و 
فالتخا ناشنایم  هک  ینامز  ات  هیما  ینب  تسا : هداد  ربخ  هیما  ینب  هدـنیآ  زا  راکـشآ  روطب  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما هک  تسا  یبیغ  راـبخا 

ماما هنیدم و  مدرم  اب  دیزی  .دیگنج  مالسلا ) هیلع   ) یلع اب  هیواعم  .دندرک  یم  فلاخم  ندیبوک  هعـسوت و  فرـص  ار  دوخ  تردق  دوبن 
( بلهملا ینب   ) اب کلملادبع  نب  دیزی  ریبز و  نبا  ثعشا و  اب  کلملادبع  كاحض ، اب  ناورم  هکم ، اب  ریبز  نبا  مالـسلا .) هیلع   ) نیـسح

ماما ینیب  شیپ  درک  مایق  وا  هیلع  شیومع  رـسپ  دیلو  نب  دیزی  دیـسر و  تسایر  هب  دیزی  نب  دیلو  هک  هاگنآ  یلع و  نبا  دیز  اب  ماشه  و 
تلود ندمآ  دوجوب  رثا  رب  دندرک و  مایق  ناسارخ  رد  سابع  ینب  نارادفرط  تسا  هتشک  دیلو  یتقو  اریز  .دش  راکـشآ  مالـسلا ) هیلع  )

دوخ رـصع  مدرم  همه  زا  تلذ  رقف و  تهج  زا  هیما  ینب  نامز  رد  هک  یناسارخ  ملـسموبا  هیما  ینب  نایم  راتـشک  فالتخا و  یمـشاه و 
یم دنک  هبلغ  نانآ  رب  دهاوخب  راتفک  رگا  دومرف  هک   ) ددنویپ عوقوب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما شیامرف  ات  تفای  طلـست  نانآ  رب  دوب  رتزیچان 

دیدهت لتق  هب  یسوم  یهلا  ربمایپ  هک  هاگنآ  تسا و  مالـسا  تاررقم  تاسدقم و  نتـشاذگ  اپ  ریز  رورغ و  یعیبط  هجیتن  نیا  و  دناوت .)
نید مسرت  یم  نم  دسرب  شدایرف  هب  ات  دناوخب  ار  شیادخ  وا  مناسرب  لتق  هب  ار  یـسوم  دـیهد  هزاجا  : ) دـیوگ یم  نوعرف  دوش و  یم 

هک یهاوخدوخ  درف  ره  زا  امش  مدوخ و  يادخ  هب  نم  :، ) دهد یم  خساپ  یسوم  دنک ) قالخا  امـش  نیمز  رد  ای  دنک و  ضوع  ار  امش 
.دناد یم  یبوخ  هب  ار  رورغ  هجیتن  یسوم  اریز  مرب .) یم  هانپ  درادن  تمایق  زور  هب  هدیقع 

يزاریش دمحم  دیس 

و  ) مهفالتخا دنع  مهتیاغ ، یلا  هیف ) نورجی  - ) ضعب عم  مهـضعب  داحتا  نامز  یه  هلهم - يا  ادورم ) هیما  ینبل  نا  : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
ذا مهتبلغل )  ) مهتبراح و  مهب ، ترکم  مهتداک ، ینعم  و  عبض ، عمج  عابضلا ) مهتداک  مث   ) مهتملک تتتشت  و  مهنیب ) امیف  اوفلتخا  دق  ول 

.هیوقلا دوسالا  لباقم  یف  فیکف  فیعضلا - ناویحلا  اذه  عبضلا - لباقم  یف  عافدلا  هوق  مهنم  دحاو  يال  سیل 

يوسوم

هبـش مالـسلا  هیلع  هناکف  هبرغا ، مالکلا و  حـصفا  نم  اذـه  و  راهظالا ، لاهمالا و  وه  و  داورالا ، نم  لعفم  اـنه  دورملا  و  یـضرلا : لاـق 
هیلع هنم  رابخا  اذـه  حرـشلا : .اهدـعب  مهماظن  ضقتنا  اهعطقنم  اوغلب  اذاف  هیاغلا ، یلا  هیف  نورجی  يذـلا  رامـضملاب  اهیف  مه  یتلا  هلهملا 
اوقب ام  مهتوق  مهزع و  یقبی  مهتلود و  نوکت  اهیف  نولهمی  هدـم  هیما  ینبل  نا  لوقی  وهف  مایالا  هقدـص  نع  تفـشک  یبیغ  رماب  مالـسلا 

مهتلود ناف  هحرـش  یف  مثیم  نبا  رکذـی  مهتبلغ و  مهترهقل و  مهتدارا  ول  سانلا  نم  ءانبجلا  ءافعـضلا و  ناف  اوفلتخا  اذا  اما  نیعمتجم و 
مهفالتخا نیح  یلا  هماقتسالا  یلع  لزت  مل  مهتلود  ناف  هحرـش  یف  مثیم  نبا  نیح  کلذ  مهفالتخا و  نیح  یلا  هماقتـسالا  یلع  لزت  مل 

یلا سابعلا …  ینب  هاعد  ذئنیح  تماق  دیلولا و  نب  میهاربا  هیلع  جرخف  دیلولا  نب  دیزی  هیلع  جرخف  دیزی  نب  دـیلولا  یلو  نیح  کلذ  و 
لذارالل و راعتسی  دق  عابضلا  ظفل  ارقف و  مهدشا  هللا و  قلخ  فعـضا  هرما  ءدب  یف  ناک  ملـسم و  یبا  دی  یلع  اهلاوز  ناک  و  لوقی : نا 

 … ءافعضلا

یناقلاط

دـیک و ناشیا  رب  اهراتفک  رگا  دـننک  فالتخا  دوخ  نایم  هاـگره  دـنزات و  یم  نآ  رد  هک  تسا  یتلهم  راـگزور و  ار  هیما  ینب  اـنامه  »
« .دش دنهاوخ  هریچ  نانآ  رب  دننک ، رکم 
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ردصم زا  اج  نیا  رد  دورم  هملک  تسا ، نانخس  نیرت  بیرغ  نیرت و  حیـصف  زا  نیا  دیوگ : یم  دنک  تمحر  شیادخ  هک  یـضر  دیس 
تسا هدومرف  هیبشت  هقباسم  هاگیاج  هب  دنراد  نانآ  هک  ار  یتلهم  مالّسلا  هیلع  ماما  ییوگ  نداد ، راگزور  تلهم و  ینعم  هب  تسا  داورا 

.دوش یم  هتخیسگ  ناشیا  ماظن  دنسرب  نآ  نایاپ  هب  نوچ  دنزات و  یم  نآ  نایاپ  ات  هک 

نایم هک  یماگنه  ات  هیما  ینب  اریز  تسا ، یبیغ  روما  زا  حیرـص  نداد  ربخ  هملک  نیا  دیوگ : یم  نخـس  نیا  حرـش  رد  دیدحلا  یبا  نبا 
ياهگنج نیفـص و  رد  هیواعم  گنج  نوچ  دوب  رگید  دارفا  اب  مه  ناشیا  ياهگنج  .دوب  مظنم  ناـشیا  یهاـشداپ  دوبن  یفـالتخا  ناـشیا 

ریبز و نبا  ثعـشا و  نبا  اب  کلملا  دـبع  گنج  كاحـض و  اب  ناورم  گنج  هکم و  رد  ریبز  نبا  اب  هنیدـم و  لها  اـب  هیواـعم  نب  دـیزی 
رـسپ دیـسر و  تموکح  هب  دـیزی  نب  دـیلو  هک  نیمه  و  یلع ، نب  دـیز  اب  ماشه  گنج  بلهم و  ینب  اب  کـلملا  دـبع  نب  دـیزی  گـنج 

نآ هب  هک  سک  نآ  دیـسر و  ارف  هدعو  داتفا و  فالتخا  هیما  ینب  دوخ  نایم  تشک ، ار  وا  درک و  جورخ  وا  رب  دیلو  نب  دـیزی  شیومع 
نب ناورم  .دندرک  توعد  هب  عورش  ناسارخ  رد  سابع  ینب  نایعاد  دیلو ، ندش  هتـشک  ماگنه  زا  هک  دوب  هتفگ  تسار  دوب  هداد  هدعو 

روـشک و راـک  هجیتـن  رد  تشک ، ار  هیما  ینب  زا  یهورگ  درک و  عـلخ  ار  دـیلو  نب  میهاربا  دـمآ و  تفـالخ  بلط  هب  هریزج  زا  دـمحم 
لاوز تفریذـپ و  لاوز  هیما  ینب  یهاشداپ  تفاـی و  ومن  دـمآ و  ور  نایمـشاه  تلود  دـیدرگ و  هدـنکارپ  دـش و  برطـضم  یهاـشداپ 
نیمه رد  دوب و  نامدرم  رت  شیورد  اونیب و  رت و  ناوتان  راک  زاـغآ  رد  دوخ  هک  تفرگ  تروص  ملـسم  وبا  تسد  هب  ناـشیا  یهاـشداپ 

یم هریچ  ناشیا  رب  دـنزروب  رکم  ناـنآ  اـب  اـهراتفک  رگا  : » تسا هدومرف  هک  دـش  راکـشآ  مالّـسلا  هیلع  یلع  راـتفگ  قادـصم  عوضوم 
« .دنوش

مراکم

 [[ مالسلا هیلع  لاق  و  ]]

ْمُهَْنَیب امَِیف  اوُفَلَتْخا  ِدَق  َْول  ،َو  ِهِیف َنوُرْجَی  ًادَوِْرم  َهَّیَمُأ  ِینَِبل  َّنِإ 

.ْمُْهتَبَلََغل ُعاَبِّضلا  ُمُْهتَداَک  َُّمث 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

ِفیعـض ِنانمـشد  داتفا  فالتخا  اه  نآ  نیب  هک  نیمه  دنـشاب و  لوغـشم  زاـت  تخاـت و  هب  هک  دـنراد  تلهم  ینیعم  ناـمز  اـت  هیما  ینب 
دنهد یم  بیرف  ار  اه  نآ  ناشتفصراتفک 

: هنامیکح راتفگ  دنس  ) .دنوش یم  زوریپ  نانآ  رب  و 

ناـسل رد  نینچمه  ریثا و  نبا  هیاـهن  رد  نآ  رد  یلو  هدرکن  رکذ  هناـمیکح  راـتفگ  نیا  يارب  يرگید  عبنم  اـج  نیا  رد  بیطخ  موحرم 
ص 612) ج 8 ،  ) هبیش یبا  نبا  فنـصم  رد  .تسا  نآ  ترهـش  رب  لیلد  فورعم ، تغل  باتک  ود  نیا  رد  نآ  رکذ  .تسا  هدمآ  برعلا 

(( ص 799 ج 5 ،  ) يدنه یقتم  لامعلازنک  رد  نینچمه  .تسا  هدمآ  هیما  ینب  زا  يرکذ  نودب  مالک  نیا  زین 

هتفرگ « داورإ » هدام زا  هک  تسا  بتکم ) نزو  رب   ) لعفَم اج  نیا  رد  « دورَم :» دیوگ یم  هنامیکح  راتفگ  نیا  لیذ  رد  یضر  دیـس  موحرم 
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مالـسلا هیلع  ماما  ایوگ  تسا  تاریبعت  نیرت  بلاج  نیرت و  حیـصف  زا  ریبعت  نیا  تسا و  ندرک  راهظا  نداد و  تلهم  يانعم  هب  هدـش و 
هب ریـسم  کی  رد  بیترت  مظن و  اب  ناگدـنهد  هقباـسم  هک  هدرک  هقباـسم  نادـیم  هب  هیبشت  دـنراد  تموکح  يارب  اـه  نآ  هک  ار  یتلهم 

؛ دروخ یم  مه  هب  اه  نآ  مظن  دندیسر  فده  نآ  هب  هک  یماگنه  اما  دنور  یم  شیپ  یفده  يوس 

هلهُملا هّبِش  مالسلا  هیلع  هَّنأکف  ِِهبَرغأ  مالکلا و  ِحصفأ  نم  اذه  ُراهظإلا و  ُلاهمإلا و  وه  ِداورإلا و  نم  ٌلَعفِم  انه  ُدَورِملا  :و  ُّیضرلا لاق  )
( . اهَدعب مهُماِظن  ضَقتنا  اهعَطقنُم  اوغلب  اذإف  ِهیاغلا  یلإ  هیف  نورجی  يذلا  ِرامضِملاب  اهیف  مه  یتلا 

هّیما ینب  رمع  نایاپ 

نامز ات  هیما  ینب  :» دـیامرف یم  ، هدرک هیما  ینب  هدـنیآ  هرابرد  ینـشور  ینیب  شیپ  دوخ  هدـش  باسح  راـتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
اه نآ  ناشتفصراتفک  ِفیعض  ِنانمشد  داتفا  فالتخا  اه  نآ  نیب  هک  نیمه  دنـشاب و  لوغـشم  زات  تخات و  هب  هک  دنراد  تلهم  ینیعم 

ُعاَـبِّضلا ُمُْهتَداَـک  َُّمث  ْمُهَْنَیب  اـمَِیف  اوُفَلَتْخا  ِدَـق  ْوـَل  ،َو  ِهِیف َنوُرْجَی  ًادَوِْرم  َهَّیَمُأ  ِینَِبل  َّنِإ  ( ؛» دـنوش یم  زوریپ  ناـنآ  رب  دـنهد و  یم  بیرف  ار 
( . ْمُْهتَبَلََغل

رکذ ربنم ) نزو  رب   ) میم هرسک  اب  دوم » حلاص  یحبص  هخـسن  رد  () بتکم نزو  رب  « ) دَوْرَم : » هتفگ یـضر  دیـس  موحرم  هک  هنوگ  نامه 
لحم اب  یبسانت  چیه  هک  دنا  هدرک  رکذ  دنراذگ  یم  نادیم  رـس  رد  هک  يا  هلیم  يانعم  هب  ار  هژاو  نیا  تغل  بابرا  هک  یلاح  رد  هدـش 
يانعم هب  َنوُرْجَی »  » تسا و تلهم  يانعم  هب  تسا ) تلهم  يانعم  هب  بتکم ) نزو  رب  « ) دورم نامه  حیحـص  نیاربانب ، .درادـن  ام  ثحب 
.تسا راتفَک  يانعم  هب  « ُعبَض » عمج ُعاَبِّضلا »  » تسا و نداد  بیرف  يانعم  هب  « دیک » هدام زا  ُمُْهتَداَک »  » .دشاب یم  دصقم  يوس  هب  تکرح 

.داد خر  دوب  هدرک  ینیب  شیپ  هک  هنوگ  نامه  تسا و  هدرک  هیما  ینب  کیرات  هدنیآ  هرابرد  ینشور  ینیب  شیپ  مالسلا  هیلع  ماما 

اب اهنت  ناشگنج  دوبن و  فالتخا  ناشنایم  رد  هک  یمادام  هیما  ینب  اریز  تسا  حیرـص  یبیغ  ربخ  کی  نیا  : دـیوگ یم  دـیدحلا  یبا  نبا 
دبع كاحـض و  ناورم  گنج  هکم و  رد  ریبز  نبا  هنیدـم و  لها  اب  دـیزی  گنج  نیفـص و  رد  هیواعم  گنج  دـننام  دوب  ناشدوخ  ریغ 

تموکح مایا  نیا  رد  ، یلع نب  دیز  اب  ماشه  گنج  بلهملا و  ینب  اب  کلملا  دبع  نب  دـیزی  گنج  ریبز و  نبا  ثعـشا و  نبا  اب  کلملا 
هب ار  وا  تساخرب و  وا  گنج  هب  دیلو  نب  دیزی  شیومع  رـسپ  دیـسر و  تموکح  هب  دیزی  نب  دـیلو  هک  یماگنه  اما  دنتـشاد  يرقتـسم 
رد سابعلا  ینب  يوس  هب  ناگدننک  توعد  هک  دوب  نامز  نیا  رد  دیـسرارف و  یهلا  هدعو  دندرک و  فالتخا  مه  اب  هیماونب  دـیناسر  لتق 
زا یهورگ  درک و  علخ  تفالخ  زا  ار  دـیلو  نب  میهاربا.دوب  تفالخ  بلاط  دـمآ و  هریزج  زا  دّـمحم  نب  ناورم  دنتـساخرب و  ناـسارخ 

لیاز یلک  هب  هیما  ینب  تموکح  درک و  ومن  دمآ و  راک  يور  یمـشاه  تلود  دش و  تسـس  ناشتموکح  دیناسر و  لتق  هب  ار  هیما  ینب 
دوب نیکسم  ریقف و  ، فیعض رایسب  يدرف  راک  يادتبا  رد  وا  هک ) نیا  بجع  و   ) دوب یناسارخ  ملسموبا  تسد  هب  نآ  ییاهن  لاوز  دش و 
یبا نبا  هغـالبلا  جـهن  حرـش  ) .تسا هدرک  راـتفک  هب  هیبشت  ار  وا  رکـشل  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  ماـما  راـتفگ  يارب  یبوخ  دـهاش  نیا  و 

.( ص 182 ج 20 ، دیدحلا ،

عاجـش و ینادرم  اه  نآ  ؛ دوب اه  نآ  یناوتان  فعـض و  لیلد  هب  هن  راتفک  هب  شنارای  ملـسموبا و  هیبشت  هک  دراد  دوجو  زین  لامتحا  نیا 
هک یلاح  رد  دنتفرگ  اه  نآ  تسد  زا  ار  تردق  سابع  ینب  یناسآ  هب  اذل  دنتـشادن و  یفاک  ریبدت  راتفک  نوچمه  یلو  دندوب  دـنمورین 
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.دنتشک یناسآ  هب  ار  ملسموبا  دندوبر و  ار  تموکح  بلط  تصرف  تفص و  ناطیش  ِسابع  ینب  یلو  دندوب  اه  نآ  تردق  راذگ  هیاپ 

تافالتخا و ناـمه  ببـس  هب  نآ  زا  یمهم  شخب  هکلب  دوبن  ملـسموبا  رکـشل  داـیز  تردـق  لـیلد  هب  هیما  ینب  تموکح  لاوز  عقاو  رد 
.تسا هدومرف  هراشا  نآ  هب  ثحب  دروم  مالک  رد  مالسلا  هیلع  ماما  هک  دوب  اه  نآ  ینورد  گنج 

ًاریخا یناریا  ناسیون  خـیرات  یخرب  : دـیوگ یم  نینچ  هنیمز  نیا  رد  ناریا  مالـسا و  لباقتم  تامدـخ  باتک  رد  يرهطم  دیهـش  موحرم 
ملـسم وبا  هک  تسین  کش.دـننک  یفرعم  ملـسموبا  تیـصخش  نوهرم  ار  ناگماج  هایـس  ماـیق  ياـه  تیقفوم  همه  هک  دـنراد  شـشوک 

هک هاـگنآ  روصنم  سلجم  رد  ملـسموبا  هک  دـنیوگ.دوب  رگید  زیچ  درک  مهارف  ار  هنیمز  هک  يزیچ  نآ  یلو  ، تسا هدوب  یقیـال  رادرس 
دوخ تامدخ  يروآدای  اب  درک  ششوک  دنار و  نخس  یـسابع  تفالخ  رارقتـسا  هار  رد  شیوخ  تامدخ  زا  ، تفرگ رارق  باتع  دروم 

يورین هب  وـت  رگا  ،و  دـش یم  قـفوم  درک  یم  توـعد  رما  نیا  يارب  ار  يزینک  یتـح  رگا  هـک  داد  خـساپ  روصنم.دـنک  مار  ار  روـصنم 
.يدمآ یمنرب  مه  رفن  کی  هدهع  زا  ینک  مایق  یتساوخ  یم  تدوخ 

تزع و جوا  رد  ار  ملـسموبا  تسناوـت  روـصنم  لـیلد  نیمه  هب  تسا و  تقیقح  اـما  ، تـسا هغلاـبم  یکدـنا  روـصنم  ناـیب  رد  دـنچ  ره 
.( ص 358 ج 14 ، يرهطم ، دیهش  راثآ  هعومجم  ) .دروخن ناکت  بآ  زا  مه  بآ  دشُکب و  شتردق 

هک دنوش  یم  فیعـض  ینورد  فالتخا  رثا  رب  هیما  ینب  يردـق  هب  هک  دـشاب  نیا  تسا  نکمم  مالـسلا  هیلع  ماما  هیبشت  موهفم  ، نیاربانب
.ملسموبا نوچمه  يدنمورین  رادرس  هب  دسر  هچ  ات  دروآرد  ياپ  زا  ار  اه  نآ  دناوت  یم  زین  یفیعض  درف  یتح 

.تسا لوبق  لباق  دوخ  ياج  رد  مه  نآ  هک  هدمآ  خیراوت  رد  يدایز  بلاطم  ملسموبا  يزیر  نوخ  تواسق و  دروم  رد  هتبلا 

یم وا.میهد  یم  نایاپ  ار  ثحب  نیا  نآ  رکذ  اب  هک  دراد  هلمج  دـنچ  مالـسلا  هیلع  ماما  مالک  لیذ  رد  یـضر  دیـس  موحرم  لاح  ره  هب 
تـسا ندرک  راهظا  نداد و  تلهم  يانعم  هب  هدش و  هتفرگ  « داورإ » هدام زا  هک  تسا  بتکم ) نزو  رب   ) لعفَم اج  نیا  رد  دورَم » : » دیوگ

هب هیبشت  دـنراد  تموکح  يارب  اه  نآ  هک  ار  یتلهم  مالـسلا  هیلع  ماما  ایوگ  تسا  تاریبعت  نیرت  بلاج  نیرت و  حیـصف  زا  ریبعت  نیا  و 
نآ هب  هک  یماگنه  اما  دـنور  یم  شیپ  یفدـه  يوس  هب  ریـسم  کی  رد  بیترت  مظن و  اب  ناگدـنهد  هقباـسم  هک  هدرک  هقباـسم  نادـیم 

ِحصفأ نم  اذه  ُراهظإلا و  ُلاهمإلا و  وه  ِداورإلا و  نم  ٌلَعفِم  انه  ُدَورِملا  :و  ُّیضرلا لاق  ( ؛» دروخ یم  مه  هب  اه  نآ  مظن  دندیسر  فده 
مهُماِظن ضَقتنا  اهعَطقنُم  اوغلب  اذإف  ِهیاغلا  یلإ  هیف  نورجی  يذلا  ِرامضِملاب  اهیف  مه  یتلا  هلهُملا  هّبِش  مالسلا  هیلع  هَّنأکف  ِِهبَرغأ  مالکلا و 

اهنآ تموکح  لاوز  تموکح و  رد  هیما  ینب  یماکان  دروم  رد  یلـصفم  ثحب  هبطخ 87  لیذ  باتک ، نیمه  زا  موس  دلج  رد  (.) اهَدعب
( .میا هدرک  حرطم 

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said: "Banū Umayyah (the Umayyads) have a fixed period
(mirwad) wherein they are having their way. But when differences rise among them,

.” even if the hyena attacks them, it will overpower them
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Sayyid ar-Radi says, “Here, mirward is derived from irwad which means: to allow time,
to wait for, to give a respite. It is an extremely eloquent and wonderful expression. It
is as though Imām Ali ibn Abū Tālib has likened the period of Banū Umayyah to a
limited area meant for the training of horses for racing, a place where they are
running towards the limit, so that when they reach its extremity, their organization is
destroyed."{This is a prediction about the decline and fall of the Umayyads that
proved true, word for word. This ruling dynasty was founded by Mu'awiyah ibn Abū
Sufyān and it was terminated by the death of Marwan ibn Muhammed al-Himār (“the
donkey') in 132 A.H. (749 A.D.) after a period of ninety years, eleven months and
thirteen days. The Umayyad period was second to none in tyranny, oppression,
cruelty and despotism. The despotic rulers of this period perpetrated such tyranny
that it put blots on Islam, blackened the pages of history, injured the spirit of
humanity and damaged the image of the creed and its followers. They allowed every
kind of ruin and destruction only to retain power. They led armies into Mecca, set fire
to the Ka'ba, made Medina the victim of their brute passions and created streams of
Muslim blood. At last, this bloodshed and ruthlessness resulted in rebellions and
conspiracies from all sides against the Umayyads. The latter's own internal strife and
agitation as well as infighting paved the way for their ruin. Although political unrest
had set-in among them earlier, during the days of al-Walīd ibn Yazid, open
disturbances began to take place one after the other. On the other hand, Banū al-
Abbās (the Abbāsids or Abbāsides) also started preparations [to take power from the
Umayyads). During the reign of Marwān al-Himār, they started a movement under
the name of "Al-Khilāfah al-Ilāhiyya" (the Divine caliphate). For successful piloting of
this movement, they appointed a military leader, namely Abū Muslim al-Khurāsāni
who, in addition to his knowledge of political events and occurrences, was also an
expert in the art of warfare. Making Khurāsān (in today's Iran) his base, he spread a
whole net against the Umayyads and succeeded in bringing the Abbāsids to power. In
the beginning, this man was quite unknown. It is for this reason, and for his humble
status, that Imām Ali ibn Abū Tālib likened him and his associates to the hyena as this

.{ simile is used for modest and humble people

راصنا يالاو  ياه  شزرا  : 465 تمکح
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هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ِطاَلّسلا ُمِِهتَنِسلَأ  ِطاَبّسلا َو  ُمِهیِدیَِأب  مِِهئاَنَغ  َعَم  ُولِفلا  ّیبَُری  اَمَک  َماَلسِإلا  اُّوبَر  ِهّللا  مُه َو  ِراَصنَألا  ِحدَم  ِیف  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

، دـندنارورپ ار  مالـسا  اهنآ  دـنگوس ! ادـخ  هب  دومرف ) راصنا  شیاتـس  رد  : ) دومرف وا ، رب  ادـخ  دورد  و  یـسایس ) یعامتجا ، یخیرات ، )
ایوگ هدنرب و  ياهنابز  و  هدنشخب ، ياه  تسد  اب  يرگناوت ، اب  دنارورپب ، ار  شدنزرف  هک  يردام  نانوچ 

يدیهش

ياهتسد يرگناوت و  اب  دننارورپ ، ار  هتفرگ  ریش  زا  بسا  هرک  هکنانچ  دندنارورپ  ار  مالسا  نانآ  ادخ  هب  دومرف ]: راصنا  شیاتـس  رد  [و 
.هدنرب ياهنابز  هدنشخب و 

یلیبدرا

اب بسا  هرک ؟؟؟ دوش  یم  هداد  تیبرت  هک  نانچمه  ارمالسا  دنداد  تیبرت  هک  دنگوس  ادخب  ناشیا  ربمغیپ  راصنا  شیاتـس  رد  دومرف  و 
دوخ حیصف  زیت و  ياهنابزب  اخس و  دوجب و  دندوب  هدرتسگ  هک  دوخ  ياهتسدب  دوجو  اب  رهوج 

یتیآ

: دیامرف راصنا  شیاتس  رد 

دوخ و ییاراد  يورین  هب  .دنهد  شرورپ  ار  هتفرگ  زاب  ریـش  زا  بسا  هرک  هک  ناسنآ ، دنداد ، شرورپ  ار  مالـسا  نانیا  دنگوس ، ادـخ  هب 
.دوخ هدنرب  زیت و  ياهنابز  دوخ و  هدنشخب  ياهفک 

نایراصنا

تیبرت هتفرگ  ریـش  زا  بسا  هّرک  هکنانچمه  دنداد  شرورپ  يزاین  یب  اب  ار  مالـسا  مسق  ادخ  هب  : دومرف راصنا  حدـم  رد  ترـضح  نآ  و 
 . هدنرب ياهنابز  ،و  هدنشخب ياه  تسد  اب  ، دوش یم 

اه حرش 

يدنوار
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هللا لوسر  اورـصن  نیذلا  هنیدـملا  لها  عیمج  و  جرزخلا ، و  سوالا ، مه : و  مالـسالا ، راصنالا  یبر  يا : هیردـصم  ام  ولفلا  یبری  امک  و 
لها مهعفن  مهتیافک و  يا : مهئاـنع  عم  لاـقف  راـصنالا  حدـم  مث  .مطف  يا  یلتقا  اذا  راوحلا  وه  و  هولف ، ولفلا  بحاـص  هیبرت  لـثم  هیبرت 

: لاقی تاریخلاب  هلغتـشم  اهنوکل  وا  الاوط  اهنوکل  اما  مهدنع ، حودمم  کلذ  هدتمملا و  يا  طابـسلا  .مهیدیاب  عفنلا  ءانغلا : .مالـسالا و 
نالف لاقی : ءاول و  لاجرلا  نیب  هتمامع  امناک  ماظعلا  طبـس  هب  تئاجف  رعاشلا : لاق  ءاوتـسالا  دـقلا و  نسح  ناک  اذا  مسجلا  طبـس  نالف 

: هطالـسلا و  لجعلاب ) اهتیورا ال  ام  ثیرلاب   ) لجر ای  كاعفنی  کیدـی  قلطا  رعاشلا : لاق  نیدـیلا ، طـسبنم  ایخـس  ناـک  اذا  دـیلا : طـبس 
هیلع و هللا  یلـص  هللا  لوسر  اورـصن  راصنالا  نا  ینعملا : .اهتقالذل و  هحیـصفلا  يا  طالـسلا  مهتنـسلا  هلوقب  دارملا  و  ناسللا ، یف  هذحلا 

.مهلاوقا مهلاعفاب و  نیدلا  هزع  مهتنسلا و  مهیدیاب و  مالسالا  هیبرت  ناکف  هووآ ، هلآ و 

يردیک

مهتنسلا .هعاجشلا و  ءاخسلا و  یف  اهنم  عقوتی  ام  دح  هغلابلا  لاوطلا  يا  طایـسلا ، مهیدیاب  .هیافکلا  ءانغلا  مظن  يا  یلق  اذا  راوحلا  ولغلا :
.حاصفلا يا  طالسلا :

مثیم نبا 

تسا رهام  ندز  هزین  رد  هک  یسک  هب  یگدنـشخب و  طابـس : هلاسکی ،)  ) بسا هرک  ولف : دومرف : راصنا  شیاتـس  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماما
اب ناـشیا  هک  مسق  ادـخ  هب  ، ) زیت نهآ  طالـس : .تسا ،) رهاـم  راـک  رد  هک  نآ  دوـصقم  تسا و  ناور  زاـب و  شیاهتـسد  : ) دـنیوگ یم 
(. دندرک تیبرت  ناشزیت  ياهنابز  تواخسرپ و  تسد  اب  دننک - یم  تیبرت  هک  هتفرگ  ریـش  زا  بسا  هرک ي  نوچ  ار - مالـسا  ناشتورث 

يدایز هبـش  هجو  تسا ، هدرک  هیبشت  بسا  هرک  تیبرت  هب  نآ ، زا  تیاـمح  مالـسا و  ندرورپ  رد  ار  راـصنا  لـمع  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما
.دیسر دوخ  جوا  هب  هک  یتقو  ات  دوب ، مالسا  لماک  تیاعر  مالسا و  هب  ناشیا  هجوت 

دیدحلا یبا 

 . ِطَالِّسلا ُمِِهتَنِْسلَأ  ِطاَبِّسلا َو  ُمِهیِْدیَِأب  مِِهئاَنَغ  َعَم  ُْولِْفلا  یَّبَُری  اَمَک  َمَالْسِْإلَا  اُوَّبَر  ِهَّللا  ْمُه َو  ِراَْصنَْألَا  ِحْدَم  ِیف  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

نیدیلا طبـسل  هنإ  نعطلاب  قذاحلل  لاقی  دـق  حامـسلا و  ینعی  طبـس  عمج  یلوألا  هطـسابلا و  يأ  طاسبلا  مهیدـیأب  يوری  رهملا و  ولفلا 
.هحیصفلا ینعی  طالسلا  مهتنسلأ  هفاقثلا و  دیری 

.عمطلا دنع  نولقت  عزفلا و  دنع  نورثکتل  مکنإ  مهیف  هللا ص  لوسر  لوق  الإ  نکی  مل  ول  راصنألا و  حدم  یف  لوقلا  مدقت  دق  و 

هدعوتی لیخلا  نم  اذک  اذک و  یف  کنوزغأل  هل  لاق  امل  مهیف  لیفطلا  نب  رماعل  هلاق  ام  الإ  نکی  مل  ول  و 

لاقف ع

 . هلیق ءانبأ  کلذ و  هللا  یفکی 

مهالول هئافخ و  دعب  مالـسإلا  مهب  رهظأ  نیدلا و  مهب  هللا  دیأ  نیذلا  مهنأ  بیر  میظعلا و ال  قوف  ادج و  میظع  اذـه  مهل و  ارخف  ناکل 
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هیلع و نوئجلی  رهظ  مالـسإلل  نکی  مل  مهتنیدـم  ـال  وـل  هللا ص و  لوـسر  هیاـمح  نع  برعلا و  شیرق و  برح  نع  نورجاـهملا  زجعل 
وحن اوجرخ  مهنم و  لتق  نم  لتق  هباحـصأ و  راـسکنا  دـعب  شیرق  یلإ  هللا ص  لوسر  مهب  جرخ  موی  دـسألا  ءارمح  موی  ارخف  مهیفکی 

لجحم و رغأ  موی  نم  مهل  مک  اهسئارف و  یلع  بثاوتت  ثارغلا  دسألاک  کلذ  عم  مهنإ  لیست و  مهؤامد  هیشاف و  مهیف  حارجلا  موقلا و 
دحاو بر  نکل  انب و  اونرقی  نأ  وأ  انعم  نورجاهملا  رکذی  نأ  انـسفنأل  انیبأل  نیرجاهملا  یف  بلاط ع  یبأ  نب  یلع  ول ال  راصنألا  تلاق 

.فولأک لب  فلأک 

ریزوـلا ناـک  هقیرطب و  هنید  یف  یـسابعلا  هفیلخلا  هللااـب  رداـقلا  هب  نعط  اـم  یبرغملا و  ریزوـلا  یلإ  بوـسنملا  رعـشلا  رکذ  مدـقت  دـق  و 
 . هللااب رداقلا  یلإ  تعفرف  هطخب  هدوسم  تدجو  هنإ  لیق  هدحجی و  هنم و  أربتی  یبرغملا 

نإ هلوق  هءونـش  دزأ  دزألا  یلإ  یمتنی  ناک  ناندـع و  یلع  هبطاق  ناطحقل  راصنألل و  هیبصعلا  دـیدش  ناک  اضیأ و  هطخب  دـجو  اـمم  و 
دمحأ مئاعد  یسرأ  يذلا 

ام ال لاق  بدألا و  هیف  ءاسأ  دـق  هنإف  ریخألا  تیبلا  اصوصخ  هنع و  هوبنلا  ردـق  ناـصی  نأ  بجاولا  عینـش و  ظـفل  حـیبق و  طارفإ  اذـه  و 
تاـیآ و هیلع  رهظت  تناـک  هنإ  لـیق  هوـبنلا و  یعدا  نـالیع  سیق  نم  ضیغب  نب  سبع  ینب  نـم  ناـک  نانـس  نـب  دـلاخ  هلوـق و  زوـجی 

مهنم ضعبلا  لب  سانلا  لک  هفرعی  سیل  همسا و  الإ  قبی  مل  هتوعد و  ترثد  هنید و  ضرقنا  تام و  مث  تازجعم 

یناشاک

هک ادخ  قح  هب  مالسالا ) اوبر  هللا  مه و   ) رایخادیـس راصنا  حدم  رد  راربا  هودق  نآ  هدومرف  و  راصنالا ) حدم  یف  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
تیبرت هیبشت  مارکا و  میظعت و  هب  سنج  هرک  بسا  دوش  یم  هداد  تیبرت  هکنانچمه  ولفلا ) بری  امک   ) ار مالـسا  دـنداد  تیبرت  ناـشیا 

دوجو اب  مهئانغ ) عم   ) دـندروآ ياجب  دوب  مالـسا  تیاعر  نسح  لامک  هچنآ  راصنا  ینعی  .تسا  تیاعر  نسح  ولف )  ) تیبرت هب  مالـسا 
نابز و  طالـسلا ) مهتنـسلا  و   ) تواخـس رد  هدش  هدرتسگ  هک  ناشدوخ  ياهتـسد  هب  طابـسلا ) مهیدـیاب   ) ناشیا يزاین  یب  يرگناوت و 

تغالب تحاصف و  اب  دوب  زیت  هک  ناشدوخ  ياه 

یلمآ

ینیوزق

( نیدیلا طبـس   ) ار وا  برـض  نعط و  رد  دـشاب  رهام  قذاح و  هک  سک  ره  نادرمناوج و  حامـس )  ) وچمه طابـس )  ) هرک بسا  ولفلا ) )
مـسق ادخ  هب  ناشیا  راصنا : حدم  رد  دومرف  حیـصف  زیت  ياهنابز  ینعی  نابز و  فصو  رد  طالـس )  ) كالاچ و تسچ و  ینعی  .دـنیوگ 

ای درمناوج ، ياهتـسدب  ناشیا  يزاـین  یب  يرگناوت و  دوجو  اـب  هرک  بسا  دوش  یم  هدرک  تیبرت  هچناـنچنآ  ار  مالـسا  دـندرک  تیبرت 
.دوخ حیصف  زیت و  ياهنابز  برض و  نعط و  رد  کباچ  رهام و 

یجیهال

« .طالـسلا مهتنـسلا  طابـسلا و  مهیدیاب  مهئانع ، عم  ولفلا  یبری  امک  مالـسالا  اوبر  هللاو  مه  و  : » راصنالا حدـم  یف  مالـسلا : هیلع  لاق  و 
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دوش یم  هدرک  تیبرت  هکنانچ  ار  مالـسا  نید  دندرک  تیبرت  ادخ ، هب  دنگوس  ناشیا ، هک  راصنا  حدـم  رد  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و 
.دوخ حیصف  ياهنابز  دوخ و  یخس  ياهتسد  هب  ناشیا ، تقشم  بعت و  اب  ار  بسا  هرک 

ییوخ

.حیصفلا دیدحلا  طالسلا :)  ) هیف فیقث  هنا  دیری  نیدیلا  طبسل  هنا  نعطلا : یف  قذاحلل  لاقی  حامـسلا و  طابـسلا :)  ) رهملا اوفلا :) : ) هغللا
همالک ینعملا : .انعم  لمکا  وه  عزانتلا و  هجو  یلع  امهب  هقلعت  زوجی  و  اوبر ، هلوقب : وا  هیببـس  ءابلا  مهئانغب و  قلعتم  مهیدیاب  بارعالا :

مهبح و هبـش  هنال  هیف ، مهیدافت  نیقی و  نع  هلوسر  هللااب و  مهنامیا  نیدلا و  یف  مهـصالخا  - 1 هوجو : نم  راصنالا  حدم  یف  غیلب  اذـه 
لب و طابسلا ) مهیدیا   ) هلوقب هعاجشلاب  مهفـصو  .هیاغلا 2 - یلا  برعلا  دـنع  ازیزع  ناک  يذـلا  رهملا  ولفلا و  بحب  مالـسالل  مهتیبرت 
هیلع و هللا  یلص   ) هلوقب هللا  لوسر  مهفـصو  دق  و  نایبلا ، نسح  هحاصفلاب و  مهفـصو  .نیتفصلا 3 - اتلک  یلع  ظفللا  هتلالدل  هحامسلا ،

دنگوس ادـخ  هب  ناـشیا  مه  دومرف : راـصنا  حدـم  رد  همجرتلا : .ارخف  هب  یفک  عمطلا و  دـنع  نولقت  عزفلا و  دـنع  نورثکتل  مکنا  هلآ :)
.زارد اویش و  ناشنابز  دوب و  زاب  ناشتسد  اریز  دنتشادن ، يزاین  یعمط و  هکنیا  اب  دنداد  شرورپ  يزیزع  بسا  هرک  دننامب  ار  مالسا 

يرتشوش

حدم یف  مالسلا ) هیلع   ) لاق و  فنـصملا : لوق  راصنالا : حدم  یف  مالـسلا  هیلع  لاق  و  راصنالا و ) …  فصو  یف  نوسمخلا - لصفلا  )
ام هل : لاقف  صاعلا - نب  ورمع  هدـنع  ناک  و  راصنالل - نذاتـسا  هل : لیقف  هیواعم  باب  راصنالا  دوفو  ترـضح  یناغالا :)  ) یف راـصنالا 

بـسن انلامف  ءاعدـلا  بجتال  دعـسای  لوقی : وه  ریـشب و  نب  نامعنلا  مهمدـقی  اولخدـف  لاق - نا  یلا  مهباسنا - یلا  مهددرا  بقللا  اذـه 
رانلا دوقو  مه  بیلقلا  موی  مکنم  ردـبب  اووث  نیذـلا  نا  راـفکلا  یلع  ابـسن  هب  لـقثا  اـنموقل  هلـالا  هریخت  بسن  راـصنالا  يوس  هب  بیجن 

نا يرهزلا  يور  هیف : .اذـه و  نع  ءاینغال  انک  دـق  صاـعلا : نب  ورمعل  هیواـعم  لاـقف  راـصنالا و ) …  فصو  یف  نوسمخلا - لـصفلا  )
مشاهونب و هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) هنع .راصنالا و  ضغبیـالف  رخـالا  مویلا  هللااـب و  نموی  ناـک  نم  لاـق : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا

راعشلا متنا  راصنالل  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا لاق  فنصملل : هیوبنلا ) تازاجملا   ) یف .نافلح و  فیقث  هیماونب و  و  نافلح ، راصنالا 
امل يردـخلا : دیعـسوبا  لاق  يرزجلا :) لماک   ) یف .یتبیع و  یـشرک و  راـصنالا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاـق  راثدـلا و  ساـنلا  و 
لاق یتح  مهـسفنا  یف  اودـجو  ائیـش  راـصنالا  طـعت  مل  برعلا و  لـئابق  اـشیرق و  نینح  مئاـنغ  نم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا یطعا 

انا ام  لاق : دعـس ؟ ای  کلذ  نم  تنا  نیاف  هل : هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص  ) لاقف کلذب  یبنلا  هدابع  نب  دعـس  ربخاف  .هموق  یبنلا  یقل  مهلئاق :
ءارقف یب و  هللا  مکادهف  الالض  مکتآ  ملا  مکنع ، ینغلب  ثیدح  ام  لاقف : یبنلا  مهاتاف  مهعمجف  .کموق  یل  عمجاف  لاق : .یموق  نم  الا 
اذامب اولاق : ینوبیجت ؟ الا  لاقف : .لضفلا  نملا و  هلوسرل  و هللا و  هللا ، یلب و  اولاـق : یب ؟ مکبولق  نیب  هللا  فلاـف  ءادـعاو  یب  هللا  مکاـنغاف 

كانیـساوف الئاع  كانیواف و  ادیرط  كانرـصنف و  الوذخم  كانقدـصف و  ابذـکم  انتیتا  متقدـصف  متلقل  متئـش  ول  هللا  و  لاقف : کبیجن ؟
بهذی نا  نوضرت  الفا  مکمالسا ، یلا  مکتلکو  اوملسیل و  اموق  اهب  تفلات  ایندلا  نم  هعاعل  یف  مکسفنا  یف  راصنالا  رـشعم  ای  متدجوا 

سانلا کلس  ول  و  راصنالا ، نم  ارما  تنکل  هرجهلا  الول  هدیب  یـسفن  يذلا  و  مکلاحر ، یلا  هللا  لوسرب  اوعجرت  ریعبلا و  هاشلاب و  سانلا 
 … ( راصنالا و فصو  یف  نوسمخلا - لصفلا   ) ءانبا راصنالا و  محرا  مهللا  راصنالا ، بعـش  تکلـسل  ابعـش  راصنالا  تکلـس  اـبعش و 

نب بعک  لاق  .اوقرفت و  و  اظح ، امـسق و  هللا  لوسرب  انیـضر  اولاق : مهاحل و  اولـضخا  یتح  موقلا  یکبف  .راصنالا  ءانبا  ءاـنبا  راـصنالا و 
رایخالاونب مه  رایخلا  نا  رباـک  نع  ارباـک  مراـکملا  اوثرو  راـصنالا  یحلاـص  نم  بنقم  یف  لزیـالف  هاـیحلا  مرک  هرـس  نم  مهیف : ریهز 
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مهلاکسن هنوری  نورهطتی  رابجلا  هوطس  جایهلا و  موی  مهءامد  مهـسوفن و  نولذابلا  راصبالا  هلیلک  ریغ  رمجلاک  هرمحم  نیعاب  نورظانلا 
هیواعم اهارتشا  نالا  ءافلخلا  دـنع  یتلا  هدربلا  یهو  هیلع ، تناک  هدرب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا هاسکف  راـفکلا  نم  اولتق  نم  ءامدـب 

اذـه نا  اولاقف : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا یلا  راـجنلاونب  تعمتجا  هرارز  نب  دعـسا  هماـماوبا  تاـم  اـمل  يربطلا :)  ) یف .هدـلو و  نم 
مکنم انا  یلاوخا و  متنا  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا مهل  لاقف  .همیقی  ناک  ام  انرما  نم  میقی  هناکم  الجر  انم  لعجاف  انم  ناک  لجرلا 
مهموق یلع  دعی  يذلا  راجنلا  ینب  لضف  نم  ناکف  ضعب ، نود  مهـضعب  اهب  صخی  نا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا هرک  .مکبیقن  انا  و 

دنع نورثکتل  مکنا  راصنالل : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاق  دـیدحلا  یبا  نبا  لاق  .مهبیقن و  ناـک  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نا 
لـصفلا  ) .هلیق ءاـنبا  کـلذ و  هللا  یفکی  هدـعوت : اـمل  لـیفطلا  نب  رماـعل  هـلآ ) هـیلع و  هللا  یلـص   ) لاـق .عـمطلا و  دـنع  نوـلقت  عزفلا و 

، انب اونرقی  نا  وا  انعم  نورجاهملا  رکذـی  نا  انفنال  مالـسلا ) هیلع   ) یلع الول  راصنالا : تلاـق  و  راـصنالا و ) …  فصو  یف  نوسمخلا -
دزا یلا  یمتنی  ناک  و  هبطاق ، ناطحقل  راصنالل و  هیبصعلا  دیدش  ناک  و  یبرغملا - ریزولا  لاق  .فولاک و  لب  فلاک  دحاو  بر  نکلو 
موی مهفویسب  ناطحق  نم  لایقالا  رعارع  یلعلا و  فرش  وثراو  هلیق  ءانبا  ناویک  یلع  هتوعدب  الع  دمحا و  مئاعد  یـسرا  يذلا  نا  هونش :

دمحم نرکـشیلف  ناـقذالل  نیدـلا  شورع  ترخ  مهعارق  قدـص  مهعراـصم و  ـالول  نارجب  هکلم  بعاـصم  تبرـض  مهفکا  یغوـلا و 
نرکشیل لب  تلق : .ریخالا  تیبلا  یف  امیسال  و  هنم ، حیبق  طارفا  اذه  دیدحلا و  یبا  نبا  لاق  نانـس و  نب  دلاخک  ناک  هالول  نم  فایـسا 

مه مالسلا ) هیلع   ) هلوق نیقداص .) متنک  نا  نامیالل  مکاده  نا  مکیلع  نمی  هللا  لب  یلاعت … (  لاق  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلص   ) هل راصنالا 
یف .مطفی  يا  یلتفی  هنال  رهملا  يا : اهحتف ، وا  ءافلا  مض  واولا و  دـیدشتب  ولفلا ) یبری  اـمک  مالـسالا  .هیبرتلا  نم  ءاـبلا  حـتفب  اوبر  هللا  و 

هرشع عضب  شیرق  یف  يوث  يراجنلا : همرـص  لوقی  هب - راصنالا  قادحا  هنیدملا و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا دورو  یف  جورملا -) )
فـصو یف  نوسمخلا - لصفلا   ) ایعاد ری  مل  یفوی و  نم  ری  ملف  هسفن  مساوملا  لها  یف  ضرعی  ایتاوم و  اقیدـص  یقلیـال  رکذـی  هجح 

سانلا نم  یشخیال  ادیعب و  ادحاو  سانلا  نم  یشخیال  حبصا  ایضار و  هبیطب  ارورسم  حبـصا  هنید و  هللا  رهظا  اناتا  املف  راصنالا و ) … 
يذلا يداعن  ایئار  قحلل  هللا  لوسر  نا  هریغ و  بر  هللا ال  نا  ملعن  ایـساتلاو و  یغولا  دنع  انـسفنا  انکلم و  لک  یف  لاومالا  هل  انلذـب  ایناد 

عم .تایبالا  هذه  هنم  ملعت  یتح  سابع  نبا  هیلا  فلتخا  باعیتسالا :)  ) یف ایفاصملا و  بیبحلا  ناک  نا  اعیمج و  مهلک  سانلا  نم  يداع 
: حدنج لاق  ءاوتسالا ، دقلا و  نسح  ناک  اذا  مسجلا  طبس  لجر  لسرتسم و  طبس : طبس و  رعش  يرهوجلا : لاق  طابسلا  مهیدیاب  مهئانغ 
سوـالا و نییحلا  نیذـه  نا  هلوسرل  هب  هللا  عنـص  اـمم  ناـک  يربطلا :)  ) یف ءاول  لاـجرلا  نیب  هتماـمع  اـمناک  ماـظعلا  طبـس  هب  تءاـجف 

هللا حرزخلا و  تلاـق  ـالا  ءاـنغ  یبنلا  نع  هیف  ائیـش  سوـالا  عنـصتال  نیلحفلا ، لواـصت  یبنلا  عم  نـالواصتی  اـناک  راـصنالا  نم  جرزخلا 
هلیغ رکذ  مث  کلذ  لثم  سوالا  تلاق  ائیش  جرزخلا  تلعف  اذا  و  اهلثم ، اوعقوی  یتح  مالسالا  یف  یبنلا  دنع  انیلع  الـضف  هذهب  نوبهذیال 

نب مالـسل  مهلابق  یف  جرزخلا  هلیغ  رکذ  مث  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا هوادع  یف  ادـیدش  ناک  يذـلا  فرـشالا  نب  بعکل  سوالا 
، هارما وا  ادیلو  اولتقی  نا  مهاهن  ناک  و  هینامث ، هلتقل  نودصتملا  ناک  و  لاق : .هتوادع  یف  ادیدش  اضیا  ناک  يذلا  يربیخلا  قیقحلا  یبا 

یعدی مهنم  لک  مث  .اهنع  مهیدیا  نوفکیف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا یهن  نورکذیف  اهیلع  فیـسلا  نوعفریف  حیـصت  هتارما  تناک  و 
نب هللادبع  راصنالا و ) …  فصو  یف  نوسمخلا - لصفلا   ) فیـس یف  ماظعلا  رثا  يرا  لاقف : مهفایـسا  یلا  یبنلا  رظنف  اوعجر ، امل  هلتق 

لاجتـساف .دـمحم  باحـصا  انلرزحا  هلا  ولاق  یحمجلا و  ریمع  اوثعبف  ردـب :- یلا  شیرق  یجم ء  یف  هیف - .هینامثلا و  نم  لـجر  سینا -
حـضاون ایانملا  لمحت  ایالولا  تیار  شیرق  رـشعم  ای  نکل  و  نوصقنی ، وا  نودـیزی  هئامثالث  لاقف  مهیلا  عجر  مث  رکـسعلا  لوح  هسرفب 

و مکنم …  لجر  لتقی  یتح  مهنم  لجر  لتقی  يرا  ام  هللا  و  مهفویـس ، الا  اجلم  ـال  هعنم و  مهل  سیل  موق  عقاـنلا ، توملا  لـمحت  برثی 
سانلا و ددع  اوناک  مهنال  راصنالا  دیری  امنا  و  سانلا - اهیا  یلع  اوریشا  هلآ :) هیلع و  هللا  یلص   ) لاق مث  ردب - یلا  یبنلا  ریسم  یف  هیف -

الا فوختی  یبنلا  ناکف  .انءاسن  انءانبا و  هنم  عنمن  امم  کعنمن  انیلا  تلصو  اذا  هل : اولاق  هبقعلاب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هوعیاب امل  اوناک 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 5448 

http://www.ghaemiyeh.com


انمآ دقف  لاق : .لجا  لاق : .هللا  لوسر  ای  اندیرت  کناکل  هللا  و  ذاعم : نب  دعس  هل  لاقف  هنیدملاب ، همهد  ودع  نم  الا  هترـصن  راصنالا  يرت 
قدص برحلا  دنع  ربصل  انا  کعم ، هانـضخل  رحبلا  اذه  انب  تضرعتـسا  نا  قحلاب  کثعب  يذلاوف  تدرا ، امل  ضماف  كانقدص  کب و 

(: جورملا  ) یف .موقلا و  عراصم  یلا  رظنا  نالا  یناکل  هللا  و  اورشبا ، اوریس و  لاقف : هلوقب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا رـسف  .ءاقللا  دنع 
ای هیواعم : مهل  لاقف  هیواعم  یلع  راصنالا  نم  هعامج  یف  حلصلا  عوقو  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هافو  دعب  هدابع  نب  دعـس  نب  سیق  لخد 
یف یظلت  ایانملا  تیار  یتح  نیفـص  موی  يدـح  متللفل  و  یلع ، اریثک  یعم  الیلق  متنک  دـقل  هللا  وف  یلبق ، ام  نوبلطت  مب  راـصنالا  رـشعم 

یبای تاهیه  انیف ) یبنلا  هیـصو  عرا   ) متلق هلیم  متلواح  ام  هللا  ماقا  اذا  یتح  هنـسالا  عقو  نم  دـشاب  یفالـسا  یف  ینومتوجه  و  مکتنـسا ،
و انففک ، تئـش  ولف  کل  انتاودع  اما  و  بازحالا ، هیلا  تمت  امب  هللا ال  هب  یفاکلا  مالـسالاب  کلبق  ام  بلطن  سیق : لاقف  .هردغلا  ریقحلا 

هرک یلعف  کل  رمالا  هماقتسا  اما  و  هقح ، تبثی  هلطاب و  لوزی  لوقف  راصنالا و ) …  فصو  یف  نوسمخلا - لصفلا   ) كایا انواجه  اما 
یف .هدـعب و  اهاعر  یبنلاب  نمآ  نمف  انب  یبنلا  هیـصو  اما  و  هللا ، هعاط  هتعاط  لجر  عم  انک  اناف  نیفـص  موی  كدـح  انلف  اما  و  اـنم ، ناـک 

ام ینمغ  دقل  ناذه  ای  لاقف : امهریغ - راصنالا  نم  هعم  نکی  مل  و  دلخم - نب  هملـسم  ریـشب و  نب  نامعنلا  هیواعم  اعد  رـصن :) نیفـص  )
ام یتح  عاجشلا و  یباحصا  اونبج  هللا  یتح و  لازنلا ، یلا  نوعدی  مهقتاوع  یلع  مهفویس  یعضاو  اوراص  جرزخلا ، سوالا و  نم  تیقل 

بـشنی اسراف  مهنم  سراف  لکل  نیبعال  يدـیدح و  يدـحب و  مهنیفلال  هللا  اما و  راصنالا ، هلتق  اولاق  الا  ماشلا  لها  نم  سراف  نع  لاسا 
.مهلطاـبب مهقح  اودـسفا  نکل  اورـصن و  اووآ و  لـشیفطلا ، رمتلا و  مهذـغی  مل  لاـجر  شیرق  نم  مهدادـعاب  مهنیمرـال  مث  هـقلح ، یف 

لازنلا یلا  مهواعد  اما  و  هیلهاجلا ، یف  کلذک  اوناک  مهناف  برحلا ، یف  مهتعرسب  راصنالا  نم  ولتال  هیواعم  ای  لاق : نامعنلا و  بضغف 
افنآ تیار  ام  لثم  مهیف  يرت  نا  تببحا  ناف  شیرق  نم  مهدادعا  یف  مهایا  كواقل  اما  و  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا عم  مهتیار  دقف 

شیرق بلغ  امک  هیلع  مهانبلغ  هانلکا  املف  دوهیلل  ناکف  لشیفطلا  اما  و  هیف ، انومتکراش  هومتقذ  نا  املف  انل  ناک  هناف  رمتلا  اما  و  لعفاف ،
مکغلب و دـق  ام  لاق  هیواـعم  نا  لاـقف : مهبطخ  دعـس و  نب  سیق  مهعمجف  راـصنالا ، یلا  مـالکلا  یهتنا  و  لاـق : نا  یلا  .هنیخـسلا  یلع 

یف هوـمترت  دـقل و  مالـسالا  یف  هوـمترت  نا و  و  سمـالاب ، هوـمتظغ  دـقل  هیواـعم  موـیلا  متظغ  نئل  يرمعلف  مکبحاـص ، مـکنع  باـجا 
ناک ام  هوسنتف  ادـغ  اودـج  و  سما ، ناک  ام  هنوسنت  ادـج  مویلا  اودـجف  هیلع ، متنا  نیدـلا  اذـه  رـصن  ریغ  بنذ  هیلا  مکلام  و  كرـشلا ،

فـصو یف  نوسمخلا - لصفلا   ) عم موقلا  لتاقی و  لیئاکیم  هراسی  نع  لتاقی و  لـیئربج  هنیمی  نع  ناـک  يذـلا  اذـه  عم  متنا  و  مویلا ،
سیق لاقف  ءاوللاب ، یبا  يدـی  نیب  تفقوف  هیفنحلا : نب  دـمحم  لاق  دـیفملا :) لمج   ) یف .بازحالا و  لهج و  یبا  ءاول  راـصنالا و ) … 
مهریغ نم  هل  نوکی  الا  هتبیع  راصنالا  تناک  نم  رـض  ام  اددمانل  لیربج  یبنلا و  عم  هب  فحن  انک  يذلا  ءاوللا  اذه  هدابع : نب  دعـس  نب 

ماقا يدقاولا :) بتاک  تاقبط   ) یف .دادحلا  يا : طالسلا ) مهتنسلا  و   ) ادلبلا اوحتفی  یتح  هیفرشملاب  مهفکا  تلاط  اوبراح  اذا  موق  ادحا 
نا ینم  ظاـکع و  هنجمب و  هنـس  لـک  هسفن  مهیلع  هسفن  ضرعی  هللا و  یلا  لـئابقلا  وعدـی  ماـقا  اـم  هکمب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا
نم یحلا  اذـه  یلا  هقاس  هنید  راهطا  هللا  دارا  یتح  متـشی ، يذوی و  لب  هلیبق  هل  بیجتـسیالف  هنجلا ، مهل  هبر و  هلاـسر  غلبی  یتح  هوووی 

، اوعرـسا هل و  اوباجتـساف  نآرقلا ، مهیلع  ارق  هللا و  یلا  مهاعدف  مهیلا  سلجف  مهـسوور ، نوقلحی  مه  مهنم و  رفن  یلا  یهتناف  راصنالا ،
ینب نم  لجر  لاق  دربملا :) لماک   ) یف و  اذه ، .افویس  مهدحا  هنسلا و  سانلا  لوطا  اوناک  و  اوساو ، اورـصن و  اووآ و  اوقدص و  اونماف و 

مئاـمع تحت  موللا  اـهلک و  مراـکملاب  شیرق  تبهذ  لوقی : يذـلا  فرعتا  راـصنالا : نم  لـجرل  لـهج - یبا  موـق  مه  تلق و  موزخم -
 … ( راصنالا و فصو  یف  نوسمخلا - لصفلا   ) لهجابا هانک  هللا  مکحابا و  هونک  سانلا  لوقی : يذـلا  فرعا  نکل  ال و  لاق : راـصنالا 
وجها لاقف : مهئاجهب  لیعج  نب  بعک  رماف  راصنالا ، نم  موق  یلع  بتع  دـیزی  ناک  لصالا و  هقد  عورفلا و  مول  هترـسال  هتـسائر  تقبا 
لخدف تیبلا ، كاذ  لاقف  هرماف  لطخالا .- ینعی  روث - ناسل  هناسل  ناک  ینارصن  یحلا  نم  مالغ  یلع  کلدا  رفکلا ، یلا  دراف  راصنالا 

راث یل  امف  هل : لاقف  .امرک  الا  يرا  ام  لاقف : امول ؟ يرتا  هیواعم  ای  لاـق : مث  هسار  نع  هتماـمع  رـسحف  هیواـعم ، یلع  ریـشب  نب  ناـمعنلا 
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هیلع و هللا  یلص   ) یبنلل اولاق  نیرجاهملا  نا  سنا : نع  دواد ) یبا  ننس   ) يور .مهاردلا و  کنع  هیضری  نم  کنود  .هناسل و  عطق  نود 
رخالا عبت  برکوبا  دعـسا  ماشه :) نبا  هریـس   ) یف و  اذـه ، .مهیلع  متینثا  مهل و  هللا  متوعد  ام  ال  لاق : .هلک  رجالاب  راـصنالا  تبهذ  هلآ )

.مارکل و انموق  نا  هللا  و  لوقی : مهنم و  کلذ  هبجعیف  لیللاب ، هنورقی  راهنلاب و  هنولتاقی  اوناک  مهنا  راصنالا  معزت  هنیدملا  لها  لتاق  امل 
هب تقدـحا  دـق  وعدـی و  افـصلا  یلع  ماـق  اـهلخد  هکم و  حـتتفا  نیح  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نا  دیعـس  نب  ییحی  نع  ینغلب  هیف :
ملف .ء  یش  ال  اولاق : متلق ؟ اذام  لاق : هئاعد  نم  غرف  املف  .اهب  میقی  هدلب  هضرا و  هیلع  هللا  حتف  ذا  یبنلا  نورتا  مهنیب : امیف  اولاقف  راصنالا ،

.مکتامم تامملا  مکایحم و  ییحملا  هللا ، ذاعم  یبنلا : لاقف  .هوربخا  یتح  مهب  لزی 

هینغم

ءازج و نوغبی  هللا ال  هجول  اوملسا  يا  مهئانغتسا  عم  مهئانغ : عم  و  هنس ، غلب  اذا  رهملا  ولفلا : و  رمثا : رهزا و  اهب  یتلا  هتوق  مالسالا : اوبر 
دجوف همرکملا ، هکم  یف  افیعض  مالسالا  ناک  .هحیصفلا  هنسلالا  طالسلا : هنـسلالا  و  همیرکلا ، يدیالا  طابـسلا : يدیالا  و  اروکـش ، ال 

نم دیدعلا  یف  هلوسر  مهیلع و  هللا  ینثا  انه  نم  .هناطلـس و  هرـشنل و  ادیدج  اقیرط  و  هعدار ، هوق  هرونملا  هنیدملا  لها  نم  راصنالا  یف 
نونموملا مه  کئلوا  اورـصن  اووآ و  نیذلا  و  : ) تایالا نمف  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) میظعلا لوسرلا  ثیداحا  و  میکحلا ، رکذـلا  يآ 

.راصنالا ءانبال  راصنالل و  رفغا  مهللا  ..یلا  سانلا  بحا  راصنالا  نا  ثیداحالا : نم  و  لافنالا .)  74 میرک - قزر  هرفغم و  مهل  اقح 

هدبع

وا مطف  اذا  رهملا  دیدشتف  نیتمضب  وا  دیدشتف  مضف  حتفب  وا  رسکلاب  ولفلا  ءامنالا و  هیبرتلا و  نم  اوبر  طالسلا : مهتنـسلا  طایـسلا و  … 
یخـس و يا  حـتفلاب  نیدـیلا  طبـس  لجر  لاقی  اوبرب و  قلعتم  مهیدـیاب  مهئانغتـسا و  عم  يا  ینغلا  ادودـمم  حـتفلاب  ءاـنغلا  هنـسلا و  غلب 

لیوطلا ناسللا  دیدشلا و  طیلس  عمج  طالسلا  هعمج و  باتکک  طابسلا 

يرفعج

مالسالا ضیف 

هکنانچ دندومن  شرورپ  تیبرت و  ار  مالـسا  ناشیرگناوت  اب  ناشیا  ادخ  هب  دنگوس  تسا : هدومرف  راصنا  شیاتـس  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
تواخس و اب  ياهتـسد  هب  دندروآ ) اج  هب  مالـسا  هرابرد  دوب  مزال  هچنآ   ) دوش یم  تیبرت  هلاسکی ) ای   ) هدش هتفرگ  ریـش  زا  بسا  هرک 
رد هک  ار  مالسا  نید  ادخ  هک  تسین  کش  و  دندرکن ، يراددوخ  زیچ  چیه  زا  مالسا  يارب  يراکادف  رد   ) ناشزیت ياهنابز  هدنـشخب و 

یلص ادخ  لوسر  يرادهاگن  تیامح و  شیرق و  اب  گنج  زا  نیرجاهم  دندوبن  اهنآ  رگا  تخاس و  راکشآ  ناشیا  هلیـسو  هب  دوب  ناهن 
(. دندوب ناوتان  هلآ  هیلع و  هللا 

ینامز

مدرم رگا  دیدرگ  راکـشآ  نانآ  تیامح  اب  مالـسا  دش و  يرای  نانآ  هلیـسوب  مالـسا  نید  دیدرت  نودـب  دـسیون : یم  دـیدحلا  یبا  نبا 
دوبن نانآ  هنیدم  رگا  دندوب و  زجاع  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحم زا  تیامح  برع و  شیرق و  اب  گنج  زا  نیرجاهم  دـندوبن  هنیدـم 

ام مان  میتساوخ  یمن  دوبن  نیرجاهم  نایم  رد  مالسلا ) هیلع   ) یلع رگا  دنتفگ : نیرجاهم  ربارب  رد  مه  راصنا  .تشادن  یهاگهانپ  مالسا 
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و هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحم قالخا  .تسا  درف  نارازه  هکلب  درف  رازه  ربارب  رد  درف  کی  اسب  هچ  یلو  دـشاب  نیرجاهم  فیدر  رد 
اهنت هن  یموب  بیرغ و  نایم  هکلب  درک  لدـب  تدـحو  حلـص و  هب  ار  هنیدـم  مدرم  ینالوط  ياهگنج  اهنت  هن  مالـسلا ) هیلع   ) یلع شور 
المع ات  هداد  رارق  مه  فیدر  رد  ار  راصنا  رجاهم و  ددعتم  تایآ  رد  مه  ادخ  دروآ  دوجوب  مه  يردارب  هکلب  تخاس  رارقرب  تدـحو 

.دوش هزرابم  یتسرپ  موهوم  اب 

يزاریش دمحم  دیس 

اوجاتحی مل  ءاینغا و  مهنوک  يا  مهئانغ ) عم   ) رهملا ولفلا :) یبری  امک  مالسالا  اوبر  هللا  مه و  - ) راصنالا حدم  یف  مالـسلا - هیلع  لاق  و 
عمج طالسلا ) مهتنـسلا  و   ) امهیخـس يا  نیدیلا ، طبـس  لجر  لاقی : طابـسلا ) مهیدیاب  - ) ایدام اجایتحا  رهاظلا ، بسح  مالـسالا - یلا 

.دیدشلا لیوطلا  وه  و  طیلس ،

يوسوم

.یخس يا  نیدیلا  طبس  لجر  لاقی : نیسلا  حتفب  طبـس  عمج  باتکک  طابـسلا : .رهملا  رـسکلاب  ولفلا : .ءامنالا  هیبرتلا و  نم  اوبر : هغللا :
مهیلا رجاه  امدنع  یبنلا  اولبقتسا  نیذلا  هرونملا  هنیدملا  ناکس  مه  راصنالا  حرشلا : .دیدحلا  حیصفلا  ناسللا  وذ  طیلس  عمج  طالسلا :
کلذ عم  اورمتـسا  لتقلا و  بئاصملا و  يذالا و  اولمحت  دق  مالـسالا و  نع  اعافد  هفاک  نیکرـشملا  اولتاق  هنع و  اوعفاد  هومح و  دـق  و 
مامالا مهمارتحا و  یلا  مهاعد  مهب و  نیملسملا  یـصواف  مهل  ایفو  یقب  لب  مهداهج  سنی  مل  یبنلا  مالـسالل و  مهتیامح  مهعافد و  یف 

هب ینتعی  سرفلا و  یبری  امک  هترـصن  همعد و  مالـسالا و  هیوقت  یلع  اوماقا  مهنا  لوقیف : لیمجلا  ءانثلا  اذـه  مهیلع  ینثی  هتملک  یف  انه 
کلذ لیبس  یف  نوعسی  اوناک  هلوسر و  یضر  هللا و  یضر  الا  بعتلا  باذعلا و  اذه  یلا  هجاح  هنم و ال  نودب  ینغتسی  لمتکی و  یتح 

.هیدیدحلا هیوقلا  هحیصفلا  مهتنسلاب  الاضن و  الاتق و  اداهج و  هحمسلا  همیرکلا  مهیدیاب 

یناقلاط

یم ار  بسا  هرک  هک  نانچ  نآ  دنداد ، شرورپ  ار  مالـسا  نانآ  هک  دنگوس  ادخ  هب  تسا : هدومرف  راصنا  شیاتـس  رد  ترـضح  نآ  «و 
« .ایوگ حیصف و  ياهنابز  هدنشخب و  ياهتسد  يرگناوت و  اب  دننارورپ 

نیا زج  يزیچ  رگا  دش و  هتفگ  راصنا  شیاتـس  هرابرد  نخـس  نیا  زا  شیپ  تسا ، هدروآ  نینچ  نخـس  نیا  حرـش  رد  دیدحلا  یبا  نبا 
یم هتساک  عمط  ماگنه  هب  نوزفا و  میب  ماگنه  هب  امش  : » تسا هدومرف  هک  دوبن  ناشیا  هرابرد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  نخس 

هب هک  لیفط  نب  رماع  خساپ  رد  هک  دوبن  ناشیا  هرابرد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  رگید  نخـس  نیا  زج  يزیچ  رگا  و  .دیوش ،»
نآ راصنا - هلیق -  نادنزرف  دنوادخ و  : » دومرف .درک » مهاوخ  گنج  ناگراوس  رامـش  نیا  اب  وت  اب  دیدرت  یب   » دوب هتفگ  دیدهت  ناونع 
هک دنتـسه  نانآ  هک  تسین  دیدرت  .تسا  گرزب  زا  رتارف  گرزب و  یتلزنم  نیا  دوب و  یفاک  راصنا  رخف  يارب  .دوب » دنهاوخ  هدنـسب  ار 
اب گنج  زا  نارجاهم  هک  انامه  دـندوبن  راصنا  رگا  .دومرف  راکـشآ  یگدیـشوپ  زا  سپ  ار  مالـسا  دـییأت و  ناـشیا  هب  ار  نید  دـنوادخ 

یتشپ ار  ناناملسم  دوبن  ناشیا  هنیدم  رگا  دندنام و  یم  زجاع  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  تیامح  زا  بارعا و  شیرق و 
مّلـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  دـنک  یم  تیافک  دـسالا  ءارمح  گنج  اهنت  ناشیا  رخف  يارب  و  دـنوش ، یکتم  نآ  رب  هک  دوبن 

راصنا تخادرپ و  شیرق  بیقعت  هب  راصنا  هارمه  دندش ، هتشک  هک  یناسک  ندش  هتشک  دحا و  گنج  رد  دوخ  نارای  تسکش  زا  سپ 
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ناریـش نوچ  لاح  نامه  رد  دندرک و  شیرق  گنهآ  دیوارت  یم  نوخ  ناشیا  ياهمخز  زا  دـندوب و  یمخز  ناشیا  رتشیب  هک  یلاح  رد 
.تسار ناشیا  هک  ناشخر  نشور و  ياهزور  رایسب  هچ  و  دندرک ، یم  هلمح  دوخ  ياهراکش  هب  هنسرگ 

ار نارجاهم  مان  هک  میتسناد  یم  نیا  زا  رتارف  ار  دوخ  ام  دوبن  نارجاهم  نایم  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  رگا  دنا : هتفگ  یم  راصنا 
.دوش یم  هدرمش  اهرازه  نوچ  هکلب  رازه  نوچ  نت  کی  هک  اسب  هچ  یلو  دنشاب  ام  ياتمه  نانآ  دنروایب و  ام  مان  هارمه 

هدروآ دز  یم  هنعط  ریزو  نید  رد  رعـش  نامه  ببـس  هب  هللااب  رداقلا  هفیلخ  تسا و  یبرغم  ریزو  هب  بوسنم  هک  ار  يرعـش  نیا  زا  شیپ 
ار تایبا  نآ  زا  یسیون  شیپ  تسا  هدش  هتفگ  دنچ  ره  تسج ، یم  يربت  نآ  زا  دوب و  رعـش  نآ  ندورـس  رکنم  یبرغم  ریزو  هتبلا  میا ،

.دنا هداد  هئارا  یسابع  هللااب  رداقلا  هفیلخ  هب  ریزو  طخ  هب 

هب اهیناطحق  يرترب  دروم  رد  هژیو  هب  تشاد و  بصعت  تخس  راصنا  هب  تبـسن  دیـسر  یم  هءونـشدزا  هلیبق  هب  شبـسن  هک  یبرغم  ریزو 
هب ار  وا  توعد  دنتخاس و  راوتـسا  ار  يدمحا  نییآ  ياه  هیاپ  هک  نانآ  تسا : هدورـس  مه  ار  تایبا  نیا  دیزرو ، یم  بصعت  اهیناندـع 

نانآ دوخ  ياهریـشمش  اه و  هجنپ  اب  هک  دـندوب ، ناطحق  اه  هشیب  ناریـش  فرـش و  ناثراو  و  راـصنا - هلیق -  نارـسپ  دـندناسر  ناویک 
سپ دش ، یم  نوگژاو  نید  ریرس  دوبن  نانآ  نیتسار  ياه  هبرض  اههاگراتـشک و  رگا  دش ، ياجرباپ  هدرتسگ و  راوتـسا و  وا  یهاشداپ 

.دوب یم  نانس  نب  دلاخ  دننام  مه  وا  دندوب  یمن  رگا  هک  دشاب  یناسک  ریشمش  رازگساپس  دمحم  دیاب 

رد هژیو  هب  دنامب  نوصم  نانخس  هنوگ  نیا  زا  يربمایپ  تلزنم  تسا  بجاو  تسا و  هدوتسان  یتاملک  دنسپان و  یطارفا  راعـشا  نیا  هک 
زا ضیغب و  نب  سبع  ینب  هریشع  زا  نانس  نب  دلاخ  .تسا  هدروآ  نابز  رب  هدوبن  زیاج  هچنآ  هدرک و  یبدا  یب  تخـس  هک  تیب  نیرخآ 
رد و  تسا ، هدش  راکشآ  وا  تسد  رب  یتازجعم  تایآ و  تسا  هدش  هتفگ  هدوب و  توبن  یعدم  هک  تسا  نالیع  سیق  هلیبق  ياه  هخاش 
يا هراپ  هکلب  دنـسانش  یمن  ار  وا  مدرم  همه  دنامن و  ياج  رب  مان  زج  يزیچ  وا  زا  دش و  يرپس  وا  نییآ  ضرقنم و  وا  نید  تشذـگ و 

.دنسانش یم  ار  وا  مدرم  زا 

مراکم

 [[ مالسلا هیلع  لاق  و  ]]

ِراَْصنَْألا ِحْدَم  ِیف 

.ِطَالِّسلا ُمِِهتَنِْسلَأ  َو  ِطاَبِّسلا ، ُمِهیِْدیَِأب  ، ْمِِهئاَنَغ َعَم  ، ُْولِْفلا یَّبَُری  اَمَک  َمَالْسِإلا  اُوَّبَر  ِهّللا  ْمُه َو 

: دومرف نینچ  راصنا  شیاتس  حدم و  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

ایوگ ياه  نابز  تواخسرپ و  هداشگ و  ياه  تسد  اب  دنداد  شرورپ  ناشناماد  رد  يدنزرف  نوچمه  ار  مالـسا  اه  نآ  دنگوس  ادخ  هب 
: هنامیکح راتفگ  دنس  ) .دنتشادن نآ  هب  يدام  زاین  هک  نیا  اب  ، حیصف و 

اب ار  نآ  راربالا  عیبر  رد  يرـشخمز  هک  تسا  نیا  دـنک  یم  رکذ  هغالبلا  جـهن  رب  هفاـضا  رداـصم  رد  بیطخ  موحرم  هک  يدروم  اـهنت 
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(. ص 315 ج 4 ، هغالبلا ، جهن  رداصم   ) .تسا هدرک  رکذ  یتوافت 

( .دوش یمن  هدید  تسا  هدمآ  هغالبلا  جهن  رد  هچنآ  اب  یتوافت  چیه  میراد  تسد  رد  ام  هک  يراربألا  عیبر  هخسن  رد  یلو 

راصنا راختفارپ  هفیاط 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هب  دندوب و  هنیدـم  لها  هک  ینارای   ) راصنا هرابرد  یغیلب  حدـم  هناحیـصف  راتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
ياه تسد  اب  دـنداد  شرورپ  ناـشناماد  رد  يدـنزرف  نوچمه  ار  مالـسا  اـه  نآ  دـنگوس  ادـخ  هب  :» دـیامرف یم  ، هدرک ناـیب  دنتـسویپ )

َعَم ، ُْولِْفلا یَّبَُری  اَمَک  َمَالْسِإلا  اُوَّبَر  ِهّللا  ْمُه َو  ( ؛» دنتـشادن نآ  هب  يدام  زاین  هک  نیا  اب  ، حیـصف ایوگ و  ياه  نابز  تواخـسرپ و  هداشگ و 
(. ِطَالِّسلا ُمِِهتَنِْسلَأ  ،َو  ِطاَبِّسلا ُمِهیِْدیَِأب  ، ْمِِهئاَنَغ

هب مه  نآ  هک  دنا  هدرک  رهُم  هب  ریـسفت  ار  هژاو  نیا  هغالبلا  جـهن  حورـش  زا  یـضعب  رد.تسا  بسا  هچب  يانعم  هب  ملح ) نزو  رب  « ) ْْوِلف »
.تسا بسا  هچب  يانعم 

.تسا دنمتواخس  صخش  يانعم  هب  دبس ) نزو  رب  «) طَبَس » عمج تافص ) نزو  رب  « ) ِطاَبِس »

.دراد يا  هدنبوک  قطنم  هک  تسا  یحیصف  صخش  يانعم  هب  « طیلس » عمج تافص ) نزو  رب  « ) ِطالِس »

نایب ار  اه  نآ  هتسجرب  تفص  ود  مه  هدرک و  مالسا  تفرـشیپ  رد  راصنا  شقن  هب  هراشا  مه  ، مالـسلا هیلع  ماما  ، هنامیکح راتفگ  نیا  رد 
.تسا هدومن 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  یماگنه  مالـسا  هک  میناد  یم  دنک و  یم  دنزرف  شرورپ  هب  هیبشت  ار  اه  نآ  راک  ، لوا تمـسق  رد 
هب تعرـس  هب  هنیدم  نارای  راصنا.دوب و  هتفاین  شرورپ  زونه  هک  دوب  یکدوک  ای  لاهن  نوچمه  عقاو  رد  درک  ترجه  هنیدم  هب  هکم  زا 

لاهن نیا  تفای و  شرتسگ  شرورپ و  مالـسا  ات  دندومن  هناناج  عافد  فلتخم  ياه  گنج  رد  دندرک و  تیامح  نآ  زا  دنتـسویپ و  نآ 
.دیسر رمث  هب  یهلا 

تب هب  یبیجع  بصعت  هکم  ناتـسرپ  تب  هکارچ  تشگ  یم  شوماخ  نآ  رون  رهاظ  بسح  رب  دـنام  یم  هکم  رد  مالـسا  رگا  یتسار  هب 
دیدهت ار  عفانم  نیا  مالسا  تشاد و  ناشیارب  يدایز  يدام  عفانم  هکم  مرح  هبعک و  رب  اه  نآ  هطلـس  نیا ، رب  هفاضا  ، دنتـشاد دوخ  ياه 

رگا دـنتفرگ و  ترـضح  نآ  لتق  رب  میمـصت  یتح  دنداتـسیا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  لباقم  اوق  مامت  اب  لیلد  نیمه  هب.درک  یم 
.دیسر یم  تداهش  هب  اه  نآ  تسد  هب  اسب  يا  داد  یمن  خر  هدیچیپ  تروص  نآ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ترجه 

ینابیتشپ ،و  دندومن میدقت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هب  دنتـشاذگ و  صالخا  قبط  رد  ار  دوخ  ناج  راک  زاغآ  نامه  زا  راصنا  یلو 
داد و رارق  دوخ  رپ  لاب و  ریز  رد  ار  برعلاهریزج  مامت  ، مالسا ، ماجنارـس درک و  یثنخ  ار  هکم  ناتـسرپ  تب  یپرد  یپ  تالمح  اه  نآ 

.دش تبث  مالسا  خیرات  رد  راصنا  يارب  راختفا  نیا 

یمالسا تایاور  نآرق و  رد  راصنا  لیاضف 
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: میناوخ یم  هبوت  هروس  هیآ 100  رد.تسا  هدوتس  ار  راصنا  ًارارک  دیجم  نآرق 

يِرْجَت ٍتاَّنَج  ْمَُهل  َّدَـعَأ  ُْهنَع َو  اوُضَر  ْمُْهنَع َو  ُهّللا  َیِـضَّر  ٍناَـسْحِِإب  ْمُهوُعَبَّتا  َنیِذَّلا  ِراَـصنَْألا َو  َنیِرِجاَـهُْملا َو  َنِم  َنُولَّوَأـْلا  َنوُِقباَّسلا  َو  » 
اه نآ  زا  یکین  هب  هک  یناسک  ،و  راصنا نیرجاـهم و  زا  نیتسخن  ناماگـشیپ  ؛»  ُمیِظَْعلا ُزْوَْفلا  َکـِلَذ  ًادـَبَأ  اَـهِیف  َنیِدـِلاَخ  ُراَْـهنَْألا  اَـهَتْحَت 

مهارف ناـنآ  يارب  تـشهب  زا  ییاـه  غاـب  و  دـندش ؛ دونـشخ  وا  زا  زین )  ) اـه نآ  ،و  تـشگ دونـشخ  اـه  نآ  زا  دـنوادخ  ، دـندرک يوریپ 
!«. گرزب يزوریپ  تسا  نیا  ؛و  دنام دنهاوخ  نآ  رد  هنادواج  ؛ تسا يراج  شناتخرد  ریز  زا  اهرهن  هک  ، هتخاس

ْنِم ِهَرْـسُْعلا  ِهَعاَس  ِیف  ُهوُعَبَّتا  َنیِذَّلا  ِراَصنَْألا  َنیِرِجاَهُْملا َو  ِِّیبَّنلا َو  یَلَع  ُهّللا  َباَّت  ْدَـقَّل  میناوخ «: یم  هروس  نیمه  هیآ 117  رد  نینچمه 
ربماـیپ و لاـح  لـماش  ار  دوخ  تمحر  دـنوادخ  ًامّلـسم  ؛»  ٌمیِحَّر ٌفوُءَر  ْمِِهب  ُهَّنِإ  ْمِْهیَلَع  َباَـت  َُّمث  ْمُْهنِّم  ٍقیِرَف  ُبُوُلق  ُغیِزَی  َداَـک  اَـم  ِدـَْعب 

ياه لد  دوب  کیدزن  هک  نآ  زا  دعب  ؛ دومن ، دندرک يوریپ  وا  زا  كوبت ) گنج  رد   ) تّدـش ترـسع و  نامز  رد  هک  ، راصنا نارجاهم و 
نانآ هب  تبـسن  وا  هک  ، تفریذـپ ار  اه  نآ  هبوت  ادـخ  سپـس  ؛) دـندرگزاب گنج  نادـیم  زا  و   ) دوش فرحنم  ّقح  زا  ، اه نآ  زا  یهورگ 

!«. تسا میحر  نابرهم و 

ُمُه َِکَئلْوُأ  اوُرَـصَن  َّو  اوَوآ  َنیِذَّلا  ِهّللا َو  ِلِیبَس  ِیف  اوُدَهاَج  اوُرَجاَه َو  اُونَمآ َو  َنیِذَّلا  َو  تسا «: هدـمآ  لافنا  هروس  هیآ 74  رد  نینچمه 
هک اه  نآ  ،و  دـندرک داهج  ادـخ  هار  رد  دـندومن و  ترجه  دـندروآ و  نامیا  هک  اه  نآ  و  ٌمیِرَک ؛»  ٌقْزِر  ٌهَرِفْغَم َو  ْمَُهل  ًاّـقَح  َنُونِمْؤُْملا 

«. تسا يا  هتسیاش  يزور  و  ادخ ) تمحر  و   ) شزرمآ ، اه نآ  يارب  ؛ دنا یقیقح  نانمؤم  نانآ  ، دندومن يرای  دنداد و  هانپ 

هفئاط يارب  یناوارف  لیاضف  زین  هدیسر  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  هک  یمالـسا  ثیداحا  رد 
: دومرف هک  میناوخ  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  یثیدح  رد  هلمجزا.تسا  هدش  رکذ  راصنا 

: دومرف هک  اج  نآ  ات  ْنیَلَقَّثلا » ُمُکِیف  ٌكِراَت  یِّنِإ  »

مور و یم  امـش  نایم  زا  نم  ْمُهَنِـسُْحم ؛ اُونیِعَأ  ْمِِهئیِـسُم َو  ْنَع  اوُفْعاَف  یِـسُْرت  َراَْصنَْألا  َّنِإ  الَأ َو  اَْهَیلِإ  يِوآ  ِیتَّلا  َِیْنیَع  ِیْتَیب  َلْهَأ  َّنِإ  الَأ  »
...مراذگ یم  امش  نایم  رد  هیام  نارگ  زیچ  ود 

( نانمـشد رباربرد   ) نم رپـس  ، راـصنا منک و  یم  داـمتعا  اـه  نآ  هب  هـک  دـنا  نـم  نامـشچ  هـلزنم  هـب  نـم  تـیب  لـها  هـک  دیـشاب  هاـگآ 
ح 14) ص 311 ، ج 22 ، راونالاراحب ، «.) دینک يرای  ار  ناشیا  راکوکین  دیشخبب و  ار  اه  نآ  راکاطخ.دنتسه 

: میناوخ یم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  يرگید  ثیدح  رد 

ُءاَْنبَأ َمَلْسَأ  یَّتَح  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  ُهَّللا  َلَْزنَأ  ٍناَذَِأب َو ال  َرِهُج  ٍفوُحُز َو ال  ٍهالَص َو ال  ِیف  ُفوُفُّصلا  ِتَمِیقُأ  ُفُویُّسلا َو ال  ِتَّلُس  اَم  «َو 
هتفگ اراکشآ  ناذا  تشگن و  اپرب  گنج  نادیم  زامن و  رد  تیعمجرپ )  ) فوفـص دشن و  هدیـشک  اهریـشمش  ُجَرْزَْخلا ؛ ُسْوَْألا َو  ِهَْلیَْقلا 

سوا و هفئاط  ردام  مسا  هلیق » )» هلیق نادـنزرف  هک  ینامز  ات  دـیدرگن  لزاـن  دـنوادخ  يوس  زا  « اونمآ نیذـلا  اـهیا  اـی  » هب باـطخ  دـشن و 
(«. دندرک يرای  ار  نآ  و   ) دنتفریذپ ار  مالسا  راصنا ) هفئاط   ) جرزخ سوا و  ینعی  ص 125 ).) ج 19 ، راونالاراحب ،  ) .دشاب یم  جرزخ 

.( ح 17 ص 312 ، ج 22 ، راونالاراحب ، )
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نینچ شا  هصالخ  هک  هدش  لقن  يردخ  دیعس  وبا  زا  تسا  راصنا  گرزب  تلیضف  زا  یکاح  هک  یحورـشم  ثیدح  ریثا  نبا  لماک  رد 
دومرفن اطع  يزیچ  راصنا  هب  داد و  برع  لیابق  شیرق و  هب  ار  نینح  گنج  مئانغ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  یماگنه  : تسا

دعـس.تسا هدرک  شومارف  ار  ام  هدیـسر و  دوخ  هلیبق  موق و  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ایوگ  : دنتفگ دندش و  تحاران  راصنا 
تیعمج : دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ.دیناسر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هب  ار  بلطم  نیا  دوب  راصنا  گرزب  هک  هدابع  نب 

هچ نیا  : دومرف درک و  هذخاؤم  ار  اه  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ.دندش  رـضاح  ترـضح  دزن  اه  نآ.نک  رـضاح  نم  دزن  ار  راصنا 
تیاده نم  هلیـسو  هب  ار  امـش  دنوادخ  دیدوبن ؟ هارمگ  مدمآ  امـش  يوس  هب  هک  یماگنه  رگم  دـیدز ؟ نم  رـس  تشپ  هک  تسا  یفرح 

ادـخ هب  ، يرآ : دـندرک ضرع  همه  تسین ؟ نینچ  ایآ.دومن  دـحتم  مه  اب  ار  امـش  دـیدوب  نمـشد  مه  اب  ، درک زاین  یب  دـیدوب  ریقف  ، درک
دیناوت یم  مه  امـش  : دومرف میهدـب ؟ یخـساپ  هچ  : دـندرک ضرع  دـییوگ ؟ یمن  خـساپ  نم  هب  ارچ  : دوـمرف.تسا هنوـگ  نیمه  دـنگوس 

هب ام  دندرک  كرت  ار  وت  میدرک  تا  يرای  ام  دنتـشادرب  تا  يرای  زا  تسد  ، میدرک قیدصت  ام  دندرک  بیذکت  ار  وت  نارگید  : دییوگب
لوسر هارمه  امش  اما  دنربب  رتش  دنفسوگ و  تسا ) برع  لیابق  شیرق و  هب  هراشا   ) مدرم دیتسین  یـضار  ایآ  لاح  نیا  اب.میداد  هانپ  وت 

نم رگا  تسوا  تسد  هب  نم  ناج  هک  یسک  هب  مسق  : دومرف ار  هلمج  نیا  سپـس  دیدرگزاب ؟ ناتیاه  هناخ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ 
ریـسم هب  نم  ، ار يرگید  ریـسم  راصنا  دـننک و  باختنا  ار  يریـسم  مدرم  همه  رگا  ، مشاب راـصنا  زا  متـشاد  تسود  مدوبن  نیرجاـهم  زا 

اه نآ  نادنزرف  نادنزرف  نادنزرف و  راصنا و  ادنوادخ ! ؛ ِراصنألا ءانبأ  ءانبأ  ِراصنألا و  َءانبأ  َراصنألا و  ِمَحرا  ّمهللا  :» تفر مهاوخ  راصنا 
دش رت  ناشمشچ  کشا  زا  ناشنساحم  هک  دنتخیر  کشا  ردقنآ  دنداتفا و  هیرگ  هب  راصنا  هک  دوب  اج  نیا.هد  رارق  تمحر  لومـشم  ار 

خیرات ص 271 ؛ ج 2 ، ریثا ، نبا  لماک  «.) دـشاب ام  مهـس  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  میدـش  یـضار  ام  همه  : دنتـشاد هضرع  و 
( .متشه لاس  ثداوح  يربط ،

.تسا هدومرف  اه  نآ  لیاضف  راصنا و  هرابرد  یبلاج  غیلب و  رایسب  فیصوت  هیداجس  هفیحص  مراهچ  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 

نیقفانم زا  یهورگ  هن  دنتسه  صلخم  صلاخ و  نامیالا و  تباث  دارفا  ، تایاور تایآ و  نیا  رد  راصنا  زا  روظنم  هک  تسا  نشور  یلو 
شلوسر ادخ و  اب  دوخ  دهع  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  دعب  هک  اه  نآ  ای  دندوب و  هداد  ياج  اه  نآ  فص  رد  ار  دوخ  هک 

.دندنامن یقاب 

یسیلگنا

Eulogizing the Ansar, Imam Ali ibn Abu Talib said : “ By Allāh, they nurtured Islam with
.”. their generous hands and eloquent tongues as a year-old calf is nurtured
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ِهّسلا ُءاَکِو  ُنیَعلا  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

لوقلااذه ءاعولا و  طبـضنی  مل  ءاکولا  قلطأاذإف  ءاکولاب  نیعلاو  ءاعولاب  هسلا  هبـشی  هنأک  هبیجعلا  تاراعتـسالا  نم  هذه  یـضرلا و  لاق 
باتک یف  دربملا  کـلذ  رکذو  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمـأل  موق  هاوردـق  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  مـالک  نم  رهظـألا  رهـشألا  یف 

هیوبنلا راثآلا  تازاجمب  موسوملا  انباتک  یف  هراعتسالا  هذه  یلع  انملکتدق  فورحلاب و  ظفللا  باب  یف  بضتقملا 

اه همجرت 

یتشد

 . تسا ثداوح  فرظ  دنب  مشچ ، دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و  یملع ) )

هیبشت نآ  دنبرس  هب  ار  مشچ  و  کشم ، هب  ار  هاگنتـسشن  هک  تسا ، تفگـش  ياه  هراعتـسا  زا  مالّـسلا  هیلع  ماما  مالک  نیا  : » میوگ یم 
هلآ و هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  زا  نخس  نیا  هک  تسا  روهـشم  .دزیر  نوریب  تسا  کشم  رد  هچنآ  دوش  هدوشگ  دنب  هک  هاگنآ  و  درک ،

باب رد  بضتقم »  » باتک رد  دّربم »  » ار تمکح  نیا  دـنا ، هدرک  لـقن  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  ار  نآ  يا  هّدـع  یلو  تسا ،  مّلس 
 . میا هدروآ  دراد  مان  يوبن » راثآ  تازاجم   » هک دوخ  باتک  رد  ار  نآ  ام  و  هدروآ ، فورح  هب  ظفل 

يدیهش

.تسا تفگش  ياه  هراعتسا  زا  نیا  و  -. ] دیاشگب هتسب  دنب  دیآ  مشچ  رد  باوخ  نوچ  تسا - دنب  رس  هتشر  نوچ  ار  هاگنتسشن  مشچ ،
نیا و  دیآ ، نورب  تسا  دنوآ  رد  هچنآ  دیاشگب  دنبرـس  نوچ  هدومرف و  دـننامه  دـنب  رـس  هب  ار  مشچ  دـنوآ و  هب  ار  هاگنتـسشن  ییوگ 

مالّـسلا هیلع  ناـنمؤم  ریما  زا  ار  نآ  یهورگ  تسا و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ نانخـس  زا  رترهاـظ  رتروهـشم و  هـتفگ  رد  نـخس 
مان يوبن  راثآ  تازاجم  هک  دوخ  باتک  رد  ام  فورح و  هب  ظفل  باب  رد  بضتقم  باـتک  رد  تسا  دربم  هتفگ  هلمج  زا  دـنا و  هتـسناد 

[! .میا هتفگ  نخس  هراعتسا  نیا  زا  دراد 

یلیبدرا

؟؟؟ جورخ زا  تسا  دعقم  دنب  مشچ  دومرف  و 

هاگ ره  سپ  دـنبب  ار  مشچ  فرظب و  ار  دـعقم  خاروس  هدومرف  هیبشت  ترـضح  نآ  ایوگ  تسا  بیجع  بیرغ و  ياهتراعتـسا  زا  نیا  و 
تیاور هک  قیقحتب  تسا و  ربمغیپ  مالک  زا  تسا  رترهاظ  رتروهـشم و  هچنآ  رد  لوق  نیا  فرظ و  دـشن  طبـضنم  دـنب  دـش  هدرک  اـهر 

نخـس هک  قیقحتب  یّجهت و  فورحب  ظفل  داریا  باب  رد  بضتقم  باـتک  رد  دربم  ارنآ  هدرک  داـی  ار و  ناـنمؤم  ریما  رم  یهورگ  هدرک 
هّیوبن راثآ  تازاجمب  دش  هداهن  مان  هک  دوخ  باتک  هراعتسا  نیا  رب  میا  هدرک 

یتیآ

.تسا هاگنمیشن  دنب  هباثم  هب  مشچ  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 
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دنب نوچ  .تسا  فرظ  نآ  دنب  مشچ ، هک  هدرک  هیبشت  یفرظ  هب  ار  هاگنمیشن  ییوگ  .تسا  بیجع  ياه  هراعتسا  زا  نیا  دیوگ : یـضر 
زا ار  نآ  یضعب  .تسا و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  زا  نخـس  نیا  رهـشا  لوق  رب  انب  .دزیرب  تسا ، فرظ  رد  هچ  ره  دوش ، زاب 
هب موسوم  دوخ  باـتک  رد  زین  اـم  .هدرک  رکذ  فورحلاـب » ظـفللا   » باـب رد  بضتقملا  باـتک  رد  دربـم  .دـنا  هدرک  لـقن  ناـنمؤم  ریما 

.میا هدروآ  ار  هراعتسا  نیا  هّیوبنلا  راثآلا  تازاجم 

نایراصنا

 . تسا هاگ  نمیشن  دنبرس  هدید  : دومرف ترضح  نآ  و 

دننک اهر  ار  دنب  نوچ  ، هدومن هیبشت  دـنب  هب  ار  مشچ  کشم و  هب  ار  هاگ  نمیـشن  ماما  راگنا  ، تسا روآ  تفگـش  تایانک  زا  نخـس  نیا 
.دراد هاگن  تسا  نآ  رد  ار  هچنآ  دناوت  یمن  کشم 

نینمؤملا ریما  زا  ار  نآ  يا  هدـع  و  تسا ،  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  نانخـس  زا  هعطق  نیا  هک  تسا  نیا  رترهاظ  رتروهـشم و 
نیا اب  هطبار  رد  ام  ،و  هدومن رکذ  فورح  هب  ظفل  باب  رد  « بضتقملا  » باـتک رد  دّربم  ار  نخـس  نیا  و.دـنا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع 

 . میا هتفگ  نخس  هدش  هدیمان  هیوبن  راثآ  تازاجم  هب  هک  دوخ  باتک  رد  هیانک 

اه حرش 

يدنوار

: ثیدحلا مامت  .لعفلا و  نیع  هنم  اوفذحف  هتـس ، هلـصا : تسالا ، هسلا : .هبرقلا و  سار  هب  دـشی  ام  ءاکولاف  .هسلا  ءاک  نانیعلا و  يور : و 
وا ائکتم  ادعاق ، وا  اعجطضم ، ناک  ءاوس  ءوضولا ، ضقنی  رصبلا  عمسلا و  یلع  ابلاغ  ناک  اذا  مونلا  و  ءاکولا ، قلطتسا  نانیعلا  تمان  اذاف 

ءاکو نیعلا  هلوق  لاقف  ربخلا  اذه  هراعتسا  لعج  هیوبنلا و  راثالا  تازاجم  یف  هنع ) هللا  یضر   ) یـضرلا رکذ  دق  .ضرالا و  یلع  انکمتم 
نیعلا هبش  ءاعولاب و  هسلا  هبـش  مالـسلا  هیلع  هناکف  هتـسلل  مسا  هسلا : .تاراعتـسالا و  نساحا  نم  ءاکولا  قلطتـسا  نیعلا  تمان  اذاف  هسلا 

ظفح فالخ  یلع  هسلل  نیعلا  ظفح  نا  الا  ءاعولا ، هیف  امب  عسو  ءاکولا  لاز  اذا  هنا  امک  هسلا ، رارـص  لحنا  نیعلا  تمان  اذاـف  ءاـکولاب ،
، مالسلا هیلع  یلع  یلا  اذه  تبسن  و  اهتیع ، وا  طبضی  مل  تللح  اذا  هکم  الا  و  اهتنـس ، ظفحی  مل  تجرـشا  اذا  نیعلا  ناف  ءاعولل ، ءاکولا 

لوقت میوقت ، حیحـصت و  ریغ  نم  فورحلا  نم  هعاطتقا  هلاجترا و  مالکلا : باضتقا  .هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  مـالک  هنا  رهظـالا  و 
ظفللا باب  یف  هسلا  ءاـکو  نیعلا  لاـق : مالـسلا  هیلع  اـیلع  نا  هباـتک  یف  لاـق  دربملا  نا  هلوق : .بضتقم و  باـتک  بضتقم و  رعـش  اذـه 

و ههفـش ، و  ومد ، يدی ، اهلـصا  هفـش ، و  مد ، و  دـی ، لثم  اهلک  هملکلاب  هملکلا ال  نم  فورحلا  ضعبب  ظفلتی  ام  باب  یف  يا  فورحلاب 
فورحلا کلذ  نم  تبرق  و  لعفلا ، مـال  فذـح  یلع  ءاـتلاب  تسلا  ءاـکو  نیعلا  يور  .هاـنرکذ و  اـم  یلع  هتـس  هلـصا  هس  کـلذ  وحن 
تاـملکلا نـم  هبــضتقملا  فورحلاـب  ظـفللا  باـب  یف  هریدــقت  و  تـالیواتلا ، ضعب  یلع  اـهتاملک  ضعب  اـهناف  نآرقلا ، یف  هـعطقملا 

.ریثک مالکلا  نم  هفصلا  فذح  و  عضولا ، لصا  یف  هررقملا  هعوضوملا 

يردیک

مونلاف هتـس  نم  نیعلا  فوذحم  تسالا ، هسلا : و  هبرقلا ، سار  هب  دـشی  ام  ءاکولا : ءاکولا ، قلطتـسا  نانیعلا  تمان  اذاف  ثیدـحلا  مامت  و 
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.ضرالا یلع  انکمتم  وا  ایکتم  وا  ادعاق  وا  اعجطضم  ناک  ءاوس  ءوضولا  ضقنی  رصبلا  عمسلا و  یلع  بلاغلا 

مثیم نبا 

هدرک هیبشت  یکشم  هب  ار  دعقم  ایوگ  تسا  بیجع  ياه  هراعتـسا  زا  نخـس  نیا  دیوگ : یم  یـضردیس  تسا .) هاگنتـسشن  دنب  مشچ ، )
یلص  ) ربمایپ زا  نخس  نیا  هک  تسا  نآ  روهشم  دنام و  یمن  دوخ  لاح  هب  کشم  دوش ، زاب  دنب  نوچ  کشم ، دنب  هب  ار  مشچ  تسا و 

ظفللا : ) باـب رد  بضتقملا  باـتک  رد  ار  نخـس  نیا  دربـم  .دـنا  هدرک  تیاور  نینموـملاریما  زا  یهورگ  یلو  تسا ، هـلآ ) هـیلع و  هللا 
ماما .میا  هدرک  وگتفگ  هراعتـسا  نیا  هرابرد ي  هیوبنلا ) راثالا  تازاـجم  : ) ماـن هب  دوخ  باـتک  رد  اـم  و  تسا ، هدرک  ناـیب  فورحلاـب )
تقو رد  ناـسنا  هک  نآ  رطاـخ  هب  تسا  هدروآ  مشچ  يارب  هراعتـسا  تسا  کـشم  دـنب  ینعم  هب  هک  ار  ءاـکو  هملک ي  مالـسلا ) هـیلع  )

یم هاگن  دـنا  هتـسب  هک  ار  هچنآ  کشم ، دـنب  هک  نیا  امک  دـیآ  نوریب  وا  زا  يزیچ  يداب و  ادابم  هک  دـنک  یم  يرادنتـشیوخ  يرادـیب 
: تسا هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ ربمایپ  زا  ثیدـح  هلابند ي  .تسا و  کشم  نوچمه  یفرظ  هب  هاگنمیـشن  هیبشت  ور  نیا  زا  و  دراد ،

.دوش اهر  دنب  دنور  باوخ  هب  اهمشچ  هاگره 

دیدحلا یبا 

[ ِهَتَّسلَا  ] ُءاَکِو ُْنیَْعلَا  َلاَق ع: َو 

 . ِهَّسلَا

طبضنی مل  ءاکولا  قلطأ  اذإف  ءاکولاب  نیعلا  ءاعولاب و  هتـسلا  هبـش  هنأک  هبیجعلا  تاراعتـسالا  نم  هذه  یلاعت و  هللا  همحر  یـضرلا  لاق  ] 
باـتکلا یف  دربـملا  کـلذ  رکذ  نینمؤملا ع و  ریمـأل  موق  هاور  دـق  یبـنلا ص و  مـالک  نم  رهظـألا  رهـشألا  یف  لوـقلا  اذـه  ءاـعولا و 
 [ هیوبنلا راثآلا  تازاجمب  موسوملا  انباتک  یف  هراعتسالا  هذه  یلع  انملکت  دق  یضرلا و  لاق  فورعملا  ظفللا  باب  یف  بضتقملا 

یف بدألا  لهأ  مهفیناصت و  یف  ثیدحلا  بیرغ  باحـصأ  مهبتک و  یف  نوثدحملا  هرکذ  هللا ص  لوسر  مالک  نم  اذه  نأ  فورعملا 
هینثتلا ظفلب  هیاورلا  نینمؤملا ع و  ریمأ  یلإ  هبسنف  هیلع  هبتشا  دربملا  لعل  هیوغللا و  مهتاعومجم  یف  هظفللا  هذه  ریسفت 

.هتسلا ءاکو  نانیعلا 

.تسالا هتسلا  و 

ربخلا مامت  یف  ءاج  دق  و 

.ءاکولا قلطتسا  نانیعلا  تمان  اذإف  تایاورلا  ضعب  یف 

هنم هبرقلل و  ءاکولاک  هتسلل  هظقیلا  دارملا  ءاکو و  نینیعلا  لعجف  هبرقلا  طابر  ءاکولا  و 

.اهب کنأشف  الإ  اهبحاص و  ءاج  نإف  هنس  اهفرع  اهءاکو و  اهصافع و  ظفحا  هطقللا  یف  ثیدحلا 
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هفیطللا تایانکلا  نم  هذه  دادسلا و  ءاکولا  دادسلا و  صافعلا  و 

[ اهیلع دهاوشلا  رکذ  تایانکلا و  ظافلأ  یف  لصف  ]

نع هیانکلا  نمف  هعـضوم  عضوملا  اذه  اهنم و  فرط  رکذ  دواعن  نأ  اندعو  هنـسحتسملا و  تایانکلا  نم  هحلاص  هعطق  انمدق  انک  دـق  و 
ییحی نإ  لیق  هرعـش  یف  دایز  نب  ییحی  اهرکذ  یتلا  هیانکلا  هللا ص  لوسر  وأ  نینمؤملا ع  ریمأ  هنع  ینک  يذلا  وه  جراخلا و  ثدحلا 
مهیلإ دعی  مل  جرخ و  ایحتساف و  هؤاکو  لحناف  مهنم  لجر  مهعم  مهل و  برش  یلع  اوسلج  هیوارلا  ادامح  سایإ و  نب  عیطم  دایز و  نب 

دحأ اهذؤی  مل  تدغ  صولق  نم  دایز أ  نب  ییحی  هیلإ  بتکف 

هذه رکذ  یلع  انأرج  امنإ  ینعملا و  اذه  یف  ءاج  ام  هیف  رکذـنف  هعیلخ  هردان  وأ  هفیخـس  هیاکح  نمـضی  نأ  الهأ  باتکلا  اذـه  سیل  و 
عفتنی هنـسحتسم  ینعملا  اذـه  ریغ  یف  هریثک  تاـیانک  رکذـن  اـنکل  اـهنع و  هللا ص  لوسر  وأ  نینمؤملا ع  ریمأ  هیاـنک  هصاـخ  هیاـکحلا 

.اهیلع فوقولاب  ئراقلا 

. ( . هرقبلا 61 هروس  ٍدِحا�و (  ٍما�عَط  �یلَع  َِربْصَن  َْنل  �یسُوم  ا�ی  ُْمْتُلق  ْذِإ  یلاعت َو  هلوق  یلإ  هراشإ  الولم  ناک  اذإ  یسوم  موق  نم  نالف  لاقی 

قیدص هیفکی  سیل  نم  ایف  رعاشلا  لاق 

یترایز ثیرتست  مولت و  تبتک  فنحألا  نب  سابعلا  لاق  و 

ناسحلا نانبلاب  دوعلا  تسج  رعاشلا  لاق  ناوضر  نم  تقبأ  دق  ءانسحلا  هیراجلل  نولوقی  و 

یتم ایانثلا  عالط  الج و  نبا  انأ  جاجحلا  هب  لثمت  ام  هنم  حبصلا و  نع  هیانک  وه  الج و  نبا  لاحلا  حضاولا  رمألا  فوشکملل  نولوقی  و 
 ( . .یحایرلا لیثو  نب  میحس  یلإ  هبسن  لماکلا 1:224،و  ینوفرعت (  همامعلا  عضأ 

نزح نب  خالقلا  لوق  هنم  و 

.الج نبا  خالقلا  نب  خالقلا  انأ 

ءادن و اهئاغرب  یفک  اولاق  المج و  داق  نم  رتتسا  ام  لثملا  یف  هتثج و  ربک  لمجلا و  مظعل  یفخی  هنأل ال  لمجلا  دئاق  نالف  مهلوق  هنم  و 
ثراحلا ربکألا و  رذـنملا  یقتلا  موی  همیلح  موی  رتسی و  يذـلا ال  روهـشملا  رمألا  یف  کلذ  لاقی  رـسب  همیلح  موی  ام  مهلوق  اذـه  لـثم 

مویلا فیـضأ  هأرما  مسا  همیلح  اراهن و  بکاوکلا  هعم  ترهظ  ام  جاجعلا  نم  عفترا  هنإ  لاقی  برعلا  مایأ  رهـشأ  وه  ربکألا و  یناـسغلا 
.اونافت یتح  اولتاقف  لاتقلا  یلإ  نیلخادلا  اهب  بیطت  تناکف  بیطلا  نکارم  هکرعملا  یلإ  تجرخأ  اهنأل  اهیلإ 

دوقأ یـسلجم و  برقی  الف  يدـنلا  یتآ  یعمـصألا  هدـشنأ  ام  یلإ  هراشإ  راـمحلا و  دـئاق  فیعـضلا  خیـشلا  نع  هیاـنکلا  یف  نولوقی  و 
.يرامح عیفرلا  فرشلل 

یف نجع  ماق  اذإ  هنأل  نجاعلاب  فیعـضلا  خیـشلا  نع  مهتیانک  کـلذ  لـثم  یفعـضل و  هبکرـأل  عفترم  عضوم  یلإ  ربکلا  نم  هدوقأ  يأ 
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.نجاع تنک و  ءرملا  لاصخ  رش  انجاع و  تحبصأ  ایتنک و  تحبصأف  رعاشلا  لاق  هیفکب  ضرألا 

رقفلا و وأ  مرهلا  دنع  الإ  کلذ  نوکی  هنامز و ال  نم  یضم  ام  رکذتی  لیخلا  بکرأ  تنک  اذک و  لعفأ  تنک  لوقی  يذلا  یتنکلا  اولاق 
.زجعلا

. ( . هناوید 171 عکار (  تمق  املک  ینأک  بدأ  تضم  یتلا  نورقلا  رابخأ  ربخأ  دیبل  لاق  عکار  خیشلل  مهلوق  هلثم  و 

ریقفلا نیهت  لاق ال  عکر  دق  رقفلا  یلإ  هورثلا  نم  لقتنا  اذإ  ناسنإلل  لاقی  ءاوتـسالا و  لادتعالا و  دعب  ءانحنالا  ؤطأطتلا و  وه  عوکرلا  و 
. ( . یلاقلا 1:108 یلامأ  ، يدعسلا عیرق  نب  طبضألل  هعفر (  دق  رهدلا  اموی و  عکرت  نأ  کلع 

هفعض کب  رحی  کفیعض ال  عفرا  رعاشلا  لاق  ینعملا  اذه  یف  و 

.حورت هاضعلا  نإ  هبقاعل  هجاحل  كاتأ  نإ  امیرک  مرکأ  اضیأ و  هلثم  و 

لجرلا عکر  لاقی  اقرو و  یستکیس  هیلع  قرو  يذلا ال  رجشلا  نإ  امک  ینغتسی  دقف  اریقف  ناک  نإ  لوقی  تبنلاب  رطفنا  اذإ  رجشلا  حورت 
.طقس يأ 

یجولا نم  یطملا  عکر  اذإ  قرخ  رعاشلا  لاق  و 

ینتنح ینیقلا  ناـحمطلا  وبأ  لاـق  هوطخ  براـقتل  هدـیق  یف  لـجحی  نولوقی  کلذـک  هنع  هب  نونکیف  عکارلاـب  خیـشلا  نوهبـشی  اـمک  و 
یتح رهدلا  تایناح 

رداونلا یف  یبارعألا  نبا  دشنأ  هتیـشم و  یف  لیامتی  اهدیـصیل  بنرألا  لتخی  نم  نأ  کلذ  بنرألا و  هل  تدب  ریبکلل  مهلوق  اذه  وحن  و 
.بنرأ یل  تدب  یلاعلا  ربکلا  نم  یننأک  یتح  مایألا  یب  تلاط  و 

ثیح هلمحی  دـئاق  هدوقیف  هتدارإ  بسح  یلع  هتحت  ریعبلا  فرـصی  نأ  یلع  هدـیل  هوق  ـال  يأ  ریعبلا  نـالفب  دـیق  ریبکلل  نولوقی  هوحن  و 
.دیری

.رتف زجع و  مث  مزع  هوق و  اذ  ناک  نمل  برضی  ریعبلا  یب  داقی  ام  تنک و  دقل  مهلاثمأ  نم  و 

.هفوص یلع  ضع  دق  مهلوق  هقفنعلا  بیش  نع  ایانکلا  نم  و 

سبلت یتلا  هاتفلاک  تسیل  رازإلا و  رامخلا و  عانقلا و  سبلت  يأ  بایثلا  تعمج  دق  هأرما  نولوقیف  اهنـس  ربک  یتلا  هأرملا  نع  نونکی  و 
.ادحاو ابوث 

هلئاق رعاشلا و  لاق  بیشلا و  هنإ  رطاف 37 ) . هروس  ُریِذَّنلا (  ُمُکَءا�ج  یلاعت َو  هلوق  یف  اولاق  ریذنلا و  هجو  دوسی  بضخی  نمل  نولوقی  و 
یناوغلاف بضخا  یل 
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فوسف رمع  کب  لاط  نإ  یخأ  نبا  ای  خیـشلا  لاقف  رهظلا  ءانحناب  هریعی  سوقلا  نمث  مک  باشلا  لاقف  قیرط  یف  اخیـش  باـش  محاز  و 
.نمث الب  اهیرتشت 

یضراعب بیشملا  طخو  ینریعت  فلخ  نبال  دشنأ  و 

رکم ثبخ و  انتاضق  دنع  دشنأ و  اتیز و  هلیدنق  یف  بص  هریغ  وأ  یضاقلا  اشر  نمل  نولوقی  و 

 . رفعج مأ  بتاک  ناک  اشرلا و  ذخأ  یلإ  بسنی  دیشرلا  بتاک  حلاص  وبأ  ناک  و 

نادعس لیدنق  یف  بص  اهدشنأف  وه  ام  تلاق  کبتاک  یف  لیق  ام  تعمس  ام  اموی أ  دیشرلا  اهل  لاقف  کلذک  ییحی  نب  نادعس  وه  و 

هءوض الع  نادعس  لیدنق  هتدشنأ  عنشأ و  کبتاک  یف  لیق  امف  تلاق 

.هثلثمب اهرحن  دق  اثالث  قلط  نمل  نولوقی  و 

.هنسلا فصن  اهاطعأ  اضیأ  نولوقی  و 

نامعنلا بجاح  لهـس  نب  ماصع  یف  هغبانلا  لوق  یلإ  هراشإ  یماـصع  وه  هسفنب  رخفی  نمل  یماـظع و  وه  هئاـبآب  رخفی  نمل  نولوقی  و 
.امامه اکلم  هتلعج  و  ....بولقلا )  رامث  امادقإلا (  رکلا و  هتملع  اماصع و  تدوس  ماصع  سفن 

.تیم وه  یح و  مظعلا  كاذف  تیم  مظعب  شاع  یحلا  ام  اذإ  رعاشلا  لاق  هطهر و  هئابآ و  نم  تاومألاب  هرخف  یلإ  یماظعلاب  راشأ  و 

نکی مل  اذإ  لاقف  ریمألا  کب  یـصوأ  لاقف أ ال  هسفنب  دوجی  وه  هیبأ و  یلع  لخد  یمیمتلا  نایبظ  نب  دایز  نب  هللا  دـبع  نأ  اذـه  وحن  و 
لاق كریغ  نع  یننغأ  هیواعم  نب  دیزیل  لاق  نایفس  یبأ  نب  ءاطع  نإ  لاقی  تیملا و  وه  یحلاف  تیملا  هیصو  الإ  یحلل 

هل تناک  هیلوأ  ریغب  رخفی  يأ  یجراخ  مهلوق  یماظع  مهلوق  لثم  تیملا و  تنأ  یحلا و  نذإ  وهف  لاق  هیواعم  هب  كاـنغأ  اـم  کبـسح 
.لاحتناب كدجم  میدق  سیل  یجراخب و  تسل  ناورم  ابأ  زیزعلا  دبعل  ریثک  لاق 

نولوقی یمحلا  هزوحلا و  یه  هضیبلا  نأ  یلإ  بهذی  حدملل  اهلوقی  نمف  دلبلا  هضیب  نولوقیف  اضیأ  لیلذـلا  نع  زیزعلا و  نع  نونکی  و 
یف اهاوبأ  اهکرت  تدـسف  اذإ  ماعنلا  ضیب  نم  هدـحاولا  نأ  ینعی  مذـلل  اهلوقی  نم  هتعامج و  هتزوح و  یمحی  يأ  هتـضیب  یمحی  نـالف 
رماع ینب  نم  هأرمال  تایبأ  نم  دلبلا (  هضیب  هوبأ  یعدـی  ناک  نم  هل  ءافک  نم ال  هلئاق  نکل  حدـملا  یف  رعاشلا  لاق  اهنع  ابهذ  دـلبلا و 

(. ( . ضیب ) ناسللا ، دو نب  ورمع  یثرت  ، يؤل نب 

 ( . .عاقرلا نبا  یلإ  هبسن  )و  ضیب ) ناسللا دلبلا (  هضیب  متنأف  رازن  انبا  ابسن و  مکل  فرعت  مل  هعاضق  یبأت  مذلا  یف  رخآلا  لاق  و 

ربتخم ریغ  اقیر  سانلا  بیطأ  ای  راشب  لاق  کیدلا  هضیب  وه  هدحاو  هرم  رهدلا  یف  نوکی  يذلا  ءیشلل  نولوقی  و 

اهریضی دق  يذلاب  اهاذق  سیل  اهیلع و  عامتجالا  رمخلا و  رکذی  لطخألا  لاق  بارشلا  یف  يذقلاب  لیقثلا  نع  نونکی  و 
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يذقلا وخأ  يذقلا و  نبا  يذقلا و  كاذف 

رهدلا رخآ  رئاز  نم  هل  نإف 

لقثلا یف  داز  الیقث  ای  رعاشلا  لاق  بالبللا  حدقب  هنع  اضیأ  نونکی  و 

نم لقثأ  رعاشلا و  لاق  هدایتعال  هنودـف  هدـعب  اـم  هعیبطلا و  ههرکت  رمخلا  نم  لوـألا  حدـقلا  نـأل  لوـألا  حدـقلاب  اـضیأ  هنع  نونکی  و 
.لوأ حدق  نم  ضغبأ  ایداب و  نیضح 

ادیعب ینع  يدعقاف  یحنت  همأ  وجهی  هئیطحلا  لاق  نوناکلاب  هنع  نونکی  و 

.هدرب هدش  دارملا  لب  لیق  هنع و  هورتس  ثیدح  یف  مه  موق و  یلع  لخد  اذإ  هنأکف  ترتس  يأ  تننک  نم  هلصأ  اولاق و 

. (. یناجرجلا 111 تایانک  داع (  موق  ایاقب  نم  کنأک  انیلع  رزب  یحر  نم  لقثأ  رعاشلا و  لاق  رزبلا  یحرب  اضیأ  لیقثلا  نع  نونکی  و 

هیلع کله  نإ  هادو و  تامف  لجر  هرواج  اذإ  ناک  يدایإلا  همام  نب  بعک  وه  داود و  یبأ  راج  هراج  هراوج  نودمحی  نمل  نولوقی  و 
.لثملا هب  برضف  هیلإ  نسحأف  يدایإلا  داود  وبأ  هرواجف  هیلع  فلخأ  ریعب  وأ  هاش 

لجر هل  ماقف  دعقم  هیف  سیل  هلهأب  صاغ  سلجملا  هیلع و  لخدف  هیواعم  یلإ  مدق  دـق  ناک  روش و  نب  عاقعق  سیلج  وه  مهلوق  هلثم  و 
ملف هناکم  هسلجأ  موقلا و  نم 

املف هبناج  یلإ  تلعجف  هیلإ  ترضحأف  مهرد  فلأ  هئامب  هل  رمأ  یتح  هبطاخی  هیواعم  هیواعم و  ملکی  عضوملا  کلذ  نم  عاقعقلا  حربی 
روش نب  عاقعق  سیلج  تنک  هیف و  لیقف  کسلجم  نع  انل  کمایقب  کل  یهف  کیلإ  اهمض  هناکم  نم  هل  مئاقلا  لجرلل  لاق  ماق 

.مهسیلج مهب  یقشی  موقلا ال  مه  یبنلا ص  لوق  نم  سیلج  عاقعقب  یقشی  هلوق و ال  ذخأ 

نجـس یف  اسوبحم  ناک  يرثعبقلا  نب  نابـضغلا  نأ  هلـصأ  ریمألا و  فیـض  ریمألا و  راج  وه  مهلوقب  لاجرلا  نم  نیمـسلا  نع  نونکی  و 
نکی نم  هعدـلا و  ضفخلا و  هعترلا و  دـیقلا و  لاقف  نابـضغ  ای  نیمـسل  کنإ  هباطخ  هلمج  یف  هل  لاقف  هملکف  اموی  هب  اعدـف  جاجحلا 

.نمسی ریمألا  فیض 

ضیرعتب کتیانع  رثکأ  ام  اذه  ای  لاقف  انیمس  الجر  يأر  نوطالفأ  نأ  کلذ  هسبح و  روس  ضرعی  هنأب  نیمسلا  نع  هفـسالفلا  ینکی  و 
.کسبح روس 

هللا همعن  ناونع  كاذ  معن  لاق  همکحم  هفیطق  کـیلع  يرأ  لاـقف  یناجرجلا 111 ) . تایانک  هندـکلا (  دـیج  لجر  یلإ  یبارعأ  رظن  و 
.يدنع

نبا هنأ  یعدی  هنأل  دنهلا  ریـسأ  اضیأ  هعقلب و  لیـسب  قثوی  اضیأ ال  دبکلا و  قولز  وه  اضیأ  هرجنحلا و  صومق  وه  باذـکلل  نولوقی  و 
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.هلفسلا دالوأ  نم  ناک  نإ  کلملا و 

.نیعبس سمخ و  نبا  وه  هنس و  نیسمخ  نبا  هنأ  یعدیف  هبرغلا  یف  جوزتی  نأ  بحی  هنأل  بیرغلا  خیشلاب  اضیأ  هنع  ینکی  و 

هتخاف نم  بذکأ  رعاشلا  لوق  نم  دلبلا  هتخاف  وه  نولوقی  و 

هلک مزاح  یبأ  ثیدح  ینعملا  یف  رخآ  لاق  و 

.نطاب وه  ارهاظ و  اهیف  ءیشلا  يری  هجاجز  نم  هتعدوتسا  امب  منأ  رعاشلا  لاق  هتحت  ام  یلع  فشی  هنأل  جاجزلاب  مامنلا  نع  نونکی  و 

.ضایرلا یلع  میسنلا  نم  منأ  ارس  تعدوتسا  املک  کنإ  رخآلا و  لوق  نم  میسنلاب  هنع  نونکی  و 

سفنلا و یه  هتنورق و  تحمسأ  یتح  براغلا  هورذلا و  یف  هل  لتفی  لاز  ام  نولوقی  مامنلا و  یف  هلک  بیطل  هنإ  حبصل و  هنإ  نولوقی  و 
.همدقم براغلا  مانسلا و  یلعأ  هورذلا 

.همأ بسن  مأ  لضفأ  هیبأ  بسن  له  اولاق  هناسل و  هرکذ و  اولاق  لوطأ  هیفرط  يأ  يردی  ام  لهاجلا  نع  هیانکلا  یف  نولوقی  و 

.هیکرو نیب  امم  هتهبج  فرعی  يأ ال  هناطل  نم  هناطق  فرعی  هلثم ال  و 

.ملظلا هینک  ءاصقتسالا  لخبلا و  هینک  داصتقالا  لهجلا و  هینک  هدحلا  اولاق  و 

.نطبلا عاجش  هضع  رفصلا و  هضع  عئاجلل  اولاق  و 

هنیملعت دق  نطبلا  عاجش  درأ  یلذهلا  لاق  و 

بـشع نم  لیلقلا  لکأی  میـسنلا و  حیرلاب و  يذـغتی  امنإ  ءاملا و  برـشی  بضلا ال  نأل  ائیـش  هدوزی  مل  يأ  بضلا  داز  هدوز  نولوقی  و 
.ضرألا

هطب يدج و  محل  انلکأ  لوقی  زتعملا  نبا  لاق  و 

. ( نییلذهلا 2:128 ناوید  ، یلذهلا شارخ  یبأل  ابضلا (  دوز  ام  ریـسلا  یف  یندوز  یب و  اهب و  تشملا  نیبلا  بعل  دقل  بیطلا  وبأ  لاق  و 
.

یعد ناسل  هنیب  فلأ  شبکلا  رعبک  رعـش  أجل و  نب  ورمع  لاق  شبکلا  رعبک  مه  هقدـصلا و  معنک  مه  ساـنلا  نم  نیفلتخملل  نولوقی  و 
. ( . یناجرجلا 115 تایانک  لیخد (  ضیرقلا  یف 

.اقرفتم عقی  شبکلا  رعب  نأل  کلذ  و 
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نإ همرلا  يذ  یف  ریرج  لوق  امأف  همع  نبا  تیبلا و  لوقت  هاخأ و  تیبلا و  لوقأ  ینأل  کنم  رعـشأ  انأ  رخآ  رعاشل  ءارعـشلا  ضعب  لاق  و 
ءابظلا راعبأ  نأل  فعض  هداشنإ  ررک  اذإف  هعمست  ام  لوأ  ولح  هرعش  نأ  دیری  لاقف  یعمـصألا  هرـسف  دقف  سورع  طقن  ءابظ و  رعب  هرعش 

حیشلا ثاجثجلا و  نم  تلکأ  ام  هحئار  اهل  دجوت  مشت  ام  لوأ 

.تبهذ اهتلسغ  اذإ  سورعلا  طقن  هحئارلا و  کلت  تمدع  اهمش  تمدأ  اذإف  موصیقلا  و 

هوخـإلاک تـالع  دـالوأ  اـضیأ  مهیف  نولوقی  يرخـألا و  قرز  نینیعلا و  يدـحإ  داوس  فیخلا  فاـیخأ و  نیفلتخملل  اـضیأ  نولوقی  و 
.هرضلا هلعلا  یتش و  تاهمأل 

لازهلا نامز  بیلک  یسنی  فسوی أ  نب  جاجحلا  وجهی  رعاش  لاق  افلتخم  نوکی  هنأل  باتک  زبخ  مهیف  نولوقی  و 

. ( . یناجرجلا 118 تایانک  نویعلا 170 و  حرس  لاقب (  باتک و  زبخ  اهنأک  مههوجو  ملس  ینب  تیأر  ام  هلثم أ  و 

حرس الضف (  ئـشان  یلع  مهنم  هبیـش  يذل  يرت  الف  رامحلا  نانـسأک  ءاوس  رعاشلا  لاق  رامحلا  نانـسأک  هءادرلا  یف  نیواستملل  لاقی  و 
. ( . یناجرجلا 118 تایانک  نویعلا 170 و 

 ( . .ئیط نم  یبارعأ  یلإ  هبسن  لماکلا 1:172،و  رامحلا (  نانسأ  مؤللا  یف  مهف  ءاوس  مهبیش  مهبابش و  رخآ  لاق  و 

نیوج ینب  تیأر  نأ  امل  هءادرلا و  یف  يواستلاب  ئیط  نم  اموق  فصی  یبارعأل  لماکلا  یف  دربملا  دشنأ  و 

مهفورعم سانلا  عجتنی  لوقی ال  حیبق  ءاجه  سیلج  مهنیب  سیل  هلوقف  لاق 

اذـه و مث  اذـه  لاق  رـش  کیرامح  يأ  هل  لیق  يدابعلا  يرامحک  امه  اضیأ  هءادرلا  یف  نییواستملا  یف  نولوقی  مهریغ و  مهنیب  سیلف 
.هماعنلا یلجرک  ریعبلا و  یتبکرک  اعقو  لاقی  طشملا و  نانسأک  مه  ریخلا  رشلا و  یف  يواستلا  یف  لاقی 

کلذلف مثج  هیلجر  يدحإ  ترسک  یتم  هنإف  ماعنلا  الإ  يرخألا  یلع  لماحت  هیلجر  يدحإ  ترـسک  اذإ  رئاط  لک  یبارعألا  نبا  لاق  و 
. ( . یناجرجلا 119 تایانک  ریقف (  ینغ و  يذ  نم  انب  ام  یلع  هماعن  یلجرک  هایإ  ینإ و  هاخأ و  رکذی  رعاشلا  لاق 

انیأف الاقف  امهنم  ادحاو  رفنی  ملف  ریعبلا  یتبکرک  امتنأ  هیلإ  ارفانت  دق  هثالع و  نب  همقلع  لیفطلا و  نب  رماعل  برح  نب  نایفـس  وبأ  لاق  و 
.ینمی امکنم  لک  لاقف  ینمیلا 

.هدحاولا هقلحلاک  مه  لاقف  لضفأ  مهیأ  بلهملا  دالوأ  نع  الجر  جاجحلا  لأس  و 

.امهتهابنب هرکذ  لمخ  يأ  نیلبج  نیب  هوبر  لاق  هبیتق  نباف  لیقف  امهیلع  ینثأف  بلعث  دربملا و  نع  دیرد  نبا  لئس  و 

رکـسلا نع  ءاهقفلا و  دـنع  ءطولاب  عامجلا  نع  لامعلا و  دـنع  هحیـصنلاب  هیاعـسلا  نع  نیمجنملا و  دـنع  عطقلاـب  توملا  نع  ینکی  و 
 . هیفوصلا دنع  هللا  ءافأ  امب  هقدصلا  نع  داوجألا و  دنع  راوزلاب  لاؤسلا  نع  ءامدنلا و  دنع  سفنلا  بیطب 
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هتافو برق  دنع  مدآ  نأکف  بابلا  اذه  یف  رعاش  لاق  دق  هدلو و  یلع  مدآ  یصو  هنإ  سانلا  حلاصمب  فلکتملل  لاقی  و 

مامت وبأ  لاق  رفسلا  ریثک  ناک  اذإ  رضخلا  هفیلخ  نالف  نولوقی  و 

نطو یلع  عبری  نم  رضخلا  هفیلخ 

.رمثلا ریخ  یفتنی  هنأل  بارغلا  هرمث  وه  بختنملا  راتخملا  ءیشلل  نولوقی  و 

نم هناوید 3:308،310 ) . اـیحن (  نأ  هلـصأ  هیلإ و  عجری  هنم  جرخ  اـم  يأ  هب  عفتنی  ـال  نمع  هیاـنک  همیدأ  یف  نـالف  نمـس  نولوقی  و 
هماقإ راد  دادغب  امف  لحرت  رعاشلا  لاق  کلذ  لیقف  قیقدلا  نم  فرظ  یف  قشنا  نمسلا 

یناجرجلا 120،و تایانک   ) ِدوُقُْعلِاب اُوفْوَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ا�ی  اهلوأ  نأل  هدـئاملا  لوأ  ظفحی  نـالف ال  دـهعلاب  یفی  ـال  نمل  نولوقی  و 
 ( . .هیلاعلا یبأ  یلإ  اهبسن 

جاجحلا نبا  لاق  اهیلع  بایثلا  حرطی  یتلا  راصقلا  هبـشخ  بجـشملا  بجـشم و  وه  هدنع  لئاط  سابللا و ال  نسح  ناک  نمل  نولوقی  و 
مهب رورسلا  رئاط  هداس  یل 

اوکحض نإ  نوکحضی  مهنإ  و 

عوجلا نم  انأ  یکبأ  ینم و 

. (. هناوید 22 ، لبعدل بجاشملا (  کیلع  تحار  دقف  اوحار  اهرضخ و  زوزخلا و  نکد  اوسبل  اذإ  رخآ  لاق  و 

هتدـجو لاق  هتدـجو  فیک  هل  لیق  هرـصبلا  یفاو  املف  ائیـش  هطعی  ملف  هکماربلا  ضعب  یلع  دـفو  هدـیبع  یبأ  مـالغ  ناـسیک  نأ  يور  و 
.هتدجو هتیتأ  ام  ثیح  نم  ابجشم 

قح ءاضقل  ارئاز  کتیتأ  رعاشلا  لاق  رودقلا  یف  عقی  هنأل  بابذ  وه  نولوقیف  یلیفطلا  نع  نونکی  و 

متنأ فیک  مالسلا و  وخأ  تنأ  رخآ و  لاق  و 

یبسح رهدلا  فورص  ای  یبلهملا  ریزولا  لاق  بابشلا  بحب  برجلا  نع  نونکی  و 

هیف لاق  ابرطـضم  الیوط  ناک  هنأل  مکحلا  نب  ناورم  هینک  تناک  لطاب و  طیخب  لیوطلا  نع  هبیبز و  یبأب  هماـقلا  ریـصقلا  نع  نونکی  و 
 ( . .هنییع یبأ  نبال  هبسن  یناجرجلا 122،و  تایانک  عنمی (  ءاشی و  نم  یطعی  سانلا  یلع  لطاب  طیخ  اورمأ  اموق  هللا  احل  رعاشلا 

هوکلا یف  سمشلا  ءوض  نم  لخدی  يذلا  ءابهلا  هنأ  امهدحأ  نالوق  لطاب  طیخ  یف  و 

 . ناطیشلا طاخم  هماعلا  هیمست  توبکنعلا و  یف  نم  جرخی  يذلا  طیخلا  هنأ  یناثلا  سمشلا و  لزغ  هماعلا  هیمست  تیبلا و  نم 
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 . ناطیشلا میطل  .هیبناج )  دحأ  یلإ  هلیمیف  هجولل  ضرعی  ضرم  وه  ،و  هوقللاب باصملا  : وقلملا وقلملل (  برعلا  لوقت  و 

.اوقلم ناک  هنأل  قدشألا  دیعس  نب  ورمع  بقل  ناک  و 

ًاـضَْعب ّظلا 
�

َنیِِملا َضَْعب  یِّلَُون  َِکل�ذَک  ناطیـشلا َو  میطل  نابذلا  وبأ  لتق  لاقف  ارمع  کلملا  دبع  لتق  لاق  ثدـح  ام  رخآل  مهـضعب  لاق  و 
 . َنُوبِسْکَی اُونا�ک  ا�ِمب 

یل ام  هیـشع  نونجملا  لاق  .هوخرلا )  هراجحلا  : عمریلا عمریلا (  تفی  ضرـألا و  یف  طـخی  یـصحلا و  دـعی  مومهملا  نیزحلل  نولوقی  و 
یننأ ریغ  هلیح 

اوبکر اذإ  یتح  مهناوخإ  دیبع  رعاشلا  لاق  درلا  دنع  دوعب  وأ  هنانبب  ضرألا  تکنی  لیخبلا  نسلا و  عرقی  مدانلاک  اذه  و 

مهرادب بیرغلا  لزن  اذإ  موق  نادیعلاب  ضرألا  تکن  یف  رخآ  لاق  و 

 . یسوم مأ  داؤف  غرافلل  نولوقی  و 

.معنتلا هورثلا و  لهأ  يرتعت  ام  رثکأ  سرقنلا  هلع  نأ  کلذ  سرقنم و  لاملا  نم  يرثملل  نولوقی  و 

فلخت ماـشلا و  یلإ  هدعـسم  نب  ورمع  جرخف  هیلع  يرجی  ناـک  هدعـسم و  نـب  ورمع  هیحاـن  یف  يزاـمرحلا  ناـک  لاـق  دربـملا  یکح 
یبناج لتخاف  ماشلا  ضرأب  ماقأ  لاقف  سرقنلا  هباصأف  دادغبب  يزامرحلا 

دقل یتح  سرقنلا  عضاوت  بتاکلا  نادیز  نبا  وجهی  مهضعب  لاق  و 

یناجرجلا تایانک  بسابـسلا (  موی  ناحیرلاب  نویحی  مهتازجح  بیط  لاعنلا  قاقر  هغبانلا  لوق  هلـصأ  لعنلا و  قیقر  فرتملل  نولوقی  و 
. ( 125

يأ جورفلا  ءاـفعأ  مه  يأ  مهتازجح  بیط  هلوـق  یـشمی و  نم  هلعن  فـصخی  اـمنإ  هلعن و  فـصخی  ـال  کـلملا  كوـلم و  مهنأ  ینعی 
یسعقفلا دیعس  نب  رارملا  لاق  فوصخم  ریغ  هدحاو  هقبط  هلعن  يأ  لاعنلا  طمـسم  نالف  مهلوق  کلذک  هفع و  یلع  مهتازجح  نودشی 

. ( . هناوید 3 لاعنلا (  هطمسم  سانلا  مارک  لیقع  یف  هجافخ  ینب  تدجو 

. ( . هناوید 3 مجامجلا (  یف  يذلا  خملا  یقتنی  انلاعن و ال  قورسلا  بلکلا  لکأی  یشاجنلا و ال  لوق  اذه  نم  بیرق  و 

هباصأ اذإ  هنأل  غوبدملا  ریغ  بالکلا  لکأت  امنإ  بالکلا و  اهبرقت  ظرقلاب و ال  هغوبدملا  رقبلا  دولج  تبـسلا  تبـس و  مهلاعن  نأ  دیری 
.امهز راصف  همسد  رطملا 

.همدق یلع  أطیف  ادحأ  عبتی  سانلا و ال  مدقتی  وه  يأ  مدق  یلع  أطی  دیسلل ال  نولوقی  و 

.ریجاضم ماربأ  هظیفحلا  یف  مهلاعن و  ترضخا  اذإ  نوهیاتی  رعاشلا  لاق  هعس  بصخ و  یف  اوراص  يأ  مهلاعن  ترضخا  دق  نولوقی  و 
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.لعن یلإ  جاتحی  دعقملا ال  نأل  هیلعن  هللا  علخ  اولاق  هنامزلاب  ناسنإ  یلع  اوعد  اذإ  و 

.هران تئفط  دقف  تومی  نم  نأل  اضیأ  توملا  نع  یمعلا و  نع  هیانک  هرون  هللا  أفطأ  نولوقی  و 

.اهنابلأ برشیف  البإ  هتید  ذخأ  یلإ  رطضی  هدلو و  لتقی  نأب  هیلع  ءاعد  هفوج  مد  هللا  هاقس  نولوقی  و 

.اهل تخأ  توملا ال  هلیل  نأل  هتوم  هلیل  يأ  اهل  تخأ  هلیلب ال  هللا  هامر  نولوقی  و 

هفوفلم نوکت  یتلا  هدیلجلا  یه  هقانلل و  السلا  امنإ  هل و  الس  لمجلا ال  نأل  اهلثم  يری  هیهاد ال  یف  يأ  لمج  الـس  یف  اوعقو  نولوقی  و 
.اهدلو یلع 

.بصخ یف  اوراص  ذإ  هقان  ءالوح  یف  اوراص  نولوقی  و 

.هقان ءالوح  اهنأک  اولاق  بصخلاب  ضرألا  اوفصو  اذإ  اوناک  و 

محللا نولکأی  الصفم و ال  نوبیصی  زحملا ال  هافج  رعاشلا  لاق  زحملا  هافج  مهارجم  يرجی  نم  ءاسؤرلا و  كولملا و  ءانبأل  نولوقی  و 
.امذخت الإ 

اذإ مهنع و  کلذ  یلوتی  نم  مهل  خلسلا و  دیلجتلا و  نوفرعی  منغلا و ال  لبإلا و  رحنب  مهل  قذح  كولملا ال  هابـشأ  كولم و  مه  لوقی 
الإ محللا  نولکأی  هلوق و ال  رازجلا و  هلعفی  امک  لصفملا  زح  اونسحی  ملف  مهـسفنأب  کلذ  مه  اوفلکت  روزجلا  رزجی  نم  مهرـضحی  مل 

.امذخت

هافج نوطبلا  ماظع  سوءرلا  علص  هلثم و  یف  ظحاجلا  دشنأ  عطقلا و  مذخلا  الیلق و  الیلق  اومذخت  محللا  اولکأ  اذإف  هرـش  مهب  سیل  يأ 
.رصقلا ظالغ  زحملا 

عبط لماکلا 218(  ) مضو رهظ  یلع  رازجب  منغ و ال  لبإ و ال  یعارب  سیل  هلوق  کـلذ  نم  بیرق  كولملا و  تاراـمأ  هلک  کـلذ  نـأل 
(. ( . ابروأ

.مذ دمح و ال  هیف  تبثی  يأ ال  رش  هیف و ال  ریخ  نمع ال  نونکی  سلمأ  نالف  نولوقی  و 

 ) بکرلا قوف  هعوضوم  اـهحلم  هبـصع  نم  اـهنإ  اـهملت  ـال  لاـق  ءیـش  یندأ  هبـضغی  قلخلا  ئیـس  وه  يأ  هتبکر  یلع  هحلم  نوـلوقی  و 
( . .نیکسم یلإ  هبسن  یناجرجلا 127،و 

یـسوجملا نأ  معزت  برعلا  تناک  ناسنإلاب  هحرق  یه  هلمن و  عمج  لمنلا  لمنلا و  یلع  طخی  نمم  وه  یـسوجم  نع  هیانک  نولوقی  و 
(. ( . لمن ) ناسللا  ) لمنلا یلع  طخن  انأ ال  مارک و  رشعمل  قرع  ریغ  انیف  بیع  رعاشلا و ال  لاق  تأرب  اهیلع  طخ  هتخأ و  نم  ناک  اذإ 

انلذری اننایصع هللا  لاز  ام  ریرج  نب  لالب  نب  لیقع  نب  هرامع  لاق  نتخ و  يأ  هترمث  تفطق  دق  یبصلل  نولوقی  و 
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.اهیف نایلغ  يأ ال  همیلح  ردق  نولوقی  و 

.هالصلا زجار  وه  هرصتخم  هالص  یلصی  نمل  نولوقی  و 

.زجر هذه  کتالص  هفیفخ  هالص  یلصی  هآر  لجرل  یبارعأ  لاق  و 

.لاؤسلا ریثک  هفشلا  فیفخ  نالف  لاؤسلا و  لیلق  يأ  هفشلا  فیفع  نالف  نولوقی  و 

.رقصلا وه  یماطقلاب و  ظقیتملا  نع  برعلا  ینکت  و 

اهلقث و اهلمح و  نم  کب  ثدـحی  يذـلا  قرعلا  يأ  هبرقلا  قرع  نـالف  نم  تیقل  نولوقی  هبرقلا  قرعب  هقـشملا  هدـشلا و  نع  نونکی  و 
.لبإلا هجلاعم  نم  هبسان  ام  یقسلا و  مهدنع  ناک  لمعلا  دشأ  نأل  کلذ 

ضرألا و رهاظ  یف  ترـشتنا  علط  اذإ  هنأل  کلذ  هیبخـألا و  دعـس  نونعی  دعـس  دونجب  ضرـألا  ماوه  تارـشحلا و  نع  برعلا  ینکت  و 
. (. یناجرجلا 129،130 تایانک  هرشب (  هدونج  هدعوم  هرحب  ارذنم  دعس  ءاج  دق  رعاشلا  لاق  اهنطاب  یف  ارتتسم  ناک  ام  اهنم  جرخ 

نب دـمحم  وجهی  هرامع  لاق  اهریغ و  نود  اـهظفحب  نونتعی  مهنـأل  فسوی ع  هروس  ظاـفحب  باوبـألا  یلع  نیلئاـسلا  نع  موق  ینکی  و 
. ( یناجرجلا 129،130 تایانک  فلکتلا (  حبق  تلق  ام  یلع  لدف  فرجعتلا  لهأ  بارعألاب  تهبشت  بیهو 

هتفرص ام  اذإ  یقارع  ناسل 

هاسنأ بیقرلل ال  فقوم  یمورلا  نبا  لاق  ادبأ  هعم  يری  هنأل  بیبحلا  یناثب  بیقرلا  نع  یضاقلا و  هیبرتب  طیقللا  نع  نونکی  و 

بیقر نم  هلفغ  اندجو  دق  رعاشلا  لوق  یلإ  هراشإ  بنذملا  هجحب  حیلملا  هجولا  نع  نونکی  و 

رئاط مکف  رقصلا  ابأ  الهم  یمورلا  نبا  لاق  هقدانزلا  هجحب  همعنلا  يذ  لهاجلا  نع  نونکی  و 

مسقلا قازرألا و  یف  هللا  هجح  ای  اضیأ  رقصلا  یبأ  یف  ماسب  نبا  لاق  و 

رومألا و بئاجع  یلع  هناحبـس  ئرابلا  هردـق  یلع  هجح  هلعج  اذـه  هقدـنزلا و  یلع  هجح  هلعج  كاذ  نأل  دـصقملا  کلذ  دـض  اذـهف 
یمورلا نبا  لاق  هتلزنم و  هءاند  عم  رقصلا  یبأ  دنع  اهلعج  ثیح  هناحبس  هدنع  اهل  ردق  معنلا ال  نأ  اهبئارغ و 

هجلث نم  دربأ  هنیق  و 

كرمأ یف  قزرلا  حلجأ  نادعس  نبا  ای  نادعس  نبا  یف  ریصبلا  یلع  یبأ  لوق  کلذ  هباشی  دق  و 

ارداغ هدوملا  مکتنخ  تنک  نإ  هنم  بیرق  یف  عجفملل  و 
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یه هیرباسلا و  عردـلا  يرباسلا و  بوثلاب  هل  اهیبشت  ءاصقتـسا  ریغ  نم  افیفخ  يأ  اـیرباس  اـضرع  هجاـحلا  یلع  نـالف  ضرع  نولوقی  و 
.هفیفخلا

اذه هلعافلا و  نبا  ای  لزنا  اولاقف  يرباس  ضرع  اذه  لاقف  انیلإ  لزنا  اولاقف  ارامح  بکار  وه  نولکأی و  موق  یلع  رم  ادترم  نأ  یکحی  و 
.هقابل فرظ و 

.ققرلا فیطللا  يرباسلا  لصأ  ءافو و  هب  نرقی  يأ ال  يرباس  دعو  کلذ  یف  نولوقی  و 

نعلطأ هبایث  نأک  لئاقلا  لاقف  نیدلوملا  رعشأ  نم  ظحاجلا  تلأس  دربملا  لاق  و 

ول يرباس  هجو  و 

.ارطق هؤام  بوصت 

. ( . هناوید 129 فنحألا (  نب  سابعلا  ینعی 

هلاعلا معنلا  یلع  ءاـملا  ضرع  يأ  هلاـع  ضرع  هیلع  ضرع  اـیرباس  اـضرع  اذـک  هیلع  ضرع  نیثدـحملا  لوق  ینعم  یف  برعلا  لوقت  و 
.هیف غلابت  افیفخ ال  اضرع  ءاملا  یلع  ضرعت  اهنأل  للعلا  وه  برش و  دعب  ابرش  تبرش  دق  یتلا 

لاق کلذ و  اهنم  نسحتساف  یتیب  یف  ناذرجلا  هلق  کیلإ  وکـشأ  هدابع  نب  دعـس  نب  سیقل  تلاق  هیبارعأ  لوق  هنـسحلا  تایانکلا  نم  و 
.اقیقد اطقأ و  انمس و  ارمت و  ازبخ و  اهتیب  اهل  اوئلما  اهنرثکأل 

انیدـیأ عم  اهدـی  لاقف  کتباد  لازه  دـشأ  ام  هل  لاقف  لوزهم  نوذرب  یلع  هل  بحاص  هریاس  ءاسؤرلا  ضعب  نأ  يور  ام  کلذـب  هیبش  و 
.هلصو کلذل و  نطفف 

یف تفطلت  دـقل  لاقف  یقیدـص  یلع  هب  دوعأ  یهجو و ال  هب  نوصأ  ام  لاق  کلام  ام  ناسنإل  لاـق  روصنملا  نأ  یکح  اـم  هنم  بیرق  و 
.هلصب هل  رمأ  هلأسملا و 

سوءر یف  دیرثلا  راص  نانملا  بوهولا  دمحلا هللا  هلوقب  لئاقلا  دارأ  ام  هل  لاقف  هباحـصأ  هدنع  بلعث و  سابعلا  یبأ  یلإ  یبارعأ  ءاج  و 
نـسحأ يدیـس  ای  کنم  باوجلا  هیوطفن  هل  لاق  باوج و  مهدـنع  نکی  ملف  هوبیجأ  لاـقف  سلجملا  لـهأ  یلع  بلعث  لـبقأف  نابـضقلا 

دارأ بلعث  لاقف  هملعت  هللا  كزعأ  تنأ  لاقف و ال  موقلا  لاق  ام  تعمـس  دـق  یبارعألا  لاقف  هملعن  اولاق ال  هنوملعت  ـال  مکنأ  یلع  لاـقف 
بلعث مهیلإ  راشأف  هدئافلا  قح  نیأف  تقدص  لاق  كرفأ  دق  لبنسلا  نأ 

.کتکرب مظعأ  ام  بلعث  نم  تکروب  الئاق  ماقف  هوربف 

.رکسعلا رابغ  نم  رابغ  اذه  تلق ال  کسأرب  ابیش  يرأ  تلاق  رعاشلا  لاق  بابشلا  هوغرب  رکسعلا و  رابغب  بیشلا  نع  نونکی  و 
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يرجه تعمزأ  مولظ و  تبضغ  رهدلا  عئاقو  رابغ  هامس  رخآ و  تلاق  و 

.ضرألا لحف  باحسلل  نولوقی  و 

.نیتنامزلا دحأ  طخلا  هءادر  نیناسللا و  دحأ  ملقلا  اولاق  و 

یتوص یمعأ و  انأ  لاق  امه  ام  تلق و  نیتناـمزلا  اذ  اومحرا  لأـسی  وه  عراوشلا و  یف  لوقی  یمعأ  ـالجر  تیأر  ظـحاجلا  لاـق  لاـق و 
ادع اذإ  نانثا  لاقف  اذه  یلإ  رعاش  راشأ  دق  حیبق و 

 . ءوسلا تبنملا  یف  ءانسحلا  هأرملا  لاق  اهنع  لئس  املف  نمدلا  ءارضخ  مکایإ و  هللا ص  لوسر  لاق  و 

.هفوفکم هبیع  مهنیب  اننیب و  نإ  برعلا  نم  موق  حلص  یف  لاق ع  و 

مد دقح و  نغض و  نم  مهنیب  اننیب و  ام  فشکن  يأ ال 

لاق ع و 

.یتبیع یشرک و  راصنألا 

.یتعامج یشرک  يرس و  عضوم  يأ 

.امزهنم يأ  نانعلا  امزهنم ) .» ادرفنم  يأ  ، نانعلا ذبر  :» ناسللا یف  ذبر (  نالف  ءاج  لاقی  و 

.هقیقح ریغ  نم  دعوتی  يأ  .نیبکنملا )  یلع  ناقلطی  دق  ؛و  ءیش لک  نم  نابناجلا  : ناورذملا هیورذم (  ضفنی  ءاج  و 

.امزهنم يأ  هلامش  نع  رظنی  ءاج  و 

ینتغلب ذإ  یتقانل  لوقأ  ساون  وبأ  لاق  ایلعلا  هلزنملاب  يأ  نیمیلاب  يدنع  نالف  هسیسخ و  هتلزنم  يأ  لامشلاب  يدنع  نالف  لوقت  و 

.کلامش یف  ینتریص  مأ  حرفأف  ینتلعج  کیدی  ینمی  یف  ینیبأ أ  هدایم  نبا  لاق  و 

ءاج اذإف  يداولا  نطب  یف  يدنلا  بارتلا  يرثلا  هدیبع و  وبأ  لاق  نیلجرلا  وأ  ناقفتی  نافلتأی و  نیرمألا  یف  نایرثلا  یقتلا  برعلا  لوقت  و 
.نایرثلا یقتلا  لاقی  يداولا  نطب  یف  يذلا  يدنلا  هادن و  یقتلی  یتح  يداولا  نطب  یف  حس  رطملا و 

.بصخلا هرثکل  رفنی  الف  بارغلا  عقیف  میظع  بصخ  ریثک و  ریخ  یف  مهنأ  نودیری  هبارغ  ریطی  ریخ ال  یف  مه  نولوقی  و 

.راغصلا نود  رابکلا  هیف  يدانی  میظع  رمأ  يأ  هدیلو  يدانی  رمأ ال  کلذک  و 

همیظع ابرح  فصی  رعاشلا  لوق  اذه  نم  بطخلا و  مظعل  هیدانت  الف  اهدیلو  نع  لغتشت  هأرملا  نأ  دارملا  لیق  و 
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روجحلا طسو  لحفلا  سرخ  اذإ 

.دلولا قع  بالکلا و  حاص  و 

مهـسبلل مهفرعت  اهنأل ال  اهبابرأ  بالکلا  حـبنت  لهـصی و  مل  روجحلا و  تفل  تفتلی  مل  هقراـبلا  شیجلا و  نیاـع  اذإ  لـحفلا  نأ  دـیری 
.اقوقع کلذ  لعجف  ابعر  اهدلو  نع  هأرملا  لهذت  دیدحلا و 

ناک نمف  اناکم  حلصی  سیل  یبظلا  نرق  نأل  کلذ  رطخ و  یلع  حبـصأ  اودارأ  اذإ  یبظلا  وه  رفعأ و  نرق  یلع  نالف  حبـصأ  نولوقی  و 
لثم و ال  هتیاور : هناوید 70 و   ) ارفعأ نرق  یلع  یباحـصأ  ینأک و  هتعطق  یلاظعلاب  موی  لثم  سیقلا و ال  ؤرمإ  لاـق  رطخ  یلع  وهف  هیلع 

 ( . .ارفعأ نرق  یلع  یباحصأ  ّینأک و  هتلظ  نارذق  یف  موی 

*. . ( . اهل تب  یبظلا  رهظ  لثم  هدلب  یف  : * هردص دنزلا 131،و  طقس  رذح (  نم  یبظلا  قور  قوف  یننأک  يرعملا  ءالعلا  وبأ  لاق  و 

.نئمطم ریغ  هنأ  قلقلا و  نم  ینعی  نانس  سأرب  بوسعی  هلحم  هنأک  لازی  شیع ال  ریخ  ام  ینعملا و  اذه  یف  دیرد  نبا  دشنأ  و 

لظ لاوحألا  فلتخملا  نولتملل  نولوقی  هیرتعی و  نأ  لق  ضرملا  لازی و  ـال  حیحـص  یبظلا  نـأل  هب  ءاد  ـال  يأ  یبظلا  ءاد  هب  نولوقی  و 
.عوجلا يأ  بئذلا  ءاد  هب  نولوقی  اذکه و  هرم  اذکه و  هرم  لزی  هنأل ال  بئذلا 

.اهریغ یلإ  راص  اهکرت و  یثنألا  تضاب  اذإ  هنإف  بارغلا  الإ  هاثنأ  فلأی  رئاط  لک  نأل  اولاق  رداغ  هنأ  نونعی  بارغلا  دهع  نالف  دهع  و 

.وه نیأ  يردی  ثیح ال  يأ  اهرصب  ضرألا و  عمس  بهذ  نولوقی  و 

(. ( . اصع ) ناسللا رفاسملا (  بایإلاب  انیع  رق  امک  يونلا  اهب  رقتسا  اهاصع و  تقلأف  رعاشلا  لاق  رقتسا  ماقأ و  اذإ  هاصع  یقلأ  نولوقت  و 

هیلإ ریمألا  مهو  قبس  ام  سیل  هنإ  لاقف  لجر  هیلإ  ماقف  ههجو  یف  ناب  یتح  کلذب  ریطتف  بطخی  وه  جاجحلا و  دی  نم  بیضقلا  عقو  و 
.هنع يرسف  تیبلا  هدشنأ  لئاقلا و  لوق  هنکل  و 

.اققش مهاصع  تراط  نیفلتخملل  لاقی  و 

.هل يأر  يأ ال  .لعنلا )  مامز  : لابقلا لابقلا (  عطقنم  نالف  لاقی  و 

.هورثلا ریثک  يأ  ناطبلا  ضیرع  نالف  و 

.هعس یف  يأ  بللا  یخر  نالف  و 

.نکاس يأ  رئاطلا  عقاو  نالف  و 

.بناجلا عینم  يأ  لهاکلا  دیدش  نالف  و 
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مجن باقعأ  یف  حبـصلا  عم  رظانک  هادـغلا  یلیل  نم  تحبـصأف  رعاشلا  لاـق  سیآ  مداـن  وه  يأ  برغم  مجن  باـقعأ  یف  رظنی  نـالف  و 
. ( . هناوید 79 ، نونجملل برغم ( 

.هکلهلاب نقیأ  يأ  هدی  یف  طقس  و 

.مالکلا نم  هتعنم  يأ  هیف  یلإ  هدی  تددر  دق  و 

.نوعمتجم يأ  نالف  ینب  یلع  دی  نالف  ونب  و 

.هأفاکم نع  ءادتبا ال  يأ  دی  رهظ  نع  اذک  هاطعأ  و 

.اعماط ءاج  يأ  هینذأ  ارشان  نالف  ءاج  نولوقی  و 

هب لع  فرـصلا  نولک  نکل  هفلحم و  ریغ  تیمک  لاق  همیرک  اهنأ  فلحی  نأ  یلإ  اهبحاص  جوحت  يأ ال  هفلحم  ریغ  سرف  هذه  لاقی  و 
.میدألا

.هرش هریخ و  هبورص  هیلع  ترم  يأ  هرطشأ  رهدلا  نالف  بلح  لوقت  و 

.دهتجا هیف و  دج  يأ  هبوبنظ  رمأل  نالف  عرق  و 

.رهظ يأ  هذجاون  رشلا  يدبأ  لوقت  و 

.اهبان نع  ترشک  اهقاس و  نع  برحلا  تفشک  دق  و 

.هب هطلخی  هریغ  یلإ  لقتنی  ثیدح  یف  نوکی  لجرلل  کلذ  لاقی  لمجلا  قونتسا  لوقت  و 

.ریعلا نتأتسا  زع  دعب  نوهی  نمل  لوقت  و 

.ثاغبلا رسنتسا  يوقی  فیعضلل  لوقت  و 

عمج عقنألا  رشلا و  ریخلا و  نوداتعم  يأ  عقنأب  نوبارش  مکنإ  قارعلا  لهأ  ای  جاجحلا  لاق  رومألل و  دواعم  يأ  عقنأب  بارـش  نولوقی  و 
كرش هل  بصنی  صناق و ال  هغلبی  ثیح ال  تاولفلا  یف  عقانملا  دری  رذحلا  رئاطلا  یف  هلصأ  ناردغلا و  نم  عقنتسا  ام  وه  عقن و 

[ یف همالک ع  نم  [و 

یناغألا 9:101- ینربخأ (  جرفلا  وبأ  لاق  یناهبـصألا  نیـسحلا  نب  یلع  جرفلا  وبأ  اهاور  هیاکحب  تاـیانکلا  یف  لـصفلا  اذـه  متخن  و 
لاق یمع  ینثدح  لاق و  يدع  نب  مثیهلا  نع  هللا  دبع  نب  دمحأ  انثدح  لاق  یمع  نبا  ینثدـح  لاق  يرابنألا  مساقلا  نب  دـمحم  . ( 103
انیلع مدق  لاق  ریمع  نب  کلملا  دبع  نع  دیعس  نب  دلاجم  نع  يدع  نب  مثیهلا  نع  يرمعلا  انثدح  لاق  ینارکلا  دعـس  نب  دمحم  انثدح 
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لجر لک  ینثدحیل  لاقف  هدـنع  انرـسف  مهدـحأ  انأ  هفوکلا  لهأ  هوجو  نم  هرـشع  یلإ  لسرأف  قارعلا  یلع  اریمأ  هفوکلا  هریبه  نب  رمع 
أرمإ نإ  تلقف  قح  ثیدـح  لب  لاق  لطاب  ثیدـح  مأ  قح  ثیدـح  ریمألا أ  هللا  حلـصأ  تلقف  ورمع  ابأ  اـی  تنأ  أدـبا  هثودـحأ و  مکنم 

نهلأس اذإف  ءاسنلا  بطخی  لعجف  نیتنثا  هعبرأ و  هینامث و  نع  اهلأسی  یتح  هأرما  جوزتی  الأ  ه  هیلأب ) .» :» یناغألا یلأ (  یلآ  ناک  سیقلا 
ای اهل  لاقف  هتبجعأف  همتل  ردـبلا  اهنأک  هل  هریغـص  هنبا  لمحی  لـجرب  وه  اذإ  لـیللا  فوج  یف  ریـسی  وه  اـنیبف  رـشع  هعبرأ  نلق  اذـه  نع 

یلإ اهبطخف  هأرملا  ایدـثف  ناتنثا  امأ  هقانلا و  فالخأف  هعبرأ  امأ  هبلکلا و  ءابطأف  هینامث  امأ  تلاـقف  ناـتنثا  هعبرأ و  هیناـمث و  اـم  هیراـج 
لبإلا و نم  هئام  اهیلإ  قوسی  نأ  یلع  کلذ و  اهل  لعجف  لاـصخ  ثـالث  نع  اـهئانب  هلیل  هلأـست  نأ  هیلع  تطرـش  اـهایإ و  هجوزف  اـهیبأ 

نمس نم  .قزلا )  : یحنلا ایحن (  هعم  اهیلإ  يدهأ  هأرملا و  یلإ  ادبع  ثعب  مث  کلذ  لعفف  سارفأ  هثالث  فئاصو و  رشع  دبعأ و  هرـشع 
معطأف نییحنلا  حتف  تقـشناف و  هرمـسب  تقلعتف  اهـسبلف  هلحلا  رـشن  هایملا و  ضعب  یلع  دبعلا  لزنف  بصع  نم  هلح  لسع و  نم  ایحن  و 

اهیلإ عفد  اهیخأ و  اهمأ و  اهیبأ و  نع  اهلأسف  .بیغ )  : فولخ فولخ (  اهلهأ  هأرملا و  یلع  مدق  مث  اصقنف  امهنم  ءاملا  لهأ 

یعاری بهذ  یخأ  نأ  نیـسفن و  سفنلا  قشت  تبهذ  یمأ  نأ  ابیرق و  دعبی  ادـیعب و  برقی  بهذ  یبأ  نأ  كالوم  ملعأ  تلاقف  اهتیدـه 
.ابضن مکیءاعو  نأ  تقشنا و  مکءامس  نأ  سمشلا و 

امأ هموق و  یلع  اموق  فلاحی  بهذ  اهابأ  نإف  ابیرق  دعبی  ادـیعب و  برقی  بهذ  یبأ  نأ  اهلوق  امأ  لاقف  هربخأف  هالوم  یلع  مالغلا  مدـقف 
هأرما .هتدالو )  دـنع  اهدـلو  تقلت  اذإ  ؛ هأرملا هلباقلا  تلبق  : لاـقی لـبقت (  تبهذ  اـهمأ  نإـف  نیـسفن  سفنلا  قشت  تبهذ  یمأ  نإ  اـهلوق 

نإ اهلوق  امأ  هب و  حوریل  سمـشلا  بوجو  رظتنی  وهف  هاعری  هل  حرـس  یف  اهاخأ  نإف  سمـشلا  یعاری  بهذ  یخأ  نإ  اهلوق  امأ  ءاسفن و 
لاقف ینقدصاف  اصقن  امهب  تثعب  نیذللا  نییحنلا  نإف  ابـضن  مکیءاعو  نإ  اهلوق  امأ  قشنا و  هب  تثعب  يذلا  دربلا  نإف  تقـشنا  مکءامس 

اهب تلمجت  اهتـسبل و  هلحلا و  ترـشن  کـمع و  نبا  ینأ  مهتربخأـف  یبـسن  نع  ینولأـسف  برعلا  هاـیم  نم  ءاـمب  تلزن  ینإ  يـالوم  اـی 
هعم اهوحن و  جرخ  لبإلا و  نم  هئام  قاس  مث  کل  یلوأ  لاقف  ءاملا  لـهأ  اـمهنم  تمعطأـف  نییحنلا  تحتف  تقـشناف و  هرمـسب  تقلعتف 

اهجوز هنأ  مهربخأف  لبإلاب  هیراجلا  لهأ  یلإ  یتأ  یتح  جرخ  رئبلا و  یف  دـبعلا  هب  یمرف  سیقلا  ؤرمإ  هناعأف  زجعف  لبإلا  یقـسی  دـبعلا 
اولعفف اهبنذ  اهـشرک و  نم  هومعطأ  اروزج و  هل  اورحنا  نکل  مأ ال و  وه  یجوز  يردأ أ  ام  هللا  تلاـقف و  کـجوز  ءاـج  دـق  اـهل  لـیقف 

یف ماد  ام  نیجرـسلا  : ثرفلا  ) ثرفلا دـنع  هل  اوشرفا  تلاقف  برـشف  هوقـسف  ضماحلا  وه  ارزاح و  انبل  هوقـسا  تلاقف  هومعطأ  ام  لکأف 
جلتخت مم  تلاقف  کل  ادـب  امع  یلـس  اهل  لاقف  کلأسأ  نأ  دـیرأ  ینأ  هیلإ  تلـسرأ  تحبـصأ  املف  ماـنف  هل  اوشرفف  مدـلا  و  .شرکلا ) 

كاذخف جلتخی  ممف  تلاق  كایإ  یمازتلال  لاق  كاحشک  جلتخی  مم  تلاقف  كایإ  یلیبقت  نم  لاق  كاتفش 

.اولعفف هب  مکیدیأ  اودشف  دبعلا  مکیلع  تلاقف  كایإ  یکروتل  لاق 

کجوز ءاج  دـق  اهل  لیقف  هتأرما  یلإ  لبقأ  لبإلا و  نم  هئاـم  قاـس  هیح و  یلإ  عجرف  رئبلا  نم  سیقلا  أرمإ  اوجرختـساف  موق  رم  لاـق و 
نیأ لاق و  کلذـب  هوتأ  املف  اولعفف  اهبنذ  اهـشرک و  نم  هومعطأ  اروزج و  هل  اورحنا  نکل  مأ ال و  وه  یجوز  يردأ أ  اـم  هللا  تلاـقف و 
یتأف ارزاح  انبل  هوقسا  تلاقف  لکأی  نأ  یبأ  و  ریعبلا ) نم  زجعلا  یلإ  لهاکلا  نم  بلصلا  یف  محل  : ءاحلملا ءاحلملا (  مانسلا و  دبکلا و 
راحلا بلحلا  وه  و  «. فیرـصلا :» یناغألا یف  ؛و  حاقل هدـع  نم  بلحی  نبللا  وه  : بیرـضلا و  بیرـضلا (  نیأف  لاق  هبرـشی و  نأ  یبأـف  هب 

دنع هل  اوشرفا  تلاـقف  هئیثرلا  و  .هتعاـس )  نم  بوریف  ، ضماـحلا نبللا  هیلع  بصی  بیلحلا  نبللا  هئیثرلا : ،و  عرـضلا نم  فرـصی  هعاـس 
یتطیرـش مله  هیلإ  تلـسرأ  مث  ءابخ  اهیلع  یل  اوبرـضا  ءارمحلا و  هعلتلا  دـنع  یل  اوشرفا  لاق  مانی و  نأ  یبأف  هل  اوشرفف  مدـلا  ثرفلا و 
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جلتخی ممف  تلاق  تاعشعشملا  یبرشل  لاقف  كاتفـش  جلتخت  مم  تلاقف  تئـش  امع  یلـس  نأ  اهیلإ  لسرأف  ثالثلا  لئاسملا  یف  کیلع 
اذه تلاقف   ( .نسحلا هماتلا  لبخلا  : تامهطملا تامهطملا (  یـضکرل  لاق  كاذخف  جلتخت  ممف  تلاق  تاربحلا  یـسبلل  لاق  كاحـشک 

.هیراجلا هیلإ  تیدهأف  هب  مکیلعف  يرمعل  یجوز 

رمأ انفرـصناف و  هنم  بجعأب  مکنم  دحأ  انیتأی  نل  ورمع و  یبأ  ثیدح  دعب  هلیللا  رئاس  ثیدـحلا  یف  ریخ  الف  مکبـسح  هریبه  نبا  لاقف 
هزئاجب یل 

یناشاک

زا ار  ءاکو )  ) ظفل هدومرف  هراعتسا  .حیر  جورخ  زا  وا  هدننک  ظفح  تسا و  ربد  دنب  رادیب  مشچ  هتسلا ) ءاکو  نیعلا  مالسا : هیلع  لاق  (و 
رب دوش  بلاغ  باوخ  رگا  اذهل  ربد و  عضوم  زا  حـیر  جورخ  زا  يرادـیب  رد  ار  دوخ  سفن  ناسنا  ندرک  تظفاحم  رابتعا  هب  نیع  يارب 

هاگره هک  تسا  نآ  دارم  هک  دـنا  هتفگ  یـضعب  .نآ  ریغ  اـی  ماـیق  اـی  دوعق  اـی  عاجطـضا  نیح  رد  ءوضو  دوش  ضقتنم  شوگ  مشچ و 
هب دوش  یم  رجنم  نآ و  ندروخ  رد  دـننک  یم  طارفا  دـیآ و  رظن  هب  هچنآ  ندروخ  هب  دـنوش  یم  لیام  اه  ماـعط  زا  دـنرادن  هگن  مشچ 

دیـس یـضرلا ) لاق   ) دروخ یم  دـنیب ، یم  هک  مادام  ینالف  ینعی  نیعلاب ) لکای  نالف  : ) دـنا هتفگ  هک  تسا  اـجنیا  زا  .لاهـسا و  خـفن و 
هتسلا هبش  هناک   ) تسا هدنروآ  بجع  ياه  هراعتسا  هلمج  زا  مالک  نیا  و  هیبجعلا ) تاراعتسالا  نم  اذه  و  : ) هک دیامرف  یم  هرس  سدق 

هدرک اهر  هک  هاگره  سپ  ءاکولا ) قلطا  اذاـف   ) دـنب هب  ار  مشچ  و  ءاـکولاب ) نیعلا  و   ) فرظ هب  ار  ربد  هدرک  هیبشت  هک  اـییوگ  ءاـعولاب )
رترهاظ رتروهشم و  هچنآ  رد  لوق  نیا  و  رهظالا ) رهشالا و  یف  لوقلا  اذه  و   ) فرظ دشن  طبـضنم  ءاعولا ) طبـضنی  مل   ) فرظ دنب  دش 

هک هدـمآ  تیاور  رد  تسا و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ناـمزلارخآ ربـمغیپ  نانخـس  زا  هلآ )) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبـنلا مـالک  نم   ) تسا
هب سلجم  لها  .دمآ  نوریب  وا  صوصخم  عضوم  زا  يداب  دش و  بلاغ  وا  رب  باوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  سلجم  رد  یـصخش 

تیاور و  نینموملاریمال ) موق  هاور  دق  و   ) .هتسلا ءاکو  نیعلا  هک : دومرف  دش و  نآ  رکنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  .دندمآرد  هدنخ 
باتک یف   ) دربم ار  مالک  نآ  تسا  هدرک  رکذ  دربملا ) کلذ  رکذ  و   ) مالـسلا هیلع  نینموملاریما  رم  یتعاـمج  ار  مـالک  نآ  دـنا  هدرک 

انملکت دـق  و   ) یجهت فورح  هب  ظفل  داریا  باب  رد  بضتقم )  ) هب تسا  یمـسم  هک  یباتک  رد  فورحلاـب ) ظـفللا  باـب  یف  بضتقملا 
هک دوخ  باتک  رد  هیوبنلا ) راثالا  تازاجمب  موسوملا  انباتک  یف   ) هفوصوم هراعتـسا  نیا  رب  اـم  میدرک  نخـس  و  هراعتـسالا ) هذـه  یلع 
رد ترـضح  نآ  دومرف  و  هل ) مالک  یف  مالـسلا  هیلع  لاق  و   ) .هیوبن ثیداـحا  تاـیانک  هب  ینعی  هیوبن ) راـثآ  تازاـجم   ) هب دـش  هدـیمان 

هدومن دوخ  تبارق  صاصتخا و  راهظا  لوا  رد  دومرف و  تفالخ  نامز  رد  هک  تسا  وا  هبطخ  هلمج  زا  نیا  تسا و  ار  وا  رم  هک  یمالک 
راتخاف : ) هک ترابع  نیا  هب  هثالث  هباحـص  عینـشت  هب  ار  نآ  هتخاـس  یهتنم  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هاـنپ تلاـسر  ترـضح  هب  تبـسن 

زا ار  يدرم  مهنم ) الجر   ) دوخ دساف  ياهرکف  هب  مهئاراب )  ) تلاسر ترـضح  زا  دعب  ناناملـسم  دندرک  رایتخا  سپ  هدعب ) نوملـسملا 
ییاناوت ردق  هب  هتعاطتـسا ) بسحب   ) دومن نآ  دیدست  تفالخ و  رما  هب  دش  کیدزن  سپ  ددس ) براقف و   ) .تسا رکبابا  نآ  هک  .دوخ 

نآ رد  دوب  لزلزتم  هکلب  رما ، نآ  رد  دوبن  لاونم  کی  رب  وا  ینعی  وا  تاذ  رد  دوب  هک  یششوک  یتسس و  رب  دج ) فعـض و  یلع   ) دوخ
هرـس سدق  دیـس  ار و  یمکاح  یلاو و  دوخ  زا  دعب  دینادرگ  تفالخ  رما  یلوتم  ترخآ  راد  هب  وا  تلحر  زا  دعب  ایلاو ) هدـعب  هالو  مث  )

هدومرف هچنآ  هدومن  ذخا  هرقف  نیا  زا 

یلمآ
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ینیوزق

ياج هب  زین  وا  تفر  باوخ  هب  مشچ  نوچ  .تسا  دعقم  دنب  مشچ  ینعی  .نآ  لاثما  و  کشم ) رـس  دنب  ( ) ءاکو  ) دـنیوگ ار  دـعقم  هس ) )
تاراعتسا زا  مالک  نیا  و  دیوگ : یم  دیس  .ددرگ  یم  وضو  صقن  بجوم  باوخ  هک  تسا  اجنیا  زا  ددرگ  حیر  جورخ  هنظم  و  دنامن ،

هتـشاد هاگن  دنب  دوش  هدرک  اهر  هکینامز  سپ  فرظ  هب  ار  مشچ  دنب و  هب  ار  دـعقم  تسا  هدرک  هیبشت  ترـضح  نآ  ایوگ  تسا  هبیجع 
ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  تاملک  زا  رهظا  رهـشا  رب  انب  مالک  نیا  و  دتـسیا ، یمن  تسا  نآ  رد  هک  هچنآ  فرظ و  دوش  یمن 

باـتک رد  دربـم )  ) تسا هدرک  رکذ  مالـسلا و  هـیلع  نینموـملاریما  يارب  ار  مـالک  نـیا  دـنا  هدرک  تـیاور  یموـق  قـیقحت  هـب  تـسا و 
تازاجم  ) هب موسوم  هک  نامدوخ  باتک  رد  هراعتـسا  نیا  رب  ام  میا  هدرک  ملکت  قیقحت  هب  و  فورحلاب ) ظـفللا   ) باـب رد  بضتقملا ) )

.تسا هیوبنلا ) راثالا 

یجیهال

هکنانچ ینعی  .تسا  وا  ربد  هقلح ي  کیخ  رد  دنب  ناسنا  مشچ  هک  مالسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .هسلا » ءاکو  نیعلا  : » مالسلا هیلع  لاق  و 
هقلح رد  دور  باوخ  هب  دوشن و  مشچ  تظفاحم  هاگره  دزیرب و  تسا  وا  رد  هچنآ  دوشاو و  کیخ  رد  دوشن ، کیخ  رد  دنب  تظفاحم 

.دوش نآ  زا  حیر  جارخا  دوشاو و  وا  ربد  ي 

ییوخ

و ءاعولا ، طبضنی  مل  ءاکولا  قلطا  اذاف  ءاکولاب  نیعلا  ءاعولاب و  هتسلا  هبش  هناک  هبیجعلا  تاراعتسالا  نم  هذه  و  هللا : همحر  یـضرلا  لاق 
دربملا کلذ  رکذ  و  مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریمال موق  هاور  دق  و  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا مالک  نم  رهظال  رهشالا  یف  لوقلا  اذه 

راثالا تازاجمب  موسوملا  انباتک  یف  هراعتـسالا  هذـه  یلع  انملکت  دـق  و  فورعملا ،)  ) فورحلاب ظفللا  باب  یف  بضقملا  باـتکلا  یف 
تمان اذاف  تایاورلا : ضعب  یف  ربخلا  مامت  یف  ءاج  دـق  و  یلزتعملا : حراشلا  لاـق  .تحت  اـمب  هنع  ربعی  تسـالا و  هتـسلا : هغللا : .هیوبنلا 
هظقیلا نا  دیری  لوقا : .یهتنا  هبرقلل  ءاکلولاک  هتسلل  هظقیلا  دارملا  و  ءاک - نینیعلا و  لعجف  هبرقلا  طابر  ءاکولا  ءاکولا و  قلطتسا  نانیلا 

.هنم جرخی  امع  رذـعی  هسفن و  طبـض  یلع  ردـقی  ناسنالا ال  مان  اذاف  جورخلا ، نع  حایرالا  طبـض  سفنلا و  ظـفح  یلا  هجوتلا  بجوت 
.تسا تحت  ام  دنب  رس ، مشچ  دومرف : همجرتلا :

يرتشوش

هتـس هس  لصا  ربدلا و  يا : تسالا ، هسلا )  ) هبرقلا و سار  هب  دـشی  يذـلا  ءاکولاف  تسالا ، هب  دـسی  لبح  يا  لوقا : مالـسلا : هیلع  لاق  و 
.حتفلاب هس )  ) تلق تسالا - نم  يا : نیعلا - تفذح  لعفلا و  مال  یه  یتلا  ءاهلا  تدرا  اذا  هتـس  یف  يرهوجلا  لاق  .هاتـسا و  هعمج  نال 

ناک نویعلا :)  ) یف .هسلا  ءاکو  نیعلا  ثیدـحلا : یف  و  تسالا ، هلزنمب  مهیف  تنا  يا : رـصن  تیعد  اذا  یلفـسلا  هسلا  تنا  و  رعاشلا : لاق 
: نامیلـس لاقف  اهیلا  رظنف  هقور ، هفیـص  هسار و  یلع  لجر و  هیلع  لخدف  راجلاب ، راجلا  یلولاب و  یلولا  ذـخای  کلملادـبع  نب  نامیلس 
: لاق دـحاو ، لاق : هتـسا  وزغلا  هیلع  رـص  لاقف : .اهذـخ  تسالا و  یف  لاثما  هعبـس  تاه  لاق : .اهیف  هفیلخلل  هللا  كراب  لاـق : کـتبجعاا ؟
: لاق هعبرا ، لاق : هتـساب  عجیی  دـبعلا  یطعی و  رحلا  لاق : هثالث ، لاق : قرتحت  رمجملا  دوعت  مل  تسا  لاق : ناـنثا ، لاـق : ملعا  نئاـبلا  تسا 
: لاق .كاذ  نم  اذه  سیل  لاق : تیفنا  كرح  تیقبا و ال  کئام  لاق ال  هتس ، لاق : اهتسا  یف  اهالس  داع  لاق : هسمخ ، لاق : یثبخا  یتسا 
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نب رفعج  رعش  عباسلا  رکذ  ول  و  تلق : هفلتخم ) تاعوضوم  یف  نوتسلا - لصفلا   ) .اهذخ لاق : .هفیلخلا  لعفی  امک  راجلاب  راجلا  تذخا 
تحبـصا دقل  ریبزلا : نبا  یلا  هتمکاح  هتیـضر و  ام  تباف و  هسفن  نم  اهجوزف  اهجیوزت  یف  هتلکو  امل  راون  هتارما  قدزرفلا و  یف  ریبزلا 

هرفحلا هتـسا  تاطخا  مهلوقف  الا  لیدبتلا و  دمعت  هنا  رهاظلا  و  اهجو ، ناک  ترقتـسال  هتـسا  حـمر  تیـضر  ول  ازـشان و  قدزرفلا  سرع 
رئبلا یف  لزنی  نم  لوالا  رئبلا و  نم  حزنی  نم  یناثلا  حـتاملا و  تساب  حـئاملا  نم  ملعال  ینا  لـثم  یف  و  ساـسالا : یف  .فورعم و  لـثم 

لعجف قدزرفلا  اهیلع  لخدـف  نابـشلا ، اـهیلا  ثدـحتی  یلیل  اـهل  لاـقی  لـیقع  نم  هارما  تناـک  یناـغالا )  ) یف و  اذـه ، .هلولدـلا  ـالمیف 
هعرـصف هیلا  ماقف  .کیلا  كاذ  لاق : ینعراصتا ؟ لجرلل  لاقف  قدزرفلا  کـلذ  ظاـغف  هیلع ، تلبقاـف  اـهموق  نم  یتف  لـبقا  و  اـهثداحی ،

نکلو ینتعرـص ، نا  یب  ام  لاقف : .يرج  ام  کب  تدرا  ام  لاق : لجرلا و  ماقف  توص  قدزرفلا  نم  جرخف  هردص ، یلع  سلج  یتفلا و 
اهءاکو تددـش  مزح  اذ  تنک  ولف  نوخی  لازیال  ربد  کـناخف  اـهبرقب  یظحتل  یلیل  یلا  تسلج  یف : لاـقف  يربخ  هغلب  ریرجب  کـناک 

اهتـسا و اهیرا  یناغالا )  ) یف امک  مهلاثما  نم  .نیتیبلا و  هیف  لاقف  ربخلا  ریرج  غلب  یتح  مایا  تضم  امف  نویق  صالدـلل  اترخ  دـش  اـمک 
لاق لاق : کتـسا و  عم  تسا  کـلام  یناـمرکلا .)  ) یف اـمک  مهلاـثما  نم  و  هفلتخم ) تاـعوضوم  یف  نوتـسلا - لـصفلا   ) .رمقلا ینیرت 

.يرتال و ام  اهتسا  یف  اضیا  دوع  نوبغملا  تسا  یف  هیفامک  اهنم  .لاجر و  نم  هدع  لام و ال  نم  هورث  هل  نکت  مل  نمل  برضی  دیزوبا :
هل و یش ء  امیدع ال  يا : ضرالا  تساب  هتکرت  زجاع و  يا : كاذ  نم  اتسا  قیـضا  هتهرک و  ام  يا  هبلکلا  تسا  هنم  تیقل  ساسالا : یف 

سوماقلا  ) یف و  اذـه ، .هب  فختـسا  اذا  نالف  تساب  ههجو و  یلع  يا : رهدـلا  تسا  یلع  هایا و  هما  ضاـمحا  نع  هیاـنک  اهتـسا  نبا  اـی 
هیلع تمدـق  هکم  حـتتفا  امل  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نا  یبلکلا  نبا  یکح  یناغالا :)  ) یف .مح و  هعمج  تسالا  ءامحلا  طیحملا )

، انم مه  ام  هللا  و  ورمعل : سیق  لاقف  اباست ، هدنع  اراص  املف  همع ، نبا  متها  نب  ورمع  مصاع و  نب  سیق  مدـق  نمیف  ناکف  برعلا ، دوفو 
تللظ هفلتخم ) تاعوضوم  یف  نوتـسلا - لـصفلا  : ) هل لاـق  مث  .اـنم  سیل  مورلا و  نم  هللا  وه و  ورمع : لاـقف  .هریحلا  لـها  نمل  مهنا  و 

یلا هبـسن  امنا  و  لاق : .هیفاو  هتناع  ناب  کلذب و  هریعی  هتـسا ، ینعی  ءابلهلا  بصت  مل  قدصت و  ملف  لوسرلادنع  ینمتـشت  ءابلهلا  شرتفم 
.رمحا ناک  میهاربا  نب  لیعامـسا  لاق : و  سیق ، یف  لوقلا  اذه  نع  هاهن  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نا  لاقیف : رمحا ، ناک  هنال  مورلا 
توند نئل  برکی : دـعم  نب  ورمعل  ثعـشالا  لاق  هیاهنلا :)  ) یف .تسالا و  تاروسکم  همزع  ما  همزع و  مزعلا و  ما  و  سوماـقلا )  ) یف و 
دیوسل دایا  نب  هللادبع  لاق  زتعملا :) نبا  عیدب   ) یف .هوق و  مزع و  تاذ  هتـسا  نا  دیری  هغرفم ، موزعل  اهنا  الک  ورمع : لاقف  .کنطرـضال 

یف .تسالا و  نیغلا ، نیعلاب و  هعابولا  حاحـصلا :)  ) یف .اتـسا و  ضرالل  ملعا  ام  دـیوس : لاقف  .ضرـالا  تسا  یلع  دـعقا  فوجنم : نب 
هبتناف موقلا  ضعب  کحضف  هنم ، تجرخف  ءافغا  یفغاف  هفایـض  یف  یخونتلا  دنع  هلیل  تنک  يدلاخلا  روصنملا  لاق  دهاعملا :) بیرقت  )

یفف لهج  اذ  ناک  نم  امئان و  رذـعیف  لقع  اذ  ناک  نمف  هتحقف  حـیراشت  کشالب  تخارت  ظقیتم  نم  نانیعلا  تمان  اذا  لاقف : هکحـضل 
( هفلتخم تاـعوضوم  یف  نوتـسلا - لـصفلا   ) لهـس نب  نسحلا  تنب  ناروـب  رجح  یف  هسار  عـضو  نوماـملا  نا  اورکذ  هتیحل و  فوـج 

دنع دعقا  ناب ال  ینبدا  یبا  نا  تلاقف : کلذل  بضغ  نوماملا و  هبتناف  تماق ، ضرالا و  یلع  هسار  تعضو  مونلا  یف  راص  املف  هتارما ،
مل ءاکولا  قلطا  اذاف  ءاکولاب ، نیعلا  ءاعولاب و  هسلا  هبش  هناک  هبیجعلا ، تاراعتسالا  نم  هذه  و   ) فنصملا لوق  .دعاق  دنع  مانا  مئان و ال 

ءوضولا باب  رخآ  یف  هننس  یف  دوادوبا  يورف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا مالک  نم  رهظالا  رهشالا  یف  لوقلا  اذه  و  ءاعولا ، طبـضنی 
ذئاع نب  نمحرلادبع  نع  همقلع  نب  ظوفحم  نع  اطع  نب  نیضولا  نع  هیقب  نع  نیرخآ  یف  یـصمحلا ، حیرـش  نب  هویح  نع  مونلا  نم 
هیلع نینموملاریمال  موق  هاور  دق  و   ) .اضوتیلف مان  نمف  نانیعلا  هسلا  ءاکو  هلآ :) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا لاق  لاق : مالـسلا  هیلع  یلع  نع 

فلالا و باتک  ینزاملا  فنـص  امل  هنال  دربملاب  دـیزی  نب  دـمحم  بقل  يومحلا : لاق  دـیزی ) نب  دـمحم  دربملا  کلذ  رکذ  مالـسلا و 
هفرحف قحلل ، تبثملا  يا : ءارلا - رـسکب  دربملا - تناف  مق  ینزاملا : هل  لاقف  باوج ، نسحاب  هباـجاف  هصیوع ، هقیقد و  نع  هلاـس  مـاللا 
اهمانـس ناک  دـشنا  نطقلا و  وه  لاقف  ضعبقلا  نع  هولاسف  هناحتما ، اودارا  هغللا و  یف  عضولاب  اـمهتم  ناـک  و  ءارلا ، اوحتف  نویفوکلا و 
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( فورحلاب ظفللا  باب  یف  بضتقملا  باتک  یف   ) .بجعا وهف  اقلتخم  ناک  نا  بیجع و  وهف  احیحـص  ناک  نا  اولاقف : اـضعبقلا  یـشح 
هذـه یلع  اـنملکت  دـق  و   ) .یقراـفلا هلئاوا  تالکـشم  یلع  قلع  یناـمرلا و  هحرـش  دربـملل  بطخلا  یف  بضتقملا  نوـنظلا  فـشک  یف 
نیعلا تمان  اذاف  ءاکولاب ، نیعلا  ءاعولاب و  هتسلا  هبش  مالسلا  هیلع  هناک  همث  لاق  هیوبنلا ) راثالا  تازاجمب  موسوملا  انباتک  یف  هراعتـسالا 
هتـسلل نیعلا  ظفح  نا  الا  ءاعولا ، هیف  امب  عسو  ءاکولا  لاز  اذا  هنا  امک  هتـسلا  رارـص  لحنا  هفلتخم ) تاعوضوم  یف  نوتـسلا - لـصفلا  )

.اهتیعوا طبضت  مل  تللح  اذا  هیکوالا  اهتیس و  ظفحت  مل  تجرشا  اذا  نیعلا  ناف  ءاعولل ، ءاکولا  ظفح  فالخ  یلع 

هینغم

انه اهب  دارملا  و  ناسنالا ، رخوم  هسلالا : و  هبرقلا ، طابر  ءاکولا : و  هلآ .) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا مـالک  یف  اـضیا  تدرو  هملکلا  هذـه 
نم ضرغلا  ..هوحن و  ءاملا و  نم  اهیف  ام  ظفحل  هبرقلا  ءاکولا  طبری  اـمک  نیعلا  هطبرت  ءاـعولاک  وا  ءاـعو  هسلـالا  نا  ینعملا  و  ءاـعولا ،

نیقلعملا و نیحراشلا و  لاوقا  نم  هانمهف  ام  اذه  .هفلخ  نم  هیدی و  نیب  نم  هسرحت  ناسنالا و  ظفحت  نیعلا  نا  یلا  هیبنتلا  هراشالا  هذه 
.دارملا وه  نوکی  نا  یسع  ..هملکلا و  هذه  ریسفت  یف  هغللا  لها 

هدبع

صخشلا نال  ءاعو  زجعلا  لعج  امنا  هرصابلا و  نیعلا  ناسنالا و  رخوم  زجعلا و  ءاهلا  فیفخت  نیسلا و  حتفب  هسلا  هسلا : ءاکو  نیعلا  … 
يا ءاعولا  کلذ  ءاکو  هرـصابلا  اتظفح و  ظفح  اذا  همالـسلا  هایحلا و  ءاعو  هناکف  بلغالا  یف  هماـما  نم  بصی  مل  هفلخ  نم  ظـفح  اذا 

بطعلا و هکردا  هلاوحا  تارخوم  یلا  رظنلا  ناسنالا  لمها  اذاف  هنم  یقوتلا  هعفذل و  همیزعلا  هبنتف  هیلا  لصی  هاسع  ام  ظحلت  اهنال  هطابر 
نم هلبقتسی  امم  هظفح  یف  اهتدئاف  نع  فلتخت  اهنا ال  هفلخ و  نم  هیلع  ضرعی  دق  امم  صخـشلا  ظفح  یف  نیعلا  هدئافل  لیثمت  مالکلا 

نینموملاریما ماقم  وا  ملس  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  ماقمب  قئاللا  لمحملا  وه  اذه  هلفغلا و  تانظم  یف  رصبتلا  بوجو  یلا  داشرا  هماما و 

يرفعج

مالسالا ضیف 

زا دشاب  رادیب  صخش  زاب و  مشچ  هک  یمادام   ) تسا هاگ  نتسشن  دنب  مشچ  تسا : هدومرف  مشچ ) ندوب  زاب  هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
باوخ هب  مشچ  نوچ  یلو  دزیرن ، نوریب  نآ  زا  بآ  دـشاب  هتـسب  کشم  دـنب  هکیمادام  هکنانچ  دـیامن  یم  يراددوخ  داـب  ندرک  اـهر 
تـسا نکمم  و  دشاب ، یم  ءوضو  نتـسکش  ضقن و  بجوم  باوخ  دنا : هدومرف  ور  نیا  زا  دـیاش  و  دور ، داب  ندـمآ  نوریب  هنظم  دور 

یم طارفا  ندروخ  رد  دـنیب و  یم  هچ  ره  ندروخ  هب  دـنک  یم  ادـیپ  لیم  دـشوپن  اهیندروخ  زا  مشچ  صخـش  رگا  هک  دـشاب  نیا  دارم 
اهیراتفرگ و زا  درگنب  هدنیآ  سپ و  رد  صخـش  رگا  هک  دشاب  نیا  دارم  دیاش  و  دوش ، یم  راتفرگ  لاهـسا  خفن و  هب  هجیتن  رد  دیامن و 
هب تسا  نکمم  درگنن  ار  دوخ  هدنیآ  رخوم و  هتـسب  ار  نآ  هاگ  ره  تسا و  ناسنا  رخوم  دنب  مشچ  سپ  دـبای ، یئاهر  دـب  ياهدـماشیپ 
هب ار  هاگنتـسشن  ترـضح  ایوگ  تسا  روآ  تفگـش  تایانک  زا  شیامرف  نیا  دـیامرف ): هللا  همحر  یـضردیس  .دوش  راتفرگ  ءالب  هنتف و 

و دـیآ ) یم  نوریب  تسا  نآ  رد  هچنآ   ) دـنام یمن  دوخ  لاـح  هب  فرظ  دوش  زاـب  دـنب  نوچ  هدومرف و  هیبشت  دـنب  هب  ار  مشچ  فرظ و 
نینموملاریما زا  ار  نآ  یهورگ  و  دشاب ، یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  شیامرف  زار  راتفگ  نیا  هک  تسا  نآ  رتراکشآ  رتروهـشم و 

نیا هرابرد  ام  و  تسا ، هدرک  نایب  فورحلاب  ظفللا  باب  رد  بضتقملا  باتک  رد  دربم  ار  بلطم  نیا  و  دنا ، هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع 
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.میا هدومن  وگتفگ  تسا  هدش  هدیمان  هیوبنلا  راثالا  تازاجم  هک  دوخ  باتک  رد  هیانک 

ینامز

موحرم روظنم  .نآ  دنب  مشچ  هدش و  هیبشت  فرظ  هب  هاگنمیشن  اریز  تسا ، بیجع  تاراعتسا  زا  بلطم  نیا  دسیون : یم  یضر  موحرم 
کـشم ياوتحم  جورخ  تفر ) باوخ  هب   ) دش تسـس  مشچ  یتقو  نآ ، دنب  مشچ  تسا و  کشم  مکح  رد  ندب  هک  تسا  نیا  یـضر 

رد ار  نآ  دربم  تسادخ و  لوسر  تاشیامرف  زا  هملک  نیا  هک  تسا  روهشم  دیوگ  یم  یضر  موحرم  انمـض  .مزال  زیهرپ  تسا و  دازآ 
هب ءاـکو  هک  تسا  یتروص  رد  قوـف  ياـنعم  .ما  هدرک  رکذ  هیوـبنلا ) راـثالا  تازاـجملا   ) باـتک رد  نم  هدروآ و  بضتقملا )  ) باـتک

نیا تاملک  ءاقلا  رد  مالسلا ) هیلع   ) ماما شور  هب  هجوت  اب  تسا و  هدمآ  مه  فرظ  يانعمب  ءاکو  تغل  رد  یلو  دوش  هتفرگ  دنب  يانعم 
، كاروخ رد  درک ، تقد  مشچ  رگا  .تسا  نیئاپ  فرظ  مشچ  هک  تسا  نیا  مالـسلا ) هیلع   ) ماما روظنم  دسر : یم  رظن  هب  رتبلاج  ینعم 
رد دش  هتسب  مشچ  هاگنآ  دوب و  دهاوخ  ظوفحم  يوربآ  ناسنا و  تشونرس  دوب ، بظاوم  نتشیوخ  لرتنک  رد  نینچمه  و  ندرک ، هاگن 

لباق هتکن  .دراد  هگن  ار  دوخ  مه  باوخ  لاح  رد  هک  تشاد  عقوت  ناسنا  زا  دیابن  درادن و  ار  نآ  ظفح  هاگنمیـشن و  شیانگ  تقیقح ،
( مالـسلا هیلع   ) ماما تسا  ناوارف  هدـش  لامعتـسا  نیئاپ  يارب  هک  یتاغل  هکنیا  اب  تسا  نخـس  يادا  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماما بدا  هجوت 

.تسا هدرب  راکب  نآرقرد  درم  نز و  تیانج  دروم  رد  ادخ  هک  یشور  نامه  .تسا  هدرب  راکب  ار  الاب  سونامان  تغل 

يزاریش دمحم  دیس 

ناسنالا فلخ  طبری  طابر  نیعلا  نا  ینعملا  لعل  و  ناـسنالا ، بقع  هسلا ، و  طاـبرلا ، ءاـکولا : هسلا ) ءاـکو  نیعلا  : ) مالـسلا هیلع  لاـق  و 
.مامالا بفارت  امک  فلخلا ، بقارت  نیعلا  نال  هبشا ، ام  ودعلاب و  هفلخ  نم  ناسنالا  باصی  الف  هماماب ،

يوسوم

اذه .ءاعولا و  طبضنی  مل  ءاکولا  قلطا  اذاف  ئاکولاب ، نیعلا  و  ئاعولاب ، هسلا  هبشی  هناک  هبیجعلا ، تاراعتـسالا  نم  هذه  و  یـضرلا : لاق 
یف دربملا  کلذ  رکذ  و  مالسلا ، هیلع  نینموملاریمال  موق  هاور  دق  و  هلآ ،- هیلع و  هللا  یلص  یبنلا - مالک  نم  رهظالا  رهـشالا  یف  لوقلا 

: هغللا .هیوبنلا  راثالا  تازاجمب  موسوملا : انباتک  یف  هراعتـسالا  هذـه  یلع  انملکت  دـق  .فورحلاـب و  ظـفللا  باـب  یف  بضتقملا  باـتک 
یقبی هحوتفم  تیقب  لب  منت  مل  اذا  نیعلا  نا  لوقی : نا  دـیری  مالـسلا  هیلع  هناـک  حرـشلا : .ربدـلا  تسـالا ، هسلا : .هبرقلا  طاـبر  ءاـکولا :

نیعلا ال تمان  ذا  نکل  اهیلع و  ادودـشم  ناک  اذا  یـش ء  اهنم  جرخی  هناف ال  هبرقلل  طابرلاک  حایرالا  جورخ  نم  هسفنل  اطباض  ناـسنالا 
 … ههرکی یش ء  جورخ  نم  ظفحتلا  هسفن و  طبض  یلع  ردقی 

یناقلاط

تسا تفگش  تاراعتسا  زا  نیا  دیوگ  دانک  تمحر  شیادخ  هک  یضر  دیس  .تسا » هاگنتسشن  دنبرـس  مشچ  دومرف : ترـضح  نآ  «و 
نورد ار  هچنآ  فرظ  دوش  هدوشگ  دنبرـس  نوچ  هک  تسا  هدومرف  هیبـشت  نآ  دنبرـس  هب  ار  مشچ  فرظ و  هب  ار  هاگنتـسشن  ییوگ  هک 

تسا و مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  نانخـس  زا  تسا  راکـشآ  هچنآ  ترهـش و  ربانب  نخـس  نیا  .دراد  یمن  هگن  تسا  نآ 
دروم رد  ام  و  تسا ، هدروآ  فورعم  ظفل  باب  رد  بضتقملا  باتک  رد  دربم  دنا و  هتسناد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  ار  نآ  یموق 
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« .میا هتفگ  نخس  تسا  هیوبنلا  راثآ  تازاجم  شمان  هک  نامدوخ  باتک  رد  هراعتسا  نیا 

مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  نانخس  زا  نخس  نیا  هک  تسا  نیا  فورعم  دیوگ : یم  نخس  نیا  حرـش  رد  دیدحلا  یبا  نبا 
دیاـش دـنا و  هدروآ  ار  نآ  دوخ  يوغل  ياـه  هعومجم  رد  بدا  لـها  دوخ و  راـثآ  رد  ثیدـحلا  بیرغ  ناـفلؤم  ناثدـحم و  هک  تسا 

هب نیع »  » هملک تیاور  لـصا  رد  تسا و  هداد  تبـسن  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  هب  ار  نآ  هک  تـسا  هدـش  هبتـشم  دربـم  رب  عوـضوم 
تایاور زا  يا  هراپ  رد  مه  ربخ  هلابند  رد  .تسا  هاگنمیشن  ینعم  هب  هتس  تغل  و  هتـسلا ،» ءاکو  نانیعلا   » هک تسا  نینچ  هینثت و  تروص 

کشم دنب  نوچ  ار  اهمشچ  هک  تسا  کشم  دنب  ینعم  هب  مه  ءاکو  .دوش » یم  هدوشگ  دنب  رس  دبـسخب  مشچ  ود  نوچ  و   » تسا هدمآ 
هدومرف هک  تسا  هدمآ  ءاکو  هملک  نیمه  تسا  هدش  لقن  هطقل  دروم  رد  هک  مه  یثیدح  رد  .تسا  يرادیب  دوصقم  تسا و  هداد  رارق 

اب یهاوخ  هچ  ره  هنرگ  رتهب و  هچ  هک  دمآ  نآ  بحاص  رگا  نک  یفرعم  ار  نآ  لاس  کی  رادب و  یقاب  نآ  رب  ار  نآ  هتـسب  دنب و  : » دـنا
« .هدب ماجنا  نآ 

هک تسا  هداد  صاصتخا  نآ  يارب  يدهاوش  هئارا  فلتخم و  تایانک  دروم  رد  هحفص  لهچ  رد  لصفم  یثحب  سپس  دیدحلا  یبا  نبا 
ییحی زا  يدهاش  نتفر ، رد  داب  زا  هیانک  ندش » هدوشگ  دنب   » بیکرت نیمه  هرابرد  هلمج  زا  تسا و  یبدا  تاعانص  هدنزرا  ثحابم  زا 

نیا راک  هلوقم  زا  نوریب  نوچ  تسا و  رایسب  دیدحلا  یبا  نبا  ثحب  نیا  رد  یندناوخ  بلاج و  تاکن  .تسا  هدروآ  رعـش  رد  دایز  نب 
.دوش یم  هدنسب  نآ  زا  يدروم  دنچ  همجرت  هب  تسا  هدنب 

هک تسا  هرقب  هروس  مکی  تصش و  هیآ  هب  هراشا  یگنتلد و  ییابیکشان و  زا  هیانک  تسا  مالّسلا  هیلع  یسوم  موق  زا  نالف  دنیوگب  رگا 
« .میزرو یمن  ییابیکش  یکاروخ  کی  هب  زگره  یسوم  يا  دیتفگ  هک  یماگنه  و  : » دیامرف یم 

.تسا هتخیرگ  تشهب  زا  دنیوگ  یم  ابیز  رایسب  هزیشود  هب 

تسه و مه  دادـماب  حبـص و  زا  هیانک  هک  دـنیوگ  یم  الج  نبا  تسا ، ناـنچ  هک  یـصخش  هب  تسا و  نشور  راکـشآ و  هک  يراـک  هب 
.تسا هتسج  لثمت  نآ  هب  مه  جاجح 

درمریپ .دز  دنخـشیر  یتشپژوگ  هب  ار  وا  تسا و  دـنچ  نامک  نیا  ياهب  تفگ : تفرگ و  ار  یتشپ  هدـیمخ  درمریپ  ولج  هار  رد  یناوج 
.دیرخ یهاوخ  ار  نآ  اهب  تخادرپ  نودب  يدوز  هب  دوش  زارد  ترمع  رگا  هدازردارب  يا  تفگ :

.تخیر نغور  وا  غارچ  رد  دنیوگ : یم  دهد ، هوشر  یضاق  ریغ  ای  یضاق  هب  هک  یسک  دروم  رد 

مراکم

 [[ مالسلا هیلع  لاق  و  ]]

.هَّسلا ُءاَکِو  ُْنیَْعلا 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 
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: هنامیکح راتفگ  دنس  ) .تسا هاگنمیشن  هدنرادهگن  ، مشچ

: دیوگ یم  هدرک و  تعانق  هدروآ  فیرش  مالک  نیا  لیذ  رد  یضر  دیس  موحرم  هچنآ  هب  رداصم  رد  بیطخ  موحرم 

رداصم .مینک (  یم  تعانق  نیمه  هب  ام  هدروآ و  بضتقم  باتک  رد  ار  نآ  دربم  هک  تسا  هدرک  رکذ  مـالک  نیا  لـیذ  رد  موحرم  نآ 
(. ص 316 ج 4 ، هغالبلا ، جهن 

: هلمج زا  هدـش  لقن  هلع  نانمؤم  ریما  زا  هاگ  هلاو و  یلع  مرکا  ربمایپ  زا  هاگ  تنـس  لها  بتک  زا  يرایـسب  رد  مالک  نیا  مینکیم  هفاضا 
ص 95) ج 7 ، دادغب ، خیرات  ص 25 ؛ ج 14 ، قشمد ، هنیدم  خیرات  ص 97 ؛ ج 4 ، دمحا ، دنسم 

مالـسلا هیلع  ماـما.تسا  بیجع  تاـهیبشت  زا  مالـسلا  هیلع  ماـما  مـالک  نیا  :» دـیوگ یم  راـتفگ  نیا  حیـضوت  رد  یـضر  دیـس  موـحرم 
دناوت یمن  کشَم  دننک  اهر  ار  دنب  هاگ  ره  هک  دندنب  یم  کشم  هناهد  رب  هک  يدنب  هب  ار  مشچ  هدرک و  هیبشت  کشَم  هب  ار  هاگنمیشن 

زا نآ  یعمج  یلو  هدش  هدینش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  تسخن  نخس  نیا  هک  تسا  روهـشم  ، دنک يرادهگن  تسا  نآ  رد  هچنآ 
تازاجم باتک  رد  ام  هدروآ و  فورحلاب  ظفللا  باـب  رد  بضتقملا  باـتک  رد  دربم  ار  نیا  ، دـنا هدرک  لـقن  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤمریما 

؛» میا هتفگ  نخس  هیبشت  هراعتسا و  نیا  هرابرد  هیوبنلا  راثآ 

اذـه ُءاعِولا و  ِطبَـضنی  مل  ُءاکِولا  ِقلطُأ  اذإف  ، ءاکِولاب َنیعلا  ،و  ِءاعولاب هّسلا  هّبـشی  ّهنأک  هبیجعلا ، تاراِعتـسالا  نم  هذـه  :و  ّیـضرلا لاـق  )
یف دّربملا  کلذ  رکذ  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریمأل  ٌموق  هاور  دـق  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص    ّ ِیبنلا مالک  نم  ِرَهظـألا  ِرَهـشألا  یف  ُلوقلا 

«( . هّیوبنلا راثآلا  ِتازاجَمب  :» موسوملا انباتک  یف  هراِعتسالا  هذه  یلع  انمّلکت  دق  و  «. فورحلاب ظفللا  » باب یف  « بضتقملا » باتک

بیجع هیبشت  کی 

نآ مایپ  تسا و  یهقف  هلأسم  کی  عقاو  رد  نآ  نتم  هک  دـنک  یم  يا  هتکن  هب  هراشا  اـنعمرپ  هاـتوک و  هلمج  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
.یقالخا یسایس و  یعامتجا و  هلأسم  کی 

(. هَّسلا ُءاَکِو  ُْنیَْعلا  ( ؛» تسا هاگنمیشن  هدنرادهگن  ، مشچ :» دیامرف یم 

.ددرگ لطاب  حیر  جورخ  رثا  رب  وا  يوضو  هک  دوش  یم  رایسب  دور  یم  باوخ  هب  ناسنا  هک  یماگنه  هک  نیا  هب  هراشا 

دشاب مکحم  خن  نیا  هک  یماگنه.تسا  هاگنمیـشن  يانعم  هب  « هَّسلا دندنب و« یم  نآ  اب  ار  کشم  هناهد  هک  تسا  یخن  يانعم  هب  ءاکِو » »
هتفگ هب  ریبعت  نیا  دزیر و  یم  نوریب  تسا  کشم  رد  هچنآ  دوش  لش  ای  زاب  ، خن نآ  هک  ینامز  یلو  دوش  یمن  جراخ  کشم  زا  يزیچ 
دناوت یم  هتفرن  باوخ  ات  ناـسنا  هک  تسا  نیا  مالـسلا  هیلع  ماـما  روظنم  تسا و  بیجع  تاـهیبشت  تاـیانک و  زا  یـضر  دیـس  موحرم 

ظفح ار  دوخ  دـناوت  یمن  دوش و  یم  تسـس  وا  ياضعا  تفر  باوخ  هب  هک  ینامز  اما  دوشن  لطاب  وا  يوضو  اـت  دـنک  ظـفح  ار  دوخ 
.دشاب نیمه  تسا  نکمم  ، باوخ ببس  هب  وضو  نالطب  هفسلف  عقاو  رد  ددرگ و  لطاب  وضو  دوش و  جراخ  وا  زا  يزیچ  اسب  يا  دنک و 

یم رت  نشور  ار  انعم  نیا  هک  هدـش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  تمکح  نیا  لیذ  رد  يا  هلمج  تنـس  لـها  ثیداـحا  رد 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 5480 

http://www.ghaemiyeh.com


: دومرف هک  تسا  هدش  لقن  نینچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  همادق  نبا  ینغم  باتک  رد.دزاس 

.( ص 165 ج 1 ، همادق ، نبا  ینغم  « .) أّضوَتیلف َمان  نَمَف  ِهَّسلا  ُءاکِو  ُنیَعلا  »

دـشاب هتـسب  ناتنامـشچ  رگا.دـیوگ  یم  ام  هب  دراد و  یـسایس  یقالخا و  یعامتجا و  لئاسم  هنیمز  رد  یمهم  ماـیپ  ینعمرپ  راـتفگ  نیا 
.دنز یمرس  امش  زا  يدایز  ياهاطخ 

.دهد صیخشت  تسا  راب  نایز  ای  عفان  وا  يارب  ار  هچنآ  دب و  بوخ و  دناوت  یمن  دنیشنب  اذغ  هرفس  رس  رب  هتسب  مشچ  هک  یسک 

.دنکفیب رطخ  هب  ار  يا  هعماج  تشونرس  تسا  نکمم  دوش  یم  دراو  یسایس  لئاسم  رد  هتسب  مشچ  هک  یسک 

.دنوش وا  ناج  يالب  هک  دنیزگرب  ار  یناتسود  اسب  يا  دنک  یم  باختنا  تسود  هتسب  مشچ  هک  یسک 

اه و یتشز  هناهد  رب  هک  تسا  یباـنط  عقاو  رد  مشچ.دراد  یکاـنرطخ  اـی  مهبم و  هدـنیآ  دورب  یهار  هب  هتـسب  مشچ  سکره  هصـالخ 
.دنز یم  هرگ  اه  يراجنهان  اه و  يدب 

يارب تسا  یلاثم  عقاو  رد  نخس  نیا  : دیوگ یم  مالک  نیا  حرش  رد  دوخ  هغالبلا  جهن  حرش  رد  هدبع  دّمحم  ، يرصم فورعم  هدنسیون 
هک تسین  نیا  اهنت  مشچ  هدیاف  هک  نیا  دسرب و  وا  هب  تسا  نکمم  هناهاگآان )  ) شرـس تشپ  زا  هچنآ  زا  ناسنا  ظفح  رد  مشچ  هدـیاف 
رد نیا  دـنک و  ظفح  ار  يو  ددرگ و  هاگآ  زین  تسوا  رـس  تشپ  هچنآ  زا  دـیاب  هکلب  دـنک  ظفح  تسوا  رباربرد  هچنآ  زا  ار  شبحاص 

.تساز تلفغ  هک  يدراوم  رد  ندوب  انیب  بوجو  هب  تسا  يداشرا  عقاو 

هنیمز نیا  رد  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  زا  ای  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  هک  تسا  ینخـس  راوازـس  هچنآ  : دیوگ یم  نایاپ  رد  و 
ص 578) هدبع ، هغالبلا  جهن  حرش  ) .تسا نیمه  ، هدش لقن 

دروم رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  مالک  ای  مالـسلا  هیلع  ماما  مالک  یلـصا  موهفم  هک  دـشاب  انعم  نادـب  دـیابن  نخـس  نیا  هتبلا 
.یمازتلا یناعم  هلسلس  کی  دراد و  یقباطم  موهفم  کی  ، مالک ، عقاو رد  دوش  هتفرگ  هدیدان  وضو  تالطبم 

یسیلگنا

 ". Imam Ali ibn Abu Talib said : “ The eye is the strap of the rear

Sayyid ar-Radi says, “This is a wonderful metaphor. It is as though Imām Ali ibn Abū
Tālib likens the rear part of the body to a bag and the eye to a strap. When the strap is
let loose, the bag cannot retain anything. According to the well-known and reputed
view, this is a saying of the Prophetarum, but some people have stated that it belongs
to Imām Ali ibn Abū Tālib. Al-Mubarrad has mentioned it in his book Al-Muqtadab in a
chapter titled “Words of single letters”. We, too, have discussed this metaphor in our
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.book titled Majazāt al-Athār an-Nabawiyyah

یهلا ناربهر  زا  یکی  فصو  : 467 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ِِهناَرِِجب ُنیّدلا  َبَرَض  یّتَح  َماَقَتسا  َماَقَأَف َو  ٍلاَو  مُهَِیلَو  َُهل َو  ٍماَلَک  ِیف  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

ات دـیزرو ، تماقتـسا  و  تشاداپ ، هب  ار  اهراک  هک  دـش ، مکاح  ییاورنامرف  نانآ  رب  دومرف : وا ، رب  ادـخ  دورد  و  یعاـمتجا ) یـسایس ، )
 . دش راوتسا  نید 

يدیهش

.دیدرگ رارقرب  نید  ات  دیزرو  تماقتسا  تشاداپ و  رب  ار  راک  هک  دش 2  اورنامرف  ییلاو  نانآ  رب  و  هک ]: تسا  هدومرف  يراتفگ  رد  [و 

یلیبدرا

.دیدرگ رارقرب  نید  ات  دیزرو  تماقتسا  تشاداپ و  رب  ار  راک  هک  دش 2  اورنامرف  ییلاو  نانآ  رب  و  هک ]: تسا  هدومرف  يراتفگ  رد  [و 

یتیآ

.تفرگ رارق  نید  ات  دیزرو  تماقتسا  دوخ  تشاد و  ياپ  رب  ار  راک  .تفای  یهدنامرف  نانآ  رب  ییلاو  تسا : هدومرف  نخس  نمض  رد 

نایراصنا

 . تفرگ رارقتسا  نید  ات  دومن ، تماقتسا  تشاد و  اپ  رب  ار  قح  هک  درک  تموکح  یمکاح  نانآ  رب  : دومرف دوخ  نانخس  زا  یکی  رد 

اه حرش 

يدنوار

رما تبث  یتح  هنـسحلا ، هقیرطلا  یلع  امیقتـسم  لضفلا  لدعلا و  یلع  امیقم  ناک  هناب  هحدـم  ایلاو  مالـسلا  هیلع  نیموملاریما  فصو  مث 
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هراعتـسا هنارجب  نیدلا  برـض  یتح  مالـسلا  هیلع  هلوق  .هرحنم و  یلا  هحبذم  نم  هقنع  مدقم  ریعبلا : نارج  .هبابـسا و  تدکات  نیدـلا و 
.خوسرلا توبثلل و 

يردیک

.رارقتسالا توبثلا و  نع  هیانک  نارجلاب  برضلا  هرحنم و  یلا  هحبذم  نم  هقنع  مدقم  ریعبلا : نارج 

مثیم نبا 

لقن داهن .) نیمز  رب  رـس  شیاسآ  لاـح  رد  رتش  نوچمه  نید  اـت  درک  يرادـیاپ  تشاد و  اـپرب  سپ  دـش ، مدرم  ياورناـمرف  یمکاـح  )
رد مالـسلا ) هیلع   ) ماما هک  تسا  ینالوط  يا  هبطخ  زا  یئزج  نخـس  نیا  .تسا و  باطخ  نب  رمع  اورناـمرف ، زا  دوصقم  هک  دـنا  هدرک 

دوخ ندوب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ رارـسا  مرحم  و  دوخ ، تیـصوصخ  یکیدزن و  زا  و  تسا ، هدرک  داریا  دوخ  تفالخ  راگزور 
رد وا  دـندیزگرب و  ار  ناشدوخ  زا  يدرم  دوخ  يار  اب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ زا  سپ  ناملـسم  مدرم  دـیوگ : یم  هدرک و  داـی 

، یمکاح وا  زا  سپ  .تخاس  راوتـسا  ار  نید  تفرگ و  هدـهع  رب  ار  رما  مامز  تشاد  هک  يراکتـشپ  اب  یلو  دوب  فیعـض  هک  لاح  نیع 
ماجنارـس تشاد ، ار  یناوتان  يورجک و  تفـص  ود  هک  نیا  اـب  تشاد و  اـپرب  ار  مدرم  ینید  یگدـنز و  رما  هک  دـش  مدرم  ياورناـمرف 

هب هک  دندرک  نیزگیاج  ار  یموس  هاگنآ  ددرگ و  رقتسم  دوخ  راک  رب  تسناوت  دهن ، یم  نیمز  رب  ار  دوخ  ندرگ  ولج  هک  يرتش  نوچ 
دازون هکنانچ  دندناشک ، دوخ  ياه  هتـساوخ  تمـس  هب  وا ا  دندش و  بلاغ  وا  رب  شنادنواشیوخ  و  دوبن ، دوخ  سفن  کلام  هجو  چیه 

دنتخات و وا  رب  هک  نیا  ات  دش ، یم  کیدزن  یهاگ  رود و  یهاگ  مدرم  وا و  نیب  راک  هتسویپ  و  دود ، یم  ردام  لابند  هب  رتش  هنسرگ ي 
.دندروآور اهخلم  موجه  نوچمه  نم  اب  تعیب  دصق  هب  سپس  دندروآرد ، ياپ  زا  ار  وا 

تـسا مالـسا  ییاجرباپ  شمارآ و  زا  هیانک  راعتـسم ، فصو  تروص  هب  هنارجب ، هبرـض  رتش ، ندرگ  ولج  نارج : .تسا  ینالوط  هبطخ 
.دریگ یم  مارآ  دباوخ و  یم  نیمز  رب  رتش  هک  يروطنامه 

دیدحلا یبا 

 . ِِهناَرِِجب ُنیِّدلا  َبَرَض  یَّتَح  َماَقَتْسا  َماَقَأَف َو  ٍلاَو  ْمُهَِیلَو  :َو  َُهل ٍمَالَک  ِیف  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

 . باطخلا نب  رمع  وه  یلاولا  اذه  قنعلا و  مدقم  نارجلا 

یتح هیلإ  هرارسأب  هءاضفإ  هل و  هصاصتخا  یبنلا ص و  نم  هبرق  اهیف  رکذی  هلیوط  هتفالخ  مایأ  یف  اهبطخ  هبطخ  نم  مالکلا  اذه  و 

لاو هدعب  مهیلو  هیف  اناک  دح  فعـض و  یلع  هتعاطتـسا  بسح  ددـس  براقف و  مهنم  الجر  مهئارآب  هدـعب  نوملـسملا  راتخاف  اهیف  لاق 
بلغ ائیـش  هسفن  رمأ  نم  کلمی  نکی  مل  اثلاث  اوفلتخا  مث  هیف  اناک  هیفرجع  فسع و  یلع  هنارجب  نیدـلا  برـض  یتح  ماقتـسا  ماـقأف و 
اوزن یتح  يرخأ  برقی  هرات و  دعبی  سانلا  نیب  هنیب و  رمألا  لزی  ملف  موطخملا  ریعبلا  هدیلولا  دوقت  امک  مهئاوهأ  یلإ  هوداقف  هلهأ  هیلع 

.یتعیب نودیری  ابدلا  بدم  یب  اوءاج  مث  هولتقف  هیلع 
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نفلا اذهل  هعوضوملا  بتکلا  نم  بلطیلف  فورعم  هبطخلا  مامت  و 

یناشاک

رد دـش  تسار  و  ماقتـسا ) و   ) ار رما  داد  رارق  دوخ  هب  سپ  ماقاف )  ) تسا باـطخرمع  هک  یلاو  دـش  ناـشیا  یلاو  ینعی  لاو ) مهیلو  (و 
زا تسا  تیاـنک  نیا  نیمز و  هب  ار  دوـخ  هنیـس  شیپ  نید  دزب  هکنآ  اـت  هنارجب ) نیدـلا  برـض  یتـح   ) نآ رب  دـش  یلوتـسم  ینعی  .نآ 
رد دوب  هک  یناوتان  یهاریب و  رب  هیف ) اناک  زجع  فسع و  یلع   ) رامشیب ياغوغ  رایـسب و  هنتف  زا  دعب  مالـسا  لها  .نیکمت و  رارقتـسا و 

، دیـشک اقب  راد  هب  تخر  زین  وا  هکنآ  زا  دـعب  اثلاث ) هدـعب  هالو  مث   ) دومنن لمع  دوب  مزال  هک  یجهن  نآ  رب  ار  مالـسا  ماـکحا  ینعی  .وا 
ینعی ار  يزیچ  دوخ  سفن  زا  دوبن  رداق  کلام و  ائیـش ) هسفن  نم  کلمی  نکی  مل   ) تسا نامثع  هک  یثلاـث ، زا  دـندرک  تفـالخ  بلط 

وا دندیـشک  سپ  مهئاوها ) یلا  هوداقف   ) وا يابرقا  وا  رب  دندش  بلاغ  هلها ) هیلع  بلغ   ) دومن تسناوت  یمن  دوخ  شکرـس  سفن  طبض 
لازی و ال   ) .ار هدرک  راهم  رتش  هچب  دشک  یم  هکنانچمه  موطخملا ) ریعبلا  هدـیلولا  دوقی  امک   ) دوخ ياهوزرآ  تایعدـم و  يوس  هب  ار 
دعبی : ) هکلب .دوب  یمن  تهج  کی  نامدرم  اب  تقو  چـیه  دوب و  نامدرم  نایم  وا و  نایم  رد  رما  نیا  هتـسویپ  و  سانلا ) نیب  هنیب و  رمـالا 
هکنآ ات  هیلع ) اولزن  یتح   ) ناشیا يارب  یهاگ  دش  یم  کیدزن  و  يرخا ) برقی  و   ) ناشیا دید  باوص  زا  راب  کی  دـش  یم  رود  هرات )

دنتخادنا نفد  لسغ و  یب  زور  هس  ات  مامت  يراوخ  هب  ار  وا  دنتشک  سپ  هولتقف )  ) وا لتق  رب  دندومن  قافتا  عامجا و  وا ، رب  دندمآ  دورف 
هدارا یتـعیب ) نودـیری   ) نم يوـس  هب  دـندمآ  زا  سپ  یلا ) اوواـج  مث   ) دـندرک نفد  نادوـهی  هربـقم  رد  ار  وا  زور  هس  زا  دـعب  ار و  وا 

.ارم تعیب  دندومن 

یلمآ

ینیوزق

رب دوخ  ندرگ  شیپ  نید  رتـش  دز  اـت  داتـسیا  تسار  تشاد و  تسار  سپ  یئلاو  ناـشیا  رب  دـش  یلاو  دوـخ : مـالک  هلمج  رد  دوـمرف :
زا مـالک  نیا  دـیوگ : ینارحب  حراـش  .دـهن و  نیمز  رب  دوخ  ندرگ  نتفرگ  رارق  تقو  رتش  هچناـنچ  نتفرگ  رارق  ياـج  رد  ینعی  .نیمز 
ات دومن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  هب  دوخ  صاصتخا  برق و  رکذ  دومرف  تفالخ  مایا  هک  لیوط  تسیا  هبطخ  هلمج 

سپ هیف ) هفاک  دـج  فعـض و  یلع  هتعاطتـسا  بسح  ددـس  براقف و  مهنم  الجر  مهئاراب  هدـعب  نوملـسملا  راتخاف  : ) تفگ هک  اـجنآ 
سپ رکبوبا  ینعی  .ناـشیا  زا  ار  يدرم  دوخ  ياـهیار  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ترـضح  نآ  زا  دـعب  ناناملـسم  دـندرک  راـیتخا 
دوب فیعض  لصا  زا  ینعی  .وا  رد  ود  ره  دندوب  هک  یششوک  یتسـس و  اب  شیوخ  تعاطتـسا  ردق  هب  داهن  دادس  رب  راک  دش و  کیدزن 
برض یتح  ماقتسا  ماقاف و  لاو  هدعب  مهیلو  مث   ) دومن یم  دج  هاگ  فعض و  هاگ  دوبن  لاح  کی  رب  ای  دومن ، یم  رهاظ  دوخ  زا  دج  و 
سپ رمع  ینعی  یئلاو  وا  زا  دـعب  نامدرم  رب  دـش  یلاو  سپ  .یهارمگ  یهاریب و  فسع ) ( ) هیف اـناک  زجع  فسع و  یلع  هنارجب  نیدـلا 

ءار هب  زجع  دـناوت  .وا و  رد  دـندوب  هک  يزجاع  یهاریب و  اب  نیمز  رب  ار  دوخ  ندرگ  شیپ  نید  دز  هکنیا  ات  داتـسیا  اپ  رب  تشاد و  اپرب 
.تبالص تظلغ و  ینعی  دشاب  هلمهم 

نآ زا  سپ  .موطخملا  ریعبلا  هدـیلولا  دوقی  امک  مهئاوها  یلا  هوداقف  هلها  بلغ  ائیـش  هسفن  رما  نم  کلمی  نکی  مل  اثلاث  اوفلختـسا  مث  )
يوس هب  ار  وا  دندیشک  سپ  وا  تیب  لها  وا  رب  دش  بلاغ  ار ، يزیچ  دوخ  رما  زا  دوبن  کلام  هک  نامثع  ینعی  ار  یمیس  دنتخاس  هفیلخ 
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فعض و تیاغ  هب  تسا  تراشا  ار ، هدرک  راهم  رتش  درخ  رتخد  ای  برع )  ) تالوم هدیـسر و  ون  زینک  دشک  یم  هچنانچ  دوخ  ياهاوه 
دعبی سانلا  دـعبی  سانلا  نیب  هنیب و  رمالا  لزی  مل  و   ) دـشک یم  هتفرگ  وا  راهم  يوه  هک  تسا  يرتش  رگم  ای  شیوخ ، راک  رد  وا  زجع 

دـنیوگ و ار  خـلم )  ) هلمهم لاد )  ) حـتفب اـبد ) ( ) یتعیب نودـی  ریابدـلا  بدـم  یف  اواـج  مث  هولتقف  هیلع  اوزن  یتح  يرخا  برقی  هراـت و 
بدی ضرالا  یف  بد   ) زا تسا  ناکم  مسا  لاد  رـسک  هب  بدم  دنک و  زاورپ  اوه  رد  ای  هدرواین  رپ  زونه  هک  خلم  هب  دننک  دیق  یـضعب 
وچمه ناشیا  ماحدزا  موق و  يرایسب  زا  تسا  ریبعت  خلم  دننام  یشم  راتفر و  رد  دندمآ  ینعی  دشاب  ردصم  ات  لاد  حتف  هب  ای  یـشم ) يا 

هیما ینب  زا  دوخ  ناشیوخ  تعباتم  وا  ینعی  .نامدرم  نایم  وا و  نایم  رما  نیا  دوب  هتـسویپ  و  دـیامرف : یم  .دـیآ  یم  یهوبنا  هب  هک  خـلم 
، دندومن یم  حدق  نعط و  وا  رب  و  دندوب ، ظیغ  طخـس و  رد  لاح  نآ  زا  مدرم  دـندرب و  یم  افج  اطخ و  هار  رب  ار  وا  ناشیا  دومن و  یم 

مئاق عازن  نامثع  مدرم و  نایم  یتدم  هکنآ  هب  تراشا  رگید  راب  دش  یم  کیدزن  و  باوص ، حالص و  زا  ناشیا  رما  رابکی  دش  یم  رود 
ناورم و ياوغا  رگید  هاگ  تخاس و  یم  دونـشخ  ملاظم  زا  یـضعب  عفرب  ار  ناشیا  تفرگیم و  یکولـس  هار  ناشیا  اـب  ناـمثع  هاـگ  دوب 

تعیب دنتسج  یم  خلم  یهوبنا  شبنج و  رد  دندمآ  سپ  ار ، وا  دنتشکب  وا و  رب  مدرم  دنتسجرب  ات  درپس ، یم  ملظ  فیح و  هار  وا  هابشا 
.تسا زارد  ترضح  نآ  مالک  همتت  .ارم و 

یجیهال

مالک يانثا  رد  مالسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .هنارجب » نیدلا  برض  یتح  ماقتسا ، ماقاف و  لاو ، مهیلو  و  : » هل مالک  یف  مالسلا  هیلع  لاق  و 
رارق نیمز و  هب  ار  دوخ  ندرگ  ریز  نید  دز  هکنیا  ات  دش ، رارقرب  میقتسم و  تساخرب و  سپ  یمکاح ، ار  ناشیا  دش  مکاح  هک و  دوخ 

.تفرگ

ییوخ

نم همکح  هذه  ینعملا : .تابثلا  رارقتسالا و  نع  هیانک  وه  و  رقتسا ، كرب و  اذا  ضرالا  یلع  هلعجی  ریعبلا  قنع  مدقم  نارجلا :) : ) هغللا
هیلا هرارساب  هئاضفا  هل و  هصاصتخا  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نم  هبرق  اهیف  رکذی  هتفالخ  مایا  یف  مالـسلا ) هیلع   ) هل هلیوط  هبطخ 

مهیلو مث  هیف  اناک  زجعو  فعـض  یلع  هتعاطتـسا  بسح  ددـس  براقف و  مهنم ، الجر  مهئاراب  هدـعب  نوملـسملا  راتخاف  اهیف : لاق  یتح 
ائیـش هسفن  رما  کلمی  نکی  مل  اثلاث  اوفلختـسا  مث  هیف  اناک  زجع  فسع و  یلع  هنارجب  نیدـلا  برـض  یتح  ماقتـسا  ماقاف و  لا  هدـعب و 
مدـع ءاـفلخلا و  رما  فعـض  مالـسلا ) هیلع   ) نیب دـق  لوقا : .موطحملا  ریعبلا  هدـیلولا  دوـقی  اـمک  مهئاوـها  یلا  هوداـقف  هلها  هیلع  بلغ 

هللا یلص   ) هللا لوسر  نع  صن  هللا و ال  نم  نذاب  ال  بسح ، نیملـسملا  رایتخاب  لوالا  هیالو  ناک  یلی : امیف  هخلن  غیلب  هجوب  مهتیحالص 
و نیملـسملا ، یلع  هفالخلا  قحی  فیعـضلا ال  فعـض و  مهراتخم  یف  نال  قئاللا  لـجرلا  قحلا و  مهراـیتخا  بصی  مل  و  هلآ ،) هیلع و 

یف دـسافملا  ملاظملا و  نم  کلذ  دـعب  هولعف  امل  مهنکمت  هماـهلا و  بصاـنملا  یلع  مهطلـست  هماـیا و  یف  هیما  ینب  ذوفن  هفعـض  هرمث 
یفک اعم و  زجعلا  فسعلاب و  هفـصوف  یناثلا  اما  اضعب و  مهـضعب  لتاقی  اقرف  اعیـش و  نوملـسملا  راـص  مظعلا و  نه  نا و  یلا  مالـسالا 

عم هتقایل  مدع  یلع  الیلد  امهب 

.نایب حرـش و  دـیزم  یلا  جاتحی  امب ال  هفـصوف  ثلاثلا  اما  مهیلع و  امغر  لوالا  نم  دـهعلاب  لب  نیملـسملا  راـیتخاب  نکت  مل  هتیـالو  نا 
.دیدرگ رقتسم  ناهج  هرومعم  رد  مالسا  نید  ات  دنام  اج  رب  دش و  اپرب  هک  دمآرب  ناناملسم  رب  یلاو  کی  دومرف : همجرتلا :
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يرتشوش

( مالـسلا هیلع   ) هل هبطخ  نم  مالکلا  اذـه  دـیدحلا : یبا  نبا  لاـق  مالـسلا )) هیلع   ) هل مـالک  یف  مالـسلا ) هیلع   ) لاـق و  : ) فنـصملا لوق 
هللا یلـص   ) هئاضفا و  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) هب مالـسلا ) هیلع   ) هصاصتخا و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نم  هبرق  اهیف  رکذـی  هلیوط ،

بسح ددسو  براقف  مهنم ، الجر  مهئاراب  نوملسملا  راتخاف  : ) اهیف مالسلا ) هیلع   ) لاق یتح  مالـسلا ،) هیلع   ) هیلا هرارـساب  هلآ ) هیلع و 
، هیف اناک  هیفرجع  فسع و  یلع  هنارجب  نیدلا  برض  یتح  ماقتسا ، ماقاف و  لاو  هدعب  مهیل  مث و  هیف ، اناک  دجو  فعض  یلع  هتعاطتـسا 

لزی ملق  موطخملا ، ریعبلا  هدیلولا  دوقت  امک  مهئاوها  یلا  هوداقف  هلها ، هیلع  بلغ  ائیش  هسفن  رما  یف  کلمی  نکی  مل  اثلاث  اولفختـسا  مث 
نامثعب قلعتی  ام  یف  نورشعلا - عساتلا و  لصفلا   ) ینوواج مث  هولتقف  هیلع  اوزن  یتح  يرخا ، برقی  هرات و  دعبی  سانلا  نیب  هنیب و  رمالا 

رما کلمی  نکی  مل  ناـمثع  لـثم  رمع  نکی  مل  يا : ماقتـسا ) ماـقاف و   ) .فورعم هبطخلا  ماـمت  و  یتعیب ) نودـیری  ابدـلا  بدـم  رمع ) و 
ظلغی ءانشخ  هزوح  : ) هیقـشقشلا یف  مالـسلا ) هیلع   ) هلوقک هیف ) اناک  هیف  رجع  فسع و  یلع   ) .ادبتـسم ناک  دضلاب ، رمع  ناک  و  هسفن ،

یلع ذخالا  فسعلا : .محقت و  اهل  سلسا  نا  مرخ و  اهل  قفشا  نا  هبعصلا ، بکارک  اهبحاصف  اهیف ، راثعلا  رثکی  اهسم و  نشخی  اهملک و 
ببـس هطلـسلا  ناف  مورلا  سراـف و  یف  هماـیا ، یف  هعقاولا  تاـحوتفلا  يا : هنارجب ) نیدـلا  برـض  یتح  ، ) قرخلا هیفرجعلا  قیرط و  ریغ 

.امهقنع مدقم  سرفلا  ریعبلا و  نارج  .رمالا و  ماکحتسال 

هینغم

دارملا و  نیملـسملل ، دوعی  مهیلو  یف  ریمـضلا  و  حارتسا ، كرب و  يا  هنارج  ریعبلا  یقلا  لاقی : هدئاز ، ءابلا  و  ریعبلا ، قنع  مدقم  نارجلا :
هلک نیدـلا  یلع  هللا  هرهظا  و  ضرالا ، یف  نکمت  مالـسالا  نا  ینعملا  و  هدـبع ، دـمحم  خیـشلا  قیلعت  یف  امک  هللا ، لوسر  اـنه  یلاولاـب 

(. هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) همحرلا یبن  لضفب 

هدبع

یلاولا نکمتلا و  نع  هیانک  هحارتسالا  دـنع  ضرالا  یلع  برـضی  ریعبلا  قنع  مدـقم  باـتکک  نارجلا  هنارجب : نیدـلا  برـض  یتح  … 
باطخلا نب  رمع  هب  دیری  لئاق  لاق  مهیف و  هعیرشلا  هسایس  مهروما و  یلوت  يا  مهیلو  ملس و  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  هب  دیری 

يرفعج

مالسالا ضیف 

هب رمع   ) یهدـنامرف مدرم  رب  دـش  اورنامرف  رکبوبا ) زا  دـعب   ) و تسا : هدومرف  باطخ ) نبا  رمع  هرابرد   ) ینخـس رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
تفرگ رارق  نید  هـکنآ  اـت  تفاـی ) طلـست  هـمه  رب   ) دوـمن یگداتـسیا  تـشاد و  اـپرب  ار ) تفـالخ  رما   ) سپ تسـشن ) تفـالخ  ماـقم 

وا زا  رایـسب  يوهاـیه  هنتف و  زا  سپ  مالـسا  هکنیا  هب  هراـشا  دـهن ، نیمز  رب  ار  دوـخ  ندرگ  شیپ  تحارتـسا  ماـگنه  رتـش  هکناـنچمه  )
(. دنتفر شراب  ریز  هدومن  نیکمت 

ینامز
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نایب شیوخ  تسایر  خـیرات  ناـیب  روظنم  هب  دوخ  تساـیر  ناـمز  رد  ار  هبطخ  نیا  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما دـسیون : یم  دـیدحلا  یبا  نبا 
ار ترـضح  نآ  رارـسا  يرادهگن  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  اب  ار  شیوخ  صاصتخا  تبـسن و  هبطخ  نمـض  رد  دنتـشاد ،
دوبن و طلسم  دوخ  رب  هک  تفرگ  ار  وا  ياج  یسک  سپـس  دش  طلـسم  عاضوا  رب  هک  دسر  یم  رمع  تسایر  هب  ات  داد  رارق  ثحب  دروم 

لتق هب  ار  وا  ماجنارـس  دـنتفرگ و  هراـنک  يو  زا  مدرم  اـت  شدـندناشک  شیوخ  ياـهاوه  ریـسم  رد  دـنوش و  طلـسم  وا  رب  شناـکیدزن 
تاظحل رد  دـنک و  ظـفح  ار  شیوخ  نید  هک  هداد  هدـعو  زیزع  يادـخ  .دـندروآ  موجه  تساـیر  باـختنا  يارب  نم  هب  دـندیناسر و 

ره دوب و  لزلزتم  همکاح  هاگتسد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  زا  سپ  هک  طئارـش  نآ  رد  .دهد  تاجن  ار  ناناملـسم  كانرطخ 
ترواشم ماقم  رد  دربب  شیپ  زا  يراک  دناوت  یمن  رهاظ  تروصب  دید  هک  مالسلا ) هیلع   ) یلع تفر  یم  ناوج  مالـسا  يدوبان  میب  نآ 

.تفرگ هدهع  هب  ار  يرهاظ  تیلوئسم  دوخ  ماجنارس  درک و  کمک  نآ  هب 

يزاریش دمحم  دیس 

مهنوئـش یلوت  هناف  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) لوسرلا هب  دارملا  لاو )  ) مهروما یلوت  يا  مهیلو ) و  -: ) هل مالک  یف  مالـسلا - هیلع  لاق  و 
نع هیانک  اذه  و  هحارتسالا ، دنع  ضرالا  هب  برـضی  ریعبلا ، قنع  مدقم  هنارجب ) نیدـلا  برـض  یتح   ) رمالا ماقتـسا ) و   ) سانلا ماقاف ) )

.هنکمت نیدلا و  هحارتسا 

يوسوم

و هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  انه  یلاولاب  هدارم  حرـشلا : .رقتـسا  كرب و  اذا  ضرالا  یلع  هلعجی  ریعبلا  قنع  مدقم  نارجلا : هغللا :
.همیلاعت رشنی  هماکحا و  دطوی  نا  عاطتسا  رقتسا و  ضرالا و  یف  هناطلس  طسب  یتح  ماقتسا  نیدلا و  ماقاف  نیملسملا  رما  یلوت  هنا 

یناقلاط

نید هکنآ  ات  دـیزرو  تماقتـسا  تشاد و  اپرب  ار  راک  هک  دـش  اورنامرف  ییاورنامرف  نانآ  رب  و  دومرف : يراتفگ  نمـض  ترـضح  نآ  «و 
« .دیدرگ رارقرب 

نیا و  تسا ، باطخ  نب  رمع  اورناـمرف  نیا  تسا و  ولگ  ولج  ینعم  هب  نارج  هملک  دـیوگ : یم  نخـس  نیا  حرـش  رد  دـیدحلا  یبا  نبا 
هّللا یّلـص  ربماـیپ  هب  دوخ  تبارق  هب  نآ  رد  هدرک و  داریا  شیوخ  تفـالخ  راـگزور  هب  ترـضح  نآ  هک  تسا  يدـنلب  هبطخ  زا  نخس 

هراشا دنا ، هدومرف  وا  هب  ار  شیوخ  ياهزار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هکنیا  ناشیا و  هب  دوخ  صاصتخا  مّلس و  هلآ و  هیلع و 
یناوتان و دوجو  اب  هک  دندیزگرب  ار  يدرم  شیوخ  يأر  هب  ترـضح  نآ  زا  سپ  ناناملـسم  و  دـیوگ : یم  نآ  نمـض  تسا و  هدومرف 

اورنامرف ناشیا  رب  ییاورنامرف  وا  زا  سپ  .تخاس  حالـص  هب  کیدزن  راوتـسا و  ار  اهراک  شیوخ  ناوت  هزادـنا  هب  دوب  وا  رد  هک  يدـنت 
هفیلخ ار  یموس  سپـس  .دوب  وا  رد  هک  یتنوشخ  یهاریب و  اب  دش  رارقرب  نید  هکنآ  ات  دـیزرو  تماقتـسا  تشاد و  اپرب  ار  راک  هک  دـش 

هک هنوگ  نامه  دندیـشک  دوخ  ياهـسوه  يوس  هب  ار  وا  دندش و  هریچ  وا  رب  وا  ناگتـسب  تشادن ، يرایتخا  چیه  دوخ  زا  هک  دـنتخاس 
دش یم  رود  هاگ  کیدزن و  هاگ  هک  دوب  نانچ  مدرم  وا و  نایم  راک  هراومه  دشک و  دوخ  یپ  زا  ار  هدز  ماگل  رتش  دناوت  یم  یکرتخد 
زا دیاب  تسا و  فورعم  هبطخ  نیا  مامت  .دـندرک  نم  تعیب  گنهآ  خـلم  روم و  نوچمه  دنتـشک  ار  وا  دـندیروش و  وا  رب  ماجنارـس  ات 

.درک بلط  ار  نآ  تسا  هدش  فیلأت  هراب  نیا  رد  هک  ییاهباتک 
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مراکم

 [[ مالسلا هیلع  لاق  و  ]]

: َُهل ٍماَلَک  ِیف 

.ِِهناَرِِجب ُنیِّدلا  َبَرَض  یَّتَح  ، َماَقَتْسا َماَقَأَف َو  ٍلاَو  ْمُهَِیلَو  َو 

: دومرف شیوخ  مالک  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

نید رتـش  هک  اـج  نآ  اـت  تشادرب  ماـگ  قح  هداـج  رد  دوخ  تشاد و  اـپرب  ار  قـح  درک و  تموـکح  ناناملـسم  رب  یهلا )  ) یلاو کـی 
یم دـصقم  هب  هک  یماگنه  نارتش  عضو  هب  تسا  ییابیز  هراشا  نخـس  نیا   ) تفاـی رارقتـسا  مالـسا  داـهن و  نیمز  رب  ار  دوخ  هاـگولگ 

دنسر

هک هنوگ  نآ  دننک  یم  تحارتسا  ، دنوش یم  تحار  هار  ندومیپ  زا  و 

: هنامیکح راتفگ  دنس  دنهن (.) یم  نیمز  رب  ار  دوخ  هاگولگ 

: دیوگ یم  هک  تسا  دیدحلا  یبا  نبا  مالک  دنک  یم  لقن  اج  نیا  رد  هک  يزیچ  اهنت  رداصم  باتک  رد  بیطخ  موحرم 

هب تبسن  ار  دوخ  تیعقوم  دومرف و  داریا  ار  نآ  شتفالخ  ماگنه  یلع  ماما  هک  تسا  ینالوط  يا  هبطخ  زا  یشخب  هنامیکح  راتفگ  نیا 
دیدـحلا یبا  نبا  مـالک  زا  دـنک : یم  يریگ  هجیتـن  سپـس  .درک  ناـیب  ترـضح  نآ  زا  دـعب  ار  ناناملـسم  عضو  هاونع و  مرکا  ربـمغیپ 

نیا هتشاد و  جاور  نادنمشیدنا  نایم  رد  زور  نآ  رد  هک  هدرک  ادیپ  هغالبلا  جهن  ریغ  رد  يا  هبطخ  هب  یسرتسد  وا  هک  دوشیم  هدافتـسا 
(.( ص 316 ج 4 ، هغالبلا ، جهن  رداصم   ) .تسا هدوب  نآ  زا  یشخب  هلمج 

دیشخب ناماس  ار  یهلا  نییآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

یم دـنک  یم  فیرعت  وا  تامدـخ  زا  هدربن و  ار  وا  مان  هک  هدرک  یـصخش  هب  هراشا  شیوخ  ینعمرپ  راـتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
رتش هک  اج  نآ  ات  تشادرب  ماگ  قح  هداـج  رد  دوخ  تشاد و  اـپرب  ار  قح  درک و  تموکح  ناناملـسم  رب  یهلا )  ) یلاو کـی  :» دـیامرف
یم دصقم  هب  هک  یماگنه  نارتش  عضو  هب  تسا  ییابیز  هراشا  نخس  نیا   ) تفای رارقتسا  مالـسا  داهن و  نیمز  رب  ار  دوخ  هاگولگ  نید 

:َو َُهل ٍماَـلَک  ِیف  ( ؛») دـنهن یم  نیمز  رب  ار  دوخ  هاـگولگ  هک  هنوگ  نآ  دـننک  یم  تحارتـسا  ، دـنوش یم  تحار  هار  ندومیپ  زا  دنـسر و 
(. ِِهناَرِِجب ُنیِّدلا  َبَرَض  یَّتَح  ، َماَقَتْسا َماَقَأَف َو  ٍلاَو  ْمُهَِیلَو 

دراد دوجو  هغالبلا  جهن  ناحراش  نایم  رد  یفلتخم  تارظن  هدومن  یسک  هچ  هب  هراشا  مالسلا  هیلع  ماما  هک  نیا  نخس و  نیا  ریسفت  رد 
: درک هصالخ  رظن  هس  رد  ار  نآ  ناوت  یم  هک 

رد دوخ  داد و  ناـماس  ار  روما  درک و  تموکح  مدرم  رب  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  ربمغیپ  ، روظنم هک  نیا  تسخن 
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رتش هک  هنوگ  نآ  دـش  ادـیپ  یـشمارآ  تفرگارف و  ار  برعلا  هریزج  رـسارس  مالـسا  هک  ینامز  اـت  تشادرب  ماـگ  یهلا  حیحـص  ریـسم 
.دهن یم  نیمز  رب  ار  دوخ  هاگولگ  دباوخ و  یم  دسر  یم  دصقم  هب  هک  یماگنه 

: دیوگ یم  دوخ  هغالبلا  جهن  حرش  رد  يرصم  فورعم  دنمشناد  ، هدبع دّمحم 

اه نآ  نایم  رد  ار  تعیرش  تسایس  درک و  یتسرپرـس  ار  مدرم  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  اج  نیا  رد  یلاو  زا  روظنم 
ص هدبع ، هغالبلا  جهن  حرش  ) .تسا باطخ  نب  رمع  ، صخـش نیا  زا  روظنم  هک  دنا  هتفگ  یـضعب  : دنک یم  هفاضا  هاگنآ.داد  شرتسگ 

.( 578

.تسا هتفریذپن  ار  مود  هیرظن  وا  دوخ  هک  تسا  نشور  یلو 

یلاو زا  روظنم  : دیوگ یم  دنک و  یم  دییأت  ار  هیرظن  نیمه  هغالبلا  جهن  لالظ  یف  هب  موسوم  دوخ  هغالبلا  جهن  حرش  رد  هینغم  موحرم 
مالسلا هیلع  ماما  مالک  ینعم  هدمآ و  هدبع  دّمحم  خیـش  حرـش  رد  هک  هنوگ  نامه  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  اج  نیا  رد 

یف ) .داد يرترب  رگید  نایدا  رب  ار  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  تکرب  هب  دنوادخ  دش و  رقتسم  نیمز  رد  مالسا  هک  تسا  نیا 
ص 480) ج 4 ، هغالبلا ، جهن  لالظ 

تاـحوتف تفاـی و  یناوارف  شرتـسگ  مالـسا  وا  ناـمز  رد  هک  دـشاب  یم  مود  هفیلخ  ، صخـش نیا  زا  روظنم  هک  تسا  نیا  رگید  هیرظن 
.داد رارق  دوخ  رپ  لاب و  ریز  ار  زور  نآ  ندمتم  ناهج  هدمع  تمسق  مالسا  هک  يا  هنوگ  هب  داد  خر  نیملسم  يارب  يدایز 

.تسا هیرظن  نیا  تخسرس  نارادفرط  زا  دیدحلا  یبا  نبا 

نآ زا  یـشخب  هدومرف و  داریا  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  هدوب  يا  هبطخ  زا  یـشخب  هلمج  نیا  هک  دـندقتعم  هیرظن  نیا  تاـبثا  يارب  اـه  نآ 
: تسا نینچ  هدروآ  دوخ  هغالبلا  جهن  حرش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  هچنآ  قبط  هبطخ 

ماقأف و ٍلاو  هدعب  مهِیلَو  ّمث  هیف  اناک  ٍزجَع  ٍفعَض و  یلع  ِهتَعاِطتسا  ِبَسَح  َدّدس  َبَراقف َو  ، مهنم ًالجر  مهئارآب  هدعب  نوملسُملا  َراتخاف  »
ُُهلهأ هیلع  َبَلَغ  ًائیـش  هِسفَن  َرمأ  کـِلمی  نکی  مل  ًاـثلاث  اوفَلختـسا  مث  هیف  اـناک  ٍزجَع  ٍفسَع و  یلع  هنارِِجب  نیّدـلا  برـض  یّتـح  ماقَتـسا 
هیلع اوََزن  یّتح  يرخأ  بُرقَی  ًهراـت و  دـُعبَی  ساـّنلا  ِنیب  هنیب و  ُرمـألا  ُلزَی  ملف  ُموطخَملا  ُریعَبلا  َهدـیلَولا  ُدوقی  اـمک  مهئاوهأ  یلإ  هوداـقَف 

ار يدرم  دوخ  يارآ  هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  دعب   ) وا زا  دعب  ، ناناملسم ؛ یتَعَیب َنودیری  ابَّدلا  َّبَدَم  یب  اوءاج  ّمث  ، هولَتَقَف
زین ییاه  یناوتان  فعـض و  هک  نیا  اب  دومن  مکحم  ار  اهراک  دوخ  ناوت  هزادنا  هب  دـش و  کیدزن  اه  نآ  راکفا  هب  هک  دـندرک  باختنا 

هک ینامز  ات  تشاد  یمرب  ماگ  قح  ریـسم  رد  تشاد و  اپرب  ار  قح  هک  درک  تموکح  اـه  نآ  رب  يدرم  اـه  نآ  زا  دـعب  سپـس  تشاد 
ناهج رد  شمارآ  دهن  یم  نیمز  رب  ار  دوخ  يولگ  دریگ و  یم  مارآ  دسر و  یم  دـصقم  هب  هک  يرتش  نوچمه  تفای و  شرتسگ  نید 

تفـالخ هب  ار  یموس  صخـش  سپـس  دوب  هار  ندوـمیپ  رد  لادـتعا  مدـع  ناوارف و  تنوـشخ  ياراد  زین  وا  دـنچ  ره  دـش  ادـیپ  مالـسا 
دنداد قوس  دوخ  تسردان  ياه  هتساوخ  يوس  هب  ار  وا  دندش و  هریچ  وا  رب  وا  نادناخ  دوبن  دوخ  روما  زا  يزیچ  کلام  هک  دندیزگرب 

یم رود  مدرم  زا  هاگ.تفای  همادا  مدرم  نیب  وا و  نیب  نانچمه  عضو  نیا  دـنرب و  یم  فرط  ره  هب  ار  هدزراهم  رتش  هچب  هک  هنوگناـمه 
لیس نوچمه  دندمآ و  نم  غارس  هب  سپس  دندناسر  لتق  هب  ار  وا  دندمآ و ) ناج  هب  مدرم  ) ات دیدرگ  یم  کیدزن  اه  نآ  هب  هاگ  دش و 
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ص 218) ج 20 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  «.) دننک تعیب  نم  اب  ات  دنتفرگ  ارم  فارطا  یناشورخ 

ج ریدغلا ، ) درمش یم  تالوعجم  زا  هدرک و  راکنا  ادیدش  ار  نآ  ینیما  همالع  موحرم  دنچ  ره  - میریذپب ار  هبطخ  نیا  تحص  رگا  هتبلا 
اما هدوتس  ار  مود  هفیلخ  زا  ییاهراک  هچرگ  مالسلا  هیلع  ماما  هک  ارچ  دوش  یمن  رهاظ  هعیـش  دیاقع  قبط  یمهم  لکـشم  (- ص 40 ، 8

.تسا هدرک  فیصوت  هار  ندومیپ  رد  لادتعا  مدع  تنوشخ و  هب  ار  وا  هدرک و  شهوکن  ار  وا  زا  يرگید  لامعا 

هرابرد مدرم  تالاؤس  خساپ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هک  هدرک  نایب  يا  همان  نمـض  ار  هلمج  نیا  هغالبلا  جهن  مامت  باتک  هدنـسیون 
لصفم ینالوط و  رایسب  همان  نآ  دنناوخب و  مدرم  يارب  فلتخم  طاقن  رد  ار  نآ  هعمج  زور  ره  داد  روتـسد  تشاگن و  نیـشیپ  يافلخ 

.تسا هدمآ  نآ  نمض  رد  روکذم  هلمج  تسا و 

تسا هدرک  رکذ  نآ  يارب  يددعتم  عبانم  همان  نیا  نایاپ  رد  باتک  نیا  هدنسیون 

هدوب و ینوگانوگ  عبانم  رد  نآ  زا  یفلتخم  ياه  تمـسق  ًارهاظ  هکلب  دـشاب  عبنم  کی  رد  هدروآ  وا  هچنآ  مامت  هک  تسین  ناـنچ  یلو 
ص 331-260) ج 7 ، هغالبلا ، جهن  مامت  ) .تسا هداد  دنویپ  مه  هب  ار  اه  نآ  وا 

ارچ هدوب  مدرم  لاح  هظحالم  هیقت و  باـب  زا  هدرک  رکذ  مود  لوا و  هفیلخ  زا  دـیجمت  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  هچنآ  هک  نیا  موس  هیرظن 
شنت بجوم  اه  نآ  تاداقتعا  لباقم  رد  تمواقم  دـندوب و  نیتسخن  يافلخ  نارادـفرط  روشرپ  تاغیلبت  ریثأت  تحت  يداـیز  هورگ  هک 

دیاتـسب ار  اه  نآ  تامدـخ  تسخن  هک  هدـید  نآ  رد  ار  تحلـصم  دوخ  نانخـس  زا  شخب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما.دـش  یم  یناوارف 
زا دنتـشادن و  وا  هب  ینادـنچ  داقتعا  ناـمز  نآ  مدرم  یتح  هک  موس  هفیلخ  دروم  رد  یلو  دـنک  هراـشا  اـه  نآ  فعـض  طاـقن  هب  سپس 

.تسا هدومرف  هراشا  وا  تاهابتشا  هب  تحارص  اب  هتشاذگ و  رانک  ار  هیقت  دوبن  رادروخرب  هماع  تیبوبحم 

.دسر یم  رظن  هب  رت  بسانم  لوا  ریسفت  تسین  تباث  همان  هبطخ و  نیا  تلاصا  هک  نیا  هب  هجوت  اب  یلو 

ینیلک موحرم  زا  قوف  همان  يربط  ریرج  نب  دّمحم  دشرتسملا  سوواط و  نب  دیـس  هجحملا  فشک  دننام  ، فورعم بتک  زا  یـضعب  رد 
یلو میدرک ) لقن  قوف  باتک  ود  زا  لیلد  نیمه  هب  تسین و  ام  تسد  رد  زورما  ، لئاسرلا هنافسأتم   ) تسا هدش  لقن  لئاسرلا  باتک  رد 

زا یلاخ  روبزم  همان  هک  نیا  نآ  دراد و  دوجو  يرگید  لامتحا  نیاربانب.تسین  هماـن  نآ  رد  هدروآ  یـضر  دیـس  موحرم  هک  يا  هلمج 
همان ياوتحم  دـنا و  هدوزفا  نآ  هب  هدرک  نایب  رگید  ياـج  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤم  ریما  هک  ار  هلمج  نیا  ًادـعب  هدوب و  هلمج  نیا 

.تسا هدش  نوگرگد 

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said in one of his speeches: “A ruler came to power over them.
He remained uncommitted and made them uncommitted till the entire religion put its

.” bosom on the ground

يراد هیامرس  تّیلوؤسم  : 468 تمکح
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هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ُهّللا َلاَق  َِکلَِذب  رَمُؤی  َمل  ِهیَدَی َو  ِیف  اَم  یَلَع  ِهِیف  ُرِسوُملا  ّضَعَی  ٌضوُضَع  ٌناَمَز  ِساّنلا  یَلَع  ِیتَأی  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

557 ص :

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ِهّللا  ُلوُسَر  یَهَن  دَق  َنوّرَطـضُملا َو  ُِعیاَُبی  ُراَیخَألا َو  ّلَذَتـُست  ُراَرـشَألا َو  ِهِیف  ُدَهنَت  مُکَنَیب  َلضَفلا  اُوَسنَت  ُهَناَحبُس َو ال 
َنیّرَطضُملا ِعَیب  نَع 

اه همجرت 

یتشد

تخـس ار  دوـخ  لاوـما  رگناوـت  هک  تـسا  شیپ  رد  راوـشد  يراـگزور  ار  مدرم  دوـمرف : وا ، رب  ادـخ  دورد  و  یعاـمتجا ) يداـصتقا ، )
رد نادب  دینکن » شومارف  ار  دوخ  نایم  شـشخب  : » دومرف ناحبـس  يادخ  .دشن  هداد  نامرف  يزرو  لخب  هب  هک  یتروص  رد  درادـهگن ،

یّلص ادخ  لوسر  هک  یلاح  رد  دننک  یم  شورف  دیرخ و  يراچان  هب  ناگدنامرد  اب  و  دندرگ ، راوخ  ناکین  و  ماقم ، دنلب  راگزور ، نآ 
 . هدومرف یهن  ناگدنامرد  اب  هلماعم  زا  مّلس  هلآو و  هیلع  هّللا 

يدیهش

نینچ ار  وا  درادـهاگن و  تخـس  دراد  تسد  رد  ار  هچنآ  زور  نآ  رد  رگناوت  راوـشد ، سب  دـسر  يراـگزور  ار  ناـمدرم  دوـمرف ]: [و 
.دنا هدومرفن 

دیرخ و و  راوخ ، ناوکین  دنوش و  رادقم  دنلب  راگزور  نآ  رد  نادب  .دینکم » شومارف  ار  دوخ  نایم  شـشخب   » دیامرف ناحبـس  يادـخ 
.رارطضا يور  زا  دینکم  تلماعم  ناگدنامرد  اب  تسا  هدومرف  ادخ  لوسر  راچان 2 و  هب  ناگدنامرد  اب  دننک  تخورف 

یلیبدرا

هکنآ لاح  تسوا و  تسد  ود  ره  رد  هچنآ  رب  نآ  رد  رادلام  دزگب  هک  هدـنناسر  ررـض  هدـنزگ و  ینامز  نامدرم  رب  دـیآ  یم  دومرف  و 
نآ رد  دـنوش  دـنلب  دوخ  ناـیم  رد  ار  يادـخ  ناـسحا  لـضف و  دـینکم  شومارف  یلاـعت  قح  تسا  هدوـمرف  نیاـب  تسا  هدـشن  هدوـمرف 
عیب زا  ادخ  لوسر  هدرک  یهن  هکنآ  لاح  نمثب و  رداق  ریغ  ناگراچیب  اب  دننک  تعیابم  ار و  نآ  ناراکوکین  دنرمـش  راوخ  ناراکدـب و 

دنناسحا راوازس  هک  ناگراچیب  اب  ندرک 

یتیآ
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، دراد یم  هگن  نادند  هب  ار  دوخ  لام  لخب ، تدش  زا  رگناوت  هک  هدنزگ  تخس  دیآ ، یم  يراگزور  مدرم  رب  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 
« .دینکم شومارف  دوخ  نایم  ار  یگدنشخب  : » دیامرف یم  ناحبس ، يادخ  .دنا  هدومرفن  نینچ  ار  وا  هکنآ  لاح  و 

هلماعم دنراچان ، يزیچ  نتخورف  ای  ندیرخ  زا  هک  یناگدنامرد  اب  دندرگ و  راوخ  ناکین  دـنوش و  هیاپ  دـنلب  نادـب  ناراگزور ، نآ  رد 
.تسا هدومرف  عنم  رارطضا  تلاح  رد  ار  ناسک  نینچ  اب  تلماعم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  هکنآ  لاح  .دننک و 

نایراصنا

یلاح رد  دننکن  قافنا  دنراد  تسد  رد  هچنآ  زا  نامز  نآ  رد  نارگناوت  هک  ، تخس رایـسب  دسر  ینامز  مدرم  رب  : دومرف ترـضح  نآ  و 
دنلب ناراکدـب  نامز  نآ  رد   «. دـینکن شومارف  ار  دوخ  نیب  ناسحا  :» هدومرف ناحبـس  دـنوادخ  دـنا ، هدـشن  رما  لاـم  يراد  هاـگن  هب  هک 

رد ( دنرخ یم  نارگناوت  و   ) دنـشورف یم  كدنا  تمیق  هب  يراچان  يور  زا  ار  دوخ  یتسه  ناتـسدیهت  ، دنوش یم  راوخ  نابوخ  ،و  هبترم
 . هدرک عنم  یشورف  دیرخ و  نینچ  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مالسا  ربمایپ  هک  یلاح 

اه حرش 

يدنوار

ضعلا رثکی  و  هیقل ، نم  لک  ضعی  ضوضع ، سرف  مهلوق  نم  اما  نیئیش : دحا  نم  راعتـسم  دیدشلا  بلکلا  وهف  ضوضعلا  نمزلا  اما  و 
هبئاسلاب اهنم  یقتسی  هقیض  رعقلا  هدیعب  يا : ضوضع  رئب  مهلوق : نم  اما  .هل و  ضرعتی  نمل ال  هبرـضی و  نمل  و  هیلا ، نسحی  مل  رـضملا 

يا مهضاضع  دتشاف  ملاعلا  ذنم  شیعلا  موقلا  ضاع  یـش ء و  یلع  مدن  اذا  هفک  یلع  هدی و  یلع  نالف  ضع  لاقی : .میمت و  ینب  هایمک 
هیلع و هبظاوملا  و  یشلل ء ، موزللا  یف  لاقی  مث  اهوحن  همقللا و  یف  هلصا  و  هیلع ، ضع  هب و  ضع  هضع و  و  ینغلا ، رسوملا : .مهشیع و 

نامز سانلا  یلع  یتای  هلوق  .هنم و  ائیش  یطعی  هقفنی و ال  الف  هسفنل  هعمج  اذا  هریغ ، لام  یلع  وا  هلام  یلع  لجرلا  ضع  هنع : هاماحملا 
، هیاغلا زواجت  مهیدیا  یف  امب  ءاینغالا  لخب  و  هیاهنلا ، تغلب  .يرت  امک  رهدلا  هدش  نامزلا و  اذه  لهال  اذـه و  اننامزل  فصو  ضوضع 
ام هبجاولا و  تاوکزلا  عفد  نع  كاسمالاب  هللا  مهرما  و  نیکاسملا ، ءارقف و  ءاطعالا  نع  الـضف  هلاـیع  هلها و  یلع  مهنم  دـحا  قفنی  ـال 

مهیـسنف هللا  اوسن  یلاعت  لاق  مکنیب و  لضفلا  اوسنت  و ال  لاقف : هبحتـسملا ، هقدصلا  لیـضفتلا و  یلا  یلاعت  بدن  امنا  و  اهارجم ، يرجی 
، نامزلا کلذ  یلع  اهب  لدتـسی  تامالع  تاراما و  ثالث  رکذ  مث  .كرتلا  نایـسنلا  لصا  و  مهتباثا ، كرتف  هتعاـط  هللا و  رما  اوکرت  يا 

يدـیا یف  الا  سانلا  نیب  مکحلا  یهنلا و  رمالا و  نوکی  و ال  مهیف ، هلیبق  لک  قساف  رمالاب  ضهنی  موقی و  يا  رارـشالا ، هیف  دـهنی  لاقف :
هعیض وا  اراد  يار  اذا  ایوق  ناک  نم  ناف  رارطضالا  یلع  عیبلا  نوکی  .الیلذ و  دعی  ذخوی و  لذتسی و  ریخ  هیف  ناک  نم  لک  و  مهرارش ،
یلع انهه  یـضرلا  بتک  .لداع و  هنا  لاقی : الدع و  ناک  اذا  اذه  کلذ ، یلع  ههرکا  هاجلا و  هنم و  کلذ  عیب  هفلک  فیعـض  يدـی  یف 
کلذ یف  نوکی  امهالک  يرـشلا و  عیبلا و  نا  یلا  هراشا  هناک  و  عیبلا ، نم  هلعافملا  یه  یتلا  هعیابملا  نم  انهه  عیاـبی  هتخـسن : هیـشاح 

.رارطضالا هارکالا و  یلع  نامزلا 

يردیک

بلغی يا  هیدـی : یف  ام  یلع  رـسوملا  هیف  ضعی  .هلوقب  هبن  کلذـل  و  مئاـص ، هراـهن  مئاـق و  هلیل  مهلوقک  هیف  ضعی  يا  ضوضع : نمز 
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يا دـهنی  .هنع  سایلا  یف  لوکاملا  هیلع  ضوضعملا  یـشلا ء  هلزنمب  ءارقفلل  ءاینغالا  يدـیا  یف  ام  ریـصی  یتح  عاـبطلا  یلع  كاـسمالا 
.رمالاب موقی  و  ضهنی ،

مثیم نبا 

، دراد تسد  رد  هچنآ  رب  رادـلام  ناـمز  نآ  رد  هک  راوـشد ، رایـسب  دـیایب  مدرم  رب  يراـگزور  ، ) دـندیزرو ربـک  يزارفندرگ و  دـهنت :
ناسحا و ینعی  .مکنیب  لضفلا  اوسنت  و ال  دـیامرف : یم  ناحبـس  دـنوادخ  .هدـشن  رومام  نیا  رب  هک  یلاح  رد  دـشاب ، لـیخب  ریگتخس و 
اب دـنوش و  راوـخ  ناراـکوکین  و  دـننک ، يزارفندرگ  ناراکدــب  راـگزور ، نآ  رد  .دــینکن  شوـمارف  ناـتدوخ  نیباـم  ار  ادــخ  لـضف 

( مالسلا هیلع   ) ماما تسا .) هدومرف  یهن  ناگدنامرد  اب  هلماعم  زا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ هک  یلاح  رد  دننک ، هلماعم  ناگدنامرد 
نوچ اـیند  هک  نیا  راـبتعا  هب  تسا  هدروآ  هراعتـسا  اـیند  يارب  ار  ضوـضع )  ) هملک ي - 1 تسا : هدومن  ییاهـشهوکن  راگزور ، يارب 

یم تخس  دراد  تسد  رد  هچنآ  رادلام  .تسا 2 - هغلابم  يارب  اجنیا  رد  لوعف  نزو  .تسا  هدنزگ  هدـننک و  تحاران  راومهان ، ناویح 
هدشن رومام  نادـب  هکیلاح  رد  ینعی : کلذـب ،) رموی  مل  و  : ) دوخ نخـس  یتسرد  يارب  و  تسا ، دوخ  لام  زا  يو  لخب  زا  هیانک  .دریگ 
تلالد لام  دازام  فرـص  بابحتـسا  هب  هیآ  نیا  اریز  تسا ، هدومرف  لالدتـسا  مکنیب  لضفلا  اوسنت  ـال  هکراـبم ي و  هیآ ي  هب  تسا و 

.دـندرگ 4- یم  راوخ  ناـکین  دور و  یم  ـالاب  نادـب  ماـقم  راـگزور ، نآ  رد  .دراد 3 - تاـفانم  لاـم  رد  لـخب  اـب  دوـخ ، نیا  و  دراد ،
.تسا هدروآ  لیلد  ار  ربمایپ  عنم  بلطم  یتشز  رب  و  دننک ، هلماعم  نارگمتس  روج و  ناربهر  اب  ربج ، يور  زا  ناگدنامرد ،

دیدحلا یبا 

َلْـضَْفلا اُوَْسنَت  ُهَناَْحبُـس َو �ال  ُهَّللا  َلاَق  َِکلَذـِب  ْرَمُْؤی  َْمل  ِْهیَدَـی َو  ِیف  اَم  یَلَع  ِهِیف  ُرِـسوُْملا  ُّضَعَی  ٌضوُضَع  ٌناَمَز  ِساَّنلا  یَلَع  ِیتْأَی  َلاَق ع: َو 
[ ُدَْهنَی  ] ْمُکَْنَیب

[ ُّلَذَتُْسی  ] ُراَرْشَْألا َو ِهِیف  ُدَْهنَت 

 . َنیِّرَطْضُْملا ِْعَیب  ْنَع  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  یَهَن  ْدَق  َنوُّرَطْضُْملا َو  ُِعیاَُبی  ُراَیْخَْألا َو  ُّلَذَتُْست 

يأ ضوضع  رئب  مهلوق  نم  نوکی  نأ  زوجی  قوقعلا و  روفنلاک  هغلابملل  لوعف  مهـضعی و  هنأک  ساـنلا  یلع  بلک  يأ  ضوضع  ناـمز 
.ضوضعلاک یه  ترجأف و  ارورج  تناک  ام  مهلوقک  تضعأف  اضوضع  رئبلا  تناک  ام  هقیض و  رعقلا  هدیعب 

 . کسمأ لخب و  يأ  هدی  یف  ام  یلع  نالف  ضع  و 

عیب هیف  نوکی  نیدلا و  ریخلا و  لهأ  هیف  لذتسی  ایندلا و  یف  مهرادقأ  عفترت  تاسائرلا و  تایالولا و  یلإ  نوضهنی  رارـشألا  هیف  دهنی  و 
هاج زع و  هورث و  يذ  اهل  هرواجم  هعیض  بر  نم  فیعض  لیلذ  وه  هتعیض و  عیب ) .» :» ب تعیب (  نمک  ءاجلإلا  رارطـضالا و  هجو  یلع 

ضحم مارح  هنأل  هنع  یهنم  کلذ  هیلع و  اهعیبی  نأ  یلإ  لیکولا  هرکألا و  هلالذتسا  ءاملا و  هعنمب  هئجلیف 

یناشاک
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زا نامز  رب  ضوضع )  ) دانـسا راوشد  رایـسب  هدنزگ  نامز  نامدرم  رب  دـیآ  یم  ضوضع ) نامز  سانلا  یلع  یتای  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
رب هیدـی ) یف  ام  یلع   ) نآ رد  رادـلام  دزگب  هک  ینامز  ینعی  هیف ) رـسوملا  ضعی   ) تسا زاجم  لیبس  رب  مئاـص  هراـهن  مئاـن و  هلیل  لـیبق 
رب ار  نآ  دـنکن  قاـفنا  دوـخ و  سفن  يارب  ار  لاـم  دـنک  عـمج  ینعی  .وا  لـخب  زا  تـسا  تیاـنک  نـیا  تـسا و  وا  ياهتــسد  رد  هـچنآ 

هلزنم هب  ارقف ، لام  زا  دشاب  اینغا  ياهتـسد  رد  هچنآ  هک  یتیثیح  هب  دـشاب  بلاغ  كاسما  نامز  نآ  رد  هک  تسا  نآ  دارم  .ناقحتـسم و 
تهج هب  .راک  نآ  هب  دشاب  هدشن  رومام  هکنآ  لاح  و  کلذب ) رموی  مل  و   ) .هدروخ دنـشاب و  هدیزگ  ار  نآ  نادـند  هب  هک  دـشاب  يزیچ 

نایم رد  ار  راگدرک  لضف  دـینکن  شومارف  و  مکنیب ) لضفلا  اوسنت  و ال  : ) هک هناـشزع  ترـضح  تسا  هدومرف  یلاـعت ) هللا  لاـق   ) هکنآ
دهنت  ) دیوش راگتـسر  ات  هدومرف  ماعنا  امـش  رب  دوخ  لضف  هب  هناحبـس  وا  هک  ار  يزیچ  نآ  رگیدکی  قح  رد  دـییامن  ناسحا  هکلب  دوخ 

و نورطضملا ) عیابی  و   ) ناراکوکین وا  رد  دنوش  هدرمش  راوخ  و  رایخالا ) لذتسی  و   ) ناراکدب نامز ، نآ  رد  دنوش  دنلب  رارـشالا ) اهیف 
هکنآ لاح  و  هلآ )) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  یهن  دق  و   ) هارکا رابجا و  يور  زا  دنـشابن  نمث  رب  رداق  هک  یناگراچیب  اب  دننک  هعیابم 

راثیا و راوازـس  ناشیا  هک  اریز  ناگراچیب  اـب  ندرک  عیب  زا  نیرطـضملا ) عیب  نع  ( ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمغیپ ترـضح  دومرف  یهن 
هعیابم هن  دنناسحا 

یلمآ

ینیوزق

زا ینعی  .تسا  وا  تسد  ود  رد  هچنآ  رب  رگناوت  دزگ  یم  يراوـشد ، رایـسب  هدـنزگ  یناـمز  مدرم  رب  دـیآ  یم  .نتفرگ  نادـند  ضع ) )
هکلب .قافنا  لذب و  هب  تسا  هدش  رومام  هکلب  نیا  هب  تسا  هدشن  رومام  دیامنیمن و  قافنا  ار  نآ  دراشف و  یم  دوخ  لام  رب  نادند  لخب 

رد دنوش  دنلب  دوخ ، نایم  رد  دوخ  رب  ار  يادخ  لضف  ای  دوخ  نایم  ار  ناسحا  لضف و  دینکم  شومارف  یلاعت : هناحبس  قح  تسا  هتفگ 
ار ناشیا  هک  دـننک  یموق  اب  تخورف  دـیرخ و  نورطـضم  اب  دـننک  تعیابم  و  ناراکوکین ، دـنوش  هدرمـش  راوخ  ناراکدـب و  نامز  نآ 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  لوسر  تسا  هدرک  یهن  قیقحت  هب  دنرخ و  نازرا  ناشیا  زا  و  دنشورف ، نارگ  ناشیا  هب  سپ  دننیب  هراچیب  رطضم و 

دیاب هکلب  ندومن  يرـش  عیب و  رارطـضا  بابرا  اب  دیابن  هک  تسا  نآ  ضرغ  ای  ناشیا ، اب  دتـس  داد و  ای  رارطـضا ، بابرا  عیب  زا  ملـس  و 
.لدع نمثب  ینعی  دننک ، رطضم  ریغ  اب  هک  ندرک  هلماعم  یعون  نآ  ای  ندومن ، ناسحا  لذب و 

یجیهال

اوسنت و ال   ) یلاعت هللا  لاق  کلذـب ، رموی  مل  هیدـی و  یف  ام  یلع  رـسوملا  ضعی  ضوضع  نامز  سانلا  یلع  یتای  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
عیب نع  هـلآ ، هـیلع و  هللا  یلـص  هللا ، لوـسر  یهن  دـق  .نورطـضملا و  عیاـبی  راـیخالا و  لذتـست  رارـشالا و  هـیف  دـهنت  مـکنیب ) لـضفلا 

زا تسا  وا  تسد  رد  هچنآ  رب  رادلام  دزگ  یم  هک  يا  هدنزگ  نامز  نامدرم  رب  دـیآ  یم  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .نیرطـضملا »
یلاعت يادـخ  تسا  هتفگ  .نآ  هب  تسین  رومام  هکنآ  لاح  نآ و  قافنا  رد  دزرو  یم  لخب  دراذـگ و  یم  لاـم  رب  نادـند  ینعی  لاوما ،
دنوـش یم  لـیلذ  ناراکدـب و  دنـشک  یم  ندرگ  ناـمز  نآ  رد  امـش ) ناـیم  رد  ار  ندرک  ناـسحا  لـضف و  دـینکن  شوـمارف  دـیاب   ) هک

هب ماـعط  نتخورف  زا  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ ، تسا  هدرک  یهن  هکنآ  لاـح  ناـگراچیب و  اـب  دـننک  یم  ارـش  عیب و  ناراـکوکین و 
.دنریقف يزور و  لیصحت  رد  دنرطضم  هک  یناسک 

ییوخ
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عفترت و يا  دهت )  ) کسما لخب و  يا  هیدی  یف  ام  یلع  نالف  ضع  هغلابملل ، لوعف  مهضعب و  هناک  سانلا  یلع  بلک  ضوضع : : ) هغللا
نع اـهیف  ربـخی  همکح  هبطخ و  یف  هلیلق  ریغ  یه  و  لبقتـسملا ، نع  هتاـبنت  و  مالـسلا ) هیلع   ) همحـالم نم  همکحلا  هذـه  ینعملا : .ولعت 

عونت شاعملا و  قیض  ههج  نم  هلها  یلع  هدشلا  قیضلا و  نامز  - 1 تامالع : سمخب  هملی  روصعلا و  هذـه  یلا  هنامز  نم  برقی  نامز 
ءایرثالا كاسما  .کلذ 2 - ریغ  نیکاـسملا و  ءافعـضلا و  یلع  نیراـبجلا  هملظا و  نم  هعوضوملا  دودـحلا  نیناوقلا و  هرثک  ذـالملا و 
مهطلست تاسایرلا و  تایالولا و  يدصت  یلا  رارـشالا  ضوهن  .هجاحلا 3 - يوذ  یلع  قاـفنالا  هبجاولا و  قوقحلا  عنم  مهلاوما و  یلع 

.رادـتقالا 5- ناظم  رومالا و  یف  مهب  ءانتعالا  مدـع  راربالا و  نامیالا و  لـها  لالذتـسا  .ایندـلا 4 - یف  مهرادـقا  عافترا  رومالا و  یلع 
هطلسلا ذوفنلا و  يوذ  نم  مهلاوما  عیب  یلا  نورطضی  باختنالا و  هعیبلل و  مهسوفن  سانلا  عیبی  یتش  هوجو  نم  هلماعملا  یلع  رارطضالا 

دننکن ادج  دوخ  زا  دنهن و  نادند  دنراد  هچنآ  رب  نارگناوت  هدنهد ، رازآ  هدنزگ و  دـسر  مدرم  رب  ینامز  دومرف : همجرتلا : .رادـتقالا  و 
نامز نآ  رد  ناشنمدب  هرقبلا  - 237 دینکیم - شومارف  ار  دوخ  نایم  ناسحا  دیامرف : ناحبس  دنوادخ  و  دنرادن ، روتـسد  نادب  هکنیا  اب 

هللا یلـص   ) ادـخ لوسر  هکنیا  اب  دوش  شورف  دـیرخ و  یگ  هراچیب  ترورـض و  يور  زا  و  دـنیارگ ، يراوخب  ناکین  دـنب و  ای  يرورس 
.هدومرف نقدغ  اه  هراچیب  شورف  زا  هلآ ) هیلع و 

يرتشوش

مالسلا مهیلع  هئابآ  نع  اضرلا  نع  هیوباب  نبا  نویع  هیاور  هیف  لصالا  لوقا : محالملاب ) …  مالسلا ) هیلع   ) هرابخا یف  عساتلا - لصفلا  )
ام یلع  نموملا  ضعی  ضوضع  نامز  سانلا  یلع  یتایـس  لاقف : مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما انبطخ  لاق : مالـسلا ) هیلع   ) نیـسحلا نع 

و رارـشالا ، هیف  مدقی  نامز  یتایـس  و  ریـصب .) نولمعت  امب  هللا  نا  مکنیب  لضفلا  اوسنت  و ال  : ) یلاعت هللا  لاق  کلذب ، رموی  مل  هدی و  یف 
اهیا ای  هللا  اوقتاف  ررغلا ، عیب  نع  و  رطضملا ، عیب  نع  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  یهن  دق  و  رطـضملا ، عیابی  و  رایخالا ، هیف  یـسنی 

( مالسلا هیلع   ) یلع انبطخ  لاق : میمت  ینب  نم  خیش  نع  دواد ) یبا  ننـس   ) هاور .یلها و  یف  ینوظفحا  مکنیب و  تاذ  اوحلـصا  و  سانلا ،
لـضفلا اوسنت  و ال  : ) یلاعت هللا  لاق  .کلذب  رموی  هیدی و  یف  ام  یلع  رـسوملا  مالـسلا ) هیلع   ) ضوضع نامز  سانلا  یلع  یتایـس  لاقف :
.كردـت نا  لـبق  هرمثلا  عیب  و  ررغلا ، عـیب  و  رطـضملا ، عـیب  نع  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبـنلا یهن  دـق  نورطـضملا و  عیاـبی  و  مکنیب )

بلکک سانلا  مالسلا ) هیلع   ) نامز يا : ضوضع ) نامز  سانلا  یلع  یتای   … ( ) محالملاب مالـسلا ) هیلع   ) هرابخا یف  عساتلا - لصفلا  )
نا عدـی  الف  هیدـی ) یف  ام  یلع  رـسوملا  ضعی   ) مظعمب حارقلا  رـشلا  نم  تضع  هلقا و  الا  ریخلا  لیبس  نع  تان  رمحا : نبا  لاـق  .بلک 

رقابلا نع  یفاکلا )  ) یف و  مکنیب .) لضفلا  اوسنت  ـال  و  : ) هناحبـس هللا  لاـق  هدـضب ) لـب  ( ) کلذـب رموی  مل  و   ) .هریغ یلا  ریخ  هنم  جرخی 
رشلا بحاص  ای  يدانی : کلم  و  رشبا ، متا و  ریخلا  بحاص  ای  يدانی : کلم  .كالما  هعبرا  اهعم  و  علطتل ، سمـشلا  نا  مالـسلا :) هیلع  )

نع .ضرالا و  تلعتـشا  کلذ  ول ال  و  ءاملاب ، اهحـضنی  کلم  و  افلت ، اکـسمم  تآ  و  افلخ ، اقفنم  طعا  يدانی : کلم  و  رـصقا ، عزنا و 
مالسلا شفا  و  کسفن ، نم  سانلا  فصنا  و  ارقف ، فختت  قفنا و ال  هنجلا ؟ یف  تایبا  هعبراب  هعبرا  نمضی  نم  مالسلا :) هیلع   ) قداصلا

نیا نمف  لاقف  لاقف ال  ائیش ؟ مویلا  تقفنا  له  هل : یلومل  لاق  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا نع  .اقحم و  تنک  نا  ءارملا و  كرتا  و  ملاعلا ، یف 
تبکر اذا  یلاوملا  نا  ینغلب  مالـسلا ) هیلع   ) داوجلا هنبا  یلا  بتک  مالـسلا ) هیلع   ) هنع .ادـحا و  اـمهرد و  ول  قفنا و  .اـنیلع  هللا  فـلخی 

کلخدـم و نکی  کیلع ال  یقحب  کلاسا  و  اریخ ، دـحا  کنم  لانی  الئل  مهنم  لخب  نم  کـلذ  اـمناف  .ریغـصلا  باـبلا  نم  كوجرخا 
نم کـلاس  نم  و  هتیطعا ، ـالا  ائیـش  دـحا  کـلاسی  ـال  مث  هضف  بهذ و  کـعم  نکیلف  تبکر  اذاـف  .ریبـکلا  باـبلا  نم  ـالا  کـجرخم 

( مالـسلا هیلع   ) هراـبخا یف  عساـتلا - لـصفلا   ) کـلاس نمو  کـیلا ، ریثـکلاو  اراـیند ، نیـسمخ  نم  لـقا  هطعت  ـالف  هربـت  نا  کـتمومع 
، قفناف هللا  کعفری  نا  کلذب  دیرا  امنا  ینا  .کیلا  ریثکلا  و  ارانید ، نیرـشع  هسمخ و  نم  لقا  اهطعت  الف  کتامع  نم  محالملاب ) … 
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بیبدک ابیبد  حشلا  اذهل  نا  .ء  یش  حشلا  قحم  مالسالا  قحم  ام  هلآ :) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا نع  .اراتقا و  شرعلا  يذ  نم  شخت  و ال 
( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا یلا  لجر  ءاج  مالسلا :) هیلع   ) قداصلا نع  و  كوشلا .) - ) هخسن یف  و  كرشلا - بعشک  ابعـش  و  لمنلا ،

سمالاب تنک  لاق : لجر و  ماقف  .انعمسا  دق  لاق : هباحـصا و  یلا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) رظنف لاملا  لیلق  لایعلا  ریثک  خیـش  ینا  لاقف :
.كربت ذـخ  لاق : .معن  لاق : هلک ؟ اذـه  لاقف : .هضفلا  بهذـلاب و  نوعیابتی  اوناک  و  ربت ، نم  ادورم  هاطعاف  هلزنم  یلا  هب  بهذـف  .کلثم 

هیف  ) .موـقت ضهنت و  يا : دـهنت )  ) .اریخ هللا  كازج  ارکاـش  کتدـجوف  .كولبـال  هللا  نم  لوـسر  ینکلو  ینج  ـال  یـسناب و  تسل  ینا 
و هیلع ، دیدشتلاب  هرما  و  ایمذ ، الجر  ینادمهلا  رـشتنملا  نب  دمحم  یلا  جاجحلا  عفد  دیرفلا :) دـقعلا   ) یف رایخالا ) لذتـست  رارـشالا و 

عوبـسا یف  یلا  يداـف  .تلعفف  .یب  قفراـف  ائیـش  رـسقلا  یلع  یطعا  ـال  ینا  اـنید و  افرـشل و  کـل  نا  یل : لاـقف  لاـق : .هنم  جارختـسالا 
ملف .هیلجر  هیدی و  قدـف  .باذـعلا  هل  یلوتی  ناک  يذـلا  یلا  هعفد  و  يدـی ، نم  هعزتناف  هبـضغاف  .جاجحلا  کلذ  غلبف  .فلا  هئمـسمخ 

: یل لاقف  .نیلجرلا  نیدیلا و  قوقدم  رامح  یلع  اضرتعم  هبانا  اذاف  تفتلاف  .حئاص  یب  حاص  ذا  قوسلا  یف  اموی  رئاسل  ینا  و  ائیش ، هطعی 
یلو يرت  محالملاب ) …  مالسلا ) هیلع   ) هرابخا یف  عساتلا - لصفلا   ) ام یب  اوعنص  مهنا  و  یب ، تقفرف  .ءالوه  یلو  ام  ینم  تیلو  کنا 
اثیدح ینم  عمـساف  تیبا  ذا  اماف  لاق : .ائیـش  کنم  ذـخال  تنک  ام  تلقف : .یلا  تنـسحا  امل  هافاکم  اهذـخف  نالف  دـنع  فلا  هئمـسمخ 

یف لاـملا  لـعج  و  هتقو ، یف  رطملا  مهیلع  لزنا  موـق  نع  هللا  یـضر  اذا  لاـق : هنا  کـیبن  نع  کـنید  لـها  ضعب  هینثدـح  هب  کثدـحا 
لمعتسا و  مهئالخب ، یف  لاملا  لعج  و  هتقو ، ریغ  یف  رطملا  مهیلع  لزنا  موق  یلع  طخـس  اذا  و  مهرایخ ، مهیلع  لمعتـسا  و  مهئاحمس ،

.هدـیب تلـصم  فیـسلا  و  هشارف ، یلع  اسلاج  هتیفلاف  هتیتاف  جاجحلا  لوسر  یناتا  یتح  یبوث  تعـضو  امف  تفرـصناف  .مهرارـش  مهیلع 
کحضف و .يرا  ام  ریمالا  دی  یف  و  هجاح ، نم  وندلا  یلا  یب  ام  تلقف : .کل  ابا  ندا ال  هیناثلا : یل  لاق  مث  ائیش  توندف  .ندا  یل : لاقف 

ترـص املف  هتثدح  مث  .ینتنمتئا  ذنم  کتنخ  ام  هللا  و  ریمالا ! اهیا  هل : تلقف  .ثیبخلا  ثیدـح  نم  ناک  ام  سلجا ! لاق : .هفیـس و  دـمغا 
و  ) .ثیداحالا عمـس  دق  اسفن و  ثیبخلل  نا  لاق : مث  همـست : نا ال  یلا  اموا  و  ههجوب ، ینع  ضرعا  لاملا  هدـنع  يذـلا  لجرلا  رکذ  یلا 

هعیابم هیهارکل  اباب  راصبتسالا )  ) یف خیـشلا  دقع  نیرطـضملا ) عیب  نع  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  یهن  دق  نورطـضملا و  عیابی 
و هیدـی ، یف  ام  یلع  يرما  لک  ضعی  ضوضع  ناـمز  ساـنلا  یلع  یتاـی  : ) لاـق مالـسلا ) هیلع   ) قداـصلا نع  اربخ  يور  مث  رطـضملا ،

رارـش مه  کئلوا  نیرطـضملا  نوعیابی  ماوقا  نامزلا  کلذ  یف  يربنی  مث  مکنیب ) لضفلا  اوسنت  و ال   ) یلاعت لاـق  دـق  و  لـضفلا ، یـسنی 
ادحا تیار  له  و  لاقف : .ابرلا  نم  وه  و  مارح ، رطضملا  یلع  حبرلا  نا  نومعزی  سانلا  نا  قداصلل : لیق  هنا  رخآ  اربخ  يور  و  سانلا .)

عب و ابرلا  مرح  و  عیبلا ، هللا  لحا  دـق  هرورـض  نم  محالملاب ) …  مالـسلا ) هیلع   ) هرابخا یف  عساتلا - لصفلا   ) ـالا اریقف  وا  اـینغ  يرتشا 
عیبلا یلا  هریغ  هرطـضی  يذـلا  رطـضملا  یلع  لومحم  لوالا  ربخلا  یف  يذـلا  رطـضملاف  .امهنیب  یفانت  ال  لاـق : مث  برت …  ـال  حـبرا و 

هنیرقب لومحم  لوالا  ربخلا  یف  رطـضملا  لب  تلق : .هریغ  هتجاح ال  هرطـضت  يذـلا  یلع  لومحم  یناثلا  ربخلا  یف  و  هارکـالا ، ربجلاـب و 
( مالسلا هیلع   ) همالک هلثم  و  نمث ، لقاب  مهسئافن  عیب  یلا  نورسعملا  رطضی  یتح  نیرـسعملا  یلع  نیرـسوملا  لضفت  مدع  یلع  هردص 

يرتشی نم  لک  نا  هدروم  یناثلا  ربخلا  و  رابج ، هربجا  ام  یف  هنا  نم  هلاق  ام  مهلوا ال  مالکک  مهرخآ  مالک  .دحاو و  امهیف  لصالا  ناف 
نیفوصتملا نم  نیرصاقلا  ضعب  همهوتی  امک  ابر ال  نودب  احبر  عئابلا  ذخای  نا  ساب  الف  .ء  یشلا  كاذ  یلا  اجاتحم  ناک  هنا  دبال  ائیش 

هللادـبع یبال  لاق  الجر  نا  یفاکلا :)  ) هاور ام  .هانلق  اـم  لوـالا  ربخلا  نم  دارملا  نوک  حـضوی  .رتشم و  لـک  نم  حـبرلا  ذـخا  همرح  نم 
نم اـتوحنم  ـالجر  وا  بشخ - نم  احبـش  ناـک  و  هفرعا ، عـضوم  یف  هفوـکلا  نم  جراـخ  یناـک  یماـنم  یف  تیار  ینا  مالـسلا :) هیلع  )
یف لجر  لایتغا  دـیرت  لجر  تنا  مالـسلا :) هیلع   ) هل لاـقف  .اـبوعرم  اـعزف  هدـهاشا  اـنا  و  هفیـسب ، حولی  بشخ  نم  سرف  یلع  بشخ -

هتعیض یلع  ضرع  ینءاج و  یناریج  نم  الجر  نا  .املع  تیتوا  کنا  دهشا  لجرلا : لاقف  .کتیمی  مث  کقلخ  يذلا  هللا  قتاف  .هتـشیعم 
؟ انئادعا نم  اربتی  انالوتی و  کبحاص  و  مالـسلا :) هیلع   ) هل لاقف  .يریغ  بلاط  اهل  سیل  هنا  تفرع  امل  ریثک  سکوب  اهکلما  نا  تممهف 
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 … ( محالملاب مالسلا ) هیلع   ) هرابخا یف  عساتلا - لصفلا   ) یلاعت هللا  یلا  بئات  انا  و  نیدلا ، مکحتسم  هریصبلا ، دیج  لجر  .معن  لاقف :
یلا ول  و  هحیـصنلا ، کنم  دارا  کنمتئا و  نم  یلا  هنامالا  دا  لاقف : .هل  ایتغا  یل  لحیا  ابـصان  ناک  ول  ینربخاف  .هب  تممه  امم  کیلا  و 

یبنلا لاق  لاق : مالـسلا ) هیلع   ) هیبا نع  رفعج ، نب  دـمحم  نع  بیذـهتلا ) جـح   ) تادایز يور  و  اذـه ، مالـسلا .) هیلع   ) نیـسحلا لـتاق 
.هلاسم نیکاسملا  جح  و  هراجت ، ءاینغالا  جح  و  ههزن ، كولملا  جح  هیف  نوکی  نامز  سانلا  یلع  یتای  هلآ :) هیلع و  هللا  یلص  )

هینغم

: دـهنت و  مکیلا ، هللا  نسحا  امک  اونـسحا  لضفلا : اوسنت  و ال  هلاوما ، کسمی  هدـی و  ینغلا  ضبقی  رـسوملا : ضعی  و  دـیدش ، ضوضع :
، دیدش ساق و  سانلا  یلع  نامز  یتای  ینعملا  و  هرملل ، هئیهلل ال  ءابلا  رـسکب  اضیا  هعیب  عمج  ءایلا - حتف  ءابلا و  رـسکب  عیبلا - و  عفترت ،

معی و  رارحالا ، راربالاب و  نولکنی  بائذـلا ، بانذالا و  رطیـسی  و  لـطابلا ، هیف  دوسی  و  لذـبلاب ، هرماـی  هللا  و  هلاـمب ، ینغلا  هیف  لـخبی  و 
انرسف امنا  .هرکملا و  يا  رطضملا  هلماعم  رقی  مالسالا ال  و  ارایتخا ، ارارطضا ال  نیغابلا  نیمکاحلل  داقنی  نم  داقنی  و  لالضلا ، داسفلا و 

نع نوکت  نا  دـبال  هراجتلا  ناب  کلذ  نوفـسلفی  و  هرکملا ، نود  رطـضملا  هلماعم  نوححـصی  ءاهقفلا  نـال  هارکـالاب ، اـنه  رارطـضالا 
ثیدحلا قبـس  .هفیلاکت و  جالعلا و  عفادـب  سفن  بیط  اضر و  نع  هراد  عاب  نمک  هارکالا  نود  اضرلا  عم  عمتجی  رارطـضالا  و  ضارت ،

همکحلا 10 و 367. هبطخلا 101 و  یف  نامزلا  رخآ  نع 

هدبع

هللا هرما  ام  فالخ  یلع  الخب  هکـسمی  هدی  یف  ام  یلع  ضعی  ینغلا و  رـسوملا  دیدشلا و  حـتفلاب  ضوضعلا  ضوضع : نامز  سانلا  … 
عمج حتفف  رسکب  عیب  نیرطضملا : عیب  نع  عفترت …  يا  دهنت  رارـشالا : هیف  دهنت  ناسحالا …  يا  مکنیب ) لضفلا  اوسنت  و ال   ) هلوق یف 

سولجلا هئیهل  هسلجلاک  عیبلا  هئیه  رسکلاب  هعیب 

يرفعج

مالسالا ضیف 

هچنآ رب  رگناوت  نآ  رد  هک  راوشد )  ) هدنزگ رایـسب  راگزور  مدرم  رب  دیآ  یم  تسا : هدومرف  اوران ) ياهدماشیپ  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
، تسا هدـشن  هدرک  رما  راک  نیا  هب  و  دـهد ) یمن  ادـخ  هار  رد  ار  نآ  هدـیزرو  لـخب  یئاراد  لاـم و  هب   ) دزگ یم  تسار  تسد  ود  رد 

شومارف دوخ  نیب  ار  ادـخ  ناسحا  لضف و  ینعی  مکنیب  لـضفلا  اوسنتـال  و  هدومرف : میرک س 2 ي 237 ) نآرق  رد   ) ناحبـس دنوادخ 
اب و  دندش ، راوخ  هراچیب و  ناراکوکین  و  دنـشک ، یم  ندرگ  هتـساخرب  ناراکدب  راگزور  نآ  رد  دینک ) کمک  رگیدکی  هب   ) دـیئامنن

نتخورف زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  و  دـنرخ ) نازرا  نانآ  زا  هتخورف و  نارگ  اـهنآ  هب   ) دـننک شورف  دـیرخ و  ناگدـنامرد 
دـیرخ و هلماعم و  نانچ  اهنآ  اب  ای  درک ، کمک  نانآ  هب  دـیاب  نوچ   ) تسا هدومن  عنم  اهنآ ) اب  دتـس  داد و  ای   ) ناگدـنامرد هب  ماعط ) )

(. دنیامن یم  هلماعم  تسین  هراچیب  هدنامرد و  هکنآ  اب  هک  دومن  شورف 

ینامز

.تسا هتشاد  هنومن  يا  هقطنم  روشک و  ره  یبهذم و  رصع و  ره  رد  هک  هتشاد  نایب  یئوگـشیپ  ناونع  هب  ار  یبلطم  مالـسلا ) هیلع   ) ماما
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رد هراچیب  تورث  هدنامیقاب  ندیرخ  يارب  يرارطضا  طیحم  داجیا  ناکین و  يریگ  هشوگ  ناکاپان و  يزات  كرت  نارادلوپ ، قافنا  مدع 
نآرق یعقاو  ناوریپ  .تساه  هعماج  يرکف  یقالخا و  دشر  دوبن  یعمج و  هتسد  یگدنز  یعیبط  همزال  اریز  هتشاد ، دوجو  يرـصع  ره 

تاـمیالمان رتشیب  دـندرک  یم  تیاـعر  ار  رگیدـکی  هب  کـمک  رگیدـکی و  مارتحا  رگیدـکی ، هب  شـشخب  هلئـسم  نیمه  اـهنت  هاـگره 
.دش یم  لح  تاعامتجا 

يزاریش دمحم  دیس 

یلع  ) نامزلا کلذ  یف  ینغلا  کسمی  يا  هیف ) رسوملا  ضعی   ) دیدش نامز  يا  ضوضع ) نامز  سانلا  یلع  یتای  : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
لـضفلا اوسنت  و ال  : ) هناحبـس هللا  لاق   ) لخب اذـکه  لخبی  ناب  کلذـب ) رموی  مل  و   ) نانـسالاب ضع  هناک  ادـیدش  اکاسما  هیدـی ) یف  ام 

( رایخالا لذتست  و   ) مهل نید  نیذلا ال  رارشالا )  ) نامزلا کلذ  یف  يا  هیف )  ) عفترت يا  دهنت )  ) ضعب یلع  مکضعب  لضفتی  ناب  مکنیب )
عیب نع  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) لوسر یهن  دق  و   ) هبشا ام  وا  ناطلسلا  ربجل  رارطضا  لماعتی  يا  نورطضملا ) عیابی  و   ) سانلا مهلذی  يا 

.هتلاح و  عیبلا ، هئیه  ینعمب  رسکلاب ، هعیب )  ) عمج عیب  نیرطضملا )

يوسوم

نمزلا یف  یتای  ام  تائیس  رکذی  حرـشلا : .ولعت  عفترت و  دهنت : .ینغلا  رـسوملا : .نانـسالاب  كاسمالا  ضعلا : .دیدشلا  ضوضعلا : هغللا :
: یلاعت هلوقل  افالخ  ءاخسلا  ءاطعلا و  لذبلا و  نع  عنتمی  هدی و  ینغلا  کسمیف  رومالا  هیف  سکعنت  دینع  ساق  دیدش  نامز  هنا  مداقلا و 

مهیدـیاب حبـصی  همالا و  روما  یلوتت  رارـشالا و  عفترت  نمزلا  کلذ  یف  ءاطعلا  ناـسحالا و  وه  لـضفلا  و  مکنیب ) لـضفلا  اوسنت  ـال  (و 
مهسوفنل و اظفح  مهنم  ارارطضا  نیملاظلا  ماکحلا  هعیب  یلع  نوهرکی  هللا و  دابع  نم  نوبیطلا  رایخالا و  لذتـست  اعبط  دقعلا و  لحلا و 

 … کلذ نم  یش ء  لصح  نا  هیعرش  هعیبلا  نوکت  نیرطضملا و ال  هعیب  نع  یهن  يذلا  یبنلا  لوق  فالخ  اذه  اهیلع و  ءاقب 

یناقلاط

دراد تسد  رد  هچنآ  رب  راگزور  نآ  رد  رگناوت  هک  دیـسر  دـهاوخ  ارف  مدرم  رب  هدـنزگ  تخـس و  يراگزور  دومرف : ترـضح  نآ  «و 
لضف و تسا : هدومرف  ناحبـس  دـنوادخ  دـنا ، هدادـن  نامرف  يراک  نانچ  هب  ار  وا  هکنآ  لاح  و  دزرو - یم  لـخب  درـشف -  یم  نادـند 

هلماعم روز  هب  ناگدنامرد  اب  و  دنوش ، یم  نوبز  ناکین  هبترم و  دنلب  ناراکدب  راگزور  نآ  رد  دـینکم ، شومارف  دوخ  نایم  ار  ناسحا 
« .تسا هدومرف  یهن  ناگدنامرد  اب  روز  هب  هلماعم  زا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هکنآ  لاح  دوش و  یم 

مراکم

 [[ مالسلا هیلع  لاق  و  ]]

ْمُکَْنَیب َلْضَْفلا  اوَْسنَت  َال  َو  ُهَناَْحبُـس «: ُهّللا  َلاَق  ، َِکلذـِب ْرَمُْؤی  َْمل  ِْهیَدَـی َو  ِیف  اَم  یَلَع  ِهِیف  ُرِـسوُْملا  ُّضَعَی  ، ٌضوُضَع ٌناَمَز  ِساَّنلا  یَلَع  ِیتْأَـی 
.َنیِّرَطْضُْملا ِعَِیب  نَع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهّللا  ُلوُسَر  یَهَن  ْدَق  ،َو  َنوُّرَطْضُْملا ُِعیاَُبی  ،َو  ُراَیْخَْألا ُّلَذَتُْست  ،َو  ُراَرْشَْألا ِْهِیف  ُدَْهنَت  «.

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 
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هداد اه  نآ  هب  يروتـسد  نینچ  هک  یلاح  رد  دنراشف  یم  نادند  دنراد  تسد  رد  هچنآ  رب  نادنمتورث  هک  دسر  یم  ارف  مدرم  رب  ینامز 
( نامز نآ  رد  و  «) دـینکن شومارف  دوخ  ناـیم  رد  ار  شـشخب  ناـسحا و  :» دـیامرف یم  ناحبـس  دـنوادخ  سکع ) هب  هکلب   ) تسا هدـشن 

تمیق هب   ) رارطضا يور  زا  ار  دوخ  یتسه  اونیب  مدرم  دننک و  یم  راوخ  ار  ناکاپ  ناکین و  دنوش و  یم  طلـسم  مدرم  رب  نادب  رارـشا و 
زا دـنا ، هدروآ  دوخ  ياه  باتک  ) .تسا هدومرف  یهن  يا  هلماعم  نینچ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  یلاـح  رد  دنـشورف  یم  مک )

ص 317) ج 4 ، هغالبلا ، جهن  رداصم   ) .اضرلا رابخا  نویع  رد  قودص  یفاک و  باتک  رد  ینیلک  موحرم  هلمج 

هب هئام  عبرا  لوصا  زا  تسا و  ترـضح  نآ  هب  بوسنم  هک  یعاضرلا  مامالا  هفیحـص  باتک  رد  فیرـش  مـالک  نیا  هک  مینکیم  هفاـضا 
(( ییاه توافت  اب   ) .تسا هدش  لقن  ام  بلاط  یبا  نب  یلع  ماما  شدج  زا  هدمآ  رامش 

مهم ییوگشیپ  کی 

دنریگ یم  رارق  دیدش  راشف  رد  مدرم  هک  دنک  یم  ینامز  هب  هراشا  دراد  ار  هدنیآ  نامز  ییوگـشیپ  هبنج  هک  انعمرپ  راتفگ  نیا  رد  ماما 
تـسد رد  هچنآ  رب  نادـنمتورث  هک  دـسر  یم  ارف  مدرم  رب  یناـمز  :» دـیامرف یم  دوش  یم  هدرپس  یـشومارف  هب  یمالـسا  ياـه  شزرا  و 

یم ناحبــس  دـنوادخ  سکع ) هـب  هـکلب   ) تـسا هدـشن  هداد  اـه  نآ  هـب  يروتــسد  نـینچ  هـک  یلاـح  رد  دـنراشف  یم  نادـند  دـنراد 
ناکین و دـنوش و  یم  طلـسم  مدرم  رب  نادـب  رارـشا و  نامز ) نآ  رد  و  «) دـینکن شومارف  دوخ  نایم  رد  ار  شـشخب  ناسحا و  :» دـیامرف

هیلع هللا  یلص  ربمایپ  هک  یلاح  رد  دنشورف  یم  مک ) تمیق  هب   ) رارطضا يور  زا  ار  دوخ  یتسه  اونیب  مدرم  دننک و  یم  راوخ  ار  ناکاپ 
ْرَمْؤـُی َْمل  ِْهیَدَـی َو  ِیف  اَـم  یَلَع  ِهِیف  ُرِـسوُْملا  ُّضَعَی  ، ٌضوُـضَع ٌناَـمَز  ِساَّنلا  یَلَع  ِیتْأَـی  ( ؛» تسا هدوـمرف  یهن  يا  هلماـعم  نینچ  زا  هلآ  و 

ِهّللا ُلوُسَر  یَهَن  ْدَق  ،َو  َنوُّرَطْـضُْملا ُِعیاَُبی  ،َو  ُراَیْخَْألا ُّلَذَتُْـست  َو  ُراَرْـشَْألا ، ِْهِیف  ُدَْهنَت   «. ْمُکَْنَیب َلْضَْفلا  اوَْسنَت  َال  َو  ُهَناَْحبُـس «: ُهّللا  َلاَق  ، َِکلذـِب
(. َنیِّرَطْضُْملا ِعَِیب  نَع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

اسرف تقاط  تالکشم  دروم  رد  هژاو  نیا  سپـس  ، تسا نادند  اب  نتفرگزاگ  ینعم  هب  لصا  رد  ّزخ ) نزو  رب  «) ّضع » هدام زا  ضوضع » »
مالک رد  نآ  ینعم  تسا و  هدام  نیا  زا  هغلابم  هغیـص  « ضوضع تسا و« هدـش  قالطا  دـهد  یم  رارق  راشف  تحت  ًادـیدش  ار  ناـسنا  هک 

.دنهد یم  رارق  راشف  تحت  ار  مدرم  رایسب  هک  تسا  ینامز  مالسلا  هیلع  ماما 

.تسا رارشا  تیمکاح  ینعم  هب  مالسلا  هیلع  ماما  مالک  رد  تسا و  يزیچ  ندمآرب  ینعم  هب  دهم ) نزو  رب  «) دهن » هدام زا  دهنت » »

ار نادنمتورث  كاسما  لخب و  تسخن  : دنک یم  هراشا  یساسا  هتکن  راهچ  هب  نامز  نآ  بئاصم  تالکـشم و  هرابرد  مالـسلا  هیلع  ماما 
.دنهد یم  راشف  هتفرگ و  نادند  اب  ایوگ  هک  دنوش  یم  ریگتخس  ناشلاوما  هرابرد  نانچ  اه  نآ.دنک  یم  حرطم 

یکین ناسحا و  هب  روتـسد  تحارـص  اب  نآرق  زا  يددـعتم  تایآ  رد  دـنوادخ.تسا  مالـسا  روتـسد  فالخرب  نیا  : دـیامرف یم  هاـگنآ 
دننک شومارف  ار  شـشخب  ناـسحا و  دـیابن  ناناملـسم  زگره  هک  هدوـمرف  هراـشا  ینعم  نیا  هب  هیآ 237  ، هرقب هروـس  رد  هـلمجزا  ، هداد

ناناملـسم همه  ، نآ بطاخم  تسا و  ماع  هدـمآ  نآ  نایاپ  رد  هک  یمکح  یلو  دـشاب  یم  هقلطم  ناـنز  هیرهم  دروم  رد  یهاـگ  هچرگ 
.دنتسه

یمهم لماع  هک  يا  هطلس  دراد  یم  نایب  یمالسا  تموکح  رب  ار  رارشا  هطلس  هدرک و  هراشا  نامز  نآ  یـسایس  عاضوا  داسف  هب  هاگنآ 
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.تسا یعامتجا  لئاسم  مامت  داسف  يارب 

.دیامرف یم  حرطم  ار  اه  نآ  ندیشک  يراوخ  هب  ناکین و  ياوزنا  ، نآ لابند  هب  و 

یم رانک  هعماج  هنحـص  زا  دـنوش و  یم  يوزنم  رابجا  هب  رایخا  دـنریگ  تسد  هب  ار  تموکح  مامز  رارـشا  هک  یماـگنه  تسا  یهیدـب 
.دنور

يور زا  دارفا  هک  دـسر  یم  ییاج  هب  راک  : دـیامرف یم  ددرگ و  یمرب  يداصتقا  لئاسم  هب  زاـب  ناـمز  نآ  هدـسفم  نیمراـهچ  هراـبرد  و 
عقاو رد  هدومرف و  یهن  راک  نیا  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  هک  یلاح  رد  دنشورف  یم  سخب  نمث  هب  ار  دوخ  لاوما  ، رارطـضا

هلماـعم هک  تسا  تسرد.دنـشورفب  هنوگنیا  ار  دوخ  لاوما  دـنوشن  روبجم  اـت  دـینک  کـمک  دارفا  هنوگ  نیا  هب  هک  تسا  هداد  روتـسد 
سانـش هفیظو  هعماج  نانکمتم  رگا  اما  تسا  حیحـص  رطـضم  هلماعم  اما  تسا  لطاب  هرکم  هلماعم  تسین ، هرکم  هلماعم  دـننام  رطـضم 

تسد زا  ار  دوخ  یناگدنز  هیلوا  تایرورض  دنشورفب و  ار  دوخ  رادنوراد  رارطـضا  يور  زا  دارفا  هک  دسر  یمن  ییاج  هب  راک  دنـشاب 
.دنهدب

: دهد یم  ربخ  هدنیآ  یعامتجا  داسف  ود  زا  ، ینیب شیپ  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما  عقاو  رد 

رارـصا دننک و  یم  شالت  يزودـنا  تورث  يارب  دـنوش و  یم  دـنمتورث  یهورگ  هک  یتاقبط  دـیدش  هلـصاف  يداصتقا و  داسف  تسخن 
.دنهد رارق  هدافتسا  دروم  دنناوت  یمن  ار  اه  تورث  نآ  همه  دنچ  ره  دننکن  نادنمزاین  هب  یکمک  هنوگ  چیه  هک  دنراد 

هیشاح هب  ار  ناحلاص  ناکاپ و  ناکین و  هتفرگ و  تسد  هب  ار  روما  مامز  رارشا  زا  یهورگ  هک  تسا  هعماج  یسایس  داسف  رگید  داسف  و 
.دننار یم 

اب هیواعم.دـش  رهاظ  ترـضح  نآ  زا  دـعب  هیما  ینب  تموکح  رد  يدوز  هب  هدومرف  ناـیب  ییوگـشیپ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  هچنآ  و 
تروص هب  ار  هعماج  زا  یمیظع  هورگ  دندرک و  تسرد  شون  شیع و  سلاجم  دنتخاس  اه  خاک  دـندش  طلـسم  لاملا  تیب  رب  شنارای 

.دندروآرد دوخ  ناگدرب 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  نیتسار  یباحـص  دـنداد و  رارق  مهم  ياه  تسپ  رد  ار  اـه  نآ  نادـنزرف  تیلهاـج و  ناـمز  ياـه  هلاـفت 
دنتـشک و یم  دنتخادنا و  یم  نادـنز  هب  دوب  یـضارتعا  میب  ای  دـندرک  یم  یـضارتعا  رگا  ای  هتخاس و  نیـشن  هناخ  ار  اه  نآ  نادـنزرف 

.دندرک یم  شوماخ 

هک هدرک  لـقن  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ  زا  یثیدـح  رد  مالــسلا  هـیلع  یلع  ناـنمؤمریما  هـک  تـسا  يزیچ  ناـمه  اـه  نـیا 
ناملـسم ناشمان  دـنام  یمن  یقاب  شماـن  زج  يزیچ  مالـسا  زا  شطخ و  زج  يزیچ  نآرق  زا  هک  دـسر  یم  ارف  مدرم  رب  یناـمز  :» دومرف

هب هتـسباو  هک   ) نامز نآ  ياهقف  تسا  تیادـه  رون  زا  یلاخ  اما  هوکـشرپ  دابآ و  ًارهاـظ  اـه  نآ  دـجاسم  دـنرترود  همه  زا  یلو  تسا 
یمزاب اه  نآ  يوس  هب  دزیخ و  یمرب  اه  نآ  زا  اـه  هنتف  دراد  دوجو  نامـسآ  ریز  رد  هک  دنتـسه  یناـهیقف  نیرتدـب  دـنروج ) ناـمکاح 

؛» ددرگ
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َنِم ُهُمْـسَر َو  اَّلِإ  ِنآْرُْقلا  َنِم  یَْقبَی  ٌناَـمَز ال  ِساَّنلا  یَلَع  ِیتْأَیَـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَـق  مالـسلا  هیلع  َنِینِمْؤُْملاُریِمَأ  َلاَـق  )
ِّلِظ َتْحَت  َءاَهَُقف  ُّرَش  ِناَمَّزلا  َِکلَذ  ُءاَهَُقف  يَدُْهلا  َنِم  ٌباَرَخ  َیِه  ٌهَِرماَع َو  ْمُهُدِجاَسَم  ُْهنِم  ِساَّنلا  ُدَْعبَأ  ْمُه  ِِهب َو  َنْوَّمَُسی  ُهُمْسا  اَّلِإ  ِمالْسِْإلا 

.( ص 308 ج 8 ، یفاک ، ( .) ُدوُعَت ْمِْهَیلِإ  ُهَْنتِْفلا َو  ِتَجَرَخ  ْمُْهنِم  ِءاَمَّسلا 

اه هتکن 

لخب زا  دیدش  شهوکن  -1

.تسا هدش  شهوکن  لخب  هزادنا  هب  مالسا  رد  يزیچ  رتمک 

يا هتـشرف  دنتـسه  نآ  هارمه  هتـشرف  راهچ  دـنک  یم  عولط  دیـشروخ  هک  زور  ره  :» تسا هدـمآ  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا  یتیاور  رد 
يا : دـنز یم  ادـص  يا  هتـشرف  ،و  داب وت  رب  تراشب  هد و  ماجنا  ار  دوخ  هفیظو  یکین  بحاص  يا  : دـهد یم  ادـن  اه ) ناـسنا  هب  باـطخ  )

هب دنامب و  رارقرب  امش  لاوما  ات  دینک  قافنا  : دهد یم  ادن  نادنمتورث ) هب   ) يا هتـشرف  ،و  راد هگن  تسد  نک و  يراددوخ  يدب  بحاص 
؛» دش یم  رو  هلعش  نیمز  دوبن  نینچ  رگا  دشاپ و  یم  دیشروخ  رب  بآ  يا  هتشرف  ،و  دوش فلت  ناتلاوما  ات  دیورب  كاسما  غارس 

ْرِْـصقَأ َو ْعِْزنا َو  ِّرَّشلا  َبِحاَص  اَی  يِداَُنی  ٌکَلَم  ْرِْـشبَأ َو  َِّمتَأ َو  ِْریَْخلا  َبِحاَص  اَی  يِداَُنی  ٌکَـلَم  ٍكـالْمَأ  ُهََعبْرَأ  اَـهَعَمَو  ُُعلْطََتل  َسْمَّشلا  َّنِإ  )
ص 42) ج 4 ، یفاک ، (« .) ُضْرَْألا ِتَلَعَتْشا  َِکلَذ  َْول ال  ِءاَْملِاب َو  اَهُحَْضنَی  ٌکَلَم  ًافَلَت َو  ًاکِسْمُم  ِتآ  ًافَلَخ َو  ًاقِْفنُم  ِطْعَأ  يِداَُنی  ٌکَلَم 

نیمز رب  ار  دیشروخ  ترارح  دزیخ و  یمرب  ایرد  زا  ییاهراخب  اهداب و  هک  دشاب  نیا  دیشروخ  رب  بآ  ندیشاپ  زا  روظنم  تسا  نکمم 
.دنک یم  لیدعت 

ناسنا یگدـنز  تایح و  هیام  هک  يدیـشروخ  هب  دتـسرفب و  مدرم  رـس  رب  ییالب  دـناوت  یم  دـنوادخ  هظحل  ره  هک  تسا  نیا  هب  هراـشا 
.دزاس رو  هلعش  ار  نیمز  مامت  دهد  روتسد  تساه 

هک يا  هنوگ  هب  تساه  نآ  زاین  زا  شیب  دراوم  زا  يرایسب  رد  هتشاذگ  اه  ناسنا  رایتخا  رد  دنوادخ  هک  ییاه  تمعن  بهاوم و  ًالوصا 
تبحم و هیام  ، سکع هب  هکلب  دسرب  ناشنادنزرف  ای  اه  نآ  یگدنز  هب  ینایز  هک  نآ  یب  دننک  میهـس  نآ  رد  زین  ار  نارگید  دنناوت  یم 

.ددرگ یم  هعماج  رد  شمارآ 

نیا رد  ار  سک  چیه  دنزرو و  یم  عانتما  راک  نیا  زا  ، لخب نتشاد  يرظن و  گنت  ینیب و  هاتوک  لیلد  هب  یهورگ  فسأت  تیاهن  اب  یلو 
.دننک یمن  میهس  يدادادخ  بهاوم 

رایسب لمع  نیا  زا  ایوگ  دنشاپ و  یم  نامورحم  بلق  تاحارج  رب  کمن  ، تردق تورث و  شیامن  اب  هاگ  هکلب  دننک  یمن  میهس  اهنت  هن 
.تسا هدمآ  صصق  هروس  رد  دیجم  نآرق  رد  لیئارسا  ینب  موق  دنمتورث  نوراق  تالاح  رد  هک  نانچ  نآ  دنرب  یم  مه  تذل  ، تشز

: میناوخ یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  یثیدح  رد  هک  اج  نآ  ات  هدش  دراو  لخب  تمذم  رد  زین  یناوارف  ثیداحا 
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نامیا دـیآ  نایم  هب  لخب  ياپ  هک  اج  نآ   ) دوش یمن  عمج  بلق  کی  رد  نامیا  لخب و  ٍدـحاو ؛ ٍبلق  یف  ناعِمَتجی  ُنامیإلا ال  ُّحّـشلا و  »
.( ص 111 ج 2 ، تاداعسلا ، عماج  («.) ددنب یمرب  تخر 

: دیوگ یم  یسک  هک  دینش  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  ماما  هک  میناوخ  یم  يرگید  ثیدح  رد  و 

«. رتمک وا  هانگ  تسا و  رتروذعم  ملاظ  زا  لیخب  ِِملاَّظلا ؛ َنِم  ُرذعَأ  َحیِحَّشلا  َّنِإ  »

یلو دزادرپ  یم  شنابحاص  هب  ار  سانلا  قح  دیامن و  یم  رافغتسا  دنک و  یم  هبوت  یهاگ  ملاظ  ، یتفگ غورد  :» دومرف مالـسلا  هیلع  ماما 
ادخ هار  رد  قافنا  هن  نامهیم  زا  ییاریذپ  هن  دنک  یم  محر  هلص  هن  هقدص  هن  دزادرپ  یم  تاکز  هن  دیآ  لخب  رس  رب  هک  یماگنه  لیخب 

؛» دوش نآ  دراو  لیخب  هک  تسا  مارح  تشهب  رب  و  (. دنام یم  لاح  نامه  رب  و   ) کین ياهراک  هن  و 

ِمِحَّرلا َو َهَلِـص  َهَقَدَّصلا َو  َهاَکَّزلا َو  َعَنَم  َّحَش  اَذِإ  ُحـیِحَّشلا  اَِهلْهَأ َو  یَلَع  َهَماَلُّظلا  ُّدُرَی  ُرِفْغَتْـسَی َو  ُبُوتَی َو  ْدَـق  َِملاَّظلا  َّنِإ  َْتبَذَـک  َُهل  َلاَقَف  )
ص63) ج 2 ، هیقفلا ، ( .) ٌحیِحَش اَهَلُخْدَی  ْنَأ  ِهَّنَْجلا  یَلَع  ٌماَرَح  ِِّرْبلا َو  َباَْوبَأ  ِهَّللا َو  ِلِیبَس  ِیف  َهَقَفَّنلا  ِْفیَّضلا َو  يَِرق 

رطضم هرکم و  عیب  نایم  قرف  -2

زا يزیچ  شورف  هب  راداو  راـبجا  هب  ار  وا  هک  دـنیوگ  یم  یـسک  هب  هرکم  تسا و  لـطاب  هرکم  عـیب  هـک  دـنراد  رظن  قاـفتا  اـهقف  هـمه 
دشاب نیفرط  تیاضر  اب  دیاب  تراجت  : دیوگ یم  تحارـص  اب  دیجم  نآرق  ،و  وربآ ضرع و  ای  یلام  ای  یناج  دیدهت  اب  ای  دننک  شلاوما 

 «. ْمُْکنِّم ٍضاَرَت  ْنَع  ًهَراَِجت  َنوُکَت  ْنَأ  اَّلِإ  ِلِطاَْبلِاب  ْمُکَْنَیب  ْمَُکلاَْومَأ  اُولُکْأَت  اـَل  تسا «: هدرمـش  لـطاب  هب  لاـم  لـکا  قادـصم  ار  نآ  ریغ  و 
هیآ 29) ءاسن ، )

یگدنز رد  یترورض  یلو  دشورف  یم  ار  شلاوما  دوخ  لیم  هب  هک  تسا  یسک  رطضم  زا  روظنم  هکارچ  تسین  لطاب  رطضم  عیب  اما  و 
تراجت رد  ای  هدـش و  التبم  یتخـس  يرامیب  هب  هک  دراد  يدـنزرف  هک  نیا  لـثم  دـنک  یم  شلاوما  شورف  هب  مادـقا  هک  هدـمآ  شیپ  وا 

لطاب ًاعطق  تالماعم  هنوگ  نیا.دهد  ناراکبلط  هب  دشورفب و  ار  شا  هناخ  تسا  راچان  دوخ  يوربآ  ظفح  يارب  هدیدرگ و  تسکشرو 
.دمآ دهاوخن  نوریب  رارطضا  لاح  زا  رطضم  صخش  دشاب  لطاب  رگا  تسین و 

زا يرایـسب  رد  هک  نیا  هژیو  هب  تسا  هورکم  یتالماعم  نینچ  دنزیخرب  مه  يرای  هب  تالکـشم  رد  دـیاب  ناناملـسم  هک  اج  نآ  زا  یلو 
ات دننک  ضوعالب  کمک  ای  دـنهد  ماو  يدارفا  نینچ  هب  یمالـسا  توخا  مکح  هب  دیاب.دنـشورف  یم  تمیق  ریز  هب  ار  دوخ  عاتم  دراوم 

.دنشورفب ار  دوخ  یگدنز  تایرورض  دنوشن  روبجم  اه  نآ 

.تسا هدش  هدرمش  هورکم  ، رطضم اب  هلماعم  لیلد  نیمه  هب 

هیلع قداص  ماما  زا  (، یتوافت اب  هتبلا  مالـسلا  هیلع  ماما  هناـمیکح  مـالک   ) تیاور نیا  لـقن  زا  دـعب  راصبتـسا  رد  یـسوط  خیـش  موحرم 
: تسا هدروآ  ثیدح  نیا  لیذ  رد  ار  هلمج  نیا  مالسلا 

«. دنا مدرم  نیرتدب  دنرادن ) محر  و   ) دننک یم  هلماعم  نیرطضم  اب  هک  یناسک  ساّنلا ؛ ُرارِش  مه  کئلوا  »
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: درک ضرع  ترضح  نآ  هب  یسک  هک  دنک  یم  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يرگید  تیاور  سپس 

ّلحأ دق  ٍهرورَض  نم  ّالإ  ًاریقف  وأ  ًاِّینغ  يرتشا  ًادحأ  َتیأر  له  لاقف و  ابِّرلا  نِم  وه  ٌمارَح و  ِّرَطضُملا  یلع  حبِّرلا  ّنأ  نومُعزَی  ساّنلا  ّنإ  »
مالـسلا هیلع  ماما.تسا  يراوخابر  یعون  نآ  تسا و  مارح  رطـضم  هلماعم  زا  ندربدوس  دـننک  یم  نامگ  مدرم  ابِّرلا ؛ مّرح  َعیبلا و  ُهّللا 

لالح ار  عیب  دـنوادخ  دـشاب ؟ هدوبن  اه  ترورـض  لیلد  هب  شتـالماعم  هک  ریقف  اـی  دـشاب  ینغ  هچ  يراد  غارـس  ار  يدـحا  اـیآ  : دومرف
( .دنا هدرک  باختنا  ار  انعم  نیمه  زین  هغالبلا  جهن  ناحراش  زا  یضعب  ص 71 و 72 ، ج 3 ، راصبتسا ، «.) مارح ار  ابر  هدرمش و 

.رطضم رب  لمح  ار  مود  تیاور  هدرک و  هارکا  رب  لمح  ار  یهن  تیاور  یسوط  خیش  موحرم 

هب ار  دوخ  لاوما  هدیسر و  شناوختسا  هب  دراک  ، حالطصا هب  هک  تسا  یسک  لوا  تیاور  رد  رطضم  زا  روظنم  ؛ تسین نینچ  ًارهاظ  یلو 
کمک اه  نآ  هب  مک ، تمیق  هب  اه  نآ  لاوما  ندـیرخ  ياج  هب  دـیاب  تسا و  هورکم  یـسک  نینچ  اب  هلماـعم  دـشورف ، یم  لزاـن  تمیق 

.درک

هک یـسک  ره  هک  تسا  یعیبط.دـنراد  مدرم  همه  هک  تسا  یگدـنز  هـنازور  ياـه  ترورـض  مود  تـیاور  رد  رطـضم  زا  روـظنم  یلو 
.درادن یلاکشا  هنالداع  دوس  نتفرگ  ، يداع ياهزاین  هنوگ  نیا  رد  دراد و  نآ  هب  زاین  دبال  دنک  یم  شورف  دیرخ و  ار  يزیچ 

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said: “A severe period will come to people wherein the rich will
seize their possessions with their teeth (by way of miserliness) although they have not
been commanded to do so. Allāh, the Glorified One, says: Do not forget generosity
among yourselves (Qur'ān, 2: 237). During this time, the wicked will rise while the
virtuous will remain low. Purchases will be made from the helpless, although the
Prophetaret e has prohibited purchasing from the helpless."{Generally, purchases are
made from helpless people in such a way that taking advantage of their need and
necessity, things are purchased from them at unfarily cheap prices and are sold to
them at high prices. No religion allows taking advantage of such helplessness and
extreme need, nor is it ethically permissible to profiteer by taking advantage of others

.{ helplessness

مالّسلا هیلع  ماما  هب  تبسن  طیرفت  طارفا و  زا  زیهرپ  : 469 تمکح

هراشا

توص
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ٍرَتفُم ٌتِهَاب  ٌطِرفُم َو  ّبُِحم  ِناَلُجَر  ِّیف  ُِکلهَی  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

مالسلا هیلع  هلوق  لثماذه  یضرلا و  لاق 

ٍلاَق ٌضِغبُم  ٍلاَغ َو  ّبُِحم  ِناَلُجَر  ِّیف  َکَلَه 

اه همجرت 

یتشد

غورد و  دـنک ، يور  هدایز  هک  یتسود  دـندرگ ، یم  كاله  نم  هب  تبـسن  سک  ود  دومرف : وا ، رب  ادـخ  دورد  و  يداقتعا ) یقـالخا ، )
 . دیوگن نخس  یتسار  هب  هک  يزادرپ 

هک ینمـشد  و  دنارذگ ، دح  زا  هک  یتسود  دـندرگ ، كاله  نم  هب  تبـسن  نت  ود  دومرف ) هک  تسا  يرگید  نخـس  دـننام  مالک  نیا  )
 . دیوگ نخس  هدوهیب 

يدیهش

دننام نیا  و  دنار ] نخـس  تسین  نم  رد  هچنآ  زا  هک  يا  هدنفاب  غورد  دنارذگب و  دحزا  هک  یتسود  دندیدرگ ، هابت  نم  هراب  رد  نت  ود 
[ .دنار نخس  هدوهیب  هک  ینمشد  دنارذگ و  دح  زا  هک  یتسود  دندش  كاله  نم  هراب  رد  نت  ود   ] هک تسوا : هدومرف 

یلیبدرا

كـاله هک  تسترـضح  لوق  دـننام  نیا  دـنا و  جراوخ  هک  حدـم  رد  هدـننک  هغلاـبم  تسود  درم  ود  نم  ناـشرد  دوـش  یم  كـاله  و 
توادع رد  هدننک  هغلابم  نمشد  هدننک و  ّولغ  تسود  درم  ود  نم  قح  رد  دنوشیم 

یتیآ

دنز یم  ناتهب  هکنآ ، یکی  دزرو و  یم  طارفا  یتسود  رد  هکنآ ، یکی  دـندش ، كاله  نم  هراب  رد  سک  ود  مالـسلا :) هیلع   ) دومرف و 
.ددنب یم  ارتفا  و 

دـنک و ولغ  شیتـسود  رد  هک  یتـسود  دـندش : كـاله  نم  هراـب  رد  سک  ود  دوـمرف : هک  تسا  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما نخـس  نیا  ریظن 
.دزرو طارفا  شینمشد  رد  هک  ینمشد 

نایراصنا

هرامش 117) رارکت   .) دح زا  زواجتم  نمشد  و  هدننک ، ّولغ  قشاع  : دنوش یم  كاله  نم  اب  هطبار  رد  رفن  ود  : دومرف ترضح  نآ  و 
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اه حرش 

يدنوار

هعفنم بحم  يا  دـیز  بحم  هنا  تلق : اذا  هماقم  هیلا  فاضملا  هماقا  فاضملا و  فذـح  نم  دـبال  و  هریخ ، دـیری  نم  ناـسنالا  بحم  و 
ملکتی يذلا  تهابلا : .دصتقیلف و  انقر  وا  انقح  نم  يور : .هحودمم و  ریغ  ابذک  نوکی  یتح  حدملا  یف  هغلابملا  و  هحدم ، هارطا  دیز و 
.کلاه وهف  هیهلالا  وا  هوبنلا  یعدا  مث  یلع ، هبحم  رهظا  نم  نا  مالـسلا  هیلع  نیب  قلتخی ، يرتفی و  يذلا  باذکلا  يرتفملا : .ناتهبلاب و 

.هوادعلا ءاضغبلا و  دیدشلا  ضغبملا  یلاقلا : .هلالا و  وه  ایلع  نا  نولوقی : اوناک  موق  هالغلا  .دحلا و  یف  زواجتملا  یلاغلا : و 

يردیک

نولهاجلا لوقی  امع  هوایبنا  هللا و  یلاعت  هوبنلا  هیهلالا و  یلا  هبـسن  نم  هب  ینع  بذـکلا  یف  عقی  یتح  حدـملا  یف  هغلاـبملا  حارطـالا ، و 
.اریبک اولع  نوملاظلا 

مثیم نبا 

یم یـضردیس  ددنب .) یم  غورد  هک  يا  هدننز  ناتهب  و  دـنک ، یم  يوردـنت  هک  یتسود  دـنوش : یم  كاله  نم  هرابرد ي  هتـسد  ود  )
دننام وردـنت ، تسود  .دـشاب  یم  لاق ) ضغبم  لاغ و  بحم  نالجر  یف  کله  : ) راوگرزب نآ  قباس  ترابع  دـننام  نخـس  نیا  دـیوگ :

راکاطخ رفاک و  ار  وا  ددنب و  یم  غورد  دنز و  یم  ناتهب  هک  یسک  و  دندوب ، طارفا  فرط  رد  هدوتـس و  ار  ماما  دح  زا  هدایز  هک  هالغ 
مولعم البق  .دنتلادع و  تلیضف  زا  نوریب  دنسپان و  تفص  ود  لمع  ود  ره  نیا  .دنطیرفت و  فرط  رد  هک  جراوخ  نوچمه  دنرامش ، یم 

.تشذگ شیپ  رد  نخس  نیا  ریظن  .دنتسه و  يورخا  تکاله  ياههاگترپ  لیاذر ، هک  دش 

دیدحلا یبا 

.ٍرَتْفُم ٌتِهَاب  ٌطِْرفُم َو  ٌّبُِحم  ِنَالُجَر  َِّیف  ُِکلْهَی  َلاَق ع: َو 

هلوق ع] لثم  اذه  :و  یلاعت هللا  همحر  یضرلا  لاق  ]

[ ِناَْنِثا  ] َِّیف ُِکلْهَی 

 . ٍلاَق ٌضِْغبُم  ٍلاَغ َو  ٌّبُِحم  ِنَالُجَر 

نایعأ ریفکتب  لاق  نم  هالغلاف و  طرفملا  امأ  طرفملا  طرفملا و  هیف  کلاهلا  نأ  لوقلا  اذه  هصالخ  مالکلا و  اذه  لثم  حرـش  مدقت  دـق 
باحصأ انباحصأ  ناک  اذهل  الغ و  هل  رمضأ  وأ  هبراح  وأ  هضغبأ  وأ  هب ع  صقنتـسا  نمف  طرفملا  امأ  مهقـسف و  وأ  مهقافن  هباحـصلا و 

هنجلا یف  هلزنم  مهالعأ  هرخآلا و  یف  قلخلا  لضفأ  وه  اولاق  هدصتقم  هقیرط  اوکلس  مهنأل  هلأسملا  هذه  یف  زوفلا  صالخلا و  هاجنلا و 
یف دلاخ  هناحبـس و  ودع هللا  هنإف  هضغبأ  وأ  هبراح  وأ  هاداع  نم  لک  بقانم و  ایازم و  صئاصخ و  مهرثکأ  ایندلا و  یف  قلخلا  لضفأ  و 

.هبح هیلوت و  یلع  تام  هتبوت و  تتبث  دق  نمم  نوکی  نأ  الإ  نیقفانملا  رافکلا و  عم  رانلا 
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مهتمامإ رکنأ  هنأ  ولف  هلبق  همامإلا  اولو  نیذلا  راصنألا  نیرجاهملا و  نم  لضافألا  امأف 

مهیلع بضغ  ول  امک  نیکلاهلا  نم  مهنإ  انلقل  هسفن  یلإ  وعدی  وأ  فیسلا  مهیلع  رهشی  نأ  نع  الـضف  مهلعف  طخـس  مهیلع و  بضغ  و 
تبث دق  هنأل  هللا ص  لوسر 

.یملس کملس  یبرح و  کبرح  هل  لاق  هللا ص  لوسر  نأ 

لاق هنأ  و 

 . هاداع نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا 

.قفانم الإ  کضغبی  نمؤم و ال  الإ  کبحی  هل ال  لاق  و 

رهتشا ام  زواجتن  هلعف و ال  يدعتن  نأ  انل  نکی  ملف  مهئیف  نم  لکأ  مهحکنأ و  مهفلخ و  یلص  مهعیاب و  مهتمامإ و  یـضر  انیأر  انکل  و 
هباحـصلا ایاقب  نم  مهیف  ناک  نم  ماشلا و  لهأ  لالـضب  مکح  امل  هانعل و  هنعل  اـمل  هنم و  اـنئرب  هیواـعم  نم  ئرب  اـمل  هنأ  يرت  ـال  هنع أ 

.مهلالضب اضیأ  انمکح  امهریغ  هنبا و  هللا  دبع  صاعلا و  نب  ورمعک 

مل و  ( 1) هنیب هنیب و  كرتشملا  لضفلا  نم  کلذ  ادـع  ام  لک  هانیطعأ  هوبنلا و  هبتر  الإ  یبنلا ص  نیب  هنیب و  لـعجن  مل  اـنأ  لـصاحلا  و 
هب مهلماع ع  امب  مهانلماع  مهیف و  نعط  هنأ  اندنع  حصی  مل  نیذلا  هباحصلا  رباکأ  یف  نعطن 

[ هباحصلا نیب  لیضفتلا  یف  لیق  امیف  لصف  ]

نب رباج  ناملـس و  رذ و  وبأ  دادقملا و  رامع و  هباحـصلا  نمف  نیعباتلا  هباحـصلا و  نم  ریثک  هب  لاق  دق  میدـق  لوق  لیـضفتلاب  لوقلا  و 
نب همیزخ  ناهیتلا و  نب  مثیهلا  وبأ  فینح و  نب  نامثع  فینح و  نب  لهـس  بویأ و  وبأ  هدیرب و  هفیذـح و  بعک و  نب  یبأ  هللا و  دـبع 

.هفاک بلطملا  ونب  هفاک و  مشاه  ونب  هونب و  بلطملا و  دبع  نب  سابعلا  هلثاو و  نب  رماع  لیفطلا  وبأ  تباث و 

مهنم صاعلا و  نب  دیعـس  نب  دلاخ  مهنم  کلذب  نولوقی  موق  هیمأ  ینب  نم  ناک  عجر و  مث  رمألا  ءدـب  یف  هب  نیلئاقلا  نم  ریبزلا  ناک  و 
 . زیزعلا دبع  نب  رمع 

لخد هسلجم  یف  اسلاج  زیزعلا  دـبع  نب  رمع  انیب  لاق  یبلکلا  نبا  هیاور  نم  وه  رمع و  نع  روهـشملا  يورملا  ربخلا  اـنهاه  رکذأ  اـنأ  و 
اوعفدـف رمع  یلإ  نارهم  نب  نومیم  نم  باتک  مهعم  اهب و  ناقلعتم  نالجر  هماقلا و  مسجلا و  هنـسح  هلیوط  ءامدأ  هأرما  هعم  هبجاـح و 

کـیلع و مالـس  نارهم  نب  نوـمیم  نم  زیزعلا  دـبع  نب  رمع  نینمؤـملا  ریمأ  یلإ  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  هیف  اذإـف  هضفف  باـتکلا  هیلإ 
انبره و  .هقاطلا )  وه  ؛و  عسو عمج  : عاسوألا عاسوألا (  هنع  تزجع  رودصلا و  هب  تقاض  رمأ  انیلع  درو  هنإف  دعب  امأ  هتاکرب  هللا و  همحر 

 ) ْمُْهنِم ُهَنوُِطْبنَتْـسَی  َنیِذَّلا  ُهَِملََعل  ْمُْهنِم  ِْرمَْألا  ِیلوُأ  �یلِإ  ِلوُسَّرلَا َو  َیلِإ  ُهوُّدَر  َْول  لج َو  زع و  هللا  لوقل  هملاـع  یلإ  هاـنلکو  هنع و  انـسفنأب 
فلح اهجوز  نأ  معز  نینمؤملا  ریمأ  اـی  اـهابأ  نإ  اـهوبأ و  رخـآلا  اـهجوز و  امهدـحأ  نـالجرلا  هأرملا و  هذـه  و  ءاـسنلا 83 ) . هروس 

هنید یف  هل  زوجی  هنأ ال  هنم و  تقلط  هتنبا  نأ  معزی  هنأ  هللا ص و  لوسرب  اهالوأ  همألا و  هذـه  ریخ  بلاـط ع  یبأ  نب  یلع  نأ  اـهقالطب 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 5506 

http://www.ghaemiyeh.com


یتأرما اهنإ  یتلاقم و  تقدص  یمسق و  رب  دقل  تمثأ  تبذک و  هل  لوقی  جوزلا  نإ  همأک و  هیلع  مارح  اهنأ  ملعی  وه  ارهص و  هذختی  نأ 
تفلح دـق  کلذ و  ناک  دـق  معن  لاقف  هنیمی  نع  لجرلا  تلأسف  کلذ  یف  نومـصتخی  یلإ  اوعمتجاف  کبلق  ظیغ  کـفنأ و  مغر  یلع 

یضر و نم  ضریل  بضغ و  نم  بضغیلف  هرکنأ  نم  هرکنأ  هفرع و  نم  هفرع  هللا ص  لوسرب  اهالوأ  همألا و  هذه  ریخ  ایلع  نأ  اهقالطب 
یف سانلا  فالتخا  نینمؤملا  ریمأ  اـی  تملع  دـق  یتش و  بولقلاـف  هعمتجم  نسلـألا  تناـک  نإ  هل و  اوعمتجاـف  کلذـب  ساـنلا  عماـست 

هعم و اهعدـی  الأ  اهوبأ  مسقأ  اهب و  اقلعت  اـمهنإ  هللا و  كارأ  اـمب  مکحتل  مکحلا  نع  اـنمجحاف  هنتفلا  هیف  اـم  یلإ  مهعرـست  مهئاوهأ و 
ای کیلإ  مهانعفرف  هنم  عانتمالا  هتفلاخم و  عیطتـسی  مکاح ال  کلذـب  هیلع  مکحی  نأ  الإ  اهقنع  تبرـض  ول  اهقرافی و  الأ  اـهجوز  مسقأ 

.كدشرأ کقیفوت و  هللا  نسحأ  نینمؤملا  ریمأ 

اموی ندرو  تالکشملا  ام  اذإ  باتکلا  لفسأ  یف  بتک  و 

نینمؤملا ریمأ  ای  لاق  خیـشلا  اهیأ  لوقت  ام  هأرملا  یبأل  لاق  مث  شیرق  ذاـخفأ  هیمأ و  ینب  مشاـه و  ینب  زیزعلا  دـبع  نب  رمع  عمجف  لاـق 
مث ابذاک  اهقالطب  فلح  هحالـص  توجر  هریخ و  تلمأ  اذإ  یتح  اهلثم  هب  زهجی  ام  نسحأـب  هیلإ  اـهتزهج  یتنبا و  هتجوز  لـجرلا  اذـه 

اثنح و نیبأل  هیلع  فلح  يذـلا  هللا  ناحبـس  خیـشلا  لاـق  فلح  فیکف  هتأرما  قلطی  مل  هلعل  خیـش  اـی  رمع  هل  لاـقف  اـهعم  هماـقإلا  دارأ 
لاقف اثالث  قلاط  هتأرماف  الإ  همألا و  هذه  ریخ  ایلع  نأ  معز  هنأل  یملع  ینـس و  عم  کش  هنم  يردص  یف  جلتخی  نأ  نم  ابذـک  حـضوأ 

مل مهنأ  الإ  ارزـش  هیلإ  نورظنی  هیمأ  ونب  هلهأب و  جـتری  سلجملا  داک  معن  لاق  امل  هنإ  لـیقف  معن  لاـق  تفلح  اذـکه  لوقت أ  اـم  جوزلل 
 . رمع هجو  یلإ  رظنی  لک  ءیشب  اوقطنی 

موق نیب  هموکحلا  یلو  اذإ  لاق  هسأر و  عفر  مث  هلوقی  ام  نورظنی  نوتماص  موقلا  هدیب و  ضرألا  تکنی  ایلم  رمع  بکأف 

انـسل جرف و  یف  مکح  اذـه  هیمأ  ینب  نم  لجر  لاقف  اولوق  هللا  ناحبـس  لاقف  اوتکـسف  لجرلا  اذـه  نیمی  یف  نولوقت  اـم  موقلل  لاـق  مث 
زئاج اقح  لطبی  الطاب و  قحی  نکی  مل  ام  لوقلا  نإف  كدـنع  ام  لق  مهیلع  مهل و  نمتؤم  لوقلاـب  ملاـع  تنأ  هیف و  لوقلا  یلع  ئرتجن 

.یسلجم یف  یلع 

یلیقع ای  لجرلا  اذه  هب  فلح  امیف  لوقت  ام  هل  لاقف  بلاط  یبأ  نب  لیقع  دـلو  نم  مشاه  ینب  نم  لجر  یلإ  تفتلاف  ائیـش  لوقأ  لاق ال 
یقبأ یل و  عسوأ  توکـسلاف  کـلذ  نکی  مل  نإ  تلق و  ازئاـج  یمکح  وأ  اـمکح  یلوق  تلعج  نإ  نینمؤـملا  ریمأ  اـی  لاـقف  اـهمنتغاف 

.ضام کمکح  مکح و  کلوق  لق و  لاق  هدوملل 

رمع لاقف  کمحر  یلوأ  کتمحل و  نم  نحن  انریغ و  یلإ  مکحلا  تلعج  ذإ  نینمؤملا  ریمأ  انتفصنأ  ام  اولاق  هیمأ  ونب  کلذ  عمـس  املف 
هتمکح امک  انتمکح  یلیقعلا و ال  تیطعأ  ام  انطعت  مل  کنأل  اولاق  هل  متبدـتنا  امف  افنآ  مکیلع  کلذ  تضرع  اـمؤل  ازجع و  اوتکـسا أ 
يردـن اولاق ال  مکلثم  ام  نوردـت  مکل أ  ابأ  رمع ال  بنذ  امف  متیمع  رـصبأ و  متزجع و  مزح و  متأطخأ و  باصأ و  ناک  نإ  رمع  لاقف 

متزجع املف  رمأ  یلإ  متیعد  لوألا  لاق  امک  نینمؤملا  ریمأ  ای  معن  لاق  لجر  ای  لوقت  ام  لاق  مث  يردی  یلیقعلا  نکل  لاق 

نینمؤملا ریمأ  ای  لاق  هنع  کتلأس  ام  لقف  تبصأ  تنسحأ و  رمع  لاقف 

ملعت مل  نینمؤملا أ  ریمأ  ای  هللا  کتدشن  لاق  كاذ  تملع  ینأ  لاق و  هتأرما  قلطت  مل  همسق و  رب 
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ضعب یف  ابئاغ  یلع  ناک  هاتبأ و  ای  کعولا  تلاق  کتلع  ام  هینب  ای  اهل  دـئاع  اهتیب  یف  اهدـنع  وه  همطاـفل ع و  لاـق  هللا ص  لوسر  نأ 
یلع رداق  هللا  نإ  لاقف ص  بنع  تقو  سیل  زیزع و  هنأ  ملعأ  انأ  ابنع و  یهتـشأ  معن  تلاق  ائیـش  نیهتـشت  اهل أ  لاقف  یبنلا ص  جـئاوح 
هئادر فرط  هیلع  یقلأ  دـق  لتکم  هعم  لخد و  بابلا و  یلع  قرطف  هلزنم  كدـنع  یتمأ  لضفأ  عم  هب  اـنتئا  مهللا  لاـق  مث  هب  اـنئیجی  نأ 

یتوعدـب ایلع  تصـصخ  نأب  ینتررـس  امک  مهللا  ربکأ  هللا  ربکأ  هللا  لاقف  همطافل  هتـسمتلا  بنع  لاق  یلع  ای  اذـه  ام  یبنلا ص  هل  لاقف 
.تأرب تلقتسا و  یتح  هللا ص  لوسر  جرخ  ام  تلکأف و  هینب  ای  هللا  مسا  یلع  یلک  لاق  مث  یتینب  ءافش  هیف  لعجاف 

ینب ای  لاق  مث  هفنأ  مشهاف  اهوبأ  کل  ضرع  نإف  کتأرما  دیب  ذـخ  لجر  ای  هتیعو  هتعمـس و  دـقل  دهـشأ  تررب  تقدـص و  رمع  لاقف 
اهخفب الاجر  ایندلا  تدیصت  لوألا  لاق  امک  انکل  اننید و  یف  یمع  انب  انریغ و ال  ملعی  ام  لهجن  ام  هللا  فانم و  دبع 

.هتأرماب لجرلا  یضم  ارجح و  هیمأ  ینب  مقلأ  امنأکف  لیق 

درو کباتک و  تمهف  دق  ینإف  دـعب  امأ  وه  الإ  هلإ  يذـلا ال  هللا  کیلإ  دـمحأ  ینإف  مالـس  کیلع  نارهم  نب  نومیم  یلإ  رمع  بتک  و 
همحر کیلع و  مالسلا  هیلع و  لمعا  کلذ و  نقیتساف  هحاکن  یلع  هتبثأ  همسق و  ربأ  جوزلا و  نیمی  هللا  قدص  دق  هأرملا و  نالجرلا و 

.هتاکرب هللا و 

یف بدـنج (  هیخأ و  هعـصعص  ناحوص و  نب  دـیز  ینرقلا و  سیوأک  ریثک  قلخف  نیعباتلا  نم  هفاک  سانلا  یلع  هلیـضفتب  لاق  نم  امأف 
لاق نمل  الإ  رـصعلا  کلذ  یف  فرعت  هعیـشلا  هظفل  نکت  مل  هرثک و  یـصحی  نمم ال  مهریغ  یناملـسلا و  هدیبع  ریخلا و  .بیبح )  د«و 

ناکف راهتشالا  نم  وحنلا  اذه  یلع  ذئنیح  هروهشم  فلسلا  همامإ  یف  نینعاطلا  نم  اهوحن  احن  نم  هیمامإلا و  هلاقم  نکت  مل  هلیـضفتب و 
مه ءالؤهف  هنجلاب  نودوعوم  مهنأ  هعیـشلا و  لضف  یف  رابخألا  راثآلا و  نم  درو  ام  عیمج  هعیـشلا و  نومـسملا  مه  لیـضفتلاب  نولئاـقلا 

همالسلا یلإ  برقأ  وه  لوقلا  اذهف  اقح  هعیشلا  نحن  مهفیناصت  مهبتک و  یف  هلزتعملا  انباحـصأ  لاق  کلذل  مهریغ و  نود  هب  نوینعملا 
هللا ءاش  نإ  طیرفتلا  طارفإلا و  یفرط  نیمستقملا  نیلوقلا  نم  قحلاب  هبشأ  و 

یناشاک

هب حدـم  رد  هدـننک  هغلابم  تسود  طرفم ) بحم   ) درم ود  نم  ناش  رد  دـنوش  یم  كاله  نالجر ) یف  کـلهی  مالـسلا : هیلع  لاـق  (و 
لوضفم هک  نافلاخم  نایجراخ و  نوچ  يوگغورد  هدـنهن  ناـتهب  و  رتفم ) تهاـب  و   ) دـناسر توبن  تیهولا و  هبترم  هب  ارم  هک  یتیثیح 

یف کلهی  : ) دومرف هک  تسا  مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  لوق  لثم  نیا  و  مالـسلا ) هیلع  هلوق  لثم  اذه  و   ) .دننک ربارب  نم  اب  ار  موصعمان 
هدنیامن هغلابم  نمـشد  و  لاق ) ضغبم  و   ) تبحم رد  هدننکولغ  تسود  لاغ ) بحم   ) درم ود  نم  قح  رد  دـندرگ  یم  كاله  نالجر )

توادع رد 

یلمآ

ینیوزق

ناـتهب رگید  و  درپس ، ولغ  کلـسم  دـیامن و  ءاـنث  رد  تغلاـبم  ینعی  .هدـننک  طارفا  تسود  یکی  درم : ود  نم  رد  دـش  كـاله  دومرف :
ینعی تشذگ  هک  تسا  ترـضح  نآ  لوق  لثم  مالک  نیا  دیوگ : یم  دیـس  .تشذگ  شیپ  زا  مالک  نیا  دـننام  .هدـننکئارتفا و  .هدـنهن 
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ار وا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  ار  ربخ  نیا  .رفانم و  نمـشد  زواجم ، دـح  زا  تسود  درم : ود  نم  رد  دوش  كاله 
.تشذگ هک  تاملک  بطخ و  هلمج  رد  دومرف  دوخ  هچنانچ  دوب  هداد 

یجیهال

« .رتفم تهاب  طرفم و  بحم  نالجر : یف  کلهی  : » مالسلا هیلع  لاق  و 

نم هرابرد ي  دوش  یم  كاله  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .لاق » ضغبم  لاغ و  بحم  یف  کلهی  : » مالـسلا هیلع  هلوق  لثم  اذـه  و 
بـصغ نم  زا  ار  تفالخ  ارتفا  ناـتهب و  هب  هک  يا  هدـننکارتفا  هدـننز ي  ناـتهب  دـح و  زا  هدـننکزواجت ي  هدـنراد ي  تسود  درم : ود 

.دننک

هدـنراد ي تسود  نم  هراـبرد ي  دوـش  یم  كـاله  هک  مالـسلا  هیلع  تسا  وا  لوـق  لـثم  مـالک  نیا  هـک  دـیوگ  یم  هللا  هـمحر  دـیس 
.نم اب  ینمشد  رد  هدننک  هغلابم  هدنراد ي  نمشد  نم و  هب  تیهولا  هبترم ي  دانسا  هب  تبحم ، رد  هدننکولغ 

ییوخ

و ءانثلا ، یف  هغلابملا  وه  ءارطالا  ینعملا : دـجنملا - اضغ - هلعج  هناکف  حدـم  یف  غلاـب  هیلع و  ءاـنثلا  نسحا  اـنالف : ءارطا  يرطا ) : ) هغللا
هقح رکنا  نم  يرتفملا  تهابلا  و  هحدم ، یف  هغلابم  سیل  هنود  هیلع  ءانث  لک  ناف  نیلاغلا ، نع  ردص  امک  هتیبوب  رب  لوقلا  هقح  یف  یه 

هرما و یف  اوتهب  مهلک  نال  هعیـشلا ، ریغ  لمـشیف  هدـعب  هتماما  راکنا  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نع  هتیاصو  راکنا  هلقا  هب و  قئاللا 
يدعب یبن  هنا ال  الا  یسوم  نم  نوراه  هلزنمب  ینم  تنا  یلع  ای  هل : هوقب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا اهیلع  صن  یتلا  هتلزنم  یف  اوهات 

ود دومرف : همجرتلا : .رفکلاب  هیلع  اورتفا  نیذلا  جراوخلا  مهلظا  و  هناش ، ام  سیل  ام  هیلع  يرتفا  دق  قرفلا  هذه  لک  نا  یف  لاکـشا  و ال 
مماـقم كرد  رد  هک  ینمـشد  و  دـناوخ ، ادـخ  ارم  دـنارزگ و  دـح  زا  ارم  شیاتـس  هک  یتسود  دندیـسر : تکـالهب  نم  هراـبرد  سک 

.تفگ اوران  نمب  دنامرد و 

يرتشوش

هتخیـشم هیبا و  نع  یلفونلا  دـمحم  نب  یلع  نع  رخآ - عضوم  یف  دـیدحلا  یبا  نبا  هلقن  دـق  و  یفقثلا - سابعلاوبا  هاوارف  یناثلا  اـما  و 
ینیمری رتفم  ضغبم  و  یف ، سیل  امب  ینحدمی  یعضوم و  ریغ  ینعـضی  رطم  بحم  نالجر : یف  کلهی  مالـسلا :) هیلع   ) یلع لاق  اولاق :

هبح و یف  نورشعلا - لصفلا   ) هلقن دق  و  ینئادملا - هاور  ام  هیف  فالخلا  عوقو  نم  مالـسلا ) هیلع   ) هلاق ام  قادصم  .ء و  يرب  هنم  انا  امب 
لها نیب  تمکحل  هداـسولا  یل  ترـسک  ول  لاـقف : بطخ  مالـسلا ) هیلع   ) هنا - رخآ عضوم  یف  دـیدحلا  یبا  نبا  مالـسلا )) هیلع   ) هضغب

الا لبج  وا  لهـس  یف  تلزنا  هللا  باتک  یف  هیآ  نم  ام  و  مهناقرفب ، ناقرفلا  لها  نیب  و  مهلیجناب ، لیجنالا  لـها  نیب  و  مهتاروتب ، هاروتلا 
دهـشا هبناج : یلا  رخآ  لاق  و  هبذاکلا ، يوعدـلل  ای هللا و  هربنم : تحت  دوعقلا  نم  لـجر  لاـقف  .تلزنا  نمیف  و  تلزنا ، یتم  ملاـع  اـنا  و 

ابنلا نع  نولءاستی  مع  : ) یلاعت هلوق  رـسف  مالـسلا ) هیلع   ) هب .هیف و  نیابتلا  ضقانتلا و  اذـه  یلا  رظناف  لاق : .نیملاعلا  بر  هللا  تنا  کنا 
حیسملا لثم  هیالا  هذه  یف  مالـسلا ) هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  ناک  لاق : یبعـشلا  نع  دقعلا )  ) يور و  نوفلتخم .) هیف  مه  يذلا  میظعلا 
نـالجر یف  کـلهی  یناـثلا  یف  مالـسلا ) هیلع   ) هلوق .هضغب و  یف  اورفکف  موـق  هضغبا  و  هبح ، یف  اورفکف  موـق  هبحا  لیئارـسا ، ینب  یف 
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دیدحلا و یبا  نبا   ) یف امک  رطم  باوصلا : و  مالسلا )) هیلع   ) هضغب هبح و  یف  نورشعلا - لصفلا  (، ) هیرصملا  ) یف اذکه  طرفم  بحم 
هیهولالا نم  عقاولا  فالخب  هفـصو  نم  ربخلا  كاذ  یف  ام  هب  دارملا  و  يرطا ، نم  یفقثلا  هیاور  نم  هتفرع  اـمک  و  هیطخلا ،) مثیم و  نبا 
نیرتفملا نیتهابلا  نم  .ءارتفالاب و  یتالا  رتفم )  ) توهب تهابم و  تاهب و  تهاب و  لجر  هرهمجلا : یف  و  ناتهبلاب ، یتالا  يا : تهاب ) (و 

نع هورع  نع  ناثیدـح  يرهزلا  دـنع  ناک  لاق : رمعم  نع  قازرلادـبع  يور  ریبزلا ، نب  هورع  اـهتخا  نبا  و  هشئاـع ، مالـسلا ) هیلع   ) هیلع
.مشاه و ینب  یف  امهمهت  ینا ال  امهب ، ملعا  هللا  امهثیدحب ؟ امهب و  عنـصت  ام  لاقف : امهنع ، اموی  هتلاسف  مالـسلا ،) هیلع   ) یلع یف  هشئاع 

ناتومی نیذـه  نا  هشئاع  ای  لاقف : یلع  سابعلا و  لبقا  ذا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا دـنع  تنک  هشئاع : تلاـق  هورع  لاـق  ناثیدـحلا 
نم نیلجر  یلا  يرظنت  نا  كرس  نا  هشئاع  ای  لاقف : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا دنع  تنک  هشئاع : تلاق  هورع  لاق  .یتلم و  ریغ  یلع 

هارملا ضغب  نم  ناک  هنا  امک  هضقن .)  ) یف یفاکـسالا  اذه  يور  یلع - سابعلا و  اذاف  ترظنف  اعلط - دق  نیذـه  یلا  يرظناف  رانلا  لها 
هجوت هضرم  یف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نا  اهثیدح : یف  سابع  نبا  هلاق  امک  همـسا ، رکذـت  نا  عطتـست  مل  اهنا  مالـسلا ) هیلع   ) هل

، ضرالا یلع  تقبطا  ءامسلا  تیل  تلاق : مالسلا ) هیلع   ) هل سانلا  هعیبب  تعمس  امل  و  لجر ، یلع  ائکتم  دجسملا  یلا 

هتامش اراعشا  تدشنا  ترس و  مالسلا ) هیلع   ) هتومب تعمـس  امل  و  یلعل ، سانلا  هعیب  عقت  مل  و  لهـسلا ، یلع  تکدکدت  لابجلا  تیلو 
اهدـبع تقتعا  و  مجلم ، نبا  هلتاق  تحدـم  و  هملـس ، مالـسلا )) هیلع   ) هضغب هبح و  یف  نورـشعلا - لصفلا   ) ما تنب  بنیز  اهتمال  یتح 

هیلع  ) هرکذ دـنع  هدـعرلا  هذـخات  ناک  هورع  نا  امک  .یناهبـصالا  يدوعـسملا و  يربطلا و  کلذ  يور  ارکـش - هلتاـق  مساـب  یمـسملا 
هاخا رذعی  ناک  .قارا و  ام  ءامدلا  نم  قارا  دق  فلاخی و  مل  فیک  لوقی : يرخالا و  یلع  هیدـی  يدـحاب  برـضی  هبـسی و  و  مالـسلا )

بطحلا ال عمج  امک  هتعاط  یف  مهلاخدا  دارا  لوقی : مهقیرحتل و  بطحلا  عمج  بعـشلا و  یف  مشاه  ینب  رـصح  امل  ریبزلا  نب  هللادـبع 
لاق امک  راـکب ، نب  ریبزلا  مالـسلا ) هیلع   ) هیلع نیرتفملا  نیتهاـبلا  نم  .هریغ و  يدوعـسملا و  هرکذ  هفیقـسلا - یف  فلـس  اـمیف  مهقارح 
هیلع درف  هل ، یجاـهلا  رعاـشلا  مهجلا  نب  یلع  مهنم  و  مالـسلا ،) هیلع   ) هل نیـضغبم  مهنوـکل  شیرق  یف  هیجاـن  ینب  لـخداف  جرفلاوـبا ،

روبقلا و لها  يذا  نع  کفکی  لغـش  ءاعجولا  کتـسا  یف  کل  اما  روز  بذـک و  نم  تقفل  امب  ایلع  ادـهتجم  توجه  مالع  يرتحبلا :
نم و  نینموملا ، حـلاص  هللا و  ییلو  اـمنا  ءاـیلواب ، یل  اوـسیل  بلاـط  یبا  لآ  نا  لوـقی : یبـنلا  تعمـس  لاـقف : صاـعلا ، نب  ورمع  مهنم 

بطخ ایلع  نا  لاقف : هریرهوبا ، مهنم  .هللا و  نود  نم  نودبعی  امل  مهل و  فا  .امهیحیحـص  یف  هالقن  يراخبلا  املـسم و  نا  کحـضملا 
هللا ال اـمال  لاـقف : ربنملا  یلع  بطخف  هطخـساف ، مالـسلا )) هیلع   ) هضغب هبح و  یف  نورـشعلا - لـصفلا   ) یبنلا هاـیح  یف  لـهج  یبا  هنبا 
یتنبا و قرافیلف  لهج  یبا  هنبا  دـیری  یلع  ناـک  ناـق  اـهیذوی ، اـم  ینیذوی  ینم ، هعـضب  همطاـف  نا  .هللا  ودـع  هنبا  هللا و  یلو  هنبا  عمتجت 

یبا نبا   ) یف امک  کلهی  باوصلا : و  هیرـصملا ،)  ) یف اذکه  کله ) مالـسلا ) هیلع   ) هلوق لثم  اذه  و  : ) فنـصملا لوق  .دیری  ام  لعفیل 
(، نانثا (: ) دیدحلا یبا  نبا   ) یف و  نالجر ) یف   ) کلهی ظفلب  هدنتسم  نوکل  یناثلا  هلقن  باوصلا : نا  رهظی  هنم  و  مثیم ،) نبا  دیدحلا و 

لاق .لوالا  هناونع  یف  امک  لاق ) ضغبم  لاغ و  بحم  : ) باوصلا وه  لـقن و  اـمک  مثیم ) نبا   ) یف نکل  و  اـسار ، هیطخلا )  ) یف تسیل  و 
وا هب  صقنتـسا  نم  يا : طرفملا  و  هباحـصلا ، نایعا  ریفکتب  لاق  نم  هالغلا و  يا : طرفملا  مالـسلا ) هیلع   ) هیف کلاهلا  دیدحلا : یبا  نبا 

لضفا و  هنجلا ، یف  هلزنم  مهالعا  و  هرخالا ، یف  قلخلا  لضفا  مالـسلا ) هیلع   ) هنا انباحـصا  لاق  اذل  و  الغ ، هل  رمـضا  وا  هبراح  وا  هضغبا 
.رانلا یف  دـلاخ  هناحبـس و  ودـع هللا  هناف  هضغبا  وا  هبراح  وا  هاداع  نم  لک  و  بقانم ، ایازم و  صئاـصخ و  مهرثکا  و  ایندـلا ، یف  قلخلا 

هنال ق نیکلاهلا ، نم  مهنا  انلقل  مهتماما  رکنا  هنا  ولف  نیرجاهملا  نم  لضافالا  اماف 

هاداع و نم  داع  و  هالاو ، نم  لاو  مهللا  لاق : هنا  و  یملـس ، کملـس  و  یبرح ، کبرح  هل : لاق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نا  تبث  د 
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نم لکا  و  مهحکنا ، و  مهفلخ ، یلص  و  مهعیاب ، و  مهتماما ، یضر  هانیار  انکل  و  قفانم ، الا  کضغبی  و ال  نموم ، الا  کبحی  ال  هل : لاق 
یبنلا نیب  هنیب و  لعجن  مل  انا  لصاحلا  و  مالـسلا )) هیلع   ) هضغب هبح و  یف  نورـشعلا - لصفلا   ) .هنم انئرب  هیواعم  نم  يرب  امل  و  مهئیف ،

هباحـصلا رباکا  یف  نعطن  مل  و  هنیب ، هنیب و  كرتشملا  لضفلا  نم  کلذ  ادـع  ام  لک  هانیطعا  و  هوبنلا ، هبتر  ـالا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )
و رامع ، هباحـصلا  نم  و  نیعباتلا ، هباحـصلا و  نم  ریثک  هب  لاق  میدـق  لوق  لیـضفتلاب  لوقلا  و  مهیف ، نعط  هنا  اندـنع  حـصی  مل  نیذـلا 
و فینح ، نب  نامثع  و  فینح ، نب  لهـس  و  بویاوبا ، و  هدیرب ، و  هفیذـح ، و  بعک ، نب  یبا  و  هللادـبع ، نب  رباج  و  رذوبا ، و  دادـقملا ،

نم ریبزلا  ناـک  و  هفاـک ، بلطملاونب  و  هفاـک ، مشاـهونب  و  هونب ، ساـبعلا و  و  لـیفطلاوبا ، و  تباـث ، نب  همیزخ  و  ناـهیتلا ، نب  مثیهلاوبا 
.زیزعلادبع نب  رمع  مهنم  و  صاعلا ، نب  دیعس  نب  دلاخ  مهنم  کلذب  لوقی  نم  هیما  ینب  نم  ناک  و  عجر ، مث  رمالا  ءدب  یف  هب  نیلئاقلا 

دقتعا اهابا  نا  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلاب مهالوا  همالا و  هذـه  ریخ  ایلع  نا  هتارما  قـالطب  فلح  نمیف  یبلکلا  نبا  ربخ  لـقن  مث 
عفرف کلذب ، هیلع  اهتمرح 

- بنعلا تقو  نکی  مل  و  اهکع - یف و  ابنع  تهتشا  امل  مالسلا ) هیلع   ) همطاف ناف  همسقرب  لاقف : ایلیقع ، مکحف  زیزعلادبع ، نب  رمع  یلا 
فرط هیلع  یقلا  لـتکم  هعم  لـخد و  و  باـبلا ، مالـسلا ) هیلع   ) یلع قرطف  هلزنم ، كدـنع  یتما  لـضفا  عم  هب  اـنتئا  مهللا  : ) یبنلا لاـق 

ذخ لجر  ای  هتیعو ، و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا ثیدح  تعمـس  دقل  زیزعلادبع : نب  رمع  لاقف  بنع - لاقف : اذه ؟ ام  لاقف : هئادر ،
بدنج و  هعصعص ، و  ناحوص ، نب  دیز  و  ینرقلا ، سیواک  ریثک  قلخف  نیعباتلا ، نم  هفاکلا  یلع  هلیـضفتب  لاق  نم  اما  و  کتارما - دیب 

و هلیضفتب ، لاق  نملالا  رـصعلا  کلذ  یف  فرعت  هعیـشلا  هظفل  نکت  مل  و  هرثک - یـصحی  نمم ال  مهریغ  و  یناملـسلا ، هدیبع  و  ریخلا ،
مهفیناصت یف  هلزتعملا  انباحـصا  لاق  کلذـل  و  مهریغ ، نود  مه  ءالوهف  هنجلاـب  نیدوعوم  مهنوک  هعیـشلا و  لـضف  یف  درو  اـم  عیمج 

لاق امنا  مالـسلا ) هیلع   ) وهف طبخ ، طلخ و  لک  همالک  تلق : مالـسلا )) هیلع   ) هضغب هبح و  یف  نورـشعلا - لصفلا   ) .اـقح هعیـشلا  نحن 
رکنا هنا  ول  هلوق و  اما  و  مالـسلا .) هیلع   ) هیلع اومدـقت  هباحـص  ریفکتب  لاق  نم  هیلع : داز  نیا  نم  هتیهولاب ، لئاقلا  لاـغلا  هبحم  كـالهب 

هتاراکنا الم  دـق  رکنی و  مل  فیک  و  بنذ ، وا  نرق  هل  و  رـضخا ، وا  رمحا  راکنالاف  کحـضملا ، نمف  نیکلاهلا  نم  مهنا  اـنلقل  مهتماـما 
داقی امک  داقا  تنک  ینا  تلق  و  هباتک : باوج  یف  هیواعم  یلا  هباتک  اذه  و  ضرالا ، تاوامـسلا و  نیب  ام  يروشلا  موی  و  هفیقـسلا ، موی 

یف هضاضغ  نم  ملـسملا  یلع  ام  و  تحـضتفاف ، حضفت  نا  و  تحدمف ، مذت  نا  تدارا  دقل  هللا  رمعل  و  عیابا ، یتح  شوشخملا  لمجلا 
مدـقت لقعی  فیک  و  نامثع ، یلا  رمالا  لاقتنا  هدـیهمت  یف  هروتـسد  فلاخ  نم  لتقب  يروشلا  موی  رمع  رماـی  ملا  .اـمولظم و  نوکی  نا 
هلیـضف لامک و  لک  یف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلل اکیرـش  ناک  يذـلا  مالـسلا ) هیلع   ) هلثم یلع  ریکانم  عدـب و  يوذ  لاـهج  عمج 
لجرلا اذـه  مالک  و  ینعم ؟ الب  ظفل  هنم  کلذ  ناک  لهف  هب ، یلوا  یلعف  هب  یلوا  تنک  نم  ساـنلل : یبنلا  لـقی  ملا  هوبنلا ، لـصا  يوس 

لاق هواکرش ، هلثم و  ههلآ  مانصالاف  کلذ  عم  و  امهنیب ، ام  ضرالا و  تاوامـسلا و  قلاخ  یلاعت  هللا  نا  مانـصالا  يدباع  مالک  ریظن  انه 
هراکنا یف  لجرلا  فکی  ملا  نوکفوی .) یناف  هللا  نلوقیل  رمقلا  سمشلا و  رخس  ضرالا و  تاوامسلا و  قلخ  نم  مهتلاس  نئل  و  : ) یلاعت

هعیب جراوخلا و  ثودـح  موی  کلذـک  و  امهتنـسب ، لـمعلا  هنم  اوبلط  اـمل  يروشلا  موـی  هقح  نع  هواـضغا  هیخیـش  رما  مالـسلا ) هیلع  )
وا بلق  هل  ناک  نمل  هجح  مامتا  یفکی  کلذف  هیناث ، هل  مالسلا ) هیلع   ) هباحـصا مالـسلا )) هیلع   ) هضغب هبح و  یف  نورـشعلا - لصفلا  )

ءاسن هدیـس  تایاکـش  هفکی  ملا  هترما ، یف  هثالثلا و  هرما  یف  همایا  لوط  مالـسلا ) هیلع   ) هتایاکـش هفکی  ملا  .دیهـش  وه  عمـسلا و  یقلا 
( مالـسلا هیلع   ) ناک دـق  و  ارـس ، اهل  نینموملاریما  نفد  و  اهولماع ، امم  ادـمک  اهتوم  اهتاملک و  یف  احیرـص  مهل  اـهریفکت  نیملاـعلا و 

موی نیب  قرفلاف  هطلاـغم ، طـلغف و  مهنم  اـناربتل  هیواـعم  یلع  رکنا  اـمک  مهیلع  رکنا  ول  هلوق  اـما  .ربولا و  ردـملا و  ددـع  تملظ  لوقی :
الالحمـضا ارفک و  ناک  فیـسلا  رهـش  رکنا و  نکی  مل  ول  مالـسلا ) هیلع   ) لاـق اـمک  ناـک  هیواـعم  مویف  ریثک ، هیواـعم  موی  هفیقـسلا و 
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یبنلاک ناک  مالـسلا ) هیلع   ) وه و  رفکلاب ، مهدهع  ثودـحل  مالـسالا  لصا  لحمـض  جرخ ال  ناک  ول  هفیقـسلا  موی  نا  امک  مالـسالل ،
، رفکلاب مالـسالا  لدـبی  نا  نولابی  اوناک ال  هثالثلا  و  هعم ، اـمک  هدـعب  مالـسالا  لـیبس  یف  هقـشم  لـک  لـمحتی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )

هسائرلا اهب  اولانی  نا  مالسلا ) هیلع   ) هدی یلع  مهرتو  ناک  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا اوبراح  نیذلا  هفلوملا  شیرق  هوادع  اومنتغاف 
نب هللادبع  نع  رخآ - عضوم  یف  هسفن  هلقن  و  ینئادملا - يور  دـق  .تاوزغلا و  یف  رارفلا  الا  مالـسالا  یف  رثا  مهل  نکی  مل  و  هرمالا ، و 

تلخدف هنیدملا ، تمدق  مث  ترمتعاف ، هکمب ، تررمف  مالسلا ،) هیلع   ) یلع هراما  لوا  یف  قارعلا  دیرا  زاجحلا  نم  تمدق  لاق : هدانج 
تصخشف هفیس ، ادلقتم  مالسلا ) هیلع   ) یلع جرخ  و  سانلا ، عمتجاف  هعماج ، هالـصلا  يدون  ذا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) لوسرلا دجـسم 

امل یلاعت  هللا  ناف  دعب  اما  لاق : مث  هلوسر ، یلع  یلص  هللا و  دمحف  هوحن ، مالسلا )) هیلع   ) هضغب هبح و  یف  نورشعلا - لصفلا   ) راصبالا
انقح یف  عمطی  و ال  عزانم ، هناطلـس  انعزانی  ال  سانلا ، نود  هوایلوا  هترتع و  هتثرو و  هلها و  نحن  انلق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هیبن ضبق 

، لیلذـلا انیلع  ززعتی  و  فیعـضلا ، انیف  عمطی  هقوس  انرـص  و  انریغل ، هرمالا  تراصف  اـنیبن ، ناطلـس  انوبـصغف  اـنموق ، اـنل  يربنا  ذا  عماـط ،
و رفکلا ، دوعی  نا  و  نیملـسملا ، نیب  هقرفلا  هفاخم  ول ال  هللا  میا  و  سوفنلا ، تعزج  و  رودـصلا ، تنـشخ  و  کلذـل ، انم  نیعالا  تکبف 
و رذ ، یبا  و  هفیذح ، و  دادقملا ، و  رامعک ، هتعیـش  هدع  مث  .هیواعم  یلا  نسحلا  باتک  هلثم  .خلا و  مهل - انک  ام  یلع  انکل  نیدلا ، روبی 
و سابعلا ، هدعک  ریسلا  یف  هروکذم  هفیقسلا  موی  يروشلا و  موی  مهتاراکناف  هطلاغم ، وه  لوقی  امک  طقف  هتیلـضفاب  نیلئاقلا  نم  مهریغ 

یف اکیرـش  هالعجی  و  اییـصن ، رمالا  یف  هل  اولعجی  نا  یلع  هریغملا  هراشاب  رمع  رکبوبا و  هاتا  اـمنا  ساـبعلاف  يومـالا ، دیعـس  نب  دـلاخ 
نغطـضا یتح  رکب  یبا  هعیب  رکنا  نمم  دلاخ  .ریـسلا و  یف  روکذم  وه  امب  مهدرف  مالـسلا ،) هیلع   ) نینموملاریما دعاسی  الئل  مهتنلطس ،

هیلع  ) هناب هلوق  نا  امک  .کلذـل  هل  رمالا  رارقتـسا  دـعب  دـنج  هراـمال  رکبوبا  هیلا  جاـتحا  اـمل  هتیلوت  نم  رکباـبا  عنمف  کـلذ ، هیلع  رمع 
ع  ) هتالص نا  عم  رفکلا ، راهظا  زوجت  هیقتلاف  طلغ ، مهتماماب  یضرف  مهئیف ، نم  لکاو  مهحکنا  مهفلخ و  یلص  مالسلا )

یف نورـشعلا - لصفلا   ) اهیلا فیـضی  ناک  مهفلخ  هتعمج  هالـص  دعب  هنا  مالـسلا ) هیلع   ) هترتع تلاقف  ءادـتقا ، نع  تناک ال  مهفلخ  ( 
مهافک و  مهریس ، عجار  نم  یلع  یفخی  امک ال  هربجاف  ناطلس  اذ  لجرلا  ناکف  مهحاکنا  اما  و  نیتعکر ، مالـسلا )) هیلع   ) هضغب هبح و 

مل ولف  کیخا ؟ نبا  ینحکنی  یتح ال  یف  بیع  يا  سابعلل : لاق  لجرلا  نا  مالـسلا ) هیلع   ) هترتع تلاـق  دـق  و  هعانـش ، اـنعط و  کلذـب 
هلکا اما  .میظعلا و  هب  ادارا  مومهلا و  هب  امهف  رکب  یبا  نب  دمحم  یلا  هیواعم  باتک  یف  .هدی و  عطقاف  هتقرس  یلع  ادوهش  نعض  لبقی ال 

هیلع  ) هل هومنغ  ام  لکف  مامالا  لبق  نم  نکی  مل  اذا  داهجلا  نا  مالـسلا -) هیلع   ) هترتع هنیب  اـمک  هللا - مکح  نـال  ناـک  اـمناف  مهئیف  نم 
لجرک سمخلا  یف  هورجا  ابصغ و  هنم  كدف  اوذخا  امک  سمخلا  هوعنمف  هل ، سمخلا  توبثب  نامکحی  هنـسلا  باتکلا و  و  مالـسلا ،)

فلـسلا هماما  یف  نینعاطلا  نم  اـهوحن  اـحن  نم  هیماـمالا و  هلاـقم  نکت  مل  هلوق و  اـما  .هقح و  نم  ءزج  نم  اءزج  ذـخای  ـال  ملف  مهنم ،
بطخی نا  دارا  امل  هفیس  دلقت  یتح  امهنم  هیاکشلا  نم  یقتی  هتنطلـس  مایا  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما لثم  ناک  اذا  هنا  هیفف  هروهـشم 

( مالـسلا هیلع   ) بتک مهرما  هقیقح  نایب  دارا  هثالثلا و  یف  هیار  نع  هولاس  امل  رـصم  حـتف  دـعب  کلذـک  و  هرما ، لوا  یف  هبطخلا  کلت 
تاقث نم  هرشع  نیع  و  اهارقی ، نا  هریبه  نب  هدعج  رما  و  هتلاقم ،

هیلع  ) هضغب هبح و  یف  نورـشعلا - لصفلا   ) لـبق هتراـما  ماـیا  یف  مالـسلا ) هیلع   ) نسحلا هنبا  کلذـک  و  دـحا ، راـث  نا  فویـسلا  عم  ه 
یبنلا هب  لهاب  نمم  و  هراـهطلا ، همـصعلا و  تیب  لـها  نم  و  هنجلا ، لـها  بابـش  دیـس  هنوک  عم  هیواـعم ، یلا  رمـالا  ضیوفت  مالـسلا ))

، نیدلا نع  جورخلاب  هیمری  هیواعم  هیلا  بتک  امهنم  یکشتلا  هیواعم  یلا  بتک  امل  یبنلا ، نبا  نآرقلا  یف  دعو  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص  )
، انل مهنم  تنعلا  انتمغارم و  انملظ و  یلع  عامتجالاب  اولوتـسا  اشیرق  نا  هیواعم  یلا  بتک  امل  مالـسلا ) هیلع   ) هنا جرفلا  یبا  لـتاقم  یفف 
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یف هقباس  هلیـضف و  يوذ  اوناک  نا  انیبن و  ناطلـس  انقح و  یف  اـنیلع  نیبثوتملا  بثوتل  اـنبجعت  دـق  و  ریـصنلا ، یلولا  وه  هللا و  دـعوملاف 
کلذـب مهل  نوکی  وا  هب ، هنوملثی  ازمغم  کلذـب  بازحالا  نوقفانملا و  دـجی  نا  نیدـلا  یلع  هفاخم  مهتعزانم  نع  انکـسماف  مالـسالا ،

و نیمالا ، هدـیبع  یبا  و  قورافلا ، رمع  و  قیدـصلا ، رکب  یبا  همهتب  تحرـص  کتیار  هیواعم : هیلا  بتک  هداسف  نم  هب  اودارا  اـمل  ببس 
یـسملا ء و ال نینظ و ال  ریغ  سانلا  دـنع  اندـنع و  ورما  کناف  کل ، کلذ  تهرکف  راصنالا ، نیرجاهملا و  ءاحلـص  و  یبنلا ، يراوح 

بازحالا کئلوا  ناکف  امهیف ، نعط  راهطا  یلع  هتعیـش  يرتجی  فیک  .خلا  لیمجلا - رکذـلا  و  دـیدسلا ، لوقلا  کل  بحا  انا  و  میئللا ،
یبا نع  ربع  هنال  هریون  نب  کلام  دیلولا  نب  دلاخ  لتقی  ملا  امهیف ، زمغ  یندا  هنم  اوعمس  نم  نولتقی  امهتطـساوب  ایندلا  لکا  اودارا  امل 
لوا یف  رهاط  یبا  نب  دمحا  يورف  ارـس ، مهیف  اونعطی  مل  مهنا  نیا  نم  .هللا و  لوسر  هفیلخ  لقی  مل  کبحاصب و  هعم  هتملاکم  یف  رکب 

یف .خـلا و  یبا - ام  یبا  تلاق : مث  تعرق  تلذـعف و  مهنم ، هعامج  یلا  تثعبف  اهیبا ، نم  اولان  اسان  نا  اهغلب  هشئاـع  نا  هئاـسن  تاـغالب 
لـصفلا  ) هءاربلا هتیئابـس  وه و  رهظا  و  هیلع - نعط  ام  هلمج  یف  ثبـش - لاق  راـتخملا  علخ  اودارا  اـمل  فارـشالا  نا  يربطلا :) خـیرات  )

نبا و  رامع ، و  رذوبا ، هرفکی  ناکف  هیرون ، يذ  یف  لعفی  اـم  مث  .نیحلاـصلا  انفالـسا  نم  مالـسلا )) هیلع   ) هضغب هبح و  یف  نورـشعلا -
مهریغ هعیشلا و  لب  هفیذح ، یبا  نب  دمحم  و  رکب ، یبا  نب  دمحم  و  رتشالا ، کلام  و  قمحلا ، نب  ورمع  و  يدع ، نبا  رجح  و  دوعسم ،

: نولوقی هیومـالا  و  یلع ، و  رمع ، و  رکبوبا ، نولوقی : اوناـک  ذا  مهروـهمج  موـیلا  کـلذ  نوملـسملاف  هنفد ، اوزیجی  مل  و  همداوـح ، اـبا 
فیکف هیقت ، هب  نولوقی  اوناکف  فیسلاب ، کلملادبع  هیواعم و  نیملـسملا  روهمج  یلع  نامثع  لمح  امنا  و  نامثع ، و  رمع ، و  رکبوبا ،

: لاق غبصالا  نع  هیلاما )  ) یف دیفملا  يور  .هتیالوب و  هللا  اوناد  و  نیدشارلا ، ءافلخلا  نم  و  نیرجاهملا ، لضافا  نم  هباحـصا  وه و  هلعج 
دمهلا ثراحلا  لخد 

و هنجحمب - ضرالا  طبخی  هتیشم و  یف  دواتی  ثراحلا  لعجف  مهیف ، تنک  و  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما یلع  هعیـشلا  نم  رفن  یف  ینا 
اراوا و ینداز  و  ینم ، رهدلا  لان  لاقف : ثراح ؟ ای  كدجت  فیک  لاقف : هلزنم ، هنم  هل  تناک  هیلع و  مالسلا ) هیلع   ) لبقاف اضیرم - ناک 
و لاق ، طرفم  و  لاغ ، مهنم  طرفم  نمف  کلبق ، هثالثلا  یف  کیف و  لاـق : مهتموصخ ؟ میف  و  لاـق : .کـبابب  کباحـصا  ماـصتخا  ـالیلغ 

عجری مهیلاف  طسوالا ، طمنلا  یتعیش  ریخ  نا  الا  نادمه ، اخا  ای  کبسح  مالسلا :) هیلع   ) لاقف .مجحی  ما  مدقیا  يردی  باترم ال  ددرتم 
نم هریـصب  یلع  کلذ  یف  انتلعج  و  انبولق ، نع  نیرلا  یما - یبا و  كادـف  تفـشک - ول  ثراحلا : هل  لاقف  .یلاتلا  قحلی  مهب  و  یلاغلا ،

قحلا نا  ثراح  ای  هلها ، فرعت  قحلا  فرعاف  قحلا ، هیاب  لب  لاجرلاب  فرعی  هللا ال  نید  نا  کیلع ، سوبلم  ورما  کـناف  لاـقف : .اـنرما 
ینا الا  کباحـصا ، نم  هفاصح  هل  ناک  نم  هب  ربخ  مث  کعمـس ، ینعراف  كربخا ، قحلاب  و  دـهاجم ، هب  عداـصلا  و  ثیدـحلا ، نسحا 
هیلع  ) هضغب هـبح و  یف  نورـشعلا - لـصفلا   ) ینا مـث  دـسجلا ، حورلا و  نـیب  مدآ  هتقدـص و  لوـالا  هقیدـص  هلوـسر و  وـخا  هللادـبع و 
هیلو هیصو و  هونص و  انا  و  هتصلاخ ، هتصاخ و  ثراح  ای  نحن  و  نورخالا ، نحن  نولوالا و  نحنف  مکتما ، یف  لوالا  هقیدص  مالـسلا ))

حتفی حاتفم  لک  حاتفم  فلا  تعدوتسا  و  بابسالا ، نورقلا و  ملع  و  باطخلا ، لصف  باتکلا و  مهف  تیتوا  هرـس ، هاوجن و  بحاص  و 
نم ظفحتـسا  نمل  یل و  يرجی  کلذ  نا  و  الفن ، ردـقلا  هلیلب  تددـم  تدـیا و  و  دـهع ، فلا  فلا  یلا  باب  لک  یـضفی  باب و  فلا 
دنع طارـصلا و  دـنع  تامملا و  دـنع  ینفرعتل  ثراح  ای  كرـشبا  و  اهیلع ، نم  ضرالا و  هللا  ثری  یتح  راهنلا  لیللا و  يرج  ام  یتیرذ 

يودع اذه  هیکرتاف و  ییلو  اذه  لوقا : هحیحص ، همسق  اهمـساقا  رانلا  همـساقم  لاق : همـساقملا ؟ ام  و  لاق : .همـساقملا  دنع  ضوحلا و 
دق و  یل - لاق  يدیب و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا ذـخا  امک  كدـیب  تذـخا  لاق : ثراحلا و  دـیب  مالـسلا ) هیلع   ) ذـخا مث  .هیذـخف 

شرعلا يذ  نم  هتمـصع  ینعی  هتزجحب - هللا و  لـبحب  تذـخا  هماـیقلا  موـی  ناـک  اذا  هنا  یل - نیقفاـنملا  شیرق و  دـسح  هـیلا  توـکش 
عنـصی ام  هیبنب و  هللا  عنـصی  اذامف  مکتزجحب ، مکتعیـش  ذـخا  کتزجحب و  کتیرذ  ذـخا  و  یتزجحب ، یلع  ای  تنا  تذـخا  و  یلاـعت -
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هءادر و رجی  ثراحلا  ماقف  اثالث - اهلوقی  تبـستکا - ام  کل  تببحا و  نم  عم  تنا  هلیوط  نم  هریـصق  ثراح  ای  کیلا  اهذـخ  هیـصوب ،
لوق ربخلا : اذه  هنمـضت  امیف  يریمحلا  دیـسلا  یندشنا  و  حلاص : نب  لیمج  لاق  .ینیقل  وا  توملا  تیقل  یتم  اهدـعب  یلابا  ام  لوقی : وه 

هتعنب و هفرعا  هفرط و  ینفرعی  البق  قفاـنم  وا  نموم  نم  ینری  تمی  نم  نادـمه  راـح  اـی  ـالمح  هل  هبوجعا  مث  مک  بجع  ثراـحل  یلع 
لصفلا  ) السعلا هوالحلا  یف  هلاخت  امظ  یلع  دراب  نم  کیقسا  اللز  هرثع و ال  فخت  الف  ینفرعت  طارصلا  دنع  تنا  المع و  ام  همـسا و 

لبحب البح  هل  نا  هیبرقت  هیعد ال  الجرلا  یبرقت  هیعد ال  ضرع  کل  فقوت  نیحرانلل  لوقا  مالسلا )) هیلع   ) هضغب هبح و  یف  نورشعلا -
یف مسا  امهل  نیناطلس و  اراص  نیلجرلا  اوار  املف  لاجرلاب ، قحلا  نوفرعی  مالسلا ) هیلع   ) لاق امک  انناوخا  نا  هلمجلاب  الصتم و  یـصولا 
هنوک نآرقلا و  صنب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا سفنک  مالـسلا ) هیلع   ) هنوک دـعبف  الا  و  لـطابلا ، یلع  اـمهنوک  اودعبتـسا  خـیراتلا 
یلع دـسافملا  کلت  بترت  عم  امیـس  ال  قحلا ، یلع  هیلع  مدـقت  نم  نوکی  نا  لقعی  ال  هوبنلا ، يوس  لـئاضفلا  عیمج  یف  یبنلل  اـکیرش 

و هلآ ،) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا یلع  امهمدقت  زاوجب  لقیلف  کلذ  عم  مالـسلا ) هیلع   ) هیلع امهمدقت  هحـصب  لیق  ول  و  رمالل ، امهیدصت 
یف مهقوراف  کلذب  رقا  دـق  .مهایند و  حالـص  هوعرتخا ال  یبنلا  ءادـعا  شیرق  نم  انید  ناک  ثلاثلا  بصن  امهبـصن و  نا  حـضاولا  نم 

اوعمجی نا  اوهرک  دـمحم ؟ دـعب  مکنم  مکموق  عنم  ام  يردـتا  سابع : نبال  لاق  رمع  نا  يربطلا  خـیرات  یفف  سابع ، نبا  عم  هتملاـکم 
نا ول  سابع : نبا  هل  لاقف  تقفو ، تباصاف و  اهـسفنال ، شیرق  تاراـتخاف  اـحجب ، اـحجب  مکموق  یلع  اوحجبتف  هفـالخلا ، هوبنلا و  مکل 
لاق دقف  هفالخلا  هوبنلا و  انیف  نوکت  نال  مهتهارک  اما  و  دودرم ، ریغ  اهدیب  باوصلا : ناکل  اهل  هللا  راتخا  ثیح  اهسفنال  تراتخا  اشیرق 

یلاعت هللا  نا  يروشلا : موی  لاق  ارامع  نا  اـضیا : يربطلا ) خـیرات   ) یف و  مهلاـمعا .) طـبحاف  هللا  لزنا  اـم  اوهرک  مهناـب  کـلذ  : ) یلاـعت
، هیمـس نبا  ای  كروط  تودع  دـقل  موزخم : ینب  نم  لجر  لاقف  .هتیب  لها  نع  رمالا  اذـه  نوفرـصت  یناف  هنیدـب ، انزعا  و  هیبنب ، انمرکا 
هئادـعا و یقاـب  هیما و  ینب  نم  ورغ  ـال  مث  .اهـسفنال  شیرق  ریماـت  تنا و  اـم  و  مالـسلا )) هیلع   ) هضغب هـبح و  یف  نورـشعلا - لـصفلا  )
، مهتماع دنع  مهل  انیجهت  یلاغلا  ابـس  نبا  یعبات  هیئابـس  هالغ و  طسوالا  طمنلا  یلع  نیذلا  هتعیـش  اوعمـسی  نا  مالـسلا ) هیلع   ) هیـضغبم

ناک کلذـک  .خـلا و  رجح - مهـسار  هیئابـسلا  هیبارتلا  هذـه  نم  تیغاوط  نا  هیواعم : یلا  هباحـصا  رجح و  لـتق  دارا  اـمل  داـیز  بتکف 
نم بجعلا  امنا  هیئابسلاب ، هعیشلا  نع  ربعی  ناک  یجراخلا  هزمحوبا  کلذک  و  هیئابـسلاب ، مهنع  ربعی  هیخا  هراما  مایا  ریبزلا  نب  بعـصم 

هعیـشلا ناونع  یف  نورکذـی  مهیفنـصم  نم  ریثک  و  هبر ، دـبع  نبا  و  هبیتق ، نباـک  هبح  نوعدـی  نیذـلا  هفرعملا  مهنم و  ملعلل  نیعدـملا 
رتاوت عم  ارفاک  هابا  اولعج  مالـسلا ) هیلع   ) هل مهـضغب  نم  و  هالغلا ، نع  هرابع  هعیـشلا  نوک  سانلا  یلع  کلذب  نوهومی  هالغلا  بهاذم 
مهلوق مزال  هنال  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلص   ) هیضغبم نم  مهلکف  مهیلع  مول  الو  .هرم  ریغ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلاب هرارقاب  هنع  رابخالا 

هرم هنولاسی  اوناک  کلذل  و  مولعم ، مهقوراف  مهقیدص و  عم  هتنیابم  و  کقیدص ، کقیدص  ودـع  نوکی  نا  نکمی  الف  هثالثلا ، هماماب 
ءافلخلا اذـه و  .ینیلکلا  لئاسر  یفقثلا و  تاراـغ  هبیتق و  نبا  ءاـفلخ  هاور  رخآ  ربخ  و  مدـقتملا ، ثرحلا  ربخ  یف  اـمک  مهنع  هرم  دـعب 

قروم نب  یـسیع  نب  دیزی  نع  یناغالا )  ) يور و  زیزعلادبع ، نب  رمع  يوس  مالـسلا ) هیلع   ) هل مهـضغب  نیرهظم  اوناک  مهلک  نییومالا 
، یلع یلوم  هللا  انا و  و  لاقف : .یلع  یلوم  تلق : تنا ؟ نم  یل : لاقف  هرـصانخب ، ناک  یلو و  نمز  زیزعلادبع  نبا  رمع  یلع  تلخد  لاق :
: لاق یبنلا  نا  نولوقی  مالسلا )) هیلع   ) هضغب هبح و  یف  نورشعلا - لصفلا  ( ) هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا اوکردا  نمم  ددع  یلع  دهـشا 

يورف هیومـالا ، نم  هل  ضغبا  ناـکف  لـکوتملا ، يوـس  مالـسلا ) هیلع   ) هل هیلوـتلا  نورهظی  نویـسابعلا  .هـالوم و  یلعف  هـالوم  تنک  نم 
دیب ذخا  دـق  ناک  و  نیذـه - بحا  ینبحا و  نم  لاق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نا  يور  امل  یمـضهجلا  یلع  نب  رـصن  نا  بیطخلا 

رعاشلا يرتحبلا  نا  يور  .طوس و  فلا  هبرـضب  لکوتملا  رما  همایقلا  موی  یتجرد  یف  یعم  ناک  امهما  امهابا و  و  نیـسحلا - نسحلا و 
.هدابع یبا  یلع  رصتقی  نا  لکوتملا  مایا  یف  هیلع  ریشاف  نسحلاابا ، هدابعابا و  ینکی  ناک 
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هینغم

روضحلاب یمری  معا  يرتفملا  و  روضحلاب ، یمری  هنال  حقو ، فلـص  تهابلا  نکل  و  لطابلاب ، یمری  باذک  يرتفملا  تهابلا و  نم  لک 
همکحلا 116. رظنا ج 2 ص 246 و  هبطخلا 125 . یف  حرشلا  عم  هلثم  مدقت  .بایغلا و  و 

هدبع

ءارتفالا نم  لعاف  مسا  رتفم  لعفی و  مل  ام  هیلع  لاق  هعنمک  هتهب  رتقم : تهابو  طرفم  … 

يرفعج

مالسالا ضیف 

رد  ) هک یتسود  یکی )  ) ددرگ یم  هابت  كاله و  درم  ود  نم  هرابرد  تسا : هدومرف  دوخ ) نمشد  تسود و  هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
یـضردیس .دهد  تبـسن  نم  هب  تسین  نم  رد  هچنآ   ) ددنب غورد  نم ) هب   ) هک يا  هدننز  ناتهب  رگید )  ) و دنک ، يور  هدایز  شیتسود )

بحم نالجر : یف  کله  تسا : مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  مهدزیـس ) دصکی و   ) شیامرف دـننام  شیامرف  نیا  دـیامرف ): همحرلا  هیلع 
(. دش نایب  شحرش  همجرت و  هک   ) لاق ضغبم  و  لاغ ،

ینامز

هدیقع زا  ثحب  هک  اجنآ  اما  .تسا  روآ  ینامیشپ  دنسپان و  لمع  سک  ره  هب  تسین  ینمـشد  رد  يور  هدایز  یتسود و  رد  يور  هدایز 
نآ ینمـشد  ای  تسادخ و  دیوگب  هک  دناسرب  یئاجب  ار  ناسنا  یتسود  دوش و  يور  هدایز  مالـسلا ) هیلع   ) ماما قح  رد  دـیآ و  نایم  هب 

شور دسیون : یم  دیدحلا  یبا  نبا  .تسا  مالـسا  زا  ندش  جراخ  هتـسیاشان و  ود  ره  دنادب  شرفاک  هک  دـناسرب  یئاجب  ات  ار  ترـضح 
لباـق هتکن  .مینک  یمن  نعل  ناـنآ  هب  مه  اـم  درکن  نعل  ءاـفلخ )  ) هباحـص هب  دوخ  یگدـنز  نارود  رد  هک  دوب  نیا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع

خیراـت لوـط  رد  درک و  زاـغآ  ار  نآ  هیواـعم  هک  تسا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هب  لـمعلا  سکع  ءاـفلخ  هـب  نـعل  هـک  تـسا  نـیا  هجوـت 
هک دینکن  نعل  دنرادن  ادخب  هدیقع  هک  ار  نانآ  : ) دیامرف یم  دوخ  ناوریپ  هب  دیجم  نآرق  .تسا  هدرک  یئامندوخ  یفلتخم  ياهتروصب 

لوق دننامه  مالسلا ) هیلع   ) ماما شیامرف  دسیون : یم  یضردیس  موحرم  .دننک ) یم  نعل  ار  ادخ  ینادان  يور  زا  ماقتنا  ناونعب  مه  اهنآ 
: دـنا هدیـسر  تکـاله  هب  نم  هراـبرد  هتـسد  ود  لاـق ) ضغبم  لاـغ و  بحم  ناـنثا : یف  کـله   ) هدوـمرف هک  تسا  ترـضح  نآ  رگید 

.نز ناتهب  نمشد  ور و  هدایز  رادتسود 

يزاریش دمحم  دیس 

وه مالسلا  هیلع  هنا  اولاق  نیذلاک  هبح ، یف  طرفی  يا  طرفم ) بحم   ) لاجرلا نم  نافنـص  يا  نالجر ) یف  کلهی  : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
جراوخلاـک و مه  و  ءارتفـالا ، نع  يرخا  نع  هراـبع  وـه  و  لـعفی ، مل  اـم  هیلا  بـسن  ینعمب  تـهب ، نـم  رتـفم ) تهاـب  و  ( ) هـالغلا  ) هللا

ضغبم لاغ و  بحم  نالجر  یف  کله  مالسلا : هیلع  هلوق  لثم  اذه  و  هر :)  ) یضرلا لاق   ) هیف سیل  ام  مامالا  یلا  اوبسن  نیذلا  بصاونلا 
.يداع ضغب و  ینعمب  الق )  ) نم لاق )  ) طرفا و ینعمب  یلغ )  ) نم لاغ ) ( ) لاق
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يوسوم

لادـتعالا دـح  نع  فرط  لک  جورخل  هموتحم  هکلهلا  حرـشلا : .هلقی  مل  ام  هیلا  بسن  يا  هیلع  يرتفا  هتهب : .دـحلا  زواـجت  طرفا : هغللا :
لـطابلاب و همهتا  نم  راـنلا و  قحتـسا  هیف  وه  اـم  ریغب  هفـصو  وا  هیهولـالا  هلزنم  یلا  هعفر  یتـح  مل  هبح  دادزا  نمف  روجلا  ملظلا و  یلا 

.كالهلا یف  عقو  باذعلا و  قحتسا  دقف  هلوسر  ناسل  یلع  اهیف  هللا  هعضو  ام  هنم و  يرب ء  وه  امب  هیلع  يرتفا  وا  هرفک 

یناقلاط

« .ددنب غورد  هک  يا  هدننز  تمهت  دنک و  يور  هدایز  هک  یتسود  دندرگ ، هابت  نم  دروم  رد  نت  ود  دومرف  ترضح  نآ  «و 

هرابرد نت  ود  تسا : هدومرف  هک  تسوا  هدومرف  نآ  دننام  نخـس  نیا  و  دیوگ : دیامرف ، تمحر  ار  وا  لاعتم  دـنوادخ  هک  یـضر  دـیس 
.ینمشد رد  هدننک  هغلابم  ینمشد  یتسود و  رد  هدننک  ولغ  یتسود  دندرگ ، هابت  نم 

راتفگ هصالخ  دش و  هداد  حرش  نخس  نیا  ریظن  يرگید  نخس  نیا  زا  شیپ  تسا : هدروآ  نینچ  نخس  نیا  حرـش  رد  دیدحلا  یبا  نبا 
ناگدننک ولغ  نامه  ناگدـننک  طارفا  .دـنک  طیرفت  طارفا و  هک  دـتفا  یم  تکاله  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  دروم  رد  یـسک  هک  دوب  نیا 

رد هک  دنتـسه  یناسک  ناگدـننک  طیرفت  دنـشاب ، ناشیا  يراکهبت  قافن و  هباحـص و  ناگرزب  ریفکت  هب  دـقتعم  هک  یناـسک  دنتـسه و 
.دنراد لد  رد  ار  وا  هنیک  دنا و  هدرک  گنج  وا  اب  هک  یناسک  دنرادب و  نمشد  ار  وا  ای  دنشاب  مالّسلا  هیلع  یلع  زا  یتصقنم  يوجتسج 

هک دندقتعم  هدومیپ و  ار  هنایم  هار  ناشیا  هک  دنتسه  یبایماک  يراگتسر و  تاجن و  لها  ام  یلزتعم  نارای  هراب  نیا  رد  ببـس  نیمه  هب 
قلخ همه  زا  مه  ناهج  نیا  رد  تسا و  رترب  ناگمه  زا  مه  تشهب  رد  وا  تلزنم  تسا و  مدرم  نیرترب  ناهج  نآ  رد  مالّسلا  هیلع  یلع 

ار شا  هنیک  نمـشد و  ار  وا  ای  تسا  هدرک  گنج  وا  اب  سک  ره  تسا و  رتشیب  بقانم  ایازم و  هدیدنـسپ و  صیاـصخ  ياراد  رتلـضاف و 
تباث نانآ  هبوت  هک  یناسک  رگم  دوب ، دهاوخ  شتآ  رد  هنادواج  ناقفانم  نارفاک و  اب  تسا و  ناحبس  دنوادخ  نمشد  درادب  هنیـس  رد 

.دنشاب هتشذگ  رد  وا  تبحم  یتسود و  رب  دشاب و  هدش 

رب هدومرف و  راکنا  ار  نانآ  تماما  نینمؤملا  ریما  رگا  دـنا ، هدـش  تماما  راد  هدـهع  وا  زا  شیپ  هک  راصنا  نارجاهم و  لضافا  دروم  رد 
دناوخ یم  ارف  ار  مدرم  شیوخ  تماما  هب  دیـشک و  یم  ریـشمش  نانآ  رب  درمـش و  یم  دنـسپان  ار  ناـشراک  دوب و  هتفرگ  مشخ  ناـشیا 

مشخ نانآ  رب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  رگا  هک  هنوگ  نامه  دنتسه ، ناگدش  كاله  زا  نانآ  هک  میدوب  دقتعم  دیدرت  نودب 
هدومرف نینمؤملا  ریما  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  تسا  هدـش  تباـث  هلأـسم  نیا  اریز  دـندوب  هدـش  كـاله  تفرگ  یم 

رادـب تسود  راگدرورپ  : » تسا هدومرف  ترـضح  نامه  و  .تسا » نم  اب  یتشآ  وت  اب  یتشآ  تسا و  نم  اب  گنج  وت  اب  گـنج  : » تسا
وت : » تسا هدومرف  مالّسلا  هیلع  یلع  هب  مه  و  .دزرو » یم  ینمشد  وا  اب  ار  هک  ره  رادب  نمشد  دراد و  یم  تسود  ار  یلع  هک  سک  ره 

هورگ نآ  تماما  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  مینیب  یم  اـم  یلو  .دزرو » یمن  ینمـشد  وت  اـب  قفاـنم  زج  دراد و  یمن  تسود  نمؤم  زج  ار 
هدرک یم  میـسقت  هک  نانآ  یمومع  لاوما  میانغ و  زا  هدرازگ و  زامن  ناشیا  رـس  تشپ  تسا و  هدومرف  تعیب  ناشیا  اب  هداد و  تیاضر 

روهشم وا  زا  هک  هچنآ  زا  مینک و  يدعت  ترـضح  نآ  راتفر  زا  هک  دیاشن  ار  ام  نیاربانب  تسا و  هدروخ  هتفرگ و  ار  شیوخ  مهـس  دنا 
مییوج یم  يربت  وا  زا  مه  ام  تسا ، هتسج  يربت  هیواعم  زا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نوچ  هک  ینیب  یمن  رگم  .میرذگرد  تسا  هدش 
هارمه هک  هباحـص  زا  یخرب  ياـیاقب  ماـش و  لـها  یهارمگ  هب  نوچ  مینک و  یم  تنعل  ار  وا  مه  اـم  تسا ، هدومرف  تنعل  ار  وا  نوچ  و 
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نایم ام  هکنآ  هصالخ  .مینک و  یم  مکح  نانآ  یهارمگ  هب  مه  ام  تسا  هدومرف  هللا  دـبع  شرـسپ  صاع و  ورمع  ریظن  دـنا  هدوب  ناـنآ 
نایم ار  رگید  لیاضف  همه  هنرگ  میناد و  یمن  مک  ار  توبن  هبترم  زج  يزیچ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  نینمؤملا و  ریما 
هنعط نانآ  رب  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  تسا  هدـشن  تباث  ام  رب  هک  هباحـص  ناگرزب  دروم  رد  هتبلا  میناد و  یم  كرتشم  راوگرزب  ود  نآ 

.تسا هدرک  لمع  نانآ  اب  مالّسلا  هیلع  یلع  هک  مینک  یم  لمع  هنوگ  نامه  مینز و  یمن  هنعط  دشاب ، هدز  يا 

: تسا هدش  هتفگ  هباحص  نایم  لیضفت  هرابرد  هچنآ 

رذوبا و دادقم و  رامع و  باحصا  نایم  زا  دنا ، هدوب  نآ  رب  ناعبات  باحـصا و  زا  يرایـسب  هک  تسا  نهک  يداقتعا  لیـضفت  هب  داقتعا 
نب مثیهلا  وبا  فینح و  نب  ناـمثع  فینح و  نب  لهـس  بویا و  وبا  هدـیرب و  هفیذـح و  بعک و  نب  ّیبا  هللا و  دـبع  نب  رباـج  ناـملس و 
نیا رب  بلطم  ینب  مشاه و  ینب  مامت  شنارـسپ و  بلطملا و  دـبع  نب  سابع  هلئاو و  نب  رماع  لیفطلا  وبا  تباث و  نب  همیزخ  و  ناّـهیتلا ،

مه هیما  ینب  زا  دـنچ  ینت  .تسا  هتـشگرب  سپـس  هدوب و  هدـیقع  نیا  هب  نادـقتعم  زا  راک  زاغآ  رد  مه  ماوع  نب  ریبز  .دـنا  هدوب  داقتعا 
.دنا هدوب  زیزعلا  دبع  نب  رمع  صاع و  نب  دیعس  نب  دلاخ  ناشیا  هلمج  زا  هک  دنا  هتشاد  ار  هدیقع  نیمه 

هدرک لـقن  یبلک  نبا  ار  نآ  تسا و  هدـش  تیاور  زیزعلا  دـبع  نب  رمع  زا  هک  ار  يروهـشم  ربـخ  اـج  نیا  رد  دـیدحلا - یبا  نبا  نم - 
ینز دش و  دراو  شراد  هدرپ  دوب  هتسشن  دوخ  یمومع  هسلج  رد  هک  زیزعلا  دبع  نب  رمع  يزور  دیوگ : یم  یبلک  نبا  .مروآ  یم  تسا 

نومیم زا  يا  همان  ناشیا  هارمه  هک  درک  سلجم  دراو  دندوب  شهارمه  درم  ود  هک  ار  مادنا  شوخ  ابیز و  نوگ و  مدنگ  تماق و  دـنلب 
هللا مسب  دوب : هتـشون  نینچ  نآ  رد  دوشگ و  ار  نآ  هک  دـنداد  زیزعلا  دـبع  نب  رمع  هب  ار  همان  .دوب  زیزعلا  دـبع  نب  رمع  يارب  نارهم  نب 

سپـس و  داب ، وت  رب  دـنوادخ  تاـکرب  تمحر و  مالـس و  نارهم ، نب  نومیم  زا  زیزعلا  دـبع  نب  رمع  نینمؤملا  ریما  هب  میحرلا ، نمحرلا 
ار نآ  هک  میدید  تحلصم  نانچ  ام  تسا و  ناوت  بات و  زا  نوریب  هتفرگ و  یگنت  نآ  زا  اه  هنیس  هک  تسا  هدمآ  شیپ  ام  يارب  يراک 

یمرب رما  ياـیلوا  لوـسر و  هب  ار  نآ  رگا  : » تسا هدوـمرف  لـج  زع و  يادـخ  هـک  مـینک  لوـکوم  دـنادب  وـکین  ار  نآ  هـک  یملاـع  هـب 
دنیوا هارمه  هک  يدرم  ود  نز و  نیا  .دنتـسناد ،» یم  دـیدرت  نودـب  ار  نآ  دـننک  یم  طابنتـسا  ار  نآ  هک  ناشیا  زا  یناسک  دـندنادرگ 

هک تسا  هدروخ  دنگوس  شرهوش  نوچ  هک  درادنپ  یم  نینچ  نز  نیا  ردـپ  نینمؤملا  ریما  يا  .تسوا  ردـپ  يرگید  وا و  رهوش  یکی 
شرسمه دشابن  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هب  دارفا  نیرتراوازس  تما و  نیا  نیرترب  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  رگا 

یعدم دـنادب و  شیوخ  داماد  ار  درم  نآ  هک  تسین  زیاج  راوازـس و  وا  نید  نییآ و  رد  تسا و  هقلطم  وا  رتخد  نیاربانب  تسا ، هقلطم 
شرسمه ردپ  هب  مه  نز  نیا  رسمه  .تسوا  ردام  نوچمه  درم  نآ  يارب  نز  نیا  دراد و  درم  نآ  رب  شرتخد  تمرح  هب  ملع  هک  تسا 

يروک هب  وت و  فالخ  رب  تسا و  تسار  قداص و  ما  هدیقع  تسرد و  نم  دنگوس  هک  يزرو  یم  هانگ  ییوگ و  یم  غورد  دیوگ  یم 
: تفگ مدیـسرپ  شدـنگوس  هراـبرد  درم  زا  دـندمآ ، نم  شیپ  يرواد  يارب  ناـنآ  .تسا  نم  رـسمه  نز  نیا  وت ، يزوـت  هنیک  مشچ و 
هلآ و هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هب  ناشیا  نیرتراوازـس  تما و  نیا  نیرتهب  یلع  رگا  ما  هتفگ  ما و  هدروخ  يدـنگوس  نینچ  يرآ 
، دنک راکنا  دهاوخ  سک  ره  تسا و  هتخانش  دسانـشب ، ار  یلع  دیاب  هک  ره  هکنیا  هب  هجوت  اب  .دوب  دهاوخ  هقلطم  مرـسمه  دشابن ، مّلس 

دندینش ار  وا  نخس  نیا  هک  مه  مدرم  .ددرگ  دونـشخ  نآ  هب  دهاوخ  یم  سک  ره  دیآ و  مشخ  هب  نخـس  نیا  زا  دهاوخ  یم  سک  ره 
مدرم و ياهسوه  فالتخا  نانمؤملا  ریما  يا  دوخ  وت  یهگناو  .تسا  هدنکارپ  اهلد  یلو  تسا  گنهامه  اهنابز  دنچ  ره  دندمآ و  درگ 
هچ نادـب  وت  ات  میدرک  يراددوخ  دروم  نیا  رد  ندرک  مکح  زا  اـم  ببـس  نیدـب  یناد ، یم  تسا  هنتف  هیاـم  هچنآ  رد  ار  ناـنآ  باـتش 

ار وا  هک  تسا  هدروـخ  دـنگوس  شردـپ  دـنراد ، یمنرب  تسد  نز  نیا  زا  درم  ود  نیا  کـنیا  .ینک  مکح  دـیامرف  یم  هئارا  تیادـخ 
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رگم دش  دهاوخن  ادج  شرـسمه  زا  دننزب  مه  ار  شندرگ  رگا  هک  تسا  هدروخ  دـنگوس  مه  شرهوش  و  دراذـگناو ، شرهوش  هارمه 
مدرک هناور  وت  شیپ  ار  هورگ  نیا  هکنیا  .دـشابن  وا  مکح  زا  یچیپرـس  تفلاخم و  ناکما  هک  دـنک  مکح  یمکاح  هراـب  نیا  رد  هکنآ 

.دیامرف تیاده  ار  وت  هدیدنسپ و  ار  وت  قیفوت  يادخ 

نادرگرس نآ  لمأت  رد  اهمـشچ  هک  دسر  ارف  یتالکـشم  هاگره  صفح  ابا  يا  دوب : هتـشون  ار  راعـشا  نیا  همان  نییاپ  نارهم  نب  نومیم 
اه هبرجت  يا و  هتفرگ  ارف  ار  ملع  همه  هک  دوب  یهاوخ  نیما  هراب  نآ  رد  وت  دنام  زجاع  نآ  مکح  ندرک  نشور  زا  مدرم  هنیس  دنوش و 

.تساهبنارگ هرهب  ناشیا  رد  وت  هرهب  تسا و  هتخاس  هفیلخ  ایاعر  رب  ار  وت  دنوادخ  تسا ، هتخاس  راوتسا  ار  وت  اهراک  و 

ریپ يا  تفگ : نز  نآ  ردپ  هب  درک و  عمج  ار  شیرق  هلیبق  ياه  هخاش  دارفا  رگید  هیما و  ینب  مشاه و  ینب  زیزعلا ، دبع  نب  رمع  دیوگ :
وا شیپ  زاـهج  نیرتـهب  اـب  ار  وا  مدروآرد و  درم  نیا  يرـسمه  هب  ار  شیوخ  رتـخد  نم  نینمؤـملا  ریما  يا  تفگ : وا  ییوـگ ؟ یم  هچ 
مه کنیا  دروخ و  وا  قالط  دروم  رد  یغورد  زیچ  هب  دنگوس  هکنآ  ات  مدوب  وا  حالـص  هب  راودیما  ریخ و  دـنموزرآ  متـشاد و  لیـسگ 

هدروخ يدـنگوس  هچ  وگب  دـشابن  هقلطم  شرـسمه  دـیاش  درمریپ ، يا  تفگ : زیزعلا  دـبع  نب  رمع  .دـنک  یگدـنز  وا  اـب  دـهاوخ  یم 
یشناد لاس و  نس و  نیا  اب  هک  تسا  نشور  نانچ  شهانگ  غورد و  تسا ، هدروخ  وا  هک  يدنگوس  هللا  ناحبس  تفگ : درمریپ  تسا ؟

شرسمه دشابن  تما  نیا  نیرتهب  یلع  رگا  هک  تسا  هتشادنپ  نینچ  وا  اریز  دنک  یمن  ناجلخ  ما  هنیـس  رد  یکـش  هنوگ  چیه  مراد  هک 
.يرآ تفگ : يا ؟ هدروـخ  يدـنگوس  نینچ  وـت  اـیآ  ییوـگ  یم  هچ  تفگ : نز  نآ  رـسمه  هب  زیزعلا  دـبع  نب  رمع  .دـشاب  هقـالط  هس 
دنتفگ یمن  نخس  یلو  دنتسیرگن  یم  وا  هب  نیگمشخ  هیما  ینب  دیآرد و  هزرل  هب  سلجم  دوب  کیدزن  يرآ ، تفگ  هک  نیمه  دنیوگ :

.دنتسیرگن یم  زیزعلا  دبع  نب  رمع  هرهچ  هب  ناگمه  و 

وا هک  دندوب  رظتنم  شوماخ و  نانچمه  موق  نآ  دز و  یم  نیمز  رب  هتـسهآ  دوخ  تسد  اب  دنام و  شوماخ  یتدـم  زیزعلا  دـبع  نب  رمع 
رد قح و  يوجتـسج  هب  دوش  یموق  نایم  تموکح  راد  هدـهع  نوچ   » دـناوخ ار  تیب  ود  نیا  تشادرب و  رـس  رمع  .تفگ  دـهاوخ  هچ 

: تفگ هیما  ینب  هب  سپـس  .تسین » ییوکین  ماما  دزرو  بانتجا  تسار  هار  زا  دـنک و  يدـعت  قح  زا  هک  یماما  تسا و  يراوتـسا  بلط 
مکح نیا  تفگ : هیما  ینب  زا  يدرم  .دییوگب  نخـس  هللا  ناحبـس  تفگ : .دندنام  شوماخ  دییوگ ؟ یم  هچ  درم  نیا  دـنگوس  دروم  رد 

نخس و ره  و  وگب ، ار  دوخ  هدیقع  ناشیا ، نیما  يراتفگ و  هب  اناد  وت  مینک و  یمن  یخاتـسگ  نآ  هراب  رد  ام  تسا و  سومان  دروم  رد 
.تسا زیاج  نم  رب  سلجم  نیا  رد  تسا ، هدرکن  لطاب  ار  یقح  قح و  ار  یلطاب  ات  يا ، هدیقع 

درک يور  دوب  بلاط  یبا  نب  لیقع  ناگدازدنزرف  زا  هک  مشاه  ینب  زا  يدرم  هب  میوگ و  یمن  ینخـس  نم  تفگ : زیزعلا  دـبع  نب  رمع 
ریما يا  تفگ : درمش و  تمینغ  ار  تصرف  نیا  وا  ییوگ ؟ یم  هچ  تسا  هدروخ  درم  نیا  هک  يدنگوس  رد  یلیقع ، يا  تفگ : وا  هب  و 

ياـقب يارب  رتـهب و  نم  يارب  یـشوماخ  هنرگ  میوـگ و  یم  نخـس  یهد  یم  رارق  زیاـج  ارم  مکح  مـکح و  ارم  نخـس  رگا  نینمؤـملا 
.دوب دهاوخ  ذفان  وت  مکح  مکح و  وت  هتفگ  هک  وگب  نخس  تفگ : زیزعلا  دبع  نب  رمع  .تسا  رت  هدنزرا  مه  یتسود 

ریغ هب  ار  هراب  نیا  رد  ندرک  مکح  يدادن و  فاصنا  ام  هب  تبسن  نینمؤملا  ریما  يا  دنتفگ : دندینـش  ار  نخـس  نیا  هک  نیمه  هیما  ینب 
يا تفگ : زیزعلا  دـبع  نب  رمع  .میاوت  نادـنواشیوخ  نیرتراوازـس  وـت و  تشوـگ  نوـخ و  نوـچمه  اـم  هکنآ  لاـح  یتشاذـگاو و  اـم 
دوب ببس  نیدب  دنتفگ : دیدشن ، نآ  شریذپ  هدامآ  متـشاد و  هضرع  امـش  هب  ار  نآ  نونکا  مه  هک  دیـشاب  شوماخ  ناوتان  ناگیامورف 

: تفگ رمع  .يدرکن  رواد  ار  ام  یتخاـس  رواد  ار  وا  هک  هنوگ  نادـب  يدادـن و  اـم  هب  يداد  یلیقع  درم  نیا  هب  هک  ار  يزاـیتما  نیا  هک 
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، دوب انیب  وا  دیدش و  روک  امش  رگا  درک و  یشیدنارود  وا  دیدرک و  یناوتان  امـش  رگا  دیـشیدنا و  تسرد  وا  دیدرک و  اطخ  امـش  رگا 
یلیقع درم  نیا  یلو  تفگ : .میناد  یمن  دنتفگ : تسیچ ؟ لثم  امـش  لثم  دـیناد  یم  ناردـپ  یب  يا  تسیچ ؟ زیزعلا  دـبع  نب  رمع  هانگ 
رعاـش نآ  هک  تسا  ناـنچ  نینمؤـملا  ریما  يا  يرآ  تفگ : درم  نآ  ییوـگ ؟ یم  هچ  دروـم  نـیا  رد  درم  يا  دیـسرپ  وا  زا  دـناد و  یم 

نوچ تشادن و  یناوتان  هک  دیـسر  نآ  هب  یـسک  دیدنام  ناوتان  نآ  زا  نوچ  دـندناوخ و  ارف  يراک  هب  ار  امـش  : » تسا هدورـس  نیـشیپ 
تـسرد هک  داب  وت  رب  نیرفآ  تفگ : زیزعلا  دـبع  نب  رمع  تسا » هدنـسب  ندوب  رذـحرب  يارب  هرهم  ایآ  دـیدش و  نامیـشپ  دـیدید  نینچ 

.وگب مدیسرپ  وت  زا  هک  ار  یمکح  خساپ  کنیا  یتفگ ،

دبع نب  رمع  .تسین  هقلطم  مه  شرـسمه  تسا و  هدـمآ  نورب  نآ  هدـهع  زا  تـسا و  تـسرد  وا  دـنگوس  نینمؤـملا ، ریما  يا  تـفگ :
یمن ار  عوضوم  نیا  اـیآ  مهد  یم  دـنگوس  ادـخ  هب  ار  وت  نینمؤـملا  ریما  يا  تفگ : یتـسناد ؟ اـجک  زا  ار  عوـضوم  نیا  تفگ : زیزعلا 

؟ تسیچ وت  يرامیب  مرتخد  دومرف : تفر و  وا  هناخ  هب  مالّسلا  اهیلع  همطاف  تدایع  يارب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  یناد 
زا مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  ياهراک  زا  یکی  نداد  ماجنا  يارب  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماگنه  نآ  رد  مراد ، بت  ناج  ردپ  تفگ :
یم روگنا  يرآ ، تفگ : يراد ؟ يزیچ  هب  ياهتـشا  اـیآ  دومرف : همطاـف  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  .دوب  هتفر  نوریب  هناـخ 

هک تسا  رداق  دنوادخ  دومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  .تسا  نارگ  بایمک و  تسین  نآ  ماگنه  نوچ  مناد  یم  مهاوخ و 
نیا رد  .روایب  روگنا  اـم  يارب  تدوخ  هاگـشیپ  رد  نم  تما  نیرترب  هارمه  ایادـخ  راـب  تشاد  هضرع  سپـس  درواـیب و  روگنا  اـم  يارب 
یّلـص ربمایپ  دوب ، هدیـشک  نآ  رب  ار  شیوخ  يادر  بناج  هک  تشاد  هارمه  کچوک  يدبـس  دمآ و  هناخ  نورد  دز و  رد  یلع  ماگنه 
ربمایپ .ما  هدروآ  مهارف  مالـسلا  اهیلع  همطاـف  يارب  هک  تسا  روگنا  تفگ : تسیچ ؟ نیا  یلع  يا  دومرف : وا  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا 

تفگ ریبکت  رابود  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 

ارم رتخد  يدوبهب  کنیا  يدومرف ، داش  ارم  نم  ياعد  هب  یلع  نداد  صاصتخا  اب  هک  هنوگ  نامه  اراگدرورپ  تشاد : هضرع  سپـس  و 
هّللا یّلـص  ربمایپ  زونه  دروخ و  روگنا  نآ  زا  همطاف  روخب و  ادـخ  مان  هب  مکرتخد  دومرف : همطاف  هب  هاـگ  نآ  هدـب ، رارق  روگنا  نیا  رد 

.تفای افش  هک  دوب  هتفرن  نوریب  مّلس  هلآ و  هیلع و 

هتفرگ شوـگ  هب  تسرد  هدینـش و  ار  عوـضوم  نیا  هک  مهد  یم  یهاوـگ  يدرک ، یکین  یتـفگ و  تسار  تفگ : زیزعلا  دـبع  نب  رمع 
هب هاگ  نآ  .نکـش  مهرد  ار  وا  ینیب  دش  وت  ضرعتم  شردپ  رگا  ورب و  ریگب و  ار  ترـسمه  تسد  درم  يا  تفگ : درم  نآ  هب  و  مدوب ،

يروک دوخ  نید  رد  ار  ام  مینادـن و  دـنناد  یم  نارگید  هک  ار  ییاهزیچ  ام  هک  تسین  نانچ  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ : فانم  دـبع  ینب 
هانگ نایز و  زج  هک  تسا  هتخاس  ناشرک  روک و  نانچ  يرگناوت  تورث و  یتسود  تسا : هتفگ  نیشیپ  رعاش  نآ  هک  مینانچ  اما  تسین 

.دنسر یمن  يرگید  يزیچ  هب 

نومیم يارب  زیزعلا  دبع  نب  رمع  درب و  دوخ  اب  ار  شرـسمه  درم  نآ  دش و  هدز  هیما  ینب  ناهد  رب  گنـس  ییوگ  هک  دش  نانچ  دیوگ :
ار تا  همان  نومضم  نم  سپس  میاتس و  یم  تسین  وا  زج  ییادخ  هک  ار  يراگدرورپ  وت  هارمه  وت ، رب  مالـس  تشون : نینچ  نارهم  نب 

هدروآرب شدنگوس  تسا و  هداد  رارق  تسار  ار  نز  نآ  رسمه  دنگوس  دنوادخ  .دندمآ  نم  شیپ  نز  نآ  هارمه  درم  ود  نآ  مدیمهف ،
.داب وت  رب  دنوادخ  ياهتکرب  تمحر و  مالس و  نک و  لمع  نآ  هب  نادب و  نیقی  ار  عوضوم  نیا  .تسا  ياج  رب  اپ  وا  حاکن  تسا و 

ناحوص نب  دیز  ینرق و  سیوا  نوچمه  دنرایسب  دندوب  مدرم  همه  رب  مالّـسلا  هیلع  یلع  تلیـضف  هب  دقتعم  هک  ناعبات  زا  یناسک  اما  و 
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.دنرامش زا  نورب  هک  رگید  رایسب  هورگ  یناملس و  هدیبع  ریخلا و  بدنج  هعصعص و  شردارب  و 

نیا و  دـنا ، هدوب  مالّـسلا  هیلع  یلع  لیـضفت  هب  دـقتعم  هک  تسا  هتفر  راـک  هب  یناـسک  دروم  رد  طـقف  هعیـش  ظـفل  ناراـگزور  نآ  رد 
راگزور نآ  رد  دننز ، یم  هنعط  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  شیپ  ناگفیلخ  تماما  رب  هک  دنا  هدـیقع  نآ  رب  هک  یناسک  هیماما و  ياهوگتفگ 

رد راثآ  رابخا و  رد  هچنآ  ره  دنا و  هتشاد  مان  هعیـش  دنا  هدوب  لیـضفت  هب  دقتعم  هک  یناسک  نامه  و  تسا ، هدوبن  روهـشم  هنوگ  نیدب 
تسا ببس  نیمه  هب  ناشیا و  زج  يرگید  سک  هن  تساهنامه  هرابرد  دنا  هداد  هدعو  تشهب  هب  ار  نانآ  تسا و  هدمآ  هعیـش  تلیـضف 

قح تمالـس و  هب  ام  داـقتعا  نیا  و  میتسه ، اـم  یقیقح  نایعیـش  هک  دـنا  هتفگ  شیوخ  ياهفینـصت  اـهباتک و  رد  اـم  یلزتعم  ناراـی  هک 
.یلاعت هللا  ءاش  نا  دشاب  طیرفت  طارفا و  هارمه  هک  تسا  يرگید  هدیقع  ود  زا  رتکیدزن 

مراکم

 [[ مالسلا هیلع  لاق  و  ]]

.ٍرَتْفُم ٌتِهَاب  ،َو  ٌطِْرفُم ٌّبُِحم  : ِنَالُجَر َِّیف  ُِکلْهَی 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

یم ارتفا  دـنز و  یم  ناتهب  هک  ینمـشد  دـنک و  یم  ولغ  طارفا و  نم  قح  رد  هک  یتسود  : دـش دـنهاوخ  كاله  نم  دروم  رد  سک  ود 
: هنامیکح راتفگ  دنس  ) .ددنب

نایب اج  نآ  رد  ار  نآ  عبانم  تشذـگ و  تمکح 117  رد  هبطخ 125 و  رد  مالک  نیمه  دننام  دـیوگ : یم  رداصم  رد  بیطخ  موحرم 
هدربمان ص 317 ) ج 4 ، هغالبلا ، جهن  رداصم   ) .تسا هدومرف  نایب  دروم  دـنچ  رد  ار  نخـس  نیا  یلع  ماما  دـسر  یم  رظن  هب  میدرک و 

تسا هدش  لقن  فلتخم  ظافلا  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  زا  رتاوتم  تروص  هب  نخـس  نیا  هک  دیازفا  یم  تمکح 117  لیذ  رد 
موحرم نساحملا و  رد  یقهیب  ناویحلا و  باتک  رد  ظحاج  نامثعوبا  دناهدرک  لقن  ار  نآ  یـضر  دیـس  زا  لبق  هک  یناسک  هلمج  زا  و 

( .تسا یلاما  رد  قودص 

سک ود  : تسا هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  هک  تسا  يرگید  نخـس  دـننام  نخـس  نیا  :» دـیوگ یم  مالک  نیا  لیذ  رد  یـضر  دـیس 
؛» زوت هنیک  نمشد  هدننکولغ و  تسود  : دنا هدش  كاله  نم  هرابرد 

( . ٍلاق ٌضِْغبُم  ٍلاغ و  ٌّبُِحم  : ِنالُجَر َِّیف  َکَلَه  : مالسلا هیلع  ِهلوَق  ُلثِم  اذه  :و  ّیضرلا لاق  )

دنوش یم  كاله  هورگ  ود  ره 

یم درمـش  یم  تکـاله  لـها  ار  اـه  نآ  همه  هدرک و  هراـشا  ناـفرحنم  زا  هورگ  ود  هـب  هناـمیکح  راـتفگ  نـیا  رد  مالـسلا  هـیلع  ماـما 
: دش دنهاوخ  كاله  نم  دروم  رد  سک  ود  :» دیامرف

،َو ٌطِْرفُم ٌّبُِحم  : ِنَالُجَر َِّیف  ُکـِلْهَی  ( ؛» ددـنب یم  ارتفا  دـنز و  یم  ناـتهب  هک  ینمـشد  دـنک و  یم  ولغ  طارفا و  نم  قح  رد  هک  یتسود 
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(. ٍرَتْفُم ٌتِهَاب 

.تشذگ تمکح 117  رد  نخس  نیا  هیبش  ، هتفگ یضر  دیس  هک  هنوگ  نامه  و 

طارفا و هنوگنیا  یـسک  رتمک  هرابرد  هک  مینیب  یم  مینک  یم  هعجارم  راوگرزب  ماما  نیا  بیـشنوزارفرپ  یگدنز  خیرات  هب  هک  یماگنه 
.تسا هدش  طیرفت 

.دنا هدش  فورعم  تالُغ  هب  هک  دنا  هتسناد  ادخ  ار  ترضح  نآ  یهورگ 

ریما هک  دنا  هدوب  یناسک  دنا  هدوب  مالسا  هب  نیرهاظتم  زا  هک  تالغ  : دیوگ یم  داقتعالا  حیحصت  باتک  رد  يافوتم 413 )  ) دیفم خیش 
نایب رد  دـنداد و  یم  تبـسن  توبن  ای  ییادـخ  هب  ار  ترـضح  نآ  نادـنزرف  زا  مالـسلا  مهیلع  يدـه  همئا  مالـسلا و  هیلع  یلع  نانمؤم 
هیلع یلع  نانمؤم  ریما  یتح  دنا  نارفاک  ناهارمگ و  رامـش  رد  هورگ  نیا.دنا  هدومیپ  ار  طارفا  قیرط  هتـشذگ و  دـح  زا  اه  نآ  لیاضف 

مالـسا زا  جورخ  رفک و  هب  اه  نآ  قح  رد  زین  مالـسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  درک و  رداص  ار  ناـنآ  ندـنازوس  نتـشک و  ناـمرف  مالـسلا 
ص 131) داقتعالا ، حیحصت  ) .دنا هدرک  مکح 

لآ : زا دـــــنا  تراـــــبع  اـــــه  نآ  ریهاـــــشم  هــــک  دـــــنا  هدـــــش  میـــــسقت  یفلتخم  ياـــــه  هورگ  هـــــب  دوـــــخ  ، ناـــــیلاغ
تالغ هدام  ادخهد ، همان  تغل  ) .رگید دایز  ياه  هورگ  هیناغملش و  هیخسانت ، ، هیشاتکب ، هیقاحـسا ، هیردزا ، هیخا ، هیدمحا ، هیحابا ، عشعـشم

(( صیخلت اب  )

.هّللا ءاش  نا  دروآ  میهاوخ  اه  هتکن  شخب  رد  ثحب  نیمه  نایاپ  رد  هراب  نیارد  ار  رتشیب  حرش 

توادع و ترضح  نآ  اب  هک  دندوب  یناسک  اه  نآ  دندش و  فورعم  اه  یبصان  ای  بصاون  هب  هک  دنتـسه  یهورگ  ، نایلاغ لباقم  هطقن 
.دندوب ماش  لها  زا  یهورگ  جراوخ و  ، ترضح نآ  نامز  رد  نآ  هنومن  دندرک و  یم  ینمشد 

.دندرک ود  ره  رفک  هب  مکح  دنتسج و  يربت  هورگ  ود  ره  زا  ترضح  نآ  زا  دعب  ناماما  ترضح و  نآ  هک  نیا  هجوت  لباق  و 

هرابرد هک  یناسک  : دـیوگ یم  نینچ  وا.تسا  هجوت  لباق  یتاهج  زا  هک  دراد  هنامیکح  راـتفگ  نیا  لـیذ  رد  یحرـش  دـیدحلا  یبا  نبا 
دنا و تالُغ  نامه  نارگطارفا  اما.دنا  ناگدننک  طیرفت  نارگطارفا و  دـنوش  یم  كاله  یتدـیقع ) يونعم و  رظنزا   ) مالـسلا هیلع  ماما 
زا ار  ترـضح  نآ  هک  تسا  یـسک  هدـننک  طیرفت  اما  دـنوش و  یم  اه  نآ  قسف  ای  قافن  هباحـص و  ناگرزب  ریفکت  هب  لئاق  هک  یناسک 
ام باحـصا  اذـل  دراد و  وا  اب  نورد  رد  یتوادـع  ای  هتـساخرب  گنج  هب  وا  اب  اـی  هتفرگ  لد  هب  ار  وا  هنیک  اـی  دروآ  یم  نییاـپ  شماـقم 

قیرط اه  نآ  اریز  دنتـسه  هلأسم  نیا  رد  يراگتـسر  صالخ و  تاجن و  باحـصا  دـنا ) هدـیقع  مه  وا  اب  هک  تسا  یناـسک  هب  هراـشا  )
تـشهب رد  ار  تلزنم  نیرتالاو  تسا و  ترخآ  رد  قیالخ  نیرترب  وا  هک  دنیوگ  یم  مالـسلا  هیلع  ماما  هرابرد  دـنا ، هدومیپ  ار  لادـتعا 

دراد بقانم  ایازم و  هتـسجرب و  صیاصخ  همه  زا  شیب  تسایند و  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  دعب   ) قلخ نیرترب  دراد و 
اب خزود  شتآ  رد  هشیمه  تسادـخ و  نمـشد  دریگب  لد  هب  ار  وا  هنیک  ای  دزیخرب  وا  اب  گنج  هب  اـی  دـنک و  ینمـشد  وا  اـب  سکره  و 

.دشاب هتفر  ایند  زا  ، وا هب  هقالع  تبحم و  اب  دشاب و  هدش  تباث  شا  هبوت  هک  دشاب  یناسک  زا  هک  نیا  رگم  دنام  دهاوخ  نیقفانم  رافک و 
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هدرک راکنا  ار  مالسلا  هیلع  یلع  رگا  دنتفرگ  هدهع  رب  وا  زا  لبق  ار  تفالخ  تماما و  هک  یناسک  نآ  ، راصنا نیرجاهم و  ناگرزب و  اما 
نتشیوخ يوس  هب  ار  اه  نآ  دشکب و  اه  نآ  رب  ریـشمش  هک  نیا  هب  دسر  هچ  ات  دشاب  هدش  نیگمـشخ  اه  نآ  رب  ترـضح  نآ  دنـشاب و 

تباث اریز  ؛ درک یم  بضغ  اه  نآ  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  رگا  هک  هنوگنآ  میناد  یم  نیکلاه  زا  ار  اه  نآ  ام  ، دنک توعد 
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  هک  تسا  هدش 

هللا یلـص  ربمغیپ  هک  تسا  تباث  زین  و  نم » اب  حلـص  وت  اب  حلـص  تسا و  نم  اب  گنج  وت  اب  گنج  یْملِـس ؛ کُملِـسو  یبرَح  ُکبْرَح  »
: دومرف وا  قح  رد  هلآ  هیلع و 

: دومرف زین  و  هاداع » نَم  ِداع  ُهالاو و  نَم  ِلاو  ّمهللا  »

« . ِقفانُم ّالإ  کُضُغبَی  ٌنِمؤم و ال  ّالإ  کّبُِحی  «ال 

هیلع یلع  هک  میا  هدـید  اـم  یلو  : دـیوگ یم  نینچ  دـنک  هیجوت  نیـشیپ  ياـفلخ  هب  ار  شداـقتعا  هک  نیا  يارب  دـیدحلا  یبا  نبا  سپس 
درک و رارقرب  جاودزا  دنویپ  اه  نآ  اب  دناوخ و  زامن  اه  نآ  رـس  تشپ  درک و  تعیب  اه  نآ  اب  داد و  تیاضر  اه  نآ  تفالخ  هب  مالـسلا 

ینیب یمن  ایآ  مینک  زواـجت  داد  ماـجنا  ترـضح  نآ  هچنآ  زا  دـیابن  مه  اـم.درک  یم  هدافتـسا  دوب  اـه  نآ  تسد  رد  هک  لاـملا  تیب  زا 
یماگنه میدرک و  نعل  مه  ام  درک  نعل  ار  وا  هک  یماگنه  میتسج و  تئارب  مه  ام  تسج  تئارب  هیواعم  زا  ترـضح  نآ  هک  یماـگنه 

اه نآ  ریغو  هّللا  دـبع  شدـنزرف  صاع و  نب  ورمع  دـننام  هباحـص  يایاقب  زا  اه  نآ  نایم  رد  هک  ماش  لها  زا  یناـسک  یهارمگ  هب  هک 
؟ میدرک اه  نآ  یهارمگ  هب  مکح  مه  ام  ، درک مکح  دندوب 

نآ زا  ریغ  میتسین و  لئاق  توبن  هبتر  زج  یتوافت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  وا و  نایم  ام  هک  نیا  هصالخ  : دیازفا یم  نایاپ  رد  و 
تسین تباث  ام  يارب  هک  ار  هباحـص  ناگرزب  ، لاح نیع  رد.میلئاق  زین  مالـسلا  هیلع  یلع  يارب  تشاد  ترـضح  نآ  هک  ار  یلئاضف  مامت 

.( ج 20 ص 220 دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ) .مینک یمن  شهوکن  ، دشاب هدرک  شهوکن  ار  اه  نآ  مالسلا  هیلع  یلع 

اه نآ  هرابرد  مالـسلا  هیلع  ماما  تسا  دقتعم  هدرک و  رکذ  نیـشیپ  يافلخ  تفالخ  شریذپ  يارب  دـیدحلا  یبا  نبا  هک  یتاهیجوت  هتبلا 
تروص هب  ًارارک  هغالبلا  جهن  دوخ  هلمجزا  فلتخم  تایاور  رد  ترـضح  نآ  اریز  تسین  حیحـص  ، هتـشادن یتمذم  نعط و  هنوگ  چیه 

.تسا هدرک  دیدش  شهوکن  اه  نآ  هلیسو  هب  شقح  بصغ  زا  هیانک  ای  حیرص 

اه هتکن 

؟ دنتسه یناسک  هچ  نیطرفم  تالغ و  -1

يارب ییادخ  تافـص  هتـسناد و  تلیـضفاب  ناسنا  کی  زا  رترب  ار  اه  نآ  هدرک و  ولغ  ، نید نایاوشیپ  هرابرد  هک  دنتـسه  یناسک  تالغ 
.دنا هدش  لئاق  اه  نآ 

رد هراومه  خیرات  لوط  رد  هک  دندقتعم  یضعب  هتشاد و  دوجو  ینید  نایاوشیپ  هرابرد  ولغ  زین  مالسا  زا  لبق  هک  دهد  یم  ناشن  خیرات 
.تسا هدوب  نادان  دارفا  نایم 
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نایادخ زا  ار  اه  نآ  هک  تسا  مالسلا  اهیلع  میرم  مالـسلا و  هیلع  یـسیع  ترـضح  هرابرد  نایحیـسم  ولغ  ، نآ نشور  قیداصم  هلمجزا 
اُولوُقَت َال  ْمُِکنیِد َو  ِیف  اُوْلغَت  َال  ِباَتِْکلا  َلْهَأ  اَی  دیامرف «: یم  ، هدرک یهن  راک  نیا  زا  ار  اه  نآ  ًادیدش  دیجم  نآرق.دنا  هدرمـش  هناگ  هس 

ٌهَثاََلث اُولوُقَت  َال  ِِهلُسُر َو  ِهّللِاب َو  اُونِمآَف  ُْهنِّم  ٌحوُر  َمَیْرَم َو  َیلِإ  اَهاَْقلَأ  ُُهتَِملَک  ِهّللا َو  ُلوُسَر  َمَیْرَم  ُْنبا  یَسیِع  ُحیِـسَْملا  اَمَّنِإ  َّقَْحلا  اَّلِإ  ِهّللا  یَلَع 
لها يا  ؛»  ًالیِکَو ِهّللِاب  یَفَک  ِضْرَأـْلا َو  ِیف  اَـم  ِتاَواـمَّسلا َو  ِیف  اَـم  ُهَّل  ٌدـَلَو  َُهل  َنوُکَی  ْنَأ  ُهَناَْحبُـس  ٌدِـحاَو  ٌَهلِإ  ُهّللا  اَـمَّنِإ  ْمُکَّل  ًاْریَخ  اوُهَتنا 

و ،) ادخ هداتـسرف  طقف  - میرم نب  یـسیع  - حیـسم.دییوگن قح  زا  ریغ  ؛ ادـخ هرابرد  ؛و  دـینکن يور ) هدایز  و   ) ّولغ ، دوخ نید  رد  باتک !
دیروایب و نامیا  وا  ناربمایپ  ادخ و  هب  سپ.دوب  وا  فرط  زا  هتـسیاش )  ) یحور ؛و  دومن اقلا  میرم  هب  ار  وا  هک  تسوا ؛ هملک  و  قولخم )

هزنم وا  ؛ تسا هناگی  دوبعم  اهنت  ، ادخ.تسا رتهب  امـش  يارب  هک  دـینک  يراددوخ  نخـس ) نیا  زا  «) .تسا هناگ  هس  دـنوادخ ) :») دـییوگن
دنوادخ ، اه نآ  یتسرپرـس  ریبدت و  يارب  ؛و  تسا نیمز  اه و  نامـسآ  رد  هچنآ  تسوا  نآ  زا  هکلب ) (؛ دـشاب هتـشاد  يدـنزرف  هک  تسا 

.( هیآ 171 ءاسن ، «.) تسا یفاک 

.تسا هدش  هراشا  ینعم  نیا  هب  زین  تایآ  زا  رگید  یضعب  هدئام و  هروس  هیآ 116  رد 

دنیامیپب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هرابرد  ار  ولغ  هار  دنتـشاد  میمـصت  یعمج  راب  نیتسخن  هک  دسر  یم  رظن  هب  زین  مالـسا  رد 
: دومرف اه  نآ  هب  درک و  یهن  ار  اه  نآ  ترضح  هک 

ناونع هب  ارم  دنوادخ  اریز  دیهدن  رارق  مقح  زا  رتالاب  ارم  ًاِّیبَن ؛ ِینَذِـخَّتَی  ْنَأ  َْلبَق  ًادـْبَع  ِینَذَـخَّتا  َیلاَعَت  َهَّللا  َّنِإَف  یِّقَح  َقْوَف  ِینوُعَفْرَت  «ال 
.( ص 64 دانسالا ، برق  «.) دهدب توبن  ماقم  هک  ینآ  زا  شیپ  هتفریذپ  دوخ  هدنب 

: دومرف هک  میناوخ  یم  ترضح  نآ  زا  يرگید  ثیدح  رد 

تعافش زگره  هک  دنتسه  نم  تما  زا  هورگ  ود  ٌقِراَم ؛ ِنیِّدلا  ِیف  ٍلاَغ  ٍموُشَغ َو  ٍفوُسَع  ٍناَْطلُـس  ُبِحاَص  ِیتَعاَفَـش  اَمُُهلاَنَت  َال  ِنالُجَر  »
«. دورب رتارف  نآ  زا  دـیامن و  ولغ  نید  رد  هک  یـسک  دـنک و  یهارمه  یملاظ  ریگتخـس  مکاح  اب  هک  یـسک  : دـسر یمن  اـه  نآ  هب  نم 

.( ص 269 ج 25 ، راونالاراحب ، )

هک دندش  ترضح  نآ  تیهولا  هب  لئاق  ًامسر  یهورگ  دیـسر و  دوخ  جوا  هب  ولغ  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  ماما  رـصع  رد  سپس 
.تسا نآ  يایوگ  دهاش  هغالبلا  جهن  رد  نآ  تاهباشم  ثحب و  دروم  تمکح 

: دومرف مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  هب  باطخ  هک  میناوخ  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  یثیدح  رد 

رد تنایعیـش  ناتـسود  نایعیـش و  وت و  یلع ! يا  ِراَّنلا ؛ ِیف  ِیلاَْغلا  َكُّوُدَـع َو  َِکتَعیِـش َو  ُّبُِحم  َُکتَعیِـش َو  ُِّیلَع َو  اَـی  ِهَّنَْجلا  ِیف  َْتنَأ  »
.( ص 265 ج 25 ، راونالاراحب ، «.) تسا خزود  شتآ  رد  دنک  ولغ  وت  هرابرد  هک  یسک  نینچمه  تنمشد و  اما  دوب  دیهاوخ  تشهب 

یثیدـح رد  ترـضح  نآ  دـنتخادرپ و  ناناوج  بیرف  هب  تالغ  هک  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  نامز  ات  تفای  همادا  ناـنچمه  هلأـسم  نیا 
: دومرف

دیـشاب بقارم  هَّللا ؛ ِداَبِِعل  َهَِّیبُوبُّرلا  َنوُعَّدَی  ِهَّللا َو  َهَمَظَع  َنوُرِّغَُـصی  هّللا  ْقلَخ  ُّرَـش  َهالُْغلا  َّنِإَف  ْمُهوُدِسُْفی  َهاَلُْغلا ال  ُمُِکباَبَـش  یَلَع  اوُرَذْـحا  »
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ار تیبوبر  دنرمش و  یم  کچوک  ار  ادخ  تمظع  دنتسه  ادخ  قلخ  نیرتدب  تالغ  اریز  دننکن  دساف  دنبیرفن و  ار  امش  ناناوج  ، تالغ
ص 265) ج 25 ، راونالاراحب ، «.) دنا لئاق  ادخ  ناگدنب  يارب 

: دریگ یم  همشچرس  زیچ  ود  نیا  زا  یکی  زا  تشز  تفص  نیا  دسر  یم  رظن  هب 

رظن ره  زا  تـسا  يدوــجو  دــنوادخ  دــنادب  هـک  یــسک.رشب  شنیرفآ  تـقیقح  زا  یهاــگآ  مدــع  دــنوادخ و  نتخانــشن  ، تـسخن
رمع و رظنزا  دنشاب  ماقمالاو  ردق  ره  اه  ناسنا  یلو  درادن  ینایاپ  دح و  زگره  شتافـص  رگید  شدوجو و  ، شتردق ، شملع ، دودحمان

رون ای  دهد ؟ رارق  یبآ  هرطق  يارب  ار  ایرد  تافص  تسا  نکمم  هنوگچ  دنتسه  ییاه  تیدودحم  ياراد  ، تافص ریاس  ملع و  تردق و 
ادخ تافص  مامت  دننز و  یم  ولغ  نماد  هب  تسد  دنا  لفاغ  لئاسم  نیا  زا  هک  اه  نآ  یلو  درمشب ؟ ناسکی  غارچ  کی  رون  اب  ار  باتفآ 

.دنوش یم  لئاق  شناگدنب  زا  یضعب  يارب  ار  وا  تافص  زا  یضعب  ای 

نآ هب  باـستنا  رثا  رب  زین  وا  اـت  دـشاب  مهم  رایـسب  تسوا  هب  قـلعتم  هچره  دراد  هقـالع  یطارفا  تاذ  بح  رثا  رب  ناـسنا  هک  نـیا  رگید 
دنزرف هک  شدوخ  ات  درمش  یم  وا  يارب  هتشادن  دوجو  وا  رد  زگره  هک  یتافـص  دنک و  یم  لیلجت  ار  شردپ  هاگ.دنک  تیمها  بسک 

.دنک هولج  گرزب  اه  يزادرپ  غورد  نیا  هیاس  رد  تسوا 

نینچ وریپ  هک  زین  دوخ  ات  دـنک  فیـصوت  ییادـخ  دـح  رد  ار  شیاوشیپ  دـنک  یم  یعـس  ، تسا قداص  زین  نایاوشیپ  دروم  رد  رما  نیا 
.دیامن بسک  یتمظع  قیرط  نیا  زا  تسا  ییاوشیپ 

نآ هک  یلاح  رد  دنهدب  ییادخ  تبسن  اه  نآ  هب  نادان  دارفا  هک  دوش  یم  ببـس  زین  نید  يایلوا  زا  تامارک  تازجعم و  هدهاشم  هاگ 
.ام زا  هن  تسوا  زا  عقاو  رد  تسا و  دنوادخ  هدارا  نذا و  هب  میهد  یم  ماجنا  ام  هچنآ  هک  دندرک  یم  حیرصت  اه 

هعیـش هب  هعیـش  نانمـشد  هچنآ  ِسکع  هب  دنـشاب و  یم  تالغ  دنا  هدـش  تساجن  هب  موکحم  هک  ییاه  هورگ  هلمجزا  یمالـسا  هقف  رد 
.دنا هدرک  موکحم  ًادیدش  ار  اه  نآ  دنا و  هدوب  تالغ  نمشد  همه  هعیش  ناگرزب  دنهد  یم  تبسن 

مرکا و ربمغیپ  هب  دـیدش  هقالع  زاربا  ای  لضف  راهظا  يارب  داوس  یب  ای  داوس  مک  ناگدـنیوگ  زا  یـضعب  هک  درک  راکنا  ناوت  یمن  هتبلا 
هتـشاد رذحرب  راک  نیا  زا  ار  اه  نآ  هراومه  ام  تسا و  ولغ  راکـشآ  قادصم  هک  دنیوگ  یم  ار  یبلاطم  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما 
تـسا ضرف  نیتسار  ياملع  نید و  ناگرزب  همه  رب  و.تسین  هعیـش  بهذـم  تامیلعت  دـنیوگ  یم  اه  نآ  هچنآ  هک  دوش  نشور  ات  میا 

.دنولغ رادفرط  نایعیش  دنکن  روصت  یسک  ات  دننارب  دوخ  زا  دنتسین  ریذپ  تحیصن  رگا  دننک و  تحیصن  ار  دارفا  نیا  هک 

ار اه  نآ  هچره  دـندرک و  ولغ  وا  قح  رد  هک  ار  یهورگ  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  ماـما  هک  تسا  هدـمآ  تاـیاور  زا  یـضعب  رد 
.دومرف مادعا  دندادن  شوگ  درک  تحیصن 

هیلع نانمؤمریما  زا  یثیدـح  رد  هلمجزا  ددـعتم  ثیداحا  رد  هک  هنوگ  نامه  تسا  دایز  هداعلا  قوف  مالـسلا  مهیلع  ناماما  لیاضف  هتبلا 
: میناوخ یم  مالسلا 

میتسه یناگدنب  ام  هک  دییوگب  دـیزیهرپب و  ام  هرابرد  ولغ  زا  ُْمْتئِـش ؛ اَم  اَِنلْـضَف  ِیف  اُولُوق  َنُوبُوبْرَم َو  ٌدـِیبَع  اَّنِإ  اُولُوق  اَنِیف  َُّولُْغلا  ْمُکاَّیِإ َو  »

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 5524 

http://www.ghaemiyeh.com


هدام رد  همکحلا  نازیم  لقن  ربانب   ) قودـص خیـش  لاصخ  «.) دـییوگب دـیهاوخ  یم  هچره  اـم  لـضف  رد  یلو  راـگدرورپ  تیبوبر  تحت 
(( ولغ

نایم رد  دندش  ادـیپ  دـندوب  رود  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تامیلعت  زا  هک  هعیـش  قرف  زا  یـضعب  نایم  رد  طقف  تالغ  هک  دوشن  روصت 
یلع لیاضف  هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  هک  یتایاور  تازاوم  هب  هک  نیا  هلمجزا  دـندوبن  مک  تـالغ  زین  تنـس  لـها 

هک نیا  بلاج  دـنداد و  اقترا  هداعلا  قوف  تاماقم  هب  ار  اه  نآ  هدرک و  لعج  نیتسخن  يافلخ  هرابرد  یتایاور  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع 
.دنا هدرک  حیرصت  روکذم  تایاور  زا  یشخب  ندوب  لوعجم  هب  لقادح  تنس  لها  ناگرزب  زا  یضعب 

لداع انثتـسا  نودب  اه  نآ  همه  هک  نیا  نآ  هدش و  ناونع  اه  نآ  ياملع  يوس  زا  هباحـص  هرابرد  هک  تسا  یبیجع  ولغ  رت  مهم  نآ  زا 
اما دندش  یم  بوسحم  هباحص  ءزج  ًارهاظ  هک  دندوب  ناناملسم  نایم  رد  یهورگ  : دیوگ یم  تحارص  اب  نآرق  هک  یلاح  رد  ؛ دنا هدوب 
نیا هب  هجوت  اب.تسا  هدـش  ثحب  اه  نآ  هراـبرد  نآرق  زا  یفلتخم  ياـه  هروس  رد  هک  هیآ 101 ) هبوت ، ك.ر : (؛ دـندوب قفانم  نطاب  رد 

ایآ ، هدرک قسف  هب  مکح  تحارـص  اب  اه  نآ  زا  یـضعب  هرابرد  نآرق  ، نیا رب  هفاضا  دنـشاب ؟ لداع  اـه  نآ  تسا  نکمم  هنوگچ  تاـیآ 
؟ تسا راگزاس  تلادع  اب  قسف 

دح دندش و  ّدح  هب  موکحم  یقالخا  داسف  رثا  رد  هباحـص  زا  یـضعب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  دعب  هک  میناد  یم  یفرط  زا 
وا اب  مدرم  همه  هک  یناـمز  نآ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤمریما  رباربرد  یعمج  هک  نیا  رت  مهم  همه  زا  دـش و  يراـج  اـه  نآ  رب  زین 

ایآ.دنداد نتشک  هب  لمج  نادیم  رد  ار  ناناملسم  زا  یهورگ  دندیشک و  ریشمش  وا  يور  هب  دنتـساخرب و  هزرابم  هب  دندوب  هدرک  تعیب 
؟ دندوب لداع  اه  نآ  همه 

دوخ خـیاشم  هرابرد  دنتـسه  هیفوص  هرمز  رد  هک  اه  نآ  زا  يریثک  هورگ  هک  تسا  يداقتعا  تنـس  لـها  ناـیم  رد  ولغ  زا  رگید  هنومن 
.تسا ولغ  ّمتا  قادصم  هک  دنراد 

.دش میهاوخ  جراخ  هغالبلا  جهن  حرش  ياه  ثحب  هویش  زا  میهدب  همادا  نیا  زا  شیب  رگا  هک  تسا  رایسب  ثحب  هنیمز  نیا  رد 

اه یبصان  -2

وا هب  دزاس  یم  راکشآ  ار  شیوخ  توادع  صخش  هک  اج  نآ  زا  تسا و  يزیچ  نتشاد  اپرب  ینعم  هب  لصا  رد  « بصن » هدام زا  « یبصان »
دراد لد  رد  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ضغب  توادع و  هک  دوش  یم  هتفگ  یـسک  هب  یبصان  ، مالـسا ياهقف  فرع  رد  یلو  دنا  هتفگ  یبصان 

.دزاس یم  راکشآ  ار  نآ  و 

یم دوـخ  نید  ار  مالـسلا  هـیلع  یلع  توادـع  ضغب و  هـک  دـندوب  یناـسک  بـصن  لـها  بصاوـن و  : تـسا هدـمآ  سوماـق  باـتک  رد 
ینمشد توادع و  ، بصن یناعم  زا  یکی  و   ) دنتشاد ینمـشد  توادع و  ترـضح  نآ  اب  نوچ  دنتفگ  یم  یبصان  اه  نآ  هب  ،و  دندرمش

(. تسا

.تسا هدمآ  زین  برعلا  ناسل  باتک  رد  ینعم  نیمه 
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هیلع یلع  نانمؤمریما  رـصع  رد  اه  نآ  دـیدش  زورب  روهظ و  هچرگ  دـنا  هدوب  نایلاغ  لباقم  رد  طـیرفت  فرط  رد  اـه  یبصاـن  عقاو  رد 
یم ینمـشد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  اب  هک  دـندوب  ییاه  یبصان  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  نامز  رد  یلو  دوب  مالـسلا 
یم راکــشآ  هاــگ  یلو  دنتــشاد  یم  یفخم  ار  دوــخ  توادــع  ًابلاغ.دــندوب  هباحـــص  نیملـــسم و  ناــیم  رد  ًارهاــظ  دــندیزرو و 

: تسا هدمآ  اه  نآ  هرابرد  تایآ 7 و 8  نیقفانم  هروس  رد  هک  هنوگنامه.دنتخاس 

َال َنیِِقفاَـنُْملا  َّنَِکل  ِضْرَأـْلا َو  ِتاَواـمَّسلا َو  ُنـِئاَزَخ    ِ ِهـّلل اوُّضَْفنَی َو  یَّتَـح  ِهـّللا  ِلوُـسَر  َدـْنِع  ْنَـم  یَلَع  اوـُقِْفُنت  اـَل  َنوـُلوُقَی  َنـیِذَّلا  ُمُـه  » 
یم هک  دنتـسه  یناسک  اه  نآ  ؛»  َنِینِمْؤُْمِلل ِِهلوُسَِرل َو  ُهَّزِْعلا َو    ِ ِهّلل َّلَذَْألا َو  اَْهنِم  ُّزَعَْألا  َّنَجِرُْخَیل  ِهَنیِدَْملا  َیلِإ  اَنْعَجَّر  ِْنَئل  َنُولوُقَی  * َنوُهَقْفَی
ِنآ زا  نیمز  اه و  نامـسآ  نیازخ  هک ) نیا  زا  لفاغ  « ) دـنوش هدـنکارپ  ات  دـینکن  قافنا  دنتـسه  ادـخ  ربمایپ  دزن  هک  يدارفا  هب  :» دـنیوگ
هک یلاح  رد  !« دـننک یم  نوریب  ار  نالیلذ  ، نازیزع ، میدرگزاب هنیدـم  هب  رگا  :» دـنیوگ یم  اه  نآ  * .دـنمهف یمن  ناقفانم  یلو  ، تسادـخ

«. دنناد یمن  ناقفانم  یلو  ؛ تسا نانمؤم  وا و  ربمایپ  ادخ و  صوصخم  تّزع 

دیدشت نیمکح  ناتساد  رد  سپس  دش و  عورش  لمج  گنج  زا  راکـشآ  تروص  هب  اه  یبصان  روهظ  هک  تفگ  ناوت  یم  انعم  کی  هب 
خیراوت رد  هک  اج  نآ  ات  تفرگ و  توق  ماش  رد  هیواعم  هتسدوراد  هلیـسو  هب  زین  ًادعب  دیـسر  دوخ  جوا  هب  ناورهن  گنج  رد  دیدرگ و 

.دندرک یم  مالسلا  هیلع  یلع  نعل  ّبس و  - هللاابذوعن - ربانم رب  لاس  داتفه  تسا  هدمآ 

راهظا مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ناماما  ای  مالسلا  هیلع  یلع  هرابرد  هک  دوش  یم  ادیپ  یسک  رتمک  نیملسم  نایم  رد  رضاح  لاح  رد  یلو 
.دیامن هدولآ  نانآ  نعل  ّبس و  هب  - هللاابذوعن - ار دوخ  نابز  ای  دنک و  توادع 

قادـصم هکلب  دـنا  هدـش  هدرمـش  رافک  هرمز  رد  اه  یبصاـن  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  تاـیاور  رد  هک  تسا  هجوت  لـباق  زین  هتکن  نیا 
.دنوش یم  بوسحم  نارفاک  نیرتدب 

هلاسغ زا  :» دومرف هک  دـنک  یم  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ار  ثیدـح  نیا  مامح  بآ  ماکحا  رد  یفاک  باـتک  رد  ینیلک  موحرم 
اه نآ  نیرتدب  هک  - تیب لها  ام  نانمشد  - اه یبصان  زین  دنا و  هدرک  هدافتسا  نآ  زا  عورشمان  نادنزرف  اریز  دینکن  هدافتـسا  مامح  بآ 

( مامحلا باب  ص 498 ، ج 6 ، یفاک ، «.) دنا هدومن  هدافتسا  نآ  زا  دنتسه 

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said: “Two types of persons will fall into ruin on my account:
One who loves me and exaggerates, and the other who lays on me false and baseless

.” blames

Sayyid ar-Radi says, “ This is on the lines of Imām Ali ibn Abū Tālib own saying which
runs thus: “Two categories of persons will be ruined on my account: One who loves
me with exaggeration, and one who hates (me) and is a bearer of malice’.” The Holy
Prophetarum litused often to urge and order the umma to love Imām Ali ibn Abū Tālib,
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forbidding them from bearing any hatred towards him. Moreover, the Holy Prophet
used to regard love for Imām Ali ibn Abū Tālib as the sign of faith (īmān) and hating
him as the sign of hypocrisy (nifāg) (as we have already mentioned in a footnote

(. above

We would like to quote one of the traditions of the Holy Prophet with regard to this
subject. It has been narrated through fourteen companions that the Holy Prophet
said, “Whoever loves Ali, he surely loves me, and whoever loves me, he surely loves
Allāh, and whoever is loved by Allāh, He will permit him to enter Paradise. Whoever

hates Ali, he surely hates me, and whoever hates me, he surely hates Allāh, and
whomsoever Allāh hates, He will surely let him enter the Fire. And whoever harms Ali,
he surely harms me, and whoever harms me, he surely harms Allāh: Surely, those
who harm (the Cause of] Allāh and His Messenger, Allāh has cursed them in the
present life and in the one to come and has prepared for them a humiliating
chastisement (Qur'ān, 33: 57), as we read in these references: AlMustadrak, Vol. 3, pp.
127 - 128, 130; Hilyat al-Awliyā', Vol. 1, pp. 66 - 67; Al-Istī'āb, Vol. 3, p. 1101; Usd al-Ghāba,
Vol. 4, p. 383; AlIsābah, Vol. 3, pp. 496 -497, Majma' az-Zawā'id, Vol. 9, pp. 108 - 109, 129,
131, 132, 133; Kanz al-`Ummāl, Vol. 12, pp. 202, 218 - 19, Vol. 15, pp. 95 - 96, Vol. 17, p. 70; al-
Muhibb al-Tabari, Ar-Riyād anNadira, Vol. 2, pp. 166, 167, 209, 214 and Ibn al-Maghāzili,

.AlManāqib, pp. 103, 196, 382

At the same time, the Holy Prophet used to caution the umma against exaggerating
with regard to love for Imām Ali ibn Abū Tālib that exceeds the bounds of Islam. One
who does so is called ghāli (extremist or excessive), In other words, such a person is
anyone who believes that the Holy Prophet or Imām Ali ibn Abū Tālib or any Shī"ite
Imām is a god, or attributes to them the special attributes of Allāh, or believes that the
twelve Imāms pelle are prophets, or makes any claim which they (the Holy Prophet

.and the Imāms) did not make about themselves

On the contrary, the Holy Prophet had also forbidden any offense or denigration
concerning them (the Imāms). He used to blame those who make false and baseless
accusations against them as well as those who hated and harbored malice against

.them

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 5527 

http://www.ghaemiyeh.com


It was for this reason that the Holy Prophet sometimes used to refrain from
mentioning some of the excellent qualities of Imām Ali ibn Abū Tālib as Jābir ibn
Abdullāh al-Ansāri narrates: “When Imām Ali ibn Abū Tālib approached the Holy
Prophet with the news of the conquest over Khaybar by himself (by Imām Ali ibn Abū
Tālib ), the Holy Prophet said to him: “O Ali! Had it not been for some groups of my
umma who may say about you what the Christians say about 'Isa son of Maryam
(Jesus son of Mary), I would have said (something) about you so that you would not
pass before any Muslim but that he would seize the dust from the tracks of your feet
to seek a blessing from it. But it suffices to say that you hold the same status in
relation to me as Hārūn (Aaron) held in relation to Mūsa (Moses) except that there
shall, in all certainty, be no prophet after me,”” according to Majma' az-Zawā’id, Vol. 9,
p. 131; Ibn Abul-Hadīd, Vol. 5, p. 4, Vol. 9, p. 168, Vol. 18, p 282; Manāqib Ali ibn Abū Tālib,
Ibn al-Maghāzili, pp. 237 – 239; Manāqib Ali ibn Abū Tālib, al-Khawārizmi, pp. 75 - 76, 96,
220; Kifayat at-Tālib fi Manāqib Ali ibn Abū Tālib, al-Ganji, pp. 264 -265; Arjah alMatālib,

.pp. 448, 454 and Yanābī' al-Mawadda of al-Zamakhshari, pp. 63 - 64, 130 - 131

The Holy Prophet had also informed the Muslim umma that there would appear two
types of deviated groups among the Muslims who would exceed the bounds of
Islamic principles with regard to understanding Imām Ali ibn Abū Tālib as he himself
has related: “The Messenger of Allāhvert called on me and said: “O Ali! There is a
resemblance between you and 'Isa son of Maryam (Jesus son of Mary) whom the
Jews hated so much that they laid a false accusation against his mother, and whom
the Christians loved so much that they assigned to him the status (of being a god)

”. which is not his

Then, Imām Ali ibn Abū Tālib went on to say: "Beware! Two types of persons will fall
into ruin on my account: One who loves (me) and praises me for what is not in me, and
one who hates me and whose detesting me will lead him to any false and baseless
accusation on me. Beware! I am not a prophet, and nothing has been revealed to me.
But I act according to the Book of Allāh and the Sunnah of His Prophet as much as I
can,” as we read in these references: Al-Musnad, Ahmad ibn Hanbal, Vol. 1, p. 160; Al-
Mustadrak, al-Hākim, Vol. 3, p. 123; Mishkāt al-Masābīh, Vol. 3, pp. 245 – 246; Majma' az-
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Zawā'id, Vol. 9, p. 133; Kanz al-'Ummāl, Vol. 12, p. 219, Vol. 15, p. 110; Tārīkh, Ibn Kathīr,
.Vol. 7, p. 356

The above quoted statements of Imam Ali ibn Abū Tālib have also been reported from
the Holy Prophet when he said the following to Imām Ali ibn Abū Tālib: “O Ali! Two
types of people will fall into ruin on your account: One who loves you exceedingly, and

.liar is the one who attributes false things to you,” according to Al-Istī'āb, Vol. 3, p. 1101

Also, he said to him, “Two categories will be ruined on your account: One who loves
you with exaggeration, and one who hates you and bears malice [against you],” as we

.read in Ibn Abul-Hadīd, Vol. 5, p. 6

The famous scholar of tradition, `Amir ibn Sharahil ash-Sha'bi (19 - 103 A.H./640 – 721
A.D.), has confirmed this saying that these two categories of people have already
appeared, and that both became disbelievers. They were annihilated, according to Al-

.Istī'āb, Vol. 3, p. 1130 and Al-'Iqd al-Farīd, Vol. 4, p. 312
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مالسلا هیلع  َلاَقَف  ِلدَعلا  ِدیِحّوتلا َو  ِنَع  َِلئُس  َو 

ُهَمِهّتَت ّالَأ  ُلدَعلا  ُهَمّهَوَتَت َو  ّالَأ  ُدیِحّوتلا 

اه همجرت 

یتشد

مهو رد  ار  ادـخ  هک  تسا  نآ  دـیحوت  دومرف ) دندیـسرپ  لدـع  دـیحوت و  هب  تبـسن  ماـما  زا  : ) دومرف وا ، رب  ادـخ  دورد  و  يداـقتعا ) )
همه اـب  ار  دـیحوت  موـلع  ماـمت  هملک  ود  نیا  دـیوگ : یم  زارط  باـتک  بحاـص   ) يزاـسن مـهّتم  ار  وا  هـک  تـسا  نآ  لدـع  و  يراـین ،

(. .دوب یفاک  هملک ، ود  نیمه  زج  دوبن  یسانشادخ  هراب  رد  رگا  درادرب ، رد  یگدرتسگ 
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يدیهش

روخرد هچنادب  ار  وا  هک  تسنآ  لدع  يراین و  رد  مهو  هب  ار  وا  هک  تسا  نآ  دـیحوت  دومرف ]: دندیـسرپ ، لدـع  دـیحوت و  زا  ار  وا  [و 
.يرادن مهّتم  تسین 

یلیبدرا

يزاسن مهتم  هک  تسنآ  لدـع  يراـین و  مهو  رد  ینکن و  متـس  وت  هک  تسنآ  دـیحوت  هک  دومرف  سپ  لدـع  دـیحوت و  زا  دندیـسرپ  و 
حیبق لعفب  ار  يادخ 

یتیآ

مهتم ار  ادـخ  هک  تسا  نیا  لدـع  يرواـین و  رد  رّوصت  هب  ار  ادـخ  هک  تسا  نیا  دـیحوت  دوـمرف : دندیـسرپ ، لدـع  دـیحوت و  زا  ار  وا 
.يزاسن

نایراصنا

مهّتم ار  وا  هک  تسا  نآ  لدع  ،و  يرواین مهو  رد  ار  ادخ  هک  تسا  نآ  دـیحوت  : دومرف ، دـش لاؤس  ترـضح  نآ  زا  لدـع  دـیحوت و  زا 
 . ینکن

اه حرش 

يدنوار

امـسج و ال هللا  نظی  يا ال  یلاعت ، همهوتی  نم ال  وه  یلاعت  هللا  دیحوتب  لوقی  يذلا  لاقف : لدعلا  همالع  دـیحوتلا و  همالع  نع  لئـس  و 
نم ال وهف  یلاعت ، هللا  لدـعب  لوقی  نم  اما  .ضارعالا و  مامـسجالا و  یلع  زوجی  ام  هیلع  زوجی  هنا  هنظ  همهو و  یف  نوکی  و ال  اـضرع ،

.کلذ نم  هزنم  یلاعت  هنا  ملعی  لب  کلذب ، رمای  وا  هب  یضری  وا  هدیری  وا  حیبقلا  لعفی  رفاکلا و  یف  رفکلا  قلحی  هناب  یلاعت  همهتی 

يردیک

: مکحلا .هیلا و  حـئابقلا  دانـساب  ینعی  همهتت : نا ال  لدـعلا  .هفالخب و  هللااف  کیلع ، مهولا  عقی  ام  لـک  ناـف  کـمهو  یف  هروصتت  ـال  نا 
.هلعاف لیلق  مکح و  تمصلا  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  لاق  همکحلا ،

مثیم نبا 

و يرواین ، هشیدنا  رد  ار  وا  هک  تسا  نآ  ادخ  نتـسناد  هناگپ  دیحوت و  : ) دندیـسرپ تلادع  دیحوت و  هرابرد ي  مالـسلا ) هیلع   ) ماما زا 
راصتخا و مامت  اب  هملک  ود  نیا  يزاسن .) وا ) ندرک  رفیک  مه  دـعب  حـیبق و  لمع  رب  هدـنب  راـبجا  هب   ) مهتم ار  وا  هک  تسا  نآ  تلادـع 

هرابرد مالـسلا ) هیلع   ) ماما هک  تسا  يا  هملک  نیرتمهم  تسخن ، هملک ي  .دـنا  یـسانشادخ  ملع  روحم  شزرا و  تیاهن  رد  یهاتوک 
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.میدرک و لقن  باتک  لوا  هبطخ ي  رد  ار  نآ  يانعم  ام  و  تسا ، هدومرف  ادخ  ناگدـنب  تیبرت  روظنم  هب  دـنوادخ ، هیزنت  دـیحوت و  ي 
هک نیا  ياضتقا  هب  دنوادخ  دـنک و  یم  كرد  ار  نسح  هب  طوبرم  تایئزج  اهنت  مهو  هوق ي  هک  تسا  نآ  اجنیا  رد  بلطم  هصالخ ي 

مهو روـصت  رد  ار  یلاـعت  يادـخ  هـک  تـسین  اور  ریزگاـن ، تساربـم ، هزنم و  نآ  تاـقلعتم  تاـسوسحم و  زا  تـسا ، فرـص  لوـقعم 
تـسا نآ  مهو ، ياضتقا  نوچ  دوب ، دهاوخن  فالخ  زج  وا  هرابرد ي  اریز  .مینک  ارجا  وا  سدقم  تاذ  رب  ار  مهو  ماکحا  و  میروآرد ،
یلاعت قح  هقلطم  تدـحو  اب  ود  نیا  تسا و  بیکرت  ترثک و  نآ  ناش  زا  هک  مینادـب  سوسحم  هب  هتـسباو  ای  سوسحم و  ار  ادـخ  هک 

مهو هب   ) تسوا یبلـس  مزـال  هک  نآ  صاوخ  زا  یکی  هلیـسو ي  هب  ار  دـیحوت  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما تقیقح ، رد  سپ  .دـنراد  تاـفانم 
، تسا لاعتم  دنوادخ  ياه  هتفگ  اهراک و  مامت  رد  نایرج  هب  داقتعا  لدع ، زا  دوصقم  مود : هلمج ي  اما  .تسا  هدومن  یفرعم  ندماین )
وا دعب  هتخاس و  روبجم  اوران  لمع  رب  ار  وا  دنوادخ  هک  نیا  رب  دزاسن  مهتم  ار  وا  ادخ  هدـنب ي  هک  تسا  نآ  یگژیو  نینچ  مزاول  زا  و 
هب اهنآ  رد  هلزتعم  هک  نید  لصا  هب  طوبرم  لئاسم  زا  اهنیا  ریاظن  و  دـیامن ، قاطی  اـم ال  فیلکت  ار  وا  هک  نیا  اـی  دـناسرب و  رفیک  هب  ار 

.دندرک هجوت  نآرق  رهاوظ 

دیدحلا یبا 

 . ُهَمِهَّتَت َّالَأ  ُلْدَْعلا  ُهَمَّهَوَتَت َو  َّالَأ  ُدیِحْوَّتلا  َلاَقَف  ِلْدَْعلا  ِدیِحْوَّتلا َو  ِنَع  َِلئُس  َو 

هباحـصأ و يرعـشألا و  اهتبثی  یتلا  همیدـقلا  یناعملا  مهیفنل  هلزتعملا  انباحـصأ  راعـش  اـمه  مـالکلا و  ملع  اـنکر  اـمه  ناـنکرلا  ناذـه 
.حیبقلا لعف  نع  هناحبس  ئرابلا  مههیزنتل 

ارون وأ  موق  هیلإ  بهذ  امک  تاهجلا  لکل  اـئلام  وأ  هصوصخم  ههج  یف  وأ  هروص  وأ  امـسج  همهوتت  ـالأ  يأ  همهوتت  ـالأ  هلوق  ینعم  و 
امک ضرعب  سیل  لحملا و  لحت  وأ  لاحلا  لحت  یتلا  ضارعألا  سنج  نم  وأ  موق  هلاق  امک  ملاعلا  عیمج  یف  هیراس  هوق  وأ  راونـألا  نم 
لک نأل  کلذ  دـیحوتلا و  فلوخ  دـقف  اذـه  نم  ءیـش  یلع  مهوت  یتمف  ضارعألا  یناعملا و  هلحت  وأ  هعیـشلا  هالغ  يراـصنلا و  هلاـق 
یفن نم  لوق  یلع  امیـس  ـال  هتاذ  یف  امـسقنم  نوکی  نأ  دـب  ـال  ههجب  صتخم  وأ  لاـحلا  لـحم  وأ  لـحم  یف  لاـح  وأ  ضرع  وأ  مسج 

یف ناث  یفن  همیدقلا و  یناعملا  یفن  دیحوتلا  یلإ  انباحـصأ  فاضأ  دـحاو و  هنأ  تبث  دـق  دـحاوب و  سیلف  مسقنم  لک  اقلطم و  ءازجلا 
وأ هثدحم  هردقب  ارداق  وأ  ثدحم  ملعب  املاع  وأ  املآ  وأ  اذذلتم ) .» یف د« اذتلم (  وأ  ارفان  وأ  ایهتشم  هنوک  یفن  هیؤرلا و  یفن  هیهلإلا و 
نم کلذ  ریغ  سانجألا و  لک  یلع  ارداق  وأ  مولعم  لکب  املاع  هنوک  یفن  وأ  ادبأ  تالبقتسملاب  املاع  هنوک  یفن  وأ  هثدحم  هایحب  ایح 

.دیحوتلا وه  لوألا و  نکرلا  یف  انباحصأ  اهلخدی  یتلا  مالکلا  ملع  لئاسم 

نکم هنأ  یف  همهتت  کلذ و ال  نم  هاشاح  هیلع  کبقاعی  حیبقلا و  یلع  كربجأ  هنأ  یف  همهتت  يأ ال  همهتت  الأ  وهف  یناثلا  نکرلا  امأ  و 
اهرکذـی یتلا  لدـعلا  لئاسم  نم  کـلذ  ریغ  هقیطت و  ـال  اـم  کـفلک  هنأ  یف  همهتت  ـال  ساـنلا و  مهب  لـضأف  تازجعملا  نم  نیباذـکلا 

هنإف هدیعو  هدعو و  قدص  هنم و  دب  هنإف ال  بجاولا  لعف  یلع  باوثلا  هنم و  دب  هنإف ال  ملألا  نع  ضوعلاک  مهبتک  یف  هلصفم  انباحصأ 
.هنم دب  ال 

اهیف حرـص  دق  یتلا  عضوملا  نم  عضاوملا  اذه  نینمؤملا و  ریمأ  نع  ذوخأم  دیحوتلا  لدـعلا و  یف  انباحـصأ  بهذـم  نأ  رمألا  هلمج  و 
یصحی ام ال  طمنلا  اذه  نم  همالک  شرف  یف  هنیعب و  انباحصأ  بهذمب 
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یناشاک

نا ال دیحوتلا  : ) هک دومرف  سپ  لاقف )  ) لدع دیحوت و  زا  لاضفا  عبنم  نآ  زا  دندیـسرپ  لدـعلا ) دـیحوتلا و  نع  مالـسلا  هیلع  لئـس  (و 
سنج زا  دـیآ  یمرد  لایخ  مهو و  رد  هچ  ره  هک  اریز  ار  یلاعت  يراـب  يرواـین  مهو  رد  ینکن و  مهوت  هک  تسا  نآ  دـیحوت  همهوتت )

زا دـبای  یمرد  ار  نآ  مهو  هک  يرما  ره  هک  تسا  نآ  دـیحوت  تیاـغ  سپ  .تـسا  هزنم  نآ  زا  وا  راوـگرزب  تاذ  تـسا و  تاـسوسحم 
ام لـک  هک : مالـسلا  هیلع  رقاـب  دـمحم  ماـما  زا  تسا  لوقنم  هچناـنچ  .تسا  قولخم  سنج  زا  نآ  هچ  ییاـمن ، بلـس  هناحبـس  وا  تاذ 

لعف هچ  حـیبق  لعف  هب  ار  یلاعت  يادـخ  يزاسن  مهتم  هک  تسا  نآ  لدـع  و  همهتت ) ـال  نا  لدـعلا  و   ) .قولخم وهف  مکماـهواب  هومتزیم 
.تسا اربم  ود  ره  نیا  زا  هناحبس  قح  نآ و  هب  دشاب  جاتحم  ای  نآ  حبق  هب  دشابن  ملاع  هک  دنک  یسک  حیبق 

یلمآ

ینیوزق

رد مهو  هشیدـنا و  رد  ینعی  ینکن  مهوت  ار  يادـخ  هک  تسا  نآ  دـیحوت  دوـمرف : .لدـع  دـیحوت و  زا  لـضف  ندـعم  نآ  زا  دندیـسرپ 
ام لک  و   ) تسا لوقنم  مالـسلا ) هیلع  رقاب  ترـضح   ) زا هچنانچ  دشاب  قولخم  وا  لثم  مه  دـیآرد  قولخم  مهو  رد  هچ  ره  هک  يرواین 

تسا قولخم  زیچ  نآ  دیهد  نییعت  زیمت و  ار  نآ  دوخ  ياهمهو  هب  امش  هچنآ  مکیلع ) دودرم  مکلثم  قولخم  وهف  مکماهواب  هومت  زیم 
نآ هک  تسا  اجنیا  زا  .اتمه  یب  تاذ  هن  دیقیال  نآ  هب  امش  مه  هک  امش  رب  تسا  هدش  هدینادرگرب  فیرعت  فیصوت و  نآ  و  امش ، لثم 
وا ترضح  هتسیاش  هن  مینک  یم  دای  نآ  هب  ار  لیلج  دنوادخ  ام  هک  تافـص  نیا  هنع ) تافـصلا  یفن  دیحوتلا  امک  و   ) دومرف ترـضح 

تسین هرارت  نآ  يالاب  هچنآ  وا  بانج  قیال  هن  دیامن  یم  زیمت  دنک و  یم  مهف  ار  نآ  ام  هشیدنا  هچنانچ  تاراشا  توعن و  نیا  تسا و 
هدناوخ میدینش و  میا و  هدید  هچ  ره  مهو و ز  نامگ و  سایق و  لایخ و  زا  رترب  يا  تسا : هتفگ  يدعس  تسین  هللا  تسوت  ملع  تیاغ 

هب فارتعا  اب  نکیل  میروآ و  یم  شیوخ  تقاـط  هزادـنا  هب  یئاـنث  مینک و  یم  شیوخ  روخ  رد  یفـصو  زجع  ناـبز  هب  اـم  نکیلو  میا 
وا رکـش  زا  زجع  هب  فارتـعا  دـنرازگ و  وا  رکـش  هک  وا  ترـضح  نارکاـش  لاـثم  رب  .شیوخ  كرادا  روصق  هب  رارقا  شیوـخ و  زجع 

زجع هب  رارقا  کلذ  عم  میئامن و  شیاتس  انث و  مینک و  یفـصو  ار  يادخ  نینچمه  ددرگ ، وا  رکـش  بانم  بیان  فارتعا  نیا  ات  .دنراد 
لالج و توعن  تافص و  تاذ و  قیاقح  تخانـش  ءامعن و  ءالآ و  دع  انث و  ياصحا  زا  زجع  هب  دندومن  ءایلوا  ءایبنا و  هچنانچمه  مینک 

توعن فاـصوا و  نآ  رد  دـسر  یم  نآ  هب  اـم  هشیدـنا  هچنآ  مینادـب  هک  دوش  هتفریذـپ  اـم  زا  تقو  نآ  ءاـنث  فصو و  نیا  هک  لاـمج 
هب ار  تافـص  نآ  عیمج  ددـعت  ترثک و  مهوت  عفد  يارب  ناققحم  يور  نیا  زا  .دـسرب  یلاعت  وا  لاـمک  لـالج و  ماـقم  هب  هک  تاـهیه 
ای .تسین  یفخم  وا  رب  یعومـسم  چـیه  ینعی  .تسا  عیمـس  يادـخ  میئوگ : الثم  دـشاب  دـیحوت  لامک  نیا  دـننادرگ و  زاب  هیفنم  یناعم 
رد يولوم  تافـص  ریاس  نینچمه  .تسین و  اور  وا  رب  توم  ینعی  .تسا  هدنز  .تسین  هدیـشوپ  وا  رب  يرـصبم  چیه  ینعی  .تسا  ریـصب 
وت هک  منادن  یم  تسلا  رارـسا  همغن  باجح  رد  تسم  كرت  دزن  دیزاغآ  برطم  دیوگ : یم  نینچ  دروآ و  یم  یبسانم  لاثم  باب  نیا 

یتسین رگ  لجع  يا  تمرآ  ترابع  رد  ای  منز  نت  تمرآ  تمدخ  هچ  ات  منادن  یم  نم  یهاوخ ز  یم  هچ  هک  منادـن  یم  نثو  ای  یهام 
زا منادنیم  دش  دح  نوچ ز  درک  زاس  منادن  یم  منادن  یم  درک  زاب  منادن  رد  بل  نینچمه  اجک  وت  میاجک  نم  منادـن  یم  ادـج  نم  زا 

تفرگب ار  زرگ  دـیود  برطم  رـس  رب  اـهیلع  اـب  دیـشک  یـسوبد  كرت و  نآ  دـیهجرب  تفرگ  لد  ترارح  نیا  ار ز  اـم  كرت  تفگش 
انایتلق شرـس  رب  مبوکب  ار  معبط  تفوک  شرم  دحیب و  رارکت  نیا  تفگ  تسا  دـب  مدـنیا  یـشک  برطم  ین  تفگ  تسد  هب  یگنهرس 

هچ هک  مسرپب  ای  يرهزن  مخلب  هن ز  یئوگب  وت  يرم  یب  یئاجک  زا  میوگب  نوچ  رب  دوصقم  وگب  ینادیم  هچنآ  روخم ز  هک  ینادـن  یم 
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تـسیفخ مدوصقم  هکنآ  برطم ز  تفگ  تسیچ  رهب  زا  زارد  یئاـخ  نخـس  نیا  باـبک  هن  بارـش و  هن  یئوگب  وت  باتـشان  يدروـخ 
و لوق :  ) ار زار  دـیوگ  گرم  يریمب  نوچ  ار  زاس  نیا  یفنب  مرآ  اون  رد  وب  تابثا  يرب ز  ات  مدرک  یفن  وت  یفن  زا  شیپ  تاـبثا  دـمریم 
ره زا  حیبق و  ره  زا  وا  هک  دـشابن  وا  تلادـع  تمکح و  قیال  هچنآ  هب  ار  یلاعت  قح  يزاسن  مهتم  هک  تسا  نآ  لدـع  و  خـلا ) لدـعلا 

.دشابن اور  اجنیا  ود  ره  نیا  و  دشاب ، تجاح  ببس  هب  ای  لهج  ببس  هب  باوصان  باکترا  هک  اریز  دشاب ، اربم  باوصان  تمهت و 

یجیهال

مالسلا هیلع  وا  زا  دش  هدیسرپ  ینعی و  .همهتتال » نا  لدعلا  همهوتت و  نا ال  دیحوتلا  : » مالـسلا هیلع  لاقف  لدعلا ، دیحوتلا و  نع  لئـس  و 
هکردم ي هوق ي  رد  ار و  ادخ  ینکن  مهوت  هک  تسا  نآ  دیحوت  هک  تفگ  سپ  ادخ ، تلادع  ادـخ و  ندوب  هناگی  دـیحوت و  ینعم  زا 
هچ ره  سپ  تروص ، هب  هن  تئیه و  هب  هن  ینعم و  هب  هن  دوشن  كردم  وا  هک  اریز  لایخ ، هچ  دشاب و  لقع  هچ  ار ، وا  يرواین  رد  ینطاب 
نآ لدع  دیحوت و  رگم  دـشابن  وا  ندرکن  مهوت  سپ  كرـش ، رگم  تسین  نآ  ییادـخ  هب  ناعذا  دـشاب و  ادـخ  ریغ  نآ  دوش  كردـم 

دننام هک  یتافـص  هب  تسا  فصتم  هک  ره  هک  اریز  تاقولخم ، تافـص  هب  يزاسن  فصتم  مهتم و  ار  وا  یهنن و  وا  رب  تمهت  هک  تسا 
.لداع هن  دشاب  ملاظ  صقان و  تاقولخم  لثم  دشاب ، تاقولخم  تافص 

ینکن زیوجت  هک  تسا  نآ  سپ  دیحوت  اما  مالسلا  هیلع  تفگ  سپ  لدع ، دیحوت و  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  دش  هدیـسرپ  و 
هدرک تمالم  هک  ار  يزیچ  وت  قلاخ  هب  یهدن  تبـسن  وت  هک  تسا  نآ  سپ  لدـع  اما  وت و  رب  تسا  زیاج  هک  ار  يزیچ  نآ  وت  قلاخ  رب 

.تسا قباس  فیرش  ثیدح  ریسفت  تقیقح  رد  فیرش  ثیدح  نیا  زیچ و  نآ  رب  ار  وت  تسا 

ییوخ

نم مهولا  - 1 ناثحب : انهف  قیمعلا ، اهقمع  اهتزاج و  یلع و  مالـسالا  لوصا  نم  نیماـه  نیلـصا  قیقحت  نمـضت  هذـه  هتمکح  ینعملا :
یهاـنتیاللا ءاـضفلا  نم  عسوا  مظعا و  هاـنتم  ریغ  ءاـضف  هنطاـب  یف  لکـشی  ناـسنالا  دوجو  یف  هلاـعفلا  يوـقلا  نم  هنطاـبلا و  ساوـحلا 

دادـعالاف بعتی ، ـال  اـهب و  قیـضی  ـال  هرم و  فلا  تارم و  ءاـضفلا  هذـه  ناـسنالا  نطاـب  یف  لـثمی  مهولا  ناـف  سوـسحملا  یجراـخلا 
نا ناسنالا  نطاب  یف  دـعب  مک و  هل  كردـم  لک  هنا  لوقلا  هصالخ  مهولا و  نم  یئاهناللا  یـسدهنلا  لاکـشالا  مهولا و  نم  یئاهناللا 

ادودـحم نوکی  نا  هدـحو  همهاولا  نم  وهف  الا  و  ظفح ، لاـیخ و  وهف  هرهاـظلا  ساوحلا  هطـساوب  هیف  لـخد  ینیع  دوجول  هروص  ناـک 
لب هیداملا ، ملاوعلا  ربکا  هثجلا  ریغـصلا  ناسنالا  دوجو  نطاب  یف  مهولاف  امـسج  وا  احطـس  وا  اطخ  دعبلاب  افوصوم  و  فیکلا ، وا  مکلاب 

دحاولاف نانثالا ، هدعب  يذـلا  دـحاولا  ددـع  نم  ادـبی  مهولا و  تاشنم  نم  ددـعتلا  یهانتاللا و  یف  یهانتاللا  ملاعب  هنع  ربعی  نا  حـصی 
دحاو ال مالـسلا :) هیلع   ) هلوق نم  دوصقملا  وه  اذـه  ثالثلا و  نانثالا و  هیلع  قلطی  امک ال  هللا  یلع  قلطی  مولا و ال  ملاع  نم  يددـعلا 

(.. همهوتت نا ال  دیحوتلا  (: ) مالـسلا هیلع   ) هلوق رـس  نیبتی  و  هفرـصلا ، هقحلا  هدـحولا  الا  یقبی  الف  مهولا  ملاع  نع  انزواج  اذاف  ددـعلاب 
دیحوتلا یف  فارحنالا  لب  موهلا ، نع  شان  اهلک ، اشی  ام  هتیثولا و  امهریغ و  ثیلثتلا و  هیونثلا و  نم  یتاذلا  دیحوتلا  یف  فارحنا  لکف 

ینبم هنال  اضیا  مهولا  نع  شان  هرعاشالا ، هدـقتعا  امک  تاذـلا  یف  یناعملا  دوجو  تاذـلا و  یلع  تافـصلا  هدایزب  لوقلاـک  یتافـصلا 
دح همهوتت  نا ال  دـیحوتلا  مالـسلا ) هیلع   ) هلوقف .اضیا  مهولا  ملاـع  نم  وه  یمکلا و  ددـعتلل  مزلتـسملا  هفـص  اـهعم  تاذ  روصت  یلع 

، ءایشالاک یش ء ال  هناب  ثیداحالا  یف  هنع  ربع  طیسب  لقعتب  الا  هقحلا  هدحولا  نم  هل  امب  یلاعت  هللااب  داقتعالا  یلا  لیبس  الف  عنام  عماج 
ینیلکلا يور  .طیسبلا  قلطملا  دوجولا  موهفمل  قواسملا  یشلا ء  موهفم  نم  طسبا  وه  ام  قئاحلل  اتآرم  نوکت  یتلا  میهافملا  یف  سیلف 
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: تلقف دـیحوتلا  نع  مالـسلا ) هیلع   ) رفعجابا تلاس  لاق : نارجن  یبا  نب  نمحرلادـبع  یلا  هدنـسی  یـش ء ، هناـب  لوقلا  قـالطا  باـب  یف 
، ماهوالا هکردت  یش ء و ال  ههبشی  ال  هفالخ ، وهف  یـش ء  نم  هیلع  کمه  عقو و  امف  دودحم  لوقعم و ال  ریغ  معن  لاقف : ائیـش ؟ مهوتا 

نع هدنـسب  .دودـحم و  لوقعم و ال  ریغ  یـش ء  مهوتی  امنا  ماهوالا ، یف  روصتی  ام  فـالخ  لـقعی و  اـم  فـالخ  وه  و  هکردـت ؟ فیک 
لیطعتلا و دح  نیدحلا : نع  هجرخی  معن  لاق : یش ء ؟ هنا  لاقی هللا  نا  زوجی  مالسلا ) هیلع   ) یناثلا رفعجوبا  لس  لاق : دیعس  نب  نیـسحلا 
-2 (. 1 ج -  ) هیلا عجریلف  عالطالا  دیزم  دارا  نمف  یفوتسم ، یفاکلا  لوصا  حرش  انباتک  یف  بابلا  اذه  رابخا  انحرـش  دق  .هیبشتلا و  دح 

نم هیلوصالا  هیمالسالا  تامیلعت  یف  اررقم  دیحوتلا و  دعب  ایمالـسا  الـصا  دعی  لدعلا  نا  مالـسلا :) هیلع   ) همالک نم  رهظی  لدعلا - یف 
هقیقح و  لوصالا ، نم  هوطقـسا  لـصالا و  اذـه  اورکناـف  هرعاـشالا  هعدـب  ترهظ  یتح  هباحـصلا  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نمز 

املظ و ارش و  هروصتی  امم  ایندلا  یف  ناسنالا  هاقلی  املک  و  ناحسالا ، ریخلا و  الا  هنم  ردصی  قلطم و ال  ریخ  هللا  ناب  داقتعالا  وه  لدعلا 
رومالا ضعب  نوکی  امبرف  عقاولا ، هقیقحلاب و  هلهجل  هساسحا  هداقتعا و  یف  هابتـشالا  - 1 هوجو : نم  ولخیالف  هریغ  وا  هسفن  یف  اـناصقن 

وا ابیرخت ، اناصقن و  هاری  لهاجلاف  رامثتـسالا ، ومنلل و  ناصغالا  لوضف  عطقب  راجـشالا  ضرح  لیبق  نم  هللا  دـنع  اـنرظن  یف  ههورکملا 
ملاع یف  سکعنی  صقاون  مالآ و  .کلذک 2 - سیل  املظ و  هروصتی  لهاجلا  و  رظانلا ، فسوی  دـلولا و  ملوی  ناتخلا  یف  هلرغلا  عطقک 

بوشم قلطملا و  دوجولل  دـح  سوسحملا  هداـملا  ملا  ناـف  هدوجوب ، طـلتخملا  هب و  طـیحملا  مدـعلا  نم  ناـسنالا  دوجو  یف  هداـملا و 
بادالا دـحا  نوکی  يذـلا  هیزنتلا  حـیبستلا و  ینعم  وه  و  یلاعت ، هللا  یلا  دنتـسی  مادـعالا ال  صقاونلا و  هذـهف  یتش ، حاون  نم  مدـعلاب 

- کسفن نمف  هئیس  نم  کباصا  ام  هللا و  نمف  هنـسح  نم  باصا  ام  یلاعت : هلوق  یف  کلذ  هللا  نیب  دق  و  مالـسلا ، یف  هماعلا  تامیلعتلا 
مالآ یهف  رومالا ، یف  مهوت  مهافت و  ءوس  رظن و  ءوس  وه  امنا  الـصا و  هل  عقاو  الام  هرملا  تاساسحالا  رورـشلا و  نم  .ءاسنلا 3 - - 79

یـساسالا فدهلا  وه  و  مالالا ، هذه  عفدل  هلـضافلا  قالخالاب  هیکزتلا  سفنلا و  هیفـصتب  مالـسالا  دکا  دق  و  هیعقاو ، هیمه ال  هلوعجم و 
یلا هبسنی  لدعلا و  فالخ  ناسنالا  هاری  املکف  رابخالا ، نم  دحاو  ریغ  یف  یبلقلا  نامیالا  فئاظو  نم  لعج  يذلا  میلستلا  اضرلا و  نم 

رد لدع  دیحوت و  زا  دش  شسرپ  همجرتلا : همهتت .) نا ال  لدعلا  (: ) مالـسلا هیلع   ) لاقف هقیقح ، هنم  نوکیال  امب  هللا  مهتادقف  هلهجب  هللا 
مهتم یملظ  يدـب و  چـیهب  ار  وا  هک  تسنیا  لدـع  تقیقح  و  ینادـب ، مهو  زا  رترب  ار  ادـخ  هک  تسنیا  دـیحوت  تقیقح  دومرف : خـساپ 

.ینادن

يرتشوش

ام کقلاخ  یلا  بسنت  ناف ال  لدعلا  اما  و  کیلع ، زاج  ام  کبر  یلع  زوجت  ناف ال  دیحوتلا  اما  مالسلا :) هیلع   ) قداصلا لاق  و  لوقا : و 
هیلع  ) حون نمز  یف  اهلک  ایندـلا  یلاعت  هللا  قرغا  هلع  يال  مالـسلا :) هیلع   ) اضرلل لاق  يورهلا  تلـصلاابا  نا  ربخلا : یف  .هیلع و  کـمال 

ماحرا و  مالسلا ) هیلع   ) حون موق  بالصا  مقعا  یلاعت  هللا  نال  لافطالا  مهیف  ناک  ام  لاقف : هل ؟ بنذ  نم ال  لافطالا و  مهیف  و  مالـسلا )
نم ال هباذـعب  دـیحوتلا ) یف  لوالا - لصفلا   ) کلهیل یلاعت  هللا  ناک  ام  و  مهیف ، لفط  اوقرغف و ال  مهلـسن  عطقناف  اماع ، نیعبرا  مهئاسن 

مهاـضرب اوقرغا  مهرئاـس  و  مالـسلا ،) هیلع   ) حوـن هللا  یبـنل  مهبیذـکتل  اوقرغاـف  مالـسلا ) هیلع   ) حوـن موـق  نم  نوقاـبلا  اـما  و  هل ، بنذ 
.هاتا هدهش و  نمک  ناک  هب  یضرف  رما  نع  باغ  نم  و  نیبذکملا ، بیذکتب 

هینغم

طیحی و ال  یش ء ، هدحی  هللا ال  و  دودحم ، روصتلا  نال  لاکشالا ، نم  لکشب  کمهو  یف  هروصتت  يا ال  یلاعت  هناحبس و  همهوتت ) (ال 
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یشب ء همهتت ) ال   ) هتاذ هتقیقح و  یف  هتایآ ال  یلاعت و  هقلخ  یف  نوکی  نا  بجی  ریکفتلا  .رخآ و  هل و ال  لوا  يدبا ال  یلزا  یـش ء ، هب 
کلذ نع  مـالکلا  مدـقت  و  نارمع .) لآ   191 رانلا - باذـع  انقف  کناحبـس  الطاب  اذـه  تقلخ  ام  اـنبر   ) هتمکح هتمظع و  عم  یفاـنتی 

.امهحرش هبطخلا 185 و  یلوالا و  هبطخلا  یف  اهنم  تارم ،

هدبع

دحی هللا ال  دودحم و  موهوم  لکف  کمهوب  هروصت  يا ال  همهوتت  نا ال  هدیحوت  نمف  بوصنملا هللا  ریمضلا  همهتت : نا ال  لدعلا  و  … 
اهیف همکحلا  مدع  نظب  هلاعفا  یف  همهتت  نا ال  هلدعب  كداقتعا  مهوب و 

يرفعج

مالسالا ضیف 

مهو رد  ار  وا  هک  تسا  نآ  ادخ  نتسناد  هناگی  دیحوت و  دومرف : ترضح  نآ  دندیسرپ  لدع  دیحوت و  ینعم )  ) زا مالـسلا  هیلع  ماما  زا 
مهتم تسین ) وا  هتسیاش  هچنآ  هب   ) ار وا  هک  تسا  نآ  لدع  و  تسا ) قولخم  وت  دننام  دیآ  هشیدنا  رد  هچنآ  هک   ) يرواین رد  هشیدنا  و 

(. تسا هزنم  ود  نیا  زا  دنوادخ  زاین و  يراچان و  زا  ای  تسا ، ینادان  لهج و  زا  ای  ندرک  هتسیاشان  راک  اریز   ) يزاسن

ینامز

هن میریگب ، رظن  رد  لکـش  هفاـیق ، تروـص ، ادـخ  يارب  دـیابن  هک  تسا  نیا  رکف  رد  نتخاـسن  مـسجم  زا  مالـسلا ) هـیلع   ) ماـما روـظنم 
عـضو اما  تسه  یئادـخ  تشاد  داقتعا  دـیاب  هکلب  دـنک ، یم  ادـخ  ندوب  مسج  هب  تشگرب  اهنیا  مامت  اریز  رون ، هن  مینادـب و  شیورین 

ار نآ  يداع  لئاسو  اب  ناوت  یمن  هک  قرب  دوجو  دننامه  درک - شدوجوب  فارتعا  دیاب  شراثآ  قیرط  زا  طقف  تسا  هنوگچ  شدوجو 
يونعم روما  ادخ و  یئاسانـش  رد  هکنانآ  دراد و  دوجو  ناهج  مامت  رد  مه  ادـخ  تسین ، راکنا  لباق  نآ  دوجو  اما  درک  كرد  دـید و 

ار وا  دوخ  تفرعم  ردقب  سک  ره  لاح  نیع  رد  تسین  كرد  لباق  نارگید  يارب  دننک و  كرد  ار  وا  دنناوت  یم  دنا  هدرک  ادـیپ  دـشر 
.دنک یم  فیلکت  تفرعم  دح  رد  اریز  دراد ، لوبق  ار  نآ  ادخ  تسادخ و  تفرعم  نامه  هک  تسا  هتخانش 

يزاریش دمحم  دیس 

نهذلا یف  لخد  ام  لک  ذا  کمهوب  هللا  روصت  يا ال  همهوتت ) نا ال  دیحوتلا  ( :-؟ لدـعلا دـیحوتلا و  نع  لئـس  و  مالـسلا - هیلع  لاق  و 
.هیهاون هرماوا و  وا  هلاعفا  یف  همکحلا  مدعب  همهتت  ناب  همهتت ) نا ال  لدعلا  و   ) قلاخب سیل  و  قولخم ، مهف 

يوسوم

کلذ و نع  هزنم  هللا  مسجم و  دودـحم  لـک  هتددـح و  دـقف  هتمهوت  اذا  کـنال  هنیعم  هروص  یلع  هللا  مهوتت  ـال  نا  دـیحوتلا  حرـشلا :
 … هناکم هنامز و  ریغ  یف  وا  هعضوم  ریغ  یف  هنا  هلاعفا  نم  لعف  یف  همهتت  نا ال  لدعلا 

یناقلاط
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هچنآ هب  ار -  وا  هک  تسا  نآ  لدع  يرواین و  مهو  رد  ار  وا  هک  تسا  نآ  دیحوت  دومرف : دش ، هدیـسرپ  وا  زا  لدـع  دـیحوت و  هرابرد  »
« .يرادن مهتم  تسین  وا  رد 

يرعشا هک  ار  یمیدق  یناعم  ناشیا  هک  تسا  نیمه  مه  ام  یلزتعم  نارای  راعش  تسا و  مالک  ملع  یلصا  نکر  ود  نامه  نکر  ود  نیا 
.دنناد یم  هزنم  حیبق  لعف  زا  ار  لاعتم  دنوادخ  هکنآ  رگید  دننک و  یم  یفن  یلاعت  يراب  تاذ  زا  دننک  یم  تباث  شنارای  و 

رد یتروص  مسج و  ار  وا  هک  تسا  نیا  .يرواین » ناـمگ  مهو و  رد  ار  وا  : » تسا هدومرف  هک  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نخـس  ینعم 
هکنآ ای  تسا  لماش  ار  تاهج  همه  هک  يرادنپن  نانچ  ار  وا  دـنا  هدـیقع  نیا  رب  رگید  یموق  هچنانچ  ای  يربن  نامگ  صوصخم  یتهج 

ای اهلحم  رد  هک  تسا  یـضارعا  سنج  زا  ای  دنا  هدـیقع  نیا  رب  رگید  یهورگ  هک  تسا  ناهج  همه  رد  ناور  ییورین  ای  راونا  زا  يرون 
هکنآ ای  تسین ، ضرع  دـنا  هتفگ  نایعیـش  ناگدـننک  ولغ  نایحیـسم و  هک  نانچ  نآ  هک  تسا  یهیدـب  دـنک و  یم  لولح  لـحم  کـی 

نیا تسا و  دـیحوت  فلاخم  دوش ، رادـنپ  اهرادـنپ  نیا  زا  یکی  اب  هاگره  هک  تسا  نیزگیاج  وا  رد  ضارعا  یناعم و  هک  يرب  ناـمگ 
هتـشاد یتهج  هب  صاصتخا  ای  دشاب  لاح  لولح  لحم  ای  دنک  لولح  یلحم  رد  هک  يزیچ  ای  ضرع  ای  مسج  ره  هک  تسا  ببـس  نادـب 

يزیچ ره  .دنا و  هدرک  یفن  ار  ندش  ءزج  اقلطم  هک  يدارفا  هدیقع  ربانب  هصاخ  .دشاب  ریذـپ  تمـسق  دوخ  تاذ  رد  دـیاب  راچان  دـشاب ،
مه ار  یمیدق  یناعم  یفن  دیحوت  رب  ام  نارای  .تسا  دحاو  دنوادخ  هک  تسا  هدـش  تباث  هکنآ  لاح  تسین و  دـحاو  دوش  تمـسق  هک 
زا یهتـشم و  يزیچ  هب  دـنوادخ  هک  ار  عوضوم  نیا  دـنا و  هدرک  یفن  ار  تیاور  زین  و  تیهـالا ، رد  یناـث  دوجو  نوـچمه  دـنا  هدوزفا 

هتشاد ار  ثدحم  یگدنز  ار و  ثدحم  تردق  ار و  ثدحم  ملع  هکنآ  اب  دشاب  ملأتم  يزیچ  زا  ای  هدنرب  تذل  يزیچ  زا  رفنتم و  يزیچ 
هک یمالک  لئاسم  زا  رگید  دـنا و  هدرک  یفن  دـشابن  یتردـق  ره  هب  رداق  مولعم و  ره  رب  ملاع  دـبا و  ات  لبقتـسم  همه  هب  ملاع  ای  دـشاب 

.تسا دیحوت  ثحابم  یگمه  دنا ، هدروآ  رد  تسخن  نکر  نیا  رد  ام  نارای 

تسا و هدرک  روبجم  حـیبق  راک  نداد  ماجنا  هب  ار  وت  هک  ینزن  تمهت  وا  رب  ینعی  .يرادـن » مهتم  ار  وا  : » دـیامرف یم  هک  مود  نکر  اما 
هک يزاـس  مـهتم  ار  وا  دـیابن  تـسین و  نـینچ  زگره  لاـعتم  دـنوادخ  هـک  دــیامرف ، یم  باـقع  نآ  نداد  ماـجنا  يارب  لاـح  نـیع  رد 

مهتم ار  وا  دـیابن  تسا و  هدـنکفا  یهارمگ  هب  ار  مدرم  هنوگ  نادـب  تسا و  هداد  ییاـهوداج  رحـس و  ندروآ  ياراـی  ار  ناـیوگغورد 
رد ار  نآ  اـم  باحـصا  هک  لدـع  هب  طوبرم  رگید  لـئاسم  تسا و  هدوـمرف  فـیلکت  وـت  رب  ناوـت  باـت و  زا  نورب  ار  يزیچ  هک  يراد 

ياهراک نداد  ماجنا  لابق  رد  شاداپ  تسین و  نآ  زا  يا  هراچ  هک  جنر  لابق  رد  شاداپ  نوچمه  دنا ، هدروآ  لیصفت  هب  دوخ  ياهباتک 
.تسین هراچ  مه  نآ  زا  هک  دیعو  دعو و  یتسرد  قدص و  تسین و  يا  هراچ  مه  نآ  زا  هک  بجاو 

تسا یعضاوم  زا  یکی  عضوم  نیا  تسا و  نینمؤملا  ریما  زا  هدش  هتفرگ  دیحوت  لدع و  رد  ام  نارای  بهذم  هدیقع و  هکنآ  هصالخ  و 
.تسا رامش  زا  نوریب  نانخس  هنوگ  نیا  زا  ترضح  نآ  نانخس  نمض  تسا و  هدومرف  حیرصت  ام  باحصا  بهذم  هب  هک 

مراکم

، ِلْدَْعلا ِدیِحْوَّتلا َو  ِنَع  َِلئُس  َو 

 [[ مالسلا هیلع  لاقف  ]]
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.ُهَمِهَّتَت اَّلَأ  ُلْدَْعلا  ،َو  ُهَمَّهَوَتَت اَّلَأ  ُدیِحْوَّتلا 

، دش لاؤس  لدع  دیحوت و  هرابرد  ترضح  نآ  زا 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

رد دنوادخ  تاذ  هک  نیا  هب  هراشا   ) يزاسن مهتم  ار  وا  هک  تسا  نآ  لدع  يرواین و  هشیدـنا  مهو و  رد  ار  ادـخ  هک  تسا  نآ  دـیحوت 
: هنامیکح راتفگ  دنس  (.) دیامرف یم  تیاعر  ار  تمکح  تلادع و  شیاه  تمعن  میسقت  رد  مینادب  دجنگ و  یمن  سک  چیه  هشیدنا 

: دیوگ یم  درک  میهاوخ  هراشا  نآ  هب  ادعب  هک  یلع  الوم  مالک  نیا  زا  یغیلب  شیاتس  دیجمت و  زا  دعب  رداصم  بحاص 

تسا و هتـشاد  تفایرد  يرگید  عبنم  زا  ار  نآ  دـهد  یم  ناشن  هک  هدـش  رکذ  ینـشور  توافت  اب  مکحلاررغ  رد  هنامیکح  راـتفگ  نیا 
.تسا هدرک  رکذ  ار  نآ  یتوافت ) اب  رصب ، هدام  رد   ) تادرفم باتک  رد  یناهفصا  بغار  نینچمه 

(( ص 317 ج 4 ، هغالبلا ، جهن  رداصم  )

لدع دیحوت و  تقیقح 

ترـضح نآ  زا  :» دـنک یم  نایب  یهجو  نیرت  یلاع  هب  ار  نید  مهم  لـصا  ود  اـنعمرپ  رایـسب  هاـتوک و  مـالک  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
: دومرف ، دش لاؤس  لدع  دیحوت و  هرابرد 

رد دنوادخ  تاذ  هک  نیا  هب  هراشا   ) يزاسن مهتم  ار  وا  هک  تسا  نآ  لدع  يرواین و  هشیدـنا  مهو و  رد  ار  ادـخ  هک  تسا  نآ  دـیحوت 
ِلْدَْعلا ِدیِحْوَّتلا َو  ِنَع  َِلئُـس  َو  ( ؛») دیامرف یم  تیاعر  ار  تمکح  تلادع و  شیاه  تمعن  میـسقت  رد  دـیآ و  یمن  سک  چـیه  هشیدـنا 

(. ُهَمِهَّتَت اَّلَأ  ُلْدَْعلا  ،َو  ُهَمَّهَوَتَت اَّلَأ  ُدیِحْوَّتلا  َلاَقَف 

نامگ و سایق و  لایخ و  زا  رترب  ار  وا  هک  دوش  یم  لماک  یتروص  رد  یـسانشادخ  تسا و  یـسانشادخ  ینعم  هب  اـج  نیا  رد  دـیحوت 
.میرامشب رتارف  میا  هتفگ  میا و  هدینش  میا و  هدید  هچره  زا  مینادب و  مهو 

هب تهج و  ره  زا  دودحمان  تسا  يدوجو  دنوادخ  تسا و  دودـحم  دـجنگ  یم  وا  لقع  سایق و  لایخ و  ناسنا و  مهو  رد  هچنآ  اریز 
.تسین نشور  ایلوا  ایبنا و  رب  یتح  سک  چیه  رب  ادخ  تاذ  هنک  هک  دنا  هتفگ  دیاقع  ملع  ناگرزب  هراومه  لیلد  نیمه 

.تسا هدرک  رپ  ار  ناهج  هنحص  هک  يراثآ  لاعفا و  تسوا و  لامج  لالج و  تافص  میناد  یم  دنوادخ  زا  هچنآ 

.دیسر یمن  ییاج  هب  هک  دینکن  هشیدنا  ادخ  تاذ  رد  هک  هدش  هداد  روتسد  تایاور  رد  لیلد  نیمه  هب 

: دومرف هک  میناوخ  یم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یثیدح  رد 

دییوگب نخـس  دـنوادخ  شنیرفآ  هرابرد  ًارُّیَحَت ؛ اَّلِإ  ُهَبِحاَص  ُداَدْزَی  اـَل  ِهَّللا  ِیف  َماَـلَْکلا  َّنِإَـف  ِهَّللا  ِیف  اوُمَّلَکَتَت  ـال  ِهَّللا َو  ِْقلَخ  ِیف  اوُمَّلَکَت  »
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.( ص 92 ج 1 ، یفاک ، «.) دیازفا یمن  شبحاص  تریح  رب  زج  ادخ  تاذ  هرابرد  نخس  اریز  ، هن وا  تاذ  هنک  هرابرد  یلو 

: میناوخ یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يرگید  ثیدح  رد  و 

ص ج 1 ، یفاک ، دوش (.» یم  هارمگ  تسا ؟ هنوگچ  هک  دنک  هشیدـنا  ادـخ  تاذ  هرابرد  هک  یـسک  َکَلَه ؛ َوُه  َْفیَک  ِهَّللا  ِیف  َرَظَن  ْنَم  »
(93

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  يرگید  ثیدح  رد  و 

دنوادــخ تاذ  هراـبرد  رکفت  زا  ِهـِْقلَخ ؛ ِمـیِظَع  َیلِإ  اوُرُْظناَـف  ِهـِتَمَظَع  َیلِإ  اوُرُْظنَت  ْنَأ  ْمـُتْدَرَأ  اَذِإ  ْنَِـکل  ِهَّللا َو  ِیف  َرُّکَفَّتلا  ْمُـکاَّیِإ َو  لـق  »
ص 93) ج 1 ، یفاک ، دیرگنب (.» وا  میظع  شنیرفآ  هب  دینک  هاگن  وا  تمظع  هب  دیتساوخ  رگا  دیزیهرپب و 

ینعم هب  ، وا یگناگی  ینعم  هب  دیحوت  هک  تسا  هدمآ  ناگرزب  تاملک  رد  نینچمه  تایاور و  رد  ، دـنوادخ یگناگی  عوضوم  رد  یتح 
سیل  ) دشاب یمن  وا  لثم  زیچ  چیه  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  هکلب  تسین  ات  ود  تسا و  یکی  دنوادخ  مییوگب  هک  تسین  يددـع  دـیحوت 

 «. دَحَأ ًاوُفُک  َُهل  ْنُکَی  َْمل  َو  میناوخ «: یم  زین  دیحوت  هروس  رد  و  ءیش ) هلثمک 

: دیوگ یم  دراد  یبلاج  راعشا  هنیمز  نیا  رد  دیدحلا  یبا  نبا 

الِیلَک ُرْکِفلا  ادَغ  ِنْوَکلا  َهبوجعُأ  ای  َکِیف 

الوقُعلا َْتلَْبَلبَو  ِّبُّللا  يِوَذ  َترَّیَح  َتنأ 

الیِم َِّرف  ًاْربِش  َکِیف  يرِْکف  َمَْدقأ  امّلُک 

الیبَّسلا يدهی  َءایمَع ال  یف  ُِطبخَی  ًاصِکان 

.دش هدناماو  هتسخ و  ، رکف گرزب )! يادخ  يا  ! ) یتسه ناهج  هبوجعا  يا  وت  رد 

.يا هتخیر  مه  هب  ار  اهدرخ  يا و  هتخاس  ناریح  ار  هشیدنا  لقع و  نابحاص  وت 

(. دور یم  ورف  دیدش  یتشحو  رد  تتاذ  تمظع  زا  و   ) دنک یم  رارف  لیم  کی  دوش  یم  کیدزن  وت  هب  بجو  کی  نم  رکف  نامز  ره 

، دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرـش  ) .دـنک یمن  ادـیپ  ولج  يوس  هب  یهار  دوش و  یم  قرغ  یکیرات  رد  ددرگ و  یمرب  بقع  هب  ، يرآ
.( ص 51 ج 13 ،

(: يونزغ ییانس   ) نابز یسراف  ياناوت  رعاش  هتفگ  هب  و 

ییاین مهو  رد  وت  هک  نتسج  وت  هبش  ناوتن  یجنگن  فصو  رد  وت  هک  نتفگ  وت  فصو  ناوتن 
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ییازس دیحوت  هب  هک  میوگ  وت  دیحوت  همه  میوپ  وت  لضف  زا  همه  میوج  وت  هاگرد  همه 

ثحب هغالبلا  جهن  و 91  هبطخ 1  حرـش  رد  ) ییازج يدوـج و  همه  يرورـس  ّيروـن و  همه  ینیقی  یملع و  همه  یلـالج  يّزع و  همه 
( .تسا هدمآ  هنیمز  نیا  رد  یحورشم 

مالـسلا هیلع  رقاب  ماما  زا  راونالا  راحب  رد  یـسلجم  همالع  موحرم  هک  دزادنا  یم  یفورعم  ثیدـح  دای  هب  ار  ناسنا  هنامیکح  مالک  نیا 
: دومرف هک  تسا  هدرک  لقن 

یناعم نیرت  قیقد  رد  دوخ  نامگ  مهو و  اب  هچنآ  مُکیلإ ؛ ٌدودرَم  مُُکلثِم  ٌعونـصَم  ٌقولخَم  هِیناعَم    ّ ِقدأ یف  مُکِماهوأب  هوُُمتّزِیَم  ام  َّلُـک  »
، دوجولا بجاو  تاذ  و   ) ددرگ یمزاب  امـش  يوس  هب  تسا و  هدـش  هتخاس  قولخم و  ناتدوخ  دـننامه  دـینک  یم  رکف  ادـخ ) هراـبرد  )

.( ص 292 ج 66 ، راونالاراحب ، («.) دشاب یسک  قولخم  هک  تسا  نآ  زا  رترب 

، مجن دریگ (.» یم  نایاپ  تراگدرورپ  يوس  هب  زیچ  همه  ؛»  یهَْتنُْملا َکِّبَر  یلِإ  َّنَأ  َو  هیآ « ریسفت  رد  هک  تسا  هجوت  لباق  زین  هتکن  نیا 
: دومرف هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ۀیآ 42 ).

کبر یلا  نا  : دـیامرف یم  لاـعتم  دـنوادخ  اوُکِْـسمَأَف ؛ ِهَّللا  َیلِإ  ُمـالَْکلا  یَهَْتنا  اَذِإَـف  یهَْتنُْملا  َکِّبَر  یلِإ  َّنَأ  ُلوُقَی َو  َّلَـج  َّزَع َو  َهَّللا  َّنِإ  »
ص 92) ج 1 ، یفاک ، «.) دییوگن يزیچ  دینک و  فقوت  دیسر  وا ) تاذ  هنکو   ) دنوادخ هب  نخس  هک  یماگنه  ینعی  یهتنملا 

نیا هب  هراشا  « يزاسن مهتم  ار  وا  هک  تسا  نآ  دـنوادخ ) تلادـع   ) لدـع تقیقح  :» دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  مود  هلمج  اـما  و 
رد اه  تمعن  میـسقت.دنادب  تلادع  تمکح و  قفو  رب  ار  وا  ياهراک  همه  هک  دراد  دنوادخ  تلادع  هب  لماک  هدـیقع  یـسک  هک  تسا 

ار اه  نیا  همه  وا  ، يرآ ؛ یهورگ ای  درف  هب  صاخ  عقاوم  رد  اهالب  تافآ و  موجه  ، یگدـنز رد  كاندرد  ثداوح  دوجو  ، ناگدـنب نایم 
حـلاصم و زا  دوخ  یهاگآ  ملع و  ناصقن  رد  ار  لکـشم  دـنک و  یمن  یتلادـع  یب  ملظ و  هب  مهتم  ار  وا  دـناد و  یم  دـنوادخ  يوس  زا 

يراک هن  دراد و  یـسک  هب  زاین  هن  دنوادخ  هکارچ  دشاب  هناملاظ  اه  نیا  هک  درادن  یلیلد  : دیوگ یم.درمـش  یم  هدنیآ  زورما و  دسافم 
.دهد یم  ماجنا  تمکح  فالخرب 

***

رد ار  نآ  ام  تسا و  هدمآ  حورشم  روط  هب  « اهالب تافآ و  هفسلف  » ناونع تحت  یهلا  لدع  ثحب  رد  دیاقع  مالک و  ملع  رد  بلطم  نیا 
.میا هدروآ  حورشم  تروص  هب  یهلا  لدع  ثحب  رد  نآرق  مایپ  باتک 

تسا و هتفهن  یتحلـصم  نآ  تشپ  رد  هک  یلاح  رد  میمان  یم  تفآ  ّرـش و  ار  نآ  ام  هک  دراد  دوجو  يرایـسب  روما  هصـالخ  روط  هب  و 
،و ام ندرک  كاپ  يارب  یهلا  رفیک  هاگ  تسام و  دوخ  لامعا  هجیتن  تافآ  رورش و  هک  دوش  یم  رایـسب  تسا و  تکرب  ریخ و  عقاو  رد 

....و دوش  یم  لیاز  تقد  اب  هک  تسا  ییاه  مهافت  ءوس  هاگ  تلفغ و  راثآ  ندودز  يارب  تسا  يرادشه  هاگ 

هدرتسگ قیمع و  رایـسب  هک  ار  ثحب  نیا  نآ  رکذ  اب  هک  دراد  ینخـس  هنامیکح  راتفگ  نیا  لیذ  رد  رداصم  باـتک  رد  بیطخ  موحرم 
.میهد یم  نایاپ  تسا 
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راـصتخا و نیع  رد  هک  دـشاب  یم  همالـس ) هـیلع و  هـّللا  تاولـص   ) ترـضح نآ  عناـم  عماـج و  تاـملک  زا  نخـس  نـیا  : دـیوگ یم  وا 
.دنا هتشون  دنا و  هتفگ  ار  نآ  ، نیملسم زا  دیحوت  لدع و  نارادفرط  هک  تسا  ییاه  ثحب  مامت  ساسا  ، یگدرشف

مولع شتعسو و  همه  اب  دیحوت  مولع  ار  هچنآ  مامت  هلمج  ود  نیا  : دیوگ یم  يدیز ) يولع  ییحیریما   ) زارط بحاص  : دیازفا یم  سپس 
دـیحوت و باب  رد  نانمؤم  ریما  مالک  رد  رگا  درک و  نایب  تارابع  نیرت  هدرـشف  نیرت و  فیطل  اـب  شا  یگدرتسگ  ماـمت  اـب  هناـمیکح 

ریاس هب  دـسر  هچ  ات  دوب  یفاک  تغـالب  تاـکن  نیرت  قیقد  ندوب  اراد  ترـضح و  نآ  ماـقم  لـضف و  رد  دوبن  هلمج  ود  نیا  زج  لدـع 
زا دنوادخ  ار  هچنآ  میتشاد و  یتاراشا  ترـضح  نآ  مالک  فیاطل  هب  ام  ؛و  هیملع ناشخرد  بادآ  ترـضح و  نآ  ینید  ياه  تمکح 

هدیدنسپ تافص  مامت  عماج  تسا  یباتک  نآ  میدروآ و  هغالبلا  جهن  باتک  حرش  رد  دوب  هداد  يزور  ام  هب  ترضح  نآ  مولع  رارـسا 
.( ص 317 ج 4 ، هغالبلا ، جهن  رداصم  ) .ایند نید و  هرابرد  وکین  لاصخ  و 

هب ، مشچ نیمه  اب  ترخآ  رد  هک  دنیوگ  یم  ای  دنناد  یم  اضعا  مسج و  ياراد  ار  وا  ، یـسانشادخ باب  رد  هک  یناسک  دـنا  لفاغ  هچ  و 
يارب ار  اـه  نآ  تازاـجم  سپـس  ناگدـنب و  راـبجا  دنتـسه  وا  تلادـع  رکنم  هک  یناـسک  نینچمه  دوش و  یم  هدـید  یـسح  تروـص 

نآ ریگنماد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ضیف  همشچ  زا  نداتفارود  لابند  هب  یناوارف  تافارحنا  دنرمش و  یم  زیاج  ادخ  هرابرد  ناشلامعا 
.میرمش یم  دوخ  نید  هناگ  جنپ  لوصا  زا  یکی  ار  لدع  لصا  ، بتکم نآ  ناوریپ  ناونع  هب  هک  مینک  یم  راختفا  ام  و.تسا  هدش  اه 

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib was asked about the Unity of Allāh(Tawhid) and His justice
(Adl). He replied: "Unity means that you do not subject Him to the limitations of your
imagination, while justice means that you do not lay any blame on Him:{The belief in
the Unity of Allāh is not complete unless it is supported by belief in Allāh being free of
all imperfections, that is, one should regard Him as being above the limitations of
body, shape, place or time and should not subject Him to his own imagination and
whims. This is so because the being who is contained by imagination and whims
cannot be Allāh. Contrariwise, a creation of the human mind can. The field of mental
activity remains confined to things which are seen and observed. Consequently, the
greater one tries to appreciate Him through illustrations concocted by his mind or
through his imaginative efforts, the more remote he will get from reality. In this
regard, Imām Muhammed al-Bāqir pelo says, “Whenever you contain Him in your
imagination, He will not be Allāh but a creation like your own self and is revertible to
you.” Justice means that whatever the form of injustice and inequity may be, it should
be dissociated from Allāh, and He should not be given such attributes which are evil,
useless and which the mind can in no way agree to attribute to Him. In this regard,
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Allāh says, “And perfect is the word of your Lord in truth and justice: There is none
who can change your Lord's words."} His words, and He is the all-Hearing, the all-

(.” Knowing (Qur'ān, 6: 115

توکس نخس و  هاگیاج  تخانش  : 471 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ِلهَجلِاب ِلوَقلا  ِیف  َریَخ  َال  ُّهنَأ  اَمَک  ِمکُحلا  ِنَع  ِتمّصلا  ِیف  َریَخ  َال  مالسلا  هیلع  لاق  و 

اه همجرت 

یتشد

شوماخ دـیاب  هک  اجنآ  و  درادـن ، يدوس  یـشوماخ  تفگ ، نخـس  دـیاب  هک  اجنآ  رد  دومرف : وا ، رب  ادـخ  دورد  و  یعامتجا ) یملع ، )
 . تشاد دهاوخن  يریخ  نتفگ  نخس  دنام 

يدیهش

.دیآ هتسنادان  هک  نتفگ  تسین  وکین  هکنانچ  دیاب ، نتفگ  نخس  هک  اجنآ  یشوماخ  تسین  وکین 

یلیبدرا

ینادانب راتفگ  رد  تسین  ریخ  چیه  هک  نانچمه  ندرگ  قحب  مکح  زا  هک  یشوماخ  رد  تسین  يزیچ  چیه  هک  یتسردب  دومرف  و 

یتیآ

ار ناداـن  نتفگ  نخـس  هک  هنوگ  ناـمه  درادـن ، دوس  شیـشوماخ  تسا ، زیمآ  تمکح  شنخـس  هک  یـسک  مالـسلا :) هیلع   ) دوـمرف و 
.تسین یتدیاف 

نایراصنا

هرامش رارکت  ) .درادن دوجو  يریخ  هنالهاج  راتفگ  رد  هکنانچ  ، تسین يریخ  هنامیکح  نخـس  زا  یـشوماخ  رد  : دومرف ترـضح  نآ  و 
(182

اه حرش 
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يدنوار

يردیک

مثیم نبا 

دیدحلا یبا 

یناشاک

یلمآ

ینیوزق

یجیهال

يریخ تسین  هک  مالسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .لهجلاب » لوقلا  یف  ریخ  هنا ال  امک  مکحلا ، نع  تمصلا  یف  ریخال  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
.لهج اب  راتفگ  رد  يریخ  تسین  هکنانچ  ملع ، زا  یشوماخ  رد 

ییوخ

يرتشوش

هینغم

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

انیع شیامرف  نیا  رخآ ، ات   ) مکحلا نع  تمـصلا  یف  ریخال  تسا : هدومرف  نتفگ ) اـجیب  نتفگ و  اـجب  شهوکن  رد   ) مالـسلا هیلع  ماـما 
بلط ادخ ) زا   ) نآ هب  هک  یئاعد  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  تشذگ .) شحرـش  همجرت و  هک  تسا  موس  داتفه و  دصکی و  شیامرف  نامه 

اب هن  شکراب ) مار  نارتش  دـننام  راد  ناراب  ياهربا   ) ربنامرف هتـشگ  مار  ياـهربا  اـب  هد  بآ  ار  اـم  ایادـخ  درک : ضرع  دومن  یم  ناراـب 
هلمج زا  شیامرف  نیا  دیامرف ): هللا  همحر  یضردیس  .دنشکن  راب  هک  شکرـس  نارتش  دننام  ناراب  یب  ياهربا   ) نامرفان تخـس  ياهربا 

اهدـعر و ياراد  هک  ار  یئاهربا  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  نیا  نآ  و   ، تسا روآ  تفگـش  شندوب  اسر  تحاـصف و  هک  تسا  ینخس 
اب دنهج  یم  رب  هک  شکرـس  ياهرتش  هب  هدومن  هیبشت  دنتـسه  اهـشتآ  اه و  هقعاص  اهداب و  اهینـشور و  اهقرب و  روآ و  سرت  ياهادـص 

نیا زا  یلاخ  ياهربا  و  دنزادنیب ) ار  اهنآ  هک   ) ار ناراوس  دنناهج  یمرب  و  دننکفیب ) دـنراد  تشپ  رد  هک  ار  یئاهراب  اهنالاپ و  ات   ) اهراب
اهنآ دننیـشن و  یم  ناشتـشپ  رب  و  دـنرب ، ناـمرف  اـهنآ  دنـشود و  یم  ار  ناشریـش  هک  مار  رتـش  هب  هدومن  هیبـشت  ار  كانـسرت  ياـهزیچ 

.دنراتفرشوخ
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ینامز

يزاریش دمحم  دیس 

يوسوم

یناقلاط

مراکم

 [[ مالسلا هیلع  لاق  و  ]]

.ِلْهَجلِاب ِلْوَقلا  یف  َْریَخ  هَّنا ال  اَمَک  ، ِمکُحلا ِنَع  ِتْمَّصلا  ِیف  َْریَخ  َال 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

درادن يریخ  زیمآ  تمکح  راتفگ  زا  ندنام  شوماخ 

: هنامیکح راتفگ  دنس  ) .هنادرخبان نتفگ  نخس  هک  هنوگ  نامه 

نایب ار  نآ  كرادـم  نآ ، لـیذ  رد  بیطخ  موحرم  هدـمآ و  تمکح 182  رد  هک  تسا  يزیچ  نیع  هناـمیکح  راـتفگ  نیا  هب  هجوت  اـب 
جهن رداصم   ) .تسا هدروآ  راربالا  عیبر  باتک  توکـس  باب  رد  ار  نآ  زین  يرـشخمز  هک  مینکیم  هفاضا  دیوگ : یم  اج  نیا  رد  هدرک 

(.( ص 318 ج 4 ، هغالبلا ،

حیحص راتفگ  قح 

یم ، هدرک ناــیب  يزجوـم  بلاــج و  تروـص  هـب  ار  نـتفگ  نخــس  توکــس و  دراوـم  یناروـن  راــتفگ  نـیا  رد  مالــسلا  هـیلع  ماــما 
ِنَع ِتْمَّصلا  ِیف  َْریَخ  َال  ( ؛» هنادرخبان نتفگ  نخـس  هک  هنوگ  ناـمه  درادـن  يریخ  زیمآ  تمکح  راـتفگ  زا  ندـنام  شوماـخ  :» دـیامرف

(. ِلْهَجلِاب ِلْوَقلا  یف  َْریَخ  هَّنا ال  اَمَک  ، ِمکُحلا

هدمآ يرییغت  نیرتمک  نودب  تمکح 182  رد  هغالبلا  جهن  رد  رگید  راب  کی  فیرش  مالک  نیا  دش  رکذ  رداصم  رد  هک  هنوگ  نامه 
راصق تاملک  اـه و  هماـن  اـه و  هبطخ  يروآدرگ  رد  یناـمز  هلـصاف  رثا  رب  هاـگ  یـضر  دیـس  موحرم  هک  دـهد  یم  ناـشن  نیا  تسا و 

.تسا هدروآ  ترضح  نآ  تاملک  نمض  رد  رگید  راب  ار  نآ  اذل  هدومن  رکذ  ًالبق  ار  نآ  هک  هدرک  یم  شومارف  زیمآ  تمکح 

ناحراش زا  یضعب  هک  هنوگنآ  تسین  مدرم  نایم  رد  يرواد  تواضق و  اج  نیا  رد  « مکح » هژاو زا  مالـسلا  هیلع  ماما  روظنم  لاح  ره  هب 
شناد و ملع و  ، لـهج لـباقم  هطقن  هک  میناد  یم  هداد و  رارق  لـهج  لـباقم  هطقن  رد  ار  نآ  مالـسلا  هیلع  ماـما  اریز  دـنا  هدرک  روـصت 

.تسا تمکح 
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توبن و ناـمرف  ياـنعم  هب  یهاـگ  « مکح » هک دـید  میهاوخ  مینک  هعجارم  تاـیاور  دـیجم و  نآرق  رد  « مکح » لامعتـسا دراوم  هب  رگا  و 
.تسا هدمآ  شناد  ملع و  ینعم  هب  هاگ  درخ و  لقع و  ینعم  هب  هاگ  ، تواضق يانعم  هب  هاگ  ، تلاسر

ماـگل هب  لـیلد  نیمه  هب  تسا  حالـصا  روـظنم  هب  ندرک  عـنم  ناـمه  دـنا  هتفگ  تغل  باـبرا  هک  يا  هنوـگ  هـب  « مـکح » یلـصا ینعم  و 
شناد و ملع و  دـننام  ، هدـش قالطا  تسا  هدـنرادزاب  هک  يزیچره  هب  هژاو  نیا  سپـس.دوش  یم  هتفگ  فدـص ) نزو  رب  «) َمَکَح » ناویح

.دریگ یم  ار  تافالتخا  يولج  هک  تواضق  یتح  درخ و  لقع و 

توکس یضعب  : تسوگو تفگ  نادنمشناد  نایم  رد  نتفگ  نخس  توکـس و  يرترب  دروم  رد  هک  میدرک  نایب  تمکح 182  لیذ  رد 
یناوارف هریبک  ناهانگ  هکارچ  تسا  روط  نیمه  زین  عقاو  رد  دـنناد و  یم  رایـسب  ار  نابز  تاـفآ  تارطخ و  اریز  دـنهد  یم  حـیجرت  ار 

.دوش یم  ماجنا  نابز  اب  هریبک ) هانگ  یس  دودح  )

.تسین ریذپ  ناکما  تموصخ  لصف  تلادع و  يارجا  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ، تیبرت میلعت و  ، نخس نودب  ، رگید يوس  زا 

هدرک صخـشم  نآ  رد  ار  نتفگ  نخـس  يرترب  توکـس و  يرترب  دراوـم  هک  دـیامرف  یم  يرگید  ناـیب  مالـسلا  هـیلع  ماـما  ور  نـیازا 
لهج رـس  زا  راتفگ  هک  اج  نآ  تفگ و  نخـس  دیاب  تسا  هدننک  تیاده  امنهار و  ، دنمدوس دـیفم و  هنامیکح  راتفگ  هک  اج  نآ  ؛ تسا

قیداصم ندرک  ادیپ  هاگ  هتبلا  دراد و  حیجرت  توکـس  تسا  وغل  هدوهیب و  بلاطم  ، ینیچ نخـس  ، غورد ، ارتفا ، تمهت ، تسا تبیغ  ، تسا
تـسا ینخـس  : دـنیوگ یم  لقع  عرـش و  نکیلو  ؛ وگب ، تسا هنامیکح  راـتفگ  نیا  : دـیوگ یم  سفن  ياوه  ، تسا لکـشم  یمک  ود  نیا 

هدیدنـسپ بوخ و  ار  دنـسپان  نانخـس  اسب  هچ  دوشن  هریچ  سفن  ياوه  رب  ناسنا  رگا  دراوم  هنوگ  نیا  رد  ؛و  وگم ، زیگناداسف ای  هدوهیب 
.تسا فورعم  ناطیش  تانیئزت  سفن و  تالیوست  ناونع  هب  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  دورب و  نآ  غارس  هب  درادنپ و 

رگا.دراد یتفآ  مادکره  :» دومرف مالک ؟ ای  تسا  رتهب  توکس  هک  دندرک  لاؤس  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  زا  هک  یماگنه  لیلد  نیمه  هب 
«. تسا رتهب  توکس  زا  دشاب  تفآ  زا  یلاخ  ، مالک

: دومرف تسخن  : درک نایب  بلاج  لیلد  ود  مالسلا  هیلع  ماما  لیلد ؟ هچ  هب  : دندیسرپ هک  یماگنه  و 

ثوعبم ندرک  توکس  هب  ار  ایلوا  ایبنا و  لاعتم  دنوادخ  ِمالَْکلِاب ؛ ْمُهَثََعب  اَمَّنِإ  ِتوُکُّسلِاب  َءاَیِصْوَْألا  َءاَِیْبنَْألا َو  َثََعب  اَم  َّلَج  َّزَع َو  َهَّللا  َّنَِأل  »
«. دومن ثوعبم  نتفگ  نخس  هب  ار  اه  نآ  هکلب  درکن 

تلیضف نایب  يارب  زگره  یلو  دینک  یم  هدافتسا  مالک  زا  دینک  نایب  ار  توکس  تلیضف  دیهاوخ  یم  هک  یماگنه  امـش  :» هک نیا  رگید 
؛» درک هدافتسا  ناوت  یمن  توکس  زا  مالک 

.( ص 274 ج 8 ، راونالاراحب ، ( .) ِتوُکُّسلِاب ِمالَْکلا  َلْضَف  ُفِصَت  َتَْسل  ِمالَْکلِاب َو  ِتوُکُّسلا  َلْضَف  ُفِصَت  َکَّنِإ  )

تمعن زا  دـعب  شیاـه  تمعن  نیرت  گرزب  زا  یکی  ناوـنع  هب  ار  ناـیب  تمعن  دـنوادخ  تسا  نـکمم  هنوـگچ  هـک  نـیا  نخـس  هاـتوک 
نیا زا  ارچ  دیامن ؟ توکـس  هب  توعد  ار  وا  لاح  نیا  اب  و   « َناَسنِْإلا َقَلَخ  * َنآْرُْقلا َمَّلَع   * ُنَمْحَّرلا دنک «، نایب  نآرق  رد  ناسنا  شنیرفآ 

تمعن رکـش  يارب  ، وا سیدقت  حیبست و  ادخ و  رکذ  نتفگ  يارب  تسا  نارادـناج  مامت  هب  تبـسن  ناسنا  زایتما  هک  یهلا  گرزب  تمعن 
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؟ دوشن هدافتسا  ملاظ  اب  هزرابم  مولظم و  زا  تیامح  يارب  ، رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يارب  ، قلخ تیبرت  میلعت و  يارب  ، شیاه

کیکر و نانخـس  تمهت و  غورد و  هار  رد  ریظن  یب  تبهوم  نیا  زا  هک  دـنهد  هزاجا  شیایلوا  دـنوادخ و  تسا  نکمم  هنوگچ  زین  و 
؟ دوش يریگ  هرهب  ناهانگ  یب  هب  ملظ  ملاظ و  تناعا 

هن تسا و  بوخ  ، قح نایب  زا  توکـس  هن  ، هدومرف ثحب  دروم  هنامیکح  رایـسب  راتفگ  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  هنوگ  ناـمه  نیارباـنب 
.لهج اب  نتفگ  نخس 

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said: “There is no good in silence about matters involving
." wisdom just as there is no good in speaking with ignorance

ناراب ياعد  : 472 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ِِهب یَقسَتسا  ٍءاَعُد  ِیف  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اَِهباَعِص َنوُد  ِباَحّسلا  َُللُذ  اَنِقسا  ّمُهّللأ 

قعاوصلاو حایرلاو  قراوبلاو  دوعرلا  تاوذ  باحسلا  هبـش  مالـسلا  هیلع  هنأ  کلذ  هحاصفلا و  بیجعلا  مالکلا  نم  اذه  یـضرلا و  لاق 
دعتقتو هعیط  بلتحت  یتلا  للذلا  لبإلاب  عئاورلا  کلت  نم  هیلاخ  باحسلا  هبشو  اهنابکرب  صقتو  اهلاحرب  صمقت  یتلا  باعـصلا  لبإلاب 

هحمسم

اه همجرت 

یتشد

هن نک ، باریـس  مار  ياهربا  اـب  ار  اـم  ایادـخ  دومرف ) ناراـب  بلط  ماـگنه  هب  اـعد  رد  : ) دومرف وا ، رب  ادـخ  دورد  و  يونعم ) یـشیاین ، )
 ! شکرس ياهربا 

شومچ نارتش  هب  ار  قرب  دعر و  اب  هارمه  شکرس  ياهربا  هک  تسا  هنابیدا  تاملک  نیرتروآ  یتفگش  نیرت و  حیصف  زا  تاملک  نیا  )
و هداد ، ریـش  یتحار  هب  هک  درک  هیبشت  مار  نارتش  هب  ار  مار  ياهربا  و  دـنهد ،  یمن  يراوس  دـننکفا و  یم  تشپ  زا  راب  هک  درک  هیبشت 
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( دنهد یم  يراوس 

يدیهش

زا نیا  و   ] ناشورخ شکرـس  ياهربا  هن  نامرف ، هب  مار  ياهربا  هب  زاس  باریـس  ار  ام  ایادـخ  تفگ ]: نتـساوخ  ناراب  ماگنه  اعد  رد  [و 
هک تسا ، هدومرف  دننامه  تخسرس  نارتش  هب  ار  اهشخرذآ  اهداب و  اب  هارمه  قرب  دعر و  اب  ياهربا  وا  هچ  تسا ، بیجع  حیصف  راتفگ 

تسا هدرک  هیبشت  مار  نارتش  هب  ار  كانـسرت  قرب  دعر و  زا  یهت  ياهربا  و  دننک ،  یـشکرس  نداد  يراوس  رد  دننکفیب و  تشپ  زا  راب 
[ .دننیشن ناشتشپ  رب  یناسآ  هب  دنشود و  یم  یمارآ  هب  ار  ناشریش  هک 

یلیبدرا

زا نیا  راتفر و  دوز  شکرـس  ياهربا  هن  هدـش  هدرک  مار  ياهربا  زا  ار  ام  هد  بآ  اهلا  راـب  نآـب  تساوخ  ناراـب  هک  ياـعد  رد  دومرف  و 
اهداب تساهقرب و  تساهدعر و  نآ  دنوادخ  هک  ار  اهربا  هدومرف  هیبشت  هک  تسنآ  ببـسب  نآ  تستحاصف و  اب  بیجع  بیرغ و  مالک 
روما نآ  زا  یلاخ  ياهربا  هدومرف  هیبشت  ار و  دوخ  ناراوس  دـننابنج  یم  رب  اهراب و  اب  دـنهج  یم  رب  هک  شکرـس  نارتشب  اه  هقعاـص  و 

راتفر شوخ  دنداقنم و  هک  یتقو  رد  دنوشیم  هتخاس  بکرم  دنا و و  عیطم  هک  یتلاح  رد  دنوشیم  هدیشود  هک  مار  نارتشب  هفوخم 

یتیآ

تخـس شومچ و  ییاهربا  زا  هن  دـنا  ناـمرف  هب  هک  ییاـهربا  زا  هد  ناراـب  ار  اـم  ایادـخ ، راـب  مالـسلا :) هیلع   ) دومرف ناراـب  بلط  رد  و 
.نامرفان

ار اه  هقعاص  اهداب و  اب  هارمه  نکفا  شخرذآ  ياز  ردنت  ياهربا  اریز  .روآ  تفگش  تحاصف  رد  تسا  ینخس  نیا  دیوگ : یضر  دیس 
زا یلاخ  ياهربا  هدرک و  هیبشت  دننز ، یم  نیمز  رب  ار  دوخ  ناراوس  دننکفا و  یم  دوخ  ياهراب  دنهج و  یم  رب  هک  شکرـس  نارتشا  هب 

.دش ناوت  راوس  اهنآ  رب  یناسآ  هب  دیشود و ، ناوت  ار  ناشریش  یناسآ ، هب  هک ، مار  نارتشا  هب  ار  شخرذآ  ردنت و 

نایراصنا

 . شکرس ياهربا  هن  نک ، باریس  مار  ياهربا  هب  ار  ام  ، ادنوادخ : تفگ ، دومن ناراب  بلط  نآ  اب  هک  ییاعد  رد 

ياـهرتش هب  ار  هقعاـص  ناـفوط و  قرب و  دـعر و  ياراد  ياـهربا  مالّـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  هکنیا  هچ  ، اـسر بیجع  تسا  ینخـس  نیا 
هب ار  از  تشحو  روما  نیا  زا  یلاخ  ياهربا  و  دـننز ،  یم  نیمز  هب  ار  دوخ  ناراوس  ،و  دـنزادنا یم  دوخ  تشپ  زا  ار  راـب  هک  یـشکرس 

دننک یم  يراتفرـشوخ  مه  اهنآ  دـنوش و  یم  راوس  اهنآ  رب  ،و  دـنرب یم  نامرف  مه  اهنآ  دنـشود و  یم  ار  ناشریـش  هک  یمار  ياهرتش 
 . هدومن هیبشت 

اه حرش 

يدنوار
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دعر و ال باحسلا  یف  نکی  مل  امل  .للذ و  باود  نم  هبوعصلا  دض  وه  و  لذلا ، هنیب  لولذ  هباد  مهلوق : نم  هراعتـسم  باحـسلا  للذ  و 
هیف ناک  اذا  هریغ  سرفلا و  صمق  و  ریثکتلا ، وه  دیدشتلاب و  اهلاح  رب  صمقت  يور  .نیللا و  وه  يذلا  لذلاب  اهفـصو  هقعاص  قرب و ال 
نال و  جوملاب ، اهکرح  اذا  هنینسلاب : رحبلا  صمق  و  زعلا ، دعب  لذ  نمل  برـضی  رامحلا  وه  صامق و  نم  ریعبلا  ام  لثملا : یف  .صامق و 
هب ازن  اذا  هسرف  هب  صقوتت  نالف  لاقی  يا  اهباکرب  صقوتت  يور و  و  لوالا ، نم  هنوک  نم  یلوا  انه  نم  اقتشم  صمقت  وا  صمقت  نوکی 
هب تصقو  اـضیا : لاـقی  و  هقنع ، ترـسکنا  لـجرلا  صقو  اهترـسک ، يا  اـصقو  اهـصتقا  هقنع  تصقو  یئاـسکلا : .وـطخلا  براـقی  اوزن 

: نابکرلا .دـعتم و  ریع  هتلعج  اذا  ءابلاب  يدـعی  دـق  اـضیا و  يدـعتم  صقوتلا  ماـطخلاب و  ذـخ  ماـطخلا و  ذـخ  کـلوقک : وه  و  هتلحار ،
.فیخت يا  ادیدش  عورت  يا  هفوخملا ، ءایشالا  عیاورلا : .بکار و  عمج  باکرلا  و  لبالا ، باحصا 

يردیک

.اهفالخب للذلا  و  هقعاصلا ، قربلا و  دعرلا و  اهیف  یتلا  باحسلا  یه  و  اهباعص ، اذک  لولذلا و  هبادلا  نم  هراعتسم  باحسلا : للذ  و 

مثیم نبا 

هک تسا  یتاملک  زا  نخس  نیا  دیوگ : یم  یضردیس  نامرفان .) تخـس  ياهربا  اب  هن  رادربنامرف ، مار  ياهربا  زا  هد ، بآ  ار  ام  ایادخ  )
نارتش هب  دنتـسه  اه  هقعاص  قرب و  دعر و  ياراد  هک  ار  ییاهربا  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هک  نیا  حیـضوت  تسا ، روآ  تفگـش  شتحاصف 

هک مار  رتش  هب  هدرک  هیبشت  ار  كانـسرت  ياهزیچ  نیا  زا  یلاخ  ياهربا  ار و  ناراوس  دنناهج  یمرب  اهراب و  اب  دنهج  یمرب  هک  شکرس 
و للذـلا )  ) تاـملک .تسا  راـتفر  شوخ  یناویح  نآ  دـنوش و  یم  راوـس  اـهنآ  رب  دـنهد و  یم  ناـمرف  نآ  هب  دنـشود و  یم  ار  شریش 
هب تصق  : ) یـضردیس ترابع  رد  .دـنا  هدـش  هدروآ  ربا  يارب  هراعتـسا  دومرف ، یـضردیس  هک  یهبـش  هجو  نامه  لیلد  هب  باعـصلا ) )

! كانسرت روما  ینعی  عیاور ، .دنتفیب  تسا  کیدزن  هک  يدح  هب  دنناهج  یمرب  زین  ار  اهراوس  دنهج و  یمرب  اهراب  اب  ینعی  هتلحار )

دیدحلا یبا 

[ ِِبئاَحَّسلَا  ] َُللُذ اَنِقْسا  َّمُهَّللا  ِِهب  یَقْسَتْسا  ٍءاَعُد  ِیف  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

 . اَِهباَعِص َنوُد  ِباَحَّسلَا 

حایرلا و قراوبلا و  دوعرلا و  تاوذ  بحـسلا  هبـش  هنأ ع  کلذ  هحاصفلا و  بیجعلا  مالکلا  نم  اذه  یلاعت و  هللا  همحر  یـضرلا  لاق  ] 
عباوزلا کلت  نم  هیلاخلا  بئاحـسلا  هبـش  اـهنابکرب و  صقوتت  و  اـهبحاصب ) .» یف د«  ) اـهلاحرب صمقت  یتلا  باعـصلا  لـبإلاب  قعاوصلا 

 [ هحمسم دعتقت  هعیط و  بلتحت  یتلا  للذلا  لبإلاب 

اهریسفت یف  ضوخلا  هنوئم  هملکلا  هذه  هحرشب  هللا  همحر  یضرلا  انافک  دق 

یناشاک

( بئاحسلا للذ  انقسا  مهللا  : ) اعد نآ  هب  دیبلط  ناراب  هک  ییاعد  رد  ترـضح  نآ  دومرف  و  هب ) یقـستسا  ءاعد  یف  مالـسا  هیلع  لاق  (و 
یم هرس  سدق  دیس  دنشاب  بارطضالاریثک  هک  سشکرس  ياهربا  زا  هن  اهباعص ) نود   ) هدش هدرک  مار  ياهربا  ار  ام  هد  بآ  ایادخ  راب 
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رد تسا  بیرغ  تحاصف و  رد  تسا  بیجع  هک  تسا  یمالک  لیبق  زا  مالک  نیا  و  هحاصفلا ) بیجعلا  مالکلا  نم  اذه  و  : ) هک دیامرف 
تاوذ باحـسلا   ) هدوـمرف هیبـشت  هیلع  هللا  تاولـص  ترـضح  هک  تسا  تهج  نیا  زا  نآ  و  هبـش ) مالـسلا  هیلع  هـنا  کـلذ  و   ) تغـالب

یم اه  هقعاص  اـهداب و  ناـبحاص  و  قعاوصلا ) حاـیرلا و  و   ) دنتـسه اـه  قرب  و  قراوبلا ) و   ) اهدـعر نادـنوادخ  هک  ییاـهربا  دوعرلا )
دنناهج یمرب  و  اهنابکرب ) صقوتت  و   ) اهراب اب  دـنهج  یمرب  هک  اهلاحرب ) ضمقت  یتلا   ) شکرـس نارتش  هب  باعـصلا ) لـبالاب   ) .دنـشاب
لبالاب  ) هفوخم روما  نآ  زا  عیاورلا ) لکت  نم   ) دـنیلاخ هک  ییاهربا  هدومن  هیبشت  و  هیلاـخلا ) باحـسلا  هبـش  و   ) نـالوج رد  ار  ناراوس 
بکرم و  هحمـسم ) دـعقت  و   ) رادربنامرف دـنعیطم و  هک  یتلاـح  رد  دـنوش  یم  هدیـشود  هک  هعیط ) بلتحت  یتلا   ) مار نارتش  هب  للذـلا )

.راتفرشوخ دنداقنم و  هک  یتقو  رد  دنوش  یم  هتخاس 

یلمآ

ینیوزق

صقوت  ) نامرفان هدـشن  مار  ياهربا  هن  هدـنرب ، نامرف  هتـشگ  مار  ياهربا  هب  ار  اـم  هد  بآ  ادـنوادخ  درک : اقـستسا  هکیئاـعد  رد  دومرف 
راتفر ندـیود و  زا  عون  ود  نیا  و  هکرحم ) بنج   ) و قنع )  ) ناـیم دـنک  يراـتفر  هک  تسا  نآ  ریعب ) صقوت  ( ) بنجلا قنعلا و  نیبراـس 

هک ار  یئاهربا  دـنک  یم  هیبشت  هچ  تغالب  رد  بیرغ  تحاـصف و  رد  تسا  بیجع  مـالک  زا  نیا  و  دـیوگیم : دیـس )  ) .تسا رت  تخس 
یم دننکفیب و  دنراد  شپ  رد  هک  اهراب  اهنالاپ و  ات  دـنهج  یمرب  هک  شکرـس  ياهرتش  هب  دـنا  هقعاص  اهداب و  قرب و  دـعر و  بحاص 

لولذ مار  نارتش  هب  ار  هفوخم  روما  نیا  زا  یلاخ  ياهربا  تسا  هدرک  هیبشت  ار و  ناشیا  دنزادنیب  ات  ار  ناراوس  دـنناهج  یمرب  و  دـنود ،
.دنراتفر شوخ  داقنم و  هک  یتلاح  رد  ناشتشپ  رب  دننیشن  یم  و  دنرادرب ، نامرف  عیطم و  هک  یتلاح  رد  ار  ناشریش  دنشود  یم  هک 

یجیهال

: هب یقستسا  ءاعد  یف  مالسلا  هیلع  لاق  و 

: هک نآ  رد  درک  یم  ناراب  بلط  هک  یئاعد  رد  مالسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .اهباعص » نود  باحسلا ، للذ  انقسا  مهللا  »

مار شکرس  نارتش  دننام  راب  یب  شکرس  ياهربا  زا  هن  شکراب ، مار  لولذ  نارتش  دننام  مار ، لولذ  ياهربا  زا  ام  هب  هد  بآ  ایادخ  راب 
.دنشاب راب  زا  یلاخ  دنشکن و  راب  هک  هدشن 

ییوخ

قراوبلا و دوعرلا و  تاوذ  باحـسلا  هبـش  مالـسلا ) هیلع   ) هنا کلذ  و  هحاصفلا ، بیجعلا  مـالکلا  نم  اذـه  و  هللا : همحر  یـضرلا  لاـق 
للذلا لبالاب  عباوزلا  کلت  نم  هیلاخلا  باحسلا  هبـش  و  اهنابکرب ، صقوتت  و  اهلاحرب ، صمقت  یتلا  باعـصلا  لبالاب  قعاوصلا  حایرلا و 

، بـالتحالا وا  بوکرلا  نع  عـنتمملا  بعـصلا :) ، ) بلحلا بکرلل و  عـیطملا  لولذـلا :) : ) هغللا .هحمـسم  دـعتقت  و  هعیط ، بلتحت  یتـلا 
( صقو  ) رفن بثو و  ریعبلا : صمق  و  هیلجرب ، نجع و  اعم و  امهحرط  اعم و  هیدـی  عفر  هریغ : سرفلا و  اصمق  اصامق و  صمقی  صمق ) )
ما اضیا : اـهل  لاـقی  ءاـسملا و  یلا  اهدـعاصت  حاـیرالا و  ناـجیه  عباوز : عمج  هعبوزلا ) ، ) هقنع ترـسکف  هب  تمر  هبادـلا : هب  اـصقو  قی 

: لوقا .اهریـسفت  یف  ضوخلا  هنوم  هملکلا  هذه  هحرـشب  هللا  همحر  یـضرلا  انافک  دـق  یلزتعملا : حراشلا  لاق  ینعملا : .دـجنملا  هعبوز -
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نم دیفملا  و  هدافتـسالا ، وه  ماقملل  بسانملا  هبـشلا  هجو  نال  باحـسلا  نم  رطاملا  لولذـلا  باحـسلاب  دارا  مالـسلا ) هیلع   ) هنا رهاظلا 
يذلا ال فاجلا  بعـصلا  باحـسلاب  دارا  هنا  امک  رطاملا  وه  باحـسلا  نم  دیفملاف  هریغ ، بلحلا و  بوکرلا و  یف  لولذلا  وه  باودلا 

راب دومرف : ناراب  بلط  ءاعد  نمض  رد  همجرتلا : .ربدتف  امه  ریغ  نبللا و  بوکرلل و  اهیف  هدئاف  یتلا ال  بعصلا  هبادلاب  اهیبشت  هیف  رطم 

.ناشورخ نازیرگ و  ربا  زا  هن  نک  باریس  ار  ام  راومه  يربا  زا  يادخ 

يرتشوش

بتک هاور  لوقا : هیحضالا ) یف  ءاقـستسالا و  یف  همالک  یف  نوسمخلا -  دحاولا و  لصفلا  : ) هب یقـستسا  ءاعد  یف  مالـسلا  هیلع  لاق  و 
هغل هقف   ) نم اهءامسا  باحسلا و  فاصوا  لقنن  باحسلا  للذل  اعد  مالـسلا  هیلع  هنا  ثیح  و  هیاهنلا )  ) نم رهظی  امک  ثیدحلا ، بیرغ 
ناک اذاف  مامغلا ، وهف  ءامسلا  هل  تریغت  اذاف  باحـسلا ، وهف  ءاوهلا  یف  بحـسنا  اذاف  وشنلا ، وهف  باحـسلا  اشنی  ام  لوا  لاقف : یبلاعثلا ،)

دعر و اذ  ناک  اذاف  ضراعلا ، وهف  ءامسلا  لظا  اذاف  رقعلا ، وهف  دیعب  نم  هدعر  عمـسمت  نکلو  هرـصبت  الف  ءامـسلا  ضرع  یف  اشنی  امیغ 
تناک اذاف  عزقلا ، یهف  هقرفتم  تناک  اذاف  هرمنلا ، یهف  ضعب  نم  اهـضعب  اینادتم  اراغـص  اعطق  باحـسلا  تناک  اذاف  صارعلا ، وهف  قرب 

یهف اقاقر  هقدتـسم  اعطق  تناک  اذاف  هروهنک ، اهتدـحاو  روهنک  علق و  یهف  لابجلا  عطق  اهناک  تناک  اذاف  یفرکلا ، یهف  همکارتم  اـعطق 
اهتیار اذاف  هخطخطتم ، ءایخط و  یهف  ءادوس  تناک  اذاف  هللکم ، یهف  باحسلا  نم  عطق  اهلوح  تناک  اذاف  رورخط ، اهتدحاو  ریراخطلا 
عطقنا اذاف  صاشنلا ، وهف  طسبنی  مل  عفترا و  اذاف  رهفکملا  وهف  اضعب  هضعب  بکر  باحـسلا و  طلغ  اذاف  هلیخم ، یهف  هرطام  اهتبـسح  و 

بطا فثک و  ءاملا و  لمح  عفترا و  اذا  و  درقلا ، وهف  ضعب  قوف  هضعب  دبلت  ءامسلا و  راطقا  یف 

وهف نع  اذاف  ایحلا ، وهف  ءامـسلا  قبطی  نا  لبق  لبجلا  ضارتعا  ضرتعا  اذاف  ءاـهطلا ، فاـخطلا و  ءاـخطلا و  هیاـمعلا و  ءاـمعلا و  وهف  ق 
ناک اذاف  بابرلا ، وهف  باحـسلا  نود  باحـس  قلعت  اذاف  یمومحملا ، وهف  بکارت  دوسا  اذاف  نجدـلا ، وهف  ضرـالا  لـظا  اذاـف  ناـنعلا ،

، فینقلا وهف  ریثک  ءام  اذ  ناک  اذاف  بدیهلا ، وهف  هفیطقلا  بده  لثم  ضرالا  نم  اند  یلدـت و  اذاف  هرافغلا ، وهف  باحـسلا  قوف  باحس 
سیل ادراب و  ناک  اذاف  شجالا  وهف  هدعر  توص  دتـشا  اذاف  میزهلا ، وهف  توص  هدعرل  ناک  اذاف  ریبصلا ، نزملا و  وهف  ضیبا  ناک  اذاف 
همالک یف  نوسمخلا -  دحاولا و  لصفلا   ) دیدش توص  اذ  ناک  اذاف  جربزلا ، وهف  حـیرلا  هرفـست  افیفخ  ناک  اذاف  رارـصلا ، وهف  ءام  هیف 

باحسلا للذب  دارملا  نا  رهاظلا  مث  .هیف  ءام  ام ال  لب  لاقی  .ماهجلا و  وهف  هوام  قاره  اذاف  بیصلا ، وهف  هیحضالا ) یف  ءاقستسالا و  یف 
یقستسا دسالا :)  ) یف و  اذه ، .ارثا  اهنم  يرتال  ینادتت و  فثاکتت و  قربت و  دعرت و  باحس  اهباعـصب  و  رثکا ، رطما و  رهظ  اذا  باحس 

باحـس ءامـسلا  یف  ام  دبرملا و  یف  رمتلا  نا  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) هل هبابلوبا  لاقف  انقـسا  مهللا  لاقف : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا
تلهتساف .هرازاب  هدبرم  بلعث  دسی  انایرع  هبابلوبا  موقی  یتح  هثلاثلا  یف  لاق  انقسا و  مهللا  اثالث  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا لاقف  .هارن 

ءامسلا و

امک كرازاب  كدبرم  بلعث  دستف  انایرع  موقت  یتح  علقت  نل  ءامـسلا  نا  هل : اولاق  هبابل و  یباب  راصنالا  تفاطاف  ادـیدش ، ارطم  ترطما 
حارـشلا مالک  نم  هنا  یـضرلا  لاق  فنـصملا : لوق  .ءامـسلا  تعلقاف  هرازاب  هدـبرم  بلعث  دـسف  ماقف  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاق 

کلذ و  مالسلا .) هیلع   ) همالک نم  ریثکک  هحاصفلا  بیجعلا  مالکلا  نم  اذه  .دیـسلا و  لاق  مثیم ) نبا   ) یف اسار و  هیطخلا )  ) یف سیلف 
تمزرا و لیق  اهتوص  داز  اذاف  ءامسلا ، تدعر  برعلا  لوقت  هتغل :) هقف   ) یف یبلاعثلا  لاق  دوعرلا  تاوذ  باحسلا  هبـش  مالـسلا  هیلع  هنا 

یعمصالا نع  اضیا : یبلاعثلا  لاق  قراوبلا  .تدهده و  تلجلج و  لیق  هیاهنلا  غلب  اذاف  تعقعق ، تفـصق و  لیق  دتـشا  داز و  اذاف  تود ،
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قرب ءامـسلا  نم  ادـب  اذاف  الالکنا ، لکنا  لیق  هضایب  نم  میغلا  داوس  کیری  اـم  ردـقب  کـلذ  مستبی و  هناـک  قربلا  قرب  اذا  دـیز : یبا  و 
افخ و  ورمع ، یبا  نع  یفخی  یفخ  لیق  افیعـض  اقرب  قرب  اذاف  هلوا ، ترـصبا  اذا  تبنلا  مش  وا  لـیق  هنم  ءامـسلا و  تمـش  وا  لـیق  ریـسی 

حـمل و لیق  افیفخ  اـعمل  عمل  اذاـف  یئاـسکلا ، نع  وفخی  هیحـضالا ) یف  ءاقـستسالا و  یف  همـالک  یف  نوسمخلا -  دـحاولا و  لـصفلا  )
عمطا عمل و  اذاف  جعترا ، لیق  عباتت  رثک و  اذاف  جوبت ، لیق  برطضا  فشکت و  ءامـسلا و  الم  اذاف  اقاقعنا ، قعنا  لیق  ققـشت  اذاف  ضموا ،

لدع ق مث 

ابـصلا بونجلا و  نیب  تعقو  اذاف  ءابکنلا ، یهف  نیحیرلا  نیب  حـیرلا  تعقو  اذا  اضیا : یبلاعثلا  لاـق  قعاوصلا  حاـیرلا و  .بلخ و  هل  لـی 
یهف حور  فیعـض و  سفنب  تءاج  اذاف  هنادـیرلا ، یهف  هنیل  تناک  اذاف  هحواـنتملا ، یهف  هفلتخم  تاـهج  نم  تبه  اذاـف  اـیبرجلا ، یهف 

، جوهیسلا فصاعلا و  یهف  هدیدش  تناک  اذاف  هجفانلا ، یهف  هدشب  تادتبا  اذاف  نونحلا ، یهف  لبالا  نینحک  نینح  اهل  ناک  اذاف  میسنلا ،
ناصغالا تکرح  اذاـف  موجهلا ، یهف  ماـیخلا  علقت  یتح  تدتـشا  اذاـف  هفازفزلا ، یهف  توصلا  یه  هفزفز و  اـهل  هدـیدش و  تناـک  اذاـف 

يرت یتح  تجرد  اذاف  هبـصاحلا ، یهف  ءابـصحلاب  تءاج  اذاف  ناعزعزلا ، عازعزلا و  عزعزلا و  یهف  راجـشالا  تعلق  ادـیدش و  اکیرحت 
اذاف هفاجلا ، لفجملا و  یهف  هعیرـس  تناک  اذاف  جوئنلا ، یهف  رورملا  هدـیدش  تناک  اذاف  جوردـلا ، یهف  لمرلا  یف  نسرلاـک  ـالیذ  اـهل 

روملا و تلمح  اذاف  هوبهلا ، یهف  هربغلاب  تبه  اذاف  اضیا ، هعبوز  اـهل  لاـقی  راـصعالا و  یهف  دومعلاـک  ءامـسلا  وحن  ضرـالا  نم  تبه 
تناک اذاف  لیلبلا ، یهف  يدـن  اهدرب  عم  ناک  اذاف  هیرعلا  رـصرصلا و  فجرحلا و  یهف  هدراب  تناک  اذاـف  ءاـجوهلا ، یهف  لیذـلا  ترج 

یهف بوثلا  قرخت  هدـیدش  هدراب  تناـک  اذاـف  فیهلا ، یهف  نمیلا  لـبق  نم  تتا  هراـح و  تناـک  اذاـف  مومـسلا ، رورحلا و  یهف  هراـح 
.نآرقلا اهب  قطن  دق  میقعلا و  یهف  ارطم  لمحت  مل  ارجش و  حقلت  مل  اذاف  هفسفسملا ، یهف  ضرالا  قیوف  ترج  تفعض و  اذاف  قیرخلا ،

لاقی يرهوجلا : لاق  اهلاحرب  صمقت  یتلا  باعـصلا  لبالاب  هیحـضالا ) یف  ءاقـستسالا و  یف  همالک  یف  نوسمخلا -  دحاولا و  لصفلا  )
نمل برـضی  رامحلا  وه  صامق و  نم  ریعلاب  ام  لثملا  یف  و  اهیلجرب ، نجعت  اعم و  امهحرظت  اهیدـی و  عفرت  نا  وه  و  صامق ، اهیف  هباد 

یلاحترا یلوزن و  اهنوخت  یف  ادرلاب  صمقت  هرفاذع  دیبل : لاق  هطیشن ، هب  تضم  فیدرلاب : هقانلا  تصمق  ساسالا :)  ) یف .زع و  دعب  لذ 
تـصقوت ساـسالا :)  ) یف و  هیطخلا .) مثیم و  نبا  دـیدحلا و  یبا  نبا   ) یف اـمک  صقوتت  و  باوصلا : و  هیرـصملا )  ) یف اذـکه  صقت  و 

هیلاخ باحسلا  هبش  .رفسلا و  یف  لبالا  باحـصا  بکرلا  عمج  اهنابکرب  .وطخلا  رـسکت  اهناک  هطمرقلا  عم  اهوزن  وه  و  اصقوت ، باکرلا 
: يا حتفلاب  هعورلا  عمج  عئاورلا  کلت  نم  هیطخلا .) مثیم و  نبا  دیدحلا و  یبا  نبا   ) یف امک  هیلاخلا  باوصلا : و  هیرـصملا )  ) یف اذکه 

وه و  هجاح ، لک  یف  یعارلا  هدعتقی  يذلا  ریعبلا  دوعقلا  حاحـصلا :)  ) یف دـعقت  .هعئاط و  يا : هعیط  بلتحت  یتلا  للذـلا  لبالاب  .هعزفلا 
یف نوسمخلا -  دحاولا و  لصفلا   ) .مهجئاوح یف  لجرلا  اونهتما  اذا  تاجاحلا  دیعق  هوذختا  لثملا  ءاج  هریغـصتب  و  تخر ، هیـسرافلاب 

هدهع یلو  مالسلا  هیلع  اضرلا  لعج  امل  نوماملا  نا  نویعلا :)  ) يور و  اذه ، .هلولذ  يا : هحمسم  هیحضالا ) یف  ءاقستسالا و  یف  همالک 
یلو راص  یـسوم و  نب  یلع  انءاج  امل  اورظنا  نولوقی  مالـسلا  هیلع  هیلع  نیبصعتملا  نم  نوماملا  هیـشاح  ضعب  لعجف  رطملا ، سبتحا 
موی ناک  و  یتم - لاق : .معن  لاق : .هللا  توعد  ول  مالـسلا : هیلع  هل  لاقف  هیلع  دتـشاف  نوماملاب  کلذ  لـصتاف  رطملا ، اـنع  سبح  اندـهع 
ینب ای  لاقف : مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  هعم  یمانم و  یف  هحرابلا  یناتا  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاق  .نینثالا  موی  لاقف : هعمجلا -

دادزیل مهلاح  نم  نوملعی  امم ال  هللا  کیری  امب  مهربخا  مهیقـسیس و  یلاـعت  هللا  ناـف  قستـسا  ءارحـصلا و  یلزرباـف  نینثـالا  موی  رظتنا 
دمحف ربنملا  دعصف  نورظنی ، قئالخلا  جرخ  ءارحصلا و  یلا  ادغ  نینثالا  موی  ناک  املف  .یلاعت  کبر  نم  کناکم  کلـضفب و  مهملع 
اوعقوت کـتمحر و  کلـضف و  اولما  ترما و  اـمک  اـنب  اولـسوتف  تیبلا  لـها  اـنقح  تمظع  تنا  بر  اـی  مهللا  لاـق : مث  هیلع  ینثا  هللا و 

یلا اذـه  مهدهـشم  نم  مهفارـصنا  دـعب  مهرطم  ءادـتبا  نکیلو  رئاض ، ثئار و ال  ریغ  اماع  اـعفان  ایقـس  مهقـساف  کـتمعن  کـناسحا و 
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مهناک سانلا  كرحت  تقربا و  تدـعرا و  مویغلا و  ءاوهلا  یف  حایرلا  تجـسن  دـقل  قحلاب  ادـمحم  ثعب  يذـلا  وف  .مهراقم  مهلزانم و 
تربع هباحسلا و  تضمف  .اذک  دلب  لهال  وه  امنا  نکل  میغلا  اذه  سیلف  مکلـسر  یلع  مالـسلا : هیلع  لاقف  رطملا ، نع  یحنتلا  نودیری 

هباحسرشع تءاج  یتح  .اذک  دلب  لهال  وهامنا  مکلسر  یلع  مالـسلا : هیلع  لاقف  اوکرحتف  قرب  دعر و  یلع  لمتـشت  يرخا  تءاج  مث 
نا یلا  مکنع  هکسمم  اهنا  هللا و  اورکـشاف  مکل  هذه  مالـسلا : هیلع  لاقف  هباحـس  تلبقا  مث  .اذک  دلبل  یه  مالـسلا : هیلع  لوقی  اهلک  یف 

اولعجف تاولفلا ، ناردغلا و  ضایحلا و  هیدوالا و  تالمف  رطملا  لباوب  تءاجف  مهتویب  نم  اوبرق  نا  یلا  اوفرصناف  .مکراقم  اولخدت 

هینغم

بدجلا باحـسلا  مامالا  هبـش  ..هداقنم  يا  لحنلا )  69 اللذ - کبر  لبـس  یکلـساف  : ) هناحبـس لاق  .لهـس  نیل و  يا  لولذ  عمج  لـلذ :
ءاقستسالا 113 و 141. یتبطخ  حرش  مدقت  .بولحلا و  هعیطلا  هقانلاب  رمثملا  قروملا  باحسلا  و  درمتملا ، روفنلا  ریغبلاب  لحاملا 

هدبع

يا لحر  عمج  لاحرلا  هیلجرب و  نجع  اعم و  امهحرط  هیدـی و  عفر  رـصن  برـضک و  هریغ  سرفلا و  صمق  اـهلاجرب : صمقت  یتلا  … 
کلت نم  هیلاخ  هقنع …  ترـسکف  هب  تمحقت  دـعی  دـعوک  صقت  هتلحار  هب  تصقو  اهیقلتل و  صمقتف  اـهلاحر  یلع  یتح  عنتمت  اـهنا 

عرضلا و نم  نبللا  جارختسا  بالتحالا  هعاطلا و  هدیدش  ءایلا  دیدشتب  هعیط  هحمسم : دعتقت  هعیط و  هعزفم …  يا  هعئار  عمج  عئاورلا :
داج و ینعمب  مرکک  حمس  يا  حمسا  لعاف  مسا  هحمسم  هتاجاح و  عیمج  یف  هبکری  مضلاب  هدعق  هذختا  هدعتقا  لوهجملل  ینبم  دعتقت 

ریسلا نسح  نم  بکارلا  هدیری  ام  نایتا  نع  زاجم  اهحامس 

يرفعج

مالسالا ضیف 

ینامز

زاس هقعاص  روآ ، قرب  دعر و  ياهربا  ترضح  اریز  تسا  بیجع  هجوت و  لباق  تحاصف  زا  هلمج  نیا  دسیون : یم  یـضردیس  موحرم 
.ار و شا  هراوس  مه  دهد و  یم  رارق  فلت  ضرعم  رد  ار  شراب  مه  هک  هدرک  هیبشت  شومچ  شکرـس و  ياهرتش  هب  ار  زورفا  شتآ  و 

يراوس مه  دنتسه ، عفان  شا  هراوس  لاح  هب  هک  هدرک  هیبشت  هدریـش  مار و  ياهرتش  هب  ار  هقعاص  قرب و  دعر و  زا  یلاخ  عفان ، ياهربا 
نآ يوسب  ای  دیآ و  یمدورف  نامـسآ  زا  هچنآ  دیور و  یم  هک  یناهایگ  نیمز و  تارـشح  تکرح  زا  هک  ادـخ  .ریـش  مه  دـنهد و  یم 
ادخ .دشاب  عفان  مدرم  يارب  هک  یناراب  دهاوخ ، ناراب  يو  زا  هتفرگ و  رارق  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هجوت  دروم  تسا  هاگآ  دنک  یم  زاورپ 

.دتسرفب تسا  هتساوخ  مالسلا ) هیلع   ) یلع هک  ینیمزرس  يارب  ار  اهعفان  دهد و  ریسم  رییغت  ار  تکرح  لاح  رد  ياهربا  دراد  تردق 

يزاریش دمحم  دیس 

لیلذ هنال  رطملل  لماحلا  باحـسلا  وه  و  لیلذ ، عمج  للذ  باحـسلا ) للذ  انقـسا  مهللا  -: ) هب یقـستسا  ءاعد  یف  مالـسلا - هیلع  لاـق  و 
.هبعصلا هقانلاک  لزنی  ءاوهلا و  عم  دعصی  هناف  ءاملا ، نم  لاخلا  وه  و  بعص ، عمج  اهباعص ) نود   ) ءاملا لمحب 
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يوسوم

حاـیرلا و قراوـبلا و  دوـعرلا و  تاوذ  باحـسلا  هبـش  مالـسلا  هیلع  هنا  کـلذ  و  هحاـصفلا ، بیجعلا  مـالکلا  نم  اذـه  و  یـضرلا : لاـق 
بلتحت یتلا  للذلا  لبالاب  عئاورلا ، کلت  نم  هیلاخ  باحسلا  هبش  و  اهنابکرب ، صقت  اهلاحرب و  صمقت  یتلا  باعـصلا  لبالاب  قعاوصلا 

نا یف  ءاعد  حرـشلا : .بـالتحالا  وا  بوکرلا  نع  عنتمملا  بعـصلا : .بوکرلا  لهـسلا  نیهلا ، لولذـلا : هغللا : .هحمـسم  دـعتقت  هعیط و 
قوربلا قعاوصلا و  هدشلا و  هعم  بحطـصا  ول  امک  لسنلا  ثرحلل و  اکلهم  نوکی  نا ال  دالبلا و  دابعلل و  ادـیفم  اعفان  باحـسلا  نوکی 

 … ادسفم ارضم  نوکی  هناف 

یناقلاط

« .يامرف باریس  شکرس  ياهربا  هن  مار  ياهربا  اب  ار  ام  اراگدرورپ  : » دومرف نتساوخ  ناراب  ماگنه  ياعد  رد  ترضح  نآ  و 

اهقرب و اب  هارمه  ياهربا  ترضح  نآ  هک  تسا  تفگش  یتحاصف  ار  نخـس  نیا  و  تسا : هتفگ  دانک  تمحر  شیادخ  هک  یـضر  دیس 
دوخ ناراوس  هب  تبسن  دنزادنا و  یم  تشپ  زا  ار  دوخ  راب  هک  تسا  هدومرف  هیبشت  شکرـس  نارتش  هب  ار  اهـشخرذآ  اهداب و  اهردنت و 

رب یتحار  هب  دـنوش و  یم  هدیـشود  یناسآ  هب  هک  یمار  نارتش  هب  ار  كانـسرت  قرب  دـعر و  زا  یلاخ  ياـهربا  و  دـننک ، یم  یـشکرس 
.تسا هدومرف  هیبشت  دننیشن ، یم  نانآ  تشپ 

، تسا هداد  نخس  نیا  هرابرد  هک  یحرش  اب  دانک  تمحر  شیادخ  هک  یضر  دیس  تسا : هتشون  نخس  نیا  حرـش  رد  دیدحلا  یبا  نبا 
.تسا هتشادرب  ام  شود  زا  ار  نآ  حرش  تمحز 

damghani@

مراکم

 [[ مالسلا هیلع  لاق  و  ]]

ِِهب یَقْسَتْسا  ٍءاَعُد  ِیف 

.اَِهباَعِص َنوُد  ِباَحَّسلا  َُللُذ  اَنِقْسا  َّمُهَّللا 

: دراد یم  هضرع  هدرک ، ناراب  تساوخرد  يارب  هک  ییاعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

نک تیانع  ناراب  ام  هب  مار  ياهربا  هلیسو  هب  ادنوادخ !

: هنامیکح راتفگ  دنس  (.) نیرفآ رطخ  و   ) شکرس ياهربا  هلیسو  هب  هن 

جهن رداصم  .دشاب (  یم  للز »  » هدام رد  ریثا  نبا  هیاهن  هدرک  رکذ  ابیز  انعمرپ و  ياعد  نیا  يارب  هک  يرگید  عبنم  اهنت  بیطخ  موحرم 
(.( ص 319 ج 4 ، هغالبلا ،
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مالـسلا هیلع  ماما  اریز  تسا  زیگنا  تفگـش  حیـصف و  تاملک  زا  نیا  :» دـیوگ یم  انعمرپ  ياـعد  نیا  رکذ  زا  دـعب  یـضر  دیـس  موحرم 
یم ورف  ار  دوخ  راـب  هک  هدرک  یـشکرس  نارتش  هب  هیبـشت  تسا  هقعاـص  ناـفوط و  قرب و  دـعر و  اـب  مأوت  هک  ار  ادصورـسرپ  ياـهربا 

زا ناوت  یم  یتحار  هب  هک  هدومرف  هیبشت  مار  نارتش  هب  ار  وهایه  نیا  زا  یلاخ  ياهربا  یلو  دنبوک  یم  نیمز  هب  ار  دوخ  راوس  دننکفا و 
؛» دش راوس  اه  نآ  رب  دیشود و  ریش  اه  نآ 

ِقعاوّصلا حایِّرلا َو  قِراوَبلا و  ِدوعُّرلا َو  ِتاوذ  َباحّسلا  هّبش  مالسلا  هیلع  ّهنأ  کلذو  ، ِهحاصَفلا ِبیجَعلا  ِمالکلا  نم  اذهو  : ّیـضرلا لاق  )
ِیَط و ًهَعّ ُبَلَتُْحت  یتلا  َِللُّذـلا  ِلبإلاب  ِعئاورلا  کلت  نم  ًهیلاخ  َباـحَّسلا  هّبـش  اـِهنابکُرب و  ُّصقَت  اـِهلاحِرب و  ُصِمقَت  یتلا  ِباعِّـصلا  ِلـبإلاب 

( . ًهَحِمْسُم ُدَعَتُْقت 

دیفم ياه  ناراب 

هب قح  تایآ  زا  یتیآ  ناونع  هب  نینچمه  تمعن و  ناونع  هب  اهراب  دـیجم  نآرق  رد  هک  تسا  یهلا  گرزب  ياـه  تمعن  زا  یکی  ناراـب 
هقعاـص و ناـفوط و  هک  نآ  یب  دـنراب  یم  مرن  مرن  اـهربا  ، تسا تاـعیاض  زا  یلاـخ  یهاـگ  یهلا  تـمعن  نـیا  تـسا  هدـش  هراـشا  نآ 
قعاوص و اه و  نافوط  اب  هاگ  ،و  هدرمش میلـست  مار و  ياهربا  ار  اه  نآ  دوخ  مالک  رد  مالـسلا  هیلع  ماما.دشاب  هتـشاد  هارمه  يدابدرگ 
دـنازوس و یم  ار  ییاه  هناخ  اـه و  ناـسنا  هقعاـص  شتآ.دراد  هارمه  یناوارف  تاـعیاض  ، ندـیراب نیع  رد  هک  تسا  هارمه  اـهدابدرگ 

.دوش یم  ناتخرد  ندش  نک  هشیر  اه و  تراما  اه و  هناخ  یناریو  ببس  نافوط  دابدرگ و  دنک و  یم  رتسکاخ 

هب هن  نک  تیانع  ناراب  ام  هب  مار  ياهربا  هلیـسو  هب  ادـنوادخ ! :» دراد یم  هضرع  دوخ  ناراب  ياعد  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  لیلد  نیمه  هب 
(. اَِهباَعِص َنوُد  ِباَحَّسلا  َُللُذ  اَنِقْسا  َّمُهَّللا  ِِهب  یَقْسَتْسا  ٍءاَعُد  ِیف  ( ؛» شکرس ياهربا  هلیسو 

مار و ياـهربا  زا  روظنم  : دـنا هتفگ  دـنا  هدرک  ریـسفت  يرگید  روط  ار  مالـسلا  هیلع  ماـما  مـالک  نیا  هغـالبلا  جـهن  ناـحراش  زا  یعمج 
.تسادص رسرپ و  ناراب و  نودب  ياهربا  ، شکرس ياهربا  زا  روظنم  از و  ناراب  ياهربا  ، میلست

مالسلا هیلع  ماما  مالک  درک  میهاوخ  ریسفت  ار  نآ  ًادعب  هتشون و  مالک  نیا  يارب  هک  ییابیز  حرش  رد  زین  یـضر  دیـس  موحرم  ًارهاظ  و 
.تسا هدرک  ریسفت  هنوگ  نیمه  ار 

اب ار  ام  :» دراد یم  هضرع  مالـسلا  هیلع  ماما.دـنک  یم  هراشا  اهربا  زا  هورگ  ود  ره  هب  نک ) باریـس  ار  ام  « ) انقـسا  » هلمج هک  یلاـح  رد 
.دنتسه یفلتخم  ياه  بیسآ  اب  مأوت  یلو  دننک  یم  باریس  مه  اه  نآ  ینعی  «. شکرس ياهربا  اب  هن  نک  باریس  مار  ياهربا 

ار یناراب  ترـضح  اعد  نیا  رد  ؛ تسا هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤمریما  ماـما  زا  ناراـب  ياـعد  رد  هک  تسا  يزیچ  نخـس  نیا  هیبش 
اه تعارز  شرورپ  اه و  ناویح  اه و  ناسنا  ندش  طاشنرپ  ، قازرا ندش  نازرا  ، ناتخرد شیور  ، اهرهن تکرب  هیام  هک  دـنک  یم  اضاقت 
هب دوش  عوجر  ) .دنیرفایب یپرد  یپ  نوگانوگ و  تالکشم  دناسر و  نایز  ررض و  هک  یناراب  هن  ددرگ  تاناویح  ناتسپ  ندش  ریـشرپ  و 

.( ح 2 ص 179 ، باب 1 ، ءاقستسالا ، هالص  باوبا  ج 6 ، لئاسولا ، كردتسم 

اه هتکن 
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( ناراب زامن   ) ءاقستسالا هالص  -1

دعب دنروآ و  ادخ  هاگرد  هب  ور  دنریگ  رارق  تمحز  رد  مدرم  دتفیب و  ریخأت  ناراب  هاگره  هک  تسا  هدش  دراو  یمالسا  تاروتـسد  رد 
اج هب  دراد  یـصاخ  بادآ  هک  ار  ناراـب  زاـمن  نامـسآ  ریز  رد  دـنورب و  رهـش  جراـخ  هب  یهورگ  روـط  هب  یپرد  یپ  هزور  زور  هس  زا 

.ددرگ لزان  یهلا  تمحر  ناراب  ات  دننک  اعد  دنناوخب و  شیانسح  ءامسا  هب  ار  ادخ  دننک و  هبوت  دوخ  ناهانگ  زا.دنروآ 

یمک هلصاف  هب  یهلا  تمحر  ناراب  هک  - دراد یلـصفم  ناتـساد  دوخ  هک  میدرک  هبرجت  زین  دوخ  ام  -و  تسا هدش  هبرجت  اهراب  اهراب و 
.تسا هدیراب  ءاقستسا  زامن  زا  دعب 

هب ماما  شیپاشیپ  نانذؤم.تسا  رتهب  دوش  ماجنا  هبنشود  زور  رگا  هک  هدمآ  تایاور  رد  تسا و  دیع  زامن  دننام  نآ  بادآ  زا  يرایـسب 
راب دصکی  دنیوگ و  یمریبکت  هلبق  هب  ور  راب  دصکی  دوش  یم  هدناوخ  هماقا  ناذا و  نودب  زامن  دننک و  یم  تکرح  رهـش  جراخ  يوس 
ماما دنیوگ و  یم  دمحلا هللا» » مدرم هب  ور  راب  دصکی  »و  هّللا الا  هلا  «ال  رکذ پچ  فرط  هب  ور  راب  دـصکی  حـیبست و  ، تسار فرط  هب  ور 

ءاقـستسا زامن  بادآ   ) .دنک یم  توعد  تابجاو  هب  مایق  ناهانگ و  زا  يرود  هب  هبطخ  نآ  رد  ار  مدرم  دناوخ و  یم  هبطخ  زامن  زا  دعب 
( .دییامن هعلاطم   169 ات هحفص 162 هعیشلا ، لئاسو  مجنپ  دلج  رد  دیناوت  یم  ار 

ناراب و زاـمن  هراـبرد  ییاـیوگ  اـنعمرپ و  اـبیز و  رایـسب  تاریبعت  میدرک  رکذ  رت  شیپ  هک  هـبطخ 143  رد  نـینچمه  هبطخ 115 و  رد 
دراو يا  هنحـص  ره  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  دهد  یم  ناشن  یبوخ  هب  هک  تسا  هدـمآ  دـنوادخ  زا  یهلا  تمحر  نیا  ياضاقت  یگنوگچ 

.دنک یم  ادا  یهجو  نیرت  یلاع  هب  ار  نآ  قح  دوشب 

دروآ و اج  هب  نومأم  رصع  رد  مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ماما  هک  مینک  دای  یهوکشاب  ناراب  زامن  زا  تسا  بسانم  اج  نیا  رد 
.دش شنایفارطا  نومأم و  تریح  هیام 

ناراب لاس  نآ  رد  تخاس  دوخ  دـهعیلو  ار  مالـسلا  هیلع  اـضرلا  یـسوم  نب  یلع  ماـما  نومأـم  هک  یماـگنه  : تسا رارق  نیا  زا  ناـیرج 
دـمآ و اضرلا  یـسوم  نب  یلع  هک  یماگنه  ، دـینیبب : دـنتفگ دنتـشاد  ینمـشد  مالـسلا  هیلع  ماما  اب  هک  اه  نآ  نومأم و  نایفارطا  ، دـیرابن

ایآ : تشاد هضرع  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  دمآ  تخـس  وا  رب  دیـسر و  نومأم  شوگ  هب  نخـس  نیا.دیدرگ  عطق  ام  زا  ناراب  دش  ام  دهعیلو 
نآ  ) یهد یم  ماجنا  یک  : درک ضرع  نومأم.يرآ  : دومرف مالـسلا  هیلع  ماما  دـنوش ؟ دـنم  هرهب  ناراب  زا  مدرم  ات  ینک  ییاعد  دوش  یم 

باوخ رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  ربمغیپ  هتـشذگ  بش  اریز  مهد  یم  ماجنا  ار  راک  نیا  هبنـشود  زور  : دومرف دوب ) هعمج  ، زور
ار ناراب  زامن  زور  نآ  رد  شاب و  هبنشود  زور  رظتنم  مدنزرف ! : دومرف نم  هب  دوب  وا  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  هک  یلاح  رد  مدید 

تراگدرورپ دزن  هک  یتمارک  تلیـضف و  زا  ار  اه  نآ  داتـسرف و  دـهاوخ  مدرم  نیا  رب  ار  ناراب  دـنوادخ  هک  نادـب  ناوخب و  نابایب  رد 
ماما تسا و  هزور  زور  هس  نتفرگ  ناراب  زامن  تامدـقم  زا  یکی  هک  تسین  دـیعب  زین  لامتحا  نیا  هتبلا   ) تخاـس دـهاوخ  ربخاـب  يراد 

(. دنریگب هزور  ار  هبنشود  هبنشکی و  هبنش و  زور  دنتساوخ  یم  مالسلا  هیلع 

تفر ربنم  يالاب  ماما  سپس  ، دندش جراخ  رهش  زا  ناشیا  هارمه  يدایز  تیعمج  دنتفر و  نابایب  هب  ترضح  نآ  ، دیسر ارف  هبنـشود  زور 
هب مدرم  ساسا  نیمه  رب  یتشاد و  میظع  ار  تیب  لها  ام  ّقح  وت  اراگدرورپ ! ، ایادخ :» تشاد هضرع  دروآ و  اج  هب  یهلا  يانث  دمح و  و 
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عفاـن و یناراـب  زین  وت  ، دـناوت ناـسحا  رظتنم  دـنراد و  وت  لـضف  هب  دـیما  ناـنآ  يدرک  رما  وـت  هک  هنوـگ  ناـمه  ، دـنا هتـسج  لـسوت  اـم 
«. ددرگ زاغآ  ناشیاه  هناخ  هب  ناـنآ  ندیـسر  زا  سپ  هک  یناراـب  ، تسرف ورف  ناـنآ  رب  ررـض  زا  یلاـخ  ریخأـت و  نودـب  یناراـب  ، ریگارف

ياعد نیا  ءاقـستسا  زامن  نودب  یتح  هک  تسا  لمتحم  زین  هدروآ و  اج  هب  ءاقـستسا  زامن  زا  دعب  ار  اعد  نیا  زا  ماما  هک  دراد  لامتحا  )
( .تسا هدیراب  تکربرپ  یناراب  نآ ، ببس  هب  هدناوخ و  ار  ینعم  رپ 

نآ ياعد  زا  سپ  هک  دـنگوس  تخاـس  ثوعبم  قح  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  هک  ییادـخ  نآ  هب  : دـیوگ یم  ربخ  نیا  يوار 
هناخ يوس  هب  تعرس  اب  مدرم  دمآ و  دیدپ  يدیدش  قرب  دعر و  دندش و  رهاظ  نامسآ  رد  مکارتم  ياهربا  میدرک  هدهاشم  ترـضح 

.دنتفرگ یم  هلصاف  يدیدش  ناراب  زا  ییوگ  دنداتفا  هار  هب  ناشیاه 

ربا ، دنتشذگ دندرک و  روبع  اهربا.تسا  هقطنم  نالف  هب  طوبرم  تسین  امـش  هب  طوبرم  ربا  نیا  : دومرف نانآ  هب  باطخ  مالـسلا  هیلع  ماما 
.دنتفر دندمآ و  اهربا  راب  هد  ؛ تسا هقطنم  نالف  هب  طوبرم  تسین و  امش  هب  طوبرم  زین  ربا  نیا  : دومرف دش  رهاظ  يرگید 

یمن ربا  نیا  هک  دینادب  دیروآ و  اج  هب  ار  ادـخ  رکـش  ، تسامـش لام  نیا  : دومرف مالـسلا  هیلع  ماما  دـش  رهاظ  مهدزای  ربا  هک  یماگنه 
مامت هک  يا  هنوگ  هب  درک  ندـیراب  هب  عورـش  یتشرد  هناد  ناراب  دندیـسر  اه  هناخ  هب  هک  یماگنه  دـیوش  ناتیاه  هناـخ  دراو  اـت  دراـب 

: دندرک یم  همزمز  یگمه  مدرم  دش و  بآ  زا  رپ  اه  نابایب  اهرختسا و  اه و  فرظ 

.( ص 180 ج 49 ، راونالاراحب ، «.) داب اراوگ  ربمغیپ  دنزرف  رب  تامارک  نیا  هتامارک ؛ هّللا  لوسر  دلول  ًائینه  »

ناهانگ رثا  رب  ینامسآ  تاکرب  عطق  -2

بکترم مدرم  هک  تسا  یناهانگ  ، ناراب یمک  یلاسکشخ و  لماوع  زا  یکی  هک  دوش  یم  هدافتـسا  یمالـسا  تایاور  نآرق و  تایآ  زا 
.دندرگ یم  مورحم  یهلا  هعساو  تمحر  نیا  زا  نآ  ببس  هب  دنوش و  یم 

زا : دـیامرف یم  ترـضح  نآ  هک  میناوخ  یم  ناـمز  نآ  مدرم  اـب  یهلا  گرزب  ربـمغیپ  نیا  يوـگو  تفگ  يارجاـم  رد  حوـن  هروـس  رد 
 «. ًاراَرْدِّم ْمُْکیَلَع  َءاَمَّسلا  ِلِسُْری  * ًاراَّفَغ َناَک  ُهَّنِإ  ْمُکَّبَر  اوُرِفْغَتْسا  ددرگ «: لزان  تکربرپ  ياه  ناراب  ات  دینک  رافغتسا  دوخ  ناهانگ 

ار نوعرف  لآ  ام  ؛»  َنوُرَّکَّذَی ْمُهَّلََعل  ِتاَرَمَّثلا  َنِّم  ٍصْقَن  َنِینِّسلِاب َو  َنْوَعِْرف  َلآ  اَنْذَـخَأ  ْدََـقل  َو  میناوخ «: یم  فارعا  هروس  هیآ 130  رد  و 
«. دندرگزاب دوخ  تسردان  هار  زا  دیاش  میتخاس  راتفرگ  یلام  ياه  نایز  یلاسکشخ و  هب 

: دیامرف یم  هک  میدروآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ار  ثیدح  نیا  هبطخ 115  لیذ  رد 

ِءاَـضَْقلا ِیف  ُماَّکُْحلا  َراَـج  اَذِإ  ُهَیِـشاَْملا َو  ِتَکَلَه  ُهاَـکَّزلا  ِتَکِْـسمُأ  اَذِإ  ُلِزـالَّزلا َو  ِتَرَهَظ  اـَنِّزلا  اَـشَف  اَذِإ  ٌهََعبْرَأ  ْتَرَهَظ  ٌهََعبْرَأ  ْتَشَف  اَذِإ  »
ریگنماد الب  راهچ  دوشب  عیاش  هانگ  راهچ  هک  یماگنه  نیِِملْسُْملا ؛ یَلَع  َنوُکِرْشُْملا  َرُِصن  ُهَّمِّذلا  ِتَرِفُخ  اَذِإ  ِءاَمَّسلا َو  َنِم  ُرْطَْقلا  َکِْسمُأ 

گرم دـننک  كاسما  تاکز  نداد  زا  مدرم  هک  یماگنه  ددرگ و  یم  راکـشآ  اـه  هلزلز  دوش  عیاـش  « اـنز » هک یماـگنه  : دوش یم  مدرم 
نامیپ هک  یماگنه  دتسیا و  یمزاب  ناراب  ندیراب  زا  نامـسآ  دننک  متـس  اضق  رد  نامکاح  هک  یماگنه  دتفا و  یم  نایاپراهچ  رد  ریمو 

ح 13) ص 21 ، ج 76 ، راونالاراحب ، «.) دنوش یم  زوریپ  نیملسم  رب  ناکرشم  دوش  هتسکش  اه 
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: دیامرف یم  دونش  یم  لئاسم  زا  یضعب  رد  ار  هفینحوبا  تسردان  ياوتف  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  یماگنه 

بآ نامـسآ  ، نآ دـننام  اه و  تواضق  هنوگ  نیا  لیلد  هب  اَهَتَکََرب ؛ ُضْرَْألا  ُعَنْمَت  اَهَءاَم َو  ُءاَمَّسلا  ُسِبْحَت  ِهِْهبِـش  ِءاَضَْقلا َو  اَذَـه  ِْلثِم  ِیف  »
ص 256) ج 13 ، هعیشلا ، لئاسو  «. ) دیامن یم  عنم  ار  دوخ  تکرب  نیمز  دنک و  یم  سبح  ار  دوخ 

نیا ، نآ تاغل  حرش  هدمآ و  هنامیکح  راتفگ  نیا  لیذ  رد  هک  یضر  دیـس  مالک  رکذ  اب  اج  نیا  رد  تسا و  رایـسب  هنیمز  نیا  رد  نخس 
.میرب یم  نایاپ  هب  ار  ثحب 

قرب دعر و  اب  مأوت  هک  ار  ادصورسرپ  ياهربا  مالسلا  هیلع  ماما  اریز  تسا  زیگنا  تفگش  حیصف و  تاملک  زا  نیا  :» دیوگ یم  نینچ  وا 
یلو دـنبوک  یم  نیمز  هب  ار  دوخ  راوس  دـننکفا و  یم  ورف  ار  دوخ  راـب  هک  هدرک  یـشکرس  نارتش  هب  هیبشت  تسا  هقعاـص  ناـفوط و  و 
لاق «. ) دش راوس  اه  نآ  رب  دیشود و  ریـش  اه  نآ  زا  ناوت  یم  یتحار  هب  هک  هدومرف  هیبشت  مار  نارتش  هب  ار  وهایه  نیا  زا  یلاخ  ياهربا 

ِقعاوّصلا حایِّرلا َو  قِراوَبلا و  ِدوعُّرلا َو  ِتاوذ  َباحّـسلا  هّبـش  مالـسلا  هیلع  ّهنأ  کلذ  ،و  ِهحاصَفلا ِبیجَعلا  ِمـالکلا  نم  اذـه  :و  ّیـضرلا
ِیَط و ًهَعّ ُبَلَتُْحت  یتلا  َِللُّذـلا  ِلبإلاب  ِعئاورلا  کلت  نم  ًهیلاخ  َباـحَّسلا  هّبـش  اـِهنابکُرب و  ُّصقَت  اـِهلاحِرب و  ُصِمقَت  یتلا  ِباعِّـصلا  ِلـبإلاب 

(. ًهَحِمْسُم ُدَعَتُْقت 

.دشاب یم  هقعاص » » عمج قعاوص »  » »و قرب » عمج قراوب »  » »و دعر » عمج دوعر » »

بقع ياهاپ  دنک و  دنلب  ار  ولج  ياهاپ  هک  يا  هنوگ  هب  تسا  رتش  ندش  شکرـس  ینعم  هب  سمـش ) نزو  رب  «) صمَق » هدام زا  صمقت » »
.دنکفیب نیمز  رب  ار  دوخ  راوس  دبوکب و  نیمز  رب  ار 

.تسا هدمآ  نیمز  رب  راوس  صخش  ندرک  باترپ  ینعم  هب  صقن ) نزو  رب  «) صقو » هدام زا  صقت » »

.تسا دابدرگ  ینعم  هب  « هعبوز » عمج هک  هدمآ  « عباوز  » خسن زا  یضعب  رد  تسا و  زیگنا  تشحو  زیچ  ینعم  هب  « هعور » عمج عئاور » »

.تسا رادربنامرف  عیطم و  ینعم  هب  هعّیط » »

هب هک  تسا  ینارتش  هب  هراـشا  عومجم  رد  تسا و  مار  ینعم  هب  « حامـس » هداـم زا  هحمـسم »  » نتـسشن و ینعم  هب  « دوعق » هداـم زا  دـعتقت » »
.دننک یمن  يا  ینامرفان  یمارآان و  هنوگ  چیه  ریش  ندیشود  ماگنه 

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said the following in his prayer for rain: “O Lord! Send us rain by
.” submissive clouds, not by unruly ones

Sayyid ar-Radi says, “This is an expression of wonderful eloquence, because Imām Ali
ibn Abū Tālib has likened the cloud, which is accompanied by thunder, lightning, wind
and flashes with unruly camels that throw away their saddles and throw down their
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riders, likening the clouds that are free of these terrible things to the submissive
." camels that are easy to milk and obedient to ride

شیارآ ندرک و  گنر  شزرا  : 473 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ِهّللا ِلوُسَر  َهاَفَو  ُدیُِری  ٍهَبیِصُم  ِیف  ٌموَق  ُنَحن  ٌهَنیِز َو  ُباَضِخلا  مالسلا  هیلع  َلاَقَف  َنِینِمؤُملا  َریِمَأ  اَی  َکَبیَش  َتّریَغ  َول  مالسلا  هیلع  َُهل  َلِیق  َو 
هلآ هیلع و  هللا  یلص 

اه همجرت 

یتشد

، وم ندرک  گنر  دومرف ) يدرک ؟ یم  گنر  ار  دوخ  يوم  دش  یم  هچ  دنتفگ  ماما  هب  : ) دومرف وا ، رب  ادـخ  دورد  و  ییابیز ) لّمجت و  )
 . میرب یم  رس  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  يازع  رد  ام ، اّما  تسا ، شیارآ 

يدیهش

رد ام  تسا و  شیارآ  وم  ندرک  گنر  دومرف ]: [ ]؟ يدرک یم  نیگنر  ار  دوخ  يوم  رگا  دش  یم  هچ  نانمؤم  ریما  يا  دـنتفگ : ار  وا  [و 
[ .دراد دصق  ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  تلحر  كوس  زا  و   ] میرب یم  رس  هب  كوس 

یلیبدرا

تسا و شیارآ  تنیز و  باضخ  دومرف  سپ  نانمؤم  ریما  يا  ار  دوخ  دیفـس  ياهیوم  یهد  رییغت  رگا  هک  ار  ترـضح  نآ  رم  دنتفگ  و 
ار تلاسر  ترضح  توف  تبیصم  نیاب  دیامرف  یم  هدارا  ازع  تبیصم و  رد  میتسه  یهورگ  ام 

یتیآ

هدز تبیصم  یموق  ام  تسا و  شیارآ  باضخ  دومرف : .دیدرک  یم  باضخ  دوخ  يوم  هک  دش  یم  هچ  نینمؤملا ، ریما  ای  دنتفگ : ار  وا 
.میا

[. دوب هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  تافو  شدارم  ]

نایراصنا
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: دومرف ترضح  نآ  ؟ يدرک یم  باضخ  ار  تیوم  رگا  دش  یم  هچ  ، نانمؤم ریما  يا  : دنتفگ ترضح  هب 

 . میتسه ازع  رد  ام  تسا و  شیارآ  باضخ 

 . تسا هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  تافو  تبیصم  ترضح  نآ  روظنم 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

مثیم نبا 

و تسا ، شیارآ  تنیز و  باضخ  : ) دومرف يدرک ) یم  باضخ   ) يداد یم  رییغت  ار  دوخ  دیفـس  يوم  هک  دوب  بوخ  نینموملاریما  اـی 
بلطم درادن و  حیـضوت  هب  يزاین  .تسادخ  لوسر  تافو  مالـسلا ) هیلع   ) ماما دوصقم  دـیوگ : یم  یـضردیس  میرادازع .) یهورگ  ام 

.تسا نشور 

دیدحلا یبا 

 [ ِهَّللا ص ِلوُسَِرب  ٍهَبیِصُم [  ِیف  ٌمْوَق  ُنَْحن  ٌهَنیِز َو  ُباَضِْخلا  َلاَقَف ع  َنِینِمْؤُْملا  َریِمَأ  اَی  َکَْبیَش  َتْرَّیَغ  َْول  َُهل ع  َلِیق  َو 

 . ِهَّللا ص ِلوُسَر  َهاَفَو  ُدیُِری 

[ باضخلا بیشلا و  یف  رعشلا  نم  لیق  امم  تاراتخم  ]

اهنیب ینیب و  هانمساقت  باضخ  هیف  یباصلا  لوق  حلمتسأ  انأ  فاک و  لوق  باضخلا  یف  انل  مدقت  دق 

دج لب  قرافملاب  بیشلا  بعل  مامت  وبأ  لاق  و 

نرکنأ دقل  نیأر  ام  نبع  نئل  و 

انیلع یغط  بیشملا  نکی  نإف  لاق  و 

یمورلا نبا 

یناوغلل بیشلا  بضخأ  مل 

افدغم اعافل  هل  بیشملا  جسن  مامت  یبأ  لوق  باضخلا  رکذ  هیف  نکی  مل  نإ  بیشلا و  یف  رعشلا  نم  ءاج  ام  راتخم  نم  و 
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. ( هناوید 2:324 عیهم (  توملا  یلإ  اهنم  يدرلا  قیرط  هطخ  يدوفب  اطتخم  مهلا  ادغ  اضیأ  لاق  و 

يوتجی رشاعملا  یفجی و  روزلا  وه 

ینتعدوتسا قرافملا  یف  هلعش  اضیأ  لاق  و 

ابصلاب قلعتلل  یبیشم  تبضخ  باضخلا  رکذ  یباصلا و  لاق  و 

يرتحبلا

رثأ نیع و ال  الف  بابشلا  ناب 

یناشاک

ار دوخ  دیفس  يوم  يداد  یم  رییغت  رگا  نینموملاریما ) ای  کبیـش  تریغ  ول   ) هک ار  بابرا  هودق  نآ  دنتفگ  و  مالـسلا ) هیلع  هل  لیق  (و 
گنر هنیز ) باضخلا   ) مالسلا هیلع  ترضح  نآ  دومرف  سپ  مالسلا ) هیلع  لاقف   ) دوب یم  نسحتسم  رایسب  نانموم ، ریما  يا  باضخ  هب 

هللا لوسر  دـیری   ) راز هلان  نیرق  متام ، رد  راتفرگ و  تبیـصم ، رد  مییهورگ  ام  و  هبیـصم ) یف  موق  نحن  و   ) تسا شیارآ  يوم ، ندرک 
(. هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  ترضح  متام  نآ ، هب  دنا  هدومرف  هارا  هلآ )) هیلع و  هللا  یلص  )

یلمآ

ینیوزق

یموق ام  تسا و  یتنیز  باضخ  دومرف : .دوب  رتهب  باضخ  هب  ینعی  .ار  دوخ  دیفـس  يوم  يدادیم  رییغت  رگا  ترـضح : نآ  اب  دـنتفگ  و 
اهتبیصم و زا  دش  بترتم  نآ  رب  هچنآ  تسا و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  توف  تبیـصم  دارم  تبیـصم ، رد  میتسه 

.تشذگ باب  نیا  رد  یمالک  و  اهتیلب ،

یجیهال

: مالسلا هیلع  لاقف  نینموملاریما ؟ ای  کبیش  تریغ  ول  مالسلا : هیلع  هل  لیق  و 

« .هبیصم یف  موق  نحن  هنیز و  باضخلا  »

يا ار  وـت  شیر  يدیفـس  يداد  یم  رییغت  شاـک  هک  مالـسلا  هیلع  وا  هـب  دـش  هـتفگ  ینعی و  .هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسرب  دـیری 
: هک مالسلا  هیلع  تفگ  سپ  .نانمومریما 

.تبیصم رد  میشاب  یموق  ام  تسا و  تنیز  ندرک  باضخ 

.ار هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ادخ ، لوسر  تبیصم  مالسلا  هیلع  درک  هدارا  هک  دیوگ  هللا  همحر  دیس 
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ییوخ

و هنیز ، اهناب  هفیصوت  هظفللا و  هذه  قالطا  نم  دافتسی  امک  ءانحلا  عم  اصوصخ  رابخالا و  یف  اهب  دیکاتلا  درو  هنـس  باضخلا  ینعملا :
وه مدلاب و  باضخلا  نول  فصوف  سارلا  هدلج  تاوشلا ، .ابیـضخ و  یتاوش  تار  نا  امد  دـقعلا  ولول  یلا  اهدـخ  تضخ  مامتوبا : لاق 

و ذئنیح ، بیشلا  هنم  دعبی  هنس و  نیثالث  براقی  مالسلا ) هیلع   ) یلع رمع  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا تام  ءانحلاب و  باضخلا  نول 
( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  یلع  هبیصملاب  رسفی  نا  دعبی  هبیـصم  یف  اناب  هباوجف  هتموکح ، مایا  یف  هل  لیق  مالکلا  اذه  نا  رهاظلا 

.هللا لوسرب  هبیصم  یف  موق  نحن  اذکه و  یلزتعملا  حرشلا  یف  نتملا  هرابع  نکلو  همالک ، یف  هبیصملا  رسف  نمب  حراشلا  حرـصی  مل  و 
تلح یتلا  هبیـصملا  لـب  هنادـقف ، هتوم و  هبیـصم  تسیل  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هیلا ادنـسم  وا  اـقلطم  هبیـصملا  نم  دارملا  نا  رهاـظلاف 

قاقـشلا و فالتخالا و  نم  امهیلع  بترت  ام  ناـمثع و  هعیب  یف  هفیقـسلا و  یف  نیدـسفملا  نیـضرغملا و  ناـیغط  نم  فیرـشلا  هعرـشب 
ناک وهرمع  مایا  رخاوا  یف  مالکلا  اذـه  نوکی  نا  برقی  و  هزیزعلا ، ءامدـلا  کفـس  نیفـص و  لـمجلا و  برح  یلا  رج  يذـلا  قاـفنلا 

.هباحصال ارارم  هرکذ  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  هب  ربخا  امک  یکزلا  رهاطلا  همد  نم  باضخلا  هتبیـشب  رظتنی  مالـسلا ) هیلع  )
ام تسیرویز و  دوخ  باضخ  دومرف : خـساپ  رد  يدادـیم ، گنر  رییغت  باضخ  اـب  ار  تدـیپس  يوم  شاـک  دـش : هتفگ  وا  هب  همجرتلا :

.تسا هدوب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) رمغیپ رب  يراد  تبیصم  شدوصقم  میراتفرگ  تبیصم  كوس و  رد  هک  میتسه  ینادناخ 

يرتشوش

ول مالـسلا :) هیلع   ) هل لیق  و  : ) فنـصملا لوق  هلآ .) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  هاـفو  دـیری  هصاـخلا ) هوبنلا  یف  سداـسلا - لـصفلا  )
نب هللادبع  يور  امل  اریخا  و  انه ، رکذ  امل  ءادتبا  هرمع  رخآ  یلا  هتبیش  ریغی  مل  مالـسلا ) هیلع   ) هناک و  نینموملاریما ) ای  کتبیـش  تریغ 
هیلع  ) ایلع عنمی  مل  و  مالـسلا ،) هیلع   ) رفعجوبا و  بضخ ، دق  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسحلا بضخ و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نا  نانس 
هلئاق و  رعاش : لوق  باضخلا  كرت  نع  راذتعالا  یف  لیق  امم  .هذه و  نم  هذه  بضخت  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لوق  الا  مالـسلا )
تنا تبـش و  میکحل : لیق  ریذـنلا و  هجو  ادوسم  تسل  يرمع و  ریذـن  بیـشملا  اهل  تلقف  ریتقلا  هظحالم  نم  ریطت  یناوغلاـف  بضختا 

هنیز و باضخلا  مالـسلا :) هیلع   ) لاقف (. ) هرمعب هلکث  دارا   ) هطـشاملا یلا  جاتحت  یلکثلا ال  نا  لاقف : باضخلاب ؟ هجلاعت  ملف ال  باش ،
بیطا ما  یسار  نهداا  لاق : دحللا  یف  مالسلا ) هیلع   ) نسحلا عضو  امل  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسحلا نا  ربخلا : یف  و  هبیـصم ) یف  موق  نحن 

رخآ یلا  هیبا  هبیصم  یف  ناک  هنال  امئاد ، باضخلا  كرت  مالـسلا ) هیلع   ) داجـسلا نا  دبال  بیلـس و  تنا  روفعم و  کسار  ینـساحم و 
یبا نبا   ) یف نکلو  هیرصملا )  ) یف اذکه  هلآ )) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  هافو  دیری  ( ) هصاخلا هوبنلا  یف  سداسلا - لصفلا   ) .هرمع

( هیطخلا  ) یف و  هلآ )) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسرب  ینعی  ( ) مثیم نبا   ) یف و  هلآ )) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسرب   ) هلمجلا لدب  دیدحلا )
هیلع  ) همالک ءزج  هلآ )) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسرب   ) نوکی دـیدحلا  یبا  نبا  لقن  یلعو  هلآ )) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسرب  دـیری  )

نوکی و  حـصا ، دـیدحلا  یبا  نبا  لقن  ناـک  و  هریغ ، وا  هیلع - هللا  ناوضر  یـضرلا - هاورلا  مـالک  نم  نیرخـالا  لـقن  یلع  و  مالـسلا ،)
فالخک هنال  حیحصب  سیل  هیرصملا  یف  امف  ناک  فیک  و  هردقم ، هفصلا  هیطخلا ) مثیم و  نبا   ) لقن یلع  و  میظعتلل ، هبیـصم )  ) ریکنت

.بکرملا عامجالا 

هینغم

هفاظنلا و بجی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا ناک  و  هلآ .) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  هافو  هبیـصملاب  دـیری  یـضرلا : فیرـشلا  لاـق 
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ام لاقف : داوسلاب ، هتیحل  بضخ  دـق  و  اموی ، مامالا  هآر  .هآرملا و  طشملا و  لمعتـسی  كاتـسی و  بیطتی و  بضتخیف و  رهظملا ، نسح 
رقاع قیقـش  نیرخالا  نیلوالا و  یقـشا  ثعبیـس  اهعد  ال ، لاقف : کب .؟ ءادتقا  یتیحل  بضخا  الفا  هللا .! لوسر  ای  باضخلا  اذـه  نسحا 
ینید نم  همالس  یفا  مامالا : لاقف  .هللا  يدی  نیب  دوجسلا  یف  تنا  و  کتیحل ، اهنم  بضخت  هبرض  کسار  یلع  کبرـضیف  حلاص ، هقان 

.کنید نم  همالس  یف  لاق : هللا .؟ لوسر  ای 

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

رتهب يدومن ) یم  گنر  باـضخ و   ) يداد یم  رییغت  ار  دوخ  شیر )  ) دیفـس يوم  رگا  نینموملاریما  اـی  دـنتفگ : مالـسلا  هیلع  ماـما  هب 
یـضردیس  ) هودنا رد  رادازع و  میتسه  یهورگ  ام  نکیل )  ) تسا و شیارآ  تنیز و  باضخ  دومرف : باضخ ) هرابرد   ) ترـضح دوب ،

و  ) دراد هدارا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تافو  میتسه ) هودنا  ازع و  رد  ام   ) دوخ شیامرف  زا  ترـضح  دیامرف ): همحرلا  هیلع 
(. تشذگ مهدفه  شیامرف  حرش  رد  باضخ  هرابرد  ینخس 

ینامز

، سابل رد  يرادازع  مـالعا  .تسا  فلتخم  ياـهتروص  هب  تاوما  زا  مارتحا  هدرک  شرافـس  نآ  يور  مالـسا  هک  یئاـه  هماـنرب  زا  یکی 
هد هام و  راهچ  تافو  هدع  تسا  هام  هس  دودح  هک  یلومعم  هدع  دوش : لئاق  دیاب  يرتشیب  مارتحا  رهوش  هب  تبـسن  نز  یتح  یگدنز و 

یناسک : ) دـیامرف یم  نارباص  فاصوا  رد  زیزع  يادـخ  .ماوقا  يارب  صخـالاب  تسا  مزـال  همه  يارب  هدرم  زا  مارتحا  هتبلا  .تسا  زور 
.مینک یم  تشگزاب  وا  يوسب  میئادخ و  رایتخا  رد  ام  نوعجار : هیلا  انا  هللا و  انا  دنیوگ : یم  دننیب  یم  تبیصم  یتقو  هک  دنتسه 

يزاریش دمحم  دیس 

تافو دـیری  ( ) هبیـصم یف  موق  نحن  هنیز و  باضخلا  : ) مالـسلا هیلع  لاقف  نینموملاریما -؟ اـی  کبیـش  تریغ  ول  مالـسلا - هیلع  لاـق  و 
هیلع و هللا  یلـص   ) لوسرلا لثمب  فیکف  هایحلا ، لوط  هباحـصا  یف  رثوی  میظعلا ، صخـشلا  تافو  ناـف  هلآ )) هیلع و  هللا  یلـص   ) لوسر

(. هلآ

يوسوم

هیلع و هللا  یلص   ) هللا لوسر  ناک  دق  هنیز و  هنال  بحتسم  باضخلا  حرشلا : .رعشلا  هب  غبصی  ام  باضخلا : .رعشلا  ضایب  بیشلا : هغللا :
 … اهعم باضخلا  یفانتی  هبیصم  یف  هنال  هلامعتسا  مدع  نیب  مامالا و  رسف  دق  هب و  هباحصا  رمای  هلمعتسی و  هلآ )

یناقلاط

شیارآ وم  ندرک  گنر  دومرف : يدرک  یم  گنر  ار  دوخ  دـیپس  ياهوم  رگا  دـش  یم  هچ  نینمؤملا  ریما  يا  دـنتفگ  ار  ترـضح  نآ  »
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« .میرب یم  رس  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  گوس  رد  ام  تسا و 

شش یس و  سپـس  دش و  هتفگ  نخـس  یفاک  دح  هب  نیا  زا  شیپ  باضخ  دروم  رد  دیوگ : یم  نخـس  نیا  حرـش  رد  دیدحلا  یبا  نبا 
زا ای  تسا  هدـش  هدورـس  باضخ  عوضوم  رد  هک  ار  يرتحب  یمور و  نبا  مامت و  وبا  یباص و  نوچ  یگرزب  نابیدا  نارعاـش و  زا  تیب 

دوخ و نایم  ار  یباضخ  دوش : یم  تعانق  یباص  زا  تیب  هس  همجرت  هب  هک  تسا  هدروآ  تسا  هدـش  هوکـش  نآ  رد  اهوم  ندـش  دـیپس 
دوب تشز  هچ  تفر  راک  هب  نم  رس  قرف  فلز و  رد  هک  یباضخ  دوب  وا  راک  فالخ  رب  نآ  رد  نم  راک  یلو  مدرک  تمـسق  ما  هبوبحم 

، داب رود  دیدرگ  نآ  یتشز  ببس  درب و  نوریب  دوخ  لاح  زا  ارم  يوسیگ  هک  یباضخ  دوب ، ابیز  هچ  تسارآ  ار  وا  ناتشگنارس  هچنآ  و 
.تسارآ ار  هبوبحم  تسد  فک  هک  باضخ  نآ  رب  نیرفآ  و 

مراکم

، َنِینِمْؤُْملا َریِمَأ  اَی  ، َکَْبیَش َتْرَّیَغ  َْول  مالسلا  هیلع  َُهل  َلِیق  َو 

 [[ مالسلا هیلع  لاقف  ]]

! ٍهَبیِصُم ِیف  ٌمْوَق  ُنَْحن  ٌهَنیِز َو  ُباَضِْخلا 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ِلوُسَر  َهاَفَو  ُدیُِری 

.دیدرک یم  باضخ  گنر و  ار  دوخ  نساحم  دوب  بوخ  هچ  : دندرک ضرع  ترضح  هب 

: دومرف خساپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

.میرادازع ام  یلو  تسا  تنیز  نتسب  گنر  باضخ و 

: هنامیکح راتفگ  دنس  (.) دوب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  تلحر  مالسلا  هیلع  ماما  روظنم  )

.تسا هدرکن  رکذ  هغالبلا  جهن  زا  ریغ  یکردم  ینعمرپ  راتفگ  نیا  يارب  بیطخ  موحرم 

( .تسا هدروآ  زین  ص 125 )  ) همئالا صئاصخ  باتک  رد  ار  نآ  یضر  دیس  موحرم  هک  مینکیم  هفاضا 

میا هتسشن  ربمایپ  گوس  هب  ام 

راک القع  فرع  رظنزا  مه  ، یلاسنایم ای  یلاسنهک  ماگنه  رد  دیفـس  ياهوم  هب  بسانم  گنر  ندز  ندرک و  باـضخ  هک  تسین  کـش 
.درک میهاوخ  نایب  رت  حورشم  تروص  هب  ًادعب  هک  هنوگ  نامه  تسا  هدش  دیکأت  نآ  رب  مالسا  تعیرش  رد  مه  تسا و  یبولطم 

دمآ و شیپ  وا  يارب  لاؤس  دید  باضخ  نودب  هدش و  دیفـس  نساحم  اب  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  یماگنه  هدننک  لاؤس  لیلد  نیمه  هب 
َکَْبیَـش َتْرَّیَغ  َْول  مالـسلا  هیلع  َُهل  َلِیق  َو  ( ؛» دیدرک یم  باضخ  گنر و  ار  دوخ  نساحم  دوب  بوخ  هچ  نانمؤمریما ! يا  :» درک ضرع 
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(. َنِینِمْؤُْملا َریِمَأ  اَی 

مرکا ربمغیپ  تلحر  مالسلا  هیلع  ماما  روظنم   ) میرادازع ام  یلو  تسا  تنیز  نتسب  گنر  باضخ و  :» دومرف خساپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
(. هلآ هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ِلوُسَر  َهاَفَو  ُدیُِری  ٍهَبیِصُم  ِیف  ٌمْوَق  ُنَْحن  ٌهَنیِز َو  ُباَضِْخلا  : مالسلا هیلع  َلاَقَف  ( ؛») تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

هیلع و هللا  یلـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  َهاَفَو  ُدـیُِری   » هلمج هک  تسا  نیا  میا  هداد  رارق  دوخ  مالک  نتم  ار  نآ  ام  هک  حـلاص  یحبـص  هخـسن  رهاظ 
هداد حیجرت  ار  نآ  یضعب  هک  دیدحلا  یبا  نبا  هخسن  رهاظ  هک  یلاح  رد  مالسلا  هیلع  ماما  مالک  هن  تسا  یضر  دیـس  مالک  ءزج  هلآ »

(. هلآ هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ِلوُسَِرب  ٍهَبیِصُم  ِیف  ٌمْوَق  ُنَْحن   ) تسا مالسلا  هیلع  ماما  دوخ  مالک  ءزج  هلمج  نآ  هک  تسا  نیا  دنا 

هک تسا  هدومرف  ریسفت  ار  نآ  مالسلا  هیلع  ماما  دوخ  اریز  درک  رکذ  تبیصم  نیا  يارب  ناوت  یمن  يرگید  ياهریسفت  تروص  نیا  رد 
.دشاب یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  تلحر  تبیصم  ، روظنم

هفیقـس و تبیـصم  ، روظنم هک  دـنا  هتفگ  دـنا و  هتفریذـپن  ار  نآ  یـضعب  دـشاب  یـضر  دیـس  مـالک  ءزج  ریـسفت  نیا  هک  نیا  رباـنب  یلو 
هک تسا  نآ  دننام  نیفص و  لمج و  ياه  گنج  ریظن  مالسلا  هیلع  ماما  تموکح  نارود  رد  سپـس  نامثع و  رـصع  رد  نآ  ياهدمایپ 
هب جاهنم  زا  شخب  نیا   ) ص 539 ج 21 ، هعاربلا ، جاهنم  ) .دوب نآ  راب  تبیـصم  راثآ  ریگرد  فسأت  تیاهن  اب  مالـسلا  هیلع  ماما  ًاـمئاد 

(.( تسا هدش  هتشاگن  ياهرمک  هللا  تیآ  موحرم  هلیسو 

يا هزادنا  هب  تبیـصم  اریز  دـسر  یمن  رظن  هب  دـیعب  زین  نآ  دـشاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  تلحر  تبیـصم  ، روظنم رگا  هتبلا 
مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تالاح  رد  هک  هنوگ  نامه  درک  یم  ینیگنس  مالـسلا  هیلع  ماما  بلق  رب  رمع  نایاپ  ات  شراثآ  هک  دوب  نیگنس 

: درک نایب  نینچ  وا  ربق  رس  رب  هک  میناوخ  یم  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  شدنمجرا  ردارب  نفد  ماگنه 

ُبِیلَس َْتنأ  ٌروفعَم و  َکُسْأَر  ینِساحَم َو  ُبیِطا  مأ  یِسْأَر  ُنَهدأ  «أ 

مامت  ) يا هدز  تراغ  وت  هدش و  ناهنپ  كاخ  ریز  رد  وت  رس  هک  یلاح  رد  مزاس  وبشوخ  ار  منساحم  ای  منزب  نغور  ار  مرس  ياهوم  ایآ 
یمکاب  ) ص 160 ج 4 ، راونـالاراحب ، یلاـع و  یبتجم  نسح  ماـما  تـالاح  لاـمآلا ، یهتنم  (.»؟) دـندرک تراـغ  نانمـشد  ار  تقوقح 

(.( توافت

رمع نایاپ  ات  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  شردـپ  تداهـش  زا  دـعب  هک  میناوخ  یم  زین  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  تـالاح  رد  و 
.دیشک لوط  لاس  دودح 40  هک  نیا  اب  دوب  رادازع  هراومه 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  هک  هدمآ  فورعم  ثیداحا  رد  هچنآ  قبط  هک  دراد  دوجو  زین  لامتحا  نیا  دش  هتفگ  هچنآ  رب  هوالع 
نآ هتـسویپ  مالـسلا  هیلع  ماما  ؛» دـننک یم  باضخ  ترـس  نوخ  اب  ار  وت  نساحم  هک  دـسر  یمارف  یناـمز  :» دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  هب 

«( بضخ هدام  ص 604  ج 2 ، راحبلا ، هنیفس  ) .دوش هدوسآ  رارشا  ّرش  زا  دشونب و  تداهش  تبرش  ات  دیشک  یم  راظتنا  ار  نامز 

: میناوخ یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد  هک  نیا  صوصخ  هب 
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مرکا ربمغیپ  ِهِذَه ؛ ْنِم  ِهِذَه  ُبَضُْخت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِِّیبَّنلا  ُلْوَق  اَّلِإ  مالسلا  هیلع  ًاِّیلَع  ْعَنْمَی  َْمل  هلآ َو  هیلع و  هللا  یلص  ُِّیبَّنلا  َبَضَخ  »
هک دوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  مـالک  تشادزاـب  راـک  نیا  زا  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هچنآ  یلو  درک  باـضخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

.( ص 165 ج 41 ، راونالاراحب ، «.) دش دهاوخ  باضخ  تقرف  نوخ  زا  تنساحم  يور  : دومرف

مالسا رد  اهوم  ندرک  گنر  باضخ و  -1

ریذبت فارـسا و  زا  رود  لوقعم و  ياه  تنیز  زا  دنـشاب و  بترم  هزیکاپ و  ، ناناملـسم هک  تسا  هدـش  دـیکأت  یمالـسا  ياه  هزومآ  رد 
.ددنسپ یم  ابیز  ار  شناوریپ  مالسا  ، رگید ریبعت  هب  دنریگب و  هرهب 

دنشوپب و نیزم  سابل  دنور  یم  تسا  تدابع  مهم  نوناک  هک  دجـسم  هب  هک  یماگنه  هدش  هداد  روتـسد  ناناملـسم  هب  دیجم  نآرق  رد 
دوخ اب  دجـسم  هب  نتفر  ماگنه  ار  دوخ  تنیز  مدآ ! نادنزرف  يا  ؛»  ٍدِجْـسَم ِّلُک  َدـْنِع  ْمُکَتَنیِز  اوُذُـخ  َمَدآ  ِیَنب  اَی  دنـشاب « هتـشاد  تنیز 

هیآ 31) فارعا ، «.) دیرادرب

ْنَم ُْلق  دیامرف «: یم  نآ  زا  دعب  هیآ  رد  دننک  بجعت  روتسد  نیا  زا  رگن  یحطس  نادان و  دارفا  زا  یـضعب  تسا  نکمم  هک  اج  نآ  زا  و 
يزور ،و  هدیرفآ دوخ  ناگدـنب  يارب  هک  ار  یهلا  ياه  تنیز  یـسک  هچ  وگب  ؛»  ِقْزِّرلا َنِم  ِتاَبِّیَّطلا  ِهِداَبِِعل َو  َجَرْخَأ  ِیتَّلا  ِهّللا  َهَنیِز  َمَّرَح 

.»؟ تسا هدرک  میرحت  ، ار هزیکاپ  ياه 

.ار يونعم  ياه  تنیز  مه  دوش و  لماش  ار  ینامسج  ياه  تنیز  مه  هک  دشاب  هتشاد  یعیسو  ینعم  تسا  نکمم  تنیز  نیا 

رد یـسلجم  همالع  موحرم  تسا و  هدش  دراو  نانز  نادرم و  يارب  وم  ندرک  گنر  باضخ و  هرابرد  يددعتم  تایاور  هراب  نیمه  رد 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ  زا  تیاور  نآ 16  رد  هدروآ و  « ءاسّنلا لاجّرلل و  ُباضِخلا  » ناونع تحت  باب  کی  راونـالا  راـحب 

.تسا هدومن  رکذ  مالسلا  مهیلع  يده  همئا 

: تسا هدمآ  نینچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  شناردپ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد  هلمجزا 

رـسمه و نتـشاد  رطع و  : تسا ناربمایپ  تنـس  زا  هک  تسا  زیچ  راهچ  ءاَّنِْحلا ؛ ُكاَوِّسلا َو  ُءاَـسِّنلا َو  ُرْطِْعلا َو  َنِیلَـسْرُْملا  ِنَنُـس  ْنِم  ٌَعبْرَأ  »
ص 97) ج 23 ، راونالاراحب ، «.) انح اب  دیفس  ياهوم  ندرک  گنر  كاوسم و 

: دومرف هک  تسا  هدمآ  ترضح  نآ  زا  يرگید  ثیدح  رد 

رب هک  دینک  گنر  ار  دوخ  دیفـس  ياهوم  انح  اب  َهَجْوَّزلا ؛ ُنِّکَُـسی  َحیِّرلا َو  ُبِّیَُطی  َْرعَّشلا َو  ُِتْبُنی  َرَـصَْبلا َو  یِّلَُجی  ُهَّنِإَف  ِءاَّنِْحلِاب  اُوبِـضَتْخا  »
«.) دـهد یم  شمارآ  نارــسمه  هـب  دزاـس و  یم  شوـخ  ار  ناـسنا  يوـب  دـنک و  یم  تیوـقت  ار  اـهوم  دــیازفا و  یم  مـشچ  تیناروـن 

.( ص 99 ج 23 ، راونالاراحب ،

: میناوخ یم  يرگید  ثیدح  رد 
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مه داد  روتـسد  ندرک  باضخ  هب  ار  نانز  مرکا  ربمغیپ  ٍلـَْعب ؛ ِتاَذ  َْریَغ  ٍلـَْعب َو  َتاَذ  ِباَـضِْخلِاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َرَمَأ  »
.( ص 102 ج 23 ، راونالاراحب ، «.) رهوش نودب  نانز  مه  ار و  رادرهوش  نانز 

ارچ هک  دیـسرپ  دـید  باضخ  نودـب  ار  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  ترـضح  كرابم  ياهوم  هدـننک  لاؤس  هک  یماگنه  لیلد  نیمه  هب 
.میرادازع ام  : دومرف داد و  وا  هب  يرادانعم  خساپ  مالسلا  هیلع  ماما  دیا ؟ هدرکن  باضخ 

ارعش راعشا  رد  باضخ  -2

.دنا هدورس  یبان  راعشا  هدرک و  هاگن  رما  نیا  هب  فلتخم  يایاوز  زا  دوخ  راعشا  رد  مجع  برع و  يارعش 

: دیوگ یم  یمورلا ) نبا  مان  هب   ) برع يارعش  زا  یکی 

ادادِو مهَْدنِع  ِهب  یِْغبأ  یناوَغِلل  َْبیَّشلا  ِبِضخأ  َمل 

ادادِح ِهِدَعب  نِم  ُتِسَبل  یبابَش  یلع  یباضِخ  نِکل 

.تسا یناوج  گرم  يارب  نم  باضخ  هکلب  مدرکن  باضخ  اه  نآ  تبحم  نایورابیز و  هجوت  بلج  يارب  ار  دوخ  دیفس  نساحم  نم 

: دیوگ یم  ماّمتوبا  مان  هب  يرگید  فورعم  رعاش 

ِبابَّشلا ِهشاشَبلاب و  يَدوأ  انیلع و  یَغَط  ُبیشَملا  ِنُکَی  نإف 

ِباضِخ نِم  َلَقثأ  هیلع  ُنوکی  ٍءیشب  هُعَفدأ  ُتسل  ّینإف 

ِباذَعلا یلع  َباذعلا  ُتطَّلَسف  ٌباذَع  اذ  كاذ و  ّنأب  ُتدَرأ 

تفرگ ام  زا  ار  یناوج  يداش و  درک و  نایغط  ام  رب  يریپ  رگا 

منک یمن  رود  دوخ  زا  دشاب  باضخ  زا  رت  نیگنس  هک  يزیچ  هب  ار  وا  مه  نم 

طلسم يریپ  لکشم  رب  ار  باضخ  لکشم  متفرگ  میمـصت  نم  یلو  دراد  یتالکـشم  ندرک  باضخ  مه  يریپ و  مه  هک  تسا  تسرد 
.منک

: دیارس یم  نینچ  هدرک و  هاگن  عوضوم  نیا  هب  رگید  يا  هیواز  زا  يزورم ) یئاسک   ) نابز یسراف  رعاش 

ربم جنر  روخم  شیب  يروخ  جنر  یمه  رگ  نم  ندرک  هیس  يوم  زا  نم و  باضخ  زا 

رثا دنباین  دنیوج و  ناریپ  درخ  نم  هک ز  مسرتب  ، تسا یناوج  هن  ناز  مضرغ 
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یسیلگنا

It was said to Imām Ali ibn Abū Tālib once: “We wish you had dyed your gray hair, O
Imam Ali ibn Abu Talib He said : “ Dye is a way of adornment, whereas we are in a

.” state of grief

Sayyid ar-Radi says in his comment that Imām Ali ibn Abū Tālib is referring here to his
 . grief at the demise of the Messenger of Allāh

558 ص :

ینمادکاپ تّفع و  شزرا  : 474 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ِهَِکئاَلَملا َنِم  ًاکَلَم  َنوُکَی  نَأ  ُفیِفَعلا  َداََکل  ّفَعَف  َرَدَق  نّمِم  ًارجَأ  َمَظعَِأب  ِهّللا  ِلِیبَس  ِیف  ُدیِهّشلا  ُدِهاَجُملا  اَم  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

رب تردق  هک  تسین  ینمادکاپ  فیفع  شاداپ  زا  رت  گرزب  ادخ ، هار  رد  دیهـش  دهاجم  شاداپ  دومرف : وا ، رب  ادـخ  دورد  و  یقالخا ) )
 . تساه هتشرف  زا  يا  هتشرف  نمادکاپ ، فیفع  انامه  ددرگ ،  یمن  هدولآ  دراد و  هانگ 

يدیهش

هک تسا  نانچ  .دـنام و  اسراپ  نکیل - دـناوت - ندرک - تیـصعم  هک - اـسراپ  درم  زا  تسین  رتشیب  ادـخ ، هار  رد  هتـشک  رگداـهج  دزم 
.اه هتشرف  زا  تسا  يا  هتشرف  اسراپ  ییوگ 

یلیبدرا

یتیآ

یلو تسه ، ییاناوت  شهانگ  رب  هک  تسین  یسک  دزم  رجا و  زا  رتالاب  ادخ ، هار  رد  دیهش  دهاجم  دزم  رجا و  مالـسلا :) هیلع   ) دومرف و 
.دنیآ رد  هکیالم  هرمز  رد  نمادکاپ  مدرم  هک  تسا  کیدزن  .دزرو  یم  ینمادکاپ 
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نایراصنا

هدومن يراددوخ  یلو  هتـشاد  هانگ  رب  تردق  هک  تسین  یـسک  زا  رتشیب  شـشاداپ  ادـخ  هار  رد  دیهـش  دـهاجم  : دومرف ترـضح  نآ  و 
 . دشاب ناگتشرف  زا  يا  هتشرف  تسا  کیدزن  یتّفع  اب  ناسنا  نینچ  .

اه حرش 

يدنوار

يردیک

مثیم نبا 

دیدحلا یبا 

 . ِهَِکئَالَْملا َنِم  ًاکَلَم  َنوُکَی  ْنَأ  ُفیِفَْعلا  َداََکل  َّفَعَف  َرَدَق  ْنَّمِم  ًارْجَأ  َمَظْعَِأب  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  ُدیِهَّشلا  ُدِهاَجُْملا  اَم  َلاَق ع: َو 

[ هفعلا لوح  تایاکح  ذبن و  ]

یمظعلا یه  جرفلا و  هفع  ناسللا و  هفع  دیلا و  هفع  بورض  یه  هفعلا و  یف  لوقلا  مدقت  دق 

 . هنجلا لخد  ادیهش و  تام  تامف  ربص  فع و  متکف و  قشع  نم  عوفرملا  ثیدحلا  یف  ءاج  دق  و 

.هدحو هنیدملا  حتفی  يذلا  نم  دشأ  هاوهل  بلاغلا  نأ  دواد  نب  نامیلس  همکح  یف  و 

کیـصوأ ءایمظ  ای  هتجوزل  لاق  هتاجاح و  ضعبل  هیلع  لوزنملا  صخـشف  جاـجحلا  نم  ارتتـسم  مهنم  هناوخإ  ضعب  یلع  یجراـخ  لزن 
ءیش و لک  نع  یمعلاب  هلغشأ  ام  تلاق  کفیـض  ناک  فیک  اهل  لاق  رهـش  دعب  داع  املف  سانلا  نسحأ  نم  تناک  اریخ و  اذه  یفیـضب 

.اهجوز داع  نأ  یلإ  اهلزنم  یلإ  هأرملا و ال  یلإ  رظنی  ملف  هینفج  قبطأ  فیضلا  ناک 

.فیفع بولقلا  کلمی  يذلا  ینإف و  ظاحللا  حماط  نکأ  نإ  رعاشلا  لاق  و 

تناک اهرعـش و  تقلح  تعجرف و  یبنجأ  لجر  اهآرف  فوشکم  اهـسأر  هقلغتل و  اهباب  یلإ  شیرق  ءاـسن  تاـحلاص  نم  هأرما  تجرخ 
.مرحمب یل  سیل  نم  هآر  ارعش  یسأر  یلع  عدأل  تنک  ام  تلاق  کلذ  یف  اهل  لیقف  ارعش  ءاسنلا  نسحأ  نم 

یل لحت  اهنأ ال  ملعأ  مانملا و  یف  هأرملا  يرأل  ینإ  هللا و  دـبع  مأ  ریغ  مون  هظقی و ال  یف  طق  هأرما  تیـشغ  ام  لوقی  نیریـس  نبا  ناـک 
.اهنع يرصب  فرصأف 

یتراج ههاکف  نع  فعل  ینإ  مهضعب و  لاق  و 
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نینیعب یلإ  ونری  ناک  هنإ  تلاقف  لیمج  هب  جـهلی  ناک  امم  ائیـش  هنیثب  ای  کیف  يرأ  ام  لاـقف  ناورم  نب  کـلملا  دـبع  یلع  هنیثب  تلخد 
هل هابجلا  دجست  يذلا  لاق ال و  ذإ  هسفن  فصو  امک  تلاق  هتفع  یف  هتفداص  فیکف  لاق  نینمؤملا  ریمأ  ای  کسأر  یف  اتسیل 

برشی مل  امارح و  امد  کفـسی  مل  هللا و  یقلی  لجر  لهـس  ابأ  ای  لاقف  هتوم  ضرم  یف  لیمج  یلع  تلخد  يدعاسلا  لهـس  وبأ  لاق  و 
هنیثب هل  ترکذف  کلذ  انأ  نوکأ  نأ  وجرأل  ینإ  لاق  وه  نمف  هللا  يإ و  تلق  هنجلا  هل  وجرت  هشحاف أ  تأی  مل  ارمخ و 

عم وأ  اهعم  هبیرب  یـسفن  تثدح  تنک  نإ  دمحم  هعافـش  ینتلان  هرخآلا ال  مایأ  نم  موی  لوأ  ایندلا و  مایأ  نم  موی  رخآ  یفل  ینإ  لاقف 
.طق اهریغ 

یلصف یقفرت  تلق  تلاق و  رعاشلا  لاق 

مارحلا امأ  لاق  یبأف و  رونلا  نم  ههجو  یلع  يرت  تناک  اـمل  اهـسفن  یلإ  بلطملا  دـبع  نب  هللا  دـبع  تعد  لاـمج  تاذ  هأرما  نإ  لاـقی 
هنود تامملاف 

اهب حبت  هل ال  انلق  هجاح  يذ  تلاق و  هنم و  تزأمشاف  اهسفن  نع  هرم  هیلیخألا  یلیل  ریمحلا  نب  هبوت  دوار 

هدایم نبا 

لدرخ هبح  نیطعی  عناوم ال 

مارح نهدیص  هکم  ءابظک  هبیرب  نممه  ام  سناوأ  ضیب  رخآ 

ایناوز مالکلا  نیل  نم  نبسحی 

مالسإلا انخلا  نع  نهدصی  و 

یلإ رظنت  الأ  تعطتـسا  نإ  کینیع و  تظفح  ام  کجرف  ینزی  هنإف ال  کل  سیل  ام  یلإ  رظنلا  دیدح  ننوکت  عوفرملا ال  ثیدـحلا  یف 
.هللا نذإب  الإ  کلذ  عیطتست  نل  لعفاف و  کل  لحت  یتلا ال  هأرملا  بوث 

نم تکب  یلیل  الف  یکبأ  هتلمج و  نم  هل  ارعـش  کلملا  دـبع  دـشنأف  رازإلا  بیط  هفعلاب و  افوصوم  یندـملا  رعاـشلا  یلوملا  نبا  ناـک 
هبابص

نینمؤملا ریمأ  ای  الک  لاقف  تغلب  ام  هغلاب  کل  اهنیرتشأل  همأ  تناک  نإ  اهکنجوزأل و  هرح  تناک  نإ  هذه  یلیل  نم  کلملا  دـبع  لاقف 
نم هل  دب  رعاشلا ال  نأل  یلیل  اهتیمـس  هذه  یـسوق  الإ  اهب  تسنأ  یتلا  یلیل  ام  هتمأ و  یف  هترح و ال  یف  ادبأ  رح  هجو  رعـصأل  تنک  ام 

.بیسنلا

نونجملا حولملا  نبا 
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هجم رمخلا  اهباینأ  یلع  نأک 

. ( . هناوید 203 سراف (  نیعلا  يرت  امیف  یننکل  همعط و  تقذ  ام  اهیف و  نم  بذعأب  هسامحلا  تیب  لثم  اذه 

مرکلا ءایحلا و  یناهن  الإ  هشحافل  يوهلا  یناعد  نإ  ام  رعاش 

يدی تددم  مرحم  یلإ  و ال 

.مدق هبیرل  یب  تشم  و ال 

فنحألا نب  سابعلا 

مکترایز یف  بصل  نونذأت  أ 

هجاح نم  کل  له  اهل  تلقف  وعدت  اهیدی  هعفار  هفاحنلا  رـضلا و  هیاغ  یف  یه  مسوملا و  یف  تیبلا  هلبقتـسم  هأرما  تیأر  مهـضعب  لاق 
.یسفن یلع  مالسلا  داز و  یل  ام  مهمیقی و  اداز  سانلا  لک  دوزت  یلوقب  فقوملا  یف  يدانت  نإ  یتجاح  تلاق 

ام تلقف  ابحاصم  فرـصنا  هل  تلاق  مث  ءاکبلا  رظنلا و  یلع  اوداز  امف  اهیلإ  هب  تیـضمف  دازلا  انأ  لاـقف  كوهنم  یتفب  اـنأ  اذإ  تلعفف و 
.دیدش رانلا  لوخد  راعلا و  بوکر  نأ  تملع  ام  یتف أ  ای  کسمأ  تلاقف  اذه  یلع  هیف  رصتقی  امک  ءاقتلا  نأ  تملع 

ینعنمیف يوهأ  نمب  ترفظ  دق  مک  مهضعب  لاق 

.اوفرشت اوفع  اوفرظت و  اوقشعا  هینبل  رهاط  نب  هللا  دبع  نب  دمحم  لاق 

مرح امم  هللا  لحأ  ام  برقأ  ام  لاق  امکنیب  ناک  امف  لـیقف  هینترأ  باـغ  اـملف  اـهینیری  رمقلا  لاز  اـم  لاـقف  اـهقرط  هأرما  یبارعأ  فصو 
.بونذلا نم  دشأ  عجو  ساسم و ال  ریغ  نم  وند  سأب و  ریغ  یف  هراشإ 

هزع ریثک 

يذلاب زع  ای  کنم  یضرأل  ینإ  و 

اهکاوسب كاتسی  وأ  هتبوبحم  هتغضم  دق  انابل  مهدحأ  غضمی  نأب  نوعنقی  یضم و  امیف  نورسی  يوهلا  بابرأ  ناک  ءافرظلا  ضعب  لاق  و 
 . هریره ابأ  دیعس و  ابأ  اهحاکن  یلع  دهشأ  دق  هنأک  روتسلا  ءاخرإ  هولخلا و  مهدحأ  بلطی  مویلا  امیظع و  كاذ  نوری  و 

.رجزلاب دیعولاب و  اهنم  عنقأ  اهبابب و  رورملا  ینیضریل  ینإ  بتاکلا و  نامثع  یبأ  نب  دمحأ  لاق  و 

تمسبت ینیلون  یتاه  تلق  اذإ  نمیلا  حاضو  لوق  ردکنملا  نب  دمحم  تدشنأ  نوشجاملا  نب  فسوی  لاق 
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.هسفن یف  اهیقفل  حاضو  ناک  نإ  لاق  کحضف و 

انتیتأ الإ  هللا  قحب  تلاقف  رخآ  لاق 

.مهراصبأب اهوقمرف  مهل  دان  یف  نیعمتجم  ریمن  ینب  نم  موقب  ءانسح  هأرما  ترم 

هللا تلاق و  مهیلإ و  تتفتلاف   ( .هحیبقلا : ءاحسرلا ءاحسر (  اهنأ  ول ال  اهلمکأ  ام  مهنم  لئاق  لاق  و 

. ( . رونلا 30 هروس  ْمِهِرا�ْصبَأ (  ْنِم  اوُّضُغَی  َنِینِمْؤُْمِلل  ُْلق  یلاعت  هللا  لاق  رعاشلا  هللا و ال  متعطأ  ام  ریمن  ینب  ای 

. ( . هناوید 75 ، ریرجل ابالک (  تغلب و ال  ابعک  الف  ریمن  نم  کنإ  فرطلا  ضغف  رعاشلا  لاق  و 

.مهتلجخأف

انل دوعت  اهنم  هلیلل  هسامحلا  رعش  نم  یلذهلا  رخص  وبأ  لاق  و 

یننأ ریغ  امرحم  اهنم  تلن  ام  رخآ و 

تبص توبص و ال  ام  اهیبأ  رمعل  هقسف  یلع  ساحسحلا  ینب  دبع  لوق  رعشلا  اذه  نم  فعأ  و 

کلثم میطخلا و  نب  سیق  لوق  نم  ذوخأم  اهمامذ  یلع  یـشخی  هراج  هنکب و ال  تسیل  هلوق  امنأک  قانعلا  لدج  هلودجم  رخآ و  لاق  و 
. (. هناوید 36 بحاص (  هلیلح  هراج و ال  هنکب و ال  تسیل  تببحأ  دق 

.بحاص هلیلح  هلوقب و ال  هیلع  داز  دق  رعاشلا  اذه  و 

الإ فرطلا  ناسللا و  یناز  انأ  مهضعبل  هیودنم  نبا  دشنأ  و 

.نیتاسبلا حافتب  مایصلا  وهل  هشحاف  ریغ  نم  اذک  نهب  وهلن  رخآ 

درب نب  راشب 

مهل تلقف  انیقالت  مارح  اولاق 

.روسجلا هذللاب  زاف  امه و  تام  سانلا  بقار  نم  لئاقلا  لوق  لثم  رخآلا  تیبلا  -

یبنتملا بیطلا  وبأ 

هوبألا هءورملا و  هوتفلا و  يرت  و 
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نأ لوألا  تیبلا  ینعم  هفعلا و  هذه  نم  نسحأ  رهعلا  نم  اریثک  نإ  لوقی  اهتالیوارس و  یف  امع  هلوق  نجهتسی  هللا  همحر  بحاصلا  ناک 
یتلا یه  لالخلا  هذـه  نإ  لاق  مث  نهب  عتمتلا  حالملاب و  هولخلا  نع  هنعنمی  نهنـأل  نهل  رئارـض  حـالملا  نهارت  ثـالثلا  لـالخلا  هذـه 

هب نودیری  فورعم ال  ءارعـشلل  بهذم  اذه  نأ  يدنع  داحلإلا و  نم  عون  نیدلاب و  نواهت  اذه  موق  لاق  اهتاعبت و  نم  فوخلا  هعنمت ال 
فوخ هب و  عرـشلا  دورول  حیبق ال  هنأل  حیبقلا  نوکرتی  مهنأ  هراهطلاب و  مهقالخأ  مهایاجـس و  فصو  یف  هغلابملا  لب  نیدـلاب  نواهتلا 
مهبرح نم  قفـشأ  اهب و ال  تسنأ  یتلا  هبوبحملا  هذه  موق  نم  فاخأ  يأ ال  ایندلا  تاعبت  اهتاعبتب  دـیری  نأ  اضیأ  نکمی  هنم و  باقعلا 

.عرولا انرکذ  دنع  همدقتملا  ءازجألا  یف  کلذ  نم  احلاص  افرط  انرکذ  دق  رخآ و  باب  امهف  ناسللا  هفع  دیلا و  هفع  امأف  مهدیک  و 

.سأبلا هب  ام  راذح  هب  سأب  ام ال  كرتی  یتح  نیقتملا  نم  نوکی  نأ  دبعلا  غلبی  عوفرملا ال  ثیدحلا  یف  و 

نم انـسبل  ماعطلا و  شیرج  نم  انلکأ  ارانید و  امهرد و ال  مهل  ذـخأن  مل  نیملـسملا  رمأ  انیلو  ذـنم  اـنإ  هتوم  ضرم  یف  رکب  وبأ  لاـق  و 
یلإ کلذ  اوعفداف  تضبق  اذإف  هفیطقلا  هذه  یـشبحلا و  دبعلا  اذه  حضانلا و  اذـه  الإ  نیملـسملا  ءیف  نم  اندـنع  سیل  بایثلا و  نشخ 

.هدعب نم  بعتأ  دقل  رکب  ابأ  هللا  محر  لاق  مث  اریثک  یکبف  رمع  یلإ  کلذ  لمح  تام  املف  نیملسملا  لام  تیب  یف  هلعجیل  رمع 

الإ مکهاوفأ  نم  اوجرخت  بیطلا و ال  الإ  مکفاوجأ  اولخدت  امهلعف ال  نم  حلفأ  نیرمأب  مکیصوأ  لیئارسإ  ینب  ای  دواد  نب  نامیلـس  لاق 
.بیطلا

کیلع حـتفی  فوسف  دـیدح  نم  اطئاح  مراحملا  نیب  کنیب و  لعجاف  هینیقی  هفرعم  کبر  فرعت  نأ  تئـش  اذإ  ءاـمکحلا  ضعب  لاـق  و 
.هتفرعم باوبأ 

تردـق ام  عتباف  هفآ  هنـسلا  هتباصأ  رکـسلا  بصق  نأ  زاوهألا  نم  هیلإ  بتک  هل  امالغ  نأ  نانـس  یبأ  نب  ناسح  عرو  نم  یکحی  اـمم  و 
نم عیبلا  لاقتـساف  مهرد  فلأ  نیثالث  حبرب  لیلق  دعب  هعاتبا  ام  هنم  بلط  عاتباف و  دعب  امیف  اریثک  احبر  هل  دـجت  کنإف  رکـسلا  نم  هیلع 
ملف کتللحأ  کل و  هتبیط  دـق  حـبرلا و  رادـقم  نآلا  تملع  دـق  عئابلا  لاقف  هنم  هتیرتشا  نیح  ملعأ  تنک  ام  ملعی  مل  هنإ  لاق  هبحاص و 

.هیلع هدر  یتح  لاز  ام  هبلق و  نئمطی 

لکأ كرتف  نینس  عبـس  اولاق  هاشلا  شیعت  مک  لأس  محللا و  لکأی  نأ  هفینح  وبأ  عروتف  هفوکلا  لهأ  مغب  تطلتخا  هراغلا  منغ  نإ  لاقی 
.نینس عبس  منغلا  محل 

یبأ نب  نسحلا  یبأ  یلإ  هفینح  یبأ  نب  دامح  هنبا  اهب  ءاج  تام  املف  تیبلا  هیواز  یلإ  اهب  یمرف  هردـب  هیلإ  لمح  روصنملا  نإ  لاـقی  و 
نـسحلا وبأ  لاقف  هب  هللا  كرمأ  امیف  اهفرـصاف  هعیدولاک  يدـنع  تناک  اهنإ  لاق  کیلع و  هذـه  درأ  نأ  یناصوأ  یبأ  نإ  لاق  هبطحق و 

.ماوقأ سوفن  هب  تخس  ذإ  هنیدب  حش  دقل  هفینح  ابأ  هللا  محر 

.ریخألا فصلا  یف  لص  وه و  نیأ  نم  کمهرد  رظنا  يروثلا  نایفس  لاق  و 

.هب یلوأ  رانلا  تحسلا  نم  تبن  محل  هنجلا  لخدی  هرجع ال  نب  بعکل  لوقی  یبنلا ص  تعمس  رباج 

.یضرملا هب  تیواد  مث  ارورذ  هتلعج  مث  هتقحس  مث  هتقرحأل  لالح  نم  افیغر  تدجو  ول  نسحلا 
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اوفلک ول  مهنإ  امأ  هللا  لوسر  اـی  تلاـق  امهبـستکی  فیک  هیفیغر  یلإ  رظن  حبـصأ  اذإ  نم  لاـق  نمؤملا  نم  هللا  لوسر  اـی  تلاـق  هشئاـع 
 . افسع ایندلا  نوفسعی  مهنکل  هوفلک و  دق  مهنإ  اهل  لاقف  هوفلکتل  کلذ 

یلإ مهب  رمؤی  مث  ًارُوْثنَم  ًءا�بَه  هللا  اهلعجیف  لابجلا  لاثمأک  تانـسحلا  نم  مهل  همایقلا و  موی  نوئیجی  اـموق  نأ  هعفری  ناـمیلا  نب  هفیذـح 
مهیلع ضرع  اذإ  اوناک  مهنکل  لیللا و  نم  هبهأ  نوذـخأی  نوموصی و  نولـصی و  اوناـک  مهنإ  لاـق  هللا  لوسر  اـی  اـنل  مهلخ  لـیقف  راـنلا 

 . هیلع اوبثو  مارحلا 

یناشاک

یلمآ

ینیوزق

یجیهال

ییوخ

يرتشوش

هینغم

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

زا تسین  رتشیب  دوش  هتـشک  ادخ  هار  رد  هک  يا  هدـننک  داهج  شاداپ  رجا و  تسا : هدومرف  ینمادـکاپ ) شیاتـس  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
مارح زا  هک   ) نمادکاپ صخش  تسا  کیدزن  درب ، راک  هب  ینمادکاپ  تفع و  دشاب و  هتشاد  یئاناوت  هتـسیاشان ) مارح و  رب   ) هک یـسک 

زا ار  نآ  ام  تسین  هغالبلا  جـهن  خـسن  زا  رتشیب  رد  شیاـمرف  نیا   ) دوشب ناگتـشرف  زا  يا  هتـشرف  دراد ) یم  هاـگن  ار  دوخ  هتـسیاشان  و 
(. میدومن لقن  دیدحلا  یبا  نبا  هخسن 

ینامز

دیهش اریز  .تسا  رتمک  نمادکاپ  زا  شرجا  مالسلا ) هیلع   ) ماما رظن  رد  درب  یم  ناربمایپ  فیدر  رد  ار  دیهـش  هک  ادخ  هار  رد  تداهش 
هتـشک هدرک و  دربن  يدودعم  يا  هدع  اب  دوخ  داهج  رد  وا  دوش  یم  هتـشک  دنک و  یم  داهج  ادخ  هار  رد  زور  دـنچ  ای  تعاس و  دـنچ 

ره ربارب  رد  درذـگ و  یم  هک  رذـگ  ره  زا  دـنک ، ظـفح  دـیاب  ار  شندـب  ماـمت  ناـبز و  تسد ، هـظحل ، هـب  هـظحل  نمادـکاپ  اـما  هدـش 
لقن یثیدح  دیدحلا  یبا  نبا  .ددرگن  ءاشحف  انز و  مارح ، لام  تبیغ ، غورد ، هب  هدولآ  ات  دنک  هدهاجم  سفن  ياوه  اب  دیاب  یئوگنخس 

درک و ینمادکاپ  درکن و  زاربا  دـش و  قشاع  هک  یـسک  هنجلا ) لخد  ادیهـش و  تام  تامف  ربص  فع و  متکف و  قشع  نم  : ) دـنک یم 
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تردق هکنانآ  دننک و  جاودزا  هدرک  شرافـس  زیزع  ناناوج  هب  ادخ  .تسا  هتفر  ایند  زا  نادیهـش  فیدر  رد  تفر  ایند  زا  دومن و  ربص 
.دهد تورث  نانآ  هب  ادخ  ات  دنشاب  هتشاد  تفع  دنرادن  جاودزا 

يزاریش دمحم  دیس 

نا فیفعلا  داکل   ) بکتری مل  و  فعف )  ) هوهـشلا یلع  ردق ) نمم  ارجا  مظعاب  هللا  لیبس  یف  دیهـشلا  دـهاجملا  ام  : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
.سفنلا هراهط  یف  هکئالم  هناک  کلذل  لعافلا  نا  یتح  هسفن ، مامز  ناسنالا  ذخا  هدشل  کلذ  و  هکئالملا ) نم  اکلم  نوکی 

يوسوم

ءادعالا یلع  رصتنی  نا  عاطتسا  اهیلع  رصتنی  هسفن و  یلع  بلغتی  نا  ناسنالا  عاطتسا  یتم  اهل و  داهج  سفنلل و  هفص  هفعلا  نال  حرشلا :
ربکالا داهجلا  مهیلع  یقب  رغصالا و  داهجلا  اوضق  موقب  ابحرم  مهل : لاق  وزغلل  هللا  لوسر  اهثعب  یتلا  ایارـسلا  يدحا  تداع  امدنع  اذل  و 

ناک هتمدخ  هللا و  هعاط  یلع  اهعوطی  نا  عاطتسا  اهیلع و  رصتنا  هسفن و  دهاج  نمف  سفنلا …  داهج  لاق : ربکالا  داهجلا  ام  و  هل : لیقف 
 … هتراهط هومس و  هتهازن و  یف  اکلم  نوکی  نا  داک  لب  دیهشلا  دهاجملاک  رجالا  یف 

یناقلاط

اناوت مارح ) نداد  ماجنا  هب   ) هک تسین  یسک  زا  رتگرزب  شاداپ  ظاحل  زا  ادخ  هار  رد  هدش  هتشک  هدننکراکیپ  دومرف : ترـضح  نآ  «و 
« .تسا ناگتشرف  زا  يا  هتشرف  اسراپ  ییوگ  هک  تسا  نانچ  و  دزرو ، ییاسراپ  دشاب و 

عون دنچ  رب  هک  تشذگ  نیا  زا  شیپ  ینمادکاپ  ییاسراپ و  هرابرد  نخـس  تسا : هدروآ  نینچ  نخـس  نیا  حرـش  رد  دـیدحلا  یبا  نبا 
: تسا هدمآ  عوفرم  ثیدـح  رد  تسا و  رترب  همه  زا  یکی  نیا  هک  یـسنج  توهـش  ییاسراپ  نابز و  ییاسراپ  تسد ، ییاسراپ  تسا ،
« .دیآ یم  رد  تشهب  هب  تسا و  هدرم  دیهش  دریمب  لاح  نآ  رب  دزرو و  ینمادکاپ  دراد و  ناهن  ار  دوخ  قشع  دوش و  قشاع  سک  ره  »

زا رتراوتسا  رتریلد و  دوش  هریچ  دوخ  ياوه  هب  هک  سک  نآ  تسا  نیا  مالّسلا  هیلع  دواد  نب  نامیلس  زیمآ  تمکح  نانخس  هلمج  زا  و 
.دیاشگ یم  ار  يرهش  ییاهنت  هب  هک  تسا  یسک 

هب هک  تسا  هدرک  داهـشتسا  دروم  نیا  رد  يراعـشا  هب  تسا و  هدروآ  ینمادکاپ  تفع و  هرابرد  ییاهناتـساد  سپـس  دـیدحلا  یبا  نبا 
.دوش یم  هدنسب  دروم  ود  یکی  همجرت 

يرفـس هب  دوخ  ياهراک  نداد  ماجنا  يارب  ناـبزیم  دـش ، دراو  دوخ  ناـشیکمه  زا  یکی  هناـخ  هب  جاـجح  زا  هدیـشوپ  جراوخ  زا  یکی 
نآ و  منک ، یم  شرافـس  یکین  ریخ و  نداد  ماجنا  هب  دوخ  نامهیم  نیا  دروم  رد  ار  وت  نوگ  مدنگ  يا  تفگ : دوخ  رـسمه  هب  تفر و 

ار وا  يروک  تفگ : دوب ؟ هنوگچ  وت  نامهیم  تفگ : نز  هب  تشگرب  رفس  زا  هام  کی  زا  سپ  نابزیم  نوچ  .دوب  مدرم  نیرتابیز  زا  نز 
زا يزیچ  هب  هن  دوب و  هتسیرگن  نز  نآ  هب  هن  دوب و  هداهن  مه  رب  ار  دوخ  ياهکلپ  تدم  نآ  رد  نامهیم  و  دوب ، هتـشاد  زاب  يراک  ره  زا 

.دوب هتشگرب  رفس  زا  شرسمه  ات  نآ  بابسا  هناخ و 
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هناخ هب  نز  نآ  دـید ، ار  وا  هناـگیب  يدرم  دوب ، هنهرب  رـس  ددـنبب و  ار  نآ  اـت  تفر  شیوخ  هناـخ  رد  رب  شیرق  ياـسراپ  ناـنز  زا  ینز 
هدید مرحمان  هک  ار  ییوم  نم  تفگ : دندیسرپ ، وا  زا  هراب  نآ  رد  نوچ  دیـشارت و  دوب  اهوم  نیرتهب  زا  هک  ار  دوخ  ياهوم  تشگرب و 

.مراذگ یمن  یقاب  دوخ  رس  رب  تسا 

هچ دورـس : نینچ  وا  ياضاقت  خـساپ  رد  دـمآ و  تیهارک  وا  زا  تخـس  ار  یلیل  تساوخ ، ماک  هیلیخا  یلیل  زا  راـب  کـی  ّریمح  نب  هبوت 
یبحاص ار  ام  تسین ، یهار  نآ  ندروآرب  يارب  یشاب  هدنز  هک  یماگنه  ات  هک  زاسم  راکشآ  ار  دوخ  زاین  شمیتفگ  هک  دنمزاین  رایسب 

.يرگید ینز  تسود  رسمه و  مه  وت  مینک  تنایخ  ار  وا  تسین  راوازس  هک  تسا 

.دیوش فیرش  ات  دینک  ینمادکاپ  لاح  نامه  رد  دیوش و  فیرظ  ات  دیزروب  قشع  تفگ : یم  شنارسپ  هب  رهاط  نب  هللا  دبع  نب  دمحم 

دهد ماجنا  ار  ود  نآ  سک  ره  هک  منک  یم  شرافس  زیچ  ود  هب  ار  امش  لیئارـسا  ینب  يا  تسا : هدومرف  مالّـسلا  هیلع  دواد  نب  نامیلس 
نخـس زج  هـب  دوـخ  ناـهد  زا  و  دـیروخم - لـالح  زج  يزیچ   - دـیزاسم دراو  لـالح  زج  يزیچ  دوـخ  نورد  هـب  دوـش ، یم  راگتـسر 

.دیروایم نوریب  هدیدنسپ 

هب دشاب  هدییور  مارح  زا  هک  یتشوگ  : » دومرف یم  هرجع  نب  بعک  هب  هک  مدینـش  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  زا  دـیوگ : رباج 
« .تسا رتراوازس  ار  نآ  شتآ  هک  دیآ  یمنرد  تشهب 

دنوادخ یلو  تساههوک  نوچمه  ناشیا  تانـسح  هک  دنیآ  یم  یهورگ  تمایق  زور  هب  دیوگ : عوفرم  یثیدـح  رد  نامیلا  نب  هفیذـح 
ار نانآ  ادـخ  لوسر  يا  دـش : هتفگ  دـنرب ، خزود  هب  ار  نانآ  دوش  یم  هداد  نامرف  سپـس  دزاس و  یم  هدـنکارپ  يدرگ  نوچ  ار  اـهنآ 

یم تدابع - گرب -  زاس و  نتفرگ  هب  ار  بش  زا  یـشخب  دـنهد و  یم  ماجنا  ار  هزور  زامن و  نانآ  دومرف : .يامرف  فیـصوت  اـم  يارب 
.دنرب یم  موجه  نآ  رب  دوش  یم  هضرع  ناشیا  رب  مارح  هک  نیمه  یلو  دننارذگ 

مراکم

 [[ مالسلا هیلع  لاق  و  ]]

.ِهَِکئَالَْملا َنِم  ًاکَلَم  َنوُکَی  ْنَأ  ُفیِفَْعلا  َداََکل  : َّفَعَف َرَدَق  ْنَّمِم  ًارْجَأ  َمَظْعَِأب  ِهّللا  ِلِیبَس  ِیف  ُدیِهَّشلا  ُدِهاَجْملا  اَم 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

فیفع و درف  نیا  ، دنک یم  يراد  نتشیوخ  اما  دراد  هانگ  رب  تردق  هک  تسین  یسک  زا  رتشیب  شـشاداپ  رجا و  ادخ  هار  دیهـش  دهاجم 
: هنامیکح راتفگ  دنس  ) .دوش ادخ  ناگتشرف  زا  يا  هتشرف  هک  تسا  کیدزن  راد  نتشیوخ 

جهن حرـش  رد  یلو  دنا  هدرکن  رکذ  ار  زیمآ  تمکح  راتفگ  نیا  هغالبلا  جهن  ياه  هخـسن  رثکا  دـیوگ : یم  رداصم  رد  بیطخ  موحرم 
جهن رداصم  منک ( ) يروآدرگ  نآ  يارب  ار  یکرادـم  و   ) مدرگزاـب نآ  هب  هدـنیآ  رد  مناوتب  دـیاش  هدـمآ و  دـیدحلا  یبا  نبا  هغـالبلا 

( .دشن راک  نیا  هب  قفوم  ارهاظ  دنچ  ره  ص 320 ) ج 4 ، هغالبلا ،
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نادیهش ناسمه 

دیهش دهاجم  زا  رتمک  ار  فیفع  هدرک و  نمادکاپ  فیفع و  درف  دیهش و  دهاجم  نایم  يا  هسیاقم  یهاتوک  مالک  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
یم يراد  نتشیوخ  اما  دراد  هانگ  رب  تردق  هک  تسین  یسک  زا  رتشیب  ششاداپ  رجا و  ادخ  هار  دیهش  دهاجم  :» دیامرف یم  ، درمش یمن 

َمَظْعَِأب ِهّللا  ِلِیبَس  ِیف  ُدیِهَّشلا  ُدِهاَجُمْلا  اَم  ( ؛» دوش ادخ  ناگتشرف  زا  يا  هتـشرف  هک  تسا  کیدزن  راد  نتـشیوخ  فیفع و  درف  نیا.دنک 
(. ِهَِکئَالَْملا َنِم  ًاکَلَم  َنوُکَی  ْنَأ  ُفیِفَْعلا  َداََکل  : َّفَعَف َرَدَق  ْنَّمِم  ًارْجَأ 

: تسا هدمآ  یفاک  فیرش  باتک  رد  هک  يوبن  فورعم  ثیدح  قباطم  تسالاو و  رایسب  مالسا  رد  نادیهش  ماقم  هک  میناد  یم 

يرگید کین  راک  یکین  راک  ره  زا  رتالاو  ِرب ؛ ُهَقْوَف  َْسیَلَف  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  َِلُتق  اَذِإَف  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  ُلُجَّرلا  َلَتُْقی  یَّتَح  ٌِّرب  ٍِّرب  يِذ  ِّلُک  َقْوَف  »
«. تسین يرگید  یکین  ، نآ زا  رتالاب  هک  دسر  یم  ادخ  هار  رد  تداهش  هب  ات  دراد  دوجو 

.دنا هتفگ  رایسب  نخس  اه  نآ  يالاو  ماقم  ادخ و  هار  نادیهش  هرابرد  ، تایاور دیجم و  نآرق 

دوجو رد  نآ  دـیدش  ياه  هزیگنا  هک  یماگنه  هب  ار  هانگ  زا  یـشوپ  مشچ  ینمادـکاپ و  تفع و  هلأسم  مالـسلا  هیلع  ماما  ، لاح نیا  اـب 
ًاـصوصخم یقالخا  لئاسم  يارب  مالـسا  هک  دهد  یم  ناشن  نیا  تسا و  هتـسنادن  ادخ  هار  رد  تداهـش  زا  رتمک  دوش  یم  هدـنز  ناسنا 

.تسا لئاق  تیمها  هزادنا  هچ  یسنج  دیدش  ياه  هزیگنا  لباقم  رد  هژیو  هب  سفن  تفع 

ادخ ناگتشرف  زا  يا  هتشرف  نوچمه  ار  نمادکاپ  فیفع و  ، نخـس نیا  نایاپ  رد  ، نآ رب  دیکأت  بلطم و  نیا  دییأت  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
.دسرب یهلا  برقم  ناگتشرف  ماقم  هب  تسا  کیدزن  یسک  نینچ  : دیامرف یم  درمش و  یم 

.تسا هدوب  اه  نآ  سفن  تفع  نوهرم  دنا  هدرک  ادیپ  ایبنا  ایلوا و  زا  يرایسب  هک  یتاماقم  زا  یشخب 

اما درک  لمحت  یناوارف  ياه  جـنر  درب و  رـس  هب  نادـنز  رد  اه  لاس  ینمادـکاپ  تفع و  لیلد  هب  هچرگ  مالـسلا  هیلع  فسوی  ترـضح 
.تشگ گرزب  روانهپ و  روشک  نآ  ، رصم زیزع  دش و  زارفارس  دنلبرس و  ایند  رد  ، يورخا يونعم و  تاماقم  رب  هوالع 

: میناوخ یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  ربمغیپ  زا  یثیدح  رد 

زا هک  یـسک  جْرَْفلا ؛ ِهَوْهَـش  ِنْطَْبلا َو  ِهَوْهَـش  يَوَْهلا َو  ِعاَـبِّتا  اَْینُّدـلا َو  ِیف  ِلوُخُّدـلا  َنِم  ُهَّنَْجلا  ُهَلَف  ٍلاَـصِخ  َِعبْرَأ  ْنِم  ِیتَّمُأ  ْنِم  َِملَـس  ْنَم  »
ص ج 68 ، راونالاراحب ، «.) یسنج توهش  مکش و  توهش  ، یتسرپاوه یتسرپایند ، ، دوش یم  تشهب  دراو  دنک  ظفح  ار  دوخ  زیچراهچ 

.( ح 14 ، 271

: میناوخ یم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یثیدح  رد 

توهش یتسرپ و  مکش  لباقم  رد  ناسنا  هک  تسین  نیا  زا  رترب  يا  یهلا  تدابع  چیه  ٍجْرَف ؛ ٍنَْطب َو  ِهَّفِع  ْنِم  َلَْضفَأ  ٍءْیَِـشب  ُهَّللا  َِدبُع  اَم  »
.( ح 7 ص 270 ، ج 68 ، راونالاراحب ، دنامب (.» كاپ  فیفع و  یتسرپ 
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: دیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  ، ینمادکاپ تفع و  لباقم  هطقن  رد  و 

توهـش مکـش و  : تسا زیچ  ود  دـنک  یم  خزود  شتآ  راـتفرگ  ارم  تما  هک  يزیچ  نیرتـشیب  ناَـفَوْجَْألا ؛ َراَّنلا  ِیتَّمُأ  ِِهب  ُجـِلَت  اَـم  ُرَثْـکَأ  »
«. یسنج

زیچ ود  نیا  هب  هقالع  اه  يزیرنوخ  اه و  متس  اه و  ملظ  هریبک و  ناهانگ  زا  يرایسب  همـشچرس  هک  مینیب  یم  مینک  تقد  تسرد  رگا  و 
.تسا

ياه هدنورپ  دشاب و  یم  كاندرد  ثداوح  زا  يرایسب  هزیگنا  یـسنج  توهـش  لام و  توهـش  هک  مینیب  یم  یبوخ  هب  زورما  يایند  رد 
یم هدافتـسا  لماع  ود  نیا  زا  اه  نادجو  دیرخ  بیرف و  يارب  ناراوخ  ناهج  لیلد  نیمه  هب  دروخ و  یم  مقر  اه  نآ  هیاس  رد  تایانج 

.دنوش یم  راتفرگ  ماد  ود  نیا  رد  هک  یملاس  ًارهاظ  دارفا  دنرایسب  دننک و 

ءزج ار  انعمرپ  رایـسب  هلمج  نیا  هغـالبلا  جـهن  ناـحراش  زا  یـسک  رتمک  ، میتفگ هناـمیکح  مـالک  نیا  دنـس  ثحب  رد  هک  هنوگ  ناـمه 
تسا یمالک  هک  نیا  اب  هتـشادن  دوجو  هغالبلا  جهن  خسن  زا  يرایـسب  رد  دوش  یم  مولعم  تسا و  هدرمـش  ترـضح  نآ  راصق  تاملک 

.اهب نارگ  رایسب 

یسیلگنا

Imam Ali ibn Abu Talib said : “ The fighter in the way of Allah who is martyred will not
get a greater reward than whoever remains chaste despite limited means. It is

.” possible that a chaste person may even become one of the angels

تعانق شزرا  : 475 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ُدَفنَی َال  ٌلاَم  ُهَعاَنَقلا  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسرل  مالکلااذه  مهضعب  يوردق  یضرلا و  لاق 

اه همجرت 

یتشد
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 . دریذپ یمن  نایاپ  هک  تسا  یلام  تعانق  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و  یقالخا ) يداصتقا ، )

« دنا هدرک  لقن  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  ار  تمکح  نیا  یخرب  »

يدیهش

[ .دنا هدرک  تیاور  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  زا  ار  هتفگ  نیا  یضعب  و   ] دباین نایاپ  هک  تسا  یلام  يدنسرخ 

یلیبدرا

ادخ ربمغیپ  زا  ار  ربخ  نیا  ناشیا  زا  هراپ  دنا  هدرک  تیاور  هک  قیقحتب  دوش  یمن  یناف  هک  تسیلام  تعانق  دومرف  و 

یتیآ

.ریذپان نایاپ  تسا  یتورث  تعانق  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

.دنا هدرک  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  زا  ار  نخس  نیا  یضعب  دیوگ : یضر  دیس 

نایراصنا

 . دوش یمن  مامت  هک  تسا  یجنگ  تعانق  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 

يدنوار

يردیک

مثیم نبا 

دنا هدرک  لقن  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  زا  ار  نخـس  نیا  یـضعب  دـیوگ : یم  یـضردیس  تسا .) نایاپ  یب  تورث  تعانق ، )
، دوش یم  لصاح  يدبا  يزاین  یب  هلیـسو  نادـب  هک  تسا  هدروآ  هراعتـسا  ور  نآ  زا  نایاپ  یب  تفـص  اب  تعانق  يارب  ار  لام  هملک ي 

.دشاب هنادواج  هک  یتورث  نوچمه 

دیدحلا یبا 

.ُدَْفنَی ٌلاَم َال  ُهَعاَنَْقلَا  َلاَق ع: َو 

 [ هللا ص لوسر  نع  مالکلا  اذه  مهضعب  يور  دق  لاق و  ] 
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.ع همالک  یف  اهتاذب  هظفللا  هذه  تررکت  دق  ینعملا و  اذه  یف  لوقلا  مدقت  دق 

یسبلم يدلج  نابعثلاک  انأ  يزغلا  لوق  هعانقلا  یف  لوقلا  دیج  نم  و 

یف دعصی  يوهی و  نمل  نبجعت  اضیأ ال  لاق  و 

یناشاک

صیرح هد  ربخ  ار  درم  دنک  رگناوت  تعانق  رعـش : .دوش  یمن  تسین  هک  تسا  یلام  تعانق  دـفنی ) لام ال  هعانقلا  مالـسلا : هیلع  لاق  (و 
زا ار  مالک  نیا  هلآ )) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نع  مالکلا  اذـه   ) نامدرم یـضعب  دـننک  تیاور  و  مهـضعب ) يور  دـق  و   ) ار درگناـهج 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) هانپ تلاسر  ترضح 

یلمآ

ینیوزق

ربمغیپ زا  ار  مالک  نیا  دـنا  هدرک  تیاور  یـضعب  دـیوگ : یم  دیـس )  ) .دوشن یناف  ددرگن و  مامت  زگره  هک  تسا  یلام  تعانق  دومرف :
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

یجیهال

« .دفنیال لام  هعانقلا  : » مالسلا هیلع  لاق  و 

تسین هک  تسا  یلام  ندرک  تعانق  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا ، نع  مالکلا  اذه  مهـضعب  يور  دق  و 
.ددرگ یمن 

.هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ ، زا  ار  مالک  نیا  هماع  زا  یضعب  هدرک  تیاور  و 

ییوخ

، لاح لک  یف  جئاوحلا  هئازاب  لذبی  ام  لاملا  ینعملا : هلآ .) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسرل  مالکلا  اذه  مهـضعب  يور  دق  و  یـضرلا : لاق 
ءافتکاک اهعفری  اهعفدـی و  ام  لقا  یلا  هیرورـضلا  جـئاوحلا  لیلقت  اسار و  هیرورـضلا  ریغلا  جـئاوحلا  كرت  هعانقلا  هجاـحلا و  عفار  وهف 

، دفنی لام ال  اهنا  مالسلا :) هیلع   ) لاقف هریثک  حانم  یتش و  قرط  هعانقللف  ابیط ، ءاملاب  یفک  مالسلا :) هیلع   ) لاق امک  بیطلا  لدب  ءاملاب 
.ناـیاپ یب  تسا  یتورث  تعاـنق  دومرف : همجرتـلا : .هاـیحلا  یحاـنم  یتـش  یف  اـهقرط  هرثـک  راـبتعاب  اـهنم و  لاـملا  رثا  لوصح  راـبتعاب 

.دنا هدرک  لقن  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  نانخس  زا  ار  هلمج  نیا  ثیدح  لها  زا  یخرب  تسا : هدومرف  یضردیس 

يرتشوش
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هیلع هللا  یلص   ) یبنلا نع  مالکلا  اذه  مهضعب  يور  دق  هلوق و  اما  اوهـس و  تفرع  امک  فنـصملا  اهررک  یتلا  عضاوملا  نم  اذه  لوقا :
یف اما  .فیرحت و  هیرـصملا )  ) لـقن و  هیطخلا )  ) مثیم و نبا  دـیدحلا و  یبا  نبا  لـکلا  هیلع  قفتا  یناـثلا  عضوملا  یف  وه  اـمناف  هلآ ) و 

هبیطلا هایحلا  رسف  ناک  فیک  .فنصملا و  طخب  هتخـسن  يذلا  مثیم ) نبا   ) یف سیل  دیدحلا و  یبا  نبا  هلقنب  درفت  امناف  لوالا  عضوملا 
ادیعس ایحت  نا  تئـش  اذا   ) مهـضعبل هعانقلاب و  هبیط ) …  هایح  هنبیحنلف  نموم  وه  یثنا و  وا  رکذ  نم  احلاص  لمع  نم   ) یلاعت هلوق  یف 

ءامکحلا ضعب  لاق  و  اهنوبغ ) ریـسا  ایندـلا  یف  اریقح و  لزی  مل  شیعلا  نم  ایلعلا  بلط  نم  اهنودـب و  تیـضرالا  هلاـح  یلع  نکت  ـالف 
یف یـضر  نم  ( ) مالـسلا هیلع   ) هنع و  عمط ) اذا  دبع  رحلا  عنق و  اذا  رح  دبعلا  ( ) قالخالا مراکم  یف  نوعبرالا - ثلاثلا و  لصفلا   ) هنبال

( مالسلا هیلع   ) رقابلا نع  و  هیقکی ) یـش ء  اهیف  نکی  مل  هیزجی  امب  ایندلا  نم  ضری  مل  نم  هیفکی و  اهیف  ام  رـسیا  ناک  هیزجی  امب  ایندلا 
 … مهدالوا مهلاوما و ال  کبجعت  و ال  ( ) هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) هیبنل هللا  لاق  امب  یفکف  کقوف  وه  نم  یلا  كرـصب  حمطت  نا  كایا  )
امناف هلوسر  شیع  رکذاق  یـش ء  کلذ  نم  کلخد  ناف  ایندـلا ) …  هایحلا  هرهز  مهنم  اجاوزا  هب  انعتم  ام  یلا  کـنیع  ندـمت  ـال  و  ( )

- ربخلا رمتلا - هولح  ریعشلا و  هتوق  ناک 

هینغم

.دلجملا اذه  نم  یف ص 251  اهحرش  رظنا  همکحلا 56 . یف  دحاولا  فرحلاب  مدقت 

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

همجرت هک  تسا  مراهچ  هاجنپ و  شیامرف  نامه  انیع  شیامرف  نیا  رخآ ، ات   ) هعانقلا تسا : هدومرف  تعانق ) دوس  رد   ) مالسلا هیلع  ماما 
(. دش نایب  شحرش  و 

ینامز

تورث و يروآ  عمج  هب  صرح  .تسا  هدش  لقن  مه  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  زا  مالک  نیا  دـسیون : یم  یـضردیس  موحرم 
تعانق زا  هدـش و  شهوکن  صرح  زا  تهج  نیمه  هب  دروآ  یم  دوجوب  ار  یعامتجا  ياهفالتخا  اهتبیـصم و  زا  یلیخ  تعانق  نتـشادن 

رد هکم  رد  هک  یعقوـم  دـنک  یم  شرافـس  جـح  رما  رد  هک  تسا  يدـح  رد  ادـخ  رظن  زا  نارگتعاـنق  مارتـحا  لاـح  نیع  رد  شیاـتس 
هدش هدرمـش  بجاو  ناتورث  مک  زا  یئاریذپ  ناناملـسم  رب  بیترت  نیدب  دینک  کمک  ناریقف  ناراکتعانق و  هب  دـیدرک  ینابرق  هاگنابرق 

.تسا مالسا  رد  ضیعبت  اب  هزرابم  ياههار  زا  یکی  دوخ  نیا  تسا و 

يزاریش دمحم  دیس 

دق و  هر :)  ) یـضرلا لاق   ) هدافن هباهذ و  نکمی  ذا  لاملا  فالخب  امئاد  ناسنالا  عم  یه  ذا  دـفنی ) لام ال  هعاـنقلا  : ) مالـسلا هیلع  لاـق  و 
و هلآ ،) هیلع و  هللا  یلص   ) لوسرلا هلاق  ام  دعب  مامالا  هلاق  نا  نکمملا  نم  و  هلآ )) هیلع و  هللا  یلص   ) لوسرل مالکلا  اذه  مهـضعب  يور 
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.امهنع یکح  اذل 

يوسوم

هملکلا 57. یف  اهنیعب  هملکلا  هذه  ترم  حرشلا : هلآ .- هیلع و  هللا  یلص  هللا - لوسرل  مالکلا  اذه  مهضعب  يور  دق  و  یضرلا : لاق 

یناقلاط

« .دریذپ یمن  نایاپ  هک  تسا  یلام  تعانق  دومرف : ترضح  نآ  «و 

.دنا هدرک  تیاور  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  زا  ار  نخس  نیا  ناثدحم  زا  یخرب  دیوگ : یضر  دیس 

ررکم مالّسلا  هیلع  یلع  نانخس  رد  هنوگ  نیمه  نخس  نیا  دش و  هتفگ  نخس  دروم  نیا  رد  نیا  زا  شیپ  تسا  هتـشون  دیدحلا  یبا  نبا 
.تسا هدمآ 

مراکم

 [[ مالسلا هیلع  لاق  و  ]]

.ُدَْفنَی َال  ٌلاَم  ُهَعاَنَْقلا 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

: هنامیکح راتفگ  دنس  ) .ریذپان نایاپ  تسا  یتورث  تعانق 

تسا و هدمآ  تمکح 57 و 349  رد  هلمج  نیا  نیع  دـیوگ : یم  زیمآ  تمکح  مالک  نیا  لیذ  رد  رداصم  باـتک  رد  بیطخ  موحرم 
جهن رداـصم  (. ) تسا هدروآ  تمکح 349  لـیذ  رد  هک  تسا  يزیچ  شروـظنم   ) .میا هدرک  هراـشا  مـالک  نیا  رگید  رداـصم  هب  ـالبق 

(.( ص 320 ج 4 ، هغالبلا ،

هدرک لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  ار  نخـس  نیا  یـضعب  : دیوگ یم  هنامیکح  راتفگ  نیا  رکذ  زا  دعب  یـضر  دیـس  موحرم 
.دنا

( . هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا  ِلوسِرل  َمالکلا  اذه  مُهُضَعب  يور  دق  :و  ُّیضرلا لاق  )

! ریذپان نایاپ  جنگ 

نایاپ تسا  یتورث  تعانق  :» دـیامرف یم  ، هدرک هراشا  تعانق  هرابرد  یمهم  هتکن  هب  هنامیکح  هاتوک و  هلمج  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
(. ُدَْفنَی َال  ٌلاَم  ُهَعاَنَْقلا  ( ؛» ریذپان
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یم دوخ  یهافر  يرورض و  ياه  هتساوخ  مامت  هب  نآ  کمک  هب  ناسنا  هک  تسا  يدام  یگدنز  يارب  هلیـسو  نیرت  مهم  ، تورث لام و 
.ناشیاه سوه  هب  نازاب  سوه  ندیسر  يارب  تسا  يا  هلیسو  یتح  دسر و 

لام و ناشناردپ  زا  هک  یناناوج  هدـش  هدـید  رایـسب  لیلد  نیمه  هب  تسا  ریذـپ  نایاپ  مه  زاب  دـشاب  دایز  ردـقره  تورث  لام و  نیا  اما 
فلت نآ  دننام  رامق و  بارـش و  شون و  شیع و  تاوهـش و  هار  رد  ار  نآ  همه  یتدم  زا  دـعب  یلو  دـنرب  یم  ثرا  هب  یتفگنه  تورث 

رایـسب ار  یگدنز  اما  دنکن  فرـصم  طلغ  ياه  هار  رد  ار  شتورث  ناسنا  رگا  یتح  دـنوش و  یم  راتفرگ  يراب  تکالف  زور  هب  هدرک و 
.دنور یم  انف  هب  ور  لاوما  دزاس  هفرم 

تعانق حور  ، نآ دریگ و  یمن  نایاپ  زگره  هک  دنک  یم  یتاذ  ینورد و  ، يونعم هیامرس  کی  هجوتم  ار  ام  مالسلا  هیلع  ماما  اج  نیا  رد 
.تسا

ندرک هرادا  اریز  دش  دنهاوخن  تسد  یهت  ًالومعم  دننک و  نیمأت  دـنناوت  یم  یتحار  هب  ار  دوخ  فلکت  یب  هداس و  یگدـنز  عناق  دارفا 
رت هدرتسگ  زور  هب  زور  قربو  قرزرپ  ياه  یگدنز  هک  یلاح  رد  تسا  ریذپ  ناکما  زین  هداس  راکو  بسک  کی  اب  هداس  یگدنز  کی 
اه نآ  دنروآ  تسد  هب  هچره  دـنا  هدرک  تشپ  تعانق  هب  هک  یناصیرح  لیلد  نیمه  هب  درادـن و  یفقوت  ّدـح  دوش و  یم  رت  هنیزهرپ  و 

.دنا یضار  دوخ  یگدنز  زا  هشیمه  ناعناق  اما  دنک  یمن  یضار  ار 

یثیدح رد  هلمجزا  هدروآ  نآ  لیذ  رد  يدایز  ثیداحا  هک  دراد  « تعانق » ناونع تحت  یباب  یفاک  لوصا  مود  دـلج  رد  ینیلک  موحرم 
: تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا 

ْمُهُدالْوَأ ْمُُهلاْومَأ َو ال  َْکبِْجُعت  الَف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهِِّیبَِنل  َّلَج  َّزَع َو  ُهَّللا  َلاَق  اَِمب  یَفَکَف  َکَقْوَف  ْنَم  َیلِإ  َكَرََصب  َحِمُْطت  ْنَأ  َكاَّیِإ  »
یلص ِهَّللا  ِلوُسَر  َْشیَع  ْرُکْذاَف  ٌءْیَـش  َِکلَذ  ْنِم  َکَلَخَد  ْنِإَف  اْینُّدلا  ِهایَْحلا  َهَرْهَز  ْمُْهنِم  ًاجاوْزَأ  ِِهب  انْعَّتَم  ام  یلِإ  َْکیَْنیَع  َّنَّدُمَت  َلاَق َو ال  َو 

وت زا  تورث ) رظنزا   ) هک یناسک  هب  مشچ  هک  نیا  زا  هَدَـجَو ؛ اَذِإ  َفَعَّسلا  ُهُدُوقَو  َرْمَّتلا َو  ُهاَْولَح  َریِعَّشلا َو  ُُهتُوق  َناَک  اَمَّنِإَف  هلآ  هیلع و  هللا 
لاوما و هک  هدومرف  ، تسا یفاک  هدرک  باطخ  شربمغیپ  هب  دنوادخ  هچنآ  نخـس )، نیا  تیناقح  تابثا  يارب  (؛ زیهرپب يزودـب  دـنرترب 

هورگ هب  هک  يا  يدام  ياـه  تمعن  هب  ار  دوخ  نامـشچ  هک  هدومرف  زین  دربن و  ورف  یتفگـش  رد  ار  وت  نارفاـک )  ) اـه نآ  ناوارف  دـالوا 
رگا و  (. مییامزایب نآ  اـب  ار  اـه  نآ  هک  تسا  نیا  فدـه   ) تساـیند یگدـنز  ياـه  هفوکـش  اـه  نیا  ، نکفیم میا  هداد  اـه  نآ  زا  ییاـه 

وج نان  زا  ترضح  نآ  ياذغ  شاب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  یگدنز  دای  هب  دش  عقاو  رما  نیا  هرابرد  وت  لد  رد  يا  هسوسو 
.( ح 1 ص 137 ، ج 2 ، یفاک ، «.) دوب لخن  ناتخرد  هخاش  شنتخورفا  شتآ  هلیسو  امرخ و  ترضح  نآ  ياولح  و 

یگدنز :» دـیامرف یم  ، هدرک ًهَبِّیَط )»  ًهایَح  ُهَّنَِییُْحنَلَف  هفیرـش «  هیآ  رد   ) هبیط تایح  هرابرد  ییابیز  ریـسفت  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما 
«. تسا تعانق  نامه  هزیکاپ  كاپ و 

نیا و هب  يراکهدـب  جـنر  هن  ، تسا مدرم  زا  تابلاطم  لوغـشم  ناشراکفا  هن  اریز  تسا ؟ ملاس  رظن  ره  زا  كاپ و  اـه  نآ  یگدـنز  ارچ 
.اه تورث  لاوما و  ظفح  تالکشم  هن  اه و  تمیق  ناسون  زا  لصاح  شیوشت  هن  ، دنراد نآ 

ٍرَکَذ ْنِم  ًاِحلاص  َلِمَع  ْنَم  دمآ « روکذم  هفیرـش  هیآ  رد  هک  هنوگ  نامه  دوش  یم  ادـیپ  حـلاص  لمع  نامیا و  رثا  رب  هبیط  تایح  نیا  و 
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هیآ 97) لحن ،  «.) ًهَبِّیَط ًهایَح  ُهَّنَِییُْحنَلَف  ٌنِمُْؤم  َوُه  یْثنُأ َو  ْوَأ 

زا ار  ناسنا  ، حـلاص لمع  دـنک  یم  شزرا  یب  کچوک و  ناسنا  رظن  رد  ار  ایند  قرب  قرز و  وا  ياه  هدـعو  هب  دامتعا  ادـخ و  هب  نامیا 
.تسا تعانق  نامه  اه  نیا  هجیتن  دراد و  یمزاب  عورشمان  يداصتقا  ياه  تیلاعف  مامت 

.دوش یم  لزان  دنا  هتفگ  كرت  ار  تعانق  هک  یناسک  رس  رب  هک  تسا  یگرزب  يالب  يریذپان  يریس  علو و  صرح و 

: میناوخ یم  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  زا  یثیدح  رد 

زا هک  یسک  ِهیِفْکَی ؛ ٌءْیَش  اَهِیف  ْنُکَی  َْمل  ِهیِزُْجی  اَِمب  اَْینُّدلا  َنِم  َضْرَی  َْمل  ْنَم  ِهیِفْکَی َو  اَهِیف  اَم  ُرَْسیَأ  َناَک  ِهیِزُْجی  اَِمب  اَْینُّدلا  َنِم  َیِضَر  ْنَم  »
دوشن یـضار  نآ  هب  هک  یـسک  دنک و  یم  تیافک  ار  وا  ، یگدنز نیرتمک  دوش  یـضار  دراد  ترورـض  وا  یگدنز  يارب  هچنآ  هب  ایند 

.( ح 11 ص 140 ، ج 2 ، یفاک ، «.) تسین یفاک  وا  يارب  ایند  رد  زیچ  چیه 

: نابز یسراف  رعاش  هتفگ  هب  و 

روگ كاخ  ای  دنک  رپ  تعانق  ای  ار  تسود  ایند  گنت  مشچ  تفگ 

هدرک لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  ار  نخـس  نیا  یـضعب  :» دیوگ یم  هنامیکح  مالک  نیا  رکذ  زا  دعب  یـضر  دیـس  موحرم 
؛» دنا

( . هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا  ِلوسِرل  َمالکلا  اذه  مُهُضَعب  يور  دق  :و  ُّیضرلا لاق  )

یسیلگنا

.” Imām Ali ibn Abū Tālib said: “Contentment is a wealth that is not exhausted

Sayyid ar-Radi says, “Some people have narrated saying that this statement was
 .” made by the Messenger of Allāh

يراد روشک  هار  : 476 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

نَع ِهِیف  ُهاَهَن  اَمُهَنَیب  َناَک  ٍلیِوَط  ٍماَلَک  ِیف  اَِهلاَمعَأ  َسِراَف َو  یَلَع  ِساّبَعلا  ِنب  ِهّللا  ِدـبَِعل  ُهَفَلخَتـسا  ِدَـق  ِهِیبَأ َو  ِنبا  ِداَیِِزل  مالـسلا  هیلع  َلاَق  َو 
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ِفیّسلا َیلِإ  وُعدَی  َفیَحلا  ِءاَلَجلِاب َو  ُدوُعَی  َفسَعلا  ّنِإَف  َفیَحلا  َفسَعلا َو  ِرَذحا  َلدَعلا َو  ِلِمعَتسا.ِجاَرَخلا  ِمّدَقَت 

اه همجرت 

یتشد

نآ نوماریپ  ياهرهـش  سراف و  هب  سابع ، نب  هَّللا  دـبع  ياج  هب  ار  هیبا  نب  داـیز  نوچ  دومرف : وا ، رب  ادـخ  دورد  و  یماـظن ) یـسایس ، )
زیهرپ يراکمتس  زا  و  نارتسگب ، ار  تلادع  دومرف ) یهن  ماگنه  هب  ات  تایلام  نتفرگ  زا  ینالوط  لمعلا  روتسد  رد  ار  وا  داد ، تموکح 

 . دماجنا یم  ریشمش  هزرابم و  هب  يرگدادیب  و  دناشک ، یگراوآ  هب  ار  ّتیعر  متس  هک  نک ،

يدیهش

زا ار  وا  هک  زارد  يراتفگ  رد  داد ، تموکح  نآ  عبات  ياهرهـش  سراـف و  هب  ساـبع  رـسپ  هّللا  دـبع  ياـج  هب  ار  هیبا  نب  داـیز  نوچ  [و 
هب ار  تیعر  متـس  هک  زیهرپـب  دادـیب  متـس و  زا  نک و  تلادـع  هب  راـک  تفگ ]: دوـمرف  یهن  نآ  تقو  ندیـسر  زا  شیپ  جارخ  نـتفرگ 

.درآ نایم  رد  ار  ریشمش  يرگدادیب  دراداو و  یگراوآ 

یلیبدرا

نخـس رد  نآ  ياهلمع  رب  سراـف و  رب  ساـبع  نب  هَّللا  دـبع  يارب  دوب  هدـینادرگ  هفیلخ  ار  وا  هک  یتقو  رد  ار  هیبا  نب  داـیز  رم  دومرف  و 
متـس روج و  یهاریب  زا  سرتب  ار و  تلادع  راد  راکب  وا  نداتفا  شیپ  زا  لیوط  مالک  نآ  رد  ار  وا  دومرف  یهن  ناشیا  نایم  دوب  هک  زارد 
ایاعر هبراحم  ریـشمشب و  دـناوخ  یم  يراکمتـس  یگراوآ و  نطو و  يالجب  اـیاعر  رب  ددرگ  یم  زاـب  یهاریب  هک  یتسردـب  سپ  راـک 

؟؟؟ ملاع یلاواب 

یتیآ

ماما تسا ، زارد  نخـس  نیا  داتـسرف و  یم  نآ  لامعا  سراف و  هب  سابع  نب  هللا  دبع  ياج  هب  ار  وا  هک  یماگنه  دومرف ، هیبا  نب  دایز  هب 
.دنک یم  عنم  دعوم  زا  شیپ  جارخ  نتفرگ  زا  ار  وا 

ارف ار  ریـشمش  يرگدادیب ، دنک و  یم  هراوآ  ار  تیعر  متـس  اریز  نک  رذح  دادیب  متـس و  زا  دنب و  راک  هب  ار  تلادع  دیوگ : یم  زین  و 
.دناوخ یم 

نایراصنا

زا ار  وا  هک  ینالوط  ینخس  رد  ، داد رارق  نآ  ورملق  سراف و  نیمزرس  رد  سابع  نب  هّللا  دبع  نیشناج  ار  وا  هک  یماگنه  هیبا  نب  دایز  هب 
هک ارچ  نک ، رذـح  ندرک  متـس  يریگتخـس و  زا  ،و  ریگ راـک  هب  ار  تلادـع  : دوـمرف دوـمن ،  یهن  نآ  دـعوم  زا  شیپ  تاـیلام  نـتفرگ 

 . دناشک گنج  هب  ار  راک  ندرک  متس  ،و  دوش مدرم  یگراوآ  ثعاب  يریگتخس 

اه حرش 
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يدنوار

، نادبالاب ملظلا  فسعلا : .قلخ و  مهیا  هفطن  نم  ردـی  مل  هعامج و  هیف  یعدا  امل  هیبا  یلا  دایز  بسن  و  هللادـیبع ، دـلا  هیبا و  نب  دایز  و 
نم جورخلا  الجلا : .هفرط و  يا  هتفاح ، نم  هضقن  لواح  يا  هیلع  فاـح  لاـقی : هوحن  و  لاـملاب ، ملظلا  فیحلا : .لـتقلا و  برـضلاک و 

، فوخ وا  رهقل  اهوکرت  يا  مهناطوا  نع  اولج  دق  و  دلبلا ،

يردیک

.لاملاب قلعتی  ملظ  فیحلا : .برضلاک و  نادبالاب  قلعتی  ملظ  فسعلا : و 

مثیم نبا 

ینخـس نمـض  رد  درک - نییعت  سابع  نب  هللادـبع  ياج  هب  سراف  هطخ ي  يارب  ار  وا  هک  یتقو  هیبا - نب  داـیز  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما
زا و  نک ، راتفر  فاصنا  لدـع و  اب  : ) دومرف درک ، یهن  تایلام  نتفرگ  شیپاشیپ  زا  ار  وا  ماما  دـش و  لدـب  در و  اهنآ  نیب  هک  ینـالوط 

هیلع  ) ماما ددرگ .) یم  ریـشمش  ندرب  راک  هب  ثعاب  يراکمتـس  و  مدرم ، یگراوآ  هب  رجنم  يوردنت  هک  اریز  زیهرپب ، متـس  يوردنت و 
ياهراک هب  مدرم  ندرک  راداو  ینعی  تسا ، هتشاد  رذحرب  یفاصنا  یب  مدرم و  رب  يراکمتس  زا  هدرک و  رما  تلادع  هب  ار  دایز  مالسلا )

تسا هتـشاد  رذحرب  يرمـضم  سایق  هلیـسو ي  هب  یتلادع  یب  زا  مالـسلا ) هیلع   ) ماما .دنرادن  یلیامت  چیه  اهنآ  ماجنا  رب  هک  يراوشد 
ار دوخ  نطو  دنا  هتفرگ  رارق  متس  دروم  هک  نانآ  دوش ، یم  ثعاب  یتلادع  یب  ینعی  تسا  فسعلا …  ناف  نآ  يارغـص  همدقم ي  هک 

یم رگمتس  ربارب  رد  ریشمش  اب  مدرم  مایق  ثعاب  ای  و  دزاس ، یم  مهارف  ار  نطو  زا  رارف  هنیمز  يراکمتـس  هک  تسا  یهیدب  دننک و  اهر 
.تسا مزال  نآ  زا  بانتجا  دشاب ، روطنیا  هچ  ره  و  تسا : نینچ  زین  ردقم  ياربک  و  ددرگ ،

دیدحلا یبا 

ْنَع ِهِیف  ُهاَهَن  اَمُهَْنَیب  َناَک  ٍلیِوَط  ٍمَالَک  ِیف  اَِهلاَمْعَأ  َسِراَف َو  یَلَع  ِساَّبَْعلا  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَِعل  ُهَفَلْخَتْـسا  ِدَـق  ِهِیبَأ َو  ِْنبا  ِداَیِِزل  مالـسلا  هیلع  َلاَق  َو 
[ ِمیِدْقَت ]

.ِجاَرَْخلا ِمُّدَقَت 

 . ِْفیَّسلا َیلِإ  وُعْدَی  َْفیَْحلا  ِءَالَْجلِاب َو  ُدوُعَی  َفْسَْعلا  َّنِإَف  َْفیَْحلا  َفْسَْعلا َو  ِرَذْحا  َلْدَْعلا َو  ِلِمْعَتْسا 

رامثلا عیب  لبق  مهکالمأ  جارخ  مهنم  یلاولا  بلطی  نأ  نامثع  مایأ  یف  سراف  لهأ  هداع  تناک  روجلا و  لدـعلا و  یف  مالکلا  قبـس  دـق 
یلع سمشلا  هنسل  عباتلا  جارخلل  المح  جارخلا  بوجو  أدتبم  وه  هیرمقلا  هنسلا  لوأ  نأ  نونظی  اوناک  مهنأل  وأ  فالستسالا  هجو  یلع 

.مهفیح مهفسع و  یلإ  وعدی  سانلاب و  فحجی  کلذ  ناکف  همذلا  لهأ  یلاوج  راقعلا و  هرجأک  رمقلا  هنسل  هعباتلا  هیلالهلا  قوقحلا 

ءایکذأ نم  موق  هل  هبنت  مث  نیتنـسلا  نیب  ام  قرف  اوملعی  مل  راـصعألا و  نم  ریثک  یف  كولملا  نم  هعاـمج  ینعملا  اذـه  یف  طـلغ  دـق  و 
سمشلا هنس  یه  یتلا  هیجارخلا  هنسلا  هیرمقلا و  هنسلا  نیب  ام  جرفنا  سبکلا و  سانلا  لمهأ  مث  هدحاو  نینسلا  اولعج  اوسبکف و  سانلا 

.اریثک اجارفنا 
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اذه انباتک  عوضوم  وه  يذلا  بدألا  نف  نع  جراخ  هنأل  عضوملا  اذهب  قیلی  کلذ ال  یف  لوقلا  ءاصقتسا  و 

یناشاک

هتخاس هفیلخ  هک  یتقو  رد  هفلختسا ) دق  و   ) ار هیبا  نب  دایز  رم  هیلع  هللا  تاولص  ترضح  نآ  دومرف  هیبا ) نب  دایزل  مالسلا  هیلع  لاق  (و 
ناک لیوط  مالک  یف   ) نآ ياه  لمع  و  اهلامعا ) و   ) سراف رب  سراف ) یلع   ) سابع نب  هللادبع  يارب  زا  سابعلا ) نب  هللادـبعل   ) ار وا  دوب 

رب وا  نداتفا  شیپ  زا  مالک  نآ  رد  ار  وا  دوب  هدومرف  یهن  هک  جارخلا ) مدقت  نع  هیف  هاهن   ) ناشیا نایم  دوب  هک  زارد  یمالک  رد  امهنیب )
هاریب زا  نک  رذح  و  فیحلا ) فسعلا و  رذـحا  و   ) ار تلادـع  رادراک  هب  لدـعلا ) لمعتـسا   ) .نتفرگ نیعم  ردـق  زا  هدایز  جارخ و  لام 

یگراوآ نطو و  يالج  هب  ایاعر  رب  ددرگ  یم  زاب  فنع  هک  یتسرد  هب  سپ  ءالجلاب ) دوعی  فسعلا  ناـف   ) ندرک متـس  روج و  نتفر و 
هب وا  تکاله  هب  ای  ملاـظ  یلاو  اـب  اـیاعر  ندومن  هبراـحم  هب  ینعی  ریـشمش  هب  دـناوخ  یم  راکمتـس  و  فیـسلا ) یلا  وعدـی  فیحلا  (و 

.ریغ ریشمش 

یلمآ

ینیوزق

نخـس هلمج  رد  سراف  تایالو  سراف و  رب  دوب  هتخاس  ساـبع ) نب  هللادـبع   ) نیـشناج هفیلخ و  ار  وا  یتقو ك  هیبا  نب  داـیز  اـب  دومرف 
تیعر اب  دنب  راک  .نآ  تقو  رب  ندومن  میدقت  جارخ و  نتشاد  شیپ  زا  نخـس  نآ  رد  ار  وا  درک  یم  یهن  تفر  ناشیا  نایم  هک  يزارد 

ناشیا و يـالج  هب  دوش  یم  رجنم  یفاـصناان  یهاریب و  هچ  ندرک  متـس  روج و  زا  نتفر و  هاریب  زا  نک  رذـح  ار و  فاـصنا  تلادـع و 
يافج ببـس  هب  تیعر  هک  دزادنا  یم  هبراحم  هب  تیعد  اب  یلاو  راک  ینعی  ریـشمش  هب  دـناوخ  یم  ملظ  فیح و  و  ناطوا ، زا  یگراوآ 

.ریغ ای  یتیعر  تسد  هب  دندرگ  یم  یلاو  ندش  هتشک  بجوتسم  هک  ینعم  نیا  هب  ای  دننک ، یم  جورخ  وا  رب  وا 

یجیهال

نع هیف  هاهن  امهنیب ، ناک  لیوط  مالک  یف  اهلامعا ، سراف و  یلع  سابعلا  نب  هللادـبعل  هفلختـسا  دـق  هیبا و  نب  دایزل  مالـسلا  هیلع  لاق  و 
: جارخلا میدقت 

هب مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .فیـسلا » یلا  وعدی  فیحلا  ءالجلاب و  دوعی  فسعلا  ناف  فیحلا ، فسعلا و  رذحا  لدـعلا و  لمعتـسا  »
رد اجنآ ، ياهراک  سراف و  کلم  رب  سابع  رسپ  هللادبع  يارب  زا  ار  وا  دوب  هتخاس  نیـشناج  هفیلخ و  هکنآ  لاح  دوخ و  ردپ  رـسپ  دایز 

: هک جارخ  نتفرگ  شیپ  زا  ار  وا  مالک  نآ  رد  درک  یم  یهن  هک  ناشیا  نایم  رد  دوب  هک  يزارد  مالک  يانثا 

ار نطو  زا  رارف  الج و  دزاس  یم  دیاع  یهاریب  هک  قیقحت  هب  سپ  قح ، زا  ندرک  لیم  یهاریب و  زا  نک  رذـح  ار و  تلادـع  راد  راک  هب 
.ار ریشمش  هب  ندش  هتشک  دناوخ  یم  قح  زا  لدع  لیم و  و 

ییوخ

( فاح  ) روجلا ملظلا و  یلا  لقنف  ملع ، هداج و ال  قیرط و ال  ریغ  یلع  رفاسملا  ذـخای  نا  لـصالا  یف  فسعلا  ملظلا و  فسعلا ) : ) هغللا
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لعل و  روجلا ، ملظلاـب و  مهتنیط  ترمخ  يذـلا  نم  نیکاـتفلا و  هرـصع  هاـهد  دـحا  هیبا  نب  داـیز  ینعملا : .دـجنملا  هیلع - راـج  اـفیح :
هیانع هعم  اذـه  همالک  نم  رهظی  و  هیغ ، نع  عجری  هلعل  فطللاـب  هدـییقت  هبیداـت و  هحالـصا و  عقوتل  مالـسلا ) هیلع   ) هلبق نم  هلامعتـسا 
هلامع هلیـسوب  نامثع  نمز  نم  سراف  لها  یلع  فیحلا  فسعلا و  عاـش  دـق  همیلعت و  هداـشراب و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) نینموملاریما
رامثلا عیب  لبق  مهکالما  جارخ  مهنم  یلاولا  بلطی  نا  نامثع  مایا  یف  سراف  لها  هداع  تناک  و  یلزتعملا : حرـشلا  یف  لاـق  نیرئاـجلا ،
سراف لها  یلع  شاعملا  قیـضی  فالـستسالا  اذه  نال  روجلا ، فسعلا و  هدش  کلذ  نم  رهظی  و  لوقا : .خلا  فالـستسالا - هجو  یلع 
مهلام نم  جارخلا  میلـست  یف  مهیلع  طغـضلا  مث  نمث ، یلغاب  مهیلع  هرمثلا  میوقت  هاـنعم  هرمثلا  عیب  لـبق  جارخلا  ذـخا  ناـف  هوجو ، نم 

عرازملا فایرالا و  نع  مهئالج  بجوی  طغـضلا  اذه  و  فحجملا ، حبرلاب  ضارتقالا  وا  میقلا ، صخراب  افلـس  هرمثلا  عیب  یلا  نوئجلیف 
الا جـتنی  یمدـتلا و ال  لتقلا و  فیـسلا و  لامعا  رحلا ب و  یلا  رجنیف  هروثلا  همواقملا و  یلا  مهئاجلا  وا  رامدـلا ، بارخلا و  یلا  رجنیف 

بارخلا

نیب و  رامثلا ، عیب  لبق  جارخلا  بلط  نع  مالسلا ) هیلع   ) هاهنف نامثع ، لامع و  هنس  یلع  سراف  لها  ذخا  دایز  ناک  جارخلا و  ناصقن  و 
هجو یلع  فیـسلاب  ماـیقلا  وا  اـهنع  ءـالجلا  یلا  ـالها  ءوجلل  اـسار  جارخلا  عطق  دـالبلا و  بارخ  بجوی  فیحلا  فسعلا و  اذـه  نا  هل 

نآ عباوت  سراـف و  رب  شـسابع  نب  هللادـبع  ياـجب  هک  هیبا  نب  داـیزب  همجرتـلا : .هبغم  بیخا  اداـسف و  رثـکا  وه  و  هلودـلا ، هموـکحلا و 
زا دـنب و  راـکب  ار  تلادـع  دومرف : نینچ  درک و  یهن  جارخ  نتفرگ  شیپ  زا  ار  يو  ینـالوط  نخـس  نمـض  رد  دوـب  هدرک  شنارمکح 

شروش و زورب  هیام  قح  فالخ  متـس و  و  تسندـیچوک ، نطو و  زاءالج  هیام  یئوگ  روز  اریز  نک ، رذـح  قح  فالخ  یئوگزور و 
.ندیشک غیت 

يرتشوش

دق هیبا و  نب  دایزل  مالـسلا ) هیلع   ) لاق و  : ) فنـصملا لوق  مهریغ ) هلامعل و  مالـسلا ) هیلع   ) هتاـباتع یف  نورـشعلا - ثلاـثلا و  لـصفلا  )
یلع یلع  سانلا  فلتخا  و  هرـصبلاب ، یمرـضحلا  نبا  لتق  امل  يربطلا  خـیرات  یف  اهلامعا ) سراف و  یلع  سابعلا  نب  هللادـبعل  هفلختـسا 

نع .مهلامع و  اوجرخا  و  مهیلی ، ام  یلع  هیحان  لک  لـها  بلغف  جارخلا ، رـسک  یف  ناـمرک  لـها  سراـف و  لـها  عمط  مالـسلا ،) هیلع  )
یلع مالـسلا ) هیلع   ) یلع لماع  فینح  نب  لهـس  اوجرخا  و  هرـسک ، یف  جارخلا  لها  عمط  و  لاـبجلا ، لـها  ضفتنا  اـمل  لاـق : یبعـشلا 

.سراف لها  مهب  اطوف  ریثک ، عمج  یف  سراف  یلا  ادایز  هجو  هرصبلا و  مدقف  سراف ، کیفکا  مالـسلا :) هیلع   ) هل سابع  نبا  لاق  سراف ،
انیار ام  نولوقی  اوناک  و  نامرکب ، کلذ  لثم  لعف  و  سراف ، هل  تفـص  و  اضعب ، مهـضعب  لتقف  ضعبب ، مهـضعب  برـض  جارخلا ، اوداـف 

نع هیف  هاهن  امهنیب  ناک  لیوط  مالک  یف   ) .یتای اـمب  ملعلا  و  هارادـملا ، و  نیللا ، یف  یبرعلا  اذـه  هریـس  نم  يرـسک  هریـسب  هبـشا  هریس 
نا کحـضملا  نم  و  مثیم .) نبا  دیدحلا و  یبا  نبا   ) یف امک  جارخلا ) میدقت  نع  : ) باوصلا و  هیرـصملا ،)  ) یف اذکه  جارخلا ) مدـقت 

نولعفی اوناک  نامثع  لامع  نال  جارخلا  میدقت  نع  مالسلا ) هیلع   ) هاهن .طلغ  یلع  اطلغ  دازف  هدایزلاب ، مدقتلا  رسف  هیرـصملا )  ) یـشحم
یف نورـشعلا - ثلاثلا و  لصفلا   ) جارخ مهنم  یلاولا  بلطی  نا  نامثع  مایا  یف  سراف  لها  هداع  تناک  دـیدحلا : یبا  نبا  لاـق  کـلذ ،

هیرمقلا هنسلا  لوا  نا  نونظی  اوناک  مهنال  وا  فالـستسالا ، هجو  یلع  رامثلا  عیب  لبق  مهکالما  مهریغ ) هلامعل و  مالـسلا ) هیلع   ) هتاباتع
لمعتـسا ( ) مالـسلا هیلع   ) هلوق .مهفیح  مهفـسع و  یلا  وعدی  سانلاب و  فحجی  کلذ  ناکف  راقعلا ، هرجاک  جارخلا  بوج  ادـبم و  وه 

.یناثلا و لها  نم  ناک  ادایز  نا  الا  لوالا ، مالـسلا ) هیلع   ) هدوصقم و  هسایـسلا ، یف  لدع  و  هعیرـشلا ، یف  لدع  نالدع : لدعلا  لدعلا )
: لاق مث  ربنملا  دعصف  هفیعض ، هسایسلا  و  هبهتنم ، سانلا  لاوما  و  ادج ، شاف  اهیف  قسفلا  و  هرـصبلا ، هیواعم  مایا  دایز  مدق  ینئادملا : نع 
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رومالا نم  مکواملح ، هیلع  لمتـشی  و  مکواهفـس ، هیف  ام  رانلا ، هلها  یلع  دـقوملا  یغلا  و  ءایمعلا ، هلالـضلا  و  ءـالهجلا ، هیلهاـجلا  ناـف 
لهال ریثکلا  باوثلا  نم  دـعا  ام  اوعمـست  مل  و  هللا ، باتک  اوارقت  مل  مکناک  ریبکلا ، اـهنم  یـشاحتی  ـال  و  ریغـصلا ، اـهیف  تبنی  ماـظعلا ،

هعماـسم تدـس  و  ایندـلا ، هنیع  تفرط  نـم  نوـنوکتا  .لوزی  ـال  يذـلا  دمرـسلا  نـمزلا  یف  هتیـصعم ، لـهال  میلـالا  باذـعلا  و  هتعاـط ،
هفیعضلا و  هلام ، ذخوی  رهقی و  فیعـضلا  مککرت  نم  هب ، اوقبـست  مل  يذلا  ثدحلا  مالـسالا  یف  متثدحا  مکنا  نورکذت  .تاوهـشلا ال 

نمت هاهن  مکنم  نکی  ملا  .لیلق  ریغ  ددعلا  اذه و  راهنلا ، یف  هبولسملا 

، ءاملحلاب متنا  ام  اداعم ، وجری  و ال  هبقاع ، فاخی  عینص ال  ههیفس ، نع  بذی  مکنم  يرما  لک  و  راهنلا ، هراغ  لیللا و  جلد  نع  هاوغلا  ع 
سناکم یف  اسونک  مکءار  اوقرطا و  مث  مالـسالا ، همرح  اوکهتنا  یتح  مهنود  مکمایق  نم  نوری  ام  مهب  لزی  ملف  ءاهفـسلا ، متعبتا  دق  و 

.هلوا هب  حلـص  امب  الا  حلـصی  رمالا ال  اذه  رخآ  تیار  ینا  .اقارحا  امدـه و  ضرالاب  اهیوسا  یتح  بارـشلا  ماعطلا و  یلع  مرح  بیرلا ،
حیحـصلا و  ربدملاب ، لبقملا  و  نعاظلاب ، نعاظلا  و  یلولاب ، یلولا  نذخال  هللااب  مسقا  انا  و  فنع ، ریغ  یف  هدـش  و  فعـض ، ریغ  یف  نیل 

جنا لوقیف : هاخا  لجرلا  یقلی  یتح  میقسلاب ، مهریغ ) هلامعل و  مالسلا ) هیلع   ) هتاباتع یف  نورـشعلا - ثلاثلا و  لصفلا   ) هسفن یف  مکنم 
نم یتیصعم ، مکل  تلح  دقف  هبذکب  یلع  متقلعت  اذاف  هروهـشم ، یفلت  ربنملا  هبذک  نا  .مکتانق  یل  میقتـست  وا  دیعـس ، کله  دقف  دعس 

یتای ام  ردـقب  مکتلجا  دـق  .همد و  تکفـس  الا  جـلدمب  یتوا  یناف ال  لیللا ، جـلد  مکایاف و  هنم ، بهذ  امل  نماض  اناف  مکنم  هیلع  بقن 
دق و  اثادـحا ، متثدـحا  دـق  و  هناسل ، تعطق  الا  اهب  اعد  ادـحا  دـجا  یناـف ال  هیلهاـجلا ، يوعد  مکاـیا و  .مکیلا  عجری  و  هفوکلا ، ربخلا 

انبقن اتیب  دحا  یلع  بقن  نم  و  هانقرح ، موق  یلع  قرح  نم  و  هانقرغ ، موق  تویب  قرغ  نمف  هبوقع ، بنذ  لکل  انثدحا 

ام فالخ  دحا  نم  نرهظی  و ال  یناسل ، يدـی و  مکنع  فکا  مکتنـسلا ، مکیدـیا و  ینع  اوفک  .ایح  هیف  هانفد  اربق  شبن  نم  و  هبلق ، نع 
انسحم مکنم  ناک  نمف  یمدق ، تحت  و  ینذا ، ءارو  کلذ  تلعج  دقف  نحا  ماوقا  نیب  ینیب و  تناک  دق  و  هقنع ، برضاف  مکتماع  هیلع 

مل و  اعانق ، هنع  فشکا  مل  یـضغب  نم  لالـسلا  هلتق  دق  مکدـحا  نا  تملع  ول  ینا  هتءاسا ، نع  عزنیلف  ائیـسم  ناک  نم  و  اناسحا ، دزیلف 
مکل انحبصا  انا  سابیـس ، انمودقب  رورـسم  و  رـسیس ، انمودقب  سئتبم  بر  .هرظنا  مل  لعف  اذاف  هتحفـص ، یل  يدبی  یتح  ارتس  هل  کتها 

، انیلو امیف  فاصنالا  لدـعلا و  انیلع  مکل  و  انببحا ، امیف  هعاطلا  عمـسلا و  مکیلع  انلف  اناطعا ، يذـلا  هللا  ناطلـسب  هداذ ، مکنع  و  هساـس ،
هجاح بلاط  نع  ابجتحم  تسل  ثالث : نع  رصقا  نلف  یش ء  نع  ترصق  امهم  ینا  اوملعا  و  انل ، مکتحصانمب  انئیف  انلدع و  اوبجوتـساف 

الف اوحلـصت ، اوحلـصی  یتم  و  نوبدوملا ، مکتـساس  مهناف  مکتمئال  حالـصلاب  هللا  اوعدا  و  اثعب ، ارمجم  و ال  ءاطع ، اسباح  ـال  و  مکنم ،
نوکی نا  مکنم  يرما  لک  رذحیلف  هریثک ، یعرصل  مکیف  یل  نا  هللا  میا  و  مکنزح ، لوطی  و  مکظیغ ، دتشیف  مهـضغب ، مکبولق  اوبرـشت 
هتاباتع یف  نورـشعلا - ثلاثلا و  لصفلا   ) لصف همکحلا و  تیتوا  دـقل  ریمالا ، اهیا  دهـشا  لاقف : متهالا  نب  هللادـبع  ماـقف  .ياعرـص  نم 

دعب دمحلا  و  ءالبلا ، دعب  ءانثلا  امنا  لاقف : فنحالا  ماقف  .دواد  هللا  یبن  كاذ  تبذـک  لاقف : .باطخلا  مهریغ ) هلامعل و  مالـسلا ) هیلع  )
ام ریغب  هللا  انابنا  لوقی : سمهی و  سادرم  لالبوبا  ماقف  .تقدـص  دایز : لاقف  یطعن ، یتح  دـمحن  و ال  یلتبن ، یتح  ینثن  انا ال  و  ءاطعلا ،

ضوخن یتح  کباحـصاب  دـیرن  ام  غلبن  انا ال  لالب ، ابا  ای  لاقف : دایز  اهعمـسف  يرخا ) رزو  هرزاو  رزت  ـالا  یف  يذـلا و  میهاربا  و   ) تلق
: لاقف نوسراحتی ، سانلا  تاوصا  هلیللا  کلت  عمس  لزن  هرـصبلاب و  ءارتبلا  هتبطخ  دایز  بطخ  امل  یبعـشلا : نع  .اضوخ و  لطابلا  مهیلا 

دحا کباجا  ناف  تاوصا ، هثالث  يدان  اهل : لاقیف  قاسفلا  نایتفلا  اهذخاتل  رـصملا  لها  نم  هارملا  نا  و  هنوتفم ، دلبلا  نا  اولاق : اذه ؟ ام 
، سانلا اهیا  لاقف : اوعمتجاف ، سانلا ، یف  يدونف  رما  حبـصا  املف  تمدـق ؟ میف  انا و  میفف  لاق : بضغف و  .عنـصن  امیف  انیلع  مول  الف  الا  و 

هریسم و  ناسارخ ، یلا  هریسم  و  ماشلا ، یلا  لجرلا  ریسم  ارهش  مکتلجا  مکترذنا و  دق  و  هنم ، اورذ  تعمس  هیف و  متنا  امب  تئبن  دق  ینا 
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نم لوقک  لوقلا  اذه  نولوقی : سانلا  فرـصناف  .رده  همدف  هرخالا  ءاشعلا  دعب  هلزنم  نم  اجراخ  رهـش  دعب  هاندجو  نمف  زاجحلا ، یلا 
- فالآ هعبرا  هعم  هطرـشلا  لاجر  تناک  و  یعوبریلا - نیـصح  نب  هللادـبع  هتطرـش  بحاص  اعد  رهـشلا  لمک  املف  ءارمالا ، نم  همدـقت 
، ادـحا نیقلت  رـسف و ال  نآرقلا ، نم  تایآ  عبـس  رادـقم  يراقلا  ارق  هرخالا و  ءاـشعلا  تیلـص  اذاـف  کـلجر ، کـلیخ و  ییه  هل : لاـقف 

هئامعبـس هلیللا  کلت  رـصقلا  باب  یلع  حبـصف  .کقنع  تبرـض  دحا  یف  ینتعجار  نا  و  هسارب ، ینتئج  الا  هنود  نمف  دایز  نب  هللادـیبع 
جرخ مث  اسار ، نیـسمخب  مهریغ ) هلامعل و  مالـسلا ) هیلع   ) هتاباتع یف  نورـشعلا - ثلاثلا و  لصفلا   ) ءاجف هیناثلا  هلیللا  جرخ  مث  سار ،

و اثیثح ، ادش  مهلزانم  یلا  اورضحا  هرخالا  ءاشعلا  اولص  اذا  سانلا  ناک  .ء و  یشب  اهدعب  یجی ء  مل  مث  دحاو ، سارب  ءاجف  هثلاثلا  هلیللا 
ناـف  ) ملظلا روجلا و  يا : فیحلا ) و   ) قیرطلا ریغ  یلع  ذـخالا  فسعلا  يرهوجلا : لاـق  فسعلا ) رذـحا  و   ) .هلاـعن مهـضعب  كرتی  دـق 

دیز نب  نسحلا  جورخ  ناـک  يربـطلا :) خـیرات   ) یف .مهنطو و  نـع  مهءـالج  بجوـی  ساـنلاب  فـسعلا  يا : ءـالجلاب ) دوـعی  فـسعلا 
نم هدی - یلع  يولعلا  رمع  نب  ییحی  لتق  عوقول  رهاط - نب  هللادبع  نب  دمحم  عطقا  نیعتسملا  نا  هببس  ناک  و  ( 250  ) هنس یف  ینسحلا 

و مهیـشاوم ، یعارم  و  مهبطتحم ، مهقفارم  اهیف  هیحانلا  کلت  لـهال  ضرا  اهئاذـحب  ناـک  هعیطق  اـهیف  و  ناتـسربطب ، ناطلـسلا  یف  اوص 
یلع یلوتسملا  ناک  و  هوخا ، هللادبع  نب  نامیلس  ذئموی  ناتـسربط  لماع  و  ءالک ، راجـشا و  ضایغ و  تاذ  ءارحـص  مهتحراس ، حرـسم 
هیبس مهدالب و  برقا  هلوخدب  ملیدلا  رتو  و  ناتسربط ، ندم  یف  ءاهفس  ثادحا  مه  هدلو و  قرف  يذلا  یخلبلا  سوا  نب  دمحم  نامیلس 
زاح اهزاحف و  یفاوصلا ، هزایحل  هبتاک  اخا  ینارـصنلا  نوراـه  نب  رباـج  رهاـط ، نب  هللادـبع  نب  دـمحم  ثعب  .هلفغ و  یلع  مهنم  هلتق  و 

دـمحم و ناک  و  ملیدـلا - لبق  نم  ناتـسربط  يرغث  سولاس  رالک و  هزایح  مار  و  هیحانلا - کلت  لها  هب  قفتری  امم  اهب  لصتا  ام  اـهعم 
نم اضهنتـساو  رماج  لعف  ارکناف  اهب ، سانلا  ماعطاب  و  ملیدلا ، نم  اهمار  نمم  هیحانلا  کلت  طبـضب  امیدق  نیروکذـم  متـسر  انبا  رفعج 

الـسراف نواعتلا ، یلع  سولاس  رالک و  لها  مه و  اودـقاعت  امهوباجاف و  ملیدـلا ، الـسارف  نامیلـسب ، قحل  رباج و  برهف  امهتیحان ، یف 
مهافاوف ناتسربط ، یلا  مهریغ ) هلامعل و  مالسلا ) هیلع   ) هتاباتع یف  نورشعلا - ثلاثلا و  لصفلا   ) هاصخشا يرلاب و  دیز  نب  نسحلا  یلا 

يرلا ناتسربط  عم  دیز  نب  نسحلل  تعمتجاف  لاق : نا  یلا  .هذخا  نامیلـس و  لاتق  و  هتعیب ، یلع  رالک  لها  ملیدلا و  هملک  تراص  دق  و 
دهعت هنال  ناهام ، نب  یسیع  نب  یلع  دلق  ناسارخ و  نع  ییحی  نب  لضفلا  دیشرلا  فرـص  يرایـشهجلا : ءارزو  یف  .نادمه و  دح  یلا 

هلومعم هردب  فلا  دیشرلا  یلا  لمحف  هلیلج ، الاوما  عمج  و  اهکولم ، ناسارخ و  لها  هوجو  یـسیع  نب  یلع  لتقف  لضفلا ، یلع  ریثکتلا 
نع لضفلا  ناک  نیا  هبا  ای  هلاقف : دلاخ  نب  ییحی  رضحا  اهبرس و  هیلا  تلـصو  املف  مهرد ، فلا  فالآ  هرـشع  اهیف  ریرحلا و  ناولا  نم 
یلع و  مهتعاط ، بلجتـسا  اهئاسور و  تاین  حلـصا  لضفلا  و  اهنم ، لمحت  لاومالا و ال  اهیلا  لمحی  نا  اهلیبس  ناسارخ  نا  لاقف : اذـه ؟

هیف تدجول  خرکلاب  فرایـصلا  بورد  نم  بردـل  تدـصق  ولو  مهلاوما ، لمح  اهتنخارط و  ناسارخ و  لها  دیدانـص  لتق  یـسیع  نب 
نب عفار  جرخ  ناسارخ و  رما  ضقتن  املف  دیـشرلا ، یلع  هنم  لوقلا  اذـه  لقثف  هرـشع ، اهنم  مهرد  لک  ناـکم  قفنتـس  هذـه و  فاعـضا 

لبقا ملف  یل  حصن  ییحی و  هللا  ینقدص و  لوقی : ثیدحلا و  اذه  رکذـتی  سوط  یلا  راص  یتح  هسفنب  اهیلا  ضوهنلا  یلا  جاتحا  ثیللا ،
زرباف صمحب ، وه  امیظع و  الام  هیده و  کلملادبع  یلا  جاجحلا  لمح  هیف : .ائیـش و  تغلب  ام  فلا و  فلا  هئام  تقفنا  دقل  هللا  و  هنم ،

هنامالا و هللا  هذه و  لاق : لاملا  هیدهلا و  یلا  رظن  املف  هیما ، هوخا  دیسا و  نب  هللادبع  نب  دلاخ  رضح  نمیف  ناک  سانلا و  عمج  هریرس و 
یف نورشعلا - ثلاثلا و  لصفلا  ، ) قساف لک  لمعتساف  هرصبلا ، یلع  اذه  تلمعتسا  ینا  لاق : و  دلاخ - یلا  راشا  مث  هحیصنلا - مزحلا و 

،و اسدـس مهردـلا  نم  اذـه  یلا  عفدـف  امهرد ، اذـه  یلا  عفر  هعـست و  ناتخا  هرـشع و  یبجف  مهریغ ) هلامعل و  مالـسلا ) هیلع   ) هتاـباتع
، نیمیطح نینوذرب  لیف و  هنیدم و  حاتفم  هنا  معز  بهذ  نم  حاتفمب  یلا  ثعبف  ناتسجس ، ناسارخ و  یلع  هاخا - ینعی  اذه - تلمعتسا 
: لاق مث  سرفلا  هحارا  دـلاخ  حاراـف  .اـنماحرا  عطق  متلق  مکتلزع  اذا  و  متعیـض ، مکتلمعتـسا  اذاـف  اذـک ، لـعفف  جاـجحلا ، تلمعتـسا  و 

اما و  هبغر ، دادزاف  هتعاـطب  هتیزج  یناـف  عیطملا  اـماف  حـیاشم ، فلاـخم  و  حـصانم ، حـیطم  نـالجر : اـهلها  هرـصبلا و  یلع  ینتلمعتـسا 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 5588 

http://www.ghaemiyeh.com


و لاومـالا ، بجا  لاـجرلا  حلـصا  یتـم  ینا  تملع  و  ادو ، هردـص  توـشح  و  هتنیغـض ، تللتـسا  و  هتوادـع ، تـیواد  یناـف  فلاـخملا 
و لاومالا ، تقفنا  تراث و  دق  اهزنک  یتلا  هوادعلاب  کناکف  لاجرلا ، بولق  یف  هوادـعلا  زنک  و  لاملا ، کل  یبجف  جاجحلا ، تلمعتـسا 

یلا سانلا  بدنی  هلاخ  هعم  عراکالا و  يذ  باب  یلع  کلملادبع  سلج  مجامجلا  جیه  املف  کلملادـبع ، تکـسف  لاجر ، لام و ال  ال 
یسبعلا و ریهز  نب  سیق  نهارت  اولاق : فیـسلا ) یلا  وعدی   ) روجلا يا : فیحلا ) و   ) .کحـضی هلوق و  رکذی  ادلاخ و  لماتی  هضیرفلا و 
، داصالا تاذ  نم  يرجملا  و  هلیل ، نیعبرا  رامـضملا  هولغ و  هئاـم  هیاـغلا  ـالعج  و  اریعب ، نیرـشع  رطخ  یلع  ینایبذـلا  ردـب  نب  هفیذـح 

انیمک هفیذح - طهر  هرازف - ونب  تعضوف  هیسرف  امسا  ءافنحلا - راطخلا و  هفیذح  يرجا  و  هیسرف - امسا  ءاربغلا  اسحاد و  سیق  يرجاف 
(- يرذالبلا حوتف   ) یف .هنـس و  نیعبرا  نایبذ  سبع و  نیب  برحلا  تجاهف  هقباـس - تناـک  و  اـهومطل -  ءاربغلا و  اودرف  قیرطلا ، یلع 

، هنیدملا مهب  درو  یتح  نهرلاب  دیعـس  یـضم  دنقرمـس - حتف  یف  مهئامظع  ءانبا  نم  انهر  دغـسلا  نم  نامثع  نب  دیعـس  ذخا  رکذ  دـعب 
( مالـسلا هیلع   ) هتاباتع یف  نورـشعلا - ثلاـثلا و  لـصفلا   ) مهمزلا و  فوصلا ، باـبج  مهـسبلا  و  هیلاوم ، یلا  مهقطاـنم  مهباـیث و  عفدـف 

حتف رکذ  دعب  يربطلا -) خیرات   ) یف .مهسفنا و  اولتق  مث  هب  اوکتفف  هسلجم ، هیلع  اولخدف  لمعلا ، یناوسلا و  یقسلا و  مهریغ ) هلامعل و 
مهل اولاقف  قارعلا ، لها  مهیلا  بدف  ماشه ، نامز  یلا  نادلبلا  لها  عمسا  نم  هیقیرفا  لها  لازام  هیقیرفا -  ( 27  ) هنس یف  حرس  یبا  نبا 

انب و وزغی  انریما  نا  اماشه  غلبا  شربالل  اولاق  ماشه و  یلع  اناسنا  رشع  هعضب  یف  مهنم  هرسیم  جرخف  مکئافلخ ، رما  نم  .مکلامع  هیانج 
و لح ، یف  هنم  مهف  انل  ناک  نا  ائیـش  هنم  ذخان  انداهجل ال  صلخا  وه  انلقف  هب ، قحا  مه  لاق  و  اننود ، مهلفن  همینغ  باصا  اذاف  هدـنجب ،

یلا اودمع  مهنا  مث  مهانیفک ، انسفناب و  مهانیقوف  اومدقت ، انلقف  هدنج ، رخا  اومدقت و  لاق  هنیدم  انرصاح  اذا  و  هدرن ، مل  انل  نکی  مل  نا 
مهنا مث  هفیلخلل ، اذه  رـسیا  ام  انلقف  دلج ، یف  هاش  فلا  نولتقیف  هفیلخلل ، ضیبلا  ءارفلا  نوبلطی  لاخـسلا  نع  اهنورقبی  اولعجف  انتیـشام ،

هفیلخلا يار  نعا  ملعن  نا  انببحاف  نوملـسم ، نحن  هنـس و  باتک و ال  یف  اذـه  دـجن  مل  انلقف  انتانب ، نم  هلیمج  لک  اوذـخای  نا  انوماس 
، ماشه لماع  یلع  اوجرخف  هیقیرفا ، یلا  اوعجر  مث  عاقر ، یف  مهءامـسا  اوبتکف  مهتاقفن ، تدـفن  باوجلا و  مهیلع  لاطف  ـال ، ما  کـلذ 
ام اوعنـص  مهنا  ربخلا  ءاج  نیذـلا  مه  اذاف  مهوامـسا ، هیلا  تعفرف  رفنلا ، نع  لاس  ربخلا و  اـماشه  غلب  هیقیرفا و  یلع  اولوتـسا  هولتقف و 
یف جاجحلا  هریسب  مهب  ریسی  نا  مزع  رکذ  امیف  ناک  هنا  هببس  و  هیقیرفاب ، ملسم  یبا  نب  دیزی  ( 102  ) هنس یف  لتق  و  اضیا : هیف  .اوعنص و 

و مهقیتاسر ، مهارق و  یلا  مهدر  نمم  قارعلاب  ملساف  همذلا ، لها  نم  داوسلا  نم  هلصا  ناک  نمم  راصمالا  اونکس  نیذلا  راصمالا  لها 
مهنم و ذخوت  تناک  مهریغ ) هلامعل و  مالسلا ) هیلع   ) هتاباتع یف  نورـشعلا - ثلاثلا و  لصفلا   ) ام وحن  یلع  مهباقر  یلع  هیزجلا  عضو 

مهیلع ناک  يذـلا  یلاولا  مهـسفنا  یلع  اولو  هولتقف و  هلتق ، یلع  مهیار  عمجاف  هرما ، یف  اورمات  کلذ  یلع  مزع  املف  مهرفک ، یلع  مه 
نبا دـیزی  یلا  اوـبتک  و  ملـسم - یبا  نب  دـیزی  شیج  یف  ناـک  راـصنالا و  یلوـم  دـیزی  نـب  دـمحم  وـه  و  ملـسم - یبا  نـب  دـیزی  لـبق 

کلماع اندعا  هانلتقف و  نوملـسملا ، هللا و  یـضری  ام ال  انماس  ملـسم  یبا  نب  دیزی  نکل  و  هعاطلا ، نم  انیدـیا  علخن  مل  انا  کلملادـبع :
، اهجوز لبق  وه  اهعرتفی  یتح  اهجوز  یلا  سیدـج  نم  رکب  جوزت  الا  رما  یمـسطلا  قیلمع  ناک  یناـغالا : یف  .دـیزی و  هرقاـف  قباـسلا ،

املف هدـعب ، لبجلا  اونکـس  یط و  هلتقف  یط ، لبج  یلا  عفد  يذـلا  دوسـالا  تخا  سومـشلا  تجوز  یتح  ـالذ  ءـالب و  کـلذ  نم  اوقلف 
لعفی اذـکها  سیدـج  نم  لذا  دـحا  ـال  لوـقت : یه  لـبق و  نم  اـهعرد  هقاـش  اـهئامد  یف  اـهموق  یلا  تجرخ  اـهعرتفا  هیلع و  تـلخد 

لاق و  مکراد ، یف  مکنم  زعاب  اوسیل  موقلا  ءالوه  نا  سیدـج ، رـشعم  ای  هموقل : اعاطم - ادیـس  ناک  و  دوسالا - اهوخا  لاـقف  سورعلاـب 
: اولاق .اهب  مهاندـمهاف  نوراغ  مه  انفویـس و  یلا  انرث  للحلا  یف  نولفری  اوواج  اذاف  اعیمج ، مهوعدا  مث  اماعط  کلملل  عنـصا  ینا  مهل :

عم هیلا  جرخ  مهباجاف و  هتیب ، لها  وه و  هدـنع  يدـغتی  نا  هلاس  اقیلمع و  اعد  مهدـلب و  رهظ  یلا  هب  جرخ  اریثک و  اماعط  عنـصف  لعفا ،
دـشف مهمادـقا ، تحت  نم  مهفویـس  اوذـخا  ماعطلا  یلا  مهیدـیا  اودـم  مهـسلاجم و  اوذـخا  اذا  یتح  لـلحلا ، یلحلا و  یف  نولفری  هلها 
مهنم اوعدی  ملف  هلفـسلا  یلع  اودـش  فارـشالا  نم  اوغرف  املف  مهوتاما ، یتح  هسیلج  یلع  مهنم  لجر  لک  هلتقف و  قیلمع  یلع  دوسالا 
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هللجم مسط  ای  کیغبب  یقوذ  مهریغ ) هلامعل و  مالسلا ) هیلع   ) هتاباتع یف  نورـشعلا - ثلاثلا و  لصفلا  : ) کلذ یف  دوسالا  لاق  .ادحا و 
یف یعوب  ریلا  ملاط  نب  ثراحلا  طهر  یلع  دلاخ  راغا  بالک - نب  رفعج  نب  دلاخ  لتقم  یف  هیف - بجعلا و  بجعا  يرمعل  تیتا  دـقف 
ریغب نیقب  املف  معنلا - نبلحی  نایبذ ال  ینب  ءاسن  تناک  و  ءاسنلا - تیقب  مالغ و  ذـئموی  ثراحلا  لاجرلا و  لـتقف  ضارح ، هل  لاـقی  داو 
دلاخ لتق  کلذ  فدرا  و  نهعم - ثراحلا  یکبی  نهلاجر و  نیکبی  اهنبلحی و  مث  هقانلا ، باصع  دشیف  ثراحلا ، نوعدـی  نقفط  لاجر 

یف یبالا  دیعسوبا  لاق  مجعملا :)  ) یف .هلتق و  یتح  فیـسلاب  هبرـضف  مئان ، وه  دلاخ و  یلا  ثراحلا  یـضمف  لاق : همیذج ، نب  ریهز  نب 
هماقا بیداتلا و  یف  ادح  فرعی  نکی  مل  ءامدلا و  کفـس  یف  دـحلا  زواجت  و  لتقلا ، یف  فرـسا  ریکمـشو  نب  سوباق  ناک  هخیرات :) )

یتح هیشاحلا  دنجلا و  نم  صخالاف  صخالا  و  برقالاف ، برقالا  یف  کلذ  یتای  ناک  و  سفنالا ، هتاما  قانعالا و  برض  ریغ  هسایسلا 
دحاو نم  دلبلا  لها  نم  دحا  ملظتی  مل  و  مهیلع ، مهارج  و  هیعرلل ، رکسعلا  فانـصا  لیخلا و  لذا  و  مهلج ، یلع  یتا  و  مهعیمج ، ینفا 

هتیشاح و هرکسع و  هب  مربتف  هلطاب ، ما  هحیحـصا  يوکـشلا  نع  صحفتی  نا  ریغ  نم  هسفن  یلع  یتا  و  هلتق ، الا  هرکـسع  لها  رباکا  نم 
دابآرمش و هامس  هانب  نصح  یلا  جرخ  ناک  هنال  رمالا ، یفخ  و  اوفلاحت ، هیلع و  اوولامت  و  ضعب ، یلا  مهـضعب  یـشمف  هتوطـس ، اوفاخ 

هنا اوملع  هیلا و  دوعصلا  مهیلع  رذعتف  نصحلا ، یف  هعم  ناک  نم  عیمج  رمالا  یلع  مهاطا  دق و  هولاتغی و  هیلع و  اوقلستی  نا  موقلا  مزع 
هلاغب و هباود و  تقیس  هتالبطصا و  تبهتناف  هبحن ، یضق  دق  هنا  اورکذ  سانلا و  یلا  هوعنف  دحا ، مهنم  جنی  مل  ربخلا  فرع  حبصا و  ول 

همهتاف یمناغلا ، سابعلاوبا  هریزو  هدـنع  ناک  و  هنئازخ ، اهیلع  لقنت  لمحت و  یتلا  روهظلا  زاوعـال  عضوملا  هقراـفم  یلع  وه  ردـقی  مل 
و مهریغ ) هلامعل و  مالـسلا ) هیلع   ) هتاباتع یف  نورـشعلا - ثلاـثلا و  لـصفلا   ) هنبا رهجونم  اوعدتـساف  هلتقو ، هب  عقواـف  موقلا ، هـالاممب 

هفئاط هبحص  و  ناکملا ، قراف  قاتسرلا و  ءارما  عمجف  سوباق ، کلذ  غلب  و  رمالا ، هودلقف  مهیلا  ردابف  هریغ ، اومدق  رخات  یتم  هیلا  اوبتک 
مث هیلع ، وه  عنتما  هرصحف و  رکسعلا ، عم  رهجونم  هنبا  هعبت  و  هبابسا ، هنئازخ و  عم  ماطسب  یلا  جرخ  و  دنجلا ، نم  مهریغ  برعلا و  نم 

بقلی هوبا  ناـک  .یلاـعملا و  کـلفب  بقل  هنبا و  رما  ررقت  و  عـالقلا ، ضعب  یلا  لـمح  هیلع و  ضبقف  هرورـضلا ، دـنع  هسفن  نم  نکما 
یف نفد  و  ناـجرج ، یلا  هتوباـت  لـمح  و  لـیتعا ، هنا  رکذ  و  (. 403  ) هنـس هرخـالا  يداـمج  یف  هتومب  ربخلا  درو  مث  یلاـعملا ، سمش 

.هنیصحت هلیصحت و  یف  غلاب  و  همیظعلا ، لاومالا  هیلع  قفنا  هسفنل و  هانب  ناک  میظع  دهشم 

هینغم

ینعملا ال و  روجلا ، یغبلا و  نم  ارارف  اهنع  ءالبلا  لها  هرجه  ءـالجلاب  دارملا  و  ریـسفتلا ، فطع  باـب  نم  فسعلا  یلع  فیحلا  فطع 
.دالبلا برخت  هرجهلاب  و  ءامدلا ، کفست  هروثلاب  و  دالبلا ، كرت  وا  هروثلا  یلا  نینطاوملا  وعدی  ملظلا  نال  هیعرلا ، نم  ادحا  ملظت 

هدبع

قرفتلا حتفلاب  ءالجلا  قح و  ریغ  یف  هدشلا  حتفلاب  فسعلا  ءالجلاب : دوعی  فسعلا  هیف …  هدایزلا  جارخلا  مدقت  جارخلا : مدـقت  نع  … 
مهسفنا ذاقنال  لاتقلا  یلا  نیمولظملاب  عزنی  وه  ملظلا و  یلا  لدعلا  نع  لیملا  فیحلا  تتشتلا و  و 

يرفعج

مالسالا ضیف 

سابع نبا  هللادـبع  نیـشناج  دوب  نآ  ورملق  رد  هک  یئاهاج  سراـف و  رب  ار  وا  هک  یماـگنه  دومرف : هیبا  نبا  داـیز  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما 
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ار فاصنا  لدع و  دومن : یهن  تیعر ) زا   ) تایلام نتفرگ  شیپ  زا  نآ  رد  ار  وا  دوب و  ناشیا  نیب  هک  يزارد  نخس  نمض  رد  دینادرگ 
ملظ و و  دوش ، یم  نانآ )  ) یگراوآ هب  رجنم  یفاصنا ) یب   ) نتفر ههاریب  اریز  سرتب ، متـس  نتفر و  ههاریب  زا  و  رب ، راـک  هب  تیعر ) اـب  )

(. دوش هتشک  تیعر  تسد  هب  یلاو  هک  دوش  یم  ببس  متس  ای   ) دناشک یم  یلاو ) تیعر و  نیب  دروخ  دز و  عازن و   ) ریشمش هب  متس 

ینامز

هکنیا ای  دـنتخادرپ و  یم  شورف  شیپ  تروص  هب  ار  تایلام  هک  دوب  لومعم  ناـمثع  تفـالخ  ناـمز  رد  دـسیون : یم  دـیدحلا  یبا  نبا 
هتکن ود  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما .دوب  هدـماین  تسدـب  لوصحم  مه  عقوم  نآ  دوش و  یم  بجاو  يرمق  لاـس  وا  تاـیلام  دـندرک  یم  رکف 

: تسا هدومرف  هدرک و  حرطم  مه  ار  نآ  موزل  زمر  تلادـع و  فاصنا و  تیاعر  هدرک : ناـیب  بلطم  نیا  رد  ار  يرادمتـسایر  ساـسح 
چوک ای  اهروشک و  زا  یلیخ  فـالتخا  زمر  بیترت  نیدـب  .دوش  یم  یهتنم  مدرم  ماـیق  هب  ملظ  دـنک و  یم  هراوآ  ار  مدرم  یفاـصنا  یب 

نآ دـیجم  نآرق  تهج  نیمه  هب  .تسا  نشور  مالـسلا ) هیلع   ) یلع رظن  زا  رگید  روشک  يوسب  يروشک  زا  ای  اهرهـش و  يوسب  ندرک 
.تسا هدرک  لدع  هب  عجار  شرافس  همه 

يزاریش دمحم  دیس 

نع هیف  هاهن  امهنیب ، ناک  لیوط  مالک  یف  اهلامعا ، سراف و  یلع  سابعلا  نب  هللا  دبعل  هفلختسا  دق  و  هیبا ، نب  دایزل  مالسلا - هیلع  لاق  و 
روما یف  طارفالا  يا  فیحلا ) و   ) ملظلا يا  فسعلا ) رذحا  و   ) سانلا یف  لدـعاف  لدـعلا ) لمعتـسا  (: ) هیف دـیری  نا  يا   ) جارخلا مدـقت 

( فیـسلا یلا  وعدـی   ) طارفالا يا  فیحلا ) و   ) لازعنالاب هلمع ، نع  یلاولا  هقرافم  يا  ءـالجلاب ) دوعی   ) هدـشلا و  فسعلا ) ناـف   ) ساـنلا
.ملاظلا لاتقل  نومولظملا  هعزنی 

يوسوم

رهقلاب ذخالا  هدشلا و  راثآ  نیب  ملظلا و  هدشلا و  نع  هاهن  لدـعلاب و  هرما  حرـشلا : .ملظلا  فیحلا : .قح  ریغ  یف  هدـشلا  فسعلا : هغللا :
لیزت یتلا  هروثلا  درمتلا و  یلا  يدوی  هناف  روجلا  ملظلا و  اما  اهبارخ و  یلا  يدوی  وه  اـهنع و  هرجهلا  دـالبلا و  ءـالخا  یلا  يدوت  اـهناب 

.اهماکح یلع  یضقت  هلودلا و 

یناقلاط

ود نآ  نایم  هک  زارد  يراتفگ  رد  داد  رارق  نآ  عبات  ياهرهش  سراف و  تموکح  رب  سابع  نبا  ماقم  مئاق  ار  هیبا  نب  دایز  هک  یماگنه  »
دادیب و زا  دنب و  راک  هب  ار  يرگداد  دومرف : نینچ  وا  هب  درک و  یهن  نآ  تقو  ندیـسر  زا  شیپ  جارخ  نتفرگ  زا  ار  وا  تفرگ  تروص 

« .درآ هنایم  رد  ریشمش  متس  ددرگ و  یگراوآ  ببس  دادیب  هک  نک  زیهرپ  متس 

هب هک  دیازفا  یم  سپـس  دـش و  هتفگ  نخـس  متـس  يرگداد و  هرابرد  نیا  زا  شیپ  دـیوگ : یم  نخـس  نیا  حرـش  رد  دـیدحلا  یبا  نبا 
تخادرپ شیپ  تروص  هب  رابراوخ و  اه و  هویم  شورف  زا  شیپ  ار  سراـف  مدرم  جارخ  مکاـح  هک  دوب  موسرم  نینچ  ناـمثع  راـگزور 

یسمش لاس  هب  دنتسناد و  یم  جارخ  نتفرگ  بوجو  زاغآ  ار  يرمق  لاس  لوا  مکاح  هک  دوب  نآ  راک  نیا  ببـس  ای  .درک  یم  تفایرد 
تروص هب  هلأسم  نیا  رد  نامکاح  زا  رایـسب  یهورگ  دـش و  یم  مدرم  هب  تبـسن  دادـیب  ملظ و  بجوم  عوضوم  نیا  دنتـشادن و  هجوت 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 5591 

http://www.ghaemiyeh.com


دـندش و هجوتم  كریز  دارفا  زا  یهورگ  هکنآ  ات  دنتـسناد  یمن  ار  يرمق  یـسمش و  لاس  ود  نایم  قرف  دـندرک و  یم  لمع  تسردان 
نایم هلـصاف  دنتـشاذگ و  لمهم  ار  عوضوم  نیا  زاب  نآ  زا  سپ  .دـنداد  رارق  یکی  ار  لاـس  ود  ره  دـندروآ و  شیپ  ار  هسیبک  عوضوم 

زا جراخ  هک  تسین  اج  نیا  روخ  رد  هلأسم  نیا  رد  لماک  ثحب  .دش  رایـسب  دوب ، یـسمش  لاس  هک  جارخ  تخادرپ  لاس  يرمق و  لاس 
.تسا نآ  رب  ام  باتک  نیا  يانبم  هک  تسا  بدا  عوضوم 

مراکم

 [[ مالسلا هیلع  لاق  و  ]]

: ِجاَرَْخلا ِمُّدَقَت  ْنَع  ِهِیف  ُهاَهَن  اَمُهَْنَیب  َناَک  ٍلیِوَط  ٍمالَک  ِیف  اَِهلاَمْعَأ  َسِراَف َو  یَلَع  ِساَّبَْعلا  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَِعل  ُهَفَلْخَتْسا  ِدَق  ِهِیبَأ َو  ِْنبا  ِداَیِِزل 

.ِْفیَّسلا َیلِإ  وُعْدَی  َْفیَْحلا  َو  ِءَالَْجلِاب ، ُدوُعَی  َفْسَْعلا  َّنِإَف  ، َْفیَْحلا َفْسَْعلا َو  ِرَذْحا  ،َو  َلْدَْعلا ِلِمْعَتْسا 

کی نمـض  رد  درک  سراف  هقطنم  رد  سابع  نب  هّللادـبع  نیـشناج  ار  وا  هک  یماگنه  هیبا  نب  دایز  هب  ار  نخـس  نیا  مالـسلا  هیلع  ماـما 
.دومرف یهن  لوصحم  ندمآ  تسد  هب  نامز  زا  لبق  تایلام  جارخ و  نتفرگ  زا  ار  وا  دومرف و  ینالوط  نخس 

ملظو دوـش  یم  هـقطنم  زا  مدرمرارف  ببـس  يریگتخــس  اریز  زیهرپـب  يرگمتــسو  يریگتخــسو  تنوـشخ  زاو  نـک  هـشیپ  ار  تلادـع 
: هنامیکح راتفگ  دنس  ) .دنک یم  توعد  هناحلسم  شروش  هب  ار  مدرم  ، متسو

زا هک  دـهدیم  ناشن  توافت  نیا  هدروآ و  یتوافت  اب  فلا  فرح  رد  مکحلاررغ  رد  يدـمآ  ار  نخـس  نیا  دـیوگ : یم  بیطخ  موحرم 
ص 320) ج 4 ، هغالبلا ، جهن  رداصم   ) .تسا هتفرگ  هغالبلا  جهن  زا  ریغ  یعبنم 

مالک نمـض  رد  ار  هنامیکح  مالک  نیا  نیظعاولا  هضور  باتک  رد  يرجه ) مجنپ  نرق  ياملع  زا   ) يروباشین لاـتف  هک  مینکیم  هفاـضا 
( تسا هتفرگ  هغالبلا  جهن  زا  ریغ  يرگید  عبنم  ار  نآ  هک  تسا  نشور  الماک  هدروآ و  لمع  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  زا  يرت  حورشم 

هدم رارق  راشف  تحت  ار  مدرم  زگره 

رارـصا هاگ  دـنتفر  یم  سراف  هقطنم  هب  افلخ  فرط  زا  هک  ینایلاو  هک  دوش  یم  هدافتـسا  هغـالبلا  جـهن  ناـحراش  زا  یـضعب  نخـس  زا 
دوب نیا  نآ  تلع  دنریگب و  مدرم  زا  يرادغاب  يزرواشک و  لوصحم  ندمآ  تسد  هب  زا  لبق  ینعی  دعوم  زا  لبق  ار  جارخ  هک  دنتـشاد 

یـسمش لاس  قباطم  ، لوصحم نامز  ندیـسر  ارف  اریز  تفرگ  رظن  رد  ار  یـسمش  لاس  دیاب  جارخ  نتفرگ  يارب  هک  دنتـشادن  هجوت  هک 
.يرمق لاس  هن  تسا 

دندوب روبجم  مدرم  هک  يا  هنوگ  هب  دـنتخاس  یم  راتفرگ  دـیدش  راشف  رد  ار  مدرم  دـنداد و  یم  رارق  رایعم  ار  يرمق  لاـس  اـه  نآ  اـما 
دیدـش ییاضران  ببـس  ، نیمه دـنزادرپب و  ار  جارخلا  لاـم  دنـشورفب و  یلزاـن  تمیق  هب  شورف  شیپ  تروص  هب  ار  دوخ  تـالوصحم 

.دش یم  مدرم 

نآ فارطا  قطانم  سراف و  هب  سابع  نب  هّللا  دـبع  ياج  هب  ار  هیبا  نب  دایز  تساوخ  یم  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  یماگنه  لـیلد  نیمه  هب 
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ار تلادع  :» دومرف درک و  یهن  لوصحم  ندمآ  تسد  هب  نامز  رب  جارخ  نتشاد  مدقم  زا  ار  وا  دومرف و  وا  هب  یلصفم  هیـصوت  دتـسرفب 
ار مدرم  ، متس ملظ و  دوش و  یم  هقطنم  زا  مدرم  رارف  ببس  يریگتخس  اریز  زیهرپب  يرگمتـس  يریگتخـس و  تنوشخ و  زا  نک و  هشیپ 

َناَک ٍلیِوَط  ٍمالَک  ِیف  اَِهلاَمْعَأ  َسِراَف َو  یَلَع  ِساَّبَْعلا  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَِعل  ُهَفَلْخَتْسا  ِدَق  ِهِیبَأ َو  ِْنبا  ِداَیِِزل  ( ؛» دنک یم  توعد  هناحلسم  شروش  هب 
(. ِْفیَّسلا َیلِإ  وُعْدَی  َْفیَْحلا  ،َو  ِءَالَْجلِاب ُدوُعَی  َفْسَْعلا  َّنِإَف  ، َْفیَْحلا َفْسَْعلا َو  ِرَذْحا  ،َو  َلْدَْعلا ِلِمْعَتْسا  : ِجاَرَْخلا ِمُّدَقَت  ْنَع  ِهِیف  ُهاَهَن  اَمُهَْنَیب 

یم نایب  ار  نآ  فلخت  موش  راـثآ  سپـس  دـهد  یم  تلادـع  روتـسد  داـیز  هب  تسخن  دوخ  مـالک  زا  شخب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
شیاسآ و شمارآ و  هیام  هک  یتلادع  ، تساپرب نآ  ببـس  هب  نامـسآ  نیمز و  هک  یتلادع  دزرو  یم  دیکأت  تلادع  رب  تسخن.دـیامرف 

یهن تسا  تلادع  لباقم  هطقن  هک  نآ ) ریغ  ای  جارخ و  نتفرگ  رد   ) يدعت ملظ و  يریگتخس و  تنوشخ و  زا  هاگنآ  تسا و  روما  مظن 
يرگید ياج  هب  هقطنم  نآ  زا  دننک و  اهر  ار  دوخ  ياه  غاب  عرازم و  مدرم  هک  دوش  یم  ببـس  تلادع  كرت  : دـیامرف یم  دـنک و  یم 

دـنروشب و یلاو  مکاح و  رب  دـننامب و  هک  دوش  یم  ببـس  هاگ  يریگ  تخـس  ددرگ و  لیدـبت  يا  هناریو  هب  هقطنم  هجیتن  رد  دـنورب و 
.دوش یم  مالسا  روشک  یناریو  ببس  مه  نآ  هک  دنربب  هحلسا  هب  تسد 

اه هتکن 

؟ تشامگ بصنم  نیا  هب  ار  دایز  مالسلا  هیلع  ماما  ارچ  -1

هیواعم اب  ترضح  نآ  ياه  گنج  رد  دوب و  مالـسلا  هیلع  یلع  نارای  زا  زاغآ  رد  دایز  میا  هتفگ  زین  همان 44  لیذ  رد  هک  هنوگ  نامه 
بیرف ار  وا  هیواعم  هک  تشذگن  يزیچ  یلو  دوب  ترضح  نآ  اب  هیواعم  اب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  حلـص  زا  لبق  یتح  درک و  تکرش 

.دش لدبم  هیما  ینب  تخسرس  ناعفادم  زا  یکی  هب  ماجنارس  درب و  دوخ  يوس  هب  داد و 

مالسلا و هیلع  یلع  تیالو  ماقم  هب  نامیا  رکف و  تمالـس  نارود  ، لوا نارود  : دراد دوجو  صخـشم  نارود  ود  وا  یگدنز  رد  نیاربانب 
.تسا ندوب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  مشاه و  ینب  تمدخ  رد  ِراختفا 

.دشن قفوم  یلو  دََرب  دوخ  يوس  هب  ار  وا  ات  داتسرف  یکیپ  ای  تشون  همان  وا  يارب  اهراب  هیواعم  نارود  نیمه  رد 

رد هقطنم  نآ  داد  یمن  هزاجا  دوب و  سراف  یلاو  نانچمه  وا  هک  یلاح  رد  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  حلـص  زا  دـعب  یتدـم  : مود نارود 
ینایفـسوبا نم ، ردپ  دـنزرف  وت  ، یتسین ناپوچ  درم  نآ  دـنزرف  وت  : تفگ داد و  بیرف  ار  وا  هیواعم  هک  نیا  ات  ، دریگ رارق  هیواعم  هرطیس 

يدنزرف دش و  سفن  ياوه  راتفرگ  ، دایز.دراد دوجو  وت  يارب  نم  دزن  یهاوخب  هچره  میوگ و  یم  نایفـس  یبا  نب  دایز  وت  هب  نیاربانب 
مالـسلا هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  هب  دوخ  ینطاـب  داـقتعا  رب  ار  یعاـمتجا  میظع  ياـه  تردـق  هب  ندیـسر  هیواـعم و  يردارب  نایفـسوبا و 

شدـنزرف هک  میناد  یم  دـمآرد و  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  يارب  كاـنرطخ  يرـصنع  تروص  هب  تسویپ و  هیواـعم  هب  داد و  حـیجرت 
.تشاد یکانرطخ  شقن  هچ  البرک  نادیهش  تداهش  يارجام  رد  دایز  نب  هّللادیبع 

هب طوبرم  دـنک  یم  نآ  یحاون  فارطا و  سراف و  تموکح  رد  سابع  نبا  نیـشناج  ار  وا  اج  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  مینیب  یم  رگا 
.تسوا یگدنز  تسخن  نارود 
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نارود.تفرگ هرهب  دوخ  دادعتسا  نیا  زا  شا  یگدنز  نارود  ود  ره  رد  دوب و  كاب  یب  رونخس و  عاجش و  رایشوه و  رایـسب  يدرم  وا 
رتشیب حیضوت  يارب  ) .ناطیش سفن و  ياوه  تمدخ  رد  عقاو  رد  هیواعم و  تمدخ  رد  مود  نارود  مالـسلا و  هیلع  یلع  تمدخ  رد  لوا 

هعجارم هبطخ 44  لیذ  يرتست  همالع  هغالبلا  جـهن  حرـش  یناقمام و  همالع  ماـقملا  حـیقنت  دـیدحلا و  یبا  نبا  هغـالبلا  جـهن  حرـش  هب 
( .دینک

؟ دنتفگ یم  هیبا  نب  دایز  ار  دایز  ارچ  -2

چیه هک  دوب  یناپوچ  هدرب و  شردپ  نوچ  هک  دنیوگ  یم  یـضعب  دش و  ریبعت  نیا  ببـس  شردـپ  ندوب  لوهجم  هک  دـندقتعم  یـضعب 
.دننک باطخ  شردپ  مان  هب  ار  وا  دوبن  لیام  تشادن  يا  یعامتجا  تیعقوم 

.درک یمن  راختفا  زگره  زین  وا  مان  هب  هک  ، دوب برع  فورعم  بیبط  ، هدلک نب  ثراح  زینک  زین  شردام 

همان رد  هک  هنوگ  نامه  یلو  درامشب  شیوخ  ردارب  دنادب و  نایفسوبا  عورشمان  دنزرف  ار  وا  هک  تشاد  رارصا  ماجنارس  هیواعم  هچرگ 
ینخس نایفسوبا  باطخ ، نب  رمع  نامز  رد  :» دیامرف یم  دنک و  یم  راکنا  ار  نخـس  نیا  ادیدش  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  تشذگ   44
نخـس نیا  یلو  دـناوخ  دوخ  عورـشمان  دـنزرف  ار  دایز  هک  تسا  نیا  روظنم   ) تفگ ناطیـش  کیرحت  رثا  رب  اـی  رکف  هشیدـنا و  نودـب 

؛» دراد هارمه  ار  ثاریم  قاقحتسا  هن  دوش و  یم  تباث  بَسَن  ، نآ اب  هن  هک  ینخس  دوب ) هیاپ  یب  ًالماک 

َال ٌبَسَن َو  اَِهب  ُُتْبثَی  اـَل  ِناَْـطیَّشلا  ِتاَـغََزن  ْنِم  ٌهَغَْزن  ِسْفَّنلا َو  ِثیِدَـح  ْنِم  ٌهَْتلَف  ِباَّطَْخلا  ِْنب  َرَمُع  ِنَمَز  ِیف  َناَیْفُـس  ِیبَأ  ْنِم  َناَـک  ْدَـق  (َو 
( . ٌثْرِإ اَِهب  ُّقَحَتُْسی 

دنچره.تشاد رذحرب  دناوخ  یم  دوخ  ردارب  ار  وا  هک  هیواعم  ياه  هسوسو  زا  تسناد و  شردپ  عورـشم  دنزرف  ار  وا  بیترت  نیا  هب  و 
يارب ار  دایز  درک و  ار  دوخ  راک  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  حلـص  مالـسلا و  هیلع  یلع  نارود  زا  دعب  اه  هسوسو  میتفگ  هک  هنوگ  نامه 

هتـشذگ هرابرد  درک و  فارتعا  یهارمگ  نیا  هب  تایاور  زا  یـضعب  قبط  زین  وا  دوخ  هک  نیا  بجع  دومن و  تخبدـب  هارمگ و  هشیمه 
هنیمز نیا  رد  ) .درک یمن  ادـیپ  تشگزاب  يارب  یهار  هک  دوب  سفن  ياوه  هیواـعم و  ماد  رد  ناـنچ  دوس ؟ هچ  یلو  دروخ  فسأـت  دوخ 

ص ج 23 ، راونالاراحب ،  ) .تسا زیگنا  تربع  رایسب  هک  دنک  یم  لقن  راونالاراحب  رد  یحورشم  رایسب  تیاور  یـسلجم  همالع  موحرم 
(( 261

تنوشخ يریگتخس و  تلادع و  -3

زا یـسک  رتمک  یلو  دوش  یم  هدرمـش  یمالـسا  هعماج  ماظن  طرـش  نیتسخن  دنا و  نآ  قشاع  همه  هک  تسا  ییاهزیچ  زا  تلادع  هژاو 
یمرب ماگ  یعامتجا  تلادـع  طخ  رد  هراومه  هک  ایـصوا  ایبنا و  زج  دـننک  ارجا  ار  نآ  دـنا  هتـسناوت  خـیرات  نارادـمامز  ناـنارمکح و 

.دندوب وربور  یعناوم  اب  هشیمه  دنچره  دنتشاد 

قیرط زا  اه  تورث  تاوهـش و  ماقم و  هاج و  هب  ندیـسر  هک  اج  نآ  زا  یلو  دنناد  یم  ار  یتلادـع  یب  ملظ و  موش  راثآ  ، همه هک  نیا  اب 
یم يریگیپ  تلادع  مان  هب  یتح  یهاگ  تحارص و  اب  یهاگ  ار  دوخ  عماطم  هدروآ و  روج  ملظ و  هب  ور  دوش  یم  رسیم  رتمک  تلادع 
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.دننک

.تسا هجوت  لباق  رایسب  هدرک  نایب  تلادع  كرت  هجیتن  هرابرد  مالسلا  هیلع  ماما  هک  يا  هتکن 

یب ملظ و   ) فیح تساـه و  يداـبآ  ندـش  ناریو  هقطنم و  زا  مدرم  ندرک  چوک  ببـس  تنوشخ ) يریگتخـس و   ) فـسع : دـیامرف یم 
هب هک  دنراد  ینـشور  توافت  یلو  دنتـسه  قفالا  بیرق  هژاو  ود  نیا  هچرگ.تسا  هناحلـسم  ياه  مایق  مدرم و  شروش  ببـس  یتلادـع )

.دش هراشا  نآ 

رد فارحنا  يانعم  هب  فیح  لصا  : دنیوگ یم  دنراد  تاغل  یبای  هشیر  هب  رارصا  هک  تادرفم ) رد  بغار  دننام   ) تغل بابرا  زا  یضعب 
.تسا یتلادع  یب  ملظ و  قادصم  هک  تسا  طیرفت  طارفا و  بناج  ود  زا  یکی  هب  لیامت  مکح و 

: دیوگ یم  نینچ  فسع  هژاو  ریسفت  رد  برعلا  ناسل  رد  روظنم  نبا  و 

هک تسا  نیا  لصا  رد  فسع  رْوَجلا ؛ ملُّظلا و  یلإ  لُِقنف  ٍمَلَع  ٍهّداج و ال  ٍقیرط و ال  ِریغ  یلع  ُرفاسُملا  َذـخْأی  نَأ  : لـصَألا یف  فْسَعلاو  »
دهاوخ وا  یتخبدب  یهارمگ و  هیام  هک   ) دنک رفس  هب  مادقا  دوخ  ریـسم  رد  اه  هناشن  نشور و  هداج  هار و  نتفرگ  رظن  رد  نودب  رفاسم 

«. تسا هدش  لامعتسا  روج  ملظ و  يانعم  رد  هژاو  نیا  سپس  دش )

زا زین  نآ  تساه و  نآ  دروم  رد  ضیعبت  یهورگ و  ای  درف  هب  لیامت  ، نآ دـنا و  هدرک  نآ  قیداصم  زا  رگید  یکی  هب  هراشا  زین  یـضعب 
.تسا ملظ  قیداصم 

.تسا مالسلا  هیلع  ماما  هتفگ  رب  یبوخ  رایسب  دهاش  فلتخم  راودا  رد  رشب  یگدنز  خیرات 

هدوت هک  یماگنه  ؛ تساخرب روج  نامکاح  ملظ  زا  ایـسآ  قرـش  اپورا و  قرـش  رد  یتسینومک  بالقنا  هلمجزا  اه  بـالقنا  زا  يرایـسب 
.دنتخاس نک  هشیر  ار  تموکح  دندیشورخ و  دندرب و  هحلسا  هب  تسد  دیسر  ناشناوختسا  هب  دراک  مدرم  ياه 

نما ياه  هطقن  هب  هدرک و  اهر  ار  اه  نیمز  مدرم  تشذـگ  دـح  زا  نارادـمامز  نیطالـس و  روج  هک  یماگنه  اهروشک  زا  يرایـسب  رد 
.دوب هقطنم  نآ  یناریو  شا  هجیتن  هک  يراک  ؛ دندرک چوک 

مدرم توعد  رد  لادتعا  تیاعر  هب  ددعتم  ياه  هیصوت  زا  دعب  هک  میهد  یم  نایاپ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  اب  ار  نخس  نیا 
: دیامرف یم  تادابع  مالسا و  يوس  هب 

ِهَْطلُْخلا َو ِنْسُح  ِهَّیِقَّتلا َو  ِراَقَْولا َو  ِفُّلَأَّتلا َو  ِْقفِّرلِاب َو  اَنَتَماَمِإ  َّنَأ  ِرْوَْجلا َو  ِفْسَْعلا َو  ِْفیَّسلاـِب َو  َْتناَـک  َهَّیَمُأ  ِیَنب  َهَراَـمِإ  َّنَأ  َتِْملَع  اَـم  «َأ 
متس ملظ و  يریگتخس و  ریشمش و  اب  هیما  ینب  تموکح  هک  یناد  یمن  ایآ  ِهِیف ؛ ُْمْتنَأ  اَمِیف  ْمُِکنیِد َو  ِیف  َساَّنلا  اُوبِّغَرَف  ِداَِهتْجْالا  ِعَرَْولا َو 

دوخ و نید  هب  ار  مدرم  نیاربانب.تسا  شالت  دـهج و  عرو و  يراتفر و  شوخ  هیقت و  راقو  بولق و  فیلأت  ارادـم و  اب  ام  تماما  دوب و 
.( ح 11 ص 170 ، ج 66 ، راونالاراحب ، «.) دینک توعد  قیرط  نیا  زا  دیراد  داقتعا  نآ  هب  هچنآ 

یسیلگنا
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When Imām Ali ibn Abū Tālib put Ziyād ibn Abīh in place of Abdullāh ibn al-Abbās over
Fars (part of Persia, today's Iran) and its revenues, he had a long conversation with
him in which he prohibited him from conducting an early collection of the revenue.
Therein he said: “Act on justice and stay away from violence and injustice: Violence
will lead them to forsake their abodes, while injustice will prompt them to take up

." arms
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ُُهبِحاَص اَِهب  ّفَخَتسا  اَم  ِبُونّذلا  ّدَشَأ  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

 . درامش کبس  ار  نآ  راکهانگ  هک  تسا  یهانگ  ناهانگ ، نیرت  تخس  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و  يداقتعا ) )

يدیهش

.درامش کبس  ار  نآ  راکهانگ  هک  دوب  یهانگ  ناهانگ  نیرت  تخس 

یلیبدرا

نآ بحاص  ارنآ  دریگ  لهس  کبس و  هک  تسنآ  ناهانگ  نیرتخس  دومرف  و 

یتیآ

.درامش شریقح  راکهانگ  هک  تسا  یهانگ  هانگ ، نیرت  تخس  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

نایراصنا

هرامش 348) رارکت   .) درامشب زیچان  ار  نآ  راک  هنگ  هک  تسا  یهانگ  ناهانگ  نیرت  تخس  : دومرف ترضح  نآ  و 

اه حرش 
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يدنوار

يردیک

مثیم نبا 

، هانگ ندرمش  کبس  رطاخ  هب  راکهنگ  هک  نآ  حیـضوت  درامـش .) کبـس  ار  نآ  هانگ  بحاص  هک  تسا  یهانگ  ناهانگ ، نیرتتخـس  )
هک دنک ، یقلت  مهم  هک  یهانگ  فالخرب  دیآ ، یمرد  ریذـپان  ییادـج  ییوخ  هکلم و  تروص  هب  هک  دـهد  یم  همادا  يدـح  هب  ار  نآ 

.تشذگ البق  نخس  نیا  ریسفت  دزاس ، نک  هشیر  ماکحتسا ، زا  شیپ  ار  نآ  اسب  هچ 

دیدحلا یبا 

[ اَُهبِحاَص  ] اَِهب َّفَخَتْسا  اَم  ِبُونُّذلا  ُّدَشَأ  َلاَق ع: َو 

 . ُُهبِحاَص

.دلاولا ریغ  هجو  همطلک  سیل  اریبک  دلاولا  هجو  دلولا  مطل  ناک  اذهل  یصاعلا و  همعن  بسح  یلع  هبیصملا  مظع 

همظع هتیـصعم  هتفلاخم و  تناک  هیلإ  هبوسنم  همعن و  نم  هقیقحلا  یف  یه  الإ و  همعن  لب ال  نیمعنملا  مظعأ  یلاعت  ئرابلا  ناـک  اـمل  و 
هتعقاومب لافتحالا  هلق  فافختسالا و  رهظی  هب و  نیهتسی  هلقتسی و  مث  هنظ  یف  الیلق  ناک  نإ  رمأ و  یف  هیصعی  نأ  دحأل  یغبنی  الف  ادج 

یغبنی همیظع  اهنأ  ملعل  رظنلا  نعمأ  ول  یتلا  هیصعملا  کلت  ردقب  فافختسالا  یه  يرخأ و  هیـصعم  هیـصعملا  یلإ  عمج  دق  نوکی  هنإف 
اهبحاص اهب  فختسا  ام  بونذلا  دشأ  لاق ع  اذهلف  عمدلا  نع  الضف  مدلا  اهیلع  یکبی  نأ  ادیشر  ناک  ول  هل 

یناشاک

هب هک  اریز  نآ  بحاص  ار  نآ  هدرمش  کبس  هک  تسا  نآ  هانگ  نیرت  تخس  هبحاص ) هب  فختساام  بونذلا  دشا  مالسلا : هیلع  لاق  (و 
دشوک یم  وا  بسک  رد  هشیمه و  دوش  یم  نآ  بکترم  راغصتسا ، هطساو 

یلمآ

ینیوزق

.ددرگ گرزب  يرامش  درخ  نوچ  دشاب  درخ  دنچ  ره  هانگ  نآ  بحاص  ار  نآ  درامش  کبس  هک  دشاب  نآ  ناهانگ  نیرتتخـس  دومرف :
هبوت و رب  دامتعا  زا  ای  نید ، رد  تریصب  مدع  لهج و  تهج  زا  ای  تسا  هانگ  نآ  هب  تالابم  مدع  تارج و  تیاغ  زا  ای  ندرمش  درخ  و 

یهانم باکترا  نتفرگ  لهس  یهلا و  رما  ندرمش  راوخ  ریدقت  يا  یلع  کلذ ) هبـشی  ام  و   ) تارافک تاعاط و  یـضعب  هب  نآ  كرادت 
، دشاب گرزب  سب  یتواقش  یتیصعم و  تالابم  مدع  درجم  داقتعا و  نیمه  دنکن  هانگ  چیه  صخش  رگا  .دوش و  هانگ  یگرزب  بجوم 
رد ناطیش  نابز  زا  دنروآ و  یم  دوخ  راتفگ  رد  ءارعش  هچنانچ  هلا  وفع  لضف و  رب  دامتعا  يور  زا  ندرمـش  راوخ  ندرک و  هانگ  اما  و 
مه دـیآ  راع  تمک  شـشخب  هک ز  مسرت  یمرک  بحاص  هک  منک  هنگ  شیب  نآ  ز  دـیوگ : هچنانچ  دـنیامن  یم  ءاشنا  ناـمدرم  ياوغا 
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تدیقع تین و  نآ  و  ددرگ ، بترتم  هلـضاف  یتدیقع  رب  و  دهد ، ربخ  باوص  داقتعا  زا  دنچ  ره  تسا  ءاوغا  بجوم  تسا و  اطخ  نیع 
اب هدنب  دیاب  سپ  هتـشگ ، رـضاح  قح  ترـضح  تاقالم  تقو  دشاب و  هدمآ  رـس  لمع  رمع و  نامز  هک  دشاب  باوص  ضحم  تقو  نآ 

نایاپ یب  تمحر  بنج  رد  دشاب  لیلج  سب  دنچ  ره  تسا  هدرک  هک  یصاعم  نآ  همه  شیوخ  یصاعم  ریصقت و  زا  ترسح  تمادن و 
.تشذگ یتوافت  كدنا  هب  هملک  نیا  لثم  .دسانش و  ریقح  وا 

یجیهال

هک تسا  یهانگ  نآ  ناهانگ  نیرت  تخس  هک  مالسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .هبحاص » هب  فختـسا  ام  بونذلا ، دشا  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
.هانگ نآ  هدننک ي  ار  نآ  درمشب  کبس  فیفخ و 

ییوخ

-1 هوـجو : نم  هب  فافختـسالا  بنذـلا  ددـشی  كاـنه و  هانرـسف  کـلت و  نم  برقی  اـم  مالـسلا ) هیلع   ) همکح نم  قبـس  دـق  ینعملا :
يرجت فافختسالا  .دیدش 2 - میظع و  قحلا  هرضحب  نیهوتلا  کتهلا و  و  هرمال ، نیهوت  یلوملا و  همرحل  کته  بنذلاب  فافتخـسالا 

و هیلع ، رارصالل  بجوم  بنذلا  یلع  فافختسالا  .نارکنلا 3 - باقعلا و  بجوملا  نایصعلا  خم  وه  يرجتلا  فالخلا و  باکترا  یلع 
نیرت تخـس  دومرف : همجرتـلا : .هنظ  یف  ـالیلق  ناـک  نا  هرما و  یف  هیـصعی  نا  دـحال  یغبنی  ـالف  هقبوم  هریبـک  هریغـصلا  یلع  رارـصالا 

.دیآ رادقمیب  کبس و  شراکنگ  رظنب  هک  تسیهانگ  نآ  ناهانگ 

يرتشوش

دارملا .دحاو و  امهداقم  و  هباد ، وه  امک  کلذ  یلع  هبنی  یتح  لوالا  نع  یناثلا  یف  فنـصملا  لفغ  دق  و  دـحاو ، امهیف  لصالا  لوقا :
یف يور  امک  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاق  .اریغـص  اـبنذ  ناـک  ول  بنذ و  دـشا  ریـصی  اـفیفخ  اـنیه و  هبحاـص  هدـع  بنذ  لـک  نا 
هیلع  ) قداصلا لاق  .کلذ و  ریغ  یل  نکی  مل  ول  یل  یبوط  لوقی  بنذـی و  ناب  رفغت  اهناف ال  بونذـلا  نم  تارقحملا  اوقتا  یفاکلا :-) )

ضراب نحن  اولاقف : .بطحب  ینوتیا  هباحـصال : لاقف  ءاعرق  ضراـب  لزن  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نا  اـضیا - يور  اـمک  مالـسلا -)
عمتجت اذـکه  مالـسلا :) هیلع   ) لاقف .ضعب  یلع  هضعب  راص  امب  اوتاف  .هیلع  ردـق  امب  ناسنا  لک  تایلف  لاق : .بطح  نم  اـهب  اـم  ءاـعرق 

یـش ء لک  مهراثآ و  اومدـق و  ام  بتکن  و  یلاـعت … (  لوقی  .اـبلاط  یـش ء  لـکل  ناـف  بونذـلا ، نم  تارقحملا  مکاـیا و  بونذـلا ،
کتیبوبرب انا  کتیـصع و  ام  یهلا  هزمح : یبا  اعد  یف  و  قالخالا ) مراکم  یف  نوعبرالا - ثلاثلا و  لصفلا  (. ) نیبم ماـما  یف  هانیـصحا 

ینبلغ یـسفن و  یل  تلوس  تضرع و  هئیطخ  نکل  و  ضرعتم ، کتبلوقعل  و ال  نواهتم ، كدیع  ول  و ال  دفنتـسم ، كرماب  و ال  دحاج ،
افافختسا اهکرتی  هالصلا  كراتو  هوهشلا  هبلغ  نم  ینزی  ینازلا  نال  ینازلا ، نود  رفاک  هالصل  كرات  .یتوقـش و  اهیلع  ینناعا  ياوه و 

یلع لاق  لاقف : رخآ  ظفلب  ناونعلا  هعیدب )  ) یف زتعملا  نبا  لقن  و  اذه ، .هالـصلاب  افختـسم  انتعافـش  لانت  ال  مالـسلا : مهیلع  اولاق  .اهب و 
(. هبحاص دنع  رغص  ام  بونذلا  مظعا  نا  (: ) مالسلا هیلع  )

هینغم

(. هبحاص هب  ناهتسا  ام  بونذلا  دشا  : ) فرحلاب اهصن  اذه  و  همکحلا 347 ، یف  حرشلا  عم  مدقت 
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هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

ملهچ دصیـس و  شیامرف  نامه  انیع  شیامرف  نیا  رخآ ، ات   ) فختـسا ام  بونذلا  دـشا  تسا : هدومرف  هانگ ) هرابرد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
(. تسا یکی  ود  ره  ینعم  هدش و  نایب  فختساام  ياج  هب  ناهتسا  ام  نآ  رد  هکنآ  زج  تشذگ  شحرش  همجرت و  هک  تسا 

ینامز

هبوت همدقم  تلاح  نیمه  ددرگ و  یم  راتفرگ  نادجو  هجنکش  هب  دوش و  یم  تحاران  هانگ  زا  هدشن  فیعض  شنامیا  زونه  هک  یـسک 
یم فرحنم  ناسنا  جـیردت  هب  دور و  یم  ناسنا  رظن  زا  هانگ  تیمها  جـیردت  هب  دـش  رارکت  هانگ  رگا  اما  تسا ، تاجن  تشگزاـب و  و 
هانگ نیرتمهم  دنک ، یم  هولج  شزرا  یب  کچوک و  راکهانگ  رظن  رد  هک  یهانگ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع رظن  زا  تهج  نیمه  هب  .ددرگ 

.دشاب کچوک  یهانگ  دنچ  ره  تسا ،

يزاریش دمحم  دیس 

.مارجالا دشا  نم  اذه  و  ماکحالا ، نیدلاب و  تالابملا  مدع  بجوی  هنال  هبحاص ) هب  فختسا  ام  بونذلا  دشا  : ) مالسلا هیلع  لاق  و 

يوسوم

فختسا هناف  بنذلا  لهستسا  نم  اما  هنع  عدترا  هللا و  مظعتسا  هبنذ  ربکتسا  نم  نال  دشا  هنوک  هجو  هملکلا 347 و  یف  اذه  رم  حرشلا :
.هلوانت ءرمتسی  هیلع و  رمتسی  هدنع  هتلوهسل  یلاتلاب  هللااب و 

یناقلاط

« .درامش کبس  ار  نآ  راکهنگ  هک  دوب  یهانگ  ناهانگ ، نیرت  تخس  دومرف : ترضح  نآ  «و 

ببـس نیمه  هب  دزرو و  یم  هاـنگ  وا  هب  تبـسن  هک  تسا  یـسک  تمعن  زا  راـکهنگ  يرادروخرب  نازیم  هب  تیـصعم  تبیـصم  یگرزب 
نیرتگرزب یلاعت  يراب  نوچ  .تسین و  يرگید  هرهچ  هب  ندز  یلیـس  اب  هسیاقم  لباق  هانگ  یگرزب  رد  ردپ  هرهچ  هب  دـنزرف  ندز  یلیس 

هب بوـسنم  اـهتمعن  همه  تسا و  يدـنوادخ  ياـهتمعن  زا  تقیقح  رد  هکنیا  رگم  تسین  یتـمعن  چـیه  هـکلب  تـسا  ناگدـنهد  تـمعن 
يراک رد  هک  تسین  راوازـس  سک  چیه  يارب  تسا و  گرزب  یتسار  هب  تیـصعم  نداد  ماجنا  دـنوادخ و  اب  تفلاخم  نیاربانب  تسوا ،

نآ هب  دنک و  راکشآ  ار  عوضوم  نیا  دنادب و  شزرا  یب  كدنا و  ار  نآ  یهگناو  دنک ، تیصعم  دشاب  کچوک  وا  نامگ  رد  دنچ  ره 
، تسا نآ  تیمها  هب  ییانتعا  یب  نامه  هک  تسا  هدش  مه  رگید  یهانگ  بکترم  هانگ  رب  هوالع  تروص  نیا  رد  هک  دـنکن  انتعا  هانگ 

کـشا ياج  هب  نآ  رب  دـیاب  دـشاب  دـنمدرخ  رگا  هک  نادـنچ  تسا  گرزب  يراک  نآ  هک  دـناد  یم  دـنک  رظن  ناعما  رگا  هکنآ  لاح  و 
راکهنگ هک  دوب  یهانگ  ناهانگ ، نیرت  تخس  : » تسا هدومرف  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هک  تسا  ببـس  نیمه  هب  .دنک  هیرگ  نوخ 
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« .درامش کبس  ار  نآ 

مراکم

 [[ مالسلا هیلع  لاق  و  ]]

.ُُهبِحاَص ِِهب  َّفَخَتْسا  اَم  ِبُونُّذلا  ُّدَشَأ 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

، نآ هدنوش  بکترم  هک  تسا  یهانگ  ناهانگ  نیرت  كانرطخ  نیرتدب و 

: هنامیکح راتفگ  دنس  ) .درمشب کچوک  ار  نآ 

.تشذگ تمکح 348 رد  یمک  رایسب  توافت  اب  نآ  نیع  اریز  تسا  یضر  دیـس  موحرم  يرارکت  تایاور  زا  زین  هنامیکح  راتفگ  نیا 
رد يرـشخمز  زا  ار  نآ  تمکح  نامه  لیذ  رد  بیطخ  موحرم  هبحاص .» هب  ناهتـسا  ام  بونذلا  دشأ  : » دوب تروص  نیدـب  اج  نآ  رد 

.دیازفا یمن  نآ  رب  يزیچ  اج  نیا  رد  تسا و  هدرک  لقن  رابخالا  هضور  رد  مساق  نبا  راربالا و  عیبر  باتک 

«. هبکار هب  ناهتـسا  بنذ  هناحبـس  هللا  دنع  بونذـلا  دـشأ  : » تسا هدـمآ  تروص  نیا  هب  یتوافت  اب  زین  مکحلاررغ  رد  مینک : یم  هفاضا 
(.( ح 3570 مکحلاررغ ، )

! سرتب يرمش  یم  کچوک  هک  یهانگ  زا 

نیرت كانرطخ  نیرتدب و  :» دیامرف یم  ، هدرک هراشا  ناهانگ  شجنس  باب  رد  یمهم  هتکن  هب  هنامیکح  راتفگ  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
(. ُُهبِحاَص ِِهب  َّفَخَتْسا  اَم  ِبُونُّذلا  ُّدَشَأ  ( ؛» درمشب کچوک  ار  نآ  ، نآ هدنوش  بکترم  هک  تسا  یهانگ  ناهانگ 

ردقره اریز  تسا  هریبک  یهلا  خماش  ماقم  هب  تبسن  ناهانگ  همه  ؛ درک میسقت  هریبک  هریغص و  هب  دیابن  ار  ناهانگ  هک  دندقتعم  یـضعب 
ره تسا  رتالاب  رترب و  زیچره  زا  دنوادخ  نوچ  دوب و  دهاوخ  رت  گرزب  ، تیـصعم دـشاب  رت  گرزب  دوش  یم  شتیـصعم  هک  یـصخش 

.تسا میظع  شهاگشیپ  رد  یتیصعم 

مه اب  ناـهانگ  تاذ  یهاگ.تشاذـگ  تواـفت  ناـهانگ  ناـیم  ناوت  یم  رظن  کـی  زا  یلو  تسا  حیحـص  رظن  کـی  زا  نخـس  نیا  هتبلا 
ریغ اب  يانز  نایم  هک  یتوافت  دـشاب و  یم  وا  نتـشک  ای  هانگ  یب  صخـش  کی  هب  ندز  یلیـس  نایم  رد  ًالثم  هک  یتوافت  ؛ تسا توافتم 

.تسا مراحم  اب  يانز  مراحم و 

هب دوش و  نامیشپ  ًاروف  یلو  دهد  ماجنا  يا  هریبک  هانگ  یسک  تسا  نکمم.تسا  رافغتسا  تمادن و  ای  رارـصا  ببـس  هب  توافت  هاگ  و 
یم بوسحم  رت  کچوک  دراد  نآ  رب  رارصا  دهد و  یم  ماجنا  ار  يا  هریغص  هک  یسک  هانگ  هب  تبسن  هانگ  نیا  دنک  هبوت  ادخ  هاگرد 

دـهد و یم  ماجنا  بارطـضا  تشحو و  سرت و  اب  ار  هانگ  راکهانگ  یهاگ  تسا  راکهانگ  تین  ببـس  هب  تواـفت  نیا  یهاـگ  دوش و 
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.دنکن یتوافت  چیه  هانگ  ِدوخ  دنچره  تسا  رت  گرزب  یلوا  زا  یمود  نیقی  هب.هانگ  ندرمش  کچوک  ییانتعا و  یب  اب  هاگ 

یلو دـنز  یم  هبرـض  وا  هب  دریگ و  یم  ار  وا  نماد  یناسآ  هب  تسانتعا  یب  نآ  هرابرد  ناسنا  هک  یهانگ  رگید  رظنزا  ، رظن کـی  زا  نیا 
کچوـک ار  ینمـشد  ، ناـسنا هک  نیا  لـثم  تسرد.دوـش  یم  راـتفرگ  نآ  هب  رتـمک  تسا  كاـنرطخ  مـیظع و  وا  رظن  رد  هـک  یهاـنگ 

درمش یم  كانرطخ  گرزب و  ار  وا  هک  ینمشد  زا  یلو  دروخب  هبرض  دوش و  لفاغ  یناسآ  هب  تسا  نکمم  ینمـشد  نینچ  زا  ، درمـشب
.دنامب ناما  رد 

داهج باوبا  رد  هعیشلا  لئاسو  باتک  رد  یلماع  رح  خیش  موحرم.تسا  هدمآ  هدرتسگ  تروص  هب  زین  هلأسم  نیا  یمالـسا  تایاور  رد 
مهیلع نیموصعم  زا  تیاور  هدراـهچ  ، باـب نآ  رد  هدرک و  رکذ  « بونذـلا نم  تارقحملا  باـنتجا  بوجو   » ناوـنع تحت  یباـب  ، سفن

: دومرف هک  میناوخ  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  یثیدح  رد  هلمجزا.تسا  هدروآ  هنیمز  نیمه  رد  مالسلا 

َال ِراَفِْغتْسِالا َو  َعَم  َرِیبَک  َال  ُهَّنِإَف  ْمُِکُنیْعَأ  ِیف  َُرثَک  ْنِإ  ِْریَْخلا َو  َنِم  ًاْئیَـش  اوُِرثْکَتْـسَت  َال  ْمُِکُنیْعَأ َو  ِیف  َرُغَـص  ْنِإ  ِّرَّشلا َو  َنِم  ًاْئیَـش  اوُرِّقَُحت  َال  »
گرزب ار  کین  راک  زا  يزیچ  دـشاب و  کـچوک  امـش  رظن  رد  دـنچره  دیرمـشن  کـچوک  ار  دـب  راـک  زا  يزیچ  ِراَرْـصِْإلا ؛ َعَم  َریِغَص 

اب يا  هریغـص  هانگ  چیه  دنام و  یمن  یقاب  رافغتـسا  اب  يا  هریبک  هانگ  چیه  اریز  دشاب  ناوارف  گرزب و  امـش  رظن  رد  دـنچره  دیرمـشن 
ح 8) ص 246 ، ج 11 ، هعیشلا ، لئاسو  «.) دش دهاوخن  هدوشخب  نآ  رب  رارصا 

هب لیدبت  ددرگ و  یم  هتـشابنا  مه  يور  دوش و  یم  رارکت  هانگ  نآ  ، دـشاب انتعا  یب  یهانگ  هرابرد  ناسنا  هک  یماگنه  رگید  ییوس  زا 
.دوش یم  میظع  رایسب  یهانگ 

: میناوخ یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  یثیدح  رد  هک  هنوگ  نامه 

زا اریز  دیـشاب  رذـحرب  کچوک  ناهانگ  زا  ُهَِکلُْهت ؛ یَّتَح  ِءْرَْملا  یَلَع  ُعِمَتْجََتل  اَهَّنِإ  ًاِبلاَط َو  ِهَّللا  َنِم  اََهل  َّنِإَف  ِبُونُّذـلا  ِتاَرَّقَُحم  ْمُکاَّیِإ َو  »
ص ج 11 ، هعیـشلا ، لئاسو  «.) دـنک كاله  ار  ناسنا  ات  ددرگ  یم  هتـشابنا  مه  يور  اه  نآ  دوش و  یم  هبلاطم  نآ  هراـبرد  ادـخ  يوس 

.( ح 11 ، 247

: میناوخ یم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  يرگید  ثیدح  رد 

هک تسا  یهانگ  دوش  یمن  هدوشخب  زگره  هک  یناهانگ  هلمجزا  اَذَِـهب ؛ اَّلِإ  ُذَـخاَؤُأ  ِینَْتَیل ال  ِلُجَّرلا  ُلْوَق  ُرَفُْغت  ـال  ِیتَّلا  ِبُونُّذـلا  َنِم  «َو 
اب نم  شاک  تسین ) یمهم  هانگ  هک  نیا  :) دیوگب ینک )؟ یم  نینچ  ارچ  : دنیوگب وا  هب  هک  یماگنه   ) دـهد یم  ماجنا  ار  نآ  هک  یـسک 

ح 10) ص 247 ، ج 11 ، هعیشلا ، لئاسو  «.) مدش یم  هذخاؤم  هانگ  کی  نیمه 

: میناوخ یم  مالسلا  هیلع  حیسم  ترضح  زا  یتیاور  رد 

؛ ْمُِکب ُطیُِحتَف  ُُرثْکَتَف  ُعِمَتْجَتَف  ْمُِکُنیْعَأ  ِیف  اَهُرِّغَُـصی  ْمَُکل َو  اَهُرِّقَُحی  َسِیْلبِإ  ِدـِیاَکَم  ْنَِمل  اَِهتاَرَّقَُحم  اَیاَطَْخلا َو  َراَغِـص  َّنِإ  ْمَُکل  ُلُوقَأ  ٍّقَِحب  »
امش مشچ  رد  درمش و  یم  ریقح  امش  رظن  رد  ار  نآ.تسا  ناطیش  ياه  ماد  زا  ریقح  کچوک و  ناهانگ  هک  میوگ  یم  امش  هب  ار  قح 

ص 350، ج 11 ، لئاسولا ، كردتسم  («.) دیـشاب رذح  رب   ) دنک هطاحا  ار  امـش  دوجو  دوش و  هتـشابنا  مه  يور  ات  دیامن  یم  کچوک 
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.( ح 11

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said: “The worst sin is that which the one who commits it takes
.” it lightly

ناهاگآ تّیلوؤسم  : 478 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

اوُمّلَُعی نَأ  ِملِعلا  ِلهَأ  یَلَع  َذَخَأ  یّتَح  اوُمّلَعَتَی  نَأ  ِلهَجلا  ِلهَأ  یَلَع  ُهّللا  َذَخَأ  اَم  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

اه همجرت 

یتشد

هک تفرگ  دهع  نایاناد  زا  هک  نآ  ات  دـنزومایب ، هک  تفرگن  دـهع  نادان  مدرم  زا  ادـخ  دومرف : وا ، رب  ادـخ  دورد  و  يداقتعا ) یملع ، )
 . دنهد شزومآ 

يدیهش

.دنزومایب نانادب  هک  داهن  نایاناد  هدهع  رب  ات  دنزومآ  شناد  هک  داهنن  نانادان  هدهع  رب  ادخ 

یلیبدرا

دنهد میلعت  هک  شناد  لها  رب  تفرگ  ارف  هک  ات  دنریگ  میلعت  هک  ینادان  لها  رب  ادخ  تفرگن  ارف  دومرف  و 

یتیآ

ار نانادان  هک  تخاس  فظوم  ار  نایاناد  هک  هاگ ، نآ  رگم  تخاسن ، فظوم  نتخومآ  هب  ار  ناداـن  دـنوادخ ، مالـسلا :) هیلع   ) دومرف و 
.دنهد میلعت 

نایراصنا

 . تفرگ نتخومآ  نامیپ  نادنمشناد  زا  هکنیا  ات  تفرگن  يریگارف  نامیپ  نالهاج  زا  دنوادخ  : دومرف ترضح  نآ  و 
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اه حرش 

يدنوار

يردیک

دحلا اذـه  سایقلاب و  اهیلا  لصوتی  امنا  اهب  لهجلا  دـعب  طسوالا  دـحلا  لوصحب  اـهباستکا  یلا  لـصوتی  یتلا  هلوقعملا  رومـالا  نا  لـیق 
هوق ءاکذلا  و  طسوالا ، دحلا  هتاذب  طبنتسی  نهذلا  لعف  سدحلا  و  سدحلاب ، لصحی  هراتف  لوصحلا ، نم  نیبرـض  لصحی  دق  طسوالا 

کلت بابرا  اهطبنتـسا  سودـح  یلا  هلاحم  یهتنی ال  ءایـشالا  ناـف  سدـحلا ، یلا  میلعتلا  يداـتی  میلعتلاـب و  لـصحی  هراـت  و  سدـحلا ،
توافتی اذـه  و  دـیفم ، الب  سایقلا  هنهذ  یف  دـقعنی  نا  و  سدـحلا ، هسفنب  ناـسنالل  عقی  نا  زئاـجف  نیملعتملا  یلا  اـهبدا  مث  .سودـحلا 

نوکی سانلا  ضعب  نالف  فیکلاب  اما  یطـسولا و  دودـحلل  سدـح  ددـع  رثکا  نوکی  سانلا  ضعب  نالف  مکلا  یف  اما  فیکلا  مکلاب و 
نم یلا  ناصقنلا  فرط  یف  یهتنی  امئاد و  ناصقنلا  هدایزلا و  لبقی  لب  دح  یف  ارصحنم  سیل  توافتلا  اذه  نال  و  سدح ، نامز  عرـسا 
نم صخش  نوکی  نا  نکمیف  هرـصقا ، تقو و  عرـسا  یف  سدح  هل  نم  یلا  هدایزلا  فرط  یف  اضیا  یهتنی  نا  بجیف  .هتبلا  هل  سدح  ال 

اماسترا ال هعفد  نم  ابیرق  اما  هعفد و  اما  روصلا  هیف  مستریف  یـش ء  لک  یف  اسدـح  لمعتـسی  نا  یلا  افـصلا  هدـشل  سفنلا  دـیوم  سانلا 
هبترلا یف  هنود  نمل  هریغ و  ملعی  نا  هلثمل  بجیف  هیلقع ، هینیقی  تسیل  اهبابـساب  فرعی  امنا  یتلا  رومالا  یف  یتای  دـیلقتلا  ناـف  ایدـیلقت ،
دبالف یلقعلا  اماف  هیافک ، نیع و  ضرف  یلا  مسقنی  اـمهالک  یعرـش و  یلقع و  یلا  مسقنی  ملعلا  هضیرف  يربولا : ماـمالا  لاـق  .ملعتی  نا 

مهفیناصت و مهتنـسلاب و  اوهبنی  نا  ءاملعلا  یلع  اضیا  بجی  هیلا  جاتحی  ام  هلقعب  ملعی  نا  لهاجلا  یلع  بجو  امکف  هلدالا  لـع  هبنم  نم 
تاعومـسملا اما  .کلذ  ریغ  تارکاذملا و  فونـص  و  فیناصتلا ، سردلا و  سنجلا  اذـه  نم  ءاملعلا  نم  همالا  هذـه  یف  رثک  کلذـل 

عرشلا ال ملع  و  اهتالالد ، و  بهاذملل ، فصاو  نیبم و  داه و  یلا  امهیف  جاتحی  عمـسلا  یف  نیمـسقلا  یلک  هیافک و  نیع و  ضرف  هیفف 
مولعملا و فصو  اذا  اذک  هملع  تایلقعلا ، دیفم  یف  لاقی  نا  زوجی  و  املعم ، اهبنم ال  نوکی  تایلقعلا  یف  دیفملاف  عمـسلا ، الا  هل  قیرط 

داهتجاب امکح  لاق  نم  هیف و  هقیقح  ءامـسالا  هذهف  هاده ، اذـک و  هفرع  اذـک و  هملع  لاقی  هناف  هتلدا ، عرـشلل و  فصاولا  اماف  لیلدـلا ،
و ال مهبیدات ، هتفرح  نم  بدوملا  نایبصلا و  میلعت  هتفرح  نمل  لاقیف  قالطالا  یلع  ملعملا  اما  .فیرعت  نایب و  هیادـه و  لیلد و  هلوقف ،

نیهجوـلا نـم  ءـالقعلا  یلع  مـلعلا  لیـصحت  بـجو  اذا  و  روهـشم ، ریغ  عینـش  هنـال  مالـسالا  ءاـملع  یلع  مـلعملا  مـسا  قـالطا  زوـجی 
فیرعتلا ءاملعلا  یلع  بجو  عرشلا  لزاون  یف  يواتفلل  بحاص  وا  تایعمسلل  غلبم  وا  هبنم  نم  نیمـسقلا  یلک  یف  دبال  و  نیروکذملا ،

، میظعلا نآرقلا  یف  کـلذ  لـمح  هللا  عـمج  تایعرـشلا ، یف  غوـلبلا  ناـیبلا و  تاـیلقعلا و  یف  هیبـنتلا  بجو  اذا  .هفرعملا  مهریغ  یلع  و 
نم کلذ  ریغ  یلا  یـش ء ) لکل  انایبت  باتکلا  کیلع  انلزن  و  : ) یلاعت لاقف  لـصالا ، اذـهب  اریرقت  عرـشلا  لـقعلا و  ناـیب  یلع  يوطناـف 
یف هیبنتلا  بجو  امل  .اوملعی و  نا  ملعلا  لها  یلع  ذخا  یتح  اوملعتی  نا  لهجلا  لها  یلع  هللا  ذخا  ام  .مالسلا  هیلع  لاق  کلذلف  تایالا 

نآرقلا هلیـصافت  ضعب  عرـشلا و  نم  المج  هلیـصافت و  لقعلا و  نم  المج  یلاعت  هللا  عدوا  تایعرـشلا  یف  غالبلا  ناـیبلا و  تاـیلقعلا و 
انغلب و  دوصقملا ، رطولا  هنم  انیـضق  دـق  باتکلا و  متخی  نا  ناوا  اذـه  نیبم .) باتک  یف  الا  سبای  بطر و ال  و ال  : ) لاـق اـمک  میظعلا ،
یلاعت هللا  لعج  انطبه ، الا  قیقدتلا  یف  ایداو  انولع و ال  الا  قیقحتلا  یف  هعلت  اندجو  ام  و  انطرـش ، اندـعو و  امب  انیفو  دوشنملا و  ضرغلا 

هفارطا و نم  رـشتنا  ام  عمج  هبیذـشت و  و  هبیترت ، هبیذـهت و  هحیقنت و  یف  دـهجلا  عسولا و  لذـب  و  دـکولا ، دـکلا و  نم  انباصا  ام  ءازج 
لوطلا و یلو  هنملا و  لوحلاوذ و  هنال  هنج  غلبی  هطخس  نم  یقوتلا  هنجلا و  هاضرب و  زوفلا  هیناعم ، هظافلا و  نم  درش  ام  طبـض  هینابم و 

هللا رهـش  رخوا  یف  قازرلا  .هئامـسمخ و  نیعبـس و  تس و  هنـس  نابعـش  كراـبملا  رهـشلا  رخاوا  یف  هفینـصت  نم  غارفلا  قـفاو  و  هنملا ،
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سمخ و هنـس  راصقلا  دـمحم  نیـسحلا  یبا  نب  دـمحم  هللا  دابع  فعـضا  هملنا  یلع  ناـسنالا  یلع  هتکرب  هللا  مظع  ناـضمر  كراـبملا 
.هئامتس نیعبرا و 

مثیم نبا 

رب نتخومآ  نوچ  دنهد .) میلعت  هک  تسا  هدرک  بجاو  نایاناد  رب  لوا )  ) هک نیا  رگم  دنزومایب ، هک  هتفرگن  نامیپ  نانادان  زا  دنوادخ  )
، ناداـن رب  نتخومآ  بوجو  نیارباـنب  تسین ، ریذـپ  ناـکما  دـهد  میلعت  هک  ییاـناد  هلیـسو ي  هب  زج  بجاو  نیا  تسا و  بجاو  ناداـن 

زور دنوادخ  دراد ، ناهنپ  ار  نآ  و  دریگارف ، ار  یملع  سک  ره  تسا : هدمآ  یعوفرم  ربخ  رد  تساناد ، رب  نداد  میلعت  بوجو  مزلتسم 
ار ملع  دومرف : هک  تسا  هدرک  لقن  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  زا  لبج  نب  ذاعم  .دـنک و  ماگل  شتآ  زا  یماجل  اب  ار  وا  تمایق 
و تدابع ، شا  يریگ  یپ  و  داهج ، شیوگتفگ  ثحب و  و  حیبست ، شقیقحت  هعلاطم و  هنـسح و  ادخ  يارب  ملع  نتخومآ  هک  دـیزومایب 
، مارح لـالح و  ياـه  هناـشن  شناد  هک  اریز  .تسادـخ  هب  برقت  ثعاـب  نداد ، رارق  شلها  راـیتخا  رد  و  هقدـص ، نارگید  هب  شزومآ 

يوس هب  امنهار  و  تبرغ ، رد  قیفر  و  ییاهنت ، نیشنمه  تولخ و  رد  نخس  مه  و  سرت ، ماگنه  رد  مدمه  تشهب ، هار  تخانش  بجوم 
.تسا نانمشد  لباقم  رد  هحلسا  و  ناتسود ، دزن  رد  تنیز  اهیشوخان و  ربارب  رد  کمک  اهیشوخ و 

دیدحلا یبا 

 . اوُمِّلَُعی ْنَأ  ِْملِْعلا  ِلْهَأ  یَلَع  َذَخَأ  یَّتَح  اوُمَّلَعَتَی  ْنَأ  ِلْهَْجلا  ِلْهَأ  یَلَع  ُهَّللا  َذَخَأ  اَم  َلاَق ع: َو 

هیافک ضرف  ملعلا  میلعت 

.ران نم  ماجلب  همایقلا  موی  هللا  همجلأ  همتک  املع و  ملع  نم  عوفرملا  ربخلا  یف  و 

هداـبع و هبلط  داـهج و  هنع  ثحبلا  حـیبست و  هتـسارد  هللا و  هیـشخ  هملعت  نإـف  ملعلا  اوملعت  لاـق  یبنلا ص  نع  لـبج  نب  ذاـعم  يور  و 
هولخلا و یف  ثدـحملا  هشحولا و  یف  سنؤملا  هنجلا و  لیبس  نایب  مارحلا و  لـالحلا و  ملاـعم  هنـأل  هبرق  هلهـأل  هلذـب  هقدـص و  همیلعت 

.ءادعألا یلع  حالسلا  ءالخألا و  دنع  نیزلا  ءارضلا و  یلع  نیعملا  ءارسلا و  یلع  لیلدلا  هبرغلا و  یف  بحاصلا  هدحولا و  یف  سیلجلا 

هقیذأ نأ  تدرأ  ینکل  هنم و  هل  ظفحأ  ینإ  امأ  لاقف  اذـه  نم  بتکی  کلثم  هل  لیقف  اثیدـح  یبص  نم  بتکی  ءاطع  نب  لـصاو  یئر  و 
.ملعلا نم  دایدزالا  یلإ  کلذ  هوعدیل  هسائرلا  سأک 

.اهحیتافم تالاؤسلا  لافقأ و  مولعلا  لیلخلا  لاق  و 

مهملع ملعلا  لهأ  لذب  دق  مویلا  مهایند و  مهل  نولذبی  هیف و  نوبغریف  ایندـلا  لهأ  نع  مهملعب  نونـضی  ملعلا  لهأ  ناک  مهـضعب  لاق  و 
.مهایندب مهنع  اونض  هیف و  اودهزف  ایندلا  لهأل 

اهمعطی مل  اهمعطی و  ملف  ههکاف  هل  تیدـهأ  نمک  کلثم  ناک  الإ  هبلطی و  نم ال  هیلإ  عدا  هبلطی و  نمل  کملع  لذـبا  مهـضعب  لاـق  و 
تدسف یتح 
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یناشاک

دنریگ میلعت  هکنآ  اوملعتی ) نا   ) لهج نادـنوادخ  رب  یلاعت  يادـخ  تفرگنارف  لـهجلا ) لـها  یلع  هللا  ذـخا  اـم  مالـسلا : هیلع  لاـق  (و 
لهاـج رب  ملع  ملعت  بوجو  هک  اریز  دـنهد  میلعت  هکنآ  اوـملعی ) نا   ) ملع لـها  رب  تفرگ  ارف  هکنآ  اـت  ملعلا ) لـها  یلع  ذـخا  یتـح  )

(. رانلا نم  ماجلب  همیقلا  موی  هللا  همجلا  همتکف  املع  ملعت  نم  : ) هک تسا  دراو  ثیدح  رد  لماک و  ملاع  رب  تسا  میلعت  بوجو  مزلتسم 
نایب زا  تسا  دبال  یلقن  رد  و  نیهارب ، هلدا و  رب  هدننک  هیبنت  زا  یلقع  رد  تسا  راچان  .یلقن و  یلقع و  تسا : مسق  ود  رب  ملع  هکنادب  و 

.نیقی يور  زا  نآ  نتفگارف  تسا  بجاو  ملعتم  رب  و  نیبم ، نید  عورف  لوصا و  رب  هدنیامن  هار  هدننک و 

یلمآ

ینیوزق

ردقم ملعت  ملاع  میلعت  یب  هچ  دنهد  میلعت  هکنآ  ملع  نابحاص  رب  تفرگب  ات  دننک  ملعت  هکنآ  نالهاج  رب  زیزع  يادخ  تفرگن  دومرف :
نآ ضرغ  لهاج  رب  نآ  ملعت  سپ  هدـش ، بجاو  ملاـع  رب  نآ  میلعت  لوا  نید  مولع  زا  تسا  بجاو  نآ  ملعت  هک  ملع  ره  سپ  .دـشابن 
نآ فالخ  و  دوب ، یمن  بجاو  ملعت  زین  نالهاج  رب  دوب  یمن  بجاو  رگا  ار و  نـالهاج  دـننک  میلعت  تسا  بجاو  ءاـملع  رب  هک  تسا 
یم ناهنپ  دوخ  ناـمیا  ملع و  هشیمه  ءاـیلوا  ءاـیبنا و  هک  تسا  يورم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  .تسا و  مولعم 

يدرم هک  دنک  یم  تیاور  یفاک )  ) لوا باتک  رد  .دنشاب  هتشگ  نامتک  هب  رومام  دشاب و  هیقت  ماقم  هک  تسا  یتروص  هب  دیقم  دنتشاد 
دناسر یم  تیذا  دننک  یم  ناهنپ  ملع  هک  نانآ  هک  تسا  نآ  يرصب  نسح  معز  تفگ : مالسلا ) هیلع  رقاب   ) ترضح دزن  هرصب  لها  زا 

وا تشاد  یم  ناهنپ  ملع  هشیمه  نوعرف  لآ  نموم  دشاب  كاله  نیاربانب  سپ  دومرف : ترضح  نآ  ار ، ران  لها  ناشیا  ياهمکـش  جنر 
ملع دوش  یمن  تفاـی  هک  مسق  ادـخ  هب  هک  پچ  تسار و  هب  دورب  نسح  سپ  ار  حوـن )  ) لـجوزع يادـخ  تخیگنارب  هک  تقو  نآ  زا 

مینمام ناما  تیب و  لها  هک  ام  دزن  ینعی  .اجنیا  رگم 

یجیهال

هک مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .اوملعی » نا  ملعلا  لها  یلع  ذـخا  یتح  اوملعتی ، نا  لهجلا  لها  یلع  هللا  ذـخا  ام  : » مالـسلا هیلع  لاـق  و 
.دنهد میلعت  هک  ملع  لها  رب  تفرگ  دهع  هکنیا  ات  دنریگ ، میلعت  هکنیا  لهج  لها  رب  ادخ  تفرگن  نامیپ  دهع و 

ییوخ

دهعتب لهاجلا  هیلع  هللا  ذخا  دیکا  هجو  یلع  ملعلا  لیـصحت  بوجو  همالک  رهاظ  - 1 لئاسم : هذه  مالـسلا ) هیلع   ) هتمکح یف  ینعملا :
ثحلا هبلط و  بوجو  ملعلا و  ضرف  باب  یف  یفاکلا  یفف  هبلط ، ملعلا و  لیـصحت  بوجو  یلع  هصان  هریثک  راـبخا  درو  دـق  و  دـیدش ،

هللا نا  الا  ملـسم  لک  یلع  هضیرف  ملعلا  بلط  هلآ :) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  لاق  لاق : مالـسلا ) هیلع   ) هللادبع یبا  نع  هدنـسب  هیلع 
اهلیـصحت یلع  ناسنالا  ردـقی  هبعـشتم ال  هریثک  عاونا  ملعلل  نا  لاکـشا  .هریثک و ال  ارابخا  هظفل  هانعم و  یف  رکذ  و  ملعلا - هاـغب  بحی 

عرـشلاب ملعلا  وه  و  یجارخلا ، دهعلا  یلع  ماقملا  هنیرقب  ماللا  فلالا و  لمح  نم  دبالف  سانلا ، یلع  هفاک  اهبلط  ضرف  نظیال  عمجا و 
، نیرئاسلا دیلقت  اهیف  حصیال  و  نیقیلا ، نم  دحا  لکل  اهیف  دبال  يذلا  نیدلا  لوصاب  ملعلاک  نیع  ضرف  وه  ام  یلا  مسقنی  و  یمالسالا ،

اذا نکلو  الک  هکرت  زوجی  لکلا ال  یلع  هیافک  ضرف  هناف  عورفلاب  يداهتجالا  ملعلا  اهنم  هدیدع : عاونا  هل  هیافک و  ضرف  وه  ام  یلا  و 
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میلع اهنم  .فیلاکتلا و  نم  هیلع  بجی  ام  ءادا  یف  دیلقتلاب  ءافتکالا  ذـئنیج  لهاجلل  زوجی  نیقابلا  جایتحا  عفرل  هیفاک  هدـع  اهیف  دـهتجا 
، هیربربلا شحوتلا و  یلا  سانلا  عالخنا  هیندـملا و  لـالحنا  همـالا و  ماـظن  لـالاخا  یلا  يدا  ـالک  كرت  ول  يذـلا  بطلا  تاعانـصلا و 

یف هیلا  جاتحی  ام  اهنم  .مهملعب و  هجاحلا  عفر  مهنم و  هدافتسالا  نیقابلل  زوجی  ماظنلا  ظفحل  هیفاک  هدع  هملعت  اذاف  هیافکلا  یلع  بجیف 
تاعانـصلا ضعب  ملعت  اذه  اننامز  یف  هیف  جردنی  امبر  و  نیرفاکلا ، ءادـعالا  نم  نیدـلاب  مجاهتلا  نع  عافدـلا  وی  نیدـحلملا  هبـش  عفر 

یلع وه  له  و  هملعت ، بجی  امیف  مالعلا  یلع  میلعتلا  بوجو  همالک  رهاـظ  .مالسالا 2 - هضیب  هنایصل  هیبرحلا  تاریبدتلا  هیکیناکملا و 
نیلهاجلا یلع  نیدلا  لئاسم  میلعت  بوجو  ءاهقفلا  رهاظ  کلذ و  نم  مع  الا  وا  هیلع ، هرجالا  ذخا  مرحیف  مایصلا  هالـصلاک و  قالطالا 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا نع  لبح  نب  ذاعم  نع  و  .مالک 3 - اناجم  هبوجو  یفف  هیافکلا  یلع  هبجاولا  تاعانصلا  میلعت  اما  و  اناجم ،
هنال هبرق ، هلهال  هلذب  و  هقدص ، همیلعت  و  هدابع ، هبلط  و  داهج ، هنع  ثحبلا  و  حیبست ، هتسارد  هللا و  هیـشخ  هملعت  ناف  ملعلا  اوملعت  لاق :
یف بحاصلا  و  هدحولا ، یف  سیلجلا  و  هولخلا ، یف  ثدـحملا  هحـشولا و  یف  سنوملا  و  هنجلا ، لیبس  نایب  و  مارحلا ، لالحلا و  ملاعم 

هیلع و هللا  یلص   ) هلوق یف  و  لوقا : .ءادعالا  یلع  حالسلا  و  ءالخالا ، دنع  نیزلا  و  ءارضلا ، یع  نیعملا  ءارـسلا و  یلع  لیلدلا  و  هبرغلا ،
هللا یلص   ) همالک نم  رهظی  و  .ربدتف 4 - ءادعالا  هاجت  نیدلا  نع  عافدلل  همج  مولع  بوجو  یلا  هراشا  ءادـعالا  یلع  حالـسلا  و  هلآ :)

هب دـهعت  نانادان  زا  ادـخ  دومرف : همجرتلا : .هریثک  لئاسم  یف  هنم  دافتـسی  میلعتلا و  بوجو  ملعتلا و  بوجو  نیب  همزالملا  هلآ ) هیلع و 
.تسا هتفرگ  ارنآ  شزومآ  دهعت  نایاناد  زا  ات  هتفرگن  ملع  نتخومآ 

يرتشوش

نا تیارا  تلقف : ثیدحلا ، كرت  نا  دعب  يرهزلا  تیتا  لاق : هرامع  نب  نسحلا  نع  هدانـساب  یبلعثلا  نع  یـسربطلا ) ریـسفت   ) یف لوقا :
نب مکحلا  ینثدح  تلقف : .ینثدح  لاقف : .کثدحا  نا  اما  ینثدـحت و  نا  اما  تلقف : .ثیدـحلا  تکرت  ینا  تملع  اما  لاقف : .ینثدـحت 
نا ملعلا  لها  یلع  ذـخا  یتح  اوملعتی  نا  لهجلا  لها  یلع  هللا  ذـخا  ام  لوقی : مالـسلا ) هیلع   ) ایلع تعمـس  لاق : رازجلا  مجن  نع  هنییع 

ذخای مل  یلاعت  هللا  نا  مالـسلا :) هیلع   ) یلع باتک  یف  مالـسلا ) هیلع   ) قداصلا نع  یفاکلا )  ) یف .اثیدـح و  نیعبراب  ینثدـحف  اوملعی -
لخد جورملا :)  ) یف .لهجلا و  لبق  ناک  ملعلا  نال  لاهجلل ، ملعلا  لذبب  ادهع  ءاملعلا  یلع  ذـخا  یتح  ملعلا  بلطب  ادـهع  لاهجلا  یلع 

ام ثیح  كاری  نا  همظع  و  کـبر ، هزن  هل : لاـقف  .زجوا  ینظع و  نامیلـس : هل  لاـقف  کلملادـبع ، نب  نامیلـس  یلع  جرعـالا  مزاـحوبا 
یلاعت هللا  ناف  تکـسا ، مزاحوبا : هل  لاقف  .هیلع  تفرـسا  هئاسلج : ضعب  هل  لاقف  نامیلـس ، یکبف  .هب  كرما  ثیح  كدـقفی  وا  كاهن ،

( مالسلا هیلع   ) هدارم .هنومتکی و  سانلل و ال  هننیبیل  ءاملعلا  اهحودمم ) اهمومذم و  مولعلا  یف  رـشع - نماثلا  لصفلا   ) یلع قاثیملا  ذخا 
لاق الجر  نا  یفاکلا )  ) يورف اقلطم ، الها ال  الباق و  لهاجلا  ناک  اذا  امیف  ملعتلا  لهاجلا  یلع  ذـخالا  لبق  میلعتلا  ملاـعلا  یلع  ذـخالاب 

(: مالـسلا هیلع   ) لاقف .رانلا  لـها  مهنوطب  حـیر  يذوی  ملعلا  نومتکی  نیذـلا  نا  معزی  يرـصبلا  نسحلا  نا  مالـسلا ) هیلع   ) رفعج یبـال 
ملعلا دجوی  ام  هللاوف  الامـش ، انیمی و  نسحلا  بهذـیلف  احون ، یلاعت  هللا  ثعب  ذـنم  اموتکم  ملعلا  لاز  ام  نوعرف ، لآ  نموم  نذا  کلهف 

اهوعنمت و ال  اهوملظتف ، لاهجلا  همکحلاب  اوثدـحت  ال  لاقف : لیئارـسا  ینب  یف  ابیطخ  ماـق  مالـسلا ) هیلع   ) یـسیع نا  يور  .اـنهاه و  ـالا 
برش امل  هنا  مزمز  ثیدحب  انثدحف  هنییع ، نب  نایفـس  دنع  انک  لاق : يدیمحلا  نع  يزوجلا ) نبا  ءایکذا   ) یف و  اذه ، .مهوملظتف  اهلها 

ینا لاقف : .یلب  لاق : حیحصب ؟ هل  برش  امل  مزمز  نا  انتثدح  يذلا  ثیدحلا  سیلا  نایفـسل : لاقف  داع  مث  سلجملا ، نم  لجر  ماقف  هل ،
ناک لاق : رذ  یبا  نبا  نع  .ثیدح و  هئامب  هثدحف  دعقا  نایفس : هل  لاقف  .ثیدح  هئامب  ینثدحت  نا  یلع  مزمز  نم  اولد  نالا  تبرش  دق 

، ثیدـحلا باحـصا  نم  لجر  ءاجف  سانلا ، يریل  لاع  عضوم  یلع  مشاـه  ینب  باـبب  هنییع  نب  نایفـس  سلج  درو  اذا  جاـحلا  درو  اذا 
یلا عقوف  هردص ، یف  عفدف  یندز ، لاقف : هدازف ، یندز ، لاقف : هدازف ، یندز ، لاقف : ثیداحا ، هثدحف  ینثدح ، هل : لاقف  هیدی ، نیب  دـعقف 
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یلا لزنف  نایفـس ، قفـشا  کلذ  رثک  املف  جاحلا ، نم  ـالجر  لـتق  هنییع  نب  نایفـس  اولاـق : جاـحلا و  عمتجاـف  کـلذ ، یـشافتف  يداولا ،
لزی ملف  کباصا ، یش ء  اهحودمم ) اهمومذم و  مولعلا  یف  رشع - نماثلا  لصفلا   ) يا کلام  هل : لاق  هرجح و  یف  هسار  عضوف  لجرلا ،

و هل - لاقف  نولوقی ، سانلا  يرت  اما  کلیو  مق  هل : لاقف  الجر ، لتق  هنییع  نب  نایفـس  جیجـضلا : رثک  و  هیف - نم  دبزی  هیلجر و  ضکری 
.ماقف لعفف  رانید ، نب  ورمع  يرمزلا و  نع  ثیدح  هئام  ینثدحت  یتح  موقا  هللا ال  ال و  هتوص - یفخی  وه 

هینغم

ام لئاس : ینلاس  موی  تاذ  یف  ..هنـس و  وا  باتک  نم  لـیلد  یلا  کـلذ  رقتفی  ـال  و  ههیدـبلا ، مکحب  حـجار  هبلط  و  هتاذـب ، نسح  ملعلا 
هعبطب ملعلا  نال  اـهمیلعت ؟ همرح  یلع  لـیلد  كاـنه  لـه  لاوسلا : اـمنا  .ـالاوس و  اذـه  سیل  هل : تلق  هارملا ؟ میلعت  زاوج  یلع  لیلدـلا 
بوجو اما  .حجرا  مزلا و  نموملا  ریغل  وه  لب  نموم ، ریغ  ما  انموم  یثنا ، ما  ناک  ارکذ  ناسنا  لکل  هناحجر  یلع  یفاکلا  لیلدلا  لمحی 

هیاغلا تناک  ناف  هبلط ، نم  هدوصقملا  هیاغلا  بسحب  فلتخیف  اذـه  اما  هیافک ، ضرف  وا  نیع  ضرف  وه  له  و  هب ، مازلـالا  ملعلا و  بلط 
نود ضعبلا  لعفب  ققحتت  هیاغلا  تناک  اذا  .کلذ و  قیقحتل  ابجاو  ملعلا  بلط  ناک  ایندـلا - هاـیحلا  نیدـلا و  ماوقل  هنم  دـبال  اـم  هماـقا 

هنم هیاغلا  تناک  اذا  ملعلا  بلط  مرحی  دـق  ..نیع و  ضرف  وهف  الا  هیافک و  ضرفلا  ناـک  بولطملا - ققحت  و  ضعبلاـب ، لـعف  و  لـکلا ،
وه يذـلا  ملعلا  نع  انه  ثدـحتی  مامالا  .تامرحملا و  نم  کلذ  یلا  ام  و  وجفلا ، رهعلا و  هیـصوصللا و  شغلا و  و  ریمدـتلا ، لیتقتلا و 

مزالتلا هانعم  ملعلا  بلط  بوجو  نا  ههادبلا  نم  اضیا  .بجاو و  وهف  هب  الا  بجاولا  متی  ام ال  نا  ههادـبلا  نم  و  بجاولا ، لمعل  هلیـسو 
مالکلا متخت  ..رخالل و  ممتم  ءزج  امهنم  لکف  ملعم ، الب  ملعت  و ال  ملعتم ، ـالب  میلعت  ـال  ثیح  میلعتلا  ملعتلا و  بوجو  نیب  طـبارتلا  و 

الهاج يا  کلهتف ) اعبار  نکت  و ال  اـمهل ، اـبحم  وا  اـملعتم  وا  اـملاع  نک  (: ) مالـسلا هیلع   ) قداـصلا رفعج  ماـمالا  لوقب  ملعلا  نع  اـنه 
.ملعلا لها  ملعلل و  اضغبم 

هدبع

ملعی نا  ملاعلا  یلع  بجوا  ملعتی  نا  لهاجلا  یلع  هللا  بجوا  امک  اوملعی : نا  ملعلا  لها  … 

يرفعج

مالسالا ضیف 

زا هکنیا  ات  دنریگ  دای  هک  تفرگن  نامیپ  دهع و  نانادان  زا  دنوادخ  تسا : هدومرف  نادان ) هب  نداد  دای  هب  بیغرت  رد   ) مالسلا هیلع  ماما 
ار وا  هک  دوب  هدینادرگ  بجاو  اناد  رب  هک  دنریگ  دای  هک  دـینادرگ  بجاو  نادان  رب  یتقو   ) دـنهد دای  هک  تفرگ  نامیپ  دـهع و  نایاناد 

(. دیامنن ناهنپ  ار  دوخ  شناد  دهد و  دای 

ینامز

نیا رد  داقتنا و  تمذـم و  يو  زا  دـننک و  یم  شهوکن  يرکف  دـشر  ملع و  نتـشادن  هب  ار  نادان  هک  تسا  یناهج  یعیبط  همانرب  کی 
یئاهطیحم رد  بیترت  نیدب  .تسا  هتشاذگ  نایاناد  هدهع  هب  ار  تیلوئسم  مالـسلا ) هیلع   ) ماما اما  دنناد  یمن  لووسم  ار  يرگید  همانرب 

ار ملع  تذل  شزرا و  نادان  اریز  دنلوئـسم ، نایاناد  نادنمـشناد و  دنتـسین ، انـشآ  دوخ  فئاظو  هب  مدرم  درادن  دوجو  يرکف  دشر  هک 
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، دروآ دوجوب  شداهن  رد  ار  نآ  ساسحا  دـعب  داد  شناـشن  ار  شتیلوئـسم  لوا  دـیاب  دـنک  یمن  مه  تیلوئـسم  ساـسحا  دـناد و  یمن 
یم ار  نآ  دونش و  یم  یکدوک  زا  ار  یثیدح  هتسشن و  دندید  اراطع  نب  لصاو  دسیون : یم  دیدحلا  یبا  نبا  .تشاد  عقوت  وا  زا  سپس 

وا زا  رتهب  ار  بلطم  نیا  نم  داد : خساپ  لصاو  يزومآ ! یم  ملع  كدوک  نیا  زا  هک  تسا  بجعت  امـش  لثم  زا  دـنتفگ : وا  هب  .دـسیون 
.دنک لیصحت  رتشیب  ات  مناشچب  وا  هب  ار  تسایر  ملع و  تذل  مهاوخ  یم  یلو  مناد  یم 

يزاریش دمحم  دیس 

: يا اوملعی ) نا  ملعلا  لها  یلع  ذـخا  یتح   ) ملعتلا مهیلع  بجوا  ام  يا  اوملعتی ) نا  لهجلا  لها  یلع  هللا  ذـخا  ام  : ) مالـسلا هیلع  لاق  و 
لاهجلا میلعتب  ءاملعلا  یلع  فیلکتلا  هیدشا  نایبل  اذه  و  لاهجلا ، میلعت  مهیلع  بجوا 

يوسوم

یقبی نا  لهاجلل  رذع  همالک  یف  سیل  هیهلالا و  همعنلا  هذهب  اولخبی  مهریغ و ال  اوملعی  مهملع و  اولذـبی  نا  ملعلا  لهال  ثح  حرـشلا :
 … مدقتت هایحلا و  لماکتت  کلذب  ملعتی و  لهاجلا  ملعی و  ملعملاف  مزالت  كانه  لب  هلهج  یلع 

یناقلاط

« .دنهد شزومآ  هک  داهن  نایاناد  هدهع  رب  تسخن  ات  دنزومایب  هک  تفرگن  نامیپ  نانادان  زا  دنوادخ  »

هب دنوادخ  دراد ، هدیـشوپ  ار  نآ  دزومایب و  یـشناد  سک  ره  : » تسا هدـمآ  عوفرم  ربخ  رد  تسا و  ییافک  بجاو  ملع  نداد  شزومآ 
« .دنز یم  شتآ  زا  یماگل  ار  وا  زیخاتسر  زور 

میب بجوم  نآ  نتخومآ  هک  دیزومایب  ملع  : » تسا هدومرف  هک  دنک  یم  لقن  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  لوق  زا  لبج  نب  ذاعم 
هب نآ  ندیـشخب  هقدـص و  نآ  نداد  شزومآ  تداـبع و  نآ  بلط  داـهج و  نآ  هراـبرد  شواـک  حـیبست و  نآ  سیردـت  دـنوادخ و  زا 
رد يوگنخـس  رای  تشحو و  ماگنه  سنوم  تسا و  تشهب  هار  ناـیب  مارح و  لـالح و  نتـسناد  ياـههار  هک  تسا  تبرق  هیاـم  شلها 

هحلسا ناتسود و  دزن  رویز  هیام  یتخـس و  هاگ  هب  روای  شیاسآ و  يامنهار  تسا ، تبرغ  ماگنه  تسود  ییاهنت و  نیـشنمه  تولخ و 
« .تسا نانمشد  لابق  رد 

یکدوک نینچ  هتفگ  وت  نوچ  یـسک  ایآ  دنتفگ : ار  وا  .دسیون  یم  دسرپ و  یم  یکدوک  زا  ار  یثیدـح  هک  دـندید  ار  ءاطع  نب  لصاو 
مناشچب وا  هب  ار  تسایر  ماج  معط  هنوگ  نیدب  متساوخ  یلو  مراد  ظفح  رد  رتهب  وا  زا  ار  ثیدح  نیا  دوخ  نم  تفگ : دسیون ؟ یم  ار 

.دزاس شناد  نتفرگارف  رتشیب  هب  راداو  ار  وا  راک  نیا  ات 

.تسا نآ  ياهدیلک  اهشسرپ  هک  تسا  ییاهلفق  اهشناد  تسا : هتفگ  لیلخ 

نآ يوجتسج  رد  هک  مه  ار  یسک  نک و  لذب  تسا  نآ  يوجتسج  رد  هک  یـسک  يارب  ار  دوخ  شناد  تسا : هتفگ  نامیکح  زا  یکی 
هاـبت اـت  دـهد  سک  هب  هن  دروخ و  دوخ  هن  هک  دوـش  هداد  وا  هب  يا  هوـیم  هک  یتـسه  یـسک  نوـچمه  هنرگ  و  ناوـخارف ، نآ  هب  تسین 
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.ددرگ

مراکم

 [[ مالسلا هیلع  لاق  و  ]]

َذَخَأ یَّتَح  اوُمَّلَعَتَی  ْنَأ  ِلْهَْجلا  ِلْهَأ  یَلَع  ُهّللا  َذَخَأ  اَم 

.اوُمِّلَُعی ْنَأ  ِْملِْعلا  ِلْهَأ  یَلَع 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

هک هتفرگ  نامیپ  نادنمـشناد  املع و  زا  نآ  زا  لبق  هک  نیا  رگم  ، دـنورب شناد  ملع و  لابند  هک  هتفرگن  نامیپ  لهاج  دارفا  زا  دـنوادخ 
: هنامیکح راتفگ  دنس  ) .دنزومایب ملع  اه  نآ  هب 

مالـسلا هیلع  یلع  باتک  رد  دـیامرف : یم  ترـضح  نآ  هک  دـنک  یم  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یفاک  باـتک  رد  ینیلک  موحرم 
« لهجلا لبق  ناک  ملعلا  نأل  لاهجلل  ملعلا  لذبب  ادهع  ءاملعلا  یلع  ذخأ  یتح  ملعلا  بلطب  أدهع  لاهجلا  یلع  ذخأی  مل  هللا  نإ  : » مدـید

(. دشاب یم  توافتم  یتاهج  زا  دنچ  ره  تسا  هیبش  الماک  هدمآ  هغالبلا  جهن  رد  هچنآ  هب  مالک  نیا  مینیب  یم  هک  هنوگ  نامه  (و 

(. ص 321 ج 4 ، هغالبلا ، جهن  رداصم   ) .دوشیم هدید  نومضم  نیا  هب  يددعتم  تایاور  زین  راونالاراحب  دلج 88  لیاوا  رد 

، باـب نآ  رد  یـسلجم  همـالع  موحرم  هک  تسا  هحفص 64  دلج 2 ، حیحـص ، هکلب  دشابن  حیحـص  دـلج 88  هک  دـسریم  رظن  هب  یلو 
( .دنک یم  بیقعت  ار  انعم  نیمه  اهنآ  زا  یمهم  تمسق  هک  هدرک  رکذ  ثیدح  راهچ  داتشه و 

نادنمشناد نیگنس  تیلوئسم 

دارفا زا  دـنوادخ  :» دـیامرف یم  ، هدرک هراشا  مولع  يریگارف  دروم  رد  یمهم  رایـسب  هتکن  هب  هنامیکح  راتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
ملع اه  نآ  هب  هک  هتفرگ  ناـمیپ  نادنمـشناد  اـملع و  زا  نآ  زا  لـبق  هک  نیا  رگم  ، دـنورب شناد  ملع و  لاـبند  هک  هتفرگن  ناـمیپ  ناداـن 

(. اوُمِّلَُعی ْنَأ  ِْملِْعلا  ِلْهَأ  یَلَع  َذَخَأ  یَّتَح  اوُمَّلَعَتَی  ْنَأ  ِلْهَْجلا  ِلْهَأ  یَلَع  ُهّللا  َذَخَأ  اَم  ( ؛» دنزومایب

ًالثم دوش و  دلوتم  يدنزرف  هچنانچ  تسا و  يرابجا  يا  هظحالم  لباق  دح  رد  ملع  لیـصحت  زورما  يایند  رد  اهروشک  زا  يرایـسب  رد 
رارق هذخاؤم  دروم  وا  ردام  ردپ و  دشاب  هدشن  هتـشون  يا  هسردـم  چـیه  رد  ملع  نتفرگارف  يارب  وا  مان  دـسرب و  یگلاس  شـش  نس  هب 

.تفرگ دنهاوخ 

نرق هدراـهچ  دودـح  هک  تسا  نآ  مهم.تسین  یبـیجع  زیچ  دوـش  یم  نآ  رد  موـلع  هـب  یـصاخ  هجوـت  هـک  اـم  ياـیند  رد  راـک  نـیا 
لقع قطنم  تسا و  هدرک  بجاو  نادنمشناد  رب  ار  نداد  میلعت  ، نآ زا  رتالاب  هکلب  هدرمش  هضیرف  ار  ملع  يریگارف  اهنت  هن  مالـسا  ، شیپ

بجاو نداد  میلعت  نادنمـشناد  رب  اما  دـشاب  بجاو  ملع  نتفرگارف  نادان  دارفا  رب  تسا  نکمم  هنوگچ.دـنک  یم  باـجیا  ار  نیمه  زین 
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؟ دشابن

زا هک  تسا  یناـمیپ  تسا  لوا  هجرد  رد  هک  یناـمیپ  : دـنک یم  یهلا  ناـمیپ  ود  هب  هراـشا  هناـمیکح  راـتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
لاـبند هب  هک  هتفرگ  لـهاج  دارفا  زا  هک  یناـمیپ  ،و  دـنراذگب مدرم  راـیتخا  رد  دـننکن و  ناـمتک  ار  دوـخ  ملع  هـک  هـتفرگ  نادنمـشناد 

.دش دهاوخ  نک  هشیر  ینادان  لهج و  ، دشوپب دوخ  هب  لمع  سابل  یناسنا  هعماج  رد  نامیپ  ود  نیا  رگا  و.دنورب  ملع  لیصحت 

هلمجزا ، تسا هدش  دراو  هنیمز  نیمه  رد  يرایسب  بلاطم  یمالسا  ثیداحا  رد  ، دش هراشا  هنامیکح  مالک  نیا  دنس  رد  هک  هنوگ  نامه 
یم نایب  يرت  حورـشم  روط  هب  ار  بلطم  نیا  هدرک و  لقن  مالـسلا  هیلع  یلع  شدـج  زا  هک  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ثیدـح  ناـمه 

: دیامرف یم.دنک 

؛ ِلـْهَْجلا َلـْبَق  َناَـک  َْملِْعلا  َّنَأـِل  ِلاَّهُْجِلل  ِْملِْعلا  ِلْذَِـبب  ًادـْهَع  ِءاَـمَلُْعلا  یَلَع  َذَـخَأ  یَّتَح  ِْملِْعلا  ِبَلَِطب  ًادـْهَع  ِلاَّهُْجلا  یَلَع  ْذُـخْأَی  َْمل  َهَّللا  َّنِإ  »
ات و   ) تسا لهج  زا  لبق  ، ملع اریز  تفرگ  ملع  لذـب  نامیپ  ناملاع  زا  هک  نیا  ات  تفرگن  ملع  بلط  يارب  ینامیپ  نـالهاج  زا  دـنوادخ 

(«.) درادـن یموـهفم  مـلع  لیـصحت  هـب  نـالهاج  نتخاـس  فـلکم  دـشاب  هتــشادن  دوـجو  دراذـگب  راـیتخا  رد  ار  شملع  هـک  یملاـع 
.( ح 14 ص 67 ، ج 2 ، راونالاراحب ،

هک نآ  زا  دـعب  - متفر « يرهز » دزن يزور  : دـیوگ یم  هک  هدـش  لقن  هرامع  نب  نسح  زا  یبلاج  ثیدـح  هنامیکح  راـتفگ  نیمه  هراـبرد 
یناد یمن  وت  رگم  : تفگ نم  هب  ، وگزاب نم  يارب  يا  هدینـش  هک  یثیداـحا  : متفگ وا  هب  -و  دوب هتفگ  كرت  ار  مدرم  يارب  ثیدـح  لـقن 

یم لقن  ثیدـح  وت  يارب  نم  ای  وگب  ثیدـح  نم  يارب  وت  اـی  ، لاـح ره  هب  : متفگ منک !؟ یمن  لـقن  ثیدـح  یـسک  يارب  رگید  نم  هک 
! وگب ثیدح  وت  : تفگ ، منک

: دومرف یم  هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  زا  : متفگ

ملع لابند  هک  هتفرگن  نامیپ  نادان  دارفا  زا  دنوادخ  اوُمِّلَُعی ؛ ْنَأ  ِْملِْعلا  ِلْهَأ  یلَع  َذَـخَأ  یّتَح  اوُمَّلَعَتَی  ْنَأ  ِلْهَْجلا  ِلْهَأ  یلَع  ُهَّللا  َذَـخَأ  ام  »
ثیدـح نیا  هک  یماگنه  دـنزومایب !» ملع  اه  نآ  هب  هک  هتفرگ  نامیپ  نادنمـشناد  اـملع و  زا  نآ  زا  لـبق  هک  نیا  رگم  ، دـنورب شناد  و 

ثیدح لهچ  ، سلجم نامه  رد  و.میوگب  وت  يارب  ات  ونشب  نونکا  : تفگ تسکش و  ار  دوخ  توکس  مدناوخ ، وا  يارب  ار  هدنهد  ناکت 
ص 80 ج 2 ، راونـالاراحب ، نارمع ؛ لآ  هروس  هیآ 187  لیذ  يزار ، حوتفلاوبا  ریـسفت  ناـیبلا و  عمجم  ریـسفت  !) درک تیاور  نم  يارب 

.( ص 367 ج 55 ، قشمد ، هنیدم  خیرات 

هک اج  نآ  تسا  هدومرف  يرگید  ریبعت  اـب  تمکح 372  رد  هدرک  نایب  هنامیکح  راتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  ار  بلطم  نیمه 
: دهد یم  رارق  نیا  ار  مود  لوا و  لصا  درامش و  یم  راوتسا  ، لصا راهچ  رب  ار  ایند  نید و  ماوق 

يریگارف زا  هک  یملاع  ریغ  دریگ و  راک  هب  ار  دوخ  ملع  هک  يدنمشناد  ملاع و  َمَّلَعَتَی ؛ ْنَأ  ُفِْکنَتْسَی  ٍلِهاَج ال  ُهَْملِع َو  ٍلِمْعَتْـسُم  ٍِملاَع  »
«. دنزن زابرس  ملع 

رایتخا رد  ار  دوخ  ملع  دـیاب  ملاع  هک  تسا  نیا  شموهفم  هک  تسا  هدـش  یهن  ملع  نامتک  زا  ًادـیدش  يددـعتم  تایاور  تاـیآ و  رد 
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: میناوخ یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  یثیدح  رد  هلمجزا.دهد  عالطا  هاگآان  دارفا  هب  دراذگب و  نارگید 

تنعل ار  وا  ، زیچ همه  دراد  موتکم  ار  دوخ  ملع  هک  یملاع  ِءاـمَّسلا ؛ یف  ُریَّطلا  ِرحَبلا َو  ِیف  ُتوحلا  یّتح  ٍءیَـش  ُّلُـک  ُهنَْعلَی  ِْملِعلا  ُِمتاـک  »
(.( ملعلا نامتک  نم  ریذحتلا  باب  همکحلا ، نازیم  لقن  قبط   ) لامعلازنک «.) اوه ناغرم  ایرد و  نایهام  یتح  دننک  یم 

؟ تسا بجاو  ملع  مادک  شزومآ 

زا هک  نآ  زا  شیپ  هتفرگ  نامیپ  املع  زا  ملع  مادک  میلعت  يارب  دنوادخ  هک  دوش  یم  حرطم  مالسلا  هیلع  ماما  مالک  لیذ  رد  لاؤس  نیا 
؟ دشاب هتفرگ  نامیپ  ار  نآ  نتفرگارف  نالهاج 

ناملاع و زا  نآ  میلعت  ناـمیپ  هک  تسا  یمولع  نیتسخن  یمالـسا  قـالخا  تاـمرحم و  تاـبجاو و  يداـقتعا و  مولع  هک  تسین  کـش 
.تسا هدش  هتفرگ  نالهاج  زا  نآ  يریگارف  نامیپ 

يرادماد يزرواشک و  عیانص و  هب  طوبرم  مولع  بط و  ملع  دننام  تسا  راوتـسا  نآ  رب  عامتجا  ماظن  هعماج و  ماوق  هک  رگید  مولع  اما 
نآ نتفرگارف  هک  دنا  هدرک  حیرصت  اهقف  هک  تسا  یمولع  زا  ، نانمـشد اب  هزرابم  گنج و  هب  طوبرم  مولع  نُدُم و  ریبدت  تسایـس و  و 

تـسا مزال  تروص  ود  ره  رد  نیاربانب.ددرگ  یم  ینیع  بجاو  دـشابن  یفاک ) رادـقم  هب   ) هیاـفکلا هب  نم  رگا  تسا و  ییاـفک  بجاو 
هب ایند  نید و  ماظن  ددرگن و  ناوتان  ریقف و  تهج  نیا  زا  یمالـسا  هعماج  ات  دنزادرپب  ناهاگآان  زا  یهورگ  میلعت  هب  مولع  نیا  ِناملاع 

.دزیرن مه 

اه نآ  هب  ار  شیوخ  گنهرف  راکفا و  اه و  هتساوخ  اه ، نآ  عیانـص  هب  نارگید  زاین  ببـس  هب  گرزب  یتعنـص  ياهروشک  ، ام رـصع  رد 
هک تسا  مزال  ناناملـسم  رب  لیلد  نیمه  هب  ، دنراد دوخ  یملع  ياه  تفرـشیپ  قیرط  زا  نارگید  تراسا  رد  یعـس  دـننک و  یم  لیمحت 

.دنبای ییاهر  نانآ  تراسا  دیق  زا  ات  دنناسرب  نارگید  هب  ار  دوخ  لقاال  دنیوج و  تقبس  مولع  نیا  نادیم  رد 

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said: “Allāh has not made it obligatory on the ignorant to learn
.” till He has made it obligatory on the learned to teach

تسود نیرتدب  : 479 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

َُهل َفّلُُکت  نَم  ِناَوخِإلا  ّرَش  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 
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ناوخإلا رش  وهف  هل  فلکتملا  خألا  نع  مزال  رشوه  هقشملل و  مزلتسم  فیلکتلا  نأل  یضرلا  لاق 

اه همجرت 

یتشد

 . یتفا تمحز  جنر و  هب  وا  يارب  هک  نآ  تسود  نیرتدب  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و  یعامتجا ) قالخا  )

رـش هیام  دنک  یم  تالکـشم  راچد  ار  ناسنا  هک  یتسود  سپ  تسا ، نداتفا  تمحز  هب  تالکـشم و  اب  فیلکت  فّلکت و  : ) میوگ یم 
( . دیآ یم  رامشب  ناتسود  نیرتدب  زا  وا  سپ  تسا 

يدیهش

هک يردارب  ار  ّرـش  نیا  .تسا و  تّقـشم  مزلتـسم  نداتفا  جنر  هچ   ] .یتفا جنر  هب  وا  يارب  هک  تسا  یـسک  ناردارب  نیرتدب  دومرف ]: [و 
[ .تسا ناردارب  نیرتدب  وا  سپ  .هدش  ببس  دنا  هداتفا  جنر  هب  وا  يارب 

یلیبدرا

وا يارب  درک  دیاب  فلکت  هک  تسیسک  ناردارب  نیرتدب  دومرف 

یتیآ

.يزادنا فلکت  جنر و  هب  ار  دوخ  وا  يارب  هک  تسا  یتسود  وت ، ناتسود  نیرتدب  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

یم يا ، هتخادـنا  فّلکت  هب  وا  يارب  ار  دوخ  هک  یتسود  زا  هک  تسا  يّرـش  نآ  تسا و  تقـشم  مزلتـسم  فّلکت  دـیوگ : یـضر  دـیس 
.تسوت ناتسود  نیرتدب  یتسود ، نینچ  سپ  .دیاز 

نایراصنا

 . دوش تمحز  راچد  وا  يارب  یمدآ  هک  تسا  نآ  ناردارب  نیرتدب  : دومرف ترضح  نآ  و 

ناردارب نیرتدب  وا  سپ  هدش ، ثعاب  دنا  هداتفا  تمحز  هب  وا  رطاخ  هب  هک  يردارب  ار  جـنر  نیا  ،و  تسا جـنر  مزلتـسم  فیلکت  هک  ارچ 
 . تسا

اه حرش 

يدنوار

يردیک
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مثیم نبا 

.دوش لـمحت  یتمحز  وا  يارب  دـشاب  زاـین  هک  یـسک  ینعی  دـتفا .) تمحز  هب  ناـسنا  وا  رطاـخ  هب  هک  تسا  یـسک  ناتـسود  نیرتدـب  )
ندوبن نیاربانب  .تسا  رگیدکی  زا  تمحز  كرت  ثعاب  ناتسود و  نایم  ینامداش  یشوخ و  مزلتسم  هنامیمص  یتسود  هک  نآ  حیـضوت 

سپ دشابن  یمیمـص  تسود  هک  یـسک  و  دوب ، دهاوخ  یتسود  رد  تیمیمـص  ینعی  موزلم  مدع  مزلتـسم  تمحز ، دوجو  تهج و  نیا 
يردارب نینچ  زا  بانتجا  رب  مالسلا ) هیلع   ) ماما هلیـسو  نادب  هک  تسا  ییارغـص  همدقم ي  هلزنم  هب  هلمج  نیا  .تسا  ناتـسود  نیرتدب 

تسا و ناتـسود  نیرتدـب  وا  دـشاب  داـیز  تمحز  جـنر و  هب  زاـین  ثعاـب  هک  سک  ره  تسا : نینچ  هلمج  ریدـقت  و  تسا ، هداد  هجوـت 
.تسا مزال  وا  زا  بانتجا  دشاب ، تسود  نیرتدب  سک  ره  و  تسا : نینچ  زین  ردقم  ياربک 

دیدحلا یبا 

[ ُفَّلَکَت  ] ْنَم ِناَوْخِْإلا  ُّرَش  َلاَق ع: َو 

 . َُهل َفِّلُُکت 

نأ یلع  کلذ  لد  دـقف  هل  فلکتلا  یلإ  جـیتحا  اذإف  فلکتلا  كرت  طاسبنالا و  بجوی  امهنیب  قداصلا  ءاخإلا  نأل  کلذـک  ناک  امنإ 
.ناوخإلا رش  نم  وهف  قداص  خأب  سیل  نم  قداص و  ءاخإ  كانه  سیل 

ام ملعأ  ام  لاق  هءورملاب  کملع  فیک  هل  لاقف  نومأملا  یلع  لهـس  نب  نسحلا  لخد  لاق  هحلامملا  حـلم  باـتک  یف  اـیقان  نبا  يور  و 
مهیلإ رظنی  هرجآ  یلع  سلاج  وه  عانـص و  هراد  یف  ارمع و  تیفاوف  لاـق  هدعـسم  نب  ورمعب  کـیلع  لاـق  هبیجأـف  نینمؤملا  ریمأ  دـیری 

مث یب  هریصقت  نم  اظیغ  تألتما  دق  ایلم و  انثدحت  اهیلع و  ینـسلجأف  هرجآب  اعدف  هءورملا  ینملعت  نأ  كرمأی  نینمؤملا  ریمأ  نإ  تلقف 
ءيرم يرخألا  یف  لخ و  نهادحإ  یف  تاجرکـس  ثالث  نافیغر و  هیلع  افیطل  اقبط  مدقف  معن  لاقف  لکؤی  ءیـش  كدنع  مالغ  ای  لاق 

یف یلإ  دوعت  نأ  تیأر  نإ  یل  لاقف  هعدوأ  مل  اظفحتم و  تضهنف  تئـش  اذإ  لاق  مث  انأضوف  شارفلا  ءاج  انلکأف و  حـلم  يرخألا  یف  و 
باب یلع  یناقلتف  هیلع  یل  نذؤتساف  هیلإ  ترس  هایقل  هیف  یندعو  يذلا  مویلا  یف  ناک  املف  يرج  امم  ائیـش  نومأملل  رکذأ  ملف  هلثم  موی 
تنیز رادلا و  تشرف  دق  يدی و  نیب  سلج  تسدلا و  یف  یندعقأ  یتح  یفلخ  یشم  همامأ و  ینمدق  ینیع و  نیب  لبق  ینقناعف و  رادلا 

دئاوملا تبـصن  اهنم و  انبـصأف  ههکافلا  قابطأ  تمدقف  رمأف  ماعطلا  تقو  ترـضح  نأ  یلإ  یعم  ردانتی  ینثدحی و  لبقأ  هنیزلا و  عاونأب 
رـضح هیلع و  تحرتقاف  کیلإ  بجعأ  بارـشلا  يأ  لاـق  مث  اهـضماح  اـهولح و  اـهدراب و  اـهراح و  نم  همعطـألا  عاونأ  اـهیلع  مدـقف 
سرف طاسبلا  یلإ  مدـق  هوسک و  شرف و  هضف و  بهذ و  نم  رـضحأ  ام  عیمج  یعم  لمح  فارـصنالا  تدرأ  املف  همدـخلل  فئاـصولا 

اذإ لاق  مث  کل  مهف  مهب  کیلع  لاق  يدی و  نیب  اوعس  یتح  فئاصولا  مورلا و  ناملغلا  نم  هترـضحب  نم  رمأ  هتبکرف و  لیقث  بکرمب 
دنع كایإ  انلعفک  انکمم  نعدـت  دـشتحا و ال  هب و  لفتحاف  هتوعد  اذإ  كرـضحی و  اـم  یلع  رـصتقا  هل و  فلکتت  ـالف  كوخأ  كراز 

كانوعد موی  انلعف  انایإ و  کترایز 

یناشاک

، فلکت هک  اریز  وا  يارب  دوـش  هدرک  فـلکت  هک  تسا  یـسک  ناردارب ، نیرتدـب  هل ) فـلکت  نم  ناوخـالا  رـش  مالـسلا : هیلع  لاـق  (و 
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.دشاب ناوخا  رش  وا  سپ  .تسا  هل  فلکتم  خا  مزال  هک  تسا  يرش  نآ  تسا و  تقشم  مزلتسم 

یلمآ

ینیوزق

و دـشاب ، تنوم  تفلک و  یـضتقم  وا  یتسود  تبحـص  ینعی  .ندومن  دـیاب  فیلکت  وا  يارب  هک  تسا  یـسک  ناردارب  نیرتدـب  دومرف :
وا تفایـض  تبحـص و  تنوم  سپ  دـشاب ، هنووملا  فیفخ  لاح  همه  رد  نموم  هکنآ  تشذـگ  هچنانچ  .تمحز  بجوم  وا  تطلاـخم 

ناج نارگ  هن  دشاب  حور  کبس  دیاب  لیقث ، هن  دشاب  فیفخ  دیاب  همه  الثم 

یجیهال

هدرب جنر  تقشم و  هک  تسا  یسک  ناردارب  نیرتدب  هک  مالسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .هل » فلکت  نم  ناوخالا  رش  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
.وا يارب  زا  دوش 

ییوخ

اقیدص و خالا  ناک  اذاف  رخا  دراوم  هل  رشاعملا و  قیدصلا و  قیقشلا و  یلع  قلطی  وخا و  وه  هلـصا و  یلع  خالا  عمج  ناوخالا  ینعملا :
یف لیق  ایف  اقیدـص و  سیلف  بعتلا  فلکتلا و  یف  رخالا  عقوا  کلذ و  قوت  اذا  و  افلکت ، الزن و  عقوتی  هتیبک و ال  هیخا  تیب  بسحی  اـیف 
امم کظح  ذخ  مهقح : یف  مالسلا ) هیلع   ) لاق نیذلا  هکحاضملا  هرشاکملا و  ناوخا  نم  لب  کقیدصل ، کلام  کسفن و  لذبا  هقح :

نوماملا رما  یلی : امیف  اهـصخلن  فلکتلا  اهنم  نیبتی  هصق  یلزتعملا  حراشلا  رکذ  دـق  .هجولا  هقـالط  ناـسللا و  هوـالح  نم  کـل  هولذـب 
میلعت هنم  بلط  مه و  رظنی  رجـالا  یلع  دـعاق  وه  ءاـنب و  هراد  یف  هیلع و  لخدـف  هدعـسم  نب  رمع و  نم  هءرملا  ملعتب  لهـس  نب  نسح 

هءاج مث  حـلم  يرم ء و  لخ و  نافیغر و  هیف  اقبط  همالغ  مدـقف  ماعطلاب  اعد  مث  کلذ  نم  ظاتغاف  اـهیلع  هدـعقاف  هرجاـب  اعدـف  ءروملا 
لزنلا و عاونا  هل  فلکت  وتـسدلا  یلع  هسلجا  هلبقتـسا و  هءاـج  اـملف  مویلا  اذـه  لـثمل  هاـعد  ضهن  اـملف  تئـش  اذا  هل : لاـق  جارـسلاب و 

.دراد روآ  جنر  یئاریذپ  هک  تسا  یعقوت  بحاص  اهردارب  نیرتدب  دومرف : همجرتلا : .لئاسولا 

يرتشوش

هینغم

ءاقدصا نامزلا و  ناوخا  نم  وهف  لمح  یلع  المح  و  مه ، یلع  امه  هداز  ناف  لاقثالا ، مومهلا و  هیخا  نع  ففخی  يذـلا  وه  قحب  خالا 
.سایلا دنع  ربدی  و  عمطلا ، دنع  لبقی  هحلصملا 

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 
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صخش وا  يارب  هک  تسا  یسک  ناتـسود )  ) ناردارب نیرتدب  تسا : هدومرف  تسود ) نتخادنا  جنر  هب  شهوکن  رد   ) مالـسلا هیلع  ماما 
تقشم و ببس  تقاط  زا  هدایز  ینعی  فیلکت  اریز  دیامرف ): هللا  همحر  یضردیس  .ددرگ  جنر  رازآ و  ببس  وا  اب  یتسود   ) دتفا جنر  هب 

.دشاب یم  ناردارب  نیرتدب  وا  سپ  دوش  یم  هدرب  جنر  وا  يارب  هک  تسا  یتسود  ردارب و  مزال  هک  تسا  يدب  رش و  نآ  تسا و  جنر 

ینامز

یـسک توعد  نودب  هک  هاگنآ  دشاب و  هدرک  توعد  هک  یعقوم  اما  تسا  یقالخا  یناسنا و  هفیظو  کی  تسود  نامهم و  زا  یئاریذپ 
هناخ فارطا  اریز  .دوب  دهاوخ  تسود  نیرتدب  مالسلا ) هیلع   ) ماما شیامرف  هب  هک  دشاب  هتشاد  تافیرشت  عقوت  دیابن  تفر  یسک  شیپ 
دراد رگراک  لوپ و  یموس  درادـن ، راککمک  يرگید  تسا ، رادوربآ  ریقف و  یکی  .درادـن  ربخ  اهنآ  نورد  زا  ناسنا  تسا و  راوید  اه 
هـشیر تنـس  کی  نامهم  زا  یئاریذپ  .تسا  هدید  هیهت  ار  اهراک  همه  البق  تسا  هدرک  توعد  هک  یعقوم  ماما  تسین  یئاریذپ  هلیـسو 

ات هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ طول  ترـضح  يزاون  نامهم  ناتـساد  .دراد  ناوارف  ياه  هنومن  خـیرات  اهتلم و  نایم  رد  هک  تسا  راد 
هک میهاربا  يزاون  نامهم  ناتـساد  دـهدب و  ناـنامهم  نانمـشد  هب  ار  دوخ  نارتخد  دـش  رـضاح  ناـنآ  مارتحا  ظـفح و  يارب  هک  اـجنآ 

.تساه هنومن  نیا  زا  دندروخن  اهنامهم  دروآ و  نایرب  تشوگ 

يزاریش دمحم  دیس 

نـال هر :))  ) یـضرلا لاـق   ) هلجـال هقـشملا ، هفلکلا و  یف  هسفن  ناـسنالا  عـقوا  يا  هل ) فـلکت  نم  ناوخـالا  رـش  : ) مالـسلا هیلع  لاـق  و 
(. ناوخالا رش  وهف  هل ، فلکتملا  خالا  نع  مزال  رش  وه  و  هقشملل ، مزلتسم  فیلکتلا 

يوسوم

امکف ال سفنلاک  خالا  حرشلا : .ناوخالا  رش  وهف  هل ، فلکتملا  خالا  نع  مزال  رـش  وه  و  هقـشملل ، مزلتـسم  فیلکتلا  نال  یـضرلا : لاق 
رمالا و سکعنا  اذاف  مهنیب  امیف  ناوخـالا  لوحتی  نا  یغبنی  اذـکه  مودـعملا  یلع  ربصی  دوجوملا و  لـکای  لـب  هسفنل  ناـسنالا  فلکتی 

 … ناوخالا رارش  نم  خالا  نوکیف  خالل  مزال  رش  ناک  ابعت  هقشم و  مزلتسا  ارما  هیخال  خالا  فلکت 

یناقلاط

« .دنتفا فلکت  جنر و  هب  وا  يارب  هک  تسا  یسک  ناردارب  نیرتدب  دومرف : ترضح  نآ  «و 

فلکت و هب  زاین  یتسود  يارب  هاگره  تسا و  فلکت  كرت  طاسبنا و  بجوم  هناـقداص  یتسود  اریز  تسا  هنوگ  نیمه  دـیدرت  نودـب 
.تسا ناردارب  نیرتدب  زا  دشابن  نیتسار  ردارب  سک  ره  تسین و  هناقداص  يردارب  یتسود و  هک  تسا  نآ  رب  لیلد  دشاب  یتسیابردور 

: تفگ یناد ؟ یم  هچ  تورم  زا  تفگ : وا  هب  نومأم  تفر ، نومأم  شیپ  لهـس  نب  نسح  دیوگ : یم  هحلامملا  حلم  باتک  رد  ایقان  نبا 
نسح .زومایب  وا  زا  وش -  هدعـسم  نب  ورمع  مزالم  تفگ : نومأم  .مهد  شخـساپ  هک  تسا  هدومرف  هدارا  هچ  نینمؤملا  ریما  مناد  یمن 

هب دوب و  هتـسشن  يرجآ  يور  وا  دندوب و  لوغـشم  راک  هب  شا  هناخ  رد  نارگتعنـص  زا  یهورگ  متفر ، ورمع  هناخ  هب  دیوگ : لهـس  نب 
نآ رب  ارم  تساوخ و  يرجآ  وا  .يزومایب  نم  رب  ار  تورم  هک  دـهد  یم  نامرف  وت  هب  نینمؤملا  ریما  متفگ : وا  هب  .تسیرگن  یم  ناشیا 
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دوخ مـالغ  هب  هاـگ  نآ  ورمع  مدوب ، نیگمـشخ  تخـس  دوخ  هب  تبـسن  وا  ندرک  یهاـتوک  زا  نم  میدرک و  وـگتفگ  یتدـم  دـناشن و 
نان هدرگ  ود  نآ  رد  هک  دروآ  یکچوک  فیرظ و  ینیس  يرآ و  تفگ : دوش ؟ یم  تفای  وت  شیپ  دوش  هدروخ  هک  يزیچ  ایآ  تفگ :

.میتسش ار  دوخ  ياهتـسد  دمآ و  راکتمدخ  میدروخ و  نآ  زا  ود  ره  کمن و  یموس  یباریـس و  یمود  هکرـس و  یکی  دوب  هلایپ  هس  و 
.مدرکن یظفاحادخ  وا  اب  متـساخرب و  مدرک  یم  زیهرپ  وا  زا  هک  یلاح  رد  نم  يورب و  یناوت  یم  یهاوخب  هاگره  تفگ : نم  هب  ورمع 

ارم هک  يزور  نوچ  متفگن و  نومأم  هب  يزیچ  تشذـگ  هچنآ  زا  نم  .اـیب  نم  شیپ  زور  نـالف  ینادـب  تحلـصم  رگا  تفگ : نم  هب  وا 
ارم دمآ و  نم  لابقتسا  هب  هناخ  رد  ات  دنتـساوخ  دورو  هزاجا  وا  زا  نم  يارب  هک  نیمه  متفر ، شا  هناخ  هب  دیـسر  ارف  دوب  هدرک  توعد 
دوخ دناشن و  دنسم  رب  ارم  ات  درک  یم  تکرح  مرس  تشپ  دوخ  تخادنا و  ولج  ارم  دیـسوب و  ارم  مشچ  ود  نایم  دیـشک و  شوغآ  رد 

ماگنه ات  درک  رظن  لدابت  نتفگ و  نخـس  هب  عورـش  نم  اب  وا  دـندوب ، هتـسارآ  تنیز  شرف و  عاونا  هب  ار  هناخ  .تسـشن  نم  يور  هبور 
ياهیکاروخ عاونا  دش و  هدرتسگ  اه  هرفس  سپس  .میدروخ  هک  دندروآ  رضاح  هویم  ياهینیـس  عاونا  داد  روتـسد  دیـسر ، ارف  كاروخ 

يرگ و یقاس  يارب  ناکزینک  .متفگ  يراد ؟ یم  رتشوخ  ار  یبارـش  هچ  دیـسرپ  نم  زا  .دـنداهن  اهنآ  رب  نیریـش  شرت و  مرگ و  درس و 
هارمه شرف  هماج و  هنیرز و  هنیمیـس و  زا  دوب  هدروآ  مهارف  دوب و  اج  نآ  هک  ار  زیچ  همه  مدرگرب  متـساوخ  نوچ  و  دندمآ ، تمدخ 

شروضح رد  هک  یناکزینک  یمور و  ناـمالغ  همه  هب  وا  .مدـش  راوس  نم  دـندروآ و  طاـسب  راـنک  ار  اـهبنارگ  یبکرم  تخاـس و  نم 
نآ هدعـسم  نب  ورمع  .ریگب  دوخ  يارب  ار  نانآ  تسوت و  نآ  زا  اهنیا  همه  تفگ  دنودب و  نم  بکرم  شیپاشیپ  هک  داد  نامرف  دـندوب 

تـسا هدامآ  هچ  ره  هب  نکم و  فلکت  وا  يارب  دـمآ ، وت  ندـید  هب  یلبق  توعد  نودـب  وت  ردارب  تسود و  هاـگره  تفگ : نم  هب  هاـگ 
نامه وشم ، راذـگورف  نکمم  راک  چـیه  زا  نک و  فلکت  ینابزیم و  یناوت  یم  هچنآ  ینک  یم  توعد  ار  وا  هاگره  یلو  .نک  تعاـنق 

.میدرک توعد  ار  وت  هک  يزور  هچ  يدمآ و  ام  ندید  هب  هک  يزور  نآ  هچ  میداد  ماجنا  ام  هک  هنوگ 

مراکم

 [[ مالسلا هیلع  لاق  و  ]]

.َُهل َفِّلُُکت  ْنَم  ِناَوْخِْإلا  ُّرَش 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

( یشاب راچان   ) وا زا  ییاریذپ  يارب  هک  تسا  یسک  ناتسود )  ) ناردارب ِنیرتدب 

: هنامیکح راتفگ  دنس  ) .ینکفا تمحز  هب  ار  دوخ 

بلاطوبا رابخألا و  نویع  رد  هبیتق  نبا  یـضر ، دیـس  موحرم  زا  لـبق  ار  هناـمیکح  راـتفگ  نیا  دـیوگ : یم  رداـصم  رد  بیطخ  موحرم 
(.( ص 321 ج 4 ، هغالبلا ، جهن  رداصم   ) .دنا هدرک  لقن  هقادصلاو  قیدصلا  رد  يدیحوت  نایح  وبا  بولقلا و  توق  رد  یکم 

تـسود نیاربانب  تسا  هارمه  تقـشم  اب  هشیمه  فلکت ) و   ) فیلکت :» دیوگ یم  هنامیکح  راتفگ  نیا  رکذ  زا  دعب  یـضر  دیـس  موحرم 
؛» دوش یم  بوسحم  ناردارب  ِنیرتدب  وا  لیلد  نیمه  هب.تسا  رش  هیام  دراد  یماو  فلکت  هب  ار  ناسنا  هک  یعقوترپ 

 ( حرش همجرت و  اب 25  هارمه  هغالبلا (  جهن  ياه  www.Ghaemiyeh.comتمکح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5639زکرم  هحفص 5616 

http://www.ghaemiyeh.com


( . ِناوخإلا ُّرَش  وهف  ، َُهل ِفَّلَکَتُملا  ِخألا  نع  ٌمِزال  ٌّرش  وه  ،و  ِهّقشَملل مِزلَتسُم  َفیلکّتلا  نأل  : ّیضرلا لاق  )

فّلکترپ ناتسود 

یم.دـنک یم  ادـج  مـه  زا  ار  دـب  بوـخ و  ناتـسود  هـک  هدرک  هراـشا  یمهم  هـتکن  هـب  هناـمیکح  راـتفگ  نـیا  رد  مالــسلا  هـیلع  ماـما 
ْنَم ِناَوْخِْإلا  ُّرَش  ( ؛» ینکفا تمحز  هب  ار  دوخ  یشاب ) راچان   ) وا زا  ییاریذپ  يارب  هک  تسا  یـسک  ناتـسود )  ) ناردارب ِنیرتدب  :» دیامرف

(. َُهل َفِّلُُکت 

تـسود نیاربانب  تسا  هارمه  تقـشم  اب  هشیمه  فلکت ) و   ) فیلکت :» دیوگ یم  هنامیکح  راتفگ  نیا  رکذ  زا  دعب  یـضر  دیـس  موحرم 
نـأل : ّیـضرلا لاـق  ( ؛» دوش یم  بوسحم  ناردارب  ِنیرتدـب  وا  نیارباـنب.تسا  رـش  هیاـم  دراد  یم  او  فـلکت  هب  ار  ناـسنا  هک  یعقوـترپ 

(. ِناوخإلا ُّرَش  وهف  َُهل ، ِفَّلَکَتُملا  ِخألا  نع  ٌمِزال  ٌّرش  وه  ،و  ِهّقشَملل مِزلَتسُم  َفیلکّتلا 

عقوت هک  دنوش  ادیپ  یناتـسود  رگا  نیاربانب  تسا  یتحاران  بارطـضا و  یتخبدب و  هیام  هشیمه  ، رـسدردرپ فلکترپ و  یگدـنز  ًالوصا 
.دنتسه يدب  ناتسود  دنکفیب ، تمحز  هب  ار  دوخ  اه  نآ  رطاخ  هب  دوش  روبجم  ناسنا  دنراد و  یناسر  کمک  ای  ییاریذپ  رد  يدایز 

شیاسآ شمارآ و  رد  ار  دوخ  تسود  دنک  یم  یعـس  دریذـپ و  یم  لد  ناج و  هب  ار  هداس  ییاریذـپ  هک  تسا  یـسک  افـصاب  تسود 
تمحز هب  ار  دوخ  وا  زا  ییاریذپ  ای  وا  هب  کمک  يارب  دوب  روبجم  شتسود  ، نآ ببس  هب  هک  تشاد  يدایز  تاعقوت  رگا  اما  دهد  رارق 

.تسین یتسود  قیال  یهاوخدوخ  تسود  نینچ  دشورفب  راک  نیا  يارب  ار  دوخ  لزنم  لیاسو  یتح  هاگ  دنکفیب و 

اه نآ  زا  یگداـس  هب  ، دـندوب فلکت  یب  دوـخ  ناتـسود  رباربرد  دنتـشاد و  رظن  رد  ار  روتـسد  نیا  هشیمه  اـه  نآ  ناوریپ  هّللا و  ءاـیلوا 
.دنتفرگ یم  سنا  اه  نآ  اب  دندرک و  یم  ییاریذپ 

نآ دنکن  اه  نآ  زا  یجرخرپ  نیگنس و  ییاریذپ  ناشتسود  رگا  هک  دنتسه  هدوب و  زورما  صوصخ  هب  هتشذگ و  رد  یناسک  ، سکع هب 
.دنراد یم  راهظا  هاگ  وا  شیپ  رد  دننک و  یم  هلگ  رس  تشپ  رد  ، دنریگ یم  هلصاف  وا  زا  دنناد و  یم  تناها  رب  لیلد  ار 

: درک هراشا  ناوت  یم  صوصخ  هب  نآ  بیع  راهچ  هب  هک  دراد  يدایز  بویع  ، ناتسود زا  ییاریذپ  رد  فلکت  ، عومجم رد 

.تسین رارکت  لباق  یناسآ  هب  رسدردرپ  تافیرشت  اریز  دننک  تاقالم  ار  رگیدکی  رتمک  ، ناتسود دوش  یم  ببس  هک  نیا  تسخن 

.دوش هدنیآ  رد  وا  یگدنمرش  ببس  دشاب و  هتشادن  ار  لکش  نآ  هب  ییاریذپ  ییاناوت  تسا  نکمم  لباقم  فرط  هک  نیا  مود 

.دنوش یم  رود  تسا  مالسا  دیکأت  دروم  هک  یتسیز  هداس  زا  هک  نیا  موس 

.تسین راگزاس  یمالسا  تامیلعت  حور  اب  هک  تسا  يراکایر  ییامندوخ و  اب  مأوت  ًابلاغ  اه  ییاریذپ  هنوگنیا  هک  نیا  مراهچ 

اه و فراعت  یگنوگچ  دـننام  دوش  لـماش  زین  ار  رگید  بادآ  تسا  نکمم  یلو  تساـه  ییاریذـپ  هوحن  رد  ًاـبلاغ  هچرگ  فلکت  هتبلا 
.دوش یم  ماجنا  ناتسود  رادید  رد  هک  يروما  ریاس  رگیدکی و  لباقم  رد  سولج 
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***

ریزو  ) لهـس نب  نسح  زا  : دیوگ یم.تسا  هجوت  لباق  یتاهج  زا  هک  دنک  یم  هراشا  یخیرات  یناتـساد  هب  اج  نیا  رد  دـیدحلا  یبا  نبا 
: تفگ نم  هب.مدش  هجاوم  دوبن  ینیب  شیپ  لباق  هک  یلاؤس  اب  متفر و  نومأم  دزن  يزور  : تفگ هک  هدش  لقن  نومأم )

هدعسم نب  ورمع  دزن  : تفگ.منک ضرع  یبسانم  باوج  ات  ممهف  یمن  ار  هفیلخ  روظنم  : متفگ خساپ  رد  هچ ؟ ینعی  تیصخش )  ) تّورم
.نک لاؤس  يو  زا  ورب و 

هب.دوب نارگراک  بقارم  هتسشن و  يرجآ  يور.دوب  ییانب  لوغشم  هتخیر و  مه  هب  وا  هناخ  عاضوا  ، متفر ورمع  غارـس  هب  نم  : دیوگ یم 
رد.نیـشنب نآ  يور  : تفگ نم  هب  دـندروآ و  يرجآ  دز  ادـص.منک  لاؤس  وت  زا  تورم  يانعم  هرابرد  ات  هداد  روتـسد  نومأم  : متفگ وا 

يدایز رادـقم  مدـشن و  عقاو  مارتحا  دروم  هک  نیا  زا  نم.تشادـن  دوجو  اه  نآ  نایم  رد  نم  دوصقم  هک  تفگ  ینانخـس  ، لاح ناـمه 
نان و صرق  ود  دمآ و  يراکتمدخ  دش  هک  ندروخ  اذغ  ماگنه.مدـیچیپ  یم  دوخ  هب  مدـش و  ینابـصع  مدینـش  بسانمان  ياه  فرح 

يزیمآ تناها  دروخرب  نینچ  زا  هک  یلاح  رد  مدرک و  لواـنت  نآ  زا  یمک.دروآ  دوخ  اـب  بآ  فرظ  کـی  هداـس و  شروخ  يرادـقم 
هب هراب  نیارد  يزیچ  نم.ییایب  نم  دزن  یناوت  یم  یتشاد  تسود  زور  ره  : تفگ نم  هب  یلو  ، مدرک یظفاحادـخ  يو  اب  مدوب  تحاراـن 

نومأـم اـب  دـعب  منیبـب و  ار  وا  راـتفر  مورب و  وا  شیپ  زور  کـی  مدـش  توعد  وا  فرط  زا  ًامـسر  هک  نونکا  مدرک  رکف.متفگن  نومأـم 
ارم یناشیپ  دیـشک و  شوغآ  رد  ارم.مدـش  وربور  وا  بوخ  رایـسب  لابقتـسا  اب  راظتنا  فالخرب  متفر  وا  دزن  هک  زور  نآ.منک  تاـقالم 

اب يا  هدیجنس  نانخـس  اب  تسـشن و  نم  رباربرد  دناشن و  یبوخ  ياج  رد  ارم  ییاریذپ  لحم  رد  داتفا و  هار  هب  نم  رـس  تشپ  دیـسوب و 
نم زا  شا  ییاریذپ  دندیچ و  هرفـس  رد  دندروآ و  نوگانوگ  ياهاذغ  هویم و  زا  رپ  ياه  فرظ  ، ییاریذـپ ماگنه.درک  وگو  تفگ  نم 

ناوارف يایاده  اب  ار  یبکرم  دنداد و  نم  هب  یناوارف  يایاده  داد  روتسد  منک  یظفاحادخ  متساوخ  یم  هک  یماگنه.دوب  بلاج  رایـسب 
.داتسرف نم  هارمه  ار  ینامالغ  تخاس و  هدامآ 

دمآ تندید  هب  تردارب  رگا  : تفگ یظفاحادخ  عقوم  رد.تسا  هدیشخب  نم  هب  ار  اه  نآ  همه  مدینش  هک  یماگنه  مدرک  بجعت  رایسب 
رد يزیچ  زا  يدرک  توعد  ار  یـسک  رگا  اـما  نک  تیاـفک  دراد  دوـجو  هناـخ  رد  هچنآ  هب  زادـنین و  تمحز  هب  ار  دوـخ  وا  رطاـخ  هب 

نیمه تورم  يانعم  : دوزفا ار  هلمج  نیا  سپـس.مدرک  راتفر  وت  اب  هسلج  ود  نیا  رد  نم  هک  هنوگ  نامه  نکم  راذگورف  وا  هب  تمدـخ 
ص 249) ج 20 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغاالبلا  جهن  حرش  ) .تسا

هدوب نیا  وا  فده  دـیاش  یلو  تسین  مالـسلا  هیلع  ماما  مالک  قادـصم  هدـش و  فلکت  بکترم  مود  هسلج  رد  هدعـسم  نب  ورمع  هتبلا 
.دزاس نوریب  دوخ  نامهیم  لد  زا  دنک و  ناربج  هلیسو  نیدب  ار  لوا  هسلج  يرهاظ  ياه  تناها  اهدوبمک و  هک  تسا 

نآ اب  ار  ثحب  نیا  هک  دـنک  یم  لقن  رابخالا  نویع  رد  يرونید  هبیتق  نبا  زا  یثیدـح  ، تراـبع نیا  حرـش  رد  يرتشوش  همـالع  موحرم 
: دیوگ یم.میهد  یم  نایاپ  ثیدح 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما.درک  توعد  ینامهم  هب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  يدرم 

ار وت  توعد  ام  َُهل ؛ ِلُکت  َفّ نَم  ِناوخإلا  ُّرَـش  : ُلوقی َناک  كَدـنِع و  ام  اّنع  َرِخَّدَـت  ـال  كَدـنِع و  َسَیل  اـم  فَّلکَتَت  ـال  نأ  یلع  َکـِیتَأن  »
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غیرد تسوت  دزن  هچنآ  زا  ینکن و  فلکت  تسین  وت  دزن  هک  يزیچ  يارب  هک  نیا  طرـش  هب  دـمآ  میهاوـخ  وـت  دزن  مینک و  یم  تباـجا 
: دومرف یم  »و  يزرون

ص ج 13 ، يرتشوش ، همالع  هغالبلا  جهن  حرـش  «.) يزادنیب تقـشم  فلکت و  هب  ار  دوخ  وا  يارب  هک  تسا  یتسود  ، ناتـسود ِنیرتدب  »
(438

یسیلگنا

Imām Ali ibn Abū Tālib said: “The worst comrade is he for whom formality has to be
.” observed

Sayyid ar-Radi says, “This is so because formality is inseparable from hardship, and it
is an evil that is caused by a comrade for whom formality is observed. Consequently,

." he is the worst of all comrades

A friendship based on love and sincerity frees one from ceremonial formalities, but
the friendship for which formalism is necessary is unstable. Such a friend is not a true
friend. True friendship requires that a friend should not be a cause of trouble for his
friend. If he is a cause of trouble, he will prove tedious and harmful. This harmfulness

.is a sign of his being the worst of all friends

یتسود تفآ  : 480 تمکح

هراشا

توص

.Your browser does not support the audio tag

ُهَقَراَف دَقَف  ُهاَخَأ  ُنِمؤُملا  َمَشَتحا  اَذِإ  مالسلا  هیلع  َلاَق  َو 

هتقرافم هنظموه  هل و  کلذ  بلط  همشتحاوأ  هلجخأ  لیقو  هبضغأاذإ  همشحأو  همشح  لاقی  یضرلا  لاق 

559 ص :

انقیفوت نم  هب  ّنم  ام  یلع  هناحبـس  هّلل  نیدـماح   ، مالـسلا هیلع  نینمؤملا  ریمأ  مالک  نم  راتخملا  عطق  یلإ  انب  هیاـغلا  ءاـهتنا  نیحاذـه  و 
لک رخآ  یف  ضایبلا  نم  قاروأ  لیـضفت  یلع  الوأ  انطرـشامک  مزعلا  ررقتو  هراطقأ .  نم  دـعب  اـم  بیرقتو  هفارطأ ،  نم  رـشتناام  مضل 
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و ذوذـشلادعب ، اـنیلإ  عقیو  ضومغلادـعب ،  اـنل  رهظی  نأ  یـسعام  و  دراولا ، قاحلتـساو  دراـشلا ، صاـنتقال  نوـکیل   ، باوبـألا نم  باـب 
اندیـس یلع  هّللا  یلـصو  هرجهلا ، نم  هئام  عبرأ  هنـس  بجر  یف  کـلذ  و  لـیکولا .  معنو  انبـسحوه  و  اـنلکوت ، هیلع  هّللاـبالإ  اـنقیفوتام 

 . نیقیلا موجن  هباحصأو  نیرهاطلا ،  هلآو  لبسلا ،  ریخ  یلإ  يداهلاو  لسرلا ،  متاخدمحم 

اه همجرت 

یتشد

 . تسا هدش  ادج  وا  زا  نیقی  هب  دروآ ، مشخ  هب  ار  شردارب  نمؤم  یتقو  دومرف : وا ، رب  ادخ  دورد  و  یعامتجا ) قالخا  )

مهارف ياـنعم  هب  مشتحا  تخاـس و  هدنمرـش  ار  وا  ینعی  دـنا ، هتفگ  یخرب  دروآ ، مشخ  هب  ار  وا  ینعی  همـشحا ، همـشح و  : ) میوگ یم 
( . دروآ یم  دیدپ  ار  یئادج  هنیمز  هک  تسا  یتلاح  نینچ  ندروآ 

درگ نیا  هب  ارم  ات  میوگ  یم  ساپـس  ار  يادخ  هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ماما ، هدـیزگرب  نانخـس  زا  تمـسق  نیرخآ  نیا  )
ياه گرب  راک ، زاغآ  رد  دومرف ، تیاـنع  قیفوت  هعومجم ، کـی  رد  رگیدـکی  هب  اـهنآ  نتخاـس  کـیدزن  و  هدـنکارپ ، نانخـس  يروآ 
هچنآ و  دوش ، راکشآ  هدیشوپ  نخس  ات  مییازفیب ، نآ  رب  میدیـسر  هک  یبلاج  ریـسفت  ای  هزات ، مالک  هب  ات  میداد  رارق  لصف  ره  رد  دیفس 

نیرتـهب هدـننک و  تیاـفک  ار  اـم  وا  هک  مینک ، یم  لّـکوت  وا  رب  و  تسادـخ ، زا  اـم  قـیفوت  .دـیآ  تسد  هـب  دوـمن  یم  ینتفاـیان  تـسد 
ام يالوم  دّیس و  رب  ام  دورد  تفریذپ  ماجنا  يرجه  لاس 400  بجر  هام  رد  مالّسلا  هیلع  ماما  نانخس  يروآ  عمج  و  تسا ، تسرپرس 

نارای كاپ و  تیب  لها  رب  و  اه ، هار  نیرتهب  هب  اهناسنا  هدننک  تیاده  و  ناربمایپ ، متاخ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  ترـضح 
!( دنا نیقی  ناگراتس  هک  داب  وا 

يدیهش

نوچ همشحأ ، همشح و  دنیوگ :  ] .تخادنا یئادج  وا  دوخ و  نایم  تخاس ، نیگمـشخ  ار  دوخ  ردارب  نامیا  اب  درم  هاگره  دومرف ]: [و 
نآ ماگنه  نونکا  و  [. ] تسوا یئادج  هاگ  نآ  .تساوخ و  وا  يارب  ار  ندروآ  مشخ  ندش و  نیگمرـش  دنا  هتفگ  .دروآ و  مشخب  ار  وا 
هک یقیفوت  داهن و  هک  ّتنم  نیا  رب  ار  ناحبس  يادخ  هک  یلاح  میهد ، نایاپ  ار  مالّسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  نخـس  ياه  هدیزگ  هک  تسا 
رب زاـغآ  رد  هکناـنچ  .میدروآ و  کـیدزن  دومن  یم  رود  هچنآ  میدرک و  مهارف  دوب  هدـنکارپ  هچنآ  هک  .مییوگ  یم  ساپـس  داد  اـم  هب 

.میراذگب و اهگرب  نآ  رد  میرآ  تسد  هب  هدش و  تسد  زا  هچنآ  ات  میهنب  باب  ره  نایاپ  رد  دیفـس  ياهگرب  هک  مینآ  رب  میداهن  هدـهع 
لکوت وا  رب  .تسین  ادـخ  اـب  زج  اـم  قیفوت  .دـیآ و  تسد  هب  دومن  یم  رود  هک  سپ  نآ  زا  دوـش و  راکـشآ  هدیـشوپ  ینخـس  هک  دوـب 

.تسا رازگ  راکوکین  هدنسب و  ار  ام  وا  میدرک و 

لآ رب  هار و  نیرتهب  هب  هدـننک  تیادـه  ناربمیپ و  متاخ  دـمحم  ام  دیـس  رب  دورد  تسا و  ترجه  زا  دـص  راهچ  لاس  بجر  رد  نیا  و 
[ .دنا نیقی  ناگراتس  هک  داب  وا  نارای  كاپ و 

یلیبدرا
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؟؟؟؟ نمؤم درآ  بضغ  رد  هاگ  ره  دومرف  و 

دنک تقرافم  وزا  ردارب  نآ  قیقحتب  سپ 

دمح هک  یتلاح  رد  نانمؤم  ریما  مالک  زا  هدـش  هدـیزگرب  ندرک  عطق  يوسب  تساـم  تیاـغ  ندـش  یهتنم  تقو  نیا  دـیامرف  یم  دـیس 
نآ ياهفرط  زا  دوب  هدنکارپ  هچنآ  ندروآ  مهارف  يارب  ام  نداد  قیفوت  زا  نآب  داهن  تنم  هچنآ  رب  ار  هناحبـس  يادـخ  رم  میناگ  هدـننک 

میدرک طرش  هک  نانچمه  ار  دصق  میا  هدنهد  رارق  هک  یتلاح  رد  نآ و  بناوج  زا  دوب  هدش  رود  هچنآ  زا  ندینادرگ  کیدزن  مالک و 
نآ زا  هدیمر  ندرک  دیص  يارب  دشاب  ات  اهباب  نآ  زا  یباب  ره  رخآ  رد  هتشون  ات  ضایب  زا  دنچ  یقرو  ندینادرگ  هدایز  رب  هبطخ  لوا  رد 
زا سپ  ام  يوسب  دوش  عقاو  نآ و  ندوب  ناهنپ  زا  سپ  ار  ام  دوش  رهاظ  نآ  هک  تسه  دیما  هچنآ  ندمآ و  دوز  ندـش و  قحلم  مالک و 

وکین تامهم و  رد  ار  ام  تسا  سب  وا  میدرک و  لکوت  ورب  ادخب  زجب  ام  قیفوت  تسین  ام و  فرـصت  هزوح  زا  ندش  ادج  ندنام و  اهنت 
یصاعم رحب  قیرغ  یصاع و  هدنب  دیدرگ  ّقفوم  هفیرش  هخـسن  نیا  ماجناب  هّنملا  هَّللا و  دمحب  دنراذگاو  واب  ار  دوخ  راک  هک  تسیـسک 

زا ار  یصاع  نیا  هک  ناگدننک  هعلاطم  زا  دراد  دیما  نآ  ذغاک  عبط و  حیحصت و  رد  ّتقد  لامک  اب  ینیئان  یئابطابط  دیعـس  دّیـس  جاح 
هیوبّنلا هسّدقملا  هرجهلا  نم  هتس  یف  یناهفصا  سیونشوخ  یلع  دّمحم  ازریم  موحرم  نبا  مساقلا  وبا  هبتک  دنیامنن  شومارف  ریخ  ياعد 

یتیآ

.دوش یم  وا  ییادج  ببس  دروآ ، یم  مشخ  هب  ار  دوخ  ردارب  نمؤم  هک  یماگنه  مالسلا :) هیلع   ) دومرف و 

يارب ندروآ  مشخ  هب  ندش و  نیگمرش  هک  دنیوگ  ای  دروآ  مشخ  هب  ار  وا  هک  ینامز  همشحا »  » و همشح »  » دنیوگ دیوگ : یـضر  دیس 
.دراد ییادج  دصق  هک  تسا  نیا  هناشن  نآ  دهاوخ و  وا 

ام رب  هک  ار  ناحبس  يادخ  مییوگ  یم  ساپس  میهد ، نایاپ  ار  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملا ریما  نانخس  هدیزگ  هک  دیـسر  نآ  نامز  نونکا 
رود هک  یتارابع ، میروآ و  درگ  ياج  کی  رد  دوب ، هدـنکارپ  مالـسلا ) هیلع   ) ماما مالک  زا  هچ  ره  ات  درک ، تیانع  قیفوت  داهن و  تنم 
رگا ات  مییازفیب  باب  ره  رخآ  رد  هتـشونان  ییاهگرب  میدروآ ، باتک  زاغآ  رد  هک  هنوگ  نامه  .میزاس و  کـیدزن  مه  هب  دـندوب  مه  زا 

هب ندومن  رود  زا  سپ  ددرگ و  راکـشآ  سپـس ، هدنام ، هدیـشوپ  ام  زا  ینخـس  دـیاش  میدـنویپب ، نآ  هب  میتفای  ار  هتفر  تسد  زا  یبلطم 
يزاس راک  تسا و  هدنـسب  ار  ام  وا  .میدرک  لکوت  وا  هب  .یلاـعت  يادـخ  يراـی  هب  رگم  دوش ، یمن  لـصاح  یقیفوت  چـیه  .دـیآ  تسد 

متاخ هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) دمحم ام ، رورـس  دیـس و  رب  ادخ  دورد  .تسا  ترجه  زا  دص  راهچ  لاس  بجر  هام  رد  نیا  .تسوکین و 
.دنا نیقی  نامسآ  ناگراتس  هک  وا  نارای  كاپ و  نادناخ  رب  اههار و  نیرتهب  يامنهار  ناربمایپ و 

نایراصنا

 . هدومن ییادج  وا  زا  دروآ  مشخ  هب  ار  شردارب  نمؤم  هک  ینامز  : دومرف ترضح  نآ  و 

بـضغ و ینعی  « همـشتحا و« دـیامن ، هدنمرـش  ینعی  : هدـش هـتفگ  ،و  دزاـس نیگمـشخ  ار  وا  هـک  یناـمز  : همـشحا همـشح و  : دوـش هـتفگ 
 . تسا ییادج  هّنظم  يا  همانرب  نینچ  ،و  دهاوخب شردارب  يارب  ار  یگدنمرش 
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تـشاذگ ّتنم  ام  رب  هک  یقیفوت  رب  ار  ادخ  ،و  میهد نایاپ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  مالک  ياه  هدـیزگ  هب  هک  تسا  نآ  تقو  نونکا 
ام میمصت  میدرک  طرش  ادتبا  رد  هک  روط  نامه  و.میرازگ  ساپـس  ، مییامن کیدزن  دوب  رود  هچنآ  ،و  مینک عمج  دوب  هدنکارپ  هچنآ  ات 

تـسد هچنآ  ای  ، میراذگب نآ  رد  هدش  تسد  زا  هچنآ  ات  مینک ، هفاضا  باتک  باوبا  زا  باب  ره  نایاپ  رد  يدـیپس  قاروا  هک  تسا  نیا 
.دسرب ام  هب  هدوب  رود  هکنآ  زا  دعب  ،و  ددرگ راکشآ  ام  يارب  هدوب  ناهنپ  هک  یمالک  دیاش.مینک  قحلم  نآ  هب  میتفای 

.تسا یلیکو  وکین  تسا و  یفاک  ار  ام  وا  میدرک و  هیکت  وا  رب  ، تسین قیفوت  ادخ  هب  زج  ار  ام 

و اههار ، نیرتهب  هب  يامنهار  ،و  ایبنا متاخ  دّمحم  ام  دّیـس  رب  ادـخ  دورد.تسا  يرجه  دـص  راهچ  لاس  بجر  هام  رد  همانرب  نیا  نایاپ 
.دنا نیقی  ناگراتس  هک  شباحصا  ،و  كاپ تیب  لها 

اه حرش 

يدنوار

يا هتمشتحا  نالفل و  تمشتحا  لاقی  هبضغت ، هیذوف و  کیلا ، سلجی  نا  وه  و  ینعمب ، هتمشتحا  هتمشحا و  لجرلا و  تمـشح  لاقی : و 
باتکلا رخآ  یف  ریـسفتلا  هلق  کنـشحوی  یماشتحا و ال  هنم  لق  الیلذ و  اـنلا س  نیعا  یف  فیرـشلا  تیار  و  تیمکلا : لاـق  هل  تفلکت 

جهن دانسا  انرکذ  دق  .ایفاک و  ارـصتخم  هنایب  اررکم  مالکلا  ناک  امل  اندروا  ایفاش و  اهتاوخال  نایبلا  لبق  یـضم  دقف  هلکـشملا ، هظافلال 
نع يزاغلا ، رصنوبا  خیشلا  هب  انربخا  ام  وه  و  هماعلا ، قیرط  نم  رخآ  ادانسا  نالا  رکذن  باتکلا و  ردص  یف  هصاخلا  قیرط  نم  هغالبلا 
دلاخ نبا  میهاربا  نب  دمحم  نب  دمحا  نب  میحرلادبع  لضفلاوبا  مامالا  اضیا  انربخا  دق  .هللا و  همحر  یضرلا  نع  يربکعلا ، روصنم  یبا 

لضفلا یبا  خیشلا  نع  يدادغبلا  هوخالا  نبا ) ربخا  یضرلا و  اهمع  نع  یـضترملا ، تنب  هسیفنلا  هدیـسلا  نع  هوخالا ،  ) نباب فورعملا 
یلع يرق ء  لاـق : يواریـشلا ، یفاـحلا  رـشب  طبـسب  فورعملا  یجابیدـلا  دـمحم  نب  میرکلادـبع  رـصن  یبا  یلباـبلا ، ییحی  نـب  دـمحم 

و دادغبب ، هئامثالث  نیسمخ و  عست و  هنـس  دلو  یـضرلا  نا  يور : .عمـسا و  انا  هغالبلا و  جهن  باتک  هنع  هللا  یـضر  یـضرلا  فیرـشلا 
یضترملا هیخا  ربق  هربقو و  اروهش  هنس و  نیعبرا  تس و  ناک  هرمعف  هئامعبرا ، تس و  هنـس  مرحملا  نم  سداسلا  مویلا  یف  تناک  هتافو 

.هیلع هللا  یلص  یباب …  مالسلا  هیلع  نیسحلا  حیرض  لایح  البرکب 

يردیک

مثیم نبا 

یـضعب دروآ و  مشخ  هب  ار  وا  همـشحا : همـشح ، تسا .) هدـش  ادـج  وا  زا  تقیقح  رد  ددرگ ، دوخ  ردارب  مشخ  ثعاب  نموم  هاـگره  )
زا ار  نموم  هلیسو  نادب  مالسلا ) هیلع   ) ماما هک  تسا  يرمضم  سایق  يارب  ارغص  همدقم ي  ترابع  نیا  .دنک  راسمرش  ار  وا  دنا : هتفگ 

، دنک هدنمرش  ای  نیگمشخ و  ار  دوخ  نموم  ردارب  نموم ، رگا  هک  نآ  حیضوت  تسا ، هتشاد  رذحرب  شیوخ  ردارب  نتخاس  نیگمـشخ 
هب هک  یترابع  ریدـقت  .تسا و  ییادـج  لماوع  اه و  هزیگنا  زا  دوخ  نیا  و  ددرگ ، یم  يو  اـب  نتفرگن  سنا  ترفن و  ثعاـب  لـمع  نیا 

تـسد هب  اـطخ  زا  تینوصم  قیفوت و  .تسین  اور  وا  نتخاـس  نیگمـشخ  سپ  تسین  زیاـج  ردارب  زا  ییادـج  نوچ  تساربـک : هلزنم ي 
مالسلا هیلع  نینموملاریما  نامیالوم  نانخس  زا  داب - یضار  وا  زا  شیادخ  یضردیس - ياه  هدیزگرب  زا  نخـس  نیرخآ  نیا  .تسادخ 
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هب تبسن  ار  دوخ  تایانع  اهتنم و  نم  يارب  داد و  ار  نآ  حرش  ندناسر  نایاپ  هب  قیفوت  نم  هب  هک  ار  ناحبـس  دنوادخ  ساپـس  و  تسا ،
دهد رارق  نم  دوس  هب  یتجح  ارم  ياه  هتشون  نیا  هک  مهاوخ  یم  وا  زا  و  مراد ، تساوخرد  وا  زا  و  درک ، مهارف  رزب گ  یتمعن  نینچ 
تسد زا  هدنهانپ  وا ، تمحر  هب  راودیما  ییادخ  هدنب ي  .تسا  ناسحا  فطل و  بحاص  هدنراذگ و  تنم  یـسب  وا  هک  نم ! نایز  هب  هن 

دنوادـخ ناـضمر - كراـبم  هاـم  ادـخ ، هاـم  مشـش  هبنـش  بش ، همین  رد  ینارحب ، مثیم  نب  یلع  نب  مثیم  وا ، مرک  وفع و  هب  شناـهانگ 
نانچ ار  يادخ  ساپـس  .دناسر و  نایاپ  هب  ار  راتـشون  نیا  تفه ، داتفه و  دصـشش و  لاس  دـهد - رارق  ناگمه  لاح  لماش  ار  شتکرب 

.داب وا  راوگرزب  كاپ و  نادناخ  رب  یما و  ربمایپ  دمحم  ام  رورس  رب  ادخ  مالس  دورد و  تسوا و  ترضح  روخرد  هک 

دیدحلا یبا 

[ َُهل ٍمَالَک  ِیف   ] مالسلا هیلع  َلاَق  َو 

.ُهَقَراَف ْدَقَف  ُهاَخَأ  ُنِمْؤُْملا  َمَشَتْحا  اَذِإ  :

هتقرافم هنظم  وه  کلذ و  بلط  همشتحا  وأ  هلجخأ  لیق  هبضغأ و  اذإ  همشحأ  همشح و  لاقی  یضرلا  لاق 

هتداع یلع  طسبنال  ماشتحالا  یـضتقی  ام  هنع  ثدـحی  مل  ول  هنأل  هقرفلا  یلع  هرامأ  هلالد و  وه  لب  هقرفلا  هلع  ماشتحالا  نأ  ینعی  سیل 
.هنیابملا هرامأ  ضابقنالاف  یلوألا 

.یلاعت هللا  هنوعمب  هحرش  یلع  انیتأ  دق  هغالبلا  جهن  یف  نینمؤملا ع  ریمأ  مالک  نم  هللا  همحر  نسحلا  وبأ  یضرلا  هنود  ام  رخآ  اذه 

هنع و يور  دق  هنکل  روهشملا  کلذب  سیل  هضعب  هنع و  روهشم  هضعبف  هیلإ  موق  هبـسن  امم  یـضرلا  هرکذی  مل  ام  نورکاذ  نآلا  نحن  و 
نم انونف  انمـضتم  کلذ  ناـک  اـمل  هتمکحل و  عراـضملا  همـالکل و  ریظنلاـک  هنکل  ءاـمکحلا و  نم  هریغ  مـالک  نم  هضعب  هیلإ و  يزع 

 . هغالبلا جهن  باتکل  همتتلا  هلمکتلاک و  هنأل  هنع  باتکلا  اذه  یلخن  الأ  انیأر  هعفان  همکحلا 

هاندـجوف هملک  هملک  کلذ  انددـع  دـق  هفارطأ و  دـعابت  باتکلا و  لوطل  هل  هبنتلا  انناهذأ  نع  ذـش  ریـسی  رارکت  هضعب  یف  عقو  امبر  و 
.هملک فلأ 

.لیوطتلا نم  عون  الإ  کلذ  له  هومترکذ و  اذ  املف  هل  مالکب  سیل  اهضعب  نأب  متررقأ  دق  متنک  اذإف  لاق  ضرتعم و  انضرتعا  نإف 

نأ وه  كانه و  رذعلا  وه  انهاه  رذعلاف  همالکل  رئاظنلا  هابشألا و  نم  ائیش  رکذن  الأ  بجول  امزال  ضارتعالا  اذه  ناک  ول  انلق  هانبجأ و 
یلع هانرکذ  هجاهنم  لبقتی  هوذح و  يذتحی  هبلاق و  یف  بصنی  همالک ع و  بسانی  ام  اندـجو  اذإف  همکحلا  بدألا و  باتکلاب  ضرغلا 

.هریظن حرش  یف  ضوخلا  دنع  ریظنلا  رکذ  یف  انتدعاق 

قیفوتلا هللااب  هلاثمأ و  هرئاظن و  تقبس  دق  اهرثکأ  نإ  اهحوضو و  اهئالجل و  حرشلا  نع  هیلاخ  اهیف  عورشلا  نیح  اذه  و 

یناشاک
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قیقحت هب  سپ  هقراف ) دقف   ) ار دوخ  ردارب  نموم ، دزاس  لجخ  ای  دروآ  بضغ  رد  نوچ  هاخا ) نموملا  مشتحا  اذا  مالسلا : هیلع  لاق  (و 
لاـق  ) تقراـفم هب  دـشک  یم  رمـالارخآ  تسا  تلاـجخ  مشخ و  مرـش و  بجوـم  هچ  ره  هک  اریز  دروآ  وا  تقراـفم  هب  يور  ردارب  هک 
ندش یهتنم  ماگنه  نامز  نیا  انب ) هیاغلا  ءاهتنا  نیح  اذه  و   ) هرس سدق  هنع و  هللا  یضر  نیدلا  یضر  دیس  دومرف  و  هرس ) سدق  دیسلا 
زجعم مالک  زا  هک  مالسلا ) هیلع  نینموملاریما  مالک  نم   ) هدش هدیزگرب  مالک  ندرک  عطق  يوس  هب  راتخملا ) عطق  یلا   ) تسا ام  تیاغ 

میناگدننک شیاتـس  هک  لاح  نآ  رد  هناحبـس ) نیدماح هللا   ) نانملا کلملا  هللا  تاولـص  هیلع  نایقتم  يادتقم  تسا و  نانمومریما  ماظن 
ار ام  بولطم  بابسا  نتخاس  قفاوم  زا  انقیفوت ) نم   ) نآ هب  دومرف  ماعنا  داهن و  تنم  هچنآ  رب  هب ) نم  ام  یلع   ) ار یلاعت  هناحبـس و  قح 

نم دـعب  ام  بیرقت  و   ) ماجنا تنمیم  مـالک  نآ  ياـهفرط  زا  دوب  هدـنکارپ  هک  يزیچ  ندروآ  مهارف  يارب  هفارطا ) نم  رـشتنا  اـم  مضل  )
مزع میا  هدنهدرارق  هک  لاحنآ  رد  مزعلا ) نیررقم   ) ماجرف تغالب  نانخس  نآ  بناوج  زا  دوب  رود  هچنآ  ندینادرگ  کیدزن  و  هراطقا )

یقرو ندـینادرگ  هدایز  رب  ضایبلا ) نم  قاروا  لیـضفت  یلع   ) باتک لوا  رد  میدرک  طرـش  هکنانچمه  الوا ) انطرـش  اـمک   ) ار دـصق  و 
و  ) مالک نآ  زا  هدیمر  دیـص  يارب  زا  دشاب  ات  دراشلا ) صانتقال  نوکیل   ) باوبا زا  یباب  ره  رم  باوبالا ) نم  باب  لکل   ) ضایب زا  دـنچ 
ام يارب  دوش  رهاظ  دیاش  يزیچ  و  انل ) رهظی  نا  هاسع  ام  و   ) مایا نآ  رد  هدیسران  دوب  هک  هدمآ  دورف  ندومن  قحال  و  دراولا ) قاحلتسا 

هچنآ زا  نآ  ندش  ادج  ندنام و  اهنت  زا  سپ  ذوذشلا ) دعب   ) ام يوس  هب  دوش  عقاو  و  انیلا ) عقی  و   ) ندوب ناهنپ  زا  سپ  ضومغلا ) دعب  )
رب انلکوت ) هیلع   ) الع لج و  قح ، هب  رگم  ام  قیفوت  تسین  و  هللااب ) الا  انقیفوت  ام  و   ) ماقم یلاع  نآ  مالک  زا  هدـمآرد  فرـصت  هزوح  هب 
.وا تسا  يرازگراـک  وـکین  و  لـیکولا ) معن  و   ) ارـس ود  ره  رد  ار  اـم  تـسا  سب  وا  و  انبـسح ) وـه  و   ) مـینک یم  داـمتعا  لـکوت و  وا 

( یلاعت هناحبس و  )

یلمآ

ینیوزق

ینعی .هدرک  رایتخا  تقرافم  تسا و  هدـیرب  وا  زا  قیقحت  هب  ددرگن  طـسبنم  وا  اـب  ار و  دوخ  ردارب  نموم  دـنک  ماـشتحا  هاـگره  دومرف :
هلمجلاب .تفلا و  یتسود و  هن  دـشاب  تمحز  جـنر و  نینچ  طالتخا  هچ  ددرگ ، لدـبم  تقرافم  هب  لاصتا  تشحو و  هب  تفلا  بیرقنع 
فـصن تسا : هتفگ  یمیکح  .تدوم و  مایتلا و  هن  دـشاب  ترجـض  تشحو و  بجوم  ناشیا  تمـشح  تاعارم  اـب  نامـشتحم  تبحص 

.مرادن یتمشح  ناشیا  زا  هک  ناتسود  ترشاعم  هب  مدنکفا  لد  زا  ایند  ياهمغ 

یجیهال

ردارب هب  درم  دشورفب  هاج  تمـشح و  هاگره  هک  مالـسلا  هیلع  تفگ  ینعی و  .هقراف » دقف  هاخا  لجرلا  مشتحا  اذا  : » مالـسلا هیلع  لاق  و 
.وا زا  تسا  هدرک  ییادج  هک  قیقحت  هب  سپ  دوخ ،

: هناحبس نیدماح هللا  مالسلا ، هیلع  نینموملاریما  مالک  نم  راتخملا  عطق  یلا  انب  هیاغلا  ءاهتنا  نیح  اذه  و 

مالک زا  يا  هدـیزگرب  لقن  ندرک  عطق  يوس  هب  تسا  تفاـسم  ندـش  یهتنم  ماـگنه  ماـگنه  نیا  هک  هللا  همحر  دیـس  دـیوگ  یم  ینعی 
مرک لضف و  زا  هک  ار  ادخ  منک  یم  شیاتس  ساپس و  ار ، هناحبـس  يادخ  رم  میا  هدننک  دمح  هک  یتلاح  رد  مالـسلا ، هیلع  نانمومریما 

مـالک نیا  همجرت ي  دیـسر  ماـمتا  هب  .مالـسلا  هالـصلا و  مهیلع  ناـشیا ، راـهطا  لآ  یلو و  یبن و  يـالوت  تکرب  زا  وا و  قیفوت  تمعن 
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ام يرجه و  هصقاـن ي  شـش  تسیب و  تسیود و  رازه و  هنـس ي  یلوـالا ، يداـمج  رهـش  هرغ ي  هـعمج  زور  رـصع  رد  ماـظن ، زجعم 
رقابب وعدملا  دمحم  یناجلا ، رـساخلا  دبعلا  نیلذالا ، لذا  نیلقالا و  لقا  انا  لیکولا و  معن  یبسح و  وه  تلکوت و  هیلع  هللااب ، الا  یقیفوت 

.نیعمجا مهیلع  هیلع و  همالس  هللا و  تاولص  نیرهاطلا  هترتع  دمحمب و  نیحلاصلاب ، هقحلا  همئارج و  نع  هللا  یفع  یناجهاللا ،

ییوخ

كولملا و همـشح  اهنمف  زایحنالا ، ربکلل و  اراهظا  زایتمالل و  ابلط  ریغلا  هاجت  صخـشتلا  هینانالا و  یلع  ظـفحنلا  یه  همـشحلا  ینعملا :
مهتملاکم مهتهجاوم و  نم  نوعجارملا  ردقی  الف  ظافحلا ، نیباوبلا و  مهباوبا  یلع  نومیقی  راتـسالا و  مهـسوفن  یلع  نوبرـضی  ءارمالا 

باجح و اهعاوناب  همشحلاف  هبترم ، لک  لاح  بسحب  هلزانلا  بتارملا  یلا  بادالا  کلت  لزتنی  و  هصاخ ، هلیقث  طئارـش  یلع  اردان و  الا 
، اهحرصا هیناعم و  قداب  مهنیب  یخاتلا  نیملسملا و  نیب  يواستلا  هغیلبلا  یمالسالا  نیدلا  ایازم  نم  سانلا و  رئاس  مشتحملا و  نیب  قارف 

نا ینعی  سیل  لاقف : یلزتعملا  حراشلا  همهوت  امک  اهل  هلع  وا  اهیلع  هراما  هنا  هل ال  مشتحملا  مشتحملا و  نیب  هقرافم  هسفنب  ماـشتحالااف 
ربخب مالـسلا ) هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  انیلوم  مکح  حرـش  یف  مالکلا  متخن  .هقرفلا و  یلع  هراما  هلالد و  وه  لب  هقرفلا  هیلع  ماشتحالا 

، مکحلا نب  یلع  نع  هیخا  یلع  نموملا  قح  باب  یف  فیرشلا  یفاکلا  یف  هاور  يذلا  اهدودح  نیملسملا و  نینموملا و  نیب  تاخا.لا 
هل لاق : ملـسملا ؟ یلع  ملـسملا  قح  ام  هل : تلق  لاق : مالـسلا ) هیلع   ) هللادبعیبا نع  سینخ  نب  یلعم  نع  يرجهلا ، ریکب  نب  هللادـبع  نع 

تلق بیصن ، هیف  نکی هللا  مل  هتعاط و  هللا و  هیالو  نم  جرخ  ائیش  اهنم  عیض  نا  بجاو  هیلع  وه  الا و  قح  نهنم  ام  تابجاو  قوقح  عبس 
الا هوق  ال  هل : تلق  لاق : لمعت  ملعت و ال  ظفحت و  عیـضت و ال  نا  فاخا  قیفـش  کیلع  ینا  یلعم  ای  لاق : یه ؟ اـم  كادـف و  تلعج  هل :

هتاضرم و عبتت  هطخس و  بنتجت  نا  یناثلا  قحلا  کسفنل و  هرکت  ام  هل  هرکت  کسفنل و  بحت  ام  هل  بحت  نا  اهنم  قح  رسیا  لاق : .هللااب 
و هتآرم ، هلیلد و  هنیع و  نوکت  نا  عبارلا  قحلا  و  کلجر ، كدـی و  کناسل و  کلام و  کسفنب و  هنیعت  نا  ثلاثلا  قحلا  و  هرما ، عیطت 

کیخال سیل  مداخ و  کل  نوکی  نا  سداسلا  قحلا  يرعی و  سبلت و  ـال  اـمظی و  يورت و  ـال  عوجی و  عبـشت و  ـال  نا  سماـخلا  قحلا 
دوعت هتوعد و  بیجت  همـسق و  ربت  نا  عباسلا  قحلا  و  هشارف ، دـهمی  هماعط و  عنـصی  هبایث و  لـسغیف  کـمداخ  ثعبت  نا  بجاوف  مداـخ 
کلذ تلعف  اذاف  هردابم ، هردابت  نکلو  اهکلئاسی  نا  هئجلت  اهئاضق و ال  یلا  هردابت  هجاـح  هل  نا  تملع  اذا  هتزاـنج و  دهـشت  هضیرم و 

ج  ) هیسرافلاب هتمجرت  فیرشلا و  یفاکلا  لوصا  حرش  یف  ثیدحلا  اذه  تحرـش  دق  .کتیالوب و  هتیالو  هتیالوب و  کتی  تلـصو و ال 
لقن و  هجوب ، مهنیب  ماشتحالل  ماقم  الف  اضعب ، مهضعب  دشی  هدحاو  هرساک  نیملـسملا  نا  هنم  رهظی  و  هیلا ، عجریلف  عالطالا  دارا  نم  ( 2
(. مالسلا هیلع   ) نینموملاریما انالوم  ناک  کلذک  و  مهدحاک ، نیملسملا  هقلح  یف  سلجی  هنا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا هریس  یف 

نم هللا  همحر  یضرلا  دیسلا  هطبـض  امرخآ  اذه  .تسا  هدش  ادج  وا  زا  دش  وجتمـشح  دوخ  ینید  ردارب  ربارب  رد  نموم  نوچ  همجرتلا :
بجر رهش  یف  نینموملاریما  هدالو  نم  برقی  امیف  هحرـش  مامتال  یلاعت  هللا  ینقفو  دق  مالـسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  انیلوم  مکح 
نیعبرا عبـس و  هئامثالث و  فلا و  هنـس  نم  هام  رهم  رـشاعل  قباطملا  هیوبنلا ، هرجهلا  نم  هئامثالثلا  فلالا و  دعب  نینامثلا  هینامثلا و  هنس 

.ير رهش  یف  مالسلا ) هیلع   ) ینسحلا میظعلادبع  اندیس  راوج  یف  لیزنلا  هرمک  یلاها  نم  دمحم  نبا  رقاب  دمحم  دبعلا : انا  و  هیسمش ،

يرتشوش

و هیطخلا ) هخـسنلا  مثیم و  نبا  دیدحلا و  یبا  نبا  ) یف هدوجو  مدعل  نتملاب  تطلخ  هیـشاح  همـشح ) …  لاقی  ) هلوق هقباسک ، وه  لوقا :
: یبارعالا نبا  لاـق  و  اذـه ، .ینعم  ـالب  هل ) کـلذ  بلط  همـشتحا : (و  هلوق نا  عم  هقباـس ، یف  تفرع  اـمک  جـهنلا  عوضوم  نم  هجورخل 
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و يرهوجلا ، اـمهنع  کـلذ  لـقن  .ءایحتـسالا  ـال  بضغلا  ینعمب  وه  اـمنا  همـشحلا  یعمـصالا : لاـق  .بضغلا و  ءایحتـسالا و  همـشحلا 
.راعشالا رابخالا و  یف  هلامعتسا  دراوم  هیلع  لدی  امک  اضیا  ضابقنالا  ءایحتسالا و  ینعمب  همشحلا  یجم ء  نم  لوالا  لاق  ام  حیحـصلا 

اذا هاخا  فلکی  يذـلا  بجعا  امهیا  يردا  و ال  هیخا ، نم  مشتحی  ـال  نموملا  مالـسلا :) هیلع  ) قداـصلا نع  یفاـکلا ) ) یفف راـبخالا  اـما 
هیلع ) هللادبعابا انیتا  بعـصم : نب  هسبنع  نع  و  ءاقدـصالا ) یف  نوعبرالا - سداسلا و  لصفلا   ) .هیخال فلکتملا  وا  هل  فلکتی  نا  لخد 
بح ربتعا  لاقی : ناک  هنا  متیبا  متیبا  لاقف : انلکاف ، .اولک  لاقف : انیدیا  نیب  تعضوف  هرفسب  رماف  هکم ، یلا  جورخلا  دیری  وه  و  مالـسلا )
زرا نم  هعـصقب  انیتاف  مالـسلا ) هیلع  ) هللادـبع یبا  عم  انلکا  جاـجحلا : نب  نمحرلادـبع  نع  .همـشحلا و  تبهذ  اـنلکاف و  .مهلکاـب  موقلا 
معن لاقف : .هدئاملا  هحـشک  تعفرف  لاق : .اندنع  الکا  مکنـسحا  انل  ابح  مکدشا  نا  ائیـش ، متعنـص  ام  مالـسلا :) هیلع  ) لاقف رذـعن  انلعجف 

ثدحی اشنا  .نالا و 

لکالا یف  نورذعی  اولعجف  رذابا  دادقملا و  ناملس و  اعدف  راصنالا ، هیحان  نم  زرا  هعصق  هیلا  يدها  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) یبنلا نا  ان 
هللا و مهمحر  مالسلا :) هیلع  ) هللادبعوبا لاق  مث  .ادیج  الکا  نولکای  اولعجف  .اندنع  الکا  مکنسحا  انل  ابح  مکنسحا  ائیش  متعنص  ام  لاقف :

 - لیکالا موشحم  جضنلا  یطب ء  بیبخ  یبا  صرق  نا  كرمعل  ریبزلا : نبا  یف  رعاش  لاقف  راعـشالا  اما  .مهیلع و  یلـص  مهنع و  یـضر 
ام هیوطفن : لوق  کلذ  دـیوی  یماشتحا و  هنم  لق  اعیـضو و  سانلا  نیعا  یف  فیرـشلا  تیار  و  تیمکلا : لاق  و  کلکاوی - نم  لیکالا :

نوبضغی نیذلا  هعابتا  لجرلا  مشح  هترهمج :) ) یف لاق  دیرد ، نبا  حرص  هب  مشحلا و  مسحب  سانلا  عتمتسی  امک  یشب ء  سانلا  عتمتـسا 
یشلا نع  ضابقنالا  ءاقدصالا ) یف  نوعبرالا - سداسلا و  لصفلا   ) وا بضغلا  الا  همشحلا  برعلا  فرعت  سیل  و  لاق - نا  یلا  هبضغب -
لیزی سیل  و  هطلـستم ، اهیلع  همـشحلا  تناک  ام  هعطقنم  هدوملا  تدـجو  هل : قیدـص  یلا  لجر  بتک  هبیتق :) نبا  نویع  ) یف و  اذـه ، .ء 

ریرضلا دلاخ  یبا  نب  دمحا  ناک  یناقمرشلا : نع  مجعملا :) ) یف .هفطالملا و  ربلاب و  الا  هسناوملا  عقت  هسناوملا و ال  الا  همشحلا  ناطلس 
هللادبع سلجم  اموی  رـضح  القاع  سفنلا  بیدا  ناک  هنکل  مهیلا ، فلتخی  نم  دنع  لکای  امنا  هل ، فیغر  سار  رـسکی  اکـسمم ال  ایرثم 

انا هاوفالا و  نم  عجترت  هظافل  اذـهل  نا  لاقف : لوانتی  نا  هرماف  مقللاک ، عطق  رـشق و  دـق  رکـسلا و  بصق  هیلع  قبط  هیلا  مدـقف  رهاـط  نب 
لجر هئام  یلع  کلقع  مسق  ول  هنا  اما  هتمـشتحا  کمـشتحا و  نم  کـبحاصب  سیلف  لواـنت  هل : لاـقف  .ریمـالا  سلجم  یف  کـلذ  هرکا 

نم ذلا  تیار  امف  یلعف  يدی و  یلع  اهلک  ایندلا  تاذل  ترم  دق  ماشه : لاق  یلوصلا :) بتاک  بدا  ) یف .القاع و  مهنم  لجر  لک  راصل 
.هنیب ینیب و  ظفحتلا  یقلا  قیدص  هثداحم 

هینغم

هینلا و تحـص  ول  ..یفاصتلا و  هقثلا و  مدع  یلع  عطاق  لیلد  وه  .قالطنالا و  سنالا و  مدـع  ظفحتلا و  رذـحلا و  انه  ماشتحالاب  دارملا 
قـفاوملا 23 .ه  هنـس 1393  لوالا  عیبر  یف 20  هنم  غارفلا  ناک  .دویقلا  دودـحلا و  تلاز  و  ظـفحتلا ، طقـسل  هقـالعلا  هقثلا و  تدـکوت 
و للملا ، لسکلا و  ءاد  نم  یناقو  و  ترـشن ، بتک و  اـم  یلع  دـلجلا  ربصلا و  همعنب  ینمرکا  يذـلا  هللا  دـمحا  .م و  هنس 1973  ناسین 

بتکا نا  لبق  تفلا  ام  یلع  اصلخم  هترکـش  دـق  .هجاحلا و  نم  ناما  عم  لغاشب  امهنع  ینلغـشی  مل  و  هباتکلا ، هئارقلا و  هوـالح  ینقاذا 
اـضرع و هئاـی  یلا  هفلا  نم  ماـمالا ) هقف   ) هباـتک یلا  هقیفوتب  ینداـق  و  هناـسحا ، نم  یندازف  مالـسلا ،) هیلع   ) قداـصلا رفعج  ماـمالا  هقف 

ترکش تدمح و  اضیا  و  فشاکلا ..) ریسفتلا   ) یلا یناده  و  هلضف ، هضیف و  عباتف  یلجلا ، همعنلا  هذه  یلع  هترکش  اضیا  ..الالدتسا و 
، هرکشا هرکذا و  نالا  و  مکندیزال .) مترکش  نئل  مکبر  نذات  ذا  و  : ) هلوقل ءافو  باتکلا  اذه  ینداز  يرکش و  يدمح و  هناحبس  لبقف 

لصح الا  هیاغ  كرکش  نم  غلبی  ادحا ال  نا  مهللا  (: ) مالسلا هیلع   ) نیدباعلا نیز  مامالا  لاق  ..ریصقتلا  لامهالاب و  یسفن  یلع  دهشا  و 
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..لضف یلع  لضف  قیفوتلا  اذـه  عم  ناک  اذا  فیکف  هیلا  قیفوتلل  رکـشلا  یلع  رکـشلا  بجو  اذا  و  ارکـش ) همزلی  ام  کـناسحا  نم  هیلع 
نم نیعمجا  قلخلا  فرشا  هلآ  دمحم و  یلع  لص  و  میرک ، داوج  کنا  ..کضیف  نم  یندزف  ..هلها  تنا  امب  كرکش  عیطتـسا  مهللا ال 

.نیرخالا نیلوالا و 

هدبع

يرفعج

مالسالا ضیف 

: تسا هدومرف  تسود ) نداد  تسد  زا  هراب  رد   ) مالّسلا هیلع  ماما 

هدنمرـش ای  ندروآ  مشخ   ) تسا هدومن  یئادـج  وا  اب  سپ  دـنادرگ ) هدنمرـش  ای   ) دروآ مشخب  ار  دوخ  تسود )  ) ردارب نمؤم  هاـگ  ره 
( .تسا یئادج  ببس  نتخاس 

ار وا  ینعمب ) : ) تسا هدش  هتفگ  و  دروآ ، مشخب  ار  وا  هاگ  ره  همـشحأ » همـشح و  : » دوشیم هتفگ  دـیامرف ): هّللا » همحر   » ّیـضر دّیـس  )
(. تسا وا  یئادج  هب  ندرب  نامگ  نآ  دهاوخ و  وا  يارب  ار  یگدنمرش  ای  مشخ  ینعی ) « ) همشتحا  » و دزاس ، هدنمرش 

ار ناحبس  دنوادخ  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نخس  زا  میدیزگرب  هچنآ  زا  ندیشک  تسد  اب  دبای  یم  نایاپ  ام  راک  هک  ماگنه  نیا  رد 
کیدزن و  دوب ، هدـنکارپ  هچنآ  ندروآ  درگ  يارب  ام  راک  بابـسا  ندـش  روج  قیفوت و  زا  داـهن  ّتنم  نآـب  هچنآـب  میرازگ  یم  ساـپس 

رد يدنچ  دیفس  ياهقرو  میدرازگ  رارق  باتک  لّوا  رد  هک  روطنامه  میراد  دصق  و  ترضح ، نآ  نانخس  زا  دوب  رود  هچنآ  ندینادرگ 
ام يارب  هدوب  ناهنپ  هک  ینخـس  دیاش  و  میزاس ، قحلم  هدمآ  تسدـب  هچنآ  میریگب و  هتفر  تسد  زا  هچنآ  ات  مینک  هدایز  باب  ره  رخآ 
یم دامتعا  لّکوت و  واب  ادـخ ، يرای  کمکب و  رگم  تسا  هدـشن  روج  ام  راـک  بابـسا  و  دـسرب ، اـمب  يرود  زا  سپ  و  دوش ، راکـشآ 

و دیـسر ، نایاپب  ترجه  زا  دـص  راهچ  لاس  بجر  هام  رد  باتک  نیا  .تسا و  يروای  لـیکو و  وکین  تسا و  سب  ار  اـم  وا  و  مییاـمن ،
كاپ و صقن ) بیع و  ره  زا   ) هک وا  لآ  رب  اههار و  نیرتهب  يامنهار  ناربمیپ و  نیرخآ  دّمحم  ام  ياقآ  دّیـس و  رب  دتـسرف  دورد  ادخ 

.دنشناد ملع و  ناگراتس  هک  شنارای  باحصا و  رب  دنا و  هزیکاپ 

ینامز

تلاجخ ندرک ، هدنمرـش  .ددرگ  یم  یئادـج  ینمـشد و  ترودـک ، بجوم  يا  هناگیب  ره  تسود و  ردارب ، هب  تبـسن  یتحاران  راهظا 
يزاین دنـشاب و  هتـشاد  تردـق  مدرم  هک  اجنآ  ات  ناـهاوخدوخ  زا  هعماـج  دـهد و  یم  توخن  ربک و  یهاوخدوخ ، يوب  دارفا  هب  نداد 

هدرک شرافس  دارفا  ندادن  رازآ  نتخاسن و  هدنمرش  مشخ و  ندناشنورف  ندشن ، ینابصع  هب  دیجم  نآرق  اذل  .دننازیرگ  دنشاب  هتـشادن 
.تسا هدرک  یفرعم  هانگ  نیرتگرزب  ار  رازآ  نیا  تسا و 

يزاریش دمحم  دیس 

امنا و  نیبلا ، یف  لجخلا  عم  هوخالا  یقبت  ذا ال  هقراف ) دـقف   ) هروما یف  هنم  لـجخ  يا  هاـخا ) نموملا  مشتحا  اذا  : ) مالـسلا هیلع  لاـق  و 
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بلط همشتحا ) وا   ) هلجخا لیق ، و  هبضغا ، اذا  همشحا  همشح و  لاقی : هر :))  ) یـضرلا لاق   ) .ناسنالا رـس  عضوم  نوکی  نم  خالا  نوکی 
(. هتفرافم هنظم  وه  ، ) هل کلذ 

يوسوم

ظفحت اذا  حرـشلا : .هتقرافم  هنظم  وه  و  هل ، کلذ  بلط  همـشتحا  وا  هلجخا ، لیق : و  هبـضغا ، اذا  همـشحا  همـشح و  لاقی : یـضرلا : لاق 
مالـسالا حورب  لمعی  مل  هنال  هقرافی  هلعجت  هدقع  رخالا  فرطلا  دنع  لعجی  هسفنب  اذـه  هیلا  حاتری  هل و  حرـشنی  مل  هیخا و  نم  نموملا 

 … نیملسملا نیب  امیف  حارشنالا  هاخاوملا و  تضرف  یتلا 

یناقلاط

- دزاس نیگمشخ  ار  وا  دشورفب -  هاج  تمشح و  دوخ  ردارب  هب  تبـسن  نمؤم  هاگره  تسا : هدومرف  يراتفگ  نمـض  ترـضح  نآ  «و 
« .دنکفا ییادج  وا  دوخ و  نایم  هک  انامه 

تسا نیا  دوصقم  هکلب  تسا  ییادج  تلع  راک  نیا  هک  تسین  نیا  ینعم  دوصقم و  دیوگ : یم  نخـس  نیا  حرـش  رد  دیدحلا  یبا  نبا 
تلاـح تسخن  هویـش  ناـمه  هب  دـنزن  رـس  وا  زا  تسا  هاـج  تمـشح و  یـضتقم  هچنآ  رگا  هک  تسا  ییادـج  يارب  یلیلد  هناـشن و  هک 

.تسا يرود  ییادج و  هناشن  نتفرگ  ار  دوخ  هکنآ  لاح  دوب و  دهاوخ  تیمیمص 

شیادخ هک  یضر  نسحلا  وبا  هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نانخـس  نیرخآ  نیا  تسا : هدروآ  نینچ  سپـس  دیدحلا  یبا  نبا 
نآ هب  یهورگ  هک  ار  ینانخـس  رگید  کنیا  ام  .میدز و  حرـش  ار  نآ  لاعتم  دنوادخ  يرای  هب  ام  تسا و  هدومرف  نیودت  دانک  تمحر 
يا هراپ  تسا و  روهشم  وا  لوق  زا  نانخس  نیا  زا  يا  هراپ  میروآ ، یم  تسا  هدرواین  ار  اهنآ  یـضر  دیـس  دنا و  هداد  تبـسن  ترـضح 

رگید نامیکح  نانخس  اهنآ  زا  يا  هراپ  .تسا  هدش  هداد  تبـسن  وا  هب  تیاور و  ترـضح  نآ  لوق  زا  یلو  تسین  ترهـش  نادب  رگید 
تحلصم نینچ  تسا  دنمدوس  ياهتمکح  زا  یعاونا  نمضتم  نانخس  نیا  نوچ  تسوا و  تمکح  دننامه  وا و  نخـس  هیبش  یلو  تسا 

هاگ تسا  نکمم  .تسا و  هغالبلا  جـهن  باتک  يارب  يا  هلمکت  ممتم و  لاـح  ره  هب  هک  دـشابن  یلاـخ  اـهنآ  زا  باـتک  نیا  هک  میدـید 
ار نانخـس  نیا  ام  تسا ، هدـشن  نآ  هجوتم  ام  نهذ  باتک  شرتسگ  یگرزب و  ببـس  هب  هک  دـشاب  هدـش  عقاو  نآ  رد  يرارکت  كدـنا 

.میتفای هملک  رازه  ار  نآ  رامش  میدرمش و  کی  هب  کی 

هچ تسین و  مالّسلا  هیلع  یلع  زا  نانخس  نیا  زا  يا  هراپ  هک  دینک  یم  رارقا  دوخ  هک  کنیا  دیوگب  دنک و  ضارتعا  ام  رب  یسک  رگا  و 
دوب یم  مزال  ضارتعا  نیا  تیاعر  رگا  هک  میهد  یم  خـساپ  وا  هب  تسین ؟ مالک  لیوطت  زا  یعون  نیا  ایآ  دـیا و  هدروآ  ار  اـهنآ  ببس 

قداص مه  اج  نیا  رد  دروم  نآ  رد  ام  رذع  نامه  میرواین و  مه  ار  ترضح  نآ  نخس  ریاظن  هابشا و  زا  کی  چیه  هک  دوب  ام  هدهع  رب 
بلاق و نامه  رد  ترضح و  نآ  راتفگ  بسانم  هک  ار  يزیچ  هاگره  ام  تسا و  تمکح  بدا و  حرش  نیا  زا  یلصا  دوصقم  هک  تسا 

ببـس هب  .میا و  هدروآ  تسا ، هدوب  نآ  ریظن  هملک  حرـش  رد  نآ  ندروآ  هک  نامدوخ  هدـعاق  قبط  رب  میا  هتفای  تسا  هدوب  شور  هار و 
دـش و يراددوخ  نآ  حرـش  زا  تسا  هدوب  يریظن  هیبـش و  نیا  زا  شیپ  اـهنآ  رتـشیب  يارب  هکنیا  تاـملک و  نآ  ندوب  نشور  حـضاو و 

.تسا دنوادخ  تیانع  هب  قیفوت  نتشاد  ینازرا 
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میدش لیان  نادب  هک  یقیفوت  تسا ، هغالبلا  جهن  حرش  رد  ام  راتفگ  نایاپ  اج  نیا  تسا : هتشون  نینچ  بوسنم  نانخـس  ندروآ  زا  سپ 
هک یماگنه  .میناوتان  مه  نآ  زا  رتکچوک  ياهراک  نداد  ماـجنا  زا  ار  اـم  هک  دوبن  ناـمدوخ  ياراـی  ورین و  هب  میدیـسر  هک  هچنآ  هب  و 
رد مه  لاخ  طخ و  شوخ  یهوک  ياـهزب  هک  میدـید  یم  يزیت  فاـص و  هتـشارفارب  هوک  لاـبق  رد  ار  دوخ  میدرک  راـک  نیا  هب  زاـغآ 

تخانـش هب  ار  نامگ  هشیدنا و  هک  میدید  یم  سلطا  کلف  ربارب  ار  دوخ  هک  نینچ  نیا  هن  دنوش و  یم  شزغل  راتفرگ  نآ  ياههاگترپ 
ار نآ  ياهیراومهان  ناسآ و  ام  يارب  ار  نآ  ياهیراوشد  لاعتم ، ناحبـس و  دنوادخ  يرای  هراومه  یلو  تسین ، یهار  نآ  نایاپ  زرم و 

تدیقع صالخا  تین و  نسح  ببـس  هب  تخاس و  لدبم  يرادربنامرف  هب  ار  نآ  ياهیـشکرس  مار و  ار  نآ  شومچ  رتش  درک و  راومه 
یهیدـب تروص  هب  ام  رب  نخـس  هک  اجنآ  ات  دـمآ  مهارف  تاریخ  بلاطم  هدوشگ و  ام  رب  تکرب  ياه  هزاورد  باـتک  نیا  فینـصت  رد 

هام زور  نیتسخن  نآ  زاغآ  هک  تفریذپ  نایاپ  هام  تشه  لاس و  راهچ  تدم  رد  نآ  فینـصت  هک  ار  يادـخ  ساپـس  .دـیراب و  یم  ورف 
تدم رادقم  نامه  تدـم  نیا  دوب و  هن  لهچ و  دصـشش و  لاس  رفـص  زور  نیرخآ  نآ  نایاپ  راهچ و  لهچ و  دصـشش و  لاس  بجر 
نایاپ هب  ار  نآ  ناوتب  لاـس  هد  زا  رتمک  رد  هک  تفر  یمن  شجنـس  ناـمگ و  زگره  .تسا و  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  تفـالخ 
تمه نشور و  زیت و  نآ  رد  ار  ام  شنیب  دومرف و  فرطرب  ار  اهیراتفرگ  عناوم و  ینامـسآ  تایانع  دنوادخ و  فاطلا  هکنیا  زج  دناسر 

.دومرف رادیاپ  یناعم  ظافلا و  ندرک  بترم  نآ و  ینابم  نتخاس  راوتسا  رد  ار  ام 

ریـشمش دراد و  ناور  ریخ  ياهنامرف  شراگن  هب  ار  وا  ياهملق  دنوادخ  هک  ار  یمقلعلا - نبا  نیدـلا - دـیوم  دـنمدرخ  بایماک و  ریزو 
يارب باتک  نیا  هک  تسا  راـک  نیا  رب  نداد  يراـی  رد  اـه  هرهب  نیرتنوزفا  نیرتهب و  دراد ، راـک  هب  نانمـشد  ندودز  رد  ار  شا  هدـنرب 
يارب هراومه  دراد  رتارف  شیادخ  هک  وا  دـنلب  تمه  و  تسا ، هتفای  رویز  وا  مان  هب  تسا و  هدـش  هتخادرپ  هتخاس و  وا  ياهباتک  هنیجنگ 

درک و کبـس  ار  ینارگ  نیا  هب  يراـب  راوـشد و  سب  يراـک  هک  دوـب  یتـمه  هچ  دوـمرف و  بیغرت  قـیوشت و  نآ  ندـناسر  ناـیاپ  هـب 
.تخاس لدبم  هاتوک  راگزور  هب  ار  زارد  نامز  ناسآ و  ار  يراوشد 

موق نآ  هژیو  تاحالطصا  ظافلا و  تشاد  صاصتخا  نامیکح  ناملکتم و  نخس  نایب  هب  هک  باتک  نیا  ياهلصف  زا  يرایسب  رد  نم  و 
، هیتاذ تافص  ضعب ، لک و  تاسوسحم ،  » ریظن دراد  یمن  اور  ار  تاملک  نآ  یبرع  سیلـس  نابز  متـسناد  یم  هکنآ  اب  مدرب  راک  هب  ار 

تاملک نیا  ینوگمهان  دراد  بدا  هب  یـسنا  كدـنا  هک  سک  ره  رب  هک  ار  تاملک  نیا  لاثما  و  اذـک » لاحلاف  الوا ، اـما ، تاینامـسج ،
نخس یموق  ره  اب  سک  ره  هک  میتشادن  شوخ  میدرمش و  کبـس  ار  ناشیا  ظافلا  تاحالطـصا و  نداد  رییغت  ام  یلو  تسین  هدیـشوپ 
.دیوگ نخـس  يریمح  هجهل  نابز و  اب  دـیاب  دور  رافظ  رهـش  هب  هک  سک  نآ  دـیوگب و  نخـس  دـیاب  ناشدوخ  تاحالطـصا  اب  دـیوگ 

رب لمتـشم  هک  ما  هتفای  ار  نآ  نم  هک  تسا  هغالبلا  جـهن  هخـسن  نیرت  لـماک  تفرگ  تروص  نآ  ياـنبم  رب  حرـش  نیا  هک  ییا  هخـسن 
وا تمحر  زا  ار  یمدآ  هک  یهانگ  ره  زا  گرزب  راگدرورپ  زا  کنیا  .تسا و  یلاخ  نآ  زا  اه  هخسن  زا  يرایـسب  هک  تسا  ییاهینوزفا 

عیفـش ار  یـسک  نامه  و  مهاوخ ، یم  شزرمآ  دزیگنا  یمرب  ار  وا  يرادربنامرف  زا  جورخ  هزیگنا  هک  يا  هشیدنا  ره  زا  دنک و  یم  رود 
هب ار  نتـشیوخ  دـنوادخ  هب  برقت  دـصق  هب  وا  ماقم  تلزنم و  تشادـگرزب  وا و  مالک  حرـش  رد  هک  مهد  یم  رارق  شهاگرد  هب  دوخ 
رـس رب  ار  دوخ  رمع  زا  یـشخب  متـسب و  راک  هب  ار  شیوخ  هشیدنا  مداد و  یباوخ  یب  يراد و  هدنز  بش  ار  دوخ  مشچ  مدنکفا و  جنر 

زا مناوت  بات و  هک  ینومزآ  الب و  هب  ناهج  نیا  رد  ارم  دـیامرف و  دازآ  شتآ  زا  ارم  ندرگ  وا  تمرح  هب  دـنوادخ  ات  مداـهن ، راـک  نآ 
ياونـش لاعتم  دـنوادخ  هک  دراد  زاب  نم  زا  ار  نارگمتـس  متـس  درادـب و  نوصم  نامدرم  زا  ار  میوربآ  دزاسن و  راـتفرگ  دـنام  ورف  نآ 

.داب وا  لآ  یبن و  دمحم  ام  رورس  رب  وا  ياهدورد  مالس و  تسا و  هدنسب  ار  ام  هناگی  يادخ  نامه  تسا و  زاین  هدنروآرب 
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مراکم

 [[ مالسلا هیلع  لاق  و  ]]

.ُهَقَراَف ْدَقَف  ُهاَخَأ  ُنِمْؤُْملا  َمَشَتْحا  اَذِإ 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

راـتفگ دنـس  ) .تسا هدرک  مهارف  ار  وا  زا  ییادـج  بابـسا  دزاـس  نیگمرـش  دروآ و  مشخ  هب  ار  شناـمیااب  ردارب  ، نمؤـم هک  یماـگنه 
: هنامیکح

ءابدالا تارـضاحم  باتک  رد  هک  تسا  يزیچ  دـنک  یم  رکذ  قوف  مالک  يارب  يرگید  عبنم  ناونع  هب  بیطخ  موحرم  هک  يدروم  اهنت 
« هل فلکتیو  هنم  مشتحی  نم  ناوخالا  رشا  : » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  دیوگ : یم  .تسا  هدمآ  مجنپ ) نرق  ياملع  زا   ) یناهفـصا بغار 

يرگید عبنم  وا  هک  دوش  یم  نشور  دراد و  دوجو  هدمآ  هغالبلا  جهن  رد  هچنآ  یناهفصا و  بغار  لقن  نیب  هک  یتوافت  هب  هجوت  اب  (و 
(.( ص 322 ج 4 ، هغالبلا ، جهن  رداصم  (. ) تسا هتشاد  رایتخا  رد 

هب « مشتحا تخاس و« هدنمرش  ار  وا  : دنا هتفگ  یـضعب  دروآ و  بضغ  هب  ار  وا  ینعی  « همـشحأ همـشح و  :» دیوگ یم  یـضر  دیـس  موحرم 
؛ تسوا زا  ییادج  همدقم  يراک  نینچ  يرگید و  يارب  تسا  یگدنمرش  بلط  ینعم 

( . ِهتَقَرافُم ُهَّنَظَم  َوه  هل و  َِکلذ  َبَلَط  « ُهَمَشَتْحا وأ  » ُهَلَجْخأ : لیق ،و  هَبَضْغأ اذإ  ُهَمَشْحأ  ُهَمَشَح و  : لاقی : ُّیضرلا لاق  )

ناتسود ییادج  بابسا 

هک یماـگنه  :» دـیامرف یم  ، هدرک هراـشا  تـسود  زا  ییادــج  مـهم  لـماوع  زا  یکی  هـب  هناـمیکح  راـتفگ  نـیا  رد  مالــسلا  هـیلع  ماـما 
ْدَقَف ُهاَخَأ  ُنِمْؤُْملا  َمَشَتْحا  اَذِإ  ( ؛» تسا هدرک  مهارف  ار  وا  زا  ییادج  همّدقم  دزاس  نیگمرـش  دروآ و  مشخ  هب  ار  شنامیااب  ردارب  ، نمؤم

(. ُهَقَراَف

بضغ هب  ار  وا  ینعی  همشحأ » همشح و  : » دیوگ یم  ، دنک یم  ریسفت  نینچ  ار  تمشح  ماشحا و  ، تمکح نیا  لیذ  یضر  دیـس  موحرم 
: دنا هتفگ  یضعب  دروآ و 

لاـق ( ؛» تسوا زا  ییادـج  همدـقم  يراـک  نینچ  يرگید و  يارب  تسا  یگدنمرـش  بلط  ینعم  هب  مشتحا »  » اـی تخاـس  هدنمرـش  ار  وا 
(. ِهتَقَرافُم ُهَّنَظَم  َوه  هل و  َِکلذ  َبَلَط  « ُهَمَشَتْحا وأ  » ُهَلَجْخأ : لیقو ، هَبَضْغأ اذإ  ُهَمَشْحأ  ُهَمَشَح و  : لاقی : ُّیضرلا

يرگید ریـسفت  هغالبلا  جهن  ناحراش  زا  یـضعب  ، تسا مالـسلا  هیلع  ماما  هنامیکح  مالک  ياهریـسفت  زا  یکی  ، هتفگ یـضر  دیـس  هچنآ 
یهاوخدوخ و ظفح  ینعم  هب  « تمـشح » هک نیا  نآ  دنا و  هتفگ  تمـشح  يارب  هک  تسا  يرگید  موهفم  ساسا  رب  هک  دـنا  هدرک  رکذ 
رد هک  هدش  هتفگ  ارما  ناهاشداپ و  تمشح  دروم  رد  ریبعت  نیا  تسا و  ناتـسود  لباقم  رد  ییوج  يرترب  نارگید و  رباربرد  صخـشت 
هن ناگدـننک  هعجارم  هک  يا  هنوگ  هب  دـنرامگ  یم  نآ  ياهرد  رب  اه  نابرد  دـنراد و  یم  روتـسم  ار  دوخ  اـه  خاـک  ياـه  هدرپ  تشپ 
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ینعم نیمه.صاخ  نیگنـس  طیارـش  اب  مه  نآ  ردان  دراوم  رد  رگم  ، اه نآ  اـب  يوگو  تفگ  هن  دـنراد و  ار  اـه  نآ  هب  هعجارم  تردـق 
زا یکی  دوش و  یم  نیریاس  ناـسنا و  ناـیم  یباـجح  لاـح  ره  هب.دریگ  ماـجنا  يرت  هداـس  تروص  هب  ناتـسود  دروم  رد  تسا  نکمم 

.( ص 546 ج 21 ، هعاربلا ،) جاهنم   ) هغالبلا جهن  رب  ياهرمک  موحرم  حرش  ) .تسا ناتسود  زا  ییادج  بابسا 

مالـسلا هیلع  ماما  مالک  موهفم  رد  اه  نآ  همه  تسا  نکمم  دـسر و  یم  رظن  هب  ریـسفت  هس  ثحب  دروم  هنامیکح  راتفگ  يارب  نیاربانب 
.اه نآ  رباربرد  ربکت  ییوج و  يرترب  ، موس اه و  نآ  ندومن  هدنمرش  ، مود ، ناتسود نتخاس  نیگمشخ  ، تسخن.دشاب عمج 

نیا هبترم  ود  هبترم و  کی  ماجنا  تسا  نکمم  هتبلا  تسا  یفاک  ناـسنا  زا  ناتـسود  ندـش  ادـج  يارب  هناـگ  هس  روما  نیا  زا  مادـکره 
.دش دهاوخ  ناتسود  زا  ییادج  ببس  دوش  رارکت  رگا  نیقی  هب  یلو  دشابن  راذگریثأت  اهراک 

: میناوخ یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد 

وا اب  یتسود  دزاس  هدنمرش  ای  ینابصع  ار  شناملـسم  ردارب  هک  یـسک  ُهتَمْرُح ؛ ْتَطَقَـس  ُهَّمَتْغا  ِنَم  ُُهتَلْـصُو َو  ْتَمُرَح  ُهاَخَأ  َمَشَتْحا  ِنَم  »
.( ص 254 ج 75 ، راونالاراحب ، دور (.» یم  نیب  زا  شمارتحا  دیامن  نیگهودنا  ار  شناملسم  ردارب  هک  یسک  تسا و  مارح 

: دومرف هک  تسا  هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  مالسالا  مئاعد  باتک  رد  و 

ول هَدنِع و  َرَّسیت  ام  ِهیخأ  یلإ  َبِّرَُقی  نأ  ِروزَملا  یلع  ٌّقَح  ِهّللا َو  ِیف  ُرُوازَّتلا  َنیِحلاّصلا  ِءادهُّشلا َو  َنیِقیِّدِّـصلا َو  ِِیبَّنلا َو  َنیّ ِقالخأ  ُمَرْکأ  »
قالخا نیرت  هتـسجرب  ُهَتَْلَیل ؛ ُهَمْوَی َو  ِهّللا  ِْتقَم  یف  ْلَزَی  َْمل  هَدـنِع  رَّسیت  ام  ِهیخأ  یلإ  بِّرَُقی  نأ  مَشَتْحا  ِنَمَف  ، ٍءاـم نم  ٌهَعرُج  اـّلإ  نُکَی  مل 

ار هچنآ  تسا  مزال  دنور  یم  وا  ترایز  هب  هک  یـسک  رب  تسادخ و  يارب  ناتـسود  ترایز  ، نیحلاص ادهـش و  نیقیدص و  ناربمغیپ و 
هچنآ دنک و  يراددوخ  راک  نیا  زا  هک  یسک  ،و  دشاب بآ  هعرج  کی  دنچ  ره  دروایب  شتـسود  زا  ییاریذپ  يارب  تسا  رـسیم  وا  دزن 

ج 2، مالسالا ، مئاعد  «.) دوب دهاوخ  بش  زور و  نآ  رد  یهلا  بضغ  مشخ و  رد  هتـسویپ  دربن  شتـسود  ییاریذپ  يارب  تسا  رـسیم  ار 
ح 341) ص 106 ،

.تسا ندومن  ییانتعا  یب  ندرک و  يراددوخ  نآ  دوش و  یم  هدافتسا  ماشتحا  يارب  یمراهچ  ینعم  فیرش  ثیدح  نیا  زا 

یتسود طیارش 

هب تسا و  ناسنا  ود  نایم  رد  یفطاع  دنویپ  هطبار و  نیرتالاب  نیا  هک  هدرمـش  رگیدـکی  ردارب  ار  ناناملـسم  همه  مالـسا  هک  میناد  یم 
هدش رکذ  یناوارف  لباقتم  قوقح  اه  نآ  يارب  ،و  دننک راتفر  یمیمص  ردارب  ود  نوچمه  رگیدکی  اب  هک  هدرک  شرافـس  نیملـسم  همه 

.دش دهاوخ  باتک  کی  دوخ  دوش  يروآ  عمج  رگا  هک 

.دشاب یمن  ناسآ  اه  نآ  يرادهگن  یلو  تسین  لکشم  دایز  هچرگ  ناتسود  نینچ  نیا  ندروآ  تسد  هب  نیقی  هب 

.تخانش ناوت  یم  ناسنا  هب  ایند  ندرک  تشپ  تالکشم و  اه و  يراتفرگ  ماگنه  هب  ار  ناتسود 
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: میناوخ یم  تسا  هدرک  لقن  یفاک  مود  دلج  رد  ینیلک  موحرم  هک  یثیدح  رد 

! نانمؤمریما يا  :» درک ضرع  تساخرب و  سلجم  نایم  زا  یسک  دوب  هرصب  رد  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هک  یماگنه 

«. نک یفرعم  ام  هب  ار  یقیقح  ناردارب  ِناَوْخِْإلا ؛ ِنَع  اَنِْربْخَأ 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

یَلَع َکیِخَأ  ْنِم  َْتنُک  اَذِإَف  ُلاَْملا  ُلْهَْألا َو  ُحاَنَْجلا َو  ُّفَْکلا َو  ُمُهَف  ِهَقِّثلا  ُناَوْخِإ  اَّمَأَف  ِهَرَشاَکُْملا  ُناَوْخِإ  ِهَقِّثلا َو  ُناَوْخِإ  ِناَْفنِص  ُناَوْخِْإلا  »
ُِلئاَّسلا اَهُّیَأ  ْمَلْعا  َنَسَْحلا َو  ُْهنِم  ْرِهْظَأ  ُهَْبیَع َو  ُهَّرِـس َو  ُْمتْکا  ُهاَداَع َو  ْنَم  ِداَع  ُهاَفاَص َو  ْنَم  ِفاَص  َکَنََدب َو  ََکلاَم َو  َُهل  ْلُذـْباَف  ِهَقِّثلا  ِّدَـح 

َِکلَذ َءاَرَو  اَم  َّنَُبلْطَت  َال  ْمُْهنِم َو  َِکلَذ  َّنَعَطْقَت  الَف  ْمُْهنِم  َکَتََّذل  ُبیُِـصت  َکَّنِإَف  ِهَرَـشاَکُْملا  ُناَوْخِإ  اَّمَأ  ِرَمْحَْألا َو  ِتیِْربِْکلا  َنِم  ُّلَقَأ  ْمُهَّنَأ 
دامتعا و دروم  ناردارب  : دـنا هتـسد  ود  ینید  ناردارب  ِناَـسِّللا ؛ ِهَوـالَح  ِهْجَْولا َو  ِهَقـالَط  ْنِم  َکـَل  اُولَذـَب  اَـم  ْمَُهل  ْلُذـْبا  ْمِهِریِمَـض َو  ْنِم 

: دامتعا دروم  یعقاو  ناردارب  اما.يرهاظ  ناردارب 

وا هرابرد  دوخ  نت  لام و  لذب  زا  يدرک  ادیپ  نانیمطا  تردارب  هب  هاگره  نیاربانب.دنا  ناسنا  لام  لها و  لاب و  تسد و  هلزنم  هب  اه  نآ 
نادب نک و  راکشآ  ار  شکین  تافص  راد و  هدیشوپ  ار  وا  بیع  رارسا و  ، نمشد شنانمشد  اب  شاب و  تسود  شناتسود  اب  ، رادم غیرد 

ناردارب اـما  و.دـنرتمک  .يزیچ ) دوـبمک  يارب  تسا  یلثملا  برـض  خرـس  درگوـگ  ) خرـس درگوـگ  زا  اـه  نآ  هـک  هدـننک  لاؤـس  يا 
يزیچ اه  نآ  نورد  زا  نیا  زا  شیب  نکم و  عطق  اه  نآ  زا  ار  رادقم  نیا.یـشاب  هتـشاد  ار  اه  نآ  اب  ینیـشنمه  تذل  یناوت  یم  : يرهاظ

.( ح 3 ص 248 ، ج 2 ، یفاک ، شاب (.» نابز  شوخ  ورشوخ و  اه  نآ  اب  دنا  نابز  شوخ  ورشوخ و  وت  اب  هک  ینامز  ات.هاوخم 

: دیامرف یم  ؛ میهد یم  همادا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يرگید  ثیدح  اب  ار  مالک  نیا 

یهورگ اه  نآ  دراد و  زاـین  اـه  نآ  هب  هشیمه  ناـسنا  هک  دنتـسه  ییاذـغ  نوچمه  یهورگ  ؛ دـنا هتـسد  هس  ینید ) ناتـسود   ) ناردارب »
یهورگ یموس  دنا و  نادان  قمحا و  هورگ  اه  نآ  دـنادرد و  دـننامه  هک  دنتـسه  یهورگ  مود.دـنا  تیارد  لقع و  ياراد  هک  دنتـسه 

ح ص 238 ، ج 75 ، راونالاراحب ، «.) دنرایشوه هدیمهف  صاخشا  اه  نآ  دنشاب و  یم  يرامیب ) زورب  ماگنه  هب   ) اود نوچمه  هک  دنتسه 
.( 107

هن میزاسب  هدنمرـش  هن  ار  تسود  هلمجزا.درک  ناوارف  شـشوک  شالت و  دـیاب  یعقاو  ناتـسود  اب  توخا  ظفح  يارب  هک  تسین  کـش 
.تسا هدومرف  هراشا  نآ  هب  ثحب  دروم  مالک  رد  مالسلا  هیلع  ماما  هک  میشاب  لئاق  یلالج  هاج و  دوخ  يارب  وا  رباربرد  هن  نیگمشخ و 

درک زیهرپ  نآ  زا  یتسود  ظفح  يارب  دیاب  هک  تسا  هدش  رکذ  یتسود  تقادـص و  يارب  يددـعتم  ياه  بیـسآ  یمالـسا  تایاور  رد 
ماما شدـنبلد  دـنزرف  هب  تسا  هدروآ  راونالا  راحب  رد  یـسلجم  همالع  موحرم  هک  یتیاور  قبط  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤمریما  هلمجزا 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  نسح 

یقاب وت  يارب  ار  یتسود  چیه  هک  دنک  هبلغ  وت  رب  نظ  ءوس  ادابم  اْحفَـص ؛ ٍقیِدَص  َْنَیب  َکَْنَیب َو  ُعَدَی  َال  ُهَّنِإَف  ِّنَّظلا  ُءوُس  َْکیَلَع  َّنَِبْلغَی  «ال 
ص 209) ج 74 ، راونالاراحب ، «.) دراذگ یمن 
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: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  و 

تناملـسم ردارب  تبحم  یهاوخ  یم  رگا  ُهَّنَّراَُشت ؛ ُهَّنَیِهاَُبت َو ال  ُهَّنَیِراَُمت َو ال  ُهَّنَحِزاَُمت َو ال  ـالَف  َکـیِخَأ  ُّدُو  َکـَل  َوُفْـصَی  ْنَأ  َتْدَرَأ  ْنِإ  »
تموصخ شورفم و  رخف  وا  هب  نکم و  وا  اـب  ثحب  رج و  ییوج و  هزیتـس  شاـب و  هتـشادن  وا  اـب  یطارفا )  ) حازم دوش  فاـص  وت  يارب 

.( ح 2 ص 291 ، ج 75 ، راونالاراحب ، «.) زروم

ادج ناسنا  زا  ار  ناتسود  زین  اه  نیا  هک  هدش  هداد  رادشه  نانیچ  نخـس  نانخـس  هب  نداد  شوگ  دسح و  هرابرد  يرگید  ثیداحا  رد 
( قدص هدام  هقادصلا » دسفی  ام  لصف  همکحلا ، نازیم  ) .دزاس یم 

: دیوگ یم  نینچ  دسر  یم  راصق  تاملک  نایاپ  هب  هللا  همحر  یضر  دیس  هک  یماگنه  : یضر دیس  موحرم  ینایاپ  نخس 

انِقِیفوَت نِم  هب  ّنَم  ام  یلع  ُهَناحبُـس  ِهِّلل  نیِدـِماح  ، مالـسلا هیلع  نینمؤملا  ریمأ  ِمالک  نم  ِراتخُملا  ِعطَق  یلإ  انب  ِهیاـغلا  ءاـِهتنا  نیح  اذـهو  »
 ّ ِلک رِخآ  یف  ِضایَبلا  نِم  ٍقاروأ  ِلیـضفت  یلع  ًالّوأ  انطرـش  امک  ُمزعلا  رّرقت  و.هِراطقأ  نِم  َدـَُعب  ام  بیرقَت  ،و  ِهفارطأ نِم  رَـشَتنا  ام  ّمَضل 
ام و  ِذوُذُّشلا ، َدـعب  انیلإ  عَقی  ،و  ِضومُغلا دـعب  انل  َرهظی  نأ  یـسع  ام  ،و  دِراولا ِقاحِلتـسا  و  ِدراشلا ، صاِنتقال  نوکیل  ، باوبـألا نم  ٍباـب 

ٍدّمحم اندّیس  یلع  هّللا  یّلص  ،و  هرجهلا نم  هئام  عبرأ  هنـس  بجر  یف  ِکلذ  و.ِلیکولا  مِعن  اُنبـسح و  وه  ،و  انلّکوت هیلع  هّللاب  الإ  انُقیفوَت 
ریما تاملک  زا  هک  تسا  يزیچ  نایاپ  نامز  نیا  نیقیلا ؛ ِموُجن  ِِهباحـصأ  ،و  نیرهاـطلا ِهلآ  ،و  ِلـُبُّسلا ِریَخ  یلإ  يداـهلا  ،و  لـسُّرلا ِمَتاـخ 

زا دوب و  هدنکارپ  هک  نآ  زا  دعب  نآ  يروآ  عمج  قیفوت  يارب  ار  ناحبـس  دنوادخ  هک  یلاح  رد.میدـیزگرب  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم 
ره رخآ  رد  ار  يدیفـس  تاحفـص  میدرک  طرـش  زاغآ  زا  هک  هنوگ  ناـمه  مییوگ و  یم  ساپـس  میتسویپ  مه  هب  ار  نآ  ، فلتخم عباـنم 

میزاس قحلم  نآ  هب  ار  ترـضح  نآ  زا  يدیدج  نانخـس  مییازفیب و  نآ  رب  دشاب  هتفر  تسد  زا  يزیچ  رگا  ات  میتشاذگ  باوبا  زا  باب 
كاـپ تاذ  هب  اـهنت  اـم  قیفوت  میازفیب و  نآ  رب  دـش  راکـشآ  اـم  يارب  ترـضح  نآ  هدـیچیپ  تاـملک  زا  یـضعب  يارب  يریـسفت  رگا  و 

هنـس بجر  هام  رد  نانخـس  نیا  نایاپ  تسام و  لیکو  نیرتهب  تسا و  یفاک  ام  يرای  يارب  وا  میدرک و  لکوت  وا  رب  ، تسا راـگدرورپ 
نادناخ رب  نینچمه  اه و  هار  نیرتهب  يوس  هب  يداهو  ناربمغیپ  متاخ  ؛ دّمحم ام  يالوم  دیس و  رب  دنوادخ  دورد.دوب  يرجه  دصراهچ 

«. دنا نیقی  نامیا و  ناگراتس  هک  داب  شیافواب  نارای  كاپ و 

***

تاملک رب  حرش  نیا  لیمکت  قیفوت  ، شـشوک شالت و  لاس  زا 20  دعب  هک  مینک  یم  رکـش  ار  وت  دوجو  مامت  اب  اراگدرورپ ! ادنوادخ !
زور 13 رد  تسرد  دش و  زاغآ  لاس 1413  بجر  زور 13  زا  هک  يراک.يداد  ام  هب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  كرابم  رایـسب 

.تفرگ نایاپ  لاس 1433، رد  ترضح  نآ  كرابم  دالیم  ، بجر هام 

تیرـشب ملاع  رخف  نآ  هاگـشیپ  هب  ار  يزیچان  تمدخ  دنتـسناوت  هک  دنجنگ  یمن  دوخ  تسوپ  رد  ینامداش  زا  ناتـسود  هظحل  نیا  رد 
راختفا و هیام  هکارچ  تساور  میناشفیب  نآ  رب  ناج  رگا  هک  يا  هدژم.دـنزاس  داش  ار  شبتکم  ناقـشاع  نادـنم و  هقـالع  دـنهد و  هئارا 

.تسام حور  شمارآ 

نورق و كراـت  رب  ناـشخرد  تسا  يا  هراتـس  بورغ ، یب  تسا  یباـتفآ  ، ریظن یب  تسا  یباـتک  هغـالبلا  جـهن  هک  تسا  نـیا  تـقیقح 
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رب لیلد  نیمه  هب  هتـساخرب و  تیرـشب  ناهج  درَم  گرزب  ناـج  قمع  زا  هک  ینامـسآ  تسا  ییادـن  رورپ و  حور  تسا  یماـیپ  ، راـصعا
یمن تسمرس  نآ  يوب  زا  دنیچن  شیاه  لگ  زا  دنکن و  ریس  رورپ  حور  تاملک  نیا  ناتـسلگ  رد  ناسنا  ات  دنیـشن و  یم  اه  ناج  قمع 

.دوش

ربرد ار  یـسک  ره  هک  یگدـنز  ناوارف  تالکـشم  مغر  یلع  یتخاس و  راختفا  نیا  نیرق  ار  ام  هک  مییوگ  یم  رکـش  ار  وت  اراگدرورپ !
.یتشادن غیرد  ام  زا  ار  تیقفوم  نیا  هتفرگ 

قیفوت هک  میهد  یم  دنگوس  شا  ینامسآ  رورپ  ناسنا  نیـشنلد و  تاملک  تیناسنا و  ناهج  گرزب  ملعم  نیا  تمظع  هب  ار  وت  اهلاراب !
نآ روضح  رد  یعمج  هتسد  میراودیما.يزاس  دنم  هرهب  نآ  زا  ار  ام  ینک و  تمحرم  ناهج  نیملسم  مامت  ام و  همه  هب  ار  نآ  هب  لمع 
دنم هرهب  نآ  زا  بلط  قح  ناناملـسم  ریغ  یتـح  هک  میراودـیما  میوش و  دـنم  هرهب  شرونرپ  لاـمج  زا  نادـیواج  تشهب  رد  ترـضح 
نییآ رد  ینارون  يدنـس  ناونع  هب  ار  رتشا  کـلام  هب  وا  هماندـهع  هک  يدرک  يرگدادـیب  هورگ  بیـصن  ار  قیفوت  هک  هنوگ  نآ  دـنوش 

.دیشخرد یناملظ  ياضف  نآ  رد  ینارون  تاملک  نآ  عاعش  دنتخاس و  رشتنم  فلتخم  ياه  نابز  هب  للم  نامزاس  رد  يرادروشک 

***

رجا منک و  یم  رکشت  هنامیمص  دندرک  کمک  لاس  تسیب  نیا  رد  هک  تماقتسارپ  شالترپ و  دنمشناد و  ناتـسود  همه  زا  اج  نیا  رد 
.مبلط یم  گرزب  دنوادخ  زا  ار  اه  نآ  لیزج 

يزاریش مراکم  رصان  - مق

يرمق يرجه  بجر 1433   13

يرمق يرجه  لاس 1433 

یسیلگنا

Imām Ali ibn AbūTālib said: “If a believer enrages (ihtashama) his brother, it means
.” that he will leave him

Sayyid ar-Radi says, “It is said that hashamahu or ahshamahu means: ‘He enraged
him'. According to another view, it means 'He humiliated him', while ihtashamahu

." means “He sought these for him', and that is most likely to cause him to separate

560 ص :
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

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

9 رمز / هروس 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

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

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

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

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

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

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

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

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

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

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

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

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

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

: يزکرم رتفد  سردآ 

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

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

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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